|| శ్రీలలితాసహసరనామస్తో త్రమ్ ||
|| నాాసః ||
అస్య శ్రీలలితాస్హస్రనామస్తో త్రమాలా మన్తో స్
ర య|
వశినాయదివాగ్దేవతా ఋషయః |
అన్తుషట
ు ప్ ఛన్తే ః |
శ్రీలలితాపరమేశ్వరీ దేవతా |
శ్రీమదావగ్భవకూటేతి బీజమ్ |
మధ్యకూటేతి శ్క్ోః |
శ్క్ోకూటేతి కీలకమ్ |
శ్రీలలితామహాతిరపురస్ున్తే రీ-పరస్ాదసిది దావరా
చిన్తో త్ఫలావాపో యరదే జపే విన్తయోగ్ః |
|| ధ్ాానమ్ ||
సిన్తే దరారుణ విగ్ీహాాం తిరన్తయనాాం మాణికయమౌలి స్ుురత్
తారా నాయక శేఖరాాం సిిత్ముఖీ మాపీన్త వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యయమలిపూరణ రత్న చషకాం రకతోత్పలాం బిభ్రతాం
స్ౌమాయాం రత్న ఘటస్ే రకో చరణాాం ధ్ాయయేత్ పరామమ్బికామ్ ||
Meaning:- Let us meditate on the Divine Mother whose body has the red hue of vermilion, who has
three eyes, who wears a beautiful crown studded with rubies, who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs, whose hands hold a
jewel-studded golden vessel filled with nectar, and in the other a red lotus flower.
అరుణాాం కరుణా త్రఙ్గి తాక్షషాం
ధ్ృత్ పాశాఙ్కుశ్ పుషప బయణచాపామ్ |
అణిమాదిభి రావృతాాం మయూఖైరహమ్బతేయవ విభ్యవయే భ్వానీమ్ ||
Meaning:- I meditate on Bhavānī, the supreme happiness, whose colour is like the sun at dawn i.e. red in
colour and from whom rays of light are emanating. Her compassion for Her devotees comes out of Her
eyes like waves of ocean. In this verse, She is described with four hands. In the rear hands She has two
weapons called pāśam (like a rope) and aṅkuśa (a sharp edged metal weapon normally used to control
elephants). In the front hands she holds a bow made out of sugar cane and arrows made out of flowers.

A detailed study of Her weaponries is discussed later in this Sahasranāma. They represent four of Her
premier assistants. She is surrounded by aṣṭama siddhi-s. Each siddhi is represented by a goddess in Śrī
Cakra. I meditate on Her form called Bhavānī, a state of supreme happiness with beams of light.
ధ్ాయయేత్ పదాిస్న్తస్ాేాం వికసిత్వదనాాం పదిపతారయతాక్షషాం
హేమాభ్యాం పీత్వస్ాోరాం కరకలిత్లస్దేిమపదాిాం వరాఙ్గి మ్ |
స్రావలఙ్కుర యుకాోాం స్త్త్ మభ్యదాాం భ్కో న్తమారాం భ్వానీాం
శ్రీవిదాయాం శాన్తో మూర్ోాం స్కల స్ురన్తుతాాం స్రవ స్మపత్్రదాతరమ్ ||
Meaning:- I meditate on the Divine Mother, whose eyes are very welcoming, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is
painted with red vermillion on her forehead and is red and tender like the japa flower.
స్కుఙ్కుమ విలేపనామలికచుమ్బి కస్ద
ో ర్కాాం
స్మన్తే హసితేక్షణాాం స్శ్ర చాప పాశాఙ్కుశామ్ |
అశేషజన్త మోహినీాం అరుణ మాలయ భ్ూషామిరాాం
జపాకుస్ుమ భ్యస్ురాాం జపవిధ్ౌ స్ిరద దమ్బికామ్ ||
I meditate on the Mother, whose eyes
are smiling, who holds the arrow, bow,
noose and the goad in Her hand. She is
glittering with red garlands and ornaments.
She is painted with red vermillion on her forehead
and is red and tender like the japa flower.
|| అథ శ్రీలలితాసహసరనామస్తో త్రమ్ ||
ఓాం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్-సిాంహాస్నేశ్వరీ |
చిదగ్్న-కుణడ -స్మూభతా దేవకారయ-స్ముదయతా || 1||
ఉదయదాభన్తు-స్హస్ారభ్య చత్టరాిహు-స్మన్తవతా |
రాగ్స్వరూప-పాశాఢ్ాయ కతీధ్ాకారాఙ్కుశోజ్ వలా || 2||
మనోరూపేక్షు-కతదణాడ పఞ్చత్నాిత్ర-స్ాయకా |
న్తజారుణ-పరభ్యపూర-మజ్ ద్రహాిణడ -మణడ లా || 3||
చమపకాశోక-పునానగ్-స్ౌగ్న్తి క-లస్త్ుచా |
కురువిన్తే మణి-శేీణ-ీ కన్తతకుటగర-మణిడ తా || 4||

