ಶ್ಯೀ ಲಲಿತ ಸಹಸಯ ನಭ ಸ ್ತೀತಯಮ್
಄ಸಮ ಶ್ಯೀಲಲಿತ ಸಹಸಯನಭ ಸ ್ತೀತಯ ಮಲ ಭಂತಯಸಮ | ವಶ್ನಮದಿವಗ ದೀವತ ಋಷಮಃ |
಄ನುಷುುಪ್ ಚಂದಃ | ಶ್ಯೀಲಲಿತಯಮೀಶ್ವರೀ ದ ೀವತ | ಶ್ಯೀಭದವಗಬವಕ್ಟ ೀತಿ ಬೀಜಂ |
ಭಧಮಕ್ಟ ೀತಿ ಶ್ಕ್ತಃ | ಶ್ಕ್ತಕ್ಟ ೀತಿ ಕ್ೀಲಕಂ | ಶ್ಯೀ ಲಲಿತಭಹತಿಯುಯಸುಂದರೀ ಯಸದ ಸಿದಿಧ
ದವರ ಚಂತಿತ ಪಲವಯಥ ೀೇ ಜ ೀ ವಿನಿಯೀಗಃ ||
|| ಧಮನಂ ||
ಸಿಂಧ್ರಯುಣ ವಿಗಯಹಂ ತಿಯನಮನಂ ಮಣಿಕಮಮೌಲಿಸುಪಯತ್ |
ತರ ನಮಕ ಶ ೀಖರಂ ಸಿಭತಭುಖೀಮಪೀನ ವಕ ್ೀಯುಹಂ ||
ಣಿಭ್ಮಭಲಿೂಣೇ ಯತನ ಚಷಕಂ ಯಕ ್ತೀತಲಂ ಬಬಯತಿೀಂ |
ಸೌಮಮಂ ಯತನ ಘಟಸಥ ಯಕತಚಯಣಂ ಧಮಯೀತ್ ರಭಂಬಕಂ ||
಄ಯುಣಂ ಕಯುಣ ತಯಂಗಿತಕ್ೀಂ ಧೃತ ಶಂಕುಶ್ ುಷ ಬಣಚಮ್ |
಄ಣಿಮದಿಭಿ ರವೃತಂ ಭಮ್ಖ ೈಯ ಹಮಿತ ಮೀವ ವಿಭ್ವಯೀ ಬವನಿೀಮ್ ||
ಧಮಯೀತ್ ದಭಸನಸಥಂ ವಿಕಸಿತವದನಂ ದಭತಯಮತಕ್ೀಂ |
ಹ ೀಮಭ್ಂ ಪೀತವಸರಂ ಕಯಕಲಿತಲಸದ ೀಧ ಭದಭಂ ವರಂಗಿೀಮ್ ||
ಸವೇಲಂಕಯ ಮುಕತಂ ಸತತಭಬಮದಂ ಬಕತನಮಯಂ ಬವನಿೀಂ |
ಶ್ಯೀವಿದಮಂ ಶಂತ ಭ್ತಿೇಂ ಸಕಲ ಸುಯನುತಂ ಸವೇ ಸಂತಱದತಿಯೀಮ್ ||
ಸಕುಂಕುಭ ವಿಲ ೀನಭಲಿಕಚುಂಬ ಕಸ್ತರಕಂ |
ಸಭಂದ ಹಸಿತ ೀಕ್ಷಣಂ ಸಶ್ಯ ಚ ಶಂಕುಶಮ್ ||
಄ಶ ೀಷಜನ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಄ಯುಣ ಮಲಮ ಬ್ಷಂಫರಂ |
ಜಕುಸುಭ ಭ್ಸುರಂ ಜವಿಧೌ ಸಭರ ೀದಂಬಕಮ್ ||
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಄ಥ ಶ್ಯೀ ಲಲಿತ ಸಹಸಯನಭ ಸ ್ತೀತಯಮ್
ಶ್ಯೀಮತ ಶ್ಯೀಭಹರಜ್ಞೀ ಶ್ಯೀಭತ್ಸಿಂಹಸನ ೀಶ್ವರೀ |
ಚದಗಿನ ಕುಂಡ ಸಂಬ್ತ ದ ೀವಕಮೇ ಸಭುದಮತ || ೧ ||
ಉದಮದಬನು ಸಹಸಯಭ್ ಚತುಬೇಹು ಸಭನಿವತ |
ರಗಸವಯ್ ಶಢಮ ಕ ್ಯೀಧಕರಂಕುಶ ೀಜ್ವಲ || ೨ ||
ಭನ ್ೀಯ್ ೀಕ್ಷು ಕ ್ೀದಂಡ ಂಚತನಭತಯ ಸಮಕ |
ನಿಜಯುಣ ಯಭ್ೂಯ ಭಜ್ದಫರಹಭಂಡ ಭಂಡಲ || ೩ ||
ಚಂಕಶ ೀಕ ುನನಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತಕಚ |
ಕುಯುವಿಂದಭಣಿ ಶ ಯೀಣಿೀ ಕನತ ್ಕೀಟೀಯ ಭಂಡತ || ೪ ||
಄ಷುಮಿೀಚಂದಯ ವಿಭ್ಯಜ ದಲಿಕಸಥಲ ಶ ೀಭಿತ |
ಭುಖಚಂದಯ ಕಲಂಕಬ ಭೃಗನಭಿ ವಿಶ ೀಷಕ || ೫ ||
ವದನಸಭಯ ಮಂಗಲಮ ಗೃಹತ ್ೀಯಣ ಚಲಿಿಕ |
ವಕರಲಕ್ಮೀ ರೀವಹ ಚಲನಿೀನಬ ಲ ್ೀಚನ || ೬ ||
ನವಚಂಕ ುಷಬ ನಸದಂಡ ವಿರಜಿತ |
ತರಕಂತಿ ತಿಯಸಕರ ನಸಬಯಣ ಭ್ಸುರ || ೭ ||
ಕದಂಫಭಂಜರೀ ಕುಿತ ಕಣೇೂಯ ಭನ ್ೀಹರ |
ತಟಂಕ ಮುಗಲಿೀ ಬ್ತ ತನ ್ೀಡು ಭಂಡಲ || ೮ ||
ದಭರಗ ಶ್ಲದಶ್ೇ ರಭ್ವಿ ಕಪೀಲಬ್ಃ |
ನವವಿದುಯಭ ಬಂಫಶ್ಯೀ ನಮಕಕರ ಯದನಚಚದ || ೯ ||
ಶ್ುದಧ ವಿದಮಂಕುರಕಯ ದಿವಜಂಕ್ತ ದವಯೀಜ್ವಲ |
ಕೂೇಯ ವಿೀಟಕಮೀದ ಸಮಕರ್ಷೇ ದಿಗಂತರ || ೧೦ ||
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ನಿಜ ಸಲಿ ಮಧುಮೇ ವಿನಿಬೇತಿಸೇತ ಕಚಚಪೀ |
ಭಂದಸಿಭತ ಯಭ್ೂಯ ಭಜ್ತಕಮೀಶ್ ಮನಸ || ೧೧ ||
಄ನಕಲಿತ ಸದೃಶ್ಮ ಚಫುಕಶ್ಯೀ ವಿರಜಿತ |
ಕಮೀಶ್ ಫದಧ ಮಂಗಲಮ ಸ್ತಯಶ ೀಭಿತ ಕಂಧರ || ೧೨ ||
ಕನಕಂಗದ ಕ ೀಮ್ಯ ಕಭನಿೀಮ ಬುಜನಿವತ |
ಯತನಗ ೈವ ೀಮ ಚಂತಕಲ ್ೀಲ ಭುಕತ ಪಲನಿವತ || ೧೩ ||
ಕಮೀಶ್ವಯ  ಯೀಭಯತನ ಭಣಿ ಯತಿಣ ಸತನಿೀ |
