
ದ ೇವಿ ತ್ವಮಸ್ಯ ಜಗತ್ಃ ಕಿಲ ಕಾರಣಂ ಹಿ ಜ್ಞಾತ್ಂ ಮಯಾ ಸ್ಕಲಂವ ೇದವ ಚ  ೇಭಿ 

ರಂಬ  

ಯದ್ವವಷ್ಣು ರಪ್ಯಖಿಲ ಲ  ೇಕವಿವ ೇಕಕರ್ಾಾ ನಿದಾಾವಶಂ ಚ ಗಮಿತ್ಃ 
ಪ್ುರಣಷ  ೇತ್ತಮೇsದ್ಯ    

 

ಕ ೂೋ ವ ೋದ್ ತ ೋ ಜನತಿ ಮೋಹವಿಲಾಸ ಲೋಲಾಾಂ ಮೂಢ ೂೋsಸಯಹಾಂ ಹರಿರಯಾಂ 
ವಿವಶಶಚ ಶ  ೋತ ೋ 

ಈದ್ೃಕ್ತಯಾ ಸಕ್ಲಭೂತ ಮನ ೂೋ ನಿವಾಸ ೋ ವಿದ್ವತತಮೋ ವಿಬುಧಕ ೂೋಟಿಷು 
ನಿರ್ುುಣಾಯಾಾಃ 

 

ಸಾಾಂಖ್ಾಯ ವದ್ಾಂತಿ ಪುರುಷಾಂ ಪರಕ್ೃತಿ  ಚ ಯಾಾಂ ತಾಾಂ ಚ ೈತನಯ ಭಾವ ರಹಿತಾಾಂ 
ಜರ್ತಶಚ ಕ್ತಿರೋುಾಂ 

ಕಾಂ ತಾದ್ೃಶಾsಸಿ ಕ್ಥಮತರ ಜರ್ನಿಿವಾಸ  ಶ್ ೈತ್ನ್ಯ ರ್ಾವಿ ರಹಿರ್  ೇ ವಿಹಿತ್ಸ್ತವ ಯಾ 
sದಯ  

 

ನಾಟಚಂ ತ್ನ  ೇಷಿ ಸ್ಗಣಣಾ ವಿವಿಧಪ್ಾಕಾರಂ  ನ ೂೋ ವ ೋತಿತ ಕ ೂೋsಪಿ ತವ 
ಕ್ೃತಯವಿಧಾನ ಯೋರ್ಾಂ  

ಧಾಯಯಾಾಂತಿ ಯಾಾಂ ಮುನಿರ್ಣಾ ನಿಯತಾಂ ತಿರಕಾಲಾಂ ಸಾಂಧ ೂಯೋತಿ ನಾಮ ಪರಿಕ್ಲಪ 
ರ್ುಣಾನ್ ಭವಾನಿ 

 



ಬುದಿ್ಧಹಿು ಬ ೂೋಧಕ್ರಣಾ ಜರ್ತಾಾಂ ಸದಾ ತವಾಂ ಶ್ರೋಶಾಚಸಿ ದ ೋವಿ ಸತತಾಂ ಸುಖದಾ 
ಸುರಾಣಾಾಂ 

ಕೋತಿುಸತಯಾ ಮತಿಮೃತ ೂೋ ಕಲ ಕಾಾಂತಿರ ೋವ ಶರದಾಿರತಿಶಚ ಸಕ್ಲ ೋಷು ಜನ ೋಷು 
ಮಾತಾಃ 

 

ನಾತಾಃ ಪರಾಂ ಕಲ ವಿತಕ್ುಶತ ೈಾಃ ಪರಮಾಣಾಂ ಪ್ಾರಸಾಂ ಮಯಾ ಯದ್ಧಹ ದ್ುಾಃಖರ್ತಿ 
ರ್ತ ೋನ 

ತವಾಂ ಚಾತರ ಸವು ಜರ್ತಾಾಂ ಜನನಿೋತಿ ಸತಯಾಂ ನಿದಾರಲುತಾಾಂ ವಿತರತಾ ಹರಿಣಾ s 
ತರ ದ್ೃಷಟಮ್  

 

ತವಾಂ ದ ೋವಿ ವ ೋದ್ವಿದ್ುಷಾಮಪಿ ದ್ುವಿುಭಾವಾಯ  ವ ೋದ ೂೋsಪಿ 
ನ್ ನ್ಮಖಿಲಾರ್ಾತ್ಯಾ ನ್ ವ ೇದ 

ಯಸ್ಾಾತ್ವದಣ ಭ್ದವಮಸ್  ೇ ಶೃತಿರಾಪ್ುುವಾನಾ ಪ್ಾತ್ಯಕ್ಷಮೇವ ಸ್ಕಲಂ ತ್ವ 
ಕಾಯಾಮೇತ್ತ್  

 

