ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಯಂ ಕರುಣಯ ತರಂಗಿತಯಕ್ಷಂ ಧೃತಪಯಶಯಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಯಣಚಯಪಯಮ್ |
ಅಣಿಮಯದಿಭಿ ರಯವೃತಯಂ ಮಯೂಖ ೈಃ ಅಹಮಿತ ಾಷವ ವಿಭಯವಯಷ
ಭವಯನಷಮ್ || ೧ ||
ಹರೈಃ ಓಂ
ಶ್ರಷ ಮಯತಯ, ಶ್ರಷ ಮಹಯರಯಗಿ್ಯಷ, ಶ್ರಷಮತ್-ಸಂಹಯಸನ ಷಶವರಷ |

om

ಚಿದಗಿ್ ಕುಂಡಸಂಭೂತಯ, ದ ಷವಕಯಯಯಸಮುದಾತಯ || ೧ ||

a.
c

ಉದಾದಯಾನು ಸಹಸ್ಯರಭಯ, ಚತುಬಯಯಹು ಸಮನವತಯ |

gm

ರಯಗಸವರೂಪ ಪಯಶಯಢ್ಯಾ, ಕ ೂರಷಧ್ಯಕಯರಯಂಕುಶ ಷಜ್ಜ್ವಲಯ || ೨ ||
ಮನ ೂಷರೂಪ ಷಕ್ಷುಕ ೂಷದಂಡಯ, ಪಂಚತನಯಾತರ ಸ್ಯಯಕಯ |

ou
si

ನಜಯರುಣ ಪರಭಯಪೂರ ಮಜ್ಜ್ದ್-ಬ್ರಹಯಾಂಡಮಂಡಲಯ || ೩ ||

.y

ಚಂಪಕಯಶ ಷಕ ಪುನಯ್ಗ ಸ್ೌಗಂಧಿಕ ಲಸತಕಚಯ

w

ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ ರಷಣಿಷ ಕನತ ೂಕಷಟಷರ ಮಂಡಿತಯ || ೪ ||

w

ಅಷ್ಟಮಿಷ ಚಂದರ ವಿಭಯರಜ್ಜ ದಳಿಕಸಥಲ ಶ ಷಭಿತಯ |

w

ಮುಖಚಂದರ ಕಳಂಕಯಭ ಮೃಗನಯಭಿ ವಿಶ ಷಷ್ಕಯ || ೫ ||
ವದನಸಾರ ಮಯಂಗಲಾ ಗೃಹತ ೂಷರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಯ |
ವಕರಲಕ್ಮಷ ಪರಷವಯಹ ಚಲನೀನಯಭ ಲ ೂಷಚನಯ || ೬ ||
ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಯಪಭ ನಯಸ್ಯದಂಡ ವಿರಯಜಿತಯ |
ತಯರಯಕಯಂತಿ ತಿರಸ್ಯಕರ ನಯಸ್ಯಭರಣ ಭಯಸುರಯ || ೭ ||
ಕದಂಬ್ ಮಂಜ್ಜರಷಕುಿಪತ ಕಣಯಪೂರ ಮನ ೂಷಹರಯ |

ತಯಟಂಕ ಯುಗಳಿಷಭೂತ ತಪನ ೂಷಡುಪ ಮಂಡಲಯ || ೮ ||
ಪದಾರಯಗ ಶ್ಲಯದಶಯ ಪರಭಯವಿ ಕಪಷಲಭೂೈಃ |
ನವವಿದುರಮ ಬಂಬ್ಶ್ರಷೈಃ ನಾಕಯಕರ ರದನಚಛದಯ || ೯ ||
ಶುದಧ ವಿದಯಾಂಕುರಯಕಯರ ದಿವಜ್ಜಪಂಕ್ತತ ದವಯಷಜ್ಜ್ವಲಯ |
ಕಪೂಯರವಿಷಟ ಕಯಮಷದ ಸಮಯಕಷ್ಯ ದಿಿಗಂತರಯ || ೧೦ ||
ನಜ್ಜಸಲಯಿಪ ಮಯಧುಯಯ ವಿನಭಯರ್-ತಿಿತ ಕಚಛಪಷ |

a.
c

ಅನಯಕಲ್ಲತ ಸ್ಯದೃಶಾ ಚುಬ್ುಕ ಶ್ರಷ ವಿರಯಜಿತಯ |

om

ಮಂದಸಾತ ಪರಭಯಪೂರ ಮಜ್ಜ್ತ್-ಕಯಮಷಶ ಮಯನಸ್ಯ || ೧೧ ||

gm

ಕಯಮಷಶಬ್ದಧ ಮಯಂಗಲಾ ಸೂತರಶ ಷಭಿತ ಕಂಥರಯ || ೧೨ ||
ಕನಕಯಂಗದ ಕ ಷಯೂರ ಕಮನಷಯ ಭುಜಯನವತಯ |

ou
si

ರತ್ಗ್ ೈವ ಷಯ ಚಿಂತಯಕ ಲ ೂಷಲಮುಕಯತ ಫಲಯನವತಯ || ೧೩ ||

.y

ಕಯಮಷಶವರ ಪ ರಷಮರತ್ ಮಣಿ ಪರತಿಪಣಸತನಷ|

w

ನಯಭಯಾಲವಯಲ ರ ೂಷಮಯಳಿ ಲತಯಫಲ ಕುಚದವಯಷ || ೧೪ ||

w

ಲಕ್ಷಯರ ೂಷಮಲತಯ ಧ್ಯರತಯ ಸಮುನ ್ಷಯ ಮಧಾಮಯ |

w

ಸತನಭಯರ ದಳನ್-ಮಧಾ ಪಟಟಬ್ಂಧ ವಳಿತರಯಯ || ೧೫ ||
ಅರುಣಯರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸರ ಭಯಸವತ್-ಕಟಷತಟಷ |
ರತ್ಕ್ತಂಕ್ತಣಿ ಕಯರಮಾ ರಶನಯದಯಮ ಭೂಷಿತಯ || ೧೬ ||
ಕಯಮಷಶ ಗ್ಯ್ಯತ ಸ್ೌಭಯಗಾ ಮಯದಯವಷರು ದವಯಯನವತಯ |
ಮಯಣಿಕಾ ಮಕುಟಯಕಯರ ಜಯನುದವಯ ವಿರಯಜಿತಯ || ೧೭ ||
ಇಂದರಗ್ ೂಷಪ ಪರಕ್ಪತ ಸಾರ ತೂಣಯಭ ಜ್ಜಂಘಿಕಯ |

ಗೂಢಗುಲಯಾ ಕೂಮಯಪೃಷ್ಠ ಜ್ಜಯಷ್ುು ಪರಪದಯನವತಯ || ೧೮ ||
ನಖದಿಷಧಿತಿ ಸಂಛನ್ ನಮಜ್ಜ್ನ ತಮಷಗುಣಯ |
ಪದದವಯ ಪರಭಯಜಯಲ ಪರಯಕೃತ ಸರ ೂಷರುಹಯ || ೧೯ ||
ಶ್ಂಜಯನ ಮಣಿಮಂಜಿಷರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರಷ ಪದಯಂಬ್ುಜಯ |
ಮರಯಳಿಷ ಮಂದಗಮನಯ, ಮಹಯಲಯವಣಾ ಶ ಷವಧಿೈಃ || ೨೦ ||
ಸವಯಯರುಣಯನವದಯಾಂಗಿಷ ಸವಯಯಭರಣ ಭೂಷಿತಯ |

om

ಶ್ವಕಯಮಷಶವರಯಂಕಸ್ಯಥ, ಶ್ವಯ, ಸ್ಯವಧಿಷನ ವಲಿಭಯ || ೨೧ ||

a.
c

ಸುಮಷರು ಮಧಾಶೃಂಗಸ್ಯಥ, ಶ್ರಷಮನ್ಗರ ನಯಯಕಯ |

gm

ಚಿಂತಯಮಣಿ ಗೃಹಯಂತಸ್ಯಥ, ಪಂಚಬ್ರಹಯಾಸನಸಥತಯ || ೨೨ ||
ಮಹಯಪದಯಾಟವಿಷ ಸಂಸ್ಯಥ, ಕದಂಬ್ ವನವಯಸನಷ |

