
ശീ	ദുര്ഗാ	സഹ സ	നാമ	സ്േതാ തമ്

||	അഥ	ശീ	ദുര്ഗാ	സഹസനാമസ്േതാതമ്	||

നാരദ	ഉവാച	-	
കുമാര	ഗുണഗംഭീര	േദവേസനാപേത	പേഭാ	|	
സര ാഭീഷ്ട പദം	പുംസാം	സര പാപപണാശനമ്	||	1||	

ഗുഹ ാദ്ഗുഹ തരം	സ്േതാതം	ഭ ിവര്ധകമംജസാ	|	
മംഗലം	ഗഹപീഡാദിശാംതിദം	വ ുമര്ഹസി	||	2||	

സ്കംദ	ഉവാച	-	
ശൃണു	നാരദ	േദവര്േഷ	േലാകാനു ഗഹകാമ യാ	|	
യത്പൃ സി	പരം	പുണ ം	തേ 	വ ാമി	െകൗതുകാത്	||	3||	

മാതാ	േമ	േലാകജനനീ	ഹിമവ ഗസ മാത്	|	
േമനായാം	ബ വാദിന ാം	പാദുര്ഭൂതാ	ഹരപിയാ	||	4||	

മഹതാ	തപസാഽഽരാധ 	ശംകരം	േലാകശംകരമ്	|	
സ േമവ	വ ഭം	േഭേജ	കേലവ	ഹി	കലാനിധിമ്	||	5||	

നഗാനാമധിരാജസ്തു	ഹിമവാന്	വിരഹാതുരഃ	|	
സസുതായാഃ	പരി ീേണ	വസിഷ്േഠന	പേബാധിതഃ	||	6||	

തിേലാകജനനീ	േസയം	പസ ാ	തയി	പുണതഃ	|	
പാദുര്ഭൂതാ	സുതാേത ന	തദ ിേയാഗം	ശുഭം	ത ജ	||	7||	

ബഹുരൂപാ	ച	ദുര്േഗയം	ബഹുനാമ്നീ	സനാതനീ	|	
സനാതനസ 	ജായാ	സാ	പുതീേമാഹം	ത ജാധുനാ	||	8||	

ഇതി	പേബാധിതഃ	ൈശലഃ	താം	തുഷ്ടാവ	പരാം	ശിവാമ്	|	
തദാ	പസ ാ	സാ	ദുര്ഗാ	പിതരം	പാഹ	നംദിനീ	||	9||	

മത് പസാദാത്പരം	സ്േതാതം	ഹൃദേയ	പതിഭാസതാമ്	|	
േതന	നാമ്നാം	സഹേസണ	പൂജയന്	കാമമാപ്നുഹി	||	10||	

ഇത ു ാംതര്ഹിതായാം	തു	ഹൃദേയ	സ്ഫുരിതം	തദാ	|	
നാമ്നാം	സഹസം	ദുര്ഗായാഃ	പൃ േത	േമ	യദു വാന്	||	11||	

മംഗലാനാം	മംഗലം	തദ്	ദുര്ഗാനാമ	സഹസകമ്	|	
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സര ാഭീഷ്ട പദാം	പുംസാം	ബവീമ ഖിലകാമദമ്	||	12||	

ദുര്ഗാേദവീ	സമാഖ ാതാ	ഹിമവാനൃഷിരുച േത	|	
ഛംേദാനുഷ്ടുപ്	ജേപാ	േദവ ാഃ	പീതേയ	കിയേത	സദാ	||	13||	

അസ 	ശീദുര്ഗാസ്േതാതമഹാമംതസ 	|	ഹിമവാന്	ഋഷിഃ	|	അനുഷ്ടുപ്	ഛംദഃ	|	
ദുര്ഗാഭഗവതീ	േദവതാ	|	ശീദുര്ഗാ പസാദസി ര്േഥ	ജേപ	വിനിേയാഗഃ	|	|

ശീഭഗവൈത 	ദുര്ഗാൈയ	നമഃ	|	

േദവീധ ാനമ്	
ഓം	ഹീം	കാലാ ഭാഭാം	കടാൈ രരികുലഭയദാം	െമൗലിബേ ംദുേരഖാം	
ശംഖം	ചകം	കൃപാണം	തിശിഖമപി	കൈരരുദ ഹംതീം	തിേനതാമ്	|	
സിംഹസ്കംധാധിരൂഢാം	തിഭുവനമഖിലം	േതജസാ	പൂരയംതീം	
ധ ാേയദ്	ദുര്ഗാം	ജയാഖ ാം	തിദശപരിവൃതാം	േസവിതാം	സി ികാൈമഃ	||	

ശീ	ജയദുര്ഗാൈയ	നമഃ	|	

ഓം	ശിവാേഥാമാ	രമാ	ശ ിരനംതാ	നിഷ്കലാഽമലാ	|	
ശാംതാ	മാേഹശ രീ	നിത ാ	ശാശ താ	പരമാ	 മാ	||	1||	

അചിംത ാ	േകവലാനംതാ	ശിവാ ാ	പരമാ ികാ	|	
അനാദിരവ യാ	ശു ാ	സര ാ	സര ഗാഽചലാ	||	2||	

ഏകാേനകവിഭാഗ ാ	മായാതീതാ	സുനിര്മലാ	|	
മഹാമാേഹശ രീ	സത ാ	മഹാേദവീ	നിരംജനാ	||	3||	

കാഷ്ഠാ	സര ാംതര ാഽപി	ചി ി ാ തിലാലിതാ	|	
സര ാ	സര ാ ികാ	വിശ ാ	േജ ാതീരൂപാ രാമൃതാ	||	4||	

