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Ganesha Sloka 
 

!"# ంబరధరం )*+ ం శ-వర+ ం చ012జ4 | 
ప7 సన:వదనం <=>? సర@)A:పBంత> ||   
 

Guru Sloka 
 
D1రEFGH D1I@*+  1J 1KL M మOశ@రః  
D1 Q"R ? పరబ7 GH తSౖHUV  DరW నమః 
 

Devi Gayatri Sloka  
 

ఓం "Y=య[య చ )దHO  
క[=]^I చ _మ` 
తa: bIJ ః ప7 cదd? || 
ఓం మGలfH చ )దHO 
 )*+  పgౖ:= చ _మ`  

తa: లhR H ప7 cదd? ।। 
ఓం ijL kౖ= చ: )దHO 
)Imn  పgౖ:= చ _మ` 

తa: io ప7 cదd? ।| 
ఓం దస వధ[p చ )దHO  
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q@r ^sౖ= చ tమ` 
తa: శuv  ప7 cదd? 

Tulasi Stotram  
 

నమః 0లw సర@xy  
z1{త| మ వల# } 
~`^4 సర@ ~��= 
సర@ సమ�? ప7 �pm 
య�H� సర@ ��� �  
యనH�= సర@ �వY  
య��V  సర@ W��=  
0లw Y@ం మGమ=హ4 
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Saraswathi dwadasanama stotram 
 

సరస@� త@యం దృ�� =  �� zస| క <Io   
హంస iహన స^�"v  )�= �నక� మమ   
ప7 థమం �ర� [మ �@�యం చ సరస@� 
తృ�యం Bర� �� చ0ర� ం హంస i`m  
పంచమం జగ� �=త4 షష� ం i�శ@� త<  
�^� సప| మ4 �7 కv ం అష� మం బ7 హH �Io   
నవమం ¡��  <�¢  చ దశమం వర�pm 
ఏ"దశం ]R ద7  ఘం¥ �@దశం ¦వ§శ@�   
7̈ ©H �@దశ [^� �¢ సంధ=ం యః పª నరః 

సర@ w��  క� తస= ప7 స[: పర«శ@�   
Q« వస0 ¬G@�V  బ7 హH ~ సరస@� ॥ 
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Ashtaadasa Shaktipeeta Stotram 
 

లం"dం Bంక��� "^hR  "ం¯"zK | 
ప7 b=«: శృంఖ±�� �²ం³ �V ంచపట� µ || 1 || 
 
ఆలంzK  ¸Drం¨ UV ¹ౖ� భ7 మ�ం»" | 
¼r½ zK మGలhR H ^¾K= ఏక�I" || 2 || 
 
ఉజn p[=ం మG"Á ÂÃ"dం z1Ä�" | 
ఓÅ=dం ÆIq�� ^Ç"= దÈiÉj || 3 || 
 
హIjR Ë¢  "మÂ ప7 d� ^ధWశ@� | 
q@rdం kౖష+ ��� గd ^ంగళ=ÍI" || 4 || 
 
iర�B=ం )BrhR  "UHK0 సరస@� | 
అ�� దశ శuv  ÂÏ� ÐÆ[మÑ bర# భం || 5 || 
 
Qయం"� పÓ�:త=ం సర@శ0¢ )[శనం | 
సర@Ôగహరం �వ=ం సర@సంపతÕరం !భ4 || 6 || 
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Mahalakshmi Ashtakam 
 

నమ×| ఽÙ|  మG^> UV ÂÓ ÙరÚ¬Ë | 
శంఖచకV  గ�హ×|  మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 1 || 
 
నమ×|  గ1ÜÝ ÞrÙర భయంకI | 
సర@~పహK �) మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 2 || 
 
సర@xy  సర@వర� సర@ bష�  భయంకI | 
సర@bఃఖ హK �) మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 3 || 
 
w��  ¡��  ప7 � �) ¦uv  ²uv  ప7 �p� | 
మంత¢  ßKv  స� �) మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 4 || 
 
ఆద=ంత ర`Ë �) ఆ�శuv  మOశ@I | 
Ðగxy  Ðగ సంàË మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 5 || 
 
