
ధ్యానం 
అరుణయం కరుణయ తరంగతియక్షం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచయపామ్ | 
అణిమాదిభి రావృతయం మయూఖ  ైః అహమితయావ విభావయే భవానీమ్ || 
౧ || 
హరిైః ఓం 
శీ్ర మాతయ, శీ్ర మహారాగ్యీ, శీ్రమత్-స ంహాసనేశవర్ | 
చిదగియ కుండసంభూతయ, దయవకారాసముదాతయ || ౧ || 
ఉదాదయాను సహస్ాాభా, చతురాాహు సమన్వవతయ | 
రాగసవరూప పాశాఢ్యా, కరీ ధ్యకారాంకుశోజ్్జవలా || ౨ || 
మనోరూపేక్షుకరదండయ, పంచతనయాత ాస్ాయకా | 
న్వజ్జారుణ పభాాపూర మజ్్జద్-బహాాాండమండలా || ౩ || 
చంపకాశోక పునయయగ స్ౌగంధ్ిక లసతకచయ 
కురువింద మణిశరణీీ కనతకకటీర మండితయ || ౪ || 
అష్టమీ చంద ావిభాాజ్జ దళికసథల శోభితయ | 
ముఖచంద ాకళంకాభ మృగనయభి విశరష్కా || ౫ || 
వదనసార మాంగలా గృహతకరణ చిలి్లకా | 
వక్రలక్షా పర్వాహ చలనీానయభ లోచనయ || ౬ || 
నవచంపక పుష్ాపభ నయస్ాదండ విరాజితయ | 
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తయరాకాంతి తిరస్ాకరి నయస్ాభరణ భాసురా || ౭ || 
కదంబ మంజ్జర్కుి ప్ కరణపూర మనోహరా | 
తయటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా || ౮ || 
పదారాగ శిలాదరశ పరిభావి కపో లభూైః | 
నవవిదుామ బంబశీ్రైః నాకాకరి రదనచఛదయ || ౯ || 
శుదధ విదయాంకురాకార దివజ్జపంకత్ దవయోజ్్జవలా | 
కరూపరవీట ికామోద సమాకరష దిిగంతరా || ౧౦ || 
న్వజ్జసలాి ప మాధురా విన్వరార్-తిిత కచఛపీ | 
మందస ాత పభాాపూర మజ్్జత్-కామేశ మానస్ా || ౧౧ || 
అనయకల్లత స్ాదృశా చుబుక శీ్ర విరాజితయ | 
కామేశబదధ  మాంగలా సూతశాోభిత కంథరా || ౧౨ || 
కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజ్జాన్వవతయ | 
రతయగ రరవేయ చింతయక లోలముకా్  ఫలాన్వవతయ || ౧౩ || 
కామేశవర పేామరతయ మణి పతాిపణస్నీ| 
నయభాాలవాల రోమాళి లతయఫల కుచదవయీ || ౧౪ || 
లక్ష్ారోమలతయ ధ్యరతయ సమునేయయ మధామా | 
స్నభార దళన్-మధా పటటబంధ వళితయాా || ౧౫ || 
అరుణయరుణ కౌసుంభ వస్ర భాసవత్-కటీతటీ | 
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రతయకతంకతణి కారమా రశనయదయమ భూష తయ || ౧౬ || 
కామేశ గాయీత స్ౌభాగా మారివోరు దవయాన్వవతయ | 
మాణికా మకుటాకార జ్జానుదవయ విరాజితయ || ౧౭ || 
ఇందగాోప పరిక్ప్ి సార తూణయభ జ్జంఘికా | 
గూఢగులాా కూరాపృష్ఠ  జ్జయష్ుణ  పపాదయన్వవతయ || ౧౮ || 
నఖదధీ్ితి సంఛనయ నమజ్్జన తమోగుణయ | 
పదదవయ పభాాజ్జాల పరాకృత సరోరుహా || ౧౯ || 
శింజ్జాన మణిమంజీర మండతి శీ్ర పదయంబుజ్జా | 
మరాళీ మందగమనయ, మహాలావణా శరవధ్ైిః || ౨౦ || 
సరావరుణయనవదయాంగ్ సరావభరణ భూష తయ | 
శివకామేశవరాంకస్ాథ , శివా, స్ావధ్ీన వలిభా || ౨౧ || 
సుమేరు మధాశృంగస్ాథ , శీ్రమనయగర నయయకా | 
చింతయమణి గృహాంతస్ాథ , పంచబహాాాసనస థతయ || ౨౨ || 
మహాపదయాటవీ సంస్ాథ , కదంబ వనవాస నీ | 
సుధ్యస్ాగర మధాస్ాథ , కామాక్ష కామదయయనీ || ౨౩ || 
