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ശീ ബാലാ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീ ബാലാ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

അഥ ശീ ബാലാ അഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് ।

കൽയാണീ തിപുരാ ബാലാ മായാ തിപുരസുൻദരീ ।

സുൻദരീ െസൗഭാഗ്യവതീ ീംകാരീ സർവമങ്ഗലാ ॥ ൧॥

ഹീംകാരീ സ്കൻദജനനീ പരാ പഞ്ചദശാക്ഷരീ ।

തിേലാകീ േമാഹനാധീശാ സർേവശീ സർവരൂപിണീ ॥ ൨॥

സർവസംക്േഷാഭിണീ പൂർണാ നവമുദ്േരശ്വരീ ശിവാ ।

അനങ്ഗകുസുമാ ഖ്യാതാ അനങ്ഗാ ഭുവേനശ്വരീ ॥ ൩॥

ജപ്യാ സ്തയാ ശുതിർനിതാ നിത്യിൻനാഽമൃേതാദ്ഭവാ ।

േമാഹിനീ പരമാഽഽനൻദാ കാേമശതരുണാ കലാ ॥ ൪॥

കലാവതീ ഭഗവതീ പദ്മരാഗകിരീടിനീ ।

െസൗഗൻധിനീ സരിദ്േവണീ മൻതിണി മൻതരൂപിണി ॥ ൫॥

തത്ത്വതയീ തത്ത്വമയീ സിദ്ധാ തിപുരവാസിനീ ।

ശീർമതി മഹാേദവീ െകൗലിനീ പരേദവതാ ॥ ൬॥

ൈകവൽയേരഖാ വശിനീ സർേവശീ സർവമാതൃകാ ।

വിഷ്ണുസ്വസാ േദവമാതാ സർവസംപത്പദായിനീ ॥ ൭॥

കിങ്കരീ മാതാ ഗീർവാണീ സുരാപാനാനുേമാദിനീ ।

ആധാരാഹിതപത്നീകാ സ്വാധിഷ്ഠാനസമാശയാ ॥ ൮॥
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അനാഹതാബ്ജനിലയാ മണിപൂരാസമാശയാ ।

ആജ്ഞാ പദ്മാസനാസീനാ വിശുദ്ധസ്ഥലസംസ്ഥിതാ ॥ ൯॥

അഷ്ടാതിംശത്കലാമൂർതി ുഷുമ്നാ ചാരുമധ്യമാ ।

േയാേഗശ്വരീ മുനിധ്േയയാ പരബഹ്മസ്വരൂപിണീ ॥ ൧൦॥

ചതുർഭുജാ ചൻദചൂഡാ പുരാണാഗമരൂപിനീ ।

ഐംകാരാദിർമഹാവിദ്യാ പഞ്ചപണവരൂപിണീ ॥ ൧൧॥

ഭൂേതശ്വരീ ഭൂതമയീ പഞ്ചാശദ്വർണരൂപിണീ ।

േഷാഢാൻയാസ മഹാഭൂഷാ കാമാക്ഷീ ദശമാതൃകാ ॥ ൧൨॥

ആധാരശക്തിഃ തരുണീ ലക്ഷ്മീഃ തിപുരൈഭരവീ ।

ശാമ്ഭവീ സിദാനൻദാ സിദാനൻദരൂപിണീ ॥ ൧൩॥

മാങ്ഗൽയ ദായിനീ മാൻയാ സർവമങ്ഗലകാരിണീ ।

േയാഗലക്ഷ്മീഃ േഭാഗലക്ഷ്മീഃ രാജ്യലക്ഷ്മീഃ തിേകാണഗാ ॥ ൧൪॥

സർവെസൗഭാഗ്യസംപൻനാ സർവസംപത്തിദായിനീ ।

നവേകാണപുരാവാസാ ബിൻദുതയസമൻവിതാ ॥ ൧൫॥

നാമ്നാമഷ്േടാത്തരശതം പേഠൻൻയാസസമൻവിതം ।

സർവസിദ്ധിമവാപ്േനാതീ സാധേകാഭീഷ്ടമാപ്നുയാത് ॥ ൧൬॥

ഇതി ശീ രുദയാമലതൻത്േര ഉമാമേഹശ്വരസമ്വാേദ

ശീ ബാലാ അഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് സംപൂർണമ് ।
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