
ലക്ഷ്മീ സഹസ്രനാമ സ്താത്രമ് 
 
 
നാമ്ാാം സാശ്ട സഹസ്രാം ച ബ്രൂഹി 
ഗാര്ഗഗയ മഹാമ്ത 
മഹാ ലക്ശ്മ്യാ മഹാ ്െവ്യാ ഭുക്തി 
മുക്തയ് അര്ഗഥ സിദ്ധ്െ ൧ 
 
ഗാര്ഗഗയ ഉവ്ാച 
സനത് കുമാരമ് ആസീനാം 
െവാെആെിതയ സന്നിഭമ്  
അപ്ച്ചന് ്ൊഗി്നാ ഭക്തയാ 
്ൊഗിനാമ് അര്ഗഥ സിദ്ധ്െ ൨  
 
സരവ ലൗകിക കര്ഗമ്ഭയാ 
വ്ിമുക്താനാാം ഹിതാെ വവ്  
ഭുക്തി മുക്തി പ്രൊം ജപ്യമ് അനു 



ബ്രൂഹി െൊനി്െ ൩  
 
സനത്കുമാര ഭഗവ്ന് സരവജ്ഝാ 
’സി വ്ിഎശതഃ 
ആസ്തികയ സിദ്ധ്െ ന്നാാം ക്ശ്മശിപ്ര 
െര്ഗമാര്ഗഥ സാെനമ് ൪  
 
ഖിെയന്തി മാനവ്ാഃ സ്രവ െനാ 
ഭാ്വ്ന ്കവ്ലമ് 
സിദ്ധയന്തി െനി്ൊ ’നയസയ വനവ് 
െര്ഗമാര്ഗഥ കാമനാഹ് ൫  
 
ൊരിദ്ര്യ െവാംസിനീ നാമ ്കന വ്ിെയാ 
പ്രകീര്ഗതിതാ  
്കന വ്ാ ബ്രഹ്മ വ്ിെയാപ്ി ്കന മ്തതയു 
വ്ിനാഇനീ ൬  
 



സരവാസാാം സാര ഭൂവതകാ 
വ്ിെയാനാാം ്കന കീര്ഗതിതാ 
പ്രതയക്ശ്മശ സിദ്ധിൊ ബ്രഹ്മന് താമ് 
ആചക്ശ്മശവ െൊനി്െ ൭ 
 
സനത്കുമാര ഉവ്ാച 
സാെു പ്ച്ശ്ടാം മഹാ ഭാഗാഹ് സരവ 
്ലാക ഹിവതശിണഃ 
മഹതാമ് എശ െര്ഗമ ച നാ്നയശാമ് 
ഇതി ്മ മതിഃ ൮ 
 
ബ്രഹ്മ വ്ിശ്ണു മഹാ്െവ് മ്ഹന്ദ്രാെി 
മഹാത്മഭിഃ 
സമ്ത്പ്രാക്താം കഥൊമ് െെയ ലക്ഷ്മീ 
നാമ സഹസ്രകമ് ൯ 
 
െ്സയാചാരണ മാ്ത്രണ ൊരിദ്ര്യാന് 



മുചയ്ത നരഃ 
കിാം പ്ുനസ് തജ് ജപ്ാജ് ജാപ്ീ 
സ്രവശ്ടാര്ഗഥാന് അവ്ാപ്നുൊത് ൧൦ 
 
അഥ സഘ്കല്പഃ 
അസയ രീ ലക്ഷ്മീ െിവ്യ സഹസ്ര 
നാമ സ്താത്ര മഹാമന്ത്രസയ 
ആനന്ദ കര്ഗെമ ചിക്ശ്മളീ്തന്ദിരാ 
സുതാെ്ൊ മഹാത്മാ്നാ 
മഹര്ഗശെഃ, 
അനുശ്ടുപ്് ചന്ദഃ, വ്ിശ്ണുമാൊ 
അക്തിഃ, മഹാ ലക്ഷ്മീഃ പ്രാ ്െവ്താ, 
രീ മഹാ ലക്ഷ്മീ പ്രസാെ െവാരാ 
സ്രവശ്ടാര്ഗഥ സിദ്ധയര്ഗ്ഥ ജ്പ് 
വ്ിനി്ൊഗഃ 
 
അഥ െയാനമ് 



പ്ദ്മനാഭ പ്രിൊാം ്െവ്ീാം പ്ദ്മാക്ശ്മശീാം 
പ്ദ്മവ്ാസിനീമ്  
പ്ദ്മവ്ക്ത്ാാം പ്ദ്മഹസ്താാം വ്ന്്െ 
പ്ദ്മാമ് അഹര് നിഅമ് ൧ 
 
പ്ൂര്ഗ്ണന്ദു വ്െനാാം െിവ്യ രത്നാ ഭരണ 
ഭൂശിതാമ് 
വ്രൊ ഭെ ഹസ്താഢയാാം െയാ്െച് 
ചന്ദ്ര സ്ഹാെരീമ് ൨ 
 
ഇചാ രൂപ്ാാം ഭഗവ്തഃ സചിൊനന്ദ 
രൂപ്ിണീമ്  
സരവജഝാാം സരവ ജനനീാം വ്ിശ്ണു 
വ്ക്ശ്മശസ് സ്ഥലാ ലൊമ് 
െൊലുമ് അനിഅാം െയാ്െത് സുഖ 
സിദ്ധി സവരൂപ്ിണീമ് ൩  
 



അഥ ലക്ഷ്മീ സഹസ്രനാമ 
സ്താത്രമ് 
നിതയാഗതാനന്ത നിതയാ നന്ദിനീ 
ജനരഝ്ജനീ  
നിതയ പ്രകാഇനീ വചവ് സവപ്രകാഅ 
സവരൂപ്ിണീ ൧ 
 
മഹാ ലക്ഷ്മീര് മഹാ കാലീ മഹാ 
കനയാ സരസവതീ  
്ഭാഗ വവ്ഭവ് സന്ധാത്രീ 
ഭക്താനുഗ്രഹ കാരിണീ ൨  
 
ഈആവ്ാസയാ മഹാ മാൊ 
മഹാ്െവ്ീ മ്ഹവ്രീ  
ഹ്ല്ലലഖാ പ്രമാ അക്തിര് മാത്കാ 
ബീജ രൂപ്ിണീ ൩  
 



നിതയാനന്ദാ നിതയ ്ബാൊ നാെിനീ 
ജന ്മാെിനീ 
സതയ പ്രതയെനീ വചവ് 
സവപ്രകാആത്മ രൂപ്ിണീ ൪  
 
ത്രിപ്ുരാ വഭരവ്ീ വ്ിെയാ ഹാംസാ 
വ്ാഗീവ്രീ ഇവ്ാ  
വ്ാഗ്്െവ്ീ ച മഹാ രാത്രിഃ കാല 
രാത്രിസ് ത്രി്ലാചനാ ൫  
 
ഭദ്ര്കാലീ കരാലീ ച മഹാകാലീ 
തി്ലാത്തമാ  
കാലീ കരാല വ്ക്ത്ാന്താ കാമാക്ശ്മശീ 
കാമൊ ഉഭാ ൬  
 
