ശീപാർവതീസഹസനാമസ്േതാതമ്
{॥ ശീപാർവതീസഹസനാമസ്േതാതമ് ॥}
ഹിമവാനുവാച ।
കാ ത്വം േദവി വിശാലാക്ഷി ശശാങ്കാവയവാങ്കിേത ।
ന ജാേന ത്വാമഹം വത്േസ യഥാവദ് ബൂഹി പൃേത ॥ ൧॥

ഗിരീൻദവചനം ശുത്വാ തതഃ സാ പരേമശ്വരീ ।
യാജഹാര മഹാൈശലം േയാഗിനാമഭയപദാ ॥ ൨॥

േദയുവാച ।
മാം വിദ്ധി പരമാം ശക്തിം പരേമശ്വരസമാശയാമ് ।
അനൻയാമയയാേമകാം യാം പശ്യൻതി മുമുക്ഷവഃ ॥ ൩॥

അഹം ൈവ സർവഭാവാനാമാത്മാ സർവാൻതരാ ശിവാ ।
ശാശ്വൈതശ്വർയവിജ്ഞാനമൂർതിഃ സർവപവർതികാ ॥ ൪॥

അനൻതാഽനൻതമഹിമാ സംസാരാർണവതാരിണീ ।
ദിയം ദദാമി േത ചക്ഷുഃ പശ്യ േമ രൂപൈമശ്വരമ് ॥ ൫॥

ഏതാവദുക്ത്വാ വിജ്ഞാനം ദത്ത്വാ ഹിമവേത സ്വയമ് ।
സ്വം രൂപം ദർശയാമാസ ദിയം തത് പാരേമശ്വരമ് ॥ ൬॥

േകാടിസൂർയപതീകാശം േതേജാബിമ്ബം നിരാകുലമ് ।
ജ്വാലാമാലാസഹസാഢ്യം കാലാനലശേതാപമമ് ॥ ൭॥

ദംഷ്ടാകരാലം ദുർദ്ധർഷം ജടാമൺഡലമൺഡിതമ് ।
തിശൂലവരഹസ്തം ച േഘാരരൂപം ഭയാനകമ് ॥ ൮॥
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പശാൻതം െസൗമ്യവദനമനൻതാർയസംയുതമ് ।
ചൻദാവയവലക്ഷ്മാണം ചൻദേകാടിസമപഭമ് ॥ ൯॥

കിരീടിനം ഗദാഹസ്തം നൂപുൈരരുപേശാഭിതമ് ।
ദിയമാൽയാമ്ബരധരം ദിയഗൻധാനുേലപനമ് ॥ ൧൦॥

ശങ്ഖചകധരം കാമ്യം തിേനതം കൃത്തിവാസസമ് ।
അൺഡസ്ഥം ചാൺഡബാഹ്യസ്ഥം ബാഹ്യമാഭ്യൻതരം പരമ് ॥ ൧൧॥

സർവശക്തിമയം ശുഭം സർവാകാരം സനാതനമ് ।
ബഹ്േമൻദ്േരാേപൻദേയാഗീൻദ്ൈരർവൻദ്യമാനപദാമ്ബുജമ് ॥ ൧൨॥

സർവതഃ പാണിപാദാൻതം സർവേതാഽക്ഷിശിേരാമുഖമ് ।
സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠൻതം ദദർശ പരേമശ്വരമ് ॥ ൧൩॥

ദൃഷ്ട്വാ തദീദൃശം രൂപം േദയാ മാേഹശ്വരം പരമ് ।
ഭേയന ച സമാവിഷ്ടഃ സ രാജാ ഹൃഷ്ടമാനസഃ ॥ ൧൪॥

ആത്മൻയാധായ ചാത്മാനേമാങ്കാരം സമനുസ്മരൻ ।
നാമ്നാമഷ്ടസഹസ്േരണ തുഷ്ടാവ പരേമശ്വരീമ് ॥ ൧൫॥

ഹിമവാനുവാച ।
ശിേവാമാ പരമാ ശക്തിരനൻതാ നിഷ്കലാഽമലാ ।
ശാൻതാ മാേഹശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതീ പരമാക്ഷരാ ॥ ൧॥

അചിൻത്യാ േകവലാഽനൻത്യാ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ ।
അനാദിരയയാ ശുദ്ധാ േദവാത്മാ സർവഗാഽചലാ ॥ ൨॥
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ഏകാേനകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിർമലാ ।
മഹാമാേഹശ്വരീ സത്യാ മഹാേദവീ നിരഞ്ജനാ ॥ ൩॥

കാഷ്ഠാ സർവാൻതരസ്ഥാ ച ചിക്തിരതിലാലസാ ।
നൻദാ സർവാത്മികാ വിദ്യാ ജ്േയാതീരൂപാഽമൃതാക്ഷരാ ॥ ൪॥

