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.. mahAShoDashIvarNaratnAvalistotram ..

॥ மஹாேஷாட³ வ ணர வலி ேதா ர ॥
ரீ காரா கணதீ³பிகா ரிதஜ ன த³ ரதா³ மதீ
தா² ³யமரா சித ⁴ரிகமலா ஸு த³ரீ பா⁴வேய ।

ம ம ஜுலர னஸானுவிலஸ ம ⁴ய த² டா ³ரக³-
ம க³ரம ⁴யலாஸிஸுமஹ ²ரீச ரபி³ ெதௗ³ தி²தா ॥ 1॥
ரீ காரா ரு’தஸி து⁴ெகௗ துப⁴மணி ரீ காரம ⁴ய தி²தா
ரீ காேரா னதர னெஸௗத⁴வலபீ⁴ஸ லாஸிபாராவதீ ।
றீ காரமரபாத³பா ³ரவிஹர ஸ ரு’ டேககீ ப⁴ேஜ
ரீ காரா பு³த³ச சலா ரு’தி³க³தா ரீ காரவ மிகா ॥ 2॥
லீ காரா பு³ஜப ரபா⁴ கரனிபா⁴ லீ காரச ³ர ரபா⁴
லீ காரா ³னி கா² ப⁴ஜாமிஸதத லீ காரேபடீமணி ।
லீ காேராபவ யபு ட ³ரு’ஹிணீ லீ காரேவ ³யா மிகா
லீ காரா ³ஜஹர ரியா பரதரா லீ காரவ மிகா ॥ 3॥
ஐ ஐமி யனுசி தகா ச² ரு’த³யா ேபா⁴ஜாடவீஹ ஸிகா
ஈ வாதி³வி ⁴திஸ ரு’தமஹார ஸேனஸ தி²தா ।
ஐ வ யாய ப⁴வ வக² ட³விப⁴வா யா பா³ஸதா³ ேம ³ரு’ேஹ
ேசஶா ³ய சிதபாத³ப கஜயுகா³ைசஶா கம ச தி²தா ॥ 4॥
ெஸௗ த³ ய ³ருமம ஜரீ ப⁴க³வதீ ெஸௗவ ணவ வதா-
மா ஸ ஸாரமஹாப⁴யா ³ ³ருததர ெஸௗவ னகு ப⁴ தனீ ।
ஸூ யா ³ஜாரி ரு’ஶானு ³ரு’ ஶ கேலா த ஸாஸதா³ன த³தா³
ெஸௗபா⁴ ³ய தி³ஶதாத³த² ரதி²தம ய யாஹத ⁴ரி ேம ॥ 5॥
ஓ காரா த²னி ப கமனஸா ேசா கார தா³ ம
ேத³ யா மம சி தபி⁴ திரது⁴ சி ராயேத ேசா வலா ।

ஓேஜாபி⁴ ஜக³ேத³தத³ ³யவிபுல ய யா தயா ³ஜ ரைப⁴-
ேராத ேராதம ⁴ குஸு ப⁴குருவி தா³ ³ஜ ரபா⁴யா:ஸதா³ ॥ 6॥
ரீ காராக³மம தக ரு’தி³ கதா³ பா⁴யா ³வபு ேத பர
ரீ காரா ³தி⁴ஸுதா⁴மய ரு’தஜபாேஶாண ஹித ராபக ।
ரீ காரா ³ரிகு³ஹாஹரீ ³ர ஶுக ரீ காரக தா³ குர
ரீ காரா பு³ஜெஸௗரப⁴ ரு’தஜக³ ஜால ஜக³ யிேக ॥ 7॥
ரீ காரா ⁴வரத³ ேணஜனனிேத பாதா³ ³ஜயு ³ேமஸதா³

ப⁴ தி ேம ஜனயாஶு ேத³வி ரு’பயா ேத³விதாராயிேத ।
ம ம ஜுலர னனி மிதமஹாம ஜீர ⁴ேஷா வேல
ரு’ கா³ரரஸாலேய ரிதஜக³ வா தா ³ஜினீஹ ஸிேக ॥ 8॥

க யாணவிதே து காமமனிஶ காமாரிவாமா ககா³
க ரீக⁴னஸார ஷிதகுசா ³ரால பி³மு தாலதா ।
காமாக ஷணதி³ யபாஶஸுப⁴கா³ கா யா கேகாடி ரபா⁴
க யாணீ கமேல கலிமல ர ⁴வ ஸினீகாமதா³ ॥ 9॥
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॥ மஹாேஷாட³ வ ணர வலி ேதா ர ॥

