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శీ్ర లలితా సహసర  నామ సో్తత్ర ం 

|| నాాసః || 

అసా శీ్రలలితాదివ్ాసహసర నామసో్తత్ర మహామంత్ర సా | వ్శినాాదివాగే్దవ్తా ఋషయః | 

అనుష్టు ప్ ఛందః | శీ్రలలితాపరమేశ్వరీ దేవ్తా | శీ్రమద్వవగ్భవ్కూటేతి బీజమ్ | 

మధ్ాకూటేతి శ్క్త ః | శ్క్త కూటేతి కీలకమ్ | మూలపర కృతిరితి ధ్యానమ్ | 

మూలమంత్రర ణంగ్నాాసం కరనాాసం చ కుర్యాత్ | మమ 

శీ్రలలితామహాతిర పురసందరీపర సాదసిద్ారే్థ జపే వినియోగ్ః | 

|| ధ్యానమ్ || 

సిందూర్యరుణవిగీ్హాం తిర నయనాం మాణికామౌళిసురత్ 

తార్యనాయకశేఖర్యం సిిత్ముఖీమాపీన వ్కో్షరుహామ్ | 

పాణిభ్యామలిపూరణ రత్నచషకం రక్షత త్పలం బిభ్ర తం 

సౌమాాం రత్నఘటసేరకత చరణం ధ్యాయేత్పర్యమంబికామ్ || 

అరుణం కరుణత్రంగితాకోీం ధ్ృత్పాశంకుశ్పుషపబాణచాపామ్ | 

అణిమాదిభిర్యవ్ృతాం మయూఖైరహమిత్రావ్ విభ్యవ్యే భ్వానీమ్ || 

ధ్యాయేత్పద్విసనసేాం వికసిత్వ్దనాం పదిపతార యతాకోీం 

హేమాభ్యం పీత్వ్సోారం కరకలిత్లసద్ేమపద్విం వ్ర్యంగీమ్ | 

సర్యవలంకారయుకాత ం సత్త్మభ్యద్వం భ్కత నమార ం భ్వానీం 

శీ్రవిద్వాం శంత్మూరిత ం సకలసరనుతాం సరవసంపత్పరద్వతర మ్ || 



సకుంకుమవిలేపనామళికచంబికసో్తరికాం 

సమందహసిత్రక్షణం సశ్రచాపపాశంకుశమ్ | 

అశేషజనమోహినీం అరుణమాలాభూషంబర్యం 

జపాకుసమభ్యసర్యం జపవిధౌ సిర్థదంబికామ్ || 

లమితాాది పంచపూజం కుర్యాత్ | 

లం – పృథ్వవత్తోావతిికాయై శీ్రలలితాదేవై్ా గ్ంధ్ం పరికలపయామి | 

హం – ఆకాశ్త్తోావతిికాయై శీ్రలలితాదేవై్ా పుషపం పరికలపయామి | 

యం – వాయుత్తోావతిికాయై శీ్ర లలితాదేవై్ా ధూపం పరికలపయామి | 

రం – వ్హినత్తోావతిికాయై శీ్ర లలితాదేవై్ా దీపం పరికలపయామి | 

వ్ం – అమృత్త్తోావతిికాయై శీ్ర లలితాదేవై్ా అమృత్నైవేదాం పరికలపయామి | 

సో్తత్ర మ్- 

ఓం శీ్రమాతా శీ్రమహార్యజీ్ఞ శీ్రమతిసంహాసనేశ్వరీ | 

చిదగినకుండసంభూతా దేవ్కారాసముదాతా || ౧ || 

ఉదాద్వభనుసహసార భ్య చతుర్యాహుసమనివతా | 

ర్యగ్సవరూపపాశఢ్యా కీ్షధ్యకార్యంకుశోజ్వలా || ౨ || 

మనోరూపేకోుక్షదండా పంచత్నాిత్ర సాయకా | 

నిజరుణపర భ్యపూరమజ్దారహాిండమండలా || ౩ || 

చంపకాశోకపునానగ్సౌగ్ంధికలసత్కచా | 

కురువిందమణిశీేణీకనత్కకటీరమండితా || ౪ || 



అషు మీచందర విభ్యర జదళికసేలశోభితా | 

ముఖచందర కళంకాభ్మృగ్నాభివిశేషకా || ౫ || 

వ్దనసిరమాంగ్ళాగ్ృహత్కరణచిలిికా | 

వ్కత రలకోీిపరీవాహచలనీినాభ్లోచనా || ౬ || 

నవ్చంపకపుషపభ్నాసాదండవిర్యజితా | 

తార్యకాంతితిరసాకరినాసాభ్రణభ్యసర్య || ౭ || 

కదంబమంజరీకిపోకరణ పూరమనోహర్య | 

తాటంకయుగ్ళీభూత్త్పనోడుపమండలా || ౮ || 

పదిర్యగ్శిలాదరశపరిభ్యవికపోలభూః | 

నవ్విద్రర మబింబశీ్రనాకాకరిరదనచఛద్వ || ౯ || 

శుద్విద్వాంకుర్యకారదివజపంక్త దవయోజ్వలా | 

కరూపరవీటికామోదసమాకరోదేిగ్ంత్ర్య || ౧౦ || 

