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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 
Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this Magnanimous 

Work of Sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make available this Great work to 
Sadhakas who are interested in the noble path of propagating Acharya Madhwa’s 
Philosophy. 

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

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR VIDHYAPEETA CIRCLE, 
ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 26615951, 9901971176, 8095551774, Email : 

srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ 
ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ 
ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಸವಯಮ ಲ ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ 
ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 
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ಕೃಷಾಣಮೃತಮಹಾಣಯವಾಃ 
 

ಅರ್ಚಯತಾಃ ಸಂಸೃತ್್ ೀ ಧ್ಾಯತಾಃ ಕೀತಯತಾಃ ಕರ್ಥತಾಃ ಶತರತಾಃ | 
ಯೀ ದ್ದಾತಯಮೃತತವಂ ಹಿ ಸ ಮಾಂ ರಕ್ಷತತ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 1 || 

 

ತ್ಾಪತರಯೀಣ ಸನ್ುಪುಂ ರ್ದ್ೀತದ್ಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 
ವಕ್ಷ್ಾಾಮಿ ಶಾನ್ುಯೀ ತಸಯ ಕೃಷಾಣಮೃತಮಹಾಣಯವಮ್ || 2 || 

 

ತ್್ೀ ನ್ರಾಾಃ ಪಶವೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಜೀವಿತ್್ೀ ಫಲಮ್ | 
ಯೈನ್ಯ ಲಬಾಾ ಹರ್ೀದಿೀಯಕ್ಷ್ಾ ನಾರ್ಚಯತ್್ ೀ ವಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 3 || 

 

ಸಂಸಾರ್ೀSಸ್ತಮನ್ ಮಹಾಘ ೀರ್ೀ ಜನ್ಮರ್ ೀಗಭರಾಕತಲ್ೀ | 
ಅರ್ಮೀಕ್್ ೀ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಪೂಜಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ || 4 || 

 

ಸ ನಾಮ ಸತಕೃತೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕತಲಂ ತ್್ೀನ್ ಹಯಲಙ್ಕೃತಮ್ | 
ಆಧ್ಾರಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಸಾದಿತಾಃ || 5 || 

 

ರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ತಪಸಾಂ ಚ್ೈವ ಶತಭಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಕಮಯಣಾಮ್ | 
ತದಿವಶ್ಷ್ಟಫಲಂ ನ್ೄಣಾಂ ಸದ್ೈವಾರಾಧ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ || 6 || 

 

ಕಲೌ ಕಲ್ಲಮಲಧ್ವಂಸ್ತಸವಯಪಾಪಹರಂ ಹರಿಮ್ | 
ಯೀSರ್ಯರ್ನಿು ಸದಾ ನಿತಯಂ ತ್್ೀ ರ್ ವನಾದಾ ರ್ಥಾ ಹರಿಾಃ|| 7 || 

 

ನಾಸ್ತು ಶ್ರೀರ್ಸುಮಂ ನ್ೄಣಾಂ ವಿಷ್ ಣೀರಾರಾಧ್ನಾನ್ತಮನ್ೀ | 
ರ್ತಗ್ೀSಸ್ತಮಂಸಾುಮಸ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತತಂ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ || 8 || 

 

ಅರ್ಚಯತ್್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ್ೀ ಶಙ್ಕೆರ್ಕರಗದಾಧ್ರ್ೀ | 
ಅರ್ಚಯತ್ಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾಾಃ ಸತಯರ್ಯತಾಃ ಸವಯಗತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 9 || 

 

ಸವರ್ಚಯತ್್ೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶ್ೀ ಸತರಾಸತರನ್ಮಸೃತ್್ೀ | 
ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಕಂಸಕ್್ೀಶ್ಘನೀ ನ್ ರಾತ ನ್ರಕಂ ನ್ರಾಃ || 10 || 
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ಸಕೃದ್ಭಯರ್ಯಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಬಿಲವಪತ್್ರೀಣ ಮಾನ್ವಾಃ | 
ಮತಕುಭಾಗಿೀ ನಿರಾತಙ್ೆ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ || 11 || 

 

ಸಕೃದ್ಭಯರ್ಚಯತ್್ ೀ ಯೀನ್ ಹ್ೀಲರಾSಪ ನ್ಮಸೃತಾಃ | 
ಸ ರಾತ ಪರಮಂ ಸಾಾನ್ಂ ರ್ತ್ ಸತರ್ೈರಪ ದ್ತಲಯಭಮ್ ||  12 || 

ಶ್ರೀನಾರದ್ ಉವಾರ್ 

ಸಮಸುಲ್ ೀಕನಾರ್ಸಯ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶಾಙ ು್ಯಣಾಃ | 
ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ಭಗವತ್್ ೀ  ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೂಜನ್ಂ ಜನ್ಮನ್ಾಃ ಫಲಮ್ || 13 || 

ಪುಲಸಯಾಃ 

ಭಕ್ಾಯ ದ್ ವಾಯಙ್ಕೆರ್ೈಾಃ ಪುಮಿಭಾಃ ಪೂಜತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಹರಿದ್ಯದಾತ ಹಿ ಫಲಂ ಸವಯರ್ಜ್ಞ್ೈಶಾ ದ್ತಲಯಭಮ್ || 14 || 

 

ವಿಧಿನಾ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಶಙ್ಕಖರ್ಕರಧ್ರ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಫಲಂ ದ್ದಾತ ಸತಲಭಂ ಸಲ್ಲಲ್ೀನಾಪ ಪೂಜತಾಃ||  15 || 

ನಾರದ್ಾಃ 

ನ್ರಕ್್ೀ ಪರ್ಯಮಾನ್ಸತು ರ್ಮೀನ್ ಪರಿಭಾಷಿತಾಃ | 
ಕಂ ತವರಾ ನಾರ್ಚಯತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಕ್್ಿೀಶನಾಶನ್ಾಃ || 16 || 

ಶಙ್ಕೆರಾಃ 

ದ್ರವಾಯಣಾಮಪಯಭಾವ್ೀ ತತ ಸಲ್ಲಲ್ೀನಾಪ ಪೂಜತಾಃ | 
ಯೀ ದ್ದಾತ ಸವಕಂ ಸಾಾನ್ಂ ಸ ತವರಾ ಕಂ ನ್ ಪೂಜತಾಃ || 17 || 

ಧ್ಮಯ ಉವಾರ್  

ನ್ರಸ್ತಂಹ್ ೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಾಃ ಪುಣಡರಿೀಕನಿಭ್ೀಕ್ಷಣಾಃ | 
ಸಮರಣಾನ್ತಮಕುದ್ ೀ ನ್ೄಣಾಂ ಸ ತವರಾ ಕಂ ನ್ ಪೂಜತಾಃ || 18 || 

ಬರಹ್ ೋವಾರ್ 

ಗಭಯಸ್ತಾತ್ಾ ಮೃತ್ಾ ವಾSಪ ಮತಷಿತ್ಾಸ ು್ೀ ಸತದ್ ಷಿತ್ಾಾಃ | 
ನ್ ಪಾರಪಾು ಯೈಹಯರ್ೀದಿೀಯಕ್ಷ್ಾ ಸವಯದ್ತಾಃಖವಿಮೀರ್ನಿೀ || 19 || 
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ಮಾಕಯಣ ಡ್ೀರ್ಾಃ 

ಸಕೃದ್ಭಯರ್ಚಯತ್್ ೀ ಯೀನ್ ದ್ೀವದ್ೀವೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ರ್ತ್ ಕೃತಂ ತತ್ ಕೃತಂ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಾಪುಂ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ || 20 || 

 

ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷ್ಾಣಾಂ ನಾನ್ ಯೀಪಾರಾಸತು ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ಸತಯಂ ಬರವಿೀಮಿ ದ್ೀವ್ೀಶ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಾರ್ಯನಾದ್ೃತ್್ೀ || 21 || 

 

ತಸಯ ರ್ಜ್ಞ ವರಾಹಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಮಿತತ್್ೀಜಸಾಃ | 
ಪರಣಾಮಂ ಯೀ ಪರಕತವಯನಿು ತ್್ೀಷಾಮಪ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ || 22 || 

ಮರಿೀರ್ಚಾಃ 

ಅನಾರಾಧಿತಗ್ ೀವಿನ್ದನ್ಯರ್ೈಾಃ ಸಾಾನ್ಂ ನ್ೃಪಾತಮಜ | 
ನ್ ಹಿ ಸಮಾಾಪಯತ್್ೀ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ತಸಾಮದಾರಾಧ್ರಾರ್ತಯತಮ್ || 23|| 

ಅತರಾಃ 

ಪರಾಃ ಪರಾಣಾಂ ಪುರತಷ್ಸತುಷ್ ಟೀ ರ್ಸಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಸ ಚಾಪ್ನೀತಯಕ್ಷರ್ಂ ಸಾಾನ್ಮೀತತ್ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್ || 24 || 

ಅಙ ು್ರಾಾಃ 

ರ್ಸಾಯನ್ುಾಃ ಸವಯಮೀವ್ೀದ್ಮರ್ತಯತಸಾಯವಯರಾತಮನ್ಾಃ | 
ತಮಾರಾಧ್ರ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಸಾಾನ್ಮಗರಾಂ ರ್ದಿರ್ಛಸ್ತ || 25 || 

ಪುಲಸಯಾಃ 

ಪರಂಬರಹಮ ಪರಂಧ್ಾಮ ಯೀSಸೌ ಬರಹಮ ಸನಾತನ್ಮ್ | 
ತಮಾರಾಧ್ಯಂ ಹರಿಂ ರಾತ ಮತಕುಮಪಯತದ್ತಲಯಭಾಮ್ || 26 || 

 

ಐನ್ದರಮಿನ್ದರಾಃ ಪರಂ ಸಾಾನ್ಂ ರ್ಮಾರಾಧ್ಯ ಜಗತಾತಮ್ | 
ಪಾರಪ ರ್ಜ್ಞಪತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ತಮಾರಾಧ್ರ್ ಸತವರತ || 27 || 

 

ಪಾರಪ್ನೀತ್ಾಯರಾಧಿತ್್ೀ ವಿಷ ಣೌ ಮನ್ಸಾ ರ್ದ್ಯದಿರ್ಛತ | 
ತ್್ೈಲ್ ೀಕ್ಾಯನ್ುಗಯತಂ ಸಾಾನ್ಂ ಕಮತ ಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರ್ ೀತುರಮ್ || 28 || 

 