అషు మీచన్తే -ర విభ్యరజ-దలికస్ే ల-శోభితా |
ముఖచన్తే -ర కలఙ్కుభ్-మృగ్నాభి-విశేషకా || 5||
వదన్తస్ిర-మాఙ్ి లయ-గ్ృహతకరణ-చిలిి కా |
వకో ల
ర క్షషి-పరీవాహ-చలనీినాభ్-లోచనా || 6||
న్తవచమపక-పుషాపభ్-నాస్ాదణడ -విరాజితా |
తారాకాన్తో -తిరస్ాుర్-నాస్ాభ్రణ-భ్యస్ురా || 7||
కదమిమఞ్్ రీ-కౢపో-కరణ పూర-మనోహరా |
తాటఙ్ు-యుగ్లీ-భ్ూత్-త్పనోడుప-మణడ లా || 8||
పదిరాగ్-శిలాదరశ-పర్భ్యవి-కపత లభ్ూః |
న్తవవిదురమ-బిమిశ్రీ-న్తయకాుర్-రదన్తచఛదా || 9||
శుది -విదాయఙ్కురాకార-దివజపఙ్గతి-దవయోజ్ వలా |
కరూపర-వీటగకామోద-స్మాకర్ి-దిగ్న్తో రా || 10||
న్తజ-స్లాిప-మాధ్ురయ-విన్తరభర్ోిత్-కచఛపీ |
మన్తే సిిత్-పరభ్యపూర-మజ్ తాుమేశ్-మాన్తస్ా || 11||
అనాకలిత్-స్ాదృశ్య-చిబుకశ్రీ-విరాజితా |
కామేశ్-బది -మాఙ్ి లయ-స్దత్ర-శోభిత్-కన్తి రా || 12||
కన్తకాఙ్ి ద-కదయూర-కమనీయ-భ్ుజాన్తవతా |
రత్నగ్వ
ర ేయ-చినాోక-లోల-ముకాో-ఫలాన్తవతా || 13||
కామేశ్వర-పేరమరత్న-మణి-పరతిపణ-స్ో నీ |
నాభ్యయలవాల-రోమాలి-లతా-ఫల-కుచదవయీ || 14||
లక్షయరోమ-లతాధ్ారతా-స్మునేనయ-మధ్యమా |
స్ో న్తభ్యర-దలన్తిధ్య-పటు బన్తి -వలిత్రయా || 15||
అరుణారుణ-కౌస్ుమభ-వస్ో -ర భ్యస్వత్-కటగత్టగ |

రత్న-క్ఙ్గుణికా-రమయ-రశ్నా-దామ-భ్ూషితా || 16||
కామేశ్-జాీత్-స్ౌభ్యగ్య-మారేవోరు-దవయాన్తవతా |
మాణికయ-ముకుటయకార-జాన్తుదవయ-విరాజితా || 17||
ఇన్తే గ్
ర ోప-పర్క్షిపో-స్ిరత్ూణాభ్-జఙ్గికా |
గ్ూఢగ్ులాు కూరిపృషఠ -జయషట
ణ -పరపదాన్తవతా || 18||
న్తఖ-దీధ్ితి-స్ాంఛన్తన-న్తమజ్ న్త-త్మోగ్ుణా |
పదదవయ-పరభ్యజాల-పరాకృత్-స్రోరుహా || 19||
సిఞ్్ జన్త-మణిమఞ్జ్ ర-మణిడ త్-శ్రీ-పదాముిజా |
మరాలీ-మన్తే గ్మనా మహాలావణయ-శేవధ్ిః || 20||
స్రావరుణాఽన్తవదాయఙ్గి స్రావభ్రణ-భ్ూషితా |
శివ-కామేశ్వరాఙ్ుస్ాే శివా స్ావధ్ీన్త-వలి భ్య || 21||
స్ుమేరు-మధ్య-శ్ృఙ్ి స్ాే శ్రీమన్తనగ్ర-నాయకా |
చినాోమణి-గ్ృహాన్తో స్ాే పఞ్చ-బరహాిస్న్త-సిేతా || 22||
మహాపదాిటవీ-స్ాంస్ాే కదమివన్త-వాసినీ |
స్ుధ్ాస్ాగ్ర-మధ్యస్ాే కామాక్షష కామదాయనీ || 23||
దేవర్ి-గ్ణ-స్ాంఘాత్-స్ద
ో యమానాత్ి-వభ్
ై వా |
భ్ణాడస్ుర-వధ్ో దుయకో -శ్క్ోసన
ే ా-స్మన్తవతా || 24||
స్మపత్ురీ-స్మారూఢ-సిన్తి ుర-వరజ-సేవితా |
అశావరూఢ్ాధ్ిషతాశ్వ-కతటగ
ిఠ
-కతటగభిరావృతా || 25||
చకీరాజ-రథారూఢ-స్రావయుధ్-పర్షుృతా |
గ్దయచకీ-రథారూఢ-మన్తో ణ
ర ీ-పర్సవి
ే తా || 26||
క్రచ
్ కీ-రథారూఢ-దణడ నాథా-పురస్ుృతా |
జావలా-మాలిన్తకాక్షిపో-వహినపారకార-మధ్యగ్ా || 27||

