
 

 

 

śrīpratyaṃgirā khaḍgamālā 
Sanskrit, Malayalam and IAST 

SRIVIDYA TANTRA PEEDOM   

 

 

 

  



SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  1 

http://www.srividyatantram.com/


SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  2 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

 

©RIGHTS RESERVED 

First Published – Apr 2021 

Cover Image By: Dr. Rk Rudhran 

 

Srividya Tantra Peedom, 

Kaleekal, Near GG Dental Clinic, 

Thonnalloor, Pandalam P.O,  

Pathanamthitta, Kerala. 

Pincode: 689501 

 

 

śrīpratyaṃgirā khaḍgamālā 

http://www.srividyatantram.com/


SRIVIDYA TANTRA PEEDOM 

www.srividyatantram.com  3 

श्रीप्रत्यंगिरा खड्गमाला 
------------------------- 

ॐ अस्य श्री अथर्वण भद्रकाली महा 
महा प्रत्यंगिरा परमेश्र्रर शुद्ध शक्ति संबुद््यन्ि खड्िमाला महा मन्रस्य  

उपस्िेक्न्द्रयागधष्ठायी र्रुणादित्य अंगिरा प्रत्यंगिरा वर्जय भैरर्ादि स्र्णावकर्वण भैरर्ात्मक ्यान पररपूणावन
न्ि पराशशर् ऋवर्यै नमः 

अनुष्टुप ्छन्िसे नमः 

महोग्र क्षकार भट्टारक महा पीथक्स्थि महा कालांि ननलया श्री ब्राह्मी नारायनी रौद्री उग्रकृत्या महा कृ
त्यात्मक अथर्वण भद्र काली महा महा प्रत्यंगिरा परमेश्र्री श्री मािा िेर्िायै नमः 

क्ष ंबीज ं

फट् शक्तििः 

स्र्ाहा कीलकं 

श्री महा प्रत्यंगिरा खड्िमाला संकीर्त्तनॆ वर्ननयोििः ||  

 

क्षां अङ्िुष्ठाभयां नमिः 

क्षीं िजवनीभया ंनमिः 

क्षूं म्यमाभया ंनमिः 

क्षैं अनशमकाभया ंनमिः 

क्षौं कननक्ष्ठकाभया ंनमिः 

क्षिः करिलकर पषृ्ठाभयां नमिः 

 

 

क्षां हृियाय नमिः 

क्षीं शशरस ेस्र्ाहा 
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क्षूं शशखाय ैर्र्ट् 

क्षैं कर्चाय हंु 

क्षौं नेररयाय र्ौर्ट् 

क्षिः अस्राय फट् 

भूभुवर्स्सुर्रोशमनि दिग्बन्धिः 

 

्यानम ् 

ब्रह्म स्र्रूप ेब्रह्मेशश ब्रह्मास्र खड्ि धाररणी । 

ब्राह्मी प्रत्यङ्गिरे िेवर् अर् ब्रह्म द्वर्र्ोजदह ॥ 

आशाम्बरा मुति कचा घनच्छवर््येया सचमावशस करादह भूर्णा । 

िंष्रोग्र र्तरा ग्रशसिा दहिा त्र्या प्रत्यङ्गिरा शङ्कर िजेसेररिा ॥  

 

लं पथृिव्यात्ममकायै गन्धं कल्पयाशम नमः 

हं आकाशात्ममकायै पुष्पं कल्पयाशम नमः 

यं र्ायुर्ाक्त्मकायै धूपं कल्पयाशम नमः 

रं अग्नन्यात्ममकायै धीपं कल्पयाशम नमः 

वं अमतृात्ममकायै अमतृ महानैवेद्यं कल्पयाशम नमः 

 

 

ॐ ऐं ह्ीं तली ंक्ष्म्रौं क्ी ंश्रीं लं क्ष ंहंु फट् स्र्ाहा 

 

ॐ नमो प्रत्यंगिरे 

हृिय िेवर् शशरो िेवर् शशखा िेवर् कर्च िेवर् नेर िेवर् अस्र िेवर् 
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काशल कपाशलनन कुल्ले कुरुकुल्ले वर्रोगधनन वर्प्रगचते्त उग्र ेउग्रप्रभे िीप्ि ेनील ेघने भालके मारे मुदे्र शमि े

  

परमाक्त्मके परमेश्र्र परमेश्र्रर अंगिरा प्रत्यंगिरा मनय महा िेव्यंबे महािेर्ानन्िमनय त्ररपुरानन्िमनय चल गचत्तान
न्िमनय चलाचलानन्िमनय कुमारानन्िमनय क्ोधानन्िमनय र्रिानन्िमनय स्मरिीपानन्िमनय श्रीमत्सेनानन्िमनय 

सुधाकरानन्िमनय प्रह्लािानन्ि मनय सनकानन्िमनय र्ाशसष्ठानन्िमनय भोिानन्िमनय मीनानन्िमनय िोरक्षकान
न्िमनय भोजिेर्ानन्िमनय प्रजापत्यानन्िमनय मूलिेर्ानन्िमनय रक्न्ििेर्ानन्िमनय वर्घ्नेश्र्रानन्िमनय हुिासनान
न्िमनय समयानन्िमनय सन्िोर्ानन्िमनय 

  

िणेशश ििेु र्टुकेश्र्रर क्षरेपालंबे सरस्र्नि लक्क्ष्म्म शखंाननधे पद्माननधे क्षेरपालेश्र्रर अघोरे शरभेश्र्रर महा सुिशवन 

शति े

  

