
ಶ್ರ ೀಕರ್ಪೂರಾದಿಸ್ತ ೀತ್ರ ಂ 

ಕರ್ಪೂರಂ ಮಧಮಂತ್ಯ ಸ್ವ ರಪರಿರಹಿತಂ 

ಸಂದುವಾಮಕಿ್ಷಯುಕತ ಂ 

 ಬೀಜಂ ತೇ ಮತ್ರೇತ್ತ್ತ್ತ ಿಪುರಹರವಧು ತ್ತ್ರ ಿಃಕೃತಂ ಯೇ 

ಜಪಂತ್ತ್ | 

ತೇಷಂ ಗದ್ಯಯ ನಿ ಪದ್ಯಯ ನಿ ಚ  ಮುಖಕುಹರಾದುಲ್ಲ ಸಂತ್ಯ ೀವ 

ವಾಚಃ 

ಸ್ವ ಚಛ ಂದಂ ಧ್ವ ಂತ್ಧ್ರಾಧರರುಚಿರುಚಿರೇ ಸ್ವೂಸಿದಿಧ ಂ 

ಗತಾನಂ ||1||  

 

ಈಶಾನಃ ಸಂದುವಾಮಶ್ರ ವಣಪರಿಗತೀ 

ಬೀಜಮನ್ಯ ನ್ಮ ಹೇಶ್ 

 ದ್ವ ಂದ್ವ ಂ ತೇ ಮಂದ್ಚೇತಾ ಯದಿ ಜಪತ್ತ್ ಜನೀ 

ವಾರೂಮೇಕಂ ಕದ್ಯಚಿತ್ | 

ಜಿತಾವ  ವಾಚಾಮಧೀಶಂ ಧನ್ದ್ಮಪಿ ಚಿರಂ 

ಮೀಹಯನ್ನ ಂಬುಜಾಕಿ್ಷೀ- 

ವಂದಂ ಚಂದ್ಯರ ಧೂಚೂಡೇ ಪರ ಭವತ್ತ್ ಸ್ 

ಮಹಾಘೀರಬಾಲಾವತಂಸ ||2||  

 

ಈಶೀ ವೈಶಾವ ನ್ರಸ್ಥ ಿಃ ಶ್ಶ್ಧರವಿಲ್ಸ್ದ್ ವಾಮನೇತ್ರ ೀಣ 

ಯುಕ್ತ ೀ  



ಬೀಜಂ ತೇ ದ್ವ ಂದ್ವ ಮನ್ಯ ದ್ ವಿಗಲಿತ್ಚಿಕುರೇ ಕಾಲಿಕೇ ಯೇ 

ಜಪಂತ್ತ್ | 

ದ್ವ ೀಷಾ ರಂ ಘ್ನ ಂತ್ತ್ ತೇ ಚ ತ್ತ್ರ ಭುವನ್ಮಪಿ ತೇ ವಶ್ಯ ಭಾವಂ 

ನ್ಯಂತ್ತ್ 

ಸೃಕಕ ದ್ವ ಂದ್ಯವ ಸ್ರ ಧ್ರಾದ್ವ ಯಧರವದ್ನೇ ದ್ಕಿ್ಷ ಣೇ 

ತ್ರ ಯ ಕ್ಷರೇತ್ತ್ ||3||  

 

ಊರ್ಧವ ೀೂ ವಾಮೇ ಕೃಪಾಣಂ ಕರಕಮಲ್ತ್ಲೇ ಛಿನ್ನ ಮುಂಡಂ 

ತ್ಥಾಧಃ  

ಸ್ವ್ಯ ೀ ಚಾಭೀವೂರಂ ಚ ತ್ತ್ರ ಜಗದ್ಘ್ಹರೇ ದ್ಕಿ್ಷ ಣೇ ಕಾಲಿಕೇ ಚ 

| 

ಜಪ್ತತ ವ ೈತ್ನನ ಮ ಯೇ ವಾ ತ್ವ ಮನುವಿಭವಂ 

ಭಾವಯಂತ್ಯ ೀತ್ದಂಬ 

 ತೇಷಮಷ್ಟಾ  ಕರಸ್ಥ ಿಃ ಪರ ಕಟಿತ್ರದ್ನೇ  ಸಿದ್ಧ ಯಸ್ತ ಯಿ ಂಬಕಸ್ಯ  

||4|| 

 

