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 || ಸಪ್ತಶತೀ ಮಗಲಗ ಮಂತ್ರ ವಿಧಿಃ || 
ಪ್ರರ್ಮ-ಮಧಾಮೂೀತ್ತರ-ಚರಿತ್ಗರಣಗಂ ಬರಹಮ-ವಿಷುಣ-ರುದಗರ ಋಷಯಃ| 
ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಲೀ-ಮಹಗಲ್ಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಗಸರಸವತ್ ೂಾೀ ದ ೀರ್ತ್ಗಃ (ಹೃದಯೀ) | 
ರ್ಗಯತ್ುರಯಷ್ಠಣ-ಗನುಷುಟರ್- ಶ್ಾನ್ಾಾಾಂಸಿ ನನಗದರ್ಗಕ್ಮಾರಿೀ ಭೀಮಗ ಶಕ್ತಯಃ 
(ದಕ್ಷ್ಣಸತನ ೀ) | ರಕ್ತದಂತಕಗ-ದುರ್ಗಾ-ಭಗರಮಯೂೀಾ ಬೀಜ್ಗನಿ(ವಗಮಸತನ ೀ) | 
ಅಗಿನವಗಯು-ಸೂಯಗಾಸತತ್ಗವನಿ | ಋಗಾಜುಃ-ಸ್ಗಮವ ೀದಗ ಧ್ಗಾನಗನಿ |ಸಕ್ಲ್-
ಕಗಮನಗ-ಸಿದಧಯೀ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಲೀ-ಮಹಗಲ್ಕ್ಷ್ಮೀ-ಮಹಗಸರಸವತೀ-ದ ೀರ್ತ್ಗಃ 
ಪ್ರೀತ್ಾಥ ೀಾ ಜಪ ೀ ವಿನಿಯೂೀಗಃ | 

ಸಪ್ತಶತೀ ಮಗಲಗ ಮಂತ್ರ ನಗಾಸಮ್ 

ಕ್ರನಗಾಸಃ 
ಓಂ ಖಡಗನಿೀ ಶ ಲನಿೀ ಘೂರಗ ಗದ್ವನಿೀ ಚಕರಣೀ ತ್ಥಗ  

ಶಙ್ಘಜಖನಿೀ ಚಗಪ್ನಿೀ ಬಗಣ-ರ್ುಶುಣ್ೀ-ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಗ|ಅಙ್ುಗರಗಠಭಗಾಂ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಶ ಲ ೀನ ಪಗಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ, ಪಗಹಿ ಖಡ ಗೀನ ಚಗಂಬಕ ೀ | 
ಘಣಗಟ-ಸವನ ೀನ ನಃ ಪಗಹಿ, ಚಗಪ್ಜ್ಗಾನಿಃಸವನ ೀನ ಚ| ತ್ಜಾನಿೀಭಗಾಂ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಪಗರಚಗಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚಗಾಂ ಚ, ಚಣ್ಕ ೀ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷ್ಣ ೀ | 
ಭಗರಮಣ ೀ-ನಗತ್ಮ-ಶ ಲ್ಸಾ, ಉತ್ತರಸ್ಗಾಂ ತ್ಥ ೀಶವರಿ| ಮಧಾಮಗಭಗಾಂ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಸ್ ಮಗಾನಿ ಯಗನಿ ರೂಪಗಣ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ವಿಚರಂತ ತ್ ೀ | 
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ಯಗನಿ ಚಗತ್ಾರ್ಾಘೂೀರಗಣ ತ್ ೈಃ ರಕ್ಗಸ್ಗಮಂಸತಥಗ ರ್ುರ್ಮ್| 

ಅನಗಮಿಕಗಭಗಾಂನಮಃ| 
 

ಓಂ ಖಡಗ-ಶ ಲ್-ಗದಗದ್ವೀನಿ, ಯಗನಿ ಚಗಸ್ಗರಣ ತ್ ೀಽಮಿಾಕ ೀ 

 | 

ಕ್ರ-ಪ್ಲ್ಲರ್-ಸಂಘ್ರೀನಿ, ತ್ ೈರಸ್ಗಮನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ಾತ್ಃ | ಕ್ನಿಷ್ಠಠಕಗಭಗಾಂ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಸರ್ಾಸವರೂಪ ೀ ಸವ ೀಾರ್ ೀ, ಸರ್ಾಶಕತ ಸಮನಿವತ್ ೀ | 
ರ್ಯೀರ್ಾಸ್ಗರಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ ದುರ್ ೀಾದ ೀವಿ ನಮೂೀಽಸುತತ್ ೀ| 
ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪ್ೃರಗಠಭಗಾಂನಮಃ| 
 

ಹೃದಯಗನಗಾಸಃ 
ಓಂ ಖಡಗನಿೀ ಶ ಲನಿೀ ಘೂೀರಗ, ಗದ್ವನಿೀ ಚಕರಣೀ ತ್ಥಗ | 

ಶಙ್ಘಜಖನಿೀ ಚಗಪ್ನಿೀ ಬಗಣ-ರ್ುಶುಣ್ೀ-ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಗ| ಹೃದಯಗಯ ನಮಃ| 
 

ಓಂ ಶ ಲ ೀನ ಪಗಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ, ಪಗಹಿ ಖಡ ಗೀನ ಚಗಂಬಕ ೀ | 
ಘಣಗಟ-ಸವನ ೀನ ನಃ ಪಗಹಿ, ಚಗಪ್ಜ್ಗಾನಿಃಸವನ ೀನ ಚ| ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಗವಹಗ | 

 

ಓಂ ಪಗರಚಗಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚಗಾಂ ಚ, ಚಣ್ಕ ೀ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷ್ಣ ೀ | 
ಭಗರಮಣ ೀನಗತ್ಮ-ಶ ಲ್ಸಾ, ಉತ್ತರಸ್ಗಾಂ ತ್ಥ ೀಶವರಿ | ಶ್ಖಗಯೈ ರ್ಷಟ್| 

 

ಓಂ ಸ್ ಮಗಾನಿ ಯಗನಿ ರೂಪಗಣ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ವಿಚರಂತತ್ ೀ 
ಯಗನಿ ಚಗತ್ಾರ್ಾ-ಘೂೀರಗಣ, ತ್ ೈಃ ರಕ್ಗಸ್ಗಮಂಸತಥಗ ರ್ುರ್ಮ್ |ಕ್ರ್ಚಗಯ ಹುಂ| 
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ಓಂ ಖಡಗ-ಶ ಲ್-ಗದಗದ್ವೀನಿ ಯಗನಿ ಚಗಸ್ಗರಣ ತ್ ೀಽಮಿಾಕ ೀ | 
ಕ್ರ ಪ್ಲ್ಲರ್-ಸಙ್ಘಜಗೀನಿ, ತ್ ೈರಸ್ಗಮನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ಾತ್ಃ | ನ ೀತ್ರತ್ರಯಗಯ ವ ಷಟ್| 

 

ಓಂ ಸರ್ಾ-ಸವರೂಪ ೀ ಸವ ೀಾರ್ ೀ ಸರ್ಾ-ಶಕತ-ಸಮನಿವತ್ ೀ | 
ರ್ಯೀರ್ಾಸ್ಗರಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ ದುರ್ ೀಾ ದ ೀವಿ ನಮೂೀಸುತತ್ ೀ | ಅಸ್ಗರಯ ಫಟ್| 

 

ಓಂ ರ್ೂರ್ುಾರ್ಸುಸರ್ರ ೂೀಮಿತ ದ್ವಗಾನಧಃ | 
 
 

ಧ್ಗಾನಮ್ 

ಓಂ ವಿದುಾದಗದಮ-ಸಮಪ್ರಭಗಂ ಮೃಗಪ್ತ-ಸಕಂಧಸಿಥತ್ಗಂ ಭೀಷಣಗಂ 

ಕ್ನಗಾಭಃ ಕ್ರವಗಲ್-ಖ ೀಟ-ವಿಲ್ಸದಧಸ್ಗತಭ-ರಗಸ್ ೀವಿತ್ಗಮ್ 

ಹಸ್ ತಶಚಕ್ರ-ಗದಗಸಿಖ ೀಟ-ವಿಶ್ಖಗಂ-ರ್ಗಚಪ್ಂ ಗುಣಂ ತ್ಜಾನಿೀಂ 

ಬಭಗರಣಗಮನಲಗತಮಕಗಂ ಶಶ್ಧರಗಂ ದುರ್ಗಾಂ ತರನ ೀತ್ಗರಂ ರ್ಜ್ ೀ 
  

ಲ್ಂ-ಇತ್ಗಾದ್ವ ಪ್ಞಚಪ್ಪಜ್ಗ || 
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|| ಪ್ರರ್ಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
 

ಮಧುಕ ೈಟರ್ ರ್ಧಃ 
  
ಓಂ ನಮಶಚಣಕ್ಗಯೈ | 
1. ಓಂ ಐಂ ಮಗಕ್ಾಣ ್ೀಯ ಉವಗಚ|| (1) 
  

2. ಸ್ಗರ್ಣಾಃ ಸೂಯಾತ್ನಯೂೀ ಯೂೀ ಮನುಃ ಕ್ರ್ಾತ್ ೀಽಷಟಮಃ | 
 ನಿರ್ಗಮಯ ತ್ದುತ್ಪತತಂ, ವಿಸತರಗದ್ ಗದತ್ ೂೀ ಮಮ|| (2) 
  

3. ಮಹಗಮಗಯಗಽನುಭಗವ ೀನ ಯಥಗ ಮನವನತರಗಧಿಪ್ಃ | 
 ಸ ಬರ್ೂರ್ ಮಹಗಭಗಗಃ, ಸ್ಗರ್ಣಾಸತನಯೂೀ ರವ ೀಃ|| (3) 
  

4. ಸ್ಗವರ ೂೀಚಿರ ೀಽನತರ ೀ ಪ್ಪರ್ಾಂ ಚ ೈತ್ರರ್ಂಶ-ಸಮುದಾರ್ಃ | 
 ಸುರಥ ೂೀ ನಗಮ ರಗಜ್ಗಽರ್ೂತ್ ಸಮಸ್ ತೀ ಕ್ಷ್ತಮಣಲ್ ೀ|| (4) 
  

5. ತ್ಸಾ ಪಗಲ್ಯತ್ಃ ಸಮಾಕ್ ಪ್ರಜ್ಗಃ ಪ್ುತ್ಗರನಿವ ರಸ್ಗನ್ | 
 ಬರ್ೂರ್ುಃ ಶತ್ರರ್ೀ ರ್ೂಪಗಃ ಕ ೂೀಲಗ-ವಿಧ್ಂಸಿನ-ಸತದಗ|| (5) 
  

6. ತ್ಸಾ ತ್ ೈರ-ರ್ರ್ದ್ ಯುದಧಮತ-ಪ್ರಬಲ್ದಣ್ನಃ | 
 ನೂಾನ ೈರಪ್ ಸ ತ್ ೈಯುಾದ ಧೀ ಕ ೂೀಲಗ-ವಿಧ್ಂಸಿಭರ್ಜಾತ್ಃ|| (6) 
  

7. ತ್ತ್ಃ ಸವ-ಪ್ುರಮಗಯಗತ್ ೂೀ ನಿಜದ ೀರ್ಗಧಿಪೀಽರ್ರ್ತ್ | 
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 ಆಕಗರನತಃ ಸ ಮಹಗಭಗಗ-ಸ್ ತಸತದಗ ಪ್ರಬಲಗರಿಭಃ|| (7) 
  

8. ಅಮಗತ್ ಾೈರ್-ಬಲಭರ್-ದುರ ಟೈರ್-ದುಬಾಲ್ಸಾ ದುರಗತ್ಮಭಃ | 
 ಕ ೂೀರ್  ೀ ಬಲ್ಂ ಚಗಪ್ಹೃತ್ಂ ತ್ತ್ಗರಪ್ ಸವಪ್ುರ ೀ ತ್ತ್ಃ|| (8) 
  

9. ತ್ತ್ ೂೀ ಮೃಗಯಗ-ವಗಾಜ್ ೀನ ಹೃತ್ಸ್ಗವಮಾಃ ಸ ರ್ೂಪ್ತಃ | 
  ಏಕಗಕೀ ಹಯಮಗರುಹಾ ಜರ್ಗಮ ಗಹನಂ ರ್ನಮ್|| (9) 
  

10. ಸ ತ್ತ್ಗರಶರಮ-ಮದಗರಕ್ಷ್ೀದ್ ದ್ವವಜ-ರ್ಯಾಸಾ ಮೀಧಸಃ | 
 ಪ್ರರ್ಗನತ-ರ್ಗವಪ್ದಗ-ಕೀಣಾಂ ಮುನಿ-ಶ್ರ ೂಾೀಪ್-ರ್  ೀಭತ್ಮ್|| (10) 
  

11. ತ್ಸ್ ಥ ಕ್ಞ್ಜಚತ್ ಸ ಕಗಲ್ಂ ಚ ಮುನಿನಗ ತ್ ೀನ ಸತ್ೃತ್ಃ | 
 ಇತ್ರ್ ಚೀತ್ಶಚ ವಿಚರಂ-ಸತಸಿಮನ್ ಮುನಿ-ರ್ರಗಶರಮೀ|| (11) 
  

12. ಸ್ ೂೀಽಚಿನತಯತ್ತದಗ ತ್ತ್ರ, ಮಮತ್ಗವ-ಕ್ೃಷಟಚ ೀತ್ನಃ | 
 ಮತ್ೂಪವ ೈಾಃ ಪಗಲತ್ಂ ಪ್ಪರ್ಾಂ, ಮಯಗಹಿೀನಂ ಪ್ುರಂ ಹಿ ತ್ತ್|| (12) 
  

13. ಮದ್-ರ್ೃತ್ ಾೈ-ಸ್ ತರಸದ್-ರ್ೃತ್ ತರ್-ಧಮಾತ್ಃ ಪಗಲ್ಾತ್ ೀ ನ ವಗ  
 ನ ಜ್ಗನ ೀ ಸ ಪ್ರಧ್ಗನ ೂೀ ಮೀ ಶ ರಹಸಿತೀ ಸದಗಮದಃ|| (13) 
  

14. ಮಮ ವ ೈರಿರ್ಶಂ ಯಗತ್ಃ, ಕಗನ್ ಭ ೂೀರ್ಗನುಪ್-ಲ್ಪ್ಸಯತ್ ೀ | 
 ಯೀ ಮಮಗ ನುಗತ್ಗ ನಿತ್ಾಂ, ಪ್ರಸ್ಗದ-ಧನ-ಭ ೂೀಜನ ೈಃ|| (14) 
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15. ಅನುರ್ೃತತಂ ಧುರರ್ಂ ತ್ ೀಽದಾ, ಕ್ುರ್ಾನಯನಾ-ಮಹಿೀರ್ೃತ್ಗಂ | 
 ಅಸಮಾಗ್-ರ್ಾಯ-ಶ್ೀಲ ೈಸ್ ತಃ, ಕ್ುರ್ಾದ್ವಾಃ ಸತ್ತ್ಂ ರ್ಾಯಮ್|| (15) 
  

16. ಸಂಚಿತ್ಃ ಸ್ ೂೀಽತ-ದುಃಖ ೀನಃ, ಕ್ಷಯಂ ಕ ೂೀರ್  ೀ ಗಮಿಷಾತ | 
 ಏತ್ಚಗಚನಾಚಚ ಸತ್ತ್ಂ, ಚಿನತಯಗ ಮಗಸ ಪಗಥಿಾರ್ಃ|| (16) 
  

17. ತ್ತ್ರ ವಿಪಗರ ಶರಮಗಭಗಾರ್ ೀ, ವ ೈಶಾಮೀಕ್ಂ ದದಶಾ ಸಃ | 
 ಸ ಪ್ೃಷಟಸ್ ತೀನ ಕ್ಸತವಂ ಭ ೂೀ, ಹ ೀತ್ುರ್ಗಚಗಮನ ೀಽತ್ರ ಕ್ಃ|| (17) 
  

18. ಸರ್  ೀಕ್ ಇರ್ ಕ್ಸ್ಗಮತ್ತವಂ, ದುಮಾನಗ ಇರ್ ಲ್ಕ್ಷಯಸ್ ೀ | 
 ಇತ್ಗಾಕ್ಣಾಾ ರ್ಚಸತಸಾ, ರ್ೂಪ್ತ್ ೀಃ ಪ್ರಣ ಯೂೀದ್ವತ್ಮ್|| (18) 
  

19. ಪ್ರತ್ುಾವಗಚ ಸತ್ಂ ವ ೈಶಾಃ, ಪ್ರಶರಯಗರ್ನತ್ ೂೀ ನೃಪ್ಮ್|| (19) 
  

20. ವ ೈಶಾ ಉವಗಚ|| (20) 
  

21. ಸಮಗಧಿನಗಾಮ ವ ೈರ್  ಾೀಽಹಮುತ್ಪನ ೂನೀ ಧನಿನಗಂ ಕ್ುಲ ೀ|| (21) 
  

22. ಪ್ುತ್ರ-ದಗರ ೈರ್-ನಿರಸತಶಚ, ಧನ-ಲ ೂೀಭಗದಸ್ಗಧುಭಃ | 
 ವಿಹಿೀನಶಚ ಧನ ೈದಗಾರ ೈಃ, ಪ್ುತ್ ೈರಗದಗಯ ಮೀ ಧನಮ್|| (22) 
  

23. ರ್ನಮಭಗಾಗತ್ ೂೀ ದುಃಖಿೀ, ನಿರಸತರ್ಗಚಪ್ತ-ಬಂಧುಭಃ | 
 ಸ್ ೂೀಽಹಂ ನ ವ ೀದ್ವಮ ಪ್ುತ್ಗರಣಗಂ, ಕ್ುಶಲಗ-ಕ್ುಶಲಗತಮಕಗಮ್|| (23) 
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24. ಪ್ರರ್ೃತತಂ ಸವಜನಗನಗಂ ಚ, ದಗರಗಣಗಂ ಚಗತ್ರ ಸಂಸಿಥತ್ಃ | 
 ಕಂ ನು ತ್ ೀರಗಂ ಗೃಹ ೀ-ಕ್ ೀಮಮಕ್ ೀಮಂ ಕಂ ನು ಸ್ಗಮರತ್ಮ್|| (24) 
  

25. ಕ್ರ್ಂ ತ್ ೀ ಕಂ ನು ಸದ್- ವೃತ್ಾತ, ದುರ್ೃಾತ್ಗತಃ ಕಂ ನು ಮೀ ಸುತ್ಗಃ|| (25) 
  

26. ರಗಜ್ ೂೀವಗಚ|| (26) 
  

27. ಯೈರ್-ನಿರಸ್ ೂತೀ ರ್ವಗಂಲ್ುಲಬ ಧೈಃ, ಪ್ುತ್ರ-ದಗರಗದ್ವಭಧಾನ ೈಃ|| (27) 
  

28. ತ್ ೀಷು ಕಂ ರ್ರ್ತ್ಃ ಸ್ ನೀಹಮನುಬಧ್ಗನತ ಮಗನಸಮ್|| (28) 
  

29. ವ ೈಶಾ ಉವಗಚ|| (29) 
  

30. ಏರ್ಮೀತ್ದಾಥಗ ಪಗರಹ, ರ್ವಗನಸಮದ್-ಗತ್ಂ ರ್ಚಃ|| (30) 
  

31. ಕಂ ಕ್ರ ೂೀಮಿ ನ ಬಧ್ಗನತ, ಮಮ ನಿಷುಠರತ್ಗಂ ಮನಃ | 
 ಯೈಃ ಸನಯಜಾ ಪ್ತ್ೃಸ್ ನೀಹಂ, ಧನ-ಲ್ುಬ ಧೈರ್-ನಿರಗಕ್ೃತ್ಃ|| (31) 
  

32. ಪ್ತ-ಸವಜನ-ಹಗದಾಂ ಚ, ಹಗದ್ವಾ ತ್ ೀರ ವೀರ್ ಮೀ ಮನಃ | 
 ಕಮೀತ್ನಗನಭ-ಜ್ಗನಗಮಿ, ಜ್ಗನನನಪ್ ಮಹಗಮತ್ ೀ|| (32) 
  

33. ಯತ್ ಪ ರೀಮ-ಪ್ರರ್ಣಂ ಚಿತ್ತಂ, ವಿಗುಣ ೀಷವಪ್ ಬನುಧಷು | 
 ತ್ ೀರಗಂ ಕ್ೃತ್ ೀ ಮೀ ನಿಃರ್ಗವಸ್ ೂೀ, ದ ಮಾನಸಾಂ ಚ ಜ್ಗಯತ್ ೀ|| (33) 
  

34. ಕ್ರ ೂೀಮಿ ಕಂ ಯನನ ಮನಸ್ ತೀಷವಪ್ರೀತಷು ನಿಷುಠರಮ್|| (34) 
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35. ಮಗಕ್ಾಣ ್ೀಯ ಉವಗಚ|| (35) 
  

36. ತ್ತ್ಸ್ ತ ಸಹಿತ್  ವಿಪ್ರ! ತ್ಂ ಮುನಿಂ ಸಮುಪ್ಸಿಥತ್ || (36) 
  

37. ಸಮಗಧಿನಗಾಮ-ವ ೈರ್  ಾೀಽಸ್ , ಸ ಚ ಪಗಥಿಾರ್ ಸತ್ತಮಃ | 
 ಕ್ೃತ್ಗವ ತ್ು ತ್  ಯಥಗ-ನಗಾಯಂ, ಯಥಗಹಾಂ ತ್ ೀನ ಸಂವಿದಮ್|| (37) 
  

38. ಉಪ್ವಿರ ಟ ಕ್ಥಗಃ ಕಗಶ್ಚ-ಚಚಕ್ರತ್ುರ್-ವ ೈಶಾ-ಪಗಥಿಾವ || (38) 
  

39. ರಗಜ್ ೂೀವಗಚ|| (39) 
  

40. ರ್ಗರ್ನ್-ಸ್ಗತವಮಹಂ ಪ್ರಷುಟ-ಮಿಚಗಛಮಾೀಕ್ಂ ರ್ದಸವ ತ್ತ್|| (40) 
  

41. ದುಃಖಗಯ ಯನ ೇ ಮನಸಃ, ಸವಚಿತ್ಗತ-ಯತ್ತತ್ಗಂ ವಿನಗ | 
 ಮಮತ್ವಂ ಗತ್-ರಗಜಾಸಾ, ರಗಜ್ಗಾಙ್ಘ ಗ್ೀಷವಖಿಲ ೀಷವಪ್|| (41) 
  

42. ಜ್ಗನತ್ ೂೀಽಪ್ ಯಥಗಜ್ಞಸಾ, ಕಮೀತ್ನ್-ಮುನಿಸತ್ತಮ | 
 ಅಯಂ ಚ ನಿಕ್ೃತ್ಃ ಪ್ುತ್ ೈರ್-ದಗರ ೈರ್-ರ್ೃತ್ ಾೈ-ಸತಥ ೂೀರಿ್ಜತ್ಃ|| (42) 
  

43. ಸವಜನ ೀನ ಚ ಸಂತ್ಾಕ್ತಃ, ತ್ ೀಷು ಹಗದ್ವೀಾ ತ್ಥಗಪ್ಾತ | 
 ಏರ್ಮೀಷ ತ್ಥಗಽಹಂ ಚ, ದಗವರ್ಪ್ಾತ್ಾನತ-ದುಃಖಿತ್ || (43) 
  

44. ದೃಷಟದ ೂೀರ ೀಽಪ್ ವಿಷಯೀ, ಮಮತ್ಗವಕ್ೃಷಟ-ಮಗನಸ್  | 
 ತ್ತ್ ಕಮೀತ್ನ್-ಮಹಗಭಗಗ! ಯನ ೂೇಹ ೂೀ ಜ್ಞಗನಿನ ೂೀರಪ್|| (44) 
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45. ಮಮಗಸಾ ಚ ರ್ರ್ತ್ ಾೀರಗ, ವಿವ ೀಕಗನಧಸಾ ಮೂಢತ್ಗ|| (45) 
  

46. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (46) 
  

47. ಜ್ಞಗನಮಸಿತ ಸಮಸತಸಾ, ಜನ ೂತೀರ್-ವಿಷಯ-ರ್ ೂೀಚರ ೀ|| (47) 
  

48. ವಿಷಯಶಚ ಮಹಗಭಗಗ! ಯಗತ ಚ ೈರ್ಂ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಪ್ೃರ್ಕ್ | 
 ದ್ವವಗನಗಧಃ ಪಗರಣನಃ ಕ ೀಚಿದ್, ರಗತ್ಗರರ್ನಗಧ-ಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (48) 
  

49. ಕ ೀಚಿದ್ ದ್ವವಗ ತ್ಥಗ ರಗತ್ ರ, ಪಗರಣನ-ಸುತಲ್ಾ ದೃಷಟಯಃ | 
 ಜ್ಞಗನಿನ ೂೀ ಮನುಜ್ಗಃ ಸತ್ಾಂ, ಕಂ ತ್ು ತ್ ೀ ನ ಹಿ ಕ ೀರ್ಲ್ಮ್|| (49) 
  

50. ಯತ್ ೂೀ ಹಿ ಜ್ಞಗನಿನಃ ಸವ ೀಾ, ಪ್ಶು-ಪ್ಕ್ಷ್-ಮೃರ್ಗದಯಃ | 
 ಜ್ಞಗನಂ ಚ ತ್ನಮನುರಗಾಣಗಂ, ಯತ್ ತೀರಗಂ ಮೃಗ-ಪ್ಕ್ಷ್ಣಗಮ್|| (50) 
  

51. ಮನುರಗಾಣಗಂ ಚ ಯತ್ ತೀರಗಂ, ತ್ುಲ್ಾಮನಾ-ತ್ತಥ ೂೀರ್ಯೂೀಃ | 
 ಜ್ಞಗನ ೀಽಪ್ ಸತ ಪ್ರ್ ಾೈತ್ಗನ್, ಪ್ತ್ಙ್ಘಕಗಗ-ಞ್ಕಗಛರ್-ಚಞುಚಷು|| (51) 
  

52. ಕ್ಣಮೂೀಕ್ಗದೃತ್ಗನ್-ಮೂೀಹಗತ್ ಪ್ೀಡಾಮಗನಗನಪ್ ಕ್ಷುಧ್ಗ | 
 ಮಗನುರಗ ಮನುಜವಗಾಘರ! ಸ್ಗಭಲಗರಗಃ ಸುತ್ಗನ್ ಪ್ರತ|| (52) 
  

53. ಲ ೂೀಭಗತ್-ಪ್ರತ್ುಾಪ್ಕಗರಗಯ, ನನ ವೀತ್ಗನ್ ಕಂ ನ ಪ್ಶಾಸಿ | 
 ತ್ಥಗಪ್ ಮಮತ್ಗರ್ತ್ ೀಾ, ಮೂೀಹಗತ್ ೀಾ ನಿಪಗತತ್ಗಃ|| (53) 
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54. ಮಹಗಮಗಯಗ-ಪ್ರಭಗವ ೀಣ, ಸಂಸ್ಗರ-ಸಿಥತಕಗರಿಣಗ | 
 ತ್ನಗನತ್ರ ವಿಸಮಯಃ ಕಗಯೂೀಾ, ಯೂೀಗನಿದಗರ ಜಗತ್ಪತ್ ೀಃ|| (54) 
  

55. ಮಹಗಮಗಯಗ ಹರ ೀರ್ ೈರಗ, ತ್ಯಗ ಸಮೂೇಹಾತ್ ೀ ಜಗತ್ | 
 ಜ್ಞಗನಿನಗಮಪ್ ಚ ೀತ್ಗಂಸಿ, ದ ೀವಿೀ ರ್ಗರ್ತೀ ಹಿ ಸ್ಗ|| (55) 
  

56. ಬಲಗದಗಕ್ೃಷಾ ಮೂೀಹಗಯ, ಮಹಗಮಗಯಗ ಪ್ರಯಚಛತ | 
 ತ್ಯಗ ವಿಸೃಜಾತ್ ೀ ವಿಶವಂ, ಜಗದ ೀತ್-ಚಚರಗಚರಮ್|| (56) 
  

57. ಸ್ ೈರಗ ಪ್ರಸನಗನ ರ್ರದಗ, ನೃಣಗಂ ರ್ರ್ತ ಮುಕ್ತಯೀ | 
 ಸ್ಗ ವಿದಗಾ ಪ್ರಮಗ ಮುಕ ತೀರ್-ಹ ೀತ್ುರ್ೂತ್ಗ ಸನಗತ್ನಿೀ|| (57) 
  

58. ಸಂಸ್ಗರ-ಬನಧ-ಹ ೀತ್ುಶಚ, ಸ್ ೈರ್ ಸವ ೀಾಶವರ ೀಶವರಿೀ|| (58) 
  

59. ರಗಜ್ ೂೀವಗಚ|| (59) 
  

60. ರ್ಗರ್ನ್! ಕಗ ಹಿ ಸ್ಗ ದ ೀವಿೀ, ಮಹಗಮಗಯೀತ ಯಗಂ ರ್ವಗನ್|| (60) 
  

61. ಬರವಿೀತ ಕ್ರ್ಮುತ್ಪನಗನ ಸ್ಗ, ಕ್ಮಗಾಸ್ಗಾಶಚ ಕಂ ದ್ವವಜ | 
 ಯತ್-ಪ್ರಭಗವಗ ಚ ಸ್ಗ ದ ೀವಿೀ, ಯತ್-ಸವರೂಪಗ ಯದುದ್-ರ್ವಗ|| (61) 
  

62. ತ್ತ್ಸರ್ಾಂ ರ್  ರೀತ್ುಮಿಚಗಛಮಿ, ತ್ವತ್ ೂತೀ ಬರಹಮವಿದಗಂ ರ್ರ|| (62) 
  

63. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (63) 
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64. ನಿತ್ ಾೈರ್ ಸ್ಗ ಜಗನೂಮತಾ-ಸತಯಗ ಸರ್ಾಮಿದಂ ತ್ತ್ಮ್|| (64) 
  

65. ತ್ಥಗಪ್ ತ್ತ್-ಸಮುತ್ಪತತರ್-ಬಹುಧ್ಗ ಶ ರಯತ್ಗಂ ಮಮ | 
 ದ ೀವಗನಗಂ ಕಗಯಾ ಸಿದಧಯರ್ಾ-ಮಗವಿರ್ಾರ್ತ ಸ್ಗ ಯದಗ|| (65) 
  

66. ಉತ್ಪನ ನೀತ ತ್ದಗ ಲ ೂೀಕ ೀ, ಸ್ಗ ನಿತ್ಗಾಽಪ್ಾಭಧಿೀಯತ್ ೀ | 
 ಯೂೀಗನಿದಗರಂ ಯದಗ ವಿಷುಣರ್-ಜಗತ್ ಾೀಕಗಣಾವಿೀ-ಕ್ೃತ್ ೀ|| (66) 
  

67. ಆಸಿತೀಯಾ ರ್ ೀಷಮರ್ಜತ್-ಕ್ಲಗಪನ ತೀ ರ್ಗವಗನ್ ಪ್ರರ್ುಃ | 
 ತ್ದಗ ದಗವರ್ಸುರ  ಘೂೀರ , ವಿಖಗಾತ್  ಮಧುಕ ೈಟಭ || (67) 
  

68. ವಿಷುಣಕ್ಣಾ-ಮಲ ೂೀದೂಾತ್ , ಹನುತಂ ಬರಹಗಮಣ ಮುದಾತ್  | 
 ಸ ನಗಭಕ್ಮಲ ೀ ವಿರ ೂಣೀಃ, ಸಿಥತ್ ೂೀ ಬರಹಗಮ ಪ್ರಜ್ಗಪ್ತಃ|| (68) 
  

69. ದೃರಗಟವ ತ್ಗರ್ಸುರ  ಚ ೂೀರ್ ರ, ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಚ ಜನಗದಾನಮ್ | 
 ತ್ುರಗಟರ್ ಯೂೀಗನಿದಗರಂ, ತ್ಗಮೀಕಗಗರ-ಹೃದಯ-ಸಿಥತ್ಃ|| (69) 
  

70. ವಿಬ ೂೀಧನಗಥಗಾಯ ಹರ ೀರ್-ಹರಿ-ನ ೀತ್ರ-ಕ್ೃತ್ಗಲ್ಯಗಮ್ | 
 ವಿರ್ ವೀಶವರಿೀಂ ಜಗದಗಧತರೀಂ, ಸಿಥತ-ಸಂಹಗರ-ಕಗರಿಣೀಮ್|| (70) 
  

71. ನಿದಗರಂ ರ್ಗರ್ತೀಂ ವಿರ ೂಣೀರತ್ುಲಗಂ ತ್ ೀಜಸಃ ಪ್ರರ್ುಃ|| (71) 
  

72. ಬರಹ ೂೇವಗಚ|| (72) 
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73. ತ್ವಂ ಸ್ಗವಹಗ ತ್ವಂ ಸವಧ್ಗ, ತ್ವಂ ಹಿ ರ್ಷಟಗಕರಃ ಸವರಗತಮಕಗ|| (73) 
  