భ్ణడ సైన్తయ-వధ్ో దుయకో -శ్క్ో-వికీమ-హర్ితా |
న్తతాయ-పరాకీమాటోప-న్తరీక్షణ-స్ముత్టుకా || 28||
భ్ణడ పుత్ర-వధ్ో దుయకో -బయలా-వికీమ-న్తన్తే తా |
మన్తో ణ
ర యమాి-విరచిత్-విషఙ్ి -వధ్-తకషితా || 29||
విశుకీ-పారణహరణ-వారాహీ-వీరయ-న్తన్తే తా |
కామేశ్వర-ముఖాలోక-కలిపత్-శ్రీగ్ణేశ్వరా || 30||
మహాగ్ణేశ్-న్తర్భన్తన-విఘనయన్తో -ర పరహర్ితా |
భ్ణాడస్ురదన్తే-ర న్తరుికో -శ్స్ో -ర పరత్యస్ో -ర వర్ిణీ || 31||
కరాఙ్కిలి-న్తఖోత్పన్తన-నారాయణ-దశాకృతిః |
మహా-పాశుపతాస్ాోరగ్్న-న్తరేగ్ి ాస్ుర-సన్త
ై కా || 32||
కామేశ్వరాస్ో -ర న్తరేగ్ి-స్భ్ణాడస్ుర-శూన్తయకా |
బరహమ ిపేన్తే-ర మహేనే ార ది-దేవ-స్ాంస్ుోత్-వైభ్వా || 33||
హర-నేతారగ్్న-స్ాందగ్ి -కామ-స్ఞ్జ్ వనౌషధ్ిః |
శ్రీమదావగ్భవ-కూటైక-స్వరూప-ముఖ-పఙ్ుజా || 34||
కణాఠధ్ః-కటగ-పరయన్తో -మధ్యకూట-స్వరూపిణీ |
శ్క్ో-కూటైకతాపన్తన-కటయధ్ో భ్యగ్-ధ్ార్ణీ || 35||
మూల-మనాోరతిికా మూలకూటత్రయ-కలేబరా |
కులామృతైక-రసికా కులస్ాంకదత్-పాలినీ || 36||
కులాఙ్ి నా కులాన్తో స్ాే కౌలినీ కులయోగ్్నీ |
అకులా స్మయాన్తో స్ాే స్మయాచార-త్త్పరా || 37||
మూలాధ్ారరక-న్తలయా బరహిగ్ీన్తే-విభ్ేదినీ |
మణి-పూరాన్తో రుదితా విషట
ణ గ్ీన్తే-విభ్ేదనీ
ి || 38||
ఆజాీ-చకాీన్తో రాలస్ాే రుదరగ్ీన్తే-విభ్ేదనీ
ి |

స్హస్ారరాముిజారూఢ్ా స్ుధ్ా-స్ారాభివర్ిణీ || 39||
త్డిలితా-స్మరుచిః షటచకతీపర్-స్ాంసిేతా |
మహాస్క్ోః కుణడ లినీ బిస్త్న్తుో-త్నీయసీ || 40||
భ్వానీ భ్యవనాగ్మాయ భ్వారణయ-కుఠార్కా |
భ్దరపయ
ిర ా భ్దరమూర్ోర్ భ్కో -స్ౌభ్యగ్యదాయనీ || 41||
భ్క్ోపిరయా భ్క్ోగ్మాయ భ్క్ోవశాయ భ్యాపహా |
శామభవీ శారదారాధ్ాయ శ్రావణీ శ్రిదాయనీ || 42||
శాఙ్ురీ శ్రీకరీ స్ాధ్ీవ శ్రచచన్తే -ర న్తభ్యన్తనా |
శాతకదరీ శాన్తో మత న్తరాధ్ారా న్తరఞ్్ నా || 43||
న్తరదిపా న్తరిలా న్తతాయ న్తరాకారా న్తరాకులా |
న్తరుిణా న్తషులా శానాో న్తషాుమా న్తరుపపి వా || 44||
న్తత్యముకాో న్తర్వకారా న్తష్రపఞ్జచ న్తరాశ్ీయా |
న్తత్యశుదాి న్తత్యబుదాి న్తరవదాయ న్తరన్తో రా || 45||
న్తషాురణా న్తషులఙ్కు న్తరుపాధ్ిర్ న్తరీశ్వరా |
నీరాగ్ా రాగ్మథనీ న్తరిదా మదనాశినీ || 46||
న్తశిచనాో న్తరహాంకారా న్తరోిహా మోహనాశినీ |
న్తరిమా మమతాహనీో ర న్తషాపపా పాపనాశినీ || 47||
న్తషత తోధ్ా కతీధ్శ్మనీ న్తరోిభ్య లోభ్నాశినీ |
న్తఃస్ాంశ్యా స్ాంశ్యఘ్ీన న్తరభవా భ్వనాశినీ || 48||
న్తర్వకలాప న్తరాబయధ్ా న్తరదభదా భ్ేదనాశినీ |
న్తరానశా మృత్టయమథనీ న్తషితరయా న్తషపర్గ్ీహా || 49||
న్తస్ుోలా నీలచికురా న్తరపాయా న్తరత్యయా |
దురి భ్య దురి మా దురాి దుఃఖహనీో ర స్ుఖపరదా || 50||

దుషు దదరా దురాచార-శ్మనీ దో షవర్్తా |
స్రవజాీ స్ాన్తే క
ర రుణా స్మానాధ్ిక-వర్్తా || 51||
స్రవశ్క్ోమయీ స్రవ-మఙ్ి లా స్ది తిపరదా |
స్రదవశ్వరీ స్రవమయీ స్రవమన్తో -ర స్వరూపిణీ || 52||
స్రవ-యనాోరతిికా స్రవ-త్న్తో ర
ర ూపా మనోన్తినీ |
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్షషిర్ మృడపిరయా || 53||
మహారూపా మహాపూజాయ మహాపాత్క-నాశినీ |
మహామాయా మహాస్తాోవ మహాశ్క్ోర్ మహారతిః || 54||
మహాభ్ోగ్ా మహశ్
ై వరాయ మహావీరాయ మహాబలా |
మహాబుదిిర్ మహాసిది ర్ మహాయోగ్దశ్వరదశ్వరీ || 55||
మహాత్నాోర మహామనాోర మహాయనాోర మహాస్నా |
మహాయాగ్-కీమారాధ్ాయ మహాభ్ైరవ-పూజితా || 56||
మహేశ్వర-మహాకలప-మహాతాణడ వ-స్ాక్షిణీ |
మహాకామేశ్-మహిషీ మహాతిరపుర-స్ున్తే రీ || 57||
చత్టఃషషట
ు యపచారాఢ్ాయ చత్టఃషషిుకలామయీ |
మహాచత్టః-షషిుకతటగ-యోగ్్నీ-గ్ణసేవితా || 58||
మన్తువిదాయ చన్తే వి
ర దాయ చన్తే మ
ర ణడ ల-మధ్యగ్ా |
చారురూపా చారుహాస్ా చారుచన్తే -ర కలాధ్రా || 59||
చరాచర-జగ్నానథా చకీరాజ-న్తకదత్నా |
పారవత పదిన్తయనా పదిరాగ్-స్మపరభ్య || 60||
పఞ్చ-పేత
ర ాస్నాసీనా పఞ్చబరహి-స్వరూపిణీ |
చిన్తియీ పరమాన్తనాే విజాీన్త-ఘన్తరూపిణీ || 61||
ధ్ాయన్త-ధ్ాయత్ృ-ధ్ేయయరూపా ధ్రాిధ్రి-వివర్్తా |

