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అగసోయ ఉవాచ – 
అశ్వవనన మహాబుదే్ధ సరవశ్వస్త్రవిశ్వరద | 
కథిత్ం లలితాద్ధవాాశ్చరిత్ం పరమాద్భుత్మ్ || ౧ || 

పూరవం ప్రాద్భరువో మాతుసోత్ః పట్టాభిషేచనమ్ | 
భండాసురవధశ్చచవ విసోరేణ త్వయోదిత్ః || ౨ || 

వరిిత్ం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిసోరం | 
శ్రీమత్పంచదశ్వక్షర్ాః మహిమా వరిిత్సోథా || ౩ || 

షోఢానాాసాదయో నాాసాః నాాసఖండే సమీరితాః | 
అంత్ర్ాగక్రమశ్చచవ బహిర్ాగక్రమసోథా || ౪ || 

మహాయాగక్రమశ్చచవ పూజాఖండే సమీరిత్ః | 
పురశ్చరణఖండే తు జపలక్షణమీరిత్మ్ || ౫ || 

హోమఖండే త్వయా ప్రోక్తో హోమద్రవావిధిక్రమః | 
చక్రర్జసా విద్యాయాః శ్రీ ద్ధవాా ద్ధశికాత్మనః || ౬ || 

రహసాఖండే తాద్యత్మయం పరసపరముదీరిత్మ్ | 
స్తోత్రఖండే బహువిధాసుోుత్యః పరికీరిోతాః || ౭ || 
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మంత్రిణీదండినీద్ధవోాః ప్రోక్తో నామసహస్రక్త | 
న తు శ్రీలలితాద్ధవాాః ప్రోకోం నామసహస్రకమ్ || ౮ || 

త్త్ర మే సంశ్యో జాతో హయగ్రీవ దయానిధే | 
కం వా త్వయా విసమృత్ం త్త్ జాాతావ వా సముపేక్షిత్మ్ || ౯ || 

మమ వా యోగాతా నాస్తో శ్రోతుం నామసహస్రకమ్ | 
కమరథం భవతా నకోం త్త్ర మే కారణం వద || ౧౦ || 

సూత్ ఉవాచ – 
ఇతి పృషో ాహయగ్రీవో మునినా కంభజనమనా | 
ప్రహృషాో వచనం ప్రాహ తాపసం కంభసంభవమ్ || ౧౧ || 

శ్రీహయగ్రీవ ఉవాచ – 
లోపాముద్రాపతేఽగసోయ సావధానమనాశ్శృణు | 
నామానం సహస్రం యననకోం కారణం త్దవద్యమి తే || ౧౨ || 

రహసామితి మతావహం నకోవాన్ తే న చానాథా | 
పునశ్చ పృచఛతే భకాోయ త్సామత్ోతేో వద్యమాహమ్ || ౧౩ || 

బ్రూయాచ్ఛఛష్యాయ భకాోయ రహసామపి ద్ధశికః | 
భవతా న ప్రద్ధయం సాాదభకాోయ కద్యచన || ౧౪ || 

న శ్ఠాయ న ద్భష్యాయ నావిశ్వవసాయ కరిిచ్ఛత్ | 
శ్రీమాత్ృభకోయుకాోయ శ్రీవిద్యార్జవేదినే || ౧౫ || 
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ఉపాసకాయ శుద్యేయ ద్ధయం నామసహస్రకమ్ | 
యాని నామసహస్రాణి సదాస్తిదిేప్రద్యని వై || ౧౬ || 

త్ంత్రేషు లలితాద్ధవాాస్తోషు ముఖామిదం మునే | 
శ్రీవిద్చా వ తు మంత్రాణం త్త్ర కాదిరాథా పర్ || ౧౭ || 

పుర్ణం శ్రీపురమివ శ్కీోనాం లలితా త్థా | 
శ్రీవిద్యాపాసకానాం చ యథా ద్ధవః పరశిశవః || ౧౮ || 

త్థా నామసహస్రేషు పరమేత్త్ ప్రకీరిోత్మ్ | 
యథాసా పఠనాదే్ధవీ ప్రీయతే లలితాంబికా || ౧౯ || 

అనానామసహస్రసా పాఠానన ప్రీయతే త్థా | 
శ్రీమాతుః ప్రీత్యే త్సామదనిశ్ం కీరోయేదిదమ్ || ౨౦ || 

బిలవపత్రైశ్చక్రర్జే యోఽరచయేలలలితాంబికామ్ | 
పద్చమర్వ తులసీపత్రైరేభిర్నమసహస్రకః || ౨౧ || 

సదాః ప్రసాదం కరుతే త్సా స్తంహాసనేశ్వరీ | 
చక్రాధిర్జమభారచయ జపాోా  పంచదశ్వక్షరీమ్ || ౨౨ || 

జపాంతే కీరోయేనినత్ామిదం నామసహస్రకమ్ | 
జపపూజాదాశ్కోశ్చచత్పఠేనానమసహస్రకమ్ || ౨౩ || 

సాంగారచనే సాంగజపే యత్ఫలం త్దవాపునయాత్ | 
ఉపాసనే సుోతీరసాాః పఠేదభ్యాదయో హి సః || ౨౪ || 
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ఇదం నామసహస్రం తు కీరోయేనినత్ాకరమవత్ | 
చక్రర్జారచనం ద్ధవాాః జపో నామానం చ కీరోనమ్ || ౨౫ || 

భకోసా కృత్ామేతావదనాదభ్యాదయం విద్భః | 
భకోసాావశ్ాకమిదం నామసాహస్రకీరోనమ్ || ౨౬ || 

త్త్ర హేతుం ప్రవక్ష్యామి శ్ృణు త్వం కంభసంభవ | 
పుర్ శ్రీలలితాద్ధవీ భకాోనాం హిత్కామాయా || ౨౭ || 

