|| ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾಸಹಸರ ನಾಮಸ್ತ ೀತ್ರ ಮ್ ||
|| ನಾಾ ಸಃ ||
ಅಸ್ಯ ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾಸ್ಹಸ್ರ ನಾಮಸ್ತೀತ್ರ ಮಾಲಾ ಮನ್ತತ ರಸ್ಯ |
ವಶ್ನಾಯ ದಿವಾಗ್ದ ೀವತಾ ಋಷಯಃ |
ಅನುಷ್ಟು ಪ್ ಛನ್ತದ ಃ |
ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವ ರೀ ದೇವತಾ |
ಶ್ರ ೀಮದ್ವವ ಗ್ಭ ವಕೂಟೇತಿ ಬೀಜಮ್ |
ಮಧ್ಯ ಕೂಟೇತಿ ಶ್ಕ್ತ ಃ |
ಶ್ಕ್ತ ಕೂಟೇತಿ ಕ್ೀಲಕಮ್ |
ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾಮಹಾತಿರ ಪುರಸುನ್ತದ ರೀ-ಪರ ಸಾದಸಿದಿಿ ದ್ವವ ರಾ
ಚಿನ್ತತ ತ್ಫಲಾವಾಪತ ಯ ರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನ್ತಯೀಗಃ |
|| ಧ್ಯಾ ನಮ್ ||
ಸಿನ್ದದ ರಾರುಣ ವಿಗ್ರ ಹಾಾಂ ತಿರ ನ್ತಯನಾಾಂ ಮಾಣಿಕಯ ಮೌಲಿ ಸುು ರತ್
ತಾರಾ ನಾಯಕ ಶೇಖರಾಾಂ ಸಿಿ ತ್ಮುಖೀ ಮಾಪೀನ್ತ ವಕ್ಷ ೀರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಯ ಮಲಿಪೂಣೇ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೀತ್ಪ ಲಂ ಬಭ್ರ ತಿೀಾಂ
ಸೌಮಾಯ ಾಂ ರತ್ನ ಘಟಸ್ಥ ರಕತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಯ ಯೇತ್ ಪರಾಮಮ್ಬಿ ಕಾಮ್ ||
Meaning:- Let us meditate on the Divine Mother whose body has the red hue of vermilion, who has
three eyes, who wears a beautiful crown studded with rubies, who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs, whose hands hold a
jewel-studded golden vessel filled with nectar, and in the other a red lotus flower.
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣ ತ್ರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷ ೀಾಂ
ಧೃತ್ ಪಾಶಾಙ್ಕು ಶ್ ಪುಷಪ ಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮ್ಬತ್ಯ ೀವ ವಿಭ್ಯವಯೇ ಭ್ವಾನ್ತೀಮ್ ||
Meaning:- I meditate on Bhavānī, the supreme happiness, whose colour is like the sun at dawn i.e. red in
colour and from whom rays of light are emanating. Her compassion for Her devotees comes out of Her
eyes like waves of ocean. In this verse, She is described with four hands. In the rear hands She has two
weapons called pāśam (like a rope) and aṅkuśa (a sharp edged metal weapon normally used to control
elephants). In the front hands she holds a bow made out of sugar cane and arrows made out of flowers.
A detailed study of Her weaponries is discussed later in this Sahasranāma. They represent four of Her
premier assistants. She is surrounded by aṣṭama siddhi-s. Each siddhi is represented by a goddess in Śrī
Cakra. I meditate on Her form called Bhavānī, a state of supreme happiness with beams of light.
ಧ್ಯಯ ಯೇತ್ ಪದ್ವಿ ಸ್ನ್ತಸಾಥ ಾಂ ವಿಕಸಿತ್ವದನಾಾಂ ಪದಿ ಪತಾರ ಯತಾಕ್ಷ ೀಾಂ
ಹೇಮಾಭ್ಯಾಂ ಪೀತ್ವಸಾತ ರಾಂ ಕರಕಲಿತ್ಲಸ್ದ್ಿ ೀಮಪದ್ವಿ ಾಂ ವರಾಙ್ಗಿೀಮ್ |
ಸ್ವಾೇಲಙ್ಕು ರ ಯುಕಾತ ಾಂ ಸ್ತ್ತ್ ಮಭ್ಯದ್ವಾಂ ಭ್ಕತ ನ್ತಮಾರ ಾಂ ಭ್ವಾನ್ತೀಾಂ
ಶ್ರ ೀವಿದ್ವಯ ಾಂ ಶಾನ್ತತ ಮೂತಿೇಾಂ ಸ್ಕಲ ಸುರನುತಾಾಂ ಸ್ವೇ ಸ್ಮಪ ತ್ಪ ರದ್ವತಿರ ೀಮ್ ||

Meaning:- I meditate on the Divine Mother, whose eyes are very welcoming, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is
painted with red vermillion on her forehead and is red and tender like the japa flower.
ಸ್ಕುಙ್ಕು ಮ ವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿ ಕಸ್ತತ ರಕಾಾಂ
ಸ್ಮನ್ತದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸ್ಶ್ರ ಚಾಪ ಪಾಶಾಙ್ಕು ಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನ್ತ ಮೀಹಿನ್ತೀಾಂ ಅರುಣ ಮಾಲಯ ಭೂಷಾಮಿ ರಾಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಭ್ಯಸುರಾಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಿ ರೇ ದಮ್ಬಿ ಕಾಮ್ ||
I meditate on the Mother, whose eyes
are smiling, who holds the arrow, bow,
noose and the goad in Her hand. She is
glittering with red garlands and ornaments.
She is painted with red vermillion on her forehead
and is red and tender like the japa flower.
|| ಅಥ ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾಸಹಸರ ನಾಮಸ್ತ ೀತ್ರ ಮ್ ||
ಓಾಂ ಶ್ರ ೀಮಾತಾ ಶ್ರ ೀಮಹಾರಾಜ್ಞ ೀ ಶ್ರ ೀಮತ್-ಸಿಾಂಹಾಸ್ನೇಶ್ವ ರೀ |
ಚಿದಗ್ನನ -ಕುಣಡ -ಸ್ಮೂಭ ತಾ ದೇವಕಾಯೇ-ಸ್ಮುದಯ ತಾ || ೧||
ಉದಯ ದ್ವಭ ನು-ಸ್ಹಸಾರ ಭ್ಯ ಚತುಬಾೇಹು-ಸ್ಮನ್ತವ ತಾ |
ರಾಗ್ಸ್ವ ರೂಪ-ಪಾಶಾಢ್ಯಯ ಕ್ರ ೀಧ್ಯಕಾರಾಙ್ಕು ಶೀಜ್ ವ ಲಾ || ೨||
ಮನೀರೂಪೇಕುಷ -ಕ್ೀದಣಡ ಪಞ್ಚ ತ್ನಾಿ ತ್ರ -ಸಾಯಕಾ |
ನ್ತಜಾರುಣ-ಪರ ಭ್ಯಪೂರ-ಮಜ್ ದಿ ರಹಾಿ ಣಡ -ಮಣಡ ಲಾ || ೩||
ಚಮಪ ಕಾಶೀಕ-ಪುನಾನ ಗ್-ಸೌಗ್ನ್ತಿ ಕ-ಲಸ್ತ್ು ಚಾ |
ಕುರುವಿನ್ತದ ಮಣಿ-ಶ್ರ ೀಣಿೀ-ಕನ್ತತ್ು ೀಟೀರ-ಮಣಿಡ ತಾ || ೪||
ಅಷು ಮ್ಬೀಚನ್ತದ ರ-ವಿಭ್ಯರ ಜ-ದಲಿಕಸ್ಥ ಲ-ಶೀಭಿತಾ |
ಮುಖಚನ್ತದ ರ-ಕಲಙ್ಕು ಭ್-ಮೃಗ್ನಾಭಿ-ವಿಶೇಷಕಾ || ೫||
ವದನ್ತಸ್ಿ ರ-ಮಾಙ್ಿ ಲಯ -ಗೃಹತ್ೀರಣ-ಚಿಲಿಿ ಕಾ |
ವಕತ ರಲಕ್ಷ ಿ ೀ-ಪರೀವಾಹ-ಚಲನ್ತಿ ೀನಾಭ್-ಲೀಚನಾ || ೬||
ನ್ತವಚಮಪ ಕ-ಪುಷಾಪ ಭ್-ನಾಸಾದಣಡ -ವಿರಾಜ್ತಾ |
ತಾರಾಕಾನ್ತತ -ತಿರಸಾು ರ-ನಾಸಾಭ್ರಣ-ಭ್ಯಸುರಾ || ೭||

ಕದಮಿ ಮಞ್್ ರೀ-ಕೢಪತ -ಕಣೇಪೂರ-ಮನೀಹರಾ |
ತಾಟಙ್ು -ಯುಗ್ಲಿೀ-ಭೂತ್-ತ್ಪನೀಡುಪ-ಮಣಡ ಲಾ || ೮||
ಪದಿ ರಾಗ್-ಶ್ಲಾದಶ್ೇ-ಪರಭ್ಯವಿ-ಕಪೀಲಭೂಃ |
ನ್ತವವಿದ್ರರ ಮ-ಬಮಿ ಶ್ರ ೀ-ನ್ತಯ ಕಾು ರ-ರದನ್ತಚಛ ದ್ವ || ೯||
ಶುದಿ -ವಿದ್ವಯ ಙ್ಕು ರಾಕಾರ-ದಿವ ಜಪಙ್ಗು ತ -ದವ ಯೀಜ್ ವ ಲಾ |

