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శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం 
 

వందే గజంద్రవదనం వామంకారూఢవలలభాశ్లలష్టం | 
కంకమపర్యగశోణం కవలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ || 

స జయతి సువరణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్ోః | 
కాంచ్న నికంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ్ సంగీతః || ౨ || 

హర్హయనైరృతమరుత హర్తామంతేష్ివస్థితం తసా | 
వినుమః సానుత్రితయం విధిహర్గౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ || 

మధ్యా పునరమనోహరరతనరుచిసోబక రంజితద్వగంతమ్ | 
ఉపర్ చ్తః శతయోజనముతోంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ || 

తత్ర చ్తః శతయోజనపర్ణాహం దేవ శ్లలిినా రచితమ్ | 
నానాసాలమనోజఞం నమమాహం నగరం ఆద్వవిద్యాయః || ౫ || 

ప్రథమం సహస్రపూరిక ష్ట్శతసంఖ్యాక యోజనం పర్తః | 
వలయీకృతసిగాత్రం వరణం శరణం వ్రజామాయో రూపమ్ || ౬ || 

తస్తాతోరే సమీరణయోజనదూరే తరంగితచ్ఛాయః | 
ఘట్యత ముదం ద్వితీయో ఘణాటసోనసార నిర్మతః సాలః || ౭ || 

ఉభయోరంతరసీమనుాద్యామ భ్రమరరంజితోద్యరమ్ | 
ఉపవమనముపాసమహే వయమూరీకృత మందమరుత సాందమ్ || ౮ || 
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ఆలింగా భద్రకాలీమసీనసోత్ర హర్శ్లలాశ్యామమ్ | 
మనస్థ మహాకాలో మే విహరత మధుపానవిభ్రమన్ననత్రః || ౯ || 

తారీోీయీకో వరణసోస్తాతోరసీమ్నన వాతయోజనతః | 
తామ్రేణ రచితమూర్ోసోనుతాద్య చ్ంద్రతారకం భద్రమ్ || ౧౦ || 

మధ్యా తయోశచ మణిమయపలలవశ్యఖ్య ప్రసూనపక్ష్మలితామ్ | 
కలాినోకహవాటీం కలయే మకరందపంకిలావాలామ్ || ౧౧ || 

తత్ర మధుమధవశ్రీతరుణీభాాం తరలదృకచకోర్యభాామ్ | 
ఆలింగితోఽవతానామమనిశం ప్రథమరుోర్యతోపుష్పిస్రః || ౧౨ || 

నమత తదుతోరభాగే నాకిపథోలలంఘి శృంగసంఘాతమ్ | 
సీసాకృతిం తరీయం స్థతకిరణాలోకనిరమలం సాలమ్ || ౧౩ || 

సాలదియంతర్యలే సరలాలికపోత-చ్ఛటుసుభగాయమ్ | 
సంతానవాటికాయం సకోం చేతోఽసుో సతతమసామకమ్ || ౧౪ || 

తత్ర తపనాద్వరూక్ష్ః సామ్రాజ్ఞఞచ్రణ సాంద్రితసాింతః | 
శుక్ర శుచిశ్రీసహితో గ్రీష్మరుోర్ాశత కీర్ోమకలిమ్ || ౧౫ || 

ఉతోరసీమని తస్తాననతశ్లఖరోతకంపి హాట్కపతాకః | 
ప్రకట్యత పంచ్మో నః ప్రాకారః కశలమరకూట్మయః || ౧౬ || 

ప్రాకారయోశచ మధ్యా పలలవితానాభృతపంచ్మోన్నమష్ప | 
హర్చ్ందనద్రువాటీహరతాద్యమూలమసమదనుతాపమ్ || ౧౭ || 



 
 

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం                                www.HariOme.com                                                    Page 3 

 

తత్ర నభశ్రీ ముఖ్యాసోరుణీ వరయగః సమనిితః పర్తః | 
వజ్రాట్టఋహాసముఖరో వాంఛాపూర్ోం తనోత వరషరుోః || ౧౮ || 

మరుతయోజనదూరే మహనీయసోసా చోతోరే భాగే | 
భద్రం కృషీష్ట ష్ష్ఠః ప్రాకారః పంచ్లోహధాతమయః || ౧౯ || 

అనయోరమధ్యా సంతతమంకూరదా్వవాకసుమగంధాయమ్ | 
మంద్యరవాటికాయం మనసమంగీకరోత మే విహృతిమ్ || ౨౦ || 

తసాామ్నషోరజలక్ష్మీతరుణీభాాం శరదృతః సద్య సహితః | 
అభారచయన్ స జ్ఞయదంబామమోదమేదురః కసుమః || ౨౧ || 

తసార్షసంఖాయోజనదూరే దేదీపామనశృంగౌఘః | 
కలధౌతకలితమూర్ోః కలాాణం ద్వశత సపోమః సాలః || ౨౨ || 

మధ్యా తయోరమరుతిథ లంఘిథవిట్-పాగ్రవిరుతకలకంఠా | 
శ్రీపార్జాతవాటీ శ్రియమనిశం ద్వశత శీతలోదాేశ్య || ౨౩ || 

తసాామతిప్రియభాాం సహఖేలన్ సహసహసా లక్ష్మీభాామ్ | 
సామంతో ఝష్కేతోరేేమంతో భవత హేమవృద్ధయయై నః || ౨౪ || 

ఉతోరతసోసా మహానుదభట్ హుతభక్షి సాిరుణః మయూఖః | 
తపనీయఖండరచితసోనుతాద్యయుష్ామష్టమో వరణః || ౨౫ || 

కాదంబవిపినవాటీమనయోరమధాభువి కలిితావాసామ్ | 
కలయమ్న సూనకోరకకందలితామోద-తంద్వలసమీర్యమ్ || ౨౬ || 
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తసాామతి-శ్లశ్లర్యకృతిర్యసీనసోపతపసాలక్ష్మీభాామ్ | 
శ్లవమనిశం కరుతాన్నమ శ్లశ్లరరుోః సతతశీతలద్వగంతః || ౨౭ || 

తసాాం కదంబవాట్ాం తత్రిరసవామోదమ్నలిత-మధుగంధమ్ | 
సపాోవరణమనోజఞం శరణం సముపైమ్న మంత్రిణీ-శరణమ్ || ౨౮ || 

