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About this book 
 
 
 
 

This book is intended for use by members of Bhaskara Prakasha Ashram to guide the chanting of 
the mantras during performance of a Chandi Homam. This book does not represent the entirety of 
Puja and Homa Kramas prescribed for the performance of a Chandi Homam, and we want to 
emphasize that there are aspects of the Homam that are performed by the Acharyas not 
documented in this publication.  
 
This publication is a useful companion to the audio publication Durga Saptashati Paarayana 
Krama (https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/) of Bhaskara Prakasha Ashram.  
 
The Sankalpam in this publication is provided to enable devotees participating in the forthcoming 
Sahasra Chandi event being performed by Bhaskara Prakasha Ashram in 2019. 
 
We have put in our best efforts to ensure that this publication is error free. However, if you notice 
any errors, typos or corrections required to this book or have suggestions, please let us know 
at info@bhaskaraprakasha.org. 
 
No part of this publication should be used in an unauthorized manner without the permission and 
authorization from Bhaskara Prakasha Ashram. 
 
This book is dedicated to our Guru Parampara on behalf of the disciples of Bhaskara Prakasha 
Ashram. We pray to Chandika Mahalakshmi to bestow blessings on all members and disciples of 
our Ashram. 

 

 
 
 
 
 

  

 

https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/
https://bhaskaraprakasha.org/
mailto:info@bhaskaraprakasha.org
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ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಮರ್ಗಾನನದ ನಗಥ ೀನದರ ಸರಸವತೀ ಸ್ಗವಮಿ 
śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī 
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Preface to the first edition 

śrī gurubhyōnamaḥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durgā saptaśati, also known as dēvīmāhātmyam, is a text from the mārkaṇḍēya purāṇam. Chanting the dēvīmāhātmyam 

is a highly potent form of dēvī worship due to the seven hundred powerful mantras contained in the verses of durgā 

saptaśati. These seven hundred mantras are chanted in the performance of a caṇdīhōmam as oblations are offered to 

dēvī. 

 

This book is a distilled version of the caṇdīhōmam procedures documented by our guru śrī śrī vimarśānanda nāthēndra 

sarasvati svāmījī (1902–1996). śrī vimarśananda, the founder of Bhaskara Prakasha Ashram, travelled to all parts of India 

teaching Vedas, Agamas, Tantras and śrīvidyā upāsana to many devotees. In 1996, just prior to attaining Maha Samadhi, 

śrī vimarśananda directed his grandson, śrī Raghu Y Ranganathan (śrī svabhāvānandanātha), and senior disciples, śmt 

Akhila Ranganathan (śrī kāmēśvaryamba), śrī Kumar Ramachandran and ¾mt. Gowri Ramachandran to establish 

Bhaskrara Prakasha Ashram in North America and Europe. 

 

The hallmark of Bhaskara Prakasha Ashram is the unbroken lineage of śrīvidyā Gurus and the immense faith and devotion 

of the sadhakas and upasakas to their Gurus and Guru Parampara. All Bhaskara Prakasha Ashram devotees follow the 

principles and traditional practices prescribed by the Siddhamalli Guru Parampara under the guidance of current Gurus of 

the ashram. śrī vimarśananda’s dedication to the performance of rituals with utmost devotion, sincerity and his 

commitment to excellence is manifested in every endeavor of the Ashram and its members, whether it is a daily Puja, a 

caṇdīhōmam or a grand kumbhābhiṣēkam (temple consecration). 
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Today, Bhaskara Prakasha Ashram conducts numerous spiritual activities due to the dedicated efforts of its volunteers 

who donate their time and monetary resources for the conduct of various Ashram activities. We pray to the supreme 

goddess Maha Tripura Sundari to shower her blessings on all of Bhaskara Prakasha Ashram’s disciples and volunteers who 

work for the well being of the entire world.  

 

All of our publications are possible due to the guidance provided by śrī jñānānanda tīrtha svāmījī, the current pīṭhādhipati 

of Bhaskara Prakasha Ashram, and śrī R. Ramakrishnan Dikshitar (śrī pūrṇānandanātha), who leads the Publications and 

Research aspects of the ashram. On behalf of all of the members of the Ashram, I would like to express my sincere 

gratitude to śrī R. Ramakrishnan Dikshithar, śrī Shankara Narayanan, śmt Latha Ramani Sundaresan, Dr Mythili 

Seetharaman and Sivasakthi Subramanian from India, and śrī Raghu Y Ranganathan, śmt Akhila Ranganathan, śrī Kumar 

Ramachandran, śrī Addepalli Suryanarayana, śmt Addepalli Sarada, śrī Sriram Srinivasan and many others in North 

America. This publication would not have been possible without their tireless efforts in typesetting and editing this 

publication. 

 

Bhaskara Prakasha Ashram thanks the yeomen service rendered by late Smt. Janaki 
Ramachandran and late Shri T.A. Ramachandran, parents of Shri Kumar 
Ramachandran, who played a vital role in inspiring many disciples of BPA through 
their knowledge, drive, hard work, and undying faith. They created multiple works 
that made it much easier for everyone to follow the teachings of our Shri Vidya 
Guru parampara.  
 

 

 

Dedicated to the holy feet of our Guru Parampara. 

 

K.R.Yegnarathnam         December 2018 

 

Global Head, Bhaskara Prakasha Ashram      Chennai, India 
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ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಗನಗನನದ ತೀರ್ಾ ಸ್ಗವಮಿ 
śrī śrī jñānānanda tīrtha svāmījī 

 

śrī śrī jñānānanda tīrtha svāmījī is the illustrious second son and also a very competent disciple of rare talent of our 
guru maharaj śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī. To put it in a nutshell, he is a practicing śrī 
vidyōpāsaka par excellence and no field or practices in the Great Ocean of śrī Vidya worship is untouched or unvisited by 
him. 
 
He took Sanyasa Ashram on 1st January, 2017 on the banks of river tāmraparṇi in Siddha Malli Village, Tamil Nadu. 

Siddha Malli is the birthplace of our Moola Guru śrī kāmēśvarānanda tīrtha, wherein he built the famous Lalithambika 

Mutt and installed śrī Lalithambika Vigraha in the Mutt temple. 

śrī jñānānanda tīrtha svāmījī has been instrumental in leading the ritual practices of various Pujas and Temple 

kumbhābhiṣēkams conducted by Bhaskara Prakasha Ashram. 
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śrī R. Ramakrishnan   śmt Lalitha Ramakrishnan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śrī Ramakrishnan (śrī pūrṇānandanātha) and his wife ¾mt. Lalitha Ramakrishnan (śrī lōpāmudra) are respected śrīvidyā 

upāsakas. Practicing śrīvidyā upāsana for the past 60 years, they are praised and venerated by practitioners of śrīvidyā 

Tantra for their deep knowledge of Tantrik and Agamic scriptures. śrī Ramakrishnan has incredible memory to recollect 

the different ideas provided in different Tantrik texts. He has done extensive research on śrīvidyā Tantra, especially from 

manuscripts relating to śrīvidyā Tantra preserved at the Adyar Library, Theosophical Society of India. 

 

śrī Ramakrishnan is the Poorva-ashrama son of śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī. Currently living in 

Madurai, India, śrī Ramakrishnan is leading the publication division of Bhaskara Prakasha Ashram by providing expert 

knowledge and advice about using the Tantra texts for Pujas and Homas.  

 

Bhaskara Prakasha Ashram is extremely grateful to śrī Ramakrishnan and śmt Lalitha Ramakrishnan for their generous help 
in bringing out Upasana Krama texts and their continuing guidance to Ashram’s spiritual activities.  
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śrī Raghu Y Ranganathan and śmt Akhila Ranganathan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śrī Raghu Y Ranganathan (śrī svabhāvānandanātha) and śmt Akhila Ranganathan (śrī kāmēśvaryamba) are  senior 

disciples of His Holiness śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī, the founder of Bhaskara Prakasha Ashram. 

Raghu is also his poorva-ashrama grandson and son of śrī K.R.Yegnarathnam.  

 

Raghu has been leading the Bhaskara Prakasha Ashram (BPA) activities outside India and is the President of BPA in North 

America. Raghu started his training in vedas in gurukul style under his guru and grandfather at the age of seven. He was 

initiated into śrīvidyā upāsana and accompanied his Guru in performing more than 500 caṇdīhōmam’s , śrīvidyā 

hōmam’s and śrīvidyā navāvaraṇa pūjā’s. Raghu's first independent śata caṇḍīhōmam was performed at śrī Kamakshi 

temple in New Delhi in 1988 at the age of 23. Raghu and Akhila have initiated and taught dēvīmāhātmyam, traditional 

Vedic chanting and śrīvidyā Tantra worship to many devotees in Kenya, Singapore, UAE, USA and Canada since 1996. 

They have travelled widely in the USA and Canada performing various Pujas and Homas including śata caṇḍīhōmams, 

śahasra caṇḍīhōmams, atirudram and śrīvidyā navāvaraṇa hōmams. In addition to their passion for teaching Vedas, 

Agamas and Tantras to sincere devotees, Raghu and Akhila, striving for continuous improvements, are continuing to 

learn the ocean of knowledge available in our scriptures. They prefer to be called Shishyas because they are mentored, 

taught and provided insights into the performance of Pujas and Homas by śrī jñānānanda nātha svāmījī, ¾ri 

K.R.Yegnarathnam, and ¾ri. Ramakrishnan. 
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|| ದ ತವಿತ ಮಾಹಾತ್ಯಮ್ || 
ಪ್ಪವಾೀಂಗಂ 

 

ಗರ್ಪ್ರ್ ಧ್ಾಾನಮ್ 

ಶುಕಾಲಂಬರಧರಂ ವಿಷುಣಂ ಶಶರ್ರ್ೀಂ ಚತ್ುರ್ುೀಜಮ್ | 
ಪ್ರಸ್ನನ ರ್ದ್ನಂ ಧ್ಾಾಯತತ್ ಸ್ರ್ೀ ವಿಘ್ನತಪ್ಶಾಂತ್ಯತ | 

 

NA …UÀuÁ‡£ÁA vÁé …UÀt†¥ÀwUïA ºÀªÁªÀÄºÉÃ, 

…PÀ«A †PÀ…«Ã£Á†ªÀÄÄ…¥ÀªÀÄ†±ÀæªÀ¸ÀÛªÀÄªÀiï | 

…eÉåÃ…µÀ×gÁ…dA §æ†ºÀäuÁA,  §æºÀät¸Àà…vÀ 

D†£ÀB …±ÀÈté…£ÀÆßw†©ü¹ìÃ…zÀ ¸Á†zÀ£ÀªÀiï || 

 

ಶರತಮಹಾಗಣಾಧಿಪ್ತ್ಯತನಮಃ 
 

***** 
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|| ಗುರುಪಾರರ್ೀನ || 
ಭಾಸ್ಕರಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಪ್ರಂಪ್ರ 
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|| ಗುರುತ್ರಯಂ || 
 

1. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ |  
ಹಂಸ್ ಶರ್ಸ ್ ಸತಽಹಂ ಸ್ಿರ್ಪ್ ನಿರ್ಪ್ರ್ ಹ ತತ್ವ ತ ಶರತಗುರವ ತ ನಮಃ | 
ಸ್ಿಗುರು, ........ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ........... ಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ 
ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 

2. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ |   
ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ್ಿಚಛ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಮಶೀ ಹ ತತ್ವ ತ 
ಶರತಪ್ರಮಗುರವ ತ ನಮಃ | 
ಪ್ರಮಗುರು, ....... ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ........... ಪ್ರಮಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ 
ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 

3. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ |  
ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಃ ಸಾಿತ್ಾಾರಾಮಪ್ಂಜರವಿಲತನತ್ ತಜಸ ತ 
ಶರತಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರವ ತ ನಮಃ | ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು, ... ಸ್ಮತತ್ ಶರತ .... 
ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 

ಸ್್ಚನ:  
➢ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೆೇಶಿಸಿದ ಗುರುಗಳು:  ಸ್ವಗುರು”.  
➢ ಸ್ವಗುರುಗಳ ಗುರು: “ಪ್ರಮಗುರು”. 
➢ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಗುರುಗಳ ಗುರು:  ಪರಮೇಷಿ್ಠ ಗುರು”. 
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ಉದಾಹರಣ  1: ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೆೇಶಿಸಿದ ಗುರು ಜ್ಞಾನ್ಾನನದ ನ್ಾರ್ ಆಗಿದ್ದರ , ಸ್ಿಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನ್ಾಮಾಾ 
ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಜ್ಞಾನ್ಾನನದ ನ್ಾರ್, ಪ್ರಮಗುರುಗಳು ಸ್ತ್ಾಾಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ವಿಮಶಾೀನನದ ನ್ಾರ್, 
ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರುಗಳು ವಿಮಶಾೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಪ್ರಕಾಶಾನನದ ನ್ಾರ್. ನಿಮಮ ಗುರುತ್ರಯರನ್ುು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಧ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವುದು : 
 

1. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ | ಹಂಸ್ ಶರ್ಸ ್ ಸತಹಂ ಸ್ಿರ್ಪ್ ನಿರ್ಪ್ರ್ ಹ ತತ್ವ ತ ಶರತಗುರವ ತ ನಮಃ | 
ಸ್ಿಗುರು, ಜ್ಞಾನ್ಾಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಜ್ಞಾನ್ಾನನದ ನ್ಾರ್ ಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 

2. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ |  ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ್ಿಚಛ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಮಶೀ ಹ ತತ್ವ ತ ಶರತಪ್ರಮಗುರವ ತ 
ನಮಃ |ಪ್ರಮಗುರು, ಸ್ತ್ಾಾಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ವಿಮಶಾೀನನದ ನ್ಾರ್  ಪ್ರಮಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ 
ನಮಃ || 
 

3. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ | ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಃ ಸಾಿತ್ಾಾರಾಮಪ್ಂಜರವಿಲತನತ್ ತಜಸ ತ 
ಶರತಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರವ ತ ನಮಃ | ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು, ವಿಮಶಾೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಪ್ರಕಾಶಾನನದ ನ್ಾರ್ ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು 
ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 
ಉದಾಹರಣ  2: ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೆೇಶಿಸಿದ ಗುರು ಸ್ಿಭಾವಾನನದ ನ್ಾರ್ ಆಗಿದ್ದರ , ಸ್ಿಗುರುಗಳು 
ಕಾಮತಶಿಯೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಸ್ಿಭಾವಾನನದ ನ್ಾರ್, ಪ್ರಮಗುರುಗಳು ಸ್ತ್ಾಾಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ವಿಮಶಾೀನನದ 
ನ್ಾರ್, ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರುಗಳು ವಿಮಶಾೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಪ್ರಕಾಶಾನನದ ನ್ಾರ್. ನಿಮಮ ಗುರುತ್ರಯರನ್ುು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಧ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವುದು : 
 

1. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ | ಹಂಸ್ ಶರ್ಸ ್ ಸತಹಂ ಸ್ಿರ್ಪ್ ನಿರ್ಪ್ರ್ ಹ ತತ್ವ ತ ಶರತಗುರವ ತ ನಮಃ | 
ಸ್ಿಗುರು, ಕಾಮತಶಿಯೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಸ್ಿಭಾವಾನನದ ನ್ಾರ್ ಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
 

2. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ |  ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ್ಿಚಛ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಮಶೀ ಹ ತತ್ವ ತ   ಶರತಪ್ರಮಗುರವ ತ 
ನಮಃ | ಪ್ರಮಗುರು, ಸ್ತ್ಾಾಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ವಿಮಶಾೀನನದ ನ್ಾರ್  ಪ್ರಮಗುರು ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ  ಪ್ಪಜಯಾಮಿ 
ನಮಃ || 
 

3. ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ | ಹಂಸ್ಶಿರ್ಃ ಸ ್ ತಽಹಂ ಹಂಸ್ಃ ಸಾಿತ್ಾಾರಾಮಪ್ಂಜರವಿಲತನತ್ ತಜಸ ತ 
ಶರತಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರವ ತ ನಮಃ | ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು, ವಿಮಶಾೀಮಾಾ ಸ್ಮತತ್ ಶರತ ಪ್ರಕಾಶಾನನದ ನ್ಾರ್ ಪ್ರಮತಷ್ಠಠಗುರು 
ಶರತಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯಾಮಿ ನಮಃ || 
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|| UÀt¥ÀvÀåxÀªÀð²ÃµÉÆÃð¥À¤µÀvï || 

 

NA …¨sÀzÀæA PÀ†uÉÃð©üB ±ÀÈ…tÄAiÀiÁ†ªÀÄ zÉÃªÁB | …¨sÀzÀæA †¥À±ÉåÃ…ªÀiÁPÀë…©üAiÀÄð†dvÁæB | 

…¹ÜgÉÊgÀ‡YõÉÎöÊ¸ÀÄÛ…µÀÄÖªÁUïA †¸À…¸ÀÛ£ÀÆ†©üB | ªÀå†±ÉÃªÀÄ …zÉÃªÀ†»vÀ…A AiÀÄzÁ†AiÀÄÄB | …¸Àé¹Û …£À 

E†£ÉÆÝçÃ …ªÀÈzÀÞ†±ÀæªÁB | …¸Àé¹Û †£ÀB …¥ÀÆµÁ …«±Àé†ªÉÃzÁB | …¸Àé¹Û …£À¸ÁÛ…PÉÆë÷åÃð C†jµÀÖ£ÉÃ«ÄB | 

…¸Àé¹Û …£ÉÆÃ §È…ºÀ¸Àà†wzÀðzsÁvÀÄ || 

NA ±Á…¤ÛB ±Á…¤ÛB ±Á†¤ÛB || 

 

NA £À†ªÀÄ¸ÉÛÃ …UÀt†¥ÀvÀAiÉÄÃ | vÀé…ªÉÄÃªÀ …¥ÀævÀåPÀë…A vÀ†vÀÛ÷éªÀÄ¹ | vÀé…ªÉÄÃªÀ …PÉÃªÀ®…A PÀ†vÁð¹ | 

vÀé…ªÉÄÃªÀ …PÉÃªÀ®…A zsÀ†vÁð¹ | vÀé…ªÉÄÃªÀ …PÉÃªÀ®…A ºÀ†vÁð¹ | vÀéªÉÄÃªÀ ¸ÀªÀðA R°ézÀ†A 

§æ…ºÁä¹ | vÀéA ¸ÁPÁëzÁ†vÁä¹ …¤vÀåªÀiï ||1|| 

 

…IÄvÀA †ªÀaä | …¸ÀvÀåA †ªÀaä ||2|| 

 

C†ªÀ vÀé…A ªÀiÁªÀiï | C†ªÀ …ªÀPÁÛgÀ‡ªÀiï | C†ªÀ …±ÉÆæÃvÁgÀ‡ªÀiï | C†ªÀ …zÁvÁgÀ‡ªÀiï | C†ªÀ 

…zsÁvÁgÀ‡ªÀiï | CªÁ£ÀÆZÁ£À†ªÀÄªÀ …²µÀåªÀiï | C†ªÀ …¥À±ÁÑ‡vÁÛvï | C†ªÀ …¥ÀÄgÀ‡¸ÁÛvï | 

CªÉÇÃ…vÀÛgÁ‡vÁÛvï | C†ªÀ zÀ…QëuÁ‡vÁÛvï | C†ªÀ …ZÉÆÃzsÁéð‡vÁÛvï | CªÁ…zsÀgÁ‡vÁÛvï | 

¸ÀªÀðvÉÆÃ ªÀiÁA ¥Á» ¥Á†» ¸À…ªÀÄ£ÁÛvï ||3|| 

 

vÀéA ªÁYäAiÀÄ¸ÀÛ÷é†A a…£ÀäAiÀÄB | vÀéªÀiÁ£À£ÀÝªÀÄAiÀÄ¸ÀÛ÷é†A §æ…ºÀäªÀÄAiÀÄB | vÀéA 

¸ÀaÑzÁ£À£ÁÝ†¢éwÃ…AiÉÆÃ„¹ | vÀéA …¥ÀævÀåPÀë…A §æ†ºÁä¹ | vÀéA eÁÕ£ÀªÀÄAiÉÆÃ 

«eÁÕ†£ÀªÀÄ…AiÉÆÃ„¹ ||4|| 
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¸ÀªÀðA dUÀ¢zÀA †vÀévÉÆÛÃ …eÁAiÀÄvÉÃ | ¸ÀªÀðA dUÀ¢zÀA †vÀévÀÛ…¹ÛµÀ×w | ¸ÀªÀðA dUÀ¢zÀA 

vÀé¬Ä †®AiÀÄ…ªÉÄÃµÀåw | ¸ÀªÀðA dUÀ¢zÀA vÀé†¬Ä ¥Àæ…vÉåÃw | vÀéA 

¨sÀÆ«ÄgÁ¥ÉÆÃ„£À¯ÉÆÃ„†¤¯ÉÆÃ …£À¨sÀB | vÀéA ZÀvÁéj ‡ªÁPÀà…zÁ¤ ||5|| 

 

vÀéA UÀÄt†vÀæAiÀiÁ…wÃvÀB | vÀéA CªÀ¸ÁÜ†vÀæAiÀiÁ…wÃvÀB | vÀéA zÉÃºÀ†vÀæAiÀiÁ…wÃvÀB |         

vÀéA PÁ®†vÀæAiÀiÁ…wÃvÀB | vÀéA ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀ¹Ü†vÉÆÃ„¹ …¤vÀåªÀiï |                    

vÀéA ±ÀQÛ†vÀæAiÀiÁ…vÀäPÀB | vÁéA AiÉÆÃV£ÉÆÃ zsÁå†AiÀÄ¤Û …¤vÀåªÀiï |                     

vÀéA §æºÁä vÀéA «µÀÄÚ¸ÀÛ÷éA gÀÄzÀæ¸ÀÛ÷é«Ä£ÀÝç¸ÀÛ÷éªÀÄVß¸ÀÛ÷éA ªÁAiÀÄÄ¸ÀÛ÷éA      

¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛ÷éA ZÀ£ÀÝçªÀiÁ¸ÀÛ÷éA §æ…ºÀä ¨sÀÆ†¨sÀÄðªÀB …¸ÀégÉÆÃªÀiï ||6|| 

 

…UÀuÁ¢‡A ¥ÀÆ†ªÀðªÀÄÄ…ZÁÑ…AiÀÄð …ªÀuÁð¢‡A¸ÀÛ…zÀ£À†£ÀÛgÀªÀiï | C£ÀÄ¸ÁégÀB †¥ÀgÀ…vÀgÀB | 

CzsÉÃð†£ÀÄÝ®…¹vÀªÀiï | vÁ†gÉÃt …IÄzÀÞªÀiï | KvÀvÀÛªÀ ªÀÄ†£ÀÄ¸Àé…gÀÆ¥ÀªÀiï | UÀPÁgÀB 

‡¥ÀÆªÀð…gÀÆ¥ÀªÀiï | CPÁgÉÆÃ ªÀÄ†zsÀåªÀÄ…gÀÆ¥ÀªÀiï | C£ÀÄ¸ÁégÀ‡±ÁÑ£ÀÛ÷å…gÀÆ¥ÀªÀiï | 

©£ÀÄÝgÀÄ†vÀÛgÀ…gÀÆ¥ÀªÀiï | £Á†zÀB ¸À…£ÁÞ£ÀªÀiï | ¸ÀUïA†»vÁ …¸À¤ÞB | ¸ÉÊµÁ UÀ†uÉÃ±À…«zÁå | 

UÀ†tPÀ …IÄ¶B | ¤ZÀÈzÁÎ†AiÀÄwæÃ …bÀ£ÀÝB | ²æÃªÀÄºÁUÀt¥À†wzÉÃð…ªÀvÁ | NA UÀA 

UÀt†¥ÀvÀ…AiÉÄÃ £À†ªÀÄB ||7|| 

 

…K…PÀ…zÀ£ÁÛ†AiÀÄ …«zÀä†ºÉÃ ªÀPÀæ…vÀÄuÁØ†AiÀÄ ¢üÃªÀÄ» | vÀ†£ÉÆßÃ zÀ¤ÛB ¥Àæ…ZÉÆÃzÀ‡AiÀiÁvï ||8|| 

 

…K…PÀ…zÀ£ÀÛA †ZÀvÀÄ…ºÀð¸ÀÛ…A …¥Á±À†ªÀÄYÄÌ…±ÀzsÁ†jtªÀiï | gÀzÀ†A …ZÀ ªÀ†gÀzÀA …ºÀ…¸ÉÛöÊ…©ð s̈Áæt†A 

ªÀÄÆ…µÀPÀ†zsÀédªÀiï | gÀPÀÛ†A …®ªÉÆâÃ†zÀgÀA …±ÀÆ…¥Àð…PÀtðPÀ†A gÀ…PÀÛªÁ†¸À¸ÀªÀiï | 
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gÀ†PÀÛ…UÀ£ÁÞ†£ÀÄ°…¥ÁÛYÎ…A …gÀPÀÛ†¥ÀÄµÉàöÊB …¸ÀÄ¥ÀÆ†fvÀªÀiï | ¨sÀ†PÁÛ…£ÀÄPÀ†«Äà£ÀA …zÉÃªÀ…A 

…dUÀ†vÁÌgÀ…tªÀÄ†ZÀÄåvÀªÀiï | …D«…¨sÀÆðvÀA †ZÀ …¸ÀÈ…µÁÖ÷å…zË …¥ÀæPÀÈ‡vÉÃB ¥ÀÄ…gÀÄµÁ†vÀàgÀªÀiï | 

KªÀ†A …zsÁåAiÀÄ†w AiÉÆÃ …¤vÀå…A …¸À AiÉÆÃ†VÃ AiÉÆÃ…V£ÁA †ªÀgÀB ||9|| 

 

£ÀªÉÆÃ ªÁævÀ¥ÀvÀAiÉÄÃ £ÀªÉÆÃ UÀt¥ÀvÀAiÉÄÃ £ÀªÀÄB ¥ÀæªÀÄxÀ¥ÀvÀAiÉÄÃ £ÀªÀÄ¸ÉÛÃ„¸ÀÄÛ 

®ªÉÆâÃzÀgÁAiÀÄ KPÀzÀ£ÁÛAiÀÄ «WÀß«£Á²£ÉÃ ²ªÀ¸ÀÄvÁAiÀÄ ²æÃªÀgÀzÀ‡ªÀÄÆvÀð…AiÉÄÃ £À†ªÀÄB ||10|| 

 

KvÀzÀxÀªÀð²ÃµÀð†A AiÉÆÃ„…¢üÃvÉÃ | ¸À §æºÀä s̈ÀÆ†AiÀiÁAiÀÄ …PÀ®àvÉÃ | ¸À ¸ÀªÀð«‡WÉßöÊ£Àð 

…¨ÁzsÀåvÉÃ | ¸À ¸ÀªÀðvÀB ¸ÀÄ†RªÉÄÃ…zsÀvÉÃ | ¸À ¥ÀkÑªÀÄºÁ¥Á‡¥Ávï 

¥Àæ…ªÀÄÄZÀåvÉÃ | …¸ÁAiÀÄ†ªÀÄ¢üÃ…AiÀiÁ…£ÉÆÃ …¢ªÀ†¸ÀPÀÈvÀA …¥Á¥ÀA †£Á±ÀAiÀÄw | 

…¥ÁævÀ†gÀ¢üÃ…AiÀiÁ…£ÉÆÃ gÁ†wæPÀÈvÀA …¥Á¥ÀA †£Á±ÀAiÀÄw | …¸ÁAiÀÄA …¥ÁævÀB †¥ÀæAiÀÄÄ…kõÁÑ…£ÉÆÃ 

C…¥Á¥ÉÆÃ …¨sÀªÀw | zsÀªÀiÁðxÀðPÁªÀÄªÉÆÃPÀë†A ZÀ …«£ÀÝw | 

EzÀªÀÄxÀªÀð²ÃµÀðªÀÄ²µÁå†AiÀÄ £À …zÉÃAiÀÄªÀiï | AiÉÆÃ AiÀÄ¢ ªÉÆÃ‡ºÁzÁÝ…¸Àåw | ¸À 

¥Á†¦ÃAiÀiÁ£ï …¨sÀªÀw | ¸ÀºÀ¸ÁæªÀvÀð£ÁzÀåA AiÀÄA PÁ†ªÀÄªÀÄ…¢üÃvÉÃ | vÀA vÀªÀÄ†£ÉÃ£À 

…¸ÁzsÀAiÉÄÃvï ||11|| 

 

C£ÉÃ£À UÀt¥ÀwªÀÄ†©ü¶…kÑw | ¸À ‡ªÁVäÃ …¨sÀªÀw | ZÀvÀÄxÁåðªÀÄ†£À±Àß£ï …d¥Àw | ¸À 

«†zÁåªÁ£ï …¨sÀªÀw | EvÀåxÀ†ªÀðt…ªÁPÀåªÀiï | §æºÁäzÁåZÀ†gÀtA …«zÁå£Àß ©¨sÉÃw 

PÀ†zÁZÀ…£ÉÃw ||12|| 

 

AiÉÆÃ zÀÆªÁð†YÄÌgÉÊ…AiÀÄðdw | ¸À ªÉÊ±ÀæªÀuÉÆÃ†¥ÀªÉÆÃ …¨sÀªÀw | AiÉÆÃ †¯ÁeÉÊ…AiÀÄðdw | 

¸À AiÀÄ†±ÉÆÃªÁ£ï …¨sÀªÀw | ¸À ªÉÄÃ†zsÁªÁ£ï …¨sÀªÀw | AiÉÆÃ ªÉÆÃzÀPÀ¸ÀºÀ†¸ÉæÃt …AiÀÄdw | 
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¸À ªÁkÂÒvÀ¥sÀ®†ªÀÄªÁ…¥ÉÆßÃw | AiÀÄB ¸Ádå ¸À†«Ä¢ã…AiÀÄðdw | ¸À ¸ÀªÀðA ®¨sÀvÉÃ ¸À 

†¸ÀªÀðA …®¨sÀvÉÃ ||13|| 

 

CµËÖ ¨ÁæºÀäuÁ£ï ¸ÀªÀÄåUï †UÁæºÀ…¬ÄvÁé | ¸ÀÆAiÀÄðªÀ†ZÀð¹éÃ …¨sÀªÀw | …¸ÀÆ…AiÀÄð…UÀæºÉÃ 

†ªÀÄºÁ…£ÀzÁå…A …¥ÀæwªÀiÁ¸À¤ß†zsË ªÁ …d¥ÁÛ÷é | ¹zÀÞ†ªÀÄ£ÉÆÛçÃ …¨sÀªÀw | …ªÀÄ…ºÁ…«‡WÁßvï 

¥Àæ…ªÀÄÄZÀåvÉÃ | …ªÀÄ…ºÁ…zÉÆÃ‡µÁvï ¥Àæ…ªÀÄÄZÀåvÉÃ | …ªÀÄ…ºÁ…¥Á‡¥Ávï ¥Àæ…ªÀÄÄZÀåvÉÃ | 

…ªÀÄ…ºÁ…¥ÀævÀåªÁ‡AiÀiÁvï ¥Àæ…ªÀÄÄZÀåvÉÃ | ¸À ¸ÀªÀð«zÀãªÀw ¸À ¸À†ªÀð«…zÀãªÀw | AiÀÄ …KªÀA 

ªÉÃ†zÀ | E†vÀÄå…¥À¤†µÀvï ||14|| 

 

NA …¨sÀzÀæA PÀ†uÉÃð©üB ±ÀÈ…tÄAiÀiÁ†ªÀÄ zÉÃªÁB |  

…¨sÀzÀæA †¥À±ÉåÃ…ªÀiÁPÀë…©üAiÀÄð†dvÁæB |  

…¹ÜgÉÊgÀ‡YõÉÎöÊ¸ÀÄÛ…µÀÄÖªÁUïA †¸À…¸ÀÛ£ÀÆ†©üB |  

ªÀå†±ÉÃªÀÄ …zÉÃªÀ†»vÀ…A AiÀÄzÁ†AiÀÄÄB . 

…¸Àé¹Û …£À E†£ÉÆÝçÃ …ªÀÈzÀÞ†±ÀæªÁB |  

…¸Àé¹Û †£ÀB …¥ÀÆµÁ …«±Àé†ªÉÃzÁB |  

…¸Àé¹Û …£À¸ÁÛ…PÉÆë÷åÃð C†jµÀÖ£ÉÃ«ÄB |  

…¸Àé¹Û …£ÉÆÃ §È…ºÀ¸Àà†wzÀðzsÁvÀÄ || 

 

NA ±Á…¤ÛB ±Á…¤ÛB ±Á†¤ÛB || 

***** 
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|| zÉÃªÀåxÀªÀð²ÃµÉÆÃð¥À¤µÀvï ||  

 

NA …¨sÀzÀæA PÀ†uÉÃð©üB ±ÀÈ…tÄAiÀiÁ†ªÀÄ zÉÃªÁB | …¨sÀzÀæA †¥À±ÉåÃ…ªÀiÁPÀë…©üAiÀÄð†dvÁæB | 

…¹ÜgÉÊgÀ‡YõÉÎöÊ¸ÀÄÛ…µÀÄÖªÁUïA †¸À…¸ÀÛ£ÀÆ†©üB | ªÀå†±ÉÃªÀÄ …zÉÃªÀ†»vÀ…A AiÀÄzÁ†AiÀÄÄB | …¸Àé¹Û …£À 

E†£ÉÆÝçÃ …ªÀÈzÀÞ†±ÀæªÁB | …¸Àé¹Û †£ÀB …¥ÀÆµÁ …«±Àé†ªÉÃzÁB | …¸Àé¹Û …£À¸ÁÛ…PÉÆë÷åÃð C†jµÀÖ£ÉÃ«ÄB | 

…¸Àé¹Û …£ÉÆÃ §È…ºÀ¸Àà†wzÀðzsÁvÀÄ || 

NA ±Á…¤ÛB ±Á…¤ÛB ±Á†¤ÛB || 

 

¸ÀªÉÃð ªÉÊ zÉÃªÁ zÉÃ«Ã-ªÀÄÄ¥ÀvÀ¸ÀÄÜB | 

PÁ¹ vÀéA ªÀÄºÁzÉÃ…«Ãw ||1|| 

 

¸Á…§æ«Ãzï-CºÀA §æºÀä¸ÀégÀÆ¦tÂÃ | 

ªÀÄvÀÛB ¥ÀæPÀÈw-¥ÀÄgÀÄµÁvÀäPÀA dUÀvï | 

±ÀÆ£ÀåA ZÁ-±ÀÆ£ÀåA ZÀ ||2|| 

 

CºÀªÀiÁ£ÀAzÁ-£Á-…£À£ËÝ | 

CºÀA «eÁÕ-£Á-…«eÁÕ£ÉÃ | 

CºÀA §æºÁä §æºÀätÂ ªÉÃ¢…vÀªÉåÃ | 

CºÀA ¥ÀkÑ-¨sÀÆvÁ-£Àå-¥ÀkÑ-¨sÀÆ…vÁ¤ | 

CºÀªÀÄT®A dUÀvï ||3|| 

 

ªÉÃzÉÆÃ„ºÀ-ªÀÄ-ªÉÃzÉÆÃ„ºÀªÀiï |  

«zÁåºÀ-ªÀÄ-«zÁåºÀªÀiï | 

CeÁºÀ-ªÀÄ£À-eÁºÀªÀiï | CzsÀ±ï-ZÉÆÃzsÀéðA ZÀ wAiÀÄðPï-ZÁ-ºÀªÀiï ||4|| 
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CºÀA gÀÄzÉæÃ©ügï-ªÀ¸ÀÄ©ü±ï-ZÀgÁ«Ä | 

CºÀ‡ªÀiÁ¢-vÉåöÊ-gÀÄvÀ «±Àé‡zÉÃªÉÊB | 

CºÀA «ÄvÁæ-ªÀgÀÄuÁ-ªÀÅ¨sË ©¨sÀ«Äð | 

CºÀ«Ä…£ÁÝçVßÃ CºÀªÀÄ²é£Á-ªÀÅ¨sË ||5|| 

 

CºÀA ¸ÉÆÃªÀÄA vÀéµÁÖgÀA ¥ÀÆµÀtA ¨sÀUÀA zÀzsÁ«Ä | 

CºÀA «µÀÄÚ-ªÀÄÄgÀÄ-PÀæªÀÄA §æºÁät-ªÀÄÄvÀ ¥ÀæeÁ¥ÀwA zÀzsÁ«Ä ||6|| 

 

CºÀA zÀzsÁ«Ä zÀæ«tA ºÀ«µÀävÉÃ ¸ÀÄ¥ÁæªÉåÃ3 AiÀÄ†d-ªÀiÁ£ÁAiÀÄ ¸ÀÄ£ÀévÉÃ | 

CºÀA gÁ‡¶ÖçÃ ¸ÀYÎªÀÄ¤Ã ªÀ‡¸ÀÆ£ÁA aQ-vÀÄ‡¶Ã ¥ÀæxÀªÀiÁ AiÀÄfÕ-‡AiÀiÁ£ÁA | 

CºÀA ¸ÀÄªÉÃ ¦vÀgÀªÀÄ¸Àå ªÀÄÆzsÀð£ÀäªÀÄ AiÉÆÃ†¤gÀ¥Àì÷é C£ÀÛB †¸ÀªÀÄÄzÉæÃ | 

AiÀÄ …KªÀA ªÉÃ†zÀ | ¸À zÉÊ«ÃA ¸ÀA¥ÀzÀ-ªÀiÁ¥ÉÆßÃw ||7|| 

 

vÉÃ zÉÃªÁ C…§ÄæªÀ£ï | 

£ÀªÉÆÃ zÉÃªÉåöÊ ªÀÄºÁzÉÃªÉåöÊ ²ªÁAiÉÄÊ ¸ÀvÀvÀA £ÀªÀÄB | 

£ÀªÀÄB ¥ÀæPÀÈvÉåöÊ ¨sÀzÁæAiÉÄÊ ¤AiÀÄvÁB ¥ÀætvÁB ¸Àä vÁªÀiï ||8|| 

 

vÁ…ªÀÄVß†ªÀ…uÁðA vÀ†¥À¸Á dé…®¤ÛÃA †ªÉÊgÉÆÃ…ZÀ¤ÃA †PÀªÀÄð…¥sÀ¯ÉÃ…µÀÄ dÄ‡µÁÖªÀiï | 

…zÀÄUÁðA …zÉÃ«ÃUïA ±À†gÀtªÀÄºÀA ¥Àæ¥ÀzÁå ªÀÄºÉÃ„¸ÀÄ‡gÁ-£Áß±À¬Ä-vÉæ÷åöÊ …vÉÃ £ÀªÀÄB ||9|| 

 

zÉÃ«ÃA ªÁZÀªÀÄd£ÀAiÀÄ£ÀÛ zÉÃªÁ¸ÁÛA «±ÀégÀÆ¥ÁB ¥À±ÀªÉÇÃ ªÀzÀ¤Û | 
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¸Á £ÉÆÃ ªÀÄAzÉæÃµÀªÀÄÆdðA zÀÄºÁ£Á zsÉÃ£ÀÄªÁðUÀ¸Áä£ÀÄ¥À ¸ÀÄµÀÄÖvÉÊ†vÀÄ ||10|| 

 

PÁ®gÁwæÃA §æºÀä¸ÀÄÛvÁA ªÉÊµÀÚ«ÃA †¸ÀÌ£ÀÝªÀiÁvÀgÀªÀiï | 

¸ÀgÀ¸ÀéwÃ-ªÀÄ¢wA zÀPÀë-zÀÄ»vÀgÀA £ÀªÀiÁªÀÄB ¥ÁªÀ£ÁA ²ªÁªÀiï ||11|| 

 

ªÀÄºÁ®PÉë÷ä÷åöÊ ZÀ «zÀä†ºÉÃ ¸ÀªÀð…±ÀPÉÛ÷åöÊ ZÀ †¢üÃªÀÄ» | 

vÀ†£ÉÆßÃ zÉÃ«Ã ¥Àæ…ZÉÆÃzÀ‡AiÀiÁvï ||12|| 

 

C¢wgï-ºÀå-d¤µÀÖ zÀPÀë AiÀiÁ zÀÄ»vÁ vÀ†ªÀ | 

vÁA zÉÃªÁ C£Àé-eÁAiÀÄ£ÀÛ ¨sÀzÁæ CªÀÄÈvÀ§£ÀÞªÀB ||13|| 

 

PÁ†ªÉÆÃ AiÉÆÃ¤B PÀªÀÄ¯Á ªÀdæ¥ÁtÂgï UÀÄºÁ ºÀ¸Á ªÀiÁvÀj-±Áé¨sÀæ-«Ä£ÀÝçB | 

¥ÀÄ£ÀUÀÄðºÁ ¸ÀPÀ¯Á ªÀiÁAiÀÄAiÀiÁ ZÀ ¥ÀÄgÀÆZÉåöÊµÁ «±ÀéªÀiÁvÁ ¢« zÉÆåÃªÀiï ||14|| 

 

K‡µÁvÀä±ÀQÛB | 

KµÁ «±ÀéªÉÆÃ»¤Ã | 

¥Á±ÁYÄÌ±À-zsÀ£ÀÄ¨Áðt-zsÀgÁ | 

KµÁ ²æÃªÀÄºÁ«zÁå | 

AiÀÄ …KªÀA ªÉÃ†zÀ | 

¸À ±ÉÆÃPÀA vÀgÀw ||15|| 

 

£ÀªÀÄ¸ÉÛÃ C¸ÀÄÛ ¨sÀUÀªÀw ªÀiÁvÀgÀ-¸Áä£Áà-» ¸ÀªÀðvÀB ||16|| 
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¸ÉÊ-µÁ-µËÖ ªÀ¸ÀªÀB | 

¸ÉÊ-µÉÊ-PÁ zÀ±À gÀÄzÁæB | 

¸ÉÊ-µÁ zÁézÀ±Á¢vÁåB | 

¸ÉÊ-µÁ «±ÉéÃzÉÃªÁB ¸ÉÆÃªÀÄ¥Á …C¸ÉÆÃªÀÄ¥Á±ÀÑ | 

¸ÉÊµÁ AiÀiÁvÀÄzsÁ£Á C¸ÀÄgÁ gÀPÁëA¹ ¦±ÁZÁ-AiÀÄPÁëB ¹zÁÞB | 

¸ÉÊ-µÁ ¸ÀvÀÛ÷é-gÀd¸ï-vÀªÀiÁA¹ | 

¸ÉÊ-µÁ §æºÀä «µÀÄÚ gÀÄzÀæ gÀÆ¦tÂÃ | 

¸ÉÊ-µÁ ¥ÀæeÁ¥ÀwÃ-£ÀÝç-ªÀÄ£ÀªÀB | 

¸ÉÊ-µÁ UÀæºÀ-£ÀPÀëvÀæ-eÉÆåÃwÃA¶ | 

PÀ¯Á-PÁµÁ×¢-PÁ®-gÀÆ¦tÂÃ | 

vÁªÀÄºÀA ¥ÀæuË«Ä ¤vÀåªÀiï | 

¥Á¥Á¥À-ºÁjtÂÃA zÉÃ«ÃA ¨sÀÄQÛ-ªÀÄÄQÛ-¥ÀæzÁ¬Ä-¤ÃªÀiï | 

C£À£ÁÛA «dAiÀiÁA ±ÀÄzÁÞA ±ÀgÀuÁåA ²ªÀzÁA ²ªÁªÀiï ||17|| 

 

«AiÀÄ¢Ã-PÁgÀ-¸ÀAAiÀÄÄPÀÛA «Ãw-‡ºÉÆÃvÀæ-¸ÀªÀÄ¤évÀªÀiï | 

CzsÉÃð£ÀÄÝ-®¹vÀA zÉÃªÁå ©ÃdA ¸ÀªÁðxÀð-¸ÁzsÀPÀªÀiï ||18|| 

 

KªÀªÉÄÃ-PÁPÀëgÀA §æºÀä AiÀÄvÀAiÀÄB ±ÀÄzÀÞZÉÃvÀ¸ÀB | 

zsÁåAiÀÄ¤Û ¥ÀgÀªÀiÁ-£À£ÀÝ-ªÀÄAiÀiÁ eÁÕ£ÁA§Ä-gÁ±ÀAiÀÄB ||19|| 

 

ªÁYäAiÀiÁ §æºÀä-¸ÀÆ¸ÀÛ-¸Áävï µÀµÀ×A ªÀPÀÛç-¸ÀªÀÄ¤évÀªÀiï | 
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¸ÀÆAiÉÆÃð„ªÁªÀÄ-±ÉÆæÃvÀæ-©£ÀÄÝB ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ-µÁÖ-vÀÛöÈwÃ-AiÀÄPÀB ||20|| 

 

£ÁgÁAiÀÄuÉÃ£À ¸À«Ää±ÉÆæÃ ªÁAiÀÄÄ±ÁÑ-zsÀgÀAiÀÄÄPï-vÀvÀB | 

«ZÉÑÃ £ÀªÁtðPÉÆÃ„tðB-¸Áå£ï- ªÀÄºÀzÁ-£À£ÀÝ-zÁAiÀÄPÀB ||21|| 

 

ºÀÈvÀÄàAqÀjÃPÀ-ªÀÄzsÀå¸ÁÜA ¥ÁævÀB-¸ÀÆAiÀÄð-¸ÀªÀÄ¥Àæ¨sÁªÀiï | 

¥Á±ÁYÄÌ±À-zsÀgÁA ¸ËªÀiÁåA ªÀgÀzÁ¨sÀAiÀÄºÀ¸ÀÛPÁªÀiï | 

wæ£ÉÃvÁæA gÀPÀÛªÀ¸À£ÁA ¨sÀPÀÛPÁªÀÄ zÀÄWÁA ¨sÀeÉÃ ||22|| 

 

£ÀªÀiÁ«Ä vÁéA ªÀÄºÁ zÉÃ«ÃA ªÀÄºÁ s̈ÀAiÀÄ-«£Á²¤ÃªÀiï | 

ªÀÄºÁ-zÀÄUÀð-¥Àæ±ÀªÀÄ¤ÃA ªÀÄºÁ-PÁgÀÄtå-gÀÆ¦tÂÃªÀiï ||23|| 

 

AiÀÄ¸ÁåB ¸ÀégÀÆ¥ÀA §æºÁäzÀAiÉÆÃ £À eÁ£À¤Û vÀ¸ÁäzÀÄZÀåvÉÃ C…eÉÕÃAiÀiÁ | 

AiÀÄ¸Áå C£ÉÆÛÃ £À ®¨sÀåvÉÃ vÀ¸ÁäzÀÄZÀåvÉÃ C…£ÀAvÁ | 

AiÀÄ¸Áå ®PÀë÷åA £ÉÆÃ¥À ®PÀë÷åvÉÃ vÀ¸Áä zÀÄZÀåvÉÃ C…®PÁë÷å | 

AiÀÄ¸Áå d£À£ÀA £ÉÆÃ¥À®¨sÀåvÉÃ vÀ¸ÁäzÀÄZÀåvÉÃ …CeÁ | 

KPÉÊªÀ ¸ÀªÀðvÀæ ªÀvÀðvÉÃ vÀ¸ÁäzÀÄZÀåvÉÃ …KPÁ | 

KPÉÊªÀ «±ÀégÀÆ¦tÂÃ vÀ¸ÁäzÀÄZÀåvÉÃ …£ÉÊPÁ | 

CvÀ KªÉÇÃZÀåvÉÃ CeÉÕÃAiÀiÁ£ÀAvÁ ®PÁë÷åeÉÊPÁ £ÉÊPÉÃw ||24|| 

 

ªÀÄ£ÁÛçuÁA ªÀiÁvÀÈPÁ zÉÃ«Ã ±À¨ÁÝ£ÁA eÁÕ£ÀgÀÆ¦tÂÃ | 

eÁÕ£Á£ÁA a£ÀäAiÀiÁwÃvÁ ±ÀÆ£Áå£ÁA ±ÀÆ£Àå¸ÁQëtÂÃ | 
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AiÀÄ¸ÁåB ¥ÀgÀvÀgÀA £Á¹Û ¸ÉÊµÁ zÀÄUÁð ¥ÀæQÃwðvÁ ||25|| 

 

vÁA zÀÄUÁðA zÀÄUÀðªÀiÁA zÉÃ«ÃA zÀÄgÁZÁgÀ-«WÁw¤ÃªÀiï | 

£ÀªÀiÁ«Ä ¨sÀªÀ©üÃvÉÆÃ„ºÀA ¸ÀA¸ÁgÁ-tðªÀ-vÁjtÂÃªÀiï ||26|| 

 

EzÀªÀÄ-xÀªÀð-²ÃµÀðA AiÉÆÃ„¢üÃvÉÃ | 

¸À ¥ÀkõÁÑ-xÀªÀð-²ÃµÀð d¥À-¥sÀ®-ªÀÄªÁ-¥ÉÆßÃw | 

EzÀªÀÄ-xÀªÀð-²ÃµÀðªÀÄ-eÁÕvÁé AiÉÆÃ„ZÁðA ¸ÁÜ¥ÀAiÀÄw | 

±ÀvÀ®PÀëA ¥Àæd¥ÁÛ÷é¦ ¸ÉÆÃ„ZÁð¹¢ÞA ZÀ «£ÀÝw | 

±ÀvÀªÀÄµÉÆÖÃvÀÛgÀA ZÁ¸ÁåB ¥ÀÄgÀ±ÀÑAiÀiÁð«¢üB ¸ÀäöÈvÀB | 

zÀ±ÀªÁgÀA ¥ÀoÉÃzÀå¸ÀÄÛ ¸ÀzÀåB ¥Á¥ÉÊB ¥ÀæªÀÄÄZÀåvÉÃ | 

ªÀÄºÁzÀÄUÁðtÂ vÀgÀw ªÀÄºÁzÉÃªÁåB ¥Àæ¸ÁzÀvÀB||27|| 

 

¸ÁAiÀÄ ªÀÄ¢üÃAiÀiÁ£ÉÆÃ ¢ªÀ¸À PÀÈvÀA ¥Á¥ÀA £Á±ÀAiÀÄw | 

¥ÁævÀgÀ¢üÃAiÀiÁ£ÉÆÃ gÁwæPÀÈvÀA ¥Á¥ÀA £Á±ÀAiÀÄw | 

¸ÁAiÀÄA ¥ÁævÀB ¥ÀæAiÀÄÄkõÁÓ£ÉÆÃ C¥Á¥ÉÆÃ ¨sÀªÀw | 

¤²ÃxÉÃ vÀÄjÃAiÀÄ ¸ÀAzsÁåAiÀiÁA d¥ÁÛ÷é ªÁQì¢Þgï ¨sÀªÀw | 

£ÀÆvÀ£ÁAiÀiÁA ¥ÀæwªÀiÁAiÀiÁA d¥ÁÛ÷é zÉÃªÀvÁ¸Á¤ßzsÀåA ¨sÀªÀw | 

¥Áæt¥ÀæwµÁ×AiÀiÁA d¥ÁÛ÷é ¥ÁæuÁ£ÁA ¥ÀæwµÁ× ¨sÀªÀw | 

¨sËªÀiÁ²é£ÁåA ªÀÄºÁzÉÃ«Ã ¸ÀA¤zsË d¥ÁÛ÷é ªÀÄºÁªÀÄÈvÀÄåA vÀgÀw | 

¸À ªÀÄºÁªÀÄÈvÀÄåA vÀgÀw | 

AiÀÄ KªÀA ªÉÃzÀ EvÀÄå¥À¤µÀvï ||28|| 
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NA …¨sÀzÀæA PÀ†uÉÃð©üB ±ÀÈ…tÄAiÀiÁ†ªÀÄ zÉÃªÁB | …¨sÀzÀæA †¥À±ÉåÃ…ªÀiÁPÀë…©üAiÀÄð†dvÁæB | 

…¹ÜgÉÊgÀ‡YõÉÎöÊ¸ÀÄÛ…µÀÄÖªÁUïA †¸À…¸ÀÛ£ÀÆ†©üB | ªÀå†±ÉÃªÀÄ …zÉÃªÀ†»vÀ…A AiÀÄzÁ†AiÀÄÄB | …¸Àé¹Û …£À 

E†£ÉÆÝçÃ …ªÀÈzÀÞ†±ÀæªÁB | …¸Àé¹Û †£ÀB …¥ÀÆµÁ …«±Àé†ªÉÃzÁB | …¸Àé¹Û …£À¸ÁÛ…PÉÆë÷åÃð C†jµÀÖ£ÉÃ«ÄB | 

…¸Àé¹Û …£ÉÆÃ §È…ºÀ¸Àà†wzÀðzsÁvÀÄ || 

NA ±Á…¤ÛB ±Á…¤ÛB ±Á†¤ÛB || 

***** 
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|| ಸಹಸರ ಚಂಡೀ ಹ ೂೀಮ ಸಂಕ್ಲ್ಪಃ || 
 

ಪಾರಣಾಯಾಮಮ್ 3 ಸಾಲ್ುೀ 
ಮಮತ ಪಾತ್ತ ಸ್ಮಸ್ತ ದ್ುರಿತ್ ಕ್ಷಯ ದಾಿರಾ, ಶರತ ಪ್ರಮತಶಿರ ಪ್ರತತ್ಾರ್ೀಂ, 
ಶರತಮಹಾಕಾಳತ ಶರತಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಶರತಮಹಾಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ ಚಂಡಕಾ 

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿದ್ಧಯರ್ೀಂ, ತ್ದ ತರ್ ಲ್ಗನಂ, ಸ್ುದ್ವನಂ ತ್ದ ತರ್, 
ತ್ಾರಾಬಲ್ಂ ಚಂದ್ರಬಲ್ಂ ತ್ದ ತರ್ ವಿದಾಾಬಲ್ಂ ದ ೈರ್ಬಲ್ಂ ತ್ದ ತರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತಪ್ತ್ ತ 

ತ್ ತ ಅಙ್ಘಜರಿಯುಗಂ ಸ್ಾರಾಮಿ || 
 

ಶುಭ ತ ಶ  ತರ್ನ್ ತ ಮುಹ್ತ್ ತೀ, 
ಅಪ್ವಿತ್ರಃ ಪ್ವಿತ್ ್ ರತ ವಾ ಸ್ವಾೀರ್ಸಾಥಂ ಗತ್ ್ ತಪ್ ವಾ 

ಯಃ ಸ್ಾರ ತತ್ ಪ್ುಂಡರಿತಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ಃ ಬಾಹಾಾರ್ಾನತರಃ ಶುಚಃ || 
ಮಾನಸ್ಂ ವಾಚಕಂ ಪಾಪ್ಂ ಕಮೀಣಾ ಸ್ಮುಪಾರ್ಜೀತ್ಂ 

ಶರತ ರಾಮ ಸ್ಾರಣ ತನ್ ೈರ್ ರ್ಾಪತಹರ್ ನ ಸ್ಂಶಯಃ |ಶರತ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ || 
ರ್ಧಿವಿೀಷುಣಃ ತ್ರಾ ವಾರಃ ನಕ್ಷತ್ರಂ ವಿಷುಣರ ತರ್ಚ ಯತಗಶಚ ಕರರ್ಶ ೈರ್ 

ಸ್ರ್ೀಂ ಶರತ ವಿಷುಣ ಮಯಂ ಜಗತ್ | ಶರತ ಗ ್ ತವಿಂದ್ ಗ ್ ತವಿಂದ್ ಗ ್ ತವಿಂದ್ || 
 

ಅಸ್ಾ ಶರತ ರ್ಗರ್ತ್ಃ ಮಹಾವಿರ ್ ಣತಃ ಆದ್ವ ಪ್ುರುಷಸ್ಾ ಆಜ್ಞಯಾ, ಪ್ರರ್ತ್ೀ 
ಮಾನಸ್ಾ ಶುರ್ಯತಗ ಶುರ್ ಕರರ್ ಏರ್ಂ ಗುರ್ ವಿಶ ತಷರ್ ವಿಶರಾಟಯಾಂ 
ಅಸಾಾಂ ರ್ತ್ೀಮಾನ್ಾಯಾಂ ಶುರ್ ರ್ರೌ ಅಸಾಾಕಂ ಸ್ವ ತೀರಾಂ ಸ್ಹ 
ಕುಟುಮಾಾನ್ಾಂ ಕ್ ತಮಸ ಥೈಯಾೀದ್ವ ಸ್ವಾೀಭತಷಟ ಸಿದ್ಧಯರ್ೀಂ ಧಮಾೀರ್ೀ ಕಾಮ 
ಮತಕ್ಾದ್ವ ನಿಖಿಲ್ ಚತ್ುವಿೀಧ ಪ್ುರುರಾರ್ೀ ಸಿದ್ಧಯರ್ೀಂ, ಸ್ವ ತೀರಾಂ ಜನಾಲ್ಗನ 
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ಜನಾರಾಶ ರ್ಶಾತ್, ನ್ಾಮಲ್ಗನ ನ್ಾಮರಾಶ ರ್ಶಾಚಚ, ಮಹಾ ದ್ಶಾದ್ವ ಬಹುವಿಧ 
ದ್ಶಾಪ್ಹಾರ ಛಿದ್ರ ಸ್್ಕ್ಷಮ ಪಾರಣಾದ್ವ ರ್ಶಾಚಚ, ಗ ್ ತಚಾರ ರ್ಶಾಚಚ, ಏ ಏ 
ಗರಹಾಃ ಸಿಥರ್ ಭಾರ್ ಆಲ ್ ತಕ ಯತಗ ಕಾರಗತ್ಾ ಆಧಿಪ್ತ್ಾಾದ್ವಭಃ ಪ್ರರ್ಕ್ಲಾಃ, 
ತ್ ತರಾಂ ಗರಹಾಣಾಂ ಆನುಕ್ಲ್ಾ ಸಿದ್ಾರ್ೀಂ, ಏ ಏ ಗರಹಾಃ ಸಿಥರ್ ಭಾರ್ ಆಲ ್ ತಕ 
ಯತಗಕಾರಗತ್ಾ ಆಧಿಪ್ತ್ಾಾದ್ವಭಃ ಅನುಕ್ಲಾಃ, ತ್ ತರಾಂ ಗರಹಾಣಾಂ 
ಅರ್ಶಯಿತ್ ಶುರ್ ಫಲ್ ಪ್ರದಾದ್ೃತ್ಿ ಸಿದ್ಧಯರ್ೀಂ, ಆಯುಃ, ಆರ ್ ತಗಾ, ಸೌಭಾಗಾ, 
ಬಲ್, ಶರತ, ಕತರ್ೀ, ಭಾಗಾ, ಧನ, ಧ್ಾನಾ, ಮಣತ, ರ್ಸ್ರ, ರ್್ಷರ್, ಗೃಹ, ಗಾರಮ, 
ಮಹಾರಾಜಾ, ಸ್ಮಾರಜ್ಾಾದ್ವ ಸ್ಮಸ್ತ ನಿಖಿಲ್ಸ್ುಖ ಅವಾಪ್ಯರ್ೀಂ, ಅಸ್ಾತ್ ಗುರು 
ರ್ಯಾೀಣಾಂ, ಶರತವಿದಾಾ ಪ್ತಠಾಧಿಪಾನ್ಾಂ, ಶರತವಿದಾಾ ಗುರ್ಣಾಂ, ಶರತ 
ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶ ಆಶರಮ ಅಧಿರಾಠಪ್ನ್ಾಚಾಯಾೀನ್ಾಂ, ಶರತ 
ವಿಮಶಾೀನಂದ್ನ್ಾರ ತಂದ್ರ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ಮಹಾಸಾಿಮಿನ್ಾಂ ಪ್ಪರ್ೀ ಕೃಪಾವಿಶ ತಷ 
ಅನುಗರಹ ಪ್ುರಸ್ಸರಂ, ಸ್ಮಸ್ತ ಗುರುಮಂಡಲ್ ಸ್ಾರರ್ ರ್ಂದ್ನ ಪ್ಪರ್ೀಕಂ, ಶರತ 
ವಿಘನತಶಿರಾದ್ವ ತ್ರಯಃ ರ್ರಂಶತ್ ಕ ್ತಟಿ ದ ತರ್ತ್ಾನ್ಾಂ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ಪರ್ೀಕಂ, 
ಅತ್ರ ಸ್ನಿನಹಿತ್ಾನ್ಾಂ, ಶ  ರತರ್ರಯಾಣಾಂ, ಮಹನಿತಯಾಣಾಂ, ಸ್ಮಸ್ತ ಆಸಿತಕ 
ಮಹಾಜನ್ಾನ್ಾಂ ಚ ಆಶತವಾೀದ್ ಪ್ಪರ್ೀಕಂ, ಶರತ ಸ್ದ್ುುರು ಚರಣಾರವಿಂದ್ 
ರ್ಂದ್ನ ಪ್ಪರ್ೀಕಂ, ಮಹತ್ಾಪರತತ್ಾಸಹ ತನ, ಶರತ ಸ್ಹಸ್ರ ಚಂಡತ ಹರ್ನ 
ತ್ದ್ಙ್ುತ್ ಿತನ, ನ್ಾಾಸ್, ಮ್ಲ್ಮನರ ಜಪ್, ಪ್ಪಜ್ಾ, ಪಾರಾಯರ್, ಸ ್ ತತತ್ರ 
ಪ್ಠನ್ಾದ್ವಕಂ ಅದ್ಾ ಕರಿರ ಾತ || 

***** 
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|| ಮಗತೃಕಗ ನಗಾಸಮ್ || 
ಆದೌ ಋಷ್ಗಾದಿ ನಗಾಸಃ| ತಧ್ಾಥಗ 
ಬರಹಾ ವಿಷುಣ ರುದ್ರ ಋಷ್ಠಭ ್ ಾತ ನಮಃ  - ಶರಸಿ  
ಗಾಯತ್ುರಯಷ್ಠಣಗ್-ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ ತಭ ್ ಾತ ನಮಃ  - ಮುಖ ತ 
ಮಹಾಕಾಳತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮಹಾಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ದ ತರ್ತ್ಾಭ ್ ಾತ ನಮಃ - 
ಹೃದ್ವ 
ಐಂ ಬಿತಜ್ಾಯ ನಮಃ  - ಗುಹ ಾತ 
ಹಿರತಂ ಶಕತಯತ ನಮಃ  - ಪಾದ್ಯತಃ 
ಕಲತಂ ಕತಲ್ಕಾಯ ನಮಃ  - ನ್ಾಭೌ|  
ಅತ್ಃ ಮಾತ್ೃಕಾ ನ್ಾಾಸ್ಃ| 
 
ಆದೌ ದುರ್ಗಾ ಮಗತೃಕಗ ನಗಾಸಃ 
ಅಸ್ಾಶರತ ಮಹದ್ುಗಾೀ ಮಾತ್ೃಕಾ ಮಹಾಮನರಸ್ಾ, 
ಬರಹಾಾ-ಋಷ್ಠಃ  - ಶರಸಿ  
ಗಾಯರ್ರತ-ಛನದಃ  - ಮುಖ ತ 
ಶರತ ಮಹಾದ್ುಗಾೀ ಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ ಮಾತ್ೃಕಾ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ-ದ ತರ್ತ್ಾ - ಹೃದ್ವ 
ಹಾರಂ ಬಿತಜಂ, ಹಿರತಂ ಶಕತಃ, ಹ್ರಂ ಕತಲ್ಕಮ್ 
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ಮಹಾದ್ುಗಾೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿದ್ಧಯರ ತೀ ಮಹಾದ್ುಗಾೀ ಮಾತ್ೃಕಾ ನ್ಾಾಸ ತ 
ವಿನಿಯತಗಃ| 
 
ಸಮಸತ ಮಗತೃಕಗಭಃ ತರಃ-ವ್ಗಾಪ್ಕ್ಂ ಕ್ೃತ್ಗವ, ಕ್ರಷಡಙ್ಗನಗಾಸ್ಗದಿಕ್ಂ ಕ್ೃತ್ಗವ |  

 

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ऌं ॡं  
ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ  
ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙ್ಂ  
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ  
ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ರ್ಂ  
ತ್ಂ ರ್ಂ ದ್ಂ ಧಂ ನಂ  
ಪ್ಂ ಫಂ ಬಂ ರ್ಂ ಮಂ  
ಯಂ ರಂ ಲ್ಂ ರ್ಂ ಶಂ ಷಂ ಸ್ಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ 
 
ತಧ್ಾಥಗ 
 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಅಂ ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙ್ಂ ಆಂ ಅಂಗುರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಇಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಈಂ ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ ನಮಃ  
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಉಂ ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ರ್ಂ ಊಂ ಮಧಾಮಾರ್ಾಂ ನಮಃ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಏಂ ತ್ಂ ರ್ಂ ದ್ಂ ಧಂ ನಂ ಐಂ ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಓಂ ಪ್ಂ ಫಂ ಬಂ ರ್ಂ ಮಂ ಔಂ ಕನಿಷ್ಠಟಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಅಂ ಯಂ ರಂ ಲ್ಂ ರ್ಂ ಶಂ ಷಂ ಸ್ಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ ಅಃ 
ಕರತ್ಲ್ ಕರಪ್ೃರಾಠಭಾಾಂ ನಮಃ 
 

ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಅಂ ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙ್ಂ ಆಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಇಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಈಂ ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಉಂ ಟಂ ಠಂ ದ್ಂ ಢಂ ರ್ಂ ಊಂ ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಏಂ ತ್ಂ ರ್ಂ ದ್ಂ ಧಂ ನಂ ಐಂ ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಓಂ ಪ್ಂ ಫಂ ಬಂ ರ್ಂ ಮಂ ಔಂ ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ 
ವೌಷಟ್ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಅಂ ಯಂ ರಂ ಲ್ಂ ರ್ಂ ಶಂ ಷಂ ಸ್ಂ ಹಂ ಲ್ಂ ಕ್ಷಂ ಅಃ 
 ಅಸಾರಯ ಫಟ್  
ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಾಂಧಃ | 
 

ಧ್ಗಾನಂ 
 

ಖಡುಂ ಚಕರ ಗದ ತಷು ಚಾಪ್ ಪ್ರಿಘಂ ಶ ಲ್ಂ ರ್ುಶುಣ್ತಂ ಶರಃ, 
ಶಙ್ಖಂ ಸ್ನದಧರ್ತಂ ಕರ ೈಸಿರನಯನ್ಾಂ ಸ್ವಾೀಂಙ್ು ರ್್ರಾರ್ೃತ್ಾಮ್ | 
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ನಿತಲಾಶಾದ್ುಾರ್ಮಾಸ್ಾ ಪಾದ್ ದ್ಶಕಾಂ ಸ ತವ ತ ಮಹಾ ಕಾಳಕಾಂ 
ಯಾಮಸೌತತ್ಸವಪ್ತ್ ತ ಹರೌ ಕಮಲ್ಜ್ ್ತ ಹನುತಂ ಮಧುಂ ಕ ೈಟರ್ಮ್|  
 
ಪ್ಞ್ಚಪ್ೂಜ 
 
ಲ್ಂ ಪ್ೃಥಿವಾಾತ್ಾನ್ ತ   ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಾನ್ ತ   ಪ್ುಷಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
ಯಂ ವಾಯವಾತ್ಾನ್ ತ   ಧ್ಪ್ಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
ರಂ ಅಗಾನಯತ್ಾನ್ ತ    ದ್ವತಪ್ಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
ರ್ಂ ಅಮೃತ್ಾತ್ಾನ್ ತ   ನ್ ೈವ ತದ್ಾಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
ಸ್ಂ ಸ್ವಾೀತ್ಾನ್ ತ    ಸ್ರ್ತೀಪ್ಚಾರಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ 
 
ಅರ್ ವಕ್ಷ್ಯಮಗಣ ಸ್ಗಾನ ೀಷು ಮಗತೃಕಗಂ ನಗಾಸ್ ೀತ್ 
 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಅಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ  ಶರಶ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಆಂ ಕೌಶಕಾಯೈ ನಮಃ  ಮುಖರ್ೃತ್ ತತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಇಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ನ್ ತತ್ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಈಂ ಚಣಾ್ಯೈ ನಮಃ  ವಾಮ ನ್ ತತ್ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಉಂ ಮಾಹ ತಶಿಯೈೀ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಕಣ ತೀ 
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಊಂ ಶವಾಯೈ ನಮಃ  ವಾಮ ಕಣ ತೀ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಋಂ ವಿಶ ಿತಶಿಯೈೀ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ನ್ಾಸಾ ಪ್ುಟ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ೠಂ ಜಗದಾಧತ್ ರಯೈ ನಮಃ ವಾಮ ನ್ಾಸಾ ಪ್ುಟ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ऌं ಸಿಥರ್-ಸ್ಂಹಾರ ಕಾರಿಣ ಾೈ  ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ ಗಣ ್ತ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ॡं ಯತಗ ನಿದಾರಯೈ ನಮಃ ವಾಮ ಗಣ ್ತ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಏಂ ರ್ಗರ್ತ್ ಾೈ ನಮಃ  ಊಧ್ ್ ಿತೀರ ಟತ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಐಂ ದ ತವ ಾೈ ನಮಃ  ಅಧರ ್ ತರ ಟತ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸಾಿಹಾಯೈ ನಮಃ  ಊಧ್ೀ ದ್ನತಪ್ಙ್ಕ್ಕೌ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಔಂ ಸ್ಿಧ್ಾಯೈ ನಮಃ  ಅಧ್ೌ ದ್ನತಪ್ಙ್ಕ್ಕೌ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಅಂ ಸ್ುಧ್ಾಯೈ ನಮಃ  ರ್ಜಹಾಿಗ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಅಃ ಸ್ೃಷ್ಠಟರಾಹುತ್ ಾೈ ನಮಃ  ಬರಹಾ ರನ್ ದಿತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಕ್ಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಬಾಹು ಮ್ಲ ತ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಖಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷಕ್ಪ್ುೀರ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಗಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷಮಣ ಬನ್ ಧತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಘಂ ಜ್ ಾತರಾಟಯೈ ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ ಕರಾಙ್ುುಲಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಙ್ಂ ಸ್ೃತ್ ಾೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಕರಾಙ್ುುಳಾಗ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಚಂ ಪ್ುರ ಟಯೈ ನಮಃ ವಾಮ ಬಾಹು ಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಛಂ ಸಿಥತ್ ಾೈ ನಮಃ  ವಾಮ ಕ್ಪ್ುೀರ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಜಂ ಗತ್ ಾೈ ನಮಃ  ವಾಮ ಮಣ ಬನ್ ಧತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಝಂ ರತ್ ಾೈ ನಮಃ ವಾಮ ಕರಾಂಙ್ುುಲಮ್ಲ ತ 
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಞ್ಂ ಪ್ರತತ್ ಾೈ  ನಮಃ ವಾಮ ಕರಾಂಙ್ುುಲ್ಾಗ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಟಂ ಧೃತ್ ಾೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ ್ತರು ಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಠಂ ನಿತತ್ ಾೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಜ್ಾನುನಿ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಡಂ ವಿರ್್ತ್ ಾೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಗುಲ ಫತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಢಂ ರ್್ತ್ ಾೈ ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ ಪಾದಾಂಙ್ುುಳಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಣಂ ಉನನತ್ ಾೈ ನಮಃ ದ್ಕ್ಷಪಾದಾಂಙ್ುುಲ್ಾಗ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ತಂ ಕ್ಷ್ತ್ ಾೈ ನಮಃ  ವಾಮತರು ಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ರ್ಂ ಕ್ಾನ್ ಯೈ ನಮಃ  ವಾಮ ಜ್ಾನುನಿ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ದಂ ಕ್ಷತ್ ಾೈ ನಮಃ  ವಾಮ ಗುಲ ಫತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಧ್ಂ ಕಾನ್ ಯೈನಮಃವಾಮ ಪಾದಾಂಙ್ುುಲಮ್ಲ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ನಂ ಶಾನ್ ಯೈನಮಃ ವಾಮಪಾದಾಂಙ್ುುಲ್ಾಗ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಪ್ಂ ಕಾಲನ್ ಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಪಾಶ ಿತೀ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಫಂ ಮಹಾಧುಾತ್ ಾೈ ನಮಃ ವಾಮ ಪಾಶ ಿತೀ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಬಂ ಕ್ಷುಧ್ಾಯೈ ನಮಃ  ಪ್ೃರ ಠತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಭಂ ಪ್ಪಾಸಾಯೈ ನಮಃ  ನ್ಾಭೌ| 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಮಂ ಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ  ಜಠರ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಯಂ ಲ್ಜಿಯೈ ನಮಃ  ಹೃದ್ಯತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ರಂ ನಿದಾರಯೈ ನಮಃ  ದ್ಕ್ಷ ಸ್ಕನ್ ಧತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಲ್ಂ ಮುದಾರಯೈ ನಮಃ  ಕಕುದ್ವ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ವಂ ಚದಾರ್ಾಕಾಯೈ ನಮಃ ವಾಮ ಸ್ಕನ್ ಧತ 
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಶಂ ಗಿರಿಜ್ಾಯೈ ನಮಃ  ಹೃದ್ಯಾದ್ವ
  ದ್ಕ್ಷ ಕರಾಂಙ್ುುಲ್ಾಂತ್ಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಷಂ ಭಾರತ್ ಾೈ ನಮಃ  ಹೃದ್ಯಾದ್ವ
 ವಾಮ ಕರಾಂಙ್ುುಲ್ಾಂತ್ಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಸಂ ಲ್ಕ್ ಮಯೈ ನಮಃ  ಹೃದ್ಯಾದ್ವ
 ದ್ಕ್ಷ ಪಾದಾಂಙ್ುುಲ್ಾಂತ್ಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಹಂ ಶಚ ಾೈ ನಮಃ  ಹೃದ್ಯಾದ್ವ ವಾಮ 

 ಕರಾಂಙ್ುುಲ್ಾಂತ್ಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಳಂ ಸ್ಂಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ  ನ್ಾಭಾಾದ್ವ 

ಪಾದಾಂತ್ಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ದ್ುಂ ದ್ುಗಾೀಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷ್ಂ ವಿಭಾರ್ಯೈೀ ನಮಃ  ನ್ಾಭಾಾದ್ವ 

ಮ್ಧ್ಾೀಚನತಂ 
 
ಇತ ಮಹಗದುರ್ಗಾ ಮಗತೃಕಗ ನಗಾಸಃ || 
 
|| ತತಃ ಸವ್ಗಾಂಗ ನಗಾಸಃ || 
 
ಓಂ ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ತರಾ ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ  
ಶಙ್ಘಜಖನಿತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್ ರ್ುಶುಂಡತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ |1| 
 



 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ನಗಾಸಮ್ 25 | P a g e  

ಸೌಮಾಾ ಸೌಮಾ ತ್ರಾ ಶ ತಷ ಸೌಮಾತರ್ಾಸ್ತವರ್ ಸ್ುನದರಿತ  

ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಮಾ ತ್ಿಮತರ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ |2| 
 

ಯಚಚ ಕಂಞ್ಜಚತ್ ಕಿಚದ್ ರ್ಸ್ುತ ಸ್ದ್ಸ್ದಾಿಖಿಲಾರ್ಾಕ ತ  
ತ್ಸ್ಾ ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ ಯಾ ಶಕತಃ ಸಾ ತ್ಿಂ ಕಂ ಸ್್ತಯಸ ತತ್ದಾ |3| 
 

