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പാരായണം: എഴക്കാട് കൃഷ്ണദാസ സവാമി, പാലക്കാട് 

അസ്യ ശ്രീ ലളിതാ സ്ഹശ്സ് നാമ സ്താശ്തം മഹാമശ്രസ്യ
വരിനയാദി വാഗ്്ദവതാ ഋഷയ: അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദ:

ലളിതാ ഭട്ടാരികാ ്ദവതാ, ക എ ഈ ള ശ്ഹീം ബീജം
സ് ക ള ശ്ഹീം രക്തി, ഹ സ് ക ഹ ള ശ്ഹീം കീലകം.

മഹാ ശ്തിപുര സ്ുന്ദരീ ശ്പസ്ാദ സ്ിദ്ധ്യര്ത്്േ ജ്പ വിനി്യാഗ:

ധ്യാനം
സ്ിന്ദൂരാഅരുണ വിശ്ഗഹാം ശ്തി-നയനാം

മാണികയ മമൌലീ സഫുരത്
താരാ നായക ്രഖരാം സമിത മുഖിം

ആപീന വ്ഷാരുഹാം
പാണിഭയാo  അളിപൂര്ത്ണ രത്ന ചഷകം,

ര്ക്താത്പലം ബിശ്ഭതിം
മസ്ൌമയം രത്ന ഘഠസത രക്ത ചരണാം

ധ്യാ്യത് പരാം അംബികാം

ധ്യാ്യത് പത്മാസ്നസ്ാം വികസ്ിത വദനാം
പത്മ പശ്തായതാഷീം

്ഹമാഭാം പീത വസശ്താം കര കലിത ലസ്ത്
്ഹമ പത്മാം വരാഗീം

സ്ര്ത്വാ അലങ്കാരയുക്താം സ്തതം അഭയദാം
ഭക്തനശ്മാം ഭവാനീം

ശ്രീവിദയാം രാരമൂര്ത്്ീം സ്കല സ്ുരനുതാം
സ്ര്ത്വ സ്മ്പത് ശ്പദാശ്തീം

സ്-കുങ്കുമ വി്ലപനാം മളിക ചുമ്പി കസതൂരികാം
സ്-മന്ദ-ഹസ്ി്തഷണാം സ്-രര-ചാപ പാരാങ്കുരാം

അ്രഷ ജന ്മാഹിനീം അരുണ മാലയ ഭൂ്ഷാജ്ജ്വലാം
ജപാ കുസ്ുമ ഭാസ്ുരാം ജപ വിമധ്ൌ സമ്രദ് അംബികാം.

അരുണാം കരുണാ തരങ്കിതാഅഷീം
ശ്ധ്ുത പാരാങ്കുര പുഷ്പ ബാണ ചാപാം

അണിമാദി ഭിരാവൃതാം മയൂഖഖ
അഹം ഇ്തയവ വിഭാവ്യ മ്ഹരീം

ശ്രീ ലളിതാ സഹശ്സ നാമം



ഓം
ശ്രീ മാതാ ശ്രീ മഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത് സ്ിംഹാസ്്നഈരവരീ

ചിദഅഗ്നീ കുണ്ഡ സ്ംഭൂതാ ്ദവ കാരയ സ്മുദയത
ഉദയത് ഭാനു സ്ഹശ്സ്ാആഭാ ചതുര്ത് ബാഹു സ്മനവിതാ

രാഗ സ്വരൂപ പാരാഢ്യാ ്ശ്കാധ്ാ ആകാരാം-കു്രാഉജ്ജ്വലാ
മ്നാ രൂ്പഷു ്കാദണ്ഡ പഞ്ച തന്മാശ്ത സ്ായകാ
നിജാരുണ ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ത് ശ്ബഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലാ
ചമ്പകാ ്കാര പുന്നാഗ മസ്ൌഗന്ധിക ലസ്ത് കചാ
കുരുവിന്ദ മണി ്ശ്രണീ കനത് ്കാടീര മണ്ഡിത

അഷ്ടമീ ചശ്ന്ദ വിശ്ഭാജ ദളികസ്ല ്രാഭിത
മുഖ ചശ്ന്ദ കളങ്കാആഭ മൃഗ നാഭി വി്രഷക
വദന സമര മാംഗലയ ഗൃഹ ്താരണ ചിലലികാ
വശ്ക്ത ലഷ്മീ പരിവാഹ ചലന് മീനാഭ ്ലാചന
നവ ചമ്പക പുഷ്പാആഭ നാസ്ാ ദണ്ഡ വിരാജിത
താരാ കാരി തിരസകാരീ നാസ്ാആഭരണ ഭാസ്ുര
കദംബ മഞ്ജരീ ക്ലുപ്ത കര്ത്ണ പൂര മ്നാഹര

താടങ്ക യുഗളീ ഭൂത തപ്നാഡുപ മണ്ഡലാ
പദ്മ രാഗ രിലാ ദര്ത്ര പരിഭാവി  ക്പാല ഭൂ
നവ വിശ്ദുമ ബിംബ ശ്രീ നയക്കാരി രദന ച്ഛദ

രുദ്ധ് വിദയാ അങ്കുരാകാര ദവിജ പങ്ക്തി ദവ്യാഉജ്ജ്വലാ
കര്ത്പൂര വീടികാ്മാദ സ്മാകര്ത്ഷദ് ദിഗരര
നിജ സ്ലലാപ മാധ്ുര്ത്യ വിനിര്ത്ഭ-ത്സിത കച്ഛപീ
മന്ദസമിത ശ്പഭാപൂര മജ്ജ്ത് കാ്മര മാനസ്ാ
അനാകലിത സ്ാദൃരയ ചിബുക ശ്രീ വിരാജിതാ
കാ്മര ബദ്ധ് മാംഗലയ സ്ൂശ്ത ്രാഭിത കന്ധരാ

കനകാംഗദ ്കയൂര കമനീയ ഭുജാനവിത
രത്ന ഖശ്ഗ്വയ ചിരാക ്ലാല മുക്ത ഫലാനവിത
കാ്മരവര ്ശ്പമ രത്ന മണി ശ്പതിപണ സതനീ
നാഭയാലവാല ്രാമാളീ ലതാ ഫല കുച ദവയീ
ലഷയ ്രാമ ലതാ ധ്ാരത സ്മു്ന്നയ മദ്ധ്യമാ
സതന ഭാര ദളന് മദ്ധ്യ പട്ട ബന്ധ വലി ശ്തയാ

