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|| దేవీ మాహాత్్యమ్ || 
పూర్గవంగం 

 
గణప్తి ధ్యయనమ్  
శుకాలంబరధరం విషుణం శశివరణం చత్ురుుజమ్ |  
ప్రస్నన వదనం ధ్యయయేత్ స్రవ విఘ్ననప్శంత్యే |  
 

ఓం గణాన్యం త్వవ గణప్తిగం హవామహే,  క్విం క్వీన్యముప్మశరవస్తమమ్ |   
జ్యయషోర్గజం బరహ్ణాం,   బరహ్ణస్పత్ ఆనః శృణవనూనతిభిస్సీద సాదనమ్|  
 

ఓం నమః శ్రీ పాదుకాభ్యః |  
 

|| గణప్త్యథరవశీర్షోప్నిషత్ || 
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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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|| 

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 
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| ¶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 C¶¢«¸æ†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 | 
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t¶mÀç±µÀ†hµå±µ…±µÃ¶p´¢À | m¸†lµB ¶ª…m¸è¶m´¢À | ¶ªS³A†»¬h¸ …¶ªnèB | 

ËÈª©¸ Sµ†gÉ¶¥…£l¸ï | Sµ†gOµ …sÀÀ»¨B | nVµÅl¸Ø†±ÀµÀjñ …Vûµ¶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†¶pÁËÈ̈ 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±¸±ÀµÀ JOµlµm¸å±ÀµÀ £¶Té£m¸¦Êm 

¦¶¢¶ªÀh¸±ÀµÀ §ñ¶¢±µlµ‡¶¢ÀÃ±µå…±ÀÉÀ ¶m†¶¢ÀB || 10|| 
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Jhµlµkµ±µö§±µø†A ±ÀÇÃ„…lû¿hÉ | ¶ª sñ¶¬îsûµÃ†±ÀµÃ±ÀµÀ …OµvêhÉ |   

¶ª ¶ª±µö£‡ËÈTþé±µé …s¹lûµïhÉ | ¶ª ¶ª±µöhµB ¶ªÀ†PÊ¢À…lûµhÉ |         

¶ª ¶pcÛ¶¢À¶®q¸‡q¸h³ ¶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…¶mB …q¸qÒ„†q¸qÒ 

…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‡¶®l³ 

l¸…¶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 
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†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 | …¶¢À…¶®…£‡¶T¹éh³ ¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …¶¢À…¶®…lÐ‡©¸h³ 

¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …¶¢À…¶®…q¸‡q¸h³ ¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …¶¢À…¶®…¶pñhµï¢¸‡±ÀµÃh³ 

¶pñ…¶¢ÀÀVµïh É | ¶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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|| దేవయథరవశీర్షోప్నిషత్ ||  
 

ఓం భ్దరం క్ర్ణణభిః శృణుయామ దేవాః | భ్దరం ప్శ్యయమాక్షభిరయజతా్వః| సోిరైరఙ్ైాస్ుతషుటవాగం 
స్స్తనూభిః | వయశ్యమ దేవహిత్ం యద్వయుః| స్వసిత న ఇన్ద్రో వృదధశరవాః| స్వసిత నః పూషా 
విశవవేద్వః| స్వసిత నసాతరక్ష్యయ అర్తషటనేమః| స్వసిత న్ద్ బృహస్పతిరరధ్యత్ు|  
ఓం శనితః శనితః శనితః| | 

 
స్ర్ణవ వై దేవా దేవీముప్త్స్ుోః|  కాసి త్వం మహాదేవీతి | 1|  
సాబరవీత్  అహం బరహ్స్వరూపిణీ|   
మత్తః ప్రక్ృతిపురుషాత్్క్ం జగత్|   
శూనయం చాఽశూనయం చ | 2|  
అహమానంద్వఽన్యనందౌ|  అహం విజా్ఞన్యఽవిజా్ఞనే|  అహం బరహా్ఽబరహ్ణి  
వేద్వత్వేయ|  అహం ప్ఞ్చభ్ూత్వనయ ప్ఞ్చభ్ూత్వని|  అహమఖిలం జగత్ | 3|  
వేదోఽహమవేదోఽహమ్|  విద్వయహమ విద్వయహమ్|  అజ్ఞమనజ్ఞహమ్|  అధశోచరధవం చ 
తిరయకాచహమ్ | 4|  
అహం రుదేరభిరవ స్ుభిశచర్గమ|  అహమాద్వత్ైయరుత్ విశవదేవైః|   
అహం మతా్వ వరుణా వుభౌ బిభ్ర్త్|  అహమన్యరోగ్నన అహమశివన్యవుభౌ | 5|  
అహం స్తమం త్వషాటరం పూషణం భ్గం దధ్యమ|   
అహం విషుణమురుక్రమం బరహా్ణముత్ ప్రజ్ఞప్తిం దధ్యమ | 6|  
అహందధ్యమ దరవిణం హవిష్తే స్ుపాావేయ 3  యజమాన్యయ స్ునవతే|   
అహం ర్గష్ట్టో స్ఙా్మనీ వస్ూన్యమ్ ( అహం)  చికిత్ుష్ట్ ప్రథమా యజ్ఞాయాన్యం|   
అహం స్ువే పిత్రమస్య మూరధన్మ యోనిరప్ీవనతః స్ముదేర|   
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య ఏవం వేద స్ దేవీప్దమాప్ననతి | 7|  
తే దేవా అబురవన్ నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః|   
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వః ప్రణత్వః స్్త్వమ్ | 8|  
త్వమగ్ననవర్గణం త్ప్సా జవలనీతం వైర్షచనీం క్ర్ఫలేషు జుషాటమ్|   
దుర్గాం దేవీం శరణం ప్రప్ద్వయ మహే స్ుర్గన్యనశయి త్ైోయ తే నమః | 9|  
దేవీం వాచమజనయనత దేవాసాతం విశవరూపాః ప్శవో వదనిత|  
 సా న్ద్ మందేరషమూరిం దుహాన్య ధేనుర్గవగసా్నుప్ స్ుషుటత్ైత్ు | 10|  
కాలర్గతిరం బరహ్స్ుతత్వం వైషణవీం స్కనరమాత్రమ్|   
స్రస్వతీమద్వతిం దక్షదుహిత్రం నమామః పావన్యం శివామ్ | 11|  
మహాలక్ష్మ్్య చ విద్హే స్రవశక్త్యయ చ ధీమహి|  త్న్ద్న దేవీ ప్రచోదయాత్ | 12|  
అద్వతిర్ హయజనిషట దక్ష యా దుహిత్వ త్వ|   
త్వం దేవా అనవజ్ఞయనత భ్ద్వా అమృత్బనధవః | 13|  
కామో యోనిః క్మలా వజరపాణిర్ గుహా హసా మాత్ర్తశవభ్రమనరోః|   
పునరుాహా స్క్లా మాయయా చ పునః కోశ విశవమాత్వ ద్వవి దోయమ్ | 14|  
ఏషాత్్శకితః|  ఏషా విశవమోహినీ|  పాశఙ్ుకశధనుర్గాణధర్గ|  
 ఏషా శ్రీమహావిద్వయ|  య ఏవం వేద స్ శోక్ం త్రతి | 15|  
నమస్తత అస్ుత భ్గవతి మాత్రసా్న్ పాహి స్రవత్ః | 16|  
సైషాష్టట వస్వః|  సైషైకా దశ రుద్వాః|  సైషా ద్వవదశద్వత్వయః|  సైషా విశ్యవదేవాః స్తమపా 
అస్తమపాశచ| సైషా యాత్ుధ్యన్య అస్ుర్గ రక్షంసి పిశచాయక్షః సిద్వధః|   
సైషా స్త్తవరజస్తమాంసి|  సైషా బరహ్ విషుణ రుదర రూపిణీ|  సైషా ప్రజ్ఞప్తీనరోమనవః|  సైషా 
గరహ నక్షత్రజ్యయతీంషి| క్లాకాషాోద్వకాలరూపిణీ|  త్వమహం ప్రణౌమ నిత్యమ్|  
పాపాప్హార్తణీం దేవీం భ్ుకితముకితప్రద్వయినీమ్|   
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అనన్యతం విజయాం శుద్వధం శరణాయం శివద్వం శివామ్ |  17|  
వియదీకారస్ంయుక్తం వీతిహోత్రస్మనివత్మ్|  
అర్ణధనురలసిత్ం దేవాయ బీజం స్ర్గవరోసాధక్మ్ | 18|  
ఏవమేకాక్షరం మనతోం యత్యః శుదధచేత్స్ః 
ధ్యయయనిత ప్రమాననర మయా జ్ఞాన్యంబుర్గశయః | 19|  
వాఙ్మ్యా బరహ్స్ూస్తసా్త్ షషోం వక్తసో్మనివత్మ్|   
స్ూర్షయ వామశోోత్రబినురః స్ంయుక్తషాట త్తృతీ | 20|  
న్యర్గయణేన స్మ్శోో వాయుశచధరయుక్ త్త్ః|   
విచేచ నవారణకోఽరణఃసాయన్ మహద్వననరద్వయక్ః | 21|  
హృత్ుపండరీక్మధయసాోం పాాత్ఃస్ూరయస్మప్రభామ్|  
పాశఙ్ుకశధర్గం సౌమాయం వరద్వభ్యహస్తకామ్|  
 తిరనేత్వాం రక్తవస్న్యం భ్క్తకామ దుఘం భ్జ్య | 21|  
నమామ త్వవమ్ మహాదేవీం మహాభ్యవిన్యశినీమ్|   
మహాదురాప్రశమనీం మహాకారుణయరూపిణీమ్ | 22|  
యసాయః స్వరూప్ం బరహా్దయో న జ్ఞననిత త్సా్దుచయతే అజ్యాయా|   
యసాయ అన్ద్త న లభ్యతే త్సా్దుచయతే అనంత్వ|   
యసాయ లక్షయం న్ద్ప్ లక్షయతే త్సా్ దుచయతే అలక్షయ|   
యసాయ జననం న్ద్ప్లభ్యతే త్సా్దుచయతే అజ్ఞ|  
ఏకై్త్వ స్రవత్ర వరతతే త్సా్దుచయతే ఏకా| ఏకై్త్వ విశవరూపిణీ త్సా్దుచయతే నైకా|   
అత్ ఏవోచయతే అజ్యాయానంత్వ లక్షయజైకా నైకేతి | 23|  
మన్యతోణాం మాత్ృకా దేవీ శబ్దరన్యం జా్ఞనరూపిణీ|   
జ్ఞాన్యన్యం చిన్యాతీత్వ శూన్యయన్యం శూనయసాక్షిణీ|   
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యసాయః ప్రత్రం న్యసిత సైషా దుర్గా ప్రకీర్తతత్వ | 24|  
త్వం దుర్గాం దురామాం దేవీం దుర్గచారవిఘతినీమ్|   
నమామ భ్వభీతోఽహం స్ంసార్గరణవత్వర్తణీమ్ | 25|  
ఇదమథరవశీరోం యోఽధీతే|  స్ ప్ఞ్చచథరవశీరో జప్ఫలమవాప్ననతి|   
ఇదమథరవశీరోమజ్ఞాత్వవ యోఽర్గచం సాోప్యతి|  
శత్లక్షం ప్రజపాతవపి స్తఽర్గచసిద్వధం చ వినరతి|   
శత్మష్ఠటత్తరం చాసాయః పురశచర్గయవిధః స్్ృత్ః|   
దశవారం ప్ఠేదయస్ుత స్దయః పాపైః ప్రముచయతే|  
 మహాదుర్గాణి త్రతి మహాదేవాయః ప్రసాదత్ః | 26|  
సాయ మధీయాన్ద్ ద్వవస్ క్ృత్ం పాప్ం న్యశయతి|  
పాాత్రధీయాన్ద్ ర్గతిరక్ృత్ం పాప్ం న్యశయతి|   
సాయం పాాత్ః ప్రయుఞ్చిన్ద్ అపాప్న భ్వతి|  
నిశీథే త్ురీయ స్ం ధ్యయయాం జపాతవ వాకిీద్వధర్ భ్వతి|  
నూత్న్యయాం ప్రతిమాయాం జపాతవ దేవత్వసానినధయం భ్వతి|   
పాాణప్రతిషాోయాం జపాతవ పాాణాన్యం ప్రతిషాో భ్వతి|   
భౌమాశివన్యయం మహాదేవీ స్నినధౌ జపాతవ మహామృత్ుయం త్రతి|   
స్మహామృత్ుయం త్రతి య ఏవం వేద |  ఇత్ుయప్నిషత్|  
ఓం భ్దరం క్ర్ణణభిః శృణుయామ దేవా | భ్దరం ప్శ్యయమాక్షభిరయజతా్వః|  
 సిోరైరఙ్ైాస్ుతషుటవాగం స్స్తనూభిః|  వయశ్యమ దేవహిత్ం యద్వయుః|  
 స్వసిత న ఇన్ద్రో వృదధశరవాః| స్వసిత నః పూషా విశవవేద్వః|  
 స్వసిత నసాతర్షకయయ అర్తషటనేమః|  స్వసిత న్ద్ బృహస్పతిరరధ్యత్ు|  
ఓం శనితః శనితః శనితః|  
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|| మాత్ృకా న్యయస్మ్ || 
 

౧)ఆదౌ ఋషాయద్వ న్యయస్ః|  త్ధయథా 
బరహ్ విషుణ రుదర ఋషిభ్యయ నమః    - శిరసి  
గాయత్ురయషిణగ ఆనుషుటప్ ఛందేభ్యయ నమః   - ముఖే 
మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీ దేవత్వభ్యయ నమః - హృద్వ 
ఐం బీజ్ఞయ నమః      - గుహేయ 
హ్ాం శక్తయే నమః       - పాదయోః 
కీలం కీలకాయ నమః      - న్యభౌ|   
అత్ః మాత్ృకా న్యయస్ః|  
 

౨)  త్త్ర ఆదౌ దుర్గ ామాత్ృకా న్యయస్ః 
అస్యశ్రీ మహదుర్గా మాత్ృకా మహామనతోస్య,  
బరహా్-ఋషిః,  ( శిరస్ుీ)   
గాయతీర-ఛనరః,  (ముఖం)  
శ్రీ మహాదుర్గా స్వరూపిణీ మాత్ృకా స్రస్వతీ-దేవత్వ 
హలో-బీజం,  స్వర శకితః,  బినురః- కీలక్మ్  
మహాదుర్గా ప్రసాద సిధధయర్ణో మహాదుర్గా మాత్ృకా న్యయస్త వినియోగః|  
 
స్మస్త మాత్ృకాభిః ( అం ఆం ..... ళం క్షం)  "తిరః"  వాయప్క్ం క్ృత్వవ,  
క్రషడఙా్న్యయసాద్వక్ం క్ృత్వవ |   
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అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం లుం లూం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః  
క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం  
చం ఛం జం ఝం ఞ్ం  
టం ఠం డం ఢం ణం  
త్ం థం దం ధం నం  
ప్ం ఫం బం భ్ం మం  
యం రం లం వం శం షం స్ం హం ళం క్షం)  
 

త్ధయథా 
 

హ్ాం శ్రీం అం క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఆం  అంగుషాటభాయం నమః 
హ్ాం శ్రీం ఇం చం ఛం జం ఝం ఞ్ం ఈం త్రినీభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఉం టం ఠం డం ఢం ణం ఊం  మధయమాభ్యం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఏం త్ం థం దం ధం నం ఐం  అన్యమకాభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఓం ప్ం ఫం బం భ్ం మం ఔం  క్నిషిటకాభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం అం యం రం లం వం శం షం స్ం హం ళం క్షం అః క్రత్ల క్రప్ృషాోభాయం నమః 
 
హ్ాం శ్రీం అం క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఆం  హృదయాయ నమః 
హ్ాం శ్రీం ఇం చం ఛం జం ఝం ఞ్ం ఈం శిరస్త సావహా 
హ్ాం శ్రీం ఉం టం ఠం దం ఢం ణం ఊం  శిఖయై వషట్ 
హ్ాం శ్రీం ఏం త్ం థం దం ధం నం ఐం  క్వచాయ హం 
హ్ాం శ్రీం ఓం ప్ం ఫం బం భ్ం మం ఔం  నేత్రత్రయయ వౌషట్ 
హ్ాం శ్రీం అం యం రం లం వం శం  షం స్ం హం లం క్షం అః అసాతోయ ఫట్  
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భ్ూరుువస్ుీవర్షమతి ద్వగాంధః |  

 

ధ్యయనం 
 

ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,   శూలం భ్ుశుణీీ శిరః,  
శంఙ్ఖం స్నరధతీం క్రైసితోనయన్యం,  స్ర్గవంఙా్ భ్ూషావృత్వమ్ |  
నీలాశ్దుయతిమాస్య పాద దశకాం,  స్తవే మహా కాళికాం 
యామసౌతత్ీవపితే హరౌ క్మలజ్య,  హంత్ుం మధుం క్త్ైటభ్మ్|  

 

ప్ఞ్చపూజ 
 

లం ప్ృథివాయత్్నే   గంధం క్లపయామ 
హం ఆకాశత్్నే   పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాత్్నే  ధూప్ం క్లపయామ 
రం అగానయత్్నే   దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే   నైవేదయం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నే   స్ర్షవప్చారం క్లపయామ 
 

అథ వక్షయమాణ సోానేషు మాత్ృకాం న్యయస్తత్ 
 

హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  అం దుర్గాయై నమః |  శిరశి 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఆం కౌశికాయై నమః |  ముఖవృతేత 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఇం ఉమాయై నమః |  దక్ష నేతేర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఈం చణాీయై నమః |  వామ నేతేర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఉం మాహేశవరైయ నమః |  దక్ష క్ర్ణణ 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఊం శివాయై నమః |  వామ క్ర్ణణ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఋం విశ్యవశవరైయ నమః |  దక్ష న్యసా పుటే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ౠం జగద్వధత్ైోయ నమః |  వామ న్యసా పుటే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  లుం స్ంహార  సిోతికార్తణ్ైయ  నమః |  దక్ష గణేీ  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  లూం యోగ నిద్వయాై  నమః |  వామ  గణేీ  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఏం భ్గవత్ైయ నమః |  ఊర్షధవష్టట  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఐం దేవైయ నమః |  అధర్షష్టట  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఓం సావహాయై నమః |  ఊరధవ దనతప్ఙ్క్కౌ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఔం స్వధ్యయై నమః |  అధౌ దనతప్ఙ్క్కౌ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  అం స్ుధ్యయై నమః |  జ్ఞహావగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  అః స్ృషిటర్గహత్ైయ నమః |  బరహ్ రనేరో 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  క్ం క్లాయై నమః |  దక్ష బ్దహ మూలే  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఖం మాయాయై నమః |  దక్షకూరుపర్ణ(మోచెయియ)  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  గం రమాయై  నమః|  దక్షమణి బనేధ(మణి క్టుట)  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఘం జ్యయషాటయై నమః|  దక్ష క్ర్గఙ్ుాలి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఙ్ం స్్ృత్ైయ నమః|  దక్ష క్ర్గఙ్ుాళయగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  చం పుషైటయ నమః|  వామ బ్దహ మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఛం సితో్ైయ నమః|  వామ కూరుపర్ణ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  జం గత్ైయ నమః|  వామ మణి బనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఝం రత్ైయ నమః |  వామ క్ర్గంఙ్ుాలిమూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఞ్ం ప్రరత్ైయ  నమః|  వామ క్ర్గంఙ్ుాలయగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  టం ధృత్ైయ నమః|  దక్ష్యరు మూలే 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఠం నీత్ైయ నమః|  దక్ష జ్ఞనుని 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  డం విభ్ూత్ైయ నమః|  దక్ష గులేే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఢం భ్ూత్ైయ నమః|  దక్ష పాద్వంఙ్ుాళి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ణం ఉననత్ైయ నమః|  దక్ష పాద్వంఙ్ుాలయగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  త్ం క్షిత్ైయ నమః|  వామోరు మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  థం క్షనయయ నమః|  వామ జ్ఞనుని 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  దం క్షత్ైయ నమః|  వామ గులేే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ధం కానయయ నమః|  వామ పాద్వంఙ్ుాలి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  నం శనయయ నమః|  వామ పాద్వంఙ్ుాలయగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ప్ం కాలనయయ నమః|  దక్ష పార్ణవవ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ఫం మహాధుయత్ైయ నమః|  వామ పార్ణవవ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  బం క్షుధ్యయై నమః|  వామ ప్ృష్టట 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  భ్ం పిపాసాయై నమః|  న్యభౌ|  
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  మం స్పృహాయై నమః|  జఠర్ణ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  యం లజియై నమః|  హృదయే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  రం నిద్వాయై నమః|  దక్ష స్కనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  లం ముద్వాయై నమః|  క్కుద్వ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  వం చిద్వతి్కాయై నమః|  వామ స్కనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  శం గ్నర్తజ్ఞయై నమః|  హృదయాద్వ దక్ష క్ర్గంఙ్ుాలయంత్ం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  షం భారత్ైయ నమః|  హృదయాద్వ వామ క్ర్గంఙ్ుాలయంత్ం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  స్ం లక్ష్మ్్య నమః|  హృదయాద్వ దక్ష పాద్వంఙ్ుాలయంత్ం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  హం శచెైయ నమః|  హృదయాద్వ వామ క్ర్గంఙ్ుాలయంత్ం 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  ళం స్ంఙ్మాయై నమః|  న్యభాయద్వ పాద్వంత్ం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః |  క్షం విభావరైయ నమః|  న్యభాయద్వ మూర్గధచనతం 
 

| ఇతి మహాదుర్గ ామాత్ృకా న్యయస్ః|  

 

| త్త్ః స్ర్గవంగ న్యయస్ః|  

 

ఓం ఖడ్గానీ శూలినీ ఘ్నర్గ గద్వనీ చకిరణీ త్థా  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ భ్ుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య | 1|  
 
సౌమాయ సౌమయ త్ర్గ శ్యష,  సౌమేయభ్యస్ త్వతి స్ునరరీ   
ప్ర్గ ప్ర్గణాం ప్రమా,  త్వమేవ ప్రమేశవరీ | 2|  
 
యచచ కింఞ్జచత్ క్వచిద్ వస్ుత,  స్దస్ద్ వాఖిలాతి్కే   
త్స్య స్రవస్య యా శకితః,  సా త్వం కిం స్ూతయస్తత్ద్వ | 3|  
 
యయా త్వయా జగత్ స్రషాట,  జగత్ పాత్యతిత యో జగత్  
స్తఽపి నిద్వావశం నీత్ః,  క్సాతవం స్తతత్ు మహేశవరః | 4|  
 
విషుణః శరీర గరహణ మహమీశన ఏవ చ 
కార్తత్వస్తత యతో ఽత్సాతవం,  క్ః స్తతత్ుం శకితమాన్ భ్వేత్ | 5|  
 
ఆదయం బీజం ( ఐం)  క్ృషణ త్రం ధ్యయత్వవ స్ర్గవంగ్ర వియాసామ 
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ఓం శూలేన పాహిన్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చాంబికే  
ఘంటా స్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ | 1|  
 
ఓం పాాచాయం రక్ష ప్రతీచాయం చ,  చండ్గకే రక్ష దక్షిణే 
భాామణే న్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవర్త | 2|  
 
సౌమాయని యానిరూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరంతి తే 
యాని చాత్యరో ఘ్నర్గణి,  త్ైః రక్షసా్ం స్తథా భ్ువం | 3|  
 
ఖడా శూల గద్వదీని,  యాని చాసాతోణి తేంఽబికే 
క్ర ప్లలవ స్ంఘీని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః | 4|  
 
ద్వవతీయం మాయా బీజం ( హా్ం)  స్ూరయ స్దృశం ధ్యయత్వవ స్ర్గవంగ్ర విన్యయసామ 
స్రవ స్వరూపే స్ర్ణవశ్య,  స్రవ శకిత స్మనివతే  
భ్యేభ్యస్ త్వాహి న్ద్ దేవి,  దుర్ణా దేవి నమోఽస్ుతతే | 5|  
ఏత్తేత వదనం సౌమయం,  లోచన త్రయ భ్ూషిత్మ్ 
పాత్ు నః స్రవభీతిభ్యః,  కాత్వయయిని  నమోఽస్ుతతే | 6|  
జ్ఞవలా క్ర్గళ మత్ుయగరం,  అశ్యషాస్ుర స్ూదనమ్ 
తిరశూలం పాత్ు న్ద్ భీతేర్-భ్దరకాళి  నమోఽస్ుతతే | 7|  
హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి,  స్వనేన్యపూరయ యా జగత్ 
సా ఘణాట పాత్ు న్ద్ దేవి,  పాపేభ్యయ నః స్ుత్వనివ | 8|  
అస్ుర్గ స్ృగ వ సాప్ఙ్క,  చర్తచత్స్తత క్ర్ష జవలః 
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శుభాయ ఖడ్గా భ్వత్ు,  చణిీకే త్వవం నత్వ వయమ్ | 9|  
 
త్ృతీయం కామ బీజం ( కీలం)  స్ేటికాభ్ం ధ్యయత్వవ స్ర్గవంగ్ర వినయసామ 
ఇతి స్ర్గవంగ న్యయస్ః 
అథ మూల షడంగ న్యయస్ః 
ఐం   అంగుషాటభాయం నమః 
హ్ాం   త్రినీభాయం నమః 
కీలం  మధయమాభాయం నమః 
చాముండాయై  అన్యమకాభాయం నమః 
విచేచ  క్నిషిటకాభాయం నమః 
ఐం హ్ాం కీలం  చాముండాయై విచేచ క్రత్ల క్ర ప్ృషాటభాయం నమః 
 
ఏవం హృదయాద్వ న్యయస్ః 
ఐం   హృదయాయ నమః  
హ్ాం   శిరస్త సావహా 
కీలం   శిఖాయై వషట్ 
చాముండాయై  క్వచాయ హం 
విచేచ   నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం  చాముండాయై విచేచ - అసాతోయ ఫట్ 
 
త్తోఽక్షర న్యయస్ః|  
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హ్ాం శ్రీం ఐం  నమః  శిఖాయం 
హ్ాం శ్రీం హ్ాం  నమః  దక్ష నేతేర 
హ్ాం శ్రీం కీలం  నమః  వామ నేతేర 
హ్ాం శ్రీం చాం  నమః  దక్షిణ క్ర్ణణ  
హ్ాం శ్రీం ముం  నమః వామ క్ర్ణణ  
హ్ాం శ్రీం డాం  నమః  దక్ష న్యసికాయం  
హ్ాం శ్రీం యైం  నమః వామ న్యసికాయం   
హ్ాం శ్రీం విం    నమః ముఖే 
హ్ాం శ్రీం చేచం నమః గుహేయ 
 
| అథ మూలేన అషటవారం వాయప్క్ం వినయస్య|  
ఐం హ్ాం కీలం  చాముండాయై విచేచ 
 
| అథ దశ ద్వఙ్మనయస్ః|  
 

హ్ాం శ్రీం  ఐం   పాాచెైయ నమః 
హ్ాం శ్రీం  ఐం  ఆగ్రనయైయ నమః  
హ్ాం శ్రీం హ్ాం   దక్షిణాయై  నమః 
హ్ాం శ్రీం హ్ాం   నిఋత్ైయ నమః   
హ్ాం శ్రీం కీలం   ప్రతీచెైయ   నమః 
హ్ాం శ్రీం కీలం   వాయవైయ  నమః 
హ్ాం శ్రీం చాముండాయై   ఉదీచెైయ నమః 
హ్ాం శ్రీం విచేచ   ఈశన్యయయై నమః 



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 22 www.bhaskaraprakasha.com 

హ్ాం శ్రీం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ ఊర్గధవయై నమః 
హ్ాం శ్రీం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ భ్ూమ్ైయ నమః|  
ఏతే న్యయసాః అవశయకాః 
 

త్త్వవచమనము 
ఐం ఆత్్త్త్వవత్్నే స్ూోల దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
కీలం విద్వయత్త్వవత్్నే స్ూక్ష్మ దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
సౌః శివత్త్వవత్్నే ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
ఐం కీలం సౌః స్రవత్త్వవత్్నే మహాకారణ దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
న్యలుగు సారుల ఆచమనియం చేయాలి 
 

పాాణాయామం 
మూల మంత్రముతో 
 

మమోపాత్త స్మస్త దుర్తత్ క్షయ ద్వవర్గ శ్రీ ప్రమేశవర ప్రరత్యరోం,  శుభే శోభ్నే 
 ముహర్ణత,  శ్రీ మహావిష్ఠణః ఆజాయా ప్రవరతమానస్య,  ఆదయ బరహ్ణః ద్వవతీయ ప్ర్గర్ణో శ్యవత్ 
వర్గహ క్లేప,  వైవస్వత్ మనవంత్ర్ణ,  క్లియుగ్ర,  ప్రథమ పాదే,  మేర్షః ప్శిచమ ద్వగాుగ్ర,  
శ్రీ శైలస్య వాయవయ ప్రదేశ్య,  కౌరంచ దీవపే,    
రమణక్ వర్ణో,  గోతీరో ఖండ్గ,  క్త్నడా ర్గజ్యయ,  అంటార్తయో ప్రదేశ్య,   క్త్రడ్గట్-లారన్ీ నదీ 
మధయ ప్రదేశ్య మసిీసాీగా నగర్ణ స్వగృహే అసి్న్ వరతమానేన  
వాయవహార్తకే,  చాందరమానేన  న్యమ స్ంవత్ీర్ణ .... ఆయనే ఋతౌ...  
మాస్త.. ... ప్క్షే.. తిథౌ... వాస్ర్ణ ... శుభ్నక్షత్ర శుభ్ యోగ... 
శుభ్ క్రణ 



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 23 www.bhaskaraprakasha.com 

 ఏవం గుణ విశ్యష్టణ  విశిషాటయాం అసాయం,  శ్రీమాన్... గోత్రః ... న్యమ 
ధేయః... /  శ్రీ మత్ః .... గోత్రస్య ...  
న్యమ దేయాన్యం 
 మమ/  అసా్క్ం కుటుంబస్య స్ పుత్రక్స్య క్షేమ సైోరయ విజయ అభ్య ఆయుర్గర్షగయ 
ఐశవరయ అభివృదోయరోం,  ధర్ అరో కామ మోక్ష చత్ుర్తవధ ఫల పురుషారో సిదరయరధం శ్రీ 
మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీ స్వరూప్ శ్రీ చండీ ప్రదేవత్వ ముద్వరస్య శ్రీ మహాకాళీ 
మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీస్వరూప్ శ్రీ చండీ ప్రదేవత్వ ప్రరత్యరోం క్వచ అరాళ కీలక్ ప్ఠన 
నవావరణ మంత్ర అష్ఠటత్తరశత్ జప్ రహస్యత్రయ ప్ఠన్యంత్ం,  శ్రీ చండీ స్ప్తశతీ మాలా  
మంత్ర ర్గజ ప్ఠనం క్ర్తష్టయ |  
 

గురుత్రయం 
 

ఐం హ్ాం శ్రీం |  ఐం కీలం సౌః |  
హంస్ శివస్తీహం స్వరూప్ నిరూప్ణ హేత్వే,  స్వగురవే నమః |  స్వగురు శ్రీ ..... 
శ్రీ పాదుకాం పూజయామ |  నమః |  
 

ఐం హ్ాం శ్రీం |  ఐం కీలం సౌః |   స్తహం హంస్శివవః స్వచఛ ప్రకాశ విమరవ హేత్వే,  
ప్రమగురు శ్రీ ..... శ్రీపాదుకాం పూజయామ |  నమః |  
ఐం హ్ాం శ్రీం |  ఐం కీలం సౌః |  హంస్శివవః స్తహం హంస్ః సావత్వ్ర్గమ ప్ంజర విలీన 
తేజ్య హేత్వే,  ప్రమేష్ట్టగురు శ్రీక్ళాయణానంద భారతీ శ్రీపాదుకాం పూజయామ |  నమః |   
శప్నద్వధర మంత్రం  
ఓం హా్ం కీలం శ్రీం కారం కీరం చండ్గకే దేవి శప్న్యశనుగరహం కురు కురు సావహా |  
( 7 మారులు జప్ము)  
జ్ఞగృతీ క్రణ మంత్రః( 7 మారులు జప్ము)  
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ఓం రం స్ం ఓం |  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ |  ర్గ క్షం ఓం |  
ఉతీకలన మంత్రః 
ఓం శ్రీం కీలం  హా్ం  స్ప్త శతి  చండ్గకే ఉతీకలనం  కురు కురు సావహా |  
( 21 మారులు జప్ము)  
మృత్ స్ంజీవనీ మంత్రః 
ఓం హా్ం హ్ాం,  వం వం,  ఐం ఐం,  మృత్స్ంజీవని విదేయ 
 మృత్ ముత్వోప్యోత్వోప్య,  కీరం హ్ాం హ్ాం వం సావహా 
పుస్తక్పూజ  
త్న ఎదుట ఒక్ ప్రఠను ఉంచవలెను. మూల మంత్రముతో ( నవరణ మంత్రముతో)   
పుస్తక్మును ద్వనిపై పటటవలెను. అనంత్రము నమో దేవైయ,  నమః  
ప్రక్ృత్ైయ మంత్రములతో ప్ంచోప్చారపూజ చేయవలెను. 
నమో దేవైయ మహా దేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః |  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వః ప్రణత్వః స్్ృత్వం |  
ప్ంచపూజ  
లం ప్ృథివాయత్్నే గంధం క్లపయమ 
హం ఆకాశత్్నే పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాయత్్నే ధూప్ం క్లపయామ  
రం అగానయత్్నే దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే అమృత్ం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నే స్మస్తతప్చారన్ క్లపయామ 
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|| సిదధకుఞి్జకా స్తతత్రం || 
 

శివ ఉవాచ 
శృణు దేవి ప్రవక్షయమ కుఞ్జికా స్తతత్ర ముత్తమం |  
యేన మంత్ర ప్రభావేణ చండీజ్ఞప్ః శుభ్య భ్వేత్ | 1|  
నక్వచం న్యరాలా స్తతత్రం కీలక్ం న రహస్యక్ం |  
న స్ూక్తం న్యపి వా ధ్యయనం చ న న్యయస్త న వారచనం | 2|  
కుఞ్జికా పాఠ మాతేరణ దుర్గా పాఠ ఫలం లభేత్ |  
అతి గుహయ త్రం దేవి దేవాన్యమపి దురలభ్ం | 3|  
గోప్నీయం ప్రయతేనన స్వయోనిర్తవ పారవతి |  
మారణం మోహనం వశయం స్తంభ్వోచాచటన్యధక్ం 
పాఠమాతేరణ స్ంసిదేధయత్ కుఞ్జికా స్తతత్రముత్తమం | 4|  
అథ మనతోః 
ఓం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ |   
ఓం గ్లం హం కీలం జం స్ః,  జ్ఞవలయ జ్ఞవలయ,  జవల జవల ప్రజవల ప్రజవల |  
ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ |  
జవల హం  స్ం లం క్షం ఫట్ సావహా |  
| ఇతి మంత్రః|  
నమస్తత రుదర రూపిణ్ైయ నమస్తత మధుమర్తధని 
నమః క్త్ైటభ్ హార్తణ్ైయ నమస్తత మహిషార్తధని | 1|  
నమస్తత శుంభ్హంత్ైోయ చ నిశుంభాస్ుర ఘతిని  
జ్ఞగ్నరత్ం హి మహాదేవి  జప్ం సిద్వధం కురుషవమే | 2|  
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ఐంకారీ స్ృషిట రూపాయై,  హ్ాంకారీ ప్రతిపాలికా | 3|  
కీలంకారీ కాలరూపిణ్ైయ,   బీజరూపే నమోస్ుతతే |    
చామూండా చండ ఘతీ చ యైకారీ వరద్వయినీ |  | 4|  
విచేచ చాభ్యద్వ నిత్యం,  నమస్తత మంత్రరూపిణి | 5|  
ధ్యం ధీం ధూం ధూరిటే ప్తీన,  వాం వీం వం వాగధీశవరీ 
కారం కీరం కూరం కాళికా దేవి,  శం శీం శూం మే శుభ్ం కురు | 6|  
హం హం హంకార రూపిణ్ైయ,  జం జం జం జంభ్ న్యద్వనీ |  
భాాం భీరం భ్ూరం  భైరవీ భ్దే,    భ్వానైయతే నమో నమః | 7|  
అం క్ం చం టం త్ం ప్ం యం శం వీం దుం ఐం వీం హం క్షం|  
ధజ్ఞగరం ధజ్ఞగరం తోాటయ తోాటయ దీప్తం కురు కురు సావహా |  
పాం ప్రం పూం పారవతీ పూర్గణ,  ఖాం ఖం ఖూం ఖేచరీ త్థా | 8|  
సాం స్సం స్ూం స్ప్తశతీ దేవాయ మంత్ర సిద్వధం కురుషవమే 
ఇదం త్ు కుంఞ్జికా స్తతత్రం మంత్ర జ్ఞగర్తత హేత్వే 
అభ్కేత నైవ ద్వత్వయం గోపిత్ం రక్ష పారవతి 
యస్ుత కుఞ్జిక్యా దేవి హ్న్యం స్ప్తశతీం ప్ఠేత్ 
న త్స్య జ్ఞయతే సిద్వధరరణేయ ర్షదనం యథా | 9|  

ఇతి కుఞ్జికా స్తతత్రం స్ంపూరణం 
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|| దేవీ క్వచం ||  
 

