
ധ്യാനം 
അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷം 
ധ്ൃതപാശാംകുശ പുഷ്പബാണചാപാമ് | 
അണിമാദിഭി രാവൃതാം മയൂഖ ൈഃ 
അഹമിത്തയവ വിഭാവത്യ ഭവാനഷമ് || ൧ || 
ഹരിൈഃ ഓം 
ശ്ശഷ മാതാ, ശ്ശഷ മഹാരാഗ്ന്യഷ, 
ശ്ശഷമത്-സിംഹാസത്നശവരഷ | 
ചിദഗ്ന്ി കുംഡസംഭൂതാ, ത്ദവകാരയസമുദയതാ || 
൧ || 
ഉദയദ്ഭാനു സഹശ്സാഭാ, ചതുര്ബാഹു 
സമനവിതാ | 
രാഗസവരൂപ പാശാഢ്യാ, 
ത്ശ്കാധ്ാകാരാംകുത്ശാജ്ജ്വലാ || ൨ || 
മത്നാരൂത്പക്ുത്കാദംഡാ, പംചതന്മാശ്ത 
സായകാ | 
നിജാരുണ ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ദ്-ശ്ബഹ്ാംഡമംഡലാ || 
൩ || 
ചംപകാത്ശാക പുന്നാഗ സൗഗംധ്ിക ലസത്കചാ 
കുരുവിംദ മണിത്ശ്ശണഷ കനത്ത്കാടഷര മംഡിതാ || 
൪ || 
അഷ്ടമഷ ചംശ്ദ വിശ്ഭാജ ദളികസ്ഥല ത്ശാഭിതാ | 
മു ചംശ്ദ കളംകാഭ മൃഗനാഭി വിത്ശഷകാ || ൫ 
|| 
വദനസ്മര മാംഗലയ ഗൃഹത്താരണ ചിലലികാ | 
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വശ്രലക്്മഷ പരഷവാഹ ചലന്മഷനാഭ ത്ലാചനാ || 
൬ || 
നവചംപക പുഷ്പാഭ നാസാദംഡ വിരാജിതാ | 
താരാകാംതി തിരസ്കാരി നാസാഭരണ ഭാസുരാ 
|| ൭ || 
കദംബ മംജരഷക്ലുപ്ത കര്ണപൂര മത്നാഹരാ | 
താടംക യുഗളഷഭൂത തപത്നാഡുപ മംഡലാ || ൮ 
|| 
പദ്മരാഗ ശിലാദര്ശ പരിഭാവി കത്പാലഭൂൈഃ | 
നവവിശ്ദുമ ബിംബശ്ശഷൈഃ നയക്കാരി രദനച്ഛദാ || ൯ 
|| 
ശുദ്ധ വിദയാംകുരാകാര ദവിജപംരി 
ദവത്യാജ്ജ്വലാ | 
കര്പൂരവഷടി കാത്മാദ സമാകര്ഷ ദ്ദിഗംതരാ || 
൧൦ || 
നിജസലലാപ മാധ്ുരയ വിനിര്ഭര്-ത്സിത കച്ഛപഷ | 
മംദസ്മിത ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ത്-കാത്മശ മാനസാ || 
൧൧ || 
അനാകലിത സാദൃശയ ചുബുക ശ്ശഷ വിരാജിതാ | 
കാത്മശബദ്ധ മാംഗലയ സൂശ്തത്ശാഭിത കംഥരാ || 
൧൨ || 
കനകാംഗദ ത്കയൂര കമനഷയ ഭുജാനവിതാ | 
രത്നഖശ്ഗത്വയ ചിംതാക ത്ലാലമുരാ 
ഫലാനവിതാ || ൧൩ || 
കാത്മശവര ത്ശ്പമരത്ന മണി ശ്പതിപണസ്തനഷ| 
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നാഭയാലവാല ത്രാമാളി ലതാഫല കുചദവയഷ || 
൧൪ || 
ലക്യത്രാമലതാ ധ്ാരതാ സമുത്ന്നയ മധ്യമാ | 
സ്തനഭാര ദളന്-മധ്യ പട്ടബംധ് വളിശ്തയാ || ൧൫ 
|| 
അരുണാരുണ കൗസുംഭ വസ്ശ്ത ഭാസവത്-കടഷതടഷ 
| 
രത്നകിംകിണി കാരമയ രശനാദാമ ഭൂഷിതാ || 
൧൬ || 
കാത്മശ ഗ്ന്യാത സൗഭാഗയ മാര്ദത്വാരു 
ദവയാനവിതാ | 
മാണികയ മകുടാകാര ജാനുദവയ വിരാജിതാ || 
൧൭ || 
ഇംശ്ദത്ഗാപ പരിക്ിപ്ത സ്മര തൂണാഭ 
ജംഘികാ | 
ഗൂഢ്ഗുല്ഭാ കൂര്മപൃഷ്ഠ ജയിഷ്ണു 
ശ്പപദാനവിതാ || ൧൮ || 
ന ദഷധ്ിതി സംഛന്ന നമജ്ജ്ന തത്മാഗുണാ | 
പദദവയ ശ്പഭാജാല പരാകൃത സത്രാരുഹാ || 
൧൯ || 
ശിംജാന മണിമംജഷര മംഡിത ശ്ശഷ പദാംബുജാ | 
മരാളഷ മംദഗമനാ, മഹാലാവണയ ത്ശവധ്ിൈഃ || 
൨൦ || 
സരവാരുണാനവദയാംഗഷ സരവാഭരണ ഭൂഷിതാ | 
ശിവകാത്മശവരാംകസ്ഥാ, ശിവാ, സവാധ്ഷന വലലഭാ 
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|| ൨൧ || 
സുത്മരു മധ്യശൃംഗസ്ഥാ, ശ്ശഷമന്നഗര നായികാ | 
ചിംതാമണി ഗൃഹാംതസ്ഥാ, 
പംചശ്ബഹ്ാസനസ്ഥിതാ || ൨൨ || 
മഹാപദ്മാടവഷ സംസ്ഥാ, കദംബ വനവാസിനഷ | 
സുധ്ാസാഗര മധ്യസ്ഥാ, കാമാക്ഷ കാമദായിനഷ || 
