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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. 

శ్ర వా్య స   ఉాచ - 

విశాలాక్షీ నమస్తుభ్స ం పరబ్రహశ్రమాత్మి కే శివే |  

త్వ మేవ మాతా  ర్వవ షం బ్రహశ్రమాదీనం దివౌకసం || 1 ||  

ఇచా్ఛ శక్ ుిః బ్క్యాశక్ ుర్ శ్ర న నశక్ ు్  త్వ మేవ హి |  

ఋజ్వవ  కండలినీ సూక్ష్మి  యోగ-సిదశ్రధి-బ్పదాయినీ || 2 ||  

సవ హా  వ ధా మహావిదాస  మేధా లకి్షీ ిః  ర వ తీ |  

 తీ దాక్ష్మయణీ విదాస   రవ -శక్ ు-మయీ శిా || 3 ||  

అపరా్ణ చైకపరా్ణ చ త్థా చైకైకపాటలా |  

ఉమా హైమవతీ చ్ఛపి కలాస ణీ చైవ మాత్ృకా || 4 ||  

ఖ్యస త్మిః బ్ప నా  మహాభాగా లోకే-గౌరీత్మ-విబ్ుతా |  

గణంబికా మహాదేవీ నందినీ ాత్వేదసీ || 5 ||  

సవిబ్తీ వరదా పుణస  పావనీ లోక-విబ్ుతా |  

ఆయతీ నియతీ రౌబ్దీ దురా్ణ భ్బ్దా బ్పమాథినీ || 6 ||  

కాలర్ణబ్తీ మహామాయా ర్వవతీ భూత్-నయికా |  

గౌత్మీ కౌశికీ చ్ఛఽఽర్ణస  చండీ కాతాస యనీ  తీ || 7 ||  

వృష-ధ్వ ా శూలధ్ర్ణ పరమా బ్రహశ్రమచ్ఛరిణీ |  

మహంబ్ోపంబ్ద-మాతా చ పారవ తీ సింహ-ాహన || 8 ||  

|| ఫలశ్రు ిః ||  

ఏవం శ్రస్తుతావ  విశాలాక్షీం దివ్యస ర్ ఏతిః స్తనమభిః |  

కృత్కృత్యస  ఽభ్వద సా సో ార్ణణసస ం దివ జోత్ుమాిః || 9 ||  

ార్ణణసస ం విశాలాక్షీ గంగా విశ్వవ శవ రిః శివిః |  

భ్క్ ుిః పుపతౌ త్బ్త్ దురలభ్ం హి చతుషటయం || 10 ||  

mailto:kmurali_sg@yahoo.com


Sri Vishalakshi Stuti – By Sage Vyasa – Saura Puranam 

 

K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com)  2 

 

యిః పశాస త్ విశాలాక్షీం సా తావ  గంగాంభ్సి దివ ాిః |  

అశవ మేధ్- హబ్  స  ఫలం ఆపా్న త్స నుత్ుమం || 11 ||  

ార్ణణసస స్తు మహాత్ి స ం ఇత్మ క్ంచిన్ మయోదిత్ం |  

యిః పఠేచ్ ఛృణుయాద ాఽపి యాత్మ మాహశవ రం పదం || 12 ||  

|| ఇ  శ్రీసౌరే ఉపపురాణే సూత-శౌనక-సంవ్యదే శ్ర లోచన-

మాహాత్మ్య ా  శ్రీవా్య స-కృత శ్రీవిశాలాక్షీ స్తుత ిః సంపూరణం || 
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