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|| SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA GOPINATHAYA 

NAMAHA || 

Blessed by lord and with his devine grace, I am really pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Archaya Madhwa. It is only 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, I solicit the readers to bring to the notice of publisher 
any inadvertant typographical mistakes that would have crept in, despite  
great care.  I would only be pleased to correct the same in the next versions.  
Publisher is also deeply indebted for any suggestions to improve the same.  
Users can freely download and use this for reading and publication . If 
required, the users can also contact the publisher for editable version, to 
facilitate any value additions. 

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

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

ಕೃತಶತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಹಭಂತಯದ ಷತಕೃತದ ಪಲವಹಾ ಭಧವಭತದಲ್ಲ ಿ
ಜರ್ನಷಲತ, ್ಯೀಭಭೂರ್ತಾಗಳಹಾ ನನನ ಄ಸ್ತತತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಹಯಣರಹದ, ಇ ಸಹಧನ್ಗ್ ಄ಕ್ಹವಮಹಡಿದ, ನನನ ೂಜಮ 
ಮಹತಹ ರ್ತೃಗಳಹದ, ರ್ದಂಗತರಹದ, ಲಲ್ಲತಭಭ ಭತತತ 
ಕೃಶಣರಹವ್ ಹ್ಚ್ ಅರ್  ಄ಯ ಷವಿ ನ್ನರ್ನಲ್ಲ ಿ‘‘ಇ 
ಷಾಭೂಲ ಮಶ’’ 
‘‘ಮಹತೃದ್ೀವೀ ಬ - ರ್ತೃದ್ೀವೀಬ - 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. 
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ಫಯಸಭಷೂತಯಭಹಶಮಮ್ (ಫಯಸಭಷೂತಯಷಮೀತಮ್ ) 

ಯಥಮಹದಹಮಮಃ (ಷಭನವಯಹಧಹಮಮಃ) || 01-01 || 
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ಯಥಭಃ ಹದಃ || 01-01 || 
ನಹರಹಮಣಂ  ಗತಣ್ೈಃ ಷವ್ೈಾಯತರ್ದೀಣಾಂ ದ್ೂೀಶರ್ಜಾತಮ್ | 

ಸ್ೀಮಂ ಗಭಮಂ ಗತಯೂಂಶ್ಹಾರ್ ನತಹವ ಷೂತಹಯಥಾ ಈಚಮತ್ೀ || 

ದಹವರ್ೀ ಷಾತಯ ಸಹನ ಅಕತಲ್ಲೀಬೂತ್ೀ ತರ್ನನಣಾಯಹಮ ಫಯಸಭಯತದ್ಯೀನಹದರರ್ದಭಿಯರ್ಥಾತ್ೂೀ 
ಬಗವಹನ್ ನಹರಹಮಣ್ೂೀ ವಹಮಷತ್ವೀನಹತತಹಯ |  ಄ಥ್ೀಷ್ಹಾರ್ನಶಾಹಯರ್ತರಿಹಹರ್ೀಚೂೂನಹಂ 
ತದ್ೂಮೀಗಭವಿಜಹನತಹಂ ತಜಹಞಾನಹಥಾಂ ವ್ೀದಭತತಸನನಂ ಮಞ್ಞಮಂವಾತತಧಹಾ ಮಬಜತ್| 
ಚತತವಿಾಂವರ್ತಧ್ೈಕವತಧಹ ಷಸಷಯಧಹ ದಹವದವಧಹ ಚ | ತದಥಾರ್ನಣಾಯಹಮ ಫಯಸಭಷೂತಹಯಣಿ 
ಚಕ್ಹಯ | 

ತಚ್ೂಾೀಕತಂ ಸಹೆನ್ದೀ – 
ನಹರಹಮಣಹರ್ದವರ್ನಶನನಂ ಸಹನಂ ಕೃತಮತಗ್ೀ ಸ್ತಥತಮ್ | 

಼ಞ್ಾತ್  ತದನಮಥಹ ಜಹತಂ ತ್ಯೀತಹಯಹಂ ದಹವರ್ೀsಽಲಮ್ || 

ಗೌತಭಷಮ ಊಷ್್ೀಃ  ಶ್ಹಹಜಹಞಾಾನ್ೀ  ತವಸಹನತಹಂ ಗತ್ೀ | 
ಷಙೆ ೀಣಾಫತದಧಯೋೀ ದ್ೀವಹ ಫಯಸಭಯತದಯರಯಷಸರಹಃ || 

ವಯಣಮಂ ವಯಣಂ ಜಗತಭನಹಾರಹಮಣಭನಹಭಮಮ್ | 
ತ್ೈವಿಾಸಹರ್ತಕ್ಹಮಾಷತತ  ಬಗವಹನ್ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ|| 

಄ರ್ತೀಣ್ೂೀಾ ಭಹಹಯೋೀಾೀ ಷತಮತಹಮಂ ರಹವರಹತ್ | 
ಈತಸನಹನನ್ ಬಗವಹನ್ ವ್ೀದಹನತಜಞಹಹಯ ಸರಿಃ ಷವಮಮ್ || 

ಚತತಧಹಾ ಮಬಜತ್ ತಹಂವಾ ಚತತವಿಾಂವರ್ತಧಹ ರನಃ | 
ವತಧಹ ಚ್ೈಕಧಹ ಚ್ೈ ತಥ್ೈ ಚ ಷಸಷಯಧಹ || 

ಕೃಷ್್ೂಣೀ ದಹವದವಧಹ ಚ್ೈ ರನಷತಸಹಮಥಾವಿತತಯೀ | 
ಚಕ್ಹಯ ಫಯಸಭಷೂತಹಯಣಿ ಯೀಷ್ಹಂ ಷೂತಯತವಭಞ್ಞಸಹ || 

಄ಲ್ಹವಯಭಷರ್ನದಗಧಂ ಸಹಯರ್ದವವವತ್ೂೀಭತಖಮ್ | 
಄ಸ್ೂತೀಬಭನದಮಂ ಚ ಷೂತಯಂ ಷೂತಯವಿದ್ೂೀ ವಿದತಃ || 

ರ್ನವಿಾಶ್್ೀಷಿತಷೂತಯತವಂ ಫಯಸಭಷೂತಯಷಮ ಚಹಮತಃ | 
ಮಥಹ ವಹಮಷತವಮೀಕಷಮ ಕೃಶಣಸಹಮನ್ಮೀ ವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್ || 

ಷವಿಶ್್ೀಶಣಷೂತಹಯಣಿ ಸಮರಹಣಿ ವಿದ್ೂೀ ವಿದತಃ | 
ಭತಖಮಷಮ ರ್ನವಿಾಶ್್ೀಷ್್ೀಣ ವಬ್ೂಧೀsನ್ಮೀಷ್ಹಂ ವಿಶ್್ೀಶತಃ || 
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ಆರ್ತ ವ್ೀದವಿದಃ ಹಯಸತಃ ವಫಧತತಹತಾಥಾವ್ೀರ್ದನಃ | 
ಷೂತ್ಯೀಶತ ಯೀಶತ ಷವ್ೀಾsರ್ ರ್ನಣಾಯಹಃ ಷಭತರ್ದೀರಿತಹಃ || 

ವಫದಜಹತಷಮ ಷಾಷಮ ಮತಱಮಹಣವಾ ರ್ನಣಾಮಃ | 
ಏಂ ವಿಧಹರ್ನ ಷೂತಹಯಣಿ ಕೃತಹವ ವಹಮಸ್ೂೀ ಭಹಹಮಶ್ಹಃ || 

ಫಯಸಭಯತದಹಯರ್ದದ್ೀವ್ೀಶತ ಭನತಶಮರ್ತೃಕ್ಷಿಶತ | 
ಸಹನಂ ಷಂಸಹಥಮ ಬಗವಹನ್ ಼ಯೀಡತ್ೀ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ |’ಆತಹಮರ್ದ | 

ಓಂ ಓಂ ಄ಥಹತ್ೂೀ ಫಯಸಭರ್ಜಸಹಸಹ ಓಂ || 01-01 || 
‘಄ಥ’ ವಬ್ೂಧೀ ಭಙುಳಹಥ್ೂೀಾsರ್ಧಕ್ಹರಹನನತಯಹಾಥಾವಾ | 
‘಄ತಃ ವಬ್ೂದೀ ಹ್ೀತವಥಾಃ’| 

ಈಕತಂ ಚ ಗಹಯತಡ್ೀ – 
಄ಥಹತಃ ವಫಧೂವಹಾಣಿ ಷೂತಹಯಣಿ ರ್ನಽಲ್ಹನಮರ್ | 

ಹಯಯಬನ್ತೀ ರ್ನಮತ್ಮೈ ತತ್ ಼ಭತಯ ರ್ನಯಹಭಕಮ್ || 

ಕಶ್ಹಾಥಾವಾ ತಯೋೀವಿಾದವನ್ ಕಥಭತತತಭತಹ ತಯೋೀಃ | 
ಏತದಹಖ್ಹಮಹಿ ಮೀ ಫಯಸಭನ್ ಮಥಹ ಸಹಸಹಮಮಿ ತತತಾತಃ || 

ಏಭತಕ್್ೂತೀ ನಹಯದ್ೀನ ಫಯಹಹಭ ಪ್ಯೀವಹಚ  ಷತತಭಃ | 
ಅನನತಯೀಾsರ್ಧಕ್ಹಯಷಮ  ಭಙುಳಹಥ್ೀಾ ತಥ್ೈ ಚ || 

಄ತವಫದಷತಾತಃ ವಬ್ೂದೀ ಹ್ೀತವಥ್ೀಾ ಷಭತರ್ದೀರಿತಃ | 
ಯಷಮ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ಯಸಹದಹರ್ದರ್ತ ವಹ ಬವ್ೀತ್ || 

ಷ ಹಿ  ಷಾಭನ್ೂೀೃರ್ತತ್ಯೀಯಕಃ ಷಭತದಹಸೃತಃ | 
ಸ್ತಷೃಷ್ೂೀಃ ಯಮಹರ್ದವಷ್್ೂಣೀಃ ಯಥಭಂ ದೌವ ವಿರ್ನಃಷೃತೌ || 

ಓಙ್ಹೆಯಶ್ಹಾಥವಫಧವಾ ತಸಹಭತ್ ಹಯಥಮಿಕ್ೌ ಕಯಮಹತ್ | 
ತದ್ಧೀತತತವಂ ದಂಶ್ಹಾರ್ ತೃರ್ತೀಯೋೀsತ ಈದಹಸೃತಃ|| 

಄ಕ್ಹಯಃ ಷಾವಹಗಹತಹಭ ಯಫಯಹಹಭಭಿಧಹಮಕಃ | 
ತಥೌ ಹಯಣಹತಭಕ್ೌ ಪ್ಯೀಕ್ೌತ ವಹಮರ್ತಸ್ತಥರ್ತವಿಧಹಮಕ್ೌ ||  

಄ತವಾ ೂಾಭತಚಹಾಯಹಾಃ ಷಾ ಏತ್ೀ ಷತಹಂ ಭತಹಃ | 
಄ಥಹತಃವಫಧಯೋೀರ್ೀಂ ವಿೀಮಾಮಹಸಹಮ ತತತಾತಃ || 

ಷೂತ್ಯೀಶತ ತತ ಭಹಹಹಯಸಹಸಹತವ್ೀವಹದೌ ಯಮತಞ್ಞತ್ೀ’ ಆರ್ತ|| 

಄ರ್ಧಕ್ಹಯಶ್್ೃಾೀಕ್್ೂತೀ ಭಹಗತತನ್ರೀ – 
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ಭನದಭಧ್ೂಮೀತತಭತ್ವೀನ ರ್ತಯವಿಧಹ ಸಮರ್ಧಕ್ಹರಿಣಃ | 
ತತಯ ಭನಹದ ಭನತಷ್್ಮೀಶತ ಮ ಈತತಭಗಣಹ ಭತಹಃ || 

ಭಧಮಮಹ ಊಷಿಗನಧವಹಾ ದ್ೀವಹಷತತ್ೂಯೀತತಮಹ ಭತಹಃ | 
ಆರ್ತ ಜಹರ್ತಕೃತ್ೂೀ ಭ್ೀದಷತಥಹsನ್ೂಮೀ ಗತಣೂಾಕಃ || 

ಬ಼ತಮಹನ್ ಯಮೀ ವಿಷ್ೌಣ ಮಷತಾಧಮಮನವಹನ್ ನಯಃ | 
಄ಧಭಃ ವಮಹರ್ದಷಂಮತಕ್್ೂತೀ ಭಧಮಭಃ ಷಭತದಹಸೃತಃ || 

ಅಫಯಸಭಷತಭಫಮಾನತಭಸಹಯಂ  ಚಹಮರ್ನತಮಕಮ್ | 
ವಿಸಹಮ ಜಹತವ್ೈರಹಗ್ೂಮೀ ವಿಶತಣಹದ್ೈಕಷಂವಯಮಃ || 

ಷ ಈತತಮೀsರ್ಧಕ್ಹರಿೀ ಸಹಮತ್ ಷನನಯಸಹತಽಲಕಭಾವಹನ್ ಆರ್ತ | 

‘಄ಧಮಮನಮಹತಯತಃ’ ,’ನಹವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್’ ಆರ್ತ ಚ್ೂೀರಿ | 
‘ಶ್ಹನ್ೂತೀ ದಹನತ ಈಯತಸ್ತತರ್ತವತಃ ಷಮಹಹಿತ್ೂೀ ಬೂತಹವssತಭನ್ಮೀವಹsತಹಭನಂ 
ಶ್್ಮೀತ್’ 

"ರಿೀವಯ ಲ್್ೂೀಕ್ಹನ್ ಕಭಾಚಿತಹನ್ ಬಹಯಸಭಣ್ೂೀ ರ್ನವ್ೀಾದಮಹಯಹತ್ | ನಹಷಯಕೃತಃ 
ಕೃತ್ೀನ | ತರ್ದವಸಹನಹಥಾಂ ಷ ಗತಯತಮೀವಹಭಿಗಚ್ೂೀತ್ ಷಮಿತಹಣಿಃ ಶ್್ೃಯೀರ್ತಯಮಂ 

ಫಯಸಭರ್ನಶಠಮ್ | ಮಮೀವ್ೈಶ ೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ ಲಬಮಷತಸ್ಮೈಶ ಅತಹಭ ವಿೃಣತತ್ೀ ತನೂಂ 

ಸಹವಮ್ | " 

“ ಮಷಮ ದ್ೀವ್ೀ ರಹ ಬ಼ತಮಾಥಹ ದ್ೀವ್ೀ ತಥಹ ಗತರೌ | 

ತಸ್ಮೈತ್ೀ ಕರ್ಥತಹ ಸಮಥಹಾಃ ಯಕ್ಹವನ್ತೀ ಭಹಹತಭನಃ ||”  ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಬಮವಾ || 
ವಮೀಭಷಂಹಿತಹಯಹಂ ಚ – 

಄ನಯಜಹ ಄ರ್ ಯೀ ಬಕ್ಹತ ನಹಭಸಹನಹರ್ಧಕ್ಹರಿಣಃ | 
ಸ್ತರೀವೃದಯಫಯಸಭಫನೂಧನಹಂ ತನರಸಹನ್ೀsರ್ಧಕ್ಹರಿತಹ || 

ಏಕದ್ೀಶ್್ೀ ರ್ೂೀಕ್್ತೀ ತತ ನ ತತ ಗಯನಥರಯಷಸರ್ೀ | 
ತ್ಣಿಾಕ್ಹನಹಂ ವ್ೀದ್ೂೀಕ್್ತೀ ಷಭಮಗಬ಼ತಭತಹಂ ಸರೌ || 

ಅಸತಯರಮತತಭಸ್ತರೀಣಹಭರ್ಧಕ್ಹಯಂ ತತ ವ್ೈರ್ದಕ್್ೀ | 
ಮಥ್ೂೀಾಶ್ೀ ಮಮಿೀ ಚ್ೈ ವಚಹಮದಹಮವಾ ತಥಹsರಹ || ಆರ್ತ || 

ಮತ್ೂೀ ನಹರಹಮಣಯಸಹದಭೃತ್ೀ ನ ಮೀವಃ, ನ ಚ ಸಹನಂ 
ವಿನಹsತಮಥಾಯಸಹದಃ, ಄ತ್ೂೀ ಫಯಸಭರ್ಜಸಹಸಹಕತಾವಹಮ | 
ಮತಹಯನಷರ್ೂೀsನಮತಯ ದಂ ತತಯ ಯರ್ತಷಿಠತಮ್ | 
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ವಹಕಮಂ ವ್ೀರ್ತ ಷತಹಂ ರ್ನೀರ್ತಃ ಸಹಕ್ಹಶ್್ೀ ನ ತದಬವ್ೀತ್ || ಆರ್ತ  
ಫಯಸಭಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ | 

‘ತಮೀಂ ವಿದಹವನಭೃತ ಆಸ ಬರ್ತ | ನಹನಮಃ ನಹಥ ಄ಮನಹಮ ವಿದಮತ್ೀ‟ || 
‘ರ್ಯಯೋೀ ಹಿ ಸಹರ್ನನ್ೂೀsತಮಥಾಭಸಂ ಷ ಚ ಭಭ ರ್ಯಮಃ‟ | 
‘ಮಮೀವ್ೈಶ ೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ ಲಬಮಃ‟ | 
‘ಅತಹಭವಹsರ್ೀ ದಯಶಾಮಃ ಶ್್ೃಯೀತವಮೀ ಭನತವಮೀ ರ್ನರ್ಧಧಹಮಸ್ತತಮಃ‟ –
ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಷೃರ್ತಬಮಃ | 

‘ಕಭಾಣಹತವಧಭಃ ಪ್ಯೀಕತಃ  ಯಸಹದಃ ವಯಣಹರ್ದಭಿಃ | 
ಭಧಮಮೀ ಸಹನಷಭತಹಯ ಯಸಹದಷೂತತತಮೀ ಭತಃ || 

ಯಸಹದಹತತಾಧಮಹರ್ದವಷ್್ೂಣೀಃ ಷವಗಾಲ್್ೂೀಕಃ ಯ಼ೀರ್ತಾತಃ | 
ಭಧಮಮಹಜಞನಲ್್ೂೀಕ್ಹರ್ದಯತತತಭಸ್ತಾೀ ಭತ಼ತಧಃ || 

ವಯಣಂ ಭನನಂ ಚ್ೈ ಧಹಮನಂ ಬ಼ತಷತಥ್ೈ ಚ | 
ಸಹಧನಂ ಸಹನಷಭತೌತ ಯಧಹನಂ ನಹನಮರ್ದಶಮತ್ೀ || 

ನ ಚ್ೈತಹರ್ನ ವಿನಹ ಕಶ್ಾಜಹಞಾನಮಹ ಕತತವಾನ’| ಆರ್ತ ನಹಯರ್ದೀಯೀ | 

‘ಫಯಸಭ’ ವಫದವಾ ವಿಷ್ಹಣಾವ್ೀ – 
‘ಮಭನತಃ ಷಭತದ್ಯೀ ಕಯೋೀsಮರ್ನತ ತದವರ್ೀ ಯಮೀ ಯಜಹಃ | 
ಮತಃ ಯಷೂತಹ ಜಗತಃ ಯಷೂರ್ತೀ ತ್ೂೀಯೀನ ರ್ಜೀವಹನವಯಷಷಜಾ ಬೂಮಹಮಮ್‟ – 

ಆತತಮಕ್ಹತಾ’ 
‘ತದ್ೀತಾಂ ತದತ ಷತಮಮಹಸತಷತದ್ೀ ಫಯಸಭ ಯಭಂ ಕವಿೀನಹಮ್’ ಆರ್ತ ಹಿ ವೃರ್ತಃ  || 
‘ತನ್ೂನೀ ವಿಶತಣಃ’ ಆರ್ತ ಚನಹರ್ದವಶತಣರ್ೀ  ಹಿ ತತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ || 

ನ ಚ್ೀತಯವಬಹದತ್ ತತಹಱರ್ತಃ – 

‘ನಹಮಹರ್ನ ವಿಶ್ಹವsಭಿ ನ ಷರ್ನತ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಮದಹವಿರಹಸ್ತೀದನೃತಷಮ ಷಾಮ್ | 

ನಹಮಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ಮಮಹವಿವರ್ನತ ತಂ ವ್ೈ ವಿಶತಣಂ ಯಭಭತದಹಸಯರ್ನತ‟ – ಆರ್ತ 

ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ  || 
‘ಯೋೀ ದ್ೀವಹನಹಂ ನಹಭಧಹ ಏಕ ಏ ತಂ ಷಭಱವನಂ ಬತನಹ ಮನಯನಹಮ’ 
ಆತ್ಮೀವಬಹದನಹನನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಷಾನಹಭತಹ | 

‘಄ಜಷಮ ನಹಭಹಧ್ಮೀಕಭರ್ಾತಂ ಮಸ್ತಭನ್ ವಿಶ್ಹವರ್ನ ಬತನಹರ್ನ ತಷತಥಃ’  
-ಆರ್ತ ವಿಷ್್ೂಣೀಹಿಾ ಲ್ಲಙುಮ್ | 
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ನ ಚ ಯಸ್ತದಹಧಥಾಂ ವಿನಹsನ್ೂಮೀsಥ್ೂೀಾ ಮತಜಮತ್ೀ || 
‘಄ಜಷಮ ನಹಭಹವಿರ್ತ ಮಷಮ ನಹಭ್ೀಯಬೂಚತೂರತ್ೀಃ ರಶೆಯಂ ಲ್್ೂೀಕಸಹಯಮ್ || 

ತಸ್ಲ ನಮೀ ಮಷತಷಭಷತವಿವವವಿಬೂತಯೀ ವಿಶಣವ್ೀ ಲ್್ೂೀಕಕತ್ಯೀಾ’ 

ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ | 
‘ರ್ೂೀ ರ್ದವಹ ಯ ಏನಹ ೃರ್ಥವಹಮ’ ಆರ್ತ ಷಮಹಖ್ಹಮವತಯತೌ || 

‘ಮಂ ಕ್ಹಭಯೀ ತಂ ತಭತಗಯಂ ಕೃಣ್ೂೀಮಿ ತಂ ಫಯಹಹಭಣಂ ತಭೃಷಿಂ ತಂ 

ಷತಮೀಧಹಮ್’ ಆತತಮಕ್ಹತಾ ‘ಭಭ ಯೋೀರ್ನಯಸಾನತಃ ಷಭತದ್ಯೀ’ ಆತಹಮಸ | 

ಈಗ್ೂಯೀ ಯತದಯಃ | ಷಭತದ್ಯೀsನತನಹಾರಹಮಣಃ | ಯಸ್ತದಧತಹವತ್ ಷೂಚಿತತಹವಚಹಾಸಹಮಥಾಷಮ | ನ 
ಚಹವಿರ್ೂೀಧ್ೀ ಯಸ್ತದಧಃ ರಿತಮಜಮತ್ೀ | ಈಕ್ಹತನಹಮಯೀನ ಚ ವತಯತಮ ಏತಮೀ ದರ್ನತ | 

‘ವ್ೀದ್ೀ ರಹಮಹಮಣ್ೀ ಚ್ೈ ರರಹಣ್ೀ ಭಹಯತ್ೀ ತಥಹ | 

ಅದಹನ್ತೀ ಚ ಭಧ್ಮೀ ಚ ವಿಶತಣಃ ಷಾತಯ ಾೀಮತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಸರಿಂಶ್್ೀಶತ || 

ನ ಚ್ೀತಯಗಯನಥವಿರ್ೂೀಧಃ . 
‘ಏಶಂ ಮೀಸಂ ಷೃಜಹಮಹಮವತ ಯೋೀ ಜನಹನ್ ಮೀಸಯಿಶಮರ್ತ | 

ತವಂ ಚ ಯತದಯ ಭಹಹಬಹಹ್ೂೀ ಮೀಸಶ್ಹಸಹರಣಿ ಕ್ಹಯಮ || 

಄ತಥಹಮರ್ನ ವಿತಥಹಮರ್ನ ದವಾಮಷವ ಭಹಹಬತಜ | 

ಯಕ್ಹವಂ ಕತಯತ ಚಹತಹಭನಹಭಯಕ್ಹವಂ ಚ ಮಹಂ ಕತಯತ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಸ ಚನಹತ್ || 

ಶ್್ೈ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ – 
‘ವವಚಹದರ್ ಕಶಾತವಂ ಫಯಹ್ೇಶ್ಹನಹದಮಃ ಷತರಹಃ | 
ತದ್ೈವಹಚತಮತ ಯಹನ್ಯೀ ಮದ್ೈ ತವಂ ರಹಙಭಖಃ’ ಆರ್ತ || 

ಬಹಯಹ್ೇ ಚ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ – 
‘ನಹಸಂ ನ ಚ ಶ್ವೀsನ್ಮೀ ಚ ತಚೂಕ್್ಯೀಕ್ಹಂವಭಹಾನಃ | 
ಬಹಲಃ ಼ಯೀಡನಕ್್ೈಮಾದವತ್ ಼ಯೀಡತ್ೀsಸಹಭಭಿಯಚತಮತಃ’ ಆರ್ತ || 

ನ ಚ ವ್ೈಶಣವ್ೀಶತ ತಥಹ | ತಚಾ’ಏಶ ಮೀಸಮ್’ ಆತತಮಕತಮ್ || 

|| ಆರ್ತ ರ್ಜಸಹಸಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

ಓಂ ಜನಹಭದಮಷಮ ಮತಃ ಓಂ || 02-02 || 
ಷೃಷಿಾಸ್ತಥರ್ತಷಂಹಹಯರ್ನಮಭನಸಹನಹಸಹನಫನಧಮೀಷಹ ಮತಃ | 
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‘ಈತರ್ತತಸ್ತಥರ್ತಷಂಹಹರಹ ರ್ನಮರ್ತಸಹಾನಮಹೃರ್ತಃ | 
ಫನಧಮೀಷೌ ಚ ರಯತಷ್ಹದಮಸಹಭತ್ ಷ ಸರಿರ್ೀಕರಹಟ್’  ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ | 
„ಮತ್ೂೀ ವಹ ಆಮಹರ್ನ ಬೂತಹರ್ನ ಜಹಮನ್ತೀ | ಯೀನ ಜಹತಹರ್ನ ರ್ಜೀರ್ನತ | 
ಮತಱಮನಯಭಿಷಂವಿವರ್ನತ | ತರ್ದವರ್ಜಸಹಷಷವ | ತದಫರಸಭ’  ಆರ್ತ | 

ಮ ಈ ರ್ತಯಧಹತತ ೃರ್ಥವಿೀಭತತ ದಹಮಮೀಕ್್ೂೀ ದಹಧಹಯ ಬತನಹರ್ನ ವಿಶ್ಹವ | 

ಚತತಭಿಾಸಹಸಕಂ ನರ್ತಂ ಚ ನಹಭಭಿವಾಕಯಂ ನ ೃರ್ತತಂ ಮರ್ತೀಯँ   ವಿೀವಿತ್ | 

‘ರ್ೂೀ ಮಹತಯಯಹ ತನಹವ ೃಧಹನ ನ ತ್ೀ ಭಹಿತವಭನವವತನರ್ನತ | 
ನ ತ್ೀ ವಿಷ್್ೂಣೀ ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ನ ಜಹತ್ೂೀ ದ್ೀ ಭಹಿಭನಃ ಯಭನತಮಹ‟| 
‘ಯೋೀ ನಃ ರ್ತಹ ಜರ್ನತಹ ಯೋೀ ವಿಧಹತಹ ಧಹಮಹರ್ನ ವ್ೀದ ಬತನಹರ್ನ ವಿಶ್ಹವ’  

ಆತಹಮರ್ದ ಚ ||02|| 

|| ಆರ್ತ ಜನಹಭರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

಄ನತಮಹನತ್ೂೀsನ್ಮೀ ನ ಕಲರ್ನೀಯಹಃ – 

ಓಂ ಶ್ಹಷರಯೋೀರ್ನತಹವತ್ ಓಂ || 03-03 || 
‘ನಹವ್ೀದವಿನಭನತತ್ೀ ತಂ ಫೃಸನತಂ ಷವಹಾನತಬೂಮಹತಹಭನಂ ಸಹಭರಹಯೀ‟ || 
‘ಔರ್ನಶದಃ ರಯತಶಃ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಬಮಃ || 

ನ ಚಹನತಮಹಭಷಮ ರ್ನಮತಹಯಮಹಣಮಮ್ || 
‘ವತಯರ್ತಸಹಹಹಮಮಯಹಿತಭನತಮಹನಂ ನ ಕತತಯಚಿತ್ | 

ರ್ನವಾಯಹತ್ ಸಹಧಯೀದಥಾಂ ಯಮಹಣಹನತಯಮೀ ಚ || 

ವತಯರ್ತಷೃರ್ತಷಹಹಮಂ ಮತ್ ಯಮಹಣಹನತಯಭತತತಭಮ್ | 

ಯಮಹಣದವಿೀಂ ಗಚ್ೂೀನಹನತಯ ಕ್ಹಯಹಾವಿಚಹಯಣಹ || 

ೂವೀಾತತರಹವಿರ್ೂೀಧ್ೀನ ಕ್್ೂೀsತಹಯಥ್ೂೀಾsಭಿಭತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ | 

ಆತಹಮದಮಭೂಸನಂ ತಕಾಃ ವತಶೆತಕಾಂ ತತ ಜಾಯೀತ್’ ಆತಹಮರ್ದ ಕ್ೌಮೀಾ|| 

ವಕಮತಹವಚಹಾನತಮಹನಹನಹಂ ಷಾತಯ | 
‘ಷಾತಯ ವಕಮತ್ೀ ಕತತಾಮಹಗಭಂ ಹಿ ವಿನಹsನತಮಹ | 

ತಸಹಭನನ ಸಹ ವ಼ತಭರ್ತೀ ವಿನಹಗಭಭತರ್ದೀಕ್ಷಿತತಮ್ |‟ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ | 
‘ರ್ೀತ್ೂೀ ಧಹತತಾಟಕಣಿಕ್ಹ ಘೃತಧೂಮಹರ್ಧವಹಷನಮ್ | 

ಜಹರ್ತಷೃರ್ತಯಮಸಹೆನತಃ ಷೂಮಾಕ್ಹನ್ೂತೀsಭತಫಬವಣಮ್ || 
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್ಯೀತಮ ಬೂತಹಮಮಶ್್ೈ ದ್ೀತಹಬತಮಯಹಚನಮ್ | 

ಭೃತ್ೀ ಕಭಾರ್ನೃರ್ತತವಾ ಯಮಹಣಮಿರ್ತ ರ್ನವಾಮಃ ||’ 
-ಆರ್ತ ಮೀವಧಭಾಚನಹನನ ನಹಸ್ತತಕಮವಹದ್ೂೀ ಮತಜಮತ್ೀ | 

ದವಾನಹಚಾ ತ ಅರ್ಧಪಲಷಮ || 
‘ಊಗಮಜತಃಸಹಮಹಥವಹಾವಾ ಭಹಯತಂ ಞ್ಾರಹತಯಕಮ್ | 

ಭೂಲರಹಮಹಮಣಂ ಚ್ೈ ಶ್ಹಷರಮಿತಮಭಿರ್ದೀಮತ್ೀ || 
ಮಚಹಾನತಕೂಲಮೀತಷಮ ತಚಾ ಶ್ಹಷರಂ ಯ಼ೀರ್ತಾತಮ್ | 

಄ತ್ೂೀsನ್ೂಮೀ ಗಯನಥವಿಸಹತರ್ೂೀ ನ್ೈ ಶ್ಹಷರಂ ಕತತಭಾ ತತ್’||ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 
‘ಸಹಙ್ಯಂ ಯೋೀಗಃ ಹವತತಂ ವ್ೀದಹಯಣಮಕಮೀ ಚ’| 

ಆತಹಮಯಬಮ, ವ್ೀದಞ್ಾರಹತಯಯೋೀರ್ೈಕ್ಹಮಭಿಹಯಯೀಣ ಞ್ಾರಹತಯಸ್ಮೈ ಹಯಮಹಣಮಭತಕತಮ್, 
ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ಭಿನನಭತತವಂ ಯದವಮಾ ಮೀವಧಮೀಾಶವರ್ | ಶ್ಹಷರಂ ಯೋೀರ್ನಃ 
ಯಮಹಣಭಸ್ಮೀರ್ತ ಶ್ಹಷರಯೋೀರ್ನ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಹಷರಯೋೀರ್ನತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

಄ಸಹನಹಂ ಯರ್ತೀಮಮಹನಭರ್ ನ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಂ ಶ್ಹಷರಯೋೀರ್ನತವಮ್ , ಕತತಃ ? | 

ಓಂ ತತತತ ಷಭನವಯಹತ್ ಓಂ || 04-04 || 
಄ನವಮ ಈತಹಮರ್ದ ಲ್ಲಙುಮ್ | 
ಈಕತಂ ಚ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ – 

„ಈಕಯಮೀಷಂಹಹರಹಭಹಮಸ್ೂೀsೂಾತಹ ಪಲಮ್ 

಄ಥಾವಹದ್ೂೀರ್ತತೀ ಚ ಲ್ಲಙುಂ ತಹತಮಾರ್ನಣಾಯೀ‟ ಆರ್ತ || 

„ಈಕಯಮಹರ್ದತಹತಮಾಲ್ಲಙ ು್ೈಃ ಷಭಮಙ್ ರ್ನಯೂಮಮಹಣ್ೀ ತದ್ೀ ಶ್ಹಷರಗಭಮಮ್ | 
‘ಮಹಂ ವಿಧತ್ತೀsಭಿದತ್ತೀ ಮಹಂ ವಿಕಲ್್ೂಯೀsಪ್ೀಸಮ ಆತಮಸಮ್ | 

ಆತಮಸಹಮ ಸೃದಮಂ ಸಹಷಹನಹನನ್ೂಮೀ ಭದ್ವೀದ ಕವಾನ’ ಆರ್ತ ಭಹಗತ್ೀ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಷಭನವಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ನನತ’ಮತ್ೂೀ ವಹಚ್ೂೀ ರ್ನತಾನ್ತೀ ಄ಹಯಮ ಭನಸಹ ಷಸ‟|| 
„಄ವಫದಭಷವಾಭಯೂಭಮಮಂ ತಥಹsಯಷಂ ರ್ನತಮಭಗನಧಚಾ ಮತ್‟ || 

„಄ಚನ್ೀನ್ೈ ಪ್ಯೀವಹಚ‟ || 
„ಮದಹವಚಹsನಬತಮರ್ದತಮ್ | ಯೀನ ವಹಗಬತಮದಮತ್ೀ || 
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ಮಚ್ೂೂರೀತ್ಯೀಣ ನ ವೃಣ್ೂೀರ್ತ ಯೀನ ಶ್್ೃಯೀತಯಮಿದಂ ವತಯತಮ್‟ 

ಆತಹಮರ್ದಭಿನಾ ತಚೂಫದಗ್ೂೀಚಯಮ್ | ನ್ೀತಹಮಸ - 

ಓಂ ಇವತ್ೀನಹಾವಫಧಮ್ ಓಂ || 05-05 || 
„ಷ ಏತಸಹಭರ್ಜಾೀಘನಹತರಹತಯಂ ರರಿವಮಂ ರಯತಶಮಿೀವತ್ೀ‟|| 

‘ಅತಭನ್ಮೀವಹತಭನಂ ಶ್್ಮೀತ್ – ವಿಸಹಮ ಯಸಹಂ ಕತವಿೀಾತ’ 

ಆತಹಮರ್ದಚನ್ೈರಿೀವಣಿೀಮತಹವದಹವಚಮಮೀ | ಔರ್ನಶದತಹವನಹನಚನ್ೀನ್ೀವಣಮ್ || 
‘ಷವ್ೀಾ ವ್ೀದಹ ಮತದಮಹಭನರ್ನತ ತಹಂಸ್ತ ಷವಹಾಣಿ ಚ ಮದವದರ್ನತ‟ || 
‘ವ್ೀದ್ೈವಾ ಷವ್ೈಾಯಸಮೀ ವ್ೀದ್ೂಮೀ ವ್ೀದಹನತಕೃದ್ವೀದವಿದ್ೀ ಚಹಸಮ್’ ಆತಹಮರ್ದ 

ವೃರ್ತಷೃರ್ತಬಮವಾ || 
಄ವಹಚಮತಹವರ್ದಕಂ ತವಯಸ್ತದಧತಹವತ್ || 

‘ನ ತರ್ದೀದೃಾರ್ತ ಸ್ೀಮಂ ನ ವಹಚಮಂ ನ ಚ ತಕಮಾತ್ೀ | 
ವಮನ್ೂತೀsರ್ ನ ವಮರ್ನತ ಮೀರ್ೂೀ ಯೂಂ ವಿಶ್ಾತಃ’ ಆರ್ತತ್ || 

಄ಯಸ್ತದ್ಧೀಯವಹಚಮಂ ತದಹವಚಮಂ ಷವಹಾಗಮೀ಼ತತಃ | 
಄ತಕಮಾಂ ತಕಮಾಭಸ್ೀಮಂ ಸ್ೀಮಮೀಂ ಯಂ ಷೃತಮ್’ ಆರ್ತ ಗಹಯತಡ್ೀ || 

ನ ಚಹವಫದತವಮಿತಯಸ್ತದಧಮ್ ||05|| 

ಓಂ ಗೌಣಶ್್ಾೀನಹನತಭವಬಹದತ್ ಓಂ || 06-06 || 
ನ ಚ ಗೌಣ ಅತಹಭ ದೃಶ್್ೃಮೀ ವಹಚಮವಾ ನ ರ್ನಗತಾಣ ಆರ್ತ ಮತಕತಮ್ | ಅತಭವಬಹದತ್|| 

‘ಯೋೀ ಗತಣ್ೈಃ ಷಾತ್ೂೀಹಿೀನ್ೂೀ ಮವಾ ದ್ೂೀಶವಿರ್ಜಾತಃ | 
ಹ್ೀಯೋೀಹದ್ೀಮಯಹಿತಃ ಷ ಅತ್ೇತಮಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ || 
ಏತದನಮಷವಭಹವೀ ಮಃ ಸ್ೂೀsನಹತ್ೇರ್ತ ಷತಹಂ ಭತಮ್ || 

಄ನಹತಭನಹಮತಭವಫದಷತತ ಸ್ೂೀಚಹಯಃ ಯಮತಜಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವಹಭನ್ೀ || 
‘ದ್ವೀ ವಹ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ಯೂ್ೀ ಅತಹಭ ಚ್ೈವಹನಹತಹಭ ಚ | 

ತತಯ ಮಃ ಷ ಅತಹಭ ಷ ರ್ನತಮಃ ವತದಧಃ  ಕ್್ೀಲ್್ೂೀ ರ್ನಗತಾಣವಾ | 
಄ಥ ಸ ಯೋೀsರ್ನೀದೃವಃ ಸ್ೂೀsನಹತಹಭ’ ಆರ್ತ ತಲಕ್ಹಯಬಹಯಸಭಣಮ್ | 

ನ ಚ ಭತಖ್್ಮೀ ಷತಮಭತಖಮಂ ಮತಜಮತ್ೀ || 06 || 

ಓಂ ತರ್ನನಶಠಷಮ ಮೀಷ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 07-07 || 
ನ ಹಿ ಗೌಣಹತಭರ್ನಶಠಷಮ ಮೀವಃ | 
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‘ಮಸಹಮನತವಿತತಃ ಯರ್ತಫತದಧ ಅತಹಭsಸ್ತಭನ್ ಷನ್ೂದೀಹ್ೀ ಗಸನ್ೀ ಯವಿಶಾಃ | 
ಷ ವಿವವಕೃತ್ ಷ ಹಿ ಷಾಷಮ ಕತಹಾ ತಷಮ ಲ್್ೂೀಕಃ ಷ ಈ ಲ್್ೂೀಕ ಏ’ 

ಆತಹಮತಭರ್ನಶಠಷಮ ಮೀವ ಈರ್ದವಮತ್ೀ | 
‘಄ಮಮಹತಹಭ ಫಯಸಭ‟|| 
‘ಫಯಹ್ೇರ್ತ ಯಮಹತ್ೇರ್ತ ಬಗವಹರ್ನರ್ತ ವಫದಯತ್ೀ‟| 
‘ದತತಂ ದೂವಹಾಷಷಂ ಸ್ೂೀಭಮಹತ್ೇವಫಯಸಭಷಭಬವಹನ್‟|| 

‘ಚ್ೀತನಷತತ ರ್ದವಧಹ ಪ್ಯೀಕ್್ೂತೀ ರ್ಜೀ ಅತ್ೇರ್ತ ಚ ಯಭ್ೂೀ | 
ರ್ಜೀವಹ ಫಯಹಹಭದಮಃ ಪ್ಯೀಕ್ಹತ ಅತ್ಲಕಷತತ ಜನಹದಾನಃ || 
ಆತರ್ೀಷ್ಹವತಭವಫದಷತತ ಸ್ೂೀಚಹರ್ೂೀsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ || 
ತಸಹಮತಭನ್ೂೀ ರ್ನಗತಾಣಷಮ ಸಹನಹನ್ೂೇವ ಈದಹಸೃತಃ || 
ಷಗತಣಹಷತಾರ್ೀ ಪ್ಯೀಕ್ಹತಷತಜಹಞಾನಹನ್ನೈ ಭತಚಮತ್ೀ | 
ರ್ೂೀ ಹಿ ರಯತಷ್್ೂೀ ವಿಶತಣಷತಸಹಭನ್ೂೇವಷತತಃ ಷೃತಃ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 07 || 

ಓಂ ಹ್ೀಮತಹವಚನಹಚಾ ಓಂ || 08-08 || 
‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಹನಥ ಅತಹಭನಭನಹಮ ವಹಚ್ೂೀ ವಿಭತಞ್ಾಥ | ಄ಭೃತಸ್ಮೈಶ ಸ್ೀತತಃ’ 
ಆತಮನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಹ್ೀಮತವಚನಹದಸಹಮಹ್ೀಮತವಚನಹನನ ಗೌಣ ಅತಹಭ || 08 || 

ಓಂ ಸಹವಮಯಹತ್ ಓಂ || 09-09 || 
‘ೂಣಾಭದಃ ೂಣಾಮಿದಂ ೂಣಹಾತೂಣಾಭತದಚಮತ್ೀ | 
ೂಣಾಷಮ ೂಣಾಮಹದಹಮ ೂಣಾಮೀವಹಶ್ಶಮತ್ೀ’|| 
‘ಷ ಅತಭನ ಅತಹಭನಭತದಧೃತಹಮತಭನ್ಮೀ ವಿಲ್ಹಮತಮಥಹತ್ಲ ಬರ್ತ‟| 
ಷ ದ್ೀವೀ ಫಸತಧಹ ಬೂತಹವ ರ್ನಗತಾಣಃ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ|| 
ಏ಼ೀಬೂಮ ರನಃ ಶ್್ೀತ್ೀ ರ್ನದ್ೂೀಾಷ್್ೂೀ  ಸರಿರಹರ್ದಕೃತ್’  

ಆರ್ತ ಷವಸ್ಮೈ  ಷವಸ್ತಭನನಮಮಚನಹತ್ | 
ನ ಹಿ ಗೌಣಹತಭರ್ನ ರ್ನದ್ೂೀಾಶಷಮ ಲಮಃ || 09 || 

ನ ಚ ಕ್ಹಷತಚಿಚಹೂಖ್ಹಷವನಮಥ್ೂೀಚಮತ್ೀ | 

ಓಂ ಗರ್ತಸಹಮಹನಹಮತ್  ಓಂ || 10-10 || 
‘ಷವ್ೀಾ ವ್ೀದಹ ಮತಕತಮಃ ಷತಯಮಹಣಹ ಬಹಯಸಭಂ ಸಹನಂ ಯಭಂ ತ್ವೀಕಮೀ | 

ಯಕ್ಹವಮನ್ತೀ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ ಕತತಶ್ಾದ್ವೀದ್ೀಶತ ಷವ್ೀಾಶತ ತಥ್ೀರ್ತಹಹಸ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ್ೈಙುವತಯತ್ೀಗಾತ್ೀಸಹಾನಷಮ ಸಹಭಮಮೀ  || 10 || 
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ಓಂ ವತಯತತಹವಚಾ ಓಂ || 11-11 || 
‘ಏಕ್್ೂೀ ದ್ೀಃ ಷಾಬೂತ್ೀಶತ ಗೂಢಃ ಷಾವಹಮರ್ೀ ಷಾಬೂತಹನತರಹತಹಭ | 
ಕಮಹಾಧಮವಃ ಷಾಬೂತಹರ್ದವಹಷಃ ಸಹಕ್ಷಿೀ ಚ್ೀತಹ ಕ್್ೀಲ್್ೂೀ ರ್ನಗತಾಣವಾ’ ಆರ್ತ || 

ನ ಸಮವಫದಃ ವೃಯಮತ್ೀ | ನ ಚಹಯಸ್ತದಧಂ ಕಲಯಮ್ | ಷಾವಬಹದವಹಚಮಷಮ 
ಲವಣಹsಮತಕ್್ತೀಃ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಇವತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

‘ತಮೀ ಷಭನವಮಂ ಯಕಟಮತಹಮನನದಭಯೋೀsಭಹಮಸಹರ್ದತಹಮರ್ದನಹ 
ಷಭಸ್ತೀನಹಧಹಮಯೀನ ಹಯಯೀಣ | 
ಹಯಯೀಣಹನಮತಯ ಯಸ್ತದಹಧನಹಂ ವಬಹದನಹಂ ಯಮಹತಭರ್ನ ಷಭನವಮಃ ಯದವಮಾತ್ೀsಸ್ತಭನ್ 
ಹದ್ೀ | ನಹನಮಥಹ ತದದೃಷ್್ಾೀಃ | 
ಫಯಸಭರ್ಜಸಹಸಹ ಕತಾವ್ಮೀತತಮಕತಮ್ | ತಚಾ ಫಯಸಭ ‘ಫಯಸಭ ರಚೂಂ ಯರ್ತಷ್ಹಠ’ 
ಆತಹಮನನದಭಯಹಮಯೂಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ನ ಸಮಮವಿನಂ ವಿನಹ ಄ಮಮಹತಯಷಮ 
ಸ್ೀಮತ್ೀತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಅನನದಭಯೋೀsಭಹಮಸಹತ್ ಓಂ || 12-12 || 
ಅನನದಭಯೋೀ ಫಯಹಹಭರ್ದಃ ಯಕೃರ್ತವಿಾಶತಣವಹಾ | ಫಯಸಭವಬಹದರ್ದಧಯಣಮಗಬಾಷಮ ಹಯರ್ತಃ 
ವತಹನನದನಹಮಹನ ಚ | ಄ಶಾಭೂರ್ತಾತಹವತೂಸಯೀಾ ಪ್ಯೀಕತತಹವಚಾ ಯತದಯಷಮ | 
ಏನಭನ್ಮೀಷ್ಹಭರ್|’ಭಭ ಯೋೀರ್ನಭಾಸದಫರಸಭ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವಬಹದದಫಸತಭಹವಹಚಾ ಯಕೃತ್ೀಃ | 
‘ಫೃಸ ಜಹರ್ತರ್ಜೀಕಭಲ್ಹಷನವಫದರಹಶ್ಶತ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವಬಹದದ್ೀ 
ಷಾರ್ಜೀವಹನಹಮ್|಄ನನಭಮತಹವದ್ೀವಾ | 
ತಥಹsರ್ ನ ತ ಅನನದಭಮವಬ್ದೀನ್ೂೀಚಮನ್ತೀ | ಼ನತತ ವಿಶತಣರ್ೀ |’ತದ್ೀ ಫಯಸಭ ಯಭಂ 
ಕವಿೀನಹಮ್’ ‘ಏತಮೀ ಫಯಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ’ | 

‘ಫಯಸಭವಫಧಃ ರ್ೀ ವಿಷ್ೌಣ ನಹನಮತಯ ಕವಚಿರ್ದಶಮತ್ೀ | 
಄ಷಭೂಣಹಾಃ ರ್ೀ ಮಸಹಭದತಚಹರ್ೀಣ ವಹ ಬವ್ೀತ್’ || 

‘ಫಯಹ್ೇರ್ತ ಯಮಹತ್ೇರ್ತ ಬಗವಹರ್ನರ್ತ ವಫದಯತ್ೀ’| 

‘ವಹಷತದ್ೀವಹತಭಕಂ ಫಯಸಭ ಭೂಲಭನ್ರೀಣ ವಹ ಮರ್ತಃ’|| 
ಆತಹಮರ್ದಶತ ತಸ್ತಭನ್ನೀ ಯಸ್ತದಧಫಯಸಭವಬಹದಭಹಮಸಹತ್ || 12 || 
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ಓಂ ವಿಕ್ಹಯವಬಹದನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ಹಯಚತಯಹಾತ್ ಓಂ || 13-13 || 
ವಿಕ್ಹರಹತಭಕತಹವತತದಭಿಮಹರ್ನತಹವಚಾ ಮತಜಮತ್ೀ ಯಕೃತಹಮರ್ದೀನಹಂ ಭಮಟ್ ವಫದಃ ನ ತತ 
ಯಮಹತಭನ ಆರ್ತ ಮಹ ಬೂತ್ | ಯಚತರಹನನದತಹವದಹದಯನನದಭಮಃ | ನ ತತ ತರ್ದವಕ್ಹಯತಹವತ್ | 
಄ನಹನರ್ದೀನಹಂ ಚ ಹಯಚತಮಾಮೀ || „಄ದಮತ್ೀsರ್ತತ ಚ’ ಆರ್ತ ವಹಮಖ್ಹನಹತ್ ತತಹಱಚತಮಾಂ 
ಚ ಮತಜಮತ್ೀ || 
ಈರ್ಜೀಮತವಮೀವಹದಮತವಮ್ || „ಷ ವಹ ಏಶಃ’ ಆತಮನಮಹಯಯಮಹಬತ್ || „ಯೋೀsನನಂ 
ಫಯಹ್ೂೇಹಷತ್ೀ’ ಆತಹಮರ್ದಫಯಸಭವಬಹದದಫಸತಯೂತಹತಾಚಾ ನ ವಿಕ್ಹರಿತವಭವಿರ್ೂೀಧವಾ | ನ ಚ 
ೃಥಕೆಲನಹ ಮತಕ್ಹತ | ಷವಯೂ್ೀ ಚ ಮತಜಮತ್ೀ ಯಚತಯಯಕ್ಹಶ್್ೃೀ ಯವಿರಿರ್ತತ್ ||13|| 

ಓಂ ತದ್ಧೀತತಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 14-14 || 
‘ಕ್್ೂೀ ಹ್ಮೀವಹನಹಮತ್ ಕಃ ಹಯಣಹಮದಮದ್ೀಶ ಅಕ್ಹವ ಅನನ್ೂದೀ ನ ಸಹಮತ್’ ಆರ್ತ ||14|| 

ಓಂ ಮಹನರಣಿಾಕಮೀ ಚ ಾೀಮತ್ೀ ಓಂ || 15-15 || 
‘ಫಯಸಭವಿದಹಪ್ನೀರ್ತ ಯಮ್’ ಆರ್ತ ಷೂಚಯಿತಹವ‘ಷತಮಂ ಸಹನಭನನತಂ ಫಯಸಭ’ ಆರ್ತ 

ಭನರಣಾಲಕ್ಷಿತಂ ಯಮೀ ಫಯಸಭವಬಹದನತಷನಹಧನಹರ್ದುೀಮತ್ೀ | ನ 

ಚಹಮತವವಿರ್ೂೀಧಃ || 
‘ಷ ಶ್ಯಃ ಷ ದಕ್ಷಿಣಃ ವಃ ಷ ಈತತಯಃ ವಃ ಷ ಅತಹಭ ಷ ರಚೂಮ್’ 

ಆರ್ತ ತಸ್ಮೈ ವಹಮತ್ೂವೀಕ್್ತೀವಾತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್  

ಶ್ರ್ೂೀ ನಹರಹಮಣಃ ಷ್ೂೀ ದಕ್ಷಿಣಃ ಷಮ ಏ ಚ | 

ಯದತಮಭನಶ್ಹಾರ್ನಯತದಧವಾ ಷನ್ೂದೀಹ್ೂೀ ವಹಷತದ್ೀಕಃ || 
ನಹರಹಮಣ್ೂೀsಥ ಷನ್ೂದೀಹ್ೂೀ ವಹಷತದ್ೀಃ ಶ್ರ್ೂೀsರ್ ವಹ | 

ರಚೂಂ ಷಙೆಶಾಣಃ  ಪ್ಯೀಕತ  ಏಕ ಏ ತತ ಞ್ಾಧಹ || 

಄ಙ್ಹುಙುತ್ವೀನ ಬಗವಹನ್ ಼ಯೀಡತ್ೀ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ || 
ಐವವಯಹಾನನ ವಿರ್ೂೀಧವಾ ಚಿನಯಷತಸ್ತಭನ್ ಜನಹದಾನ್ೀ | 
಄ತಕ್್ಮೀಾ ಹಿ ಕತತಷತಕಾಷತಾಯಮೀಯೀ ಕತತಃ ಯಮಹ’ –ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 

ಯಷವಬ್ದೀನ ವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್ ತತಹಸಯಬೂತಂ ಚಿನಹಭತಯಮೀವೀಚಮತ್ೀ | ಆದಮಿರ್ತ ಚ 

ದೃವಮಮಹನಷರ್ನನಹಿತತಹವತ್ | 

‘಄ನನ್ೂಮೀsಮನಮವಬ್ದೀನ ತಥ್ೈಕ್್ೂೀ ಫಸತಯೂವಹನ್ | 

ಪ್ಯೀಚಮತ್ೀ ಬಗವಹನ್ ವಿಶತಣರ್ೈವವಯಹಾತ್ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ’ || ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ | 
ನ ಚ್ೂೀಕತಹಯಹಯ ವಿರಿಞ್್ಹಾರ್ದಯತಚಮತ್ೀ || 15 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 14 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಓಂ ನ್ೀತರ್ೂೀsನತತ್ತೀಃ ಓಂ || 16-16 || 
ನ ಸಮನಮಸಹನಹನ್ೂೇವ ಈದಮತ್ೀ | 

‘ತಮೀಂ ವಿದಹವನಭೃತ  ಆಸ ಬರ್ತ ನಹನಮಃ ನಹಥ ಄ಮನಹಮ ವಿದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ 

ಸತಮಕತಮ್ ||16|| 

ಓಂ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 17-17 || 
‘ತ್ೀ ಯೀ ವತಂ ಯಜಹತ್ೀರಹನನಹದಃ’|| 
‘಄ದೃಶ್್ಮೀsನಹತ್ಳೀsರ್ನಯತಕ್್ತೀsರ್ನಲಮನ್ೀsಬಮಂ ಯರ್ತಷ್ಹಠಂ ವಿನದತ್ೀ’ | 
‘಄ಥ ಸ್ೂೀsಬಮಂ ಗತ್ೂೀ ಬರ್ತ’ | 

‘ಷ ಮಶ್ಹಾಮಂ ರಯತಷ್್ೀ’ ಆತಹಮರ್ದಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹತ್ | 

ನ ಚ’ತತತಾಭಸ್ತ’’಄ಸಂ ಫಯಹಹಭಸ್ತಭ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತವಿರ್ೂೀಧಃ || 
‘ನಹಮಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ಮಮಹವಿವರ್ನತ’ ಆರ್ತ ತತತಚೂಫದವಹಚಮತ್ೂವೀಕ್್ತೀಃ || 
‘ಆದಂ ಹಿ ವಿವವಂ ಬಗವಹರ್ನವ್ೀತರ್ೂೀ ಮತ್ೂೀ ಜಗತಹಾನರ್ನರ್ೂೀಧಷಭಬಃ’|| 
‘಄ಷಾಃ ಷಾ ಆತಮರ್’,’ವಿದಹಮssತಭರ್ನ  ಭಿದಹಭ್ೂೀಧಃ’  
‘ಭ್ೀದದೃಷ್ಹಾಾsಭಿಮಹನ್ೀನ ರ್ನಷಸಙ ು್ೀನಹರ್ ಕಭಾಣಹ’ | 

‘ಜತಶಾಂ ಮದಹ ವಮತಮನಮಮಿೀವಭಷಮ ಭಹಿಮಹನಮಿರ್ತ ವಿೀತಶ್್ೃೀಕಃ | 
‘಄ಷಾಃ ಷಾ ಆವಹತ್ಲ ಷನನನಹತ್ೇ ಯತಮಙ್ ರಹಙ್ ವ್ೈಕ ಇಮತ್ೀ 
ಫಸತಧ್ೀಮತ್ೀ’’ಷ ರಯತಶಃ’ಷ ಇವವಯಃ ಷ ಫಯಸಭ’ | 
‘ಷವಹಾನತಯಹಾಭಕ್್ೂೀ ವಿಶತಣಃ ಷಾನಹಮಹನsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ಏಷ್್ೂೀsಸಂ ತವಭಸೌ ಚ್ೀರ್ತ ನ ತತ ಷಾಷವಯೂತಃ’ || 
‘ನ್ೈತರ್ದಚೂರ್ನತ ರಯತಶಮೀಕಂ ಕತಯತಕತಲ್್ೂೀದವಸ’ ಆತಹಮದ್ೀವಾ’ | 
ಈಕ್ಹತ ಚ ಹಯರ್ತಃ |’ಫಯಹ್ಲ ಷನ್‟ ಆತಮರ್ ರ್ಜೀ ಏ ಫಯಸಭವಫದಃ |  
ಈದಮತ್ೀ ಚ ವಿರ್ೂೀಧ್ೀ | ಯಮಹದಹತಭಕತಹವದಫನಧಷಮ ವಿಭತಕತತವಂ ಚ ಮತಜಮತ್ೀ | 
‘ಭತ಼ತಹಿಾತಹವsನಮಥಹಯೂಂ ಷವಯೂ್ೀಣ ಮಸ್ತಥರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಭಹಗತ್ೀ ||17||  

ನ ಚ  ತತತದನತಮಹನವಿರ್ೂೀಧಃ | 

ಓಂ ಕ್ಹಮಹಚಾ ನಹನತಮಹನಹ್ೀಷಹ ಓಂ || 18-18 || 
ಮಥಹಕ್ಹಭಂ ಸಮನತಮಹತತಂ ವಕಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀ ನ ತತ್ತಾೀ ೃಥಗನತಮಹನಭ್ೀವಯತ್ೀ | 
ಈಕತಂ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ – 
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‘ಮಥಹಕ್ಹಮಹsನತಮಹ ಮಸಹಭತ್ ತಸಹಭತ್ ಸಹsನಗಹ ವತಯತ್ೀಃ | 
ೂವಹಾರಹವಿರ್ೂೀಧಹಮ ಚ್ೀಶಮತ್ೀ ನಹನಮಥಹ ಕವಚಿತ್’ ಆರ್ತ || 

‘ನ್ೈಷ್ಹ ತಕ್್ೀಾಣ ಭರ್ತರಹನ್ೀಯಹ’ ಆರ್ತ ಚ || 18 || 

ಓಂ ಄ಸ್ತಭನನಷಮ ಚ ತದ್ೂಮೀಗಂ ಶ್ಹಸ್ತತ ಓಂ || 19-19 || 
಄ಷಮ ರ್ಜೀಷಮ | ಮತ಼ತಷಭತಚಾಯೀ ಚವಫದಃ | 

‘ಸ್ೂೀsವತನತ್ೀ ಷವಹಾನ್ ಕ್ಹಮಹನ್ ಷಸ ಫಯಸಭಣಹ ವಿಶ್ಾತಹ’ | 

‘಄ರ್ನಲಮನ್ೀsಬಮಂ ಯರ್ತಷ್ಹಠಂ ವಿನದತ್ೀ’ | 
‘ಏತಮಹನನದಭಮಮಹತಹಭನಭತಷಙ್ಹೆರಭರ್ತ’ ಆತಹಮರ್ದ ||19|| 

||ಆರ್ತ ಅನನದಭಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 06 || 

‘಄ದೃಶ್್ಮೀsನಹತ್ಳೀ’ ಆತತಮಕತಮ್ | ತಚಹಾದೃಶಮತವಮ್, 
‘಄ನತಃ ಯವಿಶಾಂ ಕತಹಾಯಮೀತಭನತವಾನದರಭಸ್ತ ಭನಸಹ ಚಯನತತಮ್ | 

ಷಹ್ೈ ಷನತಂ ನ ವಿಜಹನರ್ನತ ದ್ೀವಹಃ’ 
ಆತಮನತಃಷಥಷಮ ಕಷಮಚಿದತಚಮತ್ೀ | 

ಷ ಚ’ಆನ್ೂದರೀ ರಹಜಹ’’ಷತಮತಞ್ಞರ್ನತ’ ಆತಹಮರ್ದಭಿಯನಮಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
ತಸಹಭತ್ ಷ ಏವಹನನದಭಮ ಆರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | 

ಓಂ ಄ನತಷತದಧಮೀಾದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 20-20 || 
಄ನತಃ ವೃಯಮಮಹಣ್ೂೀ ವಿಶತಣರ್ೀ | 

‘಄ನತಃ ಷಸಭತದ್ಯೀ ಭನಸಹ ಚಯನತಮ್ | ಫಯಹಹಭನವರ್ನನದದದವಹ್ೂೀತಹಯಭಣ್ೀಾ’ | 

‘ಷಭತದ್ಯೀsನತಃ ಕಯೋೀ ವಿಚವತ್ೀ ಭರಿೀಚಿೀನಹಂ ದಮಿಚೂರ್ನತ ವ್ೀಧಷಃ’ 
ಮಸಹಮಣಡಕ್್ೂೀವಂ ವತಶಭಮಹಸತಃ’  ಆತಹಮರ್ದ ತದದಮೀಾದ್ೀಶ್ಹತ್ | 

ಷ ಹಿ ಕ್ಷಿೀಯಷಭತದಯಶ್ಹಯಿೀ | ತಷಮ ಚ ವಿೀಮಾಭಣಡಕ್್ೂೀವಃ | 
‘ಸ್ೂೀsಬಿಧಹಮಮ ವರಿೀರಹತ್ ಸಹವತ್ ಸ್ತಷೃವತವಿಾವಿಧಹಃ ಯಜಹಃ | 
಄ ಏ ಷಷಜಹಾದೌ ತಹಷತ ವಿೀಮಾಭವಹಷೃಜತ್ || 

ತದಣಡಭಬದ್ಧೈಭಂ ಷಸಸಹಯಂವತಷಭಯಬಮ್ | 

ಮಸ್ತಭನ್ ಜಸ್ೀ ಷವಮಂ ಫಯಹಹಭ ಷಾಲ್್ೂೀಕರ್ತಹಭಸಃ || 
ಅಪ್ೀ ನಹರಹ ಆರ್ತ ಪ್ಯೀಕ್ಹತ ಅಪ್ೀ ವ್ೈ ನಯಷೂನಃ | 
಄ಮನಂ ತಷಮ ತಹಃ ೂಾಂ ತ್ೀನ ನಹರಹಮಣಃ ಷೃತಃ’ ಆರ್ತ ವಹಮಷಷೃತ್ೀಃ | 
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‘಄ಸಂ ತತ್ತೀಜ್ೂೀ ಯಶ್ೇನಹನರಹಮಣಮ್  ರಯತಶಂ ಜಹತಭಗಯತಃ | 
‘ರಯತಷ್ಹತ್ ಯಕೃರ್ತಜಾಗದಣಡಮ್’ ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 20 || 

ಓಂ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹಚಹಾನಮಃ ಓಂ || 21-21 || 
‘ಆನದರಸಹಮತಹಭರ್ನಹಿತಃ ಞ್ಾ ಹ್ೂೀತಹ’ „ವಹಯೋೀರಹತಹಭನಂ ಕಯೋೀ ರ್ನಚಿಕತಮಃ’ 
‘಄ನತರಹರ್ದತ್ಮೀ ಭನಸಹ ಚಯನತಮ್, ದ್ೀವಹನಹಂ ಸೃದಮಂ ಫಯಹಹಭನವವಿನದತ್’ 

ಆತಹಮರ್ದಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹತ್ || 21 || 

 ||ಆರ್ತ ಄ನತಃಷತತಹಥಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

‘ಕ್್ೂೀ ಹ್ಮೀವಹನಹಮತ್ ಕಃ ಹಯಣಹಮದಮದ್ೀಶ ಅಕ್ಹವ ಅನನ್ೂದೀ ನ ಸಹಮತ್ ಆರ್ತ’  
ಆತಹಮಕ್ಹವಸಹಮನನದಭಮತ್ವೀ ಹ್ೀತತಯತಕತಃ, ನ ತತ ವಿಷ್್ೂಣೀರಿರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | ಮತಃ - 

ಓಂ ಅಕ್ಹವಷತಲ್ಲಿಙ್ಹುತ್ ಓಂ || 22-22 || 
‘಄ಷಮ ಲ್್ೂೀಕಷಮ ಕ್ಹ ಗರ್ತರಿತಹಮಕ್ಹವ ಆರ್ತ ಹ್ೂೀವಹಚ’ 

ಆತಮತಯ ಬೂತಹಕ್ಹವಷಮ ಹಯರ್ತಃ | ನ ಚಹಸೌ ಮತಜಮತ್ೀ, ಼ನತತ ವಿಶತಣರ್ೀ | 

‘ಷ ಏಶ ರ್ೂೀರಿೀಯಹನತರ್ದುೀಥಃ ಷ ಏಷ್್ೂೀsನನತಃ’ ಆತಹಮರ್ದ ತಲ್ಲಙಿ್ಹುತ್ |- 

‘ವಿಷ್್ೂಣೀನತಾ ಕಂ ವಿೀಯಹಾಣಿ ಪ್ಯೀವೀಚಂ ಮಃ ಹರ್ಥಾವಹರ್ನ ವಿಭಮೀ ಯಜಹಂಸ್ತ, 

ರ್ೂೀ ಮಹತಯಯಹ ತನಹವ ೃಧಹನ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ತಸ್ಮೈ ಹಿ ತಲ್ಲಙಿುಮ್ | 

‘಄ನನ್ೂತೀ ಬಗವಹನ್ ಫಯಸಭ ಅನನ್ದೀತಹಮರ್ದಭಿಃ ದ್ೈಃ | 
ಪ್ಯೀಚಮತ್ೀ ವಿಶತಣರ್ೀವ್ೈಕಃ ರ್ೀಷ್ಹಭತಚಹಯತಃ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ | 

‘ನಹಮಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ಮಮಹವಿವರ್ನತ’  ಆರ್ತ ಚ್ೂೀಕತಮ್ || 22 || 

|| ಆರ್ತ ಅಕ್ಹಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಹಯಣಃ ಓಂ || 23-23 || 
‘ತದ್ವೈತವಂ ಹಯಣ್ೂೀ ಄ಬಃ ಭಹಹನ್ ಭ್ೂೀಗಃ  ಯಜಹತ್ೀಃ | 
ಬತಜಃ ಕರಿಶಮಮಹಣಃ ಮದ್ದೀವಹನ್ ಹಯಣಯೋೀ ನ ವಹ || 

ಆರ್ತ ಭಹಹಭ್ೂೀಗವಬ್ದೀನ ಯಮಹನನದತವಂ ಹಯಣಸ್ೂಮೀಕತಮ್ | ಷ ಚ ಹಯಣಃ 
ಯಸ್ತದ್ಧೀವಹಾಮತರಿತಹಮತರ್ತ | ನ ಚ್ೈಂ ಮತ್ೂೀ ವಿಶತಣರ್ೀ ಹಯಣಃ | ಄ತ ಏ ‘ಶ್ಯೀವಾ ತ್ೀ 
ಲಕ್ಷಿಮೀವಾ ತೌನಯ ಄ಹ್ೂೀರಹತ್ಯೀ ಹಶ್್ವೀಾ’ ಆತಹಮರ್ದ ತಲ್ಲಙಿ್ಹುದ್ೀ || 23 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 9 || 
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‘ಯೋೀ ವ್ೀದ ರ್ನಹಿತಮ್ ಗತಹಹಯಹಮ್’ ಆತತಮಕತಮ್ | ತಚಾ ಗತಹಹರ್ನಹಿತಮ್ – 

‘ವಿ ಮೀ ಕಣಹಾ ತಮತ್ೂೀ ವಿಚವತವಿೀಾದಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಸೃಾದಮ ಅಹಿತಂ ಮತ್ | 

ವಿಮೀ ಭನವಾಯರ್ತ ದೂಯ ಅರ್ಧೀಃ  ಼ಂಸ್ತವದವಷಹಯಮಿ ಼ಭತ ನ್ೂೀ ಭರ್ನಷ್್ಮೀ’  
ಆರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯತಕತಮ್  | 

ತಚಾ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯಾನಷೂಕತತಹವತ್ ಯಸ್ತದ್ಧೀಶ್ಹಾಾನರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಹಯತಮ್ | ಄ತ ಅಸ – 

ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತವಾಯಣಹಭಿಧಹನಹತ್ ಓಂ || 24-24 || 
ವಿಶತಣರ್ೀ ಜ್ೂಮೀರ್ತಃ | ಕಣಹಾರ್ದೀನಹಂ ವಿಚಯಣಹಭಿಧಹನಹತ್ | ಷ ಹಿ’ರ್ೂೀ ಮಹತಯಯಹ 
ತನಹವೃಧಹನ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಕಣಹಾರ್ದವಿದೂಯಃ || 24 || 

|| ಆರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

ಓಂ ಛನ್ೂದೀsಭಿಧಹನಹನ್ನೀರ್ತ  ಚ್ೀನನ ತಥಹ ಚ್ೀತ್ೂೀsಾಣರ್ನಗದಹತ್ ತಥಹ ಹಿ 
ದವಾನಮ್ ಓಂ || 25-25 || 

‘಄ಥ ಮದತಃ ರ್ೂೀ ರ್ದವೀ ಜ್ೂಮೀರ್ತರ್ದೀಾಮತ್ೀ’ ಆತತಮಕತಷಮ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷ್್ೂೀ’ಗಹಮರ್ತಯೀ ವಹ 
ಆದಂ ಷಾಮ್’ ಆರ್ತ ಗಹಮತಹಯಯ ಷಮಹಯಭಬಃ ಕೃತಃ | ತಸಹಭನನ ವಿಶತಣರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
ತಥಹ ಚ್ೀತಹsಾಣಹಥಾಂ ಹಿ ರ್ನಗದಮತ್ೀ ಄ಾನ ಗಹಮತಹಯಯರ್ದವಬಹದಥಾಯೂಪ್ೀsಸಹವಿರ್ತ 
ಚ್ೀತ್ೂೀsಾಣಹಥಾಂ ಹಿ ರ್ನಗದಮತ್ೀ | 
ತಥಹ ಹಿ ದವಾನಂ’ಗಹಮರ್ತ ತಹಯಮರ್ತ ಚ’ ಆತಹಮರ್ದ | 

‘ಷಾಚೂನ್ೂದೀsಭಿಧ್ೂೀ ಹ್ಮೀಶಃ ಷಾದ್ೀವಹಭಿಧ್ೂೀ ಸಮಸೌ | 

ಷಾಲ್್ೂೀಕ್ಹಭಿಧ್ೂೀಹ್ಮೀಶಃ ತ್ೀಷ್ಹಂ ತದತಚಹಯತಃ’ ಆರ್ತ ವಹಭನ್ೀ || 25 || 

ಓಂ ಬೂತಹರ್ದಹದಮದ್ೀಶ್್ೃೀತ್ತೀಶ್್ೈಮ್ ಓಂ || 26-26 || 
‘ತಹವಹನಷಮ ಭಹಿಮಹ ತತ್ೂೀ ಜಹಮಯಹಂವಾ ರಯತಶಃ | 
ಹದ್ೂೀsಷಮ ಷವಹಾ ಬೂತಹರ್ನ ರ್ತಯಹದಸಹಮಭೃತಂ ರ್ದವಿ’ ಆರ್ತ | 

‘ಷತಣಾಂ ಕ್್ೂೀವಂ ಯಜಸಹ ರಿೀೃತಮ್ ದ್ೀವಹನಹಂ ಷತಧಹರ್ನೀಂ ವಿರಹಜಮ್ | 
಄ಭೃತಷಮ ೂಣಹಾಂ ತಹಭತ ಕಲ್ಹಂ ವಿಚವತ್ೀ ಹದಂ ಶಡ್ೂಢೀತತನಾ ಼ಲ್ಹವಿವಿತಸ’ ಆರ್ತ 
ವತಯತ್ೀಃ | ಹದ ಆರ್ತ ಏಕದ್ೀವರಿಮಿತಂ ಚತತಭಹಾಗಫಲ ಆರ್ತರ್ದಬನನಂ ಚ ವಬಹದತ್ | ಷ ಹಿ 
ರಯತಶಷೂಕ್ಹತಭಿಧ್ೀಮಃ’ಮಸ್ೀನ ಮಶಭಮಜನತ’ ಆರ್ತ ಮಶವಬಹದತ್ | 

‘ಮಸ್ೂೀ ವಿಶತಣದ್ೀಾತಹ’ ಆರ್ತ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ | 
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ತಸ್ತಭನ್ ಕ್ಹಲ್್ೀ ಭಹಹರಹಜ ರಹಭ ಏವಹಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ಮಥಹ ಹಿ ೌಯತಷ್್ೀ ಷೂಕ್್ತೀ ವಿಶತಣರ್ೀವಹಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’| ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ || 26 || 

ಓಂ ಈದ್ೀವಭ್ೀದಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನ್ೂನೀಬಮಸ್ತಭನನಮವಿರ್ೂೀಧಹತ್ ಓಂ || 27-27|| 
ರ್ತಯಹದಸಹಮಭೃತಂ ರ್ದವಿ ಆರ್ತ ೂವೀಾದ್ೀವಃ | 
‘ರ್ೂೀ ರ್ದಃ’ ಆರ್ತ ಞ್ಾಭಮನತಃ ಶ್ಾಭಃ | 
ತಸಹಭನ್ನೈಕಂ ಷತಾತ್ೂಯೀಚಮತ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
ರ್ತಯಷತಲ್್ೂೀಕ್ಹ್ೀವಯೋೀಬಮಸ್ತಭನನಮವಿರ್ೂೀಧಹತ್ || 27 || 

||ಆರ್ತ ಗಹಮತಯಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

‘ಹಯಣ್ೂೀ ವಿಶತಣರಿತತಮಕತಮ್ | ತತಯ 
‘ತಹ ವಹ ಏತಹಃ ಶ್ೀಶಾನ್ ಶ್ಯಮಃ ಶ್ಯತಹವಾವತಶ್್ೃಯಯೀತಯಂ ಭನ್ೂೀ ವಹಕ್ಹಱಣಃ | 

ಆತಮತಯ ಹಯಣಷಮ ವಿಶತಣತವಂ ನ ವಿದಮತ್ೀ | ಆರ್ನದರಯೈಃ ಷಹಹಭಿಧಹನಹರ್ದರ್ತ | ಄ತ ಅಸ- 

ಓಂ ಹಯಣಷತಥಹsನತಗಮಹತ್ ಓಂ || 28-28 || 
‘ತಂ ದ್ೀವಹಃ ಹಯಣಮನತ’ ‘ಷ ಏಷ್್ೂೀsಷತಃ ಷ ಏಶ ಹಯಣಃ’ 
‘ಹಯಣ ಊಚ ಆತ್ಮೀ ವಿದಹಮತ್’ ,’ತದಮಂ ಹಯಣ್ೂೀsರ್ಧಶಠರ್ತ’ 

ಆತಹಮದಮನತಗಮಹತ್, ಄ತಹಯರ್ ಹಯಣ್ೂೀ ವಿಶತಣರ್ೀ | 
‘ವಿಶತಣಮೀವಹನಮನ್  ದ್ೀವಹ ವಿಶತಣಂ ಬೂರ್ತಭತಹಷತ್ೀ | 
ಷ ಏ ಷಾವ್ೀದ್ೂೀಕತಷತದಯಥ್ೂೀ ದ್ೀಸ ಈಚಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ | 
ಫಯಸಭವಬಹದನತಗಮಹಚಾ || 28 || 

ಓಂ ನ ಕತತರಹತ್ೂೇದ್ೀಶ್ಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀದಧಹಮತಭಷಭಬನಧಬೂಮಹ ಸಮಸ್ತಭನ್ ಓಂ    
|| 29-29 || 

‘ಹಯಣ್ೂೀ ವಹ ಄ಸಭಷೃಷ್್ೀ’  ಆರ್ತ ಕತರಹತ್ೂೇದ್ೀಶ್ಹರ್ದನದರ ಏವ್ೀರ್ತ 

ಚ್ೀನನ,’ಹಯಣಷತಾಂ ಹಯಣಃ ಷವಹಾಣಿ ಬೂತಹರ್ನ’ 

ಆರ್ತ ಫಸವಧಹಮತಭಷಭಬನ್ೂಧೀ ಸಮತಯ ವಿದಮತ್ೀ || 29 || 

ಓಂ ಶ್ಹಷರದೃಷ್ಹಾಯತೂದ್ೀಶ್್ೃೀ ವಹಭದ್ೀತ್ ಓಂ || 30-30 || 
ಶ್ಹಷರಭನತಯಹಾಮಿ |‘ಷಂವಿಚಹೂಷರಂ ಯಂ ದಮ್’ ಆರ್ತ ಹಿ ಭಹಗತ್ೀ | 

‘ತತತನಹನಮನೀಚಮತ್ೀ ವಿಶತಣಃ  ಷಾಶ್ಹಷರತವಹ್ೀತತತಃ | 
ನ ಕ್ಹವರ್ ಼ಞ್ಾನಹನಮಹಸ್ತತ ತಭೃತ್ೀ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಮ್’ಆರ್ತ ಹದ್ೇ | 
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‘಄ಸಂ ಭನತಯಬಂ ಷೂಮಾವಾ’ ಆತಹಮರ್ದತ್ || 30 || 

ಓಂ ರ್ಜೀಭತಖಮಹಯಣಲ್ಲಙ್ಹುನ್ನೀರ್ತ  ಚ್ೀನ್ೂನೀಹಸಹತ್ವಿಧಹಮದಹಶ್ಯತತಹವರ್ದಸ 
ತದ್ೂಮೀಗಹತ್ ಓಂ || 31-31 || 

ತಹರ್ನತ ವತಷಂತಸಯಸಹಮಹಹನಂ ಷಸಸಹಯಣಿ ಬರ್ನತ’ ಆರ್ತ ರ್ಜೀಲ್ಲಙುಮ್ | 

ಹಯಣಷಂವಹದಹರ್ದ ಭತಖಮಹಯಣಲ್ಲಙುಮ್ | ತಸಹಭನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಄ನತಫಾಹಿಃ 
ಷಾಗತತ್ವೀನ್ೀತತಮಹಸಹತ್ವಿಧಹಮರ್ದಹಹಶ್ಯತತಹವಚಾ | 

‘ಷ ಏತಮೀ ಸ್ತೀಮಹನಂ ವಿದಹಯೈಾತಯಹ ದಹವರಹ ಹಯದಮತ’ 

‘ಷ ಏತಮೀ ರಯತಶಂ ಫಯಸಭ ತತಭಭವಮತ್’ 

‘ಏತದಧ  ಷಭ ವ್ೈ ತರ್ದವದಹವನಹಸ ಭಹಿದಹಷ ಐತರ್ೀಮಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ | 

‘ಭಹಿದಹಸಹಭಿಧ್ೂೀ ಜಸ್ೀ ಆತರಹಯಹಷತಪ್ೀಫಲ್ಹತ್ | 

ಸಹಷಹತ್ ಷ ಬಗವಹನ್ ವಿಶತಣಮಾಷತನರಂ ವ್ೈಶಣಂ ಮಧಹತ್’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ | 
ತತತದತಹಷನಹಯೋೀಗಮತಯಹ ಚ ರಯತಷ್ಹಣಹಮ್ | 

‘ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿತ್ ಷಾಗತ್ವೀನ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿದಧೃದಯೀ ಸರಿಃ | 
ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿದಫಹಿರ್ೀವಹಸಹರಹಷಮಃ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 

‘಄ಗೌನ ಼ಯಯಹತಹಂ ವಿಶತಣಯೋೀಾಾನಹಂ ಸೃದಯೀ ಸರಿಃ | 
ಯರ್ತಮಹಷವಯಫತದಹಧನಹಂ ಷಾತಯ ವಿರ್ದತತಹಭನಹಮ್’ ಆರ್ತ ಚ || 31 || 

|| ಆರ್ತ ಹದಹನಯಹಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾ ವಿಯಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯ 
ಭಹಷ್್ಮೀ ಯಥಮಹಧಹಮಮಷಮ ಯಥಭಃ ಹದಃ ||01-01 || 
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ರ್ದವರ್ತೀಮಹದಃ || 01-02 || 
ಲ್ಲಙ್ಹುತಭಕ್ಹನಹಂ ವಬಹದನಹಂ ವಿಷ್ೌಣ ಯೃರ್ತತಂ ದವಾಮತಮಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ ಹಯಧಹನ್ಮೀನ 

|’ಫಯಸಭ ತತಭಮ್’ಆರ್ತ ಷಾಗತತವಭತಕತಂ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ | 
ತಚಾ’ತಸ್ಮೈತಸಹಮಸಹವಹರ್ದತ್ೂಮೀ ಯಷಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹssರ್ದತಮಷಮ ಯರ್ತೀಮತ 

ಆತಮತ್ೂೀsಫಯವಿೀತ್ | 

ಓಂ ಷಾತಯ ಯಸ್ತದ್ೂಧೀದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 01-32 || 
‘ಷ ಮಶ್ಹಾಮಭವರಿೀಯಃ ಯಸಹತಹಭ’ಆತಹಮರ್ದನಹ ಷಾತ್ೂಯೀಚಮಮಹನ್ೂೀ ನಹರಹಮಣ ಏ |  

‘ತದ್ೀ ಫಯಸಭ ಯಭಂ ಕವಿೀನಹಮ್’ | ‘ಯಭಂ ಯೋೀ ಭಸದಫರಸಭ’ | 
‘ವಹಷತದ್ೀವಹತ್ ಯಃ ಕ್್ೂೀ ನತ ಫಯಸಭವಬ್ೂದೀರ್ದತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ | 

ಷ ಹಿ ಷಾಗತಣ್ೈಃ ೂಣಾಷತದನ್ಮೀ ತೂಚಹಯತಃ’ || 
ಆರ್ತ ತಸ್ತಭನ್ನೀ ಯಸ್ತದಧಫಯಸಭವಬ್ೂದೀದ್ೀಶ್ಹತ್ || 01 || 

ಓಂ ವಿಕ್ಷಿತಗತಣ್ೂೀತ್ತೀವಾ ಓಂ || 02-33 || 
‘ಷ ಯೋೀsತ್ೂೀsವತಯತಃ’ ಆತಹಮರ್ದ | 

 ಷ ಹಿ ‘ನ ತ್ೀ ವಿಷ್್ೂಣೀ ಜಹಮಮಹನಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹsವತಯತತಹವರ್ದಗತಣಕಃ | 
‘ಷ ಷವಿತಹ ಷ ವಹಮತಃ ಷ ಆನದರಃ, ಸ್ೂೀsವತಯತಃ ಸ್ೂೀsದೃಷ್್ೂಾೀ ಯೋೀ ಸರಿಮಾಃ 
ಯಮೀ ಯೋೀ ವಿಶತಣಯೋೀಾsನನತಃ’ ಆತಹಮರ್ದ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ ||02|| 

ನ ಚಹರ್ದತಶವಬಹದಚಾವತಭಾಮತಹವದ್ೀವಾ ರ್ಜೀ ಆರ್ತ ವಹಚಮಮ್ | 

ಓಂ ಄ನತತ್ತೀಷತತನ ಶ್ಹರಿೀಯಃ ಓಂ || 03-34 || 
ಏಕಷಮ ಷಾವರಿೀಯಷಥತಹವನತತ್ತೀರ್ೀ || 03 || 

ಓಂ ಕಭಾಕತೃಾಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 04-35 || 
‘ಅತಹಭನಹಂ ಯಸ್ಲವಂಷರ್ತ’ ಆತಹಮರ್ದ ||04|| 

ಓಂ ವಫದವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 05-36 || 
‘ಏತಮೀ ಫಯಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ | ನ ಹಿ ರ್ಜೀಮೀ ಫಯಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ | 
‘ಏಶ ಈ ಏ ಫಯಹ್ಲಶ ಈ ಏವಹತ್ಲಶ ಈ ಏ ಷವಿತ್ೈಶ ಈ ಏವ್ೀನದರ ಏಶ ಈ ಏ 

ಸರಿಸಾಯರ್ತ ಯಃ ರಹನನದಃ’ ಆರ್ತ ಚ್ೀಂದಯದತಮಭನಶ್ಹಖ್ಹಯಹಮ್ || 05 || 

ಓಂ ಷೃತ್ೀವಾ ಓಂ || 06-37 || 
„಄ಸಮಹತಹಭ ಗತಡಹಕ್್ೀವ ಷಾಬೂತಹವಮಸ್ತಥತಃ’  
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„ಗಹಮಹವಿವಮ ಚ  ಬೂತಹರ್ನ ಧಹಯಯಹಭಮಸಮೀಜಸಹ’ ಆತಹಮರ್ದ | 

ನ ಚಹ ಹಯಮಹಣಿಕಂ ಕಲಯಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಄ಬಾಕ್ೌಕಸಹತಾತ್ ತದವಯದ್ೀಶ್ಹಚಾ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ರ್ನಚಹಮಮತಹವದ್ೀಂ 
ವಮೀಭಚಾ ಓಂ || 07-38 || 

ಷವ್ೀಾಶತ ಬೂತ್ೀಷಿವತಮಲ್ೌಕಸಹತಾಚಾವತಭಾಮತಹವರ್ದನಹ ರ್ಜೀಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
಄ಬಾಕ್ೌಕಸ್ತಾೀನ ಚವತಭಾಮತಹವರ್ದಯೂ್ೀಣ ಚ ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ನಾಚಹಮಮತಹವತ್ | 
ಷಾಗತತ್ವೀsಮಲ್ೌಕಷತಾಂ ಚ ಮತಜಮತ್ೀ ವಮೀಭತ್ | 

„ಷವ್ೀಾರ್ನದರಮಭಯೋೀ ವಿಶತಣಃ ಷಾಹಯಣಿಶತ ಚ ಸ್ತಥತಃ | 
ಷಾನಹಮಹಭಿಧ್ೀಮವಾ ಷಾವ್ೀದ್ೂೀರ್ದತವಾ ಷಃ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 07 || 

ಓಂ ಷಮಬೀಗಹಯರ್ತರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ ವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಹಮತ್ ಓಂ || 08-39 || 
ರ್ಜೀಯಯೋೀರ್ೀಕವರಿೀಯಷಥತ್ವೀ ಷಮಹನಭ್ೂೀಗಹಯರ್ತರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ |ಸಹಭಥಮಾ ವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಹಮತ್ | 
ಈಕತಂ ಚ ಗಹಯತಡ್ೀ – 

„ಷಾಸಹಲಶತಹಭ್ೀದಹತ್ ಷಾವಕಯಲವ಼ತತಃ | 
ಸಹವತನರಯಹಯತನಹರಯಭಹಮಂ ಷಮಬೀಗ್ೂೀ ನ್ೀವರ್ಜೀಯೋೀಃ’ ಆರ್ತ ಚ ||08|| 

|| ಆರ್ತ ಷಾಗತತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

„ಜನಹಭದಮಷಮ ಮತಃ‟ ಆತತಮಕತಮ್ | ತತಹಯತೃತವಂ, 
‘ಷ ಮದಮದ್ೀವಹಷೃಜತ ತತತದತತತಭರ್ಧಯಮತ | ಷವಹಾಂ ವಹ ಄ರ್ತತೀರ್ತ ತದರ್ದತ್ೀಯರ್ದರ್ತತವಮ್’ 
ಆತಮರ್ದತ್ೀಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
„ಷ ಮದಮದ್ೀವಹಷೃಜತ‟ ಆರ್ತ ರಲ್ಲಙಿುಮ್ ಚ ‘ಕೂಟಸ್ೂಥೀsವಯ ಈಚಮತ್ೀ’ಆತಹಮರ್ದತ್ | 
಄ತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ - 

ಓಂ ಄ತಹತಚರಹಚಯಗಯಸಣಹತ್ ಓಂ || 09-40 || 
ನ ಹಿ ಚರಹಚಯಷಮ ಷಾಸಹಮತೃತವಭರ್ದತ್ೀಃ | 

„ಷಯಷ್ಹಾ ಹತಹ ತಥ್ೈವಹತಹತ ರ್ನಽಲಸ್ಮೈಕ ಏ ತತ | 
ವಹಷತದ್ೀಃ ಯಃ ರಂಸಹಮಿತರ್ೀsಲಷಮ ವಹ ನ ವಹ’ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ | 
„ಏಕಃ ರಯಸಹತದಮ ಆದಂ ಫಬೂ ಮತ್ೂೀ ಫಬೂ ಬತನಷಮ ಗ್ೂೀಹಃ | 
ಮಭ್ಮೀರ್ತ ಬತನಂ ಸಹಭರಹಯೀ ಷ ನ್ೂೀ ಸರಿಘೃಾತಮಿಹಹಮತಷ್್ೀsತತತ ದ್ೀಃ’ 

ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ || 09 || 
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ಓಂ ಯಕಯಣಹಚಾ ಓಂ || 10-41 || 
಄ಸಂತಸಯಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದನಹ ತತಱಕಯಣಹಚಾ | 

„ನ್ೀಹಹಸ್ತೀತ್ ಼ಞ್ಾನಹಹಮದೌ ಭೃತತಮರಹಸ್ತೀದಧರಿಷತದಹ | 

ಸ್ೂೀ ತಭನ್ೂೀ ಭನಸಹsಸಹಯಕ್ಷಿೀದ ಏ ಜನಹದಾನಃ || 
ವಯಹನಸಹತಷತ ಬಗವಹರ್ನನಭಾಮೀsಣಡಂ ಭಸತತಯಮ್ | 

ತತಯ ಷಂತಸಯಂ ನಹಭ ಫಯಹಹಭಣಭಷೃಜತ್ ಯಬತಃ || 
ತಭತತತಂ ವಹಮದದಹದಹಷಮಂ ತದಹsಸೌ ವಿಯತರಹ ಸ || 

಄ಥಂ ತಂ ಕೃಯಹ ವಿಶತಣಃ ಷೃಷಿಾಕಭಾಣಮಯೋೀಜಮತ್ | 

ಸ್ೂೀsಷೃಜದತಬನಂ ಷಾಭದಹಮಥಮಾಂ ಸಯಯೀ ವಿಬತಃ ||  
ಆರ್ತ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ಄ತೃತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಷವಹಾತ್ಕಃ ಯಃ ಈಕತಃ | 
‘ಊತಂ ರ್ಫನೌತ ಷತಕೃತಷಮ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಗತಹಹಂ ಯವಿಷ್ೌಾ ಯಮೀ ರಹಧ್ೀಾ | 