ಯೀ ಸಮರನಿು ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಶಙ್ಕಖರ್ಕರಗದಾಧ್ರಮ್ | 
ಸವಯಪಾಪವಿನಿಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಪರಂಬರಹಮ ವಿಶನಿು ತ್್ೀ || 29 || 
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ತತ್್ ೀSನಿರತದ್ಾಂ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಪರದ್ತಯಮನಂ ರ್ ತತಾಃ ಪರಮ್ | 
ತತಾಃ ಸಙ್ಕೆಷ್ಯಣಂ ದ್ೀವಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಾತಾರಮ್ || 30 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತು ಇತ ವ್ೀದಾನ್ುನಿಶಾರ್ಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರವಿಷಾಟನಾಂ ಪುನ್ರಾವತಯನ್ಂ ಕತತಾಃ || 31 || 

ಅತರಾಃ 

ಯೀ ರಾನಿಚ ಛ್ೀನ್ನರಾಃ ಕ್ಾಮಾನ್ ನಾರಿೀ ವಾ ವರವಣಿಯನಿೀ| 
ತ್ಾನ್ ಸಮಾಪ್ನೀತ ವಿಪುಲಾನ್ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 32 || 

ಬರಹಾಮ 

ಬಾಹತಭಾಯಂ ಸಾಗರಂ ತತತಯಂ ಕ ಇಚ ಛ್ೀತಪುಮಾನ್ ಭತವಿ | 
ವಾಸದ್ೀವಮನಾರಾಧ್ಯ ಕ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷಂ ಗನ್ತುಮಿರ್ಛತ|| 33 || 

 

ಅನಾರಾಧಿತಗ್ ೀವಿನಾದ ಯೀ ನ್ರಾ ದ್ತಾಃಖಭಾಗಿನ್ಾಃ | 
ಆರಾಧ್ಯ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸತಯನಿಯತ್ಾಯನ್ನ ದ್ೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃ || 34 || 

ಶಙ್ಕೆರಾಃ 

ಕೃತ್್ೀ ಪಾಪ್ೀSನ್ತತ್ಾಪ್ೀ ವ್ೈ ರ್ಸಯ ಪುಂಸಾಃ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ತತ ತಸ್ ಯೀಕುಂ ಹರಿಸಂಸಮರಣಂ ಪರಮ್ || 35|| 

 

ನ್ ಹಯಪುಣಯವತ್ಾಂಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮ ಢಾನಾಂ ಕತಟಿಲಾತಮನಾಮ್ | 
ಭಕುಭಯವತ ಗ್ ೀವಿನ ದ್ೀ ಸಮರಣಂ ಕೀತಯನ್ಂ ತಥಾ || 36 || 

 

ತದ್ೈವ ಪುರತಷ್ ೀ ಮತಕ್್ ುೀ ಜನ್ಮಮೃತತಯಜರಾದಿಭಾಃ | 
ಜತ್್ೀನಿದರಯೀ ವಿಶತದಾಾತ್ಾಮ ರ್ದ್ೈವ ಸಮರತ್್ೀ ಹರಿಮ್ || 37 || 

 

ಪಾರಪ ು್ೀ ಕಲ್ಲರ್ತಗ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಧ್ಮಯಜ್ಞಾನ್ವಿವಜಯತ್್ೀ | 
ನ್ ಕಶ್ಾತ್ ಸಮರತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲ್ಲಮಲಾಪಹಮ್ || 38  || 

 

ನ್ ಕಲೌ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಜನ್ಮದ್ತಾಃಖಾಪಹಾರಿಣಾಃ | 
ಕರ್ ೀತ ಮತ್್ ಯೀಯ ಮ ಢಾತ್ಾಮ ಸಮರಣಂ ಕೀತಯನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ || 39 || 
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ಯೀ ಸಮರನಿು ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಶತದ ಾ್ೀನಾನ್ುರಾತಮನಾ | 
ತ್್ೀ ಪರರಾನಿು ಭವಂ ತಯಕ್ಾುಾ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಮನಾಮರ್ಮ್ || 40 || 

 

ಗಭಯದ್ತಾಃಖಜರಾರ್ ೀಗಜನ್ಮಸಂಸಾರಬನ್ಾನ್ೈಾಃ | 
ನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ನ್ರ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸದ್ೀವಮನ್ತಸಮರನ್ || 41 || 

 

ರ್ಮಮಾಗಯಂ ಮಹಾಘ ೀರಂ ನ್ರಕ್ಾಣಿ ರ್ಮಂ ತಥಾ | 
ಸವಪ್ನೀSಪ ನ್ೈವ ಪಶ್ಯೀತ ರ್ಾಃ ಸಮರ್ೀದ್ುರತಡಧ್ವಜಮ್ || || 42 || 

 

ಹೃದಿ ರ ಪಂ ಮತಖ್ೀ ನಾಮ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಮತದ್ರ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ರ್ ನಿಮಾಯಲಯಂ ಮಸುಕ್್ೀ ರ್ಸಯ ಸ್ ೀSರ್ತಯತಾಃ || 43 || 

 

ಗ್ ೀವಿನ್ದಸಮರಣಂ ಪುಂಸಾಂ ಪಾಪರಾಶ್ಮಹಾರ್ಲಮ್ | 
ಅಸಂಶರ್ಂ ದ್ಹತ್ಾಯಶತ ತ ಲರಾಶ್ಮಿವಾನ್ಲಾಃ || 44 || 

ಅಗಸಯಾಃ 

ಸಮರಣಾದ್ೀವ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಪಾಪಸಙ್ಘಾತಪಞ್ಜರಾಃ | 
ಶತಧ್ಾ ಭ್ೀದ್ಮಾರಾತ ಗಿರಿವಯಜರ ಹತ್್ ೀ ರ್ಥಾ || 45 || 

 

ಕೃಷ ಣ್ೀ ರತ್ಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಮನ್ತಸಮರನ್ುಸುದಾಭವಿತ್ಾಸುದ್ುತಮಾನ್ಸಾಶಾ | 
ಭನ್ನೀSಪ ದ್ೀಹ್ೀ ಪರವಿಶನಿು ಕೃಷ್ಣಂ ಹವಿರ್ಯಥಾ ಮನ್ರಹತತಂ ಹತತ್ಾಶ್ೀ || 46 

 

ಸಾ ಹಾನಿಸುನ್ಮಹರ್ಚಛದ್ರಂ ಸಾ ಚಾನ್ಾಜಡಮ ಕತ್ಾ | 
ರ್ನ್ ಮಹ ತಯಂ ಕ್ಷಣಂ ವಾSಪ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನ್ ರ್ಚನ್ಯತ್್ೀ || 47  || 

 

ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾಮ ನ್ರ್ ೀ ನ್ರಾಣಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಾಚ್ ೀರಾಃ ಕರ್ಥತಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಮ್ | 
ಅನ್ೀಕಜನಾಮಜಯತಪಾಪಸಞ್ಾರ್ಂ ಹರತಯಶ್ೀಷ್ಂ ಸೃತಮಾತರ ಏವ || 48|| 

 

ರ್ಸಯ ಸಂಸಮರಣಾದ್ೀವ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ರ್ಕರಣಾಃ | 
ಕ್್ ೀಟಿಜನಾಮಜಯತಂ ಪಾಪಂ ತತಷಣಾದ್ೀವ ನ್ಶಯತ || 49|| 
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ಕಂ ತಸಯ ಬಹತಭಸ್ತುೀಥ್ೈಯಾಃ  ಕಂ ತಪ್ೀಭಾಃ ಕಮಧ್ವರ್ೈಾಃ | 
ಯೀನಿತಯ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ದ್ೀವಂ ನಾರಾರ್ಣಮನ್ನ್ಯಧಿೀಾಃ || 50 || 

 

ಯೀ ಮಾನ್ವಾ ವಿಗತರಾಗಪರಾವರಜ್ಞಾ ನಾರಾರ್ಣಂ ಸತರಗತರತಂ ಸತತಂ ಸಮರನಿು | 
ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಹತಕಲ್ಲಿಷ್ಚ್ೀತನಾಸ್ುೀ ಮಾತತಾಃ ಪಯೀಧ್ರರಸಂ ನ್ ಪುನ್ಾಃ ಪಬನಿು || 51 || 

 

ಹ್ೀ ರ್ಚತು ರ್ಚನ್ುರ್ಸ್ವೀಹ ವಾಸತದ್ೀವಮಹನಿಯಶಮ್ | 
ನ್ ನ್ಂ ರ್ಶ್ಾನಿುತಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಹನಿು ಸಂಸಾರಬನ್ಾನ್ಮ್ || 52 || 

 

ಆಲ್ ೀಡಯ ಸವಯಶಾಸಾರಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ರ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಇದ್ಮೀಕಂ ಸತನಿಷ್ಾನ್ನಂ ಧ್್ಯೀಯೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸದಾ || 53 || 

 

ಸೃತ್್ೀ ಸಕಲಕಲಾಯಣಭಾಜನ್ಂ ರ್ತರ ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಪುರತಷ್ಸುಮಜಂ ನಿತಯಂ ವರಜಾಮಿ ಶರಣಂ ಹರಿಮ್ || 54 || 

 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ತಪಸತು ಚ್ೈವ ದಾನ್ೀಷ್ತ ತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ವರತ್್ೀಷ್ತ ರ್ರ್ಾ | 
ಇಷ್ಟೀಷ್ತ ಪೂತ್್ೀಯಷ್ತ ರ್ ರ್ತಾದಿಷ್ಠಂ ಪುಣಯಂ ಸೃತ್್ೀ ತತಖಲತ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ || 55 || 

 ಔವಯಾಃ 

ಆರಾಧ್್ಯೈವಂ ನ್ರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಮನ್ಸಾ ರ್ದ್ಯದಿರ್ಛತ | 
ಫಲಂ ಪಾರಪ್ನೀತ ವಿಪುಲಂ ಭ ರಿ ಸವಲಾಮಥಾಪ ವಾ || 56 || 

 

ರ್ನಾನಮಕೀತಯನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ವಿಲಾಪನ್ಮನ್ತತುಮಮ್ | 
ಮೈತ್್ರೀರಾಶ್ೀಷ್ಪಾಪಾನಾಂ ಧ್ಾತ ನಾಮಿವ ಪಾವಕಾಃ || 57 || 

 

ಕಲ್ಲಕಲಮಷ್ಮತತಯಗರಂ ನ್ರಕ್ಾತಯಪರದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
ಪರರಾತ ವಿಲರ್ಂ ಸದ್ಯಾಃ ಸಕೃತ್ ಸಙ್ೆ ೀತಯತ್್ೀSರ್ಯತ್್ೀ || 58 || 

