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Bhagavati Puratanapureshvari Stava

ப⁴க³வதீ ராதநேரவshதவ:

ௐ அnhநrhேணவrhைய நம: ।
ராணரநாயிேக ஸுரவேரnh³ட³phேய

ஸுராஸுரநமshkh’ேத  kh’பாமநாேத² மயி ।
ஜராமரணநாஶிநீமதி⁴க³தாshஸுராmh ைவ ஸுரா:
சராசரஸவிth ேத சரணேஸவையவாமரா:॥ 1॥

ராதநராலயphயவிஹாரேலாேல,ஶிேவ,

ராnhதகமந:phேய, ஷேஸாத³,ேர ।
ஸுராலமrhதி³நி thதி³வவீரஸmhரணி,
sh²ரth³³kh’பாநிேத⁴  kh’பாமநாேத² மயி ॥ 2॥

ராணநிக³மாக³மphரகரேபா³தி⁴தphராப⁴ேவ,

ராணஷாrhசிேத,ஶரணமmhப³ ேதऽŋhkh◌⁴th³வயmh ।
ராணஸுkh’தvhரஜphரகடலph³த⁴ஸnhத³rhஶேந,
ராணரநாயிேக  kh’பாமநாேத² மயி ॥ 3॥

ரா கில ஸுேரவ, thத³ஶ:³க²ஸmhேப⁴த³ேந
ராiµக²ேத³வதாநிசயலph³த⁴பாऽப⁴வ: ।

ராபி ப⁴வதீ ஸதீ தி³திஜக³rhவநிrhவாபிணீ,
ராதநேரவ, phயமயீmh kh’பாmh ஸnhதiν ॥ 4॥

ரா  ப⁴வதshஸுதா கில விஶுth³த⁴தா⁴mhநா ph◌⁴’தா
ஸுேரஶி ப⁴வேக³நீ ஸுரஶரNhயபாதா³mh³ஜா ।

கி³ராmh பதி² ந ேகா³சரா தணசnhth³ரடா³mhபி³கா
ராணரநாயிகா ஜய சாnhநrhேணவ ॥ 5॥

கராகதபாயஸா பரகேராlhலஸth³த³rhவிகா
ஸுவrhணமணி⁴ஷ ஸரஸப⁴khதரphரதா³ ।

ஸுசாiµக²சnhth³ரதி⁴khkh’தகலŋhகிபி³mhபா³ऽmhபி³கா
ஸுராஸுரநமshkh’தா விஜயதாmh ராேணவ ॥ 6॥
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ப⁴க³வதீ ராதநேரவshதவ:

சிரnhதநேரஶி ேத சிரதரmh விசிnhthயாth³⁴தmh
சிரmh கில iµநீவராசதnh⁴மkh³நா: பரmh ।

சிராத³பி ஸுராshபத³mh ந க² வாசி²தmh மnhவேத
சிராrhததப:ப²ேல ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 7॥

கலாநிதி⁴கலாத⁴ேர கலவிலாஸவாணீ³ேண
கலாத⁴ரலாrhசிேத கலகலாரணnhேர ।

கலாபததாரகாவலஸnhநிதmhேபா³jhjhவேல
கலாபிதராேர ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 8॥

ுதா⁴nhத⁴ஜநவேந ஜநநி ஸா⁴ஸவேந
iµதா⁴kh’தஸுதா⁴ரேஸ ³த⁴ஜைநshஸதா³ ேஸவிேத ।

³தா⁴வiνேதऽmhபி³ேக,விவித⁴ைவப⁴வாநrhக³ேல,

விதா⁴th’iµக²ேத,ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 9॥
மஸுரலாயேந, kh’தமஸுராராத⁴ேந,
மkh’தகா³rhணேவ, மதப⁴khததா³நvhரேத ।

மபதிஸமrhசிேத மமth◌⁴ரNhயாŋhேர
மiµக²ரைவப⁴ேவ ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 10॥

ஸுசாரத³ேநாjhjhவலthshதலஸchச²ரchச²rhவ
கராதஸth³’ŋhiµகீ² thவம வநmh phராணிநாmh ।

நிேஜாசதாmh’தாth³’தஜநாrhபிேதShடvhரேஜ,

ராணரநாயிேக ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 11॥
kh’பாmh  kh’பாrhணேவ விகலமாஶு கlhயmh 

கேல கஷஸnhததிmh கஷயாmhப³ கlhயாணிநி ।
லாசலநிேகதேந கதkhடாphேய,
ராணரநாயிேக,ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 12॥

விப⁴ஜய விபthததிmh விதா³ரயாnhதராயாவmh
விபீ⁴ஷய ப⁴யvhரஜmh க³த³க³ணmh விநிrhகா⁴தய ।

விநிrhத³ஹ விட⁴தாmh விகலபா⁴வiµchசாடய
விேபாத²ய த³th³ரதாmh ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 13॥

ஸாவிth ஸ³பாேத ஸகலநிShகலாऽऽகாணி,
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ப⁴க³வதீ ராதநேரவshதவ:

thவமthநயேநாth³ப⁴வth³திவிஹாவkhthேராjhjhவேல ।
ப⁴விth ப⁴வேமாசிநி, phரமத³khடாேமாதி³நி,
த⁴th, பரேத³வேத, kh’பாmh ராேணவ ॥ 14॥

thவமnhநமதmh த³தா³shயகி²ல³rhக³ேதph◌⁴ய: phயா
thவமmhப³ஜக³தாமதshthவம வநmh ேத³நாmh ।

thவத³nhதிகiµேபthய ேய thவயி விதnhவேத மாநஸmh
thவமாஶு விதேநா தாநகி²ல³rhலப⁴phராப⁴வாnh ॥ 15॥

