
నవరత్నమాలికా 
  

హారనూపురకిరీటకుణ్డలవిభూషితావయవశొభినీం 
కారణ్ేశవరమౌళికొటిపరికల్యమానపదపీఠికామ్| 
కాలకాలఫణి్పాశబాణ్ధనురఙ్కుశామరుణ్మఖేలాీం 
ఫాలభూతిలకలొచనాీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౧|| 
  
హారములు-అీందేలు-కిరీటము-కుీండలములు అలీంకరిీంపబడిన అవయవములతొ 
శొభిీంచుచుననదీ, పరపీంచమునకు కారణ్మ ైన దేవత్ల కిరీటములే పాదపీఠముగా 
కలదీ, యముని స ైత్ీం సీంహరిీంచు నాగపాశము-బాణ్ము-ధనుసుు-అీంకుశము 
ధరిీంచినదీ, ఏరరని ఒడాడ ణ్ము పేటటు కుననదీ, నొసటి యీందు తిలకము వీంటి 
మూడవ కనున కలదీ, అగు పరదేవత్ను మనసుు నీందు దాానిీంచుచునానను. 
  
గనధసారఘనసారచారునవనాగవలిిరసవాసినీం 
సాీంధారాగమధురాధరాభరణ్సుీందరాననశుచిసిితామ్| 
మనథరాయత్విలొచనామమలబాలచన్రకృత్శేఖరీీం 
ఇన్ిరారమణ్సొ దరీీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౨|| 
  
కరప్రము మొదల ైన సుగీంధ దరవాములతొ పరిమళిీంచు త్మలపాకుల రసముతొ 
సువాసనలు వేదజలుి  నొరు కలదీ, సీంధ్ాారాగము వలే ఏరరన ైన పేదవిప ై చిరునవేే 
ఆభరణ్ముగా కలదీ, మత్తై న విశాలనేత్రములు కలదీ, బాలచీందుర డు 
శిరొభూషణ్ముగా నుననదీ, విషణు మూరిైకి సొ దరియ ైనదీ, అగు పరదేవత్ను 
మనసుునీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  



సేిరచారుముఖమణ్డలాీం విమలగణ్డలీంబిమణ్ిమణ్డలాీం 
హారదామపరిశొభమానకుచభారభీరుత్నుమధామామ్| 
వీరగరేహరనూపురాీం వివిధకారణ్ేశవరపీఠికాీం 
మారవ ైరిసహచారిణ్ ీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౩|| 
  
చిరుననవుేతొ అీందమ ైన ముఖము కలదీ, సేచచమ ైన చేీంపలప ై వేరలాడుచునన 
మణ్ికుీండలములు ధరిీంచినదీ, హారములతొ, పూల దీండలతొ శొభిీంచుచునన 
సైనమీండలములు - సననని నడుము కలదీ, వీరుల గరేమును పొ గొటటు  అీందేలు 
కలదీ, వివిధ దేవత్లచే సేవిీంపబడు సీీంహాసనముప ై అధ్ిషిఠ ీంచినదీ, శివుణ్ి 
సహధరిచారిణ్ియగు పరదేవత్ను మనసుునీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
భూరిభారధరకుణ్డలీన్రమణ్ిబదధభూవలయపీఠికాీం 
వారిరాశిమణ్ిమేఖలావలయవహ్ననమణ్డలశరీరిణ్ మ్| 
వారి సారవహకుణ్డలాీం గగనశేఖరీీం చ పరమాతిికాీం 
చారు చీందరరవిలొచనాీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౪|| 
  
మికిులి భారమును మొయు ఆదిశేషణని పడగల ప ై నునన మణ్ులతొ పొ దగబడిన 
భూమీండలమే పీఠముగా నుననదీ, సముదరము నీందలి మణ్ులు ఒడాడ ణ్ముగా గల 
అగిన మీండలమే శరీరముగా కలదీ, రత్న కుీండలములు ధరిీంచినదీ,ఆకాశమే 
కిరీటముగా కలదీ, పరమాత్ియ ైనదీ, అీందమ ైన చీందుర డు-సూరుాడు-కనునలుగా 
కలదీ అగు పరదేవత్ను మనసుునీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
కుణ్డలతిరవిధకొణ్మణ్డలవిహారషడ్లసములిస- 
త్ణ్ణ్డరీకముఖభేదినీం త్రుణ్చణ్డభానుత్డిదుజ్వలామ్| 



మణ్డలేను్ పరివాహ్నతామృత్త్రఙ్ిి ణ్ మరుణ్రపపిణ్ ీం 
మణ్డలానైమణ్ిదీపికాీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౫|| 
  
