
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕೃತಂ ಶ್ರೀದುಗಾಸ್ರ್ಗಾಸ್ತೋೋ ತೀತರಮ  

(ಮಹಾಸ್ಭಾಸ್ರತ ವಿರಾಸ್ಟಪರ್ವ ರ್ಗಾ ಅಂತಗತರ್ಗಾತ) 

ವಿರಾಸ್ಟನಗತರಂ ರಮಯಂ ಗತಚ್ಛಮಾಸ್ನೋೋೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ | 
ಅಸ್ತುತವ ನಮನಸ್ತಾಸ್ ದೋೀವಿೀಂ ದುಗಾಸ್ರ್ಗಾಂ ತ್ರಭುವ ನೋೀಶ್ವರೀಮ || ೧ || 

ಯಶೋೋೀದಾಸ್ಗತಭರ್ಗಾಸ್ತಂಭೋತಾಸ್ಂ ನಾಸ್ರಾಸ್ಯಣವ ರಪ್ರಯಾಸ್ಮ | 
ನಂದಗೋೋೀಪರ್ಕುಲೋೀ ಜಾಸ್ತಾಸ್ಂ ಮಾಸ್ಂಗತಲಾಸ್ಯಂ ಕುಲವ ಧನರ್ಗಾನೀಮ || ೨ || 

ಕಂಸ್ತವಿದಾಸ್ರವ ಣಕರೀಮಸ್ತುರಾಸ್ಣಾಸ್ಂ ಕ್ಷಯಂಕರೀಮ | 
ಶ್ಲಾಸ್ತಲೋೀ ವಿನಕ್ಷಿಪ್ತಾಸ್ತಮಾಸ್ಕಾಸ್ಶ್ಂ ಪರ್ರತ್ಗಾಸ್ಮಿನೀಮ || ೩ || 

ವಾಸ್ಸ್ತುದೋೀವ ಸ್ತಯ ಭಗಿನೀಂ ದಿವ ಯಮಾಸ್ಲಯವಿಭೋಷ್ತಾಸ್ಮ | 
ದಿವಾಸ್ಯಂಬರಧನರಾಸ್ಂ ದೋೀವಿೀಂ ಖಡ್ಗಖೋೀಟಕಧಾಸ್ರಣೀಮ || ೪ || 

ಭಾಸ್ರಾಸ್ವ ತರಣೋೀ ಪರ್ುಣೋಯೀ ಯೀ ಸ್ತಮರಂತ್ ಸ್ತದಾಸ್ ಶ್ವಾಸ್ಮ | 
ತಾಸ್ನ್ ವೋೈ ತಾಸ್ರಯತೋೀ ಪ್ತಾಸ್ಪ್ತಾಸ್ತ್ ಪರ್ಂಕೋೀ ಗಾಸ್ಮಿವ  ದುಬರ್ಗಾಲಾಸ್ಮ || ೫ || 

ಸ್ತೋೋತೀತುಂ ಪರ್ರಚ್ಕರಮೀ ಭೋಯೋೀ ವಿವಿಧೋೈಃ ಸ್ತೋೋತೀತರಸ್ತಂಭವೋೈಃ | 
ಆಮಂತರಯ ದಶ್ರ್ಗಾನಾಸ್ಕಾಸ್ಂಕ್ಷಿೀ ರಾಸ್ಜಾಸ್ ದೋೀವಿೀಂ ಸ್ತಹಾಸ್ನುಜಃ || ೬ || 

ರಾಸ್ಜೋೋೀವಾಸ್ಚ್ - 
ನಮೋೀ ಸ್ತುತ ವ ರದೋೀ ಕೃಷೋಣೀ ಕುಮಾಸ್ರೀ ಬರಹಮಚಾಸ್ರಣೀ ಽ | 
ಬಾಸ್ಲಾಸ್ಕರ್ಗಾಸ್ತದೃಶಾಸ್ಕಾಸ್ರೋೀ ಪರ್ೂರ್ಣರ್ಗಾಚ್ಂದರನಭಾಸ್ನನೋೀ || ೭ || 