ऐक्न्द्र आग्नेनय याम्ये नैरृत्ये र्ारुनन र्ायव्ये कौबेरर ईशानन ब्राक्ह्म र्ैष्णवर् र्ास्िुपुरुर्मनय 

  

र्क्िणण शक्तिनन िक्डिनन खड्गिनन पाशशनन अङ्कुशशनन कुक्न्िनन पद्शमनन चक्रक्नन 

  

सर्व स्िंशभनन मुद्राशतिे भूपुरात्मक रैलोतय सर्व सम्मोहन चक् स्र्ाशमनन नीलकडठ भैरर् शक्ति सदहि जयादि प्रथ
माष्ठ कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

कौलानन्िमनय परमाचायवमनय परमिुरुमनय परमके्ष्ठ िुरुमनय प्रह्लािनाथमनय सकलानन्िनाथमनय कुमारानन्िना
थमनय दिव्यौघमनय र्शसष्ठानन्िनाथमनय बोधानन्िनाथमनय सुखानन्िनाथमनय मानौघमनय 

  

सर्वसम्मोदहनी मुद्रा शति ेत्ररर्लय रूप िुरुमडिलात्मक शकृ्ष्ट चक्स्र्ाशमनन वर्श्र्रूप भैरर् शक्ति सदहि प्रेिासना
दि द्वर्िीयाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

अशसिांि भैरवर् ब्राक्ह्म रुरुभैरवर् महेश्र्रर चडिभैरवर् कौमारर क्ोधभैरवर् र्ैष्णवर् उन्मत्त भैरवर् र्ारादह कालभैरवर् मा
हेक्न्द्र भीर्णभैरवर् चामुडिे सम्हारभैरवर् नारशसदंह 
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सर्वसम्क्षोशभणी मुद्रा शति ेर्ोिश िल रूप अष्ट भैरर् शक्ति सदहि अष्टमािकृात्मक सर्ावकर्वण चक् स्र्ाशमनन मेघ
नाथ भैरर् शक्ति सदहि ऊ्र्व केशीत्यादि त्ररिीयाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

कामरूप पीठ शतत्याक्त्मके मलयगिरर पीठाक्त्मके कोल्लगिरर पीठेश्र्रर कालान्िक पीठशतिे चौहार पीठाबं ेजालन्ध
र पीठरूवपणी उड्डियाण पीठक्स्थिे िेर्कूट पीठश्रीिः 

  

सर्ववर्द्रावर्नी मुद्रा शति ेअष्टिल ग्रक्न्थ स्थान रूप अष्ट शक्ति पीठात्मकिः अन्र बदहर ्महाशरु सम्हार चक्स्र्ाशम
नन ििाधर भैरर् शक्ति सदहि राक्षसीत्यादि िुररयाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

हेिुक भैरवर् र्ेिाल भैरवर् त्ररपुरान्िक भैरवर् अक्ग्नक्जह्र् भरैवर् कालान्िक भैरवर् कपाल भैरवर् एकपाि भैरवर् भीमरू
प भैरवर् मलय भैरवर् हाटकेश्र्र भैरवर् 

  

सर्वजृंशभणी मुद्राशतिे र्तृ्त मडिल रूप िशभैरर् शतत्यात्मक सर्व स्थूल भेिन चक् स्र्ाशमनन सम्हार भैरर् शक्ति स
दहि भैरर्ीत्यादि पञ्चमाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

सर्वस्िंशभनन सर्वसम्मोदहनन सर्वसक्षोशभणण सर्ववर्द्रावर्णण सर्वभ्रामणण सर्वरौदद्रणण सर्वसम्हाररणण सर्वबीज मुद्रा श
ति ेद्वर्चिुरस्र अष्टयोनन रूप अष्ट मुद्राशतत्यात्मक सर्वसूक्ष्म्म उच्चाटन चक्स्र्ाशमनन कुलभैरर् शक्ति सदहि का
लीत्यादि र्ष्टाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

हृिय शक्ति स्र्ाशमनन शशरस ्शक्ति नीशलनन शशखा शक्ति चक्रक्णण कर्च शक्ति खड्गिनन नेर शक्ति पाशागंि अस्र 

शक्ति कक्म्पनन सर्व संहाररणण मुद्रा शति ेर्ट्कोण रूप र्िंि शतत्यात्मक सर्वलयांि चक्स्र्ाशमनन त्ररनेर भैरर् श
क्ति सदहि केशशन्यादि सप्िाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

मधुरकाशि भद्रकाशि ननत्यकाशि सर्वयोनन मुद्रा शति ेमहायोनन रूप अष्टोत्तरशि महाकािी शतत्यात्मक सर्व निरो
धान चक्स्र्ाशमनन ईशभैरर् शक्ति सदहि मुडिाग्रधाररणीत्यादि अष्टमाष्ट कोदट योगिनी र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

वर्जय भैरर् महा र्ीरशति ेसर्ावकर्वण भैरर् नाथे महाकाि कालभैरर् प्राणनाडि िक्षक्षण काशि भद्र काशि रुद्रभूकाशि 

कालकाशि िुह्यकाशि कामकला काशि धनकाशि शसद्गधकाशि चक्डिकाशि नर्कन्यादि रूप े
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श्रीमत्श्री प्रत्यंगिरे र्टुकेश्र्रर योगिन्यह क्षरेपालमनय िणेश सुधामनय द्र्ािशादित्यमनय एकािश रुद्रमनय सर्वत्ररख
डिा मुद्रा शति े

  

