
അഥ ദ്വാദ്ശഃ സ്താത്രാണി 
 
ശ്രീ ഗുരു്്യാ നമഃ 
 
ഹരിഃ ഓമ് 
 
അഥ പ്രഥ്മാധ്യായഃ 
 
വം്ദ് വംദ്യം സദ്ാനംദ്ം വാസു്ദ്വം നിരംജനം |  
ഇംദ്ിരാപതിമാദ്യാദ്ി വര്ദ്ശ വരപ്രദ്ം || ൧ || 
 
നമാമി നിഖിലാധ്ീശ കിരീടാഘൃഷ്ടപീടവത് | 
ഹൃത്തമഃ ശമ്നഽകാര്്ം ശ്രീപ്തഃ പാദ്പംകജം || 
൨ ||  
 
ജാംബൂനദ്രാംബരാധ്ാരം നിതംബം 
ചിംതയമീശിതുഃ | 
സവര്ണമംജീരസംവീതം ആരൂഡം ജഗദ്ംബയാ || 
൩ || 
 
ഉദ്രം ചിംതയം ഈശസയ തനു്തവഽപി 
അഖിലംബരം | 
വലിത്രയാംകിതം നിതയം ആരൂഡം ശ്രിയയകയാ 



|| ൪ || 
 
സ്മരണീയമു്രാ വിഷ്ണാഃ 
ഇംദ്ിരാവാസമുത്തയമഃ (വാസമുത്തമം) | 
അനംതം അംതവദ്ിവ ്ുജ്യാരംതരംഗതം || ൫ || 
 
ശംഖചക്രഗദ്ാപദ്മധ്രാശ്ിംതയാ ഹ്രര്്ുജാഃ | 
പീനവൃത്താ ജഗദ്രക്ഷാ 
്കവ്ലാ്ദ്യാഗി്നാഽനിശം || ൬ || 
 
സംതതം ചിംത്യത്കംടം 
്ാസവത്കൗസ്തു്്ാസകം | 
യവകുംഠസയാഖിലാ ്വദ്ാ ഉദ്ഗീരയം്തഽനിശം 
യതഃ || ൭ || 
 
സ്മ്രത യാമിനീനാഥ സഹസ്രാമിതകാംതിമത് | 
്വതാപാപ്നാദ്ീഡയം ശ്രീപ്തഃ മുഖപംകജം || ൮ 
|| 
 
പൂര്ണാനനയ സു്ഖാദ്്ാസിം 
അംദ്സ്മിതമധ്ീശിതുഃ | 
്ഗാവിംദ്സയ സദ്ാ ചിംതയം നിതയാനംദ്പദ്പ്രദ്ം || 
൯ || 



 
സ്മരാമി ്വസംതാപ ഹാനിദ്ാമൃതസാഗരം | 
പൂര്ണാനംദ്സയ രാമസയ സാനുരാഗാവ്ലാകനം 
|| ൧൦ || 
 
ധ്യാ്യദ്ജസ്രമീശസയ പദ്മജാദ്ിപ്രതീക്ഷിതം | 
ഭ്രൂ്ംഗം പാര്മഷ്ടയാദ്ി പദ്ദ്ായി വിമുക്തിദ്ം || 
൧൧ || 
 
സംതതം ചിംത്യഽനംതം അംതകാ്ല വി്ശശതഃ 
| 
യന്വാദ്ാപുഃ ഗൃണം്താഽനംതം യദ്ഗുണാനാം 
അജാദ്യഃ || ൧൨ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു പ്രഥമസ്താത്രം സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ ദ്വിതീയസ്താത്രമ് 
 
സവജ്നാദ്ധ്ിസംവ്രുധ്ദ്ി പൂര്ണചം്ദ്രാ 



ഗുണാര്ണവഃ | 
അമംദ്ാനംദ് സാം്ദ്രാ നഃ സദ്ാവയാദ്ിംദ്ിരാപതിഃ || 
൧ || 
 
രമാച്കാരീവിധ്്വ ദ്ുഷ്ട ദ്ര്്പാദ്വഹ്ന്യ | 
സത്പാംഥജന്ഗഹായ ന്മാ നാരായണായ ്ത || 
൨ || 
 
ചിദ്ചിദ്്്ദ്മഖിലം വിധ്ായാധ്ായ ്ുംജ്ത | 
അവയാകൃതഗൃഹസ്ഥായ രമാപ്രണയി്ന നമഃ || ൩ 
|| 
 
അമംദ്ഗുണസാ്രാഽപി മംദ്ഹാ്സന വീക്ഷിതഃ | 
നിതയ മിംദ്ിരയാഽനംദ്സാം്ദ്രാ ്യാ നൗമി തം 
ഹരിമ് || ൪ || 
 
