దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం
శ్రీ దేవీ ప్రార్థనహ్రంకారాసనగర్భితానలశిఖం సౌః క్లం కళం బిభ్రతం
సవరాణంబర్ధార్భణం వర్సుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుసోకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భిషితాముజ్జ్వలాం
తావం గౌరం త్రిపురాం పరాత్పర్కళం శ్రీచక్రసంచార్భణమ్ ||
అసయ శ్రీ శుద్ధశక్తోమాలామహామంత్రసయ, ఉపస్థంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయౌః
దేవీ గాయత్రీ ఛంద్ౌః సాత్వవక కకార్భట్టార్కపీఠస్థథత్ కామేశవరాంకనిలయా మహాకామేశవర
శ్రీ లలితా భట్టార్భకా దేవతా, ఐం బీజ్జం క్లం శక్తోౌః, సౌః క్లకం మమ ఖడ్గస్థద్ధయర్థథ
సరావభీషాస్థద్ధయర్థథ జ్జపే వినియోగౌః, మూలమంత్రేణ షడ్ంగన్యయసం కురాయత్ |
ధాయనమ్ఆర్కాోభంత్రిణేత్రామరుణిమవసన్యం ర్త్నతాటంకర్మాయమ్
హసాోంభోజైససపాశంకుశమద్నధనుసాసయకైర్భవసుుర్ంతమ్ |
ఆపీనోత్ోంగవక్షోరుహకలశలుఠతాోర్హారోజ్జ్వలాంగం
ధాయయేద్ంభోరుహసాథమరుణిమవసన్యమీశవరమీశవరాణామ్ ||
లమితాయదిపంచ పూజామ్ కురాయత్, యథాశక్తో మూలమంత్రమ్ జ్జపేత్ |
లం – పృథివీత్తాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై గంధం
పర్భకలపయామి – నమౌః
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హం – ఆకాశత్తాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై పుషపం
పర్భకలపయామి – నమౌః
యం – వాయుత్తాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై ధూపం
పర్భకలపయామి – నమౌః
ర్ం – తేజ్జసోతాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై దీపం
పర్భకలపయామి – నమౌః
వం – అమృత్త్తాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై అమృత్నైవేద్యం
పర్భకలపయామి – నమౌః
సం – సర్వత్తాోవత్వికాయై శ్రీ లలితాత్రిపుర్సుంద్ర పరాభట్టార్భకాయై
తాంబూలాదిసరోవపచారాన్ పర్భకలపయామి – నమౌః
శ్రీ దేవీ సంబోధనం (౧)
ఓం ఐం హ్రం శ్రీం ఐం క్లం సౌః ఓం నమస్త్రిపుర్సుంద్ర,
న్యయసాంగదేవతాౌః (౬)
హృద్యదేవీ, శిరోదేవీ, శిఖదేవీ, కవచదేవీ, నేత్రదేవీ, అస్త్రదేవీ,
త్వథినితాయదేవతాౌః (౧౬)
కామేశవర, భగమాలినీ, నిత్యక్తలనేన, భేరుండే, వహ్ననవాస్థనీ, మహావజ్రేశవర, శివదూత,
త్వర్భతే, కులసుంద్ర, నితేయ, నీలపతాకే, విజ్జయే, సర్వమంగళే, జావలామాలినీ, చిత్రే,
మహానితేయ,
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దివ్యయఘగుర్వౌః (౭)