విశ్వరూపా జాగ్ర్ణీ స్వపనీో తైజస్ాతిికా || 62||
స్ుపాో పారజాీతిికా త్టరాయ స్రావవస్ాే-వివర్్తా |
స్ృషిుకరీోర బరహిరూపా గ్ోపీో ర గ్ోవిన్తే రూపిణీ || 63||
స్ాంహార్ణీ రుదరరూపా తిరోధ్ాన్త-కరీశ్వరీ |
స్దాశివాఽన్తుగ్ీహదా పఞ్చకృత్య-పరాయణా || 64||
భ్యన్తుమణడ ల-మధ్యస్ాే భ్ైరవీ భ్గ్మాలినీ |
పదాిస్నా భ్గ్వత పదినాభ్-స్హమ దరీ || 65||
ఉనేిష-న్తమ్బషత త్పన్తన-విపన్తన-భ్ువనావలీ |
స్హస్ర-శ్రరివదనా స్హస్ారక్షష స్హస్రపాత్ || 66||
ఆబరహి-కీట-జన్తనీ వరాణశ్ీమ-విధ్ాయనీ |
న్తజాజాీరూప-న్తగ్మా పుణాయపుణయ-ఫలపరదా || 67||
శుీతి-సీమన్తో -సిన్తే దరీ-కృత్-పాదాబ్ -ధ్దలికా |
స్కలాగ్మ-స్నోేహ-శుక్ో-స్ముపట-మౌక్ోకా || 68||
పురుషారే పద
ర ా పూరాణ భ్ోగ్్నీ భ్ువనేశ్వరీ |
అమ్బికాఽనాది-న్తధ్నా హర్బహ
ర ేిన్తే -ర సేవితా || 69||
నారాయణీ నాదరూపా నామరూప-వివర్్తా |
హీరాంకారీ హీరమత హృదాయ హేయోపాదేయ-వర్్తా || 70||
రాజరాజార్చతా రాజ్ఞీ రమాయ రాజ్ఞవలోచనా |
రఞ్్ నీ రమణీ రస్ాయ రణతిుఙ్గుణి-మేఖలా || 71||
రమా రాకదన్తే ువదనా రతిరూపా రతిపిరయా |
రక్షాకరీ రాక్షస్ఘ్ీన రామా రమణలమపటయ || 72||
కామాయ కామకలారూపా కదమి-కుస్ుమ-పియ
ర ా|
కలాయణీ జగ్తకనాే కరుణా-రస్-స్ాగ్రా || 73||

కలావత కలాలాపా కానాో కాదమిరీపిరయా |
వరదా వామన్తయనా వారుణీ-మద-విహవలా || 74||
విశావధ్ికా వేదవేదాయ వినాియచల-న్తవాసినీ |
విధ్ాతర వేదజన్తనీ విషట
ణ మాయా విలాసినీ || 75||
క్షదత్స్
ర వరూపా క్షదతశ్ర
ేర క్షదత్-ర క్షదత్జ
ర ీ -పాలినీ |
క్షయవృదిి-విన్తరుికాో క్షదత్ప
ర ాల-స్మర్చతా || 76||
విజయా విమలా వనాేయ వనాేరు-జన్త-వత్ులా |
వాగ్ావదినీ వామకదశ్ర వహినమణడ ల-వాసినీ || 77||
భ్క్ోమత్-కలపలతికా పశుపాశ్-విమోచినీ |
స్ాంహృతాశేష-పాషణాడ స్దాచార-పరవర్ోకా || 78||
తాపత్రయాగ్్న-స్న్తో పో -స్మాహాిదన్త-చన్తే క
ర ా|
త్రుణీ తాపస్ారాధ్ాయ త్న్తుమధ్ాయ త్మోఽపహా || 79||
చితిస్ో త్పద-లక్షాయరాే చిదేకరస్-రూపిణీ |
స్ావతాిన్తన్తే -లవీభ్ూత్-బరహాిదాయన్తన్తే -స్న్తో తిః || 80||
పరా పరత్యక్చతరూపా పశ్యనీో పరదేవతా |
మధ్యమా వైఖరీరూపా భ్కో -మాన్తస్-హాంసికా || 81||
కామేశ్వర-పారణనాడష కృత్జాీ కామపూజితా |
శ్ృఙ్కిర-రస్-స్మూపరాణ జయా జాలన్తి ర-సిేతా || 82||
ఓడాయణపీఠ-న్తలయా బిన్తుే-మణడ లవాసినీ |
రహమ యాగ్-కీమారాధ్ాయ రహస్ో రపణ-త్ర్పతా || 83||
స్దయఃపరస్ాదినీ విశ్వ-స్ాక్షిణీ స్ాక్షివర్్తా |
షడఙ్ి దేవతా-యుకాో షాడుిణయ-పర్పూర్తా || 84||
న్తత్యక్ినాన న్తరుపమా న్తరావణ-స్ుఖ-దాయనీ |

