శ్రీ లలిణా త్రిశతీ స్తో త్ిం
సకుంకుభ విలేధా భళిక చఽమ్బృ కసా
ో రికం | సభనద హవణేక్షణాం సశయచా నుళంకుళం ||
అళేషజన మోశినీ భయుణభాలె బూషంఫరం | జనుకుసఽభ భాసఽరం జవిదౌ సరేదమ్బృకం ||
అసె శ్రీ లలిణా త్రిశత్ర స్తో త్ి భహాభంత్ిసె | బగలన్ హమగ్రీవ ఋఴిః | అనఽషఠ
ు ప్ ఛందిః |
శ్రీ లలిణా త్రిుయసఽందరర థేవణా | ఐం బీజం | క్లం శక్ోిః | స్ ిః క్లకం |
భభ సకల చంత్రత్ పలలెెరేే ఐమ్బణాెథిబు యంగధాెస కయధాెస్ిః కురెత్ ||
దాెనమ్
అత్రభధఽయ చాహస్ో భరిమ్బణామోదఫాణ స్ భాగ్ెం |
అయుణా భత్రశమ కయుణా భబునవకుల సఽందరరం వంథే ||
శ్రీ హమగ్రీవ ఉలచ
కకయ యూను కలాెణీ కలాెణ గుణళలినీ కలాెణళల
ై నిలమా కభనీమా కఱావతీ |
కభలాక్షీ కలషఘ్నీ కయుణాభిత్స్గరిః కదంఫ కనధాలస్ కదంఫ కుసఽభ నిమా ||
కందయు విథాె కందయు జనకనుంగ వీక్షణా కయూుయవీటి స్ యబె కలలలలిత్ కకుో టా |
కలిథో షహర కంజలలచధాకభర విగీహా కరథిస్క్షిణీ కయయతీి కయ పలిథా ||
ఏకయ యూను చైకక్షరేెక ధేకక్షరకిత్రిః ఏత్త్ణాోథిత్ె నిరేదళె చైకనంద చథాకిత్రిః |
ఏవమ్బణాెగభాఫో దాె చైక బక్ోభదరిిణా ఏకగీచత్ో నిరదాణా చైషణా యశిణాధిణా ||
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ఏలా సఽగంది చకుర చైనిః కూట విధాశినీ ఏకభోగ్ చైకయస్ చైకెైశవయె ిథాయనీ |
ఏకత్త్ి స్భారజెిథా చైకంత్ూజిణా ఏదభానిభా చైజ దధేజ జగథీశవరర ||
ఏకవీరథి సంవేలె చక
ై నుిబవళలినీ ఈకయయూనుచేశితీి చేనసణాయే ిథాయనీ |
ఈదిగ్ిత్ె వినిరేదళె ఈశవయత్వ విదామనీ ఈళధాథి ఫిహభయా చేశణాె దెషటవథి థా || ౧౦ ||
ఈక్షితీిక్షణ సిషుండకోటి రరశవయవలల భా ఈడిణా చేశవరరింగ శరరరేళదిథవ
ే ణా |
ఈశవయనేయ
ి ణకరర చేశణాండవ స్క్షిణీ ఈశవరోత్సంగనిలమా చేత్ర ఫాదా విధాశినీ ||
ఈహావియశిణా చేశశక్ో రరషత్రసిణానధా లకయయూను లలిణా లక్షీలణీ నిఴేవిణా |
లాక్నీ లలధాయూను లసథాదడిభ నుటలా లలంత్రక లసణాూలా లలాటనమధారిిణా ||
లక్షణోజ్ వల థిలెంగ్ర లక్షకోటెండధాయక లక్షయెరే లక్షణా గభాె లఫి కభా లణాత్నఽిః |
లలాభరజ దళిక లంఫభుకో లణాంచణా లంఫో దయ ిసాయల బె లజజ్ఢాె లమవరి్ణా ||
శనరంకయ యూను శనరంకయనిలమా శనరంద నిమా శనరంకయబీజజ శనరంకయభంణాిం శనరంకయ లక్షణా |
శనరంకయ జసఽన఼ిణా శనరంభత్రిః శనరం విబూషణా శనరం శ్రలా శనరంథారదాె శనరంగరౄ శనరం థాబుథా ||
