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shrI mUkAmbikA divyasahasranAmastotram

காmhபி³கா தி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரmh

This beautiful Sahasranama of Shri Mukambika Devi is taken

from the chapter called Kolapura MAhAtmyam of Skanda Mahapurana.

This is a very powerful hymn and a single repetition of this hymn

is said to be equal to SahasraChandi Homa. Shri MukAmbika is the

combination of not only the three prime deities Mahakali, MahalakShmi,

and Mahasarasvati, but also all the other forms of Shridevi like

Kaushiki, Mahishamardini, ShatakShi, and all other gods and goddesses.

By simply chanting this great hymn, one can please all the three

hundred crores of devas who reside in Shridevi. This is a lesser

known hymn probably because it was handed over from a Guru to

Shishya, during the initiation into the Mulamantra of Shri MukAmbika,

known as Gauri PanchadashAkShari. Sage Markandeya says that this

hymn is of indescribable glory and should never be given to the

ignorant who do not worship Shridevi and those who are not

initiated into the secrets of KulAchAra! Please use it with

proper discernment. – Harshanand

ஸூத உவாச ।
ரா ைகலாஸஶிக²ேர மாrhகNhேட³ேயா மஹாiµநி: ।
பphரchச² கி³ஜாநாத²mh th³த⁴க³nhத⁴rhவேஸவிதmh ॥ 1॥
ஸஹshராrhகphரதீகாஶmh thேநthரmh சnhth³ரேஶக²ரmh ।
ப⁴க³வthயா kh’தmh கrhம தா³நவாநாmh ரேண கத²mh ॥ 2॥
 ஶிவ உவாச ।
ஶ ◌்’iΝ வthஸ phரவயா யnhமாmh thவmh பph’chச² ।
th³rhமஹால: ேயாऽெஸௗபா⁴kh³யவதீ பரா ॥ 3॥
ேயாக³நிth³ராநிமkh³நshய விShேரதேதஜஸ: ।
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பிnhऽஜூஷதthஸiµth³⁴ெதௗ விkh²யாெதௗ ம⁴ைகடெபௗ⁴ ॥ 4॥
தேயா: விShேர⁴th³⁴ேயா th³த⁴mh ஸாrhவப⁴யŋhகரmh ।
சkh நிஹதாேவெதௗ மஹாமாயாவிேமாெதௗ ॥ 5॥
அத² ேத³வஶேரph◌⁴ய: phரா³rh⁴தா மேஹவ ।
மஷmh ஸா மஹாவீrhயmh அவதீ⁴nhநாமபகmh ॥ 6॥
தேதா ைத³thயாrhதி³ைத: ேத³ைவ: ஹூதாதி³பி: ◌⁴ shதா ।
ைஸஷா ப⁴க³வதீ ைத³thயmh ⁴mhரேலாசநஸmhjhஞிதmh ॥ 7॥
சNhட³iµNhெடௗ³ மஹாவீrhெயௗ ரkhதபீ³ஜmh ப⁴யŋhகரmh ।
நிஹthய ேத³வீ ைத³thேயnhth³ரmh நிஶுmhப⁴iµவிkhரமmh ॥ 8॥
ஶுmhபா⁴ஸுரmh மஹாவீrhயmh ேத³வதாmh’thபிணmh ।
th◌⁴யமாநmh ஸைஸnhயmh தmh அவதீ⁴த³mhபி³கா ந: ॥ 9॥
ேத³வாச ’ஷய:th³தா:◌⁴ க³nhத⁴rhவாச iµதா³ ததா³ ।
Sh: ப⁴khதிநmhராthமrhதய: பரேமவmh ॥ 10॥
ஸூத உவாச ।
ஏதthchch²thவா ஶிேவாkhதmh தth மாrhகNhேட³ேயா மஹாiµநி: ।
பth³ைமrhநாmhநாmh ஸஹshேரண ஜயாமாஸ தாmh ஶிவாmh ॥ 11॥
ௐ அshய காmhபி³காயா:
வரதி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரமாலாமஹாமnhthரshய
மாrhகNhேட³ய ப⁴க³வாnh ’: - கா³யth ச²nhத:³ -
thrhthையkhயshவபிணீ மஹாகா-மஹால-மஹாஸரshவதீ
th³thகா  காmhபி³கா ேத³வதா -

ராmh பீ³ஜmh -mh ஶkhதி: -mh கீலகmh -

 காmhபி³கா வரphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ॥
(ராmh இthயாதி³ வா காmhபி³காயா: ெகௗ³ பசத³ஶாrhயாkh²யா
பா³லமாகா விth³யயா வா nhயாஸமாசேரth)

th◌⁴யாநmh -

ைஶலாதி⁴ராஜதநயாmh ஶரதி³nh³ேகா-
பா⁴shவnh iµகா²mh³ஜகிடதாmh thேநthராmh ।

ஶŋhகா²rhயபீ⁴திவரவrhயகராmh மேநாjhஞாmh

2 sanskritdocuments.org



காmhபி³கா தி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரmh

காmhபி³காmh iµநிஸுராऽப⁴யதா³mh shமரா ॥ 1॥
phரமthத ம⁴ைகடெபௗ⁴ மஷதா³நவmh யாऽவதீ⁴th

ஸ⁴mhரநயநாவெயௗ ஸப³லசNhட³iµNhடா³வபி ।
ஸரkhதத³iνெஜௗ ப⁴யŋhகரநிஶுப⁴ஶுmhபா⁴ஸுெரௗ அெஸௗ ।