ಛಹಯಹತೌ ಫಯಸಭವಿದ್ೂೀ ದರ್ನತ ಞ್್ಹಾಗನಯೋೀ ಯೀ ಚ ರ್ತಯನಹಚಿಕ್್ೀತಹಃ’ | ಆರ್ತ 

ರ್ಫನೌತ ಯರ್ತೀಯೀತ್ೀ | ತೌ ಕ್ಹವಿರ್ತ | ಈಚಮತ್ೀ | 

ಓಂ ಗತಹಹಂ ಯವಿಷ್ಹಾವಹತಹಭನೌ ಹಿ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 11-42 || 
ಗತಹಹಂ ಯವಿಷ್ೌಾ ರ್ಫನೌತ ವಿಶತಣಯೂ್ೀ ಏ | 

„ಘಮಹಾ ಷಭನಹತ ರ್ತಯೃತಂ ವಹಮತತಷತಯೋೀಜತಾಷಿಾಂ ಮಹತರಿಶ್ಹವ ಜಗಹಭ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ತದದವಾನಹತ್ | 

„ಅತಹಭsನತರಹತ್ೇರ್ತ ಸರಿರ್ೀಕ ಏ ರ್ದವಧಹ ಸ್ತಥತಃ | 
ರ್ನವಿಷ್್ೂಾೀ ಸೃದಯೀರ್ನತಮಂ ಯಷಂ ರ್ಫರ್ತ ಕಭಾಜಮ್’|| ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ | 

„ವತಬಂ ರ್ಫತಮಸೌ ರ್ನತಮಂ ನಹವತಬಂ ಷ ಸರಿಃ ರ್ಬ್ೀತ್ | 

ೂಣಹಾನನದಭಮಸಹಮಷಮ ಚ್ೀಷ್ಹಾ ನ ಸಹಮತ್ೀ ಕವಚಿತ್’ ||ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 

„ಯೋೀ ವ್ೀದ ರ್ನಹಿತಂ ಗತಹಹಯಹಮ್’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಯಸ್ತದಧಂ ಹಿವಬ್ದೀನ  ದವಾಮರ್ತ || 11 || 

ಓಂ ವಿಶ್್ೀಶಣಹಚಾ ಓಂ || 12-43 || 
„ಮಃ ಸ್ೀತತರಿೀಜಹನಹನಹಭವಯಂ ಫಯಸಭ ತತಯಮ್’ ಆರ್ತ | 
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‘ೃಥಗ್ ಕತತಂ ಗತಣಹಷತಷಮ ನ ವಕಮನ್ತೀsಮಿತತವತಃ | 
ಮತ್ೂೀsತ್ೂೀ  ಫಯಸಭವಬ್ದೀನ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಗಯಸಣಂ ಬವ್ೀತ್ || 

ಏತಸಹಭದಫರಸಭವಬ್ೂದೀsಮಂ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ ವಿಶ್್ೀಶಣಮ್ | 

಄ಮಿತಹ ಹಿ ಗತಣಹ ಮಸಹಭನಹನನ್ಮೀಷ್ಹಂ ತಭೃತ್ೀ ವಿಬತಮ್‟ || ಆರ್ತ ಹದ್ೇ | 

ನ ಚ ರ್ಜೀವ್ೀ ಷಭನವಯೋೀsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
„ಷತಮ ಅತಹಭ ಷತ್ೂಮೀ ರ್ಜೀಃ ಷತಮಂ ಭಿದಹ ಷತಮಂ ಭಿದಹ ಷತಮಂ ಭಿದಹ 

ಮೈವಹಯತಣ್ೂಮೀ ಮೈವಹಯತಣ್ೂಮೀ ಮೈವಹಯತಣಮಃ‟ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ | 
„ಅತಹಭ ಹಿ ಯಭಃ ಷವತನ್ೂರೀsರ್ಧಗತಣ್ೂೀ ರ್ಜೀವೀsಲವ಼ತಯಸಹವತನ್ೂರೀsಯಃ‟  

ಆರ್ತ ಚ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ | 
„ಮಥ್ೀವವಯಷಮ ರ್ಜೀಷಮ ಭ್ೀದಃ ಷತ್ೂಮೀ ವಿರ್ನವಾಯಹತ್ | 

ಏಮೀ ಹಿ ಮೀ ವಹಚಂ ಷತಹಮಂ ಕತತಾಮಿಹಹಸಾಸ್ತ‟ || 
 „ಮಥ್ೀವವಯವಾ ರ್ಜೀವಾ ಷತಮಭ್ೀದೌ ಯಷಯಮ್ | 

ತ್ೀನ ಷತ್ಮೀನ ಮಹಂ ದ್ೀವಹಸಹರಮನತತ ಷಸಕ್್ೀವವಹಃ ||‟ 
ಆತಮದ್ೀನಹಾಷತ್ೂಮೀ ಭ್ೀದಃ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಗತಹಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಅರ್ದತ್ಮೀ ವಿಶತಣರಿತತಮಕತಮ್ | 
„ಮ ಏಶ ಅರ್ದತ್ಮೀ ರಯತಶಃ ಸ್ೂೀsಸಭಸ್ತಭ ಷ ಏವಹಸಭಸ್ತಭ’ 
ಆತಹಮದಹಾನೀನಹಮೀವಹರ್ದತಮಷಥತವಭತಚಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀsಷಹಯರ್ದತಮಯೋೀರ್ೈಕ್ಹಮದ್ 

„ಮ ಏಷ್್ೂೀsನತಯಕ್ಷಿಣಿ ರಯತಷ್್ೂೀ ದೃವಮತ’ ಆತಮತಹಯಮಾನರ್ೀವೀಚಮತ್ೀ | ಄ತಃ 
‘ತದಮಥಹ ರಶೆಯಪಲ್ಹವ ಅಪ್ೀ ನ ಶ್ಿಶಮನತ  
ಏಮೀಂವಿರ್ಧ ಹಂ ಕಭಾ ನ ಶ್ಶಿಮತ್ೀ’ 

ಆತಮಾನಸಹನಹದ್ೀ ಷಾಹಶ್್ೀಿಷ್ಹನ್ೂೇಷ್ೂೀರ್ತತರಿರ್ತ | ಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ – 

ಓಂ ಄ನತಯ ಈತ್ತೀಃ ಓಂ || 13-44 || 
ಚವತಯನತಸ್ೂಥೀ ವಿಶತಣರ್ೀ |‘ರ್ತಯಹದಸಹಮಭೃತಂ ರ್ದವಿ’ಆತಹಮರ್ದನಹ 
ತಸ್ಮೈವಹಭೃತತಹವದತಮತ್ತೀಃ | ಫಯಸಭವಬಹದದತಮತ್ತೀವಾ | 

„ಸ್ೂೀsಸಭಸ್ತಭ’ ಆತಹಮರ್ದ ತವನತಯಹಾಭಮ್ೀವಯಹ | 

„಄ನತಯಹಾಮಿಣಮಿೀಶ್್ೀವಭ್ೀಷಹಯಸಂ ತವಮಿತಮರ್ | 
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ಷವ್ೀಾ ವಬಹದಃ ಯಮತಜಮನ್ತೀ ಷರ್ತ ಭ್ೀದ್ೀsರ್ ಷತತಶತ’ ಆರ್ತ ಭಹಹಕ್ೌಮೀಾ || 13 || 

ಓಂ ಸಹಥನಹರ್ದಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 14-45 || 
„ತದಮದಸ್ತಭನ್ ಷರ್ಾವೀಾದಕಂ ವಹ ಸ್ತಞ್ಾರ್ತ ತಭಾರ್ನೀ ಏ ಗಚೂರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದಸಹಥನವ಼ತಃ ವಹಭರ್ನಭಹಾಭರ್ನರಿತಹಮದಹಮತಭವ಼ತಶ್್ೃಾೀಚಮತ್ೀ | ತಷಮ ಹ್ಮೀತಮಲ್ಲಙಿುಮ್ |„ಷ 
ಇವಃ ಸ್ೂೀsಷತನಃ ಷ ಸರಿಃ ಷ ಯಃ ಷ ರ್ೂೀರಿೀಯಹನ್ ಮರ್ದದಂ ಚವತಷಿ 
ಷರ್ಾವೀಾದಕಂ ವಹ ಸ್ತಞ್ಾರ್ತ ತಭಾರ್ನೀ ಏ ಗಚೂರ್ತ ಷ ವಹಭನಃ ಷ ಭಹಭನಃ ಷ ಅನನದಃ 
ಸ್ೂೀsಚತಮತಃ’ ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ | 

„ಮತಹಾನತಹವರ್ದದಂ ಚವತಯಷಙುಂ ಷಾಷತತಭಿಃ | 
ಷ ವಹಭನಃ ರ್ೂೀsಸಹಭಕಂ ಗರ್ತರಿತ್ಮೀ ಚಿನತಯೀತ್’ ಆರ್ತ ವಹಭನ್ೀ || 14 || 

ಓಂ ಷತಖವಿಶ್ಷ್ಹಾಭಿಧಹನಹದ್ೀ ಚ ಓಂ || 15-46 || 
„ಹಯಣ್ೂೀ ಫಯಸಭ ಕಂ ಫಯಸಭ ಖಂ ಫಯಸಭ’ ಆರ್ತ,„ವಿಸಹನಮಹನನದಂ ಫಯಸಭ’ 
„ಅನನ್ೂದೀ ಫಯಹ್ೇರ್ತ ಮಜಹನಹತ್’ 

ಆತಹಮದ್ೀಷತಸ್ಮೈ  ಹಿ ಲವಣಮ್  
„ಲವಣಂ ಯಮಹನನ್ೂದೀ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ ನ ಷಂವಮಃ | 
಄ಮಕ್ಹತರ್ದತೃಣಹನಹತಷತತ  ವಿರಡಿಹನನದಭಹಾನಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ || 

ನ ಚ ಭತಖ್್ಮೀ ಷತಮಭತಖಮಂ ಮತಜಮತ್ೀ || 15 || 

ಓಂ ವತಯತ್ೂೀರ್ನಶತೆಗತಮಭಿಧಹನಹಚಾ ಓಂ || 16-47 || 
‘ಷ ಏನಹನ್ ಫಯಸಭ ಗಭಮರ್ತ’ ಆರ್ತ | ನ ಸಮನಮವಿದಮಯಹ ಄ನಮಗರ್ತಮತಾಕ್ಹತ ||16|| 

ಓಂ ಄ನಸ್ತಥತ್ೀಯಷಭಬವಹಚಾ ನ್ೀತಯಃ ಓಂ || 17-48 || 
ರ್ಜೀಷಮ ರ್ಜೀವಹನತಯರ್ನಯಹಭಕತ್ವೀsನಸ್ತಥತ್ೀಃ, ಸಹಮಹಮದಷಭಬವಹಚಾ ನ ರ್ಜೀಃ | 
ರ್ನಮಭಯಮಹಣಹಭಹವಹತ್ | ಄ರ್ನೀವವರಹ್ೀವತಹವಚಾ || 17 || 

|| ಆತಮನತರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

‘ಮಃ ೃರ್ಥವಹಮಂ ರ್ತಶಠನ್ ೃರ್ಥವಹಮ ಄ನತರ್ೂೀ ಮಂ ೃರ್ಥವಿೀ ನ ವ್ೀದ ಮಷಮ ೃರ್ಥವಿೀ 
ವರಿೀಯಂ ಮಃ ೃರ್ಥವಿೀಭನತರ್ೂೀ ಮಭಮತ್ಮೀಶ ತ ಅತಹಭsನತಯಹಾಭಮಭೃತಃ’ 
ಆತಹಮದಮನತಯಹಾಭತಮಚಮತ್ೀ | 
ತತಯ ಚ ‘ಏತದಭೃತಮ್’ ಆತತಮಕತಭಭೃತತವಭತಚಮತ್ೀ | ಷ ಚ‘ಮಷಮ ೃರ್ಥವಿೀ ವರಿೀಯಮ್’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ಷವಹಾತಭಕತಹವತ್ ಯಕೃರ್ತಷತತತರ್ಜಞೀವೀ ವಹ ಮತಕತಃ | 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 25 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ನ ಹಿ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ೃರ್ಥವಹಮರ್ದವರಿೀಯತವಭಙುೀ಼ಯಮತ ಆತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಄ನತಯಹಾಭಮರ್ಧದ್ೈವಹರ್ದಶತ ತದಧಭಾಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 18-49 || 
‘ಮಂ ೃರ್ಥವಿೀ ನ ವ್ೀದ’ ‘ಮಃ ೃರ್ಥವಹಮ ಄ನತಯ’- , ಆತಹಮರ್ದನಹ ಄ರ್ಧದ್ೈವಹರ್ದಶತ 
ತದಧಭಾಮದ್ೀಶ್ಹರ್ದವಶತಣರ್ೀವಹನತಯಹಾಮಿೀ | 

ಷ ಹಿ ‘ನ ತ್ೀ ವಿಷ್್ೂಣೀ ಚಹಮಮಹನ್ೂೀ ನ ಜಹತಃ’| 
‘ಷ ಯೋೀsತ್ೂೀsವತಯತ್ೂೀsಗತ್ೂೀsಭತ್ೂೀsನತ್ೂೀsದೃಷ್್ೂಾೀsವಿಸಹತ್ೂೀsನಹರ್ದಶಾಃ 
ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಬೂತಹಭನತಯರಯತಶ’ ಆತಹಮರ್ದನಹsವಿರ್ದತ್ೂೀsನತಯವಾ || 18 || 

ಓಂ ನ ಚ ಸಹಭತಾಭತದಧಮಹಾಭಿಲ್ಹಹತ್ ಓಂ || 19-50 || 
ರ್ತಯಗತಣತಹವರ್ದಯಧಹನಧಮಹಾನತಕ್್ತೀನಾ ಷೃತತಮಕತಂ ಯಧಹನಭನತಯಹಾಮಿ ||19|| 

ಓಂ ಶ್ಹರಿೀಯಶ್್ೃಾೀಬಯೀsರ್ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈನಭರ್ಧೀಮತ್ೀ ಓಂ || 20-51 || 
‘ಮ ಅತಭರ್ನ ರ್ತಶಠನಹನತಭನ್ೂೀsನತರ್ೂೀ ಮಮಹತಹಭ ನ ವ್ೀದ ಮಸಹಮತಹಭ 

ವರಿೀಯಂ ಮ ಅತಹಭನಭನತರ್ೂೀ ಮಭಮತ್ಮೀಶ ತ ಅತಹಭsನತಯಹಾಭಮಭೃತಃ’ 
‘ಯೋೀ ವಿಸಹನ್ೀ ರ್ತಶಠನ್ ವಿಸಹನಹದನತರ್ೂೀ 

ಮಂ ವಿಸಹನಂ ನ ವ್ೀದ ಮಷಮ ವಿಸಹನಂ ವರಿೀಯಂ’ 

ಆತತಮಬಯೀsರ್ ಹಿ ಶ್ಹಽನ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈನಂ ರ್ಜೀಭರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
‘ಶ್ೀಮಾತ್ೀ ರ್ನತಮಮೀವಹಸಹಭರ್ದವಷ್್ೂಣೀಷತತ ಜಗರ್ದೀದೃವಮ್ | 

ಯಭತ್ೀ ಚ ರ್ೂೀ ಸಮಸ್ತಭನ್ ವರಿೀಯಂ ತಷಮ ತಜಞಗತ್’ ||  
ಆರ್ತ ಚನಹನನ ವರಿೀಯತವವಿರ್ೂೀಧಃ ||20|| 

|| ಆತಮನತಯಹಾಭಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

಄ದೃವಮತಹವರ್ದಗತಣಹ ವಿಷ್್ೂಣೀಯತಕ್ಹತಃ | ತತಯ – 
‘ಮತತದದ್ಯೀವಮಭಗಹಯಸಮಭಗ್ೂೀತಯಭಣಾಭಚವತಃ ಶ್್ೃಯೀತಯಂ ತದ್ ಹಣಿಹದಮ್ | ರ್ನತಮಂ 
ವಿಬತಂ ಷಾಗತಂ ಷತಷೂವಮಂ ತದಮಮಂ ಮದೂಬತಯೋೀರ್ನಂ ರಿವಮರ್ನತ 
ರ್ಧೀರಹಃ’ಆತತಮಕ್ಹತಾ, 

‘ಮಥ್ೂೀಣಾನಹಭಿಃ ಷೃಜತ್ೀ ಗೃಸಣತ್ೀ ಚ ಮಥಹ ೃರ್ಥವಹಮಮೀಶಧಮಃ ಷಭಬರ್ನತ| 
ಮಥಹ ಷತಃ ರಯತಷ್ಹತ್ ಕ್್ೀವಲ್್ೂೀಮಹರ್ನ ತಥಹsವರಹತ್ ಷಭಬರ್ತೀಸ ವಿವವಮ್’ 

ಆತತಮಕ್ಹತಾ ತಸಹಭಚಾ ‘಄ವರಹತಯತಃ ಯಃ’ ಆರ್ತ ಯಃ ಯರ್ತೀಮತ ಆತಮತ್ೂೀsಫಯವಿೀತ್- 
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ಓಂ ಄ದೃವಮತಹವರ್ದಗತಣಕ್್ೂೀ ಧಮೀಾಕ್್ತೀಃ ಓಂ || 21-52 || 
ೃರ್ಥವಹಮರ್ದ ದೃಷ್ಹಾನತಭತಕ್ಹತಾ‘಄ವರಹತ್ ಷಭಬರ್ತೀಸ ವಿವವಮ್’ ಆತಮತಃ ಯಂ ತತಯತಃ 
ರಹಭಿಧಹನಹತ್,‘ಕೂಟಸ್ೂಥೀsವಯ ಈಚಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀವಾ ಯಕೃತ್ೀಃ ಹಯರ್ತಃ | 
ಫಯಸಭವಬಹದತ್ ತತಯತಃ ರಹಭಿಧಹಮನಹದ್ೀ ಚ ಹಿಯಣಮಗಬಾಷಮ | 

‘ತಮೀಂ ವಿದಹವನಭೃತ ಆಸ ಬರ್ತ’ | 
‘ತತೆಭಾ ಸರಿತ್ೂೀಶಂ ಮತ್ ಸಹ ವಿದಹಮ ತನಭರ್ತಮಾಯಹ’ 
‘಄ಥ ದ್ವೀ ವಹ ವಿದ್ಮೀ ವ್ೀರ್ದತವ್ಮೀ ರಹ ಚ್ೈವಹರಹ ಚ’| 
ತತಯ ಯೋೀ ವ್ೀದಹ ಯಹನಮಙ್ಹುರ್ನ ಯಹನತಮಹಙ್ಹುರ್ನ ಯಹರ್ನ ಯತಮಙ್ಹುರ್ನ ಸಹsರಹ | ಄ಥ 
ರಹ ಮಯಹ ಷ ಸರಿವ್ೀಾರ್ದತವಮೀ ಯೋೀsಸಹದೃಶ್್ೃಮೀ ರ್ನಗತಾಣಃ ಯಃ 
ಯಮಹತಹಭ’ಆತಹಮರ್ದನಹ 
ತದಧಭಾತ್ವೀನಹಗತಯವಿದಹಮವಿಶಮತ್ೂವೀಕ್್ತೀವಿಾಶತಣರ್ೀವಹದೃವಮತಹವರ್ದ   ಗತಣಕಃ || 21 || 

ಓಂ ವಿಶ್್ೀಶಣಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹಭಹಮಂ ನ್ೀತರೌ ಓಂ || 22-53 || 
‘ಮಃ ಷಾಶಃ ಷಾವಿದಮಷಮ ಸಹನಭಮಂ ತ’ ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಣಹನನ ಯಕೃರ್ತಃ |’ 
ತಸಹಭತ್ೀತತಫರಸಭ ನಹಭ ಯೂಭನನಂ ಚ ಜಹಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹನನ 
ವಿರಿಞ್ಾಃ | 
‘಄ಯಂ ತವವಯಂ ಯಹ ಸಹ ಯಕೃರ್ತಜಾಡಯೂರ್ಕ್ಹ | 

ಶ್ಯೀಃ ರಹ ಯಕೃರ್ತಃ ಪ್ಯೀಕ್ಹತ ಚ್ೀತನಹ ವಿಶತಣಷಂವಯಯಹ || 

ತಹಭವಯಂ ಯಂ ಹಯಸತಃ ಯತಃ ಯಭವಯಮ್ | 

ಸರಿಮೈವಹಽಲಗತಣಭವಯತಯಮಮಿೀರಿತಮ್’|| 

ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ ತಯಯವರಹಭಿಧಹನಹತ್’ ಄ವರಹತ್ ಯತಃ  ಯಃ’ ಆತಮರ್ ವಿಶ್್ೀಶಣಮೀ | 
‘ಜತಶಾಂ ಮದಹ ವಮತಮನಮಮಿೀವಭಷಮ ಭಹಿಮಹನಮಿರ್ತ ವಿೀತಶ್್ೃೀಕಃ’ 

ಆರ್ತ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹರ್ದೀವದಹಯಪ್ತೀsರ್ ನ ಯತದಯಃ  || 22 || 
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54. ಓಂ ಯೂಪ್ೀನಹಮಸಹಚಾ ಓಂ || 23 || 
‘ಮದಹ ವಮಃ ವಮತ್ೀ ಯತಗಭಣಾಂ ಕತಹಾಯಮಿೀವಂ ರಯತಶಂ ಫಯಸಭಯೋೀರ್ನಮ್’ 

ಆರ್ತ 

"ಏಕ್್ೂೀ ನಹರಹಮಣ ಅಸ್ತೀನನ ಫಯಹಹಭ ನ ಚ ವಙೆಯಃ | ಷ 

ಭತರ್ನಬೂಾತಹವಷಭಚಿನತಮತ್ | ತತ ಏತ್ೀ ಮಜಹಮನತ ವಿಶ್್ೃವೀ 
ಹಿಯಣಮಗಭ್ೂೀಾsಾನಮಾಮೀ ಯತಣಯತದ್ಯೀನಹದರಃ” ಆರ್ತ | 

ತಷಮ ಹ್ೈತಷಮ ಯಭಷಮ ನಹರಹಮಣಷಮ ಚತಹವರಿ ಯೂಹಣಿ ವತಕಂಿ ಯಕತಂ ರೌಕಭಂ 

ಕೃಶಣಮಿರ್ತ | ಷ ಏತಹನ್ಮೀತ್ೀಭ್ೂಮೀsಬಮಚಿೀಕೃಿತ್ | ವಿಮಿಶ್ಹಯಣಿ ಮಮಿವಯಮತ್ | ಄ತ 

ಏತಹದೃಗ್ೀತದೂಯಮಿರ್ತ ತಸ್ಮೈ ಹಿ ಯೂಹಣಮಭಿರ್ಧೀಮನ್ತೀ || 32 || 

|| ಆರ್ತ ಄ದೃವಮತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

಄ದೃವಮತಹವರ್ದಗತಣ್ೀಶತ ಷಾಗತತವಂ 
‘ಮಸ್ತಾೀತಮೀಂ ಹಯದ್ೀವಮಹತಯಭಭಿವಿಮಹನಮಹತಹಭನಂ ವ್ೈಶ್ಹವನಯಭತಹಸ್ತೀ’ 
ಆರ್ತ ವ್ೈಶ್ಹವನಯಸ್ೂಮೀಕತಮಿತಮತ ಅಸ - 

ಓಂ ವ್ೈಶ್ಹವನಯಃ ಸಹಧಹಯಣವಫದವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 24-55|| 
಄ಗಹನವಿಷ್್ೂಣಾೀಃ ಸಹಧಹಯಣಷಮ ವ್ೈಶ್ಹವನಯವಫದಷಮ ವಿಷ್ಹಣವ್ೀ ಯಸ್ತದಹಧತಭ ವಬ್ದೀನ 
ವಿಶ್್ೀಶಣಹದ್ವೈಶ್ಹವನರ್ೂೀ ವಿಶತಣರ್ೀ || 24 || 

ಓಂ ಷಭಮಾಮಹಣಭನತಮಹನಂ ಸಹಮರ್ದರ್ತ ಓಂ ||25-56|| 
‘಄ಸಂ ವ್ೈಶ್ಹವನರ್ೂೀ ಬೂತಹವ ಹಯಣಿನಹಂ ದ್ೀಸಮಹಶ್ಯತಃ’ 

ಆರ್ತ ಷಭಮಾಮಹಣಭತಹಯರ್ ಷ ಏವೀಚಮತ ಆತಮಸಹಮನತಮಹಕಮ್ | ಷಮಹಖ್ಹಮನಹತ್ | 
ಆರ್ತ ವಫದಃ ಷಮಹಖ್ಹಮಯದವಾಕಃ || 25 || 

ಓಂ ವಬಹದರ್ದಭ್ೂಮೀsನತಃ ಯರ್ತಷ್ಹಠನಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ತಥಹ 
ದೃಶತಾಯದ್ೀಶ್ಹದಷಭಬವಹತ್ ರಯತಶವಿಧಭರ್ ಚ್ೈನಭರ್ಧೀಮತ್ೀ ಓಂ || 26-57 || 

‘಄ಮಭಾನವ್ೈಾಶ್ಹವನಯಃ’‘ವ್ೈಶ್ಹವನಯಭೃತ ಅಜಹತಭಾನಮ್’ ಆತಹಮರ್ದವಫದಃ | 
‘ವ್ೈಶ್ಹವನರ್ೀ ತದತದತಂ ಬರ್ತ’  ‘ಸೃದಮಂ ಗಹಸಾತ್ೂಮೀ 
ಭನ್ೂೀsನಹವಹಹಮಾಚನ ಅಷಮಮಹಸರ್ನೀಮಃ’ಆತಹಮದಮಾನಲ್ಲಙುಮಹರ್ದವಬ್ೂದೀಕತಮ್| 

‘ಯೀನ್ೀದಭನನಂ ಚಮತ್ೀ’’ತದಮದಬಕತಂ ಯಥಭಮಹಗಚ್ೂೀತತದ್ೂಧೀಮಿೀಮಮ್’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಹಚಕತ್ವೀನಹನತಃ ಯರ್ತಷ್ಹಠನಂ ಚ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ತಸಹಭನನ ವಿಶತಣರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
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‘಄ಥ ಹ್ೀಭಮಹತಹಭನಭಣ್ೂೀಯಣಿೀಯಹಂಷಂ ಯತಃ ಯಂ ವಿವವಂ ಸರಿಭತಹಸ್ತೀತ್ೀರ್ತ | 
ಷಾನಹಮಹ ಷಾಕಮಹಾ ಷಾಲ್ಲಙುಃ ಷಾಗತಣಃ ಷಾಕ್ಹಭಃ ಷಾ ಧಭಾಃ ಷಾಯೂ 
ಆರ್ತ’| 
‘ಷ ಮ ಏತಮೀಮಹತಹಭನಂ ವಿವವಂ ಸರಿಮಹರಹದಯಭತಹಸ್ತೀ ತಷಮ ಷವ್ೀಾಶತ 
ಲ್್ೂೀಕ್್ೀಶತ ಷವ್ೀಾಶತ ಬೂತ್ೀಶತ ಷವ್ೀಾಶತ ದ್ೀವ್ೀಶತ ಷಾಶತ ವ್ೀದ್ೀಶತ ಕ್ಹಭಚಹರ್ೂೀ 
ಬರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ತತತನಹನಭಲ್ಲಙ್ಹುರ್ದನಹ ತಸ್ಮೈ ದೃಶತಾಯದ್ೀಶ್ಹನಭಹ್ೂೀರ್ನಶರ್ದ || 
಄ನಹತತತಹವದನಹತಹಭನ ಉನತಹವದತುಣರಹಶ್ತಃ | 

಄ಫಯಹಹಭಣಃ ರ್ೀ ಷವ್ೀಾ ಫಯಹಹಭತಭ ವಿಶತಣರ್ೀ ಹಿ’ || 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ‘ಕ್್ೂೀ ನ ಅತಹಭ ಼ಂ ಫಯಸಭ’ ಆತಹಮಯಮಹಬಚಾ ಄ನ್ಮೀಷ್ಹಭಷಭಬವಹರ್ದವಶತಣರ್ೀ  
ವ್ೈಶ್ಹವನಯಃ | 

‘ಚನದರಮಹ ಭನಸ್ೂೀ ಜಹತವಾಷ್ೂೀಃ ಷೂಯೋೀಾ ಄ಜಹಮತ’– ಆತಹಮರ್ದನಹ ಮಃ 
ರಯತಷ್ಹಖ್್ೂಮೀ ವಿಶತಣಯಬಹಿತಷತರ್ದವಧಮೀವಹತಯ 
‘ಭೂದ್ೈಾ ಷತತ್ೀಜಹವಾವತವಿಾವವಯೂಃ ಹಯಣಃ ೃಥಗವತಹಭಾ’ 

ಆತಹಮರ್ದನ್ೈನಂ ವ್ೈಶ್ಹವನಯಭರ್ಧೀಮತ್ೀ | ಚವಬ್ದೀನ ಷಕಲವ್ೀದತನರರರಹಣಹರ್ದಶತ 
ವಿಶತಣಯತವಂ ರಯತಶಷೂಕತಷಮ ದವಾಮರ್ತ |ತಥಹ ಚ ಬಹಯಹ್ೇ – 

‘ಮಥ್ೈ ೌಯತಶಂ ಷೂಕತಂ ರ್ನತಮಂ ವಿಶತಣರಹಮಣಮ್ | 

ತಥ್ೈ ಮೀ ಭನ್ೂೀ ರ್ನತಮಂ ಬೂಯಹರ್ದವಶತಣರಹಮಣಮ್’ ಆರ್ತ || 

ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಂ ಚ – 
‘ಷಸಷಯಶ್ೀಷ್ಹಾ ರಯತಶಃ ಷಸಸಹಯವಃ ಷಸಷಯಹತ್’ ಆರ್ತ | ‘ಏಶ ಹ್ಮೀವಹಚಿನಯಃ  ಯಃ 
ಯಮೀ ಸರಿರಹರ್ದಯನಹರ್ದಯನನ್ೂತೀsನನತಶ್ೀಷ್್ೂೀಾsನನಹತಷ್ೂೀsನನತಬಹಸತಯನನತ 
ಗತಣ್ೂೀsನನತಯೂಃ’ ಆರ್ತ | ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಂ ಚ – 

‘ಮಥಹ ಹಿ ೌಯತಶಂ ಷೂಕತಂ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀವಹಭಿಧಹಮಕಮ್ | 

ನ ತಥಹ ಷಾವ್ೀದಹವಾ ವ್ೀದಹಙ್ಹುರ್ನ ಚ ನಹಯದ’ ಆತಹಮರ್ದ || 

‘ಮಸಹಭದಮಜಹಞಮತ್ೀ ಚಹಙ್ಹುಲ್್ೂೀಿಕವ್ೀದಹರ್ದಕಂ ಸರ್ೀ | 
ತನಹನಭವಹಚಮಭಙುಂ ತದಮಥಹ ಫಯಹಹಭರ್ದಕಂ ಭತಖಮ್’  

|| ಆರ್ತ ನಹಯರ್ದೀಮಚನಹನಹನಭ್ೀದ್ೂೀ಼ತವಿರ್ೂೀಧಃ || 26 || 
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ಓಂ ಄ತ ಏ ನ ದ್ೀತಹ ಬೂತಂ ಚ ಓಂ || 27-58|| 
಄ಾನವ್ೈಶ್ಹವನರಹರ್ದವಫದಸ್ತೀಜಸ್ತ ಬೂತ್ೀ ಄ಾನದ್ೀತಹಯಹಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ೂಧೀsಮತಃ 
ೂವೀಾಕತಹ್ೀತತತ ಏವಹತಯ ನ ಸಹ ತಚಹಾಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ || 27 || 

ಓಂ ಸಹಷಹದಮವಿರ್ೂೀಧಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ ಓಂ || 28-59 || 
ನಹಗಹನಯದಮಃ ವಬಹದ ಄ಗಹನಯರ್ದವಹಚಕ್ಹಷತಥಹರ್ ಸಹಷಹದ್ೀವಹನನಮಯೋೀಗ್ೀನ 
ಫಯಸಭವಹಚಕ್್ೈವಮಬ್ದೈಃ ವಹಹರಹಥಾಭನಭಿಸಹನಹಚಹಾನಮತಯ 
ಮಹಹಯರ್ನತೀತಮಬತಮಗಮೀsವಿರ್ೂೀಧಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಾ಼ತ | 

‘ವಹಮಷಚಿತತಸ್ತಥತಹಕ್ಹಶ್ಹದಚಿೂನಹನರ್ನ ಕ್ಹರ್ನಚಿತ್ | 

಄ನ್ಮೀ ವಸಯನ್ಯೀತಹನೂಮರಿೀಕೃತಮ ಗೃಹಹರ್ದತ್’ || 

ಆರ್ತ ಸಹೆನದಚನಹನನ ಭತಹನಹಂ ಯಷಯವಿರ್ೂೀಧಃ || 28 || 

ಓಂ ಄ಭಿಮಕ್್ತೀರಿತಹಮವಭಯಥಮಃ ಓಂ || 29-60 || 
ತತಯ ತತಯ ಯಸ್ತದಹಧಮಗಹನಯರ್ದಶತ ಫಯಸಭಣ್ೂೀsಭಿಮಕ್್ತೀಯಗಹನಯರ್ದಷೂಕತರ್ನಮಭ ಆತಹಮವಭಯಥಮಃ 
|| 29 || 

ಓಂ ಄ನತಷೃತ್ೀಬಹಾದರಿಃ ಓಂ || 30-61 || 
ತತಯ ತತ್ೂಯೀಕತಷಮ ವಿಷ್್ೂಣೀಯಗಹನಯರ್ದಶವನತಷಭಮಾಮಹಣತಹವತ್ ತರ್ನನಮಭಃ – ಆರ್ತ ಬಹದರಿಃ    
|| 30 || 

ಓಂ ಷಭತ್ತೀರಿರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಷತಥಹ ಹಿ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 31-62 || 
ಸಹಷಹದಮವಿರ್ೂೀಧಂ ದನ್ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ ಷೂಕ್ಹತರ್ದರ್ನಮಭಭಗಹನಯರ್ದ ಷಮಹಱಹಯ ಭನಮತ್ೀ| 

‘ತಂ ಮಥಹ ಮಥ್ೂೀಹಷತ್ೀ ತದ್ೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ದವಾಮರ್ತ || 31 || 

ನ ಸಮನ್ೂಮೀಹಷಕ್್ೂೀsನಮಂ ಹಯರನತ ಆರ್ತ ಮತಜಮತ ಆತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಅಭನರ್ನತ ಚ್ೈನಭಸ್ತಭನ್ ಓಂ || 32-63 || 
ಏನಂ ವಿಶತಣಭಸ್ತಭನನಗಹನಯದಹವಹಭನರ್ನತ | 

‘ಯೋೀsಗೌನ ರ್ತಶಠನ್’‘ಮ ಏಶ ಏತಸ್ತಭನನಗೌನ ತ್ೀಜ್ೂೀಭಯೋೀsಭೃತಭಮಃ ರಯತಶಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹ || 32 || 

|| ಆರ್ತ ವ್ೈಶ್ಹವನರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 
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|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಯಥಮಹಧಹಮಮಷಮ ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 01-02 || 
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ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 01-03 || 

ತತಯ ಚಹನಮತಯ ಚ ಯಸ್ತದಹಧನಹಂ ವಬಹದನಹಂ ವಿಷ್ೌಣ ಷಭನವಮಂ ಹಯಯೀಣಹಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ 
ದವಾಮರ್ತ | 
ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ಯವಿದಹಮವಿಶಮತವಭತಕತಮ್  | ತತಯ 

‘ಮಸ್ತಭನ್ ದೌಮಃ ೃರ್ಥವಿೀ ಚಹನತರಿವಮೀತಂ ಭನಃ ಷಸ ಹಯಣ್ೈವಾಷವ್ೈಾಷತಮೀವ್ೈಕಂ 

ಜಹನಥ ಅತಹಭನಮ್’ ಆತಮತಯ, 
‘ಹಯಣಹನಹಂ ಗಯರ್ನಥಯಸ್ತ ಯತದ್ೂಯೀsಮಹssವಿಶ್ಹನತಕಃ’ 
‘ಹಯಣ್ೀವವಯಃ ಕೃರ್ತತವಹಸಹಃ ರ್ನಹ಼ೀ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಯತದಯಷಮ ಹಯಣಹಧಹಯತವಯರ್ತೀತ್ೀಃ | 
‘ಷ ಏಷ್್ೂೀsನತಯವಾಯತ್ೀ ಫಸತಧಹ ಜಹಮಮಹನಃ’ 
ಆರ್ತ ರ್ಜೀಲ್ಲಙ್ಹುಚಾ ತಯೋೀಃ ಹಯರ್ತರಿತಮತ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ದತಮಭಹವದಹಮಮತನಂ ಷವವಬಹದತ್ ಓಂ || 01-64 || 
‘ತಮೀವ್ೈಕಂ ಜಹನಥ ಅತಹಭನಮ್’ಆತಹಮತಭವಬಹದತ್ ದತಮಭಹವದಹಮವಯಯೋೀ ವಿಶತಣರ್ೀ | 

‘ಅತಭಫಯಹಹಭದಮಃ ವಬಹದಷತಭೃತ್ೀ ವಿಶತಣಭಮಮಮ್ | 

ನ ಷಭಬರ್ನತ ಮಸಹಭತ್ ತ್ೈನ್ೈಾವಹಹತಗತಣೂಣಾತಹ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ || 1 || 

ಓಂ ಭತಕ್್ೂತೀಷೃಮಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 02-65 || 
‘಄ಭೃತಸ್ಮೈಶ ಸ್ೀತತಃ’ ಆರ್ತ ‘ಫಯಸಭವಿದಹಪ್ನೀರ್ತ ಯಮ್’,‘ನಹರಹಮಣಂ ಭಹಹಸ್ೀಮಂ 
ವಿಶ್ಹವತಹಭನಂ ರಹಮಣಮ್’ ,‘ಭತಕ್ಹತನಹಂ ಯಮಹ ಗರ್ತಃ’ 
‘ಏತಮಹನನದಭಮಮಹತಹಭನಭತಷಙ್ಹೆರಭರ್ತ’  ಆತಹಮರ್ದನಹ ತಸ್ಮೈ 
ಭತಕತಹಯಮತವಮದ್ೀಶ್ಹತ್ | 

‘ಫಸತನಹsತಯ ಼ಭತಕ್್ತೀನ ಯಹಚ್ೂಾೀತಂ ನ ಗಚೂರ್ತ | 

ಯೋೀಾೀ ತಹನನ ಭತಕತಃ ಸಹಮದ್ೀಶ ಶ್ಹಷರರ್ನಣಾಮಃ’|| ಆತಹಮರ್ದತಮರರಹಣ್ೀ || 2 || 

ಓಂ ನಹನತಮಹನಭತಚೂಬಹದತ್ ಓಂ || 03-66 || 
ನಹನತಮಹನಹತಭಕ್ಹಗಭರಿಕಲ್ಲತಯತದ್ೂಯೀsತಯ ವಹಚಮಃ | 
ಬಷಭಧರ್ೂೀಗಯತಹವರ್ದತಚೂಬಹದಭಹವಹತ್ | 

‘ಸ್ೂೀsನತಕಃ ಷ ಯತದಯಃ ಷ ಹಯಣಬೃತ್ ಷ ಹಯಣನಹಮಕಃ ಷ ಇಶ್್ೃೀ ಯೋೀ 
ಸರಿಯೋೀಾsನನ್ೂತೀ ಯೋೀ ವಿಶತಣಮಾಃ ಯಃ ರ್ೂೀರಿೀಯಹನ್’ 
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ಆತಹಮರ್ದನಹ ಹಯಣಗಯರ್ನಥಯತದಯತಹವದ್ೀವಿಾಷ್್ೂಣೀರ್ೀವೀಕತತಹವತ್ | ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ ಚ – 
‘ಯತಜಂ ದಹಯಮತ್ೀ ಮಸಹಭದತಯದಯಷತಸಹಭಜಞನಹದಾನಃ | 
ಇಶ್ಹನಹದ್ೀ ಚ್ೀಶ್ಹನ್ೂೀ ಭಹ್ೈದ್ೀವೀ ಭಸತತಾತಃ || 
ರ್ಫರ್ನತ ಯೀ ನರಹ ನಹಕಂ ಭತಕ್ಹತಃ ಷಂಸಹಯಸಹಗರಹತ್ | 

ತದಹಧಹರ್ೂೀ ಮತ್ೂೀ ವಿಶತಣಃ ರ್ನಹ಼ೀರ್ತ ತತಃ ಷೃತಃ|| 
ಶ್ಃ ಷತಖ್ಹತಭಕತ್ವೀನ ವಾಃ ವಂರ್ೂೀಧನಹದಧರಿಃ | 
ಕೃತಹಮತಭಕಮಿದಂ ದ್ೀಸಂ ಮತ್ೂೀ ಸ್ತೀ ಯತಾಮನ್ || 

ಕೃರ್ತತವಹಸಹಷತತ್ೂೀ ದ್ೀವೀ ವಿರಿಞ್ಾವಾ ವಿರ್ೀಚನಹತ್ | 

ಫೃಂಸಣಹದಫರಸಭನಹಮಹsಸಹವ್ೈವವಯಹಾರ್ದನದರ ಈಚಮತ್ೀ || 
ಏಂ ನಹನಹವಿಧ್ೈಃ ವಬ್ದೈರ್ೀಕ ಏ ರ್ತಯವಿಕಯಭಃ | 
ವ್ೀದ್ೀಶತ ಷರರಹಣ್ೀಶತ ಾೀಮತ್ೀ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ’ ಆರ್ತ | 

ವಹಭನ್ೀ ಚ – 
‘ನ ತತ ನಹರಹಮಣಹರ್ದೀನಹಂ  ನಹಮಹನಭನಮತಯ ಷಭಬಃ | 
಄ನಮನಹಮಹನಂ ಗರ್ತವಿಾಶತಣರ್ೀಕ ಏ ಯ಼ೀರ್ತಾತಃ’ ಆರ್ತ || 

ಸಹೆನ್ದೀ ಚ – 
‘ಊತ್ೀ ನಹರಹಮಣಹರ್ದೀರ್ನ ನಹಮಹರ್ನ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ | 
ಹಯದಹದನಮತಯ ಬಗವಹನ್ ರಹಜ್ೀತ್ೀಾ ಷವಕಂ ರಯಮ್’ಆರ್ತ 

‘ಚತತಭತಾಖಃ ವತಹನನ್ೂದೀ ಫಯಸಭಣಃ ದಭಬೂರಿರ್ತ | 

ಈಗ್ೂಯೀ ಬಷಭಧರ್ೂೀ ನಗನಃ ಕಹಲ್ಲೀರ್ತ ಶ್ಷಮ ಚ | 

ವಿಶ್್ೀಶನಹಮಹರ್ನ ದದೌ  ಷವ಼ೀಯಹನಮರ್ ಕ್್ೀವಃ’ಆರ್ತ ಚ ಬಹಯಹ್ೇ || 3 || 

ಓಂ ಹಯಣಬೃಚಾ ಓಂ || 04-67 || 
ಏತ್ೈರ್ೀ ಹ್ೀತತಭಿನಾ ರ್ಜೀವೀ ವಹಮತವಾ | 
‘಄ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ಫಸತಧಹ ವಿಜಹಮತ’ ಆರ್ತ ತಸ್ಮೈ ಫಸತಧಹ ಜನ್ೂೇಕ್್ತೀಃ || 04|| 

ಓಂ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 05-68 || 
ನ ಚ್ೈಕಮಂ ವಹಚಮಮ್ | 
‘ಜತಶಾಂ ಮದಹ ವಮತಮನಮಮಿೀವಭಷಮ ಭಹಿಮಹನಮ್’ ಆರ್ತ ಭ್ೀದ ಮದ್ೀಶ್ಹತ್  || 05 || 

ಓಂ ಯಕಯಣಹತ್ ಓಂ || 06-69 || 
‘ದ್ವೀ ವಿದ್ಮೀ ವ್ೀರ್ದತವ್ಮೀ’ ಆರ್ತ ತಷಮ ಹ್ಮೀತತ್ ಯಕಯಣಮ್ || 06 || 
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ಓಂ ಸ್ತಥತಮದನಹಭಹಮಂ ಚ ಓಂ || 07-70 || 
‘ದಹವಷತಣಹಾ ಷಮತಜಹ ಷಖ್ಹಯಹ ಷಮಹನಂ ೃವಂ  ರಿಶಷವಜಹತ್ೀ | 
ತಯೋೀಯನಮಃ ರ್ಲಂ ಸಹವದವತಯನವನನನ್ೂಮೀ ಄ಭಿಚಹಕಶ್ೀರ್ತ’ ಆರ್ತ ಇವರ್ಜೀಯೋೀಃ 
ಸ್ತಧತಮದನ್ೂೀಕ್್ತೀಃ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ದತಮಭಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

‘ಹಯಣ್ೂೀ  ಄ಶ್ಹಯಹ ಬೂಯಹನ್’ ಆತತಮಕ್ಹತಾ’ ಯೋೀ ವ್ೈ ಬೂಮಹ ತತತಸಖಮ್’ | 
ಆತತಮಕ್್ತೀಸ್ಮೈ ಬೂಭತವಹಯರ್ತಃ | 
‘ಈತಹೆರನತಹಯಣಹನ್’ ಆತಹಮರ್ದಲ್ಲಙ್ಹುತ್ ಹಯಣವಫದವಾ ವಹಮತವಹಚಿೀತಮತ್ೂೀ ಼ತ - 

ಓಂ ಬೂಮಹ ಷಭಱಸಹದಹದಧತಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 08-71 || 
‘ಷಭಱಸಹದಹತ್’ ೂಣಾಷತಖಯೂತಹವತ್ ‘಄ಧತಮದ್ೀಶ್ಹತ್’ 
ಷವ್ೀಾಶ್ಹಭತಮತಾದ್ೀಶ್ಹಚಾ ವಿಶತಣರ್ೀ ಬೂಮಹ | 

‘ಷಸಷಯಶ್ೀಶಾಂ ದ್ೀಂ ವಿಶ್ಹವವಂ ವಿವವವಭತಬಮ್ | 

ವಿವವಂ ನಹರಹಮಣಂ ದ್ೀಭವಯಂ ಯಭಂ ದಮ್ || 

ವಿವವತಃ ಯಮಹಂ ರ್ನತಮಮ್’ ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ  
‘ತಭತತಹೆರಭನತಂ ಹಯಣ್ೂೀsನೂತಹೆರಭರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ನ್ೂೀತೆರಭಣಹರ್ದಲ್ಲಙುವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀsರ್ ||08|| 

ಓಂ ಧಮೀಾತ್ತೀವಾ ಓಂ || 09-72 || 
ಷಾಗತತಹವರ್ದಧಮೀಾತ್ೀವಾ ||09|| 

ಆರ್ತ ಬೂಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

಄ದೃವಮತಹವರ್ದಗತಣಹ ವಿಷ್್ೂಣೀಯತಕ್ಹತಃ’ ಄ದೃಶಾಂ ದಯಶರವತಯತಂ ಶ್್ೃಯೀತೃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ | 
‘಄ಸಂ ಸ್ೂೀಭಮಹಸನಷಂ ಭಿಬಮಿಾ’ ಆತಹಮದ್ೀಷತಸಹಮರ್ 

ಷಭಬವಹನಭಧಮಮಹವಯಸ್ೂಮೀಕ್ಹತ ಆತಮತ್ೂೀ ಫೂಯತ್ೀ - 

ಓಂ ಄ವಯಭಭಫರಹನತಧೃತ್ೀಃ ಓಂ || 10-73 || 
‘ಏತಸ್ತಭನ್ ಖಲವವರ್ೀ ಗಹಗಹಮಾಕ್ಹವ ಓತವಾ ಪ್ಯೀತವಾ’ 
ಆತಮಭಫರಹನತಷಮ ಷಾಷಮ ಧೃತ್ೀಫಯಾಹ್ಲವಹವಯಮ್ | 

‘ಮ ಈ ರ್ತಯಧಹತತ ೃರ್ಥವಿೀಭತತ ದಹಮಮೀಕ್್ೂೀ ದಹಧಹಯ ಬತನಹರ್ನ ವಿಶ್ಹವ’ 
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‘ಬತಹಾ ಷನ್ ಭಿಯಮಮಹಣ್ೂೀ ಬಿಬರ್ತಾ | ಏಕ್್ೂೀ ದ್ೀವೀ ಫಸತಧಹ ರ್ನವಿಶಾಃ | 
ಮದಹ ಭಹಯಂ ತನದರಮತ್ೀ ಷ ಬತತಾಮ್ | ರಹsಷಮ ಭಹಯಂ ರನಯಷತಮೀರ್ತ’ | 

‘ಮಸ್ತಭರ್ನನದಂ ಷಞ್ಾ ವಿ ಚ್ೈರ್ದ ಷಾಂ ಮಸ್ತಭನ್ ದ್ೀವಹ ಄ರ್ಧ ವಿಶ್್ವೀ ರ್ನಷ್್ೀದತಃ’  ಆತಹಮರ್ದ 

ವತಯತ್ೀಃ | 
‘ೃರ್ಥವಹಮರ್ದಯಕೃತಮನತಂ ಬೂತಂ ಬಮಂ ಬಚಾ ಮತ್ | 

ವಿಶತಣರ್ೀಕ್್ೂೀ ಬಿಬರ್ತೀಾದಂ ನಹನಮಷತಸಹಭತ್ ವಮೀ ಧೃತೌ’ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ || 10 || 

ಓಂ ಸಹ ಚ ಯಶ್ಹಷನಹತ್ ಓಂ || 11-74 || 
ಸಹ ಚ ಧೃರ್ತಃ ಯಶ್ಹಸಹದತಚಮತ್ೀ |’ ಏತಷಮ ವಹ ಄ವಯಷಮ ಯಶ್ಹಷನ್ೀ ಗಹಾೀಾ 
ಷೂಯಹಾಚನದರಭಸೌ ವಿಧೃತೌ ರ್ತಶಠತಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ | 
ತಚಾ ಯಶ್ಹಷನಂ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ | 

‘ಷಹತಧಾಗಭಹಾ ಬತನಷಮ ರ್ೀತ್ೂೀ ವಿಷ್್ೂಣೀಸ್ತತಶಠರ್ನತ ಯರ್ದಶ್ಹ ವಿಧಭಾಣಿ’ | 

‘ಚತತಭಿಾಃ ಸಹಕಂ ನರ್ತಂ ಚ ನಹಭಭಿವಾಕಯಂ ನ ೃತತಂ ಮರ್ತೀಯವಿೀವಿತ್’ 

ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀಃ | 
‘ಏಕಃ ಶ್ಹಸಹತ ನ ರ್ದವರ್ತೀಯೋೀsಸ್ತತ ಶ್ಹಸಹತ’| 

‘ಯೋೀ ಸೃಚೂಮಷತಭಸಮಿಸ ಫಯವಿೀಮಿ’ 
‘ನ ಕ್್ೀಲಂ ಮೀ ಬತವಾ ರಹಜನ್ 
ಷ ವ್ೈ ಫಲಂ ಫಲ್ಲೀನಹಂ ಚಹರ್ೀಷ್ಹಮ್’ಆತಹಮದ್ೀವಾ || 11 || 

ಓಂ ಄ನಮಭಹವಹಮೃತ್ತೀವಾ ಓಂ || 12-75 || 
‘಄ಷೂಥಲಭನಣತ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಷೂಥಲ್ಹಣಹವರ್ದೀನಹಭನಮಷತತಷವಭಹವಹನಹಂ ವಹಮೃತ್ತೀವಾ| 

‘಄ಷೂಥಲ್್ೂೀsನಣತಯಭಧಮಮೀ ಭಧಮಮೀsವಹಮಕ್್ೂೀ ವಹಮಕ್್ೂೀ 
ಯೋೀsಸೌ ಸರಿರಹರ್ದಯನಹರ್ದಯವಿಶ್್ೃವೀ ವಿವವಃ ಷಗತಣ್ೂೀ ರ್ನಗತಾಣಃ’ 

ಆತಹಮದ್ೀವಿಾಷ್್ೂಣೀರ್ೀ ತ್ೀ ಧಮಹಾಃ | 
‘಄ಷೂಥಲ್್ೂೀsನಣತಯೂಪ್ೀsಸಹವಿಶ್್ೃವೀ ವಿವವ ಏ ಚ | 

ವಿಯತದದಧಭಾಯೂಪ್ೀsಸಹವ್ೈವವಯಹಾತ್ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ’ | ಆರ್ತ ಚ ಬಹಯಹ್ೇ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಄ವರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

‘ಷದ್ೀ ಸ್ೂೀಮಮೀದಭಗಯ ಅಸ್ತೀತ್’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಷತಃ ಷಯಶಾೃತವಭತಚಮತ್ೀ | 
ತಚಾಷತ್’ಫಸತಸಹಮಂ ಯಜಹಯೀಮ’ ಆರ್ತ ರಿಣಹಭಯರ್ತೀತ್ೀನಾ ವಿಶತಣಃ | ಷ ಹಿ 
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‘಄ವಿಕ್ಹಯಃ ಷದಹ ವತದ್ೂಧೀ ರ್ನತಮ ಅತಹಭ ಷದಹ ಸರಿಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹs ತಸ್ಮೈ ಹಿ ತಲವಿಣಮ್ | 
ಫಸತತವಂ ಚಹವಿಕ್ಹರ್ೀಣ್ೈವೀಕತಂ’ ಄ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ಫಸತಧಹ ವಿಜಹಮತ’ ಆರ್ತ || 13 || 

ಓಂ ಇವರ್ತಕಭಾಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಷಃ ಓಂ || 13-76 || 
‘ತದ್ೈವತ’ ಆರ್ತೀವರ್ತಕಭಾಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಷ ಏ ವಿಶತಣಯತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ | 
‘ನಹನ್ೂಮೀsತ್ೂೀsಸ್ತತ ದಯಷ್ಹಾ’,’ನಹನಮದತ್ೂೀsಸ್ತತ ದಯಶತರ’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ತಸ್ಮೈ  ಹಿ ತಲಿವಣಮ್ | 

ಫಸತತವಂ ಚಹರ್ನಕ್ಹರ್ೀಣ್ೈವೀಕತಂ’಄ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ಫಸತಧಹ ವಿಜಹಮತ’ ಆರ್ತ ||13|| 

||ಆರ್ತ ಷದರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಚನಹದರರ್ದತಹಮದಹಮಧಹಯತವಂ ವಿಷ್್ೂಣೀಯತಕತಮ್ | ತಚಾ’಄ಥ ಮರ್ದದಭಸ್ತಭನ್ ಫಯಸಭ ರರ್ೀ ದಸಯಂ 
ರಣಡರಿೀಕಂ ವ್ೀವಭ ದಸರ್ೂೀsಸ್ತಭನನನತಯ ಅಕ್ಹವಃ’......’ ಼ಂ ತದತಯ ವಿದಮತ್ೀ.....’ 

‘ಈಭ್ೀ ಄ಸ್ತಭನ್ ದಹಮವಹ ೃರ್ಥವಿೀ ಄ನತರ್ೀ ಷಮಹಹಿತ್ೀ | 
ಈಭಹಾನವಾ ವಹಮತವಾ ಷೂಯಹಾಚನದರಭಸಹರಭೌ | 

ವಿದತಮನನವತಹಯಣಿ’ಆತಹಮರ್ದನಹssಕ್ಹವಷಮ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
ಷ ಚಹಕ್ಹಶ್್ೃೀ ನ ವಿಶತಣಃ | 
ತಸಹಮನ್ತೀ ಷತಷಿಯಂ ಷೂವಮಂ ತಸ್ತಭನ್ ಷಾಂ ಯರ್ತಷಿಠತಮ್’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀರಿತಮತ ಅಸ- . 

ಓಂ ದಸಯ ಈತತರ್ೀಬಮಃ ಓಂ || 14-77 || 
‘ಮ ಅತಹಭsಸತಹಹಭ ವಿಜರ್ೂೀ ವಿಭೃತತಮವಿಾಶ್್ೃೀಕ್್ೂೀsವಿರ್ಜಘತ್ೂಸೀsರ್ಹಷಃ 
ಷತಮಕ್ಹಭಃ ಷತಮಷಙೆಲಃ ಸ್ೂೀsನ್ವೀಶಾಮ ಷ ವಿರ್ಜಸಹಸ್ತತಮಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದಬಮ ಈತತರ್ೀಭ್ೂಮೀ ಗತಣ್ೀಭ್ೂಮೀ ದಸರ್ೀ ವಿಶತಣರ್ೀ | 

‘ಯೋೀsವನಹಯಹರ್ಹಸ್ೀ ಶ್್ೃೀಕಂ ಮೀಸಂ ಜರಹಂ ಭೃತತಮಭತ್ಮೀರ್ತ’  

‘ಷ ಏಶ ಷವ್ೀಾಬಮಃ ಹಭಬಮ ಈರ್ದತಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ ಹಿ ತ್ೀ ಗತಣಹಃ | 

‘ರ್ನತಮರ್ತೀಣಹಾವನಹಯಹರ್ದರ್ೀಕ ಏ ಸರಿಃ ಷವತಃ | 
಄ವನಹಯಹರ್ದಕ್ಹನನ್ಮೀ ತತಱಸಹದಹತ್ ತಯರ್ನತ ಹಿ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ | 

ಸಹ್ೀವರ್ನಯ್ೀವಯೋೀವಾ ರ್ನಯ್ೀವಂ ಸ್ತವೀಕತಾಮಮ್ || 
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‘ಷತಮಕ್ಹಮೀs಄ರ್ೂೀ ನಹಸ್ತತ ತಭೃತ್ೀ ವಿಶತಣಭಮಮಮ್ | 

ಷತಮಕ್ಹಭತವಭನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಬವ್ೀತ್ ತತಹೆಭಮಕ್ಹಮಿತಹ’ ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ || 14 || 

ಓಂ ಗರ್ತವಬಹದಭಹಮಂ ತಥಹ ಹಿ ದೃಶಾಂ ಲ್ಲಙುಂ ಚ ಓಂ || 15-78 || 
಄ಸಯಸಗಾಚೂನಯ ಏತಂ ಫಯಸಭಲ್್ೂೀಕಂ ನ ವಿನದರ್ನತ’ 

ಆರ್ತ ಷತತಷಮ ತದುರ್ತಫಯಾಸಭವಫದಶ್್ೃಾೀಚಮತ್ೀ | 
‘ಷತಹ ಸ್ೂೀಭಮ ತದಹ ಷಭನ್ೂನೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಷತಂ ಹಿ ಷತಪ್ತೀ ಗಚಿೂರ್ತ | 

‘಄ಯವಾ ಸ ವ್ೈಣಮಶ್ಹಾಣಾವೌ ಫಯಸಭಲ್್ೂೀಕ್್ೀ’ ಆರ್ತ ಲ್ಲಙುಂ ಚ ತಥಹ ದೃಶಾಮ್ | 

‘಄ಯವಾ ವ್ೈ ಣಮವಾ ಸಹಷಭತದೌಯ ತತ್ ಷವಹಾಭಿಭತಯದೌ ದೌವ’ 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ತಸ್ಮೈ ಹಿ ತಲಿವಣತ್ವೀನ್ೂೀಚಮತ್ೀ || 15 || 

ಓಂ ಧೃತ್ೀವಾ ಭಹಿಮನೀsಸಹಮಸ್ತಭನತನಲಬ್ಧೀಃ ಓಂ || 16-79 || 
‘ಏಶ ಸ್ೀತತವಿಾಧೃರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಧೃತ್ೀಃ’ಏಶ ಬೂತಹರ್ಧರ್ತರ್ೀಣ ಬೂತಹಲಃ’ಆತಹಮದಮಷಮ 
ಭಹಿಮನೀsಸ್ತಭನತನಲಬ್ಧೀಃ | 

‘ಏತಸ್ತಭನತನ ಖಲವವರ್ೀ ಗಹಗಹಮಾಕ್ಹವ ಓತವಾ ಪ್ಯೀತವಾ’ 
‘ಏತಷಮ ವಹ ಄ವಯಷಮ ಯಶ್ಹಷನ್ೀ ಗಹಾೀಾ’ 

‘ಷ ಹಿ ಷವಹಾರ್ಧರ್ತಃ ಷ ಹಿ ಷಾಕ್ಹಲಃ ಷ ಇವಃ ಷ ವಿಶತಣಃ’ 
‘ರ್ತಂ ವಿವವಸಹಮತ್ೇವವಯಮ್’ 

ಆತಹಮರ್ದ ವಯರ್ತಬಮಷತಷಮ ಹ್ಮೀಶ ಭಹಿಮಹ | 

‘ಷವ್ೀಾಶ್್ೃೀ ವಿಶತಣರ್ೀವ್ೈಕ್್ೂೀ ನಹನ್ೂಮೀsಸ್ತತ ಜಗತಃ ರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ ||16|| 

ಓಂ ಯಸ್ತದ್ಧೀವಾ ಓಂ || 17-80 || 
‘ತತಹಯರ್ ದಸಯಂ ಗಗನಂ ವಿಶ್್ೃೀಕಷತಸ್ತಭನ್ ಮದನತಷತತದತಹಸ್ತತಮಮ್’ ಆರ್ತ ಯಸ್ತದ್ಧೀವಾ | 
ತದನತಸಹಥ್ೀವತಹವನನ ಷತಷಿಯವತಯರ್ತವಿರ್ೂೀಧಃ ||17|| 

ಓಂ ಆತಯರಹಭಶ್ಹಾತ್ ಷ ಆರ್ತ ಚ್ೀನಹನಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 18-81 || 
‘ಯಂಜ್ೂಮೀರ್ತಯತಷಭದಮ ಸ್ವೀನ ಯೂ್ೀಣಹಭಿರ್ನಶಾದಮತ್ೀ’ 
‘ಏಶ ಅತ್ೇರ್ತ ಹ್ೂೀವಹಚ’ ಆರ್ತ ರ್ಜೀರಹಭಶ್ಹಾತ್ ಷ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | 

ತಷಮ ಷವತ್ೂೀsಸತಹಭತಹವದಮಷಭಬವಹತ್ || 18 || 

ಓಂ ಈತತರಹಚ್ಾೀದಹವಿಬೂಾತಷವಯೂಷತತ ಓಂ || 19-82 || 
‘ಷ ತತಯ ಯೀಾರ್ತ ಜವನ್ ಼ಯೀಡನ್ ಯಭಮಹಣಃ’ ಆತಹಮದತತತಯಚನಹರ್ಜಞೀ ಏವ್ೀರ್ತ  ಚ್ೀನನ 
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| ತತಯ ಹಿ ಯಮೀವವಯಯಸಹದಹದಹವಿಬೂಾತಷವಯೂಪ್ೀ ಭತಕತ ಈಚಮತ್ೀ | ಮತಱಸಹದಹತ್ ಷ 
ಭತಕ್್ೂತೀ ಬರ್ತ ಷ ಬಗವಹನ್ ೂವೀಾಕತಃ || 19 || 

ಓಂ ಄ನಹಮಥಾವಾ ರಹಭವಾಃ ಓಂ || 20-83 || 
‘ಮಂ ಹಯಮ ಸ್ವೀನ ಯೂ್ೀಣ ರ್ಜೀವೀsಭಿರ್ನಶದಮತ್ೀ ಷ ಏಶ ಅತಹಭ’ ಆರ್ತ 
ಯಮಹತಹಭಥಾವಾ ರಹಭವಾಃ || 20 || 

ಓಂ ಄ಲವತಯತ್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 21-84 || 
‘ದಸಯ’ ಆತಮಲವತಯತ್ೀನ್ೀಾರ್ತ ಚ್ೀನನ |’ರ್ನಚಹಮಮತಹವದ್ೀಂ ವಮೀಭಚಾ’ ಆತತಮಕ್ಹವಾತ್ 
‘ಏಶ ಭ ಅತಹಭsನತಸೃಾದಯೀ ಜಹಮಮನ್’ ಆರ್ತ ವತಯತತಮಕತತಹವಚಾ || 21 || 

||ಆರ್ತ ದಸರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

಄ದೃವಮತಹವದಮಃ ಯಮೀವವಯಗತಣಹ ಈಕ್ಹತಃ | 
‘ತ್ೀಷ್ಹಂ ಷತಖಂ ಶ್ಹವವತಂ ನ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಮ್’ 

‘ತದ್ೀತರ್ದರ್ತ ಭನಮನ್ತೀsರ್ನದ್ೀಾವಮಂ ಯಭಂ ಷತಖಮ್’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಸಹರ್ನಷತಖಸಹಮಮರ್ನದ್ೀಾವಮತವಭಸ್ೀಮತವಂ ಚ್ೂೀಚಮತ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಄ನತಕೃತ್ೀಷತಷಮ ಚ ಓಂ || 22-85 || 
‘ತಮೀ ಭಹನತಭನತಭಹರ್ತ ಷಾಮ್’ ಆತಮನತಕೃತ್ೀಃ, 
‘ತಷಮ ಭಹಸಹ ಷಾಮಿದಂ ವಿಭಹರ್ತ’ 

ಆರ್ತ ಚನಹಚಾ ಯಮಹತ್ಲವಹರ್ನದ್ೀಾವಮಷತಖಯೂಃ | 
ನ ಹಿ ಸಹರ್ನಷತಖಭನತಭಹರ್ತ ಷಾಮ್ | ನ ಚ ತದಹಬಸಹ | 

‘಄ಸಂ ತತ್ತೀಜ್ೂೀ ಯಶ್ೇನ್’ ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣಭಹಸಹ ಹಿ ಷಾಂ ಭಹರ್ತ || 22 || 

ಓಂ ಅರ್ ಷಭಮಾತ್ೀ ಓಂ || 23-86 || 
‘ಮದಹರ್ದತಮಗತಂ ತ್ೀಜ್ೂೀ ಜಗದಹಬಷಮತ್ೀsಽಲಮ್ | 

ಮಚಾನದರಭಸ್ತ ಮಚಹಾಗೌನ ತತ್ತೀಜ್ೂೀ ವಿರ್ದಧ ಮಹಭಕಮ್’ ಆರ್ತ 

‘ನ ತದಹಬಷಮತ್ೀ ಷೂಯೋೀಾ ನ ವಶ್ಹಙ್ೃೆೀ ನ ಹಕಃ| 
ಮದುತಹವ ನ ರ್ನತಾನ್ತೀ ತದಹಧಭ ಯಭಂ ಭಭ’ ಆರ್ತ ಚ || 23 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನತಕೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ವಿಶತಣರ್ೀ ರ್ಜಸಹಷಮ ಆತತಮಕತಮ್ | ತತಯ 
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‘ಉಧವಾಂ ಹಯಣಭತನನಮತಮಹನಂ ಯತಮಗಷಮರ್ತ| 

ಭಧ್ಮೀ ವಹಭನಮಹಸ್ತೀನಂ ವಿಶ್್ವೀದ್ೀವಹ ಈಹಷತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಷಾದ್ೀವೀಹಷಮಃ ಕಶ್ಾತ್ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಷ ಚ 

‘ಏಮೀವ್ೈಶ ಹಯಣ ಆತರಹನ್ ಹಯಣಹನ್ ೃಥಗ್ೀ ಷರ್ನನಧತ್ತೀ’ 
‘ಯೋೀsಮಂ ಭಧಮಭಃ ಹಯಣಃ’’ಕತವಿದಙು’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಹಯಣಮಸಹಥಕತಹವನಭಧಮಭತಹವತ್ ಷಾದ್ೀವೀಹಷಮತಹವಚಾ 
ವಹಮತರ್ೀವ್ೀರ್ತ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀsಫಯವಿೀತ್ || 

ಓಂ ವಬಹದದ್ೀ ಯಮಿತಃ ಓಂ || 24-87 || 
ವಹಭನವಬಹದದ್ೀ ವಿಶತಣರಿರ್ತ ಯಮಿತಃ | ನ ಹಿ ವತಯತ್ೀಲ್ಲಾಙುಂ ಫಲತ್ | 

‘ವತಯರ್ತಲ್ಲಾಙುಂ ಷಮಹಖ್ಹಮ ಚ ವಹಕಮಂ ಯಕಯಣಂ ತಥಹ | 

ೂಾಂ ೂಾಂ ಫಲ್ಲೀಮಃ ಸಹಮದ್ೀಮಹಗಭರ್ನಣಾಮ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 
ತಚಾಲ್ಲಙುಂ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ|ತಸ್ಲ ಹಯಣತ್ೂವೀಕ್್ತೀಃ’ತದ್ವೈತವಂ ತವಂ ಹಯಣ್ೂೀ ಄ಬಃ’ ಆರ್ತ     
|| 24 || 

ಓಂ ಸೃದಮ್ೀವಯಹ ತತ ಭನತಷ್ಹಮರ್ಧಕ್ಹಯತಹವತ್ ಓಂ || 25-88 || 
ಷಾಗತಸಹಮರ್ ತಸಹಮಙತುಶಠಮಹತಯತವಂ ಸೃದಮಕ್ಹಶ್ಹ್ೀವಯಹ ಮತಜಮತ್ೀ | 
ಆತಯಹಯಣಿನಹಭಙತುಷ್ಹಠಭಹವ್ೀsರ್ ಭನತಷ್ಹಮರ್ಧಕ್ಹಯತಹವನನ ವಿರ್ೂೀಧಃ || 25 || 

|| ಆರ್ತ ವಹಭನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಭನತಷ್ಹಮಣಹಮೀ ವ್ೀದವಿದಹಮಯಹಭರ್ಧಕ್ಹಯ ಆತತಮಕತಮ್ | 
ರ್ತಮಾಗಹದಮ್ೀವಯೈ ಭನತಶಮತವವಿಶ್್ೀಶಣಭತಕತಂ, ನ ತತ ದ್ೀವಹದಮ್ೀವಯೀತಹಮಸ-  

ಓಂ ತದತಮಾರ್ ಬಹದರಹಮಣಃ ಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 26-89 || 
ತದತರಿ ಭನತಷ್ಹಮಣಹಂ ಷತಹಂ ದ್ೀವಹರ್ದತವಹಯರಮರಿ | ಷಭಬರ್ತ ಹಿ ತ್ೀಷ್ಹಂ 
ವಿಶ್ಶಾಫತದಹಧಯರ್ದಭಹವಹತ್ | ರ್ತಮಾಗಹರ್ದೀನಹಂ ತದಭಹವಹದಭಹಃ | ತ್ೀಷ್ಹಭರ್ ಮತಯ 
ವಿಶ್ಶಾಫತದಹಧಯರ್ದಭಹಷತತಹಯವಿರ್ೂೀಧಃ | ರ್ನಷ್್ೀದಭಹವಹತ್ | ದೃವಮನ್ತೀ ಹಿ ಜರಿತಹಯಹಾದಮಃ  
|| 26 || 
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ಓಂ ವಿರ್ೂೀಧಃ ಕಭಾಣ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನಹನನ್ೀಕಯರ್ತತ್ತೀದಾವಾನಹತ್ ಓಂ|| 27-90 || 
ಮಹನತಷ್ಹ ಏ ದ್ೀವಹದಯೋೀ ಬರ್ನತೀರ್ತ ತದತರಿೀತತಮಕತಮ್ | ತತಯ ಮರ್ದ ಭನತಷ್ಹಮಃ 
ಷನ್ೂತೀ ದ್ೀವಹದಯೋೀ ಬರ್ನತ ತತೂಾಂ ದ್ೀತಹಭಹವಹದ್ದೀತ್ೂೀರ್ದದಶಾಕಭಾಣಿ  ವಿರ್ೂೀಧ 
ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಄ನ್ೀಕ್್ೀಷ್ಹಂ ದ್ೀತಹದಹಯ್ತೀದಾವಾನಹತ್ | 

‘ತ್ೀ ಸ ನಹಕಂ ಭಹಿಮಹನಃ ಷಚನತ ಮತಯ ೂವ್ೀಾ ಸಹಧಹಮಃ ಷರ್ನತ ದ್ೀವಹಃ’ ಆರ್ತ ||27|| 

ಓಂ ವಫದ ಆರ್ತ ಚ್ೀನಹನತಃ ಯಬವಹತ್ ಯತಮಷಹನತಮಹನಹಭಹಮಮ್ ಓಂ || 28-91 || 
‘ವಹಚಹ ವಿಯೂ ರ್ನತಮಯಹ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀರಹಯರ್ನವಾಯಹರ್ನನತಮತಹವ್ೀವತಹವಚಾ 
ಭೂಲಯಮಹಣಷಮ, ಷವತಃ ಹಯಮಹಣಮಯಸ್ತದ್ಧೀವಾ ರ್ನತಮತಹವದ್ವೀದಷಮ ತದತರ್ದತಹನಹಂ 
ದ್ೀವಹನಹಭರ್ನತಮತಹವತ್ ರನಯನಮಭಹರ್ನಮಮಹಭಹವಹಚಾ ವಬ್ದೀ ವಿರ್ೂೀಧ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | 

‘ಷೂಯಹಾಚನದರಭಸೌ ಧಹತಹ ಮಥಹ ೂಾಭಕಲಮತ್‟ 

‘ಮಥ್ೈ ರ್ನಮಭಃ ಕ್ಹಲ್್ೀ ಷತರಹರ್ದರ್ನಮಭಷತಥಹ | 

ತಸಹಭನಹನರ್ನೀದೃವಂ ಕ್ಹವರ್ ವಿವವಮೀತದಬವಿಶಮರ್ತ‟ || 
ಆತಹಮದ್ೀಯತ ಏ ವಬಹದತ್ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಯಬರ್ನಮಮಹತ್,ಭಸತಹಂ ಯತಮಷಹತ್ | 
ಮಥ್ೀದಹರ್ನೀಂ ತಥ್ೂೀಮಾರ್ ದ್ೀವಹ ಬವಿಶಮರ್ನತೀರ್ತೀತರ್ೀಷ್ಹಭನತಮಹನಹಚಾ || 28 || 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಚ ರ್ನತಮತವಮ್ ಓಂ || 29-92 || 
಄ತ ಏ ವಫದಷಮ ರ್ನತಮತಹವದ್ೀ ಚ ದ್ೀಯವಹಸರ್ನತಮತವಂ ಮತಕತಮ್ || 29 || 

ಓಂ ಷಮಹನನಹಭಯೂತಹವಚಹಾೃತಹತಮವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀ ದವಾನಹತ್ ಷೃತ್ೀವಾ 
ಓಂ || 30-93 || 

಄ರ್ತೀತಹನಹಗತಹನಹಂ ದ್ೀವಹನಹಂ ಷಮಹನನಹಭಯೂತಹವತ್ ಹಯತದಹನಹಂ 
ಭತಕ್ಹಯsೃತಹತಮವಿರ್ೂೀಧಃ | 

‘ಮಥಹೂಾಮ್’ ಆರ್ತ ದವಾನಹತ್ | 

‘಄ನಹರ್ದ ರ್ನಧನಹ ರ್ನತಹಮ ವಹಗತತಸೃಷ್ಹಾ ಷವಮಭತಬವಹ | 

ಊಷಿೀಣಹಂ ನಹಭಧ್ೀಯಹರ್ನ ಯಹವಾ ವ್ೀದ್ೀಶತ ದೃಶಾಮಃ | 
ವ್ೀದವಬ್ದೀಬಮ ಏವಹದೌ ರ್ನಭಾಮೀ ಷ ಭಹ್ೀವವಯಃ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀವಾ ||30|| 

ಓಂ ಭಧಹವರ್ದಶವಷಭಬವಹದನರ್ಧಕ್ಹಯಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ ಓಂ || 31-94|| 
‘ಷೂನಹಮೀವ್ೈಕ್್ೂೀ ಬೂತಹವ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಹಯಮಪಲತಹವತ್ ಹಯತದಹನಹಂ 
ದ್ೀವಹನಹಂ ಭಧಹವರ್ದವಿದಹಮಷವನರ್ಧಕ್ಹಯಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭಾನಮತ್ೀ || 31 || 
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ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷಿ ಭಹವಹಚಾ ಓಂ || 32-95|| 
ಜ್ೂಮೀರ್ತಷಿ ಷಾಶತ್ವೀ ಭಹವಹಚಾ| ಅರ್ದತಮಯಕ್ಹಶ್್ೀsನತಭಹಾತ್ ತಜಹಞಾನ್ೀ 
ಷಾಷೂತನಹಮಹನತಭಹಾವಹತ್ | ರ್ನತಮಸ್ತದಧತಹವಚಾ ವಿಧಹಮನಹಮ್ || 32 || 

ಓಂ ಭಹಂ ತತ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀsಸ್ತತ ಹಿ ಓಂ ||33-96|| 
ಪಲವಿಶ್್ೀಶಭಹವಹತ್ ಹಯತದಹನಹಭರ್ ದ್ೀವಹನಹಂ ಭಧಹವರ್ದಶವಮರ್ಧಕ್ಹಯಂ 
ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ ಭನಮತ್ೀ | ಄ಸ್ತತ ಹಿ ಯಕ್ಹವವಿಶ್್ೀಶಃ | 

‘ಯಹತ್ಸೀವಹ ರ್ೀ ತತ್ವೀ ತಹತತಸಖವಿಶ್್ೀಶತಹ | 

ಷಭಬವಹಚಾ ಯಕ್ಹವಷಮ ಯಮೀಕಭೃತ್ೀ ಸರಿಮ್ || 

ತ್ೀಷ್ಹಂ ಸಹಭಥಮಾಯೋೀಗಹಚಾ ದ್ೀವಹನಹಭರಮಹಷನಮ್| 

ಷಾಂ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ ರ್ನತಮಂ ಷಾಮಸಹರ್ದಕಭಾ ಚ‟ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 
ಈಕತಪಲ್ಹನರ್ಧಕ್ಹಯಮಹತಯಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭತಮ್ | ಄ತ್ೂೀ ನ ಭತವಿರ್ೂೀಧಃ | 

‘ಷಾಶಸ್ಮೈ ಕೃಶಣಷಮ ತ್ವೀಕದ್ೀವವಿಚಿರ್ನತತಮ್ | 

ಸ್ತವೀಕೃತಮ ಭತನಯೋೀ ಫೂಯಮತಷತನಭತಂ ನ ವಿಯತಧಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 33 || 

||ಆರ್ತ ದ್ೀತಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

ಭನತಷ್ಹಮರ್ಧಕ್ಹಯತಹವರ್ದತತಮಕ್್ತೀsವಿಶ್್ೀಷ್ಹಚೂೂದಯಸಹಮರ್’಄ಸ ಹಹರ್ೀ ತಹವ ವೃದಯ’ ಆರ್ತ 
ೌತಹಯಮಣ್ೂೀಕ್್ತೀಯರ್ಧಕ್ಹಯ ಆತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ವತಗಷಮ ತದನಹದಯವಯಣಹತ್ ತದಹssದಯಣಹತ್ ಷೂಚಮತ್ೀ ಹಿ ಓಂ     
||34-97|| 

ನಹಸೌ ೌತಹಯಮಣಃ ವೃದಯಃ, ವತಚಹssದಯಣಮೀ ವೃದಯತವಮ್ | 
‘ಕಭವಯ ಏನಮೀತತಸನತಮ್’ ಆತಮನಹದಯವಯಣಹತ್ | 

‘ಷ ಸ ಷಞ್ಿಹಹನ ಏ ವತಹತಯಭತವಹಚ’ ಆರ್ತ ಷೂಚಮತ್ೀ ಹಿ || 34 || 

ಓಂ ವರ್ತಯಮತಹವಗತ್ೀಶ್್ೃಾೀತತಯತಯ ಚ್ೈತಯಯಥ್ೀನ ಲ್ಲಙ್ಹುತ್ ಓಂ || 35-98 || 
಄ಮಭವವತರಿೀಯಥ ಆರ್ತ ಚಿತಯಯಥಷಭಫರ್ನದತ್ವೀನ ಲ್ಲಙ ು್ೀನ ೌತಹಯಮಣಷಮ 
ವರ್ತಯಮತಹವಗತ್ೀವಾ | 

‘ಯಥಷತಾವವತರಿೀಮತಕತಶ್ಾತಯ ಆತಮಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ | 

‘ಮತಯ ವ್ೀದ್ೂೀ ಯಥಷತತಯ ನ ವ್ೀದ್ೂೀ ಮತಯ ನ್ೂೀ ಯಥಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ || 35 || 
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ಓಂ ಷಂಸಹೆಯರಹಭಶ್ಹಾತ್ ತದಭಹವಹಭಿಲ್ಹಹಚಾ ಓಂ || 36-99 || 
‘಄ಶಾಶಾಂ ಬಹಯಸಭಣಭತನಯಿೀತ, ತಭಧಹಮಯಿೀತ’ 

ಆತಮದಮಮನಹಥಾಂ ಷಂಸಹೆಯರಹಭಶ್ಹಾತ್ | 
‘ನಹಾನನಾ ಮಸ್ೂೀ ನ ಼ಯೀಯಹ ನ ಷಂಸಹೆರ್ೂೀ ನ ಯತಹರ್ನ ವೃದಯಷಮ‟ ಆರ್ತ 

್ೈಙುವತಯತೌ ಷಂಸಹೆರಹಭಹವಹಭಿಲ್ಹಹಚಾ | 
ಈತತಭಸ್ತರೀಣಹಂ ತತ ನ ವೃದಯತ್ | 

„ಷರ್ತನೀಂ ಮೀ ರಹಧಭ’ ಆತಹಮರ್ದಶವರ್ಧಕ್ಹಯದವಾನಹತ್ | 

ಷಂಸಹೆರಹಭಹವ್ೀನಹಭಹಷತತ ಸಹಮಹನ್ಮೀನ | ಄ಸ್ತತ ಚ ತಹಸಹಂ ಷಂಸಹೆಯಃ | 
‘ಸ್ತರೀಣಹಂ ಯದಹನಕಮೈಾ ಮಥ್ೂೀನಮನಂ ತಥಹ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀಃ || 36 || 

ಓಂ ತದಭಹರ್ನಧಹಾಯಣ್ೀ ಚ ಯೃತ್ತೀಃ ಓಂ || 37-100 || 
‘ನಹಸಮೀತದ್ವೀದ ಭ್ೂೀ ಮದ್ೂುೀತ್ೂಯೀsಸಭಸ್ತಭ’ ಆರ್ತ ಷತಮಚನ್ೀನ ಷತಮಕ್ಹಭಷಮ 
ವೃದಯತಹವಭಹರ್ನಧಹಾಯಣ್ೀ ಹಹರಿದತಯಭತಷಮ’ನ್ೈತದಬಹಯಸಭಣ್ೂೀ ವಿಕತತಭಸಾರ್ತ’  ಆರ್ತ 
ತತಸಂಸಹೆರ್ೀ ಯೃತ್ತೀವಾ || 37 || 

ಓಂ ವಯಣಹಧಮಮನಹಥಾಯರ್ತಷ್್ೀಧಹತ್ ಷೃತ್ೀವಾ ಓಂ || 38-101 || 
‘ವಯಣ್ೀ ತಯರಜತತಭಹಮಂ ಶ್್ೃಯೀತಯರಿೂಯಣಮ್ | ಄ಧಮಮನ್ೀ ರ್ಜಹಹವಚ್ೂೀದಃ 
಄ಥಹಾಧಹಯಣ್ೀ ಸೃದಮವಿದಹಯಣಮ್’ ಆರ್ತ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹತ್ | 

‘ನಹಾನನಾ ಮಶಃ ವೃದಯಷಮ ತಥ್ೈವಹದಮಮನಂ  ಕತತಃ | 
ಕ್್ೀಲ್್ೈ ತತ ವತವೃಯಷ್ಹ ರ್ತಯಣಹಾನಹಂ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀವಾ | 

ವಿಧತರಹರ್ದೀನಹಂ ತೂತನನಸಹನತಹವತ್ ಕಶ್ಾರ್ದವಶ್್ೀಶಃ || 38 || 

ಆರ್ತ ಄ವೃದಹಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

‘ಮರ್ದದಂ ಼ಞ್ಾ ಜಗತಸಾಂ ಹಯಣ ಏಜರ್ತ ರ್ನಃಷೃತಮ್ | 

ಭಸದಫಮಂ ಜಯಭತದಮತಂ ಮ ಏತರ್ದವದತಯಭೃತಹಸ್ತೀ ಬರ್ನತ’ 
ಆತತಮದಮತಜಯಸಹನಹನ್ೂೇವಃ ವೃಯಮತ ಆತಮತ್ೂೀsಫಯವಿೀತ್ | 

ಓಂ ಕಭನಹತ್ ಓಂ || 39-102 || 
ಏಜರ್ತೀರ್ತ ಕಭನಚನಹದತದಮತಜ್ೂಯೀ ಬಗವಹನ್ೀ | 

‘ಕ್್ೂೀ ಹ್ಮೀವಹನಹಮತ್ ಕಃ ಹಯಣಹಮದಮದ್ೀಶ ಅಕ್ಹವ ಅನನ್ೂದೀ ನ ಸಹಮತ್‟ತಥಹ 

ಚ್ೀತ್ೂೀsಾಣಹಥಾಂ ಹಿ ರ್ನಗತಮತ್ೀ ಆರ್ತ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ | 
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‘ಹಯಣಷಮ ಹಯಣಭತತ ಚವತಶವಾವತಃ’ ಆರ್ತ ಚ 

‘ನಬಷವತ್ೂೀsರ್ ಷವಹಾಃ ಷತಮಶ್್ಾೀಷ್ಹಾ ಬಗತ್ೂೀ ಸರ್ೀಃ | 
಼ಭತತಹನಮಷಮ ಜಗತ್ೂೀ ಮಷಮ ಚ್ೀಷ್ಹಾ ನಬಷವತಃ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 
‘ಚಕಯಂ ಚಙೆರಭಣಹದ್ೀಶ ಜಾನಹದವಜಯಭತಚಮತ್ೀ | 
ಖಣಡನಹತ್ ಖಡು ಏವ್ೈಶ ಹ್ೀರ್ತನಹಮಹ ಷವಮಂ ಸರಿಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭ ವ್ೈತ್ೀಾ || 39 || 

ಆರ್ತ ಕಭನಹರ್ಧಕಯಣಂ || 10 || 

ಸೃದಮ ಅಹಿತಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಃ ಯಮಹತ್ೇತತಮಕತಮ್ | ತತಯ’ಯೋೀsಮಂ ವಿಸಹನಭಮಃ 
ಹಯಣ್ೀಶತ ಸೃದಮನತಜ್ೂಮೀಾರ್ತಃ ರಯತಶಃ’ ಆತಮತಯ’ಈಭೌ ಲ್್ೂೀಕ್ಹನತಷಞ್ಾಯರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ಚನಹರ್ಜಞೀ ಆರ್ತ ಯರ್ತೀಮತ ಆತಮತ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತದಾವಾನಹತ್ ಓಂ || 40-103 || 
‘ವಿಶತಣರ್ೀ ಜ್ೂಮೀರ್ತವಿಾಶತಣರ್ೀ ಫಯಸಭ ವಿಶತಣರ್ೀವಹತಹಭ ವಿಶತಣರ್ೀ ಫಲಂ ವಿಶತಣರ್ೀ ಮಶ್್ೃೀ 
ವಿಶತಣರ್ೀವಹನನದಃ’ ಆರ್ತ ದವಾನಹಚಾತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತವಿಾಶತಣರ್ೀ 
|’ಹಯಸ್ೀನಹತಭನಹsನಹವಯೂಢ ಈತಸಜಾದಹಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ ಷಸಹಮರ್ 
ಲ್್ೂೀಕಷಞ್ಾಯಣಭಸ್ಯೀ || 40 || 

ಆರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯರ್ಧಕಯಣಂ || 11 || 

ಷವಹಾಧಹಯತವಮ್ ವಿಷ್್ೂಣೀಯತಕತಮ್ | ತಚಾ’ಅಕ್ಹಶ್್ೃೀ ವ್ೈ ನಹಭ 
ನಹಭಯೂಯೋೀರ್ನಾಾಹಿತಹ‟ ಆತಮತಹಯಕ್ಹವಷಮ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ವ್ೈ ನಹಮೀರ್ತ 
ಯಸ್ತದ್ೂಧೀದ್ೀಶ್ಹತ್ | ಯಸ್ತದಹಧಕ್ಹವಶ್ಹಾಙುೀಕತಾಮ ಆತಮತ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ಅಕ್ಹಶ್್ೃೀsಥಹಾನತಯತಹವರ್ದಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 41-104 || 
‘ತ್ೀ ಮದನತರಹ ತದಫರಸಭ’ ಆತಮಥಹಾನತಯತಹವರ್ದಮದ್ೀಶ್ಹಕ್ಹಶ್್ೃೀ ಸರಿರ್ೀ| 

‘ಅಣಾಂ ಮತ್ೂೀ ವಹಚ್ೂೀ ರ್ನತಾನ್ತೀ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀಷತಸ್ಮೈ ಹಿ ತಲವಣಮ್| 

‘಄ನಹಮಹಸ್ೂೀsಯಸ್ತದಧತಹವದಯೂಪ್ೀ ಬೂತಜಾನಹತ್’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 41 || 

ಆರ್ತ ಅಕ್ಹಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

಄ಷಙುತವಂ ಯಮಹತಭನ ಈಕತಮ್ | ತಚಾ 
‘ಷ ಮತತತಯ  ಼ಞ್ಾತವಮತಮನನಹವಗತಸ್ತೀನ ಬತಮಷಙ್ೃುೀ ಸಮಮಂ ರಯತಶಃ‟ 

ಆರ್ತ  ಷವಹನರ್ದದಯಶತಾಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಷ ಚ ರ್ಜೀಃ ಯಸ್ತದ್ಧೀರಿತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 
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ಓಂ ಷತಶತರಯತಹೆರನ್ೂಯೀಭ್ೀಾದ್ೀನ ಓಂ || 42-105 || 
‘ಹಯಸ್ೀನಹತಭನಹ ಷಭರಿಶವಕ್್ೂತೀ ನ ಬಹಸಮಂ ಼ಞ್ಾನ ವ್ೀದನಹನತಯಮ್’ 