 

ಅನಾರಾಸ್ೀನ್ ಚಾರಾನಿು ಮತಕುಂ ಕ್್ೀಶವಸಂಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ತದಿವಘಾತ್ಾರ್ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಶಕ್ಾರದಾಯಾಃ ಪರಿಪನಿಾನ್ಾಃ ||  59|| 

 

ರ್ತತಾಃಸಾಗರಮಾಸಾದ್ಯ ಜಮ ಿದಿವೀಪ್ೀತುಮೀ ಕವರ್ಚತ್ | 
ನ್ ಪುಮಾನ್ ಕ್್ೀಶವಾದ್ನ್ಯಾಃ ಸವಯಪಾಪರ್ಚಕತುಕಾಃ || 60 || 
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ರ್ದ್ಭಯರ್ಯಯ ಹರಿಂ ಭಕ್ಾಯ ಕೃತ್್ೀ ವಷ್ಯಸಹಸರಕಮ್ | 
ಫಲಂ ಪಾರಪ್ನೀತಯವಿಕಲಂ ಕಲೌ ಸಙ್ೆ ೀತಯಯ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 61 || 

 

ಕ್ಷೀರ್ತ್್ೀ ತತ ರ್ದಾ ಧ್ಮಯಾಃ ಪಾರಪ ು್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ | 
ತದಾ ನ್ ಕೀತಯಯೀತ್ ಕಶ್ಾನ್ತಮಕುದ್ಂ ದ್ೀವಮರ್ತಯತಮ್ || 62 || 

 

ಅವಶ್ೀನಾಪ ರ್ನಾನಮಿನ ಕೀತಯತ್್ೀ ಸವಯಪಾತಕ್್ೈಾಃ | 
ಪುಮಾನ್ ವಿಮತರ್ಯತ್್ೀ ಸದ್ಯಾಃ ಸ್ತಂಹತರಸುಮೃಗ್ೈರಿವ || 63 || 

ಬರಹಾಮ 

ನಾರಾರ್ಣ್ೀತ ಮನ್ ರೀSಸ್ತು ವಾಗಸ್ತು ವಶವತಯನಿೀ | 
ತಥಾSಪ ನ್ರಕ್್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಪತನಿುೀತ್್ಯೀತದ್ದ್ತಭತಮ್ || 64 || 

 

ಅತ್ಾಯ ವಿಷ್ಣಾಣ ಶ್ರ್ಥಲಾಶಾ ಭೀತ್ಾ ಘ ೀರ್ೀಷ್ತ ರ್ ವಾಯಧಿಷ್ತ ವತಯಮಾನಾಾಃ | 
ಸಙ್ೆ ೀತಯಯ ನಾರಾರ್ಣಶಬದಮಾತರಂ ವಿಮತಕುದ್ತಾಃಖಾಾಃ ಸತಖಿನ್ ೀ ಭವನಿು || 65 || 

ಕ್ೌಶ್ಕಾಃ 

ಅನಾರಾಧಿತಗ್ ೀವಿನಾದ ಯೀ ನ್ರಾ ದ್ತಾಃಖಭಾಗಿನ್ಾಃ | 
ಆರಾಧ್ಯ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸತಯಾಃ ಸದಾನ್ನ ದ್ೈಕಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ || 66 || 

 

ಸಕೃದ್ತರ್ಾರಿತಂ ಯೈಸತು ಕೃಷ ಣ್ೀತ ನ್ ವಿಶಂತ ತ್್ೀ | 
ಗಭಾಯಗಾರಗೃಹಂ ಮಾತತರ್ಯಮಲ್ ೀಕಂ ರ್ ದ್ತಾಃಸಹಮ್ || 67 || 

 

ಕವ ನಾಕಪೃಷ್ಟಗಮನ್ಂ ಪುನ್ರಾವೃತುಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಕವ ಜಪ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀತ ಮತಕುಬಿೀಜಮನ್ತತುಮಮ್ || 68 || 

 

ಬತದಾಾಾ ಬತದಾಾಾ ವದ್ಸ್ವೈನ್ಂ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವರ್ಮ್ | 
ಸಮರಣಾತ್ ಕೀತಯನಾದ್ಯಸಯ ನ್ ಪುನ್ಜಾಯರ್ತ್್ೀ ಕವರ್ಚತ್ || 69 || 

 

ಹ್ೀ ಜಹ್ವೀ ಮಮ ನಿಸ್ನೀಹ್ೀ ಹರಿಂ ಕಂ ನ್ತ ನ್ ಭಾಷ್ಸ್ೀ | 
ಹರಿಂ ವದ್ಸಯ ಕಲಾಯಣಿ ಸಂಸಾರ್ ೀದ್ಧಿನೌಹಯರಿಾಃ || 70 || 
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ಅಸಾರ್ೀ ಖಲತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಪುಣಯಹಿೀನಾ ನ್ ವಿನ್ದನಿು ಸಾರಙ್ಘುಶಾ ರ್ಥಾ ಜಲಮ್ || 71 || 

 

ಕತರತಕ್ಷ್್ೀತ್್ರೀಣ ಕಂ ತಸಯ ಕಂ ಕ್ಾಶಾಯ ಪುಷ್ೆರ್ೀಣ ಕಮ್ | 
ಜಹಾವಗ್ರೀ ವತಯತ್್ೀ ರ್ಸಯ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವರ್ಮ್ || 72 || 

ಬರಹಾಮ 

ಅಸಾರ್ೀ ಖಲತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಸಾರಾಮೀಕಂ ನಿರ ಪತಮ್ | 
ಸಮಸುಲ್ ೀಕನಾರ್ಸಯ ಸಾರಮಾರಾಧ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ || 73 || 

 

ಸಾ ಜಹಾವ ರಾ ಹರಿಂ ಸ ುೌತ ತರ್ಚಾತುಂ ರ್ತುದ್ಪಯಣಮ್ | 
ತ್ಾವ್ೀವ ಕ್್ೀವಲೌ ಶಾಿಘ್ೌಯ ರೌ ತತ ಾಜಾಕರೌ ಕರೌ || 74 || 

 

ರ್ಸತು ವಿಷ್ತಣಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ದ್ೃಢಭಕುಜಯತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ | 
ಸವಗೃಹ್ೀSಪ ವಸನ್ ರಾತ ತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ || 75 || 

ಶಙ್ಕೆರಾಃ 

ಸಾಧ್ತ ಸಾಧ್ತ ಮಹಾಭಾಗ ಸಾಧ್ತ ದಾನ್ವನಾಶನ್| 
ರ್ನಾಮ ಪೃರ್ಛಸ್ತ ಧ್ಮಯಜ್ಞ ಕ್್ೀಶವಾರಾಧ್ನ್ಂ ಪರತ || 76 || 

 

ನಿಮಿಷ್ಂ ನಿಮಿಷಾಧ್ಯಂ ವಾ ಮತಹ ತಯಮಪ ಭಾಗಯವ | 
ನಾದ್ಗಾಾಶ್ೀಷ್ಪಾಪಾನಾಂ ಭಕುಭಯವತ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 77 || 

 

ಕಂ ತ್್ೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಕ್ಾರ್ಯಂ ರ್ನ್ನ ತಷ್ಠತ ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 
ಮನ್ ೀ ಮತಕುಫಲಾವಾಪ ುೌ ಕ್ಾರಣಂ ಸತಪರಯೀಜತಮ್ || 78 || 

 

ನ್ ನ್ಂ ತತೆಣಠಶಾಲ ಕಮರ್ವಾSಪುಯಪಜಹಿವಕ್ಾ | 
ರ್ ೀಗ್ ೀ ನಾಮ ನ್ ಸಾ ಜಹಾವ ರಾ ನ್ ವಕು ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ || 79 || 

 

ಭಾರಭ ತ್್ೈಾಃ ಕರ್ೈಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕಂ ತಸಯ ನ್ೃಪಶ್ ೀದಿವಯಜಾಾಃ | 
ಯೈಹಿಯ ನ್ ಕರರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಗೃಯಹಸಂಮಾಜಯನಾದಿಕಮ್ || 80 || 
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ರ್ರಣೌ ತ್ೌ ತತ ಸಫಲೌ ಕ್್ೀಶವಾಲರ್ಗಾಮಿನೌ | 
ತ್್ೀ ರ್ ನ್ೀತ್್ರೀ  ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ರಾಭಾಯಂ ಸನ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ || 81 || 

 

ಕಂ ತಸಯ ರ್ರಣ್ೈಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವೃಥಾಸಞ್ಾರಣ್ೈದಿವಯಜಾಾಃ | 
ಯೈಹಿಯ ನ್ ವರಜತ್್ೀ ಜನ್ತುಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಲರ್ದ್ಶಯನ್ೀ || 82 || 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾನ್ುವಿದ್ತಷಾಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಭಾವಿತ್ಾತಮನಾಮ್ | 
ಋಷಿತವಮಪ ಧ್ಮಯಜ್ಞ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತತಾಸಾದ್ಜಮ್ || 83 || 

 

ವಿರ್ಚತರ ರತನಪರ್ಯಙ್ೆ ೀ ಮಹಾಭ್ ೀಗ್ೀ ರ್ ಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ | 
ರಮನ ು್ೀ ನಾಕರಾಮಾಭಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಮರಣಾತ್ ಫಲಮ್ || 84 || 

 

ಅಶವಮೀಧ್ಸಹಸಾರಣಾಂ ರ್ಾಃ ಸಹಸರಂ ಸಮಾರ್ರ್ೀತ್ | 
ನಾಸೌ ತತಫಲಮಾಪ್ನೀತ ತದ್ಭಕ್್ೈರ್ಯದ್ವಾಪಯತ್್ೀ || 85 || 

 

ರ್ೀ ರ್ೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಯ ಕರೌ ನ್ ಕಸಾಮನ್ತಮಕಲ್ಲೀಕತರತಧ್ವಮ್  
ಕರರಾಜತಷಾಂ ಕ್್ ೀ ಭವತ್ಾಂ ಪರರಾಸಾಃ ಫಲಂ ಹಿ ರ್ತುತಾದ್ಮರ್ತಯತಸಯ || 86 || 

 

ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಮಾನ್ಂ ರ್ಾಃ ಕತರಾಯತುಕೃದ್ಭಕ್ಾಯ ಪರದ್ಕ್ಷಣಮ್ | 
ಅಶವಮೀಧ್ಸಹಸರಸಯ ಫಲಮಾಪ್ನೀತ ಮಾನ್ವಾಃ || 87 || 

 

ಪರದ್ಕ್ಷಣಂ ತತ ರ್ಾಃ ಕತರಾಯದ್ಾರಿಂ ಭಕ್ಾಯ ಸಮನಿವತಾಃ | 
ಹಂಸರ್ತಕುವಿಮಾನ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗರ್ಛತ || 88|| 

 

ತೀರ್ಯಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಿ ವರತಕ್್ ೀಟಿಶತ್ಾನಿ ರ್| 
ನಾರಾರ್ಣಪರಣಾಮಸಯ ಕಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ || 89 || 

 

ಉರಸಾ ಶ್ರಸಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮನ್ಸಾ ವರ್ಸಾ ತಥಾ | 
ಪದಾಭಾಂ ಕರಾಭಾಯಂ ಜಾನ್ತಭಾಯಂ ಪರಣಾಮೀSಷಾಟಙ್ಕು ಈರಿತಾಃ || 90 || 

 

ಶಾಠ್ಯೀನಾಪ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಕತವಯತಾಃ ಶಾಙ್ಕುಯಪಾಣಯೀ | 
ಶತಜನಾಮಜಯತಂ ಪಾಪಂ ನ್ಶಯತ್್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || 91 || 
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ಸಂಸಾರಾಣಯವಮಗಾನನಾಂ ನ್ರಾಣಾಂ ಪಾಪಕಮಯಣಾಮ್ | 
ನಾನ್ ಯೀದ್ಾತ್ಾಯ ಜಗನಾನರ್ಂ ಮತಕ್ಾುಾ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಮ್ || 92 || 

 

ರ್ೀಣತಕತಣಿಠತಗಾತರಸಯ ಕಣಾ ರಾವನಿು ಭಾರತ | 
ತ್ಾವದ್ವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಿ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ || 93 || 

 

ಪಾವನ್ಂ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಸತಭ್ ೀಜಯಮೃಷಿಭಾಃ ಸೃತಮ್ | 
ಅನ್ಯದ್ೀವಸಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಚಾನಾದರರ್ಣಂ ರ್ರ್ೀತ್ || 93 || 

 

ಕ್್ ೀಟ್ಯೈನ್ದವಸಹಸ್ೈಸತು ಮಾಸ್ ೀಪ್ೀಷ್ಣಕ್್ ೀಟಿಭಾಃ | 
ರ್ತಫಲಂ ಲಭಯತ್್ೀ ಪುಮಿಭವಿಯಷ್ ಣೀನ್ೈಯವ್ೀದ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ || 95 || 

 

ತರರಾತರಫಲದಾ ನ್ದ್ ಯೀ ರಾಾಃ ಕ್ಾಶ್ಾದ್ಸಮತದ್ರಗಾಾಃ | 
ಸಮತದ್ರಗಾಸತು ಪಕ್ಷಸಯ ಮಾಸಸಯ ಸರಿತ್ಾಂ ಪತಾಃ || 96 || 

 

ಷ್ಣಾಮಸಫಲದಾ ಗ್ ೀದಾ ವತುರಸಯ ತತ ಜಾಹನವಿೀ | 
ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ ೀಕಸ್ಯೈತ್ಾಾಃ ಕ್ಾಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ || 97 || 

 

ಗಙ್ಘುಪರರಾಗಗರ್ಪುಷ್ೆರನ್ೈಮಿಷಾಣಿ ಸಂಸ್ೀವಿತ್ಾನಿ ಬಹತಶಾಃ ಕತರತಜಾಙ್ಕುಲಾನಿ | 
ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ತೀರ್ಯಸಲ್ಲಲಾನಿ ಪುನ್ನಿು ಪಾಪಂ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಭಗವತಾಃ ಪರಪುನಾತ ಸದ್ಯಾಃ || 98 || 

 

ರಾನಿ ಕ್ಾನಿ ರ್ ತೀಥಾಯನಿ ಬರಹಾಮಣಾಡನ್ುಗಯತ್ಾನಿ ರ್ | 
ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ ೀದ್ಕಸ್ಯೈತ್್ೀ ಕಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ || 99 || 

 

ಸಾನನ್ಂ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಬನ್ ಶ್ರಸ್ತ ಧ್ಾರರ್ನ್ | 
ಸವಯಪಾಪವಿನಿಮತಯಕ್್ ುೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ಸ್ತದಿಾಮಾಪುನರಾತ್ || 100 || 

 

ರ್ಥಾ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಪುಣಯಂ ನಿಮಾಯಲಯಂ ಚಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್ | 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಧ್ ಪಶ್ೀಷ್ಂ ರ್ ಆರಾತಯಶಾ ತಥಾ ಹರ್ೀಾಃ || 101 || 

 

ತತಲಸಾಯಸತು ರಜ್ ೀಜತಷ್ಟನ್ೈವ್ೀದ್ಯಸಯ ರ್ ಭಕ್ಷಣಮ್ | 
ನಿಮಾಯಲಯಂ ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾರ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್ || 102 || 
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ಭಕ್ಾಯ ವಾ ರ್ದಿ ವಾSಭಕ್ಾಯ ರ್ಕ್ಾರಙ್ೆ ತಶ್ಲಾಂ ಪರತ | 
ದ್ಶಯನ್ಂ ಸಾಶಯನ್ಂ ವಾSಪ ಸವಯಪಾಪಪರಣಾಶನ್ಮ್ || 103 || 

 

ಸಾಲಗಾರಮೀದ್ಭವೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವೀ ದಾವರವತೀಭವಾಃ | 
ಉಭಯೀಾಃ ಸಾನನ್ತ್್ ೀಯೀನ್ ಬರಹಮಹತ್ಾಯಂ ವಯಪ್ೀಹತ || 104 || 

 

ಮಿೀರ್ಛದ್ೀಶ್ೀSಶತಚೌ ವಾSಪ ರ್ಕ್ಾರಙ್ ೆೀ ರ್ತರ ತಷ್ಠತ | 
ಯೀಜನಾನಿ ತಥಾ ತರೀಣಿ ಮಮ ಕ್ಷ್್ೀತರಂ ವಸತನ್ಾರ್ೀ || 105 || 

 

 ಸಾಲಗಾರಮೀದ್ಭವೀ ದ್ೀವೀ ಶ್ೈಲಂ ರ್ಕ್ಾರಙ್ಕೆಮಣಿಡತಮ್ | 
ರ್ತ್ಾರಪ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ತತರ ವಾರಾಣಸಾಯಾಃ ಶತ್ಾಧಿಕಮ್ || 106 || 

 

ಸಾಲಗಾರಮೀದ್ಭವೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವೀ ದಾವರವತೀಭವಾಃ | 
ಉಭಯೀ ಸಙ್ಕುಮೀ ರ್ತರ ಮತಕುಸುತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || 107 || 

 

ಹರಿಣಾ ಮತಕುದಾನಿೀಹ ಮತಕುಸಾಾನಾನಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸ ರ್ಸಯ ಸವಯಭಾವ್ೀಷ್ತ ತಸಯ ತ್್ೈಾಃ ಕಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ || 108 || 

 

ಹರಿರಾಯತ ಹರಿರಾಯತ ದ್ಸತಯವಾಯಜ್ೀನ್ ಯೀ ವದ್ೀತ್ | 
ಸ್ ೀSಪ ಸದ್ುತಮಾಪ್ನೀತ ಗತಂ ಸಕೃತನ್ ೀ ರ್ಥಾ || 109 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಿತಯಜಯ ಯೀSನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ | 
ತಯಕ್ಾುಾSಮೃತಂ ಸ ಮ ಢಾತಮ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಹಾಲಾಹಲಂ ವಿಷ್ಮ್ || 110 || 

 

ತಯಕ್ಾುಾSಮೃತಂ ರ್ಥಾ ಕಶ್ಾದ್ನ್ಯಪಾನ್ಂ ಪಬ್ೀನ್ನರಾಃ | 
ತಥಾ ಹರಿಂ ಪರಿತಯಜಯ ಚಾನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ || 111 || 

 

ಸವಧ್ಮಯಂ ತತ ಪರಿತಯಜಯ ಪರಧ್ಮಯಂ ರ್ಥಾ ರ್ರ್ೀತ್ | 
ತಥಾ ಹರಿಂ ಪರಿತಯಜಯ ಯೀSನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ || 112 || 
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ಗಾಂ ರ್ ತಯಕ್ಾುಾ ವಿಮ ಢಾತ್ಾಮ ಗಾದ್ಯಭೀಂ ವನ್ದತ್್ೀ ರ್ಥಾ | 
ತಥಾ ಹರಿಂ ಪರಿತಯಜಯ ಚಾನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ || 113 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಿತಯಜಯ ಯೀSನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ | 
ತೃಷಿತ್್ ೀ ಜಾಹನವಿೀತೀರ್ೀ ಕ ಪಂ ಖನ್ತ ದ್ತಮಯತಾಃ || 114 || 

 

ರ್ಥಾ ಗಙ್ ುೀದ್ಕಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಪಬ್ೀತ್ ಕ ಪ್ೀದ್ಕಂ ನ್ರಾಃ | 
ತಥಾ ಹರಿಂ ಪರಿತಯಜಯ ಯೀSನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ || 115 || 

 

ಸವಮಾತರಂ ಪರಿತಯಜಯ ಶವಪಾಕೀಂ ವನ್ದತ್್ೀ ರ್ಥಾ | 
ತಥಾ ಹರಿಂ ಪರಿತಯಜಯ ಚಾನ್ಯಂ ದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ || 116 || 

 

ರಾವತ್ ಸವಸಾಮಿದ್ಂ ಪಣಡಂ ನಿರತಜಂ ಕರಣಾನಿವತಮ್ | 
ತ್ಾವತ್ ಕತರತಷಾವತಮಹಿತಂ ಪಶಾಾತ್ಾುಪ್ೀನ್ ತಪಯಸ್ೀ || 117 || 

 

ರಾವತ್ ಸಾವಸಾಾಂ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಕರಣ್ೀಷ್ತ ರ್ ಪಾಟವಮ್ | 
ತ್ಾವದ್ರ್ಯರ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದಮಾರ್ತಷ್ಯಂ ಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತ || 118 || 

 