വശീ വ്ശാ ന  കസയാപി ്യാഽജി്താ 
വിജിതാഖിലഃ | 
സരവകര്താ ന ക്രിയ്ത തം നമാമി രമാപതിമ് || ൫ 
|| 
 
അഗുണായ ഗു്ണാ്ദ്രക സവരൂപായാദ്ി 
കാരിണണ | 



വിദ്ാരിതാരിസംഘായ വാസു്ദ്വായ ്ത നമഃ || 
൬ || 
 
ആദ്ി്ദ്വായ ്ദ്വാനാം പത്യ സാദ്ിതാര്യ | 
അനാദ്യജ്ഞാനപരായ നമഃ പാരാവരാശ്രയ || ൭ || 
 
അജായ ജനയി്ത്രസ്യ വിജിതാഖിലദ്ാനവ | 
അജാദ്ി പൂജയപാദ്ായ നമസ്ത ഗരുഡധ്വജ || ൮ 
|| 
 
ഇംദ്ിരാമംദ്സാംദ്രാഗയ കടാക്ഷ്പ്രക്ഷിതാത്മ്ന | 
അസ്മ ദ്ിഷയടക കാരയായ പൂര്ണായ ഹര്യ നമഃ 
|| ൯ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ദ്വിതീയസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ തൃതീയസ്താത്രമ് 
 



കുരു ്ുംക്ഷവ ച കര്മ നിജം നിയതം ഹരിപാദ് 
വിനമ്രധ്ിയാ സതതമ് | 
ഹരി്രവ പ്രാ ഹരി്രവ ഗുരുര്ഹരി്രവ 
ജഗത്പിതൃമാതൃഗതിഃ || ൧ || 
 
ന ത്താഽസ്തയപരം ജഗതീഡയതമം പരമാത്പരതഃ 
പുരു്ഷാത്തമതഃ | 
തദ്ലം ബഹു്ലാകവിചിംതനയാ പ്രവണം കുരു 
മാനസമീശപ്ദ് || ൨ || 
 
യത്താഽപി ഹ്രഃ പദ് സംസ്മര്ണ സകലം 
ഹയഘമാശു ലയം വ്രജതി | 
സ്മരതസ്തു വിമുക്തി പദ്ം പരമഃ സ്പുട്മഷയതി 
തത്കിമപാക്രിയ്ത || ൩ || 
 
ശ്രുണുതാമലസതയവചഃ പരമം ശപ്ഥരിതമുച്ച്രിത 
ബാഹു യുഗമ് | 
ന ഹ്രഃ പര്മാ ന ഹ്രഃ സദ്ൃശഃ പരമഃ സ തു 
സരവചിദ്ാത്മഗണാത് || ൪ || 
 
യദ്ി നാമ പ്രാ ന ്്വത്സ (ത) ഹരിഃ കഥമസയ 
വ്ശ ജഗ്ദ്തദ്്ൂത് | 
യദ്ി നാമ ന തസയ വ്ശ സകലം കഥ്മവ തു 



നിതയസുഖം ന ്്വത് || ൫ || 
 
ന ച കര്മവിമാമലകാലഗുണ 
പ്ര്ൃതീശമചിത്തനുതദ്ധിയതഃ | 
ചിദ്ചിത്തനുസരവമസൗ തു ഹരിരയമ്യദ്ിതി 
യവദ്ികമസ്തിവചഃ || ൬ || 
 
വയവഹാര്ിദ്ാപി ഗു്രാര്ജഗതാം ന തു 
ചിത്തഗതാ സ ഹി ്ചാദ്യ പരമ് | 
ബഹവഃ പുരുഷാഃ പുരുഷപ്രവ്രാ 
ഹരിരിതയവദ്ത്സവയ ്മവ ഹരിഃ || ൭ || 
 
ചതുരാനനപൂരവവിമുക്തഗണാ ഹരി്മതയതു 
പൂരവ്ദ്വ സദ്ാ | 
നിയ്താച്ഛ വിനീചതയയവ നിജാം 
സ്ഥിതിമാപുരിതി സ്മപരം വചനമ് || ൮ || 
 
ആനംദ്തീര്ഥസന്നാമ്നാ പൂര്ണപ്രജ്ഞാ്ിദ്ായുജാ | 
കൃതം ഹരയഷ്ടകം ്ക്തയാപഠതഃ പീയ്ത ഹരിഃ || ൯ 
|| 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാര്യ 
വിരചിതം  



ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു തൃതീയസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ ചതുര്ഥസ്താത്രമ് 
 
നിജപൂര്ണ സുഖാമിത്ബാധ്തനുഃ 
പരശക്തിരനംത ഗുണഃ പരമഃ | 
അജരാമരണഃ സകലാര്തിഹരഃ കമലാപതി 
രീഡയത്മാഽവതുഃ നഃ || ൧ || 
 
യദ്സുപ്തിഗ്താ പി ഹരിഃ സുഖവാന് 
സുഖരൂപിണ മാഹുര്താ നിഗമാഃ | 
സവ (സു) മതിപ്ര്വം ജഗദ്സ്യ 
യതഃപര്്ാധ്തനുംച തതഃഖപതിമ് || ൨ || 
 
ബഹുചിത്രജഗദ്ബഹുധ്ാരകരണാത്പര 
ശക്തിരനംതഗുണഃ പരമഃ | 
സുഖരൂപമമുഷയ പദ്ം പരമം  സ്മരതസ്തു 
്വിഷയതി തത്സതതമ് || ൩ || 
 
സ്മര്ണ ഹി പ്രശിതുരസയ വി്്ാര്മലിനാനി 



മനാംസി കുതഃ കരണമ് | 
വിമലം ഹി പദ്ം പരമം സവരതം തരുണാര്ക 
സവര്ണമജസയ ഹ്രഃ || ൪ || 
 
വിമയലഃ ശൃതിശാണനിശാതതയമഃ 
സുമ്നാഽസി്ിരാശു നിഹതയ ദ്ൃഡമ് | 
ബലിനം നിജയവരിണമാത്മ ത്മാ്ിദ്മീശമനംത 
മുപാസവ ഹരിമ് || ൫ || 
 
സ ഹി വിശവസൃ്ജാ വി്ുശം്ു 
പുരംദ്സൂരയമുഖാന പരാനമരാന് | 
സൃജതീഡയ ത്മാഽവതി ഹംതി നിജം 
പദ്മാപയതി പ്രണതാന് സവധ്ിയാ || ൬ || 
 
പര്മാഽപി ര്മശിതുരസയ സ്മാ ന ഹി 
കശ്ിദ്്ൂന്ന ്വിഷയതി ച | 
കവചിദ്ദ്യത്നാഽപി ന പൂര്ണ സദ്ാ ഗണീ്തഡയ 
ഗുണാനു്യവകത്നാഃ || ൭ || 
 
ഇതി ്ദ്വതരസയ ഹ്രഃ സ്തവനം കൃതവാന് 
മുനിരുത്തമമാദ്രതഃ | 
സുഖതീര്ഥ പദ്ാ്ിഹിതഃ പഠതസ്തദ്ിദ്ംദ് ്വതി 
ധ്ൃവമുച്ച സുഖമ് || ൮ || 



 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ചഥുര്ഥസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ പംചമസ്താത്രമ് 
 
വാസു്ദ്വാപരി്മയ സുധ്ാമന് ശുദ്ധ സ്ദ്ാദ്ിത 
സുംദ്രീകാംത | 
ധ്രാധ്രധ്ാര(രി)ണ ്വദ്ുരധ്ര്തഃ 
സൗധ്ൃതിദ്ീധ്ിതി ്വധ്ൃവിധ്ാതഃ || ൧ ||  
 
അധ്ികബംധ്ം രംധ്യ ്ബാധ്ാ(ധ്)ചഹിംദ്ി 
പി(വി)ധ്ാനം ബംധ്ുരമദ്ധാ | 
്കശവ ്കശവ ശാസക വം്ദ് പാശധ്രാര്ചി 
(ചയു) ത ശൂരവ്രശ || ൨ || 
 
നാരായണാമലകാരണ വം്ദ് കാരണ കാരണ 
പൂര്ണ വ്രണയ | 
മാധ്വ മാധ്വ സാധ്ക വം്ദ് ബാധ്ക ്ബാധ്ക 



ശുദ്ധ സമാ്ധ് || ൩ || 
 
്ഗാവിംദ് ്ഗാവിംദ് പുരംദ്ര വം്ദ് 
സ്കംദ്സു(സ)നംദ്നവംദ്ിതപാദ് | 
വിഷ്ണാസൃജിഷ്ണാ ഗ്രസിഷ്ണാ വിവം്ദ് 
കൃഷ്ണ സുദ്ുഷ്ണ വധ്ിഷ്ണാ സുധ്ൃഷ്ണാ || ൪ || 
 
