ಮುನಿರುವಾಚ
ಕಥಂ ನಾಮಾನಂ ಸಹಸರಂ ತಂ ಗಣ ೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ |
ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲ ೇಕಾನ್ುಗರಹತತಪರ || ೧ ||
ಬ್ರಹ ೋವಾಚ
ದ ೇವಃ ಪೂವವಂ ಪುರಾರಾತಃ ಪುರತರಯಜಯೇದಯಮೇ |
ಅನ್ಚವನಾದಗಣ ೇಶಸಯ ಜಾತ ೇ ವಿಘ್ನನಕುಲಃ ಕಿಲ || ೨ ||

om

ಮನ್ಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಾವಯವ ದದೃಶ ೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ |

a.
c

ಮಹಾಗಣಪತಂ ಭಕಾಾ ಸಮಭಯಚಯವ ಯಥಾವಿಧಿ || ೩ ||

gm

ವಿಘ್ನಪರಶಮನ ೇಪಾಯಮಪೃಚಛದಪರಿಶರಮಮ್ |

ಸನ್ುುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಮ್ಭೇಮವಹಾಗಣಪತಃ ಸವಯಮ್ || ೪ ||

ou
si

ಸವವವಿಘ್ನಪರಶಮನ್ಂ ಸವವಕಾಮಫಲಪರದಮ್ |

.y

ತತಸುಸ ೈ ಸವಯಂ ನಾಮಾನಂ ಸಹಸರಮಿದಮಬ್ರವಿೇತ್ || ೫ ||

w

ಅಸಯ ಶಿರೇಮಹಾಗಣಪತಸಹಸರನಾಮಸ ುೇತರಮಾಲಾಮನ್ರಸಯ |

w

ಗಣ ೇಶ ಋಷಃ, ಮಹಾಗಣಪತದ ೇವವತಾ, ನಾನಾವಿರ್ಾನಿಚಛನಾದಂಸಿ |

w

ಹುಮಿತ ಬೇಜಮ್, ತುನ್ಗಮಿತ ಶಕಿುಃ, ಸಾವಹಾಶಕಿುರಿತ ಕಿೇಲಕಮ್ |
ಸಕಲವಿಘ್ನವಿನಾಶನ್ದಾವರಾ ಶಿರೇಮಹಾಗಣಪತಪರಸಾದಸಿದ್ಯಥ ೇವ ಜಪ ೇ
ವಿನಿಯೇಗಃ |
ಅಥ ಕರನಾಯಸಃ
ಗಣ ೇಶವರ ೇ ಗಣಕಿರೇಡ ಇತಯನ್ುಗಷ್ಾಾಭಾಯಂ ನ್ಮಃ |
ಕುಮಾರಗುರುರಿೇಶಾನ್ ಇತ ತಜವನಿೇಭಾಯಂ ನ್ಮಃ ||

ಬ್ರಹಾಮಣಡಕುಮಭಶಿಿದ ವಯೇಮೇತ ಮಧ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನ್ಮಃ |
ರಕ ುೇ ರಕಾುಮಬರಧ್ರ ಇತಯನಾಮಿಕಾಭಾಯಂ ನ್ಮಃ
ಸವವಸದುಗರುಸಂಸ ೇವಯ ಇತ ಕನಿಷಾಕಾಭಾಯಂ ನ್ಮಃ |
ಲುಪುವಿಘ್ನಃ ಸವಭಕಾುನಾಮಿತ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಾಾಭಾಯಂ ನ್ಮಃ ||
ಅಥ ಅಂಗನಾಯಸಃ
ನಿಷ್ಕಲ ೇ ನಿಮವಲ ಇತ ಶಿರಸ ೇ ಸಾವಹಾ |

a.
c

ಸೃಷಟಸಿಿತಲಯಕಿರೇಡ ಇತ ಶಿಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ |

om

ಛನ್ದಶಛನ ದೇದಭವ ಇತ ಹೃದಯಾಯ ನ್ಮಃ |

gm

ಗ್ನಾನಯನ್ಂ ವಿಗ್ನಾನಯನ್ಮಾನ್ನ್ದ ಇತ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |

ಅಷ್ಾಟನ್ಗಯೇಗಫಲಭೃದಿತ ನ ೇತರತರಯಾಯ ವೌಷ್ಟ್ |

ou
si

ಅನ್ನ್ುಶಕಿುಸಹಿತ ಇತಯಸಾರಯ ಫಟ್ |

w

ಅಥ ರ್ಾಯನ್ಮ್

.y

ಭ ಭುವವಃ ಸವರ ೇಮ್ ಇತ ದಿಗಬನ್್ಃ |

w

ಗಜವದನ್ಮಚಿನ್ಾಂ ತೇಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ರಂ ತರನ ೇತರಂ

w

ಬ್ೃಹದುದರಮಶ ೇಷ್ಂ ಭ ತರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ |
ಅಮರವರಸುಪೂಜಯಂ ರಕುವಣವಂ ಸುರ ೇಶಂ
ಪಶುಪತಸುತಮಿೇಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನ್ಮಾಮಿ ||
ಶಿರೇಗಣಪತರುವಾಚ
ಓಂ ಗಣ ೇಶವರ ೇ ಗಣಕಿರೇಡ ೇ ಗಣನಾಥ ೇ ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಏಕದನ ುೇ ವಕರತುಣ ಡೇ ಗಜವಕ ರೇ ಮಹ ೇದರಃ || ೧ ||

ಲಮ್ಬೇದರ ೇ ಧ್ ಮರವಣ ೇವ ವಿಕಟ ೇ ವಿಘ್ನನಾಶನ್ಃ |
ಸುಮುಖ ೇ ದುಮುವಖ ೇ ಬ್ುದ ್ೇ ವಿಘ್ನರಾಜ ೇ ಗಜಾನ್ನ್ಃ || ೨ ||
ಭೇಮಃ ಪರಮ್ೇದ ಆಮ್ೇದಃ ಸುರಾನ್ನ ದೇ ಮದ ೇತಕಟಃ |
ಹ ೇರಮಬಃ ಶಮಬರಃ ಶಮುಭಲವಮಬಕಣ ೇವ ಮಹಾಬ್ಲಃ || ೩ ||
ನ್ನ್ದನ ೇ ಲಮಪಟ ೇ ಭೇಮ್ೇ ಮೇಘ್ನಾದ ೇ ಗಣನ್ಜಯಃ |
ಮಹಾಗಣಪತಬ್ುವದಿ್ಪ್ರರಯಃ ಕ್ಷಿಪರಪರಸಾದನ್ಃ |

om

ವಿನಾಯಕ ೇ ವಿರ ಪಾಕ ೇ ವಿೇರಃ ಶೂರವರಪರದಃ || ೪ ||

a.
c

ರುದರಪ್ರರಯೇ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಮಾಪುತ ರೇಘ್ನಾಶನ್ಃ || ೫ ||

gm

ಕುಮಾರಗುರುರಿೇಶಾನ್ಪುತ ರೇ ಮ ಷ್ಕವಾಹನ್ಃ |
ಸಿದಿ್ಪ್ರರಯಃ ಸಿದಿ್ಪತಃ ಸಿದ್ಃ ಸಿದಿ್ವಿನಾಯಕಃ || ೬ ||

ou
si

ಅವಿಘ್ನಸುುಮುಬರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನ ೇ ಮ್ೇಹಿನಿೇಪ್ರರಯಃ |

.y

ಕಟನ್ಕಟ ೇ ರಾಜಪುತರಃ ಶಾಕಲಃ ಸಂಮಿತ ೇಮಿತಃ || ೭ ||

w

ಕ ಷ್ಾಮಣಡಸಾಮಸಮ ಭತದುವಜವಯೇ ಧ್ ಜವಯೇ ಜಯಃ |

w

ಭ ಪತಭುವವನ್ಪತಭ ವತಾನಾಂ ಪತರವಯಯಃ || ೮ ||

w

ವಿಶವಕತಾವ ವಿಶವಮುಖ ೇ ವಿಶವರ ಪೇ ನಿಧಿಗುವಣಃ |
ಕವಿಃ ಕವಿೇನಾಮೃಷ್ಭ ೇ ಬ್ರಹಮಣ ಯೇ ಬ್ರಹಮವಿತಿಯಃ || ೯ ||
ಜ ಯೇಷ್ಾರಾಜ ೇ ನಿಧಿಪತನಿವಧಿಪ್ರರಯಪತಪ್ರರಯಃ |
ಹಿರಣಮಯಪುರಾನ್ುಃಸಿಃ ಸ ಯವಮಣಡಲಮಧ್ಯಗಃ || ೧೦ ||
ಕರಾಹತಧ್ವಸುಸಿನ್ು್ಸಲಿಲಃ ಪೂಷ್ದನ್ುಭತ್ |
ಉಮಾನ್ಕಕ ೇಲಿಕುತುಕಿೇ ಮುಕಿುದಃ ಕುಲಪಾವನ್ಃ || ೧೧ ||