അരുണാരുണ മകൌസതുംഭ വസശ്താ ഭാസ്വത് കടീ തടീ
രത്ന കിങ്കിണിക രമയ രരന ദാമ ഭൂഷിതാ

കാ്മര ജ്ഞാത മസ്ൌഭാഗയ മാര്ത്ദ്വാരു ദവയാനവിതാ
മാണികയ മകുടാആകാര ജാനു ദവയ വിരാജിത

ഇശ്ന്ദ ്ഗാപ പരിഷിപ്ത സമര തുണാഭ ജംഘികാ
ഗൂഢ് ഗുല്ഫാ കൂര്ത്മ പൃഷ്ട ജയിഷ്ണു ശ്പപദാനവിതാ

നഖ ദീധ്ിതി സ്ംഛന്ന നമജ്ജ്ന ത്മാ ഗുണാ
പദദവയ ശ്പഭാജാല പരാകൃത സ്്രാരുഹാ

രിജ്ഞാന മണി മഞ്ജീര മണ്ഡിത ശ്രീ പദാംഅംബുജാ



മരാളീ മന്ദ ഗമനാ മഹാ ലാവണയ ്രവധ്ീ:
സ്ര്ത്വാഅരുണ അനവദയാഅംഗീ സ്ര്ത്വാആഭരണ ഭൂഷിതാ

രിവ കാ്മരവരാഅംഗസ്ാ രിവാ സ്വാധ്ീന വലലഭാ
സ്ു്മരു മധ്യ രൃoഗസ്ാ ശ്രീമന് നഗര നായികാ

ചിരാമണി ഗൃഹാരസ്ാ പഞ്ച ശ്ബഹ്മാസ്ന സ്ിതാ
മഹാ പദ്മാടവി സ്ംസ്ാ കദംബ വന വാസ്ിനീ
സ്ുധ്ാ സ്ാഗര മദ്ധ്യസ്ാ കാമാഷീ കാമ ദായിനീ

്ദവര്ത്ഷി ഗണ സ്ംഘാത സതുയമാനാത്മ ഖവഭവാ
ഭണ്ഡാഅസ്ുര വ്ധ്ാദയുക്ത രക്തി ്സ്നാ സ്മനവിതാ

സ്മ്പത്കരി സ്മാരൂഢ് സ്ിന്ധൂര ശ്വജ ്സ്വിതാ
അരവാആരൂഢ്ാ ധ്ിഷ്ടിതാഅരവ ്കാടി ്കാടിഭിരാഅവൃതാ

ചശ്ക രാജ രഥാആരൂഢ്ാ സ്ര്ത്വാആയുധ് പരിഷ്കൃത
്ഗയ ചശ്ക രഥാആരൂഢ് മശ്രിണീ പരി ്സ്വിതാ
കിരി ചശ്ക രഥാആരൂഢ് ദണ്ഡനാഥാ പുരസകൃതാ
ജവാലാ മാലിനി കാഷിപ്ത വഹ്നി ശ്പാകാര മദ്ധ്യഗാ
ഭണ്ഡ ഖസ്നയ വ്ധ്ാദയുക്ത രക്തി വിശ്കമ ഹര്ത്ഷിതാ

നിതയാ പരാശ്കമാ്ടാപ നിരീഷണ സ്മുത്സുകാ
ഭണ്ഡ പുശ്ത വ്ധ്ാദയുക്ത ബാലാ വിശ്കമ നന്ദിതാ
മശ്രിണയംബാ വിരചിത വിഷംഗ വധ് ്താഷിതാ
വിരുശ്ക ശ്പാണ ഹരണ വാരാഹീ വീര്യ്യ നന്ദിതാ
കാ്മരവരാ മുഖാ്ലാക കല്പിത ശ്രീ ഗ്ണരവരാ 
മഹാ ഗ്ണര നിര്ത്ഭിന്ന വിഘ്ന യശ്ര ശ്പഹര്ത്ഷിതാ

ഭണ്ഡാഅസ്ു്രശ്ന്ദ നിര്ത്മുക്ത രസശ്ത ശ്പതയസശ്ത വര്ത്ഷിണീ
കരാഅംഗുലി ന്ഖാഉല്പന്ന നാരായണ ദരാആകൃതി

മഹാ പാരുപതാഅസശ്ത അഗ്നി നിര്ത്ദഗ്ദ്ധ്ാ സ്ുര ഖസ്നികാ
കാ്മരവരാഅസശ്ത നിര്ത്ദഗ്ദ്ധ്ാ സ്ഭണ്ഡാ സ്ുര രൂനയകാ
ശ്ബ്ഹ്മാ്പശ്ന്ദ മ്ഹശ്ന്ദാദി ്ദവ സ്ംസതുത ഖവഭവാ
ഹര ്നശ്താഗ്നി സ്ംദഗ്ദ്ധ് കാമ സ്ഞ്ജീവന ഔഷധ്ി:
ശ്രീമദ് വാഗ്ഭവ കൂഖടക സ്വരൂപ മുഖ പങ്കജാ
കണ്ഠാധ്: കടി പര്ത്യര മദ്ധ്യ കൂട സ്വരൂപിണീ
രക്തി കൂഖടക താപന്ന കടയ്ധ്ാ ഭാഗ-ധ്ാരിണീ
മൂല മശ്രാത്മികാ മൂല കൂടശ്തയ ക്ളബരാ

കുളാ അമൃഖതക രസ്ികാ കുള സ്്ങ്കത പാലിനീ
കുലാംഗനാ കുലാര:സ്ാ മകൌളിനീ കുള്യാഗിനീ
അകുലാ സ്മയാര:സ്ാ സ്മയാആചാര തല്പരാ
മൂലാആധ്ാഖരക നിലയാ ശ്ബഹ്മ ശ്ഗന്ധി വി്ഭദിനീ
മണിപുരാരര്ത് ഉദിതാ വിഷ്ണു ശ്ഗന്ഥി വി്ഭദിനീ
ആജ്ഞാ ചശ്കാ അരരാളസ്ാ രുശ്ദശ്ഗന്ഥി വി്ഭദിനീ

സ്ഹശ്സ്ാഅംബുജാ ആരൂഢ്ാ സ്ുധ്ാ സ്ാരാഭി വര്ത്ഷിണീ
തടിലലതാ സ്മാ രുചി: ഷഡ് ച്ശ്കാഉപരി സ്ംസ്ിതാ



