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  || ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ||  

 
Tracking:  

Sr Date RemarkS By  

1 08/03/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 10/03/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 02/09/2012 I Proof Reading  B S Pavan & H K Srinivasa Rao 
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

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

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

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

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

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’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ 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. 

2. ಗರಂರ್ ಋಣ:  ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜ್ ಗ್ ೀವಿಂದಾಚಾರ್ಯರವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತ್ಾವಾದ್ 
ತಂತರಸಾರಸಂಗರಹ – 3ನ್ೀ ಆವೃತು. 
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 || ತನ್ರ-ಸಾರ-ಸಙ್ಗುರಹ || 
 

ಅಧ್ಾಯರ್ : ಒಂದ್ತ  
 

ಓಂ || ಜರ್ತಯಬಜ-ಭವ್ೀಶ್ೀನ್ದರ-ವನಿದತಾಃ ಕಮಳಾ-ಪತಾಃ | 
ಅನ್ನ್ು-ವಿಭವಾನ್ನ್ದ-ಶಕ್ತು-ಜ್ಞಾನಾದಿ-ಸದ್ತುಣಾಃ || 01 || 

 

ವಿಧಂ ವಿಧ್ಾರ್ ಸಗಾಯದೌ ತ್್ೀನ್ ಪೃಷ್ ಟೀSಬಜ-ಲ್ ೀಚನ್ಾಃ | 
ಆಹ ದ್ೀವೀ ರಮೀತಸಙ್ಗು-ವಿಲಸತ್-ಪಾದ್-ಪಲಿವಾಃ || 02 || 

 

ಅಹಮೀಕ್್ ೀSಖಿಲ-ಗತಣ್ ೀ ವಾಚಕಾಃ ಪರಣವೀ ಮಮ | 
ಅಕ್ಾರಾದ್ಯತಶಾನಾುನ್ುಾಃ ಸ್ ೀSರ್ಮಷಾಟಕ್ಷರ್ ೀ ಮತಾಃ || 03 || 

 

ಸ ವಿಶವ-ತ್್ೈಜಸ-ಪಾರಜ್ಞ-ತತರಿೀರಾತ್ಾಮನ್ುರಾತಮನಾಮ್ | 
ಪರಮಾತ್ಾಮ-ಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮ-ರ್ತಜಾಂ ಮದ್ ರಪಾಣಾಂ ಚ ವಾಚಕಾಃ || 04 || 

 

ತದ್ ರಪ-ಭ್ೀದಾಾಃ ಪಞ್ಚಾಶನ್ ಮತುಯಯೀ ಮಮ ಚಾಪರಾಾಃ | 
ಪಞ್ಚಾಶದ್ವಣಯ-ವಾಚಾಯಸಾು ವಣಾಯಸಾುರಾಣಣಯ-ಭ್ೀದಿತ್ಾಾಃ || 05 || 

 

ದಿವರಷ್ಟ-ಪಞ್ಾಕ-ಚತತಷ್ಾಞ ಾ್ೀತ್್ಯೀವಾಷ್ಟ-ವಗುಯ-ಗಾಾಃ | 
ಅಜ ಆನ್ನ್ದ ಇನ್ದರೀಶಾವುಗರ ಊಜಯ ಋತಂ-ಭರಾಃ || 06 || 

 

ೠಫಲೌಯ ಲ್ೀಜಿರ್ೀಕ್ಾತ್ಾಮ ಐರ ಓಜ-ಭೃದೌರಸಾಃ | 
ಅನ್ ುೀSಧ್್ಯ-ಗಭಯಾಃ ಕಪಲಾಃ ಖ-ಪತಗುಯರತಡಾಸನ್ಾಃ || 07 || 

 

ಘಮಮಯ ಜ್ಞಸಾರಶಾರವಾಯಙ್ಗುಶಛನ್ ದೀ-ಗಮಯೀ ಜನಾದ್ದಯನ್ಾಃ | 
ಝಟಿತ್ಾರಿಞ್ಯಮಷ್ಟಙ್ೆ ೀ ಠಕಲ್ ೀ ಡರಕ್್ ೀ ಢರಿೀ || 08 || 

 

ಣಾತ್ಾಮ ತ್ಾರಸಥಭ್ ೀ ದ್ಣಿಡೀ ಧ್ನಿವೀ ನ್ಮಯಾಃ ಪರಾಃ ಫಲ್ಲೀ | 
ಬಲ್ಲೀ ಭಗ್ ೀ ಮನ್ತರ್ಯಜ್ಞ್ ೀ ರಾಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪತವಯರಾಃ || 09 || 
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ಶಾನ್ು-ಸಂವಿತ್ ಷ್ಡತುಣಶಾ ಸಾರಾತ್ಾಮ ಹಂಸ-ಳಾಳುಕ್ೌ | 
ಪಞ್ಚಾಶನ್ ಮತುಯರ್ಸ್ುವೀತ್ಾ ಮಮಾಕ್ಾರಾದಿ-ಲಕ್ಷಕ್ಾಾಃ || 10 || 

 

ನಾರಾರ್ಣಾಷಾಾಕ್ಷರಶಾ ತ್ಾರಾಷಾಟಕ್ಷರ-ಭ್ೀದ್-ವಾನ್ | 
ಆದ್ಯೈಸಾುರ-ಚತತವಯಣ್ಣೈಯರ್ಭಯನಾನ ವಾಯಹೃತರ್ಾಃ ಕರಮಾತ್ || 11 || 

 

ಅನಿರತದಾಾದಿಕ್ಾಸಾುಸಾಂ ದ್ೀವತ್ಾ ವುಯತ್-ಕರಮೀಣ ವಾ | 
ತ್ಾಶಾತತಮ ಯತುಯರ್ಸ್ುವೀವ ದಾವದ್ಶಾಣಣಯ-ಪದ್ ೀದಿತ್ಾಾಃ || 12 || 

 

ನಾರಾರ್ಣಾಷಾಟಕ್ಷರಾಚಾ ವಾಯಹೃತಭಯಸುಥ್ೈವ ಚ | 
ವಿ-ಭ್ೀದ್ ೀ ದಾವದ್ಶಾಣಾಣಯನಾಂ ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಶಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 13 || 

 

ನಾರಾರ್ಣಾಷಾಟಕ್ಷರಾಚಾ ವಾಯಹೃತ-ತರ-ಗತಣಾತ್ ಪುನ್ಾಃ | 
ವ್ೀದ್-ಮಾತ್ಾ ತತ ಗಾರ್ತರೀ ದಿವ-ಗತಣಾ ದಾವದ್ಶಾಕ್ಷರತ್ || 14 || 

 

ಚತತವಿಯಂಶನ್ ಮತುಯಯೀSಸಾಯಾಃ ಕರ್ಥತ್ಾ ವಣಣಯ-ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ತದ್ಭೀದ್ಾಃ ಪೌರತಷ್ಂ ಸ ಕುಂ ವ್ೀದಾಾಃ ಪುರತಷ್-ಸ ಕು-ಗಾಾಃ || 15 || 

 

ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ ಸವಯ-ಶಬಾದಶಾ ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯರ್ಭಧ್್ ೀ ಹಯಹಮ್ | 
ಪಞ್ಚಾಶದ್ವಣಣಯ-ರ್ಭನಾನಶಾ ಸವಯ-ಶಬಾದ ಅತ್್ ೀSಪ ಚ || 16 || 

 

ಋಷಿಶಾ ದ್ೀವತ್್ೈಕ್್ ೀSಹಂ ತ್ಾರಾದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಛನ್ ದೀ ಮದಿೀರಾ ಗಾರ್ತರೀ ತ್ಾರಾಷಾಟಕ್ಷರಯೀಮಯತ್ಾ || 17 || 

 

ಉದ್ಯದ್-ಭಾಸವತ್-ಸಮಾಭಾಸಶ್ಾದಾನ್ನ್ದೈಕ-ದ್ೀಹವಾನ್ | 
ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ಗದಾ-ಪದ್ಮ-ಧ್ರ್ ೀ ದ್ಾಯೀಯೀSಹಮೀಶವರಾಃ || 18 || 

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಧ್ರಾಭಾಯಮಾ-ಶ್ಿಷ್ಟಾಃ ಸವ-ಮ ತಯ-ಗಣ-ಮದ್ಾಯಗಾಃ | 
ಬರಹಮ-ವಾರ್ತ-ಶ್ವಾಹಿೀಶ-ವಿಪ್ೈಾಃ ಶಕ್ಾರದಿಕ್್ೈರಪ || 19 || 
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ಸ್ೀವಯಮಾನ್ ೀSಧಕಂ ಭಕ್ಾಾ ನಿತಯ-ನಿಶ್ಶೀಷ್-ಶಕ್ತುಮಾನ್  
ಮ ತುಯಯೀSಷಾಟವರ್ಭ ದ್ಯೀರಾಶಾಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ವರಾಭಯೈಾಃ || 20 || 