ನಭ್ಮಲವಲ ರ ್ೀಮಲಿ ಲತ ಪಲ ಕುಚದವಯೀ || ೧೪ ||
ಲಕ್ಷಯರ ್ೀಭ ಲತಧಯತ ಸಭುನ ನೀಮ ಭಧಮಮ |
ಸತನಭ್ಯ ದಲನಭಧಮ ಟುಫಂಧ ವಲಿತಯಯ || ೧೫ ||
಄ಯುಣಯುಣ ಕೌಸುಂಬ ವಸರ ಭ್ಸವತ್ ಕಟೀತಟೀ |
ಯತನ ಕ್ಂಕ್ಣಿಕ ಯಭಮ ಯಸನ ದಭ ಬ್ರ್ಷತ || ೧೬ ||
ಕಮೀಶ್ ಜ್ಞತ ಸೌಭ್ಗಮ ಮದೇವೀಯು ದವಯನಿವತ |
ಮಣಿಕಮ ಭುಕುಟಕಯ ಜನುದವಮ ವಿರಜಿತ || ೧೭ ||
ಆಂದಯಗ ್ೀ ರಕ್ತ ಸಭಯತ್ಣಬ ಜಂಘಿಕ |
ಗ್ಢಗುಲಪ ಕ್ಭೇೃಷಠ ಜಯಷುು ಯದನಿವತ || ೧೮ ||
ನಖ ದಿೀಧಿತಿ ಸಂಚನನ ನಭಜ್ನ ತಮೀಗುಣ |
ದದವಮ ಯಭ್ಜಲ ರಕೃತ ಸರ ್ೀಯುಹ || ೧೯ ||
ಸಿಂಜನ ಭಣಿಭಂಜಿೀಯ ಭಂಡತ ಶ್ಯೀ ದಂಫುಜ |
ಭರಲಿೀ ಭಂದಗಭನ ಭಹಲವಣಮ ಶ ೀವಧಿಃ || ೨೦ ||
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ಸವೇಯುಣನವದಮಂಗಿೀ ಸವೇಬಯಣ ಬ್ರ್ಷತ |
ಶ್ವ ಕಮೀಶ್ವರಂಕಸಥ ಶ್ವ ಸವಧಿೀನ ವಲಿಭ್ || ೨೧ ||
ಸುಮೀಯು ಭಧಮ ಶ್ೃಂಗಸಥ ಶ್ಯೀಭನನಗಯ ನಯಕ |
ಚಂತಭಣಿ ಗೃಹಂತಸಥ ಂಚ ಫಯಹಭಸನ ಸಿಥತ || ೨೨ ||
ಭಹದಭಟವಿೀ ಸಂಸಥ ಕದಂಫವನ ವಸಿನಿೀ |
ಸುಧಸಗಯ ಭಧಮಸಥ ಕಮಕ್ೀ ಕಭದಯನಿೀ || ೨೩ ||
ದ ೀವರ್ಷೇ ಗಣ ಸಂಘಾತ ಸ್ತಮಮನತಭ ವ ೈಬವ |
ಬಂಡಸುಯ ವಧ ್ೀದುಮಕತ ಶ್ಕ್ತಸ ೀನ ಸಭನಿವತ || ೨೪ ||
ಸಂತಕರೀ ಸಮಯ್ಢ ಸಿಂಧ್ಯ ವಯಜ ಸ ೀವಿತ |
಄ಶವಯ್ಢಧಿರ್ಷಠತಶ್ವ ಕ ್ೀಟ ಕ ್ೀಟಭಿರವೃತ || ೨೫ ||
ಚಕಯರಜ ಯಥಯ್ಢ ಸವೇಮುಧ ರಷೃತ |
ಗ ೀಮಚಕಯ ಯಥಯ್ಢ ಭಂತಿಯಣಿೀ ರಸ ೀವಿತ || ೨೬ ||
ಕ್ರಚಕಯ ಯಥಯ್ಢ ದಂಡನಥ ುಯಸೃತ |
ಜವಲ ಮಲಿನಿಕಕ್ತ ವಹಿನಯಕಯ ಭಧಮಗ || ೨೭ ||
ಬಂಡಸ ೈನಮ ವಧ ್ೀದುಮಕತ ಶ್ಕ್ತ ವಿಕಯಭ ಹರ್ಷೇತ |
ನಿತಮ ರಕಯಮಟ ್ೀ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಭುತುಸಕ || ೨೮ ||
ಬಂಡುತಯ ವಧ ್ೀದುಮಕತ ಬಲ ವಿಕಯಭ ನಂದಿತ |
ಭಂತಿಯಣಮಂಬ ವಿಯಚತ ವಿಷಂಗ ವಧ ತ ್ೀರ್ಷತ || ೨೯ ||
ವಿಶ್ುಕಯ ಯಣಹಯಣ ವರಹಿೀ ವಿೀಮೇ ನಂದಿತ |
ಕಮೀಶ್ವಯ ಭುಖಲ ್ೀಕ ಕಲಿತ ಶ್ಯೀಗಣ ೀಶ್ವರ || ೩೦ ||
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ಭಹಗಣ ೀಶ್ ನಿಭಿೇನನ ವಿಘನಮಂತಯ ಯಹರ್ಷೇತ |
ಬಂಡಸುರ ೀಂದಯ ನಿಭುೇಕತ ಶ್ಸರ ಯತಮಸರ ವರ್ಷೇಣಿೀ || ೩೧ ||
ಕರಂಗುಲಿ ನಖ ್ೀತನನ ನರಮಣ ದಶಕೃತಿಃ |
ಭಹ ಶ್ುತಸರಗಿನ ನಿದೇಗಧಸುಯ ಸ ೈನಿಕ || ೩೨ ||
ಕಮೀಶ್ವರಸರ ನಿದೇಗಧ ಸಬಂಡಸುಯ ಶ್ ನಮಕ |
ಫಯಹ ್ೀ ೀಂದಯ ಭಹ ೀಂದಯದಿ ದ ೀವ ಸಂಸುತತ ವ ೈಬವ || ೩೩ ||
ಹಯ ನ ೀತಯಗಿನ ಸಂದಗಧ ಕಭ ಸಂಜಿೀವನೌಷಧಿಃ |
ಶ್ಯೀಭದವಗಬವ ಕ್ಟ ೈಕ ಸವಯ್ ಭುಖ ಂಕಜ || ೩೪ ||
ಕಂಠಧಃ ಕಟ ಮೇಂತ ಭಧಮಕ್ಟ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಶ್ಕ್ತ ಕ್ಟ ೈಕತನನ ಕಟಮಧ ್ೀಭ್ಗ ಧರಣಿೀ || ೩೫ ||
ಭ್ಲ ಭಂತಯತಿಭಕ ಭ್ಲಕ್ಟತಯಮ ಕಲ ೀಫರ |
ಕುಲಭೃತ ೈಕ ಯಸಿಕ ಕುಲಸಮಕೀತ ಲಿನಿೀ || ೩೬ ||
ಕುಲಂಗನ ಕುಲಂತಸಥ ಕೌಲಿನಿೀ ಕುಲಯೀಗಿನಿೀ |
಄ಕುಲ ಸಭಯನತಸಥ ಸಭಯಚಯ ತತರ || ೩೭ ||
ಭ್ಲಧರ ೈಕ ನಿಲಯ ಫಯಹಭಗಯಂಥಿ ವಿಭ್ ೀದಿನಿೀ |
ಭಣಿ ೂರಂತಯುದಿತ ವಿಷುುಗಯಂಥಿ ವಿಭ್ ೀದಿನಿೀ || ೩೮ ||
ಅಜ್ಞ ಚಕಯಂತರಲಸಥ ಯುದಯಗಯಂಥಿ ವಿಭ್ ೀದಿನಿೀ |
ಸಹಸಯರಂಫುಜಯ್ಢ ಸುಧ ಸರಭಿವರ್ಷೇಣಿೀ || ೩೯ ||