దయవరిష గణసంఘాత సూ్ యమానయతా వ ైభవా | 
భండయసుర వధ్ోదుాక్ శకత్సేనయ సమన్వవతయ || ౨౪ || 
సంపతకర్ సమారూఢ స ంధుర వజా్జసవేితయ | 
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అశావరూఢ్యధ్ిష ఠ తయశవ కరటికరటి భిరావృతయ || ౨౫ || 
చకీరాజ్జ రథయరూఢ సరావయుధ పరషి్కృతయ | 
గేయచకీ రథయరూఢ మంతిాణీ పరిసేవితయ || ౨౬ || 
కతరిచకీ రథయరూఢ దండనయథయ పురసకృతయ | 
జ్జావలామాల్లన్వ కాక్ిప్ వహ్ియపాాకార మధాగా || ౨౭ || 
భండస నైా వధ్ోదుాక్ శకత్ వికీమహరిషతయ | 
న్వతయా పరాకీమాటోప న్వర్క్ష్ణ సముతుికా || ౨౮ || 
భండపుత ావధో్దుాక్ బాలావికీమ నందితయ | 
మంతిాణాంబా విరచిత విష్ంగ వధతకష తయ || ౨౯ || 
విశుకీ పాాణహరణ వారాహ్ీ వీరానందతియ | 
కామేశవర ముఖాలోక కల్లపత శీ్ర గణశేవరా || ౩౦ || 
మహాగణేశ న్వరిా నయ విఘయయంత ాపహారిషతయ | 
భండయసురేంద ాన్వరుాక్ శస్ర పతాాస్ర వరిషణీ || ౩౧ || 
కరాంగుళి నఖోతపనయ నయరాయణ దశాకృతిైః | 
మహాపాశుపతయస్ా్ ా గియ న్వరిగాధ సుర స నై్వకా || ౩౨ || 
కామేశవరాస్ర న్వరిగధ సభండయసుర శూనాకా | 
బహామ ాపేంద ామహ్ ందయాది దయవసంసు్ త వ ైభవా || ౩౩ || 
హరనేతయాగియ సందగధ కామ సంజీవనౌష్ధ్ిైః | 
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శీ్రమదయవగావ కూట ైక సవరూప ముఖపంకజ్జా || ౩౪ || 
కంఠాధైః కటిపరాంత మధాకూట సవరూప ణీ | 
శకత్కూట కై తయపనయ కటాథోభాగ ధ్యరణి ీ|| ౩౫ || 
మూలమంతయాతిాకా, మూలకూట తయా కళేబరా | 
కుళీమృత ైక రస కా, కుళసంకేత పాల్లనీ || ౩౬ || 
కుళీంగనయ, కుళీంతైఃస్ాథ , కౌళినీ, కుళయోగినీ | 
అకుళీ, సమయాంతైఃస్ాథ , సమయాచయర తతపరా || ౩౭ || 
మూలాధ్యర రక న్వలయా, బహాాగీంథి విభేదినీ | 
మణిపూరాంత రుదితయ, విష్ుణ గీంథి విభేదినీ || ౩౮ || 
ఆగాయీ చకాీ ంతరాళస్ాథ , రుదగీాంథి విభేదినీ | 
సహస్ాారాంబుజ్జా రూఢ్య, సుధ్యస్ారాభి వరిషణీ || ౩౯ || 
తటిలితయ సమరుచిైః, ష్ట్-చకరీ పరి సంస థతయ | 
మహాశకత్ ైః, కుండల్లనీ, బసతంతు తనీయసీ || ౪౦ || 
భవానీ, భావనయగమాా, భవారణా కుఠారికా | 
భదపా యాా, భదమాూరి్, రాక్స్ౌభాగా దయయనీ || ౪౧ || 
భకత్ప యాా, భకత్గమాా, భకత్వశాా, భయాపహా | 
శాంభవీ, శారదయరాధ్యా, శరావణ,ీ శరాదయయనీ || ౪౨ || 
శాంకర్, శీ్రకర,్ స్ాధ్ీవ, శరచచందనా్వభాననయ | 
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శాతకదర,్ శాంతిమతీ, న్వరాధ్యరా, న్వరంజ్జనయ || ౪౩ || 
న్వరేిపా, న్వరాలా, న్వతయా, న్వరాకారా, న్వరాకులా | 
న్వరుు ణయ, న్వష్కళీ, శాంతయ, న్వష్ాకమా, న్వరుపపివా || ౪౪ || 
న్వతాముకా్ , న్వరివకారా, న్వష్్రపంచయ, న్వరాశయీా | 
న్వతాశుదయధ , న్వతాబుదయధ , న్వరవదయా, న్వరంతరా || ౪౫ || 
న్వష్ాకరణయ, న్వష్కళంకా, న్వరుపాధ్ి, రయిర్శవరా | 
నీరాగా, రాగమథనీ, న్వరాదయ, మదనయశినీ || ౪౬ || 
న్వశిచంతయ, న్వరహంకారా, న్వరోాహా, మోహనయశినీ | 