൨൩ || 
ത്ദവര്ഷി ഗണസംഘാത സ്തൂയമാനാത്മ 
ഖവഭവാ | 
ഭംഡാസുര വത്ധ്ാദയുര ശരിത്സനാ സമനവിതാ 
|| ൨൪ || 
സംപത്കരഷ സമാരൂഢ് സിംധ്ുര ശ്വജത്സവിതാ | 
അശവാരൂഢ്ാധ്ിഷ്ഠിതാശവ ത്കാടിത്കാടി 
ഭിരാവൃതാ || ൨൫ || 
ചശ്കരാജ രഥാരൂഢ് സരവായുധ് പരിഷ്കൃതാ | 
ത്ഗയചശ്ക രഥാരൂഢ് മംശ്തിണഷ പരിത്സവിതാ || 
൨൬ || 
കിരിചശ്ക രഥാരൂഢ് ദംഡനാഥാ പുരസ്കൃതാ | 
ജവാലാമാലിനി കാക്ിപ്ത വഹ്നിശ്പാകാര 
മധ്യഗാ || ൨൭ || 
ഭംഡഖസനയ വത്ധ്ാദയുര ശരി 
വിശ്കമഹര്ഷിതാ | 
നിതയാ പരാശ്കമാത്ടാപ നിരഷക്ണ സമുത്സുകാ || 
൨൮ || 
ഭംഡപുശ്ത വത്ധ്ാദയുര ബാലാവിശ്കമ നംദിതാ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



മംശ്തിണയംബാ വിരചിത വിഷംഗ വധ്ത്താഷിതാ 
|| ൨൯ || 
വിശുശ്ക ശ്പാണഹരണ വാരാഹഷ വഷരയനംദിതാ | 
കാത്മശവര മു ാത്ലാക കല്പിത ശ്ശഷ ഗത്ണശവരാ 
|| ൩൦ || 
മഹാഗത്ണശ നിര്ഭിന്ന വിഘ്നയംശ്ത 
ശ്പഹര്ഷിതാ | 
ഭംഡാസുത്രംശ്ദ നിര്മുര ശസ്ശ്ത ശ്പതയസ്ശ്ത 
വര്ഷിണഷ || ൩൧ || 
കരാംഗുളി നത് ാത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃതിൈഃ | 
മഹാപാശുപതാസ്ശ്താഗ്ന്ി നിര്ദഗ്ധ്ാസുര 
ഖസനികാ || ൩൨ || 
കാത്മശവരാസ്ശ്ത നിര്ദഗ്ധ് സഭംഡാസുര 
ശൂനയകാ | 
ശ്ബത്ഹ്ാത്പംശ്ദ മത്ഹംശ്ദാദി ത്ദവസംസ്തുത 
ഖവഭവാ || ൩൩ || 
ഹരത്നശ്താഗ്ന്ി സംദഗ്ധ് കാമ സംജഷവനൗഷധ്ിൈഃ | 
ശ്ശഷമദവാഗ്ഭവ കൂഖടക സവരൂപ മു പംകജാ || 
൩൪ || 
കംഠാധ്ൈഃ കടിപരയംത മധ്യകൂട സവരൂപിണഷ | 
ശരികൂഖടക താപന്ന കടയത്ഥാഭാഗ ധ്ാരിണഷ || 
൩൫ || 
മൂലമംശ്താത്മികാ, മൂലകൂട ശ്തയ കത്ളബരാ | 
കുളാമൃഖതക രസികാ, കുളസംത്കത പാലിനഷ || 
൩൬ || 
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കുളാംഗനാ, കുളാംതൈഃസ്ഥാ, കൗളിനഷ, 
കുളത്യാഗിനഷ | 
അകുളാ, സമയാംതൈഃസ്ഥാ, സമയാചാര തത്പരാ 
|| ൩൭ || 
മൂലാധ്ാഖരക നിലയാ, ശ്ബഹ്ശ്ഗംഥി വിത്ഭദിനഷ | 
മണിപൂരാംത രുദിതാ, വിഷ്ണുശ്ഗംഥി 
വിത്ഭദിനഷ || ൩൮ || 
ആഗ്ന്യാ ചശ്കാംതരാളസ്ഥാ, രുശ്ദശ്ഗംഥി വിത്ഭദിനഷ 
| 
സഹശ്സാരാംബുജാ രൂഢ്ാ, സുധ്ാസാരാഭി 
വര്ഷിണഷ || ൩൯ || 
തടിലലതാ സമരുചിൈഃ, ഷട്-ചത്ശ്കാപരി സംസ്ഥിതാ 
| 
മഹാശരിൈഃ, കുംഡലിനഷ, ബിസതംതു തനഷയസഷ 
|| ൪൦ || 
ഭവാനഷ, ഭാവനാഗമയാ, ഭവാരണയ കുഠാരികാ | 
ഭശ്ദശ്പിയാ, ഭശ്ദമൂര്തി, ര്ഭരസൗഭാഗയ ദായിനഷ 
|| ൪൧ || 
ഭരിശ്പിയാ, ഭരിഗമയാ, ഭരിവശയാ, 
ഭയാപഹാ | 
ശാംഭവഷ, ശാരദാരാധ്യാ, ശരവാണഷ, ശര്മദായിനഷ 
|| ൪൨ || 
ശാംകരഷ, ശ്ശഷകരഷ, സാധ്വഷ, ശരച്ചംശ്ദനിഭാനനാ | 
ശാത്താദരഷ, ശാംതിമതഷ, നിരാധ്ാരാ, നിരംജനാ || 
൪൩ || 
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നിത്രലപാ, നിര്മലാ, നിതയാ, നിരാകാരാ, 
നിരാകുലാ | 
നിര്ഗുണാ, നിഷ്കളാ, ശാംതാ, നിഷ്കാമാ, 
നിരുപപ്ലവാ || ൪൪ || 
നിതയമുരാ, നിരവികാരാ, നിഷ്ശ്പപംചാ, 
നിരാശ്ശയാ | 
നിതയശുദ്ധാ, നിതയബുദ്ധാ, നിരവദയാ, നിരംതരാ 
|| ൪൫ || 
നിഷ്കാരണാ, നിഷ്കളംകാ, നിരുപാധ്ി, 
ര്നിരഷശവരാ | 
നഷരാഗാ, രാഗമഥനഷ, നിര്മദാ, മദനാശിനഷ || ൪൬ 
|| 
നിശ്ിംതാ, നിരഹംകാരാ, നിര്ത്മാഹാ, 
ത്മാഹനാശിനഷ | 
