lalitätriçatéstotram

|| atha çrélalitätriçaté stotram ||
kakärarüpä kalyäëé kalyäëa-guëa-çäliné |
kalyäëaçaila-nilayä kamanéyä kalävaté || 1||
kamaläkñé kalmañaghné karuëämåta sägarä |
kadamba-känanäväsä kadamba kusuma-priyä || 2||
kandarpa-vidyä kandarpa janakäpäìga vékñaëä |
karpüravéöé saurabhya kallolita kakuptaöä || 3||
kalidoñaharä kaïja-locanä kamravigrahä |
karmädi säkñiëé kärayitré karma-phala-pradä || 4||
ekärarüpä caikäkñaryekänekäkñaräkåtiù |
etattaditya-nirdeçyä caikänanda cidäkåtiù || 5||
evamityägamäbodhyä caika-bhakti madarcitä |
ekägra-citta nirdhyätä caiñaëä rahitäddåtä || 6||
eläsugandhi-cikurä cainaù küöa vinäçiné |
ekabhogä caikarasä caikaiçvarya pradäyiné || 7||
ekätapatra sämräjya pradä caikänta-püjitä |
edhamäna-prabhä caijad-aneka-jagadéçvaré || 8||
ekavéradi saàsevyä caikapräbhava çäliné |
ékärarüpä ceçitré cepsitärtha pradäyiné || 9||
éddågitya vinirdeçyä ceçvaratva vidhäyiné |
éçänädi brahmamayé ceçitvädyañöa siddhidä || 10||
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ékñitrékñaëa såñöäëòa koöiréçvara vallabhä |
éòitä ceçvarärdhäìga çaréreçädhi devatä || 11||
éçvara preraëakaré ceçatäëòava säkñiëé |
éçvarotsaìga nilayä cetibädhä vinäçiné || 12||
éhävirähitä ceça çakti réñat smitänanä |
lakärarüpä lalitä lakñmé väëé niñevitä || 13||
läkiné lalanärüpä lasaddäòima päöalä |
lalantikälasatphälä laläöa nayanärcitä || 14||
lakñaëojjvala divyäìgé lakñakoöyaëòa näyikä |
lakñyärthä lakñaëägamyä labdhakämä latätanuù || 15||
lalämaräjadalikä lambimuktälatäïcitä |
lambodara prasürlabhyä lajjäòhyä layavarjitä || 16||
hréìkära rüpä hréìkära nilayä hrémpadapriyä |
hréìkära béjä hréìkära-manträ hréìkära-lakñaëä || 17||
hréìkära-japa suprétä hrémmaté hréà-vibhüñaëä |
hréà-çélä hrém-padärädhyä hréìgarbhä hrém-padäbhidhä || 18||
hréìkära-väcyä hréìkära püjyä hréìkära péöhikä |
hréìkära-vedyä hréìkära-cintyä hréà hréà-çarériëé || 19||
hakärarüpä haladhåt-püjitä hariëekñaëä |
hara-priyä harärädhyä hari-brahmendra vanditä || 20||
hayärüòhä sevitäìghrir-hayamedha samarcitä |
haryakña-vähanä haàsa-vähanä hata-dänavä || 21||
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hatyädi-päpa-çamané haridaçvädi sevitä |
hasti-kumbhottuìka kucä hasti-kåtti priyäìganä || 22||
haridrä-kuìkumä digdhä haryaçvädyamarärcitä |
harikeça-sakhé hädi-vidyä hallämadälasä || 23||
sakärarüpä sarvajïä sarveçé sarva-maìgalä |
sarva-kartré sarva-bhartré sarva-hantré sanätanä || 24||
sarvänavadyä sarväìga sundaré sarva-säkñiëé |
sarvätmikä sarva-saukhya dätré sarva-vimohiné || 25||
sarvädhärä sarvagatä sarvävaguëa-varjitä |
sarväruëä sarvamätä sarva-bhüñaëa bhüñitä || 26||
kakärärthä kälahantré kämeçé kämitärthadä |
kämasaïjéviné kalyä kaöhinastana maëòalä || 27||
karabhoruù kalä-nätha mukhé kacajitämbhudä |
kaöäkñasyandi karuëä kapäli präëa näyikä || 28||
käruëya vigrahä käntä käntidhüta japävaliù |
kaläläpä kambu-kaëöhé karanirjita pallavä || 29||
kalpavallé samabhujä kastüré tilakäïcitä |
hakärärthä haàsa-gatir-häöakäbharaëojjvalä || 30||
härahäri kucäbhogä häkiné halyavarjitä |
haritpati samärädhyä haöhätkära hatäsurä || 31||