മഹാ സ്ക്തി: കുണ്ഡലിനീ ബിസ് തരു തനീയസ്ീ
ഭവാനീ ഭാവനാ ഗമയാ ഭവാആരണയ കുഠാരികാ
ഭശ്ദശ്പിയാ ഭശ്ദ മൂര്ത്്ിര്ത് ഭക്ത മസ്ൌഭാഗയ ദായിനീ
ഭക്ത ശ്പിയാ ഭക്തിഗമയാ ഭക്തിവരയാ ഭയാപഹാ

രാംഭവീ രാരദാആരാദ്ധ്യാ രര്ത്വാണീ രര്ത്മ ദായിനീ
രാങ്കരീ ശ്രീകരീ സ്ാദ്ധ്വീ രരചശ്ന്ദ നിഭാനനാ
രാ്താദരീ രാരിമതീ നിരാധ്ാരാ നിരഞ്ജനാ

നിര്ത്്ലലപാ നിര്ത്മലാ നിതയാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ
നിര്ത്ഗുണാ നിഷ്കളാ രാരാ നിഷ്കാമാ നിരുപപ്ലവാ
നിതയ മുക്താ നിര്ത്വികാരാ നിഷ്ശ്പപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ

നിതയ രുദ്ധ്ാ നിതയ ബുദ്ധ്ാ നിരവദയാ നിരരരാ
നിഷ്കാരണാ നിഷ്കളങ്കാ നിരുഉപാധ്ിര്ത് നിരീരവരാ

നീരാഗാ രാഗമഥനീ നിര്ത്മദാ മദനാരിനീ
നിശ്ചിരാ നിരഅഹങ്കാരാ നിര്ത്്മാഹാ ്മാഹ നാരിനീ

നിര്ത്മമാ മമതാഹശ്രീ നിഷ്പാപാ പാപ നാരിനീ
നിഷ്്ശ്കാധ്ാ ്ശ്കാധ്രമനി നിര്ത്്ലലാഭാ ്ലാഭനാരിനീ
നിസ്സംരയാ സ്ംരയഘ്നീ നിര്ത്ഭവാ ഭവനാരിനീ

നിര്ത്വികല്പാ നിരാബാധ്ാ നിര്ത്്ഭദാ ്ഭദനാരിനീ
നിര്ത്നാരാ മൃതയുമഥനീ നിഷ്ശ്കിയാ നിഷ്പരിശ്ഗഹാ
നിസതൂലാ നീലചികുരാ നിരഅപായാ നിരതയയാ
ദുര്ത്ലലഭാ ദുര്ത്ഗമാ ദുര്ത്ഗാ ദു:ഖഹശ്രീ സ്ുഖശ്പദാ
ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാചാര രമനീ ്ദാഷ വര്ത്ജ്ജ്ിതാ

സ്ര്ത്വജ്ഞാ സ്ാശ്ദകരുണാ സ്മാനാധ്ിക വര്ത്ജ്ജ്ിതാ
സ്ര്ത്വ രക്തിമയീ സ്ര്ത്വ-മംഗളാ സ്ദ്ഗതി ശ്പദാ
സ്ര്ത്്വരവരീ സ്ര്ത്വമയീ സ്ര്ത്വ മശ്ര സ്വരൂപിണീ
സ്ര്ത്വ യശ്രാത്മികാ സ്ര്ത്വ തശ്ര-രൂപാ മ്നാന്മനീ
മാ്ഹരവരീ മഹാ്ദവീ മഹാലഷ്മിര്ത് മൃഡശ്പിയാ
മഹാരൂപാ മഹാപൂജയാ മഹാ പാതക നാരിനീ
മഹാമായാ മഹാസ്തവാ മഹാരക്തിര്ത് മഹാരതി

മഹാ്ഭാഗാ മഖഹരവര്ത്യാ മഹാവീരയാ മഹാബലാ
മഹാ ബുദ്ധ്ിര്ത് മഹാ സ്ിദ്ധ്ിര്ത് മഹാ ്യാ്ഗരവ്രരവരീ

മഹാതശ്രാ മഹാമശ്രാ മഹായശ്രാ മഹാസ്നാ
മഹാ്യാഗ ശ്കമാആരാദ്ധ്യാ മഹാ ഖഭരവ പൂജിതാ
മ്ഹരവര മഹാകല്പ മഹാതാണ്ഡവ സ്ാഷിണീ
മഹാ കാ്മര മഹിഷീ മഹാ ശ്തിപുര സ്ുന്ദരീ
ചതു:ഷഷ്ടയ ഉപചാരാഢ്യാ ചതു:ഷഷ്ടി കലാമയീ

മഹാ ചതു ഷഷ്ടി ്കാടി ്യാഗിനീ ഗണ ്സ്വിതാ
മനുവിദയാ ചശ്ന്ദവിദയാ ചശ്ന്ദമണ്ഡല മദ്ധ്യഗാ

ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസ്ാ ചാരുചശ്ന്ദ കലാധ്രാ
ചരാചര ജഗന്നാധ്ാ ചശ്കരാജ നി്കതന



പാര്ത്വതീ പത്മ-നയനാ പത്മ-രാഗ സ്മശ്പഭാ
പഞ്ച ്ശ്പതാആസ്നാ ആസ്ീനാ പഞ്ച ശ്ബഹ്മ സ്വരൂപിണീ

ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാന ഘന രൂപിണീ
ധ്യാന ധ്യാതൃ ്ധ്യയ രൂപാ ധ്ര്ത്മാ അധ്ര്ത്മ വിവര്ത്ജ്ജ്ിതാ

വിരവരൂപാ ജാഗരീണീ സ്വപരീ ഖതജസ്ാത്മികാ
സ്ുപ്താ ശ്പാജ്ഞാത്മികാ തുര്ത്യാ സ്ര്ത്വാഅവസ്ാ വിവര്ത്ജ്ജ്ിതാ

സ്ൃഷ്ടി കര്ത്ശ്തീ ശ്ബഹ്മരൂപാ ്ഗാപ്ശ്തീ ്ഗാവിന്ദ രൂപിണീ
സ്ംഹാരിണീ രുശ്ദ രൂപാ തി്രാധ്ാനകരീ ഈരവരീ
സ്ദാരിവാ അനുശ്ഗഹദാ പഞ്ച കൃതയ പരായണാ

