
ഓം || 
 

അസ്യ ശ്രീ ലലിതാ ദിവ്യ സ്ഹശ്സ്നാമ സ്താശ്ത മഹാമംശ്തസ്യ, 
വ്രിനയാദി വ്ാഗ്്ദവ്താ ഋഷയഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ശ്രീ ലലിതാ 
പരാഭട്ടാരികാ മഹാ ശ്തിപുര സ്ുംദരീ ്ദവ്താ, ഐം ബീജം, ക്ീം രക്ിഃ, 
സ് ഃ കീലകം, മമ ധര്മാര്ഥ കാമ ്മാക്ഷ ചതുരവിധ ഫലപുരുഷാര്ഥ 
സ്ിദ്ധ്യര്്ഥ ലലിതാ ശ്തിപുരസ്ുംദരീ പരാഭട്ടാരികാ സ്ഹശ്സ് നാമ ജ്പ 
വ്ിനി്യാഗഃ 
 

കരനയാസ്ഃ 
 

ഐമ് അംഗുഷ്ടാഭയാം നമഃ, ക്ീം തര്ജനീഭയാം നമഃ, സ് ഃ മധയമാഭയാം 
നമഃ, സ് ഃ അനാമികാഭയാം നമഃ, ക്ീം കനിഷ്ഠികാഭയാം നമഃ, ഐം 
കരതല കരപൃഷ്ഠാഭയാം നമഃ 
 

അംഗനയാസ്ഃ 
ഐം ഹൃദയായ നമഃ, ക്ീം രിര്സ് സ്വാഹാ, സ് ഃ രിഖായയ വ്ഷട്, 
സ് ഃ കവ്ച്ഹായ ഹും, ക്ീം ്നശ്തശ്തയായ വ് ഷട്, ഐമ് 
അസശ്തായഫട്, ഭൂര്ഭുവ്സ്സുവ്്രാമിതി ദിഗ്ബംധഃ 
 

ധയാനം 
അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാരാംകുര പുഷ്പബാണചാപാമ് 
| 

അണിമാദിഭി രാവ്ൃതാം മയൂയഖഃ അഹമി്തയവ് വ്ിഭാവ്്യ ഭവ്ാനീമ് 
|| 1 || 

 

ധയാ്യത് പദ്മാസ്നസ്ാം വ്ികസ്ിതവ്ദനാം പദ്മ പശ്തായതാക്ഷീം 
്ഹമാഭാം പീതവ്സശ്താം കരകലിത ലസ്മ്ദ്ധ്മപദ്മാം വ്രാംഗീമ് | 
സ്രവാലംകാരയുക്ാം സ്കലമഭയദാം ഭക്നശ്മാം ഭവ്ാനീം 
ശ്രീ വ്ിദയാം രാംതമൂര്തിം സ്കല സ്ുരസ്ുതാം സ്രവസ്ംപത്-ശ്പദാശ്തീമ് || 2 
|| 

സ്കുംകുമ വ്ി്ലപനാ മളികചുമ്ബി കസതൂരികാം 
സ്മംദ ഹസ്ി്തക്ഷണാം സ്രരചാപ പാരാംകുരാമ് | 
അ്രഷ ജന്മാഹിനീ മരുണമാലയ ഭൂ്ഷാജ്ജ്വലാം 
ജപാകുസ്ുമ ഭാസ്ുരാം ജപവ്ിധ  സമ്ര ദംബികാമ് || 3 || 
 

സ്ിംധൂരാരുണ വ്ിശ്ഗഹാം ശ്തിണയനാം മാണികയ മ ളിസഫുര- 
ത്താരാനായക ്രഖരാം സമിതമുഖീ മാപീന വ്്ക്ഷാരുഹാമ് | 
പാണിഭയാ മലിപൂര്ണ രത്ന ചഷകം ര്ക്ാത്പലം ബിശ്ഭതീം 
സ് മയാം രത്നഘടസ് രക് ചരണാം ധയാ്യത്പരാമംബികാമ് || 4 || 
 

ലമിതയാദി പംച്ഹപൂജാം വ്ിഭാവ്്യത് 

 

ലം പൃഥിവ്ീ തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ ഗംധം 
പരികല്പയാമി 
ഹമ് ആകാര തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ പുഷ്പം 
പരികല്പയാമി 
യം വ്ായു തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ ധൂപം പരികല്പയാമി 
രം വ്ഹ്നി തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ ദീപം പരികല്പയാമി 



വ്മ് അമൃത തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ അമൃത യന്വ്ദയം 
പരികല്പയാമി 
സ്ം സ്രവ തത്തവാത്മികായയ ശ്രീ ലലിതാ്ദയവ്യ താംബൂലാദി 
സ്്രവാപചാരാന് പരികല്പയാമി 
 

ഗുരുര്ശ്ബഹ്മ ഗുരുരവിഷ്ണുഃ ഗുരുര്്ദ്വ്ാ മ്ഹരവരഃ | 
ഗുരുര്സ്സ്സാക്ഷാത് പരശ്ബഹ്മ തസയമ ശ്രീ ഗുര്വ് നമഃ || 
 

ഹരിഃ ഓം 
 

ശ്രീ മാതാ, ശ്രീ മഹാരാജ്ഞീ, ശ്രീമത്-സ്ിംഹാസ്്നരവരീ | 
ചിദഗ്നി കുംഡസ്ംഭൂതാ, ്ദവ്കാരയസ്മുദയതാ || 1 || 
 

ഉദയദ്ഭാനു സ്ഹശ്സ്ാഭാ, ചതുര്ബാഹു സ്മനവിതാ | 
രാഗസ്വരൂപ പാരാഢ്യാ, ്ശ്കാധാകാരാംകു്രാജ്ജ്വലാ || 2 || 
 

 

  

മ്നാരൂ്പക്ഷു്കാദംഡാ, പംചതന്മാശ്ത സ്ായകാ | 
നിജാരുണ ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ദ്-ശ്ബഹ്മാംഡമംഡലാ || 3 || 
 

ചംപകാ്രാക പുന്നാഗ സ് ഗംധിക ലസ്ത്കചാ 
കുരുവ്ിംദ മണി്ശ്രണീ കനത്്കാടീര മംഡിതാ || 4 || 
 

അഷ്ടമീ ചംശ്ദ വ്ിശ്ഭാജ ദളികസ്ല ്രാഭിതാ | 
മുഖചംശ്ദ കളംകാഭ മൃഗനാഭി വ്ി്രഷകാ || 5 || 
 

വ്ദനസമര മാംഗലയ ഗൃഹ്താരണ ചിലലികാ | 
വ്ശ്ക്ലക്ഷ്മീ പരീവ്ാഹ ചലന്മീനാഭ ്ലാചനാ || 6 || 
 

നവ്ചംപക പുഷ്പാഭ നാസ്ാദംഡ വ്ിരാജിതാ | 
താരാകാംതി തിരസകാരി നാസ്ാഭരണ ഭാസ്ുരാ || 7 || 
 

