
ശീ	ലലിതാ	സഹ സ	നാമാവളി

||	ധ ാനമ്	||
സിംദൂരാരുണവി ഗഹാം	തിനയനാം	മാണിക െമൗലിസ്ഫുരത്

താരാനായകേശഖരാം	സ്മിതമുഖീമാപീനവേ ാരുഹാമ്	|
പാണിഭ ാമലിപൂര്ണര ചഷകം	രേ ാത്പലം	ബി ഭതീം

െസൗമ ാം	ര ഘട ര ചരണാം	ധ ാേയത്പരാമംബികാമ്	||

അരുണാം	കരുണാതരംഗിതാ ീം	ധൃതപാശാംകുശപുഷ്പബാണചാപാമ്	|
അണിമാദിഭിരാവൃതാം	മയൂൈഖരഹമിേത വ	വിഭാവേയ	ഭവാനീമ്	||

ധ ാേയത്	പദ്മാസന ാം	വികസിതവദനാം	പദ്മപതായതാ ീം

േഹമാഭാം	പീതവസ് താം	കരകലിതലസേ മപദ്മാം	വരാംഗീമ്	|
സര ാലംകാരയു ാം	സതതമഭയദാം	ഭ ന മാം	ഭവാനീം

ശീവിദ ാം	ശാംതമൂര്തിം	സകലസുരനുതാം	സരസംപത് പദാതീമ്	||

സകുംകുമവിേലപനാമലികചുംബികസ്തൂരികാം

സമംദഹസിേത ണാം	സശരചാപപാശാംകുശാമ്	|
അേശഷജനേമാഹിനീമരുണമാല ഭൂഷാംബരാം

ജപാകുസുമഭാസുരാം	ജപവിെധൗ	സ്മേരദംബികാമ്	||

||അഥ	ശീ	ലലിതാ	സഹസനാമാവലീ	||
ഓം	ഓം	ഐം	ഹീം	ശീം	ശീമാേത	നമഃ	|
ഓം	ശീമഹാരാൈ 	നമഃ	|
ഓം	ശീമ ിംഹാസേനശൈര 	നമഃ	|
ഓം	ചിദ ികുംഡസംഭൂതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േദവകാര സമുദ താൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഉദ ദ്ഭാനുസഹസാഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചതുര്ബാഹുസമന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാഗസ രൂപപാശാഢ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േ കാധാകാരാംകുേശാ ലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മേനാരൂേപ ുേകാദംഡാൈയ	നമഃ	|	10
ഓം	പംചത ാതസായകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിജാരുണപഭാപൂരമ ദ്	ബ ാംഡമംഡലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചംപകാേശാകപു ാഗെസൗഗംധിക-ലസത്കചാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുരുവിംദമണിേശണീകനത്േകാടീരമംഡിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	അഷ്ടമീചം ദവി ഭാജദലിക ലേശാഭിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മുഖചം ദകലംകാഭമൃഗനാഭിവിേശഷകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വദനസ്മരമാംഗല ഗൃഹേതാരണചി ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വ ല ്മീപരീവാഹചല ീനാഭേലാചനാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	നവചംപകപുഷ്പാഭനാസാദംഡവിരാജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	താരാകാംതിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരാൈയ	നമഃ	|	20
ഓം	കദംബമംജരീക്~ലുപ്തകര്ണപൂരമേനാഹരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	താടംകയുഗലീഭൂതതപേനാഡുപമംഡലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പദ്മരാഗശിലാദര്ശപരിഭാവികേപാലഭുേവ	നമഃ	|
ഓം	നവവി ദുമബിംബശീന ാരിരദന ദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശു വിദ ാംകുരാകാരദ ിജപം ിദ േയാ ലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കര്പൂരവീടികാേമാദസമാകര്ഷി	ദിഗംതരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിജസ ാപമാധുര 	വിനിര്ഭ ിതക ൈപ 	നമഃ	|
ഓം	മംദസ്മിത പഭാപൂരമ ത്കാേമശമാനസാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനാകലിതസാദൃശ ചിബുകശീവിരാജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശബ മാംഗല സൂതേശാഭിതകംധരാൈയ	നമഃ	|	30
ഓം	കനകാംഗദേകയൂരകമനീയമുജാന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ര ൈഗേവയ	ചിംതാകേലാലമു ാഫലാന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശ ാരേ പമര മണി പതിപണസ്തൈന 	നമഃ	|
ഓം	നാഭ ാലവാലേരാമാലിലതാഫലകുചദൈ 	നമഃ	|
ഓം	ല േരാമലതാധാരതാസമുേ യമധ മാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ്തനഭാരദല ധ പ ബംധവലിതയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	അരുണാരുണെകൗസുംഭവസ് തഭാസ ത്കടീതൈട 	നമഃ	|
ഓം	ര കിംകിണികാരമ രശനാദാമഭൂഷിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശ ാതെസൗഭാഗ മാര്ദേവാരുദ യാന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മാണിക മുകുടാകാരജാനുദ യവിരാജിതാൈയ	നമഃ	|	40
ഓം	ഇം ദേഗാപപരി ിപ്തസ്മരതൂണാഭജംഘികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗൂഢഗൂല്ഫാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കൂര്മ	പൃഷ്ഠജയിഷ്ണു പപദാന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നഖദീധിതിസംഛ നമ നതേമാഗുണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പദദ യപഭാജാലപരാകൃതസേരാരുഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിംജാനമണിമംജീരമംഡിതശീപദാംബുജാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മരാലീമംദഗമനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാലാവണ േശവധേയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാരുണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനവദ ാംൈഗ 	നമഃ	|	50
ഓം	സര ാഭരണഭൂഷിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവകാേമശ രാംക ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ ാധീനവ ഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുേമരുമധ ശൃംഗ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീമ ഗരനായികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചിംതാമണിഗൃഹാംത ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചബ ാസന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാപദ്മാടവീസം ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കദംബവനവാസിൈന 	നമഃ	|	60
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ഓം	സുധാസാഗരമധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമാൈ 	നമഃ	|
ഓം	കാമദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	േദവര്ഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാ ൈവഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭംഡാസുരവേധാദ ു ശ ിേസനാസമന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സംപത്കരീസമാരൂഢസിംദുര വജേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	അശ ാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ േകാടിേകാടിഭിരാവൃതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചകരാജരഥാരൂഢസര ായുധപരിഷ്കൃതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േഗയചകരഥാരൂഢമംതിണീപരിേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കിരിചകരഥാരൂഢദംഡനാഥാപുരസ്കൃതാൈയ	നമഃ	|	70
ഓം	ജ ാലാമാലിനികാ ിപ്തവ ി പാകാരമധ ഗാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭംഡൈസനവേധാദ ു ശ ിവി കമഹര്ഷിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിത ാപരാകമാേടാപനിരീ ണസമു ുകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭംഡപുതവേധാദ ു ബാലാവി കമനംദിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മം തിണ ംബാവിരചിതവിഷംഗവധേതാഷിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിശുകപാണഹരണവാരാഹീവീര നംദിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശ രമുഖാേലാകക ിതശീഗേണശ രാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാഗേണശനിര്ഭി വിഘ്നയംതപഹര്ഷിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭംഡാസുേരം ദനിര്മു ശസ് തപതസ്തവര്ഷിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	കരാംഗുലിനേഖാത്പ നാരായണദശാകൃൈത 	നമഃ	|	80
ഓം	മഹാപാശുപതാസ് താ ിനിര്ദഗ്ധാസുരൈസനികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശ രാസ് തനിര്ദഗ്ധസഭാംഡാസുരശൂന കാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബേ ാേപം ദമേഹം ദാദിേദവസംസ്തുതൈവഭവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹരേനതാ ിസംദഗ്ധകാമസംജീവെനൗഷൈധ 	നമഃ	|
ഓം	ശീമദ ാഗ്ഭവകൂൈടകസ രൂപമുഖപംകജാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കംഠാധഃ	കടിപര ംതമധ കൂടസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ശ ികൂൈടകതാപ കട േധാഭാഗധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	മൂലമം താ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മൂലകൂടതയകേലബരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുലാമൃൈതകരസികാൈയ	നമഃ	|	90
ഓം	കുലസംേകതപാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	കുലാംഗനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുലാംതഃ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	െകൗലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	കുലേയാഗിൈന 	നമഃ	|
ഓം	അകുലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സമയാംത ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സമയാചാരതത്പരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മൂലാധാൈരകനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബ ഗംഥിവിേഭദിൈന 	നമഃ	|	100
ഓം	മണിപൂരാംതരുദിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിഷ്ണുഗംഥിവിേഭദിൈന 	നമഃ	|

