|| ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾਸਹਸਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤਰਮ੍ ||
|| ਨਯਾਸਃ ||
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾਸ੍ਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍੍ਤੋਤਰਮਾਲਾ ਮਨ੍ਤਰਸ੍ਯ |
ਵਲਸ਼੍ਨਯਾਲਿਵਾਗ੍ਿੇਵਤਾ ਰੁʼਸ਼਼੍ਯਃ |
ਅਨੁ ਸ਼਼੍੍ਟਪ
ੁ ੍ ਛਨ੍ਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਿੇਵਤਾ |
ਸ਼੍ਰੀਮਿਵਾਗ੍ਭਵਕੂਟੇਲਤ ਬੀਜਮ੍ |
ਮਧ੍ਯਕੂਟੇਲਤ ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਃ |
ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਕੂਟੇਲਤ ਕੀਲਕਮ੍ |
ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾਮਹਾਲਤਰਪੁਰਸ੍ੁਨ੍ਿਰੀ-ਪਰਸ੍ਾਿਲਸ੍ਿੱਲਧ੍ਿਵਾਰਾ
ਲਿਨ੍ਲਤਤਫਲਾਵਾਪ੍ਤਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਲਵਲਨਯੋਗਃ |
|| ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ||
ਲਸ੍ਨ੍ਿਰ
ੂ ਾਰੁਣ ਲਵਗਰਹਾਾਂ ਲਤਰਨਯਨਾਾਂ ਮਾਲਣਕਯਮੌਲਲ ਸ੍੍ਫਰ
ੁ ਤ੍
ਤਾਰਾ ਨਾਯਕ ਸ਼੍ੇਖਰਾਾਂ ਸ੍੍ਲਮਤਮੁਖੀ ਮਾਪੀਨ ਵਕ੍ ਸ਼਼੍ੋਰਹ
ੁ ਾਮ੍ |
ਪਾਲਣਭਯਾਮਲਲਪੂਰ੍ਣ ਰਤ੍ਨ ਿਸ਼਼੍ਕੰ ਰਕ੍ ਤੋਤਪ
੍ ਲੰ ਲਬਭਰਤੀ ਾਂ
ਸ੍ੌਮਯਾਾਂ ਰਤ੍ਨ ਘਟਸ੍੍ਥ ਰਕ੍ ਤਿਰਣਾਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਰਾਮਮ੍ਲਬਕਾਮ੍ ||
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.
ਅਰੁਣਾਾਂ ਕਰੁਣਾ ਤਰਙ੍ਲਗਤਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਾਂ
ਧ੍ਰੁʼਤ ਪਾਸ਼੍ਾਙ੍ਕੁਸ਼੍ ਪੁਸ਼਼੍੍ਪ ਬਾਣਿਾਪਾਮ੍ |
ਅਲਣਮਾਲਿਲਭ ਰਾਵਰੁʼਤਾਾਂ ਮਯੂ ਖੈਰਹਲਮਤਯੇਵ ਲਵਭਾਵਯੇ ਭਵਾਨੀਮ੍ ||

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.
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਿ੍ਮਾਸ੍ਨਸ੍੍ਥਾਾਂ ਲਵਕਲਸ੍ਤਵਿਨਾਾਂ ਪਿ੍ਮਪਤਰਾਯਤਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਾਂ
ਹੇਮਾਭਾਾਂ ਪੀਤਵਸ੍੍ਤਾਰ ਾਂ ਕਰਕਲਲਤਲਸ੍ਿੱਧ੍ੇਮਪਿ੍ਮਾਾਂ ਵਰਾਙ੍ਗੀਮ੍ |
ਸ੍ਰਵਾਲਙ੍ਕਾਰ ਯੁ ਕ੍ਤਾਾਂ ਸ੍ਤਤ ਮਭਯਿਾਾਂ ਭਕ੍ ਤਨਮਰਾਾਂ ਭਵਾਨੀ ਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਲਵਿਯਾਾਂ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤ ਮੂਰ੍ਲਤੰ ਸ੍ਕਲ ਸ੍ੁਰਨੁ ਤਾਾਂ ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਮ੍ਪਤ੍ਪਰਿਾਤਰੀਮ੍ ||

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.
ਸ੍ਕੁਙਕ
੍ ੁਮ ਲਵਲੇ ਪਨਾਮਲਲਕਿੁਮ੍ਲਬ ਕਸ੍੍ਤੂਲਰਕਾਾਂ
ਸ੍ਮਨ੍ਿ ਹਲਸ੍ਤੇਕ੍ਸ਼਼੍ਣਾਾਂ ਸ੍ਸ਼੍ਰ ਿਾਪ ਪਾਸ਼੍ਾਙ੍ਕੁਸ਼੍ਾਮ੍ |
ਅਸ਼੍ੇਸ਼਼੍ਜਨ ਮੋਲਹਨੀ ਾਂ ਅਰੁਣ ਮਾਲਯ ਭੂਸ਼਼੍ਾਮ੍ਬਰਾਾਂ
ਜਪਾਕੁਸ੍ੁਮ ਭਾਸ੍ੁਰਾਾਂ ਜਪਲਵਧ੍ੌ ਸ੍੍ਮਰੇ ਿਮ੍ਲਬਕਾਮ੍ ||
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.
|| ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾਸਹਸਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤਮ
ਰ ੍ ||
ੴ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍-ਲਸ੍ੰਹਾਸ੍ਨੇ ਸ਼੍ਵਰੀ |
ਲਿਿਗ੍ਲਨ-ਕੁਣ੍ਡ-ਸ੍ਮ੍ਭੂਤਾ ਿੇਵਕਾਰਯ-ਸ੍ਮੁਿਯਤਾ || ੧||
ਉਿਯਿ੍ਭਾਨੁ -ਸ੍ਹਸ੍ਰਾਭਾ ਿਤੁ ਰ੍ਬਾਹੁ-ਸ੍ਮਲਨਵਤਾ |
ਰਾਗਸ੍ਵਰਪ
ੂ -ਪਾਸ਼੍ਾਢ੍ਯਾ ਕਰ ੋਧ੍ਾਕਾਰਾਙ੍ਕੁਸ਼੍ੋਿੱਜਵਲਾ || ੨||
ਮਨੋ ਰਪ
ੂ ੇਕ੍ਸ਼੍ੁ਼-ਕੋਿਣ੍ਡਾ ਪਞ੍ਿਤਨ੍ਮਾਤਰ-ਸ੍ਾਯਕਾ |
ਲਨਜਾਰੁਣ-ਪਰਭਾਪੂਰ-ਮਿੱਜਿ੍ਬਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ-ਮਣ੍ਡਲਾ || ੩||
ਿਮ੍ਪਕਾਸ਼੍ੋਕ-ਪੁੰਨਾਗ-ਸ੍ੌਗਨ੍ਲਧ੍ਕ-ਲਸ੍ਤ੍ਕਿਾ |
ਕੁਰਲੁ ਵਨ੍ਿਮਲਣ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰ-ਮਣ੍ਲਡਤਾ || ੪||
ਅਸ਼਼੍੍ਟਮੀਿਨ੍ਿਰ-ਲਵਭਰਾਜ-ਿਲਲਕਸ੍੍ਥਲ-ਸ਼੍ੋਲਭਤਾ |

ਮੁਖਿਨ੍ਿ-ਰ ਕਲਙ੍ਕਾਭ-ਮਰੁʼਗਨਾਲਭ-ਲਵਸ਼੍ੇਸ਼਼੍ਕਾ || ੫||
ਵਿਨਸ੍੍ਮਰ-ਮਾਙ੍ਗਲਯ-ਗਰੁʼਹਤੋਰਣ-ਲਿਿੱਲਲਕਾ |
ਵਕ੍ ਤਰਲਕ੍ ਸ਼਼੍੍ਮੀ-ਪਰੀਵਾਹ-ਿਲਨ੍ਮੀਨਾਭ-ਲੋ ਿਨਾ || ੬||
ਨਵਿਮ੍ਪਕ-ਪੁਸ਼਼੍੍ਪਾਭ-ਨਾਸ੍ਾਿਣ੍ਡ-ਲਵਰਾਲਜਤਾ |
ਤਾਰਾਕਾਨ੍ਲਤ-ਲਤਰਸ੍੍ਕਾਲਰ-ਨਾਸ੍ਾਭਰਣ-ਭਾਸ੍ੁਰਾ || ੭||

ਕਿਮ੍ਬਮਞ੍ਜਰੀ-ਕ੍ ਲੁʼਪ੍ਤ-ਕਰ੍ਣਪੂਰ-ਮਨੋ ਹਰਾ |
ਤਾਟਙ੍ਕ-ਯੁ ਗਲੀ-ਭੂਤ-ਤਪਨੋ ਡੁਪ-ਮਣ੍ਡਲਾ || ੮||
ਪਿ੍ਮਰਾਗ-ਲਸ਼੍ਲਾਿਰ੍ਸ਼੍-ਪਲਰਭਾਲਵ-ਕਪੋਲਭੂਃ |
ਨਵਲਵਿਰਮ
ੁ -ਲਬਮ੍ਬਸ਼੍ਰੀ-ਨਯਿੱਕਾਲਰ-ਰਿਨਿੱਛਿਾ || ੯||
ਸ਼੍ੁਿੱਧ੍-ਲਵਿਯਾਙ੍ਕੁਰਾਕਾਰ-ਲਿਵਜਪਙ੍ਕ੍ਲਤ-ਿਵਯੋਿੱਜਵਲਾ |

ਕਰ੍ਪੂਰ-ਵੀਲਟਕਾਮੋਿ-ਸ੍ਮਾਕਰ੍ਲਸ਼਼੍-ਲਿਗਨ੍ਤਰਾ || ੧੦||
ਲਨਜ-ਸ੍ਿੱਲਾਪ-ਮਾਧ੍ੁਰਯ-ਲਵਲਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਲਸ੍ਤ-ਕਿੱਛਪੀ |
ਮਨ੍ਿਸ੍੍ਲਮਤ-ਪਰਭਾਪੂਰ-ਮਿੱਜਤ੍ਕਾਮੇਸ਼੍-ਮਾਨਸ੍ਾ || ੧੧||
ਅਨਾਕਲਲਤ-ਸ੍ਾਿਰʼੁ ਸ਼੍ਯ-ਲਿਬੁਕਸ਼੍ਰੀ-ਲਵਰਾਲਜਤਾ |
ਕਾਮੇਸ਼੍-ਬਿੱਧ੍-ਮਾਙ੍ਗਲਯ-ਸ੍ੂਤ-ਰ ਸ਼੍ੋਲਭਤ-ਕਨ੍ਧ੍ਰਾ || ੧੨||
ਕਨਕਾਙ੍ਗਿ-ਕੇਯੂਰ-ਕਮਨੀਯ-ਭੁਜਾਲਨਵਤਾ |
ਰਤ੍ਨਗਰੈਵੇਯ-ਲਿਨ੍ਤਾਕ-ਲੋ ਲ-ਮੁਕ੍ਤਾ-ਫਲਾਲਨਵਤਾ || ੧੩||
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਪਰੇਮਰਤ੍ਨ-ਮਲਣ-ਪਰਲਤਪਣ-ਸ੍੍ਤਨੀ |
ਨਾਭਯਾਲਵਾਲ-ਰੋਮਾਲਲ-ਲਤਾ-ਫਲ-ਕੁਿਿਵਯੀ || ੧੪||
ਲਕ੍ ਸ਼਼੍ਯਰੋਮ-ਲਤਾਧ੍ਾਰਤਾ-ਸ੍ਮੁੰਨੇਯ-ਮਧ੍ਯਮਾ |