á� ల áÈH మGâ�7  మGశuv  మãదK | 
మG ~ప హK �) మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 6 || 
 
ప�Hసన w� Ë �) పరబ7 హH స@ÑÇ | 
పర«- జగ[Hతః మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 7 || 
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å@YంబరధK �) [[లం"ర àæË | 
జగw� Ë జగ[Hతః మGలuR H నÛఽÙ|  Ë || 8 || 
 
మGలÈHష� కం è| త¢ ం యః పÓé భuv ^ê నరః | 
సర@ w��  మi�:� �జ=ం ~7 �:� సర@� || 
 
ఏక"� పÓ�:త=ం మG~ప )[శనం | 
�@"లం యః పÓ�:త=ం ధన <న= సమ�@తః || 
 
�¢ "లం యః పÓ�:త=ం మGశ0¢  )[శనం | 
మGలhR H ర2Wê-�త=ం ప7 స[: వర� !� || 
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AshtaLakshmi Stotram  
 
ఆ#ల%& ' 

Ùమనస వం�త ÙందI ^ధ), చంద7  సíదI Oమమ> 
²�గణ వం�త ÛÈప7 �య�, మంïల �æÇ WదðË | 
పంకజiw� �వ ÙÚ¬త, సbJ ణ వIR Ç Bం��Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, ఆ�లuR H పI~లయ ^4 || 1 || 
 
(న*ల%& ' 

అpకó కలHష [-� "ò�, kౖ�క ÑÇ Wదమ> 
hR ర స²ద2వ మంగళ ÑÇ, మంత¢ �iw� మంత¢ ðË | 
మంగళ�p� అం¡జiw�, �వగ�-V త ~ద�Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, <న=లuR H పI~లయ ^4 || 2 || 
 
+ౖర*ల%& ' 

జయవరవIR Ç kౖష+ ) �రJ ), మంత¢  స@ÑÇ మంత¢ మ> 
Ùరగణ Ú¬త Uఘô  ఫలప7 ద, qy న )"w� Bస| FðË | 
భవభయGIÇ ~ప)Ûచ�, Qñ జ[-V త ~ద�Ë 
జయ జయO మñ áధన "ò�, öౖర=లhR H పI~లయ ^4 || 3 || 
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గజల%& ' 
జయ జయ bరJ � [-� "ò�, సర@ఫలప7 ద Bస| Fమ> 
రధగజ 0రగప�� స^వృత, పIజన మం÷త øకðË | 
హIహర బ7 హH ÙÚ¬త ×)త, Yప �iIÇ ~ద�Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, గజలhR H �ణ ~లయ ^4 || 4 || 
 
సం2నల%& ' 

అpఖగ i`� Û`� చuV Ç, �గ)వI� � qy నమ> 
Dణగణiరù øక`gౖæÇ, సప| స@ర àæత úనðË | 
సకల Ù�Ùర �వ ²mశ@ర, ^నవ వం�త ~ద�Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, సంYనలhR H పI~లయ ^4 || 5 || 
 
3జయల%& ' 
జయ కమrw� సదJ � �p�, qy న)"w� úనమ> 
అð�న మIûత ]ం]మ üసర, àæత iwత iద=ðË | 
కనకధ�Ù| � kౖభవ వం�త, శంకర�-క ^న=ప� 
జయ జయO మñáదన "ò�, )జయలhR H పI~లయ ^4 || 6 || 
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35*ల%& ' 
ప7 ణత ÙKశ@I �ర� �రJ ), ýక)[-� రత:మ> 
మÇమయ àæత కర+ )àషణ, Bం� స^వృత Gస=²þ | 
నవ�ù �p� కóమలGIÇ, "òత ఫలప7 ద హస| �Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, )�=లhR H పI ~లయ ^4 || 7 || 
 
ధనల%& ' 
ùòùò ùంùò ùంùò-�ంùò, bంñÿ [ద ÙÚర+ మ> 
!మ!మ !ం!మ !ం!మ !ం!మ, శంఖ �[ద Ùiద=ðË 
| 
Wద Ú�µ�Gస ÙÚ¬త, kౖ�క ^రJ  ప7 దర"�Ë 
జయ జయO మñáదన "ò�, ధనలuR H �ణ ~లయ ^4 || 8 || 
 
