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త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రుం 
 

మమ న భజనశక్ోిః పాదయోస్తో న భక్ో- 
రన చ విషయవిరక్ోర్ధ్యానయోగే న సక్ోిః | 
ఇతి మనసి సదాహుం చుంతయన్ననదయశక్తో 
రుచరవచనపుష్పైరరచనుం సుంచనోమి || ౧ || 

వ్యయప్ోుం హాటకవిగ్రహైరజలచరైర్ధ్రూఢదేవవ్రజిః 
పోతైర్ధ్కులితుంతరుం మణిధరైరూూమీధరైరూూషితమ్ | 
ఆరక్తోమృతసిుంధుముద్ధయరచలద్వీచీచయవ్యయకుల- 
వ్యయమానుం ప్రిచుంతయ సుంతతమహో చేతిః కృతర్థీభవ || ౨ || 

తసిిన్ననజజవలరతనజాలవిలసతకుంతిచఛటాభిః సుటుం 
కుర్ధ్ీణుం వియదుంద్రచాప్నిచయైర్ధ్చాఛదతుం సరీతిః | 
ఉచపచిఃశృుంగనిషణణదవయవనితబృుందాననప్రోలలస- 
ద్వీతకరణననిశచలాఖిలమృగుం ద్వీప్ుం నమసకరిహే || ౩ || 

జాతీచమైకపాటలాదసమనిఃసౌరభయసుంభావితుం 
హ్రుంక్తరధీనికుంఠకోక్లకుహూప్రోలాలసిచూతద్రుమమ్ | 
ఆవిరూూతసగుంధిచుందనవనుం దృషిిప్రియుం నుందనుం 
చుంచచచుంచలచుంచరికచటులుం చేతశ్చచరుం చుంతయ || ౪ || 
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ప్రిప్తితప్ర్ధ్గిః పాటలక్షోణిభాగో 
వికసితకుసమోచపచిః పీతచుంద్రారకరశ్చిిః | 
అలిశుకపికర్ధ్జీకూజితైిః శ్రోత్రహార్థ 
సురతు హృద మద్వయే నూనముదాయనర్ధ్జిః || ౫ || 

రమయదాీరపురప్రచారతమసుం సుంహారక్తరిప్రభ 
స్ఫురజత్తోరణభారహారకమహావిసోరహారద్ధయతే | 
క్షోణీముండలహేమహారవిలసతసుంసరపారప్రద 
ప్రోదయదూకోమనోవిహార కనకప్రాక్తర తుభయుం నమిః || ౬ || 

ఉదయతకుంతికలాప్కలిైతనభిఃస్ఫురజదీతనప్రభ 
సతకృష్ణణగరుధూప్వ్యసితవియతకష్ణఠుంతరే విశ్రుతిః | 
స్తవ్యయాతసమసోదైవతగణైర్ధ్స్తవయమానోఽనిశుం 
స్తఽయుం శ్రీమణిముండపోఽనవరతుం మచేచతసి ద్యయతతమ్ || ౭ || 

క్తీపి ప్రోదూటప్దిర్ధ్గక్రణవ్రాతేన సుంధ్యయయితుం 
కుత్రాపి సుటవిసురనిరకతద్ధయతయ తమిస్రాయితమ్ | 
మధ్యయలుంబివిశాలమౌక్ోకరుచా జ్యయతసాయితుం కుత్రచ- 
న్నితిః శ్రీమణిముందరుం తవ సదా వుందామహే సుందరమ్ || ౮ || 

ఉతుోుంగాలయవిసురనిరకతప్రోదయత్రైరభాముండలా- 
న్నయలోక్తయుంకురిత్తతసవైరనవతృణాకీరణసీలీశుంకయా | 
నీత్త వ్యజిభరుతైథుం బత రథిః స్ఫతేన తిగిద్ధయతే- 
రీలాీవలిీగతహసోమసోశ్చఖరుం కష్పిరితిః ప్రాప్యతే || ౯ || 
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మణిసదనసముదయతకుంతిధ్యర్ధ్న్నరక్తో 
వియతి చరమసుంధ్యయశుంక్నో భాన్నరథ్యిః | 
శ్చథిలితగతకుప్యత్ససతహుంక్తరన్నదైిః 
కథమపి మణిగేహాద్ధచచకైరుచచలుంతి || ౧౦ || 

భక్తోా క్ుం న్న సమరిైతని బహధ్య రతనని పాథోధిన్న 
క్ుం వ్య రోహణప్రీతేన సదనుం యైరిీశీకర్ధ్ికరోత్ | 
ఆ జాాతుం గిరిజే కటాక్షకలయా నూనుం తీయా త్తషితే 
శుంభౌ నృతయతి న్నగర్ధ్జఫణిన్న కీర్ధ్ణ మణిశ్రేణయిః || ౧౧ || 

విదూరముకోవ్యహనైరిీనమ్రమౌలిముండలై- 
రినబదయహసోసుంపుటిః ప్రయతనసుంయతేుంద్రియైిః | 
విరిుంచవిష్ణణశుంకర్ధ్దభరుిదా తవ్యుంబిక్త 
ప్రతీక్షామాణనిరీమో విభాతి రతనముండప్ిః || ౧౨ || 

ధీననిృదుంగక్తహలిః ప్రగీతక్ుంనర్థగణిః 
ప్రనృతోదవయకనయకిః ప్రవృతోముంగళక్రమిః | 
ప్రకృషిస్తవకవ్రజిః ప్రహృషిభకోముండలో 
ముదే మమాసో సుంతతుం తీద్వయరతనముండప్ిః || ౧౩ || 

ప్రవేశనిరీమాకులైిః సీకృతయరకోమానసై- 
రబహిఃసీితమర్ధ్వలీవిధీయమానభక్ోభిః | 
విచత్రవస్త్రభూషణైరుపేతముంగన్నజనైిః 
సదా కరోతు ముంగళుం మమేహ రతనముండప్ిః || ౧౪ || 



 
 

త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రుం                                  www.HariOme.com                                         Page 4 

 

సవరణరతనభూషితైరిీచత్రవస్త్రధ్యరిభ- 
రీృహీతహేమయషిిభరినరుదయసరీదైవతైిః | 
అసుంఖయసుందర్థజనైిః పురసీితైరధిషిఠత్త 
మద్వయమేతు మానసుం తీద్వయతుుంగత్తరణిః || ౧౫ || 