తత్రాలయే విశ్యలే తపనీయరచిత-తరల-స్తపాన్న | 
మణికా మండపాంతరమహితే స్థంహాసన్న మణీఖచితే || ౨౯ || 

బందు-త్రిపంచ్-కోణ-ద్విప-నృప-వసు-వేద-దల-కరేఖ్యఢ్యా | 
చ్క్రే సద్య నివిష్పటం ష్ష్ఠైష్టత్రింశదక్ష్రేశ్యనీమ్ || ౩౦ || 

తాపింఛమేచ్కాభాం తాలీదలఘటితకరణతాట్ంకామ్ | 
తాంబూలపూర్తముఖం తామ్రాధరబంబదృష్టదరహాసామ్ || ౩౧ || 

కంకమపంకిలదేహాం కవలయ-జ్ఞవాత-శ్యవకావతంసామ్ | 
కోకనదశోణచ్రణాం కోకిల-నికాిణ-కోమలాలాపామ్ || ౩౨ || 

వామంగగలితచూలీం వనమలాకదంబమలికాభరణామ్ | 
ముకాోలలంతికాంచిత ముగాయలిక-మ్నలిత-చిత్రకోద్యర్యమ్ || ౩౩ || 

కరవిధృతకీరశ్యవక-కల-నినద-వాకో-నిఖిల-నిగమర్యిమ్ | 
వామకచ్సంగివీణావాదనసౌఖ్యారయమీలితాక్షియుగామ్ || ౩౪ || 

ఆపాట్లాంశుకధర్యం ఆద్వరస్తన్నమష్వాస్థత కట్క్షామ్ | 
ఆమనయసారగులికాం ఆద్యాం సంగీతమతృకాం వందే || ౩౫ || 
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తసా చ్ సువరణసాలస్తాతోరతసోరుణకంకమచ్ఛాయః | 
శమయత మమ సంతాపం సాలో నవమః స పుష్ిర్యగమయః || ౩౬ || 

అనయోరంతరవసుధాః ప్రణుమః ప్రతాగ్రపుష్ిర్యగమయీః | 
స్థంహాసన్నశిరీమనుచింతన-నిసోంద్ర-స్థదయనీరంధ్రః || ౩౭ || 

తతాాలోతోరదేశే తరుణజపా-కిరణ-ధోరణీ-శోణః | 
ప్రశమయత పదమర్యగప్రాకారో మమ పర్యభవం దశమః || ౩౮ || 

అంతరభూకృతవాసాననయోరపనీత చితోవైమతాాన్ | 
చ్క్రేశీపదభకాోంశ్యచరణవర్యగనహర్నశం కలయే || ౩౯ || 

సారంగవాహయోజనదూరేఽఽసంఘటిత కేతనసోసా | 
గోమేదకేన రచితో గోపాయత మం సముననతః సాలః || ౪౦ || 

వప్రదియంతరోర్యిైం వటుకైర్ివిధైశచ యోగినీ బృందః | 
సతతం సమర్చతాయః సంకర్షణాాః ప్రణౌమ్న చ్రణాబజమ్ || ౪౧ || 

తాపసయోజనదూరే తసా సముతోంగః గోపురోపేతః | 
వాంఛాపూరయోై  భవతాదిజ్రమణీ-నికర-నిర్మతో వప్రః || ౪౨ || 

వరణద్వితయంతరతో వాసజుషో విహితమధురసాసాిద్యః | 
రంభాద్వవిబుధవేశ్యాః రచ్యంత మహాంతమసమద్యనందమ్ || ౪౩ || 

తత్ర సద్య ప్రవహంతి తటినీ వజ్రాభిధా చిరం జ్ఞయత్ | 
చ్టులోర్మజాలనృతాత్ కలహంసీకలకలకిణితపుష్పట || ౪౪ || 
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రోధస్థ తసాా రుచిరే వజ్రేశీ జయతి వజ్రభూష్పఢ్యా | 
వజ్రప్రద్యనతోషితవజ్రిముఖత్రిదశ-వినుతచ్ఛర్త్రా || ౪౫ || 

తస్తాదీచ్ఛాం హర్తి సోవకితసుష్మవలీఢ-వియదంతః | 
వైడూరారతనరచితో వైమలాం ద్వశత చేతస్త వరణః || ౪౬ || 

అధిమధామేతయోః పునరంబాచ్రణావలంబతసాింతామ్ | 
కారోకట్కాద్వనాగాన్ కలయమః కిం చ్ బలిముఖ్యందనుజాన్ || ౪౭ || 

గంధవహసంఖా-యోజనదూరే గగనోరయవజాంఘికసోసా | 
వాసవమణిప్రణీతో వరణో వరయయత వైదుషీం విశద్యమ్ || ౪౮ || 

మధాక్షోణాామనయోరమహేంద్రనీలాతమకాని చ్ సర్యంస్థ | 
శ్యతోదరీ సహాయన్భభపాలానపి పునః పునః ప్రణుమః || ౪౯ || 

ఆశుగయోజనదూరే తస్తారయవం కాంతిధవలితద్వగంతః | 
ముకాోవిరచితగాత్రో ముహురసామకం ముదే భవత వప్రః || ౫౦ || 

ఆవృతోోైరధిమధాం పూరిసాాం ద్వశ్ల పురందరః శ్రీమన్ | 
అభ్రమువిట్ధిరూఢో విభ్రమమసామకమనిశమతనుతాత్ || ౫౧ || 

తతోకణే వాజనస్రుకోోమరపాత్రస్రువానన శకిోధరః | 
సాిహాసిధాసమేతః సుఖయత మం హవావాహనః సుచిరమ్ || ౫౨ || 

దక్షిణద్వగంతర్యలే దండధరో నీలనీరదచ్ఛాయః | 
త్రిపురపద్యబజభకోస్థోరయత మమ నిఖిలమంహంసాం నికరమ్ || ౫౩ || 
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తస్యావ పశ్లచమయం ద్వశ్ల దలితేందీవర ప్రభాశ్యామః | 
ఖేట్స్థ యషిటధారీ ఖేద్యనపనయత యతధానో మే || ౫౪ || 

తసాా ఉతోరదేశే ధవలాంగో విపులఝష్ వర్యరూఢః | 
పాశ్యయుధాతోపాణిః పాశీ విదలయత పాశజాలాని || ౫౫ || 