ப⁴க³வதீ ஸதா³’தி³ விபா⁴ காmhபி³கா ॥ 2॥
phரபnhநஜநகாமதா³mh phரப³லகத³rhபாபஹாmh

அiνShணஸுகலாத⁴ராmh அத³ராப⁴ேயShடாnhவிதாmh ।
தth³விஸரபா⁴ஸுராmh டஜைஶலலாதாmh ।

அேஶஷவி⁴தா⁴thகாmh அiνப⁴ஜா காmhபி³காmh ॥ 3॥
॥ லthயாதி³ பசஜா ॥
 மாrhகNhேட³ய உவாச ।
mh mh ஐmh ௐ ।
ௐ காmhபி³கா கமாதா கவாkh³⁴திதா³யிநீ ।
மஹால: மஹாேத³வீ மஹாராjhயphரதா³யிநீ ॥ 1॥
மேஹாத³யா மஹாபா மாnhயா மதவிkhரமா ।
மiνவnhth³யா மேஹShவாஸா மnhthவrhயா மநshவிநீ ॥ 2॥
ேமநகாதநயா மாதா மதா மாth’தா ।
மஹதீ மாரஜநநீ mh’தஸவிநீ மதி: ॥ 3॥
மஹநீயா மேதா³lhலாஸா மnhதா³ரஸுமphரபா⁴ ।
மாத⁴வீ மlhகாjhயா மலயாசலவாநீ ॥ 4॥
மஹாŋhகப⁴கி³நீ rhதா மஹாஸாரshவதphரதா³ ।
மrhthயேலாகாரயா மnh: மதிதா³ ேமாதா³யிநீ ॥ 5॥
மஹாjhயா மக²ப²லphரதா³ மக⁴வதா³ரயா ।
மசிமாதphரா: மiνjhேயShடா² மெஹௗஷதி: ◌⁴ ॥ 6॥
மஹாகாணிகா iµkhதாப⁴ர மŋhக³ளphரதா³ ।
மணிமாணிkhயேஶாபா⁴Th◌⁴யா மத³நா மேதா³thகடா ॥ 7॥
மஹாபா⁴kh³யவதீ மnhத³shதா மnhமத²ேஸவிதா ।
மாயாவிth³யாமயீ மஜுபா⁴ணீ மத³லாலஸா ॥ 8॥
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mh’டா³ணீ mh’thமதி²நீ mh’³பா⁴ஷா mh’ட³phயா ।
மnhthரjhஞா thரஸŋhகாஶா iµநி: மஷமrhதி³நீ ॥ 9॥
மேஹாத³யா மேஹாரshகா mh’க³th³’Sh: மேஹவ ।
mh’நாலஶீதலா mh’th: ேமமnhத³ரவாநீ ॥ 10॥
ேமth◌⁴யா மாதŋhக³க³மநா மஹாமாshவபிணீ ।
ேமக⁴யாமா ேமக⁴நாதா³ நா மத³நாkh’தி: ॥ 11॥
மேநாnhமயீ மஹாமாயா மஷாஸுரேமாதா³ ।
ேமநகாவnhதி³தா ேமnhயா iµநிவnhதி³தபா³கா ॥ 12॥
mh’thவnhth³யா mh’thதா³th ேமாநீ ²நாkh’தி: ।
மஹாபா ேமாதாŋhகீ³iµநிமாநஸஸmhshதி²தா ॥ 13॥
ேமாஹநாகாரவத³நா iµஸலாத⁴தா⁴ணீ ।
மசிமாலா மாணிkhய⁴ஷ மnhத³கா³நீ ॥ 14॥
ம மாதக³தி: மஹாலாவNhயஶாநீ ।
mh’த³ŋhக³நாதி³நீ ைமth மதி³ராேமாத³லாலஸா ॥ 15॥
மாயாமயீ ேமாஹநாஶா iµநிமாநஸமnhதி³ரா ।
மாrhதாNhட³ேகாகிர th²யாjhஞாநநிவாணீ ॥ 16॥
mh’கா³ŋhகவத³நா மாrhக³தா³யிநீ mh’க³நாபி⁴th◌⁴’kh ।
மnhத³மாதஸmhேஸvhயா மnhதா³ரதலகா³ ॥ 17॥
மnhத³ஹாஸா மத³க ம⁴பாநஸiµth³யதா ம⁴ரா ।
மாத⁴வiνதா மாத⁴வீ மாத⁴வாrhசிதா ॥ 18॥
மாrhதாNhட³ேகாஜநநீ மாrhதாNhட³க³திதா³யிநீ ।
mh’லrhதி: மாயாவீ மஹாஸாmhராjhயதா³யிநீ ॥ 19॥
காnhதா காnhதiµகீ² கா கசநிrhதph◌⁴’ŋhகி³கா ।
கஜா கஜவத³நா கshதிலேகாjhjhவலா ॥ 20॥
ககாகாரவத³நா கrhராேமாத³ஸmhதா ।
ேகாகிலாலாபஸŋhகீ³தா கநகாkh’திபி³mhப³ph◌⁴’th ॥ 21॥
கmh³கNh² கஜஹாரா கேதா³ஷவிநாஶிநீ ।
ககாTh◌⁴யா கஜபா காசீ⁴ஷணராதா ॥ 22॥
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கNh²ரவதாமth◌⁴யா காசீதா³மவி⁴தா ।
kh’தகிŋhகிணிகாேஶாபா⁴ காசநshராவிநீவிகா ॥ 23॥
காசேநாthதமேஶாபா⁴Th◌⁴யா கநகாkhlh’phதபா³கா ।
கNh²ரவஸமாநா கNh²ரவபராkhரமா ॥ 24॥
கlhயாணீ கமலா காmhயா கமநீயா கலாவதீ ।
kh’தி: கlhபத: கீrhதி:டஜாசலவாநீ ॥ 25॥
கவிphயா காvhயேலாலா கபrhதீ³சிராkh’தி: ।
கNh²ரவth◌⁴வஜா காமபா காததா³யிநீ ॥ 26॥
kh’ஷாiΝ: ேகஶவiνதா kh’தphரjhஞா kh’ேஶாத³ ।
ேகாஶாதீ⁴வரஸmhேஸvhயா kh’ஶாகrhதபாதகா ॥ 27॥
கnhth³ரகா³நீ ேகளீ மா கலபா⁴ணீ ।
கேதா³ஷஹரா காShடா² கரவீரஸுமphயா ॥ 28॥ (கரவீரஸுமphரபா⁴)

