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Á Á ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ Á Á
ವಂದೇಽರವಿಂ ಾಸನಮಶ್ವವಕ್ತ ್ರ
ಶಂ ಾರಿಕೋ ಾನ್ ದಧತಂ ಚ ಮು ಾ್ರಂ Á
ಾ್ಯನೇನ ಯ ಾ್ಯಮಲ ಾಗಿ್ವಸೃ ೌ್ಟ
ಮಂದೋಽಪಿ ಸದ್ಯಃ ಕವಿ ಾದಿಮಃ ಾ್ಯತ್ Á Á

ಜಯತ್ಯಖಿಲ ಲೋ ಾ ಾ್ಮ ಾಸುದೇವಃ ಸ ಾತನಃ Á
ವಸುದೇವಸ್ಯ ಪುತ್ರ ತ್ವಂ ಾ್ರಪ್ಯ ಚೈವ ವಿಶೇಷತಃ Á Á
ಜಯ ಜಯ ಾದವ ಾಥ !

ಯದುಕುಲ ನಲಿನ ದಿನೇಶ !

ವಿಶ್ವ ಜ ಾ್ಮವನ ಲಯ ಲೀಲ !

ಸಕಲ ಜಗ ಾ್ವ ್ಯ ಾರ ಸಹಚರೀ ಭೂತ ಕಮ ಾ ಸಮೇತ !

ನಿರವ ಾ್ಯನಂತ ಕ ಾ್ಯಣ ಗುಣ ನಿಲಯ !

ಅನಂತಗರುಡ ವಿಷ್ವಕೆ್ಸೕ ಾದಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕೊ್ತೕ ಾಸಿ ಾ ಾ್ರಕೃತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ
ವಿಗ್ರಹ !

ಆ ಾಧ ಭವಜಲಧಿ ಾರಣ ತರಣೀ ಭೂತ ಚರಣ ಯುಗಳ !

ಗತ್ಯಂತರ ರಹಿತ ಕೃಪಣ ಜನ ಸುಲಭ !

ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಾರಿಜಾತ !

ಶಿ್ರತ ಜನ ರ ಾ ದೀ ತ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಖಲನಿವಹ ದಮನಕೃತ ಸುಜನ ಭಯಹರಣ !

ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛವ ಾರ !

ಾ ಾಯ ಾಣ ಬಹುದೃ ಾ್ತತಿ ವೀರ ನೃಪ ಸಂಘಾಽವಿನಯ
ಚಕಿತವಿಶ್ವಂಭ ಾಭಿಗತ ಪ ಾ್ಮಸ ಾದಿ ಸುರ ದ ಾ್ತಭಯೇಶ !

ಸಂಕಲಿ್ಪತ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರ ಾವ !

ಅವತರಣ ಸಮಯ ಸಂದಶಿರ್ತ ನಿಜಸ್ವರೂಪ !

ಅರಿದರ ಪ ಾ್ಮದಿ ರೇ ಾಲಂಕೃತ ಾ ಾರವಿಂದ !

ಚಾರು ಸಂಗತ ಜಂಘಾ ಜಾನೂರು ಯುಗ್ಮ !

ಗೋಪಿತ ವಿ ಾ್ವಂಡ ಕೋಟಿ ಗಂಭೀ ಾವತರ್ ಪಂಕಜ ಾಭ !

ಶಿ್ರೕವತ್ಸ ಾಂಛಿತ ವಿ ಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಶೋಭಿ ೌಸು್ತಭ ರತ್ನ !

ಶಂಖ ಚ ಾ್ರ ಾ್ಯಯುಧ ಾಂಛಿತ ಚತುಭುರ್ಜ !

ಕೋಮಲ ಕುಟಿಲ ಕುಂತ ಾ ಾ್ಯವೃತ ಸುಂದರ ವದ ಾ ಾವಂದ !

ಅಂಬುಜ ನಯನ !

ಪಂಕಜ ವದನ !

ಚಾರುನೂಪುರೋದರ ಬಂಧ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರ ಕಟಕ ಕುಂಡಲ ಮಕುಟ
ಭೂಷಿತ ಮಂಜು ಡಿಂಭ ವೇಷ !