పర్మేశవర్పర్మేశవర, మిత్రేశమయీ, ఉడ్డీశమయీ, చరాయన్యథమయీ,
లోపాముద్రమయీ, అగసోయమయీ,
స్థద్ధధఘగుర్వౌః (౪)
కాలతాపశమయీ, ధరాిచార్యమయీ, ముకోకేశీశవర్మయీ, దీపకలాన్యథమయీ,
మానవ్యఘగుర్వౌః (౮)
విష్ణణదేవమయీ, ప్రభకర్దేవమయీ, తేజోదేవమయీ, మనోజ్జదేవమయి,
కళయణదేవమయీ, వాసుదేవమయీ, ర్త్నదేవమయీ, శ్రీరామానంద్మయీ,
శ్రీచక్ర ప్రథమావర్ణదేవతాౌః
అణిమాస్థదేధ, లఘిమాస్థదేధ, గర్భమాస్థదేధ, మహ్నమాస్థదేధ, ఈశిత్వస్థదేధ, వశిత్వస్థదేధ,
ప్రాకామయస్థదేధ, భుక్తోస్థదేధ, ఇచాాస్థదేధ, ప్రాప్తోస్థదేధ, సర్వకామస్థదేధ, బ్రాహ్మి, మాహేశవర,
కౌమార్భ, వైషణవీ, వారాహ్మ, మాహేంద్రీ, చాముండే, మహాలక్ష్మీ, సర్వసంక్షోభిణ,
సర్వవిద్రావిణ, సరావకర్భిణ, సర్వవశంకర, సరోవన్యిదినీ, సర్వమహాంకుశే, సర్వఖేచర,
సర్వబీజే, సర్వయోనే, సర్వత్రిఖండే, త్రైలోకయమోహన చక్రసావమినీ, ప్రకటయోగినీ,
శ్రీచక్ర దివతయావర్ణదేవతాౌః
కామాకర్భిణ, బుద్ధ్ధయకర్భిణ, అహంకారాకర్భిణ, శబ్దాకర్భిణ, సపరాాకర్భిణ, రూపాకర్భిణ,
ర్సాకర్భిణ, గంధాకర్భిణ, చితాోకర్భిణ, ధైరాయకర్భిణ, సిృతాయకర్భిణ, న్యమాకర్భిణ,
బీజాకర్భిణ, ఆతాికర్భిణ, అమృతాకర్భిణ, శరరాకర్భిణ, సరావశపర్భపూర్క చక్రసావమినీ,
గుపోయోగినీ,
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శ్రీచక్ర త్ృతయావర్ణదేవతాౌః
అనంగకుసుమే, అనంగమేఖలే, అనంగమద్నే, అనంగమద్న్యత్ర్థ, అనంగర్థఖే,
అనంగవేగినీ, అనంగాంకుశే, అనంగమాలినీ, సర్వసంక్షోభణచక్రసావమినీ,
గుపోత్ర్యోగినీ,
శ్రీచక్ర చత్రాథవర్ణదేవతాౌః
సర్వసంక్షోభిణ, సర్వవిద్రావినీ, సరావకర్భిణ, సర్వహాలదినీ, సర్వసమోిహ్ననీ, సర్వసోంభినీ,
సర్వజ్జృంభిణ, సర్వవశంకర, సర్వర్ంజ్జనీ, సరోవన్యిదినీ, సరావర్థసాధికే,
సర్వసమపత్వోపూర్భణ, సర్వమంత్రమయీ, సర్వద్వంద్వక్షయంకర, సర్వసభగయద్ధ్యక
చక్రసావమినీ, సమ్పపరద్ధ్యయోగినీ,
శ్రీచక్ర పంచమావర్ణదేవతాౌః
సర్వస్థదిధప్రదే, సర్వసమపత్రపరదే, సర్వప్రియంకర, సర్వమంగళకార్భణ, సర్వకామప్రదే,
సర్వదౌఃఖవిమోచనీ, సర్వమృత్యప్రశమని, సర్వవిఘననివార్భణ, సరావంగసుంద్ర,
సర్వసభగయద్ధ్యినీ, సరావర్థసాధక చక్రసావమినీ, కులోతోర్ణయోగినీ,
శ్రీచక్ర షష్ఠావర్ణదేవతాౌః
సర్వజేే, సర్వశకేో, సర్వవశవర్యప్రద్ధ్యినీ, సర్వజాేనమయీ, సర్వవాయధివిన్యశినీ,
సరావధార్సవరూపే, సర్వపాపహర్థ, సర్వర్క్షాసవరూప్తణ, సర్థవప్తసత్ఫలప్రదే,
సర్వర్క్షాకర్చక్రసావమినీ, నిగర్ియోగినీ,
శ్రీచక్ర సపోమావర్ణదేవతాౌః
వశినీ, కామేశవర, మోదినీ, విమలే, అరుణే, జ్జయినీ, సర్థవశవర, కౌలిని,
