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यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघा गणुाः । 
िवे्यतामक्षयो धीराः ि सिय ैचामतृाय च ।। १॥  
िमाहृत्यान्यतन्त्रासण िसंक्षप्ःै प्रसतिसृं्कतःै ।  
िपंणू णमचु्यत ेवगनैा णमसिङ्गानशुािनम ् ।। २॥ 

प्रायशो रूपभदेने िाहचया णच्च कुत्रसचत ् ।  

स्त्रीप ुनंप ुिंकं ज्ञये ंतसिशषेसवधःे क्वसचत ् ।। ३॥ 
भदेाख्यानाय न िन्द्वो नकैशषेो न िङ्करः । 
कृतोऽत्र सभन्नसिङ्गानामनकु्ताना ंक्रमादृत े।। ४॥  

 सत्रसिङ्ग्ा ंसत्रसिसत पद ंसमथनु ेत ुियोसरसत । 
सनसषद्धसिङं्ग शषेाथ ंत्वन्ताथासद न पवू णभाक ्।। ५॥  



 
 
             ।। स्वग णवग णः ।। 
 स्वरव्यय ंस्वग णनाकसत्रसदवसत्रदशाियाः ।  
 िरुिोको द्योसदवौ ि ेसस्त्रया ंक्लीब ेसत्रसवष्टपम ् ।।६॥  
 अमरा सनर् णरा दवेासस्त्रदशा सवबधुाः िरुाः । 
 िपुवा णणः िमुनिसस्त्रसदवशेा सदवौकिः ।।७॥  

आसदतयेा सदसवषदो िेखा असदसतनन्दनाः । 
आसदत्या ऋभवोऽस्वप्ना अमत्या ण अमतृान्धिः ।। ८ ॥ 

बसहिम ुणखाः क्रतभुरु्ो गीवा णणा दानवारयः । 
वनृ्दारका दवैतासन प ुसंि वा दवेताः सस्त्रयाम ् ।। ९ ॥         

 आसदत्यसवश्वविवस्तसुषताभास्वरासनिाः । 
 महारासर्किाध्याश्च रुद्राश्च गणदवेताः ।। १०॥ 
  सवद्याधरोऽप्सरोयक्षरक्षोगन्धवणसकंनराः । 
  सपशाचो गहु्यकः सिद्धो भतूोऽमी दवेयोनयः ।। ११ ॥ 
  अिरुा दतै्यदतैयेदनरु्ने्द्रासरदानवाः । 



  शकु्रसशष्या सदसतितुाः पवू णदवेाः िरुसिषः ।। १२॥ 
  िव णज्ञः िगुतः बदु्धो धम णरार्स्तथागतः । 

   िमन्तभद्रो भगवान्मारसर्ल्लोकसर्सिनः ।। १३॥ 
   षडसभज्ञो दशबिोऽियवादी सवनायकः । 
   मनुीन्द्रः िीघनः शास्ता मसुनः शाक्यमसुनस्त ुयः ।। १४॥ 
   ि शाक्यसिहंः िवा णथ णसिद्धः शौद्धोदसनश्च िः । 
   गौतमश्चाकणबन्धशु्च मायादवेीितुश्च िः ।। १५ ।। 
   ब्रह्मात्मभःू िरुज्यषे्ठः परमषे्ठी सपतामहः । 
   सहरण्यगभो िोकेशः स्वयभंशू्चतरुाननः ।। १६ ।। 
   धाताब्जयोसनदु्रणसहणो सवसरसचः कमिािनः । 
   स्रष्टा प्रर्ापसतवधेा सवधाता सवश्विसृिसधः ।।१७ ।। 
   शतानन्दः शतधसृतः सवसरचोऽर्ो सवसरंचनः । 
   सवष्णनुा णरायणः कृष्णो वकुैण्ठो सवष्टरिवाः ।। १८।। 
  दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभःू । 

 दतै्यासरः पणु्डरीकाक्षो गोसवन्दो गरुडध्वर्ः ।। १९।। 
 पीताम्बरोऽच्यतुः शाङ्गी सविक्सनेो र्नाद णनः । 
 उपने्द्र इन्द्रावरर्श्चक्रपासणश्चतभु ुणर्ः ।। २०।। 