கலாபா kh’Shணiνதா கலாத⁴ரஸுதா ।
ph³ஜா கேஜ கnhயா கலாத⁴ரiµகா² கவி: ॥ 29॥
கலா கலாŋhகீ³ காேவ ெகௗiµதீ³ காலபிணீ ।
கலாTh◌⁴யா ேகாலஸmhஹrhth ஸுமாTh◌⁴யா லாŋhக³நா ॥ 30॥
ேசாnhநதா ŋhமாTh◌⁴யா ெகௗஸுmhப⁴ஸுமphயா ।
சேஶாபா⁴ காலராth: கீசகாரNhயேஸவிதா ॥ 31॥
Shட²ேராக³ஹரா rhமph’Shடா² காதவிkh³ரஹா ।
கலாநநா கலாலாபா கலாபா⁴தீ⁴வராrhசிதா ॥ 32॥
ேகதகீஸுமphதா ைகலாஸபத³தா³யிநீ ।
கபrhதி³நீ கலாமாலா ேகஶவாrhசிதபா³கா ॥ 33॥
ஶாthமஜா ேகஶபாஶா ேகாலாரநிவாநீ ।
ேகாஶநாதா² khேலஶஹnhth கீஶேஸvhயா kh’பாபரா ॥ 34॥
ெகௗnhேதயாrhசிதபாதா³ph³ஜா காnhதீ³iµதா³லயா ।
கநthகநகதாடŋhகா கணீ iµேத³ ॥ 35॥
ேகாகshதநீ nhத³ரத³நா லமாrhக³phரவrhதிநீ ।
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ேப³ரதா shகnhத³மாதா கீலாலஶீதலா ॥ 36॥
கா காமகலா காஶீ காஶShபஸமphரபா⁴ ।
கிnhந iµதா³லாத³காணீ கபிலாkh’தி: ॥ 37॥
காrhயகாரணநிrhiµkhதா kh’கீடாnhதேமாதா³ ।
கிராதவநிதா காnhதி: காrhயகாரணபிணீ ॥ 38॥
கபிலா கபிலாராth◌⁴யா கபீஶth◌⁴வஜேஸவிதா ।
கரா காrhதிேகயாkh²யஜநநீ காnhதவிkh³ரஹா ॥ 39॥
கரேபா⁴: கேரiΝ: கபாphதிதா³யிநீ ।
ேகாலrhவரஸmhேஸvhயா kh’தjhஞா காŋhதாrhத²தா³ ॥ 40॥
பா³லா பா³லநிபா⁴ பா³ணதா⁴ணீ பா³ணதா ।
பி³ஸphரஸூநநயநா பி³ஸதnhநிபா⁴kh’தி: ॥ 41॥
ப³ஹுphரதா³ ப³ஹுப³லா பா³லாதி³thயஸமphரபா⁴ ।
ப³லாத⁴ரதா பி³nh³நிலயா ப³க³லாiµகீ² ॥ 42॥
ப³த³ப²லவோஜா பா³யத³mhப⁴விவrhதா ।
ப³லா ப³லphயா ப³nh: ◌⁴ ப³nhதா⁴ ெபௗ³th³தா⁴ ³ேத⁴வ ॥ 43॥ (³தா⁴ ெபௗ³th³தா⁴)