 

ರ್ತಕ್ಾು ಪರ-ದಿೀಪ-ವಣಾಣಯಶಾ ಸವಾಯಭರಣ-ಭ ಷಿತ್ಾಾಃ | 
ತ್ಾದ್ೃಗ ರಪಾಶಾ ಪಞ್ಚಾಶಜಾಜಾನ್-ಮತದಾರಭಯೀದ್ಯತ್ಾಾಃ || 21 || 

 

ಟಙ್ೆ ೀ ದ್ಣಿಡೀ ಚ ಧ್ನಿವೀ ಚ ತತುದ್-ರ್ತಕ್ಾುಸತು ವಾಮತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಾಃ ಶತಕ-ಿರಕು-ಪೀತ್ಾಸ್ತತ್್ ೀಜಜವಲಾಾಃ || 22 || 

 

ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ಗದಾಬ್ಜೀತಾಃ ಪರರ್ಮೀ ಮತಸಲ್ಲೀ ಹಲ್ಲೀ | 
ಸ-ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖಸುವಪರಸೃತೀರ್ಾಃ ಶಾಙ್ಗುಯ-ಬಾಣವಾನ್ | 
ಸ-ಶಙ್ಗಖ-ಚಕರಸತುರ್ಯಸತು ಚಕರ-ಶಙ್ಖಖಸ್ತ-ಚಮಮಯವಾನ್ || 23 || 

 

ಕ್್ೀಶವೀ ಮಧ್ತ-ಸ ದ್ನ್ಾಃ ಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣ-ದಾಮೀದ್ರೌ | 
ಸ-ವಾಸತದ್ೀವ-ಪರದ್ತಯಮನ ದ್ಕ್ ೀಚಾ-ಕರ-ಶಙ ಖ್ನ್ಾಃ || 24 || 

 

ವಿಷ್ತಣ-ಮಾಧ್ವಾನಿರತದ್ಾ-ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಾಃ | 
ಜನಾದ್ದಯನ್ಶಾ ವಾಮೀಚಾ-ಕರ-ಸ್ತಥತ್ಾ-ದ್ರಾ ಮತ್ಾಾಃ || 25 || 

 

ಗ್ ೀವಿನ್ದಶಾ ತರ-ವಿಕರಮಾಃ ಸ-ಶ್ರೀಧ್ರ-ಹೃಷಿೀಕ-ಪಾಾಃ | 
ನ್ೃ-ಸ್ತಂಹಾಶಾಾಚತಾತಶ್ೈವ ವಾಮಧ್ಾಃ-ಕರ-ಶಙ ಖ್ನ್ಾಃ || 26 || 

 

ವಾಮನ್ಾಃ ಸ-ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪದ್ಮ-ನಾಭ ಉಪ್ೀನ್ದರ-ಕಾಃ | 
ಹರಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಶಾ ದ್ಕಾಧ್ಾಃ-ಕರ್ೀ ಶಙ್ಗಖ-ಧ್ರಾ ಮತ್ಾಾಃ || 27 || 

 

ಶಙ್ಗಖ-ಚಕರ-ಗದಾ-ಪದ್ಮ-ಧ್ರಾಶ್ೈತ್್ೀ ಹಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಕರಮ-ವುಯತ್-ಕರಮ ಪದಾಮದಿ-ಗದಾದಿ-ವುಯತ್-ಕರಮಸುಥಾ | 
ಅಧ್ಯ-ಕರಮಾಃ ಸಾನ್ುರಶಾ ಷ್ಟತಸ-ಷ್ಟ್ ಸವರಿ-ಪೂವಿಯಣಾಮ್ || 28 || 

 

ವಣಾಣಯನಾಂ ದ್ೀವ-ತ್ಾನಾಂ ಚ ನಿತಯ-ತ್ಾವನ್ನ ಕರಮಾಃ ಸತಾಃ | 
ವಯಕ್ತು-ಕರಮಂ ಬರಹಮ-ಬತದಾಾವಪ್ೀಕ್ಷಯ ಕರಮ ಉಚಯತ್್ೀ || 29 || 
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ಸಮಾಸ-ವಾಯಸ-ಯೀಗ್ೀನ್ ವಾಯಹೃತೀನಾಂ ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ | 
ಸತಯಂ ಚಾಙ್ಖುನಿ ತ್ಾರಸಯ ಪ್ರೀಚಯನ್ುೀSಷಾಟಕ್ಷರಸಯ ಚ || 30 || 

 

ಕತರದಾಾ-ಮಹಾ-ವಿೀರ-ದ್ತಯ-ಸಹಸರ-ಸಹಿತ್್ ೀಲೆಕ್ಾಾಃ | 
ಚತತತಥಯಯನಾು ಹೃದಾದಿೀನಿೀ ಪೃರ್ಗ ರಪಾಣಿ ತ್ಾನಿ ಚ || 31 || 

 

ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾತಯಭ್ೀದ್ೀSಪ ತದ್ೈಶವರಾಯತ್ ತದ್ನ್ಯವತ್ | 
ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ವರಾರ್ಭೀತ-ಹಸಾುನ್ಯೀತ್ಾನಿ ಸವಯಶಾಃ || 32 || 

 

ಮ ಲ-ರ ಪ-ಸ-ವಣಾಣಯನಿ ಕೃಷ್ಣ-ವಣಾಣಯ ಶ್ಖ್ ೀಚಯತ್್ೀ | 
ಚತತವಿಯಂಶನ್ ಮತುಯರ್ಶಾ ಮ ಲ-ರ ಪ-ಸ-ವಣಣಯಕ್ಾಾಃ || 33 || 

 

ಆದಿ-ವಣಣಯ-ತರರ್ಂ ನಾರ್ಭ-ಹೃಚ್ಛಛರಸತಸ ರ್ಥಾ-ಕರಮಮ್ | 
ನ್ಯಸನಿೀರ್ಂ ಚ ತದ್ವಣಣಯ-ದ್ೀವತ್ಾ-ದಾಾಯನ್-ಪೂವಯಕಮ್ || 34 || 

 

ಪಜಾಜನ್ತ-ನಾರ್ಭ-ಹೃದ್ರ್-ವಾಙ್-ನಾಸಾ-ನ್ೀತ್ಾರ-ಕ್್ೀಷ್ತ ಚ | 
ಅಷಾಟಕ್ಷರಾಣಾಂ ನಾಯಸಾಃ ಸಾಯದ್ ವಾಯಹೃತೀನಾಂ ಪರಜಾ-ಪತಾಃ || 35 || 

 

ಮತನಿಶಛನ್ದಸತು ಗಾರ್ತರೀ ದ್ೀವತ್ಾ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ | 
ಉದ್ಯದಾದಿತಯ-ವಣಣಯಶಾ ಜ್ಞಾನ್-ಮತದಾರಭಯೀದ್ಯತಾಃ || 36 || 

 

ತ್ಾರ್ೀಣ ವಾಯಹೃತೀರ್ಭಷ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರಾನ್ಯಙ್ಖುನಿ ಪಞ್ಾ ಚ | 
ನಾರ್ಭ-ಹೃತ್-ಕ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಚತಸ್ ರೀ ವಾಯಹೃತೀನ್ಯಯಸ್ೀತ್ || 37 || 

 

ದಾವದ್ಶಾಣಣಯಸಯ ಜಗತೀ ಛನ್ ದೀSನ್ಯತ್ ತ್ಾರ-ವತ್ ಸೃತಮ್ | 
ಅಚಛ-ವಣ್ ಣೀಯSಭರ್-ವರ-ಕರ್ ೀ ದ್ಾಯೀಯೀSಮತ-ದ್ತಯತಾಃ || 38 || 

 

ಪದ್ೈವಯಯಸ್ಾೈ ಸಮಸ್ೈಶಾ ಜ್ಞ್ೀರಾನ್ಯಙ್ಖುನಿ ಪಞ್ಾ ಚ | 
ಅಷಾಟಕ್ಷರಾಣಾಂ ಸಾಥನ್ೀಷ್ತ ಬಾಹ್ ವೀರ ರ್ ೀಶಾ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ || 39 || 
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ವಿಶಾವಮತರಸತು ಸನಾಾಯತ್್ಥೀಯ ತದ್ನ್ಯತರ ಪರಜಾ-ಪತಾಃ | 
ಮತನಿದ್ದೀಯವಸತು ಸವಿತೃ-ನಾಮಾ ಸರಷ್ಟೃ-ತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 40 || 

 

