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శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్ోర పీఠిక) 
 

హయగ్రీవ ఉవాచ- 
ఇతీదం తే మయాఖ్యాత్ం దివానామ్నం శత్త్రయమ్ | 
రహస్యాతిరహస్ాతాా-ద్గోపనీయం మహామునే || ౬౦ || 

శివవర్ణాని నామ్ని శ్రీదేవీకథితాని వై | 
శకోయక్షర్ణణి నామ్ని కామేశకథితాని హి || ౬౧ || 

ఉభయాక్షరనామ్ని హ్యాభాభాాం కథితాని వై | 
త్దన్యార్గోరథిత్ం స్తోత్రమేత్స్ా స్దృశం కిము || ౬౨ || 

నానేన స్దృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీప్రీతిదాయకమ్ | 
లోకత్రయేపి కళ్యాణం స్ంభవేనానత్ర స్ంశయః || ౬౩ || 

సూత్ ఉవాచ- 
ఇతి హయముఖగీత్ం స్తోత్రర్ణజం నిశమా 
ప్రగళిత్కలుషోభూచ్ఛిత్ోపర్ణాపిో మేత్ా | 
నిజగురుమథ నతాా కంభజనాా త్దుక్ోః 
పునరధికరహస్ాం జ్ఞాతుమేవం జగాద || ౬౪ || 
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అగస్ోయ ఉవాచ- 
అశ్వానన మహాభాగ రహస్ామపి మే వద | 
శివవర్ణాని కానాత్ర శకిోవర్ణాని కాని హి || ౬౫ || 

ఉభయోరపి వర్ణాని కాని మే వద దేశిక | 
ఇతి పృష్టః కమభజేన హయగ్రీవోఽవదతుునః || ౬౬ || 

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ- 
త్వ గోపాం కిమస్తోహ స్యక్షాదంబాకటాక్షత్ః | 
ఇదంత్ాతిరహస్ాం తే వక్షాామి శృణు కంభజ || ౬౭ || 

ఏత్దిాజ్ఞానమ్త్రేణ శ్రీవిదాా సిదిిదా భవేత్ | 
కత్రయం హదాయం చైవ శైవో భాగః ప్రకీర్తోత్ః || ౬౮ || 

శకాోయక్షర్ణణి శేషాణి హ్రీఙ్కార ఉభయాత్ాకః | 
ఏవం విభాగమజ్ఞాతాా శ్రీవిదాాజపశీలినః || ౬౯ || 

న తేషాం సిదిిదా విదాా కలుకోటిశతైరపి | 
చతుర్తభశిివచక్రైశచ శకిోచక్రైశచ పంచభః || ౭౦ || 

నవచక్రైస్తో స్ంసిదిం శ్రీచక్రం శివయోరాపుః | 
త్రికోణమష్టకోణం చ దశకోణదాయం త్థా || ౭౧ || 

చతురదశ్వరం చైతాని శకిోచక్రాణి పంచ వై | 
బందు శ్వచష్టదళం పదాం పదాం షోడశపత్రకమ్ || ౭౨ || 
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చతురశ్రం చ చతాార్త శివచక్రాణానుక్రమ్త్ | 
త్రికోణే బందవం శిిష్టమషాటరేష్టదళ్యంబుజమ్ || ౭౩ || 

దశ్వరయోషోోడశ్వరం భూపురం భువనాశ్రక్ | 
శైవానామపి శ్వకాోనాం చక్రాణం చ పరస్ురమ్ || ౭౪ || 

అవినాభావస్ంబంధం యో జ్ఞనాతి స్ చక్రవిత్ | 
త్రికోణరూపిణీ శకిోర్తబందురూపశిివస్్మృత్ః || ౭౫ || 

అవినాభావస్ంబంధస్ోస్యాదిబందుత్రికోణయోః | 
ఏవం విభాగమజ్ఞాతాా శ్రీచక్రం యస్్మరచయేత్ || ౭౬ || 

న త్త్ఫలమవాప్ననతి లలితాంబా న తుష్ాతి | 
యే చ జ్ఞనంతి లోక్సిాన్ శ్రీవిదాాం చక్రవేదినః || ౭౭ || 

స్యమ్నావేదినస్తో వై విశేష్జ్ఞాఽతిదురిభః | 
స్ాయం విదాావిశేష్జ్ఞా విశేష్జాం స్మరచయేత్ || ౭౮ || 

త్స్తయోమ దేయం త్తో గ్రాహాం శ్రీవిదాాచక్రవేదినా | 
అంధం త్మః ప్రవిశంతి యే హావిదాాముపాస్తే || ౭౯ || 

