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ശീസരസ്വത്യഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീസരസ്വത്യഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

സരസ്വതീ മഹാഭദാ മഹാമായാ വരപദാ ।

ശീപദാ പദ്മനിലയാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മവക്തഗാ ॥ ൧॥

ശിവാനുജാ പുസ്തകധൃത് ജ്ഞാനമുദാ രമാ പരാ ।

കാമരൂപാ മഹാവിദ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ ॥ ൨॥

മഹാശയാ മാലിനീ ച മഹാേഭാഗാ മഹാഭുജാ ।

മഹാഭാഗാ മേഹാത്സാഹാ ദിയാങ്ഗാ സുരവംദിതാ ॥ ൩॥

മഹാകാലീ മഹാപാശാ മഹാകാരാ മഹാങ്കുശാ ।

സീതാ ച വിമലാ വിശ്വാ വിദ്യുൻമാലാ ച ൈവഷ്ണവീ ॥ ൪॥

ചംദികാ ചംദവദനാ ചംദേലഖാവിഭൂഷിതാ ।

സാവിതീ സുരസാ േദവീ ദിയാലംകാരഭൂഷിതാ ॥ ൫॥

വാഗ്േദവീ വസുധാ തീവാ മഹാഭദാ മഹാബലാ ।

േഭാഗദാ ഭാരതീ ഭാമാ േഗാവിംദാ േഗാമതീ ശിവാ ॥ ൬॥

ജടിലാ വിംധ്യവാസാ ച വിംധ്യാചലവിരാജിതാ ।

ചംഡികാ ൈവഷ്ണവീ ബാഹ്മീ ബഹ്മജ്ഞാൈനകസാധനാ ॥ ൭॥

െസൗദാമിനീ സുധാമൂർതിുഭദാ സുരപൂജിതാ ।

സുവാസിനീ സുനാസാ ച വിനിദാ പദ്മേലാചനാ ॥ ൮॥

വിദ്യാരൂപാ വിശാലാക്ഷീ ബഹ്മജായാ മഹാഫലാ ।
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തയീമൂർതീ തികാലജ്ഞാ തിഗുണാ ശാസ്തരൂപിണീ ॥ ൯॥

ശുംഭാസുരപമഥിനീ ശുഭദാ ച സർവാത്മികാ ।

രക്തബീജനിഹംതീ ച ചാമുൺഡാ ചാംബികാ തഥാ ॥ ൧൦॥

മുൺഡകായ പഹരണാ ധൂമേലാചനമർദനാ ।

സർവേദവസ്തുതാ െസൗമ്യാ സുരാസുരനമസ്കൃതാ ॥ ൧൧॥

കാലരാതീ കലാധാരാ രൂപ െസൗഭാഗ്യദായിനീ ।

വാഗ്േദവീ ച വരാേരാഹാ വാരാഹീ വാരിജാസനാ ॥ ൧൨॥

ചിതാംബരാ ചിതഗംധാ ചിതമാൽയവിഭൂഷിതാ ।

കാംതാ കാമപദാ വംദ്യാ വിദ്യാധരാ സൂപൂജിതാ ॥ ൧൩॥

ശ്േവതാസനാ നീലഭുജാ ചതുർവർഗഫലപദാ ।

ചതുരാനനസാമാജ്യാ രക്തമധ്യാ നിരംജനാ ॥ ൧൪॥

ഹംസാസനാ നീലജങ്ഘാ ബഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।

ഏവം സരസ്വതീ േദയാ നാമ്നാമഷ്േടാത്തരശതമ് ॥ ൧൫॥

ഇതി ശീ സരസ്വത്യഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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