ಕಪೂೇರ-ವಿೀಟಕಾಮೀದ-ಸ್ಮಾಕರ್ಷೇ-ದಿಗ್ನ್ತತ ರಾ || ೧೦||
ನ್ತಜ-ಸ್ಲಾಿ ಪ-ಮಾಧುಯೇ-ವಿನ್ತಭ್ೇತಿಸ ೇತ್-ಕಚಛ ಪೀ |
ಮನ್ತದ ಸಿಿ ತ್-ಪರ ಭ್ಯಪೂರ-ಮಜ್ ತಾು ಮೇಶ್-ಮಾನ್ತಸಾ || ೧೧||
ಅನಾಕಲಿತ್-ಸಾದೃಶ್ಯ -ಚಿಬುಕಶ್ರ ೀ-ವಿರಾಜ್ತಾ |
ಕಾಮೇಶ್-ಬದಿ -ಮಾಙ್ಿ ಲಯ -ಸ್ತತ್ರ -ಶೀಭಿತ್-ಕನ್ತಿ ರಾ || ೧೨||
ಕನ್ತಕಾಙ್ಿ ದ-ಕೇಯೂರ-ಕಮನ್ತೀಯ-ಭುಜಾನ್ತವ ತಾ |
ರತ್ನ ಗ್ರ ೈವೇಯ-ಚಿನಾತ ಕ-ಲೀಲ-ಮುಕಾತ -ಫಲಾನ್ತವ ತಾ || ೧೩||
ಕಾಮೇಶ್ವ ರ-ಪ್ರ ೀಮರತ್ನ -ಮಣಿ-ಪರ ತಿಪಣ-ಸ್ತ ನ್ತೀ |
ನಾಭ್ಯಯ ಲವಾಲ-ರೀಮಾಲಿ-ಲತಾ-ಫಲ-ಕುಚದವ ಯೀ || ೧೪||
ಲಕ್ಷಯ ರೀಮ-ಲತಾಧ್ಯರತಾ-ಸ್ಮುನ್ನ ೀಯ-ಮಧ್ಯ ಮಾ |
ಸ್ತ ನ್ತಭ್ಯರ-ದಲನ್ತಿ ಧ್ಯ -ಪಟು ಬನ್ತಿ -ವಲಿತ್ರ ಯಾ || ೧೫||
ಅರುಣರುಣ-ಕೌಸುಮಭ -ವಸ್ತ ರ-ಭ್ಯಸ್ವ ತ್-ಕಟೀತ್ಟೀ |
ರತ್ನ -ಕ್ಙ್ಗು ಣಿಕಾ-ರಮಯ -ರಶ್ನಾ-ದ್ವಮ-ಭೂರ್ಷತಾ || ೧೬||
ಕಾಮೇಶ್-ಜಾಞ ತ್-ಸೌಭ್ಯಗ್ಯ -ಮಾದೇವೀರು-ದವ ಯಾನ್ತವ ತಾ |
ಮಾಣಿಕಯ -ಮುಕುಟಾಕಾರ-ಜಾನುದವ ಯ-ವಿರಾಜ್ತಾ || ೧೭||
ಇನ್ತದ ರಗೀಪ-ಪರಕ್ಷ ಪತ -ಸ್ಿ ರತೂಣಭ್-ಜಙ್ಗಿ ಕಾ |

ಗೂಢಗುಲಾು ಕೂಮೇಪೃಷಠ -ಜಯಷ್ಟು -ಪರ ಪದ್ವನ್ತವ ತಾ || ೧೮||
ನ್ತಖ-ದಿೀಧಿತಿ-ಸಂಛನ್ತನ -ನ್ತಮಜ್ ನ್ತ-ತ್ಮೀಗುಣ |

ಪದದವ ಯ-ಪರ ಭ್ಯಜಾಲ-ಪರಾಕೃತ್-ಸ್ರೀರುಹಾ || ೧೯||
ಸಿಞ್ಜ್ ನ್ತ-ಮಣಿಮಞ್್ೀರ-ಮಣಿಡ ತ್-ಶ್ರ ೀ-ಪದ್ವಮುಿ ಜಾ |
ಮರಾಲಿೀ-ಮನ್ತದ ಗ್ಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣಯ -ಶೇವಧಿಃ || ೨೦||
ಸ್ವಾೇರುಣಽನ್ತವದ್ವಯ ಙ್ಗಿೀ ಸ್ವಾೇಭ್ರಣ-ಭೂರ್ಷತಾ |
ಶ್ವ-ಕಾಮೇಶ್ವ ರಾಙ್ು ಸಾಥ ಶ್ವಾ ಸಾವ ಧಿೀನ್ತ-ವಲಿ ಭ್ಯ || ೨೧||
ಸುಮೇರು-ಮಧ್ಯ -ಶೃಙ್ಿ ಸಾಥ ಶ್ರ ೀಮನ್ತನ ಗ್ರ-ನಾಯಕಾ |
ಚಿನಾತ ಮಣಿ-ಗೃಹಾನ್ತತ ಸಾಥ ಪಞ್ಚ -ಬರ ಹಾಿ ಸ್ನ್ತ-ಸಿಥ ತಾ || ೨೨||
ಮಹಾಪದ್ವಿ ಟವಿೀ-ಸಂಸಾಥ ಕದಮಿ ವನ್ತ-ವಾಸಿನ್ತೀ |
ಸುಧ್ಯಸಾಗ್ರ-ಮಧ್ಯ ಸಾಥ ಕಾಮಾಕ್ಷ ೀ ಕಾಮದ್ವಯನ್ತೀ || ೨೩||
ದೇವರ್ಷೇ-ಗ್ಣ-ಸಂಘಾತ್-ಸ್ತತ ಯಮಾನಾತ್ಿ -ವೈಭ್ವಾ |
ಭ್ಣಡ ಸುರ-ವಧೀದ್ರಯ ಕತ -ಶ್ಕ್ತ ಸೇನಾ-ಸ್ಮನ್ತವ ತಾ || ೨೪||
ಸ್ಮಪ ತ್ು ರೀ-ಸ್ಮಾರೂಢ-ಸಿನುಿ ರ-ವರ ಜ-ಸೇವಿತಾ |
ಅಶಾವ ರೂಢ್ಯಧಿರ್ಷಠ ತಾಶ್ವ -ಕ್ೀಟ-ಕ್ೀಟಭಿರಾವೃತಾ || ೨೫||
ಚಕರ ರಾಜ-ರಥಾರೂಢ-ಸ್ವಾೇಯುಧ್-ಪರಷು ೃತಾ |
ಗೇಯಚಕರ -ರಥಾರೂಢ-ಮನ್ತತ ರಣಿೀ-ಪರಸೇವಿತಾ || ೨೬||
ಕ್ರಚಕರ -ರಥಾರೂಢ-ದಣಡ ನಾಥಾ-ಪುರಸ್ು ೃತಾ |
ಜಾವ ಲಾ-ಮಾಲಿನ್ತಕಾಕ್ಷ ಪತ -ವಹಿನ ಪಾರ ಕಾರ-ಮಧ್ಯ ಗಾ || ೨೭||
ಭ್ಣಡ ಸೈನ್ತಯ -ವಧೀದ್ರಯ ಕತ -ಶ್ಕ್ತ -ವಿಕರ ಮ-ಹರ್ಷೇತಾ |

ನ್ತತಾಯ -ಪರಾಕರ ಮಾಟೀಪ-ನ್ತರೀಕ್ಷಣ-ಸ್ಮುತುಸ ಕಾ || ೨೮||
ಭ್ಣಡ ಪುತ್ರ -ವಧೀದ್ರಯ ಕತ -ಬಾಲಾ-ವಿಕರ ಮ-ನ್ತನ್ತದ ತಾ |
ಮನ್ತತ ರಣಯ ಮಾಿ -ವಿರಚಿತ್-ವಿಷಙ್ಿ -ವಧ್-ತ್ೀರ್ಷತಾ || ೨೯||
ವಿಶುಕರ -ಪಾರ ಣಹರಣ-ವಾರಾಹಿೀ-ವಿೀಯೇ-ನ್ತನ್ತದ ತಾ |
ಕಾಮೇಶ್ವ ರ-ಮುಖಾಲೀಕ-ಕಲಿಪ ತ್-ಶ್ರ ೀಗ್ಣೇಶ್ವ ರಾ || ೩೦||

ಮಹಾಗ್ಣೇಶ್-ನ್ತಭಿೇನ್ತನ -ವಿಘನ ಯನ್ತತ ರ-ಪರ ಹರ್ಷೇತಾ |
ಭ್ಣಡ ಸುರೇನ್ತದ ರ-ನ್ತಮುೇಕತ -ಶ್ಸ್ತ ರ-ಪರ ತ್ಯ ಸ್ತ ರ-ವರ್ಷೇಣಿೀ || ೩೧||
ಕರಾಙ್ಕಿ ಲಿ-ನ್ತಖೀತ್ಪ ನ್ತನ -ನಾರಾಯಣ-ದಶಾಕೃತಿಃ |
ಮಹಾ-ಪಾಶುಪತಾಸಾತ ರಗ್ನನ -ನ್ತದೇಗಾಿ ಸುರ-ಸೈನ್ತಕಾ || ೩೨||
ಕಾಮೇಶ್ವ ರಾಸ್ತ ರ-ನ್ತದೇಗ್ಿ -ಸ್ಭ್ಣಡ ಸುರ-ಶೂನ್ತಯ ಕಾ |

ಬರ ಹ್ಿ ೀಪೇನ್ತದ ರ-ಮಹೇನಾದ ರದಿ-ದೇವ-ಸಂಸುತ ತ್-ವೈಭ್ವಾ || ೩೩||
ಹರ-ನೇತಾರ ಗ್ನನ -ಸಂದಗ್ಿ -ಕಾಮ-ಸ್ಞ್್ೀವನೌಷಧಿಃ |
ಶ್ರ ೀಮದ್ವವ ಗ್ಭ ವ-ಕೂಟೈಕ-ಸ್ವ ರೂಪ-ಮುಖ-ಪಙ್ು ಜಾ || ೩೪||
ಕಣಠ ಧಃ-ಕಟ-ಪಯೇನ್ತತ -ಮಧ್ಯ ಕೂಟ-ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |

ಶ್ಕ್ತ -ಕೂಟೈಕತಾಪನ್ತನ -ಕಟಯ ಧೀಭ್ಯಗ್-ಧ್ಯರಣಿೀ || ೩೫||
ಮೂಲ-ಮನಾತ ರತಿಿ ಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರ ಯ-ಕಲೇಬರಾ |
ಕುಲಾಮೃತೈಕ-ರಸಿಕಾ ಕುಲಸಂಕೇತ್-ಪಾಲಿನ್ತೀ || ೩೬||
ಕುಲಾಙ್ಿ ನಾ ಕುಲಾನ್ತತ ಸಾಥ ಕೌಲಿನ್ತೀ ಕುಲಯೀಗ್ನನ್ತೀ |
ಅಕುಲಾ ಸ್ಮಯಾನ್ತತ ಸಾಥ ಸ್ಮಯಾಚಾರ-ತ್ತ್ಪ ರಾ || ೩೭||
ಮೂಲಾಧ್ಯರೈಕ-ನ್ತಲಯಾ ಬರ ಹಿ ಗ್ರ ನ್ತಥ -ವಿಭೇದಿನ್ತೀ |
ಮಣಿ-ಪೂರಾನ್ತತ ರುದಿತಾ ವಿಷ್ಟು ಗ್ರ ನ್ತಥ -ವಿಭೇದಿನ್ತೀ || ೩೮||
ಆಜಾಞ -ಚಕಾರ ನ್ತತ ರಾಲಸಾಥ ರುದರ ಗ್ರ ನ್ತಥ -ವಿಭೇದಿನ್ತೀ |
ಸ್ಹಸಾರ ರಾಮುಿ ಜಾರೂಢ್ಯ ಸುಧ್ಯ-ಸಾರಾಭಿವರ್ಷೇಣಿೀ || ೩೯||
ತ್ಡಿಲಿ ತಾ-ಸ್ಮರುಚಿಃ ಷಟಚ ಕ್ರ ೀಪರ-ಸಂಸಿಥ ತಾ |
ಮಹಾಸ್ಕ್ತ ಃ ಕುಣಡ ಲಿನ್ತೀ ಬಸ್ತ್ನುತ -ತ್ನ್ತೀಯಸಿೀ || ೪೦||
ಭ್ವಾನ್ತೀ ಭ್ಯವನಾಗ್ಮಾಯ ಭ್ವಾರಣಯ -ಕುಠಾರಕಾ |

ಭ್ದರ ಪರ ಯಾ ಭ್ದರ ಮೂತಿೇರ್ ಭ್ಕತ -ಸೌಭ್ಯಗ್ಯ ದ್ವಯನ್ತೀ || ೪೧||
ಭ್ಕ್ತ ಪರ ಯಾ ಭ್ಕ್ತ ಗ್ಮಾಯ ಭ್ಕ್ತ ವಶಾಯ ಭ್ಯಾಪಹಾ |
ಶಾಮಭ ವಿೀ ಶಾರದ್ವರಾಧ್ಯಯ ಶ್ವಾೇಣಿೀ ಶ್ಮೇದ್ವಯನ್ತೀ || ೪೨||

ಶಾಙ್ು ರೀ ಶ್ರ ೀಕರೀ ಸಾಧಿವ ೀ ಶ್ರಚಚ ನ್ತದ ರ-ನ್ತಭ್ಯನ್ತನಾ |
ಶಾತ್ೀದರೀ ಶಾನ್ತತ ಮತಿೀ ನ್ತರಾಧ್ಯರಾ ನ್ತರಞ್್ ನಾ || ೪೩||
ನ್ತಲೇೇಪಾ ನ್ತಮೇಲಾ ನ್ತತಾಯ ನ್ತರಾಕಾರಾ ನ್ತರಾಕುಲಾ |
ನ್ತಗುೇಣ ನ್ತಷು ಲಾ ಶಾನಾತ ನ್ತಷಾು ಮಾ ನ್ತರುಪಪಿ ವಾ || ೪೪||
ನ್ತತ್ಯ ಮುಕಾತ ನ್ತವಿೇಕಾರಾ ನ್ತಷಪ ರಪಞ್ಜಚ ನ್ತರಾಶ್ರ ಯಾ |
ನ್ತತ್ಯ ಶುದ್ವಿ ನ್ತತ್ಯ ಬುದ್ವಿ ನ್ತರವದ್ವಯ ನ್ತರನ್ತತ ರಾ || ೪೫||
ನ್ತಷಾು ರಣ ನ್ತಷು ಲಙ್ಕು ನ್ತರುಪಾಧಿರ್ ನ್ತರೀಶ್ವ ರಾ |
ನ್ತೀರಾಗಾ ರಾಗ್ಮಥನ್ತೀ ನ್ತಮೇದ್ವ ಮದನಾಶ್ನ್ತೀ || ೪೬||
ನ್ತಶ್ಚ ನಾತ ನ್ತರಹಂಕಾರಾ ನ್ತಮೀೇಹಾ ಮೀಹನಾಶ್ನ್ತೀ |
ನ್ತಮೇಮಾ ಮಮತಾಹನ್ತತ ರೀ ನ್ತಷಾಪ ಪಾ ಪಾಪನಾಶ್ನ್ತೀ || ೪೭||
ನ್ತಷ್ಕು ರೀಧ್ಯ ಕ್ರ ೀಧ್ಶ್ಮನ್ತೀ ನ್ತಲೀೇಭ್ಯ ಲೀಭ್ನಾಶ್ನ್ತೀ |
ನ್ತಃಸಂಶ್ಯಾ ಸಂಶ್ಯಘ್ನ ೀ ನ್ತಭ್ೇವಾ ಭ್ವನಾಶ್ನ್ತೀ || ೪೮||
ನ್ತವಿೇಕಲಾಪ ನ್ತರಾಬಾಧ್ಯ ನ್ತಭೇೇದ್ವ ಭೇದನಾಶ್ನ್ತೀ |
ನ್ತನಾೇಶಾ ಮೃತುಯ ಮಥನ್ತೀ ನ್ತರ್ಷು ರಯಾ ನ್ತಷಪ ರಗ್ರ ಹಾ || ೪೯||
ನ್ತಸುತ ಲಾ ನ್ತೀಲಚಿಕುರಾ ನ್ತರಪಾಯಾ ನ್ತರತ್ಯ ಯಾ |
ದ್ರಲೇಭ್ಯ ದ್ರಗ್ೇಮಾ ದ್ರಗಾೇ ದ್ರಃಖಹನ್ತತ ರೀ ಸುಖಪರ ದ್ವ || ೫೦||
ದ್ರಷು ದೂರಾ ದ್ರರಾಚಾರ-ಶ್ಮನ್ತೀ ದೀಷವಜ್ೇತಾ |
ಸ್ವೇಜಾಞ ಸಾನ್ತದ ರಕರುಣ ಸ್ಮಾನಾಧಿಕ-ವಜ್ೇತಾ || ೫೧||
ಸ್ವೇಶ್ಕ್ತ ಮಯೀ ಸ್ವೇ-ಮಙ್ಿ ಲಾ ಸ್ದಿ ತಿಪರ ದ್ವ |
ಸ್ವೇೇಶ್ವ ರೀ ಸ್ವೇಮಯೀ ಸ್ವೇಮನ್ತತ ರ-ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೫೨||
ಸ್ವೇ-ಯನಾತ ರತಿಿ ಕಾ ಸ್ವೇ-ತ್ನ್ತತ ರರೂಪಾ ಮನೀನ್ತಿ ನ್ತೀ |
ಮಾಹೇಶ್ವ ರೀ ಮಹಾದೇವಿೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ ಿ ೀರ್ ಮೃಡಪರ ಯಾ || ೫೩||
ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜಾಯ ಮಹಾಪಾತ್ಕ-ನಾಶ್ನ್ತೀ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸ್ತಾತ ವ ಮಹಾಶ್ಕ್ತ ರ್ ಮಹಾರತಿಃ || ೫೪||
ಮಹಾಭೀಗಾ ಮಹೈಶ್ವ ಯಾೇ ಮಹಾವಿೀಯಾೇ ಮಹಾಬಲಾ |
ಮಹಾಬುದಿಿ ರ್ ಮಹಾಸಿದಿಿ ರ್ ಮಹಾಯೀಗೇಶ್ವ ರೇಶ್ವ ರೀ || ೫೫||
ಮಹಾತ್ನಾತ ರ ಮಹಾಮನಾತ ರ ಮಹಾಯನಾತ ರ ಮಹಾಸ್ನಾ |
ಮಹಾಯಾಗ್-ಕರ ಮಾರಾಧ್ಯಯ ಮಹಾಭೈರವ-ಪೂಜ್ತಾ || ೫೬||