शूशलनन कपाशलनन िमरुकर्नि ब्राक्ह्म प्रत्यंगिरे महाकृत्या प्रत्यंगिरे आक्षमाला कुक्डिका पद्म पानपार बाण चाप ख
ड्ि चमव कुलीश िडि ििा शक्ति चक् पाश त्ररशूल िडि परशु शंखादि सहस्रकोत्यायुध धाररणण शिसहस्र कोदट शसहंास
ने सहस्र र्िने शसहंर्तरे ज्र्ालाक्जह्रे् कराि िंष्रे अक्जिे अपराक्जि े

  

सर्व वर्घ्न नाशशनन सर्वसङ्कट ननर्ाररणण सर्ावथव सुमन्र शसद्गधप्रिे सर्व िमुवन्र वर््र्ंशसनन परमन्रोच्चादटनन परमा
नुग्रह क्षक्षप्र प्रसादिनन सर्ावनन्ि पररपूणव शुद्ध चैिन्य महा महा ज्र्ल ज्र्ल महा त्रबन्ि ुचक् स्र्ाशमनन महा चिुष्र्क्ष्ट 

कोदट भैरर् शक्ति सदहि महा चिुष्र्क्ष्ट कोदट र्नृ्ि मयूकार्िेृ | 

  

सर्विन्राक्त्मके सर्वयन्राक्त्मके सर्वमन्राक्त्मके सर्वनािाक्त्मके सर्ववर्द्याक्त्मके सर्वसर्ावक्त्मके श्री शारिे 

महा महा माये महा महा काशि महा महा मारर 

महा योिेश्र्रर महा कालरात्रर महा मोहरात्रर महाकाल चक् महासाराक्षि महेश्र्र महाकल्प महािाडिर् महा साक्षक्षणण 

अणखलाडि कोदट ब्रह्माडि नानयके महा महा प्रत्यंगिरे नमस्िे नमस्ि ेनमस्ि ेनमिः || 

स्र्ाहा फट् हंु क्षं लं श्री ंक्ी ंक्ष्म्रौं तली ंह्ी ंऐं ॐ || 

 

स्मनृि मारादह वर्द्यैर् भोि मोक्ष प्रिानयनन । 

सर्व काम रहस्याथाविः स्मरणाि ्पाप नाशशनन ॥ 

 

अपस्मार ज्र्र व्यागध मतृ्यु क्षामादिज ेभये । 

आपि ्कािे िहृ भये व्यसनेष्र्ाशभचाररके ॥ 

 

अन्येष्र्वप िोरे्रु् माला मन्रम ्स्मरेन्नरिः । 

सर्ोपद्रर् ननमुवखो साक्षाि ्शशर्मयो भरे्ि ्॥ 
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माला मन्रशमिम ्िुह्यम ्पूणावनन्ि प्रकीनिविम ्। 

एकर्ार जप ्यानाि ्सर्व पूजा फलम ्भरे्ि ्॥ 

 

सर्वबाधा प्रशमनम ्धान्य िोर धनोच्चयिः । 

प्रत्यङ्गिरा प्रसािेन भवर्ष्यनि न सम्शयिः ॥ 

 

ब्राह्मी नारायणी रौद्री उग्र कृत्या महाकृनििः । 

भद्रकाळ्यिः प्रसािेन सर्वर वर्जयी भरे्ि ्॥ 

 

|| इति श्रीप्रत्यंगिरा खड्गमाला समाप्ता || 
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ശ്രീശ്രത്യംഗിരാ ഖഡ്ഗമാലാ 
----------------------------------------------- 

 

ഓം അസ്യ ശ്രീ അഥർവണ ഭശ്രകാലീ മഹാ മഹാ ശ്രത്യംഗിരാ രരമമരവരി രുദ്ധ 
രക്തി സ്ംബുദ്ധയന്ത ഖഡ്ഗമാലാ മഹാ മശ്ന്തസ്യ  

ഉരസ്മത്ശ്രിയാധിഷ്ഠായീ വരുണാരിത്യ അംഗിരാ ശ്രത്യംഗിരാ വിജയ ഭഭരവാ
രി സ്വർണാകർഷണ ഭഭരവാത്മക ധയാന രരിരൂർണാനര രരാരിവ ഋഷിയൈ ന
മഃ 

അനുഷ്ടുപ് ഛരസേ നമഃ 

മമഹാശ്ഗ ക്ഷകാര ഭട്ടാരക മഹാ രീഥസ്ഥിത് മഹാ കാലാംഗ നിലയാ ശ്രീ ശ്ബാഹ്മീ നാ
രായനീ രൗശ്രീ ഉശ്ഗകൃത്യാ മഹാ കൃത്യാത്മക അഥർവണ ഭശ്ര കാലീ മഹാ മഹാ ശ്ര
ത്യംഗിരാ രരമമരവരീ ശ്രീ മാത്ാ മരവത്ായൈ നമഃ 

ക്ഷം ബീജം 

ഫട് രക്തിിഃ 

സ്വാഹാ കീലകം 

ശ്രീ മഹാ ശ്രത്യംഗിരാ ഖഡ്ഗമാലാ േങ്കീർത്തനന വിനിമയാഗിഃ ||  

  

ക്ഷാം അംഗുഷ്ഠാഭയാം നമിഃ  

ക്ഷീം ത്ർജനീഭയാം നമിഃ  

ക്ഷൂം മധയമാഭയാം നമിഃ  

ഭക്ഷം അനമികാഭയാം നമിഃ  

ക്ഷൗം കനിഷ്ഠികാഭയാം നമിഃ  

ക്ഷിഃ കരത്ലകര രൃഷ്ഠാഭയാം നമിഃ  

  

ക്ഷാം ഹൃരയായ നമിഃ 

ക്ഷീം രിരമസ് സ്വാഹാ 

ക്ഷൂം രിഖാഭയ വഷട് 
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ഭക്ഷം കവചായ ഹും 

