
ശീ	ലലിതാ	സഹ സ	നാമ	സ്േതാ തമ്

ഓം	||	

അസ 	ശീ	ലലിതാ	ദിവ 	സഹസനാമ	സ്േതാത	മഹാമംതസ ,	വശിന ാദി	വാഗ്േദവതാ	ഋഷയഃ,	അനുഷ്ടുപ്
ഛംദഃ,	ശീ	ലലിതാ	പരാഭ ാരികാ	മഹാ	തിപുര	സുംദരീ	േദവതാ,	ഐം	ബീജം,	 ീം	ശ ിഃ,	െസൗഃ	കീലകം,	മമ
ധര്മാര്ഥ	കാമ	േമാ 	ചതുര ിധ	ഫലപുരുഷാര്ഥ	സി ര്േഥ	ലലിതാ	തിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാ	സഹസ
നാമ	ജേപ	വിനിേയാഗഃ

കരന ാസഃ
ഐം	അംഗുഷ്ടാഭ ാം	നമഃ,	 ീം	തര്ജനീഭ ാം	നമഃ,	െസൗഃ	മധ മാഭ ാം	നമഃ,	െസൗഃ	അനാമികാഭ ാം	നമഃ,	 ീം
കനിഷ്ഠികാഭ ാം	നമഃ,	ഐം	കരതല	കരപൃഷ്ഠാഭ ാം	നമഃ

അംഗന ാസഃ
ഐം	ഹൃദയായ	നമഃ,	 ീം	ശിരേസ	സ ാഹാ,	െസൗഃ	ശിഖാൈയ	വഷട്,	െസൗഃ	കവചായ	ഹും,	 ീം
േനതതയായ	െവൗഷട്,	ഐം	അസ്തായഫട്,	ഭൂര്ഭുവ ുവേരാമിതി	ദിഗ്ബംധഃ

ധ ാനം
അരുണാം	കരുണാ	തരംഗിതാ ീം	ധൃതപാശാംകുശ	പുഷ്പബാണചാപാമ്	|
അണിമാദിഭി	രാവൃതാം	മയൂൈഖഃ	അഹമിേത വ	വിഭാവേയ	ഭവാനീമ്	||	1	||

ധ ാേയത്	പദ്മാസന ാം	വികസിതവദനാം	പദ്മ	പതായതാ ീം

േഹമാഭാം	പീതവസ് താം	കരകലിത	ലസമേ മപദ്മാം	വരാംഗീമ്	|
സര ാലംകാരയു ാം	സകലമഭയദാം	ഭ ന മാം	ഭവാനീം
ശീ	വിദ ാം	ശാംതമൂര്തിം	സകല	സുരസുതാം	സരസംപത്-പദാതീമ്	||	2	||

സകുംകുമ	വിേലപനാ	മളികചുംബി	കസ്തൂരികാം
സമംദ	ഹസിേത ണാം	സശരചാപ	പാശാംകുശാമ്	|
അേശഷ	ജനേമാഹിനീ	മരുണമാല 	ഭൂേഷാ ലാം

ജപാകുസുമ	ഭാസുരാം	ജപവിെധൗ	സ്മേര	ദംബികാമ്	||	3	||

സിംധൂരാരുണ	വി ഗഹാം	തിണയനാം	മാണിക 	െമൗളിസ്ഫുര-
ാരാനായക	േശഖരാം	സ്മിതമുഖീ	മാപീന	വേ ാരുഹാമ്	|

പാണിഭ ാ	മലിപൂര്ണ	ര 	ചഷകം	രേ ാത്പലം	ബി ഭതീം
െസൗമ ാം	ര ഘട 	ര 	ചരണാം	ധ ാേയത്പരാമംബികാമ്	||	4	||

ലമിത ാദി	പംചപൂജാം	വിഭാവേയത്

ലം	പൃഥിവീ	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	ഗംധം	പരിക യാമി

ഹം	ആകാശ	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	പുഷ്പം	പരിക യാമി

യം	വായു	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	ധൂപം	പരിക യാമി
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രം	വ ി	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	ദീപം	പരിക യാമി

വം	അമൃത	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	അമൃത	ൈനേവദ ം	പരിക യാമി

സം	സര 	ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാേദൈവ 	താംബൂലാദി	സേര ാപചാരാന്	പരിക യാമി

ഗുരുര്ബ 	ഗുരുര ിഷ്ണുഃ	ഗുരുര്േദേവാ	മേഹശ രഃ	|
ഗുരു ാ ാത്	പരബ 	തസ്ൈമ	ശീ	ഗുരേവ	നമഃ	||

ഹരിഃ	ഓം

ശീ	മാതാ,	ശീ	മഹാരാ ീ,	ശീമത്-സിംഹാസേനശ രീ	|
ചിദ ി	കുംഡസംഭൂതാ,	േദവകാര സമുദ താ	||	1	||

ഉദ ദ്ഭാനു	സഹസാഭാ,	ചതുര്ബാഹു	സമന ിതാ	|
രാഗസ രൂപ	പാശാഢ ാ,	േ കാധാകാരാംകുേശാ ലാ	||	2	||