ಕಿರಿೇಟೇ ಕುಣಡಲಿೇ ಹಾರಿೇ ವನ್ಮಾಲಿೇ ಮನ ೇಮಯಃ |
ವ ೈಮುಖ್ಯಹತದ ೈತಯಶಿರೇಃ ಪಾದಾಹತಜಿತಕ್ಷಿತಃ || ೧೨ ||
ಸದ ಯೇಜಾತಃ ಸವಣವಮುನ್ಜಮೇಖ್ಲಿೇ ದುನಿವಮಿತುಹೃತ್ |
ದುಃಸವಪನಹೃತಿಸಹನ ೇ ಗುಣೇ ನಾದಪರತಷಾತಃ || ೧೩ ||
ಸುರ ಪಃ ಸವವನ ೇತಾರಧಿವಾಸ ೇ ವಿೇರಾಸನಾಶರಯಃ |
ಪ್ರೇತಾಮಬರಃ ಖ್ಣಡರದಃ ಖ್ಣಡವ ೈಶಾಖ್ಸಂಸಿಿತಃ || ೧೪ ||

om

ಚಿತಾರನ್ಗಃ ಶಾಯಮದಶನ ೇ ಭಾಲಚನ ದರೇ ಹವಿಭುವಜಃ |

a.
c

ಯೇಗ್ನಾಧಿಪಸಾುರಕಸಿಃ ಪುರುಷ್ ೇ ಗಜಕಣವಕಃ || ೧೫ ||

gm

ಗಣಾಧಿರಾಜ ೇ ವಿಜಯಃ ಸಿಿರ ೇ ಗಜಪತಧ್ವಜಿೇ |

ದ ೇವದ ೇವಃ ಸಮರಃ ಪಾರಣದಿೇಪಕ ೇ ವಾಯುಕಿೇಲಕಃ || ೧೬ ||

ou
si

ವಿಪಶಿಿದವರದ ೇ ನಾದ ೇ ನಾದಭನ್ನಮಹಾಚಲಃ |

.y

ವರಾಹರದನ ೇ ಮೃತುಯನ್ಜಯೇ ವಾಯಘ್ನರಜಿನಾಮಬರಃ || ೧೭ ||

w

ಇಚಾಛಶಕಿುಭವೇ ದ ೇವತಾರತಾ ದ ೈತಯವಿಮದವನ್ಃ |

w

ಶಮುಭವಕ ರೇದಭವಃ ಶಮುಭಕ ೇಪಹಾ ಶಮುಭಹಾಸಯಭ ಃ || ೧೮ ||

w

ಶಮುಭತ ೇಜಾಃ ಶಿವಾಶ ೂೇಕಹಾರಿೇ ಗ್ನೌರಿೇಸುಖಾವಹಃ |
ಉಮಾನ್ಗಮಲಜ ೇ ಗ್ನೌರಿೇತ ೇಜ ೇಭ ಃ ಸವಧ್ುವನಿೇಭವಃ || ೧೯ ||
ಯಗನಯಕಾಯೇ ಮಹಾನಾದ ೇ ಗಿರಿವಷ್ಾಮವ ಶುಭಾನ್ನ್ಃ |
ಸವಾವತಾಮ ಸವವದ ೇವಾತಾಮ ಬ್ರಹಮಮ ರ್ಾವ ಕಕುಪುರರತಃ || ೨೦ ||
ಬ್ರಹಾಮಣಡಕುಮಭಶಿಿದ ವಯೇಮಭಾಲಃಸತಯಶಿರ ೇರುಹಃ |
ಜಗಜಜನ್ಮಲಯೇನ ೋಷ್ನಿಮೇಷ್ ೇಗನಯಕವಸ ೇಮದೃಕ್ || ೨೧ ||

ಗಿರಿೇನ ದರೈಕರದ ೇ ಧ್ಮಾವಧ್ಮ್ೇವಷ್ಾಃ ಸಾಮಬ್ೃಂಹಿತಃ |
ಗರಹಕ್ಷ್ವದಶನ ೇ ವಾಣೇಜಿಹ ವೇ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ || ೨೨ ||
ಭ ರಮಧ್ಯಸಂಸಿಿತಕರ ೇ ಬ್ರಹಮವಿದಾಯಮದ ೇದಕಃ |
ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸ ೇಮಾಕವಘ್ಣ ಟೇ ರುದರಶಿರ ೇಧ್ರಃ || ೨೩ ||
ನ್ದಿೇನ್ದಭುಜಃ ಸಪಾವನ್ುಗಲಿೇಕಸಾುರಕಾನ್ಖ್ಃ |
ವಯೇಮನಾಭಃ ಶಿರೇಹೃದಯೇ ಮೇರುಪೃಷ್ ಾೇಣವವೇದರಃ || ೨೪ ||

om

ಕುಕ್ಷಿಸಿಯಕ್ಷ್ಗನ್್ವವರಕ್ಷ್ಃಕಿನ್ನರಮಾನ್ುಷ್ಃ |

a.
c

ಪೃಥ್ವೇಕಟಃ ಸೃಷಟಲಿನ್ಗಃ ಶ ೈಲ ೇರುದವಸರಜಾನ್ುಕಃ || ೨೫ ||

gm

ಪಾತಾಲಜನ ಘೇ ಮುನಿಪಾತಾಕಲಾನ್ುಗಷ್ಾಸರಯೇತನ್ುಃ |

ಜ ಯೇತಮವಣಡಲಲಾನ್ ಗಲ ೇ ಹೃದಯಾಲಾನ್ನಿಶಿಲಃ || ೨೬ ||

ou
si

ಹೃತಪದಮಕಣವಕಾಶಾಲಿೇ ವಿಯತ ಕೇಲಿಸರ ೇವರಃ |

.y

ಸದಭಕುರ್ಾಯನ್ನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರಿನಿವಾರಿತಃ || ೨೭ ||

w

ಪರತಾಪ್ರೇ ಕಾಶಯಪೇ ಮನಾು ಗಣಕ ೇ ವಿಷ್ಟಪ್ರೇ ಬ್ಲಿೇ |

w

ಯಶಸಿವೇ ರ್ಾಮಿವಕ ೇ ಜ ೇತಾ ಪರಥಮಃ ಪರಮಥ ೇಶವರಃ || ೨೮ ||

w

ಚಿನಾುಮಣದಿವೇವಪಪತಃ ಕಲಪದುರಮವನಾಲಯಃ |
ರತನಮಣಡಪಮಧ್ಯಸ ಿೇ ರತನಸಿಂಹಾಸನಾಶರಯಃ || ೨೯ ||
ತೇವಾರಶಿರ ೇದ್ೃತಪದ ೇ ಜಾವಲಿನಿೇಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ |
ನ್ನಾದನ್ನಿದತಪ್ರೇಠಶಿರೇಭ ೇವಗದ ೇ ಭ ಷತಾಸನ್ಃ || ೩೦ ||
ಸಕಾಮದಾಯನಿೇಪ್ರೇಠಃ ಸುುರದುಗ್ನಾರಸನಾಶರಯಃ |
ತ ೇಜ ೇವತೇಶಿರ ೇರತನಂ ಸತಾಯನಿತಾಯವತಂಸಿತಃ || ೩೧ ||

ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನಿೇಪ್ರೇಠಃ ಸವವಶಕಾಮುಬಜಾಲಯಃ |
ಲಿಪ್ರಪದಾಮಸನಾರ್ಾರ ೇ ವಹಿನರ್ಾಮತರಯಾಲಯಃ || ೩೨ ||
ಉನ್ನತಪರಪದ ೇ ಗ ಢಗುಲುಃ ಸಂವೃತಪಾಷಣವಕಃ |
ಪ್ರೇನ್ಜನ್ಘಃ ಶಿಿಷ್ಟಜಾನ್ುಃ ಸ ಿಲ ೇರುಃ ಪರೇನ್ನಮತಕಟಃ || ೩೩ ||
ನಿಮನನಾಭಃ ಸ ಿಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪ್ರೇನ್ವಕಾ ಬ್ೃಹದುಭಜಃ |
ಭಗನವಾಮರದಸುುನ್ಗಸವಯದನ ುೇ ಮಹಾಹನ್ುಃ |

om

ಪ್ರೇನ್ಸಕನ್್ಃ ಕಮುಬಕಣ ಾೇ ಲಮ್ಬೇಷ್ ಾೇ ಲಮಬನಾಸಿಕಃ || ೩೪ ||

a.
c

ಹರಸವನ ೇತರತರಯಃ ಶೂಪವಕಣ ೇವ ನಿಬಡಮಸುಕಃ || ೩೫ ||

gm

ಸುಬ್ಕಾಕಾರಕುಮಾಭಗ್ನ ರೇ ರತನಮೌಲಿನಿವರನ್ುಕಶಃ |

ಸಪವಹಾರಕಟೇಸ ತರಃ ಸಪವಯಗ್ನ ನಯೇಪವಿೇತವಾನ್ || ೩೬ ||

ou
si

ಸಪವಕ ೇಟೇರಕಟಕಃ ಸಪವಗ್ನ ೈವ ೇಯಕಾನ್ಗದಃ |

.y

ಸಪವಕಕ ೇದರಾಬ್ನ್್ಃ ಸಪವರಾಜ ೇತುರಚಛದಃ || ೩೭ ||

w

ರಕ ುೇ ರಕಾುಮಬರಧ್ರ ೇ ರಕುಮಾಲಾವಿಭ ಷ್ಣಃ |

w

ರಕ ುೇಕ್ಷ್ನ ೇ ರಕುಕರ ೇ ರಕುತಾಲ ವೇಷ್ಾಪಲಿವಃ || ೩೮ ||

w

ಶ ವೇತಃ ಶ ವೇತಾಮಬರಧ್ರಃ ಶ ವೇತಮಾಲಾವಿಭ ಷ್ಣಃ |
ಶ ವೇತಾತಪತರರುಚಿರಃ ಶ ವೇತಚಾಮರವಿೇಜಿತಃ || ೩೯ ||
ಸವಾವವಯವಸಮ ಪಣವಃ ಸವವಲಕ್ಷ್ಣಲಕ್ಷಿತಃ |
ಸವಾವಭರಣಶ ೂೇಭಾಢಯಃ ಸವವಶ ೂೇಭಾಸಮನಿವತಃ || ೪೦ ||
ಸವವಮನ್ಗಲಮಾನ್ಗಲಯಃ ಸವವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ಸವವದ ೇವವರಃ ಶಾನಿಗೇವ ಬೇಜಪೂರಿೇ ಗದಾಧ್ರಃ || ೪೧ ||

ಶುಭಾನ ಗೇ ಲ ೇಕಸಾರನ್ಗಃ ಸುತನ್ುುಸುನ್ುುವಧ್ವನ್ಃ |
ಕಿರಿೇಟೇ ಕುಣಡಲಿೇ ಹಾರಿೇ ವನ್ಮಾಲಿೇ ಶುಭಾನ್ಗದಃ || ೪೨ ||
ಇಕ್ಷ್ುಚಾಪಧ್ರಃ ಶೂಲಿೇ ಚಕರಪಾಣಃ ಸರ ೇಜಭೃತ್ |
ಪಾಶಿೇ ಧ್ೃತ ೇತಪಲಃ ಶಾಲಿಮನ್ಜರಿೇಭೃತ್ವದನ್ುಭೃತ್ || ೪೩ ||
ಕಲಪವಲಿಿೇಧ್ರ ೇ ವಿಶಾವಭಯದ ೈಕಕರ ೇ ವಶಿೇ |
ಅಕ್ಷ್ಮಾಲಾಧ್ರ ೇ ಗ್ನಾನಯನ್ಮುದಾರವಾನ್ ಮುದಗರಾಯುಧ್ಃ || ೪೪ ||

om

ಪೂಣವಪಾತರೇ ಕಮುಬಧ್ರ ೇ ವಿಧ್ೃತಾನ್ುಕಶಮ ಲಕಃ |

a.
c

ಕರಸಾಿಮರಫಲಶೂಿತಕಲಿಕಾಭೃತುಕಠಾರವಾನ್ || ೪೫ ||

gm

ಪುಷ್ಕರಸಿಸವಣವಘ್ಟೇಪೂಣವರತಾನಭವಷ್ವಕಃ |

ಭಾರತೇಸುನ್ದರಿೇನಾಥ ೇ ವಿನಾಯಕರತಪ್ರರಯಃ || ೪೬ ||

ou
si

ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೇಪ್ರರಯತಮಃ ಸಿದ್ಲಕ್ಷಿಮೇಮನ ೇರಮಃ |