వందే తదుతోరహర్తోకణే వాయుం చ్మూరూవరవాహమ్ | 
కోరకిత తతిబోధానోగరక్ష్ ప్రముఖ యోగినోఽపి ముహుః || ౫౬ || 

తరుణీర్డాప్రధానాస్థోస్రో వాతసా తసా కృతవాసాః | 
ప్రతాగ్రకాపిశ్యయనపాన-పర్భ్రంత-లోచ్నాః కలయే || ౫౭ || 

తలోలకపూరిభాగే ధనదం ధాాయమ్న శేవధికలేశమ్ | 
అపి మణిభద్రముఖ్యానంబాచ్రణావలంబనో యక్షాన్ || ౫౮ || 

తస్యావ పూరిసీమని తపనీయరచితగోపురే నగరే | 
కాతాాయనీసహాయం కలయే శీతాంశుఖండచూడాలమ్ || ౫౯ || 

తతిరుషోడశవరణసిలభాజసోరుణచ్ంద్రచూడాలాన్ | 
రుద్రాధాాయే పఠితాన్ రుద్రాణీసహచ్ర్యన్ భజ రుద్రాన్ || ౬౦ || 

పవమనసంఖాయోజనదూరే బాలతృణేమచ్కసోసా | 
సాలో మరకతరచితః సంపదమచ్లాం శ్రియం చ్ పుష్పణత || ౬౧ || 

ఆవృతి యుగామంతరతో హర్తమణీ-నివహమేచ్కే దేశే | 
హాట్క-తాలీ-విపినం హాలాఘట్ఘటిత-విట్పమకలయే || ౬౨ || 



 
 

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం                                www.HariOme.com                                                    Page 8 

 

తత్రైవ మంత్రిణీగృహపర్ణాహం తరలకేతనం సదనమ్ | 
మరకతసౌధమనోజఞం దద్యాద్యయూషి దండనాథాయః || ౬౩ || 

సదన్న తవ హర్నమణిసంఘటితే మండపే శతసోంభే | 
కారోీసిరమయపీఠే కనకమయంబురుహకర్ణకామధ్యా || ౬౪ || 

బందుత్రికోణవరుోలష్డస్రవృతోదియనిితే చ్క్రే | 
సంచ్ఛర్ణీ దశోతోరశతారణ-మనుర్యజకమలకలహంసీ || ౬౫ || 

కోలవదనా కశేశయనయనా కోకార్మండితశ్లఖండా | 
సంతపోకాంచ్నాభా సంధాారుణ-చేల-సంవృత-నితంబా || ౬౬ || 

హలముసలశంఖచ్క్రంకశపాశ్యభయవరసుుర్తహసాో | 
కూలంకష్పనుకంపా కంకమజంబాలితసోనాభోగా || ౬౭ || 

ధూర్యోనామతిదూర్యవార్యోశేష్పవలగనకమనీయ | 
ఆర్యోలీశుభద్యత్రీ వార్యోలీ భవత వాంఛితార్యియ || ౬౮ || 

తసాాః పర్తో దేవీః సిపేనశుానమతోభైరవీముఖ్యాః | 
ప్రణమత జంభినాాద్యాః భైరవవర్యగంశచ హేతకప్రముఖ్యన్ || ౬౯ || 

పూరోికోసంఖాయోజనదూరే పూయంశుపాట్లసోసా | 
విద్రావయత మద్యర్ోం విద్రుమసాలో విశంకట్ద్యిరః || ౭౦ || 

ఆవరణయోరమహర్నశమంతరభూమౌ ప్రకాశశ్యలినాామ్ | 
ఆసీనమంబుజాసనమభినవస్థందూరగౌరమహమీడే || ౭౧ || 
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వరణసా తసా మరుతయోజనతో విపులగోపురద్యిరః | 
సాలో నానారతయనః సంఘటితాంగః కృషీష్ట మదభీష్టమ్ || ౭౨ || 

అంతరకక్షాామనయోరవిరలశోభాపిచ్ండిలోదాేశ్యమ్ | 
మణిఖామండపాఖ్యాం మహతీమధిహృదయమనిశమకలయే || ౭౩ || 

తత్ర స్థోథం ప్రసననం తరుణతమలప్రవాలకిరణాభమ్ | 
కర్యణవలంబకండలకందలితాభీశుకవచితకపోలమ్ || ౭౪ || 

శోణాధరం శుచిస్థమతమేణాంకవదనమేధమనకృపమ్ | 
ముగ్యయణమదవిశేష్కముద్రితనిటిలేందురేఖికా రుచిరమ్ || ౭౫ || 

నాలీకదలసహోదరనయనాంచ్లఘటితమనస్థజాకూతమ్ | 
కమలాకఠిణపయోధరకసూోరీ-ధుసృణపంకిలోరసకమ్ || ౭౬ || 

చ్ఛమేియగంధికైశాం శంపాసబ్రహమచ్ఛర్కౌశేయమ్ | 
శ్రీవతాకౌసుోభధరం శ్రితజనరక్షాధురీణచ్రణాబజమ్ || ౭౭ || 

కంబుసుదరశనవిలసత్-కరపదమం కంఠలోలవనమలమ్ | 
ముచుకందమోక్ష్ఫలదం ముకందమనందకందమవలంబే || ౭౮ || 

తదిరణోతోరభాగే తార్యపతి-బంబచుంబనిజశృంగః | 
వివిధమణీ-గణఘటితో వితరత సాలో వినిరమలాం ధిష్ణామ్ || ౭౯ || 

ప్రాకారద్వితయంతరకక్షాాం పృథురతననికర-సంకీర్యణమ్ | 
నమత సహస్రసోంభకమండపనామనతివిశ్రుతాం భువన్న || ౮౦ || 
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ప్రణుమసోత్ర భవానీసహచ్రమీశ్యనమ్నందుఖండధరమ్ | 
శృంగారనాయికామనుశీలనభాజోఽపి భృంగినంద్వముఖ్యన్ || ౮౧ || 

తస్యాణవాహయోజనదూరే వందే మనోమయం వప్రమ్ | 
అంకూరనమణికిరణామంతరకక్షాాం చ్ నిరమలామనయోః || ౮౨ || 

తత్రైవామృతవాపీం తరలతరంగావలీఢతట్యుగామమ్ | 
ముకాోమయ-కలహంసీ-ముద్రిత-కనకారవిందసందోహామ్ || ౮౩ || 

