
ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ - 

ಕತಿ ಸ್ಥಾ ನಾನಿ ದೇವೇಶಿ ದ್ರ ಷ್ಟ ವಾಾ ನಿ ಮಹಿೀತಲೇ । 
ಮುಖ್ಯಾ ನಿ ಚ ಪವಿತ್ರರ ಣಿ ದೇವಿೀಪ್ರರ ಯತಮಾನಿ ಚ ॥ 1॥ 

ವ್ರ ತ್ರನ್ಾ ಪ್ರ ತಥಾ ಯಾನಿ ತುಷ್ಟಟ ದಾನ್ಯಾ ತಸ ವಾ ಅಪ್ರ । 
ತತಸ ವ್ವಂ ವ್ದ್ ಮೇ ಮಾತಃ ಕೃತಕೃತ್ಾ ೀ ಯತ್ೀ ನ್ರಃ ॥ 2॥ 

ಶಿರ ೀದೇವ್ಯಾ ವಾಚ - 

ಸವ್ವಂ ದೃಶ್ಾ ಂ ಮಮ ಸ್ಥಾ ನಂ ಸವೇವ ಕಾಲಾ ವ್ರ ತ್ರತಮ ಕಾಾಃ । 
ಉತಸ ವಾಾಃ ಸವ್ವಕಾಲೇಷು ಯತ್ೀಽಹಂ ಸವ್ವರೂಪ್ರಣಿೀ ॥ 3॥ 

ತಥಾಪ್ರ ಭಕತ ವಾತಸ ಲಾಾ ತಿಕ ಂಚಿತಿಕ ಂಚಿದ್ಥೀಚಾ ತೇ । 
ಶೃಣುಷ್ವಾ ವ್ಹಿತ್ೀ ಭೂತ್ರಾ  ನ್ಗರಾಜ ವ್ಚೀ ಮಮ ॥ 4॥ 

ಕೀಲಾಪುರಂ ಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಯತರ  ಲಕ್ಷ ಮ ೀಾಃ ಸದಾ ಸ್ಥಾ ತ್ರ । 
ಮಾತುಾಃಪುರಂ ದ್ವಾ ತಿೀಯಂ ಚ ರೇಣುಕಾಧಿಷಿ್ಟತಂ ಪರಮ್ ॥ 5॥ 

ತುಲಜಾಪುರಂ ತೃತಿೀಯಂ ಸ್ಥಾ ತಸ ಪತ ಶೃಂಗಂ ತಥೈವ್ ಚ । 
ಹಿಂಗುಲಾಯಾಂ ಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಜಾಾ ಲಾಮುಖ್ಯಾ ಸತ ಥೈವ್ ಚ ॥ 6॥ 

ಶಾಕಂಭಯಾವಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಭ್ರರ ಮಯಾವಾಃ ಸ್ಥಾ ನ್ಮುತತ ಮಮ್ । 
ಶಿರ ೀರಕತ ದ್ನಿತ ಕಾಸ್ಥಾ ನಂ ದುರ್ಗವಸ್ಥಾ ನಂ ತಥೈವ್ ಚ ॥ 7॥ 

ವಿನಾಯ ಾ ಚಲನಿವಾಸ್ಥನಾಾ ಾಃ ಸ್ಥಾ ನಂ ಸರ್ೀವತತ ಮೀತತ ಮಮ್ । 
ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣವಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಕಾಂಚಿೀಪುರಮನ್ಯತತ ಮಮ್ ॥ 8॥ 

ಭೀಮಾದೇವಾಾ ಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ವಿಮಲಾಸ್ಥಾ ನ್ಮೇವ್ ಚ । 
ಶಿರ ೀಚನ್್ ರಲಾಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಕೌಶಿಕ್ೀಸ್ಥಾ ನ್ಮೇವ್ ಚ ॥ 9॥ 

ನಿೀಲಾಂಬಾಯಾಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ನಿೀಲಪವ್ವತಮಸತ ಕೇ । 
ಜಾಂಬೂನ್ದೇಶ್ಾ ರೀಸ್ಥಾ ನಂ ತಥಾ ಶಿರ ೀನ್ಗರಂ ಶುಭಮ್ ॥ 10॥ 



ಗುಹ್ಾ ಕಾಲಾಾ  ಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ನೇಪಾಲೇ ಯತ್ ರತಿಷಿ್ಟ ತಮ್ । 
ಮೀನಾಕಾಷ ಾ ಾಃ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಯಚಚ  ಪ್ರ ೀಕತ ಂ ಚಿದಂಬರೇ ॥ 11॥ 

ವೇದಾರಣ್ಾ ಂ ಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಸುನ್್ಯಾವ ಸಮಧಿಷಿ್ಟ ತಮ್ । 
ಏಕಾಂಬರಂ ಮಹಾಸ್ಥಾ ನಂ ಪರಶ್ಕಾತ ಾ  ಪರ ತಿಷಿ್ಟ ತಮ್ ॥ 12॥ 