ശാൻതിഃ പതിഷ്ഠാ സർേവഷാം നിവൃത്തിരമൃതപദാ ।
േയാമമൂർത്തിർേയാമലയാ േയാമാധാരാഽച്യുതാഽമരാ ॥ ൫॥

അനാദിനിധനാഽേമാഘാ കാരണാത്മാ കലാഽകലാ ।
കതുഃ പഥമജാ നാഭിരമൃതസ്യാത്മസംശയാ ॥ ൬॥

പാേണശ്വരപിയാ മാതാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ ।
പാേണശ്വരീ പാണരൂപാ പധാനപുരുേഷശ്വരീ ॥ ൭॥

സർവശക്തികലാകാരാ ജ്േയാത്സ്നാ ദ്െയൗർമഹിമാസ്പദാ ।
സർവകാർയനിയൻതീ ച സർവഭൂേതശ്വേരശ്വരീ ॥ ൮॥

അനാദിരയക്തഗുഹാ മഹാനൻദാ സനാതനീ ।
ആകാശേയാനിർേയാഗസ്ഥാ മഹാേയാേഗശ്വേരശ്വരീ ॥ ൯॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പൂരാ മൂലപകൃതിരീശ്വരീ ।
സംസാരേയാനിഃ സകലാ സർവശക്തിസമുദ്ഭവാ ॥ ൧൦॥

സംസാരപാരാ ദുർവാരാ ദുർനിരീക്ഷ്യാ ദുരാസദാ ।
പാണശക്തിഃ പാണവിദ്യാ േയാഗിനീ പരമാ കലാ ॥ ൧൧॥

മഹാവിഭൂതിർദുർദ്ധർഷാ മൂലപകൃതിസംഭവാ ।
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അനാദ്യനൻതവിഭവാ പരാർഥാ പുരുഷാരണിഃ ॥ ൧൨॥

സർഗസ്ഥിത്യൻതകരണീ സുദുർവാച്യാ ദുരത്യയാ ।
ശബ്ദേയാനിഃ ശബ്ദമയീ നാദാഖ്യാ നാദവിഗഹാ ॥ ൧൩॥

പധാനപുരുഷാതീതാ പധാനപുരുഷാത്മികാ ।
പുരാണീ ചിൻമയീ പുംസാമാദിഃ പുരുഷരൂപിണീ ॥ ൧൪॥

ഭൂതാൻതരാത്മാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ ।
ജൻമമൃത്യുജരാതീതാ സർവശക്തിസമൻവിതാ ॥ ൧൫॥

യാപിനീ ചാനവിൻനാ പധാനാനുപേവശിനീ ।
ക്േഷതജ്ഞശക്തിരയക്തലക്ഷണാ മലവർജിതാ ॥ ൧൬॥

അനാദിമായാസംഭിൻനാ തിതത്ത്വാ പകൃതിർഗുഹാ ।
മഹാമായാസമുത്പൻനാ താമസീ െപൗരുഷീ ധുവാ ॥ ൧൭॥

യക്തായക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുാ പസൂതികാ ।
അകാർയാ കാർയജനനീ നിത്യം പസവധർമിണീ ॥ ൧൮॥

സർഗപലയനിർമുക്താ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യൻതധർമിണീ ।
ബഹ്മഗർഭാ ചതുർവിംശാ പദ്മനാഭാഽച്യുതാത്മികാ ॥ ൧൯॥

ൈവദ്യുതീ ശാശ്വതീ േയാനിർജഗൻമാേതശ്വരപിയാ ।
സർവാധാരാ മഹാരൂപാ സർൈവശ്വർയസമൻവിതാ ॥ ൨൦॥

വിശ്വരൂപാ മഹാഗർഭാ വിശ്േവേശാനുവർതിനീ ।
മഹീയസീ ബഹ്മേയാനിർമഹാലക്ഷ്മീസമുദ്ഭവാ ॥ ൨൧॥
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മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദാത്മേഹതുകാ ।
സർവസാധാരണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്യാ പാരമാർഥികാ ॥ ൨൨॥

അനൻതരൂപാഽനൻതസ്ഥാ േദവീ പുരുഷേമാഹിനീ ।
അേനകാകാരസംസ്ഥാനാ കാലതയവിവർജിതാ ॥ ൨൩॥

ബഹ്മജൻമാ ഹേരർമൂർതിർബഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।
ബഹ്േമശവിഷ്ണുജനനീ ബഹ്മാഖ്യാ ബഹ്മസംശയാ ॥ ൨൪॥

യക്താ പഥമജാ ബാഹ്മീ മഹതീ ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
ൈവരാഗ്ൈയശ്വർയധർമാത്മാ ബഹ്മമൂർതിർഹൃദിസ്ഥിതാ ।
അപാംേയാനിഃ സ്വയംഭൂതിർമാനസീ തത്ത്വസംഭവാ ॥ ൨൫॥