.y

ರಮಾರಮೇಶಪೂವಾವನ ಗೇ ದಕ್ಷಿಣ ೇಮಾಮಹ ೇಶವರಃ || ೪೭ ||

w

ಮಹಿೇವರಾಹವಾಮಾನ ಗೇ ರತಕನ್ದಪವಪಶಿಿಮಃ |

w

ಆಮ್ೇದಮ್ೇದಜನ್ನ್ಃ ಸಪರಮ್ೇದಪರಮ್ೇದನ್ಃ || ೪೮ ||

w

ಸಂವಧಿವತಮಹಾವೃದಿ್ರೃದಿ್ಸಿದಿ್ಪರವಧ್ವನ್ಃ |
ದನ್ುಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖ್ಃ ಕಾನಿುಕನ್ದಲಿತಾಶರಯಃ || ೪೯ ||
ಮದನಾವತಾಯಶಿರತಾನಿಘರಃ ಕೃತವ ೈಮುಖ್ಯದುಮುವಖ್ಃ |
ವಿಘ್ನಸಂಪಲಿವಃ ಪದಮಃ ಸವೇವನ್ನತಮದದರವಃ || ೫೦ ||
ವಿಘ್ನಕೃನಿನಮನಚರಣ ೇ ದಾರವಿಣೇಶಕಿುಸತೃತಃ |
ತೇವಾರಪರಸನ್ನನ್ಯನ ೇ ಜಾವಲಿನಿೇಪಾಲಿತ ೈಕದೃಕ್ || ೫೧ ||

ಮ್ೇಹಿನಿೇಮ್ೇಹನ ೇ ಭ ೇಗದಾಯನಿೇಕಾನಿುಮಣಡನ್ಃ |
ಕಾಮಿನಿೇಕಾನ್ುವಕರಶಿರೇರಧಿಷಾತವಸುನ್್ರಃ || ೫೨ ||
ವಸುರ್ಾರಾಮದ ೇನಾನದ ೇ ಮಹಾಶನ್ಖನಿಧಿಪ್ರರಯಃ |
ನ್ಮದವಸುಮತೇಮಾಲಿೇ ಮಹಾಪದಮನಿಧಿಃ ಪರಭುಃ || ೫೩ ||
ಸವವಸದುಗರುಸಂಸ ೇವಯಃ ಶ ೂೇಚಿಷ್ ಕೇಶಹೃದಾಶರಯಃ |
ಈಶಾನ್ಮ ರ್ಾವ ದ ೇವ ೇನ್ದರಶಿಖ್ಃ ಪವನ್ನ್ನ್ದನ್ಃ || ೫೪ ||

om

ಪರತುಯಗರನ್ಯನ ೇ ದಿವಯೇ ದಿವಾಯಸರಶತಪವವಧ್ೃಕ್ |

a.
c

ಐರಾವತಾದಿಸವಾವಶಾವಾರಣ ೇ ವಾರಣಪ್ರರಯಃ || ೫೫ ||

gm

ವಜಾರದಯಸರಪರಿೇವಾರ ೇ ಗಣಚಣಡಸಮಾಶರಯಃ |

ಜಯಾಜಯಪರಿಕರ ೇ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ || ೫೬ ||

ou
si

ಅಜಯಾಚಿವತಪಾದಾಬ ಜೇ ನಿತಾಯನ್ನ್ದವನ್ಸಿಿತಃ |

.y

ವಿಲಾಸಿನಿೇಕೃತ ೇಲಾಿಸಃ ಶೌಣಡೇ ಸೌನ್ದಯವಮಣಡತಃ || ೫೭ ||

w

ಅನ್ನಾುನ್ನ್ುಸುಖ್ದಃ ಸುಮನ್ಗಲಸುಮನ್ಗಲಃ |

w

ಗ್ನಾನಯನಾಶರಯಃ ಕಿರಯಾರ್ಾರ ಇಚಾಛಶಕಿುನಿಷ್ ೇವಿತಃ || ೫೮ ||

w

ಸುಭಗ್ನಾಸಂಶಿರತಪದ ೇ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶರಯಃ |
ಕಾಮಿನಿೇಪಾಲನ್ಃ ಕಾಮಕಾಮಿನಿೇಕ ೇಲಿಲಾಲಿತಃ || ೫೯ ||
ಸರಸವತಾಯಶರಯೇ ಗ್ನೌರಿೇನ್ನ್ದನ್ಃ ಶಿರೇನಿಕ ೇತನ್ಃ |
ಗುರುಗುಪುಪದ ೇ ವಾಚಾಸಿದ ್ೇ ವಾಗಿೇಶವರಿೇಪತಃ || ೬೦ ||
ನ್ಲಿನಿೇಕಾಮುಕ ೇ ವಾಮಾರಾಮ್ೇ ಜ ಯೇಷ್ಾಾಮನ ೇರಮಃ |
ರೌದಿರೇಮುದಿರತಪಾದಾಬ ಜೇ ಹುಮಿಬೇಜಸುುನ್ಗಶಕಿುಕಃ || ೬೧ ||

ವಿಶಾವದಿಜನ್ನ್ತಾರಣಃ ಸಾವಹಾಶಕಿುಃ ಸಕಿೇಲಕಃ |
ಅಮೃತಾಬ್ಕೃತಾವಾಸ ೇ ಮದಘ್ ಣವತಲ ೇಚನ್ಃ || ೬೨ ||
ಉಚಿಛಷ್ ಟೇಚಿಛಷ್ಟಗಣಕ ೇ ಗಣ ೇಶ ೂೇ ಗಣನಾಯಕಃ |
ಸಾವವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದಿ್ನಿವತಯಸ ೇವಯೇ ದಿಗಮಬರಃ || ೬೩ ||
ಅನ್ಪಾಯೇನ್ನ್ುದೃಷಟರಪರಮೇಯೇಜರಾಮರಃ |
ಅನಾವಿಲ ೇಪರತಹತರಚುಯತ ೇಮೃತಮಕ್ಷ್ರಃ || ೬೪ ||

om

ಅಪರತಕ ಯೇವಕ್ಷ್ಯೇಜಯಯೇನಾರ್ಾರ ೇನಾಮಯೇಮಲಃ |

a.
c

ಅಮೇಯಸಿದಿ್ರದ ವೈತಮಘ ೇರ ೇಗಿನಸಮಾನ್ನ್ಃ || ೬೫ ||

gm

ಅನಾಕಾರ ೇಬ್ಭ ಮಯಗಿನಬ್ಲಘ ನೇವಯಕುಲಕ್ಷ್ಣಃ |

ಆರ್ಾರಪ್ರೇಠಮಾರ್ಾರ ಆರ್ಾರಾರ್ ೇಯವಜಿವತಃ || ೬೬ ||

ou
si

ಆಖ್ುಕ ೇತನ್ ಆಶಾಪೂರಕ ಆಖ್ುಮಹಾರಥಃ |

.y

ಇಕ್ಷ್ುಸಾಗರಮಧ್ಯಸಿ ಇಕ್ಷ್ುಭಕ್ಷ್ಣಲಾಲಸಃ || ೬೭ ||

w

ಇಕ್ಷ್ುಚಾಪಾತರ ೇಕಶಿರೇರಿಕ್ಷ್ುಚಾಪನಿಷ್ ೇವಿತಃ |

w

ಇನ್ದರಗ್ನ ೇಪಸಮಾನ್ಶಿರೇರಿನ್ದರನಿೇಲಸಮದುಯತಃ || ೬೮ ||

w

ಇನಿದೇವರದಲಶಾಯಮ ಇನ್ುದಮಣಡಲಮಣಡತಃ |
ಇಧ್ಮಪ್ರರಯ ಇಡಾಭಾಗ ಇಡಾವಾನಿನಿದರಾಪ್ರರಯಃ || ೬೯ ||
ಇಕಾವಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿೇ ಇತಕತವವಯತ ೇಪ್ರ್ತಃ |
ಈಶಾನ್ಮೌಲಿರಿೇಶಾನ್ ಈಶಾನ್ಪ್ರರಯ ಈತಹಾ || ೭೦ ||
ಈಷ್ಣಾತರಯಕಲಾಪನ್ು ಈಹಾಮಾತರವಿವಜಿವತಃ |
ಉಪ ೇನ್ದರ ಉಡುಭೃನೌಮಲಿರುಡುನಾಥಕರಪ್ರರಯಃ || ೭೧ ||