ತಡಲಿತ ಸಭಯುಚಃ ಷಟಚಕ ್ಯೀರ ಸಂಸಿಥತ |
ಭಹಶ್ಕ್ತಃ ಕುಂಡಲಿನಿೀ ಬಸತಂತು ತನಿೀಮಸಿೀ || ೪೦ ||
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ಬವನಿೀ ಭ್ವನಗಮಮ ಬವಯಣಮ ಕುಠರಕ |
ಬದಯಪಯಯ ಬದಯಭ್ತಿೇಬೇಕತ ಸೌಭ್ಗಮದಯನಿೀ || ೪೧ ||
ಬಕ್ತಪಯಯ ಬಕ್ತಗಮಮ ಬಕ್ತವಶಮ ಬಯಹ |
ಶಂಬವಿೀ ಶಯದರಧಮ ಶ್ವೇಣಿೀ ಶ್ಭೇದಯನಿೀ || ೪೨ ||
ಶಂಕರೀ ಶ್ಯೀಕರೀ ಸಧಿವೀ ಶ್ಯಚಚಂದಯ ನಿಭ್ನನ |
ಶತ ್ೀದರೀ ಶಂತಿಭತಿೀ ನಿರಧರ ನಿಯಂಜನ || ೪೩ ||
ನಿಲ ೀೇ ನಿಭೇಲ ನಿತಮ ನಿರಕರ ನಿರಕುಲ |
ನಿಗುೇಣ ನಿಷಕಲ ಶಂತ ನಿಷಕಮ ನಿಯುಿವ || ೪೪ ||
ನಿತಮಭುಕತ ನಿವಿೇಕರ ನಿಷಱಂಚ ನಿರಶ್ಯಯ |
ನಿತಮಶ್ುದಧ ನಿತಮಫುದಧ ನಿಯವದಮ ನಿಯಂತರ || ೪೫ ||
ನಿಷಕಯಣ ನಿಷಕಲಂಕ ನಿಯುಧಿನಿೇರೀಶ್ವರ |
ನಿೀರಗ ರಗಭಥನಿೀ ನಿಭೇದ ಭದನಶ್ನಿೀ || ೪೬ ||
ನಿಶ್ಚಂತ ನಿಯಹಂಕರ ನಿಮೀೇಹ ಮೀಹನಶ್ನಿೀ |
ನಿಭೇಮ ಭಭತಹಂತಿಯೀ ನಿಷ ನಶ್ನಿೀ || ೪೭ ||
ನಿಷೃಧ ಕ ್ಯೀಧಶ್ಭನಿೀ ನಿಲ ್ೀೇಭ್ ಲ ್ೀಬನಶ್ನಿೀ |
ನಿಃಸಂಶ್ಯ ಸಂಶ್ಮಘಿನೀ ನಿಬೇವ ಬವನಶ್ನಿೀ || ೪೮ ||
ನಿವಿೇಕಲ ನಿರಬಧ ನಿಭ್ ೀೇದ ಭ್ ೀದನಶ್ನಿೀ |
ನಿನೇಶ ಭೃತುಮಭಥನಿೀ ನಿರ್ಷೃಯ ನಿಷರಗಯಹ || ೪೯ ||
ನಿಸುತಲ ನಿೀಲಚಕುರ ನಿಯಯ ನಿಯತಮಯ |
ದುಲೇಭ್ ದುಗೇಮ ದುಗೇ ದುಃಖಹಂತಿಯೀ ಸುಖಯದ || ೫೦ ||
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ದುಷುದ್ರ ದುರಚಯ ಶ್ಭನಿೀ ದ ್ೀಷವಜಿೇತ |
ಸವೇಜ್ಞ ಸಂದಯಕಯುಣ ಸಮನಧಿಕ ವಜಿೇತ || ೫೧ ||
ಸವೇಶ್ಕ್ತಭಯೀ ಸವೇ ಭಂಗಲ ಸದಗತಿಯದ |
ಸವ ೀೇಶ್ವರೀ ಸವೇಭಯೀ ಸವೇಭಂತಯ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೫೨ ||
ಸವೇ ಮಂತಯತಿಭಕ ಸವೇ ತಂತಯಯ್ ಭನ ್ೀನಭನಿೀ |
ಮಹ ೀಶ್ವರೀ ಭಹದ ೀವಿೀ ಭಹಲಕ್ಮೀಭೃೇಡಪಯಯ || ೫೩ ||
ಭಹಯ್ ಭಹೂಜಮ ಭಹತಕ ನಶ್ನಿೀ |
ಭಹಮಯ ಭಹಸತತವ ಭಹಶ್ಕ್ತಭೇಹಯತಿಃ || ೫೪ ||
ಭಹಭ್ ್ೀಗ ಭಹ ೈಶ್ವಯೇ ಭಹವಿೀಯೇ ಭಹಫಲ |
ಭಹಫುದಿಧಭೇಹಸಿದಿಧಭೇಹಯೀಗ ೀಶ್ವರ ೀಶ್ವರೀ || ೫೫ ||
ಭಹತಂತಯ ಭಹಭಂತಯ ಭಹಮಂತಯ ಭಹಸನ |
ಭಹಯಗ ಕಯಮರಧಮ ಭಹಭ್ ೈಯವ ೂಜಿತ || ೫೬ ||
ಭಹ ೀಶ್ವಯ ಭಹಕಲ ಭಹತಂಡವ ಸಕ್ಣಿೀ |
ಭಹಕಮೀಶ್ ಭಹಿರ್ಷೀ ಭಹತಿಯುಯ ಸುಂದರೀ || ೫೭ ||
ಚತುಷಷಷುುಯಚರಢಮ ಚತುಷಷರ್ಷುಕಲಭಯೀ |
ಭಹಚತುಃ ಷರ್ಷುಕ ್ೀಟ ಯೀಗಿನಿೀ ಗಣಸ ೀವಿತ || ೫೮ ||
ಭನುವಿದಮ ಚಂದಯವಿದಮ ಚಂದಯಭಂಡಲ ಭಧಮಗ |
ಚಯುಯ್ ಚಯುಹಸ ಚಯುಚಂದಯ ಕಲಧರ || ೫೯ ||
ಚರಚಯ ಜಗನನಥ ಚಕಯರಜ ನಿಕ ೀತನ |
ವೇತಿೀ ದಭನಮನ ದಭರಗ ಸಭಯಭ್ || ೬೦ ||
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ಂಚ  ಯೀತಸನಸಿೀನ ಂಚಫಯಹಭ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಚನಭಯೀ ಯಮನಂದ ವಿಜ್ಞನ ಘನಯ್ಪಣಿೀ || ೬೧ ||
ಧಮನ ಧಮತೃ ಧ ಮೀಮಯ್ ಧಮೇಧಭೇ ವಿವಜಿೇತ |
ವಿಶ್ವಯ್ ಜಗರಣಿೀ ಸವಂತಿೀ ತ ೈಜಸತಿಭಕ || ೬೨ ||
ಸುತ ಯಜ್ಞತಿಭಕ ತುಯೇ ಸವೇವಸಥ ವಿವಜಿೇತ |
ಸೃರ್ಷುಕತಿಯೀೇ ಫಯಹಭಯ್ ಗ ್ೀಪರೀ ಗ ್ೀವಿಂದಯ್ಪಣಿೀ || ೬೩ ||
ಸಂಹರಣಿೀ ಯುದಯಯ್ ತಿರ ್ೀಧನ ಕರೀಶ್ವರೀ |
