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॥ த³ஶமஹாவி ³யாகவச ॥
வினிேயாக:³
ௐஅ ய மஹாவி ³யாகவச ய ஸதா³ வரு’ஷி:உ ணி ச² த:³
மஹாவி ³யாேத³வதாஸ வஸி ³தீ⁴ ரா ய ேத²பாேட²வினிேயாக:³

।
ரு’ யாதி³ யாஸ:
ஸதா³ வரு’ஷேய நம: ரஸீஉ ணி ச² த³ேஸ நம:முேக²
மஹாவி ³யாேத³வதாைய நம: ரு’தி³ஸ வஸி ³தி⁴ ரா ய ேத²

பாேட²வினிேயாகா³ய நம:ஸ வா ேக³ ।
மானஸபுஜன

ௐ ரு’ ²வீத வா மக க³ த⁴ மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²ஸம பயாமி
நம: ।
ௐஹ ஆகாஶத வா மக பு ப மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²ஸம பயாமி
நம: ।
ௐய வாயுத வா மக ⁴ப மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²ஆ ⁴ராபயாமி
நம: ।
ௐர அ ³னித வா மக தீ³ப மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²த³ ஶயாமி
நம: ।
ௐவ ஜலத வா மக ைநேவ ³ய மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²நிேவத³யாமி
நம: ।
ௐஸ ஸ வத வா மக தா ³ல மஹாவி ³யா ரீ ய ேத²நிேவத³யாமி
நம:।
அத² மஹாவி ³யாகவச
ௐ ரா யா ர து ேம தாரா காம பனிவாஸினீ ।
ஆ ³ேன யா ேஷாட³ பாது யா யா ⁴மாவதீ வய ॥ 1॥
ைந ரு’ யா ைப⁴ரவீ பாதுவாரு யா பு⁴வேன வரீ ।
வாய யா ஸதத பாது சி² னம தா மேஹ வரீ ॥ 2॥
ெகௗேப³ யா பாது ேம ேத³வீ வி ³யா ப³க³லாமுகீ² ।
ஐஶா யா பாது ேம நி ய மஹா ரிபுரஸு த³ரீ ॥ 3॥
ஊ ⁴வ ர து ேமவி ³யா மாத கீ³பீட²வாஸினீ ।
ஸ வத: பாது ேம நி ய காமா ²யா காலிகா வய ॥ 4॥
³ர ம பா மஹாவி ³யாஸ வவி ³யாமயீ வய ।
ேஷ ர து ேம து³ கா³ பா⁴ல ப⁴வேக³ஹினீ ॥ 5॥
ரிபுரா ⁴ருயுேக³ பாதுஶ வாணீபாது நாஸிகா ।
ச ுஷீ ச டி³கா பாது ேரா ேர நிலஸர வதீ ॥ 6॥
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॥ த³ஶமஹாவி ³யாகவச ॥

முக² ெஸௗ யமுகீ² பாது ³ரீவா ர து பா வதீ ।
ஜி வா ர து ேம ேத³வீஜி வாலலனபீ⁴ஷ ॥ 7॥
வா ³ேத³வீவத³ன பாதுவ : பாது மேஹ வரீ ।
பா³ஹூமஹாபு⁴ஜா பாது கரா கு³லீ:ஸுேர வரீ ॥ 8॥
ரு’ ட²த: பாது பீ⁴மா யா க யா ேத³வீதி³க³ ப³ரீ ।
உத³ர பாது ேம நி ய மஹாவி ³யா மேஹாத³ரீ ॥ 9॥
உ ³ரதாரா மஹாேத³வீஜ ேகா⁴ பரிர து । ?? உ ³ராதாரா
கு³த³ மு க ச ேம ⁴ர ச நாபி⁴ ச ஸுரஸு த³ரீ ॥ 10॥
பாதா³ கு³லீ:ஸதா³ பாது ப⁴வானீ ரித³ேஶ வரீ ।
ர தமா ஸா தி²ம ஜாதீ³ பாது ேத³வீஶவாஸ ॥ 11॥
மஹாப⁴ேயஷு ேகா⁴ேரஷு மஹாப⁴யனிவாரிணீ ।
பாது ேத³வீமஹாமாயா காமா ²யாபீட²வாஸினீ ॥ 12॥
ப⁴ மாசலக³தா தி³ யஸி ஹாஸன ரு’தா ரயா ।
பாது காலிகாேத³வீஸ ேவா பாேதஷுஸ வதா³ ॥ 13॥
ர ாஹீன துய தா²ன கவேச பிவ ஜித ।
த ஸ வ ஸ வதா³ பாதுஸ வர ணகாரிணீ ॥ 14॥
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