
േദവീ	മഹാ മ്	ദുര്ഗാ	സപ്തശതി	അഷ്ടേമാഽധ ായഃ

ര ബീജവേധാ	നാമ	അഷ്ടേമാധ ായ	||

ധ ാനം
അരുണാം	കരുണാ	തരംഗിതാ ീം	ധൃതപാശാംകുശ	പുഷ്പബാണചാപാമ്	|
അണിമാധിഭിരാവൃതാം	മയൂൈഖ	രഹമിേത വ	വിഭാവേയ	ഭവാനീമ്	||

ഋഷിരുവാച	||1||

ചംേഡ	ച	നിഹേത	ൈദേത 	മുംേഡ	ച	വിനിപാതിേത	|
ബഹുേളഷു	ച	ൈസേനഷു	 യിേതഷ സുേരശ രഃ	||	2	||

തതഃ	േകാപപരാധീനേചതാഃ	ശുംഭഃ	പതാപവാന്	|
ഉേദ ാഗം	സര 	ൈസന ാനാം	ൈദത ാനാമാദിേദശ	ഹ	||3||	

അദ 	സര 	ബൈലര്ൈദത ാഃ	ഷഡശീതിരുദായുധാഃ	|
കംബൂനാം	ചതുരശീതിര്നിര ാംതു	സബൈലര ൃതാഃ	||4||	

േകാടിവീര ാണി	പംചാശദസുരാണാം	കുലാനി	ൈവ	|
ശതം	കുലാനി	െധൗ മാണാം	നിര്ഗ ംതു	മമാ യാ	||5||	

കാലകാ	െദൗര്ഹൃദാ	െമൗര ാഃ	കാളിേകയാസ്തഥാസുരാഃ	|
യു ായ	സ ാ	നിര ാംതു	ആ യാ	ത രിതാ	മമ	||6||	

ഇത ാ ാപ ാസുരാപതിഃ	ശുംേഭാ	ൈഭരവശാസനഃ	|
നിര്ജഗാമ	മഹാൈസനസഹസ്ൈതര്ഭഹുഭിര ൃതഃ	||7||

ആയാംതം	ചംഡികാ	ദൃഷ്ട ാ	തൈ ന മതിഭീഷണമ്	|
ജ ാസൈനഃ	പൂരയാമാസ	ധരണീഗഗനാംതരമ്	||8||	

തതഃസിംെഹാ	മഹാനാദമതീവ	കൃതവാ ൃപ	|
ഘംടാസ േനന	താ ാദാനംബികാ	േചാപബൃംഹയത്	||9||	

ധനുര്ജ ാസിംഹഘംടാനാം	നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ	|
നിനാൈദര്ഭീഷൈണഃ	കാളീ	ജിേഗ 	വിസ്താരിതാനനാ	||10||	

തം	നിനാദമുപശുത 	ൈദത 	ൈസൈന തുര്ദിശമ്	|
േദവീ	സിംഹസ്തഥാ	കാളീ	സേരാൈഷഃ	പരിവാരിതാഃ||11||	

ഏതസ്മി ംതേര	ഭൂപ	വിനാശായ	സുരദ ിഷാമ്	|
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ഭവായാമരസിംഹനാമതിവീര ബലാന ിതാഃ	||12||