నిజసలిాపమాధురావినిరభరిత సత్కచఛపీ | 

మందసిిత్పర భ్యపూరమజ్తాకమేశ్మానసా || ౧౧ || 

అనాకలిత్సాదృశ్ాచబుకశీ్రవిర్యజితా | 

కామేశ్బద్మాంగ్ళాస్తత్ర శోభిత్కంధ్ర్య || ౧౨ || 

కనకాంగ్దకేయూరకమనీయభుజనివతా | 

రత్నగై్రవేయచింతాకలోలముకాత ఫలానివతా || ౧౩ || 



కామేశ్వరపేర మరత్నమణిపర తిపణసోనీ | 

నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచదవయీ || ౧౪ || 

లక్షారోమలతాధ్యరతాసమునేనయమధ్ామా | 

సోనభ్యరదళనిధ్ాపటు బంధ్వ్ళిత్ర యా || ౧౫ || 

అరుణరుణకౌసంభ్వ్సోరభ్యసవత్కటీత్టీ | 

రత్నక్ంక్ణికారమారశ్నాద్వమభూషితా || ౧౬ || 

కామేశ్జీత్సౌభ్యగ్ామారేవోరుదవయానివతా | 

మాణికాముకుటాకారజనుదవయవిర్యజితా || ౧౭ || 

ఇందర గోపపరికో్పోసిరతూణభ్జంఘికా | 

గూఢగులాు కూరిపృషఠ జయిష్టణ పర పద్వనివతా || ౧౮ || 

నఖదీధితిసంఛనననమజ్నత్మోగుణ | 

పదదవయపర భ్యజలపర్యకృత్సరోరుహా || ౧౯ || 

సింజనమణిమంజ్ఞరమండిత్శీ్రపద్వంబుజ | 

మర్యళీమందగ్మనా మహాలావ్ణాశేవ్ధిః || ౨౦ || 

సర్యవరుణఽనవ్ద్వాంగీ సర్యవభ్రణభూషితా | 

శివ్కామేశ్వర్యంకసేా శివా సావధీనవ్లిభ్య || ౨౧ || 

సమేరుమధ్ాశ్ృంగ్సేా శీ్రమననగ్రనాయికా | 

చింతామణిగ్ృహాంత్సేా పంచబర హాిసనసేితా || ౨౨ || 



మహాపద్విటవీసంసేా కదంబవ్నవాసినీ | 

సధ్యసాగ్రమధ్ాసేా కామాకోీ కామద్వయినీ || ౨౩ || 

దేవ్రోిగ్ణసంఘాత్సో్తయమానాత్ివై్భ్వా | 

భ్ండాసరవ్ధోద్రాకత శ్క్త సేనాసమనివతా || ౨౪ || 

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్ర జసేవితా | 

అశవరూఢ్యధిషిఠ తాశ్వక్షటిక్షటిభిర్యవ్ృతా || ౨౫ || 

చకీర్యజరథారూఢసర్యవయుధ్పరిషకృతా | 

గ్దయచకీరథారూఢమంతిర ణీపరిసేవితా || ౨౬ || 

క్రిచకీరథారూఢదండనాథాపురసకృతా | 

జవలామాలినికాకో్పోవ్హినపార కారమధ్ాగా || ౨౭ || 

భ్ండసైనావ్ధోద్రాకత శ్క్త వికీమహరోితా | 

నితాాపర్యకీమాటోపనిరీక్షణసముతుసకా || ౨౮ || 

భ్ండపుత్ర వ్ధోద్రాకత బాలావికీమనందితా | 

మంతిర ణాంబావిరచిత్విషంగ్వ్ధ్త్కషితా || ౨౯ || 

విశుకీపార ణహరణవార్యహీవీరానందితా | 

కామేశ్వరముఖాలోకకలిపత్శీ్రగ్ణేశ్వర్య || ౩౦ || 

మహాగ్ణేశ్నిరిభననవిఘనయంత్ర పర హరోితా | 

భ్ండాసర్థందర నిరుికత శ్సోరపర త్ాసోరవ్రోిణీ || ౩౧ || 



కర్యంగుళినఖోత్పనననార్యయణదశకృతిః | 

మహాపాశుపతాసోారగిననిరేగ్ాసరసైనికా || ౩౨ || 

కామేశ్వర్యసోరనిరేగ్్సభ్ండాసరశూనాకా | 

బర హ్మిపేందర మహేంద్వర దిదేవ్సంసోత్వై్భ్వా || ౩౩ || 

హరనేతార గినసందగ్్కామసంజ్ఞవ్నౌషధిః | 

శీ్రమద్వవగ్భవ్కూటైకసవరూపముఖపంకజ || ౩౪ || 

కంఠాధ్ఃకటిపరాంత్మధ్ాకూటసవరూపిణీ | 

శ్క్త కూటైకతాపననకటాధోభ్యగ్ధ్యరిణీ || ౩౫ || 

మూలమంతార తిికా మూలకూటత్ర యకళేబర్య | 

కులామృతైకరసికా కులసంకేత్పాలినీ || ౩౬ || 

కులాంగ్నా కులాంత్సేా కౌళినీ కులయోగినీ | 