శనరంకయలచాె శనరంకయూజజె శనరంకయ న఼ఠిక శనరంకయలేథాె శనరంకయ చంణాె శనరం శనరం శరరరిణీ |
హకయయూను హలధిత్పుజిణా హరిణేక్షణా హయనమ
ి ా హరరదాె హరిఫిశమదివంథిణా || ౨౦ ||
హమాయూఢా వేవిత్ంఘ్ిర యహమమేధ సభరిిణా హయెక్షలహధా హంసలహధా హత్థానల |
హణాెథి నుశభనీ హరిదళవథి వేవిణా హవో కుంభోత్ఠ
ో ంగకుచా హవో కిత్ర నిమాంగధా ||
హరిథిా కుంకుభా థిగ్ి  హయెళవదెభరిిణా హరికేశ సఖీ హాథివిథాె హలా భథాలస్ |
సకయయూను సయవజజా సరేవశ్ర సయవభంగఱా సయవకరరోీ సయవదాతీి సయవహంతీి సధాత్నీ ||
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సరవనవథాె సరవంగసఽందరర సయవస్క్షిణీ సరవత్రక సయవస్ ఖ్ెదాతీి సయవవిమోశినీ |
సరవదార సయవగణా సరవవగుణవరి్ణా సరవయుణా సయవభాణా సరవబయణ బూఴణా ||
కకరరే కలహంతీి కమేశ్ర కమ్బణాయేథా కభ సంజీవినీ కలాె కఠినసే ల భండలా |
కయభోయూిః కఱాధాధభుఖీ కచజిణాంఫుథా కటాక్షెసెంథి కయుణా కనులి నుిణధాయక ||
కయుణె విగీహా కంణా కంత్రదాత్ జనువళిిః కలాలాను కంఫుకంఠర కయనిరి్త్ లల ల |
కలువల్లల సభబుజజ కసా
ో రర త్రలకంక్షిణా హకరరే హంసగత్ర హారటకబయణోజ్ వలా || ౩౦ ||
హాయహారర కుచా భోగ్ హాక్నీ హలె వరి్ణా హరిత్్తత్ర సభారదాె హఠణాార హణాసఽర |
హయషిథా హవిరోక్ోీహయద సంత్భస్హా హల్లల సలాసె సంత్ఠషు హంస భంణాియే యూనణీ ||
హాధోనుథాన నియుకో హరిషణి హరిస్త దరర హాహాహౄహౄ భుఖ్సఽోణాె హానివిధ్ిి వివరి్ణా |
హమెంగవీణ హిదమా హరికోనుయుణాంవుక లకరఖ్ాె లణాూజజె లమవేత్ఠెదౄలేశవరర ||
లాసెదయశన సంత్ఠషు లాభాలాబ వివరి్ణా లంఘ్యెత్ రజజా లావణెళలినీ లఘువధ్ి థా |
లాక్షయయస సవరాభా లక్షణాగీజ ూజిణా లభయెత్ర లఫి శక్ో సఽలభా లాంగలాముదా ||
లగీ చాభయహసో శ్రీ ళయథా రివీజిణా లజజ్ద సభారదాె లంటా లకులేశవరర |
లఫి భాధా లఫి యస్ లఫి సంత్సభునీత్రిః శనరంకరిణీ శనరంకరథాె శనరంభదాె శనరం శిఖ్ాభణీ ||
శనరంకయ కుండాగ్ిీ శిఖ్ా శనరంకయ శశి చంథిిక శనరంకయ భాసాయయుచ రరహంకరంభోద చంచలా |
శనరంకయ కధాదంకురిణా శనరంకరెైక రమణా శనరంకర థీరిహక హంవ఼ శనరంకరోథాెధా కేక్నీ || ౪౦ ||
శనరంకయణెహరిణీ శనరంకరలలవలల రర శనరంకయ ంజవుక్ శనరంకరంగణ థీనక
 |
శనరంకయ కందర వంశన శనరంకరంఫుజ బింగ్ిక శనరంకయ సఽభధోభాదీవ శనరంకయ త్యుభంజరర ||
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సకరఖ్ాె సభయస్ సకలాగభ సంసఽోణా సయవలేథాంత్ ణాత్ుయెబూమ్బ ససదసథాశీమా |