ಮಹಾಲಸ್ಥ ಪರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಯೀಗೇಶ್ಾ ಯಾವಸತ ಥೈವ್ ಚ । 
ತಥಾ ನಿೀಲಸರಸಾ ತ್ರಾ ಾಃ ಸ್ಥಾ ನಂ ಚಿೀನೇಷು ವಿಶುರ ತಮ್ ॥ 13॥ 

ವೈದ್ಾ ನಾಥೇ ತು ಬಗಲಾಸ್ಥಾ ನಂ ಸರ್ೀವತತ ಮಂ ಮತಮ್ । 
ಶಿರ ೀಮಚ್ಿ ರೀಭುವ್ನೇಶ್ಾ ಯಾವ ಮಣಿದ್ವಾ ೀಪಂ ಮಮ ಸಮ ೃತಮ್ ॥ 14॥ 

ಶಿರ ೀಮತಿತ ರಪುರಭೈರವಾಾ ಾಃ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಯೀನಿಮಂಡಲಮ್ । 
ಭೂಮಂಡಲೇ ಕ್ಷ ೀತರ ರತನ ಂ ಮಹಾಮಾಯಾಧಿವಾಸ್ಥತಮ್ ॥ 15॥ 

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಕಾ ಚಿದ್ಸ್ಥತ  ಧರಾತಲೇ । 
ಪರ ತಿಮಾಸಂ ಭವೇದ್್ ೀವಿೀ ಯತರ  ಸ್ಥಕಾಷ ದ್ರ ಜಸಾ ಲಾ ॥ 16॥ 

ತತರ ತ್ರಾ  ದೇವ್ತ್ರಾಃ ಸವಾವಾಃ ಪವ್ವತ್ರತಮ ಕತ್ರಂ ಗತ್ರಾಃ । 
ಪವ್ವತೇಷು ವ್ಸನ್ತತ ಾ ೀವ್ ಮಹ್ತ್ಾ ೀ ದೇವ್ತ್ರ ಅಪ್ರ ॥ 17॥ 

ತತರ ತ್ರಾ  ಪೃಥಿವಿೀ ಸವಾವ ದೇವಿೀರೂಪಾ ಸಮ ೃತ್ರ ಬುಧಾಃ । 
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಯೀನಿಮಂಡಲಾತ್ ॥ 18॥ 

ರ್ಗಯತ್ರರ ಾ ಶ್ಚ  ಪರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ಶಿರ ೀಮತ್ು ಷ್ಕ ರಮೀರತಮ್ । 
ಅಮರೇಶೇ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ಥಾ ತ್ ರಭ್ರಸೇ ಪುಷ್ಕ ರೇಕ್ಷ ಣಿೀ ॥ 19॥ 

ನೈಮಷೇ ತು ಮಹಾಸ್ಥಾ ನೇ ದೇವಿೀ ಸ್ಥ ಲಂಗಧಾರಣಿೀ । 
ಪುರುಹೂತ್ರ ಪುಷ್ಕ ರಾಕ್ಷ ೀ ಆಷ್ವಢೌ ಚ ರತಿಸತ ಥಾ ॥ 20॥ 

ಚಂಡಮುಂಡಿೀ ಮಹಾಸ್ಥಾ ನೇ ದಂಡಿನಿೀ ಪರಮೇಶ್ಾ ರೀ । 
ಭ್ರರಭೂತೌ ಭವೇದ್ಭೂ ತಿನಾವಕುಲೇ ನ್ಕುಲೇಶ್ಾ ರೀ ॥ 21॥ 



ಚನ್ಿ ರಕಾ ತು ಹ್ರಶ್ಚ ನ್್ತ ರೀ ಶಿರ ೀಗಿರೌ ಶಾಂಕರೀ ಸಮ ೃತ್ರ । 
ಜಪ್ಾ ೀಶ್ಾ ರೇ ತಿರ ಶೂಲಾ ಸ್ಥಾ ತ್ಸಸ ಕಾಷ ಮ  ಚಾಮಾರ ತಕೇಶ್ಾ ರೇ ॥ 22॥ 

ಶಾಂಕರೀ ತು ಮಹಾಕಾಲೇ ಶ್ವಾವಣಿೀ ಮಧಾ ಮಾಭಧೇ । 
ಕೇದಾರಾಖ್ಾ ೀ ಮಹಾಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀ ದೇವಿೀ ಸ್ಥ ಮಾಗವದಾಯಿನಿೀ ॥ 23॥ 

ಭೈರವಾಖ್ಾ ೀ ಭೈರವಿೀ ಸ್ಥ ಗಯಾಯಾಂ ಮಂಗಲಾ ಸಮ ೃತ್ರ । 
ಸ್ಥಾ ಣುಪ್ರರ ಯಾ ಕುರುಕ್ಷ ೀತ್ರ ೀ ಸ್ಥಾ ಯಂಭುವ್ಾ ಪ್ರ ನಾಕುಲೇ ॥ 24॥ 