ou
si

ಸುಧ್ಯಸ್ಯಗರ ಮಧಾಸ್ಯಥ, ಕಯಮಯಕ್ಷ ಕಯಮದಯಯನಷ || ೨೩ ||

.y

ದ ಷವಷಿಯ ಗಣಸಂಘಾತ ಸೂತಯಮಯನಯತಾ ವ ಭವಯ |

w

ಭಂಡಯಸುರ ವಧ್ ೂಷದುಾಕತ ಶಕ್ತತಸ್ ಷನಯ ಸಮನವತಯ || ೨೪ ||

w

ಸಂಪತಕರಷ ಸಮಯರೂಢ ಸಂಧುರ ವರಜ್ಜಸ್ ಷವಿತಯ |

w

ಅಶಯವರೂಢ್ಯಧಿಷಿಠತಯಶವ ಕ ೂಷಟಕ ೂಷಟ ಭಿರಯವೃತಯ || ೨೫ ||
ಚಕರರಯಜ್ಜ ರಥಯರೂಢ ಸವಯಯಯುಧ ಪರಷ್ೃತಯ |
ಗ್ ಷಯಚಕರ ರಥಯರೂಢ ಮಂತಿರಣಿಷ ಪರಸ್ ಷವಿತಯ || ೨೬ ||
ಕ್ತರಚಕರ ರಥಯರೂಢ ದಂಡನಯಥಯ ಪುರಸೃತಯ |
ಜಯವಲಯಮಯಲ್ಲನ ಕಯಕ್ಪತ ವಹ್ನ್ಪಯರಕಯರ ಮಧಾಗ್ಯ || ೨೭ ||
ಭಂಡಸ್ ನಾ ವಧ್ ೂಷದುಾಕತ ಶಕ್ತತ ವಿಕರಮಹಷಿಯತಯ |

ನತಯಾ ಪರಯಕರಮಯಟ ೂಷಪ ನರಷಕ್ಷಣ ಸಮುತುಿಕಯ || ೨೮ ||
ಭಂಡಪುತರ ವಧ್ ೂಷದುಾಕತ ಬಯಲಯವಿಕರಮ ನಂದಿತಯ |
ಮಂತಿರಣಾಂಬಯ ವಿರಚಿತ ವಿಷ್ಂಗ ವಧತ ೂಷಷಿತಯ || ೨೯ ||
ವಿಶುಕರ ಪಯರಣಹರಣ ವಯರಯಹ್ನಷ ವಿಷಯಯನಂದಿತಯ |
ಕಯಮಷಶವರ ಮುಖಯಲ ೂಷಕ ಕಲ್ಲಪತ ಶ್ರಷ ಗಣ ಷಶವರಯ || ೩೦ ||
ಮಹಯಗಣ ಷಶ ನಭಿಯನ್ ವಿಘ್್ಯಂತರ ಪರಹಷಿಯತಯ |

om

ಭಂಡಯಸುರ ಷಂದರ ನಮುಯಕತ ಶಸರ ಪರತಾಸರ ವಷಿಯಣಿಷ || ೩೧ ||

a.
c

ಕರಯಂಗುಳಿ ನಖ ೂಷತಪನ್ ನಯರಯಯಣ ದಶಯಕೃತಿೈಃ |

gm

ಮಹಯಪಯಶುಪತಯಸ್ಯರಗಿ್ ನದಯಗ್ಯಧಸುರ ಸ್ ನಕಯ || ೩೨ ||
ಕಯಮಷಶವರಯಸರ ನದಯಗಧ ಸಭಂಡಯಸುರ ಶ ನಾಕಯ |

ou
si

ಬ್ರಹ ೂೀಪ ಷಂದರ ಮಹ ಷಂದಯರದಿ ದ ಷವಸಂಸುತತ ವ ಭವಯ || ೩೩ ||

.y

ಹರನ ಷತಯರಗಿ್ ಸಂದಗಧ ಕಯಮ ಸಂಜಿಷವನೌಷ್ಧಿೈಃ |

w

ಶ್ರಷಮದಯವಗಾವ ಕೂಟ ಕ ಸವರೂಪ ಮುಖಪಂಕಜಯ || ೩೪ ||

w

ಕಂಠಯಧೈಃ ಕಟಪಯಯಂತ ಮಧಾಕೂಟ ಸವರೂಪಣಿಷ |

w

ಶಕ್ತತಕೂಟ ಕ ತಯಪನ್ ಕಟಾಥ ೂಷಭಯಗ ಧ್ಯರಣಿಷ || ೩೫ ||
ಮೂಲಮಂತಯರತಿಾಕಯ, ಮೂಲಕೂಟ ತರಯ ಕಳ ಷಬ್ರಯ |
ಕುಳಯಮೃತ ಕ ರಸಕಯ, ಕುಳಸಂಕ ಷತ ಪಯಲ್ಲನಷ || ೩೬ ||
ಕುಳಯಂಗನಯ, ಕುಳಯಂತೈಃಸ್ಯಥ, ಕೌಳಿನಷ, ಕುಳಯಷಗಿನಷ |
ಅಕುಳಯ, ಸಮಯಯಂತೈಃಸ್ಯಥ, ಸಮಯಯಚಯರ ತತಪರಯ || ೩೭ ||
ಮೂಲಯಧ್ಯರ ಕ ನಲಯಯ, ಬ್ರಹಾಗರಂಥಿ ವಿಭ ಷದಿನಷ |

ಮಣಿಪೂರಯಂತ ರುದಿತಯ, ವಿಷ್ುುಗರಂಥಿ ವಿಭ ಷದಿನಷ || ೩೮ ||
ಆಗ್ಯ್ಯ ಚಕಯರಂತರಯಳಸ್ಯಥ, ರುದರಗರಂಥಿ ವಿಭ ಷದಿನಷ |
ಸಹಸ್ಯರರಯಂಬ್ುಜಯ ರೂಢ್ಯ, ಸುಧ್ಯಸ್ಯರಯಭಿ ವಷಿಯಣಿಷ || ೩೯ ||
ತಟಲಿತಯ ಸಮರುಚಿೈಃ, ಷ್ಟ್-ಚಕ ೂರಷಪರ ಸಂಸಥತಯ |
ಮಹಯಶಕ್ತತೈಃ, ಕುಂಡಲ್ಲನಷ, ಬಸತಂತು ತನಷಯಸಷ || ೪೦ ||
ಭವಯನಷ, ಭಯವನಯಗಮಯಾ, ಭವಯರಣಾ ಕುಠಯರಕಯ |

om

ಭದರಪರಯಯ, ಭದರಮೂತಿಯ, ಭಯಕತಸ್ೌಭಯಗಾ ದಯಯನಷ || ೪೧ ||

a.
c

ಭಕ್ತತಪರಯಯ, ಭಕ್ತತಗಮಯಾ, ಭಕ್ತತವಶಯಾ, ಭಯಯಪಹಯ |

gm

ಶಯಂಭವಿಷ, ಶಯರದಯರಯಧ್ಯಾ, ಶವಯಯಣಿಷ, ಶಮಯದಯಯನಷ || ೪೨ ||
ಶಯಂಕರಷ, ಶ್ರಷಕರಷ, ಸ್ಯಧಿವಷ, ಶರಚಚಂದರನಭಯನನಯ |

ou
si

ಶಯತ ೂಷದರಷ, ಶಯಂತಿಮತಿಷ, ನರಯಧ್ಯರಯ, ನರಂಜ್ಜನಯ || ೪೩ ||

.y

ನಲ ಷಯಪಯ, ನಮಯಲಯ, ನತಯಾ, ನರಯಕಯರಯ, ನರಯಕುಲಯ |

w

ನಗುಯಣಯ, ನಷ್ಕಳಯ, ಶಯಂತಯ, ನಷ್ಯಕಮಯ, ನರುಪಪಿವಯ || ೪೪ ||

w

ನತಾಮುಕಯತ, ನವಿಯಕಯರಯ, ನಷ್ರಪಂಚಯ, ನರಯಶರಯಯ |

w

ನತಾಶುದಯಧ, ನತಾಬ್ುದಯಧ, ನರವದಯಾ, ನರಂತರಯ || ೪೫ ||
ನಷ್ಯಕರಣಯ, ನಷ್ಕಳಂಕಯ, ನರುಪಯಧಿ, ನಯರಷಶವರಯ |
ನಷರಯಗ್ಯ, ರಯಗಮಥನಷ, ನಮಯದಯ, ಮದನಯಶ್ನಷ || ೪೬ ||
ನಶ್ಚಂತಯ, ನರಹಂಕಯರಯ, ನಮಷಯಹಯ, ಮಷಹನಯಶ್ನಷ |
ನಮಯಮಯ, ಮಮತಯಹಂತಿರಷ, ನಷ್ಯಪಪಯ, ಪಯಪನಯಶ್ನಷ || ೪೭ ||
ನಷ್ ೂಕರಷಧ್ಯ, ಕ ೂರಷಧಶಮನಷ, ನಲ ೂಷಯಭಯ, ಲ ೂಷಭನಯಶ್ನಷ |