കദംബ മംജരീക്ുപ്ത കര്ണപൂര മ്നാഹരാ | 
താടംക യുഗളീഭൂത തപ്നാഡുപ മംഡലാ || 8 || 
 

പദ്മരാഗ രിലാദര്ര പരിഭാവ്ി ക്പാലഭൂഃ | 
നവ്വ്ിശ്ദുമ ബിംബശ്രീഃ നയക്കാരി രദനച്ഛദാ || 9 || 
 

രുദ്ധ് വ്ിദയാംകുരാകാര ദവിജപംക്ി ദവ്യാജ്ജ്വലാ | 
കര്പൂരവ്ീടി കാ്മാദ സ്മാകര്ഷ ദ്ദിഗംതരാ || 10 || 
 

നിജസ്ലലാപ മാധുരയ വ്ിനിര്ഭര്-ത്സിത കച്ഛപീ | 
മംദസമിത ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ത്-കാ്മര മാനസ്ാ || 11 || 
 

അനാകലിത സ്ാദൃരയ ചുബുക ശ്രീ വ്ിരാജിതാ | 
കാ്മരബദ്ധ് മാംഗലയ സ്ൂശ്ത്രാഭിത കംഥരാ || 12 || 
 

കനകാംഗദ ്കയൂര കമനീയ ഭുജാനവിതാ | 
രത്നയശ്ഗ്വ്യ ചിംതാക ്ലാലമുക്ാ ഫലാനവിതാ || 13 || 



 

കാ്മരവര ്ശ്പമരത്ന മണി ശ്പതിപണസതനീ| 
നാഭയാലവ്ാല ്രാമാളി ലതാഫല കുചദവയീ || 14 || 
 

ലക്ഷയ്രാമലതാ ധാരതാ സ്മു്ന്നയ മധയമാ | 
സതനഭാര ദളന്-മധയ പട്ടബംധ വ്ളിശ്തയാ || 15 || 
 

അരുണാരുണ ക സ്ുംഭ വ്സശ്ത ഭാസ്വത്-കടീതടീ | 
രത്നകിംകിണി കാരമയ രരനാദാമ ഭൂഷിതാ || 16 || 
 

കാ്മര ജ്ഞാത സ് ഭാഗയ മാര്ദ്വ്ാരു ദവയാനവിതാ | 
മാണികയ മകുടാകാര ജാനുദവയ വ്ിരാജിതാ || 17 || 
 

ഇംശ്ദ്ഗാപ പരിക്ഷിപ്ത സമര തൂണാഭ ജംഘികാ | 
ഗൂഢ്ഗുല്ഭാ കൂര്മപൃഷ്ഠ ജയിഷ്ണു ശ്പപദാനവിതാ || 18 || 
 

നഖദീധിതി സ്ംഛന്ന നമജ്ജ്ന ത്മാഗുണാ | 
പദദവയ ശ്പഭാജാല പരാകൃത സ്്രാരുഹാ || 19 || 
 

രിംജാന മണിമംജീര മംഡിത ശ്രീ പദാംബുജാ | 
മരാളീ മംദഗമനാ, മഹാലാവ്ണയ ്രവ്ധിഃ || 20 || 
 

സ്രവാരുണാஉനവ്ദയാംഗീ സ്രവാഭരണ ഭൂഷിതാ | 
രിവ്കാ്മരവരാംകസ്ാ, രിവ്ാ, സ്വാധീന വ്ലലഭാ || 21 || 
 

സ്ു്മരു മധയരൃംഗസ്ാ, ശ്രീമന്നഗര നായികാ | 
ചിംതാമണി ഗൃഹാംതസ്ാ, പംചശ്ബഹ്മാസ്നസ്ിതാ || 22 || 
 

മഹാപദ്മാടവ്ീ സ്ംസ്ാ, കദംബ വ്നവ്ാസ്ിനീ | 
സ്ുധാസ്ാഗര മധയസ്ാ, കാമാക്ഷീ കാമദായിനീ || 23 || 
 

്ദവ്ര്ഷി ഗണസ്ംഘാത സതൂയമാനാത്മ യവ്ഭവ്ാ | 
ഭംഡാസ്ുര വ്്ധാദയുക് രക്ി്സ്നാ സ്മനവിതാ || 24 || 
 

സ്ംപത്കരീ സ്മാരൂഢ് സ്ിംധുര ശ്വ്ജ്സ്വ്ിതാ | 
അരവാരൂഢ്ാധിഷ്ഠിതാരവ ്കാടി്കാടി ഭിരാവ്ൃതാ || 25 || 
 

ചശ്കരാജ രഥാരൂഢ് സ്രവായുധ പരിഷ്കൃതാ | 
്ഗയചശ്ക രഥാരൂഢ് മംശ്തിണീ പരി്സ്വ്ിതാ || 26 || 
 

കിരിചശ്ക രഥാരൂഢ് ദംഡനാഥാ പുരസകൃതാ | 
ജവാലാമാലിനി കാക്ഷിപ്ത വ്ഹ്നിശ്പാകാര മധയഗാ || 27 || 
 

ഭംഡയസ്നയ വ്്ധാദയുക് രക്ി വ്ിശ്കമഹര്ഷിതാ | 
നിതയാ പരാശ്കമാ്ടാപ നിരീക്ഷണ സ്മുത്സുകാ || 28 || 
 

ഭംഡപുശ്ത വ്്ധാദയുക് ബാലാവ്ിശ്കമ നംദിതാ | 
മംശ്തിണയംബാ വ്ിരചിത വ്ിഷംഗ വ്ധ്താഷിതാ || 29 || 
 

വ്ിരുശ്ക ശ്പാണഹരണ വ്ാരാഹീ വ്ീരയനംദിതാ | 



കാ്മരവര മുഖാ്ലാക കല്പിത ശ്രീ ഗ്ണരവരാ || 30 || 
 

മഹാഗ്ണര നിര്ഭിന്ന വ്ിഘ്നയംശ്ത ശ്പഹര്ഷിതാ | 
ഭംഡാസ്ു്രംശ്ദ നിര്മുക് രസശ്ത ശ്പതയസശ്ത വ്ര്ഷിണീ || 31 || 
 

കരാംഗുളി ന്ഖാത്പന്ന നാരായണ ദരാകൃതിഃ | 
മഹാപാരുപതാസശ്താഗ്നി നിര്ദഗ്ധാസ്ുര യസ്നികാ || 32 || 
 

കാ്മരവരാസശ്ത നിര്ദഗ്ധ സ്ഭംഡാസ്ുര രൂനയകാ | 
ശ്ബ്ഹ്മാ്പംശ്ദ മ്ഹംശ്ദാദി ്ദവ്സ്ംസതുത യവ്ഭവ്ാ || 33 || 
 

ഹര്നശ്താഗ്നി സ്ംദഗ്ധ കാമ സ്ംജീവ്ന ഷധിഃ | 
ശ്രീമദവാഗ്ഭവ് കൂയടക സ്വരൂപ മുഖപംകജാ || 34 || 
 

കംഠാധഃ കടിപരയംത മധയകൂട സ്വരൂപിണീ | 
രക്ികൂയടക താപന്ന കടയ്ഥാഭാഗ ധാരിണീ || 35 || 
 

മൂലമംശ്താത്മികാ, മൂലകൂട ശ്തയ ക്ളബരാ | 
കുളാമൃയതക രസ്ികാ, കുളസ്ം്കത പാലിനീ || 36 || 
 

