
லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாம 
ஸ்த ாத்ரம் 
 
 
னாம்னாம் ஸாஶ்ட ஸஹஸ்ரம் 
ச ப்ரூஹி கார்க்ய மஹாமத  
மஹா லக்ஶ்ம்யா மஹா 
த வ்யா புக்தி முக்த்ய் அர்  
ஸித் தய ௧ 
 
கார்க்ய உவாச 
ஸனத் குமாரம் ஆஸீனம் 
த்வா ஆதித்ய ஸன்னிபம்  
அப்ற்ச்சன் தயாகிதனா பக்த்யா 
தயாகினாம் அர்  ஸித் தய ௨  
 
ஸர்வ தலௌகிக கர்மப்தயா 



விமுக் ானாம் ஹி ாய வவ  
புக்தி முக்தி ப்ர ம் ஜப்யம் 
அனு ப்ரூஹி  யானித  ௩  
 
ஸனத்குமார பகவன் 
ஸர்வஜ்தஜா ’ஸி விஎஶ ஃ 
ஆஸ்திக்ய ஸித் தய ன்ற்னாம் 
க்ஶிப்ர  ர்மார்  ஸா னம் ௪  
 
கித்யன்தி மானவாஃ ஸர்தவ 
 னா பாதவன தகவலம் 
ஸித்த்யன்தி  னித ா ’ன்யஸ்ய 
வனவ  ர்மார்  காமனாஹ் ௫  
 
 ாரித்ர்ய த்வம்ஸினீ னாம 
தகன வித்யா ப்ரகீர்தி ா  
தகன வா ப்ரஹ்ம வித்யாபி 



தகன ம்ற்த்யு வினாஇனீ ௬  
 
ஸர்வாஸாம் ஸார பூவ கா 
வித்யானாம் தகன கீர்தி ா 
ப்ரத்யக்ஶ ஸித்தி ா ப்ரஹ்மன் 
 ாம் ஆசக்ஶ்வ  யானித  ௭ 
 
ஸனத்குமார உவாச 
ஸாது ப்ற்ஶ்டம் மஹா பாகாஹ் 
ஸர்வ தலாக ஹிவ ஶிணஃ 
மஹ ாம் எஶ  ர்ம ச 
னான்தயஶாம் இதி தம மதிஃ 
௮ 
 
ப்ரஹ்ம விஶ்ணு மஹாத வ 
மதஹன்த்ராதி மஹாத்மபிஃ 
ஸம்ப்தராக் ம் க யாம் யத்ய 



லக்ஷ்மீ னாம ஸஹஸ்ரகம் ௯ 
 
யஸ்தயாச்சாரண மாத்தரண 
 ாரித்ர்யான் முச்யத  னரஃ 
கிம் புனஸ்  ஜ் ஜபாஜ் ஜாபீ 
ஸர்தவஶ்டார் ான் 
அவாப்னுயாத் ௧0 
 
அ  ஸக்கல்பஃ 
அஸ்ய ரீ லக்ஷ்மீ திவ்ய ஸஹஸ்ர 
னாம ஸ்த ாத்ர 
மஹாமன்த்ரஸ்ய 
ஆனன்  கர் ம 
சிக்ளீத ன்திரா ஸு ா தயா 
மஹாத்மாதனா மஹர்ஶயஃ, 
அனுஶ்டுப் சன் ஃ, 
விஶ்ணுமாயா அக்திஃ, மஹா 



லக்ஷ்மீஃ பரா த வ ா, 
ரீ மஹா லக்ஷ்மீ ப்ரஸா  த்வாரா 
ஸர்தவஶ்டார்  ஸித்த்யர்த  
ஜதப வினிதயாகஃ 
 
அ  த்யானம் 
பத்மனாப ப்ரியாம் த வீம் 
பத்மாக்ஶீம் பத்மவாஸினீம்  
பத்மவக்த்ராம் பத்மஹஸ் ாம் 
வன்த  பத்மாம் அஹர் னிஅம் 
௧ 
 
பூர்தணன்து வ னாம் திவ்ய 
ரத்னா பரண பூஶி ாம் 
வர ா பய ஹஸ் ாட்யாம் 
த்யாதயச் சன்த்ர ஸதஹா ரீம் 
௨ 



 
இச்சா ரூபாம் பகவ ஃ 
ஸச்சி ானன்  ரூபிணீம்  
ஸர்வஜ்ஜாம் ஸர்வ ஜனனீம் 
விஶ்ணு வக்ஶஸ் ஸ் லா 
லயாம் 
 யாலும் அனிஅம் த்யாதயத் 
ஸுக ஸித்தி ஸ்வரூபிணீம் ௩  
 
அ  லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாம 
ஸ்த ாத்ரம் 
னித்யாக ானன்  னித்யா 
னன்தினீ ஜனரஜ்ஜனீ  
னித்ய ப்ரகாஇனீ வசவ 
ஸ்வப்ரகாஅ ஸ்வரூபிணீ ௧ 
 
மஹா லக்ஷ்மீர் மஹா காலீ 



மஹா கன்யா ஸரஸ்வதீ  
தபாக வவபவ ஸன் ாத்ரீ 
பக் ானுக்ரஹ காரிணீ ௨  
 
ஈஆவாஸ்யா மஹா மாயா 
மஹாத வீ மதஹவரீ  
ஹ்ற்ல்தலகா பரமா அக்திர் 
மாத்ற்கா பீஜ ரூபிணீ ௩  
 
னித்யானன் ா னித்ய தபா ா 
னாதினீ ஜன தமாதினீ 
ஸத்ய ப்ரத்யயனீ வசவ 
ஸ்வப்ரகாஆத்ம ரூபிணீ ௪  
 
த்ரிபுரா வபரவீ வித்யா ஹம்ஸா 
வாகீவரீ இவா  
வாக்த வீ ச மஹா ராத்ரிஃ 



கால ராத்ரிஸ் த்ரிதலாசனா ௫  
 
பத்ரகாலீ கராலீ ச மஹாகாலீ 
திதலாத் மா  
காலீ கரால வக்த்ரான் ா 
காமாக்ஶீ காம ா உபா ௬  
 
