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ఓం ||  
 

అస� ��ౕ ల�ತా �వ� సహస�ನామ ಸెూ�ౕత� మಹామంత�స�, వ�ನా�� ವాಗె�ౕవತా ఋషయః, అనుషు#$ ఛందః, ��ౕ 
ల�ತా పರాభಟా#+ಕా మಹా -�పುర సుంద+ౕ ದెౕవತా, ఐం 2ౕజం, 45ౕం శ4�ః, ಸౌః 4ౕలకం, మమ ధಮా;థ; 
ಕామ =ౕ> చతు@;ధ ఫలపುరుಷాథ; CదDEಥెౕ; ల�ತా -�పುరసుంద+ౕ పರాభಟా#+ಕా సహస� ನామ జಪెౕ 
@HIౕగః 
 

కరನా�సఃకరನా�సఃకరನా�సఃకరನా�సః 
ఐ� అంగుಷా#ಭా�ం నమః, 45ౕం తజ;Hౕಭా�ం నమః, ಸౌః మధ�ಮాಭా�ం నమః, ಸౌః అನాLಕాಭా�ం నమః, 45ౕం 
కHMNಕాಭా�ం నమః, ఐం కరతల కరపృಷాNಭా�ం నమః 
 

అంగನా�సఃఅంగನా�సఃఅంగನా�సఃఅంగನా�సః 
ఐం హృదಯాయ నమః, 45ౕం �రಸెౕ ಸాQಹా, ಸౌః �ಖాSౖ వషU, ಸౌః కవಚాWయ హుం, 45ౕం ನెౕత�త�ಯాయ 
ವౌషU, ఐ� అಸాXయఫU, భూభు;వసుYవರెూౕL- �గZంధః 
 

ಧా�నంಧా�నంಧా�నంಧా�నం 

అరుಣాం కరుಣా తరం]ತా^ౕం ధృతಪాಶాంకుశ పುష`ಬాణಚాಪా� | 
అcಮా�d ರావృತాం మయూಖైః అహLತె�ౕవ @ಭావSౕ భವాHౕ� || ౧ || 
 

ಧా�Sౕf పದాgసనಸాhం @కCతవదನాం పదg పತా�యತా^ౕం 

ಹెౕಮాಭాం iౕతవಸాXం కరక�త లసమದెDౕమపದాgం వರాం]ౕ� | 
సವా;లంಕారయుಕా�ం సకలమభయದాం భక�నಮా�ం భವాHౕం 

��ౕ @ದా�ం ಶాంతమూ-;ం సకల సురసుತాం సవ;సంపf-ప�ದా-�ౕ� || ౨ || 
 

సకుంకుమ @ಲెౕపನా మlకచుం2 కసూ�+ಕాం 

సమంద హCತెౕ>ಣాం సశరಚాప ಪాಶాంకుಶా� | 
అಶెౕష జన=ౕmHౕ మరుణಮాల� భూಷెూౕజnoಲాం 

జಪాకుసుమ ಭాసుರాం జప@ಧౌ సgರెౕ దం2ಕా� || ౩ || 
 

Cంధూರారుణ @గ�ಹాం -�ణయನాం ಮాcక� ಮౌlసుqర- 

ತా�ರాನాయక ಶెౕఖರాం Cgతముsౕ ಮాiౕన వtెూౕరుಹా� | 
ಪాcಭా� మ�పೂణ; రతv చషకం రಕెూ�ౕత`లం 2భ�-ౕం 

ಸౌಮా�ం రతvఘటసh రక� చరಣాం ಧా�Sౕత`ರామం2ಕా� || ౪ || 
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లLತా�� పంచWపೂಜాం @ಭావSౕf 

 

లం పృ{@ౕ తತా�o-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ గంధం ప+కల`ಯాL 

హ� ఆಕాశ తತ �ాo-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ పುష`ం ప+కల`ಯాL 

యం ವాయు తತా�o-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ ధూపం ప+కల`ಯాL 

రం వmv తತా�o-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ �ౕపం ప+కల`ಯాL 

వ� అమృత తತా�o-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ అమృత ನైವెౕద�ం ప+కల`ಯాL 

సం సవ; తತ �ాo-gಕాSౖ ��ౕ ల�ತాದెౕವె�ౖ ತాంబూಲా� స~ౕ;పಚాರా� ప+కల`ಯాL 

 

గురుబ�;హg గురు@;షు�ః గురుದెౕ;~ౕ మಹెౕశQరః | 
గురుర ా Y�tాf పరబ�హg తಸె� ��ౕ గురವెౕ నమః || 
 

హ+ః ఓం 

 

��ౕ ಮాತా, ��ౕ మಹాರాಙ �ిౕ, ��ౕమf-CంಹాసನెౕశQ+ౕ | 
�ద]v కుండసంభూತా, ದెౕవಕాయ;సముద�ತా || ౧ || 
 

ఉద�ದా�ను సహಸా�ಭా, చతుಬా;హు సమHQತా | 
ರాగసQరూప ಪాಶాಢా�, ಕెూ�ౕಧాಕాರాంకుಶెೂౕజnoಲా || ౨ || 
 

మನెూౕరూಪెౕ>ుಕెూౕదంಡా, పంచతನాgత� ಸాయಕా | 
Hಜారుణ ప�ಭాపೂర మజn�-బ�ಹాgండమండಲా || ౩ || 
 

చంపಕాಶెೂౕక పುನాvగ ಸౌగం�క లసత�ಚా 

కురు@ంద మcಶె�ౕcౕ కనತెూ�ౕ�ౕర మం�ತా || ౪ || 
 

అష#Lౕ చంద� @ಭా�జ దlకసhల ಶెೂౕdತా | 
ముఖచంద� కళంಕాభ మృగನాd @ಶెౕషಕా || ౫ || 
 

వదనసgర ಮాంగల� గృహತెూౕరణ ��5ಕా | 
వకXల^�ౕ ప+ౕವాహ చలH�ನాభ ಲెూౕచನా || ౬ || 
 

నవచంపక పುಷా`భ ನాಸాదండ @ರా�ತా | 
ತాರాಕాం- -రಸా�+ ನాಸాభరణ ಭాసుರా || ౭ || 
 

కదంబ మంజ+ౕకు5ప� కణ;పೂర మನెూౕహರా | 
ತాటంక యుగlౕభూత తపನెూౕడుప మండಲా || ౮ || 
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పదgರాగ �ಲాదశ; ప+ಭా@ క�ౕలభూః | 
నవ@దు�మ 2ంబ��ౕః న�ಕా�+ రదనచ�ದా || ౯ || 
 