ശാംതാ	പതിഷ്ഠാ	സേര ശാ	നിവൃ ിരമൃതപദാ	|
േവ ാമമൂര്തിേര ാമസം ാ	േവ ാമധാരാഽച ുതാഽതുലാ	||	5||

അനാദിനിധനാഽേമാഘാ	കാരണാ കലാകുലാ	|	
ഋതു പഥമജാഽനാഭിരമൃതാ സമാശയാ	||	6||	

പാേണശ രപിയാ	നമ ാ	മഹാമഹിഷഘാതിനീ	|	
പാേണശ രീ	പാണരൂപാ	പധാനപുരുേഷശ രീ	||	7||	

സര ശ ികലാഽകാമാ	മഹിേഷഷ്ടവിനാശിനീ	|	
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സര കാര നിയംതീ	ച	സര ഭൂേതശ േരശ രീ	||	8||	

അംഗദാദിധരാ	ൈചവ	തഥാ	മുകുടധാരിണീ	|	
സനാതനീ	മഹാനംദാഽഽകാശേയാനിസ്തേഥച േത	||	9||	

ചിത് പകാശസ രൂപാ	ച	മഹാേയാേഗശ േരശ രീ	|	
മഹാമായാ	സദുഷ്പാരാ	മൂല പകൃതിരീശികാ	||	10||	

സംസാരേയാനിഃ	സകലാ	സര ശ ിസമുദ്ഭവാ	|	
സംസാരപാരാ	ദുര ാരാ	ദുര്നിരീ ാ	ദുരാസദാ	||	11||	

പാണശ ി 	േസവ ാ	ച	േയാഗിനീ	പരമാകലാ	|	
മഹാവിഭൂതിര്ദുര്ദര്ശാ	മൂല പകൃതിസംഭവാ	||	12||	

അനാദ നംതവിഭവാ	പരാര്ഥാ	പുരുഷാരണിഃ	|	
സര്ഗ ിത ംതകൃൈ വ	സുദുര ാച ാ	ദുരത യാ	||	13||	

ശബ്ദഗമ ാ	ശബ്ദമായാ	ശബ്ദാഖ ാനംദവി ഗഹാ	|	
പധാനപുരുഷാതീതാ	പധാനപുരുഷാ ികാ	||	14||	

പുരാണീ	ചി യാ	പുംസാമിഷ്ടദാ	പുഷ്ടിരൂപിണീ	|	
പൂതാംതര ാ	കൂട ാ	മഹാപുരുഷസം ിതാ	||	15||	

ജ മൃത ുജരാതീതാ	സര ശ ിസ രൂപിണീ	|	
വാംഛാപദാഽനവ ി പധാനാനു പേവശിനീ	||	16||	

േ ത ാഽചിംത ശ ിസ്തു	േ പാച േതഽവ ല ണാ	|	
മലാപവര്ജിതാഽഽനാദിമായാ	തിതയത ികാ	||	17||	

പീതി 	പകൃതിൈ വ	ഗുഹാവാസാ	തേഥാച േത	|	
മഹാമായാ	നേഗാത്പ ാ	താമസീ	ച	ധുവാ	തഥാ	||	18||	

വ ാഽവ ാ ികാ	കൃഷ്ണാ	ര ാ	ശു ാ	ഹകാരണാ	|	
േ പാച േത	കാര ജനനീ	നിത പസവധര്മിണീ	||	19||	

സര്ഗ പലയമു ാ	ച	സൃഷ്ടി ിത ംതധര്മിണീ	|	
ബ ഗര്ഭാ	ചതുര ിംശസ രൂപാ	പദ്മവാസിനീ	||	20||	

അച ുതാ ാദികാ	വിദ ുദ്ബ േയാനിര്മഹാലയാ	|	
മഹാല ്മീ	സമുദ്ഭാവഭാവിതാ ാമേഹശ രീ	||	21||	

മഹാവിമാനമധ ാ	മഹാനി ദാ	സെകൗതുകാ	|	
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സര ാര്ഥധാരിണീ	സൂ ്മാ	ഹവി ാ	പരമാര്ഥദാ	||	22||	

അനംതരൂപാഽനംതാര്ഥാ	തഥാ	പുരുഷേമാഹിനീ	|	
അേനകാേനകഹസ്താ	ച	കാലതയവിവര്ജിതാ	||	23||	

ബ ജ ാ	ഹരപീതാ	മതിര്ബ ശിവാ ികാ	|	
ബേ ശവിഷ്ണുസംപൂജ ാ	ബ ാഖ ാ	ബ സം ിതാ	||	24||	

വ ാ	പഥമജാ	ബാ ീ	മഹാരാതീഃ	പകീര്തിതാ	|	
ാനസ രൂപാ	ൈവരാഗ രൂപാ	ൈഹശ ര രൂപിണീ	||	25||	

ധര്മാ ികാ	ബ മൂര്തിഃ	പതിശുതപുമര്ഥികാ	|	
അപാംേയാനിഃ	സയംഭൂതാ	മാനസീ	ത സംഭവാ	||	26||	

ഈശരസ 	പിയാ	േ പാ ാ	ശംകരാര്ധശരീരിണീ	|	
ഭവാനീ	ൈചവ	രു ദാണീ	മഹാല ്മീസ്തഥാഽംബികാ	||	27||	