ನೈಃಸಂಶಯಯ, ಸಂಶಯಘಿ್ಷ, ನಭಯವಯ, ಭವನಯಶ್ನಷ || ೪೮ ||
ನವಿಯಕಲಯಪ, ನರಯಬಯಧ್ಯ, ನಭ ಷಯದಯ, ಭ ಷದನಯಶ್ನಷ |
ನನಯಯಶಯ, ಮೃತುಾಮಥನಷ, ನಷಿಕರಯಯ, ನಷ್ಪರಗರಹಯ || ೪೯ ||
ನಸುತಲಯ, ನಷಲಚಿಕುರಯ, ನರಪಯಯಯ, ನರತಾಯಯ |
ದುಲಯಭಯ, ದುಗಯಮಯ, ದುಗ್ಯಯ, ದುೈಃಖಹಂತಿರಷ, ಸುಖಪರದಯ || ೫೦ ||
ದುಷ್ಟದೂರಯ, ದುರಯಚಯರ ಶಮನಷ, ದ ೂಷಷ್ವಜಿಯತಯ |

om

ಸವಯಗ್ಯ್ಯ, ಸ್ಯಂದರಕರುಣಯ, ಸಮಯನಯಧಿಕವಜಿಯತಯ || ೫೧ ||

a.
c

ಸವಯಶಕ್ತತಮಯಷ, ಸವಯಮಂಗಳಯ, ಸದಗತಿಪರದಯ |

gm

ಸವ ಷಯಶವರಷ, ಸವಯಮಯಷ, ಸವಯಮಂತರ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೫೨ ||
ಸವಯಯಂತಯರತಿಾಕಯ, ಸವಯತಂತರರೂಪಯ, ಮನ ೂಷನಾನಷ |

ou
si

ಮಯಹ ಷಶವರಷ, ಮಹಯದ ಷವಿಷ, ಮಹಯಲಕ್ಮಷ, ಮೃಯಡಪರಯಯ || ೫೩ ||

.y

ಮಹಯರೂಪಯ, ಮಹಯಪೂಜಯಾ, ಮಹಯಪಯತಕ ನಯಶ್ನಷ |

w

ಮಹಯಮಯಯಯ, ಮಹಯಸತಯತವ, ಮಹಯಶಕ್ತತ ಮಯಹಯರತಿೈಃ || ೫೪ ||

w

ಮಹಯಭ ೂಷಗ್ಯ, ಮಹ ಶವಯಯಯ, ಮಹಯವಿಷಯಯಯ, ಮಹಯಬ್ಲಯ |

w

ಮಹಯಬ್ುದಿಧ, ಮಯಹಯಸದಿಧ, ಮಯಹಯಯಷಗ್ ಷಶವರ ಷಶವರಷ || ೫೫ ||
ಮಹಯತಂತಯರ, ಮಹಯಮಂತಯರ, ಮಹಯಯಂತಯರ, ಮಹಯಸನಯ |
ಮಹಯಯಯಗ ಕರಮಯರಯಧ್ಯಾ, ಮಹಯಭ ರವ ಪೂಜಿತಯ || ೫೬ ||
ಮಹ ಷಶವರ ಮಹಯಕಲಪ ಮಹಯತಯಂಡವ ಸ್ಯಕ್ಣಿಷ |
ಮಹಯಕಯಮಷಶ ಮಹ್ನಷಿಷ, ಮಹಯತಿರಪುರ ಸುಂದರಷ || ೫೭ ||
ಚತುೈಃಷ್ಷ್ುಟಯಪಚಯರಯಢ್ಯಾ, ಚತುಷ್ಷಷಿಟ ಕಳಯಮಯಷ |

ಮಹಯ ಚತುಷ್ಷಷಿಟ ಕ ೂಷಟ ಯಷಗಿನಷ ಗಣಸ್ ಷವಿತಯ || ೫೮ ||
ಮನುವಿದಯಾ, ಚಂದರವಿದಯಾ, ಚಂದರಮಂಡಲಮಧಾಗ್ಯ |
ಚಯರುರೂಪಯ, ಚಯರುಹಯಸ್ಯ, ಚಯರುಚಂದರ ಕಳಯಧರಯ || ೫೯ ||
ಚರಯಚರ ಜ್ಜಗನಯ್ಥಯ, ಚಕರರಯಜ್ಜ ನಕ ಷತನಯ |
ಪಯವಯತಿಷ, ಪದಾನಯನಯ, ಪದಾರಯಗ ಸಮಪರಭಯ || ೬೦ ||
ಪಂಚಪ ರಷತಯಸನಯಸಷನಯ, ಪಂಚಬ್ರಹಾ ಸವರೂಪಣಿಷ |

om

ಚಿನಾಯಷ, ಪರಮಯನಂದಯ, ವಿಗ್ಯ್ಯನ ಘ್ನರೂಪಣಿಷ || ೬೧ ||

a.
c

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ ಾಷಯರೂಪಯ, ಧಮಯಯಧಮಯ ವಿವಜಿಯತಯ |

gm

ವಿಶವರೂಪಯ, ಜಯಗರಣಿಷ, ಸವಪಂತಿಷ, ತ ಜ್ಜಸ್ಯತಿಾಕಯ || ೬೨ ||
ಸುಪಯತ, ಪಯರಗ್ಯ್ಯತಿಾಕಯ, ತುಯಯಯ, ಸವಯಯವಸ್ಯಥ ವಿವಜಿಯತಯ |

ou
si

ಸೃಷಿಟಕತಿರಷಯ, ಬ್ರಹಾರೂಪಯ, ಗ್ ೂಷಪರಷ, ಗ್ ೂಷವಿಂದರೂಪಣಿಷ || ೬೩ ||

.y

ಸಂಹಯರಣಿಷ, ರುದರರೂಪಯ, ತಿರ ೂಷಧ್ಯನಕರಷಶವರಷ |

w

ಸದಯಶ್ವಯನುಗರಹದಯ, ಪಂಚಕೃತಾ ಪರಯಯಣಯ || ೬೪ ||

w

ಭಯನುಮಂಡಲ ಮಧಾಸ್ಯಥ, ಭ ರವಿಷ, ಭಗಮಯಲ್ಲನಷ |

w

ಪದಯಾಸನಯ, ಭಗವತಿಷ, ಪದಾನಯಭ ಸಹ ೂಷದರಷ || ೬೫ ||
ಉನ ೀಷ್ ನಮಿಷ್ ೂಷತಪನ್ ವಿಪನ್ ಭುವನಯವಳಿೈಃ |
ಸಹಸರಶ್ಷಷ್ಯವದನಯ, ಸಹಸ್ಯರಕ್ಷ, ಸಹಸರಪಯತ್ || ೬೬ ||
ಆಬ್ರಹಾ ಕ್ತಷಟಜ್ಜನನಷ, ವಣಯಯಶರಮ ವಿಧ್ಯಯನಷ |
ನಜಯಗ್ಯ್ಯರೂಪನಗಮಯ, ಪುಣಯಾಪುಣಾ ಫಲಪರದಯ || ೬೭ ||
ಶುರತಿ ಸಷಮಂತ ಸಂಧೂರಷಕೃತ ಪಯದಯಬ್್ಧೂಳಿಕಯ |

ಸಕಲಯಗಮ ಸಂದ ೂಷಹ ಶುಕ್ತತಸಂಪುಟ ಮೌಕ್ತತಕಯ || ೬೮ ||
ಪುರುಷ್ಯಥಯಪರದಯ, ಪೂಣಯಯ, ಭ ೂಷಗಿನಷ, ಭುವನ ಷಶವರಷ |
ಅಂಬಕಯ,ನಯದಿ ನಧನಯ, ಹರಬ್ರಹ ೀಂದರ ಸ್ ಷವಿತಯ || ೬೯ ||
ನಯರಯಯಣಿಷ, ನಯದರೂಪಯ, ನಯಮರೂಪ ವಿವಜಿಯತಯ |
ಹ್ನರಷಂಕಯರಷ, ಹ್ನರಷಮತಿಷ, ಹೃದಯಾ, ಹ ಷಯಷಪಯದ ಷಯ ವಜಿಯತಯ || ೭೦ ||
ರಯಜ್ಜರಯಜಯಚಿಯತಯ, ರಯಗಿ್ಯಷ, ರಮಯಾ, ರಯಜಿಷವಲ ೂಷಚನಯ |

om

ರಂಜ್ಜನಷ, ರಮಣಿಷ, ರಸ್ಯಾ, ರಣತಿಕಂಕ್ತಣಿ ಮಷಖಲಯ || ೭೧ ||

a.
c

ರಮಯ, ರಯಕ ಷಂದುವದನಯ, ರತಿರೂಪಯ, ರತಿಪರಯಯ |

gm

ರಕ್ಷಯಕರಷ, ರಯಕ್ಷಸಘಿ್ಷ, ರಯಮಯ, ರಮಣಲಂಪಟಯ || ೭೨ ||
ಕಯಮಯಾ, ಕಯಮಕಳಯರೂಪಯ, ಕದಂಬ್ ಕುಸುಮಪರಯಯ |