ചണ്ഡികാ ചണ്ഡ രു്പ്ആ ചാമുണ്ഡാ 
ചക്ര ൊരിണീ  



വത്ര്ലാകയ ജെിനീ ്െവ്ീ 
വത്ര്ലാകയ വ്ിജ്ൊത്തമാ ൭  
 
സിദ്ധ ലക്ഷ്മീഃ ക്രിൊ ലക്ഷ്മീര് 
്മാക്ശ്മശ ലക്ഷ്മീഃ പ്രസാെിനീ  
ഉമാ ഭഗവ്തീ െുര്ഗഗാ ചാന്ദ്രീ 
ൊക്ശ്മശാെണീ ഇവ്ാ ൮  
 
പ്രതയഘ്ഗിരാ െരാ്വ്ലാ ്ലാകമാതാ 
ഹരിപ്രിൊ  
പ്ാരവതീ പ്രമാ ്െവ്ീ ബ്രഹ്മ വ്ിെയാ 
പ്രൊെിനീ ൯  
 
അരൂപ്ാ ബഹു രൂപ്ാ ച വ്ിരൂപ്ാ 
വ്ിവ് രൂപ്ിണീ  
പ്ഝ്ച ഭൂതാത്മികാ വ്ാണീ പ്ഝ്ച 
ഭൂതാത്മികാ പ്രാ ൧൦  



 
കാലീ-മാ പ്ഝ്ചികാ വ്ാഗ്മീ ഹവ്ിഃ 
പ്രതയെി ്െവ്താ 
്െവ് മാതാ സു്രആനാ ്െവ് ഗര്ഗഭാ 
’മ്തബികാ ധതിഃ ൧൧ 
 
സഘ്ഖയാ ജാതിഃ ക്രിൊ അക്തിഃ 
പ്രക്തിര് ്മാഹിനീ മഹീ  
െജഝ വ്ിെയാ മഹാ വ്ിെയാ ഗുഹയ 
വ്ിെയാ വ്ിഭാവ്രീ ൧൨  
 
്ജയാതി്തീ മഹാ മാതാ സരവ മന്ത്ര 
ഫല പ്രൊ  
ൊരിദ്ര്യ െവാംസിനീ ്െവ്ീ ഹ്ലെെ 
ഗ്രന്ഥി ്ഭെിനീ ൧൩  
 
സഹസ്രാെിതയ സഘ്കാആ ചന്ദ്രികാ 



ചന്ദ്ര രൂപ്ിണീ  
ഗാെത്രീ ്സാമ സമ്തഭൂതിഃ സാവ്ിത്രീ 
പ്രണവ്ാത്മികാ ൧൪  
 
അഘ്കരീ വവ്ശ്ണവ്ീ ബ്രാഹ്മീ സരവ 
്െവ് നമസക്താ 
്സവ്യ െുര്ഗഗാ കു്ബരാക്ശ്മശീ കര 
വ്ീര നിവ്ാസിനീ ൧൫  
 
ജൊ ച വ്ിജൊ വചവ് ജെന്തീ 
ചാപ്രാജിതാ  
കുബ്ജികാ കാലികാ ആസ്തരീ വ്ീണാ 
പ്ുസ്തക ൊരിണീ ൧൬  
 
സരവജഝ അക്തിഃ രീ അക്തിര് 
ബ്രഹ്മ വ്ിശ്ണു ഇവ്ാത്മികാ  
ഇഡാ പ്ിഘ്ഗലികാ മെയാ മ്തണാലീ 



തന്തു രൂപ്ിണീ ൧൭  
 
െജ്ഝആനീ പ്രഥാ െീക്ശ്മശാ 
െക്ശ്മശിണാ സരവ ്മാഹിനീ  
അശ്ടാഘ്ഗ ്ൊഗിനീ ്െവ്ീ 
നിര്ഗബീജ െയാന ്ഗാചരാ ൧൮  
 
സരവ തീര്ഗഥ സ്ഥിതാ ഉദ്ധാ സരവ 
പ്രവത വ്ാസിനീ  
്വ്െ ആസ്തര പ്രഭാ ്െവ്ീ ശഡ് 
അഘ്ഗാെി പ്െ ക്രമ ൧൯ 
 
ഇവ്ാ ൊത്രീ ഉഭാനന്ദാ െജഝ കര്ഗമ 
സവരൂപ്ിണീ 
വ്രതിനീ ്മനകാ ്െവ്ീ ബ്രഹ്മാണീ 
ബ്രഹ്മചാരിണീ ൨൦ 
 



എകാക്ശ്മശര പ്രാ താരാ ഭവ് ബന്ധ 
വ്ിനാഇനീ  
വ്ിവ്മ്തഭരാ െരാൊരാ നിരാൊരാെിക 
സവരാ ൨൧ 
 
രാകാ കുഹൂര് അമാവ്ാസയാ 
പ്ൂര്ഗണിമാ ’നുമതീ െയുതിഃ 
സിനീവ്ാലീ ഇവ്ാ വ്ൊ വവ്വ്്െവ്ീ 
പ്ിഅഘ്ഗിലാ ൨൨  
 
പ്ിപ്പലാ ച വ്ിആലാക്ശ്മശീ രക്ശ്മ്ശാഘ്നീ 
വ്ശശ്ടി കാരിണീ 
െുശ്ട വ്ിദ്ര്ാവ്ിണീ ്െവ്ീ 
സ്രവാപ്ദ്ര്വ് നാഇനീ ൨൩  
 
ആരൊ അര സന്ധാനാ സരവ അസ്തര 
സവരൂപ്ിണീ  



െുദ്ധ മെയ സ്ഥിതാ ്െവ്ീ സരവ ഭൂത 
പ്രഭഝ്ജനീ ൨൪  
 
അെുദ്ധാ െുദ്ധ രൂപ്ാ ച ആന്താ 
ആന്തി സവരൂപ്ിണീ  
ഗഘ്ഗാ സരസവതീ ്വ്ണീ െമുനാ 
നര്ഗമൊപ്ഗാ ൨൫  
 
സമുദ്ര് വ്സനാ വ്ാസാ ബ്രഹ്മാണ്ഡ 
്രാണി ്മഖലാ  
പ്ഝ്ച വ്ക്ത്ാ െഅ ഭുജാ ഉദ്ധ 
സ്ഫടിക സന്നിഭാ ൨൬  
 
രക്താ ക്ശ്മശ്ണാ സിതാ പ്ീതാ സരവ 
വ്ര്ഗണാ നിരീവ്രീ  
കാലികാ ചക്രികാ ്െവ്ീ സതയാ തു 
ബടുകാ സ്ഥിതാ ൨൭ 



 
തരുണീ വ്ാരുണീ നാരീ ്ജയശ്ഠാ 
്െവ്ീ സു്രവ്രീ 
വ്ിവ്മ്തഭരാ െരാ കര്ഗത്രീ ഗലാര്ഗഗല 
വ്ിഭഝ്ജനീ ൨൮ 
 
സന്ധയാ രാത്രിര് െിവ്ാ ്ജയാത്നാ 
കലാ കാശ്ഠാ നി്മശികാ 
ഉരവീ കാതയാെനീ ഉഭ്രാ 
സാംസാരാര്ഗണവ് താരിണീ ൨൯  
 
കപ്ിലാ കീലികാ ’ഒകാ മലലികാ 
നവ്മലലികാ  
്െവ്ികാ നന്ദികാ ആന്താ ഭഝ്ജികാ 
ഭെ ഭഝ്ജികാ ൩൦  
 