ಯಯಾ ತ್ಿಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರರಾಟ ಜಗತ್ಾಪತ್ಾರ್ತ ಯತ ಜಗತ್  

ಸ ್ ತಽಪ್ ನಿದಾರರ್ಶಂ ನಿತತ್ಃ ಕಸಾತವಂ ಸ ್ ತತತ್ು ಮಿಹ ತಶಿರಃ |4| 
 

ವಿಷುಣಃ ಶರಿತರ ಗರಹರ್ ಮಹಮಿತಶಾನ ಏರ್ ಚ 

ಕಾರಿತ್ಾಸ ತತ ಯತ್ ್ ತಽತ್ಸಾತವಂ ಕಃ ಸ ್ ತತತ್ುಂ ಶಕತಮಾನ್ ರ್ವ ತತ್ |೫| 
 
ಆದಾಂ ಬೀಜಂ (ಐಂ) ಕ್ೃಷಣ ತರಂ ಧ್ಗಾತ್ಗವ ಸವ್ಗಾಂರ್ ೀ ವಿನಾಸ್ಗಮಿ 
 
ಓಂ ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಂಬಿಕ ತ  
ಘಣಾಟ ಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ |1| 
 

ಓಂ ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ ಚಣ್ಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ 
ಭಾರಮಣ ತನ್ಾತ್ಾಶ ಲ್ಸ್ಾ ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿ |2| 
 

ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿರ್ಪಾಣ ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರಂರ್ ತ್ ತ 



 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ನಗಾಸಮ್ 26 | P a g e  

ಯಾನಿ ಚಾತ್ಾರ್ೀ ಘ್ತರಾಣ ತ್ ೈ ರಕ್ಾಸಾಾಂಸ್ತರಾ ರ್ುರ್ಂ |3| 
 

ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾದ್ವತನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸಾರಣ ತ್ ತಽಮಿಾಕ ತ 
ಕರಪ್ಲ್ಲರ್ ಸ್ಙ್ಘಜುತನಿ ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ |4| 
 
ದಿವತೀಯಂ ಮಗಯಗ ಬೀಜಂ (ಹರೀಂ) ಸೂಯಾ ಸದೃಶಂ ಧ್ಗಾತ್ಗವ 
ಸವ್ಗಾಂರ್ ೀ ವಿನಾಸ್ಗಮಿ 
 
ಸ್ರ್ೀಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ  
ರ್ಯತರ್ಾಸಾರಹಿ ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ ದ್ುಗ ತೀ ದ ತವಿ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |5| 
 

ಏತ್ತ್ ತತ ರ್ದ್ನಂ ಸೌಮಾಂ ಲ ್ ತಚನ ತ್ರಯ ರ್್ಷ್ಠತ್ಮ್ 

ಪಾತ್ು ನಃ ಸ್ರ್ೀಭತರ್ರ್ಾಃ ಕಾತ್ಾಾಯನಿ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |6| 
 

ಜ್ಾಿಲಾ ಕರಾಳ ಮತ್ುಾಗರಂ ಅಶ ತರಾಸ್ುರ ಸ್್ದ್ನಮ್ 

ರ್ರಶ ಲ್ಂ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ಭತತ್ ತರ್ೀದ್ರಕಾಳ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |7| 
 

ಹಿನಸಿತ ದ ೈತ್ಾ ತ್ ತಜ್ಾಂಸಿ ಸ್ಿನ್ ತನ್ಾಪ್ಪಯೀ ಯಾ ಜಗತ್ 

ಸಾ ಘಣಾಟ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ ಪಾಪ ತಭ ್ ಾತ ನಃ ಸ್ುತ್ಾನಿರ್ |8| 
 

ಅಸ್ುರಾ ಸ್ೃಗಿ ಸಾಪ್ಙ್ಕ ಚಚೀತ್ಸ ತತ ಕರ ್ ತ ಜಿಲ್ಃ 
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ಶುಭಾಯ ಖಡ ್ ುತ ರ್ರ್ತ್ು ಚಣ್ಕ ತ ತ್ಾಿಂ ನತ್ಾ ರ್ಯಮ್ |9| 
 

ತೃತೀಯಂ ಕಗಮ ಬೀಜಂ (ಕ್ೀಂ) ಸಫಟಿಕಗಭಂ ಧ್ಗಾತ್ಗವ ಸವ್ಗಾಂರ್ ೀ 
ವಿನಾಸ್ಗಮಿ 
 

ಇರ್ ಸ್ವಾೀಂಗ ನ್ಾಾಸ್ಃ || 
 

|| ಅರ್ ಮೂಲ್ ಷಡಂಗ ನಗಾಸಃ || 
ಐಂ    ಅಂಗುರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ   ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಕಲತಂ   ಮಧಾಮಾಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ 
ವಿಚ ಚತ  ಕನಿಷ್ಠಟಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ಕರತ್ಲ್ ಕರ ಪ್ೃರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ 
 

|| ಏವಂ ಹೃದಯಗದಿ ನಗಾಸಃ || 
ಐಂ    ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ  
ಹಿರತಂ   ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ 
ಕಲತಂ   ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ವಿಚ ಚತ   ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ 
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ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ - ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 
ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಾಂಧಃ || 
 

|| ತತ್ ೂೀಽಕ್ಷ್ರ ನಗಾಸಃ || 
 

ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ  ನಮಃ ಶಖಾಯಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಹಿರತಂ  ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ ನ್ ತತ್ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಕಲತಂ  ನಮಃ ವಾಮ ನ್ ತತ್ ರತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಚಾಂ  ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ ಕಣ ತೀ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಮುಂ  ನಮಃ ವಾಮ ಕಣ ತೀ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಡಾಂ  ನಮಃ ದ್ಕ್ಷ ನ್ಾಸಿಕಾಯಂ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಯೈಂ  ನಮಃ ವಾಮ ನ್ಾಸಿಕಾಯಂ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ವಿಂ ನಮಃ ಮುಖ ತ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಚ ಚತಂ ನಮಃ ಗುಹ ಾತ 
 
|| ಅರ್ ಮೂಲ ೀನ ಅಷಟವ್ಗರಂ ವ್ಗಾಪ್ಕ್ಂ ವಿನಾಸಾ || 
ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ  ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ 
 
|| ಅರ್ ದಶ ದಿಙ್ನ್ಯಯಸಃ || 
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ   ಪಾರಚ ಾೈ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ  ಆಗ ನತಯಾೈ ನಮಃ  
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಹಿರತಂ   ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಯೈ  ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಹಿರತಂ   ನಿಋತ್ ಾೈ ನಮಃ   
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಕಲತಂ   ಪ್ರರ್ತಚ ಾೈ   ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಕಲತಂ   ವಾಯವ ಾೈ  ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ  ಉದ್ವತಚ ಾೈ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ವಿಚ ಚತ   ಈಶಾನ್ಾಾಯೈ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ಊಧ್ಾಿೀಯೈ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್್ಮಾೈ ನಮಃ| 
ಏತ್ ೀ ನಗಾಸ್ಗಃ ಅವಶಾಕಗಃ || 

***** 
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|| ಸಿದಧಕ್ುಞ್ಜಿಕಗ ಸ್ ೂತೀತರಂ || 
ಶರ್ ಉವಾಚ 

ಶೃರ್ು ದ ತವಿ ಪ್ರರ್ಕ್ಾಯಮಿ ಕುಞ್ಜಿಕಾ ಸ ್ ತತತ್ರ ಮುತ್ತಮಂ | 
ಯತನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ತರ್ ಚಂಡತಜ್ಾಪ್ಃ ಶುಭ ್ ತ ರ್ವ ತತ್ |1| 

ನಕರ್ಚಂ ನ್ಾಗೀಲಾ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಕತಲ್ಕಂ ನ ರಹಸ್ಾಕಂ | 
ನ ಸ್್ಕತಂ ನ್ಾಪ್ ಧ್ಾಾನಂ ಚ ನ ನ್ಾಾಸ ್ ತ ನ ಚ ವಾಚೀನಂ |2| 

ಕುಞ್ಜಿಕಾ ಪಾಠ ಮಾತ್ ರತರ್ ದ್ುಗಾೀ ಪಾಠ ಫಲ್ಂ ಲ್ಭ ತತ್ | 
ಅರ್ ಗುಹಾ ತ್ರಂ ದ ತವಿ ದ ತವಾನ್ಾಮಪ್ ದ್ುಲ್ೀರ್ಂ |3| 

ಗ ್ ತಪ್ನಿತಯಂ ಪ್ರಯತ್ ನತನ ಸ್ಿಯತನಿರಿರ್ ಪಾರ್ೀರ್ | 
ಮಾರರ್ಂ ಮತಹನಂ ರ್ಶಾಂ ಸ್ತಂರ್ನ್ ್ ತಚಾಚಟನ್ಾಧಿಕಂ 
ಪಾಠಮಾತ್ ರತರ್ ಸ್ಂಸಿದ ಧಯತತ್ ಕುಞ್ಜಿಕಾ ಸ ್ ತತತ್ರಮುತ್ತಮಂ |4| 

|ಅರ್ ಮನರಃ| 
ಓಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ |  
ಓಂ ಗೌಲಂ ಹುಂ ಕಲತಂ ಜ್ಂ ಸ್ಃ, ಜ್ಾಿಲ್ಯ ಜ್ಾಿಲ್ಯ,                     
ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಪ್ರಜಿಲ್ ಪ್ರಜಿಲ್ | 
ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ | 
ಜಿಲ್ ಹಂ  ಸ್ಂ ಲ್ಂ ಕ್ಷಂ ಫಟ್ ಸಾಿಹಾ | 
|ಇರ್ ಮಂತ್ರಃ| 
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ನಮಸ ತತ ರುದ್ರ ರ್ಪ್ಣ ಾೈ ನಮಸ ತತ ಮಧುಮಧಿೀನಿ 

ನಮಃ ಕ ೈಟರ್ ಹಾರಿಣ ಾೈ ನಮಸ ತತ ಮಹಿರಾಧಿೀನಿ |5| 

ನಮಸ ತತ ಶುಂರ್ಹಂತ್ ರಯೈ ಚ ನಿಶುಂಭಾಸ್ುರ ಘರ್ನಿ  

ಜ್ಾಗಿರತ್ಂ ಹಿ ಮಹಾದ ತವಿ  ಜಪ್ಂ ಸಿದ್ವಧಂ ಕುರುಷಿಮತ |6| 

ಐಂಕಾರಿತ ಸ್ೃಷ್ಠಟ ರ್ಪಾಯೈ, ಹಿರತಂಕಾರಿತ ಪ್ರರ್ಪಾಲಕಾ |7| 

ಕಲತಂಕಾರಿತ ಕಾಲ್ರ್ಪ್ಣ ಾೈ,  ಬಿತಜರ್ಪ ತ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |   
ಚಾಮ್ಂಡಾ ಚಂಡ ಘರ್ತ ಚ ಯೈಕಾರಿತ ರ್ರದಾಯಿನಿತ | |8| 

ವಿಚ ಚತ ಚಾರ್ಯದಾ ನಿತ್ಾಂ, ನಮಸ ತತ ಮಂತ್ರರ್ಪ್ಣ |9| 

ಧ್ಾಂ ಧಿತಂ ಧ್ಂ ಧ್ಜೀಟ ತ ಪ್ರ್ನತ, ವಾಂ ವಿತಂ ರ್ಪಂ ವಾಗಧಿತಶಿರಿತ 
ಕಾರಂ ಕರತಂ ಕ್ರಂ ಕಾಳಕಾ ದ ತವಿ, ಶಾಂ ಶತಂ ಶ ಂ ಮತ ಶುರ್ಂ ಕುರು |10| 

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂಕಾರ ರ್ಪ್ಣ ಾೈ, ಜಂ ಜಂ ಜಂ ಜಂರ್ ನ್ಾದ್ವನಿತ | 
ಭಾರಂ ಭರತಂ ರ್್ರಂ ಭ ೈರವಿತ ರ್ದ ರತ,ರ್ವಾನ್ ಾೈತ್ ತ ನಮತ ನಮಃ |11| 

ಅಂ ಕಂ ಚಂ ಟಂ ತ್ಂ ಪ್ಂ ಯಂ ಶಂ ವಿತಂ ದ್ುಂ ಐಂ ವಿತಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ| 
ಧಿಜ್ಾಗರಂ ಧಿಜ್ಾಗರಂ ತ್ ್ ರತಟಯ ತ್ ್ ರತಟಯ ದ್ವತಪ್ತಂ ಕುರು ಕುರು ಸಾಿಹಾ | 
ಪಾಂ ಪ್ತಂ ಪ್ಪಂ ಪಾರ್ೀರ್ತ ಪ್ಪಣಾೀ, ಖಾಂ ಖಿತಂ ಖ್ಂ ಖ ತಚರಿತ ತ್ರಾ |12| 

ಸಾಂ ಸಿತಂ ಸ್್ಂ ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ದ ತವಾಾ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ವಧಂ ಕುರುಷಿಮತ 
ಇದ್ಂ ತ್ು ಕುಂಞ್ಜಿಕಾ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಮಂತ್ರ ಜ್ಾಗರ್ೀ ಹ ತತ್ವ ತ 
ಅರ್ಕ ತತ ನ್ ೈರ್ ದಾತ್ರ್ಾಂ ಗ ್ ತಪ್ತ್ಂ ರಕ್ಷ ಪಾರ್ೀರ್ 
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ಯಸ್ುತ ಕುಞ್ಜಿಕಯಾ ದ ತವಿ ಹಿತನ್ಾಂ ಸ್ಪ್ತಶರ್ತಂ ಪ್ಠ ತತ್ 

ನ ತ್ಸ್ಾ ಜ್ಾಯತ್ ತ ಸಿದ್ವಧರರಣ ಾತ ರ ್ ತದ್ನಂ ಯರಾ |13| 

ಇರ್ ಕುಞ್ಜಿಕಾ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಸ್ಂಪ್ಪರ್ೀಂ || 
***** 
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|| ದ ೀವಿೀ ಕ್ವಚಂ || 
ಅಸ್ಾ ಶರತ ಚಂಡತ ಕರ್ಚಸ್ಾ | ಬರಹಾಾ ಋಷ್ಠಃ | ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ್ಃ | 
ಚಾಮುಂಡಾ ದ ತರ್ತ್ಾ | ಅಂಗನ್ಾಾಸ ್ ತಕತ ಮಾತ್ರ ್ ತ ಬಿತಜಮ್ | 
ದ್ವಗಾಂಧ ದ ತರ್ತ್ಾಃ ತ್ತ್ಿಂ | ಶರತ ಜಗದ್ಂಬಾ ಪ್ರತತ್ಾರ ತೀ  ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ 
ಪಾಠಾಂಗತ್ ಿತನ  ಜಪ ತ ವಿನಿಯತಗಃ || 
ಓಂ ನಮಶಚಂಡಕಾಯೈ 
ಮಾಕೀಂಡ ತಯ ಉವಾಚ 

ಓಂ ಯದ್ ಗುಹಾಂ ಪ್ರಮಂ ಲ ್ ತಕ ತ, ಸ್ರ್ೀರಕ್ಾ ಕರಂ ನೃಣಾಮ್ | 
ಯನನ ಕಸ್ಾ ಚದಾ ಖಾಾತ್ಂ, ತ್ನ್ ೇ ಬ್ರಹಿ ಪ್ತ್ಾಮಹ |1| 

ಬರಹ ್ ೇವಾಚ 

ಅಸಿತ ಗುಹಾ ತ್ಮಂ ವಿಪ್ರ, ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ್ ತಪ್ ಕಾರಕಮ್ | 
ದ ತವಾಾಸ್ುತ ಕರ್ಚಂ ಪ್ುರ್ಾಂ, ತ್ಚಛೃರ್ುಷಿ ಮಹಾಮುನ್ ತ |2| 

ಪ್ರರ್ಮಂ ಶ ೈಲ್ಪ್ುರ್ರತ ಚ, ದ್ವಿರ್ತಯಂ ಬರಹಾಚಾರಿಣತ | 
ತ್ೃರ್ತಯಂ ಚನದಿ ಘಂಟ ತರ್, ಕ್ರಾಾಂಡ ತರ್ ಚತ್ುರ್ೀಕಂ  |3| 

ಪ್ಞಚಮಂ ಸ್ಕನದ ಮಾತ್ ತರ್, ಷಷಠಂ ಕಾತ್ಾಾಯಿನಿತ ರ್ಚ 

ಸ್ಪ್ತಮಂ ಕಾಲ್ ರಾರ್ರತ ರ್, ಮಹಾ ಗೌರಿತರ್ ಚಾಷಟಮಂ |4| 

ನರ್ಮಂ ಸಿದ್ವಧ ದಾರ್ರತಚ, ನರ್ದ್ುಗಾೀಃ ಪ್ರಕತರ್ೀತ್ಾಃ | 
ಉಕಾತನ್ ಾತತ್ಾನಿ ನ್ಾಮಾನಿ, ಬರಹಾಣ ೈರ್ ಮಹಾತ್ಾನ್ಾ |5| 
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ಅಗಿನನ್ಾ ದ್ಹಾ ಮಾನಸ್ುತ, ಶತ್ುರ ಮಧ್ ಾತ ಗತ್ ್ ತ ರಣ ತ | 
ವಿಷಮತ ದ್ುಗೀಮತ ಚ ೈರ್, ರ್ಯಾತ್ಾೀಃ ಶರರ್ಂ ಗತ್ಾಃ |6| 

ನ ತ್ ತರಾಂ ಜ್ಾಯತ್ ತ ಕಞ್ಜಚತ್, ಅಶುರ್ಮ್ ರರ್ ಸ್ಙ್ಕಟ ತ | 
ನ್ಾಪ್ದ್ಂ ತ್ಸ್ಾ ಪ್ಶಾಾಮಿ, ಶ  ತಕ ದ್ುಃಖ ರ್ಯಂ ನಹಿ |7| 

ಯೈಸ್ುತ ರ್ಕಾಯ ಸ್ೃತ್ಾ ನ್ನಂ, ತ್ ತರಾಂ ರ್ೃದ್ವಧಃ ಪ್ರಜ್ಾಯತ್ ತ | 
ಯತತ್ಾಿಂ ಸ್ಾರನಿತ ದ ತವ ತಶ, ರಕ್ಷಸ ತ ತ್ಾನನ ಸ್ಂಶಯಃ |8| 

ಪ ರತತ್ಸ್ಂಸಾಥ ತ್ು ಚಾಮುಂಡಾ, ವಾರಾಹಿತ ಮಹಿರಾಸ್ನ್ಾ| 
ಐಂದ್ವರತ ಗಜ ಸ್ಮಾರ್ಢಾ, ವ ೈಷಣವಿತ ಗರುಡಾಸ್ನ್ಾ |9| 

ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ರ್ೃರಾರ್ಢಾ, ಕೌಮಾರಿತ ಶಖಿ ವಾಹನ್ಾ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ ಪ್ದಾಾಸ್ನ್ಾ ದ ತವಿತ, ಪ್ದ್ಾ ಹಸಾತ ಹರಿಪ್ರಯಾ |10| 

ಶ ಿತತ್ ರ್ಪ್ ಧರಾ ದ ತವಿತ, ಈಶಿರಿತ ರ್ೃಷವಾಹನ್ಾ 
ಬಾರಹಿೇ ಹಂಸ್ ಸ್ಮಾ ರ್ಢಾ, ಸ್ವಾೀ ರ್ರರ್ ರ್್ಷ್ಠತ್ಾ |11| 

ಇತ್ ಾತತ್ಾ ಮಾತ್ರಃ ಸ್ವಾೀಃ, ಸ್ರ್ೀ ಯತಗ ಸ್ಮನಿಿತ್ಾಃ 
ನ್ಾನ್ಾ ರ್ರರ್ ಶ  ತಭಾಢಾಾ, ನ್ಾನ್ಾರತ್ ್ ನತಪ್ ಶ  ತಭತ್ಾಃ |12| 

ದ್ೃಶಾಂತ್ ತ ರರ್ಮಾ ರ್ಢಾ, ದ ತರ್ಾಃ ಕ ್ರತಧ ಸ್ಮಾಕುಲಾಃ 
ಶಂಖಂ ಚಕರಂ ಗದಾಂ ಶಕತಂ, ಹಲ್ಂ ಚ ಮುಸ್ಲಾ ಯುಧಂ |13| 

ಖ ತಟಕಂ ತ್ ್ ತಮರಂ ಚ ೈರ್, ಪ್ರಶುಂ ಪಾಶಮತರ್ ಚ 

ಕುನ್ಾತ ಯುಧಂ ರ್ರಶ ಲ್ಂ ಚ, ಶಾರ್-ಙ್ುಮಾಯುಧ ಮುತ್ತಮಂ |14| 
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ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಂ ದ ತಹನ್ಾಶಾಯ, ರ್ಕಾತನ್ಾ ಮರ್ಯಾಯ ಚ 

ಧ್ಾರಯನ್ಾಯ ಯುಧ್ಾನಿತತ್ಥಂ, ದ ತವಾನ್ಾಂ ಚ ಹಿತ್ಾಯ ವ ೈ |15| 

ನಮಸ ತತಸ್ುತ ಮಹಾರೌದ ರತ, ಮಹಾಘ್ತರ ಪ್ರಾಕರಮತ 
ಮಹಾಬಲ ತ ಮಹ ್ ತತ್ಾಸಹ ತ, ಮಹಾರ್ಯ ವಿನ್ಾಶನಿ |16| 

ತ್ಾರಹಿ ಮಾಂ ದ ತವಿ ದ್ುರ ರತಕ್ ಯತ, ಶತ್್ರಣಾಂ ರ್ಯರ್ಧಿೀನಿ |  

ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷತ್ು  ಮಾಮೈಂದ್ವರತ, ಆಗ ನತಯಾಾ ಮಗಿನದ ತರ್ತ್ಾ |17| 

ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ ರ್ತ್ು ವಾರಾಹಿತ, ನ್ ೈರೃತ್ಾಾಂ ಖಡುಧ್ಾರಿಣತ | 
ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ವಾರುಣತ ರಕ್ ತತ್, ವಾಯವಾಾಂ ಮೃಗವಾಹಿನಿತ |18| 

ಉದ್ವತಚಾಾಂ ಪಾತ್ು ಕೌಮಾರಿತ, ಐಶಾನ್ಾಾಂ ಶ ಲ್ಧ್ಾರಿಣತ | 
ಊಧ್ೀಂ ಬರಹಾಾಣ ಮತರಕ್ ತತ್, ಅಧಸಾತದ ಿೈಷಣವಿತ ತ್ರಾ  |19| 

ಏರ್ಂ ದ್ಶ ದ್ವಶ  ತ ರಕ್ ತತ್, ಚಾಮುಂಡಾ ಶರ್ವಾಹನ್ಾ |  

ಜಯಾ ಮತ ಚಾಗರತ್ಃ ಪಾತ್ು, ವಿಜಯಾ ಪಾತ್ು ಪ್ೃಷಠತ್ಃ |20| 

ಅರ್ಜತ್ಾ ವಾಮಪಾಶ ಿತೀ ತ್ು, ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ ಚಾಪ್ರಾರ್ಜತ್ಾ |  

ಶಖಾ ಮುಧ್ ್ ಾತರ್ನಿತ ರಕ್ ತತ್, ಉಮಾ ಮ್ಧಿನೀ ರ್ಾರ್ಸಿಧತ್ಾ |21| 

ಮಾಲಾಧರಿತ ಲ್ಲಾಟ ತ ಚ, ರ್ುರವೌ ರಕ್ ತತ್ ಯಶಸಿಿನಿತ |  
ರ್ರನ್ ತತ್ಾರ ಚ  ರ್ುರರ್ತಮೀಧ್ ಾತ,  ಯಮ ಘಂಟಾಚ ನ್ಾಸಿಕ ತ |22| 

ಶಙ್ಘಜಖಣತ ಚಕ್ಷುರ ್ ತಮೀಧ್ ಾತ, ಶ  ರತತ್ರ ಯತರ್ ದಾಿರವಾಸಿನಿತ |  
ಕಪತಲೌ ಕಾಳಕಾ ರಕ್ ತತ್, ಕರ್ೀ ಮ್ಲ ತತ್ು ಶಾಂಕರಿತ |23| 
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ನ್ಾಸಿಕಾಯಾಂ ಸ್ುಗಂಧ್ಾಚ, ಉತ್ತರ ್ ತರ ಠತಚ ಚಚೀಕಾ | 
ಅಧರ ತ ಚಾಮೃತ್ ಕಲಾ, ರ್ಜಹಾಿಯಾಂಚ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ |24| 

ದ್ನ್ಾತನ್ ರಕ್ಷತ್ು ಕೌಮಾರಿತ, ಕಂಠದ ತಶ ತತ್ು ಚಂಡಕಾ| 
ಘಂಟಿಕಾಂ ಚತ್ರ ಘಂಟಾ ಚ, ಮಹಾಮಾಯಾ ಚ ತ್ಾಲ್ುಕ ತ |25| 

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ತ ಚಬುಕಂ ರಕ್ ತತ್, ವಾಚಂ ಮತ ಸ್ರ್ೀ ಮಂಗಲಾ| 
ಗಿರತವಾಯಾಂ ರ್ದ್ರಕಾಳತ ಚ, ಪ್ೃಷಠರ್ಂಶ ತ  ಧನುಧೀರಿತ |26| 

ನಿತಲ್ಗಿರತವಾ ಬಹಿಃ ಕಂಠ ತ, ನಲಕಾಂ ನಲ್ಕ್ಬರಿತ | 
ಸ್ಕಂದ್ಯತಃ  ಖಡುನಿತ ರಕ್ ತದ್, ಬಾಹ್ಮತ ರ್ಜರಧ್ಾರಿಣತ |27| 

ಹಸ್ತಯತದ್ೀಣ್ನಿತ ರಕ್ ತದ್, ಅಂಬಿಕಾ ಚಾಂಗುಳತಷು ಚ| 
ನಖಾಞ ೂಲ ತಶಿರಿತ ರಕ್ ತತ್, ಕುಕ್ೌ ರಕ್ ತತ್ುಕಲ ತಶಿರಿತ |28| 

ಸ್ತನ್ೌ ರಕ್ ತನಾಹಾದ ತವಿತ, ಮನಃ ಶ  ತಕವಿನ್ಾಶನಿತ | |29| 

ಹೃದ್ಯತ ಲ್ಲತ್ಾ ದ ತವಿತ, ಉದ್ರ ತ ಶ ಲ್ಧ್ಾರಿಣತ  

ನ್ಾಭೌ ಚ ಕಾಮಿನಿತ ರಕ್ ತದ್, ಗುಹಾಂ ಗುಹ ಾತಶಿರಿತ ತ್ರಾ |   
ಪ್ಪತ್ನ್ಾ ಕಾಮಿಕಾ ಮತಢರಂ, ಗುದ ತ ಮಹಿಷ ವಾಹಿನಿತ |30| 

ಕಟಾಾಂ ರ್ಗರ್ರ್ತ ರಕ್ ತ, ಜ್ಾಿನುನಿತ ವಿಂಧಾ ವಾಸಿನಿತ |  

ಜಂಘತ ಮಹಾಬಲಾ ರಕ್ ತತ್, ಸ್ರ್ೀ ಕಾಮ ಪ್ರದಾಯಿನಿತ |31| 

ಗುಲ್ಫಯತನ್ಾೀರಸಿಂಹಿತ ಚ, ಪಾದ್ಪ್ೃರ ಠತ ತ್ು ತ್ ೈಜಸಿತ  

ಪಾದಾಙ್ುುಳತಷು ಶರತ ರಕ್ ತತ್, ಪಾದಾಧ ಸ್ತಲ್ವಾಸಿನಿತ |32| 
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ನಖಾನ್ ದ್ಂರಾಾ ಕರಾಳತ ಚ, ಕ ತಶಾಂಶ ೈರ್ತಧ್ೀಕ ತಶನಿತ |  

ರ ್ ತಮಕ್ಪ ತಷು ಕೌಬ ತರಿತ ತ್ಿಚಂ ವಾಗಿತಶಿರಿತ ತ್ರಾ |33| 

ರಕತ ಮಜ್ಾಿ ರ್ಸಾ ಮಾಂಸಾನ್, ರ್ಸಿಥ ಮತದಾಂಸಿ ಪಾರ್ೀರ್ತ |  

ಅನ್ಾರಣ ಕಾಲ್ರಾರ್ರಶಚ, ಪ್ತ್ತಂ ಚ ಮುಕುಟ ತಶಿರಿತ |34| 

ಪ್ದಾಾರ್ರ್ತ ಪ್ದ್ಾ ಕ ್ತಶ ತ, ಕಫ ತ ಚ್ಡಾಮಣಸ್ತರಾ |  

ಜ್ಾಿಲಾ ಮುಖಿತ ನಖಜ್ಾಿಲಾ, ಮಭ ತಧ್ಾಾ ಸ್ರ್ೀ ಸ್ಂಧಿಷು |35| 

ಶುಕರಂ ಬರಹಾಾಣ ಮತ ರಕ್ ತ, ಚಾಛಯಾಂ ಛತ್ ರತಶಿರಿತ ತ್ರಾ  

ಅಹಙ್ಞಕರಂ ಮನ್ ್ ತ ಬುದ್ವಧಂ, ರಕ್ ತನ್ ೇ ಧಮೀಧ್ಾರಿಣತ |36| 

ಪಾರಣಾಪಾನ್ೌ ತ್ರಾ ವಾಾನ, ಮುದಾ ನಂಚ ಸ್ಮಾನಕಂ | 
ರ್ಜರ ಹಸಾತ ಚ ಮತರಕ್ ತತ್,  ಪಾರರ್ಂ ಕಲಾಾರ್ ಶ  ತರ್ ನ್ಾ |37| 

ರಸ ತ ರ್ಪ ತ ಚ ಗಂಧ್ ತ ಚ, ಶಬ ದತ ಸ್ಪಶ ತೀ ಚ ಯತಗಿನಿತ 
ಸ್ತ್ಿಂ ರಜ ಸ್ತಮಶ ೈರ್, ರಕ್ ತನ್ಾನರಾಯಣತ  ಸ್ದಾ |38| 

ಆಯ್ ರಕ್ಷತ್ು ವಾರಾಹಿತ, ಧಮೀಂ ರಕ್ಷತ್ು ವ ೈಷಣವಿತ  

ಯಶಃ ಕತರ್ೀಂಚ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತಂ ಚ, ಧನಂ ವಿದಾಾಂ ಚ ಚಕರಣತ |39| 

ಗ ್ ತತ್ರಮಿಂದಾರಣ ಮತರಕ್ ತತ್, ಪ್ಶ ನ್ ೇ ರಕ್ಷ ಚಂಡಕ ತ  

ಪ್ುತ್ಾರನ್ ರಕ್ ತನಾಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ, ಭಾೀಯಾೀಂ ರಕ್ಷತ್ು ಭ ೈರವಿತ |40| 

ಪ್ನ್ಾಥನಂ ಸ್ುಪ್ರಾ ರಕ್ ತನ್, ಮಾಗೀಂ ಕ್ ತಮಕರಿತ ತ್ರಾ  

ರಾಜದಾಿರ ತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್, ವಿಜಯಾ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ ಸಿಥತ್ಾ |41| 
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ರಕ್ಾಹಿತನಂ ತ್ು ಯಸಾಥನಂ, ರ್ರ್ಜೀತ್ಂ ಕರ್ಚ ತನ ತ್ು  

ತ್ತ್ಸರ್ೀಂ ರಕ್ಷ ಮತ ದ ತವಿ, ಜಯಂರ್ತ ಪಾಪ್ ನ್ಾಶನಿತ |42| 

ಪ್ದ್ ಮತಕಂ ನ ಗಚ ಛತತ್ುತ, ಯದ್ವಚ ಛತಚುಛ ರ್ಮಾತ್ಾನಃ  

ಕರ್ಚ ತ ನ್ಾ ರ್ೃತ್ ್ ತ ನಿತ್ಾಂ,  ಯತ್ರ ಯತ್ ೈರ್ ಗಚಛರ್ |43| 

ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ಾರರ್ೀ ಲಾರ್ಶಚ, ವಿಜಯಃ ಸಾರ್ೀ ಕಾಮಿಕಃ  

ಯಂಯಂ ಚಂತ್ಯತ್ ತ ಕಾಮಂ, ತ್ಂತ್ಂ ಪಾರಪನತರ್ ನಿಶಚತ್ಂ |44| 

ಪ್ರಮೈಶಿಯೀ ಮತ್ುಲ್ಂ, ಪಾರಪ್ಸಯತ್ ತ ರ್್ತ್ಲ ತ ಪ್ುಮಾನ್  

ನಿರ್ೀಯತ ಜ್ಾಯತ್ ತ ಮತ್ಾೀಃ, ಸ್ಙ್ಞುಿಮತಷಿಪ್ರಾರ್ಜತ್ಃ |45| 

ತ್ ರಲ ್ ತಕ ಾತ ತ್ು ರ್ವ ತತ್್ಪಜಾಃ, ಕರ್ಚ ತನ್ಾರ್ೃತ್ಃ ಪ್ುಮಾನ್  

ಇದ್ಂತ್ು ದ ತವಾಾಃ ಕರ್ಚಂ, ದ ತವಾನ್ಾಮಪ್ ದ್ುಲ್ೀರ್ಂ |46| 

ಯಃ ಪ್ಠ ತತ್ರಯತ್ ್ ತ ನಿತ್ಾಂ, ರ್ರ ಸ್ನಧಯಂ ಶರದ್ಧಯಾನಿಿತ್ಃ  

ದ ೈವಿತಕಲಾ ರ್ವ ತತ್ತಸ್ಾ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ಷಿಪ್ರಾರ್ಜತ್ಃ |47| 

ರ್ಜತವ ತದ್ಿಷೀ ಶತ್ಂ ಸಾಗರಂ, ಅಪ್ಮೃತ್ುಾ ವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಃ  

ನಶಾನಿತ ವಾಾಧಯಃ ಸ್ವ ತೀ, ಲ್್ತ್ಾ ವಿಸ ್ ಫತಟ ಕಾದ್ಯಃ |48| 

ಸಾಥರ್ರಂ ಜಙ್ುಮಂ ಚ ೈರ್, ಕೃರ್ರಮಂ ಚಾಪ್ ಯದ್ವಿಷಂ  

ಅಭಚಾರಾಣ ಸ್ವಾೀಣ, ಮನರ ಯನ್ಾರಣ ರ್್ತ್ಲ ತ |49| 

ರ್್ಚರಾಃ ಖ ತಚರಾಃಶ ೈರ್, ಜಲ್ಜ್ಾ ಶ  ಚತಪ್ ದ ತಶಕಾಃ  

ಸ್ಹಜ್ಾ ಕುಲ್ಜ್ಾ ಮಾಲಾ, ಡಾಕನಿತ ಶಾಕನಿತ ತ್ರಾ |50| 
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ಅಂತ್ ರಿಕ್ಷ ಚರಾ ಘ್ತರಾ, ಡಾಕನಾಶಚ ಮಹಾಬಲಾಃ  

ಗರಹ ರ್್ತ್ ಪ್ಶಾಚಾಶಚ, ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ೀ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |51| 

ಬರಹಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ವ ತತ್ಾಳಾಃ, ಕ್ರಾಾಂಡಾ ಭ ೈರವಾದ್ಯಃ  

ನಶಾಂರ್ ದ್ಶೀನ್ಾತ್ತಸ್ಾ, ಕರ್ಚ ತಹೃದ್ವ ಸ್ಂಸಿಥತ್ ತ |52| 

ಮಾನ್ ್ ತನನರ್ರ್ ರ್ವ ತದಾರಜ್ಞ, ಸ ತತಜ್ ್ತರ್ೃದ್ವಧ ಕರಂ ಪ್ರಮ್  

ಯಶಸಾ ರ್ಧೀತ್ ತ ಸ ್ ತಪ್, ಕತರ್ೀಮಂಡತ್ ರ್್ತ್ಲ ತ |53| 

ಜಪ ತತ್ ಸ್ಪ್ತ ಶರ್ತಂ ಚಂಡತಂ, ಕೃತ್ಾಿತ್ು ಕರ್ಚಂ ಪ್ುರಾ  
ಯಾರ್ದ್್ೂ ಮಂಡಲ್ಂ ಧತ್ ತತ, ಸ್ಶ ೈಲ್ ರ್ನ ಕಾನನಮ್ |54| 

ತ್ಾರ್ರ್ತಷಠರ್ ಮತದ್ವನ್ಾಾಂ, ಸ್ಂತ್ರ್ಃ ಪ್ುತ್ರಪೌರ್ರಕತ  
ದ ತಹಾಂತ್ ತ ಪ್ರಮಂ ಸಾಥನಂ, ಯತ್ುಸರ ೈರಪ್ ದ್ುಲ್ೀರ್ಂ |55| 

ಪಾರಪನತರ್ ಪ್ುರುರ ್ ತ ನಿತ್ಾಂ, ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ತ್ಃ  
ಲ್ರ್ತ್ ತ ಪ್ರಮಂ ರ್ಪ್ಂ, ಶವ ತನ ಸ್ಹಮತದ್ತ್ ತ |56| 

ಇರ್ ಶರತ ದ ತವಿತಕರ್ಚಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಂ || 
***** 
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 || ಅಗಾಲಗ ಸ್ ೂತೀತರಮ್ || 
ಅಸ್ಾಶರತ ಮದ್ಗೀಳಾ ಸ ್ ತತತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಾ | ವಿಷುಣಃ ಋಷ್ಠಃ| 
ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ್ಃ | ಶರತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ ದ ತರ್ತ್ಾ |ಶರತ ಜಗದ್ಂಬಾ 
ಪ್ರತತ್ಯತ ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ಪಾಠಾಂಗತ್ ಿತನ ಜಪ ತ ವಿನಿಯತಗಃ || 
 

ಓಂ ನಮಶಚಣ್ಕಾಯೈ 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ 

ಓಂ ಜಯನಿತತ ಮಂಗಳಾ ಕಾಳತ, ರ್ದ್ರಕಾಳತ ಕಪಾಲನಿತ | 
ದ್ುಗಾೀ  ಕ್ಷಮಾ ಶವಾ ಧ್ಾರ್ರತ ಸಾಿಹಾ ಸ್ಿಧ್ಾ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |1| 

ಜಯತ್ಿಂ ದ ತವಿ, ಚಾಮುಣ ್ತ ಜಯ ರ್್ತ್ಾರ್ೀಹಾರಿಣ| 
ಜಯ ಸ್ರ್ೀ ಗತ್ ತ ದ ತವಿ ಕಾಲ್ ರಾರ್ರ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |2| 

ಮಧುಕ ೈಟರ್ ವಿದಾರವಿ, ವಿಧ್ಾತ್ೃ ರ್ರದ ತ ನಮಃ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |3| 

ಮಹಿರಾಸ್ುರ ನಿನ್ಾೀಶ, ರ್ಕಾತನ್ಾಂ ಸ್ುಖದ ತ ನಮಃ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |4| 

ರಕತ ಬಿತಜ ರ್ಧ್ ತ ದ ತವಿ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ವಿನ್ಾಶನಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |6| 

ಶುಮೂ ಸ ಾೈರ್ ನಿಶುಂರ್ಸ್ಾ, ಧ್ಮಾರಕ್ಷಸ್ಾ ಚ ಮಧಿೀನಿ 

ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |7| 
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ರ್ಂದ್ವ ತ್ಾಂಘ್ರರಯುಗ ತ ದ ತವಿ, ಸ್ರ್ೀಸೌಭಾಗಾ ದಾಯಿನಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |8|  

ಅಚಂತ್ಾ ರ್ಪ್ ಚರಿತ್ ತ, ಸ್ರ್ೀ ಶತ್ೃವಿನ್ಾಶನಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |9| 

ನತ್ ತರ್ಾಃ ಸ್ರ್ೀದಾ ರ್ಕಾಯ, ಚಂಡಕ ತ ದ್ುರಿತ್ಾಪ್ಹ ತ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |10| 

ಸ್ುತರ್ದ ್ ೂಯತರ್ಕತಪ್ಪರ್ೀಂ ತ್ಾಿಂ, ಚಣ್ಕ ತ ವಾಾಧಿ ನ್ಾಶನಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |11| 

ಚಂಡಕ ತ ಸ್ತ್ತ್ಂ ಯತತ್ಾಿಂ, ಅಚೀಯಂರ್ತಹ ರ್ಕತತ್ಃ | 
ರ್ಪ್ಂದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |12| 

ದ ತಹಿ ಸೌಭಾಗಾಮಾರ ್ ತಗಾಂ ದ ತಹಿ ಮತ ಪ್ರಮಂ ಸ್ುಖಂ | 
ರ್ಪ್ಂದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |13| 

ವಿಧ್ ತಹಿ ದ್ವಿಷತ್ಾಂ ನ್ಾಶಂ, ವಿಧ್ ತಹಿ ಬಲ್ಮುಚಚಕ ೈಃ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |14| 

ವಿಧ್ ತಹಿ ದ ತವಿ ಕಲಾಾರ್ಂ, ವಿಧ್ ತಹಿ ಪ್ರಮಾಂ ಶರಯಂ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |15| 

ಸ್ುರಾಸ್ುರಶರ ್ ತ ರತ್ನ, ನಿಘೃಷಟಚರಣ ತಽಮಿಾಕ ತ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |16| 
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ವಿದಾಾರ್ನತಂ ಯಶಸ್ಿನತಂ, ಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್ಂತ್ಂ ಜನಂ ಕುರು | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |17| 

ಪ್ರಚರ್್ ದ ೈತ್ಾದ್ಪ್ೀಘನತ, ಚಂಡಕ ತ ಪ್ರರ್ತ್ಾಯಮತ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |19| 

ಚತ್ುರ್ುೀಜ್ ತ ಚತ್ುರ್ೀಕರ, ಸ್ಂಸ್ುತತ್ ತ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |20| 

ಕೃರ ಣತನ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ ತ ದ ತವಿ, ಶಶಿದ್ೂಕಾಯ ಸ್ದಾಮಿಾಕ ತ |  

ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |21| 

ಹಿಮಾಚಲ್ಸ್ುತ್ಾನ್ಾರ್, ಸ್ಂಸ್ುತತ್ ತ ಪ್ರಮತಶಿರಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |22| 

ಇನ್ಾದಿಣತ ಪ್ರ್ಸ್ದಾೂರ್, ಪ್ಪರ್ಜತ್ ತ ಪ್ರಮತಶಿರಿ | 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |23| 

ದ ತವಿ ಪ್ರಚಂಡದ ್ ತದ್ೀಂಡ, ದ ೈತ್ಾದ್ಪ್ೀವಿನ್ಾಶನಿ| 
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |24| 

ದ ತವಿ  ರ್ಕತಜನ್ ್ ತದಾದಮ, ದ್ತ್ಾತನಂದ ್ ತದ್ಯತಂಬಿಕ ತ     
ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಜಯಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ದ್ವಿರ ್ ತ ಜಹಿ |25| 

ಪ್ರ್ನತಂ ಮನ್ ್ ತರಮಾಂ ದ ತಹಿ, ಮನ್ ್ ತರ್ೃತ್ಾತನುಸಾರಿಣತಂ| 
ತ್ಾರಿಣತಂ ದ್ುಗೀ ಸ್ಂಸಾರ ಸಾಗರಸ್ಾ ಕುಲ ್ ತದ್ೂವಾಮ್ |26| 
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ಇದ್ಂಸ ್ ತತತ್ರಂ ಪ್ಠಿತ್ಾಿತ್ು, ಮಹಾಸ ್ ತತತ್ರಂ ಪ್ಠ ತನನರಃ| 
ಸ್ತ್ು ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ಸ್ಂಖಾಾ ರ್ರಮಾಪನತರ್ ಸ್ಂಪ್ದಾಮ್ |27| 

ಇರ್ ಶರತ ಅಗೀಲಾ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಮ್ || 
***** 
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|| ಕೀಲ್ಕ್ ಸ್ ೂತೀತರಮ್ || 
ಅಸ್ಾ ಶರತ ಕತಲ್ಕ ಮನರಸ್ಾ | ಶರ್ ಋಷ್ಠಃ|ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ್ಃ | ಶರತ ಮಹಾ 
ಸ್ರಸ್ಿರ್ತದ ತರ್ತ್ಾ|ಶರತಜಗದ್ಂಬಾಪ್ರತತ್ಾರ್ೀಂಸ್ಪ್ತಶರ್ತಪಾಠಾಂಗತ್ ಿತನಜ
ಪ ತವಿನಿಯತಗಃ|| 
ಓಂ ನಮಶಚಣ್ಕಾಯೈ 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ 

ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ತಹಾಯ, ರ್ರವ ತದ್ವತ ದ್ವರ್ಾಚಕ್ಷುರ ತ | 
ಶ ರತಯಃ ಪಾರಪ್ತ ನಿಮಿತ್ಾತಯ ನಮಃ ಸ ್ ತಮಾಧೀ ಧ್ಾರಿಣ ತ |1| 

ಸ್ರ್ೀಮತತ್ ದ್ವಿಜ್ಾನಿತಯಾನ್, ಮನ್ಾರಣಾಮಪ್ ಕತಲ್ಕಂ | 
ಸ ್ ತಽಪ್ ಕ್ ತಮಮವಾಪನತರ್, ಸ್ತ್ತ್ಂ ಜ್ಾಪ್ಾ ತ್ತ್ಪರಃ |2| 

ಸಿದ್ಧಯನುತಚಾಚಟನ್ಾದ್ವತನಿ, ರ್ಸ್್ತನಿ ಸ್ಕಲಾನಾಪ್ | 
ಏತ್ ತನ ಸ್ುತರ್ತ್ಾಂ ದ ತವಿತ, ಸ ್ ತತತ್ರಮಾತ್ ರತರ್ ಸಿದ್ಧಯರ್ |3| 

ನ ಮನ್ ್ ರತ ನ್ೌಷಧಂ ತ್ತ್ರ, ನ ಕಞ್ಜಚ ದ್ಪ್ ವಿದ್ಾತ್ ತ | 
ವಿನ್ಾ ಜ್ಾಪ ಾತ ನ ಸಿದ ಧಯತತ್, ಸ್ರ್ೀ ಮುಚಾಚಟನ್ಾದ್ವಕಮ್ |4| 

ಸ್ಮಗಾರರ್ಾಪ್ ಸಿದ್ಧಯಂರ್ ಲ ್ ತಕಶಜ್ಞಾಾ ಮಿಮಾಂ ಹರಃ | 
ಕೃತ್ಾಿ ನಿಮನರಯಾಮಾಸ್, ಸ್ರ್ೀ ಮತರ್ ಮಿದ್ಂ ಶುರ್ಮ್ |5| 

ಸ ್ ತತತ್ರಂವ ೈ ಚಣ್ಕಾಯಾಸ್ುತ, ತ್ಚಚ ಗುಪ್ತಂ ಚಕಾರ ಸ್ಃ | 
ಸ್ಮಾಪ್ತ ನೀಚಪ್ುರ್ಾಸ್ಾ, ತ್ಾಂ ಯರಾರ್ನಿನ ಯನರಣಾಂ |6| 
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ಸ ್ ತಪ್ಽಕ್ ತಮ ಮವಾಪನತರ್, ಸ್ರ್ೀ ಮತರ್ಂ ನ ಸ್ಂಶಯಃ | 
ಕೃರಾಣಯಾಂ ವಾ ಚತ್ುದ್ೀಶಾಾಂ, ಅಷಟಮಾಾಂ ವಾ ಸ್ಮಾಹಿತ್ಃ |7| 

ದ್ದಾರ್ ಪ್ರರ್ಗೃಹಾಣರ್, ನ್ಾನಾ ರ ೈರಾ ಪ್ರಸಿತದ್ರ್ | 
ಇತ್ಥಂ ರ್ಪ ತರ್ ಕತಲ ತನ, ಮಹಾದ ತವ ತನ ಕತಲತ್ಮ್ |8|  

ಯತ ನಿಷ್ಠಕತಲಾಂ ವಿಧ್ಾಯೈನ್ಾಂ, ನಿತ್ಾಂ ಜಪ್ರ್ ಸ್ಂಸ್ುಫಟಂ 
ಸ್ ಸಿದ್ಧಃ ಸ್ ಗರ್ಃ ಸ ್ ತಪ್ ಗನಧರ್ತೀ ಜ್ಾಯತ್ ತ ನರಃ |9| 

ನ ಚ ೈವಾಪ್ಾಟ ತ್ಸ್ತಸ್ಾ, ರ್ಯಂ ಕಾಿಪ್ತ ಹ ಜ್ಾಯತ್ ತ | 
ನ್ಾಪ್ಮೃತ್ುಾ ರ್ಶಂ ಯಾರ್, ಮೃತ್ ್ ತ ಮತಕ್ಷಮವಾಪ್ುನಯಾತ್  |10| 

ಜ್ಞಾತ್ಾಿ ಪಾರರರ್ಾ ಕುವಿತೀತ್, ನಕುವಾೀಣ ್ ತ ವಿನಶಾರ್ | 
ತ್ತ್ ್ ತ ಜ್ಞಾತ್ ಿೈರ್ ಸ್ಂಪ್ನನಂ, ಇದ್ಂ ಪಾರರರ್ಾತ್ ತ ಬುಧ್ ೈಃ |11| 

ಸೌಭಾಗಾಾದ್ವ ಚ ಯರ್ಕಞ್ಜಚದ್, ದ್ೃಶಾತ್ ತ ಲ್ಲ್ನ್ಾಜನ್ ತ | 
ತ್ತ್ಸರ್ೀಂ ತ್ತ್ರಸಾದ ತನ, ತ್ ತನ ಜ್ಾಪ್ಾಮಿದ್ಂ ಶುರ್ಂ |12| 

ಶನ್ ೈಸ್ುತ ಜಪ್ಾಮಾನ್ ತಽಸಿಾನ್, ಸ ್ ತತತ್ ರತ ಸ್ಮಪರ್ತರುಚಚಕ ೈಃ | 
ರ್ರ್ತ್ ಾತರ್ ಸ್ಮಗಾರಪ್, ತ್ತ್ಃ ಪಾರರರ್ಾಮತರ್ತ್ತ್ |13| 

ಐಶಿಯೀಂ ಯತ್ರಸಾದ ತನ, ಸೌಭಾಗಾಾರ ್ ತಗಾ ಸ್ಂಪ್ದ್ಃ| 
ಶತ್ುರಹಾನಿಃ ಪ್ರ ್ ತ ಮತಕ್ಷಃ, ಸ್್ತಯತ್ ತ ಸಾನ ಕಂ ಜನ್ ೈಃ |14| 

ಇರ್ ಶರತ ರ್ಗರ್ರ್ತ ಕತಲ್ಕ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಮ್ || 
***** 
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|| ರಗತರ ಸೂಕ್ತಂ || 
 

ವಿಶ ಿತಶಿರಿತಂ ಜಗದಾಧರ್ರತಂ ಸಿಥರ್ ಸ್ಂಹಾರ ಕಾರಿಣತಂ  
ನಿದಾರಂ ರ್ಗರ್ರ್ತಂ ವಿರ ್ ಣತ ರತ್ುಲಾಂ ತ್ ತಜಸ್ಃ ಪ್ರರ್ುಃ |1| 

ಬರಹ ್ ೇವಾಚ 

ತ್ಿಂ ಸಾಿಹಾ ತ್ಿಂ ಸ್ಿಧ್ಾ ತ್ಿಂಹಿ ರ್ಷಟಾಕರಃ ಸ್ಿರಾರ್ಾಕಾ | 
ಸ್ುಧ್ಾ ತ್ಿಮಕ್ಷರ ತ ನಿತ್ ಾತ, ರ್ರಧ್ಾ ಮಾತ್ಾರರ್ಾಕಾ ಸಿಥತ್ಾ |2| 

ಅಧೀಮಾತ್ಾರ ಸಿಥತ್ಾ ನಿತ್ಾಾ, ಯಾನುಚಾಛಯಾೀ ವಿಶ ತಷತ್ಃ | 
ತ್ಿಮತರ್ ಸ್ಂಧ್ಾಾ ಸಾವಿರ್ರತ, ತ್ಿಂ ದ ತವಿ ಜನನಿತ ಪ್ರಾ |3| 

ತ್ಿಯೈತ್ ದಾಧಯೀತ್ ತ ವಿಶಿಂ, ತ್ಿಯೈತ್ತ್ ಸ್ೃಜಾತ್ ತ ಜಗತ್ | 
ತ್ಿಯೈತ್ತ್ ಪಾಲ್ಾತ್ ತ ದ ತವಿ ತ್ಿಮತ್ ಸ್ಾನ್ ತತ ಚ ಸ್ರ್ೀದಾ |4| 

ವಿಸ್ೃರೌಟ ಸ್ೃಷ್ಠಟ ರ್ಪಾತ್ಿಂ, ಸಿಥರ್ ರ್ಪಾ ಚ ಪಾಲ್ನ್ ತ | 
ತ್ರಾ ಸ್ಂಹೃರ್ ರ್ಪಾನ್ ತತ, ಜಗತ್ ್ ತಽಸ್ಾ ಜಗನಾಯತ |5| 

ಮಹಾವಿದಾಾ ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಮತಧ್ಾ ಮಹಾಸ್ೃರ್ಃ | 
ಮಹಾಮತಹಾ ಚ ರ್ರ್ರ್ತ, ಮಹಾದ ತವಿತ ಮಹಾಸ್ುರಿತ |6| 

ಪ್ರಕೃರ್ ಸ್ತವಂ ಚ ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ, ಗುರ್ತ್ರಯ ವಿಭಾವಿನಿತ | 
ಕಾಳರಾರ್ರರ್  ಮಹಾರಾರ್ರರ್, ಮತಹ ರಾರ್ರಶಚ ದಾರುಣಾ |8| 

ತ್ಿಂ ಶರತ ಸ್ತವಮಿತಶಿರಿತ ತ್ಿಂ ಹಿರತಸ್ತವಂ ಬುದ್ವಧಭ ್ ತೀಧಲ್ಕ್ಷಣಾ | 
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ಲ್ಜ್ಾಿ ಪ್ುಷ್ಠಟ ಸ್ತರಾ ತ್ುಷ್ಠಟ, ಸ್ತವಂ ಶಾನಿತಃ ಕ್ಾನಿತ ರ ತರ್ ಚ |9| 

ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ತರಾ, ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ | 
ಶಙ್ಘಜಖನಿತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್, ರ್ುಶುಣ್ತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ |10| 

ಸೌಮಾಾ ಸೌಮಾತ್ರಾಶ ತಷ, ಸೌಮಾತರ್ಾ ಸ್ತವರ್ಸ್ುನದರಿತ | 
ಪ್ರಾಪ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಮಾ ತ್ಿಮತರ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ |11| 

ಯಚಚ ಕಞ್ಜಚತ್ ಕಿಚದ್, ರ್ಸ್ುತ ಸ್ದ್ ಸ್ದಾಿ ಖಿಲಾರ್ಾಕ ತ | 
ತ್ಸ್ಾ ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ ಯಾ ಶಕತಃ, ಸಾ ತ್ಿಂ ಕಂ ಸ್್ತಯಸ ತ ತ್ದಾ |12| 

ಯಯಾ ತ್ಿಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರರಾಟ, ಜಗತ್ಾಪತ್ ಯರ್ತ ಯತ ಜಗತ್ | 
ಸ ್ ತಽಪ್ ನಿದಾರರ್ಶಂ ನಿತತ್ಃ, ಕಸಾತವಂ ಸ ್ ತತತ್ು ಮಿಹ ತಶಿರಃ |13| 

ವಿಷುಣಃ ಶರಿತರಗರಹರ್ಂ, ಅಹಮಿತಶಾನ ಏರ್ ಚ | 
ಕಾರಿತ್ಾಸ ತತ ಯತ್ ್ ತಽತ್ಸಾತವಂ, ಕಃ ಸ ್ ತತತ್ುಂ ಶಕತಮಾನ್ ರ್ವ ತತ್ |14| 

ಸಾ ತ್ಿಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವ ೈಃ, ಸ ಿೈರು ದಾರ ೈ ದ ತೀವಿ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ಾ | 
ಮತಹಯೈತ್ೌ ದ್ುರಾಧರಾೀ, ರ್ಸ್ುರೌ ಮಧುಕ ೈಟಭೌ |15| 

ಪ್ರಬ ್ ತಧಂ ಚ ಜಗತ್ಾಸವಮಿತ, ನಿತಯತ್ಾ ಮಚುಾತ್ ್ ತ ಲ್ಘು |  
ಬ ್ ತಧಶಚ ಕರಯತ್ಾ ಮಸ್ಾ, ಹನುತ ಮತತ್ೌ ಮಹಾಸ್ುರೌ |16| 

ಇರ್ ಪೌರಾಣಕ ರಾರ್ರ ಸ್್ಕತಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಮ್ || 
***** 
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 || ನವ್ಗಕ್ಷ್ರೀ ಮಹಗಮನರಮ್ || 
ಅಸ್ಾಶರತ ಚಂಡತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ  ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಾ | ಬರಹಾ ವಿಷುಣಃ ರುದಾರ 
ಋಷಯಃ(ಶರಸಿ)| ಗಾಯರ್ರ-ಉಷ್ಠಣಕ್-ಅನುಷುಟಪ್ ಶಛನ್ಾದಂಸಿ(ಮುಖ ತ) | ಶರತ 
ಮಹಾಕಾಳತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮಹಾಸ್ರಸ್ಿತ್ ್ ಾತ  ದ ತರ್ತ್ಾಃ(ಹೃದ್ಯತ)|         
ಐಂ ಬಿತಜಂ, ಹಿರತಂ ಶಕತಃ, ಕಲತಂ ಕತಲ್ಕಂ | 
ಶರತ ಮಹಾಕಾಳತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮಹಾ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ಪ್ರತತ್ಾರ ತೀ ಜಪ ತ 
ವಿನಿಯತಗಃ || 
ಕರನ್ಾಾಸ್ಃ / ಹೃದ್ಯಾನ್ಾಾಸ್ಃ 
ಐಂ     ಅಂಗುರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ    

ಹಿರತಂ    ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ  ನಮಃ     
ಕಲತಂ     ಮಧಾಮಾಭಾಾಂ  ನಮಃ 
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ   ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂ  ನಮಃ 
ವಿಚ ಚತ    ಕನಿಷ್ಠಠಕಾಭಾಾಂ  ನಮಃ 
ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ಕರ ತ್ಲ್ ಕರಪ್ೃರಾಠಭಾಾಂ ನಮಃ 
ಐಂ     ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ    ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ  
ಕಲತಂ     ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 

ಚಾಮುಂಡಾಯೈ   ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
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ವಿಚ ಚತ     ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ 

ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 

ಓಂ ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಾಂಧಃ | 
ಧ್ಾಾನಮ್ 

ಖಡುಂ ಚಕರ ಗದ ತಷು ಚಾಪ್ ಪ್ರಿಘಂ,  ಶ ಲ್ಂ ರ್ುಶುಣ್ತಂ ಶರಃ, 
ಶಂಙ್ಖಂ ಸ್ನದಧರ್ತಂ ಕರ ೈಸಿರನಯನ್ಾಂ, ಸ್ವಾೀಂಙ್ು ರ್್ರಾರ್ೃತ್ಾಮ್ | 
ನಿತಲಾಶಾ ದ್ುಾರ್ಮಾಸ್ಾ ಪಾದ್ ದ್ಶಕಾಂ, ಸ ತವ ತ ಮಹಾ ಕಾಳಕಾಂ  
ಯಾಮಸೌತತ್ಸವಪ್ತ್ ತ ಹರೌ ಕಮಲ್ಜ್ ್ತ, ಹಂತ್ುಂ ಮಧುಂ ಕ ೈಟರ್ಮ್|| 
 

ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ ಪ್ರಶುಂ, ಗದ ತಷು ಕುಲಶಂ, ಪ್ದ್ಾಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಕಾಂ, 
ದ್ರ್್ಂ ಶಕತಮಸಿಂ ಚ, ಚಮೀ ಜಲ್ಜಂ, ಘಣಾಟಂ ಸ್ುರಾಭಾಜನಮ್ | 
ಶ ಲ್ಂ, ಪಾಶ ಸ್ುದ್ಶೀನ್ ತ ಚ ದ್ಧರ್ತಂ, ಹಸ ತಃ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನನನ್ಾಂ, 
ಸ ತವ ತ ಸ ೈರಿರ್ಮದ್ವೀನಿತಮ್ ಇಹ, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಂ ಸ್ರ ್ ತಜಸಿಥತ್ಾಂ || 
 

ಘಣಾಟ ಶ ಲ್ ಹಲಾನಿ ಶಂಖ ಮುಸ್ಲ ತ, ಚಕರಂ ಧನುಃಸಾಯಕಂ, 
ಹಸಾತಬ ಿೈರ್ ದ್ಧರ್ತಂ, ಘನ್ಾನತವಿಲ್ಸ್ತ್ ಶತತ್ಾಂಶು ತ್ುಲ್ಾ ಪ್ರಭಾಂ | 
ಗೌರಿತ ದ ತಹ ಸ್ಮುದ್ೂವಾಂ, ರ್ರಜಗತ್ಾಮಾಧ್ಾರರ್್ತ್ಾಂ, 
ಮಹಾ ಪ್ಪವಾೀಮತ್ರ, ಸ್ರಸ್ಿರ್ತಮನುರ್ಜ್ ತ,ಶುಮಾೂದ್ವದ ೈತ್ಾಾದ್ವೀನಿತಂ|| 
ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
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|| ಮಗತೃಕಗಽಕ್ಷ್ರಸಹತ ನವ್ಗಕ್ಷ್ರೀಮಹಗಮಂತರ ಜಪ್ಮ್ || 
 

1 ಅಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
2 ಆಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
3 ಇಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
4 ಈಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
5 ಉಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
6 ಊಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
7 ಋಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
8 ೠಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

9 ऌं ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

10 ॡं ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
11 ಏಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
12 ಐಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
13 ಓಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
14 ಔಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
15 ಅಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
16 ಅಃ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
17 ಕಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
18 ಖಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
19 ಗಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
20 ಘಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
21 ಙ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
22 ಚಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
23 ಛಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
24 ಜಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
25 ಝಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
 

26 ಞಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
27 ಟಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
28 ಠಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
29 ಡಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
30 ಢಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
31 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
32 ತ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
33 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
34 ದ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
35 ಧಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
36 ನಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
37 ಪ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
38 ಫಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
39 ಬಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
40 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
41 ಮಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
42 ಯಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
43 ರಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
44 ಲ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
45 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
46 ಶಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
47 ಷಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
48 ಸ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
49 ಹಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
50 ಳಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

ಕ್ಷಂ 
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51 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಳಂ 
52 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಹಂ 
53 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಸ್ಂ 
54 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಷಂ 
55 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಶಂ 
56 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
57 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಲ್ಂ 
58 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರಂ 
59 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಯಂ 
60 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಮಂ 
61 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
62 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಬಂ 
63 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಫಂ 
64 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಪ್ಂ 
65 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ನಂ 
66 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಧಂ 
67 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ದ್ಂ 
68 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
69 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ತ್ಂ 
70 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
71 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಢಂ 
72 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಡಂ 
73 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಠಂ 
74 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಟಂ 
75 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಞಂ 
 
 

76 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಝಂ 
77 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಜಂ 
78 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಛಂ 
79 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಚಂ 
80 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಙ್ಂ 
81 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಘಂ 
82 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಗಂ 
83 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಖಂ 
84 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಕಂ 
85 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಃ 
86 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಂ 
87 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಔಂ 
88 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಓಂ 
89 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಐಂ 
90 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಏಂ 

91 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ॡं 
92 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ऌं 
93 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ೠಂ 
94 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಋಂ 
95 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಊಂ 
96 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಉಂ 
97 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಈಂ 
98 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಇಂ 
99 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಆಂ 
100 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಂ 
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101 ಅಂಆಂಇಂಈಂಉಂಊಂಋಂೠಂऌंॡंಏಂಐಂಓಂಔಂಅಂಅಃ    ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

102 ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
103 ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
104 ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
105 ತ್ಂ ರ್ಂ ದ್ಂ ಧಂ ನಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
106 ಪ್ಂ ಫಂ ಬಂ ರ್ಂ ಮಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
107 ಯಂ ರಂ ಲ್ಂ ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
108 ಶಂ ಷಂ ಸ್ಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
 

***** 
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 || ಸಪ್ತಶತೀ ಮಗಲಗ ಮಂತರ ವಿಧಃ || 
ಪ್ರರ್ಮ ಮಧಾಮತತ್ತರ ಚರಿತ್ಾರಣಾಂ ಬರಹಾ ವಿಷುಣ ರುದಾರ ಋಷಯಃ|  
ಶರತ ಮಹಾಕಾಳತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ  ಮಹಾಸ್ರಸ್ಿತ್ ್ ಾತ ದ ತರ್ತ್ಾಃ 
(ಹೃದ್ಯತ) | ಗಾಯ ತ್ುರಯಷ್ಠಣ ಗನುಷುಟಭ್ ಶಛನ್ಾದಂಸಿ ನಂದಾಶಾಕಂರ್ರಿತ 
ಭತಮಾ ಶಕತಯಃ (ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಸ್ತನ್ ತ) | ರಕತದ್ಂರ್ಕಾ ದ್ುಗಾೀ ಭಾರಮಯತೀ 
ಬಿತಜ್ಾನಿ(ವಾಮ ಸ್ತನ್ ತ)|ಅಗಿನವಾೀಯುಸ್್ಯಾೀಸ್ ತ್ತ್ಾಿನಿ | ಋಗಾಜುಃ 
ಸಾಮವ ತದಾ  ಧ್ಾಾನ್ಾನಿ |ಸ್ಕಲ್ ಕಾಮನ್ಾ ಸಿದ್ಧಯತ ಶರತ ಮಹಾಕಾಳತ 
ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮಹಾಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ದ ತರ್ತ್ಾ ಪ್ರತತ್ಾರ ತೀ ಜಪ ತ ವಿನಿಯತಗಃ | 
ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರ ನ್ಾಾಸ್ಮ್ 

ಕರನ್ಾಾಸ್ಃ 
ಓಂ ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ರಾ ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ  
ಶಙ್ಘಜಖನಿತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್ ರ್ುಶುಂಡತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ|ಅಂಗುರಾಠಭಾಾಂ 
ನಮಃ| 
ಓಂ ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಂಬಿಕ ತ | 
ಘಂಟಾ ಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ, ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ| ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ 
ನಮಃ| 
ಓಂ ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ, ಚಂಡಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ ಣ ತ | 
ಭಾರಮಣ ತ ನ್ಾತ್ಾ ಶ ಲ್ಸ್ಾ, ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿ| ಮಧಾಮಾಭಾಾಂ ನಮಃ| 
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ಓಂ ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿರ್ಪಾಣ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರಂರ್ ತ್ ತ | 
ಯಾನಿಚಾತ್ಾರ್ೀಘ್ತರಾಣ ತ್ ೈಃರಕ್ಾಸಾಾಂಸ್ತರಾರ್ುರ್ಂ| 
ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂನಮಃ| 
ಓಂ ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾದ್ವತನಿ, ಯಾನಿ ಚಾಸಾರಣ ತ್ ತಂಽಬಿಕ ತ | 
ಕರ ಪ್ಲ್ಲರ್ ಸ್ಂಘ್ರತನಿ, ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ |   ಕನಿಷ್ಠಠಕಾಭಾಾಂ 
ನಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ರ್ೀಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ, ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ | 
ರ್ಯತರ್ಾ ಸಾರಹಿನ್ ್ ತ 
ದ ತವಿದ್ುಗ ತೀದ ತವಿನಮತಸ್ುತತ್ ತ|ಕರತ್ಲ್ಕರಪ್ೃರಾಠಭಾಾಂನಮಃ| 
ಹೃದ್ಯಾನ್ಾಾಸ್ಃ 
ಓಂ ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ತರಾ, ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ | 
ಶಙ್ಘಜಖನಿತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್ ರ್ುಶುಂಡತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ| ಹೃದ್ಯಾಯ 
ನಮಃ| 
ಓಂ ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಂಬಿಕ ತ | 
ಘಂಟಾಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ, ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ |
 ಶರಶ ತಸಾಿಹಾ| 
ಓಂ ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ, ಚಂಡಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ | 
ಭಾರಮಣ ತನ್ಾತ್ಾ ಶ ಲ್ಸ್ಾ, ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿ |  ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್| 



 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರ ವಿಧಿಃ 55 | P a g e  

ಓಂ ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿ ರ್ಪಾಣ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರಂರ್ತ್ ತ 
ಯಾನಿಚಾತ್ಾರ್ೀಘ್ತರಾಣ, ತ್ ೈಃ ರಕ್ಾಸಾಾಂಸ್ತರಾರ್ುರ್ಂ |
 ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ| 
ಓಂ ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾ ದ್ವತನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸಾತಣ ತ್ ತಂಬಿಕ ತ | 
ಕರ ಪ್ಲ್ಲರ್ ಸ್ಂಘ್ರತನಿ, ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ | ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ 
ವೌಷಟ್| 
ಓಂ ಸ್ರ್ೀಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ | 
ರ್ಯತರ್ಾಸಾರಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ ದ್ುಗ ತೀ ದ ತವಿ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |  ಅಸಾರಯ 
ಫಟ್| 
ಓಂ ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಾಂಧಃ | 
ಧ್ಾಾನಮ್ 

ಓಂ ವಿದ್ುಾದಾದಮಸ್ಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪ್ರ್ಸ್ಕಂಧಸಿಥತ್ಾಂ ಭತಷಣಾಂ 
ಕನ್ಾಾಭಃ ಕರವಾಲ್ಖ ತಟವಿಲ್ಸ್ದ್ಧಸಾತಭರಾಸ ತವಿತ್ಾಮ್ 

ಹಸ ತ ಶಚಕರಗದಾಸಿಖ ತಟ ವಿಶಖಾಂ ಶಾಚಪ್ಂ ಗುರ್ಂ ತ್ಜೀನಿತಂ 
ಬಿಭಾರಣಾಮನಲಾರ್ಾಕಾಂ ಶಶಧರಾಂ ದ್ುಗಾೀಂ ರ್ರನ್ ತತ್ಾರಂ ರ್ಜ್ ತ 
 

ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
 



 

భాస్కరప్రకాశఆశరమము 
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|| ಪ್ರರ್ಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
 