ou
si

ಕಲಯಾಣಿಷ, ಜ್ಜಗತಿಷಕಂದಯ, ಕರುಣಯರಸ ಸ್ಯಗರಯ || ೭೩ ||

.y

ಕಳಯವತಿಷ, ಕಳಯಲಯಪಯ, ಕಯಂತಯ, ಕಯದಂಬ್ರಷಪರಯಯ |

w

ವರದಯ, ವಯಮನಯನಯ, ವಯರುಣಿಷಮದವಿಹವಲಯ || ೭೪ ||

w

ವಿಶಯವಧಿಕಯ, ವ ಷದವ ಷದಯಾ, ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ನವಯಸನಷ |

w

ವಿಧ್ಯತಿರಷ, ವ ಷದಜ್ಜನನಷ, ವಿಷ್ುುಮಯಯಯ, ವಿಲಯಸನಷ || ೭೫ ||
ಕ್ಷ ಷತರಸವರೂಪಯ, ಕ್ಷ ಷತ ರಷಶ್ಷ, ಕ್ಷ ಷತರ ಕ್ಷ ಷತರಗ್ಯ ಪಯಲ್ಲನಷ |
ಕ್ಷಯವೃದಿಧ ವಿನಮುಯಕಯತ, ಕ್ಷ ಷತರಪಯಲ ಸಮಚಿಯತಯ || ೭೬ ||
ವಿಜ್ಜಯಯ, ವಿಮಲಯ, ವಂದಯಾ, ವಂದಯರು ಜ್ಜನವತಿಲಯ |
ವಯಗ್ಯವದಿನಷ, ವಯಮಕ ಷಶ್ಷ, ವಹ್ನ್ಮಂಡಲ ವಯಸನಷ || ೭೭ ||
ಭಕ್ತತಮತ್-ಕಲಪಲತಿಕಯ, ಪಶುಪಯಶ ವಿಮಷಚನಷ |

ಸಂಹೃತಯಶ ಷಷ್ ಪಯಷ್ಂಡಯ, ಸದಯಚಯರ ಪರವತಿಯಕಯ || ೭೮ ||
ತಯಪತರಯಯಗಿ್ ಸಂತಪತ ಸಮಯಹಯಿದನ ಚಂದಿರಕಯ |
ತರುಣಿಷ, ತಯಪಸ್ಯರಯಧ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ತಮಷಪಹಯ || ೭೯ ||
ಚಿತಿ, ಸತತಪದಲಕ್ಷಯಯಥಯಯ, ಚಿದ ಷಕ ರಸರೂಪಣಿಷ |
ಸ್ಯವತಯಾನಂದಲವಿಷಭೂತ ಬ್ರಹಯಾದಯಾನಂದ ಸಂತತಿೈಃ || ೮೦ ||
ಪರಯ, ಪರತಾಕ್ತಚತಿಷ ರೂಪಯ, ಪಶಾಂತಿಷ, ಪರದ ಷವತಯ |

om

ಮಧಾಮಯ, ವ ಖರಷರೂಪಯ, ಭಕತಮಯನಸ ಹಂಸಕಯ || ೮೧ ||

a.
c

ಕಯಮಷಶವರ ಪಯರಣನಯಡಿಷ, ಕೃತಗ್ಯ್ಯ, ಕಯಮಪೂಜಿತಯ |

gm

ಶೃಂಗ್ಯರ ರಸಸಂಪೂಣಯಯ, ಜ್ಜಯಯ, ಜಯಲಂಧರಸಥತಯ || ೮೨ ||
ಓಡಯಾಣ ಪಷಠನಲಯಯ, ಬಂದುಮಂಡಲ ವಯಸನಷ |

ou
si

ರಹ ೂಷಯಯಗ ಕರಮಯರಯಧ್ಯಾ, ರಹಸತಪಯಣ ತಪಯತಯ || ೮೩ ||

.y

ಸದಾೈಃ ಪರಸ್ಯದಿನಷ, ವಿಶವಸ್ಯಕ್ಣಿಷ, ಸ್ಯಕ್ವಜಿಯತಯ |

w

ಷ್ಡಂಗದ ಷವತಯ ಯುಕಯತ, ಷ್ಯಡುಗಣಾ ಪರಪೂರತಯ || ೮೪ ||

w

ನತಾಕ್ತಿನಯ್, ನರುಪಮಯ, ನವಯಯಣ ಸುಖದಯಯನಷ |

w

ನತಯಾ, ಷ್ ೂಷಡಶ್ಕಯರೂಪಯ, ಶ್ರಷಕಂಠಯಧಯ ಶರಷರಣಿಷ || ೮೫ ||
ಪರಭಯವತಿಷ, ಪರಭಯರೂಪಯ, ಪರಸದಯಧ, ಪರಮಷಶವರಷ |
ಮೂಲಪರಕೃತಿ ರವಾಕಯತ, ವಾಕಯತವಾಕತ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೮೬ ||
ವಯಾಪನಷ, ವಿವಿಧ್ಯಕಯರಯ, ವಿದಯಾವಿದಯಾ ಸವರೂಪಣಿಷ |
ಮಹಯಕಯಮಷಶ ನಯನಯ, ಕುಮುದಯಹಯಿದ ಕೌಮುದಿಷ || ೮೭ ||
ಭಕತಹಯದಯ ತಮಷಭ ಷದ ಭಯನುಮದ್-ಭಯನುಸಂತತಿೈಃ |

ಶ್ವದೂತಿಷ, ಶ್ವಯರಯಧ್ಯಾ, ಶ್ವಮೂತಿಯ, ಶ್ಿವಂಕರಷ || ೮೮ ||
ಶ್ವಪರಯಯ, ಶ್ವಪರಯ, ಶ್ಷ್ ಟಷಷ್ಯಟ, ಶ್ಷ್ಟಪೂಜಿತಯ |
ಅಪರಮಷಯಯ, ಸವಪರಕಯಶಯ, ಮನ ೂಷವಯಚಯಮ ಗ್ ೂಷಚರಯ || ೮೯ ||
ಚಿಚಛಕ್ತತ, ಶ ಚಷತನಯರೂಪಯ, ಜ್ಜಡಶಕ್ತತ, ಜ್ಜಯಡಯತಿಾಕಯ |
ಗ್ಯಯತಿರಷ, ವಯಾಹೃತಿ, ಸಿಂಧ್ಯಾ, ದಿವಜ್ಜಬ್ೃಂದ ನಷ್ ಷವಿತಯ || ೯೦ ||
ತತಯತವಸನಯ, ತತತವಮಯಷ, ಪಂಚಕ ೂಷಶಯಂತರಸಥತಯ |

om

ನಸಿಷಮಮಹ್ನಮಯ, ನತಾಯೌವನಯ, ಮದಶಯಲ್ಲನಷ || ೯೧ ||

a.
c

ಮದಘ್ೂಣಿಯತ ರಕಯತಕ್ಷ, ಮದಪಯಟಲ ಗಂಡಭೂೈಃ |

gm

ಚಂದನ ದರವದಿಗ್ಯಧಂಗಿಷ, ಚಯಂಪ ಷಯ ಕುಸುಮ ಪರಯಯ || ೯೨ ||
ಕುಶಲಯ, ಕ ೂಷಮಲಯಕಯರಯ, ಕುರುಕುಳಯಾ, ಕುಲ ಷಶವರಷ |

ou
si

ಕುಳಕುಂಡಯಲಯಯ, ಕೌಳ ಮಯಗಯತತಪರ ಸ್ ಷವಿತಯ || ೯೩ ||

.y

ಕುಮಯರ ಗಣನಯಥಯಂಬಯ, ತುಷಿಟೈಃ, ಪುಷಿಟ, ಮಯತಿ, ಧೃಯತಿೈಃ |

w

ಶಯಂತಿೈಃ, ಸವಸತಮತಿಷ, ಕಯಂತಿ, ನಯಂದಿನಷ, ವಿಘ್್ನಯಶ್ನಷ || ೯೪ ||

w

ತ ಷಜ ೂಷವತಿಷ, ತಿರನಯನಯ, ಲ ೂಷಲಯಕ್ಷ ಕಯಮರೂಪಣಿಷ |

w

ಮಯಲ್ಲನಷ, ಹಂಸನಷ, ಮಯತಯ, ಮಲಯಯಚಲ ವಯಸನಷ || ೯೫ ||
ಸುಮುಖಷ, ನಳಿನಷ, ಸುಭೂರೈಃ, ಶ ಷಭನಯ, ಸುರನಯಯಕಯ |
ಕಯಲಕಂಠಷ, ಕಯಂತಿಮತಿಷ, ಕ್ಷ ೂಷಭಿಣಿಷ, ಸೂಕ್ಷಮರೂಪಣಿಷ || ೯೬ ||
ವಜ ರಷಶವರಷ, ವಯಮದ ಷವಿಷ, ವಯಷವಸ್ಯಥ ವಿವಜಿಯತಯ |
ಸದ ಧಷಶವರಷ, ಸದಧವಿದಯಾ, ಸದಧಮಯತಯ, ಯಶಸವನಷ || ೯೭ ||
ವಿಶುದಿಧ ಚಕರನಲಯಯ,ರಕತವಣಯಯ, ತಿರಲ ೂಷಚನಯ |