ఇతి శ్రుతిరపాాహైతా నవిద్గాపాస్కాన్ పునః | 
విదాానుపాస్కానేవ నిందతాారుణికీ శ్రుతిః || ౮౦ || 

అశ్రుతాస్శ్రు రితాస్శచ యజ్ఞానో యేపాయజానః | 
స్ారానోోనాపాపేక్షంత్ ఇంద్రమగ్నం చ యే విదుః || ౮౧ || 
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సికతా ఇవ స్ంయంతి రశిాభస్్ముదీర్తతాః | 
అస్యాలోికాదముషాాచ్చచత్ాపాాహారుణికీ శ్రుతిః || ౮౨ || 

యః ప్రాపోః పృశినభావం వా యది వా శంకరస్్వయమ్ | 
తేనైవ లభాతే విదాా శ్రీమత్ుంచదశ్వక్షరీ || ౮౩ || 

ఇతి త్ంత్రేషు బహ్యధా విదాాయా మహిమోచాతే | 
మోక్షైకహేతువిదాా తు శ్రీవిద్యా వ న స్ంశయః || ౮౪ || 

న శిల్పుదిజ్ఞానయుక్ో విదాచిబదః ప్రయుజాతే | 
మోక్షైకహేతువిదాా స్య శ్రీవిద్యా వ న స్ంశయః || ౮౫ || 

త్స్యాదిాదాావిదే దదాాత్ ఖ్యాపయేత్ోదుోణను్ధః | 
స్ాయం విదాావిశేష్జ్ఞా విదాామ్హాత్ాయవేదాపి || ౮౬ || 

విదాావిదం నారచయేచ్చచతోావా త్ం పూజయేజజనః | 
ప్రస్ంగాదేత్దుకోం తే ప్రకృత్ం శృణు కంభజ || ౮౭ || 

యః కీరోయేత్్కృదభకాోయ దివాం నామ్నం శత్త్రయమ్ | 
త్స్ా పుణాఫలం వక్ష్యా విస్ోరేణ ఘటోదభవ || ౮౮ || 

రహస్ానామస్యహస్రపాఠే యత్ఫల మీర్తత్మ్ | 
త్తోాటికోటిగుణీత్మేకనామజపాదభవేత్ || ౮౯ || 

కామేశార్ణభాాం త్దిదం కృత్ం నామశత్త్రయమ్ | 
నానేాన తులయేదేత్తో్ోత్రేణనాకృతేన తు || ౯౦ || 
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శ్రియఃపరంపర్ణ యస్ా భావినీ తూత్ోరోత్ోరమ్ | 
తేనైవ లభాతే నామ్నం త్రిశతీ స్రాకామదా || ౯౧ || 

అస్యా నామ్నం త్రిశతాాస్తో మహిమ్ క్న వరాయతే | 
యా స్ాయం శివయోరాకరపదాాభాాం పర్తనిస్్ృతా || ౯౨ || 

నితాాషోడశికారూపానిాప్రానాదౌ తు భోజయేత్ | 
అభాకాో గంధతైలేన స్యనతానుష్ణాన వార్తణ || ౯౩ || 

అభారచయ వస్త్రగంధాద్యాః కామేశార్ణాదినామభః | 
అపూపైశిరార్ణద్యా శచ ఫలః పుష్యుస్త్గంధిభః || ౯౪ || 

విదాావిద్గ విశేష్ణణ భోజయేతోోడశ దిాజ్ఞః | 
ఏవం నిత్ాబలిం కర్ణాదాదౌ బ్రాహాణభోజనే || ౯౫ || 

పశ్వచతిరశతాా నామ్నం తు బ్రాహాణన్ క్రమశోఽరచయేత్ | 
తైల్పభాంగాదికం దదాాదిాభవే స్తి భకిోత్ః || ౯౬ || 

శుక ిప్రతిపదారభా పౌరామ్స్ావధి క్రమ్త్ | 
దివస్త దివస్త విప్రా భోజ్ఞా వింశతిస్ంఖాయా || ౯౭ || 

దశభః పంచభర్ణాపి త్రిభరేక్న వా దినైః | 
త్రింశత్ోష్ఠిశత్ం విప్రాన్ భోజయేతిరశత్ం క్రమ్త్ || ౯౮ || 

ఏవం యః కరుతే భకాోయ జనామధ్యా స్కృననరః | 
త్స్తయావ స్ఫలం జనా ముకిోస్ోస్ా కరే సిితా || ౯౯ || 
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రహస్ానామస్యహస్రైరరచనేపేావమేవ హి | 
ఆదౌ నిత్ాబలిం కర్ణాత్ుశ్వచద్బ్బరహాణభోజనమ్ || ౧౦౦ || 

