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ശീമങ്ഗലചൺഡികാസ്േതാതമ്

{॥ ശീമങ്ഗലചൺഡികാസ്േതാതമ് ॥}

ഓം ഹീം ശീം ീം സർവപൂജ്േയ േദവീ മങ്ഗലചൺഡിേക ।

ഐം കൂം ഫട് സ്വാേഹത്േയവം ചാപ്േയകവിൻശാക്ഷേരാ മനുഃ ॥ ൨൦॥

പൂജ്യഃ കൽപതരുൈവ ഭക്താനാം സർവകാമദഃ ।

ദശലക്ഷജേപൈനവ മൻതസിദ്ധിർഭേവൻനൃണാമ് ॥ ൨൧॥

മൻതസിദ്ധിർഭേവദ് യസ്യ സ വിഷ്ണുഃ സർവകാമദഃ ।

ധ്യാനഞ്ച ശൂയതാം ബഹ്മൻ േവേദാക്തം സർവ സമ്മതമ് ॥ ൨൨।

േദവീം േഷാഡശവർഷീയാം രമ്യാം സുസ്ഥിരെയൗവനാമ് ।

സർവരൂപഗുണാഢ്യാഞ്ച േകാമലാങ്ഗീം മേനാഹരാമ് ॥ ൨൩॥

ശ്േവതചമ്പകവർണാഭാം ചൻദേകാടിസമപഭാമ് ।

വൻഹിശുദ്ധാംശുകാധാനാം രത്നഭൂഷണഭൂഷിതാമ് ॥ ൨൪॥

ബിഭതീം കബരീഭാരം മൽലികാമാൽയഭൂഷിതമ് ।

ബിമ്േബാഷ്ടിം സുദതീം ശുദ്ധാം ശരത്പദ്മനിഭാനനാമ് ॥ ൨൫॥

ഈഷദ്ധാസ്യപസൻനാസ്യാം സുനീേലാൽപലേലാചനാമ് ।

ജഗദ്ധാതീഞ്ച ദാതീഞ്ച സർേവഭ്യഃ സർവസമ്പദാമ് ॥ ൨൬॥

സംസാരസാഗേര േഘാേര പീതരുപാം വരാം ഭേജ ॥ ൨൭॥

േദയാ ധ്യാനമിത്േയവം സ്തവനം ശൂയതാം മുേന ।

പയതഃ സങ്കടഗസ്േതാ േയന തുഷ്ടാവ ശങ്കരഃ ॥ ൨൮॥
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॥ ശങ്കര ഉവാച ॥

രക്ഷ രക്ഷ ജഗൻമാതർേദവി മങ്ഗലചൺഡിേക ।

സംഗതിം വിപദാം രാേശർഹർഷമങ്ഗലകാരിേക ॥ ൨൯॥

ഹർഷമങ്ഗലദക്േഷ ച ഹർഷമങ്ഗലചൺഡിേക ।

ശുേഭ മങ്ഗലദക്േഷ ച ശുഭമങ്ഗലചൺഡിേക ॥ ൩൦॥

മങ്ഗേല മങ്ഗലാർേഹ ച സർവമങ്ഗലമങ്ഗേല ।

സതാം മങ്ഗലേദ േദവി സർേവഷാം മങ്ഗലാലേയ ॥ ൩൧॥

പൂജ്യാ മങ്ഗലവാേര ച മങ്ഗലാഭീഷ്ടൈദവേത ।

പൂജ്േയ മങ്ഗലഭൂപസ്യ മനുവംശസ്യ സൻതതമ് ॥ ൩൨॥

മങ്ഗലാധിഷ്ടാതൃേദവി മങ്ഗലാനാം ച മങ്ഗേല ।

സംസാര മങ്ഗലാധാേര േമാക്ഷമങ്ഗലദായിനി ॥ ൩൩॥

സാേര ച മങ്ഗലാധാേര പാേരത്വം സർവകർമണാമ് ।

പതിമങ്ഗലവാേര ച പൂജ്േയ ച മങ്ഗലപേദ ॥ ൩൪॥

സ്േതാത്േരണാേനന ശമ്ഭു സ്തുത്വാ മങ്ഗലചൺഡികാമ് ।

പതിമങ്ഗലവാേര ച പൂജാം കൃത്വാഗതഃ ശിവഃ ॥ ൩൫॥

േദയാ മങ്ഗലസ്േതാതം യഃ ശൃേണാതി സമാഹിതഃ ।

തൻമങ്ഗലം ഭേവശ്വൻന ഭേവത് തദമങ്ഗലമ് ॥ ൩൬॥

॥ ഇതി ശീ ബഹ്മൈവവർേത ദ്വിതീേയ പകൃതിഖൺേഡ

നാരദ നാരായണസംവാേദ മങ്ഗലചൺഡികാ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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