ക്ഷൗം മനശ്ത്ശ്ത്യായ വൗഷട് 

ക്ഷിഃ അസ്ശ്ത്ായ ഫട് 

ഭൂർഭുവസ്സുവമരാമിത്ി രിഗ്ബന്ധിഃ 

  

ധയാനം 

ശ്ബഹ്മ സ്വരൂമര ശ്ബമഹ്മരി ശ്ബഹ്മാസ്ശ്ത് ഖഡ്ഗ ധാരിണീ | 

ശ്ബാഹ്മീ ശ്രത്യംഗിമര മരവി അവ ശ്ബഹ്മ രവിമഷാജഹി || 

ആരാംബരാ മുക്ത കചാ ഘനച്ഛവിർമധയയാ സ്ചർമാസ്ി കരാഹി ഭൂഷണാ | 

രംമശ്ഷ്ടാശ്ഗ വശ്ക്താ ശ്ഗസ്ിത്ാ ഹിത്ാ ത്വയാ ശ്രത്യംഗിരാ രങ്കര മത്ജമസ്രിത്ാ || 

  

ലം പൃഥിവ്യാത്മികായൈ ഗന്ധം കല്രയാമി നമഃ 

ഹം ആകാശാത്മികായൈ പുഷ്പം കല്രയാമി നമഃ 

ൈം വായുവാത്മികാഭയ ധൂപം കല്രയാമി നമഃ 

രം അഗ്ന്യാത്മികായൈ ധീപം കല്രയാമി നമഃ 

വ്ം അമൃതാത്മികായൈ അമൃത മഹായനസവ്ദ്യം കല്രയാമി നമഃ 

േം േർവ്ാത്മികായൈ േർസവ്ാപചാര പൂജാം കല്രയാമി നമഃ 

 

ഓം ഐം ശ്ഹീം ക്ീം ക്ഷ്ശ്മൗം ശ്കീം ശ്രീം ലം ക്ഷം ഹും ഫട് സ്വാഹാ  

  

ഓം നമമാ ശ്രത്യംഗിമര 

  

ഹൃരയ മരവി രിമരാ മരവി രിഖാ മരവി കവച മരവി മനശ്ത് മരവി അസ്ശ്ത് മരവി 

  

കാലി കരാലിനി കുമലേ കുരുകുമലേ വിമരാധിനി വിശ്രചിമേ ഉമശ്ഗ ഉശ്ഗശ്രമഭ രീ
പ്മത് നീമല ഘമന ഭാലമക മാമശ്ത് മുമശ്ര മിമത് 
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രരമാത്മിമക രരമമരവര രരമമരവരി അംഗിരാ ശ്രത്യംഗിരാ മയി മഹാ മരവയം
മബ മഹാമരവാനരമയി ശ്ത്ിരുരാനരമയി ചല ചിോനരമയി ചലാചലാനരമയി
 കുമാരാനരമയി മശ്കാധാനരമയി വരരാനരമയി സ്മരരീരാനരമയി ശ്രീമമേനാ
നരമയി സ്ുധാകരാനരമയി ശ്രഹ്ലാരാനര മയി സ്നകാനരമയി വാസ്ിഷ്ഠാനരമ
യി മഭാഗാനരമയി മീനാനരമയി മഗാരക്ഷകാനരമയി മഭാജമരവാനരമയി ശ്രജാര
ത്യാനരമയി മൂലമരവാനരമയി രന്തിമരവാനരമയി വിഘ്മനരവരാനരമയി ഹുത്ാ
സ്നാനരമയി സ്മയാനരമയി സ്മന്താഷാനരമയി 

  

ഗമണരി രുർമഗ വടുമകരവരി മക്ഷശ്ത്രാലംമബ സ്രസ്വത്ി ലക്ഷ്മി രംഖാനിമധ ര
ദ്മാനിമധ മക്ഷശ്ത്രാമലരവരി അമഘാമര രരമഭരവരി മഹാ സ്ുരർരന രമക്ത 

  

ഐശ്രി ആമേയി യാമമയ ഭനരൃമത്യ വാരുനി വായമവയ കൗമബരി ഈരാനി ശ്ബാ
ഹ്മി ഭവഷ്ണവി വാസ്ത്ുരുരുഷമയി 

  

വശ്ജിണി രക്തിനി രണ്ഡിനി ഖഡ്ഗിനി രാരിനി അങ്കുരിനി കുരിനി രദ്മിനി ചശ്കി
നി 

  

സ്ർവ സ്ത്ംഭിനി മുശ്രാരമക്ത ഭൂരുരാത്മക ഭശ്ത്മലാകയ സ്ർവ സ്മമാഹന ചശ്ക 

സ്വാമിനി നീലകണ്ഠ ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് ജയാരി ശ്രഥമാഷ്ഠ മകാടി മയാഗിനീ 
വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

കൗലാനരമയി രരമാചാരയമയി രരമഗുരുമയി രരമമഷ്ഠി ഗുരുമയി ശ്രഹ്ലാരനാ
ഥമയി സ്കലാനരനാഥമയി കുമാരാനരനാഥമയി രിവയൗഘമയി വസ്ിഷ്ഠാനരനാ
ഥമയി മബാധാനരനാഥമയി സ്ുഖാനരനാഥമയി മാനൗഘമയി 

  

സ്ർവസ്മമാഹിനീ മുശ്രാ രമക്ത ശ്ത്ിവലയ രൂര ഗുരുമണ്ഡലാത്മക സ്ൃഷ്ടി ചശ്ക
സ്വാമിനി വിരവരൂര ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് മശ്രത്ാസ്നാരി രവിത്ീയാഷ്ട മകാടി മയാ
ഗിനീ വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