കുളാംഗനാ, കുളാംതഃസ്ാ, ക ളിനീ, കുള്യാഗിനീ | 
അകുളാ, സ്മയാംതഃസ്ാ, സ്മയാചാര തത്പരാ || 37 || 
 

മൂലാധായരക നിലയാ, ശ്ബഹ്മശ്ഗംഥി വ്ി്ഭദിനീ | 
മണിപൂരാംത രുദിതാ, വ്ിഷ്ണുശ്ഗംഥി വ്ി്ഭദിനീ || 38 || 
 

ആജ്ഞാ ചശ്കാംതരാളസ്ാ, രുശ്ദശ്ഗംഥി വ്ി്ഭദിനീ | 
സ്ഹശ്സ്ാരാംബുജാ രൂഢ്ാ, സ്ുധാസ്ാരാഭി വ്ര്ഷിണീ || 39 || 
 

തടിലലതാ സ്മരുചിഃ, ഷട്-ച്ശ്കാപരി സ്ംസ്ിതാ | 
മഹാരക്ിഃ, കുംഡലിനീ, ബിസ്തംതു തനീയസ്ീ || 40 || 
 

ഭവ്ാനീ, ഭാവ്നാഗമയാ, ഭവ്ാരണയ കുഠാരികാ | 
ഭശ്ദശ്പിയാ, ഭശ്ദമൂര്തി, ര്ഭക്സ് ഭാഗയ ദായിനീ || 41 || 
 

ഭക്ിശ്പിയാ, ഭക്ിഗമയാ, ഭക്ിവ്രയാ, ഭയാപഹാ | 
രാംഭവ്ീ, രാരദാരാധയാ, രരവാണീ, രര്മദായിനീ || 42 || 
 

രാംകരീ, ശ്രീകരീ, സ്ാധവീ, രരച്ചംശ്ദനിഭാനനാ | 
രാ്താദരീ, രാംതിമതീ, നിരാധാരാ, നിരംജനാ || 43 || 
 

നി്രലപാ, നിര്മലാ, നിതയാ, നിരാകാരാ, നിരാകുലാ | 
നിര്ഗുണാ, നിഷ്കളാ, രാംതാ, നിഷ്കാമാ, നിരുപപ്ലവ്ാ || 44 || 
 

നിതയമുക്ാ, നിരവികാരാ, നിഷ്ശ്പപംചാ, നിരാശ്രയാ | 
നിതയരുദ്ധ്ാ, നിതയബുദ്ധ്ാ, നിരവ്ദയാ, നിരംതരാ || 45 || 
 

നിഷ്കാരണാ, നിഷ്കളംകാ, നിരുപാധി, ര്നിരീരവരാ | 
നീരാഗാ, രാഗമഥനീ, നിര്മദാ, മദനാരിനീ || 46 || 
 



നിശ്ിംതാ, നിരഹംകാരാ, നിര്്മാഹാ, ്മാഹനാരിനീ | 
നിര്മമാ, മമതാഹംശ്തീ, നിഷ്പാപാ, പാപനാരിനീ || 47 || 
 

നിഷ്്ശ്കാധാ, ്ശ്കാധരമനീ, നി്രലാഭാ, ്ലാഭനാരിനീ | 
നിഃസ്ംരയാ, സ്ംരയഘ്നീ, നിര്ഭവ്ാ, ഭവ്നാരിനീ || 48 || 
 

നിരവികല്പാ, നിരാബാധാ, നിര്്ഭദാ, ്ഭദനാരിനീ | 
നിര്നാരാ, മൃതയുമഥനീ, നിഷ്ശ്കിയാ, നിഷ്പരിശ്ഗഹാ || 49 || 
 

നിസതുലാ, നീലചികുരാ, നിരപായാ, നിരതയയാ | 
ദുരലഭാ, ദുര്ഗമാ, ദുര്ഗാ, ദുഃഖഹംശ്തീ, സ്ുഖശ്പദാ || 50 || 
 

ദുഷ്ടദൂരാ, ദുരാചാര രമനീ, ്ദാഷവ്ര്ജിതാ | 
സ്രവജ്ഞാ, സ്ാംശ്ദകരുണാ, സ്മാനാധികവ്ര്ജിതാ || 51 || 
 

സ്രവരക്ിമയീ, സ്രവമംഗളാ, സ്ദ്ഗതിശ്പദാ | 
സ്്രവരവരീ, സ്രവമയീ, സ്രവമംശ്ത സ്വരൂപിണീ || 52 || 
 

സ്രവയംശ്താത്മികാ, സ്രവതംശ്തരൂപാ, മ്നാന്മനീ | 
മാ്ഹരവരീ, മഹാ്ദവ്ീ, മഹാലക്ഷ്മീ, ര്മൃഡശ്പിയാ || 53 || 
 

മഹാരൂപാ, മഹാപൂജയാ, മഹാപാതക നാരിനീ | 
മഹാമായാ, മഹാസ്ത്തവാ, മഹാരക്ി ര്മഹാരതിഃ || 54 || 
 

മഹാ്ഭാഗാ, മയഹരവരയാ, മഹാവ്ീരയാ, മഹാബലാ | 
മഹാബുദ്ധ്ി, ര്മഹാസ്ിദ്ധ്ി, ര്മഹാ്യാ്ഗരവ്രരവരീ || 55 || 
 

മഹാതംശ്താ, മഹാമംശ്താ, മഹായംശ്താ, മഹാസ്നാ | 
മഹായാഗ ശ്കമാരാധയാ, മഹായഭരവ് പൂജിതാ || 56 || 
 

മ്ഹരവര മഹാകല്പ മഹാതാംഡവ് സ്ാക്ഷിണീ | 
മഹാകാ്മര മഹിഷീ, മഹാശ്തിപുര സ്ുംദരീ || 57 || 
 

ചതുഃഷഷ്ടയുപചാരാഢ്യാ, ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാമയീ | 
മഹാ ചതുഷ്ഷഷ്ടി ്കാടി ്യാഗിനീ ഗണ്സ്വ്ിതാ || 58 || 
 

മനുവ്ിദയാ, ചംശ്ദവ്ിദയാ, ചംശ്ദമംഡലമധയഗാ | 
ചാരുരൂപാ, ചാരുഹാസ്ാ, ചാരുചംശ്ദ കളാധരാ || 59 || 
 

ചരാചര ജഗന്നാഥാ, ചശ്കരാജ നി്കതനാ | 
പാരവതീ, പദ്മനയനാ, പദ്മരാഗ സ്മശ്പഭാ || 60 || 
 

പംച്ശ്പതാസ്നാസ്ീനാ, പംചശ്ബഹ്മ സ്വരൂപിണീ | 
ചിന്മയീ, പരമാനംദാ, വ്ിജ്ഞാന ഘനരൂപിണീ || 61 || 
 

ധയാനധയാതൃ ്ധയയരൂപാ, ധര്മാധര്മ വ്ിവ്ര്ജിതാ | 
വ്ിരവരൂപാ, ജാഗരിണീ, സ്വപംതീ, യതജസ്ാത്മികാ || 62 || 
 

