
||  ஶ்ரீலலிதா₁ஸஹஸ்ரனாமஸ்ததா₁த்₁ரம் ||  
 

     ||  ந்யாஸ: ||  

 

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதா₁ஸஹஸ்ரனாமஸ்ததா₁த்₁ரமாலா மந்த்₁ரஸ்ய |  

வஶின்யாதி₃வாக்₃தத₃வதா₁ ருʼஷய: |  

அனுஷ்டு₁ப்₁ ச₂ந்த₃: |  

ஶ்ரீலலிதா₁ப₁ரதமஶ்வர ீதத₃வதா₁ |  

ஶ்ரீமத்₃வாக்₃ப₄வகூ₁தே₁தி₁ பீ₃ஜ₁ம் |  

மத₄்யகூ₁தே₁தி₁ ஶக்₁தி₁: |  

ஶக்₁தி₁கூ₁தே₁தி₁ கீ₁லக₁ம் |  

ஶ்ரீலலிதா₁மஹாத்₁ரிபு₁ரஸுந்த₃ரீ-ப்₁ரஸாத₃ஸித்₃தி₄த₃்வாரா 

சி₁ந்தி₁த₁ப₂லாவாப்₁த₁்யரத்த₂ ஜ₁தப₁ வினிதயாக₃: |  
 

    ||  த்₄யானம் ||  
 

ஸிந்தூ₃ராருண விக்₃ரஹாம்ʼ த₁்ரினயனாம்ʼ மாணிக்₁யமமௌலி ஸ்பு₂ரத₁் 

தா₁ரா நாயக₁ தஶக₂ராம்ʼ ஸ்மித₁முகீ₂ மாபீ₁ன வக்₁தஷாருஹாம் |  

பா₁ணிப்₄யாமலிபூ₁ரண் ரத்₁ன ச₁ஷக₁ம்ʼ ரக்₁ததா₁த்₁ப₁லம்ʼ பி₃ப்₄ரதீ₁ம்ʼ 

மஸௌம்யாம்ʼ ரத₁்ன க₄ே₁ஸ்த₂ ரக்₁த₁ச₁ரணாம்ʼ த்₄யாதயத₁் ப₁ராமம்பி₃கா₁ம் ||  
 
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.  
 

அருணாம்ʼ க₁ருணா த₁ரங்கி₃தா₁க்₁ஷீம்ʼ 

த₄்ருʼத₁ பா₁ஶாங்கு₁ஶ பு₁ஷ்ப₁ பா₃ணசா₁பா₁ம் |  

அணிமாதி₃பி₄ ராவ்ருʼதா₁ம்ʼ மயூகக₂- 

ரஹமித்₁தயவ விபா₄வதய ப₄வானீம் ||  
 
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. 
 

த₄்யாதயத்₁ ப₁த₃்மாஸனஸ்தா₂ம்ʼ விக₁ஸித₁வத₃னாம்ʼ ப₁த₃்மப₁த்₁ராயதா₁க்₁ஷீம்ʼ 

தஹமாபா₄ம்ʼ பீ₁த₁வஸ்த்₁ராம்ʼ க₁ரக₁லித₁லஸத்₃தத₄மப₁த்₃மாம்ʼ வராங்கீ₃ம் |  

ஸரவ்ாலங்கா₁ர யுக்₁தா₁ம்ʼ ஸத₁த₁ மப₄யதா₃ம்ʼ ப₄க்₁த₁னம்ராம்ʼ ப₄வானீம்ʼ 

ஶ்ரீவித்₃யாம்ʼ ஶாந்த₁ மூரத்ி₁ம்ʼ ஸக₁ல ஸுரனுதா₁ம்ʼ ஸரவ் ஸம்ப₁த₁்ப்₁ரதா₃த₁்ரீம் ||  



 
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. 
 

ஸகு₁ங்கு₁ம விதலப₁னாமலிக₁சு₁ம்பி₃ க₁ஸ்தூ₁ரிகா₁ம்ʼ 

ஸமந்த₃ ஹஸிதத₁க்₁ஷணாம்ʼ ஸஶர சா₁ப₁ பா₁ஶாங்கு₁ஶாம் |  

அதஶஷஜ₁ன தமாஹினீம்ʼ அருண மால்ய பூ₄ஷாம்ப₃ராம்ʼ 

ஜ₁பா₁கு₁ஸும பா₄ஸுராம்ʼ ஜ₁ப₁விமதௌ₄ ஸ்மதர த₃ம்பி₃கா₁ம் ||  
 
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. 
 

     ||  அத₂ ஶ்ரீலலிதா₁ஸஹஸ்ரனாமஸ்ததா₁த்₁ரம் ||  
 

ௐ ஶ்ரீமாதா₁ ஶ்ரீமஹாராஜ்₁ஞீ ஶ்ரீமத்₁-ஸிம்ʼஹாஸதனஶ்வர ீ|  

சி₁த₃க்₃னி-கு₁ண்ே₃-ஸம்பூ₄தா₁ தத₃வகா₁ரய்-ஸமுத்₃யதா₁ ||  1||  

 

உத்₃யத்₃பா₄னு-ஸஹஸ்ராபா₄ ச₁து₁ரப்ா₃ஹு-ஸமன்விதா₁ |  

ராக₃ஸ்வரூப₁-பா₁ஶாே்₄யா க்₁தராதா₄கா₁ராங்கு₁தஶாஜ்₁ஜ்₁வலா ||  2||  
 

மதனாரூதப₁க்₁ஷு-தகா₁த₃ண்ோ₃ ப₁ஞ்ச₁த₁ன்மாத₁்ர-ஸாயகா₁ |  

நிஜா₁ருண-ப்₁ரபா₄பூ₁ர-மஜ்₁ஜ₁த₃்ப்₃ரஹ்மாண்ே₃-மண்ே₃லா ||  3||  

 

ச₁ம்ப₁கா₁தஶாக₁-பு₁ன்னாக₃-மஸௌக₃ந்தி₄க₁-லஸத₁்க₁சா₁ |  

கு₁ருவிந்த₃மணி-ஶ்தரணீ-க₁னத₁்தகா₁டீ₁ர-மண்டி₃தா₁ ||  4||  

 

அஷ்ே₁மீச₁ந்த₃்ர-விப்₄ராஜ₁-த₃லிக₁ஸ்த₂ல-தஶாபி₄தா₁ |  

முக₂ச₁ந்த்₃ர-க₁லங்கா₁ப₄-ம்ருʼக₃னாபி₄-விதஶஷகா₁ ||  5||  

 

வத₃னஸ்மர-மாங்க₃ல்ய-க்₃ருʼஹததா₁ரண-சி₁ல்லிகா₁ |  

வக்₁த₁்ரலக்₁ஷ்மீ-ப₁ரவீாஹ-ச₁லன்மீனாப₄-தலாச₁னா ||  6||  

 

நவச₁ம்ப₁க₁-பு₁ஷ்பா₁ப₄-நாஸாத₃ண்ே₃-விராஜி₁தா₁ |  

தா₁ராகா₁ந்தி₁-தி₁ரஸ்கா₁ரி-நாஸாப₄ரண-பா₄ஸுரா ||  7||  

 

க₁த₃ம்ப₃மஞ்ஜ₁ரீ-க்₁லுʼப்₁த₁-க₁ரண்பூ₁ர-மதனாஹரா |  



தா₁ே₁ங்க₁-யுக₃லீ-பூ₄த₁-த₁ப₁தனாடு₃ப₁-மண்ே₃லா ||  8||  

 

ப₁த₃்மராக₃-ஶிலாத₃ரஶ்-ப₁ரிபா₄வி-க₁தபா₁லபூ₄: |  

நவவித₃்ரும-பி₃ம்ப₃ஶ்ரீ-ந்யக்₁கா₁ரி-ரத₃னச₁்ச₂தா₃ ||  9||   

 

ஶுத்₃த₄-வித்₃யாங்கு₁ராகா₁ர-த₃்விஜ₁ப₁ங்க்₁தி₁-த்₃வதயாஜ்₁ஜ்₁வலா |  

க₁ரப்ூ₁ர-வீடி₁கா₁தமாத₃-ஸமாக₁ரஷ்ி-தி₃க₃ந்த₁ரா ||  10||  

 

நிஜ₁-ஸல்லாப₁-மாது₄ரய்-வினிரப்₄ரத்்₁ஸித₁-க₁ச₁்ச₂பீ₁ |   

மந்த₃ஸ்மித₁-ப்₁ரபா₄பூ₁ர-மஜ்₁ஜ₁த₁்கா₁தமஶ-மானஸா ||  11||  

 

