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.. chaNDikAShTakam ..

॥ ச டி³கா டக ॥
ஸஹ ரச ³ரனி த³காதிகா த-ச ³ரிகாசைய-
தி³ேஶாऽபி⁴ ரய ³வி ³ரய ³து³ரா ³ரஹ கேல: ।
ரு’தாமலாऽவலாகலேவரம்வர ப⁴ஜாமேஹ
மேஹஶமானஸா ரய வேஹா மேஹா மேஹாத³ய ॥ 1॥
விஶால-ைஶலக த³ரா தரால-வாஸஶாலினீ
ரிேலாகபாலினீ கபாலினீமே ரமாமிமா ।
உமாமுபாஸிதா ஸுைர பா மேஹமேஹ வரீ
பரா க³ேண வர ரஸூ நேக³ வர ய ந தி³னீ ॥ 2॥
அேயமேஹ ! ேத மேஹ ³ரமு ²யனி ஜரா:ஸேம
ஸமானய தி ³த⁴ராக³த பராக³ம ⁴ரிஜ ।
மஹாவிராகி³ஶ கராऽனுராகி³ணீ நுராகி³ணீ
மராமி ேசதஸாऽதஸீமுமாமவாஸஸம்நுதா ॥ 3॥

ப⁴ேஜऽமராம்க³ கேரா ச²ல ஸுசாம ேரா சல
நிேசால-ேலாலகு தலா வேலாக-ேஶாக-நா னீ ।
அத³ ⁴ர-ஸ ⁴ரு’தாதிஸ ⁴ரம- ர ⁴த-வி ⁴ரம-
ர ரு’த-தா ட³வ- ரகா ட³-ப டி³தீ ரு’ேத வரா ॥ 4॥
அபீஹபாமர விதா⁴ய சாமர ததா²ऽமரம்
நுபாமர பேர ³ரு’ ³-விபா⁴விதா-வித ரிேக ।
ரவ தேத ரேதாஷ-ேராஷ-ேக²லன தவ வேதா³ஷ-
ேமாஷேஹதேவஸ ரு’ ³தி⁴ேமலன பத³ னும: ॥ 5॥
ப⁴ ⁴ -ப⁴ப⁴ -ப⁴ப⁴ -ப⁴பா⁴பி⁴ேதா-விபா⁴ஸிபா⁴ வர-
ரபா⁴ப⁴ர- ரபா⁴ஸிதாக³-க³ வராதி⁴பா⁴ஸினீ ।
மில தர- வல தேரா ³வல தர- பாகர
ர த-பா⁴ப⁴ர- ரபா⁴ஸி-பா⁴லப டிகா ப⁴ேஜ ॥ 6॥
கேபாதக பு³-கா யக ட²-க ட²யக க க³தா³-
தி³கா த-கா சிகா சிதா கபாலிகாமினீமஹ ।
வரா ⁴ரி புர ⁴வனி- ர ரு’ திஸ ப⁴வ ³விேஶஷ-
கா யக பெகௗஶலா கபாலகு ட³லா ப⁴ேஜ ॥ 7॥
ப⁴வாப⁴ய- ரபா⁴வித ³ப⁴ேவா தர ரபா⁴விப⁴ ய
⁴மி ⁴திபா⁴வன ர ⁴திபா⁴வுக ப⁴ேவ ।
ப⁴வானிேநதி ேத ப⁴வானி! பாத³ப கஜ ப⁴ேஜ
ப⁴வ தி த ரஶ ருேவா ந ய ர த ³விபா⁴வன ॥ 8॥
து³ கா³ ³ரேதாऽதிக³ரிம ரப⁴வா ப⁴வா யா
ப⁴ யாமிமா துதிமுமாபதி ரணீதா ।
ய: ராவேய ஸபு ஹூதபுராதி⁴ப ய
பா⁴ ³ய லேப⁴த ரிபவ ச ரு’ னித ய ॥ 9॥
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॥ ச டி³கா டக ॥

ராமா டா க ஶஶா ேகऽப்³ேத³ऽஷ்டம்யாம்ஶு லா விேனகு³ெரௗ ।
ஶா த ஜக³தா³ன த³ஶ ம யுப ரு’தா துதி: ॥ 10॥
॥இதிகவிப யுபநாமக- உமாபதி ³விேவதி³-விரசித ச டி³கா டக
ஸ ண ॥
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