ಪ್ರೀದ್ಯದಾದಿತಯ-ವಣಣಯಶಾ ಸ ರ್ಯಯ-ಮಣಡಲ-ಮದ್ಾಯ-ಗಾಃ | 
ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ಧ್ರ್ ೀSಙ್ಗೆ-ಸಥ-ದ್ ೀದ್ವಯಯೀ ದ್ಾಯೀರ್ ಏವ ಚ || 41 || 

 

ಸತ್ಾರಾಶಾ ವಾಯಹೃತಯೀ ಗಾರ್ತರಯಙ್ಖುನಿ ಪಞ್ಾ ಚ | 
ದ್ ೀಾಃ ಪತಸನಿಾಷ್ತ ಸಾಗ್ರೀಷ್ತ ನಾರ್ಭ-ಹೃನ್ತಮಖ-ಕ್್ೀಷ್ತ ಚ || 42 ||  

 

ವಣಣಯ-ನಾಯಸಶಾ ಕತುಯವಯಸಾುರವನಿನಖಿಲಂ ಸೃತಮ್ | 
ಪಞ್ಚಾಶದ್ಕ್ಷರಾಣಾಂ ಚ ಪುಂ-ಸ ಕುಸಾಯಪ ಸವಯಶಾಃ | 
ಅನ್ತ-ಷ್ತಟಭಶಾ ತರ-ಷ್ತಟಪ್ ಚ ಚಛನ್ ದೀSಸಯ ತರ-ಷ್ತಟಭ್ ೀSಪ ವಾ || 43 || 

 

ವಿಷ್ತಣ-ಶಬದಶಾತತತಥಯಯನ್ ುೀ ಹೃದ್ಯೀತಾಃ ಷ್ಡಕ್ಷರಾಃ | 
ತ್ಾರವತ್ ಸವಯಮಸಾಯಪ ಶಾಯಮೀ ದ್ಾಯೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ || 44 || 

 

ವಣಾಣಯ ಏವ ಷ್ಡಙ್ಖುನಿ ಷ್-ಣಯೀಭ್ೀಯದ್-ಯೀಗತಾಃ | 
ಪಜಾಜನ್ತ-ನಾರ್ಭ-ಹೃನಾನಸಾ-ಕ್್ೀಷ್ತ ನಾಯಸಶಾ ವಣಣಯಶಾಃ || 45 || 

 

ಏತ್್ೀ ತತ ಸವಯ-ಮನಾರಣಾಂ ಮ ಲ-ಮನಾರ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಏತಜ್-ಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಮಸುಂ ಚ ಜ್ಞಾತಂ ಸಾಯಚಛಬದ-ಗ್ ೀಚರಮ್  
ಏತಜಜಪಾತ್  ಸಮಸಾುನಾಂ ಮನಾರಣಾಂ ಜಾಪಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 46 || 

 

ಪೂಜಯಶಾ ಭಗವಾನ್ ನಿತಯಂ ಚಕ್ಾರಬಾಜದಿಕ-ಮಣಡಲ್ೀ | 
ಅಚಲ್ೀ ಹೃದ್ಯೀ ವಾSಪ ಚಲ್ೀ ವಾ ಕ್್ೀವಲ-ಸಥಲ್ೀ | 

 

ಅಷಾಟಕ್ಷರ್ೀಣ ಸಮ ಾಜಯ ಪರರ್ಮಂ ದ್ೀವತ್ಾಂ ಪರಾಮ್ | 
ಮದ್ಾಯೀ ಸವ್ಯೀ ಗತರ ಂಶ್ೈವ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀ ಸವಯ-ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 48 || 

 

ಪುನ್ಾಃ ಸವ್ಯೀ ಸವಯ-ಗತರ ನಾಗ್ನೀರಾದಿಷ್ತ ಚ ಕರಮಾತ್ | 
ಗರತಡಂ ವಾಯಸ-ದ್ೀವಂ ಚ ದ್ತಗಾುಯಂ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀಮ್ || 49 || 
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ಧ್ಮಮಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವರ್ಯಂ ಚ್ೈವ ಕ್್ ೀಣ-ಗಾನ್ | 
ತದ್ನ್ುಾಃ ಪೂವಯ-ದಿಕ ಾವಯಮಧ್ಮಾಯದಿೀಂಶಾ ಪೂಜಯೀತ್ || 50 || 

 

ಅ-ಪೂಜಿತ್ಾ ಅ-ಧ್ಮಾಯದಿ-ದಾತ್ಾರಸ್ುೀ ತಥಾSರ್ಭಧ್ಾಾಃ | 
ನಿರೃತಶ್ೈವ ದ್ತಗಾುಯ ಚ ಕ್ಾಮೀ ರತದ್ರಶಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 51 || 

 

ರ್ಮ-ವಾರ್ತ-ಶ್ವ್ೀನಾದರಶಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಧ್ಮಾಮಯದಿ-ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 
ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಮದ್ಾಯೀ ಶಕ್ತುರಾಧ್ಾರ-ರ ಪಣಿೀ || 52 || 

 

ಕ ಮಮಯSನ್ನ್ುಶಾ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಕ್ಷ್ೀರ-ಸಾಗರ ಏವ ಚ | 
ಶ್ವೀತ-ದಿವೀಪ್ೀ ಮಣಡಪಶಾ ದಿವಯ-ರತನ-ಮಯೀ ಮಹಾನ್ || 53 || 

 

ಪದ್ಮಮೀತತ್-ತರರ್ಂ ದ್ೀವಿೀ ರಮೈವ ಬಹತ-ರ ಪಣಿೀ | 
ಸ ರ್ಯಯ-ಸ್ ೀಮ-ಪುತ್ಾಶಾಶಾ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀಸ್ತರೀ-ಗತಣಾತಮಕ್ಾ || 54 || 

 

ಆತ್ಾಮನ್ುರಾತಮ-ಪರಮಾತಮ-ಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮನ್ಶಾ ಮ ತುಯರ್ಾಃ | 
ವಿಮಲ್ ೀತೆಷಿಯಣಿೀ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ತರರಾ ಯೀಗಾ ತಥ್ೈವ ಚ || 55 || 

 

ಪರಹಿವೀ ಸತ್ಾಯ ತಥ್ೀಶಾನಾSನ್ತ-ಗರಹಾ ಚ್ೀತ ಶಕುರ್ಾಃ | 
ಅಷ್ಟ-ದಿಕ್ಷತ ಚ ಮದ್ಾಯೀ ಚ ಸವರ ಪಾಣ್ಯೀವ ತ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ || 56 || 

 

ತತ್್ ೀSನ್ನ್ುಂ ಯೀಗ-ಪೀಠ-ಸವರ ಪಂ ಪೂಜಯೀದ್ಾರ್ೀಾಃ | 
ತತ್ಾರSವಾಹಯ ಹರಿಂ ಚಾಘಯಯಂ ಪಾದಾಯಮಾಚಮನಿೀರ್ಕಮ್ || 57 || 

 

ಮಧ್ತ-ಪಕಯಂ ಪುನ್ಶಾಾSಚಾಂ ಸಾನನ್ಂ ವಾಸ್ ೀ-ವಿ-ಭ ಷ್ಣ್ೀ | 
ಉಪವಿೀತ್ಾಸನ್ೀ ದ್ತ್ಾುವ ಗನ್ಾ-ಪುಷ್ಾೀ ತಥ್ೈವ ಚ || 58 || 

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಧ್ರ್ೀ ರ್ಜ್ೀತ್ ತತರ ಪಾಶವಯಯೀರತಭಯೀಹಯರ್ೀಾಃ | 
ಹೃದ್ರಾದಿೀಂಸುಥ್ೀನಾದರದಿ-ದಿಕಾವಸರಂ ಕ್್ ೀಣಕ್್ೀಷ್ತ ಚ || 59 || 

 



 

 
 

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

 
2011 

Page 9 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನ್ ದಿಕ್ಷತ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀಂಸುತಾಃ ಪರಮ್ | 
ಮತಸಯ-ಕ ಮಮಯ-ವರಾಹಾಂಶಾ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ಚ ವಾಮನ್ಮ್ || 60 || 

 

ಭಾಗುಯವಂ ರಾಘವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬತದ್ಾಂ ಕಲ್ಲೆನ್ಮೀವ ಚ | 
ಅನ್ನ್ುಂ ವಿಶವ-ರ ಪಂ ಚ ತದ್ಬಹಿಾಃ ಪೂಜಯೀತ್ ಕರಮಾತ್ || 61 || 

 

ಅನ್ನ್ು-ಬರಹಮ-ವಾಯ್ವೀಶಾನ್ ವಿೀಶಂ ಚಾಗ್ರೀ ಪರ-ಪೂಜಯೀತ್ | 
ವಾರತಣಿೀಂ ಚ್ೈವ ಗಾರ್ತರೀಂ ಭಾರತೀಂ ಗಿರಿಜಾಮಪ || 62 || 