சண்டிகா சண்ட ருதபஆ 
சாமுண்டா சக்ர  ாரிணீ  
த்வரதலாக்ய ஜயினீ த வீ 
த்வரதலாக்ய விஜதயாத் மா ௭  
 
ஸித்  லக்ஷ்மீஃ க்ரியா லக்ஷ்மீர் 
தமாக்ஶ லக்ஷ்மீஃ ப்ரஸாதினீ  
உமா பகவதீ துர்கா சான்த்ரீ 
 ாக்ஶாயணீ இவா ௮  
 



ப்ரத்யக்கிரா  ராதவலா 
தலாகமா ா ஹரிப்ரியா  
பார்வதீ பரமா த வீ ப்ரஹ்ம 
வித்யா ப்ர ாயினீ ௯  
 
அரூபா பஹு ரூபா ச விரூபா 
விவ ரூபிணீ  
பஜ்ச பூ ாத்மிகா வாணீ பஜ்ச 
பூ ாத்மிகா பரா ௧0  
 
காலீ-மா பஜ்சிகா வாக்மீ 
ஹவிஃ ப்ரத்யதி த வ ா 
த வ மா ா ஸுதரஆனா த வ 
கர்பா ’ம்பிகா த்ற்திஃ ௧௧ 
 
ஸக்க்யா ஜாதிஃ க்ரியா அக்திஃ 
ப்ரக்ற்திர் தமாஹினீ மஹீ  



யஜ்ஜ வித்யா மஹா வித்யா 
குஹ்ய வித்யா விபாவரீ ௧௨  
 
ஜ்தயாதிஶ்மதீ மஹா மா ா 
ஸர்வ மன்த்ர பல ப்ர ா  
 ாரித்ர்ய த்வம்ஸினீ த வீ 
ஹ்ற் ய க்ரன்தி தபதினீ ௧௩  
 
ஸஹஸ்ராதித்ய ஸக்காஆ 
சன்த்ரிகா சன்த்ர ரூபிணீ  
காயத்ரீ தஸாம ஸம்பூதிஃ 
ஸாவித்ரீ ப்ரணவாத்மிகா ௧௪  
 
அக்கரீ வவஶ்ணவீ ப்ராஹ்மீ 
ஸர்வ த வ னமஸ்க்ற் ா 
தஸவ்ய துர்கா குதபராக்ஶீ கர 
வீர னிவாஸினீ ௧௫  



 
ஜயா ச விஜயா வசவ ஜயன்தீ 
சாபராஜி ா  
குப்ஜிகா காலிகா ஆஸ்த்ரீ 
வீணா புஸ் க  ாரிணீ ௧௬  
 
ஸர்வஜ்ஜ அக்திஃ ரீ அக்திர் 
ப்ரஹ்ம விஶ்ணு இவாத்மிகா  
இடா பிக்கலிகா மத்யா 
ம்ற்ணாலீ  ன்து ரூபிணீ ௧௭  
 
யஜ்தஜஆனீ ப்ர ா தீக்ஶா 
 க்ஶிணா ஸர்வ தமாஹினீ  
அஶ்டாக்க தயாகினீ த வீ 
னிர்பீஜ த்யான தகாசரா ௧௮  
 
ஸர்வ தீர்  ஸ்தி ா உத் ா 



ஸர்வ பர்வ  வாஸினீ  
தவ  ஆஸ்த்ர ப்ரபா த வீ ஶட் 
அக்காதி ப  க்ரம ௧௯ 
 
இவா  ாத்ரீ உபானன் ா யஜ்ஜ 
கர்ம ஸ்வரூபிணீ 
வ்ரதினீ தமனகா த வீ 
ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மசாரிணீ ௨0 
 
எகாக்ஶர பரா  ாரா பவ பன்  
வினாஇனீ  
விவம்பரா  ரா ாரா 
னிரா ாராதிக ஸ்வரா ௨௧ 
 
ராகா குஹூர் அமாவாஸ்யா 
பூர்ணிமா ’னுமதீ த்யுதிஃ 
ஸினீவாலீ இவா வயா 



வவவத வீ பிஅக்கிலா ௨௨  
 
பிப்பலா ச விஆலாக்ஶீ 
ரக்தஶாக்னீ வ்ற்ஶ்டி காரிணீ 
துஶ்ட வித்ராவிணீ த வீ 
ஸர்தவாபத்ரவ னாஇனீ ௨௩  
 
ஆர ா அர ஸன் ானா ஸர்வ 
அஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீ  
யுத்  மத்ய ஸ்தி ா த வீ ஸர்வ 
பூ  ப்ரபஜ்ஜனீ ௨௪  
 
அயுத் ா யுத்  ரூபா ச ஆன் ா 
ஆன்தி ஸ்வரூபிணீ  
கக்கா ஸரஸ்வதீ தவணீ யமுனா 
னர்ம ாபகா ௨௫  
 



ஸமுத்ர வஸனா வாஸா 
ப்ரஹ்மாண்ட தராணி தமகலா  
பஜ்ச வக்த்ரா  அ புஜா உத்  
ஸ்படிக ஸன்னிபா ௨௬  
 
ரக் ா க்ற்ஶ்ணா ஸி ா பீ ா 
ஸர்வ வர்ணா னிரீவரீ  
காலிகா சக்ரிகா த வீ ஸத்யா 
து படுகா ஸ்தி ா ௨௭ 
 
 ருணீ வாருணீ னாரீ 
ஜ்தயஶ்டா த வீ ஸுதரவரீ 
விவம்பரா  ரா கர்த்ரீ கலார்கல 
விபஜ்ஜனீ ௨௮ 
 
ஸன்த்யா ராத்ரிர் திவா 
ஜ்தயாத்ஸ்னா கலா காஶ்டா 



னிதமஶிகா 
உர்வீ காத்யாயனீ உப்ரா 
ஸம்ஸாரார்ணவ  ாரிணீ ௨௯  
 
கபிலா கீலிகா ’ஒகா மல்லிகா 
னவமல்லிகா  
த விகா னன்திகா ஆன் ா 
பஜ்ஜிகா பய பஜ்ஜிகா ௩0  
 
தகௌஇகீ வவதிகீ த வீ தஸௌரீ 
ரூபாதிகாதிபா  
திக் வஸ்த்ரா னவ வஸ்த்ரா ச 
கன்யகா கமதலாத்பவா ௩௧ 
 