കൗഇകീ വവ്െികീ ്െവ്ീ സൗരീ 



രൂപ്ാെികാതിഭാ  
െിഗ് വ്സ്തരാ നവ് വ്സ്തരാ ച കനയകാ 
കമ്ലാദ്ഭവ്ാ ൩൧ 
 
രീഃ സൗമയ ലക്ശ്മശണാതീതെുര്ഗഗാ 
സൂത്ര പ്ര്ബാെികാ 
രദ്ധാ ്മൊ ക്തിഃ പ്രജഝാ ൊരണാ 
കാന്തിര് എവ് ച ൩൨  
 
രുതിഃ സമ്തതിര് ധതിര് െനയാ ഭൂതിര് 
ഇശ്ടിര് മനീശിണീ 
വ്ിരക്തിര് വ്യാപ്ിനീ മാൊ സരവ 
മാൊ പ്രഭഝ്ജനീ ൩൩  
 
മ്ഹന്ദ്രീ മന്ത്രിണീ സിാംഹീ ്ചന്ദ്ര 
ജാല സവരൂപ്ിണീ  
അവ്സ്ഥാ ത്രെ നിര്ഗമുക്താ ഗുണ 



ത്രെ വ്ിവ്ര്ഗജിതാ ൩൪  
 
ഈശണ ത്രെ നിര്ഗമുക്താ സരവ 
്രാഗ വ്ിവ്ര്ഗജിതാ  
്ൊഗി െയാനാന്ത ഗമയാ ച ്ൊഗ 
െയാന പ്രാെണാ ൩൫  
 
ത്രെീ ഇഖാ വ്ിഎശജഝാ ്വ്ൊന്ത 
ജഝാന രൂപ്ിണീ  
ഭാരതീ കമലാ ഭാശാ പ്ദ്മാ പ്ദ്മവ്തീ 
ക്തിഃ ൩൬ 
 
ഗൗതമീ ്ഗാമതീ ഗൗരീ ഈആനാ 
ഹാംസ വ്ാഹനീ  
നാരാെണീ പ്രഭാ ൊരാ ജാഹ്നവ്ീ 
അഘ്കരാത്മജാ ൩൭  
 



ചിത്ര ഘണ്ടാ സുനന്ദാ രീര് മാനവ്ീ 
മനു സമ്തഭവ്ാ  
സ്തമ്തഭിനീ ക്ശ്മ്ശാമിണീ മാരീ ഭ്രാമിണീ 
അത്രു മാരിണീ ൩൮  
 
്മാഹിനീ ്െവശിണീ വ്ിരാ 
അ്ഘാരാ രുദ്ര് രുപ്ിണീ  
രുവദ്ര്കാെഇനീ പ്ുണയാ കലയാണീ 
ലാഭ കാരിണീ ൩൯  
 
്െവ് െുര്ഗഗാ മഹാ െൂതാ സവപ്ന 
െുര്ഗഗാ അശ്ടവഭരവ്ീ  
സൂരയ ചന്ദ്രാഗ്നി രൂപ്ാ ച ഗ്രഹ 
നക്ശ്മശത്ര രൂപ്ിണീ ൪൦  
 
ബിന്ദു നാെ കലാ തീതാ ബിന്ദു നാെ 
കലാത്മികാ 



െഅ വ്ാെു ജൊ കാരാ കലാ 
്ശാഡഅ സാംെുതാ ൪൧  
 
കാെപ്ീ കമലാ ്െവ്ീ നാെ ചക്ര 
നിവ്ാസിനീ 
മ്തഡാ ൊരാ സ്ഥിരാ ഗുഹയാ ്െവ്ികാ 
ചക്ര രൂപ്ിണീ ൪൨ 
 
അവ്ിെയാ ആരവരീ ഭുഝ്ജാ 
ജമ്തഭാസുര നിബര്ഗഹിണീ  
രീ കാൊ രീ കലാ ഉഭ്രാ കര്ഗമ നിര്ഗമൂല 
കാരിണീ ൪൩  
 
ആെി ലക്ഷ്മീര് ഗുണാ ൊരാ പ്ഝ്ച 
ബ്രഹ്മാത്മികാ പ്രാ 
രുതിര് ബ്രഹ്മ മുഖാ വ്ാസാ സരവ 
സമ്പത്തി രൂപ്ിണീ ൪൪  



 
മ്തത സഝ്ജീവ്നീ വമത്രീ കാമിനീ 
കാമ വ്ര്ഗജിതാ  
നിരവാണ മാര്ഗഗൊ ്െവ്ീ ഹാംസിനീ 
കാഇകാ ക്ശ്മശമാ ൪൫ 
 
സപ്രയാ ഗുണിനീ ഭിന്നാ നിര്ഗഗുണാ 
ഖണ്ഡിതാ ഉഭാ 
സവാമിനീ ്വ്െിനീ അകയാ ആമ്തബരീ 
ചക്ര ൊരിണീ ൪൬ 
 
െണ്ഡിനീ മുണ്ഡിനീ വ്യാഘ്രീ ഇഖിനീ 
്സാമ സാംഹതിഃ 
ചിന്താമണി ചിൊനന്ദാ പ്ഝ്ച 
ബാണാഗ്ര ്ബാെിനീ ൪൭  
 
ബാണ ്രണിഃ സഹസ്രാക്ശ്മശീ 



സഹസ്ര ഭുജ പ്ാെുകാ  
സന്ധയാവ്ലിസ് ത്രിസന്ധയാഖയാ 
ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണി ഭൂശണാ ൪൮ 
 
വ്ാസവ്ീ ൊരുണീ ്സനാ കുലികാ 
മന്ത്ര രഝ്ജനീ  
ജിത പ്രാണ സവരൂപ്ാ ച കാന്താ 
കാമയ വ്ര പ്രൊ ൪൯  
 
മന്ത്ര ബ്രാഹ്മണ വ്ിെയാര്ഗഥീ നാെ രൂപ്ാ 
ഹവ്ി്തീ  
ആഥരവനിഃ രുതിഃ ഊനയാ കല്പനാ 
വ്ര്ഗജിതാ സതീ ൫൦  
 
സത്താ ജാതിഃ പ്രമാ ’്മൊ പ്രമിതിഃ 
പ്രാണൊ ഗതിഃ 
അവ്ര്ഗണാ പ്ഝ്ച വ്ര്ഗണാ ച സരവൊ 



ഭുവ്്നവ്രീ ൫൧  
 
വത്ര്ലാകയ ്മാഹിനീ വ്ിെയാ സരവ 
ഭര്ഗത്രീ ക്ശ്മശരാക്ശ്മശരാ 
ഹിരണയ വ്ര്ഗണാ ഹരിണീ 
സ്രവാപ്ദ്ര്വ് നാഇനീ ൫൨  
 
വകവ്ലയ പ്െവ്ീ ്രഖാ സൂരയ മണ്ഡല 
സാംസ്ഥിതാ 
്സാമ മണ്ഡല മെയ സ്ഥാ വ്ഹ്നി 
മണ്ഡല സാംസ്ഥിതാ ൫൩  
 
വ്ാെു മണ്ഡല മെയ സ്ഥാ ്വ്യാമ 
മണ്ഡല സാംസ്ഥിതാ 
ചക്രികാ ചക്ര മെയ സ്ഥാ ചക്ര മാര്ഗഗ 
പ്രവ്ര്ഗതിനീ ൫൪  
 



