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|| SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA GOPINATHAYA 

NAMAHA || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Vadirajathirtha. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಹಭಂತಯದ ಷತಕೃತದ ಪಲಹಗಿ ಭಧವಭತದಲ್ಲ ಿ
ಜನಿಷಲತ, ್ಯೀಭಭೂರ್ತಾಗಳಹಗಿ ನನನ ಄ಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಹಯಣಯಹದ, ಇ ಷಹಧನ್ಗ್ ಄ಕ್ಹವಭಹಡಿದ, ನನನ 
ೂಜಮ ಭಹತಹ ಪಿತೃಗಳಹದ, ದಿಂಗತಯಹದ ಲಲ್ಲತಭಭ 
ಭತತು ಕೃಶಣಯಹವ್ ಸ್ಚ್ ಅರ್  ಄ಯ ಷವಿ ನ್ನಪಿನಲ್ಲ ಿ‘‘ಇ 
಄ಧಹಮತಭ ಮಜ್ಞ’’ 

‘‘ಭಹತೃದ್ೀವೀ ಬ - ಪಿತೃದ್ೀವೀಬ - 

ಅಚಹಮಾದ್ೀವೀಬ’’ 
 

Editing history 

Sr Date Nature Remarks 

1 15/12/2011 Completion First round typing 

2 18/12/2011 Proof Correction Thanks to MS Venugopal for making First Round 
Proof reading & pointing out corrections required 

3 25/12/2011 Correction 
started 

By self 

4 15/01/2012 Correction 
Completed 

First Round Correction Completed. 

5 29/101/2012 2ND Correction  2 nd round correction completed. 
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|| ಶ್ಯೀ ಹದಿಯಹಜ ಗತಯತಬ್ೂಮೀ ನಭಃ || ಶ್ಯೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಗಿಯೀಹಮ ನಭಃ || 

 || ರ್ತೀಥಾಯಬನಧ || 
 

|| ಶ್ಿಭ ಯಫನಧ || 

1. ಭಂಗಳಹಚಯಣ್ 

ಸರಿಕ್ಷ್ರೀಯಹಭತಫದ್ೀಃ ಷ್ವೈಯಂ ಬಘಭಾರಿಪೀಭಾನಃ | 
ವಿಸಯಹಸಯಸಶ್ಿತಯಚಹರಿತಯಚತತಯ್ೂೀರ್ಮಾಶತ || 01 || 

2. ಈಪೀದಹಾತ 

ಸಮಗಿಯೀದಮಹಸ್ತನತಧಯನೂಧಕೃತಬಹಭತಫಧಿಃ | 
ಯಫನಧಭಯರ್ತದವನದವಂ ಕಯ್ೂೀತ್ವೀನಭನ್ೀನಷಂ || 02 || 

 

ಅಜನಭಬೂಮೀಯಟತ್ೂೀsಖಿಲ್ೀಶತ ರ್ತೀಥ್ೀಾಶತ ತದವಣಾನಬಹಯಭೂಢಹವ | 
ಅಮಹಷಭಷಭನೃದತಭಹನಷಷಮ ಹಮತಭತಾಸತಃ ಕೃನುತತ ಭಧವಯೂಪಿೀ || 03 || 

 

ಹಗಿೀವರ್ತೀಥಾಭತನಿಮಾ ಬದದಮಹಭತಫ-  
ಯೀಗ್ೀನ ಹಮ ಭನ್ೂೀಗೃಾಸಭನವಸಂ ಮೀ | 
ನಹಗ್ೀನದರತಲಭಧಿಯೂಮ ತತದಹಫ   
ಯಹಗ್ೀಣ ಯಞ್ ಮ ಕಲ್ಲಂ ಜಮ ತದಿವವಿಕ್ಷತಂ  || 04|| 

 

ರ್ತೀಥಾಕ್್ೀತಯತದಿೀವಹನಹಂ ಭಹಸಹತಹಾನಿ ಮಥಹಭರ್ತ | 
ಹದಿಯಹಜ್ೂೀ ಮರ್ತಃ ಷತುರ್ತ ದ್ಮೈಃಕರ್ತಯೈಃ ಕವಿಃ || 05 || 

3. ಯವತಯಹಭಕ್್ೀತಯ 

ಕಣ್ೀಾದನಮಷುಯತಚೀರಿಯಂಷತಃ ಹಯಹಶ್ಷರಂ ಜಘನಹದಿಧ ಮಷಹಮಃ | 
಄ಭೂಭತಚದಹಫಣಕಯ್ೀಣ ಬೂಮೀಃ ಶ್ಯೀ ಬಹಗಾಷಹಾ ಜಮರ್ತ ಕ್ಷ್ರ್ತನಾಃ || 06 || 

4. ಯಜತಪಿೀಠುಯಂ (ಈಡತಪಿ) 

ಕ್ಹಶ್ೀತಲ್ೀ ಕೃತದಹಪಿ ಷರಿತತಾಯಹಣಹಭಹಮಹರ್ತ ಮತದುತವಿತಯಷಯ್ೂೀsಧತನಹಪಿ | 
ಯತದಹಯದಿದ್ೀಗಣಷ್ೀವಿತಷಾಬಹಗಂ ತದೂಯಮಪಿೀಠುಯಭಯರ್ತಭಂ ರ್ತಯಲ್ೂೀಕ್ಹಮಂ || 07 
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ಮಸ್ತಭನಹವಗವಜಯಧಹಯಹಃ ದತರಿತಕತಲಭಸಹತೂಲದಹಸ್ೀsರ್ತವೃಯಹಃ  
ದಣಡಪಯೀದಹಬಸ್ತಸಷಹುಃ  ಷತಪಯದಸ್ತಷಭಷನಹಭಗಾಷಕ್ಹುಃ ಷಭಷಹುಃ | 
ಶ್ಯೀಕೃಶಣಷ್ನೀಸಹವಹಃ ವಯಭಸಯಗತಮಃ ವಹನಿುಬಹಜ್ೂೀ ವಿಯಕ್ಹುಃ  
ಯೀಗಿೀನಹದರಶ್ಿತಯಲ್ೂೀಕ್ಹಧಿನಿವಿಬಹಃ ಭಧವದಹಷಹ ಜಮನಿು || 08 || 

 

ದಹವಯಹರ್ತೀಂ ಷಕಲಬಹಗಮರ್ತೀಭತ್ೀಕ್ಷಯ  
ಗ್ೂೀಹಲಫಹಲಲಲನಹಕಯೂಜನಂ ಚ || 
ಹಧಿಾಂ ಧೂಗೃಸಭರ್ತೀತಮ ಷ ಭಧವನಹಥ್ೂೀ  
ಮತಹಯಸ್ತು ತದಯಜತಪಿೀಠುಯಂ ಗರಿೀಮಃ ||09|| 

 

ಯೂಹಮತಭಕಷಮ ಬತಷತುಲನಹಂ ನ ಬ್ೀಜತಃ 
ಕ್್ೀತಹಯಣಿ ಬಹಯತಭಹೀಯಚತಹನಮಭೂನಿ | 
ಇವಹಚಲಂ ಚ ಜಮಸ್ತೀವವಯಭಹತಯಹಷಂ 
ಶ್ಯೀಭಧವಸಷುಕಭಲಹಚಾತ ಕೃಶಣಭೂತಹಮಾ || 10 ||  

 

ನಿಭಾಥ್ೂಮೀಗಯಬಹಣಾ್ೀ ನಿಜಭನ್ೂೀsಭೀಶಟಂ ದಿವಹರ್ಮೀರ್ತ ಮಃ 
ಷಭಮಗ್ ಜ್ಞಹಯಿತತಂ ಕಯ್ೀಣ ವಿಲಷನಭನಹಾನಭನ್ಮೀನ ಚ | 
ಯಭಮಂ ಧಹಭ ದಧನಭಸ್ೀವಯಜತಗಹಯಭಶ್ಯಯೀsಲಙೃರ್ತಃ  
ಕಭಾನಿದೀವವಯಬಕ್ತುಫನಧನವಃಪಿಯೀತ್ೂೀsಷತು ಕೃಶಣಃ ಯಬತಃ || 11 || 

 

ಚಹಞ್ಿಲಮಂ ೃಶಠದ್ೀವ್ೀ ಕಠಿನಕೃರ್ತಯಧ್ೂೀಕರತಹ ಕ್ಹವಪಿ ಕ್್ೂೀಪೀ 
ಮಹಜ್ಞಹ ಕಷಹಭದಕಷಹಭದಕೃರ್ತಯತಕ್ಹರಿಶವಪಿ ಹಯಜ್ಞಭತಳ ೀ್ | 
ಷರಯಥ್ೀಾsನಮಸ್ತರೀಶವಜ್ಞಹ ಕ್ತರ್ಮರ್ತ ಯಭಣ ತ್ೀ ಚ್ೂೀಯತಹ ಭಹಯಿಕತವಂ 
ಚತಯಂ ಯ್ೂೀಸಹಯ್ೂೀಸಹವಿರ್ತವಿಯಷಗಿಯಹಹಮದೃತಃ ಹತತ ಕೃಶಣಃ || 12 || 

 

ಯತಹಮತಭಕ್ಹಭಯುಯಷಾಯ ಷನಿನಯೂಮ  
ಯೂಹಮತಭಕಂ ಚ ಬತಃ ಕೃಮಹ ಗತಷಮ | 
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ಯೂಹಮತಭಕ್ಹಲಮಕೃತಹಲಮ ಮತುವಮೀ  
ಯೂಹಮತಭನ್ೂೀ ಗರ್ತರಿಸಹಪಿ ತದಿೀವ ಹಹ || 13 || 

 

ಶ್ಹನುಮಹಾರ್ಮತಹಂ ಸ್ತವೀಮಹಂ ಪಿಯಮಹನ್ ಯರ್ತ ನಿಫ್ೂೀಧಮನ್ | 
ದಮಹಹರಿನಿಧಿವ್ಮೈವಿೀಂ ಶ್ಲಹಭಹಶ್ಯತಮ ವ್ೃೀಬತ್ೀ || 14 || 

 

ಇವಷಹಮಹೀವದವಿೀಂ ಬಹಷಮನಿನ ಬಹವಿನಿೀಮ್ | 
಄ಧಹಮಷ್ುೀ ವ್ೀಶವಮನಃ ಸ್ತನಗಹಧಂ ಲ್ಲಙುಶ್ಲಹಂ ಸರಿಃ || 15 || 

5. ಹಜಕಕ್್ೀತಯ (ವಿಭಹನ ಗಿರಿ) 

ವಿತಯಂ ಹಜಕಕ್್ೀತಯಂ ಕ್್ೂೀ ನ ಷ್ೀ್ೀತ ಕ್್ೂೀವಿದಃ | 
ಷತಮಲ್ೂೀಕ್್ೀವವಯ ಹಯಣ್ೂೀ ಮತಹಯಹತಯದತತತಾಕಃ || 16 || 

 

ಯವವಧಧನತಫಹಾಣಗದಹರ್ತೀಥ್ೂೀಾವ್ೃೀಭತ್ೀ | 
ಗಿಯತ ಮತಯ ಷತತ್ಯೀಭಹಣಹಷ್ುೀ ನಿತಮಂ ಸರಿಷವಷಹ || 17 || 

 

ರ್ತಯವೃಲಧಹರಿಣಿೀ ದ್ೈತಮಗಜಕತಭಬವಿಧಹರಿಣಿೀ | 
ಗಿರಿೀನದರಶ್ಖಯಹಹಷ ದತಗಹಾ ಷವಗಹಾಗಾದಹ || 18 || 

 

ಯಳಯೀ ಜಲದತಗಹಾಸ್ತ ಷಗಹಾದತ ಗಿರಿವಿಷೃರ್ತಃ | 
ಆದಹನಿೀಂ ಷಾಳದತಗಹಾಸ್ತ ದತಗಹಾ ತವಂ ಷದತುಣಹಣಾ್ೀ || 19 || 

 

ದತಜ್ಞ್ೀಾಮತಹವತ್ ದತಃಖದತಹವತ್ ದತಶಹಱತಹವಚಿ ದತಜಾನ್ೈಃ | 
ಷತಹಭಬಮಬೂರ್ಮತಹವತ್ ದತಗಹಾ ತವಂ ಸೃದತುಸಹವಯಮಹತ್ || 20 || 

6. ವಿವವನಹಥಕ್್ೀತಯ (ಎಲೂಯಿತ) 

ಯಕ್್ೂೀಗಣಕ್ಷಣದಕ್ಷಭಸಹರ್ತಯವೃಲಂ ತಯಯಕ್ಷಂ ಲಕ್ಷತನತಭತಲಷಿದಕ್ಷಭಹಲಂ | 
ಯಕ್ಹಘಶ್ಕ್ಷಣವಿಚಕ್ಷಣವಕ್ತುಮೂಥಂ ದಕ್ಹಧವಯಕ್ಷಮದಭಹವಯಮ ವಿವವನಹಥಂ || 21 || 

 

಄ಙ್ಹುನತಶಙುತಬತಜಙುಭತತಙುಬ್ೂೀಗಂ  
ಗಙ್ಹುತಯಙುಕೃತಭಙುಳಭತಳಿಬಹಗಂ | 
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ಷಙುೀತಲ್ೂೀಲಮರ್ತುಙುಗಿೀತಗಹಥಂ  
ತಂ ಗತಮಾಹಙುಯಷಭಹವಯಮ ವಿವವನಹಥಮ್ ||22|| 

  

ಆನಹದರದಿದ್ೀಗಣನಿದತಹದದಭಂ 
ಚನಹದರಧಾಚೂಡಭಯವಿನದದಳಹಮತಹಕ್ಷಂ | 
ಕನದಾ್ೈರಿಣಭನಿನದಯಭಭನಧಫ್ೂೀಧಂ  
ತಂ ದ್ೀದ್ೀರ್ಮಭಭಹವಯಮವಿವವನಹಥಂ || 23 || 

 

ನಹದಯತನಹಯದಷನನದನಭತಖಮಯೀಗಿೀ- 
ೃನ್ದೈಃ ಯನದಯಚರಿತ್ೈಃ  ರಿತವಿ ಷ್ೀಮಂ | 
ಆನಿದನಿದಯ್ೂೀಭಸ್ತತ್ೀತಯಕಣಠಕ್ಹನಿುಂ 
ಷತನದಮಾಭೂರ್ತಾರ್ಮಭಭಹವಯಮ ವಿವವನಹಥಂ || 24 || 

 

ಛನದವಿಮಷತುತಚರಿತಯ ುಯತಯಮಹಯ್ೀ  
ಕತನದಯಷೂನತಕೃತಷ್ೀನತೃುಚತು | 
ತಹವಂ ದಿೀನಫನತಧಭಯತಣ್ೀನತದಲಷತೆದಾಭ | 
ನ್ದೀsರಿಭದಾನ ಷತಸೃದಧನ ವಿವವನಹಥ || 25 || 

7.ನನಿದಕ್್ೀವವಯ ಣಾನ್ 

ಷತಚಹಯತ ಕಣಾಲಹಙೂುಲವೃಙ್ಹುಙತಾರಯದಯದೃಙತಭಖಂ  
ಕಕತದಭನುಂ ೃಶಂ ವ್ವೀತಂ ನತರ್ಮ ವಙೆಯಹಸನಂ || 26 || 

8. ಭಧಮಹಟ ಭಠ (ನಡ್ಡಂತಹಡಿ) 

ಬಘಭಾಬಹರ್ತಾಘನಃ ಷ ಷತಹ ಷ್ೀಮತಹಂ ಭಠಃ | 
ಕೃಶಣದ್ವೈಹಮನಘನ್ೂೀ ಮತಹಯಗಹದಹವಮತತಭಾನಹ || 27 || 

 

ಷ್ನೀಸಹದಯಾಭಧವಸೃದಮಹಖಮ ದವಹನತಶಕುಂ 
ಮೀಸಹಖಮಷನುಭಷಕೃನುನರ್ತೀಯವಕ್ತುಂ | 
ಶ್ಯೀಭಧಮಹಟಭಠತಯತಟಬಹಜನಷಾಂ 
ಹಮಷಯದಿೀರ್ಮಭಭಹದಯತ್ೂೀ ಬಜಧವಂ || 28 || 
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್ೀದಹಮಷ ಗತಣಹಹಷ ವಿದಹಮಧಿೀವ ಷತಹಂ ವ | 
ಭಹ ನಿಯಹವಂ ಗತಕ್್ೀಿವಂ ಕತಾನಹವಂ ಸಯ್ೀsನಿವಂ || 29 || 

9. ಚನಹುಭಣಿ ನಯಸ್ತಂಸ 

ಬೂನಮಷುಹಭಹಙೆಗಹಭಹಣಿಭತರ್ತಿುದಕ್್ೂೀಯತಗತಹನಮಸಷುಂ | 
ಚಕ್ಹಯಮತಧಂ ನ್ೀತಯರ್ತೀತಟಷಾಂ ಚನಹುಭಣಿಂ ಶ್ಯೀನಯಸ್ತಂಸರ್ಮೀಡ್ೀ || 30 || 

 

ಈದುತಮ ಹತಹಲತಲಹತ್ ಕಯಷಾ ಚಕ್್ಯೀಣ ಚಕಯಂ ಖಲಯೀಗಿನಿೀನಹಂ | 
ನಿಸತಮ ಗತರಿೀಯಕ್ಹಭದ್ೂೀsಬೂತ್ ಈನನಭಯಕಣ್ೂೀಾ ನಯಸ್ತಂಸ ಏಶಃ || 31 || 

10. ನ್ೀತಹಯರ್ತೀ ನದಿಮ ಣಾನ್ 

ಯಹಸನಮನಹನನಧಧಹಯಹ ನ್ೀತಹಯರ್ತೀ ಷರಿತ್ | 
ವತಶಹೆಂ ತದಬಕ್ತುಲರ್ತಕ್ಹಂ ುಶಹಣರ್ತ ಕಥಭನಮಥಹ || 32 || 

 

ಕ್್ೂೀಲಲ್ೂೀಲಕೃಹಶ್ೀಲಲ್ೂೀಚನಹಭತಫಜಚತರ್ಮಫನಿ | 
ಭಜ ನ್ೀತಹಯರ್ತೀತ್ೂೀಯೀ ತದದಯೀಕ್ಹಷದಂ ನ ಕಃ || 33 || 

11. ನ್ೀತಹಯರ್ತೀ ಭತತು ಕತಭಹಯಧಹಯಹ ನದಿಗಳ ಷಂಗಭ ಣಾನ್. 