అకులా సమయాంత్సేా సమయాచారత్త్పర్య || ౩౭ || 

మూలాధ్యరైకనిలయా బర హిగీ్ంథివిభేదినీ | 

మణిపూర్యంత్రుదితా విష్టణ గీ్ంథివిభేదినీ || ౩౮ || 

ఆజీచకీాంత్ర్యళసేా రుదర గీ్ంథివిభేదినీ | 

సహసార ర్యంబుజరూఢ్య సధ్యసార్యభివ్రోిణీ || ౩౯ || 

త్టిలితాసమరుచి-షోటచకీ్షపరిసంసేితా | 

మహాశ్క్త ః కుండలినీ బిసత్ంతుత్నీయసీ || ౪౦ || 



భ్వానీ భ్యవ్నాగ్మాా భ్వారణాకుఠారికా | 

భ్దర పిర యా భ్దర మూరిత -రభకత సౌభ్యగ్ాద్వయినీ || ౪౧ || 

భ్కత పిర యా భ్క్త గ్మాా భ్క్త వ్శా భ్యాపహా | 

శంభ్వీ శరద్వర్యధ్యా శ్ర్యవణీ శ్రిద్వయినీ || ౪౨ || 

శంకరీ శీ్రకరీ సాధీవ శ్రచచందర నిభ్యననా | 

శత్కదరీ శంతిమత నిర్యధ్యర్య నిరంజనా || ౪౩ || 

నిరి్థపా నిరిలా నితాా నిర్యకార్య నిర్యకులా | 

నిరుు ణ నిషకలా శంతా నిషకమా నిరుపపివా || ౪౪ || 

నిత్ాముకాత  నిరివకార్య నిషపరపంచా నిర్యశీ్యా | 

నిత్ాశుద్్వ నిత్ాబుద్్వ నిరవ్ద్వా నిరంత్ర్య || ౪౫ || 

నిషకరణ నిషకళంకా నిరుపాధి-రినరీశ్వర్య | 

నీర్యగా ర్యగ్మథనీ నిరిద్వ మదనాశినీ || ౪౬ || 

నిశిచంతా నిరహంకార్య నిరోిహా మోహనాశినీ | 

నిరిమా మమతాహంతర  నిషపపా పాపనాశినీ || ౪౭ || 

నిష్క్కరధ్య కీ్షధ్శ్మనీ నిరిోభ్య లోభ్నాశినీ | 

నిససంశ్యా సంశ్యఘ్నన నిరభవా భ్వ్నాశినీ || ౪౮ || 

నిరివకలాప నిర్యబాధ్య నిర్థభద్వ భేదనాశినీ | 

నిర్యనశ మృతుామథనీ నిషికరయా నిషపరిగీ్హా || ౪౯ || 



నిసోలా నీలచికుర్య నిరపాయా నిరత్ాయా | 

ద్రరిభ్య ద్రరు మా ద్రర్యు  ద్రఃఖహంతర  సఖపర ద్వ || ౫౦ || 

ద్రషు దూర్య ద్రర్యచారశ్మనీ దోషవ్ర్ితా | 

సరవజీ సాందర కరుణ సమానాధికవ్ర్ితా || ౫౧ || 

సరవశ్క్త మయీ సరవమంగ్ళా సదు తిపర ద్వ | 

సర్థవశ్వరీ సరవమయీ సరవమంత్ర సవరూపిణీ || ౫౨ || 

సరవయంతార తిికా సరవత్ంత్ర రూపా మనోనినీ | 

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలకోీి-రిృడపిర యా || ౫౩ || 

మహారూపా మహాపూజా మహాపాత్కనాశినీ | 

మహామాయా మహాసతోావ మహాశ్క్త -రిహారతిః || ౫౪ || 

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా | 

మహాబుద్ి-రిహాసిద్ి-రిహాయోగీశ్వర్థశ్వరీ || ౫౫ || 

మహాత్ంతార  మహామంతార  మహాయంతార  మహాసనా | 

మహాయాగ్కీమార్యధ్యా మహాభైరవ్పూజితా || ౫౬ || 

మహేశ్వరమహాకలపమహాతాండవ్సాకో్ణీ | 

మహాకామేశ్మహిషీ మహాతిర పురసందరీ || ౫౭ || 

చతుఃషష్టు ాపచార్యఢ్యా చతుఃషషిు కలామయీ | 

మహాచతుఃషషిు క్షటియోగినీగ్ణసేవితా || ౫౮ || 



మనువిద్వా చందర విద్వా చందర మండలమధ్ాగా | 

చారురూపా చారుహాసా చారుచందర కళాధ్ర్య || ౫౯ || 

చర్యచరజగ్నానథా చకీర్యజనికేత్నా | 

పారవత పదినయనా పదిర్యగ్సమపర భ్య || ౬౦ || 

పంచపేర తాసనాసీనా పంచబర హిసవరూపిణీ | 

చినియీ పరమానంద్వ విజీనఘనరూపిణీ || ౬౧ || 

ధ్యానధ్యాత్ృధ్యాయరూపా ధ్ర్యిధ్రివివ్ర్ితా | 