ரீஃ தஸௌம்ய 
லக்ஶணாதீ துர்கா ஸூத்ர 
ப்ரதபாதிகா 



ரத் ா தம ா க்ற்திஃ ப்ரஜ்ஜா 
 ாரணா கான்திர் எவ ச ௩௨  
 
ருதிஃ ஸ்ம்ற்திர் த்ற்திர்  ன்யா 
பூதிர் இஶ்டிர் மனீஶிணீ 
விரக்திர் வ்யாபினீ மாயா ஸர்வ 
மாயா ப்ரபஜ்ஜனீ ௩௩  
 
மதஹன்த்ரீ மன்த்ரிணீ ஸிம்ஹீ 
தசன்த்ர ஜால ஸ்வரூபிணீ  
அவஸ் ா த்ரய னிர்முக் ா குண 
த்ரய விவர்ஜி ா ௩௪  
 
ஈஶண த்ரய னிர்முக் ா ஸர்வ 
தராக விவர்ஜி ா  
தயாகி த்யானான்  கம்யா ச 
தயாக த்யான பராயணா ௩௫  



 
த்ரயீ இகா விஎஶஜ்ஜா 
தவ ான்  ஜ்ஜான ரூபிணீ  
பாரதீ கமலா பாஶா பத்மா 
பத்மவதீ க்ற்திஃ ௩௬ 
 
தகௌ மீ தகாமதீ தகௌரீ 
ஈஆனா ஹம்ஸ வாஹனீ  
னாராயணீ ப்ரபா  ாரா 
ஜாஹ்னவீ அக்கராத்மஜா ௩௭  
 
சித்ர கண்டா ஸுனன் ா ரீர் 
மானவீ மனு ஸம்பவா  
ஸ் ம்பினீ க்தஶாமிணீ மாரீ 
ப்ராமிணீ அத்ரு மாரிணீ ௩௮  
 
தமாஹினீ த்தவஶிணீ விரா 



அதகாரா ருத்ர ருபிணீ  
ருத்வரகா இனீ புண்யா 
கல்யாணீ லாப காரிணீ ௩௯  
 
த வ துர்கா மஹா தூ ா 
ஸ்வப்ன துர்கா அஶ்டவபரவீ  
ஸூர்ய சன்த்ராக்னி ரூபா ச 
க்ரஹ னக்ஶத்ர ரூபிணீ ௪0  
 
பின்து னா  கலா தீ ா பின்து 
னா  கலாத்மிகா 
 அ வாயு ஜயா காரா கலா 
தஶாடஅ ஸம்யு ா ௪௧  
 
காயபீ கமலா த வீ னா  சக்ர 
னிவாஸினீ 
ம்ற்டா  ாரா ஸ்திரா குஹ்யா 



த விகா சக்ர ரூபிணீ ௪௨ 
 
அவித்யா ஆர்வரீ புஜ்ஜா 
ஜம்பாஸுர னிபர்ஹிணீ  
ரீ காயா ரீ கலா உப்ரா கர்ம 
னிர்மூல காரிணீ ௪௩  
 
ஆதி லக்ஷ்மீர் குணா  ாரா பஜ்ச 
ப்ரஹ்மாத்மிகா பரா 
ருதிர் ப்ரஹ்ம முகா வாஸா 
ஸர்வ ஸம்பத்தி ரூபிணீ ௪௪  
 
ம்ற்  ஸஜ்ஜீவனீ வமத்ரீ 
காமினீ காம வர்ஜி ா  
னிர்வாண மார்க ா த வீ 
ஹம்ஸினீ காஇகா க்ஶமா ௪௫ 
 



ஸபர்யா குணினீ பின்னா 
னிர்குணா கண்டி ா உபா 
ஸ்வாமினீ தவதினீ அக்யா 
ஆம்பரீ சக்ர  ாரிணீ ௪௬ 
 
 ண்டினீ முண்டினீ வ்யாக்ரீ 
இகினீ தஸாம ஸம்ஹதிஃ 
சின் ாமணி சி ானன் ா பஜ்ச 
பாணாக்ர தபாதினீ ௪௭  
 
பாண தரணிஃ ஸஹஸ்ராக்ஶீ 
ஸஹஸ்ர புஜ பாதுகா  
ஸன்த்யாவலிஸ் 
த்ரிஸன்த்யாக்யா ப்ரஹ்மாண்ட 
மணி பூஶணா ௪௮ 
 
வாஸவீ  ாருணீ தஸனா 



குலிகா மன்த்ர ரஜ்ஜனீ  
ஜி  ப்ராண ஸ்வரூபா ச 
கான் ா காம்ய வர ப்ர ா ௪௯  
 
மன்த்ர ப்ராஹ்மண வித்யார்தீ 
னா  ரூபா ஹவிஶ்மதீ  
ஆ ர்வனிஃ ருதிஃ ஊன்யா 
கல்பனா வர்ஜி ா ஸதீ ௫0  
 
ஸத் ா ஜாதிஃ ப்ரமா ’தமயா 
ப்ரமிதிஃ ப்ராண ா கதிஃ 
அவர்ணா பஜ்ச வர்ணா ச 
ஸர்வ ா புவதனவரீ ௫௧  
 
த்வரதலாக்ய தமாஹினீ வித்யா 
ஸர்வ பர்த்ரீ க்ஶராக்ஶரா 
ஹிரண்ய வர்ணா ஹரிணீ 



ஸர்தவாபத்ரவ னாஇனீ ௫௨  
 
வகவல்ய ப வீ தரகா ஸூர்ய 
மண்டல ஸம்ஸ்தி ா 
தஸாம மண்டல மத்ய ஸ் ா 
வஹ்னி மண்டல ஸம்ஸ்தி ா 
௫௩  
 
வாயு மண்டல மத்ய ஸ் ா 
வ்தயாம மண்டல ஸம்ஸ்தி ா 
சக்ரிகா சக்ர மத்ய ஸ் ா சக்ர 
மார்க ப்ரவர்தினீ ௫௪  
 
தகாகிலா குல சக்தரஆ 
பக்ஶதிஃ பக்க்தி பாவனீ  
ஸர்வ ஸித் ான்  மார்க ஸ் ா 
ஶட் வர்ணா வர வர்ஜி ா ௫௫  