ഭാനുമണ്ഡല മദ്ധ്യസ്ാ ഖഭരവീ ഭഗമാലിനീ
പത്മാസ്നാ ഭഗവതീ പത്മനാഭ സ്്ഹാദരീ

ഉ്ന്മഷ നിമി്ഷാല്പന്ന വിപന്ന ഭുവനാവലി:
സ്ഹശ്സ് രീര്ത്ഷ വദനാ സ്ഹശ്സ്ാആഷീ സ്ഹശ്സ്-പാത്
ആ ശ്ബഹ്മ കീട ജനനീ വര്ത്ണാആശ്രമ വിധ്ായിനീ

നിജാആജ്ഞാ രൂപനിഗമാ പുണയാ അപുണയ ഫലശ്പഭാ
ശ്രുതി സ്ീമര സ്ിന്ദൂരീ കൃത പാദാബ്ജ ധ്ൂളികാ
സ്കലാആഗമ സ്്ന്ദാഹരൂക്തി സ്മ്പുട മമൌക്തികാ
പുരുഷാര്ത്േശ്പദാ പൂര്ത്ണാ ്ഭാഗിനീ ഭുവ്നരവരീ

അംബികാ അനാദി നിധ്നാ ഹരി ശ്ബ്ഹ്മശ്ന്ദ ്സ്വിതാ
നാരായണീ നാദരൂപാ നാമ രൂപ വിവര്ത്ജ്ജ്ിതാ

ശ്ഹീങ്കാരീ ശ്ഹീമതീ ഹൃദയാ ്ഹ്യാ-പാ്ദയ വര്ത്ജ്ജ്ിതാ
രാജ രാജാര്ത്ചിതാ രാജ്ഞീ രമയാ രാജീവ ്ലാചനാ
രജ്ഞനീ രമണീ രസ്യാ രണത് കിങ്കിണി ്മഖലാ
രമാ രാ്കന്ദു വദനാ രതിരൂപാ രതിശ്പിയാ
രഷാകരീ രാഷസ്അഗ്നീ രാമാ രമണ ലമ്പടാ

കാമയാ കാമ കലാരൂപാ കദംബ കുസ്ുമ ശ്പിയാ
കലയാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാരസ് സ്ാഗരാ

കലാവതീ കലാലാപാ കാരാ കാദംബരീ ശ്പിയാ
വരദാ വാമ നയനാ വാരുണീ മദവിഹവലാ

വിരവാധ്ികാ ്വദ ്വദയാ വിന്ധയാചല നിവാസ്ിനീ
വിധ്ാശ്തീ ്വദ ജനനീ വിഷ്ണുമായാ വിലാസ്ിനീ

്ഷശ്ത സ്വരൂപ ്ഷ്ശ്തരീ ്ഷശ്ത ്ഷശ്തജ്ഞ പാലിനീ
ഷയ വൃദ്ധ്ി വിനിര്ത്മുക്താ ്ഷശ്ത പാല സ്മര്ത്ചിതാ

വിജയാ വിമലാ വന്ദയാ വന്ദാരു ജന വത്സലാ
വാഗ് വാദിനീ വാമ്കരീ വഹ്നി മണ്ഡല വാസ്ിനീ
ഭക്തിമത് കല്പ ലതികാ പരുപാര വി്മാചിനീ

സ്ംഹൃതാ്രഷ പാഷണ്ഡാ സ്ദാചാര ശ്പവര്ത്്ികാ
താപശ്തയാഅഗ്നി സ്രപ്ത സ്മാഹ്ലാദന ചശ്ന്ദികാ
തരുണീ താപസ്ാആരാദ്ധ്യാ തനുമദ്ധ്യാ ത്മാപഹാ

ചിതി തത് പദ ലഷയാര്ത്ോ ചിദ് ഏക രസ് രൂപിണീ



സ്ാത്മാനന്ദലവി ഭൂത ശ്ബഹ്മാദയാനന്ദ സ്രതി:
പരാ ശ്പതയക് ചിതിരൂപാ പരയരീ പര്ദവതാ
മദ്ധ്യമാ ഖവഖരീ രൂപാ ഭക്ത മാനസ് ഹംസ്ികാ

കാ്മരവര ശ്പാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ       
രൃoഗാരാ രസ് സമ്പൂര്ത്ണാ ജയാ ജാലന്ധര സ്ിതാ
ഓഡയാണ പീഠ നിലയാ ബിന്ദു മണ്ഡല വാസ്ിനീ

ര്ഹായാഗ ശ്കമാആരാദ്ധ്യാ രഹസ തര്ത്പണ തര്ത്പിതാ
സ്ദയ: ശ്പസ്ാദിനീ വി/സ്വ-സ്ാഷിണീ സ്ാഷി വര്ത്ജ്ജ്ിതാ
ഷഡംഗ ്ദവതാ യുക്താ ഷാട്ഗുണയ പരിപൂരിതാ
നിതയ-ക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിവാണ സ്ുഖദായിനീ

നിതയ ്ഷാഡ രികാരൂപാ ശ്രീകണ്ഠാര്ത്ദ്ധ് രരീരിണീ
ശ്പഭാവതി ശ്പഭാ-രൂപാ ശ്പസ്ിദ്ധ്ാ പര്മരവരീ 

മൂല ശ്പകൃതി അവയക്താ വയക്താ അവയക്ത സ്വരൂപിണീ 
വയാപിനീ വിവിധ്ാആകാരാ വിദയാ അവിദയാ സ്വരൂപിണീ

മഹാ കാ്മര നയന കുമുദാഹ്ലാദ മകൌമുദീ 
ഭക്ത-ഹാര്ത്ദ ത്മാ-്ഭദ ഭാനുമത് ഭാനു സ്രതി: 

രിവ-ദൂതീ രിവാആരാദ്ധ്യാ രിവ-മൂര്ത്്ി രിവങ്കരീ
രിവശ്പിയാ രിവപരാ രി്ഷ്ടഷ്ടാ രിഷ്ടപൂജിതാ 

അശ്പ്മയാ സ്വശ്പകാരാ മ്നാ വാചാം അ്ഗാചരാ 
ചിദ്രക്തി ്ചതനാ രൂപാ ജഡരക്തി ജഡാത്മികാ 

ഗായശ്തീ വയാഹൃതി സ്ന്ധയാ ദവിജ വൃന്ദ നി്ഷവിതാ 
തതവാആസ്നാ തത്-തവമ്-അയീ പഞ്ച ്കാരാഅരരസ്ിതാ