శుదD @ದా�ంకుರాಕార �Qజపం4� దQIౕజnoಲా | 
కపೂ;ర@ౕ� ಕా=ౕద సಮాకష; ��గంతರా || ౧౦ || 
 

Hజసಲ 5ాప ಮాధుయ; @Hభ;�--Yత కచ�iౕ | 
మందCgత ప�ಭాపೂర మజnf-ಕా�ౕశ ಮానಸా || ౧౧ || 
 

అನాక�త ಸాదృశ� చుబుక ��ౕ @ರా�ತా | 
ಕా�ౕశబదD ಮాంగల� సూత�ಶెೂౕdత కంథರా || ౧౨ || 
 

కనಕాంగద ಕెౕయూర కమHౕయ భుಜాHQತా | 
రతvಗె ವెౕయ �ంತాక ಲెూౕలముಕ �ా ఫಲాHQತా || ౧౩ || 
 

ಕా�ౕశQర ಪె�ౕమరతv మc ప�-పణస�Hౕ| 
ನాಭా�లವాల ರెూౕಮాl లತాఫల కుచదQ¡ౕ || ౧౪ || 
 

ల>Eರెూౕమలತా ಧారತా సముನెvౕయ మధ�ಮా | 
స�నಭార దళ�-మధ� పట#బంధ వlత�ಯా || ౧౫ || 
 

అరుಣారుణ ಕౌసుంభ వసX ಭాసQf-క�ౕత�ౕ | 
రతv4ం4c ಕారమ� రశನాದామ భూMತా || ౧౬ || 
 

ಕా�ౕశ ಙ¢ా�త ಸౌಭాగ� ಮాద;~ౕరు దQಯాHQತా | 
ಮాcక� మకుಟాಕార ಜానుదQయ @ರా�ತా || ౧౭ || 
 

ఇంద�ಗెూౕప ప+^ప� సgర తూಣాభ జం¤ಕా | 
గూఢగుಲా� కూమ;పృషN జ¡షు� ప�పದాHQತా || ౧౮ || 
 

నఖ�ౕ�- సంఛనv నమజnన త=ౕగుಣా | 
పదదQయ ప�ಭాಜాల పರాకృత సರెూౕరుಹా || ౧౯ || 
 

�ంಜాన మcమం�ౕర మం�త ��ౕ పದాంబుಜా | 
మರాlౕ మందగమನా, మಹాಲావణ� ಶెౕవ�ః || ౨౦ || 
 

సವా;రుಣా உనవದా�ం]ౕ సವా;భరణ భూMತా | 
�వಕా�ౕశQರాంకಸాh, �ವా, ಸాQ�ౕన వల5ಭా || ౨౧ || 
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సు�ౕరు మధ�శృంగಸాh, ��ౕమనvగర ನా¡ಕా | 
�ంತామc గృಹాంతಸాh, పంచబ�ಹాgసనChತా || ౨౨ || 
 

మಹాపದాgట@ౕ సంಸాh, కదంబ వనವాCHౕ | 
సుಧాಸాగర మధ�ಸాh, ಕాಮా^ౕ ಕామದా¡Hౕ || ౨౩ || 
 

ದెౕవM; గణసం¦త సూ�యಮాನాతg ವైభವా | 
భంಡాసుర వಧెూౕదు�క� శ4�ಸెౕನా సమHQತా || ౨౪ || 
 

సంపత�+ౕ సಮారూఢ Cంధుర వ�జಸెౕ@ತా | 
అಶాQరూಢా�MNತాశQ ಕెూౕ�ಕెూౕ� dರావృತా || ౨౫ || 
 

చక�ರాజ రಥారూఢ సವా;యుధ ప+ష§ತా | 
ಗెౕయచక� రಥారూఢ మం-�cౕ ప+ಸెౕ@ತా || ౨౬ || 
 

4+చక� రಥారూఢ దండನాಥా పುరస§ತా | 
ಜాQಲాಮా�H ಕా^ప� వmvಪా�ಕార మధ�ಗా || ౨౭ || 
 

భండಸైన� వಧెూౕదు�క� శ4� @క�మహM;ತా | 
Hತా� పರాక�ಮాಟెూౕప H+ౕ>ణ సముతుYಕా || ౨౮ || 
 

భండపುత� వಧెూౕదు�క� ಬాಲా@క�మ నం�ತా | 
మం-�ణ�ంಬా @ర�త @షంగ వధತెూౕMತా || ౨౯ || 
 

@శుక� ಪా�ణహరణ ವాರాmౕ @ౕయ;నం�ತా | 
ಕా�ౕశQర ముಖాಲెూౕక క�`త ��ౕ గಣెౕశQರా || ౩౦ || 
 

మಹాగಣెౕశ Hd;నv @ఘvయంత� ప�హM;ತా | 
భంಡాసుರెౕంద� Hము;క� శసX ప�త�సX వM;cౕ || ౩౧ || 
 

కರాంగుl నಖెూౕత`నv ನాರాయణ దಶాకృ-ః | 
మಹాಪాశుపತాಸాX]v Hద;ಗ Dాసుర ಸైHಕా || ౩౨ || 
 

ಕా�ౕశQರాసX Hద;గD సభంಡాసుర శೂన�ಕా | 
బ�ಹెూ�ಪెౕంద� మಹెౕంದా�� ದెౕవసంసు�త ವైభವా || ౩౩ || 
 

హరನెౕತా�]v సందగD ಕామ సం�ౕవನౌష�ః | 
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��ౕమದాQగ�వ కూಟైక సQరూప ముఖపంకಜా || ౩౪ || 
 

కంಠాధః క�పయ;ంత మధ�కూట సQరూicౕ | 
శ4�కూಟైక ತాపనv కట�ಥెూౕಭాగ ಧా+cౕ || ౩౫ || 
 

మూలమంತా�-gಕా, మూలకూట త�య కಳెౕ బರా | 
కుಳామృತైక రCಕా, కుళసంಕెౕత ಪా�Hౕ || ౩౬ || 
 

కుಳాంగನా, కుಳాంతఃಸాh, ಕౌlHౕ, కుళIౕ]Hౕ | 
అకుಳా, సమಯాంతఃಸాh, సమಯాಚార తత`ರా || ౩౭ || 
 