ಸಮರ್ಯತ್ಾಂ ತತ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶ್ ೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೃಢ್ೀಷ್ತ ರ್ | 
ಅದ್ೃಢ್ೀಷ್ತ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶಂ ಸಮರನಿು ಕ್್ೀ || 119 || 

 

ರಾವರ್ಚಾನ್ುರ್ತ್್ೀ ಜನ್ತುವಿಯಷ್ರಾನ್ ವಿಷ್ಸನಿನಭಾನ್ | 
ತ್ಾವಚ್ಾೀತ್ ಸಮರತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಕ್್ ೀ ನ್ ಮತಚ್ಯೀತ ಬನ್ಾನಾತ್ || 120 || 

 

ರಾವತ್ ಪರಲಪತ್್ೀ ಜನ್ತುಲ್ ೀಯಕವಾತ್ಾಯದಿಭಾಃ ಸದಾ | 
ತ್ಾವಚ್ಾೀದ್ವನ್ದತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಕ್್ ೀ ನ್ ಮತಚ್ಯೀತ ಬನ್ಾನಾತ್ || 121 || 

ಸ ತಾಃ  

ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಪಾರಸ್ತುರ್ಥಂ ಸಮಯಗ್ ದ್ೈವಜ್ಞ್ೈಾಃ ಸಮತದಿೀರಿತ್ಾಮ್ | 
ಕತಯವಯ ಉಪವಾಸಸತು ಹಯನ್ಯಥಾ ನ್ರಕಂ ವರಜ್ೀತ್ || 122 || 
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ಕ್ಷಯೀ ವಾSಪಯರ್ವಾ ವೃದ ಾೌ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ವಾ ದಿನ್ಕ್ಷಯೀ | 
ಉಪ್ೀಷಾಯ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಪುಣಾಯ ಪೂವಯವಿದಾಾಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ || 123 || 

 

ಪೂವಯವಿಧ್ಾಾಂ ಪರಕತವಾಯಣ್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ಧ್ಮಾಯನ್ ನಿಕೃನ್ುತ | 
ಸನ್ುತ್್ೀಸತು ವಿನಾಶಾರಾ ಸಮಾದ್ ೀ ಹರಣಾರ್ ರ್ || 124 || 

 

ಕಲಾವ್ೀಧ್್ೀSಪ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ದ್ಶಮಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ತಯಜ್ೀತ್ | 
ಸತರಾರಾ ಬಿನ್ತದನಾ ಸಾೃಷ್ಟಂ ಗಙ್ಘುಮಭ ಇವ ಸನ್ಯಜ್ೀತ್ || 125 || 

 

ಶವದ್ೃತ್ೌ ಪಞ್ಾಗವಯಂ ರ್ ದ್ಶಮಾಯ ದ್ ಷಿತ್ಾಂ ತಯಜ್ೀತ್ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ದಿವಜಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀರಪ || 126 || 

 

ತಸಾಮದಿವಪಾರ ನ್ ವಿದಾಾ ಹಿ ಕತಯವ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಕವರ್ಚತ್ | 
ವಿದಾಾ ಹನಿು ಪುರಾಪುಣಯಂ ಶಾರದ್ಾಂ ರ್ ವೃಷ್ಲ್ಲೀಪತಾಃ || 127 || 

 

ಜಪುಂ ದ್ತುಂ ಹತತಂ ಸಾನತಂ ತಥಾ ಪೂಜಾ ಕೃತ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ತತ್ ಸವಯಂ ವಿಲರ್ಂ ರಾತ ತಮಾಃ ಸ ಯೀಯದ್ಯೀ ರ್ಥಾ || 128 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ರ್ದಾ ಬರಹಮನ್ ದಿನ್ಕ್ಷರ್ತರ್ಥಭಯವ್ೀತ್ | 
ಉಪ್ೀಷಾಯ ದಾವದ್ಶ್ೀ ತತರ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ತತ ಪಾರಣಮ್ || 129 || 

 

ಪರತಪತಾಭೃತರ್ಾಃ ಸವಾಯ ಉದ್ರಾದ್ತದ್ರಾದ್ರವ್ೀಾಃ | 
ಸಮ ಾಣಾಯ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಹರಿವಾಸರವಜಯತ್ಾಾಃ || 130 || 

 

ಅರತಣ್ ೀದ್ರ್ವ್ೀಲಾರಾಂ ದ್ಶಮಿೀ ರ್ದಿ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | 
ನ್ ತತ್್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಕ್ಾರಾಯ ಧ್ಮಯಕ್ಾಮಾರ್ಯನಾಶ್ನಿೀ || 131|| 

 

ಅರತಣ್ ೀದ್ರ್ವ್ೀಲಾರಾಂ ದ್ಶಮಿೀ ರ್ದಿ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | 
ಪಾಪಮ ಲಂ ತದಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮೀಕ್ಾದ್ಶತಯಪವಾಸನ್ಮ್ || 132 || 

 

ರ್ತಸ್ ರೀ ಘಟಿಕ್ಾಾಃ ಪಾರತರರತಣ್ ೀದ್ರ್ ಉರ್ಯತ್್ೀ | 
ರ್ತೀನಾಂ ಸಾನನ್ಕ್ಾಲ್ ೀSರ್ಂ ಗಙ್ಘುಮಭಾಃಸದ್ೃಶಂ ಜಲಮ್ || 133 || 



 

 
 

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

 

Page 16 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ಉದ್ರಾತ್ ಪಾರಗ್ ರ್ದಾ ವಿಪಾರ ಮತಹ ತಯದ್ವರ್ಸಂರ್ತತ್ಾ | 
ಸಮ ಾಣ್ೈಯಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ನಾಮ ತತ್್ೈವೀಪವಸ್ೀದ್ುೃಹಿೀ || 134 || 

 

ಉದ್ರಾತ್ ಪಾರಕ್ ತರಘಟಿಕ್ಾವಾಯಪನ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ರ್ದಾ | 
ಸನಿದಗ ಾ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ನಾಮ ವಜಾಯಯ ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಙ್ಷಭಾಃ || 135 || 

 

ಪುತರಪೌತರವಿವೃದ್ಾಾರ್ಯಂ ದಾವದ್ಶಾಯಮತಪವಾಸನ್ಮ್ | 
ತತರ ಕರತತಶತಂ ಪುಣಯಂ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ತತ ಪಾರಣಮ್ || 136 || 

 

ಉದ್ರಾತ್ ಪಾರಗ್ ದಿವಘಟಿಕ್ಾವಾಯಪನ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ರ್ದಾ | 
ಸಙ್ೆ ೀಣ್ೈಯಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ನಾಮ ವಜಾಯಯ ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಙ ಷ್ಭಾಃ || 137 || 

 

ಪುತರರಾಜಯವಿವೃದ್ಾಾರ್ಯಂ ದಾವದ್ಶಾಯಮತಪವಾಸನ್ಮ್ | 
ತತರ ಕರತತಶತಂ ಪುಣಯಂ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ತತ ಪಾರಣಮ್ || 138 || 

 

ದ್ಶಮಿೀಶ್ೀಷ್ಸಂರ್ತಕ್ಾು ಗಾನಾಾರಾಯ ಸಮತಪ್ೀಷಿತ್ಾ | 
ತಸಾಯಾಃ ಪುತರಶತಂ ನ್ಷ್ಟಂ ತಸಾಮತ್ ತ್ಾಂ ಪರಿವಜಯಯೀತ್ || 139 || 

 

ಅಪೀಷ್ದ್ದಶಮಿೀವಿದಾಾ ತದಾ ತ್ಾಂ ಪರಿವಜಯಯೀತ್ | 
ಸತರಾಬಿನ್ತದಸಮಾರ್ತಕ್ಾುಂ ಪರವದ್ನಿು ಮನಿೀಷಿಣಾಃ || 140 || 

 

ಬಹಾವಗಮವಿರ್ ೀಧ್್ೀಷ್ತ ಬರಹಮಣ್ೀಷ್ತ ವಿವಾದಿಷ್ತ | 
ಉಪ್ೀಷಾಯ ದಾವದ್ಶ್ೀ ತತರ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ತತ ಪಾರಣಮ್ || 141 || 

 

ಏಕದ್ಶಾಯಂ ತತ ವಿದಾಾರಾಂ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಶರವಣ್ೀ ತಥಾ | 
ಉಪ್ೀಷಾಯ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಪುಣಾಯ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀರಪ || 142 || 

 

ಉಪರಾಗಸಹಸಾರಣಿ ವಯತೀಪಾತ್ಾರ್ತತ್ಾನಿ ರ್  
ಅಮಾಲಕ್ಷಂ ತತ ದಾವದ್ಶಾಯಾಃ ಕಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ || 143 || 
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ಶತದಾಾSಪ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಗಾರಹಾಯ ಪರತ್್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ನ್ ಚ್ೀತ್ | 
ವಿಷ್ಂ ತತ ದ್ಶಮಿೀ ಜ್ಞ್ೀರಾSಮೃತಂ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತರ್ಥಾಃ | 
ವಿಷ್ಪರಧ್ಾನಾ ವಜಾಯಯ ಸಾSಮೃತ್ಾ ಗಾರಹಾಯ ಪರರ್ತನತಾಃ || 144 || 

 

ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಚ್ೈವ ವಿದಾಾರಾಂ ಹರ್ತಯಪ್ೀಷ್ಣಮ್ | 
ರ್ಾಃ ಕತರಾಯನ್ಮನ್ದಬತದಿಾತ್ಾವನಿನರರ್ಂ ಸ್ ೀSಧಿಗರ್ಛತ || 145 || 

 

ರಾನಿ ಕ್ಾನಿ ರ್ ವಾಕ್ಾಯನಿ ವಿದ್ ಾೀಪಾಷಾಪರಾಣಿ ತತ | 
ಧ್ನ್ದಾಚಾಯಪರಾಣಿ ಸತಯವ್ೈಯಷ್ಣವಿೀ ನ್ ದ್ಶಾರ್ತತ್ಾ || 146 || 

 

ಅರ್ವಾ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಮೀಹಿನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ | 
ಅರ್ಥಯತಾಃ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ವಾಯಸರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 147 || 

 

ಧ್ನ್ದಾಚಾಯವಿವೃದ್ಾಾರ್ಯಂ ಮಹಾವಿತುಲರ್ಸಯ ರ್ | 
ಅಸತರಾಣಾಂ ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ಪಾಷಾಣಾಡನಾಂ ವಿವೃದ್ಾಯೀ | 
ಆತಮಸವರ ಪಾವಿಜ್ಞಪ್ಯೈ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾಪಾರಪುಯೀ ತಥಾ  || 148 || 