‘ಹಯಸ್ೀನಹತಭನಹsನಹವಯೂಢ ಈತಸಜಾದಹಮರ್ತ‟ 
ಆರ್ತ ಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್ಹನನ ರ್ಜೀಃ, ಯ ಏವಹಷಙುಃ | ಷವಹನರ್ದದಯಶತರತವಂ ಚ ಷಾಶತಹವತ್ 
ತಸ್ಮೈ ಮತಜಮತ್ೀ || 42 || 

|| ಆರ್ತ ಷತಶತಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 13 || 

‘ಏಶ  ರ್ನತ್ೂಮೀ ಭಹಿಮಹ ಬಹಯಸಭಣಷಮ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಸಭಣಸಹಮರ್ ರ್ನತಮಭಹಿಮಹ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಷ 
ಚ ಬಹಯಸಭಣಃ  ‘ಷ ವಹ ಏಶ ಭಹಹನಜ ಅತಹಭ’ ಆತಮಜವಬಹದರ್ದವರಿಞ್ಾ ಆರ್ತ ಹಯತಮ್ | 
ದ್ೀವಹನಹಂ ಚ ವಿದಹಮಕಭಾಣ್ೂೀಃ ದಹಯರ್ತಃ ಷೂಚಿತಹ ತದತಮಾರ್ೀರ್ತ | ಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ 
– 

ಓಂ ತಹಮರ್ದವಬ್ದೀಬಮಃ ಓಂ || 43-106 || 
‘ಷಾಸಹಮರ್ಧರ್ತಃ ಷಾಸ್ಮೀಶ್ಹನಃ .... ಷ ವಹ ಏಶ ನ್ೀರ್ತ ನ್ೀರ್ತ‟ 
ಆತಹಮರ್ದ ವಬ್ದೀಭ್ೂಮೀ ರ್ನತಮಭಹಿಮಹ ವಿಶತಣರ್ೀ | 

‘ಈತಹಭೃತತವಸ್ಮೀಶ್ಹನಃ | ಮದನ್ನೀನಹದರ್ತರ್ೂೀಸರ್ತ‟ 
‘ಷಹತಧಾಗಭಹಾಬತನಷಮ ರ್ೀತ್ೂೀ ವಿಷ್್ೂಣೀಸ್ತತಶಠರ್ನತ ಯರ್ದಶ್ಹ ವಿಧಭಾಣಿ’ 

‘ಷ ಯೋೀsತ್ೂೀsವತಯತಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಬಮಷತಸ್ಮೈ ಹಿ ತ್ೀ ವಬಹದಃ || 43 || 

 ||ಆರ್ತ ಬಹಯಸಭಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 14 || 

ಆರ್ತ  ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯ 
ಭಹಷ್್ಮೀ ಯಥಮಹಧಹಮಮಷಮ ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 01-03 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 44 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಚತತಥಾ ಹದಃ || 01-04 || 
|| ಓಂ ವತಯರ್ತಲ್ಲಙ್ಹುರ್ದಭಿಯನಮತ್ ಯಸ್ತದಧನಹಮಹರ್ ವಬಹದನಹಂ ಸಹಭಸ್ಯೀನ 
ವಿಶ್್ೀಶಹ್ೀತತಭಿವಿಾಷ್ಹಣವ್ೀ ಯೃರ್ತತಂ ದವಾಮತಮಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ | 

ಓಂ ಅನತಮಹರ್ನಕಭ್ಮೀಕ್್ೀಷ್ಹಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ 
ವರಿೀಯಯೂಕವಿನಮಷತಗೃಹಿೀತ್ೀದಾವಮಾರ್ತ ಚ ಓಂ || 01-107 || 

‘ತತತತ ಷಭನವಯಹತ್’ ಆರ್ತ ಷಾವಬಹದನಹಂ ಯಮೀವವರ್ೀ ಷಭನವಮ ಈಕತಃ | ತನನ 
ಮತಜಮತ್ೀ | ಮತ್ೂೀ ‘಄ಮಕ್ಹತತ್ ರಯತಶಃ ಯಃ’ ಆರ್ತ ಸಹಙ್ಹ್ಯನತಮಹನರಿಕಲ್ಲತಂ 
ಯಧಹನಭ್ಮೀಕ್್ೀಷ್ಹಂ ಶ್ಹಽನಹಭತಚಮತ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ, ತಸ್ಮೈ 
ಹಯತನಹರಯಚಿೂಯರಿೀಯಯೂಕ್್ೀ sಮಕ್್ತೀ ವಿನಮಷತಷಮ ಯಮಹತಭನ ಏವಹಮಕತವಬ್ದೀನ ಗೃಹಿೀತ್ೀಃ | 
ಕಯತಮಮಃ  ಕತತಸನ್ೀ | ಯಮಹತಭನಹ ಏವಹಮಕ್್ತವಫದಃ |  | ತತತನರತ್ವೀನ 
ತಚೂರಿೀಯಯೂತಹವರ್ದತಯಸಹಮಮಮಕತವಫದಃ | 
‘ತತಚ್ೂೀನಹಬವರ್ಹಿತಂ  ಮದಹಸ್ತೀತ್’ ಆರ್ತ ದವಾಮರ್ತ ಚ | 

‘಄ಮಕತಭಚಲಂ ಶ್ಹನತಂ ರ್ನಶೆಲಂ ರ್ನಷಿೆರಮಂ ಯಮ್ | 

ಯೋೀ ವ್ೀದ ಸರಿಮಹತಹಭನಂ ಷ ಬಯಹದನತಭತಚಮತ್ೀ’ |  
ಆರ್ತ ರ್ಲ್ಹದಶ್ಹಖ್ಹಯಹಮ್| 

‘಄ವಯಂ ಫಯಸಭ ಯಭಮ್’ ಆತತಮಕ್ಹತಾ‘಄ಮಕ್್ೂತೀ sವಯ ಆತತಮಕತಃ’ಆರ್ತ ಚನಹಚಾ || 01 || 

ಓಂ ಷೂವಮಂ ತತ ತದಸಾತಹವತ್  ಓಂ || 02-108 || 
ಷೂವಮಮೀವಹಮಕತವಮಬ್ದೀನ್ೂೀಚಮತ್ೀ | ತದದಯಮಕತತಹಭಸಾರ್ತ | ಷೂವಮತವಂ ಚ ಭತಖಮಂ 
ತಸ್ಮೈ | 

‘ಮತತತೂಸವಮಂ ಯಭಂ ವ್ೀರ್ದತಮಂ ರ್ನತಮಂ ದಂ ವ್ೈಶಣಂ ಹಹಮಭನರ್ನತ | 
ಮತತಲ್್ೂೀಿಕ್ಹ ನ ವಿದತಲ್್ೂೀಾಕಸಹಯಂ ವಿನದನ್ಯೀತತ್ ಕಯೋೀ ಯೋೀಗರ್ನಷ್ಹಠಃ’ ||  

ಆರ್ತ ಚ ರ್ಲ್ಹದಶ್ಹಖ್ಹಯಹಮ್ | 
ಭತಖ್್ಮೀ ಚ ವಿದಮಮಹನ್ೀ ನಹಭತಖಮಂ ಮತಕತಮ್ || 02 || 

ಓಂ ತದರ್ಧೀನತಹವದಥಾತ್ ಓಂ || 03-109 || 
ತದರ್ದೀನತಹವಚಹಾಮಕ್ಹತರ್ದೀನಹಂ  ತಸ್ಮೈವಹಮಕತತವರಹಯತಹವರ್ದಕಭಥಾತ್ | 

„ಮದರ್ಧೀನ್ೂೀ ಗತಣ್ೂೀ ಮಷಮ ತದತುಣಿೀ ಸ್ೂೀsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ಮಥಹ ರ್ಜೀಃ ರಹತ್ೇರ್ತ ಮಥಹ ರಹಜಹ ಜಯಿೀತಮರ್’ ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ || 03 || 
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ಓಂ ಸ್ೀಮತಹವಚನಹಚಾ ಓಂ || 04-110 || 
಄ನಮಷಮ ನ ವಹಚಮತವಂ ಮತಜಮತ್ೀ || 04 || 

ಓಂ ದರ್ತೀರ್ತೀ ಚ್ೀನನ ಹಯಸ್ೂೀ ಹಿ ಓಂ || 05-111 || 
‘ಭಸತಃ ಯಂ ಧತಯಂ ರ್ನಚಹಮಮ ತಂ ಭೃತತಮಭತಖ್ಹತ್ ಯಭತಚಮತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಸ್ೀಮತವಂ ದರ್ತೀರ್ತೀ ಚ್ೀನನ | ಹಯಶಃ ಯಮಹತಹಭ ಹಿ ತತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ | 
‘಄ಣ್ೂೀಯಣಿೀಯಹನಭಸತ್ೂೀ ಭಹಿೀಯಹನ್’ ಆರ್ತ ತಸ್ಮೈ ಹಿ ಭಸತ್ೂೀ ಭಸತವಮ್ | 
ಷಾಸಹಭತ್ ಯಷಮ ಭಸತ್ೂೀsರ್ ಯತವಂ ಮತಜಮತ್ೀ || 05 || 

ಓಂ ಯಕಯಣಹತ್ ಓಂ || 06-112 || 
‘ಸ್ೂೀsಧವನಃ ಹಯಮಹಪ್ನೀರ್ತ ತರ್ದವಷ್್ೂಣೀಃ ಯಭಮ್ ದಮ್’ ಆರ್ತ ತಷಮ ಹ್ಮೀತತ್ 
ಯಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ತಯಯಹಣಹಮೀ ಚ್ೈಭತನಹಮಷಃ ಯವನವಾ ಓಂ || 07-113 || 
ತಯಯಹಣಹಮೀ ರ್ತೃಸೌಭನಷಮಷವಗಹಮಾಾನಯಮಹತಭನಹಂ ಯವನ ಈನಹಮಷವಾ | 
‘಄ವಿಸಹತಹಯಥಾನಂ ಚ ಯವನ ಆತಮಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ || ಆರ್ತ ಚನಹನನ ವಿರ್ೂೀಧಃ || 07 || 

ಓಂ ಭಸದವಚಾ ಓಂ || 08-114 || 
ಮಥಹ ಭಸಚೂಬ್ೂದೀ ಭಸತತತ್ವೀ ಯಸ್ತದ್ೂಧೀsರ್ ಯಭಭಸತಹತಾತ್ ಯಮಹತಭನ ಏ 
ಭತಖಮಃ ಏಮಿತರ್ೀsರ್ || 08 || 

ಓಂ ಚಭಷದವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 09-115 || 
ಮಥಹ ಚಭವಬ್ೂದೀsನಮತಯ ಯಸ್ತದ್ೂಧೀsರ್ ‘ಆದಂ ತಚಿೂಯ ಏಶ ಸಮವಹಾಾಫಲವಾಭಷ 
ಉಧವಾಫತದನಃ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ ಶ್ರ್ೂೀವಹಚಕಃ ಏಭಮಕ್ಹತರ್ದವಬಹದಃ ಷವ್ೀಾsನಮತಯ ಯಸ್ತದಹಧ 
಄ರ್, 

‘ನಹಮಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ಮಮಹವಿವರ್ನತ ತಂ ವ್ೈ ವಿಶತಣಂ ಯಭಭತದಹಸಯರ್ನತ’ 
ಆತಹಮರ್ದ ವತಯತ್ೀಃ ಯಮಹತಹಭಭಿಧಹಮಕ್ಹ ಏ | ಄ವಿಶ್್ೀಷ್ಹಚತೂುತ್ೀಃ || 09 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನತಮಹರ್ನಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

‘ಷನ್ತೀ ಷನ್ತೀ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷ್ಹ ಮಜ್ೀತ’ ಆತಹಮರ್ದ ಕಮಹಾಭಿಧಹಮಕಷಮ ಕಯಮಹರ್ದ 
ವಿರ್ೂೀಧಹನನ ಮತಜಮತ ಆತಮತ ಅಹಹ – 

ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯತಕಯಮಹತ್ ತತ ತಥಹ ಸಮರ್ಧೀಮತ ಏಕ್್ೀ ಓಂ|| 10-116 || 
ಜ್ೂಮೀರ್ತರಹರ್ದಕಭಾವಹಚಕತ್ವೀನ ಯಸ್ತದಹಧಭಿಧ್ೀಯೋೀsರ್ ಷ ಏ | ‘ಏಶ ಆಭಂ 
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ಲ್್ೂೀಕಭಭಹಮಚಾತ್’ ಆತತಮಕಯಭಮ ‘ತಹ ವಹ ಏತಹಃ ಷವಹಾ ಊಚಃ ಷವ್ೀಾ ವ್ೀದಹಃ ಷವ್ೀಾ 
ಘೂೀಷ್ಹಃ ಏಕ್್ೈ ವಹಮಸೃರ್ತಃ ಹಯಣ ಏ ಹಯಣ ಊಚ ಆತ್ಮೀ ವಿದಹಮತ್’ 
ಆರ್ತ ಸಮರ್ಧೀಮತ್ೀ ಏಕ್್ೀ || 10 || 

ಓಂ ಕಲನ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಭಧಹವರ್ದದವಿರ್ೂೀಧಃ ಓಂ || 11-117 || 
ಭಧತವಿದಹಮರ್ದತ್ ಷಾವಬಹದಥಾತ್ವೀನ ಯಷಮ ಕಲನ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹಚಾ ನ 
ಕಭಾಕಯಮಹರ್ದವಿರ್ೂೀಧಃ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯತಕಯಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಓಂ ನ ಷಙ್ೃ್ಯೀಷಙುರಹಹದರ್ ನಹನಹಭಹವಹದರ್ತರ್ೀಕ್ಹಚಾ ಓಂ|| 12-118 || 
‘ಮಸ್ತಭನ್ ಞ್ಾ ಞ್ಾಜನಹ ಅಕ್ಹವವಾ ಯರ್ತಷಿಠತಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದಶತ ಫಸತಷಙ್ೃ್ಯೀಷಙುರಹ್ೀsರ್ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ | 
ತಸ್ಮೈವಹಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಶತ ನಹನಹಭಹವಹತ್ ತದರ್ತರಿಕತಷವಯೂತಹವಚಾ ||12|| 
ಞ್ಾ ಞ್ಾಜನಹನಹಸ – 

ಓಂ ಹಯಣಹದಯೋೀ ವಹಕಮಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 13-119 || 
‘ಹಯಣಷಮ ಹಯಣಭತತ ಚವತಶವಾವತಃ ಶ್್ೃಯೀತಯಷಮ ಶ್್ೃಯೀತಯಭನನಸಹಮನನಂ ಭನಸ್ೂೀ ಭನಃ’ 
ಆರ್ತ ವಹಕಮಶ್್ೀಷ್ಹತ್ || 13 || 

ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷ್್ೈಕ್್ೀಷ್ಹಭಷತಮನ್ನೀ ಓಂ || 14-120 || 
‘ತದ್ದೀವಹ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷ್ಹಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಃ’ ಆತಮನ್ೀನ ಕ್ಹಣಹವನಹಂ ಞ್ಾಕಮ್ | | 14 || 

|| ಆರ್ತ ನಷಙ್ೃ್ಯೀಷಙುರಹಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

಄ವಹನತಯಕ್ಹಯಣತ್ವೀನಹರ್ ಏವೀಚಮತ ಆರ್ತ ಼ತ- 

ಓಂ ಕ್ಹಯಣತ್ವೀನ ಚಹಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಶತ ಮಥಹಮರ್ದಷ್್ೂಾೀಕ್್ತೀಃ ಓಂ || 15-121 || 
ಅಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಶವವಹನತಯಕ್ಹಯಣತ್ವೀನ ಷ ಏ ಸ್ತಥತಃ | ಮಥಹಮರ್ದಶಾಸ್ಮೈ ಯಷಮ ‘ಮ 
ಅಕ್ಹಶ್್ೀ ರ್ತಶಠನ್’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಅಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಶೂಕ್್ತೀಃ || 15 || 

|| ಆರ್ತ ಅಕ್ಹಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಷಾವಬಹದನಹಂ ಯಮಹತಭವಹಚಕತ್ವೀ ಕಥಭನಮತಯ ಮಹಹಯ ಆತಮತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ಷಮಹಕಷ್ಹಾತ್ ಓಂ || 16-122 || 
ಯಮಹತಭವಹಚಿನಃ ವಬಹದ ಄ನಮತಯ ಷಮಹಕೃಶಮ ವಹಿಯಮನ್ತೀ | 
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‘ಯಷಮ ವಹಚಕ್ಹಃ ವಬಹದ ಷಮಹಕೃಷ್್ಮೀತರ್ೀಶವರ್ | 

ಮಹಿಯಮನ್ತೀ ಷತತಂ ಲ್್ೂೀಕವ್ೀದಹನತಸಹಯತಃ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 16 || 

ತಹಿಾ ಕಥಂ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಬಹದನಹಂ ಜಗರ್ತ ಯಸ್ತರ್ದಧಃ ?- 

ಓಂ ಜಗದಹವಚಿತಹವತ್ ಓಂ || 17-123 || 
ಜಗರ್ತ ಮಹಹರ್ೂೀ ಲ್್ೂೀಕಷಮ | ನ ತತ ಯಮಹತಭರ್ನ ತಥಹ | ಄ತ್ೂೀ ಜಗರ್ತ ಯಸ್ತರ್ದಧಃ 
ವಬಹದನಹಮ್ || 17 || 

ಓಂ ರ್ಜೀಭತಖಮಹಯಣಲ್ಲಙ್ಹುರ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದಹವಯಖ್ಹಮತಮ್ ಓಂ || 18-124 || 
ತದರ್ಧೀನತಹವತ್ ತಚೂಫದವಹಚಮತವಮಿತತಮಕತಮ್ | ತರ್ಜಞೀಭತಖಮಹಯಣಯೋೀಲ್ಲಾಙುಮ್ | 

‘಄ಷಮ ಮದ್ೈಕ್ಹಂ ಶ್ಹಖ್ಹಂ ರ್ಜೀವೀ ಜಹಹತಮಥ ಸಹ ವತಶಮರ್ತ’ 

‘ವಹಮತನಹ ಹಿ ಲ್್ೂೀಕ್ಹ ನ್ೀರ್ನೀಮನ್ತೀ’ 
ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಬಮ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಈಹಸಹತ್ವಿಧಹಮರ್ದರ್ತ ವಹಮಖ್ಹಮತತಹವತ್ || 18 || 

ಓಂ ಄ನಹಮಥಾಂ ತತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ ಯವನವಹಮಖ್ಹಮನಹಭಹಮಭರ್ ಚ್ೈಮೀಕ್್ೀ ಓಂ        

|| 19-125 || 
ಯಮಹತಭಸಹನಹಥಾಂ ಕಮಹಾರ್ದಕಭರ್ ದರ್ತೀರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ | 
‘ಕಸ್ತಭನತನ ಬಗವೀ ವಿಸಹತ್ೀ ಷಾಮಿದಂ ವಿಸಹತಂ ಬರ್ತೀರ್ತ | 

ತಸ್ಳೈ ಷ ಹ್ೂೀವಹಚ  ದ್ವೀ ವಿದ್ಮೀ ವ್ೀರ್ದತವ್ಮೀ’ 
‘ಕಥಂ ನತ ಬಗಃ ಷ ಅದ್ೀಶ್್ೃೀ ಬರ್ತೀರ್ತ | ಮಥಹ ಸೌಮಮೈಕ್್ೀನ ಭೃರ್ತಣ್ಡೀನ’ 
ಆತಹಮರ್ದಯವನವಹಮಖ್ಹಮನಹಭಹಮಮ್ | 
ಏಭರ್ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಠರ್ನತ’ಮಷತನನ ವ್ೀದ ಼ಭೃಚಹ ಕರಿಶಮರ್ತ’ ಆರ್ತ || 19 || 

ಓಂ ವಹಕ್ಹಮನವಯಹತ್ ಓಂ || 20-126 || 
ವಹಕಮಸಹಮ್ಮೀಭನವಯೋೀ ಮತಜಮತ್ೀ ೃಥಕೃಥಕ್ ಸ್ತಥತಸಹಮರ್ ಯಮಹತಭನಹ || 20 || 

ಓಂ ಯರ್ತಸಹಸ್ತದ್ಧೀಲ್ಲಾಙುಮಹವಭಯಥಮಃ ಓಂ || 21-127 || 
‘ನಹನಮಃ ನಹಥ ಄ಮನಹಮ ವಿದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಯರ್ತಸಹಸ್ತದ್ಧೀಲ್ಲಾಙುತ್ವೀನ ಕಮಹಾರ್ದಕಭತಚಮತ 
ಆತಹಮವಭಯಥಮಃ | ಮಸಹಭದ್ೀಭರ್ನತಮಪಲಭನಮತ್ ತಸಹಭನಹನನಮಃ ನಹಥ ಆರ್ತ || 21 || 

ಓಂ ಈತೆರಮಿಶಮತ ಏಂಭಹವಹರ್ದತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಃ ಓಂ || 22-128 || 
ಈತೆರಮಿಶಮತ್ೂೀ ಭತಭತಷ್ೂೀಃ ಕಮಹಾರ್ದನಹ ಭಹಮಂ ಸಹಧನಸಹಧನತ್ವೀನ | 
಄ತಷತದವಯ಼ತೀತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಭಾನಮತ್ೀ || 22 || 
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ಓಂ ಄ಸ್ತಥತ್ೀರಿರ್ತ ಕ್ಹವಕೃತಸನಃ ಓಂ || 23-129 || 
ಷಾಂ ಯಮಹತಭನಮಸ್ತಥತಮಿರ್ತ ಕತತಂ ತದವಚನಮಿರ್ತ ಕ್ಹವಕೃತಸನಃ | 

‘ಕೃಶಣದ್ದಾೈಹಮನಭತಹದ್ೀಕದ್ೀವವಿದಃ ರ್ೀ | 
ದರ್ನತ ತ್ೀ ಮಥಹಯಶಂ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 23 || 

|| ಆರ್ತ ಷಮಹಕಷ್ಹಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಸ್ತರೀವಬಹದ ಄ರ್ ತಸ್ತಭನ್ನೀವ್ೀತಹಮಸ- 

ಓಂ ಯಕೃರ್ತವಾ ಯರ್ತಸಹದೃಷ್ಹಾನಹತನತರ್ೂೀಧಹತ್ ಓಂ || 24-130 || 
‘ಸನ್ೈತಮೀ ರಯತಶಂ ಷವಹಾಣಿ ನಹಮಹನಮಭಿದರ್ನತ ಮಥಹ ನದಮಃ ಷಮನದಮಹನಹಃ 
ಷಭತದಹಯಮಣಹಃ ಷಭತದಯಭಭಿವಿವನ್ಯೀಮೀವ್ೈತಹರ್ನ ನಹಮಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ 
ರಯತಶಭಭಿವಿವರ್ನತ’ 
ಆರ್ತ ಯರ್ತಸಹದೃಷ್ಹಾನಹತನತರ್ೂೀಧಹತ್ ಯಕೃರ್ತವಫದವಹಚ್ೂಮೀsರ್ ಷ ಏ || 24 || 

ಓಂ ಄ಭಿಧ್ೂಮೀದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 25-131 || 
‘ಮಹಯಹಂ ತತ ಯಕೃರ್ತಂ ವಿದಹಮನಹಭಯಿನಂ ತತ ಭಹ್ೀವವಯಮ್’| 

‘ಭಹಹಮಹಯೀತಮವಿದ್ಮೀರ್ತ ರ್ನಮರ್ತಮೀಾಹಿರ್ನೀರ್ತ ಚ | 

ಯಕೃರ್ತವಹಾಷನ್ೀತ್ಮೀಂ ತವ್ೀಚಹೂsನನತ ಕಥಮತ್ೀ’ || 
ಆರ್ತ ಚನಹತ್ ತದಭಿದ್ಮೈ ಯಕೃರ್ತವಬ್ದೀನ್ೂೀಚಮತ್ೀ | 

‘ಸ್ೂೀsಭಿಧಹಮ ಷ ಜೂರ್ತಃ ಷ ಯಸಹ ಷ ಅನನದಃ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಯಭಿಧಹಮ ಚ ಷವಯೂಮೀ | 

‘ಧಹಮಮರ್ತ ಧಹಮನಯೂಪ್ೀsಸೌ ಷತಽೀ ಷತಖಭರ್ತೀ ಚ | 

ಯಮೈವವಮಾಯೋೀಗ್ೀನ ವಿಯತದಹಧಥಾತಯೀಶಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 25 || 

ಓಂ ಸಹಷಹಚ್ೂಾೀಬಯಹಮಹನನಹತ್ ಓಂ || 26-132 || 
‘ಏಶ ಸ್ರಯೀಶ ರಯತಶ ಏಶ ಯಕೃರ್ತರ್ೀಶ ಅತ್ಲಶ ಫಯಹ್ಲಶ ಲ್್ೂೀಕ ಏಶ ಄ಲ್್ೂೀಕ್್ೂೀ 
ಯೋೀsಸೌ ಸರಿರಹರ್ದಯನಹರ್ದಯನನ್ೂತೀsನತಃ ಯಭಃ ರಹರ್ದವವವಯೂಃ’ 
ಆರ್ತ ್ೈಙುವತಯತೌ ಸಹಷಹದ್ೀ ಯಕೃರ್ತರಯತಶತಹವಮಹನನಹತ್ || 26 || 

ಓಂ ಅತಭಕೃತ್ೀಃ ರಿಣಹಮಹತ್ ಓಂ || 27-133 || 
ಯಕಷ್್ೀಾಣ ಕರ್ೂೀರ್ತೀರ್ತ ಯಕೃರ್ತರಿರ್ತ ಯೋೀಗಹಚಾ | ಯಕೃತಹನತಯವಿವಮ ತಹಂ ರಿಣಹಭಮ 
ತತರಿಣಹಭಕತ್ವೀನ ತತಯ ಸ್ತಥತಹವssತಭನ್ೂೀ ಫಸತಧಹಕಯಣಹತ್ | 
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‘಄ಥ ಹ್ೈಶ ಅತಹಭ ಯಕೃರ್ತಭನತಯವಿಶ್ಹಮತಹಭನಂ ಫಸತಧಹ ಚಕ್ಹಯ | 

ತಸಹಭತ್  ಯಕೃರ್ತಷತಸಹಭತ್ ಯಕೃರ್ತರಿತಹಮಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ | 
‘಄ವಿಕ್ಹರ್ೂೀsರ್ ಯಭಃ ಯಕೃರ್ತಂ ತತ ವಿಕ್ಹರಿಣಿೀಮ್ | 

಄ನತಯವಿವಮ ಗ್ೂೀವಿನದಃ ಯಕೃರ್ತಶ್ಹಾಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ನಹಯರ್ದೀಯೀ | 
ನಚಹನಮತ್ ಕಲಯಮ್, ಄ಯಮಹಣಿಕತಹವತ್ || 27 || 

ಓಂ ಯೋೀರ್ನವಾ ಹಿ ಾೀಮತ್ೀ ಓಂ || 28-134 || 
಄ಮಧಹನ್ೀನ್ೂೀತರ್ತತದಹವಯತವಂ ಯಕೃರ್ತತವಮ್ | ತಚಹಾಸ್ಮೈ ಾೀಮತ್ೀ 

‘ಮದೂಫತಯೋೀರ್ನಂ ರಿವಮರ್ನತ ರ್ಧೀರಹಃ’ ಆರ್ತ | 

‘ಮಧಹನ್ೀನ ಷೂರ್ತಷತತ ರಂಷತಾಮ್ ವಿದವರ್ದಫಯತಚಮತ್ೀ | 
ಷೂರ್ತಯಮಧಹನ್ೀನ ಯಕೃರ್ತತವಮಿರ್ತ ಸ್ತಥರ್ತಃ || 
ಈಬಯಹತಭಕಷೂರ್ತತಹವದಹವಷತದ್ೀಃ ಯಃ ರಮಹನ್ | 

ಯಕೃರ್ತಃ ರಯತಶಶ್್ಾೀರ್ತ ವಬ್ದೈರ್ೀಕ್್ೂೀsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 28 || 

||ಆರ್ತ ಯಕೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಏತ್ೀನ ಷವ್ೀಾ ವಹಮಖ್ಹಮತಹ ವಹಮಖ್ಹಮತಹಃ ಓಂ || 29-135 || 
ಏತ್ೀನ ಷವ್ೀಾ ವೃನಹಮರ್ದವಬಹದ ಄ರ್ ವಹಮಖ್ಹಮತಹಃ | 
‘ಏಶ ಹ್ಮೀ ವೃನಮ ಏಶ ಹ್ಮೀ ತತಚೂ ಏಶ ಹ್ಮೀವಹಭಹ ಏಶ 
ಹ್ಮೀವಹಮಕ್್ೂತೀsದೃಶ್್ೃಮೀsಚಿನ್ೂಯೀ ರ್ನಗತಾಣವಾ’ ಆರ್ತ ಭಹ್ೂೀರ್ನಶರ್ದ| 

‘ವಭೂನಂ ಕತಯತತ್ೀ ವಿಶತಣಯದೃವಮಃ ಷನ್ ಯಃ ಷವಮಮ್ | 

ತಸಹಭಚೂೂನಮಮಿರ್ತ ಪ್ಯೀಕತಸ್ೂತೀದನಹತತತಚೂ ಈಚಮತ್ೀ || 
ನ್ೈಶ ಭಹಯಿತಂ ಯೋೀಗಮಃ ಕ್್ೀನಚಿತ್ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ | 
಄ತ್ೂೀsಭಹಂ ದನ್ಯೀನಂ ನಹವಮತಹವನಹನವ ಆತಮರ್ || 

ಷಾಷಮ ತದರ್ಧೀನತಹವತ್  ತತತಚೂಬಹದಭಿಧ್ೀಮತಹ | 

಄ನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಮಹಹರಹಥಾ ಮಿಶಮತ್ೀ ಮಸತೃಾಭಿಃ’ 
ಆರ್ತ ಭಹಹಕ್ೌಮೀಾ| 

ಏತ್ೀನ ತದರ್ಧೀನತಹವದತಮಕತಮತ಼ತಷಭತದಹಯೀನ | 
‘಄ಧಹಯಣಹಥಾಂ ಷಾಸಹಮರಮಕತಸಹಮಧಹಮಮಭೂಲತಃ | 
ರ್ದವಯತ಼ತಂ ಕತಾತ್ೀ ಹಯಸಹ ಄ಧಹಮಯಹನ್ತೀ ವಿರ್ನಣಾಯೀ’ 
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ಆರ್ತ ರಹಸಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 29 || 

ಏತ್ೀನ ಷವ್ೀಾವಹಮಖ್ಹಮತಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀ ಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಯಥಮಹಧಹಮಮಷಮ ಚತತಥಾ ಹದಃ ||01-04 || 
|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾ ವಿಯಚಿತ್ೀ 

ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಯಥಮಹಧಹಮಮಃ (ಷಭನವಯಹಧಹಮಮಃ) || 01 || 
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ರ್ದವರ್ತೀಯೋೀsಧಹಮಮಃ (಄ವಿರ್ೂೀಧಹಧಹಮಮಃ) || 02 || 

ಯಥಭಃ ಹದಃ|| 02-01 || 

ಈಕ್್ತೀsಥ್ೀಾsವಿರ್ೂೀಧಂ ದವಾಮತಮನ್ೀನಹಧಹಮಯೀನ | 
ಯಥಭಹದ್ೀ ಮತಕಯವಿರ್ೂೀಧಮ್ | ಯಥಭತಃ ಷೃತಮವಿರ್ೂೀಧಂ ದವಾಮರ್ತ- 

ಓಂ ಷೃತಮನಕ್ಹವದ್ೂೀಶಯಷಙು ಆರ್ತ 
ಚ್ೀನಹನನಮಷೃತಮನಕ್ಹವದ್ೂೀಶಯಷಙ್ಹುತ್ ಓಂ|| 01-136 || 

ಷಾಸಹ ಹಿ ಯತದಹಯದಮಃ | ಄ತಸ್ತೀಷ್ಹಂ ಚನವಿರ್ೂೀಧ್ೀsಹಯಮಹಣಮಮೀ  ಸಹಮರ್ದರ್ತ 
ಚ್ೀನನ| ಄ನಮಷೃರ್ತೀನಹಂ ವಿಷ್ಹಣಾರ್ದಭಿರ್ನಾತರಹಂ ಷಾಸ್ೈಾರ್ೀ ಕೃತತಹವಚೂೃತ್ೀರಹರ್ಧಕಮಂ 
ಸ್ತದಧಯರ್ತ|| 01 || 

ಓಂ ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ಚಹನತಲಬ್ಧೀಃ ಓಂ || 02-137 || 
ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ತಹಷತ ಷೃರ್ತಶೂಕ್ಹತನಹಂ ಪಲ್ಹರ್ದೀನಹಂ ಯತಮವತ್ೂೀsನತಲಬ್ಧೀಯಯಮಹಣಮಂ 
ತಹಸಹಂ ಮತಕತಮ್ | ಚವಬ್ದೀನ ಭಹಗ್ೂೀಲಬಿಧಯಙುೀಕೃತಹ || 02 || 

ಓಂ ಏತ್ೀನ ಯೋೀಗಃ ಯತತಮಕತಃ ಓಂ || 03-138 || 
ಯೋೀಗಪಲಂ ಯತಮಷ್ೂೀಲಬಮಮಿರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | ಈಕ್ಹತಭಹಮಸ್ೀ ತತಹೆಲ ಏ 
ಪಲ್ಹದೃಷ್್ಾೀಃ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಷೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ನ ವಿಲವಣತಹವದಷಮ ತಥಹತವಂ ಚ ವಬಹದತ್ ಓಂ || 04-139 || 
ನ್ೈಂ ವತಯತ್ೀಷತದನತಸಹರಿಷೃತ್ೀವಾ ತದತಕ್ಹತನತಲಬ್ದೀಯಹಯಮಹಣಮಮ್ | ವಿಲವಣತಹವತ್ 
ರ್ನತಮತಹವತ್ ತದನತಸಹರಿತಹವಚಾ | ನ ಹಿ ರ್ನತ್ಮೀ ದ್ೂೀಷ್ಹಃ ಕಲ್ಹಯಃ | ಷವತವಾ ಯಮಹಣಮಮ್ | 
಄ನಮಥಹsನಸ್ತಥತ್ೀಃ | 

‘ನ ಚಕತಹನಾ ಶ್್ೃಯೀತಯಂ ನ ತಕ್್ೂೀಾ ನ ಷೃರ್ತವ್ೀಾಧಹ ಹ್ಮೀವ್ೈನಂ ವ್ೀದಮರ್ನತ’  
ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತ್ೀವಾ | 

ರ್ನತಮತವಂ ಚ ವಬಹದದ್ೀ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ’ವಹಚಹ ವಿಯೂ ರ್ನತಮಯಹ’ ಆತಹಮದ್ೀಃ | 
‘಄ನಹರ್ದರ್ನಧನಹ ರ್ನತಹಮ’ ಆರ್ತ ಚ ಷೃರ್ತಃ || 04 || 

ಓಂ ದೃವಮತ್ೀ ತತ ಓಂ || 05-140 || 
಄ರ್ಧಕ್ಹರಿಣಹಂ ಪಲಮ್ |  ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ ಚ  
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‘ಊಗಮಜತಃ ಸಹಮಹಥವಹಾಖ್ಹಮ ಭೂಲರಹಮಹಮಣಂ ತಥಹ| 

ಭಹಯತಂ ಞ್ಾರಹತಯಂ ಚ ವ್ೀದಹ ಆತ್ಮೀ ವಬಿದತಹಃ || 
ರರಹಣಹರ್ನ ಚ ಯಹರ್ನೀಸ ವ್ೈಶಣವಹರ್ನ ವಿದ್ೂೀ ವಿದತಃ | 
ಷವತಃ ಹಯಮಹಣಮಮೀತ್ೀಷ್ಹಂ ನಹತಯ ಼ಞ್ಾರ್ದವಚಹಮಾತ್ೀ || 
ಮತ್ ತ್ೀಶೂಕತಂ ನ ದೃಶ್್ಮೀತ ೂಾಕಮಹಾತಯ ಕ್ಹಯಣಮ್ | 

ನಹಹಯಮಹಣಮಂ ಬವ್ೀತ್ ತ್ೀಷ್ಹಂ ದೃವಮತ್ೀ ಸಮರ್ಧಕ್ಹಯತಃ|| 
ಆತಃ ಹಯಮಹಣಮಭನ್ಮೀಷ್ಹಂ ನ ಷವತಷತತ ಕಥಞ್ಾನ | 

಄ದೃಶ್್ೃಮೀಕ್ೌತ ತತಸ್ತೀಷ್ಹಭಯಮಹಣಮಂ ನ ಷಂವಮಃ’ ಆರ್ತ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ನವಿಲವಣತಹವರ್ಧಕಯಣಂ || 02 || 

‘ಭೃದಫಯವಿೀತ್’’ಅಪ್ೀsಫತಯನ್’ ಆತಹಮರ್ದಚನಹದತಮ಼ತವಿಯತದ್ೂಧೀ ವ್ೀದ 
ಆತಮತ್ೂೀsಫಯವಿೀತ್ ಮ- 

ಓಂ ಄ಭಿಮಹರ್ನಮದ್ೀವಷತತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹನತಗರ್ತಭಹಮಮ್ ಓಂ || 06-141 || 
ಭೃದಹದಮಭಿಮಹರ್ನದ್ೀತಹ ತತಯ ಮರ್ದವಮತ್ೀ | ತಹಸಹಂ ಚ್ೀತರ್ೀಭ್ೂಮೀ ವಿಶ್ಶಾಂ 

ಸಹಭಥಮಾಭನತಗರ್ತವಾ ಷಾತಯ | ಄ತಸಹತಸಹಂ ಷಾಭತಕತಂ ಮತಜಮತ್ೀ || 06 || 

ಓಂ ದೃವಮತ್ೀ ಚ ಓಂ || 07-142 || 
ತಹಸಹಂ ಸಹಭಥಮಾಂ ಭಸರ್ದಬಃ | ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ ಚ – 

‘ೃರ್ಥವಹಮದಮಭಿಮಹರ್ನನ್ೂಮೀ ದ್ೀತಹಃ ಯರ್ಥತೌಜಷಃ| 
಄ಚಿನಹಯಃ ವಕತಮಸಹತಸಹಂ ದೃವಮನ್ತೀ ಭತರ್ನಭಿವಾ ತಹಃ | 
ತಹವಾ ಷಾಗತಹ ರ್ನತಮಂ ವಹಷತದ್ೀವ್ೈಕಷಂವಯಯಹಃ’ ಆರ್ತ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಭಿಮಹನಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

‘಄ಷದ್ೀವ್ೀದಭಗಯ ಅಸ್ತೀತ್’’಄ಷತಃ ಷದಜಹಮತ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹsಷತಃ ಕ್ಹಯಣತ್ೂವೀಕ್್ತೀವಿಾರ್ೂೀಧ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಄ಷರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಮಹತಯತಹವತ್ ಓಂ || 08-143 || 
ಯರ್ತಷ್್ೀಧಮಹತಯತಹವನಹನಷತಃ ಕ್ಹಯಣತವಂ ಮತಕತಮ್ | ಄ಷತಃ ಕ್ಹಯಣತಹವದತಮ಼ತವಿಯತದಧಂ 
ವ್ೀದವಹಕಮಮಿತ್ಮೀತದತಯ ರ್ನಷಿದಮತ್ೀ | ಷಾವಬಹದನಹಂ ಫಯಸಭಣಿ 
ಷಭನವಯೀsರ್’ತದರ್ಧೀನತಹವದಥಾತ್’ ಆತಹಮರ್ದನಹsಭತಖಮತ್ವೀನಹನಮಸಹಮರ್ 
ವಹಚಮತ್ವೀನಹಙುಕ್ಹರಹದಷತಃ ಹಯರ್ತಃ | ತಥಹ ವತಯರ್ತಹಯತಮೀವಹಷನಭತಭತಯ ರ್ನಷಿಧಮತ್ೀ | 
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ಷಭಮಸ್ೂಮೀರಿ ರ್ನಷ್್ೀಧಹತ್ | ಄ಥಹಾದತಮ಼ತವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀsರ್ ರ್ನರಹ಼ಯಮತ್ೀ || 08 || 

ಓಂ ಄ರ್ೀತೌ ತದವತಱಷಙ್ಹುದಷಭಞ್ಞಷಮ್ ಓಂ || 09-144 || 
಄ಷತ ಈತತೌತ ಯಲಯೀsರ್ ಷವಹಾಷತತಾಮೀ ಸಹಮತ್ || 09 || 

ಓಂ ನ ತತ ದೃಷ್ಹಾನತಭಹವಹತ್ ಓಂ || 10-145 || 
ಯಲಯೀ ಷವಹಾಷತತಾಂ ಭಹವ್ೀ ದೃಷ್ಹಾನತಭಹವಹದ್ೀ ನ ಮತಜಮತ್ೀ | ಷತ ಈತರ್ತತಃ, 
ಷಶ್್ೀಶವಿನಹವವಾ ಹಿ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ದೃಶಾಃ || 10 || 

ಓಂ ಷವವದ್ೂೀಷ್ಹಚಾ ಓಂ || 11-146 || 
ದೃಷ್ಹಾನಹತಭಹವಹದ್ೀ || 11 || 

ಓಂ ತಕ್ಹಾಯರ್ತಷ್ಹಠನಹದಮನಮಥಹsನತಮೀಮಮಿರ್ತ 
ಚ್ೀದ್ೀಭಮರ್ನಮೀಾವಯಷಙುಃ ಓಂ || 12-147 || 

ಏತಹವಹನ್ೀ ತಕಾ ಆರ್ತ ಯರ್ತಷ್ಹಠಕಯಮಹಣಹಭಹವಹದತಕ್ಹತದನಮಥಹsಮನತಮೀಮಮಿರ್ತ 
ಚ್ೀನನ, ಏಂ ಷರ್ತ ಯಮಹಣಸ್ತದ್ಧೀsರ್ ಮೀಷ್ೀsನಮಥಹsನತಮೀಮತಹವದರ್ನಮೀಾವ ಯಷಙುಃ | 
಄ತ್ೂೀ ಯಹತಱಮಹಣಸ್ತದಧಂ ತಹದ್ೀವಹಙುೀಕತಾಮಮ್ | ನಹತ್ೂೀsನಮಚೂಙೆಯಮ್ | 

‘ಯಹದ್ೀ ಯಮಹಣ್ೀನ ಸ್ತದಧಂ ತಹದಹಹಮನ್ | 

ಸ್ತವೀಕತಯಹಾನ್ನೈ ಚಹನಮತಯ ವಙೆಯಂ ಮಹನಭೃತ್ೀ ಕವಚಿತ್’ ಆರ್ತ ವಹಭನ್ೀ || 12 || 

ಓಂ ಏತ್ೀನ ಶ್ಷ್ಹಾರಿಗಯಹಹ ಄ರ್ ವಹಮಖ್ಹಮತಹಃ ಓಂ || 13-148 || 
ಏತ್ೀನ ದೃಷ್ಹಾನತಭಹವ್ೀನಹಭಹವ್ೀನ ಚಹಶ್ಷ್ಹಾ ಄ಮರಿಗಯಹಹ ವಿಯತದಧಸ್ತದಹಧನಹತ 
಄ಕತೃಾಕತಹವಚ್ೀತನಕತೃಾಕತವರ್ಜೀಕತೃಾಕತಹವದಯೋೀsರ್ | 

‘಄ಕಸಹಭರ್ದದೀದಮಹವಿರಹಸ್ತೀದಕಸಹಭತ್ ರ್ತಶಠತಮಕಸಹಭಲಮಿಭಬತಮ್ೈರ್ತ’ 

‘ಯಧಹನಹರ್ದದಭತತನನಂ ಯಧಹನಭರ್ಧರ್ತಶಠರ್ತ | 

ಯಧಹನ್ೀ ಲಮಭಭ್ಮೀರ್ತ ನ ಸಮನಮತ್ ಕ್ಹಯಣಂ ಭತಮ್’|| 

‘ರ್ಜೀವಹದಬರ್ನತ ಬೂತಹರ್ನ ರ್ಜೀವ್ೀ ರ್ತಶಠನಯಚಞ್ಾಲ್ಹಃ | 
ರ್ಜೀವ್ೀ ತತ ಲಮಭೃಚೂರ್ನತ ನ ರ್ಜೀವಹತ್ ಕ್ಹಯಣಂ ಯಮ್’ 

ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಹಯಹತ ರ್ನರಹಕೃತಹಃ | ಮಥಹ ದತಃಖ್ಹರ್ದಶತ 
ರ್ಜೀಸಹಮಸಹವತನರಯಮೀಭನ್ಮೀಶವರ್ೀರ್ತ ದೃಷ್ಹಾನತಃ | ವತಯರ್ತಗರ್ತಷತತ ಫಯಸಭವಹಚಕತ್ವೀನ 
ಯದಶ್ಾತಹ | ಮತಹಯನಮವಹಚಕತ್ವೀsಮವಿರ್ೂೀಧಷತತಹಯನಮದಮಭತಖಮತಯೋೀಚಮತ್ೀ, ಮತಯ 
ವಿರ್ೂೀಧಷತತಯ ಫಯಹ್ಲವೀಚಮತ ಆರ್ತ ರ್ನಮಭಃ || 13 || 
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|| ಆರ್ತ ಄ಷದರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಭ್ೂೀಕ್ಹರತ್ತೀಯವಿಭಹಗಶ್್ಾೀತ್ ಸಹಮಲ್್ೂೀಿಕತ್ ಓಂ || 14-149 || 
‘ಕಮಹಾಣಿ ವಿಸಹನಭಮವಾ ಅತಹಭ ರ್ೀsಮಯೀ ಷಾ ಏ಼ೀಬರ್ನತ’ 

ಆರ್ತ ಭತಕತರ್ಜೀಷಮ ರಹರ್ತತಯತಚಮತ್ೀ | ಄ತಷತಯೋೀಯವಿಭಹಗಃ | ಄ತಃ ೂಾಭರ್ ಷ ಏ | 
ನ ಸನಮಸಹಮನಮತವಂ ಮತಜಮತ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಸಹಮಲ್್ೂೀಿಕತ್ | ಮಥಹ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಈದಕ್್ೀ 
ಈದಕ್ಹನತಯಸ್ಮೈ಼ೀಭಹಮಹಹರ್ೀsಮನತಭ್ೀಾದ್ೂೀsಸ್ಯೀ, ಏಂ ಸಹಮದತಹಯರ್ | ತಥಹ ಚ 
ವತಯರ್ತಃ  

‘ಮಥ್ೂೀದಕಂ ವತದ್ಧೀ ವತದಧಮಹಸ್ತಕತಂ ತಹದೃಗ್ೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ |  
ಸಹೆನ್ದೀ ಚ – 

‘ಈದಕಂ ತೂದಕ್್ೀ ಸ್ತಕತಂ ಮಿವಯಮೀ ಮಥಹ ಬವ್ೀತ್ | 

ನ ಚ್ೈತದ್ೀ ಬರ್ತ ಮತ್ೂೀ ೃರ್ದಧಃ ಯದೃವಮತ್ೀ || 
ಏಮೀ ಹಿ ರ್ಜೀವೀsರ್ ತಹದಹತಳಂ ಯಮಹತಭನಹ | 

ಹಯಪ್ತೀsರ್ ನಹಸೌ ಬರ್ತ ಸಹವತನಹರಯರ್ದವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್’ ಆರ್ತ | 

‘ಫಯಹ್ೇಶ್ಹನಹರ್ದಭಿದ್ೀಾವ್ೈಮಾತ್ ಹಯರತಂ ನ್ೈ ವಕಮತ್ೀ | 
ತದಮತಸಾಭಹಃ ಕ್್ೈಲಮಂ ಷ ಬವಹನ್ ಕ್್ೀಲ್್ೂೀ ಸರ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ | 

‘ನ ತ್ೀ ಭಹಿತವಭನವವತನರ್ನತ’’ನ ತ್ೀ ವಿಷ್್ೂಣೀ ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ನ ಜಹತಃ’ ಆತಹಮರ್ದ ಚ 
ಪಲತ್ವೀsರ್ ಮತ಼ತವಿರ್ೂೀಧ್ೀsನತಭಹಾವಹದತ್ೂಯೀಕತಮ್ || 14 || 

|| ಆರ್ತ ಭ್ೂೀಕ್ಹರರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಓಂ ತದನನಮತವಮಹಯಭಬಣವಬಹದರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 15-150 || 
ಷವತನರ ಫಸತಸಹಧನಹ ಷೃಷಿಾಲ್್ೂೀಾಕ್್ೀ ದೃಷ್ಹಾ | ನ್ೈಂ ಫಯಸಭಣಃ | ಷವಯೂಸಹಭಥಹಮಾದ್ೀ 
ತಷಮ ಷೃಷಿಾಃ | 

‘಼ಂ ಸ್ತವದಹಸ್ತೀದರ್ಧಷ್ಹಠನಮಹಯಭಬಣಂ ಕತಭರ್ತಸಾತೆಥಹssಸ್ತೀತ್’ 

ಆರ್ತ ಹಹಮಷ್ೀಃ | ಄ರ್ಧಷ್ಹಠನಹದಮನತಕ್್ತೀಃ | ಅರ್ದವಬಹದದತಮ಼ತಭಿವಾ | 
‘ಯತನ್ೂರೀ ಸಮ್ೀಷ್ೀತ ಷವತನರಃ ಼ಭ್ೀವಯತ್ೀ | 
ಸಹಧನಹನಹಂ ಸಹಧನತವಂ ಮತಃ ಼ಂ ತಷಮ ಸಹಧನ್ೈಃ’ ಆತಹಮರ್ದಭಿಃ || 15 || 

ಓಂ ಭಹವ್ೀ ಚ್ೂೀಲಬ್ದೀಃ ಓಂ || 16-151 || 
ಷವತನರಸಹಧನಭಹವ್ೀ ಯಮಹಣ್ಮೈಯತಲಭ್ಮೀತ | 
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‘಄ನತಕತಂ ಞ್ಾಭಿವ್ೈಾದ್ೈನಾ  ಷತಾಸ್ತತಕತತವಾನ | 

಄ತ್ೂೀ ವ್ೀದತವಮೀತ್ೀಷ್ಹಂ ಮತಸ್ತೀ ಷಾವ್ೀದಕ್ಹಃ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 16 || 

‘಄ದಫಯಃ ಷಭೂಬತಃ ೃರ್ಥವ್ಮೈಯಸಹಚಾ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಸಹಧನಹನತಯಯರ್ತೀತ್ೀಃ 
ಕಥಭನತಲಬಿಧರಿತಮತ ಅಸ | 

ಓಂ ಷತಹವಚಹಾಯಷಮ ಓಂ || 17-152 || 
಄ಯಷಮ ತದರ್ಧೀನಷಮ ಸಹಧನಷಮ ಷತಹತಾತ್ | 
‘ಕ್ಹಲ ಅಸ್ತೀತ್ ರಯತಶ ಅಸ್ತೀತ್ ಯಭ ಅಸ್ತೀತ್ ತದಮದಹಸ್ತೀತ್ ತದಹೃತಮಹಸ್ತೀತ್ 
ತತರ್ಧೀನಮಹಸ್ತೀದಥ ಹ್ಮೀಕ ಏ ಯಭ ಅಸ್ತೀದಮಸ್ಮೈತದಹಸ್ತೀನನ ಹ್ಮೀತದಹಸ್ತೀತ್’ ಆರ್ತ ಹಿ 
ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ || 17 || 

ಓಂ ಄ಷದವಯದ್ೀಶ್ಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ಧಮಹಾನತರ್ೀಣ ವಹಕಮಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 18-153|| 
‘ನಹಷದಹಸ್ತೀನ್ೂನೀ ಷದಹಸ್ತೀತ್’ ಆರ್ತ ಷಾಸಹಮಷತತಾಮದ್ೀಶ್ಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
಄ಮಕತತವಹಯತನಹರಯರ್ದಧಮಹಾನತರ್ೀಣ ಹಿ ತದತಚಮತ್ೀ |’ತಭ ಅಸ್ತೀತ್’ ಆರ್ತ ವಹಕಮಶ್್ೀಷ್ಹತ್ | 
ನ ಚಹನಮತಯ ಯಮಹಣಭಸ್ತತ | 
‘಄ಜ್ೀ ಹ್ಮೀಕ್್ೂೀ ಜತಶಮಹಣ್ೂೀsನತಶ್್ೀತ್ೀ ಜಹಹತ್ಮೀನಹಂ ಬತಕತಭ್ೂೀಗಹಭಜ್ೂೀsನಮಃ’| 

‘಄ನಹದಮನನತಂ ಜಗದ್ೀತರ್ದೀದೃಕ್ ಯತಾತ್ೀ ನಹತಯ ವಿಚಹಮಾಭಸ್ತತ | 
ನ ಚಹನಮಥಹ ಕ್ಹವsರ್ ಚ ಕಷಮ ಚ್ೀದಭಬೂತ್ ರರಹ ನಹರ್ ತಥಹ ಬವಿಶಮತ್’|| 

‘಄ಷತಮಭಯರ್ತಶಠಂ ತ್ೀ ಜಗದಹಸತಯರ್ನೀವವಯಮ್’| 

‘಄ಷತಮಮಹಸತಜಾಗದ್ೀತದಸಹಃ ವ಼ತಂ ಸರ್ೀಯೀಾ ನ ವಿದತಃರಹಂ ಹಿ’ 

‘ಮಃ ಷತಮಯೂಂ ಜಗದ್ೀತರ್ದೀದೃಕ್ ಷೃಷ್ಹಾಾ ತವಬೂತ್ ಷತಮಕಮಹಾ ಭಹಹತಹಭ’| 
‘಄ಥ್ೈನಮಹಸತಃ ಷತಮಕಮೀಾರ್ತ, ಷತಮಂ ಹ್ಮೀವ್ೀದಂ ವಿವವಭಸೌ ಷೃಜತ್ೀ| 
಄ಥ್ೈನಮಹಸತಾರ್ನತಮಕಮೀಾರ್ತ ರ್ನತಮಂ ಹ್ಮೀವಹಸೌ ಕತಯತತ್ೀ’| 
‘ಮಚಿಾಕ್್ೀತ ಷತಮಮಿತ್ ತನನ ಮೀಘಮ್’ ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಷೃರ್ತಬಮಃ | 
‘ಯಷಯವಿರ್ೂೀಧ್ೀ ತತ ವಹಕ್ಹಮನಹಂ ಮತಯ ಮತಕತತಹ| 

ತಥ್ೈವಹಥಾ ರಿಸ್ೀಯೋೀ ನಹವಹಕ್ಹಮ ಮತ಼ತರಿಶಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ | 

‘ವಿಯತದಧತ್ ರ್ಯೀರ್ತೀಮನತ ಅಗಮಹ ಮತಯ ವ್ೈ ಮಿಥಃ | 
ತತಯ ದೃಷ್ಹಾನತಸಹರ್ೀಣ ತ್ೀಷ್ಹಭಥ್ೂೀಾsನವವ್ೀವಯತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ | 

‘ಇಶ್್ೃೀsರ್ನೀಶ್್ೃೀ ಜಗರ್ನಭಥಹಮ ನ ೂಜ್ೂಮೀ ಗತಯತರಿತಮರ್ | 

ಆತಹಮರ್ದರ್ದವಯತದಹಧರ್ನ ಚನಹನಮಥ ಮತಕತಮಃ | 
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ಯಮಹಣ್ೈಫಾಸತಭಿಸ್ೀಾಯಹ ಅಭಹಸಹ ಆರ್ತ ವ್ೈರ್ದಕ್್ೈಃ || 
ವ್ೀದವ್ೀದಹನತಸಹರ್ೀಶತ ವಿರ್ೂೀಧ್ೀsನಹಮಥಾಕಲನಹ | 

಄ನ್ಮೀಷ್ಹಂ ತತ ವಿಯತದಹಧನಹಂ ವಿಯಲಮಬೀsಥವಹ ಬಯಭಃ’ ಆರ್ತ ಭಹಗತ ತನ್ರೀ | 
‘ಶ್ಹಸಹರಥಾಮತಕ್್ೂತೀsನತಬಃ ಯಮಹಣಂ ತೂತತಭಂ ಭತಮ್ | 

ಭಧಮಭಂ ತಹವಗಮೀ ಸ್ೀಮಃ ಯತಮವಭಧಭಂ ಷೃತಮ್ || 

ಯತಮವಯೋೀರಹಗಭಯೋೀವಿಾರ್ೂೀಧ್ೀ ರ್ನವಾಯಹಮ ತತ | 
಄ನತಮಹದಹಮ ನ ಷವತನಹರಃ ಯಮಹಣದವಿೀಂ ಮಮತಃ’ 
ಆರ್ತ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭತನ್ರೀ|| 18 || 

ಓಂ ಮತಕ್್ತೀಃ ವಬಹದನತರಹಚಾ ಓಂ || 19-154 || 
‘ಸಹಧನಹನಹಂ ಸಹಧನತವಂ ಮದಹತಹಭರ್ಧೀನಮಿಶಮತ್ೀ | 
ತದಹ ಸಹಧನಷಭರ್ತತರ್ೈವವಮಾದ್ೂಮೀರ್ತಕ್ಹ ಬವ್ೀತ್’ 

ಆತಹಮದ್ೀಃ ಸಹಧನಹನತರ್ೀಣ ಷೃಷಿಾಮತಾಕ್ಹತ | 
‘಄ದಬಯಃ ಷಭೂಬತ್ೂೀ ಹಿಯಣಮಗಬಾ ಆತಮಷ್ೌಾ’ ಆತಹಮರ್ದವಬಹದನತರಹಚಾ || 19 || 

ಓಂ ಟಚಾ ಓಂ || 20-155 || 
ಸಹಧನಹನತರ್ೀಣ ಹಿ ಟಹರ್ದಷೃಷಿಾದೃಾಷ್ಹಾ || 20 || 

ಓಂ ಮಥಹ ಹಯಣಹರ್ದಃ ಓಂ || 21-156 || 
ತಚಾ ಸಹಧನಜಹತಹಂ ತ್ೀನಹನತಯವಿಶಾಮೀ ಮಥಹ ವರಿೀರ್ೀರ್ನದರಯಹರ್ದಃ| 

‘ಯಕೃರ್ತಂ ರಯತಶಂ ಚ್ೈ ಯವಿವಮ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ | 
ಷ್ೂೀಬಯಹಮಹಷ ಬಗವಹನ್ ಷೃಶಾಯಥಾಂ ಜಗತ್ೂೀ ವಿಬತಃ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 21 || 

|| ಆರ್ತ ಅಯಭಬಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

ರ್ಜೀಕತೃಾತವವಃ ವತಯರ್ತಹಯಪ್ತೀ ವಿಷತರಹರ್ನನರಹ಼ಯಮತ್ೀ | 

ಓಂ ಆತಯಮದ್ೀಶ್ಹರ್ದಧತಹಕಯಣಹರ್ದದ್ೂೀಶಯಷ಼ತಃ ಓಂ || 22-157 || 
ರ್ಜೀಕತೃಾತವಷ್ೀ ಹಿತಹಕಯಣಭಹಿತಕಯಣಂ ಚ ನ ಸಹಮತ್ || 22 || 

ಓಂ ಄ರ್ಧಕಂ ತತ ಭ್ೀದರ್ನದ್ೀಾಶ್ಹತ್ ಓಂ || 23-158 || 
ನ ಚ ಫಯಸಭಣಃ ವಯಭಚಿನಹತರ್ದಧ್ೂೀಶಹಯರ್ತಃ |಄ರ್ಧಕವ಼ತತಹವತ್ | 

‘ಶ್್ೃಯೀತಹ ಭನಹತ ದಯಷ್ಹಾssದ್ೀಷ್ಹಾಘೂೀಷ್ಹಾ ವಿಸಹತಹ 

ಯಶತಹ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಬೂತಹನಹಭನತಯರಯತಶಃ’ 
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‘ಏಶ ತ ಅತಹಭ  ಷವಹಾನತಯಃ’ 
‘ಯೋೀsವನಹಯಹರ್ಹಸ್ೀ ಶ್್ೃೀಕಂ ಮೀಸಂ ಜರಹಂ ಭೃತತಮಭತ್ಮೀರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದವಿಶ್್ೀಶರ್ನದ್ೀಾಶ್ಹತ್ || 23 || 

ಓಂ ಄ಶ್ಹಭರ್ದಚಾ ತದನತರ್ತತಃ ಓಂ || 24-159 || 
ಚ್ೀತನತ್ವೀsಮಶ್ಹಭರ್ದದಷವತನರತಹವತ್ ಷವತಃ ಕತೃಾತಹವನತರ್ತತರ್ಜೀಾಷಮ| 

‘ಮಥಹ  ಧಹಯತಭಯಿೀಂ  ಯೋೀಷ್ಹಂ ನಯಃ ಸ್ತಥಯಷಮಹಹಿತಃ| 
ಆಙುಮತಮಙುಭಙ್ಹುರ್ನ ತಥಹ ರಹಜರ್ನನಮಹಃ ಯಜಹಃ’ ಆರ್ತ ಭಹಯತ್ೀ || 24 || 

ಓಂ ಈಷಂಹಹಯದವಾನಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ಕ್ಷಿೀಯರ್ದಧ ಓಂ || 25-160 || 
ರ್ಜೀವ್ೀನ ಕ್ಹಯೋೀಾಷಂಹಹಯದವಾನಹತ್ ತಷಮ ಕತೃಾತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಮಥಹ ಗ್ೂೀಶತ 
ಕ್ಷಿೀಯಂ ದೃವಮಮಹನಭರ್ ಹಯಣಹದ್ೀ ಜಹಮತ್ೀ , 

‘಄ನನಂ ಯಸಹರ್ದಯೂ್ೀಣ ಹಯಣಃ ರಿಣಮತಮಸೌ’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ | 

ಏಂ ರ್ಜೀವ್ೀ ದೃವಮಮಹನ್ೂೀsರ್ ಕ್ಹಯೋೀಾಷಂಹಹರ್ೂೀsಸಹವತನಹರಯತ್ ಯಕೃತ ಏ | 
‘ಮ ಅತಹಭನಭನತರ್ೂೀ ಮಭಮರ್ತ’ | 

‘ನಹಸಂ ಕತಹಾ ನ ಕತಹಾ ತವಂ ಕತಹಾಮಷತತ ಷದಹ ಯಬತಃ’ ಆತಹಮದ್ೀಃ || 25 || 

ಓಂ ದ್ೀವಹರ್ದದರ್ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಓಂ || 26-161 || 
ನ ಚ ಕತತಾರಿೀವವಯಸಹಮದೃಷಿಾವಿರ್ೂೀಧಃ | ದ್ೀವಹರ್ದದದೃವಮತವವ಼ತಯೋೀಗಹತ್ | ಲ್್ೂೀಕ್್ೀsರ್ 
ರ್ಶ್ಹಚಹರ್ದೀನಹಂ ತಹದೃಶ್ೀ ವ಼ತದೃಾಷ್ಹಾ ಼ಮಿವೀವವಯಷಮ | 

‘ನ ಮತ಼ತಯೋೀಗಹದಹವಕ್ಹಮರ್ನ ರ್ನರಹಕ್ಹಯಹಾಣಮರ್ ಕವಚಿತ್ | 

ವಿರ್ೂೀಧ ಏ ವಹಕ್ಹಮನಹಂ ಮತಕತಯೋೀ ನ ತತ ಮತಕತಮಃ’  
ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 26 || 

ಓಂ ಕೃತಸನಯಷ಼ತರ್ನಾಯಮತವವಫದಕ್್ೂೀಪ್ೀ ವಹ ಓಂ || 27-162 || 
಄ಮಂ ಚ ದ್ೂೀಷ್್ೂೀ ರ್ಜೀಕತೃಾತವಷ್ೀ | ಏಕ್್ೀನಹಙತುಲ್ಲಮಹತ್ಯೀಣ ಯತಾಮಹನ್ೂೀsರ್ 
ೂಣಾಯೃರ್ತತಃ ಸಹಮತ್ | ನ ಚ ತದತಮಚಮತ್ೀ, ಸಹಭಥ್ೈಾಕದ್ೀವದವಾನಹತ್ | ನ 
ಚ್ೈಕದ್ೀಶ್್ೀನ, ರ್ನಯಮತಹವತ್ | 

‘಄ಥ ಮಃ ಷ ರ್ಜೀಃ ಷ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನಯಮವೀ ಸಹತಹವsಸಹತಹ 

ಷತಽೀ ದತಃಽೀ ವರಿೀರ್ೀರ್ನದರಮಷಥಃ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ | 
ನ ಚ್ೂೀಹರ್ಧಕೃತ್ೂೀಂsವಃ  ಷ ಏವಹಂವ ಈಹಿತ ಆರ್ತ, ರ್ದವತಹವ್ೀವತಹವತ್ ನ ಚಹನಮತ್ 
ಕಲಯಮ್ | 
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‘ಮರ್ದಧ ಮತಕ್ಹಯ ವಿಯತಧ್ಮೀತ ತರ್ದೀವಕೃತಮೀ ಹಿ’ ಆರ್ತ ಗತಮನತರ್ೂೀಕ್್ತೀಃ || 27 || 

||ಆರ್ತ ಆತಯಮದ್ೀಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಓಂ ವತಯತ್ೀಷತತವಫದಭೂಲತಹವತ್ ಓಂ || 28-163 || 
ನ ಚ್ೀವವಯಷ್ೀಮಂ ವಿರ್ೂೀಧಃ | 

‘ಯೋೀsಸೌ ವಿಯತದ್ೂಧೀsವಿಯತದ್ೂಧೀ ಭನತಯಭನತಯವಹಗಹವಾನ್ೂದರೀsರ್ನನದರಃ 
ಯೃರ್ತತಯಯೃರ್ತತಃ ಷ ಯಃ ಯಮಹತಹಭ’ ಆರ್ತ ್ೈಙ್ಹುಯರ್ದವತಯತ್ೀರ್ೀ | 

ವಫದಭೂಲತಹವಚಾ ನ ಮತ಼ತವಿರ್ೂೀಧಃ | 
‘ಮದಹವಕ್್ೂಮೀಕತಂ ನ ತದತಮ಼ತವಿಾರ್ೂೀದತಧಂ ವಕತನಯಹತ್ ಕವಚಿತ್ | 

ವಿರ್ೂೀಧ್ೀ ವಹಕಮಯೋೀs ಕ್ಹವರ್ ಼ಞ್ಾತ್ ಸಹಹಹಮಮಕ್ಹಯಣಮ್’ ಆರ್ತ 

ರಯತಷ್್ೂೀತತಭತನ್ರೀ || 28 || 

ಓಂ ಅತಭರ್ನ ಚ್ೈಂ ವಿಚಿತಹಯವಾ ಹಿ ಓಂ || 29-164 || 
ಯಮಹತಭನ್ೂೀ ವಿಚಿತಹಯವಾ ವಕತಮಃ ಷರ್ನತ, ನಹನ್ಮೀಷ್ಹಮ್ | 

ವಿಚಿತಯ ವ಼ತಃ ರಯತಶಃ ರರಹಣ್ೂೀ ನ ಚಹನ್ಮೀಷ್ಹಂ ವಕತಮಸಹತದೃಶ್ಹಃ ಷತಮಃ | 
ಏಕ್್ೂೀ ಶ್ೀ ಷಾಬೂತಹನತರಹತಹಭ ಷವಹಾನ್ ದ್ೀವಹನ್ೀಕ ಏವಹನತವಿಶಾಃ’||  

ಆರ್ತ ಶ್್ವೀತಹವವತಯವತಯರ್ತಃ || 29 || 

ಓಂ ಷವವದ್ೂೀಷ್ಹಚಾ ಓಂ || 30-165 || 
ಯೀ ದ್ೂೀಷ್ಹ ಆತಯತಹಯರ್ ತ್ೀ ಗತಣಹಃ ಯಮೀ ಭತಹಃ | 
ನ ದ್ೂೀಶಃ ಯಮೀ ಕಶ್ಾದತುಣಹ ಏ ರ್ನಯನತರಹಃ’ | 

ಆರ್ತ ಚನಹರ್ಜಞೀವ ಏ ದ್ೂೀಷ್್ೂೀ ನ ಯಷ್ೀ | 
‘಄ಥ ಮಃ ಷದ್ೂೀಶಃ ಸಹಞ್ಞನಃ ಷಜರ್ನಃ ಷ ರ್ಜೀವೀsಥ 

ಮಃ ಷ ರ್ನದ್ೂೀಾಷ್್ೂೀ ರ್ನಶೆಲಃ ಷಗತಣಃ ಯಃ ಯಮಹತಹಭ’ 
ಆರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ || 30 || 

ಓಂ ಷವೀಾ್ೀತಹ ಚ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 31-166 || 
‘ಷವ್ೈಾಮತಾಕ್ಹತವ಼ತಭಿದ್ೀಾತಹ ಸಹ ರ್ೀರ್ತ ಯಹಂ ಹಯಸತಯಜಷಯವ಼ತಮ್ | 

ರ್ನತಹಮನನಹದ ರ್ನತಮಯೂಹsಜರಹ ಚ ಯಹ ಶ್ಹವವತಹsತ್ೇರ್ತ ಚ ಯಹಂ ದರ್ನತ’  
ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 

಄ತ್ೂೀ ನ ಕ್್ೀಲಂ ವಿಚಿತಯವ಼ತಃ, ಼ನತತ ಷಾವ಼ತರ್ೀ || 31 || 
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ಓಂ ವಿಕಯಣತಹವನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 32-167 || 
ನ ಚ ಕಯಣಹಭಹವಹದನತರ್ತತರಿರ್ತ ಮತಕತಮ್ | 

‘ಅಹಣಿಹದ್ೂೀ ಜನ್ೂೀ ಗೃಹಿೀತಹ ವಮತಮಚವತಃ ಷ ವತಯಣ್ೂೀತಮಕಣಾಃ| 
ಷ ವ್ೀರ್ತತ ವ್ೀದಮಂ ನ ಚ ತಸಹಮಸ್ತತ ವ್ೀತಹತತಮಹಸತಯಗಯಯಂ ರಯತಶಂ ಭಹಹನತಮ್’| 

‘ನ ತಷಮ ಕ್ಹಮಾಂ ಕಯಣಂ ಚ ವಿದಮತ್ೀ ನ ತತಸಭಶ್ಹಾಬಮರ್ಧಕವಾ ದೃವಮತ್ೀ | 
ರಹsಷಮ ವ಼ತವಿಾವಿಧ್ೈ ವೃಯಮತ್ೀ ಸಹವಭಹವಿ಼ೀ ಸಹನಫಲ಼ಯಯಹ ಚ’  

ಆತಹಮರ್ದ ವಯರ್ತಬಮಃ 
‘ಷವೀಾ್ೀತಹ ಚ’ ಆರ್ತ ಸಹಮಹನಮರಿಹಹರ್ೀsರ್ ವಿಶ್್ೀಶಮತಕಯಥಾಂ ರನರಹವಙ್ಹೆ 
|| 32 || 

|| ಆರ್ತ ವಫದಭೂಲತಹವರ್ಧಕಯಣಂ || 08 || 

ಮತಱಯೋೀಜನಹಥಾಂ ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದಷತದೂನತಹವದೂಣಾತ್ೀತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ನ ಯಯೋೀಜನತಹತಾತ್ ಓಂ || 33-168 || 
‘಄ಥ್ೈಶ ಏ ಯಭ ಅನನದಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಕೃತಕೃತಮತಹವನನ ಯಯೋೀಜನಹಮ ಷೃಷಿಾಃ ಼ನತತ || 

ಓಂ ಲ್್ೂೀಕತತತಲ್ಲೀಲ್ಹಕ್್ೈಲಮಮ್  ಓಂ || 34-169 || 
ಮಥಹ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಭತತಷಮ ಷತಖ್್ೂೀದ್ಯೀಕ್ಹದ್ೀ ನೃತತಗಹನಹರ್ದಲ್ಲೀಲ್ಹ ನ ತತ 
ಯಯೋೀಜನಹ್ೀವಯಹ, ಏಮೀವ್ೀವವಯಷಮ | ನಹರಹಮಣಷಂಹಿತಹಯಹಂ ಚ- 

‘ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದಕಂ ಸರಿನ್ೈಾ ಯಯೋೀಜನ್ೀವಯ ತತ | 
ಕತಯತತ್ೀ ಕ್್ೀಲ್ಹನನಹದದಮಥಹ ಭತತಷಮ ನತಾನಮ್ || 

ೂಣಹಾನನದಷಮ ತಸ್ಮೀಸ ಯಯೋೀಜನಭರ್ತಃ ಕತತಃ | 
ಭತಕ್ಹತ ಄ಹಮತಕ್ಹಮಹಃ ಷತಮಃ ಼ಭತ ತಸಹಮಽಲ್ಹತಭನಃ’ ಆರ್ತ || 

‘ದ್ೀಸ್ಮೈಶ ಷವಭಹವೀsಮಮಹತಕ್ಹಭಷಮ ಕ್ಹ ಷೃಹಹ’ ಆರ್ತ ಚ ವತಯರ್ತಃ || 34 || 

|| ಆರ್ತ ನಯಯೋೀಜನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

ಷಾಕತೃಾತ್ವೀ ವ್ೈಶಭಮನ್ೈಘೃಾಣ್ಮೀ ತಸ್ಮೀತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ವ್ೈಶಭಮನ್ೈಘೃಾಣ್ಮೀ ನ ಸಹ್ೀವತಹವತ್ ತಥಹ ಹಿ ದವಾಮರ್ತ  ಓಂ || 35-170|| 
ಕಮಹಾ್ೀವಯಹ ಪಲದಹತೃತಹವನನ ತಷಮ ವ್ೈಶಭಮನ್ೈಘೃಾಣ್ಮೀ | 

„ರಣ್ಮೀನ ರಣಮಂ ಲ್್ೂೀಕಂ ನಮರ್ತ ಹ್ೀನ ಹಮ್’ ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ || 35 || 
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ಓಂ ನ ಕಮಹಾವಿಭಹಗಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನನಹರ್ದತಹವತ್ ಓಂ || 36-171 || 
ಮದ್ೀವಯಹsಸೌ ಪಲಂ ದದಹರ್ತ ನ ತತ್ ಕಭಾ | 
‘ಏಶ ಹ್ಮೀವ್ೈನಂ ಸಹಧತಕಭಾ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ತಂ ಮಮೀಭ್ೂಮೀ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀಬಮ ಈರ್ನನರ್ನೀಶತ ಏಶ 
ಈ ಏವಹಸಹಧತಕಭಾ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ತಂ ಮಭಧ್ೂೀ ರ್ನರ್ನೀಶತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ ಕಭಾಣ್ೂೀsರ್ ತರ್ನನಮಿತತತಹವರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ | ತಸಹಮರ್ ೂಾಕಭಾ 
ಕ್ಹಯಣಮಿತಮನಹರ್ದತಹವತ್ ಕಭಾಣಃ | ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ ಚ – 

‘ರಣಮಹಹರ್ದಕಂ ವಿಶತಣಃ ಕ್ಹಯಯೀತ್ ೂಾಕಭಾಣಹ | 

಄ನಹರ್ದತಹವತ್ ಕಭಾಣವಾ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ || 36 || 

ಓಂ ಈದಮತ್ೀ ಚಹರಮಲಬಮತ್ೀ ಚ ಓಂ|| 37-172 || 
ನ ಚ ಕಮಹಾ್ೀವತ್ವೀನ್ೀವವಯಸಹಮಸಹವತನರಯಮ್ | 

‘ದಯಮಂ ಕಭಾ ಚ ಕ್ಹಲವಾ ಷವಭಹವೀ ರ್ಜೀ ಏ ಚ | 

ಮದನತಗಯಸತಃ ಷರ್ನತ ನ ಷರ್ನತ ಮದತ್ೀವಯಹ’ || 
ಆತಹಮರ್ದನಹ ಕಮಹಾರ್ದೀನಹಂ ಷತತಾಸಹಮರ್ ತದರ್ಧೀನತಹವತ್ | ನ ಚ 
ರನವ್ೈಾಶಮಹಮಧಹಮ್ೀತ್ೀ ನ  ದ್ೂೀಶಃ | ತಹದೃವವ್ೈಶಮಹಮದ್ೀಯತಲಬಮಮಹನತಹವತ್ | 
‘ಷ ಕ್ಹಯಯೀತ್ ರಣಮಭಥಹರ್ ಹಂ ನ ತಹತಹ ದ್ೂೀಶವಹರ್ನೀಶ್ತಹsರ್ | 
ಇಶ್್ೃೀ ಮತ್ೂಯೀ ಗತಣದ್ೂೀಷ್ಹರ್ದಷತ್ತಾೀ ಷವಮಂ ರ್ೂೀsನಹರ್ದರಹರ್ದಃ ಯಜಹನಹಮ್’ 

ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 37 || 

|| ಆರ್ತ ವ್ೈಶಭಮನ್ೈಘೃಾಣಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

಄ಶ್ಷ್್ಾೈಯತಷಂಸಯರ್ತ- 

ಓಂ ಷಾಧಮೀಾತ್ತೀವಾ ಓಂ || 38-173 || 
‘ಗತಣಹಃ ವತಯತಹಃ ಷತವಿಯತದಹಧವಾ ದ್ೀವ್ೀ ಷನಯವತಯತಹ ಄ರ್ ನ್ೈವಹತಯ ವಙ್ಹೆ | 
ಚಿನಹಯ ಄ಚಿನಹಯವಾ ತಥ್ೈ ದ್ೂೀಷ್ಹಃ ವತಯತಹವಾ ನಹಸ್ೈಹಿಾ ತಥಹ ಯರ್ತೀತಹಃ |’ 

ಆರ್ತ ಷಾಗತಣ್ೂೀರ್ತತವತಯತ್ೀವಾ || 38 || 

|| ಆರ್ತ ಷಾಧಮೀಾತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾ ವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ರ್ದವರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ಯಥಭಃ ಹದಃ || 02-02 || 
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ರ್ದವರ್ತೀಮ ಹದಃ || 02-02 || 
„ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ಚಹನತಲಬ್ಧೀಃ’ ಆರ್ತ ಸಹಮಹನಮತ್ೂೀ ರ್ನರಹಕಯಣಂ ಷಭಯಹನಹಂ ಕೃತಮ್ | 
ವಿಶ್್ೀಶತ್ೂೀ  ರ್ನರಹಕರ್ೂೀತಮಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ | 
಄ಚ್ೀತನಯೃರ್ತತಭತಂ  ಯಥಭತ್ೂೀ ರ್ನರಹಕರ್ೂೀರ್ತ – 

ಓಂ ಯಚನಹನತತ್ತೀವಾ ನಹನತಮಹನಮ್ ಓಂ || 01-174 || 
಄ಚ್ೀತನಷಮ ಷವತಃ ಯೃತಯನತತ್ತೀನಹಾನತಮಹನರಿಕಲ್ಲತಂ ಯಧಹನಂ ಜಗತೆತೃಾ | 
ಚವಬ್ದೀನ ಯಮಹಣಹಭಹಂ ದವಾಮರ್ತ || 01 || 

ಓಂ ಯೃತ್ತೀವಾ ಓಂ || 02-175 || 
ಚ್ೀತನಷಮ ಷವತಃ ಯೃರ್ತತದವಾನಹಚಾ || 02 || 

ಓಂ ಯೋೀsಭತಫಚ್ಾೀತ್ ತತಹಯರ್ ಓಂ || 03-176 || 
ಯೋೀsಭತಫದಚ್ೀತನಸಹಮರ್ ಯೃರ್ತತಮತಾಜಮತ ಆರ್ತ ನ ಮತಕತಮ್ | 

‘ಏತಷಮ ವಹ ಄ವಯಷಮ ಯಶ್ಹಷನ್ೀ ಗಹಾಾ ಹಯಚ್ೂಮೀsನಹಮ ನದಮಃ ಷಮನದನ್ತೀ , 
ಯಹವಾಶ್್ವೀತ್ೀಬಮಃ ಾತ್ೀಬಮಃ ಯರ್ತೀಚ್ೂಮೀsನಹಮ ಯಹಂ ಯಹಂ ಮ ರ್ದವಭನತ’ 
‘ಏತ್ೀನ ಸ ವಹ ಯೋೀ ಭಣಡಂ ಬರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ತತಹಯರ್ೀವವಯರ್ನಮಿತತಯೃರ್ತತವತಯತ್ೀಃ || 03 || 

ಓಂ ಮರ್ತರ್ೀಕ್ಹನಸ್ತಥತ್ೀಶ್ಹಾನ್ೀವತಹವತ್ ಓಂ || 04-177 || 
‘ನ ಊತ್ೀ ತವರ್ತೆರಮತ್ೀ ಼ಞ್ಾನಹರ್ೀ’ ಆರ್ತ ತದವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಕಸಹಮರ್ 

ಕಭಾಣ್ೂೀsನಸ್ತಥತ್ೀಯನ್ೀಕ್ಷಿತಮೀವಹಚ್ೀತನವಹರ್ದಭತಮ್ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಯಚನಹನತತಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಸ್ೀವವಯಸಹಙ್ಯಭತಂ ರ್ನರಹಕರ್ೂೀರ್ತ | ಮಥಹ ೃರ್ಥವಹಮ ಏ ಜಾನಹಮನತಗೃಹಿೀತಂ 
ತೃಣಹರ್ದಕಭತತದಮತ್ೀ, ಏಂ ಯಧಹನಹರ್ದೀವವರಹನತಗೃಹಿೀತಂ ಜಗರ್ದತಮತ್ೂೀ  ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ಄ನಮತಹಯಭಹವಹಚಾ ನ ತೃಣಹರ್ದತ್ ಓಂ|| 05-178 || 
‘ಮಚಾ ಼ಂಚಿತ್  ಜಗತಸಾಂ ದೃವಮತ್ೀ ವೃಯಮತ್ೀsರ್ ವಹ | 

಄ನತಫಾಹಿವಾ ತತ್ ಷಾಂ ವಹಮಮ ನಹರಹಮಣಃ ಸ್ತಥತಃ’ 
‘ಫಯಸಭಣ್ಮೀವ್ೀದಮಹವಿರಹಸ್ತೀದಫರಸಭಣಿ ಸ್ತಥತಂ ಫಯಸಭಣ್ಮೀ ಲಮಭಭ್ಮೀರ್ತ | 

ಫಯಹ್ಲವಹಧಸಹತದಫರಹ್ಲವೀರಿಷ್ಹಠದಫರಸಭ ಭಧಮತ್ೂೀ ಫಯಸಭ ಷಾತಃ’ || 
‘ಫಯಹ್ಲವ್ೀದಂ ಷಾಮ್’ 
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ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಭ್ೂಮೀsನಮತಯ ಜಗತ್ೂೀsಭಹವಹತ್ ತೃಣಹರ್ದೀನಹಂ 

ಜಾನಮನಹನನತಗಹಯಸಕತವಮಹತಯಮಿೀವವಯಷಮ | 
‘ಷ ಏ ಬೂಯೋೀ ರ್ನಜವಿೀಮಾಚ್ೂೀರ್ದತಹಂ ಷವರ್ಜೀಮಹಯಹಂ ಯಕೃರ್ತಂ 

ಸ್ತಷೃವರ್ತೀಮ್ | 

಄ನಹಭಯೂಹತಭರ್ನ ಯೂನಹಭರ್ನೀ ವಿರ್ಧತಸಮಹನ್ೂೀsನತಷಸಹಯ ಶ್ಹಸ್ತತಕೃತ್’  

ಆರ್ತ ಭಹಗತ್ೀ | 
‘ದಯಮಂ ಕಭಾ ಚ’ ಆತಹಮರ್ದ ಚ | ಚವಬ್ದೀನ ಯಕೃರ್ತಷತಹತರ್ದಯದತವಂ ಚಹಙುೀಕೃತಮ್ 

||5|| 

|| ಆರ್ತ ಄ನಮತಯಭಹವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಲ್್ೂೀಕ್ಹಮರ್ತಕವಂ ರ್ನರಹಕರ್ೂೀರ್ತ 

ಓಂ ಄ಬತಮಗಮೀsಮಥಹಾಭಹವಹತ್ ಓಂ || 06-179 || 
ಮಷಮ ಧಮಹಾಧಮೌಾ ನ ಷತಃ ತರ್ತಸದಹಧನ್ತೀ ಼ಂ ಯಯೋೀಜನಮ್ | ಄ತಃ 
ಷವವಹಮಸತ್ೀರ್ೀವೀ್ೀವಯಃ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಬತಮಗಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ರಯತಷ್್ೂೀಷಜಾನಯಕೃರ್ತಕತೃಾವಹದಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ – 

ಓಂ ರಯತಷ್ಹವಭರ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತಥಹsರ್ ಓಂ || 07-180 || 
ಮಥಹ ಚ್ೀತನಷಭಫನಹಧದಚ್ೀತನಮೀ ವರಿೀಯಭಶ್ಹಭರ್ದಕಮಹದಹಮ ಗಚಾರ್ತ,  
ಏಭಚ್ೀತನಹsರ್ ಯಕೃರ್ತಃ ರಯಶಷಭಫನಹಧತ್ ಯತಾತ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | ‘ನ ಊತ್ೀ 
ತವರ್ತೆರಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ತತಹಯರ್ ತಥಹತ್ವೀ ದೃಷ್ಹಾನಹತಭಹವಹತ್ || 07 || 

ಓಂ ಄ಙುೀತಹವನತತ್ೀಃ ಓಂ || 08-181 || 
ವರಿೀಯಯೃತೌತರಯಶಸಹಮಙುತಹವತ್ | 

‘಄ಙುಭಙುೀ ಷಮಹದಹಮ ಮಥಹಕ್ಹಮಾಂ ಕರ್ೂೀತಮಸೌ’ 

ಆತಮಙುತವಮಹಹರ್ೂೀsನತನನ || 08 || 

|| ಆರ್ತ ರಯತಷ್ಹಶ್ಹಭರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಯಕೃತತಮಷಜಾನರಯತಶಕತೃಾವಹದಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ – 

ಓಂ ಄ನಮಥಹsನತಮಿತೌ ಚ ಶವ಼ತವಿಯೋೀಗಹತ್ ಓಂ || 09-182 || 
ವರಿೀಯಷಭಫನಹಧತ್ ರಯತಶಃ ಯತಾತ ಆತಮಙುೀಕ್ಹರ್ೀsರ್ 
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ಷವತಷತಸಹಮಸಹಭಥಹಮಾಚಾರಿೀಯಷಭಫನಧ ಏವಹಮತಕತಃ || 09 || 

ಓಂ ವಿಯರ್ತಷ್್ೀಧಹಚಹಾಷಭಞ್ಞಷಮ್ ಓಂ || 10-183 || 
ಷಕಲವತಯರ್ತಷೃರ್ತಮತ಼ತವಿಯತದಧತಹವಚಹಾರ್ನೀವವಯಭತಭಷಭಞ್ಞಷಮ್ | 

‘ವತಯತಮಃ ಷೃತಮಶ್್ೈ ಮತಕತಮಶ್್ಾೀವವಯಂ ಯಮ್ | 

ದರ್ನತ ತರ್ದವಯತದಧಂ ಯೋೀ ದ್ೀತ್ ತಸಹಭನನ ಚಹಧಭಃ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನಮಥಹನತಮಿತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಯಮಹಣಹವಯಭಬವಹದಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ – 

ಓಂ ಭಸರ್ದದೀಘಾದಹವ  ಸಯಷವರಿಭಣಡಲ್ಹಭಹಮಮ್ ಓಂ || 11-184 || 
ಭಸತಹತಾರ್ದದೀಘಾತಹವಚಾ ಮಥಹ ಕ್ಹಮಾಭತತದಮತ್ೀ, ಏಂ ಸಯಷವತಹವದ್ 
ಹರಿಭಣಡಲ್ಹಮಚ್ೂಾೀತದ್ಮೀತ | ವಹವಬಹದದನಮಥ್ೈತಯೋೀಯರ್ ನ ಸಹಮತ್, 
ವಿಶ್್ೀಶಕ್ಹಯಣಹಭಹವಹತ್ || 11 || 

ಓಂ ಈಬಮಥಹsರ್ ನ ಕಮಹಾತಷತದಭಹಃ ಓಂ || 12-185 || 
ಇವವರ್ೀಚಹೂಯಹ ರ್ನತಮತ್ವೀ ತದಹಬವ್ೀsರ್ ಯಮಹಣತಕಮಹಾಭಹವಹನ್ನೀದಹರ್ನೀಭರ್ ಸಹಮತ್ | 
಄ರ್ನತಮತ್ವೀ ತತಹೆಯಣಹಭಹವಹತ್ | ಄ತಃ ಯಮಹಣತಚ್ೀಷ್ಹಾಭಹವಹತ್ ತತಹೆಯಹಾಭಹಃ | 
ವ್ೈರ್ದಕ್್ೀವವಯಷಮ ತತ ವ್ೀದ್ೀನ್ೈ ಷಾವ಼ತತ್ೂವೀಕ್್ತೀಃ ಷಾಭತದಮತ್ೀ | ಷವತ ಏ ಕ್ಹಲ್್ೀ 
ವಿಶ್್ೀಷ್ಹಙುೀಕೃತ್ೀವಾ || 12 || 

ಓಂ ಷಭವಹಯಹಬತಮಗಮಹಚಾ ಸಹಮಹಮದನಸ್ತಥತ್ೀಃ ಓಂ || 13-186 || 
ಕ್ಹಮಾಕ್ಹಯಣಹರ್ದೀನಹಂ ಷಭವಹಮಷಭಫನಹದಙುೀಕ್ಹರಹತ್ ತಷಮ ಚ ಭಿನನತವಸಹಮಹಮತ್ 
ಷಭವಹಯಹನತರಹ್ೀಷಹಯಹಭನಸ್ತಥರ್ತಃ| ನ ಚ ತತಱಮಹಣಮ್ | ಯಥಭಷಭಫನಹಧ ಸ್ತದ್ಧೈ 
ಚ ತದಸ್ತರ್ದಧಃ | ಷವರ್ನವಹಾಸಕತ್ವೀ ಷಭವಹಮ ಏ ನ ಸಹಮತ್ || 13 || 

ಓಂ ರ್ನತಮಮೀ ಚ ಭಹವಹತ್ ಓಂ || 14-187 || 
ರ್ನತಮತಹವಚಾ ಯಮಹಣೂನಹಂ ಷಭವಹಮಷಮ ಚ ತಸ್ಮೈ ಜರ್ನತಹವಙುೀಕ್ಹರಹರ್ನನತಮಮೀ 
ಕ್ಹಮಾಂ ಸಹಮತ್ | ಄ನಮಥಹ ನ ಕದಹಚಿತ್ || 14 || 

ಓಂ ಯೂಹರ್ದಭತಹತಾಚಾವಿಮಾಯೋೀ  ದವಾನಹತ್ ಓಂ || 15-188 || 
ಯೂಹರ್ದಭತಹತಾಚಾ ಯಮಹಣೂನಹಭರ್ನತಮತವಮ್ | ತಥಹ ದೃಶಾತಹವಲ್್ೂೀಿಕ್್ೀ || 15 || 

ಓಂ ಈಬಮಥಹ ಚ ದ್ೂೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 19-189 || 
ರ್ನತಮತ್ವೀ ಯಮಹಣೂನಹಂ ತದವತ್ ಷಾರ್ನತಮತವಂ ಸಹಮತ್ | ವಿಶ್್ೀಶಯಮಹಣಹಭಹವಹತ್ 
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಄ರ್ನತಮತ್ವೀ ಕ್ಹಯಣಹಭಹವಹತ್  ತದತತತಯಭಹಃ || 16 || 