 
அர ருத்ர ஹரா ஹன்த்ரீ ஸர்வ 
ஸம்ஹார காரிணீ 
புருஶா தபௌருஶீ துஶ்டிஃ 
ஸர்வ  ன்த்ர ப்ரஸூதிகா ௫௬ 
 
அர்  னாரீவரீ த வீ ஸர்வ 
வித்யா ப்ர ாயினீ  
பார்கவீ பூஜுஶீ வித்யா 
ஸர்தவாபனிஶ ா ஸ்தி ா ௫௭  
 
வ்தயாம தகஆகில ப்ராணா 
பஜ்ச தகாஅ விலக்ஶணா 
பஜ்ச தகாஆத்மிகா ப்ரத்யக் 
பஜ்ச ப்ரஹ்மாத்மிகா இவா ௫௮ 
 
ஜகஜ் ஜரா ஜனித்ரீ ச பஜ்ச 



கர்ம ப்ரஸூதிகா 
வாக் த வ்யா பரணா காரா 
ஸர்வ காம்ய ஸ்தி ா ஸ்திதி 
௫௯ 
 
அஶ்டா  அ சதுஃ ஶஶ்டி 
பீடிகா வித்யயா யு ா  
காலிகா கர்ஶண யாமா 
யக்ஶிணீ கின்னதரவரீ ௬0  
 
தக கீ மல்லிகா ’ஒகா வாராஹீ 
 ரணீ த்ருவா  
னாரஸிம்ஹீ மதஹாக்ராஸ்யா 
பக் ானாம் ஆர்தி னாஇனீ ௬௧  
 
அன் ர்வலா ஸ்திரா லக்ஷ்மீர் 
ஜரா மரண னாஇனீ  



ரீ ரஜ்ஜி ா மஹாகாயா தஸாம 
ஸூர்யாக்னி தலாசனா ௬௨  
 
அதிதிர் த வமா ா ச அஶ்ட 
புத்ரா அஶ்ட தயாகினீ  
அஶ்ட ப்ரக்ற்திர் அஶ்டாஶ்ட 
விப்ராஜத் விக்ற் ா க்ற்திஃ ௬௩  
 
துர்பிக்ஶ த்வம்ஸினீ த வீ 
ஸீ ா ஸத்யா ச ருக்மிணீ 
க்யாதிஜா பார்கவீ த வீ த வ 
தயானிஸ்  பஸ்வினீ ௬௪  
 
ஆகம்பரீ மஹாஒணா 
கருதடாபரி ஸம்ஸ்தி ா  
ஸிம்ஹகா வ்யாக்ரகா த வீ 
வாயுகா ச மஹாத்ரிகா ௬௫  



 
அகாரா திக்ஶ காரான் ா ஸர்வ 
வித்யாதி த வ ா 
மன்த்ர வ்யாக்யான னிபுணா 
ஜ்தயாதிஃ ஆஸ்த்வரக 
தலாசனா ௬௬  
 
இடா பிக்கலிகா மத்யா 
ஸுஶும்னா க்ரன்தி தபதினீ  
கால சக்ரா ரதயாதப ா கால 
சக்ர ஸ்வரூபிணீ ௬௭  
 
வவஆரதீ மதி தரஶ்டா 
வரிஶ்டா ஸர்வ தீபிகா  
வவனாயகீ வராதராஹா தராணி 
தவலா பஹிர்வலிஃ ௬௮  
 



ஜம்மினீ ஜ்ற்ம்பிணீ ஜம்ப 
காரிணீ கண காரிகா  
அரணீ சக்ரிகானன் ா ஸர்வ 
வ்யாதி சிகித்ஸகீ ௬௯ 
 
த வகீ த வ ஸம்காஆ 
வாரிதிஃ கருணா கரா  
அர்வரீ ஸர்வ ஸம்பன்னா ஸர்வ 
பாப ப்ரபஜ்ஜனீ ௭0  
 
எக மாத்ரா த்வி மாத்ரா ச த்ரி 
மாத்ரா ச   ா ’பரா  
அர்  மாத்ரா பரா ஸூக்ஶ்மா 
ஸூக்ஶ்மார் ார்  பரா ’பரா ௭௧  
 
எகவீரா விஎஶாக்யா ஶஶ்டீ 
த வீ மனஸ்வினீ  



வனஶ்கர்ம்யா னிஶ்கலா 
தலாகா ஜ்ஜான கர்மாதிகா 
குணா ௭௨ 
 
ஸபன்த்வானன்  ஸன்த ாஹா 
வ்தயாமா காரா ’னிரூபி ா 
கத்ய பத்யாத்மிகா வாணீ 
ஸர்வா லக்கார ஸம்யு ா ௭௩ 
 
ஸாது பன்  ப  ன்யாஸா 
ஸர்தவௌதகா கடிகாவலிஃ 
ஶட் கர்மா கர்கஆ காரா ஸர்வ 
கர்ம விவர்ஜி ா ௭௪  
 
ஆதித்ய வர்ணா சாபர்ணா 
காமினீ வர ரூபிணீ 
ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்ம ஸன் ானா 



தவ  வாகீவரீ இவா ௭௫  
 
புராண ன்யாய மீமாம்ஸா  ர்ம 
ஆஸ்த்ராகம ரு ா  
ஸத்தயா தவ வதீ ஸர்வா 
ஹம்ஸீ வித்யாதி த வ ா ௭௬  
 
விதவவரீ ஜகத் ாத்ரீ விவ 
னிர்மாண காரிணீ 
வவதிகீ தவ  ரூபா ச காலிகா 
கால ரூபிணீ ௭௭  
 
னாராயணீ மஹாத வீ ஸர்வ 
 த்த்வ ப்ரவர்தினீ  
ஹிரண்ய வர்ண ரூபா ச 
ஹிரண்ய ப  ஸம்பவா ௭௮  
 



வகவல்ய ப வீ புண்யா 
வகவல்ய ஜ்ஜான லக்ஶி ா 
ப்ரஹ்ம ஸம்பத்தி ரூபா ச 
ப்ரஹ்ம ஸம்பத்தி காரிணீ ௭௯  
 