அனாக₁லித₁-ஸாத்₃ருʼஶ்ய-சி₁பு₃க₁ஶ்ரீ-விராஜி₁தா₁ |   

கா₁தமஶ-ப₃த₃்த₄-மாங்க₃ல்ய-ஸூத்₁ர-தஶாபி₄த₁-க₁ந்த₄ரா ||  12||  

 

க₁னகா₁ங்க₃த₃-தக₁யூர-க₁மனீய-பு₄ஜா₁ன்விதா₁ |  

ரத்₁னக்₃கரதவய-சி₁ந்தா₁க₁-தலால-முக்₁தா₁-ப₂லான்விதா₁ ||  13||  

 

கா₁தமஶ்வர-ப்₁தரமரத்₁ன-மணி-ப்₁ரதி₁ப₁ண-ஸ்த₁னீ |  

நாப்₄யாலவால-தராமாலி-லதா₁-ப₂ல-கு₁ச₁த்₃வயீ ||  14||  

 

லக்₁ஷ்யதராம-லதா₁தா₄ரதா₁-ஸமுன்தனய-மத்₄யமா |  

ஸ்த₁னபா₄ர-த₃லன்மத்₄ய-ப₁ே்₁ே₁ப₃ந்த₄-வலித₁்ரயா ||  15||  

 

அருணாருண-மகௌ₁ஸும்ப₄-வஸ்த்₁ர-பா₄ஸ்வத்₁-க₁டீ₁த₁டீ₁ |  

ரத்₁ன-கி₁ங்கி₁ணிகா₁-ரம்ய-ரஶனா-தா₃ம-பூ₄ஷிதா₁ ||  16||  

 

கா₁தமஶ-ஜ்₁ஞாத₁-மஸௌபா₄க்₃ய-மாரத்₃தவாரு-த்₃வயான்விதா₁ |  

மாணிக்₁ய-முகு₁ோ₁கா₁ர-ஜா₁னுத்₃வய-விராஜி₁தா₁ ||  17||  

 

இந்த₃்ரதகா₃ப₁-ப₁ரிக்₁ஷிப்₁த₁-ஸ்மரதூ₁ணாப₄-ஜ₁ங்கி₄கா₁ |  

கூ₃ே₄கு₃ல்பா₂ கூ₁ரம்ப்₁ருʼஷ்ே₂-ஜ₁யிஷ்ணு-ப்₁ரப₁தா₃ன்விதா₁ ||  18||  

 

நக₂-தீ₃தி₄தி₁-ஸஞ்ச₂ன்ன-நமஜ்₁ஜ₁ன-த₁தமாகு₃ணா |  

ப₁த₃த₃்வய-ப்₁ரபா₄ஜா₁ல-ப₁ராக்₁ருʼத₁-ஸதராருஹா ||  19||  

 



ஸிஞ்ஜா₁ன-மணிமஞ்ஜீ₁ர-மண்டி₃த₁-ஶ்ரீ-ப₁தா₃ம்பு₃ஜா₁ |   

மராலீ-மந்த₃க₃மனா மஹாலாவண்ய-தஶவதி₄: ||  20||  

 

ஸரவ்ாருணா(அ)நவத்₃யாங்கீ₃ ஸரவ்ாப₄ரண-பூ₄ஷிதா₁ |  

ஶிவ-கா₁தமஶ்வராங்க₁ஸ்தா₂ ஶிவா ஸ்வாதீ₄ன-வல்லபா₄ ||  21||  

 

ஸுதமரு-மத்₄ய-ஶ்ருʼங்க₃ஸ்தா₂ ஶ்ரீமன்னக₃ர-நாயிகா₁ |  

சி₁ந்தா₁மணி-க்₃ருʼஹாந்த₁ஸ்தா₂ ப₁ஞ்ச₁-ப்₃ரஹ்மாஸன-ஸ்தி₂தா₁ ||  22||  

 

மஹாப₁த₃்மாே₁வீ-ஸம்ʼஸ்தா₂ க₁த₃ம்ப₃வன-வாஸினீ |  

ஸுதா₄ஸாக₃ர-மத்₄யஸ்தா₂ கா₁மாக்₁ஷீ கா₁மதா₃யினீ ||  23||  

 

தத₃வரஷ்ி-க₃ண-ஸங்கா₄த₁-ஸ்தூ₁யமானாத்₁ம-கவப₄வா |  

ப₄ண்ோ₃ஸுர-வததா₄த்₃யுக்₁த₁-ஶக்₁தி₁தஸனா-ஸமன்விதா₁ ||  24||  

 

ஸம்ப₁த₁்க₁ரீ-ஸமாரூே₄-ஸிந்து₄ர-வ்ரஜ₁-தஸவிதா₁ |  

அஶ்வாரூோ₄தி₄ஷ்டி₂தா₁ஶ்வ-தகா₁டி₁-தகா₁டி₁பி₄ராவ்ருʼதா₁ ||  25||  

 

ச₁க்₁ரராஜ₁-ரதா₂ரூே₄-ஸரவ்ாயுத₄-ப₁ரிஷ்க்₁ருʼதா₁ |  

தக₃யச₁க்₁ர-ரதா₂ரூே₄-மந்த்₁ரிணீ-ப₁ரிதஸவிதா₁ ||  26||  

 

கி₁ரிச₁க்₁ர-ரதா₂ரூே₄-த₃ண்ே₃னாதா₂-பு₁ரஸ்க்₁ருʼதா₁ |  

ஜ்₁வாலா-மாலினிகா₁க்₁ஷிப்₁த₁-வஹ்னிப்₁ராகா₁ர-மத₄்யகா₃ ||  27||  

 

ப₄ண்ே₃கஸன்ய-வததா₄த₃்யுக்₁த₁-ஶக்₁தி₁-விக்₁ரம-ஹரஷ்ிதா₁ |  

நித்₁யா-ப₁ராக்₁ரமாதோ₁ப₁-நிரக்ீ₁ஷண-ஸமுத்₁ஸுகா₁ ||  28||  

 

ப₄ண்ே₃பு₁த₁்ர-வததா₄த்₃யுக்₁த₁-பா₃லா-விக்₁ரம-நந்தி₃தா₁ |  

மந்த்₁ரிண்யம்பா₃-விரசி₁த₁-விஷங்க₃-வத₄-ததா₁ஷிதா₁ ||  29||  
 

விஶுக்₁ர-ப்₁ராணஹரண-வாராஹீ-வீரய்-நந்தி₃தா₁ |  

கா₁தமஶ்வர-முகா₂தலாக₁-க₁ல்பி₁த₁-ஶ்ரீக₃தணஶ்வரா ||  30||  

 

மஹாக₃தணஶ-நிரப்ி₄ன்ன-விக்₄னயந்த்₁ர-ப்₁ரஹரஷ்ிதா₁ |  

ப₄ண்ோ₃ஸுதரந்த₃்ர-நிரம்ுக்₁த₁-ஶஸ்த₁்ர-ப்₁ரத்₁யஸ்த்₁ர-வரஷ்ிணீ ||  31||  



 

க₁ராங்கு₃லி-நதகா₂த₁்ப₁ன்ன-நாராயண-த₃ஶாக்₁ருʼதி₁: |  

மஹா-பா₁ஶுப₁தா₁ஸ்த்₁ராக்₃னி-நிரத்₃க்₃தா₄ஸுர-கஸனிகா₁ ||  32||  

 

கா₁தமஶ்வராஸ்த₁்ர-நிரத்₃க்₃த₄-ஸப₄ண்ோ₃ஸுர-ஶூன்யகா₁ |  

ப்₃ரஹ்தமாதப₁ந்த₃்ர-மதஹந்த்₃ராதி₃-தத₃வ-ஸம்ʼஸ்து₁த₁-கவப₄வா ||  33||  

 

ஹர-தநத்₁ராக்₃னி-ஸந்த₃க்₃த₄-கா₁ம-ஸஞ்ஜீ₁வமனௌஷதி₄: |  

ஶ்ரீமத்₃வாக்₃ப₄வ-கூ₁கே₁க₁-ஸ்வரூப₁-முக₂-ப₁ங்க₁ஜா₁ ||  34||  

 

க₁ண்ோ₂த₄:-க₁டி₁-ப₁ரய்ந்த₁-மத்₄யகூ₁ே₁-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ஶக்₁தி₁-கூ₁கே₁க₁தா₁ப₁ன்ன-க₁ே்₁யததா₄பா₄க₃-தா₄ரிணீ ||  35||  

 

