േദവീമാഹാത്മ്യസ്േതാതമ്
{॥ േദവീമാഹാത്മ്യസ്േതാതമ് ॥}
ലക്ഷ്മീേശ േയാഗനിദാം പഭജതി ഭുജഗാധീശതൽേപ സദർെപൗ
ഉത്പൻെനൗ ദാനെവൗ തവണമലമയാങ്െഗൗ മധും ൈകടഭം ച ।
ദൃഷ്ട്വാ ഭീതസ്യ ധാതുഃ സ്തുതിഭിരഭിനുതാം ആശു െതൗ നാശയൻതീം
ദുർഗാം േദവീം പപദ്േയ ശരണമഹമേശഷാപദുൻമൂലനായ ॥ ൧॥

യുദ്േധ നിർജിത്യ ൈദത്യസ്തിഭുവനമഖിലം യസ്തദീേയഷു ധിഷ്ൺേയഷ്വാസ്ഥായ സ്വാൻ വിേധയാൻ സ്വയമഗമദെസൗ ശകതാം വികേമണ ।
തം സാമാത്യാപ്തമിതം മഹിഷമപി നിഹത്യാസ്യ മൂർധാധിരൂഢാം ദുർഗാം ॥
൨॥

വിശ്േവാത്പത്തി-പണാശ-സ്ഥിതി-വിഹൃതി-പേര േദവി േഘാരാമരാരിതാസാത് താതം കുലം നഃ പുനരപി ച മഹാസങ്കേടഷ്വീദൃേശഷു।
ആവിർഭൂയാഃ പുരസ്താദിതി ചരണ-നമത്-സർവ-ഗീർവാണ-വർഗാം ദുർഗാം ॥ ൩॥

ഹൻതും ശുമ്ഭം നിശുമ്ഭം തിദശ-ഗണ-നുതാം േഹമേഡാലാം ഹിമാദ്െരൗ
ആരൂഢാം യൂഢദർപാൻ യുധി നിഹതവതീം ധൂമദൃക്-ചൺഡ-മുൺഡാൻ ।
ചാമുൺഡാഖ്യാം ദധാനാം ഉപശമിത-മഹാ-രക്തബീേജാപസർഗാം ദുർഗാം ॥ ൪॥

ബഹ്േമശ-സ്കൻദ-നാരായണ-കിടി-നരസിംേഹൻദ-ശക്തീഃ സ്വഭൃത്യാഃ
കൃത്വാ ഹത്വാ നിശുമ്ഭം ജിത-വിബുധ-ഗണം താസിതാേശഷേലാകമ് ।
ഏകീഭൂയാഥ ശുമ്ഭം രണശിരസി നിഹത്യാസ്ഥിതാം ആത്തഖഡ്ഗാം ദുർഗാം ॥
൫॥

ഉത്പൻനാ നൻദേജതി സ്വയമവനിതേല ശുമ്ഭമൻയം നിശുമ്ഭം
ഭാമർയാഖ്യാരുണാഖ്യം പുനരപി ജനനീ ദുർഗമാഖ്യം നിഹൻതുമ് ।
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ഭീമാ ശാകമ്ഭരീതി തുടിത-രിപുഭടാം രക്തദൻേതതി ജാതാം ദുർഗാം ॥ ൬॥

ത്ൈരഗുൺയാനാം ഗുണാനാം അനുസരണ-കലാ-േകലി-നാനാവതാൈരഃ
ത്ൈരേലാക്യ-താണ-ശീലാം ദനുജ-കുല-വനീ-വഹ്നി-ലീലാം സലീലാമ് ।
േദവീം സിൻമയീം താം വിതരിത-വിനമത്-സതിവർഗാപവർഗാം ദുർഗാം ॥ ൭॥

സിംഹാരൂഢാം തിേനതാം കരതല-വിലസങ്ഖ-ചകാസി-രമ്യാം
ഭക്താഭീഷ്ടപദാതീം രിപുമഥനകരീം സർവേലാൈകകവൻദ്യാമ് ।
സർവാലങ്കാരയുക്താം ശശിയുതമകുടാം ശ്യാമലാങ്ഗീം കൃശാങ്ഗീം ദുർഗാം
॥ ൮॥

തായസ്വ സ്വാമിനീതി തിഭുവനജനനി പാർഥനാ ത്വപാർഥാ
പാൽയൻേതഽഭ്യർഥനായാം ഭഗവതി ശിശവഃ കിൻത്വനൻയാ ജനൻയാഃ ।
തത്തുഭ്യം സ്യാൻനമസ്േയത്യവനത-വിബുധാഹ്ലാദി-വീക്ഷാ-വിസർഗാം
ദുർഗാം ॥ ൯॥

ഏതം സൻതഃ പഠൻതു സ്തവമഖില-വിപജ്ജാലതൂലാനലാഭം
ഹൃൻേമാഹധ്വാൻത-ഭാനു-പഥിതമഖില-സങ്കൽപ-കൽപദു-കൽപമ് ।
െദൗർഗം െദൗർഗത്യ-േഘാരാതപ-തുഹിനകര-പഖ്യമംേഹാ-ഗേജൻദശ്േരണീ-പഞ്ചാസ്യ-േദശ്യം വിപുലഭയദ-കാലാഹി-താർക്ഷ്യ-പഭാവമ് ॥
൧൦॥

ദുർഗാം േദവീം ശരണമഹമ് പപദ്േയ ॥

Encoded and proofread by KSR Ramachadran ramachandran\_ksr@yahoo.ca
This stotram is given as an appendix to a commentary on Devimahatmyam by my Guru
(spiritual preceptor) the late Sri 'Anna' N Subramania Iyer, published by The
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Ramakrishna Math, Myalpore, Madras PIN 600004, India ,
sixth edition, 1986 ( VI- 3M3C-6-1986),
No mention has been made there as to the source or author of this stotram.
However, in the preface to the second edition of this book, Sri Anna had
mentioned this work alongside saptashatI yantra pUjanam, vArShika
chaNDIvidhAnam , durgA chandrakalA stuti, and mahiShAsura mardinI stotram,
so I think it as old as the others.
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