ಸದಶ್ವನುಗಯಹದ ಂಚಕೃತಮ ರಮಣ || ೬೪ ||
ಭ್ನುಭಂಡಲ ಭಧಮಸಥ ಭ್ ೈಯವಿೀ ಬಗಮಲಿನಿೀ |
ದಭಸನ ಬಗವತಿೀ ದಭನಬ ಸಹ ್ೀದರೀ || ೬೫ ||
ಉನ ೀಷ ನಿಮಿಷ ್ೀತನನ ವಿನನ ಬುವನವಲಿೀ |
ಸಹಸಯ ಶ್ೀಷೇವದನ ಸಹಸಯಕ್ೀ ಸಹಸಯತ್ || ೬೬ ||
ಅಫಯಹಭ ಕ್ೀಟ ಜನನಿೀ ವಣೇಶ್ಯಭ ವಿಧಯನಿೀ |
ನಿಜಜ್ಞಯ್ ನಿಗಮ ುಣಮುಣಮ ಪಲಯದ || ೬೭ ||
ಶ್ುಯತಿ ಸಿೀಭಂತ ಸಿಂದ್ರೀ ಕೃತ ದಫ್ ಧ್ಲಿಕ |
ಸಕಲಗಭ ಸಂದ ್ೀಹ ಶ್ುಕ್ತ ಸಂುಟ ಮೌಕ್ತಕ || ೬೮ ||
ುಯುಷಥೇಯದ ೂಣೇ ಭ್ ್ೀಗಿನಿೀ ಬುವನ ೀಶ್ವರೀ |
಄ಂಬಕನದಿ ನಿಧನ ಹರಫಯಹ ೀಂದಯ ಸ ೀವಿತ || ೬೯ ||
ನರಮಣಿೀ ನದಯ್ ನಭಯ್ ವಿವಜಿೇತ |
ಹಿಯೀಂಕರೀ ಹಿಯೀಭತಿೀ ಹೃದಮ ಹ ೀಯೀದ ೀಮ ವಜಿೇತ || ೭೦ ||
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ರಜರಜಚೇತ ರಜ್ಞೀ ಯಮಮ ರಜಿೀವಲ ್ೀಚನ |
ಯಂಜನಿೀ ಯಭಣಿೀ ಯಸಮ ಯಣತಿಕಂಕ್ಣಿ ಮೀಖಲ || ೭೧ ||
ಯಮ ರಕ ೀಂದುವದನ ಯತಿಯ್ ಯತಿಪಯಯ |
ಯಕಕರೀ ರಕ್ಷಸಘಿನೀ ರಮ ಯಭಣಲಂಟ || ೭೨ ||
ಕಮಮ ಕಭಕಲಯ್ ಕದಂಫ ಕುಸುಭ ಪಯಯ |
ಕಲಮಣಿೀ ಜಗತಿೀಕಂದ ಕಯುಣ ಯಸ ಸಗರ || ೭೩ ||
ಕಲವತಿೀ ಕಲಲ ಕಂತ ಕದಂಫರೀಪಯಯ |
ವಯದ ವಭನಮನ ವಯುಣಿೀ ಭದ ವಿಹವಲ || ೭೪ ||
ವಿಶವಧಿಕ ವ ೀದವ ೀದಮ ವಿಂಧಮಚಲ ನಿವಸಿನಿೀ |
ವಿಧತಿಯೀ ವ ೀದಜನನಿೀ ವಿಷುುಮಯ ವಿಲಸಿನಿೀ || ೭೫ ||
ಕ ೀತಯಸವಯ್ ಕ ೀತ ಯೀಶ್ೀ ಕ ೀತಯ ಕ ೀತಯಜ್ಞ ಲಿನಿೀ |
ಕ್ಷಮವೃದಿಧ ವಿನಿಭುೇಕತ ಕ ೀತಯಲ ಸಭಚೇತ || ೭೬ ||
ವಿಜಯ ವಿಭಲ ವಂದಮ ವಂದಯು ಜನ ವತಸಲ |
ವಗವದಿನಿೀ ವಭಕ ೀಶ್ೀ ವಹಿನಭಂಡಲ ವಸಿನಿೀ || ೭೭ ||
ಬಕ್ತಭತ್ ಕಲಲತಿಕ ಶ್ುಶ್ ವಿಮೀಚನಿೀ |
ಸಂಹೃತಶ ೀಷ ಷಂಡ ಸದಚಯ ಯವತಿೇಕ || ೭೮ ||
ತತಯಯಗಿನ ಸಂತತ ಸಮಹಿದನ ಚಂದಿಯಕ |
ತಯುಣಿೀ ತಸರಧಮ ತನುಭಧಮ ತಮೀಹ || ೭೯ ||
ಚತಿಸತತದ ಲಕಯಥೇ ಚದ ೀಕಯಸ ಯ್ಪಣಿೀ |
ಸವತಭನಂದ ಲವಿೀಬ್ತ ಫಯಹಭದಮನಂದ ಸಂತತಿಃ || ೮೦ ||
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ರ ಯತಮಕ್ಚತಿೀಯ್ ಶ್ಮಂತಿೀ ಯದ ೀವತ |
ಭಧಮಮ ವ ೈಖರೀಯ್ ಬಕತ ಮನಸ ಹಂಸಿಕ || ೮೧ ||
ಕಮೀಶ್ವಯ ಯಣನಡೀ ಕೃತಜ್ಞ ಕಭೂಜಿತ |
ಶ್ೃಂಗಯ ಯಸಸಂೂಣೇ ಜಯ ಜಲಂಧಯ ಸಿಥತ || ೮೨ ||
ಓಡಮಣಪೀಠ ನಿಲಯ ಬಂದು ಭಂಡಲವಸಿನಿೀ |
ಯಹ ್ೀಯಗ ಕಯಮರಧಮ ಯಹಸತೇಣ ತಪೇತ || ೮೩ ||
ಸದಮಃಯಸದಿನಿೀ ವಿಶ್ವ ಸಕ್ಣಿೀ ಸಕ್ವಜಿೇತ |
ಷಡಂಗದ ೀವತ ಮುಕತ ಷಡುಗಣಮ ರೂರತ || ೮೪ ||
ನಿತಮಕ್ಿನನ ನಿಯುಮ ನಿವೇಣ ಸುಖ ದಯನಿೀ |
ನಿತಮ ಷ ್ೀಡಶ್ಕ ಯ್ ಶ್ಯೀಕಂಠಧೇ ಶ್ರೀರಣಿೀ || ೮೫ ||
ಯಭ್ವತಿೀ ಯಭ್ಯ್ ಯಸಿದಧ ಯಮೀಶ್ವರೀ |
ಭ್ಲಯಕೃತಿಯವಮಕತ ವಮಕತವಮಕತ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೮೬ ||
ವಮಪನಿೀ ವಿವಿಧಕರ ವಿದಮವಿದಮ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಭಹಕಮೀಶ್ ನಮನ ಕುಭುದಹಿದ ಕೌಭುದಿೀ || ೮೭ ||
ಬಕತ ಹದೇ ತಮೀಭ್ ೀದ ಭ್ನುಭದಬನು ಸಂತತಿಃ |
ಶ್ವದ್ತಿೀ ಶ್ವರಧಮ ಶ್ವಭ್ತಿೇಃ ಶ್ವಂಕರೀ || ೮೮ ||
ಶ್ವಪಯಯ ಶ್ವರ ಶ್ಷ ುೀಷು ಶ್ಷುೂಜಿತ |
಄ಯಮೀಯ ಸವಯಕಶ ಭನ ್ೀವಚಂ ಄ಗ ್ೀಚರ || ೮೯ ||
ಚಚಚಕ್ತಶ ಚೀತನಯ್ ಜಡಶ್ಕ್ತಜೇಡತಿಭಕ |