ಖಟಯವಂಗ್ಯದಿ ಪರಹರಣಯ, ವದನ ಕ ಸಮನವತಯ || ೯೮ ||
ಪಯಯಸ್ಯನ್ಪರಯಯ, ತವಕ್ಸ್ಯಥ, ಪಶುಲ ೂಷಕ ಭಯಂಕರಷ |
ಅಮೃತಯದಿ ಮಹಯಶಕ್ತತ ಸಂವೃತಯ, ಡಯಕ್ತನಷಶವರಷ || ೯೯ ||
ಅನಯಹತಯಬ್್ ನಲಯಯ, ಶಯಾಮಯಭಯ, ವದನದವಯಯ |
ದಂಷ್ ೂರಷಜ್ಜ್ವಲಯ,ಕ್ಷಮಯಲಯಧಿಧರಯ, ರುಧಿರ ಸಂಸಥತಯ || ೧೦೦ ||
ಕಯಳರಯತಯರಯದಿ ಶಕ ೂಯಷಘ್ವೃತಯ, ಸ್ಗ್ೌಧದನಪರಯಯ |

om

ಮಹಯವಿಷರ ಷಂದರ ವರದಯ, ರಯಕ್ತಣಾಂಬಯ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೧೦೧ ||

a.
c

ಮಣಿಪೂರಯಬ್್ ನಲಯಯ, ವದನತರಯ ಸಂಯುತಯ |

gm

ವಜಯರಧಿಕಯಯುಧ್ ೂಷಪ ಷತಯ, ಡಯಮಯಯಯದಿಭಿ ರಯವೃತಯ || ೧೦೨ ||
ರಕತವಣಯಯ, ಮಯಂಸನಷ್ಯಠ, ಗುಡಯನ್ ಪರಷತಮಯನಸ್ಯ |

ou
si

ಸಮಸತ ಭಕತಸುಖದಯ, ಲಯಕ್ತನಾಂಬಯ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೧೦೩ ||

.y

ಸ್ಯವಧಿಷ್ಯಠನಯಂಬ್ು ಜ್ಜಗತಯ, ಚತುವಯಕರ ಮನ ೂಷಹರಯ |

w

ಶ ಲಯದಯಾಯುಧ ಸಂಪನಯ್, ಪಷತವಣಯಯ,ತಿಗವಿಯತಯ || ೧೦೪ ||

w

ಮಷದ ೂಷನಷ್ಯಠ, ಮಧುಪರಷತಯ, ಬ್ಂದಿನಯಾದಿ ಸಮನವತಯ |

w

ದಧಾನಯ್ಸಕತ ಹೃದಯಯ, ಡಯಕ್ತನಷ ರೂಪಧ್ಯರಣಿಷ || ೧೦೫ ||
ಮೂಲಯ ಧ್ಯರಯಂಬ್ುಜಯರೂಢ್ಯ, ಪಂಚವಕಯರ,ಸಥಸಂಸಥತಯ |
ಅಂಕುಶಯದಿ ಪರಹರಣಯ, ವರದಯದಿ ನಷ್ ಷವಿತಯ || ೧೦೬ ||
ಮುದೌಗದನಯಸಕತ ಚಿತಯತ, ಸ್ಯಕ್ತನಾಂಬಯಸವರೂಪಣಿಷ |
ಆಗ್ಯ್ಯ ಚಕಯರಬ್್ನಲಯಯ, ಶುಕಿವಣಯಯ, ಷ್ಡಯನನಯ || ೧೦೭ ||
ಮಜಯ್ಸಂಸ್ಯಥ, ಹಂಸವತಿಷ ಮುಖಾಶಕ್ತತ ಸಮನವತಯ |

ಹರದಯರನ ್ ಕ ರಸಕಯ, ಹಯಕ್ತನಷ ರೂಪಧ್ಯರಣಿಷ || ೧೦೮ ||
ಸಹಸರದಳ ಪದಾಸ್ಯಥ, ಸವಯವಣ ೂಷಯಪ ಶ ಷಭಿತಯ |
ಸವಯಯಯುಧಧರಯ, ಶುಕಿ ಸಂಸಥತಯ, ಸವಯತ ೂಷಮುಖಷ || ೧೦೯ ||
ಸವೌಯದನ ಪರಷತಚಿತಯತ, ಯಯಕ್ತನಾಂಬಯ ಸವರೂಪಣಿಷ |
ಸ್ಯವಹಯ, ಸವಧ್ಯ,ಮತಿ, ಮಷಯಧ್ಯ, ಶುರತಿೈಃ, ಸೃತಿ, ರನುತತಮಯ || ೧೧೦ ||
ಪುಣಾಕ್ತಷತಿಯೈಃ, ಪುಣಾಲಭಯಾ, ಪುಣಾಶರವಣ ಕ್ತಷತಯನಯ |

om

ಪುಲ ೂಷಮಜಯಚಿಯತಯ, ಬ್ಂಧಮಷಚನಷ, ಬ್ಂಧುರಯಲಕಯ || ೧೧೧ ||

a.
c

ವಿಮಶಯರೂಪಣಿಷ, ವಿದಯಾ, ವಿಯದಯದಿ ಜ್ಜಗತರಸೂೈಃ |

gm

ಸವಯವಯಾಧಿ ಪರಶಮನಷ, ಸವಯಮೃತುಾ ನವಯರಣಿಷ || ೧೧೨ ||
ಅಗರಗಣಯಾ,ಚಿಂತಾರೂಪಯ, ಕಲ್ಲಕಲಾಷ್ ನಯಶ್ನಷ |

ou
si

ಕಯತಯಾಯನಷ, ಕಯಲಹಂತಿರಷ, ಕಮಲಯಕ್ಷ ನಷ್ ಷವಿತಯ || ೧೧೩ ||

.y

ತಯಂಬ್ೂಲ ಪೂರತ ಮುಖಷ, ದಯಡಿಮಿಷ ಕುಸುಮಪರಭಯ |

w

ಮೃಗ್ಯಕ್ಷ, ಮಷಹ್ನನಷ, ಮುಖಯಾ, ಮೃಡಯನಷ, ಮಿತರರೂಪಣಿಷ || ೧೧೪ ||

w

ನತಾತೃಪಯತ, ಭಕತನಧಿ, ನಯಯಂತಿರಷ, ನಖಲ ಷಶವರಷ |

w

ಮ ತಯರಯದಿ ವಯಸನಯಲಭಯಾ, ಮಹಯಪರಳಯ ಸ್ಯಕ್ಣಿಷ || ೧೧೫ ||
ಪರಯಶಕ್ತತೈಃ, ಪರಯನಷ್ಯಠ, ಪರಗ್ಯ್ಯನ ಘ್ನರೂಪಣಿಷ |
ಮಯಧಿವಷಪಯನಯಲಸ್ಯ, ಮತಯತ, ಮಯತೃಕಯ ವಣಯ ರೂಪಣಿಷ || ೧೧೬ ||
ಮಹಯಕ ಲಯಸ ನಲಯಯ, ಮೃಣಯಲ ಮೃದುದ ೂಷಲಯತಯ |
ಮಹನಷಯಯ, ದಯಯಮೂತಿಷಯ, ಮಯಹಯಸ್ಯಮಯರಜ್ಜಾಶಯಲ್ಲನಷ || ೧೧೭ ||
ಆತಾವಿದಯಾ, ಮಹಯವಿದಯಾ, ಶ್ರಷವಿದಯಾ, ಕಯಮಸ್ ಷವಿತಯ |

