దేవీ ఖడ్గ మాలా స్తో త్రం
శ్రీ దేవీ నుహాయథనశ్ర ీంకహరహషనగరభితానలశిఖ ీం స ౌః క్లీం కఱ ీం బిబాతీం
స ఴరహణీంఫయధారభణీం ఴయష఼ధాధౌతాీం త్రానేతరాజ్ వల మ్ |
ఴీందే ుషత కనుహవభీంకువధరహీం షాగభిఴతాభుజ్ వల ీం
తావీం గౌరీం త్రాురహీం రహత్యకఱ ీం శ్రీచకీషీంఙారభణమ్ ||
అషయ శ్రీ వుద్ధ వకతతభ ల భహాభీంత్ాషయ, ఉవ్థీందరమ
ా
ధరష్ా హయ ఴయుణాదరత్య ఋశమౌః దేవీ
గహమతా ఛీంద్ౌః సహత్రవక కకహయబట్టాయకఠవథత్ కహమేవవరహీంకనిలమ భహాకహమేవవర శ్రీ లలితా
బట్టారభకహ దేఴతా, ఐీం బీజీం క్లీం వకతతౌః, స ౌః క్లకీం భభ ఖడ్గ వద్ధయరథథ షరహవబూశా వద్ధయరథథ జ్
వినియోగౌః, భభలభీంతేణ
ా శడ్ీంగనాయషీం కురహయత్ |
ధాయనమ్ఆయకహతభటీంత్రాణేతాాభయుణిభఴషనాీం యత్నతాట్ీంకయభ యమ్
ససహతీంభోజైషీనుహళహీంకువభద్నధన఼సహీమకైరభవష఼పయీంతమ్ |
ఆనోత్త ్ీంగఴక్షోయుసకలవలుఠతాతయహారోజ్ వల ీంగీం
ధాయయేద్ీంభోయుససహథభయుణిభఴషనాబౄవవరబౄవవరహణామ్ ||
లబృతాయదరీంచ ూజామ్ కురహయత్, మథావకతత భభలభీంత్ామ్ జ్త్ |
లీం - ాథరవీత్తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై గీంధీం రభకలమ బృ నభౌః
సీం - ఆకహవత్తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై ుశీం రభకలమ బృ
- నభౌః
మీం - లహముత్తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై ధఽీం
రభకలమ బృ - నభౌః
యీం - తేజషత తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై దీీం రభకలమ బృ -

నభౌః
ఴీం - అభాత్త్తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై అభాత్నైలేద్యీం
రభకలమ బృ - నభౌః
షీం - షయవత్తాతవత్రికహయై శ్రీ లలితాత్రాుయష఼ీంద్ర రహబట్టారభకహయై తాీంఫభల దరషరోవఙారహన్
రభకలమ బృ - నభౌః
శ్రీ దేవీ షీంఫో ధనీం (౧)
ఓీం ఐీం శ్ర ీం శ్రీీం ఐీం క్లీం స ౌః ఓీం నభవత 
ి ుయష఼ీంద్ర,
నాయసహీంగదేఴతాౌః (౬)
సాద్మదేవీ, శిరోదేవీ, శిఖ దేవీ, కఴచదేవీ, నేత్ద
ా ేవీ, అషత ద
ి ేవీ,
త్రథరనితాయదేఴతాౌః (౧౬)
కహమేవవర, బగభ లినీ, నిత్యకతలనేన, భేయుీండే, ఴశననలహవనీ, భహాఴజథవ
ా వర, శిఴద్ఽత, త్వరభత,ే
కులష఼ీంద్ర, నితేయ, నీలతాకథ, విజయే, షయవభీంగఱే, జావల భ లినీ, చితే,ా భహానితేయ,