74. ಸುಧ್ಗ ತ್ವಮಕ್ಷರ ೀ ನಿತ್ ಾೀ! ತರಧ್ಗ ಮಗತ್ಗರತಮಕಗ ಸಿಥತ್ಗ | 
 ಅಧಾ-ಮಗತ್ಗರ-ಸಿಥತ್ಗ ನಿತ್ಗಾ, ಯಗನುಚಗಚಯಗಾ ವಿರ್ ೀಷತ್ಃ|| (74) 
  

75. ತ್ವಮೀರ್ ಸಂಧ್ಗಾ ಸ್ಗವಿತರೀ, ತ್ವಂ ದ ೀವಿ! ಜನನಿೀ ಪ್ರಗ | 
 ತ್ವಯೈತ್ದ್-ಧ್ಗಯಾತ್ ೀ ವಿಶವಂ, ತ್ವಯೈತ್ತ್-ಸೃಜಾತ್ ೀ ಜಗತ್|| (75) 
  

76. ತ್ವಯೈತ್ತ್-ಪಗಲ್ಾತ್ ೀ ದ ೀವಿ!, ತ್ವಮತ್-ಸಾನ ತೀ ಚ ಸರ್ಾದಗ | 
 ವಿಸೃರ ಟ ಸೃಷ್ಠಟರೂಪಗ ತ್ವಂ, ಸಿಥತ-ರೂಪಗ ಚ ಪಗಲ್ನ ೀ|| (76) 
  

77. ತ್ಥಗ ಸಂಹೃತ-ರೂಪಗನ ತೀ, ಜಗತ್ ೂೀಽಸಾ ಜಗನಮಯೀ | 
 ಮಹಗವಿದಗಾ ಮಹಗ-ಮಗಯಗ, ಮಹಗಮೀಧ್ಗ ಮಹಗಸೃತಃ|| (77) 
  

78. ಮಹಗಮೂೀಹಗ ಚ ರ್ರ್ತೀ, ಮಹಗದ ೀವಿೀ ಮಹಗಽಸುರಿೀ | 
 ಪ್ರಕ್ೃತಸತವಂ ಚ ಸರ್ಾಸಾ, ಗುಣತ್ರಯ-ವಿಭಗವಿನಿೀ|| (78) 
  

79. ಕಗಲ್ರಗತರರ್-ಮಹಗರಗತರರ್-ಮೂೀಹ-ರಗತರಶಚ ದಗರುಣಗ | 
 ತ್ವಂ ಶ್ರೀ-ಸತವಮಿೀಶವರಿೀ ತ್ವಂ ಹಿರೀಸತವಂ ಬುದ್ವಧರ್-ಬ ೂೀಧ-ಲ್ಕ್ಷಣಗ|| (79) 
  

80. ಲ್ಜ್ಗಿ ಪ್ುಷ್ಠಟಸತಥಗ ತ್ುಷ್ಠಟಸತವಂ ರ್ಗನಿತಃ ಕ್ಗನಿತರ ೀರ್ ಚ | 
 ಖಡಗನಿೀ ಶ ಲನಿೀ ಘೂೀರಗ, ಗದ್ವನಿೀ ಚಕರಣೀ ತ್ಥಗ|| (80) 
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81. ಶಂಖಿಣೀ ಚಗಪ್ನಿೀ ಬಗಣ-ರ್ುಶುಣ್ೀ-ಪ್ರಿಘಯುಧ್ಗ | 
 ಸ್ ಮಗಾ ಸ್ ಮಾ-ತ್ರಗಽರ್ ೀಷ-ಸ್ ಮಾೀರ್ಾ-ಸತವತ-ಸುನದರಿೀ|| (81) 
  

82. ಪ್ರಗಪ್ರಗಣಗಂ ಪ್ರಮಗ, ತ್ವಮೀರ್ ಪ್ರಮೀಶವರಿೀ | 
 ಯಚಚ ಕಂಞ್ಜಚತ್-ಕ್ವಚಿದ್-ರ್ಸುತ ಸದಸದ್-ಽವಗಖಿಲಗತಮಕ ೀ!|| (82) 
  

83. ತ್ಸಾ ಸರ್ಾಸಾ ಯಗ ಶಕತಃ, ಸ್ಗ ತ್ವಂ ಕಂ ಸೂತಯಸ್ ೀ ತ್ದಗ | 
 ಯಯಗ ತ್ವಯಗ ಜಗತ್-ಸರರಗಟ, ಜಗತ್-ಪಗತ್ಾತತ ಯೂೀ ಜಗತ್!|| (83) 
  

84. ಸ್ ೂೀಽಪ್ ನಿದಗರರ್ಶಂ ನಿೀತ್ಃ, ಕ್ಸ್ಗತವಂ ಸ್ ೂತೀತ್ು-ಮಿಹ ೀಶವರಃ | 
 ವಿಷುಣಃ ಶರಿೀರ-ಗರಹಣ-ಮಹಮಿೀರ್ಗನ ಏರ್ ಚ|| (84) 
  

85. ಕಗರಿತ್ಗಸ್ ತೀ ಯತ್ ೂೀಽತ್ಸ್ಗತವಂ, ಕ್ಃ ಸ್ ೂತೀತ್ುಂ ಶಕತಮಗನ್ ರ್ವ ೀತ್ | 
 ಸ್ಗ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಗವ ೈಃ, ಸ್ ವೈರುದಗರ ೈರ್-ದ ೀವಿ! ಸಂಸುತತ್ಗ|| (85) 
  

86. ಮೂೀಹಯೈತ್  ದುರಗಧರಗಾ-ರ್ಸುರ  ಮಧು-ಕ ೈಟಭ  | 
 ಪ್ರಬ ೂೀಧಂ ಚ ಜಗತ್-ಸ್ಗವಮಿೀ, ನಿೀಯತ್ಗ-ಮಚುಾತ್ ೂೀ ಲ್ಘು|| (86) 
  

87. ಬ ೂೀಧಶಚ ಕರಯತ್ಗಮಸಾ, ಹನುತಮೀತ್  ಮಹಗಽಸುರ || (87) 
  

88. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (88) 
  

89. ಏರ್ಂ ಸುತತ್ಗ ತ್ದಗ ದ ೀವಿೀ, ತ್ಗಮಸಿೀ ತ್ತ್ರ ವ ೀಧಸ್ಗ|| (89) 
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90. ವಿರ ೂಣೀಃ ಪ್ರಬ ೂೀಧನಗಥಗಾಯ, ನಿಹನುತಂ ಮಧು-ಕ ೈಟಭ  | 
 ನ ೀತ್ಗರಸಾ-ನಗಸಿಕಗ-ಬಗಹು-ಹೃದಯೀರ್ಾ-ಸತಥ ೂೀರಸಃ|| (90) 
  

91. ನಿಗಾಮಾ ದಶಾನ ೀ ತ್ಸ್ ಥ, ಬರಹಮಣ ೂೀಽರ್ಾಕ್ತ ಜನಮನಃ | 
 ಉತ್ತಸ್ ಥ ಚ ಜಗನಗನರ್ಃ, ತ್ಯಗ ಮುಕ ೂತೀ ಜನಗದಾನಃ|| (91) 
  

92. ಏಕಗಣಾವ ೀಽಹಿ-ಶಯನಗತ್ತತ್ಃ, ಸ ದದೃರ್ ೀ ಚ ತ್  | 
 ಮಧು-ಕ ೈಟಭ  ದುರಗತ್ಗಮನಗರ್ತ-ವಿೀಯಾ-ಪ್ರಗಕ್ರಮ || (92) 
  

93. ಕ ೂರೀಧ-ರಕ ತೀಕ್ಷಣಗರ್ತ್ುತಂ, ಬರಹಗಮಣಂ ಜನಿತ್ ೂೀದಾಮ  | 
 ಸಮುತ್ಗಥಯ ತ್ತ್ಸ್ಗತಭಗಾಂ, ಯುಯುಧ್ ೀ ರ್ಗವಗನ್ ಹರಿಃ|| (93) 
  

94. ಪ್ಞಚರ್ಷಾ-ಸಹಸ್ಗರಣ, ಬಗಹು-ಪ್ರಹರಣ ೂೀ ವಿರ್ುಃ | 
 ತ್ಗರ್ಪ್ಾತಬಲ ೂೀನ್-ಮತ್ ತ, ಮಹಗಮಗಯಗ-ವಿಮೂೀಹಿತ್ || (94) 
  

95. ಉಕ್ತರ್ಂತ್  ರ್ರ ೂೀ ಽಸಮತ್ ೂತೀ, ವಿರಯತ್ಗಮಿತ ಕ ೀಶರ್ಮ್|| (95) 
  

96. ಶ್ರೀ ರ್ಗವಗನುವಗಚ|| (96) 
  

97. ರ್ವ ೀತ್ಗಮದಾ ಮೀ ತ್ುರ ಟ, ಮಮ ರ್ಧ್ಗಾರ್ುಭಗರ್ಪ್|| (97) 
  

98. ಕಮನ ಾೀನ ರ್ರ ೀಣಗತ್ರ, ಏತ್ಗರ್ದ್ವಧ ರ್ೃತ್ಂ ಮಮ|| (98) 
  

99. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (99) 
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100. ರ್ಞ್ಜಚತ್ಗಭಗಾ ಮಿತ ತ್ದಗ, ಸರ್ಾಮಗಪೀ-ಮಯಂ ಜಗತ್|| (100) 
  

101. ವಿಲ ೂೀಕ್ಾ ತ್ಗಭಗಾಂ ಗದ್ವತ್ ೂೀ, ರ್ಗವಗನ್ ಕ್ಮಲ ೀಕ್ಷಣಃ | 
 ಆವಗಂ ಜಹಿ ನ ಯತ್ ೂರೀವಿೀಾ, ಸಲಲ ೀನ ಪ್ರಿಪ್ುಲತ್ಗ|| (101) 
  

102. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (102) 
  

103. ತ್ಥ ೀತ್ುಾಕಗತವ ರ್ಗರ್ತ್ಗ, ಶಙ್ಖ-ಚಕ್ರ-ಗದಗ-ರ್ೃತ್ಗ | 
 ಕ್ೃತ್ಗವ ಚಕ ರೀಣ ವ ೈ ಚಿಛನ ನೀ, ಜಘನ ೀ ಶ್ರಸಿೀ ತ್ಯೂೀಃ|| (103) 
  

104. ಏರ್ಮೀರಗ ಸಮುತ್ಪನಗನ, ಬರಹಮಣಗ ಸಂಸುತತ್ಗ ಸವಯಮ್ | 
 ಪ್ರಭಗರ್ಮಸ್ಗಾ ದ ೀವಗಾಸುತ ರ್ೂಯಃ ಶೃಣು ರ್ದಗಮಿ ತ್ ೀ|ಐಂ ಓಂ ||104| 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  

ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ, ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ, ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ, ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ  

ವಗಗಾರ್ ಬೀಜ್ಗಧಿರಗಠತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಲ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ಅರ್ ಮಧಾಮ ಚರಿತ್ರಮ್ || 
ದ್ವವತೀಯೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ 
ಮಹಿರಗಸುರಸ್ ೈನಾ ರ್ಧಃ 

  
1. ಓಂ ಹಿರೀಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (105) 

  

2. ದ ೀವಗಸುರಮರ್ೂದ್ ಯುದಧಂ , ಪ್ಪಣಾಮಬದ-ಶತ್ಂ ಪ್ುರಗ | 
 ಮಹಿರ ೀಽಸುರಗಣಗ-ಮಧಿಪ ೀ, ದ ೀವಗನಗಂಚ ಪ್ುರಂದರ ೀ|| (106) 
  

3. ತ್ತ್ಗರಸುರ ೈಮಾಹಗ-ವಿೀಯೈಾದ ೀಾರ್-ಸ್ ೈನಾಂ ಪ್ರಗರ್ಜತ್ಂ | 
 ರ್ಜತ್ಗವ ಚ ಸಕ್ಲಗನ್ ದ ೀವಗನಿನ ೂದರೀಽರ್ೂನಮಹಿರಗಸುರಃ|| (107) 
  

4. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಗರ್ಜತ್ಗ ದ ೀವಗಃ, ಪ್ದಮಯೂೀನಿಂ ಪ್ರಜ್ಗ-ಪ್ತಮ್ | 
 ಪ್ುರಸೃತ್ಾ ಗತ್ಗಸತತ್ರ, ಯತ್ ರೀಶ-ಗರುಡ-ಧ್ಜ್ || (108) 
  

5. ಯಥಗರ್ೃತ್ತಂ ತ್ಯೂೀಸತದ್-ರ್ನಮಹಿರಗಸುರ-ಚ ೀಷ್ಠಟತ್ಮ್ | 
 ತರದರ್ಗಃ ಕ್ರ್ಯಗ-ಮಗಸುದ ೀಾವಗಭ-ರ್ರ್-ವಿಸತರಮ್|| (109) 
  

6. ಸೂಯೀಾಂದಗರಗನಯ-ನಿಲ ೀಂದೂನಗಂ, ಯಮಸಾ ರ್ರುಣಸಾ ಚ | 
 ಅನ ಾೀರಗಂ ಚಗಧಿಕಗರಗನ್ ಸ, ಸವಯಮೀವಗಧಿ-ತಷಠತ|| (110) 
  

7. ಸವರ್ಗಾನ್-ನಿರಗಕ್ೃತ್ಗಃ ಸವ ೀಾ, ತ್ ೀನ ದ ೀರ್ಗಣಗ ರ್ುವಿ | 
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 ವಿಚರನಿತ ಯಥಗ ಮತ್ಗಾಾ, ಮಹಿರ ೀಣ ದುರಗತ್ಮನಗ|| (111) 
  

8. ಏತ್ದವಃ ಕ್ಥಿತ್ಂ ಸರ್ಾಮಮರಗರಿ-ವಿಚ ೀಷ್ಠಟತ್ಮ್ | 
 ಶರಣಂ ರ್ಃ ಪ್ರಪ್ನಗನಃ ಸ್ ೂೇ, ರ್ಧಸತಸಾ ವಿಚಿನಯತ್ಗಮ್|| (112) 
  

9. ಇತ್ಥಂ ನಿಶಮಾ ದ ೀವಗನಗಂ, ರ್ಚಗಂಸಿ ಮಧುಸೂದನಃ | 
 ಚಕಗರ ಕ ೂೀಪ್ಂ ಶಂರ್ುಶಚ, ರ್ುರಕ್ುಟಿೀ-ಕ್ುಟಿಲಗನನ || (113) 
  

10. ತ್ತ್ ೂೀಽತ-ಕ ೂೀಪ್-ಪ್ಪಣಾಸಾ, ಚಕರಣ ೂೀ ರ್ದನಗತ್ತತ್ಃ | 
 ನಿಶಚಕಗರಮ ಮಹತ್ ತೀಜ್ ೂೀ, ಬರಹಮಣಃ ಶಙ್ಕರಸಾ ಚ|| (114) 
  

11. ಅನ ಾೀರಗಂ ಚ ೈರ್ ದ ೀವಗನಗಂ, ಶಕಗರದ್ವೀನಗಂ ಶರಿೀರತ್ಃ | 
 ನಿಗಾತ್ಂ ಸುಮಹತ್-ತ್ ೀಜಸತಚ ೈಕ್ಾಂ ಸಮಗಚಛತ್|| (115) 
  

12. ಅತೀರ್-ತ್ ೀಜಸಃ ಕ್ೂಟಂ, ಜವಲ್ನತಮಿರ್ ಪ್ರ್ಾತ್ಮ್ | 
 ದದೃಶುಸ್ ತೀ ಸುರಗಸತತ್ರ, ಜ್ಗವಲಗ-ವಗಾಪ್ತ-ದ್ವಗನತರಮ್|| (116) 
  

13. ಅತ್ುಲ್ಂ ತ್ತ್ರ ತ್ತ್ ತೀಜಃ, ಸರ್ಾದ ೀರ್-ಶರಿೀರಜಮ್ | 
 ಏಕ್ಸಥಂ ತ್ದರ್ೂನಗನರಿೀ, ವಗಾಪ್ತ-ಲ ೂೀಕ್-ತ್ರಯಂ ತವರಗ|| (117) 
  

14. ಯದರ್ೂಚ್-ಛಗಮಾರ್ಂ ತ್ ೀಜಃ, ತ್ ೀನಗಜ್ಗಯತ್ ತ್ನುಮಖಮ್ | 
 ಯಗಮಾೀನ ಚಗರ್ರ್ನ್ ಕ ೀರ್ಗ, ಬಗಹರ್ೀ ವಿಷುಣ-ತ್ ೀಜಸ್ಗ|| (118) 
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15. ಸ್ ಮಾೀನ ಸತನಯೂೀರ್-ಯುಗಮಂ, ಮಧಾಂ ಚ ೈಂದ ರೀಣ ಚಗರ್ರ್ತ್ | 
 ವಗರುಣ ೀನ ಚ ಜಙ್ಘ್ ರೀರೂ, ನಿತ್ಮಾ-ಸ್ ತೀಜಸ್ಗ ರ್ುರ್ಃ|| (119) 
  

16. ಬರಹಮಣಸ್ ತೀಜಸ್ಗ ಪಗದ , ತ್ದಙ್ುಗಲ ೂಾೀಽಕ್ಾ-ತ್ ೀಜಸ್ಗ | 
 ರ್ಸೂನಗಂ ಚ ಕ್ರಗಙ್ುಗಲ್ಾಃ, ಕ ಬ ೀರ ೀಣ ಚ ನಗಸಿಕಗ|| (120) 
  

17. ತ್ಸ್ಗಾಸುತ ದನಗತಃ ಸಮೂಾತ್ಗಃ, ಪಗರಜ್ಗಪ್ತ್ ಾೀನ ತ್ ೀಜಸ್ಗ | 
 ನಯನ-ತರತ್ಯಂ ಜಜ್ಞ ೀ, ತ್ಥಗ ಪಗರ್ಕ್-ತ್ ೀಜಸ್ಗ|| (121) 
  

18. ರ್ುರವ  ಚ ಸನಧಯಯೂೀಸ್ ತೀಜಃ, ಶರರ್ಣಗರ್ನಿಲ್ಸಾ ಚ | 
 ಅನ ಾೀರಗಂ ಚ ೈರ್ ದ ೀವಗನಗಂ, ಸಮಾರ್ಸ್ ತೀಜಸ್ಗಂ ಶ್ವಗ|| (122) 
  

19. ತ್ತ್ಃ ಸಮಸತ-ದ ೀವಗನಗಂ, ತ್ ೀಜ್ ೂೀರಗಶ್-ಸಮುದಾವಗಮ್ | 
 ತ್ಗಂ ವಿಲ ೂೀಕ್ಾ ಮುದಂ ಪಗರಪ್ುರಮರಗ ಮಹಿರಗದ್ವಾತ್ಗಃ|| (123) 
  

20. ಶ ಲ್ಂ ಶ ಲಗದ್ವವನಿಷೃಷಾ, ದದ  ತ್ಸ್ ಾೈ ಪ್ನಗಕ್ಧೃಕ್ | 
 ಚಕ್ರಂ ಚ ದತ್ತವಗನ್ ಕ್ೃಷಣಃ, ಸಮುತ್ಗಪದಾ ಸವಚಕ್ರತ್ಃ|| (124) 
  

21. ಶಙ್ಖಂ ಚ ರ್ರುಣಃ ಶಕತಂ, ದದ  ತ್ಸ್ ಾೈ ಹುತ್ಗಶನಃ | 
 ಮಗರುತ್ ೂೀ ದತ್ತವಗಂರ್ಗಚಪ್ಂ, ಬಗಣ-ಪ್ಪಣ ೀಾ ತ್ಥ ೀಷುಧಿೀ|| (125) 
  

22. ರ್ಜರಮಿನದರಃ ಸಮುತ್ಗಪದಾ, ಕ್ುಲರ್ಗದಮರಗಧಿಪ್ಃ | 
 ದದ  ತ್ಸ್ ಾೈ ಸಹಸ್ಗರಕ್ ೂೀ, ಘಣಗಟಮ್-ಐರಗರ್ತ್ಗದ್ ಗಜ್ಗತ್|| (126) 
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23. ಕಗಲ್-ದಣಗ್ದಾಮೂೀ ದಣ್ಂ, ಪಗಶಂ ಚಗಮುಾ-ಪ್ತದಾದ  | 
 ಪ್ರಜ್ಗಪ್ತ-ರ್ಗಚಕ್ಷ-ಮಗಲಗಂ, ದದ  ಬರಹಗಮ ಕ್ಮಣ್ಲ್ುಮ್|| (127) 
  

24. ಸಮಸತರ ೂೀಮ-ಕ್ೂಪ ೀಷು, ನಿಜ ರಶ್ೇನ್ ದ್ವವಗಕ್ರಃ | 
 ಕಗಲ್ಶಚ ದತ್ತವಗನ್ ಖಡಗಂ, ತ್ಸ್ಗಾಃ ಚಮಾ ಚ ನಿಮಾಲ್ಮ್|| (128) 
  

25. ಕ್ಷ್ೀರ ೂೀದರ್ಗಚಮಲ್ಂ ಹಗರಮಜರ ೀ ಚ ತ್ಥಗಽಮಾರ ೀ | 
 ಚೂಡಗಮಣಂ ತ್ಥಗದ್ವರ್ಾಂ ,ಕ್ುಣ್ಲ ೀ ಕ್ಟಕಗನಿ ಚ|| (129) 
  

26. ಅಧಾಚನದರಂ ತ್ಥಗ ಶುರ್ರಂ, ಕ ೀಯೂರಗನ್ ಸರ್ಾಬಗಹುಷು | 
 ನೂಪ್ುರ  ವಿಮಲ  ತ್ದವದ್, ರ್ ೈವ ೀಯಕ್ ಮನುತ್ತಮಮ್|| (130) 
  

27. ಅಙ್ುಗಲೀಯಕ್-ರತ್ಗನನಿ, ಸಮಸ್ಗತಸವಙ್ುಗಲೀಷು ಚ | 
 ವಿಶವಕ್ಮಗಾ ದದ  ತ್ಸ್ ಾೈ, ಪ್ರಶುಂ ಚಗತನಿಮಾಲ್ಮ್|| (131) 
  

28. ಅಸ್ಗರಣಾನ ೀಕ್-ರೂಪಗಣ, ತ್ಥಗಽಭ ೀದಾಂ ಚ ದಂಶನಮ್ | 
 ಅಮಗಲನ-ಪ್ಙ್ಕಜ್ಗಂ ಮಗಲಗಂ, ಶ್ರಸ್-ಯುರಸಿ ಚಗಪ್ರಗಮ್|| (132) 
  

29. ಅದದ-ಜಿಲ್ಧಿ-ಸತಸ್ ಾೈ, ಪ್ಙ್ಕಜಂ ಚಗತರ್  ೀರ್ನಮ್ | 
 ಹಿಮವಗನ್ ವಗಹನಂ ಸಿಂಹಂ, ರತ್ಗನನಿ ವಿವಿಧ್ಗನಿಚ|| (133) 
  

30. ದದಗರ್ಶ ನಾಂ ಸುರಯಗ, ಪಗನಪಗತ್ರಂ ಧನಗಧಿಪ್ಃ | 
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 ರ್ ೀಷಶಚ ಸರ್ಾನಗರ್ ೀರ್  ೀ, ಮಹಗಮಣ-ವಿರ್ೂಷ್ಠತ್ಮ್|| (134) 
  

31. ನಗಗಹಗರಂ ದದ  ತ್ಸ್ ಾೈ, ಧತ್ ತೀ ಯಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀ-ಮಿಮಗಮ್ | 
 ಅನ ಾೈರಪ್ ಸುರ ೈರ್-ದ ೀವಿೀ, ರ್ೂಷಣ ೈ-ರಗಯುಧ್ ೈಸತಥಗ|| (135) 
  

32. ಸಮಗಮನಿತ್ಗ ನನಗದ ೂೀಚ ೈಃ, ಸ್ಗಟಟಹಗಸಂ ಮುಹುಮುಾಹುಃ | 
 ತ್ಸ್ಗಾನಗದ ೀನ ಘೂೀರ ೀಣ, ಕ್ೃತ್ಸನಮಗ-ಪ್ಪರಿತ್ಂ ನರ್ಃ|| (136) 
  

33. ಅಮಗಯತ್ಗತ-ಮಹತ್ಗ, ಪ್ರತಶಬ ೂದೀ ಮಹಗನರ್ೂತ್ | 
 ಚುಕ್ಷುರ್ುಃ ಸಕ್ಲಗ ಲ ೂೀಕಗಃ, ಸಮುದಗರಶಚ ಚ ಕ್ಮಿಪರ ೀ|| (137) 
  

34. ಚಚಗಲ್ ರ್ಸುಧ್ಗ ಚ ೀಲ್ುಃ, ಸಕ್ಲಗಶಚ ಮಹಿೀಧರಗಃ | 
 ಜಯೀತ ದ ೀವಗಶಚ ಮುದಗ, ತ್ಗಮೂಚುಃ ಸಿಂಹ-ವಗಹಿನಿೀಮ್|| (138) 
  

35. ತ್ುಷುಟರ್ುರ್-ಮುನಯರ್ ೈನಗಂ, ರ್ಕತನಮಗರತ್ಮ-ಮೂತ್ಾಯಃ | 
 ದೃರಗಟವ ಸಮಸತಂ ಸಂಕ್ಷುಬಧಂ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾ-ಮಮರಗರಯಃ|| (139) 
  

36. ಸನನದಗಧಖಿಲ್-ಸ್ ೈನಗಾಸ್ ತೀ, ಸಮುತ್ತಸುಥ-ರುದಗಯುದಗಃ | 
 ಆಃ ಕಮೀತ್ದ್ವತ ಕ ೂರೀಧ್ಗದಗಭಗಷಾ ಮಹಿರಗಽಸುರಃ|| (140) 
  

37. ಅರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ ತ್ಂ ಶಬದಮರ್ ೀರ ೈ-ರಸುರ ೈರ್-ರ್ೃತ್ಃ | 
 ಸ ದದಶಾ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀಂ, ವಗಾಪ್ತ-ಲ ೂೀಕ್-ತ್ರಯಗಂ ತವರಗ|| (141) 
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38. ಪಗದಗಕಗರನಗಯ ನತ್ರ್ುರ್ಂ, ಕರಿೀಟ ೂೀ-ಲಲಖಿತ್ಗಮಾರಗಮ್ | 
 ಕ್ ೂೀಭತ್ಗರ್ ೀಷ ಪಗತ್ಗಲಗಂ, ಧನುಜ್ಗಾಾ-ನಿಃಸವನ ೀನ ತ್ಗಮ್|| (142) 
  

39. ದ್ವರ್  ೀ ರ್ುಜ-ಸಹಸ್ ರೀಣ, ಸಮನಗತದ್ ವಗಾಪ್ಾ ಸಂಸಿಥತ್ಗಮ್ | 
 ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ರ್ೃತ್ ೀ ಯುದಧಂ, ತ್ಯಗ ದ ೀವಗಾ ಸುರದ್ವವರಗಂ|| (143) 
  

40. ಶಸ್ಗರಸ್ ರೈರ್-ಬಹುಧ್ಗ ಮುಕ ತರಗದ್ವೀಪ್ತ್-ದ್ವಗನತರಮ್ | 
 ಮಹಿರಗಸುರ-ಸ್ ೀನಗನಿೀಃ, ಚಿಕ್ಷುರಗಖ ೂಾೀ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (144) 
  

41. ಯುಯುಧ್ ೀ ಚಗಮರರ್ಗಚನ ಾೈ-ಶಚತ್ುರಙ್ಗ ಬಲಗನಿವತ್ಃ | 
 ರಥಗನಗಮಯುತ್ ೈಃ ಷಡಾ-ರುದರ್ಗರಖ ೂಾೀ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (145) 
  

42. ಅಯುಧಾತ್ಗ-ಯುತ್ಗನಗಂ ಚ, ಸಹಸ್ ರೀಣ-ಮಹಗಹನುಃ | 
 ಪ್ಞ್ಕಗಚಶದ್ವಾಶಚ ನಿಯುತ್ ೈ-ರಸಿಲ ೂೀಮಗ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (146) 
  

43. ಅಯುತ್ಗನಗಂ ಶತ್ ೈಃ ಷಡಾರ್-ಬಗಷಕಲ ೂೀ ಯುಯುಧ್ ೀರಣ ೀ | 
 ಗಜವಗರ್ಜ-ಸಹಸ್ ರಘೈ-ರನ ೀಕ ೈಃ ಪ್ರಿವಗರಿತ್ಃ|| (147) 
  

44. ರ್ೃತ್ ೂೀ ರಥಗನಗಂ ಕ ೂೀಟಗಾ ಚ, ಯುದ ಧೀ ತ್ಸಿಮನನ-ಯುಧಾತ್ | 
 ಬಡಗಲಗಖ ೂಾೀಽಯುತ್ಗನಗಂ ಚ, ಪ್ಞ್ಕಗಚಶದ್ವಾ-ರಥಗಯುತ್ ೈಃ|| (148) 
  

45. ಯುಯುಧ್ ೀ ಸಂಯುರ್ ೀ ತ್ತ್ರ, ರಥಗನಗಂ ಪ್ರಿವಗರಿತ್ಃ | 
 ಅನ ಾೀ ಚ ತ್ತ್ಗರಯುತ್ರ್  ೀ, ರರ್ನಗಗ-ಹಯೈರ್ೃಾತ್ಗಃ|| (149) 
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46. ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುರ್ ೀ ದ ೀವಗಾ, ಸಹ ತ್ತ್ರ ಮಹಗಽಸುರಗಃ | 
 ಕ ೂೀಟಿಕ ೂೀಟಿ-ಸಹಸ್ ೈಸುತ, ರಥಗನಗಂ ದನಿತನಗಂ ತ್ಥಗ|| (150) 

  

47. ಹಯಗನಗಂ ಚ ರ್ೃತ್ ೂೀ ಯುದ ಧೀ, ತ್ತ್ಗರರ್ೂನ್-ಮಹಿರಗಸುರಃ | 
 ತ್ ೂೀಮರ ೈರ್-ಭನಿದ-ಪಗಲ ೈಶಚ, ಶಕತಭರ್-ಮುಸಲ ೈಸತಥಗ|| (151) 
  

48. ಯುಯುಧುಃ ಸಂಯುರ್ ೀ ದ ೀವಗಾ, ಖಡ ಗೈಃ ಪ್ರಶು-ಪ್ಟಿಟರ್ ೈಃ | 
 ಕ ೀಚಿಚಚ ಚಿಕ್ಷ್ಪ್ುಃ ಶಕತೀಃ, ಕ ೀಚಿತ್ ಪಗರ್ಗಂ-ಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (152) 
  

49. ದ ೀವಿೀಂ ಖಡಗ-ಪ್ರಹಗರ ೈಸುತ, ತ್ ೀ ತ್ಗಂ ಹನುತಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ | 
 ಸ್ಗಽಪ್ ದ ೀವಿೀ ತ್ತ್ಸ್ಗತನಿ, ಶಸ್ಗರಣ್-ಯಸ್ಗರಣ ಚಣ್ಕಗ|| (153) 
  

50. ಲೀಲ್ಯೈರ್ ಪ್ರಚಿಚ ಛೀದ, ನಿಜ-ಶಸ್ಗರಸರ-ರ್ಷ್ಠಾಣೀ | 
 ಅನಗಯಸ್ಗತನನಗ ದ ೀವಿೀ, ಸೂತಯಮಗನಗ ಸುರಷ್ಠಾಭಃ|| (154) 
  

51. ಮುಮೂೀಚಗಸುರ-ದ ೀಹ ೀಷು, ಶಸ್ಗರಣಾಸ್ಗರಣ ಚ ೀಶವರಿೀ | 
 ಸ್ ೂೀಽಪ್ ಕ್ುರದ ೂಧೀ ಧುತ್ಸಟ ೂೀ, ದ ೀವಗಾ ವಗಹನಕ ೀಸರಿೀ|| (155) 
  

52. ಚಚಗರಗಸುರ-ಸ್ ೈನ ಾೀಷು, ರ್ನ ೀಷ್ಠವರ್ ಹುತ್ಗಶನಃ | 
 ನಿಃರ್ಗವಸ್ಗನ್ ಮುಮುಚ ೀ ಯಗಂಶಚ ಯುಧಾಮಗನಗ ರಣ ೀಽಮಿಾಕಗ|| (156) 
  

53. ತ್ ಏರ್ ಸದಾಃ ಸಮೂಾತ್ಗ, ಗಣಗಃ ಶತ್-ಸಹಸರಶಃ | 
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 ಯುಯುಧುಸ್ ತೀ ಪ್ರಶುಭರ್-ಭನಿದಪಗಲಗಸಿ-ಪ್ಟಿಟರ್ ೈಃ|| (157) 
  