ಶ್ರಷಷ್ ೂಷಡಶಯಕ್ಷರಷ ವಿದಯಾ, ತಿರಕೂಟಯ, ಕಯಮಕ ೂಷಟಕಯ || ೧೧೮ ||
ಕಟಯಕ್ಷಕ್ತಂಕರಷ ಭೂತ ಕಮಲಯ ಕ ೂಷಟಸ್ ಷವಿತಯ |
ಶ್ರೈಃಸಥತಯ, ಚಂದರನಭಯ, ಫಯಲಸ್ ಥಷಂದರ ಧನುೈಃಪರಭಯ || ೧೧೯ ||
ಹೃದಯಸ್ಯಥ, ರವಿಪರಖಯಾ, ತಿರಕ ೂಷಣಯಂತರ ದಿಷಪಕಯ |
ದಯಕ್ಷಯಯಣಿಷ, ದ ತಾಹಂತಿರಷ, ದಕ್ಷಯಗ್ಯ ವಿನಯಶ್ನಷ || ೧೨೦ ||
ದರಯಂದ ೂಷಳಿತ ದಿಷಘಾಯಕ್ಷ, ದರಹಯಸ್ ೂಷಜ್ಜ್ವಲನುಾಖಷ |

om

ಗುರುಮೂತಿಯ, ಗುಯಣನಧಿ, ಗ್ ೂಷಯಮಯತಯ, ಗುಹಜ್ಜನಾಭೂೈಃ || ೧೨೧ ||

a.
c

ದ ಷವ ಷಶ್ಷ, ದಂಡನಷತಿಸ್ಯಥ, ದಹರಯಕಯಶ ರೂಪಣಿಷ |

gm

ಪರತಿಪನುಾಖಾ ರಯಕಯಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಯ || ೧೨೨ ||
ಕಳಯತಿಾಕಯ, ಕಳಯನಯಥಯ, ಕಯವಯಾಲಯಪ ವಿನ ೂಷದಿನಷ |

ou
si

ಸಚಯಮರ ರಮಯವಯಣಿಷ ಸವಾದಕ್ಣ ಸ್ ಷವಿತಯ || ೧೨೩ ||

.y

ಆದಿಶಕ್ತತ, ರಮಷಯಯ,ತಯಾ, ಪರಮಯ, ಪಯವನಯಕೃತಿೈಃ |

w

ಅನ ಷಕಕ ೂಷಟ ಬ್ರಹಯಾಂಡ ಜ್ಜನನಷ, ದಿವಾವಿಗರಹಯ || ೧೨೪ ||

w

ಕ್ತಿಷಂಕಯರಷ, ಕ ಷವಲಯ, ಗುಹಯಾ, ಕ ವಲಾ ಪದದಯಯನಷ |

w

ತಿರಪುರಯ, ತಿರಜ್ಜಗದವಂದಯಾ, ತಿರಮೂತಿಯ, ಸರದಶ ಷಶವರಷ || ೧೨೫ ||
ತರಯಕ್ಷರಷ, ದಿವಾಗಂಧ್ಯಢ್ಯಾ, ಸಂಧೂರ ತಿಲಕಯಂಚಿತಯ |
ಉಮಯ, ಶ ಲ ಷಂದರತನಯಯ, ಗ್ೌರಷ, ಗಂಧವಯ ಸ್ ಷವಿತಯ || ೧೨೬ ||
ವಿಶವಗಭಯಯ, ಸವಣಯಗಭಯಯ,ವರದಯ ವಯಗಧಿಷಶವರಷ |
ಧ್ಯಾನಗಮಯಾ,ಪರಚ ಛಷದಯಾ, ಗ್ಯ್ಯನದಯ, ಗ್ಯ್ಯನವಿಗರಹಯ || ೧೨೭ ||
ಸವಯವ ಷದಯಂತ ಸಂವ ಷದಯಾ, ಸತಯಾನಂದ ಸವರೂಪಣಿಷ |

ಲ ೂಷಪಯಮುದಯರಚಿಯತಯ, ಲ್ಲಷಲಯಕುಿಪತ ಬ್ರಹಯಾಂಡಮಂಡಲಯ || ೧೨೮ ||
ಅದೃಶಯಾ, ದೃಶಾರಹ್ನತಯ, ವಿಗ್ಯ್ಯತಿರಷ, ವ ಷದಾವಜಿಯತಯ |
ಯಷಗಿನಷ, ಯಷಗದಯ, ಯಷಗ್ಯಾ, ಯಷಗ್ಯನಂದಯ, ಯುಗಂಧರಯ || ೧೨೯
||
ಇಚಯಛಶಕ್ತತ ಗ್ಯ್ಯನಶಕ್ತತ ಕ್ತರಯಯಶಕ್ತತ ಸವರೂಪಣಿಷ |
ಸವಯಧ್ಯರಯ, ಸುಪರತಿಷ್ಯಠ, ಸದಸದ್-ರೂಪಧ್ಯರಣಿಷ || ೧೩೦ ||

om

ಅಷ್ಟಮೂತಿಯ, ರಜಯಜ ತಿರಷ, ಲ ೂಷಕಯಯತಯರ ವಿಧ್ಯಯನಷ |

a.
c

ಏಕಯಕ್ತನಷ, ಭೂಮರೂಪಯ, ನದ ವ ಯತಯ, ದ ವ ತವಜಿಯತಯ || ೧೩೧ ||

gm

ಅನ್ದಯ, ವಸುದಯ, ವೃದಯಧ, ಬ್ರಹಯಾತ ೈಕಾ ಸವರೂಪಣಿಷ |

ಬ್ೃಹತಿಷ, ಬಯರಹಾಣಿಷ, ಬಯರಹ್ನೀ, ಬ್ರಹಯಾನಂದಯ, ಬ್ಲ್ಲಪರಯಯ || ೧೩೨ ||

ou
si

ಭಯಷ್ಯರೂಪಯ, ಬ್ೃಹತ ಿಷನಯ, ಭಯವಯಭಯವ ವಿವಜಿಯತಯ |

.y

ಸುಖಯರಯಧ್ಯಾ, ಶುಭಕರಷ, ಶ ಷಭನಯ ಸುಲಭಯಗತಿೈಃ || ೧೩೩ ||

w

ರಯಜ್ಜರಯಜ ಷಶವರಷ, ರಯಜ್ಜಾದಯಯನಷ, ರಯಜ್ಜಾವಲಿಭಯ |

w

ರಯಜ್ಜತ್-ಕೃಪಯ, ರಯಜ್ಜಪಷಠ ನವ ಷಶ್ತ ನಜಯಶ್ರತಯೈಃ || ೧೩೪ ||

w

ರಯಜ್ಜಾಲಕ್ಮಷೈಃ, ಕ ೂಷಶನಯಥಯ, ಚತುರಂಗ ಬ್ಲ ಷಶವರಷ |
ಸ್ಯಮಯರಜ್ಜಾದಯಯನಷ, ಸತಾಸಂಧ್ಯ, ಸ್ಯಗರಮಷಖಲಯ || ೧೩೫ ||
ದಿಷಕ್ತಯ, ದ ತಾಶಮನಷ, ಸವಯಲ ೂಷಕ ವಶಂಕರಷ |
ಸವಯಯಥಯದಯತಿರಷ, ಸ್ಯವಿತಿರಷ, ಸಚಿಚದಯನಂದ ರೂಪಣಿಷ || ೧೩೬ ||
ದ ಷಶಕಯಲಯಪರಚಿಛನಯ್, ಸವಯಗ್ಯ, ಸವಯಮಷಹ್ನನಷ |
ಸರಸವತಿಷ, ಶಯಸರಮಯಷ, ಗುಹಯಂಬಯ, ಗುಹಾರೂಪಣಿಷ || ೧೩೭ ||