ಮಧ್ುಕ ೈಟಭ ವಧ್ 
 

ಓಂ  ನಮಶಚಣ್ಕಾಯೈ| 
ಓಂ ಐಂ ಮಾಕೀಂಡ ತಯ ಉವಾಚ | |1| (1-1) 
ಸಾರ್ಣೀಃ ಸ್್ಯೀತ್ನಯತ, ಯತ ಮನುಃ ಕರ್ಾತ್ ತ ಽಷಟಮಃ | 
ನಿಶಾಮಯ ತ್ದ್ುತ್ಪರ್ತಂ, ವಿಸ್ತರಾ ದ್ುದ್ತ್ ್ ತ ಮಮ |2| (1-2) 
ಮಹಾ ಮಾಯಾನು ಭಾವ ತನ, ಯರಾ ಮನಿನತರಾಧಿಪ್ಃ | 
ಸ್ ಬರ್್ರ್ ಮಹಾಭಾಗಃ, ಸಾರ್ಣೀಸ್ತನಯತ ರವ ತಃ |3| (1-3) 
ಸಾಿರ ್ ತಚರ ತಽನತರ ತ ಪ್ಪರ್ೀಂ,  ಚ ೈತ್ರ ರ್ಂಶ ಸ್ಮುದ್ೂರ್ಃ | 
ಸ್ುರರ ್ ತ ನ್ಾಮ ರಾಜ್ಾಽರ್್ತ್, ಸ್ಮಸ ತತ ಕ್ಷ್ರ್ ಮರ್್ಲ ತ |4| (1-4) 
ತ್ಸ್ಾ ಪಾಲ್ಯತ್ಃ ಸ್ಮಾಕ್, ಪ್ರಜ್ಾಃ ಪ್ುತ್ಾರ ನಿವೌರಸಾನ್ | 
ಬರ್್ರ್ುಃ ಶತ್ರರ್ತ ರ್್ಪಾಃ, ಕ ್ತಲಾ ವಿಧ್ಂಸಿ ನಸ್ತದಾ |5| (1-5) 
ತ್ಸ್ಾ ತ್ ೈರ ರ್ರ್ದ್ುಾದ್ಧ, ಮರ್ ಪ್ರಬಲ್ ದ್ಣ್ನಃ | 
ನ್ಾನ್ ೈರಪ್ ಸ್ ತ್ ೈಯುೀದ ಧತ, ಕ ್ತಲಾ ವಿಧ್ಂಸಿ ಭರ್ಜೀತ್ಃ |6| (1-6) 
ತ್ತ್ಃ ಸ್ಿಪ್ುರ ಮಾಯಾತ್ ್ ತ, ನಿಜ ದ ತಶಾಧಿಪತ ಽರ್ರ್ತ್ | 
ಆಕಾರನತ ಸ್ಸ ಮಹಾಭಾಗಃ, ಸ ತಸ್ತದಾ ಪ್ರಬಲಾ ರಿಭಃ |7| (1-7) 
ಅಮಾತ್ ಾೈರ್ ಬಲಭರ್ ದ್ುರ ಟೈರ್, ದ್ುಬೀಲ್ಸ್ಾ  ದ್ುರಾತ್ಾಭಃ | 
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ಕ ್ತಶ  ತ ಬಲ್ಂ ಚಾಪ್ಹೃತ್ಂ, ತ್ತ್ಾರಪ್ ಸ್ಿಪ್ುರ ತ ತ್ತ್ಃ |8| (1-8) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಮೃಗಯಾ ವಾಾಜ್ ತನ, ಹೃತ್ ಸಾಿಮಾಃ ಸ್ ರ್್ಪ್ರ್ಃ | 
ಏಕಾಕತ ಹಯ ಮಾರುಹಾ, ಜಗಾಮ ಗಹನಂ ರ್ನಮ್ |9| (1-9) 
ಸ್ ತ್ತ್ಾರಶರಮ ಮದಾರಕ್ಷ್ತತ್, ದ್ವಿಜ ರ್ಯೀಸ್ಾ ಮತಧಸ್ಃ | 
ಪ್ರಶಾನತ ಶಾಿಪ್ದಾ ಕತರ್ೀಂ, ಮುನಿ ಶರ ್ ಾತಪ್ ಶ  ತಭತ್ಮ್ |10| (1-10) 
ತ್ಸ ಥೌ ಕಞ್ಜಚತ್ಸ ಕಾಲ್ಂ ಚ, ಮುನಿನ್ಾ ತ್ ತನ ಸ್ತ್ೃತ್ಃ | 
ಇತ್ಶ ಚತತ್ಶಚ ವಿಚರಂ, ಸ್ತಸಿಾನ್ ಮುನಿರ್ರಾಶರಮತ |11| (1-11) 
ಸ ್ ತ ಽಚನತಯತ್ ತ್ದಾ ತ್ತ್ರ, ಮಮತ್ಾಿ ಕೃಷಟ ಚ ತತ್ನಃ  
ಮತ್್ಪವ ೈೀಃಪಾಲತ್ಂಪ್ಪರ್ೀಂ, ಮಯಾಹಿತನಂಪ್ುರಂಹಿತ್ತ್ |12| (1-12) 
ಮದ್ ರ್ೃತ್ ಾೈ-ಸ ತರ ಸ್ದ್ ರ್ೃತ್ ತರ್ ಧಮೀತ್ಃ ಪಾಲ್ಾತ್ ತ ನ ವಾ 
ನ ಜ್ಾನ್ ತ ಸ್ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ್ ತ ಮತ, ಶ ರ ಹಸಿತತ ಸ್ದಾ ಮದ್ಃ |13| (1-13) 
ಮಮ ವ ೈರಿರ್ಶಂ ಯಾತ್ಃ, ಕಾನ್ ಭ ್ ತಗಾನುಪ್ಲ್ಪ್ಸಯತ್ ತ  
ಯತ ಮಮಾ ನುಗತ್ಾ ನಿತ್ಾಂ, ಪ್ರಸಾದ್ ಧನ ಭ ್ ತಜನ್ ೈಃ |14| (1-14) 
ಅನುರ್ೃರ್ತಂ ಧುರರ್ಂ ತ್ ತಽದ್ಾ, ಕುರ್ೀಂತ್-ಯನಾ ಮಹಿತ ರ್ೃತ್ಾಂ 
ಅಸ್ಮಾಗ್-ರ್ಾಯಶತಲ ೈಸ ತಃ, ಕುರ್ೀದ್ವೂಃಸ್ತ್ತ್ಂರ್ಾಯಮ್ |15| (1-15) 
ಸ್ಂಚತ್ಃ ಸ ್ ತಽರ್ ದ್ುಃಖ ತನಃ, ಕ್ಷಯಂ ಕ ್ತಶ  ತ ಗಮಿಷಾರ್  
ಏತ್ಚಾಚನಾಚಚ ಸ್ತ್ತ್ಂ, ಚನತಯಾ ಮಾಸ್ ಪಾಥಿೀರ್ಃ |16| (1-16) 
ತ್ತ್ರ ವಿಪಾರ ಶರಮಾ ಭಾಾಶ ತ,  ವ ೈಶಾ ಮತಕಂ ದ್ದ್ಶೀ ಸ್ಃ  
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ಸ್ ಪ್ೃಷಟಸ್ ತ್ ತನ  ಕಸ್ತವಂ ಭ ್ ತ, ಹ ತತ್ುಶಾಚಗಮನ್ ತ ಽತ್ರ ಕಃ |17| (1-17) 
ಸ್ಶ  ತಕ ಇರ್ ಕಸಾಾ ತ್ಿಂ, ದ್ುಮೀನ್ಾ ಇರ್ ಲ್ಕ್ಷಯಸ ತ  
ಇತ್ಾಾಕರ್ಾೀ ರ್ಚಸ್ತಸ್ಾ, ರ್್ಪ್ತ್ ತಃ ಪ್ರರ್ ಯತದ್ವತ್ಮ್ |18| (1-18) 
ಪ್ರತ್ುಾವಾಚ ಸ್ತ್ಂ ವ ೈಶಾಃ, ಪ್ರಶರಯಾ ರ್ನತ್ ್ ತ ನೃಪ್ಮ್ |19| (1-19) 
ವ ೈಶಾ ಉವಾಚ |20| (1-20) 
ಸ್ಮಾಧಿರ್ ನ್ಾಮ ವ ೈಶ  ಾತ ಽಹಂ, ಉತ್ಪನ್ ್ ನತ ಧನಿನ್ಾಂ ಕುಲ ತ |21| (1-21) 
ಪ್ುತ್ರ ದಾರ ೈರ್ ನಿರಸ್ತಶಚ, ಧನ ಲ ್ ತಭಾದ್ ಸಾಧುಭಃ  
ವಿಹಿತನಶಚ ಧನ್ ೈರ್ ದಾರ ೈಃ, ಪ್ುತ್ ೈ ರಾದಾಯ ಮತ ಧನಮ್ |22| (1-22) 
ರ್ನ ಮಭಾಾಗತ್ ್ ತ ದ್ುಃಖಿತ, ನಿರಸ್ತಶಾಚಪ್ತ ಬಂಧುಭಃ  
ಸ ್ ತಽಹಂ ನ ವ ತದ್ವಾ ಪ್ುತ್ಾರಣಾಂ, ಕುಶಲಾ ಕುಶಲಾ ರ್ಾಕಾಮ್ |23| (1-23) 
ಪ್ರರ್ೃರ್ತಂ ಸ್ಿಜನ್ಾನ್ಾಂ ಚ, ದಾರಾಣಾಂ ಚಾತ್ರ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಃ  
ಕಂ ನು ತ್ ತರಾಂಗೃಹ ತ ಕ್ ತಮಂ, ಅಕ್ ತಮಂ ಕಂನುಸಾಮರತ್ಮ್ |24| (1-24) 
ಕರ್ಂತ್ ತ ಕಂನು ಸ್ದ್ ರ್ೃತ್ಾತಂ, ದ್ುರ್ೃೀತ್ಾತಃ ಕಂನುಮತ ಸ್ುತ್ಾಃ |25| (1-25) 
ರಾಜ್ ್ತವಾಚ |26| (1-26) 
ಯೈರ್ ನಿರಸ ್ ತತ ರ್ವಾನ್ ಲ್ುಬ ಧೈಃ, ಪ್ುತ್ರ ದಾರಾದ್ವಭರ್ ಧನ್ ೈಃ |27| (1-27) 
ತ್ ತಷು ಕಂ ರ್ರ್ತ್ಃ ಸ ನತಹಮ್, ಅನು ಬಧ್ಾನರ್ ಮಾನಸ್ಮ್ |28| (1-28) 
ವ ೈಶಾ ಉವಾಚ |29| (1-29) 
ಏರ್ ಮತತ್ದ್ ಯರಾ ಪಾರಹ, ರ್ವಾನಸ್ಾದ್ ಗತ್ಂ ರ್ಚಃ |30| (1-30) 
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ಕಂ ಕರ ್ ತಮಿ ನ ಬಧ್ಾನರ್, ಮಮ ನಿಷುಠರತ್ಾಂ ಮನಃ  
ಯೈಃ ಸ್ನಯಜಾ ಪ್ತ್ೃಸ ನತಹಂ, ಧನ ಲ್ುಬ ಧೈರ್ ನಿರಾಕೃತ್ಃ |31| (1-31) 
ಪ್ರ್ಃ ಸ್ಿಜನ ಹಾದ್ೀಂ ಚ, ಹಾದ್ವೀತ್ ತರ ಿತರ್ ಮತ ಮನಃ  
ಕಮತತ್ನ್ಾನಭ ಜ್ಾನ್ಾಮಿ, ಜ್ಾನನನಪ್ ಮಹಾಮತ್ ತ |32| (1-32) 
ಯತ್ ರತಮ ಪ್ರರ್ರ್ಂ ಚತ್ತಂ, ವಿಗುಣ ತಷಿಪ್ ಬನುಧಷು  
ತ್ ತರಾಂ ಕೃತ್ ತ ಮತ ನಿಃಶಾಿಸ ್ ತ, ದೌಮೀನಸ್ಾಂ ಚ ಜ್ಾಯತ್ ತ |33| (1-33) 
ಕರ ್ ತಮಿ ಕಂ ಯನನ ಮನಃ, ತ್ ತ ಷಿಪ್ರತರ್ಷು ನಿಷುಠರಮ್ |34| (1-34) 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ |35| (1-35) 
ತ್ತ್ಸೌತ ಸ್ಹಿತ್ೌ ವಿಪ್ರ, ತ್ಂಮುನಿಂ ಸ್ಮುಪ್ಸಿಥತ್ೌ |36| (1-36) 
ಸ್ಮಾಧಿರ್ ನ್ಾಮ ವ ೈಶ  ಾತ ಽಸೌ, ಸ್ ಚ ಪಾಥಿೀರ್ ಸ್ತ್ತಮಃ  
ಕೃತ್ಾಿ ತ್ು ತ್ೌ ಯರಾ ನ್ಾಾಯಂ, ಯರಾಹೀಂ ತ್ ತನ ಸ್ಂವಿದ್ಮ್ |37| (1-37) 
ಉಪ್ವಿರೌಟ ಕರಾಃ ಕಾಶಚತ್, ಚಕರತ್ುರ್ ವ ೈಶಾ ಪಾಥಿೀವೌ |38| (1-38) 
ರಾಜ್ ್ತವಾಚ |39| (1-39) 
ರ್ಗರ್ನ್, ತ್ಾಿಮಹಂ ಪ್ರಷುಟ, ಮಿಚಾಛಮಾತಕಂ ರ್ದ್ಸ್ಿ ತ್ತ್ |40| (1-40) 
ದ್ುಃಖಾಯ ಯನ್ ೇ ಮನಸ್ಃ, ಸ್ಿಚತ್ಾತ ಯತ್ತತ್ಾಂ ವಿನ್ಾ  
ಮಮತ್ಿಂ ಗತ್ ರಾಜಾಸ್ಾ, ರಾಜ್ಾಾಙ್ಘ ು್ತ ಷಿಖಿಲ ತಷಿಪ್ |41| (1-41) 
ಜ್ಾನತ್ ್ ತಽಪ್ ಯರಾಜ್ಞಸ್ಾ, ಕಮತತ್ನ್ ಮುನಿ ಸ್ತ್ತಮ  
ಅಯಂ ಚ ನಿಕೃತ್ಃ ಪ್ುತ್ ೈಃ, ದಾರ ೈರ್ ರ್ೃತ್ ಾೈಸ್ ತ್ರ ್ ತರ್ಜರತ್ಃ |42| (1-42) 
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ಸ್ಿಜನ್ ತನ ಚ ಸ್ನಯಕತಃ, ತ್ ತಷು ಹಾದ್ವತೀ ತ್ರಾಪ್ಾರ್  
ಏರ್ ಮತಷ ತ್ರಾಹಂ ಚ, ದಾಿರ್ಪ್ಾತ್ಾಂತ್ ದ್ುಃಖಿತ್ೌ |43| (1-43) 
ದ್ೃಷಟ ದ ್ ತರ ತಽಪ್ ವಿಷಯತ, ಮಮತ್ಾಿ ಕೃಷಟ ಮಾನಸೌ  
ತ್ತ್ ಕಮತತ್ನ್ ಮಹಾಭಾಗ, ಯನ್ ಮತಹ ್ ತ ಜ್ಞಾನಿನ್ ್ ತರಪ್ |44| (1-44) 
ಮಮಾಸ್ಾ ಚ ರ್ರ್ತ್ ಾತರಾ, ವಿವ ತಕಾನಧಸ್ಾ ಮ್ಢತ್ಾ |45| (1-45) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |46| (1-46) 
ಜ್ಞಾನ ಮಸಿತ ಸ್ಮಸ್ತಸ್ಾ, ಜನ್ ್ ತತರ್ ವಿಷಯ ಗ ್ ತಚರ ತ |47| (1-47) 
ವಿಷಯಶಚ ಮಹಾಭಾಗ ,ಯಾನಿತ ಚ ೈರ್ಂ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಪ್ೃರ್ಕ್  
ದ್ವವಾನ್ಾಧಃ ಪಾರಣನಃ ಕ ತಚದ್, ರಾತ್ಾರ ರ್ನ್ಾಧಸ್ ತ್ರಾಪ್ರ ತ |48| (1-48) 
ಕ ತಚದ್-ದ್ವವಾ ತ್ರಾ ರಾತ್ೌರ, ಪಾರಣನ ಸ್ುತಲ್ಾ ದ್ೃಷಟಯಃ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ್ ತ ಮನುಜ್ಾಃ ಸ್ತ್ಾಂ, ಕಂ ತ್ು ತ್ ತ ನ ಹಿ ಕ ತರ್ಲ್ಮ್ |49| (1-49) 
ಯತ್ ್ ತ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸ್ವ ತೀ, ಪ್ಶು ಪ್ಕ್ಷ್ ಮೃಗಾದ್ಯಃ  
ಜ್ಞಾನಂಚ ತ್ನಾನುರಾಾಣಾಂ, ಯತ್ ತತರಾಂ ಮೃಗಪ್ಕ್ಷ್ಣಾಮ್ |50| (1-50) 
ಮನುರಾಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ ತ್ ತರಾಂ, ತ್ುಲ್ಾಮನಾತ್ ತ್ರ ್ ತರ್ಯತಃ  
ಜ್ಞಾನ್ ತಽಪ್ ಸ್ರ್ ಪ್ಶ ಾೈತ್ಾನ್,  ಪ್ತ್ಙ್ಞು ಞ್ಛಛರ್ ಚಞುಚಷು |51| (1-51) 
ಕರ್ ಮತಕ್ಾ ದ್ೃತ್ಾನ್ ಮತಹಾತ್, ಪ್ತಡಾ ಮಾನ್ಾ ನಪ್ ಕ್ಷುಧ್ಾ 
ಮಾನುರಾ ಮನುಜ ವಾಾಘರ, ಸಾಭಲಾರಾಃ ಸ್ುತ್ಾನ್ ಪ್ರರ್ |52| (1-52) 
ಲ ್ ತಭಾತ್ ಪ್ರತ್ ಯುಪ್ ಕಾರಾಯ, ನನ್ ಿತತ್ಾನ್ ಕಂ ನ ಪ್ಶಾಸಿ  
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ತ್ರಾಪ್ ಮಮತ್ಾ ರ್ತ್ ತೀ, ಮತಹ ಗತ್ ತೀ ನಿಪಾರ್ತ್ಾಃ |53| (1-53) 
ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ತರ್, ಸ್ಂಸಾರ ಸಿಥರ್ ಕಾರಿಣಾ  
ತ್ನ್ಾನತ್ರ ವಿಸ್ಾಯಃ ಕಾಯತೀ, ಯತಗನಿದಾರ ಜಗತ್ಪತ್ ತಃ |54| (1-54) 
ಮಹಾಮಾಯಾ ಹರ ತಶ ೈರಾ, ತ್ಯಾ ಸ್ಮೇಹಾತ್ ತ ಜಗತ್ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಮಪ್ ಚ ತತ್ಾಂಸಿ, ದ ತವಿತ ರ್ಗರ್ರ್ತ ಹಿ ಸಾ |55| (1-55) 
ಬಲಾ ದಾಕೃಷಾ ಮತಹಾಯ, ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಯಚಛರ್  
ತ್ಯಾ ವಿಸ್ೃಜಾತ್ ತ ವಿಶಿಂ, ಜಗತ್ ತತ್ತ್ ಚರಾಚರಮ್ |56| (1-56) 
ಸ ೈರಾ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನ ರ್ರದಾ, ನೃಣಾಂ ರ್ರ್ರ್ ಮುಕತಯತ  
ಸಾ ವಿದಾಾ ಪ್ರಮಾ ಮುಕ ತತಃ, ಹ ತತ್ುರ್್ತ್ಾ ಸ್ನ್ಾತ್ನಿತ |57| (1-57) 
ಸ್ಂಸಾರ ಬನಧ ಹ ತತ್ುಶಚ, ಸ ೈರ್ ಸ್ವ ತೀಶಿರ ತಶಿರಿತ |58| (1-58) 
ರಾಜ್ ್ತವಾಚ |59| (1-59) 
ರ್ಗರ್ನ್ ಕಾ ಹಿ ಸಾ ದ ತವಿತ, ಮಹಾಮಾಯತರ್ ಯಾಂ ರ್ವಾನ್ |60| (1-60) 
ಬರವಿತರ್ ಕರ್ಮುತ್ಪನ್ಾನ ಸಾ, ಕಮಾೀಸಾಾಶಚ ಕಂ ದ್ವಿಜ  
ಯತ್ರಭಾವಾ ಚ ಸಾ ದ ತವಿತ, ಯತ್ ಸ್ಿರ್ಪಾ ಯದ್ುದ್ೂವಾ |61| (1-61) 
ತ್ತ್ ಸ್ರ್ೀಂ ಶ  ರತತ್ುಮಿಚಾಛಮಿ, ತ್ಿತ್ ್ ತತ ಬರಹಾ ವಿದಾಂ ರ್ರ |62| (1-62) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |63| (1-63) 
ನಿತ್ ಾೈರ್ ಸಾ ಜಗನ್ ಮ್ರ್ೀಃ, ತ್ಯಾ ಸ್ರ್ೀಮಿದ್ಂ ತ್ತ್ಮ್ |64| (1-64) 
ತ್ರಾಪ್ ತ್ತ್ಸಮುತ್ಪರ್ತಃ, ಬಹುಧ್ಾ ಶ ರಯತ್ಾಂ ಮಮ  



ಐಂ ವಾಗೂರ್ಬಿತಜ್ಾಧಿರಾಟತ್ ರಯೈ ಶರತಮಹಾಕಾಳ ಾೈ ನಮಃ 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ಪ್ರರ್ಮತಽಧ್ಾಾಯಮ್ 63 | P a g e  

ದ ತವಾನ್ಾಂ ಕಾಯೀ ಸಿದ್ಧಯರ್ೀಂ, ಆವಿರ್ೀರ್ರ್ ಸಾ ಯದಾ |65| (1-65) 
ಉತ್ಪನ್ ನತರ್ ತ್ದಾ ಲ ್ ತಕ ತ, ಸಾ ನಿತ್ಾಾಪ್ಾಭಧಿತಯತ್ ತ  
ಯತಗನಿದಾರಂ ಯದಾ ವಿಷುಣಃ, ಜಗತ್ ಯತಕಾರ್ೀವಿತ ಕೃತ್ ತ |66| (1-66) 
ಆಸಿತತಯೀ ಶ ತಷ ಮರ್ಜತ್, ಕಲಾಪನ್ ತತ ರ್ಗವಾನ್ ಪ್ರರ್ುಃ  
ತ್ದಾ ದಾಿರ್ಸ್ುರೌ ಘ್ತರೌ, ವಿಖಾಾತ್ೌ ಮಧುಕ ೈಟಭೌ |67| (1-67) 
ವಿಷುಣ ಕರ್ೀ ಮಲ ್ ತದ್್ೂತ್ೌ, ಹನುತಂ ಬರಹಾಾರ್ ಮುದ್ಾತ್ೌ  
ಸ್ ನ್ಾಭ ಕಮಲ ತ ವಿರ ್ ಣತಃ, ಸಿಥತ್ ್ ತ ಬರಹಾಾ ಪ್ರಜ್ಾಪ್ರ್ಃ |68| (1-68) 
ದ್ೃರಾಟವ ತ್ಾರ್ಸ್ುರೌ ಚ ್ತಗೌರ, ಪ್ರಸ್ುಪ್ತಂ ಚ ಜನ್ಾದ್ೀನಮ್  
ತ್ುರಾಟರ್ ಯತಗನಿದಾರಂ, ತ್ಾಮತಕಾಗರ ಹೃದ್ಯಃ ಸಿಥತ್ಃ |69| (1-69) 
ವಿಬ ್ ತಧನ್ಾರಾೀಯ ಹರ ತ, ಹೀರಿ ನ್ ತತ್ರ ಕೃತ್ಾಲ್ಯಾಮ್  
ವಿಶ ಿತಶಿರಿತಂ ಜಗದಾಧರ್ರತಂ, ಸಿಥರ್ ಸ್ಂಹಾರ ಕಾರಿಣತಮ್ |70| (1-70) 
ನಿದಾರಂ ರ್ಗರ್ರ್ತಂ ವಿರ ್ ಣತಃ, ಅತ್ುಲಾಂ ತ್ ತಜಸ್ಃ ಪ್ರರ್ುಃ |71| (1-71) 
ಬರಹ ್ ೇವಾಚ |72| (1-72) 
ತ್ಿಂಸಾಿಹಾ ತ್ಿಂಸ್ಿಧ್ಾ, ತ್ಿಂಹಿ ರ್ಷಟಾಕರಃ ಸ್ಿರಾರ್ಾಕಾ |73| (1-73) 
ಸ್ುಧ್ಾ ತ್ಿಮಕ್ಷರ ತ ನಿತ್ ಾತ, ರ್ರಧ್ಾ ಮಾತ್ಾರರ್ಾಕಾ ಸಿಥತ್ಾ  
ಅಧೀಮಾತ್ಾರ ಸಿಥತ್ಾ ನಿತ್ಾಾ, ಯಾನುಚಾಚಯಾೀ ವಿಶ ತಷತ್ಃ |74| (1-74) 
ತ್ಿಮತರ್ ಸ್ಂಧ್ಾಾ ಸಾವಿರ್ರತ, ತ್ಿಂ ದ ತವಿ ಜನನಿತ ಪ್ರಾ  
ತ್ಿಯೈತ್ದ್ ಧ್ಾಯೀತ್ ತ ವಿಶಿಂ, ತ್ಿಯೈತ್ತ್ ಸ್ೃಜಾತ್ ತ ಜಗತ್ |75| (1-75) 
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ತ್ಿಯೈತ್ತ್ ಪಾಲ್ಾತ್ ತ ದ ತವಿ, ತ್ಿಮತ್ ಸ್ಾನ್ ತತ ಚ ಸ್ರ್ೀದಾ 
ವಿಸ್ೃರೌಟ ಸ್ೃಷ್ಠಟ ರ್ಪಾ ತ್ಿಂ, ಸಿಥರ್ ರ್ಪಾ ಚ ಪಾಲ್ನ್ ತ |76| (1-76) 
ತ್ರಾ ಸ್ಂಹೃರ್ರ್ಪಾನ್ ತತ, ಜಗತ್ ್ ತಽಸ್ಾ ಜಗನಾಯತ 
ಮಹಾವಿದಾಾ ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಮತಧ್ಾ ಮಹಾ ಸ್ೃರ್ಃ |77| (1-77) 
ಮಹಾಮತಹಾ ಚ ರ್ರ್ರ್ತ, ಮಹಾದ ತವಿತ ಮಹಾಸ್ುರಿತ  
ಪ್ರಕೃರ್ಸ್ತವಂ ಚ ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ, ಗುರ್ತ್ರಯ ವಿಭಾವಿನಿತ |78| (1-78) 
ಕಾಳರಾರ್ರರ್ ಮಹಾರಾರ್ರರ್, ಮತಹರಾರ್ರಶಚ ದಾರುಣಾ  
ತ್ಿಂ ಶರತಃ ತ್ಿಮಿತಶಿರಿತ ತ್ಿಂ ಹಿರತಃ, ತ್ಿಂ ಬುದ್ವಧರ್ ಬ ್ ತಧ ಲ್ಕ್ಷಣಾ |79| (1-79) 
ಲ್ಜ್ಾಿ ಪ್ುಷ್ಠಟಸ್-ತ್ರಾ ತ್ುಷ್ಠಟಃ, ತ್ಿಂ ಶಾನಿತಃ, ಕ್ಾನಿತ ರ ತರ್ ಚ  
ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ತರಾ, ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ |80| (1-80) 
ಶಂಖಿಣತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್, ರ್ುಶುಣ್ತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ  
ಸೌಮಾಾ ಸೌಮಾ ತ್ರಾ ಶ ತಷ, ಸೌಮಾತರ್ಾಸ್ ತ್ಿರ್ ಸ್ುನದರಿತ |81| (1-81) 
ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಮಾ, ತ್ಿಮತರ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ  
ಯಚಚ ಕಂಞ್ಜಚತ್ ಕಿಚದ್ ರ್ಸ್ುತ, ಸ್ದ್ಸ್ದ್ ವಾಖಿಲಾರ್ಾಕ ತ |82| (1-82) 
ತ್ಸ್ಾ ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ ಯಾ ಶಕತಃ, ಸಾ ತ್ಿಂ ಕಂ ಸ್್ತಯಸ ತತ್ದಾ  
ಯಯಾ ತ್ಿಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರರಾಟ, ಜಗತ್ ಪಾತ್ಾರ್ತ ಯತ ಜಗತ್ |83| (1-83) 
ಸ ್ ತಽಪ್ ನಿದಾರರ್ಶಂ ನಿತತ್ಃ, ಕಸಾತವಂ ಸ ್ ತತತ್ು ಮಿಹ ತಶಿರಃ 
ವಿಷುಣಃ ಶರಿತರ ಗರಹರ್ ಮಹಮಿತಶಾನ ಏರ್ ಚ |84| (1-84) 
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ಕಾರಿತ್ಾಸ ತತ ಯತ್ ್ ತ ಽತ್ಸಾತವಂ, ಕಃ ಸ ್ ತತತ್ುಂ ಶಕತಮಾನ್ ರ್ವ ತತ್  
ಸಾ ತ್ಿಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವ ೈಃ, ಸ ಿೈ ರುದಾರ ೈರ್ ದ ತವಿ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ಾ |85| (1-85) 
ಮತಹಯೈತ್ೌ ದ್ುರಾಧರಾೀರ್ಸ್ುರೌ ಮಧುಕ ೈಟಭೌ  
ಪ್ರಬ ್ ತಧಂ ಚ ಜಗತ್ ಸಾಿಮಿತ, ನಿತಯತ್ಾಮಚುಾತ್ ್ ತ ಲ್ಘು |86| (1-86) 
ಬ ್ ತಧಶಚ ಕರಯತ್ಾ ಮಸ್ಾ, ಹನುತಮತತ್ೌ ಮಹಾಸ್ುರೌ |87| (1-87) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |88| (1-88) 
ಏರ್ಂ ಸ್ುತತ್ಾ ತ್ದಾ ದ ತವಿತ, ತ್ಾಮಸಿತ ತ್ತ್ರ ವ ತಧಸಾ |89| (1-89) 
ವಿರ ್ ಣತಃ ಪ್ರಬ ್ ತಧನ್ಾರಾೀಯ, ನಿಹನುತಂ ಮಧುಕ ೈಟಭೌ  
ನ್ ತತ್ಾರಸ್ಾ ನ್ಾಸಿಕಾ ಬಾಹು, ಹೃದ್ಯತರ್ಾಃ ತ್ರ ್ ತರಸ್ಃ |90| (1-90) 
ನಿಗೀಮಾ ದ್ಶೀನ್ ತ ತ್ಸೌಥ, ಬರಹಾಣ ್ ತ ಽರ್ಾಕತ ಜನಾನಃ  
ಉತ್ತಸೌಥ ಚ ಜಗನ್ಾನರ್ಃ, ತ್ಯಾ ಮುಕ ್ತತ ಜನ್ಾದ್ೀನಃ |91| (1-91) 
ಏಕಾರ್ೀವ ತ ಹಿ ಶಯನ್ಾತ್ತತ್ಃ, ಸ್ ದ್ದ್ೃಶ ತ ಚ ತ್ೌ  
ಮಧುಕ ೈಟಭೌ ದ್ುರಾತ್ಾಾನ್ಾ, ರ್ರ್ವಿತಯೀ ಪ್ರಾಕರಮೌ |92| (1-92) 
ಕ ್ರತಧ ರಕ ತತಕ್ಷಣಾರ್ತ್ುತಂ, ಬರಹಾಾರ್ಂ ಜನಿತ್ ್ ತದ್ಾಮೌ  
ಸ್ಮುತ್ಾಥಯ ತ್ತ್ಸಾತಭಾಾಂ, ಯುಯುಧ್ ತ ರ್ಗವಾನ್ ಹರಿಃ |93| (1-93) 
ಪ್ಞಚ ರ್ಷೀ ಸ್ಹಸಾರಣ, ಬಾಹು ಪ್ರಹರಣ ್ ತ ವಿರ್ುಃ  
ತ್ಾರ್ಪ್ಾರ್ಬಲ ್ ತನ್ ಮತ್ೌತ, ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮತಹಿತ್ೌ |94| (1-94) 
ಉಕತರ್ಂತ್ೌ ರ್ರ ್ ತ ಽಸ್ಾತ್ ್ ತತ, ವಿರಯತ್ಾಮಿರ್ ಕ ತಶರ್ಮ್ |95| (1-95) 
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ಶರತ ರ್ಗವಾನುವಾಚ |96| (1-96) 
ರ್ವ ತತ್ಾಮದ್ಾ ಮತ ತ್ುರೌಟ, ಮಮ ರ್ಧ್ಾಾರ್ುಭಾರ್ಪ್ |97| (1-97) 
ಕಮನ್ ಾತನ ರ್ರ ತಣಾತ್ರ, ಏತ್ಾರ್ದ್ವಧ ರ್ೃತ್ಂ ಮಮ |98| (1-98) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |99| (1-99) 
ರ್ಞ್ಜಚತ್ಾಭಾಾ ಮಿರ್ ತ್ದಾ, ಸ್ರ್ೀಮಾಪತ ಮಯಂ ಜಗತ್ |100| (1-100) 
ವಿಲ ್ ತಕಾ ತ್ಾಭಾಾಂ ಗದ್ವತ್ ್ ತ, ರ್ಗವಾನ್ ಕಮಲ ತಕ್ಷರ್ಃ  
ಆವಾಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ ್ ರತವಿತೀ, ಸ್ಲಲ ತನ ಪ್ರಿಪ್ುಲತ್ಾ |101| (1-101) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |102| (1-102) 
ತ್ರ ತತ್ುಾಕಾತವ ರ್ಗರ್ತ್ಾ, ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ರ್ೃತ್ಾ | 
ಕೃತ್ಾಿ ಚಕ ರತರ್ ವ ೈ ಚಛನ್ ನತ, ಜಘನ್ ತ ಶರಸಿತ ತ್ಯತಃ |103| (1-103) 
ಏರ್ಮತರಾ ಸ್ಮುತ್ಪನ್ಾನ, ಬರಹಾಣಾ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ಾ ಸ್ಿಯಮ್ | 
ಪ್ರಭಾರ್ಮಸಾಾದ ತವಾಾಸ್ುತ ರ್್ಯಃಶೃರ್ುರ್ದಾಮಿತ್ ತ|ಐಂಓಂ||104| (1-104) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
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ಸಾಂಗಾಯೈ, ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ, ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ, ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  
ವ್ಗಗಭವ ಬೀಜಗಧಷ್ಗಟತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಳ ಾೈ ನಮಃ  
 
 



 

భాస్కరప్రకాశఆశరమము 
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|| ಅರ್ ಮಧ್ಾಮ ಚರತರಮ್ || 
 

ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಗಾಯಃ 
ಮಹಷ್ಗಸುರಸ್ ೈನಾ ವಧ್ 

ಓಂ ಹಿರತಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |105|(2-1) 
ದ ತವಾಸ್ುರ ಮರ್್ದ್ ಯುದ್ಧಂ, ಪ್ಪರ್ೀಮಬದ ಶತ್ಂ ಪ್ುರಾ | 
ಮಹಿರ ತ ಽಸ್ುರಾಣಾ ಮಧಿಪ ತ, ದ ತವಾನ್ಾಂಚ ಪ್ುರಂದ್ರ ತ |106| (2-2) 
ತ್ತ್ಾರ ಸ್ುರ ೈರ್ ಮಹಾವಿತಯೈೀಃ, ದ ತರ್ಸ ೈನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಜತ್ಂ | 
ರ್ಜತ್ಾಿ ಚ ಸ್ಕಲಾನ್ ದ ತವಾನ್, ಇನ್ ್ ದಿತಽರ್್ನ್ ಮಹಿರಾಸ್ುರಃ |107| (2-3) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಾರ್ಜತ್ಾ ದ ತವಾಃ, ಪ್ದ್ಾ ಯತನಿಂ ಪ್ರಜ್ಾಪ್ರ್ಮ್ | 
ಪ್ುರಸ್ೃತ್ಾ ಗತ್ಾಸ್ ತ್ತ್ರ, ಯತ್ ರತಶ ಗರುಡಧ್ಜ್ೌ |108| (2-4) 
ಯರಾ ರ್ೃತ್ತಂ ತ್ಯತಸ್ ತ್ದ್ಿನ್, ಮಹಿರಾಸ್ುರ ಚ ತಷ್ಠಟತ್ಮ್ | 
ರ್ರದ್ಶಾಃ ಕರ್ಯಾ ಮಾಸ್ುರ್, ದ ತವಾಭ ರ್ರ್ವಿಸ್ತರಮ್ |109| (2-5) 
ಸ್್ಯತೀಂದಾರಗನಯ ನಿಲ ತಂದ್್ನ್ಾಂ, ಯಮಸ್ಾ ರ್ರುರ್ಸ್ಾ ಚ | 
ಅನ್ ಾತರಾಂ ಚಾಧಿಕಾರಾಂಸ್, ಸ್ಿಯಮತ ವಾಧಿ ರ್ಷಠರ್ |110| (2-6) 
ಸ್ಿಗಾೀನ್ ನಿರಾಕೃತ್ಾಃ ಸ್ವ ತೀ, ತ್ ತನ ದ ತರ್ ಗಣಾ ರ್ುವಿ | 
ವಿಚರನಿತ ಯರಾ ಮತ್ಾಾೀ, ಮಹಿರ ತರ್ ದ್ುರಾತ್ಾನ್ಾ |111| (2-7) 
ಏತ್ದ್ಿಃ ಕಥಿತ್ಂ ಸ್ರ್ೀಮ್, ಅಮರಾರಿ ವಿಚ ತಷ್ಠಟತ್ಮ್  
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ಶರರ್ಂ ರ್ಃ ಪ್ರಪ್ನ್ಾನಃಸ ್ ೇ, ರ್ಧಸ್ ತ್ಸ್ಾ ವಿಚನಯತ್ಾಮ್ |112| (2-8) 
ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮಾ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ರ್ಚಾಂಸಿ ಮಧುಸ್್ದ್ನಃ | 
ಚಕಾರ ಕ ್ತಪ್ಂ ಶಂರ್ುಶಚ, ರ್ುರಕುಟಿತ ಕುಟಿಲಾನನ್ೌ |113| (2-9) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಽರ್ಕ ್ತಪ್ ಪ್ಪರ್ೀಸ್ಾ, ಚಕರಣ ್ ತ ರ್ದ್ನ್ಾತ್ತತ್ಃ | 
ನಿಶಚಕಾರಮ ಮಹತ್ ತತಜ್ ್ತ, ಬರಹಾರ್ಃ ಶಙ್ಕರಸ್ಾ ಚ |114| (2-10) 
ಅನ್ ಾತರಾಂ ಚ ೈರ್ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ಶಕಾರದ್ವತನ್ಾಂ ಶರಿತರತ್ಃ | 
ನಿಗೀತ್ಂ ಸ್ುಮಹತ್ ತತಜಃ, ತ್ಚ ೈಕಾಂ ಸ್ಮಗಚಛತ್ |115| (2-11) 
ಅರ್ತರ್ ತ್ ತಜಸ್ಃ ಕ್ಟಂ, ಜಿಲ್ನತ ಮಿರ್ ಪ್ರ್ೀತ್ಮ್ | 
ದ್ದ್ೃಶುಸ ತತ ಸ್ುರಾಸ್ತತ್ರ, ಜ್ಾಿಲಾ ವಾಾಪ್ತ ದ್ವಗನತರಮ್ |116| (2-12) 
ಅತ್ುಲ್ಂ ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ ತತಜಃ, ಸ್ರ್ೀ ದ ತರ್ ಶರಿತರಜಮ್ | 
ಏಕಸ್ಥಂ ತ್ದ್ರ್್ನ್ಾನರಿತ, ವಾಾಪ್ತ ಲ ್ ತಕ ತ್ರಯಂ ರ್ಿರಾ |117| (2-13) 
ಯದ್ರ್್ಚ್ ಛಾಮೂರ್ಂ ತ್ ತಜಃ, ತ್ ತನ್ಾ ಜ್ಾಯತ್ ತ್ನುಾಖಮ್ | 
ಯಾಮಾತನ ಚಾರ್ರ್ನ್ ಕ ತಶಾ, ಬಾಹರ್ತ ವಿಷುಣ ತ್ ತಜಸಾ |118| (2-14) 
ಸೌಮಾತನ ಸ್ತನಯತರ್ ಯುಗಾಂ, ಮಧಾಂ ಚ ೈಂದ ರತರ್ ಚಾರ್ರ್ತ್ | 
ವಾರುಣ ತನ ಚ ಜಙ್ಘ್ ರತರ್, ನಿತ್ಮೂಸ್ ತ್ ತಜಸಾ ರ್ುರ್ಃ |119| (2-15) 
ಬರಹಾರ್ಸ್ ತ್ ತಜಸಾ ಪಾದೌ, ತ್ದ್ಙ್ುುಳ ್ ಾತ ಽಕೀ ತ್ ತಜಸಾ | 
ರ್ಸ್್ನ್ಾಂ ಚ ಕರಾಙ್ುುಳಾಃ, ಕೌಬ ತರ ತರ್ ಚ ನ್ಾಸಿಕಾ |120| (2-16) 
ತ್ಸಾಾಸ್ುತ ದ್ಂತ್ಾಃ ಸ್ಮ್ೂತ್ಾ, ಪಾರಜ್ಾಪ್ತ್ ಾತನ ತ್ ತಜಸಾ 
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ನಯನರ್ರತ್ಯಂ ಜಜ್ಞ ತ, ತ್ರಾ ಪಾರ್ಕತ್ ತಜಸಾ |121| (2-17) 
ರ್ುರವೌ ಚ ಸ್ನಧಯಯತಸ್ ತ್ ತಜಃ, ಶರರ್ಣಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಾ ಚ | 
ಅನ್ ಾತರಾಂ ಚ ೈರ್ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ಸ್ಮೂರ್ಸ ತತಜಸಾಂ ಶವಾ |122| (2-18) 
ತ್ತ್ಃ ಸ್ಮಸ್ತ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ತ್ ತಜ್ ್ತರಾಶ ಸ್ಮುದ್ೂವಾಮ್ | 
ತ್ಾಂ ವಿಲ ್ ತಕಾ ಮುದ್ಂ ಪಾರಪ್ುರ್, ಅಮರಾ ಮಹಿರಾ ದ್ವೀತ್ಾಃ |123| (2-19) 
ಶ ಲ್ಂ ಶ ಲಾದ್ ವಿನಿಷೃಷಾ, ದ್ದೌ ತ್ಸ ಾೈ ಪ್ನ್ಾಕ ಧೃಕ್ | 
ಚಕರಂ ಚ ದ್ತ್ತವಾನ್ ಕೃಷಣಃ, ಸ್ಮುತ್ ಪಾದ್ಾ ಸ್ಿ ಚಕರತ್ಃ |124| (2-20) 
ಶಙ್ಖಂ ಚ ರ್ರುರ್ಃ ಶಕತಂ, ದ್ದೌ ತ್ಸ ಾೈ ಹುತ್ಾಶನಃ | 
ಮಾರುತ್ ್ ತ ದ್ತ್ತವಾಂಶಾಚಪ್ಂ, ಬಾರ್ಪ್ಪಣ ತೀ ತ್ರ ತಷುಧಿತ |125| (2-21) 
ರ್ಜರಮಿನದಿಃ ಸ್ಮುತ್ಾಪದ್ಾ, ಕುಲಶಾದ್ಮರಾಧಿಪ್ಃ | 
ದ್ದೌ ತ್ಸ ಾೈ ಸ್ಹಸಾರಕ್ ್ತ, ಘಣಾಟಮ್ ಐರಾರ್ತ್ಾದ್ ಗಜ್ಾತ್ |126| (2-22) 
ಕಾಲ್ದ್ಣಾ್ದ್ ಯಮತ ದ್ರ್್ಂ, ಪಾಶಂ ಚಾಮುಾ ಪ್ರ್ದ್ೀದೌ | 
ಪ್ರಜ್ಾಪ್ರ್ಶ್-ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ, ದ್ದೌ ಬರಹಾಾ ಕಮರ್್ಲ್ುಮ್ |127| (2-23) 
ಸ್ಮಸ್ತ ರ ್ ತಮ ಕ್ಪ ತಷು, ನಿಜ ರಶೇನ್ ದ್ವವಾಕರಃ  
ಕಾಲ್ಶಚ ದ್ತ್ತವಾನ್ ಖಡುಂ, ತ್ಸಾಾಃ ಚಮೀ ಚ ನಿಮೀಲ್ಮ್ |128| (2-24) 
ಕ್ಷ್ತರ ್ ತದ್ಶಾಚಮಲ್ಂ ಹಾರಂ, ಅಜರ ತ ಚ ತ್ರಾಮಾರ ತ  
ಚ್ಡಾಮಣಂ ತ್ರಾದ್ವರ್ಾಂ ,ಕುರ್್ಲ ತ ಕಟಕಾನಿ ಚ |129| (2-25) 
ಅಧೀಚನದಿಂ ತ್ರಾ ಶುರ್ರಂ, ಕ ತಯ್ರಾನ್ ಸ್ರ್ೀ ಬಾಹುಷು  
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ನ್ಪ್ುರೌ ವಿಮಲೌ ತ್ದ್ಿತ್, ಗ ೈವ ತಯಕ ಮನುತ್ತಮಮ್ |130| (2-26) 
ಅಙ್ುುಳತಯಕ ರತ್ಾನನಿ, ಸ್ಮಸಾತಷಿಙ್ುುಳತಷು ಚ  
ವಿಶಿ ಕಮಾೀ ದ್ದೌ ತ್ಸ ಾೈ, ಪ್ರಶುಂ ಚಾರ್ ನಿಮೀಲ್ಮ್ |131| (2-27) 
ಅಸಾರಣ ಅನ್ ತಕರ್ಪಾಣ, ತ್ರಾಽಭ ತದ್ಾಂ ಚ ದ್ಂಶನಮ್  
ಅಮಾಲನ ಪ್ಙ್ಕಜ್ಾಂ ಮಾಲಾಂ, ಶರಸ್-ಯುರಸಿ ಚಾಪ್ರಾಮ್ |132| (2-28) 
ಅದ್ದ್ ಜಿಲ್ಧಿಸ್ ತ್ಸ ಾೈ, ಪ್ಙ್ಕಜಂ ಚಾರ್ ಶ  ತರ್ನಮ್  
ಹಿಮವಾನ್ ವಾಹನಂ ಸಿಂಹಂ, ರತ್ಾನನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿಚ |133| (2-29) 
ದ್ದಾರ್ಶ ನಾಂ ಸ್ುರಯಾ, ಪಾನಪಾತ್ರಂ ದ್ನ್ಾಧಿಪ್ಃ  
ಶ ತಷಶಚ ಸ್ರ್ೀ ನ್ಾಗ ತಶ  ತ, ಮಹಾಮಣ ವಿರ್್ಷ್ಠತ್ಮ್ |134| (2-30) 
ನ್ಾಗಹಾರಂ ದ್ದೌ ತ್ಸ ಾೈ, ಧತ್ ತತ ಯಃ ಪ್ೃಥಿವಿತ ಮಿಮಾಮ್  
ಅನ್ ಾೈರಪ್ ಸ್ುರ ೈರ್ ದ ತವಿತ, ರ್್ಷಣ ೈ ರಾಯುಧ್ ೈಃ ತ್ರಾ |135| (2-31) 
ಸ್ಮಾಾನಿತ್ಾ ನನ್ಾದ ್ ತಚ ೈಃ, ಸಾಟಟಹಾಸ್ಂ ಮುಹುಮುೀಹುಃ  
ತ್ಸಾಾನ್ಾದ ತನ ಘ್ತರ ತರ್, ಕೃತ್ಸನಮಾ ಪ್ಪರಿತ್ಂ ನರ್ಃ |136| (2-32) 
ಅಮಾಯ ತ್ಾರ್ ಮಹತ್ಾ, ಪ್ರರ್ ಶಬ ್ ದತ ಮಹಾನ ರ್್ತ್  
ಚುಕ್ಷುರ್ುಃ ಸ್ಕಲಾ ಲ ್ ತಕಾಃ, ಸ್ಮುದಾರಶಚ ಚಕಮಿಪರ ತ |137| (2-33) 
ಚಚಾಲ್ ರ್ಸ್ುಧ್ಾ ಚ ತಲ್ುಃ, ಸ್ಕಲಾಶಚ ಮಹಿತಧರಾಃ  
ಜಯತರ್ ದ ತವಾಶಚ ಮುದಾ, ತ್ಾಮ್ಚುಃ ಸಿಂಹ ವಾಹಿನಿತಮ್ |138| (2-34) 
ತ್ುಷುಟರ್ುರ್ ಮುನಯಶ ೈನ್ಾಂ, ರ್ಕತ ನಮಾರತ್ಾ ಮ್ತ್ೀಯಃ  
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ದ್ೃರಾಟವ ಸ್ಮಸ್ತಂ ಸ್ಂಕ್ಷುಬಧಂ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ಮಮರಾ ರಯಃ |139| (2-35) 
ಸ್ನನದಾಧ ಖಿಲ್ ಸ ೈನ್ಾಾಸ ತತ, ಸ್ಮುತ್ತಸ್ುಥ ರುದಾ ಯುದಾಃ  
ಆಃ ಕಮತತ್ದ್ವರ್ ಕ ್ರತಧ್ಾತ್, ಆಭಾಷಾ ಮಹಿರಾಸ್ುರಃ |140| (2-36) 
ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ತ್ಂ ಶಬದಂ, ಅಶ ತರ ೈ ರಸ್ುರ ೈರ್ ರ್ೃತ್ಃ  
ಸ್ ದ್ದ್ಸ್ೀ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತಂ, ವಾಾಪ್ತ ಲ ್ ತಕತ್ರಯಾಂ ರ್ಿರಾ |141| (2-37) 
ಪಾದಾ ಕಾರನ್ಾಯ ನತ್ ರ್ುರ್ಂ, ಕರಿತಟ ್ತ-ಲಲಖಿ-ತ್ಾಮಾರಾಮ್  
ಕ್ ್ತಭತ್ಾ ಶ ತಷ ಪಾತ್ಾಲಾಂ, ಧನುಜ್ಾಾೀ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ತ್ಾಮ್ |142| (2-38) 
ದ್ವಶ  ತ ರ್ುಜ ಸ್ಹಸ ರತರ್, ಸ್ಮಂತ್ಾದ್ ವಾಾಪ್ಾ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾಮ್  
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ರ್ೃತ್ ತ ಯುದ್ಧಂ, ತ್ಯಾ ದ ತವಾಾ ಸ್ುರದ್ವಿರಾಂ |143| (2-39) 
ಶಸಾರಸ ರೈರ್ ಬಹುಧ್ಾ ಮುಕ ತ, ರಾದ್ವತಪ್ತ್ ದ್ವಗನತರಮ್  
ಮಹಿರಾಸ್ುರ ಸ ತನ್ಾನಿತಃ, ಚಕ್ಷು ರಾಖ ್ ಾತ ಮಹಾಸ್ುರಃ |144| (2-40) 
ಯುಯುಧ್ ತ ಚಾಮರಶಾಚನ್ ಾೈಃ, ಚತ್ುರಙ್ು ಬಲಾನಿಿತ್ಃ  
ರರಾನ್ಾಮಯುತ್ ೈಃ ಷಡೂಃ, ರುದ್ಗಾರಖ ್ ಾತ ಮಹಾಸ್ುರಃ |145| (2-41) 
ಅಯುಧಾತ್ಾ ಯುತ್ಾನ್ಾಂ ಚ, ಸ್ಹಸ ರತರ್ ಮಹಾಹನುಃ  
ಪ್ಞ್ಛಚಶದ್ವೂಶಚ ನಿಯುತ್ ೈ, ರಸಿಲ ್ ತಮಾ ಮಹಾಸ್ುರಃ |146| (2-42) 
ಅಯುತ್ಾನ್ಾಂ ಶತ್ ೈಃ ಷಡೂರ್, ಭಾಷಕಲ ್ ತ ಯುಯುಧ್ ತ ರಣ ತ  
ಗಜ ವಾರ್ಜ ಸ್ಹಸೌರಘೈ, ರನ್ ತಕ ೈಃ ಪ್ರಿವಾರಿತ್ಃ |147| (2-43) 
ರ್ೃತ್ ್ ತ ರರಾನ್ಾಂ ಕ ್ತಟಾಾ ಚ, ಯುದ ಧತ ತ್ಸಿಾನನ ಯುಧಾತ್  
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ಬಿಡಾಲಾಖ ್ ಾತ ಽಯುತ್ಾನ್ಾಂ ಚ, ಪ್ಞ್ಛಚಶದ್ವೂ ರರಾಯುತ್ ೈಃ |148| (2-44) 
ಯುಯುಧ್ ತ ಸ್ಂಯುಗ ತ ತ್ತ್ರ, ರರಾನ್ಾಂ ಪ್ರಿವಾರಿತ್ಃ  
ಅನ್ ಾತ ಚ ತ್ತ್ಾರಯುತ್ಶ  ತ, ರರ್ ನ್ಾಗ ಹಯೈರ್ೃೀತ್ಾಃ |149| (2-45) 
ಯುಯುಧುಃ ಸ್ಂಯುಗ ತ ದ ತವಾಾ, ಸ್ಹ ತ್ತ್ರ ಮಹಾಸ್ುರಾಃ  
ಕ ್ತಟಿ ಕ ್ತಟಿ ಸ್ಹಸ ರೈಸ್ುತ, ರರಾನ್ಾಂ ದ್ನಿತನ್ಾಂ ತ್ರಾ |150| (2-46) 
ಹಯಾನ್ಾಂ ಚ ರ್ೃತ್ ್ ತ ಯುದ ಧತ, ತ್ತ್ಾರರ್್ನ್ ಮಹಿರಾಸ್ುರಃ  
ತ್ ್ ತಮರ ೈರ್ ಭನಿದ ಪಾಲ ೈಶಚ, ಶಕತಭರ್ ಮುಸ್ಲ ೈಸ್ತರಾ |151| (2-47) 
ಯುಯುಧುಃ ಸ್ಂಯುಗ ತ ದ ತವಾಾ, ಖಡ ುೈಃ ಪ್ರಶು ಪ್ಟಿಟಸ ೈಃ  
ಕ ತಚಚಛ ಚಕ್ಷ್ಪ್ುಃ ಶಕತತಃ,  ಕ ತಚತ್ ಪಾಶಾಂಸ್ ತ್ರಾಪ್ರ ತ |152| (2-48) 
ದ ತವಿತಂ ಖಡು ಪ್ರಹರ ೈಸ್ುತ, ತ್ ತ ತ್ಾಂ ಹನುತಂ ಪ್ರಚಕರಮುಃ  
ಸಾಪ್ ದ ತವಿತ ತ್ತ್ಸಾತನಿ, ಶಸಾರಣ್ ಯಸಾರಣ ಚಣ್ಕಾ |153| (2-49) 
ಲತಲ್ ಯೈರ್ ಪ್ರಚಚ ಛತದ್, ನಿಜ ಶಸಾರಸ್ರ ರ್ಷ್ಠೀಣತ  
ಅನ್ಾಯಸಾತ ನನ್ಾ ದ ತವಿತ, ಸ್್ತಯಮಾನ್ಾ ಸ್ುರಷ್ಠೀಭಃ |154| (2-50) 
ಮುಮತಚಾಸ್ುರ ದ ತಹ ತಷು, ಶಸಾರರ್ಾಸಾರಣ ಚ ತಶಿರಿತ  
ಸ ್ ತಽಪ್ ಕುರದ ್ ಧತ ಧುತ್ಸ್ಟ ್ತ, ದ ತವಾಾ ವಾಹನ ಕ ತಸ್ರಿತ |155| (2-51) 
ಚಚಾರಾಸ್ುರ ಸ ೈನ್ ಾತಷು, ರ್ನ್ ತಷ್ಠಿರ್ ಹುತ್ಾಶನಃ  
ನಿಃಶಾಿಸಾನುಾಮುಚ ತಯಾಂಶಚ ಯುಧಾಮಾನ್ಾರಣ ತಽಮಿಾಕಾ |156| (2-52) 
ತ್ ಏರ್ ಸ್ದ್ಾಃ ಸ್ಮ್ೂತ್ಾ, ಗಣಾಃ ಶತ್ ಸ್ಹಸ್ರಶಃ  
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ಯುಯುಧುಸ ತತ ಪ್ರಶುಭರ್, ಭನಿದ ಪಾಲಾಸಿ ಪ್ಟಿಟಶ ೈಃ |157| (2-53) 
ನ್ಾಶಯನ್ ್ ತತ ಽಸ್ುರಗಣಾನ್, ದ ತವಿತ ಶಕುಯಪ್ ಬೃಂಹಿತ್ಾಃ  
ಅವಾದ್ಯಂತ್ ಪ್ಟಹಾನ್, ಗಣಾಃ ಶಂಙ್ಞಖಂ ಸ್ತರಾಪ್ರ ತ |158| (2-54) 
ಮೃದ್ಂಙ್ಞುಂಶಚ ತ್ರ ೈವಾನ್ ಾತ, ತ್ಸಿಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಹ ್ ತತ್ಸವ ತ  
ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತ ರ್ರಶ ಲ ತನ, ಗದ್ಯಾ ಶಕತ ರ್ೃಷ್ಠಟಭಃ |159| (2-55) 
ಖಡಾುದ್ವಭಶಚ ಶತ್ಶ  ತ, ನಿಜಘನ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್  
ಪಾತ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಚ ೈವಾನ್ಾಾನ್, ಘನ್ಾಟಸ್ಿನ ವಿಮತಹಿತ್ಾನ್ |160| (2-56) 
ಅಸ್ುರಾನ್ ರ್ುವಿ ಪಾಶ ತನ, ಬದಾಧವ ಚಾನ್ಾಾನಕಷೀಯತ್  
ಕ ತಚದ್ ದ್ವಿಧ್ಾಕೃತ್ಾ ಸಿತತಕ್ಷ ೈಃ, ಖಡುಪಾತ್ ೈಸ್ ತ್ರಾಪ್ರ ತ |161| (2-58) 
ವಿಪತಥಿತ್ಾ ನಿಪಾತ್ ತನ, ಗದ್ಯಾ ರ್ುವಿ ಶ ತರತ್ ತ  
ವ ತಮುಶಚ ಕ ತಚದ್ ರುಧಿರಂ, ಮುಸ್ಲ ತನ ರ್ೃಶಂ ಹತ್ಾಃ |162| (2-58) 
ಕ ತಚನಿನಪ್ರ್ತ್ಾ ರ್್ಮೌ, ಭನ್ಾನಃ ಶ ಲ ತನ ರ್ಕ್ಷಸಿ  
ನಿರಂತ್ರಾಃ ಶರೌಘತರ್,  ಕೃತ್ಾಃ ಕ ತಚದ್ ರಣಾರ್ಜರ ತ |163| (2-59) 
ಶ ಾತನ್ಾನು ಕಾರಿರ್ಃ ಪಾರಣಾನ್, ಮಮುಚುಸ್ ರ್ರ ದ್ಶಾದ್ೀನ್ಾಃ | 
ಕ ತರಾಂಚದ್ ಬಾಹರ್ಶಛನ್ಾನಃ, ಛಿನನಗಿರತವಾಸ್ ತ್ರಾಪ್ರ ತ |164| (2-60) 
ಶರಾಂಸಿ ಪ ತತ್ು ರನ್ ಾತರಾಂ, ಅನ್ ಾತ ಮಧ್ ಾತ ವಿದಾರಿತ್ಾಃ | 
ವಿಚಛನನ ಜಙ್ಞರಸ್ತವಪ್ರ ತ, ಪ ತತ್ುರುವಾಾೀಂ ಮಹಸ್ುರಾಃ |165| (2-61) 
ಏಕ ಬಾಹಿಕ್ಷ್ ಚರಣಾಃ, ಕ ತಚದ್ ದ ತವಾಾ ದ್ವಿಧ್ಾ ಕೃತ್ಾಃ | 
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ಛಿನ್ ನತ ಽಪ್ ಚಾನ್ ಾತ ಶರಸಿ, ಪ್ರ್ತ್ಾಃ ಪ್ುನ ರುರ್ಥತ್ಾಃ |166| (2-62) 
ಕಬನ್ಾಧ ಯುಯುಧುರ್ ದ ತವಾಾ, ಗೃಹಿತತ್ ಪ್ರಮಾ ಯುಧ್ಾಃ | 
ನನೃತ್ುಶ್-ಚಾಪ್ರ ತ ತ್ತ್ರ, ಯುದ ಧತ ತ್್ಯೀ ಲ್ಯಾಶರತ್ಾಃ |167| (2-63) 
ಕಬನ್ಾಧಃ ಛಿನನಶರಸ್ಃ, ಖಡು ಶಕ್ತ ಯೃಷ್ಠಟ ಪಾರ್ಯಃ | 
ರ್ಷಠ ರ್ರ ಠತರ್ ಭಾಷಂತ್ ್ ತ, ದ ತವಿತಮನ್ ಾತ ಮಹಾಸ್ುರಾಃ |168| (2-64) 
ಪಾರ್ತ್ ೈರರ್ ನ್ಾಗಾಶ ಿೈರ್, ಅಸ್ುರ ೈಶಚ ರ್ಸ್ುಂಧರಾ| 
ಅಗಮಾಾ ಸಾರ್ರ್ತ್ ತ್ತ್ರ, ಯತ್ಾರರ್್ತ್ಸ ಮಹಾ ರರ್ಃ |169| (2-65) 
ಶ  ತಣತ್ೌಘ ಮಹಾ ನದ್ಾಃ, ಸ್ದ್ಾಸ್ ತ್ತ್ರ ಪ್ರಸ್ುಸ್ುರರ್ುಃ | 
ಮಧ್ ಾತ ಚಾಸ್ುರ ಸ ೈನಾಸ್ಾ, ವಾರಣಾಸ್ುರ ವಾರ್ಜನ್ಾಮ್ |170| (2-66) 
ಕ್ಷಣ ತನ ತ್ನ್ ಮಹಾಸ ೈನಾ, ಮಸ್ುರಾಣಾಂ ತ್ರಾಽಮಿಾಕಾ | 
ನಿನ್ ಾತ ಕ್ಷಯಂ ಯರಾ ರ್ಹಿನ, ಸ್ೃರ್ ದಾರು ಮಹಾಚಯಮ್ |171| (2-67) 
ಸ್ಚ ಸಿಂಹ ್ ತ ಮಹಾನ್ಾದ್ಮ್, ಉತ್ಸೃಜನ್ ಧುತ್ ಕ ತಸ್ರಃ  
ಶರಿತರ ತಭ ್ ಾತ ಽಮರಾರಿತಣಾ, ಮಸ್್ನಿರ್ ವಿಚನಿರ್ |172| (2-68) 
ದ ತವಾಾ ಗಣ ೈಶಚ ತ್ ೈಸ್ತತ್ರ,  ಕೃತ್ಂ ಯುದ್ಧಂ ಮಹಾಸ್ುರ ೈಃ | 
ಯರ ೈರಾಂ ತ್ುತ್ುಷುದ ತೀವಾಃ, ಪ್ುಷಪರ್ೃಷ್ಠಟ ಮುಚ ್ತದ್ವವಿ|ಓಂ |173| (2-69) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
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ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ, ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ, ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ, 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜಗಧಷ್ಗಟತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಲ್ಕ್ಷ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
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|| ತೃತೀಯೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಮಹಷ್ಗಸುರವಧ್ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |174| (3-1) 
ನಿಹನಾಮಾನಂ ತ್ತ್ ಸೈನಾಂ, ಅರ್ಲ ್ ತಕಾ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ಸ ತನ್ಾನಿತಃ ಚಕ್ಷುರಃ ಕ ್ತಪಾದ್, ಯಯೌಯತದ್ುಧ ಮರಾಮಿಾಕಾಮ್ |175| (3-2) 
ಸ್ ದ ತವಿತಂ ಶರ ರ್ರ ತೀರ್, ರ್ರ್ಷೀ ಸ್ಮರ ತ ಽಸ್ುರಃ | 
ಯರಾ ಮತರುಗಿರ ತಃ ಶೃಙ್ುಂ, ತ್ ್ ತಯರ್ರ ತೀರ್ ತ್ ್ ತಯದ್ಃ |176| (3-3) 
ತ್ಸ್ಾ ಚಛತ್ಾತವ ತ್ತ್ ್ ತದ ತವಿತ, ಲತಲ್ಯೈರ್ ಶರ ್ ತತ್ಕರಾನ್ | 
ಜಘನ ತ್ುರಗಾನ್ಾಾಣ ೈರ್, ಯನ್ಾತರಂ ಚ ೈರ್ ವಾರ್ಜನ್ಾಮ್ |177| (3-4) 
ಚಚ ಛತದ್ ಚ ಧನುಃ ಸ್ದ ್ ಾತ, ಧ್ಜಂ ಚಾರ್ ಸ್ಮುಚಛಿತ್ಮ್ | 
ವಿವಾಾಧ ಚ ೈರ್ ಗಾತ್ ರತಷು, ಛಿನನ ಧನ್ಾಿ ನಮಾಶುಗ ೈಃ |178| (3-5) 
ಸ್ ಚಛನನ ಧನ್ಾಿ ವಿರರ ್ ತ, ಹತ್ಾಶ  ಿತ ಹತ್ ಸಾರಥಿಃ | 
ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ತ್ಾಂ ದ ತವಿತಂ, ಖಡು ಚಮೀ ಧರ ್ ತ ಽಸ್ುರಃ |179| (3-6) 
ಸಿಂಹ ಮಾಹತ್ಾ ಖಡ ುತನ, ರ್ತಕ್ಷ್ಣ ಧ್ಾರ ತರ್ ಮ್ಧೀನಿ | 
ಆಜಘನ ರ್ುಜ್ ತ ಸ್ವ ಾತ, ದ ತವಿತ ಮಪ್ಾರ್ ವ ತಗವಾನ್ |180| (3-7) 
ತ್ಸಾಾಃ ಖಡ ್ ುತ ರ್ುಜಂ ಪಾರಪ್ಾ, ಪ್ಫಾಲ್ ನೃಪ್ನಂದ್ನ | 
ತ್ತ್ ್ ತ ಜಗಾರಹ ಶ ಲ್ಂ, ಸ್ ಕ ್ತಪಾದ್ರುರ್ ಲ ್ ತಚನಃ |181| (3-8) 
ಚಕ್ ತಪ್ ಚ ತ್ತ್ಸ್ ತ್ತ್ುತ, ರ್ದ್ರಕಾಲಾಾಂ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
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ಜ್ಾಜಿಲ್ಾಮಾನಂ ತ್ ತಜ್ ್ತಭತ, ರವಿ ಬಿಂಬ ಮಿವಾಂ ಬರಾತ್ |182| (3-9) 
ದ್ೃರಾಟವ ತ್ದಾ ಪ್ತ್ಚ್ಛಲ್ಂ, ದ ತವಿತ ಶ ಲ್ ಮಮುಞಚತ್ | 
ತ್ಚ್ಛಲ್ಂ ಶತ್ಧ್ಾ ತ್ ತನ, ನಿತತ್ಂ ಸ್ ಚ ಮಹಾಸ್ುರಃ |183| (3-10) 
ಹತ್ ತ ತ್ಸಿಾನ್ ಮಹಾ ವಿತಯತೀ, ಮಹಿಷಸ್ಾ ಚಮ್ ಪ್ತ್ೌ | 
ಆಜಗಾಮ ಗಜ್ಾರ್ಢಃ, ಚಾಮರಸ್ ರ್ರದ್ಶಾದ್ೀನಃ |184| (3-11) 
ಸ ್ ತಽಪ್ ಶಕತಂ ಮುಮತಚಾರ್, ದ ತವಾಾಸಾತಮಮಿಾಕಾ ದ್ುರತ್ಮ್ | 
ಹ್ಙ್ಞಕರಾಭ-ಹತ್ಾಂ-ರ್್ಮೌ, ಪಾತ್ಯಾ-ಮಾಸ್-ನಿಷರಭಾಮ್ |185| (3-12) 
ರ್ಗಾನಂ ಶಕತಂ ನಿಪ್ರ್ತ್ಾಂ, ದ್ೃರಾಟವ ಕ ್ರತಧ ಸ್ಮನಿಿತ್ಃ | 
ಚಕ್ ತಪ್ ಚಾಮರಃ ಶ ಲ್ಂ, ಬಾಣ ೈಸ್ ತ್ದ್ಪ್ ಸಾಚಛನತ್ |186| (3-13) 
ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹಃ ಸ್ಮುತ್ಪತ್ಾ, ಗಜ ಕುಮಾೂನತರ ತ ಸಿಥತ್ಃ | 
ಬಾಹು ಯುದ ಧತನ ಯುಯುಧ್ ತ, ತ್ ತನ್ ್ ತಚ ೈಃ ರ್ರದ್ಶಾರಿಣಾ |187| (3-14) 
ಯುಧಾಮಾನ್ೌ ತ್ತ್ಸೌತ ತ್ು, ತ್ಸಾಾನ್ ನ್ಾಗಾನ್ ಮಹಿತಂ ಗತ್ೌ | 
ಯುಯುಧ್ಾತ್ ತ ಽರ್ ಸ್ಂರಬೌಧ, ಪ್ರಹಾರ ೈ ರರ್ದಾರುಣ ೈಃ |188| (3-15) 
ತ್ತ್ ್ ತ ವ ತಗಾತ್ ಖಮುತ್ಪತ್ಾ, ನಿಪ್ತ್ಾ ಚ ಮೃಗಾರಿಣಾ | 
ಕರ ಪ್ರಹಾರ ತರ್ ಶರಃ, ಚಾಮರಸ್ಾ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಕೃತ್ಮ್ |189| (3-16) 
ಉದ್ಗರಶಚ ರಣ ತ ದ ತವಾಾ, ಶಲಾ ರ್ೃಕ್ಾದ್ವಭರ್ ಹತ್ಃ | 
ದ್ನತ ಮುಷ್ಠಟ ತ್ಲ ೈಶ ೈರ್, ಕರಾಳಶಚ ನಿಪಾರ್ತ್ಃ |190| (3-17) 
ದ ತವಿತ ಕೃದಾಧ ಗದಾ ಪಾತ್ ೈಃ, ಚ್ರ್ೀಯಾ ಮಾಸ್ ಚ ್ತದ್ಧತ್ಮ್ | 
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ಬಾಷಕಲ್ಂ ಭನಿದಪಾಲ ತನ, ಬಾಣ ೈಸ್ ತ್ಾಮರಂ ತ್ರಾನಧಕಮ್ |191| (3-18) 
ಉಗಾರಸ್ಾಮ್ ಉಗರವಿತಯೀಂ ಚ, ತ್ರ ೈರ್ ಚ ಮಹಾಹನುಮ್ | 
ರ್ರನ್ ತತ್ಾರ ಚ ರ್ರಶ ಲ ತನ, ಜಘನ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ |192| (3-19) 
ಬಿಡಾಲ್ಸಾಾ ಸಿನ್ಾ ಕಾಯಾತ್, ಪಾತ್ಯಾಮಾಸ್ ವ ೈ ಶರಃ | 
ದ್ುಧೀರಂ ದ್ುಮುೀಖಂ ಚ ್ತಭೌ, ಶರ ೈರ್ ನಿನ್ ಾತ ಯಮ ಕ್ಷಯಮ್ |193| (3-20) 
ಏರ್ಂ ಸ್ಂಕ್ಷ್ತಯಮಾಣ ತ ತ್ು, ಸ್ಿಸ ೈನ್ ಾತ ಮಹಿರಾಸ್ುರಃ | 
ಮಾಹಿರ ತರ್ ಸ್ಿರ್ಪ ತರ್, ತ್ಾರಸ್ಯಾ ಮಾಸ್ ತ್ಾನ್ ಗಣಾನ್ |194| (3-21) 
ಕಾಂಶಚತ್ ತ್ುರ್್ ಪ್ರಹಾರ ತರ್, ಖುರಕ್ ತಪ ೈಸ್ ತ್ರಾ ಪ್ರಾನ್ | 
ಲಾಙ್್ುಲ್ ತ್ಾಡತ್ಾಂ ಶಾಚನ್ಾಾಮ್, ಶೃಙ್ಞುಭಾಾಂ ಚ ವಿದಾರಿತ್ಾನ್ |195| (3-22) 
ವ ತಗ ತನ ಕಾಂಶಚದ್ಪ್ರಾನ್, ನ್ಾದ ತನ ರ್ರಮಣ ತನ ಚ | 
ನಿಃ ಶಾಿಸ್ ಪ್ರ್ನ್ ತ ನ್ಾನ್ಾಾನ್, ಪಾತ್ಯಾ ಮಾಸ್ ರ್್ತ್ಲ ತ |196| (3-23) 
ನಿಪಾತ್ಾ ಪ್ರಮರಾನಿತಕಂ, ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ಸ ್ ತಽಸ್ುರಃ | 
ಸಿಂಹಂ ಹಂತ್ುಂ ಮಹಾದ ತವಾಾಃ, ಕ ್ತಪ್ಂ ಚಕ ರತ ತ್ತ್ ್ ತಽಮಿಾಕಾ |197| (3-24) 
ಸ ್ ತಽಪ್ ಕ ್ತಪಾನ್ ಮಹಾವಿತಯೀಃ, ಖುರ ಕ್ಷುರ್ಣ ಮಹಿತತ್ಲ್ಃ | 
ಶೃಙ್ಞುಭಾಾಂ ಪ್ರ್ೀತ್ಾನುಚಾಚನ್, ಚಕ್ ತಪ್ ಚ ನನ್ಾದ್ ಚ |198| (3-25) 
ವ ತಗ ರ್ರಮರ್ ವಿಕ್ಷುಣಾಣ, ಮಹಿತ ತ್ಸ್ಾ ರ್ಾಶತಯೀತ್ | 
ಲಾಙ್್ುಲ ತನ್ಾ ಹತ್ ಶಾಚಬಿಧಃ,  ಪಾಲರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ |199| (3-26) 
ಧುತ್ ಶೃಙ್ು ವಿಭನ್ಾನಶಚ, ಖರ್್ಂ ಖರ್್ಂ ಯಯುರ್ ಘನ್ಾಃ | 
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ಶಾಿಸಾ ನಿಲಾಸಾತಃ ಶತ್ಶ  ತ, ನಿಪ ತತ್ುರ್ ನರ್ಸ ್ ತ ಽಚಲಾಃ |200| (3-27) 
ಇರ್ ಕ ್ರತಧ ಸ್ಮಾಧ್ಾಾತ್, ಮಾಪ್ತ್ಂತ್ಂ ಮಹಾಸ್ುರಮ್| 
ದ್ೃರಾಟವ ಸಾ ಚಣ್ಕಾ ಕ ್ತಪ್ಂ, ತ್ದ್ಿಧ್ಾಯ ತ್ದಾ ಽಕರ ್ ತತ್ |201| (3-28) 
ಸಾ ಕ್ಷ್ಪಾತವ ತ್ಸ್ಾ ವ ೈ ಪಾಶಂ, ತ್ಂ ಬಬನದ ಮಹಾಸ್ುರಮ್ | 
ತ್ತ್ಾಾಜ ಮಾಹಿಷಂ ರ್ಪ್ಂ, ಸ ್ ತಽಪ್ ಬದ ್ ಧತ ಮಹಾಮೃಧ್ ತ | |202| (3-29) 
ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ್ ತ ಽರ್ರ್ತ್ ಸ್ದ ್ ಾತ, ಯಾರ್ತ್ ತ್ಸಾಾಮಿಾಕಾ ಶರಃ | 
ಛಿನರ್ತ ತ್ಾರ್ತ್ ಪ್ುರುಷಃ, ಖಡುಪಾಣ ರಧೃಶಾತ್ |203| (3-30) 
ತ್ತ್ ಏವಾಶು ಪ್ುರುಷಂ, ದ ತವಿತ ಚಚ ಛತದ್ ಸಾಯಕ ೈಃ | 
ತ್ಂ ಖಡು ಚಮೀಣಾ ಸಾಧೀಂ, ತ್ತ್ಃ ಸ ್ ತಽರ್್ನ್ ಮಹಾ ಗಜಃ |204| (3-31) 
ಕರ ತರ್ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ, ತ್ಂ ಚಕಷೀ ಜಗಜೀ ಚ | 
ಕಷೀತ್ಸ್ುತ ಕರಂ ದ ತವಿತ, ಖಡ ುತನ ನಿರಕೃಂತ್ತ್ |205| (3-32) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಮಹಾಸ್ುರ ್ ತ ರ್್ಯತ, ಮಾಹಿಷಂ ರ್ಪ್ು ರಾಸಿಥತ್ಃ | 
ತ್ರ ೈರ್ ಕ್ ್ತರ್ಯಾ ಮಾಸ್, ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಂ ಸ್ಚರಾಚರಮ್ |206| (3-33) 
ತ್ತ್ಃ ಕುರದಾಧ ಜಗನ್ಾಾತ್ಾ, ಚಣ್ಕಾ ಪಾನ ಮುತ್ತಮಮ್ | 
ಪ್ಪೌ ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಶ ೈರ್, ಜಹಾಸಾರುರ್ ಲ ್ ತಚನ್ಾ |207| (3-34) 
ನನದ್ೀ ಚಾಸ್ುರಃ ಸ ್ ತಽಪ್, ರ್ರ ವಿತಯೀ ಮದ ್ ತದ್ಧತ್ಃ | 
ವಿರಾಣಾಭಾಾಂ ಚ ಚಕ್ ತಪ್, ಚಣ್ಕಾಂ ಪ್ರರ್ ರ್್ಧರಾನ್ |208| (3-35) 
ಸಾ ಚ ತ್ಾನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಾಂಸ ತತನ, ಚ್ರ್ೀಯನಿತತ ಶರ ್ ತತ್ಕರ ೈಃ | 
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ಉವಾಚ ತ್ಂ ಮದ ್ ತದ್್ಧತ್, ಮುಖ ರಾಗಾ ಕುಲಾ ಕ್ಷರಮ್ |209| (3-36) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |210| (3-37) 
ಗಜೀ ಗಜೀ ಕ್ಷರ್ಂ ಮ್ಢ, ಮಧು ಯಾರ್ತ್ ಪ್ಬಾಮ್ ಯಹಮ್ | 
ಮಯಾ ತ್ಿಯಿ ಹತ್ ತ ಽತ್ ೈರ್, ಗರ್ಜೀಷಾಂತ್ಾಾಶು ದ ತರ್ತ್ಾಃ |211| (3-38) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |212| (3-39) 
ಏರ್ಮುಕಾತವ ಸ್ಮುತ್ಪತ್ಾ, ಸಾರ್ಢಾ ತ್ಂ ಮಹಾಸ್ುರಮ್ | 
ಪಾದ ತನ್ಾಕರಮಾ ಕಣ ಠತ ಚ, ಶ ಲ ತನ್ ೈನ ಮತ್ಾಡಯತ್ |213| (3-40) 
ತ್ತ್ಃ ಸ ್ ತಽಪ್ ಪ್ದಾಕಾರನತಃ, ತ್ಯಾ ನಿಜಮುಖಾತ್ ತ್ತ್ಃ | 
ಅಧೀ ನಿರಾಕಿನತ ಏವಾಸಿತದ್, ದ ತವಾಾ ವಿತಯತೀರ್ ಸ್ಂರ್ೃತ್ಃ |214| (3-41) 
ಅದ್ೀ ನಿರಾಕಿನತ ಏವಾಸೌ, ಯುಧಾಮಾನ್ ್ ತ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ತ್ಯಾ ಮಹಾಸಿನ್ಾ ದ ತವಾಾ, ಶರಶ್ ಛಿತ್ಾತವ ನಿಪಾರ್ತ್ಃ |215| (3-42) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಹಾಹಾಕೃತ್ಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ದ ೈತ್ಾಸ ೈನಾಂ ನನ್ಾಶ ತ್ತ್ | 
ಪ್ರಹಷೀಂ ಚ ಪ್ರಂ ಜಗುಾಃ, ಸ್ಕಲಾ ದ ತರ್ತ್ಾ ಗಣಾಃ |216| (3-43) 
ತ್ುಷುಟರ್ುಸಾತಂ ಸ್ುರಾ ದ ತವಿತಂ, ಸ್ಹ ದ್ವವ ಾೈರ್ ಮಹಷ್ಠೀಭಃ | 
ಜಗುರ್ ಗನಧರ್ೀ ಪ್ತ್ಯತ, ನನೃತ್ು ಶಾಚಪ್ಸರ ್ ತ ಗಣಾಃ |217| (3-44) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
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ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಅಷ್ಗಾವಿಂಶತ ವರ್ಗಾತಿಕಗಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಲ್ಕ್ಷ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
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|| ಚತುಥ ೂೀಾಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಶಕಗರದಿಸುತತಃ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |218| (4-1) 
ಶಕಾರದ್ಯಃ ಸ್ುರಗಣಾ, ನಿಹತ್ ತ ಽರ್ವಿತಯತೀ, 
 ತ್ಸಿಾನ್ ದ್ುರಾತ್ಾನಿ ಸ್ುರಾರಿಬಲ ತ ಚ ದ ತವಾಾ | 
ತ್ಾಂ ತ್ುಷುಟರ್ುಃ, ಪ್ರರ್ರ್ ನಮರ ಶರ ್ ತಧರಾಂಸಾ 
 ವಾಗಿೂಃ, ಪ್ರಹಷೀ ಪ್ುಲ್ಕ ್ತದ್ುಮ, ಚಾರುದ ತಹಾಃ |219| (4-2) 
ದ ತವಾಾ ಯಯಾ ತ್ತ್ಮಿದ್ಂ ಜಗದಾತ್ಾಶಕಾಯ, 
 ನಿಃಶ ತಷ ದ ತರ್ಗರ್ ಶಕತ ಸ್ಮ್ಹ ಮ್ತ್ಾಾೀ | 
ತ್ಾಮಮಿಾಕಾಮ್ ಅಖಿಲ್ ದ ತರ್ ಮಹಷ್ಠೀ ಪ್ಪಜ್ಾಾಮ್, 
 ರ್ಕಾಯ ನತ್ಾಃ, ಸ್ಾ ವಿದ್ಧ್ಾತ್ು ಶುಭಾನಿ ಸಾ ನಃ |220| (4-3) 
ಯಸಾಾಃ ಪ್ರಭಾರ್ ಮತ್ುಲ್ಂ ರ್ಗವಾನನಂತ್ ್ ತ, 
 ಬರಹಾಾ, ಹರಶಚ, ನಹಿ ರ್ಕುತಮಲ್ಂ ಬಲ್ಂ ಚ | 
ಸಾ ಚಣ್ಕಾ, ಽಖಿಲ್ ಜಗತ್ ಪ್ರಿಪಾಲ್ನ್ಾಯ, 
 ನ್ಾಶಾಯ ಚಾಶುರ್-ರ್ಯಸ್ಾ ಮರ್ಂ ಕರ ್ ತತ್ು |221| (4-4) 
ಯಾ ಶರತಃ ಸ್ಿಯಂ ಸ್ುಕೃರ್ನ್ಾಂ ರ್ರ್ನ್ ತಷಿಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ 
 ಪಾಪಾತ್ಾನ್ಾಂ ಕೃತ್ ಧಿಯಾಂಹೃದ್ಯತಷು ಬುದ್ವಧಃ 
ಶರದಾಧ ಸ್ತ್ಾಂ, ಕುಲ್ಜನ ಪ್ರರ್ರ್ಸ್ಾ ಲ್ಜ್ಾಿ, 
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 ತ್ಾಂ ತ್ಾಿಂ ನತ್ಾಃ ಸ್ಾ, ಪ್ರಿಪಾಲ್ಯ ದ ತವಿ ವಿಶಿಮ್ |222| (4-5) 
ಕಂ ರ್ರ್ೀಯಾಮ ತ್ರ್ ರ್ಪ್ ಮಚನಯಮತತ್ತ್, 
 ಕಞ್ಛಚರ್ ವಿತಯೀ ಮಸ್ುರ ಕ್ಷಯಕಾರಿ ರ್್ರಿ  
ಕಂ ಚಾಹವ ತಷು ಚರಿತ್ಾನಿ ತ್ವಾದ್ುೂತ್ಾನಿ, 
 ಸ್ವ ತೀಷು ದ ತರ್ಾಸ್ುರ ದ ತರ್ ಗಣಾದ್ವಕ ತಷು |223| (4-6) 
ಹ ತತ್ುಃ ಸ್ಮಸ್ತ ಜಗತ್ಾಂ, ರ್ರಗುಣಾಪ್, ದ ್ ತರ ೈ 
 ನೀ ಜ್ಞಾಯಸ ತ ಹರಿಹರಾದ್ವಭ ರಪ್ಾಪಾರಾ  
ಸ್ವಾೀಶರಯಾ ಖಿಲ್ಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ ಅಂಶರ್್ತ್, 
 ಮವಾಾಕೃತ್ಾ ಹಿ ಪ್ರಮಾ ಪ್ರಕೃರ್ ಸ್ತವಮಾದಾಾ |224| (4-7) 
ಯಸಾಾಃ ಸ್ಮಸ್ತ ಸ್ುರತ್ಾ ಸ್ಮುದ್ವತರಣ ತನ, 
 ತ್ೃಪ್ತಂ ಪ್ರಯಾರ್ ಸ್ಕಲ ತಷು ಮಖ ತಷು ದ ತವಿ  
ಸಾಿಹಾಸಿ ವ ೈ, ಪ್ತ್ೃ ಗರ್ಸ್ಾ ಚ ತ್ೃಪ್ತ ಹ ತತ್ು, 
 ರುಚಾಚಯೀಸ ತ ತ್ಿಮತ್ ಏರ್ ಜನ್ ೈಃ ಸ್ಿಧ್ಾ ಚ |225| (4-8) 
ಯಾ ಮುಕತಹ ತತ್ು ರವಿಚನಯ ಮಹಾರ್ರತ್ಾ ತ್ಿ, 
 ಮರ್ಾಸ್ಾಸ ತ, ಸ್ುನಿಯತ್ ತನಿದಿಯ ತ್ತ್ಿ ಸಾರ ೈಃ  
ಮತಕ್ಾಥಿೀಭರ್ ಮುನಿಭ ರಸ್ತ ಸ್ಮಸ್ತ ದ ್ ತರ ೈ, 
 ವಿೀದಾಾಽಸಿ ಸಾ, ರ್ಗರ್ರ್ತ ಪ್ರಮಾ ಹಿ ದ ತವಿ |226| (4-9) 
ಶಬಾದರ್ಾಕಾ, ಸ್ುವಿಮಲ್ಗಾೀಜುರಾಂ ನಿಧ್ಾನಂ, 
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 ಉದ್ವುತರ್ ರಮಾ ಪ್ದ್ ಪಾಠರ್ತ್ಾಂ ಚ ಸಾಂನ್ಾಮ್  
ದ ತವಿತ, ತ್ರಯಿತ, ರ್ಗರ್ರ್ತ, ರ್ರ್ ಭಾರ್ನ್ಾಯ, 
 ವಾತ್ಾೀಚ, ಸ್ರ್ೀ ಜಗತ್ಾಂ ಪ್ರಮಾರ್ೀ ಹನಿರತ |227| (4-10) 
ಮತಧ್ಾಽಸಿ ದ ತವಿ, ವಿದ್ವತ್ಾಖಿಲ್ ಶಾಸ್ರ ಸಾರಾ, 
 ದ್ುಗಾೀಽಸಿ, ದ್ುಗೀ ರ್ರ್ ಸಾಗರ ನ್ೌರಸ್ಙ್ಞು  
ಶರತಃ ಕ ೈಟಭಾರಿ ಹೃದ್ಯೈಕ ಕೃತ್ಾಧಿವಾಸಾ, 
 ಗೌರಿತ ತ್ಿಮತರ್, ಶಶಮೌಳ ಕೃತ್ ಪ್ರರ್ರಾಟ |228| (4-11) 
ಈಷತ್ ಸ್ಹಾಸ್ಮಮಲ್ಂ, ಪ್ರಿಪ್ಪರ್ೀ ಚನದಿ 
 ಬಿಮಾಾನುಕಾರಿ, ಕನಕ ್ತತ್ತಮ ಕಾನಿತ ಕಾನತಮ್  
ಅತ್ಾದ್ುೂತ್ಂ, ಪ್ರಹೃತ್ಮಾತ್ತ ರುರಾ ತ್ರಾಪ್ 
 ರ್ಕರಂ ವಿಲ ್ ತಕಾ, ಸ್ಹಸಾ, ಮಹಿರಾಸ್ುರ ತರ್ |229| (4-12) 
ದ್ೃರಾಟವತ್ು ದ ತವಿ ಕುಪ್ತ್ಂ ರ್ುರಕುಟಿತ ಕರಾಳ 
 ಮುದ್ಾತ್ ಶಶಾಙ್ಕ ಸ್ದ್ೃಶಚಛವಿ ಯನನ ಸ್ದ್ಾಃ  
ಪಾರಣಾನ್ ಮುಮತಚ ಮಹಿಷಸ್ತದ್ರ್ತರ್ ಚತ್ರಂ, 
 ಕ ೈರ್ಜತೀರ್ಾತ್ ತ ಹಿ ಕುಪ್ತ್ಾನತಕ ದ್ಶೀನ್ ತನ |230| (4-13) 
ದ ತವಿ ಪ್ರಸಿತದ್ ಪ್ರಮಾ ರ್ರ್ರ್ತ ರ್ವಾಯ, 
 ಸ್ದ ್ ಾತ ವಿನ್ಾಶಯಸಿ ಕ ್ತಪ್ರ್ರ್ತ ಕುಲಾನಿ  
ವಿಜ್ಞಾತ್ ಮತತ್ದ್ಧುನ್ ೈರ್ ಯದ್ಸ್ತಮತತ್ 
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 ನಿನತತ್ಂ ಬಲ್ಂ ಸ್ುವಿಪ್ುಲ್ಂ ಮಹಿರಾಸ್ುರಸ್ಾ |231| (4-14) 
ತ್ ತ ಸ್ಮಾತ್ಾ ಜನಪ್ದ ತಷು ಧನ್ಾನಿ ತ್ ತರಾಂ, 
 ತ್ ತರಾಂ ಯಶಾಂಸಿ, ನಚ ಸಿತದ್ರ್ ಧಮೀ ರ್ಗೀಃ  
ಧನ್ಾಾಸ್ತ ಏರ್, ನಿರ್ೃತ್ಾತ್ಾಜರ್ೃತ್ಾ ದಾರಾ, 
ಯತರಾಂ ಸ್ದಾರ್ುಾದ್ಯ ದಾ ರ್ರ್ರ್ತ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನ |232| (4-15) 
ಧಮಾಾೀಣ ದ ತವಿ, ಸ್ಕಲಾನಿ ಸ್ದ ೈರ್ ಕಮಾೀಣ 
 ಅತ್ಾಾದ್ೃತ್ಃ ಪ್ರರ್ದ್ವನಂ ಸ್ುಕೃರ್ತ ಕರ ್ ತರ್  
ಸ್ಿಗೀಂ ಪ್ರಯಾರ್ ಚ ತ್ತ್ ್ ತ ರ್ರ್ರ್ತ ಪ್ರಸಾದಾ, 
 ಲ ್ ತಕತ್ರಯತಽಪ್ ಫಲ್ದಾ ನನು ದ ತವಿ ತ್ ತನ |233| (4-16) 
ದ್ುಗ ತೀ ಸ್ೃತ್ಾ ಹರಸಿ ಭತರ್ ಮಶ ತಷ ಜನ್ ್ ತತಃ, 
 ಸ್ಿಸ ಥೈಃ ಸ್ೃತ್ಾಮ್ ಅರ್ಮರ್ತರ್ ಶುಭಾಂ ದ್ದಾಸಿ  
ದಾರಿದ್ರಯ ದ್ುಃಖ ರ್ಯ ಹಾರಿಣ ಕಾ ತ್ಿದ್ನ್ಾಾ, 
 ಸ್ರ್ತೀಪ್ಕಾರ ಕರಣಾಯ ಸ್ದಾದ್ರೀ ಚತ್ಾತ |234| (4-17) 
ಏಭರ್ ಹತ್ ೈರ್ ಜಗದ್ುಪ ೈರ್ ಸ್ುಖಂ ತ್ರ ೈತ್ ತ 
 ಕುರ್ೀನುತ ನ್ಾಮ ನರಕಾಯ ಚರಾಯ ಪಾಪ್ಮ್  
ಸ್ಂಗಾರಮ ಮೃತ್ುಾ ಮಧಿಗಮಾ ದ್ವರ್ಂ ಪ್ರಯಾನುತ, 
 ಮತ್ ಿತರ್ ನ್ನಮಹಿತ್ಾನ್ ವಿನಿಹಂಸಿ ದ ತವಿ |235| (4-18) 
ದ್ೃರ ಟವೈರ್ ಕಂ ನ ರ್ರ್ರ್ತ ಪ್ರಕರ ್ ತರ್ ರ್ಸ್ಾ, 
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 ಸ್ವಾೀಸ್ುರಾನರಿಷು ಯತ್ ಪ್ರಹಿಣ ್ ತಷ್ಠ ಶಸ್ರಮ್    
ಲ ್ ತಕಾನ್ ಪ್ರಯಾನುತ ರಿಪ್ರ್ತಽಪ್ ಹಿ ಶಸ್ರ ಪ್ಪತ್ಾ, 
 ಇತ್ಥಂ ಮರ್ರ್ೀರ್ರ್ ತ್ ತಷಿಪ್ ತ್ ತಽರ್ಸಾಧಿ್ತ |236| (4-19) 
ಖಡು ಪ್ರಭಾ ನಿಕರ ವಿಸ್ುಫರಣ ೈಸ್ ತ್ಧ್ ್ ತಗ ೈಃ,  
 ಶ ಲಾಗರ ಕಾನಿತ ನಿರ್ಹ ತನ ದ್ೃಶ  ತ ಽಸ್ುರಾಣಾಮ್  
ಯನ್ಾನಗತ್ಾ ವಿಲ್ಯ-ಮಂಶು-ಮದ್ವಂದ್ು ಖರ್್ 
 ಯತಗಾಾನನಂ ತ್ರ್ ವಿಲ ್ ತಕಯತ್ಾಂ ತ್ದ ತತ್ತ್ |237| (4-20) 
ದ್ುರ್ೃೀತ್ತ ರ್ೃತ್ತ ಶಮನಂ ತ್ರ್ ದ ತವಿ ಶತಲ್ಂ, 
 ರ್ಪ್ಂ ತ್ರ ೈತ್ ದ್ವಿಚನಯ ಮತ್ುಲ್ಾ ಮನ್ ಾೈಃ  
ವಿತಯೀಂ ಚ ಹನೃ ಹೃತ್ ದ ತರ್ ಪ್ರಾಕರಮಾಣಾಂ, 
 ವ ೈರಿಷಿಪ್  ಪ್ರಕಟಿತ್ ೈರ್ ದ್ಯಾ ತ್ಿಯತತ್ಥಮ್ |238| (4-21) 
ಕ ತನ್ ್ ತಪ್ಮಾ ರ್ರ್ತ್ು ತ್ ತಽಸ್ಾ ಪ್ರಾಕರಮಸ್ಾ, 
 ರ್ಪ್ಂ ಚ ಶತ್ೃ ರ್ಯ ಕಾಯೀ-ರ್ಹಾರಿ ಕುತ್ರ  
ಚತ್ ತತಕೃಪಾ ಸ್ಮರ ನಿಷುಟರತ್ಾ ಚ ದ್ೃರಾಟ, 
ತ್ಿಯಾತರ್ ದ ತವಿ, ರ್ರದ ತ, ರ್ುರ್ನ ತ್ರಯತಽಪ್ |239| (4-22) 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ಮತತ್ದ್ ಅಖಿಲ್ಂ ರಿಪ್ುನ್ಾಶನ್ ತನ, 
ತ್ಾರತ್ಂ ತ್ಿಯಾ ಸ್ಮರ ಮ್ಧೀನಿ ತ್ ತಽಪ್ ಹತ್ಾಿ  
ನಿತತ್ಾ ದ್ವರ್ಂ ರಿಪ್ು ಗಣಾ ರ್ಯಮಪ್ಾಪಾಸ್ತಮ್, 



