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േദവീപഞ്ചരത്ന ( േദവീ പാതഃസ്മരണ )

{॥ േദവീപഞ്ചരത്ന ( േദവീ പാതഃസ്മരണ ) ॥}

॥ ശീഃ ॥

॥ േദവീ പഞ്ചരത്നമ് ॥

പാതഃ സ്മരാമി ലലിതാ വദനാരവിൻദം

ബിമ്ബാധരം പൃഥല-െമൗക്തിക േശാഭിനാസമ് ।

ആകർണ-ദീർഘ-നയനം മണികുൺഡലാഢ്യം

മൻദസ്മിതം മൃഗമേദാജ്ജ്വല-ഫാല-േദശമ് ॥ ൧॥

പാതർഭജാമി ലലിതാ-ഭുജ-കൽപവൽലീം

രത്നാംഗുളീയ-ലസദംഗുളി-പൽലവാഢ്യാമ് ।

മാണിക്യ-േഹമ-വലയാംഗദ-േശാഭമാനാം

പുംഡ്േരക്ഷു-ചാപ-കുസുേമഷു-സൃണീം ദധാനാമ് ॥ ൨॥

പാതർനമാമി ലലിതാ-ചരണാരവിൻദം

ഭക്േതഷ്ട-ദാന-നിരതം ഭവസിൻധു-േപാതമ് ।

പദ്മാസനാദി-സുരനായക-പൂജനീയം

പദ്മാംകുശ-ധ്വജ-സുദർശന-ലാഞ്ചനാഢ്യമ് ॥ ൩॥

പാതസ്തുേവ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം

തൻത-േവദ്യ-വിഭവാം കരുണാനവദ്യാമ് ।

വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടി-വിലയ-സ്ഥിതി-േഹതു-ഭൂതാം

വിശ്േവശ്വരീം നിഗമവാങ്മനസാതിദൂരാമ് ॥ ൪॥

പാതർവദാമി ലലിേത തവ പുൺയനാമ

കാേമശ്വരീതി കമേലതി മേഹശ്വരീതി ।

ശീ ശാംഭവീതി ജഗതാമ് ജനനീ പേരതി
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വാഗ്േദവേതതി വചസാ തിപുേരശ്വരീതി ॥ ൫॥

യഃ ശ്േലാകപഞ്ചകമിദം ലലിതാമ്ബികായാഃ

െസൗഭാഗ്യദം സുലലിതം പഠതി പഭാേത ।

തസ്ൈമ ദദാതി ലലിതാ ഝഡിതി പസൻനാ

വിദ്യാം ശിയം വിമലെസൗഖ്യമനൻതകീർതിമ് ॥ ൬॥

॥ ഇതി ശീമങ്കരഭഗവതഃ കൃെതൗ േദവീപഞ്ചരത്നം സംപൂർണമ് ॥
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