ఇుంద్రాద్వుంశచ దగీశీర్ధ్నసహప్ర్థవ్యర్ధ్నథో సయుధ్య- 
నోయషిద్రూప్ధర్ధ్నసవదక్షు నిహతనసుంచుంతయ హృతైుంకజే | 
శుంఖే శ్రీవసధ్యరయా వసమతీయుకోుం చ ప్దిుం సిర- 
న్నకముం నౌమి రతిప్రియుం సహచరుం ప్రీతయ వసుంతుం భజే || ౧౬ || 

గాయుంతీిః కలవీణయాతిమధురుం హుంక్తరమాతనీతీ- 
ర్ధ్వవర్ధ్భాయసకృతసిీతీరిహ సరసీతయదక్తిః పూజయన్ | 
దాీరే నౌమి మద్యనిదుం సరగణాధీశుం మదేనోనిదాుం 
మాతుంగీమసితుంబర్ధ్ుం ప్రిలసన్నిక్తోవిభూష్ణుం భజే || ౧౭ || 

కస్ఫోరిక్తశాయమలకోమలాుంగీుం 
క్తదుంబర్థపానమదాలసుంగీమ్ | 
వ్యమసోన్నలిుంగితరతనవీణాుం 
మాతుంగకన్నయుం మనస సిర్ధ్మి || ౧౮ || 

వికీరణచకురోతకరే విగలితుంబర్ధ్డుంబరే 
మదాకులితలోచనే విమలభూషణోదాూసిని | 
తిరసకరిణి తవకుం చరణప్ుంకజుం చుంతయ- 
నకరోమి ప్శుముండలీమలికమోహద్ధగాయశయామ్ || ౧౯ || 
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ప్రమతోవ్యరుణీరసైరిీఘూరణమానలోచన్నిః 
ప్రచుండదైతయస్ఫదన్నిః ప్రవిషిభకోమానసిః | 
ఉపోఢకజజలచఛవిచఛటావిర్ధ్జివిగ్రహాిః 
కపాలశూలధ్యరిణీిః సోవే తీద్వయదూతిక్తిః || ౨౦ || 

స్ఫురజననవయయవ్యుంకురోప్లసితభోగిః పురిః సీపితై- 
ర్థవపోదాూసిశర్ధ్వశోభతముఖిః కుుంభైరనవైిః శోభన్న | 
సీర్ధ్ణబదయవిచత్రరతనప్టలీచుంచతకపాటశ్రియా 
యుకోుం దాీరచతుషియేన గిరిజే వుందే మణీ ముందరమ్ || ౨౧ || 

ఆస్తోర్ధ్ణరుణకుంబలాసనయుతుం పుష్పైప్హార్ధ్నిీతుం 
ద్వపాోనేకమణిప్రద్వప్సభగుం ర్ధ్జదీతనోతోమమ్ | 
ధూపోదాీరిసగుంధిసుంభ్రమమిలదూృుంగావలీగుంజితుం 
కళ్యయణుం వితనోతు మేఽనవరతుం శ్రీముండపాభయుంతరమ్ || ౨౨ || 

కనకరచతే ప్ుంచప్రేతసనేన విర్ధ్జితే 
మణిగణచతే రకోశ్వీతుంబర్ధ్సోరణోతోమే | 
కుసమసరభౌ తల్పై దవ్యయప్ధ్యనసఖావహే 
హృదయకమల్ప ప్రాద్ధరూూతుం భజే ప్రదేవతమ్ || ౨౩ || 

సర్ధ్ీుంగసిీతిరమయరూప్రుచర్ధ్ుం ప్రాతిః సమభ్యయతిీతుం 
జృుంభాముంజుముఖాుంబుజాుం మధుమదవ్యయఘూరణదక్షిత్రయామ్ | 
స్తవ్యయాతసమసోసుంనిధిసఖిః సుంమానయుంతీుం దృశా 
సుంప్శయనైరదేవతుం ప్రమహో మనేయ కృతరీుం జన్నిః || ౨౪ || 
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ఉచపచస్తోరణవరిోవ్యదయనివహధ్యీనే సముజజృుంభతే 
భక్పోరూూమివిలగనమౌలిభరలుం దుండప్రణామే కృతే | 
న్నన్నరతనసమూహనదయకథనసీలీసముదాూసితుం 
ప్రాతస్తో ప్రికలైయామి గిరిజే నీర్ధ్జన్నముజజవలామ్ || ౨౫ || 

పాదయుం తే ప్రికలైయామి ప్దయోరర్ాుం తథ్ హసోయోిః 
సౌధీభరిధుప్రకముంబ మధురుం ధ్యర్ధ్భర్ధ్సీదయ | 
త్తయేన్నచమనుం విధేహ శుచన్న గాుంగేన మతకలిైతుం 
సష్ణిుంగుం ప్రణిపాతమీశదయితే దృష్ణిా కృతర్థీ కురు || ౨౬ || 

మాతిః ప్శయ ముఖాుంబుజుం సవిమల్ప దతేో మయా దరైణే 
దేవి స్తీకురు దుంతధ్యవనమిదుం గుంగాజల్పన్ననిీతమ్ | 
సప్రక్షాలితమాననుం విరచయనిసాగాయుంబరప్రోుంఛనుం 
ద్రాగుంగీకురు తతోవముంబ మధురుం తుంబూలమాసీదయ || ౨౭ || 

నిధేహ మణిపాద్ధకోప్రి ప్దాుంబుజుం మజజన్న- 
లయుం వ్రజ శనైిః సఖకృతకర్ధ్ుంబుజాలుంబనమ్ | 
మహేశ్చ కరుణానిధే తవ దృగుంతపాత్తతుసక్త- 
నిీలోకయ మన్నగమూన్నభయసుంసిీతుందైవతన్ || ౨౮ || 

హేమరతనవరణేన వేషిితుం 
విసోృతరుణవితనశోభతమ్ | 
సజజసరీప్రిచారిక్తజనుం 
ప్శయ మజజనగృహుం మనో మమ || ౨౯ || 
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కనకకలశజాలసుటికసననపీఠా- 
ద్ధయప్కరణవిశాలుం గుంధమతోలిమాలమ్ | 
సురదరుణవితనుం ముంజుగుంధరీగానుం 
ప్రమశ్చవమహేల్ప మజజన్నగారమేహ || ౩౦ || 