విశ్వరూపా జగ్రిణీ సవపంత తైజసాతిికా || ౬౨ || 

సపోా పార జీతిికా తుర్యా సర్యవవ్సేావివ్ర్ితా | 

సృషిు కరీత ర బర హిరూపా గోపోీర గోవిందరూపిణీ || ౬౩ || 

సంహారిణీ రుదర రూపా తిరోధ్యనకరీశ్వరీ | 

సద్వశివాఽనుగీ్హద్వ పంచకృత్ాపర్యయణ || ౬౪ || 

భ్యనుమండలమధ్ాసేా భైరవీ భ్గ్మాలినీ | 

పద్విసనా భ్గ్వ్త పదినాభ్సహ్మదరీ || ౬౫ || 

ఉనేిషనిమిష్క్త్పననవిపననభువ్నావ్ళిః | 

సహసర శ్రరోవ్దనా సహసార కోీ సహసర పాత్ || ౬౬ || 

ఆబర హికీటజననీ వ్ర్యణ శీ్మవిధ్యయినీ | 

నిజజీరూపనిగ్మా పుణాపుణాఫలపర ద్వ || ౬౭ || 



శీుతిసీమంత్సిందూరీకృత్పాద్వబ్ధూళికా | 

సకలాగ్మసందోహశుక్త సంపుటమౌక్త కా || ౬౮ || 

పురుషరేపర ద్వ పూర్యణ  భోగినీ భువ్నేశ్వరీ | 

అంబికాఽనాదినిధ్నా హరిబర హేిందర సేవితా || ౬౯ || 

నార్యయణీ నాదరూపా నామరూపవివ్ర్ితా | 

హీర ంకారీ హీర మత హృద్వా హేయోపాదేయవ్ర్ితా || ౭౦ || 

ర్యజర్యజరిచతా ర్యజీ్ఞ రమాా ర్యజ్ఞవ్లోచనా | 

రంజనీ రమణీ రసాా రణతికంక్ణిమేఖలా || ౭౧ || 

రమా ర్యకేంద్రవ్దనా రతిరూపా రతిపిర యా | 

రకోాకరీ ర్యక్షసఘ్నన ర్యమా రమణలంపటా || ౭౨ || 

కామాా కామకలారూపా కదంబకుసమపిర యా | 

కళాాణీ జగ్తకంద్వ కరుణరససాగ్ర్య || ౭౩ || 

కళావ్త కళాలాపా కాంతా కాదంబరీపిర యా | 

వ్రద్వ వామనయనా వారుణీమదవిహవలా || ౭౪ || 

విశవధికా వేదవేద్వా వింధ్యాచలనివాసినీ | 

విధ్యతర  వేదజననీ విష్టణ మాయా విలాసినీ || ౭౫ || 

కోేత్ర సవరూపా కోేత్రర శ్ర కోేత్ర కోేత్ర జీపాలినీ | 

క్షయవ్ృద్ివినిరుికాత  కోేత్ర పాలసమరిచతా || ౭౬ || 



విజయా విమలా వ్ంద్వా వ్ంద్వరుజనవ్త్సలా | 

వాగావదినీ వామకేశ్ర వ్హినమండలవాసినీ || ౭౭ || 

భ్క్త మత్కలపలతికా పశుపాశ్విమోచినీ | 

సంహృతాశేషపాషండా సద్వచారపర వ్రిత కా || ౭౮ || 

తాపత్ర యాగినసంత్పోసమాహిాదనచందిర కా | 

త్రుణీ తాపసార్యధ్యా త్నుమధ్యా త్మోఽపహా || ౭౯ || 

చితిసోత్పదలకోాారే్య చిదేకరసరూపిణీ | 

సావతాినందలవీభూత్బర హాిద్వానందసంత్తిః || ౮౦ || 

పర్య పర త్ాక్చతరూపా పశ్ాంత పరదేవ్తా | 

మధ్ామా వై్ఖరీరూపా భ్కతమానసహంసికా || ౮౧ || 

కామేశ్వరపార ణనాడీ కృత్జీ కామపూజితా | 

శ్ృంగారరససంపూర్యణ  జయా జలంధ్రసేితా || ౮౨ || 

ఓడాాణపీఠనిలయా బింద్రమండలవాసినీ | 

రహ్మయాగ్కీమార్యధ్యా రహసోరపణత్రిపతా || ౮౩ || 

సదాఃపర సాదినీ విశ్వసాకో్ణీ సాకో్వ్ర్ితా | 

షడంగ్దేవ్తాయుకాత  షడుు ణాపరిపూరితా || ౮౪ || 

నిత్ాకి్నాన నిరుపమా నిర్యవణసఖద్వయినీ | 

నితాాష్క్డశికారూపా శీ్రకంఠార్శ్రీరిణీ || ౮౫ || 



పర భ్యవ్త పర భ్యరూపా పర సిద్్వ పరమేశ్వరీ | 

మూలపర కృతి-రవ్ాకాత  వ్ాకాత వ్ాకత సవరూపిణీ || ౮౬ || 

వాాపినీ వివిధ్యకార్య విద్వాఽవిద్వాసవరూపిణీ | 

మహాకామేశ్నయనకుముద్వహిాదకౌముదీ || ౮౭ || 

భ్కత హారేత్మోభేదభ్యనుమద్వభనుసంత్తిః | 