ಉನ್ನತಾನ್ನ್ ಉತುುನ್ಗ ಉದಾರಸಿರದಶಾಗರಣೇಃ |
ಊಜವಸಾವನ್ ಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೇಹದುರಾಸದಃ || ೭೨ ||
ಋಗಯಜುಃಸಾಮನ್ಯನ್ ಋದಿ್ಸಿದಿ್ಸಮಪವಕಃ |
ಋಜುಚಿತ ೈಕಸುಲಭ ೇ ಋಣತರಯವಿಮ್ೇಚನ್ಃ || ೭೩ ||
ಲುಪುವಿಘ್ನಃ ಸವಭಕಾುನಾಂ ಲುಪುಶಕಿುಃ ಸುರದಿವಷ್ಾಮ್ |
ಏಕಾರಪ್ರೇಠಮಧ್ಯಸಿ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನ್ಃ |

om

ಲುಪುಶಿರೇವಿವಮುಖಾಚಾವನಾಂ ಲ ತಾವಿಸ ುೇಟನಾಶನ್ಃ || ೭೪ ||

a.
c

ಏಜಿತಾಖಿಲದ ೈತಯಶಿರೇರ ೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶರಯಃ || ೭೫ ||

gm

ಐಶವಯವನಿಧಿರ ೈಶವಯವಮೈಹಿಕಾಮುಷಮಕಪರದಃ |

ಐರಂಮದಸಮ್ೇನ ೋಷ್ ಐರಾವತಸಮಾನ್ನ್ಃ || ೭೬ ||

ou
si

ಓಂಕಾರವಾಚಯ ಓಂಕಾರ ಓಜಸಾವನ ೇಷ್ಧಿೇಪತಃ |

.y

ಔದಾಯವನಿಧಿರೌದ್ತಯರ್ ೈಯವ ಔನ್ನತಯನಿಃಸಮಃ || ೭೭ ||

w

ಅನ್ುಕಶಃ ಸುರನಾಗ್ನಾನಾಮನ್ುಕಶಾಕಾರಸಂಸಿಿತಃ |

w

ಅಃ ಸಮಸುವಿಸಗ್ನಾವನ್ುಪದ ೇಷ್ು ಪರಿಕಿೇತವತಃ || ೭೮ ||

w

ಕಮಣಡಲುಧ್ರಃ ಕಲಪಃ ಕಪದಿೇವ ಕಲಭಾನ್ನ್ಃ |
ಕಮವಸಾಕ್ಷಿೇ ಕಮವಕತಾವ ಕಮಾವಕಮವಫಲಪರದಃ || ೭೯ ||
ಕದಮಬಗ್ನ ೇಲಕಾಕಾರಃ ಕ ಷ್ಾಮಣಡಗಣನಾಯಕಃ |
ಕಾರುಣಯದ ೇಹಃ ಕಪ್ರಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಸ ತರಭೃತ್ || ೮೦ ||
ಖ್ವವಃ ಖ್ಡಗಪ್ರರಯಃ ಖ್ಡಗಃ ಖಾನಾುನ್ುಃಸಿಃ ಖ್ನಿಮವಲಃ |
ಖ್ಲಾವಟಶೃನ್ಗನಿಲಯಃ ಖ್ಟಾವನಿಗೇ ಖ್ದುರಾಸದಃ || ೮೧ ||

ಗುಣಾಢ ಯೇ ಗಹನ ೇ ಗದ ಯೇ ಗದಯಪದಯಸುರ್ಾಣವವಃ |
ಗದಯಗ್ನಾನ್ಪ್ರರಯೇ ಗಜ ೇವ ಗಿೇತಗಿೇವಾವಣಪೂವವಜಃ || ೮೨ ||
ಗುಹಾಯಚಾರರತ ೇ ಗುಹ ಯೇ ಗುಹಾಯಗಮನಿರ ಪ್ರತಃ |
ಗುಹಾಶಯೇ ಗುಡಾಬ್ಸ ಿೇ ಗುರುಗಮ್ಯೇ ಗುರುಗುವರುಃ || ೮೩ ||
ಘ್ಣಾಟಘ್ಘ್ವರಿಕಾಮಾಲಿೇ ಘ್ಟಕುಮ್ಭೇ ಘ್ಟ ೇದರಃ |
ನ್ಕಾರವಾಚ ಯೇ ನಾಕಾರ ೇ ನ್ಕಾರಾಕಾರಶುಣಡಭೃತ್ || ೮೪ ||

om

ಚಣಡಶಿಣ ಡೇಶವರಶಿಣಡೇ ಚಣ ಡೇಶಶಿಣಡವಿಕರಮಃ |

a.
c

ಚರಾಚರಪ್ರತಾ ಚಿನಾುಮಣಶಿವವಣಲಾಲಸಃ || ೮೫ ||

gm

ಛನ್ದಶಛನ ದೇದಭವಶಛನ ದೇ ದುಲವಕ್ಷ್ಯಶಛನ್ದವಿಗರಹಃ |

ಜಗದ ಯೇನಿಜವಗತಾ್ಕ್ಷಿೇ ಜಗದಿೇಶ ೂೇ ಜಗನ್ಮಯಃ || ೮೬ ||

ou
si

ಜಪಯೇ ಜಪಪರ ೇ ಜಾಪಯೇ ಜಿಹಾವಸಿಂಹಾಸನ್ಪರಭುಃ |

.y

ಸರವದಗಣ ಡೇಲಿಸದಾ್ನ್ಝನಾಕರಿಭರಮರಾಕುಲಃ || ೮೭ ||

w

ಟನಾಕರಸಾುರಸಂರಾವಷ್ಟನಾಕರಮಣನ್ ಪುರಃ |

w

ಠದವಯೇಪಲಿವಾನ್ುಸಿಸವವಮನ ರೇಷ್ು ಸಿದಿ್ದಃ || ೮೮ ||

w

ಡಿಣಡಮುಣ ಡೇ ಡಾಕಿನಿೇಶ ೂೇ ಡಾಮರ ೇ ಡಿಣಡಮಪ್ರರಯಃ |
ಢಕಾಕನಿನಾದಮುದಿತ ೇ ಢೌನ ಕೇ ಢುಣಿವಿನಾಯಕಃ || ೮೯ ||
ತತಾುವನಾಂ ಪರಕೃತಸುತುವಂ ತತುವಂಪದನಿರ ಪ್ರತಃ |
ತಾರಕಾನ್ುರಸಂಸಾಿನ್ಸಾುರಕಸಾುರಕಾನ್ುಕಃ || ೯೦ ||
ಸಾಿಣುಃ ಸಾಿಣುಪ್ರರಯಃ ಸಾಿತಾ ಸಾಿವರಂ ಜನ್ಗಮಂ ಜಗತ್ |
ದಕ್ಷ್ಯಗನಯಪರಮಥನ ೇ ದಾತಾ ದಾನ್ಂ ದಮ್ೇ ದಯಾ || ೯೧ ||

ದಯಾವಾನಿದವಯವಿಭವೇ ದಣಡಭೃದದಣಡನಾಯಕಃ |
ದನ್ುಪರಭನಾನಭರಮಾಲ ೇ ದ ೈತಯವಾರಣದಾರಣಃ || ೯೨ ||
ದಂಷ್ಾರಲಗನದಿವೇಪಘ್ಟ ೇ ದ ೇವಾಥವನ್ೃಗಜಾಕೃತಃ |
ಧ್ನ್ಂ ಧ್ನ್ಪತ ೇಬ್ವನ್ು್ಧ್ವನ್ದ ೇ ಧ್ರಣೇಧ್ರಃ || ೯೩ ||
ರ್ಾಯನ ೈಕಪರಕಟ ೇ ರ್ ಯೇಯೇ ರ್ಾಯನ್ಂ ರ್ಾಯನ್ಪರಾಯಣಃ |
ಧ್ವನಿಪರಕೃತಚಿೇತಾಕರ ೇ ಬ್ರಹಾಮಣಾಡವಲಿಮೇಖ್ಲಃ || ೯೪ ||

om

ನ್ನ ದಯೇ ನ್ನಿದಪ್ರರಯೇ ನಾದ ೇ ನಾದಮಧ್ಯಪರತಷಾತಃ |

a.
c

ನಿಷ್ಕಲ ೇ ನಿಮವಲ ೇ ನಿತ ಯೇ ನಿತಾಯನಿತ ಯೇ ನಿರಾಮಯಃ || ೯೫ ||

gm

ಪರಂ ವಯೇಮ ಪರಂ ರ್ಾಮ ಪರಮಾತಾಮ ಪರಂ ಪದಮ್ || ೯೬ ||
ಪರಾತಪರಃ ಪಶುಪತಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮ್ೇಚನ್ಃ |

ou
si

ಪೂಣಾವನ್ನ್ದಃ ಪರಾನ್ನ್ದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷ್ ೇತುಮಃ || ೯೭ ||

.y

ಪದಮಪರಸನ್ನವದನ್ಃ ಪರಣತಾಗ್ನಾನಯನ್ನಾಶನ್ಃ |

w

ಪರಮಾಣಪರತಯಯಾತೇತಃ ಪರಣತಾತವನಿವಾರಣಃ || ೯೮ ||

w

ಫಣಹಸುಃ ಫಣಪತಃ ಫೂತಾಕರಃ ಫಣತಪ್ರರಯಃ |

w

ಬಾಣಾಚಿವತಾನಿಘರಯುಗಲ ೇ ಬಾಲಕ ೇಲಿಕುತ ಹಲಿೇ |
ಬ್ರಹಮ ಬ್ರಹಾಮಚಿವತಪದ ೇ ಬ್ರಹಮಚಾರಿೇ ಬ್ೃಹಸಪತಃ || ೯೯ ||
ಬ್ೃಹತುಮ್ೇ ಬ್ರಹಮಪರ ೇ ಬ್ರಹಮಣ ಯೇ ಬ್ರಹಮವಿತಿಯಃ |
ಬ್ೃಹನಾನದಾಗರಯಚಿೇತಾಕರ ೇ ಬ್ರಹಾಮಣಾಡವಲಿಮೇಖ್ಲಃ || ೧೦೦ ||
ಭ ರಕ ೇಪದತುಲಕ್ಷಿಮೇಕ ೇ ಭಗ್ನ ೇವ ಭದ ರೇ ಭಯಾಪಹಃ |
ಭಗವಾನ್ ಭಕಿುಸುಲಭ ೇ ಭ ತದ ೇ ಭ ತಭ ಷ್ಣಃ || ೧೦೧ ||

