
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸರನಾಮ ಸ್ತೊತ್ರಮ್ 

 

 

ನಾಮಾನಾಂ ಸಾಶ್ಟ ಸಹಸರಾಂ ಚ ಬ್ತರಹಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹಾಮತ್ 

ಮಹಾ ಲಕ್ಶ್ಾ್ಮಾ ಮಹಾ ದ್ವ್ಾ್ ಭುಕ್ತೊ ಮುಕ್ತ್ಯ್ ಅರ್ಯ 

ಸಿದ್ಧಯೆ ೧ 

 

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವ್ಾಚ 

ಸನತ್ ಕ್ತ್ುಮಾರಮ್ ಆಸಿೀನಾಂ ದಾಾದ್ಜ  ಾದಿತ್್ ಸನ್ನನಭಮ್  

ಅಪ್ಚ್ಚನ್ ಯೊಗಿನ್ತ ಭಕ್ಶ್ಾಯ ಯೊಗಿನಾಮ್ ಅರ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೆ 

೨  

 

ಸರ್ಯ ಲೌಕ್ತಕ್ತ್ ಕ್ತ್ಮಯಭ್ತ್ ವಿಮುಕ್ಶ್ಾೊನಾಾಂ ಹಿತಾಯ ವ್್ೈ  

ಭುಕ್ತೊ ಮುಕ್ತೊ ಪ್ಚರದ್ಾಂ ಜಪ್ಚ್ಮ್ ಅನು ಬ್ತರಹಿ ದ್ಯಾನ್ನಧ್ ೩  

 

ಸನತ್ುುಮಾರ ಭರ್ಗರ್ನ್ ಸರ್ಯಜ್ತೊ ’ಸಿ ವಿಜ  ್ಶ್ತ್ಃ 

ಆಸಿೊಕ್ತ್್ ಸಿದ್ಧಯೆ ನಾನಾಂ ಕ್ತ್ಪ್ಚರ ಧಮಾಯರ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ೪  



 

ಖಿದ್್ನ್ನೊ ಮಾನವ್ಾಃ ಸವ್್ಯ ಧನಾ ಭಾವ್್ನ ಕ್ಶ್್ರ್ಲಮ್ 

ಸಿದ್ಧಾನ್ನೊ ಧನ್ನದ್ತ ’ನ್ಸ್ ನ್ೈರ್ ಧಮಾಯರ್ಯ ಕ್ಶ್ಾಮನಾಹ್ 

೫  

 

ದಾರಿದ್ರಾ ಧವಾಂಸಿನ್ನೀ ನಾಮ ಕ್ಶ್್ನ ವಿದಾ್ ಪ್ಚರಕ್ತೀರ್ತಯತಾ  

ಕ್ಶ್್ನ ವ್ಾ ಬ್ರಹಮ ವಿದಾ್ಪಿ ಕ್ಶ್್ನ ಮುಯ ವಿನಾಜ಼ಿನ್ನೀ ೬  

 

ಸವ್ಾಯಸಾಾಂ ಸಾರ ಭತತ್ೈಕ್ಶ್ಾ ವಿದಾ್ನಾಾಂ ಕ್ಶ್್ನ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾ 

ಪ್ಚರತ್್ಕ್ತ್್ ಸಿದಿಧದಾ ಬ್ರಹಮನ್ ತಾಮ್ ಆಚಕ್ತ್್ವ ದ್ಯಾನ್ನಧ್ ೭ 

 

ಸನತ್ುುಮಾರ ಉವ್ಾಚ 

ಸಾಧು ಪ್ಚ್ಟಾಂ ಮಹಾ ಭಾಗಾಹ್ ಸರ್ಯ ಲ್ತಕ್ತ್ ಹಿತ್ೈಶಿಣಃ 

ಮಹತಾಮ್ ಎಶ್ ಧಮಯಜ  ಚ ನಾನ್್ಶಾಮ್ ಇರ್ತ ಮೆ 

ಮರ್ತಃ ೮ 

 

ಬ್ರಹಮ ವಿಶ್ುು ಮಹಾದ್ರ್ ಮಹ್ನಾರಾದಿ ಮಹಾತ್ಮಭಃ 



ಸಮ್ಪ್ರೊಕ್ತ್ೊಾಂ ಕ್ತ್ರ್ಯಾಮ್ ಯದ್್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಮ ಸಹಸರಕ್ತ್ಮ್ 

೯ 

 

ಯಸ್ತ್ಚ್ಾ್ರಣ ಮಾತ್ರಣ ದಾರಿದಾರಾನ್ ಮುಚ್ತ್ ನರಃ 

ಕ್ತಾಂ ಪ್ಚುನಸ್ ತ್ಜ ಜಪಾಜ ಜಾಪಿೀ ಸವ್್ಯಶಾಟರ್ಾಯನ್ 

ಅವ್ಾಪ್ಚುನಯಾತ್ ೧೦ 

 

ಅರ್ ಸಘ್ುಲಪಃ 

ಅಸ್ ಜ಼ಿರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಿರ್್ ಸಹಸರ ನಾಮ ಸ್ತೊತ್ರ 

ಮಹಾಮನರಸ್ 

ಆನನರ ಕ್ತ್ದ್ಯಮ ಚಿಕ್ತಳೀತ್ನ್ನರರಾ ಸುತಾದ್ಯೊ 

ಮಹಾತಾಮನ್ತ ಮಹಶ್ಯಯಃ, 

ಅನುಶ್ುಟಪ್ ಚನರಃ, ವಿಶ್ುುಮಾಯಾ ಜ ಕ್ತೊಃ, ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ 

ಪ್ಚರಾ ದ್ರ್ತಾ, 

ಜ಼ಿರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಚರಸಾದ್ ದಾಾರಾ ಸವ್್ಯಶಾಟರ್ಯ 

ಸಿದ್ಧಾರ್್ಯ ಜಪ್ ವಿನ್ನಯೊರ್ಗಃ 

 



ಅರ್ ಧಾ್ನಮ್ 

ಪ್ಚದ್ಮನಾಭ ಪಿರಯಾಾಂ ದ್ವಿೀಾಂ ಪ್ಚದಾಮಕ್ತ್ೀಾಂ 

ಪ್ಚದ್ಮವ್ಾಸಿನ್ನೀಮ್  

ಪ್ಚದ್ಮರ್ಕ್ಶ್ಾರಾಂ ಪ್ಚದ್ಮಹಸಾೊಾಂ ರ್ನ್ರ ಪ್ಚದಾಮಮ್ ಅಹರ್ 

ನ್ನಜ ಮ್ ೧ 

 

ಪ್ಚತರ್್ಯನುರ ರ್ದ್ನಾಾಂ ದಿರ್್ ರತಾನ ಭರಣ ಭತಶಿತಾಮ್ 

ರ್ರದಾ ಭಯ ಹಸಾೊಢಾ್ಾಂ ಧಾ್ಯೆಚ್ ಚನರಾ 

ಸಹ್ತದ್ರಿೀಮ್ ೨ 

 

ಇಚ್ಾ್ ರತಪಾಾಂ ಭರ್ಗರ್ತ್ಃ ಸಚಿ್ದಾನನರ ರತಪಿಣೀಮ್  

ಸರ್ಯಜಾೊಾಂ ಸರ್ಯ ಜನನ್ನೀಾಂ ವಿಶ್ುು ರ್ಕ್ತ್್ಸ್ ಸಥಲಾ 

ಲಯಾಮ್ 

ದ್ಯಾಲುಮ್ ಅನ್ನಜ ಾಂ ಧಾ್ಯೆತ್ ಸುಖ ಸಿದಿಧ 

ಸಾರತಪಿಣೀಮ್ ೩  

 

ಅರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸರನಾಮ ಸ್ತೊತ್ರಮ್ 



ನ್ನತಾ್ರ್ಗತಾನನೊ ನ್ನತಾ್ ನನ್ನರನ್ನೀ ಜನರಝ್ಜನ್ನೀ  

ನ್ನತ್್ ಪ್ಚರಕ್ಶ್ಾಜ಼ಿನ್ನೀ ಚ್್ೈರ್ ಸಾಪ್ಚರಕ್ಶ್ಾಜ  ಸಾರತಪಿಣೀ ೧ 

 

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮಹಾ ಕ್ಶ್ಾಲೀ ಮಹಾ ಕ್ತ್ನಾ್ ಸರಸಾರ್ತೀ  

ಭ್ತರ್ಗ ವ್್ೈಭರ್ ಸನಾಧರ್ತರೀ ಭಕ್ಶ್ಾೊನುರ್ಗರಹ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ ೨  

 

ಈಜ  ಾವ್ಾಸಾ್ ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಮಹಾದ್ವಿೀ ಮಹ್ಜ ಾರಿೀ  

ಹ್ಲೆ ಖಾ ಪ್ಚರಮಾ ಜ ಕ್ತೊರ್ ಮಾತಾು ಬೀಜ ರತಪಿಣೀ ೩  

 

ನ್ನತಾ್ನನಾರ ನ್ನತ್್ ಬ್ತಧಾ ನಾದಿನ್ನೀ ಜನ ಮ್ಪ್ರದಿನ್ನೀ 

ಸತ್್ ಪ್ಚರತ್್ಯನ್ನೀ ಚ್್ೈರ್ ಸಾಪ್ಚರಕ್ಶ್ಾಜ  ಾತ್ಮ ರತಪಿಣೀ ೪  

 

ರ್ತರಪ್ಚುರಾ ಭ್ೈರವಿೀ ವಿದಾ್ ಹಾಂಸಾ ವ್ಾಗಿೀಜ ಾರಿೀ ಜ಼ಿವ್ಾ  

ವ್ಾಗ್ರವಿೀ ಚ ಮಹಾ ರಾರ್ತರಃ ಕ್ಶ್ಾಲ ರಾರ್ತರಸ್ ರ್ತರಲ್ತಚನಾ ೫  

 

ಭದ್ರಕ್ಶ್ಾಲೀ ಕ್ತ್ರಾಲೀ ಚ ಮಹಾಕ್ಶ್ಾಲೀ ರ್ತಲ್ತತ್ೊಮಾ  

ಕ್ಶ್ಾಲೀ ಕ್ತ್ರಾಲ ರ್ಕ್ಶ್ಾರನಾೊ ಕ್ಶ್ಾಮಾಕ್ತ್ೀ ಕ್ಶ್ಾಮದಾ ಜ ುಭಾ ೬  



 

ಚಣಿಕ್ಶ್ಾ ಚಣಿ ರುಪ್ಜ  ಾ ಚ್ಾಮುರ್ಾಿ ಚಕ್ತ್ರ ಧಾರಿಣೀ  

ತ್ೈಲ್ತಕ್ತ್್ ಜಯಿನ್ನೀ ದ್ವಿೀ ತ್ೈಲ್ತಕ್ತ್್ ವಿಜಯೊತ್ೊಮಾ ೭  

 

ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ತರಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮ್ಪ್ರಕ್ತ್್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ಚರಸಾದಿನ್ನೀ  