ਸ੍੍ਤਨਭਾਰ-ਿਲਨ੍ਮਧ੍ਯ-ਪਿੱਟਬਨ੍ਧ੍-ਵਲਲਤਰਯਾ || ੧੫||
ਅਰੁਣਾਰੁਣ-ਕੌਸ੍ੁਮ੍ਭ-ਵਸ੍੍ਤਰ-ਭਾਸ੍ਵਤ੍-ਕਟੀਤਟੀ |
ਰਤ੍ਨ-ਲਕਙ੍ਲਕਲਣਕਾ-ਰਮਯ-ਰਸ਼੍ਨਾ-ਿਾਮ-ਭੂਲਸ਼਼੍ਤਾ || ੧੬||
ਕਾਮੇਸ਼੍-ਜ੍ਞਾਤ-ਸ੍ੌਭਾਗਯ-ਮਾਰ੍ਿਵੋਰ-ੁ ਿਵਯਾਲਨਵਤਾ |
ਮਾਲਣਕਯ-ਮੁਕੁਟਾਕਾਰ-ਜਾਨੁ ਿਵਯ-ਲਵਰਾਲਜਤਾ || ੧੭||
ਇਨ੍ਿਰਗੋਪ-ਪਲਰਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਪ੍ਤ-ਸ੍੍ਮਰਤੂ ਣਾਭ-ਜਙ੍ਲਘਕਾ |

ਗੂ ਢ੍ਗੁ ਲ੍ਫਾ ਕੂਰ੍ਮਪਰੁʼਸ਼਼੍੍ਠ-ਜਲਯਸ਼਼੍੍ਣ-ੁ ਪਰਪਿਾਲਨਵਤਾ || ੧੮||
ਨਖ-ਿੀਲਧ੍ਲਤ-ਸ੍ੰਛੰਨ-ਨਮਿੱਜਨ-ਤਮੋਗੁਣਾ |

ਪਿਿਵਯ-ਪਰਭਾਜਾਲ-ਪਰਾਕਰੁʼਤ-ਸ੍ਰੋਰਹ
ੁ ਾ || ੧੯||
ਲਸ੍ਞ੍ਜਾਨ-ਮਲਣਮਞ੍ਜੀਰ-ਮਣ੍ਲਡਤ-ਸ਼੍ਰੀ-ਪਿਾਮ੍ਬੁਜਾ |

ਮਰਾਲੀ-ਮਨ੍ਿਗਮਨਾ ਮਹਾਲਾਵਣਯ-ਸ਼੍ੇਵਲਧ੍ਃ || ੨੦||
ਸ੍ਰਵਾਰੁਣਾ(ਅ)ਨਵਿਯਾਙ੍ਗੀ ਸ੍ਰਵਾਭਰਣ-ਭੂਲਸ਼਼੍ਤਾ |
ਲਸ਼੍ਵ-ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍੍ਥਾ ਲਸ਼੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਧ੍ੀਨ-ਵਿੱਲਭਾ || ੨੧||
ਸ੍ੁਮੇਰ-ੁ ਮਧ੍ਯ-ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਗਸ੍੍ਥਾ ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਗਰ-ਨਾਲਯਕਾ |
ਲਿਨ੍ਤਾਮਲਣ-ਗਰੁʼਹਾਨ੍ਤਸ੍੍ਥਾ ਪਞ੍ਿ-ਬਰਹ੍ਮਾਸ੍ਨ-ਸ੍੍ਲਥਤਾ || ੨੨||
ਮਹਾਪਿ੍ਮਾਟਵੀ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਥਾ ਕਿਮ੍ਬਵਨ-ਵਾਲਸ੍ਨੀ |
ਸ੍ੁਧ੍ਾਸ੍ਾਗਰ-ਮਧ੍ਯਸ੍੍ਥਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ੀ ਕਾਮਿਾਲਯਨੀ || ੨੩||
ਿੇਵਰ੍ਲਸ਼਼੍-ਗਣ-ਸ੍ੰਘਾਤ-ਸ੍੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮ-ਵੈਭਵਾ |
ਭਣ੍ਡਾਸ੍ੁਰ-ਵਧ੍ੋਿਯੁ ਕ੍ਤ-ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਸ੍ੇਨਾ-ਸ੍ਮਲਨਵਤਾ || ੨੪||
ਸ੍ਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ-ਸ੍ਮਾਰੂਢ੍-ਲਸ੍ਨ੍ਧ੍ੁਰ-ਵਰਜ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ |

ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢ੍ਾਲਧ੍ਸ਼਼੍੍ਲਠਤਾਸ਼੍ਵ-ਕੋਲਟ-ਕੋਲਟਲਭਰਾਵਰੁʼਤਾ || ੨੫||
ਿਕਰ ਰਾਜ-ਰਥਾਰੂਢ੍-ਸ੍ਰਵਾਯੁ ਧ੍-ਪਲਰਸ਼਼੍੍ਕਰੁʼਤਾ |
ਗੇਯਿਕਰ -ਰਥਾਰੂਢ੍-ਮਨ੍ਲਤਰਣੀ-ਪਲਰਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੨੬||
ਲਕਲਰਿਕਰ -ਰਥਾਰੂਢ੍-ਿਣ੍ਡਨਾਥਾ-ਪੁਰਸ੍੍ਕਰੁʼਤਾ |
ਜਵਾਲਾ-ਮਾਲਲਲਨਕਾਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਪ੍ਤ-ਵਹ੍ਲਨਪਰਾਕਾਰ-ਮਧ੍ਯਗਾ || ੨੭||
ਭਣ੍ਡਸ੍ੈਨਯ-ਵਧ੍ੋਿਯੁ ਕ੍ਤ-ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਲਵਕਰ ਮ-ਹਰ੍ਲਸ਼਼੍ਤਾ |

ਲਨਤਯਾ-ਪਰਾਕਰ ਮਾਟੋਪ-ਲਨਰੀਕ੍ ਸ਼਼੍ਣ-ਸ੍ਮੁਤ੍ਸ੍ੁਕਾ || ੨੮||
ਭਣ੍ਡਪੁਤਰ-ਵਧ੍ੋਿਯੁ ਕ੍ਤ-ਬਾਲਾ-ਲਵਕਰ ਮ-ਨਨ੍ਲਿਤਾ |
ਮਨ੍ਲਤਰਣਯਮ੍ਬਾ-ਲਵਰਲਿਤ-ਲਵਸ਼਼੍ਙਗ
੍ -ਵਧ੍-ਤੋਲਸ਼਼੍ਤਾ || ੨੯||
ਲਵਸ਼੍ੁਕਰ-ਪਰਾਣਹਰਣ-ਵਾਰਾਹੀ-ਵੀਰਯ-ਨਨ੍ਲਿਤਾ |
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਮੁਖਾਲੋ ਕ-ਕਲ੍ ਲਪਤ-ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾ || ੩੦||

ਮਹਾਗਣੇਸ਼੍-ਲਨਰ੍ਲਭੰਨ-ਲਵਘ੍ਨਯਨ੍ਤਰ-ਪਰਹਰ੍ਲਸ਼਼੍ਤਾ |
ਭਣ੍ਡਾਸ੍ੁਰੇਨ੍ਿਰ-ਲਨਰ੍ਮੁਕ੍ਤ-ਸ਼੍ਸ੍੍ਤਰ-ਪਰਤਯਸ੍੍ਤਰ-ਵਰ੍ਲਸ਼਼੍ਣੀ || ੩੧||
ਕਰਾਙ੍ਗੁਲਲ-ਨਖੋਤ੍ਪੰਨ-ਨਾਰਾਯਣ-ਿਸ਼੍ਾਕਰੁʼਲਤਃ |
ਮਹਾ-ਪਾਸ਼੍ੁਪਤਾਸ੍੍ਤਰਾਗ੍ਲਨ-ਲਨਰ੍ਿਗ੍ਧ੍ਾਸ੍ੁਰ-ਸ੍ੈਲਨਕਾ || ੩੨||
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍੍ਤਰ-ਲਨਰ੍ਿਗ੍ਧ੍-ਸ੍ਭਣ੍ਡਾਸ੍ੁਰ-ਸ਼੍ੂਨਯਕਾ |

ਬਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਿ-ਰ ਮਹੇਨ੍ਿਰਾਲਿ-ਿੇਵ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਤੁਤ-ਵੈਭਵਾ || ੩੩||
ਹਰ-ਨੇ ਤਰਾਗ੍ਲਨ-ਸ੍ੰਿਗ੍ਧ੍-ਕਾਮ-ਸ੍ਞ੍ਜੀਵਨੌ ਸ਼਼੍ਲਧ੍ਃ |
ਸ਼੍ਰੀਮਿਵਾਗ੍ਭਵ-ਕੂਟੈਕ-ਸ੍ਵਰਪ
ੂ -ਮੁਖ-ਪਙ੍ਕਜਾ || ੩੪||
ਕਣ੍ਠਾਧ੍ਃ-ਕਲਟ-ਪਰਯਨ੍ਤ-ਮਧ੍ਯਕੂਟ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |

ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਕੂਟੈਕਤਾਪੰਨ-ਕਟਯਧ੍ੋਭਾਗ-ਧ੍ਾਲਰਣੀ || ੩੫||
ਮੂਲ-ਮਨ੍ਤਰਾਤ੍ਲਮਕਾ ਮੂਲਕੂਟਤਰਯ-ਕਲੇ ਬਰਾ |
ਕੁਲਾਮਰੁʼਤੈਕ-ਰਲਸ੍ਕਾ ਕੁਲਸ੍ੰਕੇਤ-ਪਾਲਲਨੀ || ੩੬||
ਕੁਲਾਙ੍ਗਨਾ ਕੁਲਾਨ੍ਤਸ੍੍ਥਾ ਕੌਲਲਨੀ ਕੁਲਯੋਲਗਨੀ |
ਅਕੁਲਾ ਸ੍ਮਯਾਨ੍ਤਸ੍੍ਥਾ ਸ੍ਮਯਾਿਾਰ-ਤਤ੍ਪਰਾ || ੩੭||
ਮੂਲਾਧ੍ਾਰੈਕ-ਲਨਲਯਾ ਬਰਹ੍ਮਗਰਨ੍ਲਥ-ਲਵਭੇਲਿਨੀ |
ਮਲਣ-ਪੂਰਾਨ੍ਤਰੁਲਿਤਾ ਲਵਸ਼਼੍੍ਣਗ
ੁ ਨ
ਰ ੍ਲਥ-ਲਵਭੇਲਿਨੀ || ੩੮||
ਆਜ੍ਞਾ-ਿਕਰ ਾਨ੍ਤਰਾਲਸ੍੍ਥਾ ਰੁਿਗ
ਰ ਰਨ੍ਲਥ-ਲਵਭੇਲਿਨੀ |
ਸ੍ਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢ੍ਾ ਸ੍ੁਧ੍ਾ-ਸ੍ਾਰਾਲਭਵਰ੍ਲਸ਼਼੍ਣੀ || ੩੯||
ਤਲਡਿੱ ਲਤਾ-ਸ੍ਮਰੁਲਿਃ ਸ਼਼੍ਟ੍ਿਕਰ ੋਪਲਰ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਲਥਤਾ |
ਮਹਾਸ੍ਕ੍ ਲਤਃ ਕੁਣ੍ਡਲਲਨੀ ਲਬਸ੍ਤਨ੍ਤੁ-ਤਨੀਯਸ੍ੀ || ੪੦||
ਭਵਾਨੀ ਭਾਵਨਾਗਮਯਾ ਭਵਾਰਣਯ-ਕੁਠਾਲਰਕਾ |
ਭਿਰਲਪਰਯਾ ਭਿਰਮੂਰ੍ਲਤਰ੍ ਭਕ੍ ਤ-ਸ੍ੌਭਾਗਯਿਾਲਯਨੀ || ੪੧||
ਭਕ੍ ਲਤਲਪਰਯਾ ਭਕ੍ ਲਤਗਮਯਾ ਭਕ੍ ਲਤਵਸ਼੍ਯਾ ਭਯਾਪਹਾ |
ਸ਼੍ਾਮ੍ਭਵੀ ਸ਼੍ਾਰਿਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਵਾਣੀ ਸ਼੍ਰ੍ਮਿਾਲਯਨੀ || ੪੨||

ਸ਼੍ਾਙ੍ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਸ੍ਾਧ੍ਵੀ ਸ਼੍ਰਿੱਿਨ੍ਿ-ਰ ਲਨਭਾਨਨਾ |

ਸ਼੍ਾਤੋਿਰੀ ਸ਼੍ਾਨ੍ਲਤਮਤੀ ਲਨਰਾਧ੍ਾਰਾ ਲਨਰਞ੍ਜਨਾ || ੪੩||
ਲਨਰ੍ਲੇਪਾ ਲਨਰ੍ਮਲਾ ਲਨਤਯਾ ਲਨਰਾਕਾਰਾ ਲਨਰਾਕੁਲਾ |
ਲਨਰ੍ਗੁਣਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਕਲਾ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਕਾਮਾ ਲਨਰੁਪਪ੍ਲਵਾ || ੪੪||
ਲਨਤਯਮੁਕ੍ਤਾ ਲਨਲਰਵਕਾਰਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਪਪ
ਰ ਞ੍ਿਾ ਲਨਰਾਸ਼੍ਰਯਾ |
ਲਨਤਯਸ਼੍ੁਿੱਧ੍ਾ ਲਨਤਯਬੁਿੱਧ੍ਾ ਲਨਰਵਿਯਾ ਲਨਰਨ੍ਤਰਾ || ੪੫||
ਲਨਸ਼਼੍੍ਕਾਰਣਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਲਨਰੁਪਾਲਧ੍ਰ੍ ਲਨਰੀਸ਼੍ਵਰਾ |
ਨੀਰਾਗਾ ਰਾਗਮਥਨੀ ਲਨਰ੍ਮਿਾ ਮਿਨਾਲਸ਼੍ਨੀ || ੪੬||
ਲਨਸ਼੍੍ਲਿਨ੍ਤਾ ਲਨਰਹੰਕਾਰਾ ਲਨਰ੍ਮਹ
ੋ ਾ ਮੋਹਨਾਲਸ਼੍ਨੀ |
ਲਨਰ੍ਮਮਾ ਮਮਤਾਹਨ੍ਤਰੀ ਲਨਸ਼਼੍੍ਪਾਪਾ ਪਾਪਨਾਲਸ਼੍ਨੀ || ੪੭||
ਲਨਸ਼਼੍੍ਕਰੋਧ੍ਾ ਕਰ ੋਧ੍ਸ਼੍ਮਨੀ ਲਨਰ੍ਲੋਭਾ ਲੋ ਭਨਾਲਸ਼੍ਨੀ |
ਲਨਃਸ੍ੰਸ਼੍ਯਾ ਸ੍ੰਸ਼੍ਯਘ੍ਨੀ ਲਨਰ੍ਭਵਾ ਭਵਨਾਲਸ਼੍ਨੀ || ੪੮||
ਲਨਲਰਵਕਲ੍ ਪਾ ਲਨਰਾਬਾਧ੍ਾ ਲਨਰ੍ਭੇਿਾ ਭੇਿਨਾਲਸ਼੍ਨੀ |
ਲਨਰ੍ਨਾਸ਼੍ਾ ਮਰੁʼਤਯੁ ਮਥਨੀ ਲਨਸ਼਼੍੍ਲਕਰਯਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਪਲਰਗਰਹਾ || ੪੯||
ਲਨਸ੍੍ਤੁਲਾ ਨੀਲਲਿਕੁਰਾ ਲਨਰਪਾਯਾ ਲਨਰਤਯਯਾ |
ਿੁਰ੍ਲਭਾ ਿੁਰ੍ਗਮਾ ਿੁਰ੍ਗਾ ਿੁਃਖਹਨ੍ਤਰੀ ਸ੍ੁਖਪਰਿਾ || ੫੦||
ਿੁਸ਼਼੍੍ਟਿੂਰਾ ਿੁਰਾਿਾਰ-ਸ਼੍ਮਨੀ ਿੋਸ਼਼੍ਵਰ੍ਲਜਤਾ |
ਸ੍ਰਵਜ੍ਞਾ ਸ੍ਾਨ੍ਿਰਕਰੁਣਾ ਸ੍ਮਾਨਾਲਧ੍ਕ-ਵਰ੍ਲਜਤਾ || ੫੧||
ਸ੍ਰਵਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਮਯੀ ਸ੍ਰਵ-ਮਙ੍ਗਲਾ ਸ੍ਿ੍ਗਲਤਪਰਿਾ |
ਸ੍ਰਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਰਵਮਯੀ ਸ੍ਰਵਮਨ੍ਤਰ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੫੨||
ਸ੍ਰਵ-ਯਨ੍ਤਰਾਤ੍ਲਮਕਾ ਸ੍ਰਵ-ਤਨ੍ਤਰਰਪ
ੂ ਾ ਮਨੋ ਨ੍ਮਨੀ |

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਿੇਵੀ ਮਹਾਲਕ੍ ਸ਼੍ਮ
਼੍ ੀਰ੍ ਮਰੁʼਡਲਪਰਯਾ || ੫੩||
ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਪੂਜਯਾ ਮਹਾਪਾਤਕ-ਨਾਲਸ਼੍ਨੀ |
ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ੍ਿੱਤਵਾ ਮਹਾਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਰ੍ ਮਹਾਰਲਤਃ || ੫੪||
ਮਹਾਭੋਗਾ ਮਹੈਸ਼੍ਵਰਯਾ ਮਹਾਵੀਰਯਾ ਮਹਾਬਲਾ |
ਮਹਾਬੁਿੱਲਧ੍ਰ੍ ਮਹਾਲਸ੍ਿੱਲਧ੍ਰ੍ ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ || ੫੫||
ਮਹਾਤਨ੍ਤਰਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤਰਾ ਮਹਾਯਨ੍ਤਰਾ ਮਹਾਸ੍ਨਾ |
ਮਹਾਯਾਗ-ਕਰ ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਮਹਾਭੈਰਵ-ਪੂਲਜਤਾ || ੫੬||

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ-ਮਹਾਕਲ੍ ਪ-ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵ-ਸ੍ਾਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣੀ |
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼੍-ਮਲਹਸ਼਼੍ੀ ਮਹਾਲਤਰਪੁਰ-ਸ੍ੁਨ੍ਿਰੀ || ੫੭||
ਿਤੁ ਃਸ਼਼੍ਸ਼਼੍੍ਟਯੁ ਪਿਾਰਾਢ੍ਯਾ ਿਤੁ ਃਸ਼਼੍ਸ਼਼੍੍ਲਟਕਲਾਮਯੀ |
ਮਹਾਿਤੁ ਃ-ਸ਼਼੍ਸ਼਼੍੍ਲਟਕੋਲਟ-ਯੋਲਗਨੀ-ਗਣਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੫੮||
ਮਨੁ ਲਵਿਯਾ ਿਨ੍ਿਰਲਵਿਯਾ ਿਨ੍ਿਮ
ਰ ਣ੍ਡਲ-ਮਧ੍ਯਗਾ |
ਿਾਰੁਰਪ
ੂ ਾ ਿਾਰੁਹਾਸ੍ਾ ਿਾਰੁਿਨ੍ਿਰ-ਕਲਾਧ੍ਰਾ || ੫੯||
ਿਰਾਿਰ-ਜਗੰਨਾਥਾ ਿਕਰ ਰਾਜ-ਲਨਕੇਤਨਾ |
ਪਾਰਵਤੀ ਪਿ੍ਮਨਯਨਾ ਪਿ੍ਮਰਾਗ-ਸ੍ਮਪਰਭਾ || ੬੦||
ਪਞ੍ਿ-ਪਰੇਤਾਸ੍ਨਾਸ੍ੀਨਾ ਪਞ੍ਿਬਰਹਮ
੍ -ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਲਿਨ੍ਮਯੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਿਾ ਲਵਜ੍ਞਾਨ-ਘਨਰੂਲਪਣੀ || ੬੧||
ਧ੍ਯਾਨ-ਧ੍ਯਾਤਰੁʼ-ਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ ਧ੍ਰ੍ਮਾਧ੍ਰ੍ਮ-ਲਵਵਰ੍ਲਜਤਾ |