 

ಏವಂ ವಿದಾಾಂ ಪರಿತಯಜಯ ದಾವದ್ಶಾಯಮತಪವಾಸ್ತನಾಮ್ | 
ಕ್್ ೀಟಿಜನಾಮಜಯತಂ ಪಾಪಮೀಕಯೈವ ವಿನ್ಶಯತ || 149 || 

 

ತತಾಃ ಕ್್ ೀಟಿಗತಣಂ ವಾSಪ ನಿಷಿದ್ಾಸ್ಯೀತರ್ೈಜಯನ್ೈಾಃ | 
ರ್ದ್ನಾದಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತದ್ ಧ್ವಯಂ ರ್ತ್ ಕರಿಷ್ಯತ || 150 || 

 

ತತುವಯಂ ವಿಲರ್ಂ ರಾತ ಪರ್ೀಷಾಮತವಾಸನಾತ್ | 
ನ್ ರ್ ತಸಾಮತ್ ಪರರ್ತಮಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಮಮಾಪ ವಾ || 151 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯ ಹಯವ್ೀಧ್್ೀ ತತ ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ನ್ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ | 
ಪಾರಣ್ೀ ಮರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ತರ್ಥಸಾುತ್ಾೆಲ್ಲಕೀ ಸೃತ್ಾ || 152 || 

 

ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಗೃಹಸ್ ಾೀ ವಾ ವಾನ್ಪರಸ್ ಾೀ ರ್ತಸುಥಾ | 
ಬಾರಹಮಣಾಃ ಕ್ಷತರರ್ ವ್ೈಶಯಾಃ ಶ ದ್ ರೀ ಭತೃಯಮತೀ ತಥಾ || 153 || 
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ಅಭತೃಯಕ್ಾ ತಥಾSನ್ಯೀ ವಾ ಸ ತವ್ೈದ್ೀಹಿಕ್ಾದಿಕ್ಾಾಃ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ನ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀರಪ || 154 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ತತ ಯೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಮೀಹ್ೀನಾವೃತಚ್ೀತನ್ಾಃ | 
ಶತಕ್ಾಿರಾಮರ್ ಕೃಷಾಣರಾಂ ನಿರರ್ಂ ರಾತ ಸ ಧ್ತರವಮ್ || 155 || 

 

ವಿವ್ೀರ್ರ್ತ ಯೀ ಮೀಹಾರ್ತಛಕ್ಾಿ ಕೃಷ ಣ್ೀತ ಪಾಪಕೃತ್ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ಸ ವ್ೈ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ || 156 || 

 

ರ್ಥಾ ಗೌನ್ೈಯವ ಹನ್ುವಾಯ ಶತಕ್ಾಿ ಕೃಷ ಣ್ೀತ ಭಾಮಿನಿ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ನ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀರಪ || 157 || 

 

ರಾನಿ ಕ್ಾನಿ ರ್ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಕೃಷ ಣ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ವಜಯನ್ೀ | 
ಭರಣಾಯದಿನಿಷ್ೀಧ್್ೀನ್ ತ್ಾನಿ ಕ್ಾಮಯಫಲಾರ್ಥಯನಾಮ್ || 158 || 

 

ಕ್ಾಮಿನ್ ೀSಪ ನಿರ್ತಯರ್ಯಂ ಕತರ್ತಯರ್ೀವೀಪವಾಸನ್ಮ್ | 
ಪರೀಣನಾರ್ ಹರ್ೀನಿಯತಯಂ ನ್ ತತ ಕ್ಾಮಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ || 159 || 

 

ತಸಾಮರ್ತಛಕ್ಾಿಮಥ್ ೀ ಕೃಷಾಣಂ ಭರಣಾಯದಿರ್ತತ್ಾಮಪ | 
ಪರತಯವಾರ್ನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ಯಮತಪವಾಸ್ತೀತ ನಿತಯಶಾಃ | 
ಪರೀಣನಾರ್ಯಂ ಹರ್ೀಶಾಾಪ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾಪುಯೀ || 160 || 

 

ಕಲಾ ವಾ ಘಟಿಕ್ಾ ವಾSಪ ಪರತ್್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ರ್ದಿ | 
ದಾವದ್ಶ ದಾವದ್ಶ್ೀಹಯನಿು ಪೂವ್ೀಯದ್ತಯಾಃ ಪಾರಣ್ೀ ಕೃತ್್ೀ || 161 || 

 

ಅತರಿಕ್ಾು ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ್ೀತ್ ತ್ಾಂ ನ್ ೀಪ್ೀಷ್ಯೀದ್ಯದಿ | 
ದಾವದ್ಶ ದಾವದ್ಶ್ೀಹಯನಿು ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚಾತಲಙ ಾ್ತ್ಾ || 162 || 

 

ದಾವದ್ಶಾಯಮತರಿಕ್ಾುರಾಂ ಯೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಪೂವಯವಾಸರ್ೀ | 
ದಾವದ್ಶ ದಾವದ್ಶ್ೀಹಯನಿು ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ನ್ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ || 163 || 
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ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ಶರವೀಣ್ ೀಪ್ೀತ್ಾಂ ಯೀ ನ್ ೀಪ್ೀಷಾಯತ್ ಸತಮನ್ದಧಿೀಾಃ | 
ಪಞ್ಾಸಂವತರರಕೃತಂ ಪುಣಯಂ ತಸಯ ವಿನ್ಶಯತ || 164 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಮತಪ್ೀಷಾಯರ್ ದಾವದ್ಶ್ೀಮಪುಯಪ್ೀಷ್ಯೀತ್ | 
ನ್ ತತರ ವಿಧಿಲ್ ೀಪಾಃ ಸಾಯದ್ತಭಯೀದ್ೀಯವತ್ಾ ಹರಿಾಃ || 165 || 

 

ಅಲಾಾರಾಮಪ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಪಾರಣಂ ತತ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಪಾರಯಿತ್್ ವೀದ್ಕ್್ೀನಾಪ ಭತಞ್ಜಜನ್ ೀ ನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯತ || 166 || 

 

ರ್ದಾಲಾಂ ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಶ್ೀಥಾದ್ ಧ್ವಯಮೀವ ತತ | 
ಆಮಧ್ಾಯಹಾನಾಃ ಕರರಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಕತಯವಾಯಾಃ ಶಮತಭಶಾಸನಾತ್ || 167 || 

ವಾಯಸಾಃ 

ಉಷ್ಸ್ತ ದ್ವೀ ತತ ಕತಯವ್ಯೀ ಪಾರತಮಾಯಧ್ಾಯಹಿನಕಕರಯೀ | 
ಭತಜ್ೀರ್ಯದಾSಪಕಷ್ಯಸಯ ತದ್ನ್ುನಾಯಯರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 168 || 

 

ಕತತಯಂ ಸಾಧ್ಯಂ ರ್ದಾ ನಾಲಂ ದಾವದ್ಶಯದಿಭಸತು ಪಾರಯೀತ್ | 
ಕರತ್ಾವಲಾಾಶ್ವತ್ ಪಶಾಾತ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ್್ೀತಯಪರ್ೀ ಜಗತಾಃ || 169 || 

 

ಅಶ್ತ್ಾನ್ಶ್ತ್ಾ ರ್ಸಾಮದಾಪ್ೀ ವಿದ್ವದಿಭರಿೀರಿತ್ಾಾಃ | 
ಅಮಭಸಾ ಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ೈವ ಕರಿಷ್ಯೀ ವರತಪಾರಣಮ್ || 170 || 

 

ನ್ ಕ್ಾಶ್ೀ ನ್ ಗರಾ ಗಙ್ಘು ನ್ ರ್ೀವಾ ನ್ ರ್ ಗೌತಮಿೀ | 
ನ್ ಚಾಪ ಕ್ೌರವಂ ಕ್ಷ್್ೀತರಂ ತತಲಯಂ ಭ ಪ ಹರ್ೀದಿಯನಾತ್ || 171 || 

 

ಅಶವಮೀಧ್ಸಹಸಾರಣಿ ವಾಜಪ್ೀರಾರ್ತತ್ಾನಿ ರ್ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶತಯಪವಾಸಸಯ ಕಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ || 172 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಸಮತತ್ ಾ್ೀನ್ ವಹಿನನಾ ಪಾತಕ್್ೀನ್ಾನ್ಮ್ | 
ಭಸ್ತೋಭವತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಅಪ ಜನ್ಮಶತ್್ ೀದ್ಭವಮ್ || 173 || 
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ನ್ೀದ್ೃಶಂ ಪಾವನ್ಂ ಕಞ ಾ್ನ್ನರಾಣಾಂ ಭತವಿ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ರಾದ್ೃಶಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಯ ದಿನ್ಂ ಪಾತಕಹಾನಿದ್ಮ್ || 174 || 

 

ತ್ಾವತ್ ಪಾಪಾನಿ ದ್ೀಹ್ೀSಸ್ತಮನ್ ತಷ್ಠನಿು ಮನ್ತಜಾಧಿಪ | 
ರಾವನ್ ನೀಪ್ೀಷ್ಯೀಜಜನ್ತುಾಃ ಪದ್ಮನಾಭದಿನ್ಂ ಶತಭಮ್ || 175 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದರಯೈಾಃ ಪಾಪಂ ರ್ತ್ ಕೃತಂ ಭವತ ಪರಭ್ ೀ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶತಯಪವಾಸ್ೀನ್ ತತ್ ಸವಯಂ ವಿಲರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ || 176 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಸಮಂ ಕಞ ಾ್ತ್ ಪಾಪತ್ಾರಣಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ವಾಯಜ್ೀನಾಪ ಕೃತ್ಾ ರಾಜನ್ ನ್ ದ್ಶಯರ್ತ ಭಾಸೆರಿಮ್ || 177 || 

ಶ್ರೀವಾಯಸಾಃ 

ಸ ಬರಹಮಹಾ ಸ ಗ್ ೀಘನಶಾ ಸ ು್ೀನ್ಾಃ ಸ ಗತರತತಲಾಗಾಃ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಹಿ ಭತಞ್ಜಜನ್ಾಃ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀರಪ || 178 || 

 