54. ನಗಶಯನ ೂತೀಽಸುರ-ಗಣಗನ್, ದ ೀವಿೀ-ಶಕ್ುಯಪ್ ಬೃಂಹಿತ್ಗಃ | 
 ಅವಗದಯಂತ್ ಪ್ಟಹಗನ್, ಗಣಗಃ ಶಂಙ್ಘಕಗಖಂ-ಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (158) 
  

55. ಮೃದಙ್ಘಕಗಗಂಶಚ ತ್ಥ ೈವಗನ ಾೀ, ತ್ಸಿಮನ್ ಯುದಧ-ಮಹ ೂೀತ್ಸವ ೀ | 
 ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ ತರಶ ಲ ೀನ, ಗದಯಗ ಶಕತ-ರ್ೃಷ್ಠಟಭಃ|| (159) 
  

56. ಖಡಗಗದ್ವಭಶಚ ಶತ್ರ್  ೀ, ನಿಜಘನ ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ಪಗತ್ಯಗಮಗಸ ಚ ೈವಗನಗಾನ್, ಘಣಗಟಸವನ-ವಿಮೂೀಹಿತ್ಗನ್|| (160) 
  

57. ಅಸುರಗನ್ ರ್ುವಿ ಪಗರ್ ೀನ, ಬದಗಧವ ಚಗನಗಾನಕ್ಷಾಯತ್ | 
 ಕ ೀಚಿದ್ ದ್ವವಧ್ಗ ಕ್ೃತ್ಗ-ಸಿತೀಕ್ಷ ೈಃ, ಖಡಗ-ಪಗತ್ ೈ-ಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (161) 
  

58. ವಿಪೀಥಿತ್ಗ ನಿಪಗತ್ ೀನ, ಗದಯಗ ರ್ುವಿ ರ್ ೀರತ್ ೀ | 
 ವ ೀಮುಶಚ ಕ ೀಚಿದುರಧಿರಂ, ಮುಸಲ ೀನ ರ್ೃಶಂ ಹತ್ಗಃ|| (162) 
  

59. ಕ ೀಚಿನಿನಪ್ತತ್ಗ ರ್ೂಮ , ಭನಗನಃ ಶ ಲ ೀನ ರ್ಕ್ಷಸಿ | 
 ನಿರಂತ್ರಗಃ ಶರ ಘೀಣ, ಕ್ೃತ್ಗಃ ಕ ೀಚಿದರಣಗರ್ಜರ ೀ|| (163) 
  

60. ರ್ ಾೀನಗನು-ಕಗರಿಣಃ ಪಗರಣಗನ್, ಮುಮುಚುಸಿರ-ದರ್ಗದಾನಗಃ | 
 ಕ ೀರಗಂಚಿದ್ ಬಗಹರ್-ಶ್ಛನಗನ-ಶ್ಛನನಗಿರೀವಗ-ಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (164) 
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61. ಶ್ರಗಂಸಿ ಪ ೀತ್ುರನ ಾೀರಗ-ಮನ ಾೀ ಮಧ್ ಾೀ ವಿದಗರಿತ್ಗಃ | 
 ವಿಚಿಛನನ-ಜಙ್ಘಕಗರಸತವಪ್ರ ೀ, ಪ ೀತ್ುರುವಗಾಾಂ ಮಹಗಽಸುರಗಃ|| (165) 
  

62. ಏಕ್ಬಗಹವಕ್ಷ್-ಚರಣಗಃ, ಕ ೀಚಿದ ದೀವಗಾ ದ್ವವಧ್ಗ ಕ್ೃತ್ಗಃ | 
 ಛಿನ ನೀಽಪ್ ಚಗನ ಾೀ ಶ್ರಸಿ, ಪ್ತತ್ಗಃ ಪ್ುನರುತಥತ್ಗಃ|| (166) 
  

63. ಕ್ಬನಗಧ ಯುಯುಧುದ ೀಾವಗಾ, ಗೃಹಿೀತ್-ಪ್ರಮಗ-ಯುಧ್ಗಃ | 
 ನನೃತ್ು-ರ್ಗಚಪ್ರ ೀ ತ್ತ್ರ, ಯುದ ಧೀ ತ್ೂಯಾ-ಲ್ಯಗಶ್ರತ್ಗಃ|| (167) 
  

64. ಕ್ಬನಗಧ-ಶ್ಛನನ-ಶ್ರಸಃ, ಖಡಗ-ಶಕ್ತ-ಯೃಷ್ಠಟ-ಪಗಣಯಃ | 
 ತಷಠ ತರ ಠೀತ ಭಗಷಂತ್ ೂೀ, ದ ೀವಿೀಮನ ಾೀ ಮಹಗಽಸುರಗಃ|| (168) 
  

65. ಪಗತತ್ ೈ ರರ್ನಗರ್ಗರ್ ವೈ-ರಸುರ ೈಶಚ ರ್ಸುಂಧರಗ | 
 ಅಗಮಗಾ ಸ್ಗಽರ್ರ್ತ್ತತ್ರ, ಯತ್ಗರರ್ೂತ್ಸ ಮಹಗರಣಃ|| (169) 
  

66. ರ್  ೀಣತ್ ಘ ಮಹಗನದಾಃ, ಸದಾಸತತ್ರ ಪ್ರಸುಸುರರ್ುಃ | 
 ಮಧ್ ಾೀ ಚಗಸುರ-ಸ್ ೈನಾಸಾ, ವಗರಣಗಸುರ-ವಗರ್ಜನಗಮ್|| (170) 
  

67. ಕ್ಷಣ ೀನ ತ್ನಮಹಗಸ್ ೈನಾ-ಮಸುರಗಣಗಂ ತ್ಥಗಽಮಿಾಕಗ | 
 ನಿನ ಾೀ ಕ್ಷಯಂ ಯಥಗ ರ್ಹಿನ-ಸೃಣ-ದಗರು-ಮಹಗಚಯಮ್|| (171) 
  

68. ಸ ಚ ಸಿಂಹ ೂೀ ಮಹಗನಗದ-ಮುತ್ಸೃಜನ್-ಧುತ್-ಕ ೀಸರಃ | 
 ಶರಿೀರ ೀಭ ೂಾೀಽಮರಗರಿೀಣಗ-ಮಸೂನಿರ್ ವಿಚಿನವತ|| (172) 
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69. ದ ೀವಗಾ ಗಣ ೈಶಚ ತ್ ೈಸತತ್ರ, ಕ್ೃತ್ಂ ಯುದಧಂ ಮಹಗಽಸುರ ೈಃ | 
 ಯಥ ೈರಗಂ ತ್ುತ್ುಷುದ ೀಾವಗಃ, ಪ್ುಷಪ-ರ್ೃಷ್ಠಟ-ಮುಚ ೂೀ ದ್ವವಿ ||ಓಂ|| (173) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ, ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ, ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ, ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ  

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜ್ಗಧಿರಗಠತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಲ್ಕ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
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|| ತ್ೃತೀಯೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಮಹಿರಗಸುರರ್ಧಃ 

  
1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (174) 
  

2. ನಿಹನಾ-ಮಗನಂ ತ್ತ್ ಸೈನಾ-ಮರ್ಲ ೂೀಕ್ಾ ಮಹಗಸುರಃ | 
 ಸ್ ೀನಗನಿೀ-ಶ್ಚಕ್ಷುರಃ ಕ ೂೀಪಗದಾಯ  ಯೂೀದುಧ-ಮಥಗಮಿಾಕಗಮ್|| (175) 
  

3. ಸ ದ ೀವಿೀಂ ಶರ-ರ್ರ ೀಾಣ, ರ್ರ್ಷಾ ಸಮರ ೀಽಸುರಃ | 
 ಯಥಗ ಮೀರು-ಗಿರ ೀಃ ಶೃಙ್ಗಂ, ತ್ ೂೀಯ-ರ್ರ ೀಾಣ ತ್ ೂೀಯದಃ|| (176) 
  

4. ತ್ಸಾ ಚಿಛತ್ಗತವ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ, ಲೀಲ್ಯೈರ್ ಶರ ೂೀತ್ಕರಗನ್ | 
 ಜಘನ ತ್ುರರ್ಗನ್ ಬಗಣ ೈ-ಯಾನಗತರಂ ಚ ೈರ್ ವಗರ್ಜನಗಮ್|| (177) 
  

5. ಚಿಚ ಛೀದ ಚ ಧನುಃ ಸದ ೂಾೀ, ಧ್ಜಂ ಚಗತಸಮುಚಿಛರತ್ಮ್ | 
 ವಿವಗಾಧ ಚ ೈರ್ ರ್ಗತ್ ರೀಷು, ಛಿನನಧನಗವ-ನಮಗಶುರ್ ೈಃ|| (178) 
  

6. ಸಚಿಛನನ-ಧನಗವ ವಿರಥ ೂೀ, ಹತ್ಗರ್  ವೀ ಹತ್ಸ್ಗರಥಿಃ | 
 ಅರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ ತ್ಗಂ ದ ೀವಿೀಂ, ಖಡಗಚಮಾ ಧರ ೂೀಽಸುರಃ|| (179) 
  

7. ಸಿಂಹಮಗಹತ್ಾ ಖಡ ಗೀನ, ತೀಕ್ಷ್ಣ-ಧ್ಗರ ೀಣ ಮೂಧಾನಿ | 
 ಆಜಘನ ರ್ುಜ್ ೀ ಸವ ಾೀ, ದ ೀವಿೀಮಪ್ಾತ-ವ ೀಗವಗನ್|| (180) 
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8. ತ್ಸ್ಗಾಃ ಖಡ ೂಗೀ ರ್ುಜಂ ಪಗರಪ್ಾ, ಪ್ಫಗಲ್ ನೃಪ್-ನನದನ! | 
 ತ್ತ್ ೂೀ ಜರ್ಗರಹ ಶ ಲ್ಂ, ಸ ಕ ೂೀಪಗದರುಣ-ಲ ೂೀಚನಃ|| (181) 
  

9. ಚಿಕ್ ೀಪ್ ಚ ತ್ತ್ಸತತ್ುತ, ರ್ದರಕಗಲಗಾಂ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
 ಜ್ಗಜವಲ್ಾ-ಮಗನಂ ತ್ ೀಜ್ ೂೀಭೀ, ರವಿ-ಬಮಾ-ಮಿವಗಂಬರಗತ್|| (182) 
  

10. ದೃರಗಟವ ತ್ದಗ-ಪ್ತ್ಚೂಛಲ್ಂ, ದ ೀವಿೀ ಶ ಲ್-ಮಮುಞಚತ್ | 
 ತ್ಚೂಛಲ್ಂ ಶತ್ಧ್ಗ ತ್ ೀನ, ನಿೀತ್ಂ ಸ ಚ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (183) 
  

11. ಹತ್ ೀ ತ್ಸಿಮನ್ ಮಹಗ-ವಿೀಯೀಾ, ಮಹಿಷಸಾ ಚಮೂಪ್ತ್  | 
 ಆಜರ್ಗಮ ಗಜ್ಗರೂಢ-ರ್ಗಚಮರ-ಸಿರದರ್ಗದಾನಃ|| (184) 
  

12. ಸ್ ೂೀಽಪ್ ಶಕತಂ ಮುಮೂೀಚಗರ್, ದ ೀವಗಾಸ್ಗತಮಮಿಾಕಗ ದುರತ್ಮ್ | 
 ಹುಙ್ಘಕಗಕರಗಭ-ಹತ್ಗಂ ರ್ೂಮ , ಪಗತ್ಯಗಮಗಸ-ನಿಷರಭಗಮ್|| (185) 
  

13. ರ್ರ್ಗನಂ ಶಕತಂ ನಿಪ್ತತ್ಗಂ, ದೃರಗಟವ ಕ ೂರೀಧ-ಸಮನಿವತ್ಃ | 
 ಚಿಕ್ ೀಪ್ ಚಗಮರಃ ಶ ಲ್ಂ, ಬಗಣ ೈ-ಸತದಪ್ ಸ್ಗಚಿಛನತ್|| (186) 
  

14. ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹಃ ಸಮುತ್ಪತ್ಾ, ಗಜ-ಕ್ುಮಗಾನತರ ೀ ಸಿಥತ್ಃ | 
 ಬಗಹು-ಯುದ ಧೀನ ಯುಯುಧ್ ೀ, ತ್ ೀನ ೂೀಚ ೈಸಿರ-ದರ್ಗರಿಣಗ|| (187) 
  

15. ಯುಧಾಮಗನ  ತ್ತ್ಸ್ ತ ತ್ು, ತ್ಸ್ಗಮನ್ ನಗರ್ಗನ್ ಮಹಿೀಂ ಗತ್  | 
 ಯುಯುಧ್ಗತ್ ೀಽತ-ಸಂರಬ ಧ, ಪ್ರಹಗರ ೈರತ-ದಗರುಣ ೈಃ|| (188) 
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16. ತ್ತ್ ೂೀ ವ ೀರ್ಗತ್ ಖಮುತ್ಪತ್ಾ, ನಿಪ್ತ್ಾ ಚ ಮೃರ್ಗರಿಣಗ | 
 ಕ್ರ-ಪ್ರಹಗರ ೀಣ ಶ್ರ-ರ್ಗಚಮರಸಾ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಕ್ೃತ್ಮ್|| (189) 
  

17. ಉದಗರಶಚ ರಣ ೀ ದ ೀವಗಾ, ಶ್ಲಗ-ರ್ೃಕ್ಗದ್ವಭರ್-ಹತ್ಃ | 
 ದನತಮುಷ್ಠಟ-ತ್ಲ ೈರ್ ೈರ್, ಕ್ರಗಲ್ಶಚ ನಿಪಗತತ್ಃ|| (190) 
  

18. ದ ೀವಿೀ ಕ್ೃದಗಧ ಗದಗ-ಪಗತ್ ೈ-ಶ ಚಣಾಯಗ ಮಗಸ ಚ ೂೀದಧತ್ಮ್ | 
 ವಗಷಕಲ್ಂ ಭನಿದಪಗಲ ೀನ, ಬಗಣ ೈ-ಸ್ಗತಮರಂ ತ್ಥಗಽನಧಕ್ಮ್|| (191) 
  

19. ಉರ್ಗರಸಾ-ಮುಗರ-ವಿೀಯಾಂ ಚ, ತ್ಥ ೈರ್ ಚ ಮಹಗ-ಹನುಮ್ | 
 ತರನ ೀತ್ಗರ ಚ ತರಶ ಲ ೀನ, ಜಘನ ಪ್ರಮೀಶವರಿೀ|| (192) 
  

20. ಬಡಗಲ್-ಸ್ಗಾಸಿನಗ ಕಗಯಗತ್, ಪಗತ್ಯಗಮಗಸ ವ ೈ ಶ್ರಃ | 
 ದುಧಾರಂ ದುಮುಾಖಂ ಚ ೂೀಭ , ಶರ ೈರ್ ನಿನ ಾೀ ಯಮ-ಕ್ಷಯಮ್|| (193) 
  

21. ಏರ್ಂ ಸಂಕ್ಷ್ೀಯಮಗಣ ೀ ತ್ು, ಸವಸ್ ೈನ ಾೀ ಮಹಿರಗಸುರಃ | 
 ಮಗಹಿರ ೀಣ ಸವರೂಪ ೀಣ, ತ್ಗರಸಯಗ-ಮಗಸ ತ್ಗನ್ ಗಣಗನ್|| (194) 
  

22. ಕಗಂಶ್ಚತ್ುತಣ-್ಪ್ರಹಗರ ೀಣ, ಖುರಕ್ ೀಪ ೈ-ಸತಥಗಽಪ್ರಗನ್ | 
 ಲಗಙ್ೂಗಲ್ ತ್ಗಡತ್ಗಂ ರ್ಗಚನಗಾಂ-ಚಛೃಙ್ಘಕಗಗಭಗಾಂ ಚ ವಿದಗರಿತ್ಗನ್|| (195) 
  

23. ವ ೀರ್ ೀನ ಕಗಂಶ್ಚದಪ್ರಗನ್, ನಗದ ೀನ ರ್ರಮಣ ೀನ ಚ | 
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 ನಿಃರ್ಗವಸ-ಪ್ರ್ನ ೀ-ನಗನಗಾನ್, ಪಗತ್ಯಗ ಮಗಸ ರ್ೂತ್ಲ ೀ|| (196) 
  

24. ನಿಪಗತ್ಾ ಪ್ರಮಥಗನಿೀಕ್-ಮರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ ಸ್ ೂೀಽಸುರಃ | 
 ಸಿಂಹಂ ಹನುತಂ ಮಹಗ-ದ ೀವಗಾಃ, ಕ ೂೀಪ್ಂ ಚಕ ರೀ ತ್ತ್ ೂೀಽಮಿಾಕಗ|| (197) 
  

25. ಸ್ ೂೀಽಪ್ ಕ ೂೀಪಗ-ನಮಹಗ-ವಿೀಯಾಃ, ಖುರ-ಕ್ಷುಣಣ ಮಹಿೀ-ತ್ಲ್ಃ | 
 ಶೃಙ್ಘಕಗಗಭಗಾಂ ಪ್ರ್ಾತ್ಗನುಚಗಚಂ-ಶ್ಚಕ್ ೀಪ್ ಚ ನನಗದ ಚ|| (198) 
  

26. ವ ೀಗ-ರ್ರಮಣ-ವಿಕ್ಷುಣಗಣ, ಮಹಿೀ ತ್ಸಾ ರ್ಾಶ್ೀಯಾತ್ | 
 ಲಗಙ್ೂಗಲ ೀನಗ-ಹತ್-ರ್ಗಚಬಧಃ, ಪಗಲರ್ಯಗ-ಮಗಸ ಸರ್ಾತ್ಃ|| (199) 
  

27. ಧುತ್-ಶೃಙ್ಗ-ವಿಭನಗನಶಚ, ಖಣ್ಂ ಖಣಂ್ ಯಯುಘಾನಗಃ | 
 ರ್ಗವಸ್ಗ-ನಿಲಗಸ್ಗತಃ ಶತ್ರ್  ೀ, ನಿಪ ೀತ್ು-ನಾರ್ಸ್ ೂೀಽಚಲಗಃ|| (200) 
  

28. ಇತ ಕ ೂರೀಧ-ಸಮಗಧ್ಗಮತ್, ಮಗಪ್ತ್ಂತ್ಂ ಮಹಗಽಸುರಮ್ | 
 ದೃರಗಟವ ಸ್ಗ ಚಣಕ್ಗ ಕ ೂೀಪ್ಂ, ತ್ದವಧ್ಗಯ ತ್ದಗಽಕ್ರ ೂೀತ್|| (201) 
  

29. ಸ್ಗ ಕ್ಷ್ಪಗತವ ತ್ಸಾ ವ ೈ ಪಗಶಂ, ತ್ಂ ಬಬನಧ ಮಹಗಽಸುರಮ್ | 
 ತ್ತ್ಗಾಜ ಮಗಹಿಷಂ ರೂಪ್ಂ, ಸ್ ೂೀಽಪ್ ಬದ ೂಧೀ ಮಹಗ-ಮೃಧ್ ೀ|| (202) 
  

30. ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ೂೀಽರ್ರ್ತ್ ಸದ ೂಾೀ, ಯಗರ್ತ್ತಸ್ಗಾಮಿಾಕಗ ಶ್ರಃ | 
 ಛಿನತತ ತ್ಗರ್ತ್-ಪ್ುರುಷಃ, ಖಡಗಪಗಣ-ರಧೃಶಾತ್|| (203) 
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31. ತ್ತ್ ಏವಗಶು ಪ್ುರುಷಂ, ದ ೀವಿೀ ಚಿಚ ಛೀದ ಸ್ಗಯಕ ೈಃ | 
 ತ್ಂ ಖಡಗ-ಚಮಾಣಗ ಸ್ಗಧಾಂ, ತ್ತ್ಃ ಸ್ ೂೀಽರ್ೂನ್-ಮಹಗಗಜಃ|| (204) 
  

32. ಕ್ರ ೀಣ ಚ ಮಹಗ-ಸಿಂಹಂ, ತ್ಂ ಚಕ್ಷಾ ಜಗಜಾ ಚ | 
 ಕ್ಷಾತ್ಸುತ ಕ್ರಂ ದ ೀವಿೀ, ಖಡ ಗೀನ ನಿರಕ್ೃಂತ್ತ್|| (205) 
  

33. ತ್ತ್ ೂೀ ಮಹಗಽಸುರ ೂೀ ರ್ೂಯೂೀ, ಮಗಹಿಷಂ ರ್ಪ್ುರಗಸಿಥತ್ಃ | 
 ತ್ಥ ೈರ್ ಕ್ ೂೀರ್ಯಗ-ಮಗಸ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಂ ಸಚರಗಚರಮ್|| (206) 
  

34. ತ್ತ್ಃ ಕ್ುರದಗಧ ಜಗನಗಮತ್ಗ, ಚಣ್ಕಗ ಪಗನ-ಮುತ್ತಮಮ್ | 
 ಪ್ಪ  ಪ್ುನಃ ಪ್ುನರ್ ೈರ್, ಜಹಗಸ್ಗರುಣ-ಲ ೂೀಚನಗ|| (207) 
  

35. ನನದಾ ಚಗಸುರಃ ಸ್ ೂೀಽಪ್, ಬಲ್-ವಿೀಯಾ-ಮದ ೂೀದಧತ್ಃ | 
 ವಿರಗಣಗಭಗಾಂ ಚ ಚಿಕ್ ೀಪ್, ಚಣ್ಕಗಂ ಪ್ರತ ರ್ೂಧರಗನ್|| (208) 
  

36. ಸ್ಗ ಚ ತ್ಗನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಗಂಸ್ ತೀನ, ಚೂಣಾಯನಿತೀ ಶರ ೂೀತ್ಕರ ೈಃ | 
 ಉವಗಚ ತ್ಂ ಮದ ೂೀದೂಧತ್-ಮುಖ-ರಗರ್ಗ-ಕ್ುಲಗಕ್ಷರಮ್|| (209) 
  

37. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (210) 
  

38. ಗಜಾ ಗಜಾ ಕ್ಷಣಂ ಮೂಢ! ಮಧು ಯಗರ್ತ್ ಪ್ಬಗಮಾಹಮ್ | 
 ಮಯಗ ತ್ವಯಿ ಹತ್ ೀಽತ್ ೈರ್, ಗರ್ಜಾಷಾಂತ್ಗಾಶು ದ ೀರ್ತ್ಗಃ|| (211) 
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39. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (212) 
  

40. ಏರ್ಮುಕಗತವ ಸಮುತ್ಪತ್ಾ, ಸ್ಗಽಽರೂಢಗ ತ್ಂ ಮಹಗಽಸುರಮ್ | 
 ಪಗದ ೀನಗಕ್ರಮಾ ಕ್ಣ ಠೀ ಚ, ಶ ಲ ೀನ ೈನ ಮತ್ಗಡಯತ್|| (213) 
  

41. ತ್ತ್ಃ ಸ್ ೂೀಽಪ್ ಪ್ದಗಕಗರನತ-ಸತಯಗ ನಿಜ-ಮುಖಗತ್ತತ್ಃ | 
 ಅಧಾ-ನಿರಗಕರನತ ಏವಗಸಿೀದ್, ದ ೀವಗಾ ವಿೀಯೀಾಣ ಸಂರ್ೃತ್ಃ|| (214) 
  

42. ಅಧಾ-ನಿರಗಕರನತ ಏವಗಸ್ , ಯುಧಾಮಗನ ೂೀ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
 ತ್ಯಗ ಮಹಗಽಸಿನಗ ದ ೀವಗಾ, ಶ್ರಶ್ಛತ್ಗತವ ನಿಪಗತತ್ಃ|| (215) 
  

43. ತ್ತ್ ೂೀ ಹಗಹಗ-ಕ್ೃತ್ಂ ಸರ್ಾಂ, ದ ೈತ್ಾ-ಸ್ ೈನಾಂ ನನಗಶ ತ್ತ್ | 
 ಪ್ರಹಷಾಂ ಚ ಪ್ರಂ ಜಗುಮಃ, ಸಕ್ಲಗ ದ ೀರ್ತ್ಗಗಣಗಃ|| (216) 
  

44. ತ್ುಷುಟರ್ುಸ್ಗತಂ ಸುರಗ ದ ೀವಿೀಂ, ಸಹ ದ್ವವ ಾೈ-ಮಾಹಷ್ಠಾಭಃ | 
 ಜಗು-ಗಾನಧರ್ಾ ಪ್ತ್ಯೂೀ, ನನೃತ್ು-ರ್ಗಚಪ್ಸರ ೂೀ-ಗಣಗಃ|| ಓಂ  (217) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
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ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಅರಗಟವಿಂಶತ ರ್ಣಗಾತಮಕಗಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಲ್ಕ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
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|| ಚತ್ುಥ ೂೀಾಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಶಕಗರದ್ವಸುತತಃ 

  

1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (218) 

  

2. ಶಕಗರದಯಃ ಸುರ-ಗಣಗ, ನಿಹತ್ ೀಽತ-ವಿೀಯೀಾ,  
  ತ್ಸಿಮನ್ ದುರಗತ್ಮನಿ ಸುರಗರಿ-ಬಲ ೀ ಚ ದ ೀವಗಾ | 
 ತ್ಗಂ ತ್ುಷುಟರ್ುಃ, ಪ್ರಣತ-ನಮರ-ಶ್ರ ೂೀಧರಗಂಸ್ಗ  
  ವಗಗಿಾಃ, ಪ್ರಹಷಾ-ಪ್ುಲ್ಕ ೂೀದಗಮ-ಚಗರುದ ೀಹಗಃ|| (219) 
  

3. ದ ೀವಗಾ ಯಯಗ ತ್ತ್ಮಿದಂ ಜಗದಗತ್ಮ-ಶಕಗಯ,  
  ನಿರ್ ಿೀಷ-ದ ೀರ್-ಗಣ-ಶಕತ-ಸಮೂಹ-ಮೂತ್ಗಾಾ | 
 ತ್ಗಮಮಿಾಕಗ-ಮಖಿಲ್-ದ ೀರ್-ಮಹಷ್ಠಾ-ಪ್ಪಜ್ಗಾಮ್,  
  ರ್ಕಗಯ ನತ್ಗಃ, ಸಮ ವಿದಧ್ಗತ್ು ಶುಭಗನಿ ಸ್ಗ ನಃ|| (220) 
  

4. ಯಸ್ಗಾಃ ಪ್ರಭಗರ್ ಮತ್ುಲ್ಂ ರ್ಗವಗನನಂತ್ ೂೀ,  
  ಬರಹಗಮ ಹರಶಚ ನ ಹಿ ರ್ಕ್ುತಮಲ್ಂ ಬಲ್ಂ ಚ | 
 ಸ್ಗ ಚಣ್ಕಗಽಖಿಲ್-ಜಗತ್-ಪ್ರಿಪಗಲ್ನಗಯ,  
  ನಗರ್ಗಯ ಚಗಶುರ್-ರ್ಯಸಾ ಮತಂ ಕ್ರ ೂೀತ್ು|| (221) 
  

5. ಯಗ ಶ್ರೀಃ ಸವಯಂ ಸುಕ್ೃತನಗಂ ರ್ರ್ನ ೀಷವಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಃ  
  ಪಗಪಗತ್ಮನಗಂ ಕ್ೃತ್-ಧಿಯಗಂ ಹೃದಯೀಷು ಬುದ್ವಧಃ  
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 ಶರದಗಧ ಸತ್ಗಂ ಕ್ುಲ್ಜನ-ಪ್ರರ್ರ್ಸಾ ಲ್ಜ್ಗಿ,  
  ತ್ಗಂ ತ್ಗವಂ ನತ್ಗಃ ಸಮ, ಪ್ರಿಪಗಲ್ಯ ದ ೀವಿ! ವಿಶವಮ್|| (222) 
  

6. ಕಂ ರ್ಣಾಯಗಮ ತ್ರ್ ರೂಪ್-ಮಚಿನಯಮೀತ್ತ್,  
  ಕಂ ಚಗತವಿೀಯಾ-ಮಸುರ ಕ್ಷಯಕಗರಿ ರ್ೂರಿ | 
 ಕಂ ಚಗಹವ ೀಷು ಚರಿತ್ಗನಿ ತ್ವಗದುಾತ್ಗನಿ,  
  ಸವ ೀಾಷು ದ ೀರ್ಾಸುರ-ದ ೀರ್-ಗಣಗದ್ವಕ ೀಷು|| (223) 
  

7. ಹ ೀತ್ುಃ ಸಮಸತ-ಜಗತ್ಗಂ, ತರಗುಣಗಽಪ್, ದ ೂೀರ ೈ  
  ನಾ ಜ್ಞಗಯಸ್ ೀ ಹರಿ-ಹರಗದ್ವಭ-ರಪ್ಾಪಗರಗ | 
 ಸವಗಾಶರಯಗಖಿಲ್ಮಿದಂ ಜಗದಂಶರ್ೂತ್-,  
  ಮವಗಾಕ್ೃತ್ಗ ಹಿ ಪ್ರಮಗ ಪ್ರಕ್ೃತ-ಸತವಮಗದಗಾ|| (224) 
  

8. ಯಸ್ಗಾಃ ಸಮಸತ-ಸುರತ್ಗ ಸಮುದ್ವೀರಣ ೀನ,  
  ತ್ೃಪ್ತಂ ಪ್ರಯಗತ ಸಕ್ಲ ೀಷು ಮಖ ೀಷು ದ ೀವಿ!  
 ಸ್ಗವಹಗಽಸಿ ವ ೈ, ಪ್ತ್ೃ-ಗಣಸಾ ಚ ತ್ೃಪ್ತ-ಹ ೀತ್ು-,  
  ರುಚಗಚಯಾಸ್ ೀ ತ್ವಮತ್ ಏರ್ ಜನ ೈಃ ಸವಧ್ಗ ಚ|| (225) 
  

9. ಯಗ ಮುಕತ-ಹ ೀತ್ುರವಿಚಿನಯ-ಮಹಗ-ರ್ರತ್ಗ ತ್ವ,  
  ಮರ್ಾಸಾಸ್ ೀ ಸು-ನಿಯತ್ ೀನಿದರಯ-ತ್ತ್ವ-ಸ್ಗರ ೈಃ | 
 ಮೂೀಕ್ಗಥಿಾಭರ್-ಮುನಿಭರಸತ-ಸಮಸತದ ೂೀರ ೈ,   
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  ವಿಾದಗಾಽಸಿ ಸ್ಗ ರ್ಗರ್ತೀ ಪ್ರಮಗ ಹಿ ದ ೀವಿ|| (226) 
  

10. ಶಬಗದತಮಕಗ ಸುವಿಮಲ್ಗಾಾಜುರಗಂ ನಿಧ್ಗನ-,  
  ಮುದ್ವಗೀರ್ರಮಾ ಪ್ದಪಗಠರ್ತ್ಗಂ ಚ ಸ್ಗಮಗನಮ್ | 
 ದ ೀವಿೀ ತ್ರಯಿೀ ರ್ಗರ್ತೀ ರ್ರ್-ಭಗರ್ನಗಯ,  
  ವಗತ್ಗಾ ಚ ಸರ್ಾ-ಜಗತ್ಗಂ ಪ್ರಮಗತಾ-ಹನಿರೀ|| (227) 
  

11. ಮೀಧ್ಗಽಸಿ ದ ೀವಿ! ವಿದ್ವತ್ಗಽಖಿಲ್-ರ್ಗಸರ-ಸ್ಗರಗ,  
  ದುರ್ಗಾಽಸಿ ದುಗಾ-ರ್ರ್-ಸ್ಗಗರ-ನ ರ-ಸಙ್ಘಕಗಗ | 
 ಶ್ರೀಃ ಕ ೈಟಭಗರಿ-ಹೃದಯೈಕ್-ಕ್ೃತ್ಗಧಿವಗಸ್ಗ,  
  ರ್ ರಿೀ ತ್ವಮೀರ್ ಶಶ್-ಮ ಲ-ಕ್ೃತ್-ಪ್ರತರಗಠ|| (228) 
  

12. ಈಷತ್ಸಹಗಸ-ಮಮಲ್ಂ ಪ್ರಿಪ್ಪಣಾ-ಚನದರ-  
  ಬಮಗಾನುಕಗರಿ, ಕ್ನಕ ೂೀತ್ತಮ-ಕಗನಿತಕಗನತಮ್ | 
 ಅತ್ಾದುಾತ್ಂ ಪ್ರಹೃತ್-ಮಗತ್ತರುರಗ ತ್ಥಗಪ್  
  ರ್ಕ್ರಂ ವಿಲ ೂೀಕ್ಾ ಸಹಸ್ಗ ಮಹಿರಗಸುರ ೀಣ|| (229) 
  

