
 

శ్రీ లలితా సహసరనామ స్తో త్రం 

అసయ శ్రీ లలితా సహసరనామ స్తో త్ర మహామంత్రసయ. 
వశినాయది వాగ్దేవతాాః ఋషయ: అనుషటు ప్ ఛంద: | 

శ్రీ లలితా పరాభట్టు రికా దేవతా| 

ఐం బీజం క్లం శకతో : స్ౌ: క్లకం  మమ సరాాభీషు  సిద్యరదే జపే వినియోగ: 

ధ్ాయనం: 
సిందూరారుణ విగీహాం త్రరనయనాం మాణికయ మౌళిసుుర-తాో రానాయక శేఖరాం సిిత్ముఖీమ్  
ఆపీన వక్షోరుహామ్ |పాణిభ్టయమ్ అళిపూరణ రత్న చషకం  రకతో త్పలం బిభరతం స్ౌమాయం 
రత్నఘట్సే రకో చరణాం ధ్ాయయేత్పరామంబికామ్  
అరుణాం కరుణా త్రంగి్తాక్షషం ధృత్పాశాంకుశ పుషపబటణచాపామ్ | అణమిాదిభి: ఆవృతాం 
మయూఖ  ాః అహమితేయవ విభ్టవయే భవానీమ్| 

ధ్ాయయేత్ పదాిసనస్ాే ం వికసిత్వదనాం పది  పతార యతాక్షషం హేమాభ్టం పీత్వస్ాో ర ం కరకలిత్ 
లసద్ేమపదాిం వరాంగీ్మ్| సరాాలంకారయుకాో ం సత్త్ మభయదాం భకోనమార ం భవానీం 

 శ్రీ విదాయం శాంత్మూరోిం సకల సురనుతాం సరాసంపత్-పరదాతరమ్ | 

సకుంకుమ విలేపనామ్ అళికచుంబి కసూో రికాం 

సమంద హసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశామ్ | 

అశేష జనమోహినీమ్ అరుణమాలయ భూషాంబరామ్  
జపాకుసుమ భ్టసురామ్ జపవిధ్ౌ సిరదద్  అంబికామ్ || 

ఓం లం పృథివాయత్ినే  గంధం సమరపయామి 



ఓం హం ఆకాశ త్తాో ాత్ినే పుషపం సమరపయామి 

ఓం యం వాయు త్తాో ాత్ినే ధూపం ఆఘార పయామి 

ఓం రం  తేజస్ త్తాో ాత్ినే దీపం పరికలపయామి 

ఓం వం అమృత్ త్తాో ాత్ినే అమృత్ న ైవేదయం సమరపయామి 

ఓం సం సరాాత్ినే సరవాపచార పూజా: పరికలపయామి. 
ఓం ఐం హ్ర ం శ్రీం శ్రీమాతేర నమ: 

**** స్తో త్రం **** 

శ్రీమాతా శ్రీమహారాఙ్ఞీ  శ్రీమత్-సింహాసనేశారీ | చిదగి్నకుండసంభూతా దేవకారయసముదయతా || 1 || 

ఉదయదాానుసహస్రా భ్ట చత్టరాాహుసమనిాతా |రాగసారూపపాశాఢ్ాయ కతీధ్ాకారాంకుశోజ్ాలా || 2 || 

