ശീഛിൻനമസ്താഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്
{॥ ശീഛിൻനമസ്താഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}
ശീപാർവത്യുവാച -നാമ്നാം സഹസമം പരമം ഛിൻനമസ്താ-പിയം ശുഭമ് ।
കഥിതം ഭവതാ ശമ്േഭാ സദ്യഃ ശതു-നികൃൻതനമ് ॥ ൧॥

പുനഃ പൃാമ്യഹം േദവ കൃപാം കുരു മേമാപരി ।
സഹസ-നാമ-പാേഠ ച അശക്േതാ യഃ പുമാൻ ഭേവത് ॥ ൨॥

േതന കിം പഠ്യേത നാഥ തൻേമ ബൂഹി കൃപാ-മയ ।
ശീ സദാശിവ ഉവാച അഷ്േടാത്തര-ശതം നാമ്നാം പഠ്യേത േതന സർവദാ ॥ ൩॥

സഹസ്-നാമ-പാഠസ്യ ഫലം പാപ്േനാതി നിിതമ് ।
ഓം അസ്യ ശീഛിൻനമസ്താഷ്േടാത്തര-ശത-നാഅമ-സ്േതാതസ്യ സദാശിവ
ഋഷിരനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ ശീഛിൻനമസ്താ േദവതാ
മമ-സകല-സിദ്ധി-പാപ്തേയ ജേപ വിനിേയാഗഃ ॥

ഓം ഛിൻനമസ്താ മഹാവിദ്യാ മഹാഭീമാ മേഹാദരീ ।
ചൺേഡശ്വരീ ചൺഡ-മാതാ ചൺഡ-മുൺഡ്-പഭഞ്ജിനീ ॥ ൪॥

മഹാചൺഡാ ചൺഡ-രൂപാ ചൺഡികാ ചൺഡ-ഖൺഡിനീ ।
ക്േരാധിനീ ക്േരാധ-ജനനീ ക്േരാധ-രൂപാ കുഹൂ കലാ ॥ ൫॥

േകാപാതുരാ േകാപയുതാ േജാപ-സമ്ഹാര-കാരിണീ ।
വജ-ൈവേരാചനീ വജാ വജ-കൽപാ ച ഡാകിനീ ॥ ൬॥
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ഡാകിനീ കർമ്മ-നിരതാ ഡാകിനീ കർമ-പൂജിതാ ।
ഡാകിനീ സങ്ഗ-നിരതാ ഡാകിനീ പ്േരമ-പൂരിതാ ॥ ൭॥

ഖട്വാങ്ഗ-ധാരിണീ ഖർവാ ഖഡ്ഗ-ഖര-ധാരിണീ ।
പ്േരതാസനാ പ്േരത-യുതാ പ്േരത-സങ്ഗ-വിഹാരിണീ ॥ ൮॥

ഛിൻന-മുൺഡ-ധരാ ഛിൻന-ചൺഡ-വിദ്യാ ച ചിതിണീ ।
േഘാര-രൂപാ േഘാര-ദൃഷ്ടർേഘാര-രാവാ ഘേനാവരീ ॥ ൯॥

േയാഗിനീ േയാഗ-നിരതാ ജപ-യജ്ഞ-പരായണാ ।
േയാനി-ചക-മയീ േയാനിർേയാനി-ചക-പവർതിനീ ॥ ൧൦॥

േയാനി-മുദാ-േയാനി-ഗമ്യാ േയാനി-യൻത-നിവാസിനീ ।
യൻത-രൂപാ യൻത-മയീ യൻത്േരശീ യൻത-പൂജിതാ ॥ ൧൧॥

കീർത്യാ കർപാദനീ കാലീ കങ്കാലീ കല-കാരിണീ ।
ആരക്താ രക്ത-നയനാ രക്ത-പാന-പരായണാ ॥ ൧൨॥

ഭവാനീ ഭൂതിദാ ഭൂതിർഭൂതി-ദാതീ ച ൈഭരവീ ।
ൈഭരവാചാര-നിരതാ ഭൂത-ൈഭരവ-േസവിതാ ॥ ൧൩॥

ഭീമാ ഭീേമശ്വരീ േദവീ ഭീമ-നാദ-പരായണാ ।
ഭവാരാധ്യാ ഭവ-നുതാ ഭവ-സാഗര-താരിണീ ॥ ൧൪॥

ഭദ-കാലീ ഭദ-തനുർഭദ-രൂപാ ച ഭദികാ ।
ഭദ-രൂപാ മഹാ-ഭദാ സുഭദാ ഭദപാലിനീ ॥ ൧൫॥

സുഭയാ ഭയ-വദനാ സുമുഖീ സിദ്ധ-േസവിതാ ।
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സിദ്ധിദാ സിദ്ധി-നിവഹാ സിദ്ധാസിദ്ധ-നിേഷവിതാ ॥ ൧൬॥

ശുഭദാ ശുഭ്ഗാ ശുദ്ധാ ശുദ്ധ-സത്വാ-ശുഭാവഹാ ।
ശ്േരഷ്ഠാ ദൃഷ്ഠി-മയീ േദവീ ദൃഷ്ഠി-സമ്ഹാര-കാരിണീ ॥ ൧൭॥

ശർവാണീ സർവഗാ സർവാ സർവ-മങ്ഗല-കാരിണീ ।
ശിവാ ശാൻതാ ശാൻതി-രൂപാ മൃഡാനീ മദാനതുരാ ॥ ൧൮॥

ഇതി േത കഥിതം േദവി സ്േതാതം പരമ-ദുർലഭമം ।
ഗുഹ്യാദ്-ഗുഹ്യ-തരം േഗാപ്യം േഗാപനിയം പയത്നതഃ ॥ ൧൯॥

കിമത ബഹുേനാക്േതന ത്വദഗം പാണ-വൽലേഭ ।
മാരണം േമാഹനം േദവി ഹ്യുാടനമതഃ പരമം ॥ ൨൦॥

സ്തമ്ഭനാദിക-കർമ്മാണി ഋദ്ധയഃ സിദ്ധേയാഽപി ച ।
തികാല-പഠനാദസ്യ സർേവ സിധ്യൻത്യസംശയഃ ॥ ൨൧॥

മേഹാത്തമം സ്േതാതമിദം വരാനേന മേയരിതം നിത്യ മനൻയ-ബുദ്ധയഃ ।
പഠൻതി േയ ഭക്തി-യുതാ നേരാത്തമാ ഭേവൻന േതഷാം രിപുഭിഃ പരാജയഃ ॥ ൨൨॥

॥ ഇതി ശീഛിൻനമസ്താഷ്േടാത്തരശതനാമ സ്േതാതമ് ॥
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