శివ్దూత శివార్యధ్యా శివ్మూరిత -శిశవ్ంకరీ || ౮౮ || 

శివ్పిర యా శివ్పర్య శిష్టు షు  శిషు పూజితా | 

అపర మేయా సవపర కాశ మనోవాచామగోచర్య || ౮౯ || 

చిచఛక్త -శేచత్నారూపా జడశ్క్త -ర్డాతిికా | 

గాయతర  వాాహృతి-ససంధ్యా దివజబృందనిష్టవితా || ౯౦ || 

త్తోావసనా త్తో్వమయీ పంచక్షశంత్రసేితా | 

నిసీసమమహిమా నిత్ాయౌవ్నా మదశలినీ || ౯౧ || 

మదఘూరిణ త్రకాత కోీ మదపాటలగ్ండభూః | 

చందనదర వ్దిగ్ాంగీ చాంపేయకుసమపిర యా || ౯౨ || 

కుశ్లా క్షమలాకార్య కురుకుళిా కుళేశ్వరీ | 

కుళకుండాలయా కౌళమారు త్త్పరసేవితా || ౯౩ || 

కుమారగ్ణనాథాంబా తుషిు ః పుషిు -రితి-ర్ృతిః | 

శంతిః సవసోిమత కాంతి-రనందినీ విఘననాశినీ || ౯౪ || 



త్రజోవ్త తిర నయనా లోలాకోీకామరూపిణీ | 

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ || ౯౫ || 

సముఖీ నళినీ సభూర ః శోభ్నా సరనాయికా | 

కాలకంఠీ కాంతిమత కో్షభిణీ స్తక్షిరూపిణీ || ౯౬ || 

వ్జ్రర శ్వరీ వామదేవీ వ్యోఽవ్సేావివ్ర్ితా | 

సిద్ేశ్వరీ సిద్విద్వా సిద్మాతా యశ్సివనీ || ౯౭ || 

విశుద్ిచకీనిలయాఽఽరకత వ్ర్యణ  తిర లోచనా | 

ఖటావంగాదిపర హరణ వ్దనైకసమనివతా || ౯౮ || 

పాయసాననపిర యా త్వకాసే పశులోకభ్యంకరీ | 

అమృతాదిమహాశ్క్త సంవ్ృతా ఢ్యక్నీశ్వరీ || ౯౯ || 

అనాహతాబ్నిలయా శామాభ్య వ్దనదవయా | 

దంష్క్ు రజ్వలాఽక్షమాలాదిధ్ర్య రుధిరసంసేితా || ౧౦౦ || 

కాళర్యతార ాదిశ్కౌత ాఘవ్ృతా సినగ్్ధదనపిర యా | 

మహావీర్థందర వ్రద్వ ర్యక్నాంబాసవరూపిణీ || ౧౦౧ || 

మణిపూర్యబ్నిలయా వ్దనత్ర యసంయుతా | 

వ్జర దికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిర్యవ్ృతా || ౧౦౨ || 

రకత వ్ర్యణ  మాంసనిషఠ  గుడాననపీర త్మానసా | 

సమసోభ్కత సఖద్వ లాక్నాంబాసవరూపిణీ || ౧౦౩ || 



సావధిషఠ నాంబుజగ్తా చతురవకత రమనోహర్య | 

శూలాద్వాయుధ్సంపనాన పీత్వ్ర్యణ ఽతిగ్రివతా || ౧౦౪ || 

మేదోనిషఠ  మధుపీర తా బందినాాదిసమనివతా | 

దధ్ానానసకత హృదయా కాక్నీరూపధ్యరిణీ || ౧౦౫ || 

మూలాధ్యర్యంబుజరూఢ్య పంచవ్కాత రఽసేిసంసేితా | 

అంకుశదిపర హరణ వ్రద్వదినిష్టవితా || ౧౦౬ || 

ముద్గు దనాసకత చితోా సాక్నాంబాసవరూపిణీ | 

ఆజీచకీాబ్నిలయా శుకివ్ర్యణ  షడాననా || ౧౦౭ || 

మజ్సంసేా హంసవ్తముఖాశ్క్త సమనివతా | 

హరిద్వర నైనకరసికా హాక్నీరూపధ్యరిణీ || ౧౦౮ || 

సహసర దళపదిసేా సరవవ్రోణ పశోభితా | 

సర్యవయుధ్ధ్ర్య శుకిసంసేితా సరవత్కముఖీ || ౧౦౯ || 

సర్వవదనపీర త్చితోా యాక్నాంబాసవరూపిణీ | 

సావహా సవధ్యఽమతి-ర్థిధ్య శీుతిః సిృతి-రనుతో్మా || ౧౧౦ || 

పుణాకీరిత ః పుణాలభ్యా పుణాశీ్వ్ణకీరత నా | 

పులోమజరిచతా బంధ్మోచనీ బంధుర్యలకా || ౧౧౧ || 

విమరశరూపిణీ విద్వా వియద్వదిజగ్త్పరస్తః | 

సరవవాాధిపర శ్మనీ సరవమృతుానివారిణీ || ౧౧౨ || 



అగీ్గ్ణాఽచింత్ారూపా కలికలిషనాశినీ | 