 

ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ವಿೀನ್ದರ-ವಾಮೀ ಚ ಸತಪಣಿಣೀಯಂ ಪರರ್ಜ್ೀದ್ಪ | 
ಇನಾದರದಿೀನ್ ಶ್ೀಷ್-ವಿಧ್ಯನಾುನ್ ಸ-ಭಾರಾಯನ್ ಸ-ಪರಿಗರಹಾನ್ || 63 || 

 

ಧ್ ಪ-ದಿೀಪೌ ತತ್್ ೀ ದ್ತ್ಾವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಮ ಲ-ಮನ್ರತಾಃ | 
ಅನ್ೀನ್ ಕರಮ-ಯೀಗ್ೀನ್ ಜತಹತರಾತ್ ಸಂಸೃತ್್ೀSನ್ಲ್ೀ || 64 || 

 

ಪುಷಾಾಞ್ಜಲ್ಲಶಾ ಹ್ ೀಮಶಾ ಮ ಲ್ೀನಾಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್ | 
ಸಕೃತ್-ಸಕೃತ್ ಪುಷ್ಾಮನ್ಯೈಹ್ ೀಯಮಸುಸಯ ಚತತಗತುಯಣಾಃ || 65 || 

 

ವಿ-ಸಜಜಯಯ್ತ್ಾವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಮ ಲ್ೀನ್ ತರಾಃ ಸಮಚಾಯಯ ಚ | 
ಧ್ ಪ-ದಿೀಪೌ ಪುನ್ದ್ದಯತ್ಾವ ಪುನ್ಮತಮಯಲ್ೀನ್ ಪೂವಯವತ್ || 66 || 

 

ಅಚಯಯ್ತ್ಾವ ಪುನ್ದಾಾಯಯತ್ಾವ ಜಪ್ೀದ್ಷ್ ಟೀತುರಮ್ ಶತಮ್ | 
ಪುನ್ದಾಾಯಯಯೀದ್ಾರಿಂ ಸವಯ-ದ್ೀವ-ದ್ೀವ್ೀಶವರಂ ಪರಭತಮ್ || 67 || 

 

ಜಪ-ಧ್ಾಯನ್-ಪುತ್ಾಚಾಾಯದಿೀನ್ೀವಂ ರ್ಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸದಾ | 
ಧ್ಮಾಮಯತಥಯ-ಕ್ಾಮ-ಮೀಕಾಣಾಂ ಭಾಜನ್ಂ ಸಾಯತ್ ಸ ಏವ ಹಿ || 68 || 

 

ಸವೀಯತುಮಂ ಹರಿಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ರ್ ಏವಂ ಭಕ್ತು-ಪೂವಯಕಮ್ | 
ಜಪ-ಧ್ಾಯನಾದಿರ್ಭನಿನಯತಯಂ ಪೂಜಯೀನಾನಸಯ ದ್ತಲಯಭಮ್ || 69 || 
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ಭಕ್ತುಂ ಕೃತ್ಾವSನ್ಯ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಬರಹಮ-ರತದಾರದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ | 
ಸವೀಯತೆಷ್ಯಮವಿಜ್ಞಾರ್ ವಿಷ್ ಣೀರಾಯಯತ ತಮೀ ಧ್ತರವಮ್ || 70 || 

 

ನ್ ರ್ಜ್ಞಾ ನ್ ಚ ತೀತ್ಾಥಯನಿ ನ್ ೀಪವಾಸ-ವರತ್ಾನಿ ಚ | 
ದ್ೈವತ್ಾನಿ ಚ ಸವಾಯಣಿ ತ್ಾರತತಂ ತಂ ಶಕತನರ್ತಾಃ ಕವಚ್ಛತ್ || 71 || 

 

ಹರಿಹಿಯ ಸವಯ-ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರಮಾಃ ಪೂಣಣಯ-ಶಕ್ತುಮಾನ್ | 
ಸವತನ್ ರೀSನ್ಯೀ ತದ್ವಶಾ ಹಿ ಸವ್ೀಯತಾಃ ಸ ಜಗದ್ತುರತಾಃ || 72 || 

 

ಬರಹಾಮದ್ರ್ಶಾ ತದ್ಭಕ್ಾಾ ಭಾಗಿನ್ ೀ ಭ್ ೀಗ-ಮೀಕ್ಷಯೀಾಃ | 
ತಸಾಮಜ್ಜಾೀರ್ಶಾ ಪೂಜಯಶಾ ವನ್ ದಯೀ ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಸದಾ ಹರಿಾಃ || 73 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದ-ತೀತಥಯ-ಭಗವತ್ಾಾದ್-ವಿರಚ್ಛತ್್ೀ ಶ್ರೀಮತ್-ತನ್ರ-ಸಾರ-
ಸಙ್ಗುರಹ್ೀ ಪರರ್ಮೀSಧ್ಾಯರ್ಾಃ || 

 

|| ಅಧ್ಾಯರ್: ಎರಡತ || 

ಓಂ || ರ್ಸಯ-ಕಸಾಯಪ ಮನ್ರಸಯ ನಾಯಸಾಃ ಪಞ್ಚಾಶದ್ಕ್ಷರ್ೈಾಃ | 
ವಿೀರ್ಯ-ದ್ಾಃ ಕ್್ೀSರ್ಭತ್್ ೀ-ವಕರಮಕ್ಷ್-ಕಣ್ಣೀಯಷ್ತ ನಾಸಯೀಾಃ || 01 || 

 

ಗಣಡಯೀರ್ ೀಷ್ಠಯೀದ್ದಯನ್ು-ಪಙ್್ ೆ್ಯೀಮ ದ್ಾಯನಿ ವಾ ಚ್ಛ ಚ | 
ದ್ ೀಾಃ ಪತಸನಿಾಷ್ತ ಸಾಗ್ರೀಷ್ತ ಪಾಶವಯಯೀಾಃ ಪೃಷ್ಠ-ಗತಹಯಯೀಾಃ || 02 || 

 

ತತನ್ದೀ ಚ ಹೃದಿ ಧ್ಾತ ನಾಂ ಸಪುಕ್್ೀ ಪಾರಣ-ಜಿೀವಯೀಾಃ | 
ಸ-ಕ್ಷಕ್ಾರಾನ್ ನ್ಯಸ್ೀದ್ ವಣಾಣಯನ್ ನ್ೃ-ಸ್ತಂಹಾಃ ಕ್ಷಸಯ ದ್ೀವತ್ಾ || 03 || 

 

ಜಪ್ೀ ನಾಯಸ್ೀ ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಕ್ ೀSಕ್ಷರಾಣಾಂ ಸದಾSನ್ುತಾಃ | 
ಪಾರಣಾರಾಮೀ ರ್ೀಚಯ್ತ್ಾವ ಪೂರಯ್ತ್ಾವ ಚ ಕತಮಭಕ್್ೀ || 04 || 

 

ತ್ಾರ-ತರ-ದಾವದ್ಶಾವತ್್ೈದ್ವಯೀಯಕ-ದಾವದ್ಶಕ್್ೀನ್ ವಾ | 
ತತುನ್ಮನ್ರೀಣ ವಾ ಕ್ಾಯಯೀಯ ಗಾರ್ತ್ಾರಯ ದ್ಶ-ತ್ಾರಕ್್ೈಾಃ || 05 || 
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ಆದಾವ್ೀವ ಜಪ್ೀ ಕತರಾಯಯಚ್ ಛೀಷ್ಣಂ ದ್ಹನ್ಂ ಪುಿತಮ್ | 
ವಾರ್ವಗಿನ-ವಾರತಣ್ೈರ್ಭೀಯಜ್ೈದಾಾಯಯತ್ಾವ ತನ್ಮಣಡಲ್ೀ ಹರಿಮ್ || 06 || 

 

ಏಕ-ಪಞ್ಚಾಶದ್ಣಾಣಯನಾಮ್ ಚತತವಿಯಂಶತ ಮ ತಯರ್ಾಃ | 
ಆತ್ಾಮದಾಯ ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯ ವಿಶಾವದಾಯ ಮತಸಯ-ಕಚಛಪೌ || 07 || 

 

ಕ್್ ೀಲ್ ೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಃ ಸ-ವಟತಜಾಜಯಮದ್ಗನಯ-ರಘ ದ್ವಹೌ | 
ವಾಸ್ತಷ್ಠ-ರಾದ್ವೌ ಕೃಷಾಣವಾತ್್ರೀಯೀ ಬತದ್ಾ-ಕಲ್ಲೆನೌ || 08 || 