మూಲాಧాರైక Hలಯా, బ�హgగ�ం{ @ಭెౕ�Hౕ | 
మcపೂರాంత రు�ತా, @షు�గ�ం{ @ಭెౕ�Hౕ || ౩౮ || 
 

ఆಙ¢ా� చಕా�ంతರాళಸాh, రుద�గ�ం{ @ಭెౕ�Hౕ | 
సహಸా�ರాంబుಜా రూಢా, సుಧాಸాರాd వM;cౕ || ౩౯ || 
 

త�ల5ತా సమరు�ః, షU-చಕెూ�ౕప+ సంChತా | 
మಹాశ4�ః, కుండ�Hౕ, 2సతంతు తHౕయCౕ || ౪౦ || 
 

భವాHౕ, ಭావನాగಮా�, భವారణ� కుಠా+ಕా | 
భద�i�ಯా, భద�మూ-;, భ;క�ಸౌಭాగ� ದా¡Hౕ || ౪౧ || 
 

భ4�i�ಯా, భ4�గಮా�, భ4�వಶా�, భಯాపಹా | 
ಶాంభ@ౕ, ಶారದాರాಧా�, శವా;cౕ, శమ;ದా¡Hౕ || ౪౨ || 
 

ಶాంక+ౕ, ��ౕక+ౕ, ಸా�ªౕ , శరచ«ంద�Hಭానನా | 
ಶాತెూౕద+ౕ, ಶాం-మ-ౕ, Hರాಧాರా, Hరంజನా || ౪౩ || 
 

Hಲెౕ;ಪా, Hమ;ಲా, Hತా�, Hರాಕాರా, Hರాకుಲా | 
Hగు;ಣా, Hష�ಳా, ಶాంತా, Hಷా�ಮా, Hరుపప5ವా || ౪౪ || 
 

Hత�ముಕ �ా, H@;ಕాರా, Hష¬పంಚా, Hರాశ�ಯా | 
Hత�శుದ Dా, Hత�బుದాD, Hరవದా�, Hరంతರా || ౪౫ || 
 

Hಷా�రಣా, Hష�ళంಕా, Hరుಪా�, H;+ౕశQರా | 
Hౕರాಗా, ರాగమథHౕ, Hమ;ದా, మదನా�Hౕ || ౪౬ || 
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H�«ంತా, Hరహంಕాರా, H=ౕ;ಹా, =ౕహನా�Hౕ | 
Hమ;ಮా, మమತాహం-�ౕ, Hಷా`ಪా, ಪాపನా�Hౕ || ౪౭ || 
 

Hಷెూ�ౕಧా, ಕెూ�ౕధశమHౕ, Hಲెూౕ;ಭా, ಲెూౕభನా�Hౕ | 
Hఃసంశಯా, సంశయ¤vౕ, Hభ;ವా, భవನా�Hౕ || ౪౮ || 
 

H@;కಲా`, Hರాಬాಧా, Hಭెౕ;ದా, ಭెౕదನా�Hౕ | 
Hನా;ಶా, మృతు�మథHౕ, HM�ಯా, Hష`+గ�ಹా || ౪౯ || 
 

Hసు�ಲా, Hౕల�కుರా, Hరಪాಯా, Hరత�ಯా | 
దుల;ಭా, దుగ;ಮా, దుಗా;, దుఃఖహం-�ౕ, సుఖప�ದా || ౫౦ || 
 

దుష#దూರా, దుರాಚార శమHౕ, ದెూౕషవ�;ತా | 
సవ;ಙ¢ా�, ಸాంద�కరుಣా, సಮాನా�కవ�;ತా || ౫౧ || 
 

సవ;శ4�మ¡ౕ, సవ;మంగಳా, సద®-ప�ದా | 
సವెౕ;శQ+ౕ, సవ;మ¡ౕ, సవ;మంత� సQరూicౕ || ౫౨ || 
 

సవ;యంತా�-gಕా, సవ;తంత�రూಪా, మನెూౕనgHౕ | 
ಮాಹెౕశQ+ౕ, మಹాದెౕ@ౕ, మಹాల^�ౕ, మృ;డi�ಯా || ౫౩ || 
 

మಹారూಪా, మಹాపೂಜా�, మಹాಪాతక ನా�Hౕ | 
మಹాಮాಯా, మಹాసತా�o, మಹాశ4� మ;ಹార-ః || ౫౪ || 
 

మಹాಭెూౕಗా, మಹైశQಯా;, మಹా@ౕಯా;, మಹాబಲా | 
మಹాబు�D, మ;ಹాC�D, మ;ಹాIౕಗెౕశQರెౕశQ+ౕ || ౫౫ || 
 

మಹాతంತా�, మಹామంತా�, మಹాయంತా�, మಹాసನా | 
మಹాಯాగ క�ಮాರాಧా�, మಹాಭైరవ పೂ�ತా || ౫౬ || 
 

మಹెౕశQర మಹాకల` మಹాತాండవ ಸా^cౕ | 
మಹాಕా�ౕశ మmMౕ, మಹా-�పುర సుంద+ౕ || ౫౭ || 
 

చతుఃషషు#Eపಚాರాಢా�, చతుష¯M# కಳామ¡ౕ | 
మಹా చతుష¯M# ಕెూౕ� Iౕ]Hౕ గణಸెౕ@ತా || ౫౮ || 
 

మను@ದా�, చంద�@ದా�, చంద�మండలమధ�ಗా | 
ಚారురూಪా, ಚారుಹాಸా, ಚారుచంద� కಳాధರా || ౫౯ || 
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చರాచర జగನాvಥా, చక�ರాజ Hಕెౕతನా | 
ಪావ;-ౕ, పదgనయನా, పదgರాగ సమప�ಭా || ౬౦ || 
 

పంచಪె�ౕತాసನాCౕನా, పంచబ�హg సQరూicౕ | 
�నg¡ౕ, పరಮానంದా, @ಙ¢ �ాన ఘనరూicౕ || ౬౧ || 
 

ಧా�నಧా�తృ ಧె�ౕయరూಪా, ధಮా;ధమ; @వ�;ತా | 
@శQరూಪా, ಜాగ+cౕ, సQపం-ౕ, ತైజಸా-gಕా || ౬౨ || 
 