 ಕಸ್ ತೇ ಚರಿತ್ಾ ಮಖಿಲಮ್ ಭ್ಣವಿ ವ ೇದ ಧೇಮಾನಾು ಹಂ ಹರಿನ್ಾ ಚ ಭ್ವೇ ನ್ 
ಸ್ಣರಾಸ್ತಥಾsಮ್ಯೋ  

ಶಾತುಾಂ ಕ್ಷಮಾಶಚ ಮುನಯೋ ನ ಮಮಾತಮಜಾಶಚ ದ್ುವಾುಚಯ ಏವ ಮಹಿಮಾ ತವ 
ಸವುಲ ೂೋಕ ೋ  

 



ಯಜ್ಞ ೋಷು ದ ೋವಿ ಯದ್ಧ ನಾಮ ನ ತ ೋ ವದ್ಾಂತಿ ಸಾವಹ ೋತಿ ವ ೋದ್ವಿದ್ುಷ ೂೋ ಹವನ ೋ 
ಕ್ೃತ ೋSಪಿ 

ನ ಪ್ಾರಪುಿವಾಂತಿ ಸತತಾಂ ಮಖಭಾರ್ಧ ೋಯಾಂ ದ ೋವಸತವಮ್ೋವ ವಿಬುಧ ೋಪವಪಿ ವೃತಿತ ದಾ 
sಸಿ 

   

ತಾರತಾ ವಯಾಂ ಭರ್ವತಿ ಪರಥಮಾಂ ತವಯಾ ವ ೈ ದ ೋವಾರಿಸಾಂಭವ ಭಯಾದ್ ಧೃತಾ 
ತಥ ೈವ   

ಭೋತ ೂೋs ಸಿಮ ದ ೋವಿ ವರದ ೋ ಶರಣಾಂ ರ್ತ ೂೋsಸಿಮ ಘೂೋರಾಂ ನಿರಿೋಕ್್ಯ ಮಧುನಾ ಸಹ 
ಕ ೈಟಭಾಂ ಚ 

 

ತ ೂೋ ವ ೋತಿತ ವಿಷುುರಧುನಾ ಮಮ ದ್ುಾಃಖಮ್ೋತಜಾಾನ ೋ 
ತವಯಾತಮವಿವಶ್ೋಕ್ೃತದ ೋಹಯಷ್ಟಾಃ 

ಮುಾಂಚಾದ್ಧದ ೋವಮಥವಾ ಜಹಿ ದಾನವ ೋಾಂದ ೂರೋ ಯದ ೂರೋಚತ ೋ ತವ ಕ್ುರುಷವ 
ಮಹಾತುಭಾವ ೋ  

 

ಜಾನಾಂತಿ ಯೋನ ತವ ದ ೋವಿ ಪರಾಂ ಪರಭಾವಾಂ ಧಾಯಯಾಂತಿ ತ ೋ ಹರಿಹರಾವಪಿ 
ಮಾಂದ್ಚಿತತಾಃ 

ಜ್ಞಾತಾಂ  ಮಯಾsದ್ಯ ಜನನಿ ಪರಕ್ಟಾಂ ಪರಮಾಣಮ್ ಯದ್ಧವಷುುರತಯತಿತರಾಾಂ 
ವಿವಶ  ೋsಥ ಶ  ೋತ ೋ 

 



ಸಿನೂಿಭದವಾಪಿ ನ ಹರಿಾಂ ಪರತಿಬ ೂೋಧಿತುಾಂ ವ ೈ ಶಕಾತ ಪತಿ ತವ ವಶಾನುರ್ಮದ್ಯ  
ಶಕಾಾ 

ಮನ ಯೋ ತವಯಾ ಭರ್ವತಿ ಪರಸಭಾಂ ರಮಾಪಿ ಪರಸಾವಪಿತಾ ನ ಬುಬುಧ ೋ 
ವವಶ್ೋಕ್ೃತ ೋವ 

 

ಧನಾಯಸತ ಏವ ಭುವಿ ಭಕತಪರಾಸತವಾಾಂಘ್ರರ ತಯಕಾತವsನಯದ ೋವಭಜನಾಂ 
ತವಯಿಲೋನಭಾವಾಾಃ 

ಕ್ೃವಾಂತಿ ದ ೋವಿ ಭಜನಾಂ ಸಕ್ಲಾಂ ನಿಕಾಮಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಮಸತಜನನಿೋಾಂ ಕಲ 
ಕಾಮಧ ೋನುಮ್ 