നിസ്സീമ മഹിമാ നിതയ മയൌവനാ മദരാലിനീ 
മദ ഘൂര്ത്ണിത രക്താഅഷീ മദ പാടല ഗണ്ഡഭൂ
ചന്ദന ശ്ദവ ദിഗ്ദ്ധ്ാംഗീ ചാ്മ്പയ കുസ്ുമ-ശ്പിയാ 
കുരലാ ്കാമളാആകാരാ കുരുകുലലാ കു്ലരവരീ

കുല കുണ്ഡാലയാ മകൌള മാര്ത്ഗ തല്പര ്സ്വിതാ 
കുമാര ഗണ നാഥാംബാ തുഷ്ടി:പുഷ്ടിര്ത്-മതി-ധ്ൃതി: 

രാരി: സ്വസതിമതീ കാരിര്ത് നന്ദിനീ വിഘ്ന നാരിനീ 
്ത്ജാവതീ ശ്തിനയനാ ്ലാലാഷീ കാമരൂപിണീ 
മാലിനീ ഹംസ്ിനീ മാതാ മലയാചല വാസ്ിനീ 
സ്ുമുഖീ നളിനീ സ്ുശ്ഭു ്രാഭനാ സ്ുരനായികാ 

കാള-കണ്ഠീ കാരിമതീ ്ഷാഭിണീ സ്ൂഷ്മ രൂപിണീ 
വ്ശ്ജരവരീ വാമ്ദവീ വ്യാവസോ വിവര്ത്ജ്ജ്ിതാ 
ദി്ദ്ധ്രവരീ സ്ിദ്ധ് വിദയാ സ്ിദ്ധ് മാതാ യരസ്വിനീ     
വിരുദ്ധ്ി ചശ്ക നിലയാ രക്തവര്ത്ണാ ശ്തി്ലാചനാ 
ഖടവാംഗാആദി ശ്പഹരണാ വദഖനക സ്മനവിതാ
പായസ്ാന്നശ്പിയാ തവക്സ്ാ പരു്ലാക ഭയങ്കരീ 
അമൃതാദി മഹാരക്തി സ്ംവൃതാ ഡാകിനീരവരീ 
അനാഹതാ-അബ്ജ നിലയാ രയാമാഭാ വദന-ദവയാ



ദം്ശ്ഷ്ടാഉജ്ജ്വലാ അഷ-മാലാആദി-ധ്രാ രുധ്ിര സ്ംസ്ിതാ
കാളരാതയാആദി രമക്തൌഘ-വൃതാ സനിഗ്മദ്ധ്ൌദന ശ്പിയാ

മഹാ വീ്രശ്ന്ദ വരദാ രാകിണയാംബാ സ്വരൂപിണീ 
മണിപുരാഅബ്ജ നിലയാ വദനശ്തയ സ്ംയുതാ

വശ്ജാദികാ യു്ധ്ാ്പതാ ഡാമര്യ്യാഭിര്ത് അവൃതാ 
രക്തവര്ത്ണാ മാംസ്നിഷ്ടാ ഗൂഡാ-അന്ന ശ്പീത-മാനസ്ാ
സ്മസത ഭക്ത സ്ുഖദാ ലാകിനയംഅംബാ സ്വരൂപിണീ
സ്വാധ്ിഷ്ഠാനാം ബുജഗതാ ചതുര്ത്-വശ്ക്ത മ്നാഹരാ 

രൂലാദയാആയുധ് സ്മ്പന്നാ പീതവര്ത്ണാ അതി ഗര്ത്വിതാ
്മ്ദാ നിഷ്ഠാ മധ്ുശ്പീതാ ബന്ദിനയാആദി സ്മനവിതാ
ദദ്ധ്യഅന്നാ സ്ക്ത ഹൃദയാ കാകിനീ രൂപ ധ്ാരിണീ

മൂലാധ്ാരാംഅംബുജാ-ആരൂഢ്ാ പഞ്ച വശ്ക്താ അസ്ി സേിതാ
അങ്കുരാആദി ശ്പഹരണാ വരദാആദി നി്ഷവിതാ

മുദ്മഗൌദനാ സ്ക്ത ചി്ാ സ്ാകിനയംഅംബാ സ്വരൂപിണീ
ആജ്ഞാ ചശ്കാംബ്ജ നിലയാ രുക്ലവര്ത്ണാ ഷഡാആനനാ
മജ്ജ്ാ സ്ംസ്ാ ഹംസ്വതീ മുഖയ രക്തി സ്മനവിതാ 
ഹരിശ്ദാഅഖന്നക രസ്ികാ ഹാകിനീ രൂപ ധ്ാരിണീ
സ്ഹശ്സ് ദള പത്മസ്ാ സ്ര്ത്വ വര്ത്്ണാഉപ ്രാഭിതാ
സ്ര്ത്വാആയുധ് ധ്രാ രുക്ല സ്ംസ്ിതാ സ്ര്ത്വ്താ മുഖീ
സ്ര്ത്മവൌദന ശ്പീതചി്ാ യാകിനയംഅംബാ സ്വരൂപിണീ

സ്വാഹാ സ്വധ്ാ അമതി ്മധ്ാ ശ്രുതി സമൃതിര്ത് അനു്മാ
പുണയ-കീര്ത്്ി: പുണയ-ലഭയാ പുണയ-ശ്രവണ കീര്ത്്നാ 
പു്ലാമജാ അര്ത്ചിതാ ബന്ധ്മാചിനീ ബര്ത്ബരാളകാ 
വിമര്ത്ര രൂപിണീ വിദയാ വിയദാദി ജഗത്-ശ്പസ്ൂ: 
സ്ര്ത്വ വയാധ്ി ശ്പരമനീ സ്ര്ത്വ മൃതയു നിവാരണീ 
അശ്ഗഗണയാ അചിരയ-രൂപാ കലി കല്മഷ നാരിനീ 
കാതയായിനീ കാല-ഹശ്രീ കമലാഷ നി്ഷവിതാ 

താംബൂല പൂരിത-മുഖീ ദാഡിമീ കുസ്ുമ-ശ്പഭാ       
മൃഗാഷീ ്മാഹിനീ മുഖയാ മൃഡാനീ മിശ്ത രൂപിണീ 
നിതയ തൃപ്താ ഭക്ത-നിധ്ിര്ത് നിയശ്രീ നിഖി്ലരവരീ 
ഖമശ്തയാദി വാസ്നാ ലഭയാ മഹാ ശ്പളയ സ്ാഷിണീ 
പരാരക്തി പരാ നിഷ്ഠാ ശ്പജ്ഞാന ഘന രൂപിണീ  
മാധ്വീ പാനാലസ്ാ മ്ാ മാതൃകാ വര്ത്ണ രൂപിണീ 
മഹാ ഖകലാസ് നിലയാ മൃണാള മൃദു-്ദാര്ത്-ലതാ 
മഹനീയാ ദയാ മൂര്ത്്ീ മഹാ സ്ാശ്മാജയ-രാലിനീ 