 

ವರ್ಗೂದ್ಯ ಂ ವಹಿನ ಸಂಸ್ಥ ಂ ವಿಧುರತ್ತ್ಲ್ಲಿತಂ ತ್ತ್ತ ಿಯಂ 

ಕೂಚೂಯುಗಮ ಂ 

ಲ್ಜಾಾ ದ್ವ ಂದ್ವ ಂ ಚ ಪಶಾಾ ತ್  ಸಿಮ ತ್ಮುಖಿ  ತ್ದ್ಧಷ್ಠ ದ್ವ ಯಂ 

ಯೀಜಯಿತಾವ  | 



ಮತ್ಯೇೂ ಯೇ ಜಪಂತ್ತ್ ಸ್ಮ ರಹರಮಹಿಲೇ ಭಾವಯಂತಃ 

ಸ್ವ ರೂಪಂ  

ತೇ ಲ್ಕಿ್ಷ ಮ ೀಲಾಸ್ಯ ಲಿೀಲಾಕಮಲ್ದ್ಲ್ದೃಶಃ ಕಾಮರೂಪಾ 

ಭವಂತ್ತ್ ||5||  

 

ಪರ ತ್ಯ ೀಕಂ ವಾ ದ್ವ ಯಂ ವಾ ತ್ರ ಯಮಪಿ ಚ ಪರಂ 

ಬೀಜಮತ್ಯ ಂತ್ಗುಹಯ ಂ 

ತ್ವ ನನ ಮನ ಯೀಜಯಿತಾವ  ಸ್ಕಲ್ಮಪಿ ಸ್ದ್ಯ 

ಭಾವಯಂತೀ ಜಪಂತ್ತ್ | 

ತೇಷಂ ನೇತಾರ ರವಿಂದೇ ವಿಹರತ್ತ್ ಕಮಲಾ 

ವಕತ ಿಶುಭಾರ ಂಶುಬಂಬೇ  

ವಾಗ್ದ ೀವಿೀ ದೇವಿ ಮುಂಡಸ್ತ ಿಗತ್ತ್ಶ್ಯಲ್ಸ್ತ್ಕ ಂಠಿ 

ಪಿೀನ್ಸ್ತ ನಢ್ಯ ೀ ||6||  

 

ಗತಾಸೂನಂ ಬಾಹುಪರ ಕರಕೃತ್ಕಂಚಿೀಪರಿಲ್ಸ್- 

ನಿನ ತಂಬಾಂ ದಿಗವ ಸ್ತ ಿಂ ತ್ತ್ರ ಭುವನ್ವಿಧ್ತ್ತ್ರ ೀಂ ತ್ತ್ರ ಣಯನಂ | 

ಶ್ಮ ಶಾನ್ಸ್ತ ೀ ತ್ಲ್ಪ ೀ ಶ್ವಹೃದಿ ಮಹಾಕಾಲ್ಸುರತ್- 

ಪರ ಯುಕಾತ ಂ ತಾವ ಂಧ್ಯ ಯನ್ ಜನ್ನಿ ಜಡಚೇತಾ ಅಪಿ ಕವಿಿಃ 

||7||  

 



ಶ್ವಾಭಘೀೂರಾಭಿಃ ಶ್ವನಿವಹಮುಂಡಾಸಿಥ ಕರಿಃ  

ಪರಂ ಸಂಕ್ಷೀರ್ಣೂಯಂ ಪರ ಕಟಿತ್ಚಿತಾಯಂ ಹರವಧಂ| 

 ಪರ ವಿಷಾ ಂ ಸಂತುಷಾ ಮುಪರಿಸುರತೇನತ್ತ್ಯುವತ್ತ್ೀಂ  

ಸ್ದ್ಯ ತಾವ ಂ ಧ್ಯ ಯಂತ್ತ್ ಕವ ಚಿದ್ಪಿ ಚ ನ್ ತೇಷಂ ಪರಿಭವಃ 

||8||  

 