ఫలశృ: 
ý# || అష� లhR H నమÙ| భ=ం వర� "మÑÇ | 
)*+ వÈః స� r Ý భకv  ÛÈ ప7 �p� || 
 
ý# || శంఖ చకV గ�హ×|  )శ@ÑÇË జయః | 
జగ[HË¢  చ Û`#ౖ= మంగళం !భ మంగళం || 
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Annapoorna Ashtakam 
�Y=నందక� వ�భయక�, $ందర= రY:క� 
�� Y%ల Aర ~వనక�, ప7 త=È ^Oశ@� | 
~7 �dచల వంశ ~వనక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 1 || 
 
[[ రత: )¯త¢  àషణకI, O^ంబ�డంబ� 
²"v Gర )లంబ^న )లస?,వÞR జ ]ం�ంత� | 
"UH�గ1 iwY 1¯క�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 2 || 
 
Ðúనందక� IzÈయక�, ధ'ౖHక= ��( క� 
చం�7 �Õనల �స^న లహ�, gౖFøక= ర"R క� | 
స'ౖ@శ@ర=క� తపః ఫలక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 3 || 
 
)ౖrQచల కంద�లయక�, Í�-¾=^Bంక� 
�^� �గ^ర� -*చరక�,ã=ం"ర-+qÈ� | 
ÛÈ�@ర-కiట~టనక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 4 || 
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దృB=దృశ=-)à�-iహనక�, బ7 GHండ-�ం,ద� 
-r-[టక-áత¢ -þలనక�, )qy న-t~ం]� | 
UV )å@శమనః-ప7 Qదనక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 5 || 
 
ఆ�"R ంత-సమస| వర+ నక�, శం�w| F�iక� 
"UH� �¢ zKశ@� �¢ నయ�, )å@శ@� శర@� | 
స@రJ �@ర-క~ట-~టనక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 6 || 
 
ఉ�@సర@జ>శ@� జయక�, ^Y కృ~Qగ� 
Wo-mలస^న-]ంతలధ� ,�Y=న:-�§శ@� | 
Q"R aHÈక� స� !భక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 7 || 
 
�� సర@)¯త¢ -రత:1¯Y, �"R po Ùంద� 
i^-Q@bపÐధ� Ñ7 యక�, $�గ=^Oశ@� | 
భ"v .ష� క� స� !భక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 8 || 
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చం�7 �Õనల-ÞÉÞÉ-సదృU, చం�7 ం!-»ం¨ధ� 
చం�7 �ÕÆ:-స^న-]ండల-ధ�, చం�7 రÕ-వK+ శ@� 
^r-zస| క-~శ-Qం]శధ�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 9 || 
 
Èత¢ Y¢ ణక� మGభయక�, ^Y కృ~Qగ� 
స�@నందక� స� -వక�, )å@శ@� UV ధ� | 
ద"R కV ందక� ��మయక�, "Uz�_శ@� 
ÿ"R ం �` కృ~వలంబనక�, ^Yన:ÚK+ శ@� || 10 || 
 
అన:ÚK+  Q�ÚK+ , శంకర-~7 ణవల# } | 
qy న-kౖ�గ=- wద=ర� ం, »"R ం �` చ ~ర@� || 11 || 
 
^Y చ ~ర@���, ÑY�M మOశ@రః | 
¨ంధi: -వభ"v శû, స@�ý ¦వనత¢ య4 || 12 || 
 
సర@-మంగల-^ంగ�=, -W, స�@ర� -Qùj | 
శరµ= త¢ =ంబj ÍI, [�యÇ నÛఽÙ|  Ë || 13 || 
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Devi Khadgamaala 
 