്കാകിലാ കുല ച്ക്രആ പ്ക്ശ്മശതിഃ 
പ്ഘ്ക്തി പ്ാവ്നീ  
സരവ സിദ്ധാന്ത മാര്ഗഗ സ്ഥാ ശഡ് 
വ്ര്ഗണാ വ്ര വ്ര്ഗജിതാ ൫൫  
 
അര രുദ്ര് ഹരാ ഹന്ത്രീ സരവ 
സാംഹാര കാരിണീ 
പ്ുരുശാ പ്ൗരുശീ തുശ്ടിഃ സരവ 
തന്ത്ര പ്രസൂതികാ ൫൬ 
 
അര്ഗെ നാരീവ്രീ ്െവ്ീ സരവ വ്ിെയാ 
പ്രൊെിനീ  
ഭാര്ഗഗവ്ീ ഭൂജുശീ വ്ിെയാ 
സ്രവാപ്നിശൊ സ്ഥിതാ ൫൭  
 
്വ്യാമ ്കആഖില പ്രാണാ പ്ഝ്ച 
്കാഅ വ്ിലക്ശ്മശണാ 



പ്ഝ്ച ്കാആത്മികാ പ്രതയക് 
പ്ഝ്ച ബ്രഹ്മാത്മികാ ഇവ്ാ ൫൮ 
 
ജഗജ് ജരാ ജനിത്രീ ച പ്ഝ്ച കര്ഗമ 
പ്രസൂതികാ 
വ്ാഗ് ്െവ്യാ ഭരണാ കാരാ സരവ 
കാമയ സ്ഥിതാ സ്ഥിതി ൫൯ 
 
അശ്ടാ െഅ ചതുഃ ശശ്ടി പ്ീഠികാ 
വ്ിെയൊ െുതാ  
കാലികാ കര്ഗശണ ൊമാ െക്ശ്മശിണീ 
കിന്ന്രവ്രീ ൬൦  
 
്കതകീ മലലികാ ’ഒകാ വ്ാരാഹീ 
െരണീ ധ്രുവ്ാ  
നാരസിാംഹീ മ്ഹാഗ്രാസയാ 
ഭക്താനാമ് ആര്ഗതി നാഇനീ ൬൧  



 
അന്തരവലാ സ്ഥിരാ ലക്ഷ്മീര് ജരാ 
മരണ നാഇനീ  
രീ രഝ്ജിതാ മഹാകാൊ ്സാമ 
സൂരയാഗ്നി ്ലാചനാ ൬൨  
 
അെിതിര് ്െവ്മാതാ ച അശ്ട പ്ുത്രാ 
അശ്ട ്ൊഗിനീ  
അശ്ട പ്രക്തിര് അശ്ടാശ്ട വ്ിഭ്രാജെ് 
വ്ിക്താ ക്തിഃ ൬൩  
 
െുര്ഗഭിക്ശ്മശ െവാംസിനീ ്െവ്ീ സീതാ 
സതയാ ച രുക്മിണീ 
ഖയാതിജാ ഭാര്ഗഗവ്ീ ്െവ്ീ ്െവ് 
്ൊനിസ് തപ്സവിനീ ൬൪  
 
ആകമ്തഭരീ മഹാഒണാ ഗരു്ഡാപ്രി 



സാംസ്ഥിതാ  
സിാംഹഗാ വ്യാഘ്രഗാ ്െവ്ീ വ്ാെുഗാ 
ച മഹാദ്ര്ിഗാ ൬൫  
 
അകാരാ െിക്ശ്മശ കാരാന്താ സരവ 
വ്ിെയാെി ്െവ്താ 
മന്ത്ര വ്യാഖയാന നിപ്ുണാ ്ജയാതിഃ 
ആസവത്രക ്ലാചനാ ൬൬  
 
ഇഡാ പ്ിഘ്ഗലികാ മെയാ സുശുമ്ാ 
ഗ്രന്ഥി ്ഭെിനീ  
കാല ചക്രാ ര്ൊ്പ്താ കാല ചക്ര 
സവരൂപ്ിണീ ൬൭  
 
വവ്ആരെീ മതി ്രശ്ഠാ വ്രിശ്ഠാ 
സരവ െീപ്ികാ  
വവ്നാെകീ വ്രാ്രാഹാ ്രാണി 



്വ്ലാ ബഹിരവലിഃ ൬൮  
 
ജമ്മിനീ ജമ്തഭിണീ ജമ്തഭ കാരിണീ ഗണ 
കാരികാ  
അരണീ ചക്രികാനന്താ സരവ വ്യാെി 
ചികിത്സകീ ൬൯ 
 
്െവ്കീ ്െവ് സാംകാആ വ്ാരിെിഃ 
കരുണാ കരാ  
അരവരീ സരവ സമ്പന്നാ സരവ പ്ാപ് 
പ്രഭഝ്ജനീ ൭൦  
 
എക മാത്രാ െവി മാത്രാ ച ത്രി മാത്രാ 
ച തഥാ ’പ്രാ  
അര്ഗെ മാത്രാ പ്രാ സൂക്ശ്മ്ാ 
സൂക്ശ്മ്ാര്ഗഥാര്ഗഥ പ്രാ ’പ്രാ ൭൧  
 



എകവ്ീരാ വ്ിഎശാഖയാ ശശ്ഠീ ്െവ്ീ 
മനസവിനീ  
വനശ്കര്ഗമയാ നിശ്കലാ ്ലാകാ 
ജഝാന കര്ഗമാെികാ ഗുണാ ൭൨ 
 
സബന്ധവാനന്ദ സന്്ൊഹാ ്വ്യാമാ 
കാരാ ’നിരൂപ്ിതാ 
ഗെയ പ്െയാത്മികാ വ്ാണീ സരവാ 
ലഘ്കാര സാംെുതാ ൭൩ 
 
സാെു ബന്ധ പ്െ നയാസാ 
സരവൗ്കാ ഘടികാവ്ലിഃ 
ശട് കര്ഗമാ കര്ഗകആ കാരാ സരവ 
കര്ഗമ വ്ിവ്ര്ഗജിതാ ൭൪  
 
ആെിതയ വ്ര്ഗണാ ചാപ്ര്ഗണാ കാമിനീ 
വ്ര രൂപ്ിണീ 



ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മ സന്താനാ ്വ്െ 
വ്ാഗീവ്രീ ഇവ്ാ ൭൫  
 
പ്ുരാണ നയാെ മീമാാംസാ െര്ഗമ 
ആസ്തരാഗമ രുതാ  
സ്െയാ ്വ്െവ്തീ സരവാ ഹാംസീ 
വ്ിെയാെി ്െവ്താ ൭൬  
 
വ്ി്വ്വ്രീ ജഗദ്ധാത്രീ വ്ിവ് നിര്ഗമാണ 
കാരിണീ 
വവ്െികീ ്വ്െ രൂപ്ാ ച കാലികാ 
കാല രൂപ്ിണീ ൭൭  
 
നാരാെണീ മഹാ്െവ്ീ സരവ തത്തവ 
പ്രവ്ര്ഗതിനീ  
ഹിരണയ വ്ര്ഗണ രൂപ്ാ ച ഹിരണയ പ്െ 
സമ്തഭവ്ാ ൭൮  



 
വകവ്ലയ പ്െവ്ീ പ്ുണയാ വകവ്ലയ 
ജഝാന ലക്ശ്മശിതാ 
ബ്രഹ്മ സമ്പത്തി രൂപ്ാ ച ബ്രഹ്മ 
സമ്പത്തി കാരിണീ ൭൯  
 
