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ചൺഡികാഹൃദയസ്േതാതമ്

{॥ ചൺഡികാഹൃദയസ്േതാതമ് ॥}

അസ്യ ശീ ചൺഡികാ ഹൃദയ സ്േതാത മഹാമൻതസ്യ ।

മാർക്കൺേഡയ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ്ൻദഃ, ശീ ചൺഡികാ േദവതാ ।

ഹാം ബീജം, ഹീം ശക്തിഃ, ഹൂം കീലകം,

അസ്യ ശീ ചൺഡികാ പസാദ സിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ഹാം ഇത്യാദി ഷഡംഗ ൻയാസഃ ।

ധ്യാനം ।

സർവമംഗള മാംഗൽേയ ശിേവ സർവാർത്ഥ സാധിേക ।

ശരൺേയ ത്യമ്ബേക െഗൗരീ നാരായണീ നേമാസ്തുേത ॥

ബഹ്േമാവാച ।

അഥാതം പവക്ഷ്യാമി വിസ്തേരണ യഥാതഥം ।

ചൺഡികാ ഹൃദയം ഗുഹ്യം ശൃണുഷ്ൈവകാഗമാനസഃ । ।

ഓം ഐം ഹീം ക്ളീം, ഹാം, ഹീം, ഹൂം ജയ ജയ ചാമുൺേഡ,

ചൺഡിേക, തിദശ, മണിമകുടേകാടീര സംഘട്ടിത ചരണാരവിൻേദ,

ഗായതീ, സാവിതീ, സരസ്വതി, മഹാഹികൃതാഭരേണ, ൈഭരവരൂപ

ധാരിണീ, പകടിത ദംഷ്ട്േരാഗവദേന,േഘാേര, േഘാരാനേനജ്വല

ജ്വലജ്ജ്വാലാ സഹസപരിവൃേത, മഹാട്ടഹാസ ബധരീകൃത ദിഗൻതേര,

സർവായുധ പരിപൂർേ, കപാലഹസ്േത, ഗജാജിേനാത്തരീേയ,

ഭൂതേവതാളബൃൻദപരിവൃേത, പകൻപിത ധരാധേര,

മധുൈകടമഹിഷാസുര, ധൂമേലാചന ചൺഡമുൺഡരക്തബീജ

ശുംഭനിശുംഭാദി ൈദത്യനിഷ്കൺഢേക, കാളരാതി,

മഹാമാേയ, ശിേവ, നിത്േയ, ഇൻദാഗ്നിയമനിരൃതി വരുണവായു

േസാേമശാന പധാന ശക്തി ഭൂേത, ബഹ്മാവിഷ്ണു ശിവസ്തുേത,

തിഭുവനാധാരാധാേര, വാേമ, ജ്േയഷ്േഠ, െരൗദ്യംബിേക,

ബാഹ്മീ, മാേഹശ്വരി, െകൗമാരി, ൈവഷ്ണവീ ശംഖിനീ വാരാഹീൻദാണീ
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ചാമുൺഡാ ശിവദൂതി മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മീ, മഹാസരസ്വതീതിസ്ഥിേത,

നാദമധ്യസ്ഥിേത, മേഹാഗവിേഷാരഗഫണാമണിഘടിത

മകുടകടകാദിരത്ന മഹാജ്വാലാമയ പാദബാഹുദൺേഡാത്തമാംേഗ,

മഹാമഹിേഷാപരി ഗൻധർവ വിദ്യാധരാരാധിേത,

നവരത്നനിധിേകാേശ തത്ത്വസ്വരൂേപ വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാത്മിേക,

ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗൻധാദി സ്വരൂേപ,

ത്വക്ചക്ഷുഃ ശ്േരാതജിഹ്വാഘാണമഹാബുദ്ധിസ്ഥിേത,

ഓം ഐംകാര ഹീം കാര ക്ളീം കാരഹസ്േത ആം ക്േരാം

ആഗ്േനയനയനപാത്േര പേവശയ,

ദാം േശാഷയ േശാഷയ, ദീം സുകുമാരയ സുകുമാരയ,

ശീം സർവം പേവശയ പേവശയ, ത്ൈരേലാക്യവര വർിനി

സമസ്ത ചിത്തം വശീകരു വശീകരു മമ ശതൂൻ,

ശീഘം മാരയ മാരയ, ജാഗത് സ്വപ്ന സുഷുപ്ത്യ വസ്ഥാസു അസ്മാൻ

രാജേചാരാഗ്നിജല വാത വിഷഭൂത-ശതുമൃത്യു-ജ്വരാദി സ്േഫാടകാദി

നാനാേരാേഗഭ്േയാഃ നാനാഭിചാേരഭ്േയാ നാനാപവാേദഭ്യഃ പരകർമ്മ മൻത

തൻത യൻത്െരൗഷധ ശൽയശൂൻയ ക്ഷുദ്േരഭ്യഃ സമ്യങ്മാം

രക്ഷ രക്ഷ, ഓം ഐം ഹാം ഹീം ഹൂം ഹ്ൈരം ഹഃ,

സ്ഫാം സ്ഫീം സ്ഫ്ൈരം സ്ഫ്െരൗം സ്ഫഃ - മമ സർവ കാർയാണി

സാധയ സാധയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ -

രാജ ദ്വാേര ശ്മശാേന വാ വിവാേദ ശതു സങ്കേട ।

ഭൂതാഗ്നി േചാര മദ്ധ്യസ്േഥ മയി കാർയാണി സാധയ ॥ സ്വാഹാ ।

ചൺഡികാ ഹൃദയം ഗുഹ്യം തിസൻധ്യം യഃ പേഠൻനരഃ ।

സർവ കാമ പദം പുംസാം ഭുക്തി മുക്തിം പിയതി ॥
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