సుಪ �ా, ಪా�ಙ¢ా�-gಕా, తుಯా;, సವా;వಸాh @వ�;ತా | 
సృM#క-�ౕ;, బ�హgరూಪా, ಗెూౕiXౕ, ಗెూౕ@ందరూicౕ || ౬౩ || 
 

సంಹా+cౕ, రుద�రూಪా, -ರెూౕಧానక+ౕశQ+ౕ | 
సದా�ವానుగ�హದా, పంచకృత� పರాయಣా || ౬౪ || 
 

ಭానుమండల మధ�ಸాh, ಭైర@ౕ, భగಮా�Hౕ | 
పದాgసನా, భగవ-ౕ, పదgನాభ సಹెూౕద+ౕ || ౬౫ || 
 

ఉನె�ష HLಷెూౕత`నv @పనv భువನావlః | 
సహస��ౕష;వదನా, సహಸా�^ౕ, సహస�ಪాf || ౬౬ || 
 

ఆబ�హg 4ౕటజనHౕ, వಣా;శ�మ @ಧా¡Hౕ | 
Hಜాಙ¢ా�రూపHగಮా, పುಣా�పುణ� ఫలప�ದా || ౬౭ || 
 

శు�- Cౕమంత Cంధూ+ౕకృత ಪాದాబnధూlಕా | 
సకಲాగమ సంದెూౕహ శు4�సంపುట ಮౌ4�ಕా || ౬౮ || 
 

పುరుಷాథ;ప�ದా, పೂಣా;, ಭెూౕ]Hౕ, భువನెౕశQ+ౕ | 
అం2ಕా, உನా� Hధನా, హ+బ�ಹె�ంద� ಸెౕ@ತా || ౬౯ || 
 

ನాರాయcౕ, ನాదరూಪా, ನామరూప @వ�;ತా | 
m�ౕంಕా+ౕ, m�ౕమ-ౕ, హృದా�, ಹెౕIౕಪాದెౕయ వ�;ತా || ౭౦ || 
 

ರాజರాಜా�;ತా, ರాಙ �ిౕ, రಮా�, ರా�ౕవಲెూౕచನా | 
రంజHౕ, రమcౕ, రಸా�, రణ-�ం4c �ౕఖಲా || ౭౧ || 
 

రಮా, ರాಕెౕందువదನా, ర-రూಪా, ర-i�ಯా | 
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రtాక+ౕ, ರా>స¤vౕ, ರాಮా, రమణలంపಟా || ౭౨ || 
 

ಕాಮా�, ಕామకಳారూಪా, కదంబ కుసుమi�ಯా | 
కಲా�cౕ, జగ-ౕకంದా, కరుಣారస ಸాగರా || ౭౩ || 
 

కಳావ-ౕ, కಳాಲాಪా, ಕాంತా, ಕాదంబ+ౕi�ಯా | 
వరದా, ವామనయನా, ವారుcౕమద@హQಲా || ౭౪ || 
 

@ಶాQ�ಕా, ವెౕదವెౕದా�, @ంಧా�చల HವాCHౕ | 
@ಧా-�ౕ, ವెౕదజనHౕ, @షు�ಮాಯా, @ಲాCHౕ || ౭౫ || 
 

tెౕత�సQరూಪా, tెౕತె�ౕ�ౕ, tెౕత� tెౕత�ఙ� ಪా�Hౕ | 
>యవృ�D @Hము;ಕా�, tెౕత�ಪాల సమ�;ತా || ౭౬ || 
 

@జಯా, @మಲా, వంದా�, వంದారు జనవతYಲా | 
ವాಗాQ�Hౕ, ವామಕెౕ�ౕ, వmvమండల ವాCHౕ || ౭౭ || 
 

భ4�మf-కల`ల-ಕా, పశుಪాశ @=ౕచHౕ | 
సంహృತాಶెౕష ಪాషంಡా, సದాಚార ప�వ-;ಕా || ౭౮ || 
 

ತాపత�ಯా]v సంతప� సಮాಹా5దన చం��ಕా | 
తరుcౕ, ತాపಸాರాಧా�, తనుమಧా�, త=ౕ உపಹా || ౭౯ || 
 

�-, స�త`దలtాEಥా;, �ದెౕక రసరూicౕ | 
ಸాQತాgనందల@ౕభూత బ�ಹాgದా�నంద సంత-ః || ౮౦ || 
 

పರా, ప�త�4«-ౕ రూಪా, పశ�ం-ౕ, పరದెౕవತా | 
మధ�ಮా, ವైఖ+ౕరూಪా, భక�ಮానస హంCಕా || ౮౧ || 
 

ಕా�ౕశQర ಪా�ణನా�ౕ, కృతಙ¢ �ా, ಕామపೂ�ತా | 
శృంಗార రససంపೂಣా;, జಯా, ಜాలంధరChತా || ౮౨ || 
 

ఓಡా�ణ iౕఠHలಯా, 2ందుమండల ವాCHౕ | 
రಹెూౕಯాగ క�ಮాರాಧా�, రహస�ప;ణ తi;ತా || ౮౩ || 
 

సద�ః ప�ಸా�Hౕ, @శQಸా^cౕ, ಸా^వ�;ತా | 
షడంగದెౕవತా యుಕ �ా, ಷాడు®ణ� ప+పೂ+ತా || ౮౪ || 
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Hత�45ನాv, Hరుపಮా, Hವా;ణ సుఖದా¡Hౕ | 
Hತా�, ಷెూౕడ�ಕారూಪా, ��ౕకంಠాధ; శ+ౕ+cౕ || ౮౫ || 
 

ప�ಭావ-ౕ, ప�ಭారూಪా, ప�CದాD, పర�ౕశQ+ౕ | 
మూలప�కృ- రవ�ಕ �ా, వ�ಕ �ా உవ�క� సQరూicౕ || ౮౬ || 
 

ವా�iHౕ, @@ಧాಕాರా, @ದా� உ@ದా� సQరూicౕ | 
మಹాಕా�ౕశ నయನా, కుముದాಹ 5ాద ಕౌము�ౕ || ౮౭ || 
 

