శ్రీ షఽయయ కఴచం
భైయఴ ఉవహచ
యో దేఴదేవో బగవహన్ భషకరో భససహం నిధిః | గహమత్రి నమకో భసహాన్ షవితేత్ర ిగీమతే || ౧ ||
తసహయసం కఴచం దఴయం ఴజి ఞజ యకహభిధమ్ | షయాభన్ భ
ర మం గుసయం భూలవిదయ యసషయకమ్ || ౨ ||
షయానుహనుహసం దేవి ద఼ిఃఖ దరిదియ నవనమ్ | భహాకుశీ సయం ుణయం షయారోగ నిఴయహణమ్ || ౩ ||
ర ా మే విజమిదమ్ | షయా తేజోభమం షయా దేఴదనఴ ూజితమ్ || ౪ ||
షయావతరి షభూసఘనం షభ
యణే రహజబయే ఘోరే షరోాదిఴ నవనమ్ | భతాకహవేషి త
 ం ఴయమ భైయవహనననియర తమ్ || ౫ ||
గీసడ సయం దేవి షయాషఙకట నవనమ్ | ధయణదషయ దేవశి
ే ఫిహామలోక తభసిః || ౬||
విశర
ు రహనరహమణో దేవి యణే దైతయఞజజ శయత్ర | వఙకయిః షయాలోకేశో వహషవో దఴషత్రిః || ౭ ||
ఓశధీవిః వశ్ర దేవి శివోసం భైయవేవాయిః | భన్రతమకం యం ఴయమ షవితరిః సహయభుత్ భమ్ || ౮ ||
యో ధయయేద్ బుజే భూరిధి యవివహరే భహఱవారి | ష రహజఴలల భో లోకే తేజసా వైరభ
ి యద నిః || ౯ ||
ఫసృనోక్ న
ే కం దేవి కఴచసహయషయ ధయణత్ | ఇస లక్ష్మమధనరోగయ ఴాదధ యభఴత్ర ననయథ || ౧౦ ||
యతి యభ భుక్ రద వ
ే హనభ ద఼యల భ | కఴచసహయషయ దేవేశి భూలవిదయ భమషయ చ || ౧౧ ||
ఴజిఞజ యకహఖయషయ భుని య్రహామ షమీరితిః | గహమతియం ఛనద ఇతరయక్ ం దేఴత షవిత షమాతిః || ౧౨ ||
భమ బీజం వయత్ వక్ యనభిః కీలకమీవారి | షరహాయథ సహధనే దేవి వినియోగిః ికీర్ త
ి ిః || ౧౩ ||
ఓం అం ఆం ఇం ఈం శియిః నుహతర ఓం షఽరోయ భన్ వి
ర గీసిః |
ఉం ఊం ఋం ౠం లలటం మే హారం యవిిః నుహతర చినమమిః || ౧౪ ||
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ళ ం ళ ం ఏం ఐం నుహతర నేతిే హ్రం భభయుణ సహయథిః |
ఓం ఔం అం అిః శ్రీతీ నుహతర షిః షయాజగదీవాయిః || ౧౫ ||
కం ఖం గం ఘం నుహతర గణడు షఽం షఽయిః ష఼యూజితిః |
చం ఛం జం ఝం చ నసహం మే నుహతర మరం అయయభ ిబుిః || ౧౬ ||
టం ఠం డం ఢం భుఖం నుహమద్ మం యోగీవాయ ూజితిః |
తం థం దం ధం గలం నుహతర నం నరహమణఴలల బిః || ౧౭ ||
ం పం ఫం బం భభ షకనధధ నుహతర భం భససహం నిధిః |
మం యం లం ఴం బుజౌ నుహతర భూలం షకనమకిః || ౧౮||
వం శం షం సం నుహతర ఴక్ష్ో భూలభన్ భ
ర యో ధ఼ిఴిః |
ళం క్షిః కుక్ష్్సం షద నుహతర గీహాథో దనేవాయిః || ౧౯ ||
ఙం ఞం ణం నం భం మే నుహతర ాశీం దఴషనమకిః |
అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం నభిం నుహతర తమోసిః || ౨౦ ||
ళ ం ళ ం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అిః లిఙర ం మేవహయద్ గీహఱవాయిః |
కం ఖం గం ఘం చం ఛం జం ఝం కటం భన఼యమభఴతర || ౨౧ ||
టం ఠం డం ఢం తం థం దం ధం జనఽ భసహాన్ భభఴతర |
ం పం ఫం బం మం యం లం ఴం జఙఘే మేవహయద్ విభకయిః || ౨౨ ||
వం శం షం సం ళం క్షిః నుహతర భూలం నుహదౌ తియతన఼ిః |
ఙం ఞం ణం నం భం మే నుహతర షవిత షకలం ఴుిః || ౨౩ ||
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సో భిః ూరేా చ భం నుహతర భౌమోగౌన భం షదఴతర |
