ಅಥ ದ್ವಾದಶಃ ಸ ್ತೋತ್ವಾಣಿ
ಶ್ಾೋ ಗುರುಭ ್ಯೋ ನಮಃ
ಹರಃ ಓಮ್
ಅಥ ಪ್ಾಥಮೋಧ್ವಯಯಃ
ವಂದ್ ೋ ವಂದಯಂ ಸದ್ವನಂದಂ ವವಸುದ್ ೋವಂ ನಿರಂಜನಂ |
ಇಂದಿರವಪ್ತಿಮವದ್ವಯದಿ ವರದ್ ೋಶ ವರಪ್ಾದಂ || ೧ ||
ನಮವಮಿ ನಿಖಿಲವಧೋಶ ಕಿರೋಟವಘೃಷ್ಟಪೋಟವತ್ |
ಹೃತ್ತಮಃ ಶಮನ ೋಽಕವರ್ಭಂ ಶ್ಾೋಪ್ತ್ ೋಃ ಪವದಪ್ಂಕಜಂ || ೨ ||
ಜವಂಬ್ನದರವಂಬರವಧ್ವರಂ ನಿತ್ಂಬಂ ಚಂತ್ಯಮಿೋಶ್ತ್ುಃ |
ಸಾರ್ಭಮಂಜೋರಸಂವೋತ್ಂ ಆರ್ಡಂ ಜಗದಂಬಯವ || ೩ ||
ಉದರಂ ಚಂತ್ಯಂ ಈಶಸಯ ತ್ನುತ್ ಾೋಽಪ ಅಖಿಲಂಬರಂ |
ವಲಿತ್ಾಯವಂಕಿತ್ಂ ನಿತ್ಯಂ ಆರ್ಡಂ ಶ್ಾಯೈಕಯವ || ೪ ||
ಸಮರಣಿೋಯಮುರ ್ೋ ವಷ ್್ೋಃ ಇಂದಿರವವವಸಮುತ್ತಮೈಃ (ವವಸಮುತ್ತಮಂ) |
ಅನಂತ್ಂ ಅಂತ್ವದಿವ ರ್ುಜಯೋರಂತ್ರಂಗತ್ಂ || ೫ ||
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ಶಂಖಚಕಾಗದ್ವಪ್ದಮಧರವಶ್ಚಂತ್ವಯ ಹರ ೋರ್ುಭಜವಃ |
ಪೋನವೃತ್ವತ ಜಗದಾಕ್ಷವ ಕ ೋವಲ ್ೋದ್ ್ಯೋಗಿನ ್ೋಽನಿಶಂ || ೬ ||
ಸಂತ್ತ್ಂ ಚಂತ್ಯೋತ್ಕಂಟಂ ಭವಸಾತ್ಕಕಸುತರ್ಭವಸಕಂ |
ವ ೈಕುಂಠಸವಯಖಿಲವ ವ ೋದ್ವ ಉದಿಗೋಯಭಂತ್ ೋಽನಿಶಂ ಯತ್ಃ || ೭ ||
ಸಮರ ೋತ್ ಯವಮಿನಿೋನವಥ ಸಹಸವಾಮಿತ್ಕವಂತಿಮತ್ |
ರ್ವತ್ವಪವಪ್ನ ್ೋದಿೋಡಯಂ ಶ್ಾೋಪ್ತ್ ೋಃ ಮುಖಪ್ಂಕಜಂ || ೮ ||
ಪ್್ರ್ವಭನನಯ ಸುಖ ್ೋದ್ವಾಸಂ ಅಂದಸಮತ್ಮಧೋಶ್ತ್ುಃ |
ಗ ್ೋವಂದಸಯ ಸದ್ವ ಚಂತ್ಯಂ ನಿತ್ವಯನಂದಪ್ದಪ್ಾದಂ || ೯ ||
ಸಮರವಮಿ ರ್ವಸಂತ್ವಪ್ ಹವನಿದ್ವಮೃತ್ಸವಗರಂ |
ಪ್್ರ್ವಭನಂದಸಯ ರವಮಸಯ ಸವನುರವಗವವಲ ್ೋಕನಂ || ೧೦ ||
ಧ್ವಯಯೋದಜಸಾಮಿೋಶಸಯ ಪ್ದಮಜವದಿಪ್ಾತಿೋಕ್ಷಿತ್ಂ |
ರ್್ಾರ್ಂಗಂ ಪವರಮೋಷ್ಟಯವದಿ ಪ್ದದ್ವಯಿ ವಮುಕಿತದಂ || ೧೧ ||
ಸಂತ್ತ್ಂ ಚಂತ್ಯೋಽನಂತ್ಂ ಅಂತ್ಕವಲ ೋ ವಶ ೋಶತ್ಃ |
ನ ೈವೋದ್ವಪ್ುಃ ಗೃರ್ಂತ್ ್ೋಽನಂತ್ಂ ಯದುಗರ್ವನವಂ ಅಜವದಯಃ || ೧೨ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಪ್ಾಥಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ದಿಾತಿೋಯಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಸಾಜನ ್ೋದಧಸಂವರಾಧಿ ಪ್್ರ್ಭಚಂದ್ ್ಾೋ ಗುರ್ವರ್ಭವಃ |
ಅಮಂದ್ವನಂದ ಸವಂದ್ ್ಾೋ ನಃ ಸದ್ವವವಯದಿಂದಿರವಪ್ತಿಃ || ೧ ||
ರಮವಚಕ ್ೋರೋವಧವ ೋ ದುಷ್ಟ ದರ್ೋಭದವಹನಯೋ |
ಸತ್ವಾಂಥಜನಗ ೋಹವಯ ನಮೋ ನವರವಯರ್ವಯ ತ್ ೋ || ೨ ||
ಚದಚದ್ ಾೋದಮಖಿಲಂ ವಧ್ವಯವಧ್ವಯ ರ್ುಂಜತ್ ೋ |
ಅವವಯಕೃತ್ಗೃಹಸವಾಯ ರಮವಪ್ಾರ್ಯಿನ ೋ ನಮಃ || ೩ ||
ಅಮಂದಗುರ್ಸವರ ್ೋಽಪ ಮಂದಹವಸ ೋನ ವೋಕ್ಷಿತ್ಃ |
ನಿತ್ಯ ಮಿಂದಿರಯವಽನಂದಸವಂದ್ ್ಾೋ ಯೋ ನಕಮಿ ತ್ಂ ಹರಮ್ || ೪ ||
ವಶ್ೋ ವಶ ೋ ನ

ಕಸವಯಪ ಯೋಽಜತ್ ್ೋ ವಜತ್ವಖಿಲಃ |

ಸವಭಕತ್ವಭ ನ ಕಿಾಯತ್ ೋ ತ್ಂ ನಮವಮಿ ರಮವಪ್ತಿಮ್ || ೫ ||
ಅಗುರ್ವಯ ಗುರ್ ್ೋದ್ ಾೋಕ ಸಾರ್ಪವಯವದಿ ಕವರರ್ |
ವದ್ವರತ್ವರಸಂಘಾಯ ವವಸುದ್ ೋವವಯ ತ್ ೋ ನಮಃ || ೬ ||
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ಆದಿದ್ ೋವವಯ ದ್ ೋವವನವಂ ಪ್ತ್ಯೋ ಸವದಿತ್ವರಯೋ |
ಅನವದಯಜ್ಞವನಪ್ರವಯ ನಮಃ ಪವರವವರವಶಾಯ || ೭ ||
ಅಜವಯ ಜನಯಿತ್ ಾೋಸ್ಯ ವಜತ್ವಖಿಲದ್ವನವ |
ಅಜವದಿ ಪ್್ಜಯಪವದ್ವಯ ನಮಸ ತೋ ಗರುಡಧವಜ || ೮ ||
ಇಂದಿರವಮಂದಸವಂದ್ವಾಗಯ ಕಟವಕ್ಷಪ ಾೋಕ್ಷಿತ್ವತ್ಮನ ೋ |