కాతాాయనీ కాలహంతర  కమలాక్షనిష్టవితా || ౧౧౩ || 

తాంబూలపూరిత్ముఖీ ద్వడిమీకుసమపర భ్య | 

మృగాకోీ మోహినీ ముఖాా మృడానీ మిత్ర రూపిణీ || ౧౧౪ || 

నిత్ాత్ృపోా భ్కత నిధి-రినయంతర  నిఖిలేశ్వరీ | 

మైతార ాదివాసనాలభ్యా మహాపర ళయసాకో్ణీ || ౧౧౫ || 

పర్యశ్క్త ః పర్యనిషఠ  పర జీనఘనరూపిణీ | 

మాధీవపానాలసా మతోా మాత్ృకావ్రణ రూపిణీ || ౧౧౬ || 

మహాకైలాసనిలయా మృణలమృద్రదోరితా | 

మహనీయా దయామూరిత -రిహాసామార జాశలినీ || ౧౧౭ || 

ఆత్ివిద్వా మహావిద్వా శీ్రవిద్వా కామసేవితా | 

శీ్రష్క్డశక్షరీవిద్వా తిర కూటా కామక్షటికా || ౧౧౮ || 

కటాక్షక్ంకరీభూత్కమలాక్షటిసేవితా | 

శిరసిసేతా చందర నిభ్య ఫాలసేే-ంందర ధ్నుఃపర భ్య || ౧౧౯ || 

హృదయసేా రవిపర ఖాా తిర క్షణంత్రదీపికా | 

ద్వకోాయణీ దైత్ాహంతర  దక్షయజీవినాశినీ || ౧౨౦ || 

దర్యందోళిత్దీరా్యకోీ దరహాస్తజ్వలనుిఖీ | 

గురుమూరిత -రుు ణనిధి-రోు మాతా గుహజనిభూః || ౧౨౧ || 



దేవేశ్ర దండనీతిసేా దహర్యకాశ్రూపిణీ | 

పర తిపనుిఖార్యకాంత్తిథిమండలపూజితా || ౧౨౨ || 

కళాతిికా కళానాథా కావాాలాపవినోదినీ | 

సచామరరమావాణీసవ్ాదకో్ణసేవితా || ౧౨౩ || 

ఆదిశ్క్త -రమేయాఽఽతాి పరమా పావ్నాకృతిః | 

అనేకక్షటిబర హాిండజననీ దివ్ావిగీ్హా || ౧౨౪ || 

కిీంకారీ కేవ్లా గుహాా కైవ్లాపదద్వయినీ | 

తిర పుర్య తిర జగ్దవంద్వా తిర మూరిత -సోిరదశేశ్వరీ || ౧౨౫ || 

త్ర ాక్షరీ దివ్ాగ్ంధ్యఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా | 

ఉమా శైలేందర త్నయా గ్ధరీ గ్ంధ్రవసేవితా || ౧౨౬ || 

విశ్వగ్ర్యభ సవరణ గ్ర్యభ వ్రద్వ వాగ్ధీశ్వరీ | 

ధ్యానగ్మాాఽపరిచ్ఛఛద్వా జీనద్వ జీనవిగీ్హా || ౧౨౭ || 

సరవవేద్వంత్సంవేద్వా సతాానందసవరూపిణీ | 

లోపాముద్వర రిచతా లీలాకిపోబర హాిండమండలా || ౧౨౮ || 

అదృశా దృశ్ారహితా విజీతర  వేదావ్ర్ితా | 

యోగినీ యోగ్ద్వ యోగాా యోగానంద్వ యుగ్ంధ్ర్య || ౧౨౯ || 

ఇచాఛశ్క్త జీనశ్క్త కీ్యాశ్క్త సవరూపిణీ | 

సర్యవధ్యర్య సపర తిషఠ  సదసదూర పధ్యరిణీ || ౧౩౦ || 



అషు మూరిత -రజజైతర  లోకయాతార విధ్యయినీ | 

ఏకాక్నీ భూమరూపా నిరవ వతా దైవత్వ్ర్ితా || ౧౩౧ || 

అననద్వ వ్సద్వ వ్ృద్్వ బర హాితైికాసవరూపిణీ | 

బృహత బార హిణీ బార హీి బర హాినంద్వ బలిపిర యా || ౧౩౨ || 

భ్యషరూపా బృహత్రసనా భ్యవాభ్యవ్వివ్ర్ితా | 

సఖార్యధ్యా శుభ్కరీ శోభ్నాసలభ్యగ్తిః || ౧౩౩ || 

ర్యజర్యజ్రశ్వరీ ర్యజాద్వయినీ ర్యజావ్లిభ్య | 

ర్యజత్కృపా ర్యజపీఠనివేశిత్నిజశీితా || ౧౩౪ || 

ర్యజాలకోీిః క్షశ్నాథా చతురంగ్బలేశ్వరీ | 

సామార జాద్వయినీ సత్ాసంధ్య సాగ్రమేఖలా || ౧౩౫ || 

దీకో్తా దైత్ాశ్మనీ సరవలోకవ్శ్ంకరీ | 

సర్యవరేద్వతర  సావితర  సచిచద్వనందరూపిణీ || ౧౩౬ || 

దేశ్కాలాపరిచిఛనాన సరవగా సరవమోహినీ | 

సరసవత శసోరమయీ గుహాంబా గుహారూపిణీ || ౧౩౭ || 