ಚ್ತುಭುರ್ಗಾಜೋೀ ಸ್ತೋಕ್ಷಮಮಧೋಯೀ ಪ್ೀನಶೋೋರೀಣಪರ್ಯೋೀಧನರೋೀ | 
ಮಯೂರಪ್ಚ್ಛವ ಲಯೀ ಕೋೀಯೂರಾಸ್ಂಗತದಭೋಷಣೋೀ || ೮ || 
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ಭಾಸ್ಸಿ ದೋೀವಿ ಯಥಾಸ್ ಪರ್ದಾಸ್ಮ ನಾಸ್ರಾಸ್ಯಣಪರ್ರಗತರಹಾಸ್ | 
ಸ್ತವರೋಪ್ತೋೀ ಬರಹಮಚ್ಯರ್ಗಾಂ ಚ್ ವಿಶ್ದಂ ತವ  ಖೋೀಚ್ರ || ೯ || 

ಕೃಷಣಚ್ಛವಿಸ್ತಮಾಸ್ ಕೃಷಾಸ್ಣ ಸ್ತಂಕಷರ್ಗಾಣನಭಾಸ್ನನಾಸ್ | 
ಬಿಭರತ್ೀ ವಿಪರ್ುಲೌ ಬಾಸ್ಹೋ ಶ್ಕರಧನವಜಸ್ತಮುಚ್ಛರಯೌ || ೧೦ || 

ಪ್ತಾಸ್ತ್ರೀ ಚ್ ಪರ್ಂಕಜೀ ಘಂಟೀ ಸಿತ್ರೀ ವಿಶ್ುದಾಸ್ಧಾ ಚ್ ಯಾಸ್ ಭುವಿ | 
ಪ್ತಾಸ್ಶ್ಂ ಧನನುಮರ್ಗಾಹಾಸ್ಚ್ಕರಂ ವಿವಿಧಾಸ್ನಾಸ್ಯಯುಧಾಸ್ನ ಚ್ || ೧೧ || 

ಕುಂಡ್ಲಾಸ್ಭಾಸ್ಯಂ ಸ್ತುಪರ್ೂರ್ಣಾಸ್ರ್ಗಾಭಾಸ್ಯಂ ಕಣಾಸ್ರ್ಗಾಭಾಸ್ಯಂ ಚ್ ವಿಭೋಷ್ತಾಸ್ | 
ಚ್ಂದರಮಸ್ತಪರ್ಧಿರ್ಗಾನೀ ದೋೀವಿ ಮುಖೋೀನ ತವಂ ವಿರಾಸ್ಜಸ್ತೋೀ || ೧೨ || 

ಮುಕುಟೋೀನ ವಿಚಿತೋರೀಣ ಕೋೀಶ್ಬಂಧೋೀನ ಶೋೋೀಭಿನಾಸ್ | 
ಭುಜಂಗತಭೋೋೀಗತವಾಸ್ಸ್ತೋೀನ ಶೋೋರೀಣಸ್ತೋತೋರೀಣ ರಾಸ್ಜತಾಸ್ || ೧೩ || 

ವಿಭಾಸ್ರಜಸ್ತೋೀ ಚ್ ಬದೋಧಾೀನ ಭೋೋೀಗೋೀನೋೀವೋೀಹ ಮಂದರಃ | 
ಧನವಜೋೀನ ಶ್ಖಿಪ್ಚೋಛೀನ ಉಚಿಛರತೋೀನ ವಿರಾಸ್ಜಸ್ತೋೀ || ೧೪ || 

ಕೌಮಾಸ್ರಂ ವ ರತಮಾಸ್ಸ್ತಾಸ್ಥಾಯ ತ್ರದಿವ ಂ ಪ್ತಾಸ್ವಿತಂ ತವಯಾಸ್ | 
ತೋೀನ ತವಂ ಸ್ತೋತಯಸ್ತೋೀ ದೋೀವಿ ತ್ರದಶೋೈಃ ಪರ್ೂರ್ಜಯಸ್ತೋೀ ಪ್ ಚ್ ಽ || ೧೫ || 