മേഹശ രസമുത്പ ാ	ഭു ിമു ി	പദായിനീ	|	
സേര ശ രീ	സര വംദ ാ	നിത മു ാ	സുമാനസാ	||	28||	

മേഹംേ ദാേപം ദനമിതാ	ശാംകരീശാനുവര്തിനീ	|	
ഈശരാര്ധാസനഗതാ	മാേഹശ രപതി വതാ	||	29||	

സംസാരേശാഷിണീ	ൈചവ	പാര തീ	ഹിമവ ുതാ	|	
പരമാനംദദാതീ	ച	ഗുണാഗ ാ	േയാഗദാ	തഥാ	||	30||	

ാനമൂര്തി 	സാവിതീ	ല ്മീഃ	ശീഃ	കമലാ	തഥാ	|	
അനംതഗുണഗംഭീരാ	ഹ ുേരാനീലമണി പഭാ	||	31||	

സേരാജനിലയാ	ഗംഗാ	േയാഗിേധ യാഽസുരാര്ദിനീ	|	
സരസതീ	സര വിദ ാ	ജഗേ ഷ്ഠാ	സുമംഗലാ	||	32||	

വാഗ്േദവീ	വരദാ	വര ാ	കീര്തിഃ	സര ാര്ഥസാധികാ	|	
വാഗീശ രീ	ബ വിദ ാ	മഹാവിദ ാ	സുേശാഭനാ	||	33||	

ഗാഹ വിദ ാ	േവദവിദ ാ	ധര്മവിദ ാഽഽ ഭാവിതാ	|	
സ ാഹാ	വിശ ംഭരാ	സി ിഃ	സാധ ാ	േമധാ	ധൃതിഃ	കൃതിഃ	||	34||	

സുനീതിഃ	സംകൃതിൈ വ	കീര്തിതാ	നരവാഹിനീ	|	
പൂജാവിഭാവിനീ	െസൗമ ാ	േഭാഗ ഭാഗ്	േഭാഗദായിനീ	||	35||	

േശാഭാവതീ	ശാംകരീ	ച	േലാലാ	മാലാവിഭൂഷിതാ	|	
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പരേമഷ്ഠി പിയാ	ൈചവ	തിേലാകീസുംദരീ	മാതാ	||	36||	

നംദാ	സംധ ാ	കാമധാതീ	മഹാേദവീ	സുസാ ികാ	|	
മഹാമഹിഷദര്പഘ്നീ	പദ്മമാലാഽഘഹാരിണീ	||	37||	

വിചി തമുകുടാ	രാമാ	കാമദാതാ	പകീര്തിതാ	|	
പിതാംബരധരാ	ദിവ വിഭൂഷണ	വിഭൂഷിതാ	||	38||	

ദിവ ാഖ ാ	േസാമവദനാ	ജഗ ംസൃഷ്ടിവര്ജിതാ	|	
നിര ം താ	യംതവാഹ ാ	നംദിനീ	രു ദകാലികാ	||	39||	

ആദിത വര്ണാ	െകൗമാരീ	മയൂരവരവാഹിനീ	|	
പദ്മാസനഗതാ	െഗൗരീ	മഹാകാലീ	സുരാര്ചിതാ	||	40||	

അദിതിര്നിയതാ	െരൗ ദീ	പദ്മഗര്ഭാ	വിവാഹനാ	|	
വിരൂപാ ാ	േകശിവാഹാ	ഗുഹാപുരനിവാസിനീ	||	41||	

മഹാഫലാഽനവദ ാംഗീ	കാമരൂപാ	സരിദ രാ	|	
ഭാസ ദൂപാ	മു ിദാ തീ	പണതേ ശഭംജനാ	||	42||	

െകൗശികീ	േഗാമിനീ	രാതിസ് തിദശാരിവിനാശിനീ	|	
ബഹുരൂപാ	സുരൂപാ	ച	വിരൂപാ	രൂപവര്ജിതാ	||	43||	

ഭ ാര്തിശമനാ	ഭവ ാ	ഭവഭാവവിനാശിനീ	|	
സര ാനപരീതാംഗീ	സര ാസുരവിമര്ദികാ	||	44||	

പികസ നീ	സാമഗീതാ	ഭവാംകനിലയാ	പിയാ	|	
ദീ ാ	വിദ ാധരീ	ദീപ്താ	മേഹം ദാഹിതപാതിനീ	||	45||	

സര േദവമയാ	ദ ാ	സമു ദാംതരവാസിനീ	|	
അകലംകാ	നിരാധാരാ	നിതസി ാ	നിരാമയാ	||	46||	

കാമേധനുബൃഹദ്ഗര്ഭാ	ധീമതീ	െമൗനനാശിനീ	|	
നിഃസംക ാ	നിരാതംകാ	വിനയാ	വിനയപദാ	||	47||	

ജ ാലാമാലാ	സഹസാഢ ാ	േദവേദവീ	മേനാമയാ	|	
സുഭഗാ	സുവിശു ാ	ച	വസുേദവസമുദ്ഭവാ	||	48||	

മേഹംേ ദാേപം ദഭഗിനീ	ഭ ിഗമ ാ	പരാവരാ	|	
ാനേ യാ	പരാതീതാ	േവദാംതവിഷയാ	മതിഃ	||	49||	

ദ ിണാ	ദാഹികാ	ദഹ ാ	സര ഭൂതഹൃദി ിതാ	|	
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േയാഗമായാ	വിഭാഗ ാ	മഹാേമാഹാ	ഗരീയസീ	||	50||	