ಭವಯೇ ಭ ತಾಲಯೇ ಭ ೇಗದಾತಾ ಭ ರಮಧ್ಯಗ್ನ ೇಚರಃ |
ಮನ ರೇ ಮನ್ರಪತಮವನಿರೇ ಮದಮತ ುೇ ಮನ ೇ ಮಯಃ || ೧೦೨ ||
ಮೇಖ್ಲಾಹಿೇಶವರ ೇ ಮನ್ದಗತಮವನ್ದನಿಭ ೇಕ್ಷ್ಣಃ |
ಮಹಾಬ್ಲ ೇ ಮಹಾವಿೇಯೇವ ಮಹಾಪಾರಣ ೇ ಮಹಾಮನಾಃ || ೧೦೩ ||
ಯಗ್ನ ನಯೇ ಯಗನಯಪತಯವಗನಯಗ್ನ ೇಪಾು ಯಗನಯಫಲಪರದಃ |
ಯಶಸಕರ ೇ ಯೇಗಗಮ್ಯೇ ಯಾಗಿನಯಕ ೇ ಯಾಜಕಪ್ರರಯಃ || ೧೦೪ ||

om

ರಸ ೇ ರಸಪ್ರರಯೇ ರಸ ಯೇ ರನ್ಜಕ ೇ ರಾವಣಾಚಿವತಃ |

a.
c

ರಾಜಯರಕಾಕರ ೇ ರತನಗಭ ೇವ ರಾಜಯಸುಖ್ಪರದಃ || ೧೦೫ ||

gm

ಲಕ ೇ ಲಕ್ಷ್ಪತಲವಕ ಯೇ ಲಯಸ ಿೇ ಲಡುಡಕಪ್ರರಯಃ |

ಲಾಸಪ್ರರಯೇ ಲಾಸಯಪರ ೇ ಲಾಭಕೃಲ ಿೇಕವಿಶುರತಃ || ೧೦೬ ||

ou
si

ವರ ೇಣ ಯೇ ವಹಿನವದನ ೇ ವನ ದಯೇ ವ ೇದಾನ್ುಗ್ನ ೇಚರಃ |

.y

ವಿಕತಾವ ವಿಶವತಶಿಕ್ಷ್ುವಿವರ್ಾತಾ ವಿಶವತ ೇಮುಖ್ಃ || ೧೦೭ ||

w

ವಾಮದ ೇವೇ ವಿಶವನ ೇತಾ ವಜಿರವಜರನಿವಾರಣಃ |

w

ವಿವಸವದಬನ್್ನ ೇ ವಿಶಾವರ್ಾರ ೇ ವಿಶ ವೇಶವರ ೇ ವಿಭುಃ || ೧೦೮ ||

w

ಶಬ್ದಬ್ರಹಮ ಶಮಪಾರಪಯಃ ಶಮುಭಶಕಿುಗಣ ೇಶವರಃ |
ಶಾಸಾು ಶಿಖಾಗರನಿಲಯಃ ಶರಣಯಃ ಶಮಬರ ೇಶವರಃ || ೧೦೯ ||
ಷ್ಡೃತುಕುಸುಮಸರಗಿವೇ ಷ್ಡಾರ್ಾರಃ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಃ |
ಸಂಸಾರವ ೈದಯಃ ಸವವಗನಯಃ ಸವವಭ ೇಷ್ಜಭ ೇಷ್ಜಮ್ || ೧೧೦ ||
ಸೃಷಟಸಿಿತಲಯಕಿರೇಡಃ ಸುರಕುನ್ಜರಭ ೇದಕಃ |
ಸಿನ್ ದರಿತಮಹಾಕುಮಭಃ ಸದಸದಭಕಿುದಾಯಕಃ || ೧೧೧ ||

ಸಾಕ್ಷಿೇ ಸಮುದರಮಥನ್ಃ ಸವಯಂವ ೇದಯಃ ಸವದಕ್ಷಿಣಃ |
ಸವತನ್ರಃ ಸತಯಸಂಕಲಪಃ ಸಾಮಗ್ನಾನ್ರತಃ ಸುಖಿೇ || ೧೧೨ ||
ಹಂಸ ೇ ಹಸಿುಪ್ರಶಾಚಿೇಶ ೂೇ ಹವನ್ಂ ಹವಯಕವಯಭುಕ್ |
ಹವಯಂ ಹುತಪ್ರರಯೇ ಹೃಷ್ ಟೇ ಹೃಲ ಿೇಖಾಮನ್ರಮಧ್ಯಗಃ || ೧೧೩ ||
ಕ ೇತಾರಧಿಪಃ ಕ್ಷ್ಮಾಭತಾವ ಕ್ಷ್ಮಾಕ್ಷ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ಕ್ಷಿಪರಕ ೇಮಕರಃ ಕ ೇಮಾನ್ನ್ದಃ ಕ ೇಣೇಸುರದುರಮಃ || ೧೧೪ ||

om

ಧ್ಮವಪರದ ೇಥವದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗಯವಧ್ವನ್ಃ |

a.
c

ವಿದಾಯಪರದ ೇ ವಿಭವದ ೇ ಭುಕಿುಮುಕಿುಫಲಪರದಃ || ೧೧೫ ||

gm

ಆಭರ ಪಯಕರ ೇ ವಿೇರಶಿರೇಪರದ ೇ ವಿಜಯಪರದಃ |

ಸವವವಶಯಕರ ೇ ಗಭವದ ೇಷ್ಹಾ ಪುತರಪೌತರದಃ || ೧೧೬ ||

ou
si

ಮೇರ್ಾದಃ ಕಿೇತವದಃ ಶ ೂೇಕಹಾರಿೇ ದೌಭಾವಗಯನಾಶನ್ಃ |

.y

ಪರತವಾದಿಮುಖ್ಸುಮ್ಭೇ ರುಷ್ಟಚಿತುಪರಸಾದನ್ಃ || ೧೧೭ ||

w

ಪರಾಭಚಾರಶಮನ ೇ ದುಃಖ್ಹಾ ಬ್ನ್್ಮ್ೇಕ್ಷ್ದಃ |

w

ಲವಸುರಟಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಾಾ ನಿಮೇಷ್ಸುತಪರಕ್ಷ್ಣಃ || ೧೧೮ ||

w

ಘ್ಟೇ ಮುಹ ತವಃ ಪರಹರ ೇ ದಿವಾ ನ್ಕುಮಹನಿವಶಮ್ |
ಪಕ ೇ ಮಾಸತವವಯನಾಬ್ದಯುಗಂ ಕಲ ಪೇ ಮಹಾಲಯಃ || ೧೧೯ ||
ರಾಶಿಸಾುರಾ ತಥ್ಯೇವಗ್ನ ೇ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಮ್ |
ಲಗನಂ ಹ ೇರಾ ಕಾಲಚಕರಂ ಮೇರುಃ ಸಪುಷ್ವಯೇ ಧ್ುರವಃ || ೧೨೦ ||
ರಾಹುಮವನ್ದಃ ಕವಿಜಿೇವವೇ ಬ್ುರ್ ೇ ಭೌಮಃ ಶಶಿೇ ರವಿಃ |
ಕಾಲಃ ಸೃಷಟಃ ಸಿಿತವಿವಶವಂ ಸಾಿವರಂ ಜನ್ಗಮಂ ಜಗತ್ || ೧೨೧ ||

ಭ ರಾಪೇಗಿನಮವರುದ ವಯೇಮಾಹಂಕೃತಃ ಪರಕೃತಃ ಪುಮಾನ್ |
ಬ್ರಹಾಮ ವಿಷ್ುಣಃ ಶಿವೇ ರುದರ ಈಶಃ ಶಕಿುಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೨೨ ||
ತರದಶಾಃ ಪ್ರತರಃ ಸಿದಾ್ ಯಕಾ ರಕಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ |
ಸಿದ್ವಿದಾಯಧ್ರಾ ಭ ತಾ ಮನ್ುಷ್ಾಯಃ ಪಶವಃ ಖ್ಗ್ನಾಃ || ೧೨೩ ||
ಸಮುದಾರಃ ಸರಿತಃ ಶ ೈಲಾ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವೇದಭವಃ |
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತನ್ಜಲಂ ಯೇಗಂ ಪುರಾಣಾನಿ ಶುರತಃ ಸೃತಃ || ೧೨೪ ||

om

ವ ೇದಾನಾಗನಿ ಸದಾಚಾರ ೇ ಮಿೇಮಾಂಸಾ ನಾಯಯವಿಸುರಃ |

a.
c

ಆಯುವ ೇವದ ೇ ಧ್ನ್ುವ ೇವದ ೇ ಗ್ನಾನ್್ವವಂ ಕಾವಯನಾಟಕಮ್ || ೧೨೫ ||

gm

ವ ೈಖಾನ್ಸಂ ಭಾಗವತಂ ಮಾನ್ುಷ್ಂ ಪಾನ್ಿರಾತರಕಮ್ |
ಶ ೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖ್ಂಭ ೈರವಶಾಸನ್ಮ್ || ೧೨೬ ||

ou
si

ಶಾಕುಂ ವ ೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜ ೈನ್ಮಾಹವತಸಂಹಿತಾ |

.y

ಸದಸದವಯಕುಮವಯಕುಂ ಸಚ ೇತನ್ಮಚ ೇತನ್ಮ್ || ೧೨೭ ||

w

ಬ್ನ ್ೇ ಮ್ೇಕ್ಷ್ಃ ಸುಖ್ಂ ಭ ೇಗ್ನ ೇ ಯೇಗಃ ಸತಯಮಣುಮವಹಾನ್ |

w

ಸವಸಿು ಹುಂಫಟ್ ಸವರ್ಾ ಸಾವಹಾ ಶೌರಷ್ಟ್ ವೌಷ್ಟ್ ವಷ್ಣ್ ನ್ಮಃ ೧೨೮ ||

w

ಗ್ನಾನಯನ್ಂ ವಿಗ್ನಾನಯನ್ಮಾನ್ನ ದೇ ಬ ೇಧ್ಃ ಸಂವಿತ್ಮ್ೇಸಮಃ |
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷ್ರಾರ್ಾರ ಏಕಾಕ್ಷ್ರಪರಾಯಣಃ || ೧೨೯ ||
ಏಕಾಗರಧಿೇರ ೇಕವಿೇರ ಏಕ ೇನ ೇಕಸವರ ಪಧ್ೃಕ್ |
ದಿವರ ಪೇ ದಿವಭುಜ ೇ ದವಯಕ ೇ ದಿವರದ ೇ ದಿವೇಪರಕ್ಷ್ಕಃ || ೧೩೦ ||
ದ ವೈಮಾತುರ ೇ ದಿವವದನ ೇ ದವನ್ದವಹಿೇನ ೇ ದವಯಾತಗಃ |
ತರರ್ಾಮಾ ತರಕರಸ ರೇತಾ ತರವಗವಫಲದಾಯಕಃ || ೧೩೧ ||