മധ്ുസൂദ്ന ദ്ാനവ സാദ്നവം്ദ് യദ്വത്മാദ്ിത 
(ദ്ന) ്വദ്ിതപാദ് | 
ത്രിവിക്രമ നിഷ്ക്രമ വിക്രമ വം്ദ് സുക്രമ 
സംക്രമഹുംകൃതവക്ത്ര || ൫ || 
 
വാമന വാമന ്ാമന വം്ദ് സാമന സീമന സാമന 
സാ്നാ | 
ശ്രീധ്ര ശ്രീധ്ര ശംധ്ര വം്ദ് ്ൂധ്ര വാര്ധ്ര 
കംദ്രധ്ാരിന് || ൬ || 
 
ഹൃഷി്കശ സു്കശ പ്രശ വിവം്ദ് ശര്ണശ 
ക്ലശ ബ്ലശ സു്ഖശ | 
പദ്മനാ് ശു്്ാദ്്വ വം്ദ് സം്ൃത ്ലാക്രാ്ര 
്ൂ്ര || ൭ || 
 
ദ്ാ്മാദ്ര ദ്ൂരതരാംതര വം്ദ്ദ്ാരിതപാരഗപാര 



പരസ്മാത് || ൮ || 
 
ആനംദ് സുതീര്ഥ മുനീംദ്രകൃതാ ഹരിഗീതിരിയം 
പരമാദ്രതഃ | 
പര്ലാക വി്ലാകന സൂരയനി്ാ ഹരി്ക്തി 
വിവര്ധ്ന ശൗംഡതമാ || ൯ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു പംചമസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ ഷഷ്ടസ്താത്രമ് 
 
്ദ്വകിനംദ്ന നംദ്കുമാര വൃംദ്ാവനാംചന 
്ഗാകുല ചംദ്ര | 
കംദ്ഫലാശന സുംദ്രരൂപ നംദ്ിത ്ഗാകുല 
വംദ്ിതപാദ് || ൧ || 
 
ഇംദ്രസുതാവകനംദ്ന ഹസ്ത ചംദ്നചര്ചിത 
സുംദ്രിനാഥ | 



ഇംദ്ീവ്രാദ്ര ദ്ലനയന മംദ്രധ്ാരിന് ്ഗാവിംദ് 
വം്ദ് || ൨ || 
 
ചംദ്രശതാനന കുംദ്സുഹാസ 
നംദ്ിതയദ്വതാനംദ് സുപൂര്ണ | 
മത്സയകരൂപല്യാദ് വിഹാരിന് ്വദ്വി്നതൃ 
ചതുര്മുഖ വംദ്യ || ൩ || 
 
കൂര്മസവരൂപക മംദ്രധ്ാരിന് ്ലാകവിധ്ാരക 
്ദ്വവ്രണയ | 
സൂകരരൂപക ദ്ാനവശ്ത്രാ ്ൂമിവിധ്ാരക 
യജ്ഞവരാംഗ || ൪ || 
 
്ദ്വ നൃസിംഹ ഹിരണയകശ്ത്രാ സരവ്യാംതക 
യദ്വതബം്ധ്ാ | 
വാമന വാമന മാണവ്വഷ 
യദ്തയവരാ(കുലാം)ംംതക കാരണ രൂപ (്ൂത) || ൫ 
|| 
 
രാമ ്ൃഗൂദ്വഹ സൂര്ജിതദ്ീപ്്ത ക്ഷത്രകുലാംതക 
ശം്ുവ്രണയ | 
രാഘവ രാഘവ രാക്ഷസ ശ്ത്രാ മാരുതി വല്ല് 
ജാനകീ കാംത || ൬ || 



 
്ദ്വകി നംദ്ന സുംദ്രരൂപ രുക്മിണി (ണീ) വല്ല് 
പാംഡവ ബം്ധ്ാ | 
യദ്തയ വി്മാഹക നിതയ സഖാ്ദ് ്ദ്വസു (വി) 
്ബാധ്ക ബുദ്ധ സവരൂപ || ൭ || 
 
ദ്ുഷ്ട കുലാംതക കല്കിസവരൂപ ധ്ര്മ വിവധ്ന 
മൂലയുഗാ്ദ് | 
നാരായണാമലകാരണ മൂര്്ത പൂര്ണ 
ഗുണാര്ണവ നിതയ സു്ബാധ് || ൮ || 
 