ಓಂ ಄ರಿಗಯಹಹಚಹಾತಮನತಭನ್ೀಷಹ ಓಂ || 17-190| | 
ಷಕಲವತಯರ್ತಷೃತಮರಿಗೃಹಿೀತತಹವಚಹಾರ್ತವಯೀನಹನ್ೀವತಹ | 

‘ಅರ್ನವೀಕ್ಷಿ಼ೀಂ ತಕಾವಿದಹಮಭನತಯಕ್್ೂತೀ ರ್ನಯಥಾಕಮ್’ ಆರ್ತ ಮೀವಧಮೀಾ || 17 || 

|| ಆರ್ತ ವ್ೈಶ್್ೀಷಿಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಯಮಹಣತರಞ್ಞವಹರ್ದಭತಂ ರ್ನರಹಕರ್ೂೀರ್ತ- 

ಓಂ ಷಭತದಹಮ ಈಬಮಹ್ೀತತಕ್್ೀsರ್ ತದಹಯರ್ತಃ ಓಂ || 18-191 || 
ಷಭತದಹಮಸ್ಮೈಕಹ್ೀತತಕತವಂ ನ ಮತಜಮತ್ೀ | ಈಬಮಹ್ೀತತಕ್್ೀsಮನ್ೂಮೀsನಹಮವಯಯಹತ್ 
ತದಹಯರ್ತಃ | ಄ನಮಥಹ ಷಾದಹ ಷಭತದಹಮಷತತಾಂ ಸಹಮತ್ || 18 || 

ಓಂ ಆತರ್ೀತಯಯತಮಯಹತಹವರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ಈತರ್ತತಮಹತಯರ್ನಮಿತತತಹವತ್ ಓಂ || 19-
192 ||  

ಷಾದಹ ವಿದಮಮಹನ್ೂೀsರ್ ಷಭತದಹಮ ಯಷರಹ್ೀವಯಹ ಮಹಿಯಮತ  ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ |  
ಏಕಂ ಕ್ಹಮಾಭತತಹದಮ ತಷಮ ವಿನಶಾತಹವತ್ ಯಷಯಯತಮಮಷತದ್ೀವಯಹ ಮಹಹಯ ಆರ್ತ 
ನ ಮತಜಮತ್ೀ | ಕ್ಹಯಣ್ೀ ಷರ್ತ ಕ್ಹಮಾಂ ಬತ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ಹಿ ತಷಮ ರ್ನಮಭಃ || 19 || 

ಓಂ ಈತತರ್ೂೀತಹದ್ೀ ಚ ೂಾರ್ನರ್ೂೀಧಹತ್ ಓಂ || 20-193 || 
ಕ್ಹಯೋೀಾತತಹತವ್ೀ ಕ್ಹಯಣಷಮ ವಿನಹಶ್ಹಚಾ ನ ವಿಶ್್ೀಶಕ್ಹಯೋೀಾತರ್ತತಃ || 20 || 

ಓಂ ಄ಷರ್ತ ಯರ್ತಸ್ೂೀರ್ೂೀಧ್ೂೀ ಯೌಗದಮಭನಮಥಹ ಓಂ || 21-194 || 
ಕ್ಹಯಣ್ೀ ವಿನಷ್್ಾೀ ಕ್ಹಮಾಭತತದಮತ್ೀ ಚ್ೀತ್ ತತಹೆಮಾಮಿರ್ತ ಯರ್ತಸಹಹಹರ್ನಃ | ತತಹೆಲ್್ೀ 
ಕ್ಹಯಣಭಸ್ತತ ಚ್ೀರ್ದವನಹವಕ್ಹಯಣಹಭಹದೌಮಗದಮಂ ಷಾಕ್ಹಯಹಾಣಹಮ್ || 21 || 

ಓಂ ಯರ್ತಷಙ್ಹ್ಯsಯರ್ತಷಙ್ಹ್ಯರ್ನರ್ೂೀಧಹಯರ್ತಯವಿಚ್ೂೀದಹತ್ ಓಂ || 22 -195 || 
ಕ್ಹಯಣ್ೀ ಷರ್ತ ಕ್ಹಮಾಂ ಬತ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ರ್ನಮಮಹರ್ನನಷಸಂತಹನಃ ಷಷನಹತನವಾ ವಿನಹಶ್್ೃೀ ನ 
ಮತಜಮತ್ೀ || 22 || 

ಓಂ ಈಬಮಥಹ ಚ ದ್ೂೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 23-196 || 
ಕ್ಹಯಣ್ೀ ಷರ್ತ ಕ್ಹಮಾಂ ಬತ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ರ್ನಮಮೀ ಷಾದಹ ಕ್ಹಮಾಭಹವಹನನ 
ಕ್ಹಮಾಕ್ಹಯಣವಿಶ್್ೀಶಃ | ಄ರ್ನಮಮೀ ಕ್ಹಯಹಾನತತರ್ತತಃ || 23 || 
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ಓಂ ಅಕ್ಹಶ್್ೀ ಚಹವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 24-197 || 
ರ್ದೀಹರ್ದಶತ ವಿಶ್್ೀಶದವಾನಹತ್ ವಣಿಕತ್ವೀನಹನಮತಹಯರ್ ವಣಿಕತವಭನತಮಿೀಮತ್ೀ 
ಚ್ೀದಹಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಶವವಿಶ್್ೀಶದವಾನಹದನಮತಹಯರ್ ತದನತಮಿೀಮತ್ೀ || 24 || 

ಓಂ ಄ನತಷೃತ್ೀವಾ ಓಂ || 25-198 || 
ತದ್ೀವ್ೀದಮಿರ್ತ ಯತಮಭಿಸಹನಹಚಾ | ಯತಮಭಿಸಹಮ ಬಹಯರ್ನತತ್ವೀ ವಿಶ್್ೀಶದವಾನಸಹಮರ್ 
ಬಹಯರ್ನತತವಮ್ || 25 || 

|| ಆರ್ತ ಷಭತದಹಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 07 || 

ವೃನಮವಹದಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ- 

ಓಂ ನಹಷತ್ೂೀsದೃಶಾತಹವತ್ ಓಂ || 26-199 || 
಄ದೃಶಾತಹವದಷತಃ ಕ್ಹಯಣತವಂ ನ ಮತಜಮತ್ೀ || 26 || 

ಓಂ ಈದಹಸ್ತೀನಹನಹಭರ್ ಚ್ೈಂ ಸ್ತರ್ದಧಃ ಓಂ || 27-200 || 
಄ಷತಃ ಕ್ಹಯಣತ್ವೀ ಈದಹಸ್ತೀನಹನಹಂ ಹ್ೀಯೋೀಹದ್ೀಮಫತರ್ದಧರ್ಜಾತಹನಹಂ 
ಖರಷ್ಹರ್ದೀನಹಭರ್ ಷಕ್ಹಶ್ಹತ್ ಕ್ಹಮಾಸ್ತರ್ದಧಃ | ಚವಬಹದನನ ಚ್ೀದನಮತಹಯರ್ ನ 
ಸಹಮದವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ || 27 || 

ಓಂ ನಹಭಹ ಈಲಬ್ಧೀಃ ಓಂ || 28-201 || 
ನ ಚ ಜಗದ್ೀ ವೃನಮಮಿರ್ತ ವಹಚಮಮ್ | ದೃಶಾತಹವತ್ ||28|| 

ಓಂ ವ್ೈಧಮಹಮಾಚಾ ನ ಷವಹನರ್ದತ್ ಓಂ || 29-202 || 
ನ ಚ ದೃಶಾಸಹಮರ್ ಷವಹನರ್ದದಭಹಃ| ತಸ್ೂಮೀತತಯಕ್ಹಲ್್ೀ’ಷವಪ್ನೀಮಂ’,’ನಹಮಂ ಷಾಃ’ 
ಆತಹಮದಮನತಬವಹತ್ | ನ ಚಹತಯ ತಹದೃವಂ ಯಮಹಣಭಸ್ತತ || 29 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಷದರ್ಧಕಯಣಮ್|| 08 || 

ವಿಸಹನವಹದಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ- 

ಓಂ ನ ಭಹವೀsನತಲಬ್ಧೀಃ ಓಂ || 30-203 || 
ನ ವಿಸಹನಮಹತಯಂ ಜಗತ್ | ತಥಹsನತಬವಹಭಹವಹತ್ || 30 || 

ಓಂ ವಣಿಕತಹವಚಾ ಓಂ || 31-204 || 
ಸಹನಂ ವಣಿಕಮ್ | ಄ಥಹಾನಹಂ ಚ ಸಹಥಯಿತವಭತಕತಮ್ | ಅತವಾ ನ್ೈಕಮಮ್ || 31 || 
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ಓಂ ಷಾಥಹsನತತ್ತೀವಾ ಓಂ || 32-205 || 
ಯಮಹಣಹಭಹವಹತ್ ಷಾವತಯರ್ತಷೃರ್ತಮತಾ಼ತವಿಯತದಧತಹವಚಾ ನ್ೈತ್ೀ ಷಹ ಗಹಯಹಹಮಃ || 32 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನತಲಫದಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

ಸಹಮದಹವರ್ದಭತಂ ದೂಶಮರ್ತ- 

ಓಂ ನ್ೈಕಸ್ತಭನನಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 33-206 || 
ಷತ್ ಸಹಮದಷತ್ ಸಹಮತ್ ಷದಷತ್ ಸಹಮತ್ ತತ್ೂೀsನಮಚಾ ಸಹಮರ್ದತ್ಮೀತನ್ನೈಕಸ್ತಭನ್ ಮತಜಮತ್ೀ | 
಄ದೃಶಾತ್ವೀನಹಷಭಬವಹತ್ || 33 || 

ಓಂ ಏಂಚಹತಹಭಕ್ಹತಸನಯಾಮ್ ಓಂ || 34-207 || 
ರ್ಜೀಷಮ ವರಿೀಯರಿಮಿತತಹವಙುೀಕ್ಹರ್ೀsಣಹವರ್ದವರಿೀಯಷಥಷಮ ಸಸಹತರ್ದವರಿೀರ್ೀsಕ್ಹತಸನಯಾಂ ಸಹಮತ್ 
||34|| 

ಓಂ ನ ಚ ಯಹಾಯಹದಮವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀ ವಿಕ್ಹರಹರ್ದಬಮಃ || 35-208 || 
ತತತಚೂರಿೀಯಷಥಷಮ ತತತತರಿಮಹಣತವಮಿರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | ವಿಕ್ಹರಿತಹವದರ್ನತಮತವಯಷಕ್್ತೀಃ || 35 || 

ಓಂ ಄ನಹಯಸ್ತಥತ್ೀಶ್್ೃಾೀಬಮರ್ನತಮತಹವದವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 36-209 || 
ರಿಮಹಣಹಭಹವ್ೀ ಷವಯೂಹಭಹಹಯಹಯsನಯರಿಮಹಣಸ್ತಥತ್ೀಷತದಥಾತ್ವೀನ 
ವರಿೀಯಸ್ತಥತ್ೀಯತಬಮರ್ನತಮತಹವದವಿಶ್್ೀಷ್್ೀಣ ಷಾವರಿೀಯರ್ನತಮತವಂ ಸಹಮತ್ || 36 || 

|| ಆರ್ತ ನ್ೈಕಸ್ತಭನನರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಸಹಮದಹವದಮರ್ಧಕಯಣಮ್) ||10|| 

ಹವತತವಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ- 

ಓಂ ತತಮಯಸಹಭಞ್ಞಸಹಮತ್ ಓಂ || 37-210 || 
„ಮಂ ಕ್ಹಭಯೀ ತಂ ತಭತಗಯಂ ಕೃಣ್ೂೀಮಿ ತಂ ಫಯಹಹಭಣಂ ತಭೃಷಿಂ ತಂ 

ಷತಮೀಧಹಮ್’ 

‘಄ಸಂ ಯತದಹಯಮ ಧನತರಹತನ್ೂೀಮಿ ಫಯಸಭರ್ದವಷ್್ೀ ವಯವ್ೀ ಸನತವಹ ಈ’| 

‘಄ಷಮ ದ್ೀಷಮ ಮಿೀಳುುಷ್್ೂೀ ಯಹ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀಶಷಮ ಯಬೃಥ್ೀ ಸವಿಭಿಾಃ | 
ವಿದ್ೀ ಹಿ ಯತದ್ೂಯೀ ಯತರ್ದಯಮಂ ಭಹಿತವಂ ಯಹಸ್ತಶಾಂ ರ್ತಾಯಶ್ವನಹವಿರಹತ್’| 

‘ಏಕ್್ೂೀ ನಹರಹಮಣ ಅಸ್ತೀನನ ಫಯಹಹಭ ನ್ೀಶ್ಹನ್ೂೀ ನಹಾನೀಷ್್ೂೀಮೌ’ 

ಆತಹಮರ್ದ ವತಯತ್ೀಃ ಹಯತಂತ್ಯಯೀಣಹಷಭಞ್ಞಷತಹವನನ ವತರ್ತೀರಿೀವವರ್ೂೀ ಜಗತೆತಹಾ || 37 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 67 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಓಂ ಷಭಫನಹಧನತತ್ತೀವಾ ಓಂ || 38-211 || 
಄ವರಿೀಯತಹವತ್ ತಷಮ ಜಗತಹ ಷಭಫನ್ೂಧೀ ನ ಮತಜಮತ್ೀ ಕತೃಾತ್ವೀನ ಭೃತರಯತಶತ್ ||38|| 

ಓಂ ಄ರ್ಧಷ್ಹಠನಹನತತ್ತೀವಾ ಓಂ || 39-212 || 
ೃರ್ಥವಹಮದಮರ್ಧಷ್ಹಠನ್ೀ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ಹಿ ಕತಲ್ಹಲ್ಹರ್ದಃ ಕ್ಹಮಾಂ ಕರ್ೂೀರ್ತ | ನ ಚಹಷಮ ತದಸ್ತತ || 39 || 

ಓಂ ಕಯಣಚ್ಾೀನನ ಭ್ೂೀಗಹರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 40-213 || 
ಆದಮೀ ಜಗತ್ ತಷಮ ಕಯಣದರ್ಧಷ್ಹಠನಹರ್ದಯೂಮ್ | ರ್ನತಮಸಹಮರ್ ಕಷಮಚಿದಹಬವಹದತಮಜಮತ 
ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ ಭ್ೂೀಗಹರ್ದಹಯ್ತೀಃ| ಈತರ್ತತವಿನಹಶ್ೌ ಷತಖದತಃಖಭ್ೂೀಗಹವಾ ಹಯಮನ್ತೀ ತದುತಹಃ  
|| 40 || 

ಓಂ ಄ನತತತಾಭಷಾಶತಹ ವಹ ಓಂ || 41-214 || 
ದ್ೀಸತ್ವೀsನತತವಮ್ | ಄ನಮಥಹ ಸಹನಹಭಹಃ | ವರಿೀರಿಣ ಏ ಹಿ ಸಹನ್ೂೀತರ್ತತದೃಾಷ್ಹಾ | 
ವಿಷ್್ೂಣೀಷತತ ವತಯತ್ಮೈ ಷವ್ೀಾ ವಿರ್ೂೀಧಹಃ ರಿಸೃತಹಃ | 

‘ಮದಹತಭಕ್್ೂೀ ಬಗವಹಂಷತದಹರ್ತಭಕ್ಹ ಮ಼ತಃ | 
಼ಮಹತಭಕ್್ೂೀ ಬಗವಹನ್ ಸಹನಹತಭಕ ಐವವಯಹಾತಭಕಃ ವಕ್ಹಯತಭಕಃ’ಆರ್ತ | 

‘ಫತರ್ದಧಭನ್ೂೀsಙುಯತಮಙುತಹತಂ ಬಗತ್ೂೀ ಲವಯಹಭಹ್ೀ | 
ಫತರ್ದಧಮಹನ್ ಭನ್ೂೀವಹನಙುಯತಮಙುವಹನ್’ ಆರ್ತ 

‘ಷದ್ದೀಸಃ ಷತಖಗನಧವಾ ಸಹನಭಹಃ ಷತರಹಕಯಭಃ | 
ಸಹನಸಹನಃ ಷತಖಷತಖಃ ಷ ವಿಶತಣಃ ಯಮಹವಯಃ’ || ಆತಹಮರ್ದಕಯಹ || 41 || 

|| ಆರ್ತ ತತಮಯರ್ಧಕಯಣಮ್ (ವತತಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 11 || 

ವ಼ತವಂ ದೂಶಮರ್ತ- 

ಓಂ ಈತತಮಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 42-215 || 
ನ ಹಿ ರಯತಷ್ಹನನತಗೃಹಿೀತಸ್ತರೀಬಮ ಈತರ್ತತದೃಾವಮತ್ೀ || 42 || 

ಓಂ ನ ಚ ಕತತಾಃ ಕಯಣಮ್ ಓಂ || 43-216 || 
ಮರ್ದ ರಯತಷ್್ೂೀsಙುೀ಼ಯಯೀತ ತಸಹಮರ್ ಕಯಣಹಭಹವಹದನತರ್ತತಃ || 43 || 

ಓಂ ವಿಸಹನಹರ್ದಭಹವ್ೀ ವಹ ತದಯರ್ತಷ್್ೀಧಃ ಓಂ || 44-217 || 
ಮರ್ದ ವಿಸಹನಹರ್ದಕಯಣಂ ತಸಹಮಙುೀ಼ಯಮತ್ೀ ತದಹ ತತ ಏ 
ಷೃಷ್ಹಾಯದತಮತ್ತೀರಿೀವವಯವಹದಹನತಭಹಾಃ || 44 || 
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ಓಂ ವಿಯರ್ತಷ್್ೀಧಹಚಾ ಓಂ || 45-218 || 
ಷಕಲವತಯತಹಮರ್ದವಿಯತದಧತಹವಚಹಾಷಭಞ್ಞಷಮ್ || 45 || 

|| ಆರ್ತ ಈತತಯ(ವಕಯ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯ 
ಭಹಷ್್ಮೀ ರ್ದವರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 02-02 || 
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ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 02-03 || 
ರ್ಜೀಯಮಹತಹಭರ್ಧಬೂತಹರ್ಧದ್ೈವ್ೀಶತ ವತಯರ್ತೀನಹಂ ಯಷಯಂ 
ವಿರ್ೂೀಧಭಹಕರ್ೂೀತಮನ್ೀನ ಹದ್ೀನ| 

ಓಂ ನ ವಿಮದವತಯತ್ೀಃ || 01-219 || 
ನ ವಿಮದನತತರ್ತತಭತ್ | ತಥಹsವತಯತ್ೀಃ || 01 || 

ಓಂ ಄ಸ್ತತತತ ಓಂ || 02-220 || 
಄ಸ್ಯೀ ಚ್ೂೀತರ್ತತವತಯರ್ತಃ- 

‘ಅತಭನ ಅಕ್ಹವಃ ಷಭೂಬತಃ’ ಆತಹಮರ್ದ || 02 || 

ಓಂ ಗೌಣಮಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 03-221 || 
‘಄ನಹರ್ದವಹಾ ಄ಮಮಹಕ್ಹವಃ ವೃನ್ೂಮೀsಲ್ೌ಼ಕಃ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಗೌಾಣಿೀ | 

಄ನಮಥ್ೂೀತರ್ತತವತಯರ್ತಬಹಸತಲ್ಹಮಷಭಬವಹತ್ || 03 || 

ಓಂ ವಬಹದಚಾ ಓಂ || 04-222 || 
‘಄ಥ ಸ ವಹ ರ್ನತಹಮರ್ನ ರಯತಶಃ ಯಕೃರ್ತರಹತಹಭ ಕ್ಹಲ ಆರ್ತ | ಄ಥ ಯಹನಮರ್ನತಹಮರ್ನ ಹಯಣಃ 
ವಯದಹಧಬೂತಹರ್ನ ಭೌರ್ತಕ್ಹರ್ನೀರ್ತ | ಯಹರ್ನ ಸ ವಹ ಈತರ್ತತಭರ್ನತ ತಹನಮರ್ನತಹಮರ್ನ | ಯಹರ್ನ ಸ ವಹ 
಄ನತತರ್ತತಭರ್ನತ ತಹರ್ನ ರ್ನತಹಮರ್ನ | ನ ಹ್ಮೀತಹರ್ನ ಕದಹಚನ್ೂೀತದಮನ್ತೀ ನ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ ರಯತಶಃ 
ಯಕೃರ್ತರಹತಹಭ ಕ್ಹಲ ಆರ್ತ | ಄ಥ್ೈತಹನತಮತರ್ತತಭರ್ನತ ಚಹನತತರ್ತತಭರ್ನತ ಚ ಹಯಣಃ ವಯದಹಧssಕ್ಹವ 
ಆರ್ತ ಭಹಗಶ್್ೃೀ ಸತಮತದಮನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತ್ೀವಾ || 04 || 

ಓಂ ಸಹಮಚ್ೈಕಷಮ ಫಯಸಭವಫದತ್ ಓಂ || 05-223 || 
ಸಹಮದ್ೀವ್ೈಕಸ್ೂಮೀತರ್ತತಭತತಾಭನತತರ್ತತಭತತಾಂ ಚ ಗೌಣಭತಖಮತಹವ್ೀವಯಹ | ಮಥಹ 
ಫಯಸಭವಫದಃ | 

 ‘಄ಥ ಕಸಹಭದತಚಮತ್ೀ ಯಂ ಫಯಸಭ ಫೃಸರ್ತ ಫೃಂಸಮರ್ತ ಚ’ 

ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ ರ್ೀ ಫಯಸಭಣಿ ಭತಖ್್ೂಮೀsರ್ ಗೌಣತ್ವೀನ ವಿರಿಞ್್ಹಾರ್ದಶವರ್ ತಾತ್ೀ | ಄ತ 
ಏವಹಫಯಸಭತವಂ ಚ ತ್ೀಷ್ಹಮ್ | ಏಭತಹಯಮನತತರ್ತತಭಚೂಫದಃ || 05 || 

ಓಂ ಯರ್ತಸಹಹಹರ್ನಯಮರ್ತರ್ೀಕ್ಹಚೂಬ್ದೀಬಮಃ ಓಂ || 06-224 || 
ಫಯಸಭಣ್ೂೀsನಮಷಮ ರ್ನತಮತ್ವೀ’ಆದಂ ಷಾಭಷೃಜತ’ ಆತಹಮರ್ದ ಯರ್ತಸಹಹಹರ್ನಃ | ಅಕ್ಹವಸಹಮರ್ 
ಷಾಸಹಭದಮರ್ತರ್ೀಕ್ಹತ್  | 

‘಄ತಹಭ ವಹ ಆದಮೀಕ ಏವಹಗಯ ಅಸ್ತೀತ್’ 
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‘ಷದ್ೀ ಸ್ೂೀಮಮೀದಭಗಯ ಅಸ್ತೀದ್ೀಕಮೀವಹರ್ದವರ್ತೀಮಮ್’ 

‘ಆದಂ ವಹ ಄ಗ್ಯೀ ನ್ೈ ಼ಞ್ಾನಹಸ್ತೀತ್’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಬಮಃ || 06 || 

ಓಂ ಯಹರ್ದವಕ್ಹಯಂ ತತ ವಿಭಹಗ್ೂೀ ಲ್್ೂೀಕತ್ ಓಂ || 07-225 || 
ವಿಬಕತತಹವಚಾ ವಿಕ್ಹರಿತವಂ ಮತಕತಮ್ | ವಿಕ್ಹರಿಣ ಏ ಹಿ ವಿಬಕ್ಹತಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ದೃವಮನ್ತೀ | 

‘ಏಕ್್ೂೀsವಿಬಕತಃ ಯಭಃ ರಯತಷ್್ೂೀ ವಿಶತಣಯತಚಮತ್ೀ | 
ಯಕೃರ್ತಃ ರಯತಶಃ ಕ್ಹಲಷರಮ ಏತ್ೀ ವಿಭಹಗತಃ || 
ಚತತಥಾಷತತ ಭಹಹನ್ ಪ್ಯೀಕತಃ ಞ್ಾಮಹsಸಙೃರ್ತಭಾತಹ | 

ತರ್ದವಭಹಗ್ೀನ ಜಹಮನತ ಅಕ್ಹಶ್ಹದಹಮಃ ೃಥಕ್ ೃಥಕ್ || 

ಯೋೀ ವಿಭಹಾೀ ವಿಕ್ಹಯಃ ಷಃ ಸ್ೂೀsವಿಕ್ಹಯಃ ರ್ೂೀ ಸರಿಃ | 
಄ವಿಭಹಗಹತ್ ರಹನನ್ೂದೀ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನತಮಗತಣಹತಭಕಃ | 
ವಿಭಹಗ್ೂೀ ಸಮಲವ಼ತಃ ಸಹಮನನ ತದಸ್ತತ ಜನಹದಾನ್ೀ’ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ವಿಮದರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

‘಄ಥ ಸ ರ್ನತಹಮಶ್ಹಾರ್ನತಹಮವಾ ತ್ೀಜ್ೂೀsಫನಹನನಹಮಕ್ಹವ ಆರ್ತ ತಹನಮರ್ನತಹಮರ್ನ ವಹಮತವಹಾ 
ರ್ನತ್ೂಮೀ ವಹಮತನಹ ಹಿ ಷವಹಾಣಿ ಬೂತಹರ್ನ ನ್ೀರ್ನೀಮನ್ತೀ’ 

‘಄ಥ ಸ ಚ್ೀತನಹಶ್ಹಾಚ್ೀತನಹವಾ ತ್ೀಜ್ೂೀsಫನಹನನಹಮಕ್ಹವ ಆರ್ತ ತಹನಮಚ್ೀತನಹರ್ನ 

ವಹಮತವಹಾ ಚ್ೀತನ್ೂೀ ವಹಮತನಹ ಹಿ ಷವಹಾಣಿ ಬೂತಹರ್ನ ವಿಸಹಮನ್ತೀ’ | 
‘ಕತವಿದಙು ನಭಸಹ ಯೀ ೃಧಹಷಃ ರರಹ ದ್ೀವಹ ಄ನದಹಮಷ ಅಷನ್ | 

ತ್ೀ ವಹಮವ್ೀ ಭನವ್ೀ ಬಹರ್ಧತಹಯಹವಹಷಮನತನಶಷಂ ಷೂಯೀಾಣ’| 

‘ಸಹ ವಹ ಏಷ್ಹ ದ್ೀತಹsನಹರ್ದಯೋೀಾsಮಂ ತ್ೀ’ ಆರ್ತ | 

‘ಮಸಹಮನಹರ್ದನಾ ಭಧಮಂ ನಹನ್ೂತೀ ನ್ೂೀದಯೋೀ ನ ರ್ನಮೀಿಚಃ’| 
ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಭ್ೂಮೀ ವಹಯೋೀಯನತತರ್ತತರಿತಮತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ – 

ಓಂ ಏತ್ೀನ ಮಹತರಿಶ್ಹವ ವಹಮಖ್ಹಮತಃ ಓಂ || 08-226 || 
ಏತ್ೀನ ಭತಖ್ಹಮಭತಖ್ಹಮನತತರ್ತತಚನ್ೀನ ವಿಬಕತತಹವಚಾ ವಹಮವನತತರ್ತತವತಯರ್ತಯರ್ ವಹಮಖ್ಹಮತಹ 
| 
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‘ರ್ನತಮಃ ಯಭರ್ನತಮವಾ ತಥಹsರ್ನತಮಃ ಯಷತಥಹ | 

ಚತತಧ್ೈಾತಜಞಗತ್ ಷಾಂ ರಹರ್ನತಮಂ ತತ ಹರ್ಥಾಮ್| 

಄ರ್ನತಹಮರ್ನ ತತ ಬೂತಹರ್ನ ರ್ನತ್ೂಮೀ ವಹಮತಯತದಹಸೃತಃ | 
ಯಷತತ ರ್ನತಮಃ ರಯತಶಃ ಯಕೃರ್ತಃ ಕ್ಹಲ ಏ ಚ | 

ಏತಚಾತತಶಾಮಂ ವಿಶತಣಃ ಷವಮಂ ರ್ನತಮಃ ರಹತಯಃ | 
ಯರ್ತೂಮಸಮ ೂಮಸಮ ಚಹಸಹರ್ತೀತಹಮ ಚ ಜನಹದಾನಃ | 
ಧಹಯಮತಮರ್ನವಂ ದ್ೀವೀ ರ್ನತಹಮನನ್ದೈಕಲವಣಃ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 08 || 

|| ಆರ್ತ ಮಹತರಿಶ್ಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಓಂ ಄ಷಭಬಷತತ ಷತ್ೂೀsನತತ್ತೀಃ ಓಂ || 09-227 || 
‘಄ಷದಹವ ಆದಭಗಯ ಅಸ್ತೀತ್| ತತ್ೂೀ ವ್ೈ ಷದಜಹಮತ’’಄ಷತಃ ಷದಜಹಮತ’| 

ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಬಮಃ ಷತ್ೂೀsರಮತರ್ತತರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
಄ನತತರ್ತತರ್ೀ ಷತಃ | ತತವಬ್ದೀನ್ೂೀಕತಮಸಹಥಭಹಕರ್ೂೀರ್ತ | 

ನ ಸಮಷತಃ ಷದತತದಮತ್ೀ | ಄ದೃಶಾತಹವದನತತ್ತೀಃ | 
‘ತದಹವ ಏತದಫರಹಹಭಸತಫೃಾಸರ್ತ ಫೃಂಸಮರ್ತ ಚ್ೀರ್ತ | 

ತದಹವ ಏತದಷದಹಸತಃ ನ ಹಹಮಸಹದಮರ್ತ ಕವಾನ | 

ತದಹವ ಏತತ್ ಯಮಹಸತಃ ಯತ್ೂೀ ಹಿ ತದತರ್ದೀವಯತ್ೀ’  
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಯಷಚೂಬ್ೂದೀ ಫಯಸಭವಹಚಿೀ | 

‘ದ್ೀವಹನಹಂ ೂವ್ಮೀಾ ಮತಗ್ೀsಷತಃ ಷದಜಹಮತ್ೀರ್ತ ಫಯಸಭವಹ ಄ಷತ್ ಷದಹವ 

ಹಯಣಃ ಹಯಣಂ ವಹ ಭಹಹನ್ ಷಸ ಓಜ್ೂೀ ಫಲಮಿತಹಮಚವತ್ೀ’  
ಆರ್ತ ಚ ್ೈಙುೀವತಯರ್ತಃ| 

‘ತವಂ ದ್ೀ ವಕ್ಹಯಂ ಗತಣಕಭಾಯೋೀನೌ ರ್ೀತಷತಾಜಹಯಹಂ ಕವಿರಹದಧ್ೀsಜಃ | 
ತತ್ೂೀ ಮಂ ಷತಱಭತಖ್ಹ ಮದಥ್ೀಾ ಫಬೂವಿಮಹತಭನ್ ಕಯವಹಭ ಼ಂ ತ್ೀ’  

ಆರ್ತ ಭಹಗತ್ೀ || 
‘಄ಜಹಮಮಹನ್ೂೀ ಫಸತಧಹ ವಿಜಹಮತ’ ಆರ್ತ ಚ | 

‘ಯತಮವತವಂ ಸರ್ೀಜಾನಭ ನ ವಿಕ್ಹಯಃ ಕಥಞ್ಾನ | 

ರಯತಶಃ ಯಕೃರ್ತಃ ಕ್ಹಲ್್ೂೀ ಭಹಹರ್ನತಹಮರ್ದಶತ ಕಯಮಹತ್ || 

ವಿಕ್ಹಯ ಏ ಜನನಂ ರಯತಷ್್ೀ ತರ್ದವಶ್್ೀಶಣಮ್ | 

ಯತರ್ನರವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀ ಹಿ ವಿಕ್ಹಯ ಆರ್ತ ಼ೀರ್ತಾತಃ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 
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‘಄ವಿಕ್ಹರ್ೂೀsರ್ ಬಗವಹನ್ ಷಾವ಼ತತವಹ್ೀತತತಃ | 
ವಿಕ್ಹಯಹ್ೀತತಕಂ ಷಾಂ ಕತಯತತ್ೀ ರ್ನವಿಾಕ್ಹಯವಹನ್ || 

ವ಼ತವ಼ತಭತ್ೂೀಶ್ಹಾರ್ ನ ವಿಭಹಗಃ ಕಥಞ್ಾನ | 

಄ವಿಭಿನಹನsರ್ ಸ್ೀಚಹೂರ್ದಭ್ೀದ್ೈಯರ್ ವಿಭಹಶಮತ್ೀ’ಆರ್ತ ಭಹಗತತನ್ರೀ || 09 || 

ಆರ್ತ ಄ಷಭಬವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ತ್ೀಜ್ೂೀsತಷತಥಹ ಹಹಮಸ ಓಂ || 10-228 || 
‘ವಹಯೋೀಯಾನಃ’ಆತಹಮದ್ೀನಹಾನಮತ ಈತರ್ತತಗಹಯಾಹಹಮ | ಄ತ ಏ ರಹತ್ ತದರ್ ಜಹಮತ್ೀ | 
‘ತತ್ ತ್ೀಜ್ೂೀsಷೃದಜತ’ ಆರ್ತ ಹಹಮಸ | 
ಕ್ಹಯಣತ್ವೀನ್ೀತತಮಕ್್ತೀsಮಭತಖಮತಯಹsನ್ಮೀಷ್ಹಭರ್ ವಬ್ೂದೀಕತತಹವತ್ 
ರನಯತ಼ತಯತಬಮಕ್ಹಯಣತವರ್ನೃತಮಥಾಮ್ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ತ್ೀಜ್ೂೀsರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಅಃ ಓಂ || 11-229 || 
‘ಫಯಹ್ಲವ್ೀದಭಗಯ ಅಸ್ತೀತ್ ತದಪ್ೀsಷೃಜತ ತರ್ದದಂ ಷಾಮ್’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ, 
‘಄ಗ್ನೀರಹಃ’ ಆತತಮಕ್್ತೀsರ್ ಫಯಸಭಣ ಏವಹಬಹರ್ದಷೃಷಿಾಃ | 

‘ಏತಸಹಭಜಹಞಮತ್ೀ ಹಯಣ್ೂೀ ಭನಃ ಷವ್ೀಾರ್ನದರಯಹಣಿ ಚ | 

ಖಂ ವಹಮತಜ್ೂಮೀಾರ್ತರಹಃ ೃರ್ಥವಿೀ ವಿವವಷಮ ಧಹರಿಣಿೀ’ ಆತಹಮರ್ದ ಚ | 

‘ಕತಹಾ ಷಾಷಮ ವ್ೈ ವಿಶತಣಃ ಏಕ ಏ ನ ಷಂವಮಃ | 
ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ತತ ಷತಹತದಹಮ ಮತ ಏ ತದಹಶಯಹ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ|| 

ವಹಭನ್ೀ ಚ- 
‘ತತಯ ತತಯ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ವಿಶತಣಷತತತಚೂ಼ ತೀಃ ಯಬ್ೂೀಧಮನ್ | 

ಏಕ ಏ ಭಹಹವ಼ತಃ ಕತಯತತ್ೀ ಷಾಭಞ್ಞಸಹ’ ಆರ್ತ || 

ಘಮಹಾತ್ ಸ್ವೀದಹರ್ದದೃಷ್್ಾೀಃ ರನಃ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಃ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಫರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

‘ತಹ ಅ ಐವನತ ಫಸವಯಃ ಸಹಮಭಃ ಯಜಹಯೀಮೀಹಿೀರ್ತ | ತಹ ಄ನನಭಷೃಜನತ’ 
ಆತಮದ್ೂಫ್ಯೀsನನಷೃಷಿಾಃ ವೃಯಮತ್ೀ |‘಄ದಫಯಃ ೃರ್ಥವಿೀ’ ಆರ್ತ ಕತತಯಚಿತ್ ೃರ್ಥವಿೀಷೃಷಿಾಃ | ಄ತ್ೂೀ 
ವಿಯತದಧತಹವದಹಯಮಹಣಮಮಿತಮತ್ೂೀ ಼ತಃ – 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 73 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಓಂ ೃರ್ಥಮರ್ಧಕ್ಹಯಯೂವಬಹದನತರಹರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 12-230 || 
ೃರ್ಥವಿೀ ತತಹಯನನವಬ್ದೀನ್ೂೀಚಮತ್ೀ | ಬೂತಹರ್ಧಕ್ಹಯತಹವತ್ | ಕ್ಹಶಣಯಾಯಚತರಹ ಚ ೃರ್ಥವಿೀ | 
ನಹನನಷಮ ತಥಹ ವಿಶ್್ೀಶಃ | ‘ಅವಾ ೃರ್ಥವಿೀ ಚಹನನಮ್’| ‘ೃರ್ಥವಿೀ ವಹ ಄ನನಮ್’ | ‘ತಹ 
ಅಪ್ೀsನನಭಷೃಜನತ ೃರ್ಥವಿೀ ವಹ ಄ನನಮ್’ ಆತಹಮರ್ದವಬಹದನತರಹಚಾ | ಅರ್ದವಬಹದದತಮ಼ತಃ 
಄ೌಯತಷ್್ೀಮತ್ವೀನಹದ್ೂೀಶಷಮ ವಹಕಮಷಮ ನಹಹಯಮಹಣಮಮಿತಹಮರ್ದ | ಕ್ೌಮೀಾ ಚ – 

‘ವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀ ವಹಕಮಯೋೀಮಾತಯ ನಹಹಯಮಹಣಮಂ ತದ್ೀಶಮತ್ೀ | 
ಮಥಹ ವಿಯತದಧತಹ ನ ಸಹಮತ್ ತಥಹsಥಾಃ ಕಲಯ ಏತಯೋೀಃ’ ಆರ್ತ | 

ಯಕ್್ೂತೀsಾನಯತದಕಂ ವತಕಂಿ ಕೃಷ್್ಣೈ ೃರ್ಥವಿೀ ಷವತಃ | 
ನಹಭಿದಹಭಭಿಷಭಫನಹಧತ್ ರ್ೀತಹ ಸ್ೀತಮಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ವತಯಯಕ್ಹತಭಿಷಭಫನಹಧದಯಕ್್ೂತೀದಕಫಸತತವತಃ | 
ವತಕತಿ್ವೀಮೀತ್ಮೀಮೀ ಣಹಾನತಯಗರ್ತಬಾವ್ೀತ್ || 

ವಿಶತಣವಿೀಯಹಾಭಿಯೋೀಗಹಚಾ ರ್ೀತತವಂ ಬತ ಆಶಮತ್ೀ | 
ಷವಣಾವಿೀಯೋೀಾ ಹಿ ಬಗವಹನನಹರ್ದಃ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ ||  

ಆರ್ತ ವಮೀಭಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ೃರ್ಥಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 

‘ಹಯಣಹನಹಂ ಗಯರ್ನಥಯಸ್ತ ಯತದ್ೂಯೀ ಮಹ ವಿಶ್ಹನತಕಸ್ತೀನಹನ್ನೀನಹಹಮಮಷವ’  ಆತಹಮರ್ದನಹsನಮಃ 
ಷಂಸತಹಾ ಯರ್ತೀಮತ ಆತಮತ್ೂೀ ಫೂಯತ್ೀ – 

ಓಂ ತದಭಿಧಹಮನಹದ್ೀ ತತ ತಲ್ಲಿಙ್ಹುತ್ ಷಃ ಓಂ || 13-231 || 
‘ತಸಹಮಭಿಧಹಮನಹದ್ೂಮೀಜನಹತ್ ತತತಾಭಹವಹದೂಫಮಶ್ಹಾನ್ತೀ ವಿವವಮಹಯಹರ್ನೃರ್ತತಃ’ 

ಆರ್ತ ಫನಧಲಮಷಮ ತದಭಿಧಹಮನರ್ನಮಿತತತತಾಲ್ಲಙ್ಹುತ್ ತತೆತೃಾತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ, ಼ಭತ 
ಸಹದ್ೀಜಾಗತಃ | ಆತ್ಮೀತಸಹಭದ್ೀ ಷಂಹಹಯಕತಹಾ ವಿಶತಣರಿರ್ತ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ, ಼ಭತ 

‘ಮಭ್ಮೀತ್ೀ ಬತನಂ ಸಹಭರಹಯೀ 
ಷ ನ್ೂೀ ಸರಿಘೃಾತ ಮಿೀಹಹಮತಷ್್ೀsತತತ ದ್ೀಃ’| 
‘ಮ ಆದಂ ಷಾಂ ವಿಲ್ಹಮರ್ತ ಷ ಸರಿಃ ಯಃ ರಹತಹಭ’  

ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಬಮಃ ಆರ್ತ ಏ ವಫದಃ | 
‘ಷಯಷ್ಹಾ ಹತಹ ಚ ಷಂಸತಹಾ ಷ ಏಕ್್ೂೀ ಸರಿರಿೀವವಯಃ | 
ಷಯಶಾೃತಹವರ್ದಕಭನ್ಮೀಷ್ಹಂ ದಹಯತಯೋೀಷ್ಹದತಚಮತ್ೀ || 
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ಏಕದ್ೀವ಼ಯಯಹ ಚಹತಯ ನ ತತ ಷವಹಾತಭನ್ೀರಿತಮ್ | 

ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದಕಂ ಷಭಷತಂ ತತ ವಿಷ್್ೂಣೀರ್ೀ ರಹದಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ || 
‘ರ್ನಮಿತತಮಹತಯಮಿೀವಷಮ ವಿವವಷಗಾರ್ನರ್ೂೀಧಯೋೀಃ | 
ಹಿಯಣಮಗಬಾಃ ವಾವಾ ಕ್ಹಲ್ಹಖ್ಹಮಯೂರ್ಣಷತ’ ಆರ್ತ ಭಹಗತ್ೀ || 
‘ಷ ಫಯಸಭಣಹ ವಿಷೃಜರ್ತ ಷ ಯತದ್ಯೀಣ ವಿಲ್ಹಮರ್ತ ಸ್ೂೀsನತತರ್ತತಯಲಮ ಏಕ ಏ ಸರಿಃ 
ಯಃ ರಹನನದಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹ್ೂೀರ್ನಶರ್ದ || 13 || 

 || ಆರ್ತ ತದಭಿಧಹಮನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

‘಄ತ ಏ ಹಿೀದಂ ರಹತ್ ಕಯಮಹದತತದಮತ್ೀ ಕಯಮಹರ್ದವಲ್ಲೀಮತ್ೀ ನಹಸಹರದ್ೀರ್ತ 

ನಹಷತಮೀರ್ತ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತೌ ಕಯಮಹಲಮಿಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
‘಄ವರಹತ್ ಯಮಹದ್ೀ ಷಾಭತತದಮತ್ೀ ಕಯಮಹತ್ | 

ರಮತೆರಮಹರ್ದವಲಮಶ್್ೈ  ತಸ್ತಭನ್ನೀ ರಹತಭರ್ನ’ || 

ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಂ ರಮತೆರಮಹಲಮಿಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಄ತ ಅಸ 

ಓಂ ವಿಮಾಯೀಣ ತತ ಕಯಮೀsತ ಈದಮತ್ೀ ಚ ಓಂ || 14-232 || 
ಕಯಭಚನಭರ್ ವಿರಿೀತಕಯಮಹ್ೀವಯಹ | 

‘ಕತಹಾ ಹಯಣಹರ್ದಕಸಹಮಷಮ ಸನಹತ ಬೂಮಹಮರ್ದಕಷಮ ಚ | 

ಮಃ ಕಯಮಹದ್ ರಮತೆರಮಹಚ್ೈ ಷ ಸರಿಃ ಯ ಈಚಮತ್ೀ’||  
ಆತಮತ ಏ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಚನಹತ್ | 

‘಄ನತಯೂಃ ಕಯಭಃ ಷೃಷ್ೌಾ ಯರ್ತಯೂಪ್ೀ ಲಯೀ ಕಯಭಃ | 
ಆರ್ತ ಕಯಮೀಣ ಬಗವಹನ್ ಷೃಷಿಾಷಂಹಹಯಕೃದಧರಿಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಹದ್ೇ | 

ೂವ್ೀಾಷ್ಹಂ ೂವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಸಹಭಥಹಮಾರ್ಧಕ್ಹಮದತದಮತ್ೀ ಚ | ವಹಭನ್ೀ ಚ – 
‘ೂವ್ೀಾ ೂವ್ೀಾ ಮತ್ೂೀ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ಷರ್ನನಧಹನಂ ಕಯಮಹರ್ಧಕಮ್ | 

ಸಹಭಥಹಮಾರ್ಧಕಮಮೀತ್ೀಷ್ಹಂ ಶ್ಹಾದ್ೀ ಲಮಷತಥಹ | 

ವಹಮರ್ತಶ್ಹಾಬಮರ್ಧಕ್ಹ ತ್ೀಷ್ಹಭತ ಏ ನ ಷಂವಮಃ’ || ಆರ್ತ||  14 || 

|| ಆರ್ತ ವಿಮಾಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 
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ಓಂ ಄ನತರಹ ವಿಸಹನಭನಸ್ತೀ ಕಯಮೀಣ ತಲ್ಲಙಿ್ಹುರ್ದರ್ತ  
ಚ್ೀನಹನವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 15-233 || 

‘ಹಯಣಹನಭನ್ೂೀ ಭನಷವಾ ವಿಸಹನಮ್’ | 

‘ಮಚ್ೂೀದಹವಙಭನಸ್ತ ಹಯಶಷತದಮಚ್ೂೀಸಹನ ಅತಭರ್ನ’ 

ಆರ್ತ ಲ್ಲಙ್ಹುರ್ದವಸಹನಭನಸ್ತೀ ಄ನತರಹ ವಿರಿೀತಕಯಭ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ, ವಿಶ್್ೀಶಯಮಹಣಹಭಹವಹತ್ 
||15 || 

ಓಂ ಚರಹಚಯಮಹವಯಮಷತತ ಸಹಮತ್ ತದವಯದ್ೀಶ್್ೃೀ ಭಹಕತಷತದಹಬಭಹವಿತಹವತ್ 
ಓಂ || 16-234 || 

‘ಭನಷವಾ ವಿಸಹನಮ್’ ಆರ್ತ ಮದ್ೀವವಾರಹಚರ್ೀಷ್ಹವಲ್್ೂೀಚನಹರ್ದವಸಹನಂ ಬರ್ತೀರ್ತ 
ಭಹಗಹ್ೀವಯಹ ಸಹಮತ್ | ನ ವಿಸಹನತತಹತಾ್ೀವಯಹ | ಸಹೆನ್ದೀ ಚ – 

‘ರಹದಮಕತಭತತನನಭಮಕ್ಹತತ್ ತತ ಭಹಹಂಷತಥಹ | 

ವಿಸಹನತತತಾಂ ಭಸತಃ ಷಭತತನನಂ ಚತತಭತಾಖ್ಹತ್ || 

ವಿಸಹನತತಹತಾತ್ ತತ ಭನ್ೂೀ ಭನಷತತಹತಾಚಾ ಖ್ಹರ್ದಕಮ್ | 

ಏಂ ಬಹಹಹಮ ರಹ ಷೃಷಿಾಯನತಷತದವಯಕಯ್ೀವಯಹ | 

ವಿರಿೀತಕಯಮೀ ಸ್ೀಯೋೀ ಮಸಹಭದನ್ತೀ ಸರ್ೀದೃಾಶ್ಃ’ ||ಆರ್ತ||  16 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನತರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

ಓಂ ನಹತಹಭsವತಯತ್ೀರ್ನಾತಮತಹವಚಾ ತಹಬಮಃ ಓಂ || 17-235 || 
‘ಷ ಆದಂ ಷಾಂ ವಿಲ್ಹಹಮನತಷತಭಸ್ತ ರ್ನಲ್ಲೀನಷತರ್ದವಲ್ಹಮ ರಮರ್ತತಶಠತ್ೀ ಷ ಆದಂ ಷಾಂ 
ವಿಷೃಜರ್ತ ವಿಸಹಥಮರ್ತ ಯಸಹಥಮತಹಮಚಹೂದಮರ್ತ ಯಕ್ಹವಮರ್ತ ವಿಮೀಚಮತ್ಮೀಕ ಏ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ ಯಮಹತಹಭSರ್ ನ ಲ್ಲೀಮತ್ೀ| ಄ವತಯತತಹವದಫರಸಭಲಮಷಮ| ರ್ನಲ್ಲೀನ 
ವಬ್ದೀನಹರ್ಹಿತತವಭತಚಮತ್ೀ | ತತಚ್ೂೀನಹಬಮರ್ಹಿತಂ ಮದಹಸ್ತೀತ್, ಆತ್ ವಯತ್ೀಃ | 

‘ಷ ಏತಸ್ತಭಂಷತಭಸ್ತ ರ್ನಲ್ಲೀನಃ ಯಕೃರ್ತಂ ರಯತಶಂ ಕ್ಹಲಂ ಚಹನತವಮರ್ತ ಕವಾನ’ 

 ಆರ್ತ ್ೈಙುೀವೃರ್ತಃ | 
‘ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನತಹಮನಹಂ ಚ್ೀತನಶ್್ಾೀತನಹನಹಮ್’ 

‘ಷ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನಗತಾಣ್ೂೀ ವಿಬತಃ ಯಃ ಯಮಹತಹಭ’| 
‘ರ್ನತ್ೂಮೀ ವಿಬತಃ ಕ್ಹಯಣ್ೂೀ ಲ್್ೂೀಕಸಹಕ್ಷಿೀ ರ್ೂೀ ಗತಣ್ೈಃ ಷಾದೃಕ್ ಶ್ಹವವತವಾ’ 

ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಭ್ೂಮೀ ರ್ನತಮತಹವಚಾ || 17 || 
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|| ಆರ್ತ ಅತಹಭರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

‘ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನತಹಮನಹಮ್’  ಆರ್ತ ರ್ಜೀವಹಸಹಮರ್ ರ್ನತಮತವಭತಕತಮ್ |‘ಷಾ ಏತ್ೀ ಚಿದಹತಹಭನ್ೂೀ 
ರಮಚಾಯರ್ನತ’ಆತತಮತರ್ತತಯತಚಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧ ಆತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಸ್ೂೀSತ ಏ ಓಂ || 18-236 || 
ರ್ಜೀವೀSಮತ ಏ ಯಮೀವವರಹದತತದಮತ್ೀ | ವಬಹದದ್ೀ | 
‘ತ್ೀ ವಹ ಏತ್ೀ ಚಿದಹತಭನ್ೂೀSವಿನಷ್ಹಾಃ ಯಞ್್ೃಞಯೀರ್ತರ್ನಾವಿವನಯವಿನಷ್ಹಾ ಏವೀತದಮನ್ತೀ ನ 
ವಿನವಮರ್ನತ ಕದಹಚನ’ಆರ್ತ  ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ || 18 || 

ಓಂ ಮತಕ್್ತೀವಾ ಓಂ || 19-237 || 
ರ್ನತಮಸಹಮರ್ ಸ ರ್ಜೀಸ್ೂಮೀಹಧಮವಯೋೀತರ್ತತಮತಾಜಮತ್ೀ| 

‘ಈತದಮನ್ತೀ ಚಿದಹತಹಭನ್ೂೀ ರ್ನತಹಮರ್ನನತಹಮಃ ರಹತಭನಃ | 
ಈಹಧಮ್ೀವಯಹ ತ್ೀಷ್ಹಭತತರ್ತತಯರ್ ಾೀಮತ್ೀ’  

ಆರ್ತ ವಮೀಭಷಂಹಿತಹಯಹಮ್|| 19 || 

ಆರ್ತ ಸಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

‘ವಹಮಹತಹಹಮತಹಭನಶ್್ಾೀತನಹ ರ್ನಗತಾಣಹವಾ ಷವಹಾತಹಭನಃ ಷಾಯೂಹ ಄ನನಹತಃ’ ಆರ್ತ 
ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯತೌ ವಹಮತತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
‘಄ಣತಹ್ಮೀಾಶ ಅತಹಭಮಂ  ವಹ ಏತ್ೀ ಸ್ತರ್ನೀತಃ | ರಣಮಂ ಚಹರಣಮಂ ಚ’ 
ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತಹಣತತವಮಿತಮತ್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧ ಆರ್ತ | ಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ಈತಹೆರರ್ನತಗತಹಮಗರ್ತೀನಹಮ್ ಓಂ || 20-238 || 
ಹ್ೀತೂನಹಮ್ ಷಕ್ಹಶ್ಹದಣತರ್ೀ | 

‘ಸ್ೂೀSಸಹಭಚೂರಿೀರಹದತತೆರಮಹಮಭತಂ ಲ್್ೂೀಕಭಭಿಗಚೂತಮಭತಷ್ಹಭರ್ದಭಂ 

ಲ್್ೂೀಕಮಹಗಚೂರ್ತ ಷ ಗಭ್ೂೀಾ ಬರ್ತ ಷ ಯಷೂಮತ್ೀ ಷ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ’ 
 ಆರ್ತ ೌಷ್ಹಮಮಣವತಯತ್ೀಃ|| 20 || 

ತತಯ ಸಹವತನರಯ ಯರ್ತೀತ್ೀಃ- 
ಏಕಃ ಯಷೂಮತ್ೀ ಜನತತರ್ೀಕ ಏ ಯಮಿೀಮತ್ೀ| 
ಏಕ್್ೂೀSನತಬತಙ್ೆ ಾೀ ಷತಕೃತಮೀಕ ಏ ಚ ದತಶೃತಮ್’ ಆತಹಮದ್ೀವಾ || 

ಷವಮಮೀವ್ೀತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 
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ಓಂ ಸಹವತಭನಹ ಚ್ೂೀತತಯಯೋೀಃ ಓಂ || 21-239 || 
‘ಷ ಏತ್ೀನ್ೈ ಸಹವತಭನಹ ರ್ೀಣ್ೀಭಂ ಗಬಾಭನತಯವಿವರ್ತ ರ್ೀಣ ಜಹಮತ್ೀ ರ್ೀಣ 
ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ರ್ೀಣ ರ್ನೀಮತ್ೀ ರ್ೀಣ್ೂೀರ್ನನೀಮತ್ೀ| ತಂ  ವಹ ಏತಭಭಿದರ್ನತ ಸಹವತಹಭ’ 
ಆರ್ತ| 
‘ಏಶ ಹಹಮನನದಮಹದತ್ತೀ ಏಶ ಹ್ಮೀನಂ ರ್ಜೀಭಭಿರ್ಜೀಮತ್ಮೀಶ ಈದುಭಮತ್ಮೀಶ 
ಅಗಭಮರ್ತ| ಆತತಮತತಯಯೋೀವಹಾಕಮಯೋೀಃ ಯಮಹತಭನ್ೈವೀತಹೆರನಹಯದಮಃ || 21 || 

ಓಂ ನಹಣತಯತಚತೂರತ್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ನೀತರಹರ್ಧಕ್ಹರಹತ್ ಓಂ || 22-240 || 
‘ವಹಮಹತಹಹಮತಹಭನಶ್್ಾೀತನಹ ರ್ನಗತಾಣಹವಾ’ ಆರ್ತ ವಹಮರ್ತವತಯತ್ೀನಹಾಣತರ್ಜೀಾ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
‘ಷ ಅತ್ೇದಂ ಷೃಜರ್ತ ಷ ರ್ದವಧ್ೀದಂ ಬಿಬರ್ತಾ ಄ನತಫಾಹಿವಾ | ಷ 
ಫಸತಧ್ೀದಭನತಯವಿಶ್ಹಮತಭನ್ೂೀsಭಿನಮರ್ತ | ಷ ಅತಹಭ ಷ ಅತಹಭನಃ ಷ ಇವಃ ಷ ವಿಶತಣಃ ಷ 
ಯಃ ರ್ೂೀರಿೀಯಹನ್’ ಆರ್ತ ಯಮಹತಹಭರ್ಧಕ್ಹಯತಹವತ್ | 

‘ಏಕವಬ್ದೈರ್ದವಾವಬ್ದೈವಾ ಫಸತವಬ್ದೈವಾ ಕ್್ೀವಃ | 
ಏಕ ಏವೀಚಮತ್ೀ ವ್ೀದ್ೈಸಹತತಹ ನಹಷಮ ಭಿನನತಹ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ | 

‘ತದಮಂ ಹಯಣ್ೂೀsರ್ಧರ್ತಶಠರ್ತ| ತದತಕತಭೃಷಿಣಹssತ್ೀನ ಯಹತಮ್’ ಆತಹಮರ್ದ ಚ || 22 || 

ಓಂ ಷವವಬ್ೂದೀನಹಭನಹಭಹಮಂ ಚ ಓಂ || 23-241 || 
‘ಏಷ್್ೂೀ ಹಹಮತಹಭsಧತಮದುತ್ೂೀ ಮಹನವಕ್್ತೀಷತಥಹsಮಸೌ ಯಮಿರ್ತಂ ಯಹರ್ತ ವ್ೀದ್ೈಃ | 
ೂಣ್ೂೀಾsಚಿನಯಃ ಷಾವ್ೀದ್ೈಕಯೋೀರ್ನಃ ಷವಹಾರ್ಧೀವಃ ಷಾವಿತ್ ಷಾಕತಹಾ’  

ಆರ್ತ ವಹಕಮಶ್್ೀಷ್್ೀ ಅತಭವಬ್ೂದೀನಹಭನಹಭಹಮಂ ಚ| 
‘ಅತಹಭsಮೀಮಃ ಯಂ ಫಯಸಭ ರಹನನಹದರ್ದಕ್ಹಭಿಧಹಃ| 
ದರ್ನತ ವಿಶತಣಮೀವ್ೈಕಂ ನಹನಮತಹಯಸಹಂ ಗರ್ತಃ ಕವಚಿತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಕ್ೌಮೀಾ || 23 || 

ಓಂ ಄ವಿರ್ೂೀಧವಾನದನತ್ ಓಂ || 24-242 || 
಄ಣ್ೂೀಯರ್ ರ್ಜೀಷಮ ಷಾವರಿೀಯವಹಮರ್ತಮತಾಜಮತ್ೀ | ಮಥಹ ಸರಿಚನದನವಿರಶಿ 
ಏಕದ್ೀವರ್ತತಹಯಹಃ ಷಾವರಿೀಯವಹಮರ್ತಃ | 

‘಄ಣತಮಹತ್ೂಯೀsಮಮಂ ರ್ಜೀಃ ಷವದ್ೀಸಂ ವಹಮಮ ರ್ತಶಠರ್ತ | 

ಮಥಹ ವಹಮಮ ವರಿೀರಹಣಿ ಸರಿಚನದನವಿರಶಿಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಹಹಭಣಡರರಹಣ್ೀ || 24 || 

ಓಂ ಄ಸ್ತಥರ್ತವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಹಮರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನಬತಮಗಮಹದಧೃರ್ದ ಹಿ ಓಂ || 25-243 || 
ಷಭಮಗಷಭಮಗಸಹಥನವಿಶ್್ೀಷ್ಹದತಮಜಮತ್ೀ ಚನದನಸ್ಮೀರ್ತ ಚ್ೀನನ| ‘ಸೃರ್ದ ಹ್ಮೀಷ್ಹ ಅತಹಭ’ ಆರ್ತ 
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ರ್ಜೀವಹಸಹಮರ್ ತಥಹsಬತಮಗಮಹತ್ || 25 || 

ಓಂ ಗತಣಹದಹವssಲ್್ೂೀಕತ್ ಓಂ || 26-244 || 
ಮಥಹssಲ್್ೂೀಕಷಮ ಯಕ್ಹವಗತಣ್ೀನ ವಹಮರ್ತಜ್ೂಮೀಾರ್ತೀಯೂ್ೀಣಹವಹಮರ್ತಃ  ಏಂ ಚಿದತುಣ್ೀನ 
ವಹಮರ್ತರ್ಜೀಾಯೂ್ೀಣಹವಹಮರ್ತರಿರ್ತ ವಹ | ಸಹೆನ್ದೀ ಚ – 

‘಄ಷಭಮಕ್ ಷಭಮಾರ್ತ ಚ ಮಸಹಥಭ್ೀದತಃ ಷತರಹಃ| 
ವಹಮಯವಹಮರ್ತಮತತಹಷತಾನ್ಮೀ ಚಿದತುಣ್ೀನ್ೈ ನಹನಮಥಹ|| 

ಚಿದತುಣಷಮ ಷವಯೂತಹವತ್ ತದಹವಯರ್ತಶ್್ಾೀರ್ತ ಮತಜಮತ್ೀ| 
ವ಼ತಯೋೀಗಹತ್ ಷತರಹಣಹಂ ತತ ವಿವಿಧಹ ಚ ಮಸ್ತಥರ್ತಃ’ ಆರ್ತ || 26 || 

|| ಆರ್ತ ಈತಹೆರನಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

„ಷ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನಯಮಃ ರಣಮಮತಕ್ ಹಮತಕ್ ಚ ಷ ಆಭಂ ಲ್್ೂೀಕಭಭತಂ 
ಚಹತಾತ್ೀ ಷ ವಿಭತಚಮತ್ೀ ಷ ಏಕಧಹ ನ ಷತಧಹ ನ ವತಧಹ’ ಆರ್ತ 
ಗೌನವತಯತಹವ್ೀಕಸಹಮಫಸತತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
‘ಷ ಞ್ಾಧಹ ಷ ಷತಧಹ ಷ ದವಧಹ ಬರ್ತ ಷ ವತಧಹ ಚ ಷಸಷಯಧಹ ಷ ಗಚೂರ್ತ ಷ ಭತಚಮತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಹರಹವಯಹಾಮಣವತಯತೌ ಫಸತಯೂತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ |  
಄ತ್ೂೀ ವಿರ್ೂೀಧಂ ರಿಸಯರ್ತ- 

ಓಂ ಮರ್ತರ್ೀಕ್್ೂೀ ಗನಧತ್ ತಥಹ ಚ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 27-245 || 
ಮಥಹ ರಷ್ಹದುನಧಃ ೃಥಗುಚೂರ್ತ ಏಭಂಶ್ನ್ೂೀ ರ್ಜೀವಹದಂಶ್ಹಃ ೃಥಗುಚೂರ್ನತ |  

‘಄ಥ್ೈಕ ಏ ಷನ್ ಗನಧದವಯರ್ತರಿಚಮತ್ೀ | ಄ಥ್ೈ಼ೀಬರ್ತ| ಄ಥ ಫಹಿವೀಬರ್ತ | 

ತಂ ಮಥಹ ಮಥ್ೀವವಯಃ ಕತಯತತ್ೀ ತಥಹ ಬರ್ತ ಸ್ೂೀsಚಿನಯಃ ಯಮೀ ಗರಿೀಯಹನ್’ 

ಆರ್ತ ಶ್ಹಣಿಡಲಮವತಯರ್ತಃ | 
‘಄ಚಿನಯಯೀವವಕ್್ಯೈ ಹ್ಮೀಕ್್ೂೀsಮರ್ಜಾತಃ | 
ಅತಹಭನಂ ಫಸತಧಹ ಕೃತಹವ ಼ಯೀಡತ್ೀ ಯೋೀಗಷಭದಹ’ ಆರ್ತ ಚ ಹದ್ೇ || 27 || 

|| ಆರ್ತ ಮರ್ತರ್ೀಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 13 || 

‘ತತವಭಸ್ತ’ ,’಄ಸಂ ಫಯಹಹಭಸ್ತಭ’ ಆತಹಮರ್ದಶತ ರ್ಜೀಷಮ ರ್ೀಣಹಭ್ೀದಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ |‘ರ್ನತ್ೂಮೀ 
ರ್ನತಹಮನಹಂ ಚ್ೀತನಶ್್ಾೀತನಹನಹಮ್’ „ದಹವ ಷತಣಹಾ’ ಆತಹಮರ್ದಶತ ಭ್ೀದಃ| ಄ತ ಈಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ೃಥಗತದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 28-246 || 
‘ಬಿನ್ೂನೀsಚಿನಯಃ ಯಮೀ ರ್ಜೀಷಙ್ಹಾತೂಣಾಃ ರ್ೂೀ ರ್ಜೀಷಙ್ೃಾೀ ಸಮೂಣಹಾಃ | 
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ಮತಷತಾಸೌ ರ್ನತಮಭತಕ್್ೂತೀ ಸಮಮಂ ಚ ಫನಹಧನ್ೂೇವಂ ತತ ಏವಹ-ಭಿವಹಂಛ್ೀತ್’  
ಆರ್ತ ಸ್ೂೀರ್ತತಕಕ್ೌಶ್ಕವತಯತ್ೀಭಿಾನನ ಏ ರ್ಜೀಃ || 28 || 

ಓಂ ತದತುಣಸಹಯತಹವತ್ ತತ ತದವಯದ್ೀವಃ ಹಯಶತ್ ಓಂ || 29-247 ||   

ಸಹನಹನನಹದರ್ದಫಯಸಭಗತಣಹ ಏವಹಷಮ ಮತಃ ಸಹಯಃ ಷವಯೂಭತ್ೂೀsಭ್ೀದಮದ್ೀವಃ | 
ಮಥಹ ಷಾಗತಣಹತಭಕತಹವತ್ ಷವಹಾತಭಕತವಂ ಫಯಸಭಣ ಈಚಮತ್ೀ‘ಷಾಂ ಖಲ್ಲವದಂ ಫಯಸಭ’ 
ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ ಚ - 

‘ಭಿನಹನ ರ್ಜೀವಹಃ ರ್ೂೀ ಭಿನನಷತಥಹರ್ ಸಹನಯೂತಃ | 
ಪ್ಯೀಚಮನ್ತೀ ಫಯಸಭಯೂ್ೀಣ ವ್ೀದವಹದ್ೀಶತ ಷಾವಃ’ ಆರ್ತ|| 29 || 

|| ಆರ್ತ ೃಥಗತದ್ೀಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 14 || 

ರ್ಜೀವಹಸಹಮರಮತರ್ತತಯತಕ್ಹತ | ಄ತಷತಷಮ 
‘ಸ್ೂೀsನಹರ್ದನಹ ರಣ್ಮೀನ ಹ್ೀನ ಚಹನತಫದಧಃ| 

ರ್ೀಣ ರ್ನಭತಾಕತ ಅನನಹಯಮ ಕಲತ್ೀ’ | 
ಆತಹಮನಹರ್ದಕಭಾಷಭಫನಧ ಅನನಹಯವಹರ್ತವಾ ನ ಮತಜಮತ ಆತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಯಹದಹತಹಭಭಹವಿತಹವಚಾ ನ ದ್ೂೀಶಷತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 30-248 || 
ಯಹತಯಮಹತಹಭ ರ್ತಶಠತಮನಹದಮನನತತ್ವೀನ್ೈಂ ರ್ಜೀವೀsರ್ | 

‘ರ್ನತಮಃ ರ್ೂೀ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ಜೀವೀsರ್ನತಮಷತಷಮ ಧಹತಃ | 
಄ತ ಈತದಮತ್ೀ ಚ ಮಿಯಮತ್ೀ ಚ ವಿಭತಚಮತ್ೀ ಚ’ ಆರ್ತ ಚ ಅಾನವ್ೀವಮವತಯರ್ತಃ | 
‘ಅತಹಭ ರ್ನತಮಃ ಷಖದತಃಖ್್ೀ ತವರ್ನತ್ಮೀ,  
ರ್ಜೀವೀ ರ್ನತ್ೂಮೀ ಧಹತತಯಷಮ ತವರ್ನತಮಃ’ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ || 30 || 

||  ಆರ್ತ ಯಹದರ್ಧಕಯಣಮ್  || 15 || 

‘ವಿಸಹನಹತಹಭ ಷಸ ದ್ೀವ್ೈವಾ ಷವ್ೈಾಃ’ |‘ಷ ಅನನದಃ ಷ ಫಲಃ ಷ ಓಜಃ ಷ ರ್ೀಣಹಭತಂ 
ಲ್್ೂೀಕಂ ರ್ನೀಮತ್ೀ ಷ ವಿಭತಚಮತ ಆರ್ತ ರ್ಜೀಷಮ ಸಹನಹನನಹದರ್ದಯೂತವಭತಚಮತ್ೀ | ಷ 
ದತಃಖ್ಹರ್ದವಭತಕತ ಅನರ್ನದೀ ಬರ್ತ | ಸ್ೂೀsಸಹನಹರ್ದವಭತಕ್್ೂತೀ ಸಹರ್ನೀ ಬರ್ತ 
|ಸ್ೂೀsಫಲ್ಹರ್ದವಭತಕ್್ೂತೀ ಫಲ್ಲೀ ಬರ್ತ| ಷ ರ್ನತ್ೂಮೀ ರ್ನರಹತಙ್ೃೆೀsರ್ತಶಠತ್ೀ’ ಆರ್ತ 
್ೈಙುೀವತಯತಹನಹನನಹದರ್ದಯೂತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಄ತ ಅಸ – 

ಓಂ ರಂಸಹತಾರ್ದತತಾಷಮಷತ್ೂೀsಭಿಮ಼ತಯೋೀಗಹತ್ ಓಂ || 31-249 || 
ಮಥಹ ಬಹಲಷಮ ಷದ್ೀ ರಂಷತಾಂ ಯೌನ್ೀsಭಿಮಜಮತ ಏಂ ಷತಹಮೀವಹನನಹದರ್ದೀನಹಂ 
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ಮಕಯ್ೀವಯಹ ತದತ಼ತಃ | 
‘ಫಲಮಹನನದ ಓಜವಾ ಷಹ್ೂೀ ಸಹನಭನಹಕತಲಮ್ | 

ಷವಯೂಹಣ್ಮೀ ರ್ಜೀಷಮ ಮಜಮನ್ತೀ ಯಮಹರ್ದವಭ್ೂೀಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಗೌನವತಯರ್ತಃ|| 31 || 

ಓಂ ರ್ನತ್ೂಮೀಲಫಧಯನತಲಬಿಧಯಷಙ್ೃುೀsನಮತಯರ್ನಮಮೀ  
ವಹsನಮಥಹ ಓಂ || 32-250 || 

ಮಕತನಙುೀಕ್ಹರ್ೀ ದ್ೀವಹನಹಂ ಚ ರ್ನತ್ೂಮೀಲಬಿಧರಹನನಹದರ್ದೀನಹಭಷತರಹಣಹಂ 
ರ್ನತಹಮನತಲಬಿಧಭಾನತಷ್ಹಮಣಹಂ ಚ ರ್ನತ್ೂಮೀಲಫಧಯನತಲಬಿಧೀ ಚ ಯಷಜ್ಮೀತ್ೀ |‘ರ್ನತಹಮನನ್ೂದೀ 
ರ್ನತಮಸಹನ್ೂೀ ರ್ನತಮಫಲಃ  ಯಮಹತಹಭ ನ್ೈಭಷತರಹ ಏಭನ್ೀಂ ಚ ಭನತಷ್ಹಮಃ’ ಆರ್ತ 
ಹಹಮಾನವ್ೀವಮವತಯರ್ತಃ | ಬವಿಶಮತಾಣಿ ಚ- 

‘ರ್ನತಹಮನನದಸಹನಫಲ್ಹ ದ್ೀವಹ ನ್ೈಂ ತತ ದಹನವಹಃ | 
ದತಃಖ್್ೂೀಲಬಿಧಮಹತಹಯಸ್ತೀ ಮಹನತಶಷೂತಬಯಹತಭಕ್ಹಃ || 
ತ್ೀಷ್ಹಂ ಮದನಮಥಹ ದೃವಮಂ ತದತಹರ್ಧಕೃತಂ ಭತಮ್ | 

ವಿಸಹನ್ೀನಹತಭಯೋೀಗ್ೀನ ರ್ನಜಯೂ್ೀ ಮಸ್ತಥರ್ತಃ || 
ಷಭಮಜಹಞಾನಂ ತತ ದ್ೀವಹನಹಂ ಭನತಷ್ಹಮಣಹಂ ವಿಮಿಶ್ಯತಮ್ | 

ವಿರಿೀತಂ ಚ ದ್ೈತಹಮನಹಂ ಸಹನಸ್ಮೈಂ ಮಸ್ತಥರ್ತಃ’ ಆರ್ತ || 32 || 

|| ಆರ್ತ ರಂಸಹತಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 16 || 

ಇವವಯಸ್ಮೈ ಕತೃಾತವಭತಕತಮ್ |’ಮತ್ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ತದಭಿಷಂದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ 
ರ್ಜೀಸಹಮರಮಲಬಮತ್ೀ | ಄ತ ಅಸ- 

ಓಂ ಕತಹಾ ಶ್ಹಸಹರಥಾತಹತಾತ್ ಓಂ || 33-251 || 
ರ್ಜೀಷಮ ಕತೃಾತಹವಭಹವ್ೀ ಶ್ಹಷರಸಹಮಯಯೋೀಜಕತವಹಯ್ತೀರ್ಜೀಾವೀsರ್ ಕತಹಾ || 33 || 

ಓಂ ವಿಹಹರ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 34-252 || 
‘ಸ್ತರೀಭಿವಹಾ ಯಹನ್ೈವಹಾ ಸಹರ್ತಭಿವಹಾsಸಹರ್ತಭಿವಹಾ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ಮೀಷ್ೀsರ್ || 34 || 

ಓಂ ಈಹದಹನಹತ್ ಓಂ || 35-253 ||  

ಸಹಧನಹದತಮಹದಹನಯರ್ತೀತ್ೀವಾ || 35 || 

ಓಂ ಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಼ಯಯಹಯಹಂ ನ ಚ್ೀರ್ನನದ್ೀಾವವಿಮಾಮಃ ಓಂ || 36-254 ||  
‘ಅತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀತ’ ಆರ್ತ ಼ಯಯಹಯಹಂ ಮದ್ೀಶ್ಹಚಾ | ಄ನಮಥಹssತ್ಲ 
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ಲ್್ೂೀಕಮಿರ್ತ ರ್ನದ್ೀಾವಃ ಸಹಮತ್ || 36 || 
ತಹಿಾ ಕಥಮಿೀವವಯಸ್ಮೈ ಕತೃಾತವಮಿತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 

ಓಂ ಈಲಬಿಧದರ್ನಮಭಃ ಓಂ || 37-255 || 
ಮಥಹ ಸಹನ ಆದಂ ಸಹಸಹಮಮಿೀತಮರ್ನಮಭಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ ಏಂ ಕಭಾಣಮರ್ ರ್ಜೀಷಮ |  
‘ಮ ಅತಹಭನಭನತರ್ೂೀ ಮಭಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚ ವತಯರ್ತಃ || 37 || 
ಕತತಃ ? – 

ಓಂ ವ಼ತವಿಮಾಯಹತ್ ಓಂ || 38-256 || 
಄ಲವ಼ತತಹವರ್ಜಞೀಷಮ || 38 || 

ಓಂ ಷಮಹಧಮಭಹವಹಚಾ ಓಂ || 39-257|| 
ಷಮಹಧಹನಹಭಹವಹಚಹಾಸಹವತನರಯಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ || 39 || 
಄ಥಃ- 

ಓಂ ಮಥಹ ಚ ತಷ್ೂೀಬಮಥಹ ಓಂ || 40-258 || 
ಮಥಹ ತಃ ಕ್ಹಯಯಿತೃರ್ನಮತತವಂ ಕತೃಾತವಂ ಚ ವಿದಮತ್ೀ ಏಂ ರ್ಜೀಸಹಮರ್ || 40 || 

ಓಂ ರಹತ್ ತತ ತಚತೂರತ್ೀಃ ಓಂ || 41-259 || 
ಸಹ ಚ ಕತೃಾತವವ಼ತಃ ರಹದ್ೀ | 

‘ಕತೃಾತವಂ ಕಯಣತವಂ ಚ ಷವಭಹಶ್್ಾೀತನಹ ಧೃರ್ತಃ | 
ಮತಱಸಹದಹರ್ದಮೀ ಷರ್ನತ ನ ಷರ್ನತ ಮದತ್ೀವಯಹ’ ಆರ್ತ ಹಿ ್ೈಙು ವತಯರ್ತಃ || 41 || 

ಓಂ ಕೃತಯಮತಹನ್ೀವಷತತವಿಹಿತಯರ್ತಷ್್ೀಧಹವ್ೈಮಥಹಮಾರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 42-260 || 
ತತ್ೂೀsಯಯೋೀಜಕತವಂ ಶ್ಹಷರಷಮ ನಹದಮತ್ೀ | ಕೃತಯಮತಹನ್ೀವತಹವತ್ ತತ್ಱೀಯಕತವಷಮ | 
ಅರ್ದವಬ್ದೀನಹವ್ೈಶಮಹಮರ್ದ | 

‘ೂಾಕಭಾ ಯಮತನಂ ಚ ಷಂಸಹೆಯಂ ಚಹಮ್ೀವಯತತ | 
ಇವವಯಃ ಕ್ಹಯಯೀತ್ ಷಾಂ ತಚ್ಾೀವವಯಕೃತಂ ಷವಮಮ್ || 

಄ನಹರ್ದತಹವದದ್ೂೀಶವಾ ೂಣಾವ಼ತತವತ್ೂೀ ಸರ್ೀಃ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ | 

‘ಏತದ್ೀಂ ನ ಚಹ್ಮೀಮೀತದಸ್ತತ ಚ ನಹಸ್ತತ ಚ’ಆರ್ತ ಚ ಮೀವಧಮೀಾ || 42 || 

|| ಆರ್ತ ಕತೃಾತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 17 || 

‘಄ಂಶ್ಹ ಏ ಹಿೀಮೀ ರ್ಜೀವಹ ಄ಂಶ್ೀ ಹಿ ಯಮೀವವಯಃ | 
ಷವಮಭಂಶ್್ೈರಿದಂ ಷಾಂ ಕ್ಹಯಮತಮಚಲ್್ೂೀ ಸರಿಃ’ || 
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ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತೌ ಄ಂವತವಂ ರ್ಜೀಸ್ೂಮೀಲಬಮತ್ೀ | 
‘ನ್ೈವಹಂಶ್್ೃೀ ನ ಷಭಫನ್ೂಧೀ ನಹ್ೀಷ್ೂಮೀ ರ್ಜೀಃ ಯಷಮ | 
ತಥಹsರ್ ತತ ಮಥಹಯೋೀಗಂ ಪಲದಃ ಯಬತರ್ೀಕರಹಟ್ | 

ನ ರ್ನಮಭಮಃ ಷ ಕಸಹಮರ್ ಷ ಷಾಷಮ ರ್ನಯಹಭಕಃ’ || ಆರ್ತ ಚ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತೌ || 

಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ಄ಂಶ್್ೃೀ ನಹನಹಮದ್ೀಶ್ಹದನಮಥಹ ಚಹರ್ ದಹವ಼ತವಹರ್ದತವಭರ್ಧೀಮತ 
ಏಕ್್ೀ ಓಂ || 43-261 || 

‘ಮಹಂ ಯವತತ ವಿಬತರ್ನಾತಮಂ ರತ್ೂಯೀsಸಂ ಯಮಹತಭನಃ’ | 
‘಄ಃ ರ್ೀಣ ರ್ತಯಂ ಯೋೀ ಄ಸಹಮನತವ್ೀದ ಯ ಏನಹರ್ೀಣ’ | 

‘ಮಷತದ್ವೀದ ಷ ರ್ತತಷಿಾತಹsಷತ್’ | 

‘ಮಸಹತವಿಜಹನಹತ್ ಷ ರ್ತತಷಿತಹsಷತ್’| 

‘ದಹವ ಷತಣಹಾ ಷಮತಜಹ ಷಖ್ಹಯಹ ಷಮಹನಂ ೃವಂ ರಿಶಷವಜಹತ್ೀ | 
ತಯೋೀಯನಮಃ ರ್ಲಂ ಸಹವದವತಯನವನನನನ್ೂಮೀ ಄ಭಿಚಹಕಶ್ೀರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದನಹ ನಹವಹಮದ್ೀಶ್ಹದಂಶ್್ೃೀ ರ್ಜೀಃ | ತಥಹ ಚ ಹರಹವಯಹಾಮಣವತಯರ್ತಃ- 
‘಄ಂಶ್್ೃೀ ಹ್ಮೀಶ ಯಷಮ ಯೋೀsಮಂ ರಮಹನತತದಮತ್ೀ ಚ ಮಿಯಮತ್ೀ ಚ ನಹನಹ ಹ್ಮೀನಂ 
ಮರ್ದವರ್ನತ ರ್ತ್ೀರ್ತ ರತ್ಯೀರ್ತ ಭಹಯತ್ೀರ್ತ ಷಖ್್ೀರ್ತ’ ಚ ಆರ್ತ | 

‘಄ನಮಃ ರ್ೂೀsನ್ೂಮೀ ರ್ಜೀವೀ ನಹಸಹಷಮ ಕತತವಾನ | 

ನಹಮಂ ತಸಹಮರ್ ಕವಾನ’ ಆತಮನಮಥಹ ಚ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ | 
‘ಫಯಹಹಭ ದಹಶ್ಹ ಫಯಸಭ ಼ತವಹಃ, ಫಯಹ್ಲವ್ೀಮೀ ದಹಶ್ಹ’ 
ಆತಮಭ್ೀದ್ೀನಹ್ಮೀಕ್್ೀsರ್ಧೀಮತ್ೀ | ತಥಹ ಚಹಾನವ್ೀವಮವತಯರ್ತಃ- 
‘಄ಂಶ್್ೃೀ ಹ್ಮೀಶ ಯಷಮ ಭಿನನಂ ಹ್ಮೀನಭರ್ಧೀಯಿರ್ೀsಭಿನನಂ ಹ್ಮೀನಭರ್ಧೀಯಿರ್ೀ’ ಆರ್ತ ||  
ವಹರಹಹ್ೀ ಚ- 

‘ರತಯಭಹಯತೃಷಽತ್ವೀನ ಸಹವಮಿತ್ವೀನ ಮತ್ೂೀ ಸರಿಃ | 
ಫಸತಧಹ ಾೀಮತ್ೀ ವ್ೀದ್ೈರ್ಜೀಾವೀಂsವಷತಷಮ ತ್ೀನ ತತ || 
ಮತ್ೂೀ ಭ್ೀದ್ೀನ ತಸಹಮಮಭಭ್ೀದ್ೀನ ಚ ಾೀಮತ್ೀ | 
಄ತಶ್ಹಾಂವತವಭತರ್ದಧಶಾಂ ಭ್ೀದಹಭ್ೀದೌ ನ ಭತಖಮತಃ’ ಆರ್ತ || 43 || 

ಓಂ ಭನರಣಹಾತ್ ಓಂ || 44-262 || 
‘ಹದ್ೂೀsಷಮ ವಿಶ್ಹವ ಬೂತಹರ್ನ’ ಆರ್ತ || 44 || 
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ಓಂ ಄ರ್ ಷಭಮಾತ್ೀ ಓಂ || 45-263 || 
‘ಭಮೈವಹಂಶ್್ೃೀ ರ್ಜೀಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ರ್ಜೀಬೂತಃ ಷನಹತನ’ ಆರ್ತ  || 45 || 
಄ನಂವತವವತಯತ್ೀಗಾರ್ತಂ ಚಹಸ - 

ಓಂ ಯಕ್ಹಶ್ಹರ್ದನ್ನೈಂ ಯಃ ಓಂ || 46-264 || 
಄ಂವತ್ವೀsರ್ ನ ಭತಹಸಯರ್ದಯೂರ್ೀ ಯ ಏಂವಿಧಃ| ಮಥಹ ತ್ೀಜ್ೂೀsಭಶಸ್ಮೈ ಕ್ಹಲ್ಹಗ್ನೀಃ 
ಖದ್ೂಮೀತಷಮ ಚ ನ್ೈಕಯಕ್ಹಯತಹ | ಮಥಹ ಜಲ್ಹಂವಸಹಮಭೃತಷಭತದಯಷಮ ಭೂತಹಯದ್ೀವಾ | 
ಮಥಹ ಚ ೃರ್ಥಮಂವಷಮ ಮೀರ್ೂೀವಿಾಷ್ಹಾದ್ೀವಾ | ಄ಭಿಮಹರ್ನದ್ೀತಹ್ೀವಯೈತತ್  || 46 || 

ಓಂ ಷಭಯರ್ನತ ಚ ಓಂ || 47-265 || 
‘ಏತ್ೀ ಸಹವಂವಕಲ್ಹಃ ರಂಷಃ ಕೃಶಣಷತತ ಬಗವಹನ್ ಷವಮಮ್’ | 

‘಄ತಃ ಯಂ ಮದಮಕತಭೂಮಢಗತಣಫೃಂಹಿತಮ್ | 

಄ದೃಷ್ಹಾವತಯತಷತತತಹವತ್ ಷ ರ್ಜೀವೀ ಮಃ ರನಬಾಃ’ || 
‘ಸಹವಂವಶ್ಹಾಥ್ೂೀ ವಿಭಿನಹನಂವ ಆರ್ತ ದ್ವೀಧಹsಭಶ ಆಶಮತ್ೀ | 
಄ಂಶ್ನ್ೂೀ ಮತ್ ತತ ಸಹಭಥಮಾಂ ಮತ್ ಷವಯೂಂ ಮಥಹಸ್ತಥರ್ತಃ|| 
ತದ್ೀ ನಹಣತಮಹತ್ೂಯೀsರ್ ಭ್ೀದಃ ಸಹವಂಶ್ಹಂಶ್ನ್ೂೀಃ ಕವಚಿತ್ | 

ವಿಭಿನಹನಂಶ್್ೃೀsಲವ಼ತಃಸಹಮತ್ ಼ಞ್ಾತಹಸದೃವಮಮಹತಯಮತಕ್’ || ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ | 
‘ನ ತವತಸಮೀsಷಯಬಮರ್ಧಕಃ ಕತತ್ೂೀsನಮಃ’ ಆರ್ತ ಚ || 47 || 

ಓಂ ಄ನತಸಹರಿಹಹರೌ ದ್ೀಸಷಭಫನಹಧಜ್ೂಞಯೀರ್ತರಹರ್ದತ್ ಓಂ || 48-266 || 
ರಹನತಶಯಹ ಯೃರ್ತತಃ ಯತ್ೂೀ ಫನಧರ್ನೃರ್ತತವಾ ರ್ಜೀಷಮ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ, ಄ಂವತ್ವೀsರ್ 
ದ್ೀಸಷಭಫನಹಧತ್ |’ಮ ಅತಹಭನಭನತರ್ೂೀ ಮಭಮರ್ತ’ | „ತಮೀಂ ವಿದಹವನಭೃತ ಆಸ 
ಬರ್ತ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ | ನ ತತ ಯಷಮ| 
‘ವಹಷತದ್ೀ ಷಙೆಶಾಣಃ ಯದತಮಮನೀsರ್ನಯತದ್ೂಧೀsಸಂ ಭತಸಯಃ ಕೂಮೀಾ ರಹಹ್ೂೀ 
ನಹಯಸ್ತಂಹ್ೂೀ ವಹಭನ್ೂೀ ರಹಮೀ ರಹಭಃ ಕೃಷ್್ೂಣೀ ಫತದಧಃ ಕಲ್ಲೆಯಸಂ ವತಧಹsಸಂ 
ಷಸಷತಧಹsಸಮಿತ್ೀsಸಭನನ್ೂತೀsಸಂ ನ್ೈವ್ೈತ್ೀ ಜಹಮನ್ತೀ ನ ಮಿಯಮನ್ತೀ ನ್ೈಷ್ಹಭನತಸಹನ 
ಫನ್ೂಧೀ ನ ಭತ಼ತತ್ೂೀ ಷಾ ಏ ಹ್ಮೀತ್ೀ ೂಣಹಾ ಄ಜರಹ ಄ಭೃತಹಃ ಯಮಹಃ 
ರಹನನಹದಃ’ ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ | 
ಮತಜಮತ್ೀ ಚ ಜ್ೂಮೀರ್ತರಹರ್ದತ್ ಮಥಹssರ್ದತ್ೂಮೀ ವಿಮದುತಷತತಱಕ್ಹವಶ್್ೈಕಯಕ್ಹಯಃ | ‘ವತಕಂಿ 
ಕೃಶಣಂ ಕರ್ನೀರ್ನಕ್ಹ’ ಆರ್ತ ತದಂವಸಹಮಮ್ೂೀ ದ್ೀಸಷಭಫನಹಧನನ ತಹದೃಶ್ೀ ವ಼ತಃ | 
ತದನತಗಹಯಸಮತವಂ ತ್ೀನ್ೈವಹೃರ್ತರಿಹಹಯವಾ | ಮಥಹ 
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ಬಹಹಹಮಭೃತಜಲಸಹಮಭೃತಷಭತದಯಷಮ ಚ್ೈಕತವಂ ತದಂವಸಹಮರ್ ಶ್್ೀಿಶಭಣಷತದನತಗಹಯಸಮತವಂ 
ತ್ೀನ್ೈ ವಿರ್ೂೀರ್ಧರ್ನೃರ್ತತವಾ |  
ಮೀವಧಮೀಾ ಚ – 

‘ಮರ್ತೆಂಚಿರ್ದಸ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀsಸ್ತಭನ್ ದ್ೀಸಫದಧಂ ವಿಶ್ಹಂತ್ೀ | 
ಷಾಂ ಞ್ಾಭಿರಹವಿಶಾಂ ಬೂತ್ೈರಿೀವವಯಫತರ್ದಧಜ್ೈಃ || 
ಇವವರ್ೂೀ ಹಿ ಭಸದೂಬತಂ ಯಬತನಹಾರಹಮಣ್ೂೀ ವಿರಹಟ್ | 

ಬೂತಹನತರಹತಹಭ ವಿಸ್ೀಮಃ ಷಗತಣ್ೂೀ ರ್ನಗತಾಣ್ೂೀsರ್ ಚ || 

ಬೂತಯಲಮಭಮಕತಂ ವತವೃಯಶತನೃಾಷತತಭ’ ಆರ್ತ | 

ವಹರಹಹ್ೀ ಚ- 
‘಄ಂಶ್ಹವಾ ದ್ೀಸಯೋೀಗಮತಹವರ್ಜಞೀವಹ ಫನಹಧರ್ದಷಂಮತತಹಃ | 
಄ನತಗಹಯಹಹಮಶ್್ಾೀವವರ್ೀಣ ನ ತತ ಭತಹಸಯರ್ದಕ್್ೂೀ ಸರಿಃ || 
಄ದ್ೀಸಫನಧಯೋೀಗಮತಹವದಮಥಹಷೂಮಾಯಭಹsಕ್ಷಿಣಿೀ | 
ಮಥಹsಭೃತಷಭತದಯಷಮ ಶ್್ೀಿಷ್ಹಭದ್ೀವಾ ರ್ದವಯೂತಹ || 