న్తతాయ-షత డశికా-రూపా శ్రీకణాఠరి -శ్రీర్ణీ || 85||
పరభ్యవత పరభ్యరూపా పరసిది ా పరమేశ్వరీ |
మూలపరకృతిర్ అవయకాో వయకాోవయకో -స్వరూపిణీ || 86||
వాయపినీ వివిధ్ాకారా విదాయవిదాయ-స్వరూపిణీ |
మహాకామేశ్-న్తయన్త-కుముదాహాిద-కౌముదీ || 87||
భ్కో -హారే-త్మోభ్ేద-భ్యన్తుమదాభన్తు-స్న్తో తిః |
శివదదత శివారాధ్ాయ శివమూర్ోః శివఙ్ురీ || 88||
శివపిరయా శివపరా శిషేుషు ా శిషు పూజితా |
అపరమేయా స్వపరకాశా మనోవాచామగ్ోచరా || 89||
చిచఛక్ోశ్ చేత్నారూపా జడశ్క్ోర్ జడాతిికా |
గ్ాయతర వాయహృతిః స్నాియ దివజబృన్తే -న్తషేవితా || 90||
త్తాోవస్నా త్త్ో వమయీ పఞ్చ-కతశాన్తో ర-సిేతా |
న్తఃసీమ-మహిమా న్తత్య-యౌవనా మదశాలినీ || 91||
మదఘూర్ణత్-రకాోక్షష మదపాటల-గ్ణడ భ్ూః |
చన్తే న్త-దరవ-దిగ్ి ాఙ్గి చామేపయ-కుస్ుమ-పియ
ర ా || 92||
కుశ్లా కతమలాకారా కురుకులాి కులేశ్వరీ |
కులకుణాడలయా కౌల-మారి -త్త్పర-సేవితా || 93||
కుమార-గ్ణనాథామాి త్టషిుః పుషిుర్ మతిర్ ధ్ృతిః |
శాన్తో ః స్వసిో మత కాన్తో ర్ న్తన్తే నీ విఘననాశినీ || 94||
తేజోవత తిరన్తయనా లోలాక్షష-కామరూపిణీ |
మాలినీ హాంసినీ మాతా మలయాచల-వాసినీ || 95||
స్ుముఖీ న్తలినీ స్ుభ్ూ
ర ః శోభ్నా స్ురనాయకా |
కాలకణీఠ కాన్తో మత క్షోభిణీ స్దక్షిరూపిణీ || 96||

వజదశ్
ర వరీ వామదేవీ వయోఽవస్ాే-వివర్్తా |
సిది శ్
ే వరీ సిదివిదాయ సిదిమాతా యశ్సివనీ || 97||
విశుదిిచకీ-న్తలయాఽఽరకో వరాణ తిరలోచనా |
ఖటయవఙ్కిది-పరహరణా వదనక
ై -స్మన్తవతా || 98||
పాయస్ాన్తనపిరయా త్వకాథా పశులోక-భ్యఙ్ురీ |
అమృతాది-మహాశ్క్ో-స్ాంవృతా డాక్నీశ్వరీ || 99||
అనాహతాబ్ -న్తలయా శాయమాభ్య వదన్తదవయా |
దాంషతు ర జ్ వలాఽక్ష-మాలాది-ధ్రా రుధ్ిరస్ాంసిేతా || 100||
కాలరాతారయది-శ్కౌోయఘ-వృతా సినగ్ౌిదన్తపియ
ర ా|
మహావీరదన్తే-ర వరదా రాక్ణయమాి-స్వరూపిణీ || 101||
మణిపూరాబ్ -న్తలయా వదన్తత్రయ-స్ాంయుతా |
వజారదికాయుధ్ో పత
ే ా డామరాయదిభిరావృతా || 102||
రకో వరాణ మాాంస్న్తషాఠ గ్ుడాన్తన-పీరత్-మాన్తస్ా |
స్మస్ో భ్కో -స్ుఖదా లాక్న్తయమాి-స్వరూపిణీ || 103||
స్ావధ్ిషఠ ానాముిజ-గ్తా చత్టరవకో ర-మనోహరా |
శూలాదాయయుధ్-స్మపనాన పీత్వరాణఽతిగ్ర్వతా || 104||
మేదో న్తషాఠ మధ్ుపీత
ర ా బన్తి నాయది-స్మన్తవతా |
దధ్యనానస్కో -హృదయా కాక్నీ-రూప-ధ్ార్ణీ || 105||
మూలాధ్ారాముిజారూఢ్ా పఞ్చ-వకాోరఽసిే-స్ాంసిేతా |
అఙ్కుశాది-పరహరణా వరదాది-న్తషేవితా || 106||
ముదౌిదనాస్కో -చితాో స్ాక్న్తయమాి-స్వరూపిణీ |
ఆజాీ-చకాీబ్ -న్తలయా శుకి వరాణ షడాన్తనా || 107||
మజా్స్ాంస్ాే హాంస్వత-ముఖయ-శ్క్ో-స్మన్తవతా |

