
ಶ್ರ ೀ ಗುರುಭ್ಯ ೀ ನಮಃ 

ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರ ಕಾಶ ಆತಾಾ  ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೀಗಾಸ್ಯ  

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಾನಂದಾದಿ ಸ್ದ್ಗು ರೂನ್ ನಮಾಮಯ ಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ 

 

ಶ್ರ ೀಮದ್ ದೇವಿೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೀಕ್ತ  ಶ್ರ ೀ ಸ್ರಸ್ವ ತೀ ಸ್ತ ೀತರ ಃ 

 

ಯಾಜ್ಞ ವಲ್್ಕ ಯ  ಉವಾಚ: 

ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಜ್ಗನ್ಮಾ ತಮಾಾಮೇವಂ ಹತತೇಜ್ಸಂ 

ಗುರುಶಪತ್ ಸ್ಾ ೃತಭ್ರ  ಷ್ಠ ಾಂ ವಿದಾಯ ಹೀನಂ  ಚ ದ್ಗಃಖಿತಂ II 1 II 

 

ಜ್ಞಞ ನಂ ದೇಹ ಸ್ಾ ೃತಾಂ ವಿದಾಯ ಾಂ ಶಕ್ತ ಾಂ ಶ್ಷ್ಯ ಪ್ರ ಬೀಧಿನೀಾಂ 

ಗರ ಾಂಥಕ್ರ್ತಾತವ ಶಕ್ತ ಾಂ ಚ ಸುಶ್ ಸುಪ್ರ ತಷ್ಠಠ ತಮ್    II 2 II 

 

ಪ್ರ ತಭಾಾಂ ಸ್ತಸ ಭಾಯಾಾಂ ಚವಿಚಾರಕ್ಷಮತಾಾಂ ಶುಭಾಮ್ 

ಲುಪ್ತ ಾಂ ಸ್ವಾಾಂ ದೈವಯೀಗಾನನ ವಿೀಭೂತಂ ಪುನಃ ಕುರು II 3 II 

 

ಯಥಾಂಕುರುಾಂ ಭ್ಸ್ಮಾ ನ ಚ ಕ್ರೀತ ದೇವತಾ ಪುನಃ 

ಬ್ರ ಹಾ ಸ್ವ ರೂಪ ಪ್ರಮಾ ಜ್ಯ ೀತರೂಪ ಸ್ನ್ಮತನೀ     II 4 II 

 

ಸ್ವಾನದಾಯ ದಿದೇವಿೀ ಯಾ ತಸ್ಯ ೈ ವಾಣ್ಯ ೈ ನಮೀ ನಮಃ 

ವಿಸ್ಗಾಬಾಂದ್ಗಮಾತಾರ ಸು ಯದಧಿಷ್ಠಠ ನಮೇವ ಚ        II 5 II 

 

ತದಾಧಿಷ್ಠಠ ತರ ೀ ಯಾ ದೇವಿೀ ತಸ್ಯ ೈ ನತ್ಯ ೈ ನಮೀ ನಮಃ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಸ್ವ  ರೂಪ ಸ್ಮ ದೇವಿೀ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಧಿಷ್ಠಠ ತುರೂಪಿಣೀ  II 6 II 



ಯಯಾ ವಿನ್ಮ ಪ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ ವಾತಸ ಾಂಖ್ಯಯ ಾಂ ನ ಕ್ರ್ತಾಾಂ ನ ಶಕ್ಯ ತೇ 

ಕಾಲ್ಕಸಂಖ್ಯಯ ಸ್ವ ರೂಪ ಯಾ ತಸ್ಯ ೈ ದೇವ್ಯ ೈ ನಮೀ ನಮಃ  II 7 II 

 

ಭ್ರ ಮಸಿದಾಧ ಾಂತರೂಪ ಯಾ ತಸ್ಯ ೈ ದೇವ್ಯ ೈ ನಮೀ ನಮಃ  

ಸ್ಾ ೃತಶಕ್ತ ಜ್ಞಞ ನಶಕ್ತ ಬುದಿಧ ಶಕ್ತ ಸ್ವ ರೂಪಿಣೀ                   II 8 II 

 

ಪ್ರ ತಭಾಕ್ಲ್ಕಪ ನ್ಮಶಕ್ತ ಯಾಾ ಚ ತಸ್ಯ ೈ ನಮೀ ನಮಃ 

ಸ್ನತ್ು ಮಾರೀ ಬ್ರ ಹಾಾ ಣಂ ಜ್ಞಞ ನಂ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ  ಯತರ  ವೈ  II 9 II 