ഈശ്വരാണീ ച ശർവാണീ ശംകരാർദ്ധശരീരിണീ ।
ഭവാനീ ൈചവ രുദാണീ മഹാലക്ഷ്മീരഥാമ്ബികാ ॥ ൨൬॥

മേഹശ്വരസമുത്പൻനാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപദാ ।
സർേവശ്വരീ സർവവൻദ്യാ നിത്യം മുദിതമാനസാ ॥ ൨൭॥

ബഹ്േമൻദ്േരാേപൻദനമിതാ ശംകേരാനുവർതിനീ ।
ഈശ്വരാർദ്ധാസനഗതാ മേഹശ്വരപതിവതാ ॥ ൨൮॥

സകൃദ്വിഭാവിതാ സർവാ സമുദപരിേശാഷിണീ ।
പാർവതീ ഹിമവത്പുതീ പരമാനൻദദായിനീ ॥ ൨൯॥

ഗുണാഢ്യാ േയാഗജാ േയാഗ്യാ ജ്ഞാനമൂർതിർവികാസിനീ ।
സാവിതീ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ ശീരനൻേതാരസി സ്ഥിതാ ॥ ൩൦॥
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സേരാജനിലയാ മുദാ േയാഗനിദാ സുരാർദിനീ ।
സരസ്വതീ സർവവിദ്യാ ജഗജ്ജ്േയഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ ॥ ൩൧॥

വാഗ്േദവീ വരദാ വാച്യാ കീർതിഃ സർവാർഥസാധികാ ।
േയാഗീശ്വരീ ബഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുേശാഭനാ ॥ ൩൨॥

ഗുഹ്യവിദ്യാത്മവിദ്യാ ച ധർമവിദ്യാത്മഭാവിതാ ।
സ്വാഹാ വിശ്വംഭരാ സിദ്ധിഃ സ്വധാ േമധാ ധൃതിഃ ശുതിഃ ॥ ൩൩॥

നീതിഃ സുനീതിഃ സുകൃതിർമാധവീ നരവാഹിനീ ।
അജാ വിഭാവരീ െസൗമ്യാ േഭാഗിനീ േഭാഗദായിനീ ॥ ൩൪॥

േശാഭാ വംശകരീ േലാലാ മാലിനീ പരേമഷ്ഠിനീ ।
ത്ൈരേലാക്യസുൻദരീ രമ്യാ സുൻദരീ കാമചാരിണീ ॥ ൩൫॥

മഹാനുഭാവാ സത്ത്വസ്ഥാ മഹാമഹിഷമർദനീ ।
പദ്മമാലാ പാപഹരാ വിചിതാ മുകുടാനനാ ॥ ൩൬॥

കാൻതാ ചിതാമ്ബരധരാ ദിയാഭരണഭൂഷിതാ ।
ഹംസാഖ്യാ േയാമനിലയാ ജഗത്സൃഷ്ടിവിവർദ്ധിനീ ॥ ൩൭॥

നിർയൻതാ യൻതവാഹസ്ഥാ നൻദിനീ ഭദകാലികാ ।
ആദിത്യവർണാ െകൗമാരീ മയൂരവരവാഹിനീ ॥ ൩൮॥

വൃഷാസനഗതാ െഗൗരീ മഹാകാലീ സുരാർചിതാ ।
അദിതിർനിയതാ െരൗദീ പദ്മഗർഭാ വിവാഹനാ ॥ ൩൯॥

വിരൂപാക്ഷീ േലലിഹാനാ മഹാപുരനിവാസിനീ ।
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മഹാഫലാഽനവദ്യാങ്ഗീ കാമപൂരാ വിഭാവരീ ॥ ൪൦॥

വിചിതരത്നമുകുടാ പണതാർതിപഭഞ്ജനീ ।
െകൗശികീ കർഷണീ രാതിസ്തിദശാർത്തിവിനാശിനീ ॥ ൪൧॥

ബഹുരൂപാ സുരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവർജിതാ ।
ഭക്താർതിശമനീ ഭയാ ഭവഭാവവിനാശിനീ ॥ ൪൨॥

നിർഗുണാ നിത്യവിഭവാ നിഃസാരാ നിരപതപാ ।
യശസ്വിനീ സാമഗീതിർഭവാങ്ഗനിലയാലയാ ॥ ൪൩॥

ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മേഹൻദവിനിപാതിനീ ।
സർവാതിശായിനീ വിദ്യാ സർവസിദ്ധിപദായിനീ ॥ ൪൪॥

സർേവശ്വരപിയാ താർക്ഷ്യാ സമുദാൻതരവാസിനീ ।
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ ॥ ൪൫॥

കാമേധനുർബൃഹദ്ഗർഭാ ധീമതീ േമാഹനാശിനീ ।
നിഃസങ്കൽപാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപദാ ॥ ൪൬॥