ತರಗುಣಾತಾಮ ತರಲ ೇಕಾದಿಸಿರಶಕಿುೇಶಸಿರಲ ೇಚನ್ಃ |
ಚತುವಿವಧ್ವಚ ೇವೃತುಪರಿವೃತುಪರವತವಕಃ || ೧೩೨ ||
ಚತುಬಾವಹುಶಿತುದವನ್ುಶಿತುರಾತಾಮ ಚತುಭುವಜಃ |
ಚತುವಿವರ್ ೇಪಾಯಮಯಶಿತುವವಣಾವಶರಮಾಶರಯಃ ೧೩೩ ||
ಚತುಥ್ೇವಪೂಜನ್ಪ್ರರೇತಶಿತುಥ್ೇವತಥ್ಸಮಭವಃ ||
ಪನಾಿರ್ಾರಃ ಪನ್ಿವಣವಃ ಪನಾಿಕ್ಷ್ರಪರಾಯಣಃ |

om

ಪನಾಿಕ್ಷ್ರಾತಾಮ ಪನಾಿತಾಮ ಪನಾಿಸಯಃ ಪನ್ಿಕೃತುಮಃ || ೧೩೪ ||

a.
c

ಪನ್ಿತಾಲಃ ಪನ್ಿಕರಃ ಪನ್ಿಪರಣವಮಾತೃಕಃ || ೧೩೫ ||

gm

ಪನ್ಿಬ್ರಹಮಮಯಸ ುತವಃ ಪನಾಿವರಣವಾರಿತಃ |

ಪನ್ಿಭಕ್ಷ್ಪ್ರರಯಃ ಪನ್ಿಬಾಣಃ ಪನ್ಿಶಿಖಾತಮಕಃ || ೧೩೬ ||

ou
si

ಷ್ಟ ಕೇಣಪ್ರೇಠಃ ಷ್ಟಿಕರರ್ಾಮಾ ಷ್ಡಗರನಿಿಭ ೇದಕಃ |

.y

ಷ್ಡನ್ಗರ್ಾವನ್ುವಿಧ್ವಂಸಿೇ ಷ್ಡನ್ುಗಲಮಹಾಹರದಃ || ೧೩೭ ||

w

ಷ್ಣುಮಖ್ಃ ಷ್ಣುಮಖ್ಭಾರತಾ ಷ್ಟರಕಿುಪರಿವಾರಿತಃ |

w

ಷ್ಡ ವೈರಿವಗವವಿಧ್ವಂಸಿೇ ಷ್ಡ ಮಿವಭಯಭನ್ಜನ್ಃ || ೧೩೮ ||

w

ಷ್ಟುಕವದ ರಃ ಷ್ಟಕಮಾವ ಷ್ಡುಗಣಃ ಷ್ಡರಸಾಶರಯಃ |
ಸಪುಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪುದಿವೇಪೇರುಮಣಡಲಃ || ೧೩೯ ||
ಸಪುಸವಲ ೇವಕಮುಕುಟಃ ಸಪುಸಪ್ರುವರಪರದಃ |
ಸಪಾುನ್ಗರಾಜಯಸುಖ್ದಃ ಸಪುಷವಗಣವನಿದತಃ || ೧೪೦ ||
ಸಪುಚಛನ ದೇನಿಧಿಃ ಸಪುಹ ೇತರಃ ಸಪುಸವರಾಶರಯಃ |
ಸಪಾುಬ್ಕ ೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪುಮಾತೃನಿಷ್ ೇವಿತಃ || ೧೪೧ ||

ಸಪುಚಛನ ದೇ ಮ್ೇದಮದಃ ಸಪುಚಛನ ದೇ ಮಖ್ಪರಭುಃ |
ಅಷ್ಟಮ ತವರ್ ಯೇವಯಮ ತವರಷ್ಟಪರಕೃತಕಾರಣಮ್ || ೧೪೨ ||
ಅಷ್ಾಟನ್ಗಯೇಗಫಲಭೃದಷ್ಟಪತಾರಮುಬಜಾಸನ್ಃ |
ಅಷ್ಟಶಕಿುಸಮಾನ್ಶಿರೇರಷ್ ಟೈಶವಯವಪರವಧ್ವನ್ಃ || ೧೪೩ ||
ಅಷ್ಟಪ್ರೇಠ ೇಪಪ್ರೇಠಶಿರೇರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ |
ಅಷ್ಟಚಕರಸುುರನ್ ಮತವರಷ್ಟದರವಯಹವಿಃಪ್ರರಯಃ |

a.
c

ಅಷ್ಟಶಿರೇರಷ್ಟಸಾಮಶಿರೇರಷ್ ಟೈಶವಯವಪರದಾಯಕಃ |

om

ಅಷ್ಟಭ ೈರವಸ ೇವಯೇಷ್ಟವಸುವನ ದಯೇಷ್ಟಮ ತವಭೃತ್ || ೧೪೪ ||

gm

ನ್ವನಾಗ್ನಾಸನಾರ್ಾಯಸಿೇ ನ್ವನಿಧ್ಯನ್ುಶಾಸಿತಃ || ೧೪೫ ||
ನ್ವದಾವರಪುರಾವೃತ ುೇ ನ್ವದಾವರನಿಕ ೇತನ್ಃ |

ou
si

ನ್ವನಾಥಮಹಾನಾಥ ೇ ನ್ವನಾಗವಿಭ ಷತಃ || ೧೪೬ ||

.y

ನ್ವನಾರಾಯಣಸುುಲ ಯೇ ನ್ವದುಗ್ನಾವನಿಷ್ ೇವಿತಃ |

w

ನ್ವರತನವಿಚಿತಾರನ ಗೇ ನ್ವಶಕಿುಶಿರ ೇದ್ೃತಃ || ೧೪೭ ||

w

ದಶಾತಮಕ ೇ ದಶಭುಜ ೇ ದಶದಿಕಪತವನಿದತಃ |

w

ದಶಾರ್ಾಯಯೇ ದಶಪಾರಣ ೇ ದಶ ೇನಿದರಯನಿಯಾಮಕಃ || ೧೪೮ ||
ದಶಾಕ್ಷ್ರಮಹಾಮನ ರೇ ದಶಾಶಾವಾಯಪ್ರವಿಗರಹಃ |
ಏಕಾದಶಮಹಾರುದ ೈಃಸುುತಶ ೈಕಾದಶಾಕ್ಷ್ರಃ || ೧೪೯ ||
ದಾವದಶದಿವದಶಾಷ್ಾಟದಿದ ೇದವಣಾಡಸರನಿಕ ೇತನ್ಃ |
ತರಯೇದಶಭದಾಭನ ನೇ ವಿಶ ವೇದ ೇವಾಧಿದ ೈವತಮ್ || ೧೫೦ ||
ಚತುದವಶ ೇನ್ದರವರದಶಿತುದವಶಮನ್ುಪರಭುಃ |

ಚತುದವಶಾದಯವಿದಾಯಢಯಶಿತುದವಶಜಗತಪತಃ || ೧೫೧ ||
ಸಾಮಪನ್ಿದಶಃ ಪನ್ಿದಶಿೇಶಿೇತಾಂಶುನಿಮವಲಃ |
ತಥ್ಪನ್ಿದಶಾಕಾರಸಿುಥಾಯ ಪನ್ಿದಶಾಚಿವತಃ || ೧೫೨ ||
ಷ್ ೇಡಶಾರ್ಾರನಿಲಯಃ ಷ್ ೇಡಶಸವರಮಾತೃಕಃ |
ಷ್ ೇಡಶಾನ್ುಪದಾವಾಸಃ ಷ್ ೇಡಶ ೇನ್ುದಕಲಾತಮಕಃ || ೧೫೩ ||
ಕಲಾಸಪುದಶಿೇ ಸಪುದಶಸಪುದಶಾಕ್ಷ್ರಃ |

a.
c

ಅಷ್ಾಟದಶೌಷ್ಧಿೇಸೃಷಟರಷ್ಾಟದಶವಿಧಿಃ ಸೃತಃ |

om

ಅಷ್ಾಟದಶದಿವೇಪಪತರಷ್ಾಟದಶಪುರಾಣಕೃತ್ || ೧೫೪ ||

gm

ಅಷ್ಾಟದಶಲಿಪ್ರವಯಷಟಸಮಷಟಗ್ನಾನಯನ್ಕ ೇವಿದಃ || ೧೫೫ ||
ಅಷ್ಾಟದಶಾನ್ನಸಮಪತುರಷ್ಾಟದಶವಿಜಾತಕೃತ್ |

ou
si

ಏಕವಿಂಶಃ ಪುಮಾನ ೇಕವಿಂಶತಯನ್ುಗಲಿಪಲಿವಃ || ೧೫೬ ||

.y

ಚತುವಿವಂಶತತತಾುವತಾಮ ಪನ್ಿವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷ್ಃ |

w

ಸಪುವಿಂಶತತಾರ ೇಶಃ ಸಪುವಿಂಶತಯೇಗಕೃತ್ || ೧೫೭ ||

w

ದಾವತರಂಶದ ಭೈರವಾಧಿೇಶಶಿತುಸಿರಂಶನ್ಮಹಾಹರದಃ |

w

ಷ್ಟರಂಶತುತುವಸಂಭ ತರಷ್ಟತರಂಶತಕಲಾತಮಕಃ || ೧೫೮ ||
ಪನಾಿಶದಿವಷ್ುಣಶಕಿುೇಶಃ ಪನಾಿಶನಾಮತೃಕಾಲಯಃ |
ದಿವಪನಾಿಶದವಪುಃಶ ರೇಣೇತರಷ್ಷ್ಟಯಕ್ಷ್ರಸಂಶರಯಃ |
ಪನಾಿಶದಕ್ಷ್ರಶ ರೇಣೇಪನಾಿಶದುರದರವಿಗರಹಃ || ೧೫೯ ||
ಚತುಃಷ್ಷಟಮಹಾಸಿದಿ್ಯೇಗಿನಿೇವೃನ್ದವನಿದತಃ |
ನ್ಮದ ೇಕ ೇನ್ಪನಾಿಶನ್ಮರುದವಗವನಿರಗವಲಃ || ೧೬೦ ||

ಚತುಃಷ್ಷ್ಟಯಥವನಿಣ ೇವತಾ ಚತುಃಷ್ಷಟಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಅಷ್ಟಷ್ಷಟಮಹಾತೇಥವಕ ೇತರಭ ೈರವವನಿದತಃ || ೧೬೧ ||
ಚತುನ್ವವತಮನಾರತಾಮ ಷ್ಣಣವತಯಧಿಕಪರಭುಃ |
ಶತಾನ್ನ್ದಃ ಶತಧ್ೃತಃ ಶತಪತಾರಯತ ೇಕ್ಷ್ಣಃ || ೧೬೨ ||
ಶತಾನಿೇಕಃ ಶತಮಖ್ಃ ಶತರ್ಾರಾವರಾಯುಧ್ಃ |
ಸಹಸರಪತರನಿಲಯಃ ಸಹಸರಫಣಭ ಷ್ಣಃ || ೧೬೩ ||

om

ಸಹಸರಶಿೇಷ್ಾವ ಪುರುಷ್ಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷ್ಃ ಸಹಸರಪಾತ್ |

gm

ದಶಸಾಹಸರಫಣಭೃತುಣರಾಜಕೃತಾಸನ್ಃ |

a.
c

ಸಹಸರನಾಮಸಂಸುುತಯಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷ್ಬ್ಲಾಪಹಃ || ೧೬೪ ||