 

ಬ್ಭೂವ ಮೂಕ್ವತ್ಸ ೀSಪಿ ಸಿದಾಧ ಾಂತಂ ಕ್ತುಾಮಕ್ಷಮಃ 

ತದಾಜ್ಗಾಮ್ ಭ್ಗವಾನ್ಮತಾಾ  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಠಾ  ಈಶವ ರಃ          II 10 II 

 

ಉವಾಚ ಸ್ ಚ ತಾಾಂ ಸ್ತತ ಹ ವಾಣೀಮಿಷ್ಠಠ ಾಂ ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ತೇ  

ಸ್ ಚ ತುಷ್ಠಾ ವ ತಾಾಂ ಬ್ರ ಹಾಾ  ಚಾಜ್ಞ ಯಾ ಪ್ರಮಾತಾ ನಃ  II 11 II 

 

ಚಕಾರ ತತಪ ರಸ್ಮದೇನ ತದಾ ಸಿದಾಧ ಾಂತಮುತತ ಮಮ್  

ಯದಾಪ್ಯ ನಂತಂ   .ಪ್ಪ್ರ ಚಛ  ಜ್ಞಞ ನಮೇಕಂ ವಸುಾಂಧರಾ II 12 II 

 

ಬ್ಭೂವ ಮೂಕ್ವತ್ಸ ೀsಪಿ ಸಿದಾಧ ನ್ಮಾಂ ಕ್ತುಾ ಮಕ್ಷಮಃ 

ತದಾ ತಾಾಂ ಸ್ ಚ ತುಷ್ಠಾ ವ ಸಂತರ ಸ್ತ ಃ  ಕ್ಶಯ ಪಜ್ಜ ಯಾ II13 II 

 

ತತಶಚ ಕಾರ ಸಿದಾಧ ಾಂತಂ ನಮಾಲಂ ಭ್ರ ಮಭಂಜ್ನಮ್  

ವಾಯ ಸಃ ಪುರಾಣಸೂತರ ಾಂ ಚ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ  ವಾಲ್ಾ ೀಕ್ ಯದಾ II 14 II 

 



ಮೌನೀಭೂತಶಚ  ಸ್ಸ್ಮಾ ರ ತಾಮೇವ ಜ್ಗದಂಬಕಾಾಂ 

ತದಾ ಚಕಾರ ಸಿದಾಧ ಾಂತಂ ತದವ ರೇಣ ಮುನೀಶವ ರಃ II 15 II 

 

ಸಂಪರ ಪ್ಯ  ನಮಾಲಂ ಜ್ಞಞ ನಂ ಭ್ರ ಮಾಾಂಧಧವ ಾಂಸ್ದಿೀಪ್ಕಂ 

ಪುರಾಣಸೂತರ ಾಂ ಶೃತಾವ  ಚ ವಾಯ ಸಃ ಕೃಷ್ಾ ಕ್ಲೀದಭ ವಃ II 16 II 

 

ತಾಾಂ ಶ್ವಾಾಂ ತ್ರ ೀದಾ ದಧ್ಯಯ  ಚ ಶತವಪಂ ಚ ಪುಷ್್ ರೇ  

ತದಾ ಸ್ವ ತ್ತ ೀ ವರಂ ಪರ ಪ್ಯ  ಸ್ತ್ ವಿೀಾಂದ್ರ ೀ ವಭೂವ ಹ II 17 II 

 

ತದಾ ವೇದವಿಭಾಗಂ ಚ ಪುರಾಣಂ ಚ ಚಕಾರ ಸಃ  

ಯದಾ ಮಹಾಂದರ ಃ ಪ್ಪ್ರ ಚಛ  ತತವ ಜ್ಞಞ ನಂ ಸ್ದಾಶ್ವಮ್ II 18 II 

 

ಶೃಣಂ  ತಾಮೇವ ಸಂಚಿತಯ  ತಸ್ಾ ೈ ಜ್ಞಜ ನಂ ದದ್ೀ ವಿಭಃ 

ಪ್ಪ್ರ ಚಛ    .ಶಬ್ಧ ಶಸ್ತ ರಾಂ ಚ ಮಹಾಂದರ ಶಚ  ಬೃಹಸ್ಪ ತಾಂ      II 19 II 

 