ಉಮಾ ಭರ್ಗರ್ರ್ತೀ ದ್ುಗಾಯ ಚ್ಾನ್ನರಾೀ ದಾಕ್ಶ್ಾ್ಯಣೀ ಜ಼ಿವ್ಾ 

೮  

 

ಪ್ಚರತ್್ಘ್ಗಿರಾ ಧರಾವ್್ಲಾ ಲ್ತಕ್ತ್ಮಾತಾ ಹರಿಪಿರಯಾ  

ಪಾರ್ಯರ್ತೀ ಪ್ಚರಮಾ ದ್ವಿೀ ಬ್ರಹಮ ವಿದಾ್ ಪ್ಚರದಾಯಿನ್ನೀ ೯  

 

ಅರತಪಾ ಬ್ಹು ರತಪಾ ಚ ವಿರತಪಾ ವಿಜ ಾ ರತಪಿಣೀ  

ಪ್ಚಝ್್ ಭತತಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ವ್ಾಣೀ ಪ್ಚಝ್್ ಭತತಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಪ್ಚರಾ 

೧೦  

 

ಕ್ಶ್ಾಲೀ-ಮಾ ಪ್ಚಝ್ಚ್ಕ್ಶ್ಾ ವ್ಾಗಿೀ ಹವಿಃ ಪ್ಚರತ್್ಧಿ ದ್ರ್ತಾ 

ದ್ರ್ ಮಾತಾ ಸುರ್ಜ  ಾನಾ ದ್ರ್ ರ್ಗಭಾಯ ’ಮ್ಬಿಕ್ಶ್ಾ ಧಿೊಃ ೧೧ 



 

ಸಘ್ಖ್ಯಾ ಜಾರ್ತಃ ಕ್ತರಯಾ ಜ ಕ್ತೊಃ ಪ್ಚರಕ್ತೊರ್ ಮ್ಪ್ರಹಿನ್ನೀ ಮಹಿೀ  

ಯಜೊ ವಿದಾ್ ಮಹಾ ವಿದಾ್ ರ್ಗುಹ್ ವಿದಾ್ ವಿಭಾರ್ರಿೀ 

೧೨  

 

ಜ್ತ್ರ್ತಶ್ಮರ್ತೀ ಮಹಾ ಮಾತಾ ಸರ್ಯ ಮನರ ಫಲ ಪ್ಚರದಾ  

ದಾರಿದ್ರಾ ಧವಾಂಸಿನ್ನೀ ದ್ವಿೀ ಹರಯ ರ್ಗರನ್ನಥ ಭ್ದಿನ್ನೀ ೧೩  

 

ಸಹಸಾರದಿತ್್ ಸಘ್ಖ್ುಜ  ಾ ಚನ್ನರಾಕ್ಶ್ಾ ಚನರಾ ರತಪಿಣೀ  

ಗಾಯರ್ತರೀ ಸ್ತಮ ಸಮತೂರ್ತಃ ಸಾವಿರ್ತರೀ ಪ್ಚರಣವ್ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ 

೧೪  

 

ಜ ಘ್ುರಿೀ ವ್್ೈಶ್ುವಿೀ ಬಾರಹಿೀ ಸರ್ಯ ದ್ರ್ ನಮಸಾುಾ 

ಸ್ರ್್ ದ್ುಗಾಯ ಕ್ತ್ುಬ್ರಾಕ್ತ್ೀ ಕ್ತ್ರ ವಿೀರ ನ್ನವ್ಾಸಿನ್ನೀ ೧೫  

 

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚ್್ೈರ್ ಜಯನ್ನೊೀ ಚ್ಾಪ್ಚರಾಜಿತಾ  

ಕ್ತ್ುಬಿಕ್ಶ್ಾ ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ಶ್ಾ ಜ  ಾಸಿರೀ ವಿೀರ್ಾ ಪ್ಚುಸೊಕ್ತ್ ಧಾರಿಣೀ ೧೬  



 

ಸರ್ಯಜೊ ಜ ಕ್ತೊಃ ಜ಼ಿರೀ ಜ ಕ್ತೊರ್ ಬ್ರಹಮ ವಿಶ್ುು ಜ಼ಿವ್ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ  

ಇಡಾ ಪಿಘಿ್ಲಕ್ಶ್ಾ ಮಧಾ್ ಮಾುಲೀ ತ್ನುೊ ರತಪಿಣೀ ೧೭  

 

ಯಜ್ೊಜ  ಾನ್ನೀ ಪ್ಚರರ್ಾ ದಿೀಕ್ಶ್ಾ್ ದ್ಕ್ತ್ರ್ಾ ಸರ್ಯ ಮ್ಪ್ರಹಿನ್ನೀ  

ಅಶಾಟಘಿ್ ಯೊಗಿನ್ನೀ ದ್ವಿೀ ನ್ನಬೀಯಜ ಧಾ್ನ ಗ್ತಚರಾ ೧೮  

 

ಸರ್ಯ ರ್ತೀರ್ಯ ಸಿಥತಾ ಜ ುದಾಧ ಸರ್ಯ ಪ್ಚರ್ಯತ್ ವ್ಾಸಿನ್ನೀ  

ವ್್ದ್ ಜ  ಾಸರ ಪ್ಚರಭಾ ದ್ವಿೀ ಶ್ಡ್ ಅಘ್ಖ್ಾದಿ ಪ್ಚದ್ ಕ್ತ್ರಮ ೧೯ 

 

ಜ಼ಿವ್ಾ ಧಾರ್ತರೀ ಜ ುಭಾನನಾರ ಯಜೊ ಕ್ತ್ಮಯ ಸಾರತಪಿಣೀ 

ರ್ರರ್ತನ್ನೀ ಮೆನಕ್ಶ್ಾ ದ್ವಿೀ ಬ್ರಹಾಮಣೀ ಬ್ರಹಮಚ್ಾರಿಣೀ ೨೦ 

 

ಎಕ್ಶ್ಾಕ್ತ್್ರ ಪ್ಚರಾ ತಾರಾ ಭರ್ ಬ್ನಧ ವಿನಾಜ಼ಿನ್ನೀ  

ವಿಜ ಾಮೂರಾ ಧರಾಧಾರಾ ನ್ನರಾಧಾರಾಧಿಕ್ತ್ ಸಾರಾ ೨೧ 

 

ರಾಕ್ಶ್ಾ ಕ್ತ್ುಹತರ್ ಅಮಾವ್ಾಸಾ್ ಪ್ಚತಣಯಮಾ ’ನುಮರ್ತೀ 



ದ್ು್ರ್ತಃ 

ಸಿನ್ನೀವ್ಾಲೀ ಜ಼ಿವ್ಾ ರ್ಜ  ಾ್ ವ್್ೈಜ ಾದ್ವಿೀ ಪಿಜ ಘ್ಗಿಲಾ ೨೨  

 

ಪಿಪ್ಚಪಲಾ ಚ ವಿಜ  ಾಲಾಕ್ತ್ೀ ರಕ್ಶ್್ತ್ಘ್ಗನೀ ವಿ್ಟ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ 

ದ್ುಶ್ಟ ವಿದಾರವಿಣೀ ದ್ವಿೀ ಸರ್ವಯಪ್ಚದ್ರರ್ ನಾಜ಼ಿನ್ನೀ ೨೩  

 

ಜ  ಾರದಾ ಜ ರ ಸನಾಧನಾ ಸರ್ಯ ಜ ಸರ ಸಾರತಪಿಣೀ  

ಯುದ್ಧ ಮಧ್ ಸಿಥತಾ ದ್ವಿೀ ಸರ್ಯ ಭತತ್ ಪ್ಚರಭಝ್ಜನ್ನೀ ೨೪  

 

ಅಯುದಾಧ ಯುದ್ಧ ರತಪಾ ಚ ಜ  ಾನಾೊ ಜ  ಾನ್ನೊ ಸಾರತಪಿಣೀ  

ರ್ಗಘ್ಖ್ಾ ಸರಸಾರ್ತೀ ವ್್ಣೀ ಯಮುನಾ ನಮಯದಾಪ್ಚಗಾ ೨೫  

 

ಸಮುದ್ರ ರ್ಸನಾ ವ್ಾಸಾ ಬ್ರಹಾಮಣಿ ಜ  ್ತರಣ ಮೆಖಲಾ  

ಪ್ಚಝ್್ ರ್ಕ್ಶ್ಾರ ದ್ಜ  ಭುಜಾ ಜ ುದ್ಧ ಸಫಟಿಕ್ತ್ ಸನ್ನನಭಾ ೨೬  

 

ರಕ್ಶ್ಾೊ ಕ್ಶ್ಾ್ಾ ಸಿತಾ ಪಿೀತಾ ಸರ್ಯ ರ್ರ್ಾಯ ನ್ನರಿೀಜ ಾರಿೀ  

ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ಶ್ಾ ಚಕ್ತರಕ್ಶ್ಾ ದ್ವಿೀ ಸತಾ್ ತ್ು ಬ್ಟುಕ್ಶ್ಾ ಸಿಥತಾ ೨೭ 



 

ತ್ರುಣೀ ವ್ಾರುಣೀ ನಾರಿೀ ಜ್್ಶಾಾ ದ್ವಿೀ ಸುರ್ಜ ಾರಿೀ 

ವಿಜ ಾಮೂರಾ ಧರಾ ಕ್ತ್ರ್ತರೀಯ ರ್ಗಲಾರ್ಗಯಲ ವಿಭಝ್ಜನ್ನೀ ೨೮ 

 

ಸನಾಧಾ ರಾರ್ತರರ್ ದಿವ್ಾ ಜ್ತ್ತಾನಾ ಕ್ತ್ಲಾ ಕ್ಶ್ಾಶಾಾ ನ್ನಮೆಶಿಕ್ಶ್ಾ 

ಉವಿೀಯ ಕ್ಶ್ಾತಾ್ಯನ್ನೀ ಜ ುಭಾರ ಸಾಂಸಾರಾಣಯರ್ ತಾರಿಣೀ 

೨೯  

 

ಕ್ತ್ಪಿಲಾ ಕ್ತೀಲಕ್ಶ್ಾ ’ಜ  ್ತಕ್ಶ್ಾ ಮಲಲಕ್ಶ್ಾ ನರ್ಮಲಲಕ್ಶ್ಾ  

ದ್ವಿಕ್ಶ್ಾ ನನ್ನರಕ್ಶ್ಾ ಜ  ಾನಾೊ ಭಝ್ಚಜಕ್ಶ್ಾ ಭಯ ಭಝ್ಚಜಕ್ಶ್ಾ ೩೦  

 

ಕ್ಶ್ೌಜ಼ಿಕ್ತೀ ವ್್ೈದಿಕ್ತೀ ದ್ವಿೀ ಸೌರಿೀ ರತಪಾಧಿಕ್ಶ್ಾರ್ತಭಾ  

ದಿಗ್ ರ್ಸಾರ ನರ್ ರ್ಸಾರ ಚ ಕ್ತ್ನ್ಕ್ಶ್ಾ ಕ್ತ್ಮಲ್ತದ್ೂವ್ಾ ೩೧ 

 