ಕನ್ಖಲೇ ಭವೇದುರ್ಗರ  ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ವಿಮಲೇಶ್ಾ ರೇ । 
ಅಟ್ಟ ಹಾಸೇ ಮಹಾನ್ನ್ಾ  ಮಹೇನ್್ತ ರೀ ತು ಮಹಾನ್ತ ಕಾ ॥ 25॥ 

ಭೀಮೇ ಭೀಮೇಶ್ಾ ರೀ ಪ್ರ ೀಕಾತ  ರುದಾರ ಣಿೀ ತಾ ಧವಕೀಟಿಕೇ ॥ 26॥ 

ಅವಿಮುಕ್ತ ೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೀ ಮಹಾಭ್ರರ್ಗ ಮಹಾಲಯೇ । 
ಗೀಕರ್ಣವ ಭದ್ರ ಕಣಿೀವ ಸ್ಥಾ ದ್ೂ ದಾರ  ಸ್ಥಾ ದ್ೂ ದ್ರ ಕಣ್ವಕೇ ॥ 27॥ 

ಉತ್ ಲಾಕ್ಷ ೀ ಸುವ್ರ್ಣವಕ್ಷ ೀ ಸ್ಥಾ ಣಿಾ ೀಶಾ ಸ್ಥಾ ಣುಸಂಜಞ ಕೇ । 
ಕಮಲಾಲಯೇ ತು ಕಮಲಾ ಪರ ಚಂಡಾ ಛಗಲಂಡಕೇ ॥ 28॥ 

ಕುರಂಡಲೇ ತಿರ ಸನಾಯ ಾ  ಸ್ಥಾ ನಾಮ ಕೀಟೇ ಮುಕುಟೇಶ್ಾ ರೀ । 
ಮಂಡಲೇಶೇ ಶಾಂಡಕ್ೀ ಸ್ಥಾ ತ್ರಕ ಲೀ ಕಾಲಂಜರೇ ಪುನಃ ॥ 29॥ 

ಶಂಕುಕರ್ಣವ ಧಾ ನಿಾಃ ಪ್ರ ೀಕಾತ  ಸ್ಥಾಲಾ ಸ್ಥಾ ತ್ಸಸ ಾ ಲಕೇಶ್ಾ ರೇ । 
ಜಾಞ ನಿನಾಂ ಹೃದ್ಯಾಂಭೀಜೇ ಹೃಲ್ಲ ೀಖ್ಯ ಪರಮೇಶ್ಾ ರೀ ॥ 30॥ 

ಪ್ರ ೀಕಾತ ನಿೀಮಾನಿ ಸ್ಥಾ ನಾನಿ ದೇವಾಾ ಾಃ ಪ್ರರ ಯತಮಾನಿ ಚ । 

ತತತ ತ್ಷ ೀತರ ಸಾ  ಮಾಹಾತಮ ಾ ಂ ಶುರ ತ್ರಾ  ಪೂವ್ವಂ ನ್ಗೀತತ ಮ ॥ 31॥ 

ತದುಕ್ತ ೀನ್ ವಿಧಾನೇನ್ ಪಶಾಚ ದ್್ ೀವಿೀಂ ಪರ ಪೂಜಯೇತ್ । 

ಅಥವಾ ಸವ್ವಕ್ಷ ೀತ್ರರ ಣಿ ಕಾಶಾಾ ಂ ಸನಿತ  ನ್ಗೀತತ ಮ ॥ 32॥ 

ತತರ  ನಿತಾ ಂ ವ್ಸೇನಿನ ತಾ ಂ ದೇವಿೀಭಕ್ತ ಪರಾಯಣಃ । 



ತ್ರನಿ ಸ್ಥಾ ನಾನಿ ಸಮ್ ಶ್ಾ ಂಜಪನ್್ತ ೀವಿೀಂ ನಿರನ್ತ ರಮ್ ॥ 33॥ 

ಧಾಾ ಯಂಸತ ಚಚ ರರ್ಣಂಭೀಜಂ ಮುಕತ ೀ ಭವ್ತಿ ಬನ್ಯ ನಾತ್ । 

ಇಅಮಾನಿ ದೇವಿೀನಾಮಾನಿ ಪಾರ ತರುತ್ರಾ ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ 34॥ 

ಭಸ್ಥಮ ೀಭವ್ನಿತ  ಪಾಪಾನಿ ತತಷ ರ್ಣನ್ನ ಗ ಸತಾ ರಮ್ । 

ಶಾರ ದ್ಯ ಕಾಲೇ ಪಠೇದೇತ್ರನ್ಾ ಮಲಾನಿ ದ್ವಾ ಜಾಗರ ತಃ ॥ 35॥ 

ಮುಕಾತ ಸತ ತ್ಿ ತರಃ ಸವೇವ ಪರ ಯಾನಿತ  ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ । 

ಅಧುನಾ ಕಥಯಿಷ್ವಾ ಮ ವ್ರ ತ್ರನಿ ತವ್ ಸುವ್ರ ತ ॥ 36॥ 

 