మనోరూపేక్షుకతదండా పంచత్నాిత్రస్ాయకా |నిజారుణపరభ్టపూరమజ్ద్-బరహాిండమండలా || 3 || 

చంపకాశోకపునానగస్ౌగంధ్ికలసత్కచా  |కురువిందమణిశేీణీకనతకకట్ఞరమండితా || 4 ||  

అషుమీచందరవిభ్టర జదళికసేలశోభితా |ముఖచందరకళంకాభమృగనాభివిశేషకా || 5 || 

వదనసిరమాంగలయగృహతకరణచిలిలకా |వకోరలక్షషిపరీవాహచలనీినాభలోచనా || 6 || 

నవచంపకపుషాపభనాస్ాదండవిరాజితా |తారాకాంత్రత్రరస్ాకరినాస్ాభరణభ్టసురా || 7 || 

కదంబమంజరీకుల పోకరణపూరమనోహరా |తాట్ంకయుగళీభూత్త్పనోడుపమండలా || 8 || 

పదిరాగశిలాదరశపరిభ్టవికపత లభూాః |నవవిదుర మబింబశ్రీనయకాకరిరదనచఛదా || 9 || 

శుద్విదాయంకురాకారదిాజపంకతోదాయోజ్ాలా |కరూపరవీట్ికాஉஉమోదసమాకరషదేిగంత్రా || 10 ||  

నిజసంలాపమాధురయవినిరారోిిత్కచఛపీ | మందసిిత్పరభ్టపూరమజ్తాకమేశమానస్ా || 11 ||  

అనాకలిత్స్ాదృశయచిబుకశ్రీవిరాజితా |కామేశబద్మాంగలయసూత్రశోభిత్కంధరా || 12 ||  

కనకాంగదకదయూరకమనీయభుజానిాతా |రత్నగ్ రరవేయచింతాకలోలముకాో ఫలానిాతా || 13 || 

కామేశారపేరమరత్నమణిపరత్రపణసోనీ|నాభ్టయలవాలరవమాళిలతాఫలకుచదాయీ || 14 || 

లక్షయరవమలతాஉஉధ్ారతాసమునేనయమధయమా |సోనభ్టరదళనిధయపట్ుబంధవళిత్రయా || 15 || 

అరుణారుణకౌసుంభవసోరభ్టసాత్కట్ఞత్ట్ఞ |రత్నకతంకతణికారమయరశనాదామభూషితా || 16 || 



కామేశఙ్ఞీ త్స్ౌభ్టగయమారేవోరుదాయానిాతా |మాణికయమకుట్టకారజానుదాయవిరాజితా || 17 || 

ఇందరగ్వపపరికి్షపోసిరత్ూణాభజంఘికా |గూఢగులాుకూరిపృషఠ జయషటణ పరపదానిాతా || 18 ||  

నఖదీధి్త్రసంఛనననమజ్నత్మోగుణా | పదదాయపరభ్టజాలపరాకృత్సరవరుహా || 19 || 

శింజానమణిమంజీరమండిత్శ్రీపదాంబుజా |మరాళీమందగమనా మహాలావణయశేవధ్ిాః || 20 || 

సరాారుణాஉనవదాయంగీ్ సరాాభరణభూషితా |శివకామేశారాంకస్ాే  శివా స్ాాధీ్నవలలభ్ట || 21 ||  

సుమేరుమధయశృంగస్ాే  శ్రీమననగరనాయకా | చింతామణిగృహాంత్:స్ాే  పంచబరహాిసనసేితా || 22 || 

మహాపదాిట్వీసంస్ాే  కదంబవనవాసినీ |సుధ్ాస్ాగరమధయస్ాే  కామాక్షష  కామదాయనీ || 23 || 

దేవరిషగణసంఘాత్సూో యమానాత్ివ ైభవా |భండాసురవధో్దుయకోశకతోసేనాసమనిాతా || 24 ||  

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవరజసేవితా |అశాారూఢ్ాஉధి్షిఠ తాశాకతట్ికతట్ిభిరావృతా || 25 || 

చకీరాజరథారూఢసరాాయుధపరిషకృతా |గ్దయచకీరథారూఢమంత్రరణీపరిసేవితా || 26 ||  

కతరిచకీరథారూఢదండనాథాపురసకృతా |జాాలామాలినికాకి్షపోవహినపరా కారమధయగ్ా || 27 || 

భండస ైనయవధో్దుయకోశకతోవికీమహరిషతా |నితాయపరాకీమాట్ోపనిరీక్షణసముత్టుకా || 28 || 

భండపుత్రవధో్దుయకోబటలావికీమనందితా | మంత్రరణయంబటవిరచిత్విషంగవధతకషితా || 29 || 

విశుకీపరా ణహరణవారాహ్వీరయనందితా |కామేశారముఖాలోకకలిపత్శ్రీగణేశారా || 30 || 

మహాగణేశనిరిాననవిఘనయంత్రపరహరిషతా |భండాసురదందరనిరుికోశసోరపరత్యసోరవరిషణీ || 31 || 

కరాంగుళినఖోత్పనననారాయణదశాకృత్రాః |మహాపాశుపతాస్ాో ర గి్ననిరేగ్ా్ సురస ైనికా || 32 || 

కామేశారాసోరనిరేగ్సభండాసురశూనయకా |బరహమ ిపేందరమహేందార దిదేవసంసుో త్వ ైభవా || 33 || 

హరనేతార గి్నసందగ్కామసంజీవనౌషధి్ాః |శ్రీమదాాగావకూట్ ైకసారూపముఖపంకజా || 34 || 

కంఠాధాఃకట్ిపరయంత్మధయకూట్సారూపిణీ |శకతోకూట్ ైకతాపననకట్యధో్భ్టగధ్ారిణీ || 35 ||  

మూలమంతార త్రికా మూలకూట్త్రయకళేబరా |కులామృత ైకరసికా కులసంకదత్పాలినీ || 36 || 

కులాంగనా కులాంత్ాఃస్ాే  కౌళినీ కులయోగి్నీ |అకులా సమయాంత్ాఃస్ాే  సమయాచారత్త్పరా || 37 || 