ಕತಭಹಯಧಹಯಹಷರಿತಹ ಷಮೀತಹ ನ್ೀತಹಯರ್ತೀ ಬಹರ್ತ ತಯಙುಣಿೀಮಂ | 
ರ್ತಯಭಹಗಾಗಹರ್ತೀಯಗತ್ೂೀsಮಹರ್ತಾೀತ್ ರ್ತಯಲ್ೂೀಚನ್ೂೀ ಮತಯ ಷಸಷಯಭೂರ್ತಾಃ || 34 || 

12. ಕತಭಹಯಧಹಯಹ ನದಿೀಣಾನ್ 

ಕತಭಹಯಧಹಯ್ೀ ಷತಜನ್ೂೀದಹದಯ್ೀ ವಿಜ್ಞಹನಧಹಯಮಹ | 
ುನಿೀಹ ಭಹಭಘಷ್ೂುೀಭಂ ಲತನಿೀಹ ಷದನಿೀಹತಂ || 35 || 

 

ಕತಭಹಯಧಹಯ್ೀ ತವರ್ತುೀಯ್ೀ ಭತಕ್ತುದಹವಯ್ೀ ಗತಣಹಕಯ್ೀ | 
ತಷುನುಃ ಷನಭನರಂ ಜನುಃ ಷಹಮಭ ಷನುತಮ್ || 36 || 

13. ಷತಫಯಸಭಣಮಕ್್ೀತಯ ಭತತು ಷತಫಯಸಭಣಮದ್ೀಯ ಣಾನ್ | 

ಷತಫಯಸಭಣಮಷಮ ಭಹಭಹ ಣಿಾತತಂ ಕ್್ೀನ ವಕಮತ್ೀ | 
ಮತ್ೂಯೀಚಶಿಟಭಪಿ ಷಶಟಂ ಶ್ವರ್ತಯಣಃ ವ್ೃೀಧಮತಮಸ್ೂೀ || 37 || 
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ಫಯಸಭಸತಹಮದ್ೂೀಶವ್ೀಶಂ  ಫಹಯಸಭಣಹನಹಂ ಸಯನನಮಂ | 
ವಿಯ್ೂೀಧ್ೀ ತತ ಯಂ ಕ್ಹಮಾಂ ಆರ್ತನಹಮಮಭಭಹನಮತ್ || 38 || 

 

ಷತಫಯಸಭಣಮ ಷತಯಹಗಯಗಣಮ ಕತಜನಹಯಣಮಜವಲತ್ ಹಕ 
ಯಫೂಯಮಹತ್ ತ ವಿಕಯಭಂ ಬತವಿಃ ಕವಿಃ ಕ್್ೂೀಹsಭಯ್ೂೀ ಹ ದಿವಿ | 
ಮಃ ಹಯಗಯರ್ತಭಲತಿಹಯಕಭಸಹದ್ೈತಮಂ ಷತದೃುಂ ಬಹನ್  
ವಿತಯಘಪಿಯಮ ಷತಯಬಹ ಷಭಯ್ೀ ಕ್ತಯೀಡನನಜ್ೈಷೀದಿದವಶಮ್ || 39 || 

 

಄ನನಂ ದದಹಸ್ತ ವಿದಧಹಷಮಖಿಲಷಮ ಯಕ್ಹಂ  
ಕ್ತನಿನಂ ುನಹಸ್ತ ವಿಲತನಹಸ್ತ ಷಭಷುದ್ೂೀಶಹನ್ | 
ಸ್ೀ ಷೆನದ! ನದಯ! ಬತ್ೂೀ ಬತನ್ೂೀ ಬಹನಿೀ- 
ಷೂನ್ೂೀ! ಕೃಹಜಲನಿಧ್ೀ! ಕತಭಃ ಷಭಃಷಹಮತ್ || 40 || 

 

ಯರ್ತೀಾತಷಹೆನದಭತಃ ೃಥಿಹಮಂ ಜಗತರ್ತಂ ಶ್ಯೀರ್ತಭಹತಭನಹಥಂ | 
ಯಸಷತಮಹಯಹಧಯಿತತಂ ಗತಸಹದಮ ಗತಸಹಶ್ಯತ್ೂೀsಸ್ತೀರ್ತ ಭಭ ಯತಕಾಃ || 41 || 

 

ಶ್ಯೀವಿಶತಣರ್ತೀಥಾಭತನಿರ್ಮತಯ! ಷತಯಹರಿಜ್ೈತಯ  
ಶ್ಯೀಕೃಶಣಜ ಲಜಬೃಙು! ಕೃತಹಘಬಙು | 
ಷಸ್ಮೀವ ದ್ೀಹ ಷಕಲ್ೈಯತಜೀಮಭನನಂ  
ಷಂಸತೃಾ ಷಾಬತನಷಮ ಕತಭಹಯ! ಭಸಮಂ || 42|| 

14. ್ೀದಹಮಷ ಷಂುಟ 

ಮತಯ ಷಭತಟಭಷ್ೂಪೀಟಂ ಕೃಶಣಷಮ ಷ್ೂಪೀಯಮತಮಸ್ೂೀ | 
ಅಗಹಯಸಮತವಭದೃವಮತವಂ ಕ್ತಂ ುನಷುತಯ ಣಿಡತಹಃ || 43 || 

 

಄ಬ್ೀದಮಭರ್ತಮತ್ನೀನಹಮಷಖಲತ್ ಕೃಶಣವಿಗಯಸಂ | 
ತತೂಜಹಬಹಜನಂ ಬಹರ್ತ ಭಹಧವಂ ಸೃದಿ  ಷಭತಟಂ || 44 || 
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15 .ಮಸ್ತವನಿೀ ನದಿ 

ಮಸ್ತವನಿ ಜಗತ್ ಷಹವರ್ಮ ತವಯಿೀ ಷನಿನಹತ್ೂೀ ಧತಯಂ | 
ನ ಚ್ೀತ್ ತತ್ ್ಯೀಮಸ್ತೀ ರ್ತೀಯ್ೀ ಕಥಂತ್ೀsತರಿಶಮರ್ತ || 45 || 

16. ಷತಣಹಾನದಿ 

್ೀದಹಚಲಸೃದತದೂಬತಹಂ ಷತಣಹಾಂ ಕ್್ೂೀ ನತ ಣಾಯೀತ್ | 
಄ಂಸಷ್ೂೀ ದಸಮಭಹನಷಮ ವಹಯಮನಿುೀಂ ಷವನಂ ಜನಹನ್ || 46 || 

17. ಕತಭಹಬಸ್ತ ಕ್್ೀತಯ 

ಬಹಸ್ತ ಕತಭಹಬಸ್ತಷಜ್ಞ ತವಂ ಕ್್ೀತಯ ಶ್ಯೀವಗಿರಿೀವಯೀಃ | 
ಮತಯ ಕತಭಹಬಷತಯಷಹಮಸ್ತಃ ಄ಬಹಸ್ತೀತ್ ದತದಿೀರ್ತಃ || 47 || 

 

ಗತಸಹಭತಖಂ ರ್ತೀಥಾನ್ೀತಯಂ ್ೀದಷಹಾನಂ ನಹಮನಂ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ಮತಮಥಮಾಂ ಗತತಭಕ್್ೀತಯಂ ಚತಯಂ ತತುನತದಫಬತ || 48 || 

18. ಕ್್ೂೀಟ್ೀವವಯಕ್್ೀತಯ 

ಚಹಯತಕ್್ೂೀಟ್ೀವವಯಷಹಾನಂ ವ್ೃೀಬತ್ೀ ಮತತಯತಯಮಂ | 
ುಯಹರಿರಿ ನಿಜಾತಮ ಧವಜ್ೀನಹದಹಮಪಿ ಜೃಭಬತ್ೀ || 49 || 

 

ನಭಷ್ುೀ ಶ್ರ್ತಕಣಹಠಮ ಕ್್ೂೀಟಿಷಙಖಯಷಾತ್ೂೀಶಣಹತ್ | 
ಮಃ ಕ್್ೂೀಟ್ೀವವಯಷಜ್ಞ್ೂೀsಬೂತ್ ಷ ಕ್ತಂ ನ್ೈಕಷಾಕ್ಹಭಧತಕ್ || 50 || 

19. ಕ್್ೂಯೀಡವಙೆಯನಹಯಹಮಣ ಕ್್ೀತಯ 

ಕ್್ೂಯೀಡಯೀಗಿೀವವಯಕ್್ೀತಯಂ ಬಹರ್ತ ವತಕ್ತುಭರ್ತೀತಟ್ೀ | 
ಷತಹಂ ಭತಹ ದಿವತಹ ಮತಯ ಷಪಶ್ೂಟೀಮೀವಯಮೀವಯೀಃ || 51 || 

 

ದಹವಷತಣ್ೀಾರ್ತ ್ೀದಹಥಾಬೂತತ ತತ ಹಯಮವ್ೃೀsಭಯತ | 
ಮದ್ೀಕ್್ೂೀsವಹನರ್ತ ಫಸತವ್ೃೀsನವನನನನ್ೂಮೀವಿಧಾತ್ೀ || 52 || 

 

ವತಯರ್ತವತಣಿಾತಚರಿತಂ ಮರ್ತಸೃನಿನಯತಂ ಮಥ್ೀಶಟಗತಣಬರಿತಂ | 
ಕ್ತಙೆಯಯದಭನಿನದಯಂ ವಙೆಯನಹಯಹಮಣಂ ನ್ದೀ || 53 || 
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ವೃಲಷತದವಾನಷತಯತಚಂ ಫಹಲ್ೀನೂದಜವಲಕ್ತರಿೀಟವ್ೃೀಭತಶ್ಯಷಂ | 
ಙೆಜಭತಖಕಯಚಯಣಂ ವಙೆಯನಹಯಹಮಣಂ ನ್ದೀ || 54 || 

 

ಪಿೀನ್ೂೀಯತಕಟಿಷತನಹಭಂ ಧಹಮನಹಸ್ೂೀಾಯಃಸ್ತಾತಹಹಪಣಸಹಯಂ | 
ವಙ್ಹಖಬಯಣಾಭನಘಂ ವಙೆಯನಹಯಹಮಣಂ ನ್ದೀ || 55 || 

20. ಕ್್ೂಲೂಯಿತ ಕ್್ೀತಯ 

ಭೂಕ್ಹರ್ಮಫಕ್ಹ ಕೃಹಲ್ೂೀಕ್ಹದಹಕ್ಹಙಿ ತಪಲಯದಹ | 
ಭೂಕ್ಹನಕೃತ ಮೀ ವತೂಯನ್ ಏಕ್ಹನಿುಕಜನಪಿಯಮಹ || 56 || 

 

ಕವಚತ್ ೃಥಿಹಮಂ ಯತವಿಯನಿುೀ ನಬಃಷಾಲಂ ಕ್ಹವಪಿ ಭತಸತಯಾಜನಿುೀ | 
ವಿಕ್ಷವಿಧವಂಷವಿಧತ ಷತಪಯನಿುೀ ಕ್ಹತಹಮಮನಿೀ ಕನತದಕದಿವಬಹರ್ತ || 57 || 

21. ಷಸಹಮದಿಯ 

ಷಸ್ೂಮೀsಮಷಸ್ೂಮೀsಸ್ತ ಗಿಯ್ೀ ಹಹನಹಭಷತು ತತುಥಹ | 
಄ಚಲಷುವಂ ಚಲಸ್ತ ಮನಭನಷಷುನನ ಯ್ೂೀಚತ್ೀ || 58 || 

22. ಸರಿಸಯ 

ಭತಯುಯಸಯ ! ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಾರ್ತೀಕ್್ೀಲ್ಲಲ್ೂೀಲ ! 
ಷತಪಯದಸ್ತತಸ್ತತಹಙ್ಹುಷಸಮಚಕಯರ್ತಯವೃಲ !  
ಯತಯ ಗತಯತಭೂತ್ೀಾ ! ಹನಹಹಯಕ್ತೀತ್ೀಾ !  
ಸರಿಸಯ ! ತ ಹದಹಮಫೀಜಮತಗಭಂ ನತ್ೂೀಸ್ತಭ || 59 || 

 

ಸಯ್ೀ ಬಸಯ್ೀ ತ್ೀsಙ್ತಾರ ಬಕ್ತುಭತಾಕ್ತುಯದಹಷತು ಮೀ | 
್ೈಯಹಗಮಬಹಗಮಂ ವಿತಯ ಸಯ ಗತರಿೀಭನ್ೂೀಸಯ || 60 || 

 

ಮದ್ೀಕ್್ೀನ ನ ಧ್ೂಮೀsರಿಃ ತತ್ೂೀ ಸರಿಸಯಹುಬತ | 
ಷಸಹಗತಹಧಾದೃವತಮ ಐಕಮಂಚ್ೀತ್ ವತತಯಣಹ ಜತಂ || 61 || 

 

಄ಧಾನಹರಿೀವವಯವಮಭತಬಃ ಮಥಹ ಬ್ೀದ್ೀsಪಿ ದೃವಮತ್ೀ | 
ಭೂತ್ೀಾಯ್ೀಕ್್ೈಕಬಹಗಷತಾ ತಥಹ ಸರಿಸಯಹವಿಭತ || 62 || 
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ನಿವಿಾಶಂ ತಾನಹಬವಿ ಮಥ್ೈಕ್ಹಭಹಶ್ಯತತ ಲತಹಮ್ | 
ತಥಹ ಸರಿಸಯತ ಭನನತಯಹ್ಮೀಕಭೂರ್ತಾಗತ || 63 || 

23. (ಬಿದಯಸಳಿಿ) ಄ವವತಾನಹಯಹಮಣ 

ಭಹ ಮಹಹ ುಶೆಯಭಹೀಭಥಹ ಯಮಹಗಂ 
ಕ್ಹಶ್ೀಂ ಗಮಹಂ ಫದರಿಕ್ಹವಯಭಭಮಷಹಧಮಮ್ | 
ಷ್ೀತತಂ ಚ ಯಹಘಕೃತಂ ಯತತಙುಬದಹಯ- 
ರ್ತೀಯಷಾಪಿಲಗೃಸಂ ಸರಿಮೀಹ ಸ್ತದ್ಧಯೈಃ || 64 || 

 