ఓం నమశచణిీకాయై 
న్యయస్ః 
అస్య శ్రీ చండీ క్వచస్య |  బరహా్ ఋషిః |  అనుషుటప్ ఛందః |  చాముండా  
దేవత్వ |  అంగన్యయస్తక్త మాత్ర్ష బీజమ్ |  ద్వగాంధ దేవత్వః త్త్వం |  శ్రీ జగదంబ్ద ప్రరత్యర్ణో  
స్ప్తశతీ పాఠంగతేవన  జపే వినియోగః|  
ఓం నమశచండ్గకాయై 
మారకండ్గయ ఉవాచ 
ఓం యద్ గుహయం ప్రమం లోకే,  స్రవరక్ష క్రం నృణామ్ |  
యనన క్స్య చిద్వ ఖాయత్ం,  త్నే్ బూరహి పిత్వమహ | 1|  
బరహో్వాచ 
అసిత గుహయ త్మం విప్ర,  స్రవ భ్ూతోప్ కారక్మ్ |  
దేవాయస్ుత క్వచం పుణయం,  త్చఛృణుషవ మహామునే | 2|  
ప్రథమం శైలపుతీర చ,  ద్వవతీయం బరహ్చార్తణీ |  
త్ృతీయం చనరో ఘంటేతి,  కూషా్ండ్గతి చత్ురోక్ం  | 3|  
ప్ఞ్చమం స్కనర మాతేతి,  షషోం కాత్వయయినీ తిచ 
స్ప్తమం కాల ర్గతీర తి,  మహా గ్రీతి చాషటమం | 4|  
నవమం సిద్వధ ద్వతీరచ,  నవదుర్గాః ప్రకీర్తతత్వః |  
ఉకాతనేయత్వని న్యమాని,  బరహ్ణై్వ మహాత్్న్య | | 5|  
అగ్ననన్య దహయ మానస్ుత,  శత్ుర మధేయ గతో రణే |  
విషమే దురామే చెైవ,  భ్యార్గతః శరణం గత్వః | 6|  
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న తేషాం జ్ఞయతే కిఞ్జచత్,  అశుభ్మ్ రణ స్ఙ్కటే |  
న్యప్దం త్స్య ప్శయమ,  శోక్ దుఃఖ భ్యం నహి | 7|  
యైస్ుత భ్కాతయ స్్ృత్వ నూనం,  తేషాం వృద్వధః ప్రజ్ఞయతే |  
యేత్వవం స్్రనిత దేవేశి,  రక్షస్త త్వనన స్ంశయః | 8|  
పేరత్స్ంసాో త్ు చాముండా,  వార్గహ్ మహిషాస్న్య|  
ఐందీర గజ స్మారూఢా,  వైషణవీ గరుడాస్న్య | 9|  
మాహేశవరీ వృషారూఢా,  కౌమారీ శిఖి వాహన్య 
లక్ష్మీః ప్ద్వ్స్న్య దేవీ,  ప్ద్ హసాత హర్తపిరయా | 10|  
శ్యవత్ రూప్ ధర్గ దేవీ,  ఈశవరీ వృషవాహన్య 
బ్దాహ్్ హంస్ స్మా రూఢా,  స్ర్గవ భ్రణ భ్ూషిత్వ | 11|  
ఇతేయత్వ మాత్రః స్ర్గవః,  స్రవ యోగ స్మనివత్వః 
న్యన్య భ్రణ శోభాఢాయ,  న్యన్యరతోనప్ శోభిత్వః | 12|  
దృశయంతే రథమా రూఢా,  దేవయః కోోధ స్మాకులాః 
శంఖం చక్రం గద్వం శకితం,  హలం చ ముస్లా యుధం | 13|  
ఖేటక్ం తోమరం చెైవ,  ప్రశుం పాశమేవ చ 
కున్యత యుధం తిరశూలం చ,  శర్-ఙా్మాయుధ ముత్తమం | 14|  
దైత్వయన్యం దేహన్యశయ,  భ్కాతన్య మభ్యాయ చ 
ధ్యరయన్యతయ యుధ్యనీత్ోం,  దేవాన్యం చ హిత్వయ వై | 15|  
నమస్తతస్ుత మహారౌదేర,  మహాఘ్నర ప్ర్గక్రమే 
మహాబలే మహోత్వీహే,  మహాభ్య విన్యశిని | 16|  
త్వాహి మాం దేవి దుష్టపోక్షేయ,  శత్ూరణాం భ్యవర్తధని |   
పాాచాయం రక్షత్ు  మామ్ైందీర,  ఆగ్రనయాయ మగ్ననదేవత్వ | 17|  
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దక్షిణే వత్ు వార్గహ్,  నైరృత్వయం ఖడాధ్యర్తణీ |  
ప్రతీచాయం వారుణీ రక్షేత్,  వాయవాయం మృగవాహినీ | 18|  
ఉదీచాయం పాత్ు కౌమారీ,  ఐశన్యయం శూలధ్యర్తణీ |  
ఊరధవం బరహా్ణి మేరక్షేత్,  అధసాతదైవషణవీ త్థా  | | 19|  
ఏవం దశ ద్వశో రక్షేత్,  చాముండా శవవాహన్య |   
జయా మే చాగరత్ః పాత్ు,  విజయా పాత్ు ప్ృషోత్ః | 20|  
అజ్ఞత్వ వామపార్ణవవ త్ు,  దక్షిణే చాప్ర్గజ్ఞత్వ |   
శిఖా ముధ్యయతినీ రక్షేత్,  ఉమా మూర్తధి వయవసిధత్వ | 21|  
మాలాధరీ లలాటే చ,  భ్ురవౌ రక్షేత్ యశసివనీ |   
తిరనేత్వా చ  భ్ురవోర్ధేయ,   యమ ఘంటాచ న్యసికే | 22|  
శఙ్ఖఖణీ చక్షుష్ఠర్ధేయ,  శోోత్ర యోర్ ద్వవరవాసినీ |   
క్ప్నలౌ కాళికా రక్షేత్,  క్రణ మూలేత్ు శంక్రీ | 23|  
న్యసికాయాం స్ుగంధ్యచ,  ఉత్తర్షష్టోచ చర్తచకా |  
అధర్ణ చామృత్ క్లా,  జ్ఞహావయాంచ స్రస్వతీ | 24|  
దన్యతన్ రక్షత్ు కౌమారీ,  క్ంఠదేశ్యత్ు చండ్గకా|  
ఘంటికాం చిత్ర ఘంటా చ,  మహామాయా చ త్వలుకే | 25|  
కామాక్షీ చిబుక్ం రక్షేత్,  వాచం మే స్రవ మంగలా |  
గ్నరవాయాం భ్దరకాళీ చ,  ప్ృషోవంశ్య  ధనురధరీ | 26|  
నీలగ్నరవా బహిః క్ంఠే,  నలికాం నలకూబరీ |  
స్కందయోః  ఖడ్గానీ రక్షేద్,  బ్దహూమే వజరధ్యర్తణీ | 27|  
హస్తయోరరణిీనీ రక్షేద్,  అంబికా చాంగుళీషు చ|  
నఖాఞ్ూులేశవరీ రక్షేత్,  కుక్షౌ రక్షేత్ుకలేశవరీ | 28|  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 30 www.bhaskaraprakasha.com 

స్తనౌ రక్షేన్హాదేవీ,  మనః శోక్విన్యశినీ |  | 29|  
హృదయే లలిత్వ దేవీ,  ఉదర్ణ శూలధ్యర్తణీ  
న్యభౌ చ కామనీ రక్షేద్,  గుహయం గుహేయశవరీ త్థా |    
పూత్న్య కామకా మేఢరం,  గుదే మహిష వాహినీ | 30|  
క్టాయం భ్గవతీ రక్షే,  జ్ఞినునీ వింధయ వాసినీ |   
జంఘే మహాబలా రక్షేత్,  స్రవ కామ ప్రద్వయినీ | 31|  
గులేయోర్గనరసింహ్ చ,  పాదప్ృష్టో త్ు త్ైజస్స  
పాద్వఙ్ుాళీషు శ్రీ రక్షే,  పాద్వధ స్తలవాసినీ | 32|  
నఖాన్ దంషాటో క్ర్గళీ చ,  కేశంశైచవోరధవకేశినీ |   
ర్షమకూపేషు కౌబేరీ త్వచం వాగ్నశవరీ త్థా | 33|  
రక్త మజి్ఞ వసా మాంసాన్,  వసిో మేద్వంసి పారవతీ |   
అన్యతోణి కాలర్గతిరశచ,  పిత్తం చ ముకుటేశవరీ | 34|  
ప్ద్వ్వతీ ప్ద్ కోశ్య,  క్ఫే చూడామణిస్తథా |   
జ్ఞవలా ముఖ నఖజ్ఞవలా,  మభేధ్యయ స్రవ స్ంధషు | 35|  
శుక్రం బరహా్ణి మే రక్షే,  చాఛయాం ఛతేరశవరీ త్థా  
అహఙ్మకరం మన్ద్ బుద్వధం,  రక్షేనే్ ధర్ధ్యర్తణీ | 36|  
పాాణాపానౌ త్థా వాయన,  ముద్వ నంచ స్మానక్ం |  
వజర హసాత చ మేరక్షేత్,   పాాణం క్లాయణ శోభ్ న్య | 37|  
రస్త రూపే చ గంధే చ,  శబేర స్పర్ణవ చ యోగ్ననీ 
స్త్వం రజ స్తమశైచవ,  రక్షేన్యనర్గయణీ  స్ద్వ | 38|  
ఆయూ రక్షత్ు వార్గహ్,  ధర్ం రక్షత్ు వైషణవీ  
యశః కీర్తతంచ లక్ష్మీం చ,  ధనం విద్వయం చ చకిరణీ | 39|  
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గోత్రమంద్వాణి మేరక్షేత్,  ప్శూనే్ రక్ష చండ్గకే  
పుతా్వన్ రక్షేన్హాలక్ష్మీ,  ర్గుర్గయం రక్షత్ు భైరవీ | 40|  
ప్న్యోనం స్ుప్థా రక్షేన్,  మారాం క్షేమక్రీ త్థా  
ర్గజద్వవర్ణ మహాలక్ష్మీర్,  విజయా స్రవత్ః సిోత్వ | 41|  
రక్షహ్నం త్ు యసాోనం,  వర్తిత్ం క్వచేన త్ు  
త్త్ీరవం రక్ష మే దేవి,  జయంతీ పాప్ న్యశినీ | 42|  
ప్ద మేక్ం న గచేఛత్ుత,  యద్వచేఛచుఛ భ్మాత్్నః  
క్వచే న్య వృతో నిత్యం,   యత్ర యత్ైోవ గచఛతి | 43|  
త్త్ర త్త్వారో లాభ్శచ,  విజయః సారవ కామక్ః  
యంయం చింత్యతే కామం,  త్ంత్ం పాాప్ననతి నిశిచత్ం | 44|  
ప్రమ్ైశవరయ మత్ులం,  పాాప్ీయతే భ్ూత్లే పుమాన్  
నిరుయో జ్ఞయతే మరతయః,  స్ఙోా్మమేషవప్ర్గజ్ఞత్ః | 45|  
త్రలోకేయ త్ు భ్వేత్ూపజయః,  క్వచేన్యవృత్ః పుమాన్  
ఇదంత్ు దేవాయః క్వచం,  దేవాన్యమపి దురలభ్ం | 46|  
యః ప్ఠేత్పోయతో నిత్యం,  తిర స్నధయం శరదధయానివత్ః  
దైవీక్లా భ్వేత్తస్య,  త్ైోలోకేయ షవప్ర్గజ్ఞత్ః | 47|  
జీవేదవరో శత్ం సాగరం,  అప్మృత్ుయ వివర్తిత్ః  
నశయనిత వాయధయః స్ర్ణవ,  లూత్వ విస్తేట కాదయః 48|  
సాోవరం జఙా్మం చెైవ,  క్ృతిరమం చాపి యద్వవషం  
అభిచార్గణి స్ర్గవణి,  మనతో యన్యతోణి భ్ూత్లే | 49|  
భ్ూచర్గః ఖేచర్గఃశైచవ,  జలజ్ఞ శోచప్ దేశికాః  
స్హజ్ఞ కులజ్ఞ మాలా,  డాకినీ శకినీ త్థా | 50|  
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అంత్ ర్తక్ష చర్గ ఘ్నర్గ,  డాకినయశచ మహాబలాః  
గరహ భ్ూత్ పిశచాశచ,  యక్షగంధరవ ర్గక్షసాః | 51|  
బరహ్ ర్గక్షస్ వేత్వళాః,  కూషా్ండా భైరవాదయః  
నశయంతి దరవన్యత్తస్య,  క్వచేహృద్వ స్ంసిోతే | 52|  
మాన్ద్ననతిర్ భ్వేద్వాజా,  స్తతజ్యవృద్వధ క్రం ప్రమ్  
యశసా వరధతే స్తపి,  కీర్తతమండ్గత్ భ్ూత్లే | 53|  
జపేత్ స్ప్త శతీం చండీం,  క్ృత్వవత్ు క్వచం పుర్గ  
యావదూు మండలం ధతేత,  స్శైల వన కాననమ్ | 54|  
త్వవతితషోతి మేద్వన్యయం,  స్ంత్తిః పుత్రపౌతిరకీ  
దేహాంతే ప్రమం సాోనం,  యత్ుీరైరపి దురలభ్ం | 55|  
పాాప్ననతి పురుష్ఠ నిత్యం,  మహామాయా ప్రసాదత్ః  
లభ్తే ప్రమం రూప్ం,  శివేన స్హమోదతే | 56|  

ఇతి శ్రీ దేవీక్వచం స్మాప్తం |  
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|| అరాలా స్తతత్రమ్ ||  
 

అస్యశ్రీ మదరాళా స్తతత్ర మహా మంత్రస్య |  విషుణః ఋషిః|  అనుషుటప్ ఛందః |  శ్రీ 
మహాలక్ష్మీః దేవత్వ | శ్రీ జగదంబ్ద ప్రరత్యే స్ప్తశతీ పాఠంగతేవన జపే వినియోగః |  
 

ధ్యయనమ్ 
 

ఓం బనూధక్ కుస్ుమాభాసాం ప్ఞ్చముణాీధవాసినీం,  
స్ుేరచ్ చనరోక్లా రత్న ముకుటాం,  ముణీమాలినీం |  
తిరనేత్వాం రక్త వస్న్యం ప్రన్ద్ననత్ ఘటస్తనీం,  
పుస్తక్ం చాక్షమాలాం చ,  వరం చాభ్యక్ం క్రమాత్,   
దధతీం స్ంస్్ర్ణనినత్య ముత్తర్గమానయమానిత్వమ్ |  
 
యా చణీీ మధుకై్త్టభాద్వ దైత్య దళనీ,  యా మాహిష్ఠనూ్లినీ,  
యా ధూమేాక్షణ చణీముణీ మథనీ,  యా రక్తబీజ్ఞశనీ |  
శకితః,  శుమునిశుము దైత్యదళనీ,  యా సిద్వధ ద్వతీర ప్ర్గ,  
సా దేవీ నవ కోటి మూర్తత స్హిత్వ,  మాం పాత్ు విశ్యవశవరీ |  
 

ఓం నమశచణిీకాయై 
మారకణీేయ ఉవాచ 
ఓం జయనీత మంగళా కాళీ,  భ్దరకాళీ క్పాలినీ |  
దుర్గా  క్షమా శివా ధ్యతీర సావహా స్వధ్య నమోఽస్ుతతే | 1|  
జయత్వం దేవి,  చాముణీే జయ భ్ూత్వర్తతహార్తణి|  
జయ స్రవ గతే దేవి కాల ర్గతిర నమోఽస్ుతతే | 2|  
మధుక్త్ైటభ్ విద్వావి,  విధ్యత్ుర వరదే నమః |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 3|  
మహిషాస్ుర నిర్గనశి,  భ్కాతన్యం స్ుఖదే నమః |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 4|  
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రక్త బీజ వధే దేవి,  చండ ముండ విన్యశిని |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 6|  
శుము సైయవ నిశుంభ్స్య,  ధూమాాక్షస్య చ మర్తధని 
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 7|  
వంద్వ త్వంఘా్రయుగ్ర దేవి,  స్రవసౌభాగయ ద్వయిని |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 8|   
అచింత్య రూప్ చర్తతే,  స్రవ శత్ృవిన్యశిని |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 9|  
నతేభ్యః స్రవద్వ భ్కాతయ,  చండ్గకే దుర్తత్వప్హే |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 10|  
స్ుతవదోుయభ్కితపూరవం త్వవం,  చణిీకే వాయధ న్యశిని |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 11|  
చండ్గకే స్త్త్ం యేత్వవం,  అరచయంతీహ భ్కితత్ః |  
రూప్ందేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 12|  
దేహి సౌభాగయమార్షగయం దేహి మే ప్రమం స్ుఖం |  
రూప్ందేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 13|  
విధేహి ద్వవషత్వం న్యశం,  విధేహి బలముచచక్త్ైః |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 14|  
విధేహి దేవి క్లాయణం,  విధేహి ప్రమాం శిరయం |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 15|  
స్ుర్గస్ురశిర్ష రత్న,  నిఘృషటచరణేఽమాకే |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 16|  
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విద్వయవనతం యశస్వనతం,  లక్ష్మీవంత్ం జనం కురు |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 17|  
ప్రచణీ దైత్యదరపఘేన,  చండ్గకే ప్రణత్వయమే |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 19|  
చత్ురుుజ్య చత్ురవక్త,ో  స్ంస్ుతతే ప్రమేశవరీ |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 20|  
క్ృష్టణన స్ంస్ుతతే దేవి,  శశవదుకాతయ స్ద్వమాకే |   
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 21|  
హిమాచలస్ుత్వన్యథ,  స్ంస్ుతతే ప్రమేశవర్త |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 22|  
ఇన్యరోణీ ప్తిస్ద్వువ,  పూజ్ఞతే ప్రమేశవర్త |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 23|  
దేవి ప్రచండదోరరండ,  దైత్యదరపవిన్యశిని|  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 24|  
దేవి  భ్క్తజన్ద్ద్వరమ,  దత్వతనందోదయేంబికే     
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | 25|  
ప్తీనం మన్ద్రమాం దేహి,  మన్ద్వృత్వతనుసార్తణీం|  
త్వర్తణీం దురా స్ంసార సాగరస్య కులోదువామ్ | 26|  
ఇదంస్తతత్రం ప్ఠిత్వవత్ు,  మహాస్తతత్రం ప్ఠేననరః|  
స్త్ు స్ప్తశతీ స్ంఖాయ వరమాప్ననతి స్ంప్ద్వమ్ | 27|  

ఇతి శ్రీ అరాలా స్తతత్రం స్మాప్తమ్ 
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|| కీలక్ స్తతత్రమ్ ||  
 

అస్య శ్రీ కీలక్ మనతోస్య |  శివ ఋషిః| అనుషుటప్ ఛందః |  శ్రీ మహా స్రస్వతీ దేవత్వ|  శ్రీ 
జగదంబ్ద ప్రరత్యరోం   స్ప్తశతీ పాఠంగతేవన జపే వినియోగః |  
 

| ఓం నమశచణిీకాయై|  
|మారకణీేయ ఉవాచ|  
ఓం విశుదధ జా్ఞనదేహాయ,  తిరవేదీ ద్వవయచక్షుష్ట |  
శ్యరయః పాాపిత నిమత్వతయ నమః స్తమారధ ధ్యర్తణే | 1|  
స్రవమేత్ ద్వవజ్ఞనీయాన్,  మన్యతోణామపి కీలక్ం |  
స్తఽపి క్షేమమవాప్ననతి,  స్త్త్ం జ్ఞప్య త్త్పరః | 2|  
సిదధయనుతచాచటన్యదీని,  వస్ూతని స్క్లానయపి |  
ఏతేన స్ుతవత్వం దేవీ,  స్తతత్రమాతేరణ సిదధయతి | 3|  
న మన్ద్తో నౌషధం త్త్ర,  న కిఞ్జచ దపి విదయతే |  
విన్య జ్ఞపేయ న సిదేధయత్,  స్రవ ముచాచటన్యద్వక్మ్ | 4|  
స్మగాాణయపి సిదధయంతి లోక్శజా్ఞా మమాం హరః |  
క్ృత్వవ నిమనతోయామాస్,  స్రవ మేవ మదం శుభ్మ్ | 5|  
స్తతత్రంవై చణీికాయాస్ుత,  త్చచ గుప్తం చకార స్ః |  
స్మాపిత రనచపుణయస్య,  త్వం యథావనిన యనతోణాం | 6|  
స్తపిఽక్షేమ మవాప్ననతి,  స్రవ మేవం న స్ంశయః |  
క్ృషాణయాం వా చత్ురరశయం,  అషటమాయం వా స్మాహిత్ః | 7|  
దద్వతి ప్రతిగృహాణతి,  న్యనయ థైషా ప్రస్సదతి |  
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ఇత్ోం రూపేణ కీలేన,  మహాదేవేన కీలిత్మ్ | 8|   
యో నిష్ట్కలాం విధ్యయైన్యం,  నిత్యం జప్తి స్ంస్ుేటం 
స్ సిదధః స్ గణః స్తపి గనధర్షవ జ్ఞయతే నరః | 9|  
న చెైవాప్యట త్స్తస్య,  భ్యం కావప్ర హ జ్ఞయతే |  
న్యప్మృత్ుయ వశం యాతి,  మృతో మోక్షమవాపునయాత్  | 10|  
జ్ఞాత్వవ పాారభ్య కురీవత్,  నకుర్గవణో వినశయతి |  
త్తో జా్ఞత్ైవవ స్ంప్ననం,  ఇదం పాారభ్యతే బుధైః | 11|  
సౌభాగాయద్వ చ యతికఞ్జచద్,  దృశయతే లలన్యజనే |  
త్త్ీరవం త్త్పోసాదేన,  తేన జ్ఞప్యమదం శుభ్ం | 12|  
శనైస్ుత జప్యమానేఽసి్న్,  స్తతతేర స్మపతితరుచచక్త్ైః |  
భ్వతేయవ స్మగాాపి,  త్త్ః పాారభ్యమేవత్త్ | 13|  
ఐశవరయం త్త్పోసాదేన,  సౌభాగాయర్షగయ స్ంప్దః|  
శత్ురహానిః ప్ర్ష మోక్షః,  స్ూతయతే సాన కిం జనైః | 14|  
 

ఇతి శ్రీ భ్గవతీ కీలక్ స్తతత్రం స్మాప్తమ్ 
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||ర్గతిర స్ూక్తం ||  
 

విశ్యవశవరీం జగద్వధతీరం సోితి స్ంహార కార్తణీం  
నిద్వాం భ్గవతీం విష్ఠణ రత్ులాం తేజస్ః ప్రభ్ుః | 1|  
బరహో్వాచ 
త్వం సావహా త్వం స్వధ్య త్వంహి వషటాకరః స్వర్గతి్కా |  
స్ుధ్య త్వమక్షర్ణ నితేయ,  తిరధ్య మాతా్వతి్కా సోిత్వ | 2|  
అరధమాతా్వ సిోత్వ నిత్వయ,  యానుచాఛర్గయ విశ్యషత్ః |  
త్వమేవ స్ంధ్యయ సావితీర,  త్వం దేవి జననీ ప్ర్గ | 3|  
త్వయైత్ ద్వధరయతే విశవం,  త్వయైత్త్ స్ృజయతే జగత్ |  
త్వయైత్త్ పాలయతే దేవి త్వమత్ స్యనేత చ స్రవద్వ | 4|  
విస్ృష్టట స్ృషిట రూపాత్వం,  సిోతి రూపా చ పాలనే |  
త్థా స్ంహృతి రూపానేత,  జగతోఽస్య జగన్యే | 5|  
మహావిద్వయ మహామాయా,  మహామేధ్య మహాస్్ృతిః |  
మహామోహా చ భ్వతీ,  మహాదేవీ మహాస్ురీ | 6|  
ప్రక్ృతి స్తవం చ స్రవస్య,  గుణత్రయ విభావినీ |  
కాళర్గతిరర్  మహార్గతిరర్,  మోహ ర్గతిరశచ ద్వరుణా | 8|  
త్వం శ్రీ స్తవమీశవరీ త్వం,  హ్ాస్తవం బుద్వధర్షుధలక్షణా |  
లజ్ఞి పుషిట స్తథా త్ుషిట,  స్తవం శనితః క్షనిత ర్ణవ చ | 9|  
ఖడా్గనీ శూలినీ ఘ్నర్గ,  గద్వనీ చకిరణీ త్థా |  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ,  భ్ుశుణీీ ప్ర్తఘయుధ్య | 10|  
సౌమాయ సౌమయత్ర్గశ్యష,  సౌమేయభ్య స్తవతిస్ునరరీ |  
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ప్ర్గప్ర్గణాం ప్రమా త్వమేవ ప్రమేశవరీ | 11|  
యచచ కిఞ్జచత్ క్వచిద్,  వస్ుత స్ద స్ద్వవ ఖిలాతి్కే |  
త్స్య స్రవస్య యా శకితః,  సా త్వం కిం స్ూతయస్త త్ద్వ | 12|  
యయా త్వయా జగత్ స్రషాట,  జగత్వపత్ యతిత యో జగత్ |  
స్తఽపి నిద్వావశం నీత్ః,  క్సాతవం స్తతత్ు మహేశవరః | 13|  
విషుణః శరీరగరహణం,  అహమీశన ఏవ చ |  
కార్తత్వస్తత యతోఽత్సాతవం,  క్ః స్తతత్ుం శకితమాన్ భ్వేత్ | 14|  
సా త్వమత్ోం ప్రభావైః,  సైవరు ద్వరై ర్ణరవి స్ంస్ుతత్వ |  
మోహయైతౌ దుర్గధర్గో,  వస్ురౌ మధుక్త్ైటభౌ | 15|  
ప్రబోధం చ జగత్వీవమీ,  నీయత్వ మచుయతో లఘు |   
బోధశచ కిరయత్వ మస్య,  హనుత మేతౌ మహాస్ురౌ | 16|  

ఇతి పౌర్గణిక్ ర్గతిర స్ూక్తం స్మాప్తమ్ 
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|| నవాక్షరీ మహామనతమో్ ||  
 

అస్యశ్రీ చండీ మహాలక్ష్మీ  మహామంత్రస్య |  బరహ్ విషుణః రుద్వా ఋషయః( శిరసి) |  
గాయత్ురయషిణ గనుషుటభ్ శఛన్యరంసి నంద్వశక్ంభ్రీ  భీమా శక్తయః(ముఖే)  |  శ్రీ మహాకాళీ 
మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతోయ దేవత్వః(హృదయే)  | ఐం బీజం,  హ్ాం శకితః,  కీలం కీలక్ం|  
శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహా స్రస్వతీ ప్రరత్యర్ణో జపే వినియోగః|  
 

మూల మంత్రముతో చేత్ుల క్డుగు కోన వలెను 
 

క్రన్యయస్ః 
ఐం  అంగుషాటభాయం  నమః    
హ్ాం  త్రినీభాయం   నమః     
కీలం  మధయమాభాయం  నమః 
చాముండాయై  అన్యమకాభాయం  నమః 
విచేచ  క్నిషిోకాభాయం   నమః 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ క్ర త్ల క్రప్ృషాోభాయం నమః 
 

హృదయాన్యయస్ః 
ఐం  హృదయాయ నమః 
హ్ాం  శిరస్త సావహా  
కీలం  శిఖాయై వషట్ 
చాముండాయై   క్వచాయ హం 
విచేచ  నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ అసాతోయ ఫట్ 
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ఓం భ్ూరుువస్ుీవర్షమతి ద్వగాంధః |  
 

ధ్యయనమ్ 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,   శూలం భ్ుశుణీీం శిరః,  
శంఙ్ఖం స్నరధతీం క్రైసితోనయన్యం,  స్ర్గవంఙా్ భ్ూషావృత్వమ్ |  
నీలాశ్ దుయతిమాస్య పాద దశకాం,  స్తవే మహా కాళికాం  
యామసౌతత్ీవపితే హరౌ క్మలజ్య,  హంత్ుం మధుం క్త్ైటభ్మ్|  
 
ఓం అక్షస్రక్ ప్రశుం,  గదేషు కులిశం,  ప్ద్ం ధనుః కుణిీకాం,  
దణీం శకితమసిం చ,  చర్ జలజం,  ఘణాటం స్ుర్గభాజనమ్ |  
శూలం,  పాశ స్ుదరవనే చ దధతీం,  హసయః ప్రస్న్యననన్యం,  
స్తవే సైర్తభ్మర్తరనీమ్ ఇహ,  మహాలక్ష్మీం స్ర్షజసిోత్వం |  
ఘణాట శూల హలాని శంఖ ముస్లే,  చక్రం ధనుఃసాయక్ం,  
హసాతబ్ైిర్ ధదతీం,  ఘన్యనతవిలస్త్ శీత్వంశు త్ులయ ప్రభాం |  
గ్రీ దేహ స్ముదువాం,  తిరజగత్వమాధ్యరభ్ూత్వం,  
మహా పూర్గవమత్ర,  స్రస్వతీమనుభ్జ్య, శుమాుద్వదైత్వయర్తరనీం|  
 
లం ప్ృథివాయత్్నే  గంధం క్లపయమ 
హం ఆకాశత్్నే   పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాయత్్నే  ధూప్ం క్లపయామ  
రం అగానయత్్నే       దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే  అమృత్ం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నే స్మస్తతప్చారన్  క్లపయామ 
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అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
లుం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
లూం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఓం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
అః ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
క్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఖం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
గం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఘం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఙ్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 

చం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఛం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
జం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఝం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఞ్ం  ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఠం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
డం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఢం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ణం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
థం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
దం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ధం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
నం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ప్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఫం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
బం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
భ్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
మం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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రం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
వం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
శం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
షం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
స్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
హం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ళం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్షం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ళం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
హం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
స్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
షం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
శం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
వం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
రం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
మం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
భ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
బం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఫం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 

ప్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
నం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ధం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
దం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
థం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఢం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
డం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఞ్ం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఝం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
జం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఛం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
చం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఘం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
గం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఖం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
అః ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఓం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లూం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లుం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 

ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 

 

అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం  లుం లూం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః 
  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం    ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
చం ఛం జం ఝం ఞ్ం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం ఠం డం ఢం ణం    ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం థం దం ధం నం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ   
ప్ం ఫం బం భ్ం మం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం రం లం వం శం షం స్ం హం ళం క్షం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ )  
 
( 108 మారుల)  
దేవీ వామ హస్తమున జప్ నివేదన గావించవలెను 
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|| స్ప్తశతీ మాలా మంత్ర విధః ||  
ప్రథమ మధయమోత్తర చర్తత్వాణాం బరహ్ విషుణ రుద్వా ఋషయః| శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ  
మహాస్రస్వతోయ దేవత్వః (హృదయే)  |  గాయ త్ురయషిణ గనుషుటభ్ శఛన్యరంసి నంద్వశక్ంభ్రీ 
భీమా శక్తయః ( దక్షిణస్తనే)  |  రక్తదంతికా దుర్గా భాామర్షయ బీజ్ఞని(వామ 
స్తనే) | అగ్ననర్గవయుస్ూర్గయస్ త్త్వవని |ఋగయజుః సామవేద్వ  ధ్యయన్యని| స్క్ల కామన్య 
సిదధయే శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీ దేవత్వ ప్రరత్యర్ణో జపే వినియోగః |  
స్ప్తశతీ మాలా మంత్ర న్యయస్మ్ 
క్రన్యయస్ః 
ఓం ఖడ్గానీ శూలినీ ఘొర్గ గద్వనీ చకిరణీ త్థా  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ భ్ుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య| అంగుషాభోాయం నమః|  
ఓం శూలేన పాహిన్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చాంబికే |  
ఘంటా స్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ |  త్రినీభాయం నమః|  
ఓం పాాచాయం రక్ష ప్రతీచాయం చ,  చండ్గకే రక్ష దక్షి ణే |  
భాామణే న్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవర్త |  మధయమాభాయం నమః|  
ఓం సౌమాయని యానిరూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరంతి తే |  
యానిచాత్యరోఘ్నర్గణి,  త్ైః రక్షసా్ంస్తథాభ్ువం |  అన్యమకాభాయం నమః|  
ఓం ఖడా శూల గద్వదీని,  యాని చాసాతోణి తేంఽబికే |  
క్ర ప్లలవ స్ంఘీని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః |    క్నిషిోకాభాయం నమః|  
ఓం స్రవస్వరూపే స్ర్ణవశ్య,  స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్య సాతోహిన్ద్ దేవి,  దుర్ణా దేవి నమోస్ుతతే |  క్రత్ల క్రప్ృషాోభాయం నమః|  
హృదయాన్యయస్ః 
ఓం ఖడ్గానీ శూలినీ ఘ్నర్గ,  గద్వనీ చకిరణీ త్థా |  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 46 www.bhaskaraprakasha.com 

శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ భ్ుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య |   హృదయాయ నమః|  
ఓం శూలేన పాహిన్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చాంబికే |  
ఘంటాస్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ |  శిరశ్యసావహా|  
ఓం పాాచాయం రక్ష ప్రతీచాయం చ,  చండ్గకే రక్ష దక్షిణే |  
భాామణేన్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవర్త |   శిఖాయై వషట్|  
ఓం సౌమాయని యాని రూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరంతితే 
యానిచాత్యరోఘ్నర్గణి,  త్ైః రక్షసా్ంస్తథాభ్ువం |   క్వచాయ హం|  
ఓం ఖడా శూల గద్వ దీని యాని చాసాతణి తేంబికే |  
క్ర ప్లలవ స్ంఘీని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః |  నేత్రత్రయాయ వౌషట్|  
ఓం స్రవస్వరూపే స్ర్ణవశ్య స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్యసాతోహిన్ద్ దేవి దుర్ణా దేవి నమోస్ుతతే |   అసాతోయ ఫట్|  
ఓం భ్ూరుువస్ుీవర్షమతి ద్వగాంధః |  
ధేను ముదర |  యోని ముదర |  
ధ్యయనమ్ 
ఓం విదుయద్వరమస్మప్రభాం మృగప్తిస్కంధసిోత్వం భీషణాం 
క్న్యయభిః క్రవాలఖేటవిలస్దధసాతభిర్గస్తవిత్వమ్ 
హసయ శచక్రగద్వసిఖేట విశిఖాం శచప్ం గుణం త్రినీం 
బిభాాణామనలాతి్కాం శశిధర్గం దుర్గాం తిరనేత్వాం భ్జ్య 
 

లం ప్ృథివాయత్్నే గంధం క్లపయమ 
హం ఆకాశత్్నే పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాయత్్నే ధూప్ం క్లపయామ  

రం అగానయత్్నే దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే అమృత్ం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నేస్మస్తతప్చారన్ క్లపయామ 
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||  ప్రథమోఽధ్యయయః ||  
 

మధుక్త్ైటభ్ వధ 
అస్య శ్రీ ప్రథమ చర్తత్రస్య |  బరహా్ ఋషిః |  మహాకాళీ దేవత్వ |  గాయతీర ఛనరః |  నన్యర 
శకితః |   రక్తదనితకా బీజమ్ |  అగ్ననస్తత్వమ్ |  ఋగ్రవదః స్వరూప్ం |   శ్రీ మహాకాళీ ప్రరత్యర్ణో 
ప్రథమ చర్తత్ర జపే వినియోగః |  
మహాకాళీ ధ్యయనం 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,   శూలం భ్ుశుణీీం శిరః,  
శంఙ్ఖం స్నరధతీం క్రైసితోనయన్యం,  స్ర్గవంఙా్ భ్ూషావృత్వమ్ |  
నీలాశ్దుయతిమాస్య పాద దశకాం,  స్తవే మహా కాళికాం 
యామసౌతత్ీవపితే హరౌ క్మలజ్య,  హంత్ుం మధుం క్త్ైటభ్మ్|  
 