மூல-மந்த்₁ராத₁்மிகா₁ மூலகூ₁ே₁த₁்ரய-க₁தலப₃ரா |  

கு₁லாம்ருʼகத₁க₁-ரஸிகா₁ கு₁லஸங்தக₁த₁-பா₁லினீ ||  36||  
 

கு₁லாங்க₃னா கு₁லாந்த₁ஸ்தா₂ மகௌ₁லினீ கு₁லதயாகி₃னீ |  

அகு₁லா ஸமயாந்த₁ஸ்தா₂ ஸமயாசா₁ர-த₁த₁்ப₁ரா ||  37||  

 

மூலாதா₄கரக₁-நிலயா ப்₃ரஹ்மக்₃ரந்தி₂-விதப₄தி₃னீ |  

மணி-பூ₁ராந்த₁ருதி₃தா₁ விஷ்ணுக்₃ரந்தி₂-விதப₄தி₃னீ ||  38||  

 

ஆஜ்₁ஞா-ச₁க்₁ராந்த₁ராலஸ்தா₂ ருத்₃ரக்₃ரந்தி₂-விதப₄தி₃னீ |  

ஸஹஸ்ராராம்பு₃ஜா₁ரூோ₄ ஸுதா₄-ஸாராபி₄வரஷ்ிணீ ||  39||  
 

த₁டி₃ல்லதா₁-ஸமருசி₁: ஷே்₁ச₁க்₁தராப₁ரி-ஸம்ʼஸ்தி₂தா₁ |  

மஹாஸக்₁தி₁: கு₁ண்ே₃லினீ பி₃ஸத₁ந்து₁-த₁னீயஸீ ||  40||  
 

ப₄வானீ பா₄வனாக₃ம்யா ப₄வாரண்ய-கு₁ோ₂ரிகா₁ |  

ப₄த₃்ரப்₁ரியா ப₄த₃்ரமூரத்ி₁ர ்ப₄க்₁த₁-மஸௌபா₄க்₃யதா₃யினீ ||  41||  
 

ப₄க்₁தி₁ப்₁ரியா ப₄க்₁தி₁க₃ம்யா ப₄க்₁தி₁வஶ்யா ப₄யாப₁ஹா |  

ஶாம்ப₄வீ ஶாரதா₃ராத்₄யா ஶரவ்ாணீ ஶரம்தா₃யினீ ||  42||  
 

ஶாங்க₁ரீ ஶ்ரீக₁ரீ ஸாத்₄வீ ஶரச₁்ச₁ந்த்₃ர-நிபா₄னனா |  

ஶாததா₁த₃ரீ ஶாந்தி₁மதீ₁ நிராதா₄ரா நிரஞ்ஜ₁னா ||  43||  
 

நிரத்லபா₁ நிரம்லா நித்₁யா நிராகா₁ரா நிராகு₁லா |  

நிரக்ு₃ணா நிஷ்க₁லா ஶாந்தா₁ நிஷ்கா₁மா நிருப₁ப்₁லவா ||  44||  



 

நித்₁யமுக்₁தா₁ நிரவ்ிகா₁ரா நிஷ்ப்₁ரப₁ஞ்சா₁ நிராஶ்ரயா |  

நித்₁யஶுத்₃தா₄ நித்₁யபு₃த₃்தா₄ நிரவத்₃யா நிரந்த₁ரா ||  45||  
 

நிஷ்கா₁ரணா நிஷ்க₁லங்கா₁ நிருபா₁தி₄ர ்நிரீஶ்வரா |  

நீராகா₃ ராக₃மத₂னீ நிரம்தா₃ மத₃னாஶினீ ||  46||  
 

நிஶ்சி₁ந்தா₁ நிரஹங்கா₁ரா நிரத்மாஹா தமாஹனாஶினீ |  

நிரம்மா மமதா₁ஹந்த்₁ரீ நிஷ்பா₁பா₁ பா₁ப₁னாஶினீ ||  47||  
 

நிஷ்க்₁தராதா₄ க்₁தராத₄ஶமனீ நிரத்லாபா₄ தலாப₄னாஶினீ |  

நி:ஸம்ʼஶயா ஸம்ʼஶயக்₄னீ நிரப்₄வா ப₄வனாஶினீ ||  48||   

 

நிரவ்ிக₁ல்பா₁ நிராபா₃தா₄ நிரத்ப₄தா₃ தப₄த₃னாஶினீ |  

நிரன்ாஶா ம்ருʼத₁்யுமத₂னீ நிஷ்க்₁ரியா நிஷ்ப₁ரிக்₃ரஹா ||  49||  
 

நிஸ்து₁லா நீலசி₁கு₁ரா நிரபா₁யா நிரத₁்யயா |  

து₃ரல்பா₄ து₃ரக்₃மா து₃ரக்ா₃ து₃:க₂ஹந்த்₁ரீ ஸுக₂ப்₁ரதா₃ ||  50||  
 

து₃ஷ்ே₁தூ₃ரா து₃ராசா₁ர-ஶமனீ ததா₃ஷவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஸரவ்ஜ்₁ஞா ஸாந்த்₃ரக₁ருணா ஸமானாதி₄க₁-வரஜ்ி₁தா₁ ||  51||  
 

ஸரவ்ஶக்₁தி₁மயீ ஸரவ்-மங்க₃லா ஸத்₃க₃தி₁ப்₁ரதா₃ |  

ஸரத்வஶ்வர ீஸரவ்மயீ ஸரவ்மந்த₁்ர-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  52||  

 

ஸரவ்-யந்த₁்ராத்₁மிகா₁ ஸரவ்-த₁ந்த்₁ரரூபா₁ மதனான்மனீ |  

மாதஹஶ்வரீ மஹாதத₃வீ மஹாலக்₁ஷ்மீர ்ம்ருʼே₃ப்₁ரியா ||  53||  
 

மஹாரூபா₁ மஹாபூ₁ஜ்₁யா மஹாபா₁த₁க₁-நாஶினீ |  

மஹாமாயா மஹாஸத்₁த₁்வா மஹாஶக்₁தி₁ர ்மஹாரதி₁: ||  54||  
 

மஹாதபா₄கா₃ மகஹஶ்வரய்ா மஹாவீரய்ா மஹாப₃லா |  

மஹாபு₃த₃்தி₄ர ்மஹாஸித்₃தி₄ர ்மஹாதயாதக₃ஶ்வதரஶ்வர ீ||  55||  
 

மஹாத₁ந்த₁்ரா மஹாமந்த்₁ரா மஹாயந்த்₁ரா மஹாஸனா |  

மஹாயாக₃-க்₁ரமாராத்₄யா மஹாகப₄ரவ-பூ₁ஜி₁தா₁ ||  56||  

 

மதஹஶ்வர-மஹாக₁ல்ப₁-மஹாதா₁ண்ே₃வ-ஸாக்₁ஷிணீ |  

மஹாகா₁தமஶ-மஹிஷீ மஹாத்₁ரிபு₁ர-ஸுந்த₃ரீ ||  57||  

 

ச₁து₁:ஷஷ்ே்₁யுப₁சா₁ராே்₄யா ச₁து₁:ஷஷ்டி₁க₁லாமயீ |  



மஹாச₁து₁:-ஷஷ்டி₁தகா₁டி₁-தயாகி₃னீ-க₃ணதஸவிதா₁ ||  58||  

 

மனுவித்₃யா ச₁ந்த்₃ரவித்₃யா ச₁ந்த₃்ரமண்ே₃ல-மத₄்யகா₃ |  

சா₁ருரூபா₁ சா₁ருஹாஸா சா₁ருச₁ந்த₃்ர-க₁லாத₄ரா ||  59||  

 

ச₁ராச₁ர-ஜ₁க₃ன்னாதா₂ ச₁க்₁ரராஜ₁-நிதக₁த₁னா |  

பா₁ரவ்தீ₁ ப₁த₃்மனயனா ப₁த₃்மராக₃-ஸமப்₁ரபா₄ ||  60||  
 

ப₁ஞ்ச₁-ப்₁தரதா₁ஸனாஸீனா ப₁ஞ்ச₁ப்₃ரஹ்ம-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

சி₁ன்மயீ ப₁ரமானந்தா₃ விஜ்₁ஞான-க₄னரூபி₁ணீ ||  61||  

 