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ഓം	ആ ാചകാംതരാല ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രു ദ ഗംഥിവിേഭദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സഹസാരാംബുജാരൂഢാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുധാസാരാഭിവര്ഷിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	തടി താസമരുൈച 	നമഃ	|
ഓം	ഷട്ചേകാപരിസം ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാസൈ 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	കുംഡലിൈന 	നമഃ	|	110
ഓം	ബിസതംതുതനീയൈസ 	നമഃ	|
ഓം	ഭവാൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഭാവനാഗമ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭവാരണകുഠാരികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ ദ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ ദമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഭ െസൗഭാഗ ദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഭ ി പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ ിഗമ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ ിവശ ാൈയ	നമഃ	|	120
ഓം	ഭയാപഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശാംഭൈവ 	നമഃ	|
ഓം	ശാരദാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശര ാൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ശര്മദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ശാംകൈര 	നമഃ	|
ഓം	ശീകൈര 	നമഃ	|
ഓം	സാൈധ 	നമഃ	|
ഓം	ശര ം ദനിഭാനനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശാേതാദൈര 	നമഃ	|	130
ഓം	ശാംതിമൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	നിരാധാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരംജനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര്േലപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര്മലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിത ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരാകാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരാകുലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര്ഗുണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്കലാൈയ	നമഃ	|	140
ഓം	ശാംതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്കാമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരുപ വാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിത മു ാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	നിര ികാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ് പപംചാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരാശയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിത ശു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിതബു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരവദ ാൈയ	നമഃ	|	150
ഓം	നിരംതരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്കാരണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്കലംകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	നിരുപാധേയ	നമഃ	|
ഓം	നിരീശ രാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നീരാഗൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാഗമഥൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിര്മദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മദനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നി ിംതാൈയ	നമഃ	|	160
ഓം	നിരഹംകാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര്േമാഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േമാഹനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിര്മമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മമതാഹംൈത 	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്പാപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാപനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്േ കാധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േ കാധശമൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിര്േലാഭാൈയ	നമഃ	|	170
ഓം	േലാഭനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിഃസംശയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സംശയഘ്ൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിര്ഭവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭവനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	നിര ിക ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരാബാധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര്േഭദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േഭദനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിര്നാശാൈയ	നമഃ	|	180
ഓം	മൃത ുമഥൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിഷ് കിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഷ്പരി ഗഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിസ്തുലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നീലചികുരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരപായാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	നിരത യാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുര്ലഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുര്ഗമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുര്ഗാൈയ	നമഃ	|	190
ഓം	ദുഃഖഹംൈത 	നമഃ	|
ഓം	സുഖപദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുഷ്ടദൂരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുരാചാരശമൈന 	നമഃ	|
ഓം	േദാഷവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സാം ദകരുണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	സമാനാധികവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ശ ിമൈ 	നമഃ	|
ഓം	സര മംഗലാൈയ	നമഃ	|	200
ഓം	സദ്ഗതി പദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സേര ശൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര മൈ 	നമഃ	|
ഓം	സര മംതസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സര യംതാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സരതംതരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മേനാ ൈന 	നമഃ	|
ഓം	മാേഹശൈര 	നമഃ	|
ഓം	മഹാേദൈവ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാല ്ൈമ 	നമഃ	|	210
ഓം	മൃഡപിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാപൂജ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാപാതകനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	മഹാമായാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാസത ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാശൈ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാരൈത 	നമഃ	|
ഓം	മഹാേഭാഗാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	മൈഹശ ര ാൈയ	നമഃ	|	220
ഓം	മഹാവീര ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാബലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാബുൈ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാസിൈ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാേയാേഗശ േരശൈര 	നമഃ	|
ഓം	മഹാതംതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാമംതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹായംതാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	മഹാസനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹായാഗകമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|	230
ഓം	മഹാൈഭരവപൂജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മേഹശ രമഹാക മഹാ	താംഡവസാ ിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാകാേമശമഹിൈഷ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാതിപുരസുംദൈര 	നമഃ	|
ഓം	ചതുഃഷഷ്ട ുപചാരാഢ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചതുഃഷഷ്ടികലാമൈ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാചതുഃഷഷ്ടിേകാടി	േയാഗിനീഗണേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മനുവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചം ദവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ചം ദമംഡലമധ ഗാൈയ	നമഃ	|	240
ഓം	ചാരുരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചാരുഹാസാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചാരുചം ദകലാധരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചരാചരജഗ ാഥാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചകരാജനിേകതനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാരൈത 	നമഃ	|
ഓം	പദ്മനയനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പദ്മരാഗസമപഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചേ പതാസനാസീനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചബ സ്പരൂപിൈണ 	നമഃ	|	250
ഓം	ചി ൈ 	നമഃ	|
ഓം	പരമാനംദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വി ാനഘനരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ധ ാനധ ാതൃേധ യരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ര്ധ്മാധര്മവിവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിശ രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജാഗരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സപൈ 	നമഃ	|
ഓം	ൈതജസാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുപ്താൈയ	നമഃ	|	260
ഓം	പാ ാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	തുര ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാവ ാവിവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സൃഷ്ഠികര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	ബ രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േഗാപ്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	േഗാവിംദരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സംഹാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	രു ദരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിേരാധാനകൈര 	നമഃ	|	270
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ഓം	ഈശൈര 	നമഃ	|
ഓം	സദാശിവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനുഗഹദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചകൃത പരായണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭാനുമംഡലമധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈഭരൈവ 	നമഃ	|
ഓം	ഭഗമാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	പദ്മാസനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭഗവൈത 	നമഃ	|
ഓം	പദ്മനാഭസേഹാദൈര 	നമഃ	|	280
ഓം	ഉേ ഷനിമിേഷാത്പ വിപ ഭുവനാവൈല 	നമഃ	|
ഓം	സഹസശീര്ഷവദനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	സഹസാൈ 	നമഃ	|
ഓം	സഹസപേദ	നമഃ	|
ഓം	ആബ കീടജനൈന 	നമഃ	|
ഓം	വര്ണാശമവിധായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിജാ ാരൂപനിഗമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുണ ാപുണഫലപദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശുതിസീമംതസിംദൂരീകൃത	പാദാബ്ജധൂലികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സകലാഗമസംേദാഹശു ിസംപുടെമൗ ികാൈയ	നമഃ	|	290
ഓം	പുരുഷാര്ഥ പദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പൂര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േഭാഗിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഭുവേനശൈര 	നമഃ	|
ഓം	അംബികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനാദിനിധനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹരിബേ ം ദേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നാരായൈണ 	നമഃ	|
ഓം	നാദരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നാമരൂപവിവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|	300
ഓം	ഹീംകാൈര 	നമഃ	|
ഓം	ഹീമൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഹൃദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േഹേയാപാേദയവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാജരാജാര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാൈ 	നമഃ	|
ഓം	രമ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാജീവേലാചനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രംജൈന 	നമഃ	|
ഓം	രമൈണ 	നമഃ	|	310
ഓം	രസ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രണത്കിംകിണിേമഖലാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	രമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാേകംദുവദനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രതിരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രതി പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ര ാകൈര 	നമഃ	|
ഓം	രാ സഘ്ൈന 	നമഃ	|
ഓം	രാമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രമണലംപടാൈയ	നമഃ	|	320
ഓം	കാമ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമകലാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കദംബകുസുമ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കല ാൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ജഗതീകംദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കരുണാരസസാഗരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കലാവൈത 	നമഃ	|
ഓം	കലാലാപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാംതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാദംബരീ പിയാൈയ	നമഃ	|	330
ഓം	വരദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വാമനയനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വാരുണീമദവിഹ ലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിശ ാധികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േവദേവദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിംധ ാചലനിവാസിൈന 	നമഃ	|
ഓം	വിധാൈത 	നമഃ	|
ഓം	േവദജനൈന 	നമഃ	|
ഓം	വിഷ്ണുമായാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിലാസിൈന 	നമഃ	|	340
ഓം	േ തസ രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േ േ തൈശ 	നമഃ	|
ഓം	േ തേ ത പാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	 യവൃ ിവിനിര്മു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േ തപാലസമര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിജയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	വിമലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വംദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വംദാരുജനവ ലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വാഗ ാദിൈന 	നമഃ	|	350
ഓം	വാമേകൈശ 	നമഃ	|
ഓം	വ ിമംഡലവാസിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഭ ിമത്ക ലതികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പശുപാശവിേമാചിൈന 	നമഃ	|