ಜ಼ಿರೀಃ ಸೌಮ್ ಲಕ್ತ್್ರ್ಾರ್ತೀತ್ದ್ುಗಾಯ ಸತತ್ರ ಪ್ಚರಬ್ತಧಿಕ್ಶ್ಾ 

ಜ ರದಾಧ ಮೆಧಾ ಕ್ತೊಃ ಪ್ಚರಜಾೊ ಧಾರರ್ಾ ಕ್ಶ್ಾನ್ನೊರ್ ಎರ್ ಚ ೩೨  

 



ಜ ುರರ್ತಃ ಸಿಮಾರ್ ಧಿೊರ್ ಧನಾ್ ಭತರ್ತರ್ ಇಶಿಟರ್ ಮನ್ನೀಶಿಣೀ 

ವಿರಕ್ತೊರ್ ವ್ಾ್ಪಿನ್ನೀ ಮಾಯಾ ಸರ್ಯ ಮಾಯಾ ಪ್ಚರಭಝ್ಜನ್ನೀ 

೩೩  

 

ಮಹ್ನ್ನರಾೀ ಮನ್ನರಣೀ ಸಿಾಂಹಿೀ ಚ್್ನರಾ ಜಾಲ ಸಾರತಪಿಣೀ  

ಅರ್ಸಾಥ ತ್ರಯ ನ್ನಮುಯಕ್ಶ್ಾೊ ರ್ಗುಣ ತ್ರಯ ವಿರ್ಜಿಯತಾ ೩೪  

 

ಈಶ್ಣ ತ್ರಯ ನ್ನಮುಯಕ್ಶ್ಾೊ ಸರ್ಯ ರ್ತರ್ಗ ವಿರ್ಜಿಯತಾ  

ಯೊಗಿ ಧಾ್ನಾನೊ ರ್ಗಮಾ್ ಚ ಯೊರ್ಗ ಧಾ್ನ ಪ್ಚರಾಯರ್ಾ 

೩೫  

 

ತ್ರಯಿೀ ಜ಼ಿಖಾ ವಿಜ  ್ಶ್ಜಾೊ ವ್್ದಾನೊ ಜಾೊನ ರತಪಿಣೀ  

ಭಾರರ್ತೀ ಕ್ತ್ಮಲಾ ಭಾಶಾ ಪ್ಚದಾಮ ಪ್ಚದ್ಮರ್ರ್ತೀ ಕ್ತೊಃ ೩೬ 

 

ಗೌತ್ಮ್ಬೀ ಗ್ತಮರ್ತೀ ಗೌರಿೀ ಈಜ  ಾನಾ ಹಾಂಸ ವ್ಾಹನ್ನೀ  

ನಾರಾಯಣೀ ಪ್ಚರಭಾ ಧಾರಾ ಜಾಹನವಿೀ ಜ ಘ್ುರಾತ್ಮಜಾ 

೩೭  



 

ಚಿತ್ರ ಘ್ರ್ಾಟ ಸುನನಾರ ಜ಼ಿರೀರ್ ಮಾನವಿೀ ಮನು ಸಮೂವ್ಾ  

ಸೊಮ್ಬೂನ್ನೀ ಕ್ಶ್್ತ್ಮ್ಬಣೀ ಮಾರಿೀ ಭಾರಮ್ಬಣೀ ಜ ತ್ುರ ಮಾರಿಣೀ 

೩೮  

 

ಮ್ಪ್ರಹಿನ್ನೀ ದ್ಾಶಿಣೀ ವಿರಾ ಅಘತರಾ ರುದ್ರ ರುಪಿಣೀ  

ರುದ್ೈಕ್ಶ್ಾದ್ಜ಼ಿನ್ನೀ ಪ್ಚುರ್ಾ್ ಕ್ತ್ಲಾ್ಣೀ ಲಾಭ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ ೩೯  

 

ದ್ರ್ ದ್ುಗಾಯ ಮಹಾ ದ್ತತಾ ಸಾಪ್ಚನ ದ್ುಗಾಯ 

ಅಶ್ಟಭ್ೈರವಿೀ  

ಸತಯಯ ಚನಾರಾಗಿನ ರತಪಾ ಚ ರ್ಗರಹ ನಕ್ತ್್ತ್ರ ರತಪಿಣೀ ೪೦  

 

ಬನುರ ನಾದ್ ಕ್ತ್ಲಾ ರ್ತೀತಾ ಬನುರ ನಾದ್ ಕ್ತ್ಲಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ 

ದ್ಜ  ವ್ಾಯು ಜಯಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಕ್ತ್ಲಾ ಶ್ೊಡಜ  ಸಾಂಯುತಾ 

೪೧  

 

ಕ್ಶ್ಾಜ ್ಪಿೀ ಕ್ತ್ಮಲಾ ದ್ವಿೀ ನಾದ್ ಚಕ್ತ್ರ ನ್ನವ್ಾಸಿನ್ನೀ 



ಮಾಿ ಧಾರಾ ಸಿಥರಾ ರ್ಗುಹಾ್ ದ್ವಿಕ್ಶ್ಾ ಚಕ್ತ್ರ ರತಪಿಣೀ ೪೨ 

 

ಅವಿದಾ್ ಜ  ಾರ್ಯರಿೀ ಭುಝ್ಾಿ ಜಮಾೂಸುರ ನ್ನಬ್ಹಿಯಣೀ  

ಜ಼ಿರೀ ಕ್ಶ್ಾಯಾ ಜ಼ಿರೀ ಕ್ತ್ಲಾ ಜ ುಭಾರ ಕ್ತ್ಮಯ ನ್ನಮತಯಲ 

ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ ೪೩  

 

ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ರ್ಗುರ್ಾ ಧಾರಾ ಪ್ಚಝ್್ ಬ್ರಹಾಮರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಪ್ಚರಾ 

ಜ ುರರ್ತರ್ ಬ್ರಹಮ ಮುಖಾ ವ್ಾಸಾ ಸರ್ಯ ಸಮಪರ್ತೊ ರತಪಿಣೀ 

೪೪  

 

ಮೊ ಸಝ್ಚಜೀರ್ನ್ನೀ ಮೆೈರ್ತರೀ ಕ್ಶ್ಾಮ್ಬನ್ನೀ ಕ್ಶ್ಾಮ ರ್ಜಿಯತಾ  

ನ್ನವ್ಾಯಣ ಮಾರ್ಗಯದಾ ದ್ವಿೀ ಹಾಂಸಿನ್ನೀ ಕ್ಶ್ಾಜ಼ಿಕ್ಶ್ಾ ಕ್ತ್್ಮಾ 

೪೫ 

 

ಸಪ್ಚಯಾಯ ರ್ಗುಣನ್ನೀ ಭನಾನ ನ್ನರ್ಗುಯರ್ಾ ಖಣಿತಾ ಜ ುಭಾ 

ಸಾಾಮ್ಬನ್ನೀ ವ್್ದಿನ್ನೀ ಜ ಕ್ಶ್ಾ್ ಜ  ಾಮಿರಿೀ ಚಕ್ತ್ರ ಧಾರಿಣೀ ೪೬ 

 



ದ್ಣಿನ್ನೀ ಮುಣಿನ್ನೀ ವ್ಾ್ಘ್ಗರೀ ಜ಼ಿಖಿನ್ನೀ ಸ್ತಮ ಸಾಂಹರ್ತಃ 

ಚಿನಾೊಮಣಜ  ಚಿದಾನನಾರ ಪ್ಚಝ್್ ಬಾರ್ಾರ್ಗರ ಬ್ತಧಿನ್ನೀ 

೪೭  

 

ಬಾಣ ಜ  ್ ರಣಃ ಸಹಸಾರಕ್ತ್ೀ ಸಹಸರ ಭುಜ ಪಾದ್ುಕ್ಶ್ಾ  

ಸನಾಧಾರ್ಲಸ್ ರ್ತರಸನಾಧಾಖಾ್ ಬ್ರಹಾಮಣಿ ಮಣ ಭತಶ್ರ್ಾ 

೪೮ 

 

ವ್ಾಸವಿೀ ದಾರುಣೀ ಸ್ನಾ ಕ್ತ್ುಲಕ್ಶ್ಾ ಮನರ ರಝ್ಜನ್ನೀ  

ಜಿತ್ ಪಾರಣ ಸಾರತಪಾ ಚ ಕ್ಶ್ಾನಾೊ ಕ್ಶ್ಾಮ್ ರ್ರ ಪ್ಚರದಾ ೪೯  

 

ಮನರ ಬಾರಹಮಣ ವಿದಾ್ರ್ೀಯ ನಾದ್ ರತಪಾ ಹವಿಶ್ಮರ್ತೀ  

ಆರ್ರ್ಯನ್ನಃ ಜ ುರರ್ತಃ ಜ ತನಾ್ ಕ್ತ್ಲಪನಾ ರ್ಜಿಯತಾ ಸರ್ತೀ ೫೦  

 

ಸತಾೊ ಜಾರ್ತಃ ಪ್ಚರಮಾ ’ಮೆಯಾ ಪ್ಚರಮ್ಬರ್ತಃ ಪಾರಣದಾ ರ್ಗರ್ತಃ 

ಅರ್ರ್ಾಯ ಪ್ಚಝ್್ ರ್ರ್ಾಯ ಚ ಸರ್ಯದಾ ಭುರ್ನ್ಜ ಾರಿೀ 

೫೧  



 

ತ್ೈಲ್ತಕ್ತ್್ ಮ್ಪ್ರಹಿನ್ನೀ ವಿದಾ್ ಸರ್ಯ ಭರ್ತರೀಯ ಕ್ತ್್ರಾಕ್ತ್್ರಾ 

ಹಿರಣ್ ರ್ರ್ಾಯ ಹರಿಣೀ ಸರ್ವಯಪ್ಚದ್ರರ್ ನಾಜ಼ಿನ್ನೀ ೫೨  

 

ಕ್ಶ್್ೈರ್ಲ್ ಪ್ಚದ್ವಿೀ ರ್ಖಾ ಸತಯಯ ಮಣಿಲ ಸಾಂಸಿಥತಾ 

ಸ್ತಮ ಮಣಿಲ ಮಧ್ ಸಾಥ ರ್ಹಿನ ಮಣಿಲ ಸಾಂಸಿಥತಾ ೫೩  

 

ವ್ಾಯು ಮಣಿಲ ಮಧ್ ಸಾಥ ರ್ವ್ಮ ಮಣಿಲ ಸಾಂಸಿಥತಾ 

ಚಕ್ತರಕ್ಶ್ಾ ಚಕ್ತ್ರ ಮಧ್ ಸಾಥ ಚಕ್ತ್ರ ಮಾರ್ಗಯ ಪ್ಚರರ್ರ್ತಯನ್ನೀ ೫೪  

 

ಕ್ಶ್್ತಕ್ತಲಾ ಕ್ತ್ುಲ ಚಕ್ಶ್್ರಜ  ಾ ಪ್ಚಕ್ತ್್ರ್ತಃ ಪ್ಚಘ್ಗುಾ ಪಾರ್ನ್ನೀ  

ಸರ್ಯ ಸಿದಾಧನೊ ಮಾರ್ಗಯ ಸಾಥ ಶ್ಡ್ ರ್ರ್ಾಯ ರ್ರ 

ರ್ಜಿಯತಾ ೫೫  

 