(*న; 
ఆర"v �ం �¢ §Y¢ ం అ1Çమవస[ం రత:Yటంకర^=4 
హQ| ం�1ౖస2 ~Bం]శ మదన ధðQ2య )ౖI@Ù3రం�4 | 
ఆÂa0| ంగ వÞR 1హ కలశ 4ఠY| ర GÔజn @rం�ం 
<=> దం�1హQ� మ1Çమ వస[6శ@�ం ఈశ@��ం 
 
<=  >? స@Aధనం (1) 
ఓం ఐం ©ô ం UV ం ఐం h# ం $ః ఓం నమw| FzరÙంద�, 
 
E*Fంగ>వ2ః (6) 
హృదయ��, -Ô��, -���, కవచ��, §త¢ ��, అస| F��, 
 
:JK2*>వ2ః (16) 
"«శ@�, భగ^óm, �త=u# §:, }1ం9, వ`:iwm, మGవx7 శ@�, 
-వ:�, త@IË, ]లÙంద�, �Ë=, mలపYj, )జ>, సర@మంగ;, 
q@r^óm, ¯Ë¢ , మG�Ë=, 
 
#L*ఘNరవః (7) 
పర«శ@ర, పర«శ@�, òË¢ శమ<, ఉ³= శమ<, చ�=[థమ<, 
ø~²ద7 మ<, అగస| =మ<, 
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PQR ఘNరవః (4) 
"లYపశమ<, ధ�H�ర=మ<, ²కv jUశ@రమ<, 
tపకr[థమ<, 
 
TనLఘNరవః (8) 
)*+ �వమ<, ప7 �కర�వమ<, Ë¸�వమ<, మaజ�వమp, 
క±=ణ�వమ<, iÙ�వమ<, రత:�వమ<, UV �^నందమ<, 
 
<= చక=  పY థTవరణ>వ2ః 

అÇ^w�� , ల>^w�� , గI^w�� , మ`^w�� , ఈ-త@w�� , వ-త@w�� , 
~7 "మ=w�� , ¦uv w�� , ఇ�@w�� , ~7 Ñ| w�� , సర@"మw�� , 7̈ ©H, 
^Oశ@�, �^I, kౖష+ �, i�©, ^Oంt7 , �²ం9, మGలhR H, 
సర@సంÞR ÿo, సర@)�7 )o, స�@కIR o, సర@వశంక�, సÔ@[H�m, 
సర@మGం]å, సర@þచ�, సర@+x, సర@Ð§, సర@�¢ ఖం9, 
gౖFøక=Ûహన చకV Q@òm, ప7 కటÐÆm, 
 
<= చక=  #\]^వరణ>వ2ః 

"^కIR o, ¡�� =కIR o, అహం"�కIR o, శ L̈ కIR o, స��"కIR o, 
~కIR o, రQకIR o, గం<కIR o, ¯Y| కIR o, öౖ�=కIR o, సHృY=కIR o, 
[^కIR o, +qకIR o, ఆYHకIR o, అమృYకIR o, శ��కIR o, 
స�@BపIÚరక చకV Q@òm, Dప| ÐÆm, 
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<= చక=  తృ]^వరణ>వ2ః 

అనంగ]Ù«, అనంగ«ఖ�, అనంగమద§, అనంగమద[0K, 
అనంగKþ, అనంగWÆm, అనంúం]å, అనంగ^óm, 
సర@సంÞR భణచకV Q@òm, Dప| తరÐÆm, 
 
<= చక=  చ`ab వరణ>వ2ః 

సర@సంÞR ÿo, సర@)�7 )m, స�@కIR o, సర@G# �m, సర@సÛH`m, 
సర@స| ంÿm, సర@జృంÿo, సర@వశంక�, సర@రంజm, సÔ@[H�m, 
స�@ర� Qùj, సర@సంప�| ÚIo, సర@మంత¢ మ<, సర@ద@ంద@Èయంక�, 
సర@$�గ=�యక చకV Q@òm, సంప7 �యÐÆm, 
 
<= చక=  పంచTవరణ>వ2ః 

సర@w�� ప7 �, సర@సంపత�F�, సర@Ñ7 యంక�, సర@మంగళ"Io, 
సర@"మప7 �, సర@bఃఖ)Ûచm, సర@మృ0=ప7 శమ�, 
సర@)ఘ:�iIo, స�@ంగÙంద�, సర@$�గ=�pm, స�@ర� Qధక 
చకV Q@òm, ]ø�| ర+ ÐÆm, 
 