பி³lhவphயா பா³லலதா பா³லசnhth³ரவி⁴தா ।
³th³தி⁴தா³ ப³nhத⁴நchேச²th ப³nh⁴கஸுமphயா ॥ 44॥
ph³ரா ph³ரமiνதா ph³ரth◌⁴நதநயா ph³ரமசாணீ ।
ph³’ஹshபதிஸமாராth◌⁴யா ³தா⁴rhசிதபதா³mh³ஜா ॥ 45॥
ph³’ஹth: ph³’ஹth³வாணீ ph³’ஹthph’Shடா² பி³ேலஶயா ।
ப³rhth◌⁴வஜஸுதா ப³rhகசா பீ³ஜாரயா ப³லா ॥ 46॥
பி³nh³பா பீ³ஜாரphயா பா³ேலnh³ேஶக²ரா ।
பி³ஜாŋhேராth³ப⁴வா பீ³ஜபிணீ ph³ரமபிணீ ॥ 47॥
ேபா³த⁴பா ph³’ஹth³பா ப³nhதி⁴நீ ப³nhத⁴ேமாசிநீ ।
பி³mhப³ஸmhshதா² பா³லபா பா³லராthஶதா⁴ணீ ॥ 48॥
வந³rhகா³ வநிெநௗகா வnhth³யா வநஸmhshதி²தா ।
வநிேதஜா வநிஶkhதி: வநிதாரthநபிணீ ॥ 49॥
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வஸுnhத⁴ரா வஸுமதீ வஸுதா⁴ வஸுதா³யிநீ ।
வாஸவாதி³ஸுராராth◌⁴யா வnhth◌⁴யதாவிநிவrhதிநீ ॥ 50॥
விேவகிநீ விேஶஷjhஞா விShiΝ:ைவShணவதா ।
பNh³தாகி²லைத³thயா: விஜயா விஜயphரதா³ ॥ 51॥
விலாநீ ேவத³ேவth³யா வியthjhயா விஶாநீ ।
விேவவ விவபா விவsh’Shவிதா⁴யிநீ ॥ 52॥
வீரபthநீ வீரமாதா வீரேலாகphரதா³யிநீ ।
வரphரதா³ வrhயபதா³ைவShணவ: வ⁴வரா ॥ 53॥ (வீrhயphரதா³)

வ: ◌⁴ வாதி⁴ஸஜாதா வாரதி³ஸுஸmhshதி²தா ।
வாமபா⁴கா³தி⁴கா வாமா வாமமாrhக³விஶாரதா³ ॥ 54॥
வாநீ வjhஸmhேஸvhயா வjhராth³யாத⁴தா⁴ணீ ।
வயா ேவth³யா விவபா விவவnhth³யா விேமாநீ ॥ 55॥
விth³வth³பா வjhரநகா² வேயாவshதா²விவrhதா ।
விேராத⁴ஶமநீ விth³யா வாெதௗகா⁴ வி⁴திதா³ ॥ 56॥
விவாthகா விவபாஶேமாசிநீ வாரணshதி²தா ।
வி³தா⁴rhchயா விவவnhth³யா விவph◌⁴ரமணகாணீ ॥ 57॥
வில விஶாலா விவாthரவரphரதா³ ।
விபாphயா வாஜா வாஜஸmhப⁴வா ॥ 58॥
வாŋhkh³மயீ வாkhபதி: வாபா வாரணகா³நீ ।
வாrhதி⁴க³mhபீ⁴ரக³மநா வாஜாஸதீ வரா ॥ 59॥
விஷயா விஷயாஸkhதா விth³யாऽவிth³யாshவபிணீ ।
வீதா⁴ விphரjhயா விஜயா விஜயாnhவிதா ॥ 60॥
விேவகjhஞா விதி⁴shதா விஶுth³தா⁴ விஜயாrhசிதா ।
ைவத⁴vhயநாஶிநீ ைவவாதா விவவிலாநீ ॥ 61॥
விேஶஷமாநதா³ைவth³யா வி³தா⁴rhதிவிநாஶிநீ ।
விலேராணிஜக⁴நா வthரயவிராதா ॥ 62॥
விஜய: வி⁴iµகீ² விசிthராப⁴ரnhவிதா ।
விபvhராதஸmhஹrhth விபthஸmhஹாரகாணீ ॥ 63॥
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விth³யாத⁴ரா விவமயீ விரஜா வீரஸmhshதா ।
ேவத³rhதி: ேவத³ஸாரா ேவத³பா⁴ஷாவிச ॥ 64॥
விசிthரவshthராப⁴ர வி⁴தஶணீ ।
வீகா³யநஸmhkhதா வீதராகா³ வஸுphரதா³ ॥ 65॥ (வீகா³யநஸmhஸkhதா)