న్వరామా, మమతయహంతీా, న్వష్ాపపా, పాపనయశినీ || ౪౭ || 
న్వష్ో రోధ్య, కరీ ధశమనీ, న్వరోి భా, లోభనయశినీ | 
న్వైఃసంశయా, సంశయఘీయ, న్వరావా, భవనయశినీ || ౪౮ || 
న్వరివకలాప, న్వరాబాధ్య, న్వరేాదయ, భేదనయశినీ | 
న్వరాయశా, మృతుామథనీ, న్వష రరయా, న్వష్పరిగీహా || ౪౯ || 
న్వసు్ లా, నీలచికురా, న్వరపాయా, న్వరతాయా | 
దురిభా, దురుమా, దురాు , దుైఃఖహంతీ,ా సుఖపదాయ || ౫౦ || 
దుష్టదూరా, దురాచయర శమనీ, దోష్వరి్తయ | 
సరవగాయీ, స్ాందకారుణయ, సమానయధ్ికవరి్తయ || ౫౧ || 
సరవశకత్మయీ, సరవమంగళీ, సదుతిపదాయ | 
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సరేవశవర,్ సరవమయీ, సరవమంత ాసవరూప ణీ || ౫౨ || 
సరవయంతయాతిాకా, సరవతంతరాూపా, మనోనానీ | 
మాహ్ శవర,్ మహాదయవీ, మహాలక్షా, రాృడప ాయా || ౫౩ || 
మహారూపా, మహాపూజ్జాా, మహాపాతక నయశినీ | 
మహామాయా, మహాసతయ్ వ, మహాశకత్ రాహారతిైః || ౫౪ || 
మహాభోగా, మహ్ ైశవరాా, మహావీరాా, మహాబలా | 
మహాబుదిధ , రాహాస దిధ , రాహాయోగేశవరేశవర్ || ౫౫ || 
మహాతంతయా, మహామంతయా, మహాయంతయా, మహాసనయ | 
మహాయాగ కీమారాధ్యా, మహాభ ైరవ పూజితయ || ౫౬ || 
మహ్ శవర మహాకలప మహాతయండవ స్ాక్ిణీ | 
మహాకామేశ మహ్ిష,ీ మహాతిాపుర సుందర్ || ౫౭ || 
చతుైఃష్ష్ుట ీపచయరాఢ్యా, చతుష్షష ట  కళీమయీ | 
మహా చతుష్షష ట  కరటి యోగినీ గణసేవితయ || ౫౮ || 
మనువిదయా, చందవాిదయా, చందమాండలమధాగా | 
చయరురూపా, చయరుహాస్ా, చయరుచంద ాకళీధరా || ౫౯ || 
చరాచర జ్జగనయయథయ, చకీరాజ్జ న్వకేతనయ | 
పారవతీ, పదానయనయ, పదారాగ సమపభాా || ౬౦ || 
పంచపేతాయసనయసనీయ, పంచబహాా సవరూప ణీ | 
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చినాయీ, పరమానందయ, విగాయీన ఘనరూప ణీ || ౬౧ || 
ధ్యానధ్యాతృ ధ్యాయరూపా, ధరాాధరా వివరి్తయ | 
విశవరూపా, జ్జాగరణిీ, సవపంతీ, త ైజ్జస్ాతిాకా || ౬౨ || 
సుపా్ , పాాగాయీతిాకా, తురాా, సరావవస్ాథ  వివరి్తయ | 
సృష టకర్్ ర, బహాారూపా, గోపీ్ ర, గోవిందరూప ణీ || ౬౩ || 
సంహారిణ,ీ రుదరాూపా, తిరోధ్యనకర్శవర్ | 
సదయశివానుగీహదయ, పంచకృతా పరాయణయ || ౬౪ || 
భానుమండల మధాస్ాథ , భ ైరవీ, భగమాల్లనీ | 
పదయాసనయ, భగవతీ, పదానయభ సహమ దర్ || ౬౫ || 
ఉనేాష్ న్వమిష్ో తపనయ విపనయ భువనయవళిైః | 
సహసశా్రరషవదనయ, సహస్ాాక్ష, సహసపాాత్ || ౬౬ || 
ఆబహాా కీటజ్జననీ, వరాణ శమీ విధ్యయనీ | 
న్వజ్జాగాయీరూపన్వగమా, పుణయాపుణా ఫలపదాయ || ౬౭ || 
శీుతి సీమంత స ంధూర్కృత పాదయబ్ధూళికా | 
సకలాగమ సందోహ శుకత్సంపుట మౌకత్కా || ౬౮ || 
పురుష్ారథపదాయ, పూరాణ , భోగినీ, భువనేశవర్ | 
అంబకా,నయది న్వధనయ, హరిబహా్ ాంద ాసేవితయ || ౬౯ || 
నయరాయణ,ీ నయదరూపా, నయమరూప వివరి్తయ | 
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హ్ీరంకార్, హ్ీరమతీ, హృదయా, హ్ యోపాదయయ వరి్తయ || ౭౦ || 