അസ്ിത്ാംഗ ഭഭരവി ശ്ബാഹ്മി രുരുഭഭരവി മമഹരവരി ചണ്ഡഭഭരവി കൗമാരി 
മശ്കാധഭഭരവി ഭവഷ്ണവി ഉന്മേ ഭഭരവി വാരാഹി കാലഭഭരവി മാമഹശ്രി 
ഭീഷണഭഭരവി ചാമുമണ്ഡ സ്മ്ഹാരഭഭരവി നാരസ്ിംഹി 
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സ്ർവസ്മ്മക്ഷാഭിണീ മുശ്രാ രമക്ത മഷാഡര രല രൂര അഷ്ട ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് 

അഷ്ടമാത്ൃകാത്മക സ്ർവാകർഷണ ചശ്ക സ്വാമിനി മമഘനാഥ ഭഭരവ രക്തി സ്
ഹിത് ഊർധവ മകരീത്യാരി ശ്ത്ിത്ീയാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

കാമരൂര രീഠ രക്തയാത്മിമക മലയഗിരി രീഠാത്മിമക മകാലേഗിരി രീമഠരവരി കാ
ലാന്തക രീഠരമക്ത ചൗഹാര രീഠാംമബ ജാലന്ധര രീഠരൂരിണീ ഉഡ്ഡിയാണ രീഠ
സ്ഥിമത് മരവകൂട രീഠശ്രീിഃ 

  

സ്ർവവിശ്രാവിനീ മുശ്രാ രമക്ത അഷ്ടരല ശ്ഗന്ഥി സ്ഥാന രൂര അഷ്ട രക്തി രീഠാത്മകിഃ
 അശ്ന്ത ബഹിർ മഹാരശ്ത്ു സ്മ്ഹാര ചശ്കസ്വാമിനി ഗരാധര ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത്
 രാക്ഷസ്ീത്യാരി ത്ുരിയാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

മഹത്ുക ഭഭരവി മവത്ാല ഭഭരവി ശ്ത്ിരുരാന്തക ഭഭരവി അേിജിഹവ ഭഭരവി 
കാലാന്തക ഭഭരവി കരാല ഭഭരവി ഏകരാര ഭഭരവി ഭീമരൂര ഭഭരവി മലയ 

ഭഭരവി ഹാടമകരവര ഭഭരവി 

  

സ്ർവജൃംഭിണീ മുശ്രാരമക്ത വൃേ മണ്ഡല രൂര രരഭഭരവ രക്തയാത്മക സ്ർവ 

സ്ഥൂല മഭരന ചശ്ക സ്വാമിനി സ്മ്ഹാര ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് ഭഭരവീത്യാരി ര
ഞ്ചമാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

സ്ർവസ്ത്ംഭിനി സ്ർവസ്മമാഹിനി സ്ർവസ്മക്ഷാഭിണി സ്ർവവിശ്രാവിണി സ്ർ
വശ്ഭാമണി സ്ർവരൗശ്രിണി സ്ർവസ്മ്ഹാരിണി സ്ർവബീജ മുശ്രാ രമക്ത രവിചത്ുര
ശ്സ് അഷ്ടമയാനി രൂര അഷ്ട മുശ്രാരക്തയാത്മക സ്ർവസ്ൂക്ഷ്മ ഉച്ചാടന ചശ്കസ്വാമി
നി കുലഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് കാലീത്യാരി ഷഷ്ടാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂ
കാവൃമത് | 

  

ഹൃരയ രക്തി സ്വാമിനി രിരസ് രക്തി നീലിനി രിഖാ രക്തി ചശ്കിണി കവച രക്തി 
ഖഡ്ഗിനി മനശ്ത് രക്തി രാരാംഗി അസ്ശ്ത് രക്തി കമ്പിനി സ്ർവ സ്ംഹാരിണി മുശ്രാ
 രമക്ത ഷട്മകാണ രൂര ഷഡംഗ രക്തയാത്മക സ്ർവലയാംഗ ചശ്കസ്വാമിനി ശ്ത്ിമന
ശ്ത് ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് മകരിനയാരി സ്പ്ത്ാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂകാ
വൃമത് | 
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മധുരകാളി ഭശ്രകാളി നിത്യകാളി സ്ർവമയാനി മുശ്രാ രമക്ത മഹാമയാനി രൂര അ
മഷ്ടാേരരത് മഹാകാളീ രക്തയാത്മക സ്ർവ ത്ിമരാധാന ചശ്കസ്വാമിനി ഈരഭഭ
രവ രക്തി സ്ഹിത് മുണ്ഡാശ്ഗധാരിണീത്യാരി അഷ്ടമാഷ്ട മകാടി മയാഗിനീ വൃര മയൂ
കാവൃമത് | 

  

വിജയ ഭഭരവ മഹാ വീരരമക്ത സ്ർവാകർഷണ ഭഭരവ നാമഥ മഹാകാള കാല
ഭഭരവ ശ്രാണനാഡി രക്ഷിണ കാളി ഭശ്ര കാളി രുശ്രഭൂകാളി കാലകാളി ഗുഹയകാളി 
കാമകലാ കാളി ധനകാളി സ്ിദ്ധികാളി ചണ്ഡികാളി നവകനയാരി രൂമര 

  

ശ്രീമത്ശശ്രീ ശ്രത്യംഗിമര വടുമകരവരി മയാഗിനയഹ മക്ഷശ്ത്രാലമയി ഗമണര സ്ുധാമ
യി രവാരരാരിത്യമയി ഏകാരര രുശ്രമയി സ്ർവശ്ത്ിഖണ്ഡാ മുശ്രാ രമക്ത 