ബേ ശഗുഹവിഷ്ണൂനാം	തേഥം ദസ 	ച	ശ യഃ	|
ശരീേരേഭ ാവിനിഷ് കമ 	തദൂൈപ ംഡികാം	യയുഃ	||13||

യസ 	േദവസ 	യ ദൂപം	യഥാ	ഭൂഷണവാഹനമ്	|
തദ േദവ	ഹി	ത ിരസുരാേന ാ ുമായെമൗ	||14||

ഹംസയു വിമാനാേ ഗ	സാ സൂതക	മംഡലുഃ	|
ആയാതാ	ബ ണഃ	ശ ിബ ാണീ	ത ഭിധീയേത	||15||

മേഹശ രീ	വൃഷാരൂഢാ	തിശൂലവരധാരിണീ	|
മഹാഹിവലയാ	പാപ്താചം ദേരഖാവിഭൂഷണാ	||16||

െകൗമാരീ	ശ ിഹസ്താ	ച	മയൂരവരവാഹനാ	|
േയാ ുമഭ ായെയൗ	ൈദത ാനംബികാ	ഗുഹരൂപിണീ	||17||

തൈഥവ	ൈവഷ്ണവീ	ശ ിര്ഗരുേഡാപരി	സം ിതാ	|
ശംഖചകഗധാശാംഖര്	ഖഡ്ഗഹസ്താഭ ുപായെയൗ	||18||

യ വാരാഹമതുലം	രൂപം	യാ	ഭി ഭേതാ	ഹേരഃ	|
ശ ിഃ	സാപ ായെയൗ	തത	വാരാഹീം	ബി ഭതീ	തനുമ്	||19||

നാരസിംഹീ	നൃസിംഹസ 	ബി ഭതീ	സദൃശം	വപുഃ	|
പാപ്താ	തത	സടാേ പ ിപ്തന ത	സംഹതിഃ	||20||

വജ	ഹസ്താ	തൈഥൈവം ദീ	ഗജരാേജാ	പരി ിതാ	|
പാപ്താ	സഹസ	നയനാ	യഥാ	ശകസ്തൈഥവ	സാ	||21||

തതഃ	പരിവൃ സ്താഭിരീശാേനാ	േദവ	ശ ിഭിഃ	|
ഹന ംതാമസുരാഃ	ശീഘം	മമ	പീത ാഹ	ചംഡികാം	||22||

തേതാ	േദവീ	ശരീരാ ു	വിനിഷ് കാംതാതിഭീഷണാ	|
ചംഡികാ	ശ ിരത ു ഗാ	ശിവാശതനിനാദിനീ	||23||

സാ	ചാഹ	ധൂ മജടിലം	ഈശാനമപരാജിതാ	|
ദൂതത ം	ഗ 	ഭഗവന്	പാര്ശ ം	ശുംഭനിശുംഭേയാഃ	||24||

ബൂഹി	ശുംഭം	നിശുംഭം	ച	ദാനവാവതിഗര ിെതൗ	|
േയ	ചാേന 	ദാനവാസ്തത	യു ായ	സമുപ ിതാഃ	||25||

ൈതേലാക മിംേ ദാ	ലഭതാം	േദവാഃ	സംതു	ഹവിര്ഭുജഃ	|
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യൂയം	പയാത	പാതാളം	യദി	ജീവിതുമി ഥ	||26||

ബലാവേലപാദഥ	േചദ്ഭവംേതാ	യു കാം ിണഃ	|
തദാ	ഗ ത	തൃപ ംതു	മ ിവാഃ	പിശിേതന	വഃ	||27||

യേതാ	നിയുേ ാ	െദൗേത ന	തയാ	േദവ ാ	ശിവഃ	സയമ്	|
ശിവദൂതീതി	േലാേകഽസ്മിംസ്തതഃ	സാ	ഖ ാതി	മാഗതാ	||28||

േതഽപി	ശുത ാ	വേചാ	േദവ ാഃ	ശര ാഖ ാതം	മഹാസുരാഃ	|
അമര്ഷാപൂരിതാ	ജ ുര ത	കാത ായനീ	 ിതാ	||29||

തതഃ	പഥമേമവാേ ഗ	ശരശ ൃഷ്ടിവൃഷ്ടിഭിഃ	|
വവര്ഷുരു താമര്ഷാഃ	സ്താം	േദവീമമരാരയഃ	||30||

സാ	ച	താന്	പഹിതാന്	ബാണാന്	ംഛൂലശ ിപരശ ധാന്	|
ചിേ ദ	ലീലയാധ്മാതധനുര്മുൈ ര്മേഹഷുഭിഃ	||31||