మూలాధ్ార రకనిలయా బరహిగీంథివిభే్దినీ |మణిపూరాంత్రుదితా విషటణ గీంథివిభే్దినీ || 38 || 

ఆఙ్ఞీ చకాీంత్రాళస్ాే  రుదరగీంథివిభే్దినీ |సహస్రా రాంబుజారూఢ్ా సుధ్ాஉஉస్ారాభివరిషణీ || 39 || 



త్ట్ిలలతాసమరుచిాః షట్చకతీపరిసంసేితా |మహసకతోాః  కుండలినీ బిసత్ంత్టత్నీయసీ || 40 ||        

భవానీ భ్టవనాஉగమాయ భవారణయకుఠారికా |భదరపిరయా భదరమూరోి భకోస్ౌభ్టగయదాయనీ || 41 || 

భకతోపిరయా భకతోగమాయ భకతోవశాయ భయాపహా |శాంభవీ శారదారాధ్ాయ శరాాణీ శరిదాయనీ || 42 || 

శాంకరీ శ్రీకరీ స్ాధీ్ా శరచచందరనిభ్టననా |శాతకదరీ శాంత్రమత నిరాధ్ారా నిరంజనా || 43 || 

నిరదలపా నిరిలా నితాయ నిరాకారా నిరాకులా |నిరుు ణా నిషకళీ శాంతా నిషాకమా నిరుపపలవా || 44 || 

నిత్యముకాో  నిరిాకారా నిష ర్పంచా నిరాశయీా |నిత్యశుదా్  నిత్యబుదా్  నిరవదాయ నిరంత్రా || 45 || 

నిషాకరణా నిషకళంకా నిరుపాధ్ి రినరీశారా |నీరాగ్ా రాగమథనీ నిరిదా మదనాశినీ || 46 || 

నిశిచంతా నిరహంకారా నిరవిహా మోహనాశినీ |నిరిమా మమతాహంతర నిషాపపా పాపనాశినీ || 47 || 

నిషత రోధ్ా కతీధశమనీ నిరవల భ్ట లోభనాశినీ |నిసుంశయా సంశయఘ్న నిరావా భవనాశినీ || 48 || 

నిరిాకలాప నిరాబటధ్ా నిరదాదా భ్ేదనాశినీ |నిరానశా మృత్టయమథనీ నిషిరరయా నిషపరిగీహా || 49 || 

నిసుో లా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |దురలభ్ట దురుమా దురాు  దుాఃఖహంతర సుఖపరదా || 50 || 

దుషుదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్ితా |సరాఙ్ఞీ  స్ాందరకరుణా సమానాధి్కవర్ితా || 51 || 

సరాశకతోమయీ సరామంగళీ సదు త్రపరదా |సరదాశారీ సరామయీ సరామంత్రసారూపిణీ || 52 || 

సరాయంతార త్రికా సరాత్ంత్రరూపా మనోనినీ|మాహేశారీ మహాదేవీ మహాలక్షషి  రిృడపిరయా||53 || 

మహారూపా మహాపూజాయ మహాపాత్కనాశినీ|మహామాయా మహాసతాో ా మహాశకతో  రిహారత్రాః|| 54 || 

మహాభ్ోగ్ా మహ ైశారాయ మహావీరాయ మహాబలా |మహాబుద్ి రిహాసిద్ి రిహాయోగ్దశారదశారీ || 55 || 

మహాత్ంతార  మహామంతార  మహాయంతార  మహాసనా|మహాయాగకీమారాధ్ాయ మహాభ్ ైరవపూజితా||56 || 

మహేశారమహాకలపమహాతాండవస్ాకి్షణీ |మహాకామేశమహిషీ  మహాత్రరపురసుందరీ || 57 || 

చత్టాఃషషటు యపచారాఢ్ాయ  చత్టషషషిుకళీమయీ |మహాచత్టషషషిుకతట్ియోగి్నీగణసేవితా || 58 || 

మనువిదాయ  చందరవిదాయ  చందరమండలమధయగ్ా |చారురూపా చారుహాస్ా చారుచందరకళీధరా || 59 || 

చరాஉచరజగనానథా చకీరాజనికదత్నా |పారాత  పదినయనా పదిరాగసమపరభ్ట || 60 || 

పంచపేరతాసనాసీనా పంచబరహిసారూపిణీ |చినియీ పరమానందా విఙ్ఞీ నఘనరూపిణీ || 61 || 

ధ్ాయనధ్ాయత్ృధే్యయరూపా ధరాిஉధరివివర్ితా |విశారూపా జాగరిణీ సాపంత త ైజస్ాత్రికా || 62 || 



