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മഹാേഷാഡശീവർണരത്നാവലിസ്േതാതമ്

{॥ മഹാേഷാഡശീവർണരത്നാവലിസ്േതാതമ് ॥}

ഹീംകാരാങ്കണദീപികാം ശിതജനാനൻദപദാം ശീമതീം

ശീനാഥാദ്യമരാർചിതങ്ഘികമലാം ശീസുൻദരീം ഭാവേയ ।

ശീമൻമഞ്ജുലരത്നസാനുവിലസൻമധ്യസ്ഥകൂടാഗഗ-

ശീമൻനാഗരമധ്യലാസിസുമഹീചകബിൻെദൗ സ്ഥിതാമ് ॥ ൧॥

ഹീംകാരാമൃതസിൻധുെകൗസ്തുഭമണിം ഹീംകാരമധ്യസ്ഥിതാം

ഹീംകാേരാൻനതരത്നെസൗധവലഭീസംലാസിപാരാവതീമ് ।

ഹ്റീംകാരമരപാദപാഗവിഹരത്സംഹൃഷ്ടേകകീം ഭേജ

ഹീംകാരാമ്ബുദചഞ്ചലാം ഹൃദി ഗതാം ഹീംകാരവർണാത്മികാമ് ॥ ൨॥

ീംകാരാമ്ബുജപതഭാസ്കരനിഭാം ീംകാരചൻദപഭാം

ീംകാരാഗ്നിശിഖാം ഭജാമി സതതം ീംകാരേപടീമണിമ് ।

ീംകാേരാപവനാൻയപുഷ്ടഗൃഹിണീം ീംകാരേവദ്യാത്മികാം

ീംകാരാബ്ജഹരപിയാം പരതരാം ീംകാരവർണാത്മികാമ് ॥ ൩॥

ഐം ഐമിത്യനുചിൻതകാഹൃദയാമ്േഭാജാടവീഹംസികാം

ഈശിത്വാദിവിഭൂതിസംവൃതമഹാരത്നാസേന സംസ്ഥിതാ ।

ഐശ്വർയായ ഭവത്വഖൺഡവിഭവാ യാമ്ബാ സദാ േമ ഗൃേഹ

േചശാദ്യർചിതപാദപങ്കജയുഗാ ൈചശാങ്കമഞ്ചസ്ഥിതാ ॥ ൪॥

െസൗൻദർയദുമമഞ്ജരീ ഭഗവതീ െസൗവർണവർണാവതാ-

ൻമാം സംസാരമഹാഭയാദ് ദുതതരം െസൗവർനകുമ്ഭസ്തനീ ।

സൂർയാബ്ജാരികൃശാനുദൃക് ശശികേലാത്തംസാ സദാനൻദദാ

െസൗഭാഗ്യം ദിശതാദഥ പഥിതമപ്യയാഹതം ഭൂരി േമ ॥ ൫॥
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ഓങ്കാരാർഥനിരൂപൈണകമനസാ േചാംകാരനാദാത്മനാ