దరలయయఘగుయఴౌః (౭)
యమేవవయయమేవవర, బృతేవ
ా భయ , ఉడడీవభయ , చరహయనాథభయ , లోనుహభుద్ాభయ ,
అగషత యభయ ,
వదధ ౌఘగుయఴౌః (౪)
కహలతావభయ , ధరహిఙాయయభయ , భుకత కథశ్రవవయభయ , దీకల నాథభయ ,
భ నలయఘగుయఴౌః (౮)
విశ్
ణ దేఴభయ , ాభటకయదేఴభయ , తేజోదేఴభయ , భనోజదేఴభయ, కఱ యణదేఴభయ ,
లహష఼దేఴభయ , యత్నదేఴభయ , శ్రీరహభ నీంద్భయ ,
శ్రీచకీ ాథభ ఴయణదేఴతాౌః
అణిభ వదధ ,ే లఘనభ వదధ ,ే గరభభ వదధ ,ే భశనభ వదధ ,ే ఈశిత్వవదధ ,ే ఴశిత్వవదధ ,ే నుహాకహభయవదధ ే,
బుకతతవదధ ,ే ఇఙాావదధ ,ే నుహాత వదధ ,ే షయవకహభవదధ ,ే ఫటాశ్ి, భ శేవవర, కౌభ రభ, లైశణవీ, లహరహశ్,

భ శేీందీ,ా ఙాభుీండే, భహాలక్షడి, షయవషీంక్షోబుణ, షయవవిదాావిణ, షరహవకరభిణ, షయవఴవీంకర,
షరోవనాిదరనీ, షయవభహాీంకుళే, షయవఖథచర, షయవబీజథ, షయవయోనే, షయవత్రాఖీండే,
త్ల
ైి ోకయమోసన చకీసహవబృనీ, ాకట్యోగభనీ,
శ్రీచకీ దరవతమ ఴయణదేఴతాౌః
కహభ కరభిణ, ఫుదాధయకరభిణ, అసీంకహరహకరభిణ, వఫటదకరభిణ, షరహాకరభిణ, యూనుహకరభిణ, యసహకరభిణ,
గీంధాకరభిణ, చితాతకరభిణ, ధ్ైరహయకరభిణ, షిాతాయకరభిణ, నాభ కరభిణ, బీజాకరభిణ, ఆతాికరభిణ,
అభాతాకరభిణ, వరరహకరభిణ, షరహవళహరభూయక చకీసహవబృనీ, గుత యోగభనీ,
శ్రీచకీ త్ాతమ ఴయణదేఴతాౌః
అనీంగకుష఼మే, అనీంగమేఖలే, అనీంగభద్నే, అనీంగభద్నాత్్రథ, అనీంగరథఖ,థ అనీంగలేగభనీ,
అనీంగహీంకుళే, అనీంగభ లినీ, షయవషీంక్షోబణచకీసహవబృనీ, గుత త్యయోగభనీ,
శ్రీచకీ చత్్రహథఴయణదేఴతాౌః
షయవషీంక్షోబుణ, షయవవిదాావినీ, షరహవకరభిణ, షయవహాలదరనీ, షయవషమోిశననీ, షయవషత ీంబునీ,
షయవజాీంబుణ, షయవఴవీంకర, షయవయీంజనీ, షరోవనాిదరనీ, షరహవయథసహధరక,థ షయవషభత్రత ూరభణ,
షయవభీంత్ాభయ , షయవద్వీంద్వక్షమీంకర, షయవస భటగయదామక చకీసహవబృనీ,
షభ్రదామయోగభనీ,
శ్రీచకీ ీంచభ ఴయణదేఴతాౌః
షయవవదధ 
ర ద
ా ,ే షయవషభత్్రద,ే షయవామీంకర, షయవభీంగళకహరభణ, షయవకహభాద,ే
షయవద఼్ౌఃఖవిమోచనీ, షయవభాత్్యావభని, షయవవిఘననిలహరభణ, షరహవీంగష఼ీంద్ర,
షయవస భటగయదాయనీ, షరహవయథసహధక చకీసహవబృనీ, కులోతత యణ యోగభనీ,
శ్రీచకీ శష్హాఴయణదేఴతాౌః
షయవజథే, షయవవకథత, షరైవవవయయాదాయనీ, షయవజాేనభయ , షయవలహయధరవినాశినీ,
షరహవధాయషవయూ్, షయవనుహసరథ, షయవయక్షాషవయూణ, షరథవీత్పలాద,ే