ജ്വാലാമാലാ സഹസാഢ്യാ േദവേദവീ മേനാൻമനീ ।
മഹാഭഗവതീ ദുർഗാ വാസുേദവസമുദ്ഭവാ ॥ ൪൭॥

മേഹൻദ്േരാേപൻദഭഗിനീ ഭക്തിഗമ്യാ പരാവരാ ।
ജ്ഞാനജ്േഞയാ ജരാതീതാ േവദാൻതവിഷയാ ഗതിഃ ॥ ൪൮॥

ദക്ഷിണാ ദഹനാ ദാഹ്യാ സർവഭൂതനമസ്കൃതാ ।
േയാഗമായാ വിഭാവജ്ഞാ മഹാമായാ മഹീയസീ ॥ ൪൯॥
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സംധ്യാ സർവസമുദ്ഭൂതിർബഹ്മവൃക്ഷാശയാനതിഃ ।
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതിർമഹാശക്തിർമഹാമതിഃ ॥ ൫൦॥

ഖ്യാതിഃ പജ്ഞാ ചിതിഃ സംവിത് മഹാേഭാഗീൻദശായിനീ ।
വികൃതിഃ ശാംകരീ ശാസ്തീ ഗണഗൻധർവേസവിതാ ॥ ൫൧॥

ൈവശ്വാനരീ മഹാശാലാ േദവേസനാ ഗുഹപിയാ ।
മഹാരാതിഃ ശിവാനൻദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ॥ ൫൨॥

ഇജ്യാ പൂജ്യാ ജഗദ്ധാതീ ദുർവിജ്േഞയാ സുരൂപിണീ ।
ഗുഹാമ്ബികാ ഗുേണാത്പത്തിർമഹാപീഠാ മരുത്സുതാ ॥ ൫൩॥

ഹയവാഹാൻതരാഗാദിഃ ഹയവാഹസമുദ്ഭവാ ।
ജഗദ്േയാനിർജഗൻമാതാ ജൻമമൃത്യുജരാതിഗാ ॥ ൫൪॥

ബുദ്ധിമാതാ ബുദ്ധിമതീ പുരുഷാൻതരവാസിനീ ।
തരസ്വിനീ സമാധിസ്ഥാ തിേനതാ ദിവി സംസ്ഥിതാ ॥ ൫൫॥

സർേവൻദിയമേനാമാതാ സർവഭൂതഹൃദി സ്ഥിതാ ।
സംസാരതാരിണീ വിദ്യാ ബഹ്മവാദിമേനാലയാ ॥ ൫൬॥

ബഹ്മാണീ ബൃഹതീ ബാഹ്മീ ബഹ്മഭൂതാ ഭവാരണിഃ ।
ഹിരൺമയീ മഹാരാതിഃ സംസാരപരിവർത്തികാ ॥ ൫൭॥

സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാവിനീ താരിണീ പഭാ ।
ഉൻമീലനീ സർവസഹാ സർവപത്യയസാക്ഷിണീ ॥ ൫൮॥

സുെസൗമ്യാ ചൻദവദനാ താൺഡവാസക്തമാനസാ ।
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സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധിർമലതയവിനാശിനീ ॥ ൫൯॥

ജഗത്പിയാ ജഗൻമൂർതിസ്തിമൂർതിരമൃതാശയാ ।
നിരാശയാ നിരാഹാരാ നിരങ്കുരവേനാദ്ഭവാ ॥ ൬൦॥

ചൻദഹസ്താ വിചിതാങ്ഗീ സഗ്വിണീ പദ്മധാരിണീ ।
പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂർവജാ ॥ ൬൧॥

വിദ്േയശ്വരപിയാ വിദ്യാ വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതശമാ ।
വിദ്യാമയീ സഹസാക്ഷീ സഹസവദനാത്മജാ ॥ ൬൨॥

സഹസരശ്മിഃ സത്ത്വസ്ഥാ മേഹശ്വരപദാശയാ ।
ക്ഷാലിനീ സൻമയീ യാപ്താ ൈതജസീ പദ്മേബാധികാ ॥ ൬൩॥

മഹാമായാശയാ മാൻയാ മഹാേദവമേനാരമാ ।
േയാമലക്ഷ്മീഃ സിംഹരഥാ േചകിതാനാഽമിതപഭാ ॥ ൬൪॥

വീേരശ്വരീ വിമാനസ്ഥാ വിേശാകാ േശാകനാശിനീ ।
അനാഹതാ കുൺഡലിനീ നലിനീ പദ്മവാസിനീ ॥ ൬൫॥

സദാനൻദാ സദാകീർതിഃ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതാ ।
വാഗ്േദവതാ ബഹ്മകലാ കലാതീതാ കലാരണിഃ ॥ ൬൬॥