ಮಹೇಶ್ವ ರ-ಮಹಾಕಲಪ -ಮಹಾತಾಣಡ ವ-ಸಾಕ್ಷ ಣಿೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶ್-ಮಹಿರ್ಷೀ ಮಹಾತಿರ ಪುರ-ಸುನ್ತದ ರೀ || ೫೭||
ಚತುಃಷಷ್ಟು ಯ ಪಚಾರಾಢ್ಯಯ ಚತುಃಷರ್ಷು ಕಲಾಮಯೀ |
ಮಹಾಚತುಃ-ಷರ್ಷು ಕ್ೀಟ-ಯೀಗ್ನನ್ತೀ-ಗ್ಣಸೇವಿತಾ || ೫೮||
ಮನುವಿದ್ವಯ ಚನ್ತದ ರವಿದ್ವಯ ಚನ್ತದ ರಮಣಡ ಲ-ಮಧ್ಯ ಗಾ |
ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚನ್ತದ ರ-ಕಲಾಧ್ರಾ || ೫೯||
ಚರಾಚರ-ಜಗ್ನಾನ ಥಾ ಚಕರ ರಾಜ-ನ್ತಕೇತ್ನಾ |
ಪಾವೇತಿೀ ಪದಿ ನ್ತಯನಾ ಪದಿ ರಾಗ್-ಸ್ಮಪರ ಭ್ಯ || ೬೦||
ಪಞ್ಚ -ಪ್ರ ೀತಾಸ್ನಾಸಿೀನಾ ಪಞ್ಚ ಬರ ಹಿ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಚಿನ್ತಿ ಯೀ ಪರಮಾನ್ತನಾದ ವಿಜಾಞ ನ್ತ-ಘನ್ತರೂಪಣಿೀ || ೬೧||
ಧ್ಯಯ ನ್ತ-ಧ್ಯಯ ತೃ-ಧ್ಯ ೀಯರೂಪಾ ಧ್ಮಾೇಧ್ಮೇ-ವಿವಜ್ೇತಾ |
ವಿಶ್ವ ರೂಪಾ ಜಾಗ್ರಣಿೀ ಸ್ವ ಪನ್ತತ ೀ ತೈಜಸಾತಿಿ ಕಾ || ೬೨||
ಸುಪಾತ ಪಾರ ಜಾಞ ತಿಿ ಕಾ ತುಯಾೇ ಸ್ವಾೇವಸಾಥ -ವಿವಜ್ೇತಾ |

ಸೃರ್ಷು ಕತಿರ ೀೇ ಬರ ಹಿ ರೂಪಾ ಗೀಪತ ರೀ ಗೀವಿನ್ತದ ರೂಪಣಿೀ || ೬೩||
ಸಂಹಾರಣಿೀ ರುದರ ರೂಪಾ ತಿರೀಧ್ಯನ್ತ-ಕರೀಶ್ವ ರೀ |
ಸ್ದ್ವಶ್ವಾಽನುಗ್ರ ಹದ್ವ ಪಞ್ಚ ಕೃತ್ಯ -ಪರಾಯಣ || ೬೪||
ಭ್ಯನುಮಣಡ ಲ-ಮಧ್ಯ ಸಾಥ ಭೈರವಿೀ ಭ್ಗ್ಮಾಲಿನ್ತೀ |
ಪದ್ವಿ ಸ್ನಾ ಭ್ಗ್ವತಿೀ ಪದಿ ನಾಭ್-ಸ್ಹ್ೀದರೀ || ೬೫||
ಉನ್ಿ ೀಷ-ನ್ತಮ್ಬಷ್ಕೀತ್ಪ ನ್ತನ -ವಿಪನ್ತನ -ಭುವನಾವಲಿೀ |
ಸ್ಹಸ್ರ -ಶ್ೀಷೇವದನಾ ಸ್ಹಸಾರ ಕ್ಷ ೀ ಸ್ಹಸ್ರ ಪಾತ್ || ೬೬||
ಆಬರ ಹಿ -ಕ್ೀಟ-ಜನ್ತನ್ತೀ ವಣೇಶ್ರ ಮ-ವಿಧ್ಯಯನ್ತೀ |
ನ್ತಜಾಜಾಞ ರೂಪ-ನ್ತಗ್ಮಾ ಪುಣಯ ಪುಣಯ -ಫಲಪರ ದ್ವ || ೬೭||
ಶುರ ತಿ-ಸಿೀಮನ್ತತ -ಸಿನ್ದದ ರೀ-ಕೃತ್-ಪಾದ್ವಬ್ -ಧೂಲಿಕಾ |
ಸ್ಕಲಾಗ್ಮ-ಸ್ನದ ೀಹ-ಶುಕ್ತ -ಸ್ಮುಪ ಟ-ಮೌಕ್ತ ಕಾ || ೬೮||

ಪುರುಷಾಥೇಪರ ದ್ವ ಪೂಣೇ ಭೀಗ್ನನ್ತೀ ಭುವನೇಶ್ವ ರೀ |
ಅಮ್ಬಿ ಕಾಽನಾದಿ-ನ್ತಧ್ನಾ ಹರಬರ ಹ್ಿ ೀನ್ತದ ರ-ಸೇವಿತಾ || ೬೯||
ನಾರಾಯಣಿೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪ-ವಿವಜ್ೇತಾ |
ಹಿರ ೀಾಂಕಾರೀ ಹಿರ ೀಮತಿೀ ಹೃದ್ವಯ ಹೇಯೀಪಾದೇಯ-ವಜ್ೇತಾ || ೭೦||
ರಾಜರಾಜಾಚಿೇತಾ ರಾಜ್ಞ ೀ ರಮಾಯ ರಾಜ್ೀವಲೀಚನಾ |
ರಞ್್ ನ್ತೀ ರಮಣಿೀ ರಸಾಯ ರಣತಿು ಙ್ಗು ಣಿ-ಮೇಖಲಾ || ೭೧||
ರಮಾ ರಾಕೇನುದ ವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪರ ಯಾ |
ರಕಾಷ ಕರೀ ರಾಕ್ಷಸ್ಘ್ನ ೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಮಪ ಟಾ || ೭೨||
ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಮಿ -ಕುಸುಮ-ಪರ ಯಾ |
ಕಲಾಯ ಣಿೀ ಜಗ್ತಿೀಕನಾದ ಕರುಣ-ರಸ್-ಸಾಗ್ರಾ || ೭೩||

ಕಲಾವತಿೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾನಾತ ಕಾದಮಿ ರೀಪರ ಯಾ |
ವರದ್ವ ವಾಮನ್ತಯನಾ ವಾರುಣಿೀ-ಮದ-ವಿಹವ ಲಾ || ೭೪||
ವಿಶಾವ ಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ವಯ ವಿನಾಿ ಯ ಚಲ-ನ್ತವಾಸಿನ್ತೀ |
ವಿಧ್ಯತಿರ ೀ ವೇದಜನ್ತನ್ತೀ ವಿಷ್ಟು ಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನ್ತೀ || ೭೫||
ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಸ್ವ ರೂಪಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀಶ್ೀ ಕ್ಷ ೀತ್ರ -ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಜಞ -ಪಾಲಿನ್ತೀ |
ಕ್ಷಯವೃದಿಿ -ವಿನ್ತಮುೇಕಾತ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ಪಾಲ-ಸ್ಮಚಿೇತಾ || ೭೬||
ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವನಾದ ಯ ವನಾದ ರು-ಜನ್ತ-ವತ್ಸ ಲಾ |
ವಾಗಾವ ದಿನ್ತೀ ವಾಮಕೇಶ್ೀ ವಹಿನ ಮಣಡ ಲ-ವಾಸಿನ್ತೀ || ೭೭||
ಭ್ಕ್ತ ಮತ್-ಕಲಪ ಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶ್-ವಿಮೀಚಿನ್ತೀ |
ಸಂಹೃತಾಶೇಷ-ಪಾಷಣಡ ಸ್ದ್ವಚಾರ-ಪರ ವತಿೇಕಾ || ೭೮||
ತಾಪತ್ರ ಯಾಗ್ನನ -ಸ್ನ್ತತ ಪತ -ಸ್ಮಾಹಾಿ ದನ್ತ-ಚನ್ತದ ರಕಾ |

ತ್ರುಣಿೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಯ ತ್ನುಮಧ್ಯಯ ತ್ಮೀಽಪಹಾ || ೭೯||
ಚಿತಿಸ್ತ ತ್ಪ ದ-ಲಕಾಷ ಯ ಥಾೇ ಚಿದೇಕರಸ್-ರೂಪಣಿೀ |
ಸಾವ ತಾಿ ನ್ತನ್ತದ -ಲವಿೀಭೂತ್-ಬರ ಹಾಿ ದ್ವಯ ನ್ತನ್ತದ -ಸ್ನ್ತತ ತಿಃ || ೮೦||

ಪರಾ ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಚ ತಿೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯ ನ್ತತ ೀ ಪರದೇವತಾ |
ಮಧ್ಯ ಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭ್ಕತ -ಮಾನ್ತಸ್-ಹಂಸಿಕಾ || ೮೧||
ಕಾಮೇಶ್ವ ರ-ಪಾರ ಣನಾಡಿೀ ಕೃತ್ಜಾಞ

ಕಾಮಪೂಜ್ತಾ |

ಶೃಙ್ಕಿ ರ-ರಸ್-ಸ್ಮೂಪ ಣೇ ಜಯಾ ಜಾಲನ್ತಿ ರ-ಸಿಥ ತಾ || ೮೨||
ಓಡ್ಯಯ ಣಪೀಠ-ನ್ತಲಯಾ ಬನುದ -ಮಣಡ ಲವಾಸಿನ್ತೀ |

ರಹ್ೀಯಾಗ್-ಕರ ಮಾರಾಧ್ಯಯ ರಹಸ್ತ ಪೇಣ-ತ್ಪೇತಾ || ೮೩||
ಸ್ದಯ ಃಪರ ಸಾದಿನ್ತೀ ವಿಶ್ವ -ಸಾಕ್ಷ ಣಿೀ ಸಾಕ್ಷ ವಜ್ೇತಾ |
ಷಡಙ್ಿ ದೇವತಾ-ಯುಕಾತ ಷಾಡುಿ ಣಯ -ಪರಪೂರತಾ || ೮೪||
ನ್ತತ್ಯ ಕ್ಿ ನಾನ ನ್ತರುಪಮಾ ನ್ತವಾೇಣ-ಸುಖ-ದ್ವಯನ್ತೀ |
ನ್ತತಾಯ -ಷ್ಕೀಡಶ್ಕಾ-ರೂಪಾ ಶ್ರ ೀಕಣಠ ಧ್ೇ-ಶ್ರೀರಣಿೀ || ೮೫||
ಪರ ಭ್ಯವತಿೀ ಪರ ಭ್ಯರೂಪಾ ಪರ ಸಿದ್ವಿ ಪರಮೇಶ್ವ ರೀ |
ಮೂಲಪರ ಕೃತಿರ್ ಅವಯ ಕಾತ ವಯ ಕಾತ ವಯ ಕತ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೮೬||
ವಾಯ ಪನ್ತೀ ವಿವಿಧ್ಯಕಾರಾ ವಿದ್ವಯ ವಿದ್ವಯ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶ್-ನ್ತಯನ್ತ-ಕುಮುದ್ವಹಾಿ ದ-ಕೌಮುದಿೀ || ೮೭||
ಭ್ಕತ -ಹಾದೇ-ತ್ಮೀಭೇದ-ಭ್ಯನುಮದ್ವಭ ನು-ಸ್ನ್ತತ ತಿಃ |