ആത്മവിദയാ മഹാ വിദയാ ശ്രീവിദയാ കാമ-്സ്വിതാ 
ശ്രീ ്ഷാഡരാഅഷരീ വിദയാ ശ്തികൂടാ കാമ-്കാടികാ

കടാഷ കിങ്കിരീ ഭൂത കമലാ ്കാടി ്സ്വിതാ 
രിര:സ്ിതാ ചശ്ന്ദ-നിഭാ ഫാല്സ്-ഇശ്ന്ദ-ധ്നു:ശ്പഭാ

ഹൃദയസ്ാ രവി-ശ്പഖയാ ശ്തി്കാണാഅരര ദീപികാ



ദാഷായണീ ഖദതയഹശ്രീ ദഷ-യജ്ഞ-വിനാരിനീ 
ദരാ-അ്ന്ദാളിത ദീര്ത്ഘാഷീ ദര ഹാ്സ്ാ-ഉജ്ജ്വല ന്മുഖീ

ഗുരു-മൂര്ത്്ി ഗുണനിധ്ി ്ഗാമാതാ ഗുഹ-ജന്മ-ഭൂ: 
്ദ്വരീ ദണ്ഡ-നീതിസ്ാ ദഹരാകാര രൂപിണീ 
ശ്പതിപന്-മുഖയ-രാകാര തിഥി മണ്ഡല പൂജിതാ 

കലാത്മികാ കലാനാഥാ കാവയാ-ആലാപ വി്നാദിനീ
സ്-ചാമര രമാ വാണീ സ്വയ ദഷിണ ്സ്വിതാ 
ആദിരക്തി അ്മയാ-ആത്മാ പരമാ പാവനാകൃതി:
അ്നക ്കാടി ശ്ബഹ്മാണ്ഡ ജനനീ ദിവയ വിശ്ഗഹ  

ക്ലിങ്കാരീ ്കവലാ ഗുഹയാ ഖകവലയ പദ-ദായിനീ    
ശ്തിപുരാ ശ്തി-ജഗദ്-വന്ദയാ ശ്തിമൂര്ത്്ി ശ്തിദ്ര-ഈരവരീ
ശ്തയഅഷരീ ്കവലാ ഗുഹയാ ഖകവലയ പദ ദായിനീ
ഉമാ ഖര്ലശ്ന്ദ തനയാ മഗൌരീ ഗന്ധര്ത്വ ്സ്വിതാ  

വിരവ-ഗര്ത്ഭാ സ്ു-അര്ത്ണ-ഗര്ത്ഭാ അവരദാ വാഗ്-അധ്ീരവരീ
ധ്യാനഗമയാ അശ്പി-്ചദയാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാന വിശ്ഗഹാ 
സ്ര്ത്വ ്വദാരാ സ്ം്വദയാ സ്തയാനന്ദ സ്വരൂപിണീ 

്ലാപാമുശ്ദാഅര്ത്ചിതാ ലീലാ-ക്ലിപ്ത ശ്ബഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലാ
അദൃരയാ ദൃരയ-രഹിതാ വിജ്ഞാശ്തീ ്വദയ വര്ത്ജ്ജ്ിതാ 
്യാഗിനീ ്യാഗദാ ്യാഗയാ ്യാഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ 
ഇച്ഛാരക്തി ജ്ഞാനരക്തി ശ്കിയാരക്തി സ്വരൂപിണീ 

സ്ര്ത്വാധ്ാരാ സ്ു-ശ്പതിഷ്ഠാ സ്ദ്-അസ്ദ് രൂപധ്ാരിണീ  
അഷ്ടമൂര്ത്്ി അജാ-ഖജശ്തീ ്ലാക യാശ്താ വിധ്ായിനീ 
ഏകാകിനീ ഭൂമ-രൂപാ നിര്ത്-ഖദവതാ ഖദവത വര്ത്ജ്ജ്ിതാ 
അന്നദാ വസ്ുദാ വൃദ്ധ്ാ ശ്ബഹ്മാ-ആഖത്മകയ-സ്വരൂപിണീ
ബൃഹതീ ശ്ബാഹ്മണീ ശ്ബാഹ്മീ ശ്ബഹ്മാനന്ദാ ബലി-ശ്പിയാ 

ഭാഷാ-രൂപാ ബൃഹത് ്സ്നാ ഭാവാ-അഭാവ-വിവര്ത്ജ്ജ്ിതാ
സ്ുഖാആരാദ്ധ്യാ രുഭകരീ ്രാഭനാ സ്ുലഭാഗതി:

രാജ-രാ്ജരവരീ രാജയദായിനീ രാജയവലലഭാ 
രാജത്കൃപാ രാജപീഠ നി്വരിത നിജാശ്രിതാ 

രാജയലഷ്മി: ്കാരനാഥാ ചതുര്ത്-അംഗ ബ്ലരവരീ 
സ്ാശ്മാജയ-ദായിനീ സ്തയസ്ന്ധാ സ്ാഗര-്മഖലാ 

ദീഷിതാ ഖദതയ-രമനീ സ്ര്ത്വ-്ലാക വരങ്കരീ    
സ്ര്ത്വാര്ത്േ-ദാശ്തീ സ്ാവിശ്തീ സ്ചിദാനന്ദ-രൂപിണീ 
്ദര-കാലാ പരിചിന്നാ സ്ര്ത്വഗാ സ്ര്ത്വ-്മാഹിനീ 

സ്രസ്വതീ രാസശ്തമയീ ഗുഹാംആംബാ ഗുഹയ-രൂപിണീ
സ്ര്ത്്വാ ഉപാധ്ി വിനിര്ത്മുക്താ സ്ദാരിവ പതിശ്വതാ 
സ്ശ്മ്പദാ്യ-ഈരവരീ സ്ാദ്ധ്വീ ഗുരു മണ്ഡല-രൂപിണീ 

കു്ലാ-ഉ്ീര്ത്ണാ ഭഗാആരാദ്ധ്യാ മായാ മധ്ുമതീ മഹീ
ഗണാംബാ ഗുഹയകാആരാദ്ധ്യാ ്കാമളാംഗീ ഗുരുശ്പിയാ
സ്വതശ്രാ സ്ര്ത്വ-ത്ശ്രരീ ദഷിണാമൂര്ത്്ി-രൂപിണീ 