ಜ ರ ರುದ್ರ ಹರಾ ಹನ್ನರೀ ಸರ್ಯ ಸಾಂಹಾರ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ 

ಪ್ಚುರುಶಾ ಪೌರುಶಿೀ ತ್ುಶಿಟಃ ಸರ್ಯ ತ್ನರ ಪ್ಚರಸತರ್ತಕ್ಶ್ಾ ೫೬ 

 



ಅಧಯ ನಾರಿೀಜ ಾರಿೀ ದ್ವಿೀ ಸರ್ಯ ವಿದಾ್ ಪ್ಚರದಾಯಿನ್ನೀ  

ಭಾರ್ಗಯವಿೀ ಭತಜುಶಿೀ ವಿದಾ್ ಸರ್ವಯಪ್ಚನ್ನಶ್ದಾ ಸಿಥತಾ 

೫೭  

 

ರ್ವ್ಮ ಕ್ಶ್್ಜ  ಾಖಿಲ ಪಾರರ್ಾ ಪ್ಚಝ್್ ಕ್ಶ್್ತಜ  ವಿಲಕ್ತ್್ರ್ಾ 

ಪ್ಚಝ್್ ಕ್ಶ್್ತಜ  ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಪ್ಚರತ್್ಕ್ ಪ್ಚಝ್್ ಬ್ರಹಾಮರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಜ಼ಿವ್ಾ 

೫೮ 

 

ಜರ್ಗಜ ಜರಾ ಜನ್ನರ್ತರೀ ಚ ಪ್ಚಝ್್ ಕ್ತ್ಮಯ ಪ್ಚರಸತರ್ತಕ್ಶ್ಾ 

ವ್ಾಗ್ ದ್ವ್ಾ್ ಭರರ್ಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಸರ್ಯ ಕ್ಶ್ಾಮ್ ಸಿಥತಾ ಸಿಥರ್ತ 

೫೯ 

 

ಅಶಾಟ ದ್ಜ  ಚತ್ುಃ ಶ್ಶಿಟ ಪಿೀಠಿಕ್ಶ್ಾ ವಿದ್್ಯಾ ಯುತಾ  

ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ಶ್ಾ ಕ್ತ್ಶ್ಯಣ ಜ  ಾ್ಮಾ ಯಕ್ತ್ಣೀ ಕ್ತನನರ್ಜ ಾರಿೀ ೬೦  

 

ಕ್ಶ್್ತ್ಕ್ತೀ ಮಲಲಕ್ಶ್ಾ ’ಜ  ್ತಕ್ಶ್ಾ ವ್ಾರಾಹಿೀ ಧರಣೀ ಧುರವ್ಾ  

ನಾರಸಿಾಂಹಿೀ ಮಹ್ತಗಾರಸಾ್ ಭಕ್ಶ್ಾೊನಾಮ್ ಆರ್ತಯ ನಾಜ಼ಿನ್ನೀ 



೬೧  

 

ಅನೊರ್ಯಲಾ ಸಿಥರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜರಾ ಮರಣ ನಾಜ಼ಿನ್ನೀ  

ಜ಼ಿರೀ ರಝ್ಚಜತಾ ಮಹಾಕ್ಶ್ಾಯಾ ಸ್ತಮ ಸತಯಾಯಗಿನ 

ಲ್ತಚನಾ ೬೨  

 

ಅದಿರ್ತರ್ ದ್ರ್ಮಾತಾ ಚ ಅಶ್ಟ ಪ್ಚುತಾರ ಅಶ್ಟ ಯೊಗಿನ್ನೀ  

ಅಶ್ಟ ಪ್ಚರಕ್ತೊರ್ ಅಶಾಟಶ್ಟ ವಿಭಾರಜದ್ ವಿಕ್ಶ್ಾೊ ಕ್ತೊಃ ೬೩  

 

ದ್ುಭಯಕ್ತ್್ ಧವಾಂಸಿನ್ನೀ ದ್ವಿೀ ಸಿೀತಾ ಸತಾ್ ಚ ರುಕ್ತಮಣೀ 

ಖಾ್ರ್ತಜಾ ಭಾರ್ಗಯವಿೀ ದ್ವಿೀ ದ್ರ್ ಯೊನ್ನಸ್ ತ್ಪ್ಚಸಿಾನ್ನೀ 

೬೪  

 

ಜ  ಾಕ್ತ್ಮೂರಿೀ ಮಹಾಜ  ್ತರ್ಾ ರ್ಗರುಡ್ತಪ್ಚರಿ ಸಾಂಸಿಥತಾ  

ಸಿಾಂಹಗಾ ವ್ಾ್ಘ್ರಗಾ ದ್ವಿೀ ವ್ಾಯುಗಾ ಚ ಮಹಾದಿರಗಾ 

೬೫  

 



ಅಕ್ಶ್ಾರಾ ದಿಕ್ತ್್ ಕ್ಶ್ಾರಾನಾೊ ಸರ್ಯ ವಿದಾ್ಧಿ ದ್ರ್ತಾ 

ಮನರ ವ್ಾ್ಖಾ್ನ ನ್ನಪ್ಚುರ್ಾ ಜ್ತ್ರ್ತಃ ಜ  ಾಸ್ರೈಕ್ತ್ ಲ್ತಚನಾ 

೬೬  

 

ಇಡಾ ಪಿಘಿ್ಲಕ್ಶ್ಾ ಮಧಾ್ ಸುಶ್ುಮಾನ ರ್ಗರನ್ನಥ ಭ್ದಿನ್ನೀ  

ಕ್ಶ್ಾಲ ಚಕ್ಶ್ಾರ ಜ ರಯೊಪ್ತಾ ಕ್ಶ್ಾಲ ಚಕ್ತ್ರ ಸಾರತಪಿಣೀ ೬೭  

 

ವ್್ೈಜ  ಾರದಿೀ ಮರ್ತ ಜ  ್ ರಶಾಾ ರ್ರಿಶಾಾ ಸರ್ಯ ದಿೀಪಿಕ್ಶ್ಾ  

ವ್್ೈನಾಯಕ್ತೀ ರ್ರಾರ್ತಹಾ ಜ  ್ತರಣ ವ್್ಲಾ ಬ್ಹಿರ್ಯಲಃ 

೬೮  

 

ಜಮ್ಬಮನ್ನೀ ಜಿಮಿಣೀ ಜಮೂ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ ರ್ಗಣ ಕ್ಶ್ಾರಿಕ್ಶ್ಾ  

ಜ ರಣೀ ಚಕ್ತರಕ್ಶ್ಾನನಾೊ ಸರ್ಯ ವ್ಾ್ಧಿ ಚಿಕ್ತತ್ನಕ್ತೀ ೬೯ 

 

ದ್ರ್ಕ್ತೀ ದ್ರ್ ಸಾಂಕ್ಶ್ಾಜ  ಾ ವ್ಾರಿಧಿಃ ಕ್ತ್ರುರ್ಾ ಕ್ತ್ರಾ  

ಜ ರ್ಯರಿೀ ಸರ್ಯ ಸಮಪನಾನ ಸರ್ಯ ಪಾಪ್ಚ ಪ್ಚರಭಝ್ಜನ್ನೀ ೭೦  

 



ಎಕ್ತ್ ಮಾತಾರ ದಿಾ ಮಾತಾರ ಚ ರ್ತರ ಮಾತಾರ ಚ ತ್ರ್ಾ ’ಪ್ಚರಾ  

ಅಧಯ ಮಾತಾರ ಪ್ಚರಾ ಸತಕ್ಶ್ಾ್ಮ ಸತಕ್ಶ್ಾ್ಮರ್ಾಯರ್ಯ ಪ್ಚರಾ 

’ಪ್ಚರಾ ೭೧  

 

ಎಕ್ತ್ವಿೀರಾ ವಿಜ  ್ ಶಾಖಾ್ ಶ್ಶಿಾೀ ದ್ವಿೀ ಮನಸಿಾನ್ನೀ  

ನ್ೈಶ್ುಮಾ್ಯ ನ್ನಶ್ುಲಾ ಲ್ತಕ್ಶ್ಾ ಜಾೊನ ಕ್ತ್ಮಾಯಧಿಕ್ಶ್ಾ 

ರ್ಗುರ್ಾ ೭೨ 

 

ಸಬ್ನಾಧವನನರ ಸನ್ತರಹಾ ರ್ವ್ಮಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ’ನ್ನರತಪಿತಾ 

ರ್ಗದ್್ ಪ್ಚದಾ್ರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ವ್ಾಣೀ ಸವ್ಾಯ ಲಘ್ಖ್ುರ ಸಾಂಯುತಾ 

೭೩ 

 

ಸಾಧು ಬ್ನಧ ಪ್ಚದ್ ನಾ್ಸಾ ಸವ್ೌಯಕ್ಶ್್ತ ಘ್ಟಿಕ್ಶ್ಾರ್ಲಃ 

ಶ್ಟ್ ಕ್ತ್ಮಾಯ ಕ್ತ್ಕ್ತ್ಯಜ  ಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಸರ್ಯ ಕ್ತ್ಮಯ ವಿರ್ಜಿಯತಾ 

೭೪  

 

ಆದಿತ್್ ರ್ರ್ಾಯ ಚ್ಾಪ್ಚರ್ಾಯ ಕ್ಶ್ಾಮ್ಬನ್ನೀ ರ್ರ ರತಪಿಣೀ 



ಬ್ರಹಾಮಣೀ ಬ್ರಹಮ ಸನಾೊನಾ ವ್್ದ್ ವ್ಾಗಿೀಜ ಾರಿೀ ಜ಼ಿವ್ಾ ೭೫  

 

ಪ್ಚುರಾಣ ನಾ್ಯ ಮ್ಬೀಮಾಾಂಸಾ ಧಮಯ ಜ  ಾಸಾರರ್ಗಮ 

ಜ ುರತಾ  

ಸದ್ತ್ ವ್್ದ್ರ್ರ್ತೀ ಸವ್ಾಯ ಹಾಂಸಿೀ ವಿದಾ್ಧಿ ದ್ರ್ತಾ ೭೬  

 

ವಿಜ  ್ ಾಜ ಾರಿೀ ಜರ್ಗದಾಧರ್ತರೀ ವಿಜ ಾ ನ್ನಮಾಯಣ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ 

ವ್್ೈದಿಕ್ತೀ ವ್್ದ್ ರತಪಾ ಚ ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ಶ್ಾ ಕ್ಶ್ಾಲ ರತಪಿಣೀ ೭೭  

 

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದ್ವಿೀ ಸರ್ಯ ತ್ತ್ೊವ ಪ್ಚರರ್ರ್ತಯನ್ನೀ  

ಹಿರಣ್ ರ್ಣಯ ರತಪಾ ಚ ಹಿರಣ್ ಪ್ಚದ್ ಸಮೂವ್ಾ ೭೮  

 