തസ ാഗതസ്തഥാ	കാളീ	ശൂലപാതവിദാരിതാന്	|
ഖട ാംഗേപാഥിതാം ാരീന്കുര ംതീ	വ ചര ദാ	||32||

കമംഡലുജലാേ പഹതവീര ാന്	ഹെതൗജസഃ	|
ബ ാണീ	ചാകേരാ തൂേന ന	േയന	സ്മ	ധാവതി	||33||

മാേഹശ രീ	തിശൂേലന	തഥാ	ചേകണ	ൈവഷ്ണവീ	|
ൈദത ാങ്ജഘാന	െകൗമാരീ	തഥാ	ശത ാതി	േകാപനാ	||34||

ഐംദീ	കുലിശപാേതന	ശതേശാ	ൈദത ദാനവാഃ	|
േപതുര ിദാരിതാഃ	പൃഥ ാം	രുധിെരൗഘപവര്ഷിണഃ	||35||

തുംഡപഹാരവിധസ്താ	ദംഷ് ടാ	ഗ ത	വ സഃ	|
വാരാഹമൂര്ത ാ	ന പതം േകണ	ച	വിദാരിതാഃ	||36||

നൈഖര ിദാരിതാം ാന ാന്	ഭ യംതീ	മഹാസുരാന്	|
നാരസിംഹീ	ചചാരാെജൗ	നാദാ	പൂര്ണദിഗംബരാ	||37||

ചംഡാ ഹാൈസരസുരാഃ	ശിവദൂത ഭിദൂഷിതാഃ	|
േപതുഃ	പൃഥിവ ാം	പതിതാംസ്താം ഖാദാഥ	സാ	തദാ	||38||

ഇതി	മാതൃ	ഗണം	കു ം	മര്ദ	യംതം	മഹാസുരാന്	|
ദൃഷ്ട ാഭ ുപാൈയര ിവിൈധര്േനശുര്േദവാരിൈസനികാഃ	||39||

പലായനപരാംദൃഷ്ട ാ	ൈദത ാ ാതൃഗണാര്ദിതാന്	|
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േയാ ുമഭ ായെയൗ	കുേ ാ	ര ബീേജാ	മഹാസുരഃ	||40||

ര ബിംദുര ദാ	ഭൂെമൗ	പതതസ 	ശരീരതഃ	|
സമുത്പതതി	േമദിന ാം	തത് പമാേണാ	മഹാസുരഃ	||41||

യുയുേധ	സ	ഗദാപാണിരിം ദശ ാ	മഹാസുരഃ	|
തതൈ ം ദീ	സവേജണ	ര ബീജമതാഡയത്	||42||

കുലിേശനാഹതസ ാശു	ബഹു	സുസാവ	േശാണിതമ്	|
സമു ുസ്തേതാ	േയാധാസ്ത ദപാസ്തത്പരാകമാഃ	||43||

യാവംതഃ	പതിതാസ്തസ 	ശരീരാ ദ ബിംദവഃ	|
താവംതഃ	പുരുഷാ	ജാതാഃ	സ്തദ ീര ബലവി കമാഃ	||44||

േത	ചാപി	യുയുധുസ്തത	പുരുഷാ	ര 	സംഭവാഃ	|
സമം	മാതൃഭിരത ു ഗശസ്തപാതാതിഭീഷണം	||45||

പുന 	വജ	പാേതന	 ത	മശ 	ശിേരാ	യദാ	|
വവാഹ	ര ം	പുരുഷാസ്തേതാ	ജാതാഃ	സഹസശഃ	||46||

ൈവഷ്ണവീ	സമേര	ൈചനം	ചേകണാഭിജഘാന	ഹ	|
ഗദയാ	താഡയാമാസ	ഐംദീ	തമസുേരശ രമ്||47||

ൈവഷ്ണവീ	ചകഭി സ 	രുധിരസാവ	സംഭൈവഃ	|
സഹസേശാ	ജഗദ ാപ്തം	തത് പമാൈണര്മഹാസുൈരഃ	||48||

ശ ാ	ജഘാന	െകൗമാരീ	വാരാഹീ	ച	തഥാസിനാ	|
മാേഹശ രീ	തിശൂേലന	ര ബീജം	മഹാസുരമ്	||49||

സ	ചാപി	ഗദയാ	ൈദത ഃ	സര ാ	ഏവാഹനത്	പൃഥക്	|
മാത ഃ	േകാപസമാവിഷ്േടാ	ര ബീേജാ	മഹാസുരഃ	||50||