వాగ్దేవీరవశినీముఖ్యాసిమాహూయేదమబ్రవీత్ | 
వాగ్దేవతా వశినాాద్యాశ్శృణుధవం వచనం మమ || ౨౮ || 

భవతోా మత్రపరసాద్ధన ప్రోలలసద్యవగ్వవభూత్యః | 
మదుకాోనాం వాగ్వవభూతి ప్రద్యనే వినియోజితాః || ౨౯ || 

మచచక్రసా రహసాజాా మమ నామపర్యణః | 
మమ స్తోత్రవిధానాయ త్సామద్యజాాపయామి వః || ౩౦ || 

కరుధవమంకత్ం స్తోత్రం మమ నామసహస్రకః | 
యేన భకచోః సుోతాయా మే సదాః ప్రీతిః పర్ భవేత్ || ౩౧ || 

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ – 
ఇతాాజాపాోసోతో ద్ధవాశ్రీశద్ధవాా లలితాంబయా | 
రహస్చార్నమభిరిేవ్చాశ్చక్రుస్తిోత్రమనుత్ోమమ్ || ౩౨ || 

రహసానామసాహస్రమితి త్దివశ్రుత్ం పరమ్ | 
త్త్ః కద్యచ్ఛత్ిదస్త స్తథతావ స్తంహాసనేఽంంబికా || ౩౩ || 
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సవస్తవావసరం ప్రాద్యత్ిరేవష్యం కంభసంభవ | 
స్తవారథమాగతాసోత్ర బ్రహామణీబ్రహమక్తటయః || ౩౪ || 

లక్ష్మీనార్యణనాం చ క్తటయసిముపాగతాః | 
గౌరీక్తటిసమేతానాం రుద్రాణమపి క్తటయః || ౩౫ || 

మంత్రిణీ దండినీముఖ్యాస్తివారథం చ సమాగతాః | 
శ్కోయో వివిధాకార్సాోసాం సంఖ్యా న విదాతే || ౩౬ || 

దివ్యాఘా మానవ్యఘాశ్చ స్తద్ధేఘాశ్చ సమాగతాః | 
త్త్ర శ్రీలలితాద్ధవీ సరేవష్యం దరశనం దద్ధ || ౩౭ || 

తేషు దృషోాాపవిషేాషు స్తవ స్తవ సాథనే యథాక్రమమ్ | 
త్త్ర శ్రీలలితాద్ధవీకట్టక్ష్యక్షేపచోదితాః || ౩౮ || 

ఉతాథయ వశినీముఖ్యా బద్యేంజలిపుట్టసోద్య | 
అసుోవనానమసాహస్రైసిాకృతైరలలితాంబికామ్ || ౩౯ || 

శ్రుతావ సోవం ప్రసనానభూలలలితా పరమేశ్వరీ | 
తే సరేవ విసమయం జగ్మమరేాత్త్ర సదస్త స్తథతాః || ౪౦ || 

త్త్ః ప్రోవాచ లలితా సదసాాన్ ద్ధవతాగణన్ | 
మమాజాయైవ వాగ్దేవాశ్చక్రుస్తిోత్రమనుత్ోమమ్ || ౪౧ || 

అంకత్ం నామభిరిేవ్చారమమ ప్రీతివిధాయకః | 
త్త్పఠధవం సద్య యూయం స్తోత్రం మత్ప్పరతివృదేయే || ౪౨ || 



 
 

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూరవపీఠికా                        www.HariOme.com                            Page 6 

 

ప్రవరోయధవం భక్తోషు మమ నామసాహస్రకమ్ | 
ఇదం నామ సహస్రం మే యో భకోః పఠతేఽసకృత్ || ౪౩ || 

స మే ప్రియత్మో జేాయసోస్చమ కామాన్ దద్యమాహమ్ | 
శ్రీచక్రే మాం సమభారచయ జపాోా పంచదశ్వక్షరీమ్ || ౪౪ || 

పశ్వచనానమసహస్రం మే కీరోయేనమమ తుష్ాయే | 
మామరచయతు వా మా వా విద్యాం జపతు వా న వా || ౪౫ || 

కీరోయేనానమసాహస్రమిదం మత్ప్పరత్యే సద్య | 
మత్ప్పరతాా సకలాన్ కామాన్ లభతే నాత్ర సంశ్యః || ౪౬ || 

త్సామనానమసహస్రం మే కీరోయధవం సద్యదర్త్ | 
ఇతి శ్రీ లలితేశ్వనీ శ్వస్తో ద్ధవాన్ సహానుగాన్ || ౪౭ || 

త్ద్యజాయా త్ద్యరభా బ్రహమవిషుిమహేశ్వర్ః | 
శ్కోయోమంత్రిణీముఖ్యా ఇదం నామసహస్రకమ్ || ౪౮ || 

పఠంతి భకాోయ సత్త్ం లలితాపరితుష్ాయే | 
త్సామదవశ్ాం భక్తోన కీరోనీయమిదం మునే || ౪౯ || 

ఆవశ్ాకతేవ హేతుస్తో మయా ప్రోక్తో మునీశ్వర | 
ఇద్యనీం నామసాహస్రం వక్ష్యామి శ్రదేయా శ్ృణు || ౫౦ || 

ఇతి శ్రీ బ్రహామండపుర్ణే హయగ్రీవాగసోయసంవాద్ధ లలితాసహస్రనామపూరవభాగో నామ 
ప్రథమోఽధాాయః || 