పీనోతుోుంగప్యోధర్ధ్ిః ప్రిలసతసుంపూరణచుంద్రానన్న 
రతనసీరణవినిరిితిః ప్రిలసత్ససక్షాిుంబరప్రావృతిః | 
హేమసననఘటీసోథ్ మృద్ధప్టిరుదీరోనుం కౌసముం 
తైలుం కుంకతిక్తుం కరేష్ణ దధతీరీుందేఽంుంబ తే దాసిక్తిః || ౩౧ || 

తత్ర సుటికపీఠమేతయ శనకైరుతోరితలుంకృతి- 
ర్థనచైరుజిితకుంచుకోప్రిహతరకోోతోర్థయాుంబర్ధ్ | 
వేణీబుంధమపాసయ కుంకతికయా క్తశప్రసదుం మన్న- 
కుకర్ధ్ీణా ప్రదేవత భగవతీ చతేో మమ ద్యయతతమ్ || ౩౨ || 

అభయుంగుం గిరిజే గృహాణ మృద్ధన్న తైల్పన సుంపాదతుం 
క్తశ్మిరైరగరుద్రవైరిలయజరుదీరోనుం క్తరయ | 
గీతే క్ుంనరక్తమినీభరభత్త వ్యదేయ ముదా వ్యదతే 
నృతయుంతీమిహ ప్శయ దేవి పురత్త దవ్యయుంగన్నముండలీమ్ || ౩౩ || 

కృతప్రికరబుంధ్యసోుంగపీనసోన్నఢ్యయ 
మణినివహనిబదాయ హేమకుుంభీరవధ్యన్నిః | 
సరభసలిలనిరయదీుంధలుబ్ధయలిమాలాిః 
సవినయముప్తసీిః సరీతిః సననదాసయిః || ౩౪ || 
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ఉదీుంధైరగరుద్రవైిః సరభణా కస్ఫోరిక్తవ్యరిణా 
స్ఫురజత్ససరభయక్షకరవమజలైిః క్తశ్మిరనీరైరపి | 
పుష్ణైుంభోభరశ్వషతీరీసలిలైిః కరూైరపాథోభరైిః 
సననుం తే ప్రికలైయామి గిరిజే భక్తోా తదుంగీకురు || ౩౫ || 

ప్రతయుంగుం ప్రిమారజయామి శుచన్న వస్తేణ సుంప్రోుంఛనుం 
కురేీ క్తశకలాప్మాయతతరుం ధూపోతోమైరూయపితమ్ | 
ఆలీబృుందవినిరిితుం యవనిక్తమాసీప్యరతనప్రభుం 
భకోత్రాణప్రే మహేశగృహణి సనన్నుంబరుం ముచయతమ్ || ౩౬ || 

పీతుం తే ప్రికలైయామి నిబిడుం చుండాతకుం చుండిక్త 
స్ఫక్షముం సినగయముర్థకురుషీ వసనుం సిుందూరపూరప్రభమ్ | 
ముక్తోరతనవిచత్రహేమరచన్నచారుప్రభాభాసీరుం 
నీలుం కుంచుకమరైయామి గిరిశప్రాణప్రియే సుందరి || ౩౭ || 

విలులితచకురేణ చాఛదతుంసప్రదేశ్వ 
మణినికరవిర్ధ్జతైద్ధక్తనయసోపాదే | 
సలలితమవలుంబయ ద్రాకసఖముంసదేశ్వ 
గిరిశగృహణి భూష్ణముంటపాయ ప్రయాహ || ౩౮ || 

లసతకనకకుటిిమసురదముందముక్తోవలీ- 
సములలసితక్తుంతిభిః కలితశక్రచాప్వ్రజే | 
మహాభరణముండపే నిహతహేమసిుంహాసనుం 
సఖజనసమావృతుం సమధితిషఠ క్తతయయని || ౩౯ || 
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సినగయుం కుంకతిక్తముఖేన శనకైిః సుంశోధయ క్తశోతకరుం 
స్తముంతుం విరచయయ చారు విమలుం సిుందూరరేఖానిీతమ్ | 
ముక్తోభర్గీరథితలక్తుం మణిచతైిః సౌవరణస్ఫత్రిః సుటుం 
ప్రాుంతే మౌక్ోకగచఛకోప్లతిక్తుం గ్రథ్నమి వేణీమిమామ్ || ౪౦ || 

విలుంబివేణీభ్యజగోతోమాుంగ- 
సురనిణిభ్రుంతిముపానయుంతమ్ | 
సీరోచష్పలాలసితక్తశపాశుం 
మహేశ్చ చూడామణిమరైయామి || ౪౧ || 

తీమాశ్రయదూిః కబర్థతమిస్రై- 
రబుంద్వకృతుం ద్రాగివ భాన్నబిుంబమ్ | 
మృడాని చూడామణిమాదధ్యనుం 
వుందామహే తవతముతోమాుంగమ్ || ౪౨ || 

సీమధయనదయహాటకసురనిణిప్రభాకులుం 
విలుంబిమౌక్ోకచఛటావిర్ధ్జితుం సముంతతిః | 
నిబదయలక్షచక్షుష్ణ భవేన భూరి భావితుం 
సమరైయామి భాసీరుం భవ్యని ఫాలభూషణమ్ || ౪౩ || 

మీన్నుంభోరుహఖుంజర్థటసషమావిసోరవిసిరక్త 
కుర్ధ్ీణే క్ల క్తమవైరిమనసిః కుందరైబ్ధణప్రభామ్ | 
మాధీీపానమదారుణేఽతిచప్ల్ప ద్వరే్ దృగుంభోరుహే 
దేవి సీరణశలాకయోరిజతమిదుం దవ్యయుంజనుం ద్వయతమ్ || ౪౪ || 
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మధయసీరుణరతనక్తుంతిరుచర్ధ్ుం ముక్తోముగోదాూసితుం 
దైవ్యదాూరీవజీవమధయగరవేరలక్ష్మీమధిః కురీతీమ్ | 
ఉతిసక్తోధరబిుంబక్తుంతివిసరైర్భూమీభవనౌిక్ోక్తుం 
మదవతోమురర్థకురుషీ గిరిజే న్నసవిభూష్ణమిమామ్ || ౪౫ || 

