ഡാകിനീസ്േതാതമ്
{॥ ഡാകിനീസ്േതാതമ് ॥}
ആനൻദൈഭരവീ ഉവാച
അഥ വക്ഷ്േയ മഹാകാല മൂലപദ്മവിേവചനമ് ।
യത് കൃത്വാ അമേരാ ഭൂത്വാ വേസത് കാലചതുഷ്ടയമ് ॥ ൧॥

അഥ ഷട്ചകേഭദാർേഥ േഭദിനീശക്തിമാശേയത് ।
േഛദിനീം സർവഗൻഥീനാം േയാഗിനീം സമുപാശേയത് ॥ ൨॥

തസ്യാ മൻതാൻ പവക്ഷ്യാമി േയന സിദ്േധാ ഭേവൻനരഃ ।
ആെദൗ ശൃണു മഹാമൻതം േഭദിൻയാഃ പരം മനുമ് ॥ ൩॥

ആെദൗ കാലീംസമുത്കൃത്യ ബഹ്മമൻതം തതഃ പരമ് ।
േദയാഃ പണവമുദ്ധൃത്യ േഭദനീ തദനൻതരമ് ॥ ൪॥

തേതാ ഹി മമ ഗൃഹ്ണീയാത് പാപയ ദ്വയേമവ ച ।
ചിത്തചഞ്ചീശബ്ദാൻേത മാം രക്ഷ യുേമവ ച ॥ ൫॥

േഭദിനീ മമ ശബ്ദാൻേത അകാലമരണം ഹര ।
ഹര യും സ്വം മഹാപാപം നേമാ നേമാഽഗ്നിജായയാ ॥ ൬॥

ഏതൻമൻതം ജേപത്തത ഡാകിനീരക്ഷസി പേഭാ ।
ആെദൗ പണവമുദ്ധൃത്യ ബഹ്മമൻതം തതഃ പരമ് ॥ ൭॥

ശാമ്ഭവീതി തതോക്ത്വാ ബാഹ്മണീതി പദം തതഃ ।
മേനാനിേവശം കുരുേത താരേയതി ദ്വിധാപദമ് ॥ ൮॥
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േഛദിനീപദമുദ്ധൃത്യ മമ മാനസശബ്ദതഃ ।
മഹാൻധകാരമുദ്ധൃത്യ േഛദേയതി ദ്വിധാപദമ് ॥ ൯॥

സ്വാഹാൻതം മനുമുദ്ധൃത്യ ജേപൻമൂലാമ്ബുേജ സുധീഃ ।
ഏതൻമൻതപസാേദന ജീവൻമുക്േതാ ഭേവൻനരഃ ॥ ൧൦॥

തഥാ സ്തീേയാഗിനീമൻതം ജേപത്തത്ൈരവ ശങ്കര ।
ഓം േഘാരരൂപിണിപദം സർവയാപിനി ശങ്കര ॥ ൧൧॥

മഹാേയാഗിനി േമ പാപം േശാകം േരാഗം ഹേരതി ച ।
വിപക്ഷം േഛദേയത്യുക്ത്വാ േയാഗം മർപയ ദ്വയമ് ॥ ൧൨॥

സ്വാഹാൻതം മനുമുദ്ധൃത്യ ജപാദ്േയാഗീ ഭേവൻനരഃ ।
േഖചരത്വം സമാപ്േനാതി േയാഗാഭ്യാേസന േയാഗിരാട് ॥ ൧൩॥

ഡാകിനീം ബഹ്മണാ യുക്താം മൂേല ധ്യാത്വാ പുനഃ പുനഃ ।
ജേപൻമൻതം സദാേയാഗീ ബഹ്മമൻത്േരണ േയാഗവിത് ॥ ൧൪॥

ബഹ്മമൻതം പവക്ഷ്യാമി തജ്ജാേപനാപി േയാഗിരാട് ।
ബഹ്മമൻതപസാേദന ജേഡാ േയാഗീ ന സംശയഃ ॥ ൧൫॥

പണവതയമുദ്ധൃത്യ ദീർഘപണവയുകമ് ।
തദൻേത പണവതീണി ബഹ്മ ബഹ്മ തയം തയമ് ॥ ൧൬॥

സർവസിദ്ധിപദസ്യാൻേത പാലേയതി ച മാം പദമ് ।
സത്ത്വം ഗുേണാ രക്ഷ രക്ഷ മായാസ്വാഹാപദം ജേപത് ॥ ൧൭॥