ಸವಷಯಪಯಧಿ ವಿನಮುಯಕಯತ, ಸದಯಶ್ವ ಪತಿವರತಯ |
ಸಂಪರದಯಯಷಶವರಷ, ಸ್ಯಧಿವಷ, ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಣಿಷ || ೧೩೮ ||
ಕುಲ ೂಷತಿತಷಣಯಯ, ಭಗ್ಯರಯಧ್ಯಾ, ಮಯಯಯ, ಮಧುಮತಿಷ, ಮಹ್ನಷ |
ಗಣಯಂಬಯ, ಗುಹಾಕಯರಯಧ್ಯಾ, ಕ ೂಷಮಲಯಂಗಿಷ, ಗುರುಪರಯಯ || ೧೩೯ ||
ಸವತಂತಯರ, ಸವಯತಂತ ರಷಶ್ಷ, ದಕ್ಣಯಮೂತಿಯ ರೂಪಣಿಷ |
ಸನಕಯದಿ ಸಮಯರಯಧ್ಯಾ, ಶ್ವಗ್ಯ್ಯನ ಪರದಯಯನಷ || ೧೪೦ ||

om

ಚಿತಕಳಯ,ನಂದಕಲ್ಲಕಯ, ಪ ರಷಮರೂಪಯ, ಪರಯಂಕರಷ |

a.
c

ನಯಮಪಯರಯಯಣ ಪರಷತಯ, ನಂದಿವಿದಯಾ, ನಟ ಷಶವರಷ || ೧೪೧ ||

gm

ಮಿಥಯಾ ಜ್ಜಗದಧಿಷ್ಯಠನಯ ಮುಕ್ತತದಯ, ಮುಕ್ತತರೂಪಣಿಷ |

ಲಯಸಾಪರಯಯ, ಲಯಕರಷ, ಲಜಯ್, ರಂಭಯದಿ ವಂದಿತಯ || ೧೪೨ ||

ou
si

ಭವದಯವ ಸುಧ್ಯವೃಷಿಟೈಃ, ಪಯಪಯರಣಾ ದವಯನಲಯ |

.y

ದೌಭಯಯಗಾತೂಲ ವಯತೂಲಯ, ಜ್ಜರಯಧ್ಯವಂತ ರವಿಪರಭಯ || ೧೪೩ ||

w

ಭಯಗ್ಯಾಬಧಚಂದಿರಕಯ, ಭಕತಚಿತತಕ ಷಕ್ತ ಘ್ನಯಘ್ನಯ |

w

ರ ೂಷಗಪವಯತ ದಂಭ ೂಷಳಿ, ಮೃಯತುಾದಯರು ಕುಠಯರಕಯ || ೧೪೪ ||

w

ಮಹ ಷಶವರಷ, ಮಹಯಕಯಳಿಷ, ಮಹಯಗ್ಯರಸ್ಯ, ಮಹಯಶನಯ |
ಅಪಣಯಯ, ಚಂಡಿಕಯ, ಚಂಡಮುಂಡಯಸುರ ನಷ್ೂದಿನಷ || ೧೪೫ ||
ಕ್ಷರಯಕ್ಷರಯತಿಾಕಯ, ಸವಯಲ ೂಷಕ ಷಶ್ಷ, ವಿಶವಧ್ಯರಣಿಷ |
ತಿರವಗಯದಯತಿರಷ, ಸುಭಗ್ಯ, ತರಯಂಬ್ಕಯ, ತಿರಗುಣಯತಿಾಕಯ || ೧೪೬ ||
ಸವಗ್ಯಯಪವಗಯದಯ, ಶುದಯಧ, ಜ್ಜಪಯಪುಷ್ಪ ನಭಯಕೃತಿೈಃ |
ಓಜ ೂಷವತಿಷ, ದುಾತಿಧರಯ, ಯಗ್ಯರೂಪಯ, ಪರಯವರತಯ || ೧೪೭ ||

ದುರಯರಯಧ್ಯಾ, ದುರಯದಷ್ಯಯ, ಪಯಟಲ್ಲಷ ಕುಸುಮಪರಯಯ |
ಮಹತಿಷ, ಮಷರುನಲಯಯ, ಮಂದಯರ ಕುಸುಮಪರಯಯ || ೧೪೮ ||
ವಿಷರಯರಯಧ್ಯಾ, ವಿರಯಡೂರಪಯ, ವಿರಜಯ, ವಿಶವತ ೂಷಮುಖಷ |
ಪರತಾಗೂರಪಯ, ಪರಯಕಯಶಯ, ಪಯರಣದಯ, ಪಯರಣರೂಪಣಿಷ || ೧೪೯ ||
ಮಯತಯಯಂಡ ಭ ರವಯರಯಧ್ಯಾ, ಮಂತಿರಣಿಷ ನಾಸತರಯಜ್ಜಾಧೂೈಃ |
ತಿರಪುರ ಷಶ್ಷ, ಜ್ಜಯತ ಿಷನಯ, ನಸ್ ರ ಗುಣಯಾ, ಪರಯಪರಯ || ೧೫೦ ||

om

ಸತಾಗ್ಯ್ಯನಯನಂದರೂಪಯ, ಸ್ಯಮರಸಾ ಪರಯಯಣಯ |

a.
c

ಕಪದಿಯನಷ, ಕಲಯಮಯಲಯ, ಕಯಮಧುಕ್,ಕಯಮರೂಪಣಿಷ || ೧೫೧ ||

gm

ಕಳಯನಧಿೈಃ, ಕಯವಾಕಳಯ, ರಸಗ್ಯ್ಯ, ರಸಶ ಷವಧಿೈಃ |

ಪುಷ್ಯಟ, ಪುರಯತನಯ, ಪೂಜಯಾ, ಪುಷ್ಕರಯ, ಪುಷ್ಕರ ಷಕ್ಷಣಯ || ೧೫೨ ||

ou
si

ಪರಂಜ ೂಾಷತಿೈಃ, ಪರಂಧ್ಯಮ, ಪರಮಯಣುೈಃ, ಪರಯತಪರಯ |

.y

ಪಯಶಹಸ್ಯತ, ಪಯಶಹಂತಿರಷ, ಪರಮಂತರ ವಿಭ ಷದಿನಷ || ೧೫೩ ||

w

ಮೂತಯಯ,ಮೂತಯಯ,ನತಾತೃಪಯತ, ಮುನ ಮಯನಸ ಹಂಸಕಯ |

w

ಸತಾವರತಯ, ಸತಾರೂಪಯ, ಸವಯಯಂತಯಯಯಮಿನಷ, ಸತಿಷ || ೧೫೪ ||

w

ಬ್ರಹಯಾಣಿಷ, ಬ್ರಹಾಜ್ಜನನಷ, ಬ್ಹುರೂಪಯ, ಬ್ುಧ್ಯಚಿಯತಯ |
ಪರಸವಿತಿರಷ, ಪರಚಂಡಯಗ್ಯ್ಯ, ಪರತಿಷ್ಯಠ, ಪರಕಟಯಕೃತಿೈಃ || ೧೫೫ ||
ಪಯರಣ ಷಶವರಷ, ಪಯರಣದಯತಿರಷ, ಪಂಚಯಶತ್-ಪಷಠರೂಪಣಿಷ |
ವಿಶೃಂಖಲಯ, ವಿವಿಕತಸ್ಯಥ, ವಿಷರಮಯತಯ, ವಿಯತರಸೂೈಃ || ೧೫೬ ||
ಮುಕುಂದಯ, ಮುಕ್ತತ ನಲಯಯ, ಮೂಲವಿಗರಹ ರೂಪಣಿಷ |
ಭಯವಗ್ಯ್ಯ, ಭವರ ೂಷಗಘಿ್ಷ ಭವಚಕರ ಪರವತಿಯನಷ || ೧೫೭ ||

ಛಂದಸ್ಯಿರಯ, ಶಯಸರಸ್ಯರಯ, ಮಂತರಸ್ಯರಯ, ತಲ ೂಷದರಷ |
ಉದಯರಕ್ತಷತಿಯ, ರುದಯಿಮವ ಭವಯ, ವಣಯರೂಪಣಿಷ || ೧೫೮ ||
ಜ್ಜನಾಮೃತುಾ ಜ್ಜರಯತಪತ ಜ್ಜನ ವಿಶಯರಂತಿ ದಯಯನಷ |
ಸವಷಯಪನಷ್ ದುದುುಷ್ಯಟ, ಶಯಂತಾತಿಷತ ಕಳಯತಿಾಕಯ || ೧೫೯ ||
ಗಂಭಿಷರಯ, ಗಗನಯಂತೈಃಸ್ಯಥ, ಗವಿಯತಯ, ಗ್ಯನಲ ೂಷಲುಪಯ |
ಕಲಪನಯರಹ್ನತಯ, ಕಯಷ್ಯಠ, ಕಯಂತಯ, ಕಯಂತಯಧಯ ವಿಗರಹಯ || ೧೬೦ ||

om

ಕಯಯಯಕಯರಣ ನಮುಯಕಯತ, ಕಯಮಕ ಷಳಿ ತರಂಗಿತಯ |

a.
c

ಕನತ್-ಕನಕತಯಟಂಕಯ, ಲ್ಲಷಲಯವಿಗರಹ ಧ್ಯರಣಿಷ || ೧೬೧ ||

gm

ಅಜಯಕ್ಷಯ ವಿನಮುಯಕಯತ, ಮುಗ್ಯಧ ಕ್ಪರಪರಸ್ಯದಿನಷ |

ಅಂತಮುಯಖ ಸಮಯರಯಧ್ಯಾ, ಬ್ಹ್ನಮುಯಖ ಸುದುಲಯಭಯ || ೧೬೨ ||

ou
si

ತರಯಷ, ತಿರವಗಯ ನಲಯಯ, ತಿರಸ್ಯಥ, ತಿರಪುರಮಯಲ್ಲನಷ |

.y

ನರಯಮಯಯ, ನರಯಲಂಬಯ, ಸ್ಯವತಯಾರಯಮಯ, ಸುಧ್ಯಸೃತಿೈಃ || ೧೬೩ ||

w

ಸಂಸ್ಯರಪಂಕ ನಮಯಗ್ ಸಮುದಧರಣ ಪಂಡಿತಯ |

w

ಯಗ್ಯಪರಯಯ, ಯಗ್ಯಕತಿರಷಯ, ಯಜ್ಜಮಯನ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೧೬೪ ||

