
േദവീ	മഹാ മ്	ദുര്ഗാ	സപ്തശതി	ഏകാദേശാഽധ ായഃ

നാരായണീസ്തുതിര്നാമ	ഏകാദേശാഽധ ായഃ	||

ധ ാനം
ഓം	ബാലാര്കവിദ ുതിം	ഇംദുകിരീടാം	തുംഗകുചാം	നയനതയയു ാമ്	|
സ്േമരമുഖീം	വരദാംകുശപാശഭീതികരാം	പഭേജ	ഭുവേനശീമ്	||

ഋഷിരുവാച||1||

േദവ ാ	ഹേത	തത	മഹാസുേരംേ ദ
േസം ദാഃ	സുരാ	വ ിപുേരാഗമാസ്താമ്|
കാത ായനീം	തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാ-
ദ ികാസിവ ാബ്ജ	വികാസിതാശാഃ	||	2	||

േദവി	പപ ാര്തിഹേര	പസീദ
പസീദ	മാതര്ജഗേതാഽഭിലസ |
പസീദവിേശ ശ രി	പാഹിവിശ ം
ത മീശ രീ	േദവി	ചരാചരസ 	||3||	

ആധാര	ഭൂതാ	ജഗതസ്ത േമകാ
മഹീസ രൂേപണ	യതഃ	 ിതാസി
അപാം	സ രൂപ	 ിതയാ	തൈയത
ദാപ ായേത	കൃ ്നമലംഘ 	വീേര 	||4||	

ത ം	ൈവഷ്ണവീശ ിരനംതവീര ാ

വിശസ 	ബീജം	പരമാസി	മായാ|
സേ ാഹിതം	േദവിസമസ്ത	േമതത്-
ം	ൈവ	പസ ാ	ഭുവി	മു ിേഹതുഃ	||5||	

വിദ ാഃ	സമസ്താസ്തവ	േദവി	േഭദാഃ|
സ്തിയഃ	സമസ്താഃ	സകലാ	ജഗ ു|
തൈയകയാ	പൂരിതമംബൈയതത്
കാേത	സ്തുതിഃ	സ്തവ പരാപേരാ ിഃ	||6||	

സര 	ഭൂതാ	യദാ	േദവീ	ഭു ി	മു ി പദായിനീ|
ത ം	സ്തുതാ	സ്തുതേയ	കാ	വാ	ഭവംതു	പരേമാ യഃ	||7||	

സരസ 	ബു ിരൂേപണ	ജനസ 	ഹൃദി	സം ിേത|
സ ര്ഗാപവര്ഗേദ	േദവി	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത	||8||	
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കലാകാഷ്ഠാദിരൂേപണ	പരിണാമ	പദായിനി|
വിശ േസ ാപരെതൗ	ശേ 	നാരായണി	നേമാസ്തുേത	||9||	

സര 	മംഗള	മാംഗേള 	ശിേവ	സര ാര്ഥ	സാധിേക|
ശരേണ 	തയംബേക	െഗൗരീ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത	||10||	

സൃഷ്ടി ിതിവിനാശാനാം	ശ ിഭൂേത	സനാതനി|
ഗുണാശേയ	ഗുണമേയ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത	||11||	

ശരണാഗത	ദീനാര്ത	പരി താണപരായേണ|
സരസ ാര്തിഹേര	േദവി	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത	||12||

ഹംസയു 	വിമാനേ 	ബ ാണീ	രൂപധാരിണീ|
െകൗശാംഭഃ	 രിേക	േദവി	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||13||

തിശൂലചം ദാഹിധേര	മഹാവൃഷഭവാഹിനി|
മാേഹശ രീ	സ രൂേപണ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||14||

മയൂര	കു ുടവൃേത	മഹാശ ിധേരഽനേഘ|
െകൗമാരീരൂപസം ാേന	നാരായണി	നേമാസ്തുേത||15||

ശംഖചകഗദാശാരംഗഗൃഹീതപരമായുേധ|
പസീദ	ൈവഷ്ണവീരൂേപനാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||16||

ഗൃഹീേതാ ഗമഹാചേക	ദംഷ്േ താ ൃതവസുംധേര|
വരാഹരൂപിണി	ശിേവ	നാരായണി	നേമാസ്തുേത||17||

നൃസിംഹരൂേപേണാേ ഗണ	ഹംതും	ൈദത ാന്	കൃേതാദ േമ|
ൈതേലാക താണസഹിേത	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||18||