ಕ್ಶ್್ೈರ್ಲ್ ಪ್ಚದ್ವಿೀ ಪ್ಚುರ್ಾ್ ಕ್ಶ್್ೈರ್ಲ್ ಜಾೊನ ಲಕ್ತ್ತಾ 

ಬ್ರಹಮ ಸಮಪರ್ತೊ ರತಪಾ ಚ ಬ್ರಹಮ ಸಮಪರ್ತೊ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ ೭೯  

 

ವ್ಾರತಣೀ ವ್ಾರುರ್ಾ ರಾಧಾ್ ಸರ್ಯ ಕ್ತ್ಮಯ ಪ್ಚರರ್ರ್ತಯನ್ನೀ  

ಎಕ್ಶ್ಾಕ್ತ್್ರ ಪ್ಚರಾ ’ಯುಕ್ಶ್ಾೊ ಸರ್ಯ ದಾರಿದ್ರಾ ಭಝ್ಚಜನ್ನೀ ೮೦  



 

ಪಾಜ  ಾ ಅಘ್ಕುಜ  ಾನ್ನಾತಾ ದಿವ್ಾ್ ವಿೀರ್ಾ ವ್ಾ್ಖಾ್ಕ್ತ್್ ಸತತ್ರ 

ಭ್ತೊ 

ಎಕ್ತ್ ಮತರ್ತಯಸ್ ತ್ರಯಿೀ ಮತರ್ತಯರ್ ಮಧು ಕ್ಶ್್ೈಟಭ 

ಭಝ್ಜನ್ನೀ ೮೧  

 

ಸಾಘ್ಖ್ಯಾ ಸಾಘ್ಯಾರ್ರ್ತೀ ಜಾಾಲಾ ಜಾಲನ್ನೊೀ ಕ್ಶ್ಾಮ ರತಪಿಣೀ  

ಜಾರ್ಗರನ್ನೊೀ ಸರ್ಯ ಸಮಪರ್ತೊಃ ಸುಶ್ುಪಾೊನ್ಾಶ್ಟ ದಾಯಿನ್ನೀ ೮೨  

 

ಕ್ತ್ಪಾಲನ್ನೀ ಮಹಾ ದ್ಾಂಸಾಾ ಭುರಕ್ತ್ುಟಿೀ ಕ್ತ್ುಟಿಲಾನನಾ  

ಸವ್ಾಯ ವ್ಾಸಾ ಸುವ್ಾಸಾ ಚ ಬ್ಹತ್್ ಅಶಿಟಜ  ಚ ಜ ಕ್ತ್ುರಿೀ 

೮೩  

 

ಚನ್ತರ ರ್ಗಣ ಪ್ಚರರ್ತಶಾಾ ಚ ಕ್ತ್ಲಾಮಶಿೀ ಕ್ತ್ರುರ್ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ  

ಚಕ್ತ್ು್ಶ್ಮರ್ತೀ ಮಹಾಘತಶಾ ಖಡಾ ಚಮಯ ಧರಾಜ ನ್ನಃ ೮೪ 

 

ಜ಼ಿಲಪ ವ್್ೈಚಿತ್ರಾ ವಿದ್ತ್ತಾ ಸರ್ಯತ್ತಭದ್ರ ವ್ಾಸಿನ್ನೀ  



ಅಚಿನಯ ಲಕ್ತ್್ರ್ಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಸತತ್ರ ಭಾಶ್್ ನ್ನಬ್ನಧನಾ ೮೫  

 

ಸರ್ಯ ವ್್ದಾರ್ಯ ಸಮಪರ್ತೊಃ ಸರ್ಯ ಜ  ಾಸಾರರ್ಯ ಮಾತಾು 

ಅಕ್ಶ್ಾರಾ ದಿಕ್ತ್್ ಕ್ಶ್ಾರಾನೊ ಸರ್ಯ ರ್ಣಯ ಕ್ತ್ೊ ಸಥಲಾ ೮೬  

 

ಸರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸದಾನನಾರ ಸಾರವಿದಾ್ ಸದಾಜ಼ಿವ್ಾ 

ಸರ್ಯಜಾೊ ಸರ್ಯ ಜ ಕ್ತೊಜ  ಚ ಖ್ಚರಿೀ ರತಪ್ಚ ಗ್ತಚಿ್ಾತಾ 

೮೭  

 

ಅಣಮಾದಿ ರ್ಗುರ್್ತಪ್ತಾ ಪ್ಚರಾ ಕ್ಶ್ಾಶಾಾ ಪ್ಚರಾ ರ್ಗರ್ತಃ 

ಹಾಂಸ ಯುಕ್ತ್ೊ ವಿಮಾನ ಸಾಥ ಹಾಂಸಾರತಡಾ ಜ ಜ಼ಿಪ್ಚರಭಾ 

೮೮  

 

ಭವ್ಾನ್ನೀ ವ್ಾಸನಾ ಜ ಕ್ತೊರ್ ಆಕ್ತೊಸಾಥ ’ಖಿಲಾಖಿಲಾ  

ತ್ನರ ಹ್ತ್ುರ್ ವಿಚಿತಾರಘ್ಗಿೀ ರ್ವ್ಮ ರ್ಗಘ್ಖ್ಾ ವಿನ್ತದಿನ್ನೀ ೮೯ 

 

ರ್ಶಾಯ ಚ ವ್ಾಶಿಯಕ್ಶ್ಾ ಚ್್ೈರ್ ಗ್ ಯಜುಸ್ ಸಾಮ 



ರತಪಿಣೀ 

ಮಹಾ ನದಿೀ ನದಿೀ ಪ್ಚುರ್ಾ್ ’ರ್ಗರ್ಾ್ ಪ್ಚುಣ್ ರ್ಗುಣಕ್ತರಯಾ 

೯೦ 

 

ಸಮಾಧಿ ರ್ಗತ್ ಲಭಾ್ರ್ಾಯ ಜ  ್ತರತ್ವ್ಾ್ ಸಾಪಿರಯಾ ಘ್ಖ್ು 

ನಾಮಾಕ್ತ್್ರ ಪ್ಚರಾ ದ್ವಿೀ ಉಪ್ಚಸರ್ಗಯ ನಖಾಝ್ಚ್ತಾ ೯೧  

 

ನ್ನಪಾತ್ತರ್ ಉದ್ಾಯಿೀ ಜಘ್ಖ್ಾ ಮಾತಾು ಮನರ ರತಪಿಣೀ  

ಆಜ಼ಿೀನಾ ಚ ಜ ಯಾನಾ ಚ ರ್ತಶ್ಾನ್ನೊೀ ಧಾರ್ನಾಧಿಕ್ಶ್ಾ ೯೨ 

 

ಲಕ್ತ್್ಾ ಲಕ್ತ್್ಣ ಯೊಗಾಢಾ್ ತಾದ್ ರತಪ್ಚ್ ರ್ಗಣನ ಆಕ್ತೊಃ 

ಸ್ೈಕ್ತ್ ರತಪಾ ನ್ೈಕ್ತ್ ರತಪಾ ಸ್ನುರ ರತಪಾ ತ್ದ್ ಆಕ್ತೊಃ ೯೩  

 

ಸಮಾಸತ್ದ್ ಧಿತಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ವಿಭಕ್ತೊ ರ್ಚನಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ  

ಸಾಾಹಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಸಾಧಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಜ಼ಿರೀ ಪ್ಚತ್್ ಅಧಾಯಘಿ್ 

ನನ್ನರನ್ನೀ ೯೪  

 



ರ್ಗಮ್ಬೂೀರಾ ರ್ಗಹನಾ ರ್ಗುಹಾ್ ಯೊನ್ನ ಲಘ್ಖ್ಾಧಯ ಧಾರಿಣೀ  

ಜ  ್ಶ್ ವ್ಾಸುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ವ್ಾ್ ಚಶಾಲಾ ರ್ರ ರ್ಣಯನ್ನೀ ೯೫  

 

ಕ್ಶ್ಾರುರ್ಾ್ ಕ್ಶ್ಾರ ಸಮಪರ್ತೊಃ ಕ್ತೀಲ ಕ್ನ ಮನರ ಕ್ತೀಲಕ್ಶ್ಾ 

ಜ ಕ್ತೊ ಬೀಜಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಸರ್ಯ ಮನ್ರಶಾಟ ಕ್ತ್್ಯ ಕ್ಶ್ಾಮನಾ ೯೬  

 

ಆಗ್ನಯಿೀ ಪಾರ್ಯವ್ಾ ಆಪಾ್ ವ್ಾಯವ್ಾ್ ರ್ವ್ಮ ಕ್ಶ್್ತ್ನಾ  

ಸತ್್ ಜಾೊನಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ’ನನಾರ ಬಾರಹಿೀ ಬ್ರಹಮ ಸನಾತ್ನ್ನೀ 

೯೭  

 

ಅವಿದಾ್ ವ್ಾಸನಾ ಮಾಯಾ ಪ್ಚರಕ್ತೊಃ ಸರ್ಯ ಮ್ಪ್ರಹಿನ್ನೀ  

ಜ ಕ್ತೊರ್ ಧಾರಣ ಜ ಕ್ತೊಜ  ಚ ಚಿದ್ ಅಚಿಚ್ ಚಕ್ತೊ ಯೊಗಿನ್ನೀ 

೯೮ 

 

ರ್ಕ್ಶ್ಾರರುರ್ಾ ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಮರಿೀಚಿರ್ ಮದ್ 

ಮದಿಯನ್ನೀ  

ವಿರಾಟ್ ಸಾಾಹಾ ಸಾಧಾ ಜ ುದಾಧ ನ್ನೀರತಪಾಸಿೊಃ ಸುಭಕ್ತೊಗಾ 



೯೯  

 

ನ್ನರತಪಿತ್ ದ್ಾಯಿೀ ವಿದಾ್ ನ್ನತಾ್ನ್ನತ್್ ಸಾರತಪಿಣೀ  

ವ್್ೈರಾಜ ಮಾರ್ಗಯ ಸಝ್ಾ್ರಾ ಸರ್ಯ ಸತ್ಪರ್ ದ್ಜ಼ಿಯನ್ನೀ 

೧೦೦  

 

ಜಾಲನಧರಿೀ ಮಾಿನ್ನೀ ಚ ಭವ್ಾನ್ನೀ ಭರ್ ಭಝ್ಜನ್ನೀ  

ತ್ೈ ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ತ್ ಜಾೊನ ತ್ನುೊಸ್ ರ್ತರ ಕ್ಶ್ಾಲ ಜಾೊನ ದಾಯಿನ್ನೀ 

೧೦೧  

 

ನಾದಾರ್ತೀತಾ ಸಿಮಾಃ ಪ್ಚರಜಾೊ ಧಾರ್ತರೀ ರತಪಾ ರ್ತರಪ್ಚುಶ್ುರಾ  

ಪ್ಚರಾಜಿತಾ ವಿಧಾನಜಾೊ ವಿಜ಼ಿಶಿತ್ ರ್ಗುರ್ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ೧೦೨  

 