விராகி³ணீ விவஸாரா விவாவshதா²விவrhதா ।
விபா⁴வஸு: வேயாvh’th³தா⁴ வாchயவாசகபிணீ ॥ 66॥
vh’thரஹnhth vh’thதிதா³th வாkhshவபா விராதா ।
vhரதகாrhயா வjhரஹshதா vhரதஶீலா vhரதாnhவிதா ॥ 67॥
vhரதாthகா vhரதப²லா vhரதஷாTh³³Nhயகாணீ ।
vh’thதி: வாதா³thகா vh’thதிphரதா³ வrhயா வஷThkh’தா ॥ 68॥
விjhஞாth வி³தா⁴ ேவth³யா விபா⁴வஸுஸமth³தி: । (விப⁴வா ேவth³யா)
விவேவth³யா விேராத⁴kh◌⁴நீ வி³த⁴shேதாமவநா ॥ 69॥
வீரshthயா வியth³யாநா விjhஞாநக⁴நபிணீ ।
வரவாணீ விஶுth³தா⁴nhத:கர விவேமாநீ ॥ 70॥
வாகீ³வ வாkh³வி⁴திதா³யிநீ வாஜாநநா ।
வாணீமத³ரkhதா வாமமாrhக³phரவrhதிநீ ॥ 71॥
வாமேநthரா விராTh³பா ேவthராஸுரநிஷூதி³நீ ।
வாkhயாrhத²jhஞாநஸnhதா⁴th வாக³தி⁴Shடா²நேத³வதா ॥ 72॥
ைவShணவீ விவஜநநீ விShiΝமாயா வராநநா ।
விவmhப⁴ வீதிேஹாthரா விேவவரவிேமாநீ ॥ 73॥
விவphயா விவகrhth விவபாலநதthபரா ।
விவஹnhth விேநாதா³Th◌⁴யா வீரமாதா வநphயா ॥ 74॥
வரதா³th வீதபாநரதா வீரநிப³rhணீ ।
விth³nhநிபா⁴ வீதேராகா³ வnhth³யா விக³தகlhமஷா ॥ 75॥ (வீதேராகா³ விth³யா)

விதாகி²லபாஷNhடா³ வீரைசதnhயவிkh³ரஹா ।
ரமா ராக ரmhயா ரமணீயா ரணphயா ॥ 76॥
ராபரா ராஸkh◌⁴நீ ராjhஞீ ரமணராதா ।
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ராேகnh³வத³நா th³ரா th³ராணீ ெரௗth³ரவrhதா ॥ 77॥
th³ராதா⁴ணீ ேராக³ஹாணீ ரŋhக³நாயிகா ।
ராjhயரதபதா³ ராஜராஜநிேஷவிதா ॥ 78॥
சிரா ேராசநா ேராசீ ’ணேமாசநகாணீ ।
ரஜநீஶகலாkhதா ரஜதாth³நிேகதநா ॥ 79॥
ராேகா³Sh² ராக³’த³யா ராமா ராவணேஸவிதா ।
ரkhதபீ³ஜாrhதி³நீ ரkhதேலாசநா ராjhயதா³யிநீ ॥ 80॥
ரவிphரபா⁴ ரதிகரா ரthநாTh◌⁴யா ராjhயவlhலபா⁴ ।
ராஜthஸுமத⁴mhlhலா ராஜராேஜவ ரதி: ॥ 81॥
ராதா⁴ ராதா⁴rhசிதா ெரௗth³ ரணnhமரரா ।
ராகாராth: ’ஜூராஶி: th³ர³தீ ’கா³thகா ॥ 82॥
ராஜchசnhth³ரஜடாஜூடா ராேகnh³iµக²பŋhகஜா ।
ராவ’தா³வாஸா ராவேணஶவிேமாநீ ॥ 83॥
ராஜthகநகேகரா ராஜthகரதாmh³ஜா ।
ராக³ஹாரதா ராமேஸவிதா ரணபNh³தா ॥ 84॥
ரmhேபா⁴ ரthநகடகா ராஜஹmhஸக³தாக³தி: ।
ராவரதபதா³ ராஜmhஹாஸநshதி²தா ॥ 85॥
ராக ராஜவnhth³யா ரோமNhட³லேப⁴தி³நீ ।
தா³ாயணீ தா³nhதபா தா³நkh’th தா³நவாrhதி³நீ ॥ 86॥
தா³th³rhயநாஶிநீ தா³th த³யாkhதா ³ராஸதா³ ।
³rhஜயா :³க²ஶமநீ ³rhக³தா³th ³ரthயயா ॥ 87॥
தா³kh’தாமரா ேத³வமாதா தா³Nhயஶாநீ ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யஹாணீ ேத³வீ த³யjhஞவிநாஶிநீ ॥ 88॥
த³யாக தீ³rhக⁴பா³ஹு:³தஹnhth தி³விshதி²தா ।
த³யாபா ேத³வராஜஸmhshதா த³kh³த⁴மnhமதா² ॥ 89॥
தி³நkh’thேகாஸŋhகாஶா தி³விஷth³தி³vhயவிkh³ரஹா ।
தீ³நசிnhதாமணி: தி³vhயshவபா தீ³தாயிநீ ॥ 90॥
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தீ³தி⁴தி: தீ³பமாலாTh◌⁴யா தி³khபதி: தி³vhயேலாசநா ।
³rhகா³ :³ெகௗ²க⁴ஶமநீ ³தkh◌⁴நீ ³ராஸதா³ ॥ 91॥
³rhjhேஞயா ³Shடஶமநீ ³rhகா³rhதி: தி³கீ³வ ।
³ரnhதாkh²யா ³Shடதா³யா ³rhத⁴rhஷா ³nh³பி⁴shவநா ॥ 92॥
³Shphரத⁴rhஷா ³ராராth◌⁴யா ³rhநீதிஜநநிkh³ரஹா ।
³rhவாத³லயாமலாŋhகீ³ th³தth³’kh³⁴ஷேjh²தா ॥ 93॥
ேத³வதா ேத³வேத³ேவஶீ ேத³வீ ேத³ஶிகவlhலபா⁴ ।
ேத³விகா ேத³வஸrhவshவா ேத³ஶphராேத³ஶகாணீ ॥ 94॥
ேதா³ஷாபஹா ேதா³ஷ³ரா ேதா³ஷாகரஸமாநநா ।
ேதா³kh³th◌⁴ ெதௗ³rhஜnhயஶமநீ ெதௗ³thரphரதிபாதி³நீ ॥ 95॥
³thயாதி³khட³நபரா th³மணி: th³தஶாநீ ।
th³ேயாதிதாஶா th³தபரா th³யாவா⁴விஹாணீ ॥ 96॥ (th³தவரா)