శక్రోపలమయభృంగీసంగీతోన్నమష్ఘోషితద్వగంతామ్ | 
కాంచ్నమయంగవిలసతాకరండవష్ండ-తాండవమనోజాఞమ్ || ౮౪ || 

కరువింద్యతమ-కహలలక-కోరక-సుష్మ-సమూహ-పాట్లితామ్ | 
కలయే సుధాసిరూపాం కందలితామందకైరవామోద్యమ్ || ౮౫ || 

తద్యిపికాంతర్యలే తరలే మణిపోతసీమ్నన విహరంతీమ్ | 
స్థందూర-పాట్లాంగీం స్థతకిరణాంకూరకలిితవతంసామ్ || ౮౬ || 

పరేిందుబంబవదనాం పలలవశోణాధరసుుర్తహాసామ్ | 
కటిలకవరీం కరంగీశ్లశునయనాం కండలసుుర్తగండామ్ || ౮౭ || 

నికట్సిపోతనిలయః శకీోః శయవిధృతహేమశృంగజలః | 
పర్షించ్ంతీం పర్తసాోర్యం తారుణాగర్ితాం వందే || ౮౮ || 

ప్రాగుకోసంఖాయోజనదూరే ప్రణమమ్న బుద్వయమయసాలమ్ | 
అనయోరంతరకక్షాామష్పటపదపుష్టమేద్వనీం రుచిర్యమ్ || ౮౯ || 
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కాదంబరీనిధానాం కలయమానందవాపికాం తసాామ్ | 
శోణాశమనివహనిర్మతస్తపానశ్రేణిశోభమనతటీమ్ || ౯౦ || 

మణికాతరణినిలయం మధ్యా తసాా మద్యరుణకపోలామ్ | 
అమృతేశీతాభిధానామంతః కలయమ్న వారుణీం దేవీమ్ || ౯౧ || 

సౌవరణకేనిపాతనహసాోః సౌందరాగర్ితా దేవాః | 
తతిరతః స్థితిభాజో వితరంతిసామకమయుషో వృద్వయమ్ || ౯౨ || 

తసా పృష్దశియోజనదూరేఽహంకారసాలమతితంగమ్ | 
వందే తయోశచ మధ్యా కక్షాాం వలమనమలయపవమనామ్ || ౯౩ || 

వినుమో విమరశవాపీం సౌషుమనసుధాసిరూపిణీం తత్ర | 
వేలాతిలంఘావీచీకోలాహలభర్తకూలవనవాటీమ్ || ౯౪ || 

తత్రైవ సలిలమధ్యా తాపింఛదలప్రపంచ్సుష్మభామ్ | 
శ్యామలకంచుకలస్థతాం శ్యామ-విట్బంబడంబరహర్యసాామ్ || ౯౫ || 

ఆభుగనమసృణచిలీలహస్థతాయుగమశరకారుమకవిలాసామ్ | 
మందస్థమతాంచితముఖం మణిమయతాట్ంకమండితకపోలామ్ || ౯౬ || 

కరువిందతరణినిలయం కలాచ్లసిర్యకచ్నమనమధాామ్ | 
కంకమవిలిపోగాత్రీం కరుకలాలం మనస్థ కరమహే సతతమ్ || ౯౭ || 

తతాాలోతోరభాగే భానుమయం వప్రమశ్రయే దీపోమ్ | 
మధాం చ్ విపులమనయోరమన్నా విశ్రంతమతపోద్యగరమ్ || ౯౮ || 
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తత్ర కరువిందపీఠే తామరసే కనకకర్ణకాఘటితే | 
ఆసీనమరుణవాససమమలనప్రసవమలికాభరణమ్ || ౯౯ || 

చ్క్షుష్మతీప్రకాశనశకిోచ్ఛాయ-సమరచితకేలిమ్ | 
మణికాముకట్రమాం మన్నా మర్యోండభైరవం హృదయే || ౧౦౦ || 

ఇందుమయసాలమీడే తస్తాతోరతసుోష్పరగిర్గౌరమ్ | 
అతాంత-శ్లశ్లరమరుతమనయోరమధాం చ్ చ్ంద్రికోద్యగరమ్ || ౧౦౧ || 

తత్ర ప్రకాశమనం తార్యనికరశచ (సరితసేావామ్ ) పర్ష్కృతోదాేశమ్ | 
అమృతమయకాంతికందలమంతః కలయమ్న కందస్థతమ్నందుమ్ || ౧౦౨ || 

శృంగారసాలమీడే శృంగోలలస్థతం తదుతోరే భాగే | 
మధాసిలే తయోరపి మహితాం శృంగారపూర్ికాం పర్ఖ్యమ్ || ౧౦౩ || 

తత్ర మణినౌస్థితాభిసోపనీయరచితశృంగహసాోభిః | 
శృంగారదేవతాభిః సహితం పర్ఖ్యధిపం భజ మదనమ్ || ౧౦౪ || 

శృంగారవరణవరాస్తాతోరతః సకలవిబుధసంసేవామ్ | 
చింతామణిగణరచితం చింతాం దూరీకరోత మే సదనమ్ || ౧౦౫ || 

మణిసదన సాలయోరధిమధాం దశతాలభూమ్నరుహదీరయఘః | 
పరయణః సువరణవరయణరుాకాోం కాండైశచ యోజనోతోంగః || ౧౦౬ || 

మృదులసాోలీపంచ్కమనైర్మలితాం చ్ కేసరకదంబః | 
సంతతగలితమరందస్రోతోనిరానిమలిందసందోహామ్ || ౧౦౭ || 
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పాటీరపవనబాలకధాటీనిరాతిర్యగపింజర్తామ్ | 
కలహంసీకలకలకలకూలంకష్నినదనిచ్యకమనీయమ్ || ౧౦౮ || 

పద్యమట్వీం భజామః పర్మలకలోలలపక్ష్మలోపాంతామ్ | 
దేవారఘైపాత్రధారీ తసాాః పూరిద్వశ్ల దశకలాయుకోః | 
వలయితమూర్ోరభగవాన్ వహినః కోశోననతశ్లచరం పాయత్ || ౧౦౯ || 