సరోవపాధివినిరుికాత  సద్వశివ్పతివ్ర తా | 

సంపర ద్వయేశ్వరీ సాధీవ గురుమండలరూపిణీ || ౧౩౮ || 

కులోతోర్యణ  భ్గార్యధ్యా మాయా మధుమత మహీ | 

గ్ణంబా గుహాకార్యధ్యా క్షమలాంగీ గురుపిర యా || ౧౩౯ || 



సవత్ంతార  సరవత్ంత్రర శ్ర దకో్ణమూరిత రూపిణీ | 

సనకాదిసమార్యధ్యా శివ్జీనపర ద్వయినీ || ౧౪౦ || 

చిత్కళాఽఽనందకలికా పేర మరూపా పిర యంకరీ | 

నామపార్యయణపీర తా నందివిద్వా నటేశ్వరీ || ౧౪౧ || 

మిథాాజగ్దధిషఠ నా ముక్తద్వ ముక్తరూపిణీ | 

లాసాపిర యా లయకరీ లజ్ రంభ్యదివ్ందితా || ౧౪౨ || 

భ్వ్ద్వవ్సధ్యవ్ృషిు ః పాపారణాదవానలా | 

ద్గర్యభగ్ాతూలవాతూలా జర్యధ్యవంత్రవిపర భ్య || ౧౪౩ || 

భ్యగాాబ్ిచందిర కా భ్కత చితో్కేక్ఘనాఘనా | 

రోగ్పరవత్దంభోళి-రిృతుాద్వరుకుఠారికా || ౧౪౪ || 

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగీాసా మహాశ్నా | 

అపర్యణ  చండికా చండముండాసరనిషూదినీ || ౧౪౫ || 

క్షర్యక్షర్యతిికా సరవలోకేశ్ర విశ్వధ్యరిణీ | 

తిర వ్రు ద్వతర  సభ్గా త్ర ాంబకా తిర గుణతిికా || ౧౪౬ || 

సవర్యు పవ్రు ద్వ శుద్్వ జపాపుషపనిభ్యకృతిః | 

ఓజోవ్త ద్రాతిధ్ర్య యజీరూపా పిర యవ్ర తా || ౧౪౭ || 

ద్రర్యర్యధ్యా ద్రర్యధ్రో్య పాటలీకుసమపిర యా | 

మహత మేరునిలయా మంద్వరకుసమపిర యా || ౧౪౮ || 



వీర్యర్యధ్యా విర్యడ్రర పా విరజ విశ్వత్కముఖీ | 

పర త్ాగీూపా పర్యకాశ పార ణద్వ పార ణరూపిణీ || ౧౪౯ || 

మార్యత ండభైరవార్యధ్యా మంతిర ణీనాసోర్యజాధూః | 

తిర పుర్థశ్ర జయత్రసనా నిసర రగుణా పర్యపర్య || ౧౫౦ || 

సత్ాజీనానందరూపా సామరసాపర్యయణ | 

కపరేినీ కళామాలా కామధు-కాకమరూపిణీ || ౧౫౧ || 

కళానిధిః కావ్ాకళా రసజీ రసశేవ్ధిః | 

పుషు  పుర్యత్నా పూజా పుషకర్య పుషకర్థక్షణ || ౧౫౨ || 

పరంజోాతిః పరంధ్యమ పరమాణః పర్యత్పర్య | 

పాశ్హసోా పాశ్హంతర  పరమంత్ర విభేదినీ || ౧౫౩ || 

మూర్యత ఽమూర్యత  నిత్ాత్ృపోా మునిమానసహంసికా | 

సత్ావ్ర తా సత్ారూపా సర్యవంత్ర్యామినీ సత || ౧౫౪ || 

బర హాిణీ బర హిజననీ బహురూపా బుధ్యరిచతా | 

పర సవితర  పర చండాఽఽజీ పర తిషఠ  పర కటాకృతిః || ౧౫౫ || 

పార ణేశ్వరీ పార ణద్వతర  పంచాశ్తపఠరూపిణీ | 

విశ్ృంఖలా వివికత సేా వీరమాతా వియత్పరస్తః || ౧౫౬ || 

ముకుంద్వ ముక్త నిలయా మూలవిగీ్హరూపిణీ | 

భ్యవ్జీ భ్వ్రోగ్ఘ్నన భ్వ్చకీపర వ్రిత నీ || ౧౫౭ || 



ఛందసాసర్య శసోరసార్య మంత్ర సార్య త్లోదరీ | 

ఉద్వరకీరిత -రుదే్వమవై్భ్వా వ్రణ రూపిణీ || ౧౫౮ || 

జనిమృతుాజర్యత్పోజనవిశీంతిద్వయినీ | 

సరోవపనిషద్రదా్రషు  శంత్ాతత్కళాతిికా || ౧౫౯ || 

గ్ంభీర్య గ్గ్నాంత్ఃసేా గ్రివతా గానలోలుపా | 

కలపనారహితా కాషఠ ఽకాంతా కాంతార్విగీ్హా || ౧౬౦ || 

కారాకారణనిరుికాత  కామకేళిత్రంగితా | 

కనత్కనకతాటంకా లీలావిగీ్హధ్యరిణీ || ౧౬౧ || 

అజ క్షయవినిరుికాత  ముగ్ా కో్పర పర సాదినీ | 