ತಡಿದಭಿ ಭವತ್ಕಟಿ ವಿಲಸಿತ ದಿವ್ಯ ಪೀ ಾಂಬರ !

ಭವತಪನ ಾಪಿತ ಭಕ್ತಜನ ಹೃದ ಾನಂದ ವಷಿರ್ ನೀಲಜೀಮೂತ !

ಾ ಾಗೃಹ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಬ್ರ ಾ್ಮದಿ ಬೃಂ ಾರಕ ಬೃಂದ ವಂದಿತ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ನಿಜಸೇ ಾಸಂಜಾತ ದಿವ್ಯ ಾನ ದೇವಕೀವಸುದೇವ ಸಂಸು್ತತ !

ತ ಾ್ಪ ್ರಥರ್ ಾ ಸಂಕುಚಿತ ಪರಸ್ವರೂಪ !

ಅಜಹತ್ಸ ್ವತ್ಸ ್ವ ಾವ !

ನಿಜ ಾ ಾವಿ ೕಹಿತ ನಿಖಿಲ ಪುರ ಾಲ !

ಗೋಕುಲ ಜಿಗಮಿ ಾ ಸಂಗಲಿತ ಾ ಾ ಾರಕ ಾಟಾಗರ್ಲ ವಸುದೇವ
ಾದನಿಗಲ !

ರಘುವರ ಸಹಚರ ಕಪಿಗಣ ಪಥಲಘು ವಿತರಣ ವಿಮುಖಜಡಮತಿ ನಿಜಪತಿ
ಜಲನಿಧಿ ಗಲಿತಯಶಃ ಕಲನ ಕೃತಮತಿ ವಿಗತರಯ ತನುತರ ತನುತರಣಿ
ದುಹಿತೃ ಾದರ ವಿಹಿತ ಗೋಕುಲ ಾಗರ್ !

ಾ್ವ ಾನು ಾರಿ ವಸುದೇವ ಾ್ರಪಿತ ನಂದಗೋ ಾವಸಥ !

ಯಶೋ ಾ ಶಯನ ಾಯಿತ ಶೈಶ ಾವಸ್ಥ !

ಾಲರವ ಮುದಿತ ಗೋಪಜನ ಬೋಧಿತ ಪುತ್ರ ಜನ್ಮ
ಸಂತುಷ್ಟನಂದಗೋಪಕೃತ ದಿವ್ಯ ಜನನ ಮಹೋತ್ಸವ !

ಸಂತ ಾನುಗತ ಸಂಕಷರ್ಣ ಸ ಾಯ !

ವಸುದೇ ಾನೀತ ಾ ಾ ಪ್ರಬೋಧಿತ ನಿಜ ಶತು್ರ ಜನ್ಮ
ವೃ ಾ್ತಂತಶ್ರವಣಕುಪಿತ ಕಂಸ ಪೆ್ರೕಷಿತ ಸವರ್ ಾ ಾರಿ ನಿಗ್ರಹ !

ಬಕೀವಿಷಸ್ತನ್ಯ ಚಿತೊ್ರೕಪ ಾ ಾಪವಗರ್ಪ್ರ ಾನ ಪ್ರ ಾಶಿತವಿಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ !

ಉತಿ ಾ್ತವ ಪ್ತ ಶಕಟ ತೃಣಾವತರ್ !

ಮೃ ಾ್ಸ ್ನಶ ಾಶಂಕಿ ಯಶೋ ಾಲೋಕಿತ ವಿಶ್ವರೂ ಾಸ್ಯ !

ಪರತ್ವಬೋಧಕ ಗಗರ್ಕೃತ ಗೂ ಾಥರ್ ಾಮಧೇಯ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಚಿರಂತನ ಸರಸ್ವತೀ ದೃಗ ವಿಷ ೕಽಪಿ ಯಶೋ ಾಗ್ರಹಣ ವಿಷಯ !

ಅಗಣಿತ ಗುಣ ಗಣಾ ಪರಿಮಿತೋಽಪಿ ಪರಿಮಿತ ಗುಣ ಗೋಚರ !

ಭಕ್ತ ಜನ ಪರವಶ !

ಾಪ ೕಚ ಾನುಗೃಹೀತ ನಲಕೂಬರ ಮಣಿಗಿ್ರೕವ !