ਲਵਸ਼੍ਵਰਪ
ੂ ਾ ਜਾਗਲਰਣੀ ਸ੍ਵਪਨ੍ਤੀ ਤੈਜਸ੍ਾਤ੍ਲਮਕਾ || ੬੨||
ਸ੍ੁਪ੍ਤਾ ਪਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਲਮਕਾ ਤੁ ਰਯਾ ਸ੍ਰਵਾਵਸ੍੍ਥਾ-ਲਵਵਰ੍ਲਜਤਾ |
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍੍ਲਟਕਰ੍ਤਰੀ ਬਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਗੋਪ੍ਤਰੀ ਗੋਲਵਨ੍ਿਰੂਲਪਣੀ || ੬੩||
ਸ੍ੰਹਾਲਰਣੀ ਰੁਿਰਰਪ
ੂ ਾ ਲਤਰੋਧ੍ਾਨ-ਕਰੀਸ਼੍ਵਰੀ |
ਸ੍ਿਾਲਸ਼੍ਵਾ(ਅ)ਨੁ ਗਰਹਿਾ ਪਞ੍ਿਕਰੁʼਤਯ-ਪਰਾਯਣਾ || ੬੪||
ਭਾਨੁ ਮਣ੍ਡਲ-ਮਧ੍ਯਸ੍੍ਥਾ ਭੈਰਵੀ ਭਗਮਾਲਲਨੀ |
ਪਿ੍ਮਾਸ੍ਨਾ ਭਗਵਤੀ ਪਿ੍ਮਨਾਭ-ਸ੍ਹੋਿਰੀ || ੬੫||
ਉਨ੍ਮੇਸ਼਼੍-ਲਨਲਮਸ਼਼੍ੋਤ੍ਪੰਨ-ਲਵਪੰਨ-ਭੁਵਨਾਵਲੀ |
ਸ੍ਹਸ੍ਰ-ਸ਼੍ੀਰ੍ਸ਼਼੍ਵਿਨਾ ਸ੍ਹਸ੍ਰਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਸ੍ਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ || ੬੬||
ਆਬਰਹ੍ਮ-ਕੀਟ-ਜਨਨੀ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮ-ਲਵਧ੍ਾਲਯਨੀ |
ਲਨਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪ-ਲਨਗਮਾ ਪੁਣਯਾਪੁਣਯ-ਫਲਪਰਿਾ || ੬੭||
ਸ਼੍ਰੁਲਤ-ਸ੍ੀਮਨ੍ਤ-ਲਸ੍ਨ੍ਿਰ
ੂ ੀ-ਕਰੁʼਤ-ਪਾਿਾਬ੍ਜ-ਧ੍ੂਲਲਕਾ |
ਸ੍ਕਲਾਗਮ-ਸ੍ਨ੍ਿੋਹ-ਸ਼੍ੁਕ੍ਲਤ-ਸ੍ਮ੍ਪੁਟ-ਮੌਕ੍ਲਤਕਾ || ੬੮||

ਪੁਰਸ਼੍
ੁ ਼ਾਰ੍ਥਪਰਿਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਭੋਲਗਨੀ ਭੁਵਨੇ ਸ਼੍ਵਰੀ |
ਅਮ੍ਲਬਕਾ(ਅ)ਨਾਲਿ-ਲਨਧ੍ਨਾ ਹਲਰਬਰਹ੍ਮੇਨ੍ਿਰ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੬੯||
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਾਿਰੂਪਾ ਨਾਮਰੂਪ-ਲਵਵਰ੍ਲਜਤਾ |

ਾਂ
ਹਰੀਕਾਰੀ
ਹਰੀਮਤੀ ਹਰʼੁ ਿਯਾ ਹੇਯੋਪਾਿੇਯ-ਵਰ੍ਲਜਤਾ || ੭੦||
ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਲਿਤਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਮਯਾ ਰਾਜੀਵਲੋ ਿਨਾ |
ਰਞ੍ਜਨੀ ਰਮਣੀ ਰਸ੍ਯਾ ਰਣਤ੍ਲਕਙ੍ਲਕਲਣ-ਮੇਖਲਾ || ੭੧||
ਰਮਾ ਰਾਕੇਨ੍ਿਵ
ੁ ਿਨਾ ਰਲਤਰੂਪਾ ਰਲਤਲਪਰਯਾ |
ਰਕ੍ ਸ਼਼੍ਾਕਰੀ ਰਾਕ੍ ਸ਼਼੍ਸ੍ਘ੍ਨੀ ਰਾਮਾ ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾ || ੭੨||
ਕਾਮਯਾ ਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾ ਕਿਮ੍ਬ-ਕੁਸ੍ੁਮ-ਲਪਰਯਾ |

ਕਲਯਾਣੀ ਜਗਤੀਕਨ੍ਿਾ ਕਰੁਣਾ-ਰਸ੍-ਸ੍ਾਗਰਾ || ੭੩||
ਕਲਾਵਤੀ ਕਲਾਲਾਪਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਿਮ੍ਬਰੀਲਪਰਯਾ |
ਵਰਿਾ ਵਾਮਨਯਨਾ ਵਾਰੁਣੀ-ਮਿ-ਲਵਹਵਲਾ || ੭੪||
ਲਵਸ਼੍ਵਾਲਧ੍ਕਾ ਵੇਿਵੇਿਯਾ ਲਵਨ੍ਧ੍ਯਾਿਲ-ਲਨਵਾਲਸ੍ਨੀ |
ਲਵਧ੍ਾਤਰੀ ਵੇਿਜਨਨੀ ਲਵਸ਼਼੍੍ਣਮ
ੁ ਾਯਾ ਲਵਲਾਲਸ੍ਨੀ || ੭੫||
ਕ੍ ਸ਼਼੍ੇਤਰਸ੍ਵਰਪ
ੂ ਾ ਕ੍ ਸ਼਼੍ੇਤਰੇਸ਼੍ੀ ਕ੍ ਸ਼਼੍ੇਤ-ਰ ਕ੍ਸ਼਼੍ੇਤਰਜ੍ਞ-ਪਾਲਲਨੀ |
ਕ੍ ਸ਼਼੍ਯਵਰੁʼੱਿੱਲਧ੍-ਲਵਲਨਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼਼੍ੇਤਰਪਾਲ-ਸ੍ਮਰ੍ਲਿਤਾ || ੭੬||
ਲਵਜਯਾ ਲਵਮਲਾ ਵਨ੍ਿਯਾ ਵਨ੍ਿਾਰੁ-ਜਨ-ਵਤ੍ਸ੍ਲਾ |

ਵਾਗਵਾਲਿਨੀ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ੀ ਵਹ੍ਲਨਮਣ੍ਡਲ-ਵਾਲਸ੍ਨੀ || ੭੭||
ਭਕ੍ ਲਤਮਤ੍-ਕਲ੍ ਪਲਲਤਕਾ ਪਸ਼੍ੁਪਾਸ਼੍-ਲਵਮੋਲਿਨੀ |
ਸ੍ੰਹਰʼੁ ਤਾਸ਼੍ੇਸ਼੍-਼ ਪਾਸ਼਼੍ਣ੍ਡਾ ਸ੍ਿਾਿਾਰ-ਪਰਵਰ੍ਲਤਕਾ || ੭੮||
ਤਾਪਤਰਯਾਗ੍ਲਨ-ਸ੍ਨ੍ਤਪ੍ਤ-ਸ੍ਮਾਹ੍ਲਾਿਨ-ਿਨ੍ਲਿਰਕਾ |
ਤਰੁਣੀ ਤਾਪਸ੍ਾਰਾਧ੍ਯਾ ਤਨੁ ਮਧ੍ਯਾ ਤਮੋ(ਅ)ਪਹਾ || ੭੯||
ਲਿਲਤਸ੍੍ਤਤ੍ਪਿ-ਲਕ੍ ਸ਼਼੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਲਿਿੇਕਰਸ੍-ਰੂਲਪਣੀ |
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਿ-ਲਵੀਭੂਤ-ਬਰਹ੍ਮਾਿਯਾਨਨ੍ਿ-ਸ੍ਨ੍ਤਲਤਃ || ੮੦||

ਪਰਾ ਪਰਤਯਕ੍ ਲਿਤੀਰੂਪਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਪਰਿੇਵਤਾ |
ਮਧ੍ਯਮਾ ਵੈਖਰੀਰੂਪਾ ਭਕ੍ ਤ-ਮਾਨਸ੍-ਹੰਲਸ੍ਕਾ || ੮੧||
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ-ਪਰਾਣਨਾਡੀ ਕਰੁʼਤਜ੍ਞਾ ਕਾਮਪੂਲਜਤਾ |
ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਗਾਰ-ਰਸ੍-ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਜਯਾ ਜਾਲਨ੍ਧ੍ਰ-ਸ੍੍ਲਥਤਾ || ੮੨||
ਓਡਯਾਣਪੀਠ-ਲਨਲਯਾ ਲਬਨ੍ਿ-ੁ ਮਣ੍ਡਲਵਾਲਸ੍ਨੀ |

ਰਹੋਯਾਗ-ਕਰ ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਹਸ੍੍ਤਰ੍ਪਣ-ਤਰ੍ਲਪਤਾ || ੮੩||
ਸ੍ਿਯਃਪਰਸ੍ਾਲਿਨੀ ਲਵਸ਼੍ਵ-ਸ੍ਾਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣੀ ਸ੍ਾਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਵਰ੍ਲਜਤਾ |
ਸ਼਼੍ਡਙ੍ਗਿੇਵਤਾ-ਯੁ ਕ੍ਤਾ ਸ਼਼੍ਾਡ੍ਗੁਣਯ-ਪਲਰਪੂਲਰਤਾ || ੮੪||
ਲਨਤਯਕ੍ ਲਲੰ ਨਾ ਲਨਰੁਪਮਾ ਲਨਰਵਾਣ-ਸ੍ੁਖ-ਿਾਲਯਨੀ |
ਲਨਤਯਾ-ਸ਼਼੍ੋਡਲਸ਼੍ਕਾ-ਰੂਪਾ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍ਧ੍-ਸ਼੍ਰੀਲਰਣੀ || ੮੫||
ਪਰਭਾਵਤੀ ਪਰਭਾਰੂਪਾ ਪਰਲਸ੍ਿੱਧ੍ਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ |
ਮੂਲਪਰਕਰੁʼਲਤਰ੍ ਅਵਯਕ੍ ਤਾ ਵਯਕ੍ਤਾਵਯਕ੍ਤ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੮੬||
ਵਯਾਲਪਨੀ ਲਵਲਵਧ੍ਾਕਾਰਾ ਲਵਿਯਾਲਵਿਯਾ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼੍-ਨਯਨ-ਕੁਮੁਿਾਹ੍ਲਾਿ-ਕੌਮੁਿੀ || ੮੭||
ਭਕ੍ ਤ-ਹਾਰ੍ਿ-ਤਮੋਭੇਿ-ਭਾਨੁ ਮਿ੍ਭਾਨੁ -ਸ੍ਨ੍ਤਲਤਃ |