 पद्मनाभो मधसुरपवुा णिदुवेसस्त्रसवक्रमः । 
दवेकीनन्दनः शौसरः िीपसतः परुुषोत्तमः ।। २१।। 
 वनमािी बसिध्विंी कंिारासतरधोक्षर्ः । 
 सवश्वम्भरः कैटभसर्सिधःु िीवत्सिाञ्छनः ।। २२।। 
गदाग्रर्ो मसुिकेशो दाशाहो दशरूपभतृ ् । 

विदुवेोऽस्य र्नकः ि एवानकदुन्दुसभः ।। २३।। 
 बिभद्रः प्रिम्बघ्नो बिदवेोऽच्यतुाग्रर्ः । 
रवेतीरमणो रामः कामपािो हिायधुः ।। २४।। 

 नीिाम्बरो रौसहणयेस्तािाङ्को मिुिी हिी । 
िङ्कष णणः िीरपासणः कासिन्दीभदेनो बिः ।। २५।। 
मदनो मन्मथो मारः प्रद्यमु्नो मीनकेतनः । 
कन्दपो दप णकोऽनङ्गः कामः पचशरः स्मरः ।। २६।। 
शम्बरासरम णनसिर्ः कुिमुषेरुनन्यर्ः । 
 पषु्पधन्वा रसतपसतम णकरध्वर् आत्मभःू ।। २७।। 

शृङ्गारयोसनः िीपतु्रः शपू णकारासतसरत्यसप । 

अरसवन्दमशोकं च चतू ंच नवमसल्लका ।। २८।। 

नीिोत्पिं च पचतै ेपचबाणस्य िायकाः । 



ब्रह्मिसूव णश्वकेतःु स्यादसनरुद्ध उषापसतः ।। २९।। 
 िक्ष्ीः पद्मािया पद्मा कमिा िीहणसरसप्रया । 
 इसन्दरा िोकमाता मा रमा मङ्गिदवेता ।। ३०।। 
भाग णवी िोकर्ननी क्षीरिागरकन्यका । 
शङ्खो िक्ष्ीपतःे पाचर्न्यश्चकं्र िदुश णनः ।। ३१।। 
कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तभुो मसणः । 
चापः शाङं्ग मरुारसे्त ुिीवत्सो िाञ्छन ंस्मतृम ् ।। ३२।। 
गरुत्मान्गरुडस्तार्क्ष्यो वनैतयेः खगशे्वरः । 
नागान्तको सवष्णरुथः िपुण णः पन्नगाशनः ।। ३३।। 
 शम्भरुीशः पशपुसतः सशवः शिूी महशे्वरः । 
 ईश्वरः शव ण ईशानः शङ्करश्चन्द्रशखेरः ।। ३४ ॥ 
भतूशेः खण्डपरशसुग णरीशो सगसरशो मडृः । 
मतृ्यिुयः कृसत्तवािाः सपनाकी प्रमथासधपः ।। ३५।। 
उग्रः कपदी िीकण्ठः सशसतकण्ठः कपािभतृ ् । 
 वामदवेो महादवेो सवरूपाक्षसस्त्रिोचनः ।। ३६।। 
कृशानरुतेाः िव णज्ञो धरू् णसटनीििोसहतः । 

 हरः स्मरहरो भग णस्त्र्यम्बकसस्त्रपरुान्तकः ।। ३७।। 

 गङ्गाधरोऽन्धकसरपःु क्रतधु्विंी वषृध्वर्ः । 



 व्योमकेशो भवो भीमः स्थाण ूरुद्र उमापसतः ।। ३८।। 
 अष्टमसूत णरसहब ुणध्नो महाकािो महानटः । 
 कपदोऽस्य र्टार्टूः सपनाकोऽर्गव ंधनःु ।। ३९।। 

 प्रमथाः स्यःु पासरषदा ब्राह्मीत्याद्यास्त ुमातरः ।  

 ब्राह्मी माहशे्वरी चवै कौमारी वषै्णवी तथा ॥ ४० ॥ 

*************************************  
 
   