<= చక=  షde వరణ>వ2ః 
సర@xy , సర@శjv , స'ౖ@శ@ర=ప7 �pm, సర@qy నమ<, సర@i=ù)[-m, 
స�@<రస@�, సర@~పహK, స�@నందమ<, సర@ర"R స@Ño, 
సK@Ñ2తఫలప7 �, సర@ర"R కరచకV Q@òm, �గర2ÐÆm, 
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<= చక=  సపf Tవరణ>వ2ః 

వ-m, "«శ@�, Û�m, )మ�, అ1µ, జpm, సK@శ@�, �A�, 
సర@ÔగహరచకV Q@òm, రహస=ÐÆm, 
 
<= చక=  అషe Tవరణ>వ2ః 

¨Çm, �Ñm, ~-m, అం]-m, మG"«శ@�, మGవx7 శ@�, 
మGభగ^óm, సర@w�� ప7 దచకV Q@òm, అ�రహస=ÐÆm, 
 
<= చక=  నవTవరణ>వ2ః 

UV  UV  మGభ¥� Ij, స�@నందమయచకV Q@òm, ప�పరరహస=ÐÆm, 
 
నవచh= శ\i ETK 
�¢ zK, �¢ zKU, �¢ zరÙంద�, �¢ zరiwm, �¢ z�UV ః, �¢ zర^óm, 
�¢ zరw�� , �¢ z�ం¨, మG�¢ zరÙంద�, 
 
<= >? 3jషkK – నమFmరనnoiచ 
మGమOశ@�, మGమG�By , మGమGశjv , మGమGD�| , 
మGమGజy �| , మGమGనం�, మGమGసÕం�, మGమGశ>, 
మGమG UV చకV నగరQ ô̂ By , నమ×|  నమ×|  నమ×|  నమః | 
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Mahishasura Mardini Stotram 
 

అp-ÆIనం�� నం�త-«�� )శ@-)a�� నందðË 
ÆIవర-)ంధ= -Ôఽù-�iw� )*+ -)rw� ¬*+ ðË | 
భగవ�-O-� కంఠ-]Cం»Ç àI-]Cం»Ç àIకృË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 1 || 
 
Ùరవర-హIR Ç bర� ర-ధIR Ç b1Hఖ-మIR Ç హరR రË 
�¢ ¦వన-�æÇ శంకర-DæÇ కలHష-ÛæÇ AషరË | 
దðజ-�ÔæÇ ��Ùత-ÔæÇ bరHద-ýæÇ wంñÙË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 2 || 
 
అp-జగదంబ మదంబ-కదంబ వనÑ7 య-iw� GసరË 
-ఖI--ÔమÇ 0ంగ-`^లయ శృంగ-�qలయ మధ=గË | 
మñ-మñ-Kమñ )ౖతభ-గం¬� )ౖతభ-భం¬� �సరË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 3 || 
 
అp-శతఖండ )ఖం÷త-1ండ )0ం÷త-!ండ గqùపË 
Iz-గజ-గండ )�రణ-చండ ప�కV మ-Eండ మృúùపË | 
�జ-¦జ-దండ �~Éత-చండ �~Éత-²ండ భ¥ùపË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 4 || 
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అp-రణ-bరHద శ0¢ -వF�త bర� ర-�రn ర శuv భృË 
చ0ర-)�ర ñ�ణ-మGశయ :త-కృత ప7 మGùపË | 
bIత-b�హ b�శయ-bరH� �న-వ:త కృYంతమË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 5 || 
 
అp-శర�గత kౖI-వüవర �ర-వ�భయ �pకK 
�¢ ¦వన-మస| క Hల-)Ôù -Ôù-కృYఽమల HలకK | 
bò-bò-Yమర bంbÿ-[ద మã-²ఖ�కృత �గHకK 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 6 || 
 