ರುಚಿರ ಬೃಂ ಾವ ಾ ಾಸ !

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಲಗೋ ಾಲ ವೇಷ !

ಕಂಸ ಪೆ್ರೕಷಿತ ಬಕವತ್ಸ ಧೇನು ಾದ್ಯಸುರ ನಿಷೂದನ !

ಅಜ ಾ ಾಪನೀ ಾನಂತ ಗೋವತ್ಸ ವತ್ಸ ಾ ಾದಿರೂಪ ಾರಣ !

ಅಮೇಯನಿಜ ಾ ಾವಲೋಕನ ವಿಸಿ್ಮತ ವಿರಿಂಚಿನಿ ಾರ್ರಿತ ಸ ಾರ್ಧಿಕ
ಪ್ರ ಾವ !

ಅಸುರ ಗಣ ದುಧರ್ಷರ್ ಸಂಕಷರ್ಣ ಾಧಿತ ಧೇನು ಾಸುರ ಭಂಜನ !

ಾಲಿಂದೀ ಾನೀಯ ದೂಷಕ ಗರ ಾನಲೋಪೇತ ಾಲೀಯಮದರ್ನನಟನ
ಚಾತುರೀ ವೀಕ್ಷಣ ನಂದಿತ ದೇವಬೃಂದ !

ಸ್ವ ಾ ಾಘಾತ ಸಂಕು್ರದ್ಧ ಭೋಗಿ ಭೋ ಾಬದ್ಧನಿಜ ಜೀವನ ಶಂ ಾಮೂಛಿರ್ತ
ಾತೃಜನೋಜಿ್ಜೕವನ !

ಾ ಾಗಿ ್ನ ಾನ ಾಲಿತ ಬಂಧುಜನ ಸಮೂಹ !

ಅ ಾಲಬಲ ಬಲ ಭದ್ರ ಾರಿತ ಪ್ರಲಂ ಾಸುರ ನಿಗ್ರಹ !

ಾ ಾನ ಾಲೀಢ ಮುಂಜಾಟವೀಮಧ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸಂ ಾ್ರಂತ ಗೋ ಾಲ
ಗೋವತ್ಸ ರ ಾವಿ ಾನ ಪ್ರ ಾವ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಸ್ವಲೀ ಾಗುಣ ಾವಣ್ಯ ೕಹಿತ ವ್ರಜಕನ್ಯ ಾ ಚರಿತ ಾ ಾ್ಯಯನೀವ್ರತ ಾ್ನನ
ಸಮಯಮುಷಿತ ಚಿತ್ರವಸ್ತ ್ರನಿಚಯ ಶೋಭಿತ ಕುಂದ ಾ ಾಧಿರೂಢ
ಗೋಪಿ ಾವಲ್ಲಭ !

ಗೋಪೀ ೕಹನ ಮುರಲೀ ನಿ ಾದ !

ಅಸ ಾಪ್ತ ಯ ಾನ್ನ ಾಚ ಾ ಪ್ರ ಾ್ಯಪಿತ ವಿಪ್ರಪತಿ್ನೕ ಭಕತಿಶಯ !

ನಿಜಮಖ ವಿಘಟನ ಕುಪಿತ ಶತ ಮ ಾಜ್ಞಪ್ತ ಸಂವತರ್ಧನವಷರ್ ವಿತ್ರಸ್ತ
ವ್ರಜಜನ ರಕ್ಷಣ ಕೃತಕ್ಷಣ ಾ್ವಂಗುಲು್ಯದ್ಧ ೃತ ಗೋವಧರ್ನ ಗಿರಿಗತರ್
ಪ್ರವಿಷ್ಟಗೋಪಜನ ವಣಿರ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಚಿ ಾ್ರನಂತ ಶಕೆ್ತೕ !

ಸ್ವಪ್ರ ಾವ ಪ್ರಭಂಜಿತ ಪುರುಹೂತ ಗವರ್ !

ಸು ಾಧಿಪವಿನುತ ದೇ ಾಧಿಪ ವೈಭವ !

ಕಮ ಾಸ ಾದಿಷ್ಟ ಾಮಧೇನ್ವಭಿಷಿಕ್ತ ಗೋವಿಂದ ಬಿರುದ !