വ്ാരൂണീ വ്ാരുണാ രാെയാ സരവ 
കര്ഗമ പ്രവ്ര്ഗതിനീ  
എകാക്ശ്മശര പ്രാ ’െുക്താ സരവ 
ൊരിദ്ര്യ ഭഝ്ജിനീ ൮൦  
 
പ്ാആ അഘ്കുആനവിതാ െിവ്യാ 
വ്ീണാ വ്യാഖയാക്ശ്മശ സൂത്ര ഭ്ത് 
എക മൂര്ഗതിസ് ത്രെീ മൂര്ഗതിര് മെു 
വകടഭ ഭഝ്ജനീ ൮൧  
 
സാഘ്ഖയാ സാഘ്ഖയവ്തീ ജവാലാ 



ജവലന്തീ കാമ രൂപ്ിണീ  
ജാഗ്രന്തീ സരവ സമ്പത്തിഃ 
സുശുപ്താ്നവശ്ട ൊെിനീ ൮൨  
 
കപ്ാലിനീ മഹാ ൊംസ്ട്രാ ഭ്രുകുടീ 
കുടിലാനനാ  
സരവാ വ്ാസാ സുവ്ാസാ ച 
ബ്ഹതയ് അശ്ടി ച അക്കരീ ൮൩  
 
ചന്്ൊ ഗണ പ്രതിശ്ഠാ ച കല്മാശീ 
കരുണാത്മികാ  
ചക്ശ്മശു്തീ മഹാ്ഘാശാ ഖഡ്ഗ 
ചര്ഗമ െരാഅനിഃ ൮൪ 
 
ഇല്പ വവ്ചിത്രയ വ്ി്െയാതാ 
സരവ്താഭദ്ര് വ്ാസിനീ  
അചിന്തയ ലക്ശ്മശണാ കാരാ സൂത്ര 



ഭാശയ നിബന്ധനാ ൮൫  
 
സരവ ്വ്ൊര്ഗഥ സമ്പത്തിഃ സരവ 
ആസ്തരാര്ഗഥ മാത്കാ 
അകാരാ െിക്ശ്മശ കാരാന്ത സരവ 
വ്ര്ഗണ ക്ത സ്ഥലാ ൮൬  
 
സരവ ലക്ഷ്മീഃ സൊനന്ദാ സാരവ്ിെയാ 
സൊഇവ്ാ 
സരവജഝാ സരവ അക്തി ച ്ഖചരീ 
രൂപ് ്ഗാച്ച്രിതാ ൮൭  
 
അണിമാെി ഗു്ണാ്പ്താ പ്രാ 
കാശ്ഠാ പ്രാ ഗതിഃ 
ഹാംസ െുക്ത വ്ിമാന സ്ഥാ 
ഹാംസാരൂഡാ അഇപ്രഭാ ൮൮  
 



ഭവ്ാനീ വ്ാസനാ അക്തിര് 
ആക്തിസ്ഥാ ’ഖിലാഖിലാ  
തന്ത്ര ്ഹതുര് വ്ിചിത്രാഘ്ഗീ ്വ്യാമ 
ഗഘ്ഗാ വ്ി്നാെിനീ ൮൯ 
 
വ്ര്ഗശാ ച വ്ാര്ഗശികാ വചവ് ഗ് 
െജുസ് സാമ രൂപ്ിണീ 
മഹാ നെീ നെീ പ്ുണയാ ’ഗണയാ 
പ്ുണയ ഗുണക്രിൊ ൯൦ 
 
സമാെി ഗത ലഭയാര്ഗഥാ ്രാതവ്യാ 
സവപ്രിൊ ഘ്ണാ 
നാമാക്ശ്മശര പ്രാ ്െവ്ീ ഉപ്സര്ഗഗ 
നഖാഝ്ചിതാ ൯൧  
 
നിപ്ാ്താര് ഉെവെീ ജഘ്ഘാ മാത്കാ 
മന്ത്ര രൂപ്ിണീ  



ആഈനാ ച അൊനാ ച തിശ്ഠന്തീ 
ൊവ്നാെികാ ൯൨ 
 
ലക്ശ്മശയ ലക്ശ്മശണ ്ൊഗാഢയാ താെ് 
രൂപ്യ ഗണന ആക്തിഃ 
വസക രൂപ്ാ വനക രൂപ്ാ ്സന്ദു 
രൂപ്ാ തെ് ആക്തിഃ ൯൩  
 
സമാസതെ് െിതാ കാരാ വ്ിഭക്തി 
വ്ചനാത്മികാ  
സവാഹാ കാരാ സവൊ കാരാ രീ 
പ്തയ് അര്ഗൊഘ്ഗ നന്ദിനീ ൯൪  
 
ഗമ്തഭീരാ ഗഹനാ ഗുഹയാ ്ൊനി 
ലിഘ്ഗാര്ഗെ ൊരിണീ  
എശ വ്ാസുകി സാം്സവ്യാ ചശാലാ 
വ്ര വ്ര്ഗണിനീ ൯൫  



 
കാരുണയാ കാര സമ്പത്തിഃ കീല ക്ന് 
മന്ത്ര കീലികാ 
അക്തി ബീജാത്മികാ സരവ 
മന്്ത്രശ്ടാ ക്ശ്മശെ കാമനാ ൯൬  
 
ആഗ്്നെീ പ്ാര്ഗഥിവ്ാ ആപ്യാ 
വ്ാെവ്യാ ്വ്യാമ ്കതനാ  
സതയ ജഝാനാത്മികാ ’നന്ദാ ബ്രാഹ്മീ 
ബ്രഹ്മ സനാതനീ ൯൭  
 
അവ്ിെയാ വ്ാസനാ മാൊ പ്രക്തിഃ 
സരവ ്മാഹിനീ  
അക്തിര് ൊരണ അക്തി ച ചിെ് 
അചിച് ചക്തി ്ൊഗിനീ ൯൮ 
 
വ്ക്ത്ാരുണാ മഹാ മാൊ മരീചിര് മെ 



മര്ഗെിനീ  
വ്ിരാട് സവാഹാ സവൊ ഉദ്ധാ 
നീരൂപ്ാസ്തിഃ സുഭക്തിഗാ ൯൯  
 
നിരൂപ്ിത െവെീ വ്ിെയാ നിതയാനിതയ 
സവരൂപ്ിണീ  
വവ്രാജ മാര്ഗഗ സഝ്ചാരാ സരവ 
സത്പ്ഥ െരിനീ ൧൦൦  
 
ജാലന്ധരീ മ്തഡാനീ ച ഭവ്ാനീ ഭവ് 
ഭഝ്ജനീ  
വത്ര കാലിക ജഝാന തന്തുസ് ത്രി 
കാല ജഝാന ൊെിനീ ൧൦൧  
 
നാൊതീതാ സമ്തതിഃ പ്രജഝാ ൊത്രീ 
രൂപ്ാ ത്രിപ്ുശ്കരാ  
പ്രാജിതാ വ്ിൊനജഝാ വ്ിഇശിത 



ഗുണാത്മികാ ൧൦൨  
 
ഹിരണയ ്കഇനീ ്ഹമ ബ്രഹ്മ സൂത്ര 
വ്ിചക്ശ്മശണാ 
അസഘ്്ഖയെ പ്രാര്ഗൊന്ത സവര 
വ്യഝ്ജന വവ്ഖരീ ൧൦൩  
 