മേനാരൂേപ ുേകാദംഡാ,	പംചത ാത	സായകാ	|
നിജാരുണ	പഭാപൂര	മ ദ്-ബ ാംഡമംഡലാ	||	3	||

ചംപകാേശാക	പു ാഗ	െസൗഗംധിക	ലസത്കചാ
കുരുവിംദ	മണിേശണീ	കനത്േകാടീര	മംഡിതാ	||	4	||

അഷ്ടമീ	ചം ദ	വി ഭാജ	ദളിക ല	േശാഭിതാ	|
മുഖചം ദ	കളംകാഭ	മൃഗനാഭി	വിേശഷകാ	||	5	||

വദനസ്മര	മാംഗല 	ഗൃഹേതാരണ	ചി ികാ	|
വ ല ്മീ	പരീവാഹ	ചല ീനാഭ	േലാചനാ	||	6	||

നവചംപക	പുഷ്പാഭ	നാസാദംഡ	വിരാജിതാ	|
താരാകാംതി	തിരസ്കാരി	നാസാഭരണ	ഭാസുരാ	||	7	||

കദംബ	മംജരീ ുപ്ത	കര്ണപൂര	മേനാഹരാ	|
താടംക	യുഗളീഭൂത	തപേനാഡുപ	മംഡലാ	||	8	||

പദ്മരാഗ	ശിലാദര്ശ	പരിഭാവി	കേപാലഭൂഃ	|
നവവി ദുമ	ബിംബശീഃ	ന ാരി	രദന ദാ	||	9	||

ശു 	വിദ ാംകുരാകാര	ദ ിജപം ി	ദ േയാ ലാ	|
കര്പൂരവീടി	കാേമാദ	സമാകര്ഷ ിഗംതരാ	||	10	||

നിജസ ാപ	മാധുര 	വിനിര്ഭ ിത	ക പീ	|
മംദസ്മിത	പഭാപൂര	മ ത്-കാേമശ	മാനസാ	||	11	||

2
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


അനാകലിത	സാദൃശ 	ചുബുക	ശീ	വിരാജിതാ	|
കാേമശബ 	മാംഗല 	സൂതേശാഭിത	കംഥരാ	||	12	||

കനകാംഗദ	േകയൂര	കമനീയ	ഭുജാന ിതാ	|
ര ൈഗേവയ	ചിംതാക	േലാലമു ാ	ഫലാന ിതാ	||	13	||

കാേമശ ര	േ പമര 	മണി	പതിപണസ്തനീ|
നാഭ ാലവാല	േരാമാളി	ലതാഫല	കുചദ യീ	||	14	||

ല േരാമലതാ	ധാരതാ	സമുേ യ	മധ മാ	|
സ്തനഭാര	ദളന്-മധ 	പ ബംധ	വളി തയാ	||	15	||

അരുണാരുണ	െകൗസുംഭ	വസ്ത	ഭാസ ത്-കടീതടീ	|
ര കിംകിണി	കാരമ 	രശനാദാമ	ഭൂഷിതാ	||	16	||

കാേമശ	 ാത	െസൗഭാഗ 	മാര്ദേവാരു	ദ യാന ിതാ	|
മാണിക 	മകുടാകാര	ജാനുദ യ	വിരാജിതാ	||	17	||

ഇം ദേഗാപ	പരി ിപ്ത	സ്മര	തൂണാഭ	ജംഘികാ	|
ഗൂഢഗുല്ഭാ	കൂര്മപൃഷ്ഠ	ജയിഷ്ണു	പപദാന ിതാ	||	18	||

നഖദീധിതി	സംഛ 	നമ ന	തേമാഗുണാ	|
പദദ യ	പഭാജാല	പരാകൃത	സേരാരുഹാ	||	19	||

ശിംജാന	മണിമംജീര	മംഡിത	ശീ	പദാംബുജാ	|
മരാളീ	മംദഗമനാ,	മഹാലാവണ 	േശവധിഃ	||	20	||

സര ാരുണാഽനവദ ാംഗീ	സര ാഭരണ	ഭൂഷിതാ	|
ശിവകാേമശ രാംക ാ,	ശിവാ,	സ ാധീന	വ ഭാ	||	21	||

സുേമരു	മധ ശൃംഗ ാ,	ശീമ ഗര	നായികാ	|
ചിംതാമണി	ഗൃഹാംത ാ,	പംചബ ാസന ിതാ	||	22	||

മഹാപദ്മാടവീ	സം ാ,	കദംബ	വനവാസിനീ	|
സുധാസാഗര	മധ ാ,	കാമാ ീ	കാമദായിനീ	||	23	||

േദവര്ഷി	ഗണസംഘാത	സ്തൂയമാനാ 	ൈവഭവാ	|
ഭംഡാസുര	വേധാദ ു 	ശ ിേസനാ	സമന ിതാ	||	24	||

സംപത്കരീ	സമാരൂഢ	സിംധുര	വജേസവിതാ	|
അശ ാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ 	േകാടിേകാടി	ഭിരാവൃതാ	||	25	||
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ചകരാജ	രഥാരൂഢ	സര ായുധ	പരിഷ്കൃതാ	|
േഗയചക	രഥാരൂഢ	മം തിണീ	പരിേസവിതാ	||	26	||

കിരിചക	രഥാരൂഢ	ദംഡനാഥാ	പുരസ്കൃതാ	|
ജ ാലാമാലിനി	കാ ിപ്ത	വ ി പാകാര	മധ ഗാ	||	27	||

ഭംഡൈസന 	വേധാദ ു 	ശ ി	വികമഹര്ഷിതാ	|
നിത ാ	പരാകമാേടാപ	നിരീ ണ	സമു ുകാ	||	28	||

ഭംഡപുത	വേധാദ ു 	ബാലാവി കമ	നംദിതാ	|
മം തിണ ംബാ	വിരചിത	വിഷംഗ	വധേതാഷിതാ	||	29	||

വിശുക	പാണഹരണ	വാരാഹീ	വീര നംദിതാ	|
കാേമശ ര	മുഖാേലാക	ക ിത	ശീ	ഗേണശ രാ	||	30	||

മഹാഗേണശ	നിര്ഭി 	വിഘ്നയംത	പഹര്ഷിതാ	|
ഭംഡാസുേരം ദ	നിര്മു 	ശസ്ത	പതസ്ത	വര്ഷിണീ	||	31	||

കരാംഗുളി	നേഖാത്പ 	നാരായണ	ദശാകൃതിഃ	|
മഹാപാശുപതാസ് താ ി	നിര്ദഗ്ധാസുര	ൈസനികാ	||	32	||

കാേമശ രാസ് ത	നിര്ദഗ്ധ	സഭംഡാസുര	ശൂന കാ	|
ബേ ാേപം ദ	മേഹം ദാദി	േദവസംസ്തുത	ൈവഭവാ	||	33	||