ਲਸ਼੍ਵਿੂਤੀ ਲਸ਼੍ਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਲਤਃ ਲਸ਼੍ਵਙ੍ਕਰੀ || ੮੮||
ਲਸ਼੍ਵਲਪਰਯਾ ਲਸ਼੍ਵਪਰਾ ਲਸ਼੍ਸ਼਼੍੍ਟੇਸ਼਼੍੍ਟਾ ਲਸ਼੍ਸ਼਼੍੍ਟਪੂਲਜਤਾ |
ਅਪਰਮੇਯਾ ਸ੍ਵਪਰਕਾਸ਼੍ਾ ਮਨੋ ਵਾਿਾਮਗੋਿਰਾ || ੮੯||
ਲਿਿੱਛਕ੍ ਲਤਸ਼੍੍ ਿੇਤਨਾਰੂਪਾ ਜਡਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਰ੍ ਜਡਾਤ੍ਲਮਕਾ |
ਗਾਯਤਰੀ ਵਯਾਹਰʼੁ ਲਤਃ ਸ੍ਨ੍ਧ੍ਯਾ ਲਿਵਜਬਰੁʼਨ੍ਿ-ਲਨਸ਼਼੍ੇਲਵਤਾ || ੯੦||
ਤਿੱਤਵਾਸ੍ਨਾ ਤਿੱਤਵਮਯੀ ਪਞ੍ਿ-ਕੋਸ਼੍ਾਨ੍ਤਰ-ਸ੍੍ਲਥਤਾ |

ਲਨਃਸ੍ੀਮ-ਮਲਹਮਾ ਲਨਤਯ-ਯੌਵਨਾ ਮਿਸ਼੍ਾਲਲਨੀ || ੯੧||
ਮਿਘੂ ਰ੍ਲਣਤ-ਰਕ੍ ਤਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਮਿਪਾਟਲ-ਗਣ੍ਡਭੂਃ |
ਿਨ੍ਿਨ-ਿਰਵ-ਲਿਗ੍ਧ੍ਾਙ੍ਗੀ ਿਾਮ੍ਪੇਯ-ਕੁਸ੍ੁਮ-ਲਪਰਯਾ || ੯੨||
ਕੁਸ਼੍ਲਾ ਕੋਮਲਾਕਾਰਾ ਕੁਰਕ
ੁ ੁਿੱਲਾ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ |

ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਾਲਯਾ ਕੌਲ-ਮਾਰ੍ਗ-ਤਤ੍ਪਰ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੯੩||
ਕੁਮਾਰ-ਗਣਨਾਥਾਮ੍ਬਾ ਤੁ ਸ਼਼੍੍ਲਟਃ ਪੁਸ਼਼੍੍ਲਟਰ੍ ਮਲਤਰ੍ ਧ੍ਰੁʼਲਤਃ |
ਸ਼੍ਾਨ੍ਲਤਃ ਸ੍ਵਸ੍੍ਲਤਮਤੀ ਕਾਨ੍ਲਤਰ੍ ਨਨ੍ਲਿਨੀ ਲਵਘ੍ਨਨਾਲਸ਼੍ਨੀ || ੯੪||
ਤੇਜੋਵਤੀ ਲਤਰਨਯਨਾ ਲੋ ਲਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ-ਕਾਮਰੂਲਪਣੀ |
ਮਾਲਲਨੀ ਹੰਲਸ੍ਨੀ ਮਾਤਾ ਮਲਯਾਿਲ-ਵਾਲਸ੍ਨੀ || ੯੫||
ਸ੍ੁਮੁਖੀ ਨਲਲਨੀ ਸ੍ੁਭੂਃਰ ਸ਼੍ੋਭਨਾ ਸ੍ੁਰਨਾਲਯਕਾ |
ਕਾਲਕਣ੍ਠੀ ਕਾਨ੍ਲਤਮਤੀ ਕ੍ ਸ਼਼੍ੋਲਭਣੀ ਸ੍ੂਕ੍ਸ਼਼੍੍ਮਰੂਲਪਣੀ || ੯੬||
ਵਜਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਾਮਿੇਵੀ ਵਯੋ(ਅ)ਵਸ੍੍ਥਾ-ਲਵਵਰ੍ਲਜਤਾ |

ਲਸ੍ਿੱਧ੍ੇਸ਼੍ਵਰੀ ਲਸ੍ਿੱਧ੍ਲਵਿਯਾ ਲਸ੍ਿੱਧ੍ਮਾਤਾ ਯਸ਼੍ਲਸ੍ਵਨੀ || ੯੭||
ਲਵਸ਼੍ੁਿੱਲਧ੍ਿਕਰ -ਲਨਲਯਾ(ਅ)(ਅ)ਰਕ੍ ਤਵਰ੍ਣਾ ਲਤਰਲੋਿਨਾ |
ਖਟਵਾਙ੍ਗਾਲਿ-ਪਰਹਰਣਾ ਵਿਨੈ ਕ-ਸ੍ਮਲਨਵਤਾ || ੯੮||
ਪਾਯਸ੍ਾੰਨਲਪਰਯਾ ਤਵਕ੍ਸ੍੍ਥਾ ਪਸ਼੍ੁਲੋਕ-ਭਯਙ੍ਕਰੀ |

ਅਮਰੁʼਤਾਲਿ-ਮਹਾਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਸ੍ੰਵਰੁʼਤਾ ਡਾਲਕਨੀਸ਼੍ਵਰੀ || ੯੯||
ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜ-ਲਨਲਯਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾ ਵਿਨਿਵਯਾ |
ਿੰਸ਼਼੍੍ਟਰੋਿੱਜਵਲਾ(ਅ)ਕ੍ ਸ਼਼੍-ਮਾਲਾਲਿ-ਧ੍ਰਾ ਰੁਲਧ੍ਰਸ੍ੰਸ੍੍ਲਥਤਾ || ੧੦੦||
ਕਾਲਰਾਤਰਯਾਲਿ-ਸ਼੍ਕ੍ ਤਯੌਘ-ਵਰੁʼਤਾ ਸ੍੍ਲਨਗ੍ਧ੍ੌਿਨਲਪਰਯਾ |
ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਿਰ-ਵਰਿਾ ਰਾਲਕਣਯਮ੍ਬਾ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੧੦੧||
ਮਲਣਪੂਰਾਬ੍ਜ-ਲਨਲਯਾ ਵਿਨਤਰਯ-ਸ੍ੰਯੁਤਾ |

ਵਜਰਾਲਿਕਾਯੁ ਧ੍ੋਪੇਤਾ ਡਾਮਰਯਾਲਿਲਭਰਾਵਰੁʼਤਾ || ੧੦੨||
ਰਕ੍ ਤਵਰ੍ਣਾ ਮਾਾਂਸ੍ਲਨਸ਼਼੍੍ਠਾ ਗੁ ਡਾੰਨ-ਪਰੀਤ-ਮਾਨਸ੍ਾ |
ਸ੍ਮਸ੍੍ਤਭਕ੍ ਤ-ਸ੍ੁਖਿਾ ਲਾਲਕਨਯਮ੍ਬਾ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੧੦੩||
ਸ੍ਵਾਲਧ੍ਸ਼਼੍੍ਠਾਨਾਮ੍ਬੁਜ-ਗਤਾ ਿਤੁ ਰਕ
ਵ ੍ ਤਰ-ਮਨੋ ਹਰਾ |
ਸ਼੍ੂਲਾਿਯਾਯੁ ਧ੍-ਸ੍ਮ੍ਪੰਨਾ ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ(ਅ)ਲਤਗਲਰਵਤਾ || ੧੦੪||
ਮੇਿੋਲਨਸ਼਼੍੍ਠਾ ਮਧ੍ੁਪਰੀਤਾ ਬਨ੍ਲਧ੍ਨਯਾਲਿ-ਸ੍ਮਲਨਵਤਾ |

ਿਧ੍ਯੰਨਾਸ੍ਕ੍ ਤ-ਹਰʼੁ ਿਯਾ ਕਾਲਕਨੀ-ਰੂਪ-ਧ੍ਾਲਰਣੀ || ੧੦੫||
ਮੂਲਾਧ੍ਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢ੍ਾ ਪਞ੍ਿ-ਵਕ੍ ਤਰਾ(ਅ)ਸ੍੍ਲਥ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਲਥਤਾ |
ਅਙ੍ਕੁਸ਼੍ਾਲਿ-ਪਰਹਰਣਾ ਵਰਿਾਲਿ-ਲਨਸ਼਼੍ੇਲਵਤਾ || ੧੦੬||
ਮੁਿ੍ਗੌਿਨਾਸ੍ਕ੍ ਤ-ਲਿਿੱਤਾ ਸ੍ਾਲਕਨਯਮ੍ਬਾ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਆਜ੍ਞਾ-ਿਕਰ ਾਬ੍ਜ-ਲਨਲਯਾ ਸ਼੍ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾ ਸ਼਼੍ਡਾਨਨਾ || ੧੦੭||
ਮਿੱਜਾਸ੍ੰਸ੍੍ਥਾ ਹੰਸ੍ਵਤੀ-ਮੁਖਯ-ਸ਼੍ਕ੍ਲਤ-ਸ੍ਮਲਨਵਤਾ |
ਹਲਰਿਰਾੰਨੈਕ-ਰਲਸ੍ਕਾ ਹਾਲਕਨੀ-ਰੂਪ-ਧ੍ਾਲਰਣੀ || ੧੦੮||
ਸ੍ਹਸ੍ਰਿਲ-ਪਿ੍ਮਸ੍੍ਥਾ ਸ੍ਰਵ-ਵਰ੍ਣੋਪ-ਸ਼੍ੋਲਭਤਾ |
ਸ੍ਰਵਾਯੁ ਧ੍ਧ੍ਰਾ ਸ਼੍ੁਕ੍ਲ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਲਥਤਾ ਸ੍ਰਵਤੋਮੁਖੀ || ੧੦੯||
ਸ੍ਰਵੌਿਨ-ਪਰੀਤਲਿਿੱਤਾ ਯਾਲਕਨਯਮ੍ਬਾ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ੍ਵਧ੍ਾ(ਅ)ਮਲਤਰ੍ ਮੇਧ੍ਾ ਸ਼੍ਰੁਲਤਃ ਸ੍੍ਮਰੁʼਲਤਰ੍ ਅਨੁਿੱ ਤਮਾ || ੧੧੦||
ਪੁਣਯਕੀਰ੍ਲਤਃ ਪੁਣਯਲਭਯਾ ਪੁਣਯਸ਼੍ਰਵਣ-ਕੀਰ੍ਤਨਾ |
ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍ਲਿਤਾ ਬਨ੍ਧ੍-ਮੋਿਨੀ ਬਨ੍ਧ੍ੁਰਾਲਕਾ || ੧੧੧||
ਲਵਮਰ੍ਸ਼੍ਰੂਲਪਣੀ ਲਵਿਯਾ ਲਵਯਿਾਲਿ-ਜਗਤ੍ਪਸ੍
ਰ ੂਃ |
ਸ੍ਰਵਵਯਾਲਧ੍-ਪਰਸ਼੍ਮਨੀ ਸ੍ਰਵਮʼਰੁ ਤਯੁ -ਲਨਵਾਲਰਣੀ || ੧੧੨||
ਅਗਰਗਣਯਾ(ਅ)ਲਿਨ੍ਤਯਰੂਪਾ ਕਲਲਕਲ੍ ਮਸ਼਼੍-ਨਾਲਸ਼੍ਨੀ |
ਕਾਤਯਾਯਨੀ ਕਾਲਹਨ੍ਤਰੀ ਕਮਲਾਕ੍ ਸ਼਼੍-ਲਨਸ਼਼੍ੇਲਵਤਾ || ੧੧੩||
ਤਾਮ੍ਬੂਲ-ਪੂਲਰਤ-ਮੁਖੀ ਿਾਲਡਮੀ-ਕੁਸ੍ੁਮ-ਪਰਭਾ |

ਮਰੁʼਗਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਮੋਲਹਨੀ ਮੁਖਯਾ ਮਰੁʼਡਾਨੀ ਲਮਤਰਰਲੂ ਪਣੀ || ੧੧੪||
ਲਨਤਯਤਰੁʼਪ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤਲਨਲਧ੍ਰ੍ ਲਨਯਨ੍ਤਰੀ ਲਨਲਖਲੇ ਸ਼੍ਵਰੀ |
ਮੈਤਰਯਾਲਿ-ਵਾਸ੍ਨਾਲਭਯਾ ਮਹਾਪਰਲਯ-ਸ੍ਾਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣੀ || ੧੧੫||
ਪਰਾ ਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਃ ਪਰਾ ਲਨਸ਼਼੍੍ਠਾ ਪਰਜਞ
੍ ਾਨਘਨ-ਰੂਲਪਣੀ |
ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸ੍ਾ ਮਿੱਤਾ ਮਾਤਰੁʼਕਾ-ਵਰ੍ਣ-ਰੂਲਪਣੀ || ੧੧੬||

ਮਹਾਕੈਲਾਸ੍-ਲਨਲਯਾ ਮਰੁʼਣਾਲ-ਮਰੁʼਿੁ-ਿੋਰ੍ਲਤਾ |
ਮਹਨੀਯਾ ਿਯਾਮੂਰ੍ਲਤਰ੍ ਮਹਾਸ੍ਾਮਰਾਜਯ-ਸ਼੍ਾਲਲਨੀ || ੧੧੭||
ਆਤ੍ਮਲਵਿਯਾ ਮਹਾਲਵਿਯਾ ਸ਼੍ਰੀਲਵਿਯਾ ਕਾਮਸ੍ੇਲਵਤਾ |
ਸ਼੍ਰੀ-ਸ਼਼੍ੋਡਸ਼੍ਾਕ੍ ਸ਼਼੍ਰੀ-ਲਵਿਯਾ ਲਤਰਕੂਟਾ ਕਾਮਕੋਲਟਕਾ || ੧੧੮||
ਕਟਾਕ੍ ਸ਼਼੍-ਲਕਙ੍ਕਰੀ-ਭੂਤ-ਕਮਲਾ-ਕੋਲਟ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ |

ਲਸ਼੍ਰਃਸ੍੍ਲਥਤਾ ਿਨ੍ਿਰਲਨਭਾ ਭਾਲਸ੍੍ਥੇਨ੍ਿਰ-ਧ੍ਨੁ ਃਪਰਭਾ || ੧੧੯||
ਹਰʼੁ ਿਯਸ੍੍ਥਾ ਰਲਵਪਰਖਯਾ ਲਤਰਕੋਣਾਨ੍ਤਰ-ਿੀਲਪਕਾ |
ਿਾਕ੍ ਸ਼਼੍ਾਯਣੀ ਿੈਤਯਹਨ੍ਤਰੀ ਿਕ੍ ਸ਼੍ਯ
਼ ਜ੍ਞ-ਲਵਨਾਲਸ਼੍ਨੀ || ੧੨੦||
ਿਰਾਨ੍ਿੋਲਲਤ-ਿੀਰ੍ਘਾਕ੍ ਸ਼਼੍ੀ ਿਰ-ਹਾਸ੍ੋਿੱਜਵਲਨ੍-ਮੁਖੀ |

ਗੁ ਰਮ
ੁ ੂਰ੍ਲਤਰ੍ ਗੁ ਣਲਨਲਧ੍ਰ੍ ਗੋਮਾਤਾ ਗੁ ਹਜਨ੍ਮਭੂਃ || ੧੨੧||
ਿੇਵੇਸ਼੍ੀ ਿਣ੍ਡਨੀਲਤਸ੍੍ਥਾ ਿਹਰਾਕਾਸ਼੍-ਰੂਲਪਣੀ |
ਪਰਲਤਪਨ੍ਮੁਖਯ-ਰਾਕਾਨ੍ਤ-ਲਤਲਥ-ਮਣ੍ਡਲ-ਪੂਲਜਤਾ || ੧੨੨||
ਕਲਾਤ੍ਲਮਕਾ ਕਲਾਨਾਥਾ ਕਾਵਯਾਲਾਪ-ਲਵਨੋ ਲਿਨੀ |
ਸ੍ਿਾਮਰ-ਰਮਾ-ਵਾਣੀ-ਸ੍ਵਯ-ਿਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੧੨੩||
ਆਲਿਸ਼੍ਕ੍ ਲਤਰ੍ ਅਮੇਯਾ(ਅ)(ਅ)ਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾ ਪਾਵਨਾਕਰੁʼਲਤਃ |
ਅਨੇ ਕਕੋਲਟ-ਬਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ-ਜਨਨੀ ਲਿਵਯਲਵਗਰਹਾ || ੧੨੪||
ਾਂ
ਕ੍ ਲੀਕਾਰੀ
ਕੇਵਲਾ ਗੁਹਯਾ ਕੈਵਲਯ-ਪਿਿਾਲਯਨੀ |
ਲਤਰਪੁਰਾ ਲਤਰਜਗਿਵਨ੍ਿਯਾ ਲਤਰਮੂਰ੍ਲਤਸ੍੍ ਲਤਰਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਵਰੀ || ੧੨੫||
ਤਰਯਕ੍ ਸ਼਼੍ਰੀ ਲਿਵਯ-ਗਨ੍ਧ੍ਾਢ੍ਯਾ ਲਸ੍ਨ੍ਿਰ
ੂ -ਲਤਲਕਾਞ੍ਲਿਤਾ |
ਉਮਾ ਸ਼੍ੈਲੇਨ੍ਿਰਤਨਯਾ ਗੌਰੀ ਗਨ੍ਧ੍ਰਵ-ਸ੍ੇਲਵਤਾ || ੧੨੬||
ਲਵਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਗਰ੍ਭਾ(ਅ)ਵਰਿਾ ਵਾਗਧ੍ੀਸ਼੍ਵਰੀ |
ਧ੍ਯਾਨਗਮਯਾ(ਅ)ਪਲਰਿੱਛੇਿਯਾ ਜ੍ਞਾਨਿਾ ਜ੍ਞਾਨਲਵਗਰਹਾ || ੧੨੭||
ਸ੍ਰਵਵੇਿਾਨ੍ਤ-ਸ੍ੰਵੇਿਯਾ ਸ੍ਤਯਾਨਨ੍ਿ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |

ਲੋ ਪਾਮੁਿਰਾਰ੍ਲਿਤਾ ਲੀਲਾ-ਕ੍ ਲੁʼਪ੍ਤ-ਬਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ-ਮਣ੍ਡਲਾ || ੧੨੮||

ਅਿਰʼੁ ਸ਼੍ਯਾ ਿਰʼੁ ਸ਼੍ਯਰਲਹਤਾ ਲਵਜ੍ਞਾਤਰੀ ਵੇਿਯਵਰ੍ਲਜਤਾ |
ਯੋਲਗਨੀ ਯੋਗਿਾ ਯੋਗਯਾ ਯੋਗਾਨਨ੍ਿਾ ਯੁ ਗਨ੍ਧ੍ਰਾ || ੧੨੯||
ਇਿੱਛਾਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਜ੍ਞਾਨਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਲਕਰ ਯਾਸ਼੍ਕ੍ ਲਤ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਸ੍ਰਵਾਧ੍ਾਰਾ ਸ੍ੁਪਰਲਤਸ਼਼੍੍ਠਾ ਸ੍ਿਸ੍ਿਰਪ
ੂ -ਧ੍ਾਲਰਣੀ || ੧੩੦||
ਅਸ਼਼੍੍ਟਮੂਰ੍ਲਤਰ੍ ਅਜਾਜੈਤਰੀ ਲੋ ਕਯਾਤਰਾ-ਲਵਧ੍ਾਲਯਨੀ |

ਏਕਾਲਕਨੀ ਭੂਮਰੂਪਾ ਲਨਰ੍ਿਵੈਤਾ ਿਵਤ
ੈ ਵਰ੍ਲਜਤਾ || ੧੩੧||
ਅੰਨਿਾ ਵਸ੍ੁਿਾ ਵਰੁʼੱਿੱਧ੍ਾ ਬਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕਯ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਬਰੁʼਹਤੀ ਬਰਾਹ੍ਮਣੀ ਬਰਾਹ੍ਮੀ ਬਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਿਾ ਬਲਲਲਪਰਯਾ || ੧੩੨||
ਭਾਸ਼਼੍ਾਰੂਪਾ ਬਰੁʼਹਤ੍ਸ੍ੇਨਾ ਭਾਵਾਭਾਵ-ਲਵਵਰ੍ਲਜਤਾ |
ਸ੍ੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼੍ੁਭਕਰੀ ਸ਼੍ੋਭਨਾ ਸ੍ੁਲਭਾ ਗਲਤਃ || ੧੩੩||
ਰਾਜ-ਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਜਯ-ਿਾਲਯਨੀ ਰਾਜਯ-ਵਿੱਲਭਾ |
ਰਾਜਤ੍ਕਰੁʼਪਾ ਰਾਜਪੀਠ-ਲਨਵੇਲਸ਼੍ਤ-ਲਨਜਾਲਸ਼੍ਰਤਾ || ੧੩੪||
ਰਾਜਯਲਕ੍ ਸ਼਼੍੍ਮੀਃ ਕੋਸ਼੍ਨਾਥਾ ਿਤੁ ਰਙ੍ਗ-ਬਲੇ ਸ਼੍ਵਰੀ |
ਸ੍ਾਮਰਾਜਯ-ਿਾਲਯਨੀ ਸ੍ਤਯਸ੍ਨ੍ਧ੍ਾ ਸ੍ਾਗਰਮੇਖਲਾ || ੧੩੫||
ਿੀਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਤਾ ਿੈਤਯਸ਼੍ਮਨੀ ਸ੍ਰਵਲੋਕ-ਵਸ਼੍ਙ੍ਕਰੀ |
ਸ੍ਰਵਾਰ੍ਥਿਾਤਰੀ ਸ੍ਾਲਵਤਰੀ ਸ੍ਿੱਲਿਿਾਨਨ੍ਿ-ਰੂਲਪਣੀ || ੧੩੬||
ਿੇਸ਼੍-ਕਾਲਾਪਲਰਿੱਲਛੰਨਾ ਸ੍ਰਵਗਾ ਸ੍ਰਵਮੋਲਹਨੀ |