த³nhதிநீ த³Nh³நீ த³mhShTh த³nhதஶூகவிஷாபஹா ।
த³mhப⁴³ரா த³nhதிஸுதா த³Nhட³மாthரஜயphரதா³ ॥ 97॥
த³rhவீகரா த³ஶkh³வா த³ஹநாrhசி: த³தி⁴phயா ।
த³தீ⁴சிவரதா³ த³ா த³rhதிபிணீ ॥ 98॥
தா³நஶீலா தீ³rhக⁴வrhShமா த³rhேத⁴வரா । (தீ³rhக⁴vh’Shடா²)
th³’தா தா³³ஸுமphதா ³rhக³³Shkh’தஹாணீ ॥ 99॥
ஜயnhதீ ஜநநீ jhேயாthshநா ஜலஜா ஜயphரதா³ ।
ஜரா ஜராஜphதா ஜராமரணவrhதா ॥ 100॥
வநா வநக ேவவரவிராதா ।
ஜக³th³ேயாநி: ஜநிஹரா ஜாதேவதா³ ஜலாரயா ॥ 101॥
தாmhப³ரா தாஹாரா தாகாரா ஜக³thphயா ।
jhஞாநphயா jhஞாநக⁴நா jhஞாநவிjhஞாநகாணீ ॥ 102॥
jhஞாேநவ jhஞாநக³mhயா jhஞாதாjhஞாெதௗக⁴நாஶிநீ ।
jhஞாஸா rhணரதா jhஞாநிநீ jhஞாநேகா³சரா ॥ 103॥
அjhஞாநth◌⁴வmhநீ jhஞாநபிணீ jhஞாநகாணீ ।
ஜாதாrhதிஶமநீ ஜnhமஹாணீ jhஞாநபஜரா ॥ 104॥
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ஜாதிநா ஜக³nhமாதா ஜாபா³லiµநிவnhதி³தா ।
ஜாக³கா ஜக³thபாth ஜக³th³வnhth³யா ஜக³th³³: ॥ 105॥
ஜலஜாஸதீ ேஜth ஜக³thஸmhஹாரகாணீ ।
தkhேராதா⁴ தரதா தசnhth³ரiµகா²mh³ஜா ॥ 106॥
யjhேஞவ யjhஞப²லா யஜநா யமதா ।
யதி: ேயாநி: யவநிகா யாயஜூகா கா³thகா ॥ 107॥
கா³kh’தி: ேயாக³தா³th யjhஞா th³த⁴விஶாரதா³ ।
kh³மphயா khதசிthதா யthநஸாth◌⁴யா யஶshக ॥ 108॥
யாநீ யாதநஹரா ேயாக³நிth³ரா யதிphயா ।
யாத’தகமலா யjhயா யஜமாநshவபிணீ ॥ 109॥
யேஶீ யஹர யணீ யேஸவிதா ।
யாத³வshth ய³பதி: யமலாrhஜுநப⁴ஜநா ॥ 110॥
vhயாலாலŋhகாணீ vhயாதி⁴ஹாணீ vhயயநாஶிநீ ।
திரshkh’தமஹாவிth³யா திrhயkhph’Shடா² திேராதா ॥ 111॥
திலShபஸமாகாரநாகா தீrhத²பிணீ ।
திrhயkh³பா தீrhத²பாதா³ thவrhகா³ thேரவ ॥ 112॥
thஸnhth◌⁴யா th³th◌⁴யா thrhதி: thராnhதகீ ।
thேநthரவlhலபா⁴ thrhயா thரயீ thராணபராய ॥ 113॥
தார தாணீ தாரா தாராபகலாvh’தா ।
தாராthகா தாரஜபா தாTh◌⁴யா தthதமா ॥ 114॥
rhணphரஸாதா³ணீரதா⁴ணீ rhணஸmhshkh’தா ।
ேதாணீ rhணக³மநா லாநாऽலphரபா⁴ ॥ 115॥
தரŋhகி³ணீ தரŋhகா³Th◌⁴யா லா nhதி³லthணீ ।
தநபாth தnhபா தாராŋhகீ³ தnhthரபிணீ ॥ 116॥
தாரகா: ŋhக³சா திலகா: திலாrhசிதா ।
தேமாபஹா தாrhயக³தி: தாம thதி³ேவவ ॥ 117॥
தபshவிநீ தேபாபா தாபேஸTh³யா thரயீதiν: ।
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தப:ப²லா தபshஸாth◌⁴யா தலாதலநிவாநீ ॥ 118॥
தாNhட³ேவவரஸmhphதா ததீ³ணஸmhph◌⁴ரமா ।
தiνமth◌⁴யா தபா தளிபா⁴iν: தthphரபா⁴ ॥ 119॥
ஸத³shயா ஸத³யா ஸrhவவnhதி³தா ஸத³ஸthபரா ।
ஸth³ய:phரஸாதி³நீ ஸுதீ:◌⁴ ஸchசிதா³நnhத³பிணீ ॥ 120॥
ஸth³ேவகா³ஸதா³காரா ஸthபதிவஸுnhத⁴ரா ।
ஸsh’பாŋhகா³ப⁴ர ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ॥ 121॥
ஸாமஸாth◌⁴யா ஸாமகீ³தா ேஸாமேஶக²ரவlhலபா⁴ ।
ேஸாமவkhthரா ெஸௗmhயபா ேஸாமயாக³ப²லphரதா³ ॥ 122॥
ஸ³ஸthkhயா ஸthயா ஸாத⁴காபீ⁴Shடதா³யிநீ ।
ஸுதா⁴ேவணீ ெஸௗத⁴வாஸா ஸுjhஞா ஸு:ஸுேரவ ॥ 123॥ (ஸுதா⁴வாணீ)