ఫుధో భం దక్ష్్ణే నుహతర నైఋతయ గుయరేఴ భమ్ || ౨౪ ||
శిిమే భం సతిః నుహతర వహమవహయం భం వనైవియిః |
ఉత్ రే భం తభిః నుహమదైశహనయం భం శిఖీ తథ || ౨౫ ||
ఊయధ వం భం నుహతర మిహిరో భభధసహ్ఞజ గతత్రిః |
ిభతే భషకయిః నుహతర భధయహఱన భం దనేవాయిః || ౨౬ ||
సహమం వేదిమిః నుహతర నిశ్రథే విష఼పరహత్రిః |
షయాతి షయాద షఽయయిః నుహతర భం చకీనమకిః || ౨౭ ||
యణే రహజకులే దఽయతే విదదే వతరి షఙకటే |
షఙరమే చ జారే రోగే నుహతర భం షవిత ిబుిః || ౨౮ ||
ఓం ఓం ఓం ఉత ఓంఉఔమ్ స ష భ మిః షఽరోऽఴతనమం బమద్ |
హారం హ్రం సృ
ర ం ససహా సస ిః సష సస ిః సం సో ఴతత్ షయాతిః ||
షిః షిః షిః షషసహ నానుహదానచరహచ్ౌిరహదిణత్ షంకటత్ |
నుహమనమం కులనమకోऽ షవిత ఓం హ్రం స స ిః షయాద || ౨౯ ||
దిం దీిం దఽ
ి ం దధనం తథ చ తయణిరహభంభయ
ై భమద్ భషకరో |
రహం రీం య ం యుయుయ ం యవియజ వయబమత్ కుష్హీచి శూలభమత్ ||
అం అం ఆం వివివం భహాభమబమం భం నుహతర భయ్ ణుకో |
భూలవహయ్ తన఼ిః షదఴతర యం సంషిః షససహింశ్రభన్ || ౩౦ ||
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ఇత్ర శ్రీ కఴచం దఴయం ఴజిఞజ యకహభిధమ్ | షయాదేఴ యసషయం చ భతాకహ భన్ రవష
ే ిత
 మ్ || ౩౧ ||
భహారోగ బమఘనం చ నుహఘనం భన఼మఖోదతమ్ |
గుసయం మవషకయం ుణయం షయా శరమ
ీ షకయం శివే || ౩౨ ||
లిఖితా యవివహరే తర త్రషయయ వహ జనమభే య
ి ే | అశిగనేధన దవేయన ష఼ధ క్ష్మరేణ నుహయాత్ర || ౩౩ ||
అయక క్ష్మరేణ ుణేయన బూయజ తాచి భహఱవారి | కనకీకహశీలేఖనయ కఴచం భషకరోదయే || ౩౪ ||
శరాతషఽతేిణ యకే్న శహయమేనవేశియేద్ గుటీమ్ | స ఴరేునథ షంవేశీయ ధయయేనఽమరిధి వహ బుజే || ౩౫ ||
యణే రిూఞజ యేద్ దేవి వహదే షదస జేశయత్ర | రహజభనోయ బవే నినతయం షయా తేజోభయో బవేత్ || ౩౬ ||
కణీసహథ ుతిద దేవి కుక్ష్్సథ హ రోగ నశినీ | శియిఃసహథ గుటకహ దవహయ రహకలోక ఴవఙకరీ || ౩౭ ||
బుజసహథ ధనద నితయం తేజో ఫుదధ విఴరిధనీ | ఴనధయ వహ కహకఴనధయ వహ భాతఴతస చ మఙర న || ౩౮ ||
కణేీ సహ ధయయే నినతయం ఫసృుతి ిజమయే | మషయ దేహఱ బవేనినతయం గుటకలష్హ భహఱవారి || ౩౯ ||
భహాసహ్ాణీనదా భుకహ్ని ఫిహామసహ్ాదీని నుహయాత్ర | తదేదసం నుహియ ఴయరహథని బవిశయని్ న షంవమిః || ౪౦ ||
త్రికహలం మిః ఠేనినతయం కఴచం ఴజిఞజ యమ్ | తషయ షదో య భహాదేవి షవిత ఴయదో బవేత్ || ౪౧ ||
అజాతా కఴచం దేవి ూజయేద్ మష్ య
ర  తన఼మ్ | తషయ ూజరిజతం ుణయం జనమకోటశర నిశపలమ్ || ౪౨ ||
వతఴయ్ ం ఠేదాయమ ష్ భయం యవి వహషరే | భహాకుష్హీరిదతో దేవి భుచయతే నతి షంవమిః || ౪౩ ||
నిరోగో మిః ఠేదాయమ దరిదిో ఴజిఞజ యమ్ | లక్ష్మమవహఞజమతే దేవి షదయిః షఽయయ ిసహదతిః || ౪౪ ||
బకహ్య మిః ిఠేద్ దేవి కఴచం ితయసం య
ి ే | ఇస లోకే శిీమం బుకహ్వ దేహానే్ భుక్ భునమత్ || ౪౫ ||
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