ಅಸಮ ದಿಷ ಟೈಕ ಕವಯವಭಯ ಪ್್ರ್ವಭಯ ಹರಯೋ ನಮಃ || ೯ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ದಿಾತಿೋಯಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ತ್ೃತಿೋಯಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಕುರು ರ್ುಂಕ್ಷವ ಚ ಕಮಭ ನಿಜಂ ನಿಯತ್ಂ ಹರಪವದ ವನಮಾಧಯವ ಸತ್ತ್ಮ್
|
ಹರರ ೋವ ಪ್ರ ್ೋ ಹರರ ೋವ ಗುರುಹಭರರ ೋವ ಜಗತಿಾತ್ೃಮವತ್ೃಗತಿಃ || ೧ ||
ನ ತ್ತ್ ್ೋಽಸಯಪ್ರಂ ಜಗತಿೋಡಯತ್ಮಂ ಪ್ರಮವತ್ಾರತ್ಃ ಪ್ುರುಷ ್ೋತ್ತಮತ್ಃ |
ತ್ದಲಂ ಬಹುಲ ್ೋಕವಚಂತ್ನಯವ ಪ್ಾವರ್ಂ ಕುರು ಮವನಸಮಿೋಶಪ್ದ್ ೋ || ೨
||
ಯತ್ತ್ ್ೋಽಪ ಹರ ೋಃ ಪ್ದ ಸಂಸಮರರ್ ೋ ಸಕಲಂ ಹಯಘಮವಶು ಲಯಂ ವಾಜತಿ
|
ಸಮರತ್ಸುತ ವಮುಕಿತ ಪ್ದಂ ಪ್ರಮಃ ಸುಾಟಮೋಷ್ಯತಿ ತ್ತಿಕಮಪವಕಿಾಯತ್ ೋ || ೩ ||
ಶುಾರ್ುತ್ವಮಲಸತ್ಯವಚಃ ಪ್ರಮಂ ಶಪ್ಥ ೋರತ್ಮುಚಚಿತ್ ಬವಹು ಯುಗಮ್ |
ನ ಹರ ೋಃ ಪ್ರಮೋ ನ ಹರ ೋಃ ಸದೃಶಃ ಪ್ರಮಃ ಸ ತ್ು ಸವಭಚದ್ವತ್ಮಗರ್ವತ್
|| ೪ ||
ಯದಿ ನವಮ ಪ್ರ ್ೋ ನ ರ್ವ ೋತ್ಸ (ತ್) ಹರಃ ಕಥಮಸಯ ವಶ ೋ
ಜಗದ್ ೋತ್ದರ್್ತ್ |
ಯದಿ ನವಮ ನ ತ್ಸಯ ವಶ ೋ ಸಕಲಂ ಕಥಮೋವ ತ್ು ನಿತ್ಯಸುಖಂ ನ ರ್ವ ೋತ್ ||
೫ ||
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ನ ಚ ಕಮಭವಮವಮಲಕವಲಗುರ್ ಪ್ಾರ್ೃತಿೋಶಮಚತ್ತನುತ್ದಿಿಯತ್ಃ |
ಚದಚತ್ತನುಸವಭಮಸಕ ತ್ು ಹರಯಭಮಯೋದಿತಿ ವ ೈದಿಕಮಸತವಚಃ || ೬ ||
ವಯವಹವರಭಿದ್ವಪ ಗುರ ್ೋಜಭಗತ್ವಂ ನ ತ್ು ಚತ್ತಗತ್ವ ಸ ಹಿ ಚ ್ೋದಯ
ಪ್ರಮ್ |
ಬಹವಃ ಪ್ುರುಷವಃ ಪ್ುರುಷ್ಪ್ಾವರ ್ೋ ಹರರತ್ಯವದತ್ಸವಯ ಮೋವ ಹರಃ || ೭
||
ಚತ್ುರವನನಪ್್ವಭವಮುಕತಗರ್ವ ಹರಮೋತ್ಯತ್ು ಪ್್ವಭದ್ ೋವ ಸದ್ವ |
ನಿಯತ್ ್ೋಚಛ ವನಿೋಚತ್ಯೈವ ನಿಜವಂ ಸಾತಿಮವಪ್ುರತಿ ಸಮಪ್ರಂ ವಚನಮ್ ||
೮ ||
ಆನಂದತಿೋಥಭಸನವನಮವನ ಪ್್ರ್ಭಪ್ಾಜ್ಞವಭಿದ್ವಯುಜವ |
ಕೃತ್ಂ ಹಯಭಷ್ಟಕಂ ರ್ಕವಯಪ್ಠತ್ಃ ಪೋಯತ್ ೋ ಹರಃ || ೯ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವರ್ಯ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ತ್ೃತಿೋಯಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಚತ್ುಥಭಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ನಿಜಪ್್ರ್ಭ ಸುಖವಮಿತ್ಬ ್ೋಧತ್ನುಃ ಪ್ರಶಕಿತರನಂತ್ ಗುರ್ಃ ಪ್ರಮಃ |
ಅಜರವಮರರ್ಃ ಸಕಲವತಿಭಹರಃ ಕಮಲವಪ್ತಿ ರೋಡಯತ್ಮೋಽವತ್ುಃ ನಃ || ೧
||
ಯದಸುಪತಗತ್ ್ೋ ಪ ಹರಃ ಸುಖವವನ್ ಸುಖರ್ಪರ್ ಮವಹುರತ್ ್ೋ
ನಿಗಮವಃ |
ಸಾ (ಸು) ಮತಿಪ್ಾರ್ವಂ ಜಗದಸ್ಯ ಯತ್ಃಪ್ರಭ ್ೋಧತ್ನುಂಚ
ತ್ತ್ಃಖಪ್ತಿಮ್ || ೨ ||
ಬಹುಚತ್ಾಜಗದಬಹುಧ್ವರಕರರ್ವತ್ಾರ ಶಕಿತರನಂತ್ಗುರ್ಃ ಪ್ರಮಃ |
ಸುಖರ್ಪ್ಮಮುಷ್ಯ ಪ್ದಂ ಪ್ರಮಂ

ಸಮರತ್ಸುತ ರ್ವಷ್ಯತಿ ತ್ತ್ಸತ್ತ್ಮ್ ||

೩ ||
ಸಮರರ್ ೋ ಹಿ ಪ್ರ ೋಶ್ತ್ುರಸಯ ವಭ ್ೋಮಭಲಿನವನಿ ಮನವಂಸ ಕುತ್ಃ ಕರರ್ಮ್ |
ವಮಲಂ ಹಿ ಪ್ದಂ ಪ್ರಮಂ ಸಾರತ್ಂ ತ್ರುರ್ವಕಭ ಸವರ್ಭಮಜಸಯ ಹರ ೋಃ ||
೪ ||
ವಮಲ ೈಃ ಶೃತಿಶವರ್ನಿಶವತ್ತ್ಮೈಃ ಸುಮನ ್ೋಽಸಭಿರವಶು ನಿಹತ್ಯ ದೃಡಮ್
|
ಬಲಿನಂ ನಿಜವ ೈರರ್ಮವತ್ಮ ತ್ಮೋಭಿದಮಿೋಶಮನಂತ್ ಮುಪವಸಾ ಹರಮ್ ||
೫ ||
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ಸ ಹಿ ವಶಾಸೃಜ ್ೋ ವರ್ುಶಂರ್ು ಪ್ುರಂದಸ್ಯಭಮುಖವನ
ಪ್ರವನಮರವನ್ |
ಸೃಜತಿೋಡಯ ತ್ಮೋಽವತಿ ಹಂತಿ ನಿಜಂ ಪ್ದಮವಪ್ಯತಿ ಪ್ಾರ್ತ್ವನ್ ಸಾಧಯವ
|| ೬ ||
ಪ್ರಮೋಽಪ ರಮೋಶ್ತ್ುರಸಯ ಸಮೋ ನ ಹಿ ಕಶ್ಚದರ್್ನನ ರ್ವಷ್ಯತಿ ಚ |
ಕಾಚದದಯತ್ನ ್ೋಽಪ ನ ಪ್್ರ್ಭ ಸದ್ವ ಗಣಿೋತ್ ೋಡಯ ಗುರ್ವನುರ್ವ ೈಕತ್ನ ್ೋಃ
|| ೭ ||
