
ശീ	േദവീ	ഖഡ്ഗമാലാ	സ്േതാ തമ്

ശീ	േദവീ	പാര്ഥന
ഹീംകാരാസനഗര്ഭിതാനലശിഖാം	െസൗഃ	 ീം	കളാം	ബി ഭതീം

െസൗവര്ണാംബരധാരിണീം	വരസുധാെധൗതാം	തിേനേതാ ലാമ്	|
വംേദ	പുസ്തകപാശമംകുശധരാം	സഗ്ഭൂഷിതാമു ലാം

ത ാം	െഗൗരീം	തിപുരാം	പരാത്പരകളാം	ശീചകസംചാരിണീമ്	||

അസ 	ശീ	ശു ശ ിമാലാമഹാമംതസ ,	ഉപേ ം ദിയാധിഷ്ഠായീ	വരുണാദിത 	ഋഷയഃ	േദവീ	ഗായതീ

ഛംദഃ	സാത ിക	കകാരഭ ാരകപീഠ ിത	കാേമശ രാംകനിലയാ	മഹാകാേമശ രീ	ശീ	ലലിതാ	ഭ ാരികാ

േദവതാ,	ഐം	ബീജം	 ീം	ശ ിഃ,	െസൗഃ	കീലകം	മമ	ഖഡ്ഗസി ര്േഥ	സര ാഭീഷ്ടസി ര്േഥ	ജേപ
വിനിേയാഗഃ,	മൂലമംേ തണ	ഷഡംഗന ാസം	കുര ാത്	|

ധ ാനമ്
ആര ാഭാം തിേണതാമരുണിമവസനാം	ര താടംകരമ ാമ്

ഹസ്താംേഭാൈജ പാശാംകുശമദനധനു ായൈകര ിസ്ഫുരംതീമ്	|
ആപീേനാ ുംഗവേ ാരുഹകലശലുഠ ാരഹാേരാ ലാംഗീം

ധ ാേയദംേഭാരുഹ ാമരുണിമവസനാമീശ രീമീശ രാണാമ്	||

ലമിത ാദിപംച	പൂജാമ്	കുര ാത്,	യഥാശ ി	മൂലമം തമ്	ജേപത്	|

ലം	-	പൃഥിവീത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	ഗംധം	പരിക യാമി	-	നമഃ

ഹം	-	ആകാശത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	പുഷ്പം	പരിക യാമി	-	നമഃ

യം	-	വായുത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	ധൂപം	പരിക യാമി	-	നമഃ

രം	-	േതജസ്ത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	ദീപം	പരിക യാമി	-	നമഃ

വം	-	അമൃതത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	അമൃതൈനേവദ ം

പരിക യാമി	-	നമഃ

സം	-	സരത ാ ികാൈയ	ശീ	ലലിതാതിപുരസുംദരീ	പരാഭ ാരികാൈയ	താംബൂലാദിസേര ാപചാരാന്

പരിക യാമി	-	നമഃ

ശീ	േദവീ	സംേബാധനം	(1)
ഓം	ഐം	ഹീം	ശീം	ഐം	 ീം	െസൗഃ	ഓം	നമസ് തിപുരസുംദരീ,

ന ാസാംഗേദവതാഃ	(6)
ഹൃദയേദവീ,	ശിേരാേദവീ,	ശിഖാേദവീ,	കവചേദവീ,	േനതേദവീ,	അസ്തേദവീ,

തിഥിനിത ാേദവതാഃ	(16)
കാേമശ രീ,	ഭഗമാലിനീ,	നിത ിേ ,	േഭരുംേഡ,	വ ിവാസിനീ,	മഹാവേ ജശ രീ,	ശിവദൂതീ,	ത രിേത,
കുലസുംദരീ,	നിേത ,	നീലപതാേക,	വിജേയ,	സര മംഗേള,	ജ ാലാമാലിനീ,	ചിേത,	മഹാനിേത ,

ദിെവ ൗഘഗുരവഃ	(7)
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പരേമശ ര,	പരേമശ രീ,	മിേ തശമയീ,	ഉ ീശമയീ,	ചര ാനാഥമയീ,	േലാപാമു ദമയീ,	അഗസ്ത മയീ,

സിെ ൗഘഗുരവഃ	(4)
കാലതാപശമയീ,	ധര്മാചാര മയീ,	മു േകശീശ രമയീ,	ദീപകലാനാഥമയീ,

മാനെവൗഘഗുരവഃ	(8)
വിഷ്ണുേദവമയീ,	പഭാകരേദവമയീ,	േതേജാേദവമയീ,	മേനാജേദവമയി,	കള ാണേദവമയീ,	വാസുേദവമയീ,
ര േദവമയീ,	ശീരാമാനംദമയീ,