ఓం  నమశచణిీకాయై|  
ఓం ఐం మారకండ్గయ ఉవాచ |  | 1|  ( 1-1)  
సావర్తణః స్ూరయత్నయో,  యో మనుః క్థయతే ఽషటమః |  
నిశమయ త్దుత్పతితం,  విస్తర్గ దాదతో మమ | 2|  ( 1-2)  
మహా మాయాను భావేన,  యథా మనవనతర్గధప్ః |  
స్ బభ్ూవ మహాభాగః,  సావర్తణస్తనయో రవేః | 3|  ( 1-3)  
సావర్షచిష్టఽనతర్ణ పూరవం,   చెైత్ర వంశ స్ముదువః |  
స్ురథో న్యమ ర్గజ్ఞఽభ్ూత్,  స్మస్తత క్షితి మణీలే | 4|  ( 1-4)  
త్స్య పాలయత్ః స్మయక్,  ప్రజ్ఞః పుత్వా నివౌరసాన్ |  
బభ్ూవుః శత్రవో భ్ూపాః,  కోలా విధవంసి నస్తద్వ | 5|  ( 1-5)  
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త్స్య త్ైర భ్వదుయదధ,  మతి ప్రబల దణిీనః |  
నూయనైరపి స్ త్ైరుయదేధ,  కోలా విధవంసి భిర్తిత్ః | 6|  ( 1-6)  
త్త్ః స్వపుర మాయాతో,  నిజ దేశధప్న ఽభ్వత్ |  
ఆకారనత స్ీ మహాభాగః,  సయస్తద్వ ప్రబలా ర్తభిః | 7|  ( 1-7)  
అమాత్ైయర్ బలిభిర్ దుషైటర్,  దురాలస్య  దుర్గత్్భిః |  
కోశో బలం చాప్హృత్ం,  త్త్వాపి స్వపుర్ణ త్త్ః | 8|  ( 1-8)  
త్తో మృగయా వాయజ్యన,  హృత్ సావమయః స్ భ్ూప్తిః |  
ఏకాకీ హయ మారుహయ,  జగామ గహనం వనమ్ | 9|  ( 1-9)  
స్ త్తా్వశరమ మద్వాక్షీత్,  ద్వవజ వరయస్య మేధస్ః |  
ప్రశనత శవప్ద్వ కీరణం,  ముని శిష్ఠయప్ శోభిత్మ్ | 10|  ( 1-10)  
త్సౌో క్ఞ్జచత్ీ కాలం చ,  మునిన్య తేన స్త్కృత్ః |  
ఇత్శ్యచత్శచ విచరం,  స్తసి్న్ మునివర్గశరమే | 11|  ( 1-11)  
స్త ఽచినతయత్ త్ద్వ త్త్ర,  మమత్వవ క్ృషట చేత్నః  
మత్ూపరైవఃపాలిత్ంపూరవం,  మయాహ్నంపురంహిత్త్ | 12|  ( 1-12)  
మద్ భ్ృత్ైయ-సయర స్ద్ వృత్యర్ ధర్త్ః పాలయతే న వా 
న జ్ఞనే స్ ప్రధ్యన్ద్ మే,  శూర హస్సత స్ద్వ మదః | 13|  ( 1-13)  
మమ వైర్తవశం యాత్ః,  కాన్ భ్యగానుప్లప్ీయతే  
యే మమా నుగత్వ నిత్యం,  ప్రసాద ధన భ్యజనైః | 14|  ( 1-14)  
అనువృతితం ధురవం తేఽదయ,  కురవంత్-యనయ మహ్ భ్ృత్వం 
అస్మయగ-వయయశీలెైసయః,  కురవద్వుఃస్త్త్ంవయయమ్ | 15|  ( 1-15)  
స్ంచిత్ః స్తఽతి దుఃఖేనః,  క్షయం కోశో గమషయతి  
ఏత్చాచనయచచ స్త్త్ం,  చినతయా మాస్ పార్తోవః | 16|  ( 1-16)  
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త్త్ర విపాా శరమా భాయశ్య,   వైశయ మేక్ం దదరవ స్ః  
స్ ప్ృషటస్ తేన  క్స్తవం భ్య,  హేత్ుశచగమనే ఽత్ర క్ః | 17|  ( 1-17)  
స్శోక్ ఇవ క్సా్ త్వం,  దుర్న్య ఇవ లక్షయస్త  
ఇత్వయక్రణయ వచస్తస్య,  భ్ూప్తేః ప్రణ యోద్వత్మ్ | 18|  ( 1-18)  
ప్రత్ుయవాచ స్త్ం వైశయః,  ప్రశరయా వనతో నృప్మ్ | 19|  ( 1-19)  
వైశయ ఉవాచ | 20|  ( 1-20)  
స్మాధర్ న్యమ వైశోయ ఽహం,  ఉత్పన్ద్న ధనిన్యం కులే | 21|  ( 1-21)  
పుత్ర ద్వరైర్ నిరస్తశచ,  ధన లోభాద సాధుభిః  
విహ్నశచ ధనైర్ ద్వరైః,  పుత్ైో ర్గద్వయ మే ధనమ్ | 22|  ( 1-22)  
వన మభాయగతో దుఃఖ,  నిరస్తశచప్త బంధుభిః  
స్తఽహం న వేద్వ్ పుతా్వణాం,  కుశలా కుశలా తి్కామ్ | 23|  ( 1-23)  
ప్రవృతితం స్వజన్యన్యం చ,  ద్వర్గణాం చాత్ర స్ంసోిత్ః  
కిం ను తేషాంగృహే క్షేమం,  అక్షేమం కింనుసామపోత్మ్ | 24|  ( 1-24)  
క్థంతే కింను స్ద్ వృత్వతం,  దురవృత్వతః కింనుమే స్ుత్వః | 25|  ( 1-25)  
ర్గజ్యవాచ | 26|  ( 1-26)  
యైర్ నిరస్తత భ్వాన్ లుబ్ైధః,  పుత్ర ద్వర్గద్వభిర్ ధనైః | 27|  ( 1-27)  
తేషు కిం భ్వత్ః స్తనహమ్,  అను బధ్యనతి మానస్మ్ | 28|  ( 1-28)  
వైశయ ఉవాచ | 29|  ( 1-29)  
ఏవ మేత్ద్ యథా పాాహ,  భ్వానస్్ద్ గత్ం వచః | 30|  ( 1-30)  
కిం క్ర్షమ న బధ్యనతి,  మమ నిషుోరత్వం మనః  
యైః స్నతయజయ పిత్ృస్తనహం,  ధన లుబ్ైధర్ నిర్గక్ృత్ః | 31|  ( 1-31)  
ప్తిః స్వజన హారరం చ,  హార్తరతేష్టవవ మే మనః  
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కిమేత్న్యనభి జ్ఞన్యమ,  జ్ఞనననపి మహామతే | 32|  ( 1-32)  
యతేపోమ ప్రవణం చిత్తం,  విగుణేషవపి బనుధషు  
తేషాం క్ృతే మే నిఃశవస్త,  దౌర్నస్యం చ జ్ఞయతే | 33|  ( 1-33)  
క్ర్షమ కిం యనన మనః,  తే షవప్రరతిషు నిషుోరమ్ | 34| ( 1-34)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 35|  ( 1-35)  
త్త్సౌత స్హితౌ విప్ర,  త్ంమునిం స్ముప్సోితౌ | 36|  ( 1-36)  
స్మాధర్ న్యమ వైశోయ ఽసౌ,  స్ చ పార్తోవ స్త్తమః  
క్ృత్వవ త్ు తౌ యథా న్యయయం,  యథారహం తేన స్ంవిదమ్ | 37|  ( 1-37)  
ఉప్విష్టట క్థాః కాశిచత్,  చక్రత్ుర్ వైశయ పార్తోవౌ | 38|  ( 1-38)  
ర్గజ్యవాచ | 39|  ( 1-39)  
భ్గవన్,  త్వవమహం ప్రషుట,  మచాఛమేయక్ం వదస్వ త్త్ | 40|  ( 1-40)  
దుఃఖాయ యనే్ మనస్ః,  స్వచిత్వత యత్తత్వం విన్య  
మమత్వం గత్ ర్గజయస్య,  ర్గజ్ఞయఙ్గా షవఖిలేషవపి | 41|  ( 1-41)  
జ్ఞనతోఽపి యథాజాస్య,  కిమేత్న్ ముని స్త్తమ  
అయం చ నిక్ృత్ః పుత్ైోః,  ద్వరైర్ భ్ృత్ైయస్ త్థోజ్ఞిత్ః | 42|  ( 1-42)  
స్వజనేన చ స్నతయక్తః,  తేషు హారీర త్థాప్యతి  
ఏవ మేష త్థాహం చ,  ద్వవవప్యత్యంత్ దుఃఖితౌ | 43|  ( 1-43)  
దృషట దోష్టఽపి విషయే,  మమత్వవ క్ృషట మానసౌ  
త్త్ కిమేత్న్ మహాభాగ,  యన్ మోహో జ్ఞానిన్ద్రపి | 44|  ( 1-44)  
మమాస్య చ భ్వతేయషా,  వివేకానధస్య మూఢత్వ | 45|  ( 1-45)  
ఋషిరువాచ | 46|  ( 1-46)  
జ్ఞాన మసిత స్మస్తస్య,  జన్ద్తర్ విషయ గోచర్ణ | 47|  ( 1-47)  
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విషయశచ మహాభాగ , యానిత చెైవం ప్ృథక్ ప్ృథక్  
ద్వవాన్యధః పాాణినః కేచిద్,  ర్గతా్వ వన్యధస్ త్థాప్ర్ణ | 48|  ( 1-48)  
కేచిద్-ద్వవా త్థా ర్గతౌా,  పాాణిన స్ుతలయ దృషటయః 
జ్ఞానిన్ద్ మనుజ్ఞః స్త్యం,  కిం త్ు తే న హి కేవలమ్ | 49|  ( 1-49)  
యతో హి జ్ఞానినః స్ర్ణవ,  ప్శు ప్క్షి మృగాదయః  
జ్ఞానంచ త్న్నుషాయణాం,  యతేతషాం మృగప్క్షిణామ్ | 50|  ( 1-50)  
మనుషాయణాం చ యత్ తేషాం,  త్ులయమనయత్ త్థోభ్యోః  
జ్ఞానేఽపి స్తి ప్శైయత్వన్,   ప్త్ఙ్మా ఞ్చఛవ చఞ్ుచష | 51|  ( 1-51)  
క్ణ మోక్ష దృత్వన్ మోహాత్,  ప్రడయ మాన్య నపి క్షుధ్య 
మానుషా మనుజ వాయఘా,  సాభిలాషాః స్ుత్వన్ ప్రతి | 52|  ( 1-52)  
లోభాత్ ప్రత్ యుప్ కార్గయ,  ననేవత్వన్ కిం న ప్శయసి  
త్థాపి మమత్వ వర్ణత,  మోహ గర్ణత నిపాతిత్వః | 53|  ( 1-53)  
మహామాయా ప్రభావేణ,  స్ంసార సిోతి కార్తణా  
త్న్యనత్ర విస్్యః కార్షయ,  యోగనిద్వా జగత్పతేః | 54|  ( 1-54)  
మహామాయా హర్ణశైచషా,  త్యా స్మో్హయతే జగత్ 
జా్ఞనిన్యమపి చేత్వంసి,  దేవీ భ్గవతీ హి సా | 55|  ( 1-55)  
బలా ద్వక్ృషయ మోహాయ,  మహామాయా ప్రయచఛతి  
త్యా విస్ృజయతే విశవం,  జగతేత్త్ చర్గచరమ్ | 56|  ( 1-56)  
సైషా ప్రస్న్యన వరద్వ,  నృణాం భ్వతి ముక్తయే  
సా విద్వయ ప్రమా ముకేతః,  హేత్ుభ్ూత్వ స్న్యత్నీ | 57|  ( 1-57)  
స్ంసార బనధ హేత్ుశచ,  సైవ స్ర్ణవశవర్ణశవరీ | 58|  ( 1-58)  
ర్గజ్యవాచ | 59|  ( 1-59)  
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భ్గవన్ కా హి సా దేవీ,  మహామాయేతి యాం భ్వాన్ | 60|  ( 1-60)  
బరవీతి క్థముత్పన్యన సా,  క్ర్గ్సాయశచ కిం ద్వవజ  
యత్పోభావా చ సా దేవీ,  యత్ స్వరూపా యదుదువా | 61|  ( 1-61)  
త్త్ స్రవం శోోత్ుమచాఛమ,  త్వతోత బరహ్ విద్వం వర | 62|  ( 1-62)  
ఋషిరువాచ | 63|  ( 1-63)  
నిత్ైయవ సా జగన్ మూర్తతః,  త్యా స్రవమదం త్త్మ్ | 64|  ( 1-64)  
త్థాపి త్త్ీముత్పతితః,  బహధ్య శూరయత్వం మమ  
దేవాన్యం కారయ సిదధయరోం,  ఆవిరువతి సా యద్వ | 65|  ( 1-65)  
ఉత్పనేనతి త్ద్వ లోకే,  సా నిత్వయప్యభిధీయతే  
యోగనిద్వాం యద్వ విషుణః,  జగత్ యేకారణవీ క్ృతే | 66|  ( 1-66)  
ఆస్సతరయ శ్యష మభ్జత్,  క్లాపనేత భ్గవాన్ ప్రభ్ుః  
త్ద్వ ద్వవవస్ురౌ ఘ్నరౌ,  విఖాయతౌ మధుక్త్ైటభౌ | 67|  ( 1-67)  
విషుణ క్రణ మలోదూుతౌ,  హనుతం బరహా్ణ ముదయతౌ  
స్ న్యభి క్మలే విష్ఠణః,  సిోతో బరహా్ ప్రజ్ఞప్తిః | 68|  ( 1-68)  
దృషాటవ త్వవస్ురౌ చోగ్ో,  ప్రస్ుప్తం చ జన్యరరనమ్  
త్ుషాటవ యోగనిద్వంా,  త్వమేకాగర హృదయః సిోత్ః | 69|  ( 1-69)  
విబోధన్యరో్గయ హర్ణ,  రహర్త నేత్ర క్ృత్వలయామ్  
విశ్యవశవరీం జగద్వధతీరం,  సిోతి స్ంహార కార్తణీమ్ | 70|  ( 1-70)  
నిద్వాం భ్గవతీం విష్ఠణః,  అత్ులాం తేజస్ః ప్రభ్ుః | 71|  ( 1-71)  
బరహో్వాచ | 72|  ( 1-72)  
త్వంసావహా త్వంస్వధ్య,  త్వంహి వషటాకరః స్వర్గతి్కా | 73|  ( 1-73)  
స్ుధ్య త్వమక్షర్ణ నితేయ,  తిరధ్య మాతా్వతి్కా సోిత్వ  
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అరధమాతా్వ సిోత్వ నిత్వయ,  యానుచాచర్గయ విశ్యషత్ః | 74|  ( 1-74)  
త్వమేవ స్ంధ్యయ సావితీర,  త్వం దేవి జననీ ప్ర్గ  
త్వయైత్ద్ ధ్యరయతే విశవం,  త్వయైత్త్ స్ృజయతే జగత్ | 75|  ( 1-75)  
త్వయైత్త్ పాలయతే దేవి,  త్వమత్ స్యనేత చ స్రవద్వ 
విస్ృష్టట స్ృషిట రూపా త్వం,  సిోతి రూపా చ పాలనే | 76|  ( 1-76)  
త్థా స్ంహృతిరూపానేత,  జగతోఽస్య జగన్యే 
మహావిద్వయ మహామాయా,  మహామేధ్య మహా స్్ృతిః | 77|  ( 1-77)  
మహామోహా చ భ్వతీ,  మహాదేవీ మహాస్ురీ  
ప్రక్ృతిస్తవం చ స్రవస్య,  గుణత్రయ విభావినీ | 78|  ( 1-78)  
కాళర్గతిరర్ మహార్గతిరర్,  మోహర్గతిరశచ ద్వరుణా  
త్వం శ్రీః త్వమీశవరీ త్వం హా్ః,  త్వం బుద్వధర్ బోధ లక్షణా | 79|  ( 1-79)  
లజ్ఞి పుషిటస్-త్థా త్ుషిటః,  త్వం శనితః,  క్షనిత ర్ణవ చ  
ఖడా్గనీ శూలినీ ఘ్నర్గ,  గద్వనీ చకిరణీ త్థా | 80|  ( 1-80)  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ,  భ్ుశుణీీ ప్ర్తఘయుధ్య  
సౌమాయ సౌమయ త్ర్గ శ్యష,  సౌమేయభ్యస్ త్వతి స్ునరరీ | 81|  ( 1-81)  
ప్ర్గ ప్ర్గణాం ప్రమా,  త్వమేవ ప్రమేశవరీ  
యచచ కింఞ్జచత్ క్వచిద్ వస్ుత,  స్దస్ద్ వాఖిలాతి్కే | 82|  ( 1-82)  
త్స్య స్రవస్య యా శకితః,  సా త్వం కిం స్ూతయస్తత్ద్వ  
యయా త్వయా జగత్ స్రషాట,  జగత్ పాత్యతిత యో జగత్ | 83|  ( 1-83)  
స్తఽపి నిద్వావశం నీత్ః,  క్సాతవం స్తతత్ు మహేశవరః 
విషుణః శరీర గరహణ మహమీశన ఏవ చ | 84|  ( 1-84)  
కార్తత్వస్తత యతో ఽత్సాతవం,  క్ః స్తతత్ుం శకితమాన్ భ్వేత్  
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సా త్వమత్ోం ప్రభావైః,  సైవ రుద్వరైర్ దేవి స్ంస్ుతత్వ | 85|  ( 1-85)  
మోహయైతౌ దుర్గధర్గోవస్ురౌ మధుక్త్ైటభౌ  
ప్రబోధం చ జగత్ సావమీ,  నీయత్వమచుయతో లఘు | 86|  ( 1-86)  
బోధశచ కిరయత్వ మస్య,  హనుతమేతౌ మహాస్ురౌ | 87|  ( 1-87)  
ఋషిరువాచ | 88|  ( 1-88)  
ఏవం స్ుతత్వ త్ద్వ దేవీ,  త్వమస్స త్త్ర వేధసా | 89|  ( 1-89)  
విష్ఠణః ప్రబోధన్యర్గోయ,  నిహనుతం మధుక్త్ైటభౌ  
నేత్వాస్య న్యసికా బ్దహ,  హృదయేభ్యః త్థోరస్ః | | 90|  ( 1-90)  
నిరామయ దరవనే త్సౌో,  బరహ్ణో ఽవయక్త జన్నః  
ఉత్తసౌో చ జగన్యనథః,  త్యా ముకోత జన్యరరనః | 91|  ( 1-91)  
ఏకారణవే హి శయన్యత్తత్ః,  స్ దదృశ్య చ తౌ  
మధుక్త్ైటభౌ దుర్గత్వ్న్య,  వతివీరయ ప్ర్గక్రమౌ | 92|  ( 1-92)  
కోోధ రకేతక్షణావత్ుతం,  బరహా్ణం జనితోదయమౌ  
స్ముత్వోయ త్త్సాతభాయం,  యుయుధే భ్గవాన్ హర్తః | 93|  ( 1-93)  
ప్ఞ్చ వరో స్హసాాణి,  బ్దహ ప్రహరణో విభ్ుః  
త్వవప్యతిబలోన్ మతౌత,  మహామాయా విమోహితౌ | 94|  ( 1-94)  
ఉక్తవంతౌ వర్ష ఽస్్తోత,  విరయత్వమతి కేశవమ్ | 95|  ( 1-95)  
శ్రీ భ్గవానువాచ | 96|  ( 1-96)  
భ్వేత్వమదయ మే త్ుష్టట,  మమ వధ్యయవుభావపి | 97|  ( 1-97)  
కిమనేయన వర్ణణాత్ర,  ఏత్వవద్వధ వృత్ం మమ | 98|  ( 1-98)  
ఋషిరువాచ | 99|  ( 1-99)  
వఞ్జచత్వభాయ మతి త్ద్వ,  స్రవమాప్న మయం జగత్ | 100|  ( 1-100)  
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విలోక్య త్వభాయం గద్వతో,  భ్గవాన్ క్మలేక్షణః  
ఆవాం జహి న యతోారీవ,  స్లిలేన ప్ర్తపులత్వ | 101|  ( 1-101)  
ఋషిరువాచ | 102|  ( 1-102)  
త్థేత్ుయకాతవ భ్గవత్వ,  శంఖ చక్ర గద్వ భ్ృత్వ |  
క్ృత్వవ చకేరణ వై చిఛనేన,  జఘనే శిరస్స త్యోః | 103|  ( 1-103)  
ఏవమేషా స్ముత్పన్యన,  బరహ్ణా స్ంస్ుతత్వ స్వయమ్ |  
ప్రభావమసాయదేవాయస్ుత భ్ూయఃశృణువద్వమతే| ఐంఓం|  | 104|  ( 1-104)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయపుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
మధుక్త్ైటభ్వధ్య న్యమ ప్రథమోఽధ్యయయః 
 

స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 

సాంగాయై,  సాయుధ్యయై,  స్ప్ర్తవార్గయై,  స్ర్గవతి్కాయై  
వాగువ బీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  
 

న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం క్పిత్ోఫలం హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్వాః 14 ఏవం 104 
శోలక్మంతా్వః  66 ఏవమాద్వత్ః 104  మంతా్వః  24 
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||  అథ మధయమ చర్తత్రమ్ ||  
 

ఓం మధయమ చర్తత్రస్య విషుణఋషిః,  మహాలక్ష్మీర్ణరవత్వ,  ఉషిణక్ ఛంధః,  శక్ంభ్రీ 
శకితః, దుర్గాబీజమ్,  వాయుస్తత్వమ్,  యజుర్ణవదః స్వరూప్మ్,  శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రరత్యరోం 
మధయమ చర్తతేర వినియోగః|  
 

మహాలక్ష్మీ ధ్యయనమ్ 
 

ఓం అక్షస్రక్ ప్రశుం,  గదేషు కులిశం,  ప్ద్ం ధనుః కుణిీకాం,  
దణీం శకితమ్ అసిం చ,  చర్ జలజం,  ఘణాటం స్ుర్గభాజనమ్ |  
శూలం,  పాశ స్ుదరవనే చ దధతీం,  హసయః ప్రస్న్యననన్యం,  
స్తవే సైర్తభ్మర్తరనీమ్ ఇహ,  మహాలక్ష్మీం స్ర్షజసిోత్వం |  
 

|| ద్వవతీయోఽధ్యయయః || 
మహిషాస్ురసైనయ వధ 

ఓం హా్ం ఋషిరువాచ | 105| ( 2-1)  
దేవాస్ుర మభ్ూద్ యుదధం,  పూరణమబర శత్ం పుర్గ |  
మహిష్ట ఽస్ుర్గణా మధపే,  దేవాన్యంచ పురందర్ణ | 106|  ( 2-2)  
త్త్వా స్ురైర్ మహావీరైయః,  దేవసైనయం ప్ర్గజ్ఞత్ం |  
జ్ఞత్వవ చ స్క్లాన్ దేవాన్,  ఇన్ద్రోఽభ్ూన్ మహిషాస్ురః | 107|  ( 2-3)  
త్త్ః ప్ర్గజ్ఞత్వ దేవాః,  ప్ద్ యోనిం ప్రజ్ఞప్తిమ్ |  
పురస్కృత్య గత్వస్ త్త్ర,  యతేరశ గరుడధవజౌ | 108|  ( 2-4)  
యథా వృత్తం త్యోస్ త్దవన్,  మహిషాస్ుర చేషిటత్మ్ |  
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తిరదశః క్థయా మాస్ుర్,  దేవాభి భ్వవిస్తరమ్ | 109|  ( 2-5)  
స్ూర్ణయంద్వాగనయ నిలేందూన్యం,  యమస్య వరుణస్య చ |  
అనేయషాం చాధకార్గంస్,  స్వయమే వాధ తిషోతి | 110|  ( 2-6)  
స్వర్గాన్ నిర్గక్ృత్వః స్ర్ణవ,  తేన దేవ గణా భ్ువి |  
విచరనిత యథా మర్గతయ,  మహిష్టణ దుర్గత్్న్య | 111|  ( 2-7)  
ఏత్దవః క్థిత్ం స్రవమ్,  అమర్గర్త విచేషిటత్మ్  
శరణం వః ప్రప్న్యనఃస్త్,  వధస్ త్స్య విచినతయత్వమ్ | 112|  ( 2-8)  
ఇత్ోం నిశమయ దేవాన్యం,  వచాంసి మధుస్ూదనః |  
చకార కోప్ం శంభ్ుశచ,  భ్ురకుటీ కుటిలాననౌ | 113|  ( 2-9)  
త్తో ఽతికోప్ పూరణస్య,  చకిరణో వదన్యత్తత్ః |  
నిశచకారమ మహతేతజ్య,  బరహ్ణః శఙ్కరస్య చ | 114|  ( 2-10)  
అనేయషాం చెైవ దేవాన్యం,  శకారదీన్యం శరీరత్ః |  
నిరాత్ం స్ుమహతేతజః,  త్చెైచక్యం స్మగచఛత్ | 115|  ( 2-11)  
అతీవ తేజస్ః కూటం,  జవలనత మవ ప్రవత్మ్ |  
దదృశుస్తత స్ుర్గస్తత్ర,  జ్ఞవలా వాయప్త ద్వగనతరమ్ | 116|  ( 2-12)  
అత్ులం త్త్ర త్తేతజః,  స్రవ దేవ శరీరజమ్ |  
ఏక్సో్ం త్దభ్ూన్యనరీ,  వాయప్త లోక్ త్రయం తివషా | 117|  ( 2-13)  
యదభ్ూచ్ ఛామువం తేజః,  తేన్య జ్ఞయత్ త్ను్ఖమ్ |  
యామేయన చాభ్వన్ కేశ,  బ్దహవో విషుణ తేజసా | 118|  ( 2-14)  
సౌమేయన స్తనయోర్ యుగ్ం,  మధయం చెైందేరణ చాభ్వత్ |  
వారుణేన చ జఙ్ఘిరూ,  నిత్ముస్ తేజసా భ్ువః | 119|  ( 2-15)  
బరహ్ణస్ తేజసా పాదౌ,  త్దఙ్ుాళ్యయ ఽరక తేజసా |  
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వస్ూన్యం చ క్ర్గఙ్ుాళయః,  కౌబేర్ణణ చ న్యసికా | 120|  ( 2-16)  
త్సాయస్ుత దంత్వః స్మూుత్వ,  పాాజ్ఞప్తేయన తేజసా 
నయనతిరత్యం జజ్యా,  త్థా పావక్తేజసా | 121|  ( 2-17)  
భ్ురవౌ చ స్నధయయోస్ తేజః,  శరవణావ నిలస్య చ |  
అనేయషాం చెైవ దేవాన్యం,  స్మువస్తతజసాం శివా | 122|  ( 2-18)  
త్త్ః స్మస్త దేవాన్యం,  తేజ్యర్గశి స్ముదువామ్ |  
త్వం విలోక్య ముదం పాాపుర్,  అమర్గ మహిషా ర్తరత్వః | 123|  ( 2-19)  
శూలం శూలాద్ వినిషకృషయ,  దదౌ త్సైయ పిన్యక్ ధృక్ |  
చక్రం చ దత్తవాన్ క్ృషణః,  స్ముత్ పాదయ స్వ చక్రత్ః | 124|  ( 2-20)  
శఙ్ఖం చ వరుణః శకితం,  దదౌ త్సైయ హత్వశనః |  
మారుతో దత్తవాంశచప్ం,  బ్దణపూర్ణణ త్థేషుధీ | 125|  ( 2-21)  
వజరమనరోః స్ముత్వపదయ,  కులిశదమర్గధప్ః |  
దదౌ త్సైయ స్హసాాక్ష్య,  ఘణాటమ్ ఐర్గవత్వద్ గజ్ఞత్ | 126|  ( 2-22)  
కాలదణాీద్ యమో దణీం,  పాశం చాముా ప్తిరరదౌ |  
ప్రజ్ఞప్తిశ్-చాక్షమాలాం,  దదౌ బరహా్ క్మణీలుమ్ | 127|  ( 2-23)  
స్మస్త ర్షమ కూపేషు,  నిజ రశీ్న్ ద్వవాక్రః  
కాలశచ దత్తవాన్ ఖడాం,  త్సాయః చర్ చ నిర్లమ్ | 128|  ( 2-24)  
క్షీర్షదశచమలం హారం,  అజర్ణ చ త్థామార్ణ  
చూడామణిం త్థాద్వవయం , కుణీలే క్టకాని చ | 129|  ( 2-25)  
అరధచనరోం త్థా శుభ్రం,  కేయూర్గన్ స్రవ బ్దహషు  
నూపురౌ విమలౌ త్దవత్,  గ్ైోవేయక్ మనుత్తమమ్ | 130|  ( 2-26)  
అఙ్ుాళీయక్ రత్వనని,  స్మసాతషవఙ్ుాళీషు చ  
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విశవ క్ర్గ్ దదౌ త్సైయ,  ప్రశుం చాతి నిర్లమ్ | 131|  ( 2-27)  
అసాతోణి అనేక్రూపాణి,  త్థాఽభేదయం చ దంశనమ్  
అమాలన ప్ఙ్కజ్ఞం మాలాం,  శిరస్-యురసి చాప్ర్గమ్ | 132|  ( 2-28)  
అదద జిలధస్ త్సైయ,  ప్ఙ్కజం చాతి శోభ్నమ్  
హిమవాన్ వాహనం సింహం,  రత్వనని వివిధ్యనిచ | 133|  ( 2-29)  
దద్వవశూనయం స్ురయా,  పానపాత్రం దన్యధప్ః  
శ్యషశచ స్రవ న్యగ్రశో,  మహామణి విభ్ూషిత్మ్ | 134|  ( 2-30)  
న్యగహారం దదౌ త్సయై,  ధతేత యః ప్ృథివీ మమామ్  
అనైయరపి స్ురైర్ దేవీ,  భ్ూషణ్ై ర్గయుధైః త్థా | 135|  ( 2-31)  
స్మా్నిత్వ నన్యదోచెైచః,  సాటటహాస్ం ముహరు్హః  
త్సాయన్యదేన ఘ్నర్ణణ,  క్ృత్ీిమా పూర్తత్ం నభ్ః | 136|  ( 2-32)  
అమాయ త్వతి మహత్వ,  ప్రతి శబోర మహాన భ్ూత్  
చుక్షుభ్ుః స్క్లా లోకాః,  స్ముద్వాశచ చక్మపర్ణ | 137|  ( 2-33)  
చచాల వస్ుధ్య చేలుః,  స్క్లాశచ మహ్ధర్గః  
జయేతి దేవాశచ ముద్వ,  త్వమూచుః సింహ వాహినీమ్ | 138|  ( 2-34)  
త్ుషుటవుర్ మునయశైచన్యం,  భ్కిత నమాాత్్ మూరతయః  
దృషాటవ స్మస్తం స్ంక్షుబధం,  త్ైోలోక్య మమర్గ రయః | 139|  ( 2-35)  
స్ననద్వధ ఖిల సైన్యయస్తత,  స్ముత్తస్ుో రుద్వ యుద్వః  
ఆః కిమేత్ద్వతి కోోధ్యత్,  ఆభాషయ మహిషాస్ురః | 140|  ( 2-36)  
అభ్యధ్యవత్ త్ం శబరం,  అశ్యషై రస్ురైర్ వృత్ః  
స్ దదరీ త్తో దేవీం,  వాయప్త లోక్త్రయాం తివషా | 141|  ( 2-37)  
పాద్వ కారన్యతయ నత్ భ్ువం,  కిరీటో-లిలఖి-త్వమార్గమ్  
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క్ష్యభిత్వ శ్యష పాత్వలాం,  ధనుర్గియ నిఃస్వనేన త్వమ్ | 142|  ( 2-38)  
ద్వశో భ్ుజ స్హస్తరణ,  స్మంత్వద్ వాయప్య స్ంసోిత్వమ్  
త్త్ః ప్రవవృతే యుదధం,  త్యా దేవాయ స్ురద్వవషాం | 143|  ( 2-39)  
శసాతోసయోర్ బహధ్య ముక్త్య,  ర్గదీపిత్ ద్వగనతరమ్  
మహిషాస్ుర స్తన్యనీః,  చిక్షు ర్గఖ్యయ మహాస్ురః | 144|  ( 2-40)  
యుయుధే చామరశచనైయః,  చత్ురఙా్ బలానివత్ః  
రథాన్యమయుత్ైః షడ్గుః,  రుదగాాఖ్యయ మహాస్ురః | 145|  ( 2-41)  
అయుధయత్వ యుత్వన్యం చ,  స్హస్తరణ మహాహనుః  
ప్ఞ్చచశద్వుశచ నియుత్ై,  రసిలోమా మహాస్ురః | 146|  ( 2-42)  
అయుత్వన్యం శత్ైః షడ్గుర్,  భాషకలో యుయుధే రణే  
గజ వాజ్ఞ స్హసౌాఘై,  రనేక్త్ైః ప్ర్తవార్తత్ః | 147|  ( 2-43)  
వృతో రథాన్యం కోటాయ చ,  యుదేధ త్సి్నన యుధయత్  
బిడాలాఖ్యయ ఽయుత్వన్యం చ,  ప్ఞ్చచశద్వు రథాయుత్ైః | 148|  ( 2-44)  
యుయుధే స్ంయుగ్ర త్త్ర,  రథాన్యం ప్ర్తవార్తత్ః  
అనేయ చ త్త్వాయుత్శో,  రథ న్యగ హయైరవృత్వః | 149|  ( 2-45)  
యుయుధుః స్ంయుగ్ర దేవాయ,  స్హ త్త్ర మహాస్ుర్గః  
కోటి కోటి స్హసయోస్ుత,  రథాన్యం దనితన్యం త్థా | 150|  ( 2-46)  
హయాన్యం చ వృతో యుదేధ,  త్త్వాభ్ూన్ మహిషాస్ురః  
తోమరైర్ భినిర పాలెైశచ,  శకితభిర్ ముస్లెైస్తథా | 151|  ( 2-47)  
యుయుధుః స్ంయుగ్ర దేవాయ,  ఖడాైః ప్రశు ప్టిటసైః  
కేచిచఛ చిక్షిపుః శకీతః,   కేచిత్ పాశంస్ త్థాప్ర్ణ | 152|  ( 2-48)  
దేవీం ఖడా ప్రహరైస్ుత,  తే త్వం హనుతం ప్రచక్రముః  
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సాపి దేవీ త్త్సాతని,  శసాతోణ్ యసాతోణి చణీికా | 153|  ( 2-49)  
లీల యైవ ప్రచిచేఛద,  నిజ శసాతోస్తో వర్తోణీ  
అన్యయసాత నన్య దేవీ,  స్ూతయమాన్య స్ురర్తోభిః | 154|  ( 2-50)  
ముమోచాస్ుర దేహేషు,  శసాతోణయసాతోణి చేశవరీ  
స్తఽపి కురదోధ ధుత్స్టో,  దేవాయ వాహన కేస్రీ | 155|  ( 2-51)  
చచార్గస్ుర సైనేయషు,  వనేషివవ హత్వశనః  
నిఃశవసాను్ముచేయాంశచ యుధయమాన్యరణేఽమాకా | 156|  ( 2-52)  
త్ ఏవ స్దయః స్మూుత్వ,  గణాః శత్ స్హస్రశః  
యుయుధుస్తత ప్రశుభిర్,  భినిర పాలాసి ప్టిటశైః | 157|  ( 2-53)  
న్యశయన్ద్త ఽస్ురగణాన్,  దేవీ శకుతయప్ బృంహిత్వః  
అవాదయంత్ ప్టహాన్,  గణాః శంఙ్మఖం స్తథాప్ర్ణ | 158|  ( 2-54)  
మృదంఙ్మాంశచ త్థైవానేయ,  త్సి్న్ యుదధ మహోత్ీవే  
త్తో దేవీ తిరశూలేన,  గదయా శకిత వృషిటభిః | 159|  ( 2-55)  
ఖడాాద్వభిశచ శత్శో,  నిజఘన మహాస్ుర్గన్  
పాత్యా మాస్ చెైవాన్యయన్,  ఘన్యటస్వన విమోహిత్వన్ | 160|  ( 2-56)  
అస్ుర్గన్ భ్ువి పాశ్యన,  బద్వధవ చాన్యయనక్రోయత్  
కేచిద్ ద్వవధ్యక్ృత్వ స్సతక్ష్మ్ణః,  ఖడాపాత్ైస్ త్థాప్ర్ణ | 161|  ( 2-58)  
విప్నథిత్వ నిపాతేన,  గదయా భ్ువి శ్యరతే  
వేముశచ కేచిద్ రుధరం,  ముస్లేన భ్ృశం హత్వః | 162|  ( 2-58)  
కేచినినప్తిత్వ భ్ూమౌ,  భిన్యనః శూలేన వక్షసి  
నిరంత్ర్గః శరౌఘేణ,   క్ృత్వః కేచిద్ రణాజ్ఞర్ణ | 163|  ( 2-59)  
శ్యయన్యను కార్తణః పాాణాన్,  మముచుస్ తిర దశరరన్యః |  
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కేషాంచిద్ బ్దహవశిఛన్యనః,  ఛిననగ్నరవాస్ త్థాప్ర్ణ 164|  ( 2-60)  
శిర్గంసి పేత్ు రనేయషాం,  అనేయ మధేయ విద్వర్తత్వః |  
విచిఛనన జఙ్మిస్తవప్ర్ణ,  పేత్ురుర్గవయం మహస్ుర్గః | 165|  ( 2-61)  
ఏక్ బ్దహవక్షి చరణాః,  కేచిద్ దేవాయ ద్వవధ్య క్ృత్వః |  
ఛినేన ఽపి చానేయ శిరసి,  ప్తిత్వః పున రుతిోత్వః | 166|  ( 2-62)  
క్బన్యధ యుయుధుర్ దేవాయ,  గృహ్త్ ప్రమా యుధ్యః |  
ననృత్ుశ్-చాప్ర్ణ త్త్ర,  యుదేధ త్ూరయ లయాశిరత్వః | 167|  ( 2-63)  
క్బన్యధః ఛిననశిరస్ః,  ఖడా శక్త యృషిట పాణయః |  
తిషో తిష్టోతి భాషంతో,  దేవీమనేయ మహాస్ుర్గః | 168|  ( 2-64)  
పాతిత్ైరథ న్యగాశైవర్,  అస్ురైశచ వస్ుంధర్గ|  
అగమాయ సాభ్వత్ త్త్ర,  యత్వాభ్ూత్ీ మహా రణః | 169|  ( 2-65)  
శోణితౌఘ మహా నదయః,  స్దయస్ త్త్ర ప్రస్ుస్ురవుః |  
మధేయ చాస్ుర సైనయస్య,  వారణాస్ుర వాజ్ఞన్యమ్ | 170|  ( 2-66)  
క్షణేన త్న్ మహాసైనయ,  మస్ుర్గణాం త్థాఽమాకా |  
నినేయ క్షయం యథా వహిన,  స్తృణ ద్వరు మహాచయమ్ | 171|  ( 2-67)  
స్చ సింహో మహాన్యదమ్,  ఉత్ీృజన్ ధుత్ కేస్రః  
శరీర్ణభ్యయ ఽమర్గరీణా,  మస్ూనివ విచినవతి | 172|  ( 2-68)  
దేవాయ గణ్ైశచ త్ైస్తత్ర,   క్ృత్ం యుదధం మహాస్ురైః |  
యథైషాం త్ుత్ుషుర్ణరవాః,  పుషపవృషిట ముచోద్వవి| ఓం | 173|  ( 2-69)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ, దేవీ మాహాతే్య,   
మహిషాస్ురసైనయవధ్య న్యమ ద్వవతీయోఽధ్యయయః 
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై,  సాయుధ్యయై,  స్ప్ర్తవార్గయై,  స్ర్గవతి్కాయై  
లక్ష్మీబీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం న్యర్తకేళ ఫలం 
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 1 ఏవం 69 
శోలక్మంతా్వః  68 ఏవమాద్వత్ః 173 
అరోమంతా్వః    
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|| త్ృతీయోఽధ్యయయః ||  
మహిషాస్ురవధ 

 

ఓం ఉద్వయద్వును స్హస్ర కాంతి మరుణక్షౌమాం శిర్షమాలికాం 
రక్తలిప్తప్యోధర్గం జప్వటీం విద్వయమభీతిం వరం|  
హసాతబ్ైిరరధతీం తిరనేత్రవిలస్దవకాతోరవిందశిరయం  
దేవీం బదరహిమాంశురత్నముకుటాం వందేఽరవిందసిోత్వం 
 