తత్రాధారే దేవాాః పాత్రీరూపః ప్రభాకరః శ్రీమన్ | 
ద్యిదశకలాసమేతో ధాింతం మమ బహులమంతరం భింద్యాత్ || ౧౧౦ || 

తస్థమన్ ద్వన్నశపాత్రే తరంగితామోదమమృతమయమరఘైమ్ | 
చ్ంద్రకలాతమకమమృతం సాంద్రీకర్యాదమందమనందమ్ || ౧౧౧ || 

అమృతే తస్థమననభితో విహరంతోా వివిధతరణిభాజః | 
షోడశకలాః సుధాంశోః శోకాదుతాోరయంత మమనిశమ్ || ౧౧౨ || 

తత్రైవ విహృతిభాజో ధాతృముఖ్యనాం చ్ కారణేశ్యనామ్ | 
సృష్పటైద్వరూపికాసాోః శమయంతిఖిలాః కలాశచ సంతాపమ్ || ౧౧౩ || 

కీనాశవరుణకిననరర్యజద్వగంతేషు రతనగేహసా | 
కలయమ్న తానాజస్రం కలయంతాియుష్ామరఘైపాత్రాణి || ౧౧౪ || 

పాత్రసిలసా పురతః పద్యమరమణవిధిపారితీశ్యనామ్ | 
భవనాని శరమణే నో భవంత భాసా ప్రదీపితజగంతి || ౧౧౫ || 
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సదనసాానలకోణే సతతం ప్రణమమ్న కండమగేనయమ్ | 
తత్ర స్థితం చ్ వహినం తరలశ్లఖ్యజటిలమంబకాజనకమ్ || ౧౧౬ || 

తసాాసురద్వశ్ల తాదృశరతనపర్సుుర్తపరినవకాఢామ్ | 
చ్క్రతమకం శతాంగం శతయోజనముననతం భజ ద్వవామ్ || ౧౧౭ || 

తత్రైవ ద్వశ్ల నిష్ణణం తపనీయధిజపరంపర్యశ్లలష్టమ్ | 
రథమపరం చ్ భవానాా రచ్యమో మనస్థ రతనమయచూడమ్ || ౧౧౮ || 

భవనసా వాయుభాగే పర్ష్కృతో వివిధవైజయంతీభిః | 
రచ్యత ముదం రథంద్రః సచివేశ్యనాాః సమసోవంద్యాయః || ౧౧౯ || 

కరోమఽధిహృదయమనిశం క్రోడాసాాయః శతాంకమూరయనామ్ | 
రుద్రద్వశ్ల రతనధామోన రుచిరశలాకా ప్రపంచ్కంచుకితమ్ || ౧౨౦ || 

పర్తో దేవీధామనః ప్రణీతవాసా మనుసిరూపిణాః | 
కరింత రశ్లమమలాకృతయః కశలాని దేవతా నిఖిలాః || ౧౨౧ || 

ప్రాగాావరసా భవానీధామనః పారశవదియరచితవాసే | 
మతంగీ కిటిముఖ్యా మణిసదన్న మనస్థ భావయమ్న చిరమ్ || ౧౨౨ || 

యోజనయుగలాభోగా తతోకశపర్ణాహయైవ భితాోై చ్ | 
చింతామణిగృహ-భూమ్నరీజయద్యమనయమయచ్తర్యావర్య || ౧౨౩ || 

ద్యిరే ద్యిరే ధామనః పిండీభూతా నవీనబంబాభాః | 
విదధత విపులాం కీర్ోం ద్వవాా లౌహితాస్థదోయై దేవాః || ౧౨౪ || 
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మణిసదనసాాంతరతో మహనీయే రతనవేద్వకామధ్యా | 
బందుమయచ్క్రమీడే పీఠానాముపర్ విరచితావాసమ్ ౧౨౫ || 

చ్క్రణాం సకలానాం ప్రథమమధః సీమఫలకవాసోవాాః | 
అణిమద్వస్థదయయో మమవంత దేవీ ప్రభాసిరూపిణాః || ౧౨౬ || 

అణిమద్వస్థద్వయఫలకస్తాపర్హర్ణాంకఖండకృతచూడాః | 
భద్రం పక్ష్మలయంత బ్రాహ్మమప్రముఖ్యయ మతరోఽసామకమ్ || ౧౨౭ || 

తస్తాపర్ మణిఫలకే తారుణోాతోంగపీనకచ్భార్యః | 
సంక్షోభిణీప్రధానా భ్రంతిం విద్రావయంత దశముద్రాః || ౧౨౮ || 

ఫలకత్రయసిరూపే పృథులే త్రైలోకామోహన్న చ్క్రే | 
దీవాంత ప్రకట్ఖ్యాసాోసాం కరీరం చ్ భగవతీ త్రిపుర్య || ౧౨౯ || 

తదుపర్ విపులే ధిష్ణ్ణై తరలదృశసోరుణకోకనదభాసః | 
కామకర్షణాాద్యాః కలయే దేవీః కలాధరశ్లఖండాః || ౧౩౦ || 

సర్యిశ్యపర్పూరకచ్క్రేఽస్థమన్ గుపోయోగినీ సేవాాః | 
త్రిపురేశీ మమ దుర్తం తద్యాత్ కంఠావలంబమణిహార్య || ౧౩౧ || 

తస్తాపర్ మణిపీఠే తామ్రాంభోరుహదలప్రభాశోణాః | 
ధాాయమానంగకసుమప్రముఖ్య దేవీశచ విధృతకూర్యిసాః || ౧౩౨ || 

సంక్షోభకారకేఽస్థమంశచక్రే శ్రీత్రిపురసుందరీ సాక్షాత్ | 
గోపీర గుపోర్యఖ్యాః గోపాయతమం కృపారా్దరయ దృష్పటై || ౧౩౩ || 



 
 

శ్రీ లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం                                www.HariOme.com                                                    Page 

16 
 

సంక్షోభిణీప్రధానాః శకీోసోస్తారయవవలయకృతవాసాః | 
ఆలోలనీలవేణీరంతః కలయమ్న యౌవనోనమతాోః || ౧౩౪ || 

సౌభాగాద్యయకేఽస్థమంశచక్రేశీ త్రిపురవాస్థనీ జ్ఞయత్ | 
శకీోశచ సంప్రద్యయభిధాః సమసాోః ప్రమోదయంతినిశమ్ || ౧౩౫ || 