ஏதாவ மம ேத³விேத பத³யுேக³ ப⁴ தி ³ரு’டா⁴ ⁴யஸீ
யா ேன ேர ச ஜபா ரஸூனருசிராயா வ தே வீ ேண ।

ஆன தா³ ருபரி லுேதவசனம ய ப³ தேவ க³ ³க³த³
ேசத வ மயம ப³ ப யது ஜக³ வ திபா⁴ஸாருண ॥ 10॥
ஈஶா தி³பதா³ சிேத வமேய ம ேச பேரஶா ககா³-
மீ வா ³யகி²லா ட ⁴திமனிஶ தா³ ரீ வப⁴ தாய ேம ।
சாப ைச வமாஶுக³ ஸுமமய ேராதா⁴ மக சா குஶ
பாஶ ராக³தனு ரெணௗமி த³த⁴தீ ம மஹாஸு த³ரீ ॥ 11॥
ல மீ ச ரனிவாஸினீ லலிதஸ கீ³த ரியா லாகினீ
ல ³ைத⁴ ச யஸமு னதி லயகரீ லா ய ரியாமா ரேய ।
ல கா யகைவரி ஜிதபதா³ லாவ யவாரா னிதி⁴
ல மீ ஜிதபாத³ப ³மயுக³லா ேமா ா ²யல ையஸதா³ ॥ 12॥
ரீ காரா ணஸுதா⁴ ச ரு’ ³யமமைரரீ ³ய மஹ ேதவபு:
ராேலயா ஶுகலாவிலாஸிமகுட ரீ கார தா³ மக ।
ேய ⁴யாய தி ரு’த³ பு³ேஜ ரதிதி³ன ேதஷாமன க³ வர-
லா தா: யு வஶமாக³தா வனுகல வ ⁴வ: ஸுரா ரியா: ॥

13॥
ஹ தா தா² மிதைவப⁴ேவஷுஹரிமு ²ேய ேவவ டா⁴ ஜ
ப⁴ தி பாமரைத³வேதஷுவிவஶா:கு வ தி ேமாஹாதி³ஹ ।
ய வா வா பரேத³வதா ஹரிஹர ³ர மாதி³பி:⁴ ேஸவிதா
ஸ ைவ வ யமேஹாத³யா க²ரமிேம ஸ ய ய ேத⁴னு ரிதா: ॥
14॥
ஸ வ ஞ வமவா யஸ ஸதி³ஸதா ஶா ேரஷு பா டி³ யம-
ய பா³யா: பத³ப ³மஸ ரு’திவஶா ேகாऽபிவா ³மீ ப⁴ேவ ।
ய யா த சர பு³ஜ ஹரிஹர ³ர மாதி³பி⁴ வ தி³த
டா⁴ சி தயதாஶு ேவாऽபிதரஸா த³ ³யா கவி வ ரிய: ॥ 15॥

க யா ய ப³ கத³ ப³கானன ³ரு’ேஹ க ப ³ருைம: கா தா-
த³ தா²த³ த²ஸம பேணऽதி⁴கதேர காரு யக ேலாலிபி:⁴ ।
க தாயதேலாச சலக³ைத வீ யா ³ய மாமாதுர
ர ாஸு ரிபுேர பரா பரதேர காமஸ ஜீவினி ॥ 16॥
ஹ யு து க³ ரு’ ²ருகு ப⁴குசேயா வி ய தஹாேரண தா-
மார தா ஶுகமா ய ⁴ஷணவைரரு ³தீ³ யமாநாமுமா ।
ஹாஹாஹூஹுமுக² துதாமனுதி³ன ைஹயக³வீ தரா-
ம பா³மாதி³மவா துதாமஹமல ⁴யாயா யபீ⁴ டா தேய ॥ 17॥
ல ³த⁴ ஞானஸுதா⁴கேரணமனஸா ல யீ ரு’த ேத வபு:
ஸ ³பி:⁴ஸ ததம பு³ஜா லலிேத ல ³ன ப⁴வ வா தேர ।
லாவ ேயா வலதி³ யகா³ ரிவிமேல லா ாரஸால ரு’த
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.. mahAShoDashIvarNaratnAvalistotram ..

