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॥ दाऽयेभििनपणोऽम ॥्

॥ दाऽयेभििनपणोऽम ॥्
ौीगणशेाय नमः ॥
ूयतःे सलुभो भाऽयमाा पुषः परः ।
इित वदेािदनों तिम ुाऽधनुोते ॥ १॥
िनिव कं परं ॄ साात ुमनीराः ।
य े माऽेनकुे सिवशषेिनपणःै ॥ २॥
वशीकृत े मनषेां सगणुोशीलनात ।्
तदवेािवभ वेाादपतेोपािधकनम ॥् ३॥
इेुन वधा भिवा ाऽ रणािका ।
ौेाा ऽ च ाा ा पदूदा ॥ ४॥
सहॐााकमा भगवरणादा ।
कृतं कमा कमव यनेषै िािवमुते ॥ ५॥
कृेरे परां भिं भगवीत नादिप ।
सो माियकं पाशं िछा याित स सितम ॥् ६॥
तणुौवणाािप ौावानबिहम ुखः ।
समािहतोऽनसयूनुा  िूं नै िसिभाक ्॥ ७॥
वळाशजााभगवादसवेनात ।्
िभा मायाविृतं सशुो याित परं पदम ॥् ८॥
जलेाॐं किनिा िलिखा तारमरे ।
पऽेारं चकंै मावा तऽ षट ्॥ ९॥
ूदँय  मिुा ऋादीृा िव चोतःे ।
माऽाः शाखाेष ु भखूवाताीजतो दा ॥ १०॥
दोपचारान ग्ादीन ज्िपाऽसहॐकम ।्
तप िया चाशतमृादीनकेवारतः ॥ ११॥
पनुः सू िव तं ाुसेरम ।्
िऽसमचन ं वें यतरे चोते ॥ १२॥
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॥ दाऽयेभििनपणोऽम ॥्

ला पवू गृों िजं भिमाशिुचः ।
ाा धनण िसािरचबिसं मन ुं गरुोः ॥ १३॥
लाऽण सालां ूाक ् परुया यथािविध ।
कृाऽननेाच यदेचा िनयतो िनकमकृत ॥् १४॥
लौह वा सृंतां शलै िवभोः साां सलणाम ।्
सोऽिप लािखलाामान द्हेाे तयो भवते ॥् १५॥
परुा नारायणं ॄा सऽे े दयािनिधम ।्
ूणतोऽपृदकंे िकमपुां दवैतं परम ॥् १६॥
स ूाह मामकं धाम याऽयेसिंतम ।्
सदानाकं शुं सािकं तारकं परम ॥् १७॥
िवपं जगोिन ं तदकेोपा दवैतम ।्
लकारं विसयंंु सतुडारिबकम ॥् १८॥
तदच न े मन ुं िवि छो गायिऽका च ।
सदािशवऋिषदवो दाऽयेतभु ुजः ॥ १९॥
मनरुकेारोऽायं जाो गभा िदतारणः ।
तारः ौीगा  ब भिूमदकैारयुनःु ॥ २०॥
षडरो योगदोऽयं सव समिृकृत ।्
ऋािदः पवू वासो बीजःै शाखादािदष ु॥ २१॥
दाऽयें िशवं शािमनीलिनभं िवभमु ।्
आमायारतं दवेमवधतूं िदगरम ॥् २२॥
भोूिलतसवा ं जटाजटूधरं िवभमु ।्
चतबुा मदुारां ूफुकमलेणम ॥् २३॥
ानयोगिनिधं िवगंु योिगजनिूयम ।्
भानकुिनं सव सािणं िससिेवतम ॥् २४॥
इौपिनषदं दं ाकैां मन ुं जपते ।्
स वाितफलं भुा परऽ ौये आयुात ॥् २५॥
सकैारं चतु ं दाऽयें नमोऽितम ।्
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अाण मं गायऽं िवि िां बीजम तु॥ २६॥
चतथु किलकं शिन म आष ः सदािशवः ।
दाऽयेपदाथ ः सानिचदाकः ॥ २७॥
ूीभावो नमोऽथ  ु पणूा नकैिवमहः ।
तारं सिबं तुडाण गा ब तयु मिेह च ॥ २८॥
दाऽयेिेत सुा ाहां ादशारम ।्
सव कामघं िवि गायऽं भो िशवाष कम ॥् २९॥
वराभयदहं यो भजदेाां महाोतः ।
सवा ामािनहवैाा सोऽमतृो भवित धवुम ॥् ३०॥
ओ ंबीजं ाहाऽ शिः सिुः किलकं बमात ।्
ाां िद च के ाां िशखायां िबयया सते ॥् ३१॥
सिुां चुयऽेऽेने तयः ।
चतबुजःै सिबयाााां करािदष ु॥ ३२॥
कृा यजेवेदवें यमभीदम ।्
दाऽये हरे कृ उानदायक ॥ ३३॥
िदगर मनु े बाल िपशाचानसागर ।
आनुभुः िशवाषऽयं ष जाऽयेदवैतः ॥ ३४॥
ाां ाां िरसोः िशखायामकेतो गले ।
ाामकैेकेन दोय े ाां तथाके ॥ ३५॥
िव जिपता दोषमुा सवपकारकृत ।्
तारं वाय ुं ां कामं ं हां गा  ं च िवि सौः ॥ ३६॥
दाऽयें चतु ं ाहां षोडशारम ।्
वायुान े त ु वाबीजं नमोऽे योजयाथवा ॥ ३७॥
ाहकैऽ नमोऽऽ शिबजं च कीलकम ।्
तारतथु गायऽी मराजः िशवोिदतः ॥ ३८॥
िद े के ऽीिण िशखायां चकंै कवचे शोः ।
चतथुममे च िव जपकामदम ॥् ३९॥
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सिदानपी सखुी मुो भवतः ।
िसगवा िदसी लजािसिभाक ्॥ ४०॥
िऽदवेलोकसारी कोिटजािप च दवत ।्
दशकोिटजपी साारामरणविज तः ॥ ४१॥
कोिटजपी िसः परकायगतािदकृत ।्
मशििरयं ोका अिभगीता इहामी ॥ ४२॥
खो जलः सनैाथवै च ।
इािसिव िशं च िदालःै सह भाषणम ॥् ४३॥
वायवुितिराराािदं च चवत ।्
अिववभं िनतृमवे च ॥ ४४॥
सवभाषापिरान ं सव िचावबोधनम ।्
वापीकूपसमिुाणां पव तानां च चालनम ॥् ४५॥
दाऽयेमयः ो भवे ासविवः ।
इतीदं षोडशाण  माहां तयतः ॥ ४६॥
ूाणो दयेो मनिुँछा दयें िशरो वपःु ।
न दयेः षोडशाणऽसौ सिाय महान े॥ ४७॥
महागणुवत े दयेः कुते ूभरुथा ।
मालाकमडवािऽशलेू शचबके ॥ ४८॥
दधानमिऽवरदं दाऽयें धीरम ।्
ाें िविधवजाुफलभावते ॥् ४९॥
ओ ंनमो भगवााऽयेः रणमाऽसुो
महाभयिनवारणो महाानूदः ॥ ५०॥
िचदानाा बालोिपशाचवषेो
महायोयवधतूोऽनसयूानवध नोऽिऽपऽुः ॥ ५१॥
अं भवबिवमोचनो ॑ सव भिूतदः
ब असााकष ण ऐ ं वादः ॥ ५२॥
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ीगयवशीकरणः सौः सव मनःोभणः
ौीहासदो ल भमूडलािधपूदः ॥ ५३॥
िां िचरजीवी वषशीकु वौषडाकष य
ं िवषेय फाटय ठः ठः ॥ ५४॥