13. ದೃರಗಟವ ತ್ು ದ ೀವಿ! ಕ್ುಪ್ತ್ಂ ರ್ುರಕ್ುಟಿೀ-ಕ್ರಗಲ್-  
  ಮುದಾಚಛರ್ಗಙ್ಕ-ಸದೃಶಚಛವಿ ಯನನ ಸದಾಃ | 
 ಪಗರಣಗನ್ ಮುಮೂೀಚ ಮಹಿಷಸತದತೀರ್ ಚಿತ್ರಂ,  
  ಕ ೈರ್ಜೀಾರ್ಾತ್ ೀ ಹಿ ಕ್ುಪ್ತ್ಗನತಕ್-ದಶಾನ ೀನ|| (230) 
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14. ದ ೀವಿ! ಪ್ರಸಿೀದ ಪ್ರಮಗ ರ್ರ್ತೀ ರ್ವಗಯ,  
  ಸದ ೂಾೀ ವಿನಗಶಯಸಿ ಕ ೂೀಪ್ರ್ತೀ ಕ್ುಲಗನಿ | 
 ವಿಜ್ಞಗತ್ಮೀತ್-ದಧುನ ೈರ್ ಯದಸತಮೀತ್-  
  ನಿನೀತ್ಂ ಬಲ್ಂ ಸುವಿಪ್ುಲ್ಂ ಮಹಿರಗಸುರಸಾ|| (231) 
  

15. ತ್ ೀ ಸಮಮತ್ಗ ಜನ-ಪ್ದ ೀಷು ಧನಗನಿ ತ್ ೀರಗಂ,  
  ತ್ ೀರಗಂ ಯರ್ಗಂಸಿ, ನ ಚ ಸಿೀದತ ಧಮಾ-ರ್ಗಾಃ | 
 ಧನಗಾಸತ ಏರ್, ನಿರ್ೃತ್ಗತ್ಮಜ-ರ್ೃತ್ಾ-ದಗರಗ,  
  ಯೀರಗಂ ಸದಗಽರ್ುಾದಯದಗ ರ್ರ್ತೀ ಪ್ರಸನಗನ|| (232) 
  

16. ಧಮಗಾಾಣ ದ ೀವಿ! ಸಕ್ಲಗನಿ ಸದ ೈರ್ ಕ್ಮಗಾ-  
  ಣಾತ್ಗಾದೃತ್ಃ ಪ್ರತದ್ವನಂ ಸುಕ್ೃತೀ ಕ್ರ ೂೀತ | 
 ಸವಗಾಂ ಪ್ರಯಗತ ಚ ತ್ತ್ ೂೀ ರ್ರ್ತೀ-ಪ್ರಸ್ಗದಗ-,  
  ಲ ೂಲೀಕ್ತ್ರಯೀಽಪ್ ಫಲ್ದಗ ನನು ದ ೀವಿ! ತ್ ೀನ|| (233) 
  

17. ದುರ್ ೀಾ! ಸೃತ್ಗ ಹರಸಿ ಭೀತಮರ್ ೀಷ-ಜನ ೂತೀಃ,  
  ಸವಸ್ ಥೈಃ ಸೃತ್ಗ ಮತಮತೀರ್ ಶುಭಗಂ ದದಗಸಿ | 
 ದಗರಿದರಯ-ದುಃಖ-ರ್ಯ ಹಗರಿಣ! ಕಗ ತ್ವದನಗಾ,  
  ಸರ್ೀಾಪ್ಕಗರ-ಕ್ರಣಗಯ ಸದಗಽಽದರಾ-ಚಿತ್ಗತ|| (234) 
  

18. ಏಭರ್-ಹತ್ ೈರ್-ಜಗದುಪ ೈತ ಸುಖಂ ತ್ಥ ೈತ್ ೀ  
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  ಕ್ುರ್ಾನುತ ನಗಮ ನರಕಗಯ ಚಿರಗಯ ಪಗಪ್ಮ್ | 
 ಸಙ್ಘಕಗಗರಮ-ಮೃತ್ುಾ-ಮಧಿಗಮಾ ದ್ವರ್ಂ ಪ್ರಯಗನುತ,  
  ಮತ್ ವೀತ ನೂನಮಹಿತ್ಗನ್ ವಿನಿಹಂಸಿ ದ ೀವಿ!|| (235) 
  

19. ದೃರ ಟವೈರ್ ಕಂ ನ ರ್ರ್ತೀ ಪ್ರಕ್ರ ೂೀತ ರ್ಸಮ,  
  ಸವಗಾಸುರಗನರಿಷು ಯತ್ ಪ್ರಹಿಣ ೂೀಷ್ಠ ಶಸರಮ್ | 
 ಲ ೂೀಕಗನ್ ಪ್ರಯಗನುತ ರಿಪ್ರ್ೀಽಪ್ ಹಿ ಶಸರಪ್ಪತ್ಗ,  
  ಇತ್ಥಂ! ಮತರ್ಾರ್ತ ತ್ ೀಷವಪ್ ತ್ ೀಽತ-ಸ್ಗಧಿ್ೀ|| (236) 
  

20. ಖಡಗ-ಪ್ರಭಗನಿಕ್ರ-ವಿಸುಫರಣ ೈ- ಸತಥ್ ರಽಗ್ರೀಃ,   
  ಶ ಲಗಗರ-ಕಗನಿತ-ನಿರ್ಹ ೀನ ದೃರ್  ೀಽಸುರಗಣಗಮ್ | 
 ಯನಗನಗತ್ಗ ವಿಲ್ಯಮಂಶು-ಮದ್ವನುದಖಣ-್  
  ಯೂೀರ್ಗಾನನಂ ತ್ರ್ ವಿಲ ೂೀಕ್ಯತ್ಗಂ ತ್ದ ೀತ್ತ್|| (237) 
  

21. ದುರ್ೃಾತ್ತ-ರ್ೃತ್ತ-ಶಮನಂ ತ್ರ್ ದ ೀವಿ! ಶ್ೀಲ್ಂ,  
  ರೂಪ್ಂ ತ್ಥ ೈತ್-ದವಿಚಿನಯ-ಮತ್ುಲ್ಾ-ಮನ ಾೈಃ | 
 ವಿೀಯಾಂ ಚ ಹನೃ ಹೃತ್ದ ೀರ್-ಪ್ರಗಕ್ರಮಗಣಗಂ,  
  ವ ೈರಿಷವಪ್ ಪ್ರಕ್ಟಿತ್ ೈರ್ ದಯಗ ತ್ವಯೀತ್ಥಮ್|| (238) 
  

22. ಕ ೀನ ೂೀಪ್ಮಗ ರ್ರ್ತ್ು ತ್ ೀಽಸಾ ಪ್ರಗಕ್ರಮಸಾ,  
  ರೂಪ್ಂ ಚ ಶತ್ೃರ್ಯ-ಕಗಯಾತಹಗರಿ ಕ್ುತ್ರ | 
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 ಚಿತ್ ತೀ ಕ್ೃಪಗ ಸಮರ-ನಿಷುಟರತ್ಗ ಚ ದೃರಗಟ,  
  ತ್ವಯಾೀರ್ ದ ೀವಿ ರ್ರದ ೀ! ರ್ುರ್ನ-ತ್ರಯೀಽಪ್|| (239) 
  

23. ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾ-ಮೀತ್ದಖಿಲ್ಂ ರಿಪ್ು-ನಗಶನ ೀನ,  
  ತ್ಗರತ್ಂ ತ್ವಯಗ ಸಮರ-ಮೂಧಾನಿ ತ್ ೀಽಪ್ ಹತ್ಗವ | 
 ನಿೀತ್ಗ ದ್ವರ್ಂ ರಿಪ್ು-ಗಣಗ ರ್ಯಮಪ್ಾಪಗಸತ-,  
  ಮಸ್ಗಮಕ್-ಮುನಮದ-ಸುರಗರಿ-ರ್ರ್ಂ ನಮಸ್ ತೀ|| (240) 
24. ಶ ಲ ೀನ ಪಗಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ! ಪಗಹಿ ಖಡ ಗೀನ ಚಗಮಿಾಕ ೀ | 
 ಘಣಗಟಸವನ ೀನ ನಃ ಪಗಹಿ, ಚಗಪ್ಜ್ಗಾ-ನಿಃಸವನ ೀನ ಚ|| (241) 
  

25. ಪಗರಚಗಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚಗಾಂ ಚ ಚಣ್ಕ ೀ! ರಕ್ಷ ದಕ್ಷ್ಣ ೀ | 
 ಭಗರಮಣ ೀನಗತ್ಮ-ಶ ಲ್ಸಾ, ಉತ್ತರಸ್ಗಾಂ ತ್ಥ ೀಶವರಿ!|| (242) 
  

26. ಸ್ ಮಗಾನಿ ಯಗನಿ ರೂಪಗಣ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ವಿಚರನಿತ ತ್ ೀ | 
 ಯಗನಿ ಚಗತ್ಾರ್ಾ-ಘೂೀರಗಣ ತ್ ೈ ರಕ್ಗಸ್ಗಮಂ-ಸತಥಗ ರ್ುರ್ಮ್|| (243) 
  

27. ಖಡಗ-ಶ ಲ್-ಗದಗದ್ವೀನಿ, ಯಗನಿ ಚಗಸ್ಗರಣ ತ್ ೀಽಮಿಾಕ ೀ! | 
 ಕ್ರ-ಪ್ಲ್ಲರ್-ಸಙ್ಘಜಗೀನಿ, ತ್ ೈರಸ್ಗಮನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ಾತ್ಃ|| (244) 
  

28. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (245) 
  

29. ಏರ್ಂ ಸುತತ್ಗ ಸುರ ೈದ್ವಾವ ಾೈಃ, ಕ್ುಸುಮೈ-ನಾನದನ ೂೀದಾವ ೈಃ | 
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 ಅಚಿಾತ್ಗ ಜಗತ್ಗಂ ಧ್ಗತರೀ, ತ್ಥಗ ಗನಗಧನುಲ ೀಪ್ನ ೈಃ|| (246) 
  

30. ರ್ಕಗಯ ಸಮಸ್ ತ-ಸಿರದರ್ ೈ-ದ್ವಾವ ಾೈ-ಧೂಾಪ ೈಸುತ ಧೂಪ್ತ್ಗ | 
 ಪಗರಹ ಪ್ರಸ್ಗದ-ಸುಮುಖಿೀ, ಸಮಸ್ಗತನ್ ಪ್ರಣತ್ಗನ್ ಸುರಗನ್|| (247) 
  

31. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (248) 
  

32. ವಿರಯತ್ಗಂ ತರದರ್ಗಃ ಸವ ೀಾ, ಯದಸಮತ್ ೂತೀಽಭ-ವಗಞ್ಜಛತ್ಮ್|| (249) 
  

33. ದ ೀವಗ ಊಚುಃ|| (250) 
  

34. ರ್ಗರ್ತ್ಗಾ ಕ್ೃತ್ಂ ಸರ್ಾಂ, ನ ಕಞ್ಜಚದರ್ಶ್ಷಾತ್ ೀ|| (251) 
  

35. ಯದಯಂ ನಿಹತ್ಃ ಶತ್ುರರಸ್ಗಮಕ್ಂ ಮಹಿರಗಸುರಃ | 
 ಯದ್ವ ಚಗಪ್ ರ್ರ ೂೀ ದ ೀಯ-ಸತವಯಗಽಸ್ಗಮಕ್ಂ ಮಹ ೀಶವರಿ!|| (252) 
  

36. ಸಂಸೃತ್ಗ ಸಂಸೃತ್ಗ ತ್ವಂ ನ ೂೀ, ಹಿಂಸ್ ೀಥಗಃ ಪ್ರಮಗಪ್ದಃ | 
 ಯಶಚ ಮತ್ಾಾಃ ಸತವ ೈರ ೀಭ-ಸ್ಗತವಂ ಸ್ ೂತೀಷಾತ್ಾ-ಮಲಗನನ ೀ!|| (253) 
  

37. ತ್ಸಾ ವಿತ್ತಧಿಾ-ವಿರ್ವ ೈಧಾನ-ದಗರಗದ್ವ-ಸಮಪದಗಮ್ | 
 ರ್ೃದಧಯೀ ಽಸಮತ್ ಪ್ರಸನಗನ ತ್ವಂ ರ್ವ ೀಥಗಃ, ಸರ್ಾದಗಽಮಿಾಕ ೀ!|| (254) 
  

38. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (255) 
  

39. ಇತ ಪ್ರಸ್ಗದ್ವತ್ಗ ದ ೀವ ೈಃ, ಜಗತ್ ೂೀಽಥ ೀಾ ತ್ಥಗಽಽತ್ಮನಃ | 
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 ತ್ಥ ೀತ್ುಾಕಗತವ ರ್ದರಕಗಲೀ, ಬರ್ೂವಗನತಹಿಾತ್ಗ ನೃಪ್!|| (256) 
  

40. ಇತ್ ಾೀತ್ತ್ ಕ್ಥಿತ್ಂ ರ್ೂಪ್! ಸಮೂಾತ್ಗ ಸ್ಗ ಯಥಗಪ್ುರಗ | 
 ದ ೀವಿೀ ದ ೀರ್-ಶರಿೀರ ೀಭ ೂಾೀ, ಜಗತ್ರಯ-ಹಿತ್ ೈಷ್ಠಣೀ|| (257) 
  

41. ಪ್ುನಶಚ ರ್ ರಿೀದ ೀಹಗತ್ಗಸ ಸಮುದೂಾತ್ಗ ಯಥಗಽರ್ರ್ತ್ | 
 ರ್ಧ್ಗಯ ದುಷಟ-ದ ೈತ್ಗಾನಗಂ, ತ್ಥಗ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (258) 
  

42. ರಕ್ಷಣಗಯ ಚ ಲ ೂೀಕಗನಗಂ, ದ ೀವಗನಗಮುಪ್-ಕಗರಿಣೀ | 
 ತ್ಚಛೃಣುಷವ-ಮಯಗಽಽಖಗಾತ್ಂ ಯಥಗ-ರ್ತ್ ಕ್ರ್ಯಗಮಿತ್ ೀ|ಹಿರೀಂ ಓಂ|| (259) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
 ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ತರರ್ಣಗಾತಮಕಗಯೈ ಶಕತಲ್ಕ್ ಮಯೈ ನಮಃ 
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|| ಉತ್ತಮಚರಿತ್ರಮ್ || 
ಪ್ಞಚಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ 

ದ ೀವಗಾ ದೂತ್ ಸಂವಗದಃ 
  
1. ಓಂ ಕಲೀಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (260) 
  

2. ಪ್ುರಗ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಗಾಭಗಾ-ಮಸುರಗಭಗಾಂ ಶಚಿೀ-ಪ್ತ್ ೀಃ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಂ ಯಜ್ಞ-ಭಗರ್ಗಶಚ ಹೃತ್ಗ ಮದ-ಬಲಗಶರಯಗತ್|| (261) 
  

3. ತ್ಗವ ೀರ್ ಸೂಯಾತ್ಗಂ ತ್ದವದಧಿಕಗರಂ ತ್ಥ ೈನದರ್ಮ್ | 
 ಕ ಬ ೀರಮರ್ ಯಗಮಾಂ ಚ ಚಕಗರತ್ ೀ ರ್ರುಣಸಾ ಚ|| (262) 
  

4. ತ್ಗವ ೀರ್ ಪ್ರ್ನಧಿಾಂ ಚ ಚಕ್ರತ್ುರ್ಾಹಿನ-ಕ್ಮಾ ಚ | 
 ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಗ ವಿನಿಧೂಾತ್ಗ ರ್ರಷಟ-ರಗಜ್ಗಾಃ ಪ್ರಗರ್ಜತ್ಗಃ|| (263) 
  

5. ಹೃತ್ಗಧಿಕಗರಗಸಿರ-ದರ್ಗಸ್ಗತಭಗಾಂ ಸವ ೀಾ ನಿರಗಕ್ೃತ್ಗಃ | 
 ಮಹಗಽಸುರಗಭಗಾಂ ತ್ಗಂ ದ ೀವಿೀಂ, ಸಂಸಮರನಯ-ಪ್ರಗರ್ಜತ್ಗಂ|| (264) 
  

6. ತ್ಯಗಽಸ್ಗಮಕ್ಂ ರ್ರ ೂೀ ದತ್ ೂತೀ, ಯಥಗಽಽಪ್ತ್ುಸ ಸೃತ್ಗಽಖಿಲಗಃ | 
 ರ್ರ್ತ್ಗಂ ನಗಶಯಿರಗಾಮಿ, ತ್ತ್-ಕ್ಷಣಗತ್ ಪ್ರಮಗಪ್ದಃ|| (265) 
  

7. ಇತ ಕ್ೃತ್ಗವ ಮತಂ ದ ೀವಗ, ಹಿಮರ್ನತಂ ನರ್ ೀಶವರಂ | 
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 ಜಗುಮ-ಸತತ್ರ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀಂ, ವಿಷುಣ-ಮಗಯಗಂ ಪ್ರತ್ುಷುಟರ್ುಃ|| (266) 
  

8. ದ ೀವಗ ಊಚುಃ|| (267) 
  

9. ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗ-ದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ | 
 ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಃ ಸಮ ತ್ಗಮ್|| (268) 
  

10. ರ ದಗರಯೈ ನಮೂೀ ನಿತ್ಗಾಯೈ ರ್ ಯೈಾ ಧ್ಗತ್ ರಯೈ ನಮೂೀ ನಮಃ | 
 ಜ್ ೂಾೀತ್ಗಸನಯೈ ಚ ೀನುದ-ರೂಪ್ಣ ಾೈ ಸುಖಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ|| (269) 
  

11. ಕ್ಲಗಾಣ ಾೈ ಪ್ರಣತ್ಗಂ ರ್ೃದ ಧಯೈ ಸಿದ ಧಯೈ ಕ್ುಮೂೀಾ ನಮೂೀ ನಮಃ | 
 ನ ೈರೃತ್ ಾೈ ರ್ೂರ್ೃತ್ಗಂ ಲ್ಕ್ ಮೈ ಶವಗಾಣ ಾೈ ತ್ ೀ ನಮೂೀ ನಮಃ|| (270) 
  

12. ದುರ್ಗಾಯೈ ದುಗಾ-ಪಗರಗಯೈ ಸ್ಗರಗಯೈ ಸರ್ಾ-ಕಗರಿಣ ಾೈ | 
 ಖಗಾತ್ ಾೈ ತ್ಥ ೈರ್ ಕ್ೃರಗಣಯೈ ಧೂಮಗರಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ|| (271) 
  

13. ಅತ-ಸ್ ಮಗಾತ-ರ ದಗರಯೈ ನತ್ಗಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ | 
 ನಮೂೀ ಜಗತ್-ಪ್ರತರಗಠಯೈ ದ ೀವ ಾೈ ಕ್ೃತ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ|| (272) 
  

14-16. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾ-ರ್ೂತ್ ೀಷು, ವಿಷುಣ-ಮಗಯೀತ ಶಬದತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (273,274,275) 

  

17-19. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಚ ೀತ್ನ ೀತ್ಾಭಧಿೀಯತ್ ೀ | 
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 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (276,277,278) 

  

20-22. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಬುದ್ವಧ-ರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ  
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (279,280,281) 

  

23-25. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ನಿದಗರ-ರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (282,283,284) 

  

26-28. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಕ್ಷುಧ್ಗ-ರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ (285,286,287) 

  

29-31. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಛಗಯಗ-ರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ (288,289,290) 

  

32-34. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಶಕತ-ರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (291,292,293) 

  

35-37. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ತ್ೃರಗಣರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (294,295,296) 

  

38-40. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಕ್ಗನಿತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (297,298,299) 
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41-43. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಜ್ಗತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (300,301,302) 

  

44-46. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಲ್ಜ್ಗರಿೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (303,304,305) 

  

47-49. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ರ್ಗನಿತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (306,307,308) 

  

50-52. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಶರದಗಧರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (309,310,311) 

  

53-55. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಕಗನಿತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (312,313,314) 

  

56-58. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ  
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (315,316,317) 

  

59-61. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ರ್ೃತತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (318,319,320) 

  

62-64. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಸೃತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (321,322,323) 
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65-67. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ದಯಗರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (324,325,326) 

  

68-70. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ತ್ುಷ್ಠಟರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (327,328,329) 

  

71-73. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಮಗತ್ೃರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ (330,331,332) 

  

74-76. ಯಗದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾರ್ೂತ್ ೀಷು, ಭಗರನಿತರೂಪ ೀಣ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ  (333,334,335) 

  

77. ಇನಿದರಯಗಣಗ-ಮಧಿರಗಠತರೀ ರ್ೂತ್ಗನಗಂ ಚಗಖಿಲ ೀಷು ಯಗ | 
 ರ್ೂತ್ ೀಷು ಸತ್ತ್ಂ ತ್ಸ್ ಾೈ, ವಗಾಪ್ತ-ದ ೀವ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ|| (336) 
  

78-80. ಚಿತರೂಪ ೀಣ ಯಗ ಕ್ೃತ್ಸನಮೀತ್ದ್ ವಗಾಪ್ಾ ಸಿಥತ್ಗ ಜಗತ್ | 
 ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮಸತಸ್ ಾೈ ನಮೂೀ ನಮಃ (337,338,339) 

  

81. ಸುತತ್ಗ ಸುರ ೈಃ, ಪ್ಪರ್ಾಮಭೀಷಟ-ಸಂಶರಯಗತ್  
  ತ್ಥಗ ಸುರ ೀನ ದರೀಣ, ದ್ವನ ೀಷು ಸ್ ೀವಿತ್ಗ | 
 ಕ್ರ ೂೀತ್ು ಸ್ಗ ನಃ, ಶುರ್-ಹ ೀತ್ುರಿೀಶವರಿೀ  
  ಶುಭಗನಿ ರ್ದಗರಣಾ-ಭಹನುತ ಚಗಪ್ದಃ|| (340) 
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82. ಯಗ ಸ್ಗಮರತ್ಂ ಚ ೂೀದಧತ್-ದ ೈತ್ಾ-ತ್ಗಪ್ತ್ ೈ  
  ರಸ್ಗಮಭರಿೀರ್ಗ ಚ ಸುರ ೈನಾಮಸಾತ್ ೀ | 
 ಯಗ ಚ ಸೃತ್ಗ ತ್ತ್-ಕ್ಷಣಮೀರ್ ಹನಿತ ನಃ  
  ಸವಗಾಪ್ದ ೂೀ ರ್ಕತ-ವಿನಮರ-ಮೂತಾಭಃ|| (341) 
  

83. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (342) 
  

84. ಏರ್ಂ ಸತವಗದ್ವ-ಯುಕಗತನಗಂ, ದ ೀವಗನಗಂ ತ್ತ್ರ ಪಗರ್ಾತೀ | 
 ಸ್ಗನತ್ುಮಭಗಾ-ಯಯ  ತ್ ೂೀಯೀ, ಜ್ಗಹನವಗಾ ನೃಪ್-ನನದನ|| (343) 
  

85. ಸ್ಗಽಬರವಿೀತ್-ತ್ಗನ್ ಸುರಗನ್ ಸುರ್ೂರರ್-ರ್ರ್ದ್ವಾಃ ಸೂತಯತ್ ೀಽತ್ರ ಕಗ | 
 ಶರಿೀರ ಕ ೂೀಶತ್ರ್ಗಚಸ್ಗಾಃ, ಸಮುದೂಾತ್ಗಽಬರವಿೀಚಿಛವಗ|| (344) 
  

86. ಸ್ ೂತೀತ್ರಂ ಮಮೈತ್ತ್ ಕರಯತ್ ೀ, ಶುಮಾ-ದ ೈತ್ಾ-ನಿರಗಕ್ೃತ್ ೈಃ | 
 ದ ೀವ ೈಃ ಸಮೀತ್ ೈಃ ಸಮರ ೀ, ನಿಶುಮಾೀನ ಪ್ರಗರ್ಜತ್ ೈಃ|| (345) 
  

87. ಶರಿೀರಕ ೂೀರ್ಗದ್-ಯತ್ ತ್ಸ್ಗಾಃ, ಪಗರ್ಾತ್ಗಾ-ನಿಃಸೃತ್ಗಮಿಾಕಗ | 
 ಕ ಶ್ಕೀತ ಸಮಸ್ ತೀಷು, ತ್ತ್ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀಷು ಗಿೀಯತ್ ೀ|| (346) 
  

88. ತ್ಸ್ಗಾಂ ವಿನಿಗಾತ್ಗಯಗಂ ತ್ು, ಕ್ೃರಗಣಽರ್ೂತ್ ಸ್ಗಽಪ್ ಪಗರ್ಾತೀ | 
 ಕಗಲಕ ೀತ ಸಮಗಖಗಾತ್ಗ, ಹಿಮಗಚಲ್-ಕ್ೃತ್ಗಶರಯಗ|| (347) 
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89. ತ್ತ್ ೂೀಽಮಿಾಕಗಂ ಪ್ರಂ ರೂಪ್ಂ, ಬಭಗರಣಗಂ ಸು-ಮನ ೂೀಹರಂ | 
 ದದಶಾ ಚಣ ೂ್ೀ ಮುಣ್ಶಚ, ರ್ೃತ್ ಾ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (348) 
  

90. ತ್ಗಭಗಾಂ ಶುಮಗಾಯ ಚಗಖಗಾತ್ಗ, ಸಾತರವ ಸು-ಮನ ೂೀಹರಗ | 
 ಕಗಪಗಾಽಸ್ ತೀ ಸಿರೀ ಮಹಗ-ರಗಜ! ಭಗಸಯನಿತೀ ಹಿಮಗಚಲ್ಮ್|| (349) 
  

91. ನ ೈರ್ ತ್ಗದೃಕ್ ಕ್ವಚಿದ್ ರೂಪ್ಂ, ದೃಷಟಂ ಕ ೀನಚಿದುತ್ತಮಮ್ | 
 ಜ್ಞಗಯತ್ಗಂ ಕಗಽಪ್ಾಸ್  ದ ೀವಿೀ, ಗೃಹಾತ್ಗಂ ಚಗಸುರ ೀಶವರ|| (350) 
  

92. ಸಿರೀ-ರತ್ನ-ಮತಚಗರ್ಾಙ್ಘಜಗೀ, ದ ೂಾೀತ್ಯನಿತೀ ದ್ವಶಸಿತವರಗ | 
 ಸ್ಗ ತ್ು ತಷಠತ ದ ೈತ್ ಾೀನದರ! ತ್ಗಂ ರ್ವಗನ್ ದರಷುಟ-ಮಹಾತ|| (351) 
  

93. ಯಗನಿ ರತ್ಗನನಿ ಮಣಯೂೀ, ಗಜ್ಗರ್ಗವದ್ವೀನಿ ವ ೈ ಪ್ರಭ ೂೀ!  
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ತ್ು ಸಮಸ್ಗತನಿ, ಸ್ಗಮರತ್ಂ ಭಗನಿತ ತ್ ೀ ಗೃಹ ೀ|| (352) 
  

94. ಐರಗರ್ತ್ಃ ಸಮಗನಿೀತ್ ೂೀ, ಗಜರತ್ನಂ ಪ್ುರನದರಗತ್ | 
 ಪಗರಿಜ್ಗತ್-ತ್ರುರ್ಗಚಯಂ, ತ್ಥ ೈರ್ೀಚ ೈಃ-ಶರವಗ ಹಯಃ|| (353) 
  

95. ವಿಮಗನಂ ಹಂಸ-ಸಂಯುಕ್ತ-ಮೀತ್ತ್ ತಷಠತ ತ್ ೀಽಙ್ಗಣ ೀ | 
 ರತ್ನ-ರ್ೂತ್ ಮಿಹಗನಿೀತ್ಂ, ಯದಗಸಿೀದ್-ವ ೀಧಸ್ ೂೀಽದುಾತ್ಂ|| (354) 
  

96. ನಿಧಿರ ೀಷ ಮಹಗ-ಪ್ದಮಃ, ಸಮಗನಿೀತ್ ೂೀ ಧನ ೀಶವರಗತ್ | 
 ಕಞಿಲಕನಿೀಂ ದದ  ಚಗಬಧ-ಮಗಾಲಗಮಮಗಲನ-ಪ್ಂಕ್ಜ್ಗಂ|| (355) 
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97. ಛತ್ರಂ ತ್ ೀ ವಗರುಣಂ ರ್ ೀಹ ೀ, ಕಗಞಚನ-ಸ್ಗರವಿ ತಷಠತ | 
 ತ್ಥಗಽಯಂ ಸಾನದನ-ರ್ರ ೂೀ, ಯಃ ಪ್ುರಗಽಽಸಿೀತ್ ಪ್ರಜ್ಗ-ಪ್ತ್ ೀಃ|| (356) 
  

98. ಮೃತ್ ೂಾೀ-ರುತ್ಗಕರನಿತದಗ ನಗಮ, ಶಕತರಿೀಶ! ತ್ವಯಗ ಹೃತ್ಗ | 
 ಪಗಶಃ ಸಲಲ್-ರಗಜಸಾ, ಭಗರತ್ುಸತರ್ ಪ್ರಿಗರಹ ೀ|| (357) 
  

99. ನಿಶುಮಾಸ್ಗಾಬದ-ಜ್ಗತ್ಗಶಚ, ಸಮಸ್ಗತ ರತ್ನ-ಜ್ಗತ್ಯಃ | 
 ರ್ಹಿನರಪ್ ದದ  ತ್ುರ್ಾಮಗಿನ-ರ್ ಚ ೀ ಚ ವಗಸಸಿೀ|| (358) 
  

100. ಏರ್ಂ ದ ೈತ್ ಾೀನದರ! ರತ್ಗನನಿ, ಸಮಸ್ಗತನಗಾಹೃತ್ಗನಿ ತ್ ೀ | 
 ಸಿರೀ ರತ್ನ-ಮೀರಗ ಕ್ಲಗಾಣೀ, ತ್ವಯಗ ಕ್ಸ್ಗಮನನ ಗೃಹಾತ್ ೀ|| (359) 
  

101. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (360) 
  

102. ನಿಶಮಾೀತ ರ್ಚಃ ಶುಮಾಃ, ಸ ತ್ದಗ ಚಣ-್ಮುಣ್ಯೂೀಃ | 
 ಪ ರೀಷಯಗಮಗಸ ಸುಗಿರೀರ್ಂ, ದೂತ್ಂ ದ ೀವಗಾ ಮಹಗಽಸುರಮ್|| (361) 
  

103. ಇತ ಚ ೀತ ಚ ರ್ಕ್ತವಗಾ, ಸ್ಗ ಗತ್ಗವ ರ್ಚನಗನಮಮ | 
 ಯಥಗ ಚಗಭ ಾೀತ ಸಮಿರೀತ್ಗಾ, ತ್ಥಗ ಕಗಯಾಂ ತ್ವಯಗ ಲ್ಘು|| (362) 
  

104. ಸ ತ್ತ್ರ ಗತ್ಗವ ಯತ್ಗರಸ್ ತೀ, ರ್ ೈಲ ೂೀದ ದೀರ್ ೀಽತ-ರ್  ೀರ್ನ ೀ | 
 ಸ್ಗ ದ ೀವಿೀ ತ್ಗಂ ತ್ತ್ಃ ಪಗರಹ, ಶಲಕ್ಷ್ಣಂ ಮಧುರಯಗ ಗಿರಗ|| (363) 
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105. ದೂತ್ ಉವಗಚ|| (364) 
  

106. ದ ೀವಿ! ದ ೈತ್ ಾೀಶವರಃ ಶುಮಾ-ಸ್ ರೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ಪ್ರಮೀಶವರಃ | 
 ದೂತ್ ೂೀಽಹಂ ಪ ರೀಷ್ಠತ್ಸ್ ತೀನ, ತ್ವತ್-ಸಕಗಶ-ಮಿಹಗಗತ್ಃ|| (365) 
  

107. ಅವಗಾಹತ್ಗಜ್ಞಃ ಸವಗಾಸು, ಯಃ ಸದಗ ದ ೀರ್-ಯೂೀನಿಷು | 
 ನಿರ್ಜಾತ್ಗಖಿಲ್-ದ ೈತ್ಗಾರಿಃ, ಸ ಯದಗಹ ಶೃಣುಷವ ತ್ತ್|| (366) 
  

108. ಮಮ ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಮಖಿಲ್ಂ, ಮಮ, ದ ೀವಗ ರ್ರ್ಗನುರ್ಗಃ | 
 ಯಜ್ಞ-ಭಗರ್ಗನಹಂ ಸವಗಾನುಪಗರ್ಗನಮಿ ಪ್ೃರ್ಕ್ ಪ್ೃರ್ಕ್|| (367)

  
  

109. ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ರ್ರ-ರತ್ಗನನಿ, ಮಮ ರ್ರ್ಗಾನಾರ್ ೀಷತ್ಃ | 
 ತ್ಥ ೈರ್ ಗಜ-ರತ್ನಂ ಚ, ಹೃತ್ಗವ ದ ೀವ ೀನದರ-ವಗಹನಂ|| (368) 
  