സ്നകാആദി സ്മാആരാദ്ധ്യാ രിവ-ജ്ഞാന ശ്പദായിനീ
ചിത്കലാ ആനന്ദ കലികാ ്ശ്പമരൂപാ ശ്പിയങ്കരീ 

നാമ പാരായണ-ശ്പീതാ നന്ദിവിദയാ ന്ടരവരീ       
മിഥയാ ജഗദഅധ്ിഷ്ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തി രൂപിണീ
ലസ്യശ്പിയാ ലയകരീ ലജ്ജ്ാ രംഭാആദി വന്ദിതാ
ഭവ-ദാവ സ്ുധ്ാ-വൃഷ്ടീ: പാപാആരണയ ദവാനലാ

മദൌര്ത്ഭാഗയ തൂല വാതൂലാ ജരാ-ദ്ധ്വാര രവി ശ്പഭാ 
ഭാഗയാബ്ധി ചശ്ന്ദികാ ഭക്ത-ചി്ാ ്കകീ ഘനാ-ഘനാ  
്രാഗ പര്ത്വത ദം്ഭാളിര്ത് മൃതയുദാരു കുഠാരികാ 
മ്ഹരവരീ മഹാകാളീ മഹാ-ശ്ഗാസ്ാ മഹാരനാ 

അപര്ത്ണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡ മുണ്ഡാഅസ്ുര നിഷൂദിനീ
ഷരാ-അഷരാ-ആത്മികാ സ്ര്ത്വ ്ലാ്കരീ വിരവധ്ാരിണീ
ശ്തി-വര്ത്ഗ-ധ്ാശ്തീ സ്ുഭഗാ ശ്തയംബകാ ശ്തിഗുണാത്മികാ 
സ്വര്ത്ഗാപ വര്ത്ഗദാ രുദ്ധ്ാ ജപാ പുഷ്പ നിഭാകൃതി:  

ഓ്ജാവതീ ദയുതിധ്രാ യജ്ഞരൂപാ ശ്പിയശ്വതാ 
ദുരാആരാദ്ധ്യാ ദുരാധ്ര്ത്ഷാ പാടലീ കുസ്ുമ-ശ്പിയാ

മഹതീ ്മരു-നിലയാ മന്ദാര കുസ്ുമ-ശ്പിയാ 
വീരാആരാദ്ധ്യാ വിരാഡ്-രൂപാ വിരജാ വിരവ്താ-മുഖീ
ശ്പതയഗ്-രൂപാ പരാകാരാ ശ്പാണദാ ശ്പാണ-രൂപിണീ 

മാര്ത്്ാണ്ഡ ഖഭരവാആരാദ്ധ്യാ മശ്രിണീ നയസത-രാജയ-ധ്ൂ:
ശ്തിപു്രരീ ജയത്-്സ്നാ നിസ-ഖശ്തര്ത്-ഗുണയാ പരാ-അപരാ

സ്തയ ജ്ഞാനാനന്ദ-രൂപാ സ്ാമരസ്യ പരായണാ
കപര്ത്ദിനീ കലാമാലാ കാമധ്ുക് കാമരൂപിണീ 
കലാനിധ്ി: കാവയകലാ രസ്ജ്ഞാ രസ്്രവധ്ി: 

പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജയാ പുഷ്കരാ പുഷ്ക്രഷണാ 
പരം്ജയാതി: പരംധ്ാമ പരമാണു: പരാത്പരാ 
പാരഹസതാ പാരഹശ്രീ പര-മശ്ര-വി്ഭദിനീ

മൂര്ത്്ാ അമൂര്ത്്ാ അനിതയ തൃപ്താ മുനി-മാനസ് ഹംസ്ികാ
സ്തയശ്വതാ സ്തയരൂപാ സ്ര്ത്വാഅരര്ത്യാമിണീ സ്തീ
ശ്ബഹ്മാണീ ശ്ബഹ്മ ജനനീ ബഹു-രൂപാ ബുധ്ാഅര്ത്ചിതാ
ശ്പസ്വശ്തീ ശ്പചണ്ഡാ ആജ്ഞാ ശ്പതിഷ്ടാ ശ്പകടാകൃതി: 
ശ്പാ്ണരവരീ ശ്പാണദാശ്തീ പഞ്ചാരത് പീഠ രൂപിണീ 

വിശ്രുംഖലാ വിവിക്തസ്ാ വീരമാതാ വിയത് ശ്പസ് :ു 
മുകുന്ദാ മുക്തി നിലയാ മൂല-വിശ്ഗഹ-രൂപിണീ 

ഭാവജ്ഞാ ഭവ ്രാഗഘ്നീ ഭവചശ്ക ശ്പവര്ത്്ിനീ 
ഛന്ദസ്സാരാ രാസശ്തസ്ാരാ മശ്രസ്ാരാ ത്ലാദരീ 

ഉദാര കീര്ത്്ിര്ത് ഉദാമ ഖവഭവാ വര്ത്ണ-രൂപിണീ 
ജന്മ മൃതയു ജരാ തപ്ത ജന വിശ്രാരി ദായിനീ 

സ്ര്ത്്വാ-ഉപനിഷദ്-ഉദ്ഘുഷ്ടാ രാരയാഅതീത കലാത്മികാ
ഗംഭീരാ ഗഗനാരസ്ാ ഗര്ത്വിതാ ഗാന ്ലാലുപാ 



കല്പനാ രഹിതാ കാഷ്ഠാ അകാരാ കാരാര്ത്ദ്ധ് വിശ്ഗഹാ 
കാര്യ്യ കാരണ നിര്ത്മുക്താ കാമ ്കളി തരംഗിതാ 

കനത് കനക താടങ്കാ ലീലാ വിശ്ഗഹ ധ്ാരിണീ 
അജാ ഷയ വിനിര്ത്-മുക്താ മുഗ്ദ്ധ്ാ ഷിശ്പ-ശ്പസ്ാദിനീ 

അരര്ത്മുഖ സ്മാരാദ്ധ്യാ ബഹിര്ത്മുഖ സ്ുദര്ത്ലലഭാ 
ശ്തയീ ശ്തിവര്ത്ഗ നിലയാ ശ്തിസ്ാ ശ്തിപുര മാലിനീ 
നിരാമയാ നിരാലംബാ സ്വാത്മാരാമാ സ്ുധ്ാസ്ൃതി: 
സ്ംസ്ാര പങ്ക നിര്ത്മഗ്ന സ്മുദ്ധ്രണ പണ്ഡിതാ 
യജ്ഞശ്പിയാ യജ്ഞകര്ത്ശ്തീ യജമാന സ്വരൂപിണീ 