 

ಧಿೋಕಾಾಂತಿಕೋತಿುಶುಭವೃತಿತರ್ುಣಾದ್ಯಸ ತೋ ವಿಷ ೂುೋರ್ುುಣಾಸುತ ಪರಿಹತಯ ರ್ತಾಾಃಕ್ವ 
ಚಾದ್ಯ 

ಬಾಂದ್ಧೋಕ್ೃತ ೂೋ ಹರಿರಸರತನು ನಿದ್ರಯಾsತರ ಶಕಾಾ ತವ ೈವ 
ಭರ್ವತಯತಿಮಾನವತಾಯಾಃ 

 

ತವಾಂ ಶಕತರ ೋವ ಜರ್ತಾಮಖಿಲಪರಭಾವಾ ತವನಿಿರ್ಮುತಾಂ ಚ ಸಕ್ಲಾಂ ಖಲು 
ಭಾವಮಾತರಮ್ 

ತವಾಂ ಕರೋಡಸ ೋ ನಿಜ ವಿನಿರ್ಮತಮೋಹಜಾಲ ೋ ನಾಟಚ ೋ ಯಥಾ ವಿಹರತ ೋ ಸವಕ್ೃತರ 
ನಟ ೂೋ ವ ೈ 

 



ವಿಷುುಸತವಯಾ ಪರಕ್ಟಿತಾಃ ಪರಥಮಾಂ ಯುಗಾದರ ದ್ತಾತ ಚ ಶಕತರಮಲಾ ಖಲು 
ಪ್ಾಲನಾಯ 

ತಾರತಾಂ ಚ ಸವುಮಖಿಲಾಂ ವಿವಶ್ೋಕ್ೃತ ೂೋsದ್ಯ ಯದ ೂರೋಚನಾಂ ತವ ತಥಾsಮಬ 
ಕ್ರ ೂೋಪಿ ನೂನಮ್ 

 

ಸೃಷಾಟsತರ ಮಾಾಂ ಭರ್ವತಿ ಪರವಿನಾಶ್ತುಾಂ ಚ ೋನ ಿೋಚಾಚಸಿತ ತ ೋ ಕ್ುರು ದ್ಯಾಾಂ 
ಪರಿಹತಯ  ಮರನಾಂ 

ಕ್ಸಾಮದ್ಧಮರ ಪರಕ್ಟಿತರ ಕಲ ಕಾಲರೂಪ್ರ ಯದಾವ ಭವಾನಿ ಹಸಿತುಾಂ ತು ಕಮಚಛಮ್ೋ 
ಮಾಮ್ 

ಜ್ಞಾತಾಂ ಮಯಾ  ತವ ವಿಚ ೋಷ್ಟತಮದ್ುುತಾಂ ವ ೈ ಕ್ೃತಾವsಖಿಲಾಂ ಜರ್ದ್ಧದ್ಾಂ ರಮಸ ೋ 
ಸವತಾಂತಾರ 

ಲೋನಾಂ ಕ್ರ ೂೋಷ್ ಸಕ್ಲ ಕಲ ಮಾಾಂ ತಥ ೈವ ಹಾಂತುಾಂ ತವರ್ಮ ಚಾಛಸಿ ಭವಾನಿ ಕಮತರ 
ಚಿತರಾಂ  

 

ಕಾಮಾಂ ಕ್ುರುಷವ ವಧಮದ್ಯ ಮಮ್ೈವ ಮಾತದ್ುುಾಃಖಾಂ  ನ ಮ್ೋ ಮರಣಜಾಂ 
ಜರ್ದ್ಾಂಬಿಕ ೋsತರ 

ಕ್ತಾು ತವಯೈವ ವಿಹಿತಾಃ ಪರಥಮಾಂ ಸ ಚಾಯಾಂ ದ ೈತಾಯಹತ ೂೋsಥ ಮೃತ 
ಇತಯಯಶ  ೋ ರ್ರಿಷಠಾಂ  

 

ಉತಿತಷಠ ದ ೋವಿ ಕ್ುರು ರೂಪರ್ಮಹಾದ್ುುತಾಂ ತವಾಂ ಮಾಾಂ ವಾ ತಿವಮರ ಜಹಿ ಯತ ೋಚಛಸಿ 
ಬಾಲಲೋಲ ೋ 



ನ ೂೋಚ ೋತರಬ ೂೋಧಯ ಹರಿಾಂ ನಿಹನ ೋದ್ಧಮರ ಯಸತವತಾಾಧಯಮ್ೋತದ್ಖಿಲಾಂ  ಕಲ 
ಕಾಯುಜಾತಾಂ. 

 