ಗಮತಿಯೀ ವಮಹೃತಿಃ ಸಂಧಮ ದಿವಜಫೃಂದ ನಿಷ ೀವಿತ || ೯೦ ||
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ತತತವಸನ ತತತವಭಯೀ ಂಚ ಕ ್ೀಶಂತಯ ಸಿಥತ |
ನಿಃಸಿೀಭ ಭಹಿಮ ನಿತಮ ಯೌವನ ಭದಶಲಿನಿೀ || ೯೧ ||
ಭದಘ್ಣಿೇತ ಯಕತಕ್ೀ ಭದಟಲ ಗಂಡಬ್ಃ |
ಚಂದನ ದಯವ ದಿಗಧಂಗಿೀ ಚಂ ೀಮ ಕುಸುಭ ಪಯಯ || ೯೨ ||
ಕುಶ್ಲ ಕ ್ೀಭಲಕರ ಕುಯುಕುಲಿ ಕುಲ ೀಶ್ವರೀ |
ಕುಲಕುಂಡಲಯ ಕೌಲ ಮಗೇ ತತಯ ಸ ೀವಿತ || ೯೩ ||
ಕುಮಯ ಗಣನಥಂಬ ತುರ್ಷುಃ ುರ್ಷುಭೇತಿಧೃೇತಿಃ |
ಶಂತಿಃ ಸವಸಿತಭತಿೀ ಕಂತಿನೇಂದಿನಿೀ ವಿಘನನಶ್ನಿೀ || ೯೪ ||
ತ ೀಜ ್ೀವತಿೀ ತಿಯನಮನ ಲ ್ೀಲಕ್ೀ ಕಭಯ್ಪಣಿೀ |
ಮಲಿನಿೀ ಹಂಸಿನಿೀ ಮತ ಭಲಯಚಲ ವಸಿನಿೀ || ೯೫ ||
ಸುಭುಖೀ ನಲಿನಿೀ ಸುಬ್ಯಃ ಶ ೀಬನ ಸುಯನಯಕ |
ಕಲಕಂಠೀ ಕಂತಿಭತಿೀ ಕ ್ೀಭಿಣಿೀ ಸ್ಕ್ಷಮಯ್ಪಣಿೀ || ೯೬ ||
ವಜ ಯೀಶ್ವರೀ ವಭದ ೀವಿೀ ವಯೀವಸಥ ವಿವಜಿೇತ |
ಸಿದ ೀಧ ಶ್ವರೀ ಸಿದಧವಿದಮ ಸಿದಧಮತ ಮಶ್ಸಿವನಿೀ || ೯೭ ||
ವಿಶ್ುದಿಧಚಕಯ ನಿಲಯಯಕತವಣೇ ತಿಯಲ ್ೀಚನ |
ಖಟವಂಗದಿ ಯಹಯಣ ವದನ ೈಕ ಸಭನಿವತ || ೯೮ ||
ಮಸನನಪಯಯ ತವಕಾ ಶ್ುಲ ್ೀಕ ಬಮಂಕರೀ |
಄ಭೃತದಿ ಭಹಶ್ಕ್ತ ಸಂವೃತ ಡಕ್ನಿೀಶ್ವರೀ || ೯೯ ||
಄ನಹತಫ್ ನಿಲಯ ಶಮಮಭ್ ವದನದವಯ |
ದಂಷ ್ರೀಜ್ವಲಕ್ಷ ಮಲದಿ ಧರ ಯುಧಿಯಸಂಸಿಥತ || ೧೦೦ ||
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ಕಲರತಯಯದಿ ಶ್ಕೌಯಘ ವೃತ ಸಿನಗೌಧದನಪಯಯ |
ಭಹವಿೀರ ೀಂದಯ ವಯದ ರಕ್ಣಮಂಬ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೧೦೧ ||
ಭಣಿೂರಫ್ ನಿಲಯ ವದನತಯಮ ಸಂಮುತ |
ವಜಯದಿಕಮುಧ ್ೀ ೀತ ಡಭಯೇದಿಭಿರವೃತ || ೧೦೨ ||
ಯಕತವಣೇ ಮಂಸನಿಷಠ ಗುಡನನ ಪಯೀತ ಮನಸ |
ಸಭಸತಬಕತ ಸುಖದ ಲಕ್ನಮಂಬ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೧೦೩ ||
ಸವಧಿಷಠನಂಫುಜ ಗತ ಚತುವೇಕರ ಭನ ್ೀಹರ |
ಶ್ ಲದಮಮುಧ ಸಂನನ ಪೀತವಣೇತಿಗವಿೇತ || ೧೦೪ ||
ಮೀದ ್ೀನಿಷಠ ಭಧುಪಯೀತ ಫಂಧಿನಮದಿ ಸಭನಿವತ |
ದಧಮನನಸಕತ ಹೃದಯ ಕಕ್ನಿೀ ಯ್ ಧರಣಿೀ || ೧೦೫ ||
ಭ್ಲಧರಂಫುಜಯ್ಢ ಂಚ ವಕರಸಿಥ ಸಂಸಿಥತ |
಄ಂಕುಶದಿ ಯಹಯಣ ವಯದದಿ ನಿಷ ೀವಿತ || ೧೦೬ ||
ಭುದೌಗದನಸಕತ ಚತತ ಸಕ್ನಮಂಬ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಅಜ್ಞ ಚಕಯಫ್ ನಿಲಯ ಶ್ುಕಿವಣೇ ಷಡನನ || ೧೦೭ ||
ಭಜ್ಸಂಸಥ ಹಂಸವತಿೀ ಭುಖಮ ಶ್ಕ್ತ ಸಭನಿವತ |
ಹರದಯನ ನೈಕ ಯಸಿಕ ಹಕ್ನಿೀ ಯ್ ಧರಣಿೀ || ೧೦೮ ||
ಸಹಸಯದಲ ದಭಸಥ ಸವೇ ವಣ ್ೀೇ ಶ ೀಭಿತ |
ಸವೇಮುಧಧರ ಶ್ುಕಿ ಸಂಸಿಥತ ಸವೇತ ್ೀಭುಖೀ || ೧೦೯ ||
ಸವೌೇದನ ಪಯೀತಚತತ ಯಕ್ನಮಂಬ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಸವಹ ಸವಧಭತಿಮೀೇಧ ಶ್ುಯತಿಃ ಸೃತಿಯನುತತಮ || ೧೧೦ ||
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ುಣಮಕ್ೀತಿೇಃ ುಣಮಲಭ್ಮ ುಣಮಶ್ಯವಣ ಕ್ೀತೇನ |
ುಲ ್ೀಭಜಚೇತ ಫಂಧ ಮೀಚನಿೀ ಫಂಧುರಲಕ || ೧೧೧ ||
ಫಫೇರಲಕವಿಭಶ್ೇಯ್ಪಣಿೀ ವಿದಮ ವಿಮದದಿ ಜಗತಱಸ್ಃ |
ಸವೇವಮಧಿ ಯಶ್ಭನಿೀ ಸವೇಭೃತುಮ ನಿವರಣಿೀ || ೧೧೨ ||