ಹದಷಹಾನಲಹದಃ ತನತನಿಹತತನತಃ ಕ್್ೂೀಭಲಹಗಯಸ್ತಾತಹಷಮಃ  
ಷೆನಧಷಮನ್ೂದೀsಗಯಯವಹಖಹಸ್ತಾತ ಕಯನಿಕಯಃ ಶ್ಯೀಧಯಹಶ್ಶಿಟಹವವಾಃ | 
ಹಮಹಮವವತಾಂ ಭತಕತನದಸ್ತರದವರಿೃತಷತುಙುಬದಹಯರ್ತಬದ್ಯೀ 
್ೀಣತಗಹಯಮೀ ಷದಹಷ್ುೀ ಷಕಲಜನಭನ್ೂೀsಭೀಶಟದಹಯಿೀ ದಮಹಳುಃ || 65 || 

 

ಭಧಮಷಾಕೃಶಣ ! ರಿಹಲಮ ಬಕುಗಾಂ  
ಯತದಹಯಶ್ಯತಹಗಯ ! ಯತಜಭದಾಮ ಷ್ೀಕಷಮ | 
ದಹಭಷನಹಷಥ ! ಭೂಲ ಷೃಜಹಷಮತನತುಂ  
ಷದವನದಯಪಿಲತಯ್ೂೀ ! ವಿತಯಹಖಿಲ್ೀಶಟಮ್ || 66|| 

 

ತತಙ್ಹುತಯಙುರಿನತಾನೂತಹತಷಙ ು್ೀನ ತ್ೀsಙಾರ ದಲಹನಿ ಚಲನಿು ಬಹನಿು | 
ಜನಹಭನುಯ್ೂೀತಾದೃಢಭೂಲ ದತಯನುದೃಶೃತತಮನೂಭಲನ್ೂೀದಮತಕಯಹಙತುಲ್ಲಕ್ಹನಿುಭನಿು || 67  || 

24. ಬಿದಯಸಳಿಿ ಷ್ೂೀಮೀವವಯ 

ಷ್ೂೀಮೀವವಯಹಮ ಸ್ತತಬೂರ್ತವಿಕಷವಯಹಮ ್ಯೀಭಯೃದಧಗಿರಿಜಹಸೃದಿಬಹಷವಯಹಮ | 
ತತಙ್ೃುೀಲಷಿತನಹವಿತಂವಲ್ಲಿೀಭಹಙುಲಮಸ್ೀತತಚರಿತಹಮ ನಭಶ್ಮಹಮ || 68 || 

25. ಫಂಕ್ಹುಯ ಕ್್ೀವ 

ವಙ್ಹಖಮಬೀಜಗದಹಷತದವಾನಧಯಂ ಷಙೆ ೀತಮಾಭಹನಂ ಷತಯ್ೈಃ 
ಕ್್ೈಙೆಮಾಪಿಯಮಲಕ್ಷಯಣ್ೀನದರಯಚತಹಲಙ್ಹೆಯೂಜ್ೂೀತಾಂ | 
ಙ್ೃೆೀದೂಬತ  ಷಭಹನಲ್ೂೀಚನಮತಗಂ ಫಙ್ಹೆುಯಶ್ಯೀಕಯಂ  
ಸತಙ್ಹೆಯಧವನಿ ಧಿಕೃತಹಶ್ಯತಜನಹತಙೆಂ ಬಜ್ೀ ಕ್್ೀವಂ || 69 || 
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26. ಯದಹನದಿ 

ಷಭಯದಹಶ್ಯತದತಶೆಭಾ ಗತಯತದಹಸ ವಿದಹರಿಣಿೀಂ | 
ಯದಹಂ ಸರಿದಹಷ್ೀಶಟಯದಹನಯತಹಂ ಬಜ್ೀ || 70 || 

27. ಫನಹಸ್ತ ಭಧತಕ್್ೀವವಯ 

ಸರಿ ! ಷಹಮಕನಿದಾಗಧುಯ ಗಹಮಕಧೂಧಾಯ | 
ಷತಯನಹಮಕ ದ್ೈತ್ಮೀನದರ ಯದಹಮಕ  ಹಹ ಭಹಂ || 71 || 

28. ಧಭಾಗಙ್ಹು ನದಿೀ 

ಸ್ೀ ಧಭಾಗಙ ು್ೀ ! ಹತಘಬಙ ು್ೀ ತತಙುತಯಙುಣಿ | 
ಚ್ೀತ್ೂೀ ಭದಿೀಮಂ ಷದಧಭಾಕಭಾಣ್ಮೀ ಸ್ತಾಯಙತೆಯತ || 72 || 

29. ವಹಲಭಲ್ಲೀನದಿೀ 

ನದಿೀಭತದ್ೀsಸ್ತುವಮಂ ಯತಮಙ್ ನದಿೀನಸೃದಮಙುಭಹ | 
ಗಙ್ೃುೀತತುಙ್ಹು ದೃವಮತ್ೀsದಹಧ ಯಭಹಮಶಟಭಹಮಂ ಮದಭಬಸ್ತ || 73 || 

 

ಬತತಾಯಗ್ಯೀ ಷವಲಹಣಮವಿಷೃತ್ೀಯವಿ್ೀಕ್ತನಿೀಂ | 
ಷಹವಷ್ೀವಿತಹಂ ಷಖಿೀಮೀತಹಂ ಷಾಷ್ೀಹಮಂ ಕಯ್ೂೀರ್ತಷಹ || 74 || 

30. ಷ್ೂೀದಹಕ್್ೀತಯ 

ಗಙ್ಹು ಭಹಧವಮತ್ೀಃ ಕ್ತೀತ್ಮೈಾ ಷಹಾನಶ್ಯೀಬೂಭನ್ೂೀಸಯಂ  
ಕೃತಹವ ರ್ತಯವಿಕಯಭಂ ಚಕ್್ಯೀ ಪಿತೃಭಹತಯಗಯಜ್ೂೀತಾಮ್ || 75 || 

 

ರ್ತಯವಿಕಯಭಂ ಯಭಮಗದಹರಿವಙಖಷಯ್ೂೀಜಭಹಲಹಧಯರ್ಮನತದಣಾಂ | 
ಭನ್ೂೀಸಯಹಙುಂ ಮರ್ತಹದಿಯಹಜಯರ್ತಷಠತಂ ನತರ್ಮ ಷದಹ ಯಷನನಂ || 76 || 

31. ಭಂಜತಗತಣಿ ್ಂಕಟ್ೀವ 

ಭನ್ೂೀಸಯಗಿರಿದ್ೂಯೀಣಿೀಹಷಂ ಶ್ಯೀವಂ ಷತಹಂ ವಂ | 
ಧನತಫಹಾಣಧಯಂ ಬಹಗಮಕಯಂ ಹಸಯಂ ಬಜ್ೀ || 77 || 

 

ಖಲಭೃಗಭೃಗಮಹಥಾಂ ಹದತಕ್ಹವ್ೃೀಭಹದಃ  
ಕಯಧೃತವಯಚಕ್್ೂಯೀದಹದಭವಙ್ಹಖಗಯಯಚಹಃ | 
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ಷಕಲಬತವಿ ಚರಿತಹವ ಭಞ್ಜ ಗತಣಹಮಖಮಯಭಮ- 
ಷಾಲಷದನಗತ್ೂೀsಬೂದ್ವೀಙೆಟ್ೀವ್ೃೀ ಭತಕತನದಃ || 78 || 

32. ಏಣಬ್ೈಯ 

ಮಷಮಬ್ೈಯನಹದ್ೀನ ವಿದಯನಯಪಯಹವಮಃ | 
ಏಣಹ ಆ ಬಮಹನಿನತಮಂ ತಂ ನತ್ೂೀsಷ್ಾೀಣಬ್ೈಯಮ್ || 79 || 

33. ಗ್ೂೀಕಣಾ 

ಯೀ ವಿಶ್ೂಣೀಃ ದದಭಚನುನಯತಹಃ ತತೆಭಾನಿಶಹಠವಿಯೀ 
ಯೀ ತದಬಕುಯಹಮಣಹಃ ವತಬಧಿಮಃ ಯೀsಚಾನಿು ಭಹಂ ಚಹನಿವಂ | 
ಏಕ್ಹನ್ುೀ ತದಭೀಶಟಭಹವತ ಷತಧ್ೀ ದ್ೀಹೀರ್ತ ಗಹಂ ಫ್ೂೀಧಮನ್  
ಶ್ಯೀಗ್ೂೀಕಣಾಕೃತಹಲಯೀ ವಿಜಮತ್ೀ ದ್ೀಷಾ ಗತರಿೀಧಃ || 80 || 

 

ಗ್ೂೀಕಣಾಬಹಸ್ತತಹಙುಃ ಯತತಮಕತಾನಿನಹರ್ಮಫಕ್ಹಯಭಣಃ | 
ಗ್ೂೀಕಣಾಷಂಜ್ಞಭಧತನಹಬಹಷಮರ್ತ ಕ್್ೀತಯಭಭತಫಧ್ೀಸ್ತುೀಯ್ೀ || 81 || 

 

ೂಣ್ೀಾನತದಣಾ ಗ್ೂೀಕಣಹಾಕ್ಹಯ ಭಹಯಬಮಙೆಯ | 
ಬಹಮ ಬ ಮೀ ದ್ೀ ಬಹನಿೀಪಿಯಮ ವಙೆಯ || 82 || 

 

ದತಶಹಟನಹಂ ವಿಘನಕತಹಾ ಷತಚರಿತ ಷತಜನಷ್ೂುೀಭವಿಘ್ನನಸತಹಾ 
ತಷಹಭದಿವಘ್ನನದಿಪೀsಸಂ ಭತ ಆರ್ತ ಷತಧಿಮಹಂ ಷಶಟಭಹಜ್ಞಹನಹಮ | 
ತಲಷ್ಯೀಚಹನಿುಯಹಮಃಷತಯಭತನಿನಿಕಯಹಭೀಶಟಷಭಹಱುಯಹಮಃ  
ವ್ಯೀಯೀ ವಿಘ್ನನಧಿಯಹಜಃ ಯದಿವತತ ಷತತಂ ಬೂರಿ ಗತರಿೀತನೂಜಃ || 83 || 

34. ಕ್್ೂಲಹಾುಯ 

಄ಭಹನನಜಷಹಾನಷಯಸ್ತೀಕತಲಷಙತೆಲ್ೀ | 
ಯಭಹ ಕ್್ೂಲಹಾುಯಕ್್ೀತ್ಯೀ ಷರ್ತೀರ್ತ ಕ್ತಭದತಬತಮ್ || 84 || 

 

ಧಹಮತಹssಧಹಮತಹನುವಹನುಪಿಯಮಜನವಿಬಹಮಹನವಸಂ ಮಹ ಸೃದನುಃ  
ಖಹಮತಹಖಹಮತಹದೃವಹಬತಮನನರ್ತ ವಿತಯಣವಕ್ಹಯಲಮಹ ಮಹ ಯೀsಫ್ಧೀಃ | 
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ಜಹತಹsಜಹತಹದಿದ್ೀಯಜಭನತಜತತ್ೀಃ ವ್ಯೀಮಷ್ೀ ಬೂಮಷ್ೀ ಷಹ 
ಭಹತಹ ಭಹ ತಹಷಹಯಹಧಿತ ದಕಭಲಹಧ್ೂೀಕ್ಷಜ್ಯೀಮಸ್ತೀ ಷಹಮತ್ || 85 || 

35. ತರ್ತೀ (ನದಿಮ ರಿಚಮ) 

ಕಥಂ ತಹಹಭಧಹ ತ್ೀsಭಫ ತಹಘ್ನನಯ ಆರ್ತ ಷಂವಮಃ | 
಄ಘತಹಯದಹಯಿನಹಮಷು ಷನದವಾನಹದುತಃ || 86 || 

36. ನಭಾದಹ 

ಷಹವಗಹಸನಭಹತ್ಯೀಣ ಮಹ ಷವಗಾನಿತಹಜನ್ೈಃ | 
ಷಸ ನಭಾಗಿಯಹಂ ದಹರ್ತಯೀ ಬಜ್ೀ ತಹಂ ನಭಾದಹನದಿೀಂ || 87 || 

37. ಯಬಹಷಕ್್ೀತಯ 

ಷಯಷವರ್ತೀಹಯಣಹಮಬಹಮಂ ಷಙ್ೃುೀ ಮತಹಯಯಹಭತಫಧ್ೀಃ | 
ಯಬಹಷಹಖಮಂ ತದಹಬಹರ್ತ ಯಬಹಷ ಹ ಮತ್ೂೀ ಬತಃ || 88 || 

38. ಫಹಣಗಙ್ಹು 

ಫಹಣಯಯೀಗಷಞ್ಹ ತ ಫಹಣಗಙ್ಹು ವಿಬಹರ್ತ ಷಹ | 
ಷವಚಹ ಿಷಭಯದಘಚ್ೀಿರ್ತಯೀ ಕೃಶಣಕ್ತೀರ್ತಾರಿವೀನತಭಖಿೀ || 89 || 

39. ದಹವಯಕ್ಹ ಕ್್ೀತಯ 

ವಿವವಭಬಯಹಂ ಘನತಯಹಭಪಿ ಬೂರಿಮತ್ನೈಃ ನಿಭಾದಮ ಮತದಭತ್ೀತಮ ಫಲ್ಲೀನದರಗ್ೀಸಹತ್ | 
ಅಷ್ುೀ ರ್ತಯವಿಕಯಭತನತಸಾರಿಯದಿವರ್ತೀಮಹ ಷಹ ದಹವಯಕ್್ೀಪಿಾತುಭಥಾಕರಿೀ ುರಿೀ ನಃ ||90|| 

 

ರ್ತಯವಿಕಯಮೀ ವಿಜಮತ್ೀ ತಯಯಿೀವಿಖಹಮತವಿಕಯಭಃ | 
ಮಃ ಕತವಂ ದಭಯಿತ್ವೀಭಹಂ ಚಕ್್ಯೀ ವಿಯಕತವಷಾಲ್ಲೀಂ || 91 || 

 

ಷಗದ್ೂೀsಪಿ ಸಮಷತ ದ್ೀಃ ಷಂಷಹಯ್ೀsಗದತಹಭಗಹತ್ | 
ರ್ತಯವಿಕಯಮೀsಮಷತ ಯೀಗಿಭನಷ್ೂೀsವಿಕಯಮೀsಬತ್ || 92 || 

40. ಗ್ೂೀಭರ್ತೀ ನದಿ 

ಶ್ಯೀಕೃಶಣಚಯಣಹಮಬೀಜಯಜ್ೂೀಯಞ ತಗ್ೂೀಭರ್ತೀಂ | 
ಗ್ೂೀಭರ್ತೀಭಬಿಧಯಭಣಿೀಂ ಬಜ್ೀ ತಹತಯಮಹಸಹಂ || 93 || 
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ಫುಲಪ್ೀನಸ್ತತಹಮಬೀಧಿಕಲ್ೂೀಿಲಧೃತಮಹ ತಮಹ | 
ಲಬಿಹಲ್ಲಙುನಷತಖಂ ದತಲಾಬಂ ಲಬಮತ್ೀsನಿವಂ || 94 || 

41. ಚಕಯರ್ತೀಥಾ 

ಚಕಯರ್ತೀಥಾಷಮಭಹಭಹ ಣಿಾತತಂ ಕ್್ೀನ ವಕಮತ್ೀ | 
ಮಚಲಿಹಭಪಿ ಷಙ ು್ೀನ ವಿಧತ್ುೀ ವಿವವನಿದತಹಂ || 95 || 

42 ವಙ್ೃಖೀದಹಧಯರ್ತೀಥಾ 

ಹ್ೀನಹಪಿ ಷಭಹೃತಷಮ ವಿಭಲಜ್ಞಹನ್ೂೀಜತಿಷಹಮಮಲಂ 
ಭಗನಷಹಮಪಿ ಬಹಭತಫಧಹವಿಸ ಬ್ೀತ್ ೂತಷಮಜಹತ್ೂಮೀದಧೃರ್ತಃ | 
ಆತಹಮಖಹಮಯಿತತಂ ದಯಂ ಭತಯಸಯ್ೂೀ ಮತ್ೂಯೀದದಧಹಯಹಧಯಹತ್  
ವಙ್ೃಖೀದಹಧಯದಂ ವಿಬಹರ್ತ ತದಿದಂ  ಕ್್ೀತಯಂ ವಿತಯಂ ಬತವಿ || 96 || 