த₄்யான-த₄்யாத₁்ருʼ-த₄்தயயரூபா₁ த₄ரம்ாத₄ரம்-விவரஜ்ி₁தா₁ |  

விஶ்வரூபா₁ ஜா₁க₃ரிணீ ஸ்வப₁ந்தீ₁ கத₁ஜ₁ஸாத₁்மிகா₁ ||  62||  
 

ஸுப்₁தா₁ ப்₁ராஜ்₁ஞாத்₁மிகா₁ து₁ரய்ா ஸரவ்ாவஸ்தா₂-விவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஸ்ருʼஷ்டி₁க₁ரத்்₁ரீ ப்₃ரஹ்மரூபா₁ தகா₃ப்₁த₁்ரீ தகா₃விந்த₃ரூபி₁ணீ ||  63||  
 

ஸம்ʼஹாரிணீ ருத்₃ரரூபா₁ தி₁தராதா₄ன-க₁ரீஶ்வர ீ|  

ஸதா₃ஶிவா(அ)நுக்₃ரஹதா₃ ப₁ஞ்ச₁க்₁ருʼத₁்ய-ப₁ராயணா ||  64||  

 

பா₄னுமண்ே₃ல-மத₄்யஸ்தா₂ கப₄ரவீ ப₄க₃மாலினீ |  

ப₁த₃்மாஸனா ப₄க₃வதீ₁ ப₁த₃்மனாப₄-ஸதஹாத₃ரீ ||  65||  
 

உன்தமஷ-நிமிதஷாத்₁ப₁ன்ன-விப₁ன்ன-பு₄வனாவலீ |  

ஸஹஸ்ர-ஶீரஷ்வத₃னா ஸஹஸ்ராக்₁ஷீ ஸஹஸ்ரபா₁த்₁ ||  66||  

 

ஆப்₃ரஹ்ம-கீ₁ே₁-ஜ₁னனீ வரண்ாஶ்ரம-விதா₄யினீ |  

நிஜா₁ஜ்₁ஞாரூப₁-நிக₃மா பு₁ண்யாபு₁ண்ய-ப₂லப்₁ரதா₃ ||  67||  

 

ஶ்ருதி₁-ஸீமந்த₁-ஸிந்தூ₃ரீ-க்₁ருʼத₁-பா₁தா₃ப்₃ஜ₁-தூ₄லிகா₁ |  

ஸக₁லாக₃ம-ஸந்ததா₃ஹ-ஶுக்₁தி₁-ஸம்பு₁ே₁-மமௌக்₁தி₁கா₁ ||  68||  

 

பு₁ருஷாரத்₂ப்₁ரதா₃ பூ₁ரண்ா தபா₄கி₃னீ பு₄வதனஶ்வரீ |  

அம்பி₃கா₁(அ)நாதி₃-நித₄னா ஹரிப்₃ரஹ்தமந்த்₃ர-தஸவிதா₁ ||  69||  

 

நாராயணீ நாத₃ரூபா₁ நாமரூப₁-விவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஹ்ரீங்கா₁ரீ ஹ்ரீமதீ₁ ஹ்ருʼத₃்யா தஹதயாபா₁தத₃ய-வரஜ்ி₁தா₁ ||  70||  



 

ராஜ₁ராஜா₁ரச்ி₁தா₁ ராஜ்₁ஞீ ரம்யா ராஜீ₁வதலாச₁னா |  

ரஞ்ஜ₁னீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத₁்கி₁ங்கி₁ணி-தமக₂லா ||  71||  

 

ரமா ராதக₁ந்து₃வத₃னா ரதி₁ரூபா₁ ரதி₁ப்₁ரியா |  

ரக்₁ஷாக₁ரீ ராக்₁ஷஸக்₄னீ ராமா ரமணலம்ப₁ோ₁ ||  72||  
 

கா₁ம்யா கா₁மக₁லாரூபா₁ க₁த₃ம்ப₃-கு₁ஸும-ப்₁ரியா |  

க₁ல்யாணீ ஜ₁க₃தீ₁க₁ந்தா₃ க₁ருணா-ரஸ-ஸாக₃ரா ||  73||  

 

க₁லாவதீ₁ க₁லாலாபா₁ கா₁ந்தா₁ கா₁த₃ம்ப₃ரீப்₁ரியா |  

வரதா₃ வாமனயனா வாருணீ-மத₃-விஹ்வலா ||  74||  

 

விஶ்வாதி₄கா₁ தவத₃தவத்₃யா விந்த்₄யாச₁ல-நிவாஸினீ |  

விதா₄த₁்ரீ தவத₃ஜ₁னனீ விஷ்ணுமாயா விலாஸினீ ||  75||  
 

க்₁தஷத₁்ரஸ்வரூபா₁ க்₁தஷத₁்தரஶீ க்₁தஷத்₁ர-க்₁தஷத்₁ரஜ்₁ஞ-பா₁லினீ |  

க்₁ஷயவ்ருʼத₃்தி₄-வினிரம்ுக்₁தா₁ க்₁தஷத₁்ரபா₁ல-ஸமரச்ி₁தா₁ ||  76||  

 

விஜ₁யா விமலா வந்த்₃யா வந்தா₃ரு-ஜ₁ன-வத₁்ஸலா |  

வாக்₃வாதி₃னீ வாமதக₁ஶீ வஹ்னிமண்ே₃ல-வாஸினீ ||  77||  

 

ப₄க்₁தி₁மத₁்-க₁ல்ப₁லதி₁கா₁ ப₁ஶுபா₁ஶ-விதமாசி₁னீ |  

ஸம்ʼஹ்ருʼதா₁தஶஷ-பா₁ஷண்ோ₃ ஸதா₃சா₁ர-ப்₁ரவரத்ி₁கா₁ ||  78||   

 

தா₁ப₁த₁்ரயாக்₃னி-ஸந்த₁ப்₁த₁-ஸமாஹ்லாத₃ன-ச₁ந்த்₃ரிகா₁ |  

த₁ருணீ தா₁ப₁ஸாராத்₄யா த₁னுமத்₄யா த₁தமா(அ)ப₁ஹா ||  79||  

 

சி₁தி₁ஸ்த₁த₁்ப₁த₃-லக்₁ஷ்யாரத்ா₂ சி₁தத₃க₁ரஸ-ரூபி₁ணீ |  

ஸ்வாத₁்மானந்த₃-லவீபூ₄த₁-ப்₃ரஹ்மாத்₃யானந்த₃-ஸந்த₁தி₁: ||  80||  
 

ப₁ரா ப்₁ரத₁்யக்₁சி₁தீ₁ரூபா₁ ப₁ஶ்யந்தீ₁ ப₁ரதத₃வதா₁ |  

மத₄்யமா கவக₂ரரீூபா₁ ப₄க்₁த₁-மானஸ-ஹம்ʼஸிகா₁ ||  81||  

 

கா₁தமஶ்வர-ப்₁ராணனாடீ₃ க்₁ருʼத₁ஜ்₁ஞா கா₁மபூ₁ஜி₁தா₁ |  

ஶ்ருʼங்கா₃ர-ரஸ-ஸம்பூ₁ரண்ா ஜ₁யா ஜா₁லந்த₄ர-ஸ்தி₂தா₁ ||  82||  

 



ஓே்₃யாணபீ₁ே₂-நிலயா பி₃ந்து₃-மண்ே₃லவாஸினீ |  

ரதஹாயாக₃-க்₁ரமாராத்₄யா ரஹஸ்த₁ரப்₁ண-த₁ரப்ி₁தா₁ ||  83||  

 

ஸத்₃ய:ப்₁ரஸாதி₃னீ விஶ்வ-ஸாக்₁ஷிணீ ஸாக்₁ஷிவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஷே₃ங்க₃தத₃வதா₁-யுக்₁தா₁ ஷாே்₃கு₃ண்ய-ப₁ரிபூ₁ரிதா₁ ||  84||  

 

நித்₁யக்₁லின்னா நிருப₁மா நிரவ்ாண-ஸுக₂-தா₃யினீ |  

நித்₁யா-தஷாே₃ஶிகா₁-ரூபா₁ ஶ்ரீக₁ண்ோ₂ரத்₄-ஶரீரிணீ ||  85||  

 

ப்₁ரபா₄வதீ₁ ப்₁ரபா₄ரூபா₁ ப்₁ரஸித்₃தா₄ ப₁ரதமஶ்வரீ |  

மூலப்₁ரக்₁ருʼதி₁ர ்அவ்யக்₁தா₁ வ்யக்₁தா₁வ்யக்₁த₁-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  86||  
 

வ்யாபி₁னீ விவிதா₄கா₁ரா வித₃்யாவித்₃யா-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

மஹாகா₁தமஶ-நயன-கு₁முதா₃ஹ்லாத₃-மகௌ₁முதீ₃ ||  87||  

 