ಹಿರಣ್ ಕ್ಶ್್ಜ಼ಿನ್ನೀ ಹ್ಮ ಬ್ರಹಮ ಸತತ್ರ ವಿಚಕ್ತ್್ರ್ಾ 

ಅಸಘಯಾಯ ಪ್ಚರಾಧಾಯನೊ ಸಾರ ರ್್ಝ್ಜನ ವ್್ೈಖರಿೀ ೧೦೩  

 

ಮಧುಜಿಹಾಾ ಮಧುಮರ್ತೀ ಮಧು ಮಾಸ್ತ ದ್ಯಾ 



ಮಧುಃ 

ಮಾಧವಿೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮೆಘ್ ರ್ಗಮ್ಬೂೀರ ನ್ನಸಾನಾ 

೧೦೪  

 

ಬ್ರಹಮ ವಿಶ್ುು ಮಹ್ಜ  ಾದಿ ಜಾೊತ್ ವ್ಾ್ರ್ಯ ವಿಜ  ್ಶ್ಗಾ  

ನಾಭೌ ರ್ಹಿನ ಜ಼ಿಖಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಲಲಾಟ್ ಚನರಾ ಜ ನ್ನನಭಾ ೧೦೫  

 

ಭತರ ಮಧ್್ ಭಾಸುರಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಸರ್ಯ ತಾರಾ ಕ್ತೊರ್ ಹಿರ 

ಕ್ತೊಾಕ್ಶ್ಾದಿ ಭರಣ್ಯ್ ಅನೊ ನಕ್ತ್್ತ್ರಶ್ಟ್ಟಾ ಆಚಿಯತ್ತ ದ್ಯಾ 

೧೦೬  

 

ರ್ಗರಹ ವಿದಾ್ರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ ಜ್ತ್ರ್ತರ್ ಜ್ತ್ರ್ತರ್ ವಿನಮರ್ತ ಜಿೀವಿಕ್ಶ್ಾ 

ಬ್ರಹಾಮಣಿ ರ್ಗಭಯಣೀ ಬಾಲಾ ಸಪಾೊ ರ್ರಣ ದ್ರ್ತಾ ೧೦೭  

 

ವ್್ೈರಾಜ್ತತ್ೊಮ ಸಾಮಾರಜಾ್ ಕ್ತ್ುಮಾರ ಕ್ತ್ುಜ ಲ್ತ ದ್ಯಾ 

ಬ್ರ್ಗಲಾ ಭರಮ ರಾಾಂಬಾ ಚ ಜ಼ಿರ್ದ್ತರ್ತೀ ಜ಼ಿವ್ಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ 

೧೦೮  



 

ಮೆರು ವಿನಾಧಾರ್ತ ಸಾಂಸಾಥನಾ ಕ್ಶ್ಾಜ಼ಿೀರ ಪ್ಚುರ ವ್ಾಸಿನ್ನೀ 

ಯೊರ್ಗನ್ನದಾರ ಮಹಾನ್ನದಾರ ವಿನ್ನದಾರ ರಾಕ್ತ್್ಸ ಆಜ಼ಿರತಾ 

೧೦೯  

 

ಸುರ್ಣಯದಾ ಮಹಾ ರ್ಗಘ್ಖ್ಾ ಪ್ಚಝ್ಾ್ಖಾ್ ಪ್ಚಝ್್ ಸಾಂಹರ್ತಃ 

ಸುಪ್ಚರಜಾತಾ ಸುವಿೀರಾ ಚ ಸುಪೊಶಾ ಸುಪ್ಚರ್ತಃ ಜ಼ಿವ್ಾ 

೧೧೦  

 

ಸುಗಾಹ ರಕ್ತ್ೊ ಬೀಜಾನಾೊ ಹತ್ ಕ್ತ್ನರಪ್ಚಯ ಜಿೀವಿಕ್ಶ್ಾ 

ಸಮುದ್ರ ರ್ವ್ಮ ಮಧ್ಸಾಥ ಸಮ ಬನುರ ಸಮಾಜ ರಯಾ 

೧೧೧  

 

ಸೌಭಾರ್ಗ್ ರಸ ಜಿೀವ್ಾತ್ುಃ ಸಾರಾ ಸಾರ ವಿವ್್ಕ್ತ್ ದ್ು 

ರ್ತರರ್ಲಾ್ದಿ ಸುಪ್ಚುಶಾಟಘ್ಖ್ಾ ಭಾರರ್ತೀ ಭರತಾಜ಼ಿರತಾ ೧೧೨  

 

ನಾದ್ ಬ್ರಹಮ ಮಯಿೀ ವಿದಾ್ ಜಾೊನ ಬ್ರಹಮಮಯಿೀ ಪ್ಚರಾ  



ಬ್ರಹಮ ನಾಡೀ ನ್ನರುಕ್ತೊಜ  ಚ ಬ್ರಹಮ ಕ್ಶ್್ೈರ್ಲ್ ಸಾಧನಮ್ 

೧೧೩  

 

ಕ್ಶ್ಾಲಕ್ಶ್್ಯ ಮಹ್ತದಾರ ವಿೀಯಯ ವಿಕ್ತ್ರಮ ರತಪಿಣೀ  

ರ್ಡವ್ಾಗಿನ ಜ಼ಿಖಾ ರ್ಕ್ಶ್ಾರ ಮಹಾ ಕ್ತ್ರ್ಲ ತ್ಪ್ಚಯರ್ಾ ೧೧೪ 

 

ಮಹಾಭತತಾ ಮಹಾದ್ಪಾಯ ಮಹಾಸಾರಾ ಮಹಾಕ್ತ್ರತ್ುಃ 

ಪ್ಚಝ್್ ಭತತ್ ಮಹಾಗಾರಸಾ ಪ್ಚಝ್್ ಭತತಾದಿ ದ್ರ್ತಾ 

೧೧೫  

 

ಸರ್ಯ ಪ್ಚರಮಾರ್ಾ ಸಮಪರ್ತೊಃ ಸರ್ಯ ರ್ತರ್ಗ ಪ್ಚರರ್ತಕ್ತರಯಾ  

ಬ್ರಹಾಮರ್ಾಿನೊರ್ ಬ್ಹಿರ್ ವ್ಾ್ಪಾೊ ವಿಶ್ುು ರ್ಕ್ಶ್್ತ್ 

ವಿಭತಶಿಣೀ ೧೧೬  

 

ಜ  ಾಘ್ುರಿೀ ವಿಧಿ ರ್ಕ್ತ್ರ ಸಾಥ ಪ್ಚರರ್ರಾ ರ್ರ ಹ್ತ್ುಕ್ತೀ  

ಹ್ಮ ಮಾಲಾ ಜ಼ಿಖಾ ಮಾಲಾ ರ್ತರಜ಼ಿಖಾ ಪ್ಚಝ್್ ಮ್ಪ್ರಚನಾ 

೧೧೭  



 

ಸವ್ಾಯರ್ಗಮ ಸದಾಚ್ಾರಾ ಮಯಾಯದಾ ಯಾತ್ು ಭಝ್ಜನ್ನೀ  

ಪ್ಚುಣ್ ಜ  ್ತಲಕ್ತ್ ಪ್ಚರಬ್ನಾಧಢಾ್ ಸವ್ಾಯನೊಯಾಯಮ್ಬ ರತಪಿಣೀ 

೧೧೮  

 

ಸಾಮ ಗಾನ ಸಮಾರಾಧಾ್ ಜ  ್ತರತ್ರ ಕ್ತ್ಣಯ ರಸಾಯನಮ್  

ಜಿೀರ್ ಲ್ತಕ್ಶ್್ೈಕ್ತ್ ಜಿೀವ್ಾತ್ುರ್ ಭದ್ತರ ದಾರ ವಿಲ್ತಕ್ತ್ನಾ 

೧೧೯ 

 

ತ್ಡತ್ ಕ್ಶ್್ತಟಿ ಲಸತ್ ಕ್ಶ್ಾನ್ನೊಃ ತ್ರುಣೀ ಹರಿ ಸುನರರಿೀ  

ಮ್ಬೀನ ನ್ತಾರ ಚ ಸ್ನಾರಾಕ್ತ್ೀ ವಿಜ  ಾಲಾಕ್ತ್ೀ ಸುಮಘಿ್ಲಾ 

೧೨೦ 

 

ಸರ್ಯ ಮಘಿ್ಲ ಸಾಂಪ್ಚನಾನ ಸಾಕ್ಶ್ಾ್ನ್ ಮಘಿ್ಲ ದ್ರ್ತಾ  

ದ್ಹ ಹ್ರ ದಿೀಪಿಕ್ಶ್ಾ ದಿೀಪಿೊರ್ ಜಿಹಮ ಪಾಪ್ಚ ಪ್ಚರರ್ಾಜ಼ಿನ್ನೀ 

೧೨೧  

 



ಅಧಯ ಚನ್ತರಾಲಲಸದ್ ದ್ಾಂಸಾಾ ಯಜೊ ವ್ಾಟಿೀ ವಿಲಾಸಿನ್ನೀ  

ಮಹಾದ್ುಗಾಯ ಮಹ್ತತಾನಹಾ ಮಹಾದ್ರ್ ಬ್ಲ್ತದ್ಯಾ 

೧೨೨ 

 

ಡಾಕ್ತನ್ನೀಡಾ್ ಜ  ಾಕ್ತನ್ನೀಡಾ್ ಸಾಕ್ತನ್ನೀಡಾ್ ಸಮಸೊಜುಟ್  

ನ್ನರಘ್ಕುಜ  ಾ ನಾಕ್ತರ್ನಾರಾ ಶ್ಡಾ ಧಾರಾಧಿ ದ್ರ್ತಾ ೧೨೩  

 

ಭುರ್ನ ಜಾೊನ್ನನ್ನಃ ಜ  ್ ರಣೀ ಭುರ್ನಾಕ್ಶ್ಾರ ರ್ಲಲರಿೀ  

ಜ  ಾಜ ಾರ್ತೀ ಜ  ಾಜ ಾತಾ ಕ್ಶ್ಾರಾ ಲ್ತಕ್ಶ್ಾನುರ್ಗರಹ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ 

೧೨೪ 

 

ಸಾರಸಿೀ ಮಾನಸಿೀ ಹಾಂಸಿೀ ಹಾಂಸ ಲ್ತಕ್ತ್ ಪ್ಚರದಾಯಿನ್ನೀ  

ಚಿನ್ ಮುದಾರ ಅಲಘ್ುಾ ಕ್ತ್ರಾ ಕ್ಶ್್ತಟಿ ಸತಯಯ ಸಮ 

ಪ್ಚರಭಾ ೧೨೫  

 

ಸುಖ ಪಾರಣಃ ಜ಼ಿರ್ತ ರ್ಖಾ ನದ್ ದ್್ಟ ಪ್ಚರದಾಯಿನ್ನೀ 

ಸರ್ಯ ಸಾಘ್ುಯಯ ದ್ತಶ್ಘ್ಗನೀ ರ್ಗರಹ್ತಪ್ಚದ್ರರ್ ನಾಜ಼ಿನ್ನೀ 



೧೨೬ 

 