ശീേദയാ മമ ചിത്തഭിത്തിരധുനാ ചിതായേത േചാജ്ജ്വലാ ।

ഓേജാഭിർജഗേദതദദ്യ വിപുലം യസ്യാസ്തയാബ്ജപൈഭ-

േരാതപ്േരാതമഭൂത് കുസുമ്ഭകുരുവിൻദാബ്ജപഭായാഃ സദാ ॥ ൬॥

ഹീംകാരാഗമമസ്തകം ഹൃദി കദാ ഭായാദ് വപുസ്േത പരം

ഹീംകാരാിസുധാമയം ഹൃതജപാേശാണം ഹിതപാപകമ് ।

ഹീംകാരാദിഗുഹാഹരീൻദശിശുകം ഹീംകാരകൻദാങ്കുരം

ഹീംകാരാമ്ബുജെസൗരഭം ഹൃതജഗജ്ജാലം ജഗൻനായിേക ॥ ൭॥

ഹീംകാരാധ്വരദക്ഷിേണ ജനനി േത പാദാബ്ജയുേ സദാ

ഭക്തിം േമ ജനയാശു േദവി കൃപയാ ശീേദവി താരായിേത ।

ശീമൻമഞ്ജുലരത്നനിർമിതമഹാമഞ്ജീരഭൂേഷാജ്ജ്വേല

ശീശൃങ്ഗാരരസാലേയ ശിതജഗത്സ്വാൻതാബ്ജിനീഹംസിേക ॥ ൮॥

കൽയാണ വിതേനാതു കാമമനിശം കാമാരിവാമാങ്കഗാ

കസ്തൂരീഘനസാരരൂഷിതകുചാഗാലമ്ബിമുക്താലതാ ।

കാമാകർഷണദിയപാശസുഭഗാ കാൻത്യാർകേകാടിപഭാ

കൽയാണീ കമേലക്ഷണാ കലിമലപധ്വംസിനീ കാമദാ ॥ ൯॥

ഏതാവൻമമ േദവി േത പദയുേഗ ഭക്തിർദൃഢാ ഭൂയസീ

സ്യാൻേനത്േര ച ജപാപസൂനരുചിരായാസ്ത്വത്തേനാർവീക്ഷേണ ।

ആനൻദാശുപരിുേത വചനമപ്യമ്ബ സ്തേവ ഗദ്ഗദം

േചതസ്ത്വൻമയമമ്ബ പശ്യതു ജഗത് ത്വൻമൂർതിഭാസാരുണമ് ॥ ൧൦॥

ഈശാനാദിപദാഞ്ചിേത ശിവമേയ മഞ്േച പേരശാങ്കഗാ-

മീശിത്വാദ്യഖിലാഷ്ടഭൂതിമനിശം ദാതീം സ്വഭക്തായ േമ ।

ചാപം ൈചക്ഷവമാശുഗം സുമമയം ക്േരാധാത്മകം ചാങ്കുശം

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

പാശം രാഗതനും പെണൗമി ദധതീം ശീമൻമഹാസുൻദരീമ് ॥ ൧൧॥

ലക്ഷ്മീം ചകനിവാസിനീം ലലിതസംഗീതപിയാം ലാകിനീം

ലൈർയസമുൻനതിം ലയകരീം ലാസ്യപിയാമാശേയ ।

ലങ്കാനായകൈവരിപൂജിതപദാം ലാവൺയവാരാംനിധിം

ലക്ഷ്മീപൂജിതപാദപദ്മയുഗലാം േമാക്ഷാഖ്യലക്ഷ്മ്ൈയ സദാ ॥ ൧൨॥

ഹീംകാരാർണസുധാം ച ഹൃദ്യമമൈരരീഡ്യം മഹത് േത വപുഃ

പാേലയാംശുകലാവിലാസിമകുടം ഹീംകാരനാദാത്മകമ് ।

േയ ധ്യായൻതി ഹൃദമ്ബുേജ പതിദിനം േതഷാമനങ്ഗജ്വര-

ാൻതാഃ സ്യുർവശമാഗതാസ്ത്വനുകലം വധ്വഃ സുരാണാം പിയാഃ ॥ ൧൩॥

ഹൻതാസ്ഥാം മിതൈവഭേവഷു ഹരിമുഖ്േയഷ്േവവ മൂഢാ ജനാ

ഭക്തിം പാമരൈദവേതഷു വിവശാഃ കുർവൻതി േമാഹാദിഹ ।

ത്യക്ത്വാ ത്വാം പരേദവതാം ഹരിഹരബഹ്മാദിഭിഃ േസവിതാം

സർൈവശ്വർയമേഹാദയാം ഖരമിേമ സംത്യജ്യ േധനും ശിതാഃ ॥ ൧൪॥

