
ಶ್ರ ೀ ಗುರುಭ್ಯ ೀ ನಮಃ 

ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರ ಕಾಶ ಆತಾಾ  ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೀಗಾಸ್ಯ  

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಾನಂದಾದಿ ಸ್ದ್ಗು ರೂನ್ ನಮಾಮಯ ಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ  

 

ಶ್ರ ೀಮದ್ದ ೀವಿೀಭಾಗವತ ಪುರಾಣೇ ದಾಾ ದಶ ಖಂಡೇ ಏಕಾದಶೀಧ್ಯಯ ಯೇ 

ವರ್ಣಿತ ಮರ್ಣದಿಾ ೀಪ್ ಸಿ್ಥ ತ  ಸ್ವಿದೇವತಾ ನಾಮಾನಿ.  

 

10 th enclosure 

ಪಾಂಗಲಾಕ್ಷ ೀ ವಿಶಲಾಕ್ಷ ೀ ಸ್ಮೃದಿಿ ವೃದಿಿ ರೇವಚI 

ಶರ ದಿಾ  ಸ್ವಾ ಹಾ ಸ್ಾ ಧ್ಯಭಿಸ್ವಯ  ಮಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾ  ವಸಾಂಧರಾII 1II 

 

ತ್ರರ ಲೀಕಧ್ಯತ್ರರ ೀ ಸ್ವವಿತ್ರರ ೀ  ಗಾಯತ್ರರ ೀ ತ್ರರ ದಶೇಶಾ ರೀI 

ಸರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ಸ್ಜ ಾಂದಮಾತಾsಚ್ಯಯ ತಪರ ಯಾII2II 

 

ವಿಮಲಾಚಾಮಲಾ ತದದ ದರುರ್ಣೀ ತುನರಾರುರ್ಣೀI 

ಪ್ರ ಕೃತ್ರವಿಿಕೃತ್ರಿಃ ಸೃಷ್ಟ ಿಃ  ಸಿ್ಥ ತ್ರಿಃ  ಸಂಹೃತ್ರರೇವಚII3II 

 

ಸಂಧ್ಯಯ  ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಹಂಸ್ಥೀ ಮದಿಿಕಾ ವಜ್ರರ ಕಾ ಪ್ರಾI 

ದೇವಮಾತಾ ಭಗವತ್ರೀ ದೇವಕ್ೀ ಕಮಲಾಸ್ನಾII 4II 

 

ತ್ರರ ಮುಖೀ ಸ್ಪ್ತ ಮುಖ್ಯ ನಾಯ  ಸರಾಸರವಿಮದಿಿನಿೀI  

ಲಂಬೀಷ್ಠ ೀ ಚೀದಾ ಿಕೇಶ್ೀ ಚ ಬಹುಶ್ೀರ್ಷಿ ವೃಕೀದರೀ II 5II 

 

ರಥರೇಖಾಹ್ಾ ಯಾ ಪ್ಶಾ ಚಛ ಶ್ರೇಖಾ ತಥಾ ಪ್ರಾ I 

ಗಗನವೇಗಾ ಪ್ವನವೇಗಾ ವೇಗಾ ಚೈವ ತತಃ ಪ್ರಂII 6 II 

 

 



ಉಗ್ರ ೀ ಭುವನಪಾಲಾ ಸ್ವಯ ತತ ತಪ ಶಾ ನಾ ದನಾತುರಾI 

ಅನಂಗಾನಂಗಮಥನಾ ತಥೈವಾನಂಗಮೇಖ್ಲಾII 7 II 

 

ಅನಂಗಕುಸಮಾ ಪ್ಶಾ ದ್ ಅಶಾ ರೂಪಾ ಸರಾದಿಕಾ I 

ಕ್ಷಯಂಕರೀ ಭವೇಚಛ ಕ್ತ ರಕಷ ೀಭಾಯ  ಚ ತತಃ ಪ್ರಂII 8 II 

 

ಸ್ತಯ ವಾದಿನಯ  ಪ್ರ ೀಕಾತ   ಬಹುರೂಪಾ ಶುಚಿವರ ತಾI 

ಉದಾರಾಖಾಯ  ಚ  ವಾಗೀಶ ಚತುಿಃಷಷ್ಟ ಮಿತಾಿಃ ಪ್ರ ೀಕಾತ ಿಃII 9 II 

 

11 th enclosure 

ತಾಸ್ವಾಂ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರ ವಕಾಷ ಯ ಮಿ ಪಾಪ್ನಾಶಕರಾರ್ಣ ಚI 