మణిపీఠోపర్ తాసాం మహతి చ్తరేసోవిసోృతే వలయే | 
సంతతవిరచితవాసాః శకీోః కలయమ్న సరిస్థద్వయముఖ్యః || ౧౩౬ || 

సర్యిరిసాధకాఖేా చ్క్రేఽముషిమన్ సమసోఫలద్యత్రీ | 
త్రిపుర్య శ్రీరమమ కశలం ద్వశతాదుతీోరణయోగినీసేవాా || ౧౩౭ || 

తాసాం నిలయస్తాపర్ ధిష్ణ్ణై కౌసుంభకంచుకమనోజాఞః | 
సరిజాఞద్యా దేవాః సకలాః సంపాదయంత మమ కీర్ోమ్ || ౧౩౮ || 

చ్క్రే సమసోరక్షాకరనామనైస్థమనామసోజనసేవాామ్ | 
మనస్థ నిగర్యభసహితాం మన్నా త్రిపురమలినీ దేవీమ్ || ౧౩౯ || 

సరిజాఞసదనస్తాపర్ చ్క్రే విపులే సమకలితగేహాః | 
వందే వశ్లనీముఖ్యాః శకీోః స్థందూరరేణుశోణరుచ్ః || ౧౪౦ || 

శ్రీసరిరోగహార్ణిచ్క్రేఽస్థమంత్రిపురపూర్ికాం స్థద్యయమ్ | 
వందే రహసానామన వేద్యాభిః శకిోభిః సద్య సేవాామ్ || ౧౪౧ || 

వశ్లనీగృహోపర్ష్పటద్ వింశతిహస్తోననతే మహాపీఠే | 
శమయంత శత్రుబృందం శసారణాసారణి చ్ఛద్వదంపతోాః || ౧౪౨ || 
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శస్త్రసదనోపర్ష్పట వలయే వలవైర్రతనసంఘటితే | 
కామేశిరీప్రధానాః కలయే దేవీః సమసోజనవంద్యాః || ౧౪౩ || 

చ్క్రేఽత్ర సరిస్థద్వయప్రదనామని సరిఫలద్యత్రీ | 
త్రిపుర్యంబావత సతతం పర్యపరరహసాయోగినీసేవాా || ౧౪౪ || 

కామేశిరీగృహోపర్వలయే వివిధమనుసంప్రద్యయజాఞః | 
చ్తాిరో యుగనాథా జయంత మ్నత్రేశపూరికా గురవః || ౧౪౫ || 

నాథభవనోపర్ష్పటనాననారతనచ్యమేదురే పీఠే | 
కామేశ్యాద్యా నితాాఃకలయంత ముదం తిథిసిరూపిణాః || ౧౪౬ || 

నితాాసదనస్తాపర్ నిరమలమణినివహవిరచితే ధిష్ణ్ణై | 
కశలం ష్డంగదేవాః కలయంతిసామకముతోరలన్నత్రాః || ౧౪౭ || 

సదనస్తాపర్ తాసాం సర్యినందమయనామకే బందౌ | 
పంచ్బ్రహామకార్యం మంచ్ం ప్రణమమ్న మణిగణాకీరణమ్ || ౧౪౮ || 

పర్తో మణిమంచ్సా ప్రలంబమనా నియంత్రితా పాశైః | 
మయమయీ యవనికా మమ దుర్తం హరత మేచ్కచ్ఛాయ || ౧౪౯ || 

మంచ్స్తాపర్ లంబనమదనీపునానగమలికాభర్తమ్ | 
హర్గోపమయవితానం హరతాద్యలసామనిశమసామకమ్ || ౧౫౦ || 

పరాంకసా భజామః పాద్యనిబంబాంబుదేందుహేమరుచ్ః | 
అజహర్రుద్రేశమయననలాసురమరుతేశకోణసాిన్ || ౧౫౧ || 
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ఫలకం సద్యశ్లవమయం ప్రణౌమ్న స్థందూరరేణుకిరణాభమ్ | 
ఆరభాాంగేశీనాం సదనాతకలితం చ్ రతనస్తపానమ్ || ౧౫౨ || 

పట్టటపధానగండకచ్తష్టయసుుర్తపాట్లాసోరణమ్ | 
పరాంకోపర్ఘటితం పాత చిరం హంసతూలశయనం నః || ౧౫౩ || 

తస్తాపర్ నివసంతం తారుణాశ్రీనిష్ణ్వితం సతతమ్ | 
ఆవృంతపులలహలలకమరీచికాపుంజమంజులచ్ఛాయమ్ || ౧౫౪ || 

స్థందూరశోణవసనం శీతాంశుసోబకచుంబతకిరీట్మ్ | 
కంకమతిలకమనోహరకటిలాలికహస్థతకముదబంధుశ్లశుమ్ || ౧౫౫ || 

పూరేణందుబంబవదనం ఫులలసరోజాతలోచ్నత్రితయమ్ | 
తరలాపాంగతరంగితశఫర్యంకనశ్యస్త్రసంప్రద్యయరిమ్ || ౧౫౬ || 

మణిమయకండలపుష్ానమరీచికలోలలమంసలకపోలమ్ | 
విద్రుమసహోదర్యధరవిసృమరస్థమత-కిశోరసంచ్ఛరమ్ || ౧౫౭ || 

ఆమోద్వకసుమశేఖరమనీలభ్రూలతాయుగమనోజఞమ్ | 
వీటీసౌరభంవీచీద్విగుణితవకారరవిందసౌరభామ్ || ౧౫౮ || 

పాశ్యంకశేక్షుచ్ఛపప్రసవశరసుుర్తకోమలకర్యబజమ్ | 
కాశీమరపంకిలాంగం కామేశం మనస్థ కరమహే సతతమ్ || ౧౫౯ || 

తసాాంకభువి నిష్ణాణం తరుణకదంబప్రసూనకిరణాభామ్ | 
శీతాంశుఖండచూడాం సీమంతనాసోసాంద్రస్థందూర్యమ్ || ౧౬౦ || 
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కంకమలలామభాసినినటిలాం కటిలతరచిలిలకాయుగలామ్ | 
నాలీకతలానయనాం నాసాంచ్లనటితమౌకిోకాభరణామ్ || ౧౬౧ || 