ഡാകിനീമൻതരാജഞ്ച ശൃണുഷ്വ പരേമശ്വര ।
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യജ്ജപ്ത്വാ ഡാകിനീ വശ്യാ ത്ൈരേലാക്യസ്ഥിതിപാലകാഃ ॥ ൧൮॥

േയാ ജേപത് ഡാകിനീമൻതം ൈചതൻയാ കുൺഡലീ ഝടിത് ।
അനായാേസന സിദ്ധിഃ സ്യാത് പരമാത്മപദർശനമ് ॥ ൧൯॥

മായാതയം സമുദ്ധൃത്യ പണൈവകം തതഃ പരമ് ।
ഡാകിൻയൻേത മഹാശബ്ദം ഡാകിൻയമ്ബപദം തതഃ ॥ ൨൦॥

പുനഃ പണവമുദ്ധൃത്യ മായാതയം തതഃ പരമ് ।
മമ േയാഗസിദ്ധിമൻേത സാധേയതി ദ്വിധാപദമ് ॥ ൨൧॥

മനുമുദ്ധൃത്യ േദേവശി ജപാദ്േയാഗീ ഭേവജ്ജഡഃ ।
ജപ്ത്വാ സമ്പൂജേയൻമൻതീ പുരരണസിദ്ധേയ ॥ ൨൨॥

സർവത ചിത്തസാമ്േയന ദയാദിവിവിധാനി ച ।
പൂജയിത്വാ മൂലപദ്േമ ചിത്േതാപകരേണന ച ॥ ൨൩॥

തേതാ മാനസജാപഞ്ച സ്േതാതഞ്ച കാലിപാവനമ് ।
പഠിത്വാ േയാഗിരാട് ഭൂത്ത്വാ വേസത് ഷട്ചകേവശ്മനി ॥ ൨൪॥

ശക്തിയുക്തം വിധിം യസ്തു സ്െതൗതി നിത്യം മേഹശ്വര ।
തസ്ൈയവ പാലനാർഥായ മമ യൻതം മഹീതേല ॥ ൨൫॥

തത് സ്േതാതം ശൃണു േയാഗാർഥം സാവധാനാവധാരയ ।
ഏതത്സ്േതാതപസാേദന മഹാലയവേശാ ഭേവത് ॥ ൨൬॥

ബഹ്മാണം ഹംസസങ്ഘായുതശരണവദാവാഹനം േദവവക്ത।
വിദ്യാദാൈനകേഹതും തിമിചരനയനാഗ്നീൻദുഫുൽലാരവിൻദമ്
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വാഗീശം വാതിസ്ഥം മതിമതവിമലം ബാലാർകം ചാരുവർണമ് ।
ഡാകിൻയാലിങ്ഗിതം തം സുരനരവരദം ഭാവേയൻമൂലപദ്േമ ॥ ൨൭॥

നിത്യാം ബഹ്മപരായണാം സുഖമയീം ധ്യാേയൻമുദാ ഡാകിനീ।
രക്താം ഗവിേമാഹിനീം കുലപേഥ ജ്ഞാനാകുലജ്ഞാനിനീമ് ।
മൂലാമ്േഭാരുഹമധ്യേദശനികേട ഭൂവിമ്ബമധ്േയ പഭാ।
േഹതുസ്ഥാം ഗതിേമാഹിനീം ശുതിഭുജാം വിദ്യാം ഭവാഹ്ലാദിനീമ് ॥ ൨൮॥

വിദ്യാവാസ്തവമാലയാ ഗലതലപാലമ്ബേശാഭാകരാ।
ധ്യാത്വാ മൂലനിേകതേന നിജകുേല യഃ സ്െതൗതി ഭക്ത്യാ സുധീഃ ।
നാനാകാരവികാരസാരകിരണാം കർതീ വിേധാ േയാഗിനാ।
മുഖ്യാം മുഖ്യജനസ്ഥിതാം സ്ഥിതിമതിം സത്ത്വാശിതാമാശേയ ॥ ൨൯॥

യാ േദവീ നവഡാകിനീ സ്വരമണീ വിജ്ഞാനിനീ േമാഹിനീ ।
മാം പാതു പിരയകാമിനീ ഭവവിേധരാനൻദസിൻധൂദ്ഭവാ ।
േമ മൂലം ഗുണഭാസിനീ പചയതു ശീഃ കീതീചകം ഹി മാ।
നിത്യാ സിദ്ധിഗുേണാദയാ സുരദയാ ശീസംജ്ഞയാ േമാഹിതാ ॥ ൩൦॥