ವರಂ ಸವಮಾತೃಗಮನ್ಂ ವರಂ ಗ್ ೀಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಮ್ | 
ವರಂ ಹತ್ಾಯ ಸತರಾಪಾನ್ಮೀಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ತತ ಭ್ ೀಜನಾತ್ || 179 || 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀದಿನ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ಯೀ ನ್ರಾಧ್ಮಾಾಃ | 
ಅವಲ್ ೀಕಯ ಮತಖಂ ತ್್ೀಷಾಮಾದಿತಯಮವಲ್ ೀಕಯೀತ್ || 180 || 

 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ಬರಹಮಹತ್ಾಯದಿಕ್ಾನಿ ರ್ | 
ಅನ್ನಮಾಶ್ರತಯ ತಷ್ಠನಿು ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಹರಿವಾಸರ್ೀ || 181 || 

ರತಕ್ಾಮಙ್ಕುದ್ಾಃ  

ಅಷ್ಟವಷಾಯಧಿಕ್್ ೀ ರ್ಸತು ಹಯಶ್ೀತನ್ಯಹಿ ಪೂರ್ಯತ್್ೀ | 
ಯೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಮಾನ್ವಾಃ ಪಾಪೀ ವಿಷ್ ಣೀರಹನಿ ಚಾಗತ್್ೀ || 182 || 

 

ಪತ್ಾ ವಾ ರ್ದಿ ವಾ ಪುತ್್ ರೀ ಭಾರಾಯ ವಾSಪ ಸತಹೃಜಜನ್ಾಃ | 
ಪದ್ಮನಾಭದಿನ್ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ನಿಗಾರಹ್ ಯೀ ದ್ಸತಯವದ್ಭವ್ೀತ್ || 183 || 
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ಬರಹಾಮ 

ಉಪ್ೀಷ್ಯ ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ಪುಣಾಯಂ ಸವಯಪಾಪಕ್ಷರ್ಪರದಾಮ್ | 
ನ್ ಪಶಯತ ರ್ಮಂ ವಾSಪ ನ್ರಕ್ಾಣಿ ನ್ ರಾತನಾಾಃ || 184 || 

 

ರಟನಿು ಹಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಭ ಯೀ ಭ ಯೀ ವರಾನ್ನ್ೀ | 
ನ್ ಭ್ ೀಕುವಯಂ ನ್ ಭ್ ೀಕುವಯಂ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಹರಿವಾಸರ್ೀ || 185 || 

 

ದಾವದ್ಶ್ೀ ನ್ ಪರಮೀಕುವಾಯ ರಾವದಾರ್ತಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ | 
ಅರ್ಯನಿೀಯೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಶ್ ೀ ವಿಶತದ ಾ್ೀನಾನ್ುರಾತಮನಾ || 186 || 

 

ಭಕ್ಾಯ ಗಾರಹ್ ಯೀ ಹೃಷಿೀಕ್್ೀಷ್ ೀ ನ್ ಧ್ನ್ೈಧ್ಯರಣಿೀಸತರಾಾಃ | 
ಭಕ್ಾಯ ಸಮ ಾಜತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಫಲಂ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಸಮಿೀಹಿತಮ್ || 187 || 

 

ಜಲ್ೀನಾಪ ಜಗನಾನರ್ಾಃ ಪೂಜತಾಃ ಕ್್ಿೀಶನಾಶನ್ಾಃ | 
ಪರಿತ್್ ೀಷ್ಂ ಪರರಾತ್ಾಯಶತ ತೃಷಾತ್ಾಯಸತು ರ್ಥಾ ಜಲ್ೈಾಃ || 188 || 

 

ಆಸ್ತೀನ್ಸಯ ಶರಾನ್ಸಯ ತಷ್ಠತ್್ ೀ ವರಜತ್್ ೀSಪ ವಾ | 
ರಮಸವ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ಹೃದ್ಯೀ ಮಮ ಸವಯದಾ || 189 || 

 

ಸವಯಗಶ್ೈವ ಸವಾಯತ್ಾಮ ಸವಾಯವಸಾಾಸತ ಚಾರ್ತಯತ | 
ರಮಸವ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ನ್ೃಸ್ತಂಹ ಹೃದ್ಯೀ ಮಮ || 190 || 

 

ಕರಾವಲಮಿನ್ಂ ದ್ೀಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣ | 
ಭವಪಙ್ಘೆಣಯವ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಮಜಜತ್್ ೀ ಮಮ ಶಾಶವತ || 191 || 

 

ತ್ಾರಹಿ ತ್ಾರಹಿ ಜಗನಾನರ್ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ತಯತ್ಾವಯರ್ | 
ಮಾಂ  ಸಮತದ್ಾರ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ದ್ತಾಃಖಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ || 192 || 

 

ಏತತತಾಣಯಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ಪವಿತರಂ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್ | 
ಆರ್ತಷ್ಯಂ ರ್ ರ್ಶಸಯಂ ರ್ ಕಲೌ ದ್ತಾಃಖಪರಣಾಶನ್ಮ್ || 193 || 
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ಕಲೌ ಪಾಪಂ ಕರ್ನಾಮತರಂ ಹತ್ಾಯಸ ು್ೀರಾದಿಸಮಭವಮ್ | 
ಸೃತ್್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಗ್ ೀವಿನ ದ್ೀ ದ್ಹಯತ್್ೀ ತ ಲರಾಶ್ವತ್  || 194 || 

 

ಕಲೌ ಕ್್ೀಶವಭಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಭರ್ಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವರ್ಚತ್ | 
ಸೃತ್್ೀ ಸಙ್ೆ ೀತಯತ್್ೀ ಧ್ಾಯತ್್ೀ ಸಙ್ಕಷರ್ಮ್ ರಾತ ಪಾತಕಮ್  || 195 || 

 

ಅಧ್್ಯೀತವಯಮಿದ್ಂ ಶಾಸರಂ ಶ್ ರೀತವಯಂ ರ್ ಪರರ್ತನತಾಃ | 
ಭಕ್ ು್ೀಭಯಶಾ ಪರದಾತವಯಂ ಧ್ಾಮಿಯಕ್್ೀಭಯಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ || 196 || 

 

ಅಧಿೀರಾನಾ ಇದ್ಂ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯಹಾತಯಮತತುಮಮ್ | 
ಸವಯಪಾಪವಿನಿಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಪಾರಪುನವನಿು ಪರಂ ಪದ್ಮ್ || 197 || 

 

ಶತರತ್ಾವ ಧ್ಮಯಂ ವಿಜಾನಾತ ಶತರತ್ಾವ ತಯಜತ ದ್ತಮಯತಮ್ | 
ಶತರತ್ಾವ ಜ್ಞಾನ್ಮವಾಪ್ನೀತ ಶತರತ್ಾವ ಮೀಕ್ಷಂ ರ್ ವಿನ್ದತ || 198 || 

 

ತಸಾಮದಿದ್ಂ ಸದಾ ಶಾರವಯಂ ಶ್ ರೀತವಯಂ ರ್ ಸದ್ೈವ ಹಿ | 
ಕತತಕಯದಾವದ್ಗ ಾ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ದಾತವಯಂ ಕದಾರ್ನ್ || 199 || 

 

ಸಂಸಾರ ವಿಷ್ಪಾನ್ೀನ್ ಯೀ ಮೃತ್ಾಾಃ ಪಾರಣಿನ್ ೀ ಭತವಿ | 
ಅಮೃತ್ಾರ್ ಸೃತಸ ು್ೀಷಾಂ ಕೃಷಾಣಮೃತಮಹಾಣಯವಾಃ || 200 || 

 

ಕಿನ್ನಂ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ೈವ ರ್ಸಯ ನಿತಯಂ ಕಲ್ೀವರಮ್ | 
ತೀರ್ಯಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ೈಸತು ಸಾನತ್್ ೀ ಭವತ ಪರತಯಹಮ್ || 201 || 

 

ತ್್ ೀರ್ಂ ರ್ದಿ ಪಬ್ೀನಿನತಯಂ ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾರ್ತಯತಮ್ | 
ತೀರ್ಯಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ೈಸತು ಸ್ೀವಿತ್್ೈಾಃ ಕಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ || 202 || 

 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಸಾಶಯಂ ಯೀ ಕತವಯನಿು ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ | 
ವಾಞ್ಛನಿು ಕರಸಂಸಾಶಯಂ ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಾಸವಾಾಃ || 203 || 

 

ದ್ತಾಃಸಹ್ ೀ ನಾರಕ್್ ೀ ವಹಿನದ್ತಯಾಃಸಹಾ ರ್ಮಕಙ್ಕೆರಾಾಃ | 
ವಿಷ್ಮಶಾಾನ್ುಕಪರ್ಾಃ ಪ್ರೀತತವಂ ಚಾತದಾರತಣಮ್ || 204 || 
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ವಿರ್ಚನ್ಯ ಮನ್ಸಾSಪ್ಯೀವಂ ಪಾತಕ್ಾದಿವನಿವತಯಯೀತ್ | 
ಸಮರಣಂ ಕೀತಯನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸದ್ೈವ ನ್ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ || 205 || 

ವಾಯಸಾಃ  

ತೀರ್ಯಕ್್ ೀಟಿಸಹಸ್ೈಸತು ಸ್ೀವಿತ್್ೈಾಃ ಕಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ | 
ಅರ್ತಯತ್ಾನ್ನ್ುಗ್ ೀವಿನ್ದನಾಮೀಚಾಾರಣಭ್ೀಷ್ಜಾಾಃ | 
ನ್ಶಯನಿು ಸಕಲಾ ರ್ ೀಗಾಾಃ ಸತಯಂ ಸತಯಂ ವದಾಮಯಹಮ್ || 206 || 

 

ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಮತದ್ಾೃತಯ ಭತಜಮತರ್ಯತ್್ೀ| 
ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತು ನ್ ದ್ೈವಂ ಕ್್ೀಶವಾತ್ ಪರಮ್ || 207 || 

 

ಸಕೃದ್ತಚಾಾರಿತಂ ಯೀನ್ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವರ್ಮ್ | 
ಬದ್ಾಾಃ ಪರಿಕರಸ ು್ೀನ್ ಮೀಕ್ಷ್ಾರ್ ಗಮನ್ಂ ಪರತ || 208 || 

 

ಏವಂ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ರ್ಶಾ ತಪ್ೀಧ್ನಾಾಃ | 
ಕೀತಯರ್ನಿು ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠಂ ದ್ೀವಂ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ || 209 || 

 

ಕಂ ತಸಯ ದಾನ್ೈಾಃ ಕಂ ತೀಥ್ೈಯಾಃ ಕಂ ತಪ್ೀಭಾಃ ಕಮಧ್ವರ್ೈಾಃ | 
ಯೀ ನಿತಯಂ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ದ್ೀವಂ ನಾರಾರ್ಣಮನ್ನ್ಯಧಿೀಾಃ  || 210 || 