9
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ഓം	സംഹൃതാേശഷപാഷംഡാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സദാചാര പവര്തികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	താപതയാ ിസംതപ്തസമാ ാദനചം ദികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തരുൈണ 	നമഃ	|
ഓം	താപസാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തനുമധ ാൈയ	നമഃ	|	360
ഓം	തേമാപഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചിൈത 	നമഃ	|
ഓം	തത്പദല ാര്ഥാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചിേദകരസരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സ ാ ാനംദലവീഭൂത-ബ ാദ ാനംദസംതൈത 	നമഃ	|
ഓം	പരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	പത ക്	ചിതീരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പശ ംൈത 	നമഃ	|
ഓം	പരേദവതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മധ മാൈയ	നമഃ	|	370
ഓം	ൈവഖരീരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ മാനസഹംസികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാേമശ രപാണനാൈഡ 	നമഃ	|
ഓം	കൃത ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമപൂജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശൃംഗാരരസസംപൂര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജാലംധര ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓഡ ാണപീഠനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബിംദുമംഡലവാസിൈന 	നമഃ	|	380
ഓം	രേഹായാഗകമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രഹസ്തര്പണതര്പിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സദ ഃ	പസാദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	വിശസാ ിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സാ ിവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഷഡംഗേദവതായു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഷാഡ്ഗുണ പരിപൂരിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിത ി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	നിരുപമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിര ാണസുഖദായിൈന 	നമഃ	|	390
ഓം	നിത ാേഷാഡശികാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീകംഠാര്ധശരീരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	പഭാവൈത 	നമഃ	|
ഓം	പഭാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പസി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരേമശൈര 	നമഃ	|
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ഓം	മൂല പകൃൈത 	നമഃ	|
ഓം	അവ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വ് ാവ സ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വ ാപിൈന 	നമഃ	|	400
ഓം	വിവിധാകാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിദ ാവിദ ാസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാകാേമശനയനകുമുദാ ാദെകൗമുൈദ 	നമഃ	|
ഓം	ഭ ാഹാര്ദതേമാേഭദഭാനുമദ്ഭാനുസംതൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശിവദൂൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശിവാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശിവംകൈര 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ശിവപിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവപരാൈയ	നമഃ	|	410
ഓം	ശിഷ്േടഷ്ടാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിഷ്ടപൂജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അപേമയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ പകാശാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മേനാവാചാമേഗാചരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചി ൈ 	നമഃ	|
ഓം	േചതനാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജഡശൈ 	നമഃ	|
ഓം	ജഡാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗായൈത 	നമഃ	|	420
ഓം	വ ാഹൃൈത 	നമഃ	|
ഓം	സംധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദ ിജവൃംദനിേഷവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ത ാസനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തസ്ൈമ	നമഃ	|
ഓം	തുഭ ം	നമഃ	|
ഓം	അൈ 	നമഃ	|
ഓം	പംചേകാശാംതര ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിഃസീമമഹിമ്േന	നമഃ	|
ഓം	നിത െയൗവനാൈയ	നമഃ	|	430
ഓം	ഓം	മദശാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	മദഘൂര്ണിതര ാൈ 	നമഃ	|
ഓം	മദപാടലഗംഡഭുേവ	നമഃ	|
ഓം	ചംദന ദവദിഗ്ധാംൈഗ 	നമഃ	|
ഓം	ചാംേപയകുസുമ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുശലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േകാമലാകാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുരുകു ാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	കുേലശൈര 	നമഃ	|
ഓം	കുലകുംഡാലയാൈയ	നമഃ	|	440
ഓം	െകൗലമാര്ഗതത്പരേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുമാരഗണനാഥാംബാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തുഷ്ൈട 	നമഃ	|
ഓം	പുഷ്ൈട 	നമഃ	|
ഓം	മൈത 	നമഃ	|
ഓം	ധൃൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശാംൈത 	നമഃ	|
ഓം	സസ്തിമൈത 	നമഃ	|
ഓം	കാംൈത 	നമഃ	|
ഓം	നംദിൈന 	നമഃ	|	450
ഓം	വിഘ്നനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	േതേജാവൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	തിനയനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േലാലാ ീകാമരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഹംസിൈന 	നമഃ	|
ഓം	മാേത	നമഃ	|
ഓം	മലയാചലവാസിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സുമുൈഖ 	നമഃ	|
ഓം	നലിൈന 	നമഃ	|	460
ഓം	സു ഭുേവ	നമഃ	|
ഓം	േശാഭനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുരനായികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാലകംൈഠ 	നമഃ	|
ഓം	കാംതിമൈത 	നമഃ	|
ഓം	േ ാഭിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സൂ ്മരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വേ ജശൈര 	നമഃ	|
ഓം	വാമേദൈവ 	നമഃ	|
ഓം	വേയാഽവ ാവിവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|	470
ഓം	സിേ ശൈര 	നമഃ	|
ഓം	സി വിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സി മാേത	നമഃ	|
ഓം	യശസ ിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	വിശു ിചകനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആര വര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിേലാചനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഖട ാംഗാദി പഹരണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വദൈനകസമന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പായസാ പിയാൈയ	നമഃ	|	480
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ഓം	ത ക് ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പശുേലാകഭയംകൈര 	നമഃ	|
ഓം	അമൃതാദിമഹാശ ിസംവൃതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഡാകിനീശൈര 	നമഃ	|
ഓം	അനാഹതാബ്ജനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശ ാമാഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വദനദ യാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദംഷ്േ ടാജ ലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അ മാലാദിധരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രുധിരസം ിതാൈയ	നമഃ	|	490
ഓം	കാലരാത ാദിശെ ൗഘവൃതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ്നിഗ്െധൗദനപിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാവീേരം ദവരദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാകിണ ംബാസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മണിപൂരാബ്ജനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	വദനതയസംയുതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വജാധികായുേധാേപതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഡാമര ാദിഭിരാവൃതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ര വര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മാംസനിഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|	500
501�	ഗുഡാ പീതമാനസാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സമസ്തഭ സുഖദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ലാകിന ംബാസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സ ാധിഷ്ടാനാംബുജഗതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചതുര മേനാഹരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശൂലാദ ായുധസംപ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പീതവര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അതിഗര ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േമേദാനിഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മധു പീതാൈയ	നമഃ	|	510
ഓം	ബംദിന ാദിസമന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദധ ാസ ഹൃദയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാകിനീരൂപധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചവ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അ ിസം ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അംകുശാദി പഹരണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	വരദാദി	നിേഷവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മുദ്െഗൗദനാസ ചി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സാകിന ംബാസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|	520
ഓം	ആ ാചകാബ്ജനിലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശു വര്ണാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	ഷഡാനനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മ ാസം ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹംസവതീമുഖ ശ ിസമന ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹരി ദാൈ കരസികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹാകിനീരൂപധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സഹസദലപദ്മ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര വര്േണാപേശാഭിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ായുധധരാൈയ	നമഃ	|	530
ഓം	ശു സം ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര േതാമുൈഖ 	നമഃ	|
ഓം	സെര ൗദനപീതചി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	യാകിന ംബാസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സ ാഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അമൈത 	നമഃ	|