రాజ్జరాజ్జారిచతయ, రాగ్యీ, రమాా, రాజీవలోచనయ | 
రంజ్జనీ, రమణీ, రస్ాా, రణతికంకతణి మేఖలా || ౭౧ || 
రమా, రాకేందువదనయ, రతిరూపా, రతిప ాయా | 
రక్ాకర,్ రాక్ష్సఘయీ, రామా, రమణలంపటా || ౭౨ || 
కామాా, కామకళీరూపా, కదంబ కుసుమప యాా | 
కలాాణ,ీ జ్జగతీకందయ, కరుణయరస స్ాగరా || ౭౩ || 
కళీవతీ, కళీలాపా, కాంతయ, కాదంబర్ప ాయా | 
వరదయ, వామనయనయ, వారుణీమదవిహవలా || ౭౪ || 
విశావధ్ికా, వేదవదేయా, వింధ్యాచల న్వవాస నీ | 
విధ్యతీా, వేదజ్జననీ, విష్ుణ మాయా, విలాస నీ || ౭౫ || 
క్ేతసావరూపా, క్ేతయశా్ర, క్ేత ాక్ేతగాయీ పాల్లనీ | 
క్ష్యవృదిధ  విన్వరుాకా్ , క్ేతపాాల సమరిచతయ || ౭౬ || 
విజ్జయా, విమలా, వందయా, వందయరు జ్జనవతిలా | 
వాగావదినీ, వామకేశ్ర, వహ్ియమండల వాస నీ || ౭౭ || 
భకత్మత్-కలపలతికా, పశుపాశ విమోచనీ | 
సంహృతయశరష్ పాష్ండయ, సదయచయర పవారి్కా || ౭౮ || 
తయపతయాాగియ సంతప్ సమాహిాదన చందికాా | 
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తరుణ,ీ తయపస్ారాధ్యా, తనుమధ్యా, తమోపహా || ౭౯ || 
చితి, స్తపదలక్ాారాథ , చిదయక రసరూప ణీ | 
స్ావతయానందలవీభూత బహాాాదయానంద సంతతిైః || ౮౦ || 
పరా, పతాాకతచతీ రూపా, పశాంతీ, పరదయవతయ | 
మధామా, వ ైఖర్రూపా, భక్మానస హంస కా || ౮౧ || 
కామేశవర పాాణనయడష, కృతగాయీ, కామపూజితయ | 
శృంగార రససంపూరాణ , జ్జయా, జ్జాలంధరస థతయ || ౮౨ || 
ఓడయాణ పీఠన్వలయా, బందుమండల వాస నీ | 
రహమయాగ కీమారాధ్యా, రహస్రపణ తరిపతయ || ౮౩ || 
సదాైః పసా్ాదినీ, విశవస్ాక్ిణ,ీ స్ాక్ివరి్తయ | 
ష్డంగదయవతయ యుకా్ , ష్ాడుు ణా పరపిూరితయ || ౮౪ || 
న్వతాకతినయయ, న్వరుపమా, న్వరావణ సుఖదయయనీ | 
న్వతయా, ష్ో డశికారూపా, శీ్రకంఠారధ శరర్ణిీ || ౮౫ || 
పభాావతీ, పభాారూపా, పసా దయధ , పరమేశవర్ | 
మూలపకాృతి రవాకా్ , వాకా్ వాక్ సవరూప ణీ || ౮౬ || 
వాాప నీ, వివిధ్యకారా, విదయావిదయా సవరూప ణీ | 
మహాకామేశ నయనయ, కుముదయహిాద కౌముదీ || ౮౭ || 
భక్హారి తమోభదే భానుమద్-భానుసంతతిైః | 
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శివదూతీ, శివారాధ్యా, శివమూరి్, శిశవంకర్ || ౮౮ || 
శివప ాయా, శివపరా, శిషేటష్ాట , శిష్టపూజితయ | 
అపమాేయా, సవపకాాశా, మనోవాచయమ గోచరా || ౮౯ || 
చిచఛకత్, శరచతనయరూపా, జ్జడశకత్, ర్డయతిాకా | 
గాయతీ,ా వాాహృతి, సింధ్యా, దివజ్జబృంద న్వషేవితయ || ౯౦ || 
తతయ్ వసనయ, తత్వమయీ, పంచకరశాంతరస థతయ | 
న్వసీిమమహ్ిమా, న్వతాయౌవనయ, మదశాల్లనీ || ౯౧ || 
మదఘూరిణత రకా్ క్ష, మదపాటల గండభూైః | 
చందన దవాదిగాధ ంగ,్ చయంపేయ కుసుమ ప ాయా || ౯౨ || 
కుశలా, కరమలాకారా, కురుకుళీా, కులేశవర్ | 
కుళకుండయలయా, కౌళ మారుతతపర సేవితయ || ౯౩ || 
కుమార గణనయథయంబా, తుష ట ైః, పుష ట , రాతి, రధృతిైః | 
శాంతిైః, సవస ్మతీ, కాంతి, రయందినీ, విఘయనయశినీ || ౯౪ || 