కుీండలము వలే ఉనన తిరకొణ్మీండలము నీందు సీంచరిీంచు ఆరురేకుల 
పదిమును వికసిీంపచేయునదీ, సూరుానివలే-మేరుపువలే పరకాసిీంచుచుననదీ, 
చీందరమీండలము నీందు పరవహ్నీంచు అమృత్ నదియ ైనదీ, ఏరరని రీంగు కలదీ, 
శ్రరచకరమునీందు పరకాశిీంచు మణ్ిదీపమ ైనదీ అగు పరదేవత్ను మనసుు నీందు 
ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
వారణ్ాననమయూరవాహముఖదాహవారణ్పయొధరాీం 
చారణ్ాదిసురసున్రీచికురశేఖరీకృత్పదాముుజామ్| 
కారణ్ాధ్ిపతిపఞ్చకపరకృతికారణ్పరథమమాత్ృకాీం 
వారణ్ానైముఖపారణ్ాీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౬|| 
  
వినాయక-సుబరమణ్ుాల దాహమును తీరుచ పాలిీండుి  కలదీ, దేవతాసైీలీ కేశము 
లీందు అలీంకారముగా నునన పాదపదిములు కలదీ, జగతాురణ్ుల ైన దేవత్లకు 
కూడ మూలకారణ్మ ైనదీ, ఐశేరామును అనుభవిీంపచేయునదీ, అగు పరదేవత్ను 
మనసుు నీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
పదికానైిపదపాణ్ిపలివపయొధరాననసరొరుహాీం 
పదిరాగమణ్ిమేఖలావలయనవిశొభిత్నిత్మిునమ్| 
పదిసమభవసదాశివానైమయపఞ్చరత్నపదపీఠికాీం 
పదిినీం పరణ్వరపపిణ్ ీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౭|| 
  



పదిముల వీంటి పాదములు-చిగురుటాకుల వీంటి చేత్ణలు-తామరల వీంటి 
సైనములు ముఖము కలదీ, పదిరాగమణ్ుల ఒడాడ ణ్మును ధరిీంచినదీ, బరహి 
మొదలు సదాశివుని వరకు ఉనన దేవత్లు పాదపీఠముగా ఉననదీ, ఉతై్మ 
సైీమీూరిైయు, ఒీంకారసేరపపిణి్యగు పరదేవత్ను మనసుు నీందు 
ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
ఆగమపరణ్వపీఠికామమలవరుమీంగశశరీరిణ్ ీం 
ఆగమావయవశొభినమఖిలవేదసారకృత్శేఖరీమ్| 
మూలమనైమీుఖమణ్డలాీం ముదిత్నాదమిను్ నవయౌవనాీం 
మాత్ృకాీం తిరపురసున్రీీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౮|| 
  
వేదము లీందలి ఒీంకారము పీఠముగా కలదీ, సేచచమ ైన మీంగశ శరీరము కలదీ, 
వేదములే అవయవములుగా కలదీ, సమసైవేదసారము శిరొభూషణ్ముగా 
ధరీీంచినదీ, మూలమీంత్రమే ముఖముగా నుననదీ, నాదబిీందువులే 
నవయౌవనముగా నుననదీ, జగనాిత్య ైనదీ అగు తిరపురసుీందరిని 
మనసుునీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
కాలికాతిమిరకునైలానైఘనభృఙి్మఙి్శవిరాజినీం 
చూలికాశిఖరమాలికావలయమలిికాసురభిసౌరభామ్| 
వాలికామధురగణ్డమణ్డలమనొహరాననసరొరుహాీం 
కాలికామఖిలనాయకాీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౯|| 
  
మేఘములు-త్ణమేిదలు వీంటి నలిని కేశపాశముతొ విరాజిలుి చుననదీ, కొపు్లొ 
అలీంకరిీంచుకునన మలేి లు సువాసనలు కలదీ, అీందమ ైన చేీంపలునన 



మనొహరమగు ముఖము కలదీ, సమసైలొకములకు నాయకురాలగు కాళికా అను 
పరదేవత్ను మనసుు నీందు ధ్ాానిీంచుచునానను. 
  
నిత్ామేవ నియమేన జల్తాీం 
భుకిైముకిైఫలదామభీషుదామ్| 
శీంకరేణ్ రచితాీం సదా జపే- 
నానమరత్ననవరత్నమాలికామ్||౧౦|| 
  
భుకిైని ముకిైని కలిగిీంచునదీ, అభీషుములు నేరవేరుచనదీ, శీంకరాచారుానిచే 
రచిీంచబడినదీ, అగు ఈ నామరత్న మాలికా అను సొై త్రమును నిత్ాము 
నియమముతొ పారాయణ్ము చేయవలేను. 
  
                        జయ జయ శఙ్ుర హర హర శఙ్ుర 
 