43. ಗ್ೂೀಪಿೀ ಚಂದನ ಭಹಭಹ 

ಪಹಲ್ೀ ಮಲ್ಲಖಿಿತಂ ಧತನ್ೂೀರ್ತ ವಿವಿಧಹಂ ಯ್ೀಖಹಂ ವಿಧಹತಹಯ ಕೃತಹಂ  
ಮಲ್ಲೀಿಲಹರ್ತಲಕ್ತೀಕೃತಂ ವಿತನತತ್ೀ ವಿದವಲಲಿಹಭಹಯಿತಹನ್ || 
ಉಧವಾಂ ಮದಧೃತಭತಚಿಲ್ೂೀಕದವಿೀಷ್ೂೀಹನಭನ್ವೀರ್ತ ತದ್ 
ಗ್ೂೀಪಿೀಚನದನಭಞ್ ಷಹ ವಿಜಮತ್ೀ ತಹತಯಮಧವಂಷನಂ || 97 || 

44. ಸ್ತದಧುರಿೀ ಭತತು ಬಿನತದಷಯ್ೂೀಯ 

ಬಹರ್ತ ಸ್ತದಧುರಿ ಮತಯ ಸ್ತದಹಧ ಭತಕ್ತುುರಿೀ ನೃಣಹಂ | 
ುಣಮಂ ಬಿನತದಷಯ್ೂೀ ಮತಯ ಬಿನತದಭಹತಯಂ ಷಯಷಾಭಂ || 98 || 

45. ುಶೆಯಕ್್ೀತಯ 

ರ್ತೀಥಹಾನಹಭತತುಭಂ ರ್ತೀಥಾಂ  ುಶೆಯಂ ಭತಮಾದತಶೆಯಂ | 
ವಿಸಯನನಪಿ ಹಯಹವತ ಯಹಸ್ೂೀ ಮತಾಯ್ೂೀsವಿವತ್ || 99 || 

 

ಶ್ಿಭ ಯಫನಧಮ್ ಷಭೂಣಾಮ್ 
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ಈತುಯ ಯಫನಧ 

1. ಶ್ಯೀ ಕೃಶಹಣನದಿೀ 

ನಭಹರ್ಮ ಷತಕೃತವ್ಯೀಣಿೀಂ ಕೃಶಣ್ೀಣಿೀಂ ತಯಙುಣಿೀಂ | 
ಮದಿವೀಕ್ಷಣಂ ಕ್್ೂೀಟಿಜನಭಕೃತದತಶೆಭಾಶ್ಕ್ಷಣಂ || 01 || 

 

ಗತಯತಂ ಕನಹಮಗತಂ ಧನಹಮ ಮಹ ುಯಷೃತಮ ಷ್ೀಮಷ್ೀ | 
ಶ್ಯೀಕೃಶಣ್ೀಣಿೀ ಹಹನಿ ಷಹ ತವಂ ುಣಮಮಸ್ತ ಧತಯಂ || 02 || 

 

ಕ್ತಂ ಣಾಮಹರ್ಮ ಸ್ೀ ಕೃಶ್ಣೀ ! ತವಯಿೀ ಕೃಶಣಷಮ ಷನಿನಧಿಂ | 
ಮತ್ ಷಭಷುದ್ೂೀಕ್ತುತತ ುಭಹಬಭಲಭಬಷ್ೀ || 03|| 

 

ಶ್ಯೀಕೃಶಣ್ೀಣಿ ಕಲಹಮಣಿ ಮಹಚ್ೀ ತಹವಭಸಭನವಸಂ | 
ಶ್ಯೀಕೃಶಣಚಯಣಹಮಬೀಜ್ೀ ಬಕ್ತುಂ ಬಕ್ತುಬಚದಿಿ || 04 || 

2.ಂಢಯಹುಯ 

ಶ್ಯೀ ಭೀಭಯಥಮಭಲನಿೀಯಷರ್ಮೀಯ್ೀಗ- 
ನಿಧೂಾತರ್ತೀಯಗನಯಹವತಬಘಭಾಜಹಲಂ | 
ಶ್ಯೀಹಣತಡಯಙುಲಸ್ತತಂ ಯುಣಡರಿೀಕ- 
ಕ್್ೀತಯಂ ವಿತಯಭಸಭನವಸಭಹಶ್ಯತ್ೂೀsಸ್ತಭ || 05|| 

 

ರ್ತೀಯ್ೀ ಷತ್ ಷರಿತಸ್ತುಯಷೃತಧನಹಷಕ್ತುವಿಾಯಕ್ತುಪಿಯಮಃ  
ಹದಹಮಬೀಜರ್ಮದಂ ಭದಙೆಷಹತಃ ಷಞಿನುಮಹನುಸೃಾದಿ | 
ವಹಿತ್ುೀ ಕಟಿಭಹತಯ ಏ ಬವಿತಹ ಷಂಷಹಯಹದಿಾನಾ ಚ್ೀತ್ | 
ಶ್ಕ್ಹರ್ಮೀರ್ತ ಹ ಲಕ್ಷಮತಮನತದಿನಂ ಷಹವಷಾಮಹ ವಿಟಠಲಃ || 06 || 

 

ಹಹಲ್ಲೀಹಟನಟವಹಙುಃ 
ಶ್ಯೀಹಣಿದಹಭಞಿತಜಹನತಜಙಾಃ 
ಗ್ೂೀಹಲಫಹಲಃ ಕೃಮಹ ಷವಮಂ ನಃ 
ಶ್ಯೀಹಣತಡಯಙ್ೃುೀ ಬತತ ಯಷನನಃ || 07 || 
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ಹಹನ್ೂೀದನಟತ ಪಿಯಮಬೃತಮಬೃಙ ು್ೈಃ  
್ೀಪಿೀಮಭಹನವತಬಷತನದಯತಹಯಷಹದಯಾಂ | 
ತಹತಯಯೀವಭನಂ ತಯತಣಹಕಾಣಾಂ 
ಗ್ೂೀಹಲಫಹಲಚಯಣಹಭತಫಯತಸಂ ಶ್ಯತ್ೂೀsಸ್ತಭ || 08 || 

2. ಗ್ೂೀದಹರಿೀನದಿ 

ವಿಯಷಾದ್ೀಕತಲಷಙತೆಲರ್ತೀಯಮತಗಹಭ 
ವಿದಹಯವಿತಹಘತೃಣಯ್ೀಣತಕಣಹ ಷವಹತ್ೈಃ | 
ಷಹವದೂದಕಯವರ್ಮತಹಖಿಲಲ್ೂೀಕವ್ೃೀಕ್ಹ  
ಗ್ೂೀದಹರಿೀ ವತಬಕರಿೀ ಷರಿದತದಧಯ್ೀನನಃ || 09|| 

 

಄ಂಸಹಂಸ್ತ ಸಂಸ್ತ ಷತತಂ ಕ್ತಲ ಯಹಸ್ತ ುಣಮಂ  
ಸ್ತಂಸಸ್ತಾತ್ೀ ಷತಯತಗತಯತ ನ ತದಭಫ ಮಹಚ್ೀ | 
ಗ್ೂೀದ್ೀ ಷಭಷುಪಲದ್ೀ ದಿವ ಕೃಶಣಹದ್ೀ  
ಬಕ್ತುಂ ವಿಯಕ್ತುರ್ಮತಯತಯ ಯತಯ ಭತಕ್ತುಂ || 10|| 

 

಄ದತ ಧಳಗಙ್ಹು ಮಹ ಗಙ್ಹುದಹವಯಹಭಧಹನುಯ್ೀ | 
ವಹಿತ್ ಕತವತಾದಹ ಗ್ೂೀದಹ ಮೀದಹಮ ಷಹ ಷದಹ || 11 || 

4. ಮಭತನಹ ನದಿ 

ಕ್ಹಳಿನಿದೀ ! ತವಭಘ್ನನಿವತಹನಪಿ ಷತಃಕೃತಹವವಿತಹಯತಭನ್ೂೀ 
ಗನತುಂ ನ್ೈ ಕದಹಪಿ ಭತಞ್ಿಸ್ತ ತ ಬಹಯತತನಿಾಕ್್ೀತಂಯರ್ತ | 
ಕ್ತನತು ಕ್ಷ್ೀಯಯೀಧಿಹಷನಿಯತಹನ್ ಪಿಯೀತಹಮ ಕಯ್ೂೀಶಹಮಶ್ಯತಹನ್ 
ಸ್ತನಗ್ಧೀ ಬತಾರಿ ಕ್ಹರ್ಮನಿೀಜನಯತಚಷುತಕ್ಷ ಏ ಸಮಲಂ || 12 || 

5. ರ್ತಯ್ೀಣಿೀ ಯಮಹಗ ಕ್್ೀತಯ 

ರ್ತಯ್ೀಣಿಮಭಘವ್ಯೀಣಿೀಕೃಹಣಿೀ ಭತಕ್ತುಕ್ಹರಿಣಿೀ | 
ಭಭಹನಿೀಹತಭಹದಸಹಮದಿಧಭಹನಿೀಭಂವತಭಹನಿ || 13 || 

 

ಯಮಹಗಭಹಧವೀ ಬೂಮಹದದಮಹಹರಿನಿಧಿಸೃಾದಿ | 
ಯಕೃಶಟಮಹಗಷದೃಶ್ೀ ಷಕೃದಮಷಮ ಹ ಷಂಷೃರ್ತಃ || 14 || 
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7. ಗಂಗಹ 

ತವಂ ದಿೀನ್ೀಶತ ದಮಹರ್ತೀರ್ತ ವಿದಿತಂ ಮದಫರಸಭಸಷಹುವಯಮಂ  
ಹಯಹುಥಹಚತಮತಹದಷಙುಭಹತಹವಹಿಚಿನಹಕಂ ಗತಹ | 
ಷತಣಹಾಚಲವೃಙುಮೀತಮಭತದಿತಹ ವಮಬೀ ಶ್ಯಃ ಷಙುತಹ- 
ಹಮಷಹಭಕಕ್ಷ್ರ್ತಭಣಡಲ್ೀ ರ್ತಯಥಗ್ೀ ತತಶಹಟಷಮಭೀಶಟಯದಹ || 15  || 

 

ಅದತಹದತಲ್ೂೀಧವಾಬಹಗಭಸಷಹ ಮಹ ಯಕುನಿೀಲಹ ಸಯ್ೀಃ 
ಷವಗಾಸ್ತರೀಕತಚಕತಙತೆಭಹಙೆನಮನ್ೂೀಹನುಶ್ಯಮಹಬಮನುಯ್ೀ | 
಄ನ್ುೀ ವಭತಬಕದಾನನಗಗಲವ್ಯೀಣಿೀಜವಲಜ್ೂ ಯೀರ್ತಶಹ  
ಜನಹಭಯಬಮಷಯಸ್ತವರ್ತೀನತಲಮಹಷಙ ು್ೀ ಗಙ್ಹುಸ್ತು ಷಹ || 16 || 

 

಄ಜ್ಞಹನಹದಮದಿ ಷಜ ನ್ೀಶತ ಯಚತದ್ೂಯೀಸಹನಭಯಿ ಷವಧತಾನಿ 
ಷವಷೂಪತಹಮಾ ಷತಜನ್ೀಶತ ದೂಶಣಗಣಹಯ್ೂೀಹದಜ್ಞಹತ | 
ತಹಾ ತಹವಂ ಷಗಯಹತಭಜಹಸ್ತಾನಿಕಯಹಃ ಜಹನನಿು ಕ್ತಂ ತ್ೈಃಯಬ್ೂೀಃ  
ದ್ೂಯೀಸಃ ಕ್ತಂ ನ ಕೃತಃ ಕ್ತಭಭಫ ನ ಸಯಹಹಯ್ೂೀಪಿತಹಚ್ೂೀಯತಹ || 17 || 

 

ಅಯಬಹಮಫ ಜಲ್ೂೀಕಭಹಕ್ಷ್ರ್ತತಲಹದಹಮಹತಮಹ ಕ್ತಂ ತವಮಹ  
ಭಚಿತುಂ ಫಸತದೂಯರ್ಮತಮಫಲಮಹತಮಕುಂ ಭಮಹ ಜಹಸನವಿೀ | 
಄ಕ್ಷಮಹಮಚಲತತಙುವೃಙುನಿಕಯಹನಿನಭಾಧಮ ಮಹನಿುೀ ಭಭ  
ಷವಲಂ ಕ್ತಂ ಫಸತಭಹನಮಷ್ೀsವತಬಕತಲಂ ಗಙ ು್ೀsನುಯಙ ು್ೀ ಚಲಂ || 18 || 

 

಄ಸ್ತುಷವಾನಭಹತಯತಃ ಕ್ತಭತ ತ ವ್ಯೀಮಃಯದತವಂ ಗತಂ  
ವಿಸ್ತುೀಣಹಾ ನ ಕ್ತಭಚತಮತಷಮನಗರಿೀ ಭನಹಭತಯದ್ೀವ್ೃೀಜ ತಹ | 
ತದವತಹಭಾಪಿ ಷಕಣಟಕಂ ಕ್ತಭತ ಷತಹಂ ಷನಹುನಜ್ೂೀsಸಂ ನ ಕ್ತಂ 
ಕಷಹಭದಭಫ ನ ಮೀ ಯದಹಷಮಸ್ತ ದಂ ಗಙ ು್ೀsಖಿಲಹಥಾಯದಂ || 19 || 

 

ಸ್ೀ ಗಙ ು್ೀ ತ ಕ್್ೂೀಭಲಹಙಪರನಲ್ಲನಂ, ಯಮಫೀಯತ ನಿೀವಿೀಲಷತ್- 
ಕ್ಹಞಿೀದಹಭತನೂದಯಂ ಪನಕತಚಹಮಕ್ತೀಣಾಸಹಯಂುಃ | 
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ಷನತಭದಹಯಙುದಕಙೆಣಹೃತಕಯಂ ಷ್ೇಯಂ ಷತಪಯತತೆಣಡಲಂ 
ಷಹಯಙ್ಹುಕ್ಷ್ ಜಲಹನಮದಿನತದಯತಚ ಯೀ ಜಹನನಿು ತ್ೀsನ್ಮೀಜಲಹತ್ || 20|| 

 

ಶ್ಯೀನಹಯಹಮಣ ಯಹಭ ಗ್ೂೀರ್ತ ಸೃಷೀಕ್್ೀವಹದಿಯೂಪೀsಕ್ಷಭ- 
ಷಹುವಂ ಸಹತತಂ ಸರಿಷೂಕಯಹಕೃರ್ತಯಥ ಶ್ಯೀದ್ೀಸೂತಹಮತಭಜಃ | 
್ೀಣಿೀಭಹಧಬಿನತದಭಹಧತನತಸ್ತುೀಯ್ೀ ಮದತು ಸ್ತಾರ್ತಂ 
ಗಙ ು್ೀ ಕ್ತಂ ಫಸತನಹಧತನಹಪಿ ಷರ್ತ ತವದಬತೃಾ ಗ್ೀಸ್ೀಸಮಷತ || 21 || 

 

ಗಙ ು್ೀ ತವಂ ವತಬಷಞ್ಿಮಷಮ ಜಮದಹ ದ್ೂೀಶಹತಭನಹಂ ನರ್ತವರ್ತ 
ಜ್ಞಹತಂ ಮತೆರತತಕ್್ೂೀಟಿಲಬಮಷತಕೃತಷಹಮಬತಮನನರ್ತಂ ಮಚಸಿ್ತ | 
ದತಶೆಭಹಾಣಮರ್ಮತಹನಿ ದೂಯಮಸ್ತ ಮತ್ ತವದ್ುೀಮತ್ೂೀಯೀಕ್ಷಮಹ  
ಹನಹನಹಮಗಹಸನ್ೀನ ಭನಷಹ ಧಹಮನ್ೀನ ಗಹನ್ೀನ ಹ || 22 || 

8. ಕ್ಹಶ್ೀಕ್್ೀತಯ 

ಯೂಹಮಚಲ್ೀ ಕೃತದ್ೂೀsಪಿ ಗಿರಿೀನದರುರ್ತಯೀ- 
್ಯೀಭಯಹಸಬಯಭಹನಿತಭಹನಷ್ೂೀsಪಿ | 
ಕ್ಹಶ್ೀಭಸ್ತೀಯಣಯೀಃ ುಯಭನುಯಹಲ್ೀ 
್ಯೀತಹೃತಹಭಪಿ ಷರ್ತೀರ್ತಯಧಮರ್ತಶಠತ್ || 23  || 

9.ಬಿಂದತಭಹಧ 

ಷ ಬಿನತದಭಹಧಃ ಹಮಹದಿವಬ್ೂೀಮಾಷಮ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಹತ್ | 
಄ಹಯ್ೂೀsಪಿ ಹ ಷಂಷಹಯಸ್ತನತಧಬಿಾನತಧತವಭವತನತ್ೀ || 24 || 