സ്ുപ്താ, ശ്പാജ്ഞാത്മികാ, തുരയാ, സ്രവാവ്സ്ാ വ്ിവ്ര്ജിതാ | 



സ്ൃഷ്ടികര്ശ്തീ, ശ്ബഹ്മരൂപാ, ്ഗാപ്ശ്തീ, ്ഗാവ്ിംദരൂപിണീ || 63 || 
 

സ്ംഹാരിണീ, രുശ്ദരൂപാ, തി്രാധാനകരീരവരീ | 
സ്ദാരിവ്ാനുശ്ഗഹദാ, പംചകൃതയ പരായണാ || 64 || 
 

ഭാനുമംഡല മധയസ്ാ, യഭരവ്ീ, ഭഗമാലിനീ | 
പദ്മാസ്നാ, ഭഗവ്തീ, പദ്മനാഭ സ്്ഹാദരീ || 65 || 
 

ഉ്ന്മഷ നിമി്ഷാത്പന്ന വ്ിപന്ന ഭുവ്നാവ്ളിഃ | 
സ്ഹശ്സ്രീര്ഷവ്ദനാ, സ്ഹശ്സ്ാക്ഷീ, സ്ഹശ്സ്പാത് || 66 || 
 

ആശ്ബഹ്മ കീടജനനീ, വ്ര്ണാശ്രമ വ്ിധായിനീ | 
നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ, പുണയാപുണയ ഫലശ്പദാ || 67 || 
 

ശ്രുതി സ്ീമംത സ്ിംധൂരീകൃത പാദാബ്ജധൂളികാ | 
സ്കലാഗമ സ്ം്ദാഹ രുക്ിസ്ംപുട മ ക്ികാ || 68 || 
 

പുരുഷാര്ഥശ്പദാ, പൂര്ണാ, ്ഭാഗിനീ, ഭുവ്്നരവരീ | 
അംബികാ,உനാദി നിധനാ, ഹരിശ്ബ്ഹ്മംശ്ദ ്സ്വ്ിതാ || 69 || 
 

നാരായണീ, നാദരൂപാ, നാമരൂപ വ്ിവ്ര്ജിതാ | 
ശ്ഹീംകാരീ, ശ്ഹീമതീ, ഹൃദയാ, ്ഹ്യാപാ്ദയ വ്ര്ജിതാ || 70 || 
 

രാജരാജാര്ചിതാ, രാജ്ഞീ, രമയാ, രാജീവ്്ലാചനാ | 
രംജനീ, രമണീ, രസ്യാ, രണത്കിംകിണി ്മഖലാ || 71 || 
 

രമാ, രാ്കംദുവ്ദനാ, രതിരൂപാ, രതിശ്പിയാ | 
രക്ഷാകരീ, രാക്ഷസ്ഘ്നീ, രാമാ, രമണലംപടാ || 72 || 
 

കാമയാ, കാമകളാരൂപാ, കദംബ കുസ്ുമശ്പിയാ | 
കലയാണീ, ജഗതീകംദാ, കരുണാരസ് സ്ാഗരാ || 73 || 
 

കളാവ്തീ, കളാലാപാ, കാംതാ, കാദംബരീശ്പിയാ | 
വ്രദാ, വ്ാമനയനാ, വ്ാരുണീമദവ്ിഹവലാ || 74 || 
 

വ്ിരവാധികാ, ്വ്ദ്വ്ദയാ, വ്ിംധയാചല നിവ്ാസ്ിനീ | 
വ്ിധാശ്തീ, ്വ്ദജനനീ, വ്ിഷ്ണുമായാ, വ്ിലാസ്ിനീ || 75 || 
 

്ക്ഷശ്തസ്വരൂപാ, ്ക്ഷ്ശ്തരീ, ്ക്ഷശ്ത ്ക്ഷശ്തജ്ഞ പാലിനീ | 
ക്ഷയവ്ൃദ്ധ്ി വ്ിനിര്മുക്ാ, ്ക്ഷശ്തപാല സ്മര്ചിതാ || 76 || 
 

വ്ിജയാ, വ്ിമലാ, വ്ംദയാ, വ്ംദാരു ജനവ്ത്സലാ | 
വ്ാഗവാദിനീ, വ്ാമ്കരീ, വ്ഹ്നിമംഡല വ്ാസ്ിനീ || 77 || 
 

ഭക്ിമത്-കല്പലതികാ, പരുപാര വ്ി്മാചനീ | 
സ്ംഹൃതാ്രഷ പാഷംഡാ, സ്ദാചാര ശ്പവ്ര്തികാ || 78 || 
 

താപശ്തയാഗ്നി സ്ംതപ്ത സ്മാഹ്ലാദന ചംശ്ദികാ | 
തരുണീ, താപസ്ാരാധയാ, തനുമധയാ, ത്മാஉപഹാ || 79 || 



 

ചിതി, സതത്പദലക്ഷയാര്ഥാ, ചി്ദക രസ്രൂപിണീ | 
സ്വാത്മാനംദലവ്ീഭൂത ശ്ബഹ്മാദയാനംദ സ്ംതതിഃ || 80 || 
 

പരാ, ശ്പതയക്ചിതീ രൂപാ, പരയംതീ, പര്ദവ്താ | 
മധയമാ, യവ്ഖരീരൂപാ, ഭക്മാനസ് ഹംസ്ികാ || 81 || 
 

കാ്മരവര ശ്പാണനാഡീ, കൃതജ്ഞാ, കാമപൂജിതാ | 
രൃംഗാര രസ്സ്ംപൂര്ണാ, ജയാ, ജാലംധരസ്ിതാ || 82 || 
 

ഓഡയാണ പീഠനിലയാ, ബിംദുമംഡല വ്ാസ്ിനീ | 
ര്ഹായാഗ ശ്കമാരാധയാ, രഹസതര്പണ തര്പിതാ || 83 || 
 

സ്ദയഃ ശ്പസ്ാദിനീ, വ്ിരവസ്ാക്ഷിണീ, സ്ാക്ഷിവ്ര്ജിതാ | 
ഷഡംഗ്ദവ്താ യുക്ാ, ഷാഡ്ഗുണയ പരിപൂരിതാ || 84 || 
 

നിതയക്ിന്നാ, നിരുപമാ, നിരവാണ സ്ുഖദായിനീ | 
നിതയാ, ്ഷാഡരികാരൂപാ, ശ്രീകംഠാര്ധ രരീരിണീ || 85 || 
 

ശ്പഭാവ്തീ, ശ്പഭാരൂപാ, ശ്പസ്ിദ്ധ്ാ, പര്മരവരീ | 
മൂലശ്പകൃതി രവ്യക്ാ, വ്യക്ാஉവ്യക് സ്വരൂപിണീ || 86 || 
 

വ്യാപിനീ, വ്ിവ്ിധാകാരാ, വ്ിദയാஉവ്ിദയാ സ്വരൂപിണീ | 
മഹാകാ്മര നയനാ, കുമുദാഹ്ലാദ ക മുദീ || 87 || 
 