ಯಮು ಾವ ಾಢ ವರುಣಾಲಯ ನೀತ ನಂದ ವಿ ೕಚನ !

ಶಶಿಕರ ನಿಕರ ವಿಲಸಿತ ಶರತ ಾಸಂವಧಿರ್ತೋ ಾ್ಮದಸವರ್ ಜನ ಮನೋಹರ
ವೇಣು ಾ ಾಕೃಷ್ಟ ಗೋಪೀ ಸಹ ಾ್ರರಬ್ಧ ಾಸಕಿ್ರೕ ಾ ವಿನೋದ !

ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಾಲಿಂಗಿತ ಾಲಗೋ ಾಲ !

ಸ್ವ ೌಂದಯರ್ ಗವರ್ ಾರಿತ ವಿರ ಾನಲ ಾಪಿತ ಗೋಪೀಮಂಡಲ
ಸಂಮು ಾವಿಭೂರ್ತ ಮನ್ಮಥ ಮನ್ಮ ಾ ಾರ !

ನಿವರ್ತಿರ್ತ ಜಲ ಸ್ಥಲ ಕಿ್ರೕ ಾ ವಿಶೇಷ !

ಆಶೀ ವಿಷಗ್ರಸ್ತ ನಂದ ವಿ ೕಚನ !

ೕಚಿತ ಸುದಶರ್ನ ಾಪ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛವಿ ಾರ ವಿಘಟಕ ಶಂಖ ಚೂಡಶೀ ಾರ್ಪನಯನ ನೈಪುಣ್ಯ !

ಅರಿಷ್ಟವಧ ನಿರಸ್ತ ಸವರ್ ಲೋ ಾರಿಷ್ಟ !

್ಯೕ ಾಸುರ ನಿಧನಕೃತ ್ಯೕಮಚರದವನ !

ಹಯ ರೂಪ ಧರ ಕೇಶಿ ವಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಶವ ಾಮಧೇಯ !

ದೇವ ಾಯರ್ ವಿಚಕ್ಷಣ ದೇವಷಿರ್ ಬೋಧಿತ ಕಂಸ ಪ್ರಷಿ ಾಕೂ್ರರ ಾ್ರಪಿತ
ಮಧು ಾಸ ಾಶ !

ಾ್ರ ಾದ ಹ ಾ್ಯರ್ದಿ ೌ ಾಧಿರೂಢ ನಿಜದಶರ್ನೋತು್ಸಕಸುಂದರೀ ಬೃಂದ
ನಯ ಾರವಿಂದ ನಿವಹೋನಿ್ಮೕಲನ ಾಲಸೂಯರ್ !

ಮ ಾ ಾಜ ರಜ ಾಪಹೃತ ಚಿತ್ರ ವಣರ್ವ ಾ್ತ ್ರಲಂಕೃತಗೋ ಾಲ ವಯಸ್ಯ !

ಾ್ವನುಕೂಲ ತಂತು ಾಯ ಾ ಾ ಾ ಾದು್ಯಪಹೃತ ಾ ಾವಣರ್ವಸ್ತ ್ರ
ಪು ಾ್ಪದ್ಯಲಂಕೃತ ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಾವಣ್ಯ !

ಕಂಸ ಾಸೀ ದತ್ತ ಕಸೂ್ತರಿ ಾ ಕುಂಕುಮ ಪರಿಮಲ ಶೀತಲರಕ್ತ
ಚಂದ ಾನುಲಿಪ್ತ ಕಮ ಾ ಕಮನೀಯ ವಿ ಾಲ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ !

ಸ್ವ ೌಂದಯರ್ ೕಹಿತ ಸೈರಂಧಿ್ರೕ ಾಯ ೌಟಿಲ್ಯ ತಿ್ರತಯಋಜೂಕರಣ !

ತ ಾ್ಪ ್ರಥಿರ್ತ ಅಂಗ ಸಂಶೆ್ಲೕಷ ವರ ಸಂಪ್ರ ಾನ !