ತೋರೈಲೋೋೀಕಯರಕ್ಷಣಾಸ್ಥಾಸ್ರ್ಗಾಯ ಮಹಿಷಾಸ್ಸ್ತುರನಾಸ್ಶ್ನ | 
ಪರ್ರಸ್ತನಾಸ್ನಾ ಮೀ ಸ್ತುರಶೋರೀಷೋಠಿೀ ದಯಾಸ್ಂ ಕುರು ಶ್ವಾಸ್ ಭವ  || ೧೬ || 

ಜಯಾಸ್ ತವಂ ವಿಜಯಾಸ್ ಚೋೈವ  ಸ್ತಂಗಾಸ್ರಮೀ ಚ್ ಜಯಪರ್ರದಾಸ್ | 
ಮಮಾಸ್ಪ್ ವಿಜಯಂ ದೋೀಹಿ ವ ರದಾಸ್ ತವಂ ಚ್ ಸ್ತಾಸ್ಂಪರ್ರತಮ || ೧೭ || 

ವಿಂಧೋಯೀ ಚೋೈವ  ನಗತಶೋರೀಷೋಠಿೀ ತವ  ಸ್ತಾಸ್ಥಾನಂ ಚ್ ಶಾಸ್ಶ್ವತಮ | 
ಕಾಸ್ಳಿ ಕಾಸ್ಳಿ ಮಹಾಸ್ಕಾಸ್ಳಿ ಖಡ್ಗಖಟಾಸ್ವಂಗತಧಾಸ್ರಣ || ೧೮ || 
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ಕೃತಾಸ್ನುಯಾಸ್ತಾಸ್ರ ಭೋತೋೈಸ್ತತವಂ ವ ರದಾಸ್ ಕಾಸ್ಮರೋಪ್ಣೀ | 
ಭಾಸ್ರಾಸ್ವ ತಾಸ್ರೋೀ ಯೀ ಚ್ ತಾಸ್ವಂ ಸ್ತಂಸ್ತಮರಷಯಂತ್ ಮಾಸ್ನವಾಸ್ಃ || ೧೯ || 

ಪರ್ರಣಮಂತ್ ಚ್ ಯೀ ತಾಸ್ವಂ ಹಿ ಪರ್ರಭಾಸ್ತೋೀ ತು ನರಾಸ್ ಭುವಿ | 
ನ ತೋೀಷಾಸ್ಂ ದುಲರ್ಗಾಭಂ ಕಂಚಿತ್ ಪರ್ುತರತೋೋೀ ಧನನತೋೋೀ ಪ್ ವಾಸ್ ಽ || ೨೦ || 

ದುಗಾಸ್ರ್ಗಾತ್ ತಾಸ್ರಯಸ್ತೋೀ ದುಗೋೀರ್ಗಾ ತತ್ ತವಂ ದುಗಾಸ್ರ್ಗಾ ಸ್ತಮೃತಾಸ್ ಬುಧೋೈಃ | 
ಕಾಸ್ಂತಾಸ್ರೋೀಷವವ ಸ್ತನಾಸ್ನಾನಾಸ್ಂ ಮಗಾಸ್ನಾನಾಸ್ಂ ಚ್ ಮಹಾಸ್ಣರ್ಗಾವೋೀ || ೨೧ || 

ದಸ್ತುಯಭಿವಾಸ್ರ್ಗಾ ನರುದಾಸ್ಧಾನಾಸ್ಂ ತವಂ ಗತತ್ಃ ಪರ್ರಮಾಸ್ ನೃಣಾಸ್ಮ | 
ಜಲಪರ್ರತರಣೋೀ ಚೋೈವ  ಕಾಸ್ಂತಾಸ್ರೋೀಷವಟವಿೀಷು ಚ್ || ೨೨ || 