ശീചക	പഥമാവരണേദവതാഃ

അണിമാസിേ ,	ലഘിമാസിേ ,	ഗരിമാസിേ ,	മഹിമാസിേ ,	ഈശിതസിേ ,	വശിതസിേ ,
പാകാമ സിേ ,	ഭു ിസിേ ,	ഇ ാസിേ ,	പാപ്തിസിേ ,	സര കാമസിേ ,	ബാ ീ,	മാേഹശ രീ,
െകൗമാരി,	ൈവഷ്ണവീ,	വാരാഹീ,	മാേഹം ദീ,	ചാമുംേഡ,	മഹാല ്മീ,	സരസംേ ാഭിണീ,	സര വി ദാവിണീ,
സര ാകര്ഷിണീ,	സര വശംകരീ,	സേര ാ ാദിനീ,	സര മഹാംകുേശ,	സര േഖചരീ,	സരബീേജ,	സര േയാേന,
സര തിഖംേഡ,	ൈതേലാക േമാഹന	ചകസ ാമിനീ,	പകടേയാഗിനീ,

ശീചക	ദ ിതീയാവരണേദവതാഃ

കാമാകര്ഷിണീ,	ബു ാകര്ഷിണീ,	അഹംകാരാകര്ഷിണീ,	ശബ്ദാകര്ഷിണീ,	സ്പര്ശാകര്ഷിണീ,
രൂപാകര്ഷിണീ,	രസാകര്ഷിണീ,	ഗംധാകര്ഷിണീ,	ചി ാകര്ഷിണീ,	ൈധര ാകര്ഷിണീ,	സ്മൃത ാകര്ഷിണീ,
നാമാകര്ഷിണീ,	ബീജാകര്ഷിണീ,	ആ ാകര്ഷിണീ,	അമൃതാകര്ഷിണീ,	ശരീരാകര്ഷിണീ,
സര ാശാപരിപൂരക	ചകസ ാമിനീ,	ഗുപ്തേയാഗിനീ,

ശീചക	തൃതീയാവരണേദവതാഃ

അനംഗകുസുേമ,	അനംഗേമഖേല,	അനംഗമദേന,	അനംഗമദനാതുേര,	അനംഗേരേഖ,	അനംഗേവഗിനീ,
അനംഗാംകുേശ,	അനംഗമാലിനീ,	സരസംേ ാഭണചകസ ാമിനീ,	ഗുപ്തതരേയാഗിനീ,

ശീചക	ചതുര്ഥാവരണേദവതാഃ

സരസംേ ാഭിണീ,	സര വി ദാവിനീ,	സര ാകര്ഷിണീ,	സര ാദിനീ,	സരസേ ാഹിനീ,	സരസ്തംഭിനീ,
സര ജൃംഭിണീ,	സര വശംകരീ,	സര രംജനീ,	സേര ാ ാദിനീ,	സര ാര്ഥസാധിേക,	സരസംപ ിപൂരിണീ,
സര മംതമയീ,	സര ദ ംദ യംകരീ,	സര െസൗഭാഗ ദായക	ചകസ ാമിനീ,	സംപദായേയാഗിനീ,

ശീചക	പംചമാവരണേദവതാഃ

സരസി ി പേദ,	സരസംപത് പേദ,	സര പിയംകരീ,	സര മംഗളകാരിണീ,	സര കാമ പേദ,
സര ദുഃഖവിേമാചനീ,	സര മൃത ു പശമനി,	സര വിഘ്നനിവാരിണീ,	സര ാംഗസുംദരീ,
സര െസൗഭാഗ ദായിനീ,	സര ാര്ഥസാധക	ചകസ ാമിനീ,	കുേലാ ീര്ണേയാഗിനീ,

ശീചക	ഷഷ്ടാവരണേദവതാഃ

സര േ ,	സര ശേ ,	സൈരശ ര പദായിനീ,	സര ാനമയീ,	സര വ ാധിവിനാശിനീ,
സര ാധാരസ രൂേപ,	സര പാപഹേര,	സര ാനംദമയീ,	സര ര ാസ രൂപിണീ,	സേര പ്സിതഫലപേദ,
സര ര ാകരചകസ ാമിനീ,	നിഗര്ഭേയാഗിനീ,