10. ಶ್ಯೀ ವಿವವನಹಥ 

ದ್ೂೀಶಂ ಮೀ ಸಯ ಸ್ೀ ಸಯ್ೀರ್ತ ರ್ತತಂ ಹದ್ೀ ನಖಚಿದಭನಹ 
ನಿದ್ೂೀಾಶಂ ಭೃಗಬಿಭಫಮೀಣಸಯಣಹತ್ ಕೃತ್ವೈಭೂಧಿನಾನಮಧಹತ್ | 
ಗಙ್ಹುರ್ತೀಯನಿಹಷತಃ ವತಚತಭಂ ಕತಾನಿನಹಹೀವವಯಹಷಙ್ಹುತ್ 
ತತಱಥಮನಿನ ಯರ್ತದಿನಂ ಹಮಹತ್ ಷ ಭೃತತಮಞ್ ಮಃ || 25  || 

 

ಭತಲತ ಮಚಿಯಣಹಭತಫಪಹಲಪಲಕ್್ೀ ಮಷಹಮಙಾರಯ್ೀಣತಃಕಥಹ 
ಕಣ್ೀಾ ಹಚ ಮದಿೀಮನಹಭ ಸೃದಿ ಮದೂಯಂ ಮದಹಷಹವದಿತಂ| 
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ಕತಕ್ತ ಮತುಷ್ೀsಟಂ ಕಟಿತಟಿಂ ಹಮಘ್ನಯಜನ್ೀಷಂಸ್ತಾರ್ತಃ  
ಹದತಮತತಯಚಹರಿಣತ ಷ ಹ ಷದಹ ತರ್ತೆಙೆಯಃ ವಙೆಯಃ || 26 || 

9. ಗಮಹಗದಹಧಯ 

ಗಮಹಭಧರ್ಮದಂ ಕ್್ೀತಯಂ ವಯಯೀ ವ್ಯೀಮಷೆಯಂ ನೃಣಹಂ | 
ಷ ಮತಯ ಷಸತ್ೀ ಜಹತತ ಕ್ತಯಮಹ ಜನಹಭನುಯಕ್ತಯಮಹಂ || 27 || 

 

ಗದಹಧಯ ! ಷದಹಯಧಷತಪರಿತಚಹಯತಸಹಷ್ೂೀಲಷಿತ್ 
ಷತಧಹಧಯ ಭತದಹಧಯಹಭಯಕೃತಷತುತ್ೀ ಷತನದಯ | 
ದಹಧಯಭದಹಧಯsಷಖಲ್ಲತರ್ಮೀವ ಭಹಂ ಷದವಯ- 
ಯದಹಧಯಚದಹದಯ ಯಭತದಿತಹನುಯ ಶ್ಯೀಧಯ ! || 28 || 

 

ಮದಹಮತಹಯ ಪಿತೃಭಣಡಲಷಮ ತನತತ್ೀ ್ೈಕತಣಠಮಹತಹಯಂ ಯಹಂ 
ಮತಯ ಕ್ಷ್ುರ್ತಲಹಃ ಭಸಹನಿು ರ್ತಲವಃ ಕತಾನಿು ಹಹನಮಸ್ೂೀ | 
ಪಿಣ್ೂಡೀ ಮತಯ ಷಭಪಿಾತ್ೂೀ ಮಭಬಟಹನ್ ಪಿಣಿಡೀಕಯ್ೂೀತಮಕ್ಷತಹ  
ಭತಮಾಂ ಷಹಭಕ್ಷತರ್ಮೀಡಮತಹಮ್ ಷತುರ್ತತರ್ತಷುಂ ವಿಶತಣಹದಂ ಬಜ್ೀ || 29 || 

10. ಪಲತುನದಿೀ 

಄ಪಿ ಜನಭವತ್ೂೀದೂಬತಂ ಕೃಮಹ ಮಹ ಸಯನಯಘಂ | 
ಭನತತ್ೀ ಪಲತು ಷಹ ಪಲತುನದಿೀ ಷದತುಣದಹsಷತು ಮೀ || 30 || 

11. ಭಥತಯಹ 

ಷ್ೀನಹ ಮತಯ ವಿಯಕು್ೈಶಣಜನಹ ನಹಭಹಮತಧಂ ಶ್ಯೀತ್ೀಃ  
ಕ್ಹಭಹದ್ಮೈಷಾಹತಃ ಕಲ್ಲಃ ಕ್ತಲ ರಿುಮಾತಹಯನವಸಂ ಸನಮತ್ೀ | 
ಹಯಕ್ಹಯಹದಿ ಚ ಮತಯ ರ್ತೀಥಾನಿಕಯಃ ಕಭಹಾಪಿ ಭಾ ಯಬ್ೂೀ  
ದದಹಮತ್ ಷ ಭಧತಯಹುರಿೀ ವತಬಕರಿೀ ವ್ಯೀಮಹಂಸ್ತ ಬೂಮಹಂಸ್ತ ನಃ || 31 || 

12. ವಿವಹಯಂರ್ತ ರ್ತೀಥಾ 

ಷಂಷಹಯ ಷಂಷಯಣಖ್ೀದವಿಫ್ೀಧಕ್ಹರಿ ಕಂಷಹರಿ ಷಂಶ್ಯತತಟಿೀಗತಚಹಯತಹರಿ  | 
ವಿವಹಯನಿುರ್ತೀಥಾಭಭಲಂ ಸರಿಲ್ೂೀಕಹಷವಿವಹಯನಿುದಂ ದಿವತತ ನಷಾಕಲ್ೀಪಿಾತಹನಿ || 32 || 
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ಭಖಕ್್ೂೀಟಿಷಸಷಹಯಣಹಂ ಭತಖಂ ಭಹನಿಮತ್ೂೀ ಭತಸತಃ | 
಄ಘವಹಯನಿುಕಯಷಹಮಷಮ ಕಥಂ ವಿವಹಯನಿುರ್ತೀಥಾತಹ || 33 || 

13. ೃಂದಹನ 

ಮತತೆಞ್ಹ ಃ ಭತಯ್ೈರಿಷಙುತಧೂವಿಕ್ತಯೀಡನ್ೈಹಾಸ್ತತಹಃ 
ಮತಾಞ್ಹ ತಷತಯದತಯಭತಘಭಸಷಹ ವಿದ್ೂಮೀರ್ತತಹವಹಭತಖಂ | 
ಮತಹಥಃ ಷತಯಸ್ತನತಧಸ್ತನತಧಭಹತಂ ಮತಹಯಖಿಲ್ೈಲಾಕ್ಷ್ತಂ 
ವತಯತಮನಹುನುರಿತಂ ಭಸಃಯಭಸ್ೂೀ ೃನಹದನಂ ಹನಂ || 34 || 

14. ಄ಯೀಧಹಮ 

಄ಯೀಧಹಮ ಯಹಭದಯಿತಹ ಬಹರ್ತ ಷಹದಿವೀ ಧೂರಿ | 
ನಙುತಷಹಮಪಿ ತಷಮ ಹದತಕ್್ೀ ಮಹsಕಯ್ೂೀತರ್ತಂ || 35 || 

15. ನ್ೈರ್ಮಶಹಯಣಮ 

ಭತನಿೀನದರಭಹನಷಹಹಲಯೂಢಕೃಶಣಕಥಹಲತಹ 
ವಿಬಹರ್ತ ನ್ೈರ್ಮಶಹಯಣಮಭಹೀ ಷಾಭಹೀಮಸ್ತೀ || 36 || 

16. ಸಸ್ತುನಹುರಿೀ 

಄ನುನಿಾವಿಶಟಕಲ್ಲಕ್ತಯಷ್ೈನಿಕ್ಹಪಿ  
ಮಹ ಧಭಾಮೀ ದಯಿತಂ ಯಹಮಹಭಫಬೂ | 
ಯೀಗಿೀನದರಫತದಿಧರಿ ಭೀಭಯಹಕಯಮೀಣ  
ಷಹ ಬಹರ್ತ ಸಸ್ತುನುರಿೀ ಯಥಿತಹ ರ್ತಯಲ್ೂೀಕ್ಹಮಂ || 37|| 

17. ಕತಯತಕ್್ೀತಯ 

ಶ್ಯೀಭೀಭಷ್ೀನಕಯಕಞ್ ಗದಹಯಸಹಯ್ೈಃ  
ಚೂಣಿೀಾಕೃತಹವವಗಜರ್ತು ಭೃದತಗಯಪಿಣಡಂ | 
ಈತಹಖತಹಥಾವಯಷಷಮದಂ ಕತಯೂಣಹಂ  
ಕ್್ೀತಯಂ ದಿವಹಷತ ವಿತತಹನ ಷತಕ್ತೀರ್ತಾಧಹನಮಮ್ || 38 || 

18. ವಂಫಲ 

ಕಲ್ೀಭೀಾಯತಜನಹ ಮಹತ ವಭಫಲಂ ಜಗತಹಂ ಫಲಂ | 
ಕಲ್ಲವತಮಾಸಯಃ ಕಲ್ಲೆೀ ಮತಯ ಹಯದತಬಾವಿಶಮರ್ತ || 39 || 
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19. ಶಟ್ ಯಮಹಗಃ  

ಶಟ್ ಯಮಹಗಹಃ ಷವ್ೀಗ್ೀನ ಕ್ಹಭಹದಮರಿಭಹೀಯತಸಃ | 
ಈನೂಭಲಮನತು ಹಹಖಮಂ ಙೆಂ ಯಕ್ಹಲಮನತು ನಃ || 40 || 

20. ಫದರಿೀಕ್್ೀತಯ 

಄ಭರಿೀ ಬಯಭರಿೀುಞ್ ಷಭರಿೀಚಭಯಞಿತಹ | 
ಫದರಿೀ ದ ಯ್ೀ ಕ್ತಂ ಕ್ತಂ ಄ಧರಿೀ ಕತಯತತ್ೀ ನ ಷಹ || 41 || 

 

ಧಭಹಾದ್ೂಮೀsಜನಿ ಧಭಾ ಏ ಷ ಯರ್ತಂ ದಧಹಮತ್ ಷವಯೀಗಶ್ಯಮಂ 
ಮಹಗಹಬಹಮಷಯತಃ ಷಭಯಹದಿವಿಜಮಂ  ಕನದಾದಹಾಸಃ | 
ಈತತುಙ್ಹುದಿಯಗತಃ ಷದ್ೂೀಚಿದವಿೀಂ  ಯೀಷತೆದಮಫೀಶತ ನಃ  
ುರ್ತಯೀನಭರ್ತಭತಾಶ್ೀಜನಯಿತಹ ನಹಯಹಮಣಃ ಷದತುಣಹನ್ || 42 || 

 

ಸಷುದವನದವಗಚಕಯವಙಖಯತಚಯಂ ೃತ್ೂುೀಯತಭಧಮಷತಪಯತ್  
ಯಕ್್ೂುೀತಹುನಕಯಹಯವಿನದಮತಗಲಂ ದಹಭಷನಷಾಂ ಯಬತಂ | 
ವಿಶವಙ್ ನಹಯದಭತಖಮಯೀಗಿನಿಕಯ್ೈಃ ಷಂಷ್ೀಮಭಹನಂ ಷತಧಹ  
ವಿೀಕ್ಹಕ್ಹಲ್ಲತ ಬಕ್ತುಕ್ತಲ್ಲಫಶವಿಶಂ ನಹಯಹಮಣಂ ಚನುಯೀ || 43 || 

 

ಮತಯಕ್್ೀತ್ಯೀ ವಿಧ್ೀಃ ಷತ್ಯೀ ಸಮಗಿಯೀವೀ ಸಮಹತಯತ್ | 
ಧಹಯಹದಹವಯಹತಯಯಿೀ ತತಯ ವೃಯಮತ್ೀsದಹಮಪಿ ಷೂರಿಭಃ || 44 || 

 

ಧಹತದ್ೀಾಷಭೂಸ ಭನದಯ ಭಹ ಯಸಹದಿ ವಕಯದಿವಜ- 
ಹಯತ ಖಹಮತ ಷಭತದಯ ಹಥಾ ಶ್ ಷದಧಭಹಾನೃತಂ ಭಹ ದ | 
಄ವವಗಿಯೀಭಭತಂ ವಿಸಹಮ ಕತಭಂ ದ್ೀಂ ನಭಹಭಃ ಷತುಭಃ 
ಷತತೆಭಾಃ ಕ್ತಭತ ಕಭಾವಭಾದರ್ಮತ್ೂಮೀsನಮದಫರಸಭಕ್ತಂಹಸ್ತು ನಃ || 45 || 

 

ವ್ೃೀಿಕ್್ೀನ್ೈಕ್್ೀನ ಲ್ೂೀಕ್್ೀವವ್ೃೀಿಕ್ಹಲ್ೀಿವ್ೃೀsನತಣಿಾತಃ | 
ತಚಿ ಷಚಿರಿತಯಶ್ಿತ್ುೀ ಯತಮಮಾ ಪಿಯೀಮತಹಂ ಭಭ || 46 || 
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ಶ್ಯೀಫದಮಹಾವಯಭಂ ುಣಮಂ ಮತಯ ಮತಯ ಸ್ತಾರ್ತಃಷಭಯ್ೀತ್ | 
ಷ ಮಹರ್ತ ್ೈಶಣಂ ಷಹಾನಂ ುನಯಹರ್ತಾಜಾತಃ || 

 

|| ಈತುಯ ಯಫನಧಮ್ ಷಭೂಣಾಮ್ || 
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ೂಾ ಯಫನಧಃ 

1.ಗಙ್ಹುಷಹಗಯಷಙುಭ 

಄ಫ್ಧೀ ! ಸ್ತನಗ್ೂಧೀಸ್ತ ಷಯಷ್ೀಶಹವದ್ೂಮೀsಷಮಫ ಷಖ್ೂೀsಮಸ್ತ | 
ಭತಖ್ೈಯನ್ೈಕ್್ೈಯೀಾ ಗಙ್ಹುಭತಖಹನಹಮಚತಭಫಯ ಜೃಭಬಷ್ೀ || 01 || 

2.ುರಿೀಜಗನಹನಥ 

ಜಗನಹನಥ್ೂೀ ವಿಜಮತ್ೀ ಜಗತಹಭಚಾತಷಾದಹ | 
ಜ್ಞಹನಹಖಮಯಭಮಯವ್ೃೀಃ ಮಂ ದಹಯತ ಜಗತಯಹಗಭಹಃ || 02 || 

3. ಶ್ಯೀವ್ೈಲ 

ಶ್ಯೀವ್ೈಲಶ್ಖಯಹಹಷ್ೂೀ ಬಹರ್ತೀವ್ೃೀ ಭಲ್ಲಕಿ್ಹಜತಾನಃ | 
ಫದಧಸ್ತವೀಮಜಟಹಜೂಟಭಧಮಷಾ ಆ ಚನದರಭಹಃ || 03 || 

4. ಄ಸ್ೂೀಫಲ 

಄ಸ್ೂೀಫಲನೃಸ್ತಂಸಷಮ ಭಸ್ೂೀಫಲಭತಹಶ್ಯತಹಃ | 
಄ಷತುರ್ಮಷಯಷಂರ್ಮವಹಯಂ ಗಣಮಹಮೀ ನ ಷಂಷೃರ್ತ || 04 || 

 

ಮಃಷುಮಬೀ ಯಕಟಿೀಫಬೂ ಷ ಭಯಿ ಷುಭಹಬಯಿತ್ೀsಪಿ ಷತಪಟಿೀ 
ಬೂಮಹದ್ೂಮೀ ಬನಹಶ್ನಿೀತಟಗತಃ ಛಿನಹದಯತಾ ಮೀsಭತಂ ಬಂ | 
ಯೀsಹದಹಫಲಕಭಮಷತ ನಯಸರಿಃ ಭಹಂ ಫಹಲ್ಲವಂ ಹತತ ಯೀ 
ಯಕ್್ೂೀsಶ್ಕ್ಷದಷತ ಯಬತಃ ಖಿಲಕತಲಂ ಶ್ಕ್ಷತವಯೂಕ್ಷಪಿಯಮಃ || 05 || 

 

ವಿಯತದಧಧಭಾಧರ್ಮಾತವಂ ಷಹಾನುಮಹಾರ್ಮತಹಂ ತಥಹ | 
ನಯಸ್ತಂಸ್ೂೀsದತಬತಷುಭಬಷಭೂಬತಃ ಷಶಟಮತಮಮಂ || 06 || 

 