സർവജ്ഞത്വമവാപ്യ സംസദി സതാം ശാസ്ത്േരഷു പാൺഡിത്യമ-

പ്യമ്ബായാഃ പദപദ്മസംസ്മൃതിവശാൻമൂേകാഽപി വാീ ഭേവത് ।

യസ്യാസ്തരണാമ്ബുജം ഹരിഹരബഹ്മാദിഭിർവൻദിതം

മൂഢാിൻതയതാശു േവാഽപി തരസാ ദദ്യാത് കവിത്വം ശിയഃ ॥ ൧൫॥

കൽയാൺയമ്ബ കദമ്ബകാനനഗൃേഹ കൽപദുൈമഃ കാങ്ക്ഷിതാ-

ദർഥാദർഥസമർപേണഽധികതേര കാരുൺയകൽേലാലിഭിഃ ।

കർണാൻതായതേലാചനാഞ്ചലഗൈതർവീക്ഷ്യാദ്യ മാമാതുരം

രക്ഷാസു തിപുേര പരാത്പരതേര ശീകാമസംജീവിനി ॥ ൧൬॥

ഹസ്ത്യുത്തുങ്ഗപൃഥൂരുകുമ്ഭകുചേയാർവിൻയസ്തഹാേരണ താ-
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മാരക്താംശുകമാൽയഭൂഷണവൈരരുദ്ദീപ്യമാനാമുമാമ് ।

ഹാഹാഹൂഹുമുഖസ്തുതാമനുദിനം ൈഹയഗവീനാൻതരാ-

മമ്ബാമാദിമവാക്സ്തുതാമഹമലം ധ്യായാമ്യഭീഷ്ടാപ്തേയ ॥ ൧൭॥

ലജ്ഞാനസുധാകേരണ മനസാ ലക്ഷ്യീകൃതം േത വപുഃ

സദ്ഭിഃ സംതതമമ്ബുജാക്ഷി ലലിേത ലഗ്നം ഭവത്വാൻതേര ।

ലാവൺേയാജ്ജ്വലദിയഗാതി വിമേല ലാക്ഷാരസാലംകൃതം

ശീമത്പാദപേയാജയുമധുനാ മൻമൂർധ്നി നിക്ഷിപ്യതാമ് ॥ ൧൮॥

ഹീംകാരാിസുേധ ഹിയാ വിരഹിേത ഹീംകാരമൻതാർഥേദ

ഹീംകാരപിയശാരിേക മയി കൃപാം ഹീംകാരനാേദാദേയ ।

ഹീംകാരമലദർപണപതികൃേത ഹീംകാരേവദ്േയ ശിേവ

ദീേന മധുനാ കുരുഷ്വ ദയയാ ഹീംകാരദീപപേഭ ॥ ൧൯॥

സംപത്കർമണി ദീക്ഷിതാനി സകലാപദ്ഭഞ്ജനാൻയമ്ബ േത

മാേമവാകലയൻതു പങ്കജദലാക്േഷമംകരാൺയാദരാത് ।

ബഹ്മാദീൻ പദപദ്മലഗ്നമകുടാൻ ഹിത്വാ കഥംചിിേവ

േനതാൺയദ്യ കൃപാസുധാരസഝരീസിക്താനി േഹ സുൻദരി ॥ ൨൦॥

കൽപാൻേത ഹൃത്സർവേലാകജഠരസ്യാനൻദനാട്യം മുദാ

കർതുർയൻമണികുൺഡലീയുഗലികാ ദീപായേത സംതതമ് ।

ബഹ്േമാേപൻദമുഖാമേര വിരമതി ബഹ്മാൺഡഭാൺേഡ പരം

സാ പാശാങ്കുശപുഷ്പസായകധനുർവിദ്േയാതതാൻേമ ഹൃദി ॥ ൨൧॥

ലക്ഷ്യം കിംച ഭേവൻമഹാതിപുരസുൻദർയാഗമാൻൈതർനുേത

മാം ലക്ഷ്യീകുരു വീക്ഷണാശുഗതേതസ്ത്വാേമവ സർവാത്മനാ ।

ധ്യാത്വാ േചതസി സംസ്ഥിതം ജഗദിദം ത്വദൂപമാർേയ സദാ

ജ്ഞാത്വാനൻയഹൃദാ വിഹായ ഭജനം നശ്യത്സു േദേവഷ്വിഹ ॥ ൨൨॥
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ഹീംകാരസ്മരേണന േദവി തരസാ ഹീമാൻ സുധീമാൻ ഭേവത്