 

ಶ್ಂಶತಮಾರಶ್ಾೀತ ಶತಂ ಕಲಾಾಃ ಕಲಶ-ನಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ಏತ್ಾರ್ಭಾಃ ಸಹಿತ್ಾಂ ಮ ಲ-ಮ ತುಯಂ ಕತಮಭೀದ್ಕ್್ೀ  ಸತಧೀಾಃ || 09 || 

 

ಪೂವೀಯಕು-ವಿಧನಾSಭಯಚಾಯಯ ಪರತಮಾಂ ಶ್ಷ್ಯಮೀವ ಚ | 
ಸಾನಪಯೀತ್ ಪೂವಯಮಾಚಾರಾಯಂ ಜಪ್ೀSನ್ ನ್ಾಃ ಸಹಸರತಾಃ || 10 || 

 

ಮ ಲ-ಮನ್ರಸಯ ಜಾಙ್ಖುನಾಂ ನಾಯಸಾಃ ಸಾನನಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್ | 
ಪರತಮಾರಾಂ ಸನಿನಧ-ಕೃಚ್ಛಛಷ್ಯೀ ಮಾಹಾತ್ಾಾ-ಕೃದ್ ಭವ್ೀತ್ || 11 || 

 

ಕಲಶಾಃ ಕ್ತೀತಯಮಾರ್ತಶಾ ಪರಜ್ಞಾಂ ಮೀಧ್ಾಂ ಶ್ರರ್ಂ ಭಗಮ್ | 
ಯೀಗಯತ್ಾಂ ಪಾಪ-ಹಾನಿಂ ಚ ಪುಣಯ-ವೃದಿಾಂ ಚ ಸಾಧ್ಯೀತ್ || 12 || 

 

ಉಪ ಸಗ್ುೀಯಷ್ತ ಜಾತ್್ೀಷ್ತ ದ್ೈವ-ಭ ತ್ಾತಮ-ಹ್ೀತತಷ್ತ | 
ಆರ್ತಷ್ೀ ವಾSರ್ ಶಾನ್ಾೈ  ವಾ ಶ್ರಯೀ ವಾ ಪುಣಯ-ವೃದ್ಾಯೀ | 
ಯೀಗಯ-ತ್ಾಯೈ ಮನ್ರ-ಸ್ತದ್ಾಯೈ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತಯತಥಯಮೀವ ವಾ || 13 || 

 

ಜತಹತರಾತ್  ಸಹಸರಮರ್ತತಂ ಲಕ್ಷಂ ಕ್್ ೀಟಿಮಥಾಪ ವಾ | 
ಪೂವಯ-ವತ್ ಸಂ-ಸೃತ್್ೀ ವಹೌನ ದಾಾಯತ್ಾವ ದ್ೀವಂ ಜನಾದ್ದಯನ್ಮ್ || 14 || 

 

ಕೃತ್ಾವ ತರ-ಮೀಖಲಂ ಕತಣಡಂ ಚತತವಿಯಶಾಙ್ಗತುಲ್ ಯೀಚ್ಛಛರತಮ್ | 
ತ್ಾವತ್ ಖಾತಂ ಚತತಷ್ ೆೀಣಮತಚ್ಛಛರತಂ ದಾವದ್ಶ್ೈವ ವಾ || 15 || 
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ದ್ವಯಙ್ಗತುಲಂ ತರಯಙ್ಗತುಲಂ ವಾSಪ ಚತತರಙ್ಗತುಲಮೀವ ವಾ | 
ವಿಸಾುರ್ ೀ ಮೀಖಲಾನಾಂ ಸಾಯದ್ನಾಾ ವಾ ಚತತರಙ್ಗತುಲಾ | 
ಚತತವಿಯಂಶಾಙ್ಗತುಲಂ ವಾ ತದ್-ವಿಸಾುರ್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೈವ ವಾ || 16 || 

 

ಅಶವತಥ-ಪತ್ಾರಕೃತಾಃ ಸಾಯನ್ ಮಲತ್್ ೀ ದಾವದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಾ | 
ಯೀನಿಾಃ ಖಾತ್್ೀ ಚ ವಿನ್ತ್ಾ ಪರವಿಷಾಟ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲಂ ತಥಾ || 17 || 

 

ತದಾತಮನಿ ಹರಿಂ ದಾಾಯಯೀತ್ ಕತಣ್ಡೀ ದ್ೀವಿೀಂ ಶ್ರರ್ಂ ತಥಾ | 
ವಿಷ್ತಣ-ವಿೀರಾಯತಮಕಂ ವಹಿನಂ ನಿ-ಕ್ಷ್ಪ್ೀತ್ ಪರಣವ್ೀನ್ ಹ || 18 || 

 

ಕತರಾಯಯತ್ ಕ್ತರರಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶ ಚ ವಾಯಹೃತರ್ಭಾಃ  ಪೃರ್ಕ್-ಪೃರ್ಕ್ | 
ವಹ್ನೀಸದ-ಗ-ಹರ್ೀಾಃ ಪರೀತಂ ಕತವಯನ್ ದ್ರವ್ಯೈರ್ಯಜ್ೀತ್ ತತಾಃ || 19 || 

 

ಆಜ್ಯೀನ್ ವಾ ಪಾರ್ಸ್ೀನ್ ಸಮದಿಾ ಕ್ಷ್ೀರಿಣಾಮರ್ | 
ತಲ್ೈವಾಯ ತಣತಡಲ್ೈವಾಯSರ್ ಮಧ್ತರ್ೈಸ್ತರರ್ಭರ್ೀವ ವಾ || 20 || 

 

ಬರಹಮ-ಪತರ-ಸಮದಿಭವಾಯ ಸಮದಿಭವಾಯSಮೃತ್್ ೀದ್ಭವ್ೈಾಃ | 
ಅಮೃತ್ಾಾಃ ಸಮಧ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಸವಯತರ ಚತತರಙ್ಗತುಲಾಾಃ || 21 || 

 

ಏವಮೀವ ತತ ದಿೀಕಾರಾಮಾಜ್ಯೀನ್ೈವ ಹತತ-ಕ್ತರರಾ | 
ಪೂಜಾ ಚ ಕ್ಾರಾಯಯ ವಿಧವತ್ ಪೂವಯಂ ಸವ್ೀಯ-ಹತತ್್ೀಷ್ವಪ || 22 || 

 

ಗತರವ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಂ ದ್ದಾಯಲಿಕ್ೀ-ಲಕ್ೀ ಶತಂ ಸತಧೀಾಃ | 
ಆತಮನ್ೈವ ಕೃತ್್ೀ ಹ್ ೀಮೀ ಶಕ್ತುತ್್ ೀ ಗತರತ-ದ್ಕ್ಷ್ಣಾ || 23 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದ-ತೀತಥಯ-ಭಗವತ್ಾಾದ್-ವಿರಚ್ಛತ್್ೀ ಶ್ರೀಮತ್-ತನ್ರ-ಸಾರ-
ಸಙ್ಗುರಹ್ೀ ದಿವತೀಯೀSಧ್ಾಯರ್ಾಃ || 
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ಅಧ್ಾಯರ್: ಮ ರತ 
 

ಓಂ || ಪರತಷಾಠಂ ಕ್ಾರರ್ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕತರಾಯಯತ್ ಸತ-ಪರತಮಾಂ ಬತಧ್ಾಃ | 
ಲ್ ೀಹ್ೈವಾಯ ಶ್ಲರಾ ದಾವಾಯ ಮೃದಾ ವಾSಪ ರ್ಥಾ-ಕರಮಮ್ || 01 

 

ಷ್ಣಣವತಯಙ್ಗತುಲಾಂ ಯೀಗ ಆಸ್ತೀನಾಮರ್ವಾ ಸ್ತಥತ್ಾಮ್ | 
ಶರಾನಾಂ ವಾ ಮತಮತಕ್ಷ ಣಾಂ ವಾಯ-ಚಕಾಣಾಂ ನಿಜಾಂ ಸ್ತಥತಮ್ || 02 || 

 

ಮತಖಾದ್ ದ್ಾವಯಂ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲ್ ೀಚಾಾಂ ನ್ವಾಙ್ಗತುಲ-ಲಸನ್ತಮಖಾಮ್ | 
ಸತ-ವೃತು-ತರಯಙ್ಗತುಲ-ಗಿರೀವಾಮಾ ಸಾುನಾಚಾ ಷ್ಡಙ್ಗತುಲಾಮ್ || 03 || 

 