ಇತಿ ದ್ ೋವತ್ರಸಯ ಹರ ೋಃ ಸತವನಂ ಕೃತ್ವವನ್ ಮುನಿರುತ್ತಮಮವದರತ್ಃ |
ಸುಖತಿೋಥಭ ಪ್ದ್ವಭಿಹಿತ್ಃ ಪ್ಠತ್ಸತದಿದಂದ ರ್ವತಿ ಧೃವಮುಚಚ ಸುಖಮ್ ||
೮ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಚಥುಥಭಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಪ್ಂಚಮಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ವವಸುದ್ ೋವವಪ್ರಮೋಯ ಸುಧ್ವಮನ್ ಶುದಿ ಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಸುಂದರೋಕವಂತ್ |
ಧರವಧರಧ್ವರ(ರ)ರ್ ವ ೋದುರಧತ್ಭಃ ಸಕಧೃತಿದಿೋಧತಿ ವ ೋಧೃವಧ್ವತ್ಃ || ೧
||
ಅಧಕಬಂಧಂ ರಂಧಯ ಬ ್ೋಧ್ವ(ಧ)ಚಹಂದಿ ಪ(ವ)ಧ್ವನಂ ಬಂಧುರಮದ್ವಿ
|
ಕ ೋಶವ ಕ ೋಶವ ಶವಸಕ ವಂದ್ ೋ ಪವಶಧರವಚಭ (ಚುಯ) ತ್ ಶ ರವರ ೋಶ || ೨ ||
ನವರವಯರ್ವಮಲಕವರರ್ ವಂದ್ ೋ ಕವರರ್ ಕವರರ್ ಪ್್ರ್ಭ ವರ ೋರ್ಯ |
ಮವಧವ ಮವಧವ ಸವಧಕ ವಂದ್ ೋ ಬವಧಕ ಬ ್ೋಧಕ ಶುದಿ ಸಮವಧ್ ೋ || ೩ ||
ಗ ್ೋವಂದ ಗ ್ೋವಂದ ಪ್ುರಂದರ ವಂದ್ ೋ
ಸಕಂದಸು(ಸ)ನಂದನವಂದಿತ್ಪವದ |
ವಷ ್್ೋಸೃಜಷ ್್ೋ ಗಾಸಷ ್್ೋ ವವಂದ್ ೋ ಕೃಷ್್ ಸುದುಷ್್ ವಧಷ ್್ೋ
ಸುಧೃಷ ್್ೋ || ೪ ||
ಮಧುಸ್ದನ ದ್ವನವ ಸವದನವಂದ್ ೋ ದ್ ೈವತ್ಮೋದಿತ್ (ದನ)
ವ ೋದಿತ್ಪವದ |
ತಿಾವಕಾಮ ನಿಷ್ಕಿಮ ವಕಾಮ ವಂದ್ ೋ ಸುಕಾಮ ಸಂಕಾಮಹುಂಕೃತ್ವಕರ || ೫ ||
ವವಮನ ವವಮನ ಭವಮನ ವಂದ್ ೋ ಸವಮನ ಸೋಮನ ಸವಮನ ಸವನ ್ೋ |
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ಶ್ಾೋಧರ ಶ್ಾೋಧರ ಶಂಧರ ವಂದ್ ೋ ರ್್ಧರ ವವಧಭರ ಕಂದರಧ್ವರನ್ || ೬ ||
ಹೃಷಿಕ ೋಶ ಸುಕ ೋಶ ಪ್ರ ೋಶ ವವಂದ್ ೋ ಶರರ್ ೋಶ ಕಲ ೋಶ ಬಲ ೋಶ ಸುಖ ೋಶ |
ಪ್ದಮನವರ್ ಶುಭ ್ೋದಾವ ವಂದ್ ೋ ಸಂರ್ೃತ್ ಲ ್ೋಕರ್ರವರ್ರ ರ್್ರ ೋ || ೭ ||
ದ್ವಮೋದರ ದ್ರತ್ರವಂತ್ರ ವಂದ್ ೋದ್ವರತ್ಪವರಗಪವರ ಪ್ರಸವಮತ್ || ೮ ||
ಆನಂದ ಸುತಿೋಥಭ ಮುನಿೋಂದಾಕೃತ್ವ ಹರಗಿೋತಿರಯಂ ಪ್ರಮವದರತ್ಃ |
ಪ್ರಲ ್ೋಕ ವಲ ್ೋಕನ ಸ್ಯಭನಿಭವ ಹರರ್ಕಿತ ವವಧಭನ ಶಕಂಡತ್ಮವ ||
೯ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಪ್ಂಚಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಷ್ಷ್ಟಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ದ್ ೋವಕಿನಂದನ ನಂದಕುಮವರ ವೃಂದ್ವವನವಂಚನ ಗ ್ೋಕುಲ ಚಂದಾ |
ಕಂದಫಲವಶನ ಸುಂದರರ್ಪ್ ನಂದಿತ್ ಗ ್ೋಕುಲ ವಂದಿತ್ಪವದ || ೧ ||
ಇಂದಾಸುತ್ವವಕನಂದನ ಹಸತ ಚಂದನಚಚಭತ್ ಸುಂದರನವಥ |
ಇಂದಿೋವರ ್ೋದರ ದಲನಯನ ಮಂದರಧ್ವರನ್ ಗ ್ೋವಂದ ವಂದ್ ೋ || ೨ ||
ಚಂದಾಶತ್ವನನ ಕುಂದಸುಹವಸ ನಂದಿತ್ದ್ ೈವತ್ವನಂದ ಸುಪ್್ರ್ಭ |
ಮತ್ಸಯಕರ್ಪ್ಲಯೋದ ವಹವರನ್ ವ ೋದವನ ೋತ್ೃ ಚತ್ುಮುಭಖ ವಂದಯ || ೩
||
ಕ್ಮಭಸಾರ್ಪ್ಕ ಮಂದರಧ್ವರನ್ ಲ ್ೋಕವಧ್ವರಕ ದ್ ೋವವರ ೋರ್ಯ |
ಸ್ಕರರ್ಪ್ಕ ದ್ವನವಶತ್ ್ಾೋ ರ್್ಮಿವಧ್ವರಕ ಯಜ್ಞವರವಂಗ || ೪ ||
ದ್ ೋವ ನೃಸಂಹ ಹಿರರ್ಯಕಶತ್ ್ಾೋ ಸವಭರ್ಯವಂತ್ಕ ದ್ ೈವತ್ಬಂಧ್ ್ೋ |
ವವಮನ ವವಮನ ಮವರ್ವವ ೋಷ್ ದ್ ೈತ್ಯವರವ(ಕುಲವಂ)ಂಂತ್ಕ ಕವರರ್ ರ್ಪ್
(ರ್್ತ್) || ೫ ||
ರವಮ ರ್ೃಗ್ದಾಹ ಸ್ಜಭತ್ದಿೋಪ ತೋ ಕ್ಷತ್ಾಕುಲವಂತ್ಕ ಶಂರ್ುವರ ೋರ್ಯ |
ರವಘವ ರವಘವ ರವಕ್ಷಸ ಶತ್ ್ಾೋ ಮವರುತಿ ವಲಲರ್ ಜವನಕಿೋ ಕವಂತ್ || ೬ ||
ದ್ ೋವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರರ್ಪ್ ರುಕಿಮಣಿ (ಣಿೋ) ವಲಲರ್ ಪವಂಡವ ಬಂಧ್ ್ೋ |