తయజ్జోవతీ, తిానయనయ, లోలాక్ష కామరూప ణీ | 
మాల్లనీ, హంస నీ, మాతయ, మలయాచల వాస నీ || ౯౫ || 
సుముఖీ, నళినీ, సుభూాైః, శోభనయ, సురనయయకా | 
కాలకంఠ,్ కాంతిమతీ, క్ోభిణ,ీ సూక్ష్ారూప ణీ || ౯౬ || 
వజ్జేశావర,్ వామదయవీ, వయోవస్ాథ  వివరి్తయ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



స దయధశవర,్ స దధవిదయా, స దధమాతయ, యశస వనీ || ౯౭ || 
విశుదిధ  చకీన్వలయా,రక్వరాణ , తిాలోచనయ | 
ఖటావంగాది పహారణయ, వదన ైక సమన్వవతయ || ౯౮ || 
పాయస్ానయప ాయా, తవక్ స్ాథ , పశులోక భయంకర్ | 
అమృతయది మహాశకత్ సంవృతయ, డయకతనీశవర్ || ౯౯ || 
అనయహతయబ్ న్వలయా, శాామాభా, వదనదవయా | 
దంష్ోట ా జ్్జవలా,క్ష్మాలాధ్ధిరా, రుధ్ిర సంస థతయ || ౧౦౦ || 
కాళరాతయాీది శకర్ ీఘవృతయ, స యగౌధ దనప ాయా | 
మహావీరేంద ావరదయ, రాకతణాంబా సవరూప ణీ || ౧౦౧ || 
మణిపూరాబ్ న్వలయా, వదనతయా సంయుతయ | 
వజ్జాాధ్ికాయుధో్పతేయ, డయమరాాదిభి రావృతయ || ౧౦౨ || 
రక్వరాణ , మాంసన్వష్ాఠ , గుడయనయ పీాతమానస్ా | 
సమస్ భక్సుఖదయ, లాకతనాంబా సవరూప ణీ || ౧౦౩ || 
స్ావధ్ిష్ాఠ నయంబు జ్జగతయ, చతురవక్ర మనోహరా | 
శూలాదయాయుధ సంపనయయ, పీతవరాణ ,తిగరివతయ || ౧౦౪ || 
మేదోన్వష్ాఠ , మధుపీాతయ, బందినయాది సమన్వవతయ | 
దధానయయసక్ హృదయా, డయకతనీ రూపధ్యరిణీ || ౧౦౫ || 
మూలా ధ్యరాంబుజ్జారూఢ్య, పంచవకా్ ర,స థసంస థతయ | 
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అంకుశాది పహారణయ, వరదయది న్వషవేితయ || ౧౦౬ || 
ముదగు దనయసక్ చితయ్ , స్ాకతనాంబాసవరూప ణీ | 
ఆగాయీ చకాీ బ్న్వలయా, శుకివరాణ , ష్డయననయ || ౧౦౭ || 
మజ్జా్ సంస్ాథ , హంసవతీ ముఖాశకత్ సమన్వవతయ | 
హరిదయాన ైయక రస కా, హాకతనీ రూపధ్యరణిీ || ౧౦౮ || 
సహసదాళ పదాస్ాథ , సరవవరోణ ప శోభితయ | 
సరావయుధధరా, శుకి సంస థతయ, సరవతకముఖీ || ౧౦౯ || 
సరౌవదన పీతాచితయ్ , యాకతనాంబా సవరూప ణీ | 
స్ావహా, సవధ్య,మతి, రేాధ్య, శీుతిైః, సాృతి, రనుత్మా || ౧౧౦ || 
పుణాకీరి్ ైః, పుణాలభాా, పుణాశవీణ కర్ీనయ | 
పులోమజ్జారిచతయ, బంధమోచనీ, బంధురాలకా || ౧౧౧ || 
విమరశరూప ణ,ీ విదయా, వియదయది జ్జగత్రసూైః | 
సరవవాాధ్ి పశామనీ, సరవమృతుా న్వవారిణీ || ౧౧౨ || 
అగీగణయా,చింతారూపా, కల్లకలాష్ నయశినీ | 
కాతయాయనీ, కాలహంతీా, కమలాక్ష్ న్వషేవితయ || ౧౧౩ || 
తయంబూల పూరతి ముఖీ, దయడిమీ కుసుమపభాా | 
మృగాక్ష, మోహ్ినీ, ముఖాా, మృడయనీ, మితరాూప ణీ || ౧౧౪ || 
న్వతాతృపా్ , భక్న్వధ్ి, రియయంతీ,ా న్వఖిలేశవర్ | 
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మ ైతయాీది వాసనయలభాా, మహాపళాయ స్ాక్ిణీ || ౧౧౫ || 
పరాశకత్ ైః, పరాన్వష్ాఠ , పగాాయీన ఘనరూప ణీ | 
మాధ్ీవపానయలస్ా, మతయ్ , మాతృకా వరణ రూప ణీ || ౧౧౬ || 
మహాక రలాస న్వలయా, మృణయల మృదుదో రితయ | 