ਸ੍ਰਸ੍ਵਤੀ ਸ਼੍ਾਸ੍੍ਤਰਮਯੀ ਗੁ ਹਾਮ੍ਬਾ ਗੁ ਹਯਰੂਲਪਣੀ || ੧੩੭||
ਸ੍ਰਵੋਪਾਲਧ੍-ਲਵਲਨਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸ੍ਿਾਲਸ਼੍ਵ-ਪਲਤਵਰਤਾ |
ਸ੍ਮ੍ਪਰਿਾਯੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਾਧ੍ਵੀ ਗੁ ਰਮ
ੁ ਣ੍ਡਲ-ਰੂਲਪਣੀ || ੧੩੮||
ਕੁਲੋਿੱਤੀਰ੍ਣਾ ਭਗਾਰਾਧ੍ਯਾ ਮਾਯਾ ਮਧ੍ੁਮਤੀ ਮਹੀ |
ਗਣਾਮ੍ਬਾ ਗੁ ਹਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਗੁ ਰਲੁ ਪਰਯਾ || ੧੩੯||
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤਰਾ ਸ੍ਰਵਤਨ੍ਤਰੇਸ਼੍ੀ ਿਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣਾਮੂਰ੍ਲਤ-ਰੂਲਪਣੀ |
ਸ੍ਨਕਾਲਿ-ਸ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਸ਼੍ਵਜ੍ਞਾਨ-ਪਰਿਾਲਯਨੀ || ੧੪੦||
ਲਿਤ੍ਕਲਾ(ਅ)(ਅ)ਨਨ੍ਿ-ਕਲਲਕਾ ਪਰੇਮਰੂਪਾ ਲਪਰਯਙ੍ਕਰੀ |

ਨਾਮਪਾਰਾਯਣ-ਪਰੀਤਾ ਨਨ੍ਲਿਲਵਿਯਾ ਨਟੇਸ਼੍ਵਰੀ || ੧੪੧||
ਲਮਥਯਾ-ਜਗਿਲਧ੍ਸ਼਼੍੍ਠਾਨਾ ਮੁਕ੍ਲਤਿਾ ਮੁਕ੍ਲਤਰੂਲਪਣੀ |
ਲਾਸ੍ਯਲਪਰਯਾ ਲਯਕਰੀ ਲਿੱ ਜਾ ਰਮ੍ਭਾਲਿਵਨ੍ਲਿਤਾ || ੧੪੨||
ਭਵਿਾਵ-ਸ੍ੁਧ੍ਾਵਰʼੁ ਸ਼਼੍੍ਲਟਃ ਪਾਪਾਰਣਯ-ਿਵਾਨਲਾ |
ਿੌਰ੍ਭਾਗਯ-ਤੂ ਲਵਾਤੂ ਲਾ ਜਰਾਧ੍ਵਾਨ੍ਤ-ਰਲਵਪਰਭਾ || ੧੪੩||
ਭਾਗਯਾਬ੍ਲਧ੍-ਿਨ੍ਲਿਰਕਾ ਭਕ੍ ਤ-ਲਿਿੱਤਕੇਲਕ-ਘਨਾਘਨਾ |
ਰੋਗਪਰਵਤ-ਿਮ੍ਭੋਲਲਰ੍ ਮਰੁʼਤਯੁ ਿਾਰੁ-ਕੁਠਾਲਰਕਾ || ੧੪੪||
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਗਰਾਸ੍ਾ ਮਹਾਸ਼੍ਨਾ |
ਅਪਰ੍ਣਾ ਿਣ੍ਲਡਕਾ ਿਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਸ੍ੁਰ-ਲਨਸ਼਼੍ੂਲਿਨੀ || ੧੪੫||
ਕ੍ ਸ਼਼੍ਰਾਕ੍ ਸ਼਼੍ਰਾਤ੍ਲਮਕਾ ਸ੍ਰਵ-ਲੋ ਕੇਸ਼੍ੀ ਲਵਸ਼੍ਵਧ੍ਾਲਰਣੀ |

ਲਤਰਵਰ੍ਗਿਾਤਰੀ ਸ੍ੁਭਗਾ ਤਰਯਮ੍ਬਕਾ ਲਤਰਗੁਣਾਤ੍ਲਮਕਾ || ੧੪੬||
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਿਾ ਸ਼੍ੁਿੱਧ੍ਾ ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪ
਼੍ -ਲਨਭਾਕਰੁʼਲਤਃ |

ਓਜੋਵਤੀ ਿਯੁ ਲਤਧ੍ਰਾ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ ਲਪਰਯਵਰਤਾ || ੧੪੭||
ਿੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਿੁਰਾਧ੍ਰ੍ਸ਼਼੍ਾ ਪਾਟਲੀ-ਕੁਸ੍ੁਮ-ਲਪਰਯਾ |
ਮਹਤੀ ਮੇਰਲੁ ਨਲਯਾ ਮਨ੍ਿਾਰ-ਕੁਸ੍ੁਮ-ਲਪਰਯਾ || ੧੪੮||
ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਵਰਾਡਰੂਪਾ ਲਵਰਜਾ ਲਵਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ |
ਪਰਤਯਗਰੂਪਾ ਪਰਾਕਾਸ਼੍ਾ ਪਰਾਣਿਾ ਪਰਾਣਰੂਲਪਣੀ || ੧੪੯||
ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡ-ਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਮਨ੍ਲਤਰਣੀਨਯਸ੍੍ਤ-ਰਾਜਯਧ੍ੂਃ |

ਲਤਰਪੁਰੇਸ਼੍ੀ ਜਯਤ੍ਸ੍ੇਨਾ ਲਨਸ੍੍ਤਰੈਗੁਣਯਾ ਪਰਾਪਰਾ || ੧੫੦||
ਸ੍ਤਯ-ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਿ-ਰੂਪਾ ਸ੍ਾਮਰਸ੍ਯ-ਪਰਾਯਣਾ |

ਕਪਰ੍ਲਿਨੀ ਕਲਾਮਾਲਾ ਕਾਮਧ੍ੁਕ੍ ਕਾਮਰੂਲਪਣੀ || ੧੫੧||
ਕਲਾਲਨਲਧ੍ਃ ਕਾਵਯਕਲਾ ਰਸ੍ਜ੍ਞਾ ਰਸ੍ਸ਼੍ੇਵਲਧ੍ਃ |
ਪੁਸ਼਼੍੍ਟਾ ਪੁਰਾਤਨਾ ਪੂਜਯਾ ਪੁਸ਼਼੍੍ਕਰਾ ਪੁਸ਼਼੍੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼਼੍ਣਾ || ੧੫੨||
ਪਰੰਜਯੋਲਤਃ ਪਰੰਧ੍ਾਮ ਪਰਮਾਣੁਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ |
ਪਾਸ਼੍ਹਸ੍੍ਤਾ ਪਾਸ਼੍ਹਨ੍ਤਰੀ ਪਰਮਨ੍ਤਰ-ਲਵਭੇਲਿਨੀ || ੧੫੩||

ਮੂਰ੍ਤਾ(ਅ)ਮੂਰ੍ਤਾ(ਅ)ਲਨਤਯਤਰੁʼਪ੍ਤਾ ਮੁਲਨਮਾਨਸ੍-ਹੰਲਸ੍ਕਾ |
ਸ੍ਤਯਵਰਤਾ ਸ੍ਤਯਰੂਪਾ ਸ੍ਰਵਾਨ੍ਤਰਯਾਲਮਨੀ ਸ੍ਤੀ || ੧੫੪||
ਬਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬਰਹ੍ਮਜਨਨੀ ਬਹੁਰਪ
ੂ ਾ ਬੁਧ੍ਾਰ੍ਲਿਤਾ |
ਪਰਸ੍ਲਵਤਰੀ ਪਰਿਣ੍ਡਾ(ਅ)(ਅ)ਜ੍ਞਾ ਪਰਲਤਸ਼਼੍੍ਠਾ ਪਰਕਟਾਕਰੁʼਲਤਃ || ੧੫੫||
ਪਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਰਾਣਿਾਤਰੀ ਪਞ੍ਿਾਸ਼੍ਤ੍ਪੀਠ-ਰੂਲਪਣੀ |
ਲਵਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਾ ਲਵਲਵਕ੍ਤਸ੍੍ਥਾ ਵੀਰਮਾਤਾ ਲਵਯਤ੍ਪਰਸ੍ੂਃ || ੧੫੬||
ਮੁਕੁਨ੍ਿਾ ਮੁਕ੍ਲਤਲਨਲਯਾ ਮੂਲਲਵਗਰਹ-ਰੂਲਪਣੀ |
ਭਾਵਜ੍ਞਾ ਭਵਰੋਗਘ੍ਨੀ ਭਵਿਕਰ -ਪਰਵਰ੍ਲਤਨੀ || ੧੫੭||
ਛਨ੍ਿਃਸ੍ਾਰਾ ਸ਼੍ਾਸ੍੍ਤਰਸ੍ਾਰਾ ਮਨ੍ਤਸ੍
ਰ ਾਰਾ ਤਲੋ ਿਰੀ |
ਉਿਾਰਕੀਰ੍ਲਤਰ੍ ਉਿੱਿਾਮਵੈਭਵਾ ਵਰ੍ਣਰੂਲਪਣੀ || ੧੫੮||
ਜਨ੍ਮਮਰʼੁ ਤਯੁ -ਜਰਾਤਪ੍ਤ-ਜਨਲਵਸ਼੍ਰਾਨ੍ਲਤ-ਿਾਲਯਨੀ |
ਸ੍ਰਵੋਪਲਨਸ਼਼੍-ਿੁਿ੍-ਘੁ ਸ਼਼੍੍ਟਾ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤਯਤੀਤ-ਕਲਾਤ੍ਲਮਕਾ || ੧੫੯||
ਗਮ੍ਭੀਰਾ ਗਗਨਾਨ੍ਤਸ੍੍ਥਾ ਗਲਰਵਤਾ ਗਾਨਲੋ ਲੁ ਪਾ |
ਕਲ੍ ਪਨਾ-ਰਲਹਤਾ ਕਾਸ਼਼੍੍ਠਾ(ਅ)ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧ੍-ਲਵਗਰਹਾ || ੧੬੦||
ਕਾਰਯਕਾਰਣ-ਲਨਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਕਾਮਕੇਲਲ-ਤਰਙ੍ਲਗਤਾ |
ਕਨਤ੍ਕਨਕਤਾ-ਟਙ੍ਕਾ ਲੀਲਾ-ਲਵਗਰਹ-ਧ੍ਾਲਰਣੀ || ੧੬੧||
ਅਜਾ ਕ੍ ਸ਼਼੍ਯਲਵਲਨਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਮੁਗਧ੍
੍ ਾ ਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਪਰ-ਪਰਸ੍ਾਲਿਨੀ |
ਅਨ੍ਤਰ੍ਮੁਖ-ਸ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਬਲਹਰ੍ਮੁਖ-ਸ੍ੁਿਰ
ੁ ੍ਲਭਾ || ੧੬੨||
ਤਰਯੀ ਲਤਰਵਰ੍ਗਲਨਲਯਾ ਲਤਰਸ੍੍ਥਾ ਲਤਰਪੁਰਮਾਲਲਨੀ |
ਲਨਰਾਮਯਾ ਲਨਰਾਲਮ੍ਬਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ ਸ੍ੁਧ੍ਾਸ੍ਰੁʼਲਤਃ || ੧੬੩||
ਸ੍ੰਸ੍ਾਰਪਙ੍ਕ-ਲਨਰ੍ਮਗ੍ਨ-ਸ੍ਮੁਿੱਧ੍ਰਣ-ਪਣ੍ਲਡਤਾ |
ਯਜ੍ਞਲਪਰਯਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤਰੀ ਯਜਮਾਨ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੧੬੪||
ਧ੍ਰ੍ਮਾਧ੍ਾਰਾ ਧ੍ਨਾਧ੍ਯਕ੍ ਸ਼਼੍ਾ ਧ੍ਨਧ੍ਾਨਯ-ਲਵਵਰ੍ਲਧ੍ਨੀ |
ਲਵਪਰਲਪਰਯਾ ਲਵਪਰਰਪ
ੂ ਾ ਲਵਸ਼੍ਵਭਰਮਣ-ਕਾਲਰਣੀ || ੧੬੫||
ਲਵਸ਼੍ਵਗਰਾਸ੍ਾ ਲਵਿਰਮ
ੁ ਾਭਾ ਵੈਸ਼਼੍੍ਣਵੀ ਲਵਸ਼਼੍੍ਣਰ
ੁ ਲੂ ਪਣੀ |
ਅਯੋਲਨਰ੍ ਯੋਲਨਲਨਲਯਾ ਕੂਟਸ੍੍ਥਾ ਕੁਲਰੂਲਪਣੀ || ੧੬੬||