ಪಞ್ಚಾದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಾಂ ನಾಭ್ೀರಾ ಸಾದ್ಾಯ-ದ್ಶಕ್ಾಙ್ಗತುಲಾಮ್ | 
ವೃಷ್ಣಾದಾ ಮ ಲ-ತಶಾ ಸಾದ್ಾಯ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲಮಾರ್ತ್ಾಮ್ || 04 || 

 

ತ್ಾವದಾ ಗತದ್ತ್್ ೀ ದಿೀರ್ಯಂ ಚ್ೈತ್ಾಯದಾSಷಾಟದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಾಮ್ | 
ತಥಾ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲ-ಚ್ೈತ್ಾಯಂ ಚ ದಾವ-ವಿಂಶಜಜಙ್ಗಘರಾ ರ್ತತ್ಾಮ್ | 
ಆರಭಯ ಗತಲಫಮದ್ಾೈವ ಸಹಾದ್ಾಯ-ಚತತರಙ್ಗತುಲಾಮ್ || 05 || 

 

ಷ್ಡಙ್ಗುಲ್ ೀಚಾ-ಪರ-ಪದಾಂ ಸಾದ್ಾಯ-ತರಯಙ್ಗತುಲಮೀವ ಚ | 
ಪರ-ಪದ್ ೀಚಾ-ರ್ತತ್ಾಮನ್ುೀ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲ-ಪರ-ಪದ್ ೀಚಛರರಾಮ್ || 06 || 

 

ತರಯಙ್ಗತುಲ-ದ್ವಯಙ್ಗತುಲಾಮದ್ಾಯ-ಹಿೀನ್ಮಧ್ಾಯಙ್ಗತುಲಾಮಪ | 
ತರ-ಪಾದಾಙ್ಗತುಲ-ಹಿೀನಾನಾಯಂ ತತಸಾುದ್ೃಶ-ತತಾರಾಮ್ || 07 || 

 

ಪಾದ್ ೀನ್ ೀಚಾಾಙ್ಗತುಷ್ಠ-ನ್ಖಾಂ ತದ್ದ್ಾಯ-ತದ್ನ್ನ್ುರಾಮ್ | 
ಕರಮಶಾಃ ಪಾದ್-ಹಿೀನಾನಾಯಂ ರಕು-ಪಾದ್-ನ್ಖಾಂ ಶತಭಾಮ್ || 08 || 

 

ವಿಸಾುರಾಃ ಪರ-ಪದ್ಸಾಯಪ ಷ್ಡಙ್ಗತುಲ ಉದಾ-ಹೃತಾಃ | 
ಅಙ್ಗತುಷ್ಠ-ಪರಿ-ಣಾಹಸತು ಚತತರಙ್ಗತುಲ ಈರಿತಾಃ | 
ತರಯಙ್ಗತುಲಸತು ತದ್ನ್ಯಾಃ ಸಾಯದ್ ಬ್ರೀಹಯದ್ ಾೀಯನಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಪರಾಾಃ || 09 || 
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ದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಂ ಜಙ್ಗಘ-ಮ ಲಂ ಮಧ್ಯಂ ತತ ತರಯಙ್ಗತುಲಾಧಕಮ್ | 
ಸಪಾುದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಂ ತ ದ್ಾವಯಂ ಜಾನ್ತರಷಾಟದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಾಃ || 10 || 

 

ಊವಯನ್ ುೀSಪ ತಥಾ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಧ್ಯಂ ದಿವ-ದಾವದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಮ್ | 
ಚತತರಙ್ಗತುಲಾಧಕಂ ಮ ಲಂ ಗತಹಯಂ ಸಾದ್ಾಯ-ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ || 11 || 

 

ಸಾಧ್ಯ-ತರರ್ಂ ಪರಿೀ-ಣಾಹಾದ್ ವೃಷ್ಣಂ ಚತತರಙ್ಗತುಲಮ್ | 
ಸಪಾುಙ್ಗತುಲಂ ಪರಿೀ-ಣಾಹಾದ್ ವೃತುಂ ಪ್ರೀಕುಂ ಸಮಸುಶಾಃ || 12 || 

 

ಅಷ್ಟ-ತರಂಶಾಙ್ಗತುಲಂ ಕಟಾಯಾಃ ಪರಿಣಾಹ ಉದಾ-ಹೃತಾಃ | 
ಸತ-ವೃತುತವಂ ತಥಾ ಶ್್ ರೀಣ್ ಯೀಾಃ ಪೀನ್ತವಂ ಚ ಸಮಸುಶಾಃ 
ವಿಸಾುರಶಾ ತಥಾ ಕಟಾಯಾಃ ಸತ-ಪರತಷಿಠತ-ತ್ಾ ಪದ್ ೀಾಃ || 13 || 

 

ಕಟಾಯಶ್ೈವಾಙ್ಗತುಲಾಧಕಯಂ ನಾಭ್ೀರರ್ ಉದಾ-ಹೃತಮ್ | 
ನಾರ್ಭಾಃ ಸಾಧ್ಾಯಙ್ಗತುಲಶ್ೈವ ಗಮಭೀರ್ ೀSಧ್ಾಯಙ್ಗತುಲ್ ೀSನ್ುತಾಃ || 14 || 

 

ವೃತುಾಃ ಪರದ್ಕ್ಷ್ಣಶ್ೈವ ದಿವ-ಚತ್ಾವರಿಂಶದ್ಙ್ಗತುಲಮ್ | 
ಮದ್ಾಯಂ ಸುನ್ೀ ಪರಿೀ-ಣಾಹಾಃ ಷ್ಡಙ್ಗತುಲಮತ್್ ೀಧಕಾಃ || 15 || 

 

ಏಕ್್ ೀನ್-ವಿಂಶಾಙ್ಗತುಲಂ ತದ್ತರ್ ೀ-ವಿಸಾುರ-ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಪಾದ್ ೀನ್ಮಙ್ಗತುಲಂ ಚ್ೈವ ಭತಜಾಭಾಯಂ ಸಹ ಸಾದ್ಾಯಕಮ್ || 16 || 

 

ಅಂಸಯೀವಿಯಸೃತಶ್ೈವ ಪೃರ್ಗಷಾಟಙ್ಗತುಲಾ ಮತ್ಾ | 
ಸಪಾುಙ್ಗತುಲ್ ೀಚಛರರ್ಾಃ ಕಕ್ಷದ್ತಪರಿ ಸೆನ್ಾಯೀಮಮಯತಾಃ || 17 || 

 

ಅಷ್ಟತರಂಷಾಙ್ಗತುಲಂ ಚ್ೈವ ಹಸುಯೀಮಾಯನ್ಮತಚಯತ್್ೀ | 
ಅಷಾಟದ್ಶಾಙ್ಗತುಲ್ ೀ ಬಾಹ್ ವೀಾಃ ಪರಿಣಾಹ ಉದಾಹೃತಾಃ | 
ಕರಮಾದ್ ನಾಂ ತದ್ನ್ುೀ ತತ ಸಾದಾಾಯಷಾಟಙ್ಗತುಲಮೀರಿತಮ್ || 18 || 

 

ಸಾಙ್ಗತುಲಸತು ತಳಾಃ ಸಾದ್ಾಯ-ನ್ವಾಙ್ಗತುಲ ಉದಾ-ಹೃತಾಃ | 
ಸಮಂ ತದ್ತಭರ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತಥ್ೈವ ತಳ-ವಿಸೃತಾಃ || 19 || 
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ಅದಾಾಯಙ್ಗತುಲ್ ೀನ್ತ್ಾ ಮಧ್ಾಯದ್ ದ್ವಯೀ ಸಾಧ್ಾಯಙ್ಗತುಲ್ ೀನ್ತ್ಾ | 
ಕನಿಷಿಠಕ್ಾರಾಸುಸಾಯಸತು ಬ್ರೀಹಿ-ಮಾನಾಧಕಾಃ ಪರಾಃ || 20 || 

 

ಸಾದ್ಾಯ-ತರರ್-ಪರಿೀ-ಣಾಹೌ ಮಧ್ಯ-ಜ್ಯೀಷ್ಠವಾದಾ-ಹೃತ್ೌ | 
ಅನೌಯ ಬ್ರೀಹಿ-ತದ್ದ್ ಾೀನಾಯವನಾಯ ಸಾದ್ಾಯ-ದ್ವರಾಙ್ಗತುಲಾ | 
ಪಾದ್ ೀನಾನ್ು-ಪರಿೀ-ಣಾಹಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜ್ಯೀಷಾಠಂ ವಿನಾ ಸೃತ್ಾಾಃ || 21 || 

 

ವಕ್ ೀ-ವಿಸಾುರ-ಸದ್ೃಶಾಃ ಪರಿ-ಣಾಹ್ ೀ ಗಳಸಯ ಚ | 
ಲಲಾಟ ಕತಕ್ಷ್-ಕಣಾಠಸತು ದಿೀಘಯ-ರ್ೀಖಾ-ತರರಾನಿವತ್ಾಾಃ || 22 || 