  

രൂലിനി കരാലിനി ഡമരുകവത്ി ശ്ബാഹ്മി ശ്രത്യംഗിമര മഹാകൃത്യാ ശ്രത്യംഗിമര 

ആക്ഷമാലാ കുണ്ഡികാ രദ്മ രാനരാശ്ത് ബാണ ചാര ഖഡ്ഗ ചർമ കുലീര രണ്ഡ ഗ
രാ രക്തി ചശ്ക രാര ശ്ത്ിരൂല രണ്ഡ രരരു രംഖാരി സ്ഹശ്സ്മകാത്യായുധ ധാരിണി 
രത്സ്ഹശ്സ് മകാടി സ്ിംഹാസ്മന സ്ഹശ്സ് വരമന സ്ിംഹവമശ്ക്ത ജവാലാജിമഹവ ക
രാള രംമശ്ഷ്ട അജിമത് അരരാജിമത് 

  

സ്ർവ വിഘ്ന നാരിനി സ്ർവസ്ങ്കട നിവാരിണി സ്ർവാർഥ സ്ുമശ്ന്ത സ്ിദ്ധിശ്രമര 

സ്ർവ രുർമശ്ന്ത വിധവംസ്ിനി രരമമശ്ന്താച്ചാടിനി രരമാനുശ്ഗഹ ക്ഷിശ്ര ശ്രസ്ാരിനി 
സ്ർവാനര രരിരൂർണ രുദ്ധ ഭചത്നയ മഹാ മഹാ ജവല ജവല മഹാ ബിരു ചശ്ക 

സ്വാമിനി മഹാ ചത്ുഷ്ഷഷ്ടി മകാടി ഭഭരവ രക്തി സ്ഹിത് മഹാ ചത്ുഷ്ഷഷ്ടി 
മകാടി വൃര മയൂകാവൃമത് | 

  

സ്ർവത്ശ്ന്താത്മിമക സ്ർവയശ്ന്താത്മിമക സ്ർവമശ്ന്താത്മിമക സ്ർവനാരാത്മിമക സ്
ർവവിരയാത്മിമക സ്ർവസ്ർവാത്മിമക ശ്രീ രാരമര 

  

മഹാ മഹാ മാമയ മഹാ മഹാ കാളി മഹാ മഹാ മാരി 

  

മഹാ മയാമഗരവരി മഹാ കാലരാശ്ത്ി മഹാ മമാഹരാശ്ത്ി മഹാകാല ചശ്ക മഹാസ്ാ
ശ്മാജ്ഞി മമഹരവര മഹാകൽര മഹാത്ാണ്ഡവ മഹാ സ്ാക്ഷിണി 
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അഖിലാണ്ഡ മകാടി ശ്ബഹ്മാണ്ഡ നായിമക മഹാ മഹാ ശ്രത്യംഗിമര നമസ്മത് നമ
സ്മത് നമസ്മത് നമിഃ || 

 സ്വാഹാ ഫട് ഹും ക്ഷം ലം ശ്രീം ശ്കീം ക്ഷ്ശ്മൗം ക്ീം ശ്ഹീം ഐം ഓം || 

  

സ്മൃത്ി മാശ്ത്ാഹി വിഭരയഷ മഭാഗ മമാക്ഷ ശ്രരായിനി | 

സ്ർവ കാമ രഹസ്യാർഥാിഃ സ്മരണാത്ശ രാര നാരിനി || 

അരസ്മാര ജവര വയാധി മൃത്യു ക്ഷാമാരിമജ ഭമയ | 

ആരത്ശ കാമള ഗൃഹ ഭമയ വയസ്മനഷവാഭിചാരിമക || 

അമനയഷവരി മരാമഷഷു മാലാ മശ്ന്തം സ്മമരന്നരിഃ | 

സ്ർമവാരശ്രവ നിർമുമഖാ സ്ാക്ഷാത്ശ രിവമമയാ ഭമവത്ശ || 

മാലാ മശ്ന്തമിരം ഗുഹയം രൂർണാനര ശ്രകീർത്ിത്ം | 

ഏകവാര ജര ധയാനാത്ശ സ്ർവ രൂജാ ഫലം ഭമവത്ശ || 

സ്ർവബാധാ ശ്രരമനം ധാനയ മഗാശ്ത് ധമനാച്ചയിഃ | 

ശ്രത്യംഗിരാ ശ്രസ്ാമരന ഭവിഷയത്ി ന സ്മ്രയിഃ || 

ശ്ബാഹ്മീ നാരായണീ രൗശ്രീ ഉശ്ഗ കൃത്യാ മഹാകൃത്ിിഃ | 

ഭശ്രകാളയിഃ ശ്രസ്ാമരന സ്ർവശ്ത് വിജയീ ഭമവത്ശ || 

  

 