మహనీయా, దయామూర్్, రాహాస్ామాా జ్జాశాల్లనీ || ౧౧౭ || 
ఆతావిదయా, మహావిదయా, శీ్రవిదయా, కామసేవితయ | 
శీ్రష్ో డశాక్ష్ర్ విదయా, తిాకూటా, కామకరటికా || ౧౧౮ || 
కటాక్ష్కతంకర్ భూత కమలా కరటసిేవితయ | 
శిరైఃస థతయ, చందనా్వభా, ఫాలసేథ ంద ాధనుైఃపభాా || ౧౧౯ || 
హృదయస్ాథ , రవిపఖాాా, తిాకరణయంతర దీప కా | 
దయక్ాయణ,ీ ద ైతాహంతీా, దక్ష్యగయీ వినయశినీ || ౧౨౦ || 
దరాందోళిత దరీాా క్ష, దరహాస్ో జ్్జవలనుాఖీ | 
గురుమూరి్, రుు ణన్వధ్ి, రోు మాతయ, గుహజ్జనాభూైః || ౧౨౧ || 
దయవశే్ర, దండనీతిస్ాథ , దహరాకాశ రూప ణీ | 
పతాిపనుాఖా రాకాంత తిథిమండల పూజితయ || ౧౨౨ || 
కళీతిాకా, కళీనయథయ, కావాాలాప వినోదినీ | 
సచయమర రమావాణీ సవాదక్ణి సేవితయ || ౧౨౩ || 
ఆదిశకత్, రమేయా,తయా, పరమా, పావనయకృతిైః | 
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అనేకకరటి బహాాాండ జ్జననీ, దివావిగీహా || ౧౨౪ || 
కీింకార్, కేవలా, గుహాా, క రవలా పదదయయనీ | 
తిాపురా, తిాజ్జగదవందయా, తిామూరి్, స ్ రదశరశవర్ || ౧౨౫ || 
తాీ క్ష్ర,్ దివాగంధ్యఢ్యా, స ంధూర తిలకాంచితయ | 
ఉమా, శ రలేందతానయా, గౌర్, గంధరవ సేవితయ || ౧౨౬ || 
విశవగరాా, సవరణగరాా,వరదయ వాగధ్శీవర్ | 
ధ్యానగమాా,పరిచయఛదయా, గాయీనదయ, గాయీనవిగీహా || ౧౨౭ || 
సరవవేదయంత సంవదేయా, సతయానంద సవరూప ణీ | 
లోపాముదయారిచతయ, లీలాకుి ప్ బహాాాండమండలా || ౧౨౮ || 
అదృశాా, దృశారహ్ితయ, విగాయీతీ,ా వేదావరి్తయ | 
యోగినీ, యోగదయ, యోగాా, యోగానందయ, యుగంధరా || ౧౨౯ || 
ఇచయఛశకత్ గాయీనశకత్ కతీయాశకత్ సవరూప ణీ | 
సరవధ్యరా, సుపతాిష్ాఠ , సదసద్-రూపధ్యరిణీ || ౧౩౦ || 
అష్టమూరి్, రజ్జాజ్జ తైీా, లోకయాతయా విధ్యయనీ | 
ఏకాకతనీ, భూమరూపా, న్వర ్ివతయ, ద ైవతవరి్తయ || ౧౩౧ || 
అనయదయ, వసుదయ, వృదయధ , బహాాాత ైాకా సవరూప ణీ | 
బృహతీ, బాాహాణ,ీ బాాహ్ీా, బహాాానందయ, బల్లప యాా || ౧౩౨ || 
భాష్ారూపా, బృహతయినయ, భావాభావ వివరి్తయ | 
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సుఖారాధ్యా, శుభకర,్ శోభనయ సులభాగతిైః || ౧౩౩ || 
రాజ్జరాజ్జేశవర,్ రాజ్జాదయయనీ, రాజ్జావలిభా | 
రాజ్జత్-కృపా, రాజ్జపీఠ న్వవశేిత న్వజ్జాశిీతయైః || ౧౩౪ || 
రాజ్జాలక్షాైః, కరశనయథయ, చతురంగ బలేశవర్ | 
స్ామాా జ్జాదయయనీ, సతాసంధ్య, స్ాగరమేఖలా || ౧౩౫ || 
దీక్ితయ, ద ైతాశమనీ, సరవలోక వశంకర్ | 
సరావరథదయతీ,ా స్ావితీా, సచిచదయనంద రూప ణీ || ౧౩౬ || 
దయశకాలాపరిచిఛనయయ, సరవగా, సరవమోహ్ినీ | 
సరసవతీ, శాస్రమయీ, గుహాంబా, గుహారూప ణీ || ౧౩౭ || 
సరోవపాధ్ి విన్వరుాకా్ , సదయశివ పతివతాయ | 
సంపదాయయశేవర్, స్ాధ్ీవ, గురుమండల రూప ణీ || ౧౩౮ || 
కులోత్ీరాణ , భగారాధ్యా, మాయా, మధుమతీ, మహ్ీ | 
గణయంబా, గుహాకారాధ్యా, కరమలాంగ,్ గురుప యాా || ౧౩౯ || 
సవతంతయా, సరవతంతయశా్ర, దక్ిణయమూరి్ రూప ణీ | 