ധ്ര്ത്മാആധ്ാരാ ധ്നാഅദ്ധ്യഷാ ധ്ന ധ്ാനയ വിവര്ത്ദ്ധ്ിനീ
വിശ്പശ്പിയാ വിശ്പരൂപാ വിരവ ശ്ഭമണ കാരിണീ 

വിരവശ്ഗാസ്ാ വിശ്ദുമാഭാ ഖവഷ്ണവീ വിഷ്ണു രൂപിണീ 
അ്യാനിര്ത് ്യാനി നിലയാ കൂടസ്ാ കുല രൂപിണീ 

വീര്ഗാഷ്ടി ശ്പിയാ വീരാ ഖനഷ്കര്ത്മയാ നാദരൂപിണീ 
വിജ്ഞാന കലനാ കലയാ വിദഗ്ദ്ധ്ാ ഖബന്ദ വാസ്നാ  
ത്വാധ്ികാ ത്വമയീ തത്-തവം-അര്ത്േ സ്വരൂപിണീ 
സ്ാമഗാനശ്പിയാ മസ്ൌമയാ സ്ദാരിവ കുടുംബിനീ 

സ്വയാപ സ്വയ മാര്ത്ഗസ്ാ സ്ര്ത്വാആപദ് വിനിവാരിണീ 
സ്വസ്ാ സ്വഭാവ മധ്ുരാ ധ്ീരാ ധ്ീര സ്മര്ത്ചിതാ 

ഖചതനയാഘയ സ്മാരാദ്ധ്യാ ഖചതനയ കുസ്ുമ-ശ്പിയാ 
സ്്ദാദിതാ സ്ദാതുഷ്ടാ തരുണാ-ആദിതയ-പാടലാ

ദഷിണാ അദഷിണാആരാദ്ധ്യാ ദര-സ്മര മുഖാംഅബുജാ
മകൌലിനീ ്കവലാ അനര്ത്ഘയ ഖകവലയ പദ ദായിനീ 

സ്താശ്തശ്പിയാ സതുതിമതീ ശ്രുതി സ്ംസതുത ഖവഭവാ 
മനസ്വിനീ മാനവതീ മ്ഹരീ മംഗളാകൃതി: 

വിരവമാതാ ജഗദ്-ധ്ാശ്തീ വിരാലാഷീ വിരാഗിണീ 
ശ്പഗത്ഭാ പര്മാദാരാ പരാ്മാദാ മ്നാമയീ 

്വയാമ്കരീ വിമാനസ്ാ വശ്ജണീ വാമ്കരവരീ 
പഞ്ച-യജ്ഞശ്പിയാ പഞ്ച ്ശ്പത മഞ്ചാധ്ി രായിനീ 
പഞ്ചമീ പഞ്ചശ്ഭ്തരീ പഞ്ച സ്ം്ഖയാ-ഉപചാരിണീ

രാരവതീ രാരവഖതരവര്ത്യാ രര്ത്മദാ രംഭു ്മാഹിനീ 
ധ്രാ ധ്ര-സ്ുതാ ധ്നയാ ധ്ര്ത്മിണീ ധ്ര്ത്മ-വര്ത്ദ്ധ്ിനീ 

്ലാകാഅതീതാ ഗുണാഅതീതാ സ്ര്ത്വാഅതീതാ രമാത്മികാ
ബന്ധൂക കുസ്ുമ ശ്പഖയാ ബാലാ ലീലാ വി്നാദിനീ 
സ്ുമംഗലീ സ്ുഖകരീ സ്ു്വഷാഢ്യാ സ്ു-വാസ്ിനീ 

സ്ുവാസ്ിനയ അര്ത്ചന ശ്പീതാ ്രാഭനാ രുദ്ധ് മാനസ്ാ
ബിന്ദു തര്ത്പണ സ്രുഷ്ടാ പൂര്ത്വജാ ശ്തിപുരാംഅംബികാ

ദര മുശ്ദാ സ്മാരാദ്ധ്യാ ശ്തിപുരാശ്രീ വരങ്കരീ 
ജ്ഞാനമുശ്ദാ ജ്ഞാനഗമയാ ജ്ഞാന ്ജ്ഞയ സ്വരൂപിണീ 

്യാനിമുശ്ദാ ശ്തിഖ്ണ്ഡരീ ശ്തിഗുണാ അംബാ ശ്തി്കാണഗാ 



അനഘാ അത്ഭുത ചാരിശ്താ വാഞ്ഛിതാര്ത്േ ശ്പദായിനീ 
അഭയാസ്ാതിരയ ജ്ഞാതാ ഷ്ഡദ്ധ്വാഅതീത രൂപിണീ

അവയാജ കരുണാ മൂര്ത്്ി അജ്ഞാന-ദ്ധ്വാര ദീപികാ 
ആബാല ്ഗാപ വിദിതാ സ്ര്ത്വാന്-ഉലലംഘയ രാസ്നാ 

ശ്രീ ചശ്ക രാജ നിലയാ ശ്രീമത് ശ്തിപുര സ്ുന്ദരീ 
ശ്രീ രിവാ രിവ-രഖക്തകയ രൂപിണീ ലളിതാംഅംബികാ
ഏവം ശ്രീ ലളിതാ ്ദവയാ നാമ്നാം സ്ാഹശ്സ്കം ജഗു:

ശ്രീ ലളിതാ സ്ഹശ്സ് നാമ സ്താശ്തം സ്മാപ്തം 
ശ്രീ മഹാ ്ദഖവയ നമ:

മാതുര്ത് ്മ മധ്ു ഖകടഭഘ്നി
മഹിഷ ശ്പാണ അപഹാ്രാദയ്മ 

്ഹലാ നിര്ത്മിത ധ്ൂശ്മ ്ലാചന വ്ധ്
്ഹ ചണ്ഡ മുണ്ഡാര്ത്ദിനി 

നി്േഷീ കൃത രക്ത ബീജ ദനു്ജ
നി്തയ നിരുംഭാപ്ഹ

രുംഭ ധ്വംസ്ിനീ സ്ംഹരാരു ദുരിതം
ദുര്ത്്ഗ നമസ്ത അംബി്ക
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