ఓం ఋషిరువాచ | 174|  ( 3-1)  
నిహనయమానం త్త్ైీనయం,  అవలోక్య మహాస్ురః |  
స్తన్యనీః చిక్షురః కోపాద్,  యయౌయోదుధ మథామాకామ్ | 175|  ( 3-2)  
స్ దేవీం శర వర్ణోణ,  వవరో స్మర్ణ ఽస్ురః |  
యథా మేరుగ్నర్ణః శృఙా్ం,  తోయవర్ణోణ తోయదః | 176|  ( 3-3)  
త్స్య చిఛత్వతవ త్తోదేవీ,  లీలయైవ శర్షత్కర్గన్ |  
జఘన త్ురగాన్యాణ్ైర్,  యన్యతరం చెైవ వాజ్ఞన్యమ్ | 177|  ( 3-4)  
చిచేఛద చ ధనుః స్దోయ,  ధవజం చాతి స్ముచిఛోత్మ్ |  
వివాయధ చెైవ గాతేరషు,  ఛినన ధన్యవ నమాశుగ్ైః | 178|  ( 3-5)  
స్ చిఛనన ధన్యవ విరథో,  హత్వశోవ హత్ సారథిః |  
అభ్యధ్యవత్ త్వం దేవీం,  ఖడా చర్ ధర్ష ఽస్ురః | 179|  ( 3-6)  
సింహ మాహత్య ఖడ్గాన,  తీక్షణ ధ్యర్ణణ మూరధని |  
ఆజఘన భ్ుజ్య స్వేయ,  దేవీ మప్యతి వేగవాన్ | 180|  ( 3-7)  
త్సాయః ఖడ్గా భ్ుజం పాపా్య,  ప్ఫాల నృప్నందన |  
త్తో జగాాహ శూలం,  స్ కోపాదరుణ లోచనః | 181|  ( 3-8)  
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చిక్షేప్ చ త్త్స్ త్త్ుత,  భ్దరకాలాయం మహాస్ురః |  
జ్ఞజవలయమానం తేజ్యభీ,  రవి బింబ మవాం బర్గత్ | 182|  ( 3-9)  
దృషాటవ త్ద్వ ప్త్చూఛలం,  దేవీ శూల మముఞ్చత్ |  
త్చూఛలం శత్ధ్య తేన,  నీత్ం స్ చ మహాస్ురః | 183|  ( 3-10)  
హతే త్సి్న్ మహా వీర్ణయ,  మహిషస్య చమూ ప్తౌ |  
ఆజగామ గజ్ఞరూఢః,  చామరస్ తిరదశరరనః | 184|  ( 3-11)  
స్తఽపి శకితం ముమోచాథ,  దేవాయసాతమమాకా దురత్మ్ |  
హూఙ్మకర్గభిహత్వంభ్ూమౌ,  పాత్యామాస్నిషపోభామ్ | 185|  ( 3-12)  
భ్గానం శకితం నిప్తిత్వం,  దృషాటవ కోోధ స్మనివత్ః |  
చిక్షేప్ చామరః శూలం,  బ్దణై్స్ త్దపి సాచిఛనత్ | 186|  ( 3-13)  
త్త్ః సింహః స్ముత్పత్య,  గజ కుమాునతర్ణ సిోత్ః |  
బ్దహ యుదేధన యుయుధే,  తేన్ద్చెైచః తిరదశర్తణా | 187|  ( 3-14)  
యుధయమానౌ త్త్సౌత త్ు,  త్సా్న్ న్యగాన్ మహ్ం గతౌ |  
యుయుధ్యతే ఽతి స్ంరబ్ధధ,  ప్రహారై రతిద్వరుణ్ైః | 188|  ( 3-15)  
త్తో వేగాత్ ఖముత్పత్య,  నిప్త్య చ మృగార్తణా |  
క్ర ప్రహార్ణణ శిరః,  చామరస్య ప్ృథక్ క్ృత్మ్ | 189|  ( 3-16)  
ఉదగరశచ రణే దేవాయ,  శిలా వృక్షద్వభిర్ హత్ః |  
దనత ముషిట త్లెైశైచవ,  క్ర్గళశచ నిపాతిత్ః | 190|  ( 3-17)  
దేవీ క్ృద్వధ గద్వ పాత్ఃై,  చూరణయా మాస్ చోదధత్మ్ |  
బ్దషకలం భినిరపాలేన,  బ్దణై్స్ త్వమాం త్థానధక్మ్ | 191|  ( 3-18)   
ఉగాాస్యమ్ ఉగరవీరయం చ,  త్థైవ చ మహాహనుమ్ |  
తిరనేత్వా చ తిరశూలేన,  జఘన ప్రమేశవరీ | 192|  ( 3-19)  
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బిడాలసాయ సిన్య కాయాత్,  పాత్యామాస్ వై శిరః |  
దురధరం దురు్ఖం చోభౌ,  శరైర్ నినేయ యమ క్షయమ్ | 193|  ( 3-20)  
ఏవం స్ంక్షీయమాణే త్ు,  స్వసైనేయ మహిషాస్ురః |  
మాహిష్టణ స్వరూపేణ,  త్వాస్యా మాస్ త్వన్ గణాన్ | 194|  ( 3-21)  
కాంశిచత్ త్ుణీ ప్రహార్ణణ,  ఖురక్షేపైస్ త్థా ప్ర్గన్ |  
లాఙ్ూాల త్వడ్గత్వం శచన్యయమ్,  శృఙ్మాభాయం చ విద్వర్తత్వన్ | 195|  ( 3-22)  
వేగ్రన కాంశిచదప్ర్గన్,  న్యదేన భ్రమణేన చ |  
నిః శవస్ ప్వనే న్యన్యయన్,  పాత్యా మాస్ భ్ూత్లే | 196|  ( 3-23)  
నిపాత్య ప్రమథానీక్ం,  అభ్యధ్యవత్ స్తఽస్ురః |  
సింహం హంత్ుం మహాదేవాయః,  కోప్ం చకేర త్తోఽమాకా | 197|  ( 3-24)  
స్తఽపి కోపాన్ మహావీరయః,  ఖుర క్షుణణ మహ్త్లః |  
శృఙ్మాభాయం ప్రవత్వనుచాచన్,  చిక్షేప్ చ నన్యద చ | 198|  ( 3-25)  
వేగ భ్రమణ విక్షుణాణ,  మహ్ త్స్య వయశీరయత్ |  
లాఙ్ూాలేన్య హత్ శచబిధః,   పాలవయా మాస్ స్రవత్ః | 199|  ( 3-26)  
ధుత్ శృఙ్ా విభిన్యనశచ,  ఖణీం ఖణీం యయుర్ ఘన్యః |  
శవసా నిలాసాతః శత్శో,  నిపేత్ుర్ నభ్స్త ఽచలాః | 200|  ( 3-27)  
ఇతి కోోధ స్మాధ్య్త్,  మాప్త్ంత్ం మహాస్ురమ్|  
దృషాటవ సా చణిీకా కోప్ం,  త్దవధ్యయ త్ద్వ ఽక్ర్షత్ | 201|  ( 3-28)  
సా క్షిపాతవ త్స్య వై పాశం,  త్ం బబనర మహాస్ురమ్ |  
త్త్వయజ మాహిషం రూప్ం,  స్తఽపి బదోధ మహామృధే |  | 202|  ( 3-29)  
త్త్ః సింహో ఽభ్వత్ స్దోయ,  యావత్ త్సాయమాకా శిరః |  
ఛినతిత త్వవత్ పురుషః,  ఖడాపాణి రధృశయత్ | 203|  ( 3-30)  
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త్త్ ఏవాశు పురుషం,  దేవీ చిచేఛద సాయక్త్ైః |  
త్ం ఖడా చర్ణా సారధం,  త్త్ః స్తఽభ్ూన్ మహా గజః | 204|  ( 3-31)  
క్ర్ణణ చ మహాసింహం,  త్ం చక్రో జగర ిచ |  
క్రోత్స్ుత క్రం దేవీ,  ఖడా్గన నిరక్ృంత్త్ | 205|  ( 3-32)  
త్తో మహాస్ుర్ష భ్ూయో,  మాహిషం వపు ర్గసిోత్ః |  
త్థైవ క్ష్యభ్యా మాస్,  త్ైోలోక్యం స్చర్గచరమ్ | 206|  ( 3-33)  
త్త్ః కురద్వధ జగన్య్త్వ,  చణిీకా పాన ముత్తమమ్ |  
ప్పౌ పునః పునశైచవ,  జహాసారుణ లోచన్య | 207|  ( 3-34)  
ననరర చాస్ురః స్తఽపి,  వర వీరయ మదోదధత్ః |  
విషాణాభాయం చ చిక్షేప్,  చణిీకాం ప్రతి భ్ూధర్గన్ | 208|  ( 3-35)  
సా చ త్వన్ ప్రహిత్వంస్తతన,  చూరణయనీత శర్షత్కరైః |  
ఉవాచ త్ం మదోదూధత్,  ముఖ ర్గగా కులా క్షరమ్ | 209|  ( 3-36)  
దేవుయవాచ | 210|  ( 3-37)  
గరి గరి క్షణం మూఢ,  మధు యావత్ పిబ్దమ్ యహమ్ |  
మయా త్వయి హతే ఽత్ైోవ,  గర్తిషయంత్వయశు దేవత్వః | 211|  ( 3-38)  
ఋషిరువాచ | 212|  ( 3-39)  
ఏవముకాతవ స్ముత్పత్య,  సారూఢా త్ం మహాస్ురమ్ |  
పాదేన్యక్రమయ క్ణోే చ,  శూలేనైన మత్వడయత్ | 213|  ( 3-40)  
త్త్ః స్తఽపి ప్ద్వకారనతః,  త్యా నిజముఖాత్ త్త్ః |  
అరధ నిషాకోనత ఏవాస్సద్,  దేవాయ వీర్ణయణ స్ంవృత్ః | 214|  ( 3-41)  
అరర నిషాకోనత ఏవాసౌ,  యుధయమాన్ద్ మహాస్ురః |  
త్యా మహాసిన్య దేవాయ,  శిరశ్ ఛిత్వతవ నిపాతిత్ః | 215|  ( 3-42)  
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త్తో హాహాక్ృత్ం స్రవం,  దైత్యసైనయం నన్యశ త్త్ |  
ప్రహరోం చ ప్రం జగు్ః,  స్క్లా దేవత్వ గణాః | 216|  ( 3-43)  
త్ుషుటవుసాతం స్ుర్గ దేవీం,  స్హ ద్వవైయర్ మహర్తోభిః |  
జగుర్ గనధరవ ప్త్యో,  ననృత్ు శచప్ీర్ష గణాః | 217|  ( 3-44)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మహతే్య,   
మహిషాస్ురవధ్య న్యమ త్ృతీయోఽధ్యయయః 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
అషాోవింశతి వర్గణతి్కాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ మధు పుషాపణి హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 3 ఏవం 44 
శోలక్మంతా్వః  41 ఏవమాద్వత్ః 217 
అరోమంతా్వః    
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|| చత్ురో్షఽధ్యయయః ||  
 

శకారద్వస్ుతతిః 
ఓం కాలా భాాభాం క్టాక్ష్మ్రర్తక్లభ్యద్వం మౌ లిబదేరందుర్ణఖాం 
శంఙ్ఖం చక్రం క్ృపాణం తిరశఖమపి క్రైరుదవహంతీం తిరనేత్వాం  
సింహస్కం ధ్యధరూఢాం త్ురభ్ువనమఖిలాం తేజసాపూరయం తీం 
ధ్యయయేద్ దుర్గాం జయాఖాయం తిరదశప్ర్తవృత్వం స్తవిత్వం సిద్వరకామ్ైః 
 
ఓం ఋషిరువాచ | 218|  ( 4-1)  
 
శకారదయః స్ురగణా,  నిహతే ఽతివీర్ణయ,  
 త్సి్న్ దుర్గత్్ని స్ుర్గర్తబలే చ దేవాయ |  
త్వం త్ుషుటవుః,  ప్రణతి నమా శిర్షధర్గంసా 
 వాగ్నుః,  ప్రహరో పులకోదామ,  చారుదేహాః | 219|  ( 4-2)  
దేవాయ యయా త్త్మదం జగద్వత్్శకాతయ,  
 నిఃశ్యష దేవగణ శకిత స్మూహ మూర్గతయ |  
త్వమమాకామ్ అఖిల దేవ మహర్తో పూజ్ఞయమ్,  
 భ్కాతయ నత్వః,  స్్ విదధ్యత్ు శుభాని సా నః | 220|  ( 4-3)  
యసాయః ప్రభావ మత్ులం భ్గవాననంతో,  
 బరహా్,  హరశచ,  నహి వకుతమలం బలం చ |  
సా చణిీకా,  ఽఖిల జగత్ ప్ర్తపాలన్యయ,  
 న్యశయ చాశుభ్-భ్యస్య మతిం క్ర్షత్ు | 221|  ( 4-4)  
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యా శ్రీః స్వయం స్ుక్ృతిన్యం భ్వనేషవలక్ష్మీః 
 పాపాత్్న్యం క్ృత్ ధయాంహృదయేషు బుద్వధః 
శరద్వధ స్త్వం,  కులజన ప్రభ్వస్య లజి్ఞ,  
 త్వం త్వవం నత్వః స్్,  ప్ర్తపాలయ దేవి విశవమ్ | 222|  ( 4-5)  
కిం వరణయామ త్వ రూప్ మచినతయమేత్త్,  
 కిఞ్చచతి వీరయ మస్ుర క్షయకార్త భ్ూర్త  
కిం చాహవేషు చర్తత్వని త్వాదుుత్వని,  
 స్ర్ణవషు దేవయస్ుర దేవ గణాద్వకేషు | 223|  ( 4-6)  
హేత్ుః స్మస్త జగత్వం,  తిరగుణాపి,  దోషై 
 రన జా్ఞయస్త హర్తహర్గద్వభి రప్యపార్గ  
స్ర్గవశరయా ఖిలమదం జగత్ అంశభ్ూత్,  
 మవాయక్ృత్వ హి ప్రమా ప్రక్ృతి స్తవమాద్వయ | 224|  ( 4-7)  
యసాయః స్మస్త స్ురత్వ స్ముదీరణేన,  
 త్ృపితం ప్రయాతి స్క్లేషు మఖేషు దేవి  
సావహాసి వ,ై  పిత్ృ గణస్య చ త్ృపిత హేత్ు,  
 రుచాచరయస్త త్వమత్ ఏవ జనైః స్వధ్య చ | 225|  ( 4-8)  
యా ముకితహేత్ు రవిచినతయ మహావరత్వ త్వ,  
 మభ్యస్యస్త,  స్ునియతేనిరోయ త్త్వ సారైః  
మోక్షర్తోభిర్ మునిభి రస్త స్మస్త దోషై,  
 ర్తవద్వయఽసి సా,  భ్గవతీ ప్రమా హి దేవి | 226|  ( 4-9)  
శబ్దరతి్కా,  స్ువిమలరాయజుషాం నిధ్యనం,  
 ఉదీాథ రమయ ప్ద పాఠవత్వం చ సాంన్యమ్  
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దేవీ,  త్రయీ,  భ్గవతీ,  భ్వ భావన్యయ,  
 వార్గతచ,  స్రవ జగత్వం ప్రమార్తత హనీతో | 227|  ( 4-10)  
మేధ్యఽసి దేవి,  విద్వత్వఖిల శస్తో సార్గ,  
 దుర్గాఽసి,  దురా భ్వ సాగర నౌరస్ఙా్మ  
శ్రీః క్త్ైటభార్త హృదయైక్ క్ృత్వధవాసా,  
 గ్రీ త్వమేవ,  శశిమౌళి క్ృత్ ప్రతిషాట | 228|  ( 4-11)  
ఈషత్ స్హాస్మమలం,  ప్ర్తపూరణ చనర ో
 బిమాానుకార్త,  క్నకోత్తమ కానిత కానతమ్  
అత్యదుుత్ం,  ప్రహృత్మాత్త రుషా త్థాపి 
 వక్తంో విలోక్య,  స్హసా,  మహిషాస్ుర్ణణ | 229|  ( 4-12)  
దృషాటవత్ు దేవి కుపిత్ం భ్ురకుటీ క్ర్గళ 
 ముదయత్ శశఙ్క స్దృశచఛవి యనన స్దయః  
పాాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం,  
 క్త్ైరీివయతే హి కుపిత్వనతక్ దరవనేన | 230|  ( 4-13)  
దేవి ప్రస్సద ప్రమా భ్వతీ భ్వాయ,  
 స్దోయ విన్యశయసి కోప్వతీ కులాని  
విజా్ఞత్ మేత్దధునైవ యదస్తమేత్ 
 నీనత్ం బలం స్ువిపులం మహిషాస్ురస్య | 231|  ( 4-14)  
తే స్మ్త్వ జనప్దేషు ధన్యని తేషాం,  
 తేషాం యశంసి,  నచ స్సదతి ధర్ వరాః  
ధన్యయస్త ఏవ,  నిభ్ృత్వత్్జభ్ృత్య ద్వర్గ,  
యేషాం స్ద్వభ్ుయదయ ద్వ భ్వతీ ప్రస్న్యన | 232|  ( 4-15)  
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ధర్గ్యణి దేవి,  స్క్లాని స్దైవ క్ర్గ్ణి 
 అత్వయదృత్ః ప్రతిద్వనం స్ుక్ృతీ క్ర్షతి  
స్వరాం ప్రయాతి చ త్తో భ్వతీ ప్రసాద్వ,  
 లోక్త్రయేఽపి ఫలద్వ నను దేవి తేన | 233|  ( 4-16)  
దుర్ణా స్్ృత్వ హరసి భీతి మశ్యష జన్ద్తః,  
 స్వసైోః స్్ృత్వమ్ అతిమతీవ శుభాం దద్వసి  
ద్వర్తదరయ దుఃఖ భ్య హార్తణి కా త్వదన్యయ,  
 స్ర్షవప్కార క్రణాయ స్ద్వరరో చిత్వత | 234|  ( 4-17)  
ఏభిర్ హత్ైర్ జగదుపైతి స్ుఖం త్థైతే 
 కురవనుత న్యమ నరకాయ చిర్గయ పాప్మ్  
స్ంగాామ మృత్ుయ మధగమయ ద్వవం ప్రయానుత,  
 మతేవతి నూనమహిత్వన్ వినిహంసి దేవి | 235|  ( 4-18)  
దృషైటవవ కిం న భ్వతీ ప్రక్ర్షతి భ్స్్,  
 స్ర్గవస్ుర్గనర్తషు యత్ ప్రహిణోషి శస్తోమ్    
లోకాన్ ప్రయానుత ర్తప్వోఽపి హి శస్తో పూత్వ,  
 ఇత్ోం మతిరువతి తేషవపి తేఽతిసాధీవ | 236|  ( 4-19)  
ఖడా ప్రభా నిక్ర విస్ుేరణ్ైస్ త్ధ్యగ్ైోః,   
 శూలాగర కానిత నివహేన దృశో ఽస్ుర్గణామ్  
యన్యనగత్వ విలయమంశుమద్వందు ఖణీ 
 యోగాయననం త్వ విలోక్యత్వం త్దేత్త్ | 237|  ( 4-20)  
దురవృత్త వృత్త శమనం త్వ దేవి శీలం,  
 రూప్ం త్థైత్ దవిచినతయ మత్ులయ మనైయః  
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వీరయం చ హనతృ హృత్ దేవ ప్ర్గక్రమాణాం,  
 వైర్తషవపి  ప్రక్టిత్ైవ దయా త్వయేత్ోమ్ | 238|  ( 4-21)  
కేన్ద్ప్మా భ్వత్ు తేఽస్య ప్ర్గక్రమస్య,  
 రూప్ం చ శత్ృ భ్య కారయతిహార్త కుత్ర  
చితేతక్ృపా స్మర నిషుటరత్వ చ దృషాట,  
 త్వయేయవ దేవి,  వరదే,  భ్ువన త్రయేఽపి | 239|  ( 4-22)  
త్ైోలోక్య మేత్ద్ అఖిలం ర్తపున్యశనేన,  
 త్వాత్ం త్వయా స్మర మూరధని తేఽపి హత్వవ  
నీత్వ ద్వవం ర్తపు గణా భ్యమప్యపాస్తమ్,  
 మసా్క్ మున్ద స్ుర్గర్త భ్వం  నమస్తత | 240|  ( 4-23)  
శూలేన పాహి న్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చామాకే |  
ఘణాటస్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ | 241|  ( 4-24)  
పాాచాయం రక్ష,  ప్రతీచాయం చ,  చణిీకే రక్ష దక్షిణే |  
భాామణేన్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవరీ | 242|  ( 4-25)  
సౌమాయని యాని రూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరనిత తే |  
యాని చాత్యరో ఘ్నర్గణి త్ైః,  రక్షసా్ంస్తథా భ్ువమ్ | 243|  ( 4-26)  
ఖడా శూల గద్వదీని,  యాని చాసాతోణి తేఽమాకే |  
క్ర ప్లలవస్ఙ్గాని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః | 244|  ( 4-27)  
ఋషిరువాచ | 245|  ( 4-28)  
ఏవం స్ుతత్వ స్ురైర్తరవైయః,  కుస్ుమ్ైర్ ననరన్ద్దువైః |  
అర్తచత్వ జగత్వం ధ్యతీర,  త్థా గన్యధను లేప్నైః | 246|  ( 4-29)  
భ్కాతయ స్మసయః తిరదశైః,  ద్వవైయర్ ధూపైః స్ుతధూపిత్వ |  
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పాాహ ప్రసాద స్ుముఖ,  స్మసాతన్ ప్రణత్వన్  స్ుర్గన్ | 247|  ( 4-30)  
దేవుయవాచ | 248|  ( 4-31)  
విరయత్వం తిరదశః స్ర్ణవ,  యదస్్తోతఽభివాఞ్జఛత్మ్ | 249|  ( 4-32)  
దేవా ఊచుః | 250|  ( 4-33)  
భ్గవత్వయ క్ృత్ం స్రవం,  న కిఞ్జచ దవశిషయతే |  
యదయం నిహత్ః శత్ురరసా్క్ం మహిషాస్ురః | 251|  ( 4-34)  
యద్వచాపి వర్ష దేయః,  త్వయాఽసా్క్ం మహేశవర్త |  
స్ంస్్ృత్వ స్ంస్్ృత్వ త్వం న్ద్,  హింస్తథాః ప్రమాప్దః | 252|  ( 4-35)  
యశచ మరతయః స్తవైర్ణభిః,  త్వవం స్తతషయత్ యమలాననే |  
త్స్య విత్త ర్తధ విభ్వైర్,  ధన ద్వర్గద్వ స్మపద్వమ్ | 253|  ( 4-36)  
వృదధయే ఽస్్త్ ప్రస్న్యన త్వం భ్వేథాః,  స్రవద్వమాకే | 254|  ( 4-37)  
ఋషిరువాచ  | 255|  ( 4-38)  
ఇతి ప్రసాద్వత్వ దేవైః,  జగతోఽర్ణో త్థాత్్నః |  
త్థేత్ుయకాతవ భ్దరకాళీ,  బభ్ూవానతర్తహత్వ నృప్ | 256|  ( 4-39)  
ఇతేయత్త్ క్థిత్ం భ్ూప్,  స్మూుత్వ సా యథాపుర్గ |  
దేవీ దేవ శరీర్ణభ్యయ,  జగత్రయ హిత్ైషిణీ | 257|  ( 4-40)  
పునశచ గ్రీ దేహా త్వీ స్ముదూుత్వ యథాభ్వత్ |  
వధ్యయ దుషట దైత్వయన్యం,  త్థా శుము నిశుముయోః | 258|  ( 4-41)  
రక్షణాయ చ లోకాన్యం,  దేవాన్య ముప్ కార్తణీ |  
త్చఛృణుషవమయాఖాయత్ంయథావత్కథయామతే| హ్ాంఓం | 259|  ( 4-42)  
 

ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ, దేవీ మాహతే్య,   
శకారద్వస్ుతతిర్ న్యమ చత్ురో్షఽధ్యయయః 
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
తిరవర్గణతి్కాయై శకితలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం ఫూగ్నఫలం 
 హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 5 ఏవం 42 
శోలక్మంతా్వః  35 ఏవమాద్వత్ః 259 
అరోమంతా్వః   
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||  ఉత్తమచర్తత్రమ్ ||  
 

అస్య శ్రీ ఉత్తరచర్తత్రస్య రుదర ఋషిః |  శ్రీ మహాస్రస్వతీ దేవత్వ అనుషుటప్ఛనధః |  భీమా 
శకితః | భాామరీ బీజమ్ | స్ూరయస్తత్వమ్ | సామవేదః స్వరూప్మ్ |  శ్రీమహాస్రస్వతీప్రరత్యర్ణో  
ఉత్తరచర్తత్రపాఠే వినియోగః |  
 

మహా స్రస్వతి ధ్యయనం 
ఘణాట శూల హలాని శంఖ ముస్లే,  చక్రం ధనుఃసాయక్ం,  
హసాతబిై్ర్ ధదతీం,  ఘన్యనతవిలస్త్ శీత్వంశు త్ులయ ప్రభాం |  
గ్రీ దేహ స్ముదువాం,  తిరజగత్వమాధ్యరభ్ూత్వం,  
మహా పూర్గవమత్ర,  స్రస్వతీమనుభ్జ్య, శుమాుద్వదైత్వయర్తరనీం 
 

|| ప్ఞ్చమోఽధ్యయయః || 
దేవీదూత్ స్ంవాదమ్ 

 

ఓం కీలం ఋషిరువాచ | 260|  ( 5-1)  
పుర్గ శుము నిశుమాుభాయమ్,  అస్ుర్గభాయం శచీ ప్తేః |  
త్ైోలోక్యం యజా భాగాశచ,  హృత్వ మద బలాశరయాత్ | 261|  ( 5-2)  
త్వవేవ స్ూరయత్వమ్ త్దవద్,  అధకారం త్థైందవం |  
కౌబేరమథ యామయం చ,  చకారతే వరుణస్య చ | 262|  ( 5-3)  
త్వవేవ ప్వనర్తోం చ చక్రత్ుర్ వహిన క్ర్చ |  
త్తో దేవా వినిరూధత్వ భ్రషటర్గజ్ఞయః ప్ర్గజ్ఞత్వః | 263|  ( 5-4)  
హృత్వధకార్గః తిరదశః,  త్వభాయం స్ర్ణవ నిర్గక్ృత్వః |  
మహాస్ుర్గభాయం త్వం దేవీం,  స్ంస్్రన్త-యప్ర్గజ్ఞత్వం | 264|  ( 5-5)  
త్యా సా్క్ం వర్ష దతోత,  యథాప్త్ుీ స్్ృత్వఖిలాః |  
భ్వత్వం న్యశయిషాయమ,  త్త్ క్షణాత్ ప్రమాప్దః | 265|  ( 5-6)  
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ఇతిక్ృత్వవ మతిం దేవా,  హిమవనతం నగ్రశవరం |  
జగు్స్ త్త్ర త్తో దేవీం,  విషుణమాయాం ప్రత్ుషుటవుః | 266|  ( 5-7)  
దేవా ఊచుః | 267|  ( 5-8)  
నమో దేవైయ,  మహాదేవైయ,  శివాయై స్త్త్ం నమః|  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై,  నియత్వః ప్రణత్వః స్్త్వ | 268|  ( 5-9)  
రౌద్వాయై నమో నిత్వయయై,  గ్రైయ ధ్యత్ైోయ నమో నమః |  
జ్యయత్వీియై చేనుర రూపిణ్ైయ,  స్ుఖాయై స్త్త్ం నమః | 269|  ( 5-10)  
క్ళాయణై్య ప్రణత్వం వృదైధయ,  సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః |  
నైర్ ఋత్ైయ భ్ూభ్ృత్వం లక్ష్మ్్,  శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః | 270|  ( 5-11)  
దుర్గాయై దురా పార్గయై,  సార్గయై స్రవ కార్తణ్ైయ |  
ఖాయత్ైయ,  త్థైవ క్ృషాణయై,  ధూమాాయై స్త్త్ంనమః | 271|  ( 5-12)  
అతిసౌమాయ అతి-రౌద్వాయై,  నత్వస్తసైయ నమో నమః |  
నమో జగత్పోతిషాటయై దేవైయ క్ృత్ైయ నమో నమః | 272|  ( 5-13)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  విషుణ-మాయేతి శబిరత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 273, 274, 275|  ( 5-14, 15, 16)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  చేత్నే-త్యభి-ధీయతే |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 276, 277, 278|  ( 5-17, 18, 19)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  బుద్వధ రూపేణ స్ంసిోత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 279, 280, 281|  ( 5-20, 21, 22)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  నిద్వా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 282, 283, 284|  ( 5-23, 24, 25)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షుధ్య రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
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నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 285, 286, 287|  ( 5-26, 27, 28)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  ఛాయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 288, 289, 290|  ( 5-29, 30, 31)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శకిత రూపేణ స్ంసిోత్వ|  |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 291, 292, 293|  ( 5-32, 33, 34)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ృషాణ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 294, 295, 296|  ( 5-35, 36, 37)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 297, 298, 299|  ( 5-38, 39, 40)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  జ్ఞతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 300, 301, 302|  ( 5-41, 42, 43)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లజ్ఞి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయనమో నమః  | 303, 304, 305|  ( 5-44, 45, 46)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 306, 307, 308|  ( 5-47, 48, 49)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శరద్వధ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | | 309, 310, 311|  ( 5-50, 51, 52)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  కానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 312, 313, 314|  ( 5-53, 54, 55)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లక్ష్మీ రూపేణ స్ంసోిత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 315, 316, 317|  ( 5-56, 57, 58)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  వృతిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|   
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నమస్తసైయ నమస్తసైయనమస్తసైయ  నమోనమః  | 318, 319, 320|  ( 5-59, 60, 61)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  స్్ృతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 321, 322, 323|  ( 5-62, 63, 64)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,   దయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 324, 325, 326|  ( 5-65, 66, 67)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ుషిట రూపేణ స్ంసిోత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 327, 328, 329|  ( 5-68, 69, 70)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  మాత్ృ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 330, 331, 332|  ( 5-71, 72, 73)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  భాానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 333, 334, 335|  ( 5-74, 75, 76)  
ఇనిరోయాణాం అధషాటతీర భ్ూత్వన్యం చాఖిలేషు యా |  
భ్ూతేషు స్త్త్ం త్సైయ,  వాయపిత దేవైయ నమో నమః | 336|  ( 5-77)  
చితి రూపేణ యా క్ృత్ీిమ్,  ఏత్ద్ వాయప్య సిోత్వ జగత్ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 337, 338, 339|  ( 5-78, 79, 80)  
స్ుతత్వ స్ురైః,  పూరవ మభీషట స్ంశరయాత్ 
 త్థా స్ుర్ణన్ దేరణ,  ద్వనేషు స్తవిత్వ |  
క్ర్షత్ు సా నః,  శుభ్హేత్ు రీశవరీ 
 శుభాని భ్ద్వాణి,  అభిహనుత చాప్దః | 340|  ( 5-81)  
యా సామపతో్ం చోదరత్ దైత్య త్వపిత్ైః 
 అసా్భి రీశ చ స్ురైర్ నమశయతే |  
యా చ స్్ృత్వ త్త్ క్షణమేవ హనిత నః 
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 స్ర్గవప్దో భ్కిత వినమా మూర్తతభిః | 341|  ( 5-82)  
ఋషిరువాచ  342|  ( 5-83)  
ఏవం స్తవాద్వ యుకాతన్యం,  దేవాన్యం త్త్ర పారవతీ |  
సానత్ు-మభాయయయౌ తోయే,  జ్ఞహనవాయ నృప్ ననరన | 343|  ( 5-84)  
సాబరవీత్వతన్ స్ుర్గన్ స్ుభ్ూరర్,  భ్వద్వుః స్ూతయతేఽత్ర కా |  
శరీర కోశత్శ్ చాసాయః,  స్ముదూుత్వ బరవీచిఛవా | 344|  ( 5-85)  
స్తతత్రం మమ్ైత్త్ కిరయతే,  శుము దైత్య నిర్గ క్ృత్ైః |  
దేవైః స్మేత్ైః స్మర్ణ,  నిశుమేున ప్ర్గ-జ్ఞత్ైః | 345|  ( 5-86)  
శరీరకోశదయత్ త్సాయః,  పారవత్వయ నిఃస్ృత్వమాకా |  
కౌశికీ-తి స్మస్తతషు,  త్తో లోకేషు గ్నయతే | 346|  ( 5-87)  
త్సాయం వినిర్ గత్వయాం త్ు,  క్ృషాణ-భ్ూత్ సాపి పారవతీ |  
కాళికేతి స్మాఖాయత్వ,  హిమాచల క్ృత్వ-శరయా | 347|  ( 5-88)  
త్తోఽమాకాం ప్రం రూప్ం,  బిభాాణాం స్ుమన్ద్హరం |  
దదరవ చణోీ ముణీశచ,  భ్ృతౌయ శుము నిశుముయోః | 348|  ( 5-89)  
త్వభాయం శుమాుయ చాఖాయత్వ,  అ-తీవ స్ుమన్ద్హర్గ |  
కాపాయస్తత స్సతో మహార్గజ,  భాస్యనీత హిమాచలం | 49|  ( 5-90)  
నైవ త్వదృక్ క్వచిద్ రూప్ం,  దృషటం కేనచిదుత్తమమ్ |  
జ్ఞాయత్వం కాప్యసౌ దేవీ,  గృహయత్వం చాస్ుర్ణశవర | 350|  ( 5-91)  
స్సతో రత్న మతిచారవఙ్గా,  దోయత్యనీత ద్వశసితవషా|  
సా త్ు తిషటతి దైతేయనర,ో  త్వం భ్వాన్ దరషుట మరహతి | 351|  ( 5-92)  
యాని రత్వనని మణయో,  గజ్ఞశవదీని వై ప్రభ్య|  
తోై్-లోకేయ త్ు స్మసాతని,  సామపోత్ం భాానిత తే గృహే | 352|  ( 5-93)  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 84 www.bhaskaraprakasha.com 

ఐర్గవత్ః స్మానీతో,  గజరత్నం పురనరర్గత్ |  
పార్తజ్ఞత్ త్రుశచయం,  త్థైవో-చెైచః-శరవా హయః | 353|  ( 5-94)  
విమానం హంస్స్ంయుక్తమ్,  ఏత్త్ తిషటతి తే ఽఙా్ణే |  
రత్నభ్ూత్ మహా నీత్ం,  యద్వస్సద్ వేదస్తఽదుుత్ం | 354|  ( 5-95)  
నిద్వర్ణష మహా ప్ద్ః,  స్మానీతో ధనేశవర్గత్ |  
కిఞి్లికనీం దదౌ చాబిరః,  మాలామమాలన ప్ంక్జ్ఞం | 355|  ( 5-96)  
ఛత్రం తే వారుణం గ్రహే,  కాఞ్చన సాావి తిషటతి |  
త్థాయం స్యనరన వర్ష,  యః పుర్గస్సత్ ప్రజ్ఞప్తేః 356|  ( 5-97)  
మృతోయ-రుత్వకోనిత-ద్వ న్యమ,  శకిత-రీశ త్వయా హృత్వ |  
పాశః స్లిల ర్గజస్య,  భాాత్ుస్-త్వ ప్ర్తగరహే | 357|  ( 5-98)  
నిశుముస్ యాబిరజ్ఞత్వశచ,  స్మసాత రత్న జ్ఞత్యః |  
వహినరపి దదౌ త్ుభ్యమ్,  అగ్ననశౌచే చ వాస్స్స | 358|  ( 5-99)  
ఏవం దైతేయనరో రత్వనని,  స్మసాతన్ యాహృత్వని తే |  
స్సతో రత్న మేషా క్లాయణీ,  త్వయా క్సా్న్ న గృహయతే | 359|  ( 5-100)  
ఋషిరువాచ | 360|  ( 5-101)  
నిశమేయతి వచః శుముః,  స్ త్ద్వ చణీముణీయోః |  
పేరషయామా స్ స్ుగ్నరవం,  దూత్ం దేవాయ మహాస్ురం | 361|  ( 5-102)  
ఇతి చేతి చ వక్తవాయ,  సా గత్వవ వచన్యన్మ|  
యథా చాభేయతి స్మీపోత్వయ,  త్థా కారయం త్వయా లఘు| 362|  ( 5-103)  
స్ త్త్ర గత్వవ యత్వసా్తత,  శైలోదేరశ్యతిశోభ్నే |  
సాదేవీ త్వం త్త్ః పాాహ,  శలక్షణం మధురయా గ్నర్గ | 363|  ( 5-104)  
దూత్ ఉవాచ | 364|  ( 5-105)  
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దేవి దైతేయశవరః శుముః,  త్ైోలోకేయ ప్రమేశవరః |  
దూతోఽహం పేరషిత్స్ తేన,  త్వత్ీకాశ మహాగత్ః | 365|  ( 5-106)  
అవాయహత్వజాః  స్ర్గవస్ు,  యః స్ద్వ దేవ యోనిషు |  
నిర్తిత్వఖిల దైత్వయర్తః,  స్ యద్వహ శృణుషవ త్త్ | 366|  ( 5-107)  
మమ త్ైోలోక్య మఖిలం,  మమ, దేవా వశ నుగాః |  
యజా భాగా నహం స్ర్గవన్,  ఉపాశనమ ప్ృథక్ ప్ృథక్ | 367|  ( 5-108)  
త్ైో లోకేయ వర రత్వనని,  మమ వశయన్ యశ్యషత్ః |  
త్థైవ గజరత్నం చ,  హృత్వవ దేవేనరో వాహనం | 368|  ( 5-109)  
క్షీర్షద మథన్ద్ద్ భ్ూత్మ్,  అశవరత్నం మమా మరైః |  
ఉచెైచఃశరవస్ స్ంజాం త్త్,  ప్రణిప్త్య స్మర్తపత్ం | 369|  ( 5-110)  
యాని చాన్యయని దేవేషు,  గనరర్ణవషూ-రగ్రషు చ |  
రత్న భ్ూత్వని భ్ూత్వని,  త్వని మయేయవ శోభ్నే | 370|  ( 5-111)  
స్సతో రత్నభ్ూత్వం త్వవం దేవీ,  లోకే మన్యయ మహే వయం |  
సా త్వమసా్నుపాగచఛ,  యతో రత్నభ్ుజ్య వయం | 371|  ( 5-112)  
మాం వా,  మమా-నుజం వాపి,  నిశుము మురు విక్రమమ్|  
భ్జ త్వం చఞ్చలా పాఙ్ఖా,  రత్న భ్ూత్వసి వై యత్ః | 372|  ( 5-113)  
ప్రమ్ైశవరయ మత్ులం,   పాాప్ీయస్త మత్ ప్ర్తగరహాత్ |  
ఏత్ద్ బుధ్యయ స్మాలోచయ,  మత్ ప్ర్త గరహత్వం వరజ | 373|  ( 5-114)  
ఋషిరువాచ | 374|  ( 5-115)  
ఇత్ుయకాత సా త్ద్వ దేవీ,  గమీుర్గనతః సి్త్వ జగ్|  
దుర్గా భ్గవతీ భ్ద్వా,  యయేదం ధ్యరయతే జగత్ | 375|  ( 5-116)  
దేవుయవాచ | 376|  ( 5-117)  
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స్త్య ముక్తం త్వయా న్యత్ర,  మథాయ కిఞ్జచత్ త్వయోద్వత్మ్ |  
త్ైోలోకాయధ ప్తిః శుమోు,  నిశుముశ్ చాపి త్వదృశః | 377|  ( 5-118)  
కిం త్వత్ర యత్ ప్రతిజ్ఞాత్ం,  మథాయ త్త్ కిరయతే క్థమ్ |  
శూరయత్వమలప బుద్వధత్వవత్,  త్పోతిజా్ఞ యాక్ృత్వపుర్గ | 378|  ( 5-119)  
యోమామ్ జయతి స్ఙ్మాోమే,  యో మే దరపం వయప్న-హతి |  
యోమే ప్రతిబలో లోకే,  స్ మే భ్ర్గత భ్వి-షయతి | 379|  ( 5-120)  
త్ద్వ గచచత్ు శుమోుఽత్ర,  నిశుమోు వా మహాస్ురః |  
మామ్ జ్ఞత్వవ కిం చిర్ణణాత్ర,  పాణిం గృహాణత్ు మేలఘు | 380|  ( 5-121)  
దూత్ ఉవాచ | 381|  ( 5-122)  
అవలిపాతసి మ్ైవం త్వం,  దేవి బూరహి మమా గరత్ః |  
త్ైోలోకేయ క్ః పుమాం-సితష్టటత్,  అగ్రర శుము నిశుముయోః | 382|  ( 5-123)  
అనేవషా మపి దైత్వయన్యం,  స్ర్ణవ దేవా న వై యుధ |  
తిషోనిత స్ము్ఖే దేవి,  కిం పునః స్సతో త్వమేకికా | 383|  ( 5-124)  
ఇన్యరోద్వయః స్క్లా దేవాః,  త్స్ుోర్ యేషాం న స్ంయుగ్ర |  
శుమాుదీన్యంక్థం తేషాం,  స్సతో ప్రయాస్యసి స్ము్ఖమ్ | 384|  ( 5-125)  
సా త్వం గచఛ మయైవోకాత,  పారవవం శుమునిశుముయోః |  
కేశ క్రోణ,  నిరూధత్ గ్రవా,  మా గమషయసి | 385|  ( 5-126)  
దేవుయవాచ | 386|  ( 5-127)  
ఏవ మేత్ద్ బలీ శుమోు,  నిశుముశ్ చాతి వీరయవాన్ |  
కిం క్ర్షమ ప్రతిజ్ఞా మే,  యదన్య లోచిత్వ పుర్గ | 387|  ( 5-128)   
స్త్వం గచఛ మయోక్తం తే,  యదేత్త్ స్రవ మాదృత్ః |  
త్ద్వచక్షవ అస్ుర్ణన్యరోయ,  స్ చ యుక్తం క్ర్షత్ు త్ త్ | 388|  ( 5-129)  
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ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
దేవాయ దూత్ స్ంవాదో న్యమ ప్ఞ్చమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
విషుణమాయాద్వ త్రయో వింశతి దేవత్వయై నమః 
 
న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం బీజ్ఞపూరఫలం 
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 9 ఏవం ౧౨౯ 
శోలక్మంతా్వః  54 ఏవమాద్వత్ః 388 అరోమంతా్వః  2 
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||  షషో్ఠఽధ్యయయః ||  
ధూమాలోచన వధః 