സംധ ാ	സരസമുദ്ഭൂതാ	ബ വൃ ാശിയാദിതിഃ	|	
ബീജാംകുരസമുദ്ഭൂതാ	മഹാശ ിര്മഹാമതിഃ	||	51||	

ഖ ാതിഃ	പ ാവതീ	സം ാ	മഹാേഭാഗീം ദശായിനീ	|	
ഹീംകൃതിഃ	ശംകരീ	ശാംതിര്ഗംധര ഗണേസവിതാ	||	52||	

ൈവശ ാനരീ	മഹാശൂലാ	േദവേസനാ	ഭവപിയാ	|	
മഹാരാതീ	പരാനംദാ	ശചീ	ദുഃസ പ്നനാശിനീ	||	53||	

ഈഡ ാ	ജയാ	ജഗ ാതീ	ദുര ിേ യാ	സുരൂപിണീ	|	
ഗുഹാംബികാ	ഗേണാത്പ ാ	മഹാപീഠാ	മരു ുതാ	||	54||	

ഹവ വാഹാ	ഭവാനംദാ	ജഗേദ ാനിഃ	പകീര്തിതാ	|	
ജഗ ാതാ	ജഗ ൃത ുര്ജരാതീതാ	ച	ബു ിദാ	||	55||	

സി ിദാ തീ	ര ഗര്ഭാ	ര ഗര്ഭാ ശയാ	പരാ	|	
ൈദതഹംതീ	േസ ഷ്ടദാ തീ	മംഗൈലകസുവി ഗഹാ	||	56||	

പുരുഷാംതര്ഗതാ	ൈചവ	സമാധി ാ	തപസ ിനീ	|	
ദിവി ിതാ	തിേണതാ	ച	സേര ം ദിയമനാധൃതിഃ	||	57||	

സര ഭൂതഹൃദി ാ	ച	തഥാ	സംസാരതാരിണീ	|	
േവദ ാ	ബ വിേവദ ാ	ച	മഹാലീലാ	പകീര്തിതാ	||	58||	

ബാ ണിബൃഹതീ	ബാ ീ	ബ ഭൂതാഽഘഹാരിണീ	|	
ഹിര യീ	മഹാദാതീ	സംസാരപരിവര്തികാ	||	59||	

സുമാലിനീ	സുരൂപാ	ച	ഭാസ ിനീ	ധാരിണീ	തഥാ	|	
ഉ ൂലിനീ	സരസഭാ	സര പത യസാ ിണീ	||	60||	

സുെസൗമ ാ	ചം ദവദനാ	താംഡവാസ മാനസാ	|	
സ ശു ികരീ	ശു ാ	മലതയവിനാശിനീ	||	61||	

ജഗ ് തയീ	ജഗ ൂര്തിസ് തിമൂര്തിരമൃതാശയാ	|	
വിമാന ാ	വിേശാകാ	ച	േശാകനാശിന നാഹതാ	||	62||	

േഹമകുംഡലിനീ	കാലീ	പദ്മവാസാ	സനാതനീ	|	
സദാകീര്തിഃ	സര ഭൂതശയാ	േദവീ	സതാം പിയാ	||	63||	

ബ മൂര്തികലാ	ൈചവ	കൃ ികാ	കംജമാലിനീ	|	
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േവ ാമേകശാ	കിയാശ ിരി ാശ ിഃ	പരാഗതിഃ	||	64||	

േ ാഭികാ	ഖംഡികാേഭദ ാ	േഭദാേഭദവിവര്ജിതാ	|	
അഭി ാ	ഭി സം ാനാ	വശിനീ	വംശധാരിണീ	||	65||	

ഗുഹ ശ ിര്ഗുഹ ത ാ	സര ദാ	സര േതാമുഖീ	|	
ഭഗിനീ	ച	നിരാധാരാ	നിരാഹാരാ	പകീര്തിതാ	||	66||	

നിരംകുശപേദാദ്ഭൂതാ	ചകഹസ്താ	വിേശാധികാ	|	
സഗ ിണീ	പദ്മസംേഭദകാരിണീ	പരികീര്തിതാ	||	67||	

പരാവരവിധാന ാ	മഹാപുരുഷപൂര ജാ	|	
പരാവര ാ	വിദ ാ	ച	വിദ ു ിഹ ാ	ജിതാശയാ	||	68||	

വിദ ാമയീ	സഹസാ ീ	സഹസവദനാ ജാ	|	
സഹസരശ്മിഃസത ാ	മേഹശ രപദാശയാ	||	69||	

ജ ാലിനീ	സ യാ	വ ാപ്താ	ചി യാ	പദ്മേഭദികാ	|	
മഹാശയാ	മഹാമംതാ	മഹാേദവമേനാരമാ	||	70||	

േവ ാമല ്മീഃ	സിംഹരഥാ	േചകിതാനാഽമിത പഭാ	|	
വിേശ ശ രീ	ഭഗവതീ	സകലാ	കാലഹാരിണീ	||	71||	

സര േവദ ാ	സര ഭ ദാ	ഗുഹ ാ	ദൂഢാ	ഗുഹാരണീ	|	
പലയാ	േയാഗധാതീ	ച	ഗംഗാ	വിേശ ശ രീ	തഥാ	||	72||	