ഹരേനതാ ി	സംദഗ്ധ	കാമ	സംജീവെനൗഷധിഃ	|
ശീമദ ാഗ്ഭവ	കൂൈടക	സ രൂപ	മുഖപംകജാ	||	34	||

കംഠാധഃ	കടിപര ംത	മധ കൂട	സ രൂപിണീ	|
ശ ികൂൈടക	താപ 	കട േഥാഭാഗ	ധാരിണീ	||	35	||

മൂലമം താ ികാ,	മൂലകൂട	തയ	കേളബരാ	|
കുളാമൃൈതക	രസികാ,	കുളസംേകത	പാലിനീ	||	36	||

കുളാംഗനാ,	കുളാംതഃ ാ,	െകൗളിനീ,	കുളേയാഗിനീ	|
അകുളാ,	സമയാംതഃ ാ,	സമയാചാര	തത്പരാ	||	37	||

മൂലാധാൈരക	നിലയാ,	ബ ഗംഥി	വിേഭദിനീ	|
മണിപൂരാംത	രുദിതാ,	വിഷ്ണുഗംഥി	വിേഭദിനീ	||	38	||

ആ ാ	ചകാംതരാള ാ,	രു ദ ഗംഥി	വിേഭദിനീ	|
സഹസാരാംബുജാ	രൂഢാ,	സുധാസാരാഭി	വര്ഷിണീ	||	39	||
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തടി താ	സമരുചിഃ,	ഷട്-ചേകാപരി	സം ിതാ	|
മഹാശ ിഃ,	കുംഡലിനീ,	ബിസതംതു	തനീയസീ	||	40	||

ഭവാനീ,	ഭാവനാഗമ ാ,	ഭവാരണ 	കുഠാരികാ	|
ഭ ദ പിയാ,	ഭ ദമൂര്തി,	ര്ഭ െസൗഭാഗ 	ദായിനീ	||	41	||

ഭ ി പിയാ,	ഭ ിഗമ ാ,	ഭ ിവശ ാ,	ഭയാപഹാ	|
ശാംഭവീ,	ശാരദാരാധ ാ,	ശര ാണീ,	ശര്മദായിനീ	||	42	||

ശാംകരീ,	ശീകരീ,	സാധ ീ,	ശര ം ദനിഭാനനാ	|
ശാേതാദരീ,	ശാംതിമതീ,	നിരാധാരാ,	നിരംജനാ	||	43	||

നിര്േലപാ,	നിര്മലാ,	നിത ാ,	നിരാകാരാ,	നിരാകുലാ	|
നിര്ഗുണാ,	നിഷ്കളാ,	ശാംതാ,	നിഷ്കാമാ,	നിരുപ വാ	||	44	||

നിത മു ാ,	നിര ികാരാ,	നിഷ് പപംചാ,	നിരാശയാ	|
നിത ശു ാ,	നിതബു ാ,	നിരവദ ാ,	നിരംതരാ	||	45	||

നിഷ്കാരണാ,	നിഷ്കളംകാ,	നിരുപാധി,	ര്നിരീശ രാ	|
നീരാഗാ,	രാഗമഥനീ,	നിര്മദാ,	മദനാശിനീ	||	46	||

നി ിംതാ,	നിരഹംകാരാ,	നിര്േമാഹാ,	േമാഹനാശിനീ	|
നിര്മമാ,	മമതാഹംതീ,	നിഷ്പാപാ,	പാപനാശിനീ	||	47	||

നിഷ്േ കാധാ,	േ കാധശമനീ,	നിര്േലാഭാ,	േലാഭനാശിനീ	|
നിഃസംശയാ,	സംശയഘ്നീ,	നിര്ഭവാ,	ഭവനാശിനീ	||	48	||

നിര ിക ാ,	നിരാബാധാ,	നിര്േഭദാ,	േഭദനാശിനീ	|
നിര്നാശാ,	മൃത ുമഥനീ,	നിഷ് കിയാ,	നിഷ്പരി ഗഹാ	||	49	||

നിസ്തുലാ,	നീലചികുരാ,	നിരപായാ,	നിരത യാ	|
ദുര്ലഭാ,	ദുര്ഗമാ,	ദുര്ഗാ,	ദുഃഖഹംതീ,	സുഖപദാ	||	50	||

ദുഷ്ടദൂരാ,	ദുരാചാര	ശമനീ,	േദാഷവര്ജിതാ	|
സര ാ,	സാം ദകരുണാ,	സമാനാധികവര്ജിതാ	||	51	||

സര ശ ിമയീ,	സര മംഗളാ,	സദ്ഗതി പദാ	|
സേര ശ രീ,	സര മയീ,	സര മംത	സ രൂപിണീ	||	52	||

സര യംതാ ികാ,	സരതംതരൂപാ,	മേനാ നീ	|
മാേഹശ രീ,	മഹാേദവീ,	മഹാല ്മീ,	ര്മൃഡപിയാ	||	53	||
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മഹാരൂപാ,	മഹാപൂജ ാ,	മഹാപാതക	നാശിനീ	|
മഹാമായാ,	മഹാസ ാ,	മഹാശ ി	ര്മഹാരതിഃ	||	54	||

മഹാേഭാഗാ,	മൈഹശ ര ാ,	മഹാവീര ാ,	മഹാബലാ	|
മഹാബു ി,	ര്മഹാസി ി,	ര്മഹാേയാേഗശ േരശ രീ	||	55	||

മഹാതംതാ,	മഹാമംതാ,	മഹായംതാ,	മഹാസനാ	|
മഹായാഗ	കമാരാധ ാ,	മഹാൈഭരവ	പൂജിതാ	||	56	||

മേഹശ ര	മഹാക 	മഹാതാംഡവ	സാ ിണീ	|
മഹാകാേമശ	മഹിഷീ,	മഹാതിപുര	സുംദരീ	||	57	||

ചതുഃഷഷ്ട ുപചാരാഢ ാ,	ചതുഷ്ഷഷ്ടി	കളാമയീ	|
മഹാ	ചതുഷ്ഷഷ്ടി	േകാടി	േയാഗിനീ	ഗണേസവിതാ	||	58	||

മനുവിദ ാ,	ചം ദവിദ ാ,	ചം ദമംഡലമധ ഗാ	|
ചാരുരൂപാ,	ചാരുഹാസാ,	ചാരുചം ദ	കളാധരാ	||	59	||

