శ్యామలా స్తో త్రమ్
జయ మతరవిళలక్షీ జయ సంగీతమతృకే |
జయ మతంగవ చండలి గృశీతమధఽనుతరకే || ౧ ||
నమవతే సఽే మశృదేవి నమో భగవతీశ్ిరీ |
నమవతే సఽే జగనాతరజయ శ్ంకరవలల భే || ౨ ||
జయ తిం ళామలేదేవీ వుకళామే నమోసఽేతే |
మశృళామే మశృరమే జయ సరిమనోహరే || ౩ ||
జయ నీలోతపలరఖ్ేా జయ సరివశ్ంకరవ |
జయ తిజాతిసంసఽేతేా లఘుళామే నమోసఽేతే || ౪ ||
నమో నమవతే రకేక్షు జయ తిం మదళలిని |
జయ మతరాశృలక్షుా లగీశ్ిరవ నమోసఽేతే || ౫ ||
నమ ఇందరదిసంసఽేతేా నమో బ్రశృాదిూజితే |
నమో మరకతరఖ్ేా శ్ంఖ్క ండలళోభితే || ౬ ||
జయ తిం జగదీళని లోకమోశిని తే నమః |
నమవతే సఽే మశృకృఴతే నమో విళవిశ్వలల భే || ౭ ||
మశేశ్ిరవ నమవతే సఽే నీలంబ్రసమనిితే |
నమః కఱయాణి కృశుేంగవ నమవతే రమేశ్ిరీ || ౮ ||
మశృదేవరయకరవ నమససరివశ్ంకరవ |
మశృశూౌభగాదే నౄణం కదంబ్వనలవని || ౯ ||

జయ సంగీతరవకే వీణహవతే నమోసఽేతే |
జనమోశిని వందే తిం బ్రహావిష్ణ
ే శిలత్మాకే || ౧౦ ||
లగిదిని నమసఽేభాం సరివిదారదే నమః |
నమవతే క లదేలేశి నమో నరీవశ్ంకరవ || ౧౧ ||
ఄణిమదిగుణధరే జయ నీలదిస
ర నిిభే |
శ్ంఖ్దాదిసంయుకేే వది దే తిం భజామాహమ్ || ౧౨ ||
జయ తిం వరభూశుంగవ వరంగీం తిం భజామాహమ్ |
దేవీం వందే యోగవవందేా జయ లోకవశ్ంకరవ || ౧౩ ||
సరిలంకరసంయుకేే నమసఽేభాం నిధీశ్ిరవ |
సరగ నులనసంశృరశేతణభూతే సనతని || ౧౪ ||
జయ మతంగతనయే జయ నీలోతపలరభే |
భజే శ్కాదివందేా తిం జయ తిం భువనేశ్ిరవ || ౧౫ ||
జయ తిం సరిభకేనం సకలభీష్ట దయని |
జయ తిం సరిభదరంగీ భకేఽవుభవినశిని || ౧౬ ||
మశృవిదేా నమసఽేభాం వదిలక్షుా నమోసఽేతే |
బ్రహావిష్ణ
ే శివసఽేతేా భకేనం సరికమదే || ౧౭ ||
మతంగీశ్ిరవందేా తిం రవ఼ద మమ సరిద |
ఇతేాతఙయామలశూతే తరం సరికమసమృదిిదమ్ || ౧౮ ||
వుదితా రజతదాసఽే నితామేకగామనసః |
స లభేతసకలనామన్ వశీక రాజజ గతే య
ర మ్ || ౧౯ ||

శీఘరం దశూ భవంతాసా దేల యోగీశ్ిరదయః |
రంభోరిళాదాసరశూమవాయో మదినో భలేత్ || ౨౦ ||
నృనుశ్చ మరేాః సరేిఽసా సద దశూ భవంత్మ శి |
లభేదష్ట గుణైశ్ిరాం దరవదాేర ణ విముచాతే || ౨౧ ||
శ్ంఖ్ది నిధయోదిరసాశూసనిిధాం రయానుసతే |
లాచఴతట సరిళశూేాణి సరివిదానిధిరభలేత్ || ౨౨ ||
విముకే ః సకలదిభః లభేతసంత్మే ముతే మం |
మశృనునుత నునుౌఘైససశీఘరం ముచాతే నరః || ౨౩ ||
జాత్మసారతిమనుత ిత్మ బ్రహాజాానమనఽతే మమ్ |
సదశివతిమనుత ిత్మ శూత ంతే నతర విఙరణ || ౨౪ ||