കാമദാ	കനകാ	കാംതാ	കംജഗര്ഭ പഭാ	തഥാ	|	
പുണ ദാ	കാലേകശാ	ച	േഭാ ് തീ	പുഷ്കരിണീ	തഥാ	||	73||	

സുേരശ രീ	ഭൂതിദാ തീ	ഭൂതിഭൂഷാ	പകീര്തിതാ	|	
പംചബ സമുത്പ ാ	പരമാര്ഥാഽര്ഥവി ഗഹാ	||	74||	

വര്േണാദയാ	ഭാനുമൂര്തിര ാഗ ിേ യാ	മേനാജവാ	|	
മേനാഹരാ	മേഹാരസ്കാ	താമസീ	േവദരൂപിണീ	||	75||	

േവദശ ിേര ദമാതാ	േവദവിദ ാ പകാശിനീ	|	
േയാേഗശ േരശ രീ	മായാ	മഹാശ ിര്മഹാമയീ	||	76||	

വിശ ാംതഃ ാ	വിയ ൂര്തിര്ഭാര്ഗവീ	സുരസുംദരീ	|	
സുരഭിര്നംദിനീ	വിദ ാ	നംദേഗാപതനൂദ്ഭവാ	||	77||	

ഭാരതീ	പരമാനംദാ	പരാവരവിേഭദികാ	|	
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സര പഹരേണാേപതാ	കാമ ാ	കാേമശ േരശ രീ	||	78||	

അനംതാനംദവിഭവാ	ഹൃേ ഖാ	കനകപഭാ	|	
കൂഷ്മാംഡാ	ധനര ാഢ ാ	സുഗംധാ	ഗംധദായിനീ	||	79||	

തിവി കമപേദാദ്ഭൂതാ	ചതുരാസ ാ	ശിേവാദയാ	|	
സുദുര്ലഭാ	ധനാധ ാ	ധന ാ	പിംഗലേലാചനാ	||	80||	

ശാംതാ	പഭാസ രൂപാ	ച	പംകജായതേലാചനാ	|	
ഇം ദാ ീ	ഹൃദയാംതഃ ാ	ശിവാ	മാതാ	ച	സത്കിയാ	||	81||	

ഗിരിജാ	ച	സുഗൂഢാ	ച	നിത പുഷ്ടാ	നിരംതരാ	|	
ദുര്ഗാ	കാത ായനീ	ചംഡീ	ചം ദികാ	കാംതവി ഗഹാ	||	82||	

ഹിരണ വര്ണാ	ജഗതീ	ജഗദ ംതപവര്തികാ	|	
മംദരാ ദിനിവാസാ	ച	ശാരദാ	സ ര്ണമാലിനീ	||	83||	

ര മാലാ	ര ഗര്ഭാ	വ ുഷ്ടിര ിശ പമാഥിനീ	|	
പദ്മാനംദാ	പദ്മനിഭാ	നിത പുഷ്ടാ	കൃേതാദ്ഭവാ	||	84||	

നാരായണീ	ദുഷ്ടശി ാ	സൂര മാതാ	വൃഷപിയാ	|	
മേഹം ദഭഗിനീ	സത ാ	സത ഭാഷാ	സുേകാമലാ	||	85||	

വാമാ	ച	പംചതപസാം	വരദാതീ	പകീര്തിതാ	|	
വാച വര്േണശ രീ	വിദ ാ	ദുര്ജയാ	ദുരതി കമാ	||	86||	

കാലരാതിര്മഹാേവഗാ	വീരഭ ദ പിയാ	ഹിതാ	|	
ഭ ദകാലീ	ജഗ ാതാ	ഭ ാനാം	ഭ ദദായിനീ	||	87||	

കരാലാ	പിംഗലാകാരാ	കാമേഭ ീ	മഹാമനാഃ	|	
യശസ ിനീ	യേശാദാ	ച	ഷഡധ പരിവര്തികാ	||	88||	

ശംഖിനീ	പദ്മിനീ	സംഖ ാ	സാംഖ േയാഗപവര്തികാ	|	
ൈചതാദിര രാരൂഢാ	ജഗ ംപൂരണീം ദജാ	||	89||	

ശുംഭഘ്നീ	േഖചരാരാധ ാ	കംബുഗീവാ	ബലീഡിതാ	|	
ഖഗാരൂഢാ	മൈഹശ ര ാ	സുപദ്മനിലയാ	തഥാ	||	90||	

വിര ാ	ഗരുഡ ാ	ച	ജഗതീഹൃദ്ഗുഹാശയാ	|	
ശുംഭാദിമഥനാ	ഭ ഹൃദ്ഗഹ രനിവാസിനീ	||	91||	

ജഗ ് തയാരണീ	സി സംക ാ	കാമദാ	തഥാ	|	
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സര വി ാനദാതീ	ചാന കല്മഷഹാരിണീ	||	92||	

സകേലാപനിഷദ്ഗമ ാ	ദുഷ്ടദുഷ്േ പ സ മാ	|	
സദ ൃതാ	േലാകസംവ ാപ്താ	തുഷ്ടിഃ	പുഷ്ടിഃ	കിയാവതീ	||	93||	

വിശ ാമേരശ രീ	ൈചവ	ഭു ിമു ി പദായിനീ	|	
ശിവാധൃതാ	േലാഹിതാ ീ	സര്പമാലാവിഭൂഷണാ	||	94||	

നിരാനംദാ	തിശൂലാസിധനുര്ബാണാദിധാരിണീ	|	
അേശഷേധ യമൂര്തി 	േദവതാനാം	ച	േദവതാ	||	95||	

വരാംബികാ	ഗിേരഃ	പുതീ	നിശുംഭവിനിപാതിനീ	|	
സുവര്ണാ	സ ര്ണലസിതാഽനംതവര്ണാ	സദാധൃതാ	||	96||	