110. ಕ್ಷ್ೀರ ೂೀದ-ಮರ್ನ ೂೀದೂಾತ್-ಮಶವ-ರತ್ನಂ ಮಮಗಮರ ೈಃ | 
 ಉಚ ೈಃಶರರ್ಸ-ಸಂಜ್ಞಂ ತ್ತ್-ಪ್ರಣಪ್ತ್ಾ ಸಮಪ್ಾತ್ಂ|| (369) 
  

111. ಯಗನಿ ಚಗನಗಾನಿ ದ ೀವ ೀಷು ಗನಧವ ೀಾಷೂರರ್ ೀಷು ಚ | 
 ರತ್ನ-ರ್ೂತ್ಗನಿ ರ್ೂತ್ಗನಿ, ತ್ಗನಿ ಮಯಾೀರ್ ರ್  ೀರ್ನ ೀ|| (370) 
  

112. ಸಿರೀ-ರತ್ನ-ರ್ೂತ್ಗಂ ತ್ಗವಂ ದ ೀವಿ! ಲ ೂೀಕ ೀ ಮನಗಾಮಹ ೀ ರ್ಯಮ್ | 
 ಸ್ಗ ತ್ವಮಸ್ಗಮನುಪಗಗಚಛ, ಯತ್ ೂೀ ರತ್ನ-ರ್ುಜ್ ೂೀ ರ್ಯಮ್|| (371) 
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113. ಮಗಂ ವಗ ಮಮಗನುಜಂ ವಗಪ್, ನಿಶುಮಾಮುರು-ವಿಕ್ರಮಮ್ | 
 ರ್ಜ ತ್ವಂ ಚಞಚಲಗಪಗಙ್ಘಜಗ! ರತ್ನ-ರ್ೂತ್ಗಽಸಿ ವ ೈ ಯತ್ಃ|| (372) 
  

114. ಪ್ರಮೈಶವಯಾ-ಮತ್ುಲ್ಂ, ಪಗರಪ್ಸಯಸ್ ೀ ಮತ್-ಪ್ರಿಗರಹಗತ್ | 
 ಏತ್ದ್-ಬುಧ್ಗಾ ಸಮಗಲ ೂೀಚಾ, ಮತ್ಪರಿ-ಗರಹತ್ಗಂ ರ್ರಜ|| (373) 
  

115. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (374) 
  

116. ಇತ್ುಾಕಗತ ಸ್ಗ ತ್ದಗ ದ ೀವಿೀ, ಗಮಿಾೀರಗನತಃ-ಸಿಮತ್ಗ ಜರ್  | 
 ದುರ್ಗಾ ರ್ಗರ್ತೀ ರ್ದಗರ, ಯಯೀದಂ ಧ್ಗಯಾತ್ ೀ ಜಗತ್|| (375) 
  

117. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (376) 
  

118. ಸತ್ಾಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಗ ನಗತ್ರ, ಮಿಥಗಾ ಕಞ್ಜಚತ್ ತ್ವಯೂೀದ್ವತ್ಮ್ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕಗಾಧಿಪ್ತಃ ಶುಮೂಾೀ, ನಿಶುಮಾರ್ಗಚಪ್ ತ್ಗದೃಶಃ|| (377) 
  

119. ಕಂ ತ್ವತ್ರ ಯತ್ ಪ್ರತಜ್ಞಗತ್ಂ, ಮಿಥಗಾ ತ್ತ್ ಕರಯತ್ ೀ ಕ್ರ್ಮ್ | 
 ಶ ರಯತ್ಗಮಲ್ಪ-ಬುದ್ವಧತ್ಗವ-ತ್ರತಜ್ಞಗ ಯಗ ಕ್ೃತ್ಗ ಪ್ುರಗ|| (378) 
  

120. ಯೂೀ ಮಗಂ ಜಯತ ಸಙ್ಘಕಗಗರಮೀ, ಯೂೀ ಮೀ ದಪ್ಾಂ ರ್ಾಪೀಹತ | 
 ಯೂೀ ಮೀ ಪ್ರತಬಲ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀ, ಸ ಮೀ ರ್ತ್ಗಾ ರ್ವಿಷಾತ|| (379) 
  

121. ತ್ದಗಽಽಗಛಚತ್ು ಶುಮೂಾೀಽತ್ರ, ನಿಶುಮೂಾೀ ವಗ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
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 ಮಗಮ್ ರ್ಜತ್ಗವ ಕಂ ಚಿರ ೀಣಗತ್ರ, ಪಗಣಂ ಗೃಹಗಣತ್ು ಮೀ ಲ್ಘು|| (380) 
  

122. ದೂತ್ ಉವಗಚ|| (381) 
  

123. ಅರ್ಲಪಗತಸಿ ಮೈರ್ಂ ತ್ವಂ ದ ೀವಿ! ಬೂರಹಿ ಮಮಗಗರತ್ಃ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ ಾೀ ಕ್ಃ ಪ್ುಮಗಂಸಿತರ ಠೀದರ್ ರೀ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (382) 
  

124. ಅನ ಾೀರಗಮಪ್ ದ ೈತ್ಗಾನಗಂ, ಸವ ೀಾ ದ ೀವಗ ನ ವ ೈ ಯುಧಿ | 
 ತಷಠನಿತ ಸಮುಮಖ ೀ ದ ೀವಿ! ಕಂ ಪ್ುನಃ ಸಿರೀ ತ್ವಮೀಕಕಗ|| (383) 
  

125. ಇನಗದರದಗಾಃ ಸಕ್ಲಗ ದ ೀವಗಸತಸುಥ-ಯೀಾರಗಂ ನ ಸಂಯುರ್ ೀ | 
 ಶುಮಗಾದ್ವೀನಗಂ ಕ್ರ್ಂ ತ್ ೀರಗಂ, ಸಿರೀ ಪ್ರಯಗಸಾಸಿ ಸಮುಮಖಮ್|| (384) 
  

126. ಸ್ಗ ತ್ವಂ ಗಚಛ ಮಯೈರ್ೀಕಗತ, ಪಗಶವಾಂ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ | 
 ಕ ೀರ್ಗಕ್ಷಾಣ-ನಿಧೂಾತ್-ರ್ ರವಗ ಮಗ ಗಮಿಷಾಸಿ|| (385) 
  

127. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (386) 
  

128. ಏರ್ಮೀತ್ದ್ ಬಲೀ ಶುಮೂಾೀ, ನಿಶುಮಾರ್ಗಚತ-ವಿೀಯಾ-ವಗನ್ | 
 ಕಂ ಕ್ರ ೂೀಮಿ ಪ್ರತಜ್ಞಗ ಮೀ, ಯದನಗ-ಲ ೂೀಚಿತ್ಗ ಪ್ುರಗ|| (387) 
  

129. ಸ ತ್ವಂ ಗಚಛ ಮಯೂೀಕ್ತಂ ತ್ ೀ, ಯದ ೀತ್ತ್ ಸರ್ಾಮಗದೃತ್ಃ | 
 ತ್ದಗ-ಚಕ್ಗವ-ಸುರ ೀನಗದರಯ, ಸ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಕ್ರ ೂೀತ್ು ತ್ತ್||ಓಂ (388) 
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ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ವಿಷುಣಮಗಯಗದ್ವ ತ್ರಯೂೀ ವಿಂಶತ ದ ೀರ್ತ್ಗಯೈ ನಮಃ 
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|| ಷರ ೂಠೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಧೂಮರಲ ೂೀಚನ ರ್ಧಃ 

  
1. ’ಓಂ’ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (389) 
  

2. ಇತ್ಗಾಕ್ಣಾಾ ರ್ಚ ೂೀ ದ ೀವಗಾಃ, ಸ ದೂತ್ ೂೀಽಮಷಾ-ಪ್ಪರಿತ್ಃ | 
 ಸಮಗಚಷಟ ಸಮಗಗಮಾ, ದ ೈತ್ಾ-ರಗಜ್ಗಯ ವಿಸತರಗತ್|| (390) 
  

3. ತ್ಸಾ ದೂತ್ಸಾ ತ್ದಗವಕ್ಾ-ಮಗಕ್ಣಗಾಾಽಸುರ-ರಗಟ್ ತ್ತ್ಃ | 
 ಸ-ಕ ೂರೀಧಃ ಪಗರಹ ದ ೈತ್ಗಾನಗ-ಮಧಿಪ್ಂ ಧೂಮರಲ ೂೀಚನಮ್|| (391) 
  

4. ಹ ೀ ಧೂಮರಲ ೂೀಚನಗಶು ತ್ವಂ, ಸವ-ಸ್ ೈನಾ-ಪ್ರಿವಗರಿತ್ಃ | 
 ತ್ಗಮಗನಯ ಬಲಗದುದರಗಟಂ, ಕ ೀರ್ಗಕ್ಷಾಣ-ವಿಹವಲಗಮ್|| (392) 
  

5. ತ್ತ್ಪರಿತ್ಗರಣದಃ ಕ್ಶ್ಚದಾದ್ವ ರ್ೀತತಷಠತ್ ೀಽಪ್ರಃ | 
 ಸ ಹನತರ್ಾೀಽಮರ ೂೀ ವಗಪ್, ಯಕ್ ೂೀ ಗನಧರ್ಾ ಏರ್ ವಗ|| (393) 
  

6. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (394) 
  

7. ತ್ ೀನಗಜ್ಞಪ್ತಸತತ್ಃ ಶ್ೀಘರಂ, ಸ ದ ೈತ್ ೂಾೀ ಧೂಮರಲ ೂೀಚನಃ | 
 ರ್ೃತ್ಃ ಷರಗಟಯ ಸಹಸ್ಗರಣಗ-ಮಸುರಗಣಗಂ ದುರತ್ಂ ಯಯ || (395) 
  

8. ಸ ದೃರಗಟವ ತ್ಗಂ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀಂ, ತ್ುಹಿನಗಚಲ್-ಸಂಸಿಥತ್ಗಮ್ | 
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 ಜರ್ಗದ ೂೀಚ ೈಃ ಪ್ರಯಗಹಿೀತ, ಮೂಲ್ಂ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (396) 
  

9. ನ ಚ ೀತರೀತ್ಗಾಽದಾ ರ್ರ್ತ, ಮದ್-ರ್ತ್ಗಾರಮುಪ ೈಷಾತ | 
 ತ್ತ್ ೂೀ ಬಲಗನನಯಗಮಾೀಷ, ಕ ೀರ್ಗಕ್ಷಾಣ-ವಿಹವಲಗಮ್|| (397) 
  

10. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (398) 
  

11. ದ ೈತ್ ಾೀಶವರ ೀಣ ಪ್ರಹಿತ್ ೂೀ, ಬಲ್ವಗನ್ ಬಲ್-ಸಂರ್ೃತ್ಃ | 
 ಬಲಗನನಯಸಿ ಮಗಮೀರ್ಂ, ತ್ತ್ಃ ಕಂ ತ್ ೀ ಕ್ರ ೂೀಮಾಹಮ್|| (399) 
  

12. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (400) 
  

13. ಇತ್ುಾಕ್ತಃ ಸ್ ೂೀಽರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ಗತ-ಮಸುರ ೂೀ ಧೂಮರ-ಲ ೂೀಚನಃ | 
 ಹುಙ್ಘಕಗಕರ ೀಣ ೈರ್ ತ್ಂ ರ್ಸಮಸ್ಗಚಚಕಗರಗಮಿಾಕಗ ತ್ತ್ಃ|| (401) 
  

14. ಅರ್ ಕ್ುರದಧಂ ಮಹಗ ಸ್ ೈನಾ-ಮಸುರಗಣಗಂ ತ್ಥಗಽಮಿಾಕಗ | 
 ರ್ರ್ಷಾ ಸಾಯಕ್ೈಸಿತೀಕ್ಷ ೈ-ಸತಥಗ ಶಕತ-ಪ್ರಶವಧ್ ೈಃ|| (402) 
  

15. ತ್ತ್ ೂೀ ಧುತ್-ಸಟಃ ಕ ೂೀಪಗತ್-ಕ್ೃತ್ಗವ ನಗದಂ ಸುಭ ೈರರ್ಮ್ | 
 ಪ್ಪಗತ್ಗಽಸುರ-ಸ್ ೀನಗಯಗಂ, ಸಿಂಹ ೂೀ ದ ೀವಗಾಃ ಸವ-ವಗಹನಃ|| (403) 
  

16. ಕಗಂಶ್ಚತ್ ಕ್ರ-ಪ್ರಹಗರ ೀಣ, ದ ೈತ್ಗಾನಗಸ್ ಾೀನ ಚಗಪ್ರಗನ್ | 
 ಆಕ್ರಮಾ ಚಗಧರ ೀಣಗನಗಾನ್, ಸ ಜಘನ ಮಹಗಽಸುರಗನ್|| (404) 
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17. ಕ ೀರಗಞ್ಜಚತ್ ಪಗಟಯಗಮಗಸ, ನಖ ೈಃ ಕ ೂೀರಗಠನಿ ಕ ೀಸರಿೀ | 
 ತ್ಥಗ ತ್ಲ್-ಪ್ರಹಗರ ೀಣ, ಶ್ರಗಂಸಿ ಕ್ೃತ್ವಗನ್ ಪ್ೃರ್ಕ್|| (405) 
  

18. ವಿಚಿಛನನ-ಬಗಹು-ಶ್ರಸಃ, ಕ್ೃತ್ಗಸ್ ತೀನ ತ್ಥಗಽಪ್ರ ೀ | 
 ಪ್ಪ  ಚ ರುಧಿರಂ ಕ ೂೀರಗಠ-ದನ ಾೀರಗಂ ಧುತ್-ಕ ೀಸರಃ|| (406) 
  

19. ಕ್ಷಣ ೀನ ತ್ದಾಲ್ಂ ಸರ್ಾಂ, ಕ್ಷಯಂ ನಿೀತ್ಂ ಮಹಗತ್ಮನಗ | 
 ತ್ ೀನ ಕ ೀಸರಿಣಗ ದ ೀವಗಾ, ವಗಹನ ೀ-ನಗತ-ಕ ೂೀಪ್ನಗ|| (407) 
  

20. ಶುರತ್ಗವ ತ್ಮಸುರಂ ದ ೀವಗಾ, ನಿಹತ್ಂ ಧೂಮರ-ಲ ೂೀಚನಮ್ | 
 ಬಲ್ಂ ಚ ಕ್ಷಯಿತ್ಂ ಕ್ೃತ್ಸನಂ, ದ ೀವಿೀ ಕ ೀಸರಿಣಗ ತ್ತ್ಃ|| (408) 
  

21. ಚುಕ ೂೀಪ್ ದ ೈತ್ಗಾಧಿಪ್ತಃ, ಶುಮಾಃ ಪ್ರಸುಫರಿತ್ಗ ಧರಃ | 
 ಆಜ್ಞಗಪ್ಯಗಮಗಸ ಚ ತ್ , ಚಣ್-ಮುಣ ್ ಮಹಗಽಸುರ || (409) 
  

22. ಹ ೀ ಚಣ್! ಹ ೀ ಮುಣ್! ಬಲ ೈಬಾಹುಭಃ ಪ್ರಿವಗರಿತ್  | 
 ತ್ತ್ರ ಗಚಛತ್ ಗತ್ಗವ ಚ, ಸ್ಗ ಸಮಗನಿೀಯತ್ಗಂ ಲ್ಘು|| (410) 
  

23. ಕ ೀರ್ ೀರಗವಕ್ೃಷಾ ಬದಗಧವ ವಗ, ಯದ್ವ ರ್ಃ ಸಂಶಯೂೀ ಯುಧಿ | 
 ತ್ದಗಽರ್ ೀರಗ ಯುಧ್ ೈಃ ಸವ ೈಾರಸುರ ೈರ್-ವಿನಿಹನಾತ್ಗಮ್|| (411) 
  

24. ತ್ಸ್ಗಾಂ ಹತ್ಗಯಗಂ ದುರಗಟಯಗಂ, ಸಿಂಹ ೀ ಚ ವಿನಿಪಗತತ್ ೀ | 
 ಶ್ೀಘರಮಗಗಮಾತ್ಗಂ ಬದಗಧವ, ಗೃಹಿೀತ್ಗವ ತ್ಗಮಥಗಮಿಾಕಗಮ್||ಓಂ  (412) 
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ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 

 
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಶತ್ಗಕ್ ಯೈ ಧೂಮಗರಕ್ ಯೈ ನಮಃ 
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|| ಸಪ್ತಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಚಣ-್ಮುಣ-್ರ್ಧಃ 

  
1. ’ಓಂ’ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (413) 
  

2. ಆಜ್ಞಪಗತಸ್ ತೀ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೈತ್ಗಾ-ಶಚಣ್-ಮುಣ್-ಪ್ುರ ೂೀಗಮಗಃ | 
 ಚತ್ುರಙ್ಗ-ಬಲ ೂೀಪ ೀತ್ಗ, ಯಯುರರ್ುಾ-ದಾತ್ಗಯುಧ್ಗಃ|| (414) 
  

3. ದದೃಶುಸ್ ತೀ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ-ಮಿೀಷದಗಧಸ್ಗಂ ರ್ಾರ್ಸಿಥತ್ಗಮ್ | 
 ಸಿಂಹಸ್ ೂಾೀಪ್ರಿ ರ್ ೈಲ ೀನದರ-ಶೃಙ್ಘ ಗ್ೀ ಮಹತ ಕಗಞಚನ ೀ|| (415) 
  

4. ತ್ ೀ ದೃರಗಟವ ತ್ಗಂ ಸಮಗದಗತ್ು-ಮುದಾಮಂ ಚಕ್ರರುದಾತ್ಗಃ | 
 ಆಕ್ೃಷಟ-ಚಗಪಗಸಿ-ಧರಗ-ಸತಥಗಽನ ಾೀ ತ್ತ್ಸಮಿೀಪ್ರ್ಗಃ|| (416) 
  

5. ತ್ತ್ಃ ಕ ೂೀಪ್ಂ ಚಕಗರ ೂೀಚ ೈ-ರಮಿಾಕಗ ತ್ಗನರಿೀನ್ ಪ್ರತ | 
 ಕ ೂೀಪ ೀನ ಚಗಸ್ಗಾ ರ್ದನಂ, ಮಷ್ಠೀ-ರ್ಣಾಮರ್ೂತ್ತದಗ|| (417) 
  

6. ರ್ುರಕ್ುಟಿೀ-ಕ್ುಟಿಲಗತ್ತಸ್ಗಾ, ಲ್ಲಗಟ-ಫಲ್ಕಗದ್-ದುರತ್ಮ್ | 
 ಕಗಲೀ ಕ್ರಗಲ್-ರ್ದನಗ, ವಿನಿರಗಕರನಗತಽಸಿ ಪಗಶ್ನಿೀ|| (418) 
  

7. ವಿಚಿತ್ರ-ಖಟಗವಙ್ಗ-ಧರಗ, ನರಮಗಲಗ-ವಿರ್ೂಷಣಗ | 
 ದ್ವವೀಪ್-ಚಮಾ-ಪ್ರಿೀಧ್ಗನಗ, ಶುಷಕ-ಮಗಂಸ್ಗತ-ಭ ೈರವಗ|| (419) 
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8. ಅತ-ವಿಸ್ಗತರ-ರ್ದನಗ, ರ್ಜಹಗವ-ಲ್ಲ್ನ-ಭೀಷಣಗ | 
 ನಿಮರ್ಗನಽಽರಕ್ತ-ನಯನಗ, ನಗದಗಽಽಪ್ಪರಿತ್ ದ್ವಙ್ುಮಖಗ|| (420) 
  

9. ಸ್ಗ ವ ೀರ್ ೀನಗಭ-ಪ್ತತ್ಗ, ಘತ್ಯನಿತೀ ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ಸ್ ೈನ ಾೀ ತ್ತ್ರ ಸುರಗರಿೀಣಗ,-ಮರ್ಕ್ಷಯತ್ ತ್ದಾಲ್ಮ್|| (421) 
  

10. ಪಗಷ್ಠಣಾ-ರ್ಗರಹಗಙ್ುಕಶ-ರ್ಗರಹಿ-ಯೂೀಧ-ಘಣಗಟ-ಸಮನಿವತ್ಗನ್ | 
 ಸಮಗದಗ-ಯೈಕ್-ಹಸ್ ತೀನ, ಮುಖ ೀ-ಚಿಕ್ ೀಪ್ ವಗರಣಗನ್|| (422) 
  

11. ತ್ಥ ೈರ್ ಯೂೀಧಂ ತ್ುರರ್ ೈ, ರರ್ಂ ಸ್ಗರಥಿನಗ ಸಹ | 
 ನಿಕ್ಷ್ಪ್ಾ ರ್ಕ ರೀ ದಶನ ೈ-ಶಚರ್ಾ-ಯನಯತ ಭ ೈರರ್ಮ್|| (423) 
  

12. ಏಕ್ಂ ಜರ್ಗರಹ ಕ ೀರ್ ೀಷು, ಗಿರೀವಗಯಗಮರ್ ಚಗಪ್ರಮ್ | 
 ಪಗದ ೀನಗಕ್ರಮಾ ಚ ೈವಗಽನಾ-ಮುರಸ್ಗಽನಾ- ಮಪರಥಯತ್ || (424) 
  

13. ತ್ ೈಮುಾಕಗತನಿ ಚ ಶಸ್ಗರಣ, ಮಹಗಽಸ್ಗರಣ ತ್ಥಗಽಸುರ ೈಃ | 
 ಮುಖ ೀನ ಜರ್ಗರಹ ರುರಗ, ದಶನ ೈರ್-ಮಥಿತ್ಗನಾಪ್|| (425) 
  

14. ಬಲನಗಂ ತ್ದಾಲ್ಂ ಸರ್ಾಮಸುರಗಣಗಂ ದುರಗತ್ಮನಗಮ್ | 
 ಮಮದಗಾ-ರ್ಕ್ಷಯ-ಚಗಚನಗಾ-ನನಗಾಂರ್ಗಚ-ತ್ಗಡಯತ್-ತ್ಥಗ|| (426) 
  

15. ಅಸಿನಗ ನಿಹತ್ಗಃ ಕ ೀಚಿತ್-ಕ ೀಚಿತ್ ಖಟಗವಙ್ಗ-ತ್ಗಡತ್ಗಃ | 
 ಜಗುಮವಿಾನಗಶ-ಮಸುರಗ, ದನಗತರ್ಗರಭಹತ್ಗ-ಸತಥಗ|| (427) 
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16. ಕ್ಷಣ ೀನ ತ್ದ್ ಬಲ್ಂ ಸರ್ಾಮಸುರಗಣಗಂ ನಿಪಗತತ್ಮ್ | 
 ದೃರಗಟವ ಚಣ ೂ್ೀಽಭ-ದುದಗರರ್, ತ್ಗಂ ಕಗಲೀಮತ-ಭೀಷಣಗಮ್|| (428) 
  

17. ಶರ-ರ್ರ ೈಾಮಾಹಗ-ಭೀಮೈರ್-ಭೀಮಗಕ್ಷ್ೀಂ ತ್ಗಂ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
 ಛಗದಯಗಮಗಸ ಚಕ ೈಶಚ, ಮುಣ್ಃ ಕ್ಷ್ಪ ತಃ ಸಹಸರಶಃ|| (429) 
  

18. ತ್ಗನಿ ಚಕಗರಣಾನ ೀಕಗನಿ, ವಿಶಮಗನಗನಿ ತ್ನುಮಖಮ್ | 
 ಬರ್ುಯಾಥಗಕ್ಾ-ಬಮಗಾನಿ, ಸುಬಹೂನಿ ಘನ ೂೀದರಮ್|| (430) 
  

19. ತ್ತ್ ೂೀ ಜಹಗಸ್ಗತರುರಗ, ಭೀಮಂ ಭ ೈರರ್-ನಗದ್ವನಿೀ | 
 ಕಗಲೀ-ಕ್ರಗಲ್-ರ್ಕಗರನತ-ದುಾದಾಶಾ-ದಶನ ೂೀಜಿವಲಗ|| (431) 
  

20. ಉತ್ಗಥಯ ಚ ಮಹಗಽಸಿಂ ಹಂ, ದ ೀವಿೀ ಚಣ್ಮಧ್ಗರ್ತ್ | 
 ಗೃಹಿೀತ್ಗವ ಚಗಸಾ ಕ ೀರ್ ೀಷು ಶ್ರಸ್ ತೀ-ನಗಸಿನಗಚಿಛನತ್|| (432) 
  

21. ಅರ್ ಮುಣ ೂ್ೀಽರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ಗತಂ, ದೃರಗಟವ ಚಣ್ಂ ನಿಪಗತತ್ಮ್ | 
 ತ್ಮಪ್ಾ-ಪಗತ್ಯ-ದೂಾಮ , ಸ್ಗ ಖಡಗಗಭ-ಹತ್ಂ ರುರಗ|| (433) 
  

22. ಹತ್-ರ್ ೀಷಂ ತ್ತ್ಃ ಸ್ ೈನಾಂ, ದೃರಗಟವ ಚಣ್ಂ ನಿಪಗತತ್ಮ್ | 
 ಮುಣ್ಂ ಚ ಸುಮಹಗವಿೀಯಾಂ, ದ್ವರ್  ೀ ಭ ೀಜ್ ೀ ರ್ಯಗತ್ುರಮ್|| (434) 
  

23. ಶ್ರಶಚಣ್ಸಾ ಕಗಲೀ ಚ, ಗೃಹಿೀತ್ಗವ ಮುಣ್ಮೀರ್ ಚ | 
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 ಪಗರಹ ಪ್ರಚಣಗ್ಟಟಹಗಸ-ಮಿಶರಮಭ ಾೀತ್ಾ ಚಣ್ಕಗಮ್|| (435) 
  

24. ಮಯಗ ತ್ವಗತ್ ೂರೀಪ್-ಹೃತ್ , ಚಣ್ಮುಣ ದ ಮಹಗಪ್ಶ  | 
 ಯುದಧಯಜ್ಞ ೀ ಸವಯಂ ಶುಮಾಂ, ನಿಶುಮಾಂ ಚ ಹನಿಷಾಸಿ|| (436) 
  

25. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (437) 
  

26. ತ್ಗವಗನಿೀತ್  ತ್ತ್ ೂೀ ದೃರಗಟವ, ಚಣಮ್ುಣ ್ ಮಹಗಽಸುರ  | 
 ಉವಗಚ ಕಗಲೀಂ ಕ್ಲಗಾಣೀ, ಲ್ಲತ್ಂ ಚಣ್ಕಗ ರ್ಚಃ|| (438) 
  

27. ಯಸ್ಗಮಚಚಣ್ಂ ಚ ಮುಣ್ಂ ಚ, ಗೃಹಿೀತ್ಗವ ತ್ವಮುಪಗಗತ್ಗ | 
 ಚಗಮುಣ ್ೀತ ತ್ತ್ ೂೀ ಲ ೂೀಕ ೀ, ಖಗಾತ್ಗ ದ ೀವಿ! ರ್ವಿಷಾಸಿ|| ಓಂ (439) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಕ್ಪ್ಪಾರ ಬೀಜ್ಗಧಿರಗಠತ್ ರಯೈ ಕಗಲೀ ಚಗಮುಣಗದ್ ೀವ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ಅಷಟಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ರಕ್ತಬೀಜ ರ್ಧಃ 

  
1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (440) 
  

2. ಚಣ ್ೀ ಚ ನಿಹತ್ ೀ ದ ೈತ್ ಾೀ, ಮುಣ ್ೀ ಚ ವಿನಿಪಗತತ್ ೀ | 
 ಬಹುಲ ೀಷು ಚ ಸ್ ೈನ ಾೀಷು, ಕ್ಷಯಿತ್ ೀಷವಸುರ ೀಶವರಃ|| (441) 
  

3. ತ್ತ್ಃ ಕ ೂೀಪ್-ಪ್ರಗಧಿೀನ-ಚ ೀತ್ಗಃ ಶುಮಾಃ ಪ್ರತ್ಗಪ್-ವಗನ್ | 
 ಉದ ೂಾೀಗಂ ಸರ್ಾ-ಸ್ ೈನಗಾನಗಂ, ದ ೈತ್ಗಾನಗಮಗದ್ವದ ೀಶ ಹ|| (442) 
  

4. ಅದಾ ಸರ್ಾ-ಬಲ ೈ-ದ ೈಾತ್ಗಾಃ, ಷಡಶ್ೀತ-ರುದಗಯುಧ್ಗಃ | 
 ಕ್ಂಬೂನಗಂ ಚತ್ುರಶ್ೀತ-ನಿಾಯಗಾಂತ್ು ಸವ-ಬಲ ೈರ್ೃಾತ್ಗಃ|| (443) 
  

5. ಕ ೂೀಟಿ-ವಿೀಯಗಾಣ ಪ್ಞ್ಕಗಚಶ-ದಸುರಗಣಗಂ ಕ್ುಲಗನಿ ವ ೈ | 
 ಶತ್ಂ ಕ್ುಲಗನಿ ಧ್ ಮಗರಣಗಂ, ನಿಗಾಚಛನುತ ಮಮಗಜ್ಞಯಗ|| (444) 
  

6. ಕಗಲ್ಕಗ ದ ಹೃಾದಗ ಮ ಯಗಾಃ, ಕಗಲ್ಕ ೀಯಗ-ಸತಥಗಽಸುರಗಃ | 
 ಯುದಗಧಯ ಸಜ್ಗ ಿನಿಯಗಾನುತ, ಆಜ್ಞಯಗ ತ್ವರಿತ್ಗ ಮಮ|| (445) 
  

7. ಇತ್ಗಾಜ್ಞಗ-ಪಗಾಸುರಪ್ತಃ, ಶುಮೂಾೀ ಭ ೈರರ್-ರ್ಗಸನಃ | 
 ನಿಜಾರ್ಗಮ ಮಹಗ-ಸ್ ೈನಾ-ಸಹಸ್ ೈರ್-ಬಹುಭರ್-ರ್ೃತ್ಃ|| (446) 
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8. ಆಯಗನತಂ ಚಣ್ಕಗ ದೃರಗಟವ, ತ್ತ್-ಸ್ ೈನಾಮತ-ಭೀಷಣಮ್ | 
 ಜ್ಗಾಸವನ ೈಃ ಪ್ಪರಯಗಮಗಸ, ಧರಣೀ-ಗಗನಗನತರಮ್|| (447) 
  

9. ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ೂೀ ಮಹಗನಗದ-ಮತೀರ್ ಕ್ೃತ್ವಗನ್ ನೃಪ್ | 
 ಘಣಗಟ-ಸವನ ೀನ ತ್ನಗನದ-ಮಮಿಾಕಗ ಚ ೂೀಪ್-ಬೃಂಹಯತ್|| (448) 
  

10. ಧನುಜ್ಗಾಾ-ಸಿಂಹ-ಘಣಗಟನಗಂ, ನಗದಗಪ್ಪರಿತ್-ದ್ವಙ್ುಮಖಗ | 
 ನಿನಗದ ೈ-ಭೀಾಷಣ ೈಃ ಕಗಲೀ, ರ್ಜರ್ ಾೀ ವಿಸ್ಗತರಿತ್ಗನನಗ|| (449) 
  

11. ತ್ಂ ನಿನಗದ-ಮುಪ್ಶುರತ್ಾ, ದ ೈತ್ಾಸ್ ೈನ ಾೈ-ಶಚತ್ುದ್ವಾಶಮ್ | 
 ದ ೀವಿೀ ಸಿಂಹಸತಥಗ ಕಗಲೀ, ಸರ ೂೀರ ೈಃ ಪ್ರಿವಗರಿತ್ಗಃ|| (450) 
  

12. ಏತ್ಸಿಮನನನತರ ೀ ರ್ೂಪ್! ವಿನಗರ್ಗಯ ಸುರ-ದ್ವವರಗಮ್ | 
 ರ್ವಗಯಗಮರ-ಸಿಂಹಗನಗ-ಮತವಿೀಯಾ-ಬಲಗನಿವತ್ಗಃ|| (451) 
  

13. ಬರಹ ೇಶ-ಗುಹ-ವಿಷೂಣನಗಂ, ತ್ಥ ೀನದರಸಾ ಚ ಶಕ್ತಯಃ | 
 ಶರಿೀರ ೀಭ ೂಾೀ ವಿನಿಷಕರಮಾ, ತ್ದ್-ರೂಪ ೈ-ಶಚಣ್ಕಗಂ ಯಯುಃ|| (452) 
  

14. ಯಸಾ ದ ೀರ್ಸಾ ಯದೂರಪ್ಂ, ಯಥಗರ್ೂಷಣ-ವಗಹನಮ್ | 
 ತ್ದವದ ೀರ್ ಹಿ ತ್ಚಛಕತ-ರಸುರಗನ್ ಯೂೀದುಧ-ಮಗಯಯ || (453) 
  