ಶ್ವದೂತಿೀ ಶ್ವಾರಾಧ್ಯಯ ಶ್ವಮೂತಿೇಃ ಶ್ವಙ್ು ರೀ || ೮೮||
ಶ್ವಪರ ಯಾ ಶ್ವಪರಾ ಶ್ಷ್ು ೀಷಾು ಶ್ಷು ಪೂಜ್ತಾ |
ಅಪರ ಮೇಯಾ ಸ್ವ ಪರ ಕಾಶಾ ಮನೀವಾಚಾಮಗೀಚರಾ || ೮೯||
ಚಿಚಛ ಕ್ತ ಶ್ ಚೇತ್ನಾರೂಪಾ ಜಡಶ್ಕ್ತ ರ್ ಜಡ್ಯತಿಿ ಕಾ |
ಗಾಯತಿರ ೀ ವಾಯ ಹೃತಿಃ ಸ್ನಾಿ ಯ ದಿವ ಜಬೃನ್ತದ -ನ್ತಷೇವಿತಾ || ೯೦||
ತ್ತಾತ ವ ಸ್ನಾ ತ್ತ್ತ ವ ಮಯೀ ಪಞ್ಚ -ಕ್ೀಶಾನ್ತತ ರ-ಸಿಥ ತಾ |

ನ್ತಃಸಿೀಮ-ಮಹಿಮಾ ನ್ತತ್ಯ -ಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನ್ತೀ || ೯೧||
ಮದಘೂಣಿೇತ್-ರಕಾತ ಕ್ಷ ೀ ಮದಪಾಟಲ-ಗ್ಣಡ ಭೂಃ |
ಚನ್ತದ ನ್ತ-ದರ ವ-ದಿಗಾಿ ಙ್ಗಿೀ ಚಾಮ್ಪ ೀಯ-ಕುಸುಮ-ಪರ ಯಾ || ೯೨||
ಕುಶ್ಲಾ ಕ್ೀಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲಾಿ ಕುಲೇಶ್ವ ರೀ |

ಕುಲಕುಣಡ ಲಯಾ ಕೌಲ-ಮಾಗ್ೇ-ತ್ತ್ಪ ರ-ಸೇವಿತಾ || ೯೩||
ಕುಮಾರ-ಗ್ಣನಾಥಾಮಾಿ ತುರ್ಷು ಃ ಪುರ್ಷು ರ್ ಮತಿರ್ ಧೃತಿಃ |
ಶಾನ್ತತ ಃ ಸ್ವ ಸಿತ ಮತಿೀ ಕಾನ್ತತ ರ್ ನ್ತನ್ತದ ನ್ತೀ ವಿಘನ ನಾಶ್ನ್ತೀ || ೯೪||
ತೇಜೀವತಿೀ ತಿರ ನ್ತಯನಾ ಲೀಲಾಕ್ಷ ೀ-ಕಾಮರೂಪಣಿೀ |
ಮಾಲಿನ್ತೀ ಹಂಸಿನ್ತೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲ-ವಾಸಿನ್ತೀ || ೯೫||
ಸುಮುಖೀ ನ್ತಲಿನ್ತೀ ಸುಭೂರ ಃ ಶೀಭ್ನಾ ಸುರನಾಯಕಾ |
ಕಾಲಕಣಿಠ ೀ ಕಾನ್ತತ ಮತಿೀ ಕ್ಷ ೀಭಿಣಿೀ ಸ್ತಕ್ಷಿ ರೂಪಣಿೀ || ೯೬||
ವಜ್ರ ೀಶ್ವ ರೀ ವಾಮದೇವಿೀ ವಯೀಽವಸಾಥ -ವಿವಜ್ೇತಾ |

ಸಿದ್ಿ ೀಶ್ವ ರೀ ಸಿದಿ ವಿದ್ವಯ ಸಿದಿ ಮಾತಾ ಯಶ್ಸಿವ ನ್ತೀ || ೯೭||
ವಿಶುದಿಿ ಚಕರ -ನ್ತಲಯಾಽಽರಕತ ವಣೇ ತಿರ ಲೀಚನಾ |
ಖಟಾವ ಙ್ಕಿ ದಿ-ಪರ ಹರಣ ವದನೈಕ-ಸ್ಮನ್ತವ ತಾ || ೯೮||
ಪಾಯಸಾನ್ತನ ಪರ ಯಾ ತ್ವ ಕಾಸ ಥ ಪಶುಲೀಕ-ಭ್ಯಙ್ು ರೀ |
ಅಮೃತಾದಿ-ಮಹಾಶ್ಕ್ತ -ಸಂವೃತಾ ಡ್ಯಕ್ನ್ತೀಶ್ವ ರೀ || ೯೯||
ಅನಾಹತಾಬ್ -ನ್ತಲಯಾ ಶಾಯ ಮಾಭ್ಯ ವದನ್ತದವ ಯಾ |
ದಂಷ್ಕು ರೀಜ್ ವ ಲಾಽಕ್ಷ-ಮಾಲಾದಿ-ಧ್ರಾ ರುಧಿರಸಂಸಿಥ ತಾ || ೧೦೦||
ಕಾಲರಾತಾರ ಯ ದಿ-ಶ್ಕೌ
ತ ಯ ಘ-ವೃತಾ ಸಿನ ಗ್ಧಿದನ್ತಪರ ಯಾ |
ಮಹಾವಿೀರೇನ್ತದ ರ-ವರದ್ವ ರಾಕ್ಣಯ ಮಾಿ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೧೦೧||
ಮಣಿಪೂರಾಬ್ -ನ್ತಲಯಾ ವದನ್ತತ್ರ ಯ-ಸಂಯುತಾ |

ವಜಾರ ದಿಕಾಯುಧೀಪೇತಾ ಡ್ಯಮಯಾೇದಿಭಿರಾವೃತಾ || ೧೦೨||
ರಕತ ವಣೇ ಮಾಾಂಸ್ನ್ತಷಾಠ ಗುಡ್ಯನ್ತನ -ಪರ ೀತ್-ಮಾನ್ತಸಾ |
ಸ್ಮಸ್ತ ಭ್ಕತ -ಸುಖದ್ವ ಲಾಕ್ನ್ತಯ ಮಾಿ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೧೦೩||
ಸಾವ ಧಿಷಾಠ ನಾಮುಿ ಜ-ಗ್ತಾ ಚತುವೇಕತ ರ-ಮನೀಹರಾ |
ಶೂಲಾದ್ವಯ ಯುಧ್-ಸ್ಮಪ ನಾನ ಪೀತ್ವಣೇಽತಿಗ್ವಿೇತಾ || ೧೦೪||
ಮೇದೀನ್ತಷಾಠ ಮಧುಪರ ೀತಾ ಬನ್ತಿ ನಾಯ ದಿ-ಸ್ಮನ್ತವ ತಾ |

ದಧ್ಯ ನಾನ ಸ್ಕತ -ಹೃದಯಾ ಕಾಕ್ನ್ತೀ-ರೂಪ-ಧ್ಯರಣಿೀ || ೧೦೫||
ಮೂಲಾಧ್ಯರಾಮುಿ ಜಾರೂಢ್ಯ ಪಞ್ಚ -ವಕಾತ ರಽಸಿಥ -ಸಂಸಿಥ ತಾ |
ಅಙ್ಕು ಶಾದಿ-ಪರ ಹರಣ ವರದ್ವದಿ-ನ್ತಷೇವಿತಾ || ೧೦೬||
ಮುದ್ಗಿದನಾಸ್ಕತ -ಚಿತಾತ ಸಾಕ್ನ್ತಯ ಮಾಿ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಆಜಾಞ -ಚಕಾರ ಬ್ -ನ್ತಲಯಾ ಶುಕಿ ವಣೇ ಷಡ್ಯನ್ತನಾ || ೧೦೭||
ಮಜಾ್ ಸಂಸಾಥ ಹಂಸ್ವತಿೀ-ಮುಖಯ -ಶ್ಕ್ತ -ಸ್ಮನ್ತವ ತಾ |
ಹರದ್ವರ ನ್ನ ೈಕ-ರಸಿಕಾ ಹಾಕ್ನ್ತೀ-ರೂಪ-ಧ್ಯರಣಿೀ || ೧೦೮||
ಸ್ಹಸ್ರ ದಲ-ಪದಿ ಸಾಥ ಸ್ವೇ-ವರ್ೀೇಪ-ಶೀಭಿತಾ |
ಸ್ವಾೇಯುಧ್ಧ್ರಾ ಶುಕಿ -ಸಂಸಿಥ ತಾ ಸ್ವೇತ್ೀಮುಖೀ || ೧೦೯||
ಸ್ರ್ವೇದನ್ತ-ಪರ ೀತ್ಚಿತಾತ ಯಾಕ್ನ್ತಯ ಮಾಿ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |

ಸಾವ ಹಾ ಸ್ವ ಧ್ಯಽಮತಿರ್ ಮೇಧ್ಯ ಶುರ ತಿಃ ಸ್ಿ ೃತಿರ್ ಅನುತ್ತ ಮಾ || ೧೧೦||
ಪುಣಯ ಕ್ೀತಿೇಃ ಪುಣಯ ಲಭ್ಯಯ ಪುಣಯ ಶ್ರ ವಣ-ಕ್ೀತ್ೇನಾ |
ಪುಲೀಮಜಾಚಿೇತಾ ಬನ್ತಿ -ಮೀಚನ್ತೀ ಬನುಿ ರಾಲಕಾ || ೧೧೧||
ವಿಮಶ್ೇರೂಪಣಿೀ ವಿದ್ವಯ ವಿಯದ್ವದಿ-ಜಗ್ತ್ಪ ರಸ್ತಃ |
ಸ್ವೇವಾಯ ಧಿ-ಪರ ಶ್ಮನ್ತೀ ಸ್ವೇಮೃತುಯ -ನ್ತವಾರಣಿೀ || ೧೧೨||
ಅಗ್ರ ಗ್ಣಯ ಽಚಿನ್ತತ ಯ ರೂಪಾ ಕಲಿಕಲಿ ಷ-ನಾಶ್ನ್ತೀ |
ಕಾತಾಯ ಯನ್ತೀ ಕಾಲಹನ್ತತ ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ-ನ್ತಷೇವಿತಾ || ೧೧೩||
ತಾಮೂಿ ಲ-ಪೂರತ್-ಮುಖೀ ದ್ವಡಿಮ್ಬೀ-ಕುಸುಮ-ಪರ ಭ್ಯ |
ಮೃಗಾಕ್ಷ ೀ ಮೀಹಿನ್ತೀ ಮುಖಾಯ ಮೃಡ್ಯನ್ತೀ ಮ್ಬತ್ರ ರೂಪಣಿೀ || ೧೧೪||
ನ್ತತ್ಯ ತೃಪಾತ ಭ್ಕತ ನ್ತಧಿರ್ ನ್ತಯನ್ತತ ರೀ ನ್ತಖಲೇಶ್ವ ರೀ |
ಮೈತಾರ ಯ ದಿ-ವಾಸ್ನಾಲಭ್ಯಯ ಮಹಾಪರ ಲಯ-ಸಾಕ್ಷ ಣಿೀ || ೧೧೫||
ಪರಾ ಶ್ಕ್ತ ಃ ಪರಾ ನ್ತಷಾಠ ಪರ ಜಾಞ ನ್ತಘನ್ತ-ರೂಪಣಿೀ |
ಮಾಧಿವ ೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತಾತ ಮಾತೃಕಾ-ವಣೇ-ರೂಪಣಿೀ || ೧೧೬||
ಮಹಾಕೈಲಾಸ್-ನ್ತಲಯಾ ಮೃಣಲ-ಮೃದ್ರ-ದೀಲೇತಾ |

ಮಹನ್ತೀಯಾ ದಯಾಮೂತಿೇರ್ ಮಹಾಸಾಮಾರ ಜಯ -ಶಾಲಿನ್ತೀ || ೧೧೭||
ಆತ್ಿ ವಿದ್ವಯ ಮಹಾವಿದ್ವಯ ಶ್ರ ೀವಿದ್ವಯ ಕಾಮಸೇವಿತಾ |
ಶ್ರ ೀ-ಷ್ಕೀಡಶಾಕ್ಷರೀ-ವಿದ್ವಯ ತಿರ ಕೂಟಾ ಕಾಮಕ್ೀಟಕಾ || ೧೧೮||
ಕಟಾಕ್ಷ-ಕ್ಙ್ು ರೀ-ಭೂತ್-ಕಮಲಾ-ಕ್ೀಟ-ಸೇವಿತಾ |
ಶ್ರಃಸಿಥ ತಾ ಚನ್ತದ ರನ್ತಭ್ಯ ಭ್ಯಲಸ್ಥ ೀನ್ತದ ರ-ಧ್ನುಃಪರ ಭ್ಯ || ೧೧೯||
ಹೃದಯಸಾಥ ರವಿಪರ ಖಾಯ ತಿರ ಕ್ೀಣನ್ತತ ರ-ದಿೀಪಕಾ |
ದ್ವಕಾಷ ಯಣಿೀ ದೈತ್ಯ ಹನ್ತತ ರೀ ದಕ್ಷಯಜಞ -ವಿನಾಶ್ನ್ತೀ || ೧೨೦||
ದರಾನದ ೀಲಿತ್-ದಿೀಘಾೇಕ್ಷ ೀ ದರ-ಹಾಸ್ೀಜ್ ವ ಲನ್-ಮುಖೀ |
ಗುರುಮೂತಿೇರ್ ಗುಣನ್ತಧಿರ್ ಗೀಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ತಿ ಭೂಃ || ೧೨೧||
ದೇವೇಶ್ೀ ದಣಡ ನ್ತೀತಿಸಾಥ ದಹರಾಕಾಶ್-ರೂಪಣಿೀ |
ಪರ ತಿಪನುಿ ಖಯ -ರಾಕಾನ್ತತ -ತಿಥಿ-ಮಣಡ ಲ-ಪೂಜ್ತಾ || ೧೨೨||
ಕಲಾತಿಿ ಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವಾಯ ಲಾಪ-ವಿನೀದಿನ್ತೀ |
ಸ್ಚಾಮರ-ರಮಾ-ವಾಣಿೀ-ಸ್ವಯ -ದಕ್ಷ ಣ-ಸೇವಿತಾ || ೧೨೩||
ಆದಿಶ್ಕ್ತ ರ್ ಅಮೇಯಾಽಽತಾಿ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ |
ಅನೇಕಕ್ೀಟ-ಬರ ಹಾಿ ಣಡ -ಜನ್ತನ್ತೀ ದಿವಯ ವಿಗ್ರ ಹಾ || ೧೨೪||
ಕ್ಿ ೀಾಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹಾಯ ಕೈವಲಯ -ಪದದ್ವಯನ್ತೀ |

ತಿರ ಪುರಾ ತಿರ ಜಗ್ದವ ನಾದ ಯ ತಿರ ಮೂತಿೇಸ್ ತಿರ ದಶೇಶ್ವ ರೀ || ೧೨೫||
ತ್ರ ಯ ಕ್ಷರೀ ದಿವಯ -ಗ್ನಾಿ ಢ್ಯಯ ಸಿನ್ದದ ರ-ತಿಲಕಾಞ್ಚ ತಾ |
ಉಮಾ ಶೈಲೇನ್ತದ ರತ್ನ್ತಯಾ ಗ್ಧರೀ ಗ್ನ್ತಿ ವೇ-ಸೇವಿತಾ || ೧೨೬||
ವಿಶ್ವ ಗ್ಭ್ಯೇ ಸ್ವ ಣೇಗ್ಭ್ಯೇಽವರದ್ವ ವಾಗ್ಧಿೀಶ್ವ ರೀ |
ಧ್ಯಯ ನ್ತಗ್ಮಾಯ ಽಪರಚ್ಛ ೀದ್ವಯ ಜಾಞ ನ್ತದ್ವ ಜಾಞ ನ್ತವಿಗ್ರ ಹಾ || ೧೨೭||
ಸ್ವೇವೇದ್ವನ್ತತ -ಸಂವೇದ್ವಯ ಸ್ತಾಯ ನ್ತನ್ತದ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಲೀಪಾಮುದ್ವರ ಚಿೇತಾ ಲಿೀಲಾ-ಕೢಪತ -ಬರ ಹಾಿ ಣಡ -ಮಣಡ ಲಾ || ೧೨೮||
ಅದೃಶಾಯ ದೃಶ್ಯ ರಹಿತಾ ವಿಜಾಞ ತಿರ ೀ ವೇದಯ ವಜ್ೇತಾ |
ಯೀಗ್ನನ್ತೀ ಯೀಗ್ದ್ವ ಯೀಗಾಯ ಯೀಗಾನ್ತನಾದ ಯುಗ್ನ್ತಿ ರಾ || ೧೨೯||

ಇಚಾಛ ಶ್ಕ್ತ -ಜಾಞ ನ್ತಶ್ಕ್ತ -ಕ್ರ ಯಾಶ್ಕ್ತ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಸ್ವಾೇಧ್ಯರಾ ಸುಪರ ತಿಷಾಠ ಸ್ದಸ್ದೂರ ಪ-ಧ್ಯರಣಿೀ || ೧೩೦||
ಅಷು ಮೂತಿೇರ್ ಅಜಾಜೈತಿರ ೀ ಲೀಕಯಾತಾರ -ವಿಧ್ಯಯನ್ತೀ |

ಏಕಾಕ್ನ್ತೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನ್ತದ್ವ ೈೇತಾ ದ್ವ ೈತ್ವಜ್ೇತಾ || ೧೩೧||
ಅನ್ತನ ದ್ವ ವಸುದ್ವ ವೃದ್ವಿ ಬರ ಹಾಿ ತ್ಿ ೈಕಯ -ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |

ಬೃಹತಿೀ ಬಾರ ಹಿ ಣಿೀ ಬಾರ ಹಿಿ ೀ ಬರ ಹಾಿ ನ್ತನಾದ ಬಲಿಪರ ಯಾ || ೧೩೨||
ಭ್ಯಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸ ೀನಾ ಭ್ಯವಾಭ್ಯವ-ವಿವಜ್ೇತಾ |
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಯ ಶುಭ್ಕರೀ ಶೀಭ್ನಾ ಸುಲಭ್ಯ ಗ್ತಿಃ || ೧೩೩||
ರಾಜ-ರಾಜೇಶ್ವ ರೀ ರಾಜಯ -ದ್ವಯನ್ತೀ ರಾಜಯ -ವಲಿ ಭ್ಯ |
ರಾಜತ್ು ೃಪಾ ರಾಜಪೀಠ-ನ್ತವೇಶ್ತ್-ನ್ತಜಾಶ್ರ ತಾ || ೧೩೪||
ರಾಜಯ ಲಕ್ಷ ಿ ೀಃ ಕ್ೀಶ್ನಾಥಾ ಚತುರಙ್ಿ -ಬಲೇಶ್ವ ರೀ |
ಸಾಮಾರ ಜಯ -ದ್ವಯನ್ತೀ ಸ್ತ್ಯ ಸ್ನಾಿ ಸಾಗ್ರಮೇಖಲಾ || ೧೩೫||
ದಿೀಕ್ಷ ತಾ ದೈತ್ಯ ಶ್ಮನ್ತೀ ಸ್ವೇಲೀಕ-ವಶ್ಙ್ು ರೀ |
ಸ್ವಾೇಥೇದ್ವತಿರ ೀ ಸಾವಿತಿರ ೀ ಸ್ಚಿಚ ದ್ವನ್ತನ್ತದ -ರೂಪಣಿೀ || ೧೩೬||
ದೇಶ್-ಕಾಲಾಪರಚಿಛ ನಾನ ಸ್ವೇಗಾ ಸ್ವೇಮೀಹಿನ್ತೀ |
ಸ್ರಸ್ವ ತಿೀ ಶಾಸ್ತ ರಮಯೀ ಗುಹಾಮಾಿ ಗುಹಯ ರೂಪಣಿೀ || ೧೩೭||
ಸ್ವೀೇಪಾಧಿ-ವಿನ್ತಮುೇಕಾತ ಸ್ದ್ವಶ್ವ-ಪತಿವರ ತಾ |
ಸ್ಮಪ ರದ್ವಯೇಶ್ವ ರೀ ಸಾಧಿವ ೀ ಗುರುಮಣಡ ಲ-ರೂಪಣಿೀ || ೧೩೮||
ಕುಲೀತಿತ ೀಣೇ ಭ್ಗಾರಾಧ್ಯಯ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತಿೀ ಮಹಿೀ |
ಗ್ಣಮಾಿ ಗುಹಯ ಕಾರಾಧ್ಯಯ ಕ್ೀಮಲಾಙ್ಗಿೀ ಗುರುಪರ ಯಾ || ೧೩೯||
ಸ್ವ ತ್ನಾತ ರ ಸ್ವೇತ್ನ್ತ ರೀಶ್ೀ ದಕ್ಷ ಣಮೂತಿೇ-ರೂಪಣಿೀ |
ಸ್ನ್ತಕಾದಿ-ಸ್ಮಾರಾಧ್ಯಯ ಶ್ವಜಾಞ ನ್ತ-ಪರ ದ್ವಯನ್ತೀ || ೧೪೦||
ಚಿತ್ು ಲಾಽಽನ್ತನ್ತದ -ಕಲಿಕಾ ಪ್ರ ೀಮರೂಪಾ ಪರ ಯಙ್ು ರೀ |
ನಾಮಪಾರಾಯಣ-ಪರ ೀತಾ ನ್ತನ್ತದ ವಿದ್ವಯ ನ್ತಟೇಶ್ವ ರೀ || ೧೪೧||

ಮ್ಬಥಾಯ -ಜಗ್ದಧಿಷಾಠ ನಾ ಮುಕ್ತ ದ್ವ ಮುಕ್ತ ರೂಪಣಿೀ |

ಲಾಸ್ಯ ಪರ ಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜಾ್ ರಮಾಭ ದಿವನ್ತದ ತಾ || ೧೪೨||
ಭ್ವದ್ವವ-ಸುಧ್ಯವೃರ್ಷು ಃ ಪಾಪಾರಣಯ -ದವಾನ್ತಲಾ |
ದ್ಗಭ್ಯೇಗ್ಯ -ತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ಯವ ನ್ತತ -ರವಿಪರ ಭ್ಯ || ೧೪೩||
ಭ್ಯಗಾಯ ಬಿ -ಚನ್ತದ ರಕಾ ಭ್ಕತ -ಚಿತ್ತ ಕೇಕ್-ಘನಾಘನಾ |

ರೀಗ್ಪವೇತ್-ದಮಭ ೀಲಿರ್ ಮೃತುಯ ದ್ವರು-ಕುಠಾರಕಾ || ೧೪೪||
ಮಹೇಶ್ವ ರೀ ಮಹಾಕಾಲಿೀ ಮಹಾಗಾರ ಸಾ ಮಹಾಶ್ನಾ |
ಅಪಣೇ ಚಣಿಡ ಕಾ ಚಣಡ ಮುಣಡ ಸುರ-ನ್ತಷೂದಿನ್ತೀ || ೧೪೫||
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತಿಿ ಕಾ ಸ್ವೇ-ಲೀಕೇಶ್ೀ ವಿಶ್ವ ಧ್ಯರಣಿೀ |
ತಿರ ವಗ್ೇದ್ವತಿರ ೀ ಸುಭ್ಗಾ ತ್ರ ಯ ಮಿ ಕಾ ತಿರ ಗುಣತಿಿ ಕಾ || ೧೪೬||
ಸ್ವ ಗಾೇಪವಗ್ೇದ್ವ ಶುದ್ವಿ ಜಪಾಪುಷಪ -ನ್ತಭ್ಯಕೃತಿಃ |

ಓಜೀವತಿೀ ದ್ರಯ ತಿಧ್ರಾ ಯಜಞ ರೂಪಾ ಪರ ಯವರ ತಾ || ೧೪೭||
ದ್ರರಾರಾಧ್ಯಯ ದ್ರರಾಧ್ಷಾೇ ಪಾಟಲಿೀ-ಕುಸುಮ-ಪರ ಯಾ |
ಮಹತಿೀ ಮೇರುನ್ತಲಯಾ ಮನಾದ ರ-ಕುಸುಮ-ಪರ ಯಾ || ೧೪೮||
ವಿೀರಾರಾಧ್ಯಯ ವಿರಾಡ್ರರ ಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವ ತ್ೀಮುಖೀ |
ಪರ ತ್ಯ ಗೂರ ಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪಾರ ಣದ್ವ ಪಾರ ಣರೂಪಣಿೀ || ೧೪೯||
ಮಾತಾೇಣಡ -ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಯ ಮನ್ತತ ರಣಿೀನ್ತಯ ಸ್ತ -ರಾಜಯ ಧೂಃ |

ತಿರ ಪುರೇಶ್ೀ ಜಯತ್ಸ ೀನಾ ನ್ತಸ್ತ ರೈಗುಣಯ ಪರಾಪರಾ || ೧೫೦||
ಸ್ತ್ಯ -ಜಾಞ ನಾನ್ತನ್ತದ -ರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯ -ಪರಾಯಣ |

ಕಪದಿೇನ್ತೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಣಿೀ || ೧೫೧||
ಕಲಾನ್ತಧಿಃ ಕಾವಯ ಕಲಾ ರಸ್ಜಾಞ ರಸ್ಶೇವಧಿಃ |
ಪುಷಾು ಪುರಾತ್ನಾ ಪೂಜಾಯ ಪುಷು ರಾ ಪುಷು ರೇಕ್ಷಣ || ೧೫೨||
ಪರಂಜಯ ೀತಿಃ ಪರಂಧ್ಯಮ ಪರಮಾಣಃ ಪರಾತ್ಪ ರಾ |
ಪಾಶ್ಹಸಾತ ಪಾಶ್ಹನ್ತತ ರೀ ಪರಮನ್ತತ ರ-ವಿಭೇದಿನ್ತೀ || ೧೫೩||
ಮೂತಾೇಽಮೂತಾೇಽನ್ತತ್ಯ ತೃಪಾತ ಮುನ್ತಮಾನ್ತಸ್-ಹಂಸಿಕಾ |
ಸ್ತ್ಯ ವರ ತಾ ಸ್ತ್ಯ ರೂಪಾ ಸ್ವಾೇನ್ತತ ಯಾೇಮ್ಬನ್ತೀ ಸ್ತಿೀ || ೧೫೪||

ಬರ ಹಾಿ ಣಿೀ ಬರ ಹಿ ಜನ್ತನ್ತೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧ್ಯಚಿೇತಾ |
ಪರ ಸ್ವಿತಿರ ೀ ಪರ ಚಣಡ ಽಽಜಾಞ ಪರ ತಿಷಾಠ ಪರ ಕಟಾಕೃತಿಃ || ೧೫೫||
ಪಾರ ಣೇಶ್ವ ರೀ ಪಾರ ಣದ್ವತಿರ ೀ ಪಞ್ಜಚ ಶ್ತಿಪ ೀಠ-ರೂಪಣಿೀ |
ವಿಶೃಙ್ಖ ಲಾ ವಿವಿಕತ ಸಾಥ ವಿೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ ರಸ್ತಃ || ೧೫೬||
ಮುಕುನಾದ ಮುಕ್ತ ನ್ತಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರ ಹ-ರೂಪಣಿೀ |
ಭ್ಯವಜಾಞ

