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The following is a rare hymn on Sri Vishalakshi of Varanasi by Sage Vyasa taken from 

Saura Puranam and Chapter 8 titled Trilochana Mahatmyam. The brief Phalashruti mentions 

that one who takes bath in river Ganga in Varanasi, has darshan of Sri Vishalakshi and recites 

this hymn begets the benefit of performing 1000 Ashwamedha Yagas and one who reads or 

listens to Trilocana Mahatmyam reaches the abode of Lord Shiva. 

ಶ್ರ ೀವ್ಯಾ ಸ ಉವ್ಯಚ - 

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀ ನಮಸ್ತು ಭ್ಾ ಂ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮಾತಿ್ಮ ಕೇ ಶ್ವೇ |  

ತ್ವ ಮೇವ ಮಾತಾ ಸವೇೇಷಂ ಬ್ರ ಹ್ಮಾದೀನಂ ದವೌಕಸಂ || ೧ ||  

ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ು ಿಃ ಕ್ರ ಯಾಶಕ್ು ರ್ ಜ್ಞಾ ನಶಕ್ು ಸ್ ತ್ವ ಮೇವ ಹಿ |  

ಋಜ್ವ ೀ ಕಂಡಲಿನೀ ಸೂಕ್ಷ್ಷ ಿ  ಯೀಗ-ಸಿದ್ಧಿ-ಪರ ದಾಯಿನೀ || ೨ ||  

ಸವ ಹಾ ಸವ ಧಾ ಮಹಾವಿದಾಾ  ಮೇಧಾ ಲಕ್ಷ ಿ ೀಿಃ ಸರಸವ ತ್ಮೀ |  

ಸತ್ಮೀ ದಾಕ್ಷ್ಷ ಯಣೀ ವಿದಾಾ  ಸವೇ-ಶಕ್ು -ಮಯಿೀ ಶ್ವ್ಯ || ೩ ||  

ಅಪರ್ಣೇ ಚೈಕಪರ್ಣೇ ಚ ತ್ಥಾ ಚೈಕೈಕಪಾಟಲಾ |  

ಉಮಾ ಹೈಮವತ್ಮೀ ಚ್ಛಪಿ ಕಲಾಾ ಣೀ ಚೈವ ಮಾತೃಕ್ಷ್ || ೪ ||  

ಖ್ಯಾ ತ್ಮಿಃ ಪರ ಜ್ಞಾ  ಮಹಾಭಾಗಾ ಲೀಕೇ-ಗೌರೀತ್ಮ-ವಿಶ್ರರ ತಾ |  

ಗರ್ಣಂಬಿಕ್ಷ್ ಮಹಾದೇವಿೀ ನಂದನೀ ಜ್ಞತ್ವೇದಸಿೀ || ೫ ||  

ಸವಿತ್ಮರ ೀ ವರದಾ ಪುರ್ಣಾ  ಪಾವನೀ ಲೀಕ-ವಿಶ್ರರ ತಾ |  

ಆಯತ್ಮೀ ನಯತ್ಮೀ ರೌದರ ೀ ದುಗಾೇ ಭ್ದಾರ  ಪರ ಮಾಥಿನೀ || ೬ ||  

ಕ್ಷ್ಲರಾತ್ಮರ ೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ರೇವತ್ಮೀ ಭೂತ್-ನಯಿಕ್ಷ್ |  

ಗೌತ್ಮೀ ಕೌಶ್ಕ್ೀ ಚ್ಛಽಽಯಾೇ ಚಂಡೀ ಕ್ಷ್ತಾಾ ಯನೀ ಸತ್ಮೀ || ೭ ||  

ವೃಷ-ಧ್ವ ಜ್ಞ ಶೂಲಧ್ರಾ ಪರಮಾ ಬ್ರ ಹ್ಮಚ್ಛರಣೀ |  

ಮಹಂದ್ರ ೀಪಂದರ -ಮಾತಾ ಚ ಪಾವೇತ್ಮೀ ಸಿಂಹ-ವ್ಯಹನ || ೮ ||  

|| ಫಲಶ್ರರ ತಿಃ ||  

ಏವಂ ಸ್ತು ತಾವ  ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀಂ ದವ್ಾ ೈರ್ ಏತಿಃ ಸ್ತನಮಭಿಃ |  

ಕೃತ್ಕೃತ್ಾ ೀ ಽಭ್ವದ ವ್ಯಾ ಸೀ ವ್ಯರಾಣಸಾ ಂ ದವ ಜೀತ್ು ಮಾಿಃ || ೯ ||  

ವ್ಯರಾಣಸಾ ಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀ ಗಂಗಾ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಃ ಶ್ವಃ |  

ಭ್ಕ್ು ಿಃ ಪಶ್ರಪತೌ ತ್ತ್ರ  ದುಲೇಭಂ ಹಿ ಚತುಷಟ ಯಂ || ೧೦ ||  

ಯಃ ಪಶಾಾ ತ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀಂ ಸಾ ತಾವ  ಗಂಗಾಂಭ್ಸಿ ದವ ಜ್ಞಿಃ |  

ಅಶವ ಮೇಧ್-ಸಹಸರ ಸಾ  ಫಲಂ ಆಪ್ಾ ೀತ್ಾ ನುತ್ು ಮಂ || ೧೧ ||  
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ವ್ಯರಾಣಸಾ ಸ್ತು  ಮಹಾತಿ್ ಾ ಂ ಇತ್ಮ ಕ್ಂಚಿನ್ ಮಯೀದತಂ |  

ಯಃ ಪಠೇಚ್ ಛೃಣುಯಾದ ವ್ಯಽಪಿ ಯಾತ್ಮ ಮಾಹಶವ ರಂ ಪದಂ || ೧೨ ||  

|| ಇತ ಶ್ರ ೀಸೌರೇ ಉಪಪುರಾಣೇ ಸೂತ-ಶೌನಕ-ಸಂವ್ಯದೇ 

ತರ ಲೀಚನ-ಮಾಹಾತ್್ಮ ಾ ೀ ಶ್ರ ೀವ್ಯಾ ಸ-ಕೃತ ಶ್ರ ೀವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀ ಸ್ತು ತಿಃ 

ಸಂಪೂರ್ಣಂ || 
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