ಪೂಜಾ ಸುಗುಪ್ತ ನೃಪ ಚಾಪದಿ್ವ ಾಕರಣಶಬ್ದ ಪ್ರಕಂಪಿತ ಸಮ ಾ್ತರಿ ಹೃ ಾ್ಯತ
ಾಲ ಸ್ವರೂಪ !

ನಿಜದಶರ್ನೋತು್ಸಕ ನರವರ ಪೂರಿತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ !

ಸಹಜಬಲ ಸ ಾಯ ಾಲರೂಪ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಮುಷಿ್ಟೕ ಮುಷಿ್ಟ ನಿಪುಣ ಮುಷಿ್ಟಕ ಚಾಣೂರ ಮಹೀಧರಮದರ್ನ ವಜ್ರ ಾರ
ಮುಷಿ್ಟಕ !

ಅಖಿಲ ನರವರ ಾ್ರಥರ್ ಾ ಪೂರಕ ಪರಮ ಪುರುಷ ಾವ !

ಜಿ ಾನಂಗ ಸುಂದ ಾಂಗ !

ಅಂ ಾವಲಂಬಿ ಗೋ ಾಲ ಹಸ್ತ !

ಾಪ ಾಧ ಜನ ಸಂದಶಿರ್ತ ದಂಡಧರ ರೂಪ !

ಕಂಸ ಭಯ ವಿತ್ರಸ್ತ ಯಶೋ ಾನಂದ ನಂದನ !

ದುಃ ಸ್ವಪ್ನ ಚಕಿತ ಕಂಸ ಾಲರೂಪ !

ಅಜ್ಞಜನ ದುವಿರ್ ೕಯ !

ಪರಮ ೕಗಿ ಹೃದೆ್ಯೕಯ !

ವೃಷಿ್ಣ ಾದವ ವೀರ !

ಕು ಾಚಲ ಸದೃಶ ಕುವಲ ಾಪೀಡ ಮತ್ತ ಾತಂ ಾಕಷರ್ಣ ಾತನ ನಿಪುಣ
ಸಿಂಹ ಡಿಂಭ !

ಅಖಿಲ ಭ ಾವಹ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ ಾಜಿತ ಮುಷಿ್ಟಕ ಚಾಣೂರ !

ವಿವಿಧ ನವರತ್ನ ವರ ಮಂಡಿತ ನೃ ೕತು್ತಂಗ ಸಿಂ ಾಸ ಾಕೃಷ್ಟವಿಶ್ವಂಭ ಾಪತಿತ
ಮತ್ತದಿ್ವ ಾಯುತ ಬಲೋಪೇತ ಭೋಜೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಸು ೌಯುರ್ಗ್ರಸೇ ಾದಿ
ಾ ಾಗೃ ಾ ಾಸ ೕಕ್ಷಪ್ರ ಾ ಾಹರ್ ಮುಷಿ್ಟಪ್ರ ಾವ !

ನಿಗಲ ನಿಮುರ್ಕ್ತ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ !

ಉಗ್ರಸೇನ ಪ್ರತ್ಯಪಿರ್ತ ಾಜ್ಯ ಾಯರ್ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಬೃಂ ಾವನ ಪ್ರ ಾ್ಥಪಿತ ಯಶೋ ಾ ನಂದಗೋಪ !

ಕೃತೋಪನಯನಬ್ರಹೊ್ಮೕಪದೇಶ !

ನಿಃಶ್ವಸಿತ ವೇದೋಽಪಿ ನಿವರ್ತಿರ್ತ ಗುರುಕುಲ ಾಸ ವಿಡಂಬನ !

ಮೃತ ಪು ಾ್ರನಯನ ದ ಣಾ ತೋಷಿತ ಾಂದೀಪಿನಿಗುರೋ !

ಸ್ವವಿರ ಾನ ಾಕುಲ ಗೋಕುಲ ಪೆ್ರೕಷಿತ ಉದ್ಧ ಾ ಾ್ವಸಿತಯಶೋ ಾ ನಂ ಾದಿ
ಬಂಧುಜನ ವಗರ್ !

ಉದ್ಧವ ಮುಖೋಪದಿಷ್ಟ ತತ್ತ ್ವ ಾನಯುತ ವಲ್ಲವೀಜನವಲ್ಲಭ !

