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കാത്യായൻയഷ്ടകമ്

{॥ കാത്യായൻയഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അവർഷിസംജ്ഞം പുരമസ്തി േലാേക കാത്യായനീ തത വിരാജേത യാ ।

പസാദദാ യാ പതിഭാ തദീയാ സാ ഛതപുർയാം ജയതീഹ േഗയാ ॥ ൧॥

ത്വമസ്യ ഭിൻൈനവ വിഭാസി തസ്യാസ്േതജസ്വിനീ ദീപജദീപകൽപാ ।

കാത്യായനീ സ്വാശിതദുഃഖഹർതീ പവിതഗാതീ മതിമാനദാതീ ॥ ൨॥

ബഹ്േമാരുേവതാലകസിംഹദാേഢാസുൈഭരൈവരഗ്നിഗണാഭിേധന ।

സംേസയമാനാ ഗണപത്യഭിഖ്യാ യുജാ ച േദവി സ്വഗൈണരിഹാസി ॥ ൩॥

േഗാത്േരഷു ജാൈതർജമദഗ്നിഭാരദ്വാജാഽതിസത്കാശ്യപെകൗശികാനാമ് ।

െകൗൺഡിൻയവത്സാൻവയൈജ വിപ്ൈരർനിൈജർനിേഷേയ വരേദ

നമസ്േത ॥ ൪॥

ഭജാമി േഗാക്ഷീരകൃതാഭിേഷേക രക്താമ്ബേര രക്തസുചൻദനാക്േത ।

ത്വാം ബിൽവപതീശുഭദാമേശാേഭ ഭക്ഷ്യപിേയ ഹൃത്പിയദീപമാേല ॥ ൫॥

ഖഡ്ഗം ച ശങ്ഖം മഹിഷാസുരീയം പും തിശൂലം മഹിഷാസുരാസ്േയ ।

പേവശിതം േദവി കൈരർദധാേന രക്ഷാനിശം മാം മഹിഷാസുരഘ്േന ॥ ൬॥

സ്വാഗസ്ഥബാേണശ്വരനാമലിങ്ഗം സുരത്നകം രുക്മമയം കിരീട്മ ।

ശീർേഷ ദധാേന ജയ േഹ ശരൺേയ വിദ്യുത്പേഭ മാം ജയിനം കുരൂഷ്വ ॥ ൭॥

േനതാവതീദക്ഷിണപാർശ്വസംസ്േഥ വിദ്യാധൈരർനാഗഗൈണ േസേയ ।

ദയാഘേന പാപയ ശം സദാസ്മാൻമാതർയേശാേദ ശുഭേദ ശുഭാക്ഷി ॥ ൮॥
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ഇദം കാത്യായനീേദയാഃ പസാദാഷ്ടകമിഷ്ടദമ് ।

കുമഠാചാർയജം ഭക്ത്യാ പേഠദ്യഃ സ സുഖീ ഭേവത് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീകാത്യായൻയഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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