ഭക്ഹാര്ദ ത്മാ്ഭദ ഭാനുമദ്-ഭാനുസ്ംതതിഃ | 
രിവ്ദൂതീ, രിവ്ാരാധയാ, രിവ്മൂര്തി, ശ്ശിവ്ംകരീ || 88 || 
 

രിവ്ശ്പിയാ, രിവ്പരാ, രി്ഷ്ടഷ്ടാ, രിഷ്ടപൂജിതാ | 
അശ്പ്മയാ, സ്വശ്പകാരാ, മ്നാവ്ാചാമ ്ഗാചരാ || 89 || 
 

ചിച്ഛക്ി, ്ശ്തനാരൂപാ, ജഡരക്ി, ര്ജഡാത്മികാ | 
ഗായശ്തീ, വ്യാഹൃതി, സ്സംധയാ, ദവിജബൃംദ നി്ഷവ്ിതാ || 90 || 
 

തത്തവാസ്നാ, തത്തവമയീ, പംച്കാരാംതരസ്ിതാ | 
നിസ്സീമമഹിമാ, നിതയയ വ്നാ, മദരാലിനീ || 91 || 
 

മദഘൂര്ണിത രക്ാക്ഷീ, മദപാടല ഗംഡഭൂഃ | 
ചംദന ശ്ദവ്ദിഗ്ധാംഗീ, ചാം്പയ കുസ്ുമ ശ്പിയാ || 92 || 
 

കുരലാ, ്കാമലാകാരാ, കുരുകുള്ളാ, കു്ലരവരീ | 
കുളകുംഡാലയാ, ക ള മാര്ഗതത്പര ്സ്വ്ിതാ || 93 || 
 

കുമാര ഗണനാഥാംബാ, തുഷ്ടിഃ, പുഷ്ടി, ര്മതി, ര്ധൃതിഃ | 
രാംതിഃ, സ്വസതിമതീ, കാംതി, ര്നംദിനീ, വ്ിഘ്നനാരിനീ || 94 || 
 

്ത്ജാവ്തീ, ശ്തിനയനാ, ്ലാലാക്ഷീ കാമരൂപിണീ | 
മാലിനീ, ഹംസ്ിനീ, മാതാ, മലയാചല വ്ാസ്ിനീ || 95 || 
 



സ്ുമുഖീ, നളിനീ, സ്ുശ്ഭൂഃ, ്രാഭനാ, സ്ുരനായികാ | 
കാലകംഠീ, കാംതിമതീ, ്ക്ഷാഭിണീ, സ്ൂക്ഷ്മരൂപിണീ || 96 || 
 

വ്്ശ്ജരവരീ, വ്ാമ്ദവ്ീ, വ്്യാஉവ്സ്ാ വ്ിവ്ര്ജിതാ | 
സ്ി്ദ്ധ്രവരീ, സ്ിദ്ധ്വ്ിദയാ, സ്ിദ്ധ്മാതാ, യരസ്വിനീ || 97 || 
 

വ്ിരുദ്ധ്ി ചശ്കനിലയാ,உஉരക്വ്ര്ണാ, ശ്തി്ലാചനാ | 
ഖടവാംഗാദി ശ്പഹരണാ, വ്ദയനക സ്മനവിതാ || 98 || 
 

പായസ്ാന്നശ്പിയാ, തവക്സ്സ്ാ, പരു്ലാക ഭയംകരീ | 
അമൃതാദി മഹാരക്ി സ്ംവ്ൃതാ, ഡാകിനീരവരീ || 99 || 
 

അനാഹതാബ്ജ നിലയാ, രയാമാഭാ, വ്ദനദവയാ | 
ദം്ശ്ഷ്ടാജ്ജ്വലാ,உക്ഷമാലാധിധരാ, രുധിര സ്ംസ്ിതാ || 100 || 
 

കാളരാശ്തയാദി ര്ക്യാഘവ്ൃതാ, സനിഗ്ധ ദനശ്പിയാ | 
മഹാവ്ീ്രംശ്ദ വ്രദാ, രാകിണയംബാ സ്വരൂപിണീ || 101 || 
 

മണിപൂരാബ്ജ നിലയാ, വ്ദനശ്തയ സ്ംയുതാ | 
വ്ശ്ജാധികായു്ധാ്പതാ, ഡാമരയാദിഭി രാവ്ൃതാ || 102 || 
 

രക്വ്ര്ണാ, മാംസ്നിഷ്ഠാ, ഗുഡാന്ന ശ്പീതമാനസ്ാ | 
സ്മസത ഭക്സ്ുഖദാ, ലാകിനയംബാ സ്വരൂപിണീ || 103 || 
 

സ്വാധിഷ്ഠാനാംബു ജഗതാ, ചതുരവശ്ക് മ്നാഹരാ | 
രൂലാദയായുധ സ്ംപന്നാ, പീതവ്ര്ണാ,உതിഗരവിതാ || 104 || 
 

്മ്ദാനിഷ്ഠാ, മധുശ്പീതാ, ബംദിനയാദി സ്മനവിതാ | 
ദധയന്നാസ്ക് ഹൃദയാ, ഡാകിനീ രൂപധാരിണീ || 105 || 
 

മൂലാ ധാരാംബുജാരൂഢ്ാ, പംചവ്ശ്ക്ാ,உസ്ിസ്ംസ്ിതാ | 
അംകുരാദി ശ്പഹരണാ, വ്രദാദി നി്ഷവ്ിതാ || 106 || 
 

മുദ്ഗ ദനാസ്ക് ചിത്താ, സ്ാകിനയംബാസ്വരൂപിണീ | 
ആജ്ഞാ ചശ്കാബ്ജനിലയാ, രുക്വ്ര്ണാ, ഷഡാനനാ || 107 || 
 

മജ്ജ്ാസ്ംസ്ാ, ഹംസ്വ്തീ മുഖയരക്ി സ്മനവിതാ | 
ഹരിശ്ദായന്നക രസ്ികാ, ഹാകിനീ രൂപധാരിണീ || 108 || 
 

സ്ഹശ്സ്ദള പദ്മസ്ാ, സ്രവവ്ര്്ണാപ ്രാഭിതാ | 
സ്രവായുധധരാ, രുക് സ്ംസ്ിതാ, സ്രവ്താമുഖീ || 109 || 
 

സ്രവ ദന ശ്പീതചിത്താ, യാകിനയംബാ സ്വരൂപിണീ | 
സ്വാഹാ, സ്വധാ,உമതി, ര്്മധാ, ശ്രുതിഃ, സമൃതി, രനുത്തമാ || 110 || 
 

പുണയകീര്തിഃ, പുണയലഭയാ, പുണയശ്രവ്ണ കീര്തനാ | 
പു്ലാമജാര്ചിതാ, ബംധ്മാചനീ, ബംധുരാലകാ || 111 || 
 

വ്ിമര്രരൂപിണീ, വ്ിദയാ, വ്ിയദാദി ജഗത്ശ്പസ്ൂഃ | 



സ്രവവ്യാധി ശ്പരമനീ, സ്രവമൃതയു നിവ്ാരിണീ || 112 || 
 

അശ്ഗഗണയാ,உചിംതയരൂപാ, കലികല്മഷ നാരിനീ | 
കാതയായിനീ, കാലഹംശ്തീ, കമലാക്ഷ നി്ഷവ്ിതാ || 113 || 
 