ఉడుకృతప్రివేషసైరయయా శ్మతభానో- 
రివ విరచతదేహదీుందీమాదతయబిుంబమ్ | 
అరుణమణిసముదయత్రాైరుంతవిభ్రజిముకోుం 
శ్రవసి ప్రినిధేహ సీరణతటుంకయుగిమ్ || ౪౬ || 

మరకతవరప్దిర్ధ్గహీరో- 
తిీతగలిక్తత్రితయావనదయమధయమ్ | 
వితతవిమలమౌక్ోకుం చ 
కుంఠాభరణమిదుం గిరిజే సమరైయామి || ౪౭ || 

న్నన్నదేశసముతిీతైరిణిగణప్రోదయత్రైరభాముండల- 
వ్యయప్పోర్ధ్భరణైరిీర్ధ్జితగలాుం ముక్తోచఛటాలుంకృతమ్ | 
మధయసీరుణరతనక్తుంతిరుచర్ధ్ుం ప్రాుంతసీముక్తోఫల- 
వ్రాతముంబ చతుషికక్తుం ప్రశ్చవే వక్షిఃసీల్ప సీప్య || ౪౮ || 

అనోయనయుం పాలవయుంతీ సతతప్రిచలతకుంతికలోలలజాలైిః 
కుర్ధ్ీణా మజజదుంతిఃకరణవిమలతుం శోభతేవ త్రివేణీ | 
ముక్తోభిః ప్దిర్ధ్గరిరకతమణిభరినరిిత ద్వప్యమానై- 
రినతయుం హారత్రయీ తే ప్రశ్చవరసిక్త చేతసి ద్యయతతుం నిః || ౪౯ || 
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కరసరసిజన్నల్ప విసురతకుంతిజాల్ప 
విలసదమలశోభే చుంచద్వశాక్షిలోభే | 
వివిధమణిమయూఖోదాూసితుం దేవి ద్ధరేీ 
కనకకటకయుగిుం బ్ధహయుగేి నిధేహ || ౫౦ || 

వ్యయలుంబమానసితప్టికగచఛశోభ 
స్ఫురజనిణీఘటితహారవిరోచమానమ్ | 
మాతరిహేశమహల్ప తవ బ్ధహమూల్ప 
క్తయూరకదీయమిదుం వినివేశయామి || ౫౧ || 

వితతనిజమయూఖరినరిితమిుంద్రనీలై- 
రిీజితకమలన్నలాలీనమతోలిమాలామ్ | 
మణిగణఖచతభాయుం కుంకణాభాయముపేతుం 
కలయ వలయర్ధ్జీుం హసోమూల్ప మహేశ్చ || ౫౨ || 

నీలప్టిమృద్ధగచఛశోభత- 
బదయనైకమణిజాలముంజులామ్ | 
అరైయామి వలయాతుైరిఃసరే 
విసురతకనకతైతృపాలిక్తమ్ || ౫౩ || 

ఆలవ్యలమివ పుషైధనీన్న 
బ్ధలవిద్రుమలతస నిరిితమ్ | 
అుంగలీష్ణ వినిధీయతుం శనై- 
రుంగలీయకమిదుం మదరిైతమ్ || ౫౪ || 
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విజితహరమనోభూమతోమాతుంగకుుంభ- 
సీలవిలులితకూజతికుంక్ణీజాలతులాయమ్ | 
అవిరతకలనదైర్థశచేత్త హరుంతీుం 
వివిధమణినిబదాయుం మేఖలామరైయామి || ౫౫ || 

వ్యయలుంబమానవరమౌక్ోకగచఛశోభ 
విభ్రజిహాటకపుటదీయరోచమానమ్ | 
హేమాన వినిరిితమనేకమణిప్రబుంధుం 
నీవీనిబుంధనగణుం వినివేదయామి || ౫౬ || 

వినిహతనవలాక్షాప్ుంకబ్ధలాతపౌఘే 
మరకతమణిర్ధ్జీముంజుముంజీరఘోషే | 
అరుణమణిసముదయతకుంతిధ్యర్ధ్విచత్ర- 
సోవ చరణసరోజే హుంసకిః ప్రీతిమేతు || ౫౭ || 

నిబదయశ్చతిప్టికప్రవరగచఛసుంశోభతుం 
కలకీణితముంజులాుం గిరిశచతోసుంమోహనీమ్ | 
అముందమణిముండలీవిమలక్తుంతిక్మీిరితుం 
నిధేహ ప్దప్ుంకజే కనకఘుంఘరూముంబిక్త || ౫౮ || 

విసురతసహజర్ధ్గరుంజితే 
శ్చుంజితేన కలితుం సఖజనైిః | 
ప్దిర్ధ్గమణినూపురదీయీ- 
మరైయామి తవ పాదప్ుంకజే || ౫౯ || 
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ప్దాుంబుజముపాసితుుం ప్రిగతేన శ్మతుంశున్న 
కృతుం తన్నప్రమైర్ధ్మివ దన్నుంతర్ధ్గారుణామ్ | 
మహేశ్చ నవయావకద్రవభరేణ శోణీకృతుం 
నమామి నఖముండలీుం చరణప్ుంకజసీుం తవ || ౬౦ || 

ఆరకోశ్వీతపీతసురద్ధరుకసమైశ్చచత్రితుం ప్టిస్ఫత్ర- 
రేవవస్త్రీభిః ప్రయతనదగరుసముదతైరూయపితుం దవయధూపిః | 
ఉదయదీుంధ్యుంధపుషైుంధయనివహసమారబయఝుంక్తరగీతుం 
చుంచతకహాలరమాలాుం ప్రశ్చవరసిక్త కుంఠపీఠేఽరైయామి || ౬౧ || 

గృహాణ ప్రమామృతుం కనకపాత్రసుంసీపితుం 
సమరైయ ముఖాుంబుజే విమలవీటిక్తముంబిక్త | 
విలోకయ ముఖాుంబుజుం ముకురముండల్ప నిరిల్ప 
నిధేహ మణిపాద్ధకోప్రి ప్దాుంబుజుం సుందరి || ౬౨ || 

ఆలుంబయ సీసఖుం కరేణ శనకైిః సిుంహాసన్నద్ధతిీత 
కూజనిుందమర్ధ్లముంజులగతిప్రోలాలసిభూష్ణుంబర | 
ఆనుందప్రతిపాదకైరుప్నిషదాీక్పయిః సోత వేధస 
మచచతేో సిీరతముపతు గిరిజా యాుంతీ సభాముండప్మ్ || ౬౩ || 