ശീചക	സപ്തമാവരണേദവതാഃ
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വശിനീ,	കാേമശ രീ,	േമാദിനീ,	വിമേല,	അരുേണ,	ജയിനീ,	സേര ശ രീ,	െകൗളിനി,
സര േരാഗഹരചകസ ാമിനീ,	രഹസ േയാഗിനീ,

ശീചക	അഷ്ടമാവരണേദവതാഃ

ബാണിനീ,	ചാപിനീ,	പാശിനീ,	അംകുശിനീ,	മഹാകാേമശ രീ,	മഹാവേ ജശ രീ,	മഹാഭഗമാലിനീ,
സരസി ി പദചകസ ാമിനീ,	അതിരഹസ േയാഗിനീ,

ശീചക	നവമാവരണേദവതാഃ

ശീ	ശീ	മഹാഭ ാരിേക,	സര ാനംദമയചകസ ാമിനീ,	പരാപരരഹസ േയാഗിനീ,

നവചേകശ രീ	നാമാനി

തിപുേര,	തിപുേരശീ,	തിപുരസുംദരീ,	തിപുരവാസിനീ,	തിപുരാശീഃ,	തിപുരമാലിനീ,	തിപുരസിേ ,
തിപുരാംബാ,	മഹാതിപുരസുംദരീ,

ശീേദവീ	വിേശഷണാനി	-	നമസ്കാരനവാ രീച

മഹാമേഹശ രീ,	മഹാമഹാരാ ീ,	മഹാമഹാശേ ,	മഹാമഹാഗുപ്േത,	മഹാമഹാ പ്േത,
മഹാമഹാനംേദ,	മഹാമഹാസ്കംേധ,	മഹാമഹാശേയ,	മഹാമഹാ	ശീചകനഗരസാ മാ ീ,	നമസ്േത

നമസ്േത	നമസ്േത	നമഃ	|

ഫല ശുതിഃ
ഏഷാ	വിദ ാ	മഹാസി ിദായിനീ	സ്മൃതിമാതതഃ	|
അ ിവാതമഹാേ ാേഭ	രാജാരാഷ് ടസ വി േവ	||

ലുംഠേന	തസ്കരഭേയ	സംഗാേമ	സലില േവ	|
സമു ദയാനവിേ ാേഭ	ഭൂതേ പതാദിേക	ഭേയ	||

അപസ്മാരജ രവ ാധിമൃത ു ാമാദിേജഭേയ	|
ശാകിനീ	പൂതനായ ര ഃകൂഷ്മാംഡേജ	ഭേയ	||

മി തേഭേദ	ഗഹഭേയ	വ സേനഷ ാഭിചാരിേക	|
അേനഷ പി	ച	േദാേഷഷു	മാലാമം തം	സ്മേര രഃ	||

താദൃശം	ഖഡ്ഗമാപ്േനാതി	േയന	ഹസ്ത ിേതനൈവ	|
അഷ്ടാദശമഹാദ ീപസമാഡ്േഭാ ാഭവിഷ തി	||

സേര ാപ ദവനിര്മു ാ ാ ിവമേയാഭേവത്	|
ആപത്കാേല	നിത പൂജാം	വിസ്താരാത്കര്തുമാരേഭത്	||

ഏകവാരം	ജപധ ാനമ്	സര പൂജാഫലം	ലേഭത്	|
നവാവരണേദവീനാം	ലലിതായാ	മെഹൗജനഃ	||

ഏകത	ഗണനാരൂേപാ	േവദേവദാംഗേഗാചരഃ	|
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സര ാഗമരഹസ ാര്ഥഃ	സ്മരണാത്പാപനാശിനീ	||

ലലിതായാമേഹശാന ാ	മാലാ	വിദ ാ	മഹീയസീ	|
നരവശ ം	നേരം ദാണാം	വശ ം	നാരീവശംകരമ്	||

അണിമാദിഗുൈണശ ര ം	രംജനം	പാപഭംജനമ്	|
ത ദാവരണ ായി	േദവതാബൃംദമം തകമ്	||

മാലാമം തം	പരം	ഗുഹ ം	പരം	ധാമ	പകീര്തിതമ്	|
ശ ിമാലാ	പംചധാസ ാ ിവമാലാ	ച	താദൃശീ	||

തസ്മാദ്േഗാപ തരാദ്േഗാപ ം	രഹസ ം	ഭു ിമു ിദമ്	||

||	ഇതി	ശീ	വാമേകശ രതംേത	ഉമാമേഹശ രസംവാേദ	േദവീഖഡ്ഗമാലാസ്േതാതര ം	സമാപ്തമ്	||
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