ചരാചര	ജഗ ാഥാ,	ചകരാജ	നിേകതനാ	|
പാര തീ,	പദ്മനയനാ,	പദ്മരാഗ	സമപഭാ	||	60	||

പംചേ പതാസനാസീനാ,	പംചബ 	സ രൂപിണീ	|
ചി യീ,	പരമാനംദാ,	വി ാന	ഘനരൂപിണീ	||	61	||

ധ ാനധ ാതൃ	േധ യരൂപാ,	ധര്മാധര്മ	വിവര്ജിതാ	|
വിശ രൂപാ,	ജാഗരിണീ,	സപംതീ,	ൈതജസാ ികാ	||	62	||

സുപ്താ,	പാ ാ ികാ,	തുര ാ,	സര ാവ ാ	വിവര്ജിതാ	|
സൃഷ്ടികര് തീ,	ബ രൂപാ,	േഗാപ് തീ,	േഗാവിംദരൂപിണീ	||	63	||

സംഹാരിണീ,	രു ദരൂപാ,	തിേരാധാനകരീശ രീ	|
സദാശിവാനു ഗഹദാ,	പംചകൃത 	പരായണാ	||	64	||

ഭാനുമംഡല	മധ ാ,	ൈഭരവീ,	ഭഗമാലിനീ	|
പദ്മാസനാ,	ഭഗവതീ,	പദ്മനാഭ	സേഹാദരീ	||	65	||

ഉേ ഷ	നിമിേഷാത്പ 	വിപ 	ഭുവനാവളിഃ	|
സഹസശീര്ഷവദനാ,	സഹസാ ീ,	സഹസപാത്	||	66	||

ആബ 	കീടജനനീ,	വര്ണാശമ	വിധായിനീ	|
നിജാ ാരൂപനിഗമാ,	പുണ ാപുണ 	ഫലപദാ	||	67	||
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ശുതി	സീമംത	സിംധൂരീകൃത	പാദാബ്ജധൂളികാ	|
സകലാഗമ	സംേദാഹ	ശു ിസംപുട	െമൗ ികാ	||	68	||

പുരുഷാര്ഥ പദാ,	പൂര്ണാ,	േഭാഗിനീ,	ഭുവേനശ രീ	|
അംബികാ,ഽനാദി	നിധനാ,	ഹരിബേ ം ദ	േസവിതാ	||	69	||

നാരായണീ,	നാദരൂപാ,	നാമരൂപ	വിവര്ജിതാ	|
ഹീംകാരീ,	ഹീമതീ,	ഹൃദ ാ,	േഹേയാപാേദയ	വര്ജിതാ	||	70	||

രാജരാജാര്ചിതാ,	രാ ീ,	രമ ാ,	രാജീവേലാചനാ	|
രംജനീ,	രമണീ,	രസ ാ,	രണത്കിംകിണി	േമഖലാ	||	71	||

രമാ,	രാേകംദുവദനാ,	രതിരൂപാ,	രതി പിയാ	|
ര ാകരീ,	രാ സഘ്നീ,	രാമാ,	രമണലംപടാ	||	72	||

കാമ ാ,	കാമകളാരൂപാ,	കദംബ	കുസുമ പിയാ	|
കല ാണീ,	ജഗതീകംദാ,	കരുണാരസ	സാഗരാ	||	73	||

കളാവതീ,	കളാലാപാ,	കാംതാ,	കാദംബരീ പിയാ	|
വരദാ,	വാമനയനാ,	വാരുണീമദവിഹ ലാ	||	74	||

വിശ ാധികാ,	േവദേവദ ാ,	വിംധ ാചല	നിവാസിനീ	|
വിധാതീ,	േവദജനനീ,	വിഷ്ണുമായാ,	വിലാസിനീ	||	75	||

േ തസ രൂപാ,	േ േ തശീ,	േ ത	േ ത 	പാലിനീ	|
യവൃ ി	വിനിര്മു ാ,	േ തപാല	സമര്ചിതാ	||	76	||

വിജയാ,	വിമലാ,	വംദ ാ,	വംദാരു	ജനവ ലാ	|
വാഗ ാദിനീ,	വാമേകശീ,	വ ിമംഡല	വാസിനീ	||	77	||

ഭ ിമത്-ക ലതികാ,	പശുപാശ	വിേമാചനീ	|
സംഹൃതാേശഷ	പാഷംഡാ,	സദാചാര	പവര്തികാ	||	78	||

താപതയാ ി	സംതപ്ത	സമാ ാദന	ചം ദികാ	|
തരുണീ,	താപസാരാധ ാ,	തനുമധ ാ,	തേമാഽപഹാ	||	79	||

ചിതി,	സ്തത്പദല ാര്ഥാ,	ചിേദക	രസരൂപിണീ	|
സ ാ ാനംദലവീഭൂത	ബ ാദ ാനംദ	സംതതിഃ	||	80	||

പരാ,	പത ക്ചിതീ	രൂപാ,	പശ ംതീ,	പരേദവതാ	|
മധ മാ,	ൈവഖരീരൂപാ,	ഭ മാനസ	ഹംസികാ	||	81	||
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കാേമശ ര	പാണനാഡീ,	കൃത ാ,	കാമപൂജിതാ	|
ശൃംഗാര	രസസംപൂര്ണാ,	ജയാ,	ജാലംധര ിതാ	||	82	||

ഓഡ ാണ	പീഠനിലയാ,	ബിംദുമംഡല	വാസിനീ	|
രേഹായാഗ	കമാരാധ ാ,	രഹസ്തര്പണ	തര്പിതാ	||	83	||

സദ ഃ	പസാദിനീ,	വിശസാ ിണീ,	സാ ിവര്ജിതാ	|
ഷഡംഗേദവതാ	യു ാ,	ഷാഡ്ഗുണ 	പരിപൂരിതാ	||	84	||

നിത ി ാ,	നിരുപമാ,	നിര ാണ	സുഖദായിനീ	|
നിത ാ,	േഷാഡശികാരൂപാ,	ശീകംഠാര്ധ	ശരീരിണീ	||	85	||

പഭാവതീ,	പഭാരൂപാ,	പസി ാ,	പരേമശ രീ	|
മൂല പകൃതി	രവ ാ,	വ ാഽവ 	സ രൂപിണീ	||	86	||

വ ാപിനീ,	വിവിധാകാരാ,	വിദ ാഽവിദ ാ	സ രൂപിണീ	|
മഹാകാേമശ	നയനാ,	കുമുദാ ാദ	െകൗമുദീ	||	87	||