താംബൂല പൂരിത മുഖീ, ദാഡിമീ കുസ്ുമശ്പഭാ | 
മൃഗാക്ഷീ, ്മാഹിനീ, മുഖയാ, മൃഡാനീ, മിശ്തരൂപിണീ || 114 || 
 

നിതയതൃപ്താ, ഭക്നിധി, ര്നിയംശ്തീ, നിഖി്ലരവരീ | 
യമശ്തയാദി വ്ാസ്നാലഭയാ, മഹാശ്പളയ സ്ാക്ഷിണീ || 115 || 
 

പരാരക്ിഃ, പരാനിഷ്ഠാ, ശ്പജ്ഞാന ഘനരൂപിണീ | 
മാധവീപാനാലസ്ാ, മത്താ, മാതൃകാ വ്ര്ണ രൂപിണീ || 116 || 
 

മഹായകലാസ് നിലയാ, മൃണാല മൃദു്ദാരലതാ | 
മഹനീയാ, ദയാമൂര്തീ, ര്മഹാസ്ാശ്മാജയരാലിനീ || 117 || 
 

ആത്മവ്ിദയാ, മഹാവ്ിദയാ, ശ്രീവ്ിദയാ, കാമ്സ്വ്ിതാ | 
ശ്രീ്ഷാഡരാക്ഷരീ വ്ിദയാ, ശ്തികൂടാ, കാമ്കാടികാ || 118 || 
 

കടാക്ഷകിംകരീ ഭൂത കമലാ ്കാടി്സ്വ്ിതാ | 
രിരഃസ്ിതാ, ചംശ്ദനിഭാ, ഫാല്സ്ംശ്ദ ധനുഃശ്പഭാ || 119 || 
 

ഹൃദയസ്ാ, രവ്ിശ്പഖയാ, ശ്തി്കാണാംതര ദീപികാ | 
ദാക്ഷായണീ, യദതയഹംശ്തീ, ദക്ഷയജ്ഞ വ്ിനാരിനീ || 120 || 
 

ദരാം്ദാളിത ദീര്ഘാക്ഷീ, ദരഹാ്സ്ാജ്ജ്വലന്മുഖീ | 
ഗുരുമൂര്തി, ര്ഗുണനിധി, ര്്ഗാമാതാ, ഗുഹജന്മഭൂഃ || 121 || 
 

്ദ്വ്രീ, ദംഡനീതിസ്ാ, ദഹരാകാര രൂപിണീ | 
ശ്പതിപന്മുഖയ രാകാംത തിഥിമംഡല പൂജിതാ || 122 || 
 

കളാത്മികാ, കളാനാഥാ, കാവ്യാലാപ വ്ി്നാദിനീ | 
സ്ചാമര രമാവ്ാണീ സ്വ്യദക്ഷിണ ്സ്വ്ിതാ || 123 || 
 

ആദിരക്ി, ര്മയാ,உஉത്മാ, പരമാ, പാവ്നാകൃതിഃ | 
അ്നക്കാടി ശ്ബഹ്മാംഡ ജനനീ, ദിവ്യവ്ിശ്ഗഹാ || 124 || 
 

ക്ീംകാരീ, ്കവ്ലാ, ഗുഹയാ, യകവ്ലയ പദദായിനീ | 
ശ്തിപുരാ, ശ്തിജഗദവംദയാ, ശ്തിമൂര്തി, സശ്തിദ്രരവരീ || 125 || 
 

ശ്തയക്ഷരീ, ദിവ്യഗംധാഢ്യാ, സ്ിംധൂര തിലകാംചിതാ | 
ഉമാ, യര്ലംശ്ദതനയാ, ഗ രീ, ഗംധരവ ്സ്വ്ിതാ || 126 || 
 

വ്ിരവഗര്ഭാ, സ്വര്ണഗര്ഭാ,உവ്രദാ വ്ാഗധീരവരീ | 
ധയാനഗമയാ,உപരി്ച്ഛദയാ, ജ്ഞാനദാ, ജ്ഞാനവ്ിശ്ഗഹാ || 127 || 
 

സ്രവ്വ്ദാംത സ്ം്വ്ദയാ, സ്തയാനംദ സ്വരൂപിണീ | 
്ലാപാമുശ്ദാര്ചിതാ, ലീലാക്ുപ്ത ശ്ബഹ്മാംഡമംഡലാ || 128 || 



 

അദൃരയാ, ദൃരയരഹിതാ, വ്ിജ്ഞാശ്തീ, ്വ്ദയവ്ര്ജിതാ | 
്യാഗിനീ, ്യാഗദാ, ്യാഗയാ, ്യാഗാനംദാ, യുഗംധരാ || 129 || 
 

ഇച്ഛാരക്ി ജ്ഞാനരക്ി ശ്കിയാരക്ി സ്വരൂപിണീ | 
സ്രവധാരാ, സ്ുശ്പതിഷ്ഠാ, സ്ദസ്ദ്-രൂപധാരിണീ || 130 || 
 

അഷ്ടമൂര്തി, രജായജശ്തീ, ്ലാകയാശ്താ വ്ിധായിനീ | 
ഏകാകിനീ, ഭൂമരൂപാ, നിര്യദവതാ, യദവതവ്ര്ജിതാ || 131 || 
 

അന്നദാ, വ്സ്ുദാ, വ്ൃദ്ധ്ാ, ശ്ബഹ്മായത്മകയ സ്വരൂപിണീ | 
ബൃഹതീ, ശ്ബാഹ്മണീ, ശ്ബാഹ്മീ, ശ്ബഹ്മാനംദാ, ബലിശ്പിയാ || 132 || 
 

ഭാഷാരൂപാ, ബൃഹ്ത്സനാ, ഭാവ്ാഭാവ് വ്ിവ്ര്ജിതാ | 
സ്ുഖാരാധയാ, രുഭകരീ, ്രാഭനാ സ്ുലഭാഗതിഃ || 133 || 
 

രാജരാ്ജരവരീ, രാജയദായിനീ, രാജയവ്ലലഭാ | 
രാജത്-കൃപാ, രാജപീഠ നി്വ്രിത നിജാശ്രിതാഃ || 134 || 
 

രാജയലക്ഷ്മീഃ, ്കാരനാഥാ, ചതുരംഗ ബ്ലരവരീ | 
സ്ാശ്മാജയദായിനീ, സ്തയസ്ംധാ, സ്ാഗര്മഖലാ || 135 || 
 

ദീക്ഷിതാ, യദതയരമനീ, സ്രവ്ലാക വ്രംകരീ | 
സ്രവാര്ഥദാശ്തീ, സ്ാവ്ിശ്തീ, സ്ച്ചിദാനംദ രൂപിണീ || 136 || 
 

്ദരകാലാஉപരിച്ഛിന്നാ, സ്രവഗാ, സ്രവ്മാഹിനീ | 
സ്രസ്വതീ, രാസശ്തമയീ, ഗുഹാംബാ, ഗുഹയരൂപിണീ || 137 || 
 