ಹಸಿ್ತ ಾಪುರಪ್ರಹಿತ ಾರಥಿ ವ ಾಕೂ್ರ ಾವೇದಿತ ಧೃತ ಾ ಾ್ಟ ್ರಭಿ ಾ್ರಯ !

ಅಕೂ್ರರ ಸೈರಂಧಿ್ರ ಮನೋರಥ ಪೂರಣ ಪರಿಪೂಣರ್ ಮನೋರಥ !

ಇತಿ ಪೂ ಾರ್ಧರ್ಕ ಾ
ಜಾ ಾತೃ ವಧ ಕುಪಿತ ಮಗಧೇಶ ಸಂರುದ್ಧ ಮಧು ಾಪುರೀನಿಖಿಲರ ಾ
ವಿ ಾನ ಪ್ರ ಾರೈಕ ದಕ್ಷ !

ನವನ ಾನೀತ ಜ ಾಸಂಧ ವಿಂಶತ್ಯ ೌಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವಿಧ ್ವಂಸನ ಕೃತ ಧ ಾ ಾರ
ಹರಣ !

ಕಲ ಾತುರ ಾಲಯವನ ಾ ಾಯ ಾನೋನಿ್ಮೕಲನಮುಚುಕುಂದ ಾ್ರಥಿರ್ತ
ಮುಕಿ್ತಪ್ರ ಾನ !

ಮಗ ಾಧಿ ಾ ಾ್ರಂತ ಮಧು ಾಜನ ಾ್ರಣ ಸಂಕಲ್ಪಸಂಪೆ್ರೕರಿ ಾಮತ್ಯರ್ ಶಿಲಿ್ಪ
ಸಂ ಾ್ಥಪಿತ ಾ್ವರ ಾ ಾಸ ಭೂ ಾಲ ಗೋ ಾಲ !

ಸಿ್ವೕಯ ಗುಣರೂ ಾನುರೂಪ ರುಕಿ್ಮಣೀ ಪೆ್ರೕಷಿತ ಪತಿ್ರ ಾ ವೇದಿತವಿ ಾಹ
ಸಂಕಲ್ಪ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಅಂಬಿ ಾ ಪ್ರ ಾ ಾನಂತರ ಪ್ರ ಾ್ಯಗಮನ ಸಮಯ ಸಂಜಾತ ನಿಜಪತಿ
ದಶರ್ನ ಾಲ ಾಲಸಗತಿ ವಿ ಾ ಾವಲೋಕನ ಜ ಾಯಿತ ಚಿತ್ತಜ ಾಸಂಧ
ೌ ಾದಿ ವೀರಗಣ ಸಮಕ್ಷ ಸಿ್ವೕಕೃತಭೀಷ್ಮಕ ಾಜಕನ್ಯಕ !

ವಿತಥೀಕೃತ ರುಕಿ್ಮಸಂಕಲ್ಪ !

ಾ ಾವಿಧ ಕ್ರಮುಕ ಾಲಿಕೇರ ರಂ ಾಶತ ಾತಕುಂಭಸ್ತಂಭಶೋಭಿತ
ಾ್ವರ ಾಗತ ಭೀಷ್ಮ ಾದಿ ಾಜನಿಕರ ನಿವರ್ತಿರ್ತ ರುಕಿ್ಮಣೀ ವಿ ಾಹಮಹೋತ್ಸವ !

ಸಂ ಾ್ರಮಜಿತ ಜಾಂಬವತು್ಸ ಾ ಜಾನೇ !

ಸ ಾ್ರಜಿದಪಿರ್ತ ಸ್ಯಮಂತಕ ರ ಾ್ನಪನೀತ ಲೋ ಾಪ ಾದ !

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಸತ್ಯ ಾಮ !

ಕೃತ ಾಲಿಂ ಾ್ಯದ್ಯಷ್ಟ ಮಹಿಷೀ ವಿ ಾಹ !

ಸಮರ ನಿಹತ ನರ ಾವರುದ್ಧ ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಾಜನ್ಯ ಕನ್ಯ ಾರಮಣ !

ವಿವಿಧ ಗೃಹಸ್ಥ ಧ ಾರ್ನು ಾ್ಠ ಾವಲೋಕನ ಕುತುಕ ಾರದ ಸೇವಿತ ವಿಪುಲ
ಕುಟುಂಬ !