ഭ ഹാര്ദ	തേമാേഭദ	ഭാനുമദ്-ഭാനുസംതതിഃ	|
ശിവദൂതീ,	ശിവാരാധ ാ,	ശിവമൂര്തി,	 ിവംകരീ	||	88	||

ശിവപിയാ,	ശിവപരാ,	ശിഷ്േടഷ്ടാ,	ശിഷ്ടപൂജിതാ	|
അപേമയാ,	സ പകാശാ,	മേനാവാചാമ	േഗാചരാ	||	89	||

ചി ി,	േ തനാരൂപാ,	ജഡശ ി,	ര്ജഡാ ികാ	|
ഗായതീ,	വ ാഹൃതി,	 ംധ ാ,	ദ ിജബൃംദ	നിേഷവിതാ	||	90	||

ത ാസനാ,	ത മയീ,	പംചേകാശാംതര ിതാ	|
നി ീമമഹിമാ,	നിത െയൗവനാ,	മദശാലിനീ	||	91	||

മദഘൂര്ണിത	ര ാ ീ,	മദപാടല	ഗംഡഭൂഃ	|
ചംദന	 ദവദിഗ്ധാംഗീ,	ചാംേപയ	കുസുമ	പിയാ	||	92	||

കുശലാ,	േകാമലാകാരാ,	കുരുകു ാ,	കുേലശ രീ	|
കുളകുംഡാലയാ,	െകൗള	മാര്ഗതത്പര	േസവിതാ	||	93	||

കുമാര	ഗണനാഥാംബാ,	തുഷ്ടിഃ,	പുഷ്ടി,	ര്മതി,	ര്ധൃതിഃ	|
ശാംതിഃ,	സസ്തിമതീ,	കാംതി,	ര്നംദിനീ,	വിഘ്നനാശിനീ	||	94	||

േതേജാവതീ,	തിനയനാ,	േലാലാ ീ	കാമരൂപിണീ	|
മാലിനീ,	ഹംസിനീ,	മാതാ,	മലയാചല	വാസിനീ	||	95	||
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സുമുഖീ,	നളിനീ,	സു ഭൂഃ,	േശാഭനാ,	സുരനായികാ	|
കാലകംഠീ,	കാംതിമതീ,	േ ാഭിണീ,	സൂ ്മരൂപിണീ	||	96	||

വേ ജശ രീ,	വാമേദവീ,	വേയാഽവ ാ	വിവര്ജിതാ	|
സിേ ശ രീ,	സി വിദ ാ,	സി മാതാ,	യശസ ിനീ	||	97	||

വിശു ി	ചകനിലയാ,ഽഽര വര്ണാ,	തിേലാചനാ	|
ഖട ാംഗാദി	പഹരണാ,	വദൈനക	സമന ിതാ	||	98	||

പായസാ പിയാ,	ത ക് ാ,	പശുേലാക	ഭയംകരീ	|
അമൃതാദി	മഹാശ ി	സംവൃതാ,	ഡാകിനീശ രീ	||	99	||

അനാഹതാബ്ജ	നിലയാ,	ശ ാമാഭാ,	വദനദ യാ	|
ദംഷ്േ ടാ ലാ,ഽ മാലാധിധരാ,	രുധിര	സം ിതാ	||	100	||

കാളരാത ാദി	ശേ ാഘവൃതാ,	സ്നിഗ്െധൗദനപിയാ	|
മഹാവീേരം ദ	വരദാ,	രാകിണ ംബാ	സ രൂപിണീ	||	101	||

മണിപൂരാബ്ജ	നിലയാ,	വദനതയ	സംയുതാ	|
വജാധികായുേധാേപതാ,	ഡാമര ാദിഭി	രാവൃതാ	||	102	||

ര വര്ണാ,	മാംസനിഷ്ഠാ,	ഗുഡാ 	പീതമാനസാ	|
സമസ്ത	ഭ സുഖദാ,	ലാകിന ംബാ	സ രൂപിണീ	||	103	||

സ ാധിഷ്ഠാനാംബു	ജഗതാ,	ചതുര 	മേനാഹരാ	|
ശൂലാദ ായുധ	സംപ ാ,	പീതവര്ണാ,ഽതിഗര ിതാ	||	104	||

േമേദാനിഷ്ഠാ,	മധു പീതാ,	ബംദിന ാദി	സമന ിതാ	|
ദധ ാസ 	ഹൃദയാ,	ഡാകിനീ	രൂപധാരിണീ	||	105	||

മൂലാ	ധാരാംബുജാരൂഢാ,	പംചവ ാ,ഽ ിസം ിതാ	|
അംകുശാദി	പഹരണാ,	വരദാദി	നിേഷവിതാ	||	106	||

മുദ്െഗൗദനാസ 	ചി ാ,	സാകിന ംബാസ രൂപിണീ	|
ആ ാ	ചകാബ്ജനിലയാ,	ശു വര്ണാ,	ഷഡാനനാ	||	107	||

മ ാസം ാ,	ഹംസവതീ	മുഖ ശ ി	സമന ിതാ	|
ഹരി ദാൈ ക	രസികാ,	ഹാകിനീ	രൂപധാരിണീ	||	108	||

സഹസദള	പദ്മ ാ,	സര വര്േണാപ	േശാഭിതാ	|
സര ായുധധരാ,	ശു 	സം ിതാ,	സര േതാമുഖീ	||	109	||
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സെര ൗദന	പീതചി ാ,	യാകിന ംബാ	സ രൂപിണീ	|
സ ാഹാ,	സധാ,ഽമതി,	ര്േമധാ,	ശുതിഃ,	സ്മൃതി,	രനു മാ	||	110	||

പുണ കീര്തിഃ,	പുണ ലഭ ാ,	പുണ ശവണ	കീര്തനാ	|
പുേലാമജാര്ചിതാ,	ബംധേമാചനീ,	ബംധുരാലകാ	||	111	||

വിമര്ശരൂപിണീ,	വിദ ാ,	വിയദാദി	ജഗത് പസൂഃ	|
സര വ ാധി	പശമനീ,	സര മൃത ു	നിവാരിണീ	||	112	||