സുഖ(ആനംദ്)തീര്ഥ മുനീംദ്ര കൃപാ ഹരിഗാഥാ 
പാപഹരാശു്നിതയ സുഖാര്ഥ 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ഷഷ്ടസ്താത്രം സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ സപ്തമസ്താത്രമ് 
 
വിശവസ്ഥിതി പ്രളയ സര്ഗമഹാവി്ൂതി 



വൃത്തിപ്രകാശനിയ മാവൃതി ബംധ്്മാക്ഷാഃ | 
യസയാ അപാംഗലവമാത്രത ഊര്ജിതാ സാ ശ്രീഃ 
യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൧ || 
 
ബ്രഹ്്മശശക്രരവിധ്മശശാംക പൂരവഗീരവാണ 
സംതതിരിയം യദ്പാംഗ്ലശം | 
ആശ്രിതയ വിശവവിജയം 
വിസൃജതയ(വിദ്ധ്ാ)ചിംതയാ ശ്രീഃ യത്കടാക്ഷ 
ബലവതയജിതം നമാമി || ൨ || 
 
ധ്ര്മാര്ഥകാമസുമതി പ്രചയാദ്യ ്ശഷ സന്മംഗലം 
വിദ്ധ്്തയദ്പാംഗ്ലശം | 
ആശ്രിതയ തത്പ്രണതസത്പ്രണതാ അപീഡയാഃ 
ശ്രീഃ യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൩ || 
 
ഷഡവഗ നിഗ്രഹനിരസ്തസമസ്ത്ദ്ാഷാധ്യായംതി 
വിഷ്ണു മൃഷു്യായദ്പാംഗ്ലശം | 
ആശ്രിതയ യാനപി സ്മതയ ന യാതി ദ്ുഃഖം ശ്രീഃ 
യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൪ || 
 
്ശഷാഹിയവരിശിവശക്രമനുപ്രധ്ാനചി്ത്രാരുക
ര്മരചനം യദ്പാംഗ്ലശം | 
ആശ്രിതയ വിശവമുഖിലം വിദ്ധ്ാതി ധ്ാതാ ശ്രീഃ 



യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൫ || 
 
ശ്ക്രാഗ്രദ്ീധ്ിതി ഹിമാകരസൂയസൂനുപൂരവം 
നിഹതയ നിഖിലം യദ്പാംഗ്ലശമ് | 
ആശ്രിതയ നൃതയതി ശിവഃ പ്രക്ടാരു ശക്തിഃ ശ്രീഃ 
യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൬ || 
 
തത്പാദ് പംകജ മഹാസനതാമവാപ ശരവാദ്ിവംദ്യ 
ചര്ണാ യദ്പാംഗ്ലശമ് | 
ആശ്രിതയ നാഗപതിരനയ സുയരര്ദ്ുരാപാം ശ്രീഃ 
യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൭ || 
 
നാഗാരിരുഗ്രബല പൗരുഷ ആപ വിഷ്ണു 
വാ(മ്ണാവാ)ഹതവമുത്ത മജ്വാ യദ്പാംഗ്ലശമ് 
| 
ആശ്രിതയ ശക്രമുഖ്ദ്വഗയണ രചിംതയം ശ്രീഃ 
യത്കടാക്ഷ ബലവതയജിതം നമാമി || ൮ || 
 
ആനംദ് തീര്ഥമുനിസന്മുഖപംക്ജാത്ഥം 
സാക്ഷാദ്രമാ ഹരിമനഃ പ്രിയമുത്തമാര്ഥമ് | 
്ക്തയാപഠതയജിതമാത്മനി സന്നിധ്ായ 
യഃസ്താത്ര്മത്ിയാതി ത്യാര്ീഷ്ടമ് || ൯ || 
 



ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു സപ്തമസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
 
അഥ അഷ്ടമസ്താത്രമ് 
 
വംദ്ിതാ്ശഷവം്ദ്യാരുവൃംദ്ാരകം 
ചംദ്നാചചി്താ ദ്ാരപീനാംസകമ് | 
ഇംദ്ിരാചംചലാപാംഗനീരാജിതം മംദ്്രാദ്ധാരി 
വൃത്്താദ്്ുജാ്്ാഗിനം | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൧ || 
 
സൃഷ്ടിസംഹാരലീലാവിലാസാതതം  
പുഷ്ടഷാഡ്ഗുണയ സദ്വിഗ്ര്ഹാല്ലാസിനമ് | 
ദ്ുഷ്ട നി്ഷയഷസംഹാരക്മാദ്യതം 
ഹൃഷ്ടപുഷ്ടാനു(തി)ശിഷ്ട പ്രജാസംശ്രയം | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൨ || 