സ്്രവാപാധി വ്ിനിര്മുക്ാ, സ്ദാരിവ് പതിശ്വ്താ | 
സ്ംശ്പദാ്യരവരീ, സ്ാധവീ, ഗുരുമംഡല രൂപിണീ || 138 || 
 

കു്ലാത്തീര്ണാ, ഭഗാരാധയാ, മായാ, മധുമതീ, മഹീ | 
ഗണാംബാ, ഗുഹയകാരാധയാ, ്കാമലാംഗീ, ഗുരുശ്പിയാ || 139 || 
 

സ്വതംശ്താ, സ്രവതം്ശ്തരീ, ദക്ഷിണാമൂര്തി രൂപിണീ | 
സ്നകാദി സ്മാരാധയാ, രിവ്ജ്ഞാന ശ്പദായിനീ || 140 || 
 

ചിത്കളാ,உനംദകലികാ, ്ശ്പമരൂപാ, ശ്പിയംകരീ | 
നാമപാരായണ ശ്പീതാ, നംദിവ്ിദയാ, ന്ടരവരീ || 141 || 
 

മിഥയാ ജഗദധിഷ്ഠാനാ മുക്ിദാ, മുക്ിരൂപിണീ | 
ലാസ്യശ്പിയാ, ലയകരീ, ലജ്ജ്ാ, രംഭാദി വ്ംദിതാ || 142 || 
 

ഭവ്ദാവ് സ്ുധാവ്ൃഷ്ടിഃ, പാപാരണയ ദവ്ാനലാ | 
ദ ര്ഭാഗയതൂല വ്ാതൂലാ, ജരാധവാംത രവ്ിശ്പഭാ || 143 || 
 

ഭാഗയാബ്ധിചംശ്ദികാ, ഭക്ചിത്ത്കകി ഘനാഘനാ | 
്രാഗപരവത ദം്ഭാളി, ര്മൃതയുദാരു കുഠാരികാ || 144 || 
 



മ്ഹരവരീ, മഹാകാളീ, മഹാശ്ഗാസ്ാ, മഹാஉരനാ | 
അപര്ണാ, ചംഡികാ, ചംഡമുംഡാஉസ്ുര നിഷൂദിനീ || 145 || 
 

ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ, സ്രവ്ലാ്കരീ, വ്ിരവധാരിണീ | 
ശ്തിവ്ര്ഗദാശ്തീ, സ്ുഭഗാ, ശ്തയംബകാ, ശ്തിഗുണാത്മികാ || 146 || 
 

സ്വര്ഗാപവ്ര്ഗദാ, രുദ്ധ്ാ, ജപാപുഷ്പ നിഭാകൃതിഃ | 
ഓ്ജാവ്തീ, ദയുതിധരാ, യജ്ഞരൂപാ, ശ്പിയശ്വ്താ || 147 || 
 

ദുരാരാധയാ, ദുരാദര്ഷാ, പാടലീ കുസ്ുമശ്പിയാ | 
മഹതീ, ്മരുനിലയാ, മംദാര കുസ്ുമശ്പിയാ || 148 || 
 

വ്ീരാരാധയാ, വ്ിരാശ്ഡൂപാ, വ്ിരജാ, വ്ിരവ്താമുഖീ | 
ശ്പതയശ്ഗൂപാ, പരാകാരാ, ശ്പാണദാ, ശ്പാണരൂപിണീ || 149 || 
 

മാര്താംഡ യഭരവ്ാരാധയാ, മംശ്തിണീ നയസതരാജയധൂഃ | 
ശ്തിപു്രരീ, ജയ്ത്സനാ, നിസയശ്തഗുണയാ, പരാപരാ || 150 || 
 

സ്തയജ്ഞാനാஉനംദരൂപാ, സ്ാമരസ്യ പരായണാ | 
കപര്ദിനീ, കലാമാലാ, കാമധുക്,കാമരൂപിണീ || 151 || 
 

കളാനിധിഃ, കാവ്യകളാ, രസ്ജ്ഞാ, രസ്്രവ്ധിഃ | 
പുഷ്ടാ, പുരാതനാ, പൂജയാ, പുഷ്കരാ, പുഷ്ക്രക്ഷണാ || 152 || 
 

പരം്ജയാതിഃ, പരംധാമ, പരമാണുഃ, പരാത്പരാ | 
പാരഹസതാ, പാരഹംശ്തീ, പരമംശ്ത വ്ി്ഭദിനീ || 153 || 
 

മൂര്താ,உമൂര്താ,உനിതയതൃപ്താ, മുനി മാനസ് ഹംസ്ികാ | 
സ്തയശ്വ്താ, സ്തയരൂപാ, സ്രവാംതരയാമിനീ, സ്തീ || 154 || 
 

ശ്ബഹ്മാണീ, ശ്ബഹ്മജനനീ, ബഹുരൂപാ, ബുധാര്ചിതാ | 
ശ്പസ്വ്ിശ്തീ, ശ്പചംഡാஉജ്ഞാ, ശ്പതിഷ്ഠാ, ശ്പകടാകൃതിഃ || 155 || 
 

ശ്പാ്ണരവരീ, ശ്പാണദാശ്തീ, പംചാരത്-പീഠരൂപിണീ | 
വ്ിരൃംഖലാ, വ്ിവ്ിക്സ്ാ, വ്ീരമാതാ, വ്ിയത്ശ്പസ്ൂഃ || 156 || 
 

മുകുംദാ, മുക്ി നിലയാ, മൂലവ്ിശ്ഗഹ രൂപിണീ | 
ഭാവ്ജ്ഞാ, ഭവ്്രാഗഘ്നീ ഭവ്ചശ്ക ശ്പവ്ര്തിനീ || 157 || 
 

ഛംദസ്സാരാ, രാസശ്തസ്ാരാ, മംശ്തസ്ാരാ, ത്ലാദരീ | 
ഉദാരകീര്തി, രുദ്ദാമയവ്ഭവ്ാ, വ്ര്ണരൂപിണീ || 158 || 
 

ജന്മമൃതയു ജരാതപ്ത ജന വ്ിശ്രാംതി ദായിനീ | 
സ്്രവാപനിഷ ദുദ്ഘുഷ്ടാ, രാംതയതീത കളാത്മികാ || 159 || 
 

ഗംഭീരാ, ഗഗനാംതഃസ്ാ, ഗരവിതാ, ഗാന്ലാലുപാ | 
കല്പനാരഹിതാ, കാഷ്ഠാ, കാംതാ, കാംതാര്ധ വ്ിശ്ഗഹാ || 160 || 
 

കാരയകാരണ നിര്മുക്ാ, കാമ്കളി തരംഗിതാ | 



കനത്-കനകതാടംകാ, ലീലാവ്ിശ്ഗഹ ധാരിണീ || 161 || 
 

അജാക്ഷയ വ്ിനിര്മുക്ാ, മുഗ്ധാ ക്ഷിശ്പശ്പസ്ാദിനീ | 
അംതര്മുഖ സ്മാരാധയാ, ബഹിര്മുഖ സ്ുദുരലഭാ || 162 || 
 