భక�ಹాద; త=ౕಭెౕద ಭానుమ�-ಭానుసంత-ః | 
�వదూ-ౕ, �ವాರాಧా�, �వమూ-;, �²వంక+ౕ || ౮౮ || 
 

�వi�ಯా, �వపರా, �ಷె#ౕಷా#, �ష#పೂ�ತా | 
అప��ౕಯా, సQప�ಕాಶా, మನెూౕವాಚామ ಗెూౕచರా || ౮౯ || 
 

�చ�4�, ಶె«ౕతನారూಪా, జడశ4�, జ;ಡా-gಕా | 
ಗాయ-�ౕ, ವా�హృ-, సYంಧా�, �Qజబృంద Hಷెౕ@ತా || ౯౦ || 
 

తತా�oసನా, తత�oమ¡ౕ, పంచಕెూౕಶాంతరChತా | 
HCYౕమమmಮా, Hత�ಯౌవನా, మదಶా�Hౕ || ౯౧ || 
 

మదఘూc;త రಕా�^ౕ, మదಪాటల గండభూః | 
చందన ద�వ�ಗ Dాం]ౕ, ಚాంಪెౕయ కుసుమ i�ಯా || ౯౨ || 
 

కుశಲా, ಕెూౕమಲాಕాರా, కురుకుಳా³, కుಲెౕశQ+ౕ | 
కుళకుంಡాలಯా, ಕౌళ ಮాగ;తత`ర ಸెౕ@ತా || ౯౩ || 
 

కుಮార గణನాಥాంಬా, తుM#ః, పುM#, మ;-, ధృ;-ః | 
ಶాం-ః, సQC�మ-ౕ, ಕాం-, న;ం�Hౕ, @ఘvನా�Hౕ || ౯౪ || 
 

ತెౕಜెూౕవ-ౕ, -�నయನా, ಲెూౕಲా^ౕ ಕామరూicౕ | 
ಮా�Hౕ, హంCHౕ, ಮాತా, మలಯాచల ವాCHౕ || ౯౫ || 
 

సుముsౕ, నlHౕ, సుభూ�ః, ಶెೂౕభನా, సురನా¡ಕా | 
ಕాలకం´ౕ, ಕాం-మ-ౕ, tెూౕdcౕ, సూ>�రూicౕ || ౯౬ || 
 

వಜె�ౕశQ+ౕ, ವామದెౕ@ౕ, వIౕ உవಸ hా @వ�;ತా | 
CದెDౕశQ+ౕ, CదD@ದా�, CదDಮాತా, యశCQHౕ || ౯౭ || 
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@శు�D చక�Hలಯా, உరక�వಣా;, -�ಲెూౕచನా | 
ఖಟాQంಗా� ప�హరಣా, వదನైక సమHQತా || ౯౮ || 
 

ಪాయಸానvi�ಯా, తQµ ಸాh, పశుಲెూౕక భయంక+ౕ | 
అమృತా� మಹాశ4� సంవృತా, ಡా4HౕశQ+ౕ || ౯౯ || 
 

అನాహತాబn Hలಯా, ಶా�ಮాಭా, వదనదQಯా | 
దంಷెూ¶ౕజnoಲా, உ>ಮాಲా�ధರా, రు�ర సంChತా || ౧౦౦ || 
 

ಕాళರాತా�E� శಕెూ·ౕఘవృತా, Cvಗ Dౌదనi�ಯా | 
మಹా@ౕರెౕంద� వరದా, ರా4ణ�ంಬా సQరూicౕ || ౧౦౧ || 
 

మcపೂರాబn Hలಯా, వదనత�య సంయుತా | 
వಜా��ಕాయుಧెూౕಪెౕತా, ಡామಯా;�d ರావృತా || ౧౦౨ || 
 

రక�వಣా;, ಮాంసHಷాN, గుಡానv i�ౕతಮానಸా | 
సమస� భక�సుఖದా, ಲా4న�ంಬా సQరూicౕ || ౧౦౩ || 
 

ಸాQ�ಷాNನాంబు జగತా, చతువ;కX మನెూౕహರా | 
శೂಲాದా�యుధ సంపನాv, iౕతవಣా;, உ-గ@;ತా || ౧౦౪ || 
 

�ౕದెూౕHಷ Nా, మధుi�ౕತా, బం�ನా�� సమHQತా | 
దధ�ನాvసక� హృదಯా, ಡా4Hౕ రూపಧా+cౕ || ౧౦౫ || 
 

మూಲా ಧాರాంబుಜారూಢా, పంచవಕాX, உChసంChತా | 
అంకుಶా� ప�హరಣా, వరದా� Hಷెౕ@ತా || ౧౦౬ || 
 

ముದౌ®దನాసక� �ತా�, ಸా4న�ంಬాసQరూicౕ | 
ఆಙ¢ా� చಕా�బnHలಯా, శుక5వಣా;, షಡానನా || ౧౦౭ || 
 

మಜాnసంಸ hా, హంసవ-ౕ ముఖ�శ4� సమHQತా | 
హ+ದా�ನెvౖక రCಕా, ಹా4Hౕ రూపಧా+cౕ || ౧౦౮ || 
 

సహస�దళ పదgಸాh, సవ;వಣెూౕ;ప ಶెೂౕdತా | 
సವా;యుధధರా, శుక5 సంChತా, సవ;ತెూౕముsౕ || ౧౦౯ || 
 

సವౌ;దన i�ౕత�ತా�, ಯా4న�ంಬా సQరూicౕ | 
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ಸాQಹా, సQಧా, உమ-, �ౕ;ಧా, శు�-ః, స¸-, రనుత�ಮా || ౧౧౦ || 
 

పುణ�4ౕ-;ః, పುణ�లಭా�, పುణ�శ�వణ 4ౕత;ನా | 
పುಲెూౕమಜా�;ತా, బంధ=ౕచHౕ, బంధుರాలಕా || ౧౧౧ || 
 

@మశ;రూicౕ, @ದా�, @యದా� జగత¬సూః | 
సవ;ವా�� ప�శమHౕ, సవ;మృతు� Hವా+cౕ || ౧౧౨ || 
 

అగ�గಣా�, உ�ంత�రూಪా, క�కలgష ನా�Hౕ | 
ಕాತా�¡Hౕ, ಕాలహం-�ౕ, కమಲా> Hಷెౕ@ತా || ౧౧౩ || 
 

ತాంబూల పೂ+త ముsౕ, ದా�Lౕ కుసుమప�ಭా | 
మృಗా^ౕ, =ౕmHౕ, ముಖా�, మృಡాHౕ, Lత�రూicౕ || ౧౧౪ || 
 