ശാംകരീ	ശാംതഹൃദയാ	അേഹാരാതവിധായികാ	|	
വിശ േഗാപ് തീ	ഗൂഢരൂപാ	ഗുണപൂര്ണാ	ച	ഗാര്ഗ ജാ	||	97||	

െഗൗരീ	ശാകംഭരീ	സതസംധാ	സംധ ാതയീധൃതാ	|	
സര പാപവിനിര്മു ാ	സരബംധവിവര്ജിതാ	||	98||	

സാംഖ േയാഗസമാഖ ാതാ	അപേമയാ	മുനീഡിതാ	|	
വിശു സുകുേലാദ്ഭൂതാ	ബിംദുനാദസമാദൃതാ	||	99||	

ശംഭുവാമാംകഗാ	ൈചവ	ശശിതുല നിഭാനനാ	|	
വനമാലാവിരാജംതീ	അനംതശയനാദൃതാ	||	100||	

നരനാരായേണാദ്ഭൂതാ	നാരസിംഹീ	പകീര്തിതാ	|	
ൈദത പമാഥിനീ	ശംഖചകപദ്മഗദാധരാ	||	101||	

സംകര്ഷണസമുത്പ ാ	അംബികാ	സ നാശയാ	|	
സുവൃതാ	സുംദരീ	ൈചവ	ധര്മകാമാര്ഥദായിനീ	||	102||	

േമാ ദാ	ഭ ിനിലയാ	പുരാണപുരുഷാദൃതാ	|	
മഹാവിഭൂതിദാഽഽരാധ ാ	സേരാജനിലയാഽസമാ	||	103||	

അഷ്ടാദശഭുജാഽനാദിര്നീേലാത്പലദലാ ിണീ	|	
സര ശ ിസമാരൂഢാ	ധര്മാധര്മവിവര്ജിതാ	||	104||	

ൈവരാഗ ാനനിരതാ	നിരാേലാകാ	നിരിം ദിയാ	|	
വിചി തഗഹനാധാരാ	ശാശ ത ാനവാസിനീ	||	105||	

ാേനശ രീ	പീതേചലാ	േവദേവദാംഗപാരഗാ	|	
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മനസ ിനീ	മന ുമാതാ	മഹാമന ുസമുദ്ഭവാ	||	106||	

അമന ുരമൃതാസ ാദാ	പുരംദരപരിഷ്ടുതാ	|	
അേശാച ാ	ഭി വിഷയാ	ഹിരണ രജതപിയാ	||	107||	

ഹിരണ ജനനീ	ഭീമാ	േഹമാഭരണഭൂഷിതാ	|	
വി ഭാജമാനാ	ദുര്േ യാ	േജ ാതിഷ്േടാമഫലപദാ	||	108||	

മഹാനി ദാസമുത്പ ിരനി ദാ	സത േദവതാ	|	
ദീര്ഘാ	കകുദ്മിനീ	പിംഗജടാധാരാ	മേനാ ധീഃ	||	109||	

മഹാശയാ	രേമാത്പ ാ	തമഃപാേര	പതിഷ്ഠിതാ	|	
തിത മാതാ	തിവിധാ	സുസൂ ്മാ	പദ്മസംശയാ	||	110||	

ശാംത തീതകലാഽതീതവികാരാ	േശ തേചലികാ	|	
ചിതമായാ	ശിവ ാനസ രൂപാ	ൈദത മാഥിനീ	||	111||	

കാശ പീ	കാലസര്പാഭേവണികാ	ശാസ് തേയാനികാ	|	
തയീമൂര്തിഃ	കിയാമൂര്തി തുര ര്ഗാ	ച	ദര്ശിനീ	||	112||	

നാരായണീ	നേരാത്പ ാ	െകൗമുദീ	കാംതിധാരിണീ	|	
െകൗശികീ	ലലിതാ	ലീലാ	പരാവരവിഭാവിനീ	||	113||	

വേരണ ാഽദ്ഭുതമഹാ ാ	വഡവാ	വാമേലാചനാ	|	
സുഭ ദാ	േചതനാരാധ ാ	ശാംതിദാ	ശാംതിവര്ധിനീ	||	114||

ജയാദിശ ിജനനീ	ശ ിചകപവര്തികാ	|	
തിശ ിജനനീ	ജന ാ	ഷട്സൂതപരിവര്ണിതാ	||	115||	

സുെധൗതകര്മണാഽഽരാധ ാ	യുഗാംതദഹനാ ികാ	|	
സംകര്ഷിണീ	ജഗ ാതീ	കാമേയാനിഃ	കിരീടിനീ	||	116||	

ഐംദീ	ൈതേലാക നമിതാ	ൈവഷ്ണവീ	പരേമശ രീ	|	
പദ ുമ്നജനനീ	ബിംബസേമാഷ്ഠീ	പദ്മേലാചനാ	||	117||	