 

ವೃತ್್ ೀ ಗಳ ್ೀ ಬಾಹವಶಾ ಸುನಾವಙ್ಗತುಲರ್ಸುಥಾ | 
ರಕ್ಾುಸಥಳ-ನ್ಖಾಶ್ೈವ ನ್ೀತ್ಾರನ್ ುೀSಧ್ರ ಏವ ಚ || 23 || 

 

ಉತುರ್ ೀಷ್ಠಶಾ ಜಿಹಾವ ಚ ನ್ಖೌ ಪಾದ್ ೀನ್ಕ್ಾಙ್ಗತುಲೌ | 
ಅದಾಾಯಙ್ಗತುಲೌ ತಥಾ ಮಧ್ಾಯವನ್ಯೀSಷಾಟಂಶ-ಕರಮೀನ್ಕ್ಾಾಃ || 24 || 

 

ನಾಸ್ತಕ್ಾರ್ ಅರ್ಸಾುಚಾ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ಚ ರರಾಟಿಕ್ಾ | 
ಸಮಾ ಮಾನ್ೀನ್ ನಾಸಾರಾ ಉಚಾ-ತ್್ವೀನ್ೈವ ಮಾಪನ್ೀ | 
ಅದಾಾಯಙ್ಗತಲಾಧಕಂ ಸವಯ-ಮತಖಸಯ ತತ ಭವಿಷ್ಯತ || 25 || 

 

ಚತತರಙ್ಗತುಲಂ ತಥ್ೈವಾSಸಯಂ ಸಾಧ್ಯ-ಬ್ರೀಹಯಧ್ರಂ ಸೃತಮ್ | 
ಉತುರಂ ಬ್ರೀಹಿ-ಮಾತರಂ ತತ ತದ್ ದ್ಾವಯಂ ಚಾಧ್ರ್ ೀಪಮಮ್ | 
ಸಾದಾಾಯಙ್ಗತುಲಮಧ್ಾಃ ಪ್ರೀಕುಮಧ್ರಾದ್ಧ್ ಏವ ಚ || 26 || 

 

ಆಸಯ-ಪಾಶವಯ-ದ್ವರ್ಂ ಪ್ರೀಕುಮಾ ಕಣಾಣಯತತು ಷ್ಡಙ್ಗತುಲಮ್ | 
ಸಪಾುಙ್ಗತುಲಂ ನಾಸ್ತಕ್ಾರಾಾಃ ಪಾಶವಯಮಾ ಕಣಣಯತಾಃ ಸೃತಮ್  || 27 || 

 

ಸ-ಪಾದಾಙ್ಗತುಲಮತಚಾಾ ಚ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ಪರಿ-ಕ್ತೀತುಯತ್ಾ | 
ಅದಾಾಯಙ್ಗತುಲ್ೀ ಪುಟ್ೀ ತಸಾಯ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಸಮತದಾ-ಹೃತಮ್ || 28 || 
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ನಾಸ್ತಕ್ಾ ಬ್ರೀಹಿ-ವಿಸಾುರಾ ಚಕ್ಷತಷಿೀ ಅಙ್ಗತುಲ-ತರಯೀ | 
ಅಙ್ಗತುಲಂ ಚ್ೈವ ವಿಸ್ತುೀಣ್ಣೀಯ ಫುಲ್ಿೀSದ್ಾಯಂ ಚ ತದ್ನ್ಯಥಾ || 29 || 

 

ಚತತರಙ್ಗತುಲೌ ಭತರವೌ ಚ್ೈವ ತಥಾSದಾಾಯಙ್ಗತುಲ-ವಿಸೃತ್ೌ | 
ಅ-ಸಂ-ಹತ್ೌ ಚ ನಿಬ್ಡೌ ತಥಾ ಪಕ್ಷಮ ಸತ-ನಿೀಲಕಮ್ || 30 || 

 

‘ಕಣ ಣೌಯ ಚ ತರಯಙ್ಗತುಲೌ ಸಾಧ್ಯ-ದ್ವರ್-ವಿಸಾುರ-ಸಂ-ರ್ತತ್ೌ | 
ಸ-ಕತಣಡಲೌ ತ್ಾವದ್ೀವ ವಿವರಂ ಸಂ-ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಮ್ || 31 || 

 

ತಥಾ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲ-ವಿಸಾುರಂ ಲತ್ಾಭಾಯಂ ಸಹ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ಕಣಣಯ-ಪೂರ-ರ್ತತ್ೌ ಕಣಾಣಯವುತಾಲಾಭಾಯಂ ಚ ಸಂ-ರ್ತತ್ೌ || 32 || 

 

ನಿೀಲಾಳಕ-ಸಹಸ್ರೀಣ ರ್ತಕುಂ ತನ್ತಮಖ-ಪಙ್ಗೆಜಮ್ | 
ಲಲಾಟಂ ಸತ-ವಿಶಾಲಂ ಚ ತಥಾ ಸಾದ್ಾಯ-ನ್ವಾಙ್ಗತುಲಮ್ | 
ವಿಸಾುರ್ ೀ ಮ ದಿಾನಯ ವೃತುಂ ಚ ಶ್ರಶಛತ್ಾರಕೃತ ಸೃತಮ್ || 33 || 

 

ದಿೀರ್ಯಶಾ ಕತಞ ಾ್ತ್ಾಗಾರಶಾ ನಿೀಲಾಾಃ ಕ್್ೀಶಾ ಹರ್ೀಮಮಯತ್ಾಾಃ | 
ಮತಖ-ಮಾನ್ೀನ್ ಚ್ೈವೀದ್ಾವಯಂ ಕ್ತರಿೀಟಂ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಹಿ || 34 || 

 

ಕತಣಡಲ್ೀ ಮಕರಾಕ್ಾರ್ೀ ವಕ್ಷಶ್ೈವ ಸ-ಕ್ೌಸತುಭಮ್ | 
ಸ-ಶ್ರೀ-ವತಸಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣತಾಃ ಪೀನ್-ತತಙ್ಗುಮತದಾ-ಹೃತಮ್ || 35 || 

 

ಹಾರ-ಗ್ೈವ್ೀರ್ ಸಹಿತಮತಪ-ವಿೀತ-ರ್ತತಂ ತಥಾ | 
ಬಾಹವಶಾ ಸ-ಕ್್ೀರ್ ರ-ಕಙ್ಗೆಣಾಙ್ಗುದ್-ಮತದಿರತ್ಾಾಃ || 36 || 

 

ಸ-ಮದ್ಾಯ-ಬನ್ಾಂ ಮಧ್ಯಂ ಚ ನಿತಮಬೀ ಪೀತಮಮಬರಮ್ | 
ಕ್ಾಞ ಾ್ೀ-ಗತಣಶಾ ಪದ್ಯೀನ್ ನಯಪುರ್ೀ ಚಾತ-ಸತ-ಸವರ್ೀ | 
ಅಙ್ಗತುಲ್ಲೀರಾನಿ ಚ ಪದ್ ೀಾಃ ಕೃತರ್ಭಾಃ ಸಾಧ್ತ ಕ್ಾರಯೀತ್ || 37 || 
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ಸ್ ೀತುರಿೀರ್ಂ ಚ ಚಕ್ಾರದ್ಯೈರಾರ್ತಧ್್ೈಶಾ ಸಮನಿವತಮ್ | 
ಅನ್ತನ್ನತ್್ೈರವಿರಳ ೈ್ದ್ಯನ್ೈರ್ತಯಯಕುಂ ಚ ಸತ-ಸ್ತಮತಮ್ | 
ಸಮ-ದ್ೃಷಿಟ-ರ್ತತಂ ಕ್ಾರ್ಯಯಂ ಸ್ತನಗಾಂ ಚ್ೈವ ಮನ್ ೀ-ಹರಮ್ || 38 || 

 

ಪರತಮಾತಥಯಂ ವರಜನ್ ಪಞ್ಾ-ಧ್ವನಿರ್ಭಮಮಯಙ್ಗುಳ ೈ್ರ್ತಯತಾಃ | 
ಗತ್ಾವ ಶತಚ್ಛ-ಸಥಲಂ ತತರ ಶ್ಲಾಂ ಚ್ೈವ ಪರಿೀಕ್ಷಯೀತ್ || 39 || 

 

ಧ್ವನಿ-ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಶ್ಲಾಂ ಗಭಯ-ವತೀಂ ತಯಜ್ೀತ್ | 
ಮ ಲ-ಮನ್ರಂ ಜಪನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ದಾಾಯರ್ಂಸ್ತುಷ್ಠೀದ್ತಪ್ೀಷಿತಾಃ | 
ವಾಕ್ಷ್ೀಯ ಚ್ೀದ್ ರ್ಜ್ಞ-ವೃಕ್ಷಸಯ ಸಾರ್ೀಣ್ೈವ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್ || 40 || 