നിര്മമാ, മമതാഹംശ്തഷ, നിഷ്പാപാ, 
പാപനാശിനഷ || ൪൭ || 
നിഷ്ത്ശ്കാധ്ാ, ത്ശ്കാധ്ശമനഷ, നിത്രലാഭാ, 
ത്ലാഭനാശിനഷ | 
നിൈഃസംശയാ, സംശയഘ്നഷ, നിര്ഭവാ, 
ഭവനാശിനഷ || ൪൮ || 
നിരവികല്പാ, നിരാബാധ്ാ, നിര്ത്ഭദാ, 
ത്ഭദനാശിനഷ | 
നിര്നാശാ, മൃതയുമഥനഷ, നിഷ്ശ്കിയാ, 
നിഷ്പരിശ്ഗഹാ || ൪൯ || 
നിസ്തുലാ, നഷലചികുരാ, നിരപായാ, നിരതയയാ 
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| 
ദുരലഭാ, ദുര്ഗമാ, ദുര്ഗാ, ദുൈഃ ഹംശ്തഷ, 
സു ശ്പദാ || ൫൦ || 
ദുഷ്ടദൂരാ, ദുരാചാര ശമനഷ, ത്ദാഷവര്ജിതാ | 
സരവഗ്ന്യാ, സാംശ്ദകരുണാ, സമാനാധ്ികവര്ജിതാ 
|| ൫൧ || 
സരവശരിമയഷ, സരവമംഗളാ, സദ്ഗതിശ്പദാ | 
സത്രവശവരഷ, സരവമയഷ, സരവമംശ്ത സവരൂപിണഷ || 
൫൨ || 
സരവയംശ്താത്മികാ, സരവതംശ്തരൂപാ, മത്നാന്മനഷ | 
മാത്ഹശവരഷ, മഹാത്ദവഷ, മഹാലക്്മഷ, 
ര്മൃഡശ്പിയാ || ൫൩ || 
മഹാരൂപാ, മഹാപൂജയാ, മഹാപാതക നാശിനഷ 
| 
മഹാമായാ, മഹാസത്ത്വാ, മഹാശരി 
ര്മഹാരതിൈഃ || ൫൪ || 
മഹാത്ഭാഗാ, മഖഹശവരയാ, മഹാവഷരയാ, 
മഹാബലാ | 
മഹാബുദ്ധി, ര്മഹാസിദ്ധി, 
ര്മഹാത്യാത്ഗശവത്രശവരഷ || ൫൫ || 
മഹാതംശ്താ, മഹാമംശ്താ, മഹായംശ്താ, 
മഹാസനാ | 
മഹായാഗ ശ്കമാരാധ്യാ, മഹാഖഭരവ പൂജിതാ 
|| ൫൬ || 
മത്ഹശവര മഹാകല്പ മഹാതാംഡവ സാക്ിണഷ 
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| 
മഹാകാത്മശ മഹിഷഷ, മഹാശ്തിപുര സുംദരഷ || 
൫൭ || 
ചതുൈഃഷഷ്ടയുപചാരാഢ്യാ, ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാമയഷ 
| 
മഹാ ചതുഷ്ഷഷ്ടി ത്കാടി ത്യാഗിനഷ 
ഗണത്സവിതാ || ൫൮ || 
മനുവിദയാ, ചംശ്ദവിദയാ, ചംശ്ദമംഡലമധ്യഗാ | 
ചാരുരൂപാ, ചാരുഹാസാ, ചാരുചംശ്ദ കളാധ്രാ 
|| ൫൯ || 
ചരാചര ജഗന്നാഥാ, ചശ്കരാജ നിത്കതനാ | 
പാരവതഷ, പദ്മനയനാ, പദ്മരാഗ സമശ്പഭാ || 
൬൦ || 
പംചത്ശ്പതാസനാസഷനാ, പംചശ്ബഹ് സവരൂപിണഷ 
| 
ചിന്മയഷ, പരമാനംദാ, വിഗ്ന്യാന ഘനരൂപിണഷ || 
൬൧ || 
ധ്യാനധ്യാതൃ ത്ധ്യയരൂപാ, ധ്ര്മാധ്ര്മ 
വിവര്ജിതാ | 
വിശവരൂപാ, ജാഗരിണഷ, സവപംതഷ, 
ഖതജസാത്മികാ || ൬൨ || 
സുപ്താ, ശ്പാഗ്ന്യാത്മികാ, തുരയാ, സരവാവസ്ഥാ 
വിവര്ജിതാ | 
സൃഷ്ടികര്ശ്തഷ, ശ്ബഹ്രൂപാ, ത്ഗാപ്ശ്തഷ, 
ത്ഗാവിംദരൂപിണഷ || ൬൩ || 
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സംഹാരിണഷ, രുശ്ദരൂപാ, തിത്രാധ്ാനകരഷശവരഷ | 
സദാശിവാനുശ്ഗഹദാ, പംചകൃതയ പരായണാ || 
൬൪ || 
ഭാനുമംഡല മധ്യസ്ഥാ, ഖഭരവഷ, ഭഗമാലിനഷ | 
പദ്മാസനാ, ഭഗവതഷ, പദ്മനാഭ സത്ഹാദരഷ || 
൬൫ || 
ഉത്ന്മഷ നിമിത്ഷാത്പന്ന വിപന്ന ഭുവനാവളിൈഃ | 
സഹശ്സശഷര്ഷവദനാ, സഹശ്സാക്ഷ, 
സഹശ്സപാത് || ൬൬ || 
ആശ്ബഹ് കഷടജനനഷ, വര്ണാശ്ശമ വിധ്ായിനഷ | 
നിജാഗ്ന്യാരൂപനിഗമാ, പുണയാപുണയ ഫലശ്പദാ 
|| ൬൭ || 
ശ്ശുതി സഷമംത സിംധ്ൂരഷകൃത പാദാബ്ജധ്ൂളികാ 
| 
സകലാഗമ സംത്ദാഹ ശുരിസംപുട മൗരികാ 
|| ൬൮ || 
പുരുഷാര്ഥശ്പദാ, പൂര്ണാ, ത്ഭാഗിനഷ, 
ഭുവത്നശവരഷ | 
അംബികാ,നാദി നിധ്നാ, ഹരിശ്ബത്ഹ്ംശ്ദ 
ത്സവിതാ || ൬൯ || 
നാരായണഷ, നാദരൂപാ, നാമരൂപ വിവര്ജിതാ | 
ശ്ഹഷംകാരഷ, ശ്ഹഷമതഷ, ഹൃദയാ, ത്ഹത്യാപാത്ദയ 
വര്ജിതാ || ൭൦ || 