ேகதகீஸுமphரkh²யா கசநிrhதநீரதா³ ।
nhதலாயிதph◌⁴’ŋhகா³:Nhட³kh’தைகஶிகீ ॥ 124॥
nh³ராŋhகிதேகஶாnhதா கஜா ஸுகேபாகா ।
கநthகநகதாடŋhகா சmhபகாkh’திநாகா ॥ 125॥ (சலthகநக)

நாஸாலŋhkh’தஸnhiµkhதா பி³mhேபா³Sh² பா³லசnhth³ரth◌⁴’th ।
nhத³த³nhதா thநயநா Nhயரவணகீrhதநா ॥ 126॥
காலேவணீ சதசேகாரா ஹாரரதா ।
கரshதா²ŋh³கா ரthநகாசீதா³மவிராதா ॥ 127॥
ரthநகிŋhகிணிகா ரmhயநீவிகா ரthநககா ।
ஹமth◌⁴யாऽகா³த⁴ph’Shடா² கரேபா⁴: நிதmhபி³நீ ॥ 128॥
பத³நிrhதபth³மாபா⁴ ஊrhகாரதாŋh³: ।
கா³ŋhேக³யகிŋhகிணீkhதா ரமணீயாŋh³தா ॥ 129॥
மாணிkhயரthநாப⁴ர ம⁴பாநவிஶாரதா³ ।
ம⁴மth◌⁴யா மnhத³க³தா மthேதப⁴shதா²ऽமராrhசிதா ॥ 130॥
மரேகஜநநீ மலயாசலthகா ।
பராrhத⁴பா⁴கா³ஹrhயவாஹநா ஹேஸாத³ ॥ 131॥
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ஹாடகாபா⁴ ஹiνதா ஹmhஸகா³ஹmhஸபிணீ ।
ஹrhஷபா ஹபதி:ஹயாடா⁴ ஹthபதி: ॥ 132॥ (ஹrhஷphரதா³)