harñapradä havirbhoktré härda santamasäpahä |
hallésaläsya santuñöä haàsa-manträrtha rüpiëé || 32||
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hänopädäna nirmuktä harñiëé harisodaré |
hähähühü mukha stutyä häni våddhi vivarjitä || 33||
hayyaìgavéna hådayä harikopäruëäàçukä |
lakäräkhyä latäpüjyä layasthityudbhaveçvaré || 34||
läsya darçana santuñöä läbhäläbha vivarjitä |
laìghyetaräjïä lävaëya çäliné laghu siddhidä || 35||
läkñärasa savarëäbhä lakñmaëägraja püjitä |
labhyatarä labdha bhakti sulabhä läìgaläyudhä || 36||
lagnacämara hasta çréçäradä parivéjitä |
lajjäpada samärädhyä lampaöä lakuleçvaré || 37||
labdhamänä labdharasä labdha sampatsamunnatiù |
hréìkäriëé ca hréìkari hrém-madhyä hréà-çikhämaëiù || 38||
hréìkära-kuëòägni çikhä hréìkära çaçicandrikä |
hréìkära bhäskara-rucir-hréìkärämbhoda caïcalä || 39||
hréìkära kandäìkurikä hréìkäraika paräyaëäm |
hréìkära dérghikähaàsé hréìkärodyäna kekiné || 40||
hréìkäräraëya hariëé hréìkäräväla vallaré |
hréìkära païjaraçuké hréìkäräìgaëa dépikä || 41||
hréìkära kandarä siàhé hréìkärämbhoja bhåìgikä |
hréìkära sumano mädhvé hréìkära tarumaïjaré || 42||
sakäräkhyä samarasä sakalägama saàstutä |
sarva-vedänta tätparya-bhümiù sada-sadäçrayä || 43||
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sakalä saccidänandä sädhyä sadgatidäyiné |
sanakädimunidhyeyä sadäçiva kuöumbiné || 44||
sakälädhiñöhäna rüpä satyarüpä samäkåtiù |
sarva-prapaïca nirmätré samanädhika varjitä || 45||
sarvottuìgä saìga-hénä saguëä sakaleçvaré |
kakäriëé kävyalolä kämeçvara manoharä || 46||
kämeçvara-praëänäòé kämeçotsaìga väsiné |
kämeçvaräliìgitäìgé kameçvara sukha-pradä || 47||
kämeçvara praëayiné kämeçvara viläsiné |
kämeçvara tapaù siddhiù kämeçvara manaù priyä || 48||
kämeçvara präëa-näthä kämeçvara vimohiné |
kämeçvara brahma-vidyä kämeçvara gåheçvaré || 49||
kämeçvarählädakaré kämeçvara maheçvaré |
kämeçvaré kämakoöi nilayä käìkñitärthadä || 50||
lakäriëé labdharüpä labdhadhér-labdha väïcitä |
labdhapäpa manodürä labdhähaìkära durgamä || 51||
labdha-çaktir-labdha dehä labdhaiçvarya samunnatiù |
labdha våddhir-labdha lélä labdha-yauvana çäliné || 52||
labdhätiçaya sarväìga saundaryä labdha vibhramä |
labdharägä labdhapatirlabdha nänägamasthitiù || 53||
labdha bhogä labdha sukhä labdha harñäbhi püjitä |
hréìkära mürtir-hréëkära saudhaçåìga kapotikä || 54||
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hréìkära dugdhäbdhi sudhä hréìkära kamalendirä |
hréìkära-maëi dépärcir-hréìkära taruçärikä || 55||
hréìkära peöaka maëir-hréìkära-darça bimbitä |
hréìkära koçäsilatä hréìkärästhäna nartaké || 56||
hréìkära çuktikä muktä-maëir-hréìkära bodhitä |
hréìkäramaya sauvarëa-stambha vidruma putrikä || 57||
hréìkära vedopaniñad hréìkärädhvara dakñiëä |
hréìkära nandanäräma nava-kalpaka vallaré || 58||
hréìkära himavadgaìgä hréìkärärëava kaustubhä |
hréìkära mantra sarvasvä hréìkärapara saukhyadä || 59||

|| iti çré brahmäëòapuräëe uttaräkhaëòe çré hayagrévägastya-saàväde
çrélalitätriçaté stotra kathanaà sampürëam ||
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