಄ನತಗಹಯಸಮತವಭನಮಷಮ ತ್ೀನ್ೈವಹೃರ್ತರ್ೂೀಧನಮ್’ ಆರ್ತ || 48 || 

ಓಂ ಄ಷನತತ್ೀಶ್ಹಾಮರ್ತಕಯಃ ಓಂ || 49-267 || 
಄ೂಣಾವ಼ತತಹವಚಾ ರ್ಜೀಷಮ ನ ಭತಹಸಯರ್ದಸಹಭಮಮ್ | ತಥಹ ಚ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್- 
‘ತಷಮ ಸ ವಹ ಏತಷಮ ಯಭಷಮ ರ್ತಯೀಣಿ ಯೂಹಣಿ, ಕೃಷ್್ೂಣೀ ರಹಭಃ ಕರ್ಲಃ ಆರ್ತ | ತಷಮ ಸ ವಹ 
ಏತಷಮ ಯಭಷಮ ಞ್ಾಯೂಹಣಿ ದವಯೂಹಣಿ ವತಯೂಹಣಿ ಷಸಷಯಯೂಹಣಮಮಿತಯೂಹಣಿ| 
ತಹರ್ನ ಸ ವಹ ಏತಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ೂಣಹಾರ್ನ ಷವಹಾಣಮನನಹತರ್ನ ಷವಹಾಣಮಷಮಿಭತಹರ್ನ | 
಄ಥಹರಹಃ ಷಾ ಏವಹೂಣಹಾಃ ಷವ್ೀಾ ಏ ಫಧಮನ್ತೀsಥ ಭತಚಮನ್ತೀ ಚ ಕ್್ೀಚನ’ ಆರ್ತ || 49 
|| 

ಓಂ ಅಭಹಷ ಏ ಚ ಓಂ || 50-268 || 
‘ಯೂಂ ಯೂಂ ಯರ್ತಯೂಪ್ೀ ಫಬೂ’ ಆರ್ತ ಯರ್ತಬಿಭಫತಹವಚಾ ನ ಸಹಭಮಮ್ |  
ವಹರಹಹ್ೀ ಚ– 

‘ರ್ದವಯೂೂಂವಕ್ೌ ತಷಮ ಯಭಷಮ ಸರ್ೀವಿಾಭ್ೂೀಃ | 
ಯರ್ತಬಿಮಹಫಂವಕಶ್ಹಾಥ ಷವಯೂಹಂವಕ ಏ ಚ || 

ಯರ್ತಬಿಮಹಫಂವಕ್ಹ ರ್ಜೀವಹಃ ಹಯದತಭಹಾವಹಃ ರ್ೀ ಷೃತಹಃ | 
ಯರ್ತಬಿಮಫೀಶವಲಸಹಭಮಂ ಷವಯೂಹಣಿೀತರಹಣಿ ತತ’ ಆರ್ತ || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 85 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

‘ಸ್ೂೀಹರ್ಧಯನತಹರ್ಧವಾ ಯರ್ತಬಿಮಫೀ ರ್ದವಧ್ೀಮತ್ೀ | 
ರ್ಜೀ ಇವಸಹಮನತಹರ್ಧರಿನದರಚಹಪ್ೀ ಮಥಹ ಯವ್ೀಃ’ ಆರ್ತ ್ೈಙುವತಯರ್ತಃ || 

‘ಮಥ್ೈಷ್ಹ ರಯತಷ್್ೀ ಛಹಯಹ ಏತಸ್ತಭನ್ನೀತದಹತತಮ್’ ಆರ್ತ ಚ ವತಯರ್ತಃ || 50 || 

|| ಆರ್ತ  ಄ಂಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 18 || 

ಯರ್ತಬಿಮಹಫನಹಂ ಮಿಥ್ೂೀ ವ್ೈಚಿತ್ಯಯೀ ಕ್ಹಯಣಮಹಸ – 

ಓಂ ಄ದೃಶಾರ್ನಮಮಹತ್ ಓಂ || 51-269 || 
಄ನಹರ್ದವಿದಹಮಕಮಹಾರ್ದವ್ೈಚಿತಹಯಯದ್ವೈಚಿತಯಯಮ್ || 51 || 

ಓಂ ಄ಭಿಷನಹಧಯರ್ದಶವರ್ ಚ್ೈಮ್ ಓಂ || 52-270 || 
ಆಚಹೂದ್ವೀಶಷತಖದತಃಖ್ಹರ್ದವ್ೈಚಿತಯಯಂ ಚಹದೃಷ್ಹಾದ್ೀ | ಚ ವಬ್ದೀನ ಯರ್ತವಣವ್ೈಚಿತಯಯಂ ಚ ||52|| 

ಓಂ ಯದ್ೀಶ್ಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನನತಭಹಾವಹತ್ ಓಂ || 53-271 || 
ನ ಷವಗಾಬೂಮಹಮರ್ದಯದ್ೀವವಿಶ್್ೀಷ್ಹದ್ವೈಚಿತಯಯಮ್ | ತತಹಱ್ತೀಯಮದೃಷ್ಹಾ್ೀವತಹವತ್| 
ಏಕದ್ೀವಸ್ತಥತಹನಹಮೀ ವ್ೈಚಿತಯಯದವಾನಹಚಾ || 53 || 

|| ಆರ್ತ ಄ದೃಷ್ಹಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 19 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ ಫಯಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ 
ರ್ದವರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ|| 02-03 || 
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ಚತತಥಾಃ ಹದಃ || 02-04 || 
ಮತ಼ತಷಹಿತವತಯರ್ತವಿರ್ೂೀಧಂ ವತಯರ್ತೀನಹಭಹಕರ್ೂೀತಮನ್ೀನ ಹದ್ೀನ | 
‘ಹಯಣಹ ಏವ್ೀದಭಗಯ ಅಷತಸ್ತೀಭ್ೂಮೀ ಬೂತಹರ್ನ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ | ಬೂತ್ೀಭ್ೂಮೀsಣಡಭಣಡಸಹಮನತಸ್ತತಾಮೀ 
ಲ್್ೂೀಕ್ಹಃ | ಄ಥ ಹಯಣಹ ಏವಹನಹದಮಃ ಹಯಣಹ ರ್ನತಹಮಃ’ ಆರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯತೌ 
ಹಯಣಹನಹಭನತತರ್ತತಃ ವೃಯಮತ್ೀ | 

‘ನ್ೂೀಹದಹನಂ ಹಿೀರ್ನದರಯಹಣಹಭತ್ೂೀsನತತರ್ತತರಿಶಮತ್ೀ | 
ಈಹದಹನಕೃತಹ ಷೃಷಿಾಃ ಷಾಲ್್ೂೀಕ್್ೀಶತ ದೃಶಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 

‘ಏತಸಹಭಜಹಞಮತ್ೀ ಹಯಣ್ೂೀ ಭನಃ ಷವ್ೀಾರ್ನದರಯಹಣಿ ಚ’ ಆರ್ತ ಚ | 

಄ತ ಈಚಮತ್ೀ - 

ಓಂ ತಥಹ ಹಯಣಹಃ ಓಂ || 01-272 || 
ಮಥಹssಕ್ಹಶ್ಹದಮಃ ಯಮಹತಭನ ಈತದಮನ್ತೀ ತಥಹ ಹಯಣಹ ಄ರ್ || 01 || 

ಓಂ ಗೌಣಮಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 02-273 || 
಄ನಹರ್ದತವವತಯರ್ತಗೌಾಣಹನಹರ್ದತಹವ್ೀವಯಹ | ಭತಖ್ಹಮಷಭಬವಹತ್ | 

‘ರ್ನತಹಮನ್ಮೀತಹರ್ನ ಸೌಷ್ಮಯೀಣ ಹಿೀರ್ನದರಯಹಣಿ ತತ ಷಾವಃ | 
ತ್ೀಷ್ಹಂ ಬೂತ್ೈಯತಚಮಃ ಷೃಷಿಾಕ್ಹಲ್್ೀ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ರ್ೀಣ ಸಹಭಮಷಮಹಱ್ತೀಃ ಕಷಮ ಸಹಮನತಭಖಮರ್ನತಮತಹ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 02 || 

ಓಂ ಯರ್ತಸಹನತರ್ೂೀಧಹಚಾ ಓಂ || 03-274 || 
 ‘ಆದಂ ಷಾಭಷೃಜತ’ ಆರ್ತ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಹಯಣ್ೂೀತತಯರ್ಧಕಯಣಮ್) 

‘ರ್ದವಧಹ ಹ್ೈವ್ೀರ್ನದರಯಹಣಿ ರ್ನತಹಮರ್ನ ಚಹರ್ನತಹಮರ್ನ ಚ |  

ತತಯ ರ್ನತಮಂ ಭನ್ೂೀsನಹರ್ದತಹವನನ ಸಮಭನಹಃ ರಮಹಂಸ್ತತಶಠತಮರ್ನತಹಮನಮನಹಮರ್ನ’ 

ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತೌ ಭನಸ್ೂೀsನತತರ್ತತಃ ಷಮತ಼ತಕ್ಹ ವೃಯಮತ್ೀ | ಄ತ ಅಸ- 

ಓಂ ತತ್ ಹಯವತಯತ್ೀವಾ ಓಂ || 04-275 || 
‘ಭನಃ ಷವ್ೀಾರ್ನದರಯಹಣಿ ಚ’ ಆರ್ತ ೂವೀಾಕತತಹವನಹನನತತರ್ತತಭಾನಸ್ೂೀ ಮತಜಮತ್ೀ| 

‘ೂಾಂ ಭನಃ ಷಭತತನನಂ ತತ್ೂೀsನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಷಭತದಬಃ | 
ತದನತತರ್ತತಚನಭಲ್್ೂೀಚಮಕ್ಹಯಣಹತ್’|| 

ಆರ್ತ ವಹಮತಪ್ಯೀಕತಚನಂ ಚವಬ್ದೀನ ಗೃಹಿೀತಮ್ || 04 || 
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|| ಆರ್ತ ಭನ್ೂೀರ್ಧಕಯಣಮ್ (ತತಹಱಗರ್ಧಕಯಣಮ್) 

‘ರ್ನತಮಯಹsರ್ನತಮಯಹ ಸೌತಮಿ ಯಮಹತಹಭನಭಚತಮತತಮ್’ ಆರ್ತ | 

‘ವಹಗಹವ ರ್ನತಹಮ ನ ಹ್ಮೀಷ್್ೂೀತದಮತ್ೀsಸಹಮಂ ಹಿ ವತಯರ್ತಯರ್ತಶಠತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಷಮತ಼ತಕಂ ೌಷ್ಹಮಮಣವತಯತೌ ವಹಚ್ೂೀsನತತರ್ತತಯತಚಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ – 

ಓಂ ತತೂಾಕತಹವದಹವಚಃ  ಓಂ|| 05-276 || 
‘ತಸಹಭನಭನ ಏ ೂಾಯೂಂ ವಹಗತತತಯಯೂಮ್’ 

ಆರ್ತ ಭನಃೂಾಕತಹವದಹವಚ್ೂೀ ನಹನತತರ್ತತಃ | 
‘ವಹಾರ್ನದರಮಷಮ ರ್ನತಮತವಂ ವತಯರ್ತಷರ್ನನರ್ಧಯೋೀಗಮತಹ | 

ಈತರ್ತತಭಾನಸ್ೂೀ ಮಸಹಭನನ ರ್ನತಮತವಂ ಕತತವಾನ’ ಆರ್ತ ವಹಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ವಹಗರ್ಧಕಯಣಮ್ (ತತೂಾಕತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್)|| 

‘ಷತಹಯಣಹಃ ಯಬರ್ನತ ತಸಹಭತ್’ ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ| 
‘ಷ್ೈ ಮಹಯತತಹ ಬಹಹ್ಮೀ ಹಯಣಹಃ ಷತ ತಥಹssತಭರ್ನ | 

಄ರ್ಧದ್ೈವ್ೀ ತಥಹsಧಹಮತ್ೇ ಷಙ್ಹ್ಯಸಹಭಮಂ ವಿದ್ೂೀ ವಿದತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಸಹೆನ್ದೀ| 
‘ದಹವದವ ವಹ ಏತ್ೀ ಹಯಣಹ ದಹವದವ ಮಹಸಹ ದಹವದಶ್ಹರ್ದತಹಮ ದಹವದವರಹವಯೋೀ 
ದಹವದವಗಯಹಹಃ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡಣಮವತಯತೌ ದಹವದವಹಯಣಹದೃಶಮನ್ತೀ | ಄ತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಷತಗತ್ೀವಿಾಶ್್ೀಷಿತತಹವಚಾ ಓಂ || 06-277 || 
ಸಹನ್ೀರ್ನದರಯಹ್ೀವಯಹ ಷತತವಮ್  |’ಗತಹಹವಯಹಂ ರ್ನಹಿತಹಃ ಷತ ಷತ’ ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್| 

‘ಷತಹಯಣಹಷತಾಗತ್ೀಃ ಞ್ಾಹಯಣಹವಾ ಕಭಾಣಃ | 
ಏಂ ಹಯಣದಹವದವಕಂ ವರಿೀರ್ೀ ರ್ನತಮಷಂಸ್ತಥತಮ್’ | 

ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಚನಂ ಚವಬಹದತ್ || 06 || 

ಓಂ ಸಸಹತದಮಷತತಸ್ತಥತ್ೀsತ್ೂೀ ನ್ೈಮ್ ಓಂ || 07-278 || 
ಸಸಹತರ್ದೀನಹಂ ಕಭಾವಿಶಮತಹವನನ ಷಸಹಠಃ| 

‘ಷಂಸಹಯಸ್ತಥರ್ತಹ್ೀತತತಹವತ್ ಸ್ತಥತಂ ಕಭಾ ವಿದ್ೂೀ ವಿದತಃ | 
ತಸಹಭದತದುರ್ತಹ್ೀತತತಹವಜಹಞಾನಂ ಗರ್ತರಿಹ್ೂೀಚಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವಹಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ಷತಗತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

‘ರ್ದವಿೀ ಚವತರಹತತಮ್’ ಆರ್ತ ವಹಮರ್ತಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
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ದೂಯವಯಣದವಾನಹರ್ದಮತ಼ತವಾ| ಄ಣತಭಿಃ ವಮತಮಣತಭಿಃ ಕೃಣ್ೂೀರ್ತ ಹಯಣಹ ವಹ ಄ಣಃ 
ಹಯಣ್ೈಹ್ಮೀಾತದಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ | 
಄ತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಄ಣವಾ ಓಂ || 08-279 || 
‘ತದಮಥಹ ಸಮಣತನವಾವಷಃ ಯಕ್ಹಶ್್ೃೀ ವಹಮತತ ಏಮೀವಹಷಮ ರಯತಶಷಮ ಯಕ್ಹಶ್್ೃೀ 
ವಹಮತತ್ೂೀsಣತಹ್ಮೀಾವ್ೈಶ ರಯತಷ್್ೂೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಶ್ಹಣಿಡಲಮವತಯರ್ತಃ|| 08 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಣವ(ಣತತಹವ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

‘ನ್ೈಶ ಹಯಣ ಈದ್ೀರ್ತ ನಹಷತಮೀತ್ಮೀಕಲ ಏ ಭಧ್ಮೀ ಸಹಥತಹ | ಄ಥ್ೈನಮಹಸತಭಾಧಮಭ 
ಆರ್ತ’ ಆರ್ತ ಭತಖಮಹಯಣಸಹಮನತತರ್ತತಃ ವೃಯಮತ್ೀ | 

‘ಮತಹಱರ್ತಮಾತರಿತಹಮಗ ಈತರ್ತತಭಾಯಣಂ ತಥಹ | 

ತಸ್ೂಮೀತರ್ತತಭೃಾರ್ತಶ್್ೈ ಕಥಂ ಹಯಣಷಮ ಮತಜಮತ್ೀ’ || 
ಆರ್ತ ಚ ಮತ಼ತವಹಾಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ | 

‘ಅತಭತ ಏಶ ಹಯಣ್ೂೀ ಜಹಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ | 
಄ತ ಅಸ 

ಓಂ ಶ್್ಯೀಶಠವಾ ಓಂ || 09-280 || 
‘ಸೌಷ್ಮಯೀಣ ಸ ವಹ ಏಷ್್ೂೀsರ್ತಶಠತ್ೀ ಷೂಥಲತ್ವೀನ್ೂೀದ್ೀರ್ತ ಷೂವಮಶ್ಹಾಥ್ೂೀ ಷೂಥಲವಾ 
ಯಕೃರ್ತತಃ ಷೂಷ್ೂೇsನಮತಃ ಷೂಥಲ್್ೂೀsಥ್ೈನಮಹಸತಃ ಸಹರ್ದಯನಹರ್ದರಿರ್ತ’  

ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತ್ೀಃ || 09 || 

ಓಂ ನ ವಹಮತ಼ಯಯೀ ೃಥತಗತದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 10-281 || 
‘ಚ್ೀಷ್ಹಾಯಹಂ ಬಹಸಮವಹಯೌ ಚ ಭತಖಮಹಯಣ್ೀ ಚ ಾೀಮತ್ೀ | 
ಹಯಣವಫದಸ್ತರಶತ ಹ್ಮೀಶತ ಭತಖ್್ೀ ಭತಖಮಃ ಯ಼ೀರ್ತಾತಃ’ 

ಆರ್ತ ವಹಮತ಼ಯಮಯೋೀಯರ್ ಮದ್ೀಶ್ಹದತತರ್ತತವತಯರ್ತಷತಯೋೀನಾ ಸಹಮತ್ | ‘ಷ 
ಹಯಣಭಷೃಜತ’ ...‘ಖಂ ವಹಮತಜ್ೂಮೀಾರ್ತರಹಃ..’, ‘ತಪ್ೀ ಭನಹರಃ ಕಭಾ’ ಆರ್ತ 
ೃಥಗತದ್ೀಶ್ಹತ್ | 

‘ಬೂತಹರ್ನ ಚ್ೀಷ್ಹಾ ಭನಹರವಾ ಭತಖಮಹಯಣಹರ್ದದಂ ಜಗತ್ | 

ಭತಖಮಹಯಣಃ ಯಸಹಭಚಾ ನ ಯಃ ಕ್ಹಯಣಹರ್ನವತಃ’ ಆರ್ತ ವಹಮತ ಪ್ಯೀಕ್್ತೀ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ಭತಖಮಹಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಶ್್ಯೀಷ್ಹಠರ್ಧಕಯಣಮ್) 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 89 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

‘ಹಯಣಹರ್ದದಮಹವಿರಹಸ್ತೀತ್ ಹಯಣ್ೂೀ ಧತ್ತೀ ಹಯಣ್ೀ ಲಮಭಬತಮ್ೈರ್ತ ನ ಹಯಣಃ 
಼ಞ್ಾದಹಶ್ಯತಃ’ ಆತಹಮಾನವ್ೀವಮವತಯತೌ | 

‘ಮದಹವಯಯಹದಷಮ ಚ್ೀಷ್ಹಾ ಸ್ೂೀsನಮಂ ಕಥಭತಹವಯಯೀತ್ | 

ಮಥಹ ಹಯಣಷತಥಹ ರಹಜಹ ಷಾಸ್ಮೈಕ್ಹವಯಯೋೀ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಮತ಼ತಭಹಾಯತ್ೀ| 
‘ಹಯಣಸ್ಮೈತದವಶ್್ೀ ಷಾಂ ಹಯಣಃ ಯಶ್್ೀ ಸ್ತಥತಃ | 
ನ ಯಃ ಕಞ್ಾದಹಶ್ಯತಮ ತಾತ್ೀ ಯಮೀ ಮತಃ’ ಆರ್ತ ್ೈಙುವತಯರ್ತಃ | 
಄ತ ಅಸ- 

ಓಂ ಚವತರಹರ್ದತ್ ತತ ತತಸಸಶ್ಷ್ಹಾಯರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 11-282 || 
ಚವತರಹರ್ದನತಭಖಮಹಯಣ್ೂೀsರ್ ಯಮಹತಭವ ಏ | 
‘ಷಾಂ ಹ್ಮೀವ್ೈತತ್ ಯಮೀsರ್ತಶಠತ್ೀ ಹಯಣವಾ ಹಯಣಹವಾ ಹಯಣಿನವಾ ಷ ಹ್ಮೀಕ 
ಏವ್ೈತಹನನಮತತಮನನಮರ್ತ ಶ್ೀಕರ್ೂೀರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತೌ ಚವತರಹರ್ದಭಿಃ ಷಸ ತದವವತ್ವೀನ್ೈ ಶ್ಹಷನಹತ್ | 

‘ಷಾಕತಹಾsರ್ ಷನ್ ಹಯಣಃ ಯಮಹಧಹಯತಃ ಸ್ತಥತಃ  | 
ಕಥಮೀವಹನಮಥಹ ನ ಸಹಮದಮತ್ೂೀ ನ್ೈವ್ೀವವಯದವಮಮ್ | 

಄ವಹನತರ್ೀವವಯತ್ವೀನ ತಸ್ಮೀವವಯಚ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ | 

಄ತ್ೂೀ ಭಧಮಭತಹಮಹಸತಷತಷಮ ವ್ೀದ್ೀಶತ ವ್ೀರ್ದನಃ | 
಄ನನ್ಮೀವವಯತಹ ಹಯಣ್ೀ ತದನ್ಮೀವವಯಜಾನಹತ್ | 

ಮತ್ೂೀ ವಿಶ್್ೀಶವಹಕ್್ಮೀನ ಹಿಯಮತ್ೀ ಷಭತಹಚಃ’ | 
‘ನಹನ್ೂಮೀsತ್ೂೀsಸ್ತತದಯಷ್ಹಾ’’ನಹನಮದತ್ೂೀsಸ್ತತ ದಯಶಾೃ’  

ಆತಹಮರ್ದಚನಮತಕತಮ ಅರ್ದವಬ್ೂದೀಕ್ಹತಃ || 11 || 

ಓಂ ಄ಕಯಣತಹವಚಾ ನ ದ್ೂೀಶಷತಥಹ ಹಿ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 12-283 || 
ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ಹಯಣಹನಹಂ ಕಯಣತಹವನತಭಖಮಸಹಮಕಯಣತಹವತ್ ತಸಹಮನ್ೀಬಮ ಈತತಭತವಂ 
ಮತಜಮತ್ೀ | ಮಹಣಡಮವತಯರ್ತವಾ – 

‘ತಹರ್ನ ಸ ವಹ ಏತಹರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ಕಯಣಹನಮಥ ಹಯಣ 

ಏವಹಕಯಣಷತಸಹಭನತಭಖಮಷತಸಹಭನತಭಖಮ ಆತಹಮಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಚವತರಹದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

„ಷವ್ೀಾ  ವಹ ಏತ್ೀ ಭತಖಮದಹಸಹಃ ಹಯಣ್ೂೀsಹನ್ೂೀ ವಹಮನ ಈದಹನಃ ಷಮಹನ ಆರ್ತ | 
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‘಄ಥ ಹಯಣ್ೂೀ ವಹ ಷಮಹಯಟ್’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ | 
‘ಹಯಣಹಹನಹದಮಃ ಷವ್ೀಾ ಭತಖಮದಹಸಹ ಮತ್ೀsರ್ನವಮ್ | 

಄ತಷತದಹಶಯಹ ರ್ನತಮಂ ಸಹವರ್ನ ಕಮಹಾಣಿ ಕತಾತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಮತ಼ತವಹಾಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ | 
‘ಭತಖಮಸ್ಮೈ ಷವಯೂಹಣಿ ಹಯಣಹಧಹಮಃ ಞ್ಾವಹಮಃ | 
ಷ ಏ ಹಯಣಿನಹಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಞ್ಾಧಹ ತಾತ್ೀsರ್ನವಮ್’ ಆರ್ತ ಚ ಗೌಭವತಯರ್ತಃ | 
಄ತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಞ್ಾೃರ್ತತಭಾನ್ೂೀದವಯರ್ದವಮತ್ೀ ಓಂ || 13-284 || 
‘಄ಥ ಞ್ಾೃತ್ೈತತಱತಾತ್ೀ ಹಯಣಹ ವಹ ಞ್ಾೃರ್ತತಃ ಹಯಣ್ೂೀsಹನ್ೂೀ ವಹಮನ 
ಈದಹನಃ ಷಮಹನ ಆರ್ತ | ತ್ೀಭ್ೂಮೀ ವಹ ಏತ್ೀಬಮಃ ಞ್ಾದಹಸಹಃ ಯಜಹಮನ್ತೀ | 
ಹಯಣಹದಹವವಹ ಹಯಣ್ೀsಹನಹದಹನ್ೂೀ ವಹಮನಹದಹವಯನ ಈದಹನಹದತದಹನಃ 
ಷಮಹನಹದ್ೀ ಷಮಹನ್ೂೀ ಮಥಹ ಸ ವ್ೈ ಭನಃ ಞ್ಾಧಹ ಮರ್ದವಮತ್ೀ 
ಭನ್ೂೀಫತರ್ದಧಯಸಙ್ಹೆಯಶ್ಾತತಂ ಚ್ೀತನ್ೀರ್ತ | ತ್ೀಭ್ೂಮೀ ವಹ ಏತ್ೀಬಮಃ ಞ್ಾ ದಹಸಹಃ 
ಯಜಹಮನ್ತೀ | ಭನಸ್ೂೀ ವಹ ಭನ್ೂೀ ಫತದ್ಧೀಫತಾರ್ದಧಯಸಙ್ಹೆರಹದಸಙ್ಹೆಯಶ್ಾತಹತಚಿೂತತಂ 
ಚ್ೀತನಹಯಹ ಏ ಚ್ೀತನ್ೈಮಿರ್ತ’ ಆರ್ತ 

|| ಆರ್ತ ಞ್ಾೃತಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

‘ಹಯಣ ಏವಹಧಸಹತತ್ ಹಯಣ ಈರಿಷ್ಹಠತ್ ಹಯಣ್ೂೀ ಭಧಮತಃ ಹಯಣಃ ಷಾತಃ ಹಯಣ 
ಏವ್ೀದಂ ಷಾಮ್’ ಆರ್ತ ಹಯಣಷಮ ವಹಮರ್ತಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 

‘ಮತಃ ಷಾಂ ಜಗದಹವಯಮ ರ್ತಶಠರ್ತ ಹಯಣ ಏ ತತ | 
಄ತ್ೂೀ ಧೃತಂ ಜಗತ್ ಷಾಭನಮಥಹ ಕ್್ೀನ ಧಹಮಾತ್ೀ’ಆರ್ತ ಚ 

ಮತ಼ತವಹಾಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ | 
‘಄ಣತನ್ೈತತಸೃಜಮತ್ೀsಣತನ್ೈತದಹಧಮಾತ್ೀ ಄ಣೌ ಲಮಭಬತಮ್ೈರ್ತ ಹಯಣ್ೂೀ ವಹ 

಄ಣತಃ ಹಯಣ್ೂೀ ಹ್ಮೀತದಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚ ಸೌತಹಯಮಣವತಯರ್ತಃ || 
಄ತ ಅಸ – 

ಓಂ ಄ಣತವಾ ಓಂ || 14-285 || 
ಷ ವಹ ಏಶ ಹಯಣ್ೂೀsಣತಭಾಹಹನಹನಮಹsನತವಹಾsಣತಫಾಹಿಾಭಾಹಹನ್ ಹಯಣ್ೂೀ ವಹ 
ಇಶ್ತವ್ಮೀವ ಇಶ್್ೃೀ ಸಮಸೌ ಷಾಸ್ಮೀಶ್ತಮವಾ ಯಷಮ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ || 14 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯಣಹಣತತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 
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ಕಯಣತವಂ ಹಯಣಹನಹಭತಕತಮ್ | 
‘ರ್ಜೀಷಮ ಕಯಣಹನಹಮಸತಃ ಹಯಣಹನ್ೀತಹಂಷತತ ಷಾವಃ| 
ಮಸಹಭತ್ ತದವವಗಹ ಏತ್ೀ ದೃವಮನ್ತೀ ಷಾದ್ೀಹಿಶತ’ 

ಆರ್ತ ಸೌತಹಯಮಣವತಯತೌ ಷಮತ಼ತಕಂ ರ್ಜೀಕಯಣತವಂ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ| 
‘ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ವಹ ಏತಹರ್ನ ಕಯಣಹರ್ನ ಚವತಃ ಶ್್ೃಯೀತಯಂ ಭನ್ೂೀ ವಹಾರ್ತ ತದ್ದಯೀತ್ೈಃ ಕ್ಹಯಮರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯತೌ | ಄ತ ಅಸ – 

ಓಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತರಹದಮರ್ಧಷ್ಹಠನಂ ತತ ತದಹಭನನಹತ್ ಓಂ || 15-286 || 
ಮಜ್ೂಞಯೀರ್ತರಹದಮರ್ಧಷ್ಹಠನಂ ಫಯಸಭ ತದ್ೀವ್ೈತ್ೈಃ ಕಯಣ್ೈಃ ಯತಾಮರ್ತ| 

‘ಮಃ ಹಯಣ್ೀ ರ್ತಶಠನ್’ ಆತಹಮರ್ದ ತದಹಭನನಹತ್ || 15 || 

ಕಥಂ ರ್ಜೀಕಯಣತವವತಯರ್ತರಿತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 

ಓಂ ಹಯಣತಹ ವಬಹದತ್ ಓಂ || 16-287 || 
ರ್ಜೀವ್ೀನ್ೈ ಷವಕಯಣ್ೈಃ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ಯಮಹತಹಭ | ಄ತ್ೂೀ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ | ಏಶ 
ಸಮನ್ೀನಹತಭನಹ ಚವತಷ್ಹ ದವಾಮರ್ತ ಶ್್ೃಯೀತ್ಯೀಣ ಶ್ಹಯಮರ್ತ ಭನಸಹ ಭನಮರ್ತ ಫತದಹಧಯ 
ಬ್ೂೀಧಮರ್ತ ತಸಹಭದ್ೀತಹವಹಸತಃ ಷೃರ್ತಯಷೃರ್ತರಿರ್ತ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತ್ೀಃ | 

‘ಕಯಣ್ೈಃ ಕ್ಹಯಣಂ ಫಯಸಭ ರಯತಷ್ಹ್ೀವಯಹsಽಲಮ್ | 

ಶ್್ೃಯೀತಹಯರ್ದಭಿಃ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ಕಯಣಹರ್ನೀತಮತ್ೂೀ ವಿದತಃ | 
ನ ರ್ಜೀವಹ್ೀವಯಹ ಭತಖಮಂ ಕ್ಹಯಯೀತ್ ಯಮೀವವಯಃ | 
ಕ್್ೀಲ್ಹತ್ೇಚೂಯಹ ತಸಹಭನತಭಖಮತವಂ ತಷಮ ರ್ನಶ್ಾತಮ್’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 16 || 

ಓಂ ತಷಮ ಚ ರ್ನತಮತಹವತ್ ಓಂ || 17-288 || 
಄ನಹರ್ದರ್ನತಮತಹವರ್ಜಞೀಕಯಣಷಭಫನಧಷಮ ಮತಜಮತ್ೀ ತತೆಯಣತವವತಯರ್ತಃ |’಄ಥಹವಿಯೋೀಾೀರ್ನ | 
ಕಯಣ್ೈರಹವಾ ನ ವಿಮತಜಮತ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀನ್ೈ ವಿಮತಜಮತ ಆತ್ಮೀತದಹವ ಕಯಣಹನಹಂ 
ಕಯಣತವಂ ಮದಹವ ನ ವಿಮತಜಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಗೌನವತಯರ್ತಃ | 
ಚವಫದಃ ಕಯಣಷಭಫನಧಗಹಯಹಿೀ || 17 || 

|| ಆರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತರಹದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 
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‘಄ಥ್ೀರ್ನದರಯಹಣಿ ಹಯಣಹ ವಹ ಆರ್ನದರಯಹಣಿ ಹಯಣಹ ಹಿೀದಂ ದಯರ್ನತ’ 
ಆರ್ತ ಷಮತ಼ತಕೌತಹಯಮಣವತಯರ್ತಃ ಸಹಮಹನ್ಮೀನ ಹಯಣಹನಹಮಿರ್ನದರಮತವಂ ಼ತ | 
‘ದಹವದಶ್್ೈವ್ೀರ್ನದರಯಹಣಹಮಸತಭಾನ್ೂೀಫತರ್ದಧೀ ತತ ದಹವದವ’ ಆರ್ತ ಚ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ 
಄ತಃ ಕಸ್ಮೀರ್ನದರಮತವಂ ರ್ನವಹಮಾತ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ತ ಆರ್ನದರಯಹಣ್ ತದವಯದ್ೀಶ್ಹದನಮತಯ ಶ್್ಯೀಷ್ಹಠತ್ ಓಂ || 18-289 || 
ಭತಖಮಹಯಣಭೃತ್ೀ ತ ಏವ್ೀರ್ನದರಯಹಣಿ | 

‘ದಹವದಶ್್ೈವ್ೀರ್ನದರಯಹಣಹಮಸತಃ ಹಯಣ್ೂೀ ಭತಖಮಷತಾರ್ನರ್ನದರಮಮ್ | 

ದಯತಹಂ ಹಿೀರ್ನದರಯಹಣಹಂ ತತ ರ್ನಮನಹತ ಹಯಣ ಏಕರಹಟ್’ ಆರ್ತ ೌತಹಯಮಣವತಯರ್ತಃ | 
‘ಶ್್ೃಯೀತಹಯರ್ದೀರ್ನ ತತ ಞ್್ೈ ತಥಹ ವಹಗಹರ್ದಞ್ಾಕಮ್ | 

ಭನ್ೂೀಫತರ್ದಧಷಹಹಯಹರ್ನ ದಹವದಶ್್ೈವ್ೀರ್ನದರಯಹಣಿ ತತ | 
ವಿಶಮದಯಣಹತ್ ತ್ೀಷ್ಹಮಿರ್ನದರಮತವಭತದಹಸೃತಮ್ | 

ತ್ೀಷ್ಹಂ ರ್ನಯಹಭಕಃ ಹಯಣಃ ಸ್ತಥತ ಏವಹಽಲಯಬತಃ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ 

||18|| 

ಓಂ ಭ್ೀದವತಯತ್ೀಃ ಓಂ || 19-290 || 
‘ಸ್ತಥತ ಏ ಹಿೀದಂ ಭತಖಮಹಯಣಃ ಕರ್ೂೀರ್ತ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ಫಲರ್ತ ಬಹಲಮರ್ತ ಧತ್ತೀ ಧಹಯಮರ್ತ 
ಯಬತಂ ವಹ ಏನಮಹಸತಯಥ್ೀರ್ನದರಯಹಣಿ ನ ಸ್ತಥತಹರ್ನ ನ ಕತಾರ್ನತ ನ ಕ್ಹಯಮರ್ನತ ನ ಫಲರ್ನತ ನ 
ಬಹಲಮರ್ನತ ನ ದಧತ್ೀ ನ ಧಹಯಮರ್ನತ ತಹರ್ನ ಸ ವಹ ಏತಹನಮಫಲ್ಹರ್ನ ತಸಹಭದಹಸತರಿರ್ನದರಯಹಣಿ 
ಕಯಣಹರ್ನ’ ಆರ್ತ ೌತಹಯಮಣವತಯತ್ೀಃ || 19 || 

ಓಂ ವ್ೈಲವಣಹಮಚಾ ಓಂ || 20-291 || 
ರಯತಷ್ಹ್ೀವಯಹ ಯೃರ್ತತರಿರ್ನದರಯಹಣಹಂ ದೃಶಮತ್ೀ ನ ಭತಖಮಷಮ | 
‘ಹಯಣಹಗನಮ ಏವ್ೈತಸ್ತಭನ್ ರರ್ೀ ಜಹಗಯರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚ ವತಯತ್ೀಃ || 20 || 

|| ಆರ್ತ ಆರ್ನದರಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

‘ವಿರಿಞ್್ೃಾೀ ವಹ ಆದಂ ಷಾಂ ವಿರ್ೀಚಮರ್ತ ವಿದಧಹರ್ತ ಫಯಹಹಭ ವಹ ವಿರಿಞ್ಾ ಏತಸಹಭರ್ದಧೀಮೀ 
ಯೂನಹಮಹರ್ನೀ’ ಆರ್ತ ಗೌನವತಯರ್ತಃ || 

‘ಮಸಹಭರ್ದವರ್ೀಚಯೀತ್ ಷಾಂ ವಿರಿಞ್ಾಸ್ತೀನ ಬಣಮತ್ೀ | 
ಏಕ್್ೂೀ ಹಿ ಕತಹಾ ಜಗತ್ೂೀ ಫಯಹ್ಲ ಚ ಚತತಭತಾಖಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಮತ಼ತಬಹಯಾಹ್ೇ | 

಄ಥ ಕಸಹಭದತಚಮತ್ೀ ಯಭ ಆರ್ತ ಯಮಹದ್ಧಯೀತ್ೀ  ನಹಭಯೂ್ೀ ವಹಮ಼ಯಯೀತ್ೀ 
ತಸಹಭದ್ೀನಮಹಸತಃ ಯಭ ಆರ್ತ | ಄ಥ ಕಸಹಭದತಚಮತ್ೀ ಫಯಹ್ೇರ್ತ ಫೃಸತಹತಾದ್ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 93 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಫೃಂಸಣತಹವಚಾ’ ಆತಹಮಾನವ್ೀವಮವತಯರ್ತಃ | 
಄ತ ಅಸ- 

ಓಂ ಷಙ್ಹಞಾಭೂರ್ತಾಕೃಿರ್ತಷತತರ್ತಯ ೃತತೆಾತ ಈದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ|| 21-292 || 
ನಹಭಯೂಕೃಿರ್ತಃ ರಹದ್ೀ| 

‘ಷವಹಾಣಿ ಯೂಹಣಿ ವಿಚಿತಮ ರ್ಧೀರ್ೂೀ ನಹಮಹರ್ನ ಕೃತಹವsಭಿದನ್ ಮ ಅಸ್ತೀ’  
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ| 

ರ್ತಯೃತತೆಾತ ಆರ್ತ ಹ್ೀತತಗಬಾಃ | ರ್ತಯೃತೆಯಣಹ್ೀವತಹವನಹನಭಯೂಯೋೀಃ || 
‘ಷಾನಹಮಹನಂ ಚ ಯೂಹಣಹಂ ಮಹಹರ್ೀಶತ ಕ್್ೀವಃ | 
ಏಕ ಏ ಮತಃ ಷಯಷ್ಹಾ ಫಯಹಹಭದಹಮಷತದವಹನತರಹಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಹದ್ೇ || 

‘ರ್ತಯೃರ್ತೆರಯಹ ಮತ್ೂೀ ವಿಷ್್ೂಣೀ ಯೂಂ ಚ ತದ್ೀವಯಹ | 

ಯೂಹ್ೀವಂ ತಥಹ ನಹಭ ಮಹಹಯಷತದಹತಭಕಃ || 
಄ತ್ೂೀ ನಹಭನವಾ ಯೂಷಮ ಮಹಹಯಷಮ ಚ್ೈಕರಹಟ್ | 

ಸರಿರ್ೀ ಮತಃ ಕತಹಾ ರ್ತಹsತ್ೂೀ ಬಗವಹನ್ ಯಬತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 21 || 

|| ಆರ್ತ ಷಙ್ಹಞಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

‘಄ದ್ೂಫಯೀ ಹಿೀದಭತತದಮತ್ೀ ಅಪ್ೀ ವಹ ಮಹಂಷಭಸ್ತಥ ಚ ಬನಹಯಃ ವರಿೀಯಮಹ 

ಏವ್ೀದಂ ಷಾಮ್’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮ ವತಯರ್ತಃ | 
‘಄ಭಭಮಂ ತತ ಮತ್ೂೀ ಮಹಂಷಭತಷೃರ್ತವಾ ಮಹಂಷತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ | 
‘ೃರ್ಥವಿೀ ವರಿೀಯಮಹಕ್ಹವಮಹತಹಭ’ ಆರ್ತ ಚ 

಄ತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ – 

ಓಂ ಮಹಂಸಹರ್ದ ಭೌಭಂ ಮಥಹವಫದಮಿತಯಯೋೀವಾ ಓಂ || 22-293 || 
‘ಮತ್ ಕಠಿನಂ ಸಹ  ೃರ್ಥವಿೀ ಮದದರಂ ತದಹಪ್ೀ ಮದತಶಣಂ ತತ್ ತ್ೀಜಃ’ 

ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಮಹಾಂಸಹದ್ಮೀ ಭೌಭಂ ನ ಷಾವರಿೀಯಮ್| ಄್ತೀಜಸ್ೂೀವಾ ಕ್ಹಮಾಂ 
ಮಥಹವಫದಭಙುೀಕತಾಮಮ್ || 
‘ಮದಹವ ವಹsಥ್ೂೀ ವಿಮಿವಯಂ ಮಿಶ್ಹಯದ್ಧಯೀತದಬರ್ತ ಮಿಶ್ಹಯಣಿ ಹಿ ಬೂತಹರ್ನ 
ತಸಹಭದ್ೀವ್ೈಮಹಚವತ್ೀ ಬೂತಹರ್ನ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯರ್ತಃ | 
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‘ಞ್ಾಬೂತಹತಭಕಂ ಷಾಂ ತದ್ಮೀಕವಿವಯಹ | 

ಏಕಬೂತಹತಭಕತ್ವೀನ ಮಹಹಯಷತತ ವ್ೈರ್ದಕ್್ೀ | 
ಭೌಭಮಿತ್ಮೀ ಕ್ಹಠಿನಹಮಚೌೂಕ್ಹಯಿದೌದಕಮಿತಮರ್ | 

ತ್ೀರ್ಜಶಾತಹತಾತ್ ತ್ೈಜಷಂ ಚ ಮಥಹsಸಹಥನಂ ಚನಂ ವತಯತೌ’ ಆರ್ತ ವಹಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ 
||22|| 

ಕಥಂ ತಹಿಾ ವಿಶ್್ೀಶಚನಮಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಹಮತ್ ತತ ತದಹವದಷತದಹವದಃ ಓಂ || 23-294 || 
ಬೂತಹನಹಂ ವಿಶ್್ೀಶಷಂಯೋೀಗಹದ್ೀ ವಿಶ್್ೀಶಮಹಹಯಃ | 

‘ಹರ್ಥಾವಹನಹಂ ವರಿೀರಹಣಹಭಧ್ೀಾನ ೃರ್ಥವಿೀ ಷೃತಹಃ | 
ಆತರ್ೀsಧ್ೀಾ ರ್ತಯಭಹಾನಮ ಅಸ್ತೀಜಷತತಭಹಗತಃ || 
ಆರ್ತ ಸಹಮಹನಮತ್ೂೀ ಸ್ೀಮಂ ಭ್ೀದವಾ ಯರ್ತೂಯತಶಮ್ | 

ಷವಗಾಸಹಥನಹಂ ವರಿೀರಹಣಹಭಧಾಂ ತ್ೀಜ ಈದಹಸೃತಮ್’ 

ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 
ಷವಹಾಧಹಮಯಹಥಹಾಧಹಯಣಹಥಾsಧಹಮಯಹನ್ತೀ ರ್ದವಯತ಼ತಃ| 
ಗಹಯತಡ್ೀ ಚ- 

‘಄ಧಹಮಯಹನ್ತೀ ರ್ದವಯತ಼ತಃ ಸಹಮದ್ವೀದ್ೀ ವಹ ವ್ೈರ್ದಕ್್ೀsರ್ ವಹ | 

ವಿಚಹರ್ೂೀ ಮತಯ ಷಜ್ಞಯೀತ ೂವೀಾಕತಸಹಮಧಹಯಣ್ೀ || 
಄ನತಕ್ಹತನಹಂ ಯಮಹಣಹನಹಂ ಸ್ತವೀಕ್ಹಯವಾ ಕೃತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ | 

ವಿರ್ನನದಯ ಚ್ೀತರಹನ್ ಮಹಗಹಾನ್ ಷಭೂಣಾಪಲತಹ ತಥಹ || ಆರ್ತ || 23 || 

ಆರ್ತ ಮಹಂಸಹ(ಧಮ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 13 || 
 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತ್ಯೀ ರ್ದವರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ಚತತಥಾಃ ಹದಃ|| 02-04 || 

||ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ರ್ದವರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಃ (಄ವಿರ್ೂೀಧಹಧಹಮಮಃ) || 02 || 

 

ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಃ (ಸಹಧನಹಧಹಮಮಃ) ||03|| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 95 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಯಥಭಃ ಹದಃ|| 03-01 || 
ಸಹಧನವಿಚಹರ್ೂೀsಮಭಧಹಮಮಃ | ವ್ೈರಹಗಹಮಥ್ೀಾ ಗತಹಮರ್ದರ್ನಯೂಣಹ ಯಥಭಹದ್ೀ| 
ಬೂತಫನ್ೂಧೀ ಹಿ ಫನಧಃ| 

‘ಬೂತಫನಧಷತತ ಷಂಸಹರ್ೂೀ ಭತ಼ತಸ್ತೀಭ್ೂಮೀ ವಿಮೀಚನಮ್’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ  | 
ತಚಾ ಭಯಣ್ೀ ಬರ್ತ| 

ಬೂತಹನಹಂ ವಿರ್ನೃರ್ತತಷತತ ಭಯಣಂ ಷಭತದಹಸೃತಮ್ | 

ಬೂತಹನಹಂ ಷಭಱಯೋೀಗವಾ ಜರ್ನರಿತ್ಮೀ ಣಿಡತ್ೈಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ || 
಄ತಃ ಼ಂ ಸಹಧನ್ೈರಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ತದನತಯಯರ್ತತೌತಯಂಸರ್ತ ಷಭರಿಶವಕತಃ ಯವನರ್ನಯೂಣಹಭಹಮಮ್ ಓಂ          
|| 01-295 || 

ವರಿೀರಹನತಯಯರ್ತತೌತ ಬೂತಷಭರಿಶವಕತ ಏ ಗಚೂರ್ತ | 
‘ವ್ೀತಥ ಮಥಹ ಞ್ಾಮಹಮಮಹಸತತಹವಹಃ ರಯತಶಚಸ್ೂೀ ಬರ್ನತ’ 
‘ಆರ್ತ ತತ ಞ್ಾಮಹಮಮಹಸತತಹವಹಃ ರಯತಶಚಸ್ೂೀ ಬರ್ನತ’ 

ಆರ್ತ ಯವನರಿಹಹರಹಭಹಮಮ್ || 01 || 

ಆರ್ತ ತದನತರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ತಹಯಯತಭಕತಹವತ್ ತತ ಬೂಮಸಹತಾತ್ ಓಂ || 02-296 || 
಄ೂಫದಷತತತಹಯಯತಭಕತಹವದತಜಮತ್ೀ | ಬೂಮಸಹತಾಚಹಾಹಮ್ | 

‘ತಹಹನ್ೂೀದ್ೂೀ ಬೂಮಷತಾಭಭಬಸ್ೂೀ ೃತತಮಸ್ತತಾಮಹಃ’ಆರ್ತ ಚ ಭಹಗತ್ೀ||02|| 

|| ಆರ್ತ ತಹಯಯತಭಕತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಓಂ ಹಯಣಗತ್ೀವಾ ಓಂ || 03-297 || 
‘ಮತಯ ವಹ ಬೂತಹರ್ನ ತತಯ ಕಯಣಹರ್ನ ರ್ನತಹಮರ್ನ ಸ ವಹ ಏತಹರ್ನ ಬೂತಹರ್ನ ಚ ಕಯಣಹರ್ನ ಚ 
ನ್ೈತಹರ್ನ ಕದಹಚಿರ್ದವಮತಜಮನ್ತೀ ನ ಚ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ’ 
ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತ್ೀಃ ಹಯಣಗತ್ೀಬೂಾತಹನಮರ್ ಷರ್ನತ ಆರ್ತ ಸ್ತದಧಮ್ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯಣಹಗತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ಄ಗಹನಯರ್ದಗರ್ತವತಯತ್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ ಭಹಕತತಹವತ್ ಓಂ || 04-298 || 
‘ಮತಹಯಷಮ ರಯತಶಷಮ ಭೃತಸಹಮಾನಂ ವಹಗ್ಮೀರ್ತ ವಹತಂ ಹಯಣಃ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀನಾ 
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ಹಯಣಹನಹಂ ರ್ಜೀವ್ೀನ ಷಸ ಗರ್ತರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ ಭಹಗತ್ೂೀsಗಹನಯರ್ದಹಯ್ತೀಃ | 
‘ರಯತಶಷಮ ಭೃತೌ ಫಯಸಭನ್ ಹಯಣಹ ಭಹಗತ ಏ ತತ  
಄ರ್ಧದ್ೈಂ ಹಯರನರ್ನತ ಭಹಗತ್ೂೀsನತಯಜರ್ನತ ತಮ್ | 

ರನಃ ವರಿೀಯಷಮಹಱೌತತಮೀವಹನತವಿವರ್ನತ ಚ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ | 

ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ ಚ- 
‘ಭೃರ್ತಕ್ಹಲ್್ೀ ಜಸತ್ಮೀನಂ ಹಯಣಹ ಬೂತಹರ್ನ ಞ್ಾ ಚ | 

ಭಹಗತ್ೂೀ ಭಹಗತಸ್ತಾೀನಭನತಗಚೂರ್ನತ ಷಾವಃ’ ಆರ್ತ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಗಹನಯದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಯಥಮೀsವಯಣಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ತಹ ಏ ಸತಮತ್ತೀಃ ಓಂ || 05-299 || 
‘ತಸ್ತಭನ್ನೀತಸ್ತಭನನಗೌನ ದ್ೀವಹಃ ವಯದಹಧಂ ಜತಸವರ್ತ’  ಆರ್ತ ಯಥಮಹಗೌನ ವೃಯಮತ್ೀ ನ ಬೂತಹರ್ನ 
ಜತಸವರ್ತೀರ್ತ| ಄ತ್ೂೀ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನನ| ತಹ ಏ ಯಷತತತಹ ಅಃ ವಯದಹಧಯೂ್ೀಣ ಸೂಮನ್ತೀ |‘ಆರ್ತ 
ತತ ಞ್ಾಮಹಮಮಹಸತತಹವಹಃ ರಯತಶಚಸ್ೂೀ ಬರ್ನತ’ ಆತತಮಷಂಹಹರ್ೂೀತ್ತೀಃ ||05|| 

|| ಆರ್ತ ಯಥಭವಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 05 || 

ಓಂ ಄ವತಯತತಹವರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನ್ನೀಷ್ಹಾರ್ದಕ್ಹರಿಣಂ ಯರ್ತೀತ್ೀಃ ಓಂ || 06-300 || 
಄ಗಹನಯರ್ದಗರ್ತಃ ಯತಮವತಃ ವೃಯಮತ್ೀ| ಄ತಃ ಯತಮಷಹವಯಣಹನನ ಮತಕತಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ| 
‘಄ಥ್ೈನಂ ಮಜಮಹನಂ ಼ಂ ನ ಜಹಹರ್ತ ಬೂತಹನ್ಮೀ ಬೂತ್ೈರ್ೀ ಗಚೂರ್ತ ಬೂತ್ೈಬತಾಙ ತ್ೀ 
ಬೂತ್ೈಯತತದಮತ್ೀ ಬೂತ್ೈವಾಯರ್ತ ಬೂತ್ೈವಿಾಚಯರ್ತ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತೌ ಯರ್ತೀತ್ೀಃ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ಄ವತಯತತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

‘಄ಹಭ ಸ್ೂೀಭಭಭೃತಹ ಄ಬೂಭ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತವಿರ್ೂೀಧ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಭಹಕತಂ ವಹsನಹತಭವಿತಹತಾತ್ ತಥಹ ಹಿ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ|| 07-301 || 
ಭಹಗತಷತದಭೃತತವಮ್ |’ನಹನಮಃ ನಹಥ ಄ಮನಹಮ ವಿದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀರಹತಭವಿದ ಏ 
ಹಿ ಭತಖಮಮ್ | ವಹವಬಹದತ್ ಹಯಭಯೀಾಣಹತಭವಿದ್ೀವಯಹ ವಹ | ತಥಹ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ – 
‘ಷ ಏನಭವಿರ್ದತ್ೂೀ ನ ಬತನ಼ತ ಮಥಹ ವ್ೀದ್ೂೀ ವಹsನನೂಕ್್ೂತೀsನಮದಹವಕಮಹಾಕೃತಂ ಮರ್ದ 
ಸ ವಹ ಄ಮನ್ೀಂವಿನಭಸತತಣಮಂ ಕಭಾ ಕರ್ೂೀರ್ತ ತದಹಧಸಹಮನತತತಃ ಕ್ಷಿೀಮತ 
ಏವಹತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀತ ಷ ಮ ಅತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀ ನ ಹಹಷಮ 
ಕಭಾ ಕ್ಷಿೀಮತ್ೀsಸಹಭದ್ದಯೀವಹತಭನ್ೂೀ ಮದಮತಹೆಭಮತ್ೀ ತತತತ್ ಷೃಜತ್ೀ’ 
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„಄ಭೃತ್ೂೀ ವಹ ಸ್ೂೀಭಪ್ೀ ಬರ್ತ ಯಹರ್ದನ್ೂದರೀ 
ಯೋೀನಭನತಯಹಾದಹರ್ದತಮಃ’| 

‘ಕಭಾಣಹ ಸಹನಮಹತನ್ೂೀರ್ತ ಸಹನ್ೀನಹಭೃರ್ತೀಬರ್ತ ಄ಥಹಭೃತಹರ್ನ ಕಮಹಾಣಿ ಮತ 
ಏನಭಭೃತತವಂ ನಮರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಚ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ಭಹಕ್ಹತರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಕೃತಷಮ ಕಭಾಣ್ೂೀ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ ವಯಹನತಭ಼ತರಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಕೃತಹತಮಯೀsನತವಮವಹನ್ ದೃಶಾಷೃರ್ತಭಹಮಮ್ ಓಂ || 08-302 || 
‘ತತಃ ಶ್್ೀಷ್್ೀಣ್ೀಭಂ ಲ್್ೂೀಕಮಹಯಹರ್ತ ರನಃ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ರನಗಾಚೂರ್ತ ರನರಹಗಚೂರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ – 

‘ಬತಕತಶ್್ೀಷ್ಹನತವಮವಹರ್ನಮಹಂ ಹಯಮ ಬತಂ ರನಃ | 
ಕಭಾ ಕೃತಹವ ರನಗಾಚ್ೂೀತ್ ರನರಹಯಹರ್ತ ರ್ನತಮವಃ || 
ಅಚತತದಾವಮಹದವಷ್ಹಾತ್ ಕಮಹಾಣಿ ರ್ನಮಮೀನ ತತ | 
ದಶ್ಹರಹಣಹಂ ದ್ೀಹಹನಹಂ ಕ್ಹಯಣಹರ್ನ ಕರ್ೂೀತಮಮಮ್ || 

಄ತಃ ಕಭಾವಯಹನತಭ಼ತಃ ಕತತ ಏ ಬವಿಶಮರ್ತ’ 

ಆತಹಮರ್ದಷೃತ್ೀವಾ ಶ್್ೀಶವಹನ್ೀವಹಯಹರ್ತ || 08 || 

|| ಆರ್ತ ಕೃತಹತಮಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

‘ಮಥ್ೀತಮೀ ಗಚೂರ್ತ ಮಥ್ೀತಮಹಗಚೂರ್ತ ಷ ಬತಙ್ೆ ಾೀ ಷ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ಷ ರಿತಾತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಗರ್ತಯಕ್ಹರ್ೀಣಹಗರ್ತಃ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | ಄ತ್ೂೀ ಫೂಯತ್ೀ- 

ಓಂ ಮಥ್ೀತಭನ್ೀಂ ಚ ಓಂ || 09-303 || 
‘ಧೂಮಹದಬಯಭಭಹಯದಹಕ್ಹವಮಹಕ್ಹಶ್ಹಚಾನದರಲ್್ೂೀಕಂ 
ಮಥ್ೀತಮಹಕ್ಹವಮಹಕ್ಹಶ್ಹದಹವಮತಂ ವಹಮತಬೂಾತಹವ ಧೂಮೀ ಬರ್ತ ಧ್ೂೀಮೀ 
ಬೂತಹವsಬಯಂ ಬತಮಬಯಂ ಬೂತಹವ ಮೀಘೂೀ ಬರ್ತ ಮೀಘೂೀ ಬೂತಹವ ಯಶಾರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯತ್ೀಮಾಥಹಗತಭನಮಥಹ ಚ || 09 || 

||ಆರ್ತ ಮಥ್ೀತಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

ಓಂ ಚಯಣಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ತದತಲವಣಹಥ್ೀಾರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಣಾರ್ಜರ್ನಃ ಓಂ|| 09-304 || 
‘ತದಮ ಆಸ ಯಭಣಿೀಮಚಯಣಹ ಯಭಣಿೀಯಹಂ ಯೋೀರ್ನಮಹದಮನ್ತೀ ಕೂಮಚಯಣಹಃ 
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ಕೂಯಹಮ್’  
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀವಾಯಣಪಲಮೀ ಗಭನಹಗಭನಂ ನ ಮಸಹರ್ದಕೃತಃ | 

‘ಅಚಹಯ ಆರ್ತ ಷಮಱೀಕತಃ ಕಮಹಾಙುತ್ವೀನ ವತರ್ದಧದಃ | 
಄ವತರ್ದಧದಸಹತಾನಹಚಹಯವಾಯಣಂ ತೂಬಮಂ ಭತಮ್’ || 

ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ, ಮಸಹದತಮಲವಣಹಥಹಾ ಚಯಣಹರ್ದವತಯರ್ತರಿರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಣಾರ್ಜರ್ನಭಾನಮತ್ೀ 
|| 10 || 

ಓಂ ಅನಥಾಕಮಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ ತದ್ೀವತಹವತ್ ಓಂ || 11-305 || 
ತಹಿಾ ಯಭಣಿೀಯಹಃ ಕೂಯಹ ಆತ್ಮೀ ಸಹಮತ್ | ಚಯಣವಫದಸಹಮನಥಾಕಮಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ| 
ಚಯಣಹ್ೀವತಹವದಯಭಣಿೀಮತಹವದ್ೀಷತಜಹಞಾನಹಥಾತ್ವೀನ್ೂೀತ್ತೀಃ || 11 || 

ಓಂ ಷತಕೃತದತಶೃತ್ೀ ಏವ್ೀರ್ತ ತತ ಬಹದರಿಃ ಓಂ || 12-306 || 
‘ಧಭಾಂ ಚಯತ ಮಹsಧಭಾಮ್’ ಆತಹಮರ್ದಯಯೋೀಗಹತ್ ಷತಕೃತದತವೃತ್ೀ ಏ 
ಚಯಣವಬ್ೂದೀಕ್್ತೀ ಆರ್ತ ಬಹದರಿಭಾನಮತ್ೀ | ತತವಬಹದತ್ ಷವಸ್ತದಹಧನ್ೂತೀsರ್ ಷ ಏವ್ೀರ್ತ 
ಷೂಚಮರ್ತ|  

‘ತತವಫದಷತತವಿಶ್್ೀಷ್್ೀ ಸಹಮತ್ ಷವಸ್ತದಹಧನ್ತೀsಧಹಯಣ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ ನಹಭಭಹ್ೂೀದಧೌ      

|| 12 || 

|| ಆರ್ತ ಚಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

ರಣಹಮಕೃತಹಮೀ ಗಭನಹಗಭನ್ೀ ನ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಮಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಄ರ್ನಷ್ಹಾರ್ದಕ್ಹರಿಣಹಭರ್ ಚ ವತಯತಮ್ ಓಂ || 13-307 || 
‘ತದಮಆಸ ವತಭಹಕೃತ್ೂೀ ಯೀ ವಹsವತಬಕೃತಸ್ತೀsವತಬಭನತಬೂಯಹತಾನ್ತೀ ರನಃ ಕಭಾ 
ಕತಾರ್ನತ ರನಗಾಚೂರ್ನತ ರನರಹಗಚೂರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯತೌ || 13 || 

ಓಂ ಷಂಮಭನ್ೀ ತವನತಬೂಯೀತರ್ೀಷ್ಹಮಹರ್ೂೀಹಹರ್ೂೀಹೌ 
ತದುರ್ತದವಾನಹತ್ ಓಂ || 14-308 || 

ಷಂಮಭನಭನತಬೂಮ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿದಹರ್ೂೀಸಃ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿದರ್ೂೀಸಃ | 
ತತವಬ್ೂದೀsಧಹಯಣ್ೀ || 
‘ಷವ್ೀಾ ವಹ ಏತ್ೀsವತಬಕೃತಃ ಷಂಮಭನ್ೀ ಯತರ್ನತ ತತಯ ಸ ಯೀ ಯರ್ದವಷ್್ೂೀ ಗತಯತರ್ದವಶಃ 
ವತಯರ್ತರ್ದವಶಷತದಭನಹತಯಃ ವಠಹ ಭೂಖ್ಹಾ ಆರ್ತ ತ್ೀ ವ್ೈ ತತ್ೂೀsಯತಸಮತಭಸ್ತ ಯತರ್ನತ 
ನ್ೈವ್ೈತ ಈರ್ತತಶಠನ್ತೀsರ್ ಕಹಿಾಚಿದವಯಂ ವಹ ಏತರ್ದತಹಮಸತಯಥ ಯೀsನ್ಮೀ ಫಯಸಭರ್ದವಶಃ ಸ್ತೀನಹಃ 
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ಷತರಹಹ ಆರ್ತ ತ್ೀ ವ್ೈ ತದನತಬೂಯೀಭಂ ಲ್್ೂೀಕಭನತಯಜರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತ್ೀಃ     
|| 04 || 

ಓಂ ಷಭಯರ್ನತ ಚ ಓಂ || 15-309 || 
‘ಗಚೂರ್ನತ ಹರ್ನಃ ಷವ್ೀಾ ನಯಕಂ ನಹತಯ ಷಂವಮಃ | 
ತತಯ ಬತಕ್ಹತಾ ತನ್ಯೀ ಯೀ ರ್ದವಶರ್ನತ ಜನಹದಾನಮ್  | 

ಭಹಹತಭಸ್ತ ಭಗಹನನಹಂ ನ ತ್ೀಷ್ಹಭತರ್ತಥರ್ತಃ ಕವಚಿತ್ | 

ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ತತ ಹಹನಹಂ ರಮತಹಥನಂ ವಿದಮತ್ೀsರ್ ಚ | 

ಷತಖಸಹಮನನತಯಂ ದತಃಖಂ ದತಃಖಸಹಮನನತಯಂ ಷತಖಮ್ | 

ಆರ್ತ ಷಾತಯ ರ್ನಮಭಃ ಞ್ಾಕಷ್್ಾೀ ತತ ತತ್ ಷದಹ’ ಆತಹಮರ್ದ || 15 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ನಷ್ಹಾರ್ದಕ್ಹಮಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

ಓಂ ಄ರ್ ಷತ ಓಂ || 16-310 || 
‘ರೌಯವೀsಥ ಭಹಹಂಶ್್ೈ ಹಿನವ್ೈಾತಯಣಿೀ ತಥಹ | 

ಕತಮಿಬೀಹಕ ಆರ್ತ ಪ್ಯೀಕ್ಹತನಮರ್ನತಮನಯಕ್ಹಣಿ ತತ || 
ತಹಮಿಷಯಶ್ಹಾನಧತಹಮಿಸ್ೂಯೀ ದೌವ ರ್ನತೌಮ ಷಭಱ಼ೀರ್ತಾತೌ | 

ಆರ್ತ ಷತಯಧಹನಹರ್ನ ಫಲ್ಲೀಮಷೂತತತರ್ೂೀತತಯಮ್  | 

ಏತಹರ್ನ ಕಯಭಶ್್ೃೀ ಗತ್ವೈವಹರ್ೂೀಹ್ೂೀsಥಹರ್ೂೀಸಣಮ್’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ || 16 || 

|| ಆರ್ತ ಷಹತರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

ಇವವಯಷಮ ನಯಕ್ಹಮತಕ್್ತೀಃ „ಷಾಂ ವಿಷೃಜರ್ತ ಷಾಂ ವಿಲ್ಹಮರ್ತ ಷಾಂ ಯಭಮರ್ತ 
ಷಾಂ ನ ಯಭಮರ್ತ ಷಾಂ ಯತಾಮತಮನತಯಸ್ತಭನ್ ರ್ನವಿಶಾಃ’ 
ಆರ್ತ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯರ್ತವಿರ್ೂೀಧ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 

ಓಂ ತತಹಯರ್ ಚ ತದಹವಯಹರಹದವಿರ್ೂೀಧಃ ಓಂ || 17-311 || 
ಚವಬಹದದದತಃಖ್ಹನತಬವ್ೀನ | 
‘ಷ ಷವಗ್ೀಾ ಷ ಬೂಮೌ ಷ ನಯಕ್್ೀ ಸ್ೂೀsನ್ಧೀ ತಭಸ್ತ ಯೃರ್ತತಕೃದ್ೀಕ ಏವಹನತವಿಷ್್ೂಾೀ 
ನಹಸೌ ದತಃಖಬತಾೀವವಯಃ ಯಬತತಹವತ್ ಷಾಂ ವಮರ್ತ ಷಾಂ ಕ್ಹಯಮರ್ತ ನಹಸೌ ದತಃಖಬತಗಮ 
ಏಂ ವ್ೀದ’ ಆರ್ತ ೌತಹಯಮಣವತಯತ್ೀಯವಿರ್ೂೀಧಃ | 

‘ನಯಕ್್ೀsರ್ ಷರ್ನನೀಶ್್ೃೀ ನಹಸೌ ದತಃಖಬತಗತಚಮತ್ೀ | 
ರ್ನೀಚ್ೂೀಚಾತ್ೈ ದತಃಖ್ಹದ್ೀಭ್ೂೀಾಗ ಆತಮಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ || 
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ನಹಸೌ ರ್ನೀಚ್ೂೀಚಾತಹಂ ಯಹರ್ತ ವಮತ್ಮೀ ಯಬತತವತಃ’ ಆರ್ತ ಭಹಗತತನ್ರೀ || 17 || 

|| ಆರ್ತ ತದಹವಯಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 13 || 

‘಄ಥ್ೈತಯೋೀಃ ಥ್ೂೀನಾ ಕತರ್ೀಣ ಚ ತಹರ್ನೀಮಹರ್ನ ವತದಯಮಿಶ್ಹಯಣಮಷಕೃದಹರ್ತೀಾರ್ನ 
ಬೂತಹರ್ನ ಬರ್ನತ ಜಹಮಷವ ಮಿಯಮಸ್ವೀತ್ಮೀತತೃರ್ತೀಮಂ ಸಹಥನಮ್’ ಆರ್ತ ಗರ್ತಸಹವತನರಯಂ 
ಬೂತಹನಹಂ ಯರ್ತೀಮತ ಆತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ವಿದಹಮಕಭಾಣ್ೂೀರಿರ್ತ ತತ ಯಕೃತತಹವತ್ ಓಂ || 18-312 || 
ವಿದಹಮಕಮಹಾ್ೀವಯೈತದವಚನಮ್ | ತಯೋೀಯರ್ ಯಕೃತತಹವತ್ | 

‘ವಿದಹಮಥಃ ಕಭಾಥ್ೂೀ ದೌವ ನಹಥನೌ ಯ಼ೀರ್ತಾತೌ | 

ತದವರ್ಜಾತಸ್ತರಧಹ ಯಹರ್ತ ರ್ತಮಾಗಹವ ನಯಕಂ ತಭಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ|| 18 || 

ಆರ್ತ ವಿದಹಮಕಮಹಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 14 || 

‘ಮತಯ ದತಃಖಂ ಷತಖಂ ತತಯ ಷಾತಹಯರ್ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 
಄ರ್ ರ್ನೀಚಗತೌ ಼ಞ್ಾತ್ ಼ಭತ ಮಹನತಶದ್ೀಹಿನಃ’ 

ಆರ್ತ ಚನಹನಭಹಹತಭಷಮರ್ ಷತಖಹಯರ್ತರಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ನ ತೃರ್ತೀಯೀ ತಥ್ೂೀಲಬ್ಧೀಃ ಓಂ || 19-313 || 
‘಄ಥಹವಿದಹವನಕಮಹಾsವಹಗುಚೂರ್ತ ರ್ತಯಧಹ ಸ ವಹsವಹಗುರ್ತಸ್ತತಮಾಗಹಮತನಹ ತಭ ಆರ್ತ | 
ದ್ವೀವಹ ಷತಖ್ಹನತೃತ್ತೀ, ನ ತಭಃ ಷತಖ್ಹನತೃತತಂ ಕ್್ೀಲಂ ಹ್ಮೀವಹತಯ ದತಃಖಂ ಬರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀನಾ ತೃರ್ತೀಯಹವಹಗುತೌ ಷತಖಮ್ || 19 || 

ಓಂ ಷಭಮಾತ್ೀsರ್ ಚ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ಓಂ || 20-314 || 
‘ರ್ತಮಾವತ ನಯಕ್್ೀ ಚ್ೈ ಷತಖಲ್್ೀಶ್್ೃೀ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ನಹನ್ಧೀ ತಭಸ್ತ ಭಗಹನನಹಂ ಷತಖಲ್್ೀಶ್್ೃೀsರ್ ಕವಾನ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ  | 

ಲ್್ೂೀಕಸ್ತದಧಂ ಚ್ೈತತ್| ಚವಬಹದಲ್್ೂೀಿಕಸ್ತರ್ದಧಯರ್ ಸಹಭತ್ೀಾತಹಮಸ | 
‘಄ರ್ತರ್ಯಯೀ ಮಥಹ ರಹಜಹ ನ ದತಃಖಂ ಷಸತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 

಄ತಮರ್ಯಯೀ ಷತಖಭರ್ ತಥ್ೈ ಯಮೀವವಯಃ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಬಹಯಹ್ೇ || 20 || 
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ಓಂ ದವಾನಹಚಾ ಓಂ || 21-315 || 
‘ನಹರಹಮಣಯಸಹದ್ೀನ ಷಮಿದಧಸಹನಚವತಷ್ಹ | 

಄ತಮನತದತಃಖಷಲ್ಲೀಿನಹನ್ ರ್ನಶ್್ಮೀಶಷತಖರ್ಜಾತಹನ್ || 

ರ್ನತಮಮೀ ತಥಹಬೂತಹನ್ ವಿಮಿಶ್ಹಯಂವಾ ಗಣಹನ್ ಫಸೂನ್ | 

ರ್ನಯಸಹತಶ್್ೀಶದತಃಖ್ಹಂವಾ ರ್ನತಹಮನನ್ದೈಕಭಹಾನಃ || 
಄ವಮತ್ ರ್ತಯವಿಧಹನ್ ಫಯಹಹಭ ಸಹಷಹದ್ೀ ಚತತಭತಾಖಃ’  

ಆರ್ತ ದವಾನಚನಹಚಾ ಹದ್ೇ|| 21 || 

ಓಂ ತೃರ್ತೀಯೀ ವಬಹದರ್ೂೀಧಃ ಷಂಶ್್ೃೀಕಜಷಮ ಓಂ || 22-316 || 
ತೃರ್ತೀಯೀ ತೃರ್ತೀಮತಭಷ ವಯಣಹದ್ೀ ವಬಹದನತಸಹರ್ೀಣ 

ಷಂಶ್್ೃೀಕಜಮೀಸಹಯರ್ತಃ || 22 || 

ಓಂ ಷಭಯಣಹಚಾ ಓಂ || 23-317 || 
‘ಭಹಹತಭಸ್ತರಧಹ ಪ್ಯೀಕತಭೂಧವಾಂ ಭಧಮಂ ತಥಹsಧಯಮ್  | 

ವಯಣಹದ್ೀ ಭೂಚಹೂಾರ್ದಯಧಯಷಮ ಮತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ || 

ತಸಹಭನನ ವಿಷತರ್ೀಣ್ಮೈತತ್ ಕಥಮತ್ೀ ರಹಜಷತತಭ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 23 || 

|| ಆರ್ತ ಭಹಹತಮೀsರ್ಧಕಯಣಮ್ (ನತೃರ್ತೀಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 15 || 

‘ಧೂಮೀ ಬೂತಹವsಬಯಂ ಬರ್ತ’ ಆತಹಮದಮನಮಭಹಃ ವೃಯಮತ್ೀ | ಷ ಕಥಮಿತಮತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ತತಹಸಾಭಹವಹಮರ್ತತಯತತ್ತೀಃ ಓಂ || 24-318 || 
ಧೂಮಹರ್ದಶತ ಯವಿವಮ ತದುತೌ ಗರ್ತಃ ಸ್ತಥತೌ ಸ್ತಥರ್ತರಿತಹಮರ್ದರ್ೀ ತದಹಬವಹರ್ತತಃ | ನ 
ಸಮನಮಸಹಮನಮಭಹವೀ ಮತಜಮತ್ೀ | ನ ಚ ತತದಹಯರ್ತಃ | ಗಹಯತಡ್ೀ ಚ- 

ಧೂಮಹರ್ದಭಹಹಯರ್ತವಾ ತದುತೌ ಗರ್ತರ್ೀ ತತ | 
ಸ್ತಥತೌ ಸ್ತಥರ್ತಃ ಯವವಾ ಲಘುತಹವರ್ದಷತಥ್ೈ ಚ || 

ನ ಸಮನಮಸಹಮನಮಥಹಭಹವೀ ನ ಚ ತತದಮಿಶಮತ್ೀ | 
ವಿದಹಮಗಭಮಂ ದಂ ಮಸಹಭತ್ ನ ತತಹಱಮಂ ಹಿ ಕಭಾಣಹ|| 

ಏಕದ್ೀವಷವಭಹವ್ೀನ ವಹಗಭ್ೀದಹsರ್ ಮತಜಮತ್ೀ | 
ಮಥಹ ರ್ಜೀಃ ಯಂ ಫಯಸಭ ಫಯಹ್ೇದಂ ಜಗರ್ದತಮರ್’ ಆರ್ತ || 24 || 

|| ಆರ್ತ ತತಹಸಾಭಹವಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 16 || 

ಫಸತಸಹಥನಗಭನಹತ್ ಕಲ್ಹನತಭ್ಮೀಂ ಸಹಮರ್ದತಮತ ಅಸ- 
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ಓಂ ನಹರ್ತಚಿರ್ೀಣ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 25-319 || 
‘ತದಮ ಆಸ ಯಭಣಿೀಮಚಯಣಹ ಄ಭಹಮಶ್್ೃೀ ಸ ಮತ್ ತ್ೀ ಯಭಣಿೀಯಹಂ 
ಯೋೀರ್ನಮಹದಮನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹನಹನರ್ತಚಿರ್ೀಣ || 

ಷವಗಹಾಲ್್ೂೀಿಕ್ಹದವಹಕ್ ಹಯಪ್ತೀ ತಸರಹತೂಾಮೀ ತತ | 
ಮಹತತಃ ವರಿೀಯಮಹಪ್ನೀರ್ತ ಮಾಟನ್ ಮತಯ ತತಯ ಚ’ ಆರ್ತ ಚ ನಹಯರ್ದೀಯೀ || 25 || 

|| ಆರ್ತ ನಹರ್ತಚಿರ್ೀಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ಚಿಯಹಯಯರ್ಧಕಯಣಮ್) || 17 || 

‘ತ ಆಸ ವಿಯೀಹಿಮವಹ ಓಶರ್ಧನಷತಮಸ್ತತಲಮಹಷ್ಹ ಆರ್ತ ಜಹಮನ್ತೀ’ 
ಆರ್ತ ವಯಣಹದನಥಾಪಲತವಂ ಮಸಹದ್ೀರಿತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಄ನಹಮರ್ಧಷಿಠತ್ೀ ೂಾದಭಿಲ್ಹಹತ್ ಓಂ || 26-320 || 
಄ನಹಮರ್ಧಷಿಠತ್ೀ ವಿಯೀಹಹಮರ್ದವರಿೀರ್ೀ ಯವ್ೀವಃ | ನ ತತ ಭ್ೂೀಗ್ೂೀsಷಮ | „ಧೂಮೀಬೂತಹವsಬಯಂ 
ಬರ್ತ’ ಆತಹಮರ್ದೂವೀಾ಼ತತ್ || 

‘ಸ್ೂೀsವಹಗುತಃ ಸಹಥರಹನ್ ಯವಿಶ್ಹಮಭ್ೂೀಗ್ೀನ್ೈ ಯಜನ್ ಷೂಥಲಂ ವರಿೀಯಮೀರ್ತ 

ಷೂಥಲ್ಹಚೂರಿೀರಹದ್ೂಬೀಗಹನನತಬತಙ್ೆ ಾೀ’ ಆತಮಭಿಲ್ಹಹತ್ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯತೌ | 

‘ಷವಗಹಾದವಹಗುತ್ೂೀ ದ್ೀಹಿೀ ವಿಯೀಹಹಮರ್ದೀತಯದ್ೀಸಗಃ | 
಄ಬತಞ್ಞಂಷತತ ಕಯಮೀಣ್ೈ ದ್ೀಸಮಹಪ್ನೀರ್ತ ಕ್ಹಲತಃ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 26 || 

ಓಂ ಄ವತದಧಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ ವಬಹದತ್ ಓಂ || 27-321 || 
ಹಿಂಸಹಯೂತಹವತ್ ಹಸಹಮರ್ ಷಭಬವಹದತಧಃಖಂ ಚ ಬರ್ತವರ್ತ ಚ್ೀನನ| ವಫದವಿಹಿತತಹವತ್|| 

‘ಹಿಂಸಹ ತವವ್ೈರ್ದಕ್ಹ ಯಹ ತತ ತಯಹsನಥ್ೂೀಾ ಧತಯಂ ಬವ್ೀತ್| 

ವ್ೀದ್ೂೀಕತಯಹ ಹಿಂಷಯಹ ತತ ನ್ೈವಹನಥಾಃ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ|| 27 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನಹಮ(ರ್ಧಷಿಠತಹ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 18 || 

‘ಷವಗಹಾದವಹಗುತಶ್ಹಾರ್ ಮಹತತರ್ೀವೀದಯಂ ಯಜ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ 

‘ಮ ಏ ಗೃಹಿೀ ಬರ್ತ ಯೋೀ ವಹ ರ್ೀತಃ ಸ್ತಞ್ಾರ್ತ ತಮೀವಹನತವಿವರ್ತ’  

ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ ಕಥಮಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ರ್ೀತಃಸ್ತಗ್ೂಮೀಗ್ೂೀsಥ ಓಂ || 28-322 || 
‘ತತ್ೂೀ ರ್ೀತಸ್ತಸಚಮೀವಹನತಯವಿವತಮಥ ಮಹತಯಭಥ ಯಷೂಮತ್ೀ ಷ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತ್ೀಃ ರ್ತಯಮೀ ಯಥಭತ್ೂೀ ವಿವರ್ತ| ಮಹತೃಹಯ್ತೀಃ ಶ್ಹಾದರ್ 
ಭಹಮತಹವತ್ || 28 || 
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|| ಆರ್ತ ರ್ೀತ್ೂೀsರ್ಧಕಯಣಮ್ || 19 || 

‘ದ್ೀಸಂ ಗಬಾಸ್ತಥತಂ ಕ್ಹವರ್ ಯವಿಶ್್ೀತ್ ಷವಗಾತ್ೂೀ ಗತಃ’ 
ಆರ್ತ ಚನಹತ್ ಶ್ಹಾದ್ೀ ಯವಿವರ್ತೀತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಯೋೀನ್ೀಃ ವರಿೀಯಮ್ ಓಂ || 29-323 || 
ರ್ತೃವರಿೀರಹನಹಭತೃಯೋೀರ್ನಭನತಯವಿವಮ ತತ ಏ ವರಿೀಯಮಹಪ್ನೀರ್ತ | 

‘ರ್ದಃ ಸಹಥಷೂನನ್ ಗಚೂರ್ತ ಸಹಥಷತನಬಮಃ ರ್ತಯಂ ರ್ತತಮಹಾತಯಂ ಮಹತತಃ ವರಿೀಯಂ 

ವರಿೀರ್ೀಣ ಜಹಮತ ಆರ್ತ ಷಮಿಭತಮ್ | ಄ಥಹಷಮಿಭತಂ ಸಹಥಷತನಭ್ೂಮೀ ಜಹಮತ್ೀ 
ರ್ತತಮಹಾತತಯನತರ್ೀ ವಹ ಗಭ್ೀಾ ವಹ ಫಹಿವಹಾ’ ಆರ್ತ ೌಷ್ಹಮಮಣವತಯತ್ೀಃ || 
‘ಸಹಥರಹಣಿ ರ್ದಃ ಹಯತಃ ಸಹಥರ್ೀಬಮವಾ ೂಯತಶಮ್ | 

ರಯತಷ್ಹತ್ ಸ್ತರಮಮಹನನಷತತ್ೂೀ ದ್ೀಸಂ ಮಥಹಕಯಭಮ್ || 

ದ್ೀಹ್ೀನ ಜಹಮತ್ೀ ಜನತತರಿರ್ತ ಸಹಮಹನಮತ್ೂೀ ಜರ್ನಃ | 
ವಿಶ್್ೀಶಜನನಂ ಚಹರ್ ಪ್ಯೀಚಮಮಹನಂ ರ್ನಬ್ೂೀಧ ಮೀ || 
ಸಹಥಷತನಶವಥಹರ್ ರಯತಷ್್ೀ ಯಮಹದಹಯಹಭಥಹರ್ ವಹ | 

ಗಭ್ೀಾ ವಹ ಫಹಿರ್ೀವಹಥ ಕವಚಿತ್ ಸಹಥನಹನತರ್ೀಶತ ಚ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 29 || 

|| ಆರ್ತ ಯೋೀನಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 20 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯ 
ಭಹಷ್್ಮೀ ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ಯಥಭಃ ಹದಃ || 03-01 || 
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ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ|| 03-02 || 
ಬ಼ತಯಸ್ತಭನ್ ಹದ ಈಚಮತ್ೀ| ಬಕಯಥಾಂ ಬಗನಭಹಿಮೀ಼ತಃ| 

ಓಂ ಷನ್ಧಯೀ ಷೃಷಿಾರಹಸ ಹಿ ಓಂ || 01-324 || 
ನ ಷವಪ್ನೀsರ್ ತಂ ವಿನಹ ಯರ್ತೀಮತ್ೀ | 

‘ನ ತತಯ ಯಥಹ ನ ಯಥಯೋೀಗಹ ನ ನಹಥನ್ೂೀ ಬನಯಥ | 
ಯಥಹನ್ ಯಥಯೋೀಗಹನ್ ಥಃ ಷೃಜತ್ೀ’ ಆತಹಮರ್ದ ವತಯತ್ೀಃ || 01 || 

ಓಂ ರ್ನಮಹಾತಹಯಂ ಚ್ೈಕ್್ೀ ರತಹಯದಮವಾ ಓಂ || 02-325 || 
‘ಮ ಏಶ ಷತ್ತೀಶತ ಜಹಗರ್ತಾ ಕ್ಹಭಂ ಕ್ಹಭಂ ರಯತಷ್್ೂೀ ರ್ನಭಾಮಹಣಃ’ ಆರ್ತ ಚ | 

‘ಏತಸಹಭದ್ದಯೀ ರತ್ೂಯೀ ಜಹಮತ ಏತಸಹಭದಹಫರತ್ೈತಸಹಭದಹಬಯಹಾ ಮದ್ೀನಂ 

ರಯತಶಮೀಶ ಷವ್ನೀನಹಭಿಸರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಗೌನವತಯರ್ತವಾ || 02 || 

ಕ್್ೀನ ಸಹಧನ್ೀನ ?- 

ಓಂ ಮಹಯಹಮಹತಯಂ ತತ ಕ್ಹತ್ಸನಯೀಾನಹನಭಿಮಕತ ಷವಯೂತಹವತ್ ಓಂ ||03-326|| 
಄ನಹರ್ದಭನ್ೂೀಗತಹನ್ ಷಂಸಹೆರಹನ್ ಸ್ವೀಚಹೂಮಹತ್ಯೀಣ ಯದವಾಮರ್ತ ನಹನ್ಮೀನ 
ಸಹಧನ್ೀನ, ಷಭಮಗನಭಿಮಕತತಹವತ್ | ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ ಚ – 

‘ಭನ್ೂೀಗತಹಂಷತತ ಷಂಸಹೆರಹನ್ ಸ್ವೀಚೂಯಹ ಯಮೀವವಯಃ | 
ಯದವಾಮರ್ತ ರ್ಜೀವಹಮ ಷವನ ಆರ್ತ ಾೀಮತ್ೀ || 
ಮದನಮಥಹತವಂ ಜಹಗಯತತಾಂ ಸಹ ಭಹಯರ್ನತಷತತಯ ತತೃತಹ | 

಄ನಭಿಮಕತಯೂತಹವನಹನನಮಸಹಧನಜಂ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ || 03 || 

ಓಂ ಷೂಚಕವಾ ಹಿ ವತಯತ್ೀರಹಚವತ್ೀ ಚ ತರ್ದವದಃ ಓಂ || 04-327 || 
ಸಹಧನಹಂತರಹಭಹವ್ೀsರ್ ಭಹವಹಭಹಷೂಚಕತ್ವೀನ ಚ್ೀವವರ್ೂೀ ದವಾಮರ್ತ | 

‘ಮದಹ ಕಭಾಷತ ಕ್ಹಮಮೀಶತ ಸ್ತರಮಂ ಷವ್ನೀsಭಿವಮರ್ತ | 

ಷಭೃರ್ದಧಂ ತತಯ ಜಹರ್ನೀಯಹತ್ ತಸ್ತಭನ್ ಷವನರ್ನದವಾನ್ೀ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀಃ | 
ಹಿವಬಹದದದವಾನಹಚಾ | 

‘ಮದಹವsರ್ ಬಹಯಸಭಣ್ೂೀ ಫೂಯಯಹದ್ದೀತಹ ೃಶಭ್ೂೀsರ್ ವಹ | 

ಷವನಷಥಭಥವಹ ರಹಜಹ ತತ್ ತಥ್ೈ ಬವಿಶಮರ್ತ’ || 
ಆತಹಮದಹಮಚವತ್ೀ ಚ ಷವನವಿಧ್ೂೀ ವಹಮಸಹದಮಃ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಷನಹಧಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 
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ಓಂ ರಹಭಿಧಹಮನಹತ್ ತತ ರ್ತರ್ೂೀಹಿತಂ ತತ್ೂೀ ಸಮಷಮ ಫನಧವಿಮಾಯೌ ಓಂ 
 ||05-328|| 

ಫನಧಮೀವಯದತಹವತ್ ಷ ಏ ಷವನರ್ತಯಷೆತಹಾ | 
‘ಷವಹನರ್ದಫತರ್ದಧಕತಹಾ ಚ ರ್ತಯಷೆತಹಾ ಷ ಏ ಚ | 

ತರ್ದಚೂಯಹ ಮತ್ೂೀ ಸಮಷಮ ಫನಧಮೀಷೌ ಯರ್ತಷಿಠತೌ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ರಹಭಿಧಹಮನಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 02 || 

ಓಂ ದ್ೀಸಯೋೀಗಹದಹವಸ್ೂೀsರ್ ಓಂ || 06-329 || 
ದ್ೀಸಯೋೀಗ್ೀನ ವಹಸ್ೂೀ ಜಹಗಯದರ್ ತತ ಏ | 

‘ಷ ಏ ಜಹಗರಿತ್ೀ ಸಹಥಮರ್ತ ಷ ಷವ್ನೀ ಷ ಯಬತಷತತರಹಷ್ಹಟ್ ಷ ಏಕ್್ೂೀ ಫಸತಧಹ 

ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತ್ೀಃ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ದ್ೀಸಯೋೀಗಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ತದಭಹವೀ ನಹಡಿೀಶತ ತಚತೂರತ್ೀರಹತಭರ್ನ ಸ ಓಂ || 07-330 || 
ಜಹಗಯತಸಾಹನಭಹಃ ಷತರ್ತಃ ನಹಡಿೀಸ್ಥೀ ಯಮಹತಭರ್ನ | 

‘ಅಷತ ತದಹ ನಹಡಿೀಶತ ಷತಪ್ತೀ ಬರ್ತ’ 

‘ಷತಹ ಸ್ೂೀಭಮ ತದಹ ಷಭನ್ೂನೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ || 07 || 

|| ಆರ್ತ ತದಭಹವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಄ತಃ ಯಭ್ೂೀಧ್ೂೀsಸಹಭತ್ ಓಂ || 08-331 || 
ಮತಷತಸ್ತಭನ್ ಷತರ್ತಃ || 

‘ಏಶ ಏ ಷತತಂ ಯಭ್ೂೀಧಮತ್ಮೀತಸಹಭರ್ಜಞೀ ಈರ್ತತಶಠತ್ಮೀಶ ಯಮಹತ್ೈ ಶ ಯಭಃ’ 
ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ || 08 || 

|| ಆರ್ತ ಯಭ್ೂೀಧಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 05 || 

ಓಂ ಷ ಏ ಚ ಕಮಹಾನತಷೃರ್ತವಫದವಿರ್ಧಬಮಃ ಓಂ || 09-332 || 
ನ ಚ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿತ್ ಷವಹನರ್ದಕತಹಾ ನ ತತ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಮಿರ್ತ | 

‘ಏಶ ಹ್ಮೀ ಸಹಧತ ಕಭಾ ಕ್ಹಯಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಕಭಾಣಮಧಹಯಣಹತ್ || 

‘ಯದವಾಕಷತತ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಷವಹನದ್ೀರ್ೀಕ ಏ ತತ | 
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ಯಭಃ ರಯತಷ್್ೂೀ ವಿಶತಣಷತತ್ೂೀsನ್ೂಮೀ ನಹಸ್ತತ ಕವಾನ’ ಆತಮನತಸಹರಿಷೃತ್ೀವಾ || 
‘ಏಶ ಷವಹನನ್ ದವಾಮತ್ಮೀಶ ಯಬ್ೂೀಧಮಥ್ಮೈಶ ಏ ಯಭ ಅನನದಃ’ 

–ಆರ್ತ ಚ ವತಯರ್ತಃ || 
ಅತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀತ’ ಆರ್ತ ಚ ವಿರ್ಧಃ || 09 || 

|| ಆರ್ತ ಕಮಹಾನತಷೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಭತಗ್ಧೀsಧಾಷಭರ್ತತಃ ರಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 10-333 || 
ಮೀಹಹಸಹಥಯಹಂ ಯಮೀವವರ್ೀsಧಾಹಯರ್ತರ್ಜೀಾಷಮ | 

‘ಸೃದಮಸಹಥತ್ ರಹರ್ಜಞೀವೀ ದೂಯಸ್ೂಥೀ ಜಹಗಯದ್ೀಶಮರ್ತ | 

ಷಮಿೀಷಥಷತಥಹ ಷವನಂ ಷವರ್ತಮಸ್ತಭನ್ ಲಮಂ ಯಜನ್ || 

ಮತ ಏಂ ತಯಯೋೀsಸಹಥ ಮೀಸಷತತ ರಿಶ್್ೀಶತಃ | 
಄ಧಾಹಯರ್ತರಿರ್ತ ಸ್ೀಯೋೀ ದತಃಖಮಹತಯಯರ್ತಷೃತ್ೀಃ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 