வாரூணீ வாருணா ராத்யா ஸர்வ 
கர்ம ப்ரவர்தினீ  
எகாக்ஶர பரா ’யுக் ா ஸர்வ 
 ாரித்ர்ய பஜ்ஜினீ ௮0  
 
பாஆ அக்குஆன்வி ா திவ்யா 
வீணா வ்யாக்யாக்ஶ ஸூத்ர 
ப்ற்த் 
எக மூர்திஸ் த்ரயீ மூர்திர் மது 
வகடப பஜ்ஜனீ ௮௧  
 
ஸாக்க்யா ஸாக்க்யவதீ ஜ்வாலா 



ஜ்வலன்தீ காம ரூபிணீ  
ஜாக்ரன்தீ ஸர்வ ஸம்பத்திஃ 
ஸுஶுப் ான்தவஶ்ட  ாயினீ 
௮௨  
 
கபாலினீ மஹா  ம்ஸ்ட்ரா 
ப்ருகுடீ குடிலானனா  
ஸர்வா வாஸா ஸுவாஸா ச 
ப்ற்ஹத்ய் அஶ்டி ச அக்கரீ ௮௩  
 
சன்த ா கண ப்ரதிஶ்டா ச 
கல்மாஶீ கருணாத்மிகா  
சக்ஶுஶ்மதீ மஹாதகாஶா 
கட்க சர்ம  ராஅனிஃ ௮௪ 
 
இல்ப வவசித்ர்ய வித்தயா ா 
ஸர்வத ாபத்ர வாஸினீ  



அசின்த்ய லக்ஶணா காரா 
ஸூத்ர பாஶ்ய னிபன் னா ௮௫  
 
ஸர்வ தவ ார்  ஸம்பத்திஃ 
ஸர்வ ஆஸ்த்ரார்  மாத்ற்கா 
அகாரா திக்ஶ காரான்  ஸர்வ 
வர்ண க்ற்  ஸ் லா ௮௬  
 
ஸர்வ லக்ஷ்மீஃ ஸ ானன் ா 
ஸாரவித்யா ஸ ாஇவா 
ஸர்வஜ்ஜா ஸர்வ அக்தி ச 
தகசரீ ரூப தகாச்ச்ரி ா ௮௭  
 
அணிமாதி குதணாதப ா பரா 
காஶ்டா பரா கதிஃ 
ஹம்ஸ யுக்  விமான ஸ் ா 
ஹம்ஸாரூடா அஇப்ரபா ௮௮  



 
பவானீ வாஸனா அக்திர் 
ஆக்ற்திஸ் ா ’கிலாகிலா  
 ன்த்ர தஹதுர் விசித்ராக்கீ 
வ்தயாம கக்கா விதனாதினீ ௮௯ 
 
வர்ஶா ச வார்ஶிகா வசவ ற்க் 
யஜுஸ் ஸாம ரூபிணீ 
மஹா னதீ னதீ புண்யா 
’கண்யா புண்ய குணக்ரியா ௯0 
 
ஸமாதி க  லப்யார் ா 
தரா வ்யா ஸ்வப்ரியா க்ற்ணா 
னாமாக்ஶர பரா த வீ உபஸர்க 
னகாஜ்சி ா ௯௧  
 
னிபாத ார் உத்வயீ ஜக்கா 



மாத்ற்கா மன்த்ர ரூபிணீ  
ஆஈனா ச அயானா ச 
திஶ்டன்தீ  ாவனாதிகா ௯௨ 
 
லக்ஶ்ய லக்ஶண தயாகாட்யா 
 ாத் ரூப்ய கணன ஆக்ற்திஃ 
வஸக ரூபா வனக ரூபா 
தஸன்து ரூபா  த் ஆக்ற்திஃ 
௯௩  
 
ஸமாஸ த் தி ா காரா விபக்தி 
வசனாத்மிகா  
ஸ்வாஹா காரா ஸ்வ ா காரா ரீ 
பத்ய் அர் ாக்க னன்தினீ ௯௪  
 
கம்பீரா கஹனா குஹ்யா 
தயானி லிக்கார்   ாரிணீ  



எஶ வாஸுகி ஸம்தஸவ்யா 
சஶாலா வர வர்ணினீ ௯௫  
 
காருண்யா கார ஸம்பத்திஃ கீல 
க்ற்ன் மன்த்ர கீலிகா 
அக்தி பீஜாத்மிகா ஸர்வ 
மன்த்தரஶ்டா க்ஶய காமனா 
௯௬  
 
ஆக்தனயீ பார்திவா ஆப்யா 
வாயவ்யா வ்தயாம தக னா  
ஸத்ய ஜ்ஜானாத்மிகா ’னன் ா 
ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்ம ஸனா னீ ௯௭  
 
அவித்யா வாஸனா மாயா 
ப்ரக்ற்திஃ ஸர்வ தமாஹினீ  
அக்திர்  ாரண அக்தி ச சித் 



அசிச் சக்தி தயாகினீ ௯௮ 
 
வக்த்ராருணா மஹா மாயா 
மரீசிர் ம  மர்தினீ  
விராட் ஸ்வாஹா ஸ்வ ா 
உத் ா னீரூபாஸ்திஃ 
ஸுபக்திகா ௯௯  
 
னிரூபி  த்வயீ வித்யா 
னித்யானித்ய ஸ்வரூபிணீ  
வவராஜ மார்க ஸஜ்சாரா ஸர்வ 
ஸத்ப   ரினீ ௧00  
 
ஜாலன் ரீ ம்ற்டானீ ச பவானீ 
பவ பஜ்ஜனீ  
த்வர காலிக ஜ்ஜான  ன்துஸ் 
த்ரி கால ஜ்ஜான  ாயினீ ௧0௧  



 
னா ாதீ ா ஸ்ம்ற்திஃ ப்ரஜ்ஜா 
 ாத்ரீ ரூபா த்ரிபுஶ்கரா  
பராஜி ா வி ானஜ்ஜா 
விஇஶி  குணாத்மிகா ௧0௨  
 
ஹிரண்ய தகஇனீ தஹம 
ப்ரஹ்ம ஸூத்ர விசக்ஶணா 
அஸக்க்தயய பரார் ான்  ஸ்வர 
வ்யஜ்ஜன வவகரீ ௧0௩  
 