ಹಿರತಂ ರ್ರರ್ಣಾೀರ್ಾಕಾಯೈಶಕತಲ್ಕ್ ಮಯೈನಮಃ 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ಚತ್ುರ ್ ತೀಽಧ್ಾಾಯಮ್ 89 | P a g e  

ಮಸಾಾಕ ಮುನಾದ್ ಸ್ುರಾರಿ ರ್ರ್ಂ  ನಮಸ ತತ |240| (4-23) 
ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿ ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಮಿಾಕ ತ | 
ಘಣಾಟಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ, ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ |241| (4-24) 
ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ, ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ, ಚಣ್ಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ | 
ಭಾರಮಣ ತನ್ಾತ್ಾ ಶ ಲ್ಸ್ಾ, ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿತ |242| (4-25) 
ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿ ರ್ಪಾಣ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರನಿತ ತ್ ತ | 
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಾರ್ೀ ಘ್ತರಾಣ ತ್ ೈಃ, ರಕ್ಾಸಾಾಂಸ್ತರಾ ರ್ುರ್ಮ್ |243| (4-26) 
ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾದ್ವತನಿ, ಯಾನಿ ಚಾಸಾರಣ ತ್ ತಽಮಿಾಕ ತ | 
ಕರ ಪ್ಲ್ಲರ್ಸ್ಙ್ಘಜುತನಿ, ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ |244| (4-27) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |245| (4-28) 
ಏರ್ಂ ಸ್ುತತ್ಾ ಸ್ುರ ೈದ್ವೀವ ಾೈಃ, ಕುಸ್ುಮೈರ್ ನನದನ್ ್ ತದ್ೂವ ೈಃ | 
ಅಚೀತ್ಾ ಜಗತ್ಾಂ ಧ್ಾರ್ರತ, ತ್ರಾ ಗನ್ಾಧನು ಲ ತಪ್ನ್ ೈಃ |246| (4-29) 
ರ್ಕಾಯ ಸ್ಮಸ ತಃ ರ್ರದ್ಶ ೈಃ, ದ್ವವ ಾೈರ್ ಧ್ಪ ೈಃ ಸ್ುತಧ್ಪ್ತ್ಾ | 
ಪಾರಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ುಮುಖಿತ, ಸ್ಮಸಾತನ್ ಪ್ರರ್ತ್ಾನ್  ಸ್ುರಾನ್ |247| (4-30) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ |248| (4-31) 
ವಿರಯತ್ಾಂ ರ್ರದ್ಶಾಃ ಸ್ವ ತೀ, ಯದ್ಸ್ಾತ್ ್ ತತಽಭವಾಞ್ಜಛತ್ಮ್ |249| (4-32) 
ದ ತವಾ ಊಚುಃ |250| (4-33) 
ರ್ಗರ್ತ್ಾಾ ಕೃತ್ಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ನ ಕಞ್ಜಚ ದ್ರ್ಶಷಾತ್ ತ |251| (4-34) 
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ಯದ್ಯಂ ನಿಹತ್ಃ ಶತ್ುರರಸಾಾಕಂ ಮಹಿರಾಸ್ುರಃ | 
ಯದ್ವಚಾಪ್ ರ್ರ ್ ತ ದ ತಯಃ, ತ್ಿಯಾಽಸಾಾಕಂ ಮಹ ತಶಿರಿ |252| (4-35) 
ಸ್ಂಸ್ೃತ್ಾ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ಾ ತ್ಿಂ ನ್ ್ ತ, ಹಿಂಸ ತರಾಃ ಪ್ರಮಾಪ್ದ್ಃ | 
ಯಶಚ ಮತ್ಾೀಃ ಸ್ತವ ೈರ ತಭಃ, ತ್ಾಿಂ ಸ ್ ತತಷಾತ್ ಯಮಲಾನನ್ ತ |253| (4-36) 
ತ್ಸ್ಾ ವಿತ್ತ ಧಿೀ ವಿರ್ವ ೈರ್, ಧನ ದಾರಾದ್ವ ಸ್ಮಪದಾಮ್ | 
ರ್ೃದ್ಧಯತ ಽಸ್ಾತ್ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನ ತ್ಿಂ ರ್ವ ತರಾಃ, ಸ್ರ್ೀದಾಮಿಾಕ ತ |254| (4-37) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ  |255| (4-38) 
ಇರ್ ಪ್ರಸಾದ್ವತ್ಾ ದ ತವ ೈಃ, ಜಗತ್ ್ ತಽರ ತೀ ತ್ರಾತ್ಾನಃ | 
ತ್ರ ತತ್ುಾಕಾತವ ರ್ದ್ರಕಾಳತ, ಬರ್್ವಾನತಹಿೀತ್ಾ ನೃಪ್ |256| (4-39) 
ಇತ್ ಾತತ್ತ್ ಕಥಿತ್ಂ ರ್್ಪ್, ಸ್ಮ್ೂತ್ಾ ಸಾ ಯರಾಪ್ುರಾ | 
ದ ತವಿತ ದ ತರ್ ಶರಿತರ ತಭ ್ ಾತ, ಜಗತ್ರಯ ಹಿತ್ ೈಷ್ಠಣತ |257| (4-40) 
ಪ್ುನಶಚ ಗೌರಿತ ದ ತಹಾ ತ್ಾಸ ಸ್ಮುದ್್ೂತ್ಾ ಯರಾರ್ರ್ತ್ | 
ರ್ಧ್ಾಯ ದ್ುಷಟ ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಂ, ತ್ರಾ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ |258| (4-41) 
ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಲ ್ ತಕಾನ್ಾಂ, ದ ತವಾನ್ಾ ಮುಪ್ ಕಾರಿಣತ | 
ತ್ಚಛೃರ್ುಷಿಮಯಾಖಾಾತ್ಂಯರಾರ್ತ್ಕರ್ಯಾಮಿತ್ ತ|ಹಿರತಂಓಂ |259| (4-42) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 

ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
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ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 

ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ತರವರ್ಗಾತಿಕಗಯೈ ಶಕತಲ್ಕ್ಷ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
 

 



 

భాస్కరప్రకాశఆశరమము 
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|| ಉತತಮಚರತರಮ್ || 
 

ಪ್ಞ್ಚಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ 
ದ ೀವಿೀದೂತ ಸಂವ್ಗದಮ್ 

 
ಓಂ ಕಲತಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |260| (5-1) 
ಪ್ುರಾ ಶುಮೂ ನಿಶುಮಾೂಭಾಾಮ್, ಅಸ್ುರಾಭಾಾಂ ಶಚತ ಪ್ತ್ ತಃ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಂ ಯಜ್ಞ ಭಾಗಾಶಚ, ಹೃತ್ಾ ಮದ್ ಬಲಾಶರಯಾತ್ |261| (5-2) 
ತ್ಾವ ತರ್ ಸ್್ಯೀತ್ಾಮ್ ತ್ದ್ಿದ್, ಅಧಿಕಾರಂ ತ್ರ ೈಂದ್ರ್ಂ | 
ಕೌಬ ತರಮರ್ ಯಾಮಾಂ ಚ, ಚಕಾರತ್ ತ ರ್ರುರ್ಸ್ಾ ಚ |262| (5-3) 
ತ್ಾವ ತರ್ ಪ್ರ್ನಥಿೀಂ ಚ ಚಕರತ್ುರ್ ರ್ಹಿನ ಕಮೀಚ | 
ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಾ ವಿನಿಧ್ೀತ್ಾ ರ್ರಷಟರಾಜ್ಾಾಃ ಪ್ರಾರ್ಜತ್ಾಃ |263| (5-4) 
ಹೃತ್ಾಧಿಕಾರಾಃ ರ್ರದ್ಶಾಃ, ತ್ಾಭಾಾಂ ಸ್ವ ತೀ ನಿರಾಕೃತ್ಾಃ | 
ಮಹಾಸ್ುರಾಭಾಾಂ ತ್ಾಂ ದ ತವಿತಂ, ಸ್ಂಸ್ಾರನ್ತ-ಯಪ್ರಾರ್ಜತ್ಾಂ |264| (5-5) 
ತ್ಯಾ ಸಾಾಕಂ ರ್ರ ್ ತ ದ್ತ್ ್ ತತ, ಯರಾಪ್ತ್ುಸ ಸ್ೃತ್ಾಖಿಲಾಃ | 
ರ್ರ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಶಯಿರಾಾಮಿ, ತ್ತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ಪ್ರಮಾಪ್ದ್ಃ |265| (5-6) 
ಇರ್ಕೃತ್ಾಿ ಮರ್ಂ ದ ತವಾ, ಹಿಮರ್ನತಂ ನಗ ತಶಿರಂ | 
ಜಗುಾಸ್ ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತಂ, ವಿಷುಣಮಾಯಾಂ ಪ್ರತ್ುಷುಟರ್ುಃ |266| (5-7) 
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ದ ತವಾ ಊಚುಃ |267| (5-8) 
ನಮತ ದ ತವ ಾೈ, ಮಹಾದ ತವ ಾೈ, ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ| 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ, ನಿಯತ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತ್ಾಃ ಸ್ಾತ್ಾಮ್ |268| (5-9) 
ರೌದಾರಯೈ ನಮತ ನಿತ್ಾಾಯೈ, ಗೌಯೈೀ ಧ್ಾತ್ ರಯೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ಜ್ ್ಾತತ್ಾಸನಯೈ ಚ ತನುದ ರ್ಪ್ಣ ಾೈ, ಸ್ುಖಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ |269| (5-10) 
ಕಳಾಾಣ ಾೈ ಪ್ರರ್ತ್ಾಂ ರ್ೃದ ಧಯೈ, ಸಿದ ಧಯೈ ಕುಮತೀ ನಮತ ನಮಃ | 
ನ್ ೈರ್ ಋತ್ ಾೈ ರ್್ರ್ೃತ್ಾಂ ಲ್ಕ್ ಮೈ, ಶವಾೀಣ ಾೈ ತ್ ತ ನಮತ ನಮಃ |270| (5-11) 
ದ್ುಗಾೀಯೈ ದ್ುಗೀ ಪಾರಾಯೈ, ಸಾರಾಯೈ ಸ್ರ್ೀ ಕಾರಿಣ ಾೈ | 
ಖಾಾತ್ ಾೈ, ತ್ರ ೈರ್ ಕೃರಾಣಯೈ, ಧ್ಮಾರಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂನಮಃ |271| (5-12) 
ಅರ್ಸೌಮಾಾ ಅರ್-ರೌದಾರಯೈ, ನತ್ಾಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ನಮತ ಜಗತ್ರರ್ರಾಟಯೈ ದ ತವ ಾೈ ಕೃತ್ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ |272| (5-13) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ವಿಷುಣ-ಮಾಯತರ್ ಶಬಿದತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |273,274,275| (5-14,15,16) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಚ ತತ್ನ್ ತ-ತ್ಾಭ-ಧಿತಯತ್ ತ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |276,277,278| (5-17,18,19) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಬುದ್ವಧ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |279,280,281| (5-20,21,22) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ನಿದಾರ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
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ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |282,283,284| (5-23,24,25) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕ್ಷುಧ್ಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |285,286,287| (5-26,27,28) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಛಾಯಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |288,289,290| (5-29,30,31) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶಕತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |291,292,293| (5-32,33,34) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ತ್ೃರಾಣ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |294,295,296| (5-35,36,37) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕ್ಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |297,298,299| (5-38,39,40) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಜ್ಾರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |300,301,302| (5-41,42,43) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಲ್ಜ್ಾಿ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈನಮತ ನಮಃ  |303,304,305| (5-44,45,46) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |306,307,308| (5-47,48,49) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶರದಾಧ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
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ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |309,310,311| (5-50,51,52) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |312,313,314| (5-53,54,55) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |315,316,317| (5-56,57,58) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ರ್ೃರ್ತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ|  
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈನಮಸ್ತಸ ಾೈ  ನಮತನಮಃ  |318,319,320| (5-59,60,61) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಸ್ೃರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |321,322,323| (5-62,63,64) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು,  ದ್ಯಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |324,325,326| (5-65,66,67) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ತ್ುಷ್ಠಟ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |327,328,329| (5-68,69,70) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಮಾತ್ೃ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |330,331,332| (5-71,72,73) 
ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಭಾರನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ  |333,334,335| (5-74,75,76) 
ಇನಿದಿಯಾಣಾಂ ಅಧಿರಾಟರ್ರತ ರ್್ತ್ಾನ್ಾಂ ಚಾಖಿಲ ತಷು ಯಾ | 
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ರ್್ತ್ ತಷು ಸ್ತ್ತ್ಂ ತ್ಸ ಾೈ, ವಾಾಪ್ತ ದ ತವ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ |336| (5-77) 
ಚರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಯಾ ಕೃತ್ಸನಮ್, ಏತ್ದ್ ವಾಾಪ್ಾ ಸಿಥತ್ಾ ಜಗತ್ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |337,338,339| (5-78,79,80) 
ಸ್ುತತ್ಾ ಸ್ುರ ೈಃ, ಪ್ಪರ್ೀ ಮಭತಷಟ ಸ್ಂಶರಯಾತ್ 
 ತ್ರಾ ಸ್ುರ ತನ್ ದ ರತರ್, ದ್ವನ್ ತಷು ಸ ತವಿತ್ಾ | 
ಕರ ್ ತತ್ು ಸಾ ನಃ, ಶುರ್ಹ ತತ್ು ರಿತಶಿರಿತ 
 ಶುಭಾನಿ ರ್ದಾರಣ, ಅಭಹನುತ ಚಾಪ್ದ್ಃ |340| (5-81) 
ಯಾ ಸಾಮರತ್ಂ ಚ ್ತದ್ದತ್ ದ ೈತ್ಾ ತ್ಾಪ್ತ್ ೈಃ 
 ಅಸಾಾಭ ರಿತಶಾ ಚ ಸ್ುರ ೈರ್ ನಮಶಾತ್ ತ | 
ಯಾ ಚ ಸ್ೃತ್ಾ ತ್ತ್ ಕ್ಷರ್ಮತರ್ ಹನಿತ ನಃ 
ಸ್ವಾೀಪ್ದ ್ ತ ರ್ಕತ ವಿನಮರ ಮ್ರ್ೀಭಃ |341| (5-82) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |342| (5-83) 
ಏರ್ಂ ಸ್ತವಾದ್ವ ಯುಕಾತನ್ಾಂ, ದ ತವಾನ್ಾಂ ತ್ತ್ರ ಪಾರ್ೀರ್ತ | 
ಸಾನತ್ು-ಮಭಾಾಯಯೌ ತ್ ್ ತಯತ, ಜ್ಾಹನವಾಾ ನೃಪ್ ನನದನ |343| (5-84) 
ಸಾಬರವಿತತ್ಾತನ್ ಸ್ುರಾನ್ ಸ್ುರ್್ರರ್, ರ್ರ್ದ್ವೂಃ ಸ್್ತಯತ್ ತಽತ್ರ ಕಾ | 
ಶರಿತರ ಕ ್ತಶತ್ಶ್ ಚಾಸಾಾಃ, ಸ್ಮುದ್್ೂತ್ಾ ಬರವಿತಚಛವಾ |344| (5-85) 
ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಮಮೈತ್ತ್ ಕರಯತ್ ತ, ಶುಮೂ ದ ೈತ್ಾ ನಿರಾ ಕೃತ್ ೈಃ | 
ದ ತವ ೈಃ ಸ್ಮತತ್ ೈಃ ಸ್ಮರ ತ, ನಿಶುಮೂತನ ಪ್ರಾ-ರ್ಜತ್ ೈಃ |345| (5-86) 
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ಶರಿತರಕ ್ತಶಾದ್ಾತ್ ತ್ಸಾಾಃ, ಪಾರ್ೀತ್ಾಾ ನಿಃಸ್ೃತ್ಾಮಿಾಕಾ | 
ಕೌಶಕತ-ರ್ ಸ್ಮಸ ತತಷು, ತ್ತ್ ್ ತ ಲ ್ ತಕ ತಷು ಗಿತಯತ್ ತ |346| (5-87) 
ತ್ಸಾಾಂ ವಿನಿರ್ ಗತ್ಾಯಾಂ ತ್ು, ಕೃರಾಣ-ರ್್ತ್ ಸಾಪ್ ಪಾರ್ೀರ್ತ | 
ಕಾಳಕ ತರ್ ಸ್ಮಾಖಾಾತ್ಾ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಕೃತ್ಾ-ಶರಯಾ |347| (5-88) 
ತ್ತ್ ್ ತಽಮಿಾಕಾಂ ಪ್ರಂ ರ್ಪ್ಂ, ಬಿಭಾರಣಾಂ ಸ್ುಮನ್ ್ ತಹರಂ | 
ದ್ದ್ಶೀ ಚಣ ್ ್ತ ಮುರ್್ಶಚ, ರ್ೃತ್ೌಾ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ |348| (5-89) 
ತ್ಾಭಾಾಂ ಶುಮಾೂಯ ಚಾಖಾಾತ್ಾ, ಅ-ರ್ತರ್ ಸ್ುಮನ್ ್ ತಹರಾ | 
ಕಾಪಾಾಸ ತತ ಸಿರತ ಮಹಾರಾಜ, ಭಾಸ್ಯನಿತತ ಹಿಮಾಚಲ್ಂ |349| (5-90) 
ನ್ ೈರ್ ತ್ಾದ್ೃಕ್ ಕಿಚದ್ ರ್ಪ್ಂ, ದ್ೃಷಟಂ ಕ ತನಚದ್ುತ್ತಮಮ್ | 
ಜ್ಞಾಯತ್ಾಂ ಕಾಪ್ಾಸೌ ದ ತವಿತ, ಗೃಹಾತ್ಾಂ ಚಾಸ್ುರ ತಶಿರ |350| (5-91) 
ಸಿರತ ರತ್ನ ಮರ್ಚಾರ್ೀಙ್ಘಜುತ, ದ ್ ಾತತ್ಯನಿತತ ದ್ವಶಸಿತವರಾ| 
ಸಾ ತ್ು ರ್ಷಟರ್ ದ ೈತ್ ಾತನದಿ, ತ್ಾಂ ರ್ವಾನ್ ದ್ರಷುಟ ಮಹೀರ್ |351| (5-92) 
ಯಾನಿ ರತ್ಾನನಿ ಮರ್ಯತ, ಗಜ್ಾಶಾಿದ್ವತನಿ ವ ೈ ಪ್ರಭ ್ ತ| 
ತ್ ೈ-ಲ ್ ತಕ ಾತ ತ್ು ಸ್ಮಸಾತನಿ, ಸಾಮರತ್ಂ ಭಾರನಿತ ತ್ ತ ಗೃಹ ತ |352| (5-93) 
ಐರಾರ್ತ್ಃ ಸ್ಮಾನಿತತ್ ್ ತ, ಗಜರತ್ನಂ ಪ್ುರನದರಾತ್ | 
ಪಾರಿಜ್ಾತ್ ತ್ರುಶಾಚಯಂ, ತ್ರ ೈರ್ತ-ಚ ೈಃ-ಶರವಾ ಹಯಃ |353| (5-94) 
ವಿಮಾನಂ ಹಂಸ್ಸ್ಂಯುಕತಮ್, ಏತ್ತ್ ರ್ಷಟರ್ ತ್ ತ ಽಙ್ುಣ ತ | 
ರತ್ನರ್್ತ್ ಮಿಹಾ ನಿತತ್ಂ, ಯದಾಸಿತದ್ ವ ತದ್ಸ ್ ತಽದ್ುೂತ್ಂ |354| (5-95) 
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ನಿದ್ವರ ತಷ ಮಹಾ ಪ್ದ್ಾಃ, ಸ್ಮಾನಿತತ್ ್ ತ ಧನ್ ತಶಿರಾತ್ | 
ಕಞಿಲಕನಿತಂ ದ್ದೌ ಚಾಬಿದಃ, ಮಾಲಾಮಮಾಲನ ಪ್ಂಕಜ್ಾಂ |355| (5-96) 
ಛತ್ರಂ ತ್ ತ ವಾರುರ್ಂ ಗ ತಹ ತ, ಕಾಞಚನ ಸಾರವಿ ರ್ಷಟರ್ | 
ತ್ರಾಯಂ ಸ್ಾನದನ ರ್ರ ್ ತ, ಯಃ ಪ್ುರಾಸಿತತ್ ಪ್ರಜ್ಾಪ್ತ್ ತಃ |356| (5-97) 
ಮೃತ್ ್ ಾತ-ರುತ್ಾಕಿನಿತ-ದಾ ನ್ಾಮ, ಶಕತ-ರಿತಶ ತ್ಿಯಾ ಹೃತ್ಾ | 
ಪಾಶಃ ಸ್ಲಲ್ ರಾಜಸ್ಾ, ಭಾರತ್ುಸ್-ತ್ರ್ ಪ್ರಿಗರಹ ತ |357| (5-98) 
ನಿಶುಮೂಸ್ ಯಾಬಿದಜ್ಾತ್ಾಶಚ, ಸ್ಮಸಾತ ರತ್ನ ಜ್ಾತ್ಯಃ | 
ರ್ಹಿನರಪ್ ದ್ದೌ ತ್ುರ್ಾಮ್, ಅಗಿನಶೌಚ ತ ಚ ವಾಸ್ಸಿತ |358| (5-99) 
ಏರ್ಂ ದ ೈತ್ ಾತನದಿ ರತ್ಾನನಿ, ಸ್ಮಸಾತನ್ ಯಾಹೃತ್ಾನಿ ತ್ ತ | 
ಸಿರತ ರತ್ನ ಮತರಾ ಕಲಾಾಣತ, ತ್ಿಯಾ ಕಸಾಾನ್ ನ ಗೃಹಾತ್ ತ |359| (5-100) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |360| (5-101) 
ನಿಶಮಾತರ್ ರ್ಚಃ ಶುಮೂಃ, ಸ್ ತ್ದಾ ಚರ್್ಮುರ್್ಯತಃ | 
ಪ ರತಷಯಾಮಾ ಸ್ ಸ್ುಗಿರತರ್ಂ, ದ್್ತ್ಂ ದ ತವಾಾ ಮಹಾಸ್ುರಂ |361| (5-102) 
ಇರ್ ಚ ತರ್ ಚ ರ್ಕತವಾಾ, ಸಾ ಗತ್ಾಿ ರ್ಚನ್ಾನಾಮ| 
ಯರಾ ಚಾಭ ಾತರ್ ಸ್ಮಿರತತ್ಾಾ, ತ್ರಾ ಕಾಯೀಂ ತ್ಿಯಾ ಲ್ಘು |362| (5-103) 
ಸ್ ತ್ತ್ರ ಗತ್ಾಿ ಯತ್ಾರಸ ತತ, ಶ ೈಲ ್ ತದ ದತಶ ತರ್ಶ  ತರ್ನ್ ತ | 
ಸಾದ ತವಿತ ತ್ಾಂ ತ್ತ್ಃ ಪಾರಹ, ಶಲಕ್ಷ್ಣಂ ಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ |363| (5-104) 
ದ್್ತ್ ಉವಾಚ   |364| (5-105) 
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ದ ತವಿ ದ ೈತ್ ಾತಶಿರಃ ಶುಮೂಃ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ಪ್ರಮತಶಿರಃ | 
ದ್್ತ್ ್ ತಽಹಂ ಪ ರತಷ್ಠತ್ಸ್ ತ್ ತನ, ತ್ಿತ್ಸಕಾಶ ಮಿಹಾಗತ್ಃ |365| (5-106) 
ಅವಾಾಹತ್ಾಜ್ಞಃ  ಸ್ವಾೀಸ್ು, ಯಃ ಸ್ದಾ ದ ತರ್ ಯತನಿಷು | 
ನಿರ್ಜೀತ್ಾಖಿಲ್ ದ ೈತ್ಾಾರಿಃ, ಸ್ ಯದಾಹ ಶೃರ್ುಷಿ ತ್ತ್ |366| (5-107) 
ಮಮ ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ಮಖಿಲ್ಂ, ಮಮ,ದ ತವಾ ರ್ಶಾ ನುಗಾಃ | 
ಯಜ್ಞ ಭಾಗಾ ನಹಂ ಸ್ವಾೀನ್, ಉಪಾಶಾನಮಿ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಪ್ೃರ್ಕ್|367| (5-108) 
ತ್ ೈ ಲ ್ ತಕ ಾತ ರ್ರ ರತ್ಾನನಿ, ಮಮ ರ್ಶಾಾನ್ ಯಶ ತಷತ್ಃ | 
ತ್ರ ೈರ್ ಗಜರತ್ನಂ ಚ, ಹೃತ್ಾಿ ದ ತವ ತನದಿ ವಾಹನಂ |368| (5-109) 
ಕ್ಷ್ತರ ್ ತದ್ ಮರ್ನ್ ್ ತದ್ ರ್್ತ್ಮ್, ಅಶಿರತ್ನಂ ಮಮಾ ಮರ ೈಃ | 
ಉಚ ೈಃಶರರ್ಸ್ ಸ್ಂಜ್ಞಂ ತ್ತ್, ಪ್ರಣಪ್ತ್ಾ ಸ್ಮಪ್ೀತ್ಂ |369| (5-110) 
ಯಾನಿ ಚಾನ್ಾಾನಿ ದ ತವ ತಷು, ಗನದವ ತೀಷ್-ರಗ ತಷು ಚ | 
ರತ್ನ ರ್್ತ್ಾನಿ ರ್್ತ್ಾನಿ, ತ್ಾನಿ ಮಯಾತರ್ ಶ  ತರ್ನ್ ತ |370| (5-111) 
ಸಿರತ ರತ್ನರ್್ತ್ಾಂ ತ್ಾಿಂ ದ ತವಿತ, ಲ ್ ತಕ ತ ಮನ್ಾಾ ಮಹ ತ ರ್ಯಂ | 
ಸಾ ತ್ಿಮಸಾಾನುಪಾಗಚಛ, ಯತ್ ್ ತ ರತ್ನರ್ುಜ್ ್ತ ರ್ಯಂ |371| (5-112) 
ಮಾಂ ವಾ, ಮಮಾ-ನುಜಂ ವಾಪ್, ನಿಶುಮೂ ಮುರು ವಿಕರಮಮ್| 
ರ್ಜ ತ್ಿಂ ಚಞಚಲಾ ಪಾಙ್ಘಜು, ರತ್ನ ರ್್ತ್ಾಸಿ ವ ೈ ಯತ್ಃ |372| (5-113) 
ಪ್ರಮೈಶಿಯೀ ಮತ್ುಲ್ಂ,  ಪಾರಪ್ಸಯಸ ತ ಮತ್ ಪ್ರಿಗರಹಾತ್ | 
ಏತ್ದ್ ಬುಧ್ಾಾ ಸ್ಮಾಲ ್ ತಚಾ, ಮತ್ ಪ್ರಿ ಗರಹತ್ಾಂ ರ್ರಜ |373| (5-114) 
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ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |374| (5-115) 
ಇತ್ುಾಕಾತ ಸಾ ತ್ದಾ ದ ತವಿತ, ಗಮಿೂತರಾನತಃ ಸಿಾತ್ಾ ಜಗೌ| 
ದ್ುಗಾೀ ರ್ಗರ್ರ್ತ ರ್ದಾರ, ಯಯತದ್ಂ ಧ್ಾಯೀತ್ ತ ಜಗತ್ |375| (5-116) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |376| (5-117) 
ಸ್ತ್ಾ ಮುಕತಂ ತ್ಿಯಾ ನ್ಾತ್ರ, ಮಿರಾಾ ಕಞ್ಜಚತ್ ತ್ಿಯತದ್ವತ್ಮ್ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಾಧಿ ಪ್ರ್ಃ ಶುಮೂತ, ನಿಶುಮೂಶ್ ಚಾಪ್ ತ್ಾದ್ೃಶಃ |377| (5-118) 
ಕಂ ತ್ಿತ್ರ ಯತ್ ಪ್ರರ್ಜ್ಞಾತ್ಂ, ಮಿರಾಾ ತ್ತ್ ಕರಯತ್ ತ ಕರ್ಮ್ | 
ಶ ರಯತ್ಾಮಲ್ಪ ಬುದ್ವಧತ್ಾಿತ್, ತ್ರರ್ಜ್ಞಾ ಯಾಕೃತ್ಾಪ್ುರಾ |378| (5-119) 
ಯತಮಾಮ್ ಜಯರ್ ಸ್ಙ್ಞುಿಮತ, ಯತ ಮತ ದ್ಪ್ೀಂ ರ್ಾಪತ-ಹರ್ | 
ಯತಮತ ಪ್ರರ್ಬಲ ್ ತ ಲ ್ ತಕ ತ, ಸ್ ಮತ ರ್ತ್ಾೀ ರ್ವಿ-ಷಾರ್ |379| (5-120) 
ತ್ದಾ ಗಚಚತ್ು ಶುಮೂತಽತ್ರ, ನಿಶುಮೂತ ವಾ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ಮಾಮ್ ರ್ಜತ್ಾಿ ಕಂ ಚರ ತಣಾತ್ರ, ಪಾಣಂ ಗೃಹಾಣತ್ು ಮತಲ್ಘು |380| (5-121) 
ದ್್ತ್ ಉವಾಚ   |381| (5-122) 
ಅರ್ಲಪಾತಸಿ ಮೈರ್ಂ ತ್ಿಂ, ದ ತವಿ ಬ್ರಹಿ ಮಮಾ ಗರತ್ಃ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ಕಃ ಪ್ುಮಾಂ-ಸಿತರ ಟತತ್, ಅಗ ರತ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ |382| (5-123) 
ಅನ್ ಿತರಾ ಮಪ್ ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಂ, ಸ್ವ ತೀ ದ ತವಾ ನ ವ ೈ ಯುಧಿ | 
ರ್ಷಠನಿತ ಸ್ಮುಾಖ ತ ದ ತವಿ, ಕಂ ಪ್ುನಃ ಸಿರತ ತ್ಿಮತಕಕಾ |383| (5-124) 
ಇನ್ಾದಿದಾಾಃ ಸ್ಕಲಾ ದ ತವಾಃ, ತ್ಸ್ುಥರ್ ಯತರಾಂ ನ ಸ್ಂಯುಗ ತ | 
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ಶುಮಾೂದ್ವತನ್ಾಂಕರ್ಂ ತ್ ತರಾಂ, ಸಿರತ ಪ್ರಯಾಸ್ಾಸಿ ಸ್ಮುಾಖಮ್ |384| (5-125) 
ಸಾ ತ್ಿಂ ಗಚಛ ಮಯೈರ್ತಕಾತ, ಪಾಶಿೀಂ ಶುಮೂನಿಶುಮೂಯತಃ | 
ಕ ತಶಾ ಕಷೀರ್, ನಿಧ್ೀತ್ ಗೌರವಾ, ಮಾ ಗಮಿಷಾಸಿ |385| (5-126) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |386| (5-127) 
ಏರ್ ಮತತ್ದ್ ಬಲತ ಶುಮೂತ, ನಿಶುಮೂಶ್ ಚಾರ್ ವಿತಯೀವಾನ್ | 
ಕಂ ಕರ ್ ತಮಿ ಪ್ರರ್ಜ್ಞಾ ಮತ, ಯದ್ನ್ಾ ಲ ್ ತಚತ್ಾ ಪ್ುರಾ |387| (5-128) 
ಸ್ತ್ಿಂ ಗಚಛ ಮಯತಕತಂ ತ್ ತ, ಯದ ತತ್ತ್ ಸ್ರ್ೀ ಮಾದ್ೃತ್ಃ | 
ತ್ದಾಚಕ್ಷವ ಅಸ್ುರ ತನ್ಾದಿಯ, ಸ್ ಚ ಯುಕತಂ ಕರ ್ ತತ್ು ತ್ ತ್ |388| (5-129) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  
ವಿಷುಣಮಗಯಗದಿ ತರಯೀ ವಿಂಶತ ದ ೀವತ್ಗಯೈ ನಮಃ 
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|| ಷಷ್ ೂಾೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಧ್ೂಮರಲ ೂೀಚನ ವಧ್ಃ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |389| (6-1) 
ಇತ್ಾಾಕರ್ಾೀ ರ್ಚ ್ತ ದ ತವಾಾಃ, ಸ್ ದ್್ತ್ ್ ತ ಽಮಷೀ ಪ್ಪರಿತ್ಃ | 
ಸ್ಮಾಚಷಟ ಸ್ಮಾಗಮಾ, ದ ೈತ್ಾ ರಾಜ್ಾಯ ವಿಸ್ತರಾತ್ |390| (6-2) 
ತ್ಸ್ಾ ದ್್ತ್ಸ್ಾ ತ್ದಾಿಕಾ ಮಾಕಣಾಾೀಸ್ುರ ರಾಟ್ ತ್ತ್ಃ | 
ಸ್ ಕ ್ರತಧಃ ಪಾರಹ ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಮ್, ಅಧಿಪ್ಂ ಧ್ಮರ ಲ ್ ತಚನಮ್ |391| (6-3) 
ಹ ತ ಧ್ಮರಲ ್ ತಚನ್ಾ-ಶು ತ್ಿಂ, ಸ್ಿ ಸ ೈನಾ ಪ್ರಿವಾರಿತ್ಃ| 
ತ್ಾಮಾನಯ ಬಲಾದ್ ದ್ುರಾಟಂ, ಕ ತಶಾ ಕಷೀರ್ ವಿಹಿಲಾಮ್ |392| (6-4) 
ತ್ತ್ ಪ್ರಿತ್ಾರರ್ದ್ಃ ಕಶಚದ್, ಯದ್ವ ರ್ತರ್ತಷಟತ್ ತ ಽಪ್ರಃ | 
ಸ್ ಹನತರ್ಾತ ಽಮರ ್ ತ ವಾಪ್, ಯಕ್ ್ತ ಗನಧರ್ೀ ಏರ್ ವಾ |393| (6-5) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |394| (6-6) 
ತ್ ತನ್ಾಜ್ಞಪ್ತಸ್ ತ್ತ್ಃ ಶತಘರಂ, ಸ್ ದ ೈತ್ ್ ಾತ ಧ್ಮರ ಲ ್ ತಚನಃ | 
ರ್ೃತ್ಃ ಷರಾಟಯ ಸ್ಹಸಾರಣಾ, ಮಸ್ುರಾಣಾಂ ದ್ುರತ್ಂ ಯಯೌ |395| (6-7) 
ಸ್ ದ್ೃರಾಟವ ತ್ಾಂ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತಂ, ತ್ುಹಿನ್ಾಚಲ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾಂ | 
ಜಗಾದ ್ ತಚ ೈಃ ಪ್ರಯಾಹಿತರ್, ಮ್ಲ್ಂ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ |396| (6-8) 
ನ ಚ ತತ್ ಪ್ರತತ್ಾಾದ್ಾ ರ್ರ್ರ್ತ, ಮದ್ೂತ್ಾೀರಮುಪ ೈಷಾರ್ | 
ತ್ತ್ ್ ತ ಬಲಾನನಯಾಮಾತಷ, ಕ ತಶಾ ಕಷೀರ್ ವಿಹಿಲಾಮ್ |397| (6-9) 
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ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |398| (6-10) 
ದ ೈತ್ ಾತಶಿರ ತರ್ ಪ್ರಹಿತ್ ್ ತ, ಬಲ್ವಾನ್ ಬಲ್ ಸ್ಂರ್ೃತ್ಃ | 
ಬಲಾನನಯಸಿ ಮಾಮತರ್ಂ, ತ್ತ್ಃ ಕಂ ತ್ ತ ಕರ ್ ತಮ್ ಯಹಮ್ |399| (6-11) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |400| (6-12) 
ಇತ್ುಾಕತಃ ಸ ್ ತ ಽರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ಾತ, ಮಸ್ುರ ್ ತ ಧ್ಮರ ಲ ್ ತಚನಃ | 
ಹ್ಙ್ಞಕರ ತ ಣ ೈರ್ ತ್ಂ ರ್ಸ್ಾ, ಸಾ ಚಚಕಾ ರಾಂಬಿಕಾ ತ್ತ್ಃ |401| (6-13) 
ಅರ್ ಕುರದ್ಧಂ ಮಹಾ ಸ ೈನಾ, ಮಸ್ುರಾಣಾಂ ತ್ರಾಮಿಾಕಾ| 
ರ್ರ್ಷೀ ಸಾಯುಕ ೈಸ್ ರ್ತಕ್ಷ ೈಃ, ತ್ರಾ ಶಕತ ಪ್ರಶ್-ರ್ಧ್ ೈಃ |402| (6-14) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಧುತ್ ಸ್ಟಃ ಕ ್ತಪಾತ್, ಕೃತ್ಾಿ ನ್ಾದ್ಂ ಸ್ುಭ ೈರರ್ಮ್|  
ಪ್ಪಾತ್ಾಸ್ುರ ಸ ತನ್ಾಯಾಂ, ಸಿಂಹ ್ ತ ದ ತವಾಾಃ ಸ್ಿ ವಾಹನಃ |403| (6-15) 
ಕಾಂಶಚತ್ ಕರ ಪ್ರಹಾರ ತರ್, ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಸ ಾತನ ಚಾಪ್ರಾನ್ | 
ಆಕರಮಾ  ಚಾಧರ ತ ಣಾನ್ಾಾನ್, ಸ್ ಜಘನ  ಮಹಾಽಸ್ುರಾನ್ |404| (6-16) 
ಕ ತರಾಞ್ಜಚತ್ ಪಾಟಯಾಮಾಸ್, ನಖ ೈಃ ಕ ್ತರಾಠನಿ ಕ ತಸ್ರಿತ | 
ತ್ರಾ ತ್ಲ್ ಪ್ರಹಾರ ತರ್, ಶರಾಂಸಿ ಕೃತ್ವಾನ್ ಪ್ೃರ್ಕ್ |405| (6-17) 
ವಿಚಛನನ ಬಾಹು ಶರಸ್ಃ, ಕೃತ್ಾ ಸ ತತನ ತ್ರಾ ಪ್ರ ತ | 
ಪ್ಪೌಚ ರುಧಿರಂ ಕ ್ತರಾಟದ್, ಅನ್ ಾತರಾಂ ಧುತ್ ಕ ತಸ್ರಃ |406| (6-18) 
ಕ್ಷಣ ತನ ತ್ದ್ಾಲ್ಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ಕ್ಷಯಂ ನಿತತ್ಂ ಮಹಾತ್ಾನ್ಾ | 
ತ್ ತನ ಕ ತಸ್ರಿಣಾ ದ ತವಾಾ, ವಾಹನ್ ತ-ನ್ಾರ್ ಕ ್ತಪ್ನ್ಾ |407| (6-19) 



ಕಲತಂ ಶತ್ಾಕ್ ಯೈ ಧ್ಮಾರಕ್ ಯೈ ನಮಃ 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ಷರ ್ ಠತಽಧ್ಾಾಯಮ್ 105 | P a g e  

ಶುರತ್ಾಿ ತ್ಮಸ್ುರಂ ದ ತವಾಾ, ನಿಹತ್ಂ ಧ್ಮರ ಲ ್ ತಚನಮ್ | 
ಬಲ್ಂ ಚ ಕ್ಷಯಿತ್ಂ ಕೃತ್ಸನಂ, ದ ತವಿತ ಕ ತಸ್ರಿಣಾ ತ್ತ್ಃ |408| (6-20) 
ಚುಕ ್ತಪ್ ದ ೈತ್ಾಾ-ಧಿಪ್ರ್ಃ, ಶುಮೂಃ ಪ್ರಸ್-ಫುರಿತ್ಾ ಧರಃ | 
ಆಜ್ಞಾಪ್ಯಾಮಾಸ್ ಚ ತ್ೌ, ಚರ್್ ಮುಣೌ್ ಮಹಾಸ್ುರೌ |409| (6-21) 
ಹ ತಚರ್್ ಹ ತ ಮುರ್್, ಬಲ ೈರ್ ಬಹುಭಃ ಪ್ರಿವಾರಿತ್ೌ | 
ತ್ತ್ರ ಗಚಛತ್, ಗತ್ಾಿ ಚ, ಸಾ ಸ್ಮಾ ನಿತಯತ್ಾಂ ಲ್ಘು |410| (6-22) 
ಕ ತಶ ತರಾಿಕೃಷಾ, ಬಧ್ಾಿ ವಾ, ಯದ್ವ ರ್ಃ ಸ್ಂಶಯತ ಯುಧಿ | 
ತ್ದಾಶ ತರಾ ಯುಧ್ ೈಃ ಸ್ವ ೈೀರಸ್ುರ ೈರ್ ವಿನಿ ಹನಾತ್ಾಂ |411| (6-23) 
ತ್ಸಾಾಂ ಹತ್ಾಯಾಂ ದ್ುರಾಟಯಾಂ, ಸಿಂಹ ತ ಚ ವಿನಿಪಾರ್ತ್ ತ | 
ಶತಘರಮಾ ಗಮಾತ್ಾಂ ಬದಾಧವ, ಗೃಹಿತತ್ಾಿ ತ್ಾಮರಾಂಬಿಕಾಮ್ |412| (6-24) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
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ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಶತ್ಗಕ್ಷ್ ಯೈ ಧ್ೂಮಗರಕ್ಷ್ ಯೈ ನಮಃ 
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|| ಸಪ್ತಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಚಣಡ ಮುಣಡ ವಧ್ಃ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |413| (7-1) 
ಆಜ್ಞಪಾತಸ ತತ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ೈತ್ಾಾ, ಶಚರ್್ಮುರ್್ ಪ್ುರ ್ ತ ಗಮಾಃ | 
ಚತ್ುರಙ್ು ಬಲ ್ ತಪ ತತ್ಾ, ಯಯು ರರ್ುಾದ್ಾತ್ಾ ಯುಧ್ಾಃ |414| (7-2) 
ದ್ದ್ೃಶುಸ ತತ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತಂ, ಈಷದ್ ಧ್ಾಸಾಂ ರ್ಾರ್ಸಿಥತ್ಾಮ್ | 
ಸಿಂಹಸ ್ ಾತ ಪ್ರಿ ಶ ೈಲ ತನದಿ, ಶೃಙ್ಘ ು್ತ ಮಹರ್ ಕಾಞಚನ್ ತ |415| (7-3) 
ತ್ ತ ದ್ೃರಾಟವ ತ್ಾಂ ಸ್ಮಾದಾತ್ುಂ, ಉದ್ಾಮಂ ಚಕುರ ರುದ್ಾತ್ಾಃ | 
ಆಕೃಷಟ ಚಾಪಾಸಿ ಧರಾಃ, ತ್ರಾಽನ್ ಾತ ತ್ತ್ ಸ್ಮಿತಪ್ ಗಾಃ |416| (7-4) 
ತ್ತ್ಃ ಕ ್ತಪ್ಂ ಚಕಾರ ್ ತ-ಚ ೈರ್, ಅಮಿಾಕಾ ತ್ಾನರಿತನ್ ಪ್ರರ್ | 
ಕ ್ತಪ ತನ ಚಾಸಾಾ ರ್ದ್ನಂ, ಮಷ್ಠತ ರ್ರ್ೀಮರ್್ತ್ತದಾ |417| (7-5) 
ರ್ುರಕುಟಿತ ಕುಟಿಲಾತ್ ತ್ಸಾಾ, ಲ್ಲಾಟ ಫಲ್ಕಾದ್ ದ್ುರತ್ಮ್ | 
ಕಾಳತ ಕರಾಲ್ ರ್ದ್ನ್ಾ, ವಿನಿಷ್-ಕಾರನ್ಾತ-ಸಿ ಪಾಶನಿತ |418| (7-6) 
ವಿಚತ್ರ ಖಟಾಿಙ್ು ಧರಾ, ನರ ಮಾಲಾ ವಿರ್್ಷಣಾ | 
ದ್ವಿತಪ್ ಚಮೀ ಪ್ರಿತಧ್ಾನ್ಾ, ಶುಷಕ ಮಾಂಸಾರ್ಭ ೈರವಾ |419| (7-7) 
ಅರ್ ವಿಸಾತರ ರ್ದ್ನ್ಾ, ರ್ಜಹಾಿ ಲ್ಲ್ನ ಭತಷಣಾ | 
ನಿಮಗಾನ ರಕತ ನಯನ್ಾ, ನ್ಾದಾ ಪ್ಪರಿತ್ ದ್ವಙ್ುಾಖಾ |420| (7-8) 
ಸಾ ವ ತಗ ತನ್ಾಭ ಪ್ರ್ತ್ಾ, ಘತ್ಯನಿತತ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್ | 
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ಸ ೈನ್ ಾತ ತ್ತ್ರ ಸ್ುರಾರಿತಣಾಂ, ಅರ್ಕ್ಷಯತ್ ತ್ದ್ಾಲ್ಮ್ |421| (7-9) 
ಪಾಷ್ಠಣೀ ಗಾರಹಾಙ್ುಕಶ ಗಾರಹಿ, ಯತಧ ಘಂಟಾ ಸ್ಮನಿಿತ್ಾನ್ | 
ಸ್ಮಾದಾ ಯೈಕ ಹಸ ತತನ, ಮುಖ ತ ಚಕ್ ತಪ್ ವಾರಣಾನ್ |422| (7-10) 
ತ್ರ ೈರ್ ಯತಧಂ ತ್ುರಗ ೈ, ರರ್ಂ ಸಾರಥಿನ್ಾ ಸ್ಹ | 
ನಿಕ್ಷ್ಪ್ಾ ರ್ಕ ರತ ದ್ಶನ್ ೈಃ, ಚರ್ೀಯಂ ತ್ಾರ್ ಭ ೈರರ್ಂ |423| (7-11) 
ಏಕಂ ಜಗಾರಹ ಕ ತಶ ತಷು, ಗಿರತವಾಯಾ ಮರ್ ಚಾ-ಪ್ರಂ | 
ಪಾದ ತನ್ಾ-ಕರಮಾ ಚ ೈವಾನಾ, ಮುರಸಾನಾ ಮುಪತರ್ಯತ್ |424| (7-12) 
ತ್ ೈರ್ ಮುಕಾತನಿ ಚ ಶಸಾರಣ, ಮಹಾಸ್-ತ್ಾರಣ ತ್ರಾಽಸ್ುರ ೈಃ | 
ಮುಖ ತನ ಜಗಾರಹ ರುರಾ, ದ್ಶನ್ ೈರ್ ಮಥಿತ್ಾನ್ ಯಪ್ |425| (7-13) 
ಬಲನ್ಾಂ ತ್ದ್ಾಲ್ಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ಅಸ್ುರಾಣಾಂ ದ್ುರಾತ್ಾನ್ಾಂ | 
ಮಮದಾೀ ರ್ಕ್ಷಯತ್-ಚಾಚನ್ಾಾ, ನನ್ಾಾಂಶಾಚ ತ್ಾಡಯತ್ತದಾ |426| (7-14) 
ಅಸಿನ್ಾ ನಿಹತ್ಾಃ ಕ ತಚತ್, ಕ ತಚತ್ ಖಟಾಿಙ್ು ತ್ಾಡತ್ಾಃ | 
ಜಗುಾರ್ ವಿನ್ಾಶ ಮಸ್ುರಾ, ದ್ನ್ಾತಗಾರಭಹತ್ಾಸ್ ತ್ರಾ |427| (7-15) 
ಕ್ಷಣ ತನ ತ್ದ್ಾಲ್ಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ಅಸ್ುರಾಣಾಂ ನಿಪಾರ್ತ್ಂ | 
ದ್ೃರಾಟವ ಚಣ ್ ್ತ ಽಭದ್ುದಾರರ್, ತ್ಾಂ ಕಾಳತ ಮರ್ ಭತಷಣಾಂ |428| (7-16) 
ಶರರ್ರ ೈೀರ್ ಮಹಾಭತಮೈರ್, ಭತಮಾಕ್ಷ್ತಂ ತ್ಾಂ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ಛಾದ್ಯಾಮಾಸ್ ಚಕ ೈಶಚ, ಮುರ್್ಃ ಕ್ಷ್ಪ ತಃ ಸ್ಹಸ್ರಶಃ |429| (7-17) 
ತ್ಾನಿಚಕಾರನ್ ಯನ್ ತಕಾನಿ, ವಿಶಮಾನ್ಾನಿ ತ್ನುಾಖಮ್ | 
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ಬರ್ುರ್ ಯರಾಕೀ ಬಿಂಬಾನಿ, ಸ್ುಬಹ್ನಿ ಘನ್ ್ ತದ್ರಂ |430| (7-18) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಜಹಾಸಾ ರ್ರುರಾ, ಭತಮಂ ಭ ೈರರ್ ನ್ಾದ್ವನಿತ | 
ಕಾಳತ, ಕರಾಳ ರ್ಕಾರಂತ್ರ್, ದ್ುದ್ೀಶೀ ದ್ಶನ್ ್ ತಜ್ ಜಿಲಾ |431| (7-19) 
ಉತ್ಾಥಯ ಚ ಮಹಾ ಸಿಂಹಂ, ದ ತವಿತ ಚರ್್ ಮಧ್ಾರ್ತ್ | 
ಗೃಹಿತತ್ಾಿ ಚಾಸ್ಾ ಕ ತಶ ತಷು, ಶರಸ ತತ ನ್ಾಸಿನ್ಾಚ್-ಛಿನತ್ |432| (7-20) 
ಅರ್ ಮುಣ ್ ದತ ಽರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ತ್ಾಂ, ದ್ೃರಾಟವ ಚರ್್ಂ ನಿಪಾರ್ತ್ಮ್ | 
ತ್ಮಪ್ಾಪಾತ್ಯದ್ ರ್್ಮೌ, ಸಾ ಖಡಾು ಭಹತ್ಂ ರುರಾ |433| (7-21) 
ಹತ್ ಶ ತಷಂ ತ್ತ್ಃ ಸ ೈನಾಂ, ದ್ೃರಾಟವ ಚರ್್ಂ ನಿಪಾರ್ತ್ಮ್ | 
ಮುರ್್ಂಚ ಸ್ುಮಹಾ ವಿತಯೀಂ, ದ್ವಶ  ತ ಭ ತಜ್ ತ ರ್ಯಾತ್ುರಮ್ |434| (7-22) 
ಶರಶ್-ಚರ್್ಸ್ಾ ಕಾಳತ ಚ, ಗೃಹಿತತ್ಾಿ ಮುರ್್ ಮತರ್ ಚ | 
ಪಾರಹ, ಪ್ರಚಂಡಾಟಟಹಾಸ್ ಮಿಶರಮಖ ಾತತ್ಾ ಚಣ್ಕಾಮ್ |435| (7-23) 
ಮಯಾ ತ್ವಾತ್ ್ ರತಪ್ ಹೃತ್ೌ, ಚರ್್ಮುಣೌದ ಮಹಾಪ್ಶ | 
ಯುದ್ಧ ಯಜ್ಞ ತ ಸ್ಿಯಂ ಶುಮೂಂನಿಶುಮೂಂ ಚ ಹನಿಷಾಸಿ |436| (7-24) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |437| (7-25) 
ತ್ಾವಾನಿತತ್ೌ ತ್ತ್ ್ ತ ದ್ೃರಾಟವ, ಚರ್್ ಮುಣೌ್ ಮಹಾಸ್ುರೌ | 
ಉವಾಚ ಕಾಳತಂ ಕಳಾಾಣತ, ಲ್ಲತ್ಂ ಚಣ್ಕಾ ರ್ಚಃ |438| (7-26) 
ಯಸಾಾತ್ ಚರ್್ಂ ಚ  ಮುರ್ದಂ ಚ, ಗೃಹಿತತ್ಾಿ ತ್ಿಮುಪಾಗತ್ಾ | 
ಚಾಮುಣ ್ತರ್ ತ್ತ್ ್ ತ ಲ ್ ಕ ತ, ಖಾಾತ್ಾ ದ ತವಿ ರ್ವಿಷಾಸಿ |439| (7-27) 
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ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಕ್ಪ್ೂಾರ ಬೀಜಗಧಷ್ಗಟತ್ ರಯೈ ಕಗಳೀ ಚಗಮುಂಡಗದ ೀವ್ ಾೈ ನಮಃ 
 