തൻമധ്േയ പരമാകലാ കുലഫലാ ബാണപകാൺഡാകരാ
രാകാ രാശഷസാദശാ ശശിഘടാ േലാലാമലാ േകാമലാ ।
സാ മാതാ നവമാലിനീ മമ കുലം മൂലാമ്ബുജം സർവദാ ।
സാ േദവീ ലവരാകിണീ കലിഫേലാൽലാൈസകബീജാൻതരാ ॥ ൩൧॥

ധാതീ ൈധർയവതീ സതീ മധുമതീ വിദ്യാവതീ ഭാരതീ ।
കൽയാണീ കുലകൻയകാധരനരാരൂപാ ഹി സൂക്ഷ്മാസ്പദാ ।
േമാക്ഷസ്ഥാ സ്ഥിതിപൂജിതാ സ്ഥിതിഗതാ മാതാ ശുഭാ േയാഗിനാ।
െനൗമി ശീഭവികാശയാം ശമനഗാം ഗീേതാദ്ഗതാം േഗാപനാമ് ॥ ൩൨॥
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കൽേകശീം കുലപൺഡിതാം കുലപഥഗൻഥികിയാേദിനീ।
നിത്യാം താം ഗുണപൺഡിതാം പചപലാം മാലാശതാർകാരുണാമ് ।
വിദ്യാം ചൺഡഗുേണാദയാം സമുദയാം ത്ൈരേലാക്യരക്ഷാക്ഷരാ।
ബഹ്മജ്ഞാനനിവാസിനീം സിതശുഭാനൻൈദകബീേജാദ്ഗതാമ് ॥ ൩൩॥

ഗീതാർഥാനുഭവപിരയാം സകലയാ സിദ്ധപഭാപാടലാമ് ।
കാമാഖ്യാം പഭജാമി ജൻമനിലയാം േഹതുപിരയാം സത്കിയാമ് ।
സിദ്െധൗ സാധനതത്പരം പരതരം സാകാരരൂപായിതാമ് ॥ ൩൪॥

ബഹ്മജ്ഞാനം നിദാനം ഗുണനിധിനയനം കാരണാനൻദയാനമ് ।
ബഹ്മാണം ബഹ്മബീജം രജനിജയജനം യാഗകാർയാനുരാഗമ് ॥ ൩൫॥

േശാകാതീതം വിനീതം നരജലവചനം സർവവിദ്യാവിധിജ്ഞമ് ।
സാരാത് സാരം തരും തം സകലതിമിരഹം ഹംസഗം പൂജയാമി ॥ ൩൬॥

ഏതത്സമ്ബൻധമാർഗം നവനവദലഗം േവദേവദാങ്ഗവിജ്ഞമ് ।
മൂലാമ്േഭാജപകാശം തരുണരവിശശിപ്േരാൻനതാകാരസാരമ് ॥ ൩൭॥

ഭാവാഖ്യം ഭാവസിദ്ധം ജയജയദവിധിം ധ്യാനഗമ്യം പുരാണമ്
പാരാഖ്യം പാരണായം പരജനജനിതം ബഹ്മരൂപം ഭജാമി ॥ ൩൮॥

ഡാകിനീസഹിതം ബഹ്മധ്യാനം കൃത്വാ പേഠത് സ്തവമ് ।
പഠനാദ് ധാരണാൻമൻതീ േയാഗിനാം സങ്ഗതിർഭേവത് ॥ ൩൯॥

ഏതത്പഠനമാത്േരണ മഹാപാതകനാശനമ് ।
ഏകരൂപം ജഗൻനാഥം വിശാലനയനാമ്ബുജമ് ॥ ൪൦॥

ഏവം ധ്യാത്വാ പേഠത് സ്േതാതം പഠിത്വാ േയാഗിരാഡ് ഭേവത് ॥ ൪൧॥
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ഇതി ശീരുദയാമേല ഉത്തരതൻത്േര മഹാതൻത്േരാദ്ദീപേന
സിദ്ധമൻതപകരേണ ഷട്ചകസിദ്ധിസാധേന
ൈഭരവൈഭരവീസംവാേദ ഡാകിനീ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥ പടലഃ ൩൦॥
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