ஸrhவகா³ஸrhவேத³ேவஶீ ஸாமகா³நphயா ஸதீ ।
ஸrhேவாபth³ரவஸmhஹrhth ஸrhவமŋhக³ளதா³யிநீ ॥ 133॥
ஸா⁴phயா ஸாக³ரஜா ஸrhவகrhth ஸநாதநீ ।
ஸrhேவாபநிஷ³th³கீ³தா ஸrhவஶthநிப³rhணீ ॥ 134॥
ஸநகாதி³iµநிshthயா ஸதா³ஶிவமேநாஹரா ।
ஸrhவjhஞா ஸrhவஜநநீ ஸrhவாதா⁴ரா ஸதா³க³தி: ॥ 135॥
ஸrhவ⁴ததா ஸாth◌⁴யா ஸrhவஶkhதிshவபிணீ ।
ஸrhவகா³ஸrhவஸுக²தா³ஸrhேவஶீ ஸrhவரநீ ॥ 136॥
ஶிேவவ ஶிவாராth◌⁴யா ஶிவாநnhதா³ ஶிவாthகா । (ஸrhேவவ)
ஸூrhயமNhட³லமth◌⁴யshதா² ஶிவா ஶŋhகரவlhலபா⁴ ॥ 137॥
ஸுதா⁴phலவா ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுக²ஸmhவிthshவபிணீ ।
ஶிவŋhக ஸrhவiµகீ²ஸூமjhஞாநshவபிணீ ॥ 138॥
அth³வயாநnhத³ஸmhேஶாபா⁴ ேபா⁴க³shவrhகா³பவrhக³தா³ ।
விShiΝshவஸா ைவShணவாphதா விவிதா³rhத²விேநாதி³நீ ॥ 139॥
கி³ஜா கி³ஶphதா ஶrhவாணீ ஶமதா³யிநீ ।
’thபth³மமth◌⁴யநிலயா ஸrhேவாjhஞphதி:shவராthகா ॥ 140॥
தணீ தrhகாபா⁴ சிnhthயாசிnhthயshவபிணீ ।
திshmh’திமயீ shthயா shதிபா shதிphயா ॥ 141॥
ௐகாரக³rhபா⁴ ேயாऽŋhகா கŋhகா காலபிணீ ।
விவmhப⁴ விநீதshதா² விதா⁴th விவித⁴phரபா⁴ ॥ 142॥
க மதீ ேரய:தா³சkhரமth◌⁴யகா³ ।
th³வாத³ஶாnhதஸேராஜshதா² நிrhவாணஸுக²தா³யிநீ ॥ 143॥
ஸாth◌⁴வீ ஸrhேவாth³ப⁴வா ஸththவா கNhட²shவாnhதேமாநீ ।
விth³யாதiν: மnhthரதiν: மத³ேநாth³யாநவாநீ ॥ 144॥
ேயாக³ல: ராjhயல: மஹால:ஸரshவதீ ।
ஸதா³நnhைத³கரகா ph³ரமவிShNhவாதி³வnhதி³தா॥ 145॥ (ph³ரமவிShNhேவாmhஶவnhதி³தா)
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மா கபிலா கா பிŋhகா³ kh’Shணபிŋhக³லா ।
சNhட³க⁴Nhடா: மஹாth³தி: ◌⁴ வாரா வரவrhணிநீ ॥ 146॥
காthயாயநீ வாேவகா³ காமா கrhமஸாணீ ।
³rhகா³ேத³வீ மஹாேத³வீ ஆதி³ேத³வீ மஹாஸநா ॥ 147॥
மஹாவிth³யா மஹாமாயா விth³யாேலாலா தேமாமயீ ।
ஶŋhக²சkhரக³தா³ஹshதா மஹாமஷமrhதி³நீ ॥ 148॥
க²Th³கி³நீ ஶூநீ ³th³தி⁴பிணீ ⁴திதா³யிநீ ।
வாணீ ஜநீ thரshதைத³thயஸŋhகா⁴ ஶிக²Nh³நீ ॥ 149॥
ஸுேரவ ஶshthரjhயா மஹாகா th³விஜாrhசிதா ।
இchசா²jhஞாநkhயா ஸrhவேத³வதாநnhத³பிணீ ॥ 150॥
மthதஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴kh◌⁴நீ சNhட³iµNhட³விகா⁴திநீ ।
வநிபா மஹாகாnhதி:ஹரா jhேயாthshநாவதீ shமரா ॥ 151॥
வாகீ³வ vhேயாமேகஶீ கஹnhth வரphரதா³ ।
shவாஹா shவதா⁴ ஸுதா⁴வேமதா⁴ :: ெகௗ³ பரேமவ ॥ 152॥

॥ ௐ ॥
॥ இதி  shகாnhத³மஹாராேண ேகாலாரகாmhபி³காமாஹாthmhயாkh²ேய
உபாkh²யாேந  ேத³vhயா: தி³vhயவரஸாஹாshரநாம shேதாthரmh ஶிவமsh ॥

Encoded by R. Harshananda

shrI mUkAmbikA divyasahasranAmastotram

pdf was typeset on December 18, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

14 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