ವದ್ಯಮಸ್ತ ೀ ಕ್ಷಂ ವಾ ಜನ್ನಿ ವಯಮುಚ್ಾ ೈಜೂಡಧಯೀ  

ನ್ ಧ್ತಾ ನಪಿೀಶೀಹರಿರಪಿ ನ್ ತೇ ವೇತ್ತ್ತ  ಪರಮಮ್| 

ತ್ಥಾಪಿ ತ್ವ ದ್ಭ ಕ್ಷತ ಮುೂಖರಯತ್ತ್ ಚಾಸ್ಮ ಕಮಮಿತೇ  

ತ್ದೇತ್ತ್ಷ ಂತ್ವಯ ಂ ನ್ ಖಲು ಪಶುರೀಷಃ ಸ್ಮುಚಿತಃ ||.9||  

 

ಸ್ಮಂತಾದ್ಯಪಿೀನ್ಸ್ತ ನ್ಜಘ್ನ್ಧೃಘೌವನ್ವತ್ತ್ೀ 

ರತಾಸ್ಕ್ತ ೀ ನ್ಕತ ಂ ಯದಿ ಜಪತ್ತ್ ಭಕತ ಸ್ತ ವ ಮನುಮ್| 

ವಿವಾಸ್ಸ್ತ ವ ಂ ಧ್ಯ ಯನ್ ಗಲಿತ್ಚಿಕುರಸ್ತ ಸ್ಯ  ವಶ್ರ್ಗಿಃ  

ಸ್ಮಸ್ತ ಿಃಸಿದ್ಧಧ ಘಾ ಭುವಿ ಚಿರತ್ರಂ ಜಿೀವತ್ತ್ ಕವಿಿಃ||10||  . 

  

ಸ್ಮಿಃ  ಸುಸಿಥ ೀಭೂತೀ ಜಪತ್ತ್ ವಿಪರಿೀತಾಂ ಯದಿ ಸ್ದ್ಯ  

ವಿಚಿಂತಾತ ವ ಂಧ್ಯ ಯನ್ನ ತ್ತ್ಶ್ಯಮಹಾಕಾಲ್ಸುರತಾಂ  

ತ್ದ್ಯ ತ್ಸ್ಯ  ಕಿ್ ೀಣೀತ್ಲ್ವಿಹರಮಣಸ್ಯ  ವಿದುಷಃ  



ಕರಾಂಭೀಜೇ ವಶಾಯ  ಪುರಹರವಧ ಸಿದಿಧ ನಿವಹಾಿಃ||11|| .. 

 

ಪರ ಸೂತೇ ಸಂಸ್ರಂ ಜನ್ನಿ ಭವತ್ತ್ೀ ಪಾಲ್ಯತ್ತ್ ಚ  

ಸ್ಮಸ್ತ ಂ ಕಿ್ಷತಾಯ ದಿಪರ ಲ್ಯಸ್ಮಯೇ ಸಂಹರತ್ತ್ ಚ | 

ಅತ್ಸ್ತ ವ ಂ ಧ್ತಾಸಿ ತ್ತ್ರ ಭುವನ್ಪತ್ತ್ಿಃ ಶ್ರ ೀಪತ್ತ್ರಪಿ  

ಮಹೇಶೀಽಪಿ ಪಾರ ಯಃ ಸ್ಕಲ್ಮಪಿ ಕ್ಷಂ ಸ್ತತ ಮಿ 

ಭವತ್ತ್ೀಮ್||12 || 

 

ಅನೇಕೇ ಸವಂತೇ ಭವದ್ಧಕಗೀವಾಣೂನಿವಹಾನ್  

ವಿಮೂಢಾಸ್ತ ೀ ಮತಃ ಕ್ಷಮಪಿ ನ್ ಹಿ ಜಾನಂತ್ತ್ ಪರಮಂ . 