సుపాో  పరా ఙ్ఞీ త్రికా త్టరాయ సరాావస్ాే వివర్ితా |సృషిుకరోీర బరహిరూపా గ్వపోీర గ్వవిందరూపిణీ || 63 || 

సంహారిణీ  రుదరరూపా త్రరవధ్ానకరీశారీ |సదాశివాஉనుగీహదా పంచకృత్యపరాయణా || 64 || 

భ్టనుమండలమధయస్ాే  భ్ ైరవీ  భగమాలినీ |పదాిసనా భగవత  పదినాభసహమ దరీ || 65 || 

ఉనేిషనిమిషత త్పననవిపననభువనావళిాః |సహసరశ్రరషవదనా సహస్రా క్షష  సహసరపాత్ || 66 || 

ఆబరహిక్ట్జననీ  వరాణ శమీవిధ్ాయనీ |నిజాఙ్ఞీ రూపనిగమా పుణాయஉపుణయఫలపరదా || 67 || 

శీుత్రసీమంత్సిందూరీకృత్పాదాబ్ధూళికా |సకలాగమసందోహశుకతోసంపుట్మౌకతోకా || 68 || 

పురుషారేపరదా పూరాణ  భ్ోగి్నీ  భువనేశారీ |అంబికా உనాదినిధనా హరిబరహేిందరసేవితా || 69 || 

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్ితా |హ్రంకారీ హ్రమత హృదాయ హేయోపాదేయవర్ితా || 70 || 

రాజరాజారిచతా రాఙ్ఞీ   రమాయ రాజీవలోచనా |రంజనీ  రమణీ రస్ాయ రణత్రకంకతణిమేఖలా || 71 || 

రమా రాకదందువదనా రత్రరూపా రత్రపిరయా |రక్షాకరీ రాక్షసఘ్న రామా రమణలంపట్ట || 72 || 

కామాయ కామకళీరూపా కదంబకుసుమపిరయా |కలాయణీ జగతకందా కరుణారసస్ాగరా || 73 || 

కళీవత కళీలాపా కాంతా కాదంబరీపిరయా |వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహాలా || 74 || 

విశాాధ్ికా వేదవేదాయ వింధ్ాయచలనివాసినీ |విధ్ాతర వేదజననీ విషటణ మాయా విలాసినీ || 75 || 

క్షదత్రసారూపా క్షదతేరశ్ర క్షదత్రక్షదత్రఙీ్పాలినీ |క్షయవృద్ివినిరుికాో  క్షదత్రపాలసమరిచతా || 76 || 

విజయా విమలా వనాే య వందారుజనవత్ులా |వాగ్ాాదినీ వామకదశ్ర వహినమండలవాసినీ || 77 || 

భకతోమత్కలపలత్రకా పశుపాశవిమోచనీ |సంహృతాశేషపాషండా సదాచారపరవరోికా || 78 || 

తాపత్రయాగి్నసంత్పో సమాహాల దనచందిరకా|త్రుణీ తాపస్ారాధ్ాయ  త్నుమధ్ాయ  త్మోஉపహా || 79 || 

చిత్ర సోత్పదలక్షాయరాే  చిదేకరసరూపిణీ |స్ాాతాినందలవీభూత్బరహాిదాయనందసంత్త్రాః || 80 || 

పరా పరత్యకతచతరూపా  పశయంత  పరదేవతా |మధయమా వ ైఖరీరూపా భకోమానసహంసికా || 81 || 

కామేశారపరా ణనాడష కృత్ఙ్ఞీ  కామపూజితా | శృంగ్ారరససంపూరాణ  జయా జాలంధరసేితా || 82 || 

ఓడాయణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |రహమయాగకీమారాధ్ాయ రహసోరపణత్రిపతా || 83 || 

సదయాః పరస్ాదినీ  విశాస్ాకి్షణీ స్ాకి్షవర్ితా |షడంగదేవతాయుకాో  షాడుు ణయపరిపూరితా || 84 || 

నిత్యకతలనాన  నిరుపమా నిరాాణసుఖదాయనీ |నితాయషత డశికారూపా శ్రీకంఠార్శరీరిణీ || 85 || 



పరభ్టవత  పరభ్టరూపా పరసిదా్  పరమేశారీ |మూలపరకృత్రర్ అవయకాో  వయకాో உవయకో సారూపిణీ || 86 || 

వాయపినీ  వివిధ్ాకారా విదాయஉవిదాయసారూపిణీ |మహాకామేశనయనకుముదాహాల దకౌముదీ || 87 || 

భకోహారేత్మోభే్దభ్టనుమదాానుసంత్త్రాః |శివదూత  శివారాధ్ాయ  శివమూరోిశిశవంకరీ || 88 || 