ಅಷ್ಾಟಶಿೇತಸಹಸಾರದಯಮಹಷವಸ ುೇತರಪಾಠಿತಃ || ೧೬೫ ||

ou
si

ಲಕಾರ್ಾರಃ ಪ್ರರಯಾರ್ಾರ ೇ ಲಕಾರ್ಾರಮನ ೇಮಯಃ |

.y

ಚತುಲವಕ್ಷ್ಜಪಪ್ರರೇತಶಿತುಲವಕ್ಷ್ಪರಕಾಶಕಃ || ೧೬೬ ||

w

ಚತುರಶಿೇತಲಕಾಣಾಂ ಜಿೇವಾನಾಂ ದ ೇಹಸಂಸಿಿತಃ |

w

ಕ ೇಟಸ ಯವಪರತೇಕಾಶಃ ಕ ೇಟಚನಾದರಂಶುನಿಮವಲಃ || ೧೬೭ ||

w

ಶಿವೇದಭವಾದಯಷ್ಟಕ ೇಟವ ೈನಾಯಕಧ್ುರನ್್ರಃ |
ಸಪುಕ ೇಟಮಹಾಮನ್ರಮನಿರತಾವಯವದುಯತಃ || ೧೬೮ ||
ತರಯಸಿರಂಶತ ಕೇಟಸುರಶ ರೇಣೇಪರಣತಪಾದುಕಃ |
ಅನ್ನ್ುದ ೇವತಾಸ ೇವಯೇ ಹಯನ್ನ್ುಶುಭದಾಯಕಃ || ೧೬೯ ||
ಅನ್ನ್ುನಾಮಾನ್ನ್ುಶಿರೇರನ್ನ ುೇನ್ನ್ುಸೌಖ್ಯದಃ |
ಅನ್ನ್ುಶಕಿುಸಹಿತ ೇ ಹಯನ್ನ್ುಮುನಿಸಂಸುುತಃ || ೧೭೦ ||

ಇತ ವ ೈನಾಯಕಂ ನಾಮಾನಂ ಸಹಸರಮಿದಮಿೇರಿತಮ್ |
ಇದಂ ಬಾರಹ ೋ ಮುಹ ತ ೇವ ಯಃ ಪಠತ ಪರತಯಹಂ ನ್ರಃ || ೧೭೧ ||
ಕರಸಿಂ ತಸಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷಮಕಂ ಸುಖ್ಮ್ |
ಆಯುರಾರ ೇಗಯಮೈಶವಯವಂ ರ್ ೈಯವಂ ಶೌಯವಂ ಬ್ಲಂ ಯಶಃ || ೧೭೨ ||
ಮೇರ್ಾ ಪರಗ್ನಾನಯ ಧ್ೃತಃ ಕಾನಿುಃ ಸೌಭಾಗಯಮಭರ ಪತಾ |
ಸತಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷ್ಮಾ ಶಾನಿುದಾವಕ್ಷಿಣಯಂ ಧ್ಮವಶಿೇಲತಾ || ೧೭೩ ||

om

ಜಗತ್ಂವನ್ನ್ಂ ವಿಶವಸಂವಾದ ೇ ವ ೇದಪಾಟವಮ್ |

a.
c

ಸಭಾಪಾಣಡತಯಮೌದಾಯವಂ ಗ್ನಾಮಿಭೇಯವಂ ಬ್ರಹಮವಚವಸಮ್ || ೧೭೪ ||

gm

ಓಜಸ ುೇಜಃ ಕುಲಂ ಶಿೇಲಂ ಪರತಾಪೇ ವಿೇಯವಮಾಯವತಾ |
ಗ್ನಾನಯನ್ಂ ವಿಗ್ನಾನಯನ್ಮಾಸಿುಕಯಂ ಸ ಿೈಯವಂ ವಿಶಾವಸತಾ ತಥಾ || ೧೭೫ ||

ou
si

ಧ್ನ್ರ್ಾನಾಯದಿವೃದಿ್ಶಿ ಸಕೃದಸಯ ಜಪಾದಭವ ೇತ್ |

.y

ವಶಯಂ ಚತುವಿವಧ್ಂ ವಿಶವಂ ಜಪಾದಸಯ ಪರಜಾಯತ ೇ || ೧೭೬ ||

w

ರಾಗ್ನ ನಯೇ ರಾಜಕಲತರಸಯ ರಾಜಪುತರಸಯ ಮನಿರಣಃ |

w

ಜಪಯತ ೇ ಯಸಯ ವಶಾಯಥ ೇವ ಸ ದಾಸಸುಸಯ ಜಾಯತ ೇ || ೧೭೭ ||

w

ಧ್ಮಾವಥವಕಾಮಮ್ೇಕಾಣಾಮನಾಯಾಸ ೇನ್ ಸಾಧ್ನ್ಮ್ |
ಶಾಕಿನಿೇಡಾಕಿನಿೇರಕ ೇಯಕ್ಷ್ಗರಹಭಯಾಪಹಮ್ || ೧೭೮ ||
ಸಾಮಾರಜಯಸುಖ್ದಂ ಸವವಸಪತನಮದಮದವನ್ಮ್ |
ಸಮಸುಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಬೇಜಪರರ ೇಹಣಮ್ || ೧೭೯ ||
ದುಃಸವಪನಶಮನ್ಂ ಕುರದ್ಸಾವಮಿಚಿತುಪರಸಾದನ್ಮ್ |
ಷ್ಡವಗ್ನಾವಷ್ಟಮಹಾಸಿದಿ್ತರಕಾಲಗ್ನಾನಯನ್ಕಾರಣಮ್ || ೧೮೦ ||

ಪರಕೃತಯಪರಶಮನ್ಂ ಪರಚಕರಪರಮದವನ್ಮ್ |
ಸಂಗ್ನಾರಮಮಾಗ್ನ ೇವ ಸವ ೇಷ್ಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಮ್ || ೧೮೧ ||
ಸವವವನ್್ಯತವದ ೇಷ್ಘ್ನಂ ಗಭವರಕ ೈಕಕಾರಣಮ್ |
ಪಠಯತ ೇ ಪರತಯಹಂ ಯತರ ಸ ುೇತರಂ ಗಣಪತ ೇರಿದಮ್ || ೧೮೨ ||
ದ ೇಶ ೇ ತತರ ನ್ ದುಭವಕ್ಷ್ಮಿೇತಯೇ ದುರಿತಾನಿ ಚ |
ಕ್ಷ್ಯಕುಷ್ಾಪರಮೇಹಾಶವಭಗನ್ದರವಿಷ್ ಚಿಕಾಃ |

om

ನ್ ತದ ಗೇಹಂ ಜಹಾತ ಶಿರೇಯವತಾರಯಂ ಜಪಯತ ೇ ಸುವಃ || ೧೮೩ ||

a.
c

ಗುಲಮಂ ಪ್ರಿೇಹಾನ್ಮಶಮಾನ್ಮತಸಾರಂ ಮಹ ೇದರಮ್ || ೧೮೪ ||

gm

ಕಾಸಂ ಶಾವಸಮುದಾವತವಂ ಶೂಲಂ ಶ ೂೇಫಾಮಯೇದರಮ್ |
ಶಿರ ೇರ ೇಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕಾಕಂ ಗಣಡಮಾಲಾಮರ ೇಚಕಮ್ || ೧೮೫ ||

ou
si

ವಾತಪ್ರತುಕಫದವನ್ದವತರದ ೇಷ್ಜನಿತಜವರಮ್ |

.y

ಆಗನ್ುುವಿಷ್ಮಂ ಶಿೇತಮುಷ್ಣಂ ಚ ೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಮ್ || ೧೮೬ ||

w

ಇತಾಯದುಯಕುಮನ್ುಕುಂ ವಾ ರ ೇಗದ ೇಷ್ಾದಿಸಮಭವಮ್ |

w

ಸವವಂ ಪರಶಮಯತಾಯಶು ಸ ುೇತರಸಾಯಸಯ ಸಕೃಜಜಪಃ || ೧೮೭ ||

w

ಪಾರಪಯತ ೇಸಯ ಜಪಾತ್ದಿ್ಃ ಸಿರೇಶೂದ ೈಃ ಪತತ ೈರಪ್ರ |
ಸಹಸರನಾಮಮನ ರೇಯಂ ಜಪ್ರತವಯಃ ಶುಭಾಪುಯೇ || ೧೮೮ ||
ಮಹಾಗಣಪತ ೇಃ ಸ ುೇತರಂ ಸಕಾಮಃ ಪರಜಪನಿನದಮ್ |
ಇಚಛಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಭ ೇಗ್ನಾನ್ುಪಭುಜ ಯೇಹ ಪಾಥ್ವವಾನ್ || ೧೮೯ ||
ಮನ ೇರಥಫಲ ೈದಿವವ ಯೈವಯೇವಮಯಾನ ೈಮವನ ೇರಮೈಃ |
ಚನ ದರೇನ್ದರಭಾಸಕರ ೇಪ ೇನ್ದರಬ್ರಹಮಶವಾವದಿಸದಮಸು || ೧೯೦ ||