ವಿದಹರಿತೂದಯಯಕಟಿತಹನರಭಹಲಹಧಯಂ  
ತದಹತಭಜಭತದಹಸಪಿಯಮತಯ್ೂೀಗಯಲ್ಲೀಲಹಕಯಂ | 
ಈದಹಯಯೂರಿತಹಭತಫಜಬಹಣಡಬಹಣಹಡನುಯಮ್  
ಷದಹ ನಯಸರಿಂ ವಯಯೀ ನಖಯನಮಜಹಯಙತೆಯಂ || 07 || 
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ಈದಮನಭಧವಭತಹಮತಧ್ೀನ ರಿತಃ ಷಂಷಹಯಷಂಜ್ಞ್ೀ ನ್ೀ  
ಭಹಧವನಹಭಯಿಭತಙುಭದಾನವಿಧತ ಷ್ೂೀsಸಂ ಷಸಹಮಸ್ತುವರ್ತ | 
ಸಮಾಕ್ಷಷಮ ಷದೃಕ್ಷತಹಂ ಸರ್ತ ಮಷುಷಮ ದಿವರ್ತೀಯೀsಮಸಂ 
ಷಹಜಹತ್ಮೀನ ಷದ್ೀರ್ತ ಭಹನತತಲಹಂ ಹಮಹನನೃಸ್ತಂಸಃ ಷ ನಃ || 08 || 

5. ಬನಹಶ್ನಿೀ ನದಿ 

ನೃಸ್ತಂಸವಿಲಷತಹದಕತವ್ೀವಮಕೃತ್ೂೀತಾ್ೀ | 
ಬನಹಶ್ನಿ ಭಚಿೀಣಾಹಹನಹಂ ಬನಹಶ್ನಿೀ || 09 || 

6. ನಿೃರ್ತುಷಙುಭ ಣಾನ್ 

ನಿೃರ್ತುಷಙುಮೀ ಬಹರ್ತ ಮತಯ ಭತಮಾಭತಹಶ್ಯತಹಃ | 
ನಿತಾನ್ುೀsಖಿಲಹದ್ೂೀಶಹಃ ಷಂಮತನಕ್ತು ವತಬಹಲ್ಲೀಃ || 10 || 

7. ತತಙುಬದಹಯ ನದಿ 

ನತ್ೂೀsಸ್ತಭ ತತಙ್ಹುಂ ವಿಲಷತುಯಙ್ಹುಂ ಄ಘತಘಬಙ್ಹುಂ ಸರಿಹದಷಙ್ಹುಂ | 
ಶ್ಯತ್ೂೀsಸ್ತಭ ಬದಹಯಂ ಸೃತಹನಿದಹಯಂ ವಿಭತಕ್ತುದಹಮಂ ವಿಭಲ್ೈಕಷಹಧಹಮಂ || 11 || 

 

ತಟನಿೀಶತ ತತಙುಬದ್ಯೀ ಷಹವದೂದಕ ಷಙತೆಲಹ ತವಭಸ್ತ ನೂನಂ | 
ಕಷಹಭರ್ತುೀಥಾದ್ೂೀsಷತ ಧತ್ುೀ ತಹವಮೀ ದಂಶರಯೀಃ ನ್ೂೀ ಚ್ೀತ್ || 12 || 

8.ಸಂ್ಮ ವಿಠಠಲ 

ಚತಮಹಾನಹಭತೃನಿಫದಧಚಹಯತಚಯಣಃ ಹತಘಚತಮಹಾದತಫಧ್ೈಃ  
ಫದಧಷುವಂ ಥಿ ುಣಡರಿೀಕಭತನಿನಹ ಜಹಯ್ೀರ್ತ ಷಮಫೀಧಿತಃ | 
ತತಙ್ಹುರ್ತೀಯಗತ್ೂೀsಸ್ತ ವಿಟಠಲ ! ದಿವನನನಹಮಕೃರ್ತಹಾಞಿತಮ್  
್ೀತೃಣಹಂ ಮದಿ ಮೀ ನ ದಹಷಮಸ್ತ ದಂ ತವತಾಂ ಸ್ತಾರ್ತಃ ಕಥಮತ್ೀ || 13 || 

9. ವಿಯೂಹಕ್ಷ 

ಭಹಧಮಕ್್ೂೀ ವಿಯೂಹಕ್ಷಃ ಷಭದ್ೀ ಷಹಮತ್ ಷತಹಂ ಷದಹ | 
ಯೀ ಸ್ೀಭಗಿರಿಸ್ತೀಭಹಮಹಂ ಯಹಜತ್ೀ ಯಹಜವ್ೀಖಯಃ || 14 || 

10. ಸಂ್ 

ಭಹ ಷಭತೆರಿೀ ಷ್ೀಮಂ ಕ್ತಂ ಹಹಂ ನ ಸಯ್ೀನನೃಣಹಂ | 
ಮಹsಧ್ೂೀಭತಖಿೀಕಯ್ೂೀತ್ಮೀತನಹನಮೀಚಹಿಯಣ ಭಹತಯತಃ || 15 || 
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11. ಸಂಹದ್ೀವಿ 

ಭಹಲಹಭಃ ಷಭಲಙೃತಹsರ್ತವಿಭಲಹ ಲ್ೂೀಲ್ೂೀಲಷಿಲ್ೂೀಿಚನಹ  
ವೃಲ್ೀನ ರ್ತಯದಲ್ೀನ ದ್ೈತಮಕಲನ್ೀ ಕ್ಹಲಹಯಿತ್ೀನ ದಿವಶಃ | 
ಪಹಲ್ೀ ಹದತಲಂ ನಿಧಹಮ ಫಲ್ಲನಂ ಯೀನೂಭಲಮನಿುೀಖಲಂ 
ಫಹಲಹ ಮೀ ಫಲದಹಷತು ಲ್ೂೀಲಲಮಹ ಶ್ಯೀಫಹಲಸಭಹಲಮಹ || 16 || 

12. ಅನ್ಗ್ೂಂದಿ 

ಯಹಜಧಹನಿ ಜಮರ್ತೀ ಷಹ ಗಜಗಸವಯಷಂಜ್ಞಿತಹ | 
ಮತಯ ಬಹಯನಿು ಗಜಹ ಭಧವಯಹದಹಧನು ಧಯಣಿೀಧಯಹಃ || 17 || 

13. ಶ್ಯೀ ಜಮರ್ತೀಥಾಯತ 

ಭಹಧವಗಯನಹಾನ್ ಷವಫನೂಧನಿ ಷಯಷಸೃದಹಲ್ಲಙುಯ ವಿಜ್ಞಹತಬಹಃ  
ಷಂಯೀಜಹಮಲಙೃತಹಭಃ ಷವಷಸಜಭರ್ತಷಭೂಬತ ಹಗಿಬಾಧೂಭಃ | 
ಕೃತಹವನ್ೂಮೀಕ್ತುವಿ ದಹಸ್ತೀಃ ಫತಧಸೃದಮಗೃಸಂ ತಯಡೃರ್ತುೀವಿ ೃರ್ತುೀಃ | 
ದತಹವsನ್ೂಮೀನಹಮಭಯೀಗಂ ಜಮಭತನಿಯಷಕೃತ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಯ್ೀಮೀ ಕೃತಹಥಾಃ || 18 || 

14. ರ್ತಯತರ್ತ (್ೀಙೆಟಹಚಲಕ್್ೀತಯ) 

ಶ್ಯೀ್ೀಙೆಟಲಷಚ್ೈಿಲಹಸ್ತೀ ದಹಸ್ತೀಕೃತಹಭಯಃ | 
ಛಹಮಮಹ ಹತತಭಹಂ ನಿತಮಂ ಶ್ಯೀನಿಹಷ ಷತಯಧತಯಭಃ || 15 || 

 

ದೃಶಹಟವ ದಿಶ್ ದಿಶ್ ಸ್ತವೀಮಹನ್ ದಮಮಹ ಹಲಮನಿನ | 
ತಾತ್ೀ ವಿವವತವಿಕ್ಷತಃ ್ೀಙೆಟ್ೀ ್ೀಙೆಟ್ೀವವಯಃ || 20 || 

 

ಯೀ ವಙಖಚಕ್್ೂಯೀಜ ವಲ ಫಹಸತಮತಗಹಭಃ  ಷಹವಙಾರಂ ಬಜನ್ುೀ ಬಸ್ತನತಧಯ್ೀಶಹಂ | 
ಕಟಿಯಭಹಣಸ್ತುವರ್ತ ್ೀಙೆಟ್ೀವಃ ಷತಪಟಿೀಕಯ್ೂೀತಹಮತಭಕಯಹಭತಫಜಹತ್ೈಃ || 21 || 

 

ಹಯಯೀನಮತಯ ಗತಹಂ ಶ್ಯಮಂ ನಿಜವಹಂ ಕತತಾಂ ಭತಸತಃ ಕ್ಹಙಿ ತಂ 
ಬಕ್ಹುನಹಂ ಯದಿವನ್ ಧನಂ ಯರ್ತದಿನಂ ಷಂಷಹಧಮ ಷಹಧಮಪಿಯಮಃ | 
ತತುತ್ೈ ುನಃ ಷಸಷಯಗತಣಿತಂ ವಮನ್ ಘನವಹಮಭಲಃ  
ತ್ೀಶಹಂ ್ೀವಭಷತ ವಿಸ್ತಭತ್ೂೀ ನಿಷರ್ತ ಶ್ಯೀ್ೀಙೆಟ್ೀವ್ೃೀsನಿವಂ || 22 || 
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ಅಯೂಢಗಯತಡಷೆನದಂ ಅಲ್ಲಙುತಯಭಹಧಯಂ | 
ಅನಭಜ ನಷಾಷವಂ ಅವಯಯೀ ್ೀಙೆಟ್ೀವವಯಂ || 23 || 

 

ಕಶ್ೂಕೃತಮ ಮಂ ವ್ೀತ್ೀ ಗಿರಿೀಕೃತಹಮಧಿರ್ತಶಠರ್ತ | 
಄ರ್ತೀಣ್ೂೀಾsನತಜೀಕೃತಮ ಷ ತದಬಕ್ಹುಗಯಣಿಃಪಣಿೀ || 24 || 

 

ವಙೆಯಯವಿವಶ್ಭತಖಹಮಃ ಕ್ತಙೆಯದವಿೀಭತಹಶ್ಯತಹ ಮಷಮ | 
್ೀಙೆಟಗಿರಿನಹಥ್ೂೀsಷತ ಙೆಜನಮನಃ ಯಹತಯ್ೂೀ ಜಮರ್ತ || 25 || 

 

ಶ್ಯೀ್ೀಙೆಟಗಿರಿದ್ೂಯೀಣಿೀ ಕ್್ೂೀಣಿೀ ಮಷಹಮನಣಿೀಮಸ್ತೀ | 
ತಂ ಯ್ೀಣಮಂ ಷತಯಹಗಯಣಮಂ ್ೀದಗಭಮಂ ಬಜಹಭಸ್ೀ || 26 || 

 

ಶ್ಯೀ್ೀಙೆಟತ್ೀ ದಿೀನಗತ್ೀ ಯಭಹಮಕೃತ್ೀ ಕ್ಷ್ತತ | 
ಷಭಷಾಭಷುಭತಹಮಾರ್ತಾಯಭದಾನ ಕ್ತಭಸ್ತುತ್ೀ || 27 || 

 

ಷಭಷುಷತಜನಹಧಹಯಂ ದ್ೂೀಶದೂಯಂ ಗತಣಹಕಯಂ | 
ಶ್ಯೀ್ೀಙೆಟಚಲಹಹಷಂ ಶ್ಯೀನಿಹಷಂ ಬಜ್ೀsನಿವಂ || 28 || 

 

ಅನನದರ್ತೀಥಾಯದ್ೀ ದಹನಹಯಣಮಹಕ್್ೀ | 
ಜ್ಞಹನದಹಯಿನಿಷ್ೀಾವ್ೀ ಶ್ಯೀನಿಹಷ್ೀsಷತು ಮೀ ಭನಃ || 29 || 

15.ಷತಣಾಭತಖಿೀ ನದಿೀ 

ಷತಣಾಭತಖಿ ! ಷಂಷ್ೀ್ೀ ಷತಣಹಾಬಂ ಮಷು | 
ಷತಣಾವ್ೃೀಭದನಂ ಕತಯತ ಭಹಭಭಫ ನಿಭಾಲಂ || 30 || 

16. ಕ್ಹಂಚೀಯದಯಹಜ 

ಯಮಮೀ ಯದಯಹಜ್ೂೀsಮಂ ಯಸ್ತಕ್ಹಗ್ಯೀಷಯ್ೂೀ ಧತಯಂ | 
ಕಥಭಹತಭಧೂವಹಘಿಮ ಕ್ಹಞಿೀದ್ೀವ್ೀ ನ ಚ್ೀದವಷ್ೀತ್ || 31 || 
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ಮಹಚ್ೀ ಯದಯಹಜ ತಹವಂ ಕ್ಹಞಿೀವ್ೀಸ ನ ಕ್ತಞ್ಿನ | 
ಚ್ೀತನಹಚ್ೀತನಜಗದವಯಂ ತಹವಮೀ ದ್ೀಹ ಮೀ || 32 || 

 

ದಿವಜ್ೀಶಟದಹತೃತವಭಜಹಚಾತತುವಂ  ಄ಜನಭತಹಂ ಷಹವಂ ಭಖಬ್ೂೀಕೃತಹಂ ಚ | 
ಮನಕಯಮಂ ಶ್ಯೀರ್ತಯಗಯಸಹಯ ರಿೀತಧಹತೃಕಯತತ್ೀದಿಜಹತಃ || 33 || 

17. ಶ್ಕ್ಹಂಚೀ –ಏಕ್ಹಮಯೀವವಯ 

ಕನತುಯಭಮವಯಹಕ್ಹಯನುಷಹವನುಂ ಭತ್ವೀ ಹಾರ್ತೀ | 
ಅಭಯಭೂಲ್ೀ ಸ್ತಾತಂ ವಭತಫಭಹಲ್ಲಙ್ಹುಯಷ್ುೀ ವತಚಸ್ತಭತಹ || 34 || 

18. ಕಂಚ ಕ್ಹಭಹಕ್ಷ್ೀ 

ಯದ್ಮೀ ತ ಕ್ಹಭಹಕ್ಷ್ ಚಯಣತ ವಯಣಂ ಷದಹ | 
ಮತ್ ಷತನದಮಹಾಭತಫದಿಂ ದಯಶತಟಂ ರ್ತಯನ್ೀತ್ೂಯೀsಬೂನಭಸ್ೀವವಯಃ || 35 || 

 

ಈತಹದಮಂಷುವಯಿ ಷತತತ ಗಿರಿಜ್ೀ ಗಿರಿೀವಃ  
ಷತನದಮಾಬಙುಜಭಯೀ ಬವೀ ಬತಹಮಃ | 
ಕ್ಹಭಹಕ್ಷ್ ವಿಘನಸಯಮೀಕಭಷಹಕ್ಹಷೀಾತ್  
ಶಹಣಹಭತತಯಂ ತವಯಭಙುಜಬಞ್ ಕ್್ೂೀsಪಿ || 36 || 

19. ಄ಯತಣಹಚಲ್ೀವವಯ (ರ್ತಯತಣಹಣಭಲ್ೈ) 

ಪಣಿಗಣಯಬೂಶಃ ಹಾರ್ತೀವಹಘಿಮ್ೀಶಃ  
ಖಲಜನಕೃತಯ್ೂೀಶಃ ಖಣಿಡತಹರ್ತೇಮದ್ೂೀಶಃ | 
ಷದಯತಣಗಿರಿಹಷಃ ವಕಯಷೂಮಹಾದಮಧಿೀವಃ  
ರಿಸೃತಬಹವಃ ಹತತ ಭಹಂ ಹಾರ್ತೀವಃ || 37 || 

20. ರ್ತಯತಕ್್ೂೆೀಯಿಲೂಯತ 

ರ್ತಯವಿಕಯಭ ನ ವಿಕಯಭಂ ಗಣಯಿತತಂ ಪಣಿೀ ವಕತನತ್ೀ | 
ತ್ೀವ ನತ್ೀಥತಯವಭನಂ ಯ್ೀ ಕ್ತಂ ುನಃ | 
಄ಜಹಣಡ ಘನಫಹಣಡಖಣಡನಟಿೀಮಸ್ತೀ ಮನೃದತ- 
ಯದಿೀುನಿಗಮೀಕುನನಖಶ್ಖಹ ಜಗದಹವಯಪಿನಿೀ || 38 || 
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21. ೃದಹಧಚಲ್ೀವವಯ 