షయవయక్షాకయచకీసహవబృనీ, నిగయియోగభనీ,

శ్రీచకీ షత భ ఴయణదేఴతాౌః
ఴశినీ, కహమేవవర, మోదరనీ, విభలే, అయుణే, జయనీ, షరథవవవర, కౌలిని,
షయవరోగసయచకీసహవబృనీ, యసషయయోగభనీ,
శ్రీచకీ అశా భ ఴయణదేఴతాౌః
ఫటణినీ, ఙానీ, నుహశినీ, అీంకుశినీ, భహాకహమేవవర, భహాఴజథవ
ా వర, భహాబగభ లినీ,
షయవవదధ 
ర ద్
ా చకీసహవబృనీ, అత్రయసషయయోగభనీ,
శ్రీచకీ నఴభ ఴయణదేఴతాౌః
శ్రీ శ్రీ భహాబట్టారభక,థ షరహవనీంద్భమచకీసహవబృనీ, రహయయసషయయోగభనీ,
నఴచకథవ
ీ వరనాభ ని
త్రాురథ, త్రాురథశ్ర, త్రాుయష఼ీంద్ర, త్రాుయలహవనీ, త్రాురహశ్రీౌః, త్రాుయభ లినీ, త్రాుయవదధ ,ే
త్రాురహీంఫట, భహాత్రాుయష఼ీంద్ర,
శ్రీదేవీ విళేశణాని - నభసహాయనలహక్షరచ
భహాభశేవవర, భహాభహారహజ్ఞే , భహాభహావకథత, భహాభహాగు్త , భహాభహాజే ,్త
భహాభహానీందే, భహాభహాషాీంధే, భహాభహావయే, భహాభహా శ్రీచకీనగయసహభా జ్ఞే ,
నభవ్త నభవ్త నభవ్త నభౌః |
పలవుీత్రౌః
ఏష్హ విదాయ భహావదధ ద
ర ాయనీ షిాత్రభ త్ాత్ౌః |
అగభనలహత్భహాక్షోభే రహజారహశా ష
ర యవిల లే ||
లుీంఠనే త్షాయబయే షీంగహీమే షలిలల లే |
షభుద్ామ నవిక్షోభే బభత్్ాతాదరకథ బయే ||
అసహియజవయలహయధరభాత్్యక్షాభ దరజథబయే |
ళహకతనీ ూత్నామక్షయక్షౌఃకూష్హిీండ్జథ బయే ||

బృత్ాభేదే గీసబయే ఴయషనేష్హవబుఙారభకథ |
అనేయశవ చ దో ఴశ
్ ్ భ ల భీంత్ాీం షిరథననయౌః ||
తాద్ావీం ఖడ్గ భ నున నత్ర యేన సషత వథతేనలై |
అష్హాద్వభహాదీవషభా డో ికహతబవిశయత్ర ||
షరోవద్ాఴనియుికత సహీక్షాచిాఴభయోబలేత్ |
ఆతాాలే నిత్యూజాీం విసహతరహత్ాయుతభ యభేత్ ||
ఏకలహయీం జధాయనమ్ షయవూజాపలీం లభేత్ |
నలహఴయణదేవీనాీం లలితామ భసౌజనౌః ||
ఏకత్ా గణనాయూనున లేద్లేదాీంగగోచయౌః |
షరహవగభయససహయయథౌః షియణాతానాశినీ ||
లలితామ భశేళహనాయ భ ల విదాయ భశ్మవ |
నయఴవయీం నరథీందాాణాీం ఴవయీం నారఴవీంకయమ్ ||
అణిభ దరగుణైవవయయీం యీంజనీం నుహబీంజనమ్ |
త్త్త దాఴయణసహథయ దేఴతాఫాీంద్భీంత్ాకమ్ ||
భ ల భీంత్ాీం యీం గుసయీం యీం ధాభ ాక్రత త్
భ మ్ |
వకతతభ ల ీంచధాసహయచిాఴభ ల చ తాద్ాశ్ర ||
త్సహిదోగ యత్రహదోగ యీం యసషయీం బుకతతభుకతతద్మ్ |
ఇత్ర శ్రీ లహభకథవవయత్ీంతేా ఉభ భశేవవయషీంలహదే దేవీఖడ్గ భ ల సనత త్ాయత్నీం షభ త మ్ |