 
ഉന്നതപ്രാര്ഥിതാ്ശഷസംസാധ്കം 
സന്നതാലൗകികാ നംദ്ദ് ശ്രീപദ്മ് | 
്ിന്നകര്മാശയപ്രാണിസം്പ്രരകംതന്നകിം്നതി 
വിദ്വത്സു മിമാംസിതം | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൩ || 
 
വിപ്രമുയഖയഃ സദ്ാ്വദ്വാ്ദ്ാന്മുയഖഃ 
സുപ്രതായപഃ ക്ഷീതി്ശശവയരശ്ാര്ചിതം | 
അപ്രതര്്കയാരുസംവിദ്ഗുണം നിര്മലം 
സപ്രകാശാജരാനംദ് രൂപംപരം | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൪ || 
 
അതയ്യാ യസയ്കനാപിനകവാപിഹിപ്രതയ്താ 
യദ്ഗു്ണഷൂത്തമാനാംപരഃ | 
സതയസംകല്പ ഏ്കാ വ്രാ്ണയാ വശീ 
മതയനൂയനഃ സദ്ാ ്വദ്വാ്ദ്ാദ്ിതഃ | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൫ || 
 
പശയതാം ദ്ുഃഖസംതാനനിര്മൂലനം ദ്ൃശയതാം 



ദ്ൃശയതാമിതയ ്ജശാചി(ര്ഥി)തമ്  | 
നശയതാം ദ്ൂരഗം സരവദ്ാപയാത്മഗം പശയതാം 
്സവച്ചയാ സജ്ജ്നഷവാഗതം | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൬ || 
 
അഗ്രജം യഃ സസര്ജാജമഗ്രയാകൃതിം 
വിഗ്ര്ഹായസയ സ്രവഗുണാ ഏവ ഹി | 
ഉഗ്ര ആ്ദ്യാഽപി യസയാത്മജാഗ്രയാത്മജഃ 
സദ്ഗൃഹീതഃ സദ്ായഃ പരംയദ്വതമ് | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൭ || 
 
അചയു്താ ്യാ ഗുയണര്നിതയ്മവാഖിയലഃ 
പ്രചയു്താഽ്ശഷ ്ദ്ായഷഃ സദ്ാപൂര്തിത | 
ഉചയ്ത സവ്വ്ദ്ാരു വായദ്രജഃ 
സവജി്താ(ചയ്ത) ബ്രഹ്മരു്ദ്രംദ്ര പൂയവസ്സദ്ാ | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൮ || 
 
ധ്ാരയ്ത ്യനവിശവം സദ്ാജാദ്ികം 
വാരയ്ത്ശഷദ്ുഃഖം നിജധ്യായിനാം | 
പാരയ്ത സരവമയനയര്നയത്പാരയ്ത കാരയ്ത 



ചാഖിലം സരവ്ൂയതഃ സദ്ാ | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൯ || 
 
സവപാപാനി യത്സംസ്മൃ്തഃ സംക്ഷയസരവദ്ാ 
യാംതി്ക്തയാവിശുദ്ധാത്മനാം | 
ശരവഗുരവാദ്ിഗീരവാണ സംസ്ഥാനദ്ഃ കുരവ്ത 
കര്മ യത്പ്രീതണയ സജ്ജനാഃ | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൧൦ || 
 
അക്ഷയം കര്മയസ്മിന് പ്രസവര്പിതംഽപ്രക്ഷ യം 
യാംതി ദ്ുഃഖാനിഃയന്നാമത | 
അക്ഷ്രാ്യാഽജരഃ സരവയദ്വാമൃതഃ കുക്ഷിഗം 
യസയ വിശവം സദ്ാജാദ്കമ് | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 
ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൧൧ || 
 
നംദ്ിതീര്്ഥാരുസന്നാമി്നാ നംദ്ിനഃ സംദ്ധ്ാനാഃ 
സദ്ാനംദ്്ദ്്വ മതിമ് | 
മംദ്ഹാസാരുണാപാംഗ ദ്ത്്താന്നതിം 
ന(വം)ദ്ിതാ ്ശഷ്ദ്വാദ്ി വൃംദ്ം സദ്ാ | 
പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം ്ദ്വതാമംഡലാ 