ೃದಹಧಚಲಕೃತಹಹಷಷಾದ್ೂಮೀಜಹತಸ್ತರಲ್ೂೀಚನಃ | 
಄ದ್ಮೈ ಜ್ಞಹನನಮನಂ ಧಾಮತವಚಲಂ ಭಯಿ || 39 || 

 

ಸಯಹಮ ಬಜಕ್ಹನಿಶಟಸಯಹಮ ುಯ್ೈರಿಣ್ೀ | 
ಬಹಮ ಬತ್ೀ ಬೂಮಹಚಿಹಮ ಶ್ಯಷಹ ನಭಃ || 40 || 

22. ಶ್ಯೀಭತಶಣ ಬೂಯಹಸ 

ಯಹಸ ಯದಂಶಹರಮ ಕತಟಿಲಮಹ ಕಠ್ೂೀಯಂ ರಿುಂ 
ವಿದಿೀಮಾ ಷತಯಧತಮಾ ಗಹಂ ನಿಜದಹಯವಿನಹದನತಗಹಂ | 
ಈ್ೀತಮ ಷತಖಚತುನತಃ ಷಯಷಲ್ಲೀಲಮಹಲ್ಲಙುಯ ತಹಂ 
ಸ್ತತಹಙು ಜಗತಹಙುತ್ೀ ವಿಸಯಸ್ತೀಸ ುಣಮಷಾಲ್ೀ || 41 || 

23. ಕತಂಬಘೂೀಣ 

ಕತಭಬಘೂೀಣ್ೀ ಷ ಶ್ಯೀವ ವಹಙುಾಭಹಚಹದಿಮ ಯಬ್ೂೀ | 
ತಥಹಮತತಲಲಹಣ್ಮೈಜಾನಹಷಹುವಂ ಜಹನತ್ೀsಚತಮತಂ || 43 || 

 

ಸೃತಬೂಬಹಯದ್ೈತ್ಮೀಮ ಕೃತವಿವವಜನಹನ | 
ವಹಙುಾಹಣ್ೀ ವಯಹಣಹಂ ತ್ೀ ಲಕ್ಷಯಂ ಹಹನಿ ಮೀsಧತನಹ || 43 || 

 

|| ೂಾಯಫನಧಮ್ ಷಭೂಣಾಮ್ || 
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ದಕ್ಷ್ಣಯಫನಧ 

ಶ್ಯೀಯಂಗಕ್್ೀತಯ-ಶ್ಯೀಯಂಗನಹಥ 

ಕ್ಹ್ೀರಿೀಸೃದಯೀ ಷನ್ ಕಭಲಬೂತಹತಃ ಕೃಹವಿೀಕ್ಷಣ್ೈಃ 
ಜೀಹಂಸಃ ವಭಮನ್ ಶ್ಯೀಮಹ ಚ ಧಯಮಹ ಷ್ೀವಮೀsರ್ತಬವಮೀ ವಿಬತಃ | 
ದ್ೀ್ೈಯಹಯಣಸ್ತಾತ್ೈಃ ಕೃತನರ್ತವ್ಮೀಶಹಙುವಹಯಿೀ ಷದಹ  
ಬಹ್ೀ ಮೀ ವಿಧತುಶೆರಿಣಮಧಿರ್ತಃ ಶ್ಯೀಯಙುನಹಥ್ೂೀsಷುವಮಂ || 01 || 

 

ವೃರ್ತವತರಿಗಿೀತಃ ವತದಧಬಹ್ೈಗೃಾಹೀತಃ 
ಕಭಲನಿಲಮತಹತಃ ಕಞ್ ನ್ೀತಯಃ ಯರ್ತೀತಃ | 
ಷಕಲಜಗದರ್ತೀತಃ ಷಾಷಭತಾಮೀತಃ 
ಯವಿವತತ ಭಭ ಚ್ೀತಃ ಯತಮಸಂ ಯಙುನಹಥಃ || 02 || 

 

ಶ್ಯೀಯಙುನಹಥಃ ಷತಯಸ್ತದಧಗಿೀತಃ ಕ್ಹಯತಣಮಸ್ತನತಧಃ ಕವಿಗಾಫನತಧಃ | 
ಷ್ೇಯಹಷಮಚನದರಃ ಷಭಯತಹಂ ಭಸ್ೀನದರಕ್ಹಮಯತಟ್ ಯಷನನಃ ಕ್ಷಮತವಘಂ ನಃ || 03 || 

 

ಲಯೀ ವಮಹನ್ೂೀsುಮದಯಷಾಲ್ೂೀಕ ಬಯ್ೀಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಯವಿಬಯಮೈವಿ | 
಄ನಿದಿಯತ್ೂೀsದಹಮಙಪರನಿಶ್ೀಣ್ೀ ತಹಂ ನಿಮತಜಮ ನಿದಹಯಸ್ತ ಕ್ತಭಭತಫಜಹಕ್ಷ || 04 || 

 

ನಿಜಹಙಪರಷ್ೀಹನಿಯತಹನ್ ಭನತಶಹಮನ್ ವಿಧೂತನಿದಹಯನ್ ವಿದಬಹಸ್ತ ಮಷುವಂ | 
ತ್ೀವ ತಷಹಮಭಲಫ್ೂೀಧಭೂತ್ೀಾಃ ಷಸಹಭಸ್ೀ ಷಭಱರ್ತ ನ್ೈ ನಿದಹಯಂ || 05 || 

 

ನಹಮಬೀದನಿೀಲಃ ಷತಪಯದ್ಧೀಭಜಹಲಃ  
ಷಭಯಚಿತುಲ್ೂೀಲಃ ಷತಯವ್ಯೀಣಿಹಲಃ | 
ಶ್ಯೀಯೀ ಯಙುಧಹಭಹಷುವಮಂ ುಣಮನಹಭಹ  
ಭಸ್ೈವವಮಾಸ್ತೀಭಹ ಗತಣಷ್ೂುೀಭಬೂಭಹ || 6 || 

2. ಂಚಪಣವ್ೀಶ 

ಷಸಷಯದನಃ ವ್ೀಶಃ ಞ್ಿ್ೀದಹನ್ ಠಂಷು | 
ಞ್ಹಿಷ್ೂಮೀsಬೂದಿದವಜಸವವಿ ತಹವಂ ಕ್್ೀತ್ಯೀಣ ಷಭಂ ಷತುನ್ || 07 || 
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ಮಥಹ ವಮಹನಃ ಷತತಂ ಯಙುಕ್್ೀತ್ಯೀ ಮಯೂಯತಚಃ | 
ತಥಹ ಸಯ್ೀ ಮೀsನುಯಙ ು್ೀ ಯಙುನಹಥ ವಿಯ್ೂೀಚಮ || 08 || 

3. ಚಂದಯುಶೆರಿಣಿ 

ಹತಹವ ಸಯಜಟಹಗಙ್ಹುಂ ಮತ್ಯೀನತದಯತತುಃ | 
ಚನದರುಶೆರಿಣಿೀ ಷ್ೀಮಂ ಭನದಬಹಗ್ಮೈನಾ ಷ್ೀಮತ್ೀ || 09 || 

4. ಕ್ಹ್ೀರಿೀ ನದಿೀ 

ಕ್ಹ್ೀರಿೀ ಕಭನಿೀಮಹಙುಂ ಯಙುನಹಥಂ ಷದಹ ಸೃದಿ| 
ಧತ್ಾೀ ತವತ್ಾೀಮಹ ದ್ೀವಿ ಕ್್ೂೀನತ ಕತಮಹಾನನ ತಂ ಸೃದಿ || 10 || 

 

ಮೀಕ್ಷದಹನಕ್ಷಭಹಷಾನಿು ಷರಿತಷುತಯ ತತಯ ಹ | 
ಕ್ಹ್ೀರಿೀ ಚ್ೂೀಲಬೂಭಹತಹ ಬತಕ್ತುಭತಕ್ತುಕರಿೀ ಷರಿತ್ || 11 || 

5. ೃಶಬಹಚಲ 

ಮಷಹಮನುಕ್್ೂೀsಪಿ ಶ್ಯಷಹ ದಹಷಮಂ ಧತ್ುೀ ತಷುನ್ | 
ಷಷಹಮದವೃಶಬವ್ೈಲ್ೀನತದಯಷಹಭಕಂ ವ್ಯೀಮಷ್ೀ ಸರಿಃ || 12 || 

6. ನೂುಯಗಙ್ಹು 

ಸರಿನೂುಯಜಹತ್ೀsಲಂ ಕತಯತ ಗಙ ು್ೀ ಭನ್ೂೀ ಭಭ | 
ರಿಸೃತಮ ಘನಿೀಬೂತ ದತರಿತಷ್ೂುೀಭಕದಾಭಂ || 13 || 

7. ದಬಾವಮನ 

ಮತಹಱಗ್ ಜಘ್ನನ ತೃಣಭಮಸ್ತರೀಬೂಮಹಯಹಧಿನಂ | 
ದಮಹಲತಯಫತಧ ತ್ೀನಹಬೂತ್ ದಬಾವಹಯಿೀಸ ಯಹಘಃ || 14 || 

8. ಯಹಭಷ್ೀತತ 

ಸ್ತೀತಹಭಹತಭಷತತಹಂ ಖಲ್ೈಯಸೃತಹಭಹನ್ೀಶಮತಃ ಷಹವಂ ುರಿೀಂ 
ಜಹಭಹತತಹಾತಕ್ಹರಿಣಿೀಧಯಣಿೀಹಧಮಾಭತಫೃದಹಧಕೃರ್ತಃ | 
ಬೂಬಹಯಕ್ಷಣ್ೂೀದಮತಷಮ ಷಚವಿೀಬೂತಹ ಭಹೀಧಹಯ ಆ  
ಶ್ಯೀಯಹಭಷಮ ಬಟ್ೈಃಕೃತ್ೂೀ ವಿಜಮತ್ೀ ಷ್ೀತತವಿಾಜ್ೀತತದಿವಾಶಹಂ || 15 || 

ಯಗಿೀತಜಹನಕ್ತೀನಹಥಯತಹಷವಣಾ್ೈಬ್ೀ | 
ಯತಮಮಹಥಾಭಮಂ ಷ್ೀತತಃ ನಿಕಶಹವಹಭಮತ್ೀ ನೃಣಹಮ್ || 16 || 
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ನ ಭೂಛಾರ್ತ ಶ್ಲ್ೂೀಚಿಯೀ ನ್ೀಗ ಆತಮಜ್ಞಹಗ್ 
ಮತ್ೂೀಸನತಭತಹಸೃತಹಷತಾಫಸವೀ ಭಯತತೂಾನತನಹ | 
ಗಭೀಯತಯಹರಿಧಿ ಷಾಗನಚತಞ್ಿಃ ಾತಹಃ | 
ಜಮನಿು ಕೃತಷ್ೀತಃ ಕ್ಷಣಸ್ೀತವೀ ಯಕ್ಷಷಹಂ || 17 || 

 

ಹಯಹಹಯಹಖಮಯಮಮೀನಿಶದಿ ವಿಲಷತ್ಾೀತ್ೀ ಷೂತಯಭಹತ್ಯೀ 
ಯಹಭಹಮಷ್ೀನ ಷ್ೀನಹನತಗರ್ತಪಲಕೃತ್ೀ ದಶ್ಾತ್ೀ ಯಹಭಬೃತಮಃ| 
ನಹನಹಷಹಾನ್ೂೀನಿೀತ್ೈಸಾನತಭದಭನಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಃ 
ತ್ೀನ್ೀsಭಹನಹದಿಯಭಹನ್ೈಷುರ್ಮಭಭರ್ತದೃಢಂ ಯಭಮಭಹರ್ತೇಮ ಗಭಮಮ್ || 18 || 

 

ಯಹಭಹಙಾರಯ್ೀಣತ್ಯೀಮಣೀ ಷ್ೀತ್ೂೀಯತಬಮತ್ೂೀsಭತಫಧಿಃ | 
಄ಬ್ಮೀರ್ತ ತನಃುನ್ಮೀನ ಧಾಭಹನಃ ದ್ೀ ದ್ೀ || 19 || 

 

ಸ್ತೀತಹಲಕ್ಷಮಣವ್ೃೀಭಹವವಾಮತಗಲಃ ಪಿಯೀತಹಮನಭಹಯಕೃರ್ತಂ | 
ಕ್ಹರಮಬೀಯತಸಷಕುಸಷುಕಭಲಂ ಬಕುಂ ಬಟಹಗ್ಯೀಷಯಂ | 
ಏಕ್ಹನ್ುೀ ಸನತಭನುಭತಕ್ತುಷತಧಮಹ ಷನುಾಮನ್ ಷನುತಂ  
ಯಹಭಷುರ್ಮಬತಹರಿಧಿವಿಾಜಮತ್ೀ ಧಹನತಶೆಚೂಡಹಭಣಿಃ || 20 || 

9. ಯಹಮೀವವಯ 

ಕ್ಹಭದಿವಶಂ ಕ್ಹರ್ಮತದಹನದಕ್ಷಂ  ಶ್ಯೀಭಜ ಟಹಜೂಟವಿಬಹಸ್ತಗಙುಂ | 
ಯಹಮೀವವಯಂ ಯಹಭಕೃತಯರ್ತಶಠಂ ಯಹಭಹಗೃಹೀತಹಧಾತನತಂ ನತ್ೂೀsಸ್ತಭ || 21 || 

 

ಕಲಹನ್ುೀ ಷತಯಬೂಷತಯಹಷತಯಭತನಿಷ್ೂುೀಭಂ ಸಯನ್ ಕಂಸಯಂ 
ೃಥಹವಯಂ ಹತಕಕ್್ೂೀಟಿಹಟನಟೂಯಹಭಃ ಷಭಹಯಹಧಮತ್ | 
ಮತಹದಹಫ ಯಜ್ೂೀsಸಯನತಭನಿಧೂಹಂ ವತಯತಹ ಮತೆಥಹ  
ಭತಕ್ತುಂ ದ್ೂೀಗಿಧ ಯ್ೀಶ್ತತಃ ಯರ್ಮಮಂ ಲ್ಲೀಲಹಖಲಧವಂಸ್ತನಃ || 22 || 

 

ಮಂ ಧಹಮಮನ್ ತಹಯಕಫಯಸಭಭನರಂ ಜರ್ತ ಧೂಜಾಟಿಃ | 
಄ಫೀತಹುಯಹಮ ಕ್ಹಕತತಥಃ ೂಜಮಹಭಹಷ ತಂ ಕ್ತಲ || 23 || 
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ಫಯಸಭಸತಹಮನಿರ್ಮತ್ುೀನ ಕಹಲಹಮಷ್ುೀsಧತನಹಭಪಿಯಮಃ | 
಄ಂಸಷುದ್ೀ ಷಂಸತತಾಂ ಷ ಯಹಭಷಹಮಚಾತಃಕ್ತಲ || 24 || 

 

ಮದಹಯಣಧ್ೀ ಸ್ೀತತಃ ಷ್ೀತತಜ್ೀಾತತಂ ಕ್ಷಭಷುಭಃ | 
ತದಘಂ ತದಿಯಪೀಯಹಸ್ತೀತ್ ಄ಷಙುಷಮ ಕ್ತಲಹದತಬತಂ || 25 || 

10 ಧನತಶ್ೂೆೀಟಿ 

ಮದಹಬಯತಷಾಫಸತರ್ತೀಥಾನಿಶ್ೀಣ್ೀನ 
ಲಬಮಂ ಪಲಂ ದಿವರ್ತ ತನಭಭಷ್ೀತತಖಣಡಃ | 
ಆತಾಂಧಿಯೀ ರಿರ್ತಾತಚಹಕ್್ೂೀಟಹಮ 
ಚಚ್ೀಿದ ಷ್ೀತತಭಧಿಕಂ ಯಘಜುಙುವೀsತಯ || 26 || 

 

ಜನಹ ನಹನಹದಹನಹಧಮಮನಮಜನಹೂತಾವಿಧಿನಹ 
ೃಥಹ ಖಿನಹನ ದ್ೈನಮಂ ಬಜಥ ನಿಜನಿಃವ್ಯೀಮಷಕೃತ್ೀ | 
ಷತಯವ್ಯೀಣಿೀಕ್್ೂೀಣಿೀಷಕಲ ಷತಜನಹಭೀಶಟಪಲದಹ 
ಧನತಶ್ೂೆೀಟಿೀ ್ೀಟಿೀ ಷತಕೃತಷತಧನಷಹಮಸ್ತುಭಸರ್ತೀ || 27 || 