ಸ್ಮರಾಧ್ಯ ಮದ್ಯಯ ಂ ಹರಿಹರವಿರಿಂಚಾದಿವಿಬುಧಿಃ 

 ಪರ ಪನನ ೀಽಸಿಮ  ಸ್ವ ೈರಂ 

ರತ್ತ್ರಸ್ಸ್ಮಹಾನಂದ್ನಿರತಾಮ್||13|| 

 

ಧರತ್ತ್ರ  ಕ್ಷೀಲಾಲಂ ಶುಚಿರಪಿ ಸ್ಮಿೀರೀಽಪಿ ಗಗನ್ಮ್ 

 ತ್ವ ಮೇಕಾ ಕಲಾಯ ಣೀ ಗರಿಶ್ರಮಣೀ ಕಾಲಿ ಸ್ಕಲಂ|   

ಸುತ ತ್ತ್ಿಃ ಕಾ ತೇ ಮತ್ನಿೂಜಕರುಣಯ ಮಮಗತ್ತ್ಕಂ  

ಪರ ಸ್ನನ  ತ್ವ ಂ ಭೂಯ ಭವಮನು ನ್ ಭೂಯನ್ಮ ಮ 

ಜನುಿಃ ||...14||  



 

ಶ್ಮ ಶಾನ್ಸ್ಥ ಿಃ ಸುಸ್ಥ ೀ ಗಲಿತ್ಚಿಕುರೀ ದಿಕಪ ಟಧರಃ  

ಸ್ಹಸ್ರ ಂ ತ್ವ ಕಾರ್ಣೂಂ ನಿಜಗಲಿತ್ವಿೀಯೇೂಣ ಕುಸುಮಮ್|   

ಜಪಂಸ್ತ ವ ತ್ಪ ಿತ್ಯ ೀಕಂ ಮನುಮಪಿ ತ್ವ ಧ್ಯ ನ್ನಿರತೀ 

 ಮಹಾಕಾಲಿ ಸ್ವ ೈರಂ ಸ್ ಭವತ್ತ್ ಧರಿತ್ತ್ರ ೀಪರಿವಢಃ||15|| . 

 

ಗೃಹೇ ಸಂಮಜಯ ೂನಯ  ಪರಿಗಲಿತ್ವಿಯೂಂ ಹಿ ಚಿಕುರಂ  

ಸ್ಮೂಲಂ ಮಧ್ಯ ಹ್ನ ೀ ವಿತ್ರತ್ತ್ ಚಿತಾಯಂ ಕುಜದಿನೇ| . 

ಸ್ಮುಚಾಾ ಯೂ ಪ್ತರ ೀಮಾ  ಮನುಮಪಿ ಸ್ಕೃತಾಕ ಲಿ ಸ್ತ್ತಂ 

 ಗಜಾರೂಢೀ ಯತ್ತ್ ಕಿ್ಷತ್ತ್ಪರಿವಢಃ ಸ್ತ್ಕ ವಿವರಃ||16||   . 

 

ಸ್ವ ಪುಷ್ಪ ೈರಾಕ್ಷೀಣೂಂ ಕುಸುಮಧನುಷೀ ಮಂದಿರಮಹೀ  

 ಪುರೀ ಧ್ಯ ಯಂಧ್ಯ ಯನ್ ಯದಿ ಜಪತ್ತ್ ಭಕತ ಸ್ತ ವ  ಮನುಂ| 

. 

ಸ್ ಗಂಧವೂಶ್ರ ೀಣೀಪತ್ತ್ರಪಿ ಕವಿತಾವ ಮೃತ್ನ್ದಿೀ- 

ನ್ದಿೀನಃ ಪಯೂಂತೇ ಪರಮಪದ್ಲಿೀನಃ ಪರ ಭವತ್ತ್||17||       

 

ತ್ತ್ರ ಪಂಚಾರೇ ಪಿೀಠೇ ಶ್ವಶ್ವಹೃದಿ ಸ್ಮ ೀರವದ್ನಂ 

ಮಹಾಕಾಲೇನೀಚ್ಾ ೈಮೂದ್ನ್ರಸ್ಲಾವಣಯ ನಿರತಾಮ್|. 