ਵੀਰਗੋਸ਼਼੍੍ਠੀਲਪਰਯਾ ਵੀਰਾ ਨੈ ਸ਼਼੍੍ਕਰ੍ਮਯਾ ਨਾਿਰੂਲਪਣੀ |
ਲਵਜ੍ਞਾਨਕਲਨਾ ਕਲਯਾ ਲਵਿਗ੍ਧ੍ਾ ਬੈਨ੍ਿਵਾਸ੍ਨਾ || ੧੬੭||
ਤਿੱਤਵਾਲਧ੍ਕਾ ਤਿੱਤਵਮਯੀ ਤਿੱਤਵਮਰ੍ਥ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ |
ਸ੍ਾਮਗਾਨਲਪਰਯਾ ਸ੍ੌਮਯਾ ਸ੍ਿਾਲਸ਼੍ਵ-ਕੁਟਮ
ੁ ੍ਲਬਨੀ || ੧੬੮||
ਸ੍ਵਯਾਪਸ੍ਵਯ-ਮਾਰ੍ਗਸ੍੍ਥਾ ਸ੍ਰਵਾਪਲਿਵਲਨਵਾਲਰਣੀ |
ਸ੍ਵਸ੍੍ਥਾ ਸ੍ਵਭਾਵਮਧ੍ੁਰਾ ਧ੍ੀਰਾ ਧ੍ੀਰਸ੍ਮਰ੍ਲਿਤਾ || ੧੬੯||
ਿੈਤਨਯਾਰ੍ਘਯ-ਸ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਿੈਤਨਯ-ਕੁਸ੍ੁਮਲਪਰਯਾ |
ਸ੍ਿੋਲਿਤਾ ਸ੍ਿਾਤੁ ਸ਼਼੍੍ਟਾ ਤਰੁਣਾਲਿਤਯ-ਪਾਟਲਾ || ੧੭੦||
ਿਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣਾ-ਿਕ੍ ਲਸ਼਼੍ਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਿਰਸ੍੍ਮੇਰ-ਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾ |
ਕੌਲਲਨੀ-ਕੇਵਲਾ(ਅ)ਨਰ੍ਘਯ-ਕੈਵਲਯ-ਪਿਿਾਲਯਨੀ || ੧੭੧||
ਸ੍੍ਤੋਤਰਲਪਰਯਾ ਸ੍੍ਤੁਲਤਮਤੀ ਸ਼੍ਰੁਲਤ-ਸ੍ੰਸ੍੍ਤੁਤ-ਵੈਭਵਾ |

ਮਨਲਸ੍ਵਨੀ ਮਾਨਵਤੀ ਮਹੇਸ਼੍ੀ ਮਙ੍ਗਲਾਕਰੁʼਲਤਃ || ੧੭੨||
ਲਵਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਜਗਿੱਧ੍ਾਤਰੀ ਲਵਸ਼੍ਾਲਾਕ੍ਸ਼਼੍ੀ ਲਵਰਾਲਗਣੀ |
ਪਰਗਲ੍ ਭਾ ਪਰਮੋਿਾਰਾ ਪਰਾਮੋਿਾ ਮਨੋ ਮਯੀ || ੧੭੩||
ਵਯੋਮਕੇਸ਼੍ੀ ਲਵਮਾਨਸ੍੍ਥਾ ਵਲਜਰਣੀ ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ |
ਪਞ੍ਿਯਜ੍ਞ-ਲਪਰਯਾ ਪਞ੍ਿ-ਪਰੇਤ-ਮਞ੍ਿਾਲਧ੍ਸ਼੍ਾਲਯਨੀ || ੧੭੪||
ਪਞ੍ਿਮੀ ਪਞ੍ਿਭੂਤੇਸ਼੍ੀ ਪਞ੍ਿ-ਸ੍ੰਖਯੋਪਿਾਲਰਣੀ |

ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰਯਾ ਸ਼੍ਰ੍ਮਿਾ ਸ਼੍ਮ੍ਭੁਮੋਲਹਨੀ || ੧੭੫||
ਧ੍ਰਾ ਧ੍ਰਸ੍ੁਤਾ ਧ੍ਨਯਾ ਧ੍ਰ੍ਲਮਣੀ ਧ੍ਰ੍ਮਵਰ੍ਲਧ੍ਨੀ |
ਲੋ ਕਾਤੀਤਾ ਗੁ ਣਾਤੀਤਾ ਸ੍ਰਵਾਤੀਤਾ ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਲਮਕਾ || ੧੭੬||
ਬਨ੍ਧ੍ੂਕ-ਕੁਸ੍ੁਮਪਰਖਯਾ ਬਾਲਾ ਲੀਲਾਲਵਨੋ ਲਿਨੀ |

ਸ੍ੁਮਙ੍ਗਲੀ ਸ੍ੁਖਕਰੀ ਸ੍ੁਵੇਸ਼਼੍ਾਢ੍ਯਾ ਸ੍ੁਵਾਲਸ੍ਨੀ || ੧੭੭||
ਸ੍ੁਵਾਲਸ੍ਨਯਰ੍ਿਨ-ਪਰੀਤਾ(ਅ)(ਅ)ਸ਼੍ੋਭਨਾ ਸ਼੍ੁਿੱਧ੍ਮਾਨਸ੍ਾ |
ਲਬਨ੍ਿ-ੁ ਤਰ੍ਪਣ-ਸ੍ਨ੍ਤੁਸ਼਼੍੍ਟਾ ਪੂਰਜ
ਵ ਾ ਲਤਰਪੁਰਾਮ੍ਲਬਕਾ || ੧੭੮||
ਿਸ਼੍ਮੁਿਰਾ-ਸ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਤਰਪੁਰਾਸ਼੍ਰੀ-ਵਸ਼੍ਙ੍ਕਰੀ |

ਜ੍ਞਾਨਮੁਿਰਾ ਜ੍ਞਾਨਗਮਯਾ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯ-ਸ੍ਵਰਲੂ ਪਣੀ || ੧੭੯||
ਯੋਲਨਮੁਿਰਾ ਲਤਰਖਣ੍ਡੇਸ਼੍ੀ ਲਤਰਗੁਣਾਮ੍ਬਾ ਲਤਰਕੋਣਗਾ |
ਅਨਘਾ(ਅ)ਿ੍ਭੁਤ-ਿਾਲਰਤਰਾ ਵਾਞ੍ਲਛਤਾਰ੍ਥ-ਪਰਿਾਲਯਨੀ || ੧੮੦||
ਅਭਯਾਸ੍ਾਲਤਸ਼੍ਯ-ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼਼੍ਡਧ੍ਵਾਤੀਤ-ਰੂਲਪਣੀ |
ਅਵਯਾਜ-ਕਰੁਣਾ-ਮੂਰ੍ਲਤਰ੍ ਅਜ੍ਞਾਨ-ਧ੍ਵਾਨ੍ਤ-ਿੀਲਪਕਾ || ੧੮੧||
ਆਬਾਲ-ਗੋਪ-ਲਵਲਿਤਾ ਸ੍ਰਵਾਨੁਿੱ ਲਙ੍ਘਯ-ਸ਼੍ਾਸ੍ਨਾ |
ਸ਼੍ਰੀਿਕਰ ਰਾਜ-ਲਨਲਯਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍-ਲਤਰਪੁਰਸ੍ੁਨ੍ਿਰੀ || ੧੮੨||
ਸ਼੍ਰੀਲਸ਼੍ਵਾ ਲਸ਼੍ਵ-ਸ਼੍ਕ੍ ਤਯੈਕਯ-ਰੂਲਪਣੀ ਲਲਲਤਾਮ੍ਲਬਕਾ |
ਏਵੰ ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾ ਿੇਵਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਾਂ ਸ੍ਾਹਸ੍ਰਕੰ ਜਗੁ ਃ ||
|| ਇਲਤ ਸ਼੍ਰੀਬਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਉਿੱਤਰਖਣ੍ਡੇ ਸ਼੍ਰੀਹਯਗਰੀਵਾਗਸ੍੍ਤਯਸ੍ੰਵਾਿੇ
ਸ਼੍ਰੀਲਲਲਤਾ ਸ੍ਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸ੍੍ਤੋਤਰ ਕਥਨੰ ਸ੍ਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ||