ಕಾಮರ ಪಃ ಕಾಮಗತಃ ಕಾಮದಃ ಕಾಮದ ೇಶವರಃ |
ಭುಕಾುವ ಯಥ ೇಪ್ರ್ತಾನ ಭೇಗ್ನಾನ್ಭೇಷ್ ಟೈಃ ಸಹ ಬ್ನ್ು್ಭಃ || ೧೯೧ ||
ಗಣ ೇಶಾನ್ುಚರ ೇ ಭ ತಾವ ಗಣ ೇ ಗಣಪತಪ್ರರಯಃ |
ನ್ನಿದೇಶವರಾದಿಸಾನ್ನ ದೈನ್ವನಿದತಃ ಸಕಲ ೈಗವಣ ೈಃ || ೧೯೨ ||
ಶಿವಾಭಾಯಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತರನಿವಿವಶ ೇಷ್ಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ |
ಶಿವಭಕುಃ ಪೂಣವಕಾಮ್ೇ ಗಣ ೇಶವರವರಾತುಪನ್ಃ || ೧೯೩ ||

om

ಜಾತಸಮರ ೇ ಧ್ಮವಪರಃ ಸಾವವಭೌಮ್ೇಭಜಾಯತ ೇ |

a.
c

ನಿಷ್ಾಕಮಸುು ಜಪನಿನತಯಂ ಭಕಾಾ ವಿಘನೇಶತತಪರಃ || ೧೯೪ ||

gm

ಯೇಗಸಿದಿ್ಂ ಪರಾಂ ಪಾರಪಯ ಗ್ನಾನಯನ್ವ ೈರಾಗಯಸಂಯುತಃ |
ನಿರನ್ುರ ೇ ನಿರಾಬಾರ್ ೇ ಪರಮಾನ್ನ್ದಸಂಗಿನಯತ ೇ || ೧೯೫ ||

ou
si

ವಿಶ ೂವೇತುೇಣ ೇವ ಪರ ೇ ಪೂಣ ೇವ ಪುನ್ರಾವೃತುವಜಿವತ ೇ |

.y

ಲಿೇನ ೇ ವ ೈನಾಯಕ ೇ ರ್ಾಮಿನ ರಮತ ೇ ನಿತಯನಿವೃವತ ೇ || ೧೯೬ ||

w

ಯೇ ನಾಮಭಹುವತ ೈದವತ ೈಃ ಪೂಜಯೇದಚವಯೇಏನ್ನರಃ |

w

ರಾಜಾನ ೇ ವಶಯತಾಂ ಯಾನಿು ರಿಪವೇ ಯಾನಿು ದಾಸತಾಮ್ || ೧೯೭ ||

w

ತಸಯ ಸಿಧ್ಯನಿು ಮನಾರಣಾಂ ದುಲವಭಾಶ ಿೇಷ್ಟಸಿದ್ಯಃ |
ಮ ಲಮನಾರದಪ್ರ ಸ ುೇತರಮಿದಂ ಪ್ರರಯತಮಂ ಮಮ || ೧೯೮ ||
ನ್ಭಸ ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕಾಿಯಾಂ ಚತುಥಾಯವಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ |
ದ ವಾವಭನಾವಮಭಃ ಪೂಜಾಂ ತಪವಣಂ ವಿಧಿವಚಿರ ೇತ್ || ೧೯೯ ||
ಅಷ್ಟದರವ ಯೈವಿವಶ ೇಷ್ ೇಣ ಕುಯಾವದಭಕಿುಸುಸಂಯುತಃ |
ತಸ ಯೇಪ್ರ್ತಂ ಧ್ನ್ಂ ರ್ಾನ್ಯಮೈಶವಯವಂ ವಿಜಯೇ ಯಶಃ || ೨೦೦ ||

ಭವಿಷ್ಯತ ನ್ ಸನ ದೇಹಃ ಪುತರಪೌತಾರದಿಕಂ ಸುಖ್ಮ್ |
ಇದಂ ಪರಜಪ್ರತಂ ಸ ುೇತರಂ ಪಠಿತಂ ಶಾರವಿತಂ ಶುರತಮ್ || ೨೦೧ ||
ವಾಯಕೃತಂ ಚಚಿವತಂ ರ್ಾಯತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭವನಿದತಮ್ |
ಇಹಾಮುತರ ಚ ವಿಶ ವೇಷ್ಾಂ ವಿಶ ವೈಶವಯವಪರದಾಯಕಮ್ || ೨೦೨ ||
ಸವಚಛನ್ದಚಾರಿಣಾಪ ಯೇಷ್ ಯೇನ್ ಸನಾ್ಯವತ ೇ ಸುವಃ |
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತ ೇ ಶಿವೇದ ಭತ ೈಗವಣ ೈರಧ್ಯಷ್ಟಕ ೇಟಭಃ || ೨೦೩ ||

om

ಲಿಖಿತಂ ಪುಸುಕಸ ುೇತರಂ ಮನ್ರಭ ತಂ ಪರಪೂಜಯೇತ್ |

a.
c

ತತರ ಸವೇವತುಮಾ ಲಕ್ಷಿಮೇಃ ಸನಿನಧ್ತ ುೇ ನಿರನ್ುರಮ್ || ೨೦೪ ||

gm

ದಾನ ೈರಶ ೇಷ್ ೈರಖಿಲ ೈವರವತ ೈಶಿ ತೇಥ ೈವರಶ ೇಷ್ ೈರಖಿಲ ೈಮವಖ ೈಶಿ |
ನ್ ತತುಲಂ ವಿನ್ದತ ಯದಗಣ ೇಶಸಹಸರನಾಮಸಮರಣ ೇನ್ ಸದಯಃ || ೨೦೫ ||

ou
si

ಏತನಾನಮಾನಂ ಸಹಸರಂ ಪಠತ ದಿನ್ಮಣೌ ಪರತಯಹಂಪರೇಜಿಜಹಾನ ೇ

.y

ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯನಿದನ ೇ ವಾ ತರಷ್ವಣಮಥವಾ ಸನ್ುತಂ ವಾ ಜನ ೇ ಯಃ |

w

ಸ ಸಾಯದ ೈಶವಯವಧ್ುಯವಃ ಪರಭವತ ವಚಸಾಂ ಕಿೇತವಮುಚ ೈಸುನ ೇತ

w

ದಾರಿದರಯಂ ಹನಿು ವಿಶವಂ ವಶಯತ ಸುಚಿರಂ ವಧ್ವತ ೇ ಪುತರಪೌತ ೈಃ || ೨೦೬ ||

w

ಅಕಿನ್ಿನ ೇಪ ಯೇಕಚಿತ ುೇ ನಿಯತ ೇ ನಿಯತಾಸನ್ಃ |
ಪರಜಪಂಶಿತುರ ೇ ಮಾಸಾನ್ ಗಣ ೇಶಾಚವನ್ತತಪರಃ || ೨೦೭ ||
ದರಿದರತಾಂ ಸಮುನ್ ಮಲಯ ಸಪುಜನಾಮನ್ುಗ್ನಾಮಪ್ರ |
ಲಭತ ೇ ಮಹತೇಂ ಲಕ್ಷಿಮೇಮಿತಾಯಗ್ನಾನಯ ಪಾರಮೇಶವರಿೇ || ೨೦೮ ||
ಆಯುಷ್ಯಂ ವಿೇತರ ೇಗಂ ಕುಲಮತವಿಮಲಂ ಸಮಪದಶಾಿತವನಾಶಃ
ಕಿೇತವನಿವತಾಯವದಾತಾ ಭವತ ಖ್ಲು ನ್ವಾ ಕಾನಿುರವಾಯಜಭವಾಯ |

ಪುತಾರಃ ಸನ್ುಃ ಕಲತರಂ ಗುಣವದಭಮತಂ ಯದಯದನ್ಯಚಿ ತತು ನಿನತಯಂ ಯಃ ಸ ುೇತರಮೇತತ್ ಪಠತ ಗಣಪತ ೇಸುಸಯ ಹಸ ುೇ ಸಮಸುಮ್ ||
೨೦೯ ||
ಗಣನ್ಜಯೇ ಗಣಪತಹ ೇವರಮ್ಬೇ ಧ್ರಣೇಧ್ರಃ |
ಮಹಾಗಣಪತಬ್ುವದಿ್ಪ್ರರಯಃ ಕ್ಷಿಪರಪರಸಾದನ್ಃ || ೨೧೦ ||
ಅಮ್ೇಘ್ಸಿದಿ್ರಮೃತಮನ್ರಶಿಿನಾುಮಣನಿವಧಿಃ |

om

ಸುಮನ್ಗಲ ೇ ಬೇಜಮಾಶಾಪೂರಕ ೇ ವರದಃ ಕಲಃ || ೨೧೧ ||

a.
c

ಕಾಶಯಪೇ ನ್ನ್ದನ ೇ ವಾಚಾಸಿದ ್ೇ ಢುಣಿವಿವನಾಯಕಃ |

gm

ಮ್ೇದಕ ೈರ ೇಭರತ ೈಕವಿಂಶತಾಯ ನಾಮಭಃ ಪುಮಾನ್ || ೨೧೨ ||
ಉಪಾಯನ್ಂ ದದ ೇದಭಕಾಾ ಮತಿಸಾದಂ ಚಿಕಿೇಷ್ವತ |

ou
si

ವತ್ರಂ ವಿಘ್ನರಾಜ ೇಸಯ ತಥಯಮಿಷ್ಾಟಥವಸಿದ್ಯೇ || ೨೧೩ ||

.y

ಯಃ ಸೌುತ ಮದಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧ್ನ್ತತಪರಃ |

w

ಸುುತ ೇ ನಾಮಾನ ಸಹಸ ರೇಣ ತ ೇನಾಹಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ || ೨೧೪ ||

w

ನ್ಮ್ೇ ನ್ಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾನ್ಘರಯೇ

w

ನ್ಮ್ೇ ನ್ಮ್ೇ ನಿರುಪಮಮನ್ಗಲಾತಮನ ೇ |
ನ್ಮ್ೇ ನ್ಮ್ೇ ವಿಪುಲದಯೈಕಸಿದ್ಯೇ
ನ್ಮ್ೇ ನ್ಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನ್ನಾಯ ತ ೇ || ೨೧೫ ||
ಕಿನಿಕಣೇಗಣರಚಿತಚರಣಃ
ಪರಕಟತಗುರುಮಿತಚಾರುಕರಣಃ |
ಮದಜಲಲಹರಿೇಕಲಿತಕಪೇಲಃ

ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತನಾಮಾನ || ೨೧೬ ||
|| ಇತ ಶಿರೇಗಣ ೇಶಪುರಾಣ ೇ ಉಪಾಸನಾಖ್ಣ ಡೇ ಈಶವರಗಣ ೇಶಸಂವಾದ ೇ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಗಣ ೇಶಸಹಸರನಾಮಸ ುೇತರಂ ನಾಮ ಷ್ಟಿತಾವರಿಂಶ ೂೇರ್ಾಯಯಃ ||