చలుంతయముంబ్ధయాుం ప్రచలతి సమస్తో ప్రిజనే 
సవేగుం సుంయాతే కనకలతిక్తలుంకృతిభరే | 
సమతద్ధతోలసురితప్దసుంపాతజనితై- 
రిణతకరైసోరైరిణఝణితమాస్తనిణిగృహమ్ || ౬౪ || 
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చుంచదేీత్రకర్ధ్భరుంగవిలసదూూష్ణుంబర్ధ్భిః పురో- 
యాుంతీభిః ప్రిచారిక్తభరమరవ్రాతే సముతసరితే | 
రుదేయ నిరజరసుందర్థభరభతిః కక్షాుంతరే నిరీతుం 
వుందే నుందతశుంభ్య నిరిలచదానుందైకరూప్ుం మహిః || ౬౫ || 

వేధ్యిః పాదతల్ప ప్తతయయమసౌ విష్ణణరనమతయగ్రతిః 
శుంభ్యరేవహ దృగుంచలుం సరప్తిుం దూరసీమాలోకయ | 
ఇతేయవుం ప్రిచారిక్తభరుదతే సుంమానన్నుం కురీతీ 
దృగవవుందేీన యథోచతుం భగవతీ భూయాదీభూత్పయ మమ || ౬౬ || 

ముందుం చారణసుందర్థభరభత్త యాుంతీభరుతకుంఠయా 
న్నమోచాచరణపూరీకుం ప్రతిదశుం ప్రతేయకమావేదతన్ | 
వేగాదక్షిప్థుం గతన్నసరగణాన్నలోకయుంతీ శనై- 
రివతసుంతీ చరణాుంబుజుం ప్థి జగతైయానిహేశప్రియా || ౬౭ || 

అగ్రే క్తచన పార్వయోిః కతిప్యే ప్ృషేఠ ప్రే ప్రసిీత 
ఆక్తశ్వ సమవసిీతిః కతిప్యే దక్షు సిీతశాచప్రే | 
సుంమరవుం శనకైరపాసయ పురత్త దుండప్రణామాన్నిహిః 
కుర్ధ్ీణాిః కతిచతుసర్ధ్ గిరిసతే దృక్తైతమిచఛుంతి తే || ౬౮ || 

అగ్రే గాయతి క్ుంనర్థ కలప్దుం గుంధరీక్తుంతిః శనై- 
ర్ధ్త్తదాయని చ వ్యదయుంతి మధురుం సవ్యయప్సవయసిీతిః | 
కూజనూనపురన్నద ముంజు పురత్త నృతయుంతి దవ్యయుంగన్న 
గచఛుంతిః ప్రితిః సోవుంతి నిగమసోతయ విరిుంచాయదయిః || ౬౯ || 
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కస్పిచతుసచర్ధ్ద్ధపాసితమహాముంత్రౌఘసిదయుం క్రమా- 
దేకస్పి భవనిిఃసైృహాయ ప్రమానుందసీరూపాుం గతిమ్ | 
అనయస్పి విషయాన్నరకోమనస్త ద్వన్నయ ద్ధిఃఖాప్హుం 
ద్రవయుం దాీరసమాశ్రితయ దదతీుం వుందామహే సుందర్థమ్ || ౭౦ || 

నమ్రీభూయ కృతుంజలిప్రకటితప్రేమప్రసన్ననననే 
ముందుం గచఛతి సుంనిధౌ సవినయాత్తసతకుంఠమోఘత్రయే | 
న్నన్నముంత్రగణుం తదరీమఖిలుం తతసధనుం తతులుం 
వ్యయచక్షాణముదగ్రక్తుంతి కలయే యతికుంచదాదయుం మహిః || ౭౧ || 

తవ దహనసదృక్షైర్థక్షణైరేవ చక్షు- 
రినఖిలప్శుజన్నన్నుం భీషయద్వూషణాసయమ్ | 
కృతవసతి ప్రేశప్రేయసి దాీరి నితయుం 
శరభమిథునముచపచరూక్ోయుకోో నత్తఽసిి || ౭౨ || 

కలాైుంతే సరసైకదాసముదతనేక్తరకతులయప్రభాుం 
రతనసోుంభనిబదయక్తుంచనగణస్ఫురజదీతనోతోమామ్ | 
కరూైర్ధ్గరుగరూవరిోకలిక్తప్రాప్ోప్రద్వపావలీుం 
శ్రీచక్రాకృతిములలసనిణిగణాుం వుందామహే వేదక్తమ్ || ౭౩ || 

సీసీనసిీతదేవతగణవృతే బిుందౌ ముదా సీపితుం 
న్నన్నరతనవిర్ధ్జిహేమవిలసతకుంతిచఛటాద్ధరివనమ్ | 
చుంచత్సకసమత్సలిక్తసనయుతుం క్తమేశీర్ధ్ధిషిఠతుం 
నితయనుందనిదానముంబ సతతుం వుందే చ సిుంహాసనమ్ || ౭౪ || 
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వదదూరభత్త ముదా జయ జయేతి బృుందారకైిః 
కృతుంజలిప్రుంప్ర్ధ్ విదధతి కృతర్ధ్ీ దృశా | 
అముందమణిముండలీఖచతహేమసిుంహాసనుం 
సఖజనసమావృతుం సమధితిషఠ దాక్షాయణి || ౭౫ || 

కరూైర్ధ్దకవసోజాతమఖిలుం సౌవరణభృుంగారకుం 
తుంబూలసయ కరుండకుం మణిమయుం చైలాుంచలుం దరైణమ్ | 
విస్ఫురజనిణిపాద్ధక్త చ దధతీిః సిుంహాసనసయభత- 
సిోషఠుంతీిః ప్రిచారిక్తసోవ సదా వుందామహే సుందరి || ౭౬ || 

తీదమలవపురుదయతకుంతికలోలలజాలైిః 
సుటమివ దధతీభర్ధ్బహవిక్షేప్లీలామ్ | 
ముహరపి చ విధూతే చామరగ్రాహణీభిః 
సితకరకరశుభ్రే చామరే చాలయామి || ౭౭ || 

ప్రాుంతసురదీమలమౌక్ోకగచఛజాలుం 
చుంచనిహామణివిచత్రితహేమదుండమ్ | 
ఉదయతసహస్రకరముండలచారు హేమ- 
చఛత్రుం మహేశమహల్ప వినివేశయామి || ౭౮ || 

