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Shri Vindhyeshvari Chalisa

 விnhth◌⁴ேயவ சஸ

ேதா³ஹ
நேமா நேமா விnhth◌⁴ேயவ நேமா நேமா ஜக³த³mhப³ ।
ஸnhதஜேநாmh ேக கஜ ேமmh ம◌ँ கரதீ நmh விலmhப³॥
ஜய ஜய ஜய விnhth◌⁴யசல ரநீ । அதி³ ஶkhதி ஜக³ விதி³த ப⁴வநீ ॥
mhஹவநீ ைஜ ஜக³ மத । ஜய ஜய ஜய th⁴வந ஸுக²த³த ॥
கShட நிவநீ ஜய ஜக³ ேத³வீ । ஜய ஜய ஜய ஜய அஸுரஸுர ேஸவீ ॥
மம அத அபர mhஹ । ேஶஷ ஸஹஸ iµக² வrhணத ஹ ॥
தீ³நந ேக :³க²ஹரத ப⁴வநீ । நmh ேத³kh²ேயா ம ஸம ேகாஈ த³நீ ॥
ஸப³ கர மநஸ ரவத மத । மம அத ஜக³த விkh²யத ॥
ேஜா ஜந th◌⁴யந mhஹேரா லைவ । ேஸா ரத வசி²த ப²ல பைவ ॥
  ைவShணவீ   th³ரணீ ।  ஶரத³அ ph³ரமணீ ॥
ரம ரதி⁴க ஶம க ।  மத ஸnhதந phரதிப ॥
உம மத⁴வீ சNh³ jhவல । ேப³கி³ ேமா பர ேஹாஹு த³யல ॥
 ŋhக³லஜ மஹரநீ ।  ஶீதல அ விjhஞநீ ॥
³rhக³ ³rhக³ விநஶிநீ மத ।  லkh ஜக³ஸுக²த³த ॥
  ஜnhஹவீ அ உthரநீ । ேஹமவதீ அmhேப³ நிrhவநீ ॥
அShட⁴ வரநீ ேத³வீ । கரத விShiΝ ஶிவ ஜகர ேஸவீ ॥
ேசாmhஸTh² ேத³வீ கlhயநீ । ெகௗ³ மŋhக³ள ஸப³³ண க²நீ ॥
படந iµmhப³ த³nhத ம । ப⁴th³ரக ஸுந விநய ஹம ॥
வjhரத⁴ணீ ேஶாக நஶிநீ । அ ரkhஶிணீ விnhth◌⁴யவநீ ॥
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ஜயஔர விஜய ைப³த । ம ஸுக³nhத⁴ அ விகர ।
நம அநnhத mhஹர ப⁴வநீ । ப³ரைநmh கி மiνஷ அjhஞநீ ॥
ஜ பர kh’ப ம தவ ேஹாஈ । ேதா வஹ கைர சைஹ மந ேஜாஈ ॥
kh’ப கரஹு ேமா பர மஹரநீ ।th³தி⁴ கய அmhேப³ மம ப³நீ ॥
ேஜா நர த⁴ைர ம கர th◌⁴யந । தகர ஸத³ ேஹாய கlhயந ॥
விபthதி த ஸபேநஹு நmh அைவ । ேஜா ேத³வீ கர ஜப கரைவ ॥
ேஜா நர கஹmh ’ண ேஹாய அபர । ேஸா நர பட² கைர ஶத ப³ர ॥
நிசய ’ண ேமாசந ேஹாஈ ஜஈ । ேஜா நர பட² கைர மந லஈ ॥
அshதி ேஜா நர பட⁴◌़ே◌ பட⁴◌़ேவ । ய ஜக³ ேமmh ேஸா ப³ஹு ஸுக² பைவ ॥
ஜேகா vhயதி⁴ ஸதைவ ப⁴ஈ । ஜப கரத ஸப³³ பரஈ ॥
ேஜா நர அதி ப³nhதீ³ மஹmh ேஹாஈ । ப³ர ஹஜர பட² கர ேஸாஈ ॥
நிசய ப³nhதீ³ ேத ² ஜஈ ।ஸthய ப³சந மம மநஹு ப⁴ஈ ॥
ஜ பர ேஜா க²ஸŋhகட ேஹாஈ । நிசய ேத³பி³ஸுைர ேஸாஈ ॥
ேஜா நர thர ேஹாய நmh ப⁴ஈ । ேஸா நர ய விதி⁴ கேர உபஈ ॥
பச வrhஷ ேஸா பட² கரைவ । ெநௗரதர ேமmh விphர மைவ ॥
நிசய ேஹாய phரஸnhந ப⁴வநீ । thர ேத³ தகஹmh ³ண க²நீ ।
th◌⁴வஜ நயல அநி சட⁴◌़ைவ । விதி⁴ ஸேமத ஜந கரவைவ ॥
நித phரதி பட² கைர மந லஈ । phேரம ஸத நmh அந உபஈ ॥
யஹ  விnhth◌⁴யசல சஸ । ரŋhக பட⁴◌़த ேஹாேவ அவநீஸ ॥
யஹ ஜநி அசரஜ மநஹு ப⁴ஈ । kh’ப th³’Sh தபர ேஹாஈ ஜஈ ॥
ஜய ஜய ஜய ஜக³ம ப⁴வநீ । kh’ப கரஹு ேமா பர ஜந ஜநீ ॥

அரதீ  விnhth◌⁴ேயவ  கீ

ஸுந ேம ேத³வீ பrhவத வநீ ேதர பர ந பய ॥ ேடக.॥
பந ஸுப th◌⁴வஜ நயல ேல த ேப⁴Nhட சட⁴◌़ய ।ஸுந.।
ஸுவ ேசா ேதேர அŋhக³ விரேஜ ேகஸர திலக லக³ய ।ஸுந.।
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நŋhேக³ பக³அகப³ர அய ேஸாேந க ச²thர சட⁴◌़ய ।ஸுந.।
உ◌ँேச உ◌ँேச பrhவத ப⁴ேயா தி³வேலா நீேச ஶஹர ப³ஸய ।ஸுந.।
கக³ th³வபர thேரத மth◌⁴ேய கக³ ரஜ ஸப³ய ।ஸுந.।
⁴ப தீ³ப ைநேவth³ய அரதீ ேமாஹந ேபா⁴க³லக³ய ।ஸுந.।
th◌⁴ய ப⁴க³த ைமய ேதேர ³ண க³ைவmh மநவசி²த ப²ல பய ।ஸுந.।

॥ இதி॥
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