ವಿದಾಯ ಹ್ರ ೀಪುಷಟ ಯಃ  ಪ್ರ ಜ್ಞಾ  ಸ್ಥನಿೀವಾಲೀ ಕುಹುಸ್ತ ಥಾII 10 II 

 

ರುದಾರ  ವಿೀಯಿ ಪ್ರ ಭಾ ನಂದಾ ಪ್ೀಷ್ರ್ಣೀ ಋದಿಿ ದಾ ಶುಭಾ I 

ವಿಕೃತ್ರದಂಡಿಮುಾಂಡಿನ್ಯ ೀ ಸಾಂದ್ಗಖಂಡಾ ಶ್ಖಂಡಿನಿೀII 11 II 

 

ನಿಶುಾಂಭಶುಾಂಭಮಥಿನಿೀ, ಮಹ್ರ್ಷಸರ ಮದಿಿನಿೀI 

ಇಾಂದಾರ ರ್ಣೀ ಚೈವ ರುದಾರ ರ್ಣೀ ಶಂಕರಾಧಿಶರೀರರ್ಣೀII 12 II 

 

ನಾರೀ ನಾರಾಯರ್ಣೀ ಚೈವ ತ್ರರ ಶೂಲ, ಪಾಲನಿೀ I 

ಅಾಂಬಿಕಾ ಹಾಾ ದಿನಿೀ ಪ್ಶಾ ದಿತ್ಯ ೀವಂ ಶಕತ ಯಃ ಸ್ಾ ೃತಾಿಃ II 13 II 

(ಯದ್ಯ ೀತಾಿಃ ಕುಪತಾ ದೇವಯ ಸ್ತ ದಾ ಬರ ಹಾಾ ಾಂಡನಾಶನಮ್ I) 

  

 

 

 

 



12 th enclosure 

ಅನಂಗರೂಪಾ ಪ್ರ ಥಮಾಪ್ಯ ನಂಗಮದನಾ ಪ್ರಾ I 

ತೃತ್ರಯಾ ತು ತತಃ ಪ್ರ ೀಕಾತ  ಸಾಂದರೀ ಮದನಾತುರಾII 14 II 

 

ತತೀ ಭುವನವೇಗಾ ಸ್ವಯ ತತ ಥಾ ಭುವನಪಾಲಕಾI 

ಸ್ವಯ ತಸ ವಿಶ್ಶ್ರಾನಂಗವೇದನಾsನಂಗಮೇಖ್ಲಾII 15 II 

 

ವಿದ್ಗಯ ದಾದ ಮಸ್ಮಾನಾಾಂಗಯ  ಕಾ ಣತಾಕ ಾಂಚಿೀಗುಣಾನಿಾ ತಾಿಃ I 

ರಣನಾ ನಿಜ ೀರಚರಣಾ ಬಹ್ರಂತರತಸ್ತ ತಃ II 16 II 

 

13 th enclosure 

ಬ್ರರ ಹ್ಾ ೀ ಮಾಹೇಶಾ ರೀ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷಣ ವಿೀ ತಥಾ I 

ವಾರಾಹ್ೀ ಚ ತಥಾಂದಾರ ರ್ಣೀ ಚಾಮುಾಂಡಾಿಃ ಸ್ಪ್ತ ಮಾತರಃ II 17 II 

 

ಅಷಟ ಮಿೀ ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ ಾ ೀನಾಿಮಾಾ  ಪ್ರ ೀಕಾತ ಸತ  ಮಾತರಃ II 18 II 

 

14 th enclosure 

ಕರಾಲೀ ವಿಕಾರಾಲೀ ಚ ತಥೀಮಾ ಚ ಸ್ರಸ್ಾ ತ್ರೀ I  

ಶ್ರ ೀ ದ್ಗರ್ೀಿರ್ಷ ತಥಾ ಲಕ್ಷ ಾ ೀಿಃ ಶೃತ್ರಶ್ಾ ೈವ  ಸತ ತ್ರಧೃತ್ರಿಃ II 19 II 

 

ಶರ ದಿಾ  ಮೇಧ್ಯ ಮತ್ರಿಃ ಕಾಾಂತ್ರರಾಯಾಿ ಷೀಡಶ ಶಕತ ಯಃ  II20 II 

 

15 th enclosure 

ತಾಸ್ವಾಂ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರವಕಾಷ ಯ ಮಿ ಮತತ  ಶೃಣು ನೃಪ್ೀತತ ಮ I 

ಅನಂಗಕುಸಮಾ ಪ್ಕಾತ sಯನಂಗಕುಸಮಾತುರಾ II 21 II 

 

 



ಅನಂಗಮದನಾ ತದದ ದನಂಗಮದನಾತುರಾ I 

ಭುವನಪಾಲಾ ಗಗನವೇಗಾ ಚೈವ ತತಃ ಪ್ರಂII 22 II 

 