ப₄க்₁த₁-ஹாரத்₃-த₁தமாதப₄த₃-பா₄னுமத்₃பா₄னு-ஸந்த₁தி₁: |  

ஶிவதூ₃தீ₁ ஶிவாராத₄்யா ஶிவமூரத்ி₁: ஶிவங்க₁ரீ ||  88||  
 

ஶிவப்₁ரியா ஶிவப₁ரா ஶிஷ்தே₁ஷ்ோ₁ ஶிஷ்ே₁பூ₁ஜி₁தா₁ |  

அப்₁ரதமயா ஸ்வப்₁ரகா₁ஶா மதனாவாசா₁மதகா₃ச₁ரா ||  89||  
 

சி₁ச₁்ச₂க்₁தி₁ஶ் தச₁த₁னாரூபா₁ ஜ₁ே₃ஶக்₁தி₁ர ்ஜ₁ோ₃த்₁மிகா₁ |  

கா₃யத₁்ரீ வ்யாஹ்ருʼதி₁: ஸந்த்₄யா த்₃விஜ₁ப்₃ருʼந்த₃-நிதஷவிதா₁ ||  90||  
 

த₁த₁்த₁்வாஸனா த₁த₁்த₁்வமயீ ப₁ஞ்ச₁-தகா₁ஶாந்த₁ர-ஸ்தி₂தா₁ |  

நி:ஸீம-மஹிமா நித்₁ய-மயௌவனா மத₃ஶாலினீ ||  91||   

 

மத₃கூ₄ரண்ித₁-ரக்₁தா₁க்₁ஷீ மத₃பா₁ே₁ல-க₃ண்ே₃பூ₄: |  

ச₁ந்த₃ன-த₃்ரவ-தி₃க்₃தா₄ங்கீ₃ சா₁ம்தப₁ய-கு₁ஸும-ப்₁ரியா ||  92||  

 

கு₁ஶலா தகா₁மலாகா₁ரா கு₁ருகு₁ல்லா கு₁தலஶ்வரீ |  

கு₁லகு₁ண்ோ₃லயா மகௌ₁ல-மாரக்₃-த₁த₁்ப₁ர-தஸவிதா₁ ||  93||  

 

கு₁மார-க₃ணனாதா₂ம்பா₃ து₁ஷ்டி₁: பு₁ஷ்டி₁ர ்மதி₁ர ்த்₄ருʼதி₁: |  

ஶாந்தி₁: ஸ்வஸ்தி₁மதீ₁ கா₁ந்தி₁ர ்நந்தி₃னீ விக்₄னனாஶினீ ||  94||  
 

தத₁தஜா₁வதீ₁ த₁்ரினயனா தலாலாக்₁ஷீ-கா₁மரூபி₁ணீ |  

மாலினீ ஹம்ʼஸினீ மாதா₁ மலயாச₁ல-வாஸினீ ||  95||  



 

ஸுமுகீ₂ நலினீ ஸுப்₄ரூ: தஶாப₄னா ஸுரனாயிகா₁ |  

கா₁லக₁ண்டீ₂ கா₁ந்தி₁மதீ₁ க்₁தஷாபி₄ணீ ஸூக்₁ஷ்மரூபி₁ணீ ||  96||  
 

வஜ்₁தரஶ்வர ீவாமதத₃வீ வதயா(அ)வஸ்தா₂-விவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஸித்₃தத₄ஶ்வரீ ஸித்₃த₄வித்₃யா ஸித்₃த₄மாதா₁ யஶஸ்வினீ ||  97||  
 

விஶுத₃்தி₄ச₁க்₁ர-நிலயா(அ)(அ)ரக்₁த₁வரண்ா த₁்ரிதலாச₁னா |  

க₂ே்₁வாங்கா₃தி₃-ப்₁ரஹரணா வத₃கனக₁-ஸமன்விதா₁ ||  98||  
 

பா₁யஸான்னப்₁ரியா த்₁வக்₁ஸ்தா₂ ப₁ஶுதலாக₁-ப₄யங்க₁ரீ |  

அம்ருʼதா₁தி₃-மஹாஶக்₁தி₁-ஸம்ʼவ்ருʼதா₁ ோ₃கி₁னீஶ்வர ீ||  99||  
 

அனாஹதா₁ப்₃ஜ₁-நிலயா ஶ்யாமாபா₄ வத₃னத்₃வயா |  

த₃ம்ʼஷ்ே்₁தராஜ்₁ஜ்₁வலா(அ)க்₁ஷ-மாலாதி₃-த₄ரா ருதி₄ரஸம்ʼஸ்தி₂தா₁ ||  100||  

 

கா₁லராத்₁ரய்ாதி₃-ஶக்₁த்₁மயௌக₄-வ்ருʼதா₁ ஸ்னிக்₃மதௌ₄த₃னப்₁ரியா |  

மஹாவீதரந்த்₃ர-வரதா₃ ராகி₁ண்யம்பா₃-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  101||  

 

மணிபூ₁ராப்₃ஜ₁-நிலயா வத₃னத்₁ரய-ஸம்ʼயுதா₁ |  

வஜ்₁ராதி₃கா₁யுததா₄தப₁தா₁ ோ₃மரய்ாதி₃பி₄ராவ்ருʼதா₁ ||  102||  
 

ரக்₁த₁வரண்ா மாம்ʼஸனிஷ்ோ₂ கு₃ோ₃ன்ன-ப்₁ரதீ₁-மானஸா |  

ஸமஸ்த₁ப₄க்₁த₁-ஸுக₂தா₃ லாகி₁ன்யம்பா₃-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  103||  
 

ஸ்வாதி₄ஷ்ோ₂னாம்பு₃ஜ₁-க₃தா₁ ச₁து₁ரவ்க்₁த்₁ர-மதனாஹரா |  

ஶூலாத்₃யாயுத₄-ஸம்ப₁ன்னா பீ₁த₁வரண்ா(அ)தி₁க₃ரவ்ிதா₁ ||  104||  

 

தமததா₃னிஷ்ோ₂ மது₄ப்₁ரதீா₁ ப₃ந்தி₄ன்யாதி₃-ஸமன்விதா₁ |  

த₃த₄்யன்னாஸக்₁த₁-ஹ்ருʼத₃யா கா₁கி₁னீ-ரூப₁-தா₄ரிணீ ||  105||  

 

மூலாதா₄ராம்பு₃ஜா₁ரூோ₄ ப₁ஞ்ச₁-வக்₁த்₁ரா(அ)ஸ்தி₂-ஸம்ʼஸ்தி₂தா₁ |  

அங்கு₁ஶாதி₃-ப்₁ரஹரணா வரதா₃தி₃-நிதஷவிதா₁ ||  106||  
 

முத்₃மகௌ₃த₃னாஸக்₁த₁-சி₁த₁்தா₁ ஸாகி₁ன்யம்பா₃-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ஆஜ்₁ஞா-ச₁க்₁ராப்₃ஜ₁-நிலயா ஶுக்₁லவரண்ா ஷோ₃னனா ||  107||  

 

மஜ்₁ஜா₁ஸம்ʼஸ்தா₂ ஹம்ʼஸவதீ₁-முக்₂ய-ஶக்₁தி₁-ஸமன்விதா₁ |  

ஹரித₃்ரான்கனக₁-ரஸிகா₁ ஹாகி₁னீ-ரூப₁-தா₄ரிணீ ||  108||  



 

ஸஹஸ்ரத₃ல-ப₁த₃்மஸ்தா₂ ஸரவ்-வரத்ணாப₁-தஶாபி₄தா₁ |  

ஸரவ்ாயுத₄த₄ரா ஶுக்₁ல-ஸம்ʼஸ்தி₂தா₁ ஸரவ்ததா₁முகீ₂ ||  109||  

 

ஸரம்வௌத₃ன-ப்₁ரதீ₁சி₁த₁்தா₁ யாகி₁ன்யம்பா₃-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ஸ்வாஹா ஸ்வதா₄(அ)மதி₁ர ்தமதா₄ ஶ்ருதி₁: ஸ்ம்ருʼதி₁ர ்அனுத₁்த₁மா ||  110||  

 

பு₁ண்யகீ₁ரத்ி₁: பு₁ண்யலப்₄யா பு₁ண்யஶ்ரவண-கீ₁ரத்₁னா |  

பு₁தலாமஜா₁ரச்ி₁தா₁ ப₃ந்த₄-தமாச₁னீ ப₃ந்து₄ராலகா₁ ||  111||   
 

விமரஶ்ரூபி₁ணீ வித்₃யா வியதா₃தி₃-ஜ₁க₃த₁்ப்₁ரஸூ: |  

ஸரவ்வ்யாதி₄-ப்₁ரஶமனீ ஸரவ்ம்ருʼத்₁யு-நிவாரிணீ ||  112||  

 