Hత�తృಪా�, భక�H�, H;యం-�ౕ, HsಲెౕశQ+ౕ | 
�ౖತా�E� ವాసನాలಭా�, మಹాప�ళయ ಸా^cౕ || ౧౧౫ || 
 

పರాశ4�ః, పರాHಷాN, ప�ಙ¢ �ాన ఘనరూicౕ | 
ಮా�ªౕಪాನాలಸా, మತ �ా, ಮాతృಕా వణ; రూicౕ || ౧౧౬ || 
 

మಹాಕైಲాస Hలಯా, మృಣాల మృదుದెూౕల;ತా | 
మహHౕಯా, దಯామూ-ౕ;, మ;ಹాಸాಮా�జ�ಶా�Hౕ || ౧౧౭ || 
 

ఆతg@ದా�, మಹా@ದా�, ��ౕ@ದా�, ಕామಸెౕ@ತా | 
��ౕಷెూౕడಶా>+ౕ @ದా�, -�కూಟా, ಕామಕెూౕ�ಕా || ౧౧౮ || 
 

కಟా>4ంక+ౕ భూత కమಲా ಕెూౕ�ಸెౕ@ತా | 
�రఃChತా, చంద�Hಭా, ಫాలಸెhౕంద� ధనుఃప�ಭా || ౧౧౯ || 
 

హృదయಸ hా, ర@ప�ಖా�, -�ಕెూౕಣాంతర �ౕiಕా | 
ದాtాయcౕ, ದైత�హం-�ౕ, ద>యఙ� @ನా�Hౕ || ౧౨౦ || 
 

దರాంದెూౕlత �ౕ¦;^ౕ, దరಹాಸెూౕజnoలనుgsౕ | 
గురుమూ-;, గు;ణH�, ಗెూౕ;ಮాತా, గుహజనgభూః || ౧౨౧ || 
 

ದెౕವెౕ�ౕ, దండHౕ-ಸాh, దహರాಕాశ రూicౕ | 
ప�-పనుgఖ� ರాಕాంత -{మండల పೂ�ತా || ౧౨౨ || 
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కಳా-gಕా, కಳాನాಥా, ಕాವా�ಲాప @ನెూౕ�Hౕ | 
సಚామర రಮాವాcౕ సవ�ద^ణ ಸెౕ@ತా || ౧౨౩ || 
 

ఆ�శ4�, ర�ౕಯా, உತాg, పరಮా, ಪావನాకృ-ః | 
అನెౕకಕెూౕ� బ�ಹాgండ జనHౕ, �వ�@గ�ಹా || ౧౨౪ || 
 

45ౕంಕా+ౕ, ಕెౕవಲా, గుಹా�, ಕైవల� పదದా¡Hౕ | 
-�పುರా, -�జగదQంದా�, -�మూ-;, CXదಶెౕశQ+ౕ || ౧౨౫ || 
 

త�E>+ౕ, �వ�గంಧాಢా�, Cంధూర -లಕాం�ತా | 
ఉಮా, ಶైಲెౕంద�తనಯా, ಗౌ+ౕ, గంధవ; ಸెౕ@ತా || ౧౨౬ || 
 

@శQగಭా;, సQణ;గಭా;, உవరದా ವాగ�ౕశQ+ౕ | 
ಧా�నగಮా�, உప+ಚె�ౕದా�, ಙ¢ా�నದా, ಙ¢ా�న@గ�ಹా || ౧౨౭ || 
 

సవ;ವెౕದాంత సంವెౕದా�, సತా�నంద సQరూicౕ | 
ಲెూౕಪాముದా��;ತా, �ౕಲాకు5ప� బ�ಹాgండమండಲా || ౧౨౮ || 
 

అదృಶా�, దృశ�రmತా, @ಙ¢ా�-�ౕ, ವెౕద�వ�;ತా | 
Iౕ]Hౕ, Iౕగದా, Iౕಗా�, Iౕಗానంದా, యుగంధರా || ౧౨౯ || 
 

ఇಚా�శ4� ಙ¢ �ానశ4� 4�ಯాశ4� సQరూicౕ | 
సవ;ಧాರా, సుప�-ಷాN, సదస�-రూపಧా+cౕ || ౧౩౦ || 
 

అష#మూ-;, రಜాಜై-�ౕ, ಲెూౕకಯాತా� @ಧా¡Hౕ | 
ఏಕా4Hౕ, భూమరూಪా, HದెQౖ;ತా, ದెQౖతవ�;ತా || ౧౩౧ || 
 

అనvದా, వసుದా, వృದాD, బ�ಹాgತె�క� సQరూicౕ | 
బృహ-ౕ, ಬా�హgcౕ, ಬా�m�, బ�ಹాgనంದా, బ�i�ಯా || ౧౩౨ || 
 

ಭాಷారూಪా, బృహತెYౕನా, ಭాವాಭావ @వ�;ತా | 
సుಖాರాಧా�, శుభక+ౕ, ಶెೂౕభನా సులಭాగ-ః || ౧౩౩ || 
 

ರాజರాಜెౕశQ+ౕ, ರాజ�ದా¡Hౕ, ರాజ�వల5ಭా | 
ರాజf-కృಪా, ರాజiౕఠ Hವెౕ�త Hಜా��ತాః || ౧౩౪ || 
 

ರాజ�ల^�ౕః, ಕెూౕశನాಥా, చతురంగ బಲెౕశQ+ౕ | 
ಸాಮా�జ�ದా¡Hౕ, సత�సంಧా, ಸాగర�ౕఖಲా || ౧౩౫ || 
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�ౕ^ತా, ದైత�శమHౕ, సవ;ಲెూౕక వశంక+ౕ | 
సವా;థ;ದా-�ౕ, ಸా@-�ౕ, స�«ದానంద రూicౕ || ౧౩౬ || 
 

ದెౕశಕాಲా உప+��ನాv, సవ;ಗా, సవ;=ౕmHౕ | 
సరసQ-ౕ, ಶాసXమ¡ౕ, గుಹాంಬా, గుహ�రూicౕ || ౧౩౭ || 
 