രാജരാജാര്ചിതാ, രാഗ്ന്യഷ, രമയാ, 
രാജഷവത്ലാചനാ | 
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രംജനഷ, രമണഷ, രസയാ, രണത്കിംകിണി ത്മ ലാ 
|| ൭൧ || 
രമാ, രാത്കംദുവദനാ, രതിരൂപാ, രതിശ്പിയാ | 
രക്ാകരഷ, രാക്സഘ്നഷ, രാമാ, രമണലംപടാ || 
൭൨ || 
കാമയാ, കാമകളാരൂപാ, കദംബ കുസുമശ്പിയാ | 
കലയാണഷ, ജഗതഷകംദാ, കരുണാരസ സാഗരാ || 
൭൩ || 
കളാവതഷ, കളാലാപാ, കാംതാ, കാദംബരഷശ്പിയാ 
| 
വരദാ, വാമനയനാ, വാരുണഷമദവിഹവലാ || ൭൪ 
|| 
വിശവാധ്ികാ, ത്വദത്വദയാ, വിംധ്യാചല 
നിവാസിനഷ | 
വിധ്ാശ്തഷ, ത്വദജനനഷ, വിഷ്ണുമായാ, 
വിലാസിനഷ || ൭൫ || 
ത്ക്ശ്തസവരൂപാ, ത്ക്ത്ശ്തശഷ, ത്ക്ശ്ത ത്ക്ശ്തഗ്ന്യ 
പാലിനഷ | 
ക്യവൃദ്ധി വിനിര്മുരാ, ത്ക്ശ്തപാല 
സമര്ചിതാ || ൭൬ || 
വിജയാ, വിമലാ, വംദയാ, വംദാരു ജനവത്സലാ 
| 
വാഗവാദിനഷ, വാമത്കശഷ, വഹ്നിമംഡല വാസിനഷ 
|| ൭൭ || 
ഭരിമത്-കല്പലതികാ, പശുപാശ വിത്മാചനഷ | 
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സംഹൃതാത്ശഷ പാഷംഡാ, സദാചാര 
ശ്പവര്തികാ || ൭൮ || 
താപശ്തയാഗ്ന്ി സംതപ്ത സമാഹ്ലാദന ചംശ്ദികാ | 
തരുണഷ, താപസാരാധ്യാ, തനുമധ്യാ, തത്മാപഹാ 
|| ൭൯ || 
ചിതി, സ്തത്പദലക്യാര്ഥാ, ചിത്ദക 
രസരൂപിണഷ | 
സവാത്മാനംദലവഷഭൂത ശ്ബഹ്ാദയാനംദ സംതതിൈഃ || 
൮൦ || 
പരാ, ശ്പതയക്ചിതഷ രൂപാ, പശയംതഷ, 
പരത്ദവതാ | 
മധ്യമാ, ഖവ രഷരൂപാ, ഭരമാനസ ഹംസികാ 
|| ൮൧ || 
കാത്മശവര ശ്പാണനാഡഷ, കൃതഗ്ന്യാ, കാമപൂജിതാ 
| 
ശൃംഗാര രസസംപൂര്ണാ, ജയാ, 
ജാലംധ്രസ്ഥിതാ || ൮൨ || 
ഓഡയാണ പഷഠനിലയാ, ബിംദുമംഡല വാസിനഷ | 
രത്ഹായാഗ ശ്കമാരാധ്യാ, രഹസ്തര്പണ 
തര്പിതാ || ൮൩ || 
സദയൈഃ ശ്പസാദിനഷ, വിശവസാക്ിണഷ, 
സാക്ിവര്ജിതാ | 
ഷഡംഗത്ദവതാ യുരാ, ഷാഡ്ഗുണയ 
പരിപൂരിതാ || ൮൪ || 
നിതയക്ലിന്നാ, നിരുപമാ, നിരവാണ സു ദായിനഷ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



നിതയാ, ത്ഷാഡശികാരൂപാ, ശ്ശഷകംഠാര്ധ് 
ശരഷരിണഷ || ൮൫ || 
ശ്പഭാവതഷ, ശ്പഭാരൂപാ, ശ്പസിദ്ധാ, പരത്മശവരഷ | 
മൂലശ്പകൃതി രവയരാ, വയരാവയര 
സവരൂപിണഷ || ൮൬ || 
വയാപിനഷ, വിവിധ്ാകാരാ, വിദയാവിദയാ 
സവരൂപിണഷ | 
മഹാകാത്മശ നയനാ, കുമുദാഹ്ലാദ കൗമുദഷ || 
൮൭ || 
ഭരഹാര്ദ തത്മാത്ഭദ ഭാനുമദ്-ഭാനുസംതതിൈഃ | 
ശിവദൂതഷ, ശിവാരാധ്യാ, ശിവമൂര്തി, 
ശ്ശിവംകരഷ || ൮൮ || 
ശിവശ്പിയാ, ശിവപരാ, ശിത്ഷ്ടഷ്ടാ, ശിഷ്ടപൂജിതാ 
| 
അശ്പത്മയാ, സവശ്പകാശാ, മത്നാവാചാമ 
ത്ഗാചരാ || ൮൯ || 
ചിച്ഛരി, ത്ശ്തനാരൂപാ, ജഡശരി, 
ര്ജഡാത്മികാ | 
ഗായശ്തഷ, വയാഹൃതി, സ്സംധ്യാ, ദവിജബൃംദ 
നിത്ഷവിതാ || ൯൦ || 
തത്ത്വാസനാ, തത്ത്വമയഷ, 
പംചത്കാശാംതരസ്ഥിതാ | 
നിസ്സഷമമഹിമാ, നിതയയൗവനാ, മദശാലിനഷ || 
൯൧ || 
മദഘൂര്ണിത രരാക്ഷ, മദപാടല ഗംഡഭൂൈഃ | 
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ചംദന ശ്ദവദിഗ്ധ്ാംഗഷ, ചാംത്പയ കുസുമ ശ്പിയാ 
|| ൯൨ || 
കുശലാ, ത്കാമലാകാരാ, കുരുകുള്ളാ, 
കുത്ലശവരഷ | 
കുളകുംഡാലയാ, കൗള മാര്ഗതത്പര ത്സവിതാ 
|| ൯൩ || 
കുമാര ഗണനാഥാംബാ, തുഷ്ടിൈഃ, പുഷ്ടി, ര്മതി, 
ര്ധ്ൃതിൈഃ | 