அக்₃ரக₃ண்யா(அ)சி₁ந்த்₁யரூபா₁ க₁லிக₁ல்மஷ-நாஶினீ |  

கா₁த₁்யாயனீ கா₁லஹந்த்₁ரீ க₁மலாக்₁ஷ-நிதஷவிதா₁ ||  113||  

 

தா₁ம்பூ₃ல-பூ₁ரித₁-முகீ₂ தா₃டி₃மீ-கு₁ஸும-ப்₁ரபா₄ |  

ம்ருʼகா₃க்₁ஷீ தமாஹினீ முக்₂யா ம்ருʼோ₃னீ மித்₁ரரூபி₁ணீ ||  114||  
 

நித்₁யத்₁ருʼப்₁தா₁ ப₄க்₁த₁னிதி₄ர ்நியந்த₁்ரீ நிகி₂தலஶ்வரீ |  

கமத₁்ரய்ாதி₃-வாஸனாலப்₄யா மஹாப்₁ரலய-ஸாக்₁ஷிணீ ||  115||  

 

ப₁ரா ஶக்₁தி₁: ப₁ரா நிஷ்ோ₂ ப்₁ரஜ்₁ஞானக₄ன-ரூபி₁ணீ |  

மாத்₄வீபா₁னாலஸா மத்₁தா₁ மாத₁்ருʼகா₁-வரண்-ரூபி₁ணீ ||  116||  

 

மஹாகக₁லாஸ-நிலயா ம்ருʼணால-ம்ருʼது₃-ததா₃ரல்தா₁ |  

மஹனீயா த₃யாமூரத்ி₁ர ்மஹாஸாம்ராஜ்₁ய-ஶாலினீ ||  117||  

 

ஆத₁்மவித்₃யா மஹாவித்₃யா ஶ்ரீவித₃்யா கா₁மதஸவிதா₁ |  

ஶ்ரீ-தஷாே₃ஶாக்₁ஷர-ீவித்₃யா த₁்ரிகூ₁ோ₁ கா₁மதகா₁டி₁கா₁ ||  118||  

 

க₁ோ₁க்₁ஷ-கி₁ங்க₁ரீ-பூ₄த₁-க₁மலா-தகா₁டி₁-தஸவிதா₁ |  

ஶிர:ஸ்தி₂தா₁ ச₁ந்த₃்ரனிபா₄ பா₄லஸ்தத₂ந்த்₃ர-த₄னு:ப்₁ரபா₄ ||  119||  

 

ஹ்ருʼத₃யஸ்தா₂ ரவிப்₁ரக்₂யா த₁்ரிதகா₁ணாந்த₁ர-தீ₃பி₁கா₁ |  

தா₃க்₁ஷாயணீ கத₃த₁்யஹந்த்₁ரீ த₃க்₁ஷயஜ்₁ஞ-வினாஶினீ ||  120||  



 

த₃ராந்ததா₃லித₁-தீ₃ரக்ா₄க்₁ஷீ த₃ர-ஹாதஸாஜ்₁ஜ்₁வலன்-முகீ₂ |  

கு₃ருமூரத்ி₁ர ்கு₃ணனிதி₄ர ்தகா₃மாதா₁ கு₃ஹஜ₁ன்மபூ₄: ||  121||  
 

தத₃தவஶீ த₃ண்ே₃னீதி₁ஸ்தா₂ த₃ஹராகா₁ஶ-ரூபி₁ணீ |  

ப்₁ரதி₁ப₁ன்முக்₂ய-ராகா₁ந்த₁-தி₁தி₂-மண்ே₃ல-பூ₁ஜி₁தா₁ ||  122||  

 

க₁லாத்₁மிகா₁ க₁லானாதா₂ கா₁வ்யாலாப₁-விதனாதி₃னீ |   

ஸசா₁மர-ரமா-வாணீ-ஸவ்ய-த₃க்₁ஷிண-தஸவிதா₁ ||  123||  

 

ஆதி₃ஶக்₁தி₁ர ்அதமயா(அ)(அ)த₁்மா ப₁ரமா பா₁வனாக்₁ருʼதி₁: |  

அதனக₁தகா₁டி₁-ப்₃ரஹ்மாண்ே₃-ஜ₁னனீ தி₃வ்யவிக்₃ரஹா ||  124||  
 

க்₁லீங்கா₁ரீ தக₁வலா கு₃ஹ்யா கக₁வல்ய-ப₁த₃தா₃யினீ |  

த₁்ரிபு₁ரா த₁்ரிஜ₁க₃த₃்வந்த₃்யா த₁்ரிமூரத்ி₁ஸ் த₁்ரித₃தஶஶ்வரீ ||  125||  
 

த₁்ரய்க்₁ஷர ீதி₃வ்ய-க₃ந்தா₄ே்₄யா ஸிந்தூ₃ர-தி₁லகா₁ஞ்சி₁தா₁ |  

உமா கஶதலந்த்₃ரத₁னயா மகௌ₃ரீ க₃ந்த₄ரவ்-தஸவிதா₁ ||  126||  

 

விஶ்வக₃ரப்ா₄ ஸ்வரண்க₃ரப்ா₄(அ)வரதா₃ வாக₃தீ₄ஶ்வரீ |  

த₄்யானக₃ம்யா(அ)ப₁ரிச₁்தச₂த₃்யா ஜ்₁ஞானதா₃ ஜ்₁ஞானவிக்₃ரஹா ||  127||  

 

ஸரவ்தவதா₃ந்த₁-ஸம்ʼதவத₃்யா ஸத்₁யானந்த₃-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

தலாபா₁முத்₃ராரச்ி₁தா₁ லீலா-க்₁லுʼப்₁த₁-ப்₃ரஹ்மாண்ே₃-மண்ே₃லா ||  128||  

 

அத்₃ருʼஶ்யா த₃்ருʼஶ்யரஹிதா₁ விஜ்₁ஞாத்₁ரீ தவத₃்யவரஜ்ி₁தா₁ |  

தயாகி₃னீ தயாக₃தா₃ தயாக்₃யா தயாகா₃னந்தா₃ யுக₃ந்த₄ரா ||  129||  
 

இச₁்சா₂ஶக்₁தி₁-ஜ்₁ஞானஶக்₁தி₁-க்₁ரியாஶக்₁தி₁-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ஸரவ்ாதா₄ரா ஸுப்₁ரதி₁ஷ்ோ₂ ஸத₃ஸத₃்ரூப₁-தா₄ரிணீ ||  130||  
 

அஷ்ே₁மூரத்ி₁ர ்அஜா₁கஜ₁த₁்ரீ தலாக₁யாத்₁ரா-விதா₄யினீ |   

ஏகா₁கி₁னீ பூ₄மரூபா₁ நிரத்்₃கவதா₁ த₃்கவத₁வரஜ்ி₁தா₁ ||  131||  
 

அன்னதா₃ வஸுதா₃ வ்ருʼத₃்தா₄ ப்₃ரஹ்மாத்₁கமக்₁ய-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ப்₃ருʼஹதீ₁ ப்₃ராஹ்மணீ ப்₃ராஹ்மீ ப்₃ரஹ்மானந்தா₃ ப₃லிப்₁ரியா ||  132||  
 

பா₄ஷாரூபா₁ ப்₃ருʼஹத்₁தஸனா பா₄வாபா₄வ-விவரஜ்ி₁தா₁ |  

ஸுகா₂ராத்₄யா ஶுப₄க₁ரீ தஶாப₄னா ஸுலபா₄ க₃தி₁: ||  133||  



 

ராஜ₁-ராதஜ₁ஶ்வரீ ராஜ்₁ய-தா₃யினீ ராஜ்₁ய-வல்லபா₄ |  

ராஜ₁த₁்க்₁ருʼபா₁ ராஜ₁பீ₁ே₂-நிதவஶித₁-நிஜா₁ஶ்ரிதா₁ ||  134||  
 

ராஜ்₁யலக்₁ஷ்மீ: தகா₁ஶனாதா₂ ச₁து₁ரங்க₃-ப₃தலஶ்வர ீ|  

ஸாம்ராஜ்₁ய-தா₃யினீ ஸத்₁யஸந்தா₄ ஸாக₃ரதமக₂லா ||  135||  

 