ഖംഡമംഡനം പ്രീണയാ്മാ വാസു്ദ്വം || ൧൨ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു അഷ്ടമസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ നവമസ്താത്രമ് 
 
അതിമത ത്മാഗിരിസമിതിവി്്ദ്ന 
പിതാമഹ്ൂതിദ് ഗുണഗണനിലയ | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧ || 
 
വിധ്ി്വമുഖ സുരസതത സുവംദ്ിത രമാ 
മ്നാവല്ല് ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൨ || 
 
അഗണിതഗുണഗണ മയശരീര ്ഹ 
വിഗതഗു്ണതര ്വമമ ശരണമ് | 



ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൩ || 
 
അപരിമിത സുഖനിധ്ിവിമലസു്ദ്ഹ ്ഹ 
വിഗതസു്ഖതര ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൪ || 
 
പ്രചലിതലയജലവിഹരണ ശാശവതസുഖമയമീന 
്ഹ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൫ || 
 
സുരദ്ിതിജ സുബലവിലുലിതമംദ്രധ്രപര (വര) 
കൂര്മ ്ഹ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൬ || 
 
സഗിരിവരധ്രാതലവഹ സുസൂകര പരമവി്ബാധ് 
്ഹ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൭ || 
 



അതിബലദ്ിതിസുതഹൃദ്യവി്്ദ്ന 
ജയനൃഹ്രഽമല ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൮ || 
 
ബലിമുഖദ്ിതിസുതവിജയവിനാശന 
ജഗദ്വനാജിത ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൯ || 
 
അവിജിതകുനൃപതിസമിതിവിഖംഡന രമാവര 
വീരപ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൦ || 
 
ഖരതരനിശിചരദ്ഹന പരാമൃത രഘുവര മാനദ് 
്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൧ || 
 
സലലിതതനുവര വരദ് മഹാബല യദ്ുവര പാര്ഥപ 
്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 



രാമ രമാരമണ || ൧൨ || 
 
ദ്ിതിസുതവി്മാഹന വിമലവി്ബാധ്ന 
പരഗുണബുദ്ധ ്ഹ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൩ || 
 
കലിമലഹുതവഹ സു്ഗമ്ഹാത്സവ ശരണദ് 
കല്കീശ ്ഹ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൪ || 
 
അഖിലജനിവിലയ പരസുഖ കാരണ 
പരപുരു്ഷാത്തമ ്വ മമ ശരണമ് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൫ || 
 
ഇതി തവനുതിവരസതതര്തര്്വ സുശരണമുരു 
സുഖതീര്ഥ മു്നര്്ഗവന് | 
ശു്തമകഥാശയ പരമസ്ദ്ാദ്ിത ജഗ്ദ്കകാരണ 
രാമ രമാരമണ || ൧൬ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 



വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു നവമസ്താത്രം സംപൂര്ണം  
 
 
 
അഥ ദ്ശമസ്താത്രമ് 
 
അവ നഃ ശ്രീപതിരപ്രതിരധ്ി്കശാദ്ി്വാ്ദ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧ || 
 
സുരവംധ്യാദ്ിപ സദ്വര്രിതാ ്ശഷഗുണാലമ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൨ || 
 
സകലധ്വാംതവിനാശന പരമാനംദ് സുധ്ാ്ഹാ | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൩ || 
 
ത്രിജഗത്്പാത സദ്ാര്ചിതശരണാശാപതിധ്ാ്താ 
| 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൪ || 



 
ത്രിഗുണാതീതവിധ്ാരക പരി്താ ്ദ്ഹി സു്ക്തിമ് 
| 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൫ || 
 
ശരണം കാരണാ്ാവന ്വ ്മ താത സദ്ാഽലമ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൬ || 
 
മരണപ്രാണദ് പാലക ജഗദ്ീശാവ സു്ക്തിമ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൭ || 
 
തരുണാദ്ിതയ സവര്ണകചരണാബ്ജാമലകീര്ണത | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൮ || 
 
സലില്പ്രാത്ഥസരാഗകമണിവര്്ണാച്ചനഖാ്ദ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൯ || 
 
ഖജ(കജ)തൂണീനി്പാവന വരജംഘാമിതശക്ണത 



| 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൦ || 
 
ഇ്ഹസ്തപര്്ശാ്നപര്മാരു സ്ഥര(ല)മാ്ല | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൧ || 
 
അസ്നാ(്മാ)ത്പുല്ലസുപുഷ്പകസമവര്ണാവര
ണാം്ത | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൨ || 
 
ശത്മാ്ദ്ാദ്്വസുംദ്രി വരപദ്്മാത്ഥിതനാ്് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൩ || 
 
