శ్రీ దేవీ ఖడ్గ భాలా స్తో త్రం
శ్రం కహరహనన గరభితానల శిఖాం స్ ౌః క్లం కలాం బిబరతం |
స్ ఴరహణంఫయధారభణం ఴయష఼ధా ధౌతాం త్రరనేతరరజ్వలాం ||
ఴందే ుషో క నుహవ భంకువ ధరహం షగభిఴతా భుజ్వలాం |
తావం గౌరం త్రరురహం రహత్యకఱ ం శ్రీచకీ షంఙారభణం ||
అషయశ్రీ వుద్ధ వకతో భహా భాలా భంత్రషయ | ఉవ్ో ందరరమాధరష్ా హయ ఴయుణాదరత్య ఋఴౌః | దైవీ గహమతర చనద ౌః |
స్హత్రవక కకహయ బట్టాయక ఠవిత్ కహమేవవరహంక నిలమా భహాకహమేవవర శ్రీ లలితా బట్టారభకహ దేఴతా |
ఐం బీజ్ం | క్లం వకతోౌః | స్ ౌః క్లకం | భభ షరహవబూశఠ ఖడ్గ వధయరథి జ్్ వినియోగౌః || (భభలభంతేరణ శడ్ంగనాయషం కురహయత్)

ధాయనం
తాద్ావం ఖడ్గ భాత్ర ఏఴ సషో వితే న లై | అష్హాద్వ భహాదవవ స్హభాాకహో బవిశయత్ర ||
ఆయకహోభటబృతేరణాభయుణిభ ఴషనాం యత్నతాట్ంక యభాయం |
సస్హోజ్ౌ షస నుహళహంకువ భద్న ధన఼స్హసమకర
ై వష఼పయంతం ||
ఆనోత్ో ్ంగ ఴక్షోయుస కలవ లుట్తాోయ హారోజ్వలాంగం |
ధాయయే ద్ంఫో యుసస్హో భయుణి భఴషనా బౄవవరం బౄవవరహణామ్ ||
లబృతాయదర ంచూజ్ ం కురహయత్ | మథావకతో భభలభంత్రం జ్్త్ ||
ఓం ఐం శ్రం శ్రీం ఐం క్లం స్ ౌః |
ఓం నభవో ిుయష఼ంద్ర సాద్మదేవి శిరోదేవి శిఖాదేవి కఴచదేవి నేత్రదవి
ే అషో ిదేవి
కహమేవవరభ బగభాలిని నిత్యకతలనేన ఫేయుండే ఴశననలహవని భహాఴజ్థరవవరభ శిఴద్ఽత్ర
త్వరభతే కులష఼ంద్రభ నితేయ నీలతాకథ విజ్యే షయవభంగఱే జ్ వలాభాలిని
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చితేర భహానితేయ యమేవవయ యమేవవరభ బృతేరవభయ ఉడడీ వభయ చరహయనాథభయ
లోనుహభుదారభయ అగషో యభయ కహలతాషభయ ధరహాఙాయభయ భుకో కథశ్రవవయభయ
దవకలానాథభయ విశ్
ణ దేఴభయ రభటకయదేఴభయ తేజ్ోభయ భనోజ్దేఴభయ
కలాయణదేఴభయ లహష఼దేఴభయ యత్నదేఴభయ శ్రీరహభానంద్భయ
అణిభావదధ ే లఘనభావదధ ే గరభభావదధ ే భశనభావదధ ే ఈశిత్వవదధ ే శిత్వవదధ ే నుహరకహభయవదధ ే
బుకతోవదధ ే ఇఙాావదధ ే నుహరో వదధ ే షయవకహభవదధ ే ఫటరశ్ా భశేవవర కౌభారభ లైశణవి లహరహశన భాశేందవర
ఙాభుండే భహాలక్షమా షయవషంక్షోబుణి షయవవిదారవిణి షరహవకరభిణి షయవఴవంకరభ షరోవనాాదరని
షయవభహాంకుళే షయవఖథచరభ షయవబీజ్థ షయవయోనే షయవత్రరఖండే తల
ైి ోకయమోసన చకీస్హవబృని
రకట్యోగభని కహభాకరభిణి ఫుదాధయకరభిణి అసంకహరహకరభిణి వఫటదకరభిణి షరహికరభిణి యూనుహకరభిణి
యస్హకరభిణి గంధాకరభిణి చితాోకరభిణి ధైరహయకరభిణి షాాతాయకరభిణి నాభాకరభిణి బీజ్ కరభిణి
ఆతాాకరభిణి అభాతాకరభిణి వరరహకరభిణి షరహవళహరభూయక చకీస్హవబృని గుో యోగభని
అనంగకుష఼మే అనంగమేఖలే అనంగభద్నే అనంగభద్నాత్్రథ అనంగరథఖథ అనంగలేగభని అనంగహకుళే