மதுஜிஹ்வா மதுமதீ மது 
மாதஸா  யா மதுஃ 
மா வீ ச மஹாபாகா தமக 
கம்பீர னிஸ்வனா ௧0௪  
 
ப்ரஹ்ம விஶ்ணு மதஹஆதி 



ஜ்ஜா  வ்யார்  விஎஶகா  
னாதபௌ வஹ்னி இகா காரா 
லலாதட சன்த்ர அன்னிபா ௧0௫  
 
ப்ரூ மத்தய பாஸ்கரா காரா 
ஸர்வ  ாரா க்ற்திர் ஹ்ற்தி 
க்ற்த்திகாதி பரண்ய் அன்  
னக்ஶத்தரஶ்ட்ய் ஆர்சித ா 
 யா ௧0௬  
 
க்ரஹ வித்யாத்மிகா ஜ்தயாதிர் 
ஜ்தயாதிர் வின்மதி ஜீவிகா 
ப்ரஹ்மாண்ட கர்பிணீ பாலா 
ஸப் ா வரண த வ ா ௧0௭  
 
வவராதஜாத் ம ஸாம்ராஜ்யா 
குமார குஅதலா  யா 



பகலா ப்ரம ராம்பா ச இவதூதீ 
இவாத்மிகா ௧0௮  
 
தமரு வின்த்யாதி ஸம்ஸ் ானா 
காமீர புர வாஸினீ 
தயாகனித்ரா மஹானித்ரா 
வினித்ரா ராக்ஶஸ ஆரி ா ௧0௯  
 
ஸுவர்ண ா மஹா கக்கா 
பஜ்சாக்யா பஜ்ச ஸம்ஹதிஃ 
ஸுப்ரஜா ா ஸுவீரா ச 
ஸுதபாஶா ஸுபதிஃ இவா ௧௧0  
 
ஸுக்ற்ஹா ரக்  பீஜான் ா ஹ  
கன் ர்ப ஜீவிகா 
ஸமுத்ர வ்தயாம மத்யஸ் ா 
ஸம பின்து ஸமாரயா ௧௧௧  



 
தஸௌபாக்ய ரஸ ஜீவாதுஃ 
ஸாரா ஸார விதவக த்ற்க் 
த்ரிவல்யாதி ஸுபுஶ்டாக்கா 
பாரதீ பர ாரி ா ௧௧௨  
 
னா  ப்ரஹ்ம மயீ வித்யா 
ஜ்ஜான ப்ரஹ்மமயீ பரா  
ப்ரஹ்ம னாடீ னிருக்தி ச 
ப்ரஹ்ம வகவல்ய ஸா னம் 
௧௧௩  
 
காலிதகய மதஹா ார வீர்ய 
விக்ரம ரூபிணீ  
வடவாக்னி இகா வக்த்ரா மஹா 
கவல  ர்பணா ௧௧௪ 
 



மஹாபூ ா மஹா ர்பா 
மஹாஸாரா மஹாக்ரதுஃ 
பஜ்ச பூ  மஹாக்ராஸா பஜ்ச 
பூ ாதி த வ ா ௧௧௫  
 
ஸர்வ ப்ரமாணா ஸம்பத்திஃ 
ஸர்வ தராக ப்ரதிக்ரியா  
ப்ரஹ்மாண்டான் ர் பஹிர் 
வ்யாப் ா விஶ்ணு வக்தஶா 
விபூஶிணீ ௧௧௬  
 
ஆக்கரீ விதி வக்த்ர ஸ் ா 
ப்ரவரா வர தஹதுகீ  
தஹம மாலா இகா மாலா 
த்ரிஇகா பஜ்ச தமாசனா ௧௧௭  
 
ஸர்வாகம ஸ ாசாரா மர்யா ா 



யாது பஜ்ஜனீ  
புண்ய தலாக ப்ரபன் ாட்யா 
ஸர்வான் ர்யாமி ரூபிணீ ௧௧௮  
 
ஸாம கான ஸமாராத்யா தராத்ர 
கர்ண ரஸாயனம்  
ஜீவ தலாவகக ஜீவாதுர் பத்தரா 
 ார விதலாகனா ௧௧௯ 
 
 டித் தகாடி லஸத் கான்திஃ 
 ருணீ ஹரி ஸுன் ரீ  
மீன தனத்ரா ச தஸன்த்ராக்ஶீ 
விஆலாக்ஶீ ஸுமக்கலா ௧௨0 
 
ஸர்வ மக்கல ஸம்பன்னா 
ஸாக்ஶான் மக்கல த வ ா  
த ஹ ஹ்ற்த் தீபிகா தீப்திர் 



ஜிஹ்ம பாப ப்ரணாஇனீ ௧௨௧  
 
அர்  சன்த்தரால்லஸத் 
 ம்ஸ்ட்ரா யஜ்ஜ வாடீ 
விலாஸினீ  
மஹாதுர்கா மதஹாத்ஸாஹா 
மஹாத வ பதலா யா ௧௨௨ 
 
டாகினீட்யா ஆகினீட்யா 
ஸாகினீட்யா ஸமஸ் ஜுட்  
னிரக்குஆ னாகிவன்த்யா ஶடா 
 ாராதி த வ ா ௧௨௩  
 
புவன ஜ்ஜானினிஃ தரணீ 
புவனாகார வல்லரீ  
ஆவதீ ஆவ ா காரா 
தலாகானுக்ரஹ காரிணீ ௧௨௪ 



 
ஸாரஸீ மானஸீ ஹம்ஸீ ஹம்ஸ 
தலாக ப்ர ாயினீ  
சின் முத்ரா அலக்க்ற்  கரா 
தகாடி ஸூர்ய ஸம ப்ரபா ௧௨௫  
 
ஸுக ப்ராணிஃ இதரா தரகா 
ன  த்ற்ஶ்ட ப்ர ாயினீ 
ஸர்வ ஸாக்கர்ய த ாஶக்னீ 
க்ரதஹாபத்ரவ னாஇனீ ௧௨௬ 
 
க்ஶுத்ர ஜன்து பய க்னீ ச விஶ 
தராகாதி பஜ்ஜனீ  
ஸ ா ஆன் ா ஸ ா உத் ா 
க்ற்ஹச் சித்ர னிவாரிணீ ௧௨௭  
 