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ದ್ ೈತ್ಯ ವಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸಖವದ್ ೋ ದ್ ೋವಸು (ವ) ಬ ್ೋಧಕ ಬುದಿ ಸಾರ್ಪ್ ||
೭ ||
ದುಷ್ಟ ಕುಲವಂತ್ಕ ಕಲಿಕಸಾರ್ಪ್ ಧಮಭ ವವಧನ ಮ್ಲಯುಗವದ್ ೋ |
ನವರವಯರ್ವಮಲಕವರರ್ ಮ್ತ್ ೋಭ ಪ್್ರ್ಭ ಗುರ್ವರ್ಭವ ನಿತ್ಯ ಸುಬ ್ೋಧ
|| ೮ ||
ಸುಖ(ಆನಂದ)ತಿೋಥಭ ಮುನಿೋಂದಾ ಕೃಪವ ಹರಗವಥವ ಪವಪ್ಹರವಶುರ್ನಿತ್ಯ
ಸುಖವಥಭ
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಷ್ಷ್ಟಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಸಪ್ತಮಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ವಶಾಸಾತಿ ಪ್ಾಳಯ ಸಗಭಮಹವವರ್್ತಿ ವೃತಿತಪ್ಾಕವಶನಿಯ ಮವವೃತಿ
ಬಂಧಮೋಕ್ಷವಃ |
ಯಸವಯ ಅಪವಂಗಲವಮವತ್ಾತ್ ಊಜಭತ್ವ ಸವ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ
ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ ನಮವಮಿ || ೧ ||
ಬಾಹ ೇಶಶಕಾರವಧಮಶಶವಂಕ ಪ್್ವಭಗಿೋವವಭರ್ ಸಂತ್ತಿರಯಂ
ಯದಪವಂಗಲ ೋಶಂ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ವಶಾವಜಯಂ ವಸೃಜತ್ಯ(ವದಧ್ವ)ಚಂತ್ವಯ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ
ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ ನಮವಮಿ || ೨ ||
ಧಮವಭಥಭಕವಮಸುಮತಿ ಪ್ಾಚಯವದಯ ಶ ೋಷ್ ಸನಮಂಗಲಂ
ವದಧತ್ ೋಯದಪವಂಗಲ ೋಶಂ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ತ್ತ್ರರ್ತ್ಸತ್ರರ್ತ್ವ ಅಪೋಡವಯಃ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ
ನಮವಮಿ || ೩ ||
ಷ್ಡಾಗ ನಿಗಾಹನಿರಸತಸಮಸತದ್ ್ೋಷವಧ್ವಯಯಂತಿ ವಷ್ು್
ಮೃಷ್ುಯೋಯದಪವಂಗಲ ೋಶಂ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ಯವನಪ ಸಮೋತ್ಯ ನ ಯವತಿ ದುಃಖಂ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ
ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ ನಮವಮಿ || ೪ ||
ಶ ೋಷವಹಿವ ೈರಶ್ವಶಕಾಮನುಪ್ಾಧ್ವನಚತ್ ್ಾೋರುಕಮಭರಚನಂ
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ಯದಪವಂಗಲ ೋಶಂ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ವಶಾಮುಖಿಲಂ ವದಧ್ವತಿ ಧ್ವತ್ವ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ
ನಮವಮಿ || ೫ ||
ಶಕ ್ಾೋಗಾದಿೋಧತಿ ಹಿಮವಕರಸ್ಯಸ್ನುಪ್್ವಭಂ ನಿಹತ್ಯ ನಿಖಿಲಂ
ಯದಪವಂಗಲ ೋಶಮ್ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ನೃತ್ಯತಿ ಶ್ವಃ ಪ್ಾಕಟ ್ೋರು ಶಕಿತಃ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ
ನಮವಮಿ || ೬ ||
ತ್ತ್ವಾದ ಪ್ಂಕಜ ಮಹವಸನತ್ವಮವವಪ್ ಶವವಭದಿವಂದಯ ಚರರ್ ್ೋ
ಯದಪವಂಗಲ ೋಶಮ್ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ನವಗಪ್ತಿರನಯ ಸುರ ೈದುಭರವಪವಂ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ
ನಮವಮಿ || ೭ ||
ನವಗವರರುಗಾಬಲ ಪಕರುಷ್ ಆಪ್ ವಷ್ು್ ವವ(ಮ್ೋವವ)ಹತ್ಾಮುತ್ತ ಮಜವೋ
ಯದಪವಂಗಲ ೋಶಮ್ |
ಆಶ್ಾತ್ಯ ಶಕಾಮುಖದ್ ೋವಗರ್ ೈ ರಚಂತ್ಯಂ ಶ್ಾೋಃ ಯತ್ಕಟವಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜತ್ಂ
ನಮವಮಿ || ೮ ||