15. ಹಂಸಯುಕ್ತ-ವಿಮಗನಗರ್ ರೀ, ಸ್ಗಕ್ಷ-ಸೂತ್ರ-ಕ್ಮಣ್ಲ್ುಃ | 
 ಆಯಗತ್ಗ ಬರಹಮಣಃ ಶಕತರ್-ಬರಹಗಮಣೀ ಸ್ಗಽಭದ್ವೀಯತ್ ೀ|| (454) 
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16. ಮಗಹ ೀಶವರಿೀ ರ್ೃರಗರೂಢಗ, ತರಶ ಲ್-ರ್ರ-ಧ್ಗರಿಣೀ | 
 ಮಹಗಽಹಿ-ರ್ಲ್ಯಗ ಪಗರಪಗತ, ಚನದರರ ೀಖಗ-ವಿರ್ೂಷಣಗ|| (455) 
  

17. ಕ ಮಗರಿೀ ಶಕತಹಸ್ಗತ ಚ, ಮಯೂರ-ರ್ರ-ವಗಹನಗ | 
 ಯೂೀದುಧಮಭಗಾಯಯ  ದ ೈತ್ಗಾನಮಿಾಕಗ ಗುಹ-ರೂಪ್ಣೀ|| (456) 
  

18. ತ್ಥ ೈರ್ ವ ೈಷಣವಿೀ ಶಕತರ್-ಗರುಡ ೂೀಪ್ರಿ ಸಂಸಿಥತ್ಗ | 
 ಶಙ್ಖ-ಚಕ್ರ-ಗದಗ-ರ್ಗರ್-ಙ್ಗ-ಖಡಗ-ಹಸ್ಗತರ್ುಾಪಗಯಯ || (457) 
  

19. ಯಜ್ಞ-ವಗರಗಹ ಮತ್ುಲ್ಂ, ರೂಪ್ಂ ಯಗ ಬರ್ರತ್ ೂೀ ಹರ ೀಃ | 
 ಶಕತಃ ಸ್ಗಪಗಾಯಯ  ತ್ತ್ರ, ವಗರಗಹಿೀಂ ಬರ್ರತೀ ತ್ನುಮ್|| (458) 
  

20. ನಗರಸಿಂಹಿೀ ನೃಸಿಂಹಸಾ, ಬರ್ರತೀ ಸದೃಶಂ ರ್ಪ್ುಃ | 
 ಪಗರಪಗತ ತ್ತ್ರ ಸಟಗಕ್ ೀಪ್-ಕ್ಷ್ಪ್ತ-ನಕ್ಷತ್ರ-ಸಂಹತಃ|| (459) 
  

21. ರ್ಜರಹಸ್ಗತ ತ್ಥ ೈವ ೈನಿದರೀ, ಗಜ-ರಗಜ್ ೂೀಪ್ರಿ ಸಿಥತ್ಗ | 
 ಪಗರಪಗತ ಸಹಸರ-ನಯನಗ, ಯಥಗ ಶಕ್ರಸತಥ ೈರ್ ಸ್ಗ|| (460) 
  

22. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಿರ್ೃತ್ಸ್ಗತಭ-ರಿೀರ್ಗನ ೂೀ ದ ೀರ್ಶಕತಭಃ | 
 ಹನಾನಗತ-ಮಸುರಗಃ ಶ್ೀಘರಂ, ಮಮ ಪ್ರೀತ್ಗಾಽಽಹ ಚಣ್ಕಗಮ್|| (461) 
  

23. ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ-ಶರಿೀರಗತ್-ತ್ು, ವಿನಿರಗಕರನಗತಽತ-ಭೀಷಣಗ | 
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 ಚಣ್ಕಗ-ಶಕತ-ರತ್ುಾರ್ಗರ, ಶ್ವಗ-ಶತ್-ನಿನಗದ್ವನಿೀ|| (462) 
  

24. ಸ್ಗ ಚಗಹ ಧೂಮರ-ಜಟಿಲ್ಮಿೀರ್ಗನ-ಮಪ್ರಗರ್ಜತ್ಗ | 
 ದೂತ್! ತ್ವಂ ಗಚಛ ರ್ಗರ್ನ್! ಪಗಶವಾಂ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (463) 
  

25. ಬೂರಹಿ ಶುಮಾಂ ನಿಶುಮಾಂ ಚ, ದಗನವಗರ್ತ-ಗವಿಾತ್  | 
 ಯೀ ಚಗನ ಾೀ ದಗನವಗಸತತ್ರ, ಯುದಗಧಯ ಸಮುಪ್ಸಿಥತ್ಗಃ|| (464) 
  

26. ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಮಿನ ೂದರೀ ಲ್ರ್ತ್ಗಂ ದ ೀವಗಃ ಸನುತ ಹವಿರ್ುಾಜಃ | 
 ಯೂಯಂ ಪ್ರಯಗತ್ ಪಗತ್ಗಲ್ಂ, ಯದ್ವ ರ್ಜೀವಿತ್ುಮಿಚಛರ್|| (465) 
  

27. ಬಲಗರ್ಲ ೀ-ಪಗದರ್ ಚ ೀದ್-ರ್ರ್ನ ೂತೀ ಯುದಧ-ಕಗಂಕ್ಷ್ಣಃ | 
 ತ್ದಗಽಽಗಚಛತ್ ತ್ೃಪ್ಾನುತ, ಮಚಿಛವಗಃ ಪ್ಶ್ತ್ ೀನ ರ್ಃ|| (466) 
  

28. ಯತ್ ೂೀ ನಿಯುಕ ೂತೀ ದ ತ್ ಾೀನ, ತ್ಯಗ ದ ೀವಗಾ ಶ್ರ್ಃ ಸವಯಮ್ | 
 ಶ್ರ್-ದೂತೀತ ಲ ೂೀಕ ೀಽಸಿಮಂ-ಸತತ್ಃ ಸ್ಗ ಖಗಾತಮಗಗತ್ಗ|| (467) 
  

29. ತ್ ೀಽಪ್ ಶುರತ್ಗವ ರ್ಚ ೂೀ ದ ೀವಗಾಃ, ಶವಗಾಖಗಾತ್ಂ ಮಹಗಽಸುರಗಃ | 
 ಅಮರಗಾಪ್ಪರಿತ್ಗ ಜಗುಮಯಾತ್ರ ಕಗತ್ಗಾಯನಿೀ ಸಿಥತ್ಗ|| (468) 
  

30. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ಮ-ಮೀವಗರ್ ರೀ, ಶರ ಶಕ್ತ-ಯೃಷ್ಠಟ-ರ್ೃಷ್ಠಟಭಃ | 
 ರ್ರ್ಷುಾ-ರುದಧತ್ಗಮರಗಾ-ಸ್ಗತಂ ದ ೀವಿೀ-ಮಮರಗರಯಃ|| (469) 
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31. ಸ್ಗ ಚ ತ್ಗನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಗನ್ ಬಗಣಗಞ ಛಲ್-ಶಕತ-ಪ್ರಶವಧ್ಗನ್ | 
 ಚಿಚ ಛೀದ ಲೀಲ್ಯಗಽಽಧ್ಗಮತ್-ಧನು-ಮುಾಕ ತ-ಮಾಹ ೀಷುಭಃ|| (470) 
  

32. ತ್ಸ್ಗಾಗರತ್-ಸತಥಗ ಕಗಲೀ, ಶ ಲ್-ಪಗತ್-ವಿದಗರಿತ್ಗನ್ | 
 ಖಟಗವಙ್ಗ-ಪೀಥಿತ್ಗಂ-ರ್ಗಚರಿೀನ್ ಕ್ುರ್ಾತೀ ರ್ಾಚರತ್ತದಗ|| (471) 
  

33. ಕ್ಮಣ್ಲ್ು-ಜಲಗ-ಕ್ ೀಪ್-ಹತ್-ವಿೀಯಗಾನ್ ಹತ್ ಜಸಃ | 
 ಬರಹಗಮಣೀ ಚಗಕ್ರ ೂೀ-ಚಛತ್ೂರನ್ ಯೀನ ಯೀನ ಸಮ ಧ್ಗರ್ತ|| (472) 
  

34. ಮಗಹ ೀಶವರಿೀ-ತರಶ ಲ ೀನ, ತ್ಥಗ ಚಕ ರೀಣ ವ ೈಷಣವಿೀ | 
 ದ ೈತ್ಗಾಞಿಘನ ಕ ಮಗರಿೀ, ತ್ಥಗ ಶಕಗಾತ-ಕ ೂೀಪ್ನಗ|| (473) 
  

35. ಐನಿದರೀ-ಕ್ುಲಶ-ಪಗತ್ ೀನ, ಶತ್ರ್  ೀ ದ ೈತ್ಾ-ದಗನವಗಃ | 
 ಪ ೀತ್ುವಿಾದಗರಿತ್ಗಃ ಪ್ೃಥಗವಯಂ, ರುಧಿರ ಘ-ಪ್ರರ್ಷ್ಠಾಣಃ|| (474) 
  

36. ತ್ುಣ್-ಪ್ರಹಗರ-ವಿಧ್ಸ್ಗತ, ದಂರಗಾಗರ-ಕ್ಷತ್-ರ್ಕ್ಷಸಃ | 
 ವಗರಗಹ-ಮೂತ್ಗಾಾ ನಾಪ್ತ್ಂ-ಶಚಕ ರೀಣ ಚ ವಿದಗರಿತ್ಗಃ|| (475) 
  

37. ನಖ ೈವಿಾದಗರಿತ್ಗಂ-ರ್ಗಚನಗಾನ್, ರ್ಕ್ಷಯನಿತೀ ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ನಗರಸಿಂಹಿೀ ಚಚಗರಗಜ್ , ನಗದಗಪ್ಪಣಾ-ದ್ವಗಮಾರಗ|| (476) 
  

38. ಚಣಗ್ಟಟ-ಹಗಸ್ ೈರಸುರಗಃ, ಶ್ರ್-ದೂತ್ಾಭ-ದೂಷ್ಠತ್ಗಃ | 
 ಪ ೀತ್ುಃ ಪ್ೃಥಿವಗಾಂ ಪ್ತತ್ಗಂಸ್ಗತಂಶಚ ಖಗದಗರ್ ಸ್ಗ ತ್ದಗ|| (477) 
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39. ಇತ ಮಗತ್ೃ-ಗಣಂ ಕ್ುರದಧಂ, ಮದಾ-ಯನತಂ ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ದೃರಗಟವರ್ುಾ-ಪಗಯೈವಿಾವಿಧ್ ೈ-ನ ೀಾಶುದ ೀಾವಗರಿ-ಸ್ ೈನಿಕಗಃ|| (478) 
  

40. ಪ್ಲಗಯನ-ಪ್ರಗನ್ ದೃರಗಟವ, ದ ೈತ್ಗಾನ್ ಮಗತ್ೃ-ಗಣಗದ್ವಾತ್ಗನ್ | 
 ಯೂೀದುಧಮಭಗಾ-ಯಯ  ಕ್ುರದ ೂಧೀ, ರಕ್ತ-ಬೀಜ್ ೂೀ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (479) 
  

41. ರಕ್ತ-ಬನುದಯಾದಗ ರ್ೂಮ , ಪ್ತ್ತ್ಾಸಾ ಶರಿೀರತ್ಃ | 
 ಸಮುತ್ಪತ್ತ ಮೀದ್ವನಗಾಂ, ತ್ತ್-ಪ್ರಮಗಣ-ಸತದಗಽಸುರಃ|| (480) 
  

42. ಯುಯುಧ್ ೀ ಸ ಗದಗ-ಪಗಣರಿನದರ-ಶಕಗಯ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
 ತ್ತ್ರ್ ೈನಿದರೀ ಸವರ್ಜ್ ರೀಣ, ರಕ್ತ-ಬೀಜ-ಮತ್ಗಡಯತ್|| (481) 
  

43. ಕ್ುಲರ್ ೀನಗಹತ್ಸ್ಗಾಶು, ಬಹು ಸುಸ್ಗರರ್ ರ್  ೀಣತ್ಮ್ | 
 ಸಮುತ್ತಸುಥಸತತ್ ೂೀ ಯೂೀಧ್ಗ-ಸತದೂರಪಗ-ಸತತ್-ಪ್ರಗಕ್ರಮಗಃ|| (482) 
  

44. ಯಗರ್ನತಃ ಪ್ತತ್ಗಸತಸಾ, ಶರಿೀರಗದ್ ರಕ್ತ-ಬನದರ್ಃ | 
 ತ್ಗರ್ನತಃ ಪ್ುರುರಗ ಜ್ಗತ್ಗಸತದ್-ವಿೀಯಾ-ಬಲ್-ವಿಕ್ರಮಗಃ|| (483) 
  

45. ತ್ ೀ ಚಗಪ್ ಯುಯುಧುಸತತ್ರ, ಪ್ುರುರಗ ರಕ್ತ-ಸಂರ್ವಗಃ | 
 ಸಮಂ ಮಗತ್ೃಭ-ರತ್ುಾಗರ-ಶಸರ-ಪಗತ್ಗತ-ಭೀಷಣಮ್|| (484) 
  

46. ಪ್ುನಶಚ ರ್ಜರ-ಪಗತ್ ೀನ, ಕ್ಷತ್ಮಸಾ ಶ್ರ ೂೀ ಯದಗ | 
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 ರ್ವಗಹ ರಕ್ತಂ ಪ್ುರುರಗ-ಸತತ್ ೂೀ ಜ್ಗತ್ಗಃ ಸಹಸರಶಃ|| (485) 
  

47. ವ ೈಷಣವಿೀ ಸಮರ ೀ ಚ್್ೈನಾಂ, ಚಕ ರೀಣಗಭ-ಜಘನ ಹ | 
 ಗದಯಗ ತ್ಗಡಯಗಮಗಸ, ಐನಿದರೀ ತ್ಮಸುರ ೀಶವರಮ್|| (486) 
  

48. ವ ೈಷಣವಿೀ ಚಕ್ರ-ಭನನಸಾ, ರುಧಿರ-ಸ್ಗರರ್-ಸಮಾವ ೈಃ | 
 ಸಹಸರರ್  ೀ ಜಗದಗವಯಪ್ತಂ, ತ್ತ್-ಪ್ರಮಗಣ ೈರ್ ಮಹಗಽಸುರ ೈಃ|| (487) 
  

49. ಶಕಗಯ ಜಘನ ಕ ಮಗರಿೀ, ವಗರಗಹಿೀ ಚ ತ್ಥಗಽಸಿನಗ | 
 ಮಗಹ ೀಶವರಿೀ ತರಶ ಲ ೀನ, ರಕ್ತಬೀಜಂ ಮಹಗಽಸುರಮ್|| (488) 
  

50. ಸ ಚಗಪ್ ಗದಯಗ ದ ೈತ್ಾಃ, ಸವಗಾ ಏವಗಹನತ್ ಪ್ೃರ್ಕ್ | 
 ಮಗತ್ ಃ ಕ ೂೀಪ್ ಸಮಗವಿರ ೂಟೀ, ರಕ್ತ-ಬೀಜ್ ೂೀ ಮಹಗಽಸುರಃ|| (489) 
  

51. ತ್ಸ್ಗಾಹತ್ಸಾ ಬಹುಧ್ಗ, ಶಕತ-ಶ ಲಗದ್ವಭರ್ುಾವಿ | 
 ಪ್ಪಗತ್ ಯೂೀ ವ ೈ ರಕ ತಘ-ಸ್ ತೀನಗ-ಸಞಛತ್-ರ್  ೀಽಸುರಗಃ|| (490) 
  

52. ತ್ ೈರ್ಗಚ-ಸುರಗಸೃಕ್-ಸಂರ್ೂತ್ ೈ-ರಸುರ ೈಃ ಸಕ್ಲ್ಂ ಜಗತ್ | 
 ವಗಾಪ್ತ ಮಗಸಿೀತ್-ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಗ, ರ್ಯಮಗ-ಜಗುಮ-ರುತ್ತಮಮ್|| (491) 
  

53. ತ್ಗನ್ ವಿಷಣಗಣನ್ ಸುರಗನ್ ದೃರಗಟವ, ಚಣ್ಕಗ ಪಗರಹ ಸತ್ವರಗ | 
 ಉವಗಚ ಕಗಲೀಂ ಚಗಮುಣ ್ೀ! ವಿಸಿತೀಣಾಂ ರ್ದನಂ ಕ್ುರು|| (492) 
  



ಕಲೀಂ ಅಷಟಮಗತ್ೃಕಗಸಹಿತ್ಗಯೈ ರಕಗತಕ್ ಯೈ ನಮಃ 

ದ ೀವಿೀಮಗಹಗತ್ಯಮ್ ಅಷಟಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಮ್ 126 | P a g e  

54. ಮಚಛಸರ-ಪಗತ್-ಸಮೂಾತ್ಗನ್, ರಕ್ತ-ಬನೂದನ್ ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ರಕ್ತಬನ ೂದೀಃ ಪ್ರತೀಚಛ ತ್ವಂ, ರ್ಕ ರೀಣಗನ ೀನ ವ ೀಗಿನಗ|| (493) 
  

55. ರ್ಕ್ಷಯನಿತೀ ಚರ ರಣ ೀ, ತ್ದುತ್ಪನಗನನ್-ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ಏರ್ಮೀಷ ಕ್ಷಯಂ ದ ೈತ್ಾಃ, ಕ್ಷ್ೀಣ-ರಕ ೂತೀ ಗಮಿಷಾತ|| (494) 
  

56. ರ್ಕ್ಷಯಮಗಣಗ-ಸತವಯಗ ಚ ೂೀರ್ಗರ ನ ಚ ೂೀತ್ಪತ್ಸಯನಿತ ಚಗಪ್ರ ೀ | 
 ಇತ್ುಾಕಗತವ ತ್ಗಂ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ, ಶ ಲ ೀನಗಭ-ಜಘನ ತ್ಮ್|| (495) 
  

57. ಮುಖ ೀನ ಕಗಲೀ ಜಗೃಹ ೀ, ರಕ್ತಬೀಜಸಾ ರ್  ೀಣತ್ಮ್ | 
 ತ್ತ್ ೂೀಽಸ್ಗವಗ-ಜಘನಗರ್, ಗದಯಗ ತ್ತ್ರ ಚಣ್ಕಗಮ್|| (496) 
  

58. ನ ಚಗಸ್ಗಾ ವ ೀದನಗಂ ಚಕ ರೀ, ಗದಗ-ಪಗತ್ ೂೀಽಲಪಕಗಮಪ್ | 
 ತ್ಸ್ಗಾ ಹತ್ಸಾ ದ ೀಹಗತ್ುತ, ಬಹು ಸುಸ್ಗರರ್ ರ್  ೀಣತ್ಮ್|| (497) 
  

59. ಯತ್-ಸತತ್ಸತದ್-ರ್ಕ ರೀಣ, ಚಗಮುಣಗ್ ಸಂಪ್ರತೀಚಛತ | 
 ಮುಖ ೀ ಸಮುದಗತ್ಗ ಯೀಽಸ್ಗಾ, ರಕ್ತ-ಪಗತ್ಗನ್-ಮಹಗಽಸುರಗಃ|| (498) 
  

60. ತ್ಗಂಶಚಖಗದಗರ್ ಚಗಮುಣಗ್, ಪ್ಪ  ತ್ಸಾ ಚ ರ್  ೀಣತ್ಮ್ | 
 ದ ೀವಿೀ ಶ ಲ ೀನ ರ್ಜ್ ರೀಣ, ಬಗಣ ೈ-ರಸಿಭ-ರೃಷ್ಠಟಭಃ|| (499) 
  

61. ಜಘನ ರಕ್ತ-ಬೀಜಂ ತ್ಂ, ಚಗಮುಣಗ್ ಪ್ೀತ್-ರ್  ೀಣತ್ಮ್ | 
 ಸ ಪ್ಪಗತ್ ಮಹಿೀ-ಪ್ೃರ ಠೀ, ಶಸರ-ಸಙ್ರ-ಸಮಗಹತ್ಃ|| (500) 
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62. ನಿೀರಕ್ತಶಚ-ಮಹಿೀಪಗಲ್! ರಕ್ತ-ಬೀಜ್ ೂೀ ಮಹಗಽಸುರಃ | 
 ತ್ತ್ಸ್ ತೀ ಹಷಾ ಮತ್ುಲ್-ಮವಗಪ್ು-ಸಿರದರ್ಗ ನೃಪ್|| (501) 
  

63. ತ್ ೀರಗಂ ಮಗತ್ೃ-ಗಣ ೂೀ ಜ್ಗತ್ ೂೀ ನನತ್ಗಾ ಸೃಙ್-ಮದ ೂೀದಧತ್ಃ|| ಓಂ (502) 
 
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  

ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  

ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಅಷಟಮಗತ್ೃಕಗ ಸಹಿತ್ಗಯೈ ರಕಗತಕ್ ಯೈ ದ ೀವ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ನರ್ಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ನಿಶುಮಾ ರ್ಧಃ 

  
1. ಓಂ ರಗಜ್ ೂೀವಗಚ|| (503) 
  

2. ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಗಖಗಾತ್ಂ, ರ್ಗರ್ನ್ ರ್ರ್ತ್ಗ ಮಮ | 
 ದ ೀವಗಾಶಚರಿತ್-ಮಗಹಗತ್ಯಂ, ರಕ್ತಬೀಜ-ರ್ಧ್ಗಶ್ರತ್ಮ್|| (504) 
  

3. ರ್ೂಯರ್ ಚೀಚಗಛಮಾಹಂ ರ್  ರೀತ್ುಂ, ರಕ್ತಬೀಜ್ ೀ ನಿಪಗತತ್ ೀ | 
 ಚಕಗರ ಶುಮೂಾೀ ಯತ್ಕಮಾ, ನಿಶುಮಾರ್ಗಚತ-ಕ ೂೀಪ್ನಃ|| (505) 
  

4. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (506) 
  

5. ಚಕಗರಕ ೂೀಪ್ ಮತ್ುಲ್ಂ, ರಕ್ತಬೀಜ್ ೀ ನಿಪಗತತ್ ೀ | 
 ಶುಮಗಾಸುರ ೂೀ ನಿಶುಮಾಶಚ, ಹತ್ ೀಷವನ ಾೀಷು ಚಗಹವ ೀ|| (507) 
  

6. ಹನಾಮಗನಂ ಮಹಗ-ಸ್ ೈನಾಂ, ವಿಲ ೂೀಕಗಾ-ಮಷಾಮುದವಹನ್ | 
 ಅರ್ಾಧ್ಗ-ರ್ನಿನ-ಶುಮೂಾೀಽರ್, ಮುಖಾಯಗಽಸುರ-ಸ್ ೀನಯಗ|| (508) 
  

7. ತ್ಸ್ಗಾಗರತ್ಸತಥಗ ಪ್ೃರ ಠೀ, ಪಗಶವಾಯೂೀಶಚ ಮಹಗಽಸುರಗಃ | 
 ಸಂದರ ಟಷಠ-ಪ್ುಟಗಃ ಕ್ುರದಗಧ, ಹನುತಂ ದ ೀವಿೀಮುಪಗಯಯುಃ|| (509) 
  

8. ಆಜರ್ಗಮ ಮಹಗವಿೀಯಾಃ, ಶುಮೂಾೀಽಪ್ ಸವಬಲ ೈರ್-ರ್ೃತ್ಃ | 
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 ನಿಹನುತಂ ಚಣ್ಕಗಂ ಕ ೂೀಪಗತ್-ಕ್ೃತ್ಗವ ಯುದದಂ ತ್ು ಮಗತ್ೃಭಃ|| (510) 
  

9. ತ್ತ್ ೂೀ ಯುದಧಮತೀವಗಸಿೀದ ದೀವಗಾ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ | 
 ಶರ-ರ್ಷಾ-ಮತೀರ್ೀಗರಂ, ಮೀಘಯೂೀರಿರ್ ರ್ಷಾತ್ ೂೀಃ ||511| 
  

10. ಚಿಚ ಚೀದಗಸ್ಗತ-ಞಛರಗಂ-ಸ್ಗತಭಗಾಂ ಚಣ್ಕಗ ಸವ-ಶರ ೂೀತ್ಕರ ೈಃ | 
 ತ್ಗಡಯಗಮಗಸ ಚಗಙ್ಘ ಗ್ೀಷು, ಶಸ್ ರಘೈ-ರಸುರ ೀಶವರ || (512) 
  

11. ನಿಶುಮೂಾೀ ನಿಶ್ತ್ಂ ಖಡಗಂ, ಚಮಾ ಚಗದಗಯ ಸುಪ್ರರ್ಮ್ | 
 ಅತ್ಾಡಯನ ಮರ್ಧ್ನಾ ಸಿಂಹಂ, ದ ೀವಗಾ ವಗಹನ-ಮುತ್ತಮಮ್|| (513) 
  

12. ತ್ಗಡತ್ ೀ ವಗಹನ ೀ ದ ೀವಿೀ, ಕ್ಷುರ ಪ ರೀಣಗಸಿ-ಮುತ್ತಮಮ್ | 
 ನಿಶುಮಾಸ್ಗಾಶು ಚಿಚ ಛೀದ, ಚಮಾ ಚಗಪ್ಾಷಟ-ಚನದರಕ್ಮ್|| (514) 
  

13. ಛಿನ ನೀ ಚಮಾಣ ಖಡ ಗೀ ಚ, ಶಕತಂ ಚಿಕ್ ೀಪ್ ಸ್ ೂೀಽಸುರಃ | 
 ತ್ಗಮಪ್ಾಸಾ ದ್ವವಧ್ಗ ಚಕ ರೀ, ಚಕ ರೀಣಗಭ-ಮುಖಗಗತ್ಗಮ್|| (515) 
  

14. ಕ ೂೀಪಗಧ್ಗಮತ್ ೂೀ ನಿಶುಮೂಾೀ ಽರ್, ಶ ಲ್ಂ ಜರ್ಗರಹ ದಗನರ್ಃ | 
 ಆಯಗತ್ಂ  ಮುಷ್ಠಟ-ಪಗತ್ ೀನ ದ ೀವಿೀ, ತ್ಚಗಚಪ್ಾ-ಚೂಣಾಯತ್|| (516) 

  

15. ಆವಿಧ್ಗಾರ್ ಗದಗಂ ಸ್ ೂೀಽಪ್, ಚಿಕ್ ೀಪ್ ಚಣ್ಕಗಂ ಪ್ರತ | 
 ಸ್ಗಽಪ್ ದ ೀವಗಾ ತರಶ ಲ ೀನ, ಭನಗನ ರ್ಸಮತ್ವಮಗಗತ್ಗ|| (517) 
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16. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಶು-ಹಸತಂ ತ್ಮಗಯಗನತಂ ದ ೈತ್ಾ-ಪ್ುಙ್ಗರ್ಂ | 
 ಆಹತ್ಾ ದ ೀವಿೀ ಬಗಣ ಘೈ-ರಪಗತ್ಯತ್ ರ್ೂ-ತ್ಲ ೀ|| (518) 
  

17. ತ್ಸಿಮನಿನಪ್ತತ್ ೀ ರ್ೂಮ , ನಿಶುಮಾೀ ಭೀಮ-ವಿಕ್ರಮೀ | 
 ಭಗರತ್ಯಾತೀರ್ ಸಂಕ್ುರದಧಃ, ಪ್ರಯಯ  ಹನುತಮಂಬಕಗಮ್|| (519) 
  

18. ಸ ರರ್ಸಥ-ಸತಥಗಽತ್ುಾಚ ೈ-ಗೃಾಹಿೀತ್-ಪ್ರಮಗಯುಧ್ ೈಃ | 
 ರ್ುಜ್ ೈರರಗಟಭ-ರತ್ುಲ ೈ-ವಗಾಾಪಗಾರ್ ೀಷಂ ಬಭ  ನರ್ಃ|| (520) 
  

19. ತ್ಮಗಯಗನತಂ ಸಮಗಲ ೂೀಕ್ಾ, ದ ೀವಿೀ ಶಙ್ಖ-ಮವಗದಯತ್ | 
 ಜ್ಗಾ-ಶಬದಂ ಚಗಪ್ ಧನುಷ-ಶಚಕಗರಗತೀರ್ ದುಃಸಹಮ್|| (521) 
  

20. ಪ್ಪರಯಗಮಗಸ ಕ್ಕ್ುಭ ೂೀ, ನಿಜ-ಘಣಗಟ-ಸವನ ೀನ ಚ | 
 ಸಮಸತದ ೈತ್ಾ-ಸ್ ೈನಗಾನಗಂ, ತ್ ೀಜ್ ೂೀ-ರ್ಧ-ವಿಧ್ಗಯಿನಗ|| (522) 
  

21. ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ ೂೀ ಮಹಗ-ನಗದ ೈಸ್ಗಯರ್ಜತ್ ೀರ್-ಮಹಗ-ಮದ ೈಃ | 
 ಪ್ಪರಯಗಮಗಸ ಗಗನಂ, ರ್ಗಂ ತ್ಥ ೈರ್ ದ್ವರ್  ೀ ದಶ|| (523) 
  

22. ತ್ತ್ಃ ಕಗಲೀ ಸಮುತ್ಪತ್ಾ, ಗಗನಂ ಕ್ಗಮಮತ್ಗಡಯತ್ | 
 ಕ್ರಗಭಗಾಂ ತ್ನಿನನಗದ ೀನ, ಪಗರಕ್ಸವನಗಸ್ ತೀ ತರ ೂೀಹಿತ್ಗಃ || (524) 
  

23. ಅಟಗಟಟಟ-ಹಗಸ-ಮಶ್ರ್ಂ, ಶ್ರ್ದೂತೀ-ಚಕಗರ ಹ | 
 ತ್ ೈಃ ಶಬ ದೈರಸುರಗಸ್ ರೀಸುಃ, ಶುಮಾಃ ಕ ೂೀಪ್ಂ ಪ್ರಂ ಯಯ || (525) 
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24. ದುರಗತ್ಮಂ-ಸಿತಷಟ ತರ ಠೀತ, ವಗಾಜಹಗರಗಂಬಕಗ ಯದಗ | 
 ತ್ದಗ ಜಯೀತ್ಾಭಹಿತ್ಂ, ದ ೀವ ೈ-ರಗಕಗಶ-ಸಂಸಿಥತ್ ೈಃ|| (526) 
  

25. ಶುಮಾೀನಗಗತ್ಾ ಯಗ ಶಕತಮುಾಕಗತ ಜ್ಗವಲಗತ-ಭೀಷಣಗ | 
 ಆಯಗನಿತೀ ರ್ಹಿನ-ಕ್ೂಟಗಭಗ, ಸ್ಗ ನಿರಸ್ಗತ ಮಹ ೂೀಲ್ಕಯಗ|| (527) 
  

26. ಸಿಂಹ-ನಗದ ೀನ ಶುಮಾಸಾ, ವಗಾಪ್ತಂ ಲ ೂೀಕ್-ತ್ರಯಗನತರಮ್ | 
 ನಿಘಾತ್-ನಿಃಸವನ ೂೀ ಘೂೀರ ೂೀ, ರ್ಜತ್ವಗನರ್ನಿೀ-ಪ್ತ್ ೀ|| (528) 
  

27. ಶುಮಾ-ಮುಕಗತಞಛರಗನ ದೀವಿೀ, ಶುಮಾ-ಸತತ್-ಪ್ರಹಿತ್ಗಞಛರಗನ್ | 
 ಚಿಚ ಛೀದ ಸವ-ಶರ ೈ ರುರ್ ೈಃ, ಶತ್ರ್  ೀಽರ್ ಸಹಸರಶಃ|| (529) 
  

28. ತ್ತ್ಃ ಸ್ಗ ಚಣ್ಕಗ ಕ್ುರದಗಧ, ಶ ಲ ೀನಗಭ-ಜಘನ ತ್ಮ್ | 
 ಸ ತ್ದಗಽಭಹತ್ ೂೀ ರ್ೂಮ , ಮೂಚಿಛಾತ್ ೂೀ ನಿಪ್ಪಗತ್ ಹ|| (530) 
  

29. ತ್ತ್ ೂೀ ನಿಶುಮಾಃ ಸಂಪಗರಪ್ಾ, ಚ ೀತ್ನಗಮಗತ್ತ-ಕಗಮುಾಕ್ಃ | 
 ಆಜಘನ ಶರ ೈದ ೀಾವಿೀಂ, ಕಗಲೀಂ ಕ ೀಸರಿಣಂ ತ್ಥಗ|| (531) 
  

30. ಪ್ುನಶಚ ಕ್ೃತ್ಗವ ಬಗಹೂನಗ-ಮಯುತ್ಂ ದನುಜ್ ೀಶವರಃ | 
 ಚಕಗರಯುಧ್ ೀನ ದ್ವತಜ-ರ್ಗಛದಯಗ-ಮಗಸ ಚಣ್ಕಗಮ್|| (532) 
  

31. ತ್ತ್ ೂೀ ರ್ಗರ್ತೀ ಕ್ುರದಗಧ, ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾತಾ-ನಗಶ್ನಿೀ | 
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 ಚಿಚ ಛೀದ ತ್ಗನಿ ಚಕಗರಣ, ಸವಶರ ೈಃ ಸ್ಗಯಕಗಂಶಚ ತ್ಗನ್|| (533) 
  

