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                        శ్రీ తారాంబా హృదయాం 
 

శ్రీ శివ ఉవాచ | 
శృణు పార్వతి భద్రాం తే లోకానాం హితకార్కాం | 
కథ్యతే సర్వదా గోప్యాం తారహృదయముతతమమ్ || ౧ || 

శ్రీ పార్వత్యయవాచ | 
స్తతత్రాం కథ్ాం సముతపన్నాం కృతాం కేన్ పుర ప్రభో | 
కథ్యతాాం సర్వవృతాతాంతాం కృపాాం కృతావ మమోప్రి || ౨ || 

శ్రీ శివ ఉవాచ | 
ర్ణేదేవాసురే పూర్వాం కృతమాంద్రేణ సుప్రియే | 
దుష్టశత్రువినశార్థాం బల వృద్ధి యశసకర్ాం || ౩ || 

ఓాం అసయ శ్రీమదుగ్రతార హృదయ స్తతత్ర మాంత్రసయ – శ్రీ భైర్వ ఋషిః – అనుష్టటప్ఛాందిః 
– శ్రీమదుగ్రతారదేవతా – స్త్రాం బీజాం – హాంశక్తిః – న్మిః కీలకాం – 
సకలశత్రువినశారేథ జపే వినియోగిః | 

కర్నయసిః – 
ఓాం స్త్రాం అాంగుష్ఠాభ్యాం న్మిః | 
ఓాం హ్రాం తర్జనీభ్యాం న్మిః | 
ఓాం హాం మధ్యమాభ్యాం న్మిః | 
ఓాం త్రాం అనమకాభ్యాం న్మిః | 
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ఓాం ఐాం కనిష్ాకాభ్యాం న్మిః | 
ఓాం హాంసిః కర్తలకర్ప్ృష్ఠాభ్యాం న్మిః | 

అాంగనయసిః – 
ఓాం స్త్రాం హృదయాయ న్మిః | 
ఓాం హ్రాం శిర్సే స్వవహా | 
ఓాం హాం శిఖాయై వష్ట్ | 
ఓాం త్రాం కవచాయ హాం | 
ఓాం ఐాం నేత్రత్రయాయ వౌష్ట్ | 
ఓాం హాంసిః అస్వాయఫట్ | 

ధ్యయన్ాం | 
ధ్యయయేత్కకటిద్ధవాకర్దుయతినిభ్ాం బాలాందుయుకేఛఖరాం 
ర్కాతాంగాం వికటాం సుర్కతవసనాం పూరేణాందుబాంబాన్నాం | 
పాశాంఖడ్గమహాాంకుశాద్ధ దధ్తాం దోరిిశచత్యరిిర్యయతాాం 
ననభూష్ణభూషతాాం భగవతాం తారాం జగతాతరిణాం || ౪ || 

ఏవాం ధ్యయతావ శుభ్ాం తారాం తతసుత హృదయాం ప్ఠేత్ | 
తారిణ తతతవనిషా్ఠనాం సర్వతతతవప్రకాశికా || ౫ || 

రమాభిననప్దాశక్తశశత్రునశాం కరోత్య మే | 
సర్వదాశత్రుసాంర్ాంభే తార మే కుర్యతాాం జయాం || ౬ || 
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స్త్రాం త్రాం సవరూపిణ దేవీ త్రిష్ట లోకేష్ట విశ్రుతా | 
తవ సేనహాన్మయాఖాయతాం న్ ప్శూనాం ప్రకాశయేత్ || ౭ || 

శృణు దేవి తవసేనహాతాతరనమాని తతవతిః | 
వర్ణయిష్ఠయమ గుపాతని దుర్లభ్ని జగతాయే || ౮ || 

తారిణ తర్ళా తార త్రిరూపా తర్ణప్రభ్ | 
తతతవరూపా మహాస్వధ్వవ సర్వసజజన్పాలికా || ౯ || 

ర్మణయా ర్జోరూపా జగతసృషటకరీ ప్ర | 
తమోరూపా మహామాయా ఘోరరవా భయాన్కా || ౧౦ || 

కాలరూపా కాళికాఖాయ జగద్ధవధ్వాంసకారిణ | 
తతతవజ్ఞాన ప్రన్ాంతా తతతవజ్ఞాన్ప్రదాఽన్ఘా || ౧౧ || 

ర్కాతాంగ ర్కతవస్వా చ ర్కతమాలాసుశోభితా | 
సిది్ధలక్ష్మీశచ బ్రహామణి మహాకాళీ మహాలయా || ౧౨ || 

నమానేయతాని యే మరతాససర్వదైకాగ్రమాన్స్విః | 
ప్రప్ఠాంతి ప్రియే తేష్ఠాం క్ాంకర్తవాం కరోమయహాం || ౧౩ || 

తారాం తార్ప్రాందేవీాం తార్కేశవర్పూజితాాం | 
తారిణాం భవపాథోధేర్యగ్రతారాం భజ్ఞమయహాం || ౧౪ || 

స్త్రాం హ్రాం హాం త్రాం ఫణమాంత్రేణ జలాం జపాతవఽభిషేచయేత్ | 
సర్వరోగిః ప్రణశయాంతి సతయాం సతయాం వదామయహాం || ౧౫ || 
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త్రాం స్వవహాాంతైర్మహామాంత్రైశచాందన్ాం స్వధ్యేతతతిః | 
తిలకాం కుర్యతే ప్రాజోా లోకోవశోయభవేత్రిపియే || ౧౬ || 

స్త్రాం హ్రాం త్రాం స్వవహా మాంత్రేణ శమశాన్ాం భసమ మాంత్రయేత్ | 
శత్రోర్గృహేప్రతిక్షిపేత శత్రోర్మృత్యయర్ివిష్యతి || ౧౭ || 

హ్రాం హాం స్త్రాం ఫడ్ాంతమాంత్రైిః పుష్పాం సాంశోధ్యసప్తధ్య | 
ఉచాచటన్ాం కరోతాయశు రిపూణాం నైవ సాంశయిః || ౧౮ || 

స్త్రాం త్రాం హ్రాం మాంత్రవరేయణ అక్షతాశాచభి మాంత్రితాిః | 
తత్రపితిక్షేప్మాత్రేణ శీఘ్రమాయాతి మానినీ || ౧౯ || 

హాంసిః ఓాం హ్రాం స్త్రాం హాం హాంసిః | 

ఇతి మాంత్రేణ జపేతన్ శోధితాం కజజలాం ప్రియే | 
తస్యయవ తిలకాం కృతావ జగన్మమహాం స వశాం న్యేత్ || ౨౦ || 

తారయా హృదయాం దేవి సర్వపాప్ప్రణశన్ాం | 
రజపేయాద్ధ యజ్ఞానాం కోటి కోటి గుణోతతర్ాం || ౨౧ || 

గాంగద్ధ సర్వతరథనాం ఫలాం కోటిగుణాం సమృతాం | 
మహాదుిఃఖే మహారోగే సాంకటే ప్రాణసాంశయే || ౨౨ || 

మహాభయే మహాఘోరే ప్ఠేత్ స్తతత్రాం మహోతతమాం | 
సతయాం సతయాం మయోకతాంతే పార్వతి ప్రాణవలలభే || ౨౩ || 

గోప్నీయాం ప్రయతేనన్ న్ ప్రకాశయమదాం కవచిత్ || ౨౪ || 
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ఇతి శ్రీ భైర్వీతాంత్రే శివపార్వత సాంవాదే శ్రీమదుగ్రతారహృదయాం | 

 


