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ചൺഡികാഷ്ടകമ്

{॥ ചൺഡികാഷ്ടകമ് ॥}

സഹസചൻദനിത്ദകാതികാൻത-ചൻദികാചൈയ-

ദിേശാഽഭിപൂരയദ് വിദൂരയദ് ദുരാഗഹം കേലഃ ।

കൃതാമലാഽവലാകേലവരം വരം ഭജാമേഹ

മേഹശമാനസാശയൻവേഹാ മേഹാ മേഹാദയമ് ॥ ൧॥

വിശാല-ൈശലകൻദരാൻതരാല-വാസശാലിനീം

തിേലാകപാലിനീം കപാലിനീ മേനാരമാമിമാമ് ।

ഉമാമുപാസിതാം സുൈരരൂപാസ്മേഹ മേഹശ്വരീം

പരാം ഗേണശ്വരപസൂ നേഗശ്വരസ്യ നൻദിനീമ് ॥ ൨॥

അേയ മേഹശി! േത മേഹൻദമുഖ്യനിർജരാഃ സേമ

സമാനയൻതി മൂർദ്ധരാഗത പരാഗമംഘിജമ് ।

മഹാവിരാഗിശംകരാഽനുരാഗിണീം നുരാഗിണീ

സ്മരാമി േചതസാഽതസീമുമാമവാസസം നുതാമ് ॥ ൩॥

ഭേജഽമരാംഗനാകേരാലത്സുചാമ േരാലൻ

നിേചാല-േലാലകുൻതലാം സ്വേലാക-േശാക-നാശിനീമ് ।

അദഭ-സമ്ഭൃതാതിസമ്ഭമ-പഭൂത-വിഭമ-

പവൃത-താൺഡവ-പകാൺഡ-പൺഡിതീകൃേതശ്വരാമ് ॥ ൪॥

അപീഹ പാമരം വിധായ ചാമരം തഥാഽമരം

നുപാമരം പേരശിദൃഗ്-വിഭാവിതാ-വിതതിേക ।

പവർതേത പേതാഷ-േരാഷ-േഖലന തവ സ്വേദാഷ-

േമാഷേഹതേവ സമൃദ്ധിേമലനം പദൻനുമഃ ॥ ൫॥
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ഭഭൂ-ഭഭ-ഭഭ-ഭഭാഭിേതാ-വിഭാസി ഭാസ്വര-

പഭാഭര-പഭാസിതാഗ-ഗഹ്വരാധിഭാസിനീമ് ।

മിലത്തര-ജ്വലത്തേരാദ്വലത്തര-ക്ഷപാകര

പമൂത-ഭാഭര-പഭാസി-ഭാലപട്ടികാം ഭേജ ॥ ൬॥

കേപാതകമ്ബു-കാമ്യകൺഠ-കൺഠയകംകണാംഗദാ-

ദികാൻത-കാികാിതാം കപാലികാമിനീമഹമ് ।

വരാംഘിനൂപുരധ്വനി-പവൃത്തിസമ്ഭവദ് വിേശഷ-

കായകൽപെകൗശലാം കപാലകുൺഡലാം ഭേജ ॥ ൭॥

ഭവാഭയ-പഭാവിതദ്ഭേവാത്തരപഭാവി ഭയ

ഭൂമിഭൂതിഭാവന പഭൂതിഭാവുകം ഭേവ ।

ഭവാനി േനതി േത ഭവാനി! പാദപംകജം ഭേജ

ഭവൻതി തത ശതുേവാ ന യത തദ്വിഭാവനമ് ॥ ൮॥

ദുർഗാഗേതാഽതിഗരിമപഭവാം ഭവാൻയാ

ഭയാമിമാം സ്തുതിമുമാപതിനാ പണീതാമ് ।

യഃ ശാവേയത് സപുരൂഹൂതപുരാധിപത്യ

ഭാഗ്യം ലേഭത രിപവ തൃണാനി തസ്യ ॥ ൯॥

രാമാഷ്ടാംക ശശാംേകഽബ്േദഽഷ്ടമ്യാം ശുാശ്വിേന ഗുെരൗ ।

ശാക്തശീജഗദാനൻദശർമൺയുപഹൃതാ സ്തുതിഃ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി കവിപത്യുപനാമക-ശീ ഉമാപതിദ്വിേവദി-വിരചിതം ചൺഡികാഷ്ടകം

സമ്പൂർണമ് ॥
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