32. ತ್ತ್ ೂೀ ನಿಶುಮೂಾೀ ವ ೀರ್ ೀನ, ಗದಗಮಗದಗಯ ಚಣ್ಕಗಮ್ | 
 ಅರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ ವ ೈ ಹನುತಂ, ದ ೈತ್ಾಸ್ ೀನಗ-ಸಮಗರ್ೃತ್ಃ|| (534) 
  

33. ತ್ಸ್ಗಾಪ್ತ್ತ್ ಏವಗಶು, ಗದಗಂ ಚಿಚ ಛೀದ ಚಣ್ಕಗ | 
 ಖಡ ಗೀನ ಶ್ತ್-ಧ್ಗರ ೀಣ, ಸ ಚ ಶ ಲ್ಂ ಸಮಗದದ ೀ|| (535) 
  

34. ಶ ಲ್ಹಸತಂ ಸಮಗಯಗನತಂ, ನಿಶುಮಾ-ಮಮರಗದಾನಮ್ | 
 ಹೃದ್ವ ವಿವಗಾಧ ಶ ಲ ೀನ, ವ ೀರ್ಗವಿದ ಧೀನ ಚಣ್ಕಗ|| (536) 
  

35. ಭನನಸಾ ತ್ಸಾ ಶ ಲ ೀನ, ಹೃದಯಗನಿನಃಸೃತ್ ೂೀಽಪ್ರಃ | 
 ಮಹಗ-ಬಲ ೂೀ ಮಹಗವಿೀಯಾ-ಸಿತರ ಠೀತ ಪ್ುರುರ ೂೀ ರ್ದನ್|| (537) 
  

36. ತ್ಸಾ ನಿರಗಕರಮತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ, ಪ್ರಹಸಾ ಸವನರ್ತ್ತತ್ಃ | 
 ಶ್ರಶ್ಚಚ ಛೀದ ಖಡ ಗೀನ, ತ್ತ್ ೂೀ ಽಸ್ಗರ್ಪ್ತ್ದುಾವಿ|| (538) 
  

37. ತ್ತ್ಃ ಸಿಂಹ-ಶಚಖಗದ ೂೀಗರಂ, ದಂರಗಾ ಕ್ಷುಣಣ-ಶ್ರ ೂೀಧರಗನ್ | 
 ಅಸುರಗಂ-ಸ್ಗತಂ-ಸತಥಗ ಕಗಲೀ, ಶ್ರ್-ದೂತೀ ತ್ಥಗಽಪ್ರಗನ್|| (539) 
  

38. ಕ ಮಗರಿೀ-ಶಕತ-ನಿಭಾನಗನಃ, ಕ ೀಚಿನ ನೀಶುರ್-ಮಹಗಽಸುರಗಃ | 
 ಬರಹಗಮಣೀ-ಮನರ-ಪ್ಪತ್ ೀನ, ತ್ ೂೀಯೀನಗನ ಾೀ ನಿರಗಕ್ೃತ್ಗಃ|| (540) 
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39. ಮಗಹ ೀಶವರಿೀ-ತರಶ ಲ ೀನ, ಭನಗನಃ ಪ ೀತ್ುಸತಥಗಽಪ್ರ ೀ | 
 ವಗರಗಹಿೀ-ತ್ುಣ್-ಘತ್ ೀನ, ಕ ೀಚಿಚೂಛಣೀಾ-ಕ್ೃತ್ಗ ರ್ುವಿ|| (541) 
  

40. ಖಣ್ಂ ಖಣ್ಂ ಚ ಚಕ ರೀಣ, ವ ೈಷಣವಗಾ ದಗನವಗಃ ಕ್ೃತ್ಗಃ | 
 ರ್ಜ್ ರೀಣ ಚ ೈನಿದರೀ-ಹಸ್ಗತಗರ-ವಿಮುಕ ತೀನ ತ್ಥಗಽಪ್ರ ೀ|| (542) 
  

41. ಕ ೀಚಿದ್ವವನ ೀಶು-ರಸುರಗಃ, ಕ ೀಚಿನನರಗಟ ಮಹಗಽಽಹವಗತ್ | 
 ರ್ಕ್ಷ್ತ್ಗರ್ಗಚಪ್ರ ೀ ಕಗಲೀ-ಶ್ರ್ದೂತೀ-ಮೃರ್ಗಧಿಪ ೈಃ|ಓಂ  |(543) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ವಗಗಾರ್ ಬೀಜ್ಗಧಿರಗಟತ್ ರಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಲ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ದಶಮೂೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಶುಮಾ ರ್ಧಃ 

  
1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (544) 
  

2. ನಿಶುಮಾಂ ನಿಹತ್ಂ ದೃರಗಟವ ಭಗರತ್ರಂ ಪಗರಣ-ಸಮಿಮತ್ಂ | 
 ಹನಾಮಗನಂ ಬಲ್ಂ ಚ ೈರ್ ಶುಮಾಃ ಕ್ೃದ ೂಧೀಽಬರವಿೀದವಚಃ|| (545) 
  

3. ಬಲಗರ್ಲ ೀಪಗದ್-ದುರ ಟೀ! ತ್ವಂ, ಮಗ ದುರ್ ೀಾ! ಗರ್ಾ ಮಗರ್ಹ | 
 ಅನಗಾಸ್ಗಂ ಬಲ್ಮಗಶ್ರತ್ಾ ಯುದಧಯಸ್ ೀ ಯಗತಮಗನಿನಿೀ|| (546) 
  

4. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (547) 
  

5. ಏಕ ೈವಗಽಹಂ ಜಗತ್ಾತ್ರ ದ್ವವತೀಯಗ ಕಗ ಮಮಗಪ್ರಗ | 
 ಪ್ರ್ ಾೈತ್ಗ ದುಷಟ! ಮಯಾೀರ್ ವಿಶನ ೂಯೀ ಮದ್ವವರ್ೂತ್ಯಃ|| (548) 
  

6. ತ್ತ್ಃ ಸಮಸ್ಗತಸ್ಗತ ದ ೀರ್ಾೀ, ಬರಹಗಮಣೀ-ಪ್ರಮುಖಗ ಲ್ಯಮ್ | 
 ತ್ಸ್ಗಾ ದ ೀವಗಾಸತನ  ಜಗುಮರ ೀಕ ೈ-ವಗಽಽಸಿೀತ್-ತ್ದಗಽಮಿಾಕಗ|| (549) 
  

7. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (550) 
  

8. ಅಹಂ ವಿರ್ೂತ್ಗಾ ಬಹುಭರಿಹ ರೂಪ ೈಯಾದಗಸಿಥತ್ಗ | 
 ತ್ತ್-ಸಂಹೃತ್ಂ ಮಯೈಕ ೈರ್, ತರಗಠಮಗಾಜ್  ಸಿಥರ ೂೀ ರ್ರ್|| (551) 
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9. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (552) 
  

10. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರರ್ರ್ೃತ್ ೀ ಯುದಧಂ, ದ ೀವಗಾಃ ಶುಮಾಸಾ ಚ ೂೀರ್ಯೂೀಃ | 
 ಪ್ಶಾತ್ಗಂ ಸರ್ಾ-ದ ೀವಗನಗ-ಮಸುರಗಣಗಂ ಚ ದಗರುಣಮ್|| (553) 
  

11. ಶರ-ರ್ರ ೈಾಃ ಶ್ತ್ ೈಃ ಶಸ್ ರೈ-ಸತಥಗಸ್ ರೈ-ರ್ ೈರ್ ದಗರುಣ ೈಃ | 
 ತ್ಯೂೀಯುಾದಧ-ಮರ್ೂದ್-ರ್ೂಯಃ, ಸರ್ಾ-ಲ ೂೀಕ್-ರ್ಯಙ್ಕರಮ್|| (554) 
  

12. ದ್ವವಗಾನಾಸ್ಗರಣ ಶತ್ರ್  ೀ, ಮುಮುಚ ೀ ಯಗನಾಥಗಽಮಿಾಕಗ | 
 ಬರ್ಞಿ ತ್ಗನಿ ದ ೈತ್ ಾೀನದರ-ಸತತ್-ಪ್ರತೀಘತ್-ಕ್ತ್ೃಾಭಃ|| (555) 
  

13. ಮುಕಗತನಿ ತ್ ೀನ ಚಗಸ್ಗರಣ, ದ್ವವಗಾನಿ ಪ್ರಮೀಶವರಿೀ | 
 ಬರ್ಞಿ ಲೀಲ್ಯೈರ್ೀಗರ-ಹುಙ್ಘಕಗಕರ ೂೀಚಗಚರಣಗದ್ವಭಃ|| (556) 
  

14. ತ್ತ್ಃ ಶರ-ಶತ್ ೈದ ೀಾವಿೀ-ಮಗಚಗಛದಯತ್ ಸ್ ೂೀಽಸುರಃ | 
 ಸ್ಗಪ್ ತ್ತ್ ಕ್ುಪ್ತ್ಗ-ದ ೀವಿೀ, ಧನುಶ್ಚಚ ಛೀದ ಚ ೀಷುಭಃ|| (557) 
  

15. ಛಿನ ನೀ ಧನುಷ್ಠ ದ ೈತ್ ಾೀನದರ-ಸತಥಗ ಶಕತ-ಮಥಗದದ ೀ | 
 ಚಿಚ ಛೀದ ದ ೀವಿೀ ಚಕ ರೀಣ, ತ್ಗಮಪ್ಾಸಾ ಕ್ರ ೀ ಸಿಥತ್ಗಮ್|| (558) 
  

16. ತ್ತ್ಃ ಖಡಗಮುಪಗದಗಯ, ಶತ್-ಚನದರಂ ಚ ಭಗನುಮತ್ | 
 ಅರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ತದಗ ದ ೀವಿೀಂ, ದ ೈತ್ಗಾನಗ-ಮಧಿಪ ೀಶವರಃ|| (559) 
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17. ತ್ಸ್ಗಾಽಽಪ್ತ್ತ್ ಏವಗಶು, ಖಡಗಂ ಚಿಚ ಛೀದ ಚಣ್ಕಗ | 
 ಧನುಮುಾಕ ತಃ ಶ್ತ್ ೈಬಗಾಣ ೈಃ, ಚಮಾ ಚಗಕ್ಾ-ಕ್ರಗಮಲ್ಮ್|| (560) 
  

18. ಹತ್ಗಶವಃ ಸ ತ್ದಗ ದ ೈತ್ಾ-ಶ್ಛನನ-ಧನಗವ ವಿಸ್ಗರಥಿಃ | 
 ಜರ್ಗರಹ ಮುದಗರಂ ಘೂೀರಮಮಿಾಕಗ-ನಿಧನ ೂೀದಾತ್ಃ|| (561) 
  

19. ಚಿಚ ಛೀದಗಽಽಪ್ತ್ತ್ಸತಸಾ, ಮುದಗರಂ ನಿಶ್ತ್ ೈಃ ಶರ ೈಃ | 
 ತ್ಥಗಪ್ ಸ್ ೂೀಽರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ಗತಂ, ಮುಷ್ಠಟಮುದಾಮಾ ವ ೀಗವಗನ್|| (562) 
  

20. ಸ ಮುಷ್ಠಟಂ ಪಗತ್ಯಗಮಗಸ, ಹೃದಯೀ ದ ೈತ್ಾ-ಪ್ುಙ್ಗರ್ಃ | 
 ದ ೀವಗಾಸತಂ ಚಗಪ್ ಸ್ಗ ದ ೀವಿೀ, ತ್ಲ ೀ-ನ ೂೀರಸಾ-ತ್ಗಡಯತ್|| (563) 
  

21. ತ್ಲ್-ಪ್ರಹಗರಗಭ-ಹತ್ ೂೀ, ನಿಪ್ಪಗತ್ ಮಹಿೀ-ತ್ಲ ೀ | 
 ಸ ದ ೈತ್ಾ-ರಗಜಃ ಸಹಸ್ಗ, ಪ್ುನರ ೀರ್ ತ್ಥ ೂೀತಥತ್ಃ|| (564) 
  

22. ಉತ್ಪತ್ಾ ಚ ಪ್ರಗೃಹ ೂಾೀಚ ೈ-ದ ೀಾವಿೀಂ ಗಗನಮಗಸಿಥತ್ಃ | 
 ತ್ತ್ಗರಪ್ ಸ್ಗ ನಿರಗಧ್ಗರಗ, ಯುಯುಧ್ ೀ ತ್ ೀನ ಚಣ್ಕಗ|| (565) 
  

23. ನಿಯುದಧಂ ಖ ೀ ತ್ದಗ ದ ೈತ್ಾ-ಶಚಣ್ಕಗ ಚ ಪ್ರಸಪರಮ್ | 
 ಚಕ್ರತ್ುಃ ಪ್ರರ್ಮಂ ಸಿದಧ-ಮುನಿ-ವಿಸಮಯ-ಕಗರಕ್ಮ್|| (566) 
  

24. ತ್ತ್ ೂೀ ನಿಯುದಧಂ ಸುಚಿರಂ, ಕ್ೃತ್ಗವ ತ್ ೀನಗಮಿಾಕಗ ಸಹ | 
 ಉತ್ಗಪತ್ಾ ಭಗರಮಯಗಮಗಸ ಚಿಕ್ ೀಪ್ ಧರಣೀ-ತ್ಲ ೀ|| (567) 
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25. ಸ ಕ್ಷ್ಪತೀ ಧರಣೀಂ ಪಗರಪ್ಾ ಮುಷ್ಠಟ-ಮುದಾಮಾ ವ ೀಗಿತ್ಃ | 
 ಅರ್ಾಧ್ಗರ್ತ್ ದುರಗಟತ್ಗಮ, ಚಣ್ಕಗ-ನಿಧನ ೀಚಛಯಗ|| (568) 
  

26. ತ್ಮಗಯಗನತಂ ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀವಿೀ ಸರ್ಾ-ದ ೈತ್ಾ-ಜನ ೀಶವರಮ್ | 
 ಜಗತ್ಗಾಂ ಪಗತ್ಯಗಮಗಸ ಭತ್ಗವ ಶ ಲ ೀನ ರ್ಕ್ಷಸಿ|| (569) 
  

27. ಸ ಗತ್ಗಸುಃ ಪ್ಪಗತ್ ೂೀವಗಾಾಂ, ದ ೀವಿೀ-ಶ ಲಗಗರ-ವಿಕ್ಷತ್ಃ | 
 ಚಗಲ್ಯನ್ ಸಕ್ಲಗಂ ಪ್ೃಥಿ್ೀಂ, ಸ್ಗಬಧ-ದ್ವವೀಪಗಂ-ಸ-ಪ್ರ್ಾತ್ಗಮ್|| (570) 
  

28. ತ್ತ್ಃ ಪ್ರಸನನ ಮಖಿಲ್ಂ, ಹತ್ ೀ ತ್ಸಿಮನ್ ದುರಗತ್ಮನಿ | 
 ಜಗತ್ ಸ್ಗವಸಥಯ-ಮತೀವಗಪ್, ನಿಮಾಲ್ಂ ಚಗರ್ರ್ನನರ್ಃ|| (571) 
  

29. ಉತ್ಗಪತ್-ಮೀಘಃ ಸ್ ೂೀಲಗಕ ಯೀ, ಪಗರರ್ಗಸಂಸ್ ತೀ ಶಮಂ ಯಯುಃ | 
 ಸರಿತ್ ೂೀ ಮಗಗಾ-ವಗಹಿನಾ-ಸತಥಗಽಽಸಂಸತತ್ರ ಪಗತತ್ ೀ|| (572) 
  

30. ತ್ತ್ ೂೀ ದ ೀರ್-ಗಣಗಃ ಸವ ೀಾ, ಹಷಾ-ನಿರ್ಾರ-ಮಗನಸ್ಗಃ | 
 ಬರ್ೂರ್ುನಿಾಹತ್ ೀ ತ್ಸಿಮನ್, ಗನಧವಗಾ ಲ್ಲತ್ಂ ಜಗುಃ|| (573) 
  

31. ಅವಗದಯಂಸತಥ ೈಽವಗನ ಾೀ, ನನೃತ್ುಽರ್ಗಚಪ್ಸರ ೂೀ-ಗಣಗಃ | 
 ರ್ರ್ುಃ ಪ್ುಣಗಾಸತಥಗ ವಗತ್ಗಃ, ಸುಪ್ರಭ ೂೀಽರ್ೂದ್-ದ್ವವಗಕ್ರಃ|| (574) 
  

32. ಜಜವಲಗರ್ಾಾಗನಯೀಃ ರ್ಗನಗತಃ, ರ್ಗಂತ್ಗ ದ್ವಗಿನಿತ್-ಸವನಗಃ|| ಓಂ  (575) 
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ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  
ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಸಿಂಹ ವಗಹಿನ ಾೈ ತರಶ ಲ್ ಪಗಶಧ್ಗರಿಣ ಾೈ ನಮಃ 
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|| ಏಕಗದರ್  ೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ನಗರಗಯಣೀ ಸುತತಃ 

  
1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (576) 
  

2. ದ ೀವಗಾ ಹತ್ ೀ ತ್ತ್ರ ಮಹಗಽಸುರ ೀನ ದರೀ,   
  ಸ್ ೀನಗದರಃ ಸುರಗ-ರ್ಹಿನ-ಪ್ುರ ೂೀಗಮಗಸ್ಗತಮ್ | 
 ಕಗತ್ಗಾಯನಿೀಂ ತ್ುಷುಟರ್ುರಿಷಟ-ಲಗಭಗತ್,   
  ವಿಕಗಶ್-ರ್ಕಗರಬ-ಿವಿಕಗಶ್ತ್ಗರ್ಗಃ|| (577) 
  

3. ದ ೀವಿ! ಪ್ರಪ್ನಗನತಾಹರ ೀ! ಪ್ರಸಿೀದ  
  ಪ್ರಸಿೀದ ಮಗತ್ರ್ ಜಗತ್ ೂೀಽಖಿಲ್ಸಾ | 
 ಪ್ರಸಿೀದ ವಿರ್ ವೀಶವರಿ! ಪಗಹಿ ವಿಶವಂ  
  ತ್ವಮಿೀಶವರಿೀ ದ ೀವಿ! ಚರಗಚರಸಾ|| (578) 
  

4. ಆಧ್ಗರ-ರ್ೂತ್ಗ ಜಗತ್ಸತವಮೀಕಗ  

  ಮಹಿೀಸವರೂಪ ೀಣ ಯತ್ಃ ಸಿಥತ್ಗಽಸಿ | 
 ಅಪಗಂ ಸವರೂಪ್-ಸಿಥತ್ಯಗ ತ್ವಯೈತ್  
  ದಗಪಗಾಯತ್ ೀ ಕ್ೃತ್ಸನ-ಮಲ್ಙ್ರಯ-ವಿೀಯೀಾ|| (579) 
  

5. ತ್ವಂ ವ ೈಷಣವಿೀ ಶಕತ-ರನನತ ವಿೀಯಗಾ  



ಕಲೀಂ ಸರ್ಾನಗರಗಯಣ ಾೈ ನಮಃ 

ದ ೀವಿೀಮಗಹಗತ್ಯಮ್ ಏಕಗದರ್  ೀಽಧ್ಗಾಯಮ್ 140 | P a g e  

  ವಿಶವಸಾ ಬೀಜಂ ಪ್ರಮಗಽಸಿ ಮಗಯಗ | 
 ಸಮೂೇಹಿತ್ಂ ದ ೀವಿ! ಸಮಸತಮೀತ್ತ್  
  ತ್ವಂ ವ ೈ ಪ್ರಸನಗನ ರ್ುವಿ ಮುಕತ-ಹ ೀತ್ುಃ|| (580) 
  

6. ವಿದಗಾಃ ಸಮಸ್ಗತಸತರ್ ದ ೀವಿ! ಭ ೀದಗಃ  
  ಸಿರಯಃ ಸಮಸ್ಗತಃ ಸಕ್ಲಗ ಜಗತ್ುಸ | 
 ತ್ವಯೈಕ್ಯಗ ಪ್ಪರಿತ್-ಮಮಾಯೈ-ತ್ತ್,  
  ಕಗ ತ್ ೀ ಸುತತಃ ಸತರ್ಾ-ಪ್ರಗ ಪ್ರ ೂೀಕತಃ|| (581) 
  

7. ಸರ್ಾ-ರ್ೂತ್ಗ ಯದಗ-ದ ೀವಿೀ, ಸವಗಾ-ಮುಕತ-ಪ್ರದಗಯಿನಿೀ | 
 ತ್ವಂ ಸುತತ್ಗ ಸುತತ್ಯೀ ಕಗ ವಗ ರ್ರ್ನುತ ಪ್ರಮೂೀಕ್ತಯಃ|| (582) 
  

8. ಸರ್ಾಸಾ ಬುದ್ವಧ-ರೂಪ ೀಣ, ಜನಸಾ ಹೃದ್ವ ಸಂಸಿಥತ್ ೀ | 
 ಸವರ್ಗಾಪ್ಽರ್ಗಾದ ೀ ದ ೀವಿ! ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (583) 
  

9. ಕ್ಲಗ-ಕಗರಗಠದ್ವ-ರೂಪ ೀಣ, ಪ್ರಿಣಗಮ-ಪ್ರದಗಯಿನಿ | 
 ವಿಶವಸ್ ೂಾೀಪ್ರತ್  ಶಕ ತೀ! ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (584) 
  

10. ಸರ್ಾ-ಮಙ್ಗಲ್-ಮಗಙ್ಗಲ ಾೀ ಶ್ವ ೀ! ಸವಗಾರ್ಾ-ಸ್ಗಧಿಕ ೀ | 
 ಶರಣ ಾೀ! ತ್ರಯಮಾಕ ೀ! ರ್ ರಿ! ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (585) 
  

11. ಸೃಷ್ಠಟ-ಸಿಥತ-ವಿನಗರ್ಗನಗಂ ಶಕತರ್ೂತ್ ೀ ಸನಗತ್ನಿ | 
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 ಗುಣಗಶರಯೀ ಗುಣಮಯೀ ನಗರಗಯಣ ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (586) 
  

12. ಶರಣಗಗತ್-ದ್ವೀನಗತ್ಾ-ಪ್ರಿತ್ಗರಣ -ಪ್ರಗಯಣ ೀ | 
 ಸರ್ಾಸ್ಗಾತಾ-ಹರ ೀ ದ ೀವಿ! ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (587) 
  

13. ಹಂಸ-ಯುಕ್ತ-ವಿಮಗನಸ್ ಥೀ ಬರಹಗಮಣೀ-ರೂಪ್-ಧ್ಗರಿಣ | 
 ಕ ರ್ಗಮಾಃ ಕ್ಷರಿಕ ೀ ದ ೀವಿ! ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (588) 
  

14. ತರಶ ಲ್-ಚನಗದರಹಿ-ಧರ ೀ, ಮಹಗ-ರ್ೃಷರ್-ವಗಹಿನಿ | 
 ಮಗಹ ೀಶವರಿೀ-ಸವರೂಪ ೀಣ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (589) 
  

15. ಮಯೂರ-ಕ್ುಕ್ುಕಟ-ರ್ೃತ್ ೀ, ಮಹಗ-ಶಕತ-ಧರ ೀಽನಘೀ | 
 ಕ ಮಗರಿೀ-ರೂಪ್-ಸಂಸ್ಗಥನ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (590) 
  

16. ಶಙ್ಖ-ಚಕ್ರ-ಗದಗ-ರ್ಗಙ್ಗಾ-ಗೃಹಿೀತ್-ಪ್ರಮಗಯುಧ್ ೀ | 
 ಪ್ರಸಿೀದ-ವ ೈಷಣವಿೀ-ರೂಪ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (591) 
  

17. ಗೃಹಿೀತ್ ೂೀಗರ-ಮಹಗ-ಚಕ ರೀ, ದಂರ ೂಾೀದಧೃತ್-ರ್ಸುನಧರ ೀ | 
 ರ್ರಗಹ-ರೂಪ್ಣ ಶ್ವ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ!|| (592) 
  

18. ನೃಸಿಂಹ-ರೂಪ ೀಣ ೂೀರ್ ರೀಣ ಹನುತಂ ದ ೈತ್ಗಾನ್ ಕ್ೃತ್ ೂೀದಾಮೀ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾ-ತ್ಗರಣ-ಸಹಿತ್ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (593) 
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19. ಕರಿೀಟಿನಿ ಮಹಗರ್ಜ್ ರೀ, ಸಹಸರ-ನಯನ ೂೀಜಿವಲ ೀ | 
 ರ್ೃತ್ರ-ಪಗರಣ-ಹರ ೀ ಚ ೈನಿದರ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (594) 
  

20. ಶ್ರ್-ದೂತೀ-ಸವರೂಪ ೀಣ, ಹತ್-ದ ೈತ್ಾ-ಮಹಗ-ಬಲ ೀ | 
 ಘೂೀರ-ರೂಪ ೀ ಮಹಗ-ರಗವ ೀ, ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತತ್ ೀ|| (595) 
  

21. ದಂರಗಾ ಕ್ರಗಲ್-ರ್ದನ ೀ, ಶ್ರ ೂೀ-ಮಗಲಗ-ವಿರ್ೂಷಣ ೀ | 
 ಚಗಮುಣ ್ೀ ಮುಣ-್ಮರ್ನ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (596) 
  

22. ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಲ್ಜ್ ಿೀ ಮಹಗ-ವಿದ ಾೀ ಶರದ ಧೀ ಪ್ುಷ್ಠಟ-ಸವಧ್ ೀ ಧುರವ ೀ | 
 ಮಹಗ-ರಗತರ ಮಹಗಽವಿದ ಾೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (597) 
  

23. ಮೀಧ್ ೀ ಸರಸವತ ರ್ರ ೀ, ರ್ೂತ ಬಗರ್ರವಿ ತ್ಗಮಸಿ | 
 ನಿಯತ್ ೀ ತ್ವಂ ಪ್ರಸಿೀದ ೀರ್ ೀ ನಗರಗಯಣ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (598) 
  

24. ಸರ್ಾ-ಸವರೂಪ ೀ ಸವ ೀಾರ್ ೀ, ಸರ್ಾಶಕತ-ಸಮನಿವತ್ ೀ | 
 ರ್ಯೀರ್ಾಸ್ಗರಹಿ ನ ೂೀ ದ ೀವಿ, ದುರ್ ೀಾ ದ ೀವಿ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (599) 
  

25. ಏತ್ತ್ ತ್ ೀ ರ್ದನಂ ಸ್ ಮಾಂ ಲ ೂೀಚನತ್ರಯ-ರ್ೂಷ್ಠತ್ಮ್ | 
 ಪಗತ್ು ನಃ ಸರ್ಾ-ಭೀತರ್ಾಃ ಕಗತ್ಗಾಯನಿ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (600) 
  

26. ಜ್ಗವಲಗ ಕ್ರಗಲ್ ಮತ್ುಾಗರಮರ್ ೀರಗಸುರ-ಸೂದನಮ್ | 
 ತರಶ ಲ್ಂ ಪಗತ್ು ನ ೂೀ ಭೀತ್ ೀರ್-ರ್ದರಕಗಲ! ನಮೂೀಽಸುತ ತ್ ೀ|| (601) 
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27. ಹಿನಸಿತ ದ ೈತ್ಾ-ತ್ ೀಜ್ಗಂಸಿ ಸವನ ೀನಗಪ್ಪಯಾ ಯಗ ಜಗತ್ | 
 ಸ್ಗ ಘಣಗಟ ಪಗತ್ು ನ ೂೀ ದ ೀವಿ! ಪಗಪ ೀಭ ೂಾೀಽನಃಸುತ್ಗನಿರ್|| (602) 
  

28. ಅಸುರಗಸೃಗ್-ರ್ಸ್ಗ-ಪ್ಙ್ಕ-ಚಚಿಾತ್ಸ್ ತೀ ಕ್ರ ೂೀಜಿವಲ್ಃ | 
 ಶುಭಗಯ ಖಡ ೂಗೀ ರ್ರ್ತ್ು ಚಣ್ಕ ೀ! ತ್ಗವಂ ನತ್ಗ ರ್ಯಮ್|| (603) 
  

29. ರ ೂೀರ್ಗನರ್ ೀರಗನಪ್ಹಂಸಿ ತ್ುರಗಟ,  
  ರುರಗಟ ತ್ು ಕಗಮಗನ್ ಸಕ್ಲಗನಭೀರಗಟನ್ | 
 ತ್ಗವಮಗಶ್ರತ್ಗನಗಂ ನ ವಿಪ್ನನರಗಣಗಂ,  
  ತ್ಗವಮಗಶ್ರತ್ಗ ಹಗಾಶರಯತ್ಗಂ ಪ್ರಯಗನಿತ|| (604) 
  

30. ಏತ್ತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಯತ್ ಕ್ದನಂ ತ್ವಯಗಽದಾ,  
  ಧಮಾ-ದ್ವವರಗಂ ದ ೀವಿ! ಮಹಗಽಸುರಗಣಗಮ್ | 
 ರೂಪ ೈರನ ೀಕ ೈರ್-ಬಹುಧ್ಗಽಽತ್ಮ-ಮೂತಾಂ,  
  ಕ್ೃತ್ಗವಽಮಿಾಕ ೀ! ತ್ತ್ ಪ್ರಕ್ರ ೂೀತ ಕಗನಗಾ|| (605) 
  

31. ವಿದಗಾಸು ರ್ಗಸ್ ರೀಷು ವಿವ ೀಕ್-ದ್ವೀಪ ೀ-  
  ರಗವದ ಾೀಷು ವಗಕ ಾೀಷು ಚ ಕಗ ತ್ವದನಗಾ | 
 ಮಮತ್ವ-ಗತ್ ೀಾಽತ-ಮಹಗನಧಕಗರ ೀ,  
  ವಿಭಗರಮಯತ್ ಾೀತ್-ದತೀರ್ ವಿಶವಮ್|| (606) 
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32. ರಕ್ಗಂಸಿ ಯತ್ ೂರೀಗರ-ವಿರಗಶಚ ನಗರ್ಗ,  
  ಯತ್ಗರರಯೂೀ ದಸುಾ-ಬಲಗನಿ ಯತ್ರ | 
 ದಗವಗನಲ ೂೀ ಯತ್ರ ತ್ಥಗಽಬಧ-ಮಧ್ ಾೀ,  
  ತ್ತ್ರ ಸಿಥತ್ಗ ತ್ವಂ ಪ್ರಿಪಗಸಿ ವಿಶವಮ್|| (607) 
  

33. ವಿರ್ ವೀಶವರಿ! ತ್ವಂ ಪ್ರಿಪಗಸಿ ವಿಶವಂ,  
  ವಿರ್ಗವತಮಕಗ ಧ್ಗರಯಸಿೀತ ವಿಶವಮ್ | 
 ವಿರ್ ವೀಶ-ರ್ನಗದಯ ರ್ರ್ತೀ ರ್ರ್ನಿತ  
  ವಿರ್ಗವಶರಯಗ ಯೀ ತ್ವಯಿ ರ್ಕತ-ನಮಗರಃ|| (608) 
  

34. ದ ೀವಿ! ಪ್ರಸಿೀದ ಪ್ರಿ-ಪಗಲ್ಯ ನ ೂೀಽರಿ-ಭೀತ್ ೀಃ,  
  ನಿತ್ಾಂ ಯಥಗಸುರ ರ್ಧ್ಗ-ದಧುನ ೈರ್ ಸದಾಃ | 
 ಪಗಪಗನಿ ಸರ್ಾ-ಜಗತ್ಗಂ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಗಶು,  
  ಉತ್ಗಪತ್-ಪಗಕ್-ಜನಿತ್ಗಂಶಚ ಮಹ ೂೀಪ್-ಸರ್ಗಾನ್|| (609) 
  

35. ಪ್ರಣತ್ಗನಗಂ ಪ್ರಸಿೀದ ತ್ವಂ ದ ೀವಿ! ವಿರ್ಗವತಾ-ಹಗರಿಣ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾ-ವಗಸಿನಗ-ಮಿೀಡ ಾೀ, ಲ ೂೀಕಗನಗಂ ರ್ರದಗ ರ್ರ್|| (610) 
  

36. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (611) 
  

37. ರ್ರದಗಽಹಂ ಸುರ-ಗಣಗ, ರ್ರಂ ಯನಮನ ಸ್ ೀಚಛರ್ | 
 ತ್ಂ ರ್ೃಣುಧ್ಂ ಪ್ರಯಚಗಛಮಿ, ಜಗತ್ಗಮುಪ್-ಕಗರಕ್ಮ್|| (612) 
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38. ದ ೀವಗ ಊಚುಃ|| (613) 
  

39. ಸವಗಾ-ಬಗಧ್ಗ-ಪ್ರಶಮನಂ, ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಸ್ಗಾಖಿಲ ೀಶವರಿ | 
 ಏರ್ಮೀರ್ ತ್ವಯಗ ಕಗಯಾಮಸಮದ್-ವ ೈರಿ-ವಿನಗಶನಮ್|| (614) 
  

40. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (615) 
  