ശ്തയീ, ശ്തിവ്ര്ഗ നിലയാ, ശ്തിസ്ാ, ശ്തിപുരമാലിനീ | 
നിരാമയാ, നിരാലംബാ, സ്വാത്മാരാമാ, സ്ുധാസ്ൃതിഃ || 163 || 
 

സ്ംസ്ാരപംക നിര്മഗ്ന സ്മുദ്ധ്രണ പംഡിതാ | 
യജ്ഞശ്പിയാ, യജ്ഞകര്ശ്തീ, യജമാന സ്വരൂപിണീ || 164 || 
 

ധര്മാധാരാ, ധനാധയക്ഷാ, ധനധാനയ വ്ിവ്ര്ധിനീ | 
വ്ിശ്പശ്പിയാ, വ്ിശ്പരൂപാ, വ്ിരവശ്ഭമണ കാരിണീ || 165 || 
 

വ്ിരവശ്ഗാസ്ാ, വ്ിശ്ദുമാഭാ, യവ്ഷ്ണവ്ീ, വ്ിഷ്ണുരൂപിണീ | 
അ്യാനി, ്രയാനിനിലയാ, കൂടസ്ാ, കുലരൂപിണീ || 166 || 
 

വ്ീര്ഗാഷ്ഠീശ്പിയാ, വ്ീരാ, യനഷ്കര്മയാ, നാദരൂപിണീ | 
വ്ിജ്ഞാന കലനാ, കലയാ വ്ിദഗ്ധാ, യബംദവ്ാസ്നാ || 167 || 
 

തത്തവാധികാ, തത്തവമയീ, തത്തവമര്ഥ സ്വരൂപിണീ | 
സ്ാമഗാനശ്പിയാ, സ് മയാ, സ്ദാരിവ് കുടുംബിനീ || 168 || 
 

സ്വ്യാപസ്വ്യ മാര്ഗസ്ാ, സ്രവാപദവി നിവ്ാരിണീ | 
സ്വസ്ാ, സ്വഭാവ്മധുരാ, ധീരാ, ധീര സ്മര്ചിതാ || 169 || 
 

യചതനയാര്ഘയ സ്മാരാധയാ, യചതനയ കുസ്ുമശ്പിയാ | 
സ്്ദാദിതാ, സ്ദാതുഷ്ടാ, തരുണാദിതയ പാടലാ || 170 || 
 

ദക്ഷിണാ, ദക്ഷിണാരാധയാ, ദരസ്മര മുഖാംബുജാ | 
ക ളിനീ ്കവ്ലാ,உനര്ഘയാ യകവ്ലയ പദദായിനീ || 171 || 
 

സ്താശ്തശ്പിയാ, സതുതിമതീ, ശ്രുതിസ്ംസതുത യവ്ഭവ്ാ | 
മനസ്വിനീ, മാനവ്തീ, മ്ഹരീ, മംഗളാകൃതിഃ || 172 || 
 

വ്ിരവമാതാ, ജഗദ്ധ്ാശ്തീ, വ്ിരാലാക്ഷീ, വ്ിരാഗിണീ| 
ശ്പഗല്ഭാ, പര്മാദാരാ, പരാ്മാദാ, മ്നാമയീ || 173 || 
 

്വ്യാമ്കരീ, വ്ിമാനസ്ാ, വ്ശ്ജിണീ, വ്ാമ്കരവരീ | 
പംചയജ്ഞശ്പിയാ, പംച്ശ്പത മംചാധിരായിനീ || 174 || 
 

പംചമീ, പംചഭൂ്തരീ, പംച സ്ം്ഖയാപചാരിണീ | 
രാരവതീ, രാരവയതരവരയാ, രര്മദാ, രംഭു്മാഹിനീ || 175 || 
 

ധരാ, ധരസ്ുതാ, ധനയാ, ധര്മിണീ, ധര്മവ്ര്ധിനീ | 
്ലാകാതീതാ, ഗുണാതീതാ, സ്രവാതീതാ, രമാത്മികാ || 176 || 
 

ബംധൂക കുസ്ുമ ശ്പഖയാ, ബാലാ, ലീലാവ്ി്നാദിനീ | 
സ്ുമംഗളീ, സ്ുഖകരീ, സ്ു്വ്ഷാഡയാ, സ്ുവ്ാസ്ിനീ || 177 || 
 



സ്ുവ്ാസ്ിനയര്ചനശ്പീതാ, ്രാഭനാ, രുദ്ധ് മാനസ്ാ | 
ബിംദു തര്പണ സ്ംതുഷ്ടാ, പൂരവജാ, ശ്തിപുരാംബികാ || 178 || 
 

ദരമുശ്ദാ സ്മാരാധയാ, ശ്തിപുരാ ശ്രീവ്രംകരീ | 
ജ്ഞാനമുശ്ദാ, ജ്ഞാനഗമയാ, ജ്ഞാന്ജ്ഞയ സ്വരൂപിണീ || 179 || 
 

്യാനിമുശ്ദാ, ശ്തിഖം്ഡരീ, ശ്തിഗുണാംബാ, ശ്തി്കാണഗാ | 
അനഘാദ്ഭുത ചാരിശ്താ, വ്ാംഛിതാര്ഥ ശ്പദായിനീ || 180 || 
 

അഭയാസ്ാതി രയജ്ഞാതാ, ഷഡധവാതീത രൂപിണീ | 
അവ്യാജ കരുണാമൂര്തി, രജ്ഞാനധവാംത ദീപികാ || 181 || 
 

ആബാല്ഗാപ വ്ിദിതാ, സ്രവാനുലലംഘയ രാസ്നാ | 
ശ്രീ ചശ്കരാജനിലയാ, ശ്രീമശ്ത്തിപുര സ്ുംദരീ || 182 || 
 

ശ്രീ രിവ്ാ, രിവ്രയക്യകയ രൂപിണീ, ലലിതാംബികാ | 
ഏവ്ം ശ്രീലലിതാ്ദവ്യാ നാമ്നാം സ്ാഹശ്സ്കം ജഗുഃ || 183 || 
 

|| ഇതി ശ്രീ ശ്ബഹ്മാംഡപുരാ്ണ, ഉത്തരഖം്ഡ, ശ്രീ ഹയശ്ഗീവ്ാഗസതയ 
സ്ംവ്ാ്ദ, ശ്രീലലിതാരഹസ്യനാമ ശ്രീ ലലിതാ രഹസ്യനാമ 
സ്ാഹശ്സ്സ്താശ്ത കഥനം നാമ ദവിതീ്യാஉധയായഃ || 
 

സ്ിംധൂരാരുണ വ്ിശ്ഗഹാം ശ്തിണയനാം മാണികയ മ ളിസഫുര- 
ത്താരാനായക ്രഖരാം സമിതമുഖീ മാപീന വ്്ക്ഷാരുഹാമ് | 
പാണിഭയാ മലിപൂര്ണ രത്ന ചഷകം ര്ക്ാത്പലം ബിശ്ഭതീം 
സ് മയാം രത്നഘടസ് രക് ചരണാം ധയാ്യത്പരാമംബികാമ് || 
 