ಸ್ೂೀsರ್ ತತ ಏವ್ೀರ್ತ ಸ್ತದಧಮ್ | 
‘ಭೂಚಹೂಾ ಯಬ್ೂೀಧನಂ ಚ್ೈ ಮತ ಏ ಯತಾತ್ೀ  | 
ಷ ಇವಃ ಯಮೀ ಸ್ೀಮಃ ಯಮಹನನದಲವಣಃ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಕ್ೌಮೀಾ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ಭತಗಧಹಯಯರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಷಭತಯರ್ಧಕಯಣಮ್)  || 07 || 

ಸಹವನಹ್ೀವಯಹ, ಯಮಹತಭನ್ೂೀ ಭ್ೀದಹದನತಗಹಯಹಹಮನತಗಹಯಸಕಭಹ ಆತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ನ ಸಹಥನತ್ೂೀsರ್ ಯಸ್ೂಮೀಬಮಲ್ಲಙುಂ ಷಾತಯ ಹಿ ಓಂ || 11-334 || 
ಸಹಥನಹ್ೀವಯಹsರ್ ಯಮಹತಭನ್ೂೀ ನ ಭಿನನಂ ಯೂಮ್ | 

‘ಷವ್ೀಾಶತ ಬೂತ್ೀಷ್್ವೀತಮೀ ಫಯಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಃ | 
‘ಏಕಯೂಃ ರ್ೂೀ ವಿಶತಣಃ ಷಾತಹಯರ್ ನ ಷಂವಮಃ | 
ಐವವಯಹಾದೂಯಮೀಕಂ ಚ ಷೂಮಾದಫಸತಧ್ೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಮಹತ್ಸಯೀ || 
‘ಯರ್ತದೃವಮಿ ನ್ೈಕಧಹsಕಾಮೀಕಂ ಷಭರ್ಧಗತ್ೂೀsಸ್ತಭ ವಿಧೂತಭ್ೀದಮೀಸಃ’  

ಆರ್ತ ಚ ಭಹಗತ್ೀ || 11 || 

ಓಂ ನ ಭ್ೀದಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ಯತ್ಮೀಕಭತದವಚನಹತ್ ಓಂ|| 12-335 || 
‘ಕ್ಹಮಾಕ್ಹಯಣಫದೌಧ  ತಹವಿಷ್್ಮೀತ್ೀ ವಿವವತ್ೀಜಸೌ | 

ಹಯಶಃ ಕ್ಹಯಣಫದಧಷತತದೌವ ತತ ತತಯೀಾ ನ ಸ್ತದಧಯತಃ’ || 
ಆರ್ತ ಭ್ೀದಚನಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
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‘ಏಶ ತ ಅತಹಭsನತಯಹಾಭಮಭೃತಃ’ | 
‘಄ಮಮೀ ಷ ಯೋೀsಮಮಹತ್ೇದಭಭೃತಮಿದಂ ಫಯಹ್ೇದಂ ಷಾಮ್’ | 

‘಄ಮಂ ವ್ೈ ಸಯಯೋೀsಮಂ ವ್ೈ ದವ ಚ ಷಸಸಹಯಣಿ ಫಸೂರ್ನ ಚಹನನಹತರ್ನ ಚ | 

ತದ್ೀತದಫರಹಹಭೂಾಭನಯಭನನತಯಭಬಹಸಮಭಯಹಮಹತಹಭ ಫಯಸಭ 
ಷವಹಾನತಬೂರಿತಮನತಶ್ಹಷನಮ್’ ಆರ್ತ ಯತ್ಮೀಕಭಭ್ೀದಚನಹತ್ || 12 || 

ಓಂ ಄ರ್ ಚ್ೈಮೀಕ್್ೀ ಓಂ || 13-336 || 
ಏಭಭ್ೀದ್ೀನ್ೈ | ಚವಬಹದದನನತಯೂತವಂ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಶ್ಹಽನಃ ಠರ್ನತ | 

‘಄ಮಹತ್ೂಯೀsನನತಮಹತಯವಾ ದ್ವೈತಸ್ೂಮೀವಭಃ ಶ್ಃ | 
ಓಙ್ಹೆರ್ೂೀ ವಿರ್ದತ್ೂೀ ಯೀನ ಷ ಭತರ್ನನ್ೀಾತರ್ೂೀ ಜನಃ’ ಆರ್ತ | 

಄ಭ್ೀದ್ೀsರ್ ಭ್ೀದಮದ್ೀವಃ ಸಹಥನಭ್ೀದಹದ್ೈವವಮಾಯೋೀಗಹಚಾ ಮತಜಮತ್ೀ | 
ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ- 

‘ಫದ್ೂಧೀ ಫನಹಧರ್ದಸಹಕ್ಷಿತಹವರ್ದಬನ್ೂನೀ ಭಿನ್ನೀಶತ ಷಂಸ್ತಥತ್ೀಃ | 
ರ್ನದ್ೂೀಾಷ್ಹದವಮಯೂಪ್ೀsರ್ ಕಥಮತ್ೀ ಯಮೀವವಯಃ’ ಆರ್ತ || 13 || 

|| ಆರ್ತ ಸಹಥನ(ತ್ೂೀsಮ)ಭ್ೀದಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

ಯೂತಹತಾದರ್ನತಮತವಮಿತಮತ್ೂೀ ಼ತ- 

ಓಂ ಄ಯೂದ್ೀ ಹಿ ತತಱಧಹನತಹವತ್ ಓಂ || 14-337 || 
ಯಕೃತಹಮರ್ದಯತಾಕತ್ವೀನ ತದತತತಭತಹವನ್ನೈ ಯೂದಫರಸಭ | ಹಿ 
ವಬಹದದ್’಄ಷೂಥಲಭನಣತ’ ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀವಾ | 

‘ಭೌರ್ತಕ್ಹರ್ನ ಹಿ ಯೂಹಣಿ ಬೂತ್ೀಭ್ೂಮೀsಸೌ ರ್ೂೀ ಮತಃ | 
಄ಯೂವಹನತಃ ಪ್ಯೀಕತಃ ಕವ ತದಮಕತತಃ ರ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ ಮಹತ್ಸಯೀ|| 14 || 

ಓಂ ಯಕ್ಹವಚಹಾವ್ೈಮಥಮಾಮ್ ಓಂ || 15-338 || 
‘ಮದಹ ವಮಃ ವಮತ್ೀ ಯತಗಭಣಾಂ ಕತಹಾಯಮಿೀವಂ ರಯತಶಂ ಫಯಸಭಯೋೀರ್ನಮ್ | 

‘ಶ್ಹಮಮಹಚಾಫಲಂ ಯದ್ಮೀ’‘ಷತಣಾಜ್ೂಮೀರ್ತಃ’ 
ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತೀನಹಂ ಚ ನ ವ್ೈಮಥಮಾಮ್ | 
ವಿಲವಣಯೂತಹವತ್ | ಮಥಹ ಚವತರಹರ್ದಯಕ್ಹಶ್್ೀ ವಿದಮಮಹನ್ೀsರ್ 
ವ್ೈಲವಣಹಮದಯಕ್ಹಶ್ಹರ್ದಮಹಹಯಃ || 15 || 
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ಓಂ ಅಸ ಚ ತನಹಭತಯಮ್ ಓಂ || 16-339 || 
ವ್ೈಲವಣಮಂ ಚ್ೂೀಚಮತ್ೀ ಯೂಷಮ ವಿಸಹನಹನನದಮಹತಯತವಂ’ಐಕ್ಹತಳಯತಮಮಸಹಯಮ್’ ಆರ್ತ | 

ಅನನದಮಹತಯಭಜಯಂ ರರಹಣಮೀಕಂ ಷಂತಂ ಫಸತಧಹ ದೃಶಮಮಹನಮ್ | 

ತಮಹತಭಷಥಂ ಯೋೀsನತವಮರ್ನತ ರ್ಧೀರಹಸ್ತೀಷ್ಹಂ ಷತಖಂ ಶ್ಹವವತಂ ನ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಮ್’ 

 ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 16 || 

ಓಂ ದವಾಮರ್ತ ಚಹಥ್ೂೀ ಄ರ್ ಷಭಮಾತ್ೀ ಓಂ || 17-340 || 
ದವಾಮರ್ತ ಚಹನನದಷಮ ಯೂತವಂ 

‘ತರ್ದವಸಹನ್ೀನ ರಿವಮರ್ನತ ರ್ಧೀರಹ ಅನನದಯೂಭಭೃತಂ ಮರ್ದವಭಹರ್ತ’ ಆರ್ತ || 

‘ವತದಧಷಪಟಿಕಷಙ್ಹೆವಂ ವಹಷತದ್ೀಂ ರ್ನಯಞ್ಞನಮ್ | 

ಚಿನತಯಿೀರ್ತ ಮರ್ತನಹಾನಮಂ ಸಹನಯೂಹದೃತ್ೀ ಸರ್ೀಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಮಹತ್ಸಯೀ|| 17 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಯೂಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09|| 
 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಚ್ೂೀಮಹ ಷೂಮಾಕ್ಹರ್ದತ್ ಓಂ || 18-341 || 
ಮಸಹಭದ್ೀಂ ಯಮೀವವಯಷವಯೂಹಣಹಂ ಮಿಥ್ೂೀ ನ ಕಶ್ಾದ್ವೀದಃ ಄ತಃ 
ಸಹದೃಶ್ಹಮರ್ಜಞೀಸಹಮರ್ ತಥಹ ಸಹಮರ್ದರ್ತ ತಷಮ ಯರ್ತಬಿಭಫತವಭತಕ್ಹತಾ ಚ ವಬ್ದೀನ ಭ್ೀದಂ 
ದವಾಮರ್ತ | 

„ಯೂಂ ಯೂಂ ಯರ್ತಯೂಪ್ೀ ಫಬೂ’| 

‘ಫಸಃ ಷೂಮಾಕ್ಹ ಮದವತ್ ಷೂಮಾಷಮ ಷದೃಶ್ಹ ಜಲ್್ೀ | 
ಏಮೀವಹತಭಕ್ಹ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ರಹತಭಷದೃಶ್ಹ ಭತಹಃ’ ಆತಹಮರ್ದ || 

಄ಥ ಏ ಭಿನನತವತದರ್ಧೀನತವತತಹಸದೃಶ್್ಮೈರ್ೀ ಷೂಮಾಕ್ಹದತಮಮಹ, 
ನ್ೂೀಹಧಮರ್ಧೀನತಹವರ್ದನಹ || 18 || 

|| ಆರ್ತ ಈಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 10 || 

ರ್ನತಮಸ್ತದಧತಹವತ್ ಸಹದೃವಮಷಮ ರ್ನತಹಮನನದಸಹನಹದ್ೀನಾ ಬ಼ತಸಹನಹರ್ದನಹ 
ಯಯೋೀಜನಮಿತಮತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ- 

ಓಂ ಄ಭತಫದಗಯಸಣಹತ್ ತತ ನ ತಥಹತವಮ್ ಓಂ || 19-342 || 
಄ಭತಫದ್ ಸ್ನೀಹ್ೀನ | ಗಯಸಣಂ ಸಹನಮ್| ಬ಼ತಂ ವಿನಹ ನ ತತಹಸದೃವಮಂ ಷಭಮಗಭಿಮಜಮತ್ೀ | 

‘ಮಮೀವ್ೈಶ ೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ ಲಬಮಷತಸ್ಮೈಶ ಅತಹಭ ವಿೃಣತತ್ೀ ತನೂಂ ಸಹವಮ್’  
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ಆರ್ತ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ| 
‘ಭಹಿತವಫತರ್ದಧಬಾ಼ತಷತತ ಸ್ನೀಸೂವಹಾsಭಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ತಥ್ೈ ಮಜಮತ್ೀ ಷಭಮಾಞೀಯೂಂ ಷತಖ್ಹರ್ದಕಮ್’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 19 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಭತಫದರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

ಓಂ ೃರ್ದಧಹಹಯಷಭಹಕತಾಭನತಭಹಾವಹದತಬಮಸಹಭಞ್ಞಸಹಮದ್ೀಮ್ ಓಂ ||20-343|| 
ತಷಮ ಚ ಬ಼ತಸಹನದ್ೀೃಾರ್ದಧಹಹಯಷಭಹಕತಾಂ ವಿದಮತ್ೀ | ಫಯಹಹಭರ್ದೀನಹಭತತತಮಹನಹಂ 
ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಬಕತತ್ವೀsನತಭಹಾವಹತ್ | ಏಂ ಬಕ್ಹಯರ್ದವಿಶ್್ೀಷ್ಹಙುೀಕ್ಹರಹದ್ೀವ್ೀವವಯಷಮ 
ಫಯಹಹಭರ್ದೀನನಹಮನ್ ಯರ್ತ ಚ ಸಹಭಞ್ಞಷಮಂ ಬರ್ತ| 

‘ಸಹಧನಸ್ೂಮೀತತಭತ್ವೀನ ಸಹಧಮಂ ಚ್ೂೀತತಭಮಹರನಮತಃ | 
ಫಯಹಹಭದಮಃ ಕಯಮೀಣ್ೈ ಮಥಹssನನದವತಯತೌ ವತಯತಹಃ’  ಆರ್ತ ಚ ಬಹಯಹ್ೇ || 20 ||  

ಕತತಃ? – 

ಓಂ ದವಾನಹಚಾ ಓಂ || 21-344 || 
‘಄ಥಹತ ಅನನದಷಮ ಮಿೀಮಹಂಸಹ ಬರ್ತ’ ಆತಹಮಯಬಮ ಫಯಸಭಮಾನ್ತೀಶತ ಷತಖ್್ೀ 
ವಿಶ್್ೀಶದವಾನಹತ್  | ಚವಬಹದತ್ ಷೃರ್ತಃ – 

ಮಥಹ ಬ಼ತವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsತಯ ದೃಶಮತ್ೀ ರಯತಷ್್ೂೀತತಮೀ | 
ತಥಹ ಭತ಼ತವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsರ್ ಸಹರ್ನನಹಂ ಲ್ಲಙುಭ್ೀದನ್ೀ’ ಆರ್ತ || 21 || 

|| ಆರ್ತ ೃರ್ದಧಹಹಯಸಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

ಷೃಷಿಾಷಂಹಹಯಕತೃಾತವಮೀವಹಷಮ ನ ಹಲಕತವಂ ಷವತಃ ಸ್ತದ್ಧೀರಿತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಯಕೃತ್ೈತಹತತಾಂ ಹಿ ಯರ್ತಷ್್ೀಧರ್ತ ತತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ ಚ ಬೂಮಃ ಓಂ           

|| 22-345 || 
ಈಕತಂ ಷೃಷಿಾಷಂಹಹಯಕತೃಾತವಮಹತಯಂ ಯರ್ತಷಿಧಮ ತತ್ೂೀsರ್ಧಕಂ ಫಯವಿೀರ್ತ 

‘ನ್ೈತಹದ್ೀನಹ ರ್ೂೀ ಄ನಮದಷತಯಷಹ ಷ ದಹಮವಹೃರ್ಥವಿೀ ಬಿಬರ್ತಾ’ ಆರ್ತ | 

ಚ ವಬಹದತ್ ಷೃರ್ತವಾ | 
‘ಷೃಷಿಾಂ ಚ ಹಲನಂ ಚ್ೈ ಷಂಹಹಯಂ ರ್ನಮಭಂ ತಥಹ | 

ಏಕ ಏ ಕರ್ೂೀರ್ತೀವಃ ಷಾಷಮ ಜಗತ್ೂೀ ಸರಿಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 22 || 

||ಆರ್ತ ಹಲಕತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಯಕೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 13 || 
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ಯಮಹತಹಭರ್ೂೀವಯಂ ಚ ತತಱಸಹದಹದ್ೀ ನ ರ್ಜೀವಕ್್ಯೀರ್ತ ಕತತಭತಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ತದಮಕತಮಹಸ ಹಿ ಓಂ || 23-346 || 
಄ಮಕತಮೀ ತದಫರಸಭ ಷವತಃ | 

‘಄ಯೂಭವಯಂ ಫಯಸಭ ಷದಹsಮಕತಂ ಚ ರ್ನಶಪಲಮ್| 

ಮಜಹಞಾತಹವ ಭತಚಮತ್ೀ ಜನತತರಹನನದಶ್ಹಾವಯೋೀ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯರ್ತಃ || 23 || 

ಓಂ ಄ರ್ ಷಂರಹಧನ್ೀ ಯತಮಷಹನತಮಹನಹಭಹಮಮ್ ಓಂ || 24-347 || 
ಅರಹಧನ್ೀsಮಮಕತಮೀ | ಸಹರ್ನಯತಮಷ್ೀಣ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಭರ್ತಷೂವಮತವಲ್ಲಙ್ಹುದನತಮಹನ್ೀನ|  

‘ನ ತಮಹರಹಧಯಿತಹವsರ್ ಕಶ್ಾದವ಼ತೀಕರಿಶಮರ್ತ | 

ರ್ನತಹಮಮಕ್್ೂತೀ ಮತ್ೂೀ ದ್ೀಃ ಯಮಹತಹಭ ಷನಹತನಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ || 24 || 

ರ್ನತಹಮಮಕತಯೂ್ೀಣ ತಥ್ೈ ರ್ತಶಠರ್ತ| ಮಕತಂ ಼ಞ್ಾದೂಯಂ ಗೃಹಿೀತಹವ ದೃವಮತ್ೀ | 
ಮಧಹsಗಹನಯದಮಷತನಹಭತಹಯಯೂ್ೀಣಹದೃಶ್ಹಮ ಄ರ್ ಷೂಥಲಯೂ್ೀಣ ದೃವಮನತ ಏಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ| 

ಓಂ ಯಕ್ಹವಚಹಾವ್ೈಶ್್ೀಶಮಮ್ ಓಂ || 25-348 || 
಄ಗಹನಯರ್ದತ್ ಷೂಥಲಷೂವಮತವವಿಶ್್ೀಷ್ಹಭಹವಹತ್| 

‘ನಹಸೌ ಷೂಷ್ೂೇ ನ ಷೂಥಲಃ ಯ ಏ ಷ ಬರ್ತ ತಸಹಭದಹಸತಃ ಯಭ ಆರ್ತ’  

ಆರ್ತ ಮಹಣಡಮವತಯತ್ೀಃ | 
‘ಷೂಥಲಷೂವಮವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsತಯ ನ ಕವಚಿತ್ ಯಮೀವವರ್ೀ | 
ಷಾತ್ಕಯಕ್ಹರ್ೂೀsಸೌ ಷಾಯೂ್ೀಶವಜ್ೂೀ ಮತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಗಹಯತಡ್ೀ || 
‘಄ಮಕತಮಕತಭಹವೌ ಚ ನ ಕವಚಿತ್ ಯಮೀವವರ್ೀ |  

ಷಾತಹಯಮಕತಯೂಪ್ೀsಮಂ ಮತ ಏ ಜನಹದಾನಃ’ ಆರ್ತ ಚ  ಕ್ೌಮೀಾ || 25 || 
ತಹಿಾ ಼ಂ ಮತ್ನೀನ್ೀತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಯಕ್ಹವವಾ ಕಭಾಣಮಭಹಮಸಹತ್ ಓಂ || 26-349 || 
ವಿಶಮಬೂತ್ೀ ತಸ್ತಭನ್ನೀ ವಯವಹಣಹಧಮಭಹಮಸಹತ್ ಯಕ್ಹವವಾ ಬರ್ತ | 

 ಅತಹಭ ವಹ ಄ರ್ೀ ದಯಶಾಮಃ ಶ್್ೃಯೀದವಮೀ ಭನತವಮೀ ರ್ನರ್ದಧಹಮಸ್ತತಮಃ’  
ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ || 26 || 

ರ್ನತಹಮಮಕತಷಮ ಕಥಂ ಯಕ್ಹವಃ ಆತಮತ ಈಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ಄ತ್ೂೀsನನ್ತೀನ ತಥಹ ಹಿ ಲ್ಲಙುಮ್ ಓಂ || 27-350 || 
ಈಬಮತಯ ಯಮಹಣಭಹವಹತ್ ತತಱಸಹದಹದ್ೀ ಯಕ್ಹಶ್್ೃೀ ಬರ್ತ |  
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‘ತಸಹಮಭಿಧಹಮನಹದ್ೂಮೀಜನಹತ್ ತತತಾಭಹವಹದೂಬಮಶ್ಹಾನ್ತೀ ವಿವವಮಹಯಹರ್ನೃರ್ತತಃ’  
ಆರ್ತ ಲ್ಲಙ್ಹುತ್ | 

ಮತಜಮತ್ೀ ಚ ತಸಹಮನನತವ಼ತತಹವತ್ | 
ರ್ನತಹಮಮಕ್್ೂತೀsರ್ ಬಗವಹರ್ನೀವಯತ್ೀ ರ್ನಜವ಼ತತಃ| 
ತಭೃತ್ೀ ಯಮಹತಹಭನಂ ಕಃ ಶ್್ಮೀತಹಮಿತಂ ಯಬತಮ್’  

ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣಹಧಹಮತ್ೇ||37|| 

|| ಆರ್ತ ಄ಮಕ್ಹತರ್ಧಕಯಣಮ್ || 14 || 

ಷವಯೂ್ೀಣಹನನಹದರ್ದನಹ ಕಥಮಹನರ್ನದತಹವರ್ದರಿತಮತ ಈಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ಈಬಮಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ತತಾಹಿಕತಣಡಲತ್ ಓಂ || 28-351 || 
‘ಅನನದಂ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ವಿದಹವನ್’ |’಄ಥ್ೈಶ ಏ ಯಭ ಅನನದಃ’ 

ಆತತಮಬಮಮದ್ೀಶ್ಹದಹಿಕತಣಡಲದ್ೀ ಮತಜಮತ್ೀ | ಮಥಹsಹಿಃ ಕತಣಡಲ್ಲೀ ಕತಣಡಲಂ ಚ | 
ತತವಬಹದತ್ ಕ್್ೀಲವತಯರ್ತಗಭಮತವಂ ದವಾಮರ್ತ || 28 || 

ಓಂ ಯಕ್ಹಶ್ಹವಯಮದಹವ ತ್ೀಜಸಹತಾತ್ ಓಂ || 29-352 || 
ಮಥಹssರ್ದತಮಷಮ ಯಕ್ಹವತವಂ ಯಕ್ಹಶ್ತವಂ ಚ, ಏಂ ವಹ ದೃಷ್ಹಾನತಃ| 
ತ್ೀಜ್ೂೀಯೂತಹವದಫರಸಭಣಃ || 29 || 

ಓಂ ೂಾದಹವ ಓಂ || 30-353 || 
ಮಥ್ೈಕ ಏ ಕ್ಹಲಃ ೂಾ ಆತಮಚ್ೂೀದಕ್್ೂೀsಚ್ೂೀದಮವಾ ಬರ್ತ| ಄ರ್ತಷೂವಮತಹವ್ೀವಯೈಶ 
ದೃಷ್ಹಾನತಃ| ಷೂಥಲಭರ್ತೀನಹಂ ಚ ಯದವಾನಹಥಾಭಹಿಕತಣಡಲದೃಷ್ಹಾನತಃ | 

ಯಕ್ಹವತ್ ಕ್ಹಲದಹವ ಮಥಹsಙ ು್ೀ ವಮನಹರ್ದಕಮ್ | 

ಫಯಸಭಣಶ್್ೈ ಭತಕ್ಹತನಹಮಹನನ್ೂದೀsಭಿನನ ಏ ತತ’ ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣಹಧಹಮತ್ೇ| 

‘ಅನನ್ದೀನ ತವಭಿನ್ನೀನ ಮಹಹಯಃ ಯಕ್ಹವತ್| 

ಕ್ಹಲದಹವ ಮಥಹ ಕ್ಹಲಃ ಸಹವಚ್ೂೀದಕತಹಂ ಯಜ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 30 || 

ಓಂ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹಚಾ ಓಂ || 31-354 || 
‘ಏಕಮೀವಹರ್ದವರ್ತೀಮಮ್’ |‘ನ್ೀಸ ನಹನಹsಸ್ತತ ಼ಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ ಭ್ೀದಷಮ || 31 || 

|| ಆರ್ತ ಈಬಮಮದ್ೀಶ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ಹಿಕತಣಡಲ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 15 || 
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ಓಂ ಯಭತಃ ಸ್ೀತೂನಹಭನಷಭಫನಧಭ್ೀದಮದ್ೀಶ್್ೀಬಮಃ ಓಂ || 32-355 || 
ನ ಚಹನನಹದರ್ದತಹವಲ್್ೂೀಿಕ್ಹನನಹದರ್ದತ್ | ‘ಏಶ ಸ್ೀತತವಿಾಧೃರ್ತ’ ‘ಮ ಏಶ ಅನನದಃ 
ಯಷಮ’‘ಏಶ ರ್ನತ್ೂಮೀ ಭಹಿಮಹ ಬಹಯಸಭಣಷಮ’ ಆರ್ತ ಸ್ೀತತತವಂ ಸತಮಚಮತ್ೀ.‘ಮತ್ೂೀ ವಹಚ್ೂೀ 
ರ್ನತಾನ್ತೀ’ ಆತತಮನಹಭನತವಮ್ |‘ಏತಸ್ಮೈವಹನನದಸಹಮನಹಮರ್ನ ಬೂತಹರ್ನ 
ಮಹತಹಯಭತರ್ಜೀರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಷಂಫನಧಃ| 

‘಄ನಮಸಹನಂ ತತ ರ್ಜೀವಹನಹಭನಮಜಹಞಾನಂ ಯಷಮ ಚ | 

ರ್ನತಹಮನನಹದಮಮಂ ೂಣಾಂ ಯಸಹನಂ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಭ್ೀದಃ || 
಄ತ್ೂೀsಲ್ೌ಼ಕತಹವತ್ ಯಮೀ ಫಯಹಹಭನನಹದರ್ದಕಮ್ || 32 || 

ಓಂ ದವಾನಹತ್ ತತ ಓಂ || 33-356 || 
ದವಾನಹದ್ೀಚಹನಹಮನನಹದರ್ದೀನಹಮ್  | 

‘಄ದೃಶಾಭಮಹಹಮಾಭಮದ್ೀವಮಂ ಷತಖಂ ಸಹನಮೀಜ್ೂೀ ಫಲಮಿರ್ತ 

ಫಯಸಭಣಷತಸಹಭದಫರಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ ತಸಹಭದಫರಹ್ೇತಹಮಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ || 33 || 

಄ಯಸ್ತದಧಷಮ ಕಥಮಹನನದ ಆತಹಮರ್ದಮದ್ೀವ ಆತಮತ್ೂೀ ಼ತ – 

ಓಂ ಫತದಧಯಥಾಃ ಹದತ್ ಓಂ || 34-357 || 
ರ್ಜೀವ್ೀವವಯಷಭಫನಧಸಹನಹಥಾಭಯಸ್ತದ್ೂಧೀsರ್ ಹದ್ೂೀ ಮಥಹ ಹದವಬ್ದೀನ 
ಮರ್ದವಮತ್ೀ’ಹದ್ೂೀsಷಮ ವಿಶ್ಹವ ಬೂತಹರ್ನ’  ಆರ್ತ ತಥಹ | 

‘಄ಲ್ೌ಼ಕ್್ೂೀsರ್ ಸಹನಹರ್ದಷತಚೂಬ್ದೈರ್ೀ ಬಣಮತ್ೀ | 
ಸಹನಹಥಹಾಮ ಲ್್ೂೀಕಷಮ ಮಥಹ ರಹಜ್ೀ ದ್ೀರಹಟ್’ ಆರ್ತ ಚ ಹದ್ೇ || 34 || 

|| ಆರ್ತ ರಹನನಹದ(ಯಭತಹ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ ||16|| 

ರಹನನದಮಹತಯತ್ವೀ ಕಥಂ ಫಯಹಹಭದಹಮನನಹದರ್ದೀನಹಂ ವಿಶ್್ೀಶ ಆತಮತ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ಸಹಥನವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಯಕ್ಹಶ್ಹರ್ದತ್ ಓಂ || 35-358 || 
ಮಥಹssರ್ದತಮಷಮ ದಾಣಹರ್ದಸಹಥನವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಯರ್ತಬಿಭಫವಿಶ್್ೀಶ ಏಮಹನನಹದದ್ೀಯರ್ | 

‘ಫಯಹಹಭರ್ದಗತಣವ್ೈಶ್್ೀಷ್ಹಮದಹನನದಃ ಯಭಷಮ ಚ | 

ಯರ್ತಬಿಭಫತವಮಹಯಹರ್ತ ಭಧ್ೂಮೀಚಹಾರ್ದವಿಶ್್ೀಶತಃ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 35 || 

ಓಂ ಈತ್ತೀವಾ ಓಂ || 36-359 || 
‘ಐವವಯಹಾತ್ ಯಮಹರ್ದವಷ್್ೂಣೀಬಾಕ್ಹಯರ್ದೀನಹಭನಹರ್ದತಃ | 
ಫಯಹಹಭರ್ದೀನಹಂ ಷೂನಹನ ಹಹಮನನಹದದ್ೀವಿಾಚಿತಯತಹ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಹದ್ೇ || 36 || 
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|| ಆರ್ತ ಸಹಥನವಿಶ್್ೀಷ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 17 || 

ಧಹಮನಕ್ಹಲ್್ೀ ಮಚಿಾತ್ತೀ ದೃಶಮತ್ೀ ತದ್ೀ ಫಯಸಭಯೂಮ್ | ಄ತಃ ಕಥಭಮಕತತ್ೀತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ತಥಹsನಮತ್ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹತ್ ಓಂ || 37-360 || 
ಮಥಹ ರ್ಜೀವಹನನಹದದ್ೀಯನಮದಫರಸಭ ತಥ್ೂೀಹಸಹಕೃತಹದರ್ | 

‘ಮನಭನಸಹ ನ ಭನತತ್ೀ ಯೀನಹಸತಭಾನ್ೂೀ ಭತಮ್  | 

ತದ್ೀ ಫಯಸಭ ತವಂ ವಿರ್ದಧ ನ್ೀದಂ ಮರ್ದದಭತಹಷತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹತ್ | 

‘ವಮರ್ನತ ಯಭಂ ಫಯಸಭ ಚಿತ್ತೀ ಮತಱರ್ತಬಿಮಿಫತಮ್  | 

ಫಯಹ್ಲ ಯರ್ತಬಿಮಫೀ ಮದತಸ್ತೀಷ್ಹಂ ಪಲಯದಮ್ || 

ತದತಹಷನಂ ಚ ಬರ್ತ ಯರ್ತಮೀಹಷನಂ ಮಥಹ | 

ದೃವಮತ್ೀ ತವರ್ೂೀಷ್ೀಣ ಸಹನ್ೀನ್ೈ ಯಂ ದಮ್ | 

ಈಹಷನಹ ತಹವರ್ೂೀವಯಂ ಗಭಯೀತ್ ತತಱಸಹದತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 37 || 

|| ಆರ್ತ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ತಥಹನಮತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್) || 18 || 

ದ್ೀವಕ್ಹಲ್ಹನತರ್ೀsನಮತ್ೂೀsರ್ ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ಧಮತಾಕ್್ತೀತಮತ್ೂೀ ಫೂಯತ್ೀ- 

ಓಂ ಄ನ್ೀನ ಷಾಗತತವಮಹಯಹಭಮವಬಹದರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 38-361 || 
ಷಾದ್ೀವಕ್ಹಲಷತತಶವನ್ೀನ್ೈ ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದಕಂ ಯತಾತ್ೀ | 

‘ಏಶ ಷಾ ಏಶ ಷಾಗತ ಏಶ ಇವವಯ ಏಷ್್ೂೀsಚಿನಯ ಏಶ ಯಭಃ’  
ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ 

‘ಷಾತಯ ಷಾಮೀತಸಹಭತ್ ಷಾದಹ ಷಾಷತತಶತ | 
ಷವಯೂಬೂತಯಹ ರ್ನತಮವಕ್ಹಯ ಮಹಯಹಖಮಯಹ ಮತಃ || 
಄ತ್ೂೀ ಮಹಯಹಭಮಂ ವಿಶತಣಂ ಯದರ್ನತ ಷನಹತನಮ್’  

ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 
ಅರ್ದವಬಹದದನಮತಯ ಯಮಹಣಹಭಹವಹಚಾ || 38 || 

|| ಆರ್ತ ಷಾಗತತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 19 || 

ಕಮಹಾ್ೀವತಹವತ್ ಪಲದಹನಷಮ ತದ್ೀ ದದಹರ್ತೀರ್ತ ನ ವಹಚಮಮ್ | ಕತತಃ ?- 

ಓಂ ಪಲಭತ ಈತ್ತೀಃ ಓಂ || 39-362 || 
಄ತ ಏವ್ೀವವರಹತ್ ಪಲಂ ಬರ್ತ | ನ ಸಮಚ್ೀತನಷಮ ಷವತಃ ಯೃರ್ತತಮತಾಜಮತ್ೀ || 39 || 
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ಓಂ ವತಯತತಹವಚಾ ಓಂ || 40-363 || 
‘ವಿಸಹನಮಹನನದಂ ಫಯಸಭ ರಹರ್ತದಹಾತತಃ ರಹಮಣಮ್’ ಆರ್ತ || 40 || 

ಓಂ ಧಭಾಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಯತ ಏ ಓಂ || 41-364 || 
ಮತಃ ಪಲಂ ತದ್ೀ ಕಮೀಾವವರಹದಬರ್ತ |’ ಏಶ ಹ್ಮೀ ಸಹಧತ ಕಭಾ ಕ್ಹಯಮರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ವತಯತ್ೀರಿರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ || 41 || 

ಓಂ ೂಾಂ ತತ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ ಹ್ೀತತ ಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 42-365 || 
ಯಷಮ ಕಭಾಣಶ್್ೃಾೀಬಯೋೀಃ ಪಲಕ್ಹಯಣತ್ವೀsರ್ ನ ಕಭಾ ಯಯತಾಕಮ್ | ಯ ಏ 
ಕಭಾಯತಾಕಃ |’ರಣ್ಮೀನ ರಣಮಂ ಲ್್ೂೀಕಂ ನಮರ್ತ ಹ್ೀನ ಹಮ್’ ಆರ್ತ 
ಹ್ೀತತಮದ್ೀಶ್ಹತ್ |’ದಯಮಂ ಕಭಾ ಚ ಕ್ಹಲವಾ’ ಆರ್ತ ಚ || 42 || 

|| ಆರ್ತ ಪಲದಹನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 20 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾ ವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 03-02  
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ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ|| 03-03 || 
ಈಹಷನಹsಸ್ತಭನ್ ಹದ ಈಚಮತ್ೀ| ಷಾರಿಸಹನಂ ಯಥಭತ ಈಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ಷಾವ್ೀದಹನತಯತಮಮಂ ಚ್ೂೀದನಹದಮವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 01-366 || 
಄ನ್ೂತೀ ರ್ನಣಾಮಃ | „ಈಬಯೋೀಯರ್ ದೃಷ್್ೂಾೀsನತಃ’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ | ಷಾವ್ೀದ 
ರ್ನಣಾಯೋೀತಹದಮಸಹನಂ ಫಯಸಭ |’ಅತ್ೇತ್ಮೀವೀಹಸ್ತೀತ’ ಆತಹಮರ್ದವಿರ್ಧೀನಹಂ ತದತಕತ 
ಮತ಼ತೀನಹಂ ಚಹವಿಶ್ಶಾತಹವತ್ || 01 || 

ಓಂ ಭ್ೀದಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀದ್ೀಕಸಹಮಭರ್ ಓಂ || 02-367 || 
‘ವಿಸಹನಮಹನನದಂ ಫಯಸಭ’’ಷತಮಂ ಸಹನಭನನತಂ ಫಯಸಭ’ ಆತಹಮರ್ದ 
ಯರ್ತಶ್ಹಖಭತ಼ತಭ್ೀದಹನ್ನೈಕ್ಹರ್ಧಕ್ಹರಿವಿಶಯಹಃ ಷಾಶ್ಹಖ್ಹ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಏಕಸಹಮಭರ್ 
ಶ್ಹಖ್ಹಯಹಂ’ಅತ್ೇತ್ಮೀವೀಹಸ್ತೀತ’‘ಓಂ ಖಂ ಫಯಸಭ’ ಆತಹಮರ್ದಭ್ೀದದವಾನಹತ್ || 02 || 

ಓಂ ಸಹವಧಹಮಮಷಮ ತಥಹತ್ವೀನ ಹಿ ಷಮಹಚಹರ್ೀsರ್ಧಕ್ಹರಹಚಾ ಓಂ || 03-368 || 
‘ಸಹವಧಹಮಯೋೀsಧ್ಮೀತಮಃ’ ಆರ್ತ  ಸಹಮಹನಮವಿಧ್ೀಃ | ಹಿವಬಹದತ್ 

ವ್ೀದಃ ಕೃತ್ೂಸನೀsರ್ಧಗನತಮಃ ಷಯಸಸ್ೂಮೀ ರ್ದವಜನಭನಹ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀಃ | 
‘ಷಾವ್ೀದ್ೂೀಕತಮಹಗ್ೀಾಣ ಕಭಾ ಕತವಿೀಾತ ರ್ನತಮವಃ  | 
ಅನನ್ೂದೀ ಹಿ ಪಲಂ ಮಸಹಭಚಹೂಖ್ಹಭ್ೀದ್ೂೀ ಸಮವ಼ತಜಃ || 
ಷಾಕಭಾಕೃತೌ ಮಸಹಭದವಕ್ಹತಃ ಷಾಜನತಃ | 
ಶ್ಹಖ್ಹಭ್ೀದಂ ಕಭಾಭ್ೀದಂ ವಹಮಷಷತಸಹಭದಚಿೀಕೃಿತ್’ 

ಆರ್ತ ಷಮಹಚಹರ್ೀ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಭರ್ಧಕ್ಹರಹಚಾ ||  03 || 

ಓಂ ಷಲ್ಲಲಚಾ ತರ್ನನಮಭಃ ಓಂ || 04-369 || 
ಮಥಹ ಷಾಂ ಷಲ್ಲಲಂ ಷಭತದಯಂ ಗಚೂತ್ಮೀಂ ಷವಹಾಣಿ ಚನಹರ್ನ ಫಯಸಭಸಹನಹಥಹಾರ್ನೀರ್ತ 
ರ್ನಮಭಃ | ಅಗ್ನೀಯೀ ಚ – 

‘ಮಥಹ ನರ್ದೀನಹಂ ಷಲ್ಲಲಂ ವಕ್್ಮೀ ಸಹಗಯಗಂ ಬವ್ೀತ್  | 

ಏಂ ವಹಕ್ಹಮರ್ನ ಷವಹಾಣಿ ರಂವಕ್ಹಯ ಫಯಸಭವಿತತಯೀ’ ಆರ್ತ || 04 || 

ಓಂ ದವಾಮರ್ತ ಚ ಓಂ || 05-370 || 
‘ಷವ್ೈಾವಾ ವ್ೀದ್ೈಃ ಯಮೀ ಹಿ ದ್ೀವೀ ರ್ಜೀಸಹಸ್ೂಮೀsಸೌ ನಹಲವ್ೀದ್ೈಃ ಯಸ್ತದ್ಧಯೀತ್ | 

ತಸಹಭದ್ೀನಂ ಷವ್ೀಾವ್ೀದಹನರ್ದೀತಮ ವಿಚಹಮಾ ಚ ಸಹತತಮಿಚ್ೂೀನತಭಭತವತಃ’  
ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ | 
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‘ಷವಹಾನ್ ವ್ೀದಹನ್ ಸ್ೀರ್ತಹಹಸಹನ್ ಷರರಹಣಹನ್ ಷಮತ಼ತಕ್ಹನ್   | 

ಷಞ್ಾರಹತಹಯನ್ ವಿಸಹಮ ವಿಶತಣಸ್ೀಾಯೋೀ ನ ಚಹನಮಥಹ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ಷವ್ೀಾವ್ೀದಹ(ನತಯತಮಯಹ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಷವ್ೈಾವ್ೀಾದ್ೈಸ್ೀಾಯೋೀ ನ್ೂೀಹಸ್ೂಮೀsವಕಮತಹವರ್ದತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಈಷಂಹಹರ್ೂೀsಥಹಾಭ್ೀದಹರ್ದವರ್ಧಶ್್ೀಶತ್ ಷಮಹನ್ೀ ಚ ಓಂ || 06-371 || 
ಷಾವ್ೀದ್ೂೀಕ್ಹತನ್ ಗತಣಹನ್ ದ್ೂೀಷ್ಹಭಹವಹಂಶ್್ೃಾೀಷಂಸೃತ್ಮೈ ಯಮಹತ್ೂೇಹಷಮಃ | 

‘ಈಹಷಮ ಏಕಃ ಯತಃ ರ್ೂೀ ಯೋೀ ವ್ೀದ್ೈವಾ ಷವ್ೈಾಃ ಷಸ ಚ್ೀರ್ತೀಹಹಸ್ೈಃ | 
ಷಞ್ಾರಹತ್ಯಯೈ ಷರರಹಣ್ೈವಾ ದ್ೀಃ ಷಾಗತಣ್ೈಷತತಯ ತತಯ ಯರ್ತೀತ್ೈಃ’  

ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ | 
ಅಗ್ನೀಯೀ ಚ- 

ವಿರ್ಧಶ್್ೀಷ್ಹಣಿ ಕಮಹಾಣಿ ಷಾವ್ೀದ್ೂೀರ್ದತಹನಮರ್ | 
ಮಥಹ ಕ್ಹಯಹಾಣಿ ಷವ್ೈಾವಾ ಷವಹಾಣ್ಮೀವಹವಿಶ್್ೀಶತಃ || 
ಏಂ ಷಾಗತಣಹನ್ ಷಾದ್ೂೀಷ್ಹಭಹವಹಂವಾ ಮತನತಃ | 
ಯೋೀಜಯಿತ್ವೈ ಬಗವಹನತಹಸ್ೂಮೀ ನಹನಮಥಹ ಕವಚಿತ್’ ಆರ್ತ || 

ಷಮಹನವಿಶಯೀ ಚ್ೂೀಷಂಹಹಯಃ | ನ ತತ’ಸ್ೂೀsರ್ೂೀರ್ದೀತ್’ ಆತಹಮರ್ದನಹಮ್ 
ಗತಣ್ೈರ್ೀ ಷ ತೂಹಸ್ೂಮೀ ನ್ೈ ದ್ೂೀಷ್್ೈಃ ಕಥಞ್ಾನ| 

ಗತಣ್ೈಯರ್ ನ ತೂಹಸ್ೂಮೀ ಯೋೀ ೂಣಾತವವಿರ್ೂೀರ್ಧನಃ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 06 || 

ಓಂ ಄ನಮಥಹತವಂ ವಬಹದರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 07-372 || 
‘ಅತ್ೇತ್ಮೀವ್ೈಹಸ್ತೀತ’ ಆರ್ತವಬಹದದತಷಂಹಹಯಸಹಮನಮಥಹತವಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | ಏತ್ೀ ಗತಣಹ 
ನ್ೂೀಹಷಮ ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಚನಹಭಹವಹತ್ | 

‘ಷವ್ೈಾಗತಾಣ್ೈರ್ೀಕ ಏವ್ೀಶ್ತಹsಸಹರಹಸ್ತತವಮೀ ನ ತತ ದ್ೂೀಷ್್ೈಃ ಕದಹಚಿತ್’  

ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಚನಹಚಾ 
ಅತ್ೇತಮಧಹಯಣಭನಹತಭತವರ್ನೃತಯಥಾಮ್ || 07 || 

ಓಂ ನ ವಹ ಯಕಯಣಭ್ೀದಹತ್ ರ್ೂೀರಿೀಮಸಹತಾರ್ದತ್ ಓಂ || 08-373 || 
ಯಕಯಣಭ್ೀದಹನನವೀಷಂಹಹಯಃ ಕ್ಹಮಾಃ | ರ್ೂೀರಿೀಮಸಹತಾರ್ದಶತ ತಹದ್ೀ ಸತಮಕತಮ್ 
|| 08 || 
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ಓಂ ಷಙ್ಹಞಾತಶ್್ಾೀತ್ ತದತಕತಭಸ್ತತ ತತ ತದರ್ ಓಂ || 09-374 || 
ಷಾವಿದಹಮ’ಈಕ್ಹತಾಸ್ೂೀsಸಂ ನಹಭವಿದ್ೀವಹಸ್ತಭ ನಹತಭವಿತ್’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ ಷಾಷಮ 
ಫಯಸಭನಹಭತಹವತ್ ತದತಷಂಹಹಯಃ ಕ್ಹಮಾಃ | 

‘ನಹಭತಹವತ್ ಷಾವಿದಹಮನಹಂ ಗತಣಹನಹಭತಷಂಸೃರ್ತ | 
ಕ್ಹಯೈಾ ಫಯಸಭಣಿ ರ್ೀ ನಹತಯ ಕ್ಹಯಹಾ ವಿಚಹಯಣಹ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 

ಆರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಷತಮಮ್ | ಈಕ್್ೂತೀ ಸತಮಷಂಹಹಯಃ | ತತಱಮಹಣಭಮಸ್ಯೀ | 
‘ನಹಭ ವಹ ಏತಹ ಫಯಸಭಣಃ ಷಾವಿದಹಮಷತಸಹಭದ್ೀಕಃ ಷಾಗತಣ್ೈವಿಾಚಿನಯಃ’  

ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯತೌ || 09 || 

|| ಆರ್ತ ಈಷಂಹಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್|| 2 || 

ಓಂ ಹಯ್ತೀವಾ ಷಭಞ್ಞಷಮ್ ಓಂ || 10-375 || 
ಮತಜಮತ್ೀ ಚ್ೂೀಷಂಹಹರ್ೂೀsನತಷಂಹಹಯವಾ ಯೋೀಗಮತಹವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ | 

‘ಗತಣ್ೈಃಷವ್ೈಾಯತಹಸ್ೂಮೀsಸೌ ಫಯಸಭಣಹ ಯಮೀವವಯಃ | 
಄ನ್ಮೈಮಾಥಹಕಯಭಂ ಚ್ೈ ಮಹನತಷ್್ೈಃ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ೀ ತತ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 10 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯ್ೈರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ಷವಹಾಭ್ೀದಹದನಮತ್ಯೀಮೀ ಓಂ || 11-376 || 
ಷಾಗತಣಮತಕತತ್ವೀನ್ೂೀಹಷನಹದನಮತ್ ಪಲ್್ೀ ಫಯಹಹಭದಯೋೀ ಬರ್ನತ | 

‘ಷಂೂಣ್ೂೀಾಹಷನಹದಫರಹಹಭ ಷಂೂಣಹಾನನದಭಹಗಬವ್ೀತ್ | 

ಆತರ್ೀ ತತ ಮಥಹಯೋೀಗಂ ಷಭಮಙ್ ಭತಕ್ೌತಬರ್ನತ ಹಿ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಷವಹಾಭ್ೀದಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಭತಭತವೂಣಹಂ ಼ಮರ್ನನಮಮೀನ್ೂೀಹಷಮಮಿರ್ತ ಅಸ- 

ಓಂ ಅನನಹದದಮಃ ಯಧಹನಷಮ ಓಂ || 12-377 || 
ಯಧಹನಪಲಷಮ ಮೀವಸಹಮಥ್ೀಾ ಅನನ್ೂದೀ ಸಹನಂ ಷದಹತ್ೇತತಮಹಷಮ ಏ | 

‘ಷಚಿಾದಹನನದ ಅತ್ೇರ್ತ ಫಯಹ್ೂೇಹಸಹ ವಿರ್ನಶ್ಾತಹ | 
ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಚ ಭತಭತವೂಣಹಂ ಪಲಸಹಮಹಮದ್ೀಕ್ಷಿತಹ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಅನನಹದದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 
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ಓಂ ರ್ಯಮಶ್ಯಸಹತಾದಮಹಯರ್ತಯತಚಯಹಚಯೌ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೀ ಓಂ || 13-378 || 
ಪಲಭ್ೀದಹಥಾಭತಚಯಹಚಮಯೋೀಭಹಾವಹನನ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ 
ರ್ಯಮಶ್ಯಸಹತಾರ್ದಗತಣ್ೂೀಹಸಹಹಯರ್ತಃ | 

‘ನ್ೈ ಷಾಗತಣಹಃ ಷವ್ೈಾಯತಹಸಹಮ ಭತ಼ತಭ್ೀದತಃ | 
ವಿರಿಞ್ಾಸ್ಮೈ ಮನತಭಕ್ಹತವಹನನದಷಮ ಷತೂಣಾತಹ’ ಆರ್ತ ಹಿ ವಹರಹಹ್ೀ || 13 || 

|| ಆರ್ತ ರ್ಯಮಶ್ಯಸಹತಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಆತರ್ೀ ತವಥಾಸಹಮಹನಹಮತ್ ಓಂ || 14-379 || 
ಆತರ್ೀ ಗತಣಹಃ ಪಲಸಹಮಹಮ್ೀವಯೋೀಷಂಸಥಾವಹಮಃ || 14 || 

|| ಆರ್ತ ಆತರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಪಲಸಹಮಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 07 || 

ಈಷಂಹಹರಹನತಷಂಹಹಯಯಮಹಣಮಹಸ – 

ಓಂ ಅಧಹಮನಹಮ ಯಯೋೀಜನಹಭಹವಹತ್ ಓಂ || 15-380 || 
ಅಧಹಮನಹಥಾಂ ಹಿ ಷವ್ೀಾ ಗತಣಹ ಈಚಮನ್ತೀ ಯಯೋೀಜನಹನತರಹಭಹವಹತ್ || 

‘ಸಹನಹಥಾಭಥ ಧಹಮನಹಥಾಂ ಗತಣಹನಹಂ ಷಭತರ್ಧೀಯಣಹ | 
ಸಹತವಹಮಶ್್ೈ ಧಹಮತವಹಮ ಗತಣಹಃ ಷವ್ೀಾsಮತ್ೂೀ ಸರ್ೀಃ || 
ನಹನಮತ್ ಯಯೋೀಜನಂ ಸಹನಹಧಹಮನಹತ್ ಕಭಾಕೃತ್ೀಯರ್ | 

ವಯಣಹಚಹಾಥ ಹಠಹದಹವ ವಿದಹಮಭಿಃ ಕಞ್ಾರ್ದಶಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಯಭಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 
‘ಗತಣಹಃ ಷವ್ೀಾsರ್  ವ್ೀತತವಹಮ ಧಹಮತವಹಮವಾ ನ ಷಂವಮಃ | 
ನಹನಮತ್ ಯಯೋೀಜನಂ ಭತಖಮಂ ಗತಣಹನಹಂ ಕಥನ್ೀ ಬವ್ೀತ್ || 

ಸಹನಹಧಹಮನಷಮಹಯೋೀಗಹದತುಣಹನಹಂ ಷಾವಃ ಪಲಮ್ | 
ಭತಖಮಂ ಬವ್ೀನನ ಚಹನ್ಮೀನ ಪಲಂ ಭತಖಮಂ ಕವಚಿದಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತನ್ರೀ || 15 || 

ಓಂ ಅತಭವಬಹದಚಾ ಓಂ || 16-381 || 
‘ಅತ್ೇತ್ಮೀವೀಹಸ್ತೀತ’ ಆತಮನತಷಂಹಹಯಯಮಹಣಮ್ || 16 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಧಹಮನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

ಓಂ ಅತಭಗೃಹಿೀರ್ತರಿತದತತತರಹತ್ ಓಂ || 17-382 || 
ನ ಚ’ಅನನಹದದಮಃ ಯಧಹನಷಮ’ ಆತತಮ಼ತವಿರ್ೂೀಧಃ | ಮತಃ’ಷತಮಂ ಸಹನಭನನತಮ್ 
ಫಯಸಭ|’ವಿಸಹನಮಹನನದಮ್ ಫಯಸಭ’ ಆರ್ತದ್ೀವಹತಭವಫದಗೃಹಿೀರ್ತಃ | 
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‘಄ತಯ ಹ್ಮೀತ್ೀ ಷಾ ಏ಼ೀಬರ್ನತ’ ಆತತಮತತರಹತ್ | 
‘ಅನನಹದನತಬತಹತಾಚಾ ರ್ನದ್ೂೀಾಶತಹವಚಾ ಬಣಮತ್ೀ | 
ರ್ನತಮತಹವಚಾ ತಥಹssತ್ೇರ್ತ ವ್ೀದವಹರ್ದಭಿರಿೀವವಯಃ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 17 || 

|| ಆರ್ತ ಅತಭಗೃಹಿೀತಮರ್ಧಕಯಣಮ್|| 09 || 

ಓಂ ಄ನವಯಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಸಹಮದಧಹಯಣಹತ್ ಓಂ || 18-383 || 
ಷಾಗತಣಹನಹಮಹನವಮ ಅತಭ ವಬ್ದೀ ಬರ್ತ | 

‘ಅತವಹಮ್ತೀರಹತಭವಫದಃ ಯಭಷಮ ಯಮತಜಮತ್ೀ’ 
ಆರ್ತ ಚನಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ್ ಷತಮಮ್ | ಸಹಮಚ್ಾಯೈಂ | ಅತ್ೇತ್ಮೀವ್ೀತಮಧಹಯಣಹತ್ | ಄ನಮಥಹ 
ಷವೀಾಷಂಹಹಯಚನವಿರ್ೂೀಧಹತ್ || 18 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನವಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

ಓಂ ಕ್ಹಯಹಾಖ್ಹಮನಹದೂಾಮ್ ಓಂ || 19-384 || 
‘಄ಲ್ೌ಼ಕ್ಹಷತಷಮ ಗತಣಹ ಸತಮಹಷಮ ಄ಲ್ೌ಼ಕಂ ಭತ಼ತಕ್ಹಮಾಂ ಮತ್ೂೀsಷಮ’ ಆರ್ತ 
ಕ್ಹಯಹಾಖ್ಹಮನಹದನಮತಹಯದೃಷ್ಹಾ ಏ ಗತಣಹ ಈಹಸಹಮಃ || 19 || 

|| ಆರ್ತ ಕ್ಹಯಹಾ(ಖ್ಹಮನ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

ಓಂ ಷಮಹನ ಏಂ ಚಹಭ್ೀದಹತ್ ಓಂ || 20-385 || 
಄ೂಾತ್ವೀsರ್ ಷಮಹನಹನಹಮೀವೀಷಂಹಹಯಃ| ನ ತತ ರ್ತಯವಿಕಯಭತಹವರ್ದೀನಹಂ 
ಕ್ಹದಹಚಿತಹೆನಹಂ ೃಥಕ್್ತಾೀನ | ರ್ನತಮವಿಕ್ಹಯನಹಯರ್ದಶವನತಭಹಾವಹತ್ || 20 || 

ಓಂ ಷಭಫನಹಧದ್ೀಭನಮತಹಯರ್ ಓಂ || 21-386 || 
ಯಮಹತಭಷಭಫರ್ನಧತ್ವೀನ ರ್ನತಮತಹವತ್ ರ್ತಯವಿಕಯಭತಹವರ್ದಶವರಮಷಂಹಹಮಾತವಂ ಮತಜಮತ್ೀ| 

‘ಗತಣಹಸ್ರೈವಿಕಯಮಹದಹಮವಾ ಷಂಸತಾವಹಮ ನ ಷಂವಮಃ | 
ವಿರಿಞ್ಾಸ್ಮೈ ನಹನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಷ ಹಿ ಷಾಗತಣಹರ್ಧಕಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತನ್ರೀ || 21 || 

|| ಆರ್ತ ಷಮಹನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 12 || 

ಓಂ ನ ವಹ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 22-387 || 
ನ ವಹ ssತಭವಬ್ದೀನ ಷಾಗತಣಗೃಹಿೀರ್ತಃ | ಄ರ್ಧಕ್ಹರಿವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ || 22 || 
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ಓಂ ದವಾಮರ್ತ ಚ ಓಂ || 23-388 || 
‘ಷವಹಾನ್ ಗತಣಹನಹತಭವಬ್ೂದೀ ಫಯವಿೀರ್ತ ಫಯಹಹಭರ್ದೀನಹಮಿತರ್ೀಷ್ಹಂ ನ ಚ್ೈ’  

ಆರ್ತ ಭಹಲವಿ್ೀಮವತಯರ್ತಃ || 23 || 

|| ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್(ನಹನಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 13 || 

ಓಂ ಷಭಬೃರ್ತದತಮವಹಮತರ್ ಚಹತಃ ಓಂ || 24-389 || 
ಷಭಬೃರ್ತದತಮವಹಮರ್ತೀ ಄ರ್ ದ್ೀವಹರ್ದೀನಹಭತಷಂಸತಾವ್ಮೀ ನಹನ್ಮೀಷ್ಹಮ್ | ಄ತ ಏ 
ಯೋೀಗಮತಹವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ | 

‘ದ್ೀವಹರ್ದೀನಹಭತಹಸಹಮಷತತಬೃರ್ತವಹಮಹಯದಯೋೀ ಗತಣಹಃ | 
ಅನನಹದದಹಮಷತತ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಭನಮಥಹsನಥಾಕೃದಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 24 || 

|| ಆರ್ತ ಷಂಬೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 14 || 

ಮಸಹಮಂ ವಿದಹಮಯಹಂ ಭಹಹಗತಣಹ ಈಚಮನ್ತೀ ಸ್ೂೀತತಮಹನಹಮಿತರಹsನ್ಮೀಷ್ಹಮಿರ್ತ  
ಚ್ೀನನ – 

ಓಂ ರಯತಶವಿದಹಮಯಹಭರ್ ಚ್ೀತರ್ೀಷ್ಹಭನಹಮಹನನಹತ್ ಓಂ || 25-390 || 
ರಯತಶಷೂಕ್್ೂತೀಕತವಿದಹಮಯಹಭರ್ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿದತುಣಹನಹಭನಹಮಹನನಹತ್ | 

‘ಷಾತಃ ೌಯತಷ್್ೀ ಷೂಕ್್ತೀ ಗತಣಹ ವಿಷ್್ೂಣೀಯತರ್ದೀರಿತಹಃ | 
ತತಹಯರ್ ನ್ೈ ಷವ್ೀಾsರ್ ತಸಹಭತ್ ಕ್ಹಯೋೀಾಷಂಸೃರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 25 || 

|| ಆರ್ತ ರಯತಶವಿದಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 15 || 

ಓಂ ವ್ೀಧಹದಮಥಾಭ್ೀದಹತ್ ಓಂ || 26-391 || 
‘ಭಿರ್ನಧ ವಿರ್ದಧ ವತಯಣಿೀಹಿೀರ್ತ ಪಲಭ್ೀದ್ೀನ ಷಾವಃ | 
ಮತಹಮರ್ದೀನಹಂ ತ್ೀಶವಯೋೀಗಹನಹನರ್ಧಕ್ಹಯೀಾಕತಹ ಬವ್ೀತ್ | 

಄ಯೋೀಗ್ೂಮೀಹಷನಹರ್ದೀಮತಯನಥಾಂ ಚಹಥಾನಹವನಮ್’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 

|| ಆರ್ತ ವ್ೀಧಹದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 16 || 

ಭತಕತಸ್ೂಮೀಹಷನಹ ಕತಾವಹಮ ನ ವ್ೀತಮತ್ೂೀ ಫಯವಿೀರ್ತ – 
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ಓಂ ಹಹನೌ ತೂಹಮನವಫದಶ್್ೀಶತಹವತ್ ಕತಶ್ಹಛಂದಷತತತತಮಗಹನತ್ 
ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 27-392 || 

ರ್ನಮತಸಹವಧಹಮಯಹನನತಯಂ ಸ್ವೀಚೂಯಹ ಕತಶ್ಹಗಯಸಣಷತತತತಮಗಹನದ್ೀ ಮೀವ 
ಈಹಷನಹರ್ದಃ |’ಫಯಸಭವಿದಹಪ್ನೀರ್ತ ಯಮ್’ ಆರ್ತ ಮೀವವಹಕಮಶ್್ೀಶತಹವರ್ದತರ್ೀಷ್ಹಮ್ || 
ತಚ್ೂಾೀಕತಮ್’’ಏತತ್ ಸಹಭಗಹಮನಹನಸ್ತೀ’ ಆತಹಮರ್ದ | ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ- 

‘ಭತಕ್ಹತ ಄ರ್ ಹಿ ಕತಾರ್ನತ ಸ್ವೀಚೂಯೋೀಹಷನಂ ಸರ್ೀಃ | 
ರ್ನಮಮಹನನತಯಂ ವಿಹಯಃ ಕತಶ್ಹದ್ಮೈಯಮರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ  || 

‘ಕೃಷ್್ೂಣೀ  ಭತಕ್್ಮೈರಿಜಮತ್ೀ ವಿೀತಮೀಹ್ೈಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ || 27 || 

ಓಂ ಸಹಭರಹಯೀತತಾವಹಮಭಹವಹತ್ ತಥಹ ಸಮನ್ಮೀ ಓಂ || 28-393 || 
ಸ್ವೀಚೂಯೈವ್ೀತಮಙುೀಕತಾಮಮ್ | ಭತಕತಷಮ ರ್ತೀಣಾತಹವತ್ |‘ರ್ತೀಣ್ೂೀಾ ಹಿ ತದಹ ಷವಹಾಂ 
ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಸಮನ್ಮೀ ಠರ್ನತ | 
ವಹಮತಪ್ಯೀಕ್್ತೀ ಚ 

‘ಸ್ತಥತಯಶತವಮಹಹತ ಯೀ ಸಹನ್ೀನ ಯಮಹತಭನಃ | 
ಫಯಸಭಲ್್ೂೀಕಂ ಗತಹಃ ಷವ್ೀಾ ಫಯಸಭಣಹ ಚ ಯಂ ಗತಹಃ | 
ರ್ತೀಣಾತತಾಮಭಹಗವಾ ಸ್ವೀಚೂಯೋೀಹಷತ್ೀ ಯಮ್’ ಆರ್ತ || 28 || 

|| ಆರ್ತ ಭತಕ್್ೂತೀಹಷನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಹ. ಹಹನಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 17 || 

ಕಮಹಾರ್ ಕತಾರ್ನತ ನ ವ್ೀತಹಮಸ – 

ಓಂ ಛನದತ ಈಬಯಹವಿರ್ೂೀಧಹತ್ ಓಂ || 29-394 || 
ಸ್ವೀಚೂಯಹ ಕತಾರ್ನತ ನ ವಹ | ಫನಧಯತಮವಹಮಯೋೀಯಭಹವಹತ್ || 29 || 

ಓಂ ಗತ್ೀಯಥಾತತಾಭತಬಮಥಹsನಮಥಹ ಸ ವಿರ್ೂೀಧಃ ಓಂ || 30-395 || 
ಫನಧಯತಮವಹಯಹಭಹವ್ೀ ಹಿ ಮೀವಸಹಮಥಾತತಾಮ್ | ಄ನಮಥಹ ಮೀವತವಮೀ ನ ಸಹಮತ್ || 

‘ಕದಹಚಿತ್ ಕಭಾ ಕತಾರ್ನತ ಕದಹಚಿನ್ನೈ ಕತಾತ್ೀ | 
ರ್ನತಮಸಹನಷವಯೂತಹವರ್ನನತಮಂ ಧಹಮಮರ್ನತ ಕ್್ೀವಮ್ || 

ರ್ತೀಣಾತತಾಮಭಹಗಹ ಯೀ ಹಯಹತನನಹದಃ ರಹತಭನಃ | 
ಯತಮವಹಮಷಮ ಫನಧಸಹಮಮಭಹವಹತ್ ಸ್ವೀಚೂಯಹ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಹಿ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 30 || 

ಓಂ ಈನನಷತಲವಿಣಹಥ್ೂೀಾಲಬ್ಧೀಲ್್ೂೀಾಕತ್ ಓಂ || 31-396 || 
ಈನನಶ್್ೈಮಹಬಃ | ಹಯತತಹವತ್ ತಲವಿಣಷಮ ಪಲಷಮ | ಮಥಹ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ವಿದಮಥಾತ್ವೀನ 
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ವಿಶತಣಕಯಭಣಹರ್ದಕಂ ಕೃತಹವ ಷಮಹತಕಮೀಾಚೂಯಹ ಕರ್ೂೀರ್ತ ನ ಕರ್ೂೀರ್ತ ಚ || 31 || 

ಆರ್ತ ಛನಹದರ್ದಕಯಣಮ್ 

ಓಂ ಄ರ್ನಮಭಃ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಭವಿರ್ೂೀಧಹಚೂಬಹದನತಮಹನಹಭಹಮಮ್ ಓಂ || 32-397 || 
ಹಯತಸಹನಹನಹಭರ್  ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿನತಭ಼ತಹಯರ್ತಃ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿನನ, ಮಥ್ೂೀಷಂಹಹಯರ್ನಮಭ 
ಆರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | 

‘ಷವ್ೀಾಗತಣಹ ಫಯಸಭಣ್ೈ ಸತಮಹಸಹಮ ನಹನ್ಮೈದ್ೀಾವ್ೈಃ ಼ಭತ ಷವ್ೈಾಭಾನತಷ್್ಮೈಃ’  
ತತಮಷಂಹಹಯವಿರ್ೂೀಧಹದನಮತಹಯವಿರ್ೂೀಧಹತ್ | 

‘ನ ಕಶ್ಾದಫರಸಭವಿತ್ ಷೃರ್ತಭನತಬರ್ತ ಭತಕ್್ೂತೀ ಹ್ಮೀ ಬರ್ತ ತಸಹಭದಹಸತಃ 
ಷೃರ್ತಹ್ೀರ್ತ’  ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಡನಮವತಯತ್ೀವಾ | 

ಮಥಹ ಕ್್ೀಷ್ಹಞ್ಾನ್ೂೇವ ಏಭನ್ಮೀಷ್ಹಮಿತಮನತಮಹನಹಚೂ || 32 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ನಮಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 19 || 

ಓಂ ಯಹದರ್ಧಕ್ಹಯಭಸ್ತಥರ್ತರಹರ್ಧಕ್ಹರಿಕ್ಹಣಹಮ್ ಓಂ || 33-398 || 
ಮಥಹ ಮಥಹsರ್ಧಕ್ಹರ್ೂೀ ವಿಶ್ಶಮತ್ೀ ಏಂ ಭತಕ್ಹತವಹನನ್ೂದೀ ವಿಶ್ಶಮತ್ೀ |‘ಭನತಷ್್ಮೀಭ್ೂಮೀ 
ಗನಧವಹಾಣಹಂ ಗನಧವ್ೀಾಬಮಃ ಊಷಿೀಣಹಭೃಷಿಭ್ೂಮೀ ದ್ೀವಹನಹಂ ದ್ೀವ್ೀಬಮ ಆನದರಷಮ 
ಆಂದಹಯದತಯದಯಷಮ ಯತದಹಯದಫರಸಭಣ ಏಶ ಹ್ಮೀ ವತಹನನದಃ’ ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ | 
಄ಧಹಮತ್ೇ ಚ – 

‘ಸಹನಂ ಚ್ೂೀಹಷನಂ ಚ್ೈ ಭತಕ್ಹತವಹನನದ ಏ ಚ | 

ಮಥಹರ್ಧಕ್ಹಯಂ ದ್ೀವಹನಹಂ ಬನ್ಯೀವೀತತರ್ೂೀತತಯಮ್’ ಆರ್ತ || 33 || 

ಓಂ ಄ವಯರ್ಧಯಹಂ ತವವಿರ್ೂೀಧಃ ಸಹಮಹನಮತದಹಬವಹಭಹಮಮೌಷದತ್ 
ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 34-399 || 

ನ ಚಹಷಭತ್ವೀನ ವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀ ಬರ್ತ | 
ಫಯಸಭರ್ಧೀತಹವದ್ೂದೀಷ್ಹಭಹಸಹಮಹಮದತತತಮೀಭ್ೂಮೀsನ್ಮೀಷ್ಹಂ ಭಹವಹಚಾ | 
ಔಷದಚಿೂಶಮತ್ | 
ಈಕತಂ ಚ ತತಯವತಯತೌ – 

‘ನಹನಹವಿಧಹ ರ್ಜೀಷಙ್ಹಾ ವಿಭತಕ್ೌತನ ಚ್ೈ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಫಯಸಭರ್ಧಯಹಂ ವಿರ್ೂೀಧಃ| 
ದ್ೂೀಷ್ಹಭಹವಹದತುಯತಶ್ಷ್ಹಮರ್ದಭಹವಹಲ್್ೂೀಿಕ್್ೀsರ್ ನಹಸೌ ಼ಭತ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿಭತಕ್್ತೀಃ’ 
ಆರ್ತ || 34 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 123 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

|| ಆರ್ತ ಯಹದರ್ಧಕ್ಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 20 || 

ಓಂ ಆಮದಹಭನನಹತ್ ಓಂ || 35-400 || 
ನಹಮಹಧಹಮಯಬಮ ಹಯಣಹನತಭತತತರ್ೂೀತತಯಭತತತಭತವಭತಕತಮ್| ನ ಹಯಣಹತ್ ಼ಞ್ಾದೂಫಮ 
ಈಕತಮ್ | ತಥಹsರ್ ೂಾತ್ ಸಹಮತ್ ಆರ್ತ ನ ವಹಚಮಮ್ | 

ಹಯಣ್ೂೀ ವಹ ಷವ್ೀಾಭ್ೂಮೀ ಬೂಯಹನನ ಹಿ ಹಯಣಹದೂಬಯಹನ್ ಹಯಣ್ೂೀ ಹ್ಮೀ 

ಬೂಯಹಂಷತಸಹಭದೂಬಯಹನ್ ನಹಭ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತ್ೀಃ || 35 || 

ಓಂ ಄ನತರಹ ಬೂತಗಹಯಭರ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 36-401 || 
ಮಥಹ ಬೂತಗಹಯಭ ಏಕಸಹಭದ್ೀಕ ಈತತಮೀsಸ್ಯೀ, ಏಂ ಹಯಣಹದರ್ 
ಯಮಹತಹಭನಭನತರಹ ವಿದಮತ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ| ಹಯಣಹದತತತಮಹಭಹವ್ೀ ಯಮಹಣಭತಕತಮ್ | 
಄ನಮತ್ೂಯೀತತಮಹಭಹವ್ೀ ನ ಯಮಹಣಮ್| ದೃಶಮತ್ೀ ಚಹನಮತ್ೂಯೀತತಭತವಮ್ || 36 || 

ಓಂ ಄ನಮಥಹ ಭ್ೀದಹನತರ್ತತರಿರ್ತ ಚ್ೀನ್ೂನೀದ್ೀವತ್ ಓಂ || 37-402 || 
ಹಯಣಷಮ ಷವೀಾತತಭತ್ವೀ ಯಮಹತಭನಹ ಭ್ೀದಹನತರ್ತತರಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
ವತಯತತಮರ್ದಶಾದತತ್ತೀಃ | ಄ನ್ಮೀಬಮಃ ಹಯಣಸ್ೂಮೀತತಭತವಂ ತಸಹಭತ್ ಯಮಹತಭನ್ೂೀ 
ಸತಮರ್ದಶಾಮ್ || 37 || 

|| ಆರ್ತ ಆಮದಹಭನನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 21 || 

ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನನ- 

ಓಂ ಮರ್ತಹಹರ್ೂೀ ವಿಶ್ಂಶರ್ನತ ಹಿೀತಯತ್ ಓಂ || 38-403 || 
ಈಕತಂ ಹಯಣಹತ್ ಯಮಹತಭನ ಈತತಭತವಂ ೂವೀಾಕ್ಹತಧಹಮಹಹರ್ೀಣ’ಏಶ ತತ ವಹ 
಄ರ್ತದರ್ತ’ ಆರ್ತ ವಿಶ್ಂಶರ್ನತ ಹಿ | ಮಥ್ೀತರ್ೀಶತ ವಿಶ್್ೀಶಣಮ್ | 

‘ಈತತಭತವಂ ಹಿ ದ್ೀವಹನಹಂ ಭತಕ್ಹತರ್ ಹಿ ಮಹನವಹತ್ | 

ತ್ೀಬಮಃ ಹಯಣಷಮ ತಸಹಭಚಾ ರ್ನತಮಭತಕತಷಮ ವ್ೈ ಸರ್ೀಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತನ್ರೀ || 38 || 

|| ಆರ್ತ ಮರ್ತಹಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 22 || 

ಕೃರ್ತರ್ನಾಷ್ಹಠ ಸಹನಮಿತಹಮರ್ದೀನಹಂ ಭ್ೀದಹದಫಸ ಈತತಮಹ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ – 

ಓಂ ಸ್ೈ ಹಿ ಷತಹಮದಮಃ ಓಂ || 29-404 || 
ಷತಹಮರ್ದಗತಣಹಷತಸಹಮ ಏ ಯದ್ೀತಹಯಹಃ ಷವಯೂಬೂತಹಃ | ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ – 
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‘ನಹಮಹರ್ದಹಯಣಮಾನಹತದ್ೂಮೀ ಹಿ ಷತಹಮರ್ದಯೂವಹನ್ | 

ತಸ್ಲ ನಮೀ ಬಗತ್ೀ ವಿಶಣವ್ೀ ಷಾರ್ಜಶಣವ್ೀ’ ಆರ್ತ || 

‘ಷತಹಮದಹಮ ಄ಸಮಹತಹಭನಹತ ಮದತುಣಹಃ ಷಭತರ್ದೀರಿತಹಃ | 
ತಸ್ಲ ನಮೀ ಬಗತ್ೀ ಮಸಹಭದ್ೀ ವಿಭತಚಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚಹಧಹಮತ್ೇ || 39 || 

|| ಆರ್ತ ಷತಹಮದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 23 || 

ಯಕೃತ್ೀಯರ್ ಜನಹಭದ್ೀಃ ಷಂಸಹಯಹಯ್ತೀಃ ಼ಮಿರ್ತ ನಹಮಹರ್ದಶವಹಠ ಆತಮತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ- 

ಓಂ ಕ್ಹಮಹರ್ದತಯತಯ ತತಯ ಚಹಮತನಹರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 40-405 || 
ಸ್ವೀಚೂಯೈ ಭೂಲಸಹಥನ್ೀ ಸ್ತಥತಹsನಮತಹಯತಹರಹನ್ ಕರ್ೂೀರ್ತೀವವರ್ೀಚಹೂನತಸಹರ್ೀಣ | 

‘ಷವಹಾಮತನಹ ಷಾಕ್ಹಲ್ಹ ಷವ್ೀಾಚಹೂ ನ ಫದಹಧಫರ್ನಧಕ್ಹ ಸ್ೈಷ್ಹ ಯಕೃರ್ತಯವಿಕೃರ್ತಃ’  
ಆರ್ತ ತಸವತಯತ್ೀಃ | 

‘ನಹಮಹದಮಷತತ ಫದಧತಹವನ್ೂೇಚಕತಹವತ್ ರ್ೂೀsರ್ ಚ | 

ಈಬಯೋೀಯಮಭಹವ್ೀನ ಮಥಹsಮಕತಂ ನ ತೂರ್ದತಮ್ || 

ವತಯತೌ ತಥಹ ರ್ಜೀರಹರಚ್ಮೀತ್ೀ ಼ಞ್ಾನ್ೀತಯತ್ | 

ನ್ೂೀಚಮತ್ೀ ಚ ತದಹ ತತತಾದವಮಂ ವ್ೈ ಷಭತದಹಸೃತಮ್’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 40 || 

ಓಂ ಅದರಹದಲ್್ೂೀಃ ಓಂ || 41-406 || 
಄ಫದಧತ್ವೀsರ್ ಬ಼ತವಿಶ್್ೀಷ್ಹದ್ೀವೀಹಷನಹದಮಲ್್ೂೀಷತಸಹಮ ಬರ್ತ | 

‘ಮಥಹ ಶ್ಯೀರ್ನಾತಮಭತಕ್ಹತsರ್ ಹಯತಕಮಹಾsರ್ ಷಾದಹ | 
ಈಹಸ್ತೀ ರ್ನತಮಶ್್ೃೀ ವಿಶಣಮೀಂ ಬಕ್್ೂತೀ ಸರ್ೀಬಾವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 41 || 

ಓಂ ಈಸ್ತಥತ್ೀಷತದವಚನಹತ್ ಓಂ || 42-407 || 
಄ನಹರ್ದಕ್ಹಲ್್ೀ ಬಗತಸಭಫರ್ನಧತಹವದತಮಜಮತ್ೀ ಚ ರ್ನತಮಭತಕತತವಂ ತಸಹಮಃ | 
‘ದಹವವ್ೀತಹನಹರ್ದರ್ನತಹಮನಹರ್ದಮತಕ್ೌತ ರ್ನತಮಭತಕ್ಹತನಹರ್ದಕೃತೌ ರ್ನತಮಕೃತೌ ಯೋೀsಮಂ 
ಯಮೀ ಯಹ ಚ ಯಕೃರ್ತೀ ಯಭತ್ೀ ಸಮಸಹಮಂ ಯಮೀ ಯಭತ್ೀ ಸಮಸ್ತಭನ್  ಯಕೃರ್ತಃ ಷವಸ್ತಭನ್ 
ಹಿ ಯಭತ್ೀ ಯಮೀ ನ ಷವಸ್ತಭನ್ ಯಕೃರ್ತಯತ ಏನಮಹಸತಃ ಯಭ ಆರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ಗೌನವತಯರ್ತಚನಹತ್ || 42 || 

|| ಆರ್ತ ಕ್ಹಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 24 || 

ದವಾನಹಥಾಂ ಸತಮಹಷನಮ್ | ತಚಾ ವಯಣಹದ್ೀರ್ೀ ಬರ್ತ | ಄ತಃ 
಼ಭಥಾಮಿತಮತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ– 
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ಓಂ ತರ್ನನಧಹಾಯಣಹಥಾರ್ನಮಭಷತದದೃಷ್್ಾೀಃ ೃಥಗಧಯಯರ್ತಫನಧಃ ಲಮ್ ಓಂ          
||43-408 || 

ತತತಾರ್ನವಾಯೋೀ ವ್ೀದಹಥಾರ್ನಮಭವಾ ಫಯಸಭದೃಷ್್ಾೀಃ ೃಥಗ್ೀ | ಹಿವಬ್ದೀನ’ಅತಹಭ ವಹsರ್ೀ 
ದಯಶಾಮಃ ಶ್್ೃಯೀತವಮೀ ಭನತವಮೀ ರ್ನರ್ದಧಹಮಸ್ತತಮ’ ಆರ್ತ ವತಯರ್ತಂ ಷೂಚಮರ್ತ | 
ವಯಣಹರ್ದಪಲಂ ಚಹಸಹನವಿಮಾಯಹರ್ದದವಾನಯರ್ತಫನಧರ್ನೃರ್ತತಃ | ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ – 

‘ವತಯತಹವ ಭತಹವ ತಥಹ ಧಹಮತಹವ ತದಸಹನವಿಮಾಯೌ | 
ಷಂವಮಂ ಚ ರಹಣತದಮ ಲಬತ್ೀ ಫಯಸಭದವಾನಮ್’ ಆರ್ತ || 43 || 

|| ಆರ್ತ ರ್ನಧಹಾಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 25 || 

ಓಂ ಯದಹನದ್ೀ ಹಿ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 44-409 || 
ನ ಚ ವಯಣಹರ್ದಮಹತ್ಯೀಣ ಫಯಸಭದೃಷಿಾಬಾರ್ತ, ಼ನತತ ಸ್ೀರ್ತಕತಾವ್ಮೀನ | ಮಥಹ ಗತಯತದತತಂ 
ತಥ್ೈ ಬರ್ತ|’ಅಚಹಮಾವಹನ್ ರಯತಷ್್ೂೀ ವ್ೀದ’ ಆರ್ತ ಸತಮಕತಮ್ || 44 || 

|| ಆರ್ತ ಯದಹನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 26 || 

ಗತಯತಯಸಹದಃ ಷವಯಮತ್ೂನೀ ವಹ ಫಲವಹರ್ನರ್ತ ರ್ನಗದಮತ್ೀ- 

ಓಂ ಲ್ಲಙುಬೂಮಸಹತಾತ್ ತರ್ದಧ ಫಲ್ಲೀಮಷತದರ್ ಓಂ || 45-410 || 
ಊಶಭಹರ್ದಭ್ೂಮೀ ವಿದಹಮಂ ಸಹತಹವsರ್ ಷತಮಕ್ಹಮೀನ’ಬಗವಹಂಸ್ತಾೀ ಮೀ ಕ್ಹಭಂ 
ಫೂಯಯಹತ್’ ವತಯತಂ ಹ್ಮೀ ಬಗದದೃಶ್್ೀಬಮ  ಅಚಹಯಹಾದ್ಮೈ ವಿದಹಮ ವಿರ್ದತಹ ಸಹರ್ಧಶಠಂ 
ಹಯಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ |‘಄ತಯ ಸ ನ ಼ಞ್ಾನ ವಿೀಯಹಮ’ 
ಆತಮನತಸಹನಹದತಕ್್ೂೀಷಲಚನಹಚಾ ಲ್ಲಙುಬೂಮಸಹತಾದತುಯತಯದಹನಮೀ ಫಲತ್ | ತಹಿಾ 
ತಹತಹsಲಮಿರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ |’ಶ್್ೃಯೀತವಮೀ ಭನತಮಃ’ ಆತಹಮದ್ೀಷತದರ್ ಕತಾಮಮ್ | 
ವಹರಹಹ್ೀ ಚ – 

‘ಗತಯತಯಸಹದ್ೂೀ ಫಲವಹನನ ತಸಹಭದಫಲತತಯಮ್ | 

ತಥಹsರ್ ವಯಣಹರ್ದವಾ ಕತಾವಮೀ ಮೀವಸ್ತದಧಯೀ’ ಆರ್ತ || 45 || 

|| ಆರ್ತ ಗತಯತಯಸಹದಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಲ್ಲಙುಬೂಮಸಹತಾರ್ಧಕಯಣಮ್) || 27 || 

ಓಂ ೂಾವಿಕಲಃಯಕಯಣಹತ್ ಸಹಮತ್ ಼ಯಯಹಮಹನಷತ್ ಓಂ || 46-411 || 
ನ ಚ ೂಾಹಯತ ಏ ಗತಯತರಿರ್ತ ರ್ನಮಭಃ | ಷಭಗಹಯನತಗಯಸಂ ಚ್ೀತ್ ಶ್ಹಾತತನಃ ಕರ್ೂೀರ್ತ 
ಷವಮಮೀ ತದಹ ವಿಕಲಃ ಸಹಮತ್ | ಮಹನಷ಼ಯಯಹತ್, ಮಥ್ೂೀಬಯೋೀಧಹಮಾನಯೋೀಃ 
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ಷಭಯೋೀಃ | 
‘ೂಾಸಹಭದತತತಮೀ ಲಫಧಃ ಷವಮಮೀ ಗತಯತಮಾರ್ದ | 
ಗೃಹಿಣೀಯಹದವಿಚಹರ್ೀಣ ವಿಕಲಃ ಷಭಯೋೀಬಾವ್ೀತ್ || 

ಷಭಗಹಯನತಗಯಹಹಭಹವಹತ್ ಷತಮಕ್ಹಭಃ ಷವಕಂ ಗತಯತಮ್  | 
ಊಶಭಹದಮನತಶಯಹ ಚ್ೈಶ ಹಯ ತಸಹಭರ್ದಧ ಮತಜಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 

‘ಷಭಗಹಯನತಗಯಸಂ ಕಶ್ಾತ್ ಷವಮಮೀ ಷಮೀ ಮರ್ದ | 
ಕತಯಹಾತ್ ರನವಾ ಗೃಹಿಣೀಯಹದವಿರ್ೂೀಧ್ೀನ ಕ್ಹಭತಃ || 
ಧಹಮನಯೋೀಃ ಷಭಯೋೀಮಾದವರ್ದವಕಲಃ ಕ್ಹಭತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ | 
ಏಂ ಗತರ್ೂೀರ್ದವಾರ್ತೀಮಷಮ ವಿಕಲ್್ೂೀ ಗಯಸಣ್ೀsರ್ ಚ’  

ಆರ್ತ ಭಹಹಷಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 46 || 

ಓಂ ಄ರ್ತದ್ೀಶ್ಹಚಾ ಓಂ || 47-412 || 
‘ಫಯಹ್ೂೇಹಷತಾ ಫಹ್ೂೇಚಯಷವ ತಚತೂರಣತ ಹಿ ತತಹತಾಭತತ | ಯಹ ಫಯಹ್ೂೇಚರ್ೀಮಾಥಹ 
ಮಹಭತಚರ್ೀಯೀಾ ಚಹನ್ಮೀsಷಭರ್ದವಧಹಃ ಶ್್ಯೀಮಷವಾ ತಹನತಹಷವ ತಹನತಚಯಷವ ತ್ೀಬಮಃ 
ವೃಣತ ಹಿ ತ್ೀ ತಹವಭನತತ’ ಆರ್ತ ೌಷ್ಹಮಮಣವತಯತಹರ್ತೀದ್ೀಶ್ಹಚಾ || 47 || 

|| ಆರ್ತ ೂಾವಿಕಲ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 28 || 

ನ ಚ’ಕಭಾಣ್ಮೈ ಹಿ ಷಂಸ್ತರ್ದಧಮಹಸ್ತಥತಹ ಜನಕ್ಹದಮಃ’ ಆತಹಮರ್ದನಹsನಮನ್ೂೇವಸಹಧನಮ್ | 

ಓಂ ವಿದ್ಮೈ ತತ ರ್ನಧಹಾಯಣಹತ್ ಓಂ || 48-413 || 
‘ತಮೀಂ ವಿರ್ದತಹವsರ್ತಭೃತತಮಮೀರ್ತ ನಹನಮಃ ನಹಥ ವಿದಮತ್ೀ ಄ಮನಹಮ’  
ಆರ್ತ ರ್ನಧಹಾಯಣಹರ್ದವದಮಯೈ ಮೀವಃ || 48 || 

ಓಂ ದವಾನಹಚಾ ಓಂ || 49-414 || 
ನ ಕ್್ೀಲಂ ವಿದಮಯಹ ಼ನತಾರ್ೂೀವಸಹನ್ೀನ್ೈ ಚ| 

ಷವಹಾನ್ ರ್ೂೀ ಮಹಮಯಹsಮಂ ಸ್ತರ್ನೀತ್ೀ ದೃಷ್್ಾಾೈ ತಂ ಭತಚಮತ್ೀ ನಹರ್ೀಣ’ 

ಆರ್ತ ಕ್ೌಶ್ಕವತಯತ್ೀಃ || 49 || 

|| ಆರ್ತ ವಿದಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 29 || 

ಓಂ ವತಯತಹಮರ್ದಫಲ್ಲೀಯಹಸಹತಾಚಾ ನ ಬಹಧಃ ಓಂ || 50-415 || 
ಸಹಧಹಯಣಹ ಫಲರ್ತ ವತಯರ್ತಃ |  
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‘ಆನ್ೂದರೀsವವಮೀಧಹಂವಾತಮಿಷ್ಹಾಾsರ್ ರಹಜಹ ಫಯಹಹಭಣಮಿೀಢಮಂ 

ಷಭತವಹಚ್ೂೀನನಃ||  
ನ ಕಭಾಭಿನಾ ಧನ್ೈನ್ೈಾ ಚಹನ್ಮೈಃ ಶ್್ಮೀ ಷತಖಂ ತ್ೀನ ತತತಾಂ ಫಯವಿೀಹಿ’  

ಆರ್ತ ಫಲಲ್ಲಙಿುಮ್ || 
‘ನಹಷಯಕೃತಃ ಕೃತ್ೀನ’ ಆತತಮರ್ತತವಾ | 
‘ಕಭಾಣಹ ಫಧಮತ್ೀ ಜನತತವಿಾದಮಯಹ ಚ ವಿಭತಚಮತ್ೀ | 
ತಸಹಭತ್ ಕಭಾ ನ ಕತಾರ್ನತ ಮತಮಃ ಹಯದಶ್ಾನಃ’  

ಆರ್ತ ಮತ಼ತಭದಫಗದವಚನಮ್ || 
಄ತ್ೂೀ ನ ಯಮಹಣಹನತಯಬಹಧಃ |’ಕಭಾಣ್ಮೈ’ ಆತಮಯೋೀಗಮಚ್ೂೀದಃ || 50 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಬಹಧಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ವತಯತಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 30 || 

ಓಂ ಄ನತಫನಹಧರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 51-416 || 
ನ ಕ್್ೀಲಂ ವಯಣಹರ್ದಭಿಗತಾಯತಯಸಹದ್ೀನ ಚ ಫಯಸಭದವಾನಮ್ | 
಼ನತತ ಬಕ್ಹಯರ್ದಭಿವಾ | 

‘ಷಾಲವಣಷಭನನಃ ಷಾಸ್ೂೀ ವಿಶತಣತತಯಃ | 
ಮದತುಯತಃ ಷತಯಷನನಃ ಷನ್ ದದಹಮತ್ ತನಹನನಮಥಹ ಬವ್ೀತ್ || 

ತಥಹsಮನಹರ್ದಷಂಸ್ತದ್ೂಧೀ ಬಕ್ಹಯರ್ದಗತಣೂಗತಃ | 
ಲಭ್ೀದತುಯತಯಸಹದಂ ಚ ತಸಹಭದ್ೀ ಚ ತದಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ || 
‘ಬ಼ತವಿಾಷ್ೌಣ ಗತರೌ ಚ್ೈ ಗತರ್ೂೀರ್ನಾತಮಯಷನನತಹಮ್ | 
ದದಹಮಚಾಭದಮಹರ್ದವಾ ತ್ೀನ ಚ್ೈತ್ೀ ಗತಣಹಃ ರನಃ  || 
ತ್ೈಃ ಷವ್ೈಾದಾವಾನಂ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ವಯಣಹರ್ದಕೃತಂ ಬವ್ೀತ್’ 

ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ || 51 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನತಫನಹಧದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 31|| 