అంత్రుిఖసమార్యధ్యా బహిరుిఖసద్రరిభ్య || ౧౬౨ || 

త్ర యీ తిర వ్రు నిలయా తిర సేా తిర పురమాలినీ | 

నిర్యమయా నిర్యలంబా సావతాిర్యమా సధ్యసృతిః || ౧౬౩ || 

సంసారపంకనిరిగ్నసముద్రణపండితా | 

యజీపిర యా యజీకరీత ర యజమానసవరూపిణీ || ౧౬౪ || 

ధ్ర్యిధ్యర్య ధ్నాధ్ాకోా ధ్నధ్యనావివ్ర్ినీ | 

విపర పిర యా విపర రూపా విశ్వభ్ర మణకారిణీ || ౧౬౫ || 

విశ్వగీాసా విద్రర మాభ్య వై్షణ వీ విష్టణ రూపిణీ | 

అయోని-రోానినిలయా కూటసేా కులరూపిణీ || ౧౬౬ || 



వీరగోషీఠ పిర యా వీర్య నైషకర్యిా నాదరూపిణీ | 

విజీనకలనా కలాా విదగ్ా బైందవాసనా || ౧౬౭ || 

త్తోావధికా త్తో్వమయీ త్తో్వమరేసవరూపిణీ | 

సామగానపిర యా సౌమాా సద్వశివ్కుటంబినీ || ౧౬౮ || 

సవాాపసవ్ామారు సేా సర్యవపదివనివారిణీ | 

సవసేా సవభ్యవ్మధుర్య ధీర్య ధీరసమరిచతా || ౧౬౯ || 

చైత్నాారాాసమార్యధ్యా చైత్నాకుసమపిర యా | 

సదోదితా సద్వతుషు  త్రుణదిత్ాపాటలా || ౧౭౦ || 

దకో్ణదకో్ణర్యధ్యా దరసేిరముఖాంబుజ | 

కౌళినీకేవ్లాఽనరాాకైవ్లాపదద్వయినీ || ౧౭౧ || 

సో్తత్ర పిర యా సోతిమత శీుతిసంసోత్వై్భ్వా | 

మనసివనీ మానవ్త మహేశ్ర మంగ్ళాకృతిః || ౧౭౨ || 

విశ్వమాతా జగ్ద్్వతర  విశలాకోీ విర్యగిణీ | 

పర గ్లాభ పరమోద్వర్య పర్యమోద్వ మనోమయీ || ౧౭౩ || 

వోామకేశ్ర విమానసేా వ్జిర ణీ వామకేశ్వరీ | 

పంచయజీపిర యా పంచపేర త్మంచాధిశయినీ || ౧౭౪ || 

పంచమీ పంచభూత్రశ్ర పంచసంఖోాపచారిణీ | 

శశ్వత శశ్వతైశ్వర్యా శ్రిద్వ శ్ంభుమోహినీ || ౧౭౫ || 



ధ్ర్య ధ్రసతా ధ్నాా ధ్రిిణీ ధ్రివ్ర్ినీ | 

లోకాతతా గుణతతా సర్యవతతా శ్మాతిికా || ౧౭౬ || 

బంధూకకుసమపర ఖాా బాలా లీలావినోదినీ | 

సమంగ్ళీ సఖకరీ సవేషఢ్యా సవాసినీ || ౧౭౭ || 

సవాసినారచనపీర తాఽఽశోభ్నా శుద్మానసా | 

బింద్రత్రపణసంతుషు  పూరవజ తిర పుర్యంబికా || ౧౭౮ || 

దశ్ముద్వర సమార్యధ్యా తిర పుర్యశీ్రవ్శ్ంకరీ | 

జీనముద్వర  జీనగ్మాా జీనజీ్రయసవరూపిణీ || ౧౭౯ || 

యోనిముద్వర  తిర ఖండేశ్ర తిర గుణంబా తిర క్షణగా | 

అనఘాఽద్రభత్చారితార  వాంఛితారేపర ద్వయినీ || ౧౮౦ || 

అభ్యాసాతిశ్యజీతా షడధ్యవతత్రూపిణీ | 

అవాాజకరుణమూరిత -రజీనధ్యవంత్దీపికా || ౧౮౧ || 

ఆబాలగోపవిదితా సర్యవనులింఘాశసనా | 

శీ్రచకీర్యజనిలయా శీ్రమతోిరపురసందరీ || ౧౮౨ || 

శీ్రశివా శివ్శ్కర ాకారూపిణీ లలితాంబికా | 

ఏవ్ం శీ్రలలితాదేవాా నామానం సాహసర కం జగుః | 

|| ఇతి శీ్రబర హాిండపుర్యణే ఉతో్రఖండే శీ్రహయగీీవాగ్సోాసంవాదే 

శీ్రలలితారహసానామసాహసర సో్తత్ర కథనం నామ దివతయోధ్యాయః || 

 



ఇపుపడు దేవీ ఖడ్గ మాలా సో్తత్ర ం పఠంచండి. 

త్రువాత్ మణిద్వీపవర్ణ న (తెలుగు) పఠంచండి >> 

మరినిన సో్తతార లు శీ్ర లలితా సో్తతార లు విభ్యగ్ంలో ఉననయి చూడండి. 
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