಄ಗಯಗಣಮಚಂತಮಯ್ ಕಲಿಕಲಭಷ ನಶ್ನಿೀ |
ಕತಮಮನಿೀ ಕಲಹಂತಿಯೀ ಕಭಲಕ್ಷ ನಿಷ ೀವಿತ || ೧೧೩ ||
ತಂಫ್ಲ ೂರತ ಭುಖೀ ದಡಮಿೀ ಕುಸುಭ ಯಭ್ |
ಭೃಗಕ್ೀ ಮೀಹಿನಿೀ ಭುಖಮ ಭೃಡನಿೀ ಮಿತಯಯ್ಪಣಿೀ || ೧೧೪ ||
ನಿತಮತೃತ ಬಕತನಿಧಿನಿೇಮಂತಿಯೀ ನಿಖಲ ೀಶ್ವರೀ |
ಮೈತಯಯದಿ ವಸನಲಭ್ಮ ಭಹಯಲಮ ಸಕ್ಣಿೀ || ೧೧೫ ||
ರ ಶ್ಕ್ತಃ ರ ನಿಷಠ ಯಜ್ಞನಘನ ಯ್ಪಣಿೀ |
ಮಧಿವೀನಲಸ ಭತತ ಮತೃಕ ವಣೇ ಯ್ಪಣಿೀ || ೧೧೬ ||
ಭಹಕ ೈಲಸ ನಿಲಯ ಭೃಣಲ ಭೃದು ದ ್ೀಲೇತ |
ಭಹನಿೀಯ ದಯಭ್ತಿೇಭೇಹಸಮಯಜಮ ಶಲಿನಿೀ || ೧೧೭ ||
ಅತಭವಿದಮ ಭಹವಿದಮ ಶ್ಯೀವಿದಮ ಕಭಸ ೀವಿತ |
ಶ್ಯೀ ಷ ್ೀಡಶಕ್ಷರೀ ವಿದಮ ತಿಯಕ್ಟ ಕಭಕ ್ೀಟಕ || ೧೧೮ ||
ಕಟಕ್ಷ ಕ್ಂಕರೀ ಬ್ತ ಕಭಲ ಕ ್ೀಟ ಸ ೀವಿತ |
ಶ್ಯಃಸಿಥತ ಚಂದಯನಿಭ್ ಭ್ಲಸ ೀಥ ಂದಯ ಧನುಃಯಭ್ || ೧೧೯ ||
ಹೃದಮಸಥ ಯವಿಯಖಮ ತಿಯಕ ್ೀಣಂತಯ ದಿೀಪಕ |
ದಕಮಣಿೀ ದ ೈತಮಹಂತಿಯೀ ದಕ್ಷಮಜ್ಞ ವಿನಶ್ನಿೀ || ೧೨೦ ||
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ದರಂದ ್ೀಲಿತ ದಿೀಘಾೇಕ್ೀ ದಯ ಹಸ ್ೀಜವಲನುಭಖೀ |
ಗುಯುಭ್ತಿೇಗುೇಣನಿಧಿಗ ್ೀೇಮತ ಗುಹಜನಭಬ್ಃ || ೧೨೧ ||
ದ ೀವ ೀಶ್ೀ ದಂಡನಿೀತಿಸಥ ದಹರಕಶ್ ಯ್ಪಣಿೀ |
ಯತಿನುಭಖಮ ರಕಂತ ತಿಥಿ ಭಂಡಲ ೂಜಿತ || ೧೨೨ ||
ಕಲತಿಭಕ ಕಲನಥ ಕವಮಲ ವಿನ ್ೀದಿನಿೀ |
ಸಚಭಯ ಯಮ ವಣಿೀ ಸವಮ ದಕ್ಣ ಸ ೀವಿತ || ೧೨೩ ||
ಅದಿಶ್ಕ್ತಯಮೀಯತಭ ಯಮ ವನಕೃತಿಃ |
಄ನ ೀಕಕ ್ೀಟ ಫಯಹಭಂಡ ಜನನಿೀ ದಿವಮವಿಗಯಹ || ೧೨೪ ||
ಕ್ಿೀಂಕರೀ ಕ ೀವಲ ಗುಹಮ ಕ ೈವಲಮ ದದಯನಿೀ |
ತಿಯುರ ತಿಯಜಗದವಂದಮ ತಿಯಭ್ತಿೇಸಿರದಶ ೀಶ್ವರೀ || ೧೨೫ ||
ತಯಯಕ್ಷರೀ ದಿವಮ ಗಂಧಢಮ ಸಿಂದ್ಯ ತಿಲಕಂಚತ |
ಉಮ ಶ ೈಲ ೀಂದಯತನಯ ಗೌರೀ ಗಂಧವೇ ಸ ೀವಿತ || ೧೨೬ ||
ವಿಶ್ವಗಭ್ೇ ಸವಣೇಗಭ್ೇವಯದ ವಗಧಿೀಶ್ವರೀ |
ಧಮನಗಮಮರಚ ಚೀದಮ ಜ್ಞನದ ಜ್ಞನವಿಗಯಹ || ೧೨೭ ||
ಸವೇವ ೀದಂತ ಸಂವ ೀದಮ ಸತಮನಂದ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಲ ್ೀಭುದಯಚೇತ ಲಿೀಲ ಕುಿತ ಫಯಹಭಂಡ ಭಂಡಲ || ೧೨೮ ||
಄ದೃಶಮ ದೃಶ್ಮಯಹಿತ ವಿಜ್ಞತಿಯೀ ವ ೀದಮವಜಿೇತ |
ಯೀಗಿನಿೀ ಯೀಗದ ಯೀಗಮ ಯೀಗನಂದ ಮುಗಂಧರ || ೧೨೯ ||
ಆಚಾಶ್ಕ್ತ ಜ್ಞನಶ್ಕ್ತ ಕ್ಯಯಶ್ಕ್ತ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಸವೇಧರ ಸುಯತಿಷಠ ಸದಸದ್ಯ ಧರಣಿೀ || ೧೩೦ ||
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಄ಷುಭ್ತಿೇಯಜಜ ೈತಿಯೀ ಲ ್ೀಕಯತಯ ವಿಧಯನಿೀ |
ಏಕಕ್ನಿೀ ಬ್ಭಯ್ ನಿದ ವೈೇತದ ವೈತವಜಿೇತ || ೧೩೧ ||
಄ನನದ ವಸುದ ವೃದಧ ಫಯಹಭತ ಲಕಮ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಫೃಹತಿೀ ಬಯಹಭಣಿೀ ಬಯಹಿೀ ಫಯಹಭನಂದ ಫಲಿಪಯಯ || ೧೩೨ ||
ಭ್ಷಯ್ ಫೃಹತ ಸೀನ ಭ್ವಭ್ವ ವಿವಜಿೇತ |
ಸುಖರಧಮ ಶ್ುಬಕರೀ ಶ ೀಬನ ಸುಲಭ್ ಗತಿಃ || ೧೩೩ ||
ರಜ ರಜ ೀಶ್ವರೀ ರಜಮ ದಯನಿೀ ರಜಮ ವಲಿಭ್ |
ರಜತೃ ರಜಪೀಠ ನಿವ ೀಶ್ತ ನಿಜಶ್ಯತ || ೧೩೪ ||
ರಜಮಲಕ್ಮೀಃ ಕ ್ೀಶ್ನಥ ಚತುಯಂಗ ಫಲ ೀಶ್ವರೀ |
ಸಮಯಜಮ ದಯನಿೀ ಸತಮಸಂಧ ಸಗಯಮೀಖಲ || ೧೩೫ ||