అp-�జ-¾ంకృ� ^త¢ -��కృత üమô -)øచన üమô శË 
సమర-)ýæత ýÇత-+జ స²ద2వ-ýÇత +జలË | 
-వ--వ-!ంభ �!ంభ-మGహవ తI�త-àత ÑBచపË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 7 || 
 
ధðరð-సంగ రణÈణ-సంగ పIÙ3ర-దంగ నటతÕటj 
కనక-Ñశంగ పృషతÕ-�షంగ రసద2ట-శృంగ హYవCj | 
కృత-చ0రంగ బలuR �-రంగ ఘటé-బ¾రంగ రటé-బCj 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 8 || 
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జయ-జయ-జప= జ>-జయ-శబL  పరÙ| �-తత�ర )శ@ðË 
ఝణఝణ-JంJò Jంకృత-�zర -ం¬త-Û`త àతపË | 
నÉత-న¥ర�  నKనట-[యక [టక-[Éత [ట=రË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 9 || 
 
అp-Ùమ-నÙమ నÙమ-నÙమ నÙ-మaహర "ం��Ë 
-V త-రజm రజm-రజm రజm-రజmకర వకv FవృË | 
Ùనయన-)భ7 మ రభ7 మ-రభ7 మ రభ7 మ-రభ7  మ�ùపË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 10 || 
 
మ`త-మGహవ మల# మ-తó# క మó# త-రల# క మల# రË 
)ర¯త-వó# క పó# క-మó# క Jó# క-ÿó# క వరJ వృË | 
wత-కృత-Lల#  స²ల# -wYఽ1ణ తల# జ-పల# వ సల# óË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 11 || 
 
అ)రళ-గండ గళê-మద-«bర మత| -మతంగ గజ�జపË 
�¢ ¦వన-àషణ àత-క±�ù ప-పÐ�ù �జÙË | 
అp-Ùద�జన rలస-^నస Ûహన-మనHధ �జÙË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 12 || 
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కమల-ద±మల Þమల-"ం� కr-కóYఽమల �లత� 
సకల-)rస క±-�లయకV మ jA-కల?-కల హంస]� | 
అó]ల-సం]ల ]వలయ-మండల MA-òలé  వ]ró]� 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 13 || 
 
కర-²రÁ-రవ �¬త-N¬త ల¬n త-Þuల మðn మË 
òóత-òóంద మaహర-Dం¬త రం¬త-¹ౖల �]ంజగË | 
�జగణ-àత మGశబ�-గణ సbJ ణ-సంభృత jóత� 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 14 || 
 
కÉతట-Âత bNల-)¯త¢  మOఖ-�రసÕృత చంద7 1P 
ప7 ణత-Ù�Ùర MA-మÇÙ3ర దం!ల-సన:ఖ చంద7 1P 
¬త-కన"చల MA-మQIn త �రn ర-]ంజర ]ంభ]P 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 15 || 
 
)¬త-సహస7 క 'ౖక-సహస7 క 'ౖక-సహస7 క 'ౖకðË 
కృతÙర-Yరక సంగర-Yరక సంగర-Yరక áðÙË | 
Ùరథ-స^ù స^న-స^ù స^ù-స^ù ÙqతరË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 16 || 
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పద-కమలం క1�-�ల> వI-వస=�Ðఽð� నంన-W 
అp-కమ� కమr-�ల> కమr-�లయః సకథం-న-భW? | 
తవ-పద«వ పరంపద-òత= ðUల-యD మమuం-న--W 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 17 || 
 
కనక-లసతÕల wంñజsౖ-రð æంజ�-gDణ రంగ¦వం 
భజ�-సuం ðశR-]చ]ంభ తKపI-రంభ Ù�ðభవం | 
తవ-చరణం శరణం-కరiÇ నYమర-iÇ �i---వం 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 18 || 
 
తవ-)మ�ఽ◌ంb కలం-వద§ంb మలం-సకలం నðNలయË 
u²-z1Äత z�ంb-²T Ù²T-ÿర$ )²TuV యË | 
మమ0-మతం -వ-[మధ§ భవ�-కృపd u²త-uV యË 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 19 || 
 