ബഹ്മശീർബഹ്മഹൃദയാ ബഹ്മവിഷ്ണുശിവപിയാ ।
േയാമശക്തിഃ കിയാശക്തിർജ്ഞാനശക്തിഃ പരാഗതിഃ ॥ ൬൭॥

ക്േഷാഭികാ ബൻധികാ േഭദ്യാ േഭദാേഭദവിവർജിതാ ।
അഭിൻനാഭിൻനസംസ്ഥാനാ വംശിനീ വംശഹാരിണീ ॥ ൬൮॥
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ഗുഹ്യശക്തിർഗുണാതീതാ സർവദാ സർവേതാമുഖീ ।
ഭഗിനീ ഭഗവത്പത്നീ സകലാ കാലകാരിണീ ॥ ൬൯॥

സർവവിത് സർവേതാഭദാ ഗുഹ്യാതീതാ ഗുഹാരണിഃ ।
പകിയാ േയാഗമാതാ ച ഗങ്ഗാ വിശ്േവശ്വേരശ്വരീ ॥ ൭൦॥

കപിലാ കാപിലാ കാൻതാ കനകാഭാ കലാൻതരാ ।
പുൺയാ പുഷ്കരിണീ േഭാക്തീ പുരംദരപുരരാ ॥ ൭൧॥

േപാഷണീ പരൈമശ്വർയഭൂതിദാ ഭൂതിഭൂഷണാ ।
പഞ്ചബഹ്മസമുത്പത്തിഃ പരമാർഥാർഥവിഗഹാ ॥ ൭൨॥

ധർേമാദയാ ഭാനുമതീ േയാഗിജ്േഞയാ മേനാജവാ ।
മേനാഹരാ മേനാരക്ഷാ താപസീ േവദരൂപിണീ ॥ ൭൩॥

േവദശക്തിർേവദമാതാ േവദവിദ്യാപകാശിനീ ।
േയാേഗശ്വേരശ്വരീ മാതാ മഹാശക്തിർമേനാമയീ ॥ ൭൪॥

വിശ്വാവസ്ഥാ വിയൻമൂർത്തിർവിദ്യുൻമാലാ വിഹായസീ ।
കിംനരീ സുരഭീ വൻദ്യാ നൻദിനീ നൻദിവൽലഭാ ॥ ൭൫॥

ഭാരതീ പരമാനൻദാ പരാപരവിേഭദികാ ।
സർവപഹരേണാേപതാ കാമ്യാ കാേമശ്വേരശ്വരീ ॥ ൭൬॥

അചിൻത്യാഽചിൻത്യവിഭവാ ഹൃൽേലഖാ കനകപഭാ ।
കൂഷ്മാൺഡീ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗൻധാ ഗൻധദായിനീ ॥ ൭൭॥

തിവികമപേദാദ്ഭൂതാ ധനുഷ്പാണിഃ ശിേവാദയാ ।
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സുദുർലഭാ ധനാധ്യക്ഷാ ധൻയാ പിങ്ഗലേലാചനാ ॥ ൭൮॥

ശാൻതിഃ പഭാവതീ ദീപ്തിഃ പങ്കജായതേലാചനാ ।
ആദ്യാ ഹൃത്കമേലാദ്ഭൂതാ ഗവാം മാതാ രണപിയാ ॥ ൭൯॥

സത്കിയാ ഗിരിജാ ശുദ്ധാ നിത്യപുഷ്ടാ നിരൻതരാ ।
ദുർഗാകാത്യായനീ ചൺഡീ ചർചികാ ശാൻതവിഗഹാ ॥ ൮൦॥

ഹിരൺയവർണാ രജനീ ജഗദ്യൻതപവർതികാ ।
മൻദരാദിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വർണമാലിനീ ॥ ൮൧॥

രത്നമാലാ രത്നഗർഭാ പൃഥ്വീ വിശ്വപമാഥിനീ ।
പദ്മാനനാ പദ്മനിഭാ നിത്യതുഷ്ടാഽമൃേതാദ്ഭവാ ॥ ൮൨॥

ധുൻവതീ ദുഃപകമ്പ്യാ ച സൂർയമാതാ ദൃഷദ്വതീ ।
മേഹൻദഭഗിനീ മാൻയാ വേരൺയാ വരദർപിതാ ॥ ൮൩॥

കൽയാണീ കമലാ രാമാ പഞ്ചഭൂതാ വരപദാ ।
വാച്യാ വേരശ്വരീ വൻദ്യാ ദുർജയാ ദുരതികമാ ॥ ൮൪॥

കാലരാതിർമഹാേവഗാ വീരഭദപിയാ ഹിതാ ।
ഭദകാലീ ജഗൻമാതാ ഭക്താനാം ഭദദായിനീ ॥ ൮൫॥

കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ നാമേഭദാഽമഹാമദാ ।
യശസ്വിനീ യേശാദാ ച ഷഡധ്വപരിവർത്തികാ ॥ ൮൬॥

ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സാംഖ്യാ സാംഖ്യേയാഗപവർതികാ ।
ൈചതാ സംവത്സരാരൂഢാ ജഗത്സംപൂരണീൻദജാ ॥ ൮൭॥
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ശുമ്ഭാരിഃ േഖചരീ സ്വസ്ഥാ കമ്ബുഗീവാ കലിപിയാ ।
ഖഗധ്വജാ ഖഗാരൂഢാ പരാർധ്യാ പരമാലിനീ ॥ ൮൮॥

ഐശ്വർയവർത്മനിലയാ വിരക്താ ഗരുഡാസനാ ।
ജയൻതീ ഹൃദ്ഗുഹാ രമ്യാ ഗഹ്വേരഷ്ഠാ ഗണാഗണീഃ ॥ ൮൯॥

സംകൽപസിദ്ധാ സാമ്യസ്ഥാ സർവവിജ്ഞാനദായിനീ ।
കലികൽമഷഹൻതീ ച ഗുഹ്േയാപനിഷദുത്തമാ ॥ ൯൦॥

നിഷ്ഠാ ദൃഷ്ടിഃ സ്മൃതിർയാപ്തിഃ പുഷ്ടിസ്തുഷ്ടിഃ കിയാവതീ ।
വിശ്വാമേരശ്വേരശാനാ ഭുക്തിർമുക്തിഃ ശിവാഽമൃതാ ॥ ൯൧॥

േലാഹിതാ സർപമാലാ ച ഭീഷണീ വനമാലിനീ ।
അനൻതശയനാഽനൻയാ നരനാരായേണാദ്ഭവാ ॥ ൯൨॥

നൃസിംഹീ ൈദത്യമഥനീ ശങ്ഖചകഗദാധരാ ।
സംകർഷണസമുത്പത്തിരമ്ബികാപാദസംശയാ ॥ ൯൩॥

മഹാജ്വാലാ മഹാമൂർത്തിഃ സുമൂർത്തിഃ സർവകാമധുക് ।
സുപഭാ സുസ്തനാ െഗൗരീ ധർമകാമാർഥേമാക്ഷദാ ॥ ൯൪॥

ഭൂമധ്യനിലയാ പൂർവാ പുരാണപുരുഷാരണിഃ ।
മഹാവിഭൂതിദാ മധ്യാ സേരാജനയനാ സമാ ॥ ൯൫॥

അഷ്ടാദശഭുജാഽനാദ്യാ നീേലാത്പലദലപഭാ ।
സർവശക്ത്യാസനാരൂഢാ ധർമാധർമാർഥവർജിതാ ॥ ൯൬॥

ൈവരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാേലാകാ നിരിൻദിയാ ।
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വിചിതഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ ॥ ൯൭॥

സ്ഥാേനശ്വരീ നിരാനൻദാ തിശൂലവരധാരിണീ ।
അേശഷേദവതാമൂർത്തിർേദവതാ വരേദവതാ ।
ഗണാമ്ബികാ ഗിേരഃ പുതീ നിശുമ്ഭവിനിപാതിനീ ॥ ൯൮॥

അവർണാ വർണരഹിതാ നിവർണാ ബീജസംഭവാ ।
അനൻതവർണാഽനൻയസ്ഥാ ശംകരീ ശാൻതമാനസാ ॥ ൯൯॥

അേഗാതാ േഗാമതീ േഗാപ്തീ ഗുഹ്യരൂപാ ഗുേണാത്തരാ ।
െഗൗർഗീർഗയപിയാ െഗൗണീ ഗേണശ്വരനമസ്കൃതാ ॥ ൧൦൦॥

സത്യമാതാ സത്യസംധാ തിസംധ്യാ സംധിവർജിതാ ।
സർവവാദാശയാ സംഖ്യാ സാംഖ്യേയാഗസമുദ്ഭവാ ॥ ൧൦൧॥

അസംഖ്േയയാഽപേമയാഖ്യാ ശൂൻയാ ശുദ്ധകുേലാദ്ഭവാ ।
ബിൻദുനാദസമുത്പത്തിഃ ശംഭുവാമാ ശശിപഭാ ॥ ൧൦൨॥

വിസങ്ഗാ േഭദരഹിതാ മേനാജ്ഞാ മധുസൂദനീ ।
മഹാശീഃ ശീസമുത്പത്തിസ്തമഃപാേര പതിഷ്ഠിതാ ॥ ൧൦൩॥

തിതത്ത്വമാതാ തിവിധാ സുസൂക്ഷ്മപദസംശയാ ।
ശാൻത്യതീതാ മലാതീതാ നിർവികാരാ നിരാശയാ ॥ ൧൦൪॥