അഗഗണ ാ,ഽചിംത രൂപാ,	കലികല്മഷ	നാശിനീ	|
കാത ായിനീ,	കാലഹംതീ,	കമലാ 	നിേഷവിതാ	||	113	||

താംബൂല	പൂരിത	മുഖീ,	ദാഡിമീ	കുസുമ പഭാ	|
മൃഗാ ീ,	േമാഹിനീ,	മുഖ ാ,	മൃഡാനീ,	മി തരൂപിണീ	||	114	||

നിത തൃപ്താ,	ഭ നിധി,	ര്നിയംതീ,	നിഖിേലശ രീ	|
ൈമത ാദി	വാസനാലഭ ാ,	മഹാപളയ	സാ ിണീ	||	115	||

പരാശ ിഃ,	പരാനിഷ്ഠാ,	പ ാന	ഘനരൂപിണീ	|
മാധ ീപാനാലസാ,	മ ാ,	മാതൃകാ	വര്ണ	രൂപിണീ	||	116	||

മഹാൈകലാസ	നിലയാ,	മൃണാല	മൃദുേദാര്ലതാ	|
മഹനീയാ,	ദയാമൂര്തീ,	ര്മഹാസാ മാജ ശാലിനീ	||	117	||

ആ വിദ ാ,	മഹാവിദ ാ,	ശീവിദ ാ,	കാമേസവിതാ	|
ശീേഷാഡശാ രീ	വിദ ാ,	തികൂടാ,	കാമേകാടികാ	||	118	||

കടാ കിംകരീ	ഭൂത	കമലാ	േകാടിേസവിതാ	|
ശിരഃ ിതാ,	ചം ദനിഭാ,	ഫാലേ ം ദ	ധനുഃ പഭാ	||	119	||

ഹൃദയ ാ,	രവി പഖ ാ,	തിേകാണാംതര	ദീപികാ	|
ദാ ായണീ,	ൈദതഹംതീ,	ദ യ 	വിനാശിനീ	||	120	||

ദരാംേദാളിത	ദീര്ഘാ ീ,	ദരഹാേസാ ല ുഖീ	|
ഗുരുമൂര്തി,	ര്ഗുണനിധി,	ര്േഗാമാതാ,	ഗുഹജ ഭൂഃ	||	121	||

േദേവശീ,	ദംഡനീതി ാ,	ദഹരാകാശ	രൂപിണീ	|
പതിപ ുഖ 	രാകാംത	തിഥിമംഡല	പൂജിതാ	||	122	||

കളാ ികാ,	കളാനാഥാ,	കാവ ാലാപ	വിേനാദിനീ	|
സചാമര	രമാവാണീ	സവ ദ ിണ	േസവിതാ	||	123	||
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ആദിശ ി,	രേമയാ,ഽഽ ാ,	പരമാ,	പാവനാകൃതിഃ	|
അേനകേകാടി	ബ ാംഡ	ജനനീ,	ദിവ വി ഗഹാ	||	124	||

ീംകാരീ,	േകവലാ,	ഗുഹ ാ,	ൈകവല 	പദദായിനീ	|
തിപുരാ,	തിജഗദ ംദ ാ,	തിമൂര്തി,	സ്തിദേശശ രീ	||	125	||

ത രീ,	ദിവ ഗംധാഢ ാ,	സിംധൂര	തിലകാംചിതാ	|
ഉമാ,	ൈശേലം ദതനയാ,	െഗൗരീ,	ഗംധര 	േസവിതാ	||	126	||

വിശ ഗര്ഭാ,	സ ര്ണഗര്ഭാ,ഽവരദാ	വാഗധീശ രീ	|
ധ ാനഗമ ാ,ഽപരിേ ദ ാ,	 ാനദാ,	 ാനവി ഗഹാ	||	127	||

സര േവദാംത	സംേവദ ാ,	സത ാനംദ	സ രൂപിണീ	|
േലാപാമു ദാര്ചിതാ,	ലീലാ ുപ്ത	ബ ാംഡമംഡലാ	||	128	||

അദൃശ ാ,	ദൃശ രഹിതാ,	വി ാ തീ,	േവദ വര്ജിതാ	|
േയാഗിനീ,	േയാഗദാ,	േയാഗ ാ,	േയാഗാനംദാ,	യുഗംധരാ	||	129	||

ഇ ാശ ി	 ാനശ ി	കിയാശ ി	സ രൂപിണീ	|
സര ാധാരാ,	സുപതിഷ്ഠാ,	സദസദ്-രൂപധാരിണീ	||	130	||

അഷ്ടമൂര്തി,	രജാൈജതീ,	േലാകയാതാ	വിധായിനീ	|
ഏകാകിനീ,	ഭൂമരൂപാ,	നിര്ൈദ താ,	ൈദതവര്ജിതാ	||	131	||

അ ദാ,	വസുദാ,	വൃ ാ,	ബ ാൈ ക 	സ രൂപിണീ	|
ബൃഹതീ,	ബാ ണീ,	ബാ ീ,	ബ ാനംദാ,	ബലി പിയാ	||	132	||

ഭാഷാരൂപാ,	ബൃഹേ നാ,	ഭാവാഭാവ	വിവര്ജിതാ	|
സുഖാരാധ ാ,	ശുഭകരീ,	േശാഭനാ	സുലഭാഗതിഃ	||	133	||

രാജരാേജശ രീ,	രാജ ദായിനീ,	രാജ വ ഭാ	|
രാജത്-കൃപാ,	രാജപീഠ	നിേവശിത	നിജാശിതാഃ	||	134	||

രാജ ല ്മീഃ,	േകാശനാഥാ,	ചതുരംഗ	ബേലശ രീ	|
സാ മാജ ദായിനീ,	സതസംധാ,	സാഗരേമഖലാ	||	135	||

ദീ ിതാ,	ൈദത ശമനീ,	സര േലാക	വശംകരീ	|
സര ാര്ഥദാതീ,	സാവിതീ,	സ ിദാനംദ	രൂപിണീ	||	136	||