ശാംതിൈഃ, സവസ്തിമതഷ, കാംതി, ര്നംദിനഷ, 
വിഘ്നനാശിനഷ || ൯൪ || 
ത്തത്ജാവതഷ, ശ്തിനയനാ, ത്ലാലാക്ഷ 
കാമരൂപിണഷ | 
മാലിനഷ, ഹംസിനഷ, മാതാ, മലയാചല വാസിനഷ 
|| ൯൫ || 
സുമു ഷ, നളിനഷ, സുശ്ഭൂൈഃ, ത്ശാഭനാ, 
സുരനായികാ | 
കാലകംഠഷ, കാംതിമതഷ, ത്ക്ാഭിണഷ, 
സൂക്്മരൂപിണഷ || ൯൬ || 
വത്ശ്ജശവരഷ, വാമത്ദവഷ, വത്യാവസ്ഥാ 
വിവര്ജിതാ | 
സിത്ദ്ധശവരഷ, സിദ്ധവിദയാ, സിദ്ധമാതാ, 
യശസവിനഷ || ൯൭ || 
വിശുദ്ധി ചശ്കനിലയാ,രരവര്ണാ, ശ്തിത്ലാചനാ 
| 
 ടവാംഗാദി ശ്പഹരണാ, വദഖനക സമനവിതാ || 
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൯൮ || 
പായസാന്നശ്പിയാ, തവക്സ്സ്ഥാ, പശുത്ലാക 
ഭയംകരഷ | 
അമൃതാദി മഹാശരി സംവൃതാ, ഡാകിനഷശവരഷ 
|| ൯൯ || 
അനാഹതാബ്ജ നിലയാ, ശയാമാഭാ, വദനദവയാ | 
ദംത്ശ്ഷ്ടാജ്ജ്വലാ,ക്മാലാധ്ിധ്രാ, രുധ്ിര 
സംസ്ഥിതാ || ൧൦൦ || 
കാളരാശ്തയാദി ശത്രയാഘവൃതാ, 
സ്നിഗ്ധ്ൗദനശ്പിയാ | 
മഹാവഷത്രംശ്ദ വരദാ, രാകിണയംബാ 
സവരൂപിണഷ || ൧൦൧ || 
മണിപൂരാബ്ജ നിലയാ, വദനശ്തയ സംയുതാ | 
വശ്ജാധ്ികായുത്ധ്ാത്പതാ, ഡാമരയാദിഭി രാവൃതാ 
|| ൧൦൨ || 
രരവര്ണാ, മാംസനിഷ്ഠാ, ഗുഡാന്ന 
ശ്പഷതമാനസാ | 
സമസ്ത ഭരസു ദാ, ലാകിനയംബാ 
സവരൂപിണഷ || ൧൦൩ || 
സവാധ്ിഷ്ഠാനാംബു ജഗതാ, ചതുരവശ്ര 
മത്നാഹരാ | 
ശൂലാദയായുധ് സംപന്നാ, പഷതവര്ണാ,തിഗരവിതാ 
|| ൧൦൪ || 
ത്മത്ദാനിഷ്ഠാ, മധ്ുശ്പഷതാ, ബംദിനയാദി 
സമനവിതാ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



ദധ്യന്നാസര ഹൃദയാ, ഡാകിനഷ രൂപധ്ാരിണഷ || 
൧൦൫ || 
മൂലാ ധ്ാരാംബുജാരൂഢ്ാ, 
പംചവശ്രാ,സ്ഥിസംസ്ഥിതാ | 
അംകുശാദി ശ്പഹരണാ, വരദാദി നിത്ഷവിതാ || 
൧൦൬ || 
മുദ്ഗൗദനാസര ചിത്ത്ാ, 
സാകിനയംബാസവരൂപിണഷ | 
ആഗ്ന്യാ ചശ്കാബ്ജനിലയാ, ശുക്ലവര്ണാ, 
ഷഡാനനാ || ൧൦൭ || 
മജ്ജ്ാസംസ്ഥാ, ഹംസവതഷ മു യശരി 
സമനവിതാ | 
ഹരിശ്ദാഖന്നക രസികാ, ഹാകിനഷ രൂപധ്ാരിണഷ 
|| ൧൦൮ || 
സഹശ്സദള പദ്മസ്ഥാ, സരവവര്ത്ണാപ 
ത്ശാഭിതാ | 
സരവായുധ്ധ്രാ, ശുക്ല സംസ്ഥിതാ, സരവത്താമു ഷ 
|| ൧൦൯ || 
സരവൗദന ശ്പഷതചിത്ത്ാ, യാകിനയംബാ 
സവരൂപിണഷ | 
സവാഹാ, സവധ്ാ,മതി, ര്ത്മധ്ാ, ശ്ശുതിൈഃ, സ്മൃതി, 
രനുത്ത്മാ || ൧൧൦ || 
പുണയകഷര്തിൈഃ, പുണയലഭയാ, പുണയശ്ശവണ 
കഷര്തനാ | 
പുത്ലാമജാര്ചിതാ, ബംധ്ത്മാചനഷ, 
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ബംധ്ുരാലകാ || ൧൧൧ || 
വിമര്ശരൂപിണഷ, വിദയാ, വിയദാദി 
ജഗത്ശ്പസൂൈഃ | 
സരവവയാധ്ി ശ്പശമനഷ, സരവമൃതയു നിവാരിണഷ || 
൧൧൨ || 
അശ്ഗഗണയാ,ചിംതയരൂപാ, കലികല്മഷ നാശിനഷ | 
കാതയായിനഷ, കാലഹംശ്തഷ, കമലാക് 
നിത്ഷവിതാ || ൧൧൩ || 
താംബൂല പൂരിത മു ഷ, ദാഡിമഷ കുസുമശ്പഭാ | 
മൃഗാക്ഷ, ത്മാഹിനഷ, മു യാ, മൃഡാനഷ, 
മിശ്തരൂപിണഷ || ൧൧൪ || 
നിതയതൃപ്താ, ഭരനിധ്ി, ര്നിയംശ്തഷ, 
നി ിത്ലശവരഷ | 
ഖമശ്തയാദി വാസനാലഭയാ, മഹാശ്പളയ 
സാക്ിണഷ || ൧൧൫ || 
പരാശരിൈഃ, പരാനിഷ്ഠാ, ശ്പഗ്ന്യാന 
ഘനരൂപിണഷ | 
മാധ്വഷപാനാലസാ, മത്ത്ാ, മാതൃകാ വര്ണ 
രൂപിണഷ || ൧൧൬ || 
മഹാഖകലാസ നിലയാ, മൃണാല മൃദുത്ദാരലതാ | 
മഹനഷയാ, ദയാമൂര്തഷ, ര്മഹാസാശ്മാജയശാലിനഷ 
|| ൧൧൭ || 