ಭ್ವರೀಗ್ಘ್ನ ೀ ಭ್ವಚಕರ -ಪರ ವತಿೇನ್ತೀ || ೧೫೭||

ಛನ್ತದ ಃಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ ರಸಾರಾ ಮನ್ತತ ರಸಾರಾ ತ್ಲೀದರೀ |
ಉದ್ವರಕ್ೀತಿೇರ್ ಉದ್ವದ ಮವೈಭ್ವಾ ವಣೇರೂಪಣಿೀ || ೧೫೮||
ಜನ್ತಿ ಮೃತುಯ -ಜರಾತ್ಪತ -ಜನ್ತವಿಶಾರ ನ್ತತ -ದ್ವಯನ್ತೀ |
ಸ್ವೀೇಪನ್ತಷ-ದ್ರದ್-ಘುಷಾು ಶಾನ್ತತ ಯ ತಿೀತ್-ಕಲಾತಿಿ ಕಾ || ೧೫೯||
ಗ್ಮ್ಬಭ ೀರಾ ಗ್ಗ್ನಾನ್ತತ ಸಾಥ ಗ್ವಿೇತಾ ಗಾನ್ತಲೀಲುಪಾ |
ಕಲಪ ನಾ-ರಹಿತಾ ಕಾಷಾಠ ಽಕಾನಾತ ಕಾನಾತ ಧ್ೇ-ವಿಗ್ರ ಹಾ || ೧೬೦||
ಕಾಯೇಕಾರಣ-ನ್ತಮುೇಕಾತ ಕಾಮಕೇಲಿ-ತ್ರಙ್ಗಿತಾ |
ಕನ್ತತ್ು ನ್ತಕತಾ-ಟಙ್ಕು ಲಿೀಲಾ-ವಿಗ್ರ ಹ-ಧ್ಯರಣಿೀ || ೧೬೧||
ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನ್ತಮುೇಕಾತ ಮುಗಾಿ ಕ್ಷ ಪರ -ಪರ ಸಾದಿನ್ತೀ |
ಅನ್ತತ ಮುೇಖ-ಸ್ಮಾರಾಧ್ಯಯ ಬಹಿಮುೇಖ-ಸುದ್ರಲೇಭ್ಯ || ೧೬೨||
ತ್ರ ಯೀ ತಿರ ವಗ್ೇನ್ತಲಯಾ ತಿರ ಸಾಥ ತಿರ ಪುರಮಾಲಿನ್ತೀ |
ನ್ತರಾಮಯಾ ನ್ತರಾಲಮಾಿ ಸಾವ ತಾಿ ರಾಮಾ ಸುಧ್ಯಸೃತಿಃ || ೧೬೩||
ಸಂಸಾರಪಙ್ು -ನ್ತಮೇಗ್ನ -ಸ್ಮುದಿ ರಣ-ಪಣಿಡ ತಾ |

ಯಜಞ ಪರ ಯಾ ಯಜಞ ಕತಿರ ೀೇ ಯಜಮಾನ್ತ-ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೧೬೪||
ಧ್ಮಾೇಧ್ಯರಾ ಧ್ನಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಧ್ನ್ತಧ್ಯನ್ತಯ -ವಿವಧಿೇನ್ತೀ |
ವಿಪರ ಪರ ಯಾ ವಿಪರ ರೂಪಾ ವಿಶ್ವ ಭ್ರ ಮಣ-ಕಾರಣಿೀ || ೧೬೫||
ವಿಶ್ವ ಗಾರ ಸಾ ವಿದ್ರರ ಮಾಭ್ಯ ವೈಷು ವಿೀ ವಿಷ್ಟು ರೂಪಣಿೀ |
ಅಯೀನ್ತರ್ ಯೀನ್ತನ್ತಲಯಾ ಕೂಟಸಾಥ ಕುಲರೂಪಣಿೀ || ೧೬೬||
ವಿೀರಗೀರ್ಷಠ ೀಪರ ಯಾ ವಿೀರಾ ನೈಷು ಮಾಯ ೇ ನಾದರೂಪಣಿೀ |
ವಿಜಾಞ ನ್ತಕಲನಾ ಕಲಾಯ ವಿದಗಾಿ ಬೈನ್ತದ ವಾಸ್ನಾ || ೧೬೭||

ತ್ತಾತ ವ ಧಿಕಾ ತ್ತ್ತ ವ ಮಯೀ ತ್ತ್ತ ವ ಮಥೇ-ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ |
ಸಾಮಗಾನ್ತಪರ ಯಾ ಸೌಮಾಯ ಸ್ದ್ವಶ್ವ-ಕುಟುಮ್ಬಿ ನ್ತೀ || ೧೬೮||
ಸ್ವಾಯ ಪಸ್ವಯ -ಮಾಗ್ೇಸಾಥ ಸ್ವಾೇಪದಿವ ನ್ತವಾರಣಿೀ |

ಸ್ವ ಸಾಥ ಸ್ವ ಭ್ಯವಮಧುರಾ ಧಿೀರಾ ಧಿೀರಸ್ಮಚಿೇತಾ || ೧೬೯||
ಚೈತ್ನಾಯ ಘಯ ೇ-ಸ್ಮಾರಾಧ್ಯಯ ಚೈತ್ನ್ತಯ -ಕುಸುಮಪರ ಯಾ |

ಸ್ದೀದಿತಾ ಸ್ದ್ವತುಷಾು ತ್ರುಣದಿತ್ಯ -ಪಾಟಲಾ || ೧೭೦||
ದಕ್ಷ ಣ-ದಕ್ಷ ಣರಾಧ್ಯಯ ದರಸ್ಿ ೀರ-ಮುಖಾಮುಿ ಜಾ |
ಕೌಲಿನ್ತೀ-ಕೇವಲಾಽನ್ತಘಯ ೇ-ಕೈವಲಯ -ಪದದ್ವಯನ್ತೀ || ೧೭೧||
ಸ್ತೀತ್ರ ಪರ ಯಾ ಸುತ ತಿಮತಿೀ ಶುರ ತಿ-ಸಂಸುತ ತ್-ವೈಭ್ವಾ |
ಮನ್ತಸಿವ ನ್ತೀ ಮಾನ್ತವತಿೀ ಮಹೇಶ್ೀ ಮಙ್ಿ ಲಾಕೃತಿಃ || ೧೭೨||
ವಿಶ್ವ ಮಾತಾ ಜಗ್ದ್ವಿ ತಿರ ೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀ ವಿರಾಗ್ನಣಿೀ |
ಪರ ಗ್ಲಾಭ ಪರಮೀದ್ವರಾ ಪರಾಮೀದ್ವ ಮನೀಮಯೀ || ೧೭೩||
ವಯ ೀಮಕೇಶ್ೀ ವಿಮಾನ್ತಸಾಥ ವಜ್ರ ಣಿೀ ವಾಮಕೇಶ್ವ ರೀ |
ಪಞ್ಚ ಯಜಞ -ಪರ ಯಾ ಪಞ್ಚ -ಪ್ರ ೀತ್-ಮಞ್ಜಚ ಧಿಶಾಯನ್ತೀ || ೧೭೪||
ಪಞ್ಚ ಮ್ಬೀ ಪಞ್ಚ ಭೂತೇಶ್ೀ ಪಞ್ಚ -ಸಂಖಯ ೀಪಚಾರಣಿೀ |

ಶಾಶ್ವ ತಿೀ ಶಾಶ್ವ ತೈಶ್ವ ಯಾೇ ಶ್ಮೇದ್ವ ಶ್ಮುಭ ಮೀಹಿನ್ತೀ || ೧೭೫||
ಧ್ರಾ ಧ್ರಸುತಾ ಧ್ನಾಯ ಧ್ಮ್ಬೇಣಿೀ ಧ್ಮೇವಧಿೇನ್ತೀ |
ಲೀಕಾತಿೀತಾ ಗುಣತಿೀತಾ ಸ್ವಾೇತಿೀತಾ ಶ್ಮಾತಿಿ ಕಾ || ೧೭೬||
ಬನ್ದಿ ಕ-ಕುಸುಮಪರ ಖಾಯ ಬಾಲಾ ಲಿೀಲಾವಿನೀದಿನ್ತೀ |
ಸುಮಙ್ಿ ಲಿೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಯ ಸುವಾಸಿನ್ತೀ || ೧೭೭||
ಸುವಾಸಿನ್ತಯ ಚೇನ್ತ-ಪರ ೀತಾಽಽಶೀಭ್ನಾ ಶುದಿ ಮಾನ್ತಸಾ |
ಬನುದ -ತ್ಪೇಣ-ಸ್ನುತ ಷಾು ಪೂವೇಜಾ ತಿರ ಪುರಾಮ್ಬಿ ಕಾ || ೧೭೮||
ದಶ್ಮುದ್ವರ -ಸ್ಮಾರಾಧ್ಯಯ ತಿರ ಪುರಾಶ್ರ ೀ-ವಶ್ಙ್ು ರೀ |
ಜಾಞ ನ್ತಮುದ್ವರ ಜಾಞ ನ್ತಗ್ಮಾಯ ಜಾಞ ನ್ತಜ್ಞ ೀಯ-ಸ್ವ ರೂಪಣಿೀ || ೧೭೯||
ಯೀನ್ತಮುದ್ವರ ತಿರ ಖಣ್ಡ ೀಶ್ೀ ತಿರ ಗುಣಮಾಿ ತಿರ ಕ್ೀಣಗಾ |
ಅನ್ತಘಾಽದ್ರಭ ತ್-ಚಾರತಾರ ವಾಞ್ಛತಾಥೇ-ಪರ ದ್ವಯನ್ತೀ || ೧೮೦||

ಅಭ್ಯಯ ಸಾತಿಶ್ಯ-ಜಾಞ ತಾ ಷಡಧ್ಯವ ತಿೀತ್-ರೂಪಣಿೀ |
ಅವಾಯ ಜ-ಕರುಣ-ಮೂತಿೇರ್ ಅಜಾಞ ನ್ತ-ಧ್ಯವ ನ್ತತ -ದಿೀಪಕಾ || ೧೮೧||
ಆಬಾಲ-ಗೀಪ-ವಿದಿತಾ ಸ್ವಾೇನುಲಿ ಙ್ಿ ಯ -ಶಾಸ್ನಾ |
ಶ್ರ ೀಚಕರ ರಾಜ-ನ್ತಲಯಾ ಶ್ರ ೀಮತ್-ತಿರ ಪುರಸುನ್ತದ ರೀ || ೧೮೨||
ಶ್ರ ೀಶ್ವಾ ಶ್ವ-ಶ್ಕ್ತ ಯ ೈಕಯ -ರೂಪಣಿೀ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿ ಕಾ |

ಏವಂ ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾ ದೇವಾಯ ನಾಮಾನ ಾಂ ಸಾಹಸ್ರ ಕಂ ಜಗುಃ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರ ೀಬರ ಹಾಿ ಣಡ ಪುರಾಣೇ ಉತ್ತ ರಖಣ್ಡ ೀ ಶ್ರ ೀಹಯಗ್ನರ ೀವಾಗ್ಸ್ತ ಯ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರ ೀಲಲಿತಾ ಸ್ಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೀತ್ರ ಕಥನಂ ಸ್ಮೂಪ ಣೇಮ್ ||