అp-మp tన-దdU తd-క1�-పరd భ)తవ=-²« 
అp-జగD-జనm కృపdw యGw-తGðò Ywర« | 
యb¯త-మత¢  భవ0=ర�-]1 Yb1-Yపమ ~]1Ë 
జయ-జయ-O మ`�Ùర-మIL � రమ=కపIL � ¹ౖలÙË || 20 || 
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Sri Lalitha Sahasranaamam 
 
!"#నం 

w�� �1ణ )గV Gం �¢ నయ[ం, ^Çక= MóÙ�ర? 
Y�[యక åఖ�ం wHత²Tం, ఆÂనవÞR 1G4 
 
~Ç�= మóÚర+  రత: చషకం, రÞv త�లం»భ7 �ం  
$^=మô త: ఘటస�  రకv చర�ం, <=>? ప�ం అòE"4 
 
అ1�ం క1� తరంÆYhR ం, ధృత~Bం]శ zష�¨ణ�~4  
అÇ^�ÿ �వృYం మOVౖః ,అహòË=వ )�వ> భim4   
 
<=>? ప�HసనQ� ం )కwతవద[ం, పదH పY¢ యYhR ం 
O^�ం ÂతవQ| Fం , కరకóత లస�� మప�Hం వ�ం�4  
 
స�@లం"ర�"v ం సకలమభయ�ం, భకv న ô̂ ం భimం 
UV  )�=ం BంతßIv ం సకల ÙరðYం, సర@సంప?-ప7 ��¢ 4  
 
స]ం]మ )�ప[, మAకWం» కá| I"ం 
సమంద హwËÈ�ం, సశర�ప ~Bం]B4  
అåష జనÛ`m, మ1ణ^ల= à{జn @rం 
జ~]Ùమ �Ù�ం, జప)X సHK దం»"4  
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UV  ^Y  UV  మG�By ,  UV మ?-wంGస§శ@� | 
¯దÆ: ]ండసంàY,  �వ"ర=స²ద=Y || 1 || 
 
ఉద=�2ð సహQ7 �,  చ0�E¾ సమ�@Y | 
�గస@ప ~BÅ=,  ÞV <"�ం]ýజn @r || 2 || 
 
మa�]R ÞదంÜ,  పంచత[Hత¢  Qయ" | 
�q1ణ ప7 �Úర, మజn é-బ7 GHండమండr || 3 || 
 
చంప"ýక z[:గ, $గంùక లసతÕ� 
]1)ంద మÇåV o, కనDÕKర మం÷Y || 4 || 
 
అష� 6 చంద7  )�7 జ, దAకస� ల ýÿY | 
²ఖచంద7  కళం"భ, మృగ[ÿ )åష" || 5 || 
 
వదనసHర ^ంగల=, గృహDరణ ¯ó# " | 
వకv FలhR H ప�iహ, చలmH[భ øచ[ || 6 || 
 
నవచంపక z��భ, [Qదండ )�¬Y | 
Y�"ం� �రQÕI, [Qభరణ �Ù� || 7 || 
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కదంబ మంజ�]# ప| , కర+ Úర మaహ� | 
Yటంక �గÁàత, తపaYప మండr || 8 || 
 
పదH�గ -rదర", పI�) క�లàః | 
నవ)b7 మ »ంబUV ః, న="ÕI రదనచ@� || 9 || 
 
!ద�  )�=ం]�"ర, �@జపంuv  ద@Ðజn @r | 
క�ర�É "Ûద, స^కరR �L గంత� || 10 || 
 
�జసr# ప ^ñర=, )�ర2�2త కచ@Â | 
మందwHత ప7 �Úర, మజn ?-"«శ ^నQ || 11 || 
 
అ[కóత Qదృశ=, W¡క UV  )�¬Y | 
"«శబద�  ^ంగల=, áత¢ ýÿత కంధ� || 12 || 
 
కన"ంగద jOర, కమmయ ¦q�@Y | 
రత:ZౖFWయ ¯ంYక, øల²"v  ఫr�@Y || 13 || 
 
"«శ@ర �7 మరత:, మÇ ప7 �పణస| m| 
[�=లiల Ô^A, లYఫల ]చద@< || 14 || 
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లÈ=ÔమలY <రY, స²§:య మధ=^ | 
స| న�ర దళê-మధ=, పట� బంధ వAత¢ d || 15 || 
 