േദശകാലാഽപരി ി ാ,	സര ഗാ,	സര േമാഹിനീ	|
സരസതീ,	ശാസ് തമയീ,	ഗുഹാംബാ,	ഗുഹ രൂപിണീ	||	137	||
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സേര ാപാധി	വിനിര്മു ാ,	സദാശിവ	പതി വതാ	|
സംപദാേയശ രീ,	സാധ ീ,	ഗുരുമംഡല	രൂപിണീ	||	138	||

കുേലാ ീര്ണാ,	ഭഗാരാധ ാ,	മായാ,	മധുമതീ,	മഹീ	|
ഗണാംബാ,	ഗുഹ കാരാധ ാ,	േകാമലാംഗീ,	ഗുരു പിയാ	||	139	||

സതംതാ,	സരതംേതശീ,	ദ ിണാമൂര്തി	രൂപിണീ	|
സനകാദി	സമാരാധ ാ,	ശിവ ാന	പദായിനീ	||	140	||

ചിത്കളാ,ഽനംദകലികാ,	േ പമരൂപാ,	പിയംകരീ	|
നാമപാരായണ	പീതാ,	നംദിവിദ ാ,	നേടശ രീ	||	141	||

മിഥ ാ	ജഗദധിഷ്ഠാനാ	മു ിദാ,	മു ിരൂപിണീ	|
ലാസ പിയാ,	ലയകരീ,	ല ാ,	രംഭാദി	വംദിതാ	||	142	||

ഭവദാവ	സുധാവൃഷ്ടിഃ,	പാപാരണ 	ദവാനലാ	|
െദൗര്ഭാഗ തൂല	വാതൂലാ,	ജരാധ ാംത	രവി പഭാ	||	143	||

ഭാഗ ാബ്ധിചം ദികാ,	ഭ ചി േകകി	ഘനാഘനാ	|
േരാഗപര ത	ദംേഭാളി,	ര്മൃത ുദാരു	കുഠാരികാ	||	144	||

മേഹശ രീ,	മഹാകാളീ,	മഹാഗാസാ,	മഹാഽശനാ	|
അപര്ണാ,	ചംഡികാ,	ചംഡമുംഡാഽസുര	നിഷൂദിനീ	||	145	||

രാ രാ ികാ,	സര േലാേകശീ,	വിശ ധാരിണീ	|
തിവര്ഗദാതീ,	സുഭഗാ,	ത ംബകാ,	തിഗുണാ ികാ	||	146	||

സ ര്ഗാപവര്ഗദാ,	ശു ാ,	ജപാപുഷ്പ	നിഭാകൃതിഃ	|
ഓേജാവതീ,	ദ ുതിധരാ,	യ രൂപാ,	പിയവതാ	||	147	||

ദുരാരാധ ാ,	ദുരാദര്ഷാ,	പാടലീ	കുസുമ പിയാ	|
മഹതീ,	േമരുനിലയാ,	മംദാര	കുസുമ പിയാ	||	148	||

വീരാരാധ ാ,	വിരാഡൂപാ,	വിരജാ,	വിശ േതാമുഖീ	|
പത ഗൂപാ,	പരാകാശാ,	പാണദാ,	പാണരൂപിണീ	||	149	||

മാര്താംഡ	ൈഭരവാരാധ ാ,	മം തിണീ	നസ്തരാജ ധൂഃ	|
തിപുേരശീ,	ജയേ നാ,	നിസ്ൈതഗുണ ാ,	പരാപരാ	||	150	||

സത ാനാഽനംദരൂപാ,	സാമരസ 	പരായണാ	|
കപര്ദിനീ,	കലാമാലാ,	കാമധുക്,കാമരൂപിണീ	||	151	||
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കളാനിധിഃ,	കാവ കളാ,	രസ ാ,	രസേശവധിഃ	|
പുഷ്ടാ,	പുരാതനാ,	പൂജ ാ,	പുഷ്കരാ,	പുഷ്കേര ണാ	||	152	||

പരംേജ ാതിഃ,	പരംധാമ,	പരമാണുഃ,	പരാത്പരാ	|
പാശഹസ്താ,	പാശഹംതീ,	പരമംത	വിേഭദിനീ	||	153	||

മൂര്താ,ഽമൂര്താ,ഽനിത തൃപ്താ,	മുനി	മാനസ	ഹംസികാ	|
സത വതാ,	സത രൂപാ,	സര ാംതര ാമിനീ,	സതീ	||	154	||

ബ ാണീ,	ബ ജനനീ,	ബഹുരൂപാ,	ബുധാര്ചിതാ	|
പസവിതീ,	പചംഡാഽ ാ,	പതിഷ്ഠാ,	പകടാകൃതിഃ	||	155	||

പാേണശ രീ,	പാണദാതീ,	പംചാശത്-പീഠരൂപിണീ	|
വിശൃംഖലാ,	വിവി ാ,	വീരമാതാ,	വിയത് പസൂഃ	||	156	||

മുകുംദാ,	മു ി	നിലയാ,	മൂലവി ഗഹ	രൂപിണീ	|
ഭാവ ാ,	ഭവേരാഗഘ്നീ	ഭവചക	പവര്തിനീ	||	157	||

ഛംദ ാരാ,	ശാസ് തസാരാ,	മം തസാരാ,	തേലാദരീ	|
ഉദാരകീര്തി,	രു ാമൈവഭവാ,	വര്ണരൂപിണീ	||	158	||

ജ മൃത ു	ജരാതപ്ത	ജന	വിശാംതി	ദായിനീ	|
സേര ാപനിഷ	ദുദ്ഘുഷ്ടാ,	ശാംത തീത	കളാ ികാ	||	159	||

ഗംഭീരാ,	ഗഗനാംതഃ ാ,	ഗര ിതാ,	ഗാനേലാലുപാ	|
ക നാരഹിതാ,	കാഷ്ഠാ,	കാംതാ,	കാംതാര്ധ	വി ഗഹാ	||	160	||

കാര കാരണ	നിര്മു ാ,	കാമേകളി	തരംഗിതാ	|
കനത്-കനകതാടംകാ,	ലീലാവി ഗഹ	ധാരിണീ	||	161	||

അജാ യ	വിനിര്മു ാ,	മുഗ്ധാ	 ി പ പസാദിനീ	|
അംതര്മുഖ	സമാരാധ ാ,	ബഹിര്മുഖ	സുദുര്ലഭാ	||	162	||