11. ಶ್ಯೀಯಹಭಹದಷ್ೂುೀತಯ 

ಹರ್ತಯತಮರಿಕ್ಷಮಹಖಮಲಲನಹದ್ೂೀಶಹಙತೆಯಚ್ೀಿದನಂ 
ಹಶಹಣಿೀಕೃತಗತತಭಹಮಾನಿತಹವಿಜ್ಞಹನದಹನಕ್ಷಭಂ | 
ಷಹಭಹಯಜ್ೂಮೀಚತಬ್ೂೀಗಮಬ್ೂೀಗವಿಯಷಂ ಶ್ಯೀಯಹಭತ್ೀsಙಾರಂ ವಯಯೀ 
ನ್ೈಭಾಲಹಮಮ ನಿಯನುಯಷೃರ್ತಕೃತ್ೀ ್ೈಯಹಗಮಬಹಗಹಮಮ ಚ || 28 || 

12. ಶ್ಯೀಯಹಭ ಷ್ೂುೀತಯ 

ಕಪಿಕಟಕಧತರಿೀಣಃ ಕ್ಹಭತಾಕನಮಷುಫಹಣಃ 
ಕ್ಷಪಿತದಿರ್ತಜಷ್ೈನಮಃ ಕ್ಷರ್ತಯಯೀಶವಗಯಗಣಮಃ | 
ಜಲಧಿಯಚತಷ್ೀತತಜಹಾನಕ್ತೀತ್ೂೀಶಸ್ೀತತಃ 
ಥಿ ಥಿ ಗತಣಷಹನಧರಃ ಹತತ ಭಹಂ ಯಹಭಚನದರಃ || 29 || 
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13. ತಹಭಯಣಿೀಾ ನದಿ 

ತಹಭಯಣಿಾಷರಿತ್ೂುೀಮಂ ಷ್ೀನಿೀಮಂ ಭತಭತಕ್ಷತಭಃ 
ಭತಕ್ತುೀಕಯ್ೂೀರ್ತ ಮತಯತಹಮ ವತಕ್ತುವಿ ರ್ತತಂ ಜಲಂ || 30 || 

14. ಭಸ್ೀಂದಯ ಾತ 

ತಯಣಿರಿ ಸನೂಭಹನ್ ಹಯ ಲಙ್ಹೆಂ ದಿದೃಕ್ಷತಃ  
ಧಯಣಿ ತ ತನೂಜಹಂ ನ್ೈ ಬ್ೀತಮಭಭಫ | 
ಆರ್ತ ಗದಿತತರ್ಮಹನುಃಹಯಪಿತ್ೂೀ ಬಹರ್ತ ಬೂಮೀಃ  
ನಷತತಜ್ೀನಹಭನದಭಹಸ್ೀನದರವ್ೈಲಃ || 31 || 

15. ಕನಹಮಕತಭಹರಿ 

ಮಹ ಷೂತ್ೀ ಷ್ೀಭಹನಹನಹಂ ಬಹಗಮಯ್ೂೀಗಹಮುನಬಾಹನ್ | 
ಕನಹಮಕ್ತಲ್ೀಮಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಚ ಕನಹಮರ್ತೀಥಾರ್ಮದಂ ಕ್ತಲ || 32 || 

 

ಷಸಧಭಾಂ ವಿದಧರ್ತೀರ್ಮ ಫಹಣಹನುಕ್ಹರಿಣಿೀಂ | 
ಹಧತಾ ಸ್ತನಗಹಧರ್ಮಭಹಂ ಯಭಹಮಂ ಕನಹಮಂ ಭನಹಮಭಸ್ೀ ಯಭಹಂ || 33 || 

 

಄ಸ್ತ ಭನಭಥಭಹತಹ ತವಂ ಕನ್ಮೀ ಭಹನಮತಮೀ ಷತಹಂ | 
ನ ಚ್ೀತ್ ಷತನದಮಾಭಹವಿಮಾಂ ಕಥಮೀತತುನತ ತ || 34 || 

16. ಄ಗಷಯಣಾನಂ 

಄ಗಷ್ೂಯೀ ಭತನಿವಹದೂಾಲ್ೂೀ ಬಹಫ್ಧೀನಾಷಭತದಧಯ್ೀತ್ | 
ಚತಲತಕ್ತೀಕೃತಗರ್ಮಬೀಯಜೃರ್ಮಬತಹಮಬೀಧಿಡಭಫಯಃ || 35 || 

17. ವತಚೀಂದಯಕ್್ೀತಯ 

ಆನದರವತಚವಿಧಹನಹತ್ುೀ ನ ವತಚೀನಹದರರ್ತತಯತಶಂ | 
಄ನಿನದರಷಮ ಭನವತಮಚಂ ಭಭ ಕೃತಹವ ತದಹಜಾಮ || 36 || 

18. ಅದಿಕ್್ೀವಕ್್ೀತಯ 

ವ್ೀಶ್ೀ ವಮಹನ ವಯದಿನತದಷಭಹನಕರ 
ಶ್ಯೀವಹದಿಕ್್ೀವ ಸ್ತತ್ೂೀದಕಜಹತನ್ೀತಯ | 
ದ್ೂೀಶಹರ್ತದೂಯ ಗತಹಯ ಗತಣಹಭತಫಯಹವ್ೀ 
ದಹಷ್ೀ ದಮಹಂ ಕತಯತ ಭಯಿೀವ ಗತ್ೀತಯಹವ್ೀ || 37 || 
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19. ಘೃತಭಹಲಹನದಿೀ 

ಯೂಕ್ಷಹಹಟವಿೀದಹಸದಕ್ಷಜ್ಞಹನಹನಲ್ೂೀನನತ್ೀಃ | 
ಷತತಂ ಸ್ೀತತಬೂತ್ೀಮಂ ಘೃತಭಹಲಹ ವಿಯಹಜತ್ೀ || 38 || 

21. ಄ನಂತವಮನಕ್್ೀತಯ 

ಶ್ಯೀಬೂಬಹಮಂ ಕೃತಹದಷ್ೀನಭನಘೂಮೀಾಯತಷತಪಯದೂಬಶಣಂ 
ವ್ೀಶಹಙ ು್ೀ ಷತತಂ ವಮಹನಭತದಯಪಯೀದಹಬಸ್ತದಭಂ ಯಬತಂ | 
ಧಹತಹಯ ಷ್ೂುೀತಯಚಯೈಃ ಷತುತಂ ಪಣಿಪಣ್ೈವತಿ್ೂಯೀಮೈಭಾಣಿಡತಂ 
ಷ್ೀ್ೀsನನುುಯ್ೀವವಯಂ ಭತನಿಯ್ಯೀಭಹಕಯಂ ಶ್ಯೀಕಯಂ || 39 || 

 

ಕ್ತಂಲ್ೂೀಕ್ಹತಭಕದಭಕಭನಭಮಹುತಯಪಿಯಯೀಣಹಥಹ  
ನಹಗಹಗ್ಯೀಷಯಬ್ೂೀಗಷತಬಗಕೃತಷ್ನೀಸ್ೀನ ಹಸನಿಾವಂ 
ಕ್ತಂ ಹ ಶ್ಯೀವ ನಿಜಹಪಿಾತ್ೂೀಯತವಿವಿಧಷಹವದ್ೂವೀದನಹಷಹವದನಹ- 
ಚ್ೀಿಶ್ೀsನನುುಯ್ೀವ ವ್ೀಶುಷ ಶ್ಯೀಷ್ೀಮಹಹಗಯಯಮಹ || 40 || 

 

ರ್ತಯೀಣಿ ತಯಯಿೀ ರಿಜಗಹದ ಮದಹತಭದೃಷಟ 
ದಹವಯಹಣಿ ಚಹಯತತಯಶ್ೀಲನಯ್ೂೀಚತಹನಿ | 
ಯತಮಕ್ಷಮೀತದನತಬಹಮರ್ತ ಯಮೀಮಂ  
ತಯಢಯಜಹಃ ಯಬತಯನನುುಯ್ೀsಫ ನಹಬಃ || 41 || 

 

ಮಹ ತ್ೈರ್ತುರಿೀಮನಿಗಭಹನುಗಕ್ತಂದನಿುೀ 
ಷ್ೀಹತಯಯೀಚತಪಲರ್ತಯತಮಂ ದನಿುೀ | 
ತತಯತಮಷಂವಮಭಹಕತಯತತ್ೀsಙಾರಭಧಮ- 
ಕರಂ ಕಯಮೀಣ ಘಟಮನ್ ದೃಶ್ ದಭನಹಬಃ || 42 || 

 

ಹಷಮನನು ುಯ್ೀವ ತವಂ ಄ವ್ೀಶಂ ವ್ೀಶವಹಮಮಪಿ | 
ತಥಹ ಹ ಕಯತಣಹನುಃ ಯಕ್ಹಮಾದತಯನಧಯಹಃ || 43 || 

 

ಮಥಹ ಗತಸಹಭತಖ್ೀ ನಹಥ ವ್ೀಶ್ೀ ವ್ೀಶ್ೀ ಯಭಹತ್ೀ | 
ತಥಹ ಸಹದಾಗತಸಹಭಧಮಂ ಄ಧಹಮಸ್ತೀನ್ೂೀ ಯಭಷವ ಮೀ || 44 || 
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ಷತಯಗಣರಿಹಯಃ ವ್ೃೀಬಭನ್ೂೀಯತಸಹಯಃ  
ಕರಿಕಯಷಭಸಷುಃ ಕ್ಹಞ್ಿನ್ೂೀದಿದೀುಷರಃ | 
ವತಬಜನಕೃತಗಹನಃ ವ್ೀಶಬ್ೂೀಗ್ೀ ವಮಹನಃ 
ಯಬತಯಮಭವಿನಹವಃ ಪಿಯೀಮತಹರ್ಮನಿದಯ್ೀವಃ || 45 || 

21. ಈಷಂಸಹಯ 

ನಹನಹೃತುಂ ಷವಮಹತಹಯಕಯಭರಿಚತಷತಕ್್ೀತಯಭಹಸಹತಾಮತಕುಂ 
ವಫಹದಲಙ್ಹೆಯಫದಧಂ ವಭಲಕತಲಸಯವಹಘಿನಿೀಮಹಥಾಸೃದಮಂ | 
ಶ್ಯೀನಹಥಪಿಯೀರ್ತಸ್ೀತ್ೂೀಃ ಸಮದನಕೃಹಮಬೀದಿಷಭೂಬತಯತನಂ 
ಚಕ್್ಯೀ ರ್ತೀಥಾಯಫನಧಂ ಫಸತಗತಣಬರಿತಂ ಹದಿಯ್ೂೀಜ್ೂೀ ಮರ್ತೀನದರಃ || 46 || 

22. ಪಲವತಯರ್ತ 

ದಹಮನಿ ಯಥಿತಹಗಹಚತಮತಮವ್ೃೀ ಸೃದಹಮನಿ ತತಖಣಿಡತಹ- 
ದ್ಮೀನಹಭಲಹದಿಯಹಜಮರ್ತನಹ ಭಧ್ೂವೀಕ್ತು ವತದಹಧತಭನಹ | 
ಫದಹಧನಮಧವಯಸ್ತದಧಷತೃರ್ತಚಯೀದಿಯಕ್್ೂುೀಯತುಣಮಯದಹ- 
ನಮದಹಧ ! ಮಃಠತ್ೀ ವತಯಣ್ೂೀರ್ತ ಷ ಬ್ೀ್ೀದತದಹಧಭಧಹಭಶ್ಯಮಃ || 47 || 

 

ದಕ್ಷ್ಣ ಯಫನಧಂ ಷಂೂಣಾಂ 

 

ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭತೆವಿಕತಲರ್ತಲಕ ಹದಿಯಹಜೂಜಮಚಯಣವಿಯಚತ ರ್ತೀಥಾ ಯಫನಧಂ 
ಷಂೂಣಾಂ ಶ್ಯೀ ಕೃಶಹಣಾಣಭಷತು 

 

|| ಶ್ಯೀ ಹದಿಯಹಜ ಗತಯತಬ್ೂಮೀ ನಭಃ || 
 

||  ಧಹಮನ ಷಹನನಮ್ || 

ಶ್ಯೀ ಷನತತೆಭಹಯ ಈಹಚ 

ಖಸ್ತಾತಂ ುಣಡರಿೀಕ್ಹಕ್ಷಂ ಭನರಭೂರ್ತಾಂ ಸರಿಂ ಷಭಯ್ೀತ್ | 
಄ನನಹುದಿತಮಷಙ್ಹೆವಂ ಹಷತದ್ೀಂ ಚತತಬತಾಜಮ್ || 01 ||  
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ವಙಖಚಕಯಗದಹದಭಪಿೀತಹಭಫಯಧಯಂ ಸರಿಮ್ | 
ವಹಮಭಲಂ ವಹನುಸೃದಮಂ ಯಷನನದನಂ ಸರಿಮ್ || 02 || 

 

಄ನ್ೀಕಯತನಷಞಿನನಷತಪಯನಭಕಯಕತಣಡಲಮ್| 
ನಭಹಲಹರಿೃತಮ್ ನಹಯದಹದಿಭಯಚಾತಮ್ || 03|| 

 

ಷತಣಾಕಙೆಣ್ೈದಿೀಾುಂ ಕ್ತಙೆ ಣಿೀಭಃ ಷತವ್ೃೀಭತಮ್ | 
ಕ್್ೀಮೂಯಸಹರಿಣಂ ದ್ೀಂ ಷತಣಾಭತಕತಟ್ೂೀಜವಲಮ್ || 04 || 

 

ದವಜಜಹಯಙತೆಕತವಹಲಕ್ಷಮಯಹದದಭಂ ಷತನಿಭಾಲಮ್ | 
ತತಹದ್ೂೀದಕಜಹಂ ಧಹಯಹಂ ನಿತನಿುೀಮ್ ಷವಭೂಧಾನಿ || 05 || 

 

ಚನುಯೀದಫರಸಭಯನ್ದರೀಣ ಯವಿವನಿುೀಂ ಷವಕ್ಹಂ ತನತಮ್ | 
ತಮಹ ಯಕ್ಹಲಯೀತಾಾಭನುದ್ೀಾಸಗತಂ ಭಲಮ್ || 06 || 

 

ತತಿಣಹದಿವಯಜಹಭನಿರೀ ಜಹಮತ್ೀ ಷಹಪಟಿಕ್್ೂೀಭಃ | 
ಆದಂ ಧಹಮನಯಂ ಭನಹರತಾಸಷಯಗತಣಭತತುಭಮ್ || 07 || 

 

ಷಹಧಾರ್ತಯಕ್್ೂೀಟಿರ್ತೀಥ್ೀಾಶತ ಷಹನತಹತ್ೂೆೀಟಿಗತಣಹಧಿಕಮ್ | 
ಯೀ ನಿತಹಮಭಹಚಯ್ೀದ್ೀಂ ಷ್ೈ ನಹಯಹಮಣಃ ಷೃತಃ || 08 || 

 

ಕ್ಹಲಭೃತತಮಭರ್ತಕಯಭಮ ಜೀನತಭಕ್್ೂುೀ ನ ಷಂವಮಃ | 
ಆಲಹ ಬಹಗಿೀಯರ್ತೀ ಗಙ್ಹು ಪಿಙುಲಹ ಮಭತನಹ ಷೃತಹ || 09 || 

 

ತಯೀಭಾಧ್ಮೀ ಗತಹ ನಹಡಿೀ ಷತಶತಭಹನಖಹಮ ಷಯಷವರ್ತೀ | 
ಜ್ಞಹನಸಯದ್ೀ ಧಹಮನಜಲ್ೀ ಯಹಗದ್ವೀಶಭಲಹಸ್ೀ || 10 || 

 

ಮಃಷಹನರ್ತಭಹನಷ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಷ ಮಹರ್ತ ಯಭಹಙುರ್ತಂ || 
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಄ವಿತಯಃ ವಿತ್ೂಯೀಹ ಷಹಾಷಹಾಂ ಗತ್ೂೀsಪಿಹ | 
ಮಃ ಷಭಯ್ೀತ್ ುಣಡರಿೀಕ್ಹಕ್ಷಂ ಷಫಹಸಹಮಬಮನುಯ ವತಚಃ || 11 || 

 

಄ರ್ತ ನಿೀಲಪನವಹಮಭಂ ನಳಿನಹಮತಲ್ೂೀಚನಮ್ | 
ಷಭಯಹರ್ಮ ುಣಡರಿೀಕ್ಹಕ್ಷಂ ತ್ೀನ ಷಹನತ್ೂೀ ಬಹಭಮಸಮ್ || 12 || 
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