ഓം	േമധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ശുൈത 	നമഃ	|
ഓം	സ്മൃൈത 	നമഃ	|	540
ഓം	അനു മാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുണ കീര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	പുണ ലഭ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുണ ശവണകീര്തനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുേലാമജാര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബംധേമാചൈന 	നമഃ	|
ഓം	ബര്ബരാലകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിമര്ശരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിയദാദിജഗത് പസുേവ	നമഃ	|	550
ഓം	സര 	വ ാധി പശമൈന 	നമഃ	|
ഓം	സര 	മൃത ുനിവാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	അഗഗണ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അചിംത രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കലികല്മഷനാശിൈന 	നമഃ	|
ഓം	കാത ായൈന 	നമഃ	|
ഓം	കാലഹംൈത 	നമഃ	|
ഓം	കമലാ നിേഷവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	താംബൂലപൂരിതമുൈഖ 	നമഃ	|
ഓം	ദാഡിമീകുസുമ പഭാൈയ	നമഃ	|	560
ഓം	ഓം	മൃഗാൈ 	നമഃ	|
ഓം	േമാഹിൈന 	നമഃ	|
ഓം	മുഖ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മൃഡാൈന 	നമഃ	|
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ഓം	മി തരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	നിത തൃപ്താൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ നിധേയ	നമഃ	|
ഓം	നിയംൈത 	നമഃ	|
ഓം	നിഖിേലശൈര 	നമഃ	|
ഓം	ൈമത ാദിവാസനാലഭ ാൈയ	നമഃ	|	570
ഓം	മഹാപലയസാ ിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	പരാശൈ 	നമഃ	|
ഓം	പരാനിഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പ ാനഘനരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മാധ ീപാനാലസാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മാതൃകാവര്ണ	രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മഹാൈകലാസനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മൃണാലമൃദുേദാര്ലതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹനീയാൈയ	നമഃ	|	580
ഓം	ദയാമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	മഹാസാ മാജ ശാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ആ വിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീേഷാഡശാ രീവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തികൂടാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമേകാടികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കടാ കിംകരീഭൂതകമലാേകാടിേസവിതാൈയ	നമഃ	|	590
ഓം	ശിരഃ ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചം ദനിഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭാല ാൈയഐ	നമഃ	|
ഓം	ഇം ദധനുഃ പഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഹൃദയ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രവി പഖ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിേകാണാംതരദീപികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദാ ായൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ൈദതഹംൈത 	നമഃ	|
ഓം	ദ യ വിനാശിൈന 	നമഃ	|	600
ഓം	ദരാംേദാലിതദീര്ഘാൈ 	നമഃ	|
ഓം	ദരഹാേസാ ല ുൈഖ 	നമഃ	|
ഓം	ഗുരൂമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഗുണനിധേയ	നമഃ	|
ഓം	േഗാമാേത	നമഃ	|
ഓം	ഗുഹജ ഭുേവ	നമഃ	|
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ഓം	േദേവൈശ 	നമഃ	|
ഓം	ദംഡനീതി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദഹരാകാശരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	പതിപ ുഖ രാകാംതതിഥിമംഡലപൂജിതാൈയ	നമഃ	|	610
ഓം	കലാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കലാനാഥാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാവ ാലാപവിേമാദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സചാമരരമാവാണീസവ ദ ിണേസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആദിശ ൈയ	നമഃ	|
ഓം	അേമയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആ േന	നമഃ	|
ഓം	പരമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാവനാകൃതേയ	നമഃ	|
ഓം	അേനകേകാടിബ ാംഡജനൈന 	നമഃ	|	620
ഓം	ദിവ വി ഗഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 ീംകാൈര 	നമഃ	|
ഓം	േകവലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഗുഹ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈകവല പദദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	തിപുരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിജഗദ ംദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	തിദേശശൈര 	നമഃ	|
ഓം	ത ൈര 	നമഃ	|	630
ഓം	ദിവ ഗംധാഢ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സിംദൂരതിലകാംചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഉമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈശേലം ദതനയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	െഗൗൈര 	നമഃ	|
ഓം	ഗംധര േസവിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിശ ഗര്ഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ ര്ണഗര്ഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അവരദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വാഗധീശൈര 	നമഃ	|	640
ഓം	ധ ാനഗമ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അപരിേ ദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 ാനദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 ാനവി ഗഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര േവദാംതസംേവദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	സത ാനംദസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	േലാപാമു ദാര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ലീലാ ൃപ്തബ ാംഡമംഡലാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	അദൃശ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദൃശ രഹിതാൈയ	നമഃ	|	650
ഓം	വി ാൈത 	നമഃ	|
ഓം	േവദ വര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േയാഗിൈന 	നമഃ	|
ഓം	േയാഗദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േയാഗ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േയാഗാനംദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	യുഗംധരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഇ ാശ ി ാനശ ി കിയാശ ിസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സര ാധാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുപതിഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|	660
ഓം	സദസദൂപധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	അഷ്ടമൂര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	അജാൈജൈത 	നമഃ	|
ഓം	േലാകയാതാവിധായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഏകാകിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഭൂമരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിൈദ താൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈദതവര്ജിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അ ദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വസുദാൈയ	നമഃ	|	670
ഓം	വൃ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബ ാൈ കസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ബൃഹൈത 	നമഃ	|
ഓം	ബാ ൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ബാ ൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബ ാനംദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബലി പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭാഷാരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബൃഹേ നാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭാവാഭാവവിര്ജിതാൈയ	നമഃ	|	680
ഓം	സുഖാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശുഭകൈര 	നമഃ	|
ഓം	േശാഭനാസുലഭാഗൈത 	നമഃ	|
ഓം	രാജരാേജശൈര 	നമഃ	|
ഓം	രാജ ദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	രാജ വ ഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാജത്കൃപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	രാജപീഠനിേവശിതനിജാശിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രാജ ല ്ൈമ 	നമഃ	|
ഓം	േകാശനാഥാൈയ	നമഃ	|	690
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ഓം	ചതുരംഗബേലശൈര 	നമഃ	|
ഓം	സാ മാജ ദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സതസംധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സാഗരേമഖലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദീ ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈദത ശമൈന 	നമഃ	|
ഓം	സര േലാകവംശകൈര 	നമഃ	|
ഓം	സര ാര്ഥദാൈത 	നമഃ	|
ഓം	സാവിൈത 	നമഃ	|
ഓം	സ ിദാനംദരൂപിൈണ 	നമഃ	|	700
ഓം	േദശകാലാപരി ി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ഗാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര േമാഹിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സരസൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശാസ് തമൈ 	നമഃ	|
ഓം	ഗുഹാംബാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗുഹ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സേര ാപാധിവിനിര്മു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	സദാശിവപതി വതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സംപദാേയശൈര 	നമഃ	|	710
ഓം	സാധുേന	നമഃ	|
ഓം	ൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗുരൂമംഡലരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	കുേലാ ീര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭഗാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മായാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മധുമൈത 	നമഃ	|
ഓം	മൈഹ 	നമഃ	|
ഓം	ഗണാംബാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗുഹ കാരാധ ാൈയ	നമഃ	|	720
ഓം	േകാമലാംൈഗ 	നമഃ	|
ഓം	ഗുരു പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സതംതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സരതംേതൈശ 	നമഃ	|
ഓം	ദ ിണാമൂര്തിരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സനകാദിസമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവ ാനപദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ചിത്കലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആനംദകലികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േ പമരൂപാൈയ	നമഃ	|	730
ഓം	ഓം	പിയംകൈര 	നമഃ	|
ഓം	നാമപാരായണപീതാൈയ	നമഃ	|