ఉదయతోవకదేహక్తుంతిప్టలీసిుందూరపూరప్రభా- 
శోణీభూతముదగ్రలోహతమణిచేఛదాన్నక్తరిచఛవి | 
దూర్ధ్దాదరనిరిితుంజలిపుటర్ధ్లోకమానుం సర- 
వ్యయహైిః క్తుంచనమాతప్త్రమతులుం వుందామహే సుందరమ్ || ౭౯ || 
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సుంతుష్ణిుం ప్రమామృతేన విలసతకమేశీర్ధ్ుంకసీితుం 
పుష్పైఘైరభపూజితుం భగవతీుం తీుం వుందమాన్న ముదా | 
స్ఫురజతోవకదేహరశ్చికలన్నప్రాప్ోసీరూపాభదాిః 
శ్రీచక్రావరణసిీతిః సవినయుం వుందామహే దేవతిః || ౮౦ || 

ఆధ్యరశక్తోాదకమాకలయయ 
మధేయ సమసోధికయోగినీుం చ | 
మిత్రేశన్నథ్దకమత్ర న్నథ- 
చతుషియుం శైలసతే నత్తఽసిి || ౮౧ || 

త్రిపుర్ధ్సధ్యరణవ్యసన- 
మారభయ త్రిపురమాలినీ యావత్ | 
ఆవరణాషికసుంసీిత- 
మాసనషటకుం నమామి ప్రమేశ్చ || ౮౨ || 

ఈశానే గణప్ుం సిర్ధ్మి విచరదీఘ్నుంధక్తరచఛదుం 
వ్యయవేయ వటుకుం చ కజజలరుచుం వ్యయలోప్వీతనిీతమ్ | 
నైరృతేయ మహష్ణసరప్రమథినీుం ద్ధర్ధ్ీుం చ సుంపూజయ- 
న్ననగేనయేఽఖిలభకోరక్షణప్రుం క్షేత్రాధిన్నథుం భజే || ౮౩ || 

ఉడాయనజాలుంధరక్తమరూప్- 
పీఠానిమానూైరణగిరిప్రసక్తోన్ | 
త్రికోణదక్షాగ్రిమసవయభాగ- 
మధయసిీతనిసదయకర్ధ్ననమామి || ౮౪ || 
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లోక్తశిః ప్ృథివీప్తిరినగదత్త విష్ణణరజలాన్నుం ప్రభ్య- 
స్తోజ్యన్నథ ఉమాప్తిశచ మరుతమీశసోథ్ చేశీరిః | 
ఆక్తశాధిప్తిిః సదాశ్చవ ఇతి ప్రేతభధ్యమాగత- 
నేతుంశచక్రబహిఃసిీతన్నసరగణానీుందామహే సదరమ్ || ౮౫ || 

తర్ధ్న్నథకలాప్రవేశనిగమవ్యయజాదీతసప్రథుం 
త్రలోక్తయ తిథిష్ణ ప్రవరిోతకలాక్తష్ణఠదక్తలక్రమమ్ | 
రతనలుంకృతిచత్రవస్త్రలలితుం క్తమేశీర్థపూరీకుం 
నితయష్పడశకుం నమామి లసితుం చక్రాతినోరుంతరే || ౮౬ || 

హృద భావితదైవతుం ప్రయతన- 
భ్యయప్దేశాన్నగృహీతభకోసుంఘమ్ | 
సీగరుక్రమసుంజాచక్రర్ధ్జ- 
సిీతమోఘత్రయమానత్తఽసిి మూర్ధ్యా || ౮౭ || 

హృదయమథ శ్చరిః శ్చఖాఖిలాదేయ 
కవచమథో నయనత్రయుం చ దేవి | 
మునిజనప్రిచుంతితుం తథ్స్త్రుం 
సురతు సదా హృదయే షడుంగమేతత్ || ౮౮ || 

త్రలోకయమోహనమితి ప్రథితే తు చక్రే 
చుంచదీభూషణగణత్రిపుర్ధ్ధివ్యస్త | 
రేఖాత్రయే సీితవతీరణిమాదసిద్వయ- 
రుిద్రా నమామి సతతుం ప్రకటాభధ్యసోిః || ౮౯ || 
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సర్ధ్ీశాప్రిపూరక్త వసదలదీుందేీన విభ్రజితే 
విస్ఫురజుంత్రిపురేశీర్థనివసత్స చక్రే సిీత నితయశిః | 
క్తమాకరషణిక్తదయో మణిగణభ్రజిష్ణణదవ్యయుంబర్ధ్ 
యోగినయిః ప్రదశుంతు క్తుంక్షితఫలుం విఖాయతగపాోభధ్యిః || ౯౦ || 

మహేశ్చ వసభరవలైరలసతి సరీసుంక్షోభణే 
విభూషణగణసురుంత్రిపురసుందర్థసదిని | 
అనుంగకుసమాదయో వివిధభూషణోదాూసిత 
దశుంతు మమ క్తుంక్షితుం తన్నతర్ధ్శచ గపాోభధ్యిః || ౯౧ || 

లసద్ధయగదృశారక్త సురతి సరీసౌభాగయదే 
శుభాభరణభూషితత్రిపురవ్యసినీముందరే | 
సిీత దధతు ముంగళుం సభగసరీసుంక్షోభణీ- 
ముఖాిః సకలసిదయయో విదతసుంప్రదాయాభధ్యిః || ౯౨ || 

బహరవశారే సర్ధ్ీరీసధక్త త్రిపుర్ధ్శ్రయాిః | 
కులకౌలాభధ్యిః పాుంతు సరీసిదయప్రదాయిక్తిః || ౯౩ || 

అుంతిఃశోభదశారక్తఽతిలలితే సర్ధ్ీదరక్షాకరే 
మాలిన్నయ త్రిపుర్ధ్దయయా విరచతవ్యస్త సిీతుం నితయశిః | 
న్నన్నరతనవిభూషణుం మణిగణభ్రజిష్ణణ దవ్యయుంబరుం 
సరీజాాదకశక్ోబృుందమనిశుం వుందే నిగర్ధ్ూభధమ్ || ౯౪ || 

