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அம்பா³ஷ்டகம்

சேடீப⁴வந்நிகி²லகே²டீகத³ம்ப³தருவாடீஷு நாகபடலீ- var வநவாடீஷு
கோடீரசாருதரகோடீமணீகிரணகோடீகரம்பி³தபதா³ ।
பாடீரக³ந்தி⁴குசஶாடீகவித்வபரிபாடீமகா³தி⁴பஸுதா

கோ⁴டீகுலாத³தி⁴கதா⁴டீமுதா³ரமுக²வீடீரஸேந தநுதாம் ॥ 1॥
கூலாதிகா³மிப⁴யதூலாவலீஜ்வலநகீலா நிஜஸ்துதிவிதௌ⁴

கோலாஹலக்ஷபிதகாலாமரீகுஶலகீலாலபோஷணநப:⁴ । var கலஶகீலால
ஸ்தூ²லா குசே ஜலத³நீலா கசே கலிதலீலா கத³ம்ப³விபிநே

ஶூலாயுத⁴ப்ரணதிஶீலா விபா⁴து ஹ்ரு’தி³ ஶைலாதி⁴ராஜதநயா ॥ 2॥ var
ப⁴வது
யத்ராஶயோ லக³தி தந்நாக³ஜா வஸது குத்ராபி நிஸ்துலஶுகா

var

தத்ராக³ஜா

ஸுத்ராமகாலமுக²ஸத்ராஶநப்ரகரஸுத்ராணகாரிசரணா ।
ச²த்ராநிலாதிரயபத்ராபி⁴ராமகு³ணமித்ராமரீஸமவதூ:⁴

குத்ராஸஹந்மணிவிசித்ராக்ரு’தி: ஸ்பு²ரிதபுத்ராதி³தா³நநிபுணா ॥ 3॥
த்³வைபாயநப்ரப்⁴ரு’திஶாபாயுத⁴த்ரிதி³வஸோபாநதூ⁴லிசரணா
பாபாபஹஸ்வமநுஜாபாநுலீநஜநதாபாபநோத³நிபுணா ।

நீபாலயா ஸுரபி⁴தூ⁴பாலிகா து³ரிதகூபாது³த³ஞ்சயது மாம்

var

ஸுரபு⁴தூ⁴பாலகா

ரூபாபி⁴கா ஶிக²ரிபூ⁴பாலவம்ஶமணிதீ³பாயிதா ப⁴க³வதீ ॥ 4॥

யாऽऽலீபி⁴ராத்மதநுதாலீஸக்ரு’த்ப்ரியகபாலீஷு கே²லதி ப⁴வ- var ப⁴யவ்யாலீநகுல்யஸிதசூலீப⁴ரா சரணதூ⁴லீலஸந்முநிவரா ।

பா³லீப்⁴ரு’தி ஶ்ரவஸி தாலீத³லம் வஹதி யாலீகஶோபி⁴திலகா var யாலிகா
ஸாऽऽலீகரோது மம காலீ மந: ஸ்வபத³நாலீகஸேவநவிதௌ⁴ ॥ 5॥
ந்யங்காகரே வபுஷி கங்காலரக்தபுஷி கங்காதி³பக்ஷிவிஷயே
பக்ஷவிஷயே
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த்வம் காமநாமயஸி கிம் காரணம் ஹ்ரு’த³யபங்காரிமேஹி கி³ரிஜாம் ।
ஶங்காஶிலாநிஶிதடங்காயமாநபத³ஸங்காஶமாநஸுமநோ-

ஜ²ங்காரிமாநததிமங்காநுபேதஶஶிஸங்காஶிவக்த்ரகமலாம் ॥ 6॥
கம்பா³வதீஸமவிடு³ம்பா³ க³லேந நவதும்பா³ப⁴வீணஸவிதா⁴
ஶம்

பா³ஹுலேயஶஶிபி³ம்பா³பி⁴ராமமுக²ஸம்பா³தி⁴தஸ்தநப⁴ரா

।

var

பி³ம்பா³த⁴ரா
அம்பா³ குரங்க³மத³ஜம்பா³லரோசிரிஹ லம்பா³லகா தி³ஶது மே var ரஹ
பி³ம்பா³த⁴ரா விநதஶம்பா³யுதா⁴தி³நிகுரும்பா³ கத³ம்ப³விபிநே ॥ 7॥
இந்தா⁴நகீரமணிப³ந்தா⁴ ப⁴வே ஹ்ரு’த³யப³ந்தா⁴வதீவ ரஸிகா