హర్దారనైనక-రసికా హాక్నీ-రూప-ధ్ార్ణీ || 108||
స్హస్రదల-పదిస్ాే స్రవ-వరోణప-శోభితా |
స్రావయుధ్ధ్రా శుకి -స్ాంసిేతా స్రవతకముఖీ || 109||
స్రౌవదన్త-పీరత్చితాో యాక్న్తయమాి-స్వరూపిణీ |
స్ావహా స్వధ్ాఽమతిర్ మేధ్ా శుీతిః స్ిృతిర్ అన్తుత్ో మా || 110||
పుణయకీరో ః్ పుణయలభ్యయ పుణయశ్ీవణ-కీరోనా |
పులోమజార్చతా బన్తి -మోచనీ బన్తుిరాలకా || 111||
విమరశరూపిణీ విదాయ వియదాది-జగ్త్్రస్దః |
స్రవవాయధ్ి-పరశ్మనీ స్రవమృత్టయ-న్తవార్ణీ || 112||
అగ్ీగ్ణాయఽచిన్తో యరూపా కలికలిష-నాశినీ |
కాతాయయనీ కాలహనీో ర కమలాక్ష-న్తషేవితా || 113||
తామూిల-పూర్త్-ముఖీ దాడిమీ-కుస్ుమ-పరభ్య |
మృగ్ాక్షష మోహినీ ముఖాయ మృడానీ మ్బత్రరూపిణీ || 114||
న్తత్యత్ృపాో భ్కో న్తధ్ిర్ న్తయనీో ర న్తఖిలేశ్వరీ |
మైతారయది-వాస్నాలభ్యయ మహాపరలయ-స్ాక్షిణీ || 115||
పరా శ్క్ోః పరా న్తషాఠ పరజీ ాన్తఘన్త-రూపిణీ |
మాధ్ీవపానాలస్ా మతాో మాత్ృకా-వరణ-రూపిణీ || 116||
మహాకల
ర ాస్-న్తలయా మృణాల-మృదు-దో రితా |
మహనీయా దయామూర్ోర్ మహాస్ామారజయ-శాలినీ || 117||
ఆత్ివిదాయ మహావిదాయ శ్రీవిదాయ కామసేవితా |
శ్రీ-షత డశాక్షరీ-విదాయ తిరకూటయ కామకతటగకా || 118||
కటయక్ష-క్ఙ్ురీ-భ్ూత్-కమలా-కతటగ-సేవితా |
శిరఃసిేతా చన్తే న్త
ర భ్య భ్యలసేేన్తే-ర ధ్న్తుఃపరభ్య || 119||

హృదయస్ాే రవిపరఖాయ తిరకతణాన్తో ర-దీపికా |
దాక్షాయణీ దైత్యహనీో ర దక్షయజీ -వినాశినీ || 120||
దరానోేలిత్-దీరిాక్షష దర-హాస్త జ్ వలన్-ముఖీ |
గ్ురుమూర్ోర్ గ్ుణన్తధ్ిర్ గ్ోమాతా గ్ుహజన్తిభ్ూః || 121||
దేవశ్ర
ే దణడ నీతిస్ాే దహరాకాశ్-రూపిణీ |
పరతిపన్తుిఖయ-రాకాన్తో -తిథి-మణడ ల-పూజితా || 122||
కలాతిికా కలానాథా కావాయలాప-వినోదినీ |
స్చామర-రమా-వాణీ-స్వయ-దక్షిణ-సేవితా || 123||
ఆదిశ్క్ోర్ అమేయాఽఽతాి పరమా పావనాకృతిః |
అనేకకతటగ-బరహాిణడ -జన్తనీ దివయవిగ్ీహా || 124||
కీిాంకారీ కదవలా గ్ుహాయ కవ
ర లయ-పదదాయనీ |
తిరపురా తిరజగ్దవనాేయ తిరమూర్ోస్ తిరదశేశ్వరీ || 125||
త్రయక్షరీ దివయ-గ్నాిఢ్ాయ సిన్తే దర-తిలకాఞ్చచతా |
ఉమా శరలేన్తేత్
ర న్తయా గ్ౌరీ గ్న్తి రవ-సేవితా || 126||
విశ్వగ్రాభ స్వరణ గ్రాభఽవరదా వాగ్ధ్ీశ్వరీ |
ధ్ాయన్తగ్మాయఽపర్చఛే దాయ జాీన్తదా జాీన్తవిగ్ీహా || 127||
స్రవవేదాన్తో -స్ాంవేదాయ స్తాయన్తన్తే -స్వరూపిణీ |
లోపాముదారర్చతా లీలా-కౢపో-బరహాిణడ -మణడ లా || 128||
అదృశాయ దృశ్యరహితా విజాీతర వేదయవర్్తా |
యోగ్్నీ యోగ్దా యోగ్ాయ యోగ్ాన్తనాే యుగ్న్తి రా || 129||
ఇచాఛశ్క్ో-జాీన్తశ్క్ో-క్ీయాశ్క్ో-స్వరూపిణీ |
స్రావధ్ారా స్ుపరతిషాఠ స్దస్దద
ర ప-ధ్ార్ణీ || 130||
అషు మూర్ోర్ అజాజత
ై ర లోకయాతార-విధ్ాయనీ |