అంకర్తమందహాసమరుణాధరకాంతివిజితబంబాభామ్ | 
కసూోరీమకరీయుతకపోలసంక్రంతకనకతాట్ంకామ్ || ౧౬౨ || 

కరూిరసాంద్రవీటీకబలిత వదనారవింద కమనీయమ్ | 
కంబుసహోదరకంఠప్రలంబమనాచ్ామౌకిోకకలాపామ్ || ౧౬౩ || 

కలాేరద్యమకోమలభుజయుగలసుుర్తరతనకేయూర్యమ్ | 
కరపదమమూలవిలసత్ కాంచ్నమయకట్కవలయసందోహామ్ || ౧౬౪ || 

పాణిచ్తష్టయ విలసత్ పాశ్యంకశపుండ్రచ్ఛపపుష్పిసారమ్ | 
కూలంకష్కచ్శ్లఖర్యం కంకమకరామ్నతరతనకూర్యిసామ్ || ౧౬౫ || 

అణుద్యయదవలగానమంబుదశోభాసనాభి-రోమలతామ్ | 
మణికాఖచితకాంచీమరీచికాక్రంతమంసలనితంబామ్ || ౧౬౬ || 

కరభోరుకాండయుగలాం జంఘాజితకామజైత్రతూణీర్యమ్ | 
ప్రపదపర్భూతకూర్యమం పలలవసచ్ఛాయపదయుగమనోజాఞమ్ || ౧౬౭ || 

కమలభవకంజలోచ్నకిరీట్రతానంశురంజితపద్యబాజమ్ | 
ఉనమసోకానుకంపాముతోరలాపాంగపోషితానంగామ్ || ౧౬౮ || 

ఆద్వమరసావలంబామనిదం ప్రథమోకిోవలలరీకలికామ్ | 
ఆబ్రహమకీట్జననీం అంతః కలయమ్న సుందరీమనిశమ్ || ౧౬౯ || 
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కసుో క్షితౌ పటీయనిసుోస్తోతం శ్లవాంకవాసోవామ్ | 
అసుో చిరంతనసుకృతః ప్రసుోతకామాయ తనమమ పురసాోత్ || ౧౭౦ || 

ప్రభుసమ్నమతోకిోగమేా పరమశ్లవోతాంగతంగపరాంకమ్ | 
తేజః కించ్న ద్వవాం పురతో మే భవత పుండ్రకోదండమ్ || ౧౭౧ || 

మధుర్మభర్తశర్యసం మకరందసింద్వమరగణోద్యరమ్ | 
కైరవిణీవిట్చూడం కైవలాాయసుో కించ్న మహో నః || ౧౭౨ || 

అక్షుద్రమ్నక్షుచ్ఛపం పరోక్ష్మవలగనసీమ్నన త్రాక్ష్మ్ | 
క్ష్పయత మే క్షేమేతరముక్ష్రథప్రేమపక్ష్మలం తేజః || ౧౭౩ || 

భృంగరుచిసంగరకర్యపాంగం శృంగారతంగమరుణాంగమ్ | 
మంగలమభంగురం మే ఘట్యత గంగాధర్యంగసంగి మహః || ౧౭౪ || 

ప్రపదజితకూరమమూర్మలకరుణం భరమరుచినిరమథనదేహమ్ | 
శ్రితవరమ మరమ శంభోః కించ్న నరమ మమ శరమనిర్యమత || ౧౭౫ || 

కాలకరలాలికాలిమకందలవిజితాలివి ధృతమణివాలి | 
మ్నలత హృద్వ పులినజలఘనం బహులిత గలగరలకేలి కిమపి మహః || ౧౭౬ || 

కంకమతిలకితఫాలా కరువిందచ్ఛాయపాట్లదుకూలా | 
కరుణాపయోధివేలా కాచ్న చితేో చ్కాసుో మే లీలా || ౧౭౭ || 

పుష్ింధయరుచివేణాః పులినాభోగత్రపాకరశ్రేణాః | 
జ్ఞయసుర్క్షుపాణాః కాశచన కామర్కేలిసాక్షిణాః || ౧౭౮ || 
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తపనీయంశుకభాంస్థ ద్రాక్షామధురానాస్థోకవచ్ఛంస్థ | 
కతిచ్న శుచ్ం మహాంస్థ క్ష్పయత కపాలితోషితమనాంస్థ || ౧౭౯ || 

అస్థతకచ్మయతాక్ష్ం కసుమశరం కలముదిహకృపారా్దరమ్ | 
ఆద్వమరసాధిదవతమంతః కలయే హర్యంకవాస్థ మహః || ౧౮౦ || 

కరోణపాంతతరంగితకట్క్ష్నిసింద్వ కంఠదఘనకృపామ్ | 
కామేశిర్యంకనిలయం కామపి విద్యాం పుర్యతనీం కలయే || ౧౮౧ || 

అరవిందకాంతారుంతదవిలోచ్నదిందిసుందరముఖేందుః | 
ఛందః కందలమంద్వరమంతః పురమందుశేఖరం వందే || ౧౮౨ || 

బంబనికరుంబడంబరవిడంబకచ్ఛాయమంబరవలగనమ్ | 
కంబుగలమంబుదకచ్ం బంబోకం కమపి చుంబత మనో మే || ౧౮౩ || 

కమపి కమనీయరూపం కలయమాంతః కదంబకసుమఢామ్ | 
చ్ంపకరుచిరసువేషః సంపాద్వతకాంతాలంకృతద్వగంతమ్ || ౧౮౪ || 

శంపారుచిభరగర్యే సంపాదక క్రంతి కవచిత ద్వగంతమ్ | 
స్థద్యయంతం నిగమనాం శుద్యయంతం కిమపి శూలినః కలయే || ౧౮౫ || 

ఉదాద్వానకరశోణానుతిలబంధుసోనంధయపీడాన్ | 
కరకలితపుండ్రచ్ఛపాన్ కలయే కానపి కపర్ానః ప్రాణాన్ || ౧౮౬ || 

రశనాలసజజఘనయ రసనాజ్ఞవాత-చ్ఛపభాసురయ | 
ఘ్రాణాయుష్కరశరయ ఘ్రాతం చితోం కయపి వాసనయ || ౧౮౭ || 
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సరస్థజసహయుధిదృశ్య శంపాలతికాసనాభివిగ్రహయ | 
భాసా కయపి చేతో నాసామణి శోభివదనయ భర్తమ్ || ౧౮౮ || 