ಆನಂದ ತಿೋಥಭಮುನಿಸನುಮಖಪ್ಂಕಜ ್ೋತ್ಾಂ ಸವಕ್ಷವದಾಮವ ಹರಮನಃ
ಪಾಯಮುತ್ತಮವಥಭಮ್ |
ರ್ಕವಯಪ್ಠತ್ಯಜತ್ಮವತ್ಮನಿ ಸನಿನಧ್ವಯ ಯಃಸ ್ತೋತ್ಾಮೋತ್ಭಿಯವತಿ
ತ್ಯೋರಭಿೋಷ್ಟಮ್ || ೯ ||
Page 14 of 30

ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಸಪ್ತಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಅಷ್ಟಮಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ವಂದಿತ್ವಶ ೋಷ್ವಂದ್ ್ಯೋರುವೃಂದ್ವರಕಂ ಚಂದನವಚಚತ್ ್ೋ
ದ್ವರಪೋನವಂಸಕಮ್ |
ಇಂದಿರವಚಂಚಲವಪವಂಗನಿೋರವಜತ್ಂ ಮಂದರ ್ೋದ್ವಿರ
ವೃತ್ ್ತೋದುಾಜವಭ ್ೋಗಿನಂ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೧ ||
ಸೃಷಿಟಸಂಹವರಲಿೋಲವವಲವಸವತ್ತ್ಂ

ಪ್ುಷ್ಟಷವಡುಗರ್ಯ

ಸದಿಾಗಾಹ ್ೋಲವಲಸನಮ್ |
ದುಷ್ಟ ನಿಷ ಯೋಷ್ಸಂಹವರಕಮೋದಯತ್ಂ ಹೃಷ್ಟಪ್ುಷವಟನು(ತಿ)ಶ್ಷ್ಟ
ಪ್ಾಜವಸಂಶಾಯಂ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೨ ||
ಉನನತ್ಪವಾರ್ಥಭತ್ವಶ ೋಷ್ಸಂಸವಧಕಂ ಸನನತ್ವಲಕಕಿಕವ ನಂದದ ಶ್ಾೋಪ್ದಮ್ |
ಭಿನನಕಮವಭಶಯಪವಾಣಿಸಂಪ ಾೋರಕಂತ್ನನಕಿಂನ ೋತಿ ವದಾತ್ುಸ ಮಿಮವಂಸತ್ಂ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೩ ||
ವಪ್ಾಮುಖ ಯೈಃ ಸದ್ವವ ೋದವವದ್ ್ೋನುಮಖ ೈಃ ಸುಪ್ಾತ್ವಪ ೈಃ
ಕ್ಷಿೋತಿಶ ೋಶಾರ ೈಶವಚಚಭತ್ಂ |
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ಅಪ್ಾತ್ಕ ್ಯೋಭರುಸಂವದುಗರ್ಂ ನಿಮಭಲಂ ಸಪ್ಾಕವಶವಜರವನಂದ
ರ್ಪ್ಂಪ್ರಂ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೪ ||
ಅತ್ಯಯೋ ಯಸಯಕ ೋನವಪನಕವಾಪಹಿಪ್ಾತ್ಯತ್ ್ೋ ಯದುಗರ್ ೋಷ್್ತ್ತಮವನವಂಪ್ರಃ
|
ಸತ್ಯಸಂಕಲಾ ಏಕ ್ೋ ವರ ್ೋರ್ ್ಯೋ ವಶ್ೋ ಮತ್ಯನ್ನ ೈಃ ಸದ್ವ
ವ ೋದವವದ್ ್ೋದಿತ್ಃ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೫ ||
ಪ್ಶಯತ್ವಂ ದುಃಖಸಂತ್ವನನಿಮ್ಭಲನಂ ದೃಶಯತ್ವಂ ದೃಶಯತ್ವಮಿತ್ಯ
ಜ ೋಶವಚ(ರ್ಥಭ)ತ್ಮ್

|

ನಶಯತ್ವಂ ದ್ರಗಂ ಸವಭದ್ವಪವಯತ್ಮಗಂ ಪ್ಶಯತ್ವಂ ಸ ಾೋಚಚಯವ
ಸಜಜನ ೋಷವಾಗತ್ಂ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೬ ||
ಅಗಾಜಂ ಯಃ ಸಸಜವಭಜಮಗವಾಯಕೃತಿಂ ವಗಾಹ ್ೋಯಸಯ ಸವ ೋಭಗುರ್ವ ಏವ
ಹಿ |
ಉಗಾ ಆದ್ ್ಯೋಽಪ ಯಸವಯತ್ಮಜವಗವಾಯತ್ಮಜಃ ಸದಗೃಹಿೋತ್ಃ ಸದ್ವಯಃ
ಪ್ರಂದ್ ೈವತ್ಮ್ |
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ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೭ ||
ಅಚುಯತ್ ್ೋ ಯೋ ಗುರ್ ೈನಿಭತ್ಯಮೋವವಖಿಲ ೈಃ ಪ್ಾಚುಯತ್ ್ೋಽಶ ೋಷ್ ದ್ ್ೋಷ ೈಃ
ಸದ್ವಪ್್ತಿಭತ್ |
ಉಚಯತ್ ೋ ಸವವ ೋದ್ ್ೋರು ವವದ್ ೈರಜಃ ಸಾಜತ್ ್ೋ(ಚಯತ್ ೋ) ಬಾಹಮರುದ್ ಾೋಂದಾ
ಪ್್ವ ೈಸಸದ್ವ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೮ ||
ಧ್ವಯಭತ್ ೋ ಯೋನವಶಾಂ ಸದ್ವಜವದಿಕಂ ವವಯಭತ್ ೋಶ ೋಷ್ದುಃಖಂ
ನಿಜಧ್ವಯಯಿನವಂ |
ಪವಯಭತ್ ೋ ಸವಭಮನ ಯೈನಭಯತ್ವಾಯಭತ್ ೋ ಕವಯಭತ್ ೋ ಚವಖಿಲಂ
ಸವಭರ್್ತ್ ೈಃ ಸದ್ವ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೯ ||
ಸವಪವಪವನಿ ಯತ್ಸಂಸೃತ್ ೋಃ ಸಂಕ್ಷಯಸವಭದ್ವ
ಯವಂತಿರ್ಕವಯವಶುದ್ವಿತ್ಮನವಂ |
ಶವಭಗುವವಭದಿಗಿೋವವಭರ್ ಸಂಸವಾನದಃ ಕುವಭತ್ ೋ ಕಮಭ ಯತಿರೋತ್ಯ
ಸಜಜನವಃ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೧೦ ||