18
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ഓം	നംദിവിദ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നേടശൈര 	നമഃ	|
ഓം	മിഥ ാജഗദധിഷ്ഠാനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മു ിദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മു ിരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ലാസ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ലയകൈര 	നമഃ	|
ഓം	ല ാൈയ	നമഃ	|	740
ഓം	രംഭാദിവംദിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭവദാവസുധാവൃഷ്ൈട 	നമഃ	|
ഓം	പാപാരണ ദവാനലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	െദൗര്ഭാഗ തൂലവാതൂലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജരാധ ാംതരവി പഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭാഗ ാബ്ധിചം ദികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭ ചി േകകിഘനാഘനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	േരാഗപര തദംേഭാലേയ	നമഃ	|
ഓം	മൃത ുദാരുകുഠാരികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മേഹശൈര 	നമഃ	|	750
ഓം	മഹാകാൈല 	നമഃ	|
ഓം	മഹാഗാസാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹാശനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അപര്ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ചംഡികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ചംഡമുംഡാസുരനിഷൂദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	 രാ രാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര േലാേകൈശ 	നമഃ	|
ഓം	വിശ ധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	തിവര്ഗദാൈത 	നമഃ	|	760
ഓം	സുഭഗാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ത ംബകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിഗുണാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ ര്ഗാപവര്ഗദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതേയ	നമഃ	|
ഓം	ഓേജാവൈത 	നമഃ	|
ഓം	ദ ുതിധരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	യ രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പിയവതാൈയ	നമഃ	|	770
ഓം	ദുരാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദുരാധര്ഷാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാടലീകുസുമ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മഹൈത 	നമഃ	|
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ഓം	േമരുനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മംദാരകുസുമ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	വീരാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിരാഡൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിരജേസ	നമഃ	|
ഓം	വിശ േതാമുൈഖ 	നമഃ	|	780
ഓം	പത ഗൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരാകാശാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാണദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാണരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	മാര്താംഡൈഭരവാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മം തിണീനസ്തരാജ ധുേര	നമഃ	|
ഓം	തിപുേരൈശ 	നമഃ	|
ഓം	ജയേ നാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിസ്ൈതഗുണ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരാപരാൈയ	നമഃ	|	790
ഓം	സത ാനാനംദരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സാമരസ പരായണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കപര്ദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	കലാമാലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമദുേഘ	നമഃ	|
ഓം	കാമരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	കലാനിധേയ	നമഃ	|
ഓം	കാവ കലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	രസ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	രസേശവധേയ	നമഃ	|	800
ഓം	പുഷ്ടാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുരാതനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പൂജ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുഷ്കരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പുഷ്കേര ണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരസ്ൈമ	േജ ാതിേഷ	നമഃ	|
ഓം	പരസ്ൈമ	ധാമ്േന	നമഃ	|
ഓം	പരമാണേവ	നമഃ	|
ഓം	പരാത്പരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പാശഹസ്താൈയ	നമഃ	|	810
ഓം	പാശഹംൈത 	നമഃ	|
ഓം	പരമംതവിേഭദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	മൂര്താൈയ	നമഃ	|
ഓം	അമൂര്താൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനിത തൃപ്താൈയ	നമഃ	|
ഓം	മുനിമാനസഹംസികാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	സത വതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സത രൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാംതര ാമിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സൈത 	നമഃ	|	820
ഓം	ഓം	ബ ാൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ബ േണ	നമഃ	|
ഓം	ജനൈന 	നമഃ	|
ഓം	ബഹുരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബുധാര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പസവിൈത 	നമഃ	|
ഓം	പചംഡാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പതിഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പകടാകൃതേയ	നമഃ	|	830
ഓം	പാേണശൈര 	നമഃ	|
ഓം	പാണദാൈത 	നമഃ	|
ഓം	പംചാശത്പീഠരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വിശൃംഖലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിവി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വീരമാേത	നമഃ	|
ഓം	വിയത് പസുേവ	നമഃ	|
ഓം	മുകുംദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മു ിനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മൂലവി ഗഹരൂപിൈണ 	നമഃ	|	840
ഓം	ഭാവ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഭവേരാഗധ്ൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ഭവചകപവര്തിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ഛംദഃസാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശാസ് തസാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മം തസാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തേലാദൈര 	നമഃ	|
ഓം	ഉദാരകീര്തേയ	നമഃ	|
ഓം	ഉ ാമൈവഭവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വര്ണരൂപിൈണ 	നമഃ	|	850
ഓം	ജ മൃത ുജരാതപ്തജന

വിശാംതിദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സേര ാപനിഷദുദ്	ഘുഷ്ടാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശാംത തീതകലാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗംഭീരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗഗനാംതഃ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗര ിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഗാനേലാലുപാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	ക നാരഹിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അകാംതാൈയ	നമഃ	|	860
ഓം	കാംതാര്ധവി ഗഹാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാര കാരണനിര്മു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കാമേകലിതരംഗിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കനത്കനകതാടംകാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ലീലാവി ഗഹധാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	അജാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 യവിനിര്മു ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മുഗ്ധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 ി പ പസാദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	അംതര്മുഖസമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|	870
ഓം	ബഹിര്മുഖസുദുര്ലഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തൈ 	നമഃ	|
ഓം	തിവര്ഗനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തി ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിപുരമാലിൈന 	നമഃ	|
ഓം	നിരാമയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	നിരാലംബാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ ാ ാരാമാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുധാസൃൈത 	നമഃ	|
ഓം	സംസാരപംകനിര്മ

സമു രണപംഡിതാൈയ	നമഃ	|	880
ഓം	യ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	യ കര്ൈത 	നമഃ	|
ഓം	യജമാനസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ധര്മാധാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ധനാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധനധാന വിവര്ധിൈന 	നമഃ	|
ഓം	വി പ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വി പരൂപാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിശ ഭമണകാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വിശ ഗാസാൈയ	നമഃ	|	890
ഓം	വി ദുമാഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈവഷ്ണൈവ 	നമഃ	|
ഓം	വിഷ്ണുരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	അേയാൈന 	നമഃ	വര്	അേയാനേയ