ആത്മവിദയാ, മഹാവിദയാ, ശ്ശഷവിദയാ, 
കാമത്സവിതാ | 
ശ്ശഷത്ഷാഡശാക്രഷ വിദയാ, ശ്തികൂടാ, 
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കാമത്കാടികാ || ൧൧൮ || 
കടാക്കിംകരഷ ഭൂത കമലാ ത്കാടിത്സവിതാ | 
ശിരൈഃസ്ഥിതാ, ചംശ്ദനിഭാ, ഫാലത്സ്ഥംശ്ദ ധ്നുൈഃശ്പഭാ 
|| ൧൧൯ || 
ഹൃദയസ്ഥാ, രവിശ്പ യാ, ശ്തിത്കാണാംതര 
ദഷപികാ | 
ദാക്ായണഷ, ഖദതയഹംശ്തഷ, ദക്യഗ്ന്യ 
വിനാശിനഷ || ൧൨൦ || 
ദരാംത്ദാളിത ദഷര്ഘാക്ഷ, 
ദരഹാത്സാജ്ജ്വലന്മു ഷ | 
ഗുരുമൂര്തി, ര്ഗുണനിധ്ി, ര്ത്ഗാമാതാ, 
ഗുഹജന്മഭൂൈഃ || ൧൨൧ || 
ത്ദത്വശഷ, ദംഡനഷതിസ്ഥാ, ദഹരാകാശ രൂപിണഷ | 
ശ്പതിപന്മു യ രാകാംത തിഥിമംഡല പൂജിതാ || 
൧൨൨ || 
കളാത്മികാ, കളാനാഥാ, കാവയാലാപ 
വിത്നാദിനഷ | 
സചാമര രമാവാണഷ സവയദക്ിണ ത്സവിതാ || 
൧൨൩ || 
ആദിശരി, രത്മയാ,ത്മാ, പരമാ, പാവനാകൃതിൈഃ 
| 
അത്നകത്കാടി ശ്ബഹ്ാംഡ ജനനഷ, ദിവയവിശ്ഗഹാ 
|| ൧൨൪ || 
ക്ലഷംകാരഷ, ത്കവലാ, ഗുഹയാ, ഖകവലയ 
പദദായിനഷ | 
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ശ്തിപുരാ, ശ്തിജഗദവംദയാ, ശ്തിമൂര്തി, 
സ്ശ്തിദത്ശശവരഷ || ൧൨൫ || 
ശ്തയക്രഷ, ദിവയഗംധ്ാഢ്യാ, സിംധ്ൂര 
തിലകാംചിതാ | 
ഉമാ, ഖശത്ലംശ്ദതനയാ, ഗൗരഷ, ഗംധ്രവ ത്സവിതാ 
|| ൧൨൬ || 
വിശവഗര്ഭാ, സവര്ണഗര്ഭാ,വരദാ വാഗധ്ഷശവരഷ | 
ധ്യാനഗമയാ,പരിത്ച്ഛദയാ, ഗ്ന്യാനദാ, 
ഗ്ന്യാനവിശ്ഗഹാ || ൧൨൭ || 
സരവത്വദാംത സംത്വദയാ, സതയാനംദ 
സവരൂപിണഷ | 
ത്ലാപാമുശ്ദാര്ചിതാ, ലഷലാക്ലുപ്ത 
ശ്ബഹ്ാംഡമംഡലാ || ൧൨൮ || 
അദൃശയാ, ദൃശയരഹിതാ, വിഗ്ന്യാശ്തഷ, 
ത്വദയവര്ജിതാ | 
ത്യാഗിനഷ, ത്യാഗദാ, ത്യാഗയാ, ത്യാഗാനംദാ, 
യുഗംധ്രാ || ൧൨൯ || 
ഇച്ഛാശരി ഗ്ന്യാനശരി ശ്കിയാശരി 
സവരൂപിണഷ | 
സരവധ്ാരാ, സുശ്പതിഷ്ഠാ, സദസദ്-രൂപധ്ാരിണഷ 
|| ൧൩൦ || 
അഷ്ടമൂര്തി, രജാഖജശ്തഷ, ത്ലാകയാശ്താ 
വിധ്ായിനഷ | 
ഏകാകിനഷ, ഭൂമരൂപാ, നിര്ഖദവതാ, 
ഖദവതവര്ജിതാ || ൧൩൧ || 
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അന്നദാ, വസുദാ, വൃദ്ധാ, ശ്ബഹ്ാഖത്മകയ 
സവരൂപിണഷ | 
ബൃഹതഷ, ശ്ബാഹ്ണഷ, ശ്ബാഹ്ഷ, ശ്ബഹ്ാനംദാ, 
ബലിശ്പിയാ || ൧൩൨ || 
ഭാഷാരൂപാ, ബൃഹത്ത്സനാ, ഭാവാഭാവ 
വിവര്ജിതാ | 
സു ാരാധ്യാ, ശുഭകരഷ, ത്ശാഭനാ സുലഭാഗതിൈഃ || 
൧൩൩ || 
രാജരാത്ജശവരഷ, രാജയദായിനഷ, രാജയവലലഭാ | 
രാജത്-കൃപാ, രാജപഷഠ നിത്വശിത നിജാശ്ശിതാൈഃ 
|| ൧൩൪ || 
രാജയലക്്മഷൈഃ, ത്കാശനാഥാ, ചതുരംഗ ബത്ലശവരഷ 
| 
സാശ്മാജയദായിനഷ, സതയസംധ്ാ, സാഗരത്മ ലാ || 
൧൩൫ || 
ദഷക്ിതാ, ഖദതയശമനഷ, സരവത്ലാക വശംകരഷ | 
സരവാര്ഥദാശ്തഷ, സാവിശ്തഷ, സച്ചിദാനംദ രൂപിണഷ 
|| ൧൩൬ || 
ത്ദശകാലാപരിച്ഛിന്നാ, സരവഗാ, സരവത്മാഹിനഷ | 
സരസവതഷ, ശാസ്ശ്തമയഷ, ഗുഹാംബാ, 
ഗുഹയരൂപിണഷ || ൧൩൭ || 
സത്രവാപാധ്ി വിനിര്മുരാ, സദാശിവ 
പതിശ്വതാ | 
സംശ്പദാത്യശവരഷ, സാധ്വഷ, ഗുരുമംഡല രൂപിണഷ 
|| ൧൩൮ || 
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കുത്ലാത്ത്ഷര്ണാ, ഭഗാരാധ്യാ, മായാ, മധ്ുമതഷ, 
മഹഷ | 
ഗണാംബാ, ഗുഹയകാരാധ്യാ, ത്കാമലാംഗഷ, 
ഗുരുശ്പിയാ || ൧൩൯ || 
സവതംശ്താ, സരവതംത്ശ്തശഷ, ദക്ിണാമൂര്തി 