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ಅಕ್ಷಯಂ ಕಮಭಯಸಮನ್ ಪ್ರ ೋಸಾಪಭತ್ಂಽಪ್ಾಕ್ಷ ಯಂ ಯವಂತಿ
ದುಃಖವನಿಃಯನವನಮತ್ |
ಅಕ್ಷರ ್ೋಯೋಽಜರಃ ಸವಭದ್ ೈವವಮೃತ್ಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸಯ ವಶಾಂ
ಸದ್ವಜವದಕಮ್ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೧೧ ||
ನಂದಿತಿೋಥ ್ೋಭರುಸನವನಮಿನ ್ೋ ನಂದಿನಃ ಸಂದಧ್ವನವಃ ಸದ್ವನಂದದ್ ೋವ ೋ
ಮತಿಮ್ |
ಮಂದಹವಸವರುರ್ವಪವಂಗ ದತ್ ್ತೋನನತಿಂ ನ(ವಂ)ದಿತ್ವ ಶ ೋಷ್ದ್ ೋವವದಿ
ವೃಂದಂ ಸದ್ವ |
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ ದ್ ೋವತ್ವಮಂಡಲವ ಖಂಡಮಂಡನಂ
ಪಾೋರ್ಯವಮೋ ವವಸುದ್ ೋವಂ || ೧೨ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಅಷ್ಟಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ನವಮಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಅತಿಮತ್ ತ್ಮೋಗಿರಸಮಿತಿವಭ ೋದನ ಪತ್ವಮಹರ್್ತಿದ ಗುರ್ಗರ್ನಿಲಯ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧ ||
ವಧರ್ವಮುಖ ಸುರಸತ್ತ್ ಸುವಂದಿತ್ ರಮವ ಮನ ್ೋವಲಲರ್ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೨ ||
ಅಗಣಿತ್ಗುರ್ಗರ್ ಮಯಶರೋರ ಹ ೋ ವಗತ್ಗುರ್ ೋತ್ರ ರ್ವಮಮ ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೩ ||
ಅಪ್ರಮಿತ್ ಸುಖನಿಧವಮಲಸುದ್ ೋಹ ಹ ೋ ವಗತ್ಸುಖ ೋತ್ರ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೪ ||
ಪ್ಾಚಲಿತ್ಲಯಜಲವಹರರ್ ಶವಶಾತ್ಸುಖಮಯಮಿೋನ ಹ ೋ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
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ರಮವರಮರ್ || ೫ ||
ಸುರದಿತಿಜ ಸುಬಲವಲುಲಿತ್ಮಂದರಧರಪ್ರ (ವರ) ಕ್ಮಭ ಹ ೋ ರ್ವ
ಮಮ ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೬ ||
ಸಗಿರವರಧರವತ್ಲವಹ ಸುಸ್ಕರ ಪ್ರಮವಬ ್ೋಧ ಹ ೋ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೭ ||
ಅತಿಬಲದಿತಿಸುತ್ಹೃದಯವಭ ೋದನ ಜಯನೃಹರ ೋಽಮಲ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೮ ||
ಬಲಿಮುಖದಿತಿಸುತ್ವಜಯವನವಶನ ಜಗದವನವಜತ್ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೯ ||
ಅವಜತ್ಕುನೃಪ್ತಿಸಮಿತಿವಖಂಡನ ರಮವವರ ವೋರಪ್ ರ್ವ ಮಮ
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ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೦ ||
ಖರತ್ರನಿಶ್ಚರದಹನ ಪ್ರವಮೃತ್ ರಘುವರ ಮವನದ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೧ ||
ಸಲಲಿತ್ತ್ನುವರ ವರದ ಮಹವಬಲ ಯದುವರ ಪವಥಭಪ್ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೨ ||
ದಿತಿಸುತ್ವಮೋಹನ ವಮಲವಬ ್ೋಧನ ಪ್ರಗುರ್ಬುದಿ ಹ ೋ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೩ ||
ಕಲಿಮಲಹುತ್ವಹ ಸುರ್ಗಮಹ ್ೋತ್ಸವ ಶರರ್ದ ಕಲಿಕೋಶ ಹ ೋ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೪ ||
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ಅಖಿಲಜನಿವಲಯ ಪ್ರಸುಖ ಕವರರ್ ಪ್ರಪ್ುರುಷ ್ೋತ್ತಮ ರ್ವ ಮಮ