ಕಲತಂ ಅಷಟಮಾತ್ೃಕಾಸ್ಹಿತ್ಾಯೈ ರಕಾತಕ್ ಯೈ ನಮಃ 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ಅಷಟಮತಽಧ್ಾಾಯಮ್ 111 | P a g e  

|| ಅಷಟಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ರಕ್ತಬೀಜ ವಧ್ಮ್ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |440| (8-1) 
ಚಣ ್ತ ಚ ನಿಹತ್ ತ ದ ೈತ್ ಾತ, ಮುಣ ್ತ ಚ ವಿನಿಪಾರ್ತ್ ತ | 
ಬಹುಳ ತಷು ಚ ಸ ೈನ್ ಾತಷು, ಕ್ಷಯಿತ್ ತಷಿ ಸ್ುರ ತಶಿರಃ |441| (8-2) 
ತ್ತ್ಃ ಕ ್ತಪ್ ಪ್ರಾದ್ವತನ, ಚ ತತ್ಾಃ ಶುಮೂಃ ಪ್ರತ್ಾಪ್ವಾನ್ | 
ಉದ ್ ಾತಗಂ ಸ್ರ್ೀ ಸ ೈನ್ಾಾನ್ಾಂ, ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾಮಾದ್ವದ ತಶ ಹ |442| (8-3) 
ಅದ್ಾ ಸ್ರ್ೀ ಬಲ ೈರ್ ದ ೈತ್ಾಾಃ, ಷಡಶತರ್ ರುದಾ ಯುಧ್ಾಃ | 
ಕಂಬ್ನ್ಾಂ ಚತ್ುರಶತರ್ರ್ ನಿಯಾೀಂತ್ು ಸ್ಿಬಲ ೈರ್ ರ್ೃತ್ಾಃ |443| (8-4) 
ಕ ್ತಟಿ ವಿತಯಾೀಣ ಪ್ಞ್ಛಚಶದ್, ಅಸ್ುರಾಣಾಂ ಕುಲಾನಿ ವ ೈ |  
ಶತ್ಂ ಕುಲಾನಿ ಧ್ೌಮಾರಣಾಂ, ನಿಗೀಚಛನುತ ಮಮಾಜ್ಞಯಾ |444| (8-5) 
ಕಾಲ್ಕಾ ದೌಹೃೀದಾ ಮೌಯಾೀಃ, ಕಾಲ್ಕ ತಯಾ ಸ್ತರಾಸ್ುರಾಃ |  
ಯುದಾಧಯ ಸ್ಜ್ಾಿ ನಿಯಾೀನುತ, ಆಜ್ಞಯಾ ತ್ಿರಿತ್ಾ ಮಮ |445| (8-6) 
ಇತ್ಾಾಙ್ಞಿಪಾಾ ಸ್ುರಪ್ರ್ಃ, ಶುಮೂತ ಭ ೈರರ್ ಶಾಸ್ನಃ | 
ನಿಜೀಗಾಮ ಮಹಾ ಸ ೈನಾ, ಸ್ಹಸ ೈರ್ ಬಹುಭರ್ ರ್ೃತ್ಃ |446| (8-7) 
ಆಯಾನತಂ ಚಣ್ಕಾ ದ್ೃರಾಟವ, ತ್ತ್ ಸೈನಾ ಮರ್ ಭತಷರ್ಮ್ | 
ಜ್ಾಾ ಸ್ಿನ್ ೈಃ ಪ್ಪರಯಾಮಾಸ್, ಧರಣತ ಗಗನ್ಾಂತ್ರಮ್ |447| (8-8) 
ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ್ ತ ಮಹಾನ್ಾದ್ಂ, ಅರ್ತರ್ ಕೃತ್ವಾನ್ ನೃಪ್ | 
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ಘಣಾಟ ಸ್ಿನ್ ತನ ತ್ನ್ಾನದ್, ಮಂಮಿಾಕಾ ಚೌಪ್ ಬೃಂಹಯತ್ |448| (8-9) 
ಧನುಜ್ಾಾೀ ಸಿಂಹ ಘಣಾಟನ್ಾಂ, ನ್ಾದಾ ಪ್ಪರಿತ್ ದ್ವಙ್ುಾಖಾ | 
ನಿನ್ಾದ ೈರ್ ಭತಷಣ ೈಃ ಕಾಳತ, ರ್ಜಗ ಾತ ವಿಸಾತರಿತ್ಾ ನನ್ಾ |449| (8-10) 
ತ್ಂ ನಿನ್ಾದ್ ಮುಪ್ಶುರತ್ಾ, ದ ೈತ್ಾ ಸ ೈನ್ ಾೈ ಶಚತ್ುದ್ವೀಶಮ್ | 
ದ ತವಿತ ಸಿಂಹ ಸ್ತರಾ ಕಾಳತ, ಸ್ರ ್ ತರ ೈಃ ಪ್ರಿವಾರಿತ್ಾಃ |450| (8-11) 
ಏತ್ಸಿಾನ್ ನನತರ ತ ರ್್ಪ್, ವಿನ್ಾಶಾಯ ಸ್ುರ ದ್ವಿರಾಮ್ | 
ರ್ವಾಯಾಮರ ಸಿಂಹಾನ್ಾಮ್, ಅರ್ವಿತಯೀ ಬಲಾನಿಿತ್ಾ |451| (8-12) 
ಬರಹ ೇಶ ಗುಹ ವಿಷ್ಣನ್ಾಂ, ತ್ರ ತನದಿಸ್ಾ ಚ ಶಕತಯಃ | 
ಶರಿತರ ತಭ ್ ಾತ ವಿನಿಷ್ ಕರಮಾ, ತ್ದ್್ರಪ ೈಃ ಚಣ್ಕಾಂ ಯಯುಃ |452| (8-13) 
ಯಸ್ಾ ದ ತರ್ಸ್ಾ ಯದ್್ರಪ್ಂ, ಯರಾ ರ್್ಷರ್ ವಾಹನಮ್ | 
ತ್ದ್ಿ ದ ತರ್ ಹಿ ತ್ಚಛಕತಃ, ಅಸ್ುರಾನ್ ಯತದ್ುಧ ಮಾಯಯೌ |453| (8-14) 
ಹಂಸ್ ಯುಕತ ವಿಮಾನ್ಾಗ ರತ, ಸಾಕ್ಷ ಸ್್ತ್ರ ಕಮಂಡಲ್ುಃ | 
ಆಯಾತ್ಾ ಬರಹಾರ್ಃ ಶಕತಃ, ಬರಹಾಾಣತ ಸಾಭದ್ವತಯತ್ ತ |454| (8-15) 
ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ರ್ೃರಾರ್ಢಾ, ರ್ರಶ ಲ್ ರ್ರ ಧ್ಾರಿಣತ | 
ಮಹಾಹಿ ರ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಪಾತ, ಚನದಿ ರ ತಖಾ ವಿರ್್ಷಣಾ |455| (8-16) 
ಕೌಮಾರಿತ ಶಕತಹಸಾತ ಚ, ಮಯ್ರ ರ್ರ ವಾಹನ್ಾ | 
ಯತದ್ುಧ ಮಭಾಾ ಯಯೌ ದ ೈತ್ಾಾ ನಮಿಾಕಾ ಗುಹರ್ಪ್ಣತ |456| (8-17) 
ತ್ರ ೈರ್ ವ ೈಷಣವಿತ ಶಕತಃ, ಗರುಡ ್ ತಪ್ರಿ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
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ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ಶಾರ್ಙ್ುೀ, ಖಡು ಹಸಾತರ್ುಾ ಪಾಯಯೌ |457| (8-18) 
ಯಜ್ಞ ವಾರಾಹ ಮತ್ುಲ್ಂ, ರ್ಪ್ಂ ಯಾ ಭರ್ರತ್ ್ ತ ಹರ ತಃ | 
ಶಕತಃ ಸಾಪಾಾ ಯಯೌ ತ್ತ್ರ, ವಾರಾಹಿತಂ ಬಿರ್ರರ್ತ ತ್ನುಮ್ |458| (8-19) 
ನ್ಾರಸಿಂಹಿತ ನೃಸಿಂಹಸ್ಾ, ಬಿರ್ರರ್ತ ಸ್ದ್ೃಶಂ ರ್ಪ್ುಃ | 
ಪಾರಪಾತ ತ್ತ್ರ ಸ್ಟಾ ಕ್ ತಪ್, ಕ್ಷ್ಪ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಂಹರ್ಃ |459| (8-20) 
ರ್ಜರ ಹಸಾತ ತ್ರ ೈವ ೈನಿದಿತ, ಗಜ ರಾಜ್ ್ತಪ್ರಿ ಸಿಥತ್ಾ | 
ಪಾರಪಾತ ಸ್ಹಸ್ರ ನಯನ್ಾ, ಯರಾ ಶಕರ ಸ್ತರ ೈರ್ ಸಾ |460| (8-21) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಿರ್ೃತ್ಸ್ ತ್ಾಭಃ, ಈಶಾನ್ ್ ತ ದ ತರ್ ಶಕತಭಃ | 
ಹನಾನ್ಾತಮ್ ಅಸ್ುರಾಃ ಶತಘರಂ, ಮಮ ಪ್ರತತ್ಾಾಹ ಚಣ್ಕಾಂ |461| (8-22) 
ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತ ಶರಿತರಾತ್ುತ, ವಿನಿರಾಕಿನ್ಾತ ರ್ ಭತಷಣಾ | 
ಚಣ್ಕಾ ಶಕತ ರತ್ುಾಗಾರ, ಶವಾ ಶತ್ ನಿನ್ಾದ್ವನಿತ |462| (8-23) 
ಸಾ ಚಾಹ ಧ್ಮರ ಜಟಿಲ್ಂ, ಈಶಾನ ಮಪ್ರಾರ್ಜತ್ಾ | 
ದ್್ತ್ಸ್ತವಂ ಗಚಛರ್ಗರ್ನ್, ಪಾಶಿೀಂ ಶುಮೂನಿಶುಮೂಯತಃ |463| (8-24) 
ಬ್ರಹಿ ಶುಮೂಂ ನಿಶುಮೂಂ ಚ, ದಾನವಾ ರ್ರ್ ಗವಿೀತ್ೌ | 
ಯತ ಚಾನ್ ಾತ ದಾನವಾ ಸ್ತತ್ರ, ಯುದಾಧಯ ಸ್ಮುಪ್ ಸಿಥತ್ಾಃ |464| (8-25) 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ಮಿನ್ ್ ದಿತ ಲ್ರ್ತ್ಾಂ, ದ ತವಾಃ ಸ್ನುತ ಹವಿರ್ ರ್ುಜಃ | 
ಯ್ಯಂ ಪ್ರಯಾತ್ ಪಾತ್ಾಳಂ, ಯದ್ವ ರ್ಜತವಿತ್ು ಮಿಚಛರ್ |465| (8-26) 
ಬಲಾರ್ಲ ತ ಪಾದ್ರ್ ಚ ತದ್, ರ್ರ್ನ್ ್ ತತ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಙ್ ಕ್ಷ್ರ್ಃ | 
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ತ್ದಾ ಗಚಛತ್ ತ್ೃಪ್ಾನುತ, ಮಚಛವಾಃ ಪ್ಶತ್ ತನ ರ್ಃ |466| (8-27) 
ಯತ್ ್ ತ ನಿಯುಕ ್ತತ ದೌತ್ ಾತನ, ತ್ಯಾ ದ ತವಾಾ ಶರ್ಃ ಸ್ಿಯಮ್ | 
ಶರ್ದ್್ರ್ತರ್ ಲ ್ ತಕ ತಽಸಿಾಂ, ಸ್ತತ್ಃ ಸಾ ಖಾಾರ್ ಮಾಗತ್ಾ |467| (8-28) 
ತ್ ತಽಪ್ ಶುರತ್ಾಿ ರ್ಚ ್ತ ದ ತವಾಾಃ, ಶವಾೀ ಖಾಾತ್ಂ ಮಹಾ ಸ್ುರಾಃ | 
ಅಮರಾೀ ಪ್ಪರಿತ್ಾ ಜಗುಾಃ, ಯತ್ರ ಕಾತ್ಾಾಯನಿತ ಸಿಥತ್ಾ |468| (8-29) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ಮ ಮತವಾಗ ರತ, ಶರ ಶಕ್ತ-ಯುಷ್ಠಟ ರ್ೃಷ್ಠಟಭಃ | 
ರ್ರ್ಷುೀ ರುದ್ಧ ತ್ಾಮರಾೀಃ, ತ್ಾಂ ದ ತವಿತ ಮಮರಾರಯಃ |469| (8-30) 
ಸಾ ಚ ತ್ಾನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಾನ್ ಬಾಣಾನ್, ಶ ಲ್ ಶಕತ ಪ್ರಶ್-ರ್ಧ್ಾನ್ | 
ಚಚ ಛತದ್ ಲತಲ್ಯಾಧ್ಾಾತ್, ಧನುರ್ ಮುಕ ತರ್ ಮಹ ತಷುಭಃ |470| (8-31) 
ತ್ಸಾಾಗರತ್ಃ ತ್ರಾ ಕಾಳತ, ಶ ಲ್ ಪಾತ್ ವಿದಾರಿತ್ಾನ್ | 
ಖಟಾಿಙ್ು ಪತಥಿತ್ಾಂ ಶಾಚರಿತನ್ ಕುರ್ೀನಿತತ ರ್ಾಚರತ್ತದಾ |471| (8-32) 
ಕಮರ್್ಲ್ು ಜಲಾ ಕ್ ತಪ್, ಹತ್ ವಿತಯಾೀ ಹತ್ೌ ಜಸ್ಃ | 
ಬರಹಾಾಣತ ಚಾಕರ ್ ತ ಚಛತ್್ರನ್, ಯತನ ಯತನ ಸ್ಾ ಧ್ಾರ್ರ್ |472| (8-33) 
ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ರ್ರ ಶ ಲ ತನ, ತ್ರಾ ಚಕ ರತರ್ ವ ೈಷಣವಿತ | 
ದ ೈತ್ಾಾನ್ ಜಘನ ಕೌಮಾರಿತ, ತ್ರಾ ಶಕಾಾರ್ ಕ ್ತಪ್ನ್ಾ |473| (8-34) 
ಐನಿದಿತ ಕುಲಶ ಪಾತ್ ತನ, ಶತ್ಶ  ತ ದ ೈತ್ಾ ದಾನವಾಃ | 
ಪ ತತ್ುರ್ ವಿದಾರಿತ್ಾಃ ಪ್ೃರಾಿಯಂ, ರುಧಿ-ರೌಘ ಪ್ರರ್ರ್-ಷ್ಠರ್ಃ |474| (8-35) 
ತ್ುರ್್ ಪ್ರಹಾರ ವಿದ್ಿಸಾತ, ದ್ಂರಾಾ ಗರಕ್ಷತ್ ರ್ಕ್ಷಸ್ಃ | 
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ವಾರಾಹ ಮ್ತ್ಾಾೀ ನಾಪ್ತ್ನ್, ಚಕ ರತರ್ ಚ ವಿದಾರಿತ್ಾಃ |475| (8-36) 
ನಖ ೈರ್ ವಿದಾರಿತ್ಾಂ ಶಾಚನ್ಾಾನ್, ರ್ಕ್ಷಯನಿತತ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್ | 
ನ್ಾರಸಿಂಹಿತ ಚಚಾರಾಜ್ೌ, ನ್ಾದಾ ಪ್ಪರ್ೀ ದ್ವಗಂ ಬರಾ |476| (8-37) 
ಚಣಾ್ಟಟಹಾಸ ೈ ರಸ್ುರಾಃ, ಶರ್ದ್್ತ್ಾ ಭದ್್ಷ್ಠತ್ಾಃ | 
ಪ ತತ್ುಃ ಪ್ೃಥಿವಾಾಂ ಪ್ರ್ತ್ಾನ್, ತ್ಾಂಶಚಖಾ ದಾರ್ಸಾ ತ್ದಾ |477| (8-38) 
ಇರ್ ಮಾತ್ೃ ಗರ್ಂ ಕುರದ್ಧಂ, ಮದ್ೀ ಯನತಂ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್ | 
ದ್ೃರಾಟವರ್ುಾ ಪಾಯೈರ್ ವಿವಿಧ್ ೈಃ, ನ್ ತಸ್ುರ್ ದ ತವಾರಿ ಸ ೈನಿಕಾಃ |478| (8-39) 
ಪ್ಲಾಯನ ಪ್ರಾನ್ ದ್ೃರಾಟವ, ದ ೈತ್ಾಾನ್ ಮಾತ್ೃ ಗಣಾದ್ವೀತ್ಾನ್ | 
ಯತದ್ುಧ ಮಭಾಾ ಯಯೌ ಕುರದ ್ ಧತ, ರಕತ ಬಿತಜ್ ್ತ ಮಹಾಸ್ುರಃ |479| (8-40) 
ರಕತಬಿನುದರ್ ಯದಾ ರ್್ಮೌ, ಪ್ತ್ ತ್ಾಸ್ಾ ಶರಿತರತ್ಃ | 
ಸ್ಮುತ್ ಪ್ತ್ರ್ ಮತದ್ವನ್ಾಾಂ, ತ್ತ್ ಪ್ರಮಾರ್ ಸ್ತದಾಸ್ುರಃ |480| (8-41) 
ಯುಯುಧ್ ತ ಸ್ ಗದಾ ಪಾಣಃ, ಇನದಿ ಶಕಾಯ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ತ್ತ್ಶ ೈನಿದಿತ ಸ್ಿರ್ಜ್ ರತರ್, ರಕತಬಿತಜ ಮತ್ಾಡಯತ್ |481| (8-42) 
ಕುಲಶ ತ ನ್ಾಹತ್ ಶಾಾಶು, ಬಹು ಸ್ುಸಾರರ್ ಶ  ತಣತ್ಮ್ | 
ಸ್ಮುತ್ತಸ್ುಥಃ ತ್ತ್ ್ ತ ಯತಧ್ಾಃ, ತ್ದ್್ರಪಾಸ್ ತ್ತ್ ಪ್ರಾಕರಮಾಃ |482| (8-43) 
ಯಾರ್ನತಃ ಪ್ರ್ತ್ಾಸ್ ತ್ಸ್ಾ, ಶರಿತರಾದ್ ರಕತಬಿನದರ್ಃ | 
ತ್ಾರ್ನತಃ ಪ್ುರುರಾ ಜ್ಾತ್ಾಃ, ತ್ದ್ವಿತಯೀ ಬಲ್ ವಿಕರಮಾಃ |483| (8-44) 
ತ್ ತ ಚಾಪ್ ಯುಯುಧುಸ್ ತ್ತ್ರ, ಪ್ುರುರಾ ರಕತ ಸ್ಂರ್ವಾಃ | 
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ಸ್ಮಂ ಮಾತ್ೃಭ ರತ್ುಾಗರ, ಶಸ್ರ ಪಾತ್ಾರ್ ಭತಷರ್ಮ್ |484| (8-45) 
ಪ್ುನಶಚ ರ್ಜರ ಪಾತ್ ತನ, ಕ್ಷತ್ ಮಸ್ಾ ಶರ ್ ತ ಯದಾ | 
ರ್ವಾಹ ರಕತಂ ಪ್ುರುರಾ ಸ್ತತ್ ್ ತ ಜ್ಾತ್ಾಃ ಸ್ಹಸ್ರಶಃ |485| (8-46) 
ವ ೈಷಣವಿತ ಸ್ಮರ ತ ಚ ೈರ್ಂ, ಚಕ ರತಣಾಭ ಜಘನ ಹ | 
ಗದ್ಯಾ ತ್ಾಡಯಾಮಾಸ್, ಐನಿದಿತ ತ್ಮಸ್ುರ ತಶಿರಮ್ |486| (8-47) 
ವ ೈಷಣವಿತ ಚಕರಭನನಸ್ಾ, ರುಧಿರ ಸಾರರ್ ಸ್ಮೂವ ೈಃ | 
ಸ್ಹಸ್ರಶ  ತ ಜಗದಾಿಯಪ್ತಂ, ತ್ತ್-ಪ್ರಮಾಣ ೈರ್ ಮಹಾಸ್ುರ ೈಃ |487| (8-48) 
ಶಕಾಯ ಜಘನ ಕೌಮಾರಿತ, ವಾರಾಹಿತ ಚ ತ್ರಾಸಿನ್ಾ | 
ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ರ್ರಶ ಲ ತನ, ರಕತಬಿತಜಂ ಮಹಾಸ್ುರಮ್ |488| (8-49) 
ಸ್ ಚಾಪ್ ಗದ್ಯಾ ದ ೈತ್ಾಃ, ಸ್ವಾೀ ಏವಾಹನತ್ ಪ್ೃರ್ಕ್ | 
ಮಾತ್ ಃ ಕ ್ತಪ್ ಸ್ಮಾವಿರ ್ ಟತ, ರಕತಬಿತಜ್ ್ತ ಮಹಾಸ್ುರಃ |489| (8-50) 
ತ್ಸಾಾಹತ್ಸ್ಾ ಬಹುಧ್ಾ, ಶಕತ ಶ ಲಾದ್ವಭರ್ ರ್ುವಿ | 
ಪ್ಪಾತ್ ಯತ ವ ೈ ರಕ ತೌಘ, ತ್ ತನ್ಾ ಸ್ಞಛತ್ ಶ  ತಽಸ್ುರಾಃ |490| (8-51) 
ತ್ ೈಶಾಚ ಸ್ುರಾ ಸ್ೃಕಸಂ ರ್್ತ್ ೈ, ರಸ್ುರ ೈಃ ಸ್ಕಲ್ಂ ಜಗತ್ | 
ವಾಾಪ್ತ ಮಾಸಿತತ್ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಾ, ರ್ಯಮಾ ಜಗುಾ ರುತ್ತಮಮ್ |491| (8-52) 
ತ್ಾನ್ ವಿಷಣಾಣನ್ ಸ್ುರಾನ್ ದ್ೃರಾಟವ, ಚಣ್ಕಾ ಪಾರಹ ಸ್ತ್ಿರಾ | 
ಉವಾಚ ಕಾಳತಂ ಚಾಮುಣ ್ತ, ವಿಸಿತತರ್ೀಂ ರ್ದ್ನಂ ಕುರು |492| (8-53) 
ಮಚ್ ಛಸ್ರ ಪಾತ್ ಸ್ಮ್ೂತ್ಾನ್, ರಕತ ಬಿನ್ದನ್ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್ | 
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ರಕತಬಿನ್ ್ ದತಃ ಪ್ರರ್ತಚಛ ತ್ಿಂ, ರ್ಕ ರತಣಾ-ನ್ ತನ ವ ತಗಿನ್ಾ |493| (8-54) 
ರ್ಕ್ಷಯನಿತತ ಚರ ರಣ ತ, ತ್ದ್ ಉತ್ಪನ್ಾನನ್ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್| 
ಏರ್ಮತಷ ಕ್ಷಯಂ ದ ೈತ್ಾಃ, ಕ್ಷ್ತರ್ ರಕ ್ತತ ಗಮಿಷಾರ್ |494| (8-55) 
ರ್ಕ್ಷಯಮಾಣಾ ಸ್ತವಯಾ ಚ ್ತಗಾರ, ನ ಚ ್ತತ್ಪತ್ಸಯನಿತ ಚಾಪ್ರ ತ | 
ಇತ್ುಾಕಾತವ ತ್ಾಂ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತ, ಶ ಲ ತನ್ಾಭ-ಜಘನ ತ್ಮ್ |495| (8-56) 
ಮುಖ ತನ ಕಾಳತ ಜಗೃಹ ತ, ರಕತಬಿತಜಸ್ಾ ಶ  ತಣತ್ಮ್ | 
ತ್ತ್ ್ ತ ಽಸಾವಾ-ಜಘನ್ಾರ್, ಗದ್ಯಾ ತ್ತ್ರ ಚಣ್ಕಾಂ |496| (8-57) 
ನ ಚಾಸಾಾ ವ ತದ್ನ್ಾಂ ಚಕ ರತ, ಗದಾ ಪಾತ್ ್ ತಽಲಪಕಾ ಮಪ್ | 
ತ್ಸಾಾ ಹತ್ಸ್ಾ ದ ತಹಾತ್ುತ, ಬಹು ಸ್ುಸಾರರ್ ಶ  ತಣತ್ಮ್ |497| (8-58) 
ಯತ್ ಸ್ತತ್ ಸ್ತದ್ಿಕ ರತರ್, ಚಾಮುಣಾ್ ಸ್ಂಪ್ರರ್ತಚಛರ್ | 
ಮುಖ ತ ಸ್ಮುದ್ುತ್ಾ ಯತಸಾಾ, ರಕತ ಪಾತ್ಾನಾಹಾಸ್ುರಾಃ |498| (8-59) 
ತ್ಾಂಶಚ ಖಾದಾರ್ ಚಾಮುಣಾ್, ಪ್ಪೌ ತ್ಸ್ಾ ಚ ಶ  ತಣತ್ಮ್ | 
ದ ತವಿತ ಶ ಲ ತನ ರ್ಜ್ ರತರ್, ಬಾಣ ೈ ರಸಿಭರ್ ಋಷ್ಠಟಭಃ |499| (8-60) 
ಜಘನ ರಕತಬಿತಜಂ ತ್ಂ, ಚಾಮುಣಾ್ ಪ್ತತ್ ಶ  ತಣತ್ಮ್ | 
ಸ್ ಪ್ಪಾತ್ ಮಹಿತ ಪ್ೃರ ಠತ, ಶಸ್ರ ಸ್ಂಘ ಸ್ಮಾ ಹತ್ಃ |500| (8-61) 
ನಿತರಕತಶಚ ಮಹಿತಪಾಲ್, ರಕತಬಿತಜ್ ್ತ ಮಹಾಸ್ುರಃ | 
ತ್ತ್ಸ ತತ ಹಷೀ ಮತ್ುಲ್ಂ, ಅವಾಪ್ುಸ್-ರ್ರದ್ಶಾ ನೃಪ್ |501| (8-62) 
ತ್ ತರಾಂ ಮಾತ್ೃ ಗಣ ್ ತ ಜ್ಾತ್ ್ ತ, ನನತ್ಾೀ ಸ್ೃಙ್ಾ-ದ ್ ತದ್ಧತ್ಃ |502| (8-63) 
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ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಓಂ ಹಿರತಂ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ 
ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  
ಅಷಟಮಗತೃಕಗ ಸಹತ್ಗಯೈ ರಕಗತಕ್ಷ್ ಯೈ ದ ೀವ್ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ನವಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ನಿಶುಂಭ ವಧ್ 

ಓಂ ರಾಜ್ ್ತಉವಾಚ |503| (9-1) 
ವಿಚತ್ರಮಿದ್ಮಾಖಾಾತ್ಂ, ರ್ಗರ್ನ್ ರ್ರ್ತ್ಾ ಮಮ | 
ದ ತವಾಾಶಚರಿತ್ ಮಾಹಾತ್ಯಂ, ರಕತ ಬಿತಜ ರ್ಧ್ಾ ಶರತ್ಮ್ |504| (9-2) 
ರ್್ಯಶ ಚತಚಾಛಮಾಹಂ ಶ  ರತತ್ುಂ, ರಕತಬಿತಜ್ ತ ನಿಪಾರ್ತ್ ತ | 
ಚಕಾರ ಶುಂಭ ್ ತಯತ್ ಕಮೀ, ನಿಶುಂರ್ಶಾಚರ್ ಕ ್ತಪ್ನಃ |505| (9-3) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |506| (9-4) 
ಚಕಾರ ಕ ್ತಪ್ ಮತ್ುಲ್ಂ, ರಕತಬಿತಜ್ ತ ನಿಪಾರ್ತ್ ತ | 
ಶುಂಭಾಸ್ುರ ್ ತ ನಿಶುಂರ್ಶಚ, ಹತ್ ತಷಿನ್ ಾತಷು ಚಾಹವ ತ |507| (9-5) 
ಹನಾಮಾನಂ ಮಹಾಸ ೈನಾಂ, ವಿಲ ್ ತಕಾಾ ಮಷೀ ಮುದ್ಿಹನ್ | 
ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ನಿನ ಶುಂಭ ್ ತಽರ್, ಮುಖಾಯಾಸ್ುರ ಸ ತನಯಾ |508| (9-6) 
ತ್ಸಾಾ ಗರತ್ಸ್ತರಾ ಪ್ೃರ ಠತ, ಪಾಶಿೀಯತಶಚ ಮಹಾಸ್ುರಾಃ | 
ಸ್ಂದ್ರೌಟ ಷಠ ಪ್ುಟಾಃ ಕುರದಾಧ, ಹನುತಂ ದ ತವಿತಮುಪಾಯಯುಃ |509| (9-7) 
ಆಜಗಾಮ ಮಹಾವಿತಯೀಃ, ಶುಮೂತಽಪ್ ಸ್ಿಬಲ ೈರ್ ರ್ೃತ್ಃ | 
ನಿಹನುತಂ ಚಣ್ಕಾಂ ಕ ್ತಪಾತ್, ಕೃತ್ಾಿ ಯುದ್ದಂತ್ು ಮಾತ್ೃಭಃ |510| (9-8) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಯುದ್ಧಮರ್ತ ವಾಸಿತದ್, ದ ತವಾಾ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ | 
ಶರ ರ್ಷೀ ಮರ್ತರ್ತಗರಂ, ಮತಘಯತ ರಿರ್ ರ್ಷೀತ್ ್ ತಃ ||511| (9-9) 
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ಚಚ ಚತದಾಸಾತ ಞಛರಾಂ ಸಾತಭಾಾಂ, ಚಣ್ಕಾ ಸ್ಿಶರ ್ ತ ತ್ಕರ ೈಃ| 
ತ್ಾಡಯಾಮಾಸ್ ಚಾಙ್ಘ ು್ತಷು, ಶಸೌರಘೈ ರಸ್ುರ ತಶಿರೌ |512| (9-10) 
ನಿಶುಮಾತ ನಿಶತ್ಂ ಖಡುಂ, ಚಮೀ ಚಾದಾಯ ಸ್ುಪ್ರರ್ಮ್| 
ಅತ್ಾಡಯನ್ಾದ್ವನೀ ಸಿಂಹಂ, ದ ತವಾಾ ವಾಹನ ಮುತ್ತಮಮ್ |513| (9-11) 
ತ್ಾಡತ್ ತ ವಾಹನ್ ತ ದ ತವಿತ, ಕ್ಷುರ ಪ ರತಣಾಸಿ ಮುತ್ತಮಮ್ | 
ನಿಶುಮೂಸಾಾಶು ಚಚ ಛತದ್, ಚಮೀ ಚಾಪ್ಾಷಟ ಚನದಿಕಮ್ |514| (9-12) 
ಛಿನ್ ನತ ಚಮೀಣ ಖಡ ುತ ಚ, ಶಕತಂ ಚಕ್ ತಪ್ ಸ ್ ತಽಸ್ುರಃ | 
ತ್ಾಮಪ್ಾಸ್ಾ ದ್ವಿಧ್ಾ ಚಕ ರತ, ಚಕ ರತಣಾಭ ಮುಖಾಗತ್ಾಮ್ |515| (9-13) 
ಕ ್ತಪಾಧ್ಾಾತ್ ್ ತ ನಿಶುಮೂತ ಽರ್, ಶ ಲ್ಂ ಜಗಾರಹ ದಾನರ್ಃ | 
ಆಯಾಂತ್ಂ ಮುಷ್ಠಟ ಪಾತ್ ತನ ದ ತವಿತ, ತ್ಚಾಚಪ್ಾಚ್ರ್ೀಯತ್ |516| (9-14) 
ಆವಿಧ್ಾಾರ್ ಗದಾಂ ಸ ್ ತಽಪ್, ಚಕ್ ತಪ್ ಚಣ್ಕಾಂ ಪ್ರರ್ | 
ಸಾಪ್ ದ ತವಾಾ ರ್ರಶ ಲ ತನ, ಭನ್ಾನ ರ್ಸ್ಾತ್ಿಮಾಗತ್ಾ |517| (9-15) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಶು ಹಸ್ತಂ ತ್, ಮಾಯಾನತಂ ದ ೈತ್ಾ ಪ್ುಙ್ುರ್ಂ | 
ಆಹತ್ಾ ದ ತವಿತ ಬಾಣೌಘೈ, ರಪಾತ್ಯತ್ ರ್್ತ್ಲ ತ |518| (9-16) 
ತ್ಸಿಾನಿನ ಪ್ರ್ತ್ ತ ರ್್ಮೌ, ನಿಶುಮೂತ ಭತಮ ವಿಕರಮತ | 
ಭಾರತ್ಯೀರ್ತರ್ ಸ್ಂಕುರದ್ಧಃ, ಪ್ರಯಯೌ ಹಂತ್ು ಮಂಬಿಕಾಮ್ |519| (9-17) 
ಸ್ ರರ್ ಸ್ಥ ಸ್ತರಾ ತ್ುಾಚ ೈ, ಗೃೀಹಿತತ್ ಪ್ರಮಾಯುಧ್ ೈಃ | 
ರ್ುಜ್ ೈ ರರಾಟಭ ರತ್ುಲ ೈರ್, ವಾಾಪಾಾ ಶ ತಷಂ ಬಭೌ ನರ್ಃ |520| (9-18) 
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ತ್ಮಾ ಯಾಂತ್ಂ ಸ್ಮಾಲ ್ ತಕಾ, ದ ತವಿತ ಶಙ್ಖ ಮವಾದ್ಯತ್ | 
ಜ್ಾಾ ಶಬದಂ ಚಾಪ್ ಧನುಷ, ಶಚ ಕಾರಾರ್ತರ್ ದ್ುಃಸ್ಹಮ್ |521| (9-19) 
ಪ್ಪರಯಾಮಾಸ್ ಕಕುಭ ್ ತ, ನಿಜ ಘಣಾಟ ಸ್ಿನ್ ತನ ಚ| 
ಸ್ಮಸ್ತ ದ ೈತ್ಾ ಸ ೈನ್ಾಾನ್ಾಂ, ತ್ ತಜ್ ್ತ ರ್ಧ ವಿಧ್ಾಯಿನ್ಾ |522| (9-20) 
ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ್ ತ ಮಹಾನ್ಾದ ೈ, ಸಾಯರ್ಜತ್ ತರ್ ಮಹಾಮದ ೈಃ | 
ಪ್ಪರಯಾ ಮಾಸ್ ಗಗನಂ, ಗಾಂ ತ್ರ ೈರ್ ದ್ವಶ  ತ ದ್ಶ |523| (9-21) 
ತ್ತ್ಃ ಕಾಳತ ಸ್ಮುತ್ಪತ್ಾ, ಗಗನಂ ಕ್ಾಮಮ ತ್ಾಡಯತ್ | 
ಕರಾಭಾಾಂ ತ್ನಿನನ್ಾದ ತನ, ಪಾರಕಸವನ್ಾಸ ತತ ರ್ರ ್ ತಹಿತ್ಾಃ  |524| (9-22) 
ಅಟಾಟಟಟಹಾಸ್ ಮಶರ್ಂ, ಶರ್ದ್್ರ್ತ ಚಕಾರ ಹ | 
ತ್ ೈಃ ಶಬ ದೈ ರಸ್ುರಾ ಸ ರತಸ್ುಃ, ಶುಮೂಃ ಕ ್ತಪ್ಂ ಪ್ರಂ ಯಯೌ |525| (9-23) 
ದ್ುರಾತ್ಾಂ ಸಿತಷಟ ರ್ರ ಠತರ್, ವಾಾಜಹಾರಾಂಬಿಕಾ ಯದಾ | 
ತ್ದಾ ಜಯತತ್ಾಭಹಿತ್ಂ, ದ ತವ ೈ ರಾಕಾಶ ಸ್ಂಸಿಥತ್ ೈಃ |526| (9-24) 
ಶುಮೂತನ್ಾ ಗತ್ಾ ಯಾ ಶಕತ, ಮುೀಕಾತ ಜ್ಾಿಲಾರ್ ಭತಷಣಾ | 
ಆಯಾನಿತತ ರ್ಹಿನಕ್ಟಾಭಾ, ಸಾ ನಿರಸಾತ ಮಹ ್ ತಲ್ಕಯಾ |527| (9-25) 
ಸಿಂಹ ನ್ಾದ ತನ ಶುಮೂಸ್ಾ, ವಾಾಪ್ತಂ ಲ ್ ತಕ ತ್ರಯಾಂತ್ರಮ್ | 
ನಿಘೀತ್ ನಿಃಸ್ಿನ್ ್ ತ ಘ್ತರ ್ ತ, ರ್ಜತ್ವಾನ ರ್ನಿತಪ್ತ್ ತ |528| (9-26) 
ಶುಮೂ ಮುಕಾತಞಚರಾನ್ ದ ತವಿತ, ಶುಮೂಸ್ತತ್ ಪ್ರಹಿತ್ಾ ಞಛರಾನ್ | 
ಚಚ ಛತದ್ ಶಿಶರ ೈ ರುಗ ೈಃ, ಶತ್ಶ  ತಽರ್ ಸ್ಹಸ್ರಶಃ |529| (9-27) 
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ತ್ತ್ಃ ಸಾ ಚಣ್ಕಾ ಕುರದಾಧ, ಶ ಲ ತನ್ಾಭ ಜಘನ ತ್ಮ್ | 
ಸ್ ತ್ದಾಭ ಹತ್ ್ ತ ರ್್ಮೌ, ಮ್ಚಛೀತ್ ್ ತ ನಿಪ್ಪಾತ್ ಹ |530| (9-28) 
ತ್ತ್ ್ ತ ನಿಶುಂರ್ಃ ಸ್ಂಪಾರಪ್ಾ, ಚ ತತ್ನ್ಾ ಮಾತ್ತ ಕಾಮುೀಕಃ | 
ಆಜಘನ ಶರ ೈರ್ ದ ತವಿತಂ, ಕಾಳತಂ ಕ ತಸ್ರಿರ್ಂ ತ್ರಾ |531| (9-29) 
ಪ್ುನಶಚ ಕೃತ್ಾಿ ಬಾಹ್ನ್ಾ, ಮಯುತ್ಂ ದ್ನುಜ್ ತಶಿರಃ | 
ಚಕಾರ ಯುಧ್ ತನ ದ್ವರ್ಜ-ಶಾಛದ್ಯಾಮಾಸ್ ಚಣ್ಕಾಮ್ |532| (9-30) 
ತ್ತ್ ್ ತ ರ್ಗರ್ರ್ತ ಕುರದಾಧ, ದ್ುಗಾೀ ದ್ುಗಾೀರ್ೀ ನ್ಾಶನಿತ | 
ಚಚ ಛತದ್ ತ್ಾನಿ ಚಕಾರಣ, ಸ್ಿ ಶರ ೈಃ ಸಾಯಕಾಂಶಚ ತ್ಾನ್ |533| (9-31) 
ತ್ತ್ ್ ತ ನಿಶುಂಭ ್ ತ ವ ತಗ ತನ, ಗದಾ ಮಾದಾಯ ಚಣ್ಕಾಮ್ | 
ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ವ ೈ ಹಂತ್ುಂ, ದ ೈತ್ಾ ಸ ತನ್ಾ ಸ್ಮಾರ್ೃತ್ಃ |534| (9-32) 
ತ್ಸಾಾ ಪ್ತ್ತ್ ಏವಾಶು, ಗದಾಂ ಚಚ ಛತದ್ ಚಣ್ಕಾ | 
ಖಡ ುತನ ಶತ್ ಧ್ಾರ ತಣಾ, ಸ್ ಚ ಶ ಲ್ಂ ಸ್ಮಾದ್ದ ತ |535| (9-33) 
ಶ ಲ್ಹಸ್ತಂ ಸ್ಮಾಯಾನತಂ, ನಿಶುಮೂ ಮಮರಾದ್ೀನಮ್ | 
ಹೃದ್ವ ವಿವಾಾಧ ಶ ಲ ತನ, ವ ತಗಾ ವಿದ ಧತನ ಚಣ್ಕಾ |536| (9-34) 
ಭನನಸ್ಾ ತ್ಸ್ಾ ಶ ಲ ತನ, ಹೃದ್ಯಾನ್ ನಿಃಸ್ೃತ್ ್ ತ ಽಪ್ರಃ | 
ಮಹಾಬಲ ್ ತ ಮಹಾವಿತಯೀಃ, ರ್ರ ಟತರ್ ಪ್ುರುರ ್ ತ ರ್ದ್ನ್ |537| (9-35) 
ತ್ಸ್ಾ ನಿರಾಕಿಮತ್ ್ ತ ದ ತವಿತ, ಪ್ರಹಸ್ಾ ಸ್ಿನರ್ತ್ತತ್ಃ | 
ಶರಶಚಚ ಛತದ್ ಖಡ ುತನ, ತ್ತ್ ್ ತ ಽಸಾರ್ಪ್ತ್ದ್ುೂವಿ |538| (9-36) 
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ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ಶಚಖಾದ ್ ತಗರಂ, ದ್ಂರಾಾ ಕ್ಷುರ್ಣ ಶರ ್ ತಧರಾನ್ | 
ಅಸ್ುರಾಂ ಸಾತಂಸ್ತರಾ ಕಾಳತ, ಶರ್ದ್್ರ್ತ ತ್ರಾಪ್ರಾನ್ |539| (9-37) 
ಕೌಮಾರಿತ ಶಕತ ನಿಭೀನ್ಾನಃ, ಕ ತಚನ್ ನತಶುಮೀಹಾಸ್ುರಾಃ | 
ಬರಹಾಾಣತ ಮನರ ಪ್ಪತ್ ತನ, ತ್ ್ ತಯತ ನ್ಾನ್ ಾತ ನಿರಾ ಕೃತ್ಾಃ |540| (9-38) 
ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ರ್ರಶ ಲ ತನ, ಭನ್ಾನಃ ಪ ತತ್ುಸ್ತರಾಪ್ರ ತ | 
ವಾರಾಹಿತ ತ್ುಂಡ ಘತ್ ತನ, ಕ ತಚಚ್ಛಣತೀ ಕೃತ್ಾ ರ್ುವಿ |541| (9-39) 
ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಚ ಚಕ ರತರ್, ವ ೈಷಣವಾಾ ದಾನವಾಃ ಕೃತ್ಾಃ | 
ರ್ಜ್ ರತರ್ ಚ ೈಂದ್ವರತ ಹಸಾತಗರ, ವಿಮುಕ ತತನ ತ್ರಾಪ್ರ ತ |542| (9-40) 
ಕ ತಚದ್ವಿನ್ ತಶು ರಸ್ುರಾಃ, ಕ ತಚನನರಾಟ ಮಹಾಹವಾತ್ | 
ರ್ಕ್ಷ್ತ್ಾ ಶಾಚಪ್ರ ತ ಕಾಳತ, ಶರ್ದ್್ರ್ತ ಮೃಗಾಧಿಪ ೈಃ|ಓಂ| |543| (9-41) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ವ್ಗಗಭವ ಬೀಜಗಧಷ್ಗಟತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಳ ಾೈ ನಮಃ  
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|| ದಶಮೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಶುಂಭ ವಧ್ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |544| (10-1) 
ನಿಶುಮೂಂ ನಿಹತ್ಂ ದ್ೃರಾಟವ, ಭಾರತ್ರಂ ಪಾರರ್ಸ್ಮಿಾತ್ಂ | 
ಹನಾಮಾನಂ ಬಲ್ಂ ಚ ೈರ್, ಶುಮೂಃ ಕೃದ ್ ಧತಽಬರವಿತದ್ ರ್ಚಃ |545| (10-2) 
ಬಲಾರ್ಲ ತ ಪಾದ್ುರ ಟತ ತ್ಿಂ, ಮಾ ದ್ುಗ ತೀ ಗರ್ೀ ಮಾರ್ಹ | 
ಅನ್ಾಾಸಾಂ ಬಲ್ಮಾಶರತ್ಾ, ಯುದ್ಧಯಸ ತ ಯಾರ್ಮಾನಿನಿತ |546| (10-3) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |547| (10-4) 
ಏಕ ೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಾತ್ರ, ದ್ವಿರ್ತಯಾ ಕಾ ಮಮಾಪ್ರಾ | 
ಪ್ಶ ಾೈತ್ಾ ದ್ುಷಟ ಮಯಾತರ್, ವಿಶನ್ ್ ಯತ ಮದ್ವಿರ್್ತ್ಯಃ |548| (10-5) 
ತ್ತ್ಃ ಸ್ಮಸಾತಸಾತ ದ ತರ್ಾತ, ಬರಹಾಾಣತ ಪ್ರಮುಖಾಲ್ಯಮ್ | 
ತ್ಸಾಾ ದ ತವಾಾಸ್ ತ್ನ್ೌ ಜಗುಾಃ, ಏಕ ೈ ವಾಸಿತತ್-ತ್ದಾಮಿಾಕಾ |549| (10-6) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |550| (10-7) 
ಅಹಂ ವಿರ್್ತ್ಾಾ ಬಹುಭಃ, ಇಹ ರ್ಪ ೈರ್-ಯದಾ ಸಿಥತ್ಾ | 
ತ್ತ್ ಸ್ಂಹೃತ್ಂ ಮಯೈಕ ೈರ್, ರ್ರಾಟಮಾಾಜ್ೌ ಸಿಥರ ್ ತ ರ್ರ್ |551| (10-8) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |552| (10-9) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ರ್ೃತ್ ತ ಯುದ್ಧಂ, ದ ತವಾಾಃ ಶುಮೂಸ್ಾ ಚ ್ತರ್ಯತಃ | 
ಪ್ಶಾತ್ಾಂ ಸ್ರ್ೀ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ಅಸ್ುರಾಣಾಂ ಚ ದಾರುರ್ಮ್ |553| (10-10) 
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ಶರ ರ್ರ ೈೀಃ ಶತ್ ೈಃ ಶಸ ರೈಃ, ತ್ರಾಸ ರೈ ಶ ೈರ್ ದಾರುಣ ೈಃ | 
ತ್ಯತಯುೀದ್ಧ ಮರ್್ದ್್ೂಯಃ, ಸ್ರ್ೀಲ ್ ತಕ ರ್ಯಙ್ಕರಮ್ |554| (10-11) 
ದ್ವವಾಾನ್ ಯಸಾರಣ ಶತ್ಶ  ತ, ಮುಮುಚ ತ ಯಾನ್ ಯರಾಮಿಾಕಾ | 
ಬರ್ಞಿ ತ್ಾನಿ ದ ೈತ್ ಾತನದಿಃ, ತ್ತ್ ಪ್ರತರ್ತ ಘತ್ ಕತ್ೃೀಭಃ |555| (10-12) 
ಮುಕಾತನಿ ತ್ ತನ ಚಾಸಾರಣ, ದ್ವವಾಾನಿ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ | 
ಬರ್ಞಿ ಲತಲ್ಯೈ ರ್ತಗರ, ಹ್ಙ್ಞಕರ ್ ತಚ್-ಚಾರಣಾದ್ವಭಃ |556| (10-13) 
ತ್ತ್ಃ ಶರ ಶತ್ ೈರ್ ದ ತವಿತಂ, ಆಚಾಛ ದ್ಯತ್ ಸ ್ ತಽಸ್ುರಃ | 
ಸಾಪ್ ತ್ತ್ ಕುಪ್ತ್ಾ ದ ತವಿತ, ಧನುಶ್ ಚಚ ಛತದ್ ಚ ತಷುಭಃ |557| (10-14) 
ಛಿನ್ ನತ ಧನುಷ್ಠ ದ ೈತ್ ಾತನದಿಃ, ತ್ರಾ ಶಕತ ಮರಾ ದ್ದ ತ | 
ಚಚ ಛತದ್ ದ ತವಿತ ಚಕ ರತರ್, ತ್ಾಮ ಪ್ಾಸ್ಾ ಕರ ತ ಸಿಥತ್ಾಮ್ |558| (10-15) 
ತ್ತ್ಃ ಖಡು ಮುಪಾದಾಯ, ಶತ್ ಚನದಿಂ ಚ ಭಾನುಮತ್ | 
ಅರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ ತ್ದಾ ದ ತವಿತಂ, ದ ೈತ್ಾಾನ್ಾ ಮಧಿಪ ತಶಿರಃ |559| (10-16) 
ತ್ಸಾಾ ಪ್ತ್ತ್ ಏವಾಶು, ಖಡುಂ ಚಚ ಛತದ್ ಚಣ್ಕಾ | 
ಧನುರ್ ಮುಕ ತಃ ಶತ್ ೈರ್ ಬಾಣ ೈಃ, ಚಮೀ ಚಾಕೀ ಕರಾ ಮಲ್ಮ್ |560| (10-17) 
ಹತ್ಾಶಿಃ ಸ್ ತ್ದಾ ದ ೈತ್ಾಃ, ಛಿನನ ಧನ್ಾಿ ವಿಸಾರಥಿಃ | 
ಜಗಾರಹ ಮುದ್ುರಂ ಘ್ತರಂ, ಅಮಿಾಕಾ ನಿಧನ್ ್ ತ ದ್ಾತ್ಃ |561| (10-18) 
ಚಚ ಛತದಾ ಪ್ತ್ತ್ಸ್ತಸ್ಾ, ಮುದ್ುರಂ ನಿಶತ್ ೈಃ ಶರ ೈಃ | 
ತ್ರಾಪ್ ಸ ್ ತಽರ್ಾಧ್ಾರ್ತ್ತಂ, ಮುಷ್ಠಟ ಮುದ್ಾಮಾ ವ ತಗವಾನ್ |562| (10-19) 
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ಸ್ ಮುಷ್ಠಟಂ ಪಾತ್ಯಾಮಾಸ್, ಹೃದ್ಯತ ದ ೈತ್ಾ ಪ್ುಙ್ುರ್ಃ | 
ದ ತವಾಾ ಸ್ತಂ ಚಾಪ್ ಸಾ ದ ತವಿತ, ತ್ಲ ತನ್ ್ ತರಸ್ಾ ತ್ಾಡಯತ್ |563| (10-20) 
ತ್ಲ್ ಪ್ರಹಾರಾ ಭಹತ್ ್ ತ, ನಿಪ್ಪಾತ್ ಮಹಿತ ತ್ಲ ತ | 
ಸ್ ದ ೈತ್ಾ ರಾಜಃ ಸ್ಹಸಾ, ಪ್ುನರ ತರ್ ತ್ರ ್ ತರ್ಥತ್ಃ |564| (10-21) 
ಉತ್ಪತ್ಾ ಚ ಪ್ರಗೃಹ ್ ಾತಚ ೈಃ, ದ ತವಿತಂ ಗಗನ ಮಾಸಿಥತ್ಃ | 
ತ್ತ್ಾರಪ್  ಸಾ ನಿರಾಧ್ಾರಾ, ಯುಯುಧ್ ತ ತ್ ತನ ಚಣ್ಕಾ |565| (10-22) 
ನಿಯುದ್ಧಂ ಖ ತ ತ್ದಾ ದ ೈತ್ಾ, ಶಚಣ್ಕಾ ಚ ಪ್ರಸ್ಪರಮ್ | 
ಚಕರತ್ುಃ ಪ್ರರ್ಮಂ ಸಿದ್ಧ, ಮುನಿ ವಿಸ್ಾಯ ಕಾರಕಮ್ |566| (10-23) 
ತ್ತ್ ್ ತ ನಿಯುದ್ಧಂ ಸ್ುಚರಂ,  ಕೃತ್ಾಿ ತ್ ತನ್ಾಮಿಾಕಾ ಸ್ಹ | 
ಉತ್ಾಪತ್ಾ ಭಾರಮಯಾ ಮಾಸ್, ಚಕ್ ತಪ್ ಧರಣತತ್ಲ ತ |567| (10-24) 
ಸ್ ಕ್ಷ್ಪತತ ಧರಣತಂ ಪಾರಪ್ಾ, ಮುಷ್ಠಟ ಮುದ್ಾಮಾ ವ ತಗಿತ್ಃ | 
ಅರ್ಾ ಧ್ಾರ್ತ್ ದ್ುರಾಟತ್ಾಾ, ಚಣ್ಕಾ ನಿಧನ್ ತಚಛಯಾ |568| (10-25) 
ತ್ಮಾ ಯಾನತಂ ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತವಿತ, ಸ್ರ್ೀ ದ ೈತ್ಾ ಜನ್ ತಶಿರಮ್ | 
ಜಗತ್ಾಾಂ ಪಾತ್ಯಾ ಮಾಸ್, ಭತ್ಾಿ ಶ ಲ ತನ ರ್ಕ್ಷಸಿ |569| (10-26) 
ಸ್ ಗತ್ಾಸ್ುಃ ಪ್ಪಾತ್ ್ ತವಾಾೀಂ, ದ ತವಿತ ಶ ಲಾಗರ ವಿಕ್ಷತ್ಃ | 
ಚಾಲ್ಯನಸಕಲಾಂ ಪ್ೃಥಿ್ತಂ, ಸಾಬಿದ ದ್ವಿತಪಾಂ ಸ್ ಪ್ರ್ೀತ್ಾಮ್ |570| (10-27) 
ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಸ್ನನ ಮಖಿಲ್ಂ, ಹತ್ ತ ತ್ಸಿಾನ್ ದ್ುರಾತ್ಾನಿ | 
ಜಗತ್ ಸಾಿಸ್ಥಯ ಮರ್ತ ವಾಪ್, ನಿಮೀಲ್ಂ ಚಾರ್ರ್ನನರ್ಃ |571| (10-28) 
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ಉತ್ಾಪತ್ ಮತಘಃ ಸ ್ ತಲಾಕ ಯತ, ಪಾರಗಾಸ್ಂಸ ತತ ಶಮಂ ಯಯುಃ | 
ಸ್ರಿತ್ ್ ತ ಮಾಗೀ ವಾಹಿನಾಃ, ತ್ರಾಸ್ಂಸ್ತತ್ರ ಪಾರ್ತ್ ತ    |572| (10-29) 
ತ್ತ್ ್ ತ ದ ತರ್ ಗಣಾಃ ಸ್ವ ತೀ, ಹಷೀ ನಿರ್ೀರ ಮಾನಸಾಃ | 
ಬರ್್ರ್ುರ್ ನಿಹತ್ ತ ತ್ಸಿಾನ್, ಗಂಧವಾೀ ಲ್ಲತ್ಂ ಜಗುಃ |573| (10-30) 
ಅವಾದ್ಯಂಸ್ತರ ೈ ವಾನ್ ಾತ, ನನೃತ್ುಶಾಚಪ್ಸರ ್ ತ ಗಣಾಃ | 
ರ್ರ್ುಃ ಪ್ುಣಾಾಸ್ತರಾ ವಾತ್ಾಃ, ಸ್ುಪ್ರಭ ್ ತ ಽರ್್ದ್ ದ್ವವಾಕರಃ |574| (10-31) 
ಜಜಿಲ್ುಃ ಚಾಗನಯಃ ಶಾನ್ಾತಃ, ಶಾಂತ್ಾ ದ್ವಗಿನಿತ್ ಸ್ಿನ್ಾಃ |575| (10-32) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  
ಸಿಂಹ ವ್ಗಹನ ಾೈ ತರಶೂಲ್ ಪಗಶಧ್ಗರರ್ ಾೈ ನಮಃ  
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|| ಏಕಗದರ್ ೂೀಧ್ಗಾಯಃ || 
ನಗರಗಯಣೀ ಸುತತಃ 

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ |576| (11-1) 
ದ ತವಾಾ ಹತ್ ತ ತ್ತ್ರ ಮಹಾಸ್ುರ ತನ್ ದಿತ,  
 ಸ ತನ್ಾದಿಃ ಸ್ುರಾ ರ್ಹಿನ ಪ್ುರ ್ ತಗಮಾಸ್ ತ್ಾಮ್ | 
ಕಾತ್ಾಾಯನಿತಂ ತ್ುಷುಟರ್ು ರಿಷಟ ಲಾಭಾತ್,  
 ವಿಕಾಸಿ ರ್ಕಾರಬಿ ವಿಕಾಸಿತ್ಾಶಾಃ |577| (11-2) 
ದ ತವಿ ಪ್ರಪ್ನ್ಾನರ್ೀಹರ ತ ಪ್ರಸಿತದ್ 
 ಪ್ರಸಿತದ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಗತ್ ್ ತ ಽಖಿಲ್ಸ್ಾ | 
ಪ್ರಸಿತದ್ ವಿಶ ಿತಶಿರಿ ಪಾಹಿ ವಿಶಿಂ  
 ತ್ಿಮಿತಶಿರಿತ ದ ತವಿ ಚರಾ ಚರಸ್ಾ |578| (11-3) 
ಆಧ್ಾರ ರ್್ತ್ಾ ಜಗತ್ಸ್ ತ್ಿಮತಕಾ  
 ಮಹಿತ ಸ್ಿರ್ಪ ತರ್ ಯತ್ಃ ಸಿಥತ್ಾಸಿ | 
ಅಪಾಂ ಸ್ಿರ್ಪ್ ಸಿಥತ್ಯಾ ತ್ಿಯೈತ್ದ್ 
 ಆಪಾಾಯತ್ ತ ಕೃತ್ಸನ ಮಲ್ಙ್ರಯ ವಿತಯತೀ |579| (11-4) 
ತ್ಿಂ ವ ೈಷಣವಿತ ಶಕತ ರನನತ ವಿತಯಾೀ  
 ವಿಶಿಸ್ಾ ಬಿತಜಂ ಪ್ರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ | 
ಸ್ಮೇಹಿತ್ಂ ದ ತವಿಸ್ಮಸ್ತ ಮತತ್ತ್  
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 ತ್ಿಂ ವ ೈ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನ ರ್ುವಿ ಮುಕತಹ ತತ್ುಃ |580| (11-5) 
ವಿದಾಾಃ ಸ್ಮಸಾತಸ್ತರ್ ದ ತವಿ ಭ ತದಾಃ 
 ಸಿರಯಃ ಸ್ಮಸಾತಃ ಸ್ಕಲಾ ಜಗತ್ುಸ | 
ತ್ಿಯೈಕಯಾ ಪ್ಪರಿತ್ಮಂಬ ಯೈತ್ತ್, 
 ಕಾ ತ್ ತ ಸ್ುತರ್ಃ ಸ್ತರ್ಾ ಪ್ರಾ ಪ್ರ ್ ತಕತಃ |581| (11-6) 
ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ಾ ಯದಾ ದ ತವಿತ, ಸ್ಿಗೀ ಮುಕತಪ್ರದಾಯಿನಿತ | 
ತ್ಿಂ ಸ್ುತತ್ಾ, ಸ್ುತತ್ಯತ ಕಾ ವಾ ರ್ರ್ನುತ ಪ್ರಮತಕತಯಃ |582| (11-7) 
ಸ್ರ್ೀಸ್ಾ ಬುದ್ವಧ ರ್ಪ ತರ್, ಜನಸ್ಾ ಹೃದ್ವ ಸ್ಂಸಿಥತ್ ತ | 
ಸ್ಿಗಾೀಪ್ ರ್ಗೀದ ತ ದ ತವಿ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |583| (11-8) 
ಕಲಾ ಕಾರಾಠದ್ವ ರ್ಪ ತರ್, ಪ್ರಿಣಾಮ ಪ್ರದಾಯಿನಿ | 
ವಿಶಿಸ ್ ಾತಪ್ರತ್ೌ ಶಕ ತತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |584| (11-9) 
ಸ್ರ್ೀ ಮಙ್ುಳ ಮಾಙ್ುಳ ಾತ, ಶವ ತ ಸ್ವಾೀರ್ೀ ಸಾಧಿಕ ತ | 
ಶರಣ ಾತ ತ್ರಯಂಬಕ ತ ಗೌರಿತ ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |585| (11-10) 
ಸ್ೃಷ್ಠಟ ಸಿಥರ್ ವಿನ್ಾಶಾನ್ಾಂ, ಶಕತರ್್ತ್ ತ ಸ್ನ್ಾತ್ನಿ | 
ಗುಣಾಶರಯತ ಗುರ್ಮಯತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |586| (11-11) 
ಶರಣಾಗತ್ ದ್ವತನ್ಾತ್ೀ, ಪ್ರಿತ್ಾರರ್ ಪ್ರಾಯಣ ತ | 
ಸ್ರ್ೀಸಾಾರ್ೀ ಹರ ತ ದ ತವಿ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |587| (11-12) 
ಹಂಸ್ಯುಕತ ವಿಮಾನಸ ಥತ, ಬರಹಾಾಣತರ್ಪ್ ಧ್ಾರಿಣತ | 
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ಕೌಶಾಮೂಃ ಕ್ಷರಿಕ ತ ದ ತವಿ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |588| (11-13) 
ರ್ರಶ ಲ್ ಚನ್ಾದಿಹಿ ಧರ ತ, ಮಹಾ ರ್ೃಷರ್ ವಾಹಿನಿ | 
ಮಾಹ ತಶಿರಿತ ಸ್ಿರ್ಪ ತರ್, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |589| (11-14) 
ಮಯ್ರ ಕುಕುಕಟ ರ್ೃತ್ ತ, ಮಹಾಶಕತಧರ ತ ಽನಘತ | 
ಕೌಮಾರಿತ ರ್ಪ್ ಸ್ಂಸಾಥನ್ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |590| (11-15) 
ಶಙ್ಖ ಚಕರ ಗದಾ ಶಾರ್ ಙ್ು, ಗೃಹಿತತ್ ಪ್ರಮಾಯುಧ್ ತ | 
ಪ್ರಸಿತದ್ ವ ೈಷಣವಿತ ರ್ಪ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |591| (11-16) 
ಗೃಹಿತತ್ ್ ತಗರ ಮಹಾ ಚಕ ರತ, ದ್ಂರ ್ ಾತದ್ ಧೃತ್ ರ್ಸ್ುನಧರ ತ | 
ರ್ರಾಹ ರ್ಪ್ಣ ಶವ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |592| (11-17) 
ನೃಸಿಂಹ ರ್ಪ ತಣ ್ ತಗ ರತರ್, ಹನುತಂ ದ ೈತ್ಾಾ ಕೃತ್ ್ ತದ್ಾಮತ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ತ್ಾರರ್ ಸ್ಹಿತ್ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |593| (11-18) 
ಕರಿತಟಿನಿ ಮಹಾರ್ಜ್ ರತ, ಸ್ಹಸ್ರ ನಯನ್ ್ ತಜಿವಲ ತ | 
ರ್ೃತ್ರ ಪಾರರ್ ಹರ ತ ಚ ೈನಿದಿ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |594| (11-19) 
ಶರ್ದ್್ರ್ತ ಸ್ಿರ್ಪ ತರ್, ಹತ್ ದ ೈತ್ಾ ಮಹಾಬಲ ತ | 
ಘ್ತರ ರ್ಪ ತ ಮಹಾರಾವ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |595| (11-20) 
ದ್ಂರಾಾಕರಾಳ ರ್ದ್ನ್ ತ, ಶರ ್ ತ ಮಾಲಾ ವಿರ್್ಷಣ ತ | 
ಚಾಮುಣ ್ತ ಮುರ್್ಮರ್ನ್ ತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |596| (11-21) 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಲ್ಜ್ ಿತ ಮಹಾವಿದ ಾತ, ಶರದ ಧತ ಪ್ುಷ್ಠಟ ಸ್ಿಧ್ ತ ಧುರವ ತ | 
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ಮಹಾರಾರ್ರ ಮಹಾವಿದ ಾತ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |597| (11-22) 
ಮತಧ್ ತ ಸ್ರಸ್ಿರ್ ರ್ರ ತ, ರ್್ರ್ ಬಾರ್ರವಿ ತ್ಾಮಸಿ | 
ನಿಯತ್ ತ ತ್ಿಂ ಪ್ರಸಿತದ ತಶ ತ ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |598| (11-23) 
ಸ್ರ್ೀ ಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ, ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ | 
ರ್ಯತರ್ಾಸ್ ತ್ಾರಹಿ ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ದ್ುಗ ತೀ ದ ತವಿ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |599| (11-24) 
ಏತ್ತ್ ತತ ರ್ದ್ನಂ ಸೌಮಾಂ, ಲ ್ ತಚನ ತ್ರಯ ರ್್ಷ್ಠತ್ಮ್ | 
ಪಾತ್ು ನಃ ಸ್ರ್ೀಭತರ್ರ್ಾಃ, ಕಾತ್ಾಾಯಿನಿ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |600| (11-25) 
ಜ್ಾಿಲಾ ಕರಾಳ ಮತ್ುಾಗರಂ, ಅಶ ತರಾಸ್ುರ ಸ್್ದ್ನಮ್ | 
ರ್ರಶ ಲ್ಂ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ಭತತ್ ತರ್-ರ್ದ್ರಕಾಳ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ |601| (11-26) 
ಹಿನಸಿತ ದ ೈತ್ಾ ತ್ ತಜ್ಾಂಸಿ, ಸ್ಿನ್ ತನ್ಾಪ್ಪಯೀ ಯಾ ಜಗತ್ | 
ಸಾ ಘಣಾಟ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಪ ತಭ ್ ಾತ ನಃ ಸ್ುತ್ಾನಿರ್ |602| (11-27) 
ಅಸ್ುರಾ ಸ್ೃಗ್ ರ್ ಸಾಪ್ಙ್ಕ, ಚಚೀತ್ಸ ತತ ಕರ ್ ತ ಜಿಲ್ಃ | 
ಶುಭಾಯ ಖಡ ್ ುತ ರ್ರ್ತ್ು, ಚಣ್ಕ ತ ತ್ಾಿಂ ನತ್ಾ ರ್ಯಮ್ |603| (11-28) 
ರ ್ ತಗಾ ನಶ ತರಾನ್ ಅಪ್ಹಂಸಿ ತ್ುರಾಟ, 
 ರುರಾಟ ತ್ು ಕಾಮಾನ್ ಸ್ಕಲಾನ್ ಅಭತರಾಟನ್ | 
ತ್ಾಿಮಾಶರತ್ಾನ್ಾಂ ನ ವಿಪ್ನನರಾಣಾಂ, 
 ತ್ಾಿಮಾಶರತ್ಾ ಹಾಾಶರಯತ್ಾಂ ಪ್ರಯಾನಿತ |604| (11-29) 
ಏತ್ತ್ೃತ್ಂ ಯತ್ಕದ್ನಂ ತ್ಿಯಾದ್ಾ, 
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 ಧಮೀದ್ವಿರಾಂ ದ ತವಿ ಮಹಾಸ್ುರಾಣಾಮ್ | 
ರ್ಪ ೈ ರನ್ ತಕ ೈರ್ ಬಹುಧ್ಾತ್ಾ ಮ್ರ್ೀಂ, 
 ಕೃತ್ಾಿಮಿಾಕ ತ ತ್ತ್ ಪ್ರಕರ ್ ತರ್ ಕಾನ್ಾಾ |605| (11-30) 
ವಿದಾಾಸ್ು ಶಾಸ ರತಷು ವಿವ ತಕ ದ್ವತಪ ತ 
 ರಾಿದ ಾತಷು ವಾಕ ಾತಷು ಚ ಕಾ ತ್ಿದ್ನ್ಾಾ | 
ಮಮತ್ಿ ಗತ್ ತೀ ಽರ್ ಮಹಾನಧಕಾರ ತ, 
 ವಿಭಾರಮಯತ್ ಾತತ್ ದ್ರ್ತರ್ ವಿಶಿಮ್ |606| (11-31) 
ರಕ್ಾಂಸಿ ಯತ್ ್ ರತಗರವಿರಾಶಚ ನ್ಾಗಾ, 
 ಯತ್ಾರರಯತ ದ್ಸ್ುಾ ಬಲಾನಿ ಯತ್ರ | 
ದಾವಾನಲ ್ ತ ಯತ್ರ ತ್ರಾಬಿಧ ಮಧ್ ಾತ, 
 ತ್ತ್ರ ಸಿಥತ್ಾ ತ್ಿಂ ಪ್ರಿಪಾಸಿ ವಿಶಿಮ್ |607| (11-32) 
ವಿಶ ಿತಶಿರಿ ತ್ಿಂ ಪ್ರಿಪಾಸಿ ವಿಶಿಂ, 
 ವಿಶಾಿರ್ಾಕಾ ಧ್ಾರಯಸಿತರ್ ವಿಶಿಮ್ | 
ವಿಶ ಿತಶರ್ನ್ಾದಯ  ರ್ರ್ರ್ತ ರ್ರ್ನಿತ, 
 ವಿಶಾಿಶರಯಾ ಯತತ್ಿಯಿ ರ್ಕತನಮಾರಃ |608| (11-33) 
ದ ತವಿ ಪ್ರಸಿತದ್ ಪ್ರಿಪಾಲ್ಯ ನ್ ್ ತ ಽರಿಭತತ್ ತಃ, 
 ನಿತ್ಾಂ ಯರಾಸ್ುರ ರ್ದಾ ದ್ಧುನ್ ೈರ್ ಸ್ದ್ಾಃ | 
ಪಾಪಾನಿ ಸ್ರ್ೀ ಜಗತ್ಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು, 
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 ಉತ್ಾಪತ್ ಪಾಕ ಜನಿತ್ಾಂಶಚ ಮಹ ್ ತಪ್ಸ್ಗಾೀನ್ |609| (11-34) 
ಪ್ರರ್ತ್ಾನ್ಾಂ ಪ್ರಸಿತದ್ ತ್ಿಂ, ದ ತವಿ ವಿಶಾಿರ್ೀ ಹಾರಿಣ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾ ವಾಸಿನ್ಾ ಮಿತಡ ಾತ, ಲ ್ ತಕಾನ್ಾಂ ರ್ರದಾ ರ್ರ್ |610| (11-35) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |611| (11-36) 
ರ್ರದಾಹಂ ಸ್ುರಗಣಾ, ರ್ರಂ ಯನಾನ ಸ ತಚಛರ್ | 
ತ್ಂ ರ್ೃರ್ುಧ್ಂ ಪ್ರಯಚಾಛಮಿ, ಜಗತ್ಾ ಮುಪ್ಕಾರಕಮ್ |612| (11-37) 
ದ ತವಾ ಊಚುಃ   |613| (11-38) 
ಸ್ವಾೀಬಾಧ್ಾ ಪ್ರಶಮನಂ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಸಾಾಖಿಲ ತಶಿರಿ | 
ಏರ್ಮತರ್ ತ್ಿಯಾಕಾಯೀಮ್, ಅಸ್ಾದ್ ವ ೈರಿ ವಿನ್ಾಶನಮ್ |614| (11-39) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |615| (11-40) 
ವ ೈರ್ಸ್ಿತ್ ತಽನತರ ತ ಪಾರಪ ತತ, ಅರಾಟವಿಂಶರ್ಮತ ಯುಗ ತ | 
ಶುಮೂತ ನಿಶುಮೂಶ ೈವಾನ್ಾಾ, ರ್ುತ್ಪತ್ ಸಯತತ್ ತ ಮಹಾಸ್ುರೌ |616| (11-41) 
ನನದಗ ್ ತಪ್ ಗೃಹ ತ ಜ್ಾತ್ಾ, ಯಶ  ತದಾಗರ್ೀ ಸ್ಂರ್ವಾ | 
ತ್ತ್ಸೌತ ನ್ಾಶಯಿರಾಾಮಿ, ವಿನ್ಾಧಯಚಲ್ ನಿವಾಸಿನಿತ |617| (11-42) 
ಪ್ುನರಪ್ ಯರ್ ರೌದ ರತರ್, ರ್ಪ ತರ್ ಪ್ೃಥಿವಿತ ತ್ಲ ತ | 
ಅರ್ರ್ತಯೀ ಹನಿರಾಾಮಿ, ವ ೈಪ್ರ ಚತ್ಾತಂಸ್ುತ ದಾನವಾನ್ |618| (11-43) 
ರ್ಕ್ಷಯನ್ಾಯಶಚ ತ್ಾನುಗಾರನ್, ವ ೈಪ್ರಚತ್ಾತನ್ ಮಹಾಸ್ುರಾನ್ | 
ರಕಾತ ದ್ನ್ಾತ ರ್ವಿಷಾನಿತ,  ದಾಡಮಿತ ಕುಸ್ುಮತ ಪ್ಮಾಃ |619| (11-44) 
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ತ್ತ್ ್ ತ ಮಾಂ ದ ತರ್ತ್ಾಃ ಸ್ಿಗ ತೀ, ಮತ್ಾೀಲ ್ ತಕ ತ ಚ ಮಾನವಾಃ  
ಸ್ುತರ್ನ್ ್ ತತ ವಾಾಹರಿಷಾನಿತ, ಸ್ತ್ತ್ಂ ರಕತ ದ್ನಿತಕಾಮ್ |620| (11-45) 
ರ್್ಯಶಚ ಶತ್ ವಾಷ್ಠೀಕಾಾ, ಮನ್ಾರ್ೃರಾಟಯಮನಮೂಸಿ | 
ಮುನಿಭಃ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ಾ ರ್್ಮೌ, ಸ್ಮೂವಿರಾಾಮಾಯತನಿಜ್ಾ |621| (11-46) 
ತ್ತ್ಃ ಶತ್ ತನ ನ್ ತತ್ಾರಣಾಂ, ನಿರಿತಕ್ಷ್ರಾಾಮಿ ಯನುಾನಿತನ್ | 
ಕತರ್ೀಯಿಷಾನಿತ ಮನುಜ್ಾಃ, ಶತ್ಾಕ್ಷ್ತಮಿರ್ ಮಾಂ ತ್ತ್ಃ |622| (11-47) 
ತ್ತ್ ್ ತ ಽಹಮಖಿಲ್ಂ ಲ ್ ತಕಂ, ಆತ್ಾ ದ ತಹ ಸ್ಮುದ್ೂವ ೈಃ | 
ರ್ರಿರಾಾಮಿ ಸ್ುರಾಃ ಶಾಕ ೈರ್, ಆರ್ೃರ ಟತಃ ಪಾರರ್ ಧ್ಾರಕ ೈಃ |623| (11-48) 
ಶಾಕಮೂರಿತರ್ ವಿಖಾಾರ್ಂ, ತ್ದಾ ಯಾಸಾಾಮಾ ಹಂರ್ುವಿ | 
ತ್ತ್ ೈರ್ ಚ ರ್ಧಿರಾಾಮಿ, ದ್ುಗೀಮಾಖಾಂ ಮಹಾಸ್ುರಮ್ |624| (11-49) 
ದ್ುಗಾೀ ದ ತವಿತರ್ ವಿಖಾಾತ್ಂ,  ತ್ನ್ ೇ ನ್ಾಮ ರ್ವಿಷಾರ್ | 
ಪ್ುನಶಾಚಹಂ ಯದಾ ಭತಮಂ, ರ್ಪ್ಂ ಕೃತ್ಾಿ ಹಿಮಾಚಲ ತ |625| (11-50) 
ರಕ್ಾಂಸಿ ರ್ಕ್ಷ ಯಿರಾಾಮಿ, ಮುನಿತನ್ಾಂ ತ್ಾರರ್ ಕಾರಣಾತ್ | 
ತ್ದಾಮಾಂ ಮುನಯಃ ಸ್ವ ತೀ, ಸ ್ ತತಷಾಂತ್ಾಾ ನಮರಮ್ತ್ೀಯಃ |626| (11-51) 
ಭತಮಾ ದ ತವಿತರ್ ವಿಖಾಾತ್ಂ, ತ್ನ್ ೇ ನ್ಾಮ ರ್ವಿಷಾರ್ | 
ಯದಾರುಣಾಖಾಸ ರೈಲ ್ ಕ ಾತ, ಮಹಾ ಬಾಧ್ಾಂ ಕರಿಷಾರ್ |627| (11-52) 
ತ್ದಾಹಂ ಭಾರಮರಂ ರ್ಪ್ಂ, ಕೃತ್ಾಿ ಸ್ಂಖ ಾತ ಯಷಟಪದ್ಮ್ | 
ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಸ್ಾ ಹಿತ್ಾರಾೀಯ, ರ್ಧಿರಾಾಮಿ ಮಹಾಸ್ುರಮ್ |628| (11-53) 
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ಭಾರಮರಿತರ್ಚ ಮಾಂ ಲ ್ ತಕಾ, ಸ್ತದಾ ಸ ್ ತತಷಾನಿತ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ | 
ಇತ್ಥಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧ್ಾ, ದಾನರ್ತತ್ಾಥ ರ್ವಿಷಾರ್ |629| (11-54) 
ತ್ದಾ ತ್ದಾರ್ರ್ತಯಾೀಹಂ, ಕರಿರಾಾಮಾರಿಸ್ಂಕ್ಷಯಮ್|ಓಂ| |630| (11-55) 
 
 

ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಸವಾನಗರಗಯರ್ ಾೈ ನಮಃ  
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|| ದಗವದರ್ ೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಫಲ್ಸುತತ 