தீ₃க்₁ஷிதா₁ கத₃த₁்யஶமனீ ஸரவ்தலாக₁-வஶங்க₁ரீ |  

ஸரவ்ாரத்₂தா₃த₁்ரீ ஸாவித்₁ரீ ஸச₁்சி₁தா₃னந்த₃-ரூபி₁ணீ ||  136||  
 

தத₃ஶ-கா₁லாப₁ரிச₁்சி₂ன்னா ஸரவ்கா₃ ஸரவ்தமாஹினீ |  

ஸரஸ்வதீ₁ ஶாஸ்த்₁ரமயீ கு₃ஹாம்பா₃ கு₃ஹ்யரூபி₁ணீ ||  137||  
 

ஸரத்வாபா₁தி₄-வினிரம்ுக்₁தா₁ ஸதா₃ஶிவ-ப₁தி₁வ்ரதா₁ |  

ஸம்ப்₁ரதா₃தயஶ்வரீ ஸாத்₄வீ கு₃ருமண்ே₃ல-ரூபி₁ணீ ||  138||  

 

கு₁தலாத்₁தீ₁ரண்ா ப₄கா₃ராத்₄யா மாயா மது₄மதீ₁ மஹீ |  

க₃ணாம்பா₃ கு₃ஹ்யகா₁ராத்₄யா தகா₁மலாங்கீ₃ கு₃ருப்₁ரியா ||  139||  
 

ஸ்வத₁ந்த்₁ரா ஸரவ்த₁ந்த₁்தரஶீ த₃க்₁ஷிணாமூரத்ி₁-ரூபி₁ணீ |  

ஸனகா₁தி₃-ஸமாராத்₄யா ஶிவஜ்₁ஞான-ப்₁ரதா₃யினீ ||  140||  

 

சி₁த₁்க₁லா(அ)(அ)நந்த₃-க₁லிகா₁ ப்₁தரமரூபா₁ ப்₁ரியங்க₁ரீ |  

நாமபா₁ராயண-ப்₁ரதீா₁ நந்தி₃வித்₃யா நதே₁ஶ்வர ீ||  141||  

 

மித்₂யா-ஜ₁க₃த₃தி₄ஷ்ோ₂னா முக்₁தி₁தா₃ முக்₁தி₁ரூபி₁ணீ |  

லாஸ்யப்₁ரியா லயக₁ரீ லஜ்₁ஜா₁ ரம்பா₄தி₃வந்தி₃தா₁ ||  142||  
 

ப₄வதா₃வ-ஸுதா₄வ்ருʼஷ்டி₁: பா₁பா₁ரண்ய-த₃வானலா |  

மதௌ₃ரப்ா₄க்₃ய-தூ₁லவாதூ₁லா ஜ₁ராத்₄வாந்த₁-ரவிப்₁ரபா₄ ||  143||  

 

பா₄க்₃யாப்₃தி₄-ச₁ந்த₃்ரிகா₁ ப₄க்₁த₁-சி₁த₁்த₁தக₁கி₁-க₄னாக₄னா |  

தராக₃ப₁ரவ்த₁-த₃ம்தபா₄லிர ்ம்ருʼத₁்யுதா₃ரு-கு₁ோ₂ரிகா₁ ||  144||  

 

மதஹஶ்வரீ மஹாகா₁லீ மஹாக்₃ராஸா மஹாஶனா |  

அப₁ரண்ா ச₁ண்டி₃கா₁ ச₁ண்ே₃முண்ோ₃ஸுர-நிஷூதி₃னீ ||  145||  

 

க்₁ஷராக்₁ஷராத₁்மிகா₁ ஸரவ்-தலாதக₁ஶீ விஶ்வதா₄ரிணீ |  



த₁்ரிவரக்₃தா₃த₁்ரீ ஸுப₄கா₃ த₁்ரய்ம்ப₃கா₁ த₁்ரிகு₃ணாத்₁மிகா₁ ||  146||  
 

ஸ்வரக்ா₃ப₁வரக்₃தா₃ ஶுத்₃தா₄ ஜ₁பா₁பு₁ஷ்ப₁-நிபா₄க்₁ருʼதி₁: |  

ஓதஜா₁வதீ₁ த₃்யுதி₁த₄ரா யஜ்₁ஞரூபா₁ ப்₁ரியவ்ரதா₁ ||  147||  
 

து₃ராராத்₄யா து₃ராத₄ரஷ்ா பா₁ே₁லீ-கு₁ஸும-ப்₁ரியா |  

மஹதீ₁ தமருனிலயா மந்தா₃ர-கு₁ஸும-ப்₁ரியா ||  148||  

 

வீராராத்₄யா விராே்₃ரூபா₁ விரஜா₁ விஶ்வததா₁முகீ₂ |  

ப்₁ரத்₁யக்₃ரூபா₁ ப₁ராகா₁ஶா ப்₁ராணதா₃ ப்₁ராணரூபி₁ணீ ||  149||  
 

மாரத்ா₁ண்ே₃-கப₄ரவாராத்₄யா மந்த₁்ரிணீன்யஸ்த₁-ராஜ்₁யதூ₄: |   

த₁்ரிபு₁தரஶீ ஜ₁யத்₁தஸனா நிஸ்த₁்கரகு₃ண்யா ப₁ராப₁ரா ||  150||  
 

ஸத்₁ய-ஜ்₁ஞானானந்த₃-ரூபா₁ ஸாமரஸ்ய-ப₁ராயணா |  

க₁ப₁ரத்ி₃னீ க₁லாமாலா கா₁மது₄க்₁ கா₁மரூபி₁ணீ ||  151||  
 

க₁லானிதி₄: கா₁வ்யக₁லா ரஸஜ்₁ஞா ரஸதஶவதி₄: |  

பு₁ஷ்ோ₁ பு₁ராத₁னா பூ₁ஜ்₁யா பு₁ஷ்க₁ரா பு₁ஷ்க₁தரக்₁ஷணா ||  152||  
 

ப₁ரஞ்ஜ்₁தயாதி₁: ப₁ரந்தா₄ம ப₁ரமாணு: ப₁ராத்₁ப₁ரா |  

பா₁ஶஹஸ்தா₁ பா₁ஶஹந்த்₁ரீ ப₁ரமந்த₁்ர-விதப₄தி₃னீ ||  153||  

 

மூரத்ா₁(அ)மூரத்ா₁(அ)நித்₁யத்₁ருʼப்₁தா₁ முனிமானஸ-ஹம்ʼஸிகா₁ |  

ஸத்₁யவ்ரதா₁ ஸத₁்யரூபா₁ ஸரவ்ாந்த₁ரய்ாமினீ ஸதீ₁ ||  154||  
 

ப்₃ரஹ்மாணீ ப்₃ரஹ்மஜ₁னனீ ப₃ஹுரூபா₁ பு₃தா₄ரச்ி₁தா₁ |  

ப்₁ரஸவித₁்ரீ ப்₁ரச₁ண்ோ₃(அ)(அ)ஜ்₁ஞா ப்₁ரதி₁ஷ்ோ₂ ப்₁ரக₁ோ₁க்₁ருʼதி₁: ||  155||  

 

ப்₁ராதணஶ்வரீ ப்₁ராணதா₃த₁்ரீ ப₁ஞ்சா₁ஶத்₁பீ₁ே₂-ரூபி₁ணீ |  

விஶ்ருʼங்க₂லா விவிக்₁த₁ஸ்தா₂ வீரமாதா₁ வியத்₁ப்₁ரஸூ: ||  156||  

 

முகு₁ந்தா₃ முக்₁தி₁னிலயா மூலவிக்₃ரஹ-ரூபி₁ணீ |  

பா₄வஜ்₁ஞா ப₄வதராக₃க்₄னீ ப₄வச₁க்₁ர-ப்₁ரவரத்ி₁னீ ||  157||  

 

ச₂ந்த₃:ஸாரா ஶாஸ்த்₁ரஸாரா மந்த₁்ரஸாரா த₁தலாத₃ரீ |  

உதா₃ரகீ₁ரத்ி₁ர ்உத்₃தா₃மகவப₄வா வரண்ரூபி₁ணீ ||  158||  
 

ஜ₁ன்மம்ருʼத₁்யு-ஜ₁ராத₁ப்₁த₁-ஜ₁னவிஶ்ராந்தி₁-தா₃யினீ |  



ஸரத்வாப₁னிஷ-து₃த₃்-கு₄ஷ்ோ₁ ஶாந்த்₁யதீ₁த₁-க₁லாத்₁மிகா₁ ||  159||  

 

க₃ம்பீ₄ரா க₃க₃னாந்த₁ஸ்தா₂ க₃ரவ்ிதா₁ கா₃னதலாலுபா₁ |  

க₁ல்ப₁னா-ரஹிதா₁ கா₁ஷ்ோ₂(அ)கா₁ந்தா₁ கா₁ந்தா₁ரத்₄-விக்₃ரஹா ||  160||  

 