തസ ാഹതസ 	ബഹുധാ	ശ ിശൂലാദി	ഭിര്ഭുവിഃ	|	
പപാത	േയാ	ൈവ	രെ ൗഘസ്േതനാസംചതേശാഽസുരാഃ	||51||

ൈത ാസുരാസൃക്സംഭൂൈതരസുൈരഃ	സകലം	ജഗത്	|
വ ാപ്തമാസീ േതാ	േദവാ	ഭയമാജ ുരു മമ്	||52||

താന്	വിഷ ാ	ന്	സുരാന്	ദൃഷ്ട ാ	ചംഡികാ	പാഹസത രം	|
ഉവാച	കാളീം	ചാമുംേഡ	വിസ്തീര്ണം	വദനം	കുരു	||53||

മ സ് തപാതസംഭൂതാന്	ര ബിംദൂന്	മഹാസുരാന്	|
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ര ബിംേദാഃ	പതീ 	ത ം	വേ ണാേനന	േവഗിനാ	||54||

ഭ യംതീ	ചര	രേണാ	തദുത്പ ാ ഹാസുരാന്	|
ഏവേമഷ	 യം	ൈദത ഃ	േ ണ	രേ ാ	ഗമിഷ തി	||55||

ഭ 	മാണാ	സ്ത യാ	േചാ ഗാ	ന	േചാത്പ ംതി	ചാപേര	|
ഇത ു ാ	താം	തേതാ	േദവീ	ശൂേലനാഭിജഘാന	തമ്	||56||

മുേഖന	കാളീ	ജഗൃേഹ	ര ബീജസ 	േശാണിതമ്	|
തേതാഽസാവാജഘാനാഥ	ഗദയാ	തത	ചംഡികാം	||57||

ന	ചാസ ാ	േവദനാം	ചേക	ഗദാപാേതാഽ ികാമപി	|
തസ ാഹതസ 	േദഹാ ു	ബഹു	സുസാവ	േശാണിതമ്	||58||

യതസ്തതസ്തദ േ ണ	ചാമുംഡാ	സംപതീ തി	|
മുേഖ	സമുദ്ഗതാ	േയഽസ ാ	ര പാതാ ഹാസുരാഃ	||59||

താം ഖാദാഥ	ചാമുംഡാ	പെപൗ	തസ 	ച	േശാണിതമ്	||60||

േദവീ	ശൂേലന	വേ ജണ	ബാൈണരസിഭിര്	ഋഷ്ടിഭിഃ	|
ജഘാന	ര ബീജം	തം	ചാമുംഡാ	പീത	േശാണിതമ്	||61||

സ	പപാത	മഹീപൃഷ്േഠ	ശസ്തസംഘസമാഹതഃ	|
നീര 	മഹീപാല	ര ബീേജാ	മഹാസുരഃ	||62||

തതസ്േത	ഹര്ഷ	മതുലം	അവാപുസ് തിദശാ	നൃപ	|
േതഷാം	മാതൃഗേണാ	ജാേതാ	നനര്താസൃംംഗമേദാ തഃ	||63||

||	സസ്തി	ശീ	മാര്കംേഡയ	പുരാേണ	സാവര്നിേക	മന ംതേര	േദവി	മഹേ 	ര ബീജവേധാനാമ

അഷ്ടേമാധ ായ	സമാപ്തം	||

ആഹുതി
ഓം	ജയംതീ	സാംഗാൈയ	സശ ികാൈയ	സപരിവാരാൈയ	സവാഹനാൈയ	ര ാൈ 	അഷ്ടമാതൃ
സഹിതാൈയ	മഹാഹുതിം	സമര്പയാമി	നമഃ	സ ാഹാ	||
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