ದಿವಯ ಾಂ ವಷ್ಾ ಸ್ಹಸ್ರ ಾಂ ಚ ಸ್ ತಾವ ಾಂ ದಧ್ಯಯ  ಚ ಪುಷ್್ ರೇ 

ತದಾ ತವ ತ್ೀ ವರಂ ಪರ ಪ್ಯ  ದಿವಯ ವಷ್ಾಸ್ಹಸ್ರ ಸ್್ ಮ್ II 20 II 

 

ಉವಾಚ ಶಬ್ಧ ಶಸ್ತ ರಾಂ ಚ ತದಥಂ ಚ ಸುರೇಶವ ರಮ್  

ಅಧ್ಯಯ ಪಿತಾಶವ  ಯೇ ಶ್ಷ್ಠಯ  ಯೈರಧಿೀತಂ ಮುನೀಶವ ರಃ II 21 II 

 

ತೇ ಚ ತಾಾಂ ಪ್ರಿಸಂಚಿತಯ  ಪ್ರ ವತಾನ್ತ ೀ ಸುರೇಶವ ರಿೀಮ್ 

ತವ ಾಂ ಸಂಸುತ ತಾ ಪೂಜಿತಾ ಚ ಮುನೀದ್ರ ೈಮಾನುಮಾನವೈಃ II 22 II 

 



ದೈತ್ರ ಯ ೀದ್ರ ೈಶವ  ಸುರಶವ ಪಿ ಬ್ರ ಹಾ ವಿಷ್ಣಾ  ಶ್ವಾದಿಭಃ 

ಜ್ಡೀಭೂತಃ ಸ್ಹಸ್ಮರ ಸ್ಯ ಃ  ಪಂಚವಕ್ತ ರಶಚ ತುಮುಾಖಃ II 23 II 

 

ಯಾಾಂ ಸ್ತ ೀತುಾಂ ಕ್ಮಹಂ ಸ್ತತ ಮಿ ತಾಮೇಕಾಸ್ಯ ೀನ ಮಾನವಃ 

ಇತುಯ ಕಾತ ವ   ಯಾಜ್ಞ ವಲ್್ಕ ಯ ಶಚ  ಭ್ಕ್ತ ನಮಾರ ತಾ ಕಂಧರಃ II 24 II 

 

ಪ್ರ ಣನ್ಮಮ್ ನರಾಹಾರೀ ರುರೀದ ಚ ಮುಹುಮುಾಹುಃ 

ಜ್ಯ ೀತರೂಪ ಮಹಾಮಾಯಾ ತೇನ ದೃಷ್ಠಾ sತುಯ ವಾಚ ತಮ್ II 25  

 

ಸುಕ್ವಿೀಾಂದ್ರ ೀ ಭ್ವೇತಯ ಕ್ನ್ಮವ  ವೈಕುಾಂಠಂ ಚ ಜ್ಗಾಮ ಹ II 26 II 

ಯಾಜ್ಞ ವಲ್್ಕ ಯ ಕೃತಂ ವಾಣೀಸ್ತ ೀತರ ಮೇತತ್ ಯಃ  ಪ್ಠೇತ್ 

 

ಸುಕ್ವಿೀಾಂದ್ರ ೀ ಮಹಾವಾಗ್ಾ ೀ ಬೃಹಸ್ಪ ತಸ್ಮೀ ಭ್ವೇತ್  

ಮಹಾಮರ್ಾಶಚ  ದ್ಗಬುಾದಿಧ ವಾಷ್ಾಮೇಕಂ ಯದಾ ಪ್ಠೇತ್ II 27 II 

 

ಸ್ ಪಂಡತಶಚ  ಮೇಧ್ಯವಿೀ ಸುಕ್ವಿೀಾಂದ್ರ ೀ ಭ್ವೇದ್ ಧೃವಮ್  II 28 II 

 

ಶ್ರ ೀಮದ್್ ್ ೀವಿೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೇ ನವಮ ಸ್್ ಾಂದೇ 

ಪಂಚಮೀಧ್ಯಯ ಯಾಾಂತಗಾತ ಶ್ರ ೀ ಸ್ರಸ್ವ ತೀ ಸ್ತ ೀತರ ಾಂ ಸಂಪೂಣಾಾಂ 

 

 

 