ದಿೀಕ್ತ ದ ೈತಮಶ್ಭನಿೀ ಸವೇಲ ್ೀಕ ವಶ್ಂಕರೀ |
ಸವೇಥೇದತಿಯೀ ಸವಿತಿಯೀ ಸಚಚದನಂದ ಯ್ಪಣಿೀ || ೧೩೬ ||
ದ ೀಶ್ ಕಲರಚಚನನ ಸವೇಗ ಸವೇಮೀಹಿನಿೀ |
ಸಯಸವತಿೀ ಶಸರಭಯೀ ಗುಹಂಬ ಗುಹಮಯ್ಪಣಿೀ || ೧೩೭ ||
ಸವೀೇಧಿ ವಿನಿಭುೇಕತ ಸದಶ್ವ ತಿವಯತ |
ಸಂಯದಯೀಶ್ವರೀ ಸಧಿವೀ ಗುಯುಭಂಡಲ ಯ್ಪಣಿೀ || ೧೩೮ ||
ಕುಲ ್ೀತಿತೀಣೇ ಬಗರಧಮ ಮಯ ಭಧುಭತಿೀ ಭಹಿೀ |
ಗಣಂಬ ಗುಹಮಕರಧಮ ಕ ್ೀಭಲಂಗಿೀ ಗುಯುಪಯಯ || ೧೩೯ ||
ಸವತಂತಯ ಸವೇತಂತ ಯೀಶ್ೀ ದಕ್ಣಭ್ತಿೇ ಯ್ಪಣಿೀ |
ಸನಕದಿ ಸಮರಧಮ ಶ್ವಜ್ಞನ ಯದಯನಿೀ || ೧೪೦ ||
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ಚತಕಲನಂದ ಕಲಿಕ  ಯೀಭಯ್ ಪಯಮಂಕರೀ |
ನಭರಮಣ ಪಯೀತ ನಂದಿವಿದಮ ನಟ ೀಶ್ವರೀ || ೧೪೧ ||
ಮಿಥಮ ಜಗದಧಿಷಠನ ಭುಕ್ತದ ಭುಕ್ತಯ್ಪಣಿೀ |
ಲಸಮಪಯಯ ಲಮಕರೀ ಲಜ್ ಯಂಭ್ದಿವಂದಿತ || ೧೪೨ ||
ಬವದವ ಸುಧವೃರ್ಷುಃ ಯಣಮ ದವನಲ |
ದೌಭ್ೇಗಮ ತ್ಲವತ್ಲ ಜರಧವಂತ ಯವಿಯಭ್ || ೧೪೩ ||
ಭ್ಗಮಬಧ ಚಂದಿಯಕ ಬಕತ ಚತತಕ ೀಕ್ ಘನಘನ |
ರ ್ೀಗವೇತ ದಂಭ್ ್ೀಲಿಭೃೇತುಮದಯು ಕುಠರಕ || ೧೪೪ ||
ಭಹ ೀಶ್ವರೀ ಭಹಕಲಿೀ ಭಹಗಯಸ ಭಹಶ್ನ |
಄ಣೇ ಚಂಡಕ ಚಂಡಭುಂಡಸುಯ ನಿಷ್ದಿನಿೀ || ೧೪೫ ||
ಕ್ಷರಕ್ಷರತಿಭಕ ಸವೇ ಲ ್ೀಕ ೀಶ್ೀ ವಿಶ್ವಧರಣಿೀ |
ತಿಯವಗೇದತಿಯೀ ಸುಬಗ ತಯಯಂಫಕ ತಿಯಗುಣತಿಭಕ || ೧೪೬ ||
ಸವಗೇವಗೇದ ಶ್ುದಧ ಜುಷ ನಿಭ್ಕೃತಿಃ |
ಓಜ ್ೀವತಿೀ ದುಮತಿಧರ ಮಜ್ಞಯ್ ಪಯಮವಯತ || ೧೪೭ ||
ದುರರಧಮ ದುರಧಷೇ ಟಲಿೀ ಕುಸುಭ ಪಯಯ |
ಭಹತಿೀ ಮೀಯುನಿಲಯ ಭಂದಯ ಕುಸುಭ ಪಯಯ || ೧೪೮ ||
ವಿೀರರಧಮ ವಿರಡ್ಯ ವಿಯಜ ವಿಶ್ವತ ್ೀಭುಖೀ |
ಯತಮಗ್ಯ ರಕಶ ಯಣದ ಯಣಯ್ಪಣಿೀ || ೧೪೯ ||
ಮತೇಂಡ ಭ್ ೈಯವರಧಮ ಭಂತಿಯಣಿೀನಮಸತ ರಜಮಧ್ಃ |
ತಿಯುರ ೀಶ್ೀ ಜಮತ ಸೀನ ನಿಸ ರೈಗುಣಮ ರರ || ೧೫೦ ||
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ಸತಮ ಜ್ಞನನಂದ ಯ್ ಸಭಯಸಮ ರಮಣ |
ಕದಿೇನಿೀ ಕಲಮಲ ಕಭಧುಕಕಭಯ್ಪಣಿೀ || ೧೫೧ ||
ಕಲನಿಧಿಃ ಕವಮಕಲ ಯಸಜ್ಞ ಯಸಶ ೀವಧಿಃ |
ುಷು ುರತನ ೂಜಮ ುಷಕರ ುಷಕರ ೀಕ್ಷಣ || ೧೫೨ ||
ಯಂಜ ್ಮೀತಿಃ ಯಂಧಭ ಯಮಣುಃ ರತರ |
ಶ್ಹಸತ ಶ್ಹಂತಿಯೀ ಯಭಂತಯ ವಿಭ್ ೀದಿನಿೀ || ೧೫೩ ||
ಭ್ತೇಭ್ತೇನಿತಮತೃತ ಭುನಿಮನಸ ಹಮಿಸಕ |
ಸತಮವಯತ ಸತಮಯ್ ಸವೇಂತಯೇಮಿನಿೀ ಸತಿೀ || ೧೫೪ ||
ಫಯಹಭಣಿೀ ಫಯಹಭಜನನಿೀ ಫಹುಯ್ ಫುಧಚೇತ |

ಯಸವಿತಿಯೀ ಯಚಂಡಜ್ಞ ಯತಿಷಠ ಯಕಟಕೃತಿಃ ।। ೧೫೫|| ||
ಯಣ ೀಶ್ವರೀ ಯಣದತಿಯೀ ಂಚಶ್ತಿೀಠ ಯ್ಪಣಿೀ |
ವಿಶ್ೃಂಖಲ ವಿವಿಕತಸಥ ವಿೀಯಮತ ವಿಮತಱಸ್ಃ || ೧೫೬ ||
ಭುಕುಂದ ಭುಕ್ತನಿಲಯ ಭ್ಲವಿಗಯಹ ಯ್ಪಣಿೀ |
ಭ್ವಜ್ಞ ಬವರ ್ೀಗಘಿನೀ ಬವಚಕಯ ಯವತಿೇನಿೀ || ೧೫೭ ||
ಚಂದಃಸರ ಶಸರಸರ ಭಂತಯಸರ ತಲ ್ೀದರೀ |
ಉದಯಕ್ೀತಿೇಯುದದಭವ ೈಬವ ವಣೇಯ್ಪಣಿೀ || ೧೫೮ ||
ಜನಭಭೃತುಮ ಜರತತ ಜನವಿಶಯಂತಿ ದಯನಿೀ |
ಸವೀೇನಿಷದುದುುಷು ಶಂತಮತಿೀತ ಕಲತಿಭಕ || ೧೫೯ ||
ಗಂಭಿೀರ ಗಗನಂತಸಥ ಗವಿೇತ ಗನಲ ್ೀಲು |
ಕಲನ ಯಹಿತ ಕಷಠಕಂತ ಕಂತಧೇ ವಿಗಯಹ || ೧೬೦ ||
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ಕಮೇಕಯಣ ನಿಭುೇಕತ ಕಭಕ ೀಲಿ ತಯಂಗಿತ |