ధ్యయనం 
ఓం న్యగాధీశవరవిషటర్గం ఫణిఫణోత్తంస్తరురత్వనవలీ 
భ్స్వదేరహలత్వం ద్వవాక్రనిభాం నేత్రత్రయోద్వుసిత్వమ్|  
మాలా కుంభ్ క్పాల నీరజ క్ర్గం చంద్వారధ చూడాం ప్ర్గం 
స్రవఙ్గనశవర భైరవాఙ్క నిలయాం ప్ద్వ్వతీం చింత్యే 
ఓం ఋషిరువాచ | 389|  ( 6-1)  
ఇత్వయక్రణయ వచో దేవాయః,  స్ దూతో ఽమరో పూర్తత్ః |  
స్మాచషట స్మాగమయ,  దైత్య ర్గజ్ఞయ విస్తర్గత్ | 390|  ( 6-2)  
త్స్య దూత్స్య త్ద్వవక్య మాక్ర్గణయస్ుర ర్గట్ త్త్ః |  
స్ కోోధః పాాహ దైత్వయన్యమ్,  అధప్ం ధూమా లోచనమ్ | 391|  ( 6-3)  
హే ధూమాలోచన్య-శు త్వం,  స్వ సైనయ ప్ర్తవార్తత్ః|  
త్వమానయ బలాద్ దుషాటం,  కేశ క్రోణ విహవలామ్ | 392|  ( 6-4)  
త్త్ ప్ర్తత్వాణదః క్శిచద్,  యద్వ వోతితషటతే ఽప్రః |  
స్ హనతవోయ ఽమర్ష వాపి,  యక్ష్య గనధరవ ఏవ వా | 393|  ( 6-5)  
ఋషిరువాచ | 394|  ( 6-6)  
తేన్యజాప్తస్ త్త్ః శీఘాం,  స్ దైతోయ ధూమా లోచనః |  
వృత్ః షషాటయ స్హసాాణా,  మస్ుర్గణాం దురత్ం యయౌ | 395|  ( 6-7)  
స్ దృషాటవ త్వం త్తో దేవీం,  త్ుహిన్యచల స్ంసిోత్వం |  
జగాదోచెైచః ప్రయాహ్తి,  మూలం శుము నిశుముయోః | 396|  ( 6-8)  
న చేత్ ప్రరత్వయదయ భ్వతీ,  మదుర్గతరముపైషయతి |  
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త్తో బలాననయామేయష,  కేశ క్రోణ విహవలామ్ | 397|  ( 6-9)  
దేవుయవాచ | 398|  ( 6-10)  
దైతేయశవర్ణణ ప్రహితో,  బలవాన్ బల స్ంవృత్ః |  
బలాననయసి మామేవం,  త్త్ః కిం తే క్ర్షమ్ యహమ్ | 399|  ( 6-11)  
ఋషిరువాచ | 400|  ( 6-12)  
ఇత్ుయక్తః స్త ఽభ్యధ్యవత్వత,  మస్ుర్ష ధూమా లోచనః |  
హూఙ్మకర్ణ ణ్ైవ త్ం భ్స్్,  సా చచకా ర్గంబికా త్త్ః | 401|  ( 6-13)  
అథ కురదధం మహా సైనయ,  మస్ుర్గణాం త్థామాకా|  
వవరో సాయుక్త్ైస్ తీక్ష్మ్ణః,  త్థా శకిత ప్రశ్-వధైః | 402|  ( 6-14)  
త్తో ధుత్ స్టః కోపాత్,  క్ృత్వవ న్యదం స్ుభైరవమ్|   
ప్పాత్వస్ుర స్తన్యయాం,  సింహో దేవాయః స్వ వాహనః | 403|  ( 6-15)  
కాంశిచత్ క్ర ప్రహార్ణణ,  దైత్వయన్యస్తయన చాప్ర్గన్ |  
ఆక్రమయ  చాధర్ణ ణాన్యయన్,  స్ జఘన  మహాఽస్ుర్గన్ | 404|  ( 6-16)  
కేషాఞ్జచత్ పాటయామాస్,  నఖైః కోషానోి కేస్రీ |  
త్థా త్ల ప్రహార్ణణ,  శిర్గంసి క్ృత్వాన్ ప్ృథక్ | 405|  ( 6-17)  
విచిఛనన బ్దహ శిరస్ః,  క్ృత్వ స్తతన త్థా ప్ర్ణ |  
ప్పౌచ రుధరం కోషాటద్,  అనేయషాం ధుత్ కేస్రః | 406|  ( 6-18)  
క్షణేన త్దాలం స్రవం,  క్షయం నీత్ం మహాత్్న్య |  
తేన కేస్ర్తణా దేవాయ,  వాహనే-న్యతి కోపిన్య | 407|  ( 6-19)  
శురత్వవ త్మస్ురం దేవాయ,  నిహత్ం ధూమా లోచనమ్ |  
బలం చ క్షయిత్ం క్ృత్ీిం,  దేవీ కేస్ర్తణా త్త్ః | 408|  ( 6-20)  
చుకోప్ దైత్వయ-ధప్తిః,  శుముః ప్రస్-ఫుర్తత్వ ధరః |  
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ఆజ్ఞాప్యామాస్ చ తౌ,  చణీ ముణౌీ మహాస్ురౌ | 409|  ( 6-21)  
హేచణీ హే ముణ,ీ  బలెైర్ బహభిః ప్ర్తవార్తతౌ |  
త్త్ర గచఛత్,  గత్వవ చ,  సా స్మా నీయత్వం లఘు | 410|  ( 6-22)  
కేశ్యషావక్ృషయ,  బధ్యవ వా,  యద్వ వః స్ంశయో యుధ |  
త్ద్వశ్యషా యుధైః స్రైవరస్ురైర్ విని హనయత్వం | 411|  ( 6-23)  
త్సాయం హత్వయాం దుషాటయాం,  సింహే చ వినిపాతితే |  
శీఘామా గమయత్వం బద్వధవ,  గృహ్త్వవ త్వమథాంబికామ్ | 412|  ( 6-24)  
 
ఇతి  శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,  
శుము నిశుము స్తన్యనీ,  ధూమాలోచనవధ్య న్యమ షష్ఠోఽధ్యయయః 
 

స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 

ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
శత్వక్ష్మ్య ధూమాాక్ష్మ్య నమః 
 

న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం న్యర్త కేళఫలం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 24 
శోలక్మంతా్వః    ఏవమాద్వత్ః 412     అరోమంతా్వః    
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||  స్ప్తమోఽధ్యయయః ||  
చణ ీముణ ీవధః 

ఓం ధ్యయయేయం రత్నప్రఠే శుక్క్లప్ఠిత్ం శృణవతీం శయమలాఙ్గాం 
నయసయకాఙ్ఖిోం స్ర్షజ్య శశిక్లధర్గంవలలకీం వాదయంతీమ్ 
 క్లాహర్గబదధమాలాం నియమత్ విలస్చోచలికాం రక్త వసాతోం  
మాత్ఙ్గాం శం ఙ్ఖపాత్వాం మధురమధుమద్వం చిత్రకోద్వుసిభాలామ్ 
 

ఓం ఋషిరువాచ | 413|  ( 7-1)  
ఆజాపాతస్తత త్తో దైత్వయ,  శచణీముణీ పుర్ష గమాః |  
చత్ురఙా్ బలోపేత్వ,  యయు రభ్ుయదయత్వ యుధ్యః | 414|  ( 7-2)  
దదృశుస్తత త్తో దేవీం,  ఈషద్ ధ్యసాం వయవసిోత్వమ్ |  
సింహస్తయ ప్ర్త శైలేనరో,  శృఙ్గా మహతి కాఞ్చనే | 415|  ( 7-3)  
తే దృషాటవ త్వం స్మాద్వత్ుం,  ఉదయమం చకుర రుదయత్వః |  
ఆక్ృషణ చాపాసి ధర్గః,  త్థాఽనేయ త్త్ స్మీప్ గాః | 416|  ( 7-4)  
త్త్ః కోప్ం చకార్ష-చెైచర్,  అమాకా త్వనరీన్ ప్రతి |  
కోపేన చాసాయ వదనం,  మష్ట్ వరణమభ్ూత్తద్వ | 417|  ( 7-5)  
భ్ురకుటీ కుటిలాత్ త్సాయ,  లలాట ఫలకాద్ దురత్మ్ |  
కాళీ క్ర్గల వదన్య,  వినిష్-కారన్యత-సి పాశినీ | 418|  ( 7-6)  
విచిత్ర ఖటావఙా్ ధర్గ,  నర మాలా విభ్ూషణా |  
దీవపి చర్ ప్రీధ్యన్య,  శుషక మాంసాతిభైరవా | 419|  ( 7-7)  
అతి విసాతర వదన్య,  జ్ఞహావ లలన భీషణా |  
నిమగాన రక్త నయన్య,  న్యద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా | 420|  ( 7-8)  
సా వేగ్రన్యభి ప్తిత్వ,  ఘత్యనీత మహాస్ుర్గన్ |  
సైనేయ త్త్ర స్ుర్గరీణాం,  అభ్క్షయత్ త్దాలవ్ | 421|  ( 7-9)  
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పార్తోి గాాహాఙ్ుకశ గాాహి,  యోధ ఘంటా స్మనివత్వన్ |  
స్మాద్వ యైక్ హస్తతన,  ముఖే చిక్షేప్ వారణాన్ | 422|  ( 7-10)  
త్థైవ యోధం త్ురగ్ై,  రథం సారథిన్య స్హ |  
నిక్షిప్య వకేతో దశనైః,  చరవయం త్యతి భైరవం | 423|  ( 7-11)  
ఏక్ం జగాాహ కేశ్యషు,  గ్నరవాయా మథ చా-ప్రం |  
పాదేన్య-క్రమయ చెైవానయ,  మురసానయ ముప్నథయత్ | 424|  ( 7-12)  
త్ైర్ ముకాతని చ శసాతోణి,  మహాస్-త్వాణి త్థాఽస్ురైః |  
ముఖేన జగాాహ రుషా,  దశనైర్ మథిత్వన్ యపి | 425|  ( 7-13)  
బలిన్యం త్దాలం స్రవం,  అస్ుర్గణాం దుర్గత్్న్యం |  
మమర్గర భ్క్షయత్-చాచన్యయ,  నన్యయంశచ త్వడయత్తద్వ | 426|  ( 7-14)  
అసిన్య నిహత్వః కేచిత్,  కేచిత్ ఖటావఙా్ త్వడ్గత్వః |  
జగు్ర్ విన్యశ మస్ుర్గ,  దన్యతగాాభిహత్వస్ త్థా | 427|  ( 7-15)  
క్షణేన త్దాలం స్రవం,  అస్ుర్గణాం నిపాతిత్ం |  
దృషాటవ చణోీ ఽభిదుద్వావ,  త్వం కాళీ మతి భీషణాం | 428|  ( 7-16)  
శరవరైోర్ మహాభీమ్ైర్,  భీమాక్షీం త్వం మహాస్ురః |  
ఛాదయామాస్ చక్త్ైోశచ,  ముణీః క్షిపయః స్హస్రశః | 429|  ( 7-17)  
త్వనిచకారన్ యనేకాని,  విశమాన్యని త్ను్ఖమ్ |  
బభ్ుర్ యథారక బింబ్దని,  స్ుబహూని ఘన్ద్దరం | 430|  ( 7-18)  
త్తో జహాసా తిరుషా,  భీమం భైరవ న్యద్వనీ |  
కాళీ,  క్ర్గళ వకాతోంత్ర్,  దురరరవ దశన్ద్జ్ జవలా | 431|  ( 7-19)  
ఉత్వోయ చ మహా సింహం,  దేవీ చణీ మధ్యవత్ |  
గృహ్త్వవ చాస్య కేశ్యషు,  శిరస్తత న్యసిన్యచ్-ఛినత్ | 432|  ( 7-20)  
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అథ ముణోర ఽభ్యధ్యవత్ త్వం,  దృషాటవ చణీం నిపాతిత్మ్ |  
త్మప్యపాత్యద్ భ్ూమౌ,  సా ఖడాా భిహత్ం రుషా | 433|  ( 7-21)  
హత్ శ్యషం త్త్ః సైనయం,  దృషాటవ చణీం నిపాతిత్మ్ |  
ముణీంచ స్ుమహా వీరయం,  ద్వశో భేజ్య భ్యాత్ురమ్ | 434|  ( 7-22)  
శిరశ్-చణీస్య కాళీ చ,  గృహ్త్వవ ముణీ మేవ చ |  
పాాహ,  ప్రచండాటటహాస్ మశరమఖేయత్య చణిీకామ్ | 435|  ( 7-23)  
మయా త్వాతాోప్ హృతౌ,  చణీముణౌర మహాప్శూ|  
యుదధ యజ్యా స్వయం శుముంనిశుముం చ హనిషయసి | 436|  ( 7-24)  
ఋషిరువాచ | 437|  ( 7-25)  
త్వవానీతౌ త్తో దృషాటవ,  చణీ ముణౌీ మహాస్ురౌ |  
ఉవాచ కాళీం క్ళాయణీ,  లలిత్ం చణిీకా వచః | 438|  ( 7-26)  
యసా్త్ చణీం చ  ముణరం చ,  గృహ్త్వవ త్వముపాగత్వ |  
చాముణీేతి త్తో లొకే,  ఖాయత్వ దేవి భ్విషయసి | 439|  ( 7-27) 
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,  
చణీముణీవధ్య న్యమ స్ప్తమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
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ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
క్రూపర బీజ్ఞధషాటత్ైోయ కాళీ చాముండాదేవైయ నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం కూషా్ండ ఫలఖండం  
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 2  ఏవం 27 

శోలక్మంతా్వః  25  ఏవమాద్వత్ః 439  అరోమంత్వాః    
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||  అషటమోఽధ్యయయః ||  
రక్తబీజ వధమ్ 

ధ్యయనం 
ఓం అరుణాం క్రుణా త్రఙ్ఖాత్వక్షీం 
ధృత్ పాశంఙ్ుకశ బ్దణ చాప్ హసాతం 
అణిమాద్వ భిర్గవృత్వం మయూఖై 
రహమతేయవ విభావయే భ్వానీమ్ 

ఓం ఋషిరువాచ | 440|  ( 8-1)  
చణేీ చ నిహతే దైతేయ,  ముణేీ చ వినిపాతితే |  
బహళేషు చ సైనేయషు,  క్షయితేషవ స్ుర్ణశవరః | 441|  ( 8-2)  
త్త్ః కోప్ ప్ర్గదీన,  చేత్వః శుముః ప్రత్వప్వాన్ |  
ఉదోయగం స్రవ సైన్యయన్యం,  దైత్వయన్యమాద్వదేశ హ | 442|  ( 8-3)  
అదయ స్రవ బలెైర్ దైత్వయః,  షడశీతి రుద్వ యుధ్యః |  
క్ంబూన్యం చత్ురశీతిర్ నిర్గయంత్ు స్వబలెైర్ వృత్వః | 443|  ( 8-4)  
కోటి వీర్గయణి ప్ఞ్చచశద్,  అస్ుర్గణాం కులాని వై |   
శత్ం కులాని ధౌమాాణాం,  నిరాచఛనుత మమాజాయా | 444|  ( 8-5)  
కాలకా దౌరహృద్వ మౌర్గయః,  కాలకేయా స్తథాస్ుర్గః |   
యుద్వధయ స్జ్ఞి నిర్గయనుత,  ఆజాయా త్వర్తత్వ మమ | 445|  ( 8-6)  
ఇత్వయఙ్మిపాయ స్ురప్తిః,  శుమోు భైరవ శస్నః |  
నిరిగామ మహా సైనయ,  స్హసైోర్ బహభిర్ వృత్ః | 446|  ( 8-7)  
ఆయానతం చణిీకా దృషాటవ,  త్త్ైీనయ మతి భీషణమ్ |  
జ్ఞయ స్వనైః పూరయామాస్,  ధరణీ గగన్యంత్రమ్ | 447|  ( 8-8)  
త్త్ః సింహో మహాన్యదం,  అతీవ క్ృత్వాన్ నృప్ |  
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ఘణాట స్వనేన త్న్యనద,  మంమాకా చౌప్ బృంహయత్ | 448|  ( 8-9)  
ధనుర్గియ సింహ ఘణాటన్యం,  న్యద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా |  
నిన్యదైర్ భీషణ్ైః కాళీ,  జ్ఞగ్రయ విసాతర్తత్వ నన్య | | 449|  ( 8-10)  
త్ం నిన్యద ముప్శురత్య,  దైత్య సైనైయ శచత్ుర్తరశమ్ |  
దేవీ సింహ స్తథా కాళీ,  స్ర్షషైః ప్ర్తవార్తత్వః | 450|  ( 8-11)  
ఏత్సి్న్ ననతర్ణ భ్ూప్,  విన్యశయ స్ుర ద్వవషామ్ |  
భ్వాయామర సింహాన్యమ్,  అతివీరయ బలానివత్వ | 451|  ( 8-12)  
బరహే్శ గుహ విషూణన్యం,  త్థేనరోస్య చ శక్తయః |  
శరీర్ణభ్యయ వినిష్ క్రమయ,  త్దూరపైః చణిీకాం యయుః | 452|  ( 8-13)  
యస్య దేవస్య యదూరప్ం,  యథా భ్ూషణ వాహనమ్ |  
త్దవ దేవ హి త్చఛకితః,  అస్ుర్గన్ యోదుధ మాయయౌ | 453|  ( 8-14)  
హంస్ యుక్త విమాన్యగ్రర,  సాక్ష స్ూత్ర క్మండలుః |  
ఆయాత్వ బరహ్ణః శకితః,  బరహా్ణీ సాభిదీయతే | 454|  ( 8-15)  
మాహేశవరీ వృషారూఢా,  తిరశూల వర ధ్యర్తణీ |  
మహాహి వలయా పాాపాత,  చనరో ర్ణఖా విభ్ూషణా | 455|  ( 8-16)  
కౌమారీ శకితహసాత చ,  మయూర వర వాహన్య |  
యోదుధ మభాయ యయౌ దైత్వయ నమాకా గుహరూపిణీ | 456|  ( 8-17)  
త్థైవ వైషణవీ శకితః,  గరుడ్గప్ర్త స్ంసోిత్వ|  
శంఖ చక్ర గద్వ శర్గ్,  ఖడా హసాతభ్ుయ పాయయౌ | 457|  ( 8-18)  
యజా వార్గహ మత్ులం,  రూప్ం యా భిభ్రతో హర్ణః |  
శకితః సాపాయ యయౌ త్త్ర,  వార్గహ్ం బిభ్రతీ త్నుమ్ | 458|  ( 8-19)  
న్యరసింహ్ నృసింహస్య,  బిభ్రతీ స్దృశం వపుః |  
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పాాపాత త్త్ర స్టా క్షేప్,  క్షిప్త నక్షత్ర స్ంహతిః | 459|  ( 8-20)  
వజర హసాత త్థైవైనీరో,  గజ ర్గజ్యప్ర్త సిోత్వ |  
పాాపాత స్హస్ర నయన్య,  యథా శక్ర స్తథైవ సా | 460|  ( 8-21)  
త్త్ః ప్ర్తవృత్స్ త్వభిః,  ఈశన్ద్ దేవ శకితభిః |  
హనయన్యతమ్ అస్ుర్గః శీఘాం,  మమ ప్రరత్వయహ చణిీకాం | 461|  ( 8-22)  
త్తో దేవీ శరీర్గత్ుత,  వినిషాకోన్యత తి భీషణా |  
చణిీకా శకిత రత్ుయగాా,  శివా శత్ నిన్యద్వనీ | 462|  ( 8-23)  
సా చాహ ధూమా జటిలం,  ఈశన మప్ర్గజ్ఞత్వ |  
దూత్స్తవం గచఛభ్గవన్,  పారవవం శుమునిశుముయోః | 463|  ( 8-24)  
బూరహి శుముం నిశుముం చ,  ద్వనవా వతి గర్తవతౌ |  
యే చానేయ ద్వనవా స్తత్ర,  యుద్వధయ స్ముప్ సిోత్వః | 464|  ( 8-25)  
త్ైోలోక్య మన్ద్రో లభ్త్వం,  దేవాః స్నుత హవిర్ భ్ుజః |  
యూయం ప్రయాత్ పాత్వళం,  యద్వ జీవిత్ు మచఛథ | 465|  ( 8-26)  
బలావలే పాదథ చేద్,  భ్వన్ద్త యుదధ కాఙ్ క్షిణః |  
త్ద్వ గచఛత్ త్ృప్యనుత,  మచిఛవాః పిశితేన వః | 466|  ( 8-27)  
యతో నియుకోత దౌతేయన,  త్యా దేవాయ శివః స్వయమ్ |  
శివదూతీతి లోకేఽసి్ం,  స్తత్ః సా ఖాయతి మాగత్వ | 467|  ( 8-28)  
తేఽపి శురత్వవ వచో దేవాయః,  శర్గవ ఖాయత్ం మహా స్ుర్గః |  
అమర్గో పూర్తత్వ జగు్ః,  యత్ర కాత్వయయనీ సిోత్వ | 468|  ( 8-29)  
త్త్ః ప్రథమ మేవాగ్రర,  శర శక్త-యుషిట వృషిటభిః |  
వవరుో రుదధ త్వమర్గోః,  త్వం దేవీ మమర్గరయః | 469|  ( 8-30)  
సా చ త్వన్ ప్రహిత్వన్ బ్దణాన్,  శూల శకిత ప్రశ్-వధ్యన్ |  
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చిచేఛద లీలయాధ్య్త్,  ధనుర్ ముక్త్యర్ మహేషుభిః | 470|  ( 8-31)  
త్సాయగరత్ః త్థా కాళీ,  శూల పాత్ విద్వర్తత్వన్ |  
ఖటావఙా్ ప్నథిత్వం శచరీన్ కురవనీత వయచరత్తద్వ | 471|  ( 8-32)  
క్మణీలు జలా క్షేప్,  హత్ వీర్గయ హతౌ జస్ః |  
బరహా్ణీ చాక్ర్ష చఛత్ూరన్,  యేన యేన స్్ ధ్యవతి | 472|  ( 8-33)  
మాహేశవరీ తిర శూలేన,  త్థా చకేరణ వైషణవీ |  
దైత్వయన్ జఘన కౌమారీ,  త్థా శకాయతి కోప్న్య | 473|  ( 8-34)  
ఐనీర ోకులిశ పాతేన,  శత్శో దైత్య ద్వనవాః |  
పేత్ుర్ విద్వర్తత్వః ప్ృథావయం,  రుధ-రౌఘ ప్రవర్-షిణః | 474|  ( 8-35)  
త్ుణీ ప్రహార విదవసాత,  దంషాటో గరక్షత్ వక్షస్ః |  
వార్గహ మూర్గతయ నయప్త్న్,  చకేరణ చ విద్వర్తత్వః | 475|  ( 8-36)  
నఖైర్ విద్వర్తత్వం శచన్యయన్,  భ్క్షయనీత మహాస్ుర్గన్ |  
న్యరసింహ్ చచార్గజౌ,  న్యద్వ పూరణ ద్వగం బర్గ | 476|  ( 8-37)  
చణాీటటహాసై రస్ుర్గః,  శివదూత్య భిదూషిత్వః |  
పేత్ుః ప్ృథివాయం ప్తిత్వన్,  త్వంశచఖా ద్వథసా త్ద్వ | 477|  ( 8-38)  
ఇతి మాత్ృ గణం కురదధం,  మరర యనతం మహాస్ుర్గన్ |  
దృషాటవభ్ుయ పాయైర్ వివిధైః,  నేస్ుర్ దేవార్త సైనికాః | 478|  ( 8-39)  
ప్లాయన ప్ర్గన్ దృషాటవ,  దైత్వయన్ మాత్ృ గణార్తరత్వన్ |  
యోదుధ మభాయ యయౌ కురదోధ,  రక్త బీజ్య మహాస్ురః | 479|  ( 8-40)  
రక్తబినురర్ యద్వ భ్ూమౌ,  ప్త్ త్యస్య శరీరత్ః |  
స్ముత్ ప్త్తి మేద్వన్యయం,  త్త్ ప్రమాణ స్తద్వస్ురః | 480|  ( 8-41)  
యుయుధే స్ గద్వ పాణిః,  ఇనరో శకాతయ మహాస్ురః |  
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త్త్శైచనీరో స్వవజ్యరణ,  రక్తబీజ మత్వడయత్ | 481|  ( 8-42)  
కులిశ్య న్యహత్ శయశు,  బహ స్ుసాావ శోణిత్మ్ |  
స్ముత్తస్ుోః త్తో యోధ్యః,  త్దూరపాస్ త్త్ ప్ర్గక్రమాః | 482|  ( 8-43)  
యావనతః ప్తిత్వస్ త్స్య,  శరీర్గద్ రక్తబినరవః |  
త్వవనతః పురుషా జ్ఞత్వః,  త్దీవరయ బల విక్రమాః | 483|  ( 8-44)  
తే చాపి యుయుధుస్ త్త్ర,  పురుషా రక్త స్ంభ్వాః |  
స్మం మాత్ృభి రత్ుయగర,  శస్తో పాత్వతి భీషణమ్ | 484|  ( 8-45)  
పునశచ వజర పాతేన,  క్షత్ మస్య శిర్ష యద్వ |  
వవాహ రక్తం పురుషా స్తతో జ్ఞత్వః స్హస్రశః | 485|  ( 8-46)  
వైషణవీ స్మర్ణ చెైవం,  చకేరణాభి జఘన హ |  
గదయా త్వడయామాస్,  ఐనీరో త్మస్ుర్ణశవరమ్ | 486|  ( 8-47)  
వైషణవీ చక్రభిననస్య,  రుధర సాావ స్మువైః |  
స్హస్రశో జగద్వవయప్తం,  త్త్-ప్రమాణై్ర్ మహాస్ురైః | 487|  ( 8-48)  
శకాతయ జఘన కౌమారీ,  వార్గహ్ చ త్థాసిన్య |  
మాహేశవరీ తిరశూలేన,  రక్తబీజం మహాస్ురమ్ | 488|  ( 8-49)  
స్ చాపి గదయా దైత్యః,  స్ర్గవ ఏవాహనత్ ప్ృథక్ |  
మాత్ ః కోప్ స్మావిష్ఠట,  రక్తబీజ్య మహాస్ురః | 489|  ( 8-50)  
త్సాయహత్స్య బహధ్య,  శకిత శూలాద్వభిర్ భ్ువి |  
ప్పాత్ యో వై రకౌతఘ,  తేన్య స్ఞ్ఛత్ శోఽస్ుర్గః | 490|  ( 8-51)  
త్ైశచ స్ుర్గ స్ృక్ీం భ్ూత్ై,  రస్ురైః స్క్లం జగత్ |  
వాయప్త మాస్సత్ త్తో దేవా,  భ్యమా జగు్ రుత్తమమ్ | | 491|  ( 8-52)  
త్వన్ విషణాణన్ స్ుర్గన్ దృషాటవ,  చణిీకా పాాహ స్త్వర్గ |  
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ఉవాచ కాళీం చాముణే,ీ  విస్సతరణం వదనం కురు | 492|  ( 8-53)  
మచ్ ఛస్తో పాత్ స్మూుత్వన్,  రక్త బినూరన్ మహాస్ుర్గన్ |  
రక్తబిన్ద్రః ప్రతీచఛ త్వం,  వకేతోణా-నేన వేగ్నన్య | 493|  ( 8-54)  
భ్క్షయనీత చర రణే,  త్ద్ ఉత్పన్యనన్ మహాస్ుర్గన్|  
ఏవమేష క్షయం దైత్యః,  క్షీణ రకోత గమషయతి | 494|  ( 8-55)  
భ్క్షయమాణా స్తవయా చోగాా,  న చోత్పత్ీయనిత చాప్ర్ణ |  
ఇత్ుయకాతవ త్వం త్తో దేవీ,  శూలేన్యభి-జఘన త్మ్ | 495|  ( 8-56)  
ముఖేన కాళీ జగృహే,  రక్తబీజస్య శోణిత్మ్ |  
త్తో ఽసావా-జఘన్యథ,  గదయా త్త్ర చణిీకాం | 496|  ( 8-57)  
న చాసాయ వేదన్యం చకేర,  గద్వ పాతోఽలిపకా మపి |  
త్సాయ హత్స్య దేహాత్ుత,  బహ స్ుసాావ శోణిత్మ్ | 497|  ( 8-58)  
యత్ స్తత్ స్తదవకేతోణ,  చాముణాీ స్ంప్రతీచఛతి |  
ముఖే స్ముదాత్వ యేసాయ,  రక్త పాత్వన్హాస్ుర్గః | 498|  ( 8-59)  
త్వంశచ ఖాద్వథ చాముణాీ,  ప్పౌ త్స్య చ శోణిత్మ్ | 499|  ( 8-60)  
దేవీ శూలేన వజ్యరణ,  బ్దణై్ రసిభిర్ ఋషిటభిః |  
జఘన రక్తబీజం త్ం,  చాముణాీ ప్రత్ శోణిత్మ్ | 500|  ( 8-61)  
స్ ప్పాత్ మహ్ ప్ృష్టో,  శస్తో స్ంఘ స్మా హత్ః |  
నీరక్తశచ మహ్పాల,  రక్తబీజ్య మహాస్ురః | 501|  ( 8-62)  
త్త్స్తత హరో మత్ులం,  అవాపుస్-తిరదశ నృప్ |  
తేషాం మాత్ృ గణో జ్ఞతో,  ననర్గత స్ృఙ్్-దోదధత్ః | 502|  ( 8-63)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
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రక్తబీజవధ్యన్యమ  అషటమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
అషటమాత్ృకా స్హిత్వయై రకాతక్ష్మ్య నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం మక్షుఖండం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 1 ఏవం 63 

శోలక్మంతా్వః  61 ఏవమాద్వత్ః 502 మంత్వాః  1 
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|| నవమోఽధ్యయయః ||  
నిశుంభ్ వధ 

ఓం ర్గజ్యఉవాచ | 503|  ( 9-1)  
విచిత్రమదమాఖాయత్ం,  భ్గవన్ భ్వత్వ మమ |  
దేవాయశచర్తత్ మాహాత్్యం,  రక్త బీజ వధ్య శిరత్మ్ | 504|  ( 9-2)  
భ్ూయశ్యచచాఛమయహం శోోత్ుం,  రక్తబీజ్య నిపాతితే |  
చకార శుంభ్యయత్ క్ర్,  నిశుంభ్శచతి కోప్నః | 505|  ( 9-3)  
ఋషిరువాచ | 506|  ( 9-4)  
చకార కోప్ మత్ులం,  రక్తబీజ్య నిపాతితే |  
శుంభాస్ుర్ష నిశుంభ్శచ,  హతేషవనేయషు చాహవే | 507|  ( 9-5)  
హనయమానం మహాసైనయం,  విలోకాయ మరో ముదవహన్ |  
అభ్యధ్యవనిన శుంభ్యఽథ,  ముఖయయాస్ుర స్తనయా | 508|  ( 9-6)  
త్సాయ గరత్స్తథా ప్ృష్ట,ో  పారవవయోశచ మహాస్ుర్గః |  
స్ందష్టట షో పుటాః కురద్వధ,  హనుతం దేవీముపాయయుః | 509|  ( 9-7)  
ఆజగామ మహావీరయః,  శుమోుఽపి స్వబలెైర్ వృత్ః |  
నిహనుతం చణిీకాం కోపాత్,  క్ృత్వవ యుదరంత్ు మాత్ృభిః | 510|  ( 9-8)  
త్తో యుదధమతీ వాస్సద్,  దేవాయ శుము నిశుముయోః |  
శర వరో మతీవోగరం,  మేఘయో ర్తవ వరోతోః | | 511|  ( 9-9)  
చిచేచద్వసాత ఞ్ఛర్గం సాతభాయం,  చణిీకా స్వశర్ష త్కరైః|  
త్వడయామాస్ చాఙ్గాషు,  శసౌతోఘై రస్ుర్ణశవరౌ | 512|  ( 9-10)  
నిశుమోా నిశిత్ం ఖడాం,  చర్ చాద్వయ స్ుప్రభ్మ్|  
అత్వడయనూ్ర్తరి సింహం,  దేవాయ వాహన ముత్తమమ్ | 513|  ( 9-11)  
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త్వడ్గతే వాహనే దేవీ,  క్షుర పేరణాసి ముత్తమమ్ |  
నిశుముసాయశు చిచేఛద,  చర్ చాప్యషట చనరోక్మ్ | 514|  ( 9-12)  
ఛినేన చర్ణి ఖడ్గా చ,  శకితం చిక్షేప్ స్తఽస్ురః |  
త్వమప్యస్య ద్వవధ్య చకేర,  చకేరణాభి ముఖాగత్వమ్ | 515|  ( 9-13)  
కోపాధ్య్తో నిశుమోు ఽథ,  శూలం జగాాహ ద్వనవః |  
ఆయాంత్ం ముషిట పాతేన దేవీ,  త్చాచప్యచూరణయత్ | 516|  ( 9-14)  
ఆవిధ్యయథ గద్వం స్తఽపి,  చిక్షేప్ చణిీకాం ప్రతి |  
సాపి దేవాయ తిరశూలేన,  భిన్యన భ్స్్త్వమాగత్వ | 517|  ( 9-15)  
త్త్ః ప్రశు హస్తం త్,  మాయానతం దతై్య పుఙా్వం |  
ఆహత్య దేవీ బ్దణౌఘై,  రపాత్యత్ భ్ూత్లే | 518|  ( 9-16)  
త్సి్నిన ప్తితే భ్ూమౌ,  నిశుమేు భీమ విక్రమే |  
భాాత్రయతీవ స్ంకురదధః,  ప్రయయౌ హంత్ు మంబికామ్ | 519|  ( 9-17)  
స్ రథ స్ో స్తథా త్ుయచెైచ,  రాృహ్త్ ప్రమాయుధైః |  
భ్ుజై రషాటభి రత్ులెైర్,  వాయపాయ శ్యషం బభౌ నభ్ః | 520|  ( 9-18)  
త్మా యాంత్ం స్మాలోక్య,  దేవీ శఙ్ఖ మవాదయత్ |  
జ్ఞయ శబరం చాపి ధనుష,  శచ కార్గతీవ దుఃస్హమ్ | 521|  ( 9-19)  
పూరయామాస్ క్కుభ్య,  నిజ ఘణాట స్వనేన చ|  
స్మస్త దైత్య సైన్యయన్యం,  తేజ్య వధ విధ్యయిన్య | 522|  ( 9-20)  
త్త్ః సింహో మహాన్యద,ై  సాతయజ్ఞతేభ్ మహామదైః |  
పూరయా మాస్ గగనం,  గాం త్థైవ ద్వశో దశ | 523|  ( 9-21)  
త్త్ః కాళీ స్ముత్పత్య,  గగనం క్ష్మ త్వడయత్ |  
క్ర్గభాయం త్నినన్యదేన,  పాాక్ీవన్యస్తత తిర్షహిత్వః  | 524|  ( 9-22)  
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అటాటటటహాస్ మశివం,  శివదూతీ చకార హ |  
త్ైః శబై్ర రస్ుర్గ స్తతోస్ుః,  శుముః కోప్ం ప్రం యయౌ | 525|  ( 9-23)  
దుర్గత్్ం సితషట తిష్టోతి,  వాయజహార్గంబికా యద్వ |  
త్ద్వ జయేత్యభిహిత్ం,  దేవై ర్గకాశ స్ంసిోత్ైః | 526|  ( 9-24)  
శుమేున్య గత్య యా శకిత,  రు్కాత జ్ఞవలాతి భీషణా |  
ఆయానీత వహినకూటాభా,  సా నిరసాత మహోలకయా | 527|  ( 9-25)  
సింహ న్యదేన శుముస్య,  వాయప్తం లోక్ త్రయాంత్రమ్ |  
నిర్గిత్ నిఃస్వన్ద్ ఘ్నర్ష,  జ్ఞత్వాన వనీప్తే | 528|  ( 9-26)  
శుము ముకాతఞ్చర్గన్ దేవీ,  శుముస్తత్ ప్రహిత్వ ఞ్ఛర్గన్ |  
చిచేఛద శవశరై రుగ్ైోః,  శత్శోఽథ స్హస్రశః | 529|  ( 9-27)  
త్త్ః సా చణిీకా కురద్వధ,  శూలేన్యభి జఘన త్మ్ |  
స్ త్ద్వభి హతో భ్ూమౌ,  మూర్తచితో నిప్పాత్ హ | 530|  ( 9-28)  
త్తో నిశుంభ్ః స్ంపాాప్య,  చేత్న్య మాత్త కారు్క్ః |  
ఆజఘన శరైర్ దేవీం,  కాళీం కేస్ర్తణం త్థా | 531|  ( 9-29)  
పునశచ క్ృత్వవ బ్దహూన్య,  మయుత్ం దనుజ్యశవరః |  
చకార యుధేన ద్వతిజ-శఛదయామాస్ చణిీకామ్ | | 532|  ( 9-30)  
త్తో భ్గవతీ కురద్వధ,  దుర్గా దుర్గార్తత న్యశినీ |  
చిచేఛద త్వని చకారణి,  స్వ శరైః సాయకాంశచ త్వన్ | 533|  ( 9-31)  
త్తో నిశుంభ్య వేగ్రన,  గద్వ మాద్వయ చణిీకామ్ |  
అభ్యధ్యవత్ వై హంత్ుం,  దైత్య స్తన్య స్మావృత్ః | 534|  ( 9-32)  
త్సాయ ప్త్త్ ఏవాశు,  గద్వం చిచేఛద చణిీకా |  
ఖడా్గన శిత్ ధ్యర్ణణా,  స్ చ శూలం స్మాదదే | 535|  ( 9-33)  
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శూలహస్తం స్మాయానతం,  నిశుము మమర్గరరనమ్ |  
హృద్వ వివాయధ శూలేన,  వేగా విదేధన చణిీకా | | 536|  ( 9-34)  
భిననస్య త్స్య శూలేన,  హృదయాన్ నిఃస్ృతో ఽప్రః |  
మహాబలో మహావీరయః,  తిష్టటతి పురుష్ఠ వదన్ | 537|  ( 9-35)  
త్స్య నిషాకోమతో దేవీ,  ప్రహస్య స్వనవత్తత్ః |  
శిరశిచచేఛద ఖడా్గన,  త్తో ఽసావప్త్దుువి | 538|  ( 9-36)  
త్త్ః సింహ శచఖాదోగరం,  దంషాటో క్షుణణ శిర్షధర్గన్ |  
అస్ుర్గం సాతంస్తథా కాళీ,  శివదూతీ త్థాప్ర్గన్ | 539|  ( 9-37)  
కౌమారీ శకిత నిర్తున్యనః,  కేచినేనశుర్హాస్ుర్గః |  
బరహా్ణీ మనతో పూతేన,  తోయే న్యనేయ నిర్గ క్ృత్వః | 540|  ( 9-38)  
మాహేశవరీ తిరశూలేన,  భిన్యనః పేత్ుస్తథాప్ర్ణ |  
వార్గహ్ త్ుండ ఘతేన,  కేచిచూఛరీణ క్ృత్వ భ్ువి | 541|  ( 9-39)  
ఖండం ఖండం చ చకేరణ,  వైషణవాయ ద్వనవాః క్ృత్వః |  
వజ్యరణ చెైందీర హసాతగర,  విముకేతన త్థాప్ర్ణ | 542|  ( 9-40)  
కేచిద్వవనేశు రస్ుర్గః,  కేచిననషాట మహాహవాత్ |  
భ్క్షిత్వ శచప్ర్ణ కాళీ,  శివదూతీ మృగాధపైః| ఓం|  | 543|  ( 9-41)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
నిశుమువధ్య న్యమ నవమోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
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ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
వాగువ బీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  
 
న్యగవలీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం 
స్ఘృత్ంకూషా్ండఖండమక్షుఖండం వా హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 2 ఏవం 41 

శోలక్మంతా్వః  39 ఏవమాద్వత్ః 543  మంత్వాః   
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||  దశమోఽధ్యయయః ||  
శుంభ్ వధ 