ജഗദ്ാഗൂഹകപല്ലവസമകു്ക്ഷ ശരണാ്ദ് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൪ || 
 
ജഗദ്ംബാമലസുംദ്രഗൃഹവ്ക്ഷാവര്യാഗിന് | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 



൧൫ || 
 
ദ്ിതിജാംതപ്രദ് ചക്രധ്രഗദ്ായുഗവരബാ്ഹാ | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൬ || 
 
പരമജ്ഞാനമഹാനിധ്ിവദ്ന ശ്രീരമണണം്ദ്ാ | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത || 
൧൭ || 
 
നിഖിലാഘൗഘവിനാശന പരസൗഖയപ്രദ്ദ്ൃഷ്ട | 
കരുണാപൂര്ണ വരപ്രദ് ചരിതം ജ്ഞാപയ ്മ ്ത 
|| ൧൮ || 
 
പരമാനംദ്സുതീര്ഥമുനിരാ്ജാ ഹരിഗാഥാമ് | 
കൃതവാന്നിതയസുപൂര്ണപരമാനംദ്പയദ്ഷി(ഷീ)
ന് || ൧൯ || 
 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ദ്ശമസ്താത്രം സംപൂര്ണം  
 



 
 
അഥ ഏകാദ്ശസ്താത്രമ് 
 
ഉദ്ീര്ണമജരം ദ്ിവയമമൃതസയംദ്യധ്ീശിതുഃ | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൧ || 
 
സരവ്വദ്(്ദ്വ)പ്ദ്ാദ്ഗീതമിംദ്ിരാധ്ാരമുത്തമമ് | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൨ || 
 
സരവ്ദ്വാദ്ി്ദ്വസയ വിദ്ാരിതമഹത്തമഃ | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൩ || 
 
ഉദ്ാരമാദ്രാന്നിതയമനിംദ്യം സുംദ്രീപ്തഃ | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൪ || 
 
ഇംദ്ീവ്രാദ്രനി്ം സംപൂര്ണം വാദ്ി്മാഹന(ദ്)മ് 
| 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 



൫ || 
 
ദ്ാതൃസരവാമയരശവരയവിമുക്തയാ്ദ്ര്ഹാ വരമ് | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൬ || 
 
ദ്ൂരാദ്ദൂരതരം യത്തു ത്ദ്വാംതികമംതികാത് | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൭ || 
 
പൂര്ണ സരവഗുയണകാര്ണമനാദ്യംതം 
സു്രശിതുഃ | 
ആനംദ്സയ പദ്ം വം്ദ് ബ്രഹ്്മംദ്രാദ്യ്ി വംദ്ിതമ് || 
൮ || 
 
ആനംദ്തീര്ഥ മുനിനാ ഹ്രരാനംദ് രൂപിണഃ | 
കൃത സ്താത്രമിദ്ം പഠന്നാനംദ്മാപ്നുയാത് 
(മാപ്തയാത്) || ൯ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ഏകാദ്ശസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  



 
 
 
അഥ ദ്വാദ്ശസ്താത്രമ് 
 
ആനംദ്മുകുംദ് അരവിംദ്നയന | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൧ || 
 
സുംദ്രീമംദ്ിര ്ഗാവിംദ് വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൨ || 
 
ചംദ്രസു്രംദ്രസുവംദ്ിത വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൩ || 
 
ചംദ്രകമംദ്ിരനംദ്കവം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൪ || 
 
വൃംദ്ാരകവൃംദ്സുവംദ്ിത വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൫ || 
 
മംദ്ാരസൂനസുചര്ചിത വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൬ || 
 



ഇംദ്ിരാനംദ്ക സുംദ്ര വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൭ || 
 
മംദ്ിരസയംദ്നസയംദ്ക വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൮ || 
 
ആനംദ്ചംദ്രികാസയംദ്ക (സ്പംദ്ന) വം്ദ് | 
ആനംദ്തീര്ഥപരാനംദ്വരദ് || ൯ || 
 
ഇതി ശ്രീമദ്ാനംദ്തീര്ഥ്ഗവത്പാദ്ാചാരയ 
വിരചിതം  
ദ്വാദ്ശസ്താ്ത്രഷു ദ്വാദ്ശസ്താത്രം 
സംപൂര്ണം  
 
|| ്ാരതീരമണമുഖയപ്രാണാംതര്ഗത 
ശ്രീകൃഷ്ണാര്പണമസ്തു || 