ശിവാഖ്യാ ചിത്തനിലയാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
ൈദത്യദാനവനിർമാതീ കാശ്യപീ കാലകൽപികാ ॥ ൧൦൫॥

ശാസ്തേയാനിഃ കിയാമൂർതിതുർവർഗപദർശികാ ।
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നാരായണീ നേരാദ്ഭൂതിഃ െകൗമുദീ ലിങ്ഗധാരിണീ ॥ ൧൦൬॥

കാമുകീ ലലിതാ ഭാവാ പരാപരവിഭൂതിദാ ।
പരാൻതജാതമഹിമാ ബഡവാ വാമേലാചനാ ॥ ൧൦൭॥

സുഭദാ േദവകീ സീതാ േവദേവദാങ്ഗപാരഗാ ।
മനസ്വിനീ മൻയുമാതാ മഹാമൻയുസമുദ്ഭവാ ॥ ൧൦൮॥

അമൃത്യുരമൃതാ സ്വാഹാ പുരുഹൂതാ പുരുഷ്ടുതാ ।
അേശാച്യാ ഭിൻനവിഷയാ ഹിരൺയരജതപിയാ ॥ ൧൦൯॥

ഹിരൺയാ രാജതീ ൈഹമീ േഹമാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിഭാജമാനാ ദുർജ്േഞയാ ജ്േയാതിഷ്േടാമഫലപദാ ॥ ൧൧൦॥

മഹാനിദാസമുദ്ഭൂതിരനിദാ സത്യേദവതാ ।
ദീർഘാ കകുദ്മിനീ ഹൃദ്യാ ശാൻതിദാ ശാൻതിവർദ്ധിനീ ॥ ൧൧൧॥

ലക്ഷ്മ്യാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചകപവർതികാ ।
തിശക്തിജനനീ ജൻയാ ഷഡൂർമിപരിവർജിതാ ॥ ൧൧൨॥

സുധാമാ കർമകരണീ യുഗാൻതദഹനാത്മികാ ।
സംകർഷണീ ജഗദ്ധാതീ കാമേയാനിഃ കിരീടിനീ ॥ ൧൧൩॥

ഐൻദീ ത്ൈരേലാക്യനമിതാ ൈവഷ്ണവീ പരേമശ്വരീ ।
പദ്യുമ്നദയിതാ ദാൻതാ യുദൃഷ്ടിസ്തിേലാചനാ ॥ ൧൧൪॥

മേദാത്കടാ ഹംസഗതിഃ പചൺഡാ ചൺഡവികമാ ।
വൃഷാേവശാ വിയൻമാതാ വിൻധ്യപർവതവാസിനീ ॥ ൧൧൫॥
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ഹിമവൻേമരുനിലയാ ൈകലാസഗിരിവാസിനീ ।
ചാണൂരഹൻതൃതനയാ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപിണീ ॥ ൧൧൬॥

േവദവിദ്യാവതസ്നാതാ ധർമശീലാഽനിലാശനാ ।
വീരഭദപിയാ വീരാ മഹാകാലസമുദ്ഭവാ ॥ ൧൧൭॥

വിദ്യാധരപിയാ സിദ്ധാ വിദ്യാധരനിരാകൃതിഃ ।
ആപ്യായനീ ഹരൻതീ ച പാവനീ േപാഷണീ ഖിലാ ॥ ൧൧൮॥

മാതൃകാ മൻമേഥാദ്ഭൂതാ വാരിജാ വാഹനപിയാ ।
കരീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ ॥ ൧൧൯॥

േസവിതാ േസവികാ േസയാ സിനീവാലീ ഗുരുത്മതീ ।
അരുൻധതീ ഹിരൺയാക്ഷീ മൃഗാങ്കാ മാനദായിനീ ॥ ൧൨൦॥

വസുപദാ വസുമതീ വേസാർദ്ധാരാ വസുംധരാ ।
ധാരാധരാ വരാേരാഹാ വരാവരസഹസദാ ॥ ൧൨൧॥

ശീഫലാ ശീമതീ ശീശാ ശീനിവാസാ ശിവപിയാ ।
ശീധരാ ശീകരീ കൽയാ ശീധരാർദ്ധശരീരിണീ ॥ ൧൨൨॥

അനൻതദൃഷ്ടിരക്ഷുദാ ധാതീശാ ധനദപിയാ ।
നിഹൻതീ ൈദത്യസങ്ഘാനാം സിംഹികാ സിംഹവാഹനാ ॥ ൧൨൩॥

സുേഷണാ ചൻദനിലയാ സുകീർതിശ്ഛിൻനസംശയാ ।
രസജ്ഞാ രസദാ രാമാ േലലിഹാനാഽമൃതസവാ ॥ ൧൨൪॥

നിത്േയാദിതാ സ്വയംജ്േയാതിരുത്സുകാ മൃതജീവനീ ।
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വജദൺഡാ വജജിഹ്വാ ൈവേദഹീ വജവിഗഹാ ॥ ൧൨൫॥