य ख ख मारय नमः सय ाहा
पोषय परमपरयपरतािण ॥ ५५॥

िछि महािवारय ाधीिनाशय ःखं
हर दािरं िविावय दहंे पोषय ॥ ५६॥

िचं तोषय सवमपः सवतपः
सवपवपः ॥ ५७॥

ॐ नमो महािसः ाहाो मालामः ।
ूथमाां चतुा  िः िबया ाहरते ॥् ५८॥
िवनुोा इमे मा ॄणे कामधनेवः ।
ूयोगमहभतूािरकुमुापभीितहाः ॥ ५९॥
कािमनोऽभीफलदा दवेसािकारकाः ।
त वळकवचं दनामसहॐकम ॥् ६०॥
एषामतमनेशें यो विैदकिवधानतः ।
उपाे िचशुा स मुतऽेऽ परऽ वा ॥ ६१॥
दाऽयेिनवासं तदाचडालगोखरम ।्
ॄािदपय ं समक ् ूणमेधुीः ॥ ६२॥
चालको भासकोऽषेां सिदाा यभः ।
अि भाित िूयने भगवानवे नापरः ॥ ६३॥
यथािधप े वशा भृा िनमा ना ईरे तथा ।
िवदाािमनो दां िनरीहं तैदशन े ॥ ६४॥
सोः सं यथा लोके िनरीपें तथाऽऽनः ।
परानािप सततं समाधःे ूाक ् ूकयते ॥् ६५॥
कतृ ािद न मकेे शुे दहेािदसाििण ।
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इतीणमसिधं सव ािनवदेनम ॥् ६६॥
अती वरदशेादीन क्ाँयां सो दीपकः ।
वदेधम गंु णं कने िह महामितः ॥ ६७॥
ौीदलीलाौवणं नयाच े तु एव सः ।
गुः िशाय याह मु ै तार उते ॥ ६८॥
इित ौीदाऽयेभििनपणोऽं सणू म ।्
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