రహస్ానామస్యహస్రమహిమ్ యో మయోదిత్ః | 
స్శీకర్ణణురత్రైకనామోన మహిమవార్తధ్యః || ౧౦౧ || 

వాగ్దదవీరచ్ఛతే నామస్యహస్రే యదాదీర్తత్మ్ | 
త్త్ోత్ఫలమవాప్ననతి నామోనపేాకస్ా కీరోనాత్ || ౧౦౨ || 

ఏత్దన్యారజపైః స్తోత్రైరరచనైరాత్ఫలం భవేత్ | 
త్త్ఫలం కోటిగుణిత్ం భవేనానమశత్త్రయాత్ || ౧౦౩ || 

రహస్ానామస్యహస్రకోటాావృతాోయస్తో యత్ఫలమ్ | 
త్దభవేతోాటిగుణిత్ం నామత్రిశత్కీరోనాత్ || ౧౦౪ || 

వాగ్దదవీరచ్ఛతే స్తోత్రే తాదృశో మహిమ్ యది | 
స్యక్షాతాామేశకామేశీకృతేఽసిాన్ గృహాతామితి || ౧౦౫ || 

స్కృత్్ంకీరోనాదేవ నామ్నమసిాన్ శత్త్రయే | 
భవేచ్ఛచత్ోస్ా పర్ణాపిోరూననమనాానపేక్షిణీ || ౧౦౬ || 

న జ్ఞాత్వామిత్స్ోవనాజజగత్్రాం చ కంభజ | 
యదాతా్ధాత్మం కారాం త్త్ోదరిమిదం జపేత్ || ౧౦౭ || 

త్త్ోతి్దిిమవాప్ననతి పశ్వచతాారాం పరీక్షయేత్ | 
యే యే ప్రస్ంగాస్ోంత్రేషు తైస్తయోరాతా్ధాతే ధ్రువమ్ || ౧౦౮ || 
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త్త్్రాం సిదియతి క్షిప్రం నామత్రిశత్కీరోనాత్ | 
ఆయుష్ారం పుష్ఠటకరం పుత్రదం వశాకారకమ్ || ౧౦౯ || 

విదాాప్రదం కీర్తోకరం స్తకవిత్ాప్రదాయకమ్ | 
స్రాస్ంపత్రురదం స్రాభోగదం స్రాసౌఖాదమ్ || ౧౧౦ || 

స్ర్ణాభీష్టప్రదం చైవ దేవీనామశత్త్రయమ్ | 
ఏత్జజపపరో భూయానాననాదిచ్చిత్ాదాచన || ౧౧౧ || 

ఏత్తీారోనస్ంతుషాట శ్రీదేవీ లలితాంబకా | 
భకోస్ా యదాదిష్టం స్యాత్ోత్ోతూురయతే ధ్రువమ్ || ౧౧౨ || 

త్స్యాతుాంభోదభవమునే కీరోయత్ామిదం స్దా | 
అపరం కించ్ఛదపి తే బోదివాం నాఽవశిష్ాతే || ౧౧౩ || 

ఇతి తే కథిత్ం స్తోత్రం లలితాప్రీతిదాయకమ్ | 
నాఽవిదాావేదినే బ్రూయానానఽభకాోయ కదాచన || ౧౧౪ || 

న శఠాయ న దుషాటయ నాఽవిశ్వాస్యయ కర్తిచ్ఛత్ | 
యో బ్రూయాతిరశతీం నామ్నం త్స్యానరోి మహానభవేత్ || ౧౧౫ || 

ఇతాాజ్ఞా శ్వంకరీ ప్రోకాో త్స్యాద్గోపామిదం త్ాయా | 
లలితాప్రేర్తతేనైవ మయోకోం స్తోత్రముత్ోమమ్ || ౧౧౬ || 

రహస్ానామస్యహస్రాదతిగోపామిదం మునే | 
ఏవముకాోవ హయగ్రీవః కంభజం తాపస్తత్ోమమ్ || ౧౧౭ || 
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స్తోత్రేణనేన లలితాం స్తోతాా త్రిపురస్తందరీమ్ | 
ఆనందలహరీమగనమ్నస్స్్మవరోత్ || ౧౧౮ || 

ఇతి బ్రహాాండపుర్ణణే – ఉత్ోరఖండే – హయగ్రీవాగస్ోయస్ంవాదే – 
లలితోపాఖ్యానే – స్తోత్రఖండే – లలితాంబాత్రిస్తీస్తోత్రరత్నం స్మ్పోమ్ || 

 