నవయవకాభస్థచ్యనిితయ గజయనయ దయపరయ | 
ధృతయమ్ననీశకలయ ధియ కయపి క్ష్తామయ హి వయమ్ || ౧౮౯ || 

అలమలమకసుమబాణః బంబశోణః పుండ్రకోదండైః | 
అకముదబాంధవచూడైరన్యార్హ జగతి దవతం మన్యాః || ౧౯౦ || 

కవలయసదృక్ష్నయనైః కలగిర్కూట్సిబంధుకచ్భారః | 
కరుణాసింద్వకట్క్షః కవచితచితోోఽస్థమ కతిపయైః కతకైః || ౧౯౧ || 

నతజనసులభాయ నమో నాలీకసనాభిలోచ్నాయ నమః | 
నంద్వత గిర్శ్యయ నమో మహసే నవనీపపాట్లాయ నమః || ౧౯౨ || 

కాదంబకసుమధామేన కాయచ్ఛాయకణాయితారామేణ | 
సీమేన చిరంతనగిర్యం భూమేన కస్యమచిద్యదధ్య ప్రణతిమ్ || ౧౯౩ || 

కటిలకబరీభరేభాః కంకమసబ్రహమచ్ఛర్కిరణేభాః | 
కూలంకష్సోన్నభాః కరమః ప్రణతిం కలాద్రికతకేభాః || ౧౯౪ || 

కోకణదశోణ చ్రణాత్ కోమల కరలాలి విజితశైవాలాత్ | 
ఉతిలసుగంధి నయనాదురరీకరోమ న దేవతమనాామ్ || ౧౯౫ || 

ఆపాట్లాధర్యణామనీలస్థనగయబరబరకచ్ఛనామ్ | 
ఆమనయ జ్ఞవనానామకూతానాం హరసా ద్యస్తఽస్థమ || ౧౯౬ || 
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పుంఖితవిలాసహాససుుర్తాసు పుర్యహితాంకనిలయసు | 
మగనం మనోమదీయం కాసిపి కామర్ జ్ఞవనాడీషు || ౧౯౭ || 

లలితా పాత శ్లరో మే లలాట్ంబా చ్ మధుమతీరూపా | 
భ్రూయుగమం చ్ భవానీ పుష్ిశర్య పాత లోచ్నదిందిమ్ || ౧౯౮ || 

పాయనానసాం బాలా సుభగా దంతాంశచ సుందరీ జిహాిమ్ | 
అధరోష్టమద్వశకిోశచక్రేశీ పాత మే చిరం చిబుకమ్ || ౧౯౯ || 

కామేశిరీ చ్ కర్ణణ కామక్షీ పాత గండయోరుాగలమ్ | 
శృంగారనాయికావాాదిదనం స్థంహాసన్నశిరీ చ్ గలమ్ || ౨౦౦ || 

సకందప్రసూశచ పాత సకంధౌ బాహూ చ్ పాట్లాంగీ మే | 
పాణీ చ్ పదమనిలయ పాయదనిశం నఖ్యవలీర్ిజయ || ౨౦౧ || 

కోదండినీ చ్ వక్ష్ః కక్షిం చ్ఛవాాత్ కలాచ్లతన్భజా | 
కలాాణీ చ్ వలగనం కటిం చ్ పాయతకలాధరశ్లఖండా || ౨౦౨ || 

ఊరుదియం చ్ పాయదుమ మృడానీ చ్ జానునీ రక్షేత్ | 
జంఘే చ్ షోడశీ మే పాయత్ పాదౌ చ్ పాశసృణి హసాో || ౨౦౩ || 

ప్రాతః పాత పర్య మం మధాాహేన పాత మణిగృహాధీశ్య | 
శర్యిణావత చ్ సాయం పాయద్రాత్రౌ చ్ భైరవీ సాక్షాత్ || ౨౦౪ || 

భార్యా రక్ష్త గౌరీ పాయత్ పుత్రాంశచ బందుగృహపీఠా | 
శ్రీవిద్యా చ్ యశో మే శీలం చ్ఛవాాశ్లచరం మహార్యజ్ఞఞ || ౨౦౫ || 
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పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి గగనమయి కృపీట్మయి | 
రవిమయి శశ్లమయి ద్వంమయి సమయమయి ప్రాణమయి శ్లవే పాహి || ౨౦౬ || 

కాలి కపాలిని శూలిని భైరవి మతంగి పంచ్మ్న త్రిపురే | 
వాగేావి వింధావాస్థని బాలే భువన్నశ్ల పాలయ చిరం మమ్ || ౨౦౭ || 

అభినవస్థందూర్యభామంబ తాిం చింతయంతి యే హృదయే | 
ఉపర్ నిపతంతి తేష్పముతిలనయనాకట్క్ష్కలోలలాః || ౨౦౮ || 

వర్యగష్టకమ్నలితాభిరిశ్లనీముఖ్యాభిర్యవృతాం భవతీమ్ | 
చింతయతాం స్థతవర్యణం వాచో నిర్యాంతాయతనతో వదనాత్ || ౨౦౯ || 

కనకశలాకాగౌరీం కరణవాాలోలకండలద్వితయమ్ | 
ప్రహస్థతముఖం చ్ భవతీం ధాాయంతో యే త ఏవ భూధనద్యః || ౨౧౦ || 

శీర్యషంభోరుహమధ్యా శీతలపీయూష్వర్షణీం భవతీమ్ | 
అనుద్వనమనుచింతయతామయుష్ాం భవతి పుష్కలమవనాామ్ || ౨౧౧ || 

మధురస్థమతాం మద్యరుణనయనాం మతంగకంభవక్షోజామ్ | 
చ్ంద్రవతంస్థనీం తాిం సవిధ్య పశాంతి సుకృతినః కేచిత్ || ౨౧౨ || 

లలితాయః సోవరతనం లలితపద్యభిః ప్రణీతమర్యాభిః | 
ప్రతిద్వనమవనౌ పఠతాం ఫలాని వకోం ప్రగలభతే సైవ || ౨౧౩ || 

సదసదనుగ్రహనిగ్రహగృహ్మతమునివిగ్రహో భగవాన్ | 
సర్యిసాముపనిష్ద్యం దుర్యిసా జయతి దేశ్లకః ప్రథమః || ౨౧౪ || 
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