ధ్యయనమ్ 
ఓం ఉత్తప్త హేమ రుచిర్గం రవిచందర వహిన 
నేత్వాం ధనుశవరయుత్వఙ్ుకశ పాశ శూలం 
రమ్ైయరుుజైశచ దధతీం శివశకిత రూపాం 
కామేశవరీం హృద్వ భ్జ్ఞమ ధృతేందులేఖామ్ 
ఓం ఋషిరువాచ | 544|  ( 10-1)  
నిశుముం నిహత్ం దృషాటవ,  భాాత్రం పాాణస్మ్త్ం |  
హనయమానం బలం చెైవ,  శుముః క్ృదోధఽబరవీద్ వచః | 545|  ( 10-2)  
బలావలే పాదుష్టట త్వం,  మా దుర్ణా గరవ మావహ |  
అన్యయసాం బలమాశిరత్య,  యుదధయస్త యాతిమానినీ | 546|  ( 10-3)  
దేవుయవాచ | 547|  ( 10-4)  
ఏకై్త్వాహం జగత్యత్ర,  ద్వవతీయా కా మమాప్ర్గ |  
ప్శైయత్వ దుషట మయేయవ,  విశన్ద్తయ మద్వవభ్ూత్యః | 548|  ( 10-5)  
త్త్ః స్మసాతసాత దేవోయ,  బరహా్ణీ ప్రముఖాలయమ్ |  
త్సాయ దేవాయస్ త్నౌ జగు్ః,  ఏకై్త్ వాస్సత్-త్ద్వమాకా | 549|  ( 10-6)  
దేవుయవాచ | 550|  ( 10-7)  
అహం విభ్ూత్వయ బహభిః,  ఇహ రూపైర్-యద్వ సిోత్వ |  
త్త్ స్ంహృత్ం మయైక్త్ైవ,  తిషాటమాయజౌ సోిర్ష భ్వ | | 551|  ( 10-8)  
ఋషిరువాచ | 552|  ( 10-9)  
త్త్ః ప్రవవృతే యుదధం,  దేవాయః శుముస్య చోభ్యోః |  
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ప్శయత్వం స్రవ దేవాన్యం,  అస్ుర్గణాం చ ద్వరుణమ్ | 553|  ( 10-10)  
శర వరైోః శిత్ైః శసయోః,  త్థాసయో శైచవ ద్వరుణ్ైః |  
త్యోరుయదధ మభ్ూదూుయః,  స్రవలోక్ భ్యఙ్కరమ్ | 554|  ( 10-11)  
ద్వవాయన్ యసాతోణి శత్శో,  ముముచే యాన్ యథామాకా |  
బభ్ఞ్ి త్వని దైతేయనరోః,  త్త్ ప్రరతీ ఘత్ క్రతృభిః | 555|  ( 10-12)  
ముకాతని తేన చాసాతోణి,  ద్వవాయని ప్రమేశవరీ |  
బభ్ఞ్ి లీలయై వోగర,  హూఙ్మకర్షచ్-చారణాద్వభిః | 556|  ( 10-13)  
త్త్ః శర శత్ైర్ దేవీం,  ఆచాఛ దయత్ స్తఽస్ురః |  
సాపి త్త్ కుపిత్వ దేవీ,  ధనుశ్ చిచేఛద చేషుభిః | 557|  ( 10-14)  
ఛినేన ధనుషి దైతేయనరోః,  త్థా శకిత మథా దదే |  
చిచేఛద దేవీ చకేరణ,  త్వమ ప్యస్య క్ర్ణ సిోత్వమ్ | 558|  ( 10-15)  
త్త్ః ఖడా ముపాద్వయ,  శత్ చనరోం చ భానుమత్ |  
అభ్యధ్యవత్ త్ద్వ దేవీం,  దైత్వయన్య మధపేశవరః | 559|  ( 10-16)  
త్సాయ ప్త్త్ ఏవాశు,  ఖడాం చిచేఛద చణిీకా |  
ధనుర్ ముక్త్యః శిత్ైర్ బ్దణై్ః,  చర్ చారక క్ర్గ మలమ్ | 560|  ( 10-17)  
హత్వశవః స్ త్ద్వ దైత్యః,  ఛినన ధన్యవ విసారథిః |  
జగాాహ ముదారం ఘ్నరం,  అమాకా నిధన్ద్ దయత్ః | 561|  ( 10-18)  
చిచేఛద్వ ప్త్త్స్తస్య,  ముదారం నిశిత్ైః శరైః |  
త్థాపి స్తఽభ్యధ్యవత్తం,  ముషిట ముదయమయ వేగవాన్ | | 562|  ( 10-19)  
స్ ముషిటం పాత్యామాస్,  హృదయే దైత్య పుఙా్వః |  
దేవాయ స్తం చాపి సా దేవీ,  త్లేన్ద్రస్య త్వడయత్ | 563|  ( 10-20)  
త్ల ప్రహార్గ భిహతో,  నిప్పాత్ మహ్ త్లే |  
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స్ దైత్య ర్గజః స్హసా,  పునర్ణవ త్థోతిోత్ః | 564|  ( 10-21)  
ఉత్పత్య చ ప్రగృహోయచెైచః,  దేవీం గగన మాసోిత్ః |  
త్త్వాపి  సా నిర్గధ్యర్గ,  యుయుధే తేన చణిీకా | 565|  ( 10-22)  
నియుదధం ఖే త్ద్వ దైత్య,  శచణిీకా చ ప్రస్పరమ్ |  
చక్రత్ుః ప్రథమం సిదధ,  ముని విస్్య కారక్మ్ | 566|  ( 10-23)  
త్తో నియుదధం స్ుచిరం,   క్ృత్వవ తేన్యమాకా స్హ |  
ఉత్వపత్య భాామయా మాస్,  చిక్షేప్ ధరణీత్లే | 567|  ( 10-24)  
స్ క్షిప్నత ధరణీం పాాప్య,  ముషిట ముదయమయ వేగ్నత్ః |  
అభ్య ధ్యవత్ దుషాటత్వ్,  చణిీకా నిధనేచఛయా | 568|  ( 10-25)  
త్మా యానతం త్తో దేవీ,  స్రవ దైత్య జనేశవరమ్ |  
జగత్వయం పాత్యా మాస్,  భిత్వవ శూలేన వక్షసి | 569|  ( 10-26)  
స్ గత్వస్ుః ప్పాతోర్గవయం,  దేవీ శూలాగర విక్షత్ః |  
చాలయనీక్లాం ప్ృథ్వం,  సాబిర దీవపాం స్ ప్రవత్వమ్ | 570|  ( 10-27)  
త్త్ః ప్రస్నన మఖిలం,  హతే త్సి్న్ దుర్గత్్ని |  
జగత్ సావస్ోయ మతీ వాప్,  నిర్లం చాభ్వననభ్ః | 571|  ( 10-28)  
ఉత్వపత్ మేఘః స్తలాక యే,  పాాగాస్ంస్తత శమం యయుః |  
స్ర్తతో మారా వాహినయః,  త్థాస్ంస్తత్ర పాతితే    | 572|  ( 10-29)  
త్తో దేవ గణాః స్ర్ణవ,  హరో నిరుర మానసాః |  
బభ్ూవుర్ నిహతే త్సి్న్,  గంధర్గవ లలిత్ం జగుః | 573|  ( 10-30)  
అవాదయంస్తథై వానేయ,  ననృత్ుశచప్ీర్ష గణాః |  
వవుః పుణాయస్తథా వాత్వః,  స్ుప్రభ్య ఽభ్ూద్ ద్వవాక్రః | 574|  ( 10-31)  
జజవలుః చాగనయః శన్యతః,  శంత్వ ద్వగినిత్ స్వన్యః | 575|  ( 10-32)  
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ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
శుమోువధ్య న్యమ,  దశమోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
సింహ వాహినైయ తిరశూల పాశధ్యర్తణ్ైయ నమః  
 
స్ఘృత్ం మాత్ులుంగ ఫలం స్మరపయామ 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 32 

శోలక్మంతా్వః  27 ఏవమాద్వత్ః 575  అరోమంతా్వః  1 
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||  ఏకాదశోఽధ్యయయః ||  
న్యర్గయణీ స్ుతతిః 

 
ఓం బ్దలా రవి దుయతి మందు కిరీటాం | త్ుఙ్ాకుచాం నయన త్రయ యుకాతమ్|  

స్త్రముఖం వరద్వఙ్ుకశ పాశ భీతిక్ర్గం ప్రభ్జ్య భ్ువనేశీమ్|  
 

ఓం ఋషిరువాచ | 576|  ( 11-1)  
దేవాయ హతే త్త్ర మహాస్ుర్ణనేరో,   
 స్తన్యరోః స్ుర్గ వహిన పుర్షగమాస్ త్వమ్ |  
కాత్వయయనీం త్ుషుటవు ర్తషట లాభాత్,   
 వికాసి వకాతోబి వికాసిత్వశః | 577|  ( 11-2)  
దేవి ప్రప్న్యనర్తతహర్ణ ప్రస్సద 
 ప్రస్సద మాత్ర్ జగతో ఽఖిలస్య |  
ప్రస్సద విశ్యవశవర్త పాహి విశవం  
 త్వమీశవరీ దేవి చర్గ చరస్య | 578|  ( 11-3)  
ఆధ్యర భ్ూత్వ జగత్స్ త్వమేకా  
 మహ్ స్వరూపేణ యత్ః సిోత్వసి |  
అపాం స్వరూప్ సోిత్యా త్వయైత్ద్ 
 ఆపాయయతే క్ృత్ీి మలఙి్య వీర్ణయ | 579|  ( 11-4)  
త్వం వైషణవీ శకిత రననత వీర్గయ  
 విశవస్య బీజం ప్రమాసి మాయా |  
స్మో్హిత్ం దేవిస్మస్త మేత్త్  
 త్వం వై ప్రస్న్యన భ్ువి ముకితహేత్ుః | 580|  ( 11-5)  
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విద్వయః స్మసాతస్తవ దేవి భేద్వః 
 సితోయః స్మసాతః స్క్లా జగత్ుీ |  
త్వయైక్యా పూర్తత్మంబ యైత్త్,  
 కా తే స్ుతతిః స్తవయ ప్ర్గ ప్ర్షకితః | 581|  ( 11-6)  
స్రవ భ్ూత్వ యద్వ దేవీ,  స్వరా ముకితప్రద్వయినీ |  
త్వం స్ుతత్వ,  స్ుతత్యే కా వా భ్వనుత ప్రమోక్తయః | 582|  11-7)  
స్రవస్య బుద్వధ రూపేణ,  జనస్య హృద్వ స్ంసోితే |  
స్వర్గాప్ వరాదే దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 583|  ( 11-8)  
క్లా కాషాోద్వ రూపేణ,  ప్ర్తణామ ప్రద్వయిని |  
విశవస్తయప్రతౌ శకేత,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 584|  ( 11-9)  
స్రవ మఙా్ళ మాఙా్ళేయ,  శివే స్ర్గవరో సాధకే |  
శరణేయ త్రయంబకే గ్రీ న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 585|  ( 11-10)  
స్ృషిట సోితి విన్యశన్యం,  శకితభ్ూతే స్న్యత్ని |  
గుణాశరయే గుణమయే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 586|  ( 11-11)  
శరణాగత్ దీన్యరత,  ప్ర్తత్వాణ ప్ర్గయణే |  
స్రవసాయర్తత హర్ణ దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 587|  ( 11-12)  
హంస్యుక్త విమానస్త,ో  బరహా్ణీరూప్ ధ్యర్తణీ |  
కౌశముః క్షర్తకే దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 588|  ( 11-13)  
తిరశూల చన్యరోహి ధర్ణ,  మహా వృషభ్ వాహిని |  
మాహేశవరీ స్వరూపేణ,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 589|  ( 11-14)  
మయూర కుకుకట వృతే,  మహాశకితధర్ణ ఽనఘే |  
కౌమారీ రూప్ స్ంసాోనే,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 590|  ( 11-15)  
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శఙ్ఖ చక్ర గద్వ శర్ ఙా్,  గృహ్త్ ప్రమాయుధే |  
ప్రస్సద వైషణవీ రూపే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | | 591|  ( 11-16)  
గృహ్తోగర మహా చకేర,  దంష్ఠటోద్ ధృత్ వస్ునధర్ణ |  
వర్గహ రూపిణి శివే,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 592|  ( 11-17)  
నృసింహ రూపేణోగ్రరణ,  హనుతం దైత్వయ క్ృతోదయమే |  
త్ైోలోక్య త్వాణ స్హితే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 593|  ( 11-18)  
కిరీటిని మహావజ్యర,  స్హస్ర నయన్ద్జివలే |  
వృత్ర పాాణ హర్ణ చెైనిరో,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 594|  ( 11-19)  
శివదూతీ స్వరూపేణ,  హత్ దైత్య మహాబలే |  
ఘ్నర రూపే మహార్గవే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 595|  ( 11-20)  
దంషాటోక్ర్గళ వదనే,  శిర్ష మాలా విభ్ూషణే |  
చాముణీే ముణీమథనే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 596|  ( 11-21)  
లక్ష్మి లజ్యి మహావిదేయ,  శరదేధ పుషిట స్వధే ధురవే |  
మహార్గతిర మహావిదేయ,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 597|  ( 11-22)  
మేధే స్రస్వతి వర్ణ,  భ్ూతి బ్దభ్రవి త్వమసి |  
నియతే త్వం ప్రస్సదేశ్య న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 598|  ( 11-23)  
స్రవ స్వరూపే స్ర్ణవశ్య,  స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్యస్ త్వాహి న్ద్ దేవి,  దుర్ణా దేవి నమోఽస్ుతతే | 599|  ( 11-24)  
ఏత్తేత వదనం సౌమయం,  లోచన త్రయ భ్ూషిత్మ్ |  
పాత్ు నః స్రవభీతిభ్యః,  కాత్వయయిని  నమోఽస్ుతతే | 600| (  ( 11-25)  
జ్ఞవలా క్ర్గళ మత్ుయగరం,  అశ్యషాస్ుర స్ూదనమ్ |  
తిరశూలం పాత్ు న్ద్ భీతేర్-భ్దరకాళి  నమోఽస్ుతతే | 601|  ( 11-26)  
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హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి,  స్వనేన్యపూరయ యా జగత్ |  
సా ఘణాట పాత్ు న్ద్ దేవి,  పాపేభ్యయ నః స్ుత్వనివ | 602|  ( 11-27)  
అస్ుర్గ స్ృగ వ సాప్ఙ్క,  చర్తచత్స్తత క్ర్ష జవలః |  
శుభాయ ఖడ్గా భ్వత్ు,  చణిీకే త్వవం నత్వ వయమ్ | 603|  ( 11-28)  
ర్షగా నశ్యషాన్ అప్హంసి త్ుషాట,  
 రుషాట త్ు కామాన్ స్క్లాన్ అభీషాటన్ |  
త్వవమాశిరత్వన్యం న విప్ననర్గణాం,  
 త్వవమాశిరత్వ హాయశరయత్వం ప్రయానిత | 604|  ( 11-29)  
ఏత్త్కృత్ం యత్కదనం త్వయాదయ,  
 ధర్ద్వవషాం దేవి మహాస్ుర్గణామ్ |  
రూపై రనేక్త్ైర్ బహధ్యత్్ మూర్తతం,  
 క్ృత్వవమాకే త్త్ ప్రక్ర్షతి కాన్యయ | 605|  ( 11-30)  
విద్వయస్ు శస్తతోషు వివేక్ దీపే 
 షావదేయషు వాకేయషు చ కా త్వదన్యయ |  
మమత్వ గర్ణత ఽతి మహానధకార్ణ,  
 విభాామయతేయత్ దతీవ విశవమ్ | 606|  ( 11-31)  
రక్షంసి యతోాగరవిషాశచ న్యగా,  
 యత్వారయో దస్ుయ బలాని యత్ర |  
ద్వవానలో యత్ర త్థాబిధ మధేయ,  
 త్త్ర సిోత్వ త్వం ప్ర్తపాసి విశవమ్ | 607|  ( 11-32)  
విశ్యవశవర్త త్వం ప్ర్తపాసి విశవం,  
 విశవతి్కా ధ్యరయస్సతి విశవమ్ |  
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విశ్యవశవన్యరయ  భ్వతీ భ్వనిత,  
 విశవశరయా యేత్వయి భ్కితనమాాః | 608|  ( 11-33)  
దేవి ప్రస్సద ప్ర్తపాలయ న్ద్ ఽర్తభీతేః,  
 నిత్యం యథాస్ుర వద్వ దధునైవ స్దయః |  
పాపాని స్రవ జగత్వం ప్రశమం నయాశు,  
 ఉత్వపత్ పాక్ జనిత్వంశచ మహోప్స్రా్గన్ | 609|  ( 11-34)  
ప్రణత్వన్యం ప్రస్సద త్వం,  దేవి విశవర్తత హార్తణి |  
త్ైోలోక్య వాసిన్య మీడ్గయ,  లోకాన్యం వరద్వ భ్వ | 610|  ( 11-35)  
దేవుయవాచ  | 611|  ( 11-36)  
వరద్వహం స్ురగణా,  వరం యన్న స్తచఛథ |  
త్ం వృణుధవం ప్రయచాఛమ,  జగత్వ ముప్కారక్మ్ | 612|  ( 11-37)  
దేవా ఊచుః | 613|  ( 11-38)  
స్ర్గవబ్దధ్య ప్రశమనం,  త్ైోలోక్యసాయఖిలేశవర్త |  
ఏవమేవ త్వయాకారయమ్,  అస్్ద్ వైర్త విన్యశనమ్ | 614|  ( 11-39)  
దేవుయవాచ  | 615|  ( 11-40)  
వైవస్వతేఽనతర్ణ పాాపేత,  అషాటవింశతిమే యుగ్ర |  
శుమోు నిశుముశైచవాన్యయ,  వుత్పతేీయతే మహాస్ురౌ | 616|  ( 11-41)  
ననరగోప్ గృహే జ్ఞత్వ,  యశోద్వగరు స్ంభ్వా |  
త్త్సౌత న్యశయిషాయమ,  విన్యధయచల నివాసినీ | 617|  ( 11-42)  
పునరప్ యతి రౌదేరణ,  రూపేణ ప్ృథివీ త్లే |  
అవతీరయ హనిషాయమ,  వైప్ర చిత్వతంస్ుత ద్వనవాన్ | 618|  ( 11-43)  
భ్క్షయన్యతయశచ త్వనుగాాన్,  వైప్రచిత్వతన్ మహాస్ుర్గన్ |  
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రకాత దన్యత భ్విషయనిత,   ద్వడ్గమీ కుస్ుమో ప్మాః | | 619|  ( 11-44)  
త్తో మాం దేవత్వః స్వర్ణా,  మరతయలోకే చ మానవాః  
స్ుతవన్ద్త వాయహర్తషయనిత,  స్త్త్ం రక్త దనితకామ్ | 620|  ( 11-45)  
భ్ూయశచ శత్ వార్తోకాయ,  మన్యవృషాటయమనముసి |  
మునిభిః స్ంస్్ృత్వ భ్ూమౌ,  స్మువిషాయమయయోనిజ్ఞ | 621|  ( 11-46)  
త్త్ః శతేన నేత్వాణాం,  నిరీక్షిషాయమ యను్నీన్ |  
కీర్తతయిషయనిత మనుజ్ఞః,  శత్వక్షీమతి మాం త్త్ః | 622|  ( 11-47)  
త్తో ఽహమఖిలం లోక్ం,  ఆత్్ దేహ స్ముదువైః |  
భ్ర్తషాయమ స్ుర్గః శక్త్ైర్,  ఆవృష్టటః పాాణ ధ్యరక్త్ైః | 623|  ( 11-48)  
శక్మురీతి విఖాయతిం,  త్ద్వ యాసాయమయ హంభ్ువి |  
త్త్ైోవ చ వధషాయమ,  దురామాఖయం మహాస్ురమ్ | 624|  ( 11-49)  
దుర్గా దేవీతి విఖాయత్ం,   త్నే్ న్యమ భ్విషయతి |  
పునశచహం యద్వ భీమం,  రూప్ం క్ృత్వవ హిమాచలే | 625|  ( 11-50)  
రక్షంసి భ్క్ష యిషాయమ,  మునీన్యం త్వాణ కారణాత్ |  
త్ద్వమాం మునయః స్ర్ణవ,  స్తతషయంత్వయ నమామూరతయః | 626|  ( 11-51)  
భీమా దేవీతి విఖాయత్ం,  త్నే్ న్యమ భ్విషయతి |  
యద్వరుణాఖయసయోలొకేయ,  మహా బ్దధ్యం క్ర్తషయతి | | 627|  ( 11-52)  
త్ద్వహం భాామరం రూప్ం,  క్ృత్వవ స్ంఖేయ యషటపదమ్ |  
త్ైోలోక్యస్య హిత్వర్గోయ,  వధషాయమ మహాస్ురమ్ | 628|  ( 11-53)  
భాామరీతిచ మాం లోకా,  స్తద్వ స్తతషయనిత స్రవత్ః |  
ఇత్ోం యద్వ యద్వ బ్దధ్య,  ద్వనవోత్వో భ్విషయతి | 629|  ( 11-54)  
త్ద్వ త్ద్వవతీర్గయహం,  క్ర్తషాయమయర్తస్ంక్షయమ్| ఓం|  | 630|  ( 11-55)  
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ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
న్యర్గయణీస్ుతతిర్ న్యమ ఏకాదశోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
స్రవన్యర్గయణ్ైయ నమః  
 
స్ఘృత్ం ద్వడ్గమీ ఫలం 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 55 

శోలక్మంతా్వః  50 ఏవమాద్వత్ః 630  అరోమంతా్వః  1 

 



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 118 www.bhaskaraprakasha.com 

||  ద్వవదశోఽధ్యయయః ||  
ఫలస్ుతతి 

ధ్యయనం 
ఓం విదుయద్వరమస్మప్రభాం మృగప్తిస్కంధసిోత్వం భీషణాం 
క్న్యయభిః క్రవాలఖేటవిలస్దధసాతభిర్గస్తవిత్వమ్ 
హసయశచక్రగద్వసిఖేటవిఖాంశచప్ం గుణం త్రినీం 
బిభాాణామనలాతి్కాం శశిధర్గం దుర్గాం తిరనేత్వాం భ్జ్య|  

ఓం దేవుయవాచ | 631|  ( 12-1)  
ఏభిః స్తవైశచ మాం నిత్యం,  స్తతషయతే యః స్మాహిత్ః |  
త్సాయహం స్క్లాం బ్దధ్యం,  న్యశయిషాయమయస్ంశయమ్ | 632|  ( 12-2)  
మధుక్త్ైటభ్ న్యశం చ,  మహిషాస్ుర ఘత్నమ్ |  
కీర్తతయిషయనిత యే త్దవద్,  వధం శుము నిశుముయోః | 633|  ( 12-3)  
అషటమాయం చ చత్ురరశయం,  నవమాయం చెైక్ చేత్స్ః |  
శోోషయనిత చెైవ యే భ్కాతయ,  మమ మాహాత్్య ముత్తమమ్ | 634|  ( 12-4)  
న తేషాం దుషకృత్ం కిఞ్జచద్,  దుషకృతోత్వో న చాప్దః |  
భ్విషయతి న ద్వర్తదరయం,  న చెై వేషట వియోజనమ్ | ౬౩౫|  ( ౧౨-౫)  
శత్ురతో న భ్యం త్స్య,  దస్ుయతో వా న ర్గజత్ః |  
న శసాతోనల తోయౌఘత్,  క్ద్వచిత్ స్ం భ్విషయతి | 636|  ( 12-6)  
త్సా్న్ మమ్ైత్న్ మాహాత్్యం,  ప్ఠిత్వయం స్మాహిత్ైః |  
శోోత్వయం చ స్ద్వ భ్కాతయ,  ప్రం స్వస్తయయనం హి త్త్ | 637|  ( 12-7)  
ఉప్ స్ర్గా నశ్యషాంస్ుత,  మహామారీ స్ముదువాన్ |  
త్థా తిరవిధ ముత్వపత్ం,  మాహాత్్యం శమయేన్మ | 638|  ( 12-8)  
యత్ైోత్త్ ప్ఠయతే స్మయఙ్ఖా,  నిత్య మాయత్నే మమ |  
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స్ద్వ న త్ద్ విమోక్షయమ,  సానినధయం త్త్ర మేసిోత్మ్ | 639|  ( 12-9)  
బలి ప్రద్వనే పూజ్ఞయామ్,  అగ్నన కార్ణయ మహోత్ీవే |  
స్రవం మమై్త్చచర్తత్ం,  ఉచాచరయం శావయ మేవచ | 640|  ( 12-10)  
జ్ఞనత్వజ్ఞనత్వ వాపి,  బలి పూజ్ఞం త్థా క్ృత్వమ్ |  
ప్రతీచిఛషాయమయహం ప్రరత్వయ,  వహినహోమం త్థాక్ృత్మ్ | 641|  ( 12-11)  
శరత్వకలే మహా పూజ్ఞ,  కిరయతే యాచ వార్తోకీ |  
త్సాయం మమ్ైత్న్య్హాత్్యం,  శురత్వవ భ్కిత స్మనివత్ః | 642|  ( 12-12)  
స్ర్గవబ్దధ్య వినిరు్కోత,  ధన ధ్యనయ స్మనివత్ః |  
మనుష్ఠయ మత్ ప్రసాదేన,  భ్విషయతి న స్ంశయః | 643|  ( 12-13)  
శురత్వవ మమ్ైత్న్-మాహాత్్యం,  త్థా చోత్పత్తయః శుభాః |  
ప్ర్గక్రమం చ యుదేధషు,  జ్ఞయతే నిరుయః పుమాన్ | 644|  ( 12-14)  
ర్తప్వః స్ంక్షయం యానిత,  క్ళాయణం చోప్ప్దయతే |  
ననరతేచ కులం పుంసాం మాహాత్్యం మమశృణవత్వమ్ | 645|  ( 12-15)  
శనిత క్ర్ణి స్రవత్ర,  త్థా దుఃస్వప్న దరవనే |  
గరహప్రడాస్ు చోగాాస్ు,  మాహాత్్యం శృణుయాన్మ | 646|  ( 12-16)  
ఉప్స్ర్గాః శమం యానిత,  గరహప్రడాశచ ద్వరుణాః |  
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్ దృషటం,  స్ుస్వప్నముప్జ్ఞయతే | 647|  ( 12-17)  
బ్దలగరహాభి భ్ూత్వన్యం,  బ్దలాన్యం శనిత కారక్మ్ |  
స్ంఘత్ భేదే చ నృణాం,  మ్ైతీర క్రణ ముత్తమమ్ | 648|  ( 12-18)  
దురవృత్వతన్యమ్ అశ్యషాణాం,  బల హానిక్రం ప్రమ్ |  
రక్ష్య భ్ూత్ పిశచాన్యం,  ప్ఠన్యదేవ న్యశనమ్ | 649|  ( 12-19)  
స్రవం మమై్త్న్ మాహత్్యం,  మమ స్నినధ కారక్మ్ |  
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ప్శు పుషాపరియ ధూపైశచ,  గనధ దీపైస్ త్థోత్తమ్ైః | 650|  ( 12-20)  
విపాాణాం భ్యజనైర్ హోమ్ైః,  ప్రాక్షణీయైః అహర్తనశమ్ |  
అనైయశచ వివిధైర్ భ్యగ్ైః,  ప్రద్వనైర్ వత్ీర్ణణ యా | 651|  ( 12-21)  
ప్రరతిర్ణ్ కిరయతే సాసి్న్,  స్క్ృత్ స్ుచర్తతే శురతే |  
శురత్ం హరతి పాపాని,  త్థార్షగయం ప్రయచఛతి | 652|  ( 12-22)  
రక్షం క్ర్షతి భ్ూతేభ్యయ,  జన్న్యం కీరతనం మమ |  
యుదేరషు చర్తత్ం యనే్,  దుషట దైత్య నిబరహణమ్ | 653|  ( 12-23)  
త్సి్న్ శురతే వైర్త క్ృత్ం,  భ్యం పుంసాం న జ్ఞయతే |  
యుషా్భిఃస్ుతత్యో యాశచ,  యాశచ బరహ్ర్తోభిఃక్ృత్వః | 654|  ( 12-24)  
బరహ్ణా చ క్ృత్వస్ త్వస్ుత,  ప్రయచఛనుత శుభాం మతిమ్ |  
అరణేయ పాానతర్ణ వాపి,  ద్వవాగ్నన ప్ర్త వార్తత్ః | 655|  ( 12-25)  
దస్ుయభిర్ వా వృత్ః శూనేయ,  గృహ్తో వాపి శత్ురభిః |  
సింహ వాయఘా నుయాతో వా,  వనే వా,  వన హసితభిః | 656|  ( 12-26)  
ర్గజా్ఞ కురదేధన చాజాప్నత,  వధ్యయ బనర గతోఽపివా |  
ఆఘూర్తనతో వా వాతేన,  సిోత్ః ప్నతే మహారణవే | 657|  ( 12-27)  
ప్త్త్ుీ చాపి శస్తతోషు,  స్ఙోా్మమే భ్ృశ ద్వరుణే |  
స్ర్గవ బ్దధ్యశు ఘ్నర్గస్ు,  వేదన్యభ్యర్తరతో ఽపి వా | | 658|  ( 12-28)  
స్్రన్ మమ్ైత్త్ చర్తత్ం,  నర్ష ముచేయత్ స్ఙ్కటాత్ |  
మమ ప్రభావాత్ సింహాద్వయ,  దస్యవో వైర్తణస్ త్థా | 659|  ( 12-29)  
దూర్గదేవ ప్లాయనేత,  స్్రత్శ్-చర్తత్ం మమ | 660|  ( 12-30)  
ఋషిరువాచ | 661|  ( 12-31)  
ఇత్ుయకాతవ సా భ్గవతీ,  చణిీకా చణీవిక్రమా |  
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ప్శయత్వమేవ దేవాన్యం,  త్త్ైోవానతరధీయత్ | 662|  ( 12-32)  
తేఽపి దేవా నిర్గత్ఙ్మకః,  సావధకార్గన్ యథా పుర్గ |  
యజా భాగ భ్ుజః స్ర్ణవ,  చకురర్-వినిహత్వరయః | 663|  ( 12-33)  
దైత్వయశచ దేవాయ నిహతే,  శుమేు దేవర్తపౌ యుధ |  
జగద్ విధవంసిని త్సి్న్,  మహోగ్రర ఽత్ుల విక్రమే | 664|  ( 12-34)  
నిశుమేు చ మహావీర్ణయ,  శ్యషాః పాత్వళ మాయయుః | 665|  ( 12-35)  
ఏవం భ్గవతీ దేవీ,  సా నిత్వయపి పునః పునః |  
స్ంభ్ూయ కురుతే భ్ూప్,  జగత్ః ప్ర్తపాలనమ్ | 666|  ( 12-36)  
త్యైత్న్-మోహయతే విశవం,  సైవ విశవం ప్రస్ూయతే |  
సా యాచిత్వ చ విజ్ఞానం,  త్ుషాట ఋద్వధం ప్రయచఛతి | 667|  ( 12-37)  
వాయప్తం త్యైత్త్ స్క్లం,  బరహా్ణీం మనుజ్యశవర |  
మహా కాలాయ మహాకాలే,  మహామారీ స్వరూప్యా | 668|  ( 12-38)  
సైవ కాలే మహామారీ,  సైవ స్ృషిటర్ భ్వత్ యజ్ఞ |  
సిోతిం క్ర్షతి భ్ూత్వన్యం,  సైవ కాలే స్న్యత్నీ | 669|  ( 12-39)  
భ్వకాలే నృణాం సైవ,  లక్ష్మీర్ వృద్వధ ప్రద్వ గృహే |  
సైవాభావే త్థా లక్ష్మీః,  విన్యశ యోప్జ్ఞయతే | 670|  ( 12-40)  
స్ుతత్వ స్ంపూజ్ఞత్వ పుషైపః,  గనధ ధూపాద్వభిః త్థా |  
దద్వతి విత్తం పుతా్వంశచ,  మతిం ధర్ణ్ గతిం శుభామ్ | 671|  ( 12-41)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
ఫలశురతిర్ న్యమ ద్వవదశోఽధ్యయయః  
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
బ్దలాతిరపుర స్ుందరైయ  నమః  
 
స్ఘృత్ం బిలవ  ఫలం 
 
ఉవాచమంత్వాః 2 ఏవం 41 

శోలక్మంతా్వః  37 ఏవమాద్వత్ః 671  మంత్వాః  2 
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||  త్రయోదశోఽధ్యయయః ||  
స్ురథ వైశయయోః వరప్రద్వనమ్ 

ధ్యయనం 
ఓం బ్దలా రక మండలా భాసాం చత్ుర్గాహం తిరలోచన్యమ్ 
పాశజుకశ వర్గభీతీర్గధర యంతీం శివాం భ్జ్య |  
 

ఓం ఋషిరువాచ | 672|  ( 13-1)  
ఏత్తేత క్థిత్ం ధూప్,  దేవీమాహాత్్యముత్తమమ్ | 673|  ( 13-2)  
ఏవమపోభావా సా దేవీ,  యయేదం ధ్యరయతే జగత్ |  
విద్వయత్థైవ కిరయతే,  భ్గవద్వవషుణమాయయా | 674|  ( 13-3)  
త్యా త్వమేష వైశయశచ,  త్థైవానేయ వివేకినః |  
మోహయనేత మోహిత్వశైచవ,  మోహమేషయనిత చాప్ర్ణ | 675|  ( 13-4)  
త్వముపైహి మహార్గజ,  శరణం ప్రమేశవరీమ్ |  
ఆర్గధత్వ సైవ నృణాం,  భ్యగస్వర్గాప్వరాద్వ | 676|  ( 13-5)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 677|  ( 13-6)  
ఇతి త్స్య వచః శృత్వవ,  స్ురథః స్ నర్గధప్ః |  
ప్రణిప్త్య మహాభాగం,  త్మృషిం స్ంశిత్ వరత్మ్ | 678|  ( 13-7)  
నిర్తవణోణఽతి మమతేవన,  ర్గజ్ఞయప్ హరణేన చ |  
జగామ స్దయస్తప్స్త,  స్చ వైశోయ మహామునే | 679|  ( 13-8)  
స్ందరవన్యరో మంబ్దయా,  నదీ పులీన మాసోిత్ః |  
స్ చ వైశయ స్తప్ స్తతపే,  దేవీ స్ూక్తం ప్రం జప్న్ | 680|  ( 13-9)  
తౌ త్సి్న్ పులినే దేవాయః,  క్ృత్వవ మూర్తతం మహ్మయీమ్ |  
అరహణాం చక్రత్ుః త్సాయః,  పుషప ధూపాగ్నన త్రపణై్ః | 681|  ( 13-10)  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 124 www.bhaskaraprakasha.com 

నిర్గహారౌ యత్వహారౌ,   త్న్నసౌక స్మాహితౌ |  
దదత్ుసౌత బలిం చెైవ,  నిజ గాతా్వ స్ృగుక్షిత్మ్ | 682|  ( 13-11)  
ఏవం స్మార్గధ యతోసితో భిరవరైో రయత్వత్్న్ద్ః |    
ప్ర్తత్ుషాట జగద్వధతీర,  ప్రత్యక్షం పాాహ చణిీకా | 683|  ( 13-12)  
దేవుయవాచ | 684|  ( 13-13)  
యత్వపోరోయతే త్వయా భ్ూప్,  త్వయా చ కులననరన | 685|  ( 13-14)  
మత్తస్త త్ పాాప్యత్వం స్రవం,  ప్ర్తత్ుషాట దద్వమ త్త్ | 686|  ( 13-15)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 687|  ( 13-16)  
త్తో వవేర నృప్న ర్గజయ,  మవిభ్రంశయ నయజన్ని |  
అత్ైవో చ నిజం ర్గజయం,  హత్శత్ురబలం బలాత్ | 688|  ( 13-17)  
స్తఽపి వైశయస్తతో జా్ఞనం,  వవేర నిర్తవణణమానస్ః |  
మమేత్యహమతి పాాజాః,  స్ఙా్విచుయతి కారక్మ్ | 689|  ( 13-18)  
దేవుయవాచ | 690|  ( 13-19)  
స్వలెైపరహోభిర్ నృప్తే,  స్వం ర్గజయం పాాప్ీయతే భ్వాన్  | 691|  ( 13-20)  
హత్వవ ర్తపూన స్ఖలిత్ం,  త్వ త్త్ర భ్విషయతి | 692|  ( 13-21)  
మృత్శచ భ్ూయః స్మాపోప్య,  జన్ దేవా ద్వవవస్వత్ః | 693|  ( 13-22)  
సావర్తణకో న్యమ మనుర్,  భ్వాన్ భ్ువి  భ్విషయతి | 694|  ( 13-23)  
వైశయ వరయ త్వయా యశచ వర్షఽస్్తోతఽభివాఞ్జచత్ః | 695|  ( 13-24)  
త్ం ప్రయచాఛమ స్ంసిదైధయ,  త్వ జా్ఞనం భ్విషయతి | 696|  ( 13-25)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 697|  ( 13-26)  
ఇతి దత్వవ త్యోర్ణరవీ,  యథాఖిలషిత్ం వరం |  
బభ్ూవానతర్తహత్వ స్దోయ,  భ్కాతయ త్వభాయమభిషుటత్వ | 698|  ( 13-27)  
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ఏవం దేవాయ వరం లబ్దధవ,  స్ురథః క్షతిరయరోభ్ః | 699|  ( 13-28)  
స్ూర్గయజిన్ స్మాసాదయ,  సావర్తణరువిత్వ మనుః 
సావర్తణరువిత్వ మనుః|  కీలం ఓం | 700|  ( 13-29)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయపుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీమాహతేయే,   
స్ురథ-వైశయయోః వరప్రద్వనం న్యమ త్రయోదశోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
శ్రీమహాతిరపుర స్ుందరైయ శ్రీవిద్వయయై నమః 
స్ఘృత్ం క్దళీ ఫలం 
ఉవాచమంత్వాః 6 ఏవం 29 

శోలక్మంతా్వః  16 ఏవమాద్వత్ః 700     అరోమంతా్వః  7 
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||  ఉత్తర్గంగమ్ ||  
హృదయాన్యయస్ః 
ఓం ఖడ్గానీ శూలినీ ఘొర్గ,  గద్వనీ చకిరణీ త్థా |  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ భ్ుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య |   హృదయాయ నమః|  
ఓం శూలేన పాహిన్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చాంబికే |  
ఘంటాస్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ |   శిరశ్యసావహా|  
ఓం పాాచాయం రక్ష ప్రతీచాయం చ,  చండ్గకే రక్ష దక్షిణే |  
భాామణేన్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవర్త |        శిఖాయై వషట్|  
ఓం సౌమాయని యాని రూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరంతితే 
యానిచాత్యంత్ ఘ్నర్గణి,  త్ైః రక్షసా్న్ త్థా భ్ువం |  క్వచాయ హం|  
ఓం ఖడా శూల గద్వ దీని యాని చాసాతణి తేంబికే |  
క్ర ప్లలవ స్ంఘీని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః |   నేత్రత్రయాయ వౌషట్|  
ఓం స్రవస్వరూపే స్ర్ణవశ్య స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్యసాతోహిన్ద్ దేవి దుర్ణా దేవి నమోస్ుతతే|  |  అసాతోయ ఫట్|  
భ్ూరుువస్ుీవర్షమతి ద్వగ్నవమోక్ః |  
 
ధ్యయనం 
 
విదుయద్వరమ స్మ ప్రభాం మృగ ప్తి స్కందసిోత్వం భీషణాం  
క్న్యయభిః క్రవాల ఖేట విలస్దధసాతభి ర్గస్తవిత్వం |  
హసయ శచక్ర గద్వసి ఖేట విశిఖాం-శచప్ం గుణం త్రినీం 
బిభాాణా మనలాతి్కాం శశిధర్గం దుర్గాం తిరనేత్వాం భ్జ్య|  
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ప్ఞ్చపూజ 
లం ప్ృథివాయత్్నే గంధం క్లపయమ 
హం ఆకాశత్్నే  పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాయత్్నే ధూప్ం క్లపయామ  
రం అగానయత్్నే  దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే అమృత్ం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నే  స్మస్తతప్చారన్ క్లపయామ 
 
అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
లుం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
లూం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఓం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
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అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
అః ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
క్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఖం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
గం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఘం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఙ్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
చం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఛం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
జం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఝం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఞ్ం  ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఠం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
డం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఢం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ణం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
థం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
దం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ధం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
నం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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ప్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఫం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
బం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
భ్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
మం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
రం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
వం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
శం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
షం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
స్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
హం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ళం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్షం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ళం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
హం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
స్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
షం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
శం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
వంఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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లం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ  
రం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
మం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
భ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
బం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఫం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ప్ం  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
నం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ధం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
దం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
థం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఢం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
డం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఞ్ం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఝం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
జం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఛం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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చం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఘం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
గం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఖం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
అః ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఓం ఐం హా్ం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లూం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
లుం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
అం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
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 ( అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం  లుం లూం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః  
  ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం    ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
చం ఛం జం ఝం ఞ్ం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
టం ఠం డం ఢం ణం    ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
త్ం థం దం ధం నం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ   
ప్ం ఫం బం భ్ం మం   ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ 
యం రం లం వం శం షం స్ం హం ళం క్షం ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ )  
 ( ౧౦౮ మారుల)  
హృదయాన్యయస్ః 
ఐం  హృదయాయ నమః 
హ్ాం  శిరస్త సావహా  
కీలం  శిఖాయై వషట్ 
చాముండాయై  క్వచాయ హం 
విచేచ  నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండాయై విచేచ అసాతోయ ఫట్ 
భ్ూరుువస్ుీవర్షమతి ద్వగ్నవమోక్ః |  
ధ్యయనం 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,   శూలం భ్ుశుణీీం శిరః,  
శంఙ్ఖం స్నరధతీం క్రైసితోనయన్యం,  స్ర్గవంఙా్ భ్ూషావృత్వమ్ |  
నీలాశ్ దుయతిమాస్య పాద దశకాం,  స్తవే మహా కాళికాం  
యామసౌతత్ీవపితే హరౌ క్మలజ్య,  హంత్ుం మధుం క్త్ైటభ్మ్|  
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ఓం అక్షస్రక్ ప్రశుం,  గదేషు కులిశం,  ప్ద్ం ధనుః కుణిీకాం,  
దణీం శకితమసిం చ,  చర్ జలజం,  ఘణాటం స్ుర్గభాజనమ్ |  
శూలం,  పాశ స్ుదరవనే చ దధతీం,  హసయః ప్రస్న్యననన్యం,  
స్తవే సైర్తభ్మర్తరనీమ్ ఇహ,  మహాలక్ష్మీం స్ర్షజసిోత్వం |  
 