w

ಧಮಯಯಧ್ಯರಯ, ಧನಯಧಾಕ್ಷಯ, ಧನಧ್ಯನಾ ವಿವಧಿಯನಷ |
ವಿಪರಪರಯಯ, ವಿಪರರೂಪಯ, ವಿಶವಭರಮಣ ಕಯರಣಿಷ || ೧೬೫ ||
ವಿಶವಗ್ಯರಸ್ಯ, ವಿದುರಮಯಭಯ, ವ ಷ್ುವಿಷ, ವಿಷ್ುುರೂಪಣಿಷ |
ಅಯಷನ, ಯಷಯನನಲಯಯ, ಕೂಟಸ್ಯಥ, ಕುಲರೂಪಣಿಷ || ೧೬೬ ||
ವಿಷರಗ್ ೂಷಷಿಠಷಪರಯಯ, ವಿಷರಯ, ನ ಷ್ಕಮಯಾಯ, ನಯದರೂಪಣಿಷ |
ವಿಗ್ಯ್ಯನ ಕಲನಯ, ಕಲಯಾ ವಿದಗ್ಯಧ, ಬ ಂದವಯಸನಯ || ೧೬೭ ||

ತತಯತವಧಿಕಯ, ತತತವಮಯಷ, ತತತವಮಥಯ ಸವರೂಪಣಿಷ |
ಸ್ಯಮಗ್ಯನಪರಯಯ, ಸ್ೌಮಯಾ, ಸದಯಶ್ವ ಕುಟುಂಬನಷ || ೧೬೮ ||
ಸವಯಾಪಸವಾ ಮಯಗಯಸ್ಯಥ, ಸವಯಯಪದಿವ ನವಯರಣಿಷ |
ಸವಸ್ಯಥ, ಸವಭಯವಮಧುರಯ, ಧಿಷರಯ, ಧಿಷರ ಸಮಚಿಯತಯ || ೧೬೯ ||
ಚ ತನಯಾಘ್ಾಯ ಸಮಯರಯಧ್ಯಾ, ಚ ತನಾ ಕುಸುಮಪರಯಯ |
ಸದ ೂಷದಿತಯ, ಸದಯತುಷ್ಯಟ, ತರುಣಯದಿತಾ ಪಯಟಲಯ || ೧೭೦ ||

om

ದಕ್ಣಯ, ದಕ್ಣಯರಯಧ್ಯಾ, ದರಸ್ ೀರ ಮುಖಯಂಬ್ುಜಯ |

a.
c

ಕೌಳಿನಷ ಕ ಷವಲಯ,ನಘಾಾಯ ಕ ವಲಾ ಪದದಯಯನಷ || ೧೭೧ ||

gm

ಸ್ ೂತಷತರಪರಯಯ, ಸುತತಿಮತಿಷ, ಶುರತಿಸಂಸುತತ ವ ಭವಯ |

ಮನಸವನಷ, ಮಯನವತಿಷ, ಮಹ ಷಶ್ಷ, ಮಂಗಳಯಕೃತಿೈಃ || ೧೭೨ ||

ou
si

ವಿಶವಮಯತಯ, ಜ್ಜಗದಯಧತಿರಷ, ವಿಶಯಲಯಕ್ಷ, ವಿರಯಗಿಣಿಷ|

.y

ಪರಗಲಯಾ, ಪರಮಷದಯರಯ, ಪರಯಮಷದಯ, ಮನ ೂಷಮಯಷ || ೧೭೩ ||

w

ವಾಷಮಕ ಷಶ್ಷ, ವಿಮಯನಸ್ಯಥ, ವಜಿರಣಿಷ, ವಯಮಕ ಷಶವರಷ |

w

ಪಂಚಯಗ್ಯಪರಯಯ, ಪಂಚಪ ರಷತ ಮಂಚಯಧಿಶಯಯನಷ || ೧೭೪ ||

w

ಪಂಚಮಿಷ, ಪಂಚಭೂತ ಷಶ್ಷ, ಪಂಚ ಸಂಖ ೂಾಷಪಚಯರಣಿಷ |
ಶಯಶವತಿಷ, ಶಯಶವತ ಶವಯಯಯ, ಶಮಯದಯ, ಶಂಭುಮಷಹ್ನನಷ || ೧೭೫ ||
ಧರಯ, ಧರಸುತಯ, ಧನಯಾ, ಧಮಿಯಣಿಷ, ಧಮಯವಧಿಯನಷ |
ಲ ೂಷಕಯತಿಷತಯ, ಗುಣಯತಿಷತಯ, ಸವಯಯತಿಷತಯ, ಶಮಯತಿಾಕಯ || ೧೭೬ ||
ಬ್ಂಧೂಕ ಕುಸುಮ ಪರಖಯಾ, ಬಯಲಯ, ಲ್ಲಷಲಯವಿನ ೂಷದಿನಷ |
ಸುಮಂಗಳಿಷ, ಸುಖಕರಷ, ಸುವ ಷಷ್ಯಡಯಾ, ಸುವಯಸನಷ || ೧೭೭ ||

ಸುವಯಸನಾಚಯನಪರಷತಯ, ಶ ಷಭನಯ, ಶುದಧ ಮಯನಸ್ಯ |
ಬಂದು ತಪಯಣ ಸಂತುಷ್ಯಟ, ಪೂವಯಜಯ, ತಿರಪುರಯಂಬಕಯ || ೧೭೮ ||
ದಶಮುದಯರ ಸಮಯರಯಧ್ಯಾ, ತಿರಪುರಯ ಶ್ರಷವಶಂಕರಷ |
ಗ್ಯ್ಯನಮುದಯರ, ಗ್ಯ್ಯನಗಮಯಾ, ಗ್ಯ್ಯನಗ್ ್ಯಷಯ ಸವರೂಪಣಿಷ || ೧೭೯ ||
ಯಷನಮುದಯರ, ತಿರಖಂಡ ಷಶ್ಷ, ತಿರಗುಣಯಂಬಯ, ತಿರಕ ೂಷಣಗ್ಯ |
ಅನಘಾದುಾತ ಚಯರತಯರ, ವಯಂಛಿತಯಥಯ ಪರದಯಯನಷ || ೧೮೦ ||

om

ಅಭಯಾಸ್ಯತಿ ಶಯಗ್ಯ್ಯತಯ, ಷ್ಡಧ್ಯವತಿಷತ ರೂಪಣಿಷ |

a.
c

ಅವಯಾಜ್ಜ ಕರುಣಯಮೂತಿಯ, ರಗ್ಯ್ಯನಧ್ಯವಂತ ದಿಷಪಕಯ || ೧೮೧ ||

gm

ಆಬಯಲಗ್ ೂಷಪ ವಿದಿತಯ, ಸವಯಯನುಲಿಂಘ್ಾ ಶಯಸನಯ |

ಶ್ರಷ ಚಕರರಯಜ್ಜನಲಯಯ, ಶ್ರಷಮತಿರಪುರ ಸುಂದರಷ || ೧೮೨ ||

ou
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ಶ್ರಷ ಶ್ವಯ, ಶ್ವಶಕ ಯ ಕಾ ರೂಪಣಿಷ, ಲಲ್ಲತಯಂಬಕಯ |

.y

ಏವಂ ಶ್ರಷಲಲ್ಲತಯದ ಷವಯಾ ನಯಮಯ್ಂ ಸ್ಯಹಸರಕಂ ಜ್ಜಗುೈಃ || ೧೮೩ ||

w

|| ಇತಿ ಶ್ರಷ ಬ್ರಹಯಾಂಡಪುರಯಣ ಷ, ಉತತರಖಂಡ ಷ, ಶ್ರಷ ಹಯಗಿರಷವಯಗಸಯ

w

ಸಂವಯದ ಷ, ಶ್ರಷಲಲ್ಲತಯರಹಸಾನಯಮ ಶ್ರಷ ಲಲ್ಲತಯ ರಹಸಾನಯಮ

w

ಸ್ಯಹಸರಸ್ ೂತಷತರ ಕಥನಂ ನಯಮ ದಿವತಿಷಯಷಧ್ಯಾಯೈಃ ||