രൂപിണഷ | 
സനകാദി സമാരാധ്യാ, ശിവഗ്ന്യാന ശ്പദായിനഷ || 
൧൪൦ || 
ചിത്കളാ,നംദകലികാ, ത്ശ്പമരൂപാ, ശ്പിയംകരഷ | 
നാമപാരായണ ശ്പഷതാ, നംദിവിദയാ, നത്ടശവരഷ || 
൧൪൧ || 
മിഥയാ ജഗദധ്ിഷ്ഠാനാ മുരിദാ, മുരിരൂപിണഷ 
| 
ലാസയശ്പിയാ, ലയകരഷ, ലജ്ജ്ാ, രംഭാദി വംദിതാ 
|| ൧൪൨ || 
ഭവദാവ സുധ്ാവൃഷ്ടിൈഃ, പാപാരണയ ദവാനലാ | 
ദൗര്ഭാഗയതൂല വാതൂലാ, ജരാധ്വാംത രവിശ്പഭാ 
|| ൧൪൩ || 
ഭാഗയാബ്ധിചംശ്ദികാ, ഭരചിത്ത്ത്കകി 
ഘനാഘനാ | 
ത്രാഗപരവത ദംത്ഭാളി, ര്മൃതയുദാരു കുഠാരികാ 
|| ൧൪൪ || 
മത്ഹശവരഷ, മഹാകാളഷ, മഹാശ്ഗാസാ, മഹാശനാ 
| 
അപര്ണാ, ചംഡികാ, ചംഡമുംഡാസുര 
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നിഷൂദിനഷ || ൧൪൫ || 
ക്രാക്രാത്മികാ, സരവത്ലാത്കശഷ, 
വിശവധ്ാരിണഷ | 
ശ്തിവര്ഗദാശ്തഷ, സുഭഗാ, ശ്തയംബകാ, 
ശ്തിഗുണാത്മികാ || ൧൪൬ || 
സവര്ഗാപവര്ഗദാ, ശുദ്ധാ, ജപാപുഷ്പ 
നിഭാകൃതിൈഃ | 
ഓത്ജാവതഷ, ദയുതിധ്രാ, യഗ്ന്യരൂപാ, ശ്പിയശ്വതാ 
|| ൧൪൭ || 
ദുരാരാധ്യാ, ദുരാദര്ഷാ, പാടലഷ കുസുമശ്പിയാ | 
മഹതഷ, ത്മരുനിലയാ, മംദാര കുസുമശ്പിയാ || 
൧൪൮ || 
വഷരാരാധ്യാ, വിരാശ്ഡൂപാ, വിരജാ, 
വിശവത്താമു ഷ | 
ശ്പതയശ്ഗൂപാ, പരാകാശാ, ശ്പാണദാ, 
ശ്പാണരൂപിണഷ || ൧൪൯ || 
മാര്താംഡ ഖഭരവാരാധ്യാ, മംശ്തിണഷ 
നയസ്തരാജയധ്ൂൈഃ | 
ശ്തിപുത്രശഷ, ജയത്ത്സനാ, നിസ്ഖശ്തഗുണയാ, 
പരാപരാ || ൧൫൦ || 
സതയഗ്ന്യാനാനംദരൂപാ, സാമരസയ പരായണാ | 
കപര്ദിനഷ, കലാമാലാ, കാമധ്ുക്,കാമരൂപിണഷ || 
൧൫൧ || 
കളാനിധ്ിൈഃ, കാവയകളാ, രസഗ്ന്യാ, രസത്ശവധ്ിൈഃ | 
പുഷ്ടാ, പുരാതനാ, പൂജയാ, പുഷ്കരാ, 

www.yo
us

igm
a.c

om



പുഷ്കത്രക്ണാ || ൧൫൨ || 
പരംത്ജയാതിൈഃ, പരംധ്ാമ, പരമാണുൈഃ, 
പരാത്പരാ | 
പാശഹസ്താ, പാശഹംശ്തഷ, പരമംശ്ത വിത്ഭദിനഷ 
|| ൧൫൩ || 
മൂര്താ,മൂര്താ,നിതയതൃപ്താ, മുനി മാനസ 
ഹംസികാ | 
സതയശ്വതാ, സതയരൂപാ, സരവാംതരയാമിനഷ, സതഷ 
|| ൧൫൪ || 
ശ്ബഹ്ാണഷ, ശ്ബഹ്ജനനഷ, ബഹുരൂപാ, 
ബുധ്ാര്ചിതാ | 
ശ്പസവിശ്തഷ, ശ്പചംഡാഗ്ന്യാ, ശ്പതിഷ്ഠാ, 
ശ്പകടാകൃതിൈഃ || ൧൫൫ || 
ശ്പാത്ണശവരഷ, ശ്പാണദാശ്തഷ, 
പംചാശത്-പഷഠരൂപിണഷ | 
വിശൃം ലാ, വിവിരസ്ഥാ, വഷരമാതാ, 
വിയത്ശ്പസൂൈഃ || ൧൫൬ || 
മുകുംദാ, മുരി നിലയാ, മൂലവിശ്ഗഹ രൂപിണഷ 
| 
ഭാവഗ്ന്യാ, ഭവത്രാഗഘ്നഷ ഭവചശ്ക ശ്പവര്തിനഷ 
|| ൧൫൭ || 
ഛംദസ്സാരാ, ശാസ്ശ്തസാരാ, മംശ്തസാരാ, 
തത്ലാദരഷ | 
ഉദാരകഷര്തി, രുദ്ദാമഖവഭവാ, വര്ണരൂപിണഷ || 
൧൫൮ || 
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ജന്മമൃതയു ജരാതപ്ത ജന വിശ്ശാംതി ദായിനഷ | 
സത്രവാപനിഷ ദുദ്ഘുഷ്ടാ, ശാംതയതഷത 
കളാത്മികാ || ൧൫൯ || 
ഗംഭഷരാ, ഗഗനാംതൈഃസ്ഥാ, ഗരവിതാ, 
ഗാനത്ലാലുപാ | 
കല്പനാരഹിതാ, കാഷ്ഠാ, കാംതാ, കാംതാര്ധ് 
വിശ്ഗഹാ || ൧൬൦ || 
കാരയകാരണ നിര്മുരാ, കാമത്കളി തരംഗിതാ | 
കനത്-കനകതാടംകാ, ലഷലാവിശ്ഗഹ ധ്ാരിണഷ || 
൧൬൧ || 
അജാക്യ വിനിര്മുരാ, മുഗ്ധ്ാ 
ക്ിശ്പശ്പസാദിനഷ | 
അംതര്മു  സമാരാധ്യാ, ബഹിര്മു  സുദുരലഭാ 
|| ൧൬൨ || 
ശ്തയഷ, ശ്തിവര്ഗ നിലയാ, ശ്തിസ്ഥാ, 
ശ്തിപുരമാലിനഷ | 