ಶರರ್ಮ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೫ ||
ಇತಿ ತ್ವನುತಿವರಸತ್ತ್ರತ್ ೋರ್ಭವ ಸುಶರರ್ಮುರು ಸುಖತಿೋಥಭ
ಮುನ ೋರ್ಭಗವನ್ |
ಶುರ್ತ್ಮಕಥವಶಯ ಪ್ರಮಸದ್ ್ೋದಿತ್ ಜಗದ್ ೋಕಕವರರ್ ರವಮ
ರಮವರಮರ್ || ೧೬ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ನವಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ದಶಮಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಅವ ನಃ ಶ್ಾೋಪ್ತಿರಪ್ಾತಿರಧಕ ೋಶವದಿರ್ವವದ್ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧ ||
ಸುರವಂಧ್ವಯದಿಪ್ ಸದಾರರ್ರತ್ವ ಶ ೋಷ್ಗುರ್ವಲಮ್ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೨ ||
ಸಕಲಧ್ವಾಂತ್ವನವಶನ ಪ್ರಮವನಂದ ಸುಧ್ವಹ ್ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೩ ||
ತಿಾಜಗತ್ ್ಾೋತ್ ಸದ್ವಚಭತ್ಶರರ್ವಶವಪ್ತಿಧ್ವತ್ ್ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೪ ||
ತಿಾಗುರ್ವತಿೋತ್ವಧ್ವರಕ ಪ್ರತ್ ್ೋ ದ್ ೋಹಿ ಸುರ್ಕಿತಮ್ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೫ ||
ಶರರ್ಂ ಕವರರ್ವಭವವನ ರ್ವ ಮೋ ತ್ವತ್ ಸದ್ವಽಲಮ್ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೬ ||
ಮರರ್ಪವಾರ್ದ ಪವಲಕ ಜಗದಿೋಶವವ ಸುರ್ಕಿತಮ್ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೭ ||
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ತ್ರುರ್ವದಿತ್ಯ ಸವರ್ಭಕಚರರ್ವಬವಜಮಲಕಿೋತ್ ಭ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೮ ||
ಸಲಿಲರ್ಾೋತ್ಾಸರವಗಕಮಣಿವರ್ ್ೋಭಚಚನಖವದ್ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೯ ||
ಖಜ(ಕಜ)ತ್್ಣಿೋನಿರ್ಪವವನ ವರಜಂಘಾಮಿತ್ಶಕ ತ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೦ ||
ಇರ್ಹಸತಪ್ರರ್ಶ ೋರ್ನಪ್ರಮೋರು ಸಾರ(ಲ)ಮವಲ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೧ ||
ಅಸನ ್ೋ(ಮೋ)ತ್ುಾಲಲಸುಪ್ುಷ್ಾಕಸಮವರ್ವಭವರರ್ವಂತ್ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೨ ||
ಶತ್ಮೋದ್ ್ೋದಾವಸುಂದರ ವರಪ್ದ್ ್ೇತಿಾತ್ನವಭ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೩ ||
ಜಗದ್ವಗ್ಹಕಪ್ಲಲವಸಮಕುಕ್ಷ ೋ ಶರರ್ವದ್ ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೪ ||
ಜಗದಂಬವಮಲಸುಂದರಗೃಹವಕ್ಷ ್ೋವರಯೋಗಿನ್ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೫ ||
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ದಿತಿಜವಂತ್ಪ್ಾದ ಚಕಾಧರಗದ್ವಯುಗಾರಬವಹ ್ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೬ ||
ಪ್ರಮಜ್ಞವನಮಹವನಿಧವದನ ಶ್ಾೋರಮರ್ ಂದ್ ್ೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ಾದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೭ ||
ನಿಖಿಲವಘಕಘವನವಶನ ಪ್ರಸಕಖಯಪ್ಾದದೃಷ ಟೋ |
ಕರುರ್ವಪ್್ರ್ಭ ವರಪ್ರದ ಚರತ್ಂ ಜ್ಞವಪ್ಯ ಮೋ ತ್ ೋ || ೧೮ ||
ಪ್ರಮವನಂದಸುತಿೋಥಭಮುನಿರವಜ ್ೋ ಹರಗವಥವಮ್ |