മങ്ഗൽയാ മങ്ഗലാ മാലാ മലിനാ മലഹാരിണീ ।
ഗാൻധർവീ ഗാരുഡീ ചാൻദീ കമ്ബലാശ്വതരപിയാ ॥ ൧൨൬॥

െസൗദാമിനീ ജനാനൻദാ ഭുകുടീകുടിലാനനാ ।
കർണികാരകരാ കക്ഷ്യാ കംസപാണാപഹാരിണീ ॥ ൧൨൭॥

യുഗംധരാ യുഗാവർത്താ തിസംധ്യാ ഹർഷവർദ്ധനീ ।
പത്യക്ഷേദവതാ ദിയാ ദിയഗൻധാ ദിവാപരാ ॥ ൧൨൮॥

ശകാസനഗതാ ശാകീ സാധ്വീ നാരീ ശവാസനാ ।
ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്േടഷ്ടാ ശിഷ്ടാശിഷ്ടപപൂജിതാ ॥ ൧൨൯॥

ശതരൂപാ ശതാവർത്താ വിനതാ സുരഭിഃ സുരാ ।
സുേരൻദമാതാ സുദ്യുമ്നാ സുഷുമ്നാ സൂർയസംസ്ഥിതാ ॥ ൧൩൦॥

സമീക്ഷ്യാ സത്പതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിർജ്ഞാനപാരഗാ ।
ധർമശാസ്താർഥകുശലാ ധർമജ്ഞാ ധർമവാഹനാ ॥ ൧൩൧॥

ധർമാധർമവിനിർമാതീ ധാർമികാണാം ശിവപദാ ।
ധർമശക്തിർധർമമയീ വിധർമാ വിശ്വധർമിണീ ॥ ൧൩൨॥

ധർമാൻതരാ ധർമേമഘാ ധർമപൂർവാ ധനാവഹാ ।
ധർേമാപേദഷ്ടീ ധർമാത്മാ ധർമഗമ്യാ ധരാധരാ ॥ ൧൩൩॥

കാപാലീ ശാകലാ മൂർത്തിഃ കലാ കലിതവിഗഹാ ।
സർവശക്തിവിനിർമുക്താ സർവശക്ത്യാശയാശയാ ॥ ൧൩൪॥
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സർവാ സർേവശ്വരീ സൂക്ഷ്മാ സുസൂക്ഷ്മാ ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
പധാനപുരുേഷേശശാ മഹാേദൈവകസാക്ഷിണീ ।
സദാശിവാ വിയൻമൂർത്തിർവിശ്വമൂർത്തിരമൂർത്തികാ ॥ ൧൩൫॥

ഏവം നാമ്നാം സഹസ്േരണ സ്തുത്വാഽെസൗ ഹിമവാൻ ഗിരിഃ ।
ഭൂയഃ പണമ്യ ഭീതാത്മാ പ്േരാവാേചദം കൃതാഞ്ജലിഃ ॥ ൧॥

യേദതൈദശ്വരം രൂപം േഘാരം േത പരേമശ്വരി ।
ഭീേതാഽസ്മി സാമ്പതം ദൃഷ്ട്വാ രൂപമൻയത് പദർശയ ॥ ൨॥

ഏവമുക്താഽഥ സാ േദവീ േതന ൈശേലന പാർവതീ ।
സംഹൃത്യ ദർശയാമാസ സ്വരൂപമപരം പുനഃ ॥ ൩॥

നീേലാത്പലദലപഖ്യം നീേലാത്പലസുഗൻധികമ് ।
ദ്വിേനതം ദ്വിഭുജം െസൗമ്യം നീലാലകവിഭൂഷിതമ് ॥ ൪॥

രക്തപാദാമ്ബുജതലം സുരക്തകരപൽലവമ് ।
ശീമദ് വിശാലസംവൃത്തലലാടതിലേകാജ്ജ്വലമ് ॥ ൫॥

ഭൂഷിതം ചാരുസർവാങ്ഗം ഭൂഷൈണരതിേകാമലമ് ।
ദധാനമുരസാ മാലാം വിശാലാം േഹമനിർമിതാമ് ॥ ൬॥

ഈഷത്സ്മിതം സുബിമ്േബാഷ്ഠം നൂപുരാരാവസംയുതമ് ।
പസൻനവദനം ദിയമനൻതമഹിമാസ്പദമ് ॥ ൭॥

തദീദൃശം സമാേലാക്യ സ്വരൂപം ൈശലസത്തമഃ ।
ഭീതിം സംത്യജ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ ബഭാേഷ പരേമശ്വരീമ് ॥ ൮॥
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॥ ഇതി ശീകൂർമപുരാേണ പാർവതീ സഹസനാമ സ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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