ಶಶ್ರೇಖಾ ಚ ಗಗನರೇಖಾ ಚೈವ ತತಃ ಪ್ರಂ I 

ಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಭ್ೀತ್ರಧರಾ ಅರುಣವಿಗರ ಹಾಿಃ II 23 II 

 

16 th enclosure 

ಷಟ್ಕ ೀಣ ಮಂಚವಿಸ್ಥತ ೀಣಿಕೀಣಸ್ಯ  ದೇವತಾ ಶೃಣು I 

ಫೂವಿಕೀಣೇ ಚತುವಿಕತ ರೀ ಗಾಯತ್ರರ ೀ ಸ್ಹ್ತೀ ವಿಥಿಿಃ II 24 II 

 

ಕುರಿ್ಣ ಕಾಕ್ಷಗುಗಭಿೀತ್ರದಂಡಾಯುಧಧರಃ ಪ್ರಃ I 

ತದಾಯುಧಧರಾ ದೇವಿೀ ಗಾಯತ್ರರ ೀ ಪ್ರದೇವತಾ II 25 II 

 

ವೇದಾಿಃ ಸ್ವೇಿ ಮೂತ್ರಿಮಂತಃ ಶಸ್ವತ ರರ್ಣ ವಿವಿಧ್ಯನಿ ಚ I 

ಸ್ಾ ೃತಯಶಾ  ಪುರಾಣಾನಿ ಮೂತ್ರಿಮಂತ್ರ ವಸಂತ್ರ ಹ್ II 26 II 

 

ಯೇ ಬರ ಹ್ಾ ವಿಗರ ಹಾಿಃ ಸಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರರ ೀವಿಗರ ಹಾಶಾ  ಯೇ I 

ವಾಯ ಹೃತ್ರೀನಾಾಂ ವಿಗರ ಹಾಶಾ  ನಿತಯ ಾಂ ತತರ  ಸಂತ್ರ ಹ್ II 27 II 

 

ರಕಾಷ ಕೀಣೇ ಶಂಖ್ಚಕರ ಗದಾಾಂಬುಜಕರಾಾಂಬುಜ್ಞ I 

ಸ್ವವಿತ್ರರ ೀ ವತಿತೇ ತತರ  ಮಹಾವಿಷ್ಣಣ ಶಾ  ತಾದೃಶಃ II 28 II 

 

ಯೇ ವಿಷ್ಣಣ ವಿಗರ ಹಾಿಃ ಸಂತ್ರ ಮತಸ ಯ ಕೂಮಾಿದಯೂsಖಲಾಿಃ I 

ಸ್ವವಿತ್ರರ ೀವಿಗರ ಹಾ ಯೇ ಚ ತೇ ಸ್ವೇಿ ತತರ  ಸಂತ್ರ ಹ್ II 29 II 

 

ವಾಯುಕೀಣೇ ಪ್ರಶಾ ಕ್ಷಮಾಲಾಭಯವರಾನಿಾ ತಃ I 

ಮಹಾರುದ್ರ ೀ ವತಿತೇSತರ  ಸ್ರಸ್ಾ ತಯ ಧಿ ತಾದೃಶ್ೀ II 30 II 



ಯೇ ಯೇ ತು ರುದರ ಭೇದಾಿಃ ಸಯ ದಿಕ್ಷ ಣಾಸ್ವಯ ದಯೀ ನೃಪ್ I 

ಗೌರೀಭೇದಾಶಾ  ಯೇ ಸ್ವೇಿ ತೇ ತತರ  ನಿವಸ್ನಿತ  ಹ್ II 31 II 

 

ಚತುಿಃಷಷ್ಠ ಯಾಗಮಾ ಯೇ ಚ ಯೇ ಚಾನ್ಗು ರೀಪಾಯ ಮಮಾಿಃ  ಸ್ಾ ೃತಾಿಃ I 

ತೇ ಸ್ವೇಿ ಮೂತ್ರಿಮಂತಶಾ   ವತರ  ವೈ ನಿವಸ್ನಿತ  ಹ್ II 32 II 

 

ಆಗಾ ಕೀಣೇ ರತಾ ಕುಾಂಭಂ ತಥಾ ಮರ್ಣಕರಂಡಕಮ್ I 

ದಧ್ಯನ್ೀ ನಿಜಹ್ಸ್ವತ ಭಾಯ ಾಂ ಕುಬೇರೀ ಧನದಾಯಕಃ II 33 II 

 

