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നൽലൂർ ശീകാലികാ ശുതിസുധാ

{॥ നൽലൂർ ശീകാലികാ ശുതിസുധാ ॥}

ശീമത്സുൻദരപൂർവിഹാരരസികാം കാരുൺയ-സിൻധും ശിവാം

ഡക്കാ-ശൂല-കപാല-വഹ്നി-ഛുരികാ-ഘൺടാഽർധേഖേടാജ്ജ്വലാമ് ।

കിംചിത്കുഞ്ചിത-ദക്ഷപാദ-കമലാം ഭൂസ്പൃഷ്ട-വാമാങ്ഘികാം

ആസീനാം കുലേദവതാം ഹൃദി ഭേജ ശീകാലികാമാതരമ് ॥ ൧॥

കാേവരീകൃത-സസ്യവൃദ്ധിമഹിേത ഗാേമ ദ്വിൈജരാധിേത

കുൻതീ-പുൺയദ-സപ്തസാഗരതേട സംേശാഭമാനാം ശുഭാമ് ।

കൽയാണപദ-സുൻദേരശ-സദേന സംസ്ഥാപിതാം െസൗഖ്യദാം

നാരീേകല-വനാവൃതാം ഹൃദി ഭേജ ശീകാലികാമമ്ബികാമ് ॥ ൨॥

സാ ത്വം ദക്ഷിണ-കർണഭൂഷണമേഹാ കൃത്വാഽസുരം ഭീഷണം

ശൂേലനാഽസുരമൻയമുഗമവെനൗ സംേദ്യ കുദ്ധാഽപ്യലമ് ।

ശീമാതഃ കുലേദവേത തവ ശിേശാർേമ സുപസൻനാഽഭയം

ദത്വാ സർവമഭീപ്സിതം ച ദയയാ നിത്യൻനു സംരക്ഷസി ॥ ൩॥

യദ്യപ്യത വിഭാസി േകാപകൃതിഭിർനാനായുധാലങ്കൃതാ

േസവൻേത കതി ഗർഭിണീയുവതയഃ ത്വാമമ്ബിേക നിർഭയമ് ।

േഡാലാഭി വിചിത-കങ്കണ-ഗൈണസ്േത സൻനിധിം ഭൂഷിതം

കൃത്വാഽഽരാധനപൂർവകം ശുഭഗുണാൻനൂനം ലഭൻേത സുതാൻ ॥ ൪॥

ഏവം സ്േതാതുമനർഗലാം സുകവിതാശക്തിം പേദഹ്യമ്ബിേക

ജ്ഞാനം സർവസരസ്വതീഷു വിമലം വാക്പാടവം േചാത്തമമ് ।

സദ്ഭുദ്ധിം സുമേനാഽപി േദഹി സുദൃഢം ഗാതം ച കീർതിം ശിയം

േസാഢ്വാ ത്വത്പദഭക്തിേമവ നിതരാം സർവാപരാധാം േമ ॥ ൫॥
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॥ ഓം തത്സത്॥

This stotra is on Sri Kalika Devi at Nallur, a

village on the banks of a branch of the Cauvery river, in Tanjore

District, Tamil Nadu State.
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