 

|| ഇതി ശ്രീശ്രത്യംഗിരാ ഖഡ്ഗമാലാ േമാപ്താ || 
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 śrīpratyaṃgirā khaḍgamālā 
-------------------------------------- 

oṃ asya śrī atharvaṇa bhadrakālī mahā mahā pratyaṃgirā parameśvari śuddha śakti saṃbuddhyanta kh

aḍgamālā mahā mantrasya  

upastendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya aṃgirā pratyaṃgirā vijaya bhairavādi svarṇākarṣaṇa bhairavātmaka d

hyāna paripūrṇānanda parāśiva ṛṣiyai namaḥ 

anuṣṭup chandase namaḥ 

mahogra kṣakāra bhaṭṭāraka mahā pīthasthita mahā kālāṃga nilayā  

śrī brāhmī nārāyanī raudrī ugrakṛtyā mahā kṛtyātmaka atharvaṇa bhadra kālī  

mahā mahā pratyaṃgirā parameśvarī śrī mātā devatāyai namaḥ 

 

kṣaṃ bījaṃ 

phaṭ śaktiḥ 

svāhā kīlakaṃ 

śrī mahā pratyaṃgirā khaḍgamālā saṃkīrttanĕ viniyogaḥ ||  

  

kṣāṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ 

kṣīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ 

kṣūṃ madhyamābhyāṃ namaḥ 

kṣaiṃ anamikābhyāṃ namaḥ 

kṣauṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ 

kṣaḥ karatalakara pṛṣṭhābhyāṃ namaḥ 

  

kṣāṃ hṛdayāya namaḥ 

kṣīṃ śirase svāhā 

kṣūṃ śikhāyai vaṣaṭ 

kṣaiṃ kavacāya huṃ 

kṣauṃ netratrayāya vauṣaṭ 

kṣaḥ astrāya phaṭ 
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bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ 

  

dhyānam 

brahma svarūpe brahmeśi brahmāstra khaḍga dhāriṇī | 

brāhmī pratyaṅgire devi ava brahma dviṣojahi || 

āśāmbarā mukta kacā ghanacchavirdhyeyā sacarmāsi karāhi bhūṣaṇā | 

daṃṣṭrogra vaktrā grasitā hitā tvayā pratyaṅgirā śaṅkara tejaseritā || 

  

laṃ pṛthivyātmikāyai gandhaṃ kalpayāmi namaḥ 

haṃ ākāśātmikāyai puṣpaṃ kalpayāmi namaḥ 

yaṃ vāyuvātmikāyai dhūpaṃ kalpayāmi namaḥ 

raṃ agnyātmikāyai dhīpaṃ kalpayāmi namaḥ 

vaṃ amṛtātmikāyai amṛta mahānaivedyaṃ kalpayāmi namaḥ 

 

  

oṃ aiṃ hrīṃ klīṃ kṣmrauṃ krīṃ śrīṃ laṃ kṣaṃ huṃ phaṭ svāhā 

  

oṃ namo pratyaṃgire 

  

hṛdaya devi śiro devi śikhā devi kavaca devi netra devi astra devi 

  

kāli kapālini kulle kurukulle virodhini vipracitte ugre ugraprabhe dīpte nīle ghane bhālake mātre mudre 

mite 

  

paramātmike parameśvara parameśvari aṃgirā pratyaṃgirā mayi mahā devyaṃbe mahādevānandamayi

 tripurānandamayi cala cittānandamayi calācalānandamayi kumārānandamayi krodhānandamayi varadā

nandamayi smaradīpānandamayi śrīmatsenānandamayi sudhākarānandamayi prahlādānanda mayi sana

kānandamayi vāsiṣṭhānandamayi bhogānandamayi mīnānandamayi gorakṣakānandamayi bhojadevānan

damayi prajāpatyānandamayi mūladevānandamayi rantidevānandamayi vighneśvarānandamayi hutāsan

ānandamayi samayānandamayi santoṣānandamayi 
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gaṇeśi durge vaṭukeśvari kṣetrapālaṃbe sarasvati lakṣmi śaṃkhānidhe padmānidhe kṣetrapāleśvari agho

re śarabheśvari mahā sudarśana śakte 

  

aindri āgneyi yāmye nairṛtye vāruni vāyavye kauberi īśāni brāhmi vaiṣṇavi vāstupuruṣamayi 

  

vajriṇi śaktini daṇḍini khaḍgini pāśini aṅkuśini kundini padmini cakrini 

  

sarva staṃbhini mudrāśakte bhūpurātmaka trailokya sarva sammohana cakra svāmini nīlakaṇṭha bhaira

va śakti sahita jayādi prathamāṣṭha koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛte | 

  

kaulānandamayi paramācāryamayi paramagurumayi parameṣṭhi gurumayi prahlādanāthamayi sakalāna

ndanāthamayi kumārānandanāthamayi divyaughamayi vasiṣṭhānandanāthamayi bodhānandanāthamayi 

sukhānandanāthamayi mānaughamayi 

  

sarvasammohinī mudrā śakte trivalaya rūpa gurumaṇḍalātmaka śṛṣṭi cakrasvāmini viśvarūpa bhairava śa

kti sahita pretāsanādi dvitīyāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛte | 

  

asitāṃga bhairavi brāhmi rurubhairavi maheśvari caṇḍabhairavi kaumāri krodhabhairavi vaiṣṇavi unmatt

a bhairavi vārāhi kālabhairavi māhendri bhīṣaṇabhairavi cāmuṇḍe samhārabhairavi nārasiṃhi 

  

sarvasamkṣobhiṇī mudrā śakte ṣoḍaśa dala rūpa aṣṭa bhairava śakti sahita aṣṭamātṛkātmaka sarvākarṣaṇ

a cakra svāmini meghanātha bhairava śakti sahita ūrdhva keśītyādi tritīyāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛt

e | 

  

kāmarūpa pīṭha śaktyātmike malayagiri pīṭhātmike kollagiri pīṭheśvari kālāntaka pīṭhaśakte cauhāra pīṭh