ಓಂ ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |631| (12-1) 
ಏಭಃ ಸ್ತವ ೈಶಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಾಂ, ಸ ್ ತತಷಾತ್ ತ ಯಃ ಸ್ಮಾಹಿತ್ಃ | 
ತ್ಸಾಾಹಂ ಸ್ಕಲಾಂ ಬಾಧ್ಾಂ, ನ್ಾಶಯಿರಾಾಮಾಸ್ಂಶಯಮ್ |632| (12-2) 
ಮಧುಕ ೈಟರ್ ನ್ಾಶಂ ಚ, ಮಹಿರಾಸ್ುರ ಘತ್ನಮ್ | 
ಕತರ್ೀಯಿಷಾನಿತ ಯತ ತ್ದ್ಿದ್, ರ್ಧಂ ಶುಮೂ ನಿಶುಮೂಯತಃ |633| (12-3) 
ಅಷಟಮಾಾಂ ಚ ಚತ್ುದ್ೀಶಾಾಂ, ನರ್ಮಾಾಂ ಚ ೈಕ ಚ ತತ್ಸ್ಃ | 
ಶ  ರತಷಾನಿತ ಚ ೈರ್ ಯತ ರ್ಕಾಯ, ಮಮ ಮಾಹಾತ್ಯ ಮುತ್ತಮಮ್ |634| (12-4) 
ನ ತ್ ತರಾಂ ದ್ುಷೃತ್ಂ ಕಞ್ಜಚದ್, ದ್ುಷೃತ್ ್ ತತ್ಾಥ ನ ಚಾಪ್ದ್ಃ | 
ರ್ವಿಷಾರ್ ನ ದಾರಿದ್ರಯಂ, ನ ಚ ೈ ವ ತಷಟ ವಿಯತಜನಮ್ |635| (12-5) 
ಶತ್ುರತ್ ್ ತ ನ ರ್ಯಂ ತ್ಸ್ಾ, ದ್ಸ್ುಾತ್ ್ ತ ವಾ ನ ರಾಜತ್ಃ | 
ನ ಶಸಾರನಲ್ ತ್ ್ ತಯೌಘತ್, ಕದಾಚತ್ ಸ್ಂ ರ್ವಿಷಾರ್ |636| (12-6) 
ತ್ಸಾಾನ್ ಮಮೈತ್ನ್ ಮಾಹಾತ್ಯಂ, ಪ್ಠಿತ್ರ್ಾಂ ಸ್ಮಾಹಿತ್ ೈಃ | 
ಶ  ರತತ್ರ್ಾಂ ಚ ಸ್ದಾ ರ್ಕಾಯ, ಪ್ರಂ ಸ್ಿಸ್ಯಯನಂ ಹಿ ತ್ತ್ |637| (12-7) 
ಉಪ್ ಸ್ಗಾೀ ನಶ ತರಾಂಸ್ುತ, ಮಹಾಮಾರಿತ ಸ್ಮುದ್ೂವಾನ್ | 
ತ್ರಾ ರ್ರವಿಧ ಮುತ್ಾಪತ್ಂ, ಮಾಹಾತ್ಯಂ ಶಮಯತನಾಮ |638| (12-8) 
ಯತ್ ೈತ್ತ್ ಪ್ಠಾತ್ ತ ಸ್ಮಾರ್ಙ್ ನಿತ್ಾ ಮಾಯತ್ನ್ ತ ಮಮ | 
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ಸ್ದಾ ನ ತ್ದ್ ವಿಮತಕ್ಾಯಮಿ, ಸಾನಿನಧಾಂ ತ್ತ್ರ ಮತಸಿಥತ್ಮ್ |639| (12-9) 
ಬಲ ಪ್ರದಾನ್ ತ ಪ್ಪಜ್ಾಯಾಮ್, ಅಗಿನ ಕಾಯತೀ ಮಹ ್ ತತ್ಸವ ತ | 
ಸ್ರ್ೀಂ ಮಮೈತ್ಚಚರಿತ್ಂ, ಉಚಾಚಯೀಂ ಶಾರರ್ಾ ಮತರ್ಚ |640| (12-10) 
ಜ್ಾನತ್ಾಜ್ಾನತ್ಾ ವಾಪ್, ಬಲ ಪ್ಪಜ್ಾಂ ತ್ರಾ ಕೃತ್ಾಮ್ | 
ಪ್ರರ್ತಚಛರಾಾಮಾಹಂ ಪ್ರತತ್ಾಾ, ರ್ಹಿನಹ ್ ತಮಂ ತ್ರಾಕೃತ್ಮ್ |641| (12-11) 
ಶರತ್ಾಕಲ ತ ಮಹಾ ಪ್ಪಜ್ಾ, ಕರಯತ್ ತ ಯಾಚ ವಾಷ್ಠೀಕತ | 
ತ್ಸಾಾಂ ಮಮೈತ್ನ್ಾಾಹಾತ್ಯಂ, ಶುರತ್ಾಿ ರ್ಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ಃ |642| (12-12) 
ಸ್ವಾೀಬಾಧ್ಾ ವಿನಿಮುೀಕ ್ತತ, ಧನ ಧ್ಾನಾ ಸ್ಮನಿಿತ್ಃ | 
ಮನುರ ್ ಾತ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತನ, ರ್ವಿಷಾರ್ ನ ಸ್ಂಶಯಃ |643| (12-13) 
ಶುರತ್ಾಿ ಮಮೈತ್ನ್-ಮಾಹಾತ್ಯಂ, ತ್ರಾ ಚ ್ತತ್ಪತ್ತಯಃ ಶುಭಾಃ | 
ಪ್ರಾಕರಮಂ ಚ ಯುದ ಧತಷು, ಜ್ಾಯತ್ ತ ನಿರ್ೀಯಃ ಪ್ುಮಾನ್ |644| (12-14) 
ರಿಪ್ರ್ಃ ಸ್ಂಕ್ಷಯಂ ಯಾನಿತ, ಕಳಾಾರ್ಂ ಚ ್ತಪ್ಪ್ದ್ಾತ್ ತ | 
ನನದತ್ ತಚ ಕುಲ್ಂ ಪ್ುಂಸಾಂ ಮಾಹಾತ್ಯಂ ಮಮಶೃರ್ಿತ್ಾಮ್ |645| (12-15) 
ಶಾನಿತ ಕಮೀಣ ಸ್ರ್ೀತ್ರ, ತ್ರಾ ದ್ುಃಸ್ಿಪ್ನ ದ್ಶೀನ್ ತ | 
ಗರಹಪ್ತಡಾಸ್ು ಚ ್ತಗಾರಸ್ು, ಮಾಹಾತ್ಯಂ ಶೃರ್ುಯಾನಾಮ |646| (12-16) 
ಉಪ್ಸ್ಗಾೀಃ ಶಮಂ ಯಾನಿತ, ಗರಹಪ್ತಡಾಶಚ ದಾರುಣಾಃ | 
ದ್ುಃಸ್ಿಪ್ನಂ ಚ ನೃಭರ್ ದ್ೃಷಟಂ, ಸ್ುಸ್ಿಪ್ನಮುಪ್ಜ್ಾಯತ್ ತ |647| (12-17) 
ಬಾಲ್ಗರಹಾಭ ರ್್ತ್ಾನ್ಾಂ, ಬಾಲಾನ್ಾಂ ಶಾನಿತ ಕಾರಕಮ್ | 
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ಸ್ಂಘತ್ ಭ ತದ ತ ಚ ನೃಣಾಂ, ಮೈರ್ರತ ಕರರ್ ಮುತ್ತಮಮ್ |648| (12-18) 
ದ್ುರ್ೃೀತ್ಾತನ್ಾಮ್ ಅಶ ತರಾಣಾಂ, ಬಲ್ ಹಾನಿಕರಂ ಪ್ರಮ್ | 
ರಕ್ ್ತ ರ್್ತ್ ಪ್ಶಾಚಾನ್ಾಂ, ಪ್ಠನ್ಾದ ತರ್ ನ್ಾಶನಮ್ |649| (12-19) 
ಸ್ರ್ೀಂ ಮಮೈತ್ನ್ ಮಾಹತ್ಯಂ, ಮಮ ಸ್ನಿನಧಿ ಕಾರಕಮ್ | 
ಪ್ಶು ಪ್ುರಾಪಘಾೀ ಧ್ಪ ೈಶಚ, ಗನಧ ದ್ವತಪ ೈಸ್ ತ್ರ ್ ತತ್ತಮೈಃ |650| (12-20) 
ವಿಪಾರಣಾಂ ಭ ್ ತಜನ್ ೈರ್ ಹ ್ ತಮೈಃ, ಪರಕ್ಷಣತಯೈಃ ಅಹನಿೀಶಮ್ | 
ಅನ್ ಾೈಶಚ ವಿವಿಧ್ ೈರ್ ಭ ್ ತಗ ೈಃ, ಪ್ರದಾನ್ ೈರ್ ರ್ತ್ಸರ ತರ್ ಯಾ |651| (12-21) 
ಪ್ರತರ್ಮತೀ ಕರಯತ್ ತ ಸಾಸಿಾನ್, ಸ್ಕೃತ್ ಸ್ುಚರಿತ್ ತ ಶುರತ್ ತ | 
ಶುರತ್ಂ ಹರರ್ ಪಾಪಾನಿ, ತ್ರಾರ ್ ತಗಾಂ ಪ್ರಯಚಛರ್ |652| (12-22) 
ರಕ್ಾಂ ಕರ ್ ತರ್ ರ್್ತ್ ತಭ ್ ಾತ, ಜನಾನ್ಾಂ ಕತತ್ೀನಂ ಮಮ | 
ಯುದ ದತಷು ಚರಿತ್ಂ ಯನ್ ೇ, ದ್ುಷಟ ದ ೈತ್ಾ ನಿಬಹೀರ್ಮ್ |653| (12-23) 
ತ್ಸಿಾನ್ ಶುರತ್ ತ ವ ೈರಿ ಕೃತ್ಂ, ರ್ಯಂ ಪ್ುಂಸಾಂ ನ ಜ್ಾಯತ್ ತ | 
ಯುರಾಾಭಃಸ್ುತತ್ಯತ ಯಾಶಚ, ಯಾಶಚ ಬರಹಾಷ್ಠೀಭಃಕೃತ್ಾಃ |654| (12-24) 
ಬರಹಾಣಾ ಚ ಕೃತ್ಾಸ್ ತ್ಾಸ್ುತ, ಪ್ರಯಚಛನುತ ಶುಭಾಂ ಮರ್ಮ್ | 
ಅರಣ ಾತ ಪಾರನತರ ತ ವಾಪ್, ದಾವಾಗಿನ ಪ್ರಿ ವಾರಿತ್ಃ |655| (12-25) 
ದ್ಸ್ುಾಭರ್ ವಾ ರ್ೃತ್ಃ ಶ ನ್ ಾತ, ಗೃಹಿತತ್ ್ ತ ವಾಪ್ ಶತ್ುರಭಃ | 
ಸಿಂಹ ವಾಾಘರ ನುಯಾತ್ ್ ತ ವಾ, ರ್ನ್ ತ ವಾ, ರ್ನ ಹಸಿತಭಃ |656| (12-26) 
ರಾಜ್ಞಾ ಕುರದ ಧತನ ಚಾಜ್ಞಪತತ, ರ್ಧ್ ್ ಾತ ಬನದ ಗತ್ ್ ತಽಪ್ವಾ | 
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ಆಘ್ನಿೀತ್ ್ ತ ವಾ ವಾತ್ ತನ, ಸಿಥತ್ಃ ಪತತ್ ತ ಮಹಾರ್ೀವ ತ |657| (12-27) 
ಪ್ತ್ತ್ುಸ ಚಾಪ್ ಶಸ ರತಷು, ಸ್ಙ್ಞುಿಮತ ರ್ೃಶ ದಾರುಣ ತ | 
ಸ್ವಾೀ ಬಾಧ್ಾಶು ಘ್ತರಾಸ್ು, ವ ತದ್ನ್ಾರ್ಾದ್ವೀತ್ ್ ತ ಽಪ್ ವಾ |658| (12-28) 
ಸ್ಾರನ್ ಮಮೈತ್ತ್ ಚರಿತ್ಂ, ನರ ್ ತ ಮುಚ ಾತತ್ ಸ್ಙ್ಕಟಾತ್ | 
ಮಮ ಪ್ರಭಾವಾತ್ ಸಿಂಹಾದಾಾ, ದ್ಸ್ಾರ್ತ ವ ೈರಿರ್ಸ್ ತ್ರಾ |659| (12-29) 
ದ್್ರಾದ ತರ್ ಪ್ಲಾಯನ್ ತತ, ಸ್ಾರತ್ಶ್-ಚರಿತ್ಂ ಮಮ |660| (12-30) 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ |661| (12-31) 
ಇತ್ುಾಕಾತವ ಸಾ ರ್ಗರ್ರ್ತ, ಚಣ್ಕಾ ಚರ್್ವಿಕರಮಾ |662| (12-32) 
ಪ್ಶಾತ್ಾಮತರ್ ದ ತವಾನ್ಾಂ, ತ್ತ್ ೈವಾನತರಧಿತಯತ್ | 
ತ್ ತಽಪ್ ದ ತವಾ ನಿರಾತ್ಙ್ಞಕಃ, ಸಾಿಧಿಕಾರಾನ್ ಯರಾ ಪ್ುರಾ |663| (12-33) 
ಯಜ್ಞ ಭಾಗ ರ್ುಜಃ ಸ್ವ ತೀ, ಚಕುರರ್-ವಿನಿಹತ್ಾರಯಃ | 
ದ ೈತ್ಾಾಶಚ ದ ತವಾಾ ನಿಹತ್ ತ, ಶುಮೂತ ದ ತರ್ರಿಪೌ ಯುಧಿ |664| (12-34) 
ಜಗದ್ ವಿಧ್ಂಸಿನಿ ತ್ಸಿಾನ್, ಮಹ ್ ತಗ ರತ ಽತ್ುಲ್ ವಿಕರಮತ | 
ನಿಶುಮೂತ ಚ ಮಹಾವಿತಯತೀ, ಶ ತರಾಃ ಪಾತ್ಾಳ ಮಾಯಯುಃ |665| (12-35) 
ಏರ್ಂ ರ್ಗರ್ರ್ತ ದ ತವಿತ, ಸಾ ನಿತ್ಾಾಪ್ ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಃ | 
ಸ್ಂರ್್ಯ ಕುರುತ್ ತ ರ್್ಪ್, ಜಗತ್ಃ ಪ್ರಿಪಾಲ್ನಮ್ |666| (12-36) 
ತ್ಯೈತ್ನ್-ಮತಹಾತ್ ತ ವಿಶಿಂ, ಸ ೈರ್ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್್ಯತ್ ತ | 
ಸಾ ಯಾಚತ್ಾ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ತ್ುರಾಟ ಋದ್ವಧಂ ಪ್ರಯಚಛರ್ |667| (12-37) 
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ವಾಾಪ್ತಂ ತ್ಯೈತ್ತ್ ಸ್ಕಲ್ಂ, ಬರಹಾಾರ್್ಂ ಮನುಜ್ ತಶಿರ | 
ಮಹಾ ಕಾಲಾಾ ಮಹಾಕಾಲ ತ, ಮಹಾಮಾರಿತ ಸ್ಿರ್ಪ್ಯಾ |668| (12-38) 
ಸ ೈರ್ ಕಾಲ ತ ಮಹಾಮಾರಿತ, ಸ ೈರ್ ಸ್ೃಷ್ಠಟರ್ ರ್ರ್ತ್ ಯಜ್ಾ | 
ಸಿಥರ್ಂ ಕರ ್ ತರ್ ರ್್ತ್ಾನ್ಾಂ, ಸ ೈರ್ ಕಾಲ ತ ಸ್ನ್ಾತ್ನಿತ |669| (12-39) 
ರ್ರ್ಕಾಲ ತ ನೃಣಾಂ ಸ ೈರ್, ಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್ ರ್ೃದ್ವಧ ಪ್ರದಾ ಗೃಹ ತ | 
ಸ ೈವಾಭಾವ ತ ತ್ರಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ವಿನ್ಾಶಾ ಯತಪ್ಜ್ಾಯತ್ ತ |670| (12-40) 
ಸ್ುತತ್ಾ ಸ್ಂಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ ಪ್ುರ ಪೈಃ, ಧ್ಪ್ ಗನ್ಾಧದ್ವಭಃ ತ್ರಾ | 
ದ್ದಾರ್ ವಿತ್ತಂ ಪ್ುತ್ಾರಂಶಚ, ಮರ್ಂ ಧಮತೀ ಗರ್ಂ ಶುಭಾಮ್ |671| (12-41) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಶ್ರೀ ಬಗಲಗತರಪ್ುರ ಸುಂದಯೈಾ  ನಮಃ  
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|| ತರಯೀದರ್ ೂೀಧ್ಗಾಯಃ || 
ಸುರರ್ ವ್ ೈಶಾಯೀಃ ವರಪ್ರದಗನಮ್  

ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಾಚ   |672| (13-1) 
ಏತ್ತ್ ತತ ಕಥಿತ್ಂ ರ್್ಪ್, ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | 
ಏರ್ಮರಭಾವಾ ಸಾ ದ ತವಿತ, ಯಯತದ್ಂ ಧ್ಾಯೀತ್ ತ ಜಗತ್ |673| (13-2) 
ವಿದಾಾತ್ರ ೈರ್ ಕರಯತ್ ತ, ರ್ಗರ್ದ್ವಿಷುಣಮಾಯಯಾ | 
ತ್ಯಾ ತ್ಿಮತಷ ವ ೈಶಾಶಚ, ತ್ರ ೈವಾನ್ ಾತ ವಿವ ತಕನಃ |674| (13-3) 
ಮತಹಾನ್ ತತ ಮತಹಿತ್ಾಶ ೈರ್, ಮತಹಮತಷಾನಿತ ಚಾಪ್ರ ತ | 
ತ್ಾಮುಪ ೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ, ಶರರ್ಂ ಪ್ರಮತಶಿರಿತಮ್ |675| (13-4) 
ಆರಾಧಿತ್ಾ ಸ ೈರ್ ನೃಣಾಂ, ಭ ್ ತಗಸ್ಿಗಾೀಪ್ರ್ಗೀದಾ |676| (13-5) 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ  |677| (13-6) 
ಇರ್ ತ್ಸ್ಾ ರ್ಚಃ ಶೃತ್ಾಿ, ಸ್ುರರ್ಃ ಸ್ ನರಾಧಿಪ್ಃ |678| (13-7) 
ಪ್ರಣಪ್ತ್ಾ ಮಹಾಭಾಗಂ, ತ್ಮೃಷ್ಠಂ ಸ್ಂಶತ್ ರ್ರತ್ಮ್ | 
ನಿವಿೀಣ ್ ಣತಽರ್ ಮಮತ್ ಿತನ, ರಾಜ್ಾಾಪ್ ಹರಣ ತನ ಚ |679| (13-8) 
ಜಗಾಮ ಸ್ದ್ಾಸ್ತಪ್ಸ ತ, ಸ್ಚ ವ ೈಶ  ಾತ ಮಹಾಮುನ್ ತ | 
ಸ್ಂದ್ಶೀನ್ಾರ್ೀ ಮಂಬಾಯಾ, ನದ್ವತ ಪ್ುಲತನ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಃ |680| (13-9) 
ಸ್ ಚ ವ ೈಶಾ ಸ್ತಪ್ ಸ ತತಪ ತ, ದ ತವಿತ ಸ್್ಕತಂ ಪ್ರಂ ಜಪ್ನ್ | 
ತ್ೌ ತ್ಸಿಾನ್ ಪ್ುಲನ್ ತ ದ ತವಾಾಃ, ಕೃತ್ಾಿ ಮ್ರ್ೀಂ ಮಹಿತಮಯಿತಮ್ |681| (13-10) 



ಕಲತಂ ಶರತಮಹಾರ್ರಪ್ುರಸ್ುಂದ್ಯೈೀ ಶರತವಿದಾಾಯೈ ನಮಃ 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ త్రయోదశోఽధ్యాయమ్ 142 | P a g e  

ಅಹೀಣಾಂ ಚಕರತ್ುಃ ತ್ಸಾಾಃ, ಪ್ುಷಪ ಧ್ಪಾಗಿನ ತ್ಪ್ೀಣ ೈಃ | 
ನಿರಾಹಾರೌ ಯತ್ಾಹಾರೌ,  ತ್ನಾನಸೌಕ ಸ್ಮಾಹಿತ್ೌ |682| (13-11) 
ದ್ದ್ತ್ುಸೌತ ಬಲಂ ಚ ೈರ್, ನಿಜ ಗಾತ್ಾರ ಸ್ೃಗುಕ್ಷ್ತ್ಮ್ | 
ಏರ್ಂ ಸ್ಮಾರಾಧ ಯತ್ ್ ತಸಿರ ಭರ್ೀರ ೈೀ ಯೀತ್ಾತ್ಾನ್ ್ ತಃ  |683| (13-12) 
ಪ್ರಿತ್ುರಾಟ ಜಗದಾಧರ್ರತ, ಪ್ರತ್ಾಕ್ಷಂ ಪಾರಹ ಚಣ್ಕಾ |684| (13-13) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |685| (13-14) 
ಯತ್ಾರರ್ಾೀತ್ ತ ತ್ಿಯಾ ರ್್ಪ್, ತ್ಿಯಾ ಚ ಕುಲ್ನನದನ 
ಮತ್ತಸ್ತ ತ್ ಪಾರಪ್ಾತ್ಾಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ಪ್ರಿತ್ುರಾಟ ದ್ದಾಮಿ ತ್ತ್ |686| (13-15) 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ  |687| (13-16) 
ತ್ತ್ ್ ತ ರ್ವ ರತ ನೃಪತ ರಾಜಾ, ಮವಿರ್ರಂಶಾ ನಾಜನಾನಿ | 
ಅತ್ ೈರ್ ಚ ನಿಜಂ ರಾಜಾಂ, ಹತ್ಶತ್ುರಬಲ್ಂ ಬಲಾತ್ |688| (13-17) 
ಸ ್ ತಽಪ್ ವ ೈಶಾಸ್ತತ್ ್ ತ ಜ್ಞಾನಂ, ರ್ವ ರತ ನಿವಿೀರ್ಣಮಾನಸ್ಃ | 
ಮಮತತ್ಾಹಮಿರ್ ಪಾರಜ್ಞಃ, ಸ್ಙ್ುವಿಚುಾರ್ ಕಾರಕಮ್ |689| (13-18) 
ದ ತರ್ುಾವಾಚ   |690| (13-19) 
ಸ್ಿಲ ಪೈರಹ ್ ತಭರ್ ನೃಪ್ತ್ ತ, ಸ್ಿಂ ರಾಜಾಂ ಪಾರಪ್ಸಯತ್ ತ ರ್ವಾನ್  |691| (13-20) 
ಹತ್ಾಿ ರಿಪ್ಪನ ಸ್ಖಲತ್ಂ, ತ್ರ್ ತ್ತ್ರ ರ್ವಿಷಾರ್ |692| (13-21) 
ಮೃತ್ಶಚ ರ್್ಯಃ ಸ್ಮಾರಪ್ಾ, ಜನಾ ದ ತವಾ ದ್ವಿರ್ಸ್ಿತ್ಃ |693| (13-22) 
ಸಾರ್ಣೀಕ ್ತ ನ್ಾಮ ಮನುರ್, ರ್ವಾನ್ ರ್ುವಿ  ರ್ವಿಷಾರ್ |694| (13-23) 
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ವ ೈಶಾ ರ್ಯೀ ತ್ಿಯಾ ಯಶಚ ರ್ರ ್ ತಽಸ್ಾತ್ ್ ತತಽಭವಾಞ್ಜಚತ್ಃ |695| (13-24) 
ತ್ಂ ಪ್ರಯಚಾಛಮಿ ಸ್ಂಸಿದ ಧಯೈ, ತ್ರ್ ಜ್ಞಾನಂ ರ್ವಿಷಾರ್ |696| (13-25) 
ಮಾಕೀಣ ್ತಯ ಉವಾಚ  |697| (13-26) 
ಇರ್ ದ್ತ್ಾಿ ತ್ಯತದ ತೀವಿತ, ಯರಾಖಿಲ್ಷ್ಠತ್ಂ ರ್ರಂ |698| (13-27) 
ಬರ್್ವಾನತಹಿೀತ್ಾ ಸ್ದ ್ ಾತ, ರ್ಕಾಯ ತ್ಾಭಾಾಮಭಷುಟತ್ಾ | 
ಏರ್ಂ ದ ತವಾಾ ರ್ರಂ ಲ್ಬಾಧವ, ಸ್ುರರ್ಃ ಕ್ಷರ್ರಯಷೀರ್ಃ |699| (13-28) 
ಸ್್ಯಾೀಜಿನಾ ಸ್ಮಾಸಾದ್ಾ, ಸಾರ್ಣೀರ್ೀವಿತ್ಾ ಮನುಃ 
ಸಾರ್ಣೀರ್ೀವಿತ್ಾ ಮನುಃ| ಕಲತಂ ಓಂ |700| (13-29) 
 
ಸ್ತ್ಾಾಸ್ಸನುತ ಯಜಮಾನಸ್ಾ ಕಾಮಾಃ 
 
ಓಂ ನಮತ ದ ತವ ಾೈ ಮಹಾದ ತವ ಾೈ ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ ನಿಯತ್ಾ ಪ್ರರ್ತ್ಾಸ್ಾತ್ಾಮ್| 
 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ 
ಶ್ರೀಮಹಗತರಪ್ುರ ಸುಂದಯೈಾ ಶ್ರೀವಿದಗಾಯೈ ನಮಃ 
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|| ಉತತರಗಂಗಮ್ || 
ಹೃದ್ಯಾನ್ಾಾಸ್ಃ 
ಓಂ ಖಡುನಿತ ಶ ಲನಿತ ಘ್ರಾ, ಗದ್ವನಿತ ಚಕರಣತ ತ್ರಾ | 
ಶಙ್ಘಜಖನಿತ ಚಾಪ್ನಿತ ಬಾರ್ ರ್ುಶುಂಡತ ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಾ |  
ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಂಬಿಕ ತ | 
ಘಂಟಾಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ, ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ |  
ಶರಶ ತಸಾಿಹಾ| 
 

ಓಂ ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ, ಚಂಡಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ | 
ಭಾರಮಣ ತನ್ಾತ್ಾ ಶ ಲ್ಸ್ಾ, ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿ | ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್| 
 

ಓಂ ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿ ರ್ಪಾಣ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರಂರ್ತ್ ತ 
ಯಾನಿಚಾತ್ಾಂತ್ ಘ್ತರಾಣ, ತ್ ೈಃ ರಕ್ಾಸಾಾನ್ ತ್ರಾ ರ್ುರ್ಂ | 
ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ| 
 

ಓಂ ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾ ದ್ವತನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸಾತಣ ತ್ ತಂಬಿಕ ತ | 
ಕರ ಪ್ಲ್ಲರ್ ಸ್ಂಘ್ರತನಿ, ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ |   
ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್| 
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ಓಂ ಸ್ರ್ೀಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ | 
ರ್ಯತರ್ಾಸಾರಹಿನ್ ್ ತ ದ ತವಿ ದ್ುಗ ತೀ ದ ತವಿ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ| |  
ಅಸಾರಯ ಫಟ್| 
 

ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಿಿಮತಕಃ | 
 

ಧ್ಾಾನಂ 
 
ವಿದ್ುಾದಾದಮ ಸ್ಮ ಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗ ಪ್ರ್ ಸ್ಕಂದ್ಸಿಥತ್ಾಂ ಭತಷಣಾಂ  
ಕನ್ಾಾಭಃ ಕರವಾಲ್ ಖ ತಟ ವಿಲ್ಸ್ದ್ಧಸಾತಭ ರಾಸ ತವಿತ್ಾಂ | 
ಹಸ ತ ಶಚಕರ ಗದಾಸಿ ಖ ತಟ ವಿಶಖಾಂ-ಶಾಚಪ್ಂ ಗುರ್ಂ ತ್ಜೀನಿತಂ 
ಬಿಭಾರಣಾ ಮನಲಾರ್ಾಕಾಂ ಶಶಧರಾಂ ದ್ುಗಾೀಂ ರ್ರನ್ ತತ್ಾರಂ ರ್ಜ್ ತ|| 
 

ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
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|| ಮಗತೃಕಗಽಕ್ಷ್ರಸಹತ ನವ್ಗಕ್ಷ್ರೀಮಹಗಮಂತರ ಜಪ್ಮ್ || 
 

1 ಅಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
2 ಆಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
3 ಇಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
4 ಈಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
5 ಉಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
6 ಊಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
7 ಋಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
8 ೠಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

9 ऌं ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

10 ॡं ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
11 ಏಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
12 ಐಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
13 ಓಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
14 ಔಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
15 ಅಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
16 ಅಃ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
17 ಕಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
18 ಖಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
19 ಗಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
20 ಘಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
21 ಙ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
22 ಚಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
23 ಛಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
24 ಜಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
25 ಝಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
 

26 ಞಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
27 ಟಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
28 ಠಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
29 ಡಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
30 ಢಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
31 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
32 ತ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
33 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
34 ದ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
35 ಧಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
36 ನಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
37 ಪ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
38 ಫಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
39 ಬಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
40 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
41 ಮಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
42 ಯಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
43 ರಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
44 ಲ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
45 ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
46 ಶಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
47 ಷಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
48 ಸ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
49 ಹಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
50 ಳಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

ಕ್ಷಂ 



 

ದ ತವಿತಮಾಹಾತ್ಯಮ್ ನವಾಕ್ಷರಿತ ಮಹಾಮನರಮ್ 147 | P a g e  

 
 
51 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಳಂ 
52 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಹಂ 
53 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಸ್ಂ 
54 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಷಂ 
55 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಶಂ 
56 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
57 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಲ್ಂ 
58 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರಂ 
59 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಯಂ 
60 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಮಂ 
61 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
62 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಬಂ 
63 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಫಂ 
64 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಪ್ಂ 
65 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ನಂ 
66 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಧಂ 
67 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ದ್ಂ 
68 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
69 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ತ್ಂ 
70 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ರ್ಂ 
71 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಢಂ 
72 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಡಂ 
73 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಠಂ 
74 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಟಂ 
75 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಞಂ 
 
 

76 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಝಂ 
77 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಜಂ 
78 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಛಂ 
79 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಚಂ 
80 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಙ್ಂ 
81 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಘಂ 
82 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಗಂ 
83 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಖಂ 
84 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಕಂ 
85 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಃ 
86 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಂ 
87 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಔಂ 
88 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಓಂ 
89 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಐಂ 
90 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಏಂ 

91 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ॡं 
92 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ऌं 
93 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ೠಂ 
94 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಋಂ 
95 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಊಂ 
96 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಉಂ 
97 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಈಂ 
98 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಇಂ 
99 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಆಂ 
100 ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಂ 
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101 ಅಂಆಂಇಂಈಂಉಂಊಂಋಂೠಂऌंॡंಏಂಐಂಓಂಔಂಅಂಅಃ    ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 

102 ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
103 ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
104 ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
105 ತ್ಂ ರ್ಂ ದ್ಂ ಧಂ ನಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
106 ಪ್ಂ ಫಂ ಬಂ ರ್ಂ ಮಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
107 ಯಂ ರಂ ಲ್ಂ ರ್ಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
108 ಶಂ ಷಂ ಸ್ಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಣಾ್ಯೈ ವಿಚ ಚತ 
 

***** 
 

 

 

ಹೃದ್ಯಾನ್ಾಾಸ್ಃ 
ಐಂ  ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ 
ಹಿರತಂ  ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ  
ಕಲತಂ  ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 

ಚಾಮುಂಡಾಯೈ  ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ವಿಚ ಚತ  ನ್ ತತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ 

ಐಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ ಚತ ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 

ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಿಿಮತಕಃ | 
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ಧ್ಗಾನಂ 
ಖಡುಂ ಚಕರ ಗದ ತಷು ಚಾಪ್ ಪ್ರಿಘಂ,  ಶ ಲ್ಂ ರ್ುಶುಣ್ತಂ ಶರಃ, 
ಶಂಙ್ಖಂ ಸ್ನದಧರ್ತಂ ಕರ ೈಸಿರನಯನ್ಾಂ, ಸ್ವಾೀಂಙ್ು ರ್್ರಾರ್ೃತ್ಾಮ್ | 
ನಿತಲಾಶಾ ದ್ುಾರ್ಮಾಸ್ಾ ಪಾದ್ ದ್ಶಕಾಂ, ಸ ತವ ತ ಮಹಾ ಕಾಳಕಾಂ  
ಯಾಮಸೌತತ್ಸವಪ್ತ್ ತ ಹರೌ ಕಮಲ್ಜ್ ್ತ, ಹಂತ್ುಂ ಮಧುಂ ಕ ೈಟರ್ಮ್|| 
 
ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ ಪ್ರಶುಂ, ಗದ ತಷು ಕುಲಶಂ, ಪ್ದ್ಾಂ ಧನುಃ ಕುಣ್ಕಾಂ, 
ದ್ರ್್ಂ ಶಕತಮಸಿಂ ಚ, ಚಮೀ ಜಲ್ಜಂ, ಘಣಾಟಂ ಸ್ುರಾಭಾಜನಮ್ | 
ಶ ಲ್ಂ, ಪಾಶ ಸ್ುದ್ಶೀನ್ ತ ಚ ದ್ಧರ್ತಂ, ಹಸ ತಃ ಪ್ರಸ್ನ್ಾನನನ್ಾಂ, 
ಸ ತವ ತ ಸ ೈರಿರ್ಮದ್ವೀನಿತಮ್ ಇಹ, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಂ ಸ್ರ ್ ತಜಸಿಥತ್ಾಂ || 
 

ಘಣಾಟ ಶ ಲ್ ಹಲಾನಿ ಶಂಖ ಮುಸ್ಲ ತ, ಚಕರಂ ಧನುಃಸಾಯಕಂ, 
ಹಸಾತಬ ಿೈರ್ ದ್ಧರ್ತಂ, ಘನ್ಾನತವಿಲ್ಸ್ತ್ ಶತತ್ಾಂಶು ತ್ುಲ್ಾ ಪ್ರಭಾಂ | 
ಗೌರಿತ ದ ತಹ ಸ್ಮುದ್ೂವಾಂ, ರ್ರಜಗತ್ಾಮಾಧ್ಾರರ್್ತ್ಾಂ, 
ಮಹಾ ಪ್ಪವಾೀಮತ್ರ, ಸ್ರಸ್ಿರ್ತಮನುರ್ಜ್ ತ,ಶುಮಾೂದ್ವದ ೈತ್ಾಾದ್ವೀನಿತಂ|| 
 

ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
 

***** 
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|| ತಂತ್ ೂರೀಕ್ತಂ ದ ೀವಿೀ ಸೂಕ್ತಂ || 
ನಮತ ದ ತವ ಾೈ, ಮಹಾದ ತವ ಾೈ, ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ| 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ, ನಿಯತ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತ್ಾಃ ಸ್ಾತ್ಾಂ |1| 

ರೌದಾರಯೈ ನಮತ ನಿತ್ಾಾಯೈ, ಗೌಯೈೀ ಧ್ಾತ್ ರಯೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ಜ್ ್ಾತತ್ಾಸನಯೈ ಚ ತನುದ ರ್ಪ್ಣ ಾೈ, ಸ್ುಖಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ |2| 

ಕಳಾಾಣ ಾೈ ಪ್ರರ್ತ್ಾಂ ರ್ೃದ ಧಯೈ, ಸಿದ ಧಯೈ ಕುಮತೀ ನಮತ ನಮಃ | 
ನ್ ೈರ್ ಋತ್ ಾೈ ರ್್ರ್ೃತ್ಾಂ ಲ್ಕ್ ಮೈ, ಶವಾೀಣ ಾೈ ತ್ ತ ನಮತ ನಮಃ |3| 

ದ್ುಗಾೀಯೈ ದ್ುಗೀ ಪಾರಾಯೈ, ಸಾರಾಯೈ ಸ್ರ್ೀ ಕಾರಿಣ ಾೈ | 
ಖಾಾತ್ ಾೈ, ತ್ರ ೈರ್ ಕೃರಾಣಯೈ, ಧ್ಮಾರಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂನಮಃ |4| 

ಅರ್ಸೌಮಾಾರ್-ರೌದಾರಯೈ, ನತ್ಾಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ನಮತ ಜಗತ್ರರ್ರಾಟಯೈ ದ ತವ ಾೈ ಕೃತ್ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ      |5| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ವಿಷುಣ-ಮಾಯತರ್ ಶಬಿಧತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |6| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಚ ತತ್ನ್ ತ-ತ್ಾಭ-ಧಿತಯತ್ ತ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |7| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಬುದ್ವಧ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |8| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ನಿದಾರ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
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ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |9| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕ್ಷುಧ್ಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |10| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಛಾಯಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |11| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶಕತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |12| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ತ್ೃರಾಣ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |13| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕ್ಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |14| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಜ್ಾರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |15| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಲ್ಜ್ಾಿ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈನಮತ ನಮಃ |16| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |17| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಶರದಾಧ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
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ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |18| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಕಾನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |19| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |20| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ರ್ೃರ್ತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ|  

ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈನಮಸ್ತಸ ಾೈ  ನಮತನಮಃ |21| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಸ್ೃರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |22| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು,  ದ್ಯಾ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |23| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ತ್ುಷ್ಠಟ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |24| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಮಾತ್ೃ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ| 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |25| 

ಯಾದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ ತಷು, ಭಾರನಿತ ರ್ಪ ತರ್ ಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |26| 

ಇನಿದಿಯಾಣಾಂ ಅಧಿರಾಟರ್ರತ ರ್್ತ್ಾನ್ಾಂ ಚಾ-ಖಿಲ ತಷು ಯಾ | 
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ರ್್ತ್ ತಷು ಸ್ತ್ತ್ಂ ತ್ಸ ಾೈ, ವಾಾಪ್ತ ದ ತವ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ  |27| 

ಚರ್ ರ್ಪ ತರ್ ಯಾ ಕೃತ್ಸನಮ್, ಏತ್ದ್ ವಾಾಪ್ಾ ಸಿಥತ್ಾ ಜಗತ್ | 
ನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮಸ್ತಸ ಾೈನಮಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತನಮಃ |28| 

ಸ್ುತತ್ಾ ಸ್ುರ ೈಃ, ಪ್ಪರ್ೀ ಮಭತಷಟ ಸ್ಂಶರಯಾತ್ 

     ತ್ರಾ ಸ್ುರ ತನ್-ದ ರತರ್, ದ್ವನ್ ತಷು ಸ ತವಿತ್ಾ | 
ಕರ ್ ತತ್ು ಸಾ ನಃ, ಶುರ್ಹ ತತ್ು ರಿತಶಿರಿತ 
     ಶುಭಾನಿ ರ್ದಾರಣ, ಅಭಹನುತ ಚಾಪ್ದ್ಃ |29| 

ಯಾ ಸಾಮರತ್ಂ ಚ ್ತದ್ದತ್ ದ ೈತ್ಾ ತ್ಾಪ್ತ್ ೈಃ 
    ಅಸಾಾಭ ರಿತಶಾ ಚ ಸ್ುರ ೈರ್ ನಮಶಾತ್ ತ | 
ಯಾ ಚ ಸ್ೃತ್ಾ ತ್ತ್ ಕ್ಷರ್ಮತರ್ ಹನಿತ ನಃ 
     ಸ್ವಾೀಪ್ದ ್ ತ ರ್ಕತ ವಿನಮರ ಮ್ರ್ೀಭಃ |30| 

***** 
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|| ರಹಸಾ ತರಯಂ || 
ಪಗರಧ್ಗನಿಕ್ ರಹಸಾಂ 

ಅಸ್ಾ ಶರತ ಸ್ಪ್ತಶರ್ತ ರಹಸ್ಾ ತ್ರಯಸ್ಾ| ನ್ಾರಾಯರ್ ಋಷ್ಠಃ | ಅನುಷುಟಪ್ 
ಛಂದ್ಃ | ಶರತ ಮಹಾಕಾಳತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಮಹಾಸ್ರಸ್ಿರ್ತ| ಯರ ್ ತಕತ 
ಫಲಾವಾಪ್ಾರ ತೀ ಜಪ ತ ವಿನಿಯತಗಃ| 
ರಾಜ್ ್ತವಾಚ 

ರ್ಗರ್ನನರ್ತ್ಾರಾ ಮತ, ಚಂಡಕಾಯಾ ಸ್ತವಯತದ್ವತ್ಾಃ | 
ಏತ್ ತರಾಂ ಪ್ರಕೃರ್ಂ ಬರಹಾನ್, ಪ್ರಧ್ಾನಂ ರ್ಕುತ ಮಹೀಸಿ |1| 

ಆರಾಧಾಂ ಯನಾಯಾ ದ ತವಾಾಃ, ಸ್ಿರ್ಪ್ಂ ಯತನ ಚ ದ್ವಿಜ | 
ವಿದ್ವನ್ಾ ಬ್ರಹಿ ಸ್ಕಲ್ಂ, ಯರಾರ್ ತ್ರರ್ತ್ಸ್ಾ ಮತ |2| 

ಋಷ್ಠ ರುವಾಚ 

ಇದ್ಂ ರಹಸ್ಾಂ ಪ್ರಮ, ಮನ್ಾಖ ಾತಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತ್ ತ | 
ರ್ಕ ್ತತಸಿತರ್ ನ ಮತ ಕಂಞ್ಜಚತ್ತವಾ ವಾಚಾಂ ನರಾಧಿಪ್ |3| 

ಸ್ರ್ೀ ಸಾಾದಾಾ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ, ಸಿರಗುಣಾ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ| 
ಲ್ಕ್ಾಯ ಲ್ಕ್ಷಯ ಸ್ಿರ್ಪಾ ಸಾ, ವಾಾಪ್ಾ ಕೃತ್ಸನಂ ರ್ಾರ್ಸಿಥತ್ಾ |4| 

ಮಾತ್ುಲ್ುಙ್ುಂ ಗದಾಂ ಖ ತಟಂ, ಪಾನ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿರ್ರರ್ತ 
ನ್ಾಗಂ ಲಂಙ್ುಂ ಚ ಯತನಿಂ ಚ, ಬಿರ್ರರ್ತ ನೃಪ್ ಮ್ಧೀನಿ |5| 

ತ್ಪ್ತಕಾಞಚನ ರ್ಣಾೀಭಾ, ತ್ಪ್ತ ಕಾಞಚನ ರ್್ಷಣಾ | 
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ಶ ನಾಂ ತ್ದ್ಖಿಲ್ಂ ಸ ಿತನ, ಪ್ಪರಯಾಮಾಸ್ ತ್ ತಜಸಾ |6| 

ಶ ನಾಂ ತ್ದ್ಖಿಲ್ಂ ಲ ್ ತಕಂ, ವಿಲ ್ ತಕಾ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ | 
ಬಭಾರ ಪ್ರಮಂ ರ್ಪ್ಂ, ತ್ಮಸಾ ಕ ತರ್ಲ ತನ ಹಿ |7| 

ಸಾ ಭನ್ಾನಞಚನ ಸ್ಂಕಾಶಾ, ದ್ಂರಾಾಙ್ಘಜಕತ್ ರ್ರಾನನ್ಾ | 
ವಿಶಾಲ್ಲ ್ ತಚನ್ಾ ನ್ಾರಿತ, ಬರ್್ರ್ ತ್ನು ಮಧಾಮಾ |8| 

ಖಡುಪಾತ್ರಶರಃ ಖ ತಟ ೈರ್, ಅಲ್ಂಕೃತ್ ಚತ್ುರ್ುೀಜ್ಾ | 
ಕಬಂಧಹಾರಂ ಶರಸಾ, ಬಿಭಾರಣಾ ಹಿ ಶರಃಸ್ರಜಂ |9| 

ಸಾ ಪರತವಾಚ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ತಂ, ತ್ಾಮಸಿತ ಪ್ರಮದ ್ ತತ್ತಮಾ | 
ನ್ಾಮ ಕಮೀ ಚ ಮತ ಮಾತ್ರ್, ದ ತಹಿ ತ್ುರ್ಾಂ ನಮತನಮಃ |10| 

ತ್ಾಂ ಪರತವಾಚ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ತ್ಾಮಸಿತಂ ಪ್ರಮದ ್ ತತ್ತಮಾಂ | 
ದ್ದಾಮಿ ತ್ರ್ ನ್ಾಮಾನಿ, ಯಾನಿ ಕಮಾೀಣ ತ್ಾನಿ ತ್ ತ |11| 

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಳತ, ಮಹಾಮಾರಿತ ಕ್ಷುಧ್ಾ ತ್ೃಪಾ | 
ನಿದಾರ ತ್ೃರಾಣ ಚ ೈಕವಿತರಾ, ಕಾಳರಾರ್ರದ್ುೀರತ್ಾಯಾ |12| 

ಇಮಾನಿ ತ್ರ್ ನ್ಾಮಾನಿ, ಪ್ರರ್ ಪಾದಾಾನಿ ಕಮೀಭಃ | 
ಏಭಃ ಕಮಾೀಣ ತ್ ತಙ್ಞಾತ್ಾಿ, ಯತಧಿತತ್ ತ ಸ ್ ತಶುನತ್ ತ ಸ್ುಖಂ |13| 

ತ್ಾಮಿತ್ುಾಕಾತವ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ಸ್ಿರ್ಪ್ ಮಪ್ರಂ ನೃಪ್ | 
ಸ್ತ್ಾತವಖ ಾತನ್ಾರ್ ಶುದ ಧತನ, ಗುಣ ತನ್ ತಂದ್ು ಪ್ರರ್ಂ ದ್ದೌ |14| 

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕುಶಧರಾ, ವಿತಣಾ ಪ್ುಸ್ತಕ ಧ್ಾರಿಣತ | 
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ಸಾ ಬರ್್ರ್ ರ್ರಾ ನ್ಾರಿತ, ನ್ಾಮಾನಾಸ ಾೈ ಚ ಸಾ ದ್ದೌ |15| 

ಮಹಾವಿದಾಾ ಮಹಾವಾಣತ, ಭಾರರ್ತ ವಾಕ್ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ | 
ಆಯಾೀ ಬಾರಹಿೇ ಕಾಮಧ್ ತನುರ್, ವ ತದ್ಗಭಾೀಚ ಧಿತಶಿರಿತ |16| 

ಅಧ್ ್ ತವಾಚ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್, ಮಹಾಕಾಳತಂ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತಂ | 
ಯುವಾಂ ಜನಯತ್ಾ ದ ತವೌಾ, ಮಿರ್ುನ್ ತ ಸಾಿನುರ್ಪ್ತ್ಃ |17| 

ಇತ್ುಾಕಾತವ ತ್ ತ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ಸ್ಸ್ಜೀ ಮಿರ್ುನಂ ಸ್ಿಯಂ | 
ಹಿರರ್ಾಗಭೌೀ ರುಚರೌ, ಸಿರತಪ್ುಂಸೌ ಕಮಲಾಸ್ನ್ೌ |18| 

ಬರಹಾನ್ ವಿಧ್ ತ ವಿರಞ್ ಚ್ತರ್, ಧ್ಾತ್ ರಿತ್ಾಾಹ ತ್ಂ ನರಂ | 
ಶರತಃ ಪ್ದ ೇ ಕಮಲ ತ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತ, ತ್ಾಾಹ ಮಾತ್ಾ ಚ ತ್ಾಂ ಸಿರಯಂ |19| 

ಮಹಾಕಾಳತ ಭಾರರ್ತ ಚ, ಮಿಧುನ್ ತ ಸ್ೃಜತ್ಃ ಸ್ಹ | 
ಏತ್ಯತ ರಪ್ ರ್ಪಾಣ, ನ್ಾಮಾನಿ ಚ ರ್ದಾಮಿ ತ್ ತ |20| 

ನಿತಲ್ಕಂಠಂ ರಕತಬಾಹುಂ, ಶ ಿತತ್ಾಂಙ್ುಂ ಚಂದ್ರಶ ತಖರಂ | 
ಜನಯಾಮಾಸ್ ಪ್ುರುಷಂ, ಮಹಾಕಾಳತ ಸಿತ್ಾಂ ಸಿರಯಂ |21| 

ಸ್ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರಃ ಸಾಥರ್ುಃ, ಕಪ್ದ್ವತೀ ಚ ರ್ರಲ ್ ತಚನಃ| 
ತ್ರಯಿತ ವಿದಾಾ ಕಾಮಧ್ ತನುಃ, ಸಾಸ ಸಿರತ ಭಾರಾ ಕ್ಷರಾಸ್ಿರಾ |22|  

ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ಸಿರಯಂ ಗೌರಿತಂ, ಕೃಷಣಂ ಚ ಪ್ುರುಷಂ ನೃಪ್ | 
ಜನಯಾಮಾಸ್ ನ್ಾಮಾನಿ, ತ್ಯತರಪ್ ರ್ದಾಮಿತ್ ತ |23| 

ವಿಷುಣಃ ಕೃರ ್ ಣತ ಹೃಷ್ಠತಕ ತಶ  ತ, ವಾಸ್ುದ ತರ್ತ ಜನ್ಾದ್ೀನಃ | 
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ಉಮಾ ಗೌರಿತ ಸ್ರ್ತ ಚಂಡತ, ಸ್ುಂದ್ರಿತ ಸ್ುರ್ಗಾ ಶವಾ |24| 

ಏರ್ಂ ಯುರ್ತ್ಯಃ ಸ್ದ್ಾಃ, ಪ್ುರುಷತ್ಿಂ ಪ್ರಪ ತದ್ವರ ತ | 
ಚಕ್ಷುಷಾಂತ್ ್ ತ ನುಪ್ಸ್ಾಂರ್, ನ್ ತತ್ರ ತ-ತ್ದ್ವಿದ ್ ತ ಜನ್ಾಃ  |25| 

ಬರಹಾಣ ತ  ಪ್ರದ್ದೌ ಪ್ರ್ನತಂ, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ತ ನೃೀಪ್ ತ್ರಯಿತಂ | 
ರುದಾರಯ ಗೌರಿತಂ ರ್ರದಾಂ, ವಾಸ್ುದ ತವಾಯ ಚ ಶರಯಂ |26| 

ಸ್ಿರಯಾ ಸ್ಹ ಸ್ಂರ್್ಯ, ವಿರಿಂಞ್್ ಚತಂಽಡ ಮರ್ಜತಜನತ್ | 
ಬಿಭ ತದ್ ರ್ಗವಾನ್ ರುದ್ರ, ಸ್ತದೌುಯಾೀ ಸ್ಹ ವಿತಯೀವಾನ್ |27| 

ಅಂಡಮಧ್ ಾತ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಾದ್ವ, ಕಾಯೀಜ್ಾತ್ ಮರ್್ನೃಪ್ | 
ಮಹಾರ್್ತ್ಾತ್ಾಕಂ ಸ್ರ್ೀಂ, ಜಗತ್-ಸಾಥರ್ರ-ಜಂಗಮಂ |28| 

ಪ್ುಪತಷ ಪಾಲ್ಯಾಮಾಸ್, ತ್ಲ್ಲಕ್ಾಮಯ ಸ್ಹ ಕ ತಶರ್ಃ | 
ಸ್ಂಜಹಾರ ಜಗತ್ಸರ್ೀಂ, ಸ್ಹ ಗೌಯಾೀ ಮಹ ತಶಿರಃ |29| 

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮೀಹಾರಾಜ, ಸ್ರ್ೀಸ್ತ್ತವಮಯಿತಶಿರಿತ| 
ನಿರಾಕಾರಾ ಚ ಸಾಕಾರಾ, ಸ ೈರ್ ನ್ಾನ್ಾಭ ಧ್ಾನರ್ೃತ್ |30| 

ನ್ಾಮಾಂತ್ರ ೈರ್-ನಿರ್ಪ ಾೈರಾ, ನ್ಾಮಾನ ನ್ಾನ್ ಾತನ-ಕ ತನಚತ್ |31| 

ಇರ್ ಶರತ ಮಾಕೀಂಡ ತಯ ಪ್ುರಾಣ ತ ಪಾರಧ್ಾನಿಕ ರಹಸ್ಾಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಂ 
***** 
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|| ವ್ ೈಕ್ೃತಕ್ ರಹಸಾಂ ||> 
ಋಷ್ಠರುವಾಚ 

ಓಂ ರ್ರಗುಣಾ ತ್ಾಮಸಿತ ದ ತವಿತ, ಸಾರ್ತವಕತ ಯಾ ರ್ರಧ್ ್ ತದ್ವತ್ಾ | 
ಸಾ ಶವಾೀ ಚಣ್ಕಾ ದ್ುಗಾೀ, ರ್ದಾರ ರ್ಗರ್ರ್ತಯೀತ್ ತ  |1| 

ಯತಗನಿದಾರ ಹರ ತರುಕಾತ, ಮಹಾಕಾಳತ  ತ್ಮತಗುಣಾ | 
ಮಧುಕ ೈಟರ್ ನ್ಾಶಾರ್ೀಂ, ಯಾಂ ತ್ುರಾಟವಾಂಬುಜ್ಾಸ್ನಃ |2| 

ದ್ಶರ್ಕಾರ ದ್ಶರ್ುಜ್ಾ, ದ್ಶಪಾದಾಞಿನ ಪ್ರಭಾ | 
ವಿಶಾಲ್ಯಾ ರಾಜಮಾನ್ಾ, ರ್ರಂಶಲ ್ ಲತಚನ ಮಾಲ್ಯಾ |3| 

ಸ್ುಫರದ್ದಶನ ದ್ಂರಾಾ ಸಾ, ಭತಮ ರ್ಪಾಪ್ ರ್್ಮಿಪ್ | 
ರ್ಪ್ ಸೌಭಾಗಾ ಕಾಂರ್ತನ್ಾಂ, ಸಾ ಪ್ರರ್ರಾಠ ಮಹಾಶರಯಃ |4| 

ಖಡು ಬಾರ್ ಗದಾ ಶ ಲ್, ಶಂಖ ಚಕರ ರ್ುಶುಂಡತ ರ್ೃತ್ | 
ಪ್ರಿಘಂ ಕಾಮುೀಕಂ ಶತಷೀಂ, ನಿಶ  ಚಯತತ್ ದ್ುರಧಿರಂ ದ್ಧ್ೌ |5| 

ಏರಾ ಸಾ ವ ೈಷಣವಿತ ಮಾಯಾ, ಮಹಾಕಾಳತ ದ್ುರತ್ಾಯಾ | 
ಆರಾಧಿತ್ಾ ರ್ಶತ ಕುಯಾೀತ್, ಪ್ಪಜ್ಾ ಕತ್ುೀ ಶಚರಾಚರಂ  |6| 

ಸ್ರ್ೀ ದ ತರ್ ಶರಿತರ ತಭ ್ ಾತ, ಯಾವಿರ್್ೀತ್ಾ ಮಿತ್ ಪ್ರಭಾ | 
ರ್ರಗುಣಾ ಸಾ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ಸಾಕ್ಾನಾಹಿಷಮದ್ವೀನಿತ  |7| 

ಶ ಿತತ್ಾನನ್ಾ ನಿತಲ್ರ್ುಜ್ಾ, ಸ್ುಶ ಿತತ್ ಸ್ತನ ಮಂಡಲಾ | 
ರಕತ ಮಧ್ಾಾ ರಕತಪಾದಾ, ನಿತಲ್ ಜಂಘ್ತರು ರುನಾದಾ  |8| 
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ಸ್ುಚತ್ರ ಜಘನ್ಾ. ಚತ್ರಮಾಲಾಾಂಬರ ವಿರ್್ಷಣಾ | 
ಚತ್ಾರನುಲ ತಪ್ನ್ಾ ಕಾಂರ್, ರ್ಪ್ ಸೌಭಾಗಾ ಶಾಲನಿತ |9| 

ಅರಾಟದ್ಶ ರ್ುಜ್ಾ ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಸಾ ಸ್ಹಸ್ರ ರ್ುಜ್ಾ ಸ್ರ್ತ | 
ಆಯುಧ್ಾನಾತ್ರ ರ್ಕ್ಷಯಂತ್ ತ, ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಧಃ ಕರಕರಮಾತ್  |10| 

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲ್ಂ, ಬಾಣ ್ ತಽಸಿಃ ಕುಲಶಂ ಗದಾ | 
ಚಕರಂ ರ್ರಶ ಲ್ಂ ಪ್ರಶುಃ, ಶಂಖ ್ ತ ಘಂಟಾ ಚ ಪಾಶಕಃ |11| 

ಶಕತರ್-ದ್ಂಡಶ್-ಚಮೀ ಚಾಪ್ಂ, ಪಾನ ಪಾತ್ರಂ ಕಮರ್್ಲ್ುಃ | 
ಅಲ್ಂಕೃತ್ ರ್ುಜ್ಾ ಮತಭರ್, ಆಯುಧ್ ೈಃ ಕಮಲಾಸ್ನ್ಾಂ  |12| 

ಸ್ರ್ೀ ದ ತರ್ ಮಯಿತಂ ಮಿತಶಾಂ, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಮಿಮಾಂನೃಪ್ | 
ಪ್ಪಜಯತತ್ ಸ್ರ್ೀ ಲ ್ ತಕಾನ್ಾಂ, ಸ್ ದ ತವಾನಂ ಪ್ರರ್ುರ್ೀವ ತತ್ |13| 

ಗೌರಿತ ದ ತಹಾತ್ ಸ್ಮುದ್್ೂತ್ಾ, ಯಾ ಸ್ತ್ ಿೈಕ ಗುಣಾಶರಯಾ | 
ಸಾಕ್ಾತ್ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ ಪರತಕಾತ, ಶುಂಭಾಸ್ುರ ನಿಬಹಿೀಣತ  |14| 

ದ್ಧ್ೌ ಚಾಷಟರ್ುಜ್ಾ ಬಾರ್, ಮುಸ್ಲ ತ ಶ ಲ್ಚಕರರ್ೃತ್ | 
ಶಂಖಾಂ ಘಣಾಟಂ ಲಾಂಗಲ್ಂ ಚ, ಕಾಮುೀಕಂ ರ್ಸ್ುಧ್ಾಧಿಪ್ |15| 

ಏರಾ ಸ್ಂಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ ರ್ಕಾಯ, ಸ್ರ್ೀಜ್ಞತ್ಿಂ ಪ್ರಯಚಛರ್ 

ನಿಶುಂರ್  ಮಧಿನಿತ ದ ತವಿತ, ಶುಂಭಾಸ್ುರ ನಿಬಹಿೀಣತ |16| 

ಇತ್ುಾಕಾತನಿ ಸ್ಿರ್ಪಾಣ, ಮ್ರ್ತೀನ್ಾಂ ತ್ರ್ ಪಾಧಿೀರ್ 

ಉಪಾಸ್ನ್ಾಂ ಜಗನ್ಾಾತ್ುಃ, ಪ್ೃರ್ಗಾಸಾಂ ನಿಶಾಮಯ |17| 
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ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ಯೀದಾ ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಮಹಾಕಾಳತ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ | 
ದ್ಕ್ಷ್ಣ ್ ತತ್ತರಯತಃ ಪ್ಪಜ್ ಾತ, ಪ್ೃಷಠತ್ ್ ತ ಮಿರ್ುನತ್ರಯಂ |18| 

ವಿರಿಂಚಃ ಸ್ಿರಯಾ ಮಧ್ ಾತ, ರುದ ್ ರತ ಗೌಯಾೀ ಚ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ 
ವಾಮತ ಲ್ಕ್ಾಮಯ ಹೃಷ್ಠತಕ ತಶಃ, ಪ್ುರತ್ ್ ತ ದ ತರ್ತ್ಾ ತ್ರಯಂ |19| 

ಅರಾಟದ್ಶರ್ುಜ್ಾ ಮಧ್ ಾತ, ವಾಮತ ಚಾಸಾಾ ದ್ಶಾನನ್ಾ | 
ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತಷಟ ರ್ುಜ್ಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್, ಮಹಾರ್ತರ್ ಸ್ಮಚೀಯತತ್  |20| 

ಅರಾಟದ್ಶ ರ್ುಜ್ಾ ಚ ೈರಾ, ಯದಾ ಪ್ಪಜ್ಾಾ ನರಾಧಿಪ್ | 
ದ್ಶಾನನ್ಾ ಚಾಷಟರ್ುಜ್ಾ, ದ್ಕ್ಷ್ಣ ್ ತತ್ತರಯತಸ್ತದಾ  |20| 

ಕಾಲ್ ಮೃತ್್ಾ ಚ ಸ್ಂಪ್ಪಜ್ೌಾ, ಸ್ವಾೀರಿಷಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ಯತ | 
ಯದಾ ಚಾಷಟರ್ುಜ್ಾ ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಶುಂಭಾಸ್ುರ ನಿಬಹಿೀಣ |21| 

ನವಾಸಾಾಶಕತಯಃ ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಸ್ತದಾ ರುದ್ರ ವಿನ್ಾಯಕೌ | 
ನಮತ ದ ತವಾಾ ಇರ್ ಸ ್ ತತತ್ ೈರ್, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಂ ಸ್ಮಚೀಯತತ್ |22| 

ಅರ್ತ್ಾರ ತ್ರಯಾಚಾೀಯಾಂ, ಸ ್ ತತತ್ರ ಮಂತ್ಾರಸ್ತದಾಶರಯಾಃ | 
ಅರಾಟದ್ಶರ್ುಜ್ಾ ಚ ೈರಾ, ಪ್ಪಜ್ಾಾ ಮಹಿಷಮದ್ವೀನಿತ  |23| 

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತರ್ ಮಹಾಕಾಳತ, ಸ ೈರ್ ಪರತಕಾತ ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ | 
ಈಶಿರಿತ ಪ್ುರ್ಾ ಪಾಪಾನ್ಾಂ, ಸ್ರ್ೀ ಲ ್ ತಕ ಮಹ ತಶಿರಿತ |24| 

ಮಹಿರಾಂತ್ಕರಿತ ಯತನ, ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ ಸ್ ಜಗತ್ರರ್ುಃ | 
ಪ್ಪಜಯತತ್ ಜಿಗತ್ಾಂ ಧ್ಾರ್ರತಂ, ಚಂಡಕಾಂ ರ್ಕತ ರ್ತ್ಸಲಾಂ |25| 
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ಅಘಾೀದ್ವಭರ್-ಅಲ್ಂಕಾರ ೈ, ಗಂಧ ಪ್ುರ ಪೈಸ್ತರಾ ಕ್ಷತ್ ೈಃ | 
ಧ್ಪ ೈರ್-ದ್ವತಪ ೈಶಚ ನ್ ೈವ ತದ ಾೈರ್, ನ್ಾನ್ಾರ್ಕ್ಷಯ ಸ್ಮನಿಿತ್ ೈಃ  |26| 

ರುಧಿರಾಕ ತತನ ಬಲನ್ಾ, ಮಾಂಸ ತನ ಸ್ುರಯಾನೃಪ್ | 
ಪ್ರಣಾಮಾಚಮನಿತಯತನ, ಚಂದ್ನ್ ತನ ಸ್ುಗಂಧಿನ್ಾ  |27| 

ಸ್ಕಪ್ಪೀರ ೈಶಚ ತ್ಾಂಬ್ಲ ೈರ್, ರ್ಕತಭಾರ್ ಸ್ಮನಿಿತ್ ೈಃ | 
ವಾಮ ಭಾಗ ತ ಗರತ್ ್ ತ ದ ತವಾಾ, ಶಛನನ ಶತಷೀಂ ಮಹಾಸ್ುರಂ |28| 

ಪ್ಪಜಯನಾಹಿಷಂ ಯತನ, ಪಾರಪ್ತಂ ಸಾಯುಜಾ ಮಿತಶಯಾ | 
ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ ಪ್ುರತ್ಃ ಸಿಂಹಂ, ಸ್ಮಗರಂ ಧಮೀ ಮಿತಶಿರಂ |29| 

ವಾಹನಂ ಪ್ಪಜಯತದ ದತವಾಾ, ಧೃತ್ಂ ಯತನ ಚರಾಚರಂ | 
ಕುಯಾೀಚಚ ಸ್ತರ್ನಂ ಧಿತಮಾಂಸ್ತಸಾಾ ಏಕಾಗರ ಮಾನಸ್ಃ |30| 

ತ್ತ್ಃ ಕೃತ್ಾಂಜಲ ರ್್ೀತ್ಾಿ, ಸ್ುತವಿತತ್ ಚರಿತ್ ೈ ರಿಮೈಃ 
ಏಕ ತನ ವಾ ಮಧಾಮತನ, ನ್ ೈಕ ತ ನ್ ತತ್ರಯತರಿಹ |31| 

ಚರಿತ್ಾಧೀಂ ತ್ು ನ ಜಪ ತ ಜಿಪ್ಞ್ಜಛದ್ರ ಮವಾಪ್ುನಯಾತ್ 

ಪ್ರದ್ಕ್ಷ್ಣಾ ನಮಸಾಕರಾನ್, ಕೃತ್ಾಿ ಮ್ಧಿನೀ ಕೃತ್ಾಂಜಲಃ |32| 

ಕ್ಷಮಾಪ್ಯತಜಿಗದಾಧರ್ರತಂ, ಮುಹುಮುೀಹು ರತ್ಂದ್ವರತ್ಃ | 
ಪ್ರರ್ಶ  ಲತಕಂಚ ಜುಹುಯಾ, ತ್ಾಪಯಸ್ಂ ರ್ಲ್ ಸ್ಪ್ೀರಾ |33| 

ಜುಹುಯಾತ್ ಸ ್ ತತತ್ರಮನ್ ರೈವಾೀ, ಚಂಡಕಾಯೈ ಶುರ್ಂ ಹವಿಃ | 
ರ್್ಯತನ್ಾಮ ಪ್ದ ೈದ ತೀವಿತಂ, ಪ್ಪಜಯತತ್ ಸ್ುಸ್ಮಾಹಿತ್ಃ |34| 
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ಪ್ರಯತ್ಃ ಪಾರಂಜಲಃ   ಪ್ರಹಿಃ, ಪ್ರರ್ಮಾಾರ ್ ತಪ್ಾ ಚಾತ್ಾನಿ | 
ಸ್ುಚರಂ ಭಾರ್ಯತದ್ವತಶಾಂ,  ಚಂಡಕಾಂ ತ್ನಾಯತ ರ್ವ ತತ್ |35| 

ಏರ್ಂ ಯಃಪ್ಪಜಯತದ್ೂಕಾಯ, ಪ್ರತ್ಾಹಂ ಪ್ರಮತಶಿರಿತಂ | 
ರ್ುಕಾತವ ಭ ್ ತಗಾನಾರಾ ಕಾಮಂ, ದ ತವಿತಸಾಯುಜಾಮಾಪ್ುನಯಾತ್|36| 

ಯತ ನ ಪ್ಪಜ ಯತ್ ತ ನಿತ್ಾಂ, ಚಂಡಕಾಂ ರ್ಕತ ರ್ತ್ಸಲಾಂ | 
ರ್ಸಿೇ ಕೃತ್ಾಾಸ್ಾ ಪ್ುಣಾಾನಿ, ನಿದ್ೀ ಹ ತತ್ಪರಮತಶಿರಿತ  |36| 

ತ್ಸಾಾತ್್ಪಜಯ ರ್್ಪಾಲ್, ಸ್ರ್ೀ ಲ ್ ತಕ ಮಹ ತಶಿರಿತಂ | 
ಯರ ್ ತಕ ತತನ ವಿಧ್ಾನ್ ತನ, ಚಂಡಕಾಂ  ಸ್ುಖಮಾಪ್ಸಯಸಿ  |37| 

ಇರ್ ಶರತ ಮಾಕೀಂಡ ತಯ ಪ್ುರಾಣ ತ ವ ೈಕೃರ್ಕ ರಹಸ್ಾಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಂ 
***** 
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|| ಮೂತಾ ರಹಸಾಂ || 
ಋಷ್ಠ ರುವಾಚ |1| 

ಓಂ ನಂದಾ ರ್ಗರ್ರ್ತ ನ್ಾಮ, ಯಾ ರ್ವಿಷಾರ್ ನಂದ್ಜ್ಾ | 
ಸಾಸ್ುತತ್ಾ ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ ರ್ಕಾಯ, ರ್ಶತ ಕುಯಾೀಜಿಗತ್ರಯಂ  |2| 

ಕನಕ ್ತತ್ತಮಕಾಂರ್ಃ, ಸಾ ಸ್ುಕಾಂರ್ ಕನಕಾಂಬರಾ | 
ದ ತವಿತ ಕನಕ ರ್ಣಾೀಭಾ, ಕನಕ ್ತತ್ತಮ ರ್್ಷಣಾ  |3| 

ಕಮಲಾಂಕುಶ ಪಾಶಾಬ ಿೈ. ರಲ್ಂಕೃತ್ ಚತ್ುರ್ುೀಜ್ಾ | 
ಇಂದ್ವರಾಕಮಲಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ಸಾ ಶರತ ರುಕಾಾಂಬುಜ್ಾಸ್ನ್ಾ |4| 

ಯಾ ರಕತದ್ಂರ್ಕಾ ನ್ಾಮ, ದ ತವಿತ ಪರಕಾತ ಮಯಾನಘ | 
ತ್ಸಾಾಃ ಸ್ಿರ್ಪ್ಂ ರ್ಕ್ಾಯಮಿ, ಶೃರ್ು ಸ್ರ್ೀ ರ್ಯಾಪ್ಹಂ  |5| 

ರಕಾತಂಬರಾ ರಕತರ್ಣಾೀ, ರಕತ ಸ್ವಾೀಂಗ ರ್್ಷಣಾ | 
ರಕಾತಯುಧ್ಾ ರಕತ ನ್ ತತ್ಾರ, ರಕತ ಕ ತಶಾರ್ ಭತಷಣಾ |6| 

ರಕತರ್ತಕ್ಷ್ಣ ನಖಾ, ರಕತ ದ್ಶನ್ಾ ರಕತ ದ್ಂರ್ಕಾ |  
ಪ್ರ್ಂ ನ್ಾರಿತ ವಾನುರಕಾತ, ದ ತವಿತ ರ್ಕತಂ ರ್ಜ್ ತ ಜಿನಂ |7| 

ರ್ಸ್ುಧ್ ತರ್ ವಿಶಾಲಾ ಸಾ, ಸ್ುಮತರು ಯುಗಲ್ಸ್ತನಿತ | 
ದ್ವತರ್ೌೀ ಲ್ಂಬಾರ್ರ್ಸ್್ಥಲೌ, ತ್ಾರ್ರ್ತರ್ ಮನ್ ್ ತಹರೌ |8| 

ಕಕೀಶಾರ್ರ್ಕಾಂತ್ೌ ತ್ೌ, ಸ್ವಾೀ ನಂದ್ ಪ್ಯತನಿಧಿತ | 
ರ್ಕಾತನ್ ಸ್ಂಪಾಯಯತದ ದತವಿತ ಸ್ರ್ೀ ಕಾಮದ್ುರ್ೌಸ್ತನ್ೌ |9| 
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ಖಡುಂ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಮುಸ್ಲ್ಂ ಲಾಂಙ್ುಲ್ಂಚ ಬಿರ್ರ್ೀಸಾ 
ಆಖಾಾತ್ಾ ರಕತ ಚಾಮುಂಡಾ ದ ತವಿತ ಯತಗಿತಶಿರಿತರ್ಚ |10| 

ಅನಯಾ ವಾಾಪ್ತ ಮಖಿಲ್ಂ ಜಗತ್ಾಸರ್ರ ಜಂಗಮಂ | 
ಇಮಾಂ ಯಃ ಪ್ಪಜಯತ ದ್ೂಕಾಯ ಸ್ ವಾಾಪನತರ್ ಚರಾಚರಂ |11| 

ಅಧಿತತ್ ತ ಯ ಇಮಂ ನಿತ್ಾಂ, ರಕತದ್ಂತ್ಾಾ ರ್ಪ್ುಃಸ್ತರ್ಂ | 
ತ್ಂಸಾ ಪ್ರಿಚರ ತ ದ ದತವಿತ, ಪ್ರ್ಂ ಪ್ರಯ ಮಿವಾಂಗನ್ಾ |12| 

ಶಾಕಂರ್ರಿತ ನಿತಲ್ರ್ಣಾೀ, ನಿತಲ ್ ತತ್ಪಲ್ ವಿಲ ್ ತಚನ್ಾ | 
ಗಂಭತರ ನ್ಾಭಸಿರರ್ಳತ, ವಿರ್್ಷ್ಠತ್ ತ್ನ್ದ್ರಿತ |13| 

ಸ್ುಕಕೀಶ ಸ್ಮತತ್ುತಂಗ, ರ್ೃತ್ತ ಪ್ತನ ಘನ ಸ್ತನಿತ | 
ಮುಷ್ಠಟಂ ಶಲತಮುಖಾಪ್ಪರ್ೀಂ, ಕಮಲ್ಂ ಕಮಲಾಲ್ಯಾ |14| 

ಪ್ುಷಪ ಪ್ಲ್ಲರ್ಮ್ಲಾದ್ವ, ಫಲಾಢಾಂ ಶಾಕಸ್ಂಚಯಂ | 
ಕಾಮಾಾನಂತ್ರ ಸ ೈಯುೀಕತಂ, ಕ್ಷುತ್ೃಣ್-ಮೃತ್ುಾ-ರ್ಯಾಪ್ಹಂ  |15| 

ಕಾಮುೀಕಂ ಚ ಸ್ುಫರತ್ಾಕಂರ್, ಬಿರ್ರರ್ತ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ | 
ಶಾಕಂಬರಿತ ಶತ್ಾಕ್ಷ್ತ ಸಾ, ಸ ೈರ್ ದ್ುಗಾೀ ಪ್ರಕತರ್ೀತ್ಾ  |16| 

ವಿಶ  ತಕಾದ್ುಷಟದ್ಮನಿತ, ಶಮನಿತ ದ್ುರಿತ್ಾಪ್ದಾಂ 
ಉಮಾಗೌರಿತಸ್ರ್ತ ಚಂಡತ, ಕಾಳಕಾ ಸಾಚ ಪಾರ್ೀರ್ತ  |17| 

ಶಾಕಂರ್ರಿತ ಸ್ುತರ್ನ್ ಧ್ಾಾಯನ್, ಜಪ್ನ್ ಸ್ಂಪ್ಪಜಯನನಮನ್ | 
ಅಕ್ಷಯಾ ಮಶುನತ್ ತ ಶತಘರ, ಮನನ ಪಾನ್ಾ ಮೃತ್ಂ ಫಲ್ಂ  |18| 
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ಭತಮಾಪ್ ನಿತಲ್ರ್ಣಾೀಸಾ, ದ್ಂರಾಾದ್ಶನ ಭಾಸ್ುರಾ | 
ವಿಶಾಲ್ ಲ ್ ತಚನ್ಾ ನ್ಾರಿತ, ರ್ೃತ್ತ ಪ್ತನ ಪ್ಯತಧರಾ |19| 

ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಂ ಚ ಡಮರುಂ, ಶರಃ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿರ್ರರ್ತ | 
ಏಕವಿತರಾ ಕಾಲ್ರಾರ್ರಃ, ಸ ೈರ್ತಕಾತ ಕಾಮದಾ ಸ್ುತತ್ಾ |20| 

ತ್ ತಜ್ ್ತ ಮಂಡಲ್ ದ್ುಧೀರಾೀ, ಭಾರಮರಿತ ಚತ್ರಕಾಂರ್ ರ್ೃತ್ | 
ಚತ್ಾರನು ಲ ತಪ್ನ್ಾ ದ ತವಿತ, ಚತ್ಾರ ರ್ರರ್ ರ್್ಷ್ಠತ್ಾ |21| 

ಚತ್ರರ್ರಮರಪಾಣಃ ಸಾ, ಮಹಾಮಾರಿತರ್ ಗಿತಯತ್ ತ | 
ಇತ್ ಾತತ್ಾ ಮ್ತ್ೀಯತ ದ ತವಾಾ, ಯಾಃ ಖಾಾತ್ಾ ರ್ಸ್ುಧ್ಾಧಿಪ್  |22| 

ಜಗನ್ಾಾತ್ುಶಚಂಡಕಾಯಾ, ಕತರ್ೀತ್ಾಃ ಕಾಮಧ್ ತನರ್ಃ | 
ಇದ್ಂ ರಹಸ್ಾಂ ಪ್ರಮಂ, ನ ವಾಚಾಂ ಕಸ್ಾ ಚತ್ತವಯಾ  |23| 

ವಾಾಖಾಾನಂ ದ್ವರ್ಾಮ್ರ್ತೀನ್ಾ, ಮಭತಷಟಫಲ್ ದಾಯಕಂ | 
ತ್ಸಾಾತ್ಸರ್ೀ ಪ್ರಯತ್ ನತನ, ದ ತವಿತಂ ಜಪ್ ನಿರಂತ್ರಂ |24| 

ಸ್ಪ್ತಜನ್ಾಾರ್-ರ್ಜತ್ ೈರ್-ಘ್ತರ ೈರ್, ಬರಹಾಹತ್ಾಾ ಸ್ಮೈರಪ್ | 
ಪಾಠಮಾತ್ ರತರ್ ಮಂತ್ಾರಣಾಂ, ಮುಚಾತ್ ತ ಸ್ರ್ೀ ಕಲಾರ ೈಃ  |25| 

ದ ತವಾಾಧ್ಾಾನಂ ಮಯಾಖಾಾತ್ಂ, ಗುಹಾಾದ್ ಗುಹಾಂತ್ರಂಮಹತ್ | 
ತ್ಸಾಾತ್ಸರ್ೀ ಪ್ರಯತ್ ನತನ, ಸ್ರ್ೀ ಕಾಮ ಫಲ್ ಪ್ರದ್ಂ |26| 

ಸ್ರ್ೀರ್ಪ್ಮಯಿತ ದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀಂ ದ ತವಿತಮಯಂ ಜಗತ್ | 
ಅತ್ ್ ತಹಂ ವಿಶಿರ್ಪಾಂ ತ್ಾಂ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಮತಶಿರಿತಂ |27| 
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ಇರ್ ಮಾಖೀಂಡ ತಯ ಪ್ುರಾಣ ತ ಮ್ರ್ೀ ರಹಸ್ಾಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಂ 
***** 
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|| ಕ್ಪ್ೂಾರನಿೀರಗಜನಮ್ || 
 

ಓಂ ರಾಜ್ಾಧಿ ರಾಜ್ಾಯ ಪ್ರಸ್ಹಾ ಸಾಹಿನ್ ತ  
ನಮತ ರ್ಯಂ ವ ೈಶರರ್ಣಾಯ ಕುಮೀಹ ತ  
ಸ್ಮತ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮಹಾಂ  
ಕಾಮತಶಿರ ್ ತ ವ ೈಶರರ್ಣ ್ ತ ದ್ಧ್ಾತ್ು  
ಕುಬ ತರಾಯ ವ ೈಶರರ್ಣಾಯ  
ಮಹಾರಾಜ್ಾಯ ನಮಃ || 