ನಾನಾವಿೀಥಿೀಸ್ಮಾಯುಕತ ೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ ಾ ೀ ಸ್ಮನಿಾ ತಃ I 

ದೇವಾಯ  ನಿಧಿಪಾತ್ರಸ್ವತ ಾ ಸ್ತ ೀ ಸ್ಾ ಗುಣಯ ೈಿಃ ಪ್ರವೇಷ್ಠ ತಃ II 34 II 

 

ವಾರುಣೇ ತು ಮಹಾಕೀಣೇ ಮದನ್ೀ ರತ್ರಸಂಯುತಃ I 

ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುಬ್ರಿಣಧರೀ ನಿತಯ ಾಂ ವಿರಾಜತೇ II 35 II 

 

ಶೃಾಂಗಾರಾ  ಮೂತ್ರಿ  ಮಂತಸತ  ತತರ  ಸ್ನಿಾ ಹ್ತಾಿಃ ಸ್ದಾ I 

ಈಶನ ಕೀಣೇ ವಿಘ್ಾ ೀಶೀ ನಿತಯ ಾಂ ಪುಷ್ಟ  ಸ್ಮನಿಾ ತಃ II 36 II 

 

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರೀ ವಿೀರೀ ವಿಘ್ಾ ಹ್ತಾಿ ವಿರಾಜತೇ I 

ವಿಭೂತಯೀ ಗಣೇಶಸ್ಯ  ಯಾ ಯಾಿಃ ಸಂತ್ರ ನೃಪ್ೀತತ ಮಾ  II 37 II 

 

ತಾಿಃ ಸ್ವಾಿ ನಿವಸಂತಯ ತರ  ಮಹೈಶಾ ಯಿ ಸ್ಮನಿಾ ತಾಿಃ  II 38 II 

 

17 th  enclosure 

ಹೃಲ್ಾ ೀಖಾ ಗಗನಾ ರಕಾತ  ಚತುಭಿೀಿ ತು ಕರಾಲಕಾ I 

ಮಹೀ ಚ್ಯಛ ರ್ಷಾ  ಪಂಚಮಿೀ ಚ ಪಂಚಭೂತ ಸ್ಮಪ್ರ ಭಾ II 39 II 

 



18 th enclosure 

ಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಭಿೀತ್ರಧ್ಯರಣ್ಯ ೀsಮಿತಭೂಷಣಃ I 

ದೇವಿೀ ಸ್ಮಾನವೇರ್ಷಢ್ಯಯ  ನವಯೌವನಗವಿಿತಾ II 40 II 

 

ಪ್ರ ಬ್ರಲಶಲಾದಗ್ರ ೀ ತು ನವರತಾ ವಿನಿಮಿಿತಃ I 

ಬಹುಯೀಜನ ವಿಸ್ಥತ ೀಣ್ೀಿ ಮಹಾಶಲೀsಸ್ಥತ  ಭೂಮಿಪ್ II 41 II 

 

ತತರ  ಚಾಮಾಾ ಯದೇವಿೀನಾಾಂ ಸ್ದನಾನಿ ಬಹೂನಯ ಪ I 

ನವರತಾ ಮಯಾನ್ಗಯ ೀವತಡಾಗಾಶಾ  ಸ್ರಾಾಂಸ್ಥ ಚ II 42 II 

 

ಶ್ರ ೀ ದೇವಾಯ  ಯೇSವತಾರಾಿಃ ಸಯ ಸ್ತ ೀ ತತರ  ನಿವಸ್ಥತಂ ಹ್ I 

ಮಹಾವಿದಾಯ  ಮಹಾಭೇದಾಿಃ ಸಂತ್ರ ತತ್ರ ೈವ ಭೂಮಿಪ್ II 43 II 

 

ನಿಜ್ಞವರಣದೇವಿೀಭಿನಿಿಜಭೂಷಣವಾಹ್ನಿಃ  I 

ಸ್ವಿದೇವ್ಯ ೀ ವಿರಾಜಂತೇ ಕೀಟಿಸೂಯಿ ಸ್ಮಪ್ರ ಭಾಿಃ II 44 II 

 

ಇತ್ರ ಶ್ರ ೀಮದ್ದ ೀವಿೀಭಾಗವತ ಪುರಾಣೇ ದಾಾ ದಶ ಖಂಡೇ ಏಕಾದಶೀಧ್ಯಯ ಯೇ 

ವರ್ಣಿತ ಮರ್ಣದಿಾ ೀಪ್ ಸಿ್ಥ ತ  ಸ್ವಿದೇವತಾ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರ ೀ ಗುರು 

ಪಾದಾರವಿಾಂದಾಭ್ಯ ೀ ಸ್ಮಪಿತಃ  