തയീ,	തിവര്ഗ	നിലയാ,	തി ാ,	തിപുരമാലിനീ	|
നിരാമയാ,	നിരാലംബാ,	സ ാ ാരാമാ,	സുധാസൃതിഃ	||	163	||

സംസാരപംക	നിര്മ 	സമു രണ	പംഡിതാ	|
യ പിയാ,	യ കര് തീ,	യജമാന	സ രൂപിണീ	||	164	||

ധര്മാധാരാ,	ധനാധ ാ,	ധനധാന 	വിവര്ധിനീ	|
വി പ പിയാ,	വി പരൂപാ,	വിശ ഭമണ	കാരിണീ	||	165	||
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വിശ ഗാസാ,	വി ദുമാഭാ,	ൈവഷ്ണവീ,	വിഷ്ണുരൂപിണീ	|
അേയാനി,	േര ാനിനിലയാ,	കൂട ാ,	കുലരൂപിണീ	||	166	||

വീരേഗാഷ്ഠീ പിയാ,	വീരാ,	ൈനഷ്കര്മ ാ,	നാദരൂപിണീ	|
വി ാന	കലനാ,	കല ാ	വിദഗ്ധാ,	ൈബംദവാസനാ	||	167	||

ത ാധികാ,	ത മയീ,	ത മര്ഥ	സ രൂപിണീ	|
സാമഗാനപിയാ,	െസൗമ ാ,	സദാശിവ	കുടുംബിനീ	||	168	||

സവ ാപസവ 	മാര്ഗ ാ,	സര ാപദ ി	നിവാരിണീ	|
സ ാ,	സ ഭാവമധുരാ,	ധീരാ,	ധീര	സമര്ചിതാ	||	169	||

ൈചതന ാര്ഘ 	സമാരാധ ാ,	ൈചതന 	കുസുമ പിയാ	|
സേദാദിതാ,	സദാതുഷ്ടാ,	തരുണാദിത 	പാടലാ	||	170	||

ദ ിണാ,	ദ ിണാരാധ ാ,	ദരസ്േമര	മുഖാംബുജാ	|
െകൗളിനീ	േകവലാ,ഽനര്ഘ ാ	ൈകവല 	പദദായിനീ	||	171	||

സ്േതാതപിയാ,	സ്തുതിമതീ,	ശുതിസംസ്തുത	ൈവഭവാ	|
മനസ ിനീ,	മാനവതീ,	മേഹശീ,	മംഗളാകൃതിഃ	||	172	||

വിശ മാതാ,	ജഗ ാതീ,	വിശാലാ ീ,	വിരാഗിണീ|
പഗല്ഭാ,	പരേമാദാരാ,	പരാേമാദാ,	മേനാമയീ	||	173	||

േവ ാമേകശീ,	വിമാന ാ,	വജിണീ,	വാമേകശ രീ	|
പംചയ പിയാ,	പംചേ പത	മംചാധിശായിനീ	||	174	||

പംചമീ,	പംചഭൂേതശീ,	പംച	സംേഖ ാപചാരിണീ	|
ശാശ തീ,	ശാശൈതശ ര ാ,	ശര്മദാ,	ശംഭുേമാഹിനീ	||	175	||

ധരാ,	ധരസുതാ,	ധന ാ,	ധര്മിണീ,	ധര്മവര്ധിനീ	|
േലാകാതീതാ,	ഗുണാതീതാ,	സര ാതീതാ,	ശമാ ികാ	||	176	||

ബംധൂക	കുസുമ	പഖ ാ,	ബാലാ,	ലീലാവിേനാദിനീ	|
സുമംഗളീ,	സുഖകരീ,	സുേവഷാഡ ാ,	സുവാസിനീ	||	177	||

സുവാസിന ര്ചനപീതാ,	േശാഭനാ,	ശു 	മാനസാ	|
ബിംദു	തര്പണ	സംതുഷ്ടാ,	പൂര ജാ,	തിപുരാംബികാ	||	178	||

ദശമു ദാ	സമാരാധ ാ,	തിപുരാ	ശീവശംകരീ	|
ാനമു ദാ,	 ാനഗമ ാ,	 ാനേ യ	സ രൂപിണീ	||	179	||
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േയാനിമു ദാ,	തിഖംേഡശീ,	തിഗുണാംബാ,	തിേകാണഗാ	|
അനഘാദ്ഭുത	ചാരി താ,	വാംഛിതാര്ഥ	പദായിനീ	||	180	||

അഭ ാസാതി	ശയ ാതാ,	ഷഡധ ാതീത	രൂപിണീ	|
അവ ാജ	കരുണാമൂര്തി,	ര ാനധ ാംത	ദീപികാ	||	181	||

ആബാലേഗാപ	വിദിതാ,	സര ാനു ംഘ 	ശാസനാ	|
ശീ	ചകരാജനിലയാ,	ശീമ ിപുര	സുംദരീ	||	182	||

ശീ	ശിവാ,	ശിവശൈ ക 	രൂപിണീ,	ലലിതാംബികാ	|
ഏവം	ശീലലിതാേദവ ാ	നാമ്നാം	സാഹസകം	ജഗുഃ	||	183	||

||	ഇതി	ശീ	ബ ാംഡപുരാേണ,	ഉ രഖംേഡ,	ശീ	ഹയഗീവാഗസ്ത 	സംവാേദ,	ശീലലിതാരഹസനാമ	ശീ
ലലിതാ	രഹസനാമ	സാഹസസ്േതാത	കഥനം	നാമ	ദ ിതീേയാഽധ ായഃ	||

സിംധൂരാരുണ	വി ഗഹാം	തിണയനാം	മാണിക 	െമൗളിസ്ഫുര-
ാരാനായക	േശഖരാം	സ്മിതമുഖീ	മാപീന	വേ ാരുഹാമ്	|

പാണിഭ ാ	മലിപൂര്ണ	ര 	ചഷകം	രേ ാത്പലം	ബി ഭതീം
െസൗമ ാം	ര ഘട 	ര 	ചരണാം	ധ ാേയത്പരാമംബികാമ്	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sree-lalita-sahasra-nama-stotram-malayalam.html
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