ಪಶುಪತಿ ವರ ದೃಪ್ತ ಾಣಾಸು ಾಯುತ ಕರಚೆ್ಛೕದಸಂಕು್ರದ್ಧ
ರು ಾ್ರದಿಗಣವಿಜಯ ಸಂಸಿದ್ಧಶ ಾರ್ಧಿಕವಿಕ್ರಮ !

ಯುದ್ಧ ನಿರು ಾ್ಧನಿರುದ್ಧ ವಿ ೕಚನ !

ಅಯುತ ಗಜ ಾರಯುತ ಭೀಮಕೃತ ಮಗಧೇಶ ವಧವಿಹಿತಸಂ ಾ್ರಣ
ಸಂತೋಷ ಸಮುಪೇತ ಾಧುನೃಪ ಸಂಘನುತಸವರ್ ಜಗದೀಶ !

ಮಖಮುಖ ನಿಜ ಸಮಹರ್ಣಾ ಸಹಿಷು್ಣ ದಮ ೕಷಸೂನೂಕ್ತ ಮಿ ಾ್ಯಭಿ ಾಪ
ಶತ ಸಂಜಾತಮನು್ಯಸ್ವಚ ಾ್ರಶು ಸಂಛಿನ್ನ ಶಿಶು ಾಲಶಿಷೋರ್ರು ಸನ ಾದಿ
ಾಪ !
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಾಲ್ವ ವಿದೂರಥ ದಂತವಕ್ರ ವಿ ಾಶನ !

ಾಂಡವ ಸಮರ ಸ ಾಯ !

ವಿಜಯ ರಥ ಾರಥೇ !

ಭಕುಪಹೃತ ಪೃಥುಕ ತಂಡುಲ ಭಕ್ಷಣಾವಸರ ಸಂಕಲಿ್ಪತಕ್ಷು ಾ ಾ ೕಗ ೕಮ !

ವಿಧ ್ವ ಾ್ತಶೇಷ ಕುಚೇಲ ಾರಿದ್ರ ್ಯ !

ಮೃತ ಸ ಾ್ತಭರ್ಕ ದಶರ್ನ ತೋಷತ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವ !

ಭೃಗು ಪ್ರ ಾ್ಯಪಿತ ಸ ೕರ್ತ್ತಮ ಸ್ವ ಾವ !

ಾ್ವಂತರಂಗೋದ್ಧ ಾನು ಗೃಹೀತ ಸಕಲ ಧಮರ್ನಿಚಯ !

ಬ್ರ ಾ್ಮದಿ ದೇವಗಣವಂದಿತ ಪರಸ್ವರೂಪ !

ಚಿದಚಿಚ್ಛರೀರ !

ಜಗದಂತ ಾತ್ಮನ್ !

ಕ ಾ್ಯಣಗುಣನಿಲಯ !

ಾಹಿ ಾಂ ಾಹಿ ಾಂ ಾಹಿ ಾಂ ಾಸುದೇವ !

ಇತು್ಯತ್ತ ಾಧರ್ಕ ಾ
ಯದು ಾಥ ಗದ್ಯಮೇತದ್ವಸುದೇವ ತನೂಜತುಷ್ಟಯೇ ಭೂ ಾತ್ Á
ಅಪಿ ದೋಷವನು್ಮದೇ ಾ್ಯತ್ ಶುಕ ಾ ಾರಜ್ಞ ಾಧುಚಿ ಾ್ತ ಾಂ Á Á
ಶಿ್ರೕಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪತರು ಾದಗತ ಪುಂ ಾಂ
ಸದ್ಯಶ್ಚತುವಿರ್ಧ ಪುಮಥರ್ಫಲ ಸಿದಿ್ಧಃ Á
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ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ

ಶಿ್ರೕ ಾಸ ಾಸಕೃತ ಗದ್ಯಪಠನೇನ
ಪಿ್ರೕತಃ ಪರಂ ಭವತು ಚಾಶು ಯದು ಾಥಃ Á Á

Á Á ಶಿ್ರೕ ಯದು ಾಥಗದ್ಯಂ ಸ ಾಪ್ತಂ Á Á
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