శివపిరయా శివపరా శిషేుషాు  శిషుపూజితా |అపరమేయా సాపరకాశా మనోవాచామగ్వచరా || 89 || 

చిచఛకతో శేచత్నారూపా జడశకతో ర్డాత్రికా | గ్ాయతర  వాయహృత్ర సుంధ్ాయ  దిాజబృందనిషేవితా || 90 ||    

త్తాో ాసనా త్తో్ామయీ పంచకతశాంత్రసేితా |నిసీుమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ || 91 || 

మదఘూరిణత్రకాో క్షష మదపాట్లగండభూాః |చందనదరవదిగ్ా్ ంగీ్ చాంపేయకుసుమపిరయా || 92 || 

కుశలా కతమలాకారా కురుకుళీా  కుళేశారీ | కుళకుండాలయా కౌళమారుత్త్పరసేవితా || 93 || 

కుమారగణనాథాంబట త్టషిు ాః పుషిు  రిత్ర ర్ృత్ర: |శాంత్రాః సాసోిమత కాంత్ర: నందినీ విఘననాశిని || 94 || 

తేజోవత  త్రరనయనా లోలాక్షషకామరూపిణీ |మాలినీ  హంసినీ  మాతా  మలయాచలవాసినీ || 95 || 

సుముఖీ నళినీ సుభూర ాః  శోభనా సురనాయకా|కాలకంఠీ  కాంత్రమత  క్షోభిణీ  సూక్షిరూపిణీ || 96 || 

వజదరశారీ  వామదేవీ  వయోஉవస్ాే వివర్ితా |సిద్ేశారీ  సిద్విదాయ  సిద్మాతా  యశసిానీ || 97 || 

విశుద్ిచకీనిలయారకోవరాణ   త్రరలోచనీ | ఖట్టాంగ్ాదిపరహరణా  వదన ైకసమనిాతా || 98 || 

పాయస్ాననపిరయా త్ా్-స్ాే  పశులోకభయంకరీ | అమృతాదిమహాశకతోసంవృతా డాకతనీశారీ || 99 || 

అనాహతాబ్నిలయా శాయమాభ్ట వదనదాయా|దంషతు ర జ్ాలాஉక్షమాలాదిధరా రుధి్రసంసేితా|| 100 ||  

కాళరాతార యదిశకౌో యఘ వృతా సినగ్ౌ్ దనపిరయా | మహావీరదందరవరదా రాకతణయంబటసారూపిణీ || 101 ||  

మణిపూరాబ్నిలయా వదనత్రయసంయుతా |వజార ధి్కాయుధో్పేతా డామరాయదిభిరావృతా || 102 || 

రకోవరాణ  మాంసనిషాఠ  గుడాననపీరత్మానస్ా |సమసోభకోసుఖదా  లాకతనయంబటసారూపిణీ || 103 || 

స్ాాధి్షాఠ నాంబుజగతా చత్టరాకోరమనోహరా|శూలాదాయయుధసంపనాన పీత్వరాణ உత్రగరిాతా|| 104 ||  

మేదోనిషాఠ   మధుపీరతా బందినాయదిసమనిాతా |దధయనానసకోహృదయా  డాకతనీ(కాకతనీ)రూపధ్ారిణీ || 105 || 

మూలాధ్ారాంబుజారూఢ్ా పంచవకాో రஉసేి సంసేితా |అంకుశాదిపరహరణా వరదాదినిషేవితా || 106 || 

ముదౌు దనాసకోచితాో  స్ాకతనయంబటసారూపిణీ |ఆఙ్ఞీ చకాీబ్నిలయా శుకలవరాణ  షడాననా || 107 || 

మజా్ సంస్ాే  హంసవతముఖయశకతోసమనిాతా |హరిదార న ైనకరసికా హాకతనీరూపధ్ారిణీ || 108 || 



సహసరదళపదిస్ాే  సరావరవణ పశోభితా |సరాాయుధధరా శుకలసంసేితా సరాతకముఖీ || 109 || 

సరౌాదనపీరత్చితాో  యాకతనయంబటసారూపిణీ |స్ాాహా సాధ్ాஉమత్ర  రదిధ్ా శీుత్రాఃసిృత్రరనుతో్మా || 110 || 

పుణయక్రోిాః  పుణయలభ్టయ  పుణయశవీణక్రోనా |పులోమజారిచతా  బంధమోచనీ బంధురాలకా  || 111 ||   

విమరశరూపిణీ  విదాయ  వియదాదిజగత్్రసూాః | సరావాయధ్ిపరశమనీ సరామృత్టయనివారిణీ || 112 || 