అ1�1ణ �Ùంభ, వస| F �స@?-కKతK | 
రత:uంuÇ "రమ=, రశ[�మ àæY || 16 || 
 
"«శ qy త $�గ=, ^రL M1 ద@d�@Y | 
^Çక= మ]¥"ర, qðద@య )�¬Y || 17 || 
 
ఇంద7 *ప పIuR ప| , సHర [�భ జం>" | 
\ఢDr2 NరHపృష( , జp*+  ప7 ప��@Y || 18 || 
 
నఖtù� సంఛన:, నమజn న తÛD� | 
పదద@య ప7 �qల, ప�కృత సÔ1G || 19 || 
 
-ంqన మÇమంBర, మం÷త UV  ప�ం¡q | 
మ�Á మందగమ[,  మGrవణ= åవùః || 20 || 
 
స�@1�ఽనవ�=ం�, స�@భరణ àæY | 
-వ"«శ@�ంకQ� ,  -i  Q@_న వల# � || 21 || 
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Ù«1 మధ=శృంగQ� ,  UV మన:గర [p" | 
¯ంYమÇ గృGంతQ� ,  పంచబ7 GHసనw� Y || 22 || 
 
మGప�Hట� సంQ� ,  కదంబ వనiwm | 
Ù<Qగర మధ=Q� ,  "^hR  "మ�pm || 23 || 
 
�వIR  గణసం_త, á| య^[తH kౖభi | 
భంÜÙర వFb=కv , శuv ×[ సమ�@Y || 24 || 
 
సంపతÕ� స^ఢ, wంñరవ7 జ ×)Y | 
అB@Åùæ( Yశ@, ÞÉÞÉ ÿ�వృY || 25 || 
 
చకV �జ రGఢ, స�@�ధ పIషÕృY | 
�యచకV  రGఢ, మం�¢ o పI×)Y || 26 || 
 
ÆIచకV  రGఢ, దండ[G zరసÕృY | 
q@r^ó� "uR ప| , వ`:~7 "ర మధ=ú || 27 || 
 
భండSౖన= వFb=కv , శuv  )కV మహIR Y | 
�Y= ప�కV ^`ప, ��Èణ స²02" || 28 || 
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భండzత¢  వFb=కv  ,¨r)కV మ నం�Y | 
మం�¢ ణ=ం¨ )ర¯త, )షంగ వధDæY || 29 || 
 
)!కV  ~7 ణహరణ, i�© �ర=నం�Y | 
"«శ@ర ²�øక, కó�త UV  గµశ@� || 30 || 
 
మGగµశ �I2న:, )ఘ:యంత¢  ప7 హIR Y | 
భంÜÙKంద7  �1Hకv , శస| F ప7 త=స| F వIR o || 31 || 
 
క�ంDA నaత�న:, [�యణ దBకృ�ః | 
మG~!పYQ| FÆ:, �రL ú� Ùర Sౖ�" || 32 || 
 
"«శ@�స| F �రL గ� , సభంÜÙర Hన=" | 
బ7 ãH�ంద7  మOం�7 �, �వసంÙ| త kౖభi || 33 || 
 
హర§Y¢ Æ: సందగ� , "మ సంBవbషùః | 
UV మ�@గ2వ Ncౖక, స@ప ²ఖపంకq || 34 || 
 
కంÏధః కÉపర=ంత, మధ=Nట స@Ño | 
శuvNcౖక Yపన:, కట=d�గ <Io || 35 || 
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ßలమంY¢ �H"  ßల, Nటత¢ య క;బ� | 
]±మృgౖక రw",  ]ళసంjత ~óm || 36 || 
 
]±ంగ[  ]±ంతఃQ� ,  �Am  ]ళÐÆm | 
అ]±  సమdంతఃQ� ,  సమd�ర తత�� || 37 || 
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