ಕ್ತ್ು್ದ್ರ ಜನುೊ ಭಯ ಘ್ಗನೀ ಚ ವಿಶ್ ರ್ತಗಾದಿ ಭಝ್ಜನ್ನೀ  

ಸದಾ ಜ  ಾನಾೊ ಸದಾ ಜ ುದಾಧ ರ್ಗಹಚ್ ಚಿದ್ರ ನ್ನವ್ಾರಿಣೀ 

೧೨೭  

 

ಕ್ತ್ಲ ದ್ತಶ್ ಪ್ಚರಜ ಮನ್ನೀ ಕ್ಶ್್ತಲಾಹಲ ಪ್ಚುರ ಸಿಥತಾ  

ಗೌರಿೀ ಕ್ಶ್ಾಕ್ತ್್ಣಕ್ತೀ ಮುಖಾ್ ಜಘ್ನಾ್ಕ್ತೊ ರ್ಜಿಯತಾ ೧೨೮ 

 

ಮಾಯಾವಿದಾ್ ಮತಲ ಭತತಾ ವ್ಾಸವಿೀ ವಿಶ್ುು ಚ್್ತ್ನಾ 

ವ್ಾದಿನ್ನೀ ರ್ಸು ರತಪಾ ಚ ರ್ಸು ರತ್ನ ಪ್ಚರಿಚ್ದಾ ೧೨೯  

 

ಚ್ಾಾಂದ್ಸಿೀ ಚನರಾ ಹರಯಾ ಮನರ ಸಾಚ್ನರ ಭ್ೈರವಿೀ 

ರ್ನಮಾಲಾ ವ್್ೈಜಯನ್ನೊೀ ಪ್ಚಝ್್ ದಿವ್ಾ್ ಯುಧಾರ್ತಮಕ್ಶ್ಾ 

೧೩೦ 

 

ಪಿೀತಾಮಿರ ಮಯಿೀ ಚಝ್್ತ್ ಕ್ಶ್ೌಸುೊಭಾ ಹರಿ ಕ್ಶ್ಾಮ್ಬನ್ನೀ  



ನ್ನತಾ್ ತ್ರ್ಾ್ ರಮಾ ರಾಮಾ ರಮಣೀ ಮುಯ ಭಝ್ಜನ್ನೀ 

೧೩೧  

 

ಜ್್ಶಾಾ ಕ್ಶ್ಾಶಾಾ ಧನ್ನಶಾಾನಾೊ ಜ ರಾಘ್ಗಿೀ ನ್ನರ್ಗುಯಣ ಪಿರಯಾ  

ಮೆೈತ್ರಯಾ ಮ್ಬತ್ರವಿನಾರ ಚ ಜ  ್ಶ್್ ಜ  ್ಶ್ ಕ್ತ್ಲಾ ಜ ಯಾ ೧೩೨  

 

ವ್ಾರಾಣಸಿೀ ವ್ಾಸರತಾಚ್ ಆಯಾಯರ್ತ್ಯ ಜನ ಸುೊತಾ  

ಜರ್ಗದ್ ಉತ್ಪರ್ತೊ ಸಾಂಸಾಥನ ಸಾಂಹಾರ ತ್ರಯ ಕ್ಶ್ಾರಣಮ್ 

೧೩೩  

 

ತ್ಾಮ್ ಅಮಿ ವಿಶ್ುು ಸರ್ಯಸಾಾಂ ನಮಸ್ೊ ’ಸುೊ ಮಹ್ಜ ಾರಿ  

ನಮಸ್ೊ ಸರ್ಯ ಲ್ತಕ್ಶ್ಾನಾಾಂ ಜನನ್್ೈ ಪ್ಚುಣ್ ಮತತ್ಯಯೆ 

೧೩೪  

 

ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮಹಾಕ್ಶ್ಾಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಪ್ರ ’ಸುೊ ತ್  

ಸದ್ತ್ಜಾತಾದಿ ಪ್ಚಝ್ಾ್ಗಿನಃ ರುಪಾ ಪ್ಚಝ್್ಕ್ತ್ ಪ್ಚಝ್್ಕ್ತ್ಮ್ 

೧೩೫ 



 

ಯನರ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭರ್ತ್್ ಆದಿರ್ ಆದ್್ ಆದ್್ ತ್ ನಮ್ಪ್ರ 

ನಮಃ 

ಸಾ್ಟಾದಿ ಕ್ಶ್ಾರರ್ಾ ಕ್ಶ್ಾರ ವಿತ್ತ್ ದ್ತಶ್ ರ್ಜಿಯತ್ ೧೩೬  

 

ಜರ್ಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶ್ುು ಪ್ಚರ್ತನ ನಮ್ಪ್ರ ’ಸುೊ 

ತ್  

ನರ್ ಕ್ಶ್್ತಟಿ ಮಹಾಜ ಕ್ತೊ ಸಮುಪಾಸ್ ಪ್ಚದಾಮುಿಜ್ ೧೩೭  

 

ಕ್ತ್ನತ್ ಸೌರ್ಣಯ ರತಾನಢ್್ ಸವ್ಾಯ ಭರಣ ಭತಶಿತ್ 

ಅನನಾೊ ನ್ನತ್್ ಮಹಿಶಿ ಪ್ಚರಪ್ಚಝ್ಚ್ಜ ಾರ ನಾಯಕ್ತ ೧೩೮  

 

ಅತ್್ ಉಚಿ್ಾತ್ ಪ್ಚದಾನೊಸ್ ಸ್ಥ ಪ್ಚರಮ ರ್ವ್ಮ ನಾಯಕ್ತ  

ನಾಕ್ತ್ ಪ್ಚ್ಠ ರ್ಗತಾರಾಧ್್ ವಿಶ್ುು ಲ್ತಕ್ತ್ ವಿಲಾಸಿನ್ನ ೧೩೯  

 

ವ್್ೈಕ್ತ್ುಣಾ ರಾಜ ಮಹಿಶಿ ಜ಼ಿರೀ ರಘಿ್ ನರ್ಗರಾಜ಼ಿರತ್  

ರಘಿ್ ನಾಯಕ್ತ ಭತ ಪ್ಚುರ್ತರ ಕ್ಶ್್್ಾ ರ್ರದ್ ರ್ಲಲಭ್ ೧೪೦ 



 

ಕ್ಶ್್ತಟಿ ಬ್ರಹಾಮದಿ ಸಾಂಸ್ವ್್್ ಕ್ಶ್್ತಟಿ ರುದಾರದಿ ಕ್ತೀರ್ತಯತ್  

ಮಾತ್ುಲಘಿ್ ಮಯಾಂ ಖ್ಟಾಂ ಸೌರ್ಣಯ ಚಶ್ಕ್ತ್ಾಂ ತ್ರ್ಾ 

೧೪೧  

 

ಪ್ಚದ್ಮ ದ್ಾಯಾಂ ಪ್ಚತಣಯ ಕ್ತ್ುಾಂಭಾಂ ಕ್ತೀರಾಂ ಚ ರ್ರದಾಭಯೆ  

ಪಾಜ ಮ್ ಅಘ್ಕುಜ ಕ್ತ್ಾಂ ಜ ಘ್ಯಾಂ ಚಕ್ತ್ರಾಂ ಜ ತಲಾಂ 

ಕ್ಶ್ಾಪಣಕ್ಶ್ಾಮ್ ೧೪೨ 

 

ಧನುರ್ ಬಾರ್ೌ ಚ್ಾಕ್ತ್್ ಮಾಲಾಾಂ ಚಿನುಮದಾರಮ್ ಅಪಿ 

ಬಭರರ್ತೀ  

ಅಶಾಟದ್ಜ  ಭುಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಶಾಟದ್ಜ  ಪಿೀಠಗ್ ೧೪೩  

 

ಭತಮ್ಬ ನ್ನೀಲಾದಿ ಸಾಂಸ್ವ್್್ ಸಾಾಮ್ಬ ಚಿತಾೊನುರ್ರ್ತಯನ್ನ 

ಪ್ಚದ್ಮ ಪ್ಚದಾಮಲಯೆ ಪ್ಚದಿಮ ಪ್ಚತಣಯ ಕ್ತ್ುಮಾೂ ಅಭಶ್ಚಿತ್ 

೧೪೪  

 



ಇನ್ನರರ್ನ್ನರರಾ ಅಭಾಕ್ತ್ ಕ್ತ್ೀರ ಸಾರ್ಗರ ಕ್ತ್ನ್ಕ್ಶ್್  

ಭಾರ್ಗಯವಿ ತ್ಾಾಂ ಸಾ ತ್ನ್ರಚ್ಾ್ ರ್ಜ಼ಿೀ ಕ್ತ್ೊ ಜರ್ಗತ್ ಪ್ಚರ್ತಃ ೧೪೫  

 

ಮಘಿ್ಲಾಂ ಮಘಿ್ಲಾನಾಾಂ ತ್ಾಾಂ ದ್ರ್ತಾನಾಾಂ ಚ ದ್ರ್ತಾ  

ತ್ಾಮ್ ಉತ್ೊಮ್ಪ್ರತ್ೊಮಾನಾಾಂ ಚ ತ್ಾಾಂ ಜ  ್ ರಯಃ 

ಪ್ಚರಮಾಮೊಮ್ ೧೪೬  

 

ಧನ ಧಾನಾ್ ಭವಿರಿಜ  ಚ ಸಾರ್ಯಭೌಮ ಸುಖ್ತಚ್ಾಯಾ  

ಆನ್ತರಲಕ್ಶ್ಾದಿ ಸೌಭಾರ್ಗ್ಾಂ ಮತ್ೊಭಾದಿ ಮಹ್ತದ್ಯಃ 

೧೪೭  

 

ಪ್ಚುತ್ರ ಪೌತಾರಭ ವಿರಿಜ  ಚ ವಿದಾ್ ಭ್ತರ್ಗ ಬ್ಲಾದಿಕ್ತ್ಮ್ 

ಆಯುರ್ ಆರ್ತರ್ಗ್ ಸಮಪರ್ತೊರ್ ಅಶ್ಟೈಜ ಾಯಯಾಂ ತ್ಾಮ್ ಎರ್ 

ಹಿ ೧೪೮  

 

ಪ್ಚದ್ಮ್ ಎರ್ ವಿಭತರ್ತಜ  ಚ ಸತಕ್ಶ್ಾ್ಮತ್ ಸತಕ್ತ್್ಮತ್ರಾ 

ರ್ಗರ್ತಃ 



ಸದ್ಯಾ ಆಪಾಘಿ್ ಸನರತ್ೊ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾದಿ ಪ್ಚದ್ ಸಿಥರ್ತಃ ೧೪೯  

 

ಅವ್ಾ್ಹತ್ ಮಹಾಭಾರ್ಗ್ಾಂ ತ್ಾಮ್ ಎವ್ಾಕ್ಶ್್ತ್ಭ್ ವಿಕ್ತ್ರಮಃ 

ಸಮನಾಯಜ  ಚ ವ್್ದಾನಾಮ್ ಅವಿರ್ತಧಸ್ ತ್ಾಮ್ ಎರ್ 

ಹಿ ೧೫೦  

 