ಓಂ ಯಸಹನತಯೃಥಕತಾದದೃಷಿಾವಾ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 52-417 || 
ಈಹಷನಹಭ್ೀದದದವಾನಭ್ೀದಃ | ತಚ್ೂಾೀಕತಂ ಕಭಠವತಯತೌ – 
‘಄ಂತದೃಾಶಾಯೋೀ ಫಹಿದೃಾಶಾಯೋೀsತಹಯದೃಶಾಮಃ ಷಾದೃಶಾಮ ಆರ್ತ | ದ್ೀವಹವಹ 
ಷಾದೃಶಾಮಸ್ತೀಶತ ಚ್ೂೀತತರ್ೂೀತತಯಮಹಫಯಸಭಣ್ೂೀsನ್ಮೀಶತ ಮಥಹಯೋೀಗಂ ಮಥಹ 
ಹಹಮಚಹಯಹಾ ಅಚವತ್ೀ’ ಆರ್ತ | ಅಧಹಮತ್ೇ ಚ – 
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‘ದೃಷ್್ಾಾೈ ಸಮತಹರಹಣಹಂ ಭತಚಮನ್ತೀ ಕ್್ೀಚಿದಞ್ಞಸಹ | 
ದವಾನ್ೀನಹನತರ್ೀಣಹನ್ಮೀ ದ್ೀವಹಃ ಷಾತಯ ದವಾನಹತ್ || 

ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿಶ್್ೀಶಮಹಚಹಯೋೀಾ ವ್ೀರ್ತತ ಷಾಶತಹಂ ಗತಃ’ ಆರ್ತ || 52 || 

|| ಆರ್ತ ದವಾನಬ್ೀಧಹರ್ದಕಯಣಮ್ (ಯಸಹನತರಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 52 || 

ಓಂ ನ ಸಹಮಹನಹಮದರಮಲಬ್ಧೀಭೃಾತತಮನನ ಹಿ ಲ್್ೂೀಕ್ಹರ್ತತಃ ಓಂ || 53-418 || 
ನ ಸಹಮಹನಮದವಾನಮಹತ್ಯೀಣ ಭತ಼ತಃ | ಮಥಹ ಭೃತತಮಮಹತಹಯತ್ | ನ ಹಿ 
ಲ್್ೂೀಕ್ಹರ್ತತಮಹತಯಂ ಭತ಼ತಃ | 

‘ಸಹಮಹನಮದವಾನಹಲ್್ೂೀಿಕ್ಹ ಭತ಼ತಯೋೀಾಗಹಮತಭದವಾನಹತ್’  

ಆರ್ತ ಹಿ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ|| 
‘ಭತಚಮತ್ೀ ನಹತಯ ಷನ್ದೀಹ್ೂೀ ದೃಷ್ಹಾಾ ತತ ಸಹವತಭಯೋೀಗಮಯಹ’ ಆರ್ತ ಚ || 

‘ದವಾನ್ೀನಹತಭಯೋೀಗ್ಮೀನ ಭತ಼ತನಹಾನ್ಮೀನ ಕ್್ೀನಚಿತ್’ ಆರ್ತ ಚಹಧಹಮತ್ೇ || 53 || 

|| ಆರ್ತ ನ ಸಹಮಹನಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 33 || 

‘ಬ಼ತರ್ೀವ್ೈನಂ ನಮರ್ತ ಬ಼ತರ್ೀವ್ೈನಂ ದವಾಮರ್ತ ಬ಼ತವಃ ರಯತಷ್್ೂೀ ಬ಼ತರ್ೀ 

ಬೂಮಸ್ತೀ’ ಆರ್ತ ಮಹಠಯವತಯತ್ೀನಾ ಯಮಹತಭನಹ ದವಾನಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
‘ತಸ್ಮೈಶ ಅತಹಭ ವಿವತ್ೀ ಫಯಸಭಧಹಭ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ | 

ಕಥಂ ತಹ್ಮೀಾಷ್ಹ ವತಯರ್ತಃ – 

ಓಂ ರ್ೀಣ ವಫದಷಮ ತಹರ್ದವಧಮಂ ಬೂಮಸಹತಾತ್ ತವನತಫನಧಃ ಓಂ || 54-419 || 
ಯಮಹತ್ಲಂ ಬಕ್ಹಯ ದವಾನಂ ಹಯಮ ಭತ಼ತಂ ದದಹರ್ತೀರ್ತ ಯಧಹನಸಹಧನತಹವದಬ಼ತಃ 
ಕಯಣತ್ವೀನ್ೂೀಚಮತ್ೀ| ಮಹಯಹವ್ೈಬವ್ೀ ಚ – 

‘ಬ಼ತಷಥಃ ಯಮೀ ವಿಶತಣಷತಯೈವ್ೈನಂ ವಂ ನಯೀತ್  | 
ತಯೈ ದವಾನಂ ಯಹತಃ ಯದದಹಮನತಭ಼ತಮೀತಯಹ || 

ಸ್ನೀಹಹನತಫನ್ೂಧೀ ಮಷತಸ್ತಭನ್ ಫಸತಮಹನರಯಷಸಯಃ | 
ಬ಼ತರಿತತಮಚಮತ್ೀ ಸ್ೈ ಕಯಣಂ ಯಮಿೀಶ್ತತಃ’ ಆರ್ತ || 

ಷಾವಬಹದನಹಂ ಫಯಸಭಣಿ ಯೃತ್ತೀವಾ || 54 || 

|| ಆರ್ತ ತಹರ್ದವಧಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ (ರ್ೀಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 34 || 

ರ್ಜೀವಹಂಶ್ಹನಹಂ ೃಥಗತತತ್ತೀನಹಾನಹರ್ದಯೋೀಗಮತಹ್ೀಷ್ೀರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | ಕತತಃ ? 
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ಓಂ ಏಕಃ ಅತಭನಃ ವರಿೀರ್ೀ ಭಹವಹತ್ ಓಂ || 55-420 || 
಄ಂಶ್ಹಂಶ್ನ್ೂೀರ್ೀಕತವಮೀ | ಄ಂಶ್ಕಭಾರ್ನಮಿಾತವರಿೀಯ ಏವಹಂವಷಮ ಭಹವಹತ್ || 55 || 

ಓಂ ಮರ್ತರ್ೀಕಷತದಹಬಭಹವಿತಹವನನ ತೂಲಬಿಧತ್ ಓಂ || 56-421 || 
ಸಹನಹರ್ದಭ್ೀಧ್ೀ ವಿದಮಮಹನ್ೀsರ್ ನಹಂಶ್ಹಂಶ್ನ್ೂೀಃ ೃಥಗಹಬ ಏ | 
ತದತಹಷನಹರ್ದಭ್ೂೀಗಹದಂವಷಮ | ಯಭಷಂಹಿತಹಯಹಂ ಚ – 

‘಄ಂಶ್ನಷತತ ೃಥಗಹಞತಹ ಄ಂಶ್ಹಷತಸ್ಮೈ ಕಭಾಣಹ | 

ರನರ್ೈಕಮಂ ಯದಮನ್ತೀ ನಹತಯ ಕ್ಹಮಾ ವಿಚಹಯಣಹ’ ಆರ್ತ || 56 || 

|| ಆರ್ತ ಏಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 35 || 

ಓಂ ಄ಙ್ಹುಫದಹಧಷತತನ ಶ್ಹಖ್ಹಷತ ಹಿ ಯರ್ತವ್ೀದನಮ್ ಓಂ || 57-422 || 
ಫಯಹಹಭದಮಙುದ್ೀತಹಫದ್ೂಧೀಹಷನಹರ್ದ ಯರ್ತಶ್ಹಖಂ ಯರ್ತವ್ೀದಂ ಚ ನ್ೂೀಷಂಹಿಯಮತ್ೀ| 
ಹಿವಬಹದತ್ 

‘ಷಭತಹವದ್ೂವೀತತಭತಹವದಹವ ನಹಙುದ್ೀವಹದತಮಹಷನಮ್ | 

ಈಷಂಹಹಮಾಮಿತಹಮಸತವ್ೀಾದಸ್ತದಹಧನತವ್ೀರ್ದನಃ’  
ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕಾಚನಹತ್ || 57 || 

ಓಂ ಭನಹರರ್ದದಹವsವಿರ್ೂೀಧಃ ಓಂ || 58-423 || 
ಷಾದ್ೀತಹಭನಹರ ಮಥಹsರ್ಧೀಮನತ ಏಭವಿರ್ೂೀಧ್ೂೀ ವಹ | 

‘ಈಹಷನಹಙುದ್ೀವಹನಹಂ ಯಮಹಙುತಯಹ ಬವ್ೀತ್ | 
ಈಷಂಸೃರ್ತವಿಾಶ್್ೀಷ್್ೀ ತತ  ಪಲನಹಭನಮಥಹ ನ ತತ || 
ರಯತಷ್ಹಣಹಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹದಹವ ಮಥಹಯೋೀಗಂ ಬವಿಶಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ  || 58 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಙ್ಹುಫದಹಧರ್ಧಕಯಣಮ್ || 36 || 

ಓಂ ಬೂಭನಃಕಯತತಜಹಞಯಮಷತಾಂ ತಥಹ ಚ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 59-424 || 
ಷಾಗತಣ್ೀಶತ ಬೂಭಗತಣಷಮ ಜಹಮಮಷತಾಂ ಕಯತತತ್ | ಷಾತಯ ಷಸಭಹವಹತ್ 
ರ್ದೀಷಹಹಯಮಣಿೀಯೋೀದಮರ್ನೀಮಷನತಯ ಯಹಬೃಥಹತಭಕಃ ಕಯತತಃ | 

‘ಬೂಮೈ ದ್ೀಃ ಯಮೀ ಸತಮಹಸ್ೂಮೀ ನ್ೈವಹಬೂಮಹ ಪಲಮೀಷ್ಹಂ ವಿಧತ್ತೀ | 
ತಸಹಭದೂಬಮಹ ಗತಣತ್ೂೀ ವ್ೈ ವಿಶ್ಷ್್ೂಾೀ ಮಥಹ ಕಯತತಃ ಕಭಾಭಧ್ಮೀ ವಿಶ್ಶಾಃ  ||’  

ಆರ್ತ ಚ ಗೌನವತಯರ್ತಃ || 59 || 
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|| ಆರ್ತ ಬೂಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 37 || 

ಓಂ ನಹನಹ ವಬಹದರ್ದಭ್ೀದಹತ್ ಓಂ || 60-425 || 
‘ವಬ್ೂದೀsನತಮಹ ತಥ್ೈವಹಷ್ೂೀ ಯೋೀಗಮತಹಭ್ೀದತಃ ಷದಹ | 
ಫಯಹಹಭರ್ದೀನಹಮೀಕಭಥಾಂ ಫಸತಧಹ ದವಾಮರ್ನತ ಹಿ || 

಄ತಃ ೂಣಾತವಮಿೀವಷಮ ವಹನ್ೈವ್ೈಷ್ಹಂ ಯದೃವಮತ್ೀ | 
಄ತಃ ಪಲಷಮ ನಹನಹತವಂ ನಹನ್ೈವೀಹಷನಂ ಮತಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ | 

಄ತ್ೂೀ ಬೂಭತವಭರ್ ನಹನ್ೈವೀಹಷಮತ್ೀ || 60 || 

|| ಆರ್ತ ನಹನಹ(ವಬಹದ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 38 || 

ಓಂ ವಿಕಲ್್ೂೀ ವಿಶ್ಶಾಪಲತಹವತ್ ಓಂ || 61-426 || 
ಷವಯೋೀಗ್ೂಮೀಹಷನಹನನತಯಂ ಸಹಮಹನಮಸಹಮರ್ ಕಷಮಚಿದತಹಷನಂ ವಿಕಲ್್ೀನ ಬರ್ತ 
ವಿಶ್ಶಾಪಲ್ಹ್ೀವಯಹ | 

‘ಭತಕಯಥಾಮಹತಭಯೋೀಗಮಂ ಹಿ ಕ್ಹಮಾಮೀ ಸತಮಹಷನಮ್ | 
ನೃಸ್ತಂಹಹರ್ದಕಭನಮಚಾ ದತರಿತಹರ್ದರ್ನೃತತಯೀ || 
ಈಹಷಮತ್ೀ ಮಥಹಯೋೀಗಂ ನ ವಹ ಪಲವಿಭ್ೀದತಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 61 || 

|| ಆರ್ತ ವಿಕಲ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 39 || 

ಓಂ ಕ್ಹಮಹಮಷತತಮಥಹಕ್ಹಭಂ ಷಭತಚಿಾೀಯೀಯನನ ವಹ ೂಾಹ್ೀತವಭಹವಹತ್ ಓಂ 
|| 62-427 || 

‘ಮಷಮ ಮಷಮ ಹಿ ಮಃ ಕ್ಹಭಷತಷಮ ತಷಮ ಸತಮಹಷನಮ್ | 

ತಹದೃಶ್ಹನಹಂ ಗತಣಹನಹಂ ಚ ಷಮಹಹಹಯಂ ಯಕಲಯೀತ್ || 

಄ಕ್ಹಭತಹವನತಭಭತವೂಣಹಂ ನ ವಹ ತ್ೀಷ್ಹಭತಹಷನಮ್ | 

ತತಶಾಯಥಾಮಿೀವವಯಸ್ಮೈ ನ ಚ್ೂೀಹಷ ವಿದತಶಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 62 || 

|| ಆರ್ತ ಕ್ಹಮಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 40 || 

ಓಂ ಄ಙ ು್ೀಶತ ಮಥಹssವಯಯಹಭಹಃ ಓಂ || 63-428 || 
಄ಙುದ್ೀತಹನಹಂ ಮಥಹ ಮಥಹ ಯಮೀವವರಹಙ್ಹುವಯಮತವಂ’ಚಷ್ೂೀಃ ಷೂಯೋೀಾ 
಄ಜಹಮತ’ ಆತಹಮರ್ದ ತಥಹ ಭಹನಹ ಕತಾವಹಮ || 63 || 
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ಓಂ ಶ್ಷ್್ಾೀವಾ ಓಂ || 64-429 || 
‘ಮಸ್ತಭನ್ ಮಸ್ತಭನ್ ಯೋೀ ಹಿ ಚಹಙ ು್ೀ ರ್ನವಿಶಾಃ ಯಷಮ ಚಿನಯಃ ಷ ತಥಹ ತಥ್ೈ’  

ಆರ್ತ ೌತಹಯಮಣವತಯತ್ೀಃ || 64 || 

ಓಂ ಷಮಹಹಹರಹತ್ ಓಂ || 65-430 || 
‘಄ಙ ು್ೈಃ ರಹದ್ಮೀ ಹಿ ದ್ೀವಹ ವಿಷೃಷ್ಹಾಷತತತದತುಣಹನ್ ಯಮೀ ಷಂಸರ್ೀತ| 

ತಹಂಶ್ಹಾರ್ ತತ್ ವಿಚಿನಯ ದ್ೀವಹನ್ ಸಹಥನಂ ಭತಭತವತಃ ಯಭಂ ಯಜ್ೀತ’  

ಆರ್ತ ಕ್ಹಷ್ಹಮಣವತಯತೌ ಷಮಹಹಹಯಚನಹಚಾ || 65 || 

ಓಂ ಗತಣಸಹಧಹಯಣಮವತಯತ್ೀವಾ ಓಂ || 66-431 || 
‘ಸಹಧಹಯಣಹಮತ್ ಷಾಗತಣಹಃ ಯಷಮ ಷಮಹಹಹಯಹಾಷತತತಾದೃಶ್್ೃೀ ಭತಭತಷ್ೂೀಃ’  

ಆರ್ತ ಮಹಣಡಮವತಯತ್ೀವಾ || 66 || 

|| ಆರ್ತ ಮಥಹವಯಮಭಹವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ಙ್ಹುರ್ಧಕಯಣಮ್) || 41 || 

ಓಂ ನ ವಹsತತಸಸಭಹವತಯತ್ೀಃ ಓಂ || 67-432 || 
ನ ವಹsಙುದ್ೀತ್ೂೀಷಂಹಹಯಃ ಕ್ಹಮಾಃ | ಈಷಂಹಹಯಷಮ ಷಹಹವಯಣಹತ್ || 67 || 

ಓಂ ದವಾನಹಚಾ ಓಂ || 68-433 || 
‘ಷತ್ೂಮೀ ಸಹನಃ ಯಮಹನನದಯೂ ಅತ್ೇತ್ಮೀಂ ರ್ನತಮದ್ೂೀಹಷನಂ ಸಹಮತ್  | 
ನಹನಮತ್ ಼ಞ್ಾತ್ ಷಭತಹಸ್ತೀತ ರ್ಧೀಯಃ ಷವ್ೈಾಗತಾಣ್ೈದ್ೀಾಗಣಹ ಈಹಷತ್ೀ’  

ಆರ್ತ ಕಭಠವತಯತೌ || 68 || 

|| ಆರ್ತ ನವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 42 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 03-03 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 132 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಚತತಥಾಃ ಹದಃ|| 03-04 || 
ಸಹನಸಹಭಥಮಾಭಸ್ತಭನ್ ಹದ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ರಯತಷ್ಹಥ್ೂೀಾsತಃ ವಬಹದರ್ದರ್ತ ಬಹದರಹಮಣಃ ಓಂ || 01-434 || 
ಮದದವಾನಹಥಾಭತಹಷನ್ೂೀಕ್ಹತ ತಸಹಭದದವಾನಹತ್ ಷಾರಯತಷ್ಹಥಾಹಯರ್ತರಿರ್ತ 
ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ ಭನಮತ್ೀ | 

‘ಮಂ ಮಂ ಲ್್ೂೀಕಂ ಭನಸಹ ಷಂವಿಭಹರ್ತ ವಿವತದಧಷತತತಾಃ ಕ್ಹಭಮತ್ೀ ಯಹಂವಾ 
ಕ್ಹಮಹನ್ | 
ತಂ ತಂ ಲ್್ೂೀಕಂ ಜಹಮತ್ೀ ತಹಂವಾ ಕ್ಹಮಹಂಷತಸಹಭದಹತಭಶಂ 

ಸಮಚಾಯೀದೂಬರ್ತಕ್ಹಭಃ’ ಆರ್ತ ವಬಹದತ್ || 01 || 

ಓಂ ಶ್್ೀಶತಹವತ್ ರಯತಷ್ಹಥಾವಹದ್ೂೀ ಮಥಹsನ್ಮೀಷಿವರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ ಓಂ || 02-
435 || 

಄ಸ್ಯೀ ಮೀವಸಹಧನತವಂ ಸಹನಷಮ | ಷವಗಹಾರ್ದಶತ ತತಹಸಧನಕಭಾಶ್್ೀಶತ್ವೀನ | 
‘ಷವಗಾಂ ಧನಹದ್ದೀಸತ್ೂೀ ವ್ೈ ಗೃಹಹಚಾ ಹಯಸಯರ್ನತ ರ್ಧೀರಹ ನ ತವರ್ಧೀರಹಃ ಕತತಶ್ಾತ್’ 

ಆರ್ತದರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಃ || 02 || 

ಓಂ ಅಚಹಯದವಾನಹತ್ ಓಂ || 03-436 || 
ಸಹರ್ನನಹಮೀ ದ್ೀವಹರ್ದೀನಹಮಹಚಹಯದವಾನಹತ್ || 03 || 

ಓಂ ತಚತೂರತ್ೀಃ ಓಂ || 04-437 || 
‘ಮದ್ೀ ವಿದಮಯಹ ಕರ್ೂೀರ್ತ ವಯದಧಯೋೀರ್ನಶದಹ ತದ್ೀ ವಿೀಮಾತತಯಂ ಬರ್ತ’  

ಆರ್ತ ಶ್್ೀಶತವವತಯತ್ೀಃ || 04 || 

ಓಂ ಷಭನಹವಯಭಬಣಹತ್ ಓಂ || 05-438 || 
‘ಕಮೈಾ ದ್ೀಸಂ ದ್ೈವಿಕಂ ಮಹನತಶಂ ವಹsಮನಹವಯಭ್ೀನಹನಯಷತತಯ ಹ್ೀತತಃ | 
ಭ್ೂೀಗಹಂಷತರ್ದೀಯಹಂವಾ ಮಥಹವಿಭಹಗಂ ದದಹರ್ತ ಕಮೈಾ ವತಭಹವತಬಂ ಮತ್’  

ಆರ್ತ ಮಹಠಯವತಯತ್ೀವಾ | 
ಷಂವಫಧ ಹಯಧಹನಮಂ ದವಾಮರ್ತ || 05 || 

ಓಂ ತದವತ್ೂೀ ವಿಧಹನಹತ್ ಓಂ || 06-439 || 
‘ಸಹರ್ನೀ ಚ ಕಮಹಾಣಿ ಷದ್ೂೀರ್ದತಹರ್ನ ಕತಯಹಾದಕ್ಹಭಃ ಷತತಂ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಕಭಠವತಯತೌ 
ಸಹನತ್ೂೀsರ್ ವಿಧಹನಹತ್ || 06 || 
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ಓಂ ರ್ನಮಮಹಚಾ ಓಂ || 07-440 || 
‘ಕತಾನ್ನೀವ್ೀಸ ಕಮಹಾಣಿ ರ್ಜೀರ್ಜೀವಿಷ್್ೀಚೂತಂ ಷಮಹಃ | 
ಏಂ ತವಯಿ ನಹನಮಥ್ೀತ್ೂೀsಸ್ತತ ನ ಕಭಾ ಲ್ಲಮತ್ೀ ನರ್ೀ’ ಆರ್ತ || 07 || 

ಓಂ ಄ರ್ಧಕ್್ೂೀದ್ೀಶ್ಹತ್ ತತ ಬಹದರಹಮಣಸ್ಮೈಂ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ            
|| 08-441|| 

‘ಸಹನಹದ್ೀ ಷವಗ್ೂೀಾ ಸಹನಹದ್ೀವಹಗ್ೂೀಾ ಸಹನಹದ್ೀ ಷವ್ೀಾ ಕ್ಹಮಹಃ 
ಷಭದಮನ್ತೀ | ತಥಹರ್ ಮಥಹ ಮಥಹ ಕಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ತಥಹ ತಥಹsರ್ಧಕ್್ೂೀ ಬರ್ತ’  

ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತ್ೀಃ || 
ಮತರ್ಧಷಿಠರಹರ್ದೀನಹಂ ರಹಜಷೂಯಹರ್ದನಹ ಪಲ್ಹರ್ಧಕಮ ದವಾನಹಚ್ಾೀರ್ತ ಬಹದರಹಮಣ 

ಭತಮ್ || 08 || 

ಓಂ ತತಲಮಮ್ ತತ ದವಾನಮ್ ಓಂ || 09-442 || 
ರಹಜಷೂಯಹರ್ದಕೃತಹಕೃತೌ ಚ ಷಭಮೀ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿಸಹನಮ್ | 

‘ವಿಸಹತಮೀತತ್ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಭತರ್ನೀನಹಂ ಫಯಸಭದವಾನಹತ್ | 

ಸಹಮದ್ೀ ಮೀಷ್ೂೀ ನಹನಮಸಹಭರ್ದರ್ತ ತತಹಯರ್ ಚಿತಯತಹ || 

ಷವಗಹಾದಮಃ ಕಭಾಣ್ೈ ನಹನ್ಮೀನ್ೀತಮರ್ೀ ವಿದತಃ | 
ಸಹನ್ೀನಹರ್ಧಕಮಮಿತಹಮಸತಜ್ೈಾಮಿನಹಮದಹಮಷತತ ಕ್್ೀಚನ || 

಄ದೃಶಾಮೀ ಸಹನ್ೀನ ದೃಶಾಂ ನ್ೈವೀಲಬಮತ್ೀ | 
ಆರ್ತ ಕ್್ೀಚಿರ್ದವದಃ ಹಯಸತವಹಮಾಷಶ್ಷ್ಹಮ ಆಮೀsಽಲ್ಹಃ || 
ಮಸಹಭದಹವಯಷಭತಂ ಷಾಂ ಷತಮಮೀ ತತ್ೂೀsಽಲಮ್ | 

ಮಥಹssಕ್ಹವಷತಾನನ್ೂತೀsರ್ ವಹಮಮೀ ಸಸಹತರ್ದಷತಥಹ | 

ಹಯದ್ೀಶ್್ೃೀsರ್ ಹಿ ಷತ್ಮೀನ ತಥ್ೈತ್ೀಷ್ಹಂ ಭತಹರ್ನ ತತ || 
ಷವಮಂ ತತ ಬಗವಹನ್ ವಹಮಸ್ೂೀ ವಹಮತಸಹನಭಹಹಂವತಮಹನ್ | 

಄ನನಹತಕ್ಹವತ್ ವಮನ್ ರ್ನಽಲಂ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಃ || 
ಸಹನ್ೀನ್ೈವಹಮತ್ೀ ಷಾಂ ಕಭಾಣಹ ತವರ್ಧಕಂ ಬವ್ೀತ್ | 

ಆರ್ತ ಹಯಸ ಭಹಹಯೋೀಾೀ ರಭಥಹಾನಹಂ ವಿರ್ನಣಾಮಮ್’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ | 
‘ಸಹರ್ನನಹಭರ್ ದ್ೀವಹನಹಂ ವಿಶ್್ೀಶಃ ಕಭಾಭಿಬಾವ್ೀತ್ | 

ಚಿೀಣಿೀಾsಕೃತ್ೀ ವಹ ಸಹನಷಮ ನ ವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsಸ್ತತ ಕಭಾಣಿ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 09 || 
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|| ಆರ್ತ ರಯತಷ್ಹಥಹಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ರಯತಷ್ಹಥಹಾ್ೀಕ್ಷಿತಹವಜಹಞಾನಹರ್ಧಕ್ಹಯತ್ೀತಮತ ಅಸ – 

ಓಂ ಄ಸಹಾರ್ತಯ಼ೀ ಓಂ || 10-443 || 
ನ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಭರ್ಧಕ್ಹಯಃ || 10 || 

ಓಂ ವಿಭಹಗಃ ವತತ್ ಓಂ || 11-444 || 
‘ನಕ್್ೂೀಟ್ೂಮೀ ಹಿ ದ್ೀವಹನಹಂ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಭಧ್ಮೀ ವತಷಮ ತತ | 
ಸ್ೂೀಮಹರ್ಧಕ್ಹರ್ೂೀ ವ್ೀದ್ೂೀಕ್್ೂತೀ ಫಯಸಭಣಿೀ ದ್ವೀ ವತಹರ್ಧಕ್್ೀ || 
ಮಥಹ ತಥ್ೈವಹ ಷಙ್್ ಯೀಯಹಃ ಯಜಹಸಹತಷತ ಼ಯಹನ್ ಜನಃ | 
ಸಹನಹರ್ಧಕ್ಹರಿೀ ಷಮಱೀಕ್್ೂತೀ ವಿಶತಣಹದ್ೈಕಷಂವಯಮಃ’ 

ಆರ್ತ ಚನಹತ್ ಷತಖ್ಹ್ೀಷಹಸಹಮಮೀsರ್ ವಿಭಹಗ ಆಶಮತ್ೀsರ್ಧಕ್ಹರಹಥಾಮ್ || 11 || 
ಕಸಹಮರ್ಧಕ್ಹಯಃ  ? 

ಓಂ ಄ಧಮಮನಮಹತಯತಃ ಓಂ || 12-445 || 
‘಄ವ್ೈಶಣಷಮ ವ್ೀದ್ೀsರ್ ಸಮರ್ಧಕ್ಹರ್ೂೀ ನ ವಿದಮತ್ೀ | 
ಗತಯತಬ಼ತವಿಹಿೀನಷಮ ವಮಹರ್ದಯಹಿತಷಮ ಚ || 
ನ ಚ ಣಹಾಯಸಹಮರ್ ತಸಹಭದಧಮಮನಹರ್ನವತಃ | 
ಫಯಸಭಸಹನ್ೀ ತತ ವ್ೀದ್ೂೀಕ್್ತೀsಮರ್ಧಕ್ಹರಿೀ ಷತಹಂ ಭತಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 

‘ಠ್ೀದ್ವೀದಹನಥಹಥಹಾನರ್ಧೀಯಿೀತಹಥ ವಿಚಹಮಾಃ ಫಯಸಭ ವಿನ್ದೀತ್’  

ಆರ್ತ ಚ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯರ್ತಃ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ಧಕ್ಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ಸಹಾರ್ತಯಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 02 || 

ಓಂ ನಹವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 13-446 || 
ನ ಸಹಮಹನ್ಮೀನಹರ್ಧಕ್ಹರ್ೂೀ ದ್ೀವಹರ್ದೀನಹಮ್ | 

‘಄ಥ ರಭಥಾಸಹಧನಹನಮಥ್ೂೀಾ ಧಮೀಾ ಸಹನಮಿತತಮತತರ್ೂೀತತಯಮ್ | 

ತತಹಯರ್ಧಕ್ಹರಿಣ್ೂೀ ಭನತಷ್ಹಮ ಊಶಯೋೀ ದ್ೀವಹ ಆತತಮತತರ್ೂೀತತಯಮ್’  

ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ || 13 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ಧಕ್ಹಯವಿಶ್್ೀಷ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ವಿಶ್್ೀಷ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 03 || 

‘಄ಥ ಭತರ್ನಯಮೌನಂ ಚ ಮೌನಂ ಚ ರ್ನವಿಾದಹಮಥ ಬಹಯಸಭಣಃ ಷ ಬಹಯಸಭಣಃ ಕ್್ೀನ ಸಹಮದ್ಮೀನ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 135 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಸಹಮತ್ ತ್ೀನ್ೀದೃವ ಏ’ ಆರ್ತ ಸಹರ್ನನ್ೂೀ ಮಥ್ೀಷ್ಹಾಚಯಣಂ ವಿರ್ಧೀಮತ ಆತಮತ ಅಸ- 

ಓಂ ಷತತತಯೀsನತಭರ್ತವಹಾ ಓಂ || 14-447 || 
ನ ವಿರ್ಧಃ | ಸಹರ್ನನಃ ಷತತತಯೀ ಄ನತಭರ್ತಮಹತಯಂ ವಹ | ಮತಜಮತ್ೀ ಚ || 14 || 

ಓಂ ಕ್ಹಭಕ್ಹರ್ೀಣ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಓಂ || 15-448 || 
‘ಕ್ಹಮಹಚಹರಹಃ ಕ್ಹಭಬಷಹಃ ಕ್ಹಭವಹದಹಃ ಕ್ಹಮೀನ್ೈವ್ೀಭಂ ದ್ೀಸಭತತಸೃಜಹಮಥ ರಹತ್ 
ಯಮಿೀಮತಯನಹಯಭಬಣಮ್’ ಆರ್ತ ಚ್ೈಕ್್ೀ ಠರ್ನತ || 15 || 

ಓಂ ಈಭದಾಂ ಚ ಓಂ || 16-449 || 
‘ಓಮಿತತಮಚಹಾಯಹಾನತರಿಭಮಹತಹಭನಭಭಿಶ್್ೃಮೀಭೃದಮ ರಣಮಂ ಚ ಹಂ ಚ 
ಕ್ಹಭಮಹಚಯನ್ೂತೀ ಫಯಹಹಭನತಯಜರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಚ ತತಯವತಯತೌ || 16 || 

ಓಂ ಉಧವಾರ್ೀತಷತಸ ಚ ವಬ್ದೀ ಹಿ ಓಂ || 17-450 || 
ನ ತಹತಹ ಕ್ಹಭಚಹರಹಣಹಂ ಸಹನ್ೀsರ್ಧಕ್ಹಯಃ | 

‘ಮ ಆಭಂ ಯಭಂ ಗತಸಮಭೂಧವಾರ್ೀತಷತಸ ಭಹಶಯೀತ್ | 

ನ ತಥಹ ವಿದಮತ್ೀ ಬೂಯಹನ್ ಮಂ ಹಯಮನ್ಮೀsರ್ ಬೂಮಷಃ’  
ಆರ್ತ ಮಹಠಯವತಯತ್ೀಃ || 17 || 

ಓಂ ರಹಭವಾಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಯಚ್ೂೀದನಹ ಚಹದರ್ತ ಹಿ ಓಂ || 18-451 || 
‘ಹಯತಯತತಹಥಯಹಥ ಷನಹಧಯಭತಹಸ್ತೀತ ಮತ್ ಷನಹಧಯಭತಹಷತ್ೀ ಫಯಹ್ಲ 
ತದತಹಷತ್ೀsಥ ದ್ೀವಹನ್ ನಮೀಜತಞಸತಯಹದ್ ವ್ೀದಹನಹತಾಯಿೀತ ನಹನಮತ್ 
಼ಞ್ಾದಹಚರ್ೀನನ ಷತರಹಂ ರ್ಬ್ೀನನ ಲ್ಹಣತಡಂ ಬವಯಿೀತ ನ ಬೃಶಂ ವ್ೀದ್ೀನನ 
ವಿಷಭರ್ೀತಹತಹಭನಂ ಸ್ೂೀಭಂ ರ್ಬ್ೀದತದತಶ್್ೀಷ್್ೀಣ ತಾಯೀತ್’ 
ಆತತಮಕ್ಹತಚಹಯರಹಭಶ್್ೀಾನ ವಿರ್ಧಫನಧರ್ಜಾತತ್ವೀನ ಕ್ಹಭತ ಏ ತಷಮ ಚಯಣಂ ಕ್ಹಭಚಹಯ 
ಆರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭಾನಮತ್ೀ | 
ನ ಚ ರ್ನಷಿದಧಂ ಕಭಾ ಕತಾವ್ಮೀಮೀವ್ೀರ್ತ ಚ್ೂೀದನಹ | 
‘ಬಹಯಸಭಣ್ೂೀ ನ ಸನತಮಃ’ ಆತಹಮದಮವಹದವಾ || 18 || 

ಓಂ ಄ನತಷ್್ಠೀಮಂ ಬಹದರಹಮಣಃ ಸಹಭಮವತಯತ್ೀಃ ಓಂ || 19-452 || 
಄ನತಷ್್ಠೀಯಹನಹಂ ಭಧಮ ಏ ಕ್ಹಭತವಾಯಣಂ ಕ್ಹಭತ್ೂೀ ರ್ನೃರ್ತತರ್ೀರ್ತ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ 
ಭನಮತ್ೀ | ‘ಕ್್ೀನ ಸಹಮದ್ಮೀನ ಸಹಮತ್ ತ್ೀನ್ೀದೃವ ಏ’ ಆರ್ತ ಸಹಭಮವತಯತ್ೀಃ | 
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„ಮಸಹತಾತಭಯರ್ತರ್ೀ ಸಹಮದಹತಭತೃತವಾ ಮಹನಃ | 
ಅತಭನ್ಮೀ ಚ ಷನತತಶಾಷತಷಮ ಕ್ಹಮಾಂ ನ ವಿದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬಗದವಚನಹಚಾ || 19 || 

ಓಂ ವಿರ್ಧವಹಾ ಧಹಯಣತ್ ಓಂ || 20-453 || 
‘ಕ್್ೀನ ಸಹಮದ್ಮೀನ ಸಹಮತ್’ ಆರ್ತ ವಿರ್ಧವಹಾ | ಮಥಹ ವ್ೀದಧಹಯಣಂ ತ್ಣಿಾಕ್ಹನಹಂ ವಿಹಿತಂ 
ನಹನ್ಮೀಷ್ಹಮ್ | ಏಂ ಷವಭತಹನತಸಹರಿಣಿೀ ಯೃರ್ತತಸಹಾರ್ನನಹಂ ವಿಹಿತಹ | ನ 
ತತಹಯಧಭಾವಙ್ಹೆ ಕ್ಹಯಹಾ | ನಹನ್ಮೀಷ್ಹಮಿರ್ತ ವಹ | 

‘ಸ್ವೀಚೂಯೈ ಯೃರ್ತತಷತತ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ವಿರ್ಧಚ್ೂೀರ್ದತಹ | 
ನಹವಙೆಯಂ ತನಭತಂ ಕ್ಹವರ್ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ಯತಮವಚ್ೂೀದನಹ | 

ಆತರ್ೀಷ್ಹಂ ನ ವಿಹಿತಹ ಸ್ವೀಚಹೂೃರ್ತತಃ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಬಹಯಹ್ೇ || 20 || 

ಓಂ ಷತತರ್ತಮಹತಯಭತಹದಹನಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನೂಾತಹವತ್ ಓಂ || 21-454 || 
ಷತತರ್ತಮಹತಯಮೀ ಸ್ವೀಚಹೂಚಯಣಂ ನ ವಿರ್ಧಃ | ತ್ೈಯರ್ ಸಹಮಹನಮವಿರ್ಧಸ್ತವೀಕ್ಹರಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
಄ೂಾತಹವತ್ ಯವತಹವತ್ | ಷಾವಿಧಮರ್ತಕಯಮೀಣ ಷತತರ್ತಮಹತಯವಿಶಮತವಂ ಯಫಯಸಭಣ 
ಏ ಹಿ | 

‘ವಿರ್ಧೀನಹಂ ವಿಶಯಹಷತಾನ್ಮೀ ಫಯಸಭಣಃ ಸ್ವೀಚೂಯಹ ಕೃತೌ | 
ಯಷಮ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ಹ್ಮೀ ಷಾವಿಧೃರ್ತದೂಯತಹ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 21 || 

ಓಂ ಭಹವಬಹದಚಾ ಓಂ || 22-455 || 
‘ಮಥಹವಿಧಹನಭರ್ೀ ವಿರ್ಧಭಹಾವ್ೀ ಯಜಹತ್ೀಃ | 
ಫಯಸಭಣಃ ಯಭಸ್ಮೈ ಷಾವಿದಮರ್ತದೂಯತಹ’ ಆರ್ತ ಚ ತತಯವತಯತೌ || 22 || 

ಓಂ ಹರಿಿವಹಥಹಾ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ ವಿಶ್್ೀಷಿತತಹವತ್ ಓಂ || 23-456 || 
‘ಕ್್ೀನ ಸಹಮದ್ಮೀನ ಸಹಮತ್’ ಆತಹಮದಮಃ ಸ್ತಥಯತವರ್ನೃತಯಥಹಾ ಆರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
‘ತ್ಯೀಧಹ ಸ ಸಹರ್ನನ್ೂೀ ವಿರ್ಧರ್ನಮತಹ ಄ರ್ನಮತಹಃ ಸ್ವೀಚಹೂರ್ನಮತಹ ಆರ್ತ | 
ವಿರ್ಧರ್ನಮತಹ ಭನತಷ್ಹಮ ಄ರ್ನಮತಹ ಹಿ ದ್ೀವಹ ಫಯಹ್ಲ ಸ್ವೀಚಹೂರ್ನಮತಃ’  

ಆರ್ತ ಗೌನವತಯತೌ ವಿಶ್್ೀಷಿತತಹವತ್ || 23 || 

ಓಂ ತಥಹ ಚ್ೈಕವಹಕ್್ೂಮೀಫನಹಧತ್ ಓಂ || 24-457 || 
ಏಂ ಷರ್ತ ವಿರ್ಧವಹಕ್ಹಮನಹಂ ಸ್ವೀಚಹೂೃರ್ತತವಹಕ್ಹಮನಹಂ ಚ ಷಭಫನ್ೂಧೀ ಬರ್ತ || 24 || 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಚಹಾನೀನಧನಹದಮನ್ೀಷಹ ಓಂ || 25-458 || 
಄ತ ಏ ಸಹನಷಮ  ಮೀಷಹದ್ೀನ ನಹಾನಹ್ೂೀತಹಯದಮ್ೀಷಹ | 
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ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ – 
‘ಯೀಷ್ಹಂ ಸಹನಂ ಷಭತತನನಂ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಮೀಷ್ೂೀ ವಿರ್ನಶ್ಾತಃ | 
ವತಬಕಭಾಭಿರಹರ್ಧಕಮಂ ವಿರಿೀತ್ೈವಿಾಮಾಮಃ || 
ಸ್ವೀಚಹೂನತೃತ್ಮೈ ಬವ್ೀದ್ ಫಯಸಭಣಃ ಹಯಮವಷತಥಹ | 
ದ್ೀವಹನಹಭರ್ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹದತತತರ್ೂೀತತಯಮ್’ ಆರ್ತ || 25 || 

ಓಂ ಷವಹಾ್ೀಷಹ ಚ ಮಸಹರ್ದವತಯತ್ೀಯವವತ್ ಓಂ || 26-459 || 
ಷಾಧಮಹಾ್ೀಷಹ ಚ ಸಹನಸ್ಮೀತತೌತ | 

‘ವಿವಿರ್ದಶರ್ನತ ಮಸ್ೀನ ದಹನ್ೀನ ತಸಹsನಹವಕ್್ೀನ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ | 
ಮಥಹ ಗರ್ತರ್ನಶತಮಥಾಭಶ್ಹವದಯೋೀs್ೀವಯನ್ತೀ ನ ವಿರ್ನಶನನಗತ್ೀಗಹಯಾಮಹರ್ದಹಯೌತ || 26 || 

ಓಂ ವಭದಮಹದತಮ್ೀತಃ ಸಹಮತ್ ತಥಹsರ್ತತ ತರ್ದವಧ್ೀಷತದಙುತಯಹ 
ತ್ೀಷ್ಹಭಶ್ಹಮನತಷ್್ಠೀಮತಹವತ್ ಓಂ || 27-460 || 

ಮದಮರ್ ಸಹನ್ೀನ್ೈ ಮೀಷ್ೂೀ ರ್ನಮತಷತಥಹsರ್ ಸಹರ್ನೀ ವಭದಮಹದತಮ್ೀತಃ 
ಸಹಮತ್|’ಅಚಹಯಹಾರ್ದವದಹಮಭವಹ್ಮೈತಮಹತಹಭನಭಭಿವಮ ಶ್ಹನ್ೂತೀ ಬವ್ೀದಹದನ್ೂತೀ 
ಬವ್ೀದನತಕ್್ೂೀಲ್್ೂೀ ಬವ್ೀದಹಚಹಮಾಂ ರಿಚರ್ೀತ್ ರಿಚರ್ೀದಹಚಹಮಾಮ್’ ಆರ್ತ 
ಮಹಠಯವತಯತೌ ಸಹರ್ನನ್ೂೀsರ್ ತರ್ದವಧ್ೀಃ | 

‘ಬಹಯಹಿೇಂ ವಹ ತ ಈರ್ನಶದಫೂಯಭ’ ಆರ್ತ | 
ತಸ್ಮೈತಪ್ೀ ದಭಃ ಕಮೀಾರ್ತ ಯರ್ತಷ್ಹಠ ವ್ೀದಹಃ ಷವಹಾಙ್ಹುರ್ನ ಷತಮಮಹಮತನಮ್ | 

ಯೋೀ ವಹ ಏತಹಭತರ್ನಶದಮೀಂ ವ್ೀದ’ 

ಆರ್ತ ಸಹನಹಙುತಯಹ ತ್ೀಷ್ಹಭಶ್ಹಮನತಷ್್ಠೀಮತಹವತ್ | 
‘ಮಷಮ ಸಹನಂ ತಷಮ ಮೀವ ಆರ್ತ ನಹತಯ ವಿಚಹಯಣಹ | 
ತಷಮ ಶ್ಹನಹಯದಯೋೀsಙ್ಹುರ್ನ ತಸಹಭತ್ ತ್ೀಷ್ಹಭರ್ನಷಿಠರ್ತಃ || 
಄ವಮಕಯಣಿೀಯಹ ಸಹಮದನಮಥಹsಲಪಲಂ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಅಗ್ನೀಯೀ | 

ತತ ವಫದಃ ೂಣಾಪಲ್ಹಥಾತವಂ ಷೂಚಮರ್ತ || 27 || 

ಓಂ ಷವಹಾನಹನನತಭರ್ತವಾ ಹಯಣಹತಮಯೀ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 28-461 || 
‘ಮರ್ದ ಸ ವಹ ಄್ಮೀಂವಿರ್ನನಽಲಂ ಬವಯಿೀತ್ೈಮೀ ಷ ಬರ್ತ’  
ಆರ್ತ ಷವಹಾನಹನನತಭರ್ತಃ ಹಯಣಹತಮಮವಿಶಯಹ | 
‘ನ ವಹ ಄ರ್ಜೀವಿಶಮಮಿಮಹನಖ್ಹದರ್ನನರ್ತ ಹ್ೂೀವಹಚ ಕ್ಹಮೀ ಭ ಈದಹನಮ್’ಆರ್ತ 
ದವಾನಹತ್ || 28 || 
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ಓಂ ಄ಬಹಧಹಚಾ ಓಂ || 29-462 || 
‘಄ನಹಮಮಚಯಣಹಭಹವ್ೀ ನ ಹಿ ಸಹನಷಮ ಬಹಧನಮ್ | 
಄ತ್ೂೀ ವಿದಹವನರ್ ನಹಮಮಂ ತ್ೀಾತ್ೂೀತೆಶಾಸ್ತದಧಯೀ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 29 || 

ಓಂ ಄ರ್ ಷಭಮಾತ್ೀ ಓಂ || 30-463 || 
‘಄ರ್ತೀತಹನಹಗತಸಹರ್ನೀ ತ್ಲ್್ೂೀಕ್್ೂಮೀದದಯಣವಭಃ | 
ಏತಹದೃಶ್್ೃೀsರ್ ನಹಚಹಯಂ ಶ್ೌಯತಂ ಸಹಭತಾಂ ರಿತಮಜ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಸರಿಂಶ್್ೀಶತ       
|| 30 || 

ಓಂ ವಫದಶ್ಹಾತ್ೂೀsಕ್ಹಭಚಹರ್ೀ ಓಂ|| 31-464 || 
‘ಷ ಮ ಏತದ್ೀಂವಿದ್ೀಂ ಭನಹವನ ಏಂ ವಮನ್ ನ ಕ್ಹಭಚರಿತಂ ಚರ್ೀನನ ಕ್ಹಭಂ 
ಬವಯಿೀತ ನ ಕ್ಹಮಹಭನತತ್ೀಾತ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಡನಮವತಯತೌ | 
಄ತ ಆತಮಲಪಲತವಂ ಷೂಚಮರ್ತ | 

‘ನ ರ್ನಷಿದಹದರ್ನ ತ್ೀಾತ ೂಣಾಸಹನಪಲ್್ೀಚೂಯಹ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 31 || 

ಓಂ ವಿಹಿತತಹವಚಹಾವಯಭಕಮಹಾರ್ ಓಂ || 32-465 || 
ನ ಕ್್ೀಲಂ ರ್ನಷಿದಹದಕಯಣ್ೀನ ೂಮಾತ್ೀ | ಕತಾಮಂ ಚ ಣಹಾವಯಭವಿಹಿತಂ ಕಭಾ || 

‘ವಮನನರ್ೀಭಮಹತಹಭನಂ ಕತಯಹಾತ್ ಕಭಾವಿಚಹಯಮನ್| 

ಮದಹತಹಭನಃ ಷತರ್ನಮತಮಹನನ್ೂದೀತೆಶಾಮಹರನಯಹತ್’ 

ಆರ್ತ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯತೌ ವಿಹಿತತಹವಚಾ | ಄ರ್ವಬ್ೂದೀ ಣಾಧಭಾಷಭತಚಾಯಹಥಾಃ || 32 || 

ಓಂ ಷಸಕ್ಹರಿತ್ವೀನ ಚ ಓಂ || 33-466 || 
‘ಮಥಹ ರಹಶಃ ಷಸಕ್ಹಯೀಾ ಭರ್ನರೀ ತಥಹsಮೃತ್ೀ ತಂ ಕ್ಷಿರ್ತಃ ಕ್ಹಮಾಭೃಚ್ೂೀತ್ | 
ಏಂ ಸಹನಂ ಕಭಾ ವಿನಹsರ್ ಕ್ಹಮಾಂ ಷಹಹಮಬೂತಂ ನ ವಿಚಹಯಃ ಕತತಶ್ಾತ್’ 

ಆರ್ತ ಕಭಠವತಯತೌ ಷಸಕ್ಹರಿತ್ೂವೀಕ್್ತೀವಾ | 
‘ಸಹನಹನ್ೂೇಷ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್ಮೀ ಷಾಕ್ಹಮಾಕೃತ್ೂೀsರ್ ತತ | 
ಅನನ್ೂದೀ ಸಯಷತ್ೀsಕ್ಹಯಹಾಚತೂಬಂ ಕೃತಹವ ತತ ದಾತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 
ಷಾದತಃಖರ್ನೃರ್ತತವಾ ಸಹರ್ನನ್ೂೀ ರ್ನಶ್ಾತ್ೈ ಹಿ | 

ಈಹಷಯಹ ಕಭಾಭಿವಾ ಬಕ್ಹಯ ಚಹನನದಚಿತಯತಹ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 
‘ಧಭಾಷವಯೂಚಿತಯತಹವದ್ೂಮೀ ಯೋೀ ದ್ೀಭನ್ೂೀಗತಃ | 
ಷ ಏ ಧಮೀಾ ವಿಸ್ೀಯೋೀ ನ ಹ್ಮೀತ್ೀ ಲ್್ೂೀಕಷಮಿಭತಹಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಹದ್ೇ || 33 || 
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|| ಆರ್ತ ಕ್ಹಭಚಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಷತತತಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 04 || 

ಓಂ ಷಾಥಹsರ್ತತ ತ ಏವೀಬಮಲ್ಲಙ್ಹುತ್ ಓಂ || 34-467 || 
ಷಾಯಕ್ಹರ್ೀಣ್ೂೀತಹಸಹ್ೀsರ್ ಯೀ ಸಹನಯೋೀಗಹಮಷತ ಏ ಸಹನಂ ಹಯರನರ್ನತ ನಹನ್ಮೀ | 

‘ಮ ಅತಹಭsಸತಹಹಭ ವಿಜರ್ೂೀ ವಿಭೃತತಮವಿಾಶ್್ೃೀಕ್್ೂೀsವಿರ್ಜಘತ್ೂಸೀsರ್ಹಷಃ 
ಷತಮಕ್ಹಭಃ ಷತಮಷಙೆಲಃ ಸ್ೂೀsನ್ವೀಶಾಮಃ ಷ ವಿರ್ಜಸಹಸ್ತತಮಃ’ 
ಆರ್ತ ವತಯತಹಮssಚಹಯೋೀಾದ್ೀವಸಹಮಮೀsರ್ ವಿರ್ೂೀಚನ್ೂೀ ವಿರಿೀತಸಹನಮಹ್ೀನದರಃ 
ಷಭಮಜಹಞಾನಮಿತತಮಬಮವಿಧಲ್ಲಙ್ಹುತ್ || 34 || 

ಓಂ ಄ನಭಿಬಂ ಚ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 35-468 || 
‘ದ್ೈವಿೀಮೀ ಷಭರ್ತತಂ ದ್ೀವಹ ಄ಭಿಗಚೂನಹಯಷತರಿೀಮೀ ಚಹಷತರಹ ನ್ೈತಯೋೀಯಭಿಬಃ 
ಕದಹಚಿತ್ ಷವಭಹ ಏ ಸಮರ್ತಶಠನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ಷವಭಹವಹನಭಿಬಂ ಚ ದವಾಮರ್ತ || 35 || 

ಓಂ ಄ನತರಹ ಚಹರ್ ತತ ತದದೃಷ್್ಾೀಃ ಓಂ || 36-469 || 
ಷಭಮಜಹಞಾನವಿರಿೀತಸಹನಯೋೀಯನತರಹ ಸ್ತಥತಹನಹಭರ್ 
ದ್ೀವಹಷತಯಭಹಯೋೀದಹಾಢಮಾದೃಷ್್ಾೀಃ|| 36 || 

ಓಂ ಄ರ್ ಷಭಮಾತ್ೀ ಓಂ || 37-470 || 
‘಄ಷತರಹ ಄ಷತರ್ೀಣ್ೈ ಷವಭಹವ್ೀನ ಚ ಕಭಾಣಹ | 
ಸಹನ್ೀನ ವಿರಿೀತ್ೀನ ತಮೀ ಯಹರ್ನತ ವಿರ್ನವಾಯಹತ್ || 
ದ್ೀವಹ ದ್ೈಷವಭಹವ್ೀನ ಕಭಾಣಹ ಚಹಮಷಂವಮಮ್ | 
ಷಭಮಜಹಞಾನ್ೀನ ಯಮಹಂ ಗರ್ತಂ ಗಚೂರ್ನತ ವ್ೈಶಣವಿೀಮ್ || 

ನಹನಯೋೀಯನಮಥಹಭಹಃ ಕದಹಚಿತ್ ಕ್ಹವರ್ ವಿದಮತ್ೀ | 
ಮಹನತಷ್ಹ ಮಿವಯಭತಯೋೀ ವಿಮಿವಯಗತಯೋೀsರ್ ಚ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 37 || 

ಓಂ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹನತಗಯಸಂ ಚ ಓಂ || 38-471 || 
ವೃಣ್ವೀ ವಿೀಯ ಈಗಯಭತಗಯಂ ದಮಹಮನನನಮಭನಮಭರ್ತನ್ೀರ್ನೀಮಮಹನಃ | 
ಏದಮಹನರ್ದವಳುಬಮಷಮ ರಹಜಹ ಚ್ೂೀಶೂೆಮತ್ೀ ವಿವ ಆನ್ೂದರೀ ಭನತಷ್ಹಮನ್’ 

ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹನತಗಯಸಂ ಚ ದವಾಮರ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶತ ಯಮೀವವಯಷಮ| 
‘಄ಷತರಹನ್ ದಭಮನ್ ವಿಶತಣಃ ಷವದಂ ಚ ಷತರಹನ್ ನಮನ್ | 
ರನಃ ರನಮಹಾನತಷ್ಹಂಷತತ ಷೃತಹವಹತಾಮತಮಸೌ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 28 || 
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ಓಂ ಄ತಸ್ತತಾತಯಜಹಞಯಯೋೀಲ್ಲಙ್ಹುಚಾ ಓಂ || 39-472 || 
ದ್ೀಭಹಗಹದಷತಯಭಹಗ ಏ ಫಸತಲಃ | ‘ತಸಹಭನನ ಜನತಹಮಿಯಹತ್’ ಆರ್ತ ಲ್ಲಙ್ಹುತ್ | 
ಚವಬಹದತ್ 

‘ತತಃ ಕರ್ನೀಯಹಸಹ ಏ ದ್ೀವಹ ಜಹಮಯಹಸಹ ಄ಷತರಹಃ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀವಾ | 
‘಄ಷತರಹ ಫಸತಲ್ಹ ಮಸಹಭತ್ ತಸಹಭನನ ಜನತಹಮಿಯಹತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಬಹಯಹ್ೇ || 39 || 

ಓಂ ತದೂಬತಷಮ ತತ ತದಹಬವೀ ಜ್ೈಮಿನ್ೀಯರ್ ರ್ನಮಮಹತದೂಯಹಭಹವ್ೀಬಮಃ ಓಂ 
|| 40-473 || 

಄ಷತಯಜಹತ್ೀರ್ೀವಹಷತಯತವಂ ದ್ೀಜಹತ್ೀರ್ೀ ದ್ೀತವಂ ಜ್ೈಮಿನ್ೀಯರ್ ಸ್ತದಧಮೀ| 
‘ನಹಷತರಹ ದ್ೈವಿೀಂ ನ ದ್ೀವಹ ಅಷತರಿೀಂ ನ ಭನತಷ್ಹಮ ದ್ೈವಿೀಮಹಷತರಿೀಂ ಚ 

ಗರ್ತಮಿೀಮತರಹರ್ತೇಯಹಮೀ ಜಹರ್ತಭನತಬರ್ನತ’ ಆರ್ತ ರ್ನಮಭವತಯತ್ೀಃ | 
‘ನಹಷತರಹಣಹಂ ದ್ೈಂ ಯೂಂ ನ ದ್ೀವಹನಹಮಹಷತಯಂ ನ ಚ್ೂೀಬಮಂ 

ಭನತಷ್ಹಮಣಹಂ ಯೋೀ ಮದೂಯಃ ಷ ತದೂಯಪ್ೀ ರ್ನಷಗ್ೂೀಾ ಹ್ಮೀಶ ಬರ್ತ’ 

ಆತಮತದೂಯತವವತಯತ್ೀಃ | 
‘ತಂ ಬೂರ್ತರಿರ್ತ ದ್ೀವಹ ಈಹಸಹಂಚ಼ಯರ್ೀ ತ್ೀ ಫಬೂರಷತಸಹಭದಹಧs್ಮೀತಹಿಾ ಷಪ್ತೀ 
ಬೂಬೂಾರಿತ್ಮೀ ಯವಸ್ತವತಮಬೂರ್ತರಿತಮಷತರಹಸ್ೀತ್ೀ ಸ ಯೂಬಬೂರಃ’ 
ಆರ್ತ ದ್ೀವಹಷತರಹಣಹಂ ಭಹವಹಭಹವತಯತ್ೀವಾ | 

ದ್ೀವಹನಹಂ ಬೂರ್ತರಿತ್ಮೀ  ಭನ್ೂೀ ವಿಷ್ೌಣ ಷವಭಹತಃ | 
಄ಷತರಹಣಹಭಬೂರ್ತತ್ವೀನ್ೈತನ್ನೀಮಭತ್ೂೀsನಮಥಹ || 
ದ್ೀವಹಃ ಶ್ಹಹಭಿಬೂತತಹವತ್ ಯಹಹದಿಹದಹಮ ಫಬೂವಿರ್ೀ | 
಄ತಃ ಷತಗರ್ತರ್ೀತ್ೀಷ್ಹಂ ನಹನಮಥಹ ಮತಮಯೋೀ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚಹಧಹಮತ್ೇ || 40 || 

|| ಆರ್ತ ಈಬಮಲ್ಲಙ್ಹುರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಓಂ ನ ಚಹರ್ಧಕ್ಹರಿಕಭರ್ ತನಹನತಮಹನಹತ್ ತದಯೋೀಗಹತ್ ಓಂ || 41-474 || 
ನ ಚ ಯಮಹತ್ಲವವಯಹಾರ್ದಕಮಹಕ್ಹಙಹಯಮ್, ಫಯಹಹಭರ್ದೀನಹಭರ ನಹಕ್ಹಙಹಮಂ, 
಼ಭತಯಸ್ಮೀರ್ತ ಷೂಚಯಿತತಭರ್ವಫದಃ | ಚವಫದಷತತ ಸಹನಹರ್ಥೀಾನಹಂ 
ೂವೀಾಕ್ಹತರ್ದತಥಮಹಬವಹನತಯಷೂಚಕಃ | ಄ಯೋೀಗಮಮಹರ್ೂೀಢತಂ ಯಮತನ್ ಯತನ್ ಹಿ 
ದೃವಮತ್ೀ | ಏಭಯೋೀಗಷಮ ಯಮಹತ್ಲವವಮಾಷಮ ಫಯಹಹಭರ್ದದಷಮ ಚಹಕ್ಹಙ್ಹಹಯಹಂ 
ತನಭನತಮಿೀಮತ್ೀ | 
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‘ನ ದ್ೀದಭರ್ನವಚ್ೂೀತ್ ಕತತ ಏ ಸರ್ೀಗತಾಣಹನ್ | 
ಆಚೂನ್ ತರ್ತ ೂಾಸಹಭದಧಸಹತದಮತಯ ನ್ೂೀರ್ತಥರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ | 
‘ಷವ಼ೀಮಮಿಚೂಮಹನಂ ತತ ರಹಜಹದಹಮಃ ಹತಮರ್ನತ ಹಿ | 

ಏಮೀ  ಷತರಹದಹಮವಾ ಸರಿವಾ ಷವದ್ೀಚತೂಕಮ್’  

ಆತಹಮದಮನತಮಹನಯೂವಹಕ್ಹಮಚಾ 

‘ಮಹಯಹಭಿಯತರ್ತಸಷೃಸತ ಆನದರ ದಹಮಮಹಯತಯತವತ | ಄ದಷೂಮँ ಯಧೂನತಥಹಃ’ ಆರ್ತ ಚ 

ವತಯರ್ತಃ|| 
ಓಂ ಈೂಾಭರ್ೀತ್ಮೀಕ್್ೀ ಭಹವಭನತ್ ತದತಕತಮ್ ಓಂ || 42-475 || 

ಈದ್ೀದಂ ಚ ನಹಕ್ಹಙಹಯಮಿತ್ಮೀಕ್್ೀ | ಭಹವಭನದೃಷಿಾದದ್ೀ | 
ತಚ್ೂಾೀಕತಮಿನದರದತಮಭನವತಯತೌ – 

‘಄ಥ ಮಥಷಿೀಾನ್ ಯಜಹರ್ತೀನ್ ನಹಕ್ಹಙ ಹ್ೀದ್ೀಂ ನ ಗನಧವಹಾನ್ ನ ವಿದಹಮಧರಹನ್ 

ನ ಸ್ತದಹಧನ್’ ಆರ್ತ| 

ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಂ ಚ – 
‘ನ ದ್ೈವಹನಭಿಕ್ಹಙ ಹ್ೀತ ಕತತ ಏ ಸರ್ೀಗತಾಣಹನ್ | 
ಹಯಜಹತಹಮನ್ ನ ಚಹಷ್ಹಾಂ ಗಹನಧವಹಾರ್ದೀನರ್ ಕವಚಿತ್ || 
ಊಷ್ಹಮರ್ದಶತ ವಿಶ್್ೀಷ್್ೀ ತತ ದ್ೂೀಷ್್ೂೀ ನ್ೈವಹವಿಶ್್ೀಶತಃ’  

ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶದವಾನಹಥಾಮೀಕ ಆತತಮಕತಮ್ || 42 || 

ಓಂ ಫಹಿಷೂತಬಮಥಹsರ್ ಷೃತ್ೀರಹಚಹರಹಚಾ ಓಂ || 43-476 || 
ದ್ೀಷಿಾಗನಧವಹಾರ್ದದ್ೀಭ್ೂಮೀsನಮತಯ ವತಬವಿಶಮ ಅಕ್ಹಙ್ಹಹಯಹಭನಹಕ್ಹಙ್ಹಹಯಹಂ ಚ 
ನ ತನಮ್ | 

‘ದ್ೀಷಿಾಗನಧವಹಾಣಹಂ ದಹಕ್ಹಙಹೀ ತ್ೀತ್ ಧತಯಮ್ | 
಄ನಮತಯ ವತಬಮಹಕ್ಹಙಹನ್ ನ ತ್ೀದವಿರ್ೂೀಧತಃ’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀಃ || 
‘ನಹನಹತವಮೀ ಕ್ಹಮಹನಹಂ ನಹಕ್ಹಭಃ ಕವ ಚ ದೃವಮತ್ೀ | 
಄ತ್ೂೀsವಿಯತದಧಕ್ಹಭಃ ಸಹಮದಕ್ಹಭಸ್ತೀನ ಬಣಮತ್ೀ’ ಆತಹಮಚಹರಹಚಾ || 43 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ಧಕ್ಹರಿಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಸಹವಮಿನಃ ಪಲವತಯತ್ೀರಿತಹಮತ್ಯೀಮಃ ಓಂ || 44-477 || 
 ‘ಫಯಸಭವಿದಹಪ್ನೀರ್ತ ಯಮ್’ ಆತಹಮರ್ದ ಪಲಂ ಸಹವಮಿನಹಂ ದ್ೀವಹನಹಮೀ ಬರ್ತ | 
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‘ಮದತ ಼ಞ್ ಾ್ೀಮಹಃ ಯಜಹಃ ವತಬಮಹಚಯರ್ನತ ದ್ೀವಹ ಏ ತದಹಚಯರ್ನತ ಮದತ ಼ಂ ಚ್ೀಮಹಃ 
ಯಜಹ ವಿಜಹನತ್ೀ ದ್ೀವಹ ಏ ತರ್ದವಜಹನತ್ೀ ದ್ೀವಹನಹಂ ಹ್ಮೀತದಬರ್ತ ಸಹವಮಿೀ ಹಿ 
ಪಲಭವತನತ್ೀ ನಹಸಹವಮಿೀ ಕಭಾ ಕತವಹಾಣಃ’ 
ಆರ್ತ ಮಹಧಮರ್ನದನಹಮನವತಯತ್ೀರಿತಹಮತ್ಯೀಯೋೀ ಭನಮತ್ೀ || 44 || 

ಓಂ ಅರ್ತವಾಜಮಮಿತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಷತಸ್ಲ ಹಿ ರಿ಼ಯಮತ್ೀ ಓಂ || 45-478 || 
ಷತಯಯಹಗ್ೀಶವೃರ್ತವಜಹಭರ್ ಪಲದವಾನಹದಲಂ ಪಲಂ ಯಜಹನಹಭರ್ 
ಬರ್ತೀತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಭಾನಮತ್ೀ | ತಧಥಾಂ ದ್ೀವ್ೈಃ ಼ಯಮಮಹಣತಹವತ್ || 45 || 

ಓಂ ಷಸಕ್ಹಮಾನತಯವಿರ್ಧಃಷ್ೀಣ ತೃರ್ತೀಮಂ ತದವತ್ೂೀ ವಿಧಹಮರ್ದತ್ ಓಂ         
|| 49-479 || 

ತೃರ್ತೀಮಃ ಷವವಃ | ದ್ೀವಹನಹಂ ಸಹನಹರ್ದಕಭಾಣಿ ಷಸಕ್ಹಯಹಾನತಯತ್ವೀನ ಯಜಹ 
ವಿರ್ಧೀಮನ್ತೀ | ಮಥಹ ಯಜಹತ್ೂೀ ರಹಶಃ ಯಜಹಃ ಷಸಕ್ಹರಿತ್ವೀನ ವಿರ್ಧೀಮನ್ತೀ | 
ಮಥಹವಹssಚಹಮಾಷಮ ಶ್ಷ್ಹಮಃ | ವಹರಹಹ್ೀ ಚ – 

‘ಸಹನಹರ್ದದಹನಂ ದ್ೀವಹನಹಂ ವಿಶತಣನಹ ಸಹಧತ ಚ್ೂೀರ್ದತಮ್ | 

ವ್ೀದ್ೀ ಚ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿಹಿತಂ ತತಹಯಚಹಯೋೀಾ ಭಸತತಯಃ || 
ವಿಹಿತಃ ಷಸಕ್ಹರಿತ್ವೀ ಷಸಕ್ಹಯಹಾನತಯಂ ಯಜಹಃ | 
ಹತೃತ್ವೀನ ಮಥಹ ರಹಸ್ೂೀ ಮಥಹ ಶ್ಷ್ಹಮ ಗತರ್ೂೀಯರ್ || 

ತಸಹಭಚತೂರತಂ  ಪಲಂ ತಹಸಹಮಹಚಹಯಹಾಣಹಂ  ಭಸತತಯಮ್ | 

ತತ್ೂೀ ಭಸತತಯಂ ಪ್ಯೀಕತಂ ದ್ೀವಹನಹಭತತತರ್ೂೀತತಯಮ್’ ಆರ್ತ || 46 || 

|| ಆರ್ತ ಪಲವತಯತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಓಂ ಕೃತಸನಭಹವಹತ್ ತತ ಗೃಹಿಣ್ೂೀಷಂಹಹಯಃ ಓಂ || 47-480 || 
‘ಕತಟತಮಫೀ ವತಚೌ ದ್ೀಶ್್ೀ ಸಹವಧಹಮಮಭರ್ಧೀಯಹನ್ೂೀ ಧಹಮಿಾಕ್ಹನ್ ವಿದಧತ್’ ಆತತಮಕ್ಹತಾ 
‘ನ ಚ ರನರಹತಾತ್ೀ ನ ಚ ರನರಹತಾತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಗೃಹಿಣ್ೂೀಷಂಹಹಯಃ ಼ಯಮತ್ೀ  

ತಸಹಭದುೃಸಷತಸ್ಮೈವೀತತತವಮಿರ್ತ ನ ವಹಚಮಮ್ | 
ಮತಃ ಕೃತಸನಗೃಸಸಹಥನ್ ದ್ೀವಹನ್ೀಷ್ಯೈವೀಷಂಹಹಯಃ ಼ಯಮತ್ೀ | 

‘ಕೃತಹಸನ ಹ್ಮೀತ್ೀ ಗೃಹಿಣ್ೂೀ ದ್ೀವಹಃ ಕೃತಹಸನ ಏತ್ೀ ಮತಯೋೀsತ ಏತ್ೀಷ್ಹಂ ನ ರತಹಯ 
ದಹಮಭತಮರ್ನತ ಷ ಚ್ೈತ್ೀ ಗೃಹಹನ್ ವಿಷೃಜನಯರಹಗಹ ಄ದ್ವೀಷ್ಹ ಄ಲ್್ೂೀಭಹಃ 
ಷಾಭ್ೂೀಗಹಃ ಷಾಸಹಃ ಷಾಕತಹಾಯಃ’ ಆರ್ತ ೌತಹಯಮಣವತಯರ್ತಃ || 47 || 
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ಓಂ ಮೌನರ್ದತರ್ೀಷ್ಹಭರಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 48-481 || 
ನ ಚಹವಯಭದವಮಮೀ ದ್ೀವಹನಹಮ್  | 
‘ದ್ೀವಹ ಏ ಫಯಸಭಚಹರಿಣ್ೂೀ ದ್ೀವಹ ಏ ಗೃಸಸಹಥ ದ್ೀವಹ ಏ ನಸಹಥ ಮಥಹ ಹ್ಮೀತ್ೀ 
ಭತನಮ ಏಂ ಷಾಣಹಾಃ ಷವಹಾವಯಮಹಃ ಷಾಂ ಹ್ಮೀತ್ೀ ಕಭಾ ಕತಾರ್ನತ’ ಆರ್ತ 
ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತೌ ಮರ್ತತವದೃಷ್ಹಾನ್ತೀನಹನ್ಮೀಷ್ಹಭರಮದ್ೀಶ್ಹತ್ || 48 || 

|| ಆರ್ತ ಕೃತಸನಭಹವಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

ಓಂ ಄ನಹವಿಶತೆಾನನನವಯಹತ್ ಓಂ || 49-482 || 
‘ಏತಹಂ ವಿದಹಮಭರ್ದೀತಮ ಫಯಸಭದಶ್ೀಾ ವಹ ಬರ್ತ | 

ಷ ಏತಹಂ ಭನತಷ್್ಮೀಶತ ವಿಫೂಯಯಹತ್ | 

ಮಥಹ ಮಥಹ ಸ ವ್ೈ ಫೂಯಯಹತ್ ತಥಹ ತಥಹsರ್ಧಕ್್ೂೀ ಬರ್ತ’ 

ಆರ್ತ ಮಹಠಯವತಯತೌ ವಿದಹಮದಹನಂ ವೃಯಮತ್ೀ | ತಚಾ ಫಸೂನಹಂ 
ಸ್ತವೀಕಯಣಹಥಾಮಹವಿಷ್ಹೆರ್ೀಣ್ೀರ್ತ ನ ಭನತಮಮ್ | ಄ನವಯಹದತಮಕ್್ತೀ | 
಄ವಿಷ್ಹೆರ್ೀsಯೋೀಗಹಮನಹಭರ್ ಸ್ತವೀಕ್ಹಯಹಯರ್ತಃ | ತಚಾ ವಿಷಿದಧಮ್ – 

‘ಮಹ ನಃ ಸ್ತೀನ್ೀಭ್ೂಮೀ ಯೋೀ ಄ಭಿ ದತಯಸಷದ್ೀ ರ್ನರಹಮಿಣ್ೂೀ ರಿವೀsನ್ನೀಶತ 
ಜಹಗೃಧತಃ| 
ಯೀಷ್ಹಂ ನ್ೈತನಹನಯಂ ಼ ಚ  ನ್ೈಕಂ ಫಯಸಭಣಷತ್ೀ ಫೂಯಹಿ ತ್ೀಬಮಂ ಕದಹಚಿತ್ || 

಄ಥ್ೂೀವಮೀನ್ೂೀಯತಹ ಭನತಷ್ಹಮಃ ಯೀ ಧಮಿಾಣ್ೂೀ ಫೂಯಹಿ ತ್ೀಬಮಃ ಷದಹ ನಃ | 
ಅದ್ೀವಹನಹಮೀಸತ್ೀ ವಿ ಯಯೋೀ ಸೃರ್ದ ಫೃಸಷತ್ೀ ನ ಯಃ ಸಹಮನೀ ವಿದತಃ’ ಆರ್ತ | 
ವಿದಹಮ ಸ ವ್ೈ ಬಹಯಸಭಣಮಹಜಗಹಭ ಗ್ೂೀಹಮ ಮಹಂ ಶ್್ೀರ್ದಸ್ಾೀsಸಭಸ್ತಭ | 
಄ನಹಮಾಕ್ಹಯಹನೃಜವ್ೀ ವಠಹಮ ನ ಮಹಂ ಫೂಯಯಹ ಊಜವ್ೀ ಫೂಯಹಿ ರ್ನತಮಮ್’ 

ಆರ್ತ ಚ || 49 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನಹವಿಷ್ಹೆರಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (಄ನವಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 09 || 

ಓಂ ಐಹಿಕಭಯಷತತತಯರ್ತಫನ್ಧೀ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 50-483 || 
‘ಅತಹಭ ವಹ ಄ರ್ೀ ದಯಶಾಮಃ ಶ್್ೃಯೀತವಮೀ ಭನತವಮೀ ರ್ನರ್ಧಧಹಮಸ್ತತಮಃ’ 
ಆರ್ತ ದವಾನಹಥಾಂ ವಯಣಹರ್ದ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | ತಚಾ ದವಾನಮೈಹಿಕಮೀ 
ಹಯಯಫದಯರ್ತಫನಹಧಭಹವ್ೀ | 
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‘ವತಯತಹವssತಹಭನಂ ಭರ್ತೂಾಂ ಸತಮಹಸ್ಮೀಹ್ೈ ದೃಷಿಾಂ ಯಭಷಮ ವಿನ್ದೀತ್ | 
ಮದಹಮಯಫಧಂ ಕಭಾ ರ್ನಫನಧಕಂ ಸಹಮತ್ ್ಯೀತ್ಮೈ ಶ್್ಮೀದ್ೂಮೀಗಮೀವಹನವವ್ೀವಯ’  

ಆರ್ತ ಸೌಣಾವತಯತೌ ದವಾನಹತ್ | 
‘಄ನಹರ್ದಜನಭಷಭಫನಧಂ ರ್ನಭ್ೀಾತತತಂ ಹಞ್ಞಯಮ್ | 

ಯಹತಹಮ ಸ್ೀಯಹ ವಕಮಂ ತಹತ್ ಕ್ಹಮಾಂ ನ ಷಂವಮಃ|| 
ಯಹದೂದರ್ೀ ಸ್ತಥತ್ೂೀ ಗಮಹಮತ್ ತಹದುನತಮಮೀ ಹಿ | 
ಆಸ ಜನಹಭನತರ್ೀ ವಹsರ್ ತಹತ್ಮೈ ತತ ದವಾನಮ್ || 

ವಯಣಂ ಭನನಂ ಚ್ೈ ರ್ನರ್ಧಧಹಮಷನಮೀ ಚ | 
ರ್ೀ ಗತರೌ ಚ ಯಹ ಬ಼ತಃ ರಿಚಯಹಾರ್ಧಕಂ ಸರ್ೀಃ || 
ಏಷ್ಹ ಸ್ೀವ್ೀರ್ತ ಷಮಱೀಕ್ಹತ ಮಥಹ ತದದವಾನಂ ಬವ್ೀತ್’  

ಆರ್ತ ಫೃಸತಸಂಹಿತಹಯಹಮ್ || 50 || 

|| ಆರ್ತ ಐಹಿಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

ಓಂ ಏಂ ಭತ಼ತಪಲ್ಹರ್ನಮಭಷತದಸಹಥಧೃತ್ೀಷತದಸಹಥಧೃತ್ೀಃ ಓಂ          
|| 51-484 || 

 ಏಮೀ ಹಯಯಫಧಕಮಹಾಭಹವ್ೀ ವರಿೀಯಹತಹನನತಯಮೀ ಮೀವಃ, ತದಹಬವ್ೀ 
ಜನಹಭನತರಹಣಿೀತಮರ್ನಮಭಃ | 

‘ಧಮಿೀಾ ಷವಗಾಂ ವಿಧಮಿೀಾ ರ್ನಯಮಮೀತ್ಮೀ ಫಯಸಭಷಂಸ್ೂಥೀsಭೃತಮೀತ್ಮೀ 

ಫಯಸಭಷಂಸ್ೂಥೀsಭೃತಮ್’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭಷಂಷಥಷಮ ಮೀವಸ್ಮೈವಹಧಹಯಣಹತ್ | 

‘ವಿದಹವನಭೃತಮಹಪ್ನೀರ್ತ ನಹತಯ ಕ್ಹಯಹಾ ವಿಚಹಯಣಹ | 
಄ಷನನಂ  ಮದಹಯಫದಂ ಕಭಾ ತತ್ ಗಚೂರ್ತ || 
ನ ಚ್ೀದಫಸೂರ್ನ ಜನಹಭರ್ನ ಹಯ್ಮೈವಹನ್ತೀ ನ ಷಂವಮಃ’  

ಆರ್ತ ಚ ನಹರಹಮಣಹಧಹಮತ್ೇ || 51 || 

|| ಆರ್ತ ಭತ಼ತಪಲ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಷಮ  
ಚತತಥಾಃ ಹದಃ || 03-04||  

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 145 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ತೃರ್ತೀಯಹಧಹಮಮಃ (ಸಹಧನಹಧಹಮಮಃ)|| 03 || 

 

 

ಚತತಥಹಾಧಹಮಮಃ (ಪಲ್ಹಧಹಮಮಃ) || 03-04 || 
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ಯಥಭ ಹದಃ || 04-01 || 
ಪಲಂ ರ್ನಗದಮತ್ೀsಸ್ತಭನನಧಹಮಯೀ | ಕಭಾನಹಶ್ಹಖಮಂ ಪಲಭಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ | 

ರ್ನತಮವಃ ಕ್ಹಮಾಂ ಷಾಥಹ ಭಹಮಂ ಸಹಧನಂ ಯಥಭಥ ಈಚಮತ್ೀ | 
ಹಯಯಿಕತಹವಚಹೂಧಹಮಯಹನಹಂ ಹದಹನಹಂ ಚ ನ ವಿರ್ೂೀಧಃ | 

ಓಂ ಅೃರ್ತತಯಷಕೃದತದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 01-485 || 
‘ಅತಹಭ ವಹsರ್ೀ ದಯಶಾಮಃ ಶ್್ೃಯೀತವಮೀ ಭನತವಮೀ ರ್ನರ್ಧಧಹಮಸ್ತತಮಃ’ 

ಆತಹಮರ್ದೀನಹಂ ನಹಾನಷ್್ೂಾೀಮಹರ್ದದ್ೀಕವಹರ್ೀಣ್ೈ ಪಲಹಯರ್ತಃ| ಼ಂತಹವೃರ್ತತಃ ಕತಾವಹಮ |  
‘ಷ ಮ ಏಷ್್ೂೀsಣಿಮೈತದಹತಳಮಿದಂ ಷಾಮ್’ 

ಆತಹಮದಮಷಕೃದತದ್ೀಶ್ಹತ್ || 01 || 

ಓಂ ಲ್ಲಙ್ಹುಚಾ ಓಂ || 02-486 || 
‘ಷ ತಪ್ೀsತಮತ....... ರನರ್ೀ ಯತಣಂ ರ್ತಯಭತಷಸಹಯ’ 

ಆತಹಮದಹಮತಾನಲ್ಲಙ್ಹುಚಾ | 
‘ರ್ನತಮವಃ ವಯಣಂ ಚ್ೈ ಭನನಂ ಧಹಮನಮೀ ಚ | 
ಕತಾಮಮೀ ರಯತಷ್್ೈಫಯಾಸಭದವಾನಮಿಚತೂಭಿಃ’ ಆತ್ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 02 || 

|| ಆರ್ತ ಅೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ಅತ್ೇರ್ತ ತೂಗಚೂರ್ನತ ಗಹಯಸಮರ್ನತ ಚ ಓಂ || 03-487 || 
ಅತ್ಮೀತತಮದ್ೀವ ಈಹಷನಂ ಚ ಮೀಷಹರ್ಥಾಭಿಃ  ಷಾಥಹ ಕ್ಹಮಾಮೀ |  ‘ನಹನಮಂ 
ವಿಚಿನತಮ ಅತಹಭನಮೀವಹಸಂ ವಿಜಹರ್ನೀಯಹಮಹತಭನಭತಹಷ ಅತಹಭ ಹಿ ಭಮೈಶ ಬರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ಸತಮಗಚೂರ್ನತ | ‘ಅತ್ೇತ್ಮೀವೀಹಷಸಾ ಅತ್ೇತ್ಮೀ ವಿಜಹರ್ನೀಹಿ ನಹನಮಂ ಼ಞ್ಾನ ವಿಜಹನಥ 
ಅತಹಭ ಹ್ಮೀವ್ೈಶ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಗಹಯಸಮರ್ನತ ಚ | 

‘ಅತ್ೇತತಮಹಷನಮ್ ಕ್ಹಮಾಂ ಷಾಥ್ೈ ಭತಭತವತಭಿಃ | 
ನಹನಹಕ್್ೀಿವಷಮಹಮತಕ್್ೂತೀs್ಮೀತಹನ್ನೈ ವಿಷಭರ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 

‘ಅತಹಭ ವಿಶತಣರಿರ್ತ ಧಹಮನಂ ವಿಶ್್ೀಶಣವಿಶ್್ೀಶಮತಃ | 
ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ಚ ಭತಭತವೂಣಹಭತದ್ೀವವಾ ತಹದೃವಃ || 
ಕತಾವಮೀ ನಹಷಮ ಹಹನ್ೀನ ಕಷಮಚಿನ್ೂೇವ ಆಶಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಅತ್ೂೇಗಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 
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ಓಂ ನ ಯರ್ತೀಕ್್ೀ ನ ಹಿ ಷಃ ಓಂ || 04-488 || 
‘ನಹಭ ಫಯಹ್ೇತತಮಹಸ್ತೀ’ ಆತಹಮರ್ದನಹ ವಫದಭಹಯನಹಯ ನ ಯರ್ತೀಕ್್ೀ ಫಯಸಭದೃಷಿಾಃ ಕ್ಹಯಹಾ | 
಼ನತತ ತತಾತ್ವೀನ್ೈವೀಹಷನಂ ಕ್ಹಮಾಮ್ | ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ – 

‘ನಹಮಹರ್ದಹಯಣಮಾನತಭತಬಯೋೀಃ ಯಥಮಹತವತಃ | 
ಐಕಮದೃಷಿಾರಿರ್ತ ಭಹಯರ್ನತಯಫತಧಹನಹಂ ಬವಿಶಮರ್ತ || 

ನಹಮಹರ್ದಸ್ತಥರ್ತರ್ೀವಹತಯ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ ಹಿ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ | 
ಷವಹಾಥಹಾ ಯಥಮಹ ಮಸಹಭತ್ ಷತಭಮಥಹಾ ತತ್ೂೀ ಮಹತಹ’ ಆರ್ತ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ನಯರ್ತೀಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ಫಯಸಭದೃಷಿಾಯತತೆಷ್ಹಾತ್ ಓಂ || 05-489 || 
ಫಯಸಭದೃಷಿಾವಾ ಷಾಥಹ ಕ್ಹಯೈಾ ಯಮೀವವರ್ೀ | ಈತೃಶಾತಹವತ್ | 

‘ಫಯಸಭದೃಷ್ಹಾಯ ಷದ್ೂೀಹಸ್ೂಮೀ ವಿಶತಣಃ ಷವ್ೈಾಯರ್ ಧತಯಮ್ | 
ಭಸತತಾವಹಚಿೀ ವಬ್ೂದೀsಮಂ ಭಸತತಾಸಹನಮೀ ಹಿ | 
ಷಾತಃ ರ್ಯೀರ್ತಜನಕಭತಷತತ್ ಷಾತಹ ಬವ್ೀತ್ || 
ಅತ್ೇತ್ಮೀ ಮದ್ೂೀಹಸಹ ತದಹ ಫಯಸಭತವಷಂಮತತಹ | 
ಕ್ಹಯೈಾ ಷಾಥಹ ವಿಷ್್ೂಣೀಫಯಾಸಭತವಂ ನ ರಿತಮಜ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ಫಯಸಭದೃಶಾಯರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಅರ್ದತಹಮರ್ದಭತಮಶ್ಹಾಙು ಈತ್ತೀಃ ಓಂ || 06-490 || 
‘ಚಷ್ೂೀಃ ಷೂಯೋೀಾ ಄ಜಹಮತ’ ಆತಹಮದತಮಹಷನಂ ಚ ದ್ೀವಹನಹಂ ಕ್ಹಮಾಮೀ | 
ಸ್ೂವೀತರ್ತತಸಹಥನಹತ್ ಸಹವವಯಮತಹವನತಭಕ್ೌತ ತತಯ ಲಮಸಹಮ್ೀಕ್ಷಿತತಹವಚ್ೂಾೀನನಂ  
ತಥ್ೂೀಹಷನಮ್ | ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ ಚ – 

‘ಅರ್ಧವಹಮರ್ಧರ್ನಮಿತ್ತೀನ ವಿಕ್ಷಿತಭನಸ್ೂೀsರ್ ತತ | 
ಗತಣಹನಹಂ ಷಭಯಣಹವಕ್ೌತ ವಿಷ್್ೂಣೀಫಯಾಸಭತವಮೀ ತತ || 
ಷಭತಾಮಂ ಷತತಂ ತತ್ ತತ ನ ಕದಹಚಿತ್ ರಿತಮಜ್ೀತ್ | 
಄ತಯ ಷಾಗತಣಹನಹಂ  ಚ ಮತ್ೂೀsನತಭಹಾ ಆಶಮತ್ೀ || 
ಸ್ೂವೀತತಯಙುಂ ಚ ದ್ೀವಹನಹಂ ವಿಷ್್ೂಣೀಶ್ಾನಯಂ ಷದ್ೈ ತತ | 
ತ್ೀಷ್ಹಂ ತತಯ ಯವ್ೀಶ್್ೃೀ ಹಿ ಭತ಼ತರಿತತಮಚಮತ್ೀ ಫತಧ್ೈಃ || 
ತದಹಶ್ಯತಹವಾ ತ್ೀ ರ್ನತಮಂ ತತಶ್ಾನಯಂ ವಿಶ್್ೀಶತಃ’ ಆರ್ತ || 06 || 
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|| ಆರ್ತ  ಅರ್ದತಹಮರ್ದಭತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಓಂ ಅಸ್ತೀನಃ ಷಭಬವಹತ್ ಓಂ || 07-491 || 
ಷಾದ್ೂೀಹಷನಂ ಕತಾನನಹಮಸ್ತೀನ್ೂೀ ವಿಶ್್ೀಶತಃ ಕತಯಹಾತ್ | 

ತದಹ ವಿಷ್ೀಹಲತ್ವೀನ ಷಭಬವಹತ್ ||  07 || 

ಓಂ ಧಹಮನಹಚಾ ಓಂ || 08-492 || 
‘ಷಭಯಣ್ೂೀಹಷನಂ ಚ್ೈ ಧಹಮನಹತಭಕಮಿರ್ತ ರ್ದವಧಹ  | 
ಷಭಯಣಂ ಷಾದಹ ಯೋೀಗಮಂ ಧಹಮನ್ೂೀಹಷನಮಹನಸ್ೀ|| 
ನ್ೈಯನತಮಾಂ ಭನ್ೂೀೃತ್ತೀಧಹಮಾನಮಿತತಮಚಮತ್ೀ ಫತಧ್ೈಃ | 
ಅಸ್ತೀನಷಮ ಬವ್ೀತ್ ತತ್ ತತ ನ ವಯಹನಷಮ ರ್ನದಯಯಹ || 
ಸ್ತಥತಷಮ ಗಚೂತ್ೂೀ ವಹsರ್ ವಿಷ್ೀಸ್ಮೈ ಷಭಬವಹತ್  | 
ಷಭಯಣಹತ್ ಯಭಂ ಸ್ೀಮಂ ಧಹಮನಂ ನಹಷಯತಯ ಷಂವಮಃ’  

ಆರ್ತ ಚ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ| ಄ತ್ೂೀ ಧಹಮನತಹವಚಾ || 08 || 

ಓಂ ಄ಚಲತವಂ ಚಹ್ೀವಯ ಓಂ || 09-493 || 
‘಄ಚಲಂ ಚ್ೀಚೂರಿೀಯಂ ಸಹಮನಭನಷಶ್ಹಾಮಚಹಲನಮ್| 

ಚಲನ್ೀ ತತ ವರಿೀಯಷಮ ಚಞ್ಾಲಂ ತತ ಭನ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 09 || 

ಓಂ ಷಭಯರ್ನತ ಚ ಓಂ || 10-494 || 
‘ಷಭಂ ಕ್ಹಮಶ್ರ್ೂೀಾಯೀಂ ಧಹಯಮನನಚಲಂ ಸ್ತಥಯಃ | 
ಷಮಱೀವಯ ನಹಸ್ತಕ್ಹಗಯಂ ಷವಂ ರ್ದವಶ್ಹಾನಲ್್ೂೀಕಮನ್’ ಆತಹಮರ್ದ || 10 || 

ಓಂ ಮತ್ಕ್ಹಗಯತಹ ತತಹಯ ವಿಶ್್ೀಷ್ಹತ್ ಓಂ || 11-495 || 
ದ್ೀವಕ್ಹಲ್ಹಸಹಥರ್ದಶತ ಮತ್ಕ್ಹಗಯತಹ ಬರ್ತ ತತ್ ಸಹಥತಮಮ್ | 

‘ತಮೀ ದ್ೀವಂ ಸ್ೀವ್ೀತ ತಂ ಕ್ಹಲಂ ತಹಭಸ್ತಥರ್ತಮ್ | 
ತಹನ್ೀ ಭ್ೂೀಗಹನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ಭನ್ೂೀ ಮತಯ ಯಸ್ತೀದರ್ತ || 
ನ ಹಿ ದ್ೀಶ್ಹರ್ದಭಿಃ ಕಶ್ಾರ್ದವಶ್್ೀಶಃ ಷಭತರ್ದೀರಿತಃ | 
ಭನಯಸಹಧನಹಥಾಂ ಹಿ ದ್ೀವಕ್ಹಲ್ಹರ್ದಚಿನತನಹ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 11 || 

|| ಆರ್ತ ಅಷನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 
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ಓಂ ಅ ಹಯಮಣಹತ್ ತತಹಯರ್ ಹಿ ದೃಶಾಮ್ ಓಂ || 12-496 || 
ಯಹನ್ೂೇವಸಹತದತಹಷನಹರ್ದ ಕ್ಹಮಾಮ್ || 

‘ಷ ಯೋೀ ಸ ವ್ೈತದಬಗನಭನತಷ್್ಮೀಶತ ಹಯಮಣಹನತಮೀಙ್ಹೆಯಭಭಿಧಹಮಯಿೀತ’ 

ಆರ್ತ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ || 
‘ಷಾದ್ೈನಭತಹಸ್ತೀತ ಯಹರ್ದವಭತ಼ತಭತಾಕ್ಹತ ಄ರ್ ಹ್ಮೀನಭತಹಷತ್ೀ’  