േത മൂേകാഽപി ജേഡാഽപി പദ്മജനുഷാ സാപത്നിേകാഽഭൂദ് ഭൃശമ് ।

ആശ്ലിഷ്യാമ്ബുധികൻയകാം വിലസതി ശീമൻതരാജാക്ഷരം

തൻമാദിശ േദവേദവി കൃപയാ ധൻേയാഽസ്മ്യഹം േതന ച ॥ ൨൩॥

െസൗവർേണാജ്ജ്വലമൺഡേപ മരതകപാകാരഭിത്െതൗ ബൃഹ-

ൻനാനാരത്നമയാസേന ശിവമേയ ശീകാമരാജാങ്കേക ।

തിഷ്ഠൻതീം കുരുവിൻദബൃൻദരുചിരാം മാണിക്യഭൂേഷാജ്ജ്വലാം

ധൻയാസ്േത ഭുവി ചിൻതയൻതി മനസാ േയ ശീമഹാസുൻദരീമ് ॥ ൨൪॥

ഐംകാരാമ്ബുജകർണിേകാജ്ജ്വലമഹദത്നാസേന സംസ്ഥിതാം

സിഞ്ചൻതീമമൃതദൈവഃ ശശിശിലാസ്പഷ്ടാഭിരാമപഭാമ് ।

േതേജാഭിർജഗദമ്ബ േയ ഭുവി ഭജൻത്യാപീനതുങ്ഗസ്തനീം

േതഷാമാനനപങ്കേജ നിവസേത വാണീ സുധാസ്യൻദിനീ ॥ ൨൫॥

ീമിത്യക്ഷരേമകേമവ മനസാ ധ്യായൻതി േയ മാനവാഃ

കംദർപായുതതുൽയസുൻദരതരശീമൂർതയഃ ൈശഥിലമ് ।

കുർവൻതി സ്മ രേത ൈനജവപുഷാ േത പാതിവത്യം സഹ

സ്പർധൻേത ഹൃതവാഗമാഃ കമലനാഭാബ്ജാസനാഭ്യാം സദാ ॥ ൨൬॥

ഹീംകാരീം ഹൃദയാമ്ബുേജഽഹമധുനാ ഹീംകാരെസൗേധ ശുേഭ

ഹീംകാേരാൻനതരത്നമഞ്ചഫലേക ഹീംകാരേശാണാമ്ബുേജ ।

ഹീംകാരാക്ഷരമുരദ്ഭഗവതീമാേരാപ്യ േശാണപഭാം

ഹീംകാരാമ്ബുജവാരിഗൻധഫലതാമ്ബൂലാദിഭിസ്േതാഷേയ ॥ ൨൭॥

ഹീംകാരാമൃതപാദമഞ്ജുലമണീേവദ്യൻതേര ഭാസുരാം

ശീേദവീം ശിതസർവേലാകസകലാഭീഷ്ടപദാേനാത്സുകാമ് ।

ശീശീമത്തനുമുദ്യദർകകിരണാം ശീശാംഭവീം ശീകരീ-
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മാത്മൻൈയക്യമുപാസ്മേഹ പരതരാം നിർവാണസംസിദ്ധേയ ॥ ൨൮॥

ഇതി ശീമഹാേഷാഡശീവർണരത്നാവലിസ്േതാതം സംപൂർണമ്

This is a hymn to devi, with the syllables of the sacred

Shrividya mantra mahAShoDashI encoded into the verses.
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