సరీరోగహరేఽష్ణిరే త్రిపుర్ధ్సిదయయానిీతే | 
రహసయయోగినీరినతయుం వశ్చన్నయదాయ నమామయహమ్ || ౯౫ || 
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చూతశోకవిక్తసిక్తతకరజిఃప్రోదాూసినీలాుంబుజ- 
ప్రస్ఫురజననవమలిలక్తసముదతైిః పుష్పైిః శర్ధ్నినరిితన్ | 
రమయుం పుషైశర్ధ్సనుం సలలితుం పాశుం తథ్ చాుంకుశుం 
వుందే తవకమాయుధుం ప్రశ్చవే చక్రాుంతర్ధ్ల్పసిీతమ్ || ౯౬ || 

త్రికోణ ఉదతప్రభే జగతి సరీసిదయప్రదే 
యుతే త్రిపురయాుంబయా సిీతవతీ చ క్తమేశీర్థ | 
తనోతు మమ ముంగళుం సకలశరి వజ్రేశీర్థ 
కరోతు భగమాలినీ సురతు మామక్త చేతసి || ౯౭ || 

సర్ధ్ీనుందమయే సమసోజగతమాక్తుంక్షితే బుందవే 
భైరవ్యయ త్రిపుర్ధ్దయయా విరచతవ్యస్త సిీత సుందర్థ | 
ఆనుంద్యలలసితేక్షణా మణిగణభ్రజిష్ణణభూష్ణుంబర్ధ్ 
విస్ఫురజదీదన్న ప్ర్ధ్ప్రరహిః స మాుం పాతు యోగినీ || ౯౮ || 

ఉలలసతకనకక్తుంతిభాసరుం 
సౌరభసురణవ్యసితుంబరమ్ | 
దూరతిః ప్రిహృతుం మధువ్రతై- 
రరైయామి తవ దేవి చుంప్కమ్ || ౯౯ || 

వైరముదయతమపాసయ శుంభ్యన్న 
మసోక్త వినిహతుం కలాచఛలాత్ | 
గుంధలుబయమధుపాశ్రితుం సదా 
క్తతకీకుసమమరైయామి తే || ౧౦౦ || 
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చూర్థణకృతుం ద్రాగివ ప్దిజేన 
తీదాననసైరియసధ్యుంశుబిుంబమ్ | 
సమరైయామి సుటముంజలిసీుం 
విక్తసిజాతీకుసమోతకరుం తే || ౧౦౧ || 

అగరుబహలధూపాజస్రసౌరభయరమాయుం 
మరకతమణిర్ధ్జీర్ధ్జిహారిస్రగాభామ్ | 
దశ్చ విదశ్చ విసరైదీుంధలుబ్ధయలిమాలాుం 
వకులకుసమమాలాుం కుంఠపీఠేఽరైయామి || ౧౦౨ || 

ఈుంక్తరోరయవగబిుంద్ధర్ధ్ననమధోబిుంద్ధదీయుం చ సోనౌ 
త్రలోక్తయ గరుగమయమేతదఖిలుం హారవుం చ రేఖాతికమ్ | 
ఇతీుం క్తమకలాతిిక్తుం భగవతీముంతిః సమార్ధ్ధయ- 
న్నననుందాుంబుధిమజజనే ప్రలభతమానుందథుుం సజజనిః || ౧౦౩ || 

ధూప్ుం తేఽగరుసుంభవుం భగవతి ప్రోలాలసిగుంధోద్ధయరుం 
ద్వప్ుం చైవ నివేదయామి మహస హార్ధ్వుంధక్తరచఛదమ్ | 
రతనసీరణవినిరిితేష్ణ ప్రితిః పాత్రేష్ణ సుంసీపితుం 
నైవేదయుం వినివేదయామి ప్రమానుందాతిిక్త సుందరి || ౧౦౪ || 

జాతీకోరకతులయమోదనమిదుం సౌవరణపాత్రే సీితుం 
శుదాయననుం శుచ ముదీమాషచణకోదూూతసోథ్ స్ఫప్క్తిః | 
ప్రాజయుం మాహషమాజయముతోమమిదుం హైయుంగవీనుం ప్ృథ- 
క్తైత్రేష్ణ ప్రతిపాదతుం ప్రశ్చవే తతసరీముంగీకురు || ౧౦౫ || 
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శ్చుంబీస్ఫరణశాకబిుంబబృహతీకూశాిుండకోశాతకీ- 
వృుంతక్తని ప్టోలక్తని మృద్ధన్న సుంసధితనయగినన్న | 
సుంప్న్ననని చ వేసవ్యరవిసరైరివవ్యయని భక్తోా కృత- 
నయగ్రే తే వినివేదయామి గిరిజే సౌవరణపాత్రవ్రజే || ౧౦౬ || 

నిుంబూక్తర్గవరకచూతకుందకదలీకౌశాతకీకరకటీ- 
ధ్యత్రీబిలీకర్థరకైరిీరచతన్నయనుందచదీగ్రహే | 
ర్ధ్జీభిః కటుతైలసైుంధవహరిద్రాభిః సిీతన్నైతయే 
సుంధ్యన్నని నివేదయామి గిరిజే భూరిప్రక్తర్ధ్ణి తే || ౧౦౭ || 

సితయాుంచతలడుుకవ్రజా- 
నిృద్ధపూపానిృద్ధలాశచ పూరిక్తిః | 
ప్రమాననమిదుం చ పారీతి 
ప్రణయేన ప్రతిపాదయామి తే || ౧౦౮ || 

దగయమేతదనల్ప ససధితుం 
చుంద్రముండలనిభుం తథ్ దధి | 
ఫాణితుం శ్చఖరిణీుం సితసితుం 
సరీముంబ వినివేదయామి తే || ౧౦౯ || 

అగ్రే తే వినివేదయ సరీమమితుం నైవేదయముంగీకృతుం 
జాాతీ తతోవచతుషియుం ప్రథమత్త మనేయ సతృపాోుం తతిః | 
దేవీుం తీుం ప్రిశ్చషిముంబ కనక్తమత్రేష్ణ సుంసీపితుం 
శక్ోభయిః సముపాహార్ధ్మి సకలుం దేవేశ్చ శుంభ్యప్రియే || ౧౧౦ || 
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వ్యమేన సీరణపాత్రీమన్నప్మప్రమానేనన పూర్ధ్ణుం దధ్యన్న- 
మనేయన సీరణదర్థీుం నిజజనహృదయాభీషిదాుం ధ్యరయుంతీమ్ | 
సిుందూర్ధ్రకోవసేుం వివిధమణిలసదూూషణాుం మేచక్తుంగీుం 
తిషఠుంతీమగ్రతస్తో మధుమదముదతమననపూర్ధ్ణుం నమామి || ౧౧౧ || 