ಕನತಕನಕತ ಟಂಕ ಲಿೀಲ ವಿಗಯಹ ಧರಣಿೀ || ೧೬೧ ||
಄ಜ ಕ್ಷಮವಿನಿಭುೇಕತ ಭುಗಧ ಕ್ಯ ಯಸದಿನಿೀ |
಄ಂತಭುೇಖ ಸಮರಧಮ ಫಹಿಭುೇಖ ಸುದುಲೇಭ್ || ೧೬೨ ||
ತಯಯೀ ತಿಯವಗೇನಿಲಯ ತಿಯಸಥ ತಿಯುಯಮಲಿನಿೀ |
ನಿರಭಯ ನಿರಲಂಬ ಸವತಭರಮ ಸುಧಸೃತಿಃ || ೧೬೩ ||
ಸಂಸಯಂಕ ನಿಭೇಗನ ಸಭುದಧಯಣ ಂಡತ |
ಮಜ್ಞಪಯಯ ಮಜ್ಞಕತಿಯೀೇ ಮಜಮನ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೧೬೪ ||
ಧಮೇಧರ ಧನಧಮಕ ಧನಧನಮ ವಿವಧಿೇನಿೀ |
ವಿಯಪಯಯ ವಿಯಯ್ ವಿಶ್ವಬಯಭಣ ಕರಣಿೀ || ೧೬೫ ||
ವಿಶ್ವಗಯಸ ವಿದುಯಮಭ್ ವ ೈಷುವಿೀ ವಿಷುುಯ್ಪಣಿೀ |
಄ಯೀನಿಯೀೇನಿನಿಲಯ ಕ್ಟಸಥ ಕುಲಯ್ಪಣಿೀ || ೧೬೬ ||
ವಿೀಯಗ ್ೀರ್ಷಠೀಪಯಯ ವಿೀರ ನ ೈಷಕಮಮೇ ನದಯ್ಪಣಿೀ |
ವಿಜ್ಞನಕಲನ ಕಲಮ ವಿದಗಧ ಬ ೈಂದವಸನ || ೧೬೭ ||
ತತತವಧಿಕ ತತತವಭಯೀ ತತತವಭಥೇ ಸವಯ್ಪಣಿೀ |
ಸಭಗನಪಯಯ ಸೌಮಮ ಸದಶ್ವ ಕುಟುಂಬನಿೀ || ೧೬೮ ||
ಸವಮಸವಮ ಮಗೇಸಥ ಸವೇದಿವನಿವರಣಿೀ |
ಸವಸಥ ಸವಭ್ವಭಧುರ ಧಿೀರ ಧಿೀಯಸಭಚೇತ || ೧೬೯ ||
ಚ ೈತನಮಘಮೇ ಸಮರಧಮ ಚ ೈತನಮ ಕುಸುಭಪಯಯ |
ಸದ ್ೀದಿತ ಸದತುಷು ತಯುಣದಿತಮ ಟಲ || ೧೭೦ ||
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ದಕ್ಣ ದಕ್ಣರಧಮ ದಯಸ ೀಯ ಭುಖಂಫುಜ |
ಕೌಲಿನಿೀ ಕ ೀವಲನಘಮೇ ಕ ೈವಲಮ ದದಯನಿೀ || ೧೭೧ ||
ಸ ್ತೀತಯಪಯಯ ಸುತತಿಭತಿೀ ಶ್ುಯತಿ ಸಂಸುತತ ವ ೈಬವ |
ಭನಸಿವನಿೀ ಮನವತಿೀ ಭಹ ೀಶ್ೀ ಭಂಗಲಕೃತಿಃ || ೧೭೨ ||
ವಿಶ್ವಮತ ಜಗದಧತಿಯೀ ವಿಶಲಕ್ೀ ವಿರಗಿಣಿೀ |
ಯಗಲಬ ಯಮೀದರ ರಮೀದ ಭನ ್ೀಭಯೀ || ೧೭೩ ||
ವಮೀಭಕ ೀಶ್ೀ ವಿಮನಸಥ ವಜಿಯಣಿೀ ವಭಕ ೀಶ್ವರೀ |
ಂಚಮಜ್ಞ ಪಯಯ ಂಚ  ಯೀತಭಂಚಧಿಶಯನಿೀ || ೧೭೪ ||
ಂಚಮಿೀ ಂಚಬ್ತ ೀಶ್ೀ ಂಚ ಸಂಖ ್ಮೀಚರಣಿೀ |
ಶಶ್ವತಿೀ ಶಶ್ವತ ೈಶ್ವಯೇ ಶ್ಭೇದ ಶ್ಂಬುಮೀಹಿನಿೀ | ೧೭೫ ||
ಧರ ಧಯಸುತ ಧನಮ ಧಮಿೇಣಿೀ ಧಭೇವಧಿೇನಿೀ |
ಲ ್ೀಕತಿೀತ ಗುಣತಿೀತ ಸವೇತಿೀತ ಶ್ಮತಿಭಕ || ೧೭೬ ||
ಫಂಧ್ಕ ಕುಸುಭಯಖಮ ಬಲ ಲಿೀಲವಿನ ್ೀದಿನಿೀ |
ಸುಭಂಗಲಿೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವ ೀಷಢಮ ಸುವಸಿನಿೀ || ೧೭೭ ||
ಸುವಸಿನಮಚೇನ ಪಯೀತಶ ೀಬನ ಶ್ುದಧಮನಸ |
ಬಂದು ತೇಣ ಸಂತುಷು ೂವೇಜ ತಿಯುರಂಬಕ || ೧೭೮ ||
ದಶ್ಭುದಯ ಸಮರಧಮ ತಿಯುರಶ್ಯೀ ವಶ್ಂಕರೀ |
ಜ್ಞನಭುದಯ ಜ್ಞನಗಮಮ ಜ್ಞನಜ್ಞ ೀಮ ಸವಯ್ಪಣಿೀ || ೧೭೯ ||
ಯೀನಿಭುದಯ ತಿಯಖಂಡ ೀಶ್ೀ ತಿಯಗುಣಂಬ ತಿಯಕ ್ೀಣಗ |
಄ನಘಾದುಬತ ಚರತಯ ವಂಚತಥೇ ಯದಯನಿೀ || ೧೮೦ ||
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಄ಭ್ಮಸತಿಶ್ಮ ಜ್ಞತ ಷಡಧವತಿೀತ ಯ್ಪಣಿೀ |
಄ವಮಜ ಕಯುಣ ಭ್ತಿೇಯಜ್ಞನ ಧವಂತ ದಿೀಪಕ || ೧೮೧ ||
ಅಬಲ ಗ ್ೀ ವಿದಿತ ಸವೇನುಲಿಂಘಮ ಶಸನ |
ಶ್ಯೀಚಕಯರಜ ನಿಲಯ ಶ್ಯೀಭತ್ ತಿಯುಯಸುಂದರೀ || ೧೮೨ ||
ಶ್ಯೀಶ್ವ ಶ್ವ ಶ್ಕ ಯೈಕಮ ಯ್ಪಣಿೀ ಲಲಿತಂಬಕ |
ಏವಂ ಶ್ಯೀಲಲಿತ ದ ೀವಮ ನಮನಂ ಸಹಸಯಕಂ ಜಗುಃ ||
ಆತಿ ಶ್ಯೀ ಫಯಹಭಂಡ ುರಣ ೀ ಉತತಯಖಂಡ ೀ ಶ್ಯೀ ಹಮಗಿಯೀವಗಸಯಸಂವದ ೀ
ಶ್ಯೀಲಲಿತ ಸಹಸಯನಭ ಸ ್ತೀತಯ ಕಥನಂ ಸಂೂಣೇಂ
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