കിരീടിനി	മഹാവേ ജ	സഹസനയേനാ േല|
വൃതപാണഹാേര	ൈചം ദി	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||19||

ശിവദൂതീസ രൂേപണ	ഹതൈദത 	മഹാബേല|
േഘാരരൂേപ	മഹാരാേവ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||20||

ദംഷ് താകരാള	വദേന	ശിേരാമാലാവിഭൂഷേണ|
ചാമുംേഡ	മുംഡമഥേന	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||21||

ല ്മീ	ലേ 	മഹാവിേധ 	ശേ 	പുഷ്ടി	സ േധ	ധുേവ|
മഹാരാതി	മഹാമാേയ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||22||
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േമേധ	സരസതി	വേര	ഭൂതി	ബാഭവി	താമസി|
നിയേത	ത ം	പസീേദേശ	നാരായണി	നേമാഽസ്തുേത||23||

സരസ രൂേപ	സേര േശ	സര ശ ിസമന ിേത|
ഭേയഭസ് താഹി	േനാ	േദവി	ദുര്േഗ	േദവി	നേമാഽസ്തുേത||24||

ഏതേ 	വദനം	െസൗമ ം	േലാചനതയഭൂഷിതമ്|
പാതു	നഃ	സര ഭൂേതഭ ഃ	കാത ായിനി	നേമാഽസ്തുേത||25||

ജ ാലാകരാളമത ു ഗമേശഷാസുരസൂദനമ്|
തിശൂലം	പാതു	േനാ	ഭീതിര്ഭ ദകാലി	നേമാഽസ്തുേത||26||

ഹിനസ്തി	ൈദത േതജാംസി	സ േനനാപൂര 	യാ	ജഗത്|
സാ	ഘംടാ	പാതു	േനാ	േദവി	പാേപേഭ ാ	നഃ	സുതാനിവ||27||

അസുരാസൃഗസാപംകചര്ചിതസ്േത	കേരാജ ലഃ|
ശുഭായ	ഖഡ്േഗാ	ഭവതു	ചംഡിേക	ത ാം	നതാ	വയമ്||28||

േരാഗാനേശഷാനപഹംസി	തുഷ്ടാ
രുഷ്ടാ	തു	കാമാ	സകലാനഭീഷ്ടാന്
ത ാമാശിതാനാം	ന	വിപ രാണാം|
ത ാമാശിതാ	ശയതാം	പയാംതി||29||

ഏതത്കൃതം	യത്കദനം	തയാദ
ദര്മദ ിഷാം	േദവി	മഹാസുരാണാമ്|
രൂൈപരേനൈകര്ഭഹുധാ മൂര്തിം

കൃത ാംഭിേക	തത് പകേരാതി	കാന ാ||30||

വിദ ാസു	ശാസ്േ തഷു	വിേവക	ദീേപ
ഷ ാേദ ഷു	വാേക ഷു	ച	കാ	ത ദന ാ
മമത ഗര്േതഽതി	മഹാംധകാേര
വി ഭാമയേത തദതീവ	വിശ മ്||31||

ര ാംസി	യേതാ	ഗവിഷാ 	നാഗാ
യതാരേയാ	ദസ ുബലാനി	യത|
ദവാനേലാ	യത	തഥാബ്ധിമേധ
തത	 ിതാ	ത ം	പരിപാസി	വിശ മ്||32||

വിേശ ശ രി	ത ം	പരിപാസി	വിശ ം
വിശ ാ ികാ	ധാരയസീതി	വിശ മ്|
വിേശ ശവംധ ാ	ഭവതീ	ഭവംതി
വിശ ാശയാ	േയത യി	ഭ ിന മാഃ||33||

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


േദവി	പസീദ	പരിപാലയ	േനാഽരി
ഭീേതര്നിത ം	യഥാസുരവദാദധുൈനവ	സദ ഃ|
പാപാനി	സര 	ജഗതാം	പശമം	നയാശു
ഉത്പാതപാകജനിതാം 	മേഹാപസര്ഗാന്||34||

പണതാനാം	പസീദ	ത ം	േദവി	വിശ ാര്തി	ഹാരിണി|
ൈതേലാക വാസിനാമീേഡ 	േലാകാനാം	വരദാ	ഭവ||35||