ஸந்தா⁴வதீ பு⁴வநஸந்தா⁴ரணேऽப்யம்ரு’தஸிந்தா⁴வுதா³ரநிலயா ।

க³ந்தா⁴நுபா⁴நமுஹுரந்தா⁴லிவீதகசப³ந்தா⁴ ஸமர்பயது மே

ஶம் தா⁴ம பா⁴நுமபி ஸந்தா⁴நமாஶு பத³ஸந்தா⁴நமப்யக³ஸுதா ॥ 8॥ var

பா⁴நுமதிஸந்தா⁴
இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசிதமம்பா³ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥
Encoded and proofread by Usha Rani Sanka usharani.sanka at gmail.coM
Independently entered and proofread by Sunder Hattangadi.
This stotra is also known by different names. It is called

ashvadhATistutiH based on ᳚the metre used for these verses
as translated as cadence of hooves of horses, meaning that
Mother Nature’s gait is not slow placed, nor hurrying, but
rhythmic 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.᳚ as commented by late Desiraju H. Rao.

It is called devI praNavashlokI stutiH or dashashlokI because
there are 10 verses in some of the versions. In addition,
some add three more to it complicating the issue to the ire
of scholars! The 13 verse text is available in a telugu
book Devi Ashwadhati Kalidasa Kruthi posted on archive.org
https://archive.org/details/deviashwadhatika019271mbp .
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Those who read/understand Telugu should provide additional
information.
This is also referred to be composed by Kalidasa or
Shankaracharya. Both were known to have simpler construction
in their compositions compared to this composition above.
Due to its reference as composed by Shankaracharya in some
places, the colophone includes the attribute.
The original text was entered by Santhi spasumarthi at yahoo.coM
which is given as devIpraNavashlokIstutI. It will be removed
after additional confirmation.
The following verses were added and number 2 and 12 have
some commonality.

தா³ஸாயமாநஸுமஹாஸாகத³ம்ப³வநவாஸாகுஸும்ப³ஸுமநோ
வாஸாவிபஞ்சிக்ரு’தராஸாவிதூ⁴ய மது⁴மாஸாரவிந்த³மது⁴ரா
காஸாரஸூநததிபா⁴ஷாபி⁴ராமதநுராஸாரஶீதகருணா-

நாஸாமணிப்ரவரவாஸாஶிவாதிமிரமாஸாத³யேது³பரதிம் ॥
ஜம்பா⁴ரிகும்பி⁴ப்ரு’து²கும்பா⁴பஹாஸிகுசஸம்பா⁴வ்யஹாரலதிகா
ரம்பா⁴கரீந்த்³ரகரடி³ம்பா⁴பஹோருக³திதி³ம்பா³நுரஞ்ஜிதபதா³
ஶம்பா⁴வுதா³ரபரிகும்பா⁴ங்குரத்புளகட³ம்பா⁴நுராக³பிஶுநா

கம்பா⁴ஸுராப⁴ரணகு³ம்பா⁴ஸதா³தி³ஶது ஶம்பா⁴ஸுரப்ரஹரணா ॥
தா³க்ஷாயணீ த³நுஜஶிக்ஷாவிதௌ⁴ விதததீ³க்ஷா மநோஹரகு³ணா
பி⁴க்ஷாளிநோ நடநவீக்ஷாவிநோத³முகி² த³க்ஷாத்⁴வரப்ரஹரணா
வீக்ஷாம் விதே³ஹி மயி த³க்ஷா ஸ்வகீயஜநபக்ஷாவிபக்ஷவிமுகீ²
யக்ஷேஶஸேவிதநிராக்ஷேபஶக்திஜயலக்ஷ்ம்யாவதா³நகலநா ॥
வந்தா³ருலோகவரஸந்தா⁴யநீ விமலகுந்தா³வதா³தரத³நா
வ்ரு’ந்தா³ரவ்ரு’ந்த³மணிவ்ரு’ந்தா³ரவிந்த³மகரந்தா³பி⁴ஷிக்தசரணா
மந்தா³நிலாகலிதமந்தா³ரதா³மபி⁴ரமந்தா³ரதா³மமகுடா

மந்தா³கிநீஜவநபி³ந்தா³நவாஜமரவிந்தா³ஸநா தி³ஶது மே ॥
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