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॥ ேத³வீ த³ஶ ேலாகீ துதீ ॥

॥ ேத³வீ த³ஶ ேலாகீ துதீ ॥
அத²வா அ பா³ டக ேத³வீ ரணவ ேலாகீ துதி ச

ேசடீ ப⁴வ நிகி²ல ேக²டீ கத³ ப³வன-வாடீஷு நாகிபடலீ
ேகாடீர சாருதர-ேகாடீ மணீகிரண-ேகாடீ கர பி³த பதா³ ।
பாடீர க³ தி⁴ குசஶாடீ கவி வ பரிபாடீ -அகா³தி⁴ப ஸுதா
ேகா⁴டீ கு²ராத³தி⁴க தா⁴டீ உதா³ர முக²வீடீ ரேஸன தனுதா ॥ 1

ேசடீ ப⁴வ நிகி²ல ேக²டீ = being served by all the worlds
(and their inhabitants; also sky-dwellers i.e., devas)

கர பி³த பதா³ = having feet adorned by
மணீகிரண-ேகாடீ = millions of dazzling gems
ேகாடீர சாருதர-ேகாடீ = on millions of beautiful crowns
நாகி-படலீ = on the heads of a huge multitude of Gods
பாடீர-க³ தி⁴ = sandalwood-smelling
குச-ஶாடீ = breast-cloth (portion of saree covering the breasts)
ேகா⁴டீ-கு²ரா அதி⁴க தா⁴டீ = A swifter gait than that of horse

hooves
முக²-வீடீ ரேஸன தனுதா = may she bestow with the betel juice in

her mouth

³ைவபாயன ர ⁴ரு’தி ஶாபாயுத⁴ ரிதி³வ ேஸாபான ⁴லி சர
பாபாபஹ வமனு-ஜாபானுலீன-ஜன தாபாபே த³ நிபு ।
நீபாலயா ஸுரபி⁴ ⁴பாலகா து³ரித பா ³-உத³ சயது மா
பாதி⁴கா க²ரி ⁴பால வ ஶ மணிதீ³பாயிதா ப⁴க³வதீ ॥ 2

⁴ளி சர = the dust of whose feet is
ரிதி³வ ேஸாபான = stairs to heaven
³ைவபாயன- ர ⁴ரு’தி ஶாபாயுத⁴ = for Sage vyAsa and other

curse-weapon-wielders (ascetics)
பாபாபஹ வ = destroy my sins
தாப அபே த³ நிபு = O mother who are highly skilled in removing the

sorrow of
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மனு-ஜாப-அனுலீன ஜன = people who are engrossed in your meditation
and worship

நீபாலயா = O dweller of the kadamba forest!
ஸுரபி⁴ ⁴ப அலகா = having fragrant frontal hair curls
து³ரித- பா உத³ சயது மா = pull me out of the abyss/well of

past bad karma
பாதி⁴கா = O lovely one!
க²ரி- ⁴பால வ ஶமணி-தீ³பாயிதா = who brought light (by being
born) into the clan of the Mountain-King (Himalaya)

ஆளீபி⁴ -ஆ த தனுராளீ லஸ ரிய கேபாளீஷு ேக²லதி ப⁴வ
யாளீ நகு யஸித ளீ ப⁴ரா சரண ⁴ளீ லஸ -முனிக³ ।

ஆளீ- ⁴ரு’த ரவஸி தாளீ-த³ல வஹதி யாளீக ேஶாபி⁴ திலகா
ஸாளீ கேராது மம காளீ மன: வபத³ நாளீக ேஸவனவிெதௗ⁴ ॥ 3

ஆளீ = bee
ப⁴வ- யாளீ நகுலீ = She who is mongoose to the Serpent-like

birth-death cycle
அஸித ளீ ப⁴ரா = having profuse thick black hairdo
சரண ⁴ளீ லஸ -முனிக³ = the dust from whose feet irradiates

the ascetics gathered near them
ஆளீ- ⁴ரு’த ரவஸி = in her honey-pot-like ears
தாளீ-த³ள வஹதி தா = who wears a folded leaf as her ear-ornament
அலீக ேஶாபி⁴ திலகா = and a bright red tilaka shining on her forehead
ஸா காளீஆளீ கேராது மம மன: = May that KALI turn my manas into

a black bee
வ-பத³ நாளீக ேஸவன விெதௗ⁴ = ever hovering around her black-lotus

feet

Alternatively,
காளீ மம மன:ஶாலீ கேராது = May KalI make my mind adept at
வபத³-நாலீக-ேஸவன-விெதௗ⁴ = the art of worshipping her lotus feet

பா³லா ரு’தா ஶு-நிப⁴-பா²லா ம ³-அருண ேசலா நித ப³ ப²லேக
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ேகாலாஹல பித காலாமராகுஶல கீலால ேஶாஷண ரவி: ।
²லா குேச ஜலத³ நீலா கேச கலித வீலா கத³ ப³விபிேன

ஶூலாயுத⁴ ரணத லா விதா⁴து ரு’தி³ைஶலாதி⁴-ராஜ-தனயா ॥ 4

க பா³வதீவ ஸவிட³ பா³ க³ேலன நவ து பா³க³வீணஸவிதா⁴
பி³ பா³த⁴ரா வினத ஶ பா³யுதா⁴தி³ நிகுரு பா³ கத³ ப³விபிேன ।
அ பா³ குர க³ மத³ ஜ தாள ேராசிரிஹ ல பா³லகா தி³ஶது ேம
ஶ பா³ஹுேலய ஶ பி³ ப³அபி⁴ராம முக²ஸ பா³தி⁴த தன ப⁴ரா ॥ 5