ഓം	േയാനിനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കൂട ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കുലരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വീരേഗാഷ്ഠീ പിയാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	വീരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈനഷ്കര്മ ാൈയ	നമഃ	|	900
ഓം	നാദരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വി ാനകലനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	കല ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വിദഗ്ധാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈബംദവാസനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തത ാധികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	തത മൈ 	നമഃ	|
ഓം	തത മര്ഥസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സാമഗാനപിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	െസൗമ ാൈയ	നമഃ	|	910
ഓം	സദാശിവകുടുംബിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സവ ാപസവ മാര്ഗ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാപദ ിനിവാരിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	സ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ ഭാവമധുരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധീരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധീരസമര്ചിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈചതന ാര്ഘ സമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ൈചതനകുസുമ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സേദാദിതാൈയ	നമഃ	|	920
ഓം	സദാതുഷ്ഠാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തരുണാദിത പാടലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദ ിണാദ ിണാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദരസ്േമരമുഖാംബുജാൈയ	നമഃ	|
ഓം	െകൗലിനീേകവലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനര്ധ 	ൈകവല പദദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സ്േതാതപിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സ്തുതിമൈത 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ശുതിസംസ്തുതൈവഭവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	മനസ ിൈന 	നമഃ	|	930
ഓം	മാനവൈത 	നമഃ	|
ഓം	മേഹൈശ 	നമഃ	|
ഓം	മംഗലാകൃേത 	നമഃ	|
ഓം	വിശ മാേത	നമഃ	|
ഓം	ജഗ ാൈത 	നമഃ	|
ഓം	വിശാലാൈ 	നമഃ	|
ഓം	വിരാഗിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	പഗല്ഭാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരേമാദാരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പരാേമാദാൈയ	നമഃ	|	940
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ഓം	മേനാമൈ 	നമഃ	|
ഓം	േവ ാമേകൈശ 	നമഃ	|
ഓം	വിമാന ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	വജിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	വാമേകശൈര 	നമഃ	|
ഓം	പംചയ പിയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പംചേ പതമംചാധിശായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	പംചൈമ 	നമഃ	|
ഓം	പംചഭൂേതൈശ 	നമഃ	|
ഓം	പംചസംേഖ ാപചാരിൈണ 	നമഃ	|	950
ഓം	ഓം	ശാശൈത 	നമഃ	|
ഓം	ശാശൈതശ ര ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശര്മദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശംഭുേമാഹിൈന 	നമഃ	|
ഓം	ധരാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധരസുതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധന ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ധര്മിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ധര്മവര്ധിൈന 	നമഃ	|
ഓം	േലാകാതീതാൈയ	നമഃ	|	960
ഓം	ഗുണാതീതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സര ാതീതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശാമാ ികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബംധൂകകുസുമ പഖ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ബാലാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ലീലാവിേനാദിൈന 	നമഃ	|
ഓം	സുമംഗൈല 	നമഃ	|
ഓം	സുഖകൈര 	നമഃ	|
ഓം	സുേവഷാഢ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	സുവാസിൈന 	നമഃ	|	970
ഓം	സുവാസിന ര്ചനപീതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആേശാഭനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ശു മാനസാൈയ	നമ