கலி த ாஶ ப்ரஅமனீ 



தகாலாஹல புர ஸ்தி ா  
தகௌரீ காக்ஶணிகீ முக்யா 
ஜகன்யாக்ற்தி வர்ஜி ா ௧௨௮ 
 
மாயாவித்யா மூல பூ ா வாஸவீ 
விஶ்ணு தச னா 
வாதினீ வஸு ரூபா ச வஸு 
ரத்ன பரிச்ச ா ௧௨௯  
 
சாம் ஸீ சன்த்ர ஹ்ற் யா 
மன்த்ர ஸ்வச்சன்  வபரவீ 
வனமாலா வவஜயன்தீ பஜ்ச 
திவ்யா யு ாத்மிகா ௧௩0 
 
பீ ாம்பர மயீ சஜ்சத் 
தகௌஸ்துபா ஹரி காமினீ  
னித்யா  த்யா ரமா ராமா ரமணீ 



ம்ற்த்யு பஜ்ஜனீ ௧௩௧  
 
ஜ்தயஶ்டா காஶ்டா 
 னிஶ்டான் ா அராக்கீ 
னிர்குண ப்ரியா  
வமத்தரயா மித்ரவின் ா ச 
எஶ்ய எஶ கலா அயா ௧௩௨  
 
வாராணஸீ வாஸர ாச் 
ஆர்யாவர்  ஜன ஸ்து ா  
ஜகத் உத்பத்தி ஸம்ஸ் ான 
ஸம்ஹார த்ரய காரணம் ௧௩௩  
 
த்வம் அம்ப விஶ்ணு 
ஸர்வஸ்வம் னமஸ்த  ’ஸ்து 
மதஹவரி  
னமஸ்த  ஸர்வ தலாகானாம் 



ஜனன்வய புண்ய மூர் தய ௧௩௪  
 
ஸித்  லக்ஷ்மீர் மஹாகாலி 
மஹாலக்ஷ்மீ னதமா ’ஸ்து த   
ஸத்தயாஜா ாதி பஜ்சாக்னிஃ 
ருபா பஜ்சக பஜ்சகம் ௧௩௫ 
 
யன்த்ர லக்ஷ்மீர் பவத்ய் ஆதிர் 
ஆத்ய் ஆத்தய த  னதமா 
னமஃ 
ஸ்ற்ஶ்ட்யாதி காரணா கார 
வி த  த ாஶ வர்ஜித  ௧௩௬  
 
ஜகல் லக்ஷ்மீர் ஜகன் மா ர் 
விஶ்ணு பத்னி னதமா ’ஸ்து 
த   
னவ தகாடி மஹாஅக்தி 



ஸமுபாஸ்ய ப ாம்புதஜ ௧௩௭  
 
கனத் தஸௌவர்ண ரத்னாட்தய 
ஸர்வா பரண பூஶித  
அனன் ா னித்ய மஹிஶி 
ப்ரபஜ்தசவர னாயகி ௧௩௮  
 
அத்ய் உச்ச்ரி  ப ான் ஸ் 
ஸ்த  பரம வ்தயாம னாயகி  
னாக ப்ற்ஶ்ட க ாராத்தய 
விஶ்ணு தலாக விலாஸினி 
௧௩௯  
 
வவகுண்ட ராஜ மஹிஶி ரீ 
ரக்க னகராரித   
ரக்க னாயகி பூ புத்ரி க்ற்ஶ்தண 
வர  வல்லதப ௧௪0 



 
தகாடி ப்ரஹ்மாதி ஸம்தஸவ்தய 
தகாடி ருத்ராதி கீர்தித   
மாதுலக்க மயம் தகடம் 
தஸௌவர்ண சஶகம்   ா ௧௪௧  
 
பத்ம த்வயம் பூர்ண கும்பம் 
கீரம் ச வர ாபதய  
பாஅம் அக்குஅகம் அக்கம் 
சக்ரம் ஊலம் க்ற்பாணிகாம் 
௧௪௨ 
 
 னுர் பாதணௌ சாக்ஶ மாலாம் 
சின்முத்ராம் அபி பிப்ரதீ  
அஶ்டா அ புதஜ லக்ஷ்மீ 
மஹாஶ்டா அ பீடதக ௧௪௩  
 



பூமி னீலாதி ஸம்தஸவ்தய 
ஸ்வாமி சித் ானுவர்தினி 
பத்தம பத்மாலதய பத்மி பூர்ண 
கும்பா அபிதஶசித  ௧௪௪  
 
இன்திதரன்திரா அபாக்ஶி 
க்ஶீர ஸாகர கன்யதக  
பார்கவி த்வம் ஸ்வ 
 ன்த்தரச்சா வஈ க்ற்  ஜகத் 
பதிஃ ௧௪௫  
 
மக்கலம் மக்கலானாம் த்வம் 
த வ ானாம் ச த வ ா  
த்வம் உத் தமாத் மானாம் ச 
த்வம் தரயஃ பரமாம்ற் ம் ௧௪௬  
 
 ன  ான்யா பிவ்ற்த்தி ச 



ஸார்வதபௌம ஸுதகாச்ச்ரயா  
ஆன்த ாலிகாதி தஸௌபாக்யம் 
மத்த பாதி மதஹா யஃ ௧௪௭  
 
புத்ர தபௌத்ராபி வ்ற்த்தி ச 
வித்யா தபாக பலாதிகம் 
ஆயுர் ஆதராக்ய ஸம்பத்திர் 
அஶ்வடவர்யம் த்வம் எவ ஹி 
௧௪௮  
 
ப ம் எவ விபூதி ச 
ஸூக்ஶ்மாத் ஸூக்ஶ்ம ரா 
கதிஃ 
ஸ யா ஆபாக்க ஸன் த்  
ப்ரஹ்தமன்த்ராதி ப  ஸ்திதிஃ 
௧௪௯  
 



அவ்யாஹ  மஹாபாக்யம் த்வம் 
எவாக்தஶாப்ய விக்ரமஃ 
ஸமன்வய ச தவ ானாம் 
அவிதரா ஸ் த்வம் எவ ஹி 
௧௫0  
 
னிஃதரயஸ ப  ப்ராப்தி 
ஸா னம் பலம் எவ ச 
ரீ மன்த்ர ராஜ ராஜ்ஜீ ச 
ரீவித்யா க்தஶம காரிணீ ௧௫௧  
 