தா³ஸாயமான ஸுமஹாஸா கத³ ப³வன வாஸா குஸு ப⁴ஸுமே
வாஸா விப சி ரு’த ராஸா வி ⁴த மது⁴ மாஸாரவி த³ மது⁴ரா ।
காஸார ஸூன ததி பா⁴ஸஅபி⁴ராம தனு ஆஸார த கரு

நாஸா மணி ரவர பா⁴ஸா வா திமிரமாஸாேய ³-உபரதி ॥ 6

ப காகேர வபுஷி க கால ர த புஷி க காதி³ ப விஷேய

வ காமநா -அயஸி கி காரண ரு’த³ய ப காரி ேமஹி கி³ரிஜா ।
ஶ கா லா நி த ட காயமான பத³ஸ காஶமான ஸுமே

ச காரி ⁴ரு’ க³ ததி -அ கானுேபத ஶ ஸ காஶ வ ர கமலா ॥ 7

ஜ பா⁴ரி கு பி⁴ ரு’து² கு பா⁴பஹாஸி குச ஸ பா⁴ யஹார திலகா

ர பா⁴ கரீ ³ர கர த³ பா⁴பேஹாரு க³தி டி³ பா⁴அனுர ஜித பதா³ ।
ஶ பா⁴ உதா³ர பரிர பா⁴ குரா புலக த³ பா⁴னுராக³ பிஶு
ஶ பா⁴ஸுர ஆப⁴ரண கு³ பா²ஸதா³ தி³ஶது ஶு பா⁴ஸுர ரஹர ॥ 8

தா³ ாயணீ த³னுஜ ா விெதௗ⁴விதத தீ³ ா மே ஹர கு³
பி⁴ ா ே நடன வீ ா விே த³முக² த³ ா ⁴வர ரஹர ।
வீ ா விேத⁴ஹிமயி த³ ா வகீய ஜன ப ா விப விமுகீ²
யே ஶ ேஸவித நிராே ப ஶ தி ஜய ல யாவதா⁴ன கல ॥ 9

தா³ ாயணீ = the daughter of dakSha prajApati
விதத தீ³ ா = seriously involved
த³னுஜ- ா-விெதௗ⁴ = in keeping our demoniac tendencies under check
மே ஹர கு³ = has charming qualities
வீ ா விே த³ முக² = whose face betrays her immense amusement in
watching
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பி⁴ ா அ ன: நடன = the dance of the alms-eater, Siva
த³ ா வீ ா விேத⁴ஹிமயி = May the intelligent one shower her

look on me
வகீய-ஜன-ப ா = she who is on the side of those who consider

themselves to belong to her
விப விமுகீ² = and indifferent to those who pit themselves against

her
நிராே ப ஶ தி = unchallenged power
யே ஶ ேஸவித = served by kubera, the king of yakShas, and lord of

wealth
ஜய ல ய அவதா⁴ன கல = who brings about attainment and

retention of one’s cherished objectives

வ தா³ரு ேலாக வர ஸ தா⁴யினீவிமல கு தா³வதா³த ரத³
³ரு’ தா³ரு- ³ரு’ த³ மணி- ³ரு’ தா³ரவி த³ மகர தா³பி⁴ஷி த சர ।
ம தா³னிலா கலித ம தா³ர தா³மபி⁴ -அம தா³பி⁴ராம மகுடா
ம தா³கினீ ஜவன பி⁴ தா³ன வாச -அரவி தா³ன தி³ஶது ேம ॥ 10

ய ராஶேயா க³லதி த ராக³ஜா ப⁴வது கு ராபி நி துல ஶுகா

ஸு ராம கால முக²ஸ ராஸன ரகர ஸு ராண காரி சர ।
ச² ரானிலாபி ரய ப ராபி⁴ராம கு³ணமி ராமரீ ஸம வ :⁴
கு ராஸஹீன மணி சி ரா ரு’தி பு²ரித பு ராதி³ தா³ன நிபு ॥ 11

லாதி கா³மி ப⁴ய லா வலி வலன கீலா நிஜ துதி விதா⁴
ேகாலா ஹல பித காலா அமரீ குஶல கீலால ேபாஷண ரதா ।

²லா குேச ஜலத³ நீலா கேச கலித லீலா கத³ ப³விபிேன
ஶூலாயுத⁴ ரணதி லா விபா⁴து ரு’தி³ைஶலாதி⁴ராஜ-தனயா ॥ 12

இ தா⁴ன கீர மணிப³ தா⁴ ப⁴ேவ ரு’த³ய-ப³ தா⁴வதீவ ரஸிகா
ஸ தா⁴வதீ பு⁴வனஸ தா⁴ரேணऽ ய ரு’த ஸி தா⁴வுதா³ர நிலயா ।
க³ தா⁴னுபா⁴வமுஹுர தா⁴லி பீத கச ப³ தா⁴ஸம பயது ேம
ஶ தா⁴ம பா⁴னுமபி ரு தா⁴னமாஶு பத³ஸ தா⁴னம யனுக³தா ॥ 13

- ஏதாவ கீ³யேத க ²யேத -
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Though this is said to contain 10 verses, it has three more in some
recensions, and they too are included in the end (11-13).
The metre used for these verses is
called அ வ தா⁴டி the cadence of hooves of horses, meaning that Mother
Nature’s gait is not slow placed, nor hurrying, but rythmic and rational. So
the chanters are requested to know each word, hence they are painfully
cleaved, blend it with the other and then rythmically chant. Then only you can
listen to its beauty. Desiraju H. Rao.
The verses appears to be known as kAlikA stuti or
devI praNava dashashlokI stuti.

Encoded and proofread by Santhi spasumarthi@yahoo.com and Desiraju H.
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