ഓം	ബിംദുതര്പണസംതുഷ്ടാൈയ	നമഃ	|
ഓം	പൂര ജാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിപുരാംബികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ദശമു ദാസമാരാധ ാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിപുരാശീവശംകൈര 	നമഃ	|
ഓം	 ാനമു ദാൈയ	നമഃ	|
ഓം	 ാനഗമ ാൈയ	നമഃ	|	980
ഓം	 ാനേ യസ രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	േയാനിമു ദാൈയ	നമഃ	|
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ഓം	തിഖംേഡൈശ 	നമഃ	|
ഓം	തിഗുണാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അംബാൈയ	നമഃ	|
ഓം	തിേകാണഗാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അനഘാൈയ	നമഃ	|
ഓം	അദ്ഭുതചാരി താൈയ	നമഃ	|
ഓം	വാംഛിതാര്ഥ പദായിൈന 	നമഃ	|
ഓം	അഭ ാസാതിശയ ാതാൈയ	നമഃ	|	990
ഓം	ഷഡധ ാതീതരൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	അവ ാജകരുണാമൂര്തേയ	നമഃ	|
ഓം	അ ാനധ ാംതദീപികാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ആബാലേഗാപവിദിതാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ഓം	സര ാനു ംഘ ശാസനാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീചകരാജനിലയാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശീമ ിപുരസുംദൈര 	നമഃ	|
ഓം	ഓം	ശീശിവാൈയ	നമഃ	|
ഓം	ശിവശൈ ക രൂപിൈണ 	നമഃ	|
ഓം	ലലിതാംബികാൈയ	നമഃ	|	1000
||ഓം	ത ത്	ബ ാര്പണമസ്തു	||
||ഇതി	ശീലലിതസഹസനാമാവലിഃ	സംപൂര്ണാ	||
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