கா₁ரய்கா₁ரண-நிரம்ுக்₁தா₁ கா₁மதக₁லி-த₁ரங்கி₃தா₁ |  

க₁னத₁்க₁னக₁தா₁-ே₁ங்கா₁ லீலா-விக்₃ரஹ-தா₄ரிணீ ||  161||  

 

அஜா₁ க்₁ஷயவினிரம்ுக்₁தா₁ முக்₃தா₄ க்₁ஷிப்₁ர-ப்₁ரஸாதி₃னீ |  

அந்த₁ரம்ுக₂-ஸமாராத்₄யா ப₃ஹிரம்ுக₂-ஸுது₃ரல்பா₄ ||  162||  
 

த₁்ரயீ த₁்ரிவரக்₃னிலயா த₁்ரிஸ்தா₂ த₁்ரிபு₁ரமாலினீ |  

நிராமயா நிராலம்பா₃ ஸ்வாத்₁மாராமா ஸுதா₄ஸ்ருʼதி₁: ||  163||   
 

ஸம்ʼஸாரப₁ங்க₁-நிரம்க்₃ன-ஸமுத₃்த₄ரண-ப₁ண்டி₃தா₁ |  

யஜ்₁ஞப்₁ரியா யஜ்₁ஞக₁ரத்்₁ரீ யஜ₁மான-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  164||  

 

த₄ரம்ாதா₄ரா த₄னாத்₄யக்₁ஷா த₄னதா₄ன்ய-விவரத்ி₄னீ |  

விப்₁ரப்₁ரியா விப்₁ரரூபா₁ விஶ்வப்₄ரமண-கா₁ரிணீ ||  165||  

 

விஶ்வக்₃ராஸா வித்₃ருமாபா₄ கவஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபி₁ணீ |  

அதயானிர ்தயானினிலயா கூ₁ே₁ஸ்தா₂ கு₁லரூபி₁ணீ ||  166||  
 

வீரதகா₃ஷ்டீ₂ப்₁ரியா வீரா கநஷ்க₁ரம்்யா நாத₃ரூபி₁ணீ |  

விஜ்₁ஞானக₁லனா க₁ல்யா வித₃க்₃தா₄ கப₃ந்த₃வாஸனா ||  167||  
 

த₁த₁்த₁்வாதி₄கா₁ த₁த₁்த₁்வமயீ த₁த₁்த்₁வமரத்₂-ஸ்வரூபி₁ணீ |  

ஸாமகா₃னப்₁ரியா மஸௌம்யா ஸதா₃ஶிவ-கு₁டு₁ம்பி₃னீ ||  168||   

 

ஸவ்யாப₁ஸவ்ய-மாரக்₃ஸ்தா₂ ஸரவ்ாப₁த₃்வினிவாரிணீ |  

ஸ்வஸ்தா₂ ஸ்வபா₄வமது₄ரா தீ₄ரா தீ₄ரஸமரச்ி₁தா₁ ||  169||  
 

கச₁த₁ன்யாரக்்₄ய-ஸமாராத்₄யா கச₁த₁ன்ய-கு₁ஸுமப்₁ரியா |  

ஸததா₃தி₃தா₁ ஸதா₃து₁ஷ்ோ₁ த₁ருணாதி₃த்₁ய-பா₁ே₁லா ||  170||  

 

த₃க்₁ஷிணா-த₃க்₁ஷிணாராத்₄யா த₃ரஸ்தமர-முகா₂ம்பு₃ஜா₁ |  

மகௌ₁லினீ-தக₁வலா(அ)நரக்்₄ய-கக₁வல்ய-ப₁த₃தா₃யினீ ||  171||  

 



ஸ்ததா₁த₁்ரப்₁ரியா ஸ்து₁தி₁மதீ₁ ஶ்ருதி₁-ஸம்ʼஸ்து₁த₁-கவப₄வா |  

மனஸ்வினீ மானவதீ₁ மதஹஶீ மங்க₃லாக்₁ருʼதி₁: ||  172||  
 

விஶ்வமாதா₁ ஜ₁க₃த₃்தா₄த₁்ரீ விஶாலாக்₁ஷீ விராகி₃ணீ |  

ப்₁ரக₃ல்பா₄ ப₁ரதமாதா₃ரா ப₁ராதமாதா₃ மதனாமயீ ||  173||  
 

வ்தயாமதக₁ஶீ விமானஸ்தா₂ வஜ்₁ரிணீ வாமதக₁ஶ்வரீ |  

ப₁ஞ்ச₁யஜ்₁ஞ-ப்₁ரியா ப₁ஞ்ச₁-ப்₁தரத₁-மஞ்சா₁தி₄ஶாயினீ ||  174||  

 

ப₁ஞ்ச₁மீ ப₁ஞ்ச₁பூ₄தத₁ஶீ ப₁ஞ்ச₁-ஸங்க்₂தயாப₁சா₁ரிணீ |  

ஶாஶ்வதீ₁ ஶாஶ்வகத₁ஶ்வரய்ா ஶரம்தா₃ ஶம்பு₄தமாஹினீ ||  175||  
 

த₄ரா த₄ரஸுதா₁ த₄ன்யா த₄ரம்ிணீ த₄ரம்வரத்ி₄னீ |  

தலாகா₁தீ₁தா₁ கு₃ணாதீ₁தா₁ ஸரவ்ாதீ₁தா₁ ஶமாத்₁மிகா₁ ||  176||  
 

ப₃ந்தூ₄க₁-கு₁ஸுமப்₁ரக்₂யா பா₃லா லீலாவிதனாதி₃னீ |  

ஸுமங்க₃லீ ஸுக₂க₁ரீ ஸுதவஷாே்₄யா ஸுவாஸினீ ||  177||  
 

ஸுவாஸின்யரச்₁ன-ப்₁ரதீா₁(அ)(அ)தஶாப₄னா ஶுத்₃த₄மானஸா |  

பி₃ந்து₃-த₁ரப்₁ண-ஸந்து₁ஷ்ோ₁ பூ₁ரவ்ஜா₁ த₁்ரிபு₁ராம்பி₃கா₁ ||  178||  

 

த₃ஶமுத்₃ரா-ஸமாராத்₄யா த₁்ரிபு₁ராஶ்ரீ-வஶங்க₁ரீ |  

ஜ்₁ஞானமுத்₃ரா ஜ்₁ஞானக₃ம்யா ஜ்₁ஞானஜ்₁தஞய-ஸ்வரூபி₁ணீ ||  179||  

 

தயானிமுத்₃ரா த₁்ரிக₂ண்தே₃ஶீ த₁்ரிகு₃ணாம்பா₃ த₁்ரிதகா₁ணகா₃ |  

அனகா₄(அ)த₃்பு₄த₁-சா₁ரித்₁ரா வாஞ்சி₂தா₁ரத்₂-ப்₁ரதா₃யினீ ||  180||  

 

அப்₄யாஸாதி₁ஶய-ஜ்₁ஞாதா₁ ஷே₃த₄்வாதீ₁த₁-ரூபி₁ணீ |  

அவ்யாஜ₁-க₁ருணா-மூரத்ி₁ர ்அஜ்₁ஞான-த₄்வாந்த₁-தீ₃பி₁கா₁ ||  181||  

 

ஆபா₃ல-தகா₃ப₁-விதி₃தா₁ ஸரவ்ானுல்லங்க்₄ய-ஶாஸனா |  

ஶ்ரீச₁க்₁ரராஜ₁-நிலயா ஶ்ரீமத்₁-த₁்ரிபு₁ரஸுந்த₃ரீ ||  182||  
 

ஶ்ரீஶிவா ஶிவ-ஶக்₁த₁்கயக்₁ய-ரூபி₁ணீ லலிதா₁ம்பி₃கா₁ |  

ஏவம்ʼ ஶ்ரீலலிதா₁ தத₃வ்யா நாம்னாம்ʼ ஸாஹஸ்ரக₁ம்ʼ ஜ₁கு₃: ||  
 

||  இதி₁ ஶ்ரீப்₃ரஹ்மாண்ே₃பு₁ராதண உத்₁த₁ரக₂ண்தே₃ 
ஶ்ரீஹயக்₃ரவீாக₃ஸ்த்₁யஸம்ʼவாதத₃ 

ஶ்ரீலலிதா₁ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்ததா₁த₁்ர க₁த₂னம்ʼ ஸம்பூ₁ரண்ம் || 