മേദാത്കടാ	ഹംസഗതിഃ	പചംഡാ	ചംഡവികമാ	|	
വൃഷാധീശാ	പരാ ാ	ച	വിംധ ാ	പര തവാസിനീ	||	118||	

ഹിമവേ രുനിലയാ	ൈകലാസപുരവാസിനീ	|	
ചാണൂരഹംതീ	നീതി ാ	കാമരൂപാ	തയീതനുഃ	||	119||	

വതസ്നാതാ	ധര്മശീലാ	സിംഹാസനനിവാസിനീ	|	
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വീരഭ ദാദൃതാ	വീരാ	മഹാകാലസമുദ്ഭവാ	||	120||	

വിദ ാധരാര്ചിതാ	സി സാധ ാരാധിതപാദുകാ	|	
ശ ാ ികാ	പാവനീ	ച	േമാഹിനീ	അചലാ ികാ	||	121||	

മഹാദ്ഭുതാ	വാരിജാ ീ	സിംഹവാഹനഗാമിനീ	|	
മനീഷിണീ	സുധാവാണീ	വീണാവാദനതത്പരാ	||	122||	

േശ തവാഹനിേഷവ ാ	ച	ലസ തിരരുംധതീ	|	
ഹിരണ ാ ീ	തഥാ	ൈചവ	മഹാനംദ പദായിനീ	||	123||	

വസുപഭാ	സുമാല ാപ്തകംധരാ	പംകജാനനാ	|	
പരാവരാ	വരാേരാഹാ	സഹസനയനാര്ചിതാ	||	124||	

ശീരൂപാ	ശീമതീ	േ ശഷ്ഠാ	ശിവനാമ്നീ	ശിവപിയാ	|	
ശീ പദാ	ശിതകല ാണാ	ശീധരാര്ധശരീരിണീ	||	125||	

ശീകലാഽനംതദൃഷ്ടി 	ഹ ു ദാരാതിസൂദനീ	|	
ര ബീജനിഹംതീ	ച	ൈദതസംഗവിമര്ദിനീ	||	126||	

സിംഹാരൂഢാ	സിംഹികാസ ാ	ൈദത േശാണിതപായിനീ	|	
സുകീര്തിസഹിതാ ി സംശയാ	രസേവദിനീ	||	127||	

ഗുണാഭിരാമാ	നാഗാരിവാഹനാ	നിര്ജരാര്ചിതാ	|	
നിേത ാദിതാ	സയംേജ ാതിഃ	സ ര്ണകായാ	പകീര്തിതാ	||	128||	

വജദംഡാംകിതാ	ൈചവ	തഥാമൃതസംജീവിനീ	|	
വജ ാ	േദവേദവീ	വരവജസ വി ഗഹാ	||	129||	

മാംഗല ാ	മംഗലാ ാ	ച	മാലിനീ	മാല ധാരിണീ	|	
ഗംധര ീ	തരുണീ	ചാം ദീ	ഖഡ്ഗായുധധരാ	തഥാ	||	130||	

െസൗദാമിനീ	പജാനംദാ	തഥാ	േ പാ ാ	ഭൃഗൂദ്ഭവാ	|	
ഏകാനംഗാ	ച	ശാസ് താര്ഥകുശലാ	ധര്മചാരിണീ	||	131||	

ധര്മസരസ വാഹാ	ച	ധര്മാധര്മവിനി യാ	|	
ധര്മശ ിര്ധര്മമയാ	ധാര്മികാനാം	ശിവപദാ	||	132||	

വിധര്മാ	വിശ ധര്മ ാ	ധര്മാര്ഥാംതരവി ഗഹാ	|	
ധര്മവര്ഷ്മാ	ധര്മപൂര ാ	ധര്മപാരംഗതാംതരാ	||	133||	

ധര്േമാപേദഷ് ടീ	ധര്മാ ാ	ധര്മഗമ ാ	ധരാധരാ	|	
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കപാലിനീ	ശാകലിനീ	കലാകലിതവി ഗഹാ	||	134||	

സര ശ ിവിമു ാ	ച	കര്ണികാരധരാഽ രാ|	
കംസപാണഹരാ	ൈചവ	യുഗധര്മധരാ	തഥാ	||	135||	

യുഗപവര്തികാ	േ പാ ാ	തിസംധ ാ	േധ യവി ഗഹാ	|	
സ ര്ഗാപവര്ഗദാതീ	ച	തഥാ	പത േദവതാ	||	136||	

ആദിത ാ	ദിവ ഗംധാ	ച	ദിവാകരനിഭ പഭാ	|	
പദ്മാസനഗതാ	േ പാ ാ	ഖഡ്ഗബാണശരാസനാ	||	137||	

ശിഷ്ടാ	വിശിഷ്ടാ	ശിഷ്േടഷ്ടാ	ശിഷ്ടേ ശഷ്ഠ പപൂജിതാ	|	
ശതരൂപാ	ശതാവര്താ	വിതതാ	രാസേമാദിനീ	||	138||	

സൂേര ംദുേനതാ	പദ ുമ്നജനനീ	സുഷ്ഠുമായിനീ	|	
സൂര ാംതര ിതാ	ൈചവ	സത് പതിഷ്ഠതവി ഗഹാ	||	139||	