ரேம பரமஹmh ரேம தவபதா³ph³ஜேயா ரmhயேயா:
ரேமத கதேமாऽபி வா ப⁴வஸுேக²விராமாrhதிேத³ ।

ரமாரமணேத ரதராமநாதா²nhதேர,
ரமாऽऽth³’த³கேர ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 16॥

உத³சிதkh’பாப⁴ேர ஸுkh’தஸசிதாேலாகேந,
கராசிதவிபசிகாலதகா³நேலாேலऽmhபி³ேக ।

பராசிதஸுகாசநjhவதகாசிகாரேத
ராசிதphேய ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 17॥

சராசரவிதா⁴யிநி thவத³கி²லmh ஜக³jhஜாயேத,
thவத³nhநபவrhதி⁴தாshthவயி வஸnhதி  phராணிந: ।

thவேமவ விலயாshபத³mh நிகி²லேத³நாmh சNh³ேக,
ராணரநாயிேக ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 18॥

thவத³mh³ஹட³mhப³ரphரமத²நாŋhkh◌⁴kh³மmh விநா
ஜநshய ஜக³த³mhபி³ேக ஶரணத³mh கிமnhயth³⁴வி ।

அதshதவ பதா³ph³ஜேயா: phரதி³ஶ ேம ச ப⁴khதிmh பராmh
ராணரநாயிேக ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 19॥

thவமmhப³ ப⁴வபீ⁴ஷணphரப³லேபா⁴கி³வkhthராதி³மmh
விேமாசய kh’பாக phரதிபத³mh தவாŋhkh◌⁴தmh ।

மா லபாநி phரமத²யாஶு பீடா³ப⁴ரmh
பராiΝத³ பரmh ப⁴யmh ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 20॥

ஶிர:கதசnhth³ரயா கததி³vhய⁴ஷாTh◌⁴யயா
ஸமshதiµநிவnhth³யயா தி⁴ நிரshதைத³thெயௗக⁴யா ।

அநshததேபா³த⁴யா கரவராthததி³vhயாnhநயா
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ப⁴க³வதீ ராதநேரவshதவ:

கயாபி கrhth³ரயா ஸஶர வயmh ஸnhததmh ॥ 21॥
அமnhத³மயி ஸmhபத³mh பத³தா³ பth³மாலேய

ஸுமnhத³மபி வாkhபதிmh விதiνேஷ கி³ராmh நாயிேக ।
iµnhத³ஸஹேஜ iµஹு: கதகாகாபிணி

விஹmh தி³திஜாவmh ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 22॥
phரத³ஜக³த³mhபி³ேக ’iΝ மதீ³யதீ³நmh வச:
விபthஸு ஶரணmh ப⁴வ phரiΝத³³rhக³மாmh ³rhக³திmh ।

ேரா மம th³’ேஶாஶிேவ கநக⁴ஷ⁴தா
ப⁴வாநி ப⁴வ பா⁴ஸுரா ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 23॥

கதா³ தவ பதா³rhசகmh மமth◌⁴ரNhயாŋhேர
கிமrhப⁴க தேவphதmh கத²ய ஸாத⁴யாmhயாஶு ேத ।

இதி phயவேசா ம⁴phரகரவrhஷமாதnhவதீ
ராணரநாயிேக மம ரshஸமாயாshய ॥ 24॥

கலkhவணிதரா கநிப³th³த⁴காசீ³
ரணnhமணிவி⁴ஷ சரணகிŋhகிணீராவிணீ ।

ஶரchச²ஶிiµேகா²th³க³லnhம⁴ரவாத³ேமாத³phரதா³
ராணரநாயிேக ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 25॥

அநnhத³தkhயாऽऽசரணமphயmhபி³ேக
ந iµச தவ கிŋhகரmh பரமதீ³நதீ³நmh ஶிேவ

விபthஸு ’தி³ஸmhshmh’தா ஸகலபாதகth◌⁴வmhநீ
phரத³ பபாலய phரணதமnhநrhேணவ ॥ 26॥

iµநீnhth³ரக³ணேஸவிேத மiνஜபாலஸmhேத
மதŋhக³லநாயிேக ம⁴மேதா³jhjhவேல ேமாநி ।

மராலக³மநாசிேத மரகதphரபா⁴யாமேல
மேநாஹ மேநா மம phரமத³யாnhநrhேணவ ॥ 27॥

இத³mh கில kh’தmh மயா phரணதகாமேத³ ேமாத³ேத³
ஸமrhபிதமஹrhபேதரiΝகதீ³பிகாதா³நவth ।

ராணரநாயிேக தவ பதா³ph³ஜேயாrhதீ³phரேயா-
ரபாŋhக³ய ச மாmh ஸதா³ஜய ஜயாnhநrhேணவ ॥ 28॥
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ப⁴க³வதீ ராதநேரவshதவ:

இமாmh நthரமாலாmh -

பா⁴ரth³வாஜேலாthபnhந:ஸுph³ப³ராமாபி⁴ேதா⁴ th³விஜ: ।
பராஶkhேத: பாத³ேல ⁴ஷணmh கlhபயாmhயஹmh ॥
இதி ஸுph³ப³ராமஶrhமவிரசிதmh ராதநேரவ
ப⁴க³வதீshதவmh ஸmhrhணmh ॥

Prayer for purAtanapureshvarI bhagavatI, the name of the main deity of

village Pazhayannur (literally meaning ‘old village’).

Composed by Shri P. A. Subbarama Sharma of Puthucode

Encoded and proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
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