ఘణాట శూల హలాని శంఖ ముస్లే,  చక్రం ధనుఃసాయక్ం,  
హసాతబ్ైిర్ ధదతీం,  ఘన్యనతవిలస్త్ శీత్వంశు త్ులయ ప్రభాం |  
గ్రీ దేహ స్ముదువాం,  తిరజగత్వమాధ్యరభ్ూత్వం,  
మహా పూర్గవమత్ర,  స్రస్వతీమనుభ్జ్య, శుమాుద్వదైత్వయర్తరనీం|  
 
లం ప్ృథివాయత్్నే గంధం క్లపయమ 
హం ఆకాశత్్నే  పుషపం క్లపయామ 
యం వాయవాయత్్నే ధూప్ం క్లపయామ  
రం అగానయత్్నే దీప్ం క్లపయామ 
వం అమృత్వత్్నే అమృత్ం క్లపయామ 
స్ం స్ర్గవత్్నే స్మస్తతప్చారన్ క్లపయామ 
 
దేవీ వామ హస్తమున జప్ నివేదన గావించవలెను 
 

గుహాయతి గుహయ గోప్రతతో్వం గృహణాస్్త్కృత్ం జప్ం |  
సిద్వధరువత్ు మే దేవి త్వత్పోసాద్వన్ మహేశవర్త |  
ఇతి స్ంపాారయో జప్ందేవాయ క్ర్గరవిందే నివేదయేత్  
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||  త్ంతాోక్తం దేవీ స్ూక్తం ||  
నమో దేవైయ,  మహాదేవైయ,  శివాయై స్త్త్ం నమః|  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై,  నియత్వః ప్రణత్వః స్్త్వం | 1|  
రౌద్వాయై నమో నిత్వయయై,  గ్రైయ ధ్యత్ైోయ నమో నమః |  
జ్యయత్వీియై చేనుర రూపిణ్ైయ,  స్ుఖాయై స్త్త్ం నమః | 2|  
క్ళాయణై్య ప్రణత్వం వృదైధయ,  సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః |  
నైర్ ఋత్ైయ భ్ూభ్ృత్వం లక్ష్మ్్,  శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః | 3|  
దుర్గాయై దురా పార్గయై,  సార్గయై స్రవ కార్తణ్ైయ |  
ఖాయత్ైయ,  త్థైవ క్ృషాణయై,  ధూమాయాై స్త్త్ంనమః | 4|  
అతిసౌమాయతి-రౌద్వాయై,  నత్వస్తసైయ నమో నమః |  
నమో జగత్పోతిషాటయై దేవైయ క్ృత్ైయ నమో నమః      | 5|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  విషుణ-మాయేతి శబిధత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 6|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  చేత్నే-త్యభి-ధీయతే |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 7|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  బుద్వధ రూపేణ స్ంసిోత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 8|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  నిద్వా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 9|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షుధ్య రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 10|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  ఛాయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  |  
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నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 11|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శకిత రూపేణ స్ంసిోత్వ|  |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 12|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ృషాణ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 13|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 14|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  జ్ఞతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 15|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లజ్ఞి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయనమో నమః | 16|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 17|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శరద్వధ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 18|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  కానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 19|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లక్ష్మీ రూపేణ స్ంసోిత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 20|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  వృతిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|   
నమస్తసైయ నమస్తసైయనమస్తసైయ  నమోనమః | 21|  
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యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  స్్ృతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 22|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,   దయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 23|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ుషిట రూపేణ స్ంసిోత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 24|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  మాత్ృ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 25|  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  భాానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 26|  
ఇనిరోయాణాం అధషాటతీర భ్ూత్వన్యం చా-ఖిలేషు యా |  
భ్ూతేషు స్త్త్ం త్సైయ,  వాయపిత దేవైయ నమో నమః  | 27|  
చితి రూపేణ యా క్ృత్ీిమ్,  ఏత్ద్ వాయప్య సిోత్వ జగత్ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయనమస్తసైయ నమోనమః | 28|  
స్ుతత్వ స్ురైః,  పూరవ మభీషట స్ంశరయాత్ 
 త్థా స్ుర్ణన్-దేరణ,  ద్వనేషు స్తవిత్వ |  
క్ర్షత్ు సా నః,  శుభ్హేత్ు రీశవరీ 
 శుభాని భ్ద్వాణి,  అభిహనుత చాప్దః | 29|  
యా సామపోత్ం చోదరత్ దైత్య త్వపిత్ైః 
 అసా్భి రీశ చ స్ురైర్ నమశయతే |  
యా చ స్్ృత్వ త్త్ క్షణమేవ హనిత నః 
 స్ర్గవప్దో భ్కిత వినమా మూర్తతభిః | 30|  
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||  రహస్య త్రయం ||  
పాాధ్యనిక్ రహస్యం 

 
అస్య శ్రీ స్ప్తశతీ రహస్య త్రయస్య|  న్యర్గయణ ఋషిః |  అనుషుటప్ ఛందః |  శ్రీ మహాకాళీ 
మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీ|  యథోక్త ఫలావాప్యర్ణో జపే వినియోగః |  
ర్గజ్యవాచ 
భ్గవననవత్వర్గ మే,  చండ్గకాయా స్తవయోద్వత్వః |  
ఏతేషాం ప్రక్ృతిం బరహ్న్,  ప్రధ్యనం వకుత మరహసి | 1|  
ఆర్గధయం యన్యా దేవాయః,  స్వరూప్ం యేన చ ద్వవజ |  
విద్వన్య బూరహి స్క్లం,  యథావ త్పోణత్స్య మే | 2|  
ఋషి రువాచ 
ఇదం రహస్యం ప్రమ,  మన్యఖేయయం ప్రచక్షతే |  
భ్కోతస్సతి న మే కింఞ్జచత్తవా వాచయం నర్గధప్ | 3|  
స్రవ సాయద్వయ మహాలక్ష్మీ,  సితోగుణా ప్రమేశవరీ|  
లక్షయ లక్షయ స్వరూపా సా,  వాయప్య క్ృత్ీిం వయవసిోత్వ | 4|  
మాత్ులుఙ్ాం గద్వం ఖేటం,  పాన పాత్రం చ బిభ్రతీ 
న్యగం లింఙా్ం చ యోనిం చ,  బిభ్రతీ నృప్ మూరధని | 5|  
త్ప్తకాఞ్చన వర్గణభా,  త్ప్త కాఞ్చన భ్ూషణా |  
శూనయం త్దఖిలం స్తవన,  పూరయామాస్ తేజసా | 6|  
శూనయం త్దఖిలం లోక్ం,  విలోక్య ప్రమేశవరీ |  
బభార ప్రమం రూప్ం,  త్మసా కేవలేన హి | 7|  
సా భిన్యనఞ్చన స్ంకాశ,  దంషాటోఙ్ఖకత్ వర్గనన్య |  
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విశలలోచన్య న్యరీ,  బభ్ూవ త్ను మధయమా | 8|  
ఖడాపాత్రశిరః ఖేటైర్,  అలంక్ృత్ చత్ురుుజ్ఞ |  
క్బంధహారం శిరసా,  బిభాాణా హి శిరఃస్రజం | 9|  
సా ప్నావాచ మహాలక్షీం,  త్వమస్స ప్రమదోత్తమా |  
న్యమ క్ర్ చ మే మాత్ర్,  దేహి త్ుభ్యం నమోనమః | 10|  
త్వం ప్నావాచ మహాలక్ష్మీః,  త్వమస్సం ప్రమదోత్తమాం |  
దద్వమ త్వ న్యమాని,  యాని క్ర్గ్ణి త్వని తే | 11|  
మహామాయా మహాకాళీ,  మహామారీ క్షుధ్య త్ృపా |  
నిద్వా త్ృషాణ చెైక్వీర్గ,  కాళర్గతిరరురరత్యయా | 12|  
ఇమాని త్వ న్యమాని,  ప్రతి పాద్వయని క్ర్భిః |  
ఏభిః క్ర్గ్ణి తేఙ్మాత్వవ,  యోధీతే స్తశునతే స్ుఖం | 13|  
త్వమత్ుయకాతవ మహాలక్ష్మీః,  స్వరూప్ మప్రం నృప్ |  
స్త్వతవఖేయన్యతి శుదేధన,  గుణేనేందు ప్రభ్ం దదౌ | 14|  
అక్షమాలాం కుశధర్గ,  వీణా పుస్తక్ ధ్యర్తణీ |  
సా బభ్ూవ వర్గ న్యరీ,  న్యమానయసైయ చ సా దదౌ | 15|  
మహావిద్వయ మహావాణీ,  భారతీ వాక్ స్రస్వతీ |  
ఆర్గయ బ్దాహ్్ కామధేనుర్,  వేదగర్గుచ ధీశవరీ | 16|  
అధ్యవాచ మహాలక్ష్మీర్,  మహాకాళీం స్రస్వతీం |  
యువాం జనయత్వ దేవౌయ,  మథునే సావనురూప్త్ః | 17|  
ఇత్ుయకాతవ తే మహాలక్ష్మీః,  స్స్రి మథునం స్వయం |  
హిరణయగరౌు రుచిరౌ,  స్సతోపుంసౌ క్మలాస్నౌ | 18|  
బరహ్న్ విధే విరఞ్చచ తి,  ధ్యత్ ర్తత్వయహ త్ం నరం |  
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శ్రీః ప్దే్ క్మలే లక్ష్మీ,  త్వయహ మాత్వ చ త్వం సితోయం | 19|  
మహాకాళీ భారతీ చ,  మధునే స్ృజత్ః స్హ |  
ఏత్యో రపి రూపాణి,  న్యమాని చ వద్వమ తే | 20|  
నీలక్ంఠం రక్తబ్దహం,  శ్యవత్వంఙా్ం చందరశ్యఖరం |  
జనయామాస్ పురుషం,  మహాకాళీ సిత్వం సితోయం | 21|  
స్ రుదరః శంక్రః సాోణుః,  క్ప్రీర చ తిరలోచనః|  
త్రయీ విద్వయ కామధేనుః,  సాీ స్సతో భాషా క్షర్గస్వర్గ | 22|   
స్రస్వతీ సితోయం గ్రీం,  క్ృషణం చ పురుషం నృప్ |  
జనయామాస్ న్యమాని,  త్యోరపి వద్వమతే | 23|  
విషుణః క్ృష్ఠణ హృష్ట్కేశో,  వాస్ుదేవో జన్యరరనః |  
ఉమా గ్రీ స్తీ చండీ,  స్ుందరీ స్ుభ్గా శివా | 24|  
ఏవం యువత్యః స్దయః,  పురుషత్వం ప్రపేద్వర్ణ |  
చక్షుష్ంతో నుప్స్యంతి,  నేత్ర్ణత్ద్వవదో జన్యః  | 25|  
బరహ్ణే  ప్రదదౌ ప్తీనం,  మహాలక్షీ రనృప్ త్రయీం |  
రుద్వాయ గ్రీం వరద్వం,  వాస్ుదేవాయ చ శిరయం | 26|  
స్వరయా స్హ స్ంభ్ూయ,  విర్తంఞ్చంఽడ మజీజనత్ |  
బిభేద భ్గవాన్ రుదర,  స్తదాౌర్గయ స్హ వీరయవాన్ | 27|  
అండమధేయ ప్రధ్యన్యద్వ,  కారయజ్ఞత్ మభ్ూనృప్ |  
మహాభ్ూత్వత్్క్ం స్రవం,  జగత్వోావరజంగమం | 28|  
పుప్నష పాలయామాస్,  త్లలక్ష్య స్హ కేశవః |  
స్ంజహార జగత్ీరవం,  స్హ గ్ర్గయ మహేశవరః | 29|  
మహాలక్ష్మీ ర్హార్గజ,  స్రవస్త్తవమయీశవరీ|  
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నిర్గకార్గ చ సాకార్గ,  సైవ న్యన్యభి ధ్యనభ్ృత్ | 30|  
న్యమాంత్రైర్తన రూపైయషా,  న్యమాన న్యనేయనకేనచిత్ | 31|  
 
ఇతి శ్రీ మారకండ్గయ పుర్గణే పాాధ్యనిక్ రహస్యం 
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||  వైక్ృతిక్ రహస్యం ||  
 

ఋషిరువాచ 
ఓం తిరగుణా త్వమస్స దేవీ,  సాతితవకీ యా తిరధ్యద్వత్వ |  
సా శర్గవ చణిీకా దుర్గ,ా  భ్ద్వా భ్గవతీరయతే  | 1|  
యోగనిద్వా హర్ణరుకాత,  మహాకాళీ  త్మోగుణా |  
మధుక్త్ైటభ్ న్యశరోం,  యాం త్ుషాటవాంబుజ్ఞస్నః | 2|  
దశవకాతో దశభ్ుజ్ఞ,  దశపాద్వఞి్న ప్రభా |  
విశలయా ర్గజమాన్య,  తిరంశలోలచన మాలయా | 3|  
స్ుేరదరశన దంషాటో సా,  భీమ రూపాపి భ్ూమప్ |  
రూప్ సౌభాగయ కాంతీన్యం,  సా ప్రతిషాో మహాశిరయః | 4|  
ఖడా బ్దణ గద్వ శూల,  శంఖ చక్ర భ్ుశుండీ భ్ృత్ |  
ప్ర్తఘం కారు్క్ం శీరోం,  నిశోచయత్ దురధరం దధౌ | 5|  
ఏషా సా వైషణవీ మాయా,  మహాకాళీ దురత్యయా |  
ఆర్గధత్వ వశీ కుర్గయత్,  పూజ్ఞ క్రుత శచర్గచరం  | 6|  
స్రవ దేవ శరీర్ణభ్యయ,  యావిరూుత్వ మత్ ప్రభా |  
తిరగుణా సా మహాలక్ష్మీః,  సాక్షన్హిషమర్తరనీ  | 7|  
శ్యవత్వనన్య నీలభ్ుజ్ఞ,  స్ుశ్యవత్ స్తన మండలా |  
రక్త మధ్యయ రక్తపాద్వ,  నీల జంఘ్నరు రున్ద్వ  | 8|  
స్ుచిత్ర జఘన్య. చిత్రమాలాయంబర విభ్ూషణా |  
చిత్వానులేప్న్య కాంతి,  రూప్ సౌభాగయ శలినీ | 9|  
అషాటదశ భ్ుజ్ఞ పూజ్ఞయ,  సా స్హస్ర భ్ుజ్ఞ స్తీ |  
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ఆయుధ్యనయత్ర వక్షయంతే,  దక్షిణాధః క్రక్రమాత్  | 10|  
అక్షమాలా చ క్మలం,  బ్దణోఽసిః కులిశం గద్వ |  
చక్రం తిరశూలం ప్రశుః,  శంఖ్య ఘంటా చ పాశక్ః | 11|  
శకితరరండశచర్ చాప్ం,  పాన పాత్రం క్మణీలుః |  
అలంక్ృత్ భ్ుజ్ఞ మేభిర్,  ఆయుధైః క్మలాస్న్యం  | 12|  
స్రవ దేవ మయీం మీశం,  మహాలక్ష్మీ మమాంనృప్ |  
పూజయేత్ స్రవ లోకాన్యం,  స్ దేవానం ప్రభ్ురువేత్ | 13|  
గ్రీ దేహాత్ స్ముదూుత్వ,  యా స్త్ైవక్ గుణాశరయా |  
సాక్షత్ స్రస్వతీ ప్నాకాత,  శుంభాస్ుర నిబర్తహణీ  | 14|  
దధౌ చాషటభ్ుజ్ఞ బ్దణ,  ముస్లే శూలచక్రభ్ృత్ |  
శంఖాం ఘణాటం లాంగలం చ,  కారు్క్ం వస్ుధ్యధప్ | 15|  
ఏషా స్ంపూజ్ఞత్వ భ్కాతయ,  స్రవజాత్వం ప్రయచఛతి 
నిశుంభ్  మధనీ దేవీ,  శుంభాస్ుర నిబర్తహణీ | 16|  
ఇత్ుయకాతని స్వరూపాణి,  మూరీతన్యం త్వ పార్తధవ 
ఉపాస్న్యం జగన్య్త్ుః,  ప్ృథగాసాం నిశమయ | 17|  
మహాలక్ష్మీ రయద్వ పూజ్ఞయ,  మహాకాళీ స్రస్వతీ |  
దక్షిణోత్తరయోః పూజ్యయ,  ప్ృషోతో మథునత్రయం | 18|  
విర్తంచిః స్వరయా మధేయ,  రుదోా గ్ర్గయ చ దక్షిణే 
వామే లక్ష్య హృష్ట్కేశః,  పురతో దేవత్వ త్రయం | 19|  
అషాటదశభ్ుజ్ఞ మధేయ,  వామే చాసాయ దశనన్య |  
దక్షిణేషట భ్ుజ్ఞ లక్ష్మీర్,  మహాతీతి స్మరచయేత్  | 20|  
అషాటదశ భ్ుజ్ఞ చెైషా,  యద్వ పూజ్ఞయ నర్గధప్ |  
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దశనన్య చాషటభ్ుజ్ఞ,  దక్షిణోత్తరయోస్తద్వ  | 20|  
కాల మృత్ూయ చ స్ంపూజౌయ,  స్ర్గవర్తషట ప్రశంత్యే |  
యద్వ చాషటభ్ుజ్ఞ పూజ్ఞయ,  శుంభాస్ుర నిబర్తహణి | 21|  
నవాసాయశక్తయః పూజ్ఞయ,  స్తద్వ రుదర విన్యయకౌ |  
నమో దేవాయ ఇతి స్తతత్ైోర్,  మహాలక్ష్మీం స్మరచయేత్ | 22|  
అవత్వర త్రయార్గచయాం,  స్తతత్ర మంత్వాస్తద్వశరయాః |  
అషాటదశభ్ుజ్ఞ చెైషా,  పూజ్ఞయ మహిషమర్తరనీ  | 23|  
మహాలక్ష్మీర్ మహాకాళీ,  సైవ ప్నాకాత స్రస్వతీ |  
ఈశవరీ పుణయ పాపాన్యం,  స్రవ లోక్ మహేశవరీ | 24|  
మహిషాంత్క్రీ యేన,  పూజ్ఞత్వ స్ జగత్పోభ్ుః |  
పూజయేత్ జిగత్వం ధ్యతీరం,  చండ్గకాం భ్క్త వత్ీలాం | | 25|  
అర్గియద్వభిరలంకార,ై  గంధ పుషైపస్తథా క్షత్ైః |  
ధూపైరీరపైశచ నైవేదైయర్,  న్యన్యభ్క్షయ స్మనివత్ైః  | 26|  
రుధర్గకేతన బలిన్య,  మాంస్తన స్ురయానృప్ |  
ప్రణామాచమనీయేన,  చందనేన స్ుగంధన్య  | 27|  
స్క్రూపరైశచ త్వంబూలెైర్,  భ్కితభావస్మనివత్ైః |  
వామ భాగ్ర గరతో దేవాయ,  శిఛనన శీరోం మహాస్ురం | 28|  
పూజయన్హిషం యేన,  పాాప్తం సాయుజయ మీశయా |  
దక్షిణే పురత్ః సింహం,  స్మగరం ధర్ మీశవరం | 29|  
వాహనం పూజయేదేరవాయ,  ధృత్ం యేన చర్గచరం |  
కుర్గయచచ స్తవనం ధీమాంస్తసాయ ఏకాగర మానస్ః | 30|  
త్త్ః క్ృత్వంజలి రూుత్వవ,  స్ుతవీత్ చర్తత్ై ర్తమ్ైః                 
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ఏకేన వా మధయమేన,  నైకే నేత్రయోర్తహ | 31|  
చర్తత్వరధం త్ు న జపే జపి్ఞ్జఛదర మవాపునయాత్ 
ప్రదక్షిణా నమసాకర్గన్,  క్ృత్వవ మూర్తధి క్ృత్వంజలిః | 32|  
క్షమాప్యేజిగద్వధతీరం,  ముహరు్హ రత్ంద్వరత్ః |  
ప్రతిశోలక్ంచ జుహయా,  త్వపయస్ం తిల స్ర్తపషా | 33|  
జుహయాత్ స్తతత్రమనయోర్గవ,  చండ్గకాయై శుభ్ం హవిః |  
భ్ూయోన్యమ ప్దైర్ణరవీం,  పూజయేత్ స్ుస్మాహిత్ః | 34|  
ప్రయత్ః పాాంజలిః   ప్రహవః,  ప్రణమాయర్షప్య చాత్్ని |  
స్ుచిరం భావయేదీశం,   చండ్గకాం త్న్యో భ్వేత్ | 35|  
ఏవం యఃపూజయేదుకాతయ,  ప్రత్యహం ప్రమేశవరీం |  
భ్ుకాతవ భ్యగానయథా కామం,  దేవీసాయుజయమాపునయాత్  | 36|  
యో న పూజ యతే నిత్యం,  చండ్గకాం భ్క్త వత్ీలాం |  
భ్స్స్ క్ృత్వయస్య పుణాయని,  నిరర హేత్పరమేశవరీ  | ౩౭|  
త్సా్త్ూపజయ భ్ూపాల,  స్రవ లోక్ మహేశవరీం |  
యథోకేతన విధ్యనేన,  చండ్గకాం  స్ుఖమాప్ీయసి  | ౩౯|  
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||  మూర్తత రహస్యం ||  
 
ఋషి రువాచ | 1|  
ఓం నంద్వ భ్గవతీ న్యమ,  యా భ్విషయతి నందజ్ఞ |  
సాస్ుతత్వ పూజ్ఞత్వ భ్కాతయ,  వశీ కుర్గయజిగత్రయం  | 2|  
క్నకోత్తమకాంతిః,  సా స్ుకాంతి క్నకాంబర్గ |  
దేవీ క్నక్ వర్గణభా,  క్నకోత్తమ భ్ూషణా  | 3|  
క్మలాంకుశ పాశబిై్. రలంక్ృత్ చత్ురుుజ్ఞ |  
ఇంద్వర్గక్మలా లక్ష్మీః,  సా శ్రీ రుకా్ంబుజ్ఞస్న్య | 4|  
యా రక్తదంతికా న్యమ,  దేవీ ప్రాకాత మయానఘ |  
త్సాయః స్వరూప్ం వక్షయమ,  శృణు స్రవ భ్యాప్హం  | 5|  
రకాతంబర్గ రక్తవర్గణ,  రక్త స్ర్గవంగ భ్ూషణా |  
రకాతయుధ్య రక్త నేత్వ,ా  రక్త కేశతి భీషణా | 6|  
రక్తతీక్షణ నఖా,  రక్త దశన్య రక్త దంతికా |   
ప్తిం న్యరీ వానురకాత,  దేవీ భ్క్తం భ్జ్య జినం | 7|  
వస్ుధేవ విశలా సా,  స్ుమేరు యుగలస్తనీ |  
దీరౌి లంబ్దవతిస్ూోలౌ,  త్వవతీవ మన్ద్హరౌ | 8|  
క్రకశవతికాంతౌ తౌ,  స్ర్గవ నంద ప్యోనిధీ |  
భ్కాతన్ స్ంపాయయేదేరవీ స్రవ కామదుఘౌస్తనౌ | 9|  
ఖడాం పాత్రం చ ముస్లం లాంఙా్లంచ బిభ్ర్తతసా 
ఆఖాయత్వ రక్త చాముండా దేవీ యోగ్నశవరీతిచ | 10|  
అనయా వాయప్త మఖిలం జగత్వీవర జంగమం |  
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ఇమాం యః పూజయే దుకాతయ స్ వాయప్ననతి చర్గచరం | 11|  
అధీతే య ఇమం నిత్యం,  రక్తదంత్వయ వపుఃస్తవం |  
త్ంసా ప్ర్తచర్ణ దేరవీ,  ప్తిం పిరయ మవాంగన్య | 12|  
శక్ంభ్రీ నీలవర్గణ,  నీలోత్పల విలోచన్య |  
గంభీర న్యభిసితోవళీ,  విభ్ూషిత్ త్నూదరీ | 13|  
స్ుక్రకశ స్మోత్ుతంగ,  వృత్త ప్రన ఘన స్తనీ |  
ముషిటం శిలీముఖాపూరణం,  క్మలం క్మలాలయా | 14|  
పుషప ప్లలవమూలాద్వ,  ఫలాఢయం శక్స్ంచయం |  
కామాయనంత్ర సైరుయక్తం,  క్షుత్ృణ్ృత్ుయభ్యాప్హం  | 15|  
కారు్క్ం చ స్ుేరత్వకంతి,  బిభ్రతీ ప్రమేశవరీ |  
శక్ంబరీ శత్వక్షీ సా,  సైవ దుర్గా ప్రకీర్తతత్వ  | 16|  
విశోకాదుషటదమనీ,  శమనీ దుర్తత్వప్ద్వం 
ఉమాగ్రీస్తీ చండీ,  కాళికా సాచ పారవతీ  | 17|  
శక్ంభ్రీ స్ుతవన్ ధ్యయయన్,  జప్న్ స్ంపూజయననమన్ |  
అక్షయయ మశునతే శీఘ,ా  మనన పాన్య మృత్ం ఫలం  | 18|  
భీమాపినీలవర్గణసా,  దంషాటోదశన భాస్ుర్గ |  
విశల లోచన్య న్యరీ,  వృత్త ప్రన ప్యోధర్గ | 19|  
చందరహాస్ం చ డమరుం,  శిరః పాత్రం చ బిభ్రతీ |  
ఏక్వీర్గ కాలర్గతిరః,  సైవోకాత కామద్వ స్ుతత్వ | 20|  
తేజ్య మండల దురధర్గో,  భాామరీ చిత్రకాంతి భ్ృత్ |  
చిత్వాను లేప్న్య దేవీ,  చిత్వా భ్రణ భ్ూషిత్వ | 21|  
చిత్రభ్రమరపాణిః సా,  మహామారీతి గ్నయతే |  
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ఇతేయత్వ మూరతయో దేవాయ,  యాః ఖాయత్వ వస్ుధ్యధప్   | 22|  
జగన్య్త్ుశచండ్గకాయా,  కీర్తతత్వః కామధేనవః |  
ఇదం రహస్యం ప్రమం,  న వాచయం క్స్య చిత్తవయా   | 23|  
వాయఖాయనం ద్వవయమూరీతన్య,  మభీషటఫల ద్వయక్ం |  
త్సా్త్ీరవ ప్రయతేనన,  దేవీం జప్ నిరంత్రం  | 24|  
స్ప్తజన్య్ర్తిత్ైర్షిరైర్,  బరహ్హత్వయస్మై్ రపి |  
పాఠమాతేరణ మంత్వాణాం,  ముచయతే స్రవ కిలిాషైః    | 25|  
దేవాయధ్యయనం మయాఖాయత్ం,  గుహాయద్ గుహయంత్రంమహత్ |  
త్సా్త్ీరవ ప్రయతేనన,  స్రవ కామ ఫల ప్రదం  | | 26|  
 
  ఇతి మారఖండ్గయ పుర్గణే మూర్తత రహస్యం స్మాప్తం 
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||  అప్ర్గధ క్షమాప్ణా స్తతత్రం ||  
 

అప్ర్గధ స్హసాతోణి కిరయంతే అహర్తనశం మయా 
ద్వస్తయ మతి మాం మత్వవ క్షమస్వ ప్రమేశవర్త | 1|  
ఆవాహనం న జ్ఞన్యమ న జ్ఞన్యమ విస్రినం 
పూజ్ఞం చెైవ న జ్ఞన్యమ క్షమయత్వం ప్రమేశవర్త 
మంత్రహ్నం కిరయాహ్నం భ్కిత హ్నం స్ుర్ణశవర్త 
యత్ూపజ్ఞత్ం మయా దేవి ప్ర్తపూరణం త్దస్ుతమే 
అప్ర్గధ శత్ం క్ృత్వవ జగదంబేతి చోచచర్ణత్ 
యాం గతిం స్మవాప్ననతి న త్వం బరహా్ దయః స్ుర్గః 
సాప్ర్గధ్యఽసి్ శరణం,  పాాప్తసాతవం జగదమాకే |  
ఇద్వనీమనుక్మోపయఽహం,  యథేచఛసి త్థా కురు | 2|  
అజా్ఞన్యద్వవస్్ృతేభాాన్యతయ యనూనయనమధక్ం క్ృత్ం |  
త్త్ీరవం క్షమయత్వం దేవి,  ప్రస్సద ప్రమేశవర్త | 3|  
కామేశవరీ జగన్య్త్ః,  స్చిచద్వననరవిగరహే |  
గృహాణార్గచమమాం ప్రరత్వయ,  ప్రస్సద ప్రమేశవరీ | 4|  
 

గుహాయతి గుహయ గోప్రతోత్వం గృహాణా స్్ త్కృత్ం జప్ం 
సిద్వధరువత్ు మే దేవి త్వత్పోసాద్వన్హేశవర్త 
 

ఇతి అప్ర్గధ క్షమాప్ణ స్తతత్రం స్మాప్తం 
 

 ఇటుల ప్రమేశవర్తని పాార్తధంచి జప్మును ఆమ్యొక్క ఎడమ చేతిలోప్రయవలెను 
 



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 150 www.bhaskaraprakasha.com 

||  మంత్రపుషపమ్ ||  
 

యోపాం పుషపం వేద|  పుషపవాన్ ప్రజ్ఞవాన్ ప్శుమాన్ భ్వతి|   
చందరమా వా అపాం పుషపం|  పుషపవాన్ ప్రజ్ఞవాన్ ప్శుమాన్ భ్వతి 
 య ఏవం వేద యోపామాయత్నం వేద| ఆయత్నవాన్ భ్వతి|  
దేవీం వాచ మజన యంత్ దేవాః త్వం విశవరూపాః ప్శవో వదంతి|  
సా న్ద్ మనేరోష మూరిం దుహాన్య ధేనుర్ వాగసా్న్ ఉప్స్ుషుతో్ైత్ు|  
యద్వవగ-వదంతి అవిచేత్న్యని ర్గష్ట్టో దేవాన్యం నిషసాద్ మన్యరో| స్త 
చత్స్ర ఊరిం దుదుహే క్వసివ దసాయః ప్రమం జగాంమ|  
గ్రీ మమాయ స్లిలాని త్క్ష తేయక్ప్దీ ద్వవప్దీ సా చత్ుషపదీ  
అషాటప్దీ నవప్దీ బభ్ూవుష్ట్ స్హసాాక్షర్గ ప్రమే వోయమన్|  
గంధద్వవర్గం దుర్గధర్గోం నిత్యపుషాటం క్రీషిణీం  
ఈశవరీగం స్రవ భ్ూత్వన్యం త్వమహోప్హవయే శిరయమ్|  
శివే శివ స్ుశీత్లామృత్ త్రఙ్ా గంధ్యలలస్ ననవావరణ దేవతే నవ నవా 
మృత్ స్యనిరనీ గురుక్రమ పురస్కృతే గుణ శరీర నితోయజివలే షడఙా్ ప్ర్తవార్తతే క్లిత్ ఏష 
పుషాపంజలిః|  
 
నమో దేవైయ,  మహాదేవైయ,  శివాయై స్త్త్ం నమః|  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై,  నియత్వః ప్రణత్వః స్్త్వం |  
శూలేన పాహి న్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చామాకే |  
ఘణాటస్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ  
పాాచాయం రక్ష,  ప్రతీచాయం చ,  చణిీకే రక్ష దక్షిణే |  
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భాామణేన్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవరీ |  
సౌమాయని యాని రూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరనిత తే |  
యాని చాత్యరో ఘ్నర్గణి త్ైః,  రక్షసా్ంస్తథా భ్ువమ్ |  
ఖడా శూల గద్వదీని,  యాని చాసాతోణి తేఽమాకే |  
క్ర ప్లలవస్ఙ్గాని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః |   
రౌద్వాయై నమో నిత్వయయై,  గ్రైయ ధ్యత్ైోయ నమో నమః |  
జ్యయత్వీియై చేనుర రూపిణ్ైయ,  స్ుఖాయై స్త్త్ం నమః |  
క్ళాయణై్య ప్రణత్వం వృదైధయ,  సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః |  
నైర్ ఋత్ైయ భ్ూభ్ృత్వం లక్ష్మ్్,  శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః |  
దుర్గాయై దురా పార్గయై,  సార్గయై స్రవ కార్తణ్ైయ |  
ఖాయత్ైయ,  త్థైవ క్ృషాణయై,  ధూమాాయై స్త్త్ంనమః |  
అతిసౌమాయతి-రౌద్వాయై,  నత్వస్తసైయ నమో నమః |  
నమో జగత్పోతిషాటయై దేవైయ క్ృత్ైయ నమో నమః |  
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై  స్ర్గవతి్కాయై  శ్రీ మహాతిరపుర స్ుందరైయనమః 
చండ్గకాప్రమేశవరైయ నమః 
వేదోక్త మనతో పుషాప జలిం స్మరపయామ |  
స్రవ మఙా్ళ మాఙా్ళేయ,  శివే స్ర్గవరో సాధకే |  
శరణేయ త్రయంబకే గ్రీ న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే |  
శరణాగత్ దీన్యరత,  ప్ర్తత్వాణ ప్ర్గయణే |  
స్రవసాయర్తత హర్ణ దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే |  
స్రవ స్వరూపే స్ర్ణవశ్య,  స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్యస్ త్వాహి న్ద్ దేవి,  దుర్ణా దేవి నమోఽస్ుతతే |  
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ఏత్తేత వదనం సౌమయం,  లోచన త్రయ భ్ూషిత్మ్ |  
పాత్ు నః స్రవభీతిభ్యః,  కాత్వయయిని  నమోఽస్ుతతే |  
జ్ఞవలా క్ర్గళ మత్ుయగరం,  అశ్యషాస్ుర స్ూదనమ్ |  
తిరశూలం పాత్ు న్ద్ భీతేర్-భ్దరకాళి  నమోఽస్ుతతే |  
 
హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి,  స్వనేన్యపూరయ యా జగత్ |  
సా ఘణాట పాత్ు న్ద్ దేవి,  పాపేభ్యయ నః స్ుత్వనివ |  
అస్ుర్గ స్ృగ వ సాప్ఙ్క,  చర్తచత్స్తత క్ర్ష జవలః |  
శుభాయ ఖడ్గా భ్వత్ు,  చణిీకే త్వవం నత్వ వయమ్ |  
ర్షగా నశ్యషాన్ అప్హంసి త్ుషాట,  
 రుషాట త్ు కామాన్ స్క్లాన్ అభీషాటన్ |  
త్వవమాశిరత్వన్యం న విప్ననర్గణాం,  
 త్వవమాశిరత్వ హాయశరయత్వం ప్రయానిత |  
స్ర్గవబ్దధ్య ప్రశమనం,  త్ైోలోక్యసాయఖిలేశవర్త |  
ఏవమేవ త్వయాకారయమ్,  అస్్ద్ వైర్త విన్యశనమ్ |  
ఆయుర్ణరహి ధనం దేహి విద్వయం దేహి మహేశవర్త |  
స్మస్త మఖిలం దేహి దేహి మే ప్రమేశవర్త |  
ఓం అగ్ననమీళే పుర్షహిత్ం యఙ్ాస్య దేవ మృతివజణ్|  హోత్వరం రత్నధ్యత్ |  
 
ఇష్టతోవర్ణిత్వవ వాయవస్తో పాయవసో్ దేవో వః స్విత్వ పాారపయత్ు  
శ్యరషోత్ మాయ క్ర్ణే|  
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అగన ఆయాహి వీత్యే న్ద్హవయద్వత్యే|  
నిహోత్వ స్తిీ శస్తతో దేవీరభీషటయ ఆప్న భ్వంత్ు ప్రత్యే|   
శం యోరభిస్రవ్ అథాతో దరవపూరణమాసౌ వాయఖాయసాయమః|  
పాాత్రగ్నన హోత్రం హృత్వవ అనయమాహవనీయం ప్రణీయ అగ్ననరత్వ న గత్శిరయో అనయమగ్ననం 
ప్రణయతి|  
ఆదయం పురుషమీశనం పురుహూత్ం పురుషుటత్ం|  
ఋత్మేకాక్షరం బరహ్ వయకాతవయక్తం స్న్యత్నం|  హర్తః ఓం|  
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||  భాస్కర ప్రకాశశరమ మంగళమ్ ||  
 

శ్రీ మాత్వ శ్రీ మాత్వ హ్ాం శ్రీం మాత్వ లలిత్వంబ్ద 
శ్రీ మాత్వ శ్రీ మాత్వ హ్ాం శ్రీం మాత్వ లలిత్వంబ్ద 
శ్రీ బ్దలా శ్రీ బ్దలా ఐం కీలం సౌః బ్దలాంబ్ద 
శ్రీ బ్దలా శ్రీ బ్దలా ఐం కీలం సౌః బ్దలాంబ్ద 
క్ళాయణీ క్ళాయణీ  క్కార రూపా క్ళాయణీ  
క్ళాయణీ క్ళాయణీ  క్కార రూపా క్ళాయణీ 
హ్ాంకారీ హ్ాంకారీ హ్ాంకార ప్ర సౌఖయద్వ 
హ్ాంకారీ హ్ాంకారీ హ్ాంకార ప్ర సౌఖయద్వ 
శ్రీ ర్గజ ర్గజ్యశవరీ మహాతిరపుర స్ుందరీం లలిత్వ భ్టాటర్తకాం భ్జ్యహం భ్జ్య 
విదేహ క్త్ైవలయం ఆశు ఏహి దేహి మాం పాహి శ్రీ ర్గజర్గజ్యశవరీమ్  
ఆర్గధయామ స్త్త్ం గం గణప్తిమ్  సౌః శరవణమ్ 
అం ఆం సౌః త్ైోలోఖయమ్ ఐం కీలం సౌః స్ర్గవశం 
హ్ాం కీలం సౌః స్ంక్ష్యభ్ణమ్ హైం హకీలం హసౌః సౌభాగయమ్ 
హసౌః,  హస్క్-లీం,  హస్తీః స్ర్గవరధం హ్ాం కీలం బేలం స్రవ రక్షం 
హ్ాం శ్రీం సౌః ర్షగహరం |  హసోైం హస్క్-లరీం హసౌాః స్రవ సిదధం 
ూూ 
క్ ఏ ఈ ల హ్ాం  హ స్ క్ ల హ్ాం  స్ క్ల హ్ాం  శ్రీం స్ర్గవననరం  
శ్రీ న్యథా నంద గురుపాదుకాం పూజయే స్ద్వ 
చిద్వనందన్యథన్యథోహం కామేశవర్గంక్ నిలయాం 
వైశరవణ వినుత్ ధనినీం గణప్తి గురుగుహ జననీం 
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నిరతిశయ శుభ్మంగళాం మంగళాం జయ మంగళాం 
శ్రీ ర్గజ ర్గజ్యశవరీం భ్జ్యభ్జ 
స్ంపూజకాన్యం ప్ర్తపాలకాన్యం యతేనిరోయాణాం చ త్ప్నధన్యన్యం 
దేశస్య ర్గషటోస్య కులస్యర్గఙ్మాం క్ర్షత్ు శంతిం భ్గవాన్ కులేశః 
ననరనుత సాధక్ కులానయణిమాద్వ సిద్వధః 
శపాః ప్త్నుత స్మయద్వవషి యోగ్ననీన్యం 
సా శంభ్వీ స్ుేరత్ు కాపి మమాప్యవసాో 
యసాయం గుర్షశచరణ ప్ంక్జమేవ లభ్యం 
శివాధయవని ప్రయంత్ం బరహా్ద్వ స్తంభ్ స్ంయుత్ం 
కాలాజ్ఞాద్వ శివాంత్ం చ జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు 
జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు 
 