ఏకాక్నీ భ్ూమరూపా న్తరే వ్ తా దైవత్వర్్తా || 131||
అన్తనదా వస్ుదా వృదాి బరహాితైికయ-స్వరూపిణీ |
బృహత బయరహిణీ బయరహీి బరహాిన్తనాే బలిపిరయా || 132||
భ్యషారూపా బృహతేునా భ్యవాభ్యవ-వివర్్తా |
స్ుఖారాధ్ాయ శుభ్కరీ శోభ్నా స్ులభ్య గ్తిః || 133||
రాజ-రాజదశ్వరీ రాజయ-దాయనీ రాజయ-వలి భ్య |
రాజత్ుృపా రాజపీఠ-న్తవేశిత్-న్తజాశిీతా || 134||
రాజయలక్షషిః కతశ్నాథా చత్టరఙ్ి -బలేశ్వరీ |
స్ామారజయ-దాయనీ స్త్యస్నాి స్ాగ్రమేఖలా || 135||
దీక్షత
ి ా దత్
ై యశ్మనీ స్రవలోక-వశ్ఙ్ురీ |
స్రావరే దాతర స్ావితర స్చిచదాన్తన్తే -రూపిణీ || 136||
దేశ్-కాలాపర్చిఛనాన స్రవగ్ా స్రవమోహినీ |
స్రస్వత శాస్ో మ
ర యీ గ్ుహామాి గ్ుహయరూపిణీ || 137||
స్రోవపాధ్ి-విన్తరుికాో స్దాశివ-పతివరతా |
స్మ్రదాయేశ్వరీ స్ాధ్ీవ గ్ురుమణడ ల-రూపిణీ || 138||
కులోతో రాణ భ్గ్ారాధ్ాయ మాయా మధ్ుమత మహీ |
గ్ణామాి గ్ుహయకారాధ్ాయ కతమలాఙ్గి గ్ురుపియ
ర ా || 139||
స్వత్నాోర స్రవత్నేో శ్ర
ర దక్షిణామూర్ో-రూపిణీ |
స్న్తకాది-స్మారాధ్ాయ శివజాీన్త-పరదాయనీ || 140||
చిత్ులాఽఽన్తన్తే -కలికా పేరమరూపా పియ
ర ఙ్ురీ |
నామపారాయణ-పీరతా న్తన్తే విదాయ న్తటేశ్వరీ || 141||
మ్బథాయ-జగ్దధ్ిషఠ ానా ముక్ోదా ముక్ోరూపిణీ |
లాస్యపియ
ర ా లయకరీ లజా్ రమాభదివన్తే తా || 142||

భ్వదావ-స్ుధ్ావృషిుః పాపారణయ-దవాన్తలా |
దౌరాభగ్య-త్ూలవాత్ూలా జరాధ్ావన్తో -రవిపరభ్య || 143||
భ్యగ్ాయబిి -చన్తే క
ర ా భ్కో -చిత్ో కదక-్ ఘనాఘనా |
రోగ్పరవత్-దమోభలిర్ మృత్టయదారు-కుఠార్కా || 144||
మహేశ్వరీ మహాకాలీ మహాగ్ాీస్ా మహాశ్నా |
అపరాణ చణిడ కా చణడ ముణాడస్ుర-న్తషూదినీ || 145||
క్షరాక్షరాతిికా స్రవ-లోకదశ్ర విశ్వధ్ార్ణీ |
తిరవరి దాతర స్ుభ్గ్ా త్రయమికా తిరగ్ుణాతిికా || 146||
స్వరాిపవరి దా శుదాి జపాపుషప-న్తభ్యకృతిః |
ఓజోవత దుయతిధ్రా యజీ రూపా పియ
ర వరతా || 147||
దురారాధ్ాయ దురాధ్రాి పాటలీ-కుస్ుమ-పియ
ర ా|
మహత మేరున్తలయా మనాేర-కుస్ుమ-పిరయా || 148||
వీరారాధ్ాయ విరాడద
ర పా విరజా విశ్వతకముఖీ |
పరత్యగ్ూ
ీ పా పరాకాశా పారణదా పారణరూపిణీ || 149||
మారాోణడ -భ్ైరవారాధ్ాయ మన్తో ణ
ర ీన్తయస్ో -రాజయధ్దః |
తిరపురదశ్ర జయతేునా న్తసగ్
ై్ో ుణాయ పరాపరా || 150||
స్త్య-జాీనాన్తన్తే -రూపా స్ామరస్య-పరాయణా |
కపర్ేనీ కలామాలా కామధ్ుక్ కామరూపిణీ || 151||
కలాన్తధ్ిః కావయకలా రస్జాీ రస్శేవధ్ిః |
పుషాు పురాత్నా పూజాయ పుషురా పుషురదక్షణా || 152||
పరాంజోయతిః పరాంధ్ామ పరమాణుః పరాత్పరా |
పాశ్హస్ాో పాశ్హనీో ర పరమన్తో -ర విభ్ేదినీ || 153||
మూరాోఽమూరాోఽన్తత్యత్ృపాో మున్తమాన్తస్-హాంసికా |

స్త్యవరతా స్త్యరూపా స్రావన్తో రాయమ్బనీ స్త || 154||
బరహాిణీ బరహిజన్తనీ బహురూపా బుధ్ార్చతా |
పరస్వితర పరచణాడఽఽజాీ పరతిషాఠ పరకటయకృతిః || 155||
పారణేశ్వరీ పారణదాతర పఞ్జచశ్తపఠ-రూపిణీ |
విశ్ృఙ్ఖ లా వివికో స్ే ా వీరమాతా వియత్్రస్దః || 156||
ముకునాే ముక్ోన్తలయా మూలవిగ్ీహ-రూపిణీ |
భ్యవజాీ భ్వరోగ్ఘ్ీన భ్వచకీ-పరవర్ోనీ || 157||
ఛన్తే ఃస్ారా శాస్ో స్
ర ారా మన్తో స్
ర ారా త్లోదరీ |
ఉదారకీరో ర్
్ ఉదాేమవభ్
ై వా వరణరూపిణీ || 158||
జన్తిమృత్టయ-జరాత్పో -జన్తవిశాీన్తో -దాయనీ |
స్రోవపన్తష-దుద్-ఘుషాు శాన్తో యతత్-కలాతిికా || 159||
గ్మీభరా గ్గ్నాన్తో స్ాే గ్ర్వతా గ్ాన్తలోలుపా |
కలపనా-రహితా కాషాఠఽకానాో కానాోరి -విగ్ీహా || 160||
కారయకారణ-న్తరుికాో కామకదలి-త్రఙ్గి తా |
కన్తత్ున్తకతా-టఙ్కు లీలా-విగ్ీహ-ధ్ార్ణీ || 161||
అజా క్షయవిన్తరుికాో ముగ్ాి క్షిప-ర పరస్ాదినీ |
అన్తో రుిఖ-స్మారాధ్ాయ బహిరుిఖ-స్ుదురి భ్య || 162||
త్రయీ తిరవరి న్తలయా తిరస్ే ా తిరపురమాలినీ |
న్తరామయా న్తరాలమాి స్ావతాిరామా స్ుధ్ాస్ృతిః || 163||
స్ాంస్ారపఙ్ు-న్తరిగ్న-స్ముది రణ-పణిడ తా |
యజీ పిరయా యజీ కరీోర యజమాన్త-స్వరూపిణీ || 164||
ధ్రాిధ్ారా ధ్నాధ్యక్షా ధ్న్తధ్ాన్తయ-వివర్ినీ |
విపరపయ
ిర ా విపరరూపా విశ్వభ్రమణ-కార్ణీ || 165||