స~ౕ;ಪా� @Hము;ಕా�, సದా�వ ప-వ�ತా | 
సంప�ದాSౕశQ+ౕ, ಸా�ªౕ, గురుమండల రూicౕ || ౧౩౮ || 
 

కుಲెూౕ-�ౕಣా;, భಗాರాಧా�, ಮాಯా, మధుమ-ౕ, మmౕ | 
గಣాంಬా, గుహ�ಕాರాಧా�, ಕెూౕమಲాం]ౕ, గురుi�ಯా || ౧౩౯ || 
 

సQతంತా�, సవ;తంತె�ౕ�ౕ, ద^ಣామూ-; రూicౕ | 
సనಕా� సಮాರాಧా�, �వಙ¢ �ాన ప�ದా¡Hౕ || ౧౪౦ || 
 

�త�ಳా, உనందక�ಕా, ಪె�ౕమరూಪా, i�యంక+ౕ | 
ನామಪాರాయణ i�ౕತా, నం�@ದా�, నಟెౕశQ+ౕ || ౧౪౧ || 
 

Lಥా� జగద�ಷాNನా ము4�ದా, ము4�రూicౕ | 
ಲాస�i�ಯా, లయక+ౕ, లಜ nా, రంಭా� వం�ತా || ౧౪౨ || 
 

భవದావ సుಧావృM#ః, ಪాಪారణ� దವానಲా | 
ದౌಭా;గ�తూల ವాతూಲా, జರాಧాQంత ర@ప�ಭా || ౧౪౩ || 
 

ಭాಗా�2Dచం��ಕా, భక��త�ಕెౕ4 ఘನాఘನా | 
ರెూౕగపవ;త దంಭెూౕl, మృ;తు�ದారు కుಠా+ಕా || ౧౪౪ || 
 

మಹెౕశQ+ౕ, మಹాಕాlౕ, మಹాಗా�ಸా, మಹా உశನా | 
అపಣా;, చం�ಕా, చండముంಡా உసుర Hషూ�Hౕ || ౧౪౫ || 
 

>ರా>ರా-gಕా, సవ;ಲెూౕಕెౕ�ౕ, @శQಧా+cౕ | 
-�వగ;ದా-�ౕ, సుభಗా, త�Eంబಕా, -�గుಣా-gಕా || ౧౪౬ || 
 

సQಗా;పవగ;ದా, శుದాD, జಪాపುష` Hಭాకృ-ః | 
ఓಜెూౕవ-ౕ, దు�-ధರా, యఙ�రూಪా, i�యవ�ತా || ౧౪౭ || 
 

దుರాರాಧా�, దుರాదಷా;, ಪాట�ౕ కుసుమi�ಯా | 
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మహ-ౕ, �ౕరుHలಯా, మంದార కుసుమi�ಯా || ౧౪౮ || 
 

@ౕರాರాಧా�, @ರాడూ�ಪా, @రಜా, @శQತెూౕముsౕ | 
ప�త�గూ�ಪా, పರాಕాಶా, ಪా�ణದా, ಪా�ణరూicౕ || ౧౪౯ || 
 

ಮాತా;ండ ಭైరವాರాಧా�, మం-�cౕ న�స�ರాజ�ధూః | 
-�పುರెౕ�ౕ, జయತెYౕನా, HಸెXౖగుಣా�, పರాపರా || ౧౫౦ || 
 

సత�ಙ¢ �ాನా உనందరూಪా, ಸామరస� పರాయಣా | 
కప�;Hౕ, కಲాಮాಲా, ಕామధుµ,ಕామరూicౕ || ౧౫౧ || 
 

కಳాH�ః, ಕావ�కಳా, రసಙ¢ా�, రసಶెౕవ�ః | 
పುಷా#, పುರాతನా, పೂಜా�, పುష�ರా, పುష�ರెౕ>ಣా || ౧౫౨ || 
 

పరంಜెూ�ౕ-ః, పరంಧామ, పరಮాణుః, పರాత`ರా | 
ಪాశహಸా�, ಪాశహం-�ౕ, పరమంత� @ಭెౕ�Hౕ || ౧౫౩ || 
 

మూತా;, உమూತా;, உHత�తృಪ �ా, ముH ಮానస హంCಕా | 
సత�వ�ತా, సత�రూಪా, సವా;ంతಯా;LHౕ, స-ౕ || ౧౫౪ || 
 

బ�ಹాgcౕ, బ�హgజనHౕ, బహురూಪా, బుಧా�;ತా | 
ప�స@-�ౕ, ప�చంಡా உಗా�, ప�-ಷాN, ప�కಟాకృ-ః || ౧౫౫ || 
 

ಪా�ಣెౕశQ+ౕ, ಪా�ణದా-�ౕ, పంಚాశf-iౕఠరూicౕ | 
@శృంఖಲా, @@క�ಸాh, @ౕరಮాತా, @యత¬సూః || ౧౫౬ || 
 

ముకుంದా, ము4� Hలಯా, మూల@గ�హ రూicౕ | 
ಭావಙ¢ా�, భవರెూౕగ¤vౕ భవచక� ప�వ-;Hౕ || ౧౫౭ || 
 

ఛందಸాYರా, ಶాసXಸాರా, మంత�ಸాರా, తಲెూౕద+ౕ | 
ఉದార4ౕ-;, రుದ �ామವైభವా, వణ;రూicౕ || ౧౫౮ || 
 

జనgమృతు� జರాతప� జన @ಶా�ం- ದా¡Hౕ | 
స~ౕ;పHష దుదు»ಷా#, ಶాంత�-ౕత కಳా-gಕా || ౧౫౯ || 
 

గంdౕರా, గగನాంతఃಸాh, గ@;ತా, ಗానಲెూౕలుಪా | 
కల`ನారmತా, ಕాಷ Nా, ಕాంತా, ಕాంತాధ; @గ�ಹా || ౧౬౦ || 
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ಕాయ;ಕారణ Hము;ಕ �ా, ಕామಕెౕl తరం]ತా | 
కనf-కనకತాటంಕా, �ౕಲా@గ�హ ಧా+cౕ || ౧౬౧ || 
 

అಜా>య @Hము;ಕా�, ముಗ Dా ^ప�ప�ಸా�Hౕ | 
అంతము;ఖ సಮాರాಧా�, బmము;ఖ సుదుల;ಭా || ౧౬౨ || 
 

త�¡ౕ, -�వగ; Hలಯా, -�ಸాh, -�పುరಮా�Hౕ | 
Hರామಯా, Hರాలంಬా, ಸాQತాgರాಮా, సుಧాసృ-ః || ౧౬౩ || 
 

