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॥आायोम ॥्
अथ यामलतः िशविवरिचतं आायोम ।्
ीनाथािदगुयं गणपितं पीठयं भरैवम ।्
िसौघं वटुकयं पदयगुं तीमं मडलम ॥्
वीराचतुषिनवकं वीरावलीपकम ।्
ीमािलिनमराजसिहतं वे गरुोम डलम ॥्
(गुपाकामनमुुाय  समुखुािदिभः
पमुािभः ीगंु ण)
शुिवा च बाला च ादशाधा  मतिनी ।
िजसािधनी िवा गायी वदेमातकृा ॥ १॥
गाणपं काित केयं मृुयं नीलकठम ।्
कं जातवदेा तथा िरादयः ॥ २॥
मखुाुषााता िकोटीमनाियकाः ।
एताः कामिगरीा पवूा ाय दवेताः ॥ ३॥
गुयािदपीठां चतिुवशहकम ।्
एतदावरणोपतें पवूा ायं भजाहम ॥् ४॥
िवशुौ िचयेीमान प्वूा ाय दवेताः ।
सौभायिवा बगळा वाराही वटुकथा ॥ ५॥
ीितरिरणी ोा महामाया कीित ता ।
अघोरं शरभं खरावणं वीरभकम ॥् ६॥
रौं शाा पाशपुताशािदभरैवाः ।
दिणामिूत मााः शवैागमसमुवाः ॥ ७॥
अघोरमखुसतूं मदशंं कोिटसकम ।्
पवू पीठिता दिेव दिणाायदवेताः ॥ ८॥
िसहं त ु देाः पिरवारसमिताः ।
भरैवािदपदं भजे दिणमुमम ॥् ९॥
अनाहत े िचये दिणाायदवेताः ।
लोपामुा महादवेी अा च भवुनेरी ॥ १०॥
अपणूा  कामकला सव िसिदाियनी।
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सदुश न ं वनैतयें कात वीय निृसहंकम ॥् ११॥
नामयं राममं गोपालं सौरमवे च ।
धरीजालं च इािदसरुमकम ॥् १२॥
दायें ादशाौ वैवागमचोिदताः ।
सोजातमखुोूता माः ःु कोिटसकाः ॥ १३॥
एता जालपीठाः पिमाायदवेताः ।
ािद च चतुि िसां िसहकम ॥् १४॥
आाय पिमं वे सव दा सव कामदम ।्
मिणपरूे िचनीयाः पिमाायदवेताः ॥ १५॥
तरुीयाा महाधा  च अाढा तथवै च ।
िमाा च महालीः ीमावािदनी अिप ॥ १६॥
गा  काळी ततडी नकुली च पिुळिनी ।
रणेकुा लिवागीशमातकृााः यवंरा ॥ १७॥
पाायसमोपतें ीिवां मदशंकम ।्
वामदवेमखुोूता िकोिटमनाियकाः ॥ १८॥
एता ओाणपीठाः शाागमसमुवाः ।
िसहं त ु देाः पिरवारसमिताः ॥ १९॥
मुािदनवकं चवै िसानां िमथनु ं तथा ।
वीरावळीपकं च भजदेाायमुरम ॥् २०॥
ािधान े िचनीया उराायदवेताः ।
परापरा च सा दवेी पराशावमवे च ॥ २१॥
ासादं दहरं हंसं महावाािदकं परम ।्
पारं महामं तारकं जतारकम ॥् २२॥
ईशानमखुसतूं ाानकाशकम ।्
कोिटसा महादिेव मूपाः सव िसिदाः ॥ २३॥
एताः शावपीठाः सहपिरवािरताः ।
आरा मािलनीपवू मडलां तथवै च ॥ २४॥
सायुहतेकंु िनं वे चोमकषम ।्
ऊा ायमनिूं मलूाधारे िवभावयते ॥् २५॥
पाा नवनाथा मलूिवातः परम ।्
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आधारिवाषं च पनुरियं मात ॥् २६॥
शावी चाथ ेखा समया परबोिधनी ।
कौलपारी पदशाणा ऽनुरािका ॥ २७॥
षोडशी पिूत िवा च महािपरुसुरी ।
ऊीपाकापवू चरणां गुमात ॥् २८॥
पादनतुरं वे परिपणीम ।्
अनुराायमननूाानाचे िवभावयते ॥् २९॥
ीनाथगुमादीन म्डलां यथामम ।्
सकोिटमहामं ादशाे सदा रते ॥् ३०॥
शिुचवा शिुचवा िप गंिन ्पिप ।
मकैशरणो िवान म्नसािप सदा रन ॥् ३१॥
तििं च साहं जपेाधकपुवः ।
जपाे शुमाला च आायोमुमम ॥् ३२॥
लिलतानामसाहं सव पिूत करं वम ।्
वराजं च पतै े भः ितिदनं पठेत ॥् ३३॥
भुा भोगान य्थाकामं सव भतूिहत े रतः ।
सभाया पुसौभायः सभिूतः पशमुान भ्वते ॥् ३४॥
एकवारं जपदेतेत क्ोिटयफल लभते ।्
एतिानमाणे सवषां दिेशकोमः ॥
िशवसायुमाोित िशवयोरवेशासनात ॥् ३५॥
॥ इित यामलतः िशविवरिचतं आायोम ॥्
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