മെുജിഹവാ മെുമതീ മെു മാ്സാ 
െൊ മെുഃ 
മാെവ്ീ ച മഹാഭാഗാ ്മഘ ഗമ്തഭീര 
നിസവനാ ൧൦൪  
 
ബ്രഹ്മ വ്ിശ്ണു മ്ഹആെി ജഝാത 
വ്യാര്ഗഥ വ്ിഎശഗാ  
നാഭൗ വ്ഹ്നി ഇഖാ കാരാ ലലാ്ട 
ചന്ദ്ര അന്നിഭാ ൧൦൫  
 



ഭ്രൂ മ്െയ ഭാസ്കരാ കാരാ സരവ താരാ 
ക്തിര് ഹ്ലെി 
ക്ശ്മത്തികാെി ഭരണയ് അന്ത 
നക്ശ്മശ്ത്രശ്ടയ് ആര്ഗചി്താ െൊ 
൧൦൬  
 
ഗ്രഹ വ്ിെയാത്മികാ ്ജയാതിര് 
്ജയാതിര് വ്ിന്മതി ജീവ്ികാ 
ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഗര്ഗഭിണീ ബാലാ സപ്താ 
വ്രണ ്െവ്താ ൧൦൭  
 
വവ്രാ്ജാത്തമ സാമ്രാജയാ കുമാര 
കുഅ്ലാ െൊ 
ബഗലാ ഭ്രമ രാാംബാ ച ഇവ്െൂതീ 
ഇവ്ാത്മികാ ൧൦൮  
 
്മരു വ്ിന്ധയാതി സാംസ്ഥാനാ കാമീര 



പ്ുര വ്ാസിനീ 
്ൊഗനിദ്ര്ാ മഹാനിദ്ര്ാ വ്ിനിദ്ര്ാ 
രാക്ശ്മശസ ആരിതാ ൧൦൯  
 
സുവ്ര്ഗണൊ മഹാ ഗഘ്ഗാ 
പ്ഝ്ചാഖയാ പ്ഝ്ച സാംഹതിഃ 
സുപ്രജാതാ സുവ്ീരാ ച സു്പ്ാശാ 
സുപ്തിഃ ഇവ്ാ ൧൧൦  
 
സുഗ്ഹാ രക്ത ബീജാന്താ ഹത 
കന്ദര്ഗപ് ജീവ്ികാ 
സമുദ്ര് ്വ്യാമ മെയസ്ഥാ സമ ബിന്ദു 
സമാരൊ ൧൧൧  
 
സൗഭാഗയ രസ ജീവ്ാതുഃ സാരാ 
സാര വ്ി്വ്ക ദ്ക് 
ത്രിവ്ലയാെി സുപ്ുശ്ടാഘ്ഗാ ഭാരതീ 



ഭരതാരിതാ ൧൧൨  
 
നാെ ബ്രഹ്മ മെീ വ്ിെയാ ജഝാന 
ബ്രഹ്മമെീ പ്രാ  
ബ്രഹ്മ നാഡീ നിരുക്തി ച ബ്രഹ്മ 
വകവ്ലയ സാെനമ് ൧൧൩  
 
കാലി്കെ മ്ഹാൊര വ്ീരയ വ്ിക്രമ 
രൂപ്ിണീ  
വ്ഡവ്ാഗ്നി ഇഖാ വ്ക്ത്ാ മഹാ 
കവ്ല തര്ഗപ്ണാ ൧൧൪ 
 
മഹാഭൂതാ മഹാെര്ഗപ്ാ മഹാസാരാ 
മഹാക്രതുഃ 
പ്ഝ്ച ഭൂത മഹാഗ്രാസാ പ്ഝ്ച 
ഭൂതാെി ്െവ്താ ൧൧൫  
 



സരവ പ്രമാണാ സമ്പത്തിഃ സരവ 
്രാഗ പ്രതിക്രിൊ  
ബ്രഹ്മാണ്ഡാന്തര് ബഹിര് വ്യാപ്താ 
വ്ിശ്ണു വ്ക്ശ്മ്ശാ വ്ിഭൂശിണീ ൧൧൬  
 
ആഘ്കരീ വ്ിെി വ്ക്ത് സ്ഥാ പ്രവ്രാ 
വ്ര ്ഹതുകീ  
്ഹമ മാലാ ഇഖാ മാലാ ത്രിഇഖാ 
പ്ഝ്ച ്മാചനാ ൧൧൭  
 
സരവാഗമ സൊചാരാ മരയാൊ ൊതു 
ഭഝ്ജനീ  
പ്ുണയ ്ലാക പ്രബന്ധാഢയാ 
സരവാന്തരയാമി രൂപ്ിണീ ൧൧൮  
 
സാമ ഗാന സമാരാെയാ ്രാത്ര 
കര്ഗണ രസാെനമ്  



ജീവ് ്ലാവകക ജീവ്ാതുര് ഭ്ദ്ര്ാ 
ൊര വ്ി്ലാകനാ ൧൧൯ 
 
തഡിത് ്കാടി ലസത് കാന്തിഃ 
തരുണീ ഹരി സുന്ദരീ  
മീന ്നത്രാ ച ്സന്ദ്രാക്ശ്മശീ 
വ്ിആലാക്ശ്മശീ സുമഘ്ഗലാ ൧൨൦ 
 
സരവ മഘ്ഗല സാംപ്ന്നാ സാക്ശ്മശാന് 
മഘ്ഗല ്െവ്താ  
്െഹ ഹ്ലെ് െീപ്ികാ െീപ്തിര് ജിഹ്മ പ്ാപ് 
പ്രണാഇനീ ൧൨൧  
 
അര്ഗെ ചന്്ദ്ര്ാലലസെ് ൊംസ്ട്രാ 
െജഝ വ്ാടീ വ്ിലാസിനീ  
മഹാെുര്ഗഗാ മ്ഹാത്സാഹാ മഹാ്െവ് 
ബ്ലാെൊ ൧൨൨ 



 
ഡാകിനീഡയാ ആകിനീഡയാ 
സാകിനീഡയാ സമസ്തജുട്  
നിരഘ്കുആ നാകിവ്ന്ദയാ ശഡാ 
ൊരാെി ്െവ്താ ൧൨൩  
 
ഭുവ്ന ജഝാനിനിഃ ്രണീ 
ഭുവ്നാകാര വ്ലലരീ  
ആവ്തീ ആവ്താ കാരാ 
്ലാകാനുഗ്രഹ കാരിണീ ൧൨൪ 
 
സാരസീ മാനസീ ഹാംസീ ഹാംസ 
്ലാക പ്രൊെിനീ  
ചിന് മുദ്ര്ാ അലഘ്ക്ത കരാ ്കാടി 
സൂരയ സമ പ്രഭാ ൧൨൫  
 
സുഖ പ്രാണിഃ ഇ്രാ ്രഖാ നെ ദ്ശ്ട 



പ്രൊെിനീ 
സരവ സാഘ്കരയ ്ൊശഘ്നീ 
ഗ്ര്ഹാപ്ദ്ര്വ് നാഇനീ ൧൨൬ 
 
ക്ശ്മശുദ്ര് ജന്തു ഭെ ഘ്നീ ച വ്ിശ 
്രാഗാെി ഭഝ്ജനീ  
സൊ ആന്താ സൊ ഉദ്ധാ ഗ്ഹച് ചിദ്ര് 
നിവ്ാരിണീ ൧൨൭  
 