41. ವ ೈರ್ಸವತ್ ೀಽನತರ ೀ ಪಗರಪ ತೀ, ಅರಗಟ-ವಿಂಶತಮೀ ಯುರ್ ೀ | 
 ಶುಮೂಾೀ ನಿಶುಮಾರ್ ೈವಗನಗಾ-ರ್ುತ್ಪತ್ ಸಯೀತ್ ೀ ಮಹಗಽಸುರ || (616) 
42. ನನದ-ರ್ ೂೀಪ್-ಗೃಹ ೀ ಜ್ಗತ್ಗ ಯರ್  ೀದಗ-ಗರ್ಾ-ಸಂರ್ವಗ | 
 ತ್ತ್ಸ್ ತ ನಗಶಯಿರಗಾಮಿ ವಿನಗಧಯಚಲ್-ನಿವಗಸಿನಿೀ|| (617) 
  

43. ಪ್ುನರಪ್ಾತ-ರ ದ ರೀಣ ರೂಪ ೀಣ ಪ್ೃಥಿವಿೀ-ತ್ಲ ೀ | 
 ಅರ್ತೀಯಾ ಹನಿರಗಾಮಿ, ವ ೈಪ್ರ ಚಿತ್ಗತಂಸುತ ದಗನವಗನ್|| (618) 
  

44. ರ್ಕ್ಷಯನಗಯಶಚ ತ್ಗನುರ್ಗರನ್, ವ ೈಪ್ರಚಿತ್ಗತನ್-ಮಹಗಽಸುರಗನ್ | 
 ರಕಗತ ದನಗತ ರ್ವಿಷಾನಿತ ದಗಡಮಿೀ-ಕ್ುಸುಮೂೀ ಪ್ಮಗಃ|| (619) 
  

45. ತ್ತ್ ೂೀ ಮಗಂ ದ ೀರ್ತ್ಗಃ ಸವರ್ ೀಾ, ಮತ್ಾಾ-ಲ ೂೀಕ ೀ ಚ ಮಗನವಗಃ  
 ಸುತರ್ನ ೂತೀ ವಗಾಹರಿಷಾನಿತ, ಸತ್ತ್ಂ ರಕ್ತ-ದನಿತಕಗಮ್|| (620) 
  

46. ರ್ೂಯಶಚ ಶತ್-ವಗಷ್ಠಾಕಗಾ-ಮನಗರ್ೃರಗಟಯ-ಮನಮಾಸಿ | 
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 ಮುನಿಭಃ ಸಂಸೃತ್ಗ ರ್ೂಮ  ಸಮಾವಿರಗಾ-ಮಾಯೂೀನಿಜ್ಗ|| (621) 
  

47. ತ್ತ್ಃ ಶತ್ ೀನ ನ ೀತ್ಗರಣಗಂ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ರಗಾಮಿ ಯನುಮನಿೀನ್ | 
 ಕರತಾಯಿಷ್ಯನ್ತತ ಮನುಜ್ಗಃ, ಶತ್ಗಕ್ಷ್ೀಮಿತ ಮಗಂ ತ್ತ್ಃ|| (622) 
  

48. ತ್ತ್ ೂೀಽಹಮಖಿಲ್ಂ ಲ ೂೀಕ್ಮಗತ್ಮ-ದ ೀಹ-ಸಮುದಾವ ೈಃ | 
 ರ್ರಿರಗಾಮಿ ಸುರಗಃ ರ್ಗಕ ೈರಗರ್ೃರ ಟೀಃ ಪಗರಣ-ಧ್ಗರಕ ೈಃ|| (623) 
  

49. ರ್ಗಕ್ಮಾರಿೀತ ವಿಖಗಾತಂ, ತ್ದಗ ಯಗಸ್ಗಾಮಾಹಂ ರ್ುವಿ | 
 ತ್ತ್ ೈರ್ ಚ ರ್ಧಿರಗಾಮಿ, ದುಗಾಮಗಖಾಂ ಮಹಗಽಸುರಮ್|| (624) 
  

50. ದುರ್ಗಾ-ದ ೀವಿೀತ ವಿಖಗಾತ್ಂ, ತ್ನ ೇ ನಗಮ ರ್ವಿಷಾತ | 
 ಪ್ುನರ್ಗಚಹಂ ಯದಗ ಭೀಮಂ, ರೂಪ್ಂ ಕ್ೃತ್ಗವ ಹಿಮಗಚಲ ೀ|| (625) 
  

51. ರಕ್ಗಂಸಿ ರ್ಕ್ಷಯಿರಗಾಮಿ, ಮುನಿೀನಗಂ ತ್ಗರಣ-ಕಗರಣಗತ್ | 
 ತ್ದಗ ಮಗಂ ಮುನಯಃ ಸವ ೀಾ, ಸ್ ೂತೀಷಾಂತ್ಗಾ-ನಮರಮೂತ್ಾಯಃ|| (626) 
  

52. ಭೀಮಗ-ದ ೀವಿೀತ ವಿಖಗಾತ್ಂ ತ್ನ ೇ ನಗಮ ರ್ವಿಷಾತ | 
 ಯದಗರುಣಗಖಾ-ಸ್ ರೈಲ ೂಕ ಾೀ ಮಹಗ-ಬಗಧ್ಗಂ ಕ್ರಿಷಾತ|| (627) 
  

53. ತ್ದಗಽಹಂ ಭಗರಮರಂ ರೂಪ್ಂ, ಕ್ೃತ್ಗವಽಸಂಖ ಾೀಯ-ಷಟಪದಮ್ | 
 ತ್ ೈಲ ೂೀಕ್ಾಸಾ ಹಿತ್ಗಥಗಾಯ, ರ್ಧಿರಗಾಮಿ ಮಹಗಽಸುರಮ್|| (628) 
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54. ಭಗರಮರಿೀತ ಚ ಮಗಂ ಲ ೂೀಕಗ-ಸತದಗ ಸ್ ೂತೀಷಾನಿತ ಸರ್ಾತ್ಃ | 
 ಇತ್ಥಂ ಯದಗ ಯದಗ ಬಗಧ್ಗ, ದಗನರ್ೀತ್ಗಥ ರ್ವಿಷಾತ|| (629) 
  

55. ತ್ದಗ ತ್ದಗರ್ತೀಯಗಾಽಹಂ, ಕ್ರಿರಗಾಮಾರಿ-ಸಂಕ್ಷಯಮ್|ಓಂ |(630) 
  

ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  

ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  

ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಸರ್ಾನಗರಗಯಣ ಾೈ ನಮಃ 

 



ಕಲೀಂ ಶ್ರೀಬಗಲಗತರಪ್ುರಸುಂದಯೈಾ ನಮಃ 

ದ ೀವಿೀಮಗಹಗತ್ಯಮ್ ದಗವದರ್  ೀಽಧ್ಗಾಯಮ್ 148 | P a g e  

|| ದಗವದರ್  ೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
1. ಓಂ ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (631) 
  

2. ಏಭಃ ಸತವ ೈಶಚ ಮಗಂ ನಿತ್ಾಂ ಸ್ ೂತೀಷಾತ್ ೀ ಯಃ ಸಮಗಹಿತ್ಃ | 
 ತ್ಸ್ಗಾಽಹಂ ಸಕ್ಲಗಂ ಬಗಧ್ಗಂ, ನಗಶಯಿರಗಾಮಾಽಸಂಶಯಮ್|| (632) 
  

3. ಮಧು-ಕ ೈಟರ್-ನಗಶಂ ಚ, ಮಹಿರಗಸುರ-ಘತ್ನಮ್ | 
 ಕೀತ್ಾಯಿಷಾನಿತ ಯೀ ತ್ದವದ್, ರ್ಧಂ ಶುಮಾ-ನಿಶುಮಾಯೂೀಃ|| (633) 
  

4. ಅಷಟಮಗಾಂ ಚ ಚತ್ುದಾರ್ಗಾಂ, ನರ್ಮಗಾಂ ಚ ೈಕ್-ಚ ೀತ್ಸಃ | 
 ರ್  ರೀಷಾನಿತ ಚ ೈರ್ ಯೀ ರ್ಕಗಯ, ಮಮ ಮಗಹಗತ್ಯ-ಮುತ್ತಮಮ್|| (634) 
  

5. ನ ತ್ ೀರಗಂ ದುಷೃತ್ಂ ಕಞ್ಜಚದ್ ದುಷೃತ್ ೂೀತ್ಗಥ ನ ಚಗಪ್ದಃ | 
 ರ್ವಿಷಾತ ನ ದಗರಿದರಯಂ, ನ ಚ ೈವ ೀಷಟ-ವಿಯೂೀಜನಮ್|| (635) 
  

6. ಶತ್ುರತ್ ೂೀ ನ ರ್ಯಂ ತ್ಸಾ ದಸುಾತ್ ೂೀ ವಗ ನ ರಗಜತ್ಃ | 
 ನ ಶಸ್ಗರನಲ್-ತ್ ೂೀಯ ಘತ್-ಕ್ದಗಚಿತ್-ಸಮಾವಿಷಾತ|| (636) 
  

7. ತ್ಸ್ಗಮನಮಮೈತ್ನ್-ಮಗಹಗತ್ಯಂ ಪ್ಠಿತ್ರ್ಾಂ ಸಮಗಹಿತ್ ೈಃ | 
 ರ್  ರೀತ್ರ್ಾಂ ಚ ಸದಗ ರ್ಕಗಯ, ಪ್ರಂ ಸವಸಯಯನಂ ಹಿ ತ್ತ್|| (637) 
  

8. ಉಪ್ಸರ್ಗಾನ-ರ್ ೀರಗಂಸುತ ಮಹಗ-ಮಗರಿೀ-ಸಮುದಾವಗನ್ | 
 ತ್ಥಗ ತರವಿಧ-ಮುತ್ಗಪತ್ಂ ಮಗಹಗತ್ಯಂ ಶಮಯೀನಮಮ|| (638) 
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9. ಯತ್ ೈತ್ತ್ಪಠಾತ್ ೀ ಸಮಾಙ್-ನಿತ್ಾಮಗಯತ್ನ ೀ ಮಮ | 
 ಸದಗ ನ ತ್ದ್ವವಮೂೀಕ್ಗಯಮಿ ಸ್ಗನಿನಧಾಂ ತ್ತ್ರ ಮೀ ಸಿಥತ್ಮ್|| (639) 
  

10. ಬಲ-ಪ್ರದಗನ ೀ ಪ್ಪಜ್ಗಯಗ-ಮಗಿನಕಗಯೀಾ ಮಹ ೂೀತ್ಸವ ೀ | 
 ಸರ್ಾಂ ಮಮೈತ್ಚಚರಿತ್-ಮುಚಗಚಯಾಂ ರ್ಗರರ್ಾಮೀರ್ ಚ|| (640) 
  

11. ಜ್ಗನತ್ಗಽಜ್ಗನತ್ಗ ವಗಪ್ ಬಲಪ್ಪಜ್ಗಂ ತ್ಥಗ ಕ್ೃತ್ಗಮ್ | 
 ಪ್ರತೀಚಿಛರಗಾಮಾಹಂ ಪ್ರೀತ್ಗಾ ರ್ಹಿನ-ಹ ೂೀಮಂ ತ್ಥಗ ಕ್ೃತ್ಮ್|| (641) 
  

12. ಶರತ್-ಕಗಲ ೀ ಮಹಗ-ಪ್ಪಜ್ಗ, ಕರಯತ್ ೀ ಯಗ ಚ ವಗಷ್ಠಾಕೀ | 
 ತ್ಸ್ಗಾನ್-ಮಮೈತ್ನಗಮಹಗತ್ಯಂ ಶುರತ್ಗವ ರ್ಕತ-ಸಮನಿವತ್ಃ|| (642) 
  

13. ಸವಗಾಬಗಧ್ಗ-ವಿನಿಮುಾಕ ೂತೀ, ಧನ-ಧ್ಗನಾ-ಸುತ್ಗನಿವತ್ಃ | 
 ಮನುರ ೂಾೀ ಮತ್-ಪ್ರಸ್ಗದ ೀನ, ರ್ವಿಷಾತ ನ ಸಂಶಯಃ|| (643) 
  

14. ಶುರತ್ಗವ ಮಮೈತ್ನ್-ಮಗಹಗತ್ಯಂ, ತ್ಥಗ ಚ ೂೀತ್ಪತ್ತಯಃ ಶುಭಗಃ | 
 ಪ್ರಗಕ್ರಮಂ ಚ ಯುದ ಧೀಷು, ಜ್ಗಯತ್ ೀ ನಿರ್ಾಯಃ ಪ್ುಮಗನ್|| (644) 
  

15. ರಿಪ್ರ್ಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಗನಿತ, ಕ್ಲಗಾಣಂ ಚ ೂೀಪ್ಪ್ದಾತ್ ೀ | 
 ನನದತ್ ೀ ಚ ಕ್ುಲ್ಂ ಪ್ುಂಸ್ಗಂ ಮಗಹಗತ್ಯಂ ಮಮಶೃಣವತ್ಗಮ್|| (645) 
  

16. ರ್ಗನಿತ-ಕ್ಮಾಣ ಸರ್ಾತ್ರ ತ್ಥಗ ದುಃಸವಪ್ನ-ದಶಾನ ೀ | 
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 ಗರಹ-ಪ್ೀಡಗಸು ಚ ೂೀರ್ಗರಸು ಮಗಹಗತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಗನಮಮ|| (646) 
  

17. ಉಪ್-ಸರ್ಗಾಃ ಶಮಂ ಯಗನಿತ, ಗರಹ-ಪ್ೀಡಗಶಚ ದಗರುಣಗಃ | 
 ದುಃಸವಪ್ನಂ ಚ ನೃಭರ್-ದೃಷಟಂ, ಸುಸವಪ್ನಮುಪ್ಜ್ಗಯತ್ ೀ|| (647) 
  

18. ಬಗಲ್-ಗರಹಗಭ-ರ್ೂತ್ಗನಗಂ, ಬಗಲಗನಗಂ ರ್ಗನಿತ-ಕಗರಕ್ಮ್ | 
 ಸಂಘತ್ಭ ೀದ ೀ ಚ ನೃಣಗಂ ಮೈತರೀಕ್ರಣ-ಮುತ್ತಮಮ್|| (648) 
  

19. ದುರ್ೃಾತ್ಗತನಗ-ಮರ್ ೀರಗಣಗಂ ಬಲ್ಹಗನಿಕ್ರಂ ಪ್ರಮ್ | 
 ರಕ್ ೂೀ-ರ್ೂತ್-ಪ್ರ್ಗಚಗನಗಂ ಪ್ಠನಗದ ೀರ್ ನಗಶನಮ್|| (649) 
  

20. ಸರ್ಾಂ-ಮಮೈತ್ನ್-ಮಗಹತ್ಯಂ, ಮಮ ಸನಿನಧಿ-ಕಗರಕ್ಮ್ | 
 ಪ್ಶು-ಪ್ುರಗಪಘಾಾ-ಧೂಪ ೈಶಚ ಗನಧ-ದ್ವೀಪ ೈ-ಸತಥ ೂೀತ್ತಮೈಃ|| (650) 
  

21. ವಿಪಗರಣಗಂ ಭ ೂೀಜನ ೈರ್-ಹ ೂೀಮೈಃ, ಪರಕ್ಷಣೀಯೈ-ರಹನಿಾಶಮ್ | 
 ಅನ ಾೈಶಚ ವಿವಿಧ್ ೈರ್-ಭ ೂೀರ್ ೈಃ, ಪ್ರದಗನ ೈರ್-ರ್ತ್ಸರ ೀಣ ಯಗ|| (651) 
  

22. ಪ್ರೀತಮೀಾ ಕರಯತ್ ೀ ಸ್ಗಽಸಿಮನ್, ಸಕ್ೃತ್ುಸ-ಚರಿತ್ ೀ ಶುರತ್ ೀ | 
 ಶುರತ್ಂ ಹರತ ಪಗಪಗನಿ, ತ್ಥಗಽಽರ ೂೀಗಾಂ ಪ್ರಯಚಛತ|| (652) 
  

23. ರಕ್ಗಂ ಕ್ರ ೂೀತ ರ್ೂತ್ ೀಭ ೂಾೀ, ಜನಮನಗಂ ಕೀತ್ಾನಂ ಮಮ | 
 ಯುದ ದೀಷು ಚರಿತ್ಂ ಯನ ೇ, ದುಷಟ-ದ ೈತ್ಾ-ನಿಬಹಾಣಮ್|| (653) 
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24. ತ್ಸಿಮನ್-ಶುರತ್ ೀ ವ ೈರಿ-ಕ್ೃತ್ಂ ರ್ಯಂ ಪ್ುಂಸ್ಗಂ ನ ಜ್ಗಯತ್ ೀ | 
 ಯುರಗಮಭಃ ಸುತತ್ಯೂೀ ಯಗಶಚ ಯಗಶಚ ಬರಹಮಷ್ಠಾಭಃ ಕ್ೃತ್ಗಃ|| (654) 
  

25. ಬರಹಮಣಗ ಚ ಕ್ೃತ್ಗಸ್ಗತಸುತ, ಪ್ರಯಚಛನಿತ ಶುಭಗಂ ಮತಮ್ | 
 ಅರಣ ಾೀ ಪಗರನತರ ೀ ವಗಪ್, ದಗವಗಗಿನ-ಪ್ರಿವಗರಿತ್ಃ|| (655) 
  

26. ದಸುಾಭವಗಾ ರ್ೃತ್ಃ ಶ ನ ಾೀ, ಗೃಹಿೀತ್ ೂೀ ವಗಪ್ ಶತ್ುರಭಃ | 
 ಸಿಂಹ-ವಗಾಘರನು-ಯಗತ್ ೂೀ ವಗ ರ್ನ ೀ ವಗ ರ್ನ-ಹಸಿತಭಃ|| (656) 
  

27. ರಗಜ್ಞಗ ಕ್ುರದ ಧೀನ ಚಗಜ್ಞಪತೀ, ರ್ಧ್ ೂಾೀ ಬನಧ-ಗತ್ ೂೀಽಪ್ ವಗ | 
 ಆಘೂಣಾತ್ ೂೀ ವಗ ವಗತ್ ೀನ, ಸಿಥತ್ಃ ಪೀತ್ ೀ ಮಹಗಣಾವ ೀ|| (657) 
  

28. ಪ್ತ್ತ್ುಸ ಚಗಪ್ ಶಸ್ ರೀಷು, ಸಙ್ಘಕಗಗರಮೀ ರ್ೃಶದಗರುಣ ೀ | 
 ಸವಗಾ-ಬಗಧ್ಗಶು ಘೂೀರಗಸು ವ ೀದನಗಽರ್ಾದ್ವಾತ್ ೂೀಽಪ್ ವಗ|| (658) 
  

29. ಸಮರನ್-ಮಮೈತ್-ಚಚರಿತ್ಂ, ನರ ೂೀ ಮುಚ ಾೀತ್ ಸಙ್ಕಟಗತ್ | 
 ಮಮ ಪ್ರಭಗವಗತ್-ಸಿಂಹಗದಗಾ ದಸಾರ್ೀ ವ ೈರಿಣಸತಥಗ|| (659) 
  

30. ದೂರಗದ ೀರ್ ಪ್ಲಗಯನ ತೀ ಸಮರತ್-ಶಚರಿತ್ಂ ಮಮ|| (660) 
  

31. ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (661) 
  

32. ಇತ್ುಾಕಗತವ ಸ್ಗ ರ್ಗರ್ತೀ, ಚಣ್ಕಗ ಚಣ-್ವಿಕ್ರಮಗ|| (662) 
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33. ಪ್ಶಾತ್ಗಮೀರ್ ದ ೀವಗನಗಂ, ತ್ತ್ ೈವಗಽನತರಧಿೀಯತ್ | 
 ತ್ ೀಽಪ್ ದ ೀವಗ ನಿರಗತ್ಙ್ಘಕಗಕಃ ಸ್ಗವಧಿಕಗರಗನ್ ಯಥಗ ಪ್ುರಗ|| (663) 
  

34. ಯಜ್ಞಭಗಗ-ರ್ುಜಃ ಸವ ೀಾ ಚಕ್ುರವಿಾನಿಹತ್ಗರಯಃ | 
 ದ ೈತ್ಗಾಶಚ ದ ೀವಗಾ ನಿಹತ್ ೀ ಶುಮಾೀ ದ ೀರ್ರಿಪ  ಯುಧಿ|| (664) 
  

35. ಜಗದ್-ವಿಧ್ಂಸಿನಿ ತ್ಸಿಮನ್ ಮಹ ೂೀರ್ ರೀಽತ್ುಲ್-ವಿಕ್ರಮೀ | 
 ನಿಶುಮಾೀ ಚ ಮಹಗವಿೀಯೀಾ ರ್ ೀರಗಃ ಪಗತ್ಗಲ್-ಮಗಯಯುಃ|| (665) 
  

36. ಏರ್ಂ ರ್ಗರ್ತೀ ದ ೀವಿೀ, ಸ್ಗ ನಿತ್ಗಾಽಪ್ ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಃ | 
 ಸಂರ್ೂಯ ಕ್ುರುತ್ ೀ ರ್ೂಪ್! ಜಗತ್ಃ ಪ್ರಿ-ಪಗಲ್ನಮ್|| (666) 
  

37. ತ್ಯೈತ್ನ್-ಮೂೀಹಾತ್ ೀ ವಿಶವಂ ಸ್ ೈರ್ ವಿಶವಂ ಪ್ರಸೂಯತ್ ೀ | 
 ಸ್ಗ ಯಗಚಿತ್ಗ ಚ ವಿಜ್ಞಗನಂ, ತ್ುರಗಟ ಋದ್ವಧಂ ಪ್ರಯಚಛತ|| (667) 
  

38. ವಗಾಪ್ತಂ ತ್ಯೈತ್ತ್ ಸಕ್ಲ್ಂ, ಬರಹಗಮಣ್ಂ ಮನುಜ್ ೀಶವರ | 
 ಮಹಗ-ಕಗಲಗಾ ಮಹಗ-ಕಗಲ ೀ, ಮಹಗ-ಮಗರಿೀ-ಸವರೂಪ್ಯಗ|| (668) 
  

39. ಸ್ ೈರ್ ಕಗಲ ೀ ಮಹಗ-ಮಗರಿೀ ಸ್ ೈರ್ ಸೃಷ್ಠಟರ್- ರ್ರ್ತ್ಾಜ್ಗ | 
 ಸಿಥತಂ ಕ್ರ ೂೀತ ರ್ೂತ್ಗನಗಂ, ಸ್ ೈರ್ ಕಗಲ ೀ ಸನಗತ್ನಿೀ|| (669) 
  

40. ರ್ರ್ಕಗಲ ೀ ನೃಣಗಂ ಸ್ ೈರ್, ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀರ್-ರ್ೃದ್ವಧ-ಪ್ರದಗ ಗೃಹ ೀ | 
 ಸ್ ೈವಗಽಭಗವ ೀ ತ್ಥಗಽಲ್ಕ್ಷ್ಮೀವಿಾನಗರ್ಗಯೂೀಪ್-ಜ್ಗಯತ್ ೀ|| (670) 
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41. ಸುತತ್ಗ ಸಂಪ್ಪರ್ಜತ್ಗ ಪ್ುರ ಪೈಧೂಾಪ್- ಗನಗಧದ್ವಭ-ಸತಥಗ | 
 ದದಗತ ವಿತ್ತಂ ಪ್ುತ್ಗರಂಶಚ, ಮತಂ ಧಮೀಾ ಗತಂ ಶುಭಗಮ್||ಓಂ (671) 
  
ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  

ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 

ಶ್ರೀ ಬಗಲಗತರಪ್ುರ ಸುಂದಯೈಾ ನಮಃ 
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|| ತ್ರಯೂೀದರ್  ೀಽಧ್ಗಾಯಃ || 
ಸುರರ್ ವ ೈಶಾಯೂೀಃ ರ್ರಪ್ರದಗನಮ್ 

  
1. ಓಂ ಋಷ್ಠರುವಗಚ|| (672) 
  

2. ಏತ್ತ್ ತ್ ೀ ಕ್ಥಿತ್ಂ ರ್ೂಪ್! ದ ೀವಿೀ-ಮಗಹಗತ್ಯ-ಮುತ್ತಮಮ್ | 
 ಏರ್ಮ್ ಪ್ರಭಗವಗ ಸ್ಗ ದ ೀವಿೀ ಯಯೀದಂ ಧ್ಗಯಾತ್ ೀ ಜಗತ್|| (673) 
  

3. ವಿದಗಾ ತ್ಥ ೈರ್ ಕರಯತ್ ೀ ರ್ಗರ್ದ್-ವಿಷುಣ-ಮಗಯಯಗ | 
 ತ್ಯಗ ತ್ವಮೀಷ ವ ೈಶಾಶಚ ತ್ಥ ೈವಗನ ಾೀ ವಿವ ೀಕನಃ|| (674) 
  

4. ಮೂೀಹಾನ ತೀ ಮೂೀಹಿತ್ಗರ್ ೈರ್ ಮೂೀಹಮೀಷಾನಿತ ಚಗಪ್ರ ೀ | 
 ತ್ಗಮುಪ ೈಹಿ ಮಹಗರಗಜ! ಶರಣಂ ಪ್ರಮೀಶವರಿೀಮ್|| (675) 
  

5. ಆರಗಧಿತ್ಗ ಸ್ ೈರ್ ನೃಣಗಂ, ಭ ೂೀಗ-ಸವರ್ಗಾಽಪ್ರ್ಗಾದಗ|| (676) 
  

6. ಮಗಕ್ಾಣ ್ೀಯ ಉವಗಚ|| (677) 
  

7. ಇತ ತ್ಸಾ ರ್ಚಃ ಶೃತ್ಗವ ಸುರರ್ಃ ಸ ನರಗಧಿಪ್ಃ|| (678) 
  

8. ಪ್ರಣಪ್ತ್ಾ ಮಹಗ-ಭಗಗಂ ತ್ಮೃಷ್ಠಂ ಶಂಸಿತ್-ರ್ರತ್ಮ್ | 
 ನಿವಿಾಣ ೂಣೀಽತ-ಮಮತ್ ವೀನ ರಗಜ್ಗಾಪ್-ಹರಣ ೀನ ಚ|| (679) 
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9. ಜರ್ಗಮ ಸದಾಸತಪ್ಸ್ ೀ ಸ ಚ ವ ೈರ್  ಾೀ ಮಹಗ-ಮುನ ೀ | 
 ಸಂದಶಾನಗರ್ಾ-ಮಂಬಗಯಗ, ನದ್ವೀ-ಪ್ುಲನ-ಸಂಸಿಥತ್ಃ|| (680) 
  

10. ಸ ಚ ವ ೈಶಾ-ಸತಪ್ಸ್ ತೀಪ ೀ ದ ೀವಿೀ-ಸೂಕ್ತಂ ಪ್ರಂ ಜಪ್ನ್ | 
 ತ್  ತ್ಸಿಮನ್ ಪ್ುಲನ ೀ ದ ೀವಗಾಃ, ಕ್ೃತ್ಗವ ಮೂತಾಂ ಮಹಿೀ-ಮಯಿೀಮ್|| (681) 
  

11. ಅಹಾಣಗಂ ಚಕ್ರತ್ುಸತಸ್ಗಾಃ, ಪ್ುಷಪ-ಧೂಪಗಗಿನ-ತ್ಪ್ಾಣ ೈಃ | 
 ನಿರಗಹಗರ  ಯತ್ಗಹಗರ , ತ್ನಮನಸ್ ಕ ಸಮಗಹಿತ್ || (682) 
  

12. ದದತ್ುಸ್ ತ ಬಲಂ ಚ ೈರ್, ನಿಜ-ರ್ಗತ್ಗರ-ಸೃಗುಕ್ಷ್ತ್ಮ್ | 
 ಏರ್ಂ ಸಮಗರಗಧ-ಯತ್ ೂೀಸಿರ-ಭರ್ಾರ ೈಾ-ಯಾತ್ಗತ್ಮನ ೂೀಃ|| (683) 
  

13. ಪ್ರಿತ್ುರಗಟ ಜಗದಗಧತರೀ ಪ್ರತ್ಾಕ್ಷಂ ಪಗರಹ ಚಣ್ಕಗ|| (684) 
  

14. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (685) 
  

15. ಯತ್ಗರರ್ಾಾತ್ ೀ ತ್ವಯಗ ರ್ೂಪ್! ತ್ವಯಗ ಚ ಕ್ುಲ್ನನದನ  
 ಮತ್ತಸತತ್ ಪಗರಪ್ಾತ್ಗಂ ಸರ್ಾಂ, ಪ್ರಿತ್ುರಗಟ ದದಗಮಿ ತ್ತ್|| (686) 
  

16. ಮಗಕ್ಾಣ ್ೀಯ ಉವಗಚ|| (687) 
  

17. ತ್ತ್ ೂೀ ರ್ವ ರೀ ನೃಪೀ ರಗಜಾ-ಮವಿರ್ರಂಶಾನಾ-ಜನಮನಿ | 
 ಅತ್ ೈರ್ ಚ ನಿಜಂ ರಗಜಾಂ, ಹತ್-ಶತ್ುರ-ಬಲ್ಂ ಬಲಗತ್|| (688) 
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18. ಸ್ ೂೀಽಪ್ ವ ೈಶಾಸತತ್ ೂೀ ಜ್ಞಗನಂ, ರ್ವ ರೀ ನಿವಿಾಣಣ-ಮಗನಸಃ | 
 ಮಮೀತ್ಾಹಮಿತ ಪಗರಜ್ಞಃ, ಸಙ್ಗ-ವಿಚುಾತ-ಕಗರಕ್ಮ್|| (689) 
  

19. ದ ೀರ್ುಾವಗಚ|| (690) 
  

20. ಸವಲ ಪೈರಹ ೂೀಭ-ನೃಾಪ್ತ್ ೀ! ಸವಂ ರಗಜಾಂ ಪಗರಪ್ಸಯತ್ ೀ ರ್ವಗನ್|| (691) 
  

21. ಹತ್ಗವ ರಿಪ್ಪನ-ಸಖಲತ್ಂ, ತ್ರ್ ತ್ತ್ರ ರ್ವಿಷಾತ|| (692) 
  

22. ಮೃತ್ಶಚ ರ್ೂಯಃ ಸಮಗರಪ್ಾ, ಜನಮ ದ ೀವಗದ್-ವಿರ್ಸವತ್ಃ|| (693) 
  

23. ಸ್ಗರ್ಣಾಕ ೂೀ ನಗಮ ಮನುರ್ಾವಗನ್ ರ್ುವಿ ರ್ವಿಷಾತ|| (694) 
  

24. ವ ೈಶಾ-ರ್ಯಾ! ತ್ವಯಗ ಯಶಚ ರ್ರ ೂೀಽಸಮತ್ ೂತೀಽಭ-ವಗಞ್ಜಛತ್ಃ|| (695) 
  

25. ತ್ಂ ಪ್ರಯಚಗಛಮಿ ಸಂಸಿದ ಧಯೈ, ತ್ರ್ ಜ್ಞಗನಂ ರ್ವಿಷಾತ|| (696) 
  

26. ಮಗಕ್ಾಣ ್ೀಯ ಉವಗಚ|| (697) 
  

27. ಇತ ದತ್ಗವ ತ್ಯೂೀದ ೀಾವಿೀ, ಯಥಗಽಭಲ್ಷ್ಠತ್ಂ ರ್ರಂ|| (698) 
  

28. ಬರ್ೂವಗಽನತಹಿಾತ್ಗ ಸದ ೂಾೀ, ರ್ಕಗಯ ತ್ಗಭಗಾಮಭಷುಟತ್ಗ | 
 ಏರ್ಂ ದ ೀವಗಾ ರ್ರಂ ಲ್ಬಗಧವ, ಸುರರ್ಃ ಕ್ಷತರಯಷಾರ್ಃ|| (699) 
  

29. ಸೂಯಗಾಜಿನಮ ಸಮಗಸ್ಗದಾ, ಸ್ಗರ್ಣಾರ್ಾವಿತ್ಗ ಮನುಃ | 
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 ಸ್ಗರ್ಣಾರ್ಾವಿತ್ಗ ಮನುಃ | ಕಲೀಂ ಓಂ || (700) 
  

ಸತ್ಗಾಸಸನುತ ಯಜಮಗನಸಾ ಕಗಮಗಃ 
  

ಓಂ ನಮೂೀ ದ ೀವ ಾೈ ಮಹಗದ ೀವ ಾೈ ಶ್ವಗಯೈ ಸತ್ತ್ಂ ನಮಃ 
ನಮಃ ಪ್ರಕ್ೃತ್ ಾೈ ರ್ದಗರಯೈ ನಿಯತ್ಗಃ ಪ್ರಣತ್ಗಸಮತ್ಗಮ್ | 
  
ಸ್ಗಙ್ಘಕಗಗಯೈ ಸ್ಗಯುಧ್ಗಯೈ ಸಪ್ರಿವಗರಗಯೈ ಸವಗಾತಮಕಗಯೈ 
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