అనంగభాలిని షయవషంక్షోబణ చకీస్హవబృని గుో త్య యోగభని షయవ షంక్షోబుణి షయవవిదారవిణి షరహవకరభిణి
షరహవహాలదరని షయవషమోాశనని షయవషి ంబుని షయవజ్ాంబుణి షయవఴవంకరభ షయవఖండమని
షరోవనాాదరని షరహవయి స్హధరకథ షయవషంత్రో ూరభణి షయవభంత్రభయ షయవద్వంద్వక్షమంకరభ
షయవస్ భటగయదామక చకీస్హవబృని షంరదామయోగభని షయవవధ్ధ 
ర రదే షయవషంత్్రదే షయవరమంకరభ
షయవభంగళకహరభణి షయవకహభరదే షయవద఼్ౌఃఖవిమోచని షయవభాత్్యరవభని షయవవిఘననిలహరభణి
షరహవంగష఼ంద్రభ షయవస్ భటగయదాయని షరహవయి స్హధక చకీస్హవబృని కులోతో యణ యోగభని షరథవళే షయవవకథో
షరైవవయయరదాయని షయవజ్ా నభయ షయవలహయధరవినాశిని షరహవధాయషవయూ్ షయవనుహసరథ
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షయవయక్షాషవయూణి షరథవసత్పలరదే షయవయక్షాకయ చకీస్హవబృని నిగయియోగభని
కహమేవవరభ మోదరని విభలే అయుణే జ్యనీ షరథవవవరభ కౌళిని షయవరోగసయచకీస్హవబృని యసషయయోగభని
ఫటణిని ఙాని నుహశిని అంకుశిని భహాకహమేవవరభ భహాఴజ్థరవవరభ భహాబగభాలిని షయవవధ్ధ 
ర రద్ చకీస్హవబృని
అత్రయసషయయోగభని శ్రీ శ్రీ భహాబట్టారభకథ షరహవనంద్భమ చకీస్హవబృని రహయ యసషయయోగభని
త్రరురథ త్రరురథశ్ర త్రరుయష఼ంద్రభ త్రరుయలహవని త్రరురహశ్రీ త్రరుయభాలిని త్రరుయవదధ ే త్రరురహంఫ
భహాత్రరుయష఼ంద్రభ భహాభశేవవరభ భహాభహారహజ్ఞా భహాభహావకథో భహాభహాగు్ో భహాభహాజ్ా ్ో
భహాభహానందే భహాభహాషకంధే భహాభహావయే భహా భహా శ్రీచకీ నగయ స్హభాాజ్ఞా
నభవ్ో నభవ్ో నభవ్ో నభౌః ||
ఏష్హ విదాయ భహావదధ ద
ర ాయని షాాత్రభాత్రత్ౌః అగభనలహత్ భహాక్షోభే రహజ్ రహశోిషయ విల లే లుంఠనే త్షకయబయే
షంగహీమే షలిలల లే షభుద్రమాష విక్షోభే బభత్ ్త్
ర బమాధరక బయే అస్హాయ జ్వయ లహయధర భాత్్య
క్షాభాధరజ్థ బయే బృత్రభద
ే ే గీసబయే ఴయషనే ఴయబుఙారభకథ అనేయవవచ దో ఴశ
్ ్ భాలాభంత్రం షారథననయౌః |
షరోవద్రఴ నియుాకో యస్హయఙాాత్రభయో బలేత్ | ఆతాకలే నిత్యూజ్ ం విస్హోరహకాతాాయభేత్ |
ఏకలహయం జ్ ధాయనం షయవూజ్ పలం లభేత్ |
నలహఴయణ దేవీనాం లలితాభసౌజ్నౌః ఏకత్ర గణనాయూనుత లేద్లేదాంగ గోచయ షరహవగభ యసస్హయరహిత్
షాయణాతానాశిని లలితామా భశేళహనాయ భాలావిదాయ భశ్మశ్ర నయఴవయం
నరథందారణాం ఴవయం నార ఴవంకయం |
అణిభాదర గుణైఴవయం యంజ్నం నుహ బంజ్నం | త్తాోదాఴణస్హియ దేఴత్ ఫాంద్ భంత్రకం ||
భాలాభంత్రం యం గుసయం యంధాభ రకర
్ ో త్
భ ం | భాలా ంచదాస్హయం చిాఴభాలా చ తాద్ాఴ ||
త్స్హాత్ గోయ త్రహగోయం యసషయం బుకతో భుకతోద్ం ||
ఇత్ర శ్రీ లహభకథవవయత్ంతేర ఉభాభశేవవయ షంలహదే దేవీ ఖడ్గ భాలా స్తో త్రం షంూయణ ం
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