ரீம் பீஜ ஜப ஸன்துஶ்டா 
ஐம்-ஹ்ரீம்-ரீம்-பீஜ பாலிகா 
ப்ரபத்தி மார்க ஸுலபா விஶ்ணு 
ப்ர ம கிக்கரீ ௧௫௨  
 
க்லீம் காரார்  ஸாவித்ரீ ச 



தஸௌமக்கல்யா அதித வ ா  
ரீ தஶாடஆக்ஶரீ வித்யா ரீ 
யன்த்ர புர வாஸினீ ௧௫௩  
 
ஸர்வ மக்கல மாக்கல்தய இதவ 
ஸர்வார்  ஸாதிதக  
அரண்தய த்ர்யம்பதக தகௌரீ 
னாராயணி னதமா ’ஸ்து த   
புனஃ புனர் னமஸ்த  ’ஸ்து 
ஸாஶ்டாக்கம யு ம் புனஃ ௧௫௪ 
 
ஸனத்குமார உவாச 
எவம் ஸ்து ா மஹாலக்ஷ்மீர் 
ப்ரஹ்ம ருத்ராதிபிஃ ஸுவரஃ 
னமத்பிர் ஆர்வ ர் தீவன ச 
னிஸ்ஸ்வத்வவர் தபாக 
வர்ஜிவ ஃ ௧௫௫  



 
ஜ்தயஶ்டா ஜுஶ்வட ச 
னிஃரீவகஃ ஸம்ஸாரா ஸ்வ 
பராயவணஃ 
விஶ்ணுபத்னீ  த ௌ த ஶாம் 
 ரனம் த்ற்ஶ்டி  ர்பணம் ௧௫௬  
 
அரத் புர்தணன்து தகாட்யாப 
 வலாபாக்க வீக்ஶவணஃ 
ஸர்வான் ஸத்த்வ 
ஸமாவிஶ்டான் சக்தர 
ஹ்ற்ஶ்டா வரம்  த ௌ ௧௫௭  
 
மஹாலக்ஷ்மீர் உவாச 
னாம்னாம் ஸாஶ்ட ஸஹஸ்ரம் 
தம ப்ரமா ாத்வாபி யஃ ஸக்ற்த் 
கீர் தயத்  த் குதல ஸத்யம் 



வஸாம்யா சன்த்ர  ாரகம் ௧௫௮ 
 
கிம் புனர் னியமாஜ் ஜப்துர் மத் 
எக அரணஸ்ய ச 
மாத்ற் வத்ஸானுகம்பாஹம் 
தபாஶகீ ஸ்யாம் அஹர் னிஅம் 
௧௫௯  
 
மன் னாம ஸ் வ ாம் தலாதக 
துர்லபம் னாஸ்தி சின்தி ம்  
மத் ப்ரஸாத ன ஸர்தவ ’பி 
ஸ்வஸ்தவஶ்டார் ம் 
அவாப்ஸ்ய  ௧௬0  
 
லுப்  வவஶ்ணவ  ர்மஸ்ய மத் 
வ்ரத ஶ்வ் அவகீர்ணினஃ 
பக்தி ப்ரபத்தி ஹீனஸ்ய 



வன்த்தயா னாம்னாம் ஸ் தவா 
’பி தம ௧௬௧  
 
 ஸ்மாத் அவயம் வ ர் 
த ாவஶர் விஹீனஃ பாப 
வர்ஜி ஃ 
ஜதபத் ஸாஶ்ட ஸஹஸ்ரம் தம 
னாம்னாம் ப்ரத்யஹம் ஆ ராத் 
௧௬௨  
 
ஸாக்ஶாத் அலக்ஷ்மீ புத்தரா ’பி 
துர்பாக்தயா ’ப்ய் அலதஸா ’பி 
வா  
அப்ரயத்தனா ’பி மூதடா ’பி 
விகலஃ பதித ா ’பி ச ௧௬௩  
 
அவயம் ப்ராப்னுயாத் பாக்யம் 



மத்ப்ரஸாத ன தகவலம்  
ஸ்ப்ற்தஹயம் அசிராத் த வா 
வர ானாய ஜாபினஃ 
  ாமி ஸர்வம் இஶ்டார் ம் 
லக்ஷ்மீதி ஸ்மர ாம் த்ருவம் 
௧௬௪ 
 
ஸனத்குமார உவாச 
இத்ய் உக்த்வா அன் ர் த  
லக்ஷ்மீர் வவஶ்ணவீ பகவத் 
கலா  
இஶ்டா பூர் ம் ச ஸுக்ற் ம் 
பாக த யம் ச சின்தி ம் ௧௬௫  
 
ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ் ானம் ச 
தபாகம் ச விஜயம் தலபிதர 
ஸுராஃ 



 த் எ த் ப்ரவ ாம்ய் அத்ய 
லக்ஷ்மீ னாம ஸஹஸ்ரகம் 
தயாகினஃ பட  க்ஶிப்ரம் 
சின்தி ார் ான் அவாப்ஸ்ய  
௧௬௬  
 
கார்க்ய உவாச 
ஸனத் குமாதரா தயாகீன்த்ர 
இத்ய் உக்த்வா ஸ  யானிதிஃ 
அனுக்ற்ஹ்ய யதயௌ க்ஶிப்ரம் 
 ாம் ச த்வா அ தயாகினஃ 
௧௬௭ 
 
 ஸ்மாத் எ த் ரஹஸ்யம் ச 
தகாப்யம் ஜப்யம் ப்ரயத்ன ஃ 
அஶ்டம்யாம் ச சதுர் யாம் 
னவாப்யாம் ப்ற்கு வாஸதர 



௧௬௮  
 
தபௌர்ணமாஸ்யாம் அமாயாம் 
ச பர்வ காதல விஎஶ ஃ 
ஜதபத் வா னித்ய கார்தயஶு 
ஸர்வான் காமான் 
அவாப்னுயாத் ௧௬௯ 
 
இதி ஸ்கன்  புராதண 
ஸனத்குமார ஸம்ஹி ாயாம் 
ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ர னாம 
ஸ்த ாத்ரம் ஸம்பூர்ணம் 