 

ನಿತ್್ ಯೀತುವೀ ಭವತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ನಿತಯಶ್ರೀನಿಯತಯಮಙ್ಕುಲಮ್ | 
ಯೀಷಾಂ ಹೃದಿಸ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್  ಮಙ್ಕುಲಾರ್ತನ್ಂ ಹರಿಾಃ || 211 || 

 

ಜೀವಂಶಾತತದ್ಯಶಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಪುರತಷ್ ೀ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ | 
ಸ್ತರೀ ವಾSಪಯನ್ ನ್ದ್ಶಕಂ ದ್ೀಹಂ ಮಾನ್ತಷ್ಮಾಜಯತ್್ೀ || 212 || 

 

ರ್ತತದ್ಯಶ್ ೀಧ್ವಯಜೀವಿೀನಿ ಸಂಸಾರಶಾಾದಿವಜಯತಾಃ | 
ಅವಿದಿತ್ಾವ ಪರಂ ದ್ೀವಂ ಮೀಕ್ಷ್ಾಶಾ ಕ್ಾ ಮಹಾಮತನ್ೀ || 213 || 
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ಆರ್ತತದ್ಯಶಮಾದ್ವಷಾಯತ್ ಕಮಾಯಣಿ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ | 
ದ್ಶಾವರಾಣಾಂ ದ್ೀಹಾನಾಂ ಕ್ಾರಣಾನಿ ಕರ್ ೀತಯರ್ಮ್ | 
ಅತಾಃ ಕಮಯಕ್ಷರಾನ್ತಮಕುಾಃ ಕತತ ಏವ ಭವಿಷ್ಯತ || 214 || 

 

ಸಮಾನಾಂ ವಿಷ್ಮಾ ಪೂಜಾ ವಿಷ್ಮಾಣಾಂ ಸಮಾ ತಥಾ | 
ಕರರ್ತ್್ೀ ಯೀನ್ ದ್ೀವೀSಪ ಸವಪಾದಾದ್ಭರಶಯತ್್ೀ ಹಿ ಸಾಃ || 215 || 

 

ವಿತುಂ ಬನ್ತಾವಯರ್ ಕಮಯ ವಿದಾಯ ಚ್ೈವ ತತ ಪಞ್ಾಮಿೀ | 
ಏತ್ಾನಿ ಮಾನ್ಯಸಾಾನಾನಿ ಗರಿೀಯೀ ಹತಯತುರ್ ೀತುಮ್ || 216 || 

 

ಗತಣಾನ್ತಸಾರಿಣಿೀಂ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಂ ದ್ೃಷಿಟಂ ರ್ ಯೀ ನ್ರಾಃ | 
ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಕತರತತ್್ೀ ತಸಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ || 217 || 

 

ರ್ಥಾ ಸತಹೃತತು ಕತಯವಯಂ ಪತೃಶತೃಸತತ್್ೀಷ್ತ ರ್ | 
ತಥಾ ಕರ್ ೀತ ಪೂಜಾದಿ ಸಮಬತದಿಾಾಃ ಸ ಉರ್ಯತ್್ೀ || 218 || 

 

ತರ್ಯಕ್ ಪುಣಡರಂ ನ್ ಕತವಿೀಯತ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಮರಣ್ೀSಪ ವಾ | 
ನ್ ಚಾನ್ಯನಾನಮ ವಿಬ ರರಾತ್ ಪರಂ ನಾರಾರ್ಣಾದ್ೃತ್್ೀ || 219 || 

 

ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ದ್ೀವಸಯ ಯೀ ಭತನ್ಕು ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ | 
ಸ್ತಕ್ ಾ್ೀ ಸ್ತಕ್ ಾ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ಪುಣಯಂ ಚಾನಾದರರ್ಣಶತ್ಾಧಿಕಮ್ || 220 || 

 

ಊಧ್ವಯಪುಣಡರಂ ಮೃಜತಂ ಸೌಮಯಂ ಲಲಾಟ್ೀ ರ್ಸಯ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | 
ಸ ರ್ಣಾಡಲ್ ೀSಪ ಶತದಾಾತ್ಾಮ ಪೂಜಯ ಏವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || 221 || 

 

ಅಶತರ್ಚವಾಯSಪಯನಾಚಾರ್ ೀ ಮನ್ಸಾ ಪಾಪಮಾರ್ರನ್ | 
ಶತರ್ಚರ್ೀವ ಭವ್ೀನಿನತಯಮ ಧ್ವಯಪುಣಾಡರಙ್ೆ ತ್್ ೀ ನ್ರಾಃ || 222 || 

 

ಊಧ್ವಯಪುಣಡರವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಸಮಶಾನ್ಸದ್ೃಶಂ ಮತಖಮ್ | 
ಅವಲ್ ೀಕಯ ಮತಖಂ ತ್್ೀಷಾಮಾದಿತಯಮವಲ್ ೀಕಯೀತ್ || 223 || 
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ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದಾನ್ಂ ತಪಶ್ೈವ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಪತೃತಪಯಣಮ್ | 
ವಯರ್ಯಂ ಭವತ ತತ್ ಸವಯಮ ಧ್ವಯಪುಣಡರಂ ವಿನಾ ಕೃತಮ್ || 224 || 

 

ಗ್ ೀಪೀರ್ನ್ದನ್ಲ್ಲಪಾುಙ್ ುೀ ರ್ಂ ರ್ಂ ಪಶಯತ ರ್ಕ್ಷತಷಾ | 
ತಂ ತಂ ಶತದ್ಾಂ ವಿಜಾನಿೀರಾನಾನತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ || 225 || 

 

ಆಸ್ ಫೀಟರ್ನಿು ಪತರಾಃ ಪರನ್ೃತಯನಿು ಪತ್ಾಮಹಾಾಃ | 
ವ್ೈಷ್ಣವೀSಸಮತತೆಲ್ೀ ಜಾತಾಃ ಸ ನ್ಾಃ ಸನಾುರಯಿಷ್ಯತ || 226 || 

 

ಜೀವಿತಂ ವಿಷ್ತಣಭಕುಸಯ ವರಂ ಪಞ್ಾದಿನಾನ್ಯಪ | 
ನ್ ತತ ಕಲಾಸಹಸ್ೈಸತು ಭಕುಹಿೀನ್ಸಯ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 227  || 

 

ಕಂ ತ್್ೀನ್ ಜಾತಮಾತ್್ರೀಣ ಭ ಭಾರ್ೀಣಾನ್ನಶತತರಣಾ | 
ಯೀ ಜಾತ್್ ೀ ನಾರ್ಯಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ನ್ ಸಮರ್ೀನಾಪ ಕೀತಯಯೀತ್ || 228 || 

 

ಯೀ ದ್ದಾತ ದಿವಜಾತಭಯಶಾನ್ದನ್ಂ ಗ್ ೀಪಮದಿಯತಮ್ | 
ಅಪ ಸಷ್ಯಪಮಾತ್್ರೀಣ ಪುನಾತ್ಾಯಸಪುಮಂ ಕತಲಮ್ || 229 || 

 

ಜ್ಞಾನಿೀ ರ್ ಕಮಾಯಣಿ ಸದ್ ೀದಿತ್ಾನಿ ಕತರಾಯದ್ಕ್ಾಮಾಃ ಸತತಂ ಭವ್ೀತ || 230 || 
 

ಅತೀತ್ಾನಾಗತಜ್ಞಾನಿ ತ್್ೈಲ್ ೀಕ್್ ಯೀದ್ಾರಣಕ್ಷಮಾಃ | 
ಏತ್ಾದ್ೃಶ್ ೀSಪ ನಾಚಾರಂ ಶೌರತಂ ಸಾಮತಯಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ || 231 || 

 

ರ್ದ್ೀವ ವಿದ್ಯರಾ ಕರ್ ೀತ ಶರದ್ಾಯೀಪನಿಷ್ದಾ  
ತದ್ೀವ ವಿೀರ್ಯವತುರಂ ಭವತ || 232 || 

 

ಕತವಯನ್ನೀವ್ೀಹ ಕಮಾಯಣಿ ಜಜೀವಿಷ್ೀರ್ಛತಂ ಸಮಾಾಃ | 
ಏವಂ ತವಯಿ ನಾನ್ಯಥ್ೀತ್್ ೀSಸ್ತು ನ್ ಕಮಯ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ನ್ರ್ೀ || 233 || 

 

ಆಚಾರಶ್ೈವ ಸಾಧ್ ನಾಮಾತಮನ್ಸತುಷಿಟರ್ೀವ ರ್ | 
ವ್ೀದ್ಪರಣಿಹಿತ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಹಯಧ್ಮಯಸುದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ || 234 || 

 



 

 
 

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

 

Page 26 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ತತ ನಿವೃತುಮಿಹ ಚ್ ೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀತ ಸನಾತನ್ಮ್ || 235 || 

 

ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯರ್ಯಸಹಸರಕರಣ್ ೀತಾತ್ಾ | 
ಗ್ ೀತತಾಃ ಸತತಂ ಸ್ೀವಾಯ ಗಿೀವಾಯಣ್ೈಾಃ ಸ್ತದಿಾದಾ ಭವ್ೀತ್ || 236 || 

 

ರ್ಸಯ ತರೀಣತಯದಿತ್ಾನಿ ವ್ೀದ್ವರ್ನ್ೀ ರ ಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ  
ಬಟ್ ತದ್ದಶಯತಮಿತಾಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ ೀಯ ಮಹತ್ | 
ವಾಯೀ ರಾಮವಚ್ ೀನ್ರ್ಂ ಪರರ್ಮಕಂ ಪೃಕ್ಷ್್ ೀ ದಿವತೀರ್ಂ ವಪು- 
ಮಯಧ್್ ವೀ ರ್ತ್ ತತ ತೃತೀರ್ಮೀತದ್ಮತನಾ ಗರನ್ಾಾಃ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 237 || 

 

ರ್ಾಃ ಸವಯಗತಣಸಮ ಾಣಯಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಾಃ | 
ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಪರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ತಣಮೀಯ ಪರಮಾಃ ಸತಹೃತ್ || 238 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರರ್ಚತಾಃ 
ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಮೃತಮಹಾಣಯವಾಃ || 

 

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 

 


	|| ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗೋಪೀನಾಥೋ ವಿಜಯತೇ ||
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