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ശീദുർഗാസപ്തശ്േലാകീ

{॥ ശീദുർഗാസപ്തശ്േലാകീ ॥}

। അഥ സപ്തശ്േലാകീ ദുർഗാ ।

ശിവ ഉവാച

േദവി ത്വം ഭക്തസുലേഭ സർവകാർയവിധായിനീ ।

കെലൗ ഹി കാർയസിദ്ധ്യർഥമുപായം ബൂഹി യത്നതഃ ॥

േദയുവാച

ശൃണു േദവ പവക്ഷ്യാമി കെലൗ സർേവഷ്ടസാധനമ് ।

മയാ തൈവവ സ്േനേഹനാപ്യമ്ബാസ്തുതിഃ പകാശ്യേത ॥

ഓം അസ്യ ശീദുർഗാസപ്തശ്േലാകീസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ നാരായണ

ഋഷിഃ ।

അനുഷ്ടുഭാദീനി ഛൻദാംസി । ശീമഹാകാലീമഹാലക്ഷ്മീമഹാസരസ്വത്േയാ

േദവതാഃ ।

ശീദൂർഗാപീത്യർഥം സപ്തശ്േലാകീ ദുർഗാപാേഠ വിനിേയാഗഃ ॥

ജ്ഞാനിനാമപി േചതാംസി േദവീ ഭഗവതീ ഹി സാ ।

ബലാദാകൃഷ്യ േമാഹായ മഹാമായാ പയതി ॥ ൧॥

ദുർേഗ സ്മൃതാ ഹരസി ഭീതിമേശഷജൻേതാഃ

സ്വസ്ൈഥഃ സ്മൃതാ മതിമതീവ ശുഭാം ദദാസി ।

ദാരിദ്യദുഃഖഭയഹാരിണി കാ ത്വദൻയാ

സർേവാപകാരകരണായ സദാഽഽർദചിത്താ ॥ ൨॥

സർവമങ്ഗലമാങ്ഗൽേയ ശിേവ സർവാർഥസാധിേക ।

ശരൺേയ ത്യമ്ബേക െഗൗരി നാരായണി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൩॥
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ശരണാഗതദീനാർതപരിതാണപരായേണ ।

സർവസ്യാർതിഹേര േദവി നാരായണി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൪॥

സർവസ്വരൂേപ സർേവേശ സർവശക്തിസമൻവിേത ।

ഭേയഭ്യസ്താഹി േനാ േദവി ദുർേഗ േദവി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൫॥

േരാഗാനേശഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ രുഷ്ടാ തു കാമാൻ സകലാനഭീഷ്ടാൻ ।

ത്വാമാശിതാനാം ന വിപൻനരാണാം ത്വാമാശിതാ ഹ്യാശയതാം പയാൻതി ॥

൬॥

സർവാബാധാപശമനം ത്ൈരേലാക്യസ്യാഖിേലശ്വരി ।

ഏവേമവ ത്വയാ കാർയമസ്മദ്ൈവരി വിനാശനമ് ॥ ൭॥

॥ ഇതി ദുർഗാസപ്തശ്േലാകീ സമ്പൂർണാ ॥
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