ప్ుంకోోాప్విష్ణినైరితసో చక్రుం 
శక్తోా సీయాలిుంగితవ్యమభాగాన్ | 
సరోీప్చారైిః ప్రిపూజయ భక్తోా 
తవ్యుంబిక్త పారిషదాననమామి || ౧౧౨ || 

ప్రమామృతమతోసుందర్థ- 
గణమధయసిీతమరకభాసరమ్ | 
ప్రమామృతఘూరిణతేక్షణుం 
క్మపి జ్యయతిరుపాసిహే ప్రమ్ || ౧౧౩ || 

దృశయతే తవ ముఖాుంబుజుం శ్చవే 
శ్రూయతే సుటమన్నహతధీనిిః | 
అరచనే తవ గిర్ధ్మగోచరే 
న ప్రయాతి విషయాుంతరుం మనిః || ౧౧౪ || 

తీన్నిఖాుంబుజవిలోకనోలలస- 
త్రేైరమనిశచలవిలోచనదీయీమ్ | 
ఉనినీముప్గతుం సభామిమాుం 
భావయామి ప్రమేశ్చ తవకీమ్ || ౧౧౫ || 
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చక్షుిః ప్శయతు నేహ క్ుంచన ప్రుం ఘ్రాణుం న వ్య జిఘ్రతు 
శ్రోత్రుం హుంత శ్రుణోతు న తీగపి న సైర్ుం సమాలుంబతమ్ | 
జిహాీ వేతుో న వ్య రసుం మమ ప్రుం యుషితసవరూపామృతే 
నితయనుందవిఘూరణమాననయనే నితయుం మనో మజజతు || ౧౧౬ || 

యసోవుం ప్శయతి పారీతి ప్రతిదనుం ధ్యయనేన తేజ్యమయీుం 
మనేయ సుందరి తతోవమేతదఖిలుం వేదేష్ణ నిష్ణఠుం గతమ్ | 
యసోసిినసమయే తవ్యరచనవిధ్యవ్యనుందసుంద్రాశయో 
యాత్తఽహుం తదభననతుం ప్రశ్చవే స్తఽయుం ప్రసదసోవ || ౧౧౭ || 

గణాధిన్నథుం వటుకుం చ యోగినీిః 
క్షేత్రాధిన్నథుం చ విదకచతుషియే | 
సరోీప్చారైిః ప్రిపూజయ భక్ోత్త 
నివేదయామో బలిముకోయుక్ోభిః || ౧౧౮ || 

వీణాముపాుంతే ఖలు వ్యదయుంత్పయ 
నివేదయ శ్వషుం ఖలు శ్వషిక్తయై | 
సౌవరణభృుంగారవినిరీతేన 
జల్పన శుదాయచమనుం విధేహ || ౧౧౯ || 

తుంబూలుం వినివేదయామి విలసతకరూైరకస్ఫోరిక్త- 
జాతీపూగలవుంగచూరణఖదరైరూక్తోా సములాలసితమ్ | 
స్ఫురజద్రతనసముదీకప్రణిహతుం సౌవరణపాత్రే సిీతై- 
ర్థవపరుజజవలమాననచూరణరచతైర్ధ్ర్ధ్రిోకుం గృహయతమ్ || ౧౨౦ || 
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క్తచదాీయతి క్ుంనర్థ కలప్దుం వ్యదయుం దధ్యనోరీశ్మ 
రుంభా నృతయతి క్తలిముంజులప్దుం మాతిః పురసోతోవ | 
కృతయుం ప్రోజిా సరస్త్రియో మధుమదవ్యయఘూరణమానేక్షణుం 
నితయనుందసధ్యుంబుధిుం తవ ముఖుం ప్శయుంతి దృశయుంతి చ || ౧౨౧ || 

తుంబూలోదాూసివక్పేసోవదమలవదన్నలోకనోలాలసినేత్ర- 
శచక్రస్పీిః శక్ోసుంఘైిః ప్రిహృతవిషయాసుంగమాకరణామానమ్ 
గీతజాాభిః ప్రక్తముం మధురసమధురుం వ్యదతుం క్ుంనర్థభ- 
ర్థీణాఝుంక్తరన్నదుం కలయ ప్రశ్చవ్యనుందసుంధ్యనహేత్తిః || ౧౨౨ || 

అర్ధ్చవిధౌ జాానలవ్యఽపి దూరే 
దూరే తదాపాదకవసోజాతమ్ | 
ప్రదక్షిణీకృతయ తత్తఽరచనుం తే 
ప్ుంచోప్చార్ధ్తికమరైయామి || ౧౨౩ || 

యథేపిసతమనోగతప్రకటిత్తప్చార్ధ్రిచతుం 
నిజావరణదేవతగణవృతుం సరేశసిీతమ్ | 
కృతుంజలిపుటో ముహిః కలితభూమిరష్ణిుంగకై- 
రనమామి భగవతయహుం త్రిపురసుందరి త్రాహ మామ్ || ౧౨౪ || 

విజాపీోరవధేహ మే సమహత యతేనన తే సుంనిధిుం 
ప్రాప్ోుం మామిహ క్తుందశ్మకమధున్న మాతరన దూర్థకురు | 
చతోుం తీతైదభావనే వయభచరేదవృగాీకచ మే జాతు చే- 
తోత్ససమేయ సీగణైరబధ్యన న యథ్ భూయో వినిరీచఛతి || ౧౨౫ || 
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క్తీహుం ముందమతిిః కీ చేదమఖిలైరేక్తుంతభక్పోిః సోతుం 
ధ్యయతుం దేవి తథ్పి తే సీమనస శ్రీపాద్ధక్తపూజనమ్ | 
క్తదాచతకమద్వయచుంతనవిధౌ సుంతుషియా శరిదుం 
స్తోత్రుం దేవతయా తయా ప్రకటితుం మనేయ మద్వయాననే || ౧౨౬ || 

నితయరచమిదుం చతేో భావయమానుం సదా మయా | 
నిబదయుం వివిధైిః ప్ద్పయరన్నగృహాణతు సుందర్థ || ౧౨౭ || 

 