ನ್ನಃಜ  ್ ರಯಸ ಪ್ಚದ್ ಪಾರಪಿೊ ಸಾಧನಾಂ ಫಲಮ್ ಎರ್ ಚ 

ಜ಼ಿರೀ ಮನರ ರಾಜ ರಾಜಿೊೀ ಚ ಜ಼ಿರೀವಿದಾ್ ಕ್ಶ್್್ಮ ಕ್ಶ್ಾರಿಣೀ 

೧೫೧  

 

ಜ಼ಿರೀಾಂ ಬೀಜ ಜಪ್ಚ ಸನುೊಶಾಟ ಐಾಂ-ಹಿರೀಮ್-ಜ಼ಿರೀಮ್-ಬೀಜ 

ಪಾಲಕ್ಶ್ಾ 

ಪ್ಚರಪ್ಚರ್ತೊ ಮಾರ್ಗಯ ಸುಲಭಾ ವಿಶ್ುು ಪ್ಚರರ್ಮ ಕ್ತಘ್ುರಿೀ ೧೫೨  

 

ಕ್ತಲೀಾಂ ಕ್ಶ್ಾರಾರ್ಯ ಸಾವಿರ್ತರೀ ಚ ಸೌಮಘಿ್ಲಾ್ ಅಧಿದ್ರ್ತಾ  

ಜ಼ಿರೀ ಶ್ೊಡಜ  ಾಕ್ತ್್ರಿೀ ವಿದಾ್ ಜ಼ಿರೀ ಯನರ ಪ್ಚುರ ವ್ಾಸಿನ್ನೀ 

೧೫೩  



 

ಸರ್ಯ ಮಘಿ್ಲ ಮಾಘಿ್ಲ್್ ಜ಼ಿವ್್ ಸವ್ಾಯರ್ಯ ಸಾಧಿಕ್ಶ್್  

ಜ ರರ್್್ ತ್ರಾಮಿಕ್ಶ್್ ಗೌರಿೀ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಪ್ರ ’ಸುೊ ತ್  

ಪ್ಚುನಃ ಪ್ಚುನರ್ ನಮಸ್ೊ ’ಸುೊ ಸಾಶಾಟಘಿ್ಮ ಯುತ್ಾಂ ಪ್ಚುನಃ 

೧೫೪ 

 

ಸನತ್ುುಮಾರ ಉವ್ಾಚ 

ಎರ್ಾಂ ಸುೊತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಬ್ರಹಮ ರುದಾರದಿಭಃ ಸುರ್ೈಃ 

ನಮದಿೂರ್ ಆತ್ೈಯರ್ ದಿೀನ್ೈಜ  ಚ ನ್ನಸನವತ್ಾೈರ್ ಭ್ತರ್ಗ 

ರ್ಜಿಯತ್ೈಃ ೧೫೫  

 

ಜ್್ಶಾಾ ಜುಶ್ಟೈಜ  ಚ ನ್ನಃಜ಼ಿರೀಕ್ಶ್್ೈಃ ಸಾಂಸಾರಾ ಸಾ 

ಪ್ಚರಾಯರ್್ೈಃ 

ವಿಶ್ುುಪ್ಚರ್ತನೀ ದ್ದೌ ತ್ಶಾಾಂ ದ್ಜ ಯನಾಂ ದಿ್ಟ ತ್ಪ್ಚಯಣಮ್ 

೧೫೬  

 

ಜ ರತ್ ಪ್ಚುರ್್ಯನುರ ಕ್ಶ್್ತಟಾ್ಭ ಧರ್ಲಾಪಾಘಿ್ ವಿೀಕ್ತ್್ರ್್ೈಃ 



ಸವ್ಾಯನ್ ಸತ್ೊವ ಸಮಾವಿಶಾಟನ್ ಚಕ್ಶ್್ರ ಹಾ್ಟ ರ್ರಾಂ ದ್ದೌ 

೧೫೭  

 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಉವ್ಾಚ 

ನಾಮಾನಾಂ ಸಾಶ್ಟ ಸಹಸರಾಂ ಮೆ ಪ್ಚರಮಾದಾದಾಾಪಿ ಯಃ ಸಕ್ೊ 

ಕ್ತೀತ್ಯಯೆತ್ ತ್ತ್ ಕ್ತ್ುಲ್ ಸತ್್ಾಂ ರ್ಸಾಮಾ್ ಚನರಾ 

ತಾರಕ್ತ್ಮ್ ೧೫೮ 

 

ಕ್ತಾಂ ಪ್ಚುನರ್ ನ್ನಯಮಾಜ ಜಪ್ಚುೊರ್ ಮದ್ ಎಕ್ತ್ ಜ ರಣಸ್ 

ಚ 

ಮಾತ್ ರ್ತಾನನುಕ್ತ್ಮಾಪಹಾಂ ಪೊಶ್ಕ್ತೀ ಸಾ್ಮ್ ಅಹರ್ 

ನ್ನಜ ಮ್ ೧೫೯  

 

ಮನ್ ನಾಮ ಸೊರ್ತಾಾಂ ಲ್ತಕ್ಶ್್ ದ್ುಲಯಭಾಂ ನಾಸಿೊ 

ಚಿನ್ನೊತ್ಮ್  

ಮತ್ ಪ್ಚರಸಾದ್ನ ಸವ್್ಯ ’ಪಿ ಸಾಸ್ಾಶಾಟರ್ಯಮ್ ಅವ್ಾಪ್ಚನಾರ್ 

೧೬೦  



 

ಲುಪ್ಚೊ ವ್್ೈಶ್ುರ್ ಧಮಯಸ್ ಮದ್ ರ್ರತ್ಶ್ಟ್ಾ ಅರ್ಕ್ತೀಣಯನಃ 

ಭಕ್ತೊ ಪ್ಚರಪ್ಚರ್ತೊ ಹಿೀನಸ್ ರ್ನ್ತರಾ ನಾಮಾನಾಂ ಸೊರ್ವ ’ಪಿ ಮೆ 

೧೬೧  

 

ತ್ಸಾಮದ್ ಅರ್ಜ ್ಾಂ ತ್ೈರ್ ದ್ತಶ್ೈರ್ ವಿಹಿೀನಃ ಪಾಪ್ಚ 

ರ್ಜಿಯತ್ಃ 

ಜಪ್ತ್ ಸಾಶ್ಟ ಸಹಸರಾಂ ಮೆ ನಾಮಾನಾಂ ಪ್ಚರತ್್ಹಮ್ 

ಆದ್ರಾತ್ ೧೬೨  

 

ಸಾಕ್ಶ್ಾ್ದ್ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಚುತ್ತರ ’ಪಿ ದ್ುಭಾಯಗ್ತ್ ’ಪ್್ 

ಅಲಸ್ತ ’ಪಿ ವ್ಾ  

ಅಪ್ಚರಯತ್ತನ ’ಪಿ ಮತಢ್ತ ’ಪಿ ವಿಕ್ತ್ಲಃ ಪ್ಚರ್ತತ್ತ ’ಪಿ ಚ 

೧೬೩  

 

ಅರ್ಜ ್ಾಂ ಪಾರಪ್ಚುನಯಾದ್ ಭಾರ್ಗ್ಾಂ ಮತ್ೊಸಾದ್ನ 

ಕ್ಶ್್ರ್ಲಮ್  



ಸ್ಪೆಯಮ್ ಅಚಿರಾದ್ ದ್ವ್ಾ ರ್ರದಾನಾಯ ಜಾಪಿನಃ 

ದ್ದಾಮ್ಬ ಸರ್ಯಮ್ ಇಶಾಟರ್ಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ತ ಸಮರತಾಾಂ 

ಧುರರ್ಮ್ ೧೬೪ 

 

ಸನತ್ುುಮಾರ ಉವ್ಾಚ 

ಇತ್್ ಉಕ್ಶ್ಾೊವ ಅನೊದ್ಯಧ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ವ್್ೈಶ್ುವಿೀ ಭರ್ಗರ್ತ್ 

ಕ್ತ್ಲಾ  

ಇಶಾಟ ಪ್ಚತತ್ಯಾಂ ಚ ಸುಕ್ತ್ೊಾಂ ಭಾರ್ಗ ಧ್ಯಾಂ ಚ ಚಿನ್ನೊತ್ಮ್ 

೧೬೫  

 

ಸಾಾಂ ಸಾಾಂ ಸಾಥನಾಂ ಚ ಭ್ತರ್ಗಾಂ ಚ ವಿಜಯಾಂ ಲ್ಭರ್ ಸುರಾಃ 

ತ್ದ್ ಎತ್ತ್ ಪ್ಚರರ್ದಾಮ್್ ಅದ್್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಮ 

ಸಹಸರಕ್ತ್ಮ್ 

ಯೊಗಿನಃ ಪ್ಚಠತ್ ಕ್ತ್ಪ್ಚರಾಂ ಚಿನ್ನೊತಾರ್ಾಯನ್ ಅವ್ಾಪ್ಚನಾರ್ 

೧೬೬  

 

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವ್ಾಚ 



ಸನತ್ ಕ್ತ್ುಮಾರ್ತ ಯೊಗಿೀನರಾ ಇತ್್ ಉಕ್ಶ್ಾೊವ ಸ 

ದ್ಯಾನ್ನಧಿಃ 

ಅನುರ್ಗಹಾ ಯಯೌ ಕ್ತ್ಪ್ಚರಾಂ ತಾಾಂಜ  ಚ ದಾಾದ್ಜ  ಯೊಗಿನಃ 

೧೬೭ 

 

ತ್ಸಾಮದ್ ಎತ್ದ್ ರಹಸ್ಾಂ ಚ ಗ್ತಪ್ಚ್ಾಂ ಜಪ್ಚ್ಾಂ ಪ್ಚರಯತ್ನತ್ಃ 

ಅಶ್ಟಮಾ್ಾಂ ಚ ಚತ್ುದ್ಯಜ  ಾ್ಾಂ ನವ್ಾಭಾ್ಾಂ ಭುಾ ವ್ಾಸರ್ 

೧೬೮  

 

ಪೌಣಯಮಾಸಾ್ಮ್ ಅಮಾಯಾಾಂ ಚ ಪ್ಚರ್ಯ ಕ್ಶ್ಾಲ್ 

ವಿಜ  ್ಶ್ತ್ಃ 

ಜಪ್ದ್ ವ್ಾ ನ್ನತ್್ ಕ್ಶ್ಾಯೆಯಶ್ು ಸವ್ಾಯನ್ ಕ್ಶ್ಾಮಾನ್ 

ಅವ್ಾಪ್ಚುನಯಾತ್ ೧೬೯ 

 

ಇರ್ತ ಸುನರ ಪ್ಚುರಾರ್್ ಸನತ್ುುಮಾರ ಸಮ್ಬಹತಾಯಾಮ್ 

ಜ಼ಿರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸರ ನಾಮ ಸ್ತೊತ್ರಾಂ ಸಾಂಪ್ಚತಣಯಮ್ 