**** 
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|| ಮಂತರಪ್ುಷಪಮ್ || 
ಯತಪಾಂ ಪ್ುಷಪಂ ವ ತದ್ | ಪ್ುಷಪವಾನ್ ಪ್ರಜ್ಾವಾನ್ ಪ್ಶುಮಾನ್ ರ್ರ್ರ್||  
ಚಂದ್ರಮಾ ವಾ ಅಪಾಂ ಪ್ುಷಪಂ| ಪ್ುಷಪವಾನ್ ಪ್ರಜ್ಾವಾನ್ ಪ್ಶುಮಾನ್ 
ರ್ರ್ರ್ || 
ಯ ಏರ್ಂ ವ ತದ್ ಯತಪಾಮಾಯತ್ನಂ ವ ತದ್ |ಆಯತ್ನವಾನ್ ರ್ರ್ರ್ ||  
ದ ತವಿತಂ ವಾಚ ಮಜನ ಯಂತ್ ದ ತವಾಃ ತ್ಾಂ ವಿಶಿರ್ಪಾಃ ಪ್ಶರ್ತ 
ರ್ದ್ಂರ್| 
ಸಾ ನ್ ್ ತ ಮನ್ ದಿತಷ ಮ್ಜೀಂ ದ್ುಹಾನ್ಾ 
ಧ್ ತನುವಾೀಗಸಾಾನುಪ್ಸ್ುಷುಠತ್ ೈತ್ು|| 
ಯದಾಿಗ್-ರ್ದ್ಂರ್ ಅವಿಚ ತತ್ನ್ಾನಿ ರಾಷ್ಠಾತ ದ ತವಾನ್ಾಂ ನಿಷಸಾದ್ 
ಮನ್ಾದಿ | 
ಚತ್ಸ್ರ ಊಜೀಂ ದ್ುದ್ುಹ ತ ಪ್ಯಾಸಿ ಕಿಸಿಿ ದ್ಸಾಾಃ ಪ್ರಮಂ ಜಗಾಮ || 
ಗೌರಿತ ಮಿಮಾಯ ಸ್ಲಲಾನಿ ತ್ಕ್ಷ ತ್ ಾತಕಪ್ದ್ವತ ದ್ವಿಪ್ದ್ವತ ಸಾ ಚತ್ುಷಪದ್ವತ | 
ಅರಾಟಪ್ದ್ವತ ನರ್ಪ್ದ್ವತ ಬರ್್ರ್ುಷ್ಠತ ಸ್ಹಸಾರಕ್ಷರಾ ಪ್ರಮತ ರ್ಾತಮನ್ || 
ಗಂಧದಾಿರಾಂ ದ್ುರಾಧರಾೀಂ ನಿತ್ಾಪ್ುರಾಟಂ ಕರಿತಷ್ಠಣತಂ | 
ಈಶಿರಿತಗ್ಂ ಸ್ರ್ೀ ರ್್ತ್ಾನ್ಾಂ ತ್ಾಮಿಹ ್ ತಪ್ಹಿಯತ ಶರಯಮ್ || 
ಶವ ತ ಶರ್ ಸ್ುಶತತ್ಲಾಮೃತ್ ತ್ರಙ್ು ಗಂಧ್ ್ ತಲ್ಲಸ್ ನನವಾರ್ರರ್ ದ ತರ್ತ್ ತ 
ನರ್ ನವಾಮೃತ್ಸ್ಾನಿದನಿತ | 
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ಗುರುಕರಮ ಪ್ುರಸ್ೃತ್ ತ ಗುರ್ ಶರಿತರ ನಿತ್ ್ ಾತಜಿವಲ ತ ಷಡಙ್ು ಪ್ರಿವಾರಿತ್ ತ 
ಕಲತ್ ಏಷ ಪ್ುರಾಪಂಜಲಃ || 
ಪ್ರದ್ಕ್ಷ್ರ್ಮಂತ್ಾರಃ 
ಶ ಲ ತನ ಪಾಹಿ ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಹಿ ಖಡ ುತನ ಚಾಮಿಾಕ ತ | 
ಘಣಾಟಸ್ಿನ್ ತನ ನಃ ಪಾಹಿ, ಚಾಪ್ ಜ್ಾಾ ನಿಃಸ್ಿನ್ ತನ ಚ || 
ಪಾರಚಾಾಂ ರಕ್ಷ, ಪ್ರರ್ತಚಾಾಂ ಚ, ಚಣ್ಕ ತ ರಕ್ಷ ದ್ಕ್ಷ್ಣ ತ | 
ಭಾರಮಣ ತನ್ಾತ್ಾ ಶ ಲ್ಸ್ಾ, ಉತ್ತರಸಾಾಂ ತ್ರ ತಶಿರಿತ  || 
ಸೌಮಾಾನಿ ಯಾನಿ ರ್ಪಾಣ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕ ಾತ ವಿಚರನಿತ ತ್ ತ | 
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಾರ್ೀ ಘ್ತರಾಣ ತ್ ೈಃ, ರಕ್ಾಸಾಾಂಸ್ತರಾ ರ್ುರ್ಮ್ || 
ಖಡು ಶ ಲ್ ಗದಾದ್ವತನಿ, ಯಾನಿ ಚಾಸಾರಣ ತ್ ತಽಮಿಾಕ ತ | 
ಕರ ಪ್ಲ್ಲರ್ಸ್ಙ್ಘಜುತನಿ, ತ್ ೈರಸಾಾನ್ ರಕ್ಷ ಸ್ರ್ೀತ್ಃ ||  
ನಮತ ದ ತವ ಾೈ, ಮಹಾದ ತವ ಾೈ, ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ| 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ, ನಿಯತ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತ್ಾಃ ಸ್ಾತ್ಾಂ || 
ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧ್ಾಯೈ ಸ್ಪ್ರಿವಾರಾಯೈ  ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾಯೈ  ಶರತ 
ಮಹಾರ್ರಪ್ುರ ಸ್ುಂದ್ಯೈೀನಮಃ ಚಂಡಕಾಪ್ರಮತಶಿಯೈೀ ನಮಃ 
ವ ತದ ್ ತಕತ ಮನರ ಪ್ುರಾಪ ಜಲಂ ಸ್ಮಪ್ೀಯಾಮಿ || 
ನಮಸಾಕರಮಂತ್ಾರಃ 
ನಮತ ದ ತವ ಾೈ, ಮಹಾದ ತವ ಾೈ, ಶವಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ| 
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ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ ಾೈ ರ್ದಾರಯೈ, ನಿಯತ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತ್ಾಃ ಸ್ಾತ್ಾಂ || 
 

ರೌದಾರಯೈ ನಮತ ನಿತ್ಾಾಯೈ, ಗೌಯೈೀ ಧ್ಾತ್ ರಯೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ಜ್ ್ಾತತ್ಾಸನಯೈ ಚ ತನುದ ರ್ಪ್ಣ ಾೈ, ಸ್ುಖಾಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂ ನಮಃ || 
 

ಕಳಾಾಣ ಾೈ ಪ್ರರ್ತ್ಾಂ ರ್ೃದ ಧಯೈ, ಸಿದ ಧಯೈ ಕುಮತೀ ನಮತ ನಮಃ | 
ನ್ ೈರ್ ಋತ್ ಾೈ ರ್್ರ್ೃತ್ಾಂ ಲ್ಕ್ ಮೈ, ಶವಾೀಣ ಾೈ ತ್ ತ ನಮತ ನಮಃ || 
 

ದ್ುಗಾೀಯೈ ದ್ುಗೀ ಪಾರಾಯೈ, ಸಾರಾಯೈ ಸ್ರ್ೀ ಕಾರಿಣ ಾೈ | 
ಖಾಾತ್ ಾೈ, ತ್ರ ೈರ್ ಕೃರಾಣಯೈ, ಧ್ಮಾರಯೈ ಸ್ತ್ತ್ಂನಮಃ || 
ಅರ್ಸೌಮಾಾರ್-ರೌದಾರಯೈ, ನತ್ಾಸ್ತಸ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ | 
ನಮತ ಜಗತ್ರರ್ರಾಟಯೈ ದ ತವ ಾೈ ಕೃತ್ ಾೈ ನಮತ ನಮಃ || 
ಪಾರರ್ೀನಮಂತ್ಾರಃ 
ಸ್ರ್ೀ ಮಙ್ುಳ ಮಾಙ್ುಳ ಾತ, ಶವ ತ ಸ್ವಾೀರ್ೀ ಸಾಧಿಕ ತ | 
ಶರಣ ಾತ ತ್ರಯಂಬಕ ತ ಗೌರಿತ ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ || 
ಶರಣಾಗತ್ ದ್ವತನ್ಾತ್ೀ, ಪ್ರಿತ್ಾರರ್ ಪ್ರಾಯಣ ತ | 
ಸ್ರ್ೀಸಾಾರ್ೀ ಹರ ತ ದ ತವಿ, ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ || 
ಸ್ರ್ೀ ಸ್ಿರ್ಪ ತ ಸ್ವ ತೀಶ ತ, ಸ್ರ್ೀ ಶಕತ ಸ್ಮನಿಿತ್ ತ | 
ರ್ಯತರ್ಾಸ್ ತ್ಾರಹಿ ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ದ್ುಗ ತೀ ದ ತವಿ ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ || 
ಏತ್ತ್ ತತ ರ್ದ್ನಂ ಸೌಮಾಂ, ಲ ್ ತಚನ ತ್ರಯ ರ್್ಷ್ಠತ್ಮ್ | 
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ಪಾತ್ು ನಃ ಸ್ರ್ೀಭತರ್ರ್ಾಃ, ಕಾತ್ಾಾಯಿನಿ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ || 
ಜ್ಾಿಲಾ ಕರಾಳ ಮತ್ುಾಗರಂ, ಅಶ ತರಾಸ್ುರ ಸ್್ದ್ನಮ್ | 
ರ್ರಶ ಲ್ಂ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ಭತತ್ ತರ್-ರ್ದ್ರಕಾಳ  ನಮತಽಸ್ುತತ್ ತ || 
 

ಹಿನಸಿತ ದ ೈತ್ಾ ತ್ ತಜ್ಾಂಸಿ, ಸ್ಿನ್ ತನ್ಾಪ್ಪಯೀ ಯಾ ಜಗತ್ | 
ಸಾ ಘಣಾಟ ಪಾತ್ು ನ್ ್ ತ ದ ತವಿ, ಪಾಪ ತಭ ್ ಾತ ನಃ ಸ್ುತ್ಾನಿರ್  || 
 

ಅಸ್ುರಾ ಸ್ೃಗ್ ರ್ ಸಾಪ್ಙ್ಕ, ಚಚೀತ್ಸ ತತ ಕರ ್ ತ ಜಿಲ್ಃ | 
ಶುಭಾಯ ಖಡ ್ ುತ ರ್ರ್ತ್ು, ಚಣ್ಕ ತ ತ್ಾಿಂ ನತ್ಾ ರ್ಯಮ್ || 
 

ರ ್ ತಗಾ ನಶ ತರಾನ್ ಅಪ್ಹಂಸಿ ತ್ುರಾಟ, 
 ರುರಾಟ ತ್ು ಕಾಮಾನ್ ಸ್ಕಲಾನ್ ಅಭತರಾಟನ್ | 
ತ್ಾಿಮಾಶರತ್ಾನ್ಾಂ ನ ವಿಪ್ನನರಾಣಾಂ, 
 ತ್ಾಿಮಾಶರತ್ಾ ಹಾಾಶರಯತ್ಾಂ ಪ್ರಯಾನಿತ || 
 

ಸ್ವಾೀಬಾಧ್ಾ ಪ್ರಶಮನಂ, ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಸಾಾಖಿಲ ತಶಿರಿ | 
ಏರ್ಮತರ್ ತ್ಿಯಾಕಾಯೀಮ್, ಅಸ್ಾದ್ ವ ೈರಿ ವಿನ್ಾಶನಮ್ || 
 

ಆಯುದ ತೀಹಿ ಧನಂ ದ ತಹಿ ವಿದಾಾಂ ದ ತಹಿ ಮಹ ತಶಿರಿ | 
ಸ್ಮಸ್ತ ಮಖಿಲ್ಂ ದ ತಹಿ ದ ತಹಿ ಮತ ಪ್ರಮತಶಿರಿ || 
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ರ್ಪ್ಂ ದ ತಹಿ ಯಶ  ತ ದ ತಹಿ ರ್ಗಂ ದ ತಹಿ ರ್ಗರ್ರ್ | 

ಪ್ುತ್ಾರನ್ ದ ತಹಿ ಧನಂ ದ ತಹಿ ಸ್ರ್ೀ ಕಾಮಾಂಶಚ ದ ತಹಿಮತ || 
 

ಮಹಿಷಘ್ರನ ಮಹಾಮಾಯತ ಚಾಮುಣ ್ತ ಮುರ್್ ಮಾಲನಿ | 
ಆಯುರಾರ ್ ತಗಾಮೈಶಿಯೀಂ ದ ತಹಿ ದ ತವಿ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ ||   
 

ಓಂ ಅಗಿನಮಿತಳ ತ ಪ್ುರ ್ ತಹಿತ್ಂ ಯಙ್ಾಸ್ಾ ದ ತರ್ಮೃರ್ಿಜಮ್| 
ಹ ್ ತತ್ಾರಂ ರತ್ನಧ್ಾತ್ರ್ಂ || 
 

ಇರ ತತ್ ್ ಿತಜ್ ತೀತ್ಾಿ ವಾಯರ್ಸ ್ ಥತ ಪಾಯರ್ಸ್ಥ ದ ತರ್ತ ರ್ಃ ಸ್ವಿತ್ಾ 
ಪಾರಪ್ೀಯತ್ು ಶ ರತಷಠತ್ಮಾಯ ಕಮೀಣ ತ|| 
 

ಅಗನ ಆಯಾಹಿ ವಿತತ್ಯತ ಗೃಣಾನ್ ್ ತಹರ್ಾದಾತ್ಯತ | 
ನಿಹ ್ ತತ್ಾ ಸ್ರ್ಸ ಬಹಿಷ್ಠೀ ಶನ್ ್ ನತ ದ ತವಿತರಭತಷಟಯ ಆಪತ ರ್ರ್ಂತ್ು 
ಪ್ತತ್ಯತ | ಶಂ ಯತರಭಸ್ಿಂತ್ುನಃ ||  
 

ಅರಾತ್ ್ ತ ದ್ಶೀಪ್ಪರ್ೀಮಾಸೌ ವಾಾಖಾಾಸಾಾಮಃ | 
ಪಾರತ್ರಗಿನ ಹ ್ ತತ್ರಂ ಹುತ್ಾಿ ಅನಾಮಾಹರ್ನಿತಯಂ ಪ್ರಣತಯ ಅಗಿನತರನಿ 
ದ್ಧರ್ | ನ ಗತ್ಶರಯತಽನಾಮಗಿನಂ ಪ್ರರ್ಯರ್ || 
 

ಆದ್ಾಂ ಪ್ುರುಷಮಿತಶಾನಂ ಪ್ುರುಹ್ತ್ಂ ಪ್ುರುಷುಟತ್ಂ| 
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ಋತ್ಮತಕಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಾ ರ್ಾಕಾತರ್ಾಕತಂ ಸ್ನ್ಾತ್ನಂ || ಹರಿ ಓಂ ||  
***** 
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|| ಅಪ್ರಗಧ್ ಕ್ಷ್ಮಗಪ್ರ್ಗ ಸ್ ೂತೀತರಂ || 
 
ಅಪ್ರಾಧ ಸ್ಹಸಾರಣ ಕರಯಂತ್ ತ ಅಹನಿೀಶಂ ಮಯಾ 
ದಾಸ ್ ತಯ ಮಿರ್ ಮಾಂ ಮತ್ಾಿ ಕ್ಷಮಸ್ಿ ಪ್ರಮತಶಿರಿ |1| 

ಆವಾಹನಂ ನ ಜ್ಾನ್ಾಮಿ ನ ಜ್ಾನ್ಾಮಿ ವಿಸ್ಜೀನಂ 
ಪ್ಪಜ್ಾಂ ಚ ೈರ್ ನ ಜ್ಾನ್ಾಮಿ ಕ್ಷಮಾತ್ಾಂ ಪ್ರಮತಶಿರಿ |2| 

ಮಂತ್ರಹಿತನಂ ಕರಯಾಹಿತನಂ ರ್ಕತ ಹಿತನಂ ಸ್ುರ ತಶಿರಿ 
ಯತ್್ಪರ್ಜತ್ಂ ಮಯಾ ದ ತವಿ ಪ್ರಿಪ್ಪರ್ೀಂ ತ್ದ್ಸ್ುತಮತ |3| 

ಅಪ್ರಾಧ ಶತ್ಂ ಕೃತ್ಾಿ ಜಗದ್ಂಬ ತರ್ ಚ ್ತಚಚರ ತತ್ 

ಯಾಂ ಗರ್ಂ ಸ್ಮವಾಪನತರ್ ನ ತ್ಾಂ ಬರಹಾಾ ದ್ಯಃ ಸ್ುರಾಃ |4| 

ಸಾಪ್ರಾಧ್ ್ ತಽಸಿಾ ಶರರ್ಂ, ಪಾರಪ್ತಸಾತವಂ ಜಗದ್ಮಿಾಕ ತ | 
ಇದಾನಿತಮನುಕಮಪಯತಽಹಂ, ಯರ ತಚಛಸಿ ತ್ರಾ ಕುರು |5| 

ಅಜ್ಞಾನ್ಾದ್-ವಿಸ್ೃತ್ ತ-ಭಾರನ್ಾಯ ಯನ್ನಯನಮಧಿಕಂ ಕೃತ್ಂ | 
ತ್ತ್ಸರ್ೀಂ ಕ್ಷಮಾತ್ಾಂ ದ ತವಿ, ಪ್ರಸಿತದ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿ |6| 

ಕಾಮತಶಿರಿ ಜಗನ್ಾಾತ್ಃ, ಸ್ಚಚದಾನನದವಿಗರಹ ತ | 
ಗೃಹಾಣಾಚಾೀಮಿಮಾಂ ಪ್ರತತ್ಾಾ, ಪ್ರಸಿತದ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ |7| 

ಯದ್ಕ್ಷರಪ್ದ್ರ್ರಷಟಮ್ ಮಾತ್ಾರಹಿತನಂತ್ು ಯದ್ೂವ ತತ್ 

ತ್ತ್ಸರ್ೀಂ ಕ್ಷಮಾತ್ಾಂ ದ ತವಿ ನ್ಾರಾಯಣ ನಮತಸ್ುತತ್ ತ |8| 
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ವಿಸ್ಗೀಬಿಂದ್ುಮಾತ್ಾರಣ ಪ್ದ್ಪಾದಾಕ್ಷರಾಣ ಚ 

ನ್ಾನ್ಾರ್ರಿಕಾತನ್ ಾತತ್ಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ಿ ಪ್ರಮತಶಿರಿತ |9| 

ಗುಹಾಾರ್ ಗುಹಾ ಗ ್ ತಪ್ರತತ್ಿಂ ಗೃಹಾಣಾ ಸ್ಾ ತ್ೃತ್ಂ ಜಪ್ಂ 
ಸಿದ್ವಧರ್ೀರ್ತ್ು ಮತ ದ ತವಿ ತ್ಿತ್ರಸಾದಾನಾಹ ತಶಿರಿ |10| 

ಸ್ರ್ೀರ್ಪ್ಮಯಿತ ದ ತವಿತ ಸ್ರ್ೀಂ ದ ತವಿತಮಯಂ ಜಗತ್ | 
ಅತ್ ್ ತಹಂ ವಿಶಿರ್ಪಾಂ ತ್ಾಂ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಮತಶಿರಿತಂ |11| 

 

ಇರ್ ಅಪ್ರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪ್ರ್ ಸ ್ ತತತ್ರಂ ಸ್ಮಾಪ್ತಂ 
***** 
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|| ಭಗಸಕರ ಪ್ರಕಗರ್ಗಶರಮ ಮಂಗಳಮ್ || 
ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಮಾತ್ಾ ಲ್ಲತ್ಾಂಬಾ 
ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಮಾತ್ಾ ಲ್ಲತ್ಾಂಬಾ 
ಶರತ ಬಾಲಾ ಶರತ ಬಾಲಾ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ ಬಾಲಾಂಬಾ 
ಶರತ ಬಾಲಾ ಶರತ ಬಾಲಾ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ ಬಾಲಾಂಬಾ 
ಕಳಾಾಣತ ಕಳಾಾಣತ  ಕಕಾರ ರ್ಪಾ ಕಳಾಾಣತ  
ಕಳಾಾಣತ ಕಳಾಾಣತ  ಕಕಾರ ರ್ಪಾ ಕಳಾಾಣತ 
ಹಿರತಂಕಾರಿತ ಹಿರತಂಕಾರಿತ ಹಿರತಂಕಾರ ಪ್ರ ಸೌಖಾದಾ 
ಹಿರತಂಕಾರಿತ ಹಿರತಂಕಾರಿತ ಹಿರತಂಕಾರ ಪ್ರ ಸೌಖಾದಾ 
ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಶರತ ಮಾತ್ಾ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಮಾತ್ಾ ಲ್ಲತ್ಾಂಬಾ 
ಶರತ ರಾಜ ರಾಜ್ ತಶಿರಿತ ಮಹಾರ್ರಪ್ುರ ಸ್ುಂದ್ರಿತಂ ಲ್ಲತ್ಾ ರ್ಟಾಟರಿಕಾಂ 
ರ್ಜ್ ತಹಂ ರ್ಜ್ ತ 
ವಿದ ತಹ ಕ ೈರ್ಲ್ಾಂ ಆಶು ಏಹಿ ದ ತಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶರತ 
ರಾಜರಾಜ್ ತಶಿರಿತಮ್  
ಆರಾಧಯಾಮಿ ಸ್ತ್ತ್ಂ ಗಂ ಗರ್ಪ್ರ್ಮ್  ಸೌಃ ಶರರ್ರ್ಮ್ 

ಅಂ ಆಂ ಸೌಃ ತ್ ೈಲ ್ ತಕಾಮ್ ಐಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ ಸ್ವಾೀಶಾಂ 
ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಸೌಃ ಸ್ಂಕ್ ್ತರ್ರ್ಮ್ ಹ ೈಂ ಹಕಲತಂ ಹಸೌಃ ಸೌಭಾಗಾಮ್ 

ಹಸ ೈಂ, ಹಸ್ಕ್-ಲತಂ, ಹಸೌಸಃ ಸ್ವಾೀಧೀಂ ಹಿರತಂ ಕಲತಂ ಬ ಲತಂ ಸ್ರ್ೀ ರಕ್ಾಂ 
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ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಸೌಃ ರ ್ ತಗಹರಂ ಹಸ ೈಂ ಹಸ್ಕ್-ಲ್ರಿತಂ ಹಸೌರಃ ಸ್ರ್ೀ 
ಸಿದ್ಧಂ 
 

ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ  ಹ ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ  ಸ್ ಕಲ್ ಹಿರತಂ  ಶರತಂ ಸ್ವಾೀನನದಂ  
ಶರತ ನ್ಾರಾ ನಂದ್ ಗುರುಪಾದ್ುಕಾಂ ಪ್ಪಜಯತ ಸ್ದಾ 
ಚದಾನಂದ್ನ್ಾರ ್ ತಹಂ ಕಾಮತಶಿರಾಂಕ ನಿಲ್ಯಾಂ 
ವ ೈಶರರ್ರ್ ವಿನುತ್ ಧನಿನಿತಂ ಗರ್ಪ್ರ್ ಗುರುಗುಹ ಜನನಿತಂ 
ನಿರರ್ಶಯ ಶುರ್ಮಂಗಳಾಂ ಮಂಗಳಾಂ ಜಯ ಮಂಗಳಾಂ 
ಶರತ ರಾಜ ರಾಜ್ ತಶಿರಿತಂ ಮಹಾರ್ರಪ್ುರಸ್ುಂದ್ರಿತಂ ಲ್ಲತ್ಾರ್ಟಾಟರಿಕಾಂ 
ರ್ಜ್ ತಹಂ ರ್ಜ್ ತ 
ವಿದ ತಹ ಕ ೈರ್ಲ್ಾಮ್ ಆಶು ಏಹಿ ದ ತಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ || 
 

ಸ್ಂಪ್ಪಜಕಾನ್ಾಂ ಪ್ರಿಪಾಲ್ಕಾನ್ಾಂ ಯತ್ ತನಿದಿಯಾಣಾಂ ಚ 
ತ್ಪತಧನ್ಾನ್ಾಂ 
ದ ತಶಸ್ಾ ರಾಷಾಸ್ಾ ಕುಲ್ಸ್ಾರಾಙ್ಞಾಂ ಕರ ್ ತತ್ು ಶಾಂರ್ಂ ರ್ಗವಾನ್ 
ಕುಲ ತಶಃ 
ನನದನುತ ಸಾಧಕ ಕುಲಾನ್-ಯಣಮಾದ್ವ ಸಿದಾಧಃ 
ಶಾಪಾಃ ಪ್ತ್ನುತ ಸ್ಮಯದ್ವಿಷ್ಠ ಯತಗಿನಿತನ್ಾಂ 
ಸಾ ಶಾಂರ್ವಿತ ಸ್ುಫರತ್ು ಕಾಪ್ ಮಮಾಪ್ಾರ್ಸಾಥ 
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ಯಸಾಾಂ ಗುರ ್ ತಶಚರರ್ ಪ್ಂಕಜಮತರ್ ಲ್ರ್ಾಂ 
ಶವಾದ್ಾರ್ನಿ ಪ್ಯೀಂತ್ಂ ಬರಹಾಾದ್ವ ಸ್ತಂರ್ ಸ್ಂಯುತ್ಂ 
ಕಾಲಾಜ್ಞಾದ್ವ ಶವಾಂತ್ಂ ಚ ಜಗದ್ಾಙ್ಘ ಾ್ತನ ತ್ೃಪ್ಾತ್ು 
ಜಗದ್ಾಙ್ಘ ಾ್ತನ ತ್ೃಪ್ಾತ್ು ಜಗದ್ಾಙ್ಘ ಾ್ತನ ತ್ೃಪ್ಾತ್ು 
 

ದ ತರ್ ನ್ಾರ್ ಗುರ ್ ತ ಸಾಿಮಿನ್ ದ ತಶಕ ಸಾಿತ್ಾ ನ್ಾಯಕ 
ತ್ಾರಹಿ ತ್ಾರಹಿ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧ್ ್ ತ ಪ್ಪಜ್ಾಂ ಪ್ಪರ್ೀ ತ್ರಾಂ ಕುರು 
 

***** 
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|| ಮಹಷ್ಗಸುರ ಮದಿಾನಿ ಸ್ ೂತೀತರಂ || 
 

1. ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದ್ವನಿ ನಂದ್ವತ್ ಮತದ್ವನಿ ವಿಶಿ ವಿನ್ ್ ತದ್ವನಿ ನಂದ್ನುತ್ ತ | 
 ಗಿರಿರ್ರ ವಿಂಧಾ ಷ್ಠರ ್ ತಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷುಣವಿಲಾಸಿನಿ ರ್ಜಷುಣನುತ್ ತ | 
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|| ದ ೀವಿೀವ್ ೈಭವ್ಗಶಚಯಗಾಷ್ ೂಟೀತತರಶತದಿವಾನಗಮಸ್ ೂತೀತರಮ್ || 
 

ಅಸ್ಾ ಶರತ ದ ತವಿತ-ವ ೈರ್ರ್-ಆಶಚಯೀ-ಅರ ್ ಟತತ್ತರಶತ್  
ದ್ವರ್ಾನ್ಾಮಸ ್ ತತತ್ರ-ಮಹಾಮನರಸ್ಾ ಆನನದ ಭ ೈರರ್ ಋಷ್ಠಃ | ಅನುಷುಟಪ್ 
ಛನದಃ |  ಆನನದಭ ೈರವಿತ ಶರತಮಹಾ ರ್ರಪ್ುರ ಸ್ುನದರಿತ ದ ತರ್ತ್ಾ | ಕ್ಟ 
ತ್ರಯತರ್ ಬಿತಜ-ಶಕತ-ಕತಲ್ಕಮ್ | ಮಮ ಶರತ ಆನನದ ಭ ೈರವಿತ ಶರತಮಹಾ 
ರ್ರಪ್ುರ ಸ್ುನದರಿತ ಪ್ರಸಾದ್-ಸಿದ್ಧಯರ ತೀ ಸಾನಿನಧಾಸಿದ್ಧಯರ ತೀ ಜಪ ತ 
ವಿನಿಯತಗಃ | 
ಕ್ಟತ್ರಯತರ್ ಕರ-ಷಡಙ್ುನ್ಾಾಸ್ಃ | 
ರ್್ರ್ುೀರ್ಃಸ್ುರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಾನಧಃ 
ಧ್ಾಾನಮ್ 

ಕುಂಕುಮ ಪ್ಂಕ ಸ್ಮಾಭಾಂ ಅಂಕುಶ ಪಾಶ ತಕ್ಷು ಕ ್ತದ್ಂಡ ಶರಾಂ 
ಪ್ಂಕಜ ಮಧಾ ನಿಷಣಾಣಂ ಪ್ಂಕ ತರುಹ ಲ ್ ತಚನ್ಾಂ ಪ್ರಾಂ ರ್ಂದ ತ || 
| ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ | 
ಓಂ ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ 
ಪ್ರಮಾನನದ ಲ್ಹರಿತ, ಪ್ರ ಚ ೈತ್ನಾ ದ್ವತಪ್ಕಾ , 
ಸ್ಿಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಕರಣಾ, ನಿತ್ಾ ವ ೈರ್ರ್ ಶಾಲನಿತ |1| 

ವಿಶುದ್ಧ ಕ ತರ್ಲಾ ಖರ್್ ಸ್ತ್ಾ ಕಾಲಾತ್ಾ ರ್ಪ್ಣತ, 
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ಆದ್ವ ಮಧ್ಾಾನತ ರಹಿತ್ಾ, ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನಿತ, |2| 

ಗುರ್ತ್ರಯ ಪ್ರಿಚ ಛತರ್ರತ, ಸ್ರ್ೀತ್ತ್ತವ ಪ್ರಕಾಶನಿತ, 
ಸಿರತಪ್ುಂಸ್ ಭಾರ್ರಸಿಕಾ, ಜಗತ್ಸ ಗಾೀದ್ವ ಲ್ಂಪ್ಟಾ, |3| 

ಅಶ ತಷ ನ್ಾಮರ್ಪಾದ್ವ ಭ ತದ್ಚ ಛತದ್ ರವಿಪ್ರಭಾ, 
ಅನ್ಾದ್ವ ವಾಸ್ನ್ಾ ರ್ಪಾ, ವಾಸ್ನ್ ್ ತದ್ಾತ್ ಪ್ರಪ್ಞ್ಜಚಕಾ, |4| 

ಪ್ರಪ್ಞ್್ ಚತಪ್ ಶಮ ಪೌರಢಾ, ಚರಾಚರ ಜಗನಾಯಿತ | 
ಸ್ಮಸ್ತ ಜಗದಾ ಧ್ಾರಾ, ಸ್ರ್ೀ ಸ್ಞ್ಜಿತರ್ ನ್ ್ ತತ್ುಸಕಾ, |5| 

ರ್ಕತ ಚ ತತ್ ್ ತ ಮಯಾನನತ ಸಾಿರ್ೀ ವ ೈರ್ರ್ ವಿರ್ರಮಾ, 
ಸ್ವಾೀಕಷೀರ್ ರ್ಶಾಾದ್ವ ಸ್ರ್ೀಕಮೀ ದ್ುರನಧರಾ, |6| 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾನನದ ವಿದಾಾ, ಸ್ನ್ಾತನ ಸಿದ್ವಧದಾ, 
ಆಯುರಾರ ್ ತಗಾ ಸೌಭಾಗಾ ಬಲ್ಶರತಕತರ್ೀ ಭಾಗಾದಾ, |7| 

ಧನಧ್ಾನಾ ಮಣತರ್ಸ್ರ, ರ್್ರಾಲ ತಪ್ನ ಮಾಲ್ಾದಾ, 
ಗೃಹಗಾರಮ ಮಹಾರಾಜಾ ಸಾಂರಾಜಾ ಸ್ುಖದಾಯಿನಿತ, |8| 

ಸ್ಪಾತಙ್ು ಶಕತ ಸ್ಮ್ಪರ್ೀ ಸಾರ್ೀಭೌಮ ಫಲ್ಪ್ರದಾ, 
ಬರಹಾ ವಿಷುಣ ಶವ ತನ್ಾದಿದ್ವ ಪ್ದ್ ವಿಶಾರರ್ ನಕ್ಷಮಾ, |9| 

ರ್ುಕತಮುಕತ ಮಹಾರ್ಕತ ವಿರಕಯ ದ ಿೈತ್ ದಾಯಿನಿತ, 
ನಿಗರಹಾನು ಗರಹಾಧಾಕ್ಾ, ಜ್ಞಾನ ನಿದ ಿೈೀತ್ದಾಯಿನಿತ, |10| 

ಪ್ರಕಾಯ ಪ್ರವ ತಶಾದ್ವ ಯತಗಸಿದ್ವಧ ಪ್ರದಾಯಿನಿತ, 
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ಶಷಟ ಸ್ಞ್ಜಿತರ್ನ ಪೌರಢಾ, ದ್ುಷಟ ಸ್ಂಹಾರ ಸಿದ್ವಧದಾ, |11| 

ಲತಲಾ ವಿನಿಮಿೀತ್ಾನ್ ತಕ ಕ ್ತಟಿ ಬರಹಾಾರ್್ಮರ್್ಲಾ, 
ಏಕಾ,ಽನ್ ತಕಾರ್ಾಕಾ, ನ್ಾನ್ಾರ್ಪ್ರ್ಾ, ಽಧ್ಾೀಙ್ುನ್ ತಶಿರಿತ |12| 

ಶರ್ಶಕತಮಯಿತ, ನಿತ್ಾ ಶೃಙ್ಞುರ ೈಕ ರಸ್ಪ್ರಯಾ , 
ತ್ುರಾಟ, ಪ್ುರಾಟ, ಽಪ್ರಿಚಛನ್ಾನ ,ನಿತ್ಾಯೌರ್ನ ಮತಹಿನಿತ |13| 

ಸ್ಮಸ್ತ ದ ತರ್ತ್ಾರ್ಪಾ, ಸ್ರ್ೀದ ತವಾಧಿ ದ ತರ್ತ್ಾ, 
ದ ತರ್ಷ್ಠೀ ಪ್ತ್ೃ ಸಿದಾಧದ್ವ ಯತಗಿನಿತ ಭ ೈರವಾರ್ಾಕಾ, |14| 

ನಿಧಿ ಸಿದ್ವಧ ಮಣತ ಮುದಾರ, ಶಸಾರಸಾರಯುಧ ಭಾಸ್ುರಾ, 
ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವಾದ್ವತ್ರ ಪ್ತ್ಾಕಾ ರ್ಾಜನ್ಾಞ್ಜಚತ್ಾ, |15| 

ಹಸ್ಯಶಿ ರರ್ ಪಾದಾತ್ಾ ಅಮಾತ್ಾ ಸ ತನ್ಾ ಸ್ುಸ ತವಿತ್ಾ, 
ಪ್ುರ ್ ತಹಿತ್ ಕುಲಾಚಾಯೀ ಗುರು ಶರಾಾದ್ವ ಸ ತವಿತ್ಾ, |16| 

ಸ್ುಧ್ಾ ಸ್ಮುದ್ರ ಮಧ್ ್ ಾತದ್ಾ ತ್ುಸರದ್ುರಮ ನಿವಾಸಿನಿತ, 
ಮಣ ದ್ವಿತಪಾನತರ ಪರತದ್ಾ ತ್ಕದ್ಂಬ ರ್ನವಾಸಿನಿತ, |17| 

ಚನ್ಾತಮಣ ಗೃಹಾನತಸಾಥ, ಮಣ ಮರ್್ಪ್ ಮಧಾಗಾ, 
ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸ್ನ ಪರತದ್ಾ ಚಛರ್ ಮಞ್ಛಚಧಿ ಶಾಯಿನಿತ, |18| 

ಸ್ದಾಶರ್ ಮಹಾಲಙ್ು ಮ್ಲ್ ಸ್ಂಘಟಟ ಯತನಿಕಾ, 
ಅನ್ ್ ಾತನ್ಾಾಲಙ್ು ಸ್ಂಘಷೀ ಕರ್್್ ಸ್ಂಕ್ಷುಬಧ ಮಾನಸಾ, |19| 

ಕಲ ್ ತದ್ಾದ್ವಾನುದ ಕಾಲನಾ ತ್ುಯೀನ್ಾದ್ ಪ್ರಂಪ್ರಾ, 
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ನ್ಾದಾನ್ಾತನನದ ಸ್ನ್ ್ ದತಹ ಸ್ಿಯಂ ರ್ಾಕತರ್ಚ ್ತಮೃತ್ಾ, |20| 

ಕಾಮರಾಜ ಮಹಾತ್ನರ ರಹಸಾಾಚಾರ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾ, 
ಮಕಾರ ಪ್ಞಚಕ ್ತದ್್ೂತ್ ಪೌರಢಾ ನ್ ್ ತತಲಾಲಸ್ ಸ್ುನದರಿತ, |21| 

ಶರತಚಕರರಾಜ ನಿಲ್ಯಾ, ಶರತವಿದಾಾ ಮನರವಿಗರಹಾ, 
ಅಖರ್್ ಸ್ಚಚದಾ ನನದ ಶರ್ ಶಕ ಯೈಕ ರ್ಪ್ಣತ, |22| 

ರ್ರಪ್ುರಾ, ರ್ರಪ್ುರ ತಶಾನಿತ, ಮಹಾ ರ್ರಪ್ುರಸ್ುನದರಿತ, 
ರ್ರಪ್ುರಾ ವಾಸ್ ರಸಿಕಾ, ರ್ರಪ್ುರಾ ಶರತಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, |23| 

ಮಹಾ ಪ್ದ್ಾ ರ್ನ್ಾನತಸಾಥ, ಶರತಮರ್ರಪ್ುರಮಾಲನಿತ, 
ಮಹಾರ್ರಪ್ುರ ಸಿದಾಧಮಾಾ, ಶರತಮಹಾ ರ್ರಪ್ುರಾಮಿಾಕಾ, |24| 

ನರ್ಚಕರ ಕರಮಾದ ತವಿತ, ಮಹಾರ್ರಪ್ುರಭ ೈರವಿತ, 
ಶರತಮಾತ್ಾ, ಲ್ಲತ್ಾ, ಬಾಲಾ, ರಾಜರಾಜ್ ತಶಿರಿತ, ಶವಾ |25| 

ಉತ್ಪರ್ತ ಸಿಥರ್ ಸ್ಂಹಾರ ಕರಮ ಚಕರ ನಿವಾಸಿನಿತ, 
ಅಧೀಮತವಾೀತ್ಾ ಚಕರಸಾಥ, ಸ್ರ್ೀಲ ್ ತಕ ಮಹ ತಶಿರಿತ, |26| 

ರ್ಲೇಕ ಪ್ುರ ಮಧಾಸಾಥ, ಜಮ್ಾ ರ್ನ ನಿವಾಸಿನಿತ, 
ಅರುಣಾಚಲ್ ಶೃಙ್ುಸಾಥ, ವಾಾಘರಲ್ಯ ನಿವಾಸಿನಿತ, |27| 

ಶರತಕಾಲ್ಹಸಿತ ನಿಲ್ಯಾ, ಕಾಶತಪ್ುರ ನಿವಾಸಿನಿತ, 
ಶರತಮತ್ ಕೈಲಾಸ್ ನಿಲ್ಯಾ, ದಾಿದ್ಶಾನತ ಮಹ ತಶಿರಿತ, |28| 

ಶರತರ ್ ತಡಶಾನತ ಮಧಾಸಾಥ, ಸ್ರ್ೀ ವ ತದಾನತ ಲ್ಕ್ಷ್ತ್ಾ, 
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ಶುರರ್ ಸ್ೃರ್ ಪ್ುರಾಣ ತರ್ ಹಾಸಾಗಮ ಕಲ ತಶಿರಿತ, |29| 

ರ್್ತ್ ಭೌರ್ಕ ತ್ನ್ಾಾತ್ರ ದ ತರ್ತ್ಾ ಪಾರರ್ಹೃನಾಯಿತ, 
ರ್ಜತವ ತಶಿರ ಬರಹಾರ್ಪಾ, ಶರತಗುಣಾಢಾಾ, ಗುಣಾರ್ಾಕಾ |30| 

ಅರ್ಸಾಥ ತ್ರಯ ನಿಮುೀಕಾತ, ವಾಗರಮತಮಾ ಮಹಿತಮಯಿತ | 
ಗಾಯರ್ರತ ರ್ುರ್ನ್ ತಶಾನಿತ ದ್ುಗಾೀ ಕಾಳಾಾದ್ವ ರ್ಪ್ಣತ, |31| 

ಮತ್ಸಯಕ್ಮೀ ರ್ರಾಹಾದ್ವ ನ್ಾನ್ಾರ್ಪ್ ವಿಲಾಸಿನಿತ, 
ಮಹಾ ಯತಗಿತಶಿರಾ ರಾಧ್ಾಾ, ಮಹಾವಿತರ ರ್ರಪ್ರದಾ, |32| 

ಸಿದ ಧತಶಿರ ಕುಲಾರಾಧ್ಾಾ, ಶರತಮಚಚರರ್ ವ ೈರ್ವಾ, |33| 

 

ಶರತಂ ಹಿರತಂ ಐಂ ಓಂ ಕ್ಟತ್ರಯತರ್ ಷಡಾಙ್ುನ್ಾಾಸ್ಃ | 
ರ್್ರ್ುೀರ್ಃಸ್ುರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಿಿಮತಕಃ | 
ಪ್ುನಧ್ಾಾೀನಮ್ || 
ಕುಂಕುಮ ಪ್ಂಕ ಸ್ಮಾಭಾಂ ಅಂಕುಶ ಪಾಶ ತಕ್ಷು ಕ ್ತದ್ಂಡ ಶರಾಂ 
ಪ್ಂಕಜ ಮಧಾ ನಿಷಣಾಣಂ ಪ್ಂಕ ತರುಹ ಲ ್ ತಚನ್ಾಂ ಪ್ರಾಂ ರ್ಂದ ತ || 
ಪ್ುನಃ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 

***** 
 



 

ದೆೇವೇಮಾಹಾತ್ಯಮ್  ಶರತಲ್ಲತ್ಾ ಸ್ಹಸ್ರನ್ಾಮ ಸ ್ ತತತ್ರಮ್ 190 | P a g e  

|| ಲ್ಲಿತ್ಗ ಸಹಸರ ನಗಮ ಸ್ ೂತೀತರಂ || 
 

ಅಸ್ಾ ಶರತ  ಲ್ಲತ್ಾ ಸ್ಹಸ್ರ ನ್ಾಮ ಸ ್ ತತತ್ರ ಮಾಲಾ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಾ, 
ರ್ಸಿನ್ಾಾದ್ವ ವಾಗ ದತರ್ತ್ಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ್ಃ ಶರತ ಲ್ಲತ್ಾ ಪ್ರಾ 
ರ್ಟಾಟರಿಕಾ ಮಹಾ ರ್ರಪ್ುರ ಸ್ುಂದ್ರಿತ ದ ತರ್ತ್ಾ , ಐಂ ಬಿತಜಂ,  ಕಲತಂ 
ಶಕತಃ, ಸೌಃ  ಕತಲ್ಕಂ, ಮಮ ಸ್ವಾೀಭತಷಟ ಫಲ್ಸಿದ್ಧಯರ ತೀ ಜಪ ತ 
ವಿನಿಯತಗಃ 
     ಕರನ್ಾಾಸ್ಮು    ಅಂಗನ್ಾಾಸ್ಮು 
ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ ಅಂಗುರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ ಹೃದ್ಯಾಯ  ನಮಃ 
ಹ ಸ್ ಕ ಹ ಲ್ ಹಿರತಂ ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ ನಮಃ ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ ನಮಃ 
ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಮಧಾಮಾಭಾಾಂ ನಮಃ ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 
ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ಹ ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಕನಿಷ್ಠಟಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ ನ್ ತತ್ರತ್ರಯ ವೌಷಟ್ 
ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಕರತ್ಲ್ಕರ ಪ್ೃರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 
ರ್್ರ್ುೀಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗೂಂಧಃ 
 
 

ಧ್ಗಾನಂ 
ಸಿಂಧ್ರಾರುರ್ ವಿಗರಹಾಂ ರ್ರನಯನ್ಾಂ ಮಾಣಕಾ ಮೌಳಸ್ುಫರ 
ತ್ಾತರಾ ನ್ಾಯಕ ಶ ತಖರಾಂ ಸಿಾತ್ಮುಖಿತ ಮಾಪ್ತನ ರ್ಕ್ ್ತರುಹಾಂ 
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ಪಾಣಭಾಾ ಮಣ ಪ್ಪರ್ೀ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ ್ತತ ತ್ಪಲ್ಂ ಬಿರ್ರರ್ತಂ 
ಸೌಮಾಾಂ ರತ್ನ ಘಟಸ್ಥ ರಕತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಾಾಯತತ್ಪರಾ ಮಂಬಿಕಾಂ ||1|| 
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತ್ರಂಗಿತ್ಾಕ್ಷ್ತಂ ಧೃತ್ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪ್ುಷಪಬಾರ್ 
ಚಾಪಾಂ 
ಅಣಮಾದ್ವಭರಾರ್ೃತ್ಾಂ ಮಯ್ಖ ೈ ರಹಮಿತ್ ಾತರ್ ವಿಭಾರ್ಯತ 
ರ್ವಾನಿತಂ 
ಹ ತಮಾಭಾಂ ಪ್ತತ್ ರ್ಸಾರಂ ಕರಕಲತ್ ಲ್ಸ್ದ ದತಮಪ್ದಾಾಂ ರ್ರಾಂಗಿತಂ 
ಸ್ವಾೀ ಲ್ಂಕಾರ ಯುಕಾತಂ ಸ್ತ್ತ್ ಮರ್ಯದಾಂ ರ್ಕತ ನಮಾರಂ 
ರ್ವಾನಿತಂ 
ಶರತ ವಿದಾಾಂ ಶಾನತ ಮ್ರ್ೀಂ ಸ್ಕಲ್ ಸ್ುರನುತ್ಾಂ ಸ್ರ್ೀ 
ಸ್ಂಪ್ತ್ರದಾರ್ರತಮ್ ||2|| 
ಸ್ಕುಂಕುಮ ವಿಲ ತಪ್ನ್ಾಮಳಕಚುಂಬಿ ಕಸ್್ತರಿಕಾಂ 
ಸ್ಮಂದ್ ಹಸಿತ್ ತಕ್ಷಣಾಂ ಸ್ಶರ ಚಾಪ್ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ 
ಅಶ ತಷ ಜನಮತಹಿನಿತ ಮರುರ್ ಮಾಲ್ಾ ರ್್ರ ್ ತಜಿಲಾಂ 
ಜಪಾಕುಸ್ುಮ ಭಾಸ್ುರಾಂ ಜಪ್ವಿಧ್ೌಸ್ಾರ ತ ದ್ಂಬಿಕಾಂ   ||3|| 
ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
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 ಐಂ ಹಿರತಂ ಶರತಂ ಶರತಮಾತ್ ರತ ನಮಃ 
1. ಶರತಮಾತ್ಾ, ಶರತಮಹಾರಾಜ್ಞತ, ಶರತಮರ್ಸಂಹಾಸ್ನ್ ತಶಿರಿತ, 
 ಚದ್ಗಿನಕುಂಡಸ್ಂರ್್ತ್ಾ, ದ ತರ್ಕಾಯೀಸ್ಮುದ್ಾತ್ಾ (1-5) 

2. ಉದ್ಾದಾೂನುಸ್ಹಸಾರಭಾ, ಚತ್ುಬಾೀಹುಸ್ಮನಿಿತ್ಾ, 
 ರಾಗಸ್ಿರ್ಪ್ಪಾಶಾಢಾಾ, ಕ ್ರತಧ್ಾ ಕಾರಾಂಕುಶ  ತಜಿವಲಾ (6-9) 

3. ಮನ್ ್ ತರ್ಪ ತಕ್ಷುಕ ್ತದ್ಂಡಾ,ಪ್ಂಚತ್ನ್ಾಾತ್ರಸಾಯಕಾ, 
 ನಿಜ್ಾರುರ್ಪ್ರಭಾಪ್ಪರಮಜಿದ್ಾಿಹಾಾಂಡ ಮಂಡಲಾ (10-12) 

4. ಚಂಪ್ಕಾಶ  ತಕಪ್ುನ್ಾನಗಸೌಗಂಧಿಕಲ್ಸ್ತ್ಕಚಾ, 
 ಕುರುವಿಂದ್ಮಣಶ ರತಣತಕನತ್ ್ ಕತಟಿತರಮಂಡತ್ಾ (13-14) 

5. ಅಷಟಮಿತಚಂದ್ರವಿಭಾರಜದ್ಳಕಸ್ಥಲ್ಶ  ತಭತ್ಾ, 
 ಮುಖಚಂದ್ರಕಳಂಕಾರ್ಮೃಗನ್ಾಭವಿಶ ತಷಕಾ (15-16) 

6. ರ್ದ್ನಸ್ಾರಮಾಂಗಲ್ಾಗೃಹತ್ ್ ತರರ್ಚಲಲಕಾ 
 ರ್ಕರಲ್ಕ್ಷ್ಮತಪ್ರಿತವಾಹಚಲ್ನಿೇನ್ಾರ್ಲ ್ ತಚನ್ಾ (17-18) 

7. ನರ್ಚಂಪ್ಕಪ್ುರಾಪರ್ನ್ಾಸಾದ್ಂಡವಿರಾರ್ಜತ್ಾ, 
 ತ್ಾರಾಕಾಂರ್ರ್ರಸಾಕರಿನ್ಾಸಾರ್ರರ್ಭಾಸ್ುರಾ (19-20) 

8. ಕದ್ಂಬಮಂಜರಿತಕುಲಪ್ತಕರ್ೀಪ್ಪರಮನ್ ್ ತಹರಾ, 
 ತ್ಾಟಂಕಯುಗಳತರ್್ತ್ತ್ಪ್ನ್ ್ ತಡುಪ್ಮಂಡಲಾ (21-22) 

9. ಪ್ದ್ಾರಾಗಶಲಾದ್ಶೀಪ್ರಿಭಾವಿಕಪತಲ್ರ್್ಃ, 
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 ನರ್ವಿದ್ುರಮಬಿಂಬಶರತನಾಕಾಕರಿರದ್ನಚಛದಾ (23-24) 

10. ಶುದ್ಧವಿದಾಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪ್ಂಕತದ್ಿಯತಜಿವಲಾ, 
 ಕಪ್ಪೀರವಿತಟಿಕಾಮತದ್ಸ್ಮಾಕಷೀದ್ವದಗಂತ್ರಾ (25-26) 

11. ನಿಜಸ್ಲಾಲಪ್ಮಾಧುಯೀವಿನಿರ್ೀರ್ಸೀತ್ಕಚಛಪ್ತ, 
 ಮಂದ್ಸಿಾತ್ಪ್ರಭಾಪ್ಪರಮಜಿತ್ಾಕಮತಶಮಾನಸಾ (27-28) 

12. ಅನ್ಾಕಲತ್ಸಾದ್ೃಶಾಚುಬುಕಶರತವಿರಾರ್ಜತ್ಾ, 
 ಕಾಮತಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಾಸ್್ತ್ರಶ  ತಭತ್ಕಂಧರಾ (29-30) 

13. ಕನಕಾಂಗದ್ಕ ತಯ್ರಕಮನಿತಯರ್ುಜ್ಾನಿಿತ್ಾ, 
 ರತ್ನಗ ೈವ ತಯಚಂತ್ಾಕಲ ್ ತಲ್ಮುಕಾತಫಲಾನಿಿತ್ಾ (31-32) 

14. ಕಾಮತಶಿರಪ ರತಮರತ್ನಮಣಪ್ರರ್ಪ್ರ್ಸ್ತನಿತ, 
 ನ್ಾಭಾಾಲ್ವಾಲ್ರ ್ ತಮಾಳಲ್ತ್ಾಫಲ್ಕುಚದ್ಿಯಿತ (33-34) 

15. ಲ್ಕ್ಷಯರ ್ ತಮಲ್ತ್ಾಧ್ಾರತ್ಾಸ್ಮುನ್ ನತಯಮಧಾಮಾ, 
 ಸ್ತನಭಾರದ್ಳನಾಧಾಪ್ಟಟಬಂಧರ್ಳತ್ರಯಾ (35-36) 

16. ಅರುಣಾರುರ್ಕೌಸ್ುಂರ್ರ್ಸ್ರಭಾಸ್ಿತ್ಕಟಿತತ್ಟಿತ, 
 ರತ್ನಕಂಕಣಕಾರಮಾರಶನ್ಾದಾಮರ್್ಷ್ಠತ್ಾ (37-38) 

17. ಕಾಮತಶಜ್ಞಾತ್ಸೌಭಾಗಾಮಾದ್ೀರ್ತರುದ್ಿಯಾನಿಿತ್ಾ, 
 ಮಾಣಕಾಮಕುಟಾಕಾರಜ್ಾನುದ್ಿಯವಿರಾರ್ಜತ್ಾ (39-40) 

18. ಇಂದ್ರಗ ್ ತಪ್ಪ್ರಿಕ್ಷ್ಪ್ತಸ್ಾರತ್್ಣಾರ್ಜಂಘ್ರಕಾ, 
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 ಗ್ಢಗುಲಾಫಕ್ಮೀಪ್ೃಷಠಜಯಿಷುಣಪ್ರಪ್ದಾನಿಿತ್ಾ (41-43) 

19. ನಖದ್ವತಧಿರ್ಸ್ಂಛನನನಮಜಿನತ್ಮತಗುಣಾ, 
 ಪ್ದ್ದ್ಿಯಪ್ರಭಾಜ್ಾಲಾಪ್ರಾಕೃತ್ಸ್ರ ್ ತರುಹಾ (44-45) 

20. ಶಂಜ್ಾನಮಣಮಂರ್ಜತರಮಂಡತ್ಶರತಪ್ದಾಂಬುಜ್ಾ, 
 ಮರಾಳತಮಂದ್ಗಮನ್ಾ, ಮಹಾಲಾರ್ರ್ಾಶ ತರ್ಧಿಃ (46-47) 

21. ಸ್ವಾೀರುಣಾ,(ಅ)ನರ್ದಾಾಂಗಿತ,ಸ್ವಾೀರ್ರರ್ರ್್ಷ್ಠತ್ಾ, 
 ಶರ್ಕಾಮತಶಿರಾಂಕಸಾಥ, ಶವಾ, ಸಾಿಧಿತನರ್ಲ್ಲಭಾ (49-54) 

22. ಸ್ುಮತರುಶೃಂಗಮಧಾಸಾಥ, ಶರತಮನನಗರನ್ಾಯಿಕಾ, 
 ಚಂತ್ಾಮಣಗೃಹಾಂತ್ಸಾಥ, ಪ್ಂಚಬಹಾಾಸ್ನಸಿಥತ್ಾ (55-58) 

23. ಮಹಾಪ್ದಾಾಟವಿತಸ್ಂಸಾಥ, ಕದ್ಂಬರ್ನವಾಸಿನಿತ, 
 ಸ್ುಧ್ಾಸಾಗರಮಧಾಸಾಥ, ಕಾಮಾಕ್ಷ್ತ, ಕಾಮದಾಯಿನಿತ (59-63) 

24. ದ ತರ್ಷ್ಠೀಗರ್ಸ್ಂಘತ್ಸ್್ತಯಮಾನ್ಾತ್ಾವ ೈರ್ವಾ, 
 ರ್ಂಡಾಸ್ುರರ್ಧ್ ್ ತದ್ುಾಕತಶಕತಸ ತನ್ಾಸ್ಮನಿಿತ್ಾ (64-65) 

25. ಸ್ಂಪ್ತ್ಕರಿತಸ್ಮಾರ್ಢಸಿಂಧುರರ್ರಜಸ ತವಿತ್ಾ, 
 ಅಶಾಿರ್ಢಾಧಿಷ್ಠಠತ್ಾ(ಅ)ಶಿಕ ್ತಟಿಕ ್ತಟಿಭರಾರ್ೃತ್ಾ (66-67) 

26. ಚಕರರಾಜ ರರಾರ್ಢ ಸ್ವಾೀಯುಧ ಪ್ರಿಷೃತ್ಾ, 
 ಗ ತಯ ಚಕರ ರರಾ ರ್ಢ ಮಂರ್ರಣತ ಪ್ರಿಸ ತವಿತ್ಾ (68-69) 

27. ಕರಿಚಕರ ರರಾರ್ಢ ದ್ಂಡನ್ಾರ್ ಪ್ುರಸ್ೃತ್ಾ, 
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 ಜ್ಾಿಲಾಮಾಲನಿಕಾಕ್ಷ್ಪ್ತ ರ್ಹಿನ ಪಾರಕಾರ ಮಧಾಗಾ (70-71) 

28. ರ್ಂಡ ಸ ೈನಾ ರ್ಧ್ ್ ತದ್ುಾಕತ ಶಕತ ವಿಕರಮ ಹಷ್ಠೀತ್, 
 ನಿತ್ಾಾ ಪಾರಾಕರಮಾಟ ್ತಪ್ ನಿರಿತಕ್ಷರ್ ಸ್ಮುತ್ುಸಕಾ. (72-73) 

29. ರ್ಂಡಪ್ುತ್ರ ರ್ದ ್ ತದ್ುಾಕತ ಬಾಲಾ ವಿಕರಮ ನಂದ್ವತ್ಾ, 
 ಮಂರ್ರರ್ಾಂಬಾ ವಿರಚತ್ ವಿಷಂಗ ರ್ಧ ತ್ ್ ತಷ್ಠತ್ಾ, (74-75) 

30. ವಿಶುಕರ ಪಾರರ್ ಹರರ್ ವಾರಾಹಿತ ವಿತಯೀ ನಂದ್ವತ್ಾ, 
 ಕಾಮತಶಿರ ಮುಖಾಲ ್ ತಕ ಕಲಪತ್ ಶರತ ಗಣ ತಶಿರಾ (76-77) 

31. ಮಹಾಗಣ ತಶ ನಿಭೀನನ ವಿಘನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹಷ್ಠೀತ್ಾ, 
 ರ್ಂಡಾಸ್ುರ ತಂದ್ರ ನಿಮುೀಕತ ಶಸ್ರ ಪ್ರತ್ಾಸ್ರ ರ್ಷ್ಠೀಣತ (78-79) 

32. ಕರಾಂಗುಳ ನಖ ್ ತತ್ಪನನ ನ್ಾರಾಯರ್ ದ್ಶಾಕೃರ್ಃ, 
 ಮಹಾ ಪಾಶುಪ್ತ್ಾಸಾರಗಿನ ನಿದ್ೀಗಾದ ಸ್ುರ ಸ ೈನಿಕಾ (80-81) 

33. ಕಾಮತಶಿರಾಸ್ರನಿದ್ೀಗದ ಸ್ರ್ಂಡಾಸ್ುರಶ ನಾಕಾ, 
 ಬರಹ ್ ೇಪ ತಂದ್ರಮಹ ತಂದಾರದ್ವದ ತರ್ಸ್ಂಸ್ುತತ್ವ ೈರ್ವಾ (82-83) 

34. ಹರನ್ ತತ್ಾರಗಿನಸ್ಂದ್ಗಧಕಾಮಸ್ಂರ್ಜತರ್ನ್ೌಷಧಿಃ, 
 ಶರತಮದಾಿಗೂರ್ಕ್ಟ ೈಕಸ್ಿರ್ಪ್ಮುಖಪ್ಂಕಜ್ಾ (84-85) 

35. ಕಂಠಾರ್ಃಕಟಿಪ್ಯೀಂತ್ಮಧಾಕ್ಟಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಶಕತಕ್ಟ ೈಕತ್ಾಪ್ನನಕಟಾಧ್ ್ ತಭಾಗಧ್ಾರಿಣತ (86-87) 

36. ಮ್ಲ್ಮಂತ್ಾರರ್ಾಕಾ, ಮ್ಲ್ಕ್ಟತ್ರಯಕಳ ತಬರಾ, 
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 ಕುಲಾಮೃತ್ ೈಕರಸಿಕಾ, ಕುಲ್ಸ್ಂಕ ತತ್ಪಾಲನಿತ (88-91) 

37. ಕುಲಾಂಗನ್ಾ, ಕುಲಾಂತ್ಃಸಾಥ, ಕೌಳನಿತ, ಕುಲ್ಯತಗಿನಿತ, 
 ಅಕುಳಾಸ್ಮಯಾಂತ್ಃಸಾಥ, ಸ್ಮಯಾಚಾರತ್ತ್ಪರಾ (92-98) 

38. ಮ್ಲಾಧ್ಾರ ೈಕನಿಲ್ಯಾ, ಬರಹಾಗರಂಥಿವಿಭ ತದ್ವನಿತ, 
 ಮಣಪ್ಪರಾಂತ್ರುದ್ವತ್ಾ, ವಿಷುಣಗರಂಥಿವಿಭ ತದ್ವನಿತ (99-102) 

39. ಅಜ್ಞಾಚಕಾರಂತ್ರಾಲ್ಸಾಥ. ರುದ್ರಗರಂಥಿವಿಭ ತದ್ವನಿತ, 
 ಸ್ಹಸಾರರಾಂಬುಜ್ಾರ್ಢಾ, ಸ್ುಧ್ಾಸಾರಾಭರ್ಷ್ಠೀಣತ (103-106) 

40. ತ್ಟಿಲ್ಲತ್ಾಸ್ಮರುಚ, ಷಷಟಚಕ ್ರತಪ್ರಿಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ, 
 ಮಹಾಶಕತಃ, ಕುಂಡಲನಿತ, ಬಿಸ್ತ್ಂತ್ುತ್ನಿತಯಸಿತ (107-111) 

41. ರ್ವಾನಿತ, ಭಾರ್ನ್ಾಗಮಾಾ, ರ್ವಾರರ್ಾಕುಠಾರಿಕಾ, 
 ರ್ದ್ರಪ್ರಯಾ, ರ್ದ್ರಮ್ರ್ೀ, ರ್ೀಕತಸೌಭಾಗಾದಾಯಿನಿತ (112-117) 

42. ರ್ಕತಪ್ರಯಾ, ರ್ಕತಗಮಾಾ, ರ್ಕತರ್ಶಾಾ, ರ್ಯಾಪ್ಹಾ, 
 ಶಾಂರ್ವಿತ, ಶಾರದಾರಾಧ್ಾಾ, ಶವಾೀಣತ ,ಶಮೀ ದಾಯಿನಿತ (118-125) 

43. ಶಾಂಕರಿತ,  ಶರತಕರಿತ, ಸಾಧಿ್ತ, ಶರಚಚಂದ್ರನಿಭಾನನ್ಾ, 
 ಶಾತ್ ್ ತದ್ರಿತ, ಶಾಂರ್ಮರ್ತ, ನಿರಾಧ್ಾರಾ, ನಿರಂಜನ್ಾ (126-133) 

44. ನಿಲ ತೀಪಾ, ನಿಮೀಲಾ, ನಿತ್ಾಾ, ನಿರಾಕಾರಾ, ನಿರಾಕುಲಾ, 
 ನಿಗುೀಣಾ, ನಿಷಕಲಾ, ಶಾಂತ್ಾ, ನಿರಾಕಮಾ, ನಿರುಪ್ಪ್ಲವಾ (137-143) 

45. ನಿತ್ಾಮುಕಾತ,  ನಿವಿೀಕಾರಾ, ನಿಷರಪ್ಂಚಾ,ನಿರಾಶರಯಾ 
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 ನಿತ್ಾಶುದಾಧ, ನಿತ್ಾಬುದಾಧ, ನಿರರ್ದಾಾ, ನಿರಂತ್ರಾ (144-151) 

46. ನಿರಾಕರಣಾ, ನಿಷಕಲ್ಂಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿ,ನಿೀರಿತಶಿರಾ, 
 ನಿತರಾಗಾ, ರಾಗಮರ್ನಿತ, ನಿಮೀದಾ,ಮದ್ನ್ಾಶನಿತ (152-159) 

47. ನಿಶಚಂತ್ಾ, ನಿರಹಂಕಾರಾ, ನಿಮತೀಹಾ, ಮತಹನ್ಾಶನಿತ, 
 ನಿಮೀಮಾ, ಮಮತ್ಾಹಂರ್ರತ, ನಿರಾಪಪಾ, ಪಾಪ್ನ್ಾಶನಿತ (160-167) 

48. ನಿರ ್ ಕಿತಧ್ಾ, ಕ ್ರತಧಶಮನಿತ, ನಿಲ ್ ತೀಭಾ, ಲ ್ ತರ್ನ್ಾಶನಿತ, 
 ನಿಃಸ್ಂಶಯಾ, ಸ್ಂಶಯಘ್ರನತ, ನಿರ್ೀವಾ, ರ್ರ್ನ್ಾಶನಿತ (168-175) 

49. ನಿವಿೀಕಲಾಪ, ನಿರಾಬಾಧ್ಾ, ನಿಭ ತೀದಾ, ಭ ತದ್ನ್ಾಶನಿತ, 
 ನಿನ್ಾೀಶಾ, ಮೃತ್ುಾಮರ್ನಿತ, ನಿಷ್ಠಕಿಯಾ, ನಿಷಪರಿಗರಹಾ (176-183) 

50. ನಿಸ್ುತಲಾ, ನಿತಲ್ಚಕುರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರತ್ಾಯಾ 
 ದ್ುಲ್ೀಭಾ, ದ್ುಗೀಮಾ, ದ್ುಗಾೀ, ದ್ುಃಖಹಂರ್ರತ, ಸ್ುಖಪ್ರದಾ (184-192) 

51. ದ್ುಷಟದ್್ರಾ, ದ್ುರಾಚಾರಶಮನಿತ, ದ ್ ತಷರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಸ್ರ್ೀಜ್ಞಾ, ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ, ಸ್ಮಾನ್ಾಧಿಕರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (193-198) 

52. ಸ್ರ್ೀಶಕತಮಯಿತ, ಸ್ರ್ೀಮಂಗಳಾ, ಸ್ದ್ುರ್ಪ್ರದಾ, 
 ಸ್ವ ತೀಶಿರಿತ, ಸ್ರ್ೀಮಯಿತ, ಸ್ರ್ೀಮಂತ್ರಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (199-204) 

53. ಸ್ರ್ೀಯಂತ್ಾರರ್ಾಕಾ, ಸ್ರ್ೀತ್ಂತ್ರರ್ಪಾ, ಮನ್ ್ ತನಾನಿತ, 
 ಮಹ ತಶಿರಿತ, ಮಹಾದ ತವಿತ, ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತ, ಮೃೀಡಪ್ರಯಾ (205-211) 

54. ಮಹಾರ್ಪಾ,  ಮಹಾಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಮಹಾಪಾತ್ಕನ್ಾಶನಿತ, 
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 ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಸ್ತ್ಾತವ, ಮಹಾಶಕತ, ಮೀಹಾರರ್ಃ (212-218) 

55. ಮಹಾಭ ್ ತಗಾ, ಮಹ ೈಶಿಯಾೀ, ಮಹಾವಿತಯಾೀ, ಮಹಾಬಲಾ, 
 ಮಹಾಬುದ್ವಧ, ಮಹಾಸಿದ್ವಧ, ಮಹಾಯತಗ ತಶಿರ ತಶಿರಿತ (219-225) 

56. ಮಹಾತ್ಂತ್ಾರ, ಮಹಾಮಂತ್ಾರ, ಮಹಾಯಂತ್ಾರ,ಮಹಾಸ್ನ್ಾ, 
 ಮಹಾಯಾಗಕರಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಮಹಾಭ ೈರರ್ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ (226-231) 

57. ಮಹ ತಶಿರಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತ್ಾಂಡರ್ ಸಾಕ್ಷ್ಣತ, 
 ಮಹಾಕಾಮತಶಮಹಿಷ್ಠತ, ಮಹಾರ್ರಪ್ುರಂದ್ರಿತ (232-235) 

58. ಚತ್ುಃಷಷುಟಯಪ್ಚಾರಾಢಾಾ, ಚತ್ುಷಷಷ್ಠಟಕಳಾಮಯಿತ, 
 ಮಹಾಚತ್ುಷಷಷ್ಠಟಕ ್ತಟಿಯತಗಿನಿತಗರ್ಸ ತವಿತ್ಾ (235-237) 

59. ಮನುವಿದಾಾ, ಚಂದ್ರವಿದಾಾ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ್ಮಧಾಗಾ, 
 ಚಾರುರ್ಪಾ, ಚಾರುಹಾಸಾ, ಚಾರುಚಂದ್ರಕಳಾಧರಾ (238-243) 

60. ಚರಾಚರಜಗನ್ಾನರಾ, ಚಕರರಾಜನಿಕ ತತ್ನ್ಾ, 
 ಪಾರ್ೀರ್ತ, ಪ್ದ್ಾನಯನ್ಾ, ಪ್ದ್ಾರಾಗಸ್ಮಪ್ರಭಾ (244-248) 

61. ಪ್ಂಚಪ ರತತ್ಾಸ್ನ್ಾಸಿತನ್ಾ, ಪ್ಂಚಬರಹಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಚನಾಯಿತ, ಪ್ರಮಾನಂದಾ, ವಿಜ್ಞಾನಘನರ್ಪ್ಣತ (249-253) 

62. ಧ್ಾಾನಧ್ಾಾತ್ೃಧ್ ಾತಯರ್ಪಾ, ಧಮಾೀಧಮೀವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ವಿಶಿರ್ಪಾ, ಜ್ಾಗರಿಣತ, ಸ್ಿಪ್ಂರ್ತ, ತ್ ೈಜಸಾರ್ಾಕಾ (254-259) 

63. ಸ್ುಪಾತ, ಪಾರಜ್ಞಾರ್ಾಕಾ, ತ್ುಯಾೀ, ಸ್ವಾೀರ್ಸಾಥವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
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 ಸ್ೃಷ್ಠಟಕರ್ರತೀ, ಬರಹಾರ್ಪಾ, ಗ ್ ತಪ್ರತ, ಗ ್ ತವಿಂದ್ರ್ಪ್ಣತ (260-267) 

63. ಸ್ಂಹಾರಿಣತ,  ರುದ್ರರ್ಪಾ,  ರ್ರ ್ ತಧ್ಾನಕರಿತಶಿರಿತ, 
 ಸ್ದಾಶವಾ ಽನುಗರಹದಾ, ಪ್ಂಚಕೃತ್ಾಪ್ರಾಯಣಾ (268-272) 

64. ಭಾನುಮಂಡಲ್ಮಧಾಸಾಥ,  ಭ ೈರವಿತ,  ರ್ಗಮಾಲನಿತ, 
 ಪ್ದಾಾಸ್ನ್ಾ,  ರ್ಗರ್ರ್ತ, ಪ್ದ್ಾನ್ಾರ್ಸ್ಹ ್ ತದ್ರಿತ (273-278) 

66. ಉನ್ ೇಷನಿಮಿರ ್ ತತ್ಪನನವಿಪ್ನನರ್ುರ್ನ್ಾರ್ಲಃ, 
 ಸ್ಹಸ್ರಶತಷೀರ್ದ್ನ್ಾ,  ಸ್ಹಸಾರಕ್ಷ್ತ,  ಸ್ಹಸ್ರಪಾತ್ (279-282) 

67. ಆಬರಹಾಕತಟಜನನಿತ, ರ್ಣಾೀಶರಮವಿಧ್ಾಯಿನಿತ, 
 ನಿಜ್ಾಜ್ಞಾರ್ಪ್ನಿಗಮಾ, ಪ್ುಣಾಾಪ್ುರ್ಾಫಲ್ಪ್ರದಾ (285-288) 

68. ಶುರರ್ಸಿತಮಂತ್ಸಿಂದ್್ರಿತಕೃತ್ಪಾದಾಬಿಧ್ಲಕಾ, 
 ಸ್ಕಲಾಗಮಸ್ಂದ ್ ತಹಶುಕತಸ್ಂಪ್ುಟಮೌಕತಕಾ (289-290) 

69. ಪ್ುರುರಾರ್ೀಪ್ರದಾ, ಪ್ಪಣಾೀ, ಭ ್ ತಗಿನಿತ, ರ್ುರ್ನ್ ತಶಿರಿತ, 
 ಅಂಬಿಕಾ, ಽನ್ಾದ್ವನಿಧನ್ಾ, ಹರಿಬರಹ ೇಂದ್ರಸ ತವಿತ್ಾ (291-297) 

70. ನ್ಾರಾಯಣತ, ನ್ಾದ್ರ್ಪಾ,  ನ್ಾಮರ್ಪ್ವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರಿತ, ಹಿರತಮರ್ತ,ಹೃದಾಾ,ಹ ತಯತಪಾದ ತಯರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (298-304) 

71. ರಾಜರಾಜ್ಾಚೀತ್ಾ,  ರಾಜ್ಞತ,  ರಮಾಾ, ರಾರ್ಜತರ್ಲ ್ ತಚನ್ಾ, 
 ರಂಜನಿತ,  ರಮಣತ,  ರಸಾಾ ರರ್ರ್ಕಂಕಣಮತಖಲಾ (305-312) 

72. ರಮಾ,  ರಾಕ ತಂದ್ುರ್ದ್ನ್ಾ,  ರರ್ರ್ಪಾ, ರರ್ಪ್ರಯಾ, 
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 ರಕ್ಾಕರಿತ, ರಾಕ್ಷಸ್ಘ್ರನತ, ರಾಮಾ, ರಮರ್ಲ್ಂಪ್ಟಾ (313-320) 

73. ಕಾಮಾಾ, ಕಾಮಕಲಾರ್ಪಾ, ಕದ್ಂಬಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ, 
 ಕಲಾಾಣತ, ಜಗರ್ತಕಂದಾ, ಕರುಣಾರಸ್ಸಾಗರಾ (321-326) 

74. ಕಳಾರ್ರ್ತ,  ಕಲಾಲಾಪಾ,  ಕಾಂತ್ಾ, ಕಾದ್ಂಬರಿತಪ್ರಯಾ, 
 ರ್ರದಾ, ವಾಮನಯನ್ಾ, ವಾರುಣತಮದ್ವಿಹಿಲಾ (327-333) 

75. ವಿಶಾಿಧಿಕಾ, ವ ತದ್ವ ತದಾಾ, ವಿಂಧ್ಾಾಚಲ್ನಿವಾಸಿನಿತ, 
 ವಿಧ್ಾರ್ರತ,  ವ ತದ್ಜನನಿತ, ವಿಷುಣಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನಿತ (334-339) 

76. ಕ್ ತತ್ರಸ್ಿರ್ಪಾ,  ಕ್ ತತ್ ರತಶರತ,  ಕ್ ತತ್ರಕ್ ತತ್ರಜ್ಞಪಾಲನಿತ, 
 ಕ್ಷಯರ್ೃದ್ವಧವಿನಿಮುೀಕಾತ,  ಕ್ ತತ್ರಪಾಲ್ಸ್ಮಚೀತ್ಾ (341-344) 

77. ವಿಜಯಾ,  ವಿಮಲಾ, ರ್ನ್ಾದಯ, ರ್ಂದಾರುಜನರ್ತ್ಸಲಾ, 
 ವಾಗಾಿದ್ವನಿತ, ವಾಮಕ ತಶತ,  ರ್ಹಿನಮಂಡಲ್ವಾಸಿನಿತ (346-351) 

78. ರ್ಕತಮತ್ಕಲ್ಪಲ್ರ್ಕಾ, ಪ್ಶುಪಾಶವಿಮತಚನಿತ, 
 ಸ್ಂಹೃತ್ಾಶ ತಷಪಾಷಂಡಾ, ಸ್ದಾಚಾರಪ್ರರ್ರ್ೀಕಾ (352-355) 

79. ತ್ಾಪ್ತ್ರಯಾಗಿನಸ್ಂತ್ಪ್ತಸ್ಮಾಹಾಲದ್ನಚಂದ್ವರಕಾ, 
 ತ್ರುಣತ,ತ್ಾಪ್ಸಾರಾಧ್ಾಾ,ತ್ನುಮಧ್ಾಾ, ತ್ಮತಽಪ್ಹಾ (356-360) 

80. ಚರ್, ಸ್ತತ್ಪದ್ಲ್ಕ್ಾಯರಾೀ,  ಚದ ತಕರಸ್ರ್ಪ್ಣತ 
 ಸಾಿತ್ಾಾನಂದ್ಲ್ವಿತರ್್ತ್ಬರಹಾಾದಾಾನಂದ್ಸ್ಂತ್ರ್ಃ (361-364) 

81. ಪ್ರಾ, ಪ್ರತ್ಾಕಚರ್ತರ್ಪಾ, ಪ್ಶಾಂರ್ತ, ಪ್ರದ ತರ್ತ್ಾ, 
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 ಮಧಾಮಾ, ವ ೈಖರಿತರ್ಪಾ, ರ್ಕತಮಾನಸ್ಹಂಸಿಕಾ (365-371) 