విశ్వగ్ాీస్ా విదురమాభ్య వైషణవీ విషట
ణ రూపిణీ |
అయోన్తర్ యోన్తన్తలయా కూటస్ాే కులరూపిణీ || 166||
వీరగ్ోషీఠ పిరయా వీరా నష
ై ురాియ నాదరూపిణీ |
విజాీన్తకలనా కలాయ విదగ్ాి బైన్తేవాస్నా || 167||
త్తాోవధ్ికా త్త్ో వమయీ త్త్ో వమరే -స్వరూపిణీ |
స్ామగ్ాన్తపిరయా స్ౌమాయ స్దాశివ-కుటుమ్బినీ || 168||
స్వాయపస్వయ-మారి స్ే ా స్రావపదివన్తవార్ణీ |
స్వస్ాే స్వభ్యవమధ్ురా ధ్ీరా ధ్ీరస్మర్చతా || 169||
చైత్నాయరియ-స్మారాధ్ాయ చత్
ై న్తయ-కుస్ుమపియ
ర ా|
స్దో దత
ి ా స్దాత్టషాు త్రుణాదిత్య-పాటలా || 170||
దక్షిణా-దక్షిణారాధ్ాయ దరసేిర-ముఖాముిజా |
కౌలినీ-కదవలాఽన్తరియ-కరవలయ-పదదాయనీ || 171||
స్తో త్రపయ
ిర ా స్ుోతిమత శుీతి-స్ాంస్ుోత్-వభ్
ై వా |
మన్తసివనీ మాన్తవత మహేశ్ర మఙ్ి లాకృతిః || 172||
విశ్వమాతా జగ్దాితర విశాలాక్షష విరాగ్్ణీ |
పరగ్లాభ పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ || 173||
వోయమకదశ్ర విమాన్తస్ాే వజిరణీ వామకదశ్వరీ |
పఞ్చయజీ -పియ
ర ా పఞ్చ-పేత్
ర -మఞ్జచధ్ిశాయనీ || 174||
పఞ్చమీ పఞ్చభ్ూతేశ్ర పఞ్చ-స్ాంఖోయపచార్ణీ |
శాశ్వత శాశ్వతైశ్వరాయ శ్రిదా శ్ముభమోహినీ || 175||
ధ్రా ధ్రస్ుతా ధ్నాయ ధ్ర్ిణీ ధ్రివర్ినీ |
లోకాతతా గ్ుణాతతా స్రావతతా శ్మాతిికా || 176||
బన్తద
ి క-కుస్ుమపరఖాయ బయలా లీలావినోదినీ |

స్ుమఙ్ి లీ స్ుఖకరీ స్ువేషాఢ్ాయ స్ువాసినీ || 177||
స్ువాసిన్తయరచన్త-పీత
ర ాఽఽశోభ్నా శుది మాన్తస్ా |
బిన్తుే-త్రపణ-స్న్తుోషాు పూరవజా తిరపురామ్బికా || 178||
దశ్ముదార-స్మారాధ్ాయ తిరపురాశ్రీ-వశ్ఙ్ురీ |
జాీన్తముదార జాీన్తగ్మాయ జాీన్తజదీయ-స్వరూపిణీ || 179||
యోన్తముదార తిరఖణేడ శ్ర తిరగ్ుణామాి తిరకతణగ్ా |
అన్తఘాఽదుభత్-చార్తార వాఞ్చఛతారే -పరదాయనీ || 180||
అభ్యయస్ాతిశ్య-జాీతా షడధ్ావతత్-రూపిణీ |
అవాయజ-కరుణా-మూర్ోర్ అజాీన్త-ధ్ావన్తో -దీపక
ి ా || 181||
ఆబయల-గ్ోప-విదితా స్రావన్తులి ఙ్ి య-శాస్నా |
శ్రీచకీరాజ-న్తలయా శ్రీమత్-తిరపురస్ున్తే రీ || 182||
శ్రీశివా శివ-శ్కో య్ కయ-రూపిణీ లలితామ్బికా |
ఏవాం శ్రీలలితా దేవాయ నామానాం స్ాహస్రకాం జగ్ుః ||
|| ఇతి శ్రీబహా
ర ిణడ పురాణే ఉత్ో రఖణేడ శ్రీహయగ్ీీవాగ్స్ో యస్ాంవాదే
శ్రీలలితా స్హస్రనామ స్తో త్ర కథన్తాం స్మూపరణ మ్ ||