āṃbe jālandhara pīṭharūpiṇī uḍḍiyāṇa pīṭhasthite devakūṭa pīṭhaśrīḥ 

  

sarvavidrāvinī mudrā śakte aṣṭadala granthi sthāna rūpa aṣṭa śakti pīṭhātmakaḥ antra bahir mahāśatru s

amhāra cakrasvāmini gadādhara bhairava śakti sahita rākṣasītyādi turiyāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛt

e | 

  

hetuka bhairavi vetāla bhairavi tripurāntaka bhairavi agnijihva bhairavi kālāntaka bhairavi kapāla bhairav

i ekapāda bhairavi bhīmarūpa bhairavi malaya bhairavi hāṭakeśvara bhairavi 
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sarvajṛṃbhiṇī mudrāśakte vṛtta maṇḍala rūpa daśabhairava śaktyātmaka sarva sthūla bhedana cakra svā

mini samhāra bhairava śakti sahita bhairavītyādi pañcamāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛte | 

  

sarvastaṃbhini sarvasammohini sarvasakṣobhiṇi sarvavidrāviṇi sarvabhrāmaṇi sarvaraudriṇi sarvasamhā

riṇi sarvabīja mudrā śakte dvicaturasra aṣṭayoni rūpa aṣṭa mudrāśaktyātmaka sarvasūkṣma uccāṭana cak

rasvāmini kulabhairava śakti sahita kālītyādi ṣaṣṭāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛte | 

  

hṛdaya śakti svāmini śiras śakti nīlini śikhā śakti cakriṇi kavaca śakti khaḍgini netra śakti pāśāṃgi astra śa

kti kampini sarva saṃhāriṇi mudrā śakte ṣaṭkoṇa rūpa ṣaḍaṃga śaktyātmaka sarvalayāṃga cakrasvāmini

 trinetra bhairava śakti sahita keśinyādi saptāṣṭa koṭi yoginī vṛnda mayūkāvṛte | 

  

madhurakāli̤ bhadrakāli̤ nityakāli̤ sarvayoni mudrā śakte mahāyoni rūpa aṣṭottaraśata mahākālī̤ śaktyātm

aka sarva tirodhāna cakrasvāmini īśabhairava śakti sahita muṇḍāgradhāriṇītyādi aṣṭamāṣṭa koṭi yoginī vṛ

nda mayūkāvṛte | 

  

vijaya bhairava mahā vīraśakte sarvākarṣaṇa bhairava nāthe mahākāla̤ kālabhairava prāṇanāḍi dakṣiṇa k

āli̤ bhadra kāli̤ rudrabhūkāli̤ kālakāli̤ guhyakāli̤ kāmakalā kāli̤ dhanakāli̤ siddhikāli̤ caṇḍikāli̤ navakanyādi rū

pe 

  

śrīmatśrī pratyaṃgire vaṭukeśvari yoginyaha kṣetrapālamayi gaṇeśa sudhāmayi dvādaśādityamayi ekāda

śa rudramayi sarvatrikhaṇḍā mudrā śakte 

  

śūlini kapālini ḍamarukavati brāhmi pratyaṃgire mahākṛtyā pratyaṃgire ākṣamālā kuṇḍikā padma pāna

pātra bāṇa cāpa khaḍga carma kulīśa daṇḍa gadā śakti cakra pāśa triśūla daṇḍa paraśu śaṃkhādi sahasra

kotyāyudha dhāriṇi śatasahasra koṭi siṃhāsane sahasra vadane siṃhavaktre jvālājihve karāla̤ daṃṣṭre aji

te aparājite 

  

sarva vighna nāśini sarvasaṅkaṭa nivāriṇi sarvārtha sumantra siddhiprade sarva durmantra vidhvaṃsini p

aramantroccāṭini paramānugraha kṣipra prasādini sarvānanda paripūrṇa śuddha caitanya mahā mahā jv

ala jvala mahā bindu cakra svāmini mahā catuṣṣaṣṭi koṭi bhairava śakti sahita mahā catuṣṣaṣṭi koṭi vṛnda 

mayūkāvṛte | 

  

sarvatantrātmike sarvayantrātmike sarvamantrātmike sarvanādātmike sarvavidyātmike sarvasarvātmike 

śrī śārade 
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mahā mahā māye mahā mahā kāli̤ mahā mahā māri 

  

mahā yogeśvari mahā kālarātri mahā moharātri mahākāla cakra mahāsāmrājñi maheśvara mahākalpa m

ahātāṇḍava mahā sākṣiṇi 

  

akhilāṇḍa koṭi brahmāṇḍa nāyike mahā mahā pratyaṃgire namaste namaste namaste namaḥ || 

  

svāhā phaṭ huṃ kṣaṃ laṃ śrīṃ krīṃ kṣmrauṃ klīṃ hrīṃ aiṃ  oṃ || 

  

smṛti mātrāhi vidyaiṣa bhoga mokṣa pradāyini | 

sarva kāma rahasyārthāḥ smaraṇāt pāpa nāśini || 

apasmāra jvara vyādhi mṛtyu kṣāmādije bhaye | 

āpat kāle̤ gṛha bhaye vyasaneṣvābhicārike || 

anyeṣvapi doṣeṣu mālā mantram smarennaraḥ | 

sarvopadrava nirmukho sākṣāt śivamayo bhavet || 

mālā mantramidam guhyam pūrṇānanda prakīrtitam | 

ekavāra japa dhyānāt sarva pūjā phalam bhavet || 

sarvabādhā praśamanam dhānya gotra dhanoccayaḥ | 

pratyaṅgirā prasādena bhaviṣyati na samśayaḥ || 

brāhmī nārāyaṇī raudrī ugra kṛtyā mahākṛtiḥ | 

bhadrakāly̤aḥ prasādena sarvatra vijayī bhavet || 

  

|| iti śrīpratyaṃgirā khaḍgamālā samāptā || 
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