കലി ്ൊശ പ്രഅമനീ ്കാലാഹല 
പ്ുര സ്ഥിതാ  
ഗൗരീ കാക്ശ്മശണികീ മുഖയാ 
ജഘനയാക്തി വ്ര്ഗജിതാ ൧൨൮ 
 
മാൊവ്ിെയാ മൂല ഭൂതാ വ്ാസവ്ീ 
വ്ിശ്ണു ്ചതനാ 
വ്ാെിനീ വ്സു രൂപ്ാ ച വ്സു രത്ന 



പ്രിചൊ ൧൨൯  
 
ചാാംെസീ ചന്ദ്ര ഹ്ലെൊ മന്ത്ര സവചന്ദ 
വഭരവ്ീ 
വ്നമാലാ വവ്ജെന്തീ പ്ഝ്ച െിവ്യാ 
െുൊത്മികാ ൧൩൦ 
 
പ്ീതാമ്തബര മെീ ചഝ്ചത് കൗസ്തുഭാ 
ഹരി കാമിനീ  
നിതയാ തഥയാ രമാ രാമാ രമണീ മ്തതയു 
ഭഝ്ജനീ ൧൩൧  
 
്ജയശ്ഠാ കാശ്ഠാ െനിശ്ഠാന്താ 
അരാഘ്ഗീ നിര്ഗഗുണ പ്രിൊ  
വമ്ത്രൊ മിത്രവ്ിന്ദാ ച എശയ എശ 
കലാ അൊ ൧൩൨  
 



വ്ാരാണസീ വ്ാസരതാച് 
ആരയാവ്ര്ഗത ജന സ്തുതാ  
ജഗെ് ഉത്പ്ത്തി സാംസ്ഥാന സാംഹാര 
ത്രെ കാരണമ് ൧൩൩  
 
തവമ് അമ്തബ വ്ിശ്ണു സരവസവാം 
നമസ്ത ’സ്തു മ്ഹവ്രി  
നമസ്ത സരവ ്ലാകാനാാം 
ജനവനയ പ്ുണയ മൂര്ഗത്െ ൧൩൪  
 
സിദ്ധ ലക്ഷ്മീര് മഹാകാലി 
മഹാലക്ഷ്മീ ന്മാ ’സ്തു ്ത  
സ്െയാജാതാെി പ്ഝ്ചാഗ്നിഃ രുപ്ാ 
പ്ഝ്ചക പ്ഝ്ചകമ് ൧൩൫ 
 
െന്ത്ര ലക്ഷ്മീര് ഭവ്തയ് ആെിര് ആെയ് 
ആ്െയ ്ത ന്മാ നമഃ 



സശ്ടയാെി കാരണാ കാര വ്ിത്ത 
്ൊശ വ്ര്ഗജി്ത ൧൩൬  
 
ജഗല് ലക്ഷ്മീര് ജഗന് മാതര് 
വ്ിശ്ണു പ്ത്നി ന്മാ ’സ്തു ്ത  
നവ് ്കാടി മഹാഅക്തി സമുപ്ാസയ 
പ്ൊമ്തബു്ജ ൧൩൭  
 
കനത് സൗവ്ര്ഗണ രത്നാ്ഢയ സരവാ 
ഭരണ ഭൂശി്ത 
അനന്താ നിതയ മഹിശി 
പ്രപ്ഝ്്ചവ്ര നാെകി ൧൩൮  
 
അതയ് ഉച്ച്രിത പ്ൊന്തസ് സ്ഥ പ്രമ 
്വ്യാമ നാെകി  
നാക പ്ച്ശ്ഠ ഗതാരാ്െയ വ്ിശ്ണു 
്ലാക വ്ിലാസിനി ൧൩൯  



 
വവ്കുണ്ഠ രാജ മഹിശി രീ രഘ്ഗ 
നഗരാരി്ത  
രഘ്ഗ നാെകി ഭൂ പ്ുത്രി ക്ശ്മ്ശ്ണ 
വ്രെ വ്ലല്ഭ ൧൪൦ 
 
്കാടി ബ്രഹ്മാെി സാം്സ്വ്യ ്കാടി 
രുദ്ര്ാെി കീര്ഗതി്ത  
മാതുലഘ്ഗ മൊം ്ഖടാം സൗവ്ര്ഗണ 
ചശകാം തഥാ ൧൪൧  
 
പ്ദ്മ െവൊം പ്ൂര്ഗണ കുാംഭാം കീരാം ച 
വ്രൊഭ്െ  
പ്ാഅമ് അഘ്കുഅകാം അഘ്ഖാം 
ചക്രാം ഊലാം ക്ശ്മപ്ാണികാമ് ൧൪൨ 
 
െനുര് ബാണൗ ചാക്ശ്മശ മാലാാം 



ചിന്മുദ്ര്ാമ് അപ്ി ബിഭ്രതീ  
അശ്ടാെഅ ഭു്ജ ലക്ഷ്മീ 
മഹാശ്ടാെഅ പ്ീഠ്ഗ ൧൪൩  
 
ഭൂമി നീലാെി സാം്സ്വ്യ സവാമി 
ചിത്താനുവ്ര്ഗതിനി 
പ്ദ്്മ പ്ദ്മാല്െ പ്ദ്മി പ്ൂര്ഗണ 
കുമ്തഭാ അഭി്ശചി്ത ൧൪൪  
 
ഇന്ദി്രന്ദിരാ അഭാക്ശ്മശി ക്ശ്മശീര 
സാഗര കനയ്ക  
ഭാര്ഗഗവ്ി തവാം സവ തന്്ത്രചാ വ്ഈ 
ക്ത ജഗത് പ്തിഃ ൧൪൫  
 
മഘ്ഗലാം മഘ്ഗലാനാാം തവാം 
്െവ്താനാാം ച ്െവ്താ  
തവമ് ഉത്ത്മാത്തമാനാാം ച തവാം 



്രെഃ പ്രമാമ്തതമ് ൧൪൬  
 
െന ൊനയാ ഭിവ്ശദ്ധി ച സാരവഭൗമ 
സു്ഖാച്ച്രൊ  
ആന്്ൊലികാെി സൗഭാഗയാം 
മത്്തഭാെി മ്ഹാെെഃ ൧൪൭  
 
പ്ുത്ര പ്ൗത്രാഭി വ്ശദ്ധി ച വ്ിെയാ ്ഭാഗ 
ബലാെികമ് 
ആെുര് ആ്രാഗയ സമ്പത്തിര് 
അശ്വടവ്രയാം തവമ് എവ് ഹി ൧൪൮  
 
പ്െമ് എവ് വ്ിഭൂതി ച സൂക്ശ്മ്ാത് 
സൂക്ശ്മ്തരാ ഗതിഃ 
സെൊ ആപ്ാഘ്ഗ സന്ദത്ത 
ബ്രഹ്ല്മന്ദ്രാെി പ്െ സ്ഥിതിഃ ൧൪൯  
 



അവ്യാഹത മഹാഭാഗയാം തവമ് 
എവ്ാക്ശ്മ്ശാഭയ വ്ിക്രമഃ 
സമനവെ ച ്വ്ൊനാമ് 
അവ്ി്രാെസ് തവമ് എവ് ഹി ൧൫൦  
 