ಯೀ ಸ್ತಮರಷಯನ್ ಮಹಾಸ್ದೋೀವಿೀಂ ನ ಚ್ ಸಿೀದಂತ್ ತೋೀ ನರಾಸ್ಃ ಽ | 
ತವಂ ಕೀತ್ರ್ಗಾಃ ಶ್ರೀಧನೃರ್ಗಾತ್ಃ ಸಿದಿಧಾಹಿರೀ೯ ವಿದಾಸ್ಯ ಸ್ತಂತತ್ಮರ್ಗಾತ್ಃ || ೨೩ ||  

ಸ್ತಂಧಾಸ್ಯ ರಾಸ್ತ್ರಃ ಪರ್ರಭಾಸ್ ನದಾಸ್ರ ಜೋೋಯೀತಾಸ್ಸ್ನಾ ಕಾಸ್ಂತ್ಃ ಕ್ಷಮಾಸ್ ದಯಾಸ್ | 
ನೃಣಾಸ್ಂ ಚ್ ಬಂಧನನಂ ಮೋೀಹಂ ಪರ್ುತರನಾಸ್ಶ್ಂ ಧನನಕ್ಷಯಮ | 
ವಾಸ್ಯಧಿಂ ಮೃತುಯಭಯಂ ಚೋೈವ  ಪರ್ೂರ್ಜತಾಸ್ ನಾಸ್ಶ್ಯಿಷಯಸಿ || ೨೪ || 

ಸ್ತೋೋೀ ಹಂ ರಾಸ್ಜಾಸ್ಯತ್ ಪರ್ರಭರಷಟಃ ಶ್ರಣಂ ತಾಸ್ವಂ ಪರ್ರಪರ್ನನಾವಾಸ್ನ್ ಽ | 
ಪರ್ರಣತಶ್ಚ ಯಥಾಸ್ ಮೂರ್ಧಾಸ್ನಾರ್ಗಾ ತವ  ದೋೀವಿ ಸ್ತುರೋೀಶ್ವರ || ೨೫ || 

ತಾಸ್ರಹಿ ಮಾಸ್ಂ ಪರ್ದಮಪರ್ತಾಸ್ರಕ್ಷಿ ಸ್ತತೋಯೀ ಸ್ತತಾಸ್ಯ ಭವ ಸ್ತವನಃ | 
ಶ್ರಣಂ ಭವ  ಮೀ ದುಗೋೀರ್ಗಾ ಶ್ರಣೋಯೀ ಭಕತವ ತಸ್ಲೋೀ || ೨೬ || 

ಏವ ಂ ಸ್ತುತತಾಸ್ ಹಿ ಸ್ತಾಸ್ ದೋೀವಿೀ ದಶ್ರ್ಗಾಯಾಸ್ಮಾಸ್ಸ್ತ ಪ್ತಾಸ್ಂಡ್ವ ಮ |
ಉಪರ್ಗತಮಯ ತು ರಾಸ್ಜಾಸ್ನಮಿದಂ ವ ಚ್ನಮಬರವಿೀತ್ || ೨೭ || 
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ದೋೀವ ುಯವಾಸ್ಚ್ - 
ಶ್ೃಣು ರಾಸ್ಜನ್ ಮಹಾಸ್ಬಾಸ್ಹೋೋೀ ಮದಿೀಯಂ ವ ಚ್ನಂ ಪರ್ರಭೋೋೀ | 
ಭವಿಷಯತಯಚಿರಾಸ್ದೋೀವ  ಸ್ತಂಗಾಸ್ರಮೀ ವಿಜಯಸ್ತತವ  || ೨೮ || 

ಮಮ ಪರ್ರಸ್ತಾಸ್ದಾಸ್ನನಾಜರ್ಗಾತಯ ಹತಾಸ್ವ ಕೌರವ ವಾಸ್ಹಿನೀಮ | 
ರಾಸ್ಜಯಂ ನಷಕಂಕಟಂ ಕೃತಾಸ್ವ ಭೋೋೀಕ್ಷಯಸ್ತೋೀ ಮೀದಿನೀಂ ಪರ್ುನಃ || ೨೯ || 