 

ಬಲ್ಲ-ದಾನ್ಂ ಚ ಸಙ ಷ್ೀಪ-ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ೈವ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಸಯ ಸಙ ಷ್ೀಪ-ಶಾಸರತ್ಾವನ್ನ ವಿಸುರ-ವಿರ್ ೀಧತ್ಾ || 41 || 

 

ದ್ತ್್ ವೀಪಹಾರಂ ಹರಯೀ ತದ್ ಭತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಬಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್ | 
ಪಾರಚ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣ-ಭ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಇತ್ಾಯಧ್ಯಖಿಲ-ದಿಕ್ಷತ ಚ || 42 || 

 

ಆದಾರ್ ವಿಷ್ತಣ-ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕ-ಪ್ೀಭಯಸುಥಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾಮತದ್ಾರ್ೀದ್ ವೃಕ್ಷಂ ಶ್ಲಾಂ ವಾ ಪರತಮಾಕೃತ್್ೀ  || 43 || 

 

ಪರತಮಾಂ ಪಣಿಡಕ್ಾಂ ಪೀಠಂ ಶ್ಲಾರ್ಭಸತುತ-ಜಾತರ್ಭಾಃ | 
ಸವರ-ಸ ಥಲತವ-ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪುಂ-ಸಾರದಾಯ ಜಾತತಾಃ ಶ್ಲಾಾಃ | 
ಪುಂ-ಶ್ಲಾ ಪರತಮಾತಥಯಂ ತತ ಸ್ತರೀ-ಶ್ಲಾ ಪೀಠ-ಕಿ್ ಪುಯೀ || 44 || 

 

ವ್ೀದ್-ಮಙ್ಗುಲ ಘ ೀಷ್ೀಣ ವಾದ್ಯೈಸುತ್-ಪರತಮಾಂ ಹರ್ೀತ್ | 
ಪಾರಗತದ್ಕ್-ಪರವಣ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಕತರಾಯಯದ್ ದ್ೀವಾಲರ್ಂ ಸತಧೀಾಃ || 45 || 

 

ಸಮಾ-ವೃತ್್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣತಾಃ ಪಶಾಾದ್ ಗಿರ್ಯಯಗರ ಏವ ವಾ | 
ಮದ್ಾಯೀ ವಾ ಗಾರಮ-ಪುರಯೀವಿಯಶಾಲ್ೀ ಸತ-ಶತಚೌ ತಥಾ || 46 || 
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ಐಶಾನಿೀಂ ದಿಶಮೀಕ್ಾಂ ತತ ವಿಲ್ ೀದ್ಕ-ವಿ-ವಜಿಯತ್್ೀ | 
ಜಲಾಶರ್ಸಯ ಮಧ್್ಯೀ ವಾ ಶ್ಲಾ-ವೃಕ್ಷ-ವಿ-ವಜಿಯತ್್ೀ || 47 || 

 

ಶಮಶಾನಾದಿಕ-ದ್ೀಶ್ೀನಾಂ ವಿದ್ ರ್ೀ ಸತ-ಮನ್ ೀ-ಹರ್ೀ | 
ಕ್ತಷ್ತೆ-ದಾವದ್ಶತ್್ ೀSನ್ ನ್ಂ ಕತರಾಯಯದ್ ದ್ೀವಾಲರ್-ಸಥಲಮ್ || 48 || 

 

ಕೃತ್ಾವ ಭ -ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಸಮಯಕ್ ಸಾದ್ಾಯ-ಪುಂ-ಮಾನ್ತಸುವಧ್ಾಃ | 
ಕ್್ೀಶಾಙ್ಗುರಾಸ್ತಥ-ವಲ್ಲಮಕ-ಲ್ ೀಷಾಟಷಾಮದಿ-ವಿ-ವಜಿಯತ್್ೀ || 49 || 

 

ಹರಿಂ ತತ್ಾರಪ ಸಂ-ಪೂಜಯ ಬಲ್ಲಂ ದ್ತ್ಾವ ಚ ಪೂವಯ-ವತ್ | 
ಮೃದಾದರತ-ಶ್ೈಲಲ್ ೀಹ್ೈವಾಯ ಕತರಾಯಯದ್ ದ್ೀವಾಲರ್ಂ ದ್ೃಢಮ್ || 50 || 

 

ದಿೀಘಯ-ಸಥ-ಕಳಮಾಸ್ತುಸರಸ್ತುರ್ಯಯಗಷ್ಟ-ರ್ವೀದ್ರಾಾಃ | 
ಅಙ್ಗತುಲಾಯ ಮದ್ಾಯ-ರ್ೀಖಾರಾಾಃ ಸಮಾ ಲಕ್ಷಮಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ || 51 || 

 

ಸಾವಙ್ಗತುಲಾಯ ಮದ್ಾಯ-ರ್ೀಖಾ ತತ ಪರತಮಾದಿಷ್ತ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಹರಸವ-ಮಧ್್ ಯೀಚಾ-ಭ್ೀದ್ೀನ್ ತತುನಾಮನ್ಂ ಸಮಸುಶಾಃ | 
ಪಾರದ್ೀಶ-ಹಸು-ಪುರತಷ್-ಮಾನ್ಂ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಲಕ್ಷಣಮ್ | 52 || 

 

ಪರತಮಾಧ್ಯದ್ಾಯ-ಕಂ ದಾವರಮ ದ್ಾವಯಮದ್ಾಯಂ ಚ ವಿ-ಸೃತಾಃ | 
ಪರತಮಾದ್ಾಯ-ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಪೀಠಸ್ ಯೀಚಾತವಮಷ್ಯತ್್ೀ || 53 || 

 

ಉನ್ನತಾಃ ಪಣಿಡಕ್ಾರಾಸುಚಾತತರಙ್ಗತುಲ-ಮಾನ್ತಾಃ | 
ತರಯಙ್ಗತುಲಂ ದ್ವಯಙ್ಗತುಲಂ ವಾSಪ ಗೃಹಾನ್ುಾಃ ಪರತಮಾ-ಸಮಮ್ | 
ಊದ್ದವಯಂ ಪರ್ಯಯಕ್ ಚ ಕರಮಶ ಉಚಾತವಂ ಮಧ್ಯತಾಃ ಸೃತಮ್ || 54 || 

 

ತ್ಾವದ್ತಚಾಂ ಬಹಿಶ್ೈವ ರ್ದ್ಯೀಕ-ಶ್ಖರಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅದ್ ಾೀಯಚಾಮರ್ವಾSಪ ಸಾಯದ್ಧ್ಸಾುತ್ ಪರತಮೀನ್ನತಮ್ | 
ತತ್್ ೀ ದಿವಗತಣ-ಮಾನ್ಂ ವಾ ಸಾದ್ಾಯ-ಪರತಮಮೀವ ವಾ || 55 || 
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ಶ್ಖರಾನ್ುರ್ೀ ತತ ಪರತಮಾ-ಮಾನ್ಂ ತದ್ುಳ ಉಚಯತ್್ೀ | 
ಸ-ತರ-ಪಾದ್ಂ ತದ್ದ್ಾಯಂ ವಾ ತದ್ಧ್ಯದ್ಾಯಮಥಾಪ ವಾ || 56 || 

 

ವತತುಯಲಂ ಪದ್ಮ-ಸದ್ೃಶಂ ಹಸ್ತು-ಪೃಷ್ಠ-ಸಮಂ ತಥಾ | 
ಚತತತರಶರಂ ಚಾಷ್ಟ-ಕ್್ ೀಣಂ ವಿಮಾನ್ಂ ಪರಿಕ್ತೀತುಯತಮ್ || 57 || 

 

ಪರತಮಾರಾ ದ್ಶ-ಗತಣಂ ವಿಂಶದ್-ಗತಣಮಥಾಪ ವಾ | 
ವತತುಯಲಂ ಶ್ಖರಂ ತ್್ವೀಕಂ ಕ್ತರಿೀಟಾಕೃತ-ಮದ್ ಭವ್ೀತ್ || 58 || 

 

ಸಭರಾSಪ ಸಮೀತಂ ವಾ ಪೃರ್ಕ್-ಸಭಮಥಾಪ ವಾ | 
ದಿವ-ಸಭಂ ತರ-ಸಭಂ ವಾSಪ ಸತ-ಗ್ ೀಪುರಮಥಾಪ ವಾ || 59 || 

 

ಪಾರಕ್ಾರ-ವೃತು-