ಸ್ಮಸ್ಕ್ತ ೀ ನ್ಕತ ಂ ಸ್ವ ಯಮಪಿ ರತಾನಂದ್ನಿರತೀ  

ಜನೀ ಯೀ ಧ್ಯ ಯೇತಾತ ವ ಮಯಿ ಜನ್ನಿ ಸ್ ಸ್ಯ ತ್ 

ಸ್ಮ ರಹರಃ||18|| 

 

ಸ್ಲೀಮಸಿಥ  ಸ್ವ ೈರಂ ಪಲ್ಲ್ಮಪಿ ಮಜಾೂರಮಸಿತೇ  

ಪರಂ ಚೀಷ್ಾ ಿಂ  ಮೈಷಂ    ನ್ರಮಹಿಷ್ಯೀಶಾಛ ಗಮಪಿ 

ವಾ|     

ಬಲಿಂ ತೇ ರ್ಪಜಾಯಮಯಿ ವಿತ್ರತಾಂ ಮತ್ಯ ೂವಸ್ತಾಂ 

 ಸ್ತಾಂ ಸಿದಿಧ ಿಃ ಸ್ವಾೂ ಪರ ತ್ತ್ಪದ್ಮರ್ಪವಾೂ ಪರ ಭವತ್ತ್ ||19||        

 

ವಶ್ೀ ಲ್ಕ್ಷಂ ಮಂತ್ರ ಂ ಪರ ಜಪತ್ತ್ ಹವಿಷಯ ಶ್ನ್ರತೀ 

 ದಿವಾ ಮತ್ಯುೂಷ್ಮ ಚಾ ರಣಯುಗಲ್ಧ್ಯ ನ್ನಿಪುಣಃ |. 

ಪರಂ ನ್ಕತ ಂ ನ್ಗ್ನ ೀ ನಿಧುವನ್ವಿನೀದೇನ್ ಚ ಮನುಂ  

ಜಪೇಲ್ಲ ಕ್ಷಂ ಸ್ ಸ್ಯ ತ್ ಸ್ಮ ರಹರಸ್ಮನಃ  ಕಿ್ಷತ್ತ್ತ್ಲೇ||20||            

 

ಇದಂ ಸ್ತ ೀತ್ರ ಂ ಮತ್ಸ್ತ ವ ಮನುಸ್ಮುದ್ಯಧ ರಣಜನುಿಃ  

ಸ್ವ ರೂಪಾಖಯ ಂ ಪಾದ್ಯಂಬುಜಯುಗಲ್ರ್ಪಜಾವಿಧಯುತಂ| . 

ನಿಶಾಧೂಂ ವಾ ರ್ಪಜಾಸ್ಮಯಮಧ ವಾ ಯಸುತ  ಪಠತ್ತ್  

ಪರ ಲಾಪಸ್ತ ಸ್ಯ ಪಿ  ಪರ ಸ್ರತ್ತ್ ಕವಿತಾವ ಮೃತ್ರಸಃ ||21||     



             . 

ಕುರಂರ್ಗಕಿ್ಷೀವಂದಂ ತ್ಮನುಸ್ರತ್ತ್ ಪ್ತರ ೀಮತ್ರಲಂ  

ವಶ್ಸ್ತ ಸ್ಯ  ಕಿ್ ೀಣೀಪತ್ತ್ರಪಿ ಕುಬೇರಪರ ತ್ತ್ನಿಧಿಃ | . 

ರಿಪುಿಃ ಕಾರಾರ್ಗರಂ ಕಲ್ಯತ್ತ್ ಚ ತಂ ಕೇಲಿಕಲ್ಯ 

 ಚಿರಂ ಜಿೀವನುಮ ಕತ ಿಃ ಪರ ಭವತ್ತ್ ಸ್ ಭಕತ ಿಃ ಪರ ತ್ತ್ಜನುಿಃ||22||                

 

ಇತ್ತ್ ಶ್ರ ೀಮನ್ಮ ಹಾಕಾಲ್ವಿರಚಿತಂ 

ಶ್ರ ೀಮದ್ದ ಕಿ್ಷ ಣಕಾಲಿಕಾಯಿಃ ಸ್ವ ರೂಪಾಖಯ ಂ ಸ್ತ ೀತ್ರ ಂ 

ಸ್ಮಪತ ಂ 

 

 