ಕೃತ್ವವನಿನತ್ಯಸುಪ್್ರ್ಭಪ್ರಮವನಂದಪ್ದ್ ೈಷಿ(ಷಿೋ)ನ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ದಶಮಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ಏಕವದಶಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಉದಿೋರ್ಭಮಜರಂ ದಿವಯಮಮೃತ್ಸಯಂದಯಧೋಶ್ತ್ುಃ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೧ ||
ಸವಭವ ೋದ(ದ್ ೋವ)ಪ್ದ್ ್ೋದಿಗೋತ್ಮಿಂದಿರವಧ್ವರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೨ ||
ಸವಭದ್ ೋವವದಿದ್ ೋವಸಯ ವದ್ವರತ್ಮಹತ್ತಮಃ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೩ ||
ಉದ್ವರಮವದರವನಿನತ್ಯಮನಿಂದಯಂ ಸುಂದರೋಪ್ತ್ ೋಃ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೪ ||
ಇಂದಿೋವರ ್ೋದರನಿರ್ಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ ವವದಿಮೋಹನ(ದ)ಮ್ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೫ ||
ದ್ವತ್ೃಸವವಭಮರ ೈಶಾಯಭವಮುಕವಯದ್ ೋರಹ ್ೋ ವರಮ್ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೬ ||
ದ್ರವದ್ೂರತ್ರಂ ಯತ್ುತ ತ್ದ್ ೋವವಂತಿಕಮಂತಿಕವತ್ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೭ ||
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ಪ್್ರ್ಭ ಸವಭಗುರ್ ೈಕವರ್ಭಮನವದಯಂತ್ಂ ಸುರ ೋಶ್ತ್ುಃ |
ಆನಂದಸಯ ಪ್ದಂ ವಂದ್ ೋ ಬಾಹ ೇಂದ್ವಾದಯಭಿ ವಂದಿತ್ಮ್ || ೮ ||
ಆನಂದತಿೋಥಭ ಮುನಿನವ ಹರ ೋರವನಂದ ರ್ಪರ್ಃ |
ಕೃತ್ ಸ ್ತೋತ್ಾಮಿದಂ ಪ್ಠನವನನಂದಮವಪ್ುನಯವತ್ (ಮವಪ್ತಯವತ್) || ೯ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ಏಕವದಶಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
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ಅಥ ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ಾಮ್
ಆನಂದಮುಕುಂದ ಅರವಂದನಯನ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೧ ||
ಸುಂದರೋಮಂದಿರ ಗ ್ೋವಂದ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೨ ||
ಚಂದಾಸುರ ೋಂದಾಸುವಂದಿತ್ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೩ ||
ಚಂದಾಕಮಂದಿರನಂದಕವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೪ ||
ವೃಂದ್ವರಕವೃಂದಸುವಂದಿತ್ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೫ ||
ಮಂದ್ವರಸ್ನಸುಚಚಭತ್ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೬ ||
ಇಂದಿರವನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೭ ||
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ಮಂದಿರಸಯಂದನಸಯಂದಕ ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೮ ||
ಆನಂದಚಂದಿಾಕವಸಯಂದಕ (ಸಾಂದನ) ವಂದ್ ೋ |
ಆನಂದತಿೋಥಭಪ್ರವನಂದವರದ || ೯ ||
ಇತಿ ಶ್ಾೋಮದ್ವನಂದತಿೋಥಭರ್ಗವತ್ವಾದ್ವಚವಯಭ ವರಚತ್ಂ
ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ ಾೋಷ್ು ದ್ವಾದಶಸ ್ತೋತ್ಾಂ ಸಂಪ್್ರ್ಭಂ
|| ಭವರತಿೋರಮರ್ಮುಖಯಪವಾರ್ವಂತ್ಗಭತ್ ಶ್ಾೋಕೃಷವ್ಪ್ಭರ್ಮಸುತ ||
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