అగీగణాయஉచింత్యరూపా  కలికలిషనాశినీ |కాతాయయనీ  కాలహంతర  కమలాక్షనిషేవితా || 113 || 

తాంబూలపూరిత్ముఖీ  దాడిమీకుసుమపరభ్ట|మృగ్ాక్షష మోహినీ ముఖాయ మృడానీ మిత్రరూపిణీ || 114 || 

నిత్యత్ృపాో   భకోనిధి్ర్  నియంతర  నిఖిలేశారీ |మ ైతార యదివాసనాలభ్టయ  మహాపరళయస్ాకి్షణీ || 115 || 

పరాశకతోాః  పరానిషాఠ   పరఙ్ఞీ నఘనరూపిణీ |మాధీ్ాపానాలస్ా మతాో  మాత్ృకావరణరూపిణీ || 116 || 

మహాక రలాసనిలయా  మృణాళమృదుదోరలతా |మహనీయా దయామూరోి:  మహాస్ామార జయశాలినీ || 117 || 

ఆత్ివిదాయ  మహావిదాయ శ్రీవిదాయ  కామసేవితా |శ్రీషత డశాక్షరీవిదాయ  త్రరకూట్ట కామకతట్ికా || 118 || 

కట్టక్షకతంకరీభూత్కమలాకతట్ిసేవితా |శిరాఃసేితా చందరనిభ్ట భ్టలసేేందరధనుాఃపరభ్ట || 119 || 

హృదయస్ాే  రవిపరఖాయ త్రరకతణాంత్రదీపికా |దాక్షాయణీ  ద ైత్యహంతర దక్షయఙీ్వినాశినీ || 120 || 

దరాందోళిత్దీరాా క్షష  దరహాస్త జ్ాలనుిఖీ|గురుమూరోిర్ గుణనిధి్ర్ గ్వమాతా  గుహజనిభూాః || 121 || 

దేవేశ్ర  దండనీత్రస్ాే  దహరాకాశరూపిణీ |పరత్రపనుిఖయరాకాంత్త్రథిమండలపూజితా || 122 || 

కళీత్రికా కళీనాథా కావాయలాపవినోదినీ |సచామరరమావాణీసవయదకి్షణసేవితా || 123 || 

ఆదిశకతో  రమేయాஉஉతాి  పరమా పావనాకృత్రాః |అనేకకతట్ిబరహాిండజననీ  దివయవిగీహా || 124 || 

క్లంకారీ  కదవలా గుహాయ  క రవలయపదదాయనీ |త్రరపురా త్రరజగదాందాయ   త్రరమూరోిర్ త్రరదశేశారీ || 125 ||  

త్రయక్షరీ  దివయగంధ్ాఢ్ాయ  సిందూరత్రలకాంచితా |ఉమా శ రలేందరత్నయా గ్ౌరీ గంధరాసేవితా || 126 || 

విశాగరాా  సారణగరాాஉవరదా వాగధ్ీశారీ |ధ్ాయనగమాయஉపరిచేఛదాయ  ఙ్ఞీ నదా ఙ్ఞీ నవిగీహా || 127 || 

సరావేదాంత్సంవేదాయ  సతాయనందసారూపిణీ |లోపాముదారஉరిచతా లీలాకుల పోబరహాిండమండలా || 128 || 

అదృశాయ  దృశయరహితా విఙ్ఞీ తర  వేదయవర్ితా |యోగి్నీ యోగదా యోగ్ాయ  యోగ్ానందా యుగంధరా || 129 || 

ఇచాఛశకతోఙ్ఞీ నశకతోకతీయాశకతోసారూపిణీ |సరాాధ్ారా సుపరత్రషాఠ  సదసదూర పధ్ారిణీ || 130 ||  

అషుమూరోి:  అజాజ ైతర  లోకయాతార విధ్ాయనీ | ఏకాకతనీ  భూమరూపా నిర ్ేాతా ద ైాత్వర్ితా || 131 ||  



అననదా వసుధ్ా వృదా్  బరహాిత ైికయసారూపిణీ |బృహత బటర హిణీ బటర హ్ి బరహాినందా బలిపిరయా || 132 || 

భ్టషారూపా బృహతేునా భ్టవాభ్టవవివర్ితా |సుఖారాధ్ాయ  శుభకరీ  శోభనాసులభ్టగత్రాః || 133 || 

రాజరాజదశారీ  రాజయదాయనీ రాజయవలలభ్ట |రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశిత్నిజాశిీతా  || 134 || 

రాజయలక్షషిాః  కతశనాథా చత్టరంగ బలేశారీ |స్ామార జయదాయనీ  సత్యసంధ్ా స్ాగరమేఖలా || 135 || 

దీకి్షతా ద ైత్యశమనీ  సరాలోకవశంకరీ |సరాారేదాతర  స్ావితర  సచిచదానందరూపిణీ || 136 || 

