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അപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതമ്

{॥ അപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതമ് ॥}

ഓം അപരാധശതം കൃത്വാ ജഗദമ്േബതി േചാേരത് ।

യാം ഗതിം സമവാപ്േനാതി ന താം ബഹ്മാദയഃ സുരാഃ ॥ ൧॥

സാപരാേധാഽസ്മി ശരണം പാപ്തസ്ത്വാം ജഗദമ്ബിേക ।

ഇദാനീമനുകമ്പ്േയാഽഹം യേഥസി തഥാ കുരു ॥ ൨॥

അജ്ഞാനാദ്വിസ്മൃേതർഭ്േരാൻത്യാ യൻൻയൂനമധികം കൃതമ് ।

തത്സർവം ക്ഷമ്യതാം േദവി പസീദ പരേമശ്വരി ॥ ൩॥

കാേമശ്വരി ജഗൻമാതഃ സിദാനൻദവിഗേഹ ।

ഗൃഹാണാർചാമിമാം പീത്യാ പസീദ പരേമശ്വരി ॥ ൪॥

സർവരൂപമയീ േദവീ സർവം േദവീമയം ജഗത് ।

അേതാഽഹം വിശ്വരൂപാം ത്വാം നമാമി പരേമശ്വരീമ് ॥ ൫॥

യദക്ഷരം പരിഭഷ്ടം മാതാഹീനഞ്ച യദ്ഭേവത് ।

പൂർണം ഭവതു തത് സർവം ത്വത്പസാദാൻമേഹശ്വരി ॥ ൬॥

യദത പാേഠ ജഗദമ്ബിേക മയാ

വിസർഗബിൻദ്വക്ഷരഹീനമീരിതമ് ।

തദസ്തു സമ്പൂർണതമം പസാദതഃ

സങ്കൽപസിദ്ധിശ്വ സൈദവ ജായതാമ് ॥ ൭॥

യൻമാതാബിൻദുബിൻദുദ്വിതയപദപദദ്വൻദ്വവർണാദിഹീനം

ഭക്ത്യാഭക്ത്യാനുപൂർവം പസഭകൃതിവശാത് യക്ത്തമയക്ത്തമമ്ബ ।
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േമാഹാദജ്ഞാനേതാ വാ പഠിതമപഠിതം സാമ്പതം േത സ്തേവഽസ്മിൻ

തത് സർവം സാങ്ഗമാസ്താം ഭഗവതി വരേദ ത്വത്പസാദാത് പസീദ ॥ ൮॥

പസീദ ഭഗവത്യമ്ബ പസീദ ഭക്തവത്സേല ।

പസാദം കുരു േമ േദവി ദുർേഗ േദവി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൯॥

॥ ഇതി അപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതം സമാപ്തമ്॥
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