సనకాది సమారాధ్యా, శివగాయీన పదాయయనీ || ౧౪౦ || 
చితకళీ,నందకల్లకా, పేామరూపా, ప ాయంకర్ | 
నయమపారాయణ పీతాయ, నందివిదయా, నటేశవర్ || ౧౪౧ || 
మిథయా జ్జగదధ్ిష్ాఠ నయ ముకత్దయ, ముకత్రూప ణీ | 
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లాసాప ాయా, లయకర,్ లజ్జా్ , రంభాద ివందితయ || ౧౪౨ || 
భవదయవ సుధ్యవృష ట ైః, పాపారణా దవానలా | 
దగరాాగాతూల వాతూలా, జ్జరాధ్యవంత రవిపభాా || ౧౪౩ || 
భాగాాబధచందికాా, భక్చిత్కకేత ఘనయఘనయ | 
రోగపరవత దంభోళి, రాృతుాదయరు కుఠారికా || ౧౪౪ || 
మహ్ శవర,్ మహాకాళీ, మహాగాీ స్ా, మహాశనయ | 
అపరాణ , చండికా, చండముండయసుర న్వష్ూదినీ || ౧౪౫ || 
క్ష్రాక్ష్రాతిాకా, సరవలోకశే్ర, విశవధ్యరణిీ | 
తిావరుదయతీ,ా సుభగా, తాీ ంబకా, తిాగుణయతిాకా || ౧౪౬ || 
సవరాు పవరుదయ, శుదయధ , జ్జపాపుష్ప న్వభాకృతిైః | 
ఓజ్జోవతీ, దుాతిధరా, యగయీరూపా, ప ాయవతాయ || ౧౪౭ || 
దురారాధ్యా, దురాదరాష , పాటలీ కుసుమప ాయా | 
మహతీ, మేరున్వలయా, మందయర కుసుమప యాా || ౧౪౮ || 
వీరారాధ్యా, విరాడూాపా, విరజ్జా, విశవతకముఖీ | 
పతాాగూీ పా, పరాకాశా, పాాణదయ, పాాణరూప ణీ || ౧౪౯ || 
మారా్ ండ భ ైరవారాధ్యా, మంతిాణీ నాస్రాజ్జాధూైః | 
తిాపురశే్ర, జ్జయతయినయ, న్వస ్్ ైగుణయా, పరాపరా || ౧౫౦ || 
సతాగాయీనయనందరూపా, స్ామరసా పరాయణయ | 
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కపరిినీ, కలామాలా, కామధుక్,కామరూప ణీ || ౧౫౧ || 
కళీన్వధ్ిైః, కావాకళీ, రసగాయీ, రసశరవధ్ిైః | 
పుష్ాట , పురాతనయ, పూజ్జాా, పుష్కరా, పుష్కరేక్ష్ణయ || ౧౫౨ || 
పరంజ్జోాతిైః, పరంధ్యమ, పరమాణుైః, పరాతపరా | 
పాశహస్ా్ , పాశహంతీా, పరమంత ావిభేదినీ || ౧౫౩ || 
మూరా్ ,మూరా్ ,న్వతాతృపా్ , మున్వ మానస హంస కా | 
సతావతాయ, సతారూపా, సరావంతరాామినీ, సతీ || ౧౫౪ || 
బహాాాణ,ీ బహాాజ్జననీ, బహురూపా, బుధ్యరిచతయ | 
పసావితీ,ా పచాండయగాయీ, పతాిష్ాఠ , పకాటాకృతిైః || ౧౫౫ || 
పాాణేశవర,్ పాాణదయతీా, పంచయశత్-పీఠరూప ణీ | 
విశృంఖలా, వివిక్స్ాథ , వీరమాతయ, వియత్రసూైః || ౧౫౬ || 
ముకుందయ, ముకత్ న్వలయా, మూలవిగీహ రూప ణీ | 
భావగాయీ, భవరోగఘీయ భవచకీ పవారి్నీ || ౧౫౭ || 
ఛందస్ాిరా, శాస్రస్ారా, మంతసా్ారా, తలోదర్ | 
ఉదయరకరీి్, రుదయి మవ ైభవా, వరణరూప ణీ || ౧౫౮ || 
జ్జనామృతుా జ్జరాతప్ జ్జన విశాీంతి దయయనీ | 
సరోవపన్వష్ దుదుా ష్ాట , శాంతాతీత కళీతిాకా || ౧౫౯ || 
గంభీరా, గగనయంతైఃస్ాథ , గరివతయ, గానలోలుపా | 
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కలపనయరహ్తియ, కాష్ాఠ , కాంతయ, కాంతయరధ విగీహా || ౧౬౦ || 
కారాకారణ న్వరుాకా్ , కామకేళి తరంగతియ | 
కనత్-కనకతయటంకా, లీలావిగీహ ధ్యరిణీ || ౧౬౧ || 
అజ్జాక్ష్య విన్వరుాకా్ , ముగాధ  క్ిపపాసా్ాదినీ | 
అంతరుాఖ సమారాధ్యా, బహ్ిరుాఖ సుదురిభా || ౧౬౨ || 