നിഃ്രെസ പ്െ പ്രാപ്തി സാെനാം 
ഫലമ് എവ് ച 
രീ മന്ത്ര രാജ രാജഝീ ച രീവ്ിെയാ 
ക്ശ്മ്ശമ കാരിണീ ൧൫൧  
 
രീാം ബീജ ജപ് സന്തുശ്ടാ 
ഐാം-ഹ്രീമ്-രീമ്-ബീജ പ്ാലികാ 
പ്രപ്ത്തി മാര്ഗഗ സുലഭാ വ്ിശ്ണു 
പ്രഥമ കിഘ്കരീ ൧൫൨  
 
ക്ീാം കാരാര്ഗഥ സാവ്ിത്രീ ച 
സൗമഘ്ഗലയാ അെി്െവ്താ  



രീ ്ശാഡആക്ശ്മശരീ വ്ിെയാ രീ െന്ത്ര 
പ്ുര വ്ാസിനീ ൧൫൩  
 
സരവ മഘ്ഗല മാഘ്ഗ്ലയ ഇ്വ് 
സരവാര്ഗഥ സാെി്ക  
അര്ണയ ത്രയമ്തബ്ക ഗൗരീ 
നാരാെണി ന്മാ ’സ്തു ്ത  
പ്ുനഃ പ്ുനര് നമസ്ത ’സ്തു 
സാശ്ടാഘ്ഗമ െുതാം പ്ുനഃ ൧൫൪ 
 
സനത്കുമാര ഉവ്ാച 
എവ്ാം സ്തുതാ മഹാലക്ഷ്മീര് ബ്രഹ്മ 
രുദ്ര്ാെിഭിഃ സുവരഃ 
നമദ്ഭിര് ആര്ഗവതര് െീവന ച 
നിസ്സ്വവതവര് ്ഭാഗ വ്ര്ഗജിവതഃ 
൧൫൫  
 



്ജയശ്ഠാ ജുശ്വട ച നിഃരീവകഃ 
സാംസാരാ സവ പ്രാെവണഃ 
വ്ിശ്ണുപ്ത്നീ െൌ ്തശാാം െരനാം 
ദ്ശ്ടി തര്ഗപ്ണമ് ൧൫൬  
 
അരത് പ്ുര്ഗ്ണന്ദു ്കാടയാഭ 
െവ്ലാപ്ാഘ്ഗ വ്ീക്ശ്മശവണഃ 
സരവാന് സത്തവ സമാവ്ിശ്ടാന് 
ച്ക്ര ഹ്ലശ്ടാ വ്രാം െൌ ൧൫൭  
 
മഹാലക്ഷ്മീര് ഉവ്ാച 
നാമ്ാാം സാശ്ട സഹസ്രാം ്മ 
പ്രമാൊെവാപ്ി െഃ സക്ത് 
കീര്ഗത്െത് തത് കു്ല സതയാം 
വ്സാമയാ ചന്ദ്ര താരകമ് ൧൫൮ 
 
കിാം പ്ുനര് നിെമാജ് ജപ്തുര് മെ് എക 



അരണസയ ച 
മാത് വ്ത്സാനുകമ്പാഹാം ്പ്ാശകീ 
സയാമ് അഹര് നിഅമ് ൧൫൯  
 
മന് നാമ സ്തവ്താാം ്ലാ്ക െുര്ഗലഭാം 
നാസ്തി ചിന്തിതമ്  
മത് പ്രസാ്െന സ്രവ ’പ്ി 
സവ്സവശ്ടാര്ഗഥമ് അവ്ാപ്സ്യഥ ൧൬൦  
 
ലുപ്ത വവ്ശ്ണവ് െര്ഗമസയ മെ് 
വ്ര്തശവ് അവ്കീര്ഗണിനഃ 
ഭക്തി പ്രപ്ത്തി ഹീനസയ വ്ന്്െയാ 
നാമ്ാാം സ്ത്വ്ാ ’പ്ി ്മ ൧൬൧  
 
തസ്മാെ് അവ്ൊം വതര് ്ൊവശര് 
വ്ിഹീനഃ പ്ാപ് വ്ര്ഗജിതഃ 
ജ്പ്ത് സാശ്ട സഹസ്രാം ്മ നാമ്ാാം 



പ്രതയഹമ് ആെരാത് ൧൬൨  
 
സാക്ശ്മശാെ് അലക്ഷ്മീ പ്ു്ത്രാ ’പ്ി 
െുര്ഗഭാ്ഗയാ ’പ്യ് അല്സാ ’പ്ി വ്ാ  
അപ്രെത്്നാ ’പ്ി മൂ്ഢാ ’പ്ി വ്ികലഃ 
പ്തി്താ ’പ്ി ച ൧൬൩  
 
അവ്ൊം പ്രാപ്നുൊെ് ഭാഗയാം 
മത്പ്രസാ്െന ്കവ്ലമ്  
സ്പ്ച്ഹെമ് അചിരാെ് ്െവ്ാ 
വ്രൊനാെ ജാപ്ിനഃ 
െൊമി സരവമ് ഇശ്ടാര്ഗഥാം ലക്ഷ്മീതി 
സ്മരതാാം ധ്രുവ്മ് ൧൬൪ 
 
സനത്കുമാര ഉവ്ാച 
ഇതയ് ഉക്തവാ അന്തര്ഗെ്െ ലക്ഷ്മീര് 
വവ്ശ്ണവ്ീ ഭഗവ്ത് കലാ  



ഇശ്ടാ പ്ൂര്ഗതാം ച സുക്താം ഭാഗ 
്െൊം ച ചിന്തിതമ് ൧൬൫  
 
സവാം സവാം സ്ഥാനാം ച ്ഭാഗാം ച 
വ്ിജൊം ്ലഭി്ര സുരാഃ 
തെ് എതത് പ്രവ്ൊമയ് അെയ ലക്ഷ്മീ 
നാമ സഹസ്രകമ് 
്ൊഗിനഃ പ്ഠത ക്ശ്മശിപ്രാം 
ചിന്തിതാര്ഗഥാന് അവ്ാപ്സ്യഥ ൧൬൬  
 
ഗാര്ഗഗയ ഉവ്ാച 
സനത് കുമാ്രാ ്ൊഗീന്ദ്ര ഇതയ് 
ഉക്തവാ സ െൊനിെിഃ 
അനുഗ്ഹയ െൌ ക്ശ്മശിപ്രാം താാം ച 
െവാെഅ ്ൊഗിനഃ ൧൬൭ 
 
തസ്മാെ് എതെ് രഹസയാം ച ്ഗാപ്യാം 



ജപ്യാം പ്രെത്നതഃ 
അശ്ടമയാാം ച ചതുര്ഗെൊാം നവ്ാഭയാാം 
ഭ്ഗു വ്ാസ്ര ൧൬൮  
 
പ്ൗര്ഗണമാസയാമ് അമാൊാം ച പ്രവ 
കാ്ല വ്ിഎശതഃ 
ജ്പ്െ് വ്ാ നിതയ കാ്രയശു സരവാന് 
കാമാന് അവ്ാപ്നുൊത് ൧൬൯ 
 
ഇതി സ്കന്ദ പ്ുരാ്ണ സനത്കുമാര 
സമ്തഹിതാൊമ് 
രീ ലക്ഷ്മീ സഹസ്ര നാമ സ്താത്രാം 
സാംപ്ൂര്ഗണമ് 