దేవ న్యథ గుర్ష సావమన్ దేశిక్ సావత్్ న్యయక్ 
త్వాహి త్వాహి క్ృపా సింధ్య పూజ్ఞం పూరణ త్ర్గం కురు 
 
ధ్యర్గద్వనము 
 
అనేన పూరవ స్ంక్లిపత్ క్వచారళా కీలక్ ప్ఠన నవావరణ మంతా్వష్ఠటత్తర శత్జప్ ర్గతిరస్ూక్త 
ప్ఠన పూరవక్ం,  దేవీస్ూక్త ప్ఠన,  రహస్యత్రయ ప్ఠన్యంత్ం,  శ్రీ చండ్గస్ప్తశతీ మంత్ర ర్గజ 
మాలా మంత్రపాఠేన,  భ్గవతీ  
శ్రీమహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాస్రస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీ కామేశవర్గంబ్ద ప్రరయత్వం  
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త్త్వవచమనీయం 
ఐం- అణవమల శోధన్యరధం ఆత్్త్త్వం స్ూోల దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
కీలం కార్త్క్ మలశోధన్యరధం విద్వయత్త్వం స్ూక్ష్మ దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
సౌః మాయిక్మల శోధన్యరధం శివత్త్వం కారణ దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ సావహా|  
ఐం కీలం సౌః స్రవమల శోధన్యరధం స్రవత్త్వం మహాకారణ దేహం ప్ర్తశోధయామ జుహోమ 
సావహా|  
త్వను కూరుచనన ఆస్నము కిరంద  నీరు చలిల "హ్ాం"  అని వాాసి గంధ్యద్వక్ల ములతో 
పూజ్ఞంచి  ఈ కిరంద్వ మంత్రముతో చిటిక్త్న వేరలితో ఆ రజస్ుీను తిలక్ముగా ధర్తంప్వలెను 
 
మంత్రమ్ 
యం యం స్పృశమ హసాతభాయం 
యంయం ప్శయమ చక్షుషా  
స్ ఏవ ద్వస్త్వం యాతి 
యద్వ శక్ర స్మోపివా|  
 
పిమ్ట  అని ప్లికి ప్రమేశవర్త యొక్క క్రచరణాద్వక్ మ్లల కిరణ 
ములుగా మార్తనటుల భావింప్వలెను. అనంత్రము ఆ కిరణములు జ్ఞాన్యకారముగా 
ప్ర్తణమంచి త్న యందు లీనమ్ైనటుల నిర్గవణముదరను చూపుచు భావింప్వలెను. 
దేవన్యద గుర్షసావమన్ దేసిక్ సావత్్ న్యయక్ 
త్వాహి త్వాహి క్ృపాసింధ్య త్వవమహం శరణం గత్ః 
నగుర్షరధక్ం|  నగుర్షరధక్ం | నగుర్షరధక్ం | నగుర్షరధక్ం  
శివశస్నత్ః | శివశస్నత్ః | శివశస్నత్ః | శివశస్నత్ః 
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|| దురా్గ ద్వవతిరశన్యనమావళి || 
దుర్గా దుర్గార్తత శమనీ దుర్గాప్ద్వవనివార్తణీ|  
దుర్గామచేఛద్వనీ దురా సాధనీ దురా న్యశినీ  
దురా మఙ్మానద్వ దురాదైత్యలోక్దవానలా 
దురామా దురామాలోకా దురామాత్్స్వరూపిణీ 
దురామారాప్రద్వ దురామవిద్వయ దురామాశిరత్వ 
దురామఙ్మానస్ంసాోన్య దురామధ్యయనభాసినీ 
దురామోహా దురామగా దురామారోస్వరూపిణీ 
దురామాస్ురస్ంహనీతో దురామాయుధధ్యర్తణీ  
దురామాంగ్న దురామాత్వ దురామాయ దురామేశవరీ 
దురాభీమా దురాభామా దురలభా దురాధ్యర్తణీ 
న్యమావళీ మమాయాస్ూత దురాయా మమ మానస్ః 
ప్ఠేత్ స్రవ భ్యాను్కోత భ్విషయతి న స్ంశయః |  
 

|| దేవీ స్ుతతి ||  
 

గణేశ గరహ నక్షత్ర యోగ్ననీ ర్గశి రూపిణీం  
దేవీం మనతో మయీం నౌమ మాత్ృకామ్ ప్రఠరూపిణీం 
ప్రణమామ మహా దేవీం మాత్ృకామ్ ప్రమేశవరీం 
కాలహలోల హలోలోలల క్లన్యశ మకార్తణీం 
యదక్షరైక్ మాతేరపి స్మీదేధ స్పరధతే నరః|  
రక్షిత్వక్షర్ణయనుర క్నరరప శఙ్కర్గనల విషుణభిః 
యదక్షర శశిజ్యయత్వీి మణిీత్ం భ్ువనత్రయం 
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వనేర స్ర్ణవశవరీం దేవీం మహాశ్రీ సిద్వధమాత్ృకామ్ 
యదక్షర మహాస్ూత్ర ప్నాత్మేత్జిగత్రయం 
బరహా్ణాీద్వ క్టాహానతం త్వం వనేర సిదధమాత్ృకాం 
యదేకా దశమాధ్యర్గం బీజం కోణత్రయోదువం 
బరహా్ణాీద్వ క్టాహానతం జగదధ్యయపి దృశయతే 
అక్చాద్వత్టోననదధ ప్యశక్షరవర్తాణీం 
జ్యయషాోంగ బ్దహపాద్వగర మధయసావనత నివాసినీం 
త్వమీక్ర్గక్షర్షద్వధర్గం సార్గత్ సార్గం ప్ర్గంప్ర్గం 
ప్రణమామ మహాదేవీం ప్రమానందరూపిణీం 
అధ్యయపి యసాయ జ్ఞననిత న మన్యగపిదేవత్వః 
కేయం క్సా్ద్ క్వ కేనేతి స్వరూపారూప్ భావన్యం 
వనేరత్వమహమ క్షయాయం క్షకార్గక్షర స్వరూపిణీం 
దేవీం కులక్లోలాలస్ ప్నాలలస్నీతం ప్ర్గం శివాం 
వర్గానుక్రమయోగ్రణ యసాయం మాత్రషటక్ం సిోత్ం 
వనేర త్వమషటవరా్షత్ో మహాసిదధకేశవరీం 
కామపూరణ జకార్గఖయ శ్రీప్రఠనతర్తనవాసినీం 
చత్ుర్గఙా్ కోశభ్ూత్వం నౌమ శ్రీతిరపుర్గమహం 
ఇతి ద్వవదశభిః శోలక్త్ైః స్తవనం స్రవ సిద్వధక్ృత్ 
దేవాయ స్తవఖనీరూపాయాః స్తవనం త్వ త్ధయత్ః 
భ్ూమౌ స్ఖలిత్ పాద్వన్యం భ్ూమర్ణవావలమానం 
త్వయి జ్ఞత్వప్ర్గధ్యన్యం త్వమేవ శరణం శివే 
ఓం త్త్ స్త్ ఓం 
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||  శ్రీలలిత్వతిరశతీ స్తతత్రమ్ || 
అస్య శ్రీ లలిత్వ తిరశతీ స్తతత్ర మహా మనతసో్య భ్గవాన్ హయగ్నరవ ఋషిః,  అనుషుటప్ ఛందః,  
శ్రీ లలిత్వ మహేశవరీ దేవత్వ,  ఐం బీజం,  సౌః,  శకితః,  కీలం కీలక్ం,  మమ చత్ుర్తవద ఫ ల 
పురుషారో సిదధయర్ణో జ పే వినియోగః|  
 
క్రన్యయస్ం 
క్ ఏ ఈ ల హ్ాం అంగుషాోభాయం నమః 
హ స్ క్ హ ల హ్ాం త్రినీభాయం నమః 
స్ క్ ల హ్ాం మధయమాభాయం నమః 
 క్ ఏ ఈ ల హ్ాం అన్యమకాభాయం నమః 
హ స్ క్ హ ల హ్ాం క్నిషిోకాభాయం నమః 
స్ క్ ల హ్ాం క్రత్ల క్రప్ృషాోభాయం నమః 
క్ ఏ ఈ ల హ్ాం హ స్ క్ హ ల హ్ాం స్ క్ ల హ్ాం    
హృదయ న్యయస్ం 
క్ ఏ ఈ ల హ్ాం హృదయాయ నమః 
హ స్ క్ హ ల హ్ాం శిరస్త సావహా 
స్ క్ ల హ్ాం  శిఖాయై వషట్ 
క్ ఏ ఈ ల హ్ాం క్వచాయ హం 
హ స్ క్ హ ల నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
స్ క్ ల హ్ాం అసాతోయ ఫట్ 
భ్ూరుువస్ుీవర్షం ఇతి ద్వగాంధః|  
ధ్యయనం 
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అతి మధుర చాప్ హసాతం అప్ర్తమత్వమోద బ్దణ సౌరభాయం 
అరుణామతిశయక్రుణామ్ అభినవ కుల స్ుందరీం వందే 
 
క్కారరూపా క్లాయణీ క్లాయణ గుణశలినీ 
క్లాయణ శైల నిలయా క్మనీయా క్లావతీ | 1|  
క్మలాక్షీ క్ల్షఘీన క్రుణామృత్ సాగర్గ 
క్దమాకానన్యవాసా క్దమా కుస్ుమపిరయా | 2|  
క్నరరపవిద్వయ క్నరరప జనకాపాఙా్ వీక్షణా 
క్రూపరవీటీ సౌరభ్య క్లోలలిత్ క్కుప్తటా | 3|  
క్లిదోషహర్గ క్ంజలోచన్య క్మావిగరహా 
క్ర్గ్ద్వ సాక్షిణీ కారయితీర క్ర్ఫలప్రద్వ | 4|  
ఏకారరూపా చెైకాక్షర్ణయకా నేకాక్షర్గక్ృతిః 
ఏత్త్త ద్వత్య నిర్ణరశయ చెైకాననర చిద్వక్ృతిః | 5|  
ఏవమత్వయ గమా బోధ్యయ చెైక్భ్కిత మదర్తచత్వ 
ఏకాగరచిత్త నిర్గధయత్వ చెైషణా రహిత్వదృత్వ | 6|  
ఏలాస్ుగంధచికుర్గ చెైనః కూట విన్యశినీ 
ఏక్భ్యగా చెైక్రసా చెైక్త్ైశవరయ ప్రద్వయినీ | 7|  
ఏకాత్ప్త్ర సామాాజయ ప్రద్వ చెైకానతపూజ్ఞత్వ 
ఏధమానప్రభా చెైజదనేక్జగదీశవరీ | 8|  
ఏక్వీరద్వ స్ంస్తవాయ చెైక్పాాభ్వ శలినీ 
ఈకారరూపిణీ శితీర చేపిీత్వరో ప్రద్వయినీ | 9|  
ఈదృగ్నత్య వినిర్ణరశయ చేశవరత్వ విధ్యయినీ 



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 161 www.bhaskaraprakasha.com 

ఈశన్యద్వ బరహ్మయీ చేశిత్వవదయషట సిద్వధద్వ | 10|  
ఈక్షితీరక్షణ స్ృషాటణీ కోటిరీశవర వలలభా 
ఈడ్గత్వ చేశవర్గర్గధఙా్ శరీర్ణశధ దేవత్వ | 11|  
ఈశవర పేరరణక్రీ చేశత్వణీవ సాక్షిణీ 
ఈశవర్షత్ీఙా్ నిలయా చేతిబ్దధ్య విన్యశినీ | 12|  
ఈహావిర్గహిత్వ చేశ శకిత రీషత్ సి్త్వనన్య 
లకారరూపా లలిత్వ లక్ష్మీ వాణీ నిష్టవిత్వ | 13|  
లాకినీ లలన్యరూపా లస్ద్వరడ్గమ పాటలా 
లలనితకాలస్త్వేలా లలాట నయన్యర్తచత్వ | 14|  
లక్షణోజివల ద్వవాయఙ్గా లక్షకోటయణీ న్యయికా 
లక్షయర్గో లక్షణాగమాయ లబధకామా లత్వత్నుః | 15|  
లలామర్గజదళికా లంబ ముకాతలత్వఞ్జచత్వ 
లమోాదర ప్రస్ూరలభాయ లజి్ఞఢాయ లయవర్తిత్వ | 16|  
హ్ాంకార రూపా హ్ాంకార నిలయా హ్ాంప్దపిరయా 
హ్ాంకార బీజ్ఞ హ్ాంకారమన్యతో హ్ాంకారలక్షణా | 17|  
హ్ాంకారజప్ స్ుప్రరత్వ హ్ాంమతిః హ్ాంవిభ్ూషణా 
హ్ాంశీలా హ్ాంప్ద్వర్గధ్యయ హా్ంగర్గు హ్ాంప్ద్వభిధ్య | 18|  
హ్ాంకారవాచాయ హ్ాంకార పూజ్ఞయ హ్ాంకార ప్రఠికా 
హ్ాంకారవేద్వయ హ్ాంకారచిన్యతయ హ్ాం హ్ాంశరీర్తణీ | 19|  
హకారరూపా హలధృత్ూపజ్ఞత్వ హర్తణేక్షణా 
హరపిరయా హర్గర్గధ్యయ హర్తబరహే్నరోస్స్తవిత్వ | 20|  
హయారూఢా స్తవిత్వంఘా్రరహయమేధ స్మర్తచత్వ 
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హరయక్షవాహన్య హంస్వాహన్య హత్ద్వనవా | 21|  
హత్వయద్వపాప్శమనీ హర్తదశవద్వ స్తవిత్వ 
హసితకుమోుత్ుతఙ్క కుచా హసితక్ృతిత పిరయాంగన్య | 22|  
హర్తద్వాకుంకుమా ద్వగాధ హరయశవదయమర్గర్తచత్వ 
హర్తకేశస్ఖ హాద్వవిద్వయ హాలా మద్వలసా | 23|  
స్కారరూపా స్రవజా్ఞ స్ర్ణవశీ స్రవమఙా్లా 
స్రవక్రీతో స్రవధ్యతీర స్రవ హంతీర స్న్యత్నీ | 24|  
స్ర్గవనవద్వయ స్ర్గవఙా్ స్ునరరీ స్రవసాక్షిణీ 
స్ర్గవతి్కా స్రవసౌఖయ ద్వతీర స్రవవిమోహినీ | 25|  
స్ర్గవధ్యర్గ స్రవగత్వ స్ర్గవవగుణవర్తిత్వ 
స్ర్గవరుణా స్రవమాత్వ స్ర్గవ భ్రణ  భ్ూషిత్వ | 26|  
క్కార్గరో్గ కాలహనీతో కామేశీ కామత్వరోద్వ 
కామస్ంజీవినీ క్లాయ క్ఠినస్తన మణీలా|  | 27|  
క్రభ్యరూ క్లాన్యథ ముఖ క్చజ్ఞత్వముుద్వ 
క్టాక్షస్యనిర క్రుణా క్పాలి పాాణ న్యయికా | 28|  
కారుణయ విగరహా కాన్యత కానితధూత్ జపావళిః 
క్లాలాపా క్ంబుక్ణోీ క్రనిర్తిత్ ప్లలవా | 29|  
క్లపవలీల స్మభ్ుజ్ఞ క్స్ూతరీ తిలకోజివలా 
హకార్గర్గో హంస్గతి ర్గహటకాభ్రణోజివలా | 30|  
హారహార్త కుచాభ్యగా హాకినీ హలయవర్తిత్వ 
హర్తత్పతి స్మార్గధ్యయ హఠత్వకర హత్వస్ుర్గ | 31|  
హరోప్రద్వ హవిర్షుకీతో హారర స్నతమసాప్హా 
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హలీలహాలాస్ీ స్నుతషాట హంస్మన్యతోరో రూపిణీ | 32|  
హాన్ద్పాద్వన నిరు్కాత హర్తోణీ హర్తస్తదరీ 
హాహాహూహూ ముఖ స్ుతత్వయ హాని వృద్వధ వివర్తిత్వ | 33|  
హయయఙ్ావీన హృదయా హర్తకోపారుణాంశుకా 
లకార్గఖాయ లత్వపూజ్ఞయ లయసిోత్ుయదువేశవరీ | 34|  
లాస్య దరవన స్నుతషాట లాభాలాభ్ వివర్తిత్వ 
లఙ్గియత్ర్గజ్ఞా లావణయ శలినీ లఘు సిద్వధద్వ | 35|  
లాక్షరస్ స్వర్గణభా లక్ష్మణాగరజ పూజ్ఞత్వ 
లభ్యత్ర్గ లబధ భ్కిత స్ులభా లాఙా్లాయుధ్య | 36|  
లగనచామర హస్త శ్రీశరద్వ ప్ర్తవీజ్ఞత్వ 
లజ్ఞిప్ద స్మార్గధ్యయ లంప్టా లకులేశవరీ | 37|  
లబధమాన్య లబధరసా లబధ స్మపత్ీముననతిః 
హ్ాంకార్తణీ హ్ాంకార్గద్వ హా్ంమధ్యయ హ్ాంశిఖామణిః | 38|  
హ్ాంకారకుణీాగ్నన శిఖా హ్ాంకార శశిచనిరోకా 
హ్ాంకార భాస్కరరుచిరీహోంకార్గంభ్యద చఞ్చలా | 39|  
హ్ాంకార క్న్యరఙ్ుకర్తకా హ్ాంకారైక్ ప్ర్గయణా 
హ్ాంకార దీర్తికాహంస్స హ్ాంకార్షద్వయన కేకినీ | 40|  
హ్ాంకార్గరణయ హర్తణీ హా్ంకార్గవాల వలలరీ 
హ్ాంకార ప్ఞి్రశుకీ హ్ాంకార్గఙా్ణ దీపికా | 41|  
హ్ాంకార క్నరర్గ సింహ్ హ్ాంకార బుజ భ్ృఙ్ఖాకా 
హ్ాంకార స్ుమన్ద్ మాధీవ హ్ాంకార త్రుమంజరీ | 42|  
స్కార్గఖాయ స్మరసా స్క్లాగమ స్ంస్ుతత్వ 
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స్రవవేద్వనత త్వత్పరయభ్ూమః స్ీదస్ద్వశరయా | 43|  
స్క్లా స్చిచద్వనన్యర సాధీవ స్దాతిద్వయినీ 
స్నకాద్వమునిధేయయా స్ద్వశివ కుటుమానీ | 44|  
స్కాలాధషాోనరూస్త్వ రూపాప్ స్మాక్ృతిః 
స్రవప్రప్ఞ్చ నిర్గ్తీర స్మన్యధక్ వర్తిత్వ | 45|  
స్ర్షవత్ుతఙ్మా స్ంగహ్న్య స్స్దుాణా స్క్లేషటద్వదుాణా స్క్లేషటద్వ 
క్కార్తణీ కావయలోలా కామేశవర మన్ద్హర్గ | 46|  
కామేశవరప్రణాన్యడీ కామేశోత్ీఙా్ వాసినీ 
కామేశవర్గలింగ్నత్వంగ్న కామేశవర స్ుఖప్రద్వ | 47|  
కామేశవర ప్రణయినీ కామేశవర విలాసినీ 
కామేశవర త్ప్ః సిద్వధః కామేశవర మనః పిరయా | 48|  
కామేశవర పాాణన్యథా కామేశవర విమోహినీ 
కామేశవర బరహ్విద్వయ కామేశవర గృహేశవరీ | 49|  
కామేశవర్గహాలదక్రీ కామేశవర మహేశవరీ 
కామేశవరీ కామకోటి నిలయా కాఙ్ఖకయత్వరోద్వ | 50|  
లకార్తణీ లబధరూపా లబధధీరలబధ వాఞ్జచత్వ 
లబధపాప్ మన్ద్దూర్గ లబ్దధహంకార దురామా | 51|  
లబధశకితరలబధ దేహా లబ్ైధశవరయ స్ముననతిః 
లబధ వృద్వధరలబధ లీలా లబధయౌవన శలినీ | 52|  
లబ్దధతిశయ స్ర్గవఙా్ సౌనరర్గయ లబధ విభ్రమా 
లబధర్గగా లబధగతిరలబధ న్యన్యగమసోితిః | 53|  
లబధ భ్యగా లబధ స్ుఖా లబధ హర్గోభి పూజ్ఞత్వ 
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హ్ాంకార మూర్తతరీహోంకార సౌధశృంగ క్ప్నతికా | 54|  
హ్ాంకార దుగాధబిధ స్ుధ్య హ్ాంకార క్మలేనిరర్గ 
హ్ాంకారమణి దీపార్తచరీహోంకార త్రుశర్తకా | 55|  
హ్ాంకార పేటిక్ మణిరీహోంకారదరవ బిమాకాకా 
హ్ాంకార కోశసిలత్వ హ్ాంకార్గసాోన నరతకీ | 56|  
హ్ాంకార శుకితకా ముకాతమణిరీహోంకార బోధత్వత్వ 
హ్ాంకారమయ సౌవరణస్తము విదురమ పుతిరకా | 57|  
హ్ాంకార వేదోప్నిషద్ హ్ాంకార్గధవర దక్షిణా 
హ్ాంకార ననరన్యర్గమ నవక్లపక్ వలలరీ | 58|  
హ్ాంకార హిమవదాఙ్మా హ్ాంకార్గరణవ కౌస్ుతభా 
హ్ాంకార మనతో స్రవసావ హ్ాంకారప్ర సౌఖయద్వ | 59|  

|| ఇతి శ్రీ బరహా్ణీపుర్గణే ఉత్తర్గశ్రీ హయగ్నరవాగస్తయస్ంవాదే 
శ్రీలలిత్వతిరశతీ స్తతత్ర క్థనం స్మూపరణమ్ ||  
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|| దేవీవైభ్వాశచర్గయష్ఠటత్తరశత్ద్వవయన్యమస్తతత్రమ్ ||  
 
అస్య శ్రీ దేవీ-వైభ్వ-ఆశచరయ-అష్ఠటత్తరశత్-ద్వవయన్యమస్తతత్ర- 
మహామనతోస్య ఆననర భైరవ ఋషిః |  అనుషుటప్ ఛనరః |  శ్రీ ఆననరభైరవీ శ్రీమహా తిరపుర 
స్ునరరీ దేవత్వ |  కూట త్రయేణ బీజ-శకిత-కీలక్మ్ |  మమ శ్రీ ఆననర భైరవీ శ్రీమహా 
తిరపుర  
స్ునరరీ ప్రసాద-సిదధయర్ణో సానినధయసిదధయర్ణో జపే వినియోగః |  
కూటత్రయేణ క్ర-షడఙా్న్యయస్ః |  
భ్ూరుువఃస్ువర్షమతి ద్వగానధః 
 
ధ్యయనమ్ 
కుంకుమ ప్ంక్ స్మాభాం అంకుశ పాశ్యక్షు కోదండ శర్గం 
ప్ంక్జ మధయ నిషణాణం ప్ంకేరుహ లోచన్యం ప్ర్గం వందే |  
|  ప్ఞ్చపూజ |  
 
ఓం ఐం హా్ం శ్రీం 
ప్రమాననర లహరీ ప్ర చెైత్నయ దీపికా |  
స్వయం ప్రకాశ కిరణా నిత్య వైభ్వ శలినీ  | 1|  
విశుదధ కేవలా ఖణీ స్త్య కాలాత్్ రూపిణీ |  
ఆద్వ మధ్యయనత రహిత్వ మహామాయా విలాసినీ  | 2|  
గుణత్రయ ప్ర్తచేఛతీర స్రవత్త్తవ ప్రకాశినీ |  
స్సతోపుంస్ భావరసికా జగత్ీ ర్గాద్వ లంప్టా  | 3|  
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అశ్యష న్యమరూపాద్వ భేదచేఛద రవిప్రభా |  
అన్యద్వ వాస్న్య రూపా వాస్న్ద్దయత్ ప్రప్ఞ్జచకా  | 4|  
ప్రప్ఞ్చప్ శమ పౌాఢా చర్గచర జగన్యీ |  
స్మస్త జగద్వ ధ్యర్గ స్రవ స్ఞ్జివ న్ద్త్ుీకా  | 5|  
భ్క్త చేచేతో మయాననత సావరో వైభ్వ విభ్రమా |  
స్ర్గవక్రోణ వశయద్వ స్రవక్ర్ దురనధర్గ  | | 6|  
విజా్ఞన ప్రమాననర విద్వయ స్న్యతన సిద్వధద్వ |  
ఆయుర్గర్షగయ సౌభాగయ బలశ్రీకీర్తత భాగయద్వ  | 7|  
ధనధ్యనయ మణీవస్తో భ్ూషాలేప్న మాలయద్వ |  
గృహగాామ మహార్గజయ సాంర్గజయ స్ుఖద్వయినీ  | 8|  
స్పాతఙా్ శకిత స్మూపరణ సారవభౌమ ఫలప్రద్వ |  
బరహ్ విషుణ శివేన్యరోద్వ ప్ద విశాణ నక్షమా  | 9|  
భ్ుకితముకిత మహాభ్కిత విరక్తయ దైవత్ ద్వయినీ |  
నిగరహాను గరహాధయక్ష జ్ఞాన నిరైరవత్ద్వయినీ  | 10|  
ప్రకాయ ప్రవేశద్వ యోగసిద్వధ ప్రద్వయినీ |  
శిషట స్ఞ్జివన పౌాఢా దుషట స్ంహార సిద్వధద్వ  | 11|  
లీలా వినిర్త్త్వనేక్ కోటి బరహా్ణీమణీలా |  
ఏకానేకాతి్కా న్యన్యరూపిణయ ర్గధఙా్నేశవరీ  | 12|  
శివశకితమయీ నిత్య శృఙ్మారైక్ రస్పిరయా |  
త్ుషాట పుషాట ప్ర్తచిఛన్యన నిత్యయౌవన మోహినీ  | 13|  
స్మస్త దేవత్వరూపా స్రవదేవాధ దేవత్వ |  
దేవర్తో పిత్ృ సిద్వధద్వ యోగ్ననీ భైరవాతి్కా  | 14|  
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నిధ సిద్వధ మణీ ముద్వా శసాతోసాతోయుధ భాస్ుర్గ |  
ఛత్ర చామర వాద్వత్ర ప్త్వకావయ జన్యఞ్జచత్వ  | 15|  
హసాతయశవ రథ పాద్వత్వమాత్య స్తన్య స్ుస్తవిత్వ |  
పుర్షహిత్కులాచారయ గురు శిషాయద్వ స్తవిత్వ  | 16|  
స్ుధ్య స్ముదర మధ్యయదయ త్ుీరదురమ నివాసినీ |  
మణి దీవపానతర ప్నాదయ త్కదంబ వనవాసినీ  | 17|  
చిన్యతమణి గృహానతసా ోమణి మణీప్ మధయగా |  
రత్న సింహాస్న ప్నాదయ చిఛవ మఞ్చచధ శయినీ  | 18|  
స్ద్వశివ మహాలిఙా్ మూల స్ంఘటట యోనికా |  
అన్ద్యన్యయలిఙా్ స్ంఘరో క్ణూీ స్ంక్షుబధ మానసా  | 19|  
క్లోదయద్వానుర కాలిన్యయ త్ురయన్యద ప్రంప్ర్గ |  
న్యద్వన్యతననర స్న్ద్రహ స్వయం వయక్తవచోమృత్వ | 20|  
కామర్గజ మహాత్నతో రహసాయచార దక్షిణా |  
మకార ప్ఞ్చకోదూుత్ పౌాఢా న్ద్తలాలస్ స్ునరరీ  | 21|  
శ్రీచక్రర్గజ నిలయా శ్రీవిద్వయ మనతోవిగరహా |  
అఖణీ స్చిచద్వ ననర శివ శక్త్యయక్ రూపిణీ  | 22|  
తిరపుర్గ తిరపుర్ణశనీ మహా తిరపురస్ునరరీ |  
తిరపుర్గ వాస్ రసికా తిరపుర్గ శ్రీస్వరూపిణీ  | 23|  
మహా ప్ద్ వన్యనతసాో శ్రీమతితోపురమాలినీ |  
మహాతిరపుర సిద్వధమాా శ్రీమహా తిరపుర్గమాకా  | 24|  
నవచక్ర క్రమాదేవీ మహాతిరపురభైరవీ |  
శ్రీమాత్వ లలిత్వ బ్దలా ర్గజర్గజ్యశవరీ శివా  | | 25|  
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ఉత్పతిత సిోతి స్ంహార క్రమ చక్ర నివాసినీ |  
అరధమేర్గవత్్ చక్రసాో స్రవలోక్ మహేశవరీ  | 26|  
వలీ్క్ పుర మధయసాో జమూా వన నివాసినీ |  
అరుణాచల శృఙా్సాో వాయఘాలయ నివాసినీ  | 27|  
శ్రీకాలహసిత నిలయా కాశీపుర నివాసినీ |  
శ్రీమత్ైకలాస్ నిలయా ద్వవదశనత మహేశవరీ  | 28|  
శ్రీష్ఠడశనత మధయసాో స్రవ వేద్వనత లక్షిత్వ |  
శురతి స్్ృతి పుర్గణేతి హాసాగమ క్లేశవరీ  | 29|  
భ్ూత్ భౌతిక్ త్న్య్త్ర దేవత్వ పాాణహృన్యీ |  
జీవేశవర బరహ్రూపా శ్రీగుణాఢాయ గుణాతి్కా  | 30|  
అవసాో త్రయ నిరు్కాత వాగరమోమా మహ్మయీ |  
గాయతీర భ్ువనేశనీ దుర్గా కాళాయద్వ రూపిణీ  | 31|  
మత్ీయకూర్ వర్గహాద్వ న్యన్యరూప్ విలాసినీ |  
మహా యోగ్నశవర్గ ర్గధ్యయ మహావీర వరప్రద్వ  | 32|  
సిదేధశవర కులార్గధ్యయ శ్రీమచచరణ వైభ్వా  | ౩౩|  
శ్రీం హ్ాం ఐం ఓం 
 

కూటత్రయేణ షడాఙా్న్యయస్ః |  
భ్ూరుువఃస్ువర్షమతి ద్వగ్నవమోక్ః |  
పునర్గధయనమ్ |  
కుంకుమ ప్ంక్ స్మాభాం అంకుశ పాశ్యక్షు కోదండ శర్గం 
ప్ంక్జ మధయ నిషణాణం ప్ంకేరుహ లోచన్యం ప్ర్గం వందే |  
పునః ప్ఞ్చపూజ్ఞ |  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 170 www.bhaskaraprakasha.com 

|| దేవీ స్ుతతి ||  
గణేశ గరహ నక్షత్ర యోగ్ననీ ర్గశి రూపిణీం  
దేవీం మనతో మయీం నౌమ మాత్ృకామ్ ప్రఠరూపిణీం 
ప్రణమామ మహా దేవీం మాత్ృకామ్ ప్రమేశవరీం 
కాలహలోల హలోలోలల క్లన్యశ మకార్తణీం 
యదక్షరైక్ మాతేరపి స్మీదేధ స్పరధతే నరః|  
రక్షిత్వక్షర్ణయనుర క్నరరప శఙ్కర్గనల విషుణభిః 
యదక్షర శశిజ్యయత్వీి మణిీత్ం భ్ువనత్రయం 
వనేర స్ర్ణవశవరీం దేవీం మహాశ్రీ సిద్వధమాత్ృకావ్ 
యదక్షర మహాస్ూత్ర ప్నాత్మేత్జిగత్రయం 
బరహా్ణాీద్వ క్టాహానతం త్వం వనేర సిదధమాత్ృకాం 
యదేకా దశమాధ్యర్గం బీజం కోణత్రయోదువం 
బరహా్ణాీద్వ క్టాహానతం జగదధ్యయపి దృశయతే 
అక్చాద్వత్టోననదధ ప్యశక్షరవర్తాణీం 
జ్యయషాోంగ బ్దహపాద్వగర మధయసావనత నివాసినీం 
త్వమీక్ర్గక్షర్షద్వధర్గం సార్గత్ సార్గం ప్ర్గంప్ర్గం 
ప్రణమామ మహాదేవీం ప్రమానందరూపిణీం 
అధ్యయపి యసాయ జ్ఞననిత న మన్యగపిదేవత్వః 
కేయం క్సా్ద్ క్వ కేనేతి స్వరూపారూప్ భావన్యం 
వనేరత్వమహమ క్షయాయం క్షకార్గక్షర స్వరూపిణీం 
దేవీం కులక్లోలాలస్ ప్నాలలస్నీతం ప్ర్గం శివాం 
వర్గానుక్రమయోగ్రణ యసాయం మాత్రషటక్ం సిోత్ం 
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వనేర త్వమషటవరా్షత్ో మహాసిదధకేశవరీం 
కామపూరణ జకార్గఖయ శ్రీప్రఠనతర్తనవాసినీం 
చత్ుర్గఙా్ కోశభ్ూత్వం నౌమ శ్రీతిరపుర్గమహం 
ఇతి ద్వవదశభిః శోలక్త్ైః స్తవనం స్రవ సిద్వధక్ృత్ 
దేవాయ స్తవఖనీరూపాయాః స్తవనం త్వ త్ధయత్ః 
భ్ూమౌ స్ఖలిత్ పాద్వన్యం భ్ూమర్ణవావలమానం 
త్వయి జ్ఞత్వప్ర్గధ్యన్యం త్వమేవ శరణం శివే 
 
 
       ***
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స్ప్త శతిలో కారయ సిద్వధ క్త్కైొనిన  స్ంపుటీ క్రణ మంత్రములు 
 
సామూహిక్ శుభ్పాాపితకి 
 
దేవాయ యయా త్త్మదం జగత్ ఆత్్శకాతయ,  
 నిఃశ్యష దేవగణ శకిత స్మూహ మూర్గతయ |  
త్వవమాకామ్ అఖిల దేవ మహర్తో పూజ్ఞయమ్,  
 భ్కాతయ నత్వః,  స్్ విదధ్యత్ు శుభాని సా నః  
 
స్మస్త విద్వయ పాాపితకి,  స్క్ల స్సతోల యందు మాత్ృ భావము కొరకు 
 
విద్వయః స్మసాతస్తవ దేవి భేద్వః,  
 సితోయః స్మసాతః స్క్లా జగత్ుీ |  
త్వయైక్యా పూర్తత్మంబ ఏత్త్,  
కాతే స్ుతతిః స్తవయ ప్ర్గ ప్ర్షకితః  
 
విప్తిత న్యశనమునకు 
 
శరణాగత్ దీన్యరత,  ప్ర్తత్వాణ ప్ర్గయణే |  
స్రవసాయర్తత హర్ణ దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే  
 
ర్షగన్యశనమునకు 
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ర్షగా నశ్యషాన్ అప్హంసి త్ుషాట,  
 రుషాట త్ు కామా స్క్లాన్ అభీషాటన్ |  
త్వవమాశిరత్వన్యం న విప్ననర్గణాం,  
 త్వవమాశిరత్వ హి ఆశరయత్వం ప్రయానిత  
 
విశవవాయపిత విప్త్ుతల న్యశము కొరకు 
 
దేవి ప్రప్న్యనర్తతహర్ణ ప్రస్సద,   
 ప్రస్సద మాత్ర్ జగతో ఽఖిలస్య |  
ప్రస్సద విశ్యవశవర్త పాహి విశవం,   
 త్వమీశవరీ దేవి చర్గ చరస్య 
 
స్మస్త బ్దధ్య నివారణకు 
 
స్రవ బ్దధ్యశు ఘ్నర్గస్ు,  వేదన్య-భ్యర్తరతో ఽపి వా | ౬౫౮|  
స్్రన్ మమ్ైత్చచర్తత్ం,  నర్ష ముచేయత్ స్ఙ్కటాత్ |  
 
 
బ్దధ్య నివృతితకి ధనపుతా్వద్వ పాాపితకి   
 
స్రవబ్దధ్య వినిరు్కోత,  ధన ధ్యనయ స్మనివత్ః |  
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మనుష్ఠయ మత్ ప్రసాదేన,  భ్విషయతి న స్ంశయః | ౬౪౩|  
 
బ్దధ్యశంతి కొరకు 
 
స్రవబ్దధ్య ప్రశమనం,  త్ైోలోక్యసాయ-ఖిలేశవర్త |  
ఏవమేవ త్వయాకారయమ్,  అస్్ద్ వైర్త విన్యశనమ్ 
 
ప్రస్ననత్వ పాాపిత కొరకు 
 
ప్రణత్వన్యం ప్రస్సద త్వం,  దేవి విశవర్తత హార్తణి |  
త్ైోలోక్య వాసిన్య మీడ్గయ,  లోకాన్యం వరద్వ భ్వ  
 
స్క్ల శుభ్ములకు 
 
స్రవ మఙా్ళ మాఙా్ళేయ,  శివే స్ర్గవరో సాధకే |  
శరణేయ తిరయంబకే గ్రీ న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే  
 
స్వరాము మర్తయు ముకిత కొరకు 
 
స్రవస్య బుద్వధ రూపేణ,  జనస్య హృద్వ స్ంసోితే |  
స్వర్గాప్ వరాదే దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే 
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స్వరా మోక్ష పాాపితకి 
 
స్రవ భ్ూత్వ యద్వ దేవీ,  భ్ుకిత ముకితప్రద్వయినీ |  
త్వం స్ుతత్వ,  స్ుతత్యే కా వా భ్వనుత ప్రమోక్తయః  
 
మోక్ష పాాపితకి 
 
త్వం వైషణవీ శకిత రననత వీర్గయ,   
 విశవస్య బీజం ప్రమాసి మాయా |  
స్మో్హిత్ం దేవిస్మస్త మేత్త్,   
 త్వం వై ప్రస్న్యన భ్ువి ముకితహేత్ుః | | ౫౮౦|  
 
వివిద ఉప్దరవము లనుండ్గ రక్షణ కొరకు  
 
రక్షంసి యతోాగరవిషాశచ న్యగా,  
 యత్వారయో దస్ుయ బలాని యత్ర |  
దవానలో యత్ర త్థాబిధ మధేయ,  
 త్త్ర సిోత్వ త్వం ప్ర్తపాసి విశవమ్ | ౬౦౭|  
 
విప్తిత న్యశనమునకు శుభ్ పాాపితకి 
 
క్ర్షత్ు సా నః,  శుభ్హేత్ు రీశవరీ 
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శుభాని భ్ద్వాణి,  అభిహనుత చాప్దః | ౩౪౦|  
 
స్మస్త కారయ సిద్వరకి 
 
నమో దేవైయ,  మహాదేవైయ,  శివాయై స్త్త్ం నమః|  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై,  నియత్వః ప్రణత్వః స్్-త్వం | ౨౬౮|  
 
స్ులక్షణ యగు ప్తిన లాభ్మునకు 
 
భార్గయం మన్ద్రమాం దేహి మన్ద్వృత్వతనుసార్తణీం|  
త్వర్తణీం దురా స్ంసార సాగరస్య కులోదువామ్ |   
 
భ్ుకిత ముకిత పాాపితకి 
 
విధేహి దేవి క్లాయణం విధేహి విపులాం శిరయం |  
రూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి | ౧౪|  
 
 
 
***  