നിരാമയാ, നിരാലംബാ, സവാത്മാരാമാ, 
സുധ്ാസൃതിൈഃ || ൧൬൩ || 
സംസാരപംക നിര്മഗ്ന് സമുദ്ധരണ പംഡിതാ | 
യഗ്ന്യശ്പിയാ, യഗ്ന്യകര്ശ്തഷ, യജമാന സവരൂപിണഷ 
|| ൧൬൪ || 
ധ്ര്മാധ്ാരാ, ധ്നാധ്യക്ാ, ധ്നധ്ാനയ വിവര്ധ്ിനഷ 
| 
വിശ്പശ്പിയാ, വിശ്പരൂപാ, വിശവശ്ഭമണ കാരിണഷ 
|| ൧൬൫ || 
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വിശവശ്ഗാസാ, വിശ്ദുമാഭാ, ഖവഷ്ണവഷ, 
വിഷ്ണുരൂപിണഷ | 
അത്യാനി, ത്രയാനിനിലയാ, കൂടസ്ഥാ, 
കുലരൂപിണഷ || ൧൬൬ || 
വഷരത്ഗാഷ്ഠഷശ്പിയാ, വഷരാ, ഖനഷ്കര്മയാ, 
നാദരൂപിണഷ | 
വിഗ്ന്യാന കലനാ, കലയാ വിദഗ്ധ്ാ, 
ഖബംദവാസനാ || ൧൬൭ || 
തത്ത്വാധ്ികാ, തത്ത്വമയഷ, തത്ത്വമര്ഥ 
സവരൂപിണഷ | 
സാമഗാനശ്പിയാ, സൗമയാ, സദാശിവ കുടുംബിനഷ 
|| ൧൬൮ || 
സവയാപസവയ മാര്ഗസ്ഥാ, സരവാപദവി 
നിവാരിണഷ | 
സവസ്ഥാ, സവഭാവമധ്ുരാ, ധ്ഷരാ, ധ്ഷര സമര്ചിതാ 
|| ൧൬൯ || 
ഖചതനയാര്ഘയ സമാരാധ്യാ, ഖചതനയ 
കുസുമശ്പിയാ | 
സത്ദാദിതാ, സദാതുഷ്ടാ, തരുണാദിതയ പാടലാ || 
൧൭൦ || 
ദക്ിണാ, ദക്ിണാരാധ്യാ, ദരസ്ത്മര 
മു ാംബുജാ | 
കൗളിനഷ ത്കവലാ,നര്ഘയാ ഖകവലയ 
പദദായിനഷ || ൧൭൧ || 
സ്ത്താശ്തശ്പിയാ, സ്തുതിമതഷ, ശ്ശുതിസംസ്തുത 
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ഖവഭവാ | 
മനസവിനഷ, മാനവതഷ, മത്ഹശഷ, മംഗളാകൃതിൈഃ || 
൧൭൨ || 
വിശവമാതാ, ജഗദ്ധാശ്തഷ, വിശാലാക്ഷ, 
വിരാഗിണഷ| 
ശ്പഗല്ഭാ, പരത്മാദാരാ, പരാത്മാദാ, മത്നാമയഷ 
|| ൧൭൩ || 
ത്വയാമത്കശഷ, വിമാനസ്ഥാ, വശ്ജിണഷ, 
വാമത്കശവരഷ | 
പംചയഗ്ന്യശ്പിയാ, പംചത്ശ്പത മംചാധ്ിശായിനഷ 
|| ൧൭൪ || 
പംചമഷ, പംചഭൂത്തശഷ, പംച 
സംത് യാപചാരിണഷ | 
ശാശവതഷ, ശാശവഖതശവരയാ, ശര്മദാ, 
ശംഭുത്മാഹിനഷ || ൧൭൫ || 
ധ്രാ, ധ്രസുതാ, ധ്നയാ, ധ്ര്മിണഷ, ധ്ര്മവര്ധ്ിനഷ 
| 
ത്ലാകാതഷതാ, ഗുണാതഷതാ, സരവാതഷതാ, 
ശമാത്മികാ || ൧൭൬ || 
ബംധ്ൂക കുസുമ ശ്പ യാ, ബാലാ, 
ലഷലാവിത്നാദിനഷ | 
സുമംഗളഷ, സു കരഷ, സുത്വഷാഡയാ, 
സുവാസിനഷ || ൧൭൭ || 
സുവാസിനയര്ചനശ്പഷതാ, ത്ശാഭനാ, ശുദ്ധ 
മാനസാ | 
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ബിംദു തര്പണ സംതുഷ്ടാ, പൂരവജാ, 
ശ്തിപുരാംബികാ || ൧൭൮ || 
ദശമുശ്ദാ സമാരാധ്യാ, ശ്തിപുരാ ശ്ശഷവശംകരഷ | 
ഗ്ന്യാനമുശ്ദാ, ഗ്ന്യാനഗമയാ, ഗ്ന്യാനത്ഗ്ന്യയ 
സവരൂപിണഷ || ൧൭൯ || 
ത്യാനിമുശ്ദാ, ശ്തി ംത്ഡശഷ, ശ്തിഗുണാംബാ, 
ശ്തിത്കാണഗാ | 
അനഘാദ്ഭുത ചാരിശ്താ, വാംഛിതാര്ഥ 
ശ്പദായിനഷ || ൧൮൦ || 
അഭയാസാതി ശയഗ്ന്യാതാ, ഷഡധ്വാതഷത രൂപിണഷ 
| 
അവയാജ കരുണാമൂര്തി, രഗ്ന്യാനധ്വാംത 
ദഷപികാ || ൧൮൧ || 
ആബാലത്ഗാപ വിദിതാ, സരവാനുലലംഘയ 
ശാസനാ | 
ശ്ശഷ ചശ്കരാജനിലയാ, ശ്ശഷമശ്ത്ത്ിപുര സുംദരഷ || 
൧൮൨ || 
ശ്ശഷ ശിവാ, ശിവശഖരയകയ രൂപിണഷ, 
ലലിതാംബികാ | 
ഏവം ശ്ശഷലലിതാത്ദവയാ നാമ്നാം സാഹശ്സകം 
ജഗുൈഃ || ൧൮൩ || 
|| ഇതി ശ്ശഷ ശ്ബഹ്ാംഡപുരാത്ണ, ഉത്ത്ര ംത്ഡ, 
ശ്ശഷ ഹയശ്ഗഷവാഗസ്തയ സംവാത്ദ, 
ശ്ശഷലലിതാരഹസയനാമ ശ്ശഷ ലലിതാ രഹസയനാമ 
സാഹശ്സസ്ത്താശ്ത കഥനം നാമ ദവിതഷത്യാധ്യായൈഃ 

www.yo
us

igm
a.c

om



|| 

www.yo
us

igm
a.c

om