നിവൃ ാ	േ പാച േത	 ാനപാരഗാ	പര താ ജാ	|	
കാത ായനീ	ചംഡികാ	ച	ചംഡീ	ൈഹമവതീ	തഥാ	||	140||	

ദാ ായണീ	സതീ	ൈചവ	ഭവാനീ	സര മംഗലാ	|	
ധൂ മേലാചനഹംതീ	ച	ചംഡമുംഡവിനാശിനീ	||	141||	

േയാഗനി ദാ	േയാഗഭ ദാ	സമു ദതനയാ	തഥാ	|	
േദവ പിയംകരീ	ശു ാ	ഭ ഭ ി പവര്ധിനീ	||	142||	

തിേണതാ	ചം ദമുകുടാ	പമഥാര്ചിതപാദുകാ	|	
അര്ജുനാഭീഷ്ടദാ തീ	ച	പാംഡവപിയകാരിണീ	||	143||	

കുമാരലാലനാസ ാ	ഹരബാഹൂപധാനികാ	|	
വിഘ്േനശജനനീ	ഭ വിഘ്നസ്േതാമ പഹാരിണീ	||	144||	

സുസ്മിേതംദുമുഖീ	നമ ാ	ജയാപിയസഖീ	തഥാ	|	
അനാദിനിധനാ	േ പഷ്ഠാ	ചിതമാല ാനുേലപനാ	||	145||	

േകാടിചം ദ പതീകാശാ	കൂടജാല പമാഥിനീ	|	
കൃത ാ പഹാരിണീ	ൈചവ	മാരേണാ ാടനീ	തഥാ	||	146||	

സുരാസുര പവംദ ാംഘിര്േമാഹഘ്നീ	 ാനദായിനീ	|	
ഷൈഡ രിനി ഗഹകരീ	ൈവരിവി ദാവിണീ	തഥാ	||	147||	

ഭൂതേസവ ാ	ഭൂതദാതീ	ഭൂതപീഡാവിമര്ദികാ	|	
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നാരദസ്തുതചാരി താ	വരേദശാ	വരപദാ	||	148||	

വാമേദവസ്തുതാ	ൈചവ	കാമദാ	േസാമേശഖരാ	|	
ദിക്പാലേസവിതാ	ഭവ ാ	ഭാമിനീ	ഭാവദായിനീ	||	149||	

സ്തീെസൗഭാഗ പദാതീ	ച	േഭാഗദാ	േരാഗനാശിനീ	|	
േവ ാമഗാ	ഭൂമിഗാ	ൈചവ	മുനിപൂജ പദാംബുജാ	|	
വനദുര്ഗാ	ച	ദുര്േബാധാ	മഹാദുര്ഗാ	പകീര്തിതാ	||	150||	

ഫലശുതിഃ	

ഇതീദം	കീര്തിദം	ഭ ദ	ദുര്ഗാനാമസഹസകമ്	|	
തിസംധ ം	യഃ	പേഠ ിത ം	തസ 	ല ്മീഃ	 ിരാ	ഭേവത്	||	1||	

ഗഹഭൂതപിശാചാദിപീഡാ	നശതസംശയമ്	|	
ബാലഗഹാദിപീഡായാഃ	ശാംതിര്ഭവതി	കീര്തനാത്	||	2||	

മാരികാദിമഹാേരാേഗ	പഠതാം	െസൗഖ ദം	നൃണാമ്	|	
വ വഹാേര	ച	ജയദം	ശതുബാധാനിവാരകമ്	||	3||	

ദംപേത ാഃ	കലേഹ	പാപ്േത	മിഥഃ	േ പമാഭിവര്ധകമ്	|	
ആയുരാേരാഗ ദം	പുംസാം	സരസംപത് പദായകമ്	||	4||	

വിദ ാഭിവര്ധകം	നിത ം	പഠതാമര്ഥസാധകമ്	|	
ശുഭദം	ശുഭകാേര ഷു	പഠതാം	ശൃണുതാമപി	||	5||	

യഃ	പൂജയതി	ദുര്ഗാം	താം	ദുര്ഗാനാമസഹസൈകഃ	|	
പുഷ്ൈപഃ	കുംകുമസ ിൈശഃ	സ	തു	യത്കാം േത	ഹൃദി	||	6||	

ത ര ം	സമവാപ്േനാതി	നാസ്തി	നാസ്ത ത	സംശയഃ	|	
യ ുേഖ	ധിയേത	നിത ം	ദുര്ഗാനാമസഹസകമ്	||	7||	

കിം	തേസതരമംെതൗൈഘഃ	കാര ം	ധനതമസ 	ഹി	|	
ദുര്ഗാനാമസഹസസ 	പുസ്തകം	യദ്ഗൃേഹ	ഭേവത്	||	8||	

ന	തത	ഗഹഭൂതാദിബാധാ	സ ാ ംഗലാസ്പേദ	|	
തദ്ഗൃഹം	പുണ ദം	േ തം	േദവീസാ ിധ കാരകമ്	||	9||

ഏതസ 	സ്േതാതമുഖ സ 	പാഠകഃ	േ ശഷ്ഠമം തവിത്	|	
േദവതായാഃ	പസാേദന	സര പൂജ ഃ	സുഖീ	ഭേവത്	||	10||	

ഇേത ത ഗരാേജന	കീര്തിതം	മുനിസ മ	|	
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ഗുഹ ാദ്ഗുഹ തരം	സ്േതാതം	തയി	സ്േനഹാത്	പകീര്തിതമ്	||	11||	

ഭ ായ	ശ ധാനായ	േകവലം	കീര്ത താമിദമ്	|	
ഹൃദി	ധാരയ	നിത ം	ത ം	േദവ നു ഗഹസാധകമ്	||	12||	||	

ഇതി	ശീസ്കാംദപുരാേണ	സ്കംദനാരദസംവാേദ	ദുര്ഗാസഹസനാമസ്േതാതം	സംപൂര്ണമ്	||	
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