ಭಾಸ್ರತೃಭಿಃ ಸ್ತಹಿತೋೋೀ ರಾಸ್ಜನ್ ಪ್ರೀತ್ಂ ಪ್ತಾಸ್ರಪರ್ಸ್ಯಸಿ ಪರ್ುಷಕಲಾಸ್ಮ | 
ಮತಪ್ರಸ್ತಾಸ್ದಾಸ್ಚ್ಚತೋೀ ಸ್ತೌಖಯಮಾಸ್ರೋೋೀಗತಯಂ ಚ್ ಭವಿಷಯತ್ || ೩೦ || 

ಯೀ ನರಾಸ್ಃ ಕೀತರ್ಗಾಯಿಷಯಂತ್ ಲೋೋೀಕೋೀ ವಿಗತತಕಲಮಷಾಸ್ಃ | 
ತೋೀಷಾಸ್ಂ ತುಷಾಸ್ಟ ಪರ್ರದಾಸ್ಸ್ತಾಸ್ಯಮಿ ರಾಸ್ಜಯಮಾಸ್ಯುವ ರ್ಗಾಪರ್ುಃಸ್ತುತಮ || ೩೧ || 

ಪರ್ರವಾಸ್ಸ್ತೋೀ ನಗತರೋೀ ವಾಸ್ ಪ್ ಸ್ತಂಗಾಸ್ರಮೀ ಶ್ತುರಸ್ತಂಕಟೋೀ ಽ | 
ಅಟವಾಸ್ಯಂ ದುಗತರ್ಗಾಕಾಸ್ಂತಾಸ್ರೋೀ ಸ್ತಾಸ್ಗತರೋೀ ಗತಹನೋೀ ಗಿರೌ || ೩೨ || 

ಯೀ ಸ್ತಮರಷಯಂತ್ ಮಾಸ್ಂ ರಾಸ್ಜನ್ ಯಥಾಸ್ ಹಂ ಭವ ತಾಸ್ ಸ್ತಮೃತಾಸ್ ಽ | 
ನ ತೋೀಷಾಸ್ಂ ದುಲರ್ಗಾಭಂ ಕಂಚಿದಸಿಮನ್ ಲೋೋೀಕೋೀ ಭವಿಷಯತ್ || ೩೩ || 

ಇದಂ ಸ್ತೋೋತೀತರವ ರಂ ಭಕಾಸ್ತ್ಯಾ ಶ್ುರಣುಯಾಸ್ದಾಸ್ವ ಪರ್ಠೋೀತ ವಾಸ್ | 
ತಸ್ತಯ ಸ್ತವಾಸ್ರ್ಗಾಣ ಕಾಸ್ಯಾಸ್ರ್ಗಾಣ ಸಿದಿಧಾಂ ಯಾಸ್ಸ್ತಯಂತ್ ಪ್ತಾಸ್ಂಡ್ವ  || ೩೪ || 

ಮತಪ್ರಭಾಸ್ವಾಸ್ಚ್ಚ ವ ಃ ಸ್ತವಾಸ್ರ್ಗಾನ್ ವಿರಾಸ್ಟನಗತರೋೀ ಸಿಥಾತಾಸ್ನ್ | 
ನ ಪರ್ರಜ್ಞಾಸ್ಸ್ತಯಂತ್ ಕುರವೀ ನರಾಸ್ ವಾಸ್ ತನನಾವಾಸ್ಸಿನಃ || ೩೫ || 

ಇತುಯಕಾಸ್ತವ ವ ರದಾಸ್ ದೋೀವಿೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮರಂದಮಮ | 
ರಕ್ಷಾಸ್ಂ ಕೃತಾಸ್ವ ಚ್ ಪ್ತಾಸ್ಂಡ್ೋನಾಸ್ಂ ತತೋರೈವಾಸ್ಂತರಧಿೀಯತ || ೩೬ || 

|| ಇತ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕೃತಂ ಶ್ರೀದುಗಾಸ್ರ್ಗಾಸ್ತೋೋತೀತರಮ ||  
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