േദവ ുവാച||36||

വരദാഹം	സുരഗണാ	പരം	യ നേസ ഥ|
തം	വൃണുധ ം	പയ ാമി	ജഗതാമുപകാരകമ്||37||

േദവാ	ഊചുഃ||38||

സരബാധാ	പശമനം	ൈതേലാകസ ാഖിേലശ രി|
ഏവേമവ	തയാകാര 	മസ്മൈദ രി	വിനാശനമ്||39||

േദവ ുവാച||40||

ൈവവസ േതഽംതേര	പാപ്േത	അഷ്ടാവിംശതിേമ	യുേഗ|
ശുംേഭാ	നിശുംഭൈ വാന ാവുത്പേ േത	മഹാസുെരൗ||41||

നംദേഗാപഗൃേഹ	ജാതാ	യേശാദാഗര്ഭ	സംഭവാ|
തതസ്െതൗനാശയിഷ ാമി	വിംധ ാചലനിവാസിനീ||42||

പുനരപ തിെരൗേ ദണ	രൂേപണ	പൃഥിവീതേല|
അവതീര 	ഹവിഷ ാമി	ൈവപചി ാംസ്തു	ദാനവാന്||43||

ഭ 	യംത ാ 	താനു ഗാന്	ൈവപചി ാന്	മഹാസുരാന്|
ര ദംതാ	ഭവിഷ ംതി	ദാഡിമീകുസുേമാപമാഃ||44||

തേതാ	മാം	േദവതാഃ	സ ര്േഗ	മര്ത േലാേക	ച	മാനവാഃ|
സ്തുവംേതാ	വ ാഹരിഷ ംതി	സതതം	ര ദംതികാമ്||45||

ഭൂയ 	ശതവാര്ഷിക ാം	അനാവൃഷ്ട ാമനംഭസി|
മുനിഭിഃ	സംസ്തുതാ	ഭൂെമൗ	സംഭവിഷ ാമ േയാനിജാ||46||

തതഃ	ശേതന	േനതാണാം	നിരീ ിഷ ാമ ഹം	മുനീന്
കീര്തിയിഷ ംതി	മനുജാഃ	ശതാ ീമിതി	മാം	തതഃ||47||
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തേതാഽ	ഹമഖിലം	േലാകമാ േദഹസമുദ്ഭൈവഃ|
ഭരിഷ ാമി	സുരാഃ	ശാൈകരാവൃഷ്േടഃ	പാണ	ധാരൈകഃ||48||

ശാകംഭരീതി	വിഖ ാതിം	തദാ	യാസ ാമ ഹം	ഭുവി|
തൈതവ	ച	വധിഷ ാമി	ദുര്ഗമാഖ ം	മഹാസുരമ്||49||

ദുര്ഗാേദവീതി	വിഖ ാതം	തേ 	നാമ	ഭവിഷ തി|
പുന ാഹം	യദാഭീമം	രൂപം	കൃത ാ	ഹിമാചേല||50||

ര ാംസി	 യയിഷ ാമി	മുനീനാം	താണ	കാരണാത്|
തദാ	മാം	മുനയഃ	സേര 	സ്േതാഷ ംത ാന	 മമൂര്തയഃ||51||

ഭീമാേദവീതി	വിഖ ാതം	തേ 	നാമ	ഭവിഷ തി|
യദാരുണാഖ സ്ൈതെലാേക 	മഹാബാധാം	കരിഷ തി||52||

തദാഹം	 ഭാമരം	രൂപം	കൃത ാസജ്േഖ യഷട്പദമ്|
ൈതേലാകസ 	ഹിതാര്ഥായ	വധിഷ ാമി	മഹാസുരമ്||53||

ഭാമരീതിച	മാം	േലാകാ	സ്തദാസ്േതാഷ ംതി	സരതഃ|
ഇ ം	യദാ	യദാ	ബാധാ	ദാനേവാ ാ	ഭവിഷ തി||54||

തദാ	തദാവതീര ാഹം	കരിഷ ാമ രിസം യമ്	||55||

||	സസ്തി	ശീ	മാര്കംേഡയ	പുരാേണ	സാവര്നിേക	മന ംതേര	േദവി	മഹേ 	നാരായണീസ്തുതിര്നാമ
ഏകാദേശാഽധ ായഃ	സമാപ്തം	||

ആഹുതി
ഓം	 ീം	ജയംതീ	സാംഗാൈയ	സശ ികാൈയ	സപരിവാരാൈയ	സവാഹനാൈയ
ല ്മീബീജാധിഷ്താൈയ	ഗരുഡവാഹൈന 	നാരയണീ	േദൈവ -മഹാഹുതിം	സമര്പയാമി	നമഃ	സ ാഹാ	||
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