దేశకాలాஉపరిచిఛనాన సరాగ్ా సరామోహినీ |సరసాత శాసోరమయీ గుహాంబట గుహయరూపిణీ||137 || 

సరవాపాధి్వినిరుికాో  సదాశివపత్రవరతా | సంపరదాయేశారీ స్ాధ్ీా  గురుమండలరూపిణీ || 138 || 

కులోతోరాణ   భగ్ారాధ్ాయ  మాయా  మధుమత మహ్ |గణాంబట గుహయకారాధ్ాయ కతమలాంగీ్ గురుపిరయా || 139 || 

సాత్ంతార  సరాత్ంతేరశ్ర  దకి్షణామూరోి రూపిణీ |సనకాదిసమారాధ్ాయ శివఙ్ఞీ నపరదాయనీ || 140 ||   

 చిత్కళీஉஉనందకలికా  పేరమరూపా పిరయంకరీ |నామపారాయణ  పీరతా నందివిదాయ  నట్ేశారీ || 141 || 

మిథాయజగదధి్షాఠ నా ముకతోదా ముకతోరూపిణీ |లాసయపిరయా లయకరీ లజా్  రంభ్టదివందితా || 142 || 

భవదావసుధ్ావృషిు ాః పాపారణయదవానలా |దౌరాాగయత్ూలవాత్ూలా జరాధ్ాాంత్రవిపరభ్ట || 143 || 

భ్టగ్ాయబ్ిచందిరకా  భకోచితో్కదకతఘనాఘనా |రవగపరాత్దంభ్ోళి: మృత్టయదారుకుఠారికా || 144 || 

మహేశారీ మహాకాళీ మహాగ్ాీ స్ా మహాశనా |అపరాణ  చండికా చండముండాஉసురనిషూదినీ || 145 || 

క్షరాஉక్షరాత్రికా  సరాలోకదశ్ర  విశాధ్ారిణీ |త్రరవరుదాతర  సుభగ్ా త్రయంబకా త్రరగుణాత్రికా || 146 || 

సారాు పవరుదా శుదా్  జపాపుషపనిభ్టకృత్రాః |ఓజోవత దుయత్రధరా యఙీ్రూపా పిరయవరతా || 147 || 

దురారాధ్ాయ  దురాధరాష  పాట్లీకుసుమపిరయా | మహత  మేరునిలయా మందారకుసుమపిరయా || 148 || 

వీరారాధ్ాయ  విరాడూర పా విరజా విశాతకముఖీ |పరత్యగూీ పా  పరాకాశా పరా ణదా పరా ణరూపిణీ || 149 || 

మారాో ండభ్ ైరవారాధ్ాయ మంత్రరణీనయసోరాజయధూాః |త్రరపురదశ్ర  జయతేునా నిస ్ో ైగుణాయ  పరాపరా || 150 ||       

సత్యఙ్ఞీ నాஉనందరూపా స్ామరసయపరాయణా |కపరేినీ  కళీమాలా కామధు్  కామరూపిణీ || 151 || 

కళీనిధి్ాః  కావయకళీ రసఙ్ఞీ  రసశేవధి్ాః |పుషాు  పురాత్నా పూజాయ పుషకరా పుషకరదక్షణా || 152 || 

పరంజోయత్రాః  పరంధ్ామ  పరమాణుాః పరాత్పరా |పాశహస్ాో   పాశహంతర పరమంత్రవిభే్దినీ || 153 || 

మూరాో உమూరాో உనిత్యత్ృపాో  మునిమానసహంసికా |సత్యవరతా సత్యరూపా సరాాంత్రాయమినీ సత || 154 ||  



బరహాిణీ  బరహిజననీ బహురూపా బుధ్ారిచతా |పరసవితర  పరచండాஉஉఙ్ఞీ  పరత్రషాఠ  పరకట్టకృత్రాః || 155 || 

పరా ణేశారీ  పరా ణదాతర  పంచాశతపఠరూపిణీ |విశృంఖలా వివికోస్ాే  వీరమాతా వియత్ ర్సూాః || 156 ||  

ముకుందా ముకతోనిలయా మూలవిగీహరూపిణీ |భ్టవఙ్ఞీ  భవరవగఘ్న భవచకీపరవరోినీ || 157 || 

ఛందస్ాురా శాసోరస్ారా మంత్రస్ారా త్లోదరీ |ఉదారక్రోి రుదాే మవ ైభవా వరణరూపిణీ || 158 || 

జనిమృత్టయజరాత్పోజనవిశాీంత్రదాయనీ |సరవాపనిషదుదుా షాు  శాంత్యతత్కళీత్రికా || 159 ||  

గంభీరా గగనాంత్ాఃస్ాే  గరిాతా గ్ానలోలుపా |కలపనారహితా కాషాఠ உకాంతా కాంతార్విగీహా || 160 || 