ம பாத³பேயாஜயு ³மமது⁴ ம ⁴னிநி யதா ॥ 18॥
ரீ காரா ³தி⁴ஸுேத⁴ ரியாவிரஹிேத ரீ காரம ரா த²ேத³
ரீ கார ரியஶாரிேக மயி ரு’பா ரீ கார ேதா³த³ேய ।
ரீ காரமலத³ பண ரதி ரு’ேத ரீ காரேவ ³ேய ேவ

தீ³ேன ம யது⁴ குரு வ த³யயா ரீ காரதீ³ப ரேப⁴ ॥ 19॥
ஸ ப க மணிதீ³ தானிஸகலாப ³ப⁴ ஜ ய ப³ ேத
மாேமவாகலய து ப கஜத³லாே ம கரா யாத³ரா ।
³ர மாதீ³ பத³ப ³மல ³னமகுடா ஹி வா கத² சி சி²ேவ
ேந ரா ய ³ய ரு’பாஸுதா⁴ரஸசரீஸி தானி ேஹஸு த³ரி ॥ 20॥
க பா ேத ரு’ ஸ வேலாகஜட²ர யான த³ ய முதா³
க து ய மணிகு ட³லீயுக³லிகா தீ³பாயேதஸ தத ।
³ர ேமாேப ³ரமுகா²மேரவிரமதி ³ர மா ட³பா⁴ ேட³ பர
ஸா பாஶா குஶபு பஸாயகத⁴னு வி ³ேயாததா ேம ரு’தி³ ॥ 21॥
ல ய கி ச ப⁴ேவ மஹா ரிபுரஸு த³ யாக³மா ைத னுேத
மா ல யீகுருவீ ஶுக³தேத வாேமவஸ வா ம ।
⁴யா வா ேசதஸிஸ தி²த ஜக³தி³த³ வ ³ பமா ேயஸதா³
ஞா வான ய ரு’தா³விஹாயப⁴ஜன ந ய ஸுேத³ேவ விஹ॥

22॥
ரீ கார மரேணனேத³விதரஸா ரீமா ஸுதீ⁴மா ப⁴ேவ

ேத ேகாऽபிஜேடா³ऽபிப ³மஜனுஷாஸாப னிேகாऽபூ⁴ ³ ⁴ரு’ஶ ।
ஆ லி யா பு³தி⁴க யகா விலஸதி ம ரராஜா ர
த ம யாதி³ஶேத³வேத³வி ரு’பயா த⁴ ேயாऽஸ்ம்யஹம் ேதன ச ॥ 23॥
ெஸௗவ ே வலம ட³ேப மரதக ராகாரபி⁴ ெதௗ ³ரு’ஹ-

ர னமயாஸேன வமேய காமராஜா கேக ।
தி ட² தீ குருவி த³ ³ரு’ த³ருசிரா மாணி ய ⁴ேஷா வலா
த⁴ யா ேத பு⁴விசி தய தி மனஸா ேய மஹாஸு த³ரீ ॥ 24॥
ஐ காரா பு³ஜக ணிேகா வலமஹ ³ர ஸேனஸ தி²தா
ஸி ச தீம ரு’த ³ரைவ:ஶ லா ப டாபி⁴ராம ரபா⁴ ।
ேதேஜாபி⁴ ஜக³த³ ப³ ேய பு⁴விப⁴ஜ யாபீனது க³ தனீ
ேதஷாமானனப கேஜ நிவஸேதவாணீஸுதா⁴ ய தி³னீ ॥ 25॥
லீமி ய ரேமகேமவமனஸா ⁴யாய தி ேய மானவா:
க த³ பாயுதது யஸு த³ரதர தய:ைஶதி²ல ।
கு வ தி ம ரேத ச ைநஜவபுஷா ேத பாதி ர ய ஸஹ
ப த⁴ ேத ரு’தவா ³ரமா: கமல பா⁴ ³ஜாஸ ⁴யா ஸதா³॥ 26॥
ரீ காரீ ரு’த³யா பு³ேஜऽஹமது⁴ ரீ காரெஸௗேத⁴ஶுேப⁴
ரீ காேரா னதர னம சப²லேக ரீ காரேஶா பு³ேஜ ।
ரீ காரா ரமு சர ³ப⁴க³வதீமாேரா ய ேஶாண ரபா⁴
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॥ மஹாேஷாட³ வ ணர வலி ேதா ர ॥

ரீ காரா பு³ஜவாரிக³ த⁴ப²லதா ³லாதி³பி⁴ ேதாஷேய ॥ 27॥
ரீ காரா ரு’தபாத³ம ஜுலமணீேவ ³ய தேர பா⁴ஸுரா
ேத³வீ ரிதஸ வேலாகஸகலாபீ⁴ ட ரதா³ே ஸுகா ।
ம தனுமு ³யத³ ககிர ஶா ப⁴வீ கரீ-

மா ம ைய யமுபா மேஹபரதரா நி வாணஸ ஸி ³த⁴ேய ॥ 28॥
இதி மஹாேஷாட³ வ ணர வலி ேதா ர ஸ ண

This is a hymn to devi, with the syllables of the sacred
Shrividya mantra mahAShoDashI encoded into the verses.
Encoded by Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu
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