తయాీ, తిావరు  న్వలయా, తిాస్ాథ , తిాపురమాల్లనీ | 
న్వరామయా, న్వరాలంబా, స్ావతయారామా, సుధ్యసృతిైః || ౧౬౩ || 
సంస్ారపంక న్వరాగయ సముదధరణ పండితయ | 
యగయీప యాా, యగయీకర్్ ర, యజ్జమాన సవరూప ణీ || ౧౬౪ || 
ధరాాధ్యరా, ధనయధాక్ా, ధనధ్యనా వివరిధనీ | 
విపపా ాయా, విపరాూపా, విశవభమాణ కారిణీ || ౧౬౫ || 
విశవగాీ స్ా, విదుామాభా, వ ైష్ణవీ, విష్ుణ రూప ణ ీ| 
అయోన్వ, రోాన్వన్వలయా, కూటస్ాథ , కులరూప ణీ || ౧౬౬ || 
వీరగోషీఠ ప ాయా, వీరా, న ైష్కరాాీ, నయదరూప ణీ | 
విగాయీన కలనయ, కలాా విదగాధ , బ ైందవాసనయ || ౧౬౭ || 
తతయ్ వధ్ికా, తత్వమయీ, తత్వమరథ సవరూప ణీ | 
స్ామగానప ాయా, స్ౌమాా, సదయశివ కుట ంబనీ || ౧౬౮ || 
సవాాపసవా మారుస్ాథ , సరావపదవి న్వవారిణీ | 
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సవస్ాథ , సవభావమధురా, ధ్ీరా, ధ్ీర సమరిచతయ || ౧౬౯ || 
చ ైతనయారాీ సమారాధ్యా, చ ైతనా కుసుమప ాయా | 
సదోదితయ, సదయతుష్ాట , తరుణయదతిా పాటలా || ౧౭౦ || 
దక్ిణయ, దక్ిణయరాధ్యా, దరసేార ముఖాంబుజ్జా | 
కౌళినీ కేవలా,నరాా ీ క రవలా పదదయయనీ || ౧౭౧ || 
స్ో్ తపా యాా, సు్ తిమతీ, శీుతిసంసు్ త వ భైవా | 
మనస వనీ, మానవతీ, మహ్ శ్ర, మంగళీకృతిైః || ౧౭౨ || 
విశవమాతయ, జ్జగదయధ తీా, విశాలాక్ష, విరాగిణ|ీ 
పగాలాా, పరమోదయరా, పరామోదయ, మనోమయీ || ౧౭౩ || 
వోామకేశ్ర, విమానస్ాథ , వజిాణ,ీ వామకేశవర్ | 
పంచయగయీప ాయా, పంచపేతా మంచయధ్ిశాయనీ || ౧౭౪ || 
పంచమీ, పంచభూతయశ్ర, పంచ సంఖోా పచయరిణీ | 
శాశవతీ, శాశవత ైశవరాా, శరాదయ, శంభుమోహ్ినీ || ౧౭౫ || 
ధరా, ధరసుతయ, ధనయా, ధరిాణ,ీ ధరావరిధనీ | 
లోకాతీతయ, గుణయతీతయ, సరావతీతయ, శమాతిాకా || ౧౭౬ || 
బంధూక కుసుమ పఖాాా, బాలా, లీలావినోదినీ | 
సుమంగళీ, సుఖకర్, సువేష్ాడయా, సువాస నీ || ౧౭౭ || 
సువాస నారచనపీతాయ, శోభనయ, శుదధ మానస్ా | 
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బందు తరపణ సంతుష్ాట , పూరవజ్జా, తిాపురాంబకా || ౧౭౮ || 
దశముదయా సమారాధ్యా, తిాపురా శీ్రవశంకర్ | 
గాయీనముదయా, గాయీనగమాా, గాయీనగయేీయ సవరూప ణీ || ౧౭౯ || 
యోన్వముదయా, తిాఖండయశ్ర, తిాగుణయంబా, తిాకరణగా | 
అనఘాదుాత చయరతియా, వాంఛితయరథ పదాయయనీ || ౧౮౦ || 
అభాాస్ాతి శయగాయీతయ, ష్డధ్యవతీత రూప ణీ | 
అవాాజ్జ కరుణయమూరి్, రగాయీనధ్యవంత దపీ కా || ౧౮౧ || 
ఆబాలగోప విదతియ, సరావనులింఘా శాసనయ | 
శీ్ర చకీరాజ్జన్వలయా, శీ్రమత్ిపాుర సుందర్ || ౧౮౨ || 
శీ్ర శివా, శివశక ్్ీకా రూప ణ,ీ లల్లతయంబకా | 
ఏవం శీ్రలల్లతయదయవాా నయమాయం స్ాహసకాం జ్జగుైః || ౧౮౩ || 
|| ఇతి శీ్ర బహాాాండపురాణ,ే ఉత్రఖండయ, శీ్ర హయగ్ీవాగస్ీ సంవాదయ, 
శీ్రలల్లతయరహసానయమ శీ్ర లల్లతయ రహసానయమ స్ాహససా్ో్ త ాకథనం నయమ 
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