సకలా సచిణానంథా స్దాె సదగ త్ర థాయనీ సనకథి భునిదేెమా సథాశివ కుట ంబినీ ||
సకలాదిషు నయూను సత్ెయూను సభాకిత్రిః సయవించ నిరతీి సభాధాదిక వరి్ణా |
సరోవత్ఠ
ో ంగ్ సంగశనధా సగుణా సకలేషటథా కకరిణీ కవెలలలా కమేశవయ భధోహర ||
కమేశవయ నుిణధాడీ కమేళవవత్సంగలవనీ కమేశవరలింగ్ిణాంగ్ర కమేశవయ సఽఖ్ిథా |
కమేశవయ ిణయనీ కమేశవయ విలావనీ కమేశవయ త్వసథీిిః కమేశవయ భనిఃనమ
ి ా ||
కమేశవయ నుిణధాతా కమేశవయ విమోశినీ కమేశవయ ఫిహవిథాె కమేశవయ గిశమశవరర |
కమేశవరహాలదకరర కమేశవయ భశమశవరర కమేశవరర కభకోటి నిలమా కంక్షిణాయే థా || ౫౦ ||
లకరిణీ లఫి యూను లఫి దీ యల ఫిలంచణా లఫి నుభధోదార లఫాిహంకయ దఽయగ భా |
లఫి శక్ో యల ఫిథహా
ే లఫ్ి శ
ధ వయె సభునీత్రిః లఫి ఫుథిి యల ఫిల్లలా లఫి మౌవన ళలినీ ||
లఫాిత్రశమ సరవంగ స్ ందరెిః లఫి విబిభా లఫి రగ్ లఫి త్రయల ఫి ధాధాగభ వేత్రిః |
లఫి భోగ్ లఫి సఽఖ్ా లఫి హరషబుూజిణా శనరంకయభూరిో రరహంకయ స్ ధశింగ కనుత దిక ||
శనరంకయ దఽగ్ిబిి సఽదా శనరంకయ కభలేంనిద ర శనరంకయ భణి థీనురిి రరహంకయ త్యుళరిక |
శనరంకయ నేటక భణిరహంర కరదయశ బింబిణా శనరంకయ కోళవలణా శనరంకరస్ేన నయో క్ ||
శనరంకయ వుక్ోక భుకోభణి రరరహంకయ ఫో దిణా శనరంకయభమ స్ వయాసోసఽృ విదిభ ుత్రిక |
శనరంకయ లేథో నిష థీదరంకరధవయ దక్షిణా శనరంకయ నందధారభ నవకలుక వలల రర ||
శనరంకయ శిభవదగ ంగ్ శనరంకరవయా వ కౌసఽోభా శనరంకయ భంత్ి సయవస్ెం శనరంకయ య స్ ఖ్ెథా || ౫౯ ||
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ఇతీదం ణేభమాఖ్ాెత్ం థివెధాభాీం శత్త్ిమం యహస్ెత్ర యహసె ణావథోగ నీమం భహాభుధే ||
శివ వరాని ధాభాని శ్రీథవీ
ే కతిణానిలై శకో ాక్షరణి ధాభాని కమేశ కతిణానిశి |
ఉబమాక్షయ ధాభాని హృెభాభాెం కతిణానిలై త్దధైెయగ ర తిత్ం స్తో త్ి మేత్సె సదిశం క్భు ||
ధాధేన సదిశం స్తో త్ిం శ్రీథేవీ న఼ిత్రథామకం లలకత్ియిః కఱాెణం సభౄలే ధాీత్ి సంశమిః || ౬౩ ||
సాత్ ఉలచ
ఇత్ర హమభుఖ్ గ్రత్ స్తో త్ిరజం నిశభె ిగళిత్ కలుషత బూ చిత్ో రెనో మేత్ె ||
నిజగుయుభథనణావత్ కుంబజధాత్దఽకేోిః ునయదిక యహసెం జజాత్ఠ మేవం జగ్ద || ౬౫ ||
ఇత్ర శ్రీ లలిణా త్రిశతీ స్తో త్ిం సంూయా ం
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