ಆರ್ತ ಸೌಣಾವತಯರ್ತಃ || 
‘ವತಯಣತಯಹದಹಮದಸಹನಂ ಭರ್ತಯಹಾದಮತಕತತಹ | 
ಧಹಮನಂ ಚ ಯಹರ್ದೀಷಹ ಸಹಮನ್ನೀಷಹ ಕವಚನ ಬಹಧಮತ್ೀ || 
ದೃಶಾತತತಾಷಮ ಚ ಧಹಮನಂ ಮದಹ ದೃಷಿಾನಾ ವಿದಮತ್ೀ | 
ಬ಼ತಶ್ಹಾನನತಕ್ಹಲ್ಲೀನಹ ಯಮೀ ಫಯಸಭಣಿ ಷತಪಟಹ | 
ಅ ವಿಭತಕ್್ತೀವಿಾರ್ಧರ್ನಾತಮಂ ಷವತ ಏ ತತಃ ಯಮ್’ ಆರ್ತ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 12 || 

|| ಆರ್ತ ಹಯಮಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಓಂ ತದರ್ಧಗಭ ಈತತಯೂವಹಾಘಯೋೀಯಶ್್ೀಿಶವಿನಹಶ್ೌ ತದವಯದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ 
||13-497 || 

ಫಯಸಭದವಾನ ಈತತರಹಘಸಹಮಶ್್ೀಿಶಃ ೂಾಷಮ ವಿನಹವವಾ | 
‘ತದಮಥಹ ರಶೆಯಪಲ್ಹವ ಅಪ್ೀ ನ ಶ್ಶಿಮನತ  ಏಮೀಂವಿರ್ದ ಹಂ ಕಭಾ ನ 
ಶ್ಶಿಮತ್ೀ’|’ತದಮಥ್ೈಷಿೀಕ್ಹತೂಲಭಗೌನ ಪ್ಯೀತಂ ಯದೂಯೀತ್ೈಂ ಹ್ೈವಹಷಮ ಷವ್ೀಾ 
ಹಹಭನಃ  ಯದೂಮನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ತದವಯದ್ೀಶ್ಹತ್ || 13 || 

ಓಂ ಆತಯಸಹಮ್ಮೀಭಷಂಶ್್ೀಿಶಃ ಹತ್ೀ ತತ ಓಂ || 14-498 || 
ರಣಮಸಹಮ್ಮೀಭಷಂಶ್್ೀಿಶಃ ಹತ್ೀ| ತತವಬ್ೂದೀsನತತಹಥನವಹಚಿೀ | 

‘ಮಥಹsಶ್್ೀಿಷ್್ೂೀ ವಿನಹವವಾ ಭತಕತಷಮ ತತ ವಿಕಭಾಣಃ | 
ಏಂ ಷತಕಭಾಣಶ್ಹಾರ್ ತತಷತಭಸ್ತ ಧತಯಮ್‟ ಆರ್ತ ಚಹಗ್ನೀಯೀ || 14 || 

ಓಂ ಄ನಹಯಫದಕ್ಹಯೀಾ ಏ ತತ ೂವ್ೀಾ ತದಧ್ೀಃ ಓಂ || 15-499 || 
಄ನಹಯಫದಕ್ಹಯೀಾ ಏ ೂವ್ೀಾ ರಣಮಹ್ೀ ವಿನವಮತಃ | 
‘ತಷಮ ತಹದ್ೀ ಚಿಯಂ ಯಹನನ ವಿಮೀಷ್ಯೀsತ ಷಭತಸಯತ್ೀ’ ಆರ್ತ ತದಧ್ೀಃ | 
ತತವಫದಃ ಷೃರ್ತದ್ೂಮೀತಕಃ | 
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‘ಮದನಹಯಫದಹಂ ಸಹಮತ್ ತರ್ದವನವಮರ್ತ ರ್ನವಾಯಹತ್ | 
ವಮತ್ೂೀ ಫಯಸಭ ರ್ನದವಾನದಾಂ ಹಿೀನಂ ಚ ಫಯಸಭ ವಮತಃ || 
ರ್ದವಶತ್ೂೀ ವಹ ಬವ್ೀತ್ ರಣಮನಹಶ್್ೃೀ ನಹಷಯತಯ ಷಂವಮಃ || 
ತಸಹಮಹಮಯಫದಕ್ಹಮಾಷಮ ನ ವಿನಹಶ್್ೃೀsಸ್ತತ ಕತತಯಚಿತ್ | 
ಅಯಫದಯೋೀವಾ ನಹವಃ ಸಹಮದಲಯೋೀಃ ರಣಮಹಯೋೀಃ’  

ಆರ್ತ ಚ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ || 15 || 

ಓಂ ಄ಾನಹ್ೂೀತಹಯರ್ದ ತತ ತತಹೆಯಹಾಯೈ ತದದವಾನಹತ್ ಓಂ || 16-500 || 
಄ಾನಹ್ೂೀತಹಯದಮರ್ ತತ ಮೀಷ್ೀsನತಭಹವಹಯೈ | ತತವಬಹದದಫರಸಭದವಾನತಃ | 
‘ಷ ಏನಭವಿರ್ದತ್ೂೀ ನ ಬತನ಼ತ ಮಥಹ ವ್ೀದ್ೂೀ ವಹsನನೂಕ್್ೂತೀsನಮದಹವ ಕಮಹಾಕೃತಮ್ 
ಮರ್ದ ಸ ವಹ ಄ಮನ್ೀಂವಿನಭಸತತಣಮಂ ಕಭಾ ಕರ್ೂೀರ್ತ ತದಹದಸಹಮನತತಃ ಕ್ಷಿೀಮತ | 
ಏವಹತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀತ ಷ ಮ ಅತಹಭನಮೀ ಲ್್ೂೀಕಭತಹಸ್ತೀ ನ ಹಹಷಮ 
ಕಭಾ ಕ್ಷಿೀಮತ್ೀsಸಹಭದ್ಧಯೀವಹತಭನ್ೂೀ ಮದಮತ್ ಕ್ಹಭಮತ್ೀ ತತ್ ತತಸೃಜತ್ೀ’ ಆರ್ತ 
ತದದವಾನಹತ್ || 16 || 

ಓಂ ಄ತ್ೂೀsನಮದರ್ೀತ್ಮೀಕ್್ೀಷ್ಹಭತಬಯೋೀಃ ಓಂ || 17-501 || 
ಭತಕ್ಹತನತಬಕ್ಹಯಣಹದಮದನಮತ್ ತತ್ ರಣಮಭರ್ ವಿನವಮರ್ತ, ಄ಹಯಯಫದಭನಭಿೀಶಾಂ ಚ 
ತಥಹ ಹ್ಮೀಕ್್ೀಷ್ಹಂ ಹಠ ಈಬಯೋೀಸಹಯಗ್ೀನ – 

‘ತಷಮ ರತಹಯ ದಹಮಭತಮರ್ನತ ಷತಸೃದಃ ಸಹಧತಕೃತಹಮಂ ರ್ದವಶನತಃ ಹಕೃತಹಮಮ್’ 

ಆರ್ತ | 
‘಄ನಭಿೀಶಾಭನಹಯಫದಂ ರಣಮಭಮಷಮ ನವಮರ್ತ | 
಼ಭತ ಹಂ ಯಫಯಸಭಸಹರ್ನನ್ೂೀ ನಹಸ್ತತ ಷಂವಮಃ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 17 || 

ಓಂ ಮದ್ೀ ವಿದಮಯೀರ್ತ ಹಿ ಓಂ || 18-502 || 
ಫಯಸಭದಶ್ಾಕೃತಭಲಭರ್ ರಣಮಂ ಭಸತತಭಭನನತಮ್ ಚ ಬರ್ತ | 

‘ಮದ್ೀ ವಿದಮಯಹ ಕರ್ೂೀರ್ತ ವಯದಧಯೋೀರ್ನಶದಹ ತದ್ೀ ವಿೀಮಾತತಯಂ  ಬರ್ತ’ 

ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ | 
‘ನ ಹಹಷಮ ಕಭಾ ಕ್ಷಿೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ | 
‘಄ಲಮಹತಯಕೃತ್ೂೀ ಧಮೀಾ ಬವ್ೀದ್ ಸಹನತ್ೂೀ ಭಹಹನ್ | 
ಭಹಹನರ್ ಕೃತ್ೂೀ ಧಮೀಾ ಸಮಸಹನಂ ರ್ನಶಪಲ್್ೂೀ ಬವ್ೀತ್’ಆರ್ತ ಚ ಭಹಯತ್ೀ || 18 || 
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ಓಂ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ ರ್ತವತರ್ೀ ವಯಿತಹವsಥ ಷಭತಸಯತ್ೀ ಓಂ || 19-503 || 
ಅಯಫದರಣಮಹ್ೀ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ ವಯಿತಹವ ಫಯಸಭ ಷಭತಸಯತ್ೀ | ಄ಥ್ೀರ್ತ ರ್ನಮಭಷೂಚಕಃ | 

‘ಅಯಫದರಣಮಹಷಮ ಭ್ೂೀಗ್ೀನ ವಣಹದನತ | 
ಹಯಪ್ನೀತ್ಮೀ ತಮೀ ಘೂೀಯಂ ಫಯಸಭ ವಹ ನಹತಯ ಷಂವಮಃ || 
ಫಯಸಭಣಹಂ ವತಕ್ಹಲ್ಹತ್ ತತ ೂಾಮಹಯಫದಷಂವಮಃ | 
ರ್ನಮಮೀನ ಬವ್ೀನಹನತಯ ಕ್ಹಯಹಾ ಕ್ಹಚಿರ್ದವಚಹಯಣಹ’ ಆರ್ತ ಚ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ || 19 

|| 

 || ಆರ್ತ ತದರ್ಧಗಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಚತತಥಹಾದಹಮಮಷಮ ಯಥಭಃ ಹದಃ || 04-01 || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 152 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 04-02 || 
ದ್ೀವಹನಹಂ ಮೀವ ಈತಹೆರರ್ನತಶ್ಹಾಸ್ತಭನ್ ಹದ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ವಹಙಭನಸ್ತ ದವಾನಹಚೂಬಹದಚಾ ಓಂ || 01-504 || 
ವಹಗಭಿಮಹರ್ನನತಮಮಹ ಭನ್ೂೀsಭಿಮಹರ್ನರ್ನ ಯತದ್ಯೀ ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ | ವಹಚ್ೂೀ 
ಭನ್ೂೀವತವದವಾನಹತ್ |’ತಷಮ ಯಹನನ ವಹಙಭನಸ್ತ ಷಭದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವಬಹದಚಾ | 

‘ಈಮಹ ವ್ೈ ವಹಕ್ ಷಭತರ್ದದಷ್ಹಾ ಭನ್ೂೀ ಯತದಯ ಈದಹಸೃತಃ | 
ತದ್ೀತರ್ನಭಥತನಂ ಸಹತಹವ ನ ದಹಭತಹಮರ್ದವಹಿೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಸಹೆನ್ದೀ || 01 || 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಚ ಷವಹಾಣಮನತ ಓಂ || 02-505 || 
಄ತ ಏ ಚ ವಬಹದತ್ ಷವಹಾಣಿ ದ್ೈತಹರ್ನ ಮಥಹನತಕೂಲಂ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ | 

‘಄ಗೌನ ಷವ್ೀಾ ದ್ೀವಹ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀsಾನರಿನ್ದರೀ ಆನದರ ಈಮಹಯಹಭತಮಹ ಯತದ್ಯೀ 

ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ ಏಭನಹಮರ್ನ ದ್ೈತಹರ್ನ ಮಥಹsನತಕೂಲಮ್’ ಆರ್ತ ಗೌನವತಯರ್ತಃ       
|| 02 || 

|| ಆರ್ತ ವಹಙಭನಸಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ತನಭನಃ ಹಯಣ ಈತತರಹತ್ ಓಂ || 03-506 || 
‘ಭನಃ ಹಯಣ’ ಆತತಮತತರಹದವಚನಹನಭನ್ೂೀಭಿಮಹರ್ನೀ ಯತದಯಃ ಹಯಣ್ೀ ವಹಯೌ ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ | 

‘ವಹಯೋೀವಹಾ ಯತದಯ ಈದ್ೀರ್ತ ವಹಯೌ ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ 
ತಸಹಭದಹಸತವಹಾಮತದ್ೀಾವಹನಹಂ ಶ್್ಯೀಶಠಃ’ ಆರ್ತ ಚ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಭನ್ೂೀsರ್ಧಕಯಣಮ್|| 02 || 

ಓಂ ಸ್ೂೀsಧಮಷ್ೀ ತದತಗಮಹರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 04-507 || 
ಷ ಹಯಣಃ ಯಮಹತಭರ್ನ ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ | 

‘ಷವ್ೀಾ ಹಯಣಭತಗಚೂರ್ನತ ಹಯಣಃ ಯಭತಗಚೂರ್ತ ಹಯಣಂ ದ್ೀವಹ ಄ನತಹಯಣರ್ನತ 
ಹಯಣಃ ಯಮಹನತಹಯಣಿರ್ತ ತಸಹಭದಹಸತಃ ಹಯಣಷಮ ಹಯಣ ಆರ್ತ’ 

‘ಹಯಣಃ ಯಸಹಮಂ ದ್ೀತಹಯಹಮ್’ | 

‘ಭತಕ್ಹತಃ ಷನ್ೂತೀsಾನಮಹವಿವಮ ದ್ೀವಹಃ ಷವ್ೀಾsರ್ ಬತಞ್ಞತ್ೀ | 
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‘಄ಾನರಿಂದಯಂ ತಥ್ೀನದರವಾ ವಹಮತಮಹವಿಷಮ ಸ್ೂೀsರ್ ತತ | 
ಅವಿವಮ ಯಮಹತಹಭನಂ ಬಙ್ೆ ಾೀ ಭ್ೂೀಗಹಂಷತತ ಬಹಸಮಕ್ಹನ್ || 
ನ ಹಹಮನನ್ೂದೀ ರ್ನಜಸ್ತೀಷ್ಹಂ ರ್ೈಲಾಬಮಃ ಕಥಞ್ಾನ | 
಼ಭತ ವಿಷ್್ೂಣೀಃ ರಹನನ್ೂದೀ ನ ತ್ೀ ವಿಶತಣವಿರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ || 
ಹಯಣಷಮ ತ್ೀಜಸ್ತ ಲಯೋೀ ಮಹಗಾಮಹತಯಭತದಹಸೃತಮ್ | 
ಷವ್ೀಾಶ್ತತವಾ ಷವಹಾದ್ೀಷತಸಹಮನಮತಯ ಲಮಃ ಕಥಮ್’ ಆತಹಮರ್ದ ವತಯರ್ತಷೃರ್ತಬಮಃ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಄ಧಮಷಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 

ಓಂ ಬೂತ್ೀಶತ ತಚತೂರತ್ೀಃ ಓಂ || 05-508 || 
ಭ್ೀತ್ೀಶವನ್ಮೀಷ್ಹಂ ದ್ೀವಹನಹಂ ಲಮಃ | 

ಬೂತ್ೀಶತ ದ್ೀವಹ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ ಬೂತಹರ್ನ ರ್ೀ ನ ಯ ಈದ್ೀರ್ತ  

ನಹಷತಮೀತ್ಮೀಕಲ ಏ ಭಧ್ಮೀ ಸಹಥತಹ’ ಆರ್ತ ಫೃಸಚತೂರತ್ೀಃ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ಬೂತಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ನ್ೈಕಸ್ತಭನ್ ದವಾಮತ್ೂೀ ಹಿ ಓಂ || 06-509 || 
ನ್ೈಕಸ್ತಭನ್ ಬೂತ್ೀ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಂ ದ್ೀವಹನಹಂ ಲಮಃ |‘ೃರ್ಥವಹಮಭೃಬವ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ 
ಭಯತಣ್ೀsಶ್ವನಹಗಹನಗನಯೋೀ ವಹಮವಿನದರಃ ಸ್ೂೀಭ ಅರ್ದತ್ೂಮೀ ಫೃಸಷರ್ತರಿತಹಮಕ್ಹವ ಏ 
ಸಹಧಹಮ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ | ಭೃತಮಃ ೃರ್ಥವಹಮಂ ಯತಣ ಅಪ್ೀsಗನಮಸ್ತೀಜಸ್ತ ಭಯತತ್ೂೀ 
ಮಹಯತತ ಅಕ್ಹಶ್್ೀ ವಿನಹಮಕ್ಹ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ಭಹ್ೂೀರ್ನಶಚಾತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹ ಚ  
ದವಾಮತಃ | ಄ತ್ೂೀsಗೌನ ದ್ೀವಹ ವಿಲ್ಲೀಮತ್ೀ ಆತಮತಯ ರ್ನರ್ದಾಷ್ಹಾನಹಮೀ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನ್ೀಕಲಯಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ನ್ೈಕಸ್ತಭನನರ್ಧಕಯಣಮ್) || 05 || 

ಓಂ ಷಭನಹ ಚಹಷೃತತಮಕಯಮಹದಭೃತತವಂ ಚಹನತಪ್ೀಶಮ ಓಂ || 07-510 || 
ದ್ೀವತಃ ಕ್ಹಲತವಾ ವಹಮಹಯ ಷಮೀ ನಹ ಯಭರಯತಷ್್ೂೀ ಮಸಹಮಃ ಸಹ ಷಭನಹ | 
ಷಂಸಹರಹನತಕಯಮಹತ್ ಷವತಃ ಏವಹಭೃತತವಂ ತಸಹಮಃ | ಫೃಸಚತೂರರ್ತವಾ – 
‘ದೌವವಹ ಷೃತಮನತಕಯಮೌ ಯಕೃರ್ತವಾ ಯಭವಾ ದಹವವ್ೀತೌ ರ್ನತಮಭತಕ್ೌತ ರ್ನತೌಮ ಚ 
ಷಾಗತೌ ಚ್ೈತೌ ಸಹತಹವ ವಿಭತಚಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ | ನ್ೈತಹತಹ ಸಹಭಮಮ್ || 07 || 

ಓಂ ತದರ್ೀತ್ೀಃ ಷಂಸಹಯಮದ್ೀಶ್ಹತ್ ಓಂ || 08-511 || 
‘ಷಮಹವ್ೀತೌ ಯಕೃರ್ತವಾ ಯಭವಾ ರ್ನತೌಮ ಷಾಗತೌ ರ್ನತಮಭತಕ್ಹತಷಮಹವ್ೀತೌ ಯಕೃರ್ತವಾ 
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ಯಭವಾ ವಿಲ್ಲೀನ್ೂೀ ಹಿ ಯಕೃತೌ ಷಂಸಹಯಮೀರ್ತ ವಿಲ್ಲೀನಃ ಯಮೀ ಸಮಭೃತತವಮೀರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ಸೌಣಾವತಯತ್ೀಃ || 08 || 

ಓಂ ಷೂವಮಂ ಯಮಹಣತವಾ ತಥ್ೂೀಲಬ್ದೀಃ ಓಂ || 09-512 || 
ಷೂವಮತವಂ ಚಹರ್ಧಕಂ ಫಯಸಭಣಃ ಯಕೃತ್ೀಃ | ಸಹನಹನನ್ದೈವವಯಹಾರ್ದಯಮಹಣಹರ್ಧಕಮಂ ಚ |  

‘ಷಾತಃ ಯಕೃರ್ತಃ ಷೂಷಹಮ ಯಕೃತ್ೀಃ ಯಮೀವವಯಃ | 
ಸಹನಹನನೌದ ತಥ್ೈವವಮಾಂ ಗತಣಹಶ್ಹಾನ್ಮೀsರ್ಧಕ್ಹಃ ಯಭ್ೂೀಃ’ ಆರ್ತ ಚ ತತಯವತಯರ್ತಃ || 09|| 

ಓಂ ನ್ೂೀಭದ್ೀಾನಹತಃ ಓಂ || 10-513 || 
಄ತಷತಸ್ಮೀ ಯೋೀ ವಿಶ್್ೀಶಗತಣಹಸ್ತೀಷ್ಹಭನತಭದ್ೀಾನ್ೈ ಸಹಭಮಮ್ | 

‘ದ್ೀವತಃ ಕ್ಹಲತಶ್್ೈ ಷಮಹ ಯಕೃರ್ತರಿೀವವರ್ೀ  | 

ಈಬಯೋೀಯಮಫದಧತವಂ ತದಫನಧಃ ರಹತಭನಃ | 
ಷವತ ಏ ರ್ೀವಷಮ ಸಹ ಚ್ೂೀಹಸ್ತೀ ಷದಹ ಸರಿಮ್ || 
ಯಕೃತ್ೀಃ ಹಯಕೃತಸಹಮರ್ ಏ ಗತಣಹಸ್ತೀ ತತ ವಿಶತಣನಹ | 

ರ್ನಮತಹ ನ್ೈ ಕ್್ೀನಹರ್ ರ್ನಮತಹ ಹಿ ಸರ್ೀಗತಾಣಹಃ’ ಆರ್ತ ಬವಿಶಮತಾಣಿ || 10 || 

ಓಂ ಄ಸ್ಮೈ ಚ್ೂೀತ್ತೀಯೂಷ್ಹಭ ಓಂ || 11-514 || 
‘ರ್ದವಧಹ ಹಿೀದಭದೃಶಮತ್ೀ ಉಷ್ಹಭದನೂಷ್ಹಭಚಾ | ತತ್ೂಯೀಷ್ಹಭತಯಂ ಫಯಸಭ ಮನನ 
ರ್ಜಘಯರ್ನತ ನ ವಮರ್ನತ ನ ವೃಣವರ್ನತ ನ ವಿಜಹನರ್ನತ | ಄ಥಹನೂಷ್ಹಭತಱಕೃರ್ತವಾ ಹಯಕೃತಂ ಚ ಮನನ 
ರ್ಜಘಯರ್ನತ ರ್ಜಘಯರ್ನತ ಚ ಮನನ ವಮರ್ನತ ವಮರ್ನತ ಚ ಮನನ ವೃಣವರ್ನತ  ವೃಣವರ್ನತ ಚ ಮನನ  ಜಹನರ್ನತ 
ಜಹನರ್ನತ ಚ’ ಆರ್ತ ಸೌಣಾವತಯತ್ೀಃ  ಼ಞ್ಾತಹಸಮಮೀತ್ತೀ || 11 || 

ಓಂ ಯರ್ತಷ್್ೀಧಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನನ ಶ್ಹರಿೀರಹತ್ ಓಂ || 12-515 || 
‘಄ಷಮೀ ವಹ ಏಶ ರ್ೂೀ ನ ಹಿ ಕಶ್ಾದ್ೀಂ ದೃವಮತ್ೀ ಷವ್ೀಾ ಹ್ಮೀತ್ೀsಣವೀ ಜಹಮನ್ತೀ ಚ 
ಮಿಯಮನ್ತೀ ಚ ಛಿದಹಯ ಹ್ಮೀತ್ೀ ಬರ್ನತ | ಄ಥ ರ್ೂೀ ನ ಜಹಮತ್ೀ ನ ಮಿಯಮತ್ೀ ೂಣಾಶ್್ೈಶ 
ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಂ ಸಹಭಮಯರ್ತಷ್್ೀಧಹನ್ನೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | ವರಿೀರಹರ್ದಧ ಸಹಭಮಂ 
ಯರ್ತಷಿಧಮತ್ೀ || 12 || 
ಕತತಃ ? - 

ಓಂ ಷಷ್್ೂಾೀ ಹ್ಮೀಕ್್ೀಷ್ಹಮ್ ಓಂ || 13-516 || 
‘಄ಥಹತಃ ಷಮಹಶ್ಹಾಷಮಹಶ್ಹಾಭಿರ್ಧೀಮನ್ತೀ ಷಮಹಷಮಹಶ್ಹಾಥ ಷಮಹರ್ನ ಫಯಸಭಣ್ೂೀ  
ಯೂಹಣಿ ಯೈಯತತರ್ತತಃ ಸ್ತಥರ್ತಲಾಯೋೀ ರ್ನಮರ್ತರಹಮರ್ತಶ್್ೈಕಂ ಹ್ಮೀವ್ೈತದಬತಮಥಹಷಮಹ 
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ಫಯಹ್ೇನ್ೂದರೀ ಯತದಯಃ ಯಜಹರ್ತಫೃಾಸಷರ್ತಯೀಾ ಕ್್ೀ ಚ ದ್ೀವಹ ಗನಧವಹಾ ಭನತಷ್ಹಮಃ 
ರ್ತರ್ೂೀsಷತರಹ ಮರ್ತೆಞ್ ಾ್ೀದಂ ಚಯಭಚಯಂ ಚಹಥ ಷಮಹsಷಮಹ ಯಕೃರ್ತವಹಾ 
ಷಮಹsಷಮೈಷ್ಹ ಹಿ ರ್ನತಹಮsಜರಹ ತದವಶ್ಹ ಚ’ 
ಆರ್ತ ಷಷ್್ೂಾೀ ಹಿ ಮಹಧಮರ್ನದನಹಯಹನಹನಹಂ ಷಮಹರ್ದವಹದಃ || 13 || 

ಓಂ ಷಭಮಾತ್ೀ ಚ ಓಂ || 14-517 || 
‘ಭತಸಯಕೂಭಾವಹರಹಹಹದಹಮಃ ಷಮಹ ವಿಷ್್ೂಣೀಯಭ್ೀದತಃ | 
ಫಯಹಹಭದಹಮಷತಾಮಹಃ ಪ್ಯೀಕ್ಹತಃ ಯಕೃರ್ತವಾ ಷಮಹಷಮಹ’ ಆರ್ತ ಚ ವಹರಹಹ್ೀ || 14 || 

|| ಆರ್ತ ಷಭನಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ತಹರ್ನ ರ್ೀ ತಥಹ ಹಹಮಸ ಓಂ || 15-518 || 
ಹಯಣದಹವರ್ೀಣ ಷವಹಾಣಿ ದ್ೈತಹರ್ನ ಯಮಹತಭರ್ನ ವಿಲ್ಲೀಮನ್ತೀ | 

‘ಷವ್ೀಾ ದ್ೀವಹಃ ಹಯಣಮಹವಿಶಮ ದ್ೀವ್ೀ ಭತಕ್ಹತಲಮಂ ಯಮೀ ಯಹನಯಚಿನ್ಯೀ’  
ಆರ್ತ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯರ್ತಃ || 19 || 

|| ರಹ(ಲಯಹ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಓಂ ಄ವಿಭಹಗ್ೂೀ ಚನಹತ್ ಓಂ || 16-519 || 
‘ಏತ್ೀ ದ್ೀವಹ ಏತಮಹತಹಭನಭನತವಿವಮ ಷತಹಮಃ ಷತಮಕ್ಹಮಹಃ ಷತಮಷಙೆಲ್ಹ 
ಮಥಹರ್ನಕ್ಹಭಭನತಫಾಹಿಃ ರಿಚಯರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಗೌನವತಯರ್ತಃ | 
ತತಯಮೀವವಯಕ್ಹಮಹದಮವಿಭಹಗ್ೀನ್ೈ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಷತಮಕ್ಹಭತವಮ್ | 

‘ಕ್ಹಮೀನ ಮೀ ಕ್ಹಭ ಅಗಹದಧೃದಯಹದಧೃದಮಂ ಭೃತ್ೂಮೀಃ’ ಆರ್ತ ಚನಹತ್ | 

‘ಭತಕ್ಹತನಹಂ ಷತಮಕ್ಹಭತವಂ ಸಹಭಥಮಾಂ ಚ ಯಷಮ ತತ | 
ಕ್ಹಮಹನತಕೂಲಕ್ಹಭತವಂ ನಹನಮತ್ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿರ್ಧೀಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಬಹಯಹ್ೇ || 16 || 

|| ಄ವಿಭಹಗಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 08 || 

ಓಂ ತದ್ೂೀಕ್್ೂೀsಗಯಜವಲನಂ ತತಱಕ್ಹಶ್ತದಹವರ್ೂೀ ವಿದಹಮಸಹಭಥಹಮಾತ್ 
ತಚ್ೂೀಶಗತಮನತಷೃರ್ತಯೋೀಗಹಚಾ ಹಹದಹಾನತಗೃಹಿೀತಃ ವತಹರ್ಧಕಯಹ ಓಂ           

|| 17-520 || 
ಈತಹೆರರ್ನತಕ್ಹಲ್್ೀ ಸೃದಮಸಹಮಗಯ ಜವಲನಂ ಬರ್ತ| 
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‘ತಷಮ ಹ್ೈತಷಮ ಸೃದಮಸಹಮಗಯಂ ಯದ್ೂಮೀತತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ | 
ತತಱಕ್ಹಶ್ತದಹವರ್ೂೀ ರ್ನಷ್ಹೆರಭರ್ತ | ವಿದಹಮಸಹಭಥಹಮಾತ್ | 

‘ಮಂ ಮಂ ವಹsರ್ ಷಭಯನ್ ಭಹಂ ತಮಜತಮನ್ತೀ ಕಲ್್ೀಯಮ್ | 
ತಮ್ ತಮೀವ್ೈರ್ತ ಕ್ೌನ್ತೀಮ ಷದಹ ತದಹಬಭಹವಿತಃ’ || 

ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀವಿಾದಹಮಶ್್ೀಶಗತಮನತಷಭಯಣಯೋೀಗಹಚಾ| 
‘ಅಚಹಮಾಷತತ ತ್ೀ ಗರ್ತಂ ಕ್ಹತ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಲ್ಲಙುಮ್ | 

‘ಸೃರ್ದಸ್ಥೀನ್ೈ ಸರಿಣಹ ತಸ್ಮೈವಹನತಗಯಹ್ೀಣ ತತ | 
ಈತಹೆರರ್ನತಫಯಾಸಭಯನ್ದರೀಣ ತಮೀವೀಹಷತ್ೂೀ ಬವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಚಹಧಹಮತ್ೇ | 

‘ವತಂ ಚ್ೈಕ್ಹ ಚ ಸೃದಮಷಮ ನಹಡಮಸಹತಸಹಂ ಭೂಧಹಾನಭಭಿರ್ನಃಷೃತ್ೈಕ್ಹ | 
ತಯೋೀಧವಾಮಹಯಹನನಭೃತತವಮೀರ್ತ ವಿಶವಙುನಹಮ ಈತೆರಭಣ್ೀ ಬರ್ನತ’ ಆರ್ತ ಚ || 17 || 

ಓಂ ಯವಳನತಸಹರಿೀ ಓಂ || 18-521 || 
ರ್ನಷ್ಹೆರಭರ್ತ | 

‘ಷಸಷಯಂ ವಹ ಅರ್ದತಮಷಮ ಯವಭಮ ಅಷತ ನಹಡಿೀಷ್ಹವತತಹಷತತಯ ಶ್್ವೀತಃ ಷತಶತಮನೀ 
ಫಯಸಭಯಹನಃ ಷತಶತಮಹನಯಹಮಹತತಷತತಱಕ್ಹಶ್್ೀನ್ೈಶ ರ್ನಗಾಚೂರ್ತ’  

ಆರ್ತ ಹಿ ೌತಹಯಮಣವತಯರ್ತಃ || 18 || 

ಓಂ ರ್ನಶ್ ನ್ೀರ್ತ ಚ್ೀನನ ಷಭಫನಹಧತ್ ಓಂ || 19-522 || 
ಯವಳಭಹವಹರ್ನನಶ್ ಸಹರ್ನನಹ ಈತೆರಭಣಂ ನ ಮತಕತಮಿರ್ತ ಚ್ೀನನ| ಷಾದಹ 
ಷಂಫನಹಧದಯಶ್ೇನಹಮ್ || 19 || 
಼ಮತಹೆಲಮ್ ? – 

ಓಂ ಯಹದ್ದೀಸಭಹವಿತಹವದದವಾಮರ್ತ ಚ ಓಂ || 20-523 || 
ಯಹದ್ದೀಹ್ೂೀ ವಿದಮತ್ೀ ತಹದಯಶ್ಭಷಭಫನ್ೂಧೀsಸ್ಯೀ | 

‘ಷಂಷೃಷ್ಹಾ ವಹ  ಏತ್ೀ ಯವಭಮವಾ ನಹಡಮವಾ ನ್ೈಷ್ಹಂ ವಿಯೋೀಗ್ೂೀ  
ಯಹರ್ದದಂ ವರಿೀಯಭತ ಏತ್ೈಃ ವಮತ್ಮೀತ್ೈಯತತಹೆರಭತ್ಮೀತ್ೈಃ ಯತಾತ್ೀ’ 

ಆರ್ತ ಹಿ ಮಹಧಮರ್ನದನಹಮನವತಯರ್ತಃ || 20 || 
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ಓಂ ಄ತಶ್ಹಾಮನ್ೀsರ್ ಹಿ ದಕ್ಷಿಣ್ೀ ಓಂ || 21-524 || 
„ದಕ್ಷಿಣ್ೀ ಭಯಣಹದಹಮರ್ತ  ಷವಗಾಂ ಫಯಸಮೀತತರಹಮಣ್ೀ’  
ಆತತಮಕ್್ತೀsರ್ ಸಹರ್ನನ್ೂೀ ದಕ್ಷಿಣಹಮನ್ೂೀತಹೆರರ್ನತಮತಾಜಮತ್ೀ | 
‘ವತಂ ಞ್್ೈ ಷೂಮಾಷಮ ದಕ್ಷಿಣಹಮನಯವಭಮಃ | 
ತಹನ್ತ ಏ ರ್ನರ್ದಾಷ್ಹಾ ಈತತರಹಮಣಯವಭಮಃ || 
ತ್ೀ ಷವ್ೀಾ ದ್ೀಸಷಭಫದಹದ ಷಾದಹ ಷಾದ್ೀಹಿನಹಮ್ | 

ಭಸಲ್್ೂೀಾಕ್ಹರ್ದಗನತರಹ ಈತತರಹಮಣಯಶ್ಭಭಿಃ |  
ರ್ನಗಾಚೂರ್ನತೀತರ್ೈಶ್ಹಾರ್ ಯೈರ್ೀಶಾವ್ಮೀತರಹ ಗರ್ತಃ || 
ಈತತಯಂ ದಕ್ಷಿಣಮಿರ್ತ ತ ಏ ತತ ರ್ನಗದಮತ್ೀ | 
ನ ತತ ಕ್ಹಲವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsಸ್ತತ ಸಹರ್ನನಹಂ ರ್ನಮಮಹತ್ ಪಲಮ್  || 

ದದಹರ್ತ ಕ್ಹಲ್್ೀsನತಗತಣ್ೀ ಪಲಂ ಼ಞ್ಾರ್ದವಶ್ಶಮತ್ೀ | 
಄ತತಮತತಮಹನಹಂ ಕ್್ೀಷ್ಹಂಚಿನನ ವಿಶ್್ೀಷ್್ೂೀsಸ್ತತ ಕ್ಹಲತಃ’ 

ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣಹಧಹಮತ್ೇ || 21 || 

|| ಆರ್ತ ಸೃದಯಹಗಯಜವಲನಹ(ತದ್ೂೀಕ್್ೂೀs)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 09 || 

ಓಂ ಯೋೀಾನಃ ಯರ್ತ ಷಭಯೀಾತ್ೀ ಸಹಭತ್ೀಾ ಚ್ೈತ್ೀ ಓಂ || 22-525 || 
ನ ಕ್್ೀಲಂ ಕ್ಹಲ್ಹರ್ದಕೃತ್ೀ ಫಯಸಭಚನದರಗರ್ತೀ ಷಭಯೀಾತ್ೀ | ಼ನತತ ಸಹನಯೋೀಾನಃ 
ಕಭಾಯೋೀಾನವಾ | 

‘಄ಾನಜ್ಮೀಾರ್ತಯಸಃ ವತಕಃಿ ಶಣಹಭಸಹ ಈತತರಹಮಣಮ್ | 

ತತಯ ಯಯಹತಹ ಗಚೂರ್ನತ ಫಯಸಭಫಯಸಭವಿದ್ೂೀ ಜನಹಃ || 
ಧೂಮೀ ರಹರ್ತಯಷತಥಹ ಕೃಶಣಃ ಶಣಹಭಸಹದಕ್ಷಿಣಹಮನಮ್ | 

ತತಯ ಚಹನದರಮಹಷಂ ಜ್ೂಮೀರ್ತಯೋೀಾಾೀ ಹಯಮ ರ್ನತಾತ್ೀ’ 
ಆತಮತಯ ಯೋೀಾೀರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್ ಷಭಯಣರ್ನಮಿತ್ತೀ ಚ್ೈತ್ೀ ಗರ್ತೀ | 

ಗತಮನತಷಭಯಣಹದಫರಸಭ ಚನದರಂ ವಹ ಗಚೂರ್ತ ಧತಯಮ್ | 

಄ನನತಷಭಯತಃ ಕ್ಹಲ್್ೀ ಷಭಯಣಂ ಹಯಮ ವ್ೈಗರ್ತಃ’ ಆರ್ತ ಹಿ ಅಧಹಮತ್ೇ || 22 || 

|| ಆರ್ತ ಯರ್ತಷಭಯಣಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಯೋೀಗಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 10 || 
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|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಚತತಥಹಾಧಹಮಮಷಮ ರ್ದವರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 04-02 || 
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ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 04-03 || 
ಮಹಗ್ೂೀಾ ಗಭಮಂ ಚಹಸ್ತಭನ್ ಹದ ಈಚಮತ್ೀ – 

ಓಂ ಄ಚಿಾರಹರ್ದನಹ ತತಱರ್ಥತ್ೀಃ ಓಂ || 01-526 || 
‘ತ್ೀsಚಿಾಶಭಭಿಷಭಬನಯಚಿಾಷ್್ೂೀsಸಯಸಣ ಅೂಮಾಮಹಣವಮ್’ ಆತಮಚಿಾಶಃ ಹಯಥಭಮಂ 
ವೃಯಮತ್ೀ | „ಮದಹ ಸ ವ್ೈ ರಯತಷ್್ೂೀsಸಹಭಲ್್ೂೀಿಕ್ಹತ್ ್ರ್ತ ಷ ವಹಮತಮಹಗಚೂರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ವಹಯೋೀಃ | ತತಹಯಚಿಾಶಃ ಹಯರ್ತರ್ೀ ಯಥಮಹ | 

‘ದಹವವ್ೀ ಮಹಗೌಾ ಯರ್ತಥಹಚಿಾರಹರ್ದವಿಾಶ್ಾತಹಮ್ | 

ಧೂಮಹರ್ದಃ ಕಮಿಾಣಹಂ ಚ್ೈ ಷಾವ್ೀದವಿರ್ನಣಾಯಹತ್ || 

಄ಾನಜ್ೂಮೀಾರ್ತರಿರ್ತ ದ್ವೀಧ್ೈವಹಾಚಿಾಶಃ ಷಭಱರ್ತಶಠರ್ತಃ | 
಄ಾನಂ ಗತಹವ ಜ್ೂಮೀರ್ತರ್ೀರ್ತ ಯಥಭಂ ಫಯಸಭ ಷಂಯಜನ್ | 

ಏಕಸ್ತಭನತಸಾರರ್ೀ ಷಂಸ್ೂಥೀ ರ್ದವಯೂಪ್ೀsಗ್ನೀಃ ಷತತ್ೂೀ ಭಹಹನ್’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ|| 

|| ಆರ್ತ ಄ಚಿಾರಹದಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ವಹಮತವಬಹದದವಿಶ್್ೀಶವಿಶ್್ೀಷ್ಹಭಹಮಮ್ ಓಂ || 02-527 || 
಄ಚಿಾಷ್್ೂೀ ವಹಮತಂ ಗಚೂರ್ತ |‘ಷ ವಹಮತಮಹಗಚೂರ್ತ’ ಆರ್ತ ಸಹಮಹನಮಚನಹತ್ |‘ಷ ಆತ್ೂೀ 
ಗತ್ೂೀ ರ್ದವರ್ತೀಯಹಂ ಗರ್ತಂ ವಹಮತಮಹಗಚೂರ್ತ ವಹಯೋೀಯಸಯಸನ ಅೂಮಾಮಹಣವಮ್’ 
ಆರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಚನಹಚಾ || 02 || 

|| ಆರ್ತ ವಹಮತಗತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 02 || 

ಓಂ ತಟಿತ್ೂೀsರ್ಧಯತಣಃ ಷಭಫನಹಧತ್ ಓಂ || 03-528 || 
‘ಮಹಸ್ೀಬಮಃ ಷಂತಸಯಂ ಷಂತಸರಹದವಯತಣಲ್್ೂೀಕಂ ಯತಣಲ್್ೂೀಕ್ಹತ್ ಯಜಹರ್ತ ಲ್್ೂೀಕಮ್’ 
ಆರ್ತ ಕ್ೌಣಿಡನಮವತಯರ್ತಃ | 

‘ಷಂತಸರಹತ್ ತಟಿತಮಹಗಚೂರ್ತ ತಟಿತಃ ಯಜಹರ್ತಲ್್ೂೀಕಮ್’ 

ಆರ್ತ ಚ ಗೌನವತಯರ್ತಃ || 
‘ತತಯ ತಟಿತ್ೂೀ ಯತಣಂ ಗಚೂರ್ತ | ತಟಿತಹ ಸೂಮಸಮತ್ೀ ಯತಣಲ್್ೂೀಕಷತಟಿದತರಿ 
ಭತಕ್ಹತಭಯೋೀ ರಹಜತ್ೀ ತತಹಯಸೌ ಯತಣ್ೂೀ ರಹಜಹ ಷತಹಮನೃತ್ೀ ವಿವಿಞ್ಾರ್ತ’ 
ಆತತಮರಿಷಭಫಫನಧವತಯತ್ೀಃ || 03 || 

||ಆರ್ತ ತಟಿದರ್ಧಕಯಣಮ್ || 03 || 
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ಓಂ ಅರ್ತವಹಹಿಕಷತಲ್ಲಿಙ್ಹುತ್ ಓಂ || 04-529 || 
ೂವೀಾಕತಸಹತಾರ್ತವಹಹಿಕ್್ೂೀ ವಹಮತಃ | ೂಾಗಭನಲ್ಲಙ್ಹುತ್ || 04 || ಕತತಃ ? – 

ಓಂ ಈಬಮವಹಮಮೀಸತ್ ತರ್ತಸದ್ಧೀಃ ಓಂ|| 05-530 || 
‘ಷ ವಹಮತಮಹಗಚೂರ್ತ’ ಆರ್ತ ಯಥಭಭತಚಮತ್ೀ |‘ಈತಹೆರನ್ೂತೀ ವಿದಹವನ್ ಯಭಭಿಗಚೂನ್ 
ವಿದತಮತಮೀವಹನತತ ಈಗಚೂರ್ತ ದೌಮವಹಾ ವಿದತಮತ್ ತತರ್ತಂ ವಹಮತಭತಗಭಮ ತ್ೀನ್ೈ 
ಫಯಸಭ ಗಚೂರ್ತ’ ಆತಮನ್ತೀsರ್ ವಹಮತಗಭನವತಯತ್ೀಃ | ೂವೀಾಕತ ಅರ್ತವಹಹಿಕಃ ರ್ೂೀ ವ್ೀರ್ತ 
ವಹಮಮೀಹ್ೀ ಈತತರ್ೀ ರ್ದಷರ್ತರಿರ್ತ ವಿಶ್್ೀಶಣಹತ್ ೂಾತಹಯರ್ತವಹಹಿಕಸ್ಮೈ ಸ್ತದ್ಧೀಃ  
ಫಯಸಭತಕ್್ೀಾ ಚ – 

‘ಈತಹೆರನತಷತತ ವರಿೀರಹತ್ ಸಹವದುಚೂತಮಚಿಾಶಮೀ ತತ | 
ತತ್ೂೀ ಹಿ ವಹಯೋೀಃ ರತಯಂ ಚ ಯೋೀsಸೌನಹಮಹನssರ್ತವಹಹಿಕಃ || 
ತತ್ೂೀsಸಃ ೂಾವಂ ಚಹರಮದಕಸಂತಸಯಂ ತಥಹ | 
ತಟಿತಂ ಯತಣಂ ಚ್ೈ ಯಜಹಂ ಷೂಮಾಮೀ ಚ || 
ಸ್ೂೀಭಂ  ವ್ೈಶ್ಹವನಯಂ ಚ್ೀನದರಂ ಧತಯಂ ದ್ೀವಿೀಂ ರ್ದಂ ತಥಹ | 
ತತ್ೂೀ ವಹಮತಂ ಯಂ ಹಯಮ ತ್ೀನ್ೈರ್ತ ರಯತಷ್್ೂೀತತಭಮ್’ ಆರ್ತ || 05 || 

|| ಆರ್ತ ಄ರ್ತವಹಹಿಕ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ವ್ೈದತಮತ್ೀನ್ೈ ತತಷತಚತೂರತ್ೀಃ ಓಂ || 06-531 || 
ಯಕ್ಹರಹನತರ್ೀಣ ತತಯ ತತ್ೂಯೀಚಮಮಹನತಹವದಹವಯೋೀಯರ್ ಯತ್ೂೀ 
ಫಯಸಭಣ್ೂೀsವಹಾಗುನತವಮೀsಸ್ತತೀರ್ತ ನಹವಙೆರ್ನೀಮಮ್ | ವಿದತಮತರ್ತನಹ ವಹಮತನ್ೈ ‘ಷ 
ಏನಹನ್ ಫಯಸಭ ಗಭಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಫಯಸಭಗಭನವತಯತ್ೀಃ | 

‘ವಿದತಮತರ್ತವಹಾಮತರ್ೀ ನಯೀದಫರಸಭ ನ ಚಹಯಃ | 
ಕತ್ೂೀsನಮಷಮ ಬವ್ೀಚೂ಼ ತಷತಭೃತ್ೀ ಹಯಣನಹಮಕಮ್’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ರೀ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ವ್ೈದತಮತಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 05 || 

ಓಂ ಕ್ಹಮಾಂ ಬಹದರಿಯಷಮಗತತಮತ್ತೀಃ ಓಂ || 07-532 || 
‘ಷ ಏನಹನ್ ಫಯಸಭ ಗಭಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಕ್ಹಮಾಂ ಗಭಮರ್ತೀರ್ತ ಬಹದರಿಭಾನಮತ್ೀ | 

‘ಊತ್ೀ ದ್ೀವಹನ್ ಯಂ ಫಯಸಭ ಕಃ ರಮಹನ್ ಹಯರನಯಹತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಮದಮರ್ ಫಯಸಭದೃಷಿಾಃ ಸಹಮದಫರಸಭಲ್್ೂೀಕಭವಹರನಯಹತ್’ 

ಆತಮಧಹಮತಭಚನಹತ್ ತಸ್ಮೈ ಗತತಮತ್ತೀಃ  || 07  || 
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ಓಂ ವಿಶ್್ೀಷಿತತಹವಚಾ ಓಂ || 08-533 || 
‘ಮರ್ದ ಸ ವಹ ಯಭಭಿವಮರ್ತ ಹಯಪ್ನೀರ್ತ ಫಯಹಹಭಣಂ ಚತತಭತಾಖಂ ಹಯಪ್ನೀರ್ತ 
ಫಯಹಹಭಣಂ ಚತತಭತಾಖಮ್’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಷ್ಹಯವತಯತೌ || 08 || 

ಓಂ ಸಹಮಿೀಹಮತತತತದವಯದ್ೀವಃ ಓಂ || 09-534 || 
‘ಫಯಸಭವಿದಹಪ್ನೀರ್ತ ಯಮ್’ ಆರ್ತ ತದವಯದ್ೀವಷತತ ಷಮಿೀ ಏ ಯಭರ್ 
ಹಯಪ್ನೀರ್ತೀತ್ಮೀತದಥಾಮೀ || 09 || 
ಕದಹ ? – 

ಓಂ ಕ್ಹಯಹಾತಮಯೀ ತದಧಮಷ್ೀಣ ಷಹಹತಃ ಯಭಭಿಧಹನಹತ್ ಓಂ|| 10-535 || 
‘ತ್ೀ ಸ ಫಯಹಹಭಣಭಭಿಷಭದಮ ಮದ್ೈತರ್ದವಲ್ಲೀಮತ್ೀsಥ ಷಸ ಫಯಸಭಣಹ ಯಭಭಿಗಚೂರ್ನತ’ ಆರ್ತ 
ಸೌಣಾವತಯತ್ೀಭಾಹಹಯಲಯೀ ತದಧಮಷ್ೀಣ ಫಯಸಭಣಹ ಷಸ ಗಚೂರ್ನತ || 10 || 

ಓಂ ಷೃತ್ೀವಾ ಓಂ || 11-536 || 
‘ಫಯಸಭಣಹ ಷಸ ತ್ೀ ಷವ್ೀಾ ಷಮಹಱ್ತೀ ಯರ್ತಷಞ್ಾರ್ೀ | 
ಯಸಹಮನ್ತೀ ರಹತಹಭನಃ ಯವಿವರ್ನತ ಯಂ ದಮ್’ ಆರ್ತ || 11 || 

ಓಂ ಯಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭತಾಖಮತಹವತ್ ಓಂ || 12-537 || 
ಫಯಸಭವಫದಷಮ ತತ್ ಭತಖಮತಹವತ್ ಯಮೀ ಫಯಸಭ ಗಭಮರ್ತೀರ್ತ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭಾನಮತ್ೀ || 12 || 

ಓಂ ದವಾನಹಚಾ ಓಂ || 13-538 || 
ದೃಶಾತಹವಚೂ ಯಫಯಸಭಣಃ || 13 || 

ಓಂ ನ ಚ ಕ್ಹಯೀಾ ಯರ್ತತಯಭಿಷರ್ನಧಃ ಓಂ || 14-539 || 
ನ ಹಿ ಕ್ಹಯೀಾ ಯರ್ತರ್ತತಃ ಹಯನವಹರ್ನೀತಮಭಿಷರ್ನಧವಾ | 

‘ಮದತಹಸ್ತೀ ರಮಹನ್ ರ್ಜೀನ್ ಮತ್ ಹಯರನಭಭಿವಹಞ್ೂರ್ತ | 
ಮಚಾ ವಮರ್ತ ತೃತಃ ಷಂಷತತ್ ಹಯಪ್ನೀರ್ತ ಭೃತ್ೀಯನತ’ ಆರ್ತ ಹದ್ೇ || 14 || 

ಓಂ ಄ಯರ್ತೀಕ್ಹಲಭಫನಹನ್ ನಮರ್ತೀರ್ತ ಬಹದರಹಮಣ ಈಬಮಥಹ ಚ ದ್ೂೀಷ್ಹತ್ 
ತತೆರತತವಾ ಓಂ || 15-540 || 

‘ಯರ್ತೀಕಂ ದ್ೀಸ ಈರ್ದದಷ್್ೂಾೀ ಯೀಷ್ಹಂ ತತ್ ದವಾನಮ್ | 

ನ ತತ ವಹಮತತಯಹ ಕ್ಹವರ್ ಯರ್ತೀಕ್ಹಲಭಫನಹಷತತತ್ೀ || 
಄ಯರ್ತೀಕ್ಹ ದ್ೀತಹಷತತ ಊಷಿೀಣಹಂ ವತಮೀ ಚ | 
ರಹಸಹಂ ಚ ವತಭತರ್ದದಶಾಂ ಗನಧವಹಾರ್ದ ವತಂ ತಥಹ || 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 162 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಏತ್ೀsರ್ಧಕ್ಹರಿಣ್ೂೀ ವಹಮತದವಾನ್ೀsನ್ಮೀ ನ ತತ ಕವಚಿತ್ | 
಄ಯೋೀಗಮದವಾನ್ೀ ಮತಹನದಫರಂವಃ ೂಾಷಮ ಚಹರ್ ತತ || 
಄ಯರ್ತೀಕ್ಹವಯಯಹ ಯೀ ಹಿ ತ್ೀ ಯಹರ್ನತ ಯಮೀ ತತ | 
ಸ್ವೀದ್ೀಹ್ೀ ಫಯಸಭ ದೃಷ್್ಾಯೈ ಗಚ್ೂೀದಫರಸಭಷಲ್್ೂೀಕತಹಮ್  | 

ಫಯಸಭಣಹ ಷಸ ಷಮಹಱ್ತೀ ಷಂಹಹರ್ೀ ಯಭಂ ದಮ್  || 
ಆರ್ತ ಗಹಯತಡಚನಹತ್ ಈಬಮತ್ೂಯೀಕತದ್ೂೀಷ್ಹಚಹಾಯರ್ತೀಕ್ಹಲಭಫನಹನ್ ಯಂ ನಮರ್ತ | 
‘ಷ ಮಥಹಕ್ಹಮೀ ಬರ್ತ ತತೆರತತಬಾರ್ತ ಮತೆರತತಬಾರ್ತ ತತೆಭಾ ಕತಯತತ್ೀ ಮತೆಭಾ 
ಕತಯತತ್ೀ ತದಭಿಷಭದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀವಾ | ಄ತಯ ಕಮೀಾಹಷನಮೀ | ಄ನಹಮನ್ 
ಕ್ಹಮಾಂ ನಮರ್ತೀರ್ತ ಬಗನಭತಮ್ || 15 || 

ಓಂ ವಿಶ್್ೀಶಂ ಚ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 16-541 || 
‘಄ನತಃ ಯಕ್ಹಶ್ಹ ಫಹಿಃಯಕ್ಹಶ್ಹಃ ಷಾಯಕ್ಹಶ್ಹಃ | ದ್ೀವಹ ವಹ ಷಾಯಕ್ಹಶ್ಹಃ 
ಊಶಯೋೀsನತಃಯಕ್ಹಶ್ಹಃ ಮಹನತಷ್ಹ ಏ ಫಹಿಃಯಕ್ಹಶ್ಹಃ’  

ಆರ್ತ ಚತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ || 16 || 

|| ಆರ್ತ ಕ್ಹಯಹಾರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಫಯಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ ಚತತಥಹಾಧಹಮಮಷಮ ತೃರ್ತೀಮಃ ಹದಃ || 04-03 || 
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ಚತತಥಾಃ ಹದಃ || 04-04 || 
ಭ್ೂೀಗಮಹಹಹಸ್ತಭನ್ ಹದ್ೀ- 

ಓಂ ಷಭದಹಮವಿಹಹಮ ಸ್ವೀನ ವಬಹದತ್ ಓಂ || 01-542 || 
‘ಷ ಮ ಏಂವಿದ್ೀಂ ಭನಹವನ ಏಂ ವಮನಹನತಭನಭಭಿಷಭದ್ಮೈತ್ೀನಹತಭನಹ 
ಮಥಹಕ್ಹಭಂ ಷವಹಾನ್ ಕ್ಹಮಹನನತಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಸೌಣಾವತಯರ್ತಃ | 

‘ಯಞ್ ಞ್ಯೀರ್ತಯತಷಭದಮ ಸ್ವೀನ ಯೂ್ೀಣಹಭಿರ್ನಶದಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಚ | 

‘ಏಂ ಸ್ೀತತಂ ರ್ತೀತಹವಾsನಧಃ ಷನನನನ್ೂಧೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಚ | 

ತತಯ ತಯಣಂ ನಹಭ ತತಹಱತಯೀsನಮತಯಣಮೀ | 
‘ಆಮಹಂ ಘೂೀರಹಭಶ್ವಹಂ ನರ್ದೀಂ ರ್ತೀತ್ವೈಾತಂ ಸ್ೀತತಮಹ್ಮೈತ್ೀನ್ೈ ಸ್ೀತತನಹ 

ಮೀದತ್ೀ ಯಮೀದತ ಅನರ್ನದೀ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಮೌದುಲಮವತಯತ್ೀಃ || 01 || 

|| ಆರ್ತ ಷಭದಹಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 01 || 

ಓಂ ಭತಕತಃ ಯರ್ತಸಹನಹತ್ ಓಂ || 02-543 || 
ಭತಕತ ಏ ಚಹತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ | 
‘಄ಸಯಸರ್ೀನಭನತಯವಿವತತಮಷಙೆರಭತ್ೀ ಚ ನ ತತಯ ಮೀದತ್ೀ ನ ಯಮೀದತ್ೀ ನ 
ಕ್ಹಮಹನನತಬರ್ತ ಫದ್ೂಧೀ ಹ್ಮೀಶ ತದಹ ಬತಮಥ ಮದ್ೈನಂ ಭತಕ್್ೂತೀsನತಯವಿವರ್ತ 
ಮೀದತ್ೀ ಚ ಯಮೀದತ್ೀ ಚ ಕ್ಹಮಹಂಶ್್ೈವಹನತಬರ್ತ | ಕ್ಹಮಹಂಶ್್ೈವಹನತಬರ್ತ’ ಆರ್ತ 
ಫೃಸಚತೂರತೌ ಯರ್ತಸಹನಹತ್ || 02 || 

|| ಆರ್ತ ಭತಕ್ಹತರ್ಧಕಯಣಮ್|| 02 || 

ಓಂ ಅತಹಭ ಯಕಯಣಹತ್ ಓಂ || 03-544 || 
ಯಞ್್ೃಞಯೀರ್ತವಬ್ದೀನ ಯಮಹತ್ಲವೀಚಮತ್ೀ | ತತಱಕಯಣತಹವತ್ | 

‘ಯಞ್್ೃಞಯೀರ್ತಃ ಯಂ ಫಯಸಭ ಯಮಹತಹಭರ್ದಕ್ಹ ಾಯಃ | 
ಷಾತಯ ಸರಿಮೀವ್ೈಕಂ ಫೂಯಮತನಹಾನಮಂ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ ಚ ಫಯಹಹಭಣ್ಡೀ || 03 || 

|| ಆರ್ತ ಅತಹಭರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಅತಭಷಭದಮರ್ಧಕಯಣಮ್) || 03 || 

ಓಂ ಄ವಿಭಹಗ್ೀನ ದೃಶಾತಹವತ್ ಓಂ || 04-545 || 
ಯೀ ಭ್ೂೀಗಹಃ ಯಮಹತಭನಹ ಬತಜಮನ್ತೀ ತ ಏ ಭತಕ್್ೈಬತಾಜಮನ್ತೀ | 
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‘ಯಹನ್ೀವಹಸಂ ವತಯಣ್ೂೀಮಿ ಯಹನ್ ಶ್ಹಮಮಿ ಯಹನ್ ರ್ಜಿಯಮಿ ತಹನ್ೀವ್ೈತ ಆದಂ 

ವರಿೀಯಂ ವಿಭತಚಹಮನತಬರ್ನತ’ ಆರ್ತ ದೃಶಾತಹವಚಾತತವ್ೀಾದಶ್ಖ್ಹಯಹಮ್ | 
ಬವಿಶಮತತರಹಣ್ೀ ಚ – 

‘ಭತಕ್ಹತಃ ಹಯಮ ಯಂ ವಿಶತಣಂ ತದ್ೂಬೀಗಹನ್ ಲ್್ೀವತಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಫಹಿಷ್ಹಠನ್ ಬತಞ್ಞತ್ೀ ರ್ನತಮಂ ನಹನನಹದರ್ದೀನ್ ಕಥಞ್ಾನ’ ಆರ್ತ || 04 || 

|| ಆರ್ತ ಄ವಿಭಹಗರ್ಧಕಯಣಮ್ || 04 || 

ಓಂ ಬಹಯಹ್ೇಣ ಜ್ೈಮಿರ್ನಯತನಹಮಸಹರ್ದಬಮಃ ಓಂ || 05-546 || 
ಷಾದ್ೀಸರಿತಹಮಗ್ೀನ ಭತಕ್ಹತಃ ಷನ್ೂತೀ ಬಹಯಹ್ೇಣ್ೈ ದ್ೀಹ್ೀನ ಭ್ೂೀಗಹನ್ ಬತಞ್ಞತ ಆರ್ತ 
ಜ್ೈಮಿರ್ನಭಾನಮತ್ೀ | 
‘ಷ ವಹ ಏಶ ಫಯಸಭರ್ನಶಠ ಆದಂ ವರಿೀಯಂ ಭತಮಾಭರ್ತಷೃಜಮ ಫಯಹಹಭಭಿಷಭದಮ ಫಯಸಭಣಹ ವಮರ್ತ 
ಫಯಸಭಣಹ ವತಯಣ್ೂೀರ್ತ ಫಯಸಭಣ್ೈವ್ೀದಂ ಷಾಭನತಬರ್ತ’ 
ಆರ್ತ ಮಹದಮರ್ನದನಹಮನವತಯತಹರನಹಮಸಹತ್ | 

‘ಅದತ್ತೀ ಸರಿಸಸ್ತೀನ ಸರಿದೃಷ್್ಾಯೈ ವಮರ್ತ | 
ಗಚ್ೂೀಚಾ ಸರಿಹದ್ೀನ ಭತಕತಸ್ಮೈಷ್ಹ ಸ್ತಥರ್ತಬಾವ್ೀತ್’ ಆರ್ತ ಷೃತ್ೀಃ || 
‘ಗಚಹೂಮಿ ವಿಶತಣಹದಹಭಹಮಂ ವಿಶತಣದೃಷ್ಹಾಯ ಚ ದವಾನಮ್ | 
ಆತಹಮರ್ದ ೂಾಷಭಯಣಹನತಭಕತಸ್ಮೈತದಬವಿಶಮರ್ತ’ ಆರ್ತ ಫೃಸತತನ್ೂರೀಕತಮತಕ್್ತೀವಾ || 05 || 

ಓಂ ಚಿರ್ತಮಹತ್ಯೀಣ ತದಹತಭಕತಹವರ್ದತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಃ ಓಂ || 06-547 || 
ಚಿರ್ತಮಹತ್ೂಯೀ ದ್ೀಹ್ೂೀ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ೃಥಾವದಮತ್ೀ ತ್ೀನ ಬತಞ್ಞತ್ೀ | ಷಾಂ ವಹ ಏತದಚಿತ್ 
ರಿತಮಜಮ ಚಿನಹಭತಯ ಏವ್ೈಶ ಬರ್ತ ಚಿನಹಭತಯ ಏವಹರ್ತಶಠತ್ೀ ತಹಮೀತಹಂ 
ಭತ಼ತರಿತಹಮಚವತ್ೀ’ 
ಆತತಮದಹದಲಕವತಯತ್ೀಶ್ಾದಹತಭಕತಹವರ್ದತೌಮಡತಲ್್ೂೀಮಿಭಾನಮತ್ೀ || 06 || 

ಓಂ ಏಭರಮನಹಮಸಹತ್ ೂಾಭಹವಹದವಿರ್ೂೀಧಂ ಬಹದರಹಮಣಃ ಓಂ   
||07-548|| 

‘ಷ ವಹ ಏಶ ಏತಸಹಮನಭತಹಮಾರ್ದವಭತಕತಶ್ಾನಹಭರ್ತಯೀಬತಮಥ ತ್ೀನ್ೈ 
ಯೂ್ೀಣಹಭಿವಮತಮಭಿವತಯಣ್ೀತಮಭಿಭನತತ್ೀsಭಿವಿಜಹನಹರ್ತ ತಹಮಹಸತಭತಾ಼ತಃ’ 
ಆರ್ತ ಸೌಣಾವತಯತೌ ಚಿನಹಭತ್ಯೀಣಹರಮನಹಮಸಹಜ್ಞೈಮಿನತಮಕತಷಮ ಚ 
ಭಹವಹದತಬಮತಹಯಮವಿರ್ೂೀಧಂ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ ಭನಮತ್ೀ | ನಹರಹಮಣಹಧಹಮತ್ೇ ಚ- 
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‘ಭತಮಾಂ  ದ್ೀಸಂ ರಿತಮಜಮ ಚಿರ್ತಮಹತಹಯತಭದ್ೀಹಿನಃ | 
ಚಿರ್ತಮಹತ್ಯೀರ್ನದರಯಹಶ್್ೈ ಯವಿಷ್ಹಾ ವಿಶತಣಭಮಮಮ್ || 

ತದಙ್ಹುನತಗೃಹಿೀತ್ೈವಾ ಸಹವಙ ು್ೈರ್ೀ ಯತಾನಮ್ | 
ಕತಾರ್ನತ ಬತಞ್ಞತ್ೀ ಭ್ೂೀಗಹಂಷತದನತಫಾಹಿರ್ೀ ವಹ || 
ಮಥ್ೀಶಾಂ ರಿತಾನ್ತೀ ತಸ್ಮೈವಹನತಗಯಹ್ೀರಿತಹಃ’ ಆರ್ತ || 07 || 

 || ಆರ್ತ ಚಿರ್ತಮಹತಹಯರ್ಧಕಯಣಮ್(ಫಯಹಹಭರ್ಧಕಯಣಮ್) || 05 || 

ಓಂ ಷಙೆಲ್ಹದ್ೀ ಚ ತಚತಾರತ್ೀಃ ಓಂ || 08-549 || 
ನ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಭ್ೂೀಗಹರ್ದಶತ ಯಮತಹನ್ೀಷಹ | 

‘ಷ ಮರ್ದ ರ್ತೃಲ್್ೂೀಕಕ್ಹಮೀ ಬರ್ತ ಷಙೆಲ್ಹದ್ೀವಹಷಮ ರ್ತಯಃ ಷಭತರ್ತತಶಠರ್ನತ’ 
ಆತಹಮರ್ದವತಯತ್ೀಃ  || 08 || 

|| ಆರ್ತ ಷಙೆಲ್ಹರ್ಧಕಯಣಮ್ || 06 || 

ಓಂ ಄ತ ಏ ಚಹನನಹಮರ್ಧರ್ತಃ ಓಂ || 09-550 || 
ಷತಮಷಙೆಲತಹವದ್ೀ | 

‘ಯಮೀsರ್ಧರ್ತಸ್ತೀಷ್ಹಂ ವಿಶತಣರ್ೀ ನ ಷಂವಮಃ | 
ಫಯಹಹಭರ್ದಮಹನತಷ್ಹನಹತನಹಂ ಷವ್ೀಾಷ್ಹಭವಿಶ್್ೀಶತಃ || 
ತತಃ ಹಯಣಹರ್ದನಹಮಹನಹತಃ ಷವ್ೀಾsರ್ ತಮಃ ಕಯಮಹತ್ | 
ಅಚಹಯಹಾಶ್್ೈ ಷವ್ೀಾsರ್ ಯೈಸಹಾನಂ ಷತಯರ್ತಷಿಠತಮ್ | 
ಏತ್ೀಭ್ೂಮೀsನಮಃ ರ್ತನ್ೈಾ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ನಹತಯ ಷಂವಮಃ’ ಆರ್ತ ವಹರಹಹ್ೀ || 09 || 

|| ಆರ್ತ ಄ನನಹಮರ್ಧರ್ತತಹವರ್ಧಕಯಣಮ್ || 07 || 

ಓಂ ಄ಭಹಂ ಬಹದರಿರಹಸ ಹ್ಮೀಮ್ ಓಂ || 10-551 || 
ಚಿನಹಭತಯಂ ವಿನಹsನ್ೂಮೀ ದ್ೀಸಸ್ತೀಷ್ಹಂ ನ ವಿದಮತ ಆರ್ತ ಬಹದರಿಃ | 
಄ವರಿೀರ್ೂೀ ವಹ ತದಹ ಬತಮವರಿೀಯಂ ವಹ ಷನತಂ ನ ರ್ಯಯಹರ್ಯಯೀ ಷೃವತ್ೂೀ 
ಯಹಭಹಮಂ ಹ್ಮೀಶ ಈನಭಥಮತ’ ಆತ್ಮೀಂ ಕ್ೌಣಠಯಮವತಯತಹವಹಸ ಹಿ || 10 || 

ಓಂ ಭಹಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನವಿಾಕಲ್ಹಮಹನನಹತ್ ಓಂ || 11-552 || 
‘ಷ ವಹ ಏಶ ಏಂವಿತ್ ಯಭಭಿವಮತಮಭಿವೃಣ್ೂೀರ್ತ ಜ್ೂಮೀರ್ತಷ್್ೈ ಯೂ್ೀಣ ಚಿತಹ 
ವಹsಚಿತಹ ವಹ ರ್ನತ್ಮೀನ ವಹsರ್ನತ್ಮೀನ ವಹsಥಹನರ್ನದೀ ಹ್ಮೀವ್ೈಶ ಬರ್ತ ನಹನಹನನದಂ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 

            http://srimadhvyasa.wordpress.com/   https://sites.google.com/site/srimadhvyasa/ 

 

Page 166 ಅ ಚಹ ಯಹಾ ಶ್ಯೀ ಭ ದಹ ಚಹ ಯಹಾ  ಷ ನತತ  ಮೀ  ಜ ನಭ ಜ ನಭ ರ್ನ ! ಕೃ ಶಣಂ   ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದತು ಯತಂ  

 

ಕಞ್ಾದತಷೃಶರ್ತ’ 
ಆತೌಮದಹದಲಕವತಯತೌ ವಿಕಲ್ಹಮಹನನಹದನಮದ್ೀಸಸಹಮರ್ ಭಹಂ ಜ್ೈಮಿರ್ನಭಾನಮತ್ೀ || 11 || 

ಓಂ ದಹವದಶ್ಹಸದತಬಮವಿಧಂ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀsತಃ ಓಂ || 12-553 || 
ಮಥಹ ದಹವದಶ್ಹಸಃ ಕಯತಹವತಭಕಃ ಷತಹಯತಭಕವಾ ಬರ್ತ | ಏಂ ಭತಕತಭ್ೂೀಗ್ೂೀ 
ಬಹಸಮವರಿೀಯಕೃತಶ್ಾನಹಭತಯಕೃತವಾ ಬರ್ತ ಆರ್ತ ಬಹದರಹಮಣ್ೂೀ ಭನಮತ್ೀ || 12 || 
ಈರ್ತತವಾ- 

ಓಂ ತನವಭಹವ್ೀ ಷನಧಯದತತ್ತೀಃ ಓಂ || 13-554 || 
ಷನಧಯಂ ಷವನಃ |‘ಷನಧಯಂ ತೃರ್ತೀಮಂ ಷವನಸಹಥನಮ್’ ಆರ್ತ ವತಯತ್ೀಃ || 13 || 

ಓಂ ಭಹವ್ೀ ಜಹಗಯದವತ್ ಓಂ || 14-555 || 
ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ ಚ – 

‘ಷವನಸಹಥನಂ ಮಥಹ ಭ್ೂೀಗ್ೂೀ ವಿನಹ ದ್ೀಹ್ೀನ ಮತಜಮತ್ೀ | 
ಏಂ ಭತಕ್ಹತರ್ ಬವ್ೀರ್ದವನಹ ದ್ೀಹ್ೀನ ಭ್ೂೀಜನಮ್  || 
ಸ್ವೀಚೂಯಹ ವಹ ವರಿೀರಹಣಿ ತ್ೀಜ್ೂೀಯೂಹಣಿ ಕ್ಹರ್ನಚಿತ್  | 
ಸ್ತವೀಕೃತಮ ಜಹಗರಿತದತಬಕ್ಹತಾ ತಹಮಗಃ ಕದಹಚನ’ ಆರ್ತ || 14 || 

ಓಂ ಯರ್ದೀದಹವ್ೀವಷತಥಹ ಹಿ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 15-556 || 
ವರಿೀಯಭನತಯವಿಶ್ಹಮರ್ ತತಱಕ್ಹವಮನತಃ ರಣಹಮನ್ೀ ಬೂಗಹನನತಬರ್ನತ ನ ತತ 
ದತಃಖ್ಹರ್ದೀನ್ | ಮಥಹ ಯರ್ದೀಪ್ೀ ರ್ದೀರ್ಕ್ಹರ್ದಶತ ಯವಿಶಾಷತತಾಂ ತ್ೈಲ್ಹದ್ಮೀ ಬತಙ ತ್ೀ ನ ತತ 
ತತಹೆಷ್ಹಣಯಾರ್ದ |‘ರ್ತೀಣ್ೂೀಾ ಹಿ ತದಹ ಷವಹಾಂಛ್ೂೀಕ್ಹನ್ ಸೃದಮಷಮ ಬರ್ತ’ ಆರ್ತ ಹಿ 
ದವಾಮರ್ತ || 15 || 
ನ ಚ ಷವಗ್ೀಾ ಲ್್ೂೀಕ್್ೀ ನ ಬಮಂ ಼ಞ್ಾನಹಸ್ತತ ಆತಹಮರ್ದನಹ ಷವಗಹಾರ್ದಷಥಸ್ಮೈತರ್ದರ್ತ ವಹಚಮಮ್ | 
ಮತಃ – 

ಓಂ ಸಹವಹಮಮಷಭತ್ೂಯೀಯನಮತರಹ್ೀವಮಹವಿಶೃತಂ ಹಿ ಓಂ || 16-557 || 
ಷತೌತ ಮೀಷ್ೀ ವಹ ತದತಚಮತ್ೀ |‘಄ತಯ ರ್ತಹsರ್ತಹ ಬತಮನನಹವಗತಂ 
ರಣ್ಮೀನಹನನಹವಗತಂ ಹ್ೀನ’ ಆತಹಮದಹಮವಿಶೃತತಹವತ್ || 
ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ ಚ- 
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‘ಜ್ೂಮೀರ್ತಭಾಯೀಶತ ದ್ೀಹ್ೀಶತ ಸ್ವೀಚೂಯಹ ವಿವವಮೀಕ್ಷಿಣಃ | 
ಬತಞ್ಞತ್ೀ ಷತಷತಖ್ಹನ್ಮೀ ನ ದತಃಖ್ಹರ್ದೀನ್ ಕದಹಚನ || 

ರ್ತೀಣಹಾ ಹಿ ಷಾಶ್್ೃೀಕ್ಹಂಸ್ತೀ ರಣಮಹಹರ್ದರ್ಜಾತಹಃ | 
ಷಾದ್ೂೀಶರ್ನೃತಹತಸ್ತೀ ಗತಣಮಹತಯಷವಯೂರ್ಣಃ’ ಆರ್ತ || 16 || 

|| ಆರ್ತ ಈಬಮವಿಧಭ್ೂೀಗಹರ್ಧಕಯಣಮ್(಄ಭಹವಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 08 || 

ಓಂ ಜಗದಹವಯಹಯಜಾಮ್ ಓಂ || 17-558 || 
‘ಷವಹಾನ್ ಕ್ಹಮಹನಹಹತಾsಭೃತಃಷಭಬತ್’ ಆತತಮಚಮತ್ೀ | ತತಯ ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದಭ್ೂಮೀsನಹಮನ್ 
ವಹಮಹರಹನಹಪ್ನೀರ್ತ || 17 || 
ಕತತಃ ? – 

ಓಂ ಯಕಯಣಹದಷರ್ನನಹಿತತಹವಚಾ ಓಂ || 18-559 || 
ರ್ಜೀಯಕಯಣತಹವರ್ಜಞೀವಹನಹಂ ತಹದೃಕ್ಹಸಭಥಮಾವಿದೂಯತಹವಚಾ | ವಹರಹಹ್ೀ ಚ- 

‘ಸಹವರ್ಧಕ್ಹನನದಷಮಹಱೌತ ಷೃಷ್ಹಾಯರ್ದವಹಮೃರ್ತಶವರ್ | 
ಭತಕ್ಹತನಹಂ ನ್ೈ ಕ್ಹಭಃ ಸಹಮದನಹಮನ್ ಕ್ಹಮಹಂಷತತ ಬತಞ್ಞತ್ೀ || 
ತದ್ೂಮೀಗಮತಹ ನ್ೈ ತ್ೀಷ್ಹಂ ಕದಹಚಿತ್ ಕ್ಹವರ್ ವಿದಮತ್ೀ | 
ನ ಚಹಯೋೀಗಮಂ ವಿಭತಕ್್ೂತೀsರ್ ಹಯರನಯಹನನಚ ಕ್ಹಭಯೀತ್’ ಆರ್ತ || 18 || 

ಓಂ ಯತಮಷ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹರ್ದರ್ತ ಚ್ೀನಹನರ್ಧಕ್ಹರಿಕಭಣಡಲಸ್ೂಥೀಕ್್ತೀಃ ಓಂ || 19-560 || 
‘ತಹ ಯೋೀ ವ್ೀದ, ಷ ವ್ೀದ ಫಯಸಭ, ಷವ್ೀಾsಸ್ಲ ದ್ೀವಹ ಫಲ್ಲಮಹಸರ್ನತ’ 

ಆರ್ತ ಯತಮಷ್ೂೀದ್ೀಶ್ಹಜಞಗದ್ೈವವಮಾಭಮಸ್ತತೀರ್ತ ಚ್ೀನನ | 
ಅರ್ಧಕ್ಹರಿಕಭಣಡಲ್ಹರ್ಧರ್ತಫಯಾಹಹಭ ಹಿ ತತ್ೂಯೀಚಮತ್ೀ | 

ಗಹಯತಡ್ೀ ಚ- 
‘ಅತ್ೇತ್ಮೀ ಯಂ ದ್ೀಭತಹಷಮ ಸರಿಭಮಮಮ್ | 
ಕ್್ೀಚಿದತ್ ಭತಚಮನ್ತೀ ನ್ೂೀತಹೆರಭರ್ನತ ಕದಹಚನ || 
಄ತ್ ಚ ಸ್ತಥರ್ತಸ್ತೀಷ್ಹಭನತರಿಷ್ೀ ತತ ಕ್್ೀಚನ | 
ಕ್್ೀಚಿತ್ ಷವಗ್ೀಾ ಭಸಲ್್ೂೀಾಕ್್ೀ ಜನ್ೀ ತಸ್ತ ಚಹರ್ೀ || 
ಕ್್ೀಚಿತ್ ಷತ್ಮೀ ಭಹಹಸಹನ ಗಚೂರ್ನತ ಕ್ಷಿೀಯಸಹಗಯಮ್ | 
ತತಹಯರ್ ಕಯಭಯೋೀಗ್ೀನ ಸಹನಹರ್ಧಕ್ಹಮತ್ ಷಮಿೀಗಹಃ || 
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ಸಹಲ್್ೂೀಕಮಂ ಚ ಷಯೂತವಂ ಸಹಮಿೀಮಂ ಯೋೀಗ ಏ ಚ | 
ಆಮಹಮಹಯಬಮ ಷಾತಯ ಯಹತತಸಕ್ಷಿೀಯಸಹಗರ್ೀ || 
ರಯತಷ್್ೂೀsನನತವಮನಃ ಶ್ಯೀಭನಹನರಹಮಣಹಭಿಧಃ | 
ಮಹನತಷ್ಹ ಣಾಭ್ೀದ್ೀನ ತಥ್ೈವಹವಯಭಭ್ೀದತಃ || 
ಕ್ಷಿರ್ತಹ ಭನತಶಮಗನಧವಹಾ ದ್ೀವಹವಾ ರ್ತಯಶ್ಾರಹಃ | 
ಅಜಹನಜಹಃ ಕಭಾಜಹವಾ ತಹರ್ತತಾಕ್ಹವಾ ಯಜಹರ್ತಃ || 
ಯತದ್ೂಯೀ ಫಯಹ್ೇರ್ತ ಕಯಭವಸ್ತೀಶತ ಚ್ೈವೀತತರ್ೂೀತತರಹಃ | 
ರ್ನತಹಮನನ್ದೀ ಚ ಭ್ೂೀಗ್ೀ ಚ ಸಹನ್ೈವವಮಾಗತಣ್ೀಶತ ಚ | 
ಷವ್ೀಾ ವತಗತಣ್ೂೀರ್ದಯಕ್ಹತಃ ೂಾಸಹಭದತತತರ್ೂೀತತಯಮ್ || 
ೂಜಮನ್ತೀ ಚಹರ್ೈಸ್ತೀ ತತ ಷಾೂಜಮವಾತತಭತಾಖಃ | 
ಷವಜಗದಹವಯೃರ್ತಸ್ತೀಷ್ಹಂ ೂಾತ್ ಷಭತರ್ದೀರಿತಹ || 
ಷಮತಜಃ ಯಮಹತಹಭನಂ ಯವಿವಮ ಚ ಫಹಿಗಾತಹಃ  | 
ಚಿದೂಯಹನ್ ಹಯಕೃತಹಂಶ್ಹಾರ್ ವಿನಹ ಭ್ೂೀಗಹಂಷತತ ಕ್ಹಂವಾನ | 
ಬತಞ್ಞತ್ೀ ಭತ಼ತರ್ೀಂ ತ್ೀ ವಿಷಶಾಂ ಷಭತದಹಸೃತಹಃ’ ಆರ್ತ || 19 || 

ಓಂ ವಿಕ್ಹರಹರ್ತಾ ಚ ತಥಹಹಿ ದವಾಮರ್ತ ಓಂ || 20-561 || 
ವಿಕ್ಹರಹರ್ತಾವಹಮಹರ್ೂೀ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ನ ವಿದಮತ್ೀ | 

‘ಆಭಂ ಮಹನಮಹತಾಂ ನಹತಾನ್ತೀ’ ಆರ್ತ ಹಿ ವತಯರ್ತಃ | 
ವಹರಹಹ್ೀ ಚ – 

ಸಹವರ್ಧಕ್ಹರ್ೀಣ ತಾನ್ತೀ ದ್ೀವಹ ಭತಕ್ಹತರ್ ಷತಪಟಮ್ | 
ಫಲ್ಲಂ ಸಯರ್ನತ ಭತಕ್ಹತಮ ವಿರಿಞ್್ಹಾಮ ತತ ೂಾತ್ || 
ಷಫಯಸಭಕ್ಹಷತತ ತ್ೀ ದ್ೀವಹ ವಿಶಣವ್ೀ ಚ ವಿಶ್್ೀಶತಃ | 
ನ ವಿಕ್ಹರಹರ್ಧಕ್ಹಯಷತತ ಭತಕ್ಹತನಹಭನಮ ಏ ತತ | 
ವಿಕ್ಹರಹರ್ಧಕೃತಹ ಸ್ೀಯಹ ಯೀ ರ್ನಮತಕ್ಹತಷತತ ವಿಶತಣನಹ’ ಆರ್ತ || 20 || 

|| ಆರ್ತ ಷಾಕ್ಹಮಹರ್ಧಕಯಣಮ್ (ಜಗದಹವಯಹರಹರ್ಧಕಯಣಮ್) || 09 || 

ಓಂ ಸ್ತಥರ್ತಮಹಸ ದವಾಮತಶ್್ೈಂ ಯತಮಷಹನತಮಹನ್ೀ ಓಂ || 21-562 || 
‘ಏತತ್ ಸಹಭ ಗಹಮನಹನಸ್ತೀ’ ಆತತಮಚಮತ್ೀ |ತತಹಯನನಹದರ್ದೀನಹಂ ೃರ್ದಧಹಹಯಾಷವಾ ನ ವಿದಮತ್ೀ| 
ಏಕಯಕ್ಹರ್ೀಣ್ೈ ಷಾದಹ ಸ್ತಥರ್ತಃ | 
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‘ಷ ಏಶ ಏತಸ್ತಭನ್ ಫಯಸಭಣಿ ಷಭನ್ೂನೀ ನ ಜಹಮತ್ೀ ನ ಮಿಯಮತ್ೀ ನ ಹಿೀಮತ್ೀ ನ 

ಧಾತ್ೀ ಸ್ತಥತ ಏ ಷಾದಹ ಬರ್ತ ದವಾನ್ನೀ ಫಯಸಭ ದವಾನ್ನೀವಹತಹಭನಂ ತಸ್ಮೈಂ 

ದವಾಮತ್ೂೀ ನಹರ್ತತನಾ ವಿರ್ತತಃ’ ಆತಹಮಸ ಜಹಬಹಲವತಯತೌ | 

‘ಮತಯ ಗತಹವ ನ ಮಿಯಮತ್ೀ ಮತಯ ಗತಹವ ನ ಜಹಮತ್ೀ | 
ನ ಹಿೀಮತ್ೀ ಮತಯ ಗತಹವ ಮತಯ ಗತಹವ ನ ಧಾತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಮೀವಧಮೀಾ || 

ವಿದವತಱಕ್ಹಶ್ಹತ್ ಕ್ಹಯಣಭಹಲ್ಲಙಿ್ಹುಚಾ | ಫಯಸಭವ್ೈತ್ೀಾ ಚ – 
‘ನ ಹಹಯಸ್ೂೀ ನ ಚ ೃರ್ದಧವಹಾ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ವಿದಮತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ವಿದವತಱತಮವಸ್ತದಧತಹವತ್ ಕ್ಹಯಣಹಭಹತ್ೂೀsನತಮಹ || 
ಸರ್ೀಯತಹಷನಹ ಚಹತಯ ಷದ್ೈ ಷತಖಯೂರ್ಣಿೀ | 
ನ ತತ ಸಹಧನಬೂತಹ ಸಹ ಸ್ತರ್ದಧರ್ೀವಹತಯ ಸಹ ಮತಃ’ ಆರ್ತ || 21 || 

ಓಂ ಭ್ೂೀಗಮಹತಯಸಹಭಮಲ್ಲಙ್ಹುಚಾ ಓಂ || 22-563 || 
ನ ಚ ಭ್ೂೀಗವಿಶ್್ೀಷ್ಹರ್ದವಿರ್ೂೀಧಃ | 

‘ಏತಮಹನನದಭಮಮಹತಹಭನಭನತವಿವಮ ನ ಜಹಮತ್ೀ ನ ಮಿಯಮತ್ೀ ನ ಸಯಷತ್ೀ ನ 

ಧಾತ್ೀ ಮಥಹಕ್ಹಭಂ ಚಯರ್ತ ಮಥಹಕ್ಹಭಂ ರ್ಫರ್ತ ಮಥಹಕ್ಹಭಂ ಯಭತ್ೀ 
ಮಥಹಕ್ಹಭಭತಯಭತ್ೀ’ 

ಆರ್ತ ಭ್ೂೀಗಮಹತಯಸಹಭಮಲ್ಲಙ್ಹುತ್  | 
‘಄ೃರ್ದಧಹಹಯಷಯೂತವಂ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ಹಯಯಿಕಂ ಬವ್ೀತ್ | 
ಕದಹಚಿತೆವಿಶ್್ೀಶಷತತ ನ್ೈ ತ್ೀಷ್ಹಂ ವಿಷಿಧಮತ್ೀ’ ಆರ್ತ ಕ್ೌಮೀಾ || 

‘ಯವಹಸತಷತತೃರ್ದಧವಹಾ ಹಹಯಸ್ೂೀ ವಹ ನ್ೈ ಕತತಯಚಿತ್ | 
ನಹರ್ಯಮಂ ಼ಞ್ಾದರ್ ತತ ಭತಕ್ಹತನಹಂ ವಿದಮತ್ೀ ಕವಚಿತ್  || 

ಕತತ ಏ ತತ ದತಃಖಂ ಸಹಮತ್ ಷತಖಮೀ ಷದ್ೂೀರ್ದತಮ್ | 
ಭ್ೂೀಗಹನಹಂ ತತ ವಿಶ್್ೀಷ್್ೀ ತತ ವ್ೈಚಿತಯಯಂ ಲಬಮತ್ೀ ಕವಚಿತ್’  

ಆರ್ತ ನಹರಹಮಣತನ್ರೀ || 22 || 

|| ಆರ್ತ ಸ್ತಥತಮ(ಏಕಯೂಹ)ರ್ಧಕಯಣಮ್ || 10 || 

ಓಂ ಄ನಹೃರ್ತತಃ ವಬಹದದನಹೃರ್ತತಃ ವಬಹದತ್ ಓಂ || 32-564 || 
‘ನ ಚ ರನರಹತಾತ್ೀ ನ ಚ ರನರಹತಾತ್ೀ’ ,‘ಷವಹಾನ್ ಕ್ಹಮಹನಹಹತಾsಭೃತಃ 
ಷಭಬತ್ ಷಭಬತ್’ ಆತಹಮರ್ದವತಯರ್ತಬಮಃ || 23 || 
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|| ಆರ್ತ ಄ನಹೃತಮರ್ಧಕಯಣಮ್ || 11 || 

ಸಹನಹನನಹದರ್ದಭಿಃ ಷವ್ೈಾಗತಾಣ್ೈಃ ೂಣಹಾಮ ವಿಶಣವ್ೀ | 
ನಮೀsಷತತ ಗತಯವ್ೀ ರ್ನತಮಂ ಷಾಥಹsರ್ತರ್ಯಯಹಮ ಮೀ || 
ಮಷಮ ರ್ತಯೀಣತಮರ್ದತಹರ್ನ ವ್ೀದಚನ್ೀ ಯೂಹಣಿ ರ್ದವಹಮನಮಲಂ 

ಫಟ್ ತದದವಾತಮಿತಥಮೀ ರ್ನಹಿತಂ ದ್ೀಷಮ ಬಗ್ೂೀಾ ಭಸತ್ | 
ವಹಯೋೀ ರಹಭಚ್ೂೀನಮಂ ಯಥಭಕಂ ೃಷ್ೂೀ ರ್ದವರ್ತೀಮಂ ರ- 
ಭಾಧ್ೂವೀ ಮತ್ ತತ ತೃರ್ತೀಮಕಂ ಕೃತಮಿದಂ ಭಹಶಮಂ ಸರೌ ತ್ೀನ ಹಿ || 
ರ್ನತಹಮನನ್ೂದೀ ಸರಿಃ ೂಣ್ೂೀಾ ರ್ನತಮದಹ ರ್ಯೀಮತಹಂ ಭಭ | 
ನಭಷತಸ್ಲ ನಭಷತಸ್ಲ ನಭಷತಸ್ಲ ಚ ವಿಶಣವ್ೀ || 
 

|| ಆರ್ತ ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ದೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ 
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಷ್್ಮೀ  ಚತತಥಹಾಧಹಮಮಷಮ ಚತತಥಾಃ ಹದಃ || 04-04 || 

|| ಆರ್ತ  ಶ್ಯೀಭದಹನನದರ್ತೀಥಾಬಗತಹದಹಚಹಮಾವಿಯಚಿತ್ೀ  
ಶ್ಯೀಭದಫರಸಭಷೂತಯಭಹಶಮಮ್ || 

|| ಶ್ಯೀಕೃಷ್ಹಣಾಣಭಷತತ || 
  

ಯೋೀ ವಿಯಲಭಫವಿರಿೀತ ಭರ್ತಯಬೂತಹನ್ ವಹದಹನ್ ರ್ನಯಷಮ ಕೃತವಹನ್ ಬತವಿ ತತವವಹದಮ್| 

ಷವ್ೀಾವವರ್ೂೀ ಸರಿರಿರ್ತ ಯರ್ತಹದಮನತಂ ಅನನದರ್ತೀಥಾಭತರ್ನಮಾಭಸಂ ನಮಹಮಿ|| 

಄ಷಭದತುಾಂತಗಾತ ಭನತನಹಭಕ ಭಹಯರ್ತೀಯಭಣ ಭತಖಮಹಯಣಹನತಗಾತ ಶ್ಯೀ ಯತಾಭಣಿೀ ಷತಮಭಹಮಹ 
ಜಹಭಫರ್ತೀಲಬಿ ಶ್ಯೀ ಕೃಷ್ಹಣಮ ನಭಃ 

|| ರ್ಯೀಣಯಹಮೀ ವಹಷತದ್ೀಂ ದ್ೀತಹಭಣಡಲ್ಹsಖಣಡಭಣಡನಮ್ || 

|| ಶ್ಯೀ ಕೃಷ್ಹಣಾಣಭಷತತ || 
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