సర్వరోగహర్చక్రసావమినీ, ర్హసయయోగినీ,
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శ్రీచక్ర అషామావర్ణదేవతాౌః
బ్దణినీ, చాప్తనీ, పాశినీ, అంకుశినీ, మహాకామేశవర, మహావజ్రేశవర, మహాభగమాలినీ,
సర్వస్థదిధప్రద్చక్రసావమినీ, అత్వర్హసయయోగినీ,
శ్రీచక్ర నవమావర్ణదేవతాౌః
శ్రీ శ్రీ మహాభట్టార్భకే, సరావనంద్మయచక్రసావమినీ, పరాపర్ర్హసయయోగినీ,
నవచక్రేశవరన్యమాని
త్రిపుర్థ, త్రిపుర్థశీ, త్రిపుర్సుంద్ర, త్రిపుర్వాస్థనీ, త్రిపురాశ్రీౌః, త్రిపుర్మాలినీ, త్రిపుర్స్థదేధ,
త్రిపురాంబ్ద, మహాత్రిపుర్సుంద్ర,
శ్రీదేవీ విశేషణాని – నమసాార్నవాక్షరచ
మహామహేశవర, మహామహారాజ్ఞే, మహామహాశకేో, మహామహాగుపేో, మహామహాజ్జేపేో,
మహామహానందే, మహామహాసాంధే, మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగర్సామ్రాజ్ఞే,
నమస్ో నమస్ో నమస్ో నమౌః |
ఫలశ్రుత్వౌః
ఏష్ఠ విద్ధ్య మహాస్థదిధద్ధ్యినీ సిృత్వమాత్రత్ౌః |
అగినవాత్మహాక్షోభే రాజారాష్ట్రసయవిపలవే ||
లుంఠనే త్సార్భయే సంగ్రామే సలిలపలవే |
సముద్రయానవిక్షోభే భూత్ప్రేతాదికే భయే ||
అపసాిర్జ్జవర్వాయధిమృత్యక్షామాదిజేభయే |
శక్తనీ పూత్న్యయక్షర్క్షౌఃకూష్ఠిండ్జే భయే ||
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మిత్రభేదే గ్రహభయే వయసనేష్ఠవభిచార్భకే |
అనేయషవప్త చ దోషేష్ణ మాలామంత్రం సిర్థననర్ౌః ||
తాద్ృశం ఖడ్గమాప్ననత్వ యేన హసోస్థథతేనవై |
అష్ఠాద్శమహాదీవపసమ్రాడ్భికాోభవిషయత్వ ||
సరోవపద్రవనిరుికోసాసక్షాచిావమయోభవేత్ |
ఆపతాాలే నిత్యపూజాం విసాోరాత్ారుోమార్భేత్ ||
ఏకవార్ం జ్జపధాయనమ్ సర్వపూజాఫలం లభేత్ |
నవావర్ణదేవీన్యం లలితాయా మహౌజ్జనౌః ||
ఏకత్ర గణన్యరూప్న వేద్వేద్ధ్ంగగోచర్ౌః |
సరావగమర్హసాయర్థౌః సిర్ణాతాపపన్యశినీ ||
లలితాయామహేశన్యయ మాలా విద్ధ్య మహ్మయసీ |
నర్వశయం నర్థంద్రాణాం వశయం న్యరవశంకర్మ్ ||
అణిమాదిగుణైశవర్యం ర్ంజ్జనం పాపభంజ్జనమ్ |
త్త్ోద్ధ్వర్ణసాథయి దేవతాబృంద్మంత్రకమ్ ||
మాలామంత్రం పర్ం గుహయం పర్ం ధామ ప్రక్ర్భోత్మ్ |
శక్తోమాలా పంచధాసాయచిావమాలా చ తాద్ృశీ ||
త్సాిదోగపయత్రాదోగపయం ర్హసయం భుక్తోముక్తోద్మ్ |
ఇత్వ శ్రీ వామకేశవర్త్ంత్రే ఉమామహేశవర్సంవాదే దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్రర్త్నం సమాపోమ్ |
దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం
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