సంಸారపంక Hమ;గv సముదDరణ పం�ತా | 
యఙ�i�ಯా, యఙ�క-�ౕ;, యజಮాన సQరూicౕ || ౧౬౪ || 
 

ధಮా;ಧాರా, ధನాధ�tా, ధనಧాన� @వ�;Hౕ | 
@ప�i�ಯా, @ప�రూಪా, @శQభ�మణ ಕా+cౕ || ౧౬౫ || 
 

@శQಗా�ಸా, @దు�ಮాಭా, ವైష�@ౕ, @షు�రూicౕ | 
అIౕH, Iౕ;HHలಯా, కూటಸాh, కులరూicౕ || ౧౬౬ || 
 

@ౕరಗెూౕMNౕi�ಯా, @ౕರా, ನైష�ಮా�;, ನాదరూicౕ | 
@ಙ¢ �ాన కలನా, కಲా� @దಗాD, ಬైందವాసನా || ౧౬౭ || 
 

తತా�o�ಕా, తత�oమ¡ౕ, తత�oమథ; సQరూicౕ | 
ಸామಗానi�ಯా, ಸౌಮా�, సದా�వ కుటుం2Hౕ || ౧౬౮ || 
 

సವా�పసవ� ಮాగ;ಸాh, సವా;ప�Q Hವా+cౕ | 
సQಸాh, సQಭావమధుರా, �ౕರా, �ౕర సమ�;ತా || ౧౬౯ || 
 

ಚైతನా�ఘ�; సಮాರాಧా�, ಚైతన� కుసుమi�ಯా | 
సದెూౕ�ತా, సದాతుಷా#, తరుಣా�త� ಪాటಲా || ౧౭౦ || 
 

ద^ಣా, ద^ಣాರాಧా�, దరಸె�ర ముಖాంబుಜా | 
ಕౌlHౕ ಕెౕవಲా, உన¦�; ಕైవల� పదದా¡Hౕ || ౧౭౧ || 
 

ಸెూ�ౕత�i�ಯా, సు�-మ-ౕ, శు�-సంసు�త ವైభವా | 
మనCQHౕ, ಮానవ-ౕ, మಹెౕ�ౕ, మంగಳాకృ-ః || ౧౭౨ || 
 

@శQಮాತా, జగದ Dా-�ౕ, @ಶాಲా^ౕ, @ರా]cౕ| 
ప�గಲా�, పర=ౕದాರా, పರా=ౕದా, మನెూౕమ¡ౕ || ౧౭౩ || 
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~�ౕమಕెౕ�ౕ, @ಮానಸాh, వ��cౕ, ವామಕెౕశQ+ౕ | 
పంచయఙ�i�ಯా, పంచಪె�ౕత మంಚా�ಶా¡Hౕ || ౧౭౪ || 
 

పంచLౕ, పంచభూತెౕ�ౕ, పంచ సంಖెూ�ౕపಚా+cౕ | 
ಶాశQ-ౕ, ಶాశQತైశQಯా;, శమ;ದా, శంభు=ౕmHౕ || ౧౭౫ || 
 

ధರా, ధరసుತా, ధನా�, ధL;cౕ, ధమ;వ�;Hౕ | 
ಲెూౕಕా-ౕತా, గుಣా-ౕತా, సವా;-ౕತా, శಮా-gಕా || ౧౭౬ || 
 

బంధూక కుసుమ ప�ಖా�, ಬాಲా, �ౕಲా@ನెూౕ�Hౕ | 
సుమంగlౕ, సుఖక+ౕ, సుವెౕಷాಡా�, సుವాCHౕ || ౧౭౭ || 
 

సుವాCన�చ;నi�ౕತా, ಶెೂౕభನా, శుదD ಮానಸా | 
2ందు తప;ణ సంతుಷా#, పೂవ;ಜా, -�పುರాం2ಕా || ౧౭౮ || 
 

దశముದా� సಮాರాಧా�, -�పುರా ��ౕవశంక+ౕ | 
ಙ¢ �ానముದా�, ಙ¢ �ానగಮా�, ಙ¢ా�నಙ �ೆౕయ సQరూicౕ || ౧౭౯ || 
 

IౕHముದా�, -�ఖంಡెౕ�ౕ, -�గుಣాంಬా, -�ಕెూౕణಗా | 
అన¦దు�త ಚా+ತా�, ವాం½ತాథ; ప�ದా¡Hౕ || ౧౮౦ || 
 

అಭా�ಸా- శయಙ¢ �ాತా, షడಧాQ-ౕత రూicౕ | 
అವా�జ కరుಣామూ-;, రಙ¢ా�నಧాQంత �ౕiಕా || ౧౮౧ || 
 

ఆಬాలಗెూౕప @�ತా, సವా;నుల5ంఘ� ಶాసನా | 
��ౕ చక�ರాజHలಯా, ��ౕమ-Xపುర సుంద+ౕ || ౧౮౨ || 
 

��ౕ �ವా, �వశಕె·ౖక� రూicౕ, ల�ತాం2ಕా | 
ఏవం ��ౕల�ತాದెౕವా� ನాಮాvం ಸాహస�కం జగుః || ౧౮౩ || 
 

|| ఇ- ��ౕ బ�ಹాgండపುರాಣెౕ, ఉత�రఖంಡెౕ, ��ౕ హయ]�ౕವాగస· సంವాದెౕ, ��ౕల�ತారహస�ನామ ��ౕ ల�ತా 
రహస�ನామ ಸాహస�ಸెూ�ౕత� కథనం ನామ �Q-ౕIౕ உಧా�యః || 
 

Cంధూರారుణ @గ�ಹాం -�ణయನాం ಮాcక� ಮౌlసుqర- 

ತా�ರాನాయక ಶెౕఖರాం Cgతముsౕ ಮాiౕన వtెూౕరుಹా� | 
ಪాcಭా� మ�పೂణ; రతv చషకం రಕెూ�ౕత`లం 2భ�-ౕం 

ಸౌಮా�ం రతvఘటసh రక� చరಣాం ಧా�Sౕత`ರామం2ಕా� || 
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