కారయకారణనిరుికాో  కామకదళిత్రంగి్తా |కనత్కనకతాట్ంకా లీలావిగీహధ్ారిణీ || 161 || 

అజా క్షయవినిరుికాో  ముగ్ా్  కి్షపరపరస్ాదినీ |అంత్రుిఖసమారాధ్ాయ  బహిరుిఖసుదురలభ్ట || 162 || 

త్రయీ త్రరవరునిలయా త్రరస్ాే  త్రరపురమాలినీ |నిరామయా నిరాలంబట స్ాాతాిరామా సుధ్ాసుర త్రాః || 163 || 

సంస్ారపంకనిరిగనసముద్రణపండితా |యఙీ్పిరయా యఙీ్కరోీర  యజమానసారూపిణీ || 164 || 

ధరాిధ్ారా ధనాధయక్షా ధనధ్ానయవివర్ినీ |విపరపిరయా విపరరూపా విశాభరమణకారిణీ || 165 || 

విశాగ్ాీ స్ా విదుర మాభ్ట వ ైషణవీ విషటణ రూపిణీ |అయోనిరవయనినిలయా కూట్స్ాే  కులరూపిణీ || 166 || 

వీరగ్వషీఠ పిరయా వీరా న ైషకరాియ  నాదరూపిణీ |విఙ్ఞీ నకలనా కలాయ విదగ్ా్  బ ైందవాసనా || 167 || 

త్తాో ాధి్కా త్తో్ామయీ త్తో్ామరేసారూపిణీ |స్ామగ్ానపిరయా స్ౌమాయ  సదాశివకుట్ ంబినీ || 168 || 

సవాయపసవయమారుస్ాే  సరాాపదిానివారిణీ | సాస్ాే   సాభ్టవమధురా ధీ్రా ధీ్రసమరిచతా || 169 ||  

చ ైత్నాయరాయసమారాధ్ాయ చ ైత్నయకుసుమపిరయా |సదోదితా  సదాత్టషాు  త్రుణాదిత్యపాట్లా || 170 || 

దకి్షణాదకి్షణాஉஉరాధ్ాయ  దరసేిరముఖాంబుజా |కౌళినీకదవలాஉనరాయక రవలయపదదాయనీ || 171 || 

స్తో త్రపిరయా సుో త్రమత శీుత్రసంసుో త్వ ైభవా |మనసిానీ  మానవత  మహేశ్ర  మంగళీకృత్రాః || 172 || 

విశామాతా జగదా్ తర  విశాలాక్షష  విరాగి్ణీ|పరగలాా  పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ || 173 || 

వోయమకదశ్ర  విమానస్ాే  వజిరణీ వామకదశారీ |పంచయఙీ్పిరయా పంచపేరత్మంచాధి్శాయనీ || 174 || 

పంచమీ  పంచభూతేశ్ర  పంచసంఖోయపచారిణీ |శాశాత  శాశాత ైశారాయ  శరిదా శంభుమోహినీ || 175 || 

ధరా ధరసుతా ధనాయ ధరిిణీ ధరివర్ినీ |లోకాతతా గుణాతతా సరాాతతా శమాత్రికా || 176 || 

బంధూకకుసుమపరఖాయ బటలా లీలావినోదినీ |సుమంగళీ సుఖకరీ  సువేషాఢ్ాయ  సువాసినీ || 177 || 



సువాసినయరచనపీరతాஉஉశోభనా శుద్మానస్ా |బిందుత్రపణసంత్టషాు  పూరాజా త్రరపురాంబికా || 178 || 

దశముదార సమారాధ్ాయ త్రరపురాశ్రీవశంకరీ |ఙ్ఞీ నముదార  ఙ్ఞీ నగమాయ  ఙ్ఞీ నఙ్ఞీయసారూపిణీ || 179 || 

యోనిముదార  త్రరఖండేశ్ర త్రరగుణాంబట త్రరకతణగ్ా |అనఘాஉదుాత్చారితార  వాంఛితారేపరదాయనీ || 180 || 

అభ్టయస్ాత్రశయఙ్ఞీ తా షడధ్ాాతత్రూపిణీ |అవాయజకరుణామూరోి: అఙ్ఞీ నధ్ాాంత్దీపికా || 181 || 

ఆబటలగ్వపవిదితా సరాానులల ంఘయశాసనా |శ్రీచకీరాజనిలయా శ్రీమతో్రరపుర  సుందరీ || 182 || 

శ్రీశివా శివశక ్ోయకయరూపిణీ లలితాంబికా |ఏవం శ్రీలలితా దేవాయనామానం స్ాహసరకం జగుాః || 183 || 
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