82. ಕಾಮತಶಿರಪಾರರ್ನ್ಾಡತ, ಕೃತ್ಜ್ಞಾ,ಕಾಮಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ, 
 ಶೃಂಗಾರರಸ್ಸ್ಂಪ್ಪಣಾೀ, ಜಯಾ, ಜ್ಾಲ್ಂಧರಸಿಥತ್ಾ (372-377) 

83. ಓಡಾಾರ್ಪ್ತಠನಿಲ್ಯಾ, ಬಿಂದ್ುಮಂಡಲ್ವಾಸಿನಿತ, 
 ರಹ ್ ತಯಾಗಕರಮಾರಾಧ್ಾಾ, ರಹಸ್ತಪ್ೀರ್ತ್ಪ್ೀತ್ಾ (378-381) 

84. ಸ್ದ್ಾಃಪ್ರಸಾದ್ವನಿತ, ವಿಶಿಸಾಕ್ಷ್ಣತ, ಸಾಕ್ಷ್ರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಷಡಂಗದ ತರ್ತ್ಾಯುಕಾತ, ರಾಡುುರ್ಾಪ್ರಿಪ್ಪರಿತ್ಾ (382-386) 

85. ನಿತ್ಾಕಲನ್ಾನ, ನಿರುಪ್ಮಾ, ನಿವಾೀರ್ಸ್ುಖದಾಯಿನಿತ, 
 ನಿತ್ಾಾರ ್ ತಡಶಕಾರ್ಪಾ, ಶರತಕಂಠಾಧೀಶರಿತರಿಣತ (387-391) 

86. ಪ್ರಭಾರ್ರ್ತ, ಪ್ರಭಾರ್ಪಾ, ಪ್ರಸಿದಾಧ, ಪ್ರಮತಶಿರಿತ, 
 ಮ್ಲ್ಪ್ರಕೃರ್, ರರ್ಾಕಾತ, ರ್ಾಕಾತರ್ಾಕತಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (392-398) 

87. ವಾಾಪ್ನಿತ, ವಿವಿಧ್ಾಕಾರಾ, ವಿದಾಾಽವಿದಾಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಮಹಾಕಾಮತಶನಯನಕುಮುದಾಹಾಲದ್ಕೌಮುದ್ವತ (399-403) 

88. ರ್ಕತಹಾದ್ೀತ್ಮತಭ ತದ್ಭಾನುಮದಾೂನುಸ್ಂತ್ರ್ಃ, 
 ಶರ್ದ್್ರ್ತ, ಶವಾರಾಧ್ಾಾ, ಶರ್ಮ್ರ್ೀಃ ಶರ್ಶಂಕರಿತ (404-408) 

89. ಶರ್ಪ್ರಯಾ, ಶರ್ಪ್ರಾ, ಶರ ಟತರಾಟ, ಶಷಟಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ, 
 ಅಪ್ರಮತಯಾ, ಸ್ಿಪ್ರಕಾಶಾ, ಮನ್ ್ ತವಾಚಾಮಗ ್ ತಚರಾ (409-415) 

90. ಚಚಛಕತ, ಶ ಚತತ್ನ್ಾರ್ಪಾ, ಜಡಶಕತ, ಜೀಡಾರ್ಾಕಾ, 
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 ಗಾಯರ್ರತ, ವಾಾಹೃರ್ಃ, ಸ್ಂಧ್ಾಾ, ದ್ವಿಜಬೃಂದ್ನಿರ ತವಿತ್ಾ (416-423) 

91. ತ್ತ್ಾತವಸ್ನ್ಾ, ತ್ತ್ತವಮಯಿತ, ಪ್ಂಚಕ ್ತಶಾಂತ್ರಸಿಥತ್ಾ, 
 ನಿಸಿಸತಮಮಹಿಮಾ, ನಿತ್ಾಯೌರ್ನ್ಾ, ಮದ್ಶಾಲನಿತ (424-429) 

92. ಮದ್ಘ್ಣೀತ್ರಕಾತಕ್ಷ್ತ, ಮದ್ಪಾಟಲ್ಗಂಡರ್್ಃ, 
 ಚಂದ್ನದ್ರರ್ದ್ವಗಾಧಂಗಿತ, ಚಾಂಪ ತಯಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ (430-433) 

93. ಕುಶಲಾ, ಕ ್ತಮಲಾಕಾರಾ, ಕುರುಕುಳಾಾ, ಕುಲ ತಶಿರಿತ, 
 ಕುಲ್ಕುಂಡಾಲ್ಯಾ, ಕೌಲ್ಮಾಗೀತ್ತ್ಪರಸ ತವಿತ್ಾ (434-439) 

94. ಕುಮಾರಗರ್ನ್ಾರಾಂಬಾ, ತ್ುಷ್ಠಟಃ, ಪ್ುಷ್ಠಟ, ಮೀರ್, ಧೃೀರ್ಃ, 
 ಶಾಂರ್ಃ, ಸ್ಿಸಿತಮರ್ತ, ಕಾಂರ್, ನೀಂದ್ವನಿತ, ವಿಘನನ್ಾಶನಿತ (440-449) 

95. ತ್ ತಜ್ ್ತರ್ರ್ತ, ರ್ರನಯನ್ಾ, ಲ ್ ತಲಾಕ್ಷ್ತಕಾಮರ್ಪ್ಣತ, 
 ಮಾಲನಿತ, ಹಂಸಿನಿತ, ಮಾತ್ಾ, ಮಲ್ಯಾಚಲ್ವಾಸಿನಿತ (450-456) 

96. ಸ್ುಮುಖಿತ, ನಳನಿತ, ಸ್ುರ್್ರಃ, ಶ  ತರ್ನ್ಾ, ಸ್ುರನ್ಾಯಿಕಾ, 
 ಕಾಲ್ಕಂಠಿತ, ಕಾಂರ್ಮರ್ತ, ಕ್ ್ತಭಣತ, ಸ್್ಕ್ಷಮರ್ಪ್ಣತ (457-467) 

97. ರ್ಜ್ ರತಶಿರಿತ, ವಾಮದ ತವಿತ, ರ್ಯತಽರ್ಸಾಥವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಸಿದ ಧತಶಿರಿತ, ಸಿದ್ಧವಿದಾಾ, ಸಿದ್ಧಮಾತ್ಾ, ಯಶಸಿಿನಿತ (468-474) 

98. ವಿಶುದ್ವಧಚಕರನಿಲ್ಯಾ, ಽಽರಕತರ್ಣಾೀ, ರ್ರಲ ್ ತಚನ್ಾ, 
 ಖಟಾಿಂಗಾದ್ವಪ್ರಹರಣಾ, ರ್ದ್ನ್ ೈಕಸ್ಮನಿಿತ್ಾ (475-479) 

99. ಪಾಯಸಾನನಪ್ರಯಾ, ತ್ಿಕಾಾ, ಪ್ಶುಲ ್ ತಕರ್ಯಂಕರಿತ, 
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 ಅಮೃತ್ಾದ್ವಮಹಾಶಕತಸ್ಂರ್ೃತ್ಾ, ಡಾಕನಿತಶಿರಿತ (480-484) 

100. ಅನ್ಾಹತ್ಾಬಿನಿಲ್ಯಾ, ಶಾಾಮಾಭಾ, ರ್ದ್ನದ್ಿಯಾ, 
 ದ್ಂರ ್ ಾತಜಿವಲಾ,ಽಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಧರಾ, ರುಧಿರಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ (485-490) 

101. ಕಾಲ್ರಾತ್ಾರಯದ್ವಶಕ ್ಯತಘರ್ೃತ್ಾ,ಸಿನಗೌಧದ್ನಪ್ರಯಾ, 
 ಮಹಾವಿತರ ತಂದ್ರರ್ರದಾ, ರಾಕರ್ಾಂಬಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (491-494) 

102. ಮಣಪ್ಪರಾಬಿನಿಲ್ಯಾ, ರ್ದ್ನತ್ರಯಸ್ಂಯುತ್ಾ, 
 ರ್ಜ್ಾರದ್ವಕಾಯುಧ್ ್ ತಪ ತತ್ಾ, ಡಾಮಯಾೀದ್ವಭರಾರ್ೃತ್ಾ (495-498) 

103. ರಕತರ್ಣಾೀ, ಮಾಂಸ್ನಿರಾಠ, ಗುಡಾನನಪ್ರತತ್ಮಾನಸಾ, 
 ಸ್ಮಸ್ತರ್ಕತಸ್ುಖದಾ, ಲಾಕನಾಂಬಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (499-503) 

104. ಸಾಿಧಿರಾಠನ್ಾಂಬುಜಗತ್ಾ, ಚತ್ುರ್ೀಕರಮನ್ ್ ತಹರಾ, 
 ಶ ಲಾದಾಾಯುಧಸ್ಂಪ್ನ್ಾನ, ಪ್ತತ್ರ್ಣಾೀ, ಽರ್ಗವಿೀತ್ಾ (504-508) 

105. ಮತದ ್ ತನಿರಾಠ, ಮಧುಪ್ರತತ್ಾ, ಬಂದ್ವನ್ಾಾದ್ವಸ್ಮನಿಿತ್ಾ, 
 ದ್ಧಾನ್ಾನಸ್ಕತಹೃದ್ಯಾ, ಕಾಕನಿತರ್ಪ್ಧ್ಾರಿಣತ (509-513) 

106. ಮ್ಲಾಧ್ಾರಾಂಬುಜ್ಾರ್ಢಾ, ಪ್ಂಚರ್ಕಾರ,ಽಸಿಥಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ, 
 ಅಂಕುಶಾದ್ವಪ್ರಹರಣಾ, ರ್ರದಾದ್ವನಿರ ತವಿತ್ಾ (514-517) 

107. ಮುದೌುದ್ನ್ಾಸ್ಕತಚತ್ಾತ, ಸಾಕನಾಂಬಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ , 
 ಆಜ್ಞಾಚಕಾರಬಿನಿಲ್ಯಾ, ಶುಕಲರ್ಣಾೀ, ಷಡಾನನ್ಾ (518-522) 

108. ಮಜ್ಾಿಸ್ಂಸಾಥ, ಹಂಸ್ರ್ರ್ತ ಮುಖಾಶಕತಸ್ಮನಿಿತ್ಾ, 
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 ಹರಿದಾರನ್ ನೈಕರಸಿಕಾ, ಹಾಕನಿತರ್ಪ್ಧ್ಾರಿಣತ (523-527) 

109. ಸ್ಹಸ್ರದ್ಳಪ್ದ್ಾಸಾಥ, ಸ್ರ್ೀರ್ಣ ್ ತೀಪ್ಶ  ತಭತ್ಾ, 
 ಸ್ವಾೀಯುಧಧರಾ, ಶುಕಲಸ್ಂಸಿಥತ್ಾ, ಸ್ರ್ೀತ್ ್ ತಮುಖಿತ (528-532) 

110. ಸ್ವೌೀದ್ನಪ್ರತತ್ಚತ್ಾತ, ಯಾಕನಾಂಬಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಸಾಿಹಾ,ಸ್ಿಧ್ಾ,ಽಮರ್,ಮತೀಧ್ಾ,ಶುರರ್ಃ,ಸ್ೃರ್,ರನುತ್ತಮಾ (533-541) 

111. ಪ್ುರ್ಾಕತರ್ೀಃ, ಪ್ುರ್ಾಲ್ಭಾಾ, ಪ್ುರ್ಾಶರರ್ರ್ಕತತ್ೀನ್ಾ,  

 ಪ್ುಲ ್ ತಮಜ್ಾಚೀತ್ಾ, ಬಂಧಮತಚನಿತ, ಬಂಧುರಾಲ್ಕಾ (542-547) 

112. ವಿಮಶೀರ್ಪ್ಣತ, ವಿದಾಾ, ವಿಯದಾದ್ವಜಗತ್ರಸ್್ಃ, 
 ಸ್ರ್ೀವಾಾಧಿಪ್ರಶಮನಿತ, ಸ್ರ್ೀಮೃತ್ುಾನಿವಾರಿಣತ (548-552) 

113. ಅಗರಗಣಾಾಽ, ಚಂತ್ಾರ್ಪಾ, ಕಲಕಲ್ಾಷನ್ಾಶನಿತ, 
 ಕಾತ್ಾಾಯಿನಿತ, ಕಾಲ್ಹಂರ್ರತ, ಕಮಲಾಕ್ಷನಿರ ತವಿತ್ಾ (553-558) 

114. ತ್ಾಂಬ್ಲ್ಪ್ಪರಿತ್ಮುಖಿತ, ದಾಡಮಿತಕುಸ್ುಮಪ್ರಭಾ, 
 ಮೃಗಾಕ್ಷ್ತ, ಮತಹಿನಿತ, ಮುಖಾಾ, ಮೃಡಾನಿತ,ಮಿತ್ರರ್ಪ್ಣತ (559-565) 

115. ನಿತ್ಾತ್ೃಪಾತ, ರ್ಕತನಿಧಿ, ನಿೀಯಂರ್ರತ, ನಿಖಿಲ ತಶಿರಿತ, 
 ಮೈತ್ಾರಯದ್ವವಾಸ್ನ್ಾಲ್ಭಾಾ, ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷ್ಣತ (566-571) 

116. ಪ್ರಾಶಕತಃ, ಪ್ರಾನಿರಾಠ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರ್ಪ್ಣತ, 
 ಮಾದ್ವಿತಪಾನ ಲ್ಸಾಮತ್ಾತ  ಮಾತ್ೃಕಾ ರ್ರ್ೀ ರ್ಪ್ಣತ (572-577) 

117. ಮಹಾಕ ೈಲಾಸ್ನಿಲ್ಯಾ, ಮೃಣಾಲ್ಮೃದ್ುದ ್ ತಲ್ೀತ್ಾ, 
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 ಮಹನಿತಯಾ, ದ್ಯಾಮ್ರ್ತೀ, ಮೀಹಾಸಾಮಾರಜಾಶಾಲನಿತ (578-582) 

118. ಆತ್ಾವಿದಾಾ, ಮಹಾವಿದಾಾ, ಶರತವಿದಾಾ, ಕಾಮಸ ತವಿತ್ಾ, 
 ಶರತರ ್ ತಡಶಾಕ್ಷರಿತವಿದಾಾ, ರ್ರಕ್ಟಾ, ಕಾಮಕ ್ತಟಿಕಾ (583-589) 

119. ಕಟಾಕ್ಷಕಂಕರಿತರ್್ತ್ಕಮಲಾಕ ್ತಟಿಸ ತವಿತ್ಾ, 
 ಶರಃಸಿಥತ್ಾ, ಚಂದ್ರನಿಭಾ, ಫಾಲ್, ಸ ಥತಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾ (590-594) 

120. ಹೃದ್ಯಸಾಥ, ರವಿಪ್ರಖಾಾ, ರ್ರಕ ್ತಣಾಂತ್ರದ್ವತಪ್ಕಾ, 
 ದಾಕ್ಾಯಣತ, ದ ೈತ್ಾಹಂರ್ರತ, ದ್ಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನ್ಾಶನಿತ (595-600) 

121. ದ್ರಾಂದ ್ ತಳತ್ದ್ವತಘೀಕ್ಷ್ತ, ದ್ರಹಾಸ ್ ತಜಿವಲ್ನುಾಖಿತ, 
 ಗುರುಮ್ರ್ೀ, ಗುೀರ್ನಿಧಿ, ಗ ್ ತೀಮಾತ್ಾ, ಗುಹಜನಾರ್್ಃ (601-606) 

122. ದ ತವ ತಶತ, ದ್ಂಡನಿತರ್ಸಾಥ, ದ್ಹರಾಕಾಶರ್ಪ್ಣತ, 
 ಪ್ರರ್ಪ್ನುಾಖಾರಾಕಾಂತ್ರ್ಥಿಮಂಡಲ್ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ (607-610) 

123. ಕಳಾರ್ಾಕಾ, ಕಳಾನ್ಾರಾ, ಕಾವಾಾಲಾಪ್ವಿನ್ ್ ತದ್ವನಿತ, 
 ಸ್ಚಾಮರ ರಮಾವಾಣತ ಸ್ರ್ಾ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ ಸ ತವಿತ್ಾ (611-614) 

124. ಆದ್ವಶಕತ, ರಮತ, ಯಾತ್ಾಾ, ಪ್ರಮಾ,ಪಾರ್ನ್ಾಕೃರ್ಃ 
 ಅನ್ ತಕ ಕ ್ತಟಿ ಬರಹಾಾಂಡ ಜನನಿತ, ದ್ವರ್ಾ ವಿಗರಹಾ (615-621) 

125. ಕಲತಂಕಾರಿತ, ಕ ತರ್ಲಾ, ಗುಹಾಾ, ಕ ೈರ್ಲ್ಾ ಪ್ದ್ದಾಯಿನಿತ, 
 ರ್ರಪ್ುರಾ,ರ್ರಜಗದ್ಿಂದಾಾ, ರ್ರಮ್ರ್ೀ, ಸಿರದ್ಶ ತಶಿರಿತ (622-629) 

126. ತ್ರಯಕ್ಷರಿತ, ದ್ವರ್ಾಗಂಧ್ಾಢಾಾ, ಸಿಂಧ್ರ ರ್ಲ್ ಕಾಂಚತ್ಾ, 
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 ಉಮಾ, ಶ ೈಲ ತಂದ್ರ ತ್ನಯಾ, ಗೌರಿತ ಗಂಧರ್ೀ ಸ ತವಿತ್ಾ (630-635) 

125. ವಿಶಿಗಭಾೀ, ಸ್ಿರ್ೀ ಗಭಾೀ,  ಽರ್ರದಾ, ವಾಗಧಿತಶಿರಿತ, 
 ಧ್ಾಾನಗಮಾಾ, ಽಪ್ರಿಚ ಚತದಾಾ, ಙ್ಞಾನದಾ,ಙ್ಞಾನ ವಿಗರಹಾ (636-644) 

126. ಸ್ರ್ೀವ ತದಾಂತ್ ಸ್ಂವ ತದಾಾ, ಸ್ತ್ಾಾನಂದ್ ಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಲ ್ ತಪಾ ಮುದಾರಚೀತ್ಾ, ಲತಲಾ ಕುಲಪ್ತ ಬರಹಾಾಂಡ ಮಂಡಲಾ (645-648) 

127. ಅದ್ೃಶಾಾ, ದ್ೃಶಾ ರಹಿತ್ಾ, ವಿಙ್ಞಾರ್ರತ, ವ ತದ್ಾ ರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಯತಗಿನಿತ,ಯತಗದಾ,ಯತಗಾಾ,ಯತಗಾನಂದಾ,ಯುಗಂಧರಾ (647-655) 

128. ಇಚಾಛಶಕತಜ್ಞಾನಶಕತಕರಯಾಶಕತಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಸ್ರ್ೀಧ್ಾರಾ, ಸ್ುಪ್ರರ್ರಾಠ, ಸ್ದ್ಸ್ದ್್ರಪ್ಧ್ಾರಿಣತ (656-659) 

129. ಅಷಟಮ್ರ್ೀ, ರಜ್ಾಜ್ ೈರ್ರತ, ಲ ್ ತಕಯಾತ್ಾರವಿಧ್ಾಯಿನಿತ, 
 ಏಕಾಕನಿತ, ರ್್ಮರ್ಪಾ, ನಿದ ಿೈೀತ್ಾ, ದ ಿೈತ್ರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (660-666) 

130. ಅನನದಾ, ರ್ಸ್ುದಾ, ರ್ೃದಾಧ, ಬರಹಾಾತ್ ೈಕಾಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಬೃಹರ್ತ, ಬಾರಹಾಣತ, ಬಾರಹಿೇ, ಬರಹಾಾನಂದಾ,ಬಲಪ್ರಯಾ (667-675) 

131. ಭಾರಾರ್ಪಾ, ಬೃಹತ್ ಸತನ್ಾ, ಭಾವಾಭಾರ್ವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಸ್ುಖಾರಾಧ್ಾಾ, ಶುರ್ಕರಿತ, ಶ  ತರ್ನ್ಾಸ್ುಲ್ಭಾಗರ್ಃ (676-681) 

132. ರಾಜರಾಜ್ ತಶಿರಿತ, ರಾಜಾದಾಯಿನಿತ, ರಾಜಾರ್ಲ್ಲಭಾ 
 ರಾಜತ್ೃಪಾ, ರಾಜಪ್ತಠನಿವ ತಶತ್ನಿಜ್ಾಶರತ್ಾಃ (682-686) 

133. ರಾಜಾಲ್ಕ್ಷ್ಮತಃ, ಕ ್ತಶನ್ಾರಾ, ಚತ್ುರಂಗಬಲ ತಶಿರಿತ, 
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 ಸಾಮಾರಜಾದಾಯಿನಿತ, ಸ್ತ್ಾಸ್ಂಧ್ಾ, ಸಾಗರಮತಖಲಾ (687-693) 

134. ದ್ವತಕ್ಷ್ತ್ಾ, ದ ೈತ್ಾಶಮನಿತ, ಸ್ರ್ೀಲ ್ ತಕರ್ಶಂಕರಿತ, 
 ಸ್ವಾೀರ್ೀದಾರ್ರತ, ಸಾವಿರ್ರತ, ಸ್ಚಚದಾನಂದ್ರ್ಪ್ಣತ (694-699) 

135. ದ ತಶಕಾಲಾಪ್ರಿಚಛನ್ಾನ, ಸ್ರ್ೀಗಾ,ಸ್ರ್ೀಮತಹಿನಿತ, 
 ಸ್ರಸ್ಿರ್ತ, ಶಾಸ್ರಮಯಿತ, ಗುಹಾಂಬಾ, ಗುಹಾರ್ಪ್ಣತ (700-706) 

136. ಸ್ರ್ತೀಪಾಧಿವಿನಿಮುೀಕಾತ, ಸ್ದಾಶರ್ಪ್ರ್ರ್ರತ್ಾ, 
 ಸ್ಂಪ್ರದಾಯತಶಿರಿತ, ಸಾಧಿ್ತ, ಗುರುಮಂಡಲ್ರ್ಪ್ಣತ (707-711) 

137. ಕುಲ ್ ತರ್ತತಣಾೀ, ರ್ಗಾರಾಧ್ಾಾ, ಮಾಯಾ, ಮಧುಮರ್ತಮಹಿತ, 
 ಗಣಾಂಬಾ, ಗುಹಾಕಾರಾಧ್ಾಾ, ಕ ್ತಮಲಾಂಗಿತ, ಗುರುಪ್ರಯಾ (712-719) 

138. ಸ್ಿತ್ಂತ್ಾರ,  ಸ್ರ್ೀತ್ಂತ್ ರತಶತ, ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಮ್ರ್ೀರ್ಪ್ಣತ, 
 ಸ್ನಕಾದ್ವಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಶರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನಿತ (720-724) 

139. ಚತ್ಕಳಾ, ನಂದ್ಕಲಕಾ, ಪ ರತಮರ್ಪಾ, ಪ್ರಯಂಕರಿತ, 
 ನ್ಾಮಪಾರಾಯರ್ಪ್ರತತ್ಾ, ನಂದ್ವವಿದಾಾ, ನಟ ತಶಿರಿತ (725-731) 

140. ಮಿರಾಾಜಗದ್ಧಿರಾಠನ್ಾ, ಮುಕತದಾ, ಮುಕತರ್ಪ್ಣತ, 
 ಲಾಸ್ಾಪ್ರಯಾ, ಲ್ಯಕರಿತ, ಲ್ಜ್ಾಿ, ರಂಭಾದ್ವರ್ಂದ್ವತ್ಾ (732-738) 

141. ರ್ರ್ದಾರ್ಸ್ುಧ್ಾರ್ೃಷ್ಠಟಃ, ಪಾಪಾರರ್ಾದ್ವಾನಲಾ, 
 ದೌಭಾೀಗಾತ್್ಲ್ವಾತ್್ಲಾ, ಜರಾಧ್ಾಿಂತ್ರವಿಪ್ರಭಾ (739-742) 

142. ಭಾಗಾಾಬಿಧಚಂದ್ವರಕಾ, ರ್ಕತಚತ್ತಕ ತಕಘನ್ಾಘನ್ಾ, 
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 ರ ್ ತಗಪ್ರ್ೀತ್ದ್ಂಭ ್ ತಲ, ಮೃೀತ್ುಾದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ (743-746) 

143. ಮಹ ತಶಿರಿತ, ಮಹಾಕಾಳತ, ಮಹಾಗಾರಸಾ, ಮಹಾಶನ್ಾ, 
 ಅಪ್ಣಾೀ, ಚಂಡಕಾ, ಚಂಡಮುಂಡಾಸ್ುರನಿಷ್ದ್ವನಿತ (747-753) 

144. . ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾರ್ಾಕಾ, ಸ್ರ್ೀಲ ್ ತಕ ತಶತ, ವಿಶಿಧ್ಾರಿಣತ, 
 ರ್ರರ್ಗೀದಾರ್ರತ, ಸ್ುರ್ಗಾ, ತ್ರಯಂಬಕಾ, ರ್ರಗುಣಾರ್ಾಕಾ (754-760) 

145. ಸ್ಿಗಾೀಪ್ರ್ಗೀದಾ, ಶುದಾಧ, ಜಪಾಪ್ುಷಪನಿಭಾಕೃರ್ಃ, 
 ಓಜ್ ್ತರ್ರ್ತ, ದ್ುಾರ್ಧರಾ, ಯಜ್ಞರ್ಪಾ, ಪ್ರಯರ್ರತ್ಾ (761-777) 

146. ದ್ುರಾರಾಧ್ಾಾ, ದ್ುರಾದ್ರಾೀ, ಪಾಟಲತಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ, 
 ಮಹರ್ತ, ಮತರುನಿಲ್ಯಾ, ಮಂದಾರಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ (778-803) 

147. ವಿತರಾರಾಧ್ಾಾ, ವಿರಾಡ್ರಪಾ, ವಿರಜ್ಾ, ವಿಶಿತ್ ್ ತಮುಖಿತ, 
 ಪ್ರತ್ಾಗ್ರಪಾ, ಪ್ರಾಕಾಶಾ, ಪಾರರ್ದಾ, ಪಾರರ್ರ್ಪ್ಣತ (804-811) 

148. ಮಾತ್ಾೀಂಡಭ ೈರವಾರಾಧ್ಾಾ, ಮಂರ್ರಣತನಾಸ್ತರಾಜಾಧ್ಃ, 
 ರ್ರಪ್ುರ ತಶತ, ಜಯತ್ ಸತನ್ಾ, ನಿಸ ರೈಗುಣಾಾ, ಪ್ರಾಪ್ರಾ (812-817) 

149. ಸ್ತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಾನಂದ್ರ್ಪಾ, ಸಾಮರಸ್ಾಪ್ರಾಯಣಾ, 
 ಕಪ್ದ್ವೀನಿತ, ಕಳಾಮಾಲಾ, ಕಾಮಧು, ಕಾಕಮರ್ಪ್ಣತ (818-823) 

150. ಕಲಾನಿಧಿಃ, ಕಾರ್ಾಕಳಾ, ರಸ್ಜ್ಞಾ, ರಸ್ಶ ತರ್ಧಿಃ, 
 ಪ್ುರಾಟ, ಪ್ುರಾತ್ನ್ಾ, ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಪ್ುಷಕರಾ, ಪ್ುಷಕರ ತಕ್ಷಣಾ (824-832) 

151. ಪ್ರಂಜ್ ್ಾತರ್ಃ, ಪ್ರಂಧ್ಾಮಃ, ಪ್ರಮಾರ್ುಃ, ಪ್ರಾತ್ಪರಾ, 
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 ಪಾಶಹಸಾತ, ಪಾಶಹಂರ್ರತ, ಪ್ರಮಂತ್ರವಿಭ ತದ್ವನಿತ (833-839) 

152. ಮ್ತ್ಾೀ, ಽಮ್ತ್ಾೀ,ನಿತ್ಾತ್ೃಪಾತ,ಮುನಿಮಾನಸ್ಹಂಸಿಕಾ, 
 ಸ್ತ್ಾರ್ರತ್ಾ, ಸ್ತ್ಾರ್ಪಾ, ಸ್ವಾೀಂತ್ಯಾೀಮಿಣತ, ಸ್ರ್ತ (840-847) 

153. ಬರಹಾಾಣತ, ಬರಹಾಜನನಿತ, ಬಹುರ್ಪಾ,ಬುಧ್ಾಚೀತ್ಾ, 
 ಪ್ರಸ್ವಿರ್ರತ, ಪ್ರಚಂಡಾ,ಽಜ್ಞಾ, ಪ್ರರ್ರಾಠ, ಪ್ರಕಟಾಕೃರ್ಃ (848-855) 

154. ಪಾರಣ ತಶಿರಿತ,ಪಾರರ್ದಾರ್ರತ, ಪ್ಂಚಾಶರ್ಪತಠರ್ಪ್ಣತ, 
 ವಿಶೃಂಖಲಾ, ವಿವಿಕತಸಾಥ, ವಿತರಮಾತ್ಾ, ವಿಯತ್ರಸ್್ಃ, (856-862) 

155. ಮುಕುಂದಾ, ಮುಕತನಿಲ್ಯಾ,ಮ್ಲ್ವಿಗರಹರ್ಪ್ಣತ, 
 ಭಾರ್ಜ್ಞಾ,ರ್ರ್ರ ್ ತಗಘ್ರನತ, ರ್ರ್ಚಕರಪ್ರರ್ರ್ೀನಿತ (863-868) 

156. ಛಂದ್ಸಾಸರಾ, ಶಾಸ್ರಸಾರಾ, ಮಂತ್ರಸಾರಾ, ತ್ಲ ್ ತದ್ರಿತ, 
 ಉದಾರಕತರ್ೀ, ರುದಾದಮವ ೈರ್ವಾ, ರ್ರ್ೀರ್ಪ್ಣತ (869-875) 

157. ಜನಾಮೃತ್ುಾಜರಾತ್ಪ್ತಜನವಿಶಾರಂರ್ದಾಯಿನಿತ, 
 ಸ್ರ್ತೀಪ್ನಿಷದ್ುದ್ುರರಾಟ, ಶಾಂತ್ಾರ್ತತ್ಕಳಾರ್ಾಕಾ (876-878) 

158. ಗಂಭತರಾ, ಗಗನ್ಾಂತ್ಃಸಾಥ, ಗವಿೀತ್ಾ, ಗಾನಲ ್ ತಲ್ುಪಾ, 
 ಕಲ್ಪನ್ಾರಹಿತ್ಾ, ಕಾರಾಠ, ಽಕಾಂತ್ಾ, ಕಾಂತ್ಾಧೀವಿಗರಹಾ (879-886) 

159. ಕಾಯೀಕಾರರ್ನಿಮುೀಕಾತ, ಕಾಮಕ ತಳ ತ್ರಂಗಿತ್ಾ, 
 ಕನತ್ಕನಕತ್ಾಟಂಕಾ, ಲತಲಾವಿಗರಹಧ್ಾರಿಣತ (887-890) 

160. ಅಜ್ಾ, ಕ್ಷಯವಿನಿಮುೀಕಾತ, ಮುಗಾಧ, ಕ್ಷ್ಪ್ರಪ್ರಸಾದ್ವನಿತ, 
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 ಅಂತ್ಮುೀಖ ಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಬಹಿಮುೀಖ ಸ್ುದ್ುಲ್ೀಭಾ (891-896) 

161. ತ್ರಯಿತ,  ರ್ರರ್ಗೀನಿಲ್ಯಾ, ರ್ರಸಾಥ, ರ್ರಪ್ುರಮಾಲನಿತ, 
 ನಿರಾಮಯಾ, ನಿರಾಲ್ಂಬಾ, ಸಾಿತ್ಾಾರಾಮಾ, ಸ್ುಧ್ಾಸ್ೃರ್ಃ (897-904) 

162. ಸ್ಂಸಾರಪ್ಂಕನಿಮೀಗನಸ್ಮುದ್ಧರರ್ಪ್ಂಡತ್ಾ, 
 ಯಜ್ಞಪ್ರಯಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ರತೀ, ಯಜಮಾನಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (905-908) 

163. ಧಮಾೀಧ್ಾರಾ, ಧನ್ಾಧಾಕ್ಾ, ಧನಧ್ಾನಾವಿರ್ಧಿೀನಿತ, 
 ವಿಪ್ರಪ್ರಯಾ, ವಿಪ್ರರ್ಪಾ, ವಿಶಿರ್ರಮರ್ಕಾರಿಣತ   (909-914) 

164. ವಿಶಿಗಾರಸಾ, ವಿದ್ುರಮಾಭಾ, ವ ೈಷಣವಿತ, ವಿಷುಣರ್ಪ್ಣತ, 
 ಅಯತನಿ, ಯತೀನಿನಿಲ್ಯಾ, ಕ್ಟಸಾಥ, ಕುಲ್ರ್ಪ್ಣತ (915-922) 

165. ವಿತರಗ ್ ತಷ್ಠಠತಪ್ರಯಾ, ವಿತರಾ, ನ್ ೈಷಕಮಾಾೀ, ನ್ಾದ್ರ್ಪ್ಣತ, 
 ವಿಜ್ಞಾನಕಲ್ನ್ಾ, ಕಲಾಾ, ವಿದ್ಗಾಧ, ಬ ೈಂದ್ವಾಸ್ನ್ಾ (923-930) 

166. ತ್ತ್ಾತವಧಿಕಾ, ತ್ತ್ತವಮಯಿತ , ತ್ತ್ತವಮರ್ೀಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ, 
 ಸಾಮಗಾನಪ್ರಯಾ, ಸೌಮಾಾ , ಸ್ದಾಶರ್ಕುಟುಂಬಿನಿತ (931-936) 

167. ಸ್ವಾಾಪ್ಸ್ರ್ಾಮಾಗೀಸಾಥ, ಸ್ವಾೀಪ್ದ್ವಿನಿವಾರಿಣತ, 
 ಸ್ಿಸಾಥ, ಸ್ಿಭಾರ್ಮಧುರಾ, ಧಿತರಾ, ಧಿತರಸ್ಮಚೀತ್ಾ (937-942) 

168. ಚ ೈತ್ನ್ಾಾಘಾೀಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಚ ೈತ್ನಾಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ, 
 ಸ್ದ ್ ತದ್ವತ್ಾ, ಸ್ದಾತ್ುರಾಟ, ತ್ರುಣಾದ್ವತ್ಾಪಾಟಲಾ (943-947) 

169. ದ್ಕ್ಷ್ಣಾದ್ಕ್ಷ್ಣಾರಾಧ್ಾಾ, ದ್ರಸ ೇರಮುಖಾಂಬುಜ್ಾ, 
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 ಕೌಲನಿತ,ಕ ತರ್ಲಾ,(ಅ)ನಘಾೀ  ಕ ೈರ್ಲ್ಾಪ್ದ್ದಾಯಿನಿತ (948-952) 

170. ಸ ್ ತತತ್ರಪ್ರಯಾ, ಸ್ುತರ್ಮರ್ತ, ಶುರರ್ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ವ ೈರ್ವಾ, 
 ಮನಸಿಿನಿತ, ಮಾನರ್ರ್ತ,  ಮಹ ತಶತ, ಮಂಗಳಾಕೃರ್ಃ (927-933) 

171. ವಿಶಿಮಾತ್ಾ, ಜಗದಾಧರ್ರತ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ತ, ವಿರಾಗಿಣತ, 
 ಪ್ರಗಲಾೂ, ಪ್ರಮತದಾರಾ, ಪ್ರಾಮತದಾ, ಮನ್ ್ ತಮಯಿತ (934-941) 

172. ರ್ಾತಮಕ ತಶತ, ವಿಮಾನಸಾಥ, ರ್ರ್ಜರಣತ, ವಾಮಕ ತಶಿರಿತ, 
 ಪ್ಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಯಾ, ಪ್ಂಚಪ ರತತ್ಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನಿತ (942-947) 

173. ಪ್ಂಚಮಿತ, ಪ್ಂಚರ್್ತ್ ತಶತ, ಪ್ಂಚಸ್ಂಖ ್ ಾತಪ್ಚಾರಿಣತ, 
 ಶಾಶಿರ್ತ, ಶಾಶಿತ್ ೈಶಿಯಾೀ, ಶಮೀದಾ,ಶಂರ್ುಮತಹಿನಿತ (948-954) 

174. ಧರಾ, ಧರಸ್ುತ್ಾ,ಧನ್ಾಾ, ಧಮಿೀಣತ,  ಧಮೀರ್ಧಿೀನಿತ,   
 ಲ ್ ತಕಾರ್ತತ್ಾ, ಗುಣಾರ್ತತ್ಾ, ಸ್ವಾೀರ್ತತ್ಾ, ಶಮಾರ್ಾಕಾ (955-963) 

175. ಬಂಧ್ಕ ಕುಸ್ುಮಪ್ರಖಾಾ, ಬಾಲಾ, ಲತಲಾವಿನ್ ್ ತದ್ವನಿತ, 
 ಸ್ುಮಂಗಳತ,  ಸ್ುಖಕರಿತ, ಸ್ುವ ತರಾಡಾಾ, ಸ್ುವಾಸಿನಿತ (964-970) 

176. ಸ್ುವಾಸಿನಾಚೀನಪ್ರತತ್ಾ, ಶ  ತರ್ನ್ಾ, ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ, 
 ಬಿಂದ್ುತ್ಪ್ೀರ್ ಸ್ಂತ್ುರಾಟ, ಪ್ಪರ್ೀಜ್ಾ,ರ್ರಪ್ುರಾಂಬಿಕಾ (972-975) 

177. ದ್ಶಮುದಾರ ಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ರ್ರಪ್ುರಾಶರತರ್ಶಂಕರಿತ, 
 ಜ್ಞಾನಮುದಾರ, ಜ್ಞಾನಗಮಾಾ, ಜ್ಞಾನಜ್ಞ ತಯಸ್ಿರ್ಪ್ಣತ (977-981) 

178. ಯತನಿಮುದಾರ, ರ್ರಖಂಡ ತಶತ, ರ್ರಗುಣಾಂ,ಽಬಾ, ರ್ರಕ ್ತರ್ಗಾ, 
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 ಅನಘ,(ಅ)ದ್ುೂತ್ ಚಾರಿತ್ಾರ,ವಾಂಛಿತ್ಾರ್ೀಪ್ರದಾಯಿನಿತ (982-989) 

179. ಅಭಾಾಸಾರ್ಶಯಜ್ಞಾತ್ಾ , ಷಡಧ್ಾಿರ್ತತ್ರ್ಪ್ಣತ, 
 ಅವಾಾಜಕರುಣಾಮ್ರ್ೀ , ರಜ್ಞಾನಧ್ಾಿಂತ್ದ್ವತಪ್ಕಾ (990-993) 

180. ಆಬಾಲ್ಗ ್ ತಪ್ವಿದ್ವತ್ಾ, ಸ್ವಾೀನುಲ್ಲಂಘಾಶಾಸ್ನ್ಾ, 
 ಶರತಚಕರರಾಜನಿಲ್ಯಾ , ಶರತಮರ್ರಪ್ುರಸ್ುಂದ್ರಿತ (994-997) 

181. ಶರತಶವಾ, ಶರ್ಶಕ ಯೈಕಾರ್ಪ್ಣತ, ಲ್ಲತ್ಾಂಬಿಕಾ (998-1000) 

 ಏರ್ಂಶರತಲ್ಲತ್ಾದ ತವಾಾನ್ಾಮಾನಂಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ  

     ಅಂಗನ್ಾಾಸ್ಮು 
ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ  ಹೃದ್ಯಾಯ  ನಮಃ  
ಹ ಸ್ ಕ ಹ ಲ್ ಹಿರತಂ ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ ನಮಃ  
ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 

ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ   ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ಹ ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ  ನ್ ತತ್ರತ್ರಯ ವೌಷಟ್ 

ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ   ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 

ರ್್ರ್ುೀರ್ಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗಿಿಮತಕಃ | 
ಪ್ುನಧ್ಾಾೀನಮ್ || 
ಸಿಂಧ್ರಾರುರ್ ವಿಗರಹಾಂ ರ್ರನಯನ್ಾಂ ಮಾಣಕಾ ಮೌಳಸ್ುಫರ 
ತ್ಾತರಾ ನ್ಾಯಕ ಶ ತಖರಾಂ ಸಿಾತ್ಮುಖಿತ ಮಾಪ್ತನ ರ್ಕ್ ್ತರುಹಾಂ 
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ಪಾಣಭಾಾ ಮಣ ಪ್ಪರ್ೀ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ ್ತತ ತ್ಪಲ್ಂ ಬಿರ್ರರ್ತಂ 
ಸೌಮಾಾಂ ರತ್ನ ಘಟಸ್ಥ ರಕತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಾಾಯತತ್ಪರಾ ಮಂಬಿಕಾಂ ||1|| 
 

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತ್ರಂಗಿತ್ಾಕ್ಷ್ತಂ ಧೃತ್ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪ್ುಷಪಬಾರ್ 
ಚಾಪಾಂ 
ಅಣಮಾದ್ವಭರಾರ್ೃತ್ಾಂ ಮಯ್ಖ ೈ ರಹಮಿತ್ ಾತರ್ ವಿಭಾರ್ಯತ 
ರ್ವಾನಿತಂ 
ಹ ತಮಾಭಾಂ ಪ್ತತ್ ರ್ಸಾರಂ ಕರಕಲತ್ ಲ್ಸ್ದ ದತಮಪ್ದಾಾಂ ರ್ರಾಂಗಿತಂ 
ಸ್ವಾೀ ಲ್ಂಕಾರ ಯುಕಾತಂ ಸ್ತ್ತ್ ಮರ್ಯದಾಂ ರ್ಕತ ನಮಾರಂ 
ರ್ವಾನಿತಂ 
ಶರತ ವಿದಾಾಂ ಶಾನತ ಮ್ರ್ೀಂ ಸ್ಕಲ್ ಸ್ುರನುತ್ಾಂ ಸ್ರ್ೀ 
ಸ್ಂಪ್ತ್ರದಾರ್ರತಮ್          ||2|| 
ಸ್ಕುಂಕುಮ ವಿಲ ತಪ್ನ್ಾಮಳಕಚುಂಬಿ ಕಸ್್ತರಿಕಾಂ 
ಸ್ಮಂದ್ ಹಸಿತ್ ತಕ್ಷಣಾಂ ಸ್ಶರ ಚಾಪ್ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ 
ಅಶ ತಷ ಜನಮತಹಿನಿತ ಮರುರ್ ಮಾಲ್ಾ ರ್್ರ ್ ತಜಿಲಾಂ 
ಜಪಾಕುಸ್ುಮ ಭಾಸ್ುರಾಂ ಜಪ್ವಿಧ್ೌಸ್ಾರ ತ ದ್ಂಬಿಕಾಂ   ||3|| 
ಲ್ಂ-ಇತ್ಾಾದ್ವ ಪ್ುನಃ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಾ || 
 ಇರ್ ಶರತಲ್ಲತ್ಾಸ್ಹಸ್ರನ್ಾಮಸ ್ ತತತ್ರಂ ಸ್ಂಪ್ಪರ್ೀಮ್ 

***** 



 

ದೆೇವೇಮಾಹಾತ್ಯಮ್  ಶರತಲ್ಲತ್ಾ ರ್ರಶರ್ತ ಸ ್ ತತತ್ರಮ್ 214 | P a g e  

|| ಶ್ರೀಲ್ಲಿತ್ಗತರಶತೀ ಸ್ ೂತೀತರಮ್ || 
 

ಅಸ್ಾ ಶರತ ಲ್ಲತ್ಾ ರ್ರಶರ್ತ ಸ ್ ತತತ್ರ ಮಹಾ ಮನರಸ್ಾ ರ್ಗವಾನ್ 
ಹಯಗಿರತರ್ ಋಷ್ಠಃ, ಅನುಷುಟಪ್ ಛಂದ್ಃ, ಶರತ ಲ್ಲತ್ಾ ಮಹ ತಶಿರಿತ 
ದ ತರ್ತ್ಾ, ಐಂ ಬಿತಜಂ, ಸೌಃ, ಶಕತಃ, ಕಲತಂ ಕತಲ್ಕಂ, ಮಮ ಚತ್ುವಿೀದ್ ಫ 
ಲ್ ಪ್ುರುರಾರ್ೀ ಸಿದ್ಧಯರ ತೀ ಜ ಪ ತ ವಿನಿಯತಗಃ| 
    ಕರನ್ಾಾಸ್ಮು     ಅಂಗನ್ಾಾಸ್ಮು 
 

ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ ಅಂಗುರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ ಹೃದ್ಯಾಯ  ನಮಃ 
ಹ ಸ್ ಕ ಹ ಲ್ ಹಿರತಂ ತ್ಜೀನಿತಭಾಾಂ ನಮಃ ಶರಸ ತ ಸಾಿಹಾ ನಮಃ 
ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಮಧಾಮಾಭಾಾಂ ನಮಃ ಶಖಾಯೈ ರ್ಷಟ್ 
ಕ ಏ ಈ ಲ್ ಹಿರತಂ ಅನ್ಾಮಿಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ ಕರ್ಚಾಯ ಹುಂ 
ಹ ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಕನಿಷ್ಠಟಕಾಭಾಾಂ ನಮಃ ನ್ ತತ್ರತ್ರಯ ವೌಷಟ್ 
ಸ್ ಕ ಲ್ ಹಿರತಂ ಕರತ್ಲ್ಕರ ಪ್ೃರಾಟಭಾಾಂ ನಮಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್ 
ರ್್ರ್ುೀಸ್ುಸರ್ರ ್ ತಮಿರ್ ದ್ವಗೂಂಧಃ 
ಧ್ಾಾನಂ 
ಅರ್ ಮಧುರ ಚಾಪ್ ಹಸಾತಂ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ಾಮತದ್ ಬಾರ್ ಸೌರಭಾಾಂ 
ಅರುಣಾಮರ್ಶಯಕರುಣಾಮ್ ಅಭನರ್ ಕುಲ್ ಸ್ುಂದ್ರಿತಂ ರ್ಂದ ತ 
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1. ಕಕಾರರ್ಪಾ, ಕಲಾಾಣತ, ಕಲಾಾರ್ ಗುರ್ಶಾಲನಿತ 
 ಕಲಾಾರ್ ಶ ೈಲ್ ನಿಲ್ಯಾ, ಕಮನಿತಯಾ, ಕಲಾರ್ರ್ತ (1-6) 

 

2. ಕಮಲಾಕ್ಷ್ತ, ಕಲ್ಾಷಘ್ರನತ, ಕರುಣಾಮೃತ್ ಸಾಗರಾ, 
 ಕದ್ಮಾ ಕಾನನ್ಾ ವಾಸಾ, ಕದ್ಮಾ ಕುಸ್ುಮಪ್ರಯಾ (7-11) 

 

3. ಕನದಪ್ೀವಿದಾಾ, ಕನದಪ್ೀ ಜನಕಾಪಾಙ್ು ವಿತಕ್ಷಣಾ, 
 ಕಪ್ಪೀರವಿತಟಿತ ಸೌರರ್ಾ ಕಲ ್ ಲತಲತ್ ಕಕುಪ್ತಟಾ (12-14) 

 

4. ಕಲದ ್ ತಷಹಾರಾ, ಕಂಜಲ ್ ತಚನ್ಾ, ಕಮರವಿಗರಹಾ, 
 ಕಮಾೀದ್ವ ಸಾಕ್ಷ್ಣತ, ಕಾರಯಿರ್ರತ, ಕಮೀಫಲ್ಪ್ರದಾ (15-20) 

 

5. ಏಕಾರ ರ್ಪಾ, ಚ ೈಕಾಕ್ಷರ್ ,ಯತಕಾನ್ ತಕಾಕ್ಷರಾಕೃರ್ಃ, 
 ಏತ್ತ್ತ ದ್ವತ್ಾ ನಿದ ತೀಶಾಾ, ಚ ೈಕಾನನದ ಚದಾಕೃರ್ಃ (21-25) 

 

6. ಏರ್ಮಿತ್ಾಾ ಗಮಾ ಬ ್ ತಧ್ಾಾ, ಚ ೈಕರ್ಕತಮದ್ಚೀತ್ಾ, 
 ಏಕಾಗರಚತ್ತ ನಿಧ್ಾಾೀತ್ಾ, ಚ ೈಷಣಾ ರಹಿತ್ಾದ್ೃತ್ಾ (26-29) 

 

7. ಏಲಾಸ್ುಗಂಧಿಚಕುರಾ, ಚ ೈನಃ ಕ್ಟ ವಿನ್ಾಶನಿತ, 
 ಏಕಭ ್ ತಗಾ, ಚ ೈಕರಸಾ, ಚ ೈಕ ೈಶಿಯೀ ಪ್ರದಾಯಿನಿತ (30-34) 

 

8. ಏಕಾತ್ಪ್ತ್ರ ಸಾಮಾರಜಾ ಪ್ರದಾ, ಚ ೈಕಾನತಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ, 
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 ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ, ಚ ೈಜ ದ್ನ್ ತಕಜಗದ್ವತಶಿರಿತ (35-38) 

9. ಏಕವಿತರಾದ್ವ ಸ್ಂಸ ತವಾಾ, ಚ ೈಕಪಾರರ್ರ್ ಶಾಲನಿತ, 
 ಈಕಾರರ್ಪ್ಣತ, ಶರ್ರತ, ಚ ತಪ್ಸತ್ಾರ್ೀ ಪ್ರದಾಯಿನಿತ (39-43) 

 

10. ಈದ್ೃಗಿತ್ಾ ವಿನಿದ ತೀಶಾಾ, ಚ ತಶಿರತ್ಿ ವಿಧ್ಾಯಿನಿತ, 
 ಈಶಾನ್ಾದ್ವ ಬರಹಾಮಯಿತ, ಚ ತಶತ್ಾಿದ್ಾಷಟ ಸಿದ್ವಧದಾ (44-47) 

 

11. ಈಕ್ಷ್, ರ್ರತಕ್ಷರ್ ಸ್ೃರಾಟರ್್ ಕ ್ತಟಿ,ರಿತಶಿರ ರ್ಲ್ಲಭಾ, 
 ಈಡತ್ಾ, ಚ ತಶಿರಾಧ್ಾೀಙ್ು ಶರಿತ(ರ+ಈ)ರ ತ,ಶಾಧಿ ದ ತರ್ತ್ಾ (48-53) 

 

12. ಈಶಿರ ಪ ರತರರ್ಕರಿತ, ಚ ತಶತ್ಾರ್್ರ್ ಸಾಕ್ಷ್ಣತ, 
 ಈಶಿರ ್ ತತ್ಸಙ್ು ನಿಲ್ಯಾ, ಚ ತರ್ಬಾಧ್ಾ ವಿನ್ಾಶನಿತ (54-57) 

 

13. ಈಹಾವಿರಾಹಿತ್ಾ, ಚ ತಶ ಶಕತ, ರಿತಷತ್ ಸಿಾತ್ಾನನ್ಾ, 
 ಲ್ಕಾರರ್ಪಾ, ಲ್ಲತ್ಾ, ಲ್ಕ್ಷ್ಮತ ವಾಣತ ನಿರ ತವಿತ್ಾ (58-63) 

 

14. ಲಾಕನಿತ, ಲ್ಲ್ನ್ಾರ್ಪಾ, ಲ್ಸ್ದಾದಡಮ ಪಾಟಲಾ, 
 ಲ್ಲ್ನಿತಕಾಲ್ಸ್ತ್ಾಫಲಾ, ಲ್ಲಾಟ ನಯನ್ಾಚೀತ್ಾ (64-68) 

 

15. ಲ್ಕ್ಷಣ ್ ತಜಿವಲ್ ದ್ವವಾಾಙ್ಘಜುತ, ಲ್ಕ್ಷಕ ್ತಟಾರ್್ ನ್ಾಯಿಕಾ, 
 ಲ್ಕ್ಾಯರಾೀ, ಲ್ಕ್ಷಣಾಗಮಾಾ, ಲ್ಬಧಕಾಮಾ, ಲ್ತ್ಾತ್ನುಃ (69-74) 
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16. ಲ್ಲಾಮರಾಜದ್ಳಕಾ, ಲ್ಂಬ ಮುಕಾತ ಲ್ತ್ಾಞ್ಜಚತ್ಾ, 
 ಲ್ಮಾತದ್ರ ಪ್ರಸ್್, ಲ್ೀಭಾಾ, ಲ್ಜ್ಾಿಢಾಾ, ಲ್ಯರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (75-80) 

17. ಹಿರತಂಕಾರ ರ್ಪಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ನಿಲ್ಯಾ, ಹಿರತಂಪ್ದ್ಪ್ರಯಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಬಿತಜ್ಾ, ಹಿರತಂಕಾರಮನ್ಾರ, ಹಿರತಂಕಾರಲ್ಕ್ಷಣಾ (81-86) 

 

18. ಹಿರತಂಕಾರಜಪ್ ಸ್ುಪ್ರತತ್ಾ, ಹಿರತಂಮರ್ಃ, ಹಿರತಂವಿರ್್ಷಣಾ, 
 ಹಿರತಂಶತಲಾ, ಹಿರತಂಪ್ದಾರಾಧ್ಾಾ, ಹಿರತಂಗಭಾೀ, ಹಿರತಂಪ್ದಾಭಧ್ಾ (87-93) 

 

19. ಹಿರತಂಕಾರವಾಚಾಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ಪ್ತಠಿಕಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರವ ತದಾಾ, ಹಿರತಂಕಾರಚನ್ಾಯ, ಹಿರತಂ, ಹಿರತಂಶರಿತರಿಣತ (94-100) 

 

20. ಹಕಾರರ್ಪಾ, ಹಲ್ಧೃತ್್ಪರ್ಜತ್ಾ, ಹರಿಣ ತಕ್ಷಣಾ, 
 ಹರಪ್ರಯಾ, ಹರಾರಾಧ್ಾಾ, ಹರಿಬರಹ ೇನದಿಸ ತವಿತ್ಾ (101-106) 

 

21. ಹಯಾರ್ಢಾ ಸ ತವಿತ್ಾಂಘ್ರರ,ಹೀಯಮತಧ ಸ್ಮಚೀತ್ಾ, 
 ಹಯೀಕ್ಷವಾಹನ್ಾ, ಹಂಸ್ವಾಹನ್ಾ, ಹತ್ದಾನವಾ (107-111) 

 

22. ಹತ್ಾಾದ್ವಪಾಪ್ಶಮನಿತ, ಹರಿದ್ಶಾಿದ್ವ ಸ ತವಿತ್ಾ, 
 ಹಸಿತಕುಮೂತತ್ುತಙ್ು ಕುಚಾ, ಹಸಿತಕೃರ್ತ ಪ್ರಯಾಂಗನ್ಾ (112-115) 

 

23. ಹರಿದಾರಕುಂಕುಮಾ ದ್ವಗಾಧ, ಹಯೀಶಾಿದ್ಾಮರಾಚೀತ್ಾ, 
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 ಹರಿಕ ತಶಸ್ಖಿತ, ಹಾದ್ವ ವಿದಾಾ, ಹಾಲಾ ಮದಾಲ್ಸಾ (116-119) 

 

24. ಸ್ಕಾರರ್ಪಾ, ಸ್ರ್ೀಜ್ಞಾ, ಸ್ವ ತೀಶತ, ಸ್ರ್ೀಮಙ್ುಲಾ, 
 ಸ್ರ್ೀಕರ್ರತೀ, ಸ್ರ್ೀಧ್ಾರ್ರತ, ಸ್ರ್ೀಹಂರ್ರತ, ಸ್ನ್ಾತ್ನಿತ (120-128) 

25. ಸ್ವಾೀನರ್ದಾಾ, ಸ್ವಾೀಙ್ು ಸ್ುನದರಿತ, ಸ್ರ್ೀಸಾಕ್ಷ್ಣತ, 
 ಸ್ವಾೀರ್ಾಕಾ, ಸ್ರ್ೀಸೌಖಾ ದಾರ್ರತ, ಸ್ರ್ೀವಿಮತಹಿನಿತ (129-134) 

 

26. ಸ್ವಾೀಧ್ಾರಾ, ಸ್ರ್ೀಗತ್ಾ, ಸ್ವಾೀರ್ಗುರ್ರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಸ್ವಾೀರುಣಾ, ಸ್ರ್ೀಮಾತ್ಾ, ಸ್ವಾೀ ರ್ರರ್  ರ್್ಷ್ಠತ್ಾ (135-140) 

 

27. ಕಕಾರಾರಾೀ, ಕಾಲ್ಹನಿರತ, ಕಾಮತಶತ, ಕಾಮಿತ್ಾರ್ೀದಾ, 
 ಕಾಮಸ್ಂರ್ಜತರ್ನಿತ, ಕಲಾಾ, ಕಠಿನಸ್ತನ ಮರ್್ಲಾ (141-147) 

 

28. ಕರಭ ್ ತರ್, ಕಲಾನ್ಾರ್ ಮುಖಿತ, ಕಚರ್ಜತ್ಾಮುೂದಾ, 
 ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಾನಿದ ಕರುಣಾ, ಕಪಾಲ ಪಾರರ್ ನ್ಾಯಿಕಾ (148-152) 

 

29. ಕಾರುರ್ಾ ವಿಗರಹಾ, ಕಾನ್ಾತ, ಕಾನಿತಧ್ತ್ ಜಪಾರ್ಳಃ 
 ಕಲಾಲಾಪಾ, ಕಂಬುಕಣಠತ, ಕರನಿರ್ಜೀತ್ ಪ್ಲ್ಲವಾ (153-158) 

 

30. ಕಲ್ಪರ್ಲಲತ ಸ್ಮರ್ುಜ್ಾ, ಕಸ್್ತರಿತ ರ್ಲ್ಕ ್ತಜಿವಲಾ, 
 ಹಕಾರಾರಾೀ, ಹಂಸ್ಗರ್, ಹಾೀಟಕಾರ್ರಣ ್ ತಜಿವಲಾ (159-163) 
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31. ಹಾರಹಾರಿ ಕುಚಾಭ ್ ತಗಾ, ಹಾಕನಿತ, ಹಲ್ಾರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಹರಿತ್ಪರ್ ಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಹಠಾತ್ಾಕರ ಹತ್ಾಸ್ುರಾ (164-168) 

 

32. ಹಷೀಪ್ರದಾ, ಹವಿಭ ್ ತೀಕರತ, ಹಾದ್ೀ ಸ್ನತಮಸಾಪ್ಹಾ, 
 ಹಲಲತಹಾಲಾಸ್ಾ ಸ್ನುತರಾಟ, ಹಂಸ್ಮನ್ಾರರ್ೀ ರ್ಪ್ಣತ (169-173) 

33. ಹಾನ್ ್ ತಪಾದಾನ ನಿಮುೀಕಾತ, ಹಷ್ಠೀಣತ, ಹರಿಸ ್ ತದ್ರಿತ, 
 ಹಾಹಾಹ್ಹ್ ಮುಖ ಸ್ುತತ್ಾಾ, ಹಾನಿ ರ್ೃದ್ವಧ ವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (174-178) 

 

34. ಹಯಾಙ್ುವಿತನ ಹೃದ್ಯಾ, ಹರಿಕ ್ತಪಾರುಣಾಂಶುಕಾ, 
 ಲ್ಕಾರಾಖಾಾ, ಲ್ತ್ಾಪ್ಪಜ್ಾಾ, ಲ್ಯಸಿಥತ್ುಾದ್ೂವ ತಶಿರಿತ (179-183) 

 

35. ಲಾಸ್ಾ ದ್ಶೀನ ಸ್ನುತರಾಟ, ಲಾಭಾಲಾರ್ ವಿರ್ರ್ಜೀತ್ಾ, 
 ಲ್ಙ್ಘ್ರಯತತ್ರಾಜ್ಞಾ, ಲಾರ್ರ್ಾ ಶಾಲನಿತ, ಲ್ಘು ಸಿದ್ವಧದಾ (184-188) 

 

36. ಲಾಕ್ಾರಸ್ ಸ್ರ್ಣಾೀಭಾ, ಲ್ಕ್ಷಮಣಾಗರಜ ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ, 
 ಲ್ರ್ಾತ್ರಾ, ಲ್ಬಧ ಶಕತಸ್ುಲ್ಭಾ, ಲಾಙ್ುಲಾಯುಧ್ಾ (189-193) 

 

37. ಲ್ಗನಚಾಮರ ಹಸ್ತ ಶರತಶಾರದಾ ಪ್ರಿವಿತರ್ಜತ್ಾ, 
 ಲ್ಜ್ಾಿಪ್ದ್ ಸ್ಮಾರಾಧ್ಾಾ, ಲ್ಂಪ್ಟಾ, ಲ್ಕುಲ ತಶಿರಿತ (194-197) 

 

38. ಲ್ಬಧಮಾನ್ಾ, ಲ್ಬಧರಸಾ, ಲ್ಬಧ ಸ್ಮಪತ್ಸಮುನನರ್ಃ, 
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 ಹಿರತಂಕಾರಿಣತ, ಹಿರತಂಕಾರಾದ್ವ, ಹಿರತಂಮಧ್ಾಾ, ಹಿರತಂಶಖಾಮಣಃ (198-204) 

 

39. ಹಿರತಂಕಾರಕುಣಾ್ಗಿನ ಶಖಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ಶಶಚನಿದಿಕಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಭಾಸ್ಕರರುಚ, ಹಿರತೀಂಕಾರಾಂಭ ್ ತದ್ ಚಞಚಲಾ (205-208) 

 

40. ಹಿರತಂಕಾರ ಕನ್ಾದಙ್ುಕರಿಕಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ೈಕ ಪ್ರಾಯಣಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ದ್ವತಘ್ರೀಕಾಹಂಸಿತ, ಹಿರತಂಕಾರ ್ ತದಾಾನ ಕ ತಕನಿತ (209-212) 

41. ಹಿರತಂಕಾರಾರರ್ಾ ಹರಿಣತ, ಹಿರತಂಕಾರಾವಾಲ್ ರ್ಲ್ಲರಿತ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಪ್ಞಿರಶುಕತ, ಹಿರತಂಕಾರಾಙ್ುರ್ ದ್ವತಪ್ಕಾ (213-216) 

 

42. ಹಿರತಂಕಾರ ಕನದರಾ ಸಿಂಹಿತ, ಹಿರತಂಕಾರಂಬುಜ ರ್ೃಙ್ಘಜುಕಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಸ್ುಮನ್ ್ ತ ಮಾಧಿ್ತ, ಹಿರತಂಕಾರ ತ್ರುಮಂಜರಿತ (217-220) 

 

43. ಸ್ಕಾರಾಖಾಾ, ಸ್ಮರಸಾ, ಸ್ಕಲಾಗಮ ಸ್ಂಸ್ುತತ್ಾ, 
 ಸ್ರ್ೀವ ತದಾನತ ತ್ಾತ್ಪಯೀರ್್ಮಿ, ಸ್ಸದ್ಸ್ದಾಶರಯಾ (221-225) 

 

44. ಸ್ಕಲಾ, ಸ್ಚಚದಾನನ್ಾದ, ಸಾಧಿ್ತ, ಸ್ದ್ುರ್ದಾಯಿನಿತ, 
 ಸ್ನಕಾದ್ವಮುನಿಧ್ ಾತಯಾ, ಸ್ದಾಶರ್ ಕುಟುಮಿಾನಿತ (226-231) 

 

45. ಸ್ಕಾಲಾಧಿರಾಠನರ್ಪಾ, ಸ್ತ್ಿ ರ್ಪಾ, ಸ್ಮಾಕೃರ್ಃ, 
 ಸ್ರ್ೀಪ್ರಪ್ಞಚ ನಿಮಾೀರ್ರತ, ಸ್ಮನ್ಾಧಿಕ ರ್ರ್ಜೀತ್ಾ (232-236) 
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46. ಸ್ರ್ತೀತ್ುತಙ್ಞು, ಸ್ಂಗಹಿತನ್ಾ, ಸ್ದ್ುುಣಾ, ಸ್ಕಲ ತಷಟದಾ, 
 ಕಕಾರಿಣತ, ಕಾರ್ಾಲ ್ ತಲಾ, ಕಾಮತಶಿರ ಮನ್ ್ ತಹರಾ (237-243) 

47. ಕಾಮತಶಿರಪಾರರ್ನ್ಾಡತ, ಕಾಮತಶ  ತತ್ಸಙ್ು ವಾಸಿನಿತ, 
 ಕಾಮತಶಿರಾಲಂಗಿತ್ಾಂಗಿತ, ಕಾಮತಶಿರ ಸ್ುಖಪ್ರದಾ (244-247) 

48. ಕಾಮತಶಿರ ಪ್ರರ್ಯಿನಿತ, ಕಾಮತಶಿರ ವಿಲಾಸಿನಿತ, 
 ಕಾಮತಶಿರ ತ್ಪ್ಃ ಸಿದ್ವಧಃ, ಕಾಮತಶಿರ ಮನಃ ಪ್ರಯಾ (248-251) 

49. ಕಾಮತಶಿರ ಪಾರರ್ನ್ಾರಾ, ಕಾಮತಶಿರ ವಿಮತಹಿನಿತ, 
 ಕಾಮತಶಿರ ಬರಹಾವಿದಾಾ, ಕಾಮತಶಿರ ಗೃಹ ತಶಿರಿತ (252-255) 

50. ಕಾಮತಶಿರಾಹಾಲದ್ಕರಿತ, ಕಾಮತಶಿರ ಮಹ ತಶಿರಿತ, 
 ಕಾಮತಶಿರಿತ, ಕಾಮಕ ್ತಟಿ ನಿಲ್ಯಾ, ಕಾಂಕ್ಷ್ತ್ಾರ್ೀದಾ (256-260) 

51. ಲ್ಕಾರಿಣತ, ಲ್ಬಧರ್ಪಾ, ಲ್ಬಧಧಿತ, ಲ್ೀಬಧ ವಾಞ್ಜಚತ್ಾ, 
 ಲ್ಬಧಪಾಪ್ ಮನ್ ್ ತದ್್ರಾ, ಲ್ಬಾಧಹಂಕಾರ ದ್ುಗೀಮಾ (261-266) 

52. ಲ್ಬಧಶಕತ, ಲ್ೀಬಧ ದ ತಹಾ, ಲ್ಬ ಧೈಶಿಯೀ ಸ್ಮುನನರ್ಃ, 
 ಲ್ಬಧ ಬುದ್ವಧ, ಲ್ೀಬಧ ಲತಲಾ, ಲ್ಬಧಯೌರ್ನ ಶಾಲನಿತ (267-272) 

53. ಲ್ಬಾಧರ್ಶಯ ಸ್ವಾೀಙ್ು ಸೌನದಯಾೀ, ಲ್ಬಧ ವಿರ್ರಮಾ, 
 ಲ್ಬಧರಾಗಾ, ಲ್ಬಧಗರ್, ಲ್ೀಬಧ ನಂದ್ಗಮಸಿಥರ್ಃ (273-277) 

54. ಲ್ಬಧ ಭ ್ ತಗಾ, ಲ್ಬಧ ಸ್ುಖಾ, ಲ್ಬಧ ಹರಾೀಭ ಪ್ಪರ್ಜತ್ಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಮ್ರ್ೀ,ಹಿರತೀಂಕಾರ ಸೌಧಶೃಂಗ ಕಪತರ್ಕಾ (278-282) 
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55. ಹಿರತಂಕಾರ ದ್ುಗಾಧಬಿಧ ಸ್ುಧ್ಾ, ಹಿರತಂಕಾರ ಕಮಲ ತನಿದರಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರಮಣ ದ್ವತಪಾಚೀ, ಹಿರತೀಂಕಾರ ತ್ರುಶಾರಿಕಾ (283-286) 

56. ಹಿರತಂಕಾರ ಪ ತಟಿಕಾ ಮಣ, ಹಿರತೀಂಕಾರದ್ಶೀ ಬಿಮಿಾಕಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಕ ್ತಶಾಸಿಲ್ತ್ಾ, ಹಿರತಂಕಾರಾಸಾಥನ ನತ್ೀಕತ (287-290) 

57. ಹಿರತಂಕಾರ ಶುಕತಕಾ ಮುಕಾತ ಮಣ, ಹಿರತೀಂಕಾರ ಬ ್ ತಧಿತ್ಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರಮಯ ಸೌರ್ರ್ೀ ಸ್ತಮೂ ವಿದ್ುರಮ ಪ್ುರ್ರಕಾ (291-293) 

58. ಹಿರತಂಕಾರ ವ ತದ ್ ತಪ್ನಿಷದ್, ಹಿರತಂಕಾರಾಧ್ರ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ನನದನ್ಾರಾಮ ನರ್ಕಲ್ಪಕ ರ್ಲ್ಲರಿತ (294-296) 

59. ಹಿರತಂಕಾರ ಹಿಮರ್ದ್ುಙ್ಞು, ಹಿರತಂಕಾರಾರ್ೀರ್ ಕೌಸ್ುತಭಾ, 
 ಹಿರತಂಕಾರ ಮನರ ಸ್ರ್ೀಸಾಿ, ಹಿರತಂಕಾರಪ್ರ ಸೌಖಾದಾ (297-300) 

 

ಅರ್ ಮಧುರ ಚಾಪ್ ಹಸಾತಂ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ಾಮತದ್ ಬಾರ್ ಸೌರಭಾಾಂ 
ಅರುಣಾಮರ್ಶಯಕರುಣಾಮ್ ಅಭನರ್ ಕುಲ್ ಸ್ುಂದ್ರಿತಂ ರ್ಂದ ತ 
 

ಇರ್ ಶರತ ಬರಹಾಾರ್್ಪ್ುರಾಣ ತ ಉತ್ತರಾಶರತ ಹಯಗಿರತವಾಗಸ್ಯ ಸ್ಂವಾದ ತ 
ಶರತಲ್ಲತ್ಾರ್ರಶರ್ತ ಸ ್ ತತತ್ರ ಕರ್ನಂ ಸ್ಮ್ಪರ್ೀಮ್ || 

***** 
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|| ದ ೀವಿೀ ಸುತತಃ || 
 
ಗಣ ತಶ ಗರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯತಗಿನಿತ ರಾಶ ರ್ಪ್ಣತಂ  
ದ ತವಿತಂ ಮನರ ಮಯಿತಂ ನ್ೌಮಿ ಮಾತ್ೃಕಾಮ್ ಪ್ತಠರ್ಪ್ಣತಂ 
ಪ್ರರ್ಮಾಮಿ ಮಹಾ ದ ತವಿತಂ ಮಾತ್ೃಕಾಮ್ ಪ್ರಮತಶಿರಿತಂ 
ಕಾಲ್ಹಲ ್ ಲತ ಹಲ ್ ತಲ ್ ಲತಲ್ ಕಲ್ನ್ಾಶ ಮಕಾರಿಣತಂ 
ಯದ್ಕ್ಷರ ೈಕ ಮಾತ್ ರತಪ್ ಸ್ಮಿಸದ ಧತ ಸ್ಪಧೀತ್ ತ ನರಃ| 
ರಕ್ಷ್ತ್ಾಕ್ಷಯತೀನುದ ಕನದಪ್ೀ ಶಙ್ಕರಾನಲ್ ವಿಷುಣಭಃ 
ಯದ್ಕ್ಷರ ಶಶಜ್ ್ಾತತ್ಾಸನ ಮಣ್ತ್ಂ ರ್ುರ್ನತ್ರಯಂ 
ರ್ನ್ ದತ ಸ್ವ ತೀಶಿರಿತಂ ದ ತವಿತಂ ಮಹಾಶರತ ಸಿದ್ವಧಮಾತ್ೃಕಾವ್ 

ಯದ್ಕ್ಷರ ಮಹಾಸ್್ತ್ರ ಪರತತ್ಮತತ್ಜಿಗತ್ರಯಂ 
ಬರಹಾಾಣಾ್ದ್ವ ಕಟಾಹಾನತಂ ತ್ಾಂ ರ್ನ್ ದತ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ೃಕಾಂ 
ಯದ ತಕಾ ದ್ಶಮಾಧ್ಾರಾಂ ಬಿತಜಂ ಕ ್ತರ್ತ್ರಯತದ್ೂರ್ಂ 
ಬರಹಾಾಣಾ್ದ್ವ ಕಟಾಹಾನತಂ ಜಗದ್ಧ್ಾಾಪ್ ದ್ೃಶಾತ್ ತ 
ಅಕಚಾದ್ವತ್ಟ ್ತನನದ್ಧ ಪ್ಯಶಾಕ್ಷರರ್ಗಿೀಣತಂ 
ಜ್ ಾತರಾಠಂಗ ಬಾಹುಪಾದಾಗರ ಮಧಾಸಾಿನತ ನಿವಾಸಿನಿತಂ 
ತ್ಾಮಿತಕರಾಕ್ಷರ ್ ತದಾಧರಾಂ ಸಾರಾತ್ ಸಾರಾಂ ಪ್ರಾಂಪ್ರಾಂ 
ಪ್ರರ್ಮಾಮಿ ಮಹಾದ ತವಿತಂ ಪ್ರಮಾನಂದ್ರ್ಪ್ಣತಂ 
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ಅಧ್ಾಾಪ್ ಯಸಾಾ ಜ್ಾನನಿತ ನ ಮನ್ಾಗಪ್ದ ತರ್ತ್ಾಃ 
ಕ ತಯಂ ಕಸಾಾದ್ ಕಿ ಕ ತನ್ ತರ್ ಸ್ಿರ್ಪಾರ್ಪ್ ಭಾರ್ನ್ಾಂ 
ರ್ನ್ ದತತ್ಾಮಹಮ ಕ್ಷಯಾಾಂ ಕ್ಷಕಾರಾಕ್ಷರ ಸ್ಿರ್ಪ್ಣತಂ 
ದ ತವಿತಂ ಕುಲ್ಕಲ ್ ತಲಾಲಸ್ ಪರತಲ್ಲಸ್ನಿತತಂ ಪ್ರಾಂ ಶವಾಂ 
ರ್ಗಾೀನುಕರಮಯತಗ ತರ್ ಯಸಾಾಂ ಮಾತ್ರಷಟಕಂ ಸಿಥತ್ಂ 
ರ್ನ್ ದತ ತ್ಾಮಷಟರ್ಗ ್ ತೀತ್ಥ ಮಹಾಸಿದ್ಧಕ ತಶಿರಿತಂ 
ಕಾಮಪ್ಪರ್ೀ ಜಕಾರಾಖಾ ಶರತಪ್ತಠಾನತನಿೀವಾಸಿನಿತಂ 
ಚತ್ುರಾಙ್ಾ ಕ ್ತಶರ್್ತ್ಾಂ ನ್ೌಮಿ ಶರತರ್ರಪ್ುರಾಮಹಂ 
ಇರ್ ದಾಿದ್ಶಭಃ ಶ  ಲತಕ ೈಃ ಸ್ತರ್ನಂ ಸ್ರ್ೀ ಸಿದ್ವಧಕೃತ್ 

ದ ತವಾಾ ಸ್ತವಖನ್ರ್ಪಾಯಾಃ ಸ್ತರ್ನಂ ತ್ರ್ ತ್ಧಾತ್ಃ 
ರ್್ಮೌ ಸ್ಖಲತ್ ಪಾದಾನ್ಾಂ ರ್್ಮಿರ ತವಾರ್ಲ್ಮಾನಂ 
ತ್ಿಯಿ ಜ್ಾತ್ಾಪ್ರಾಧ್ಾನ್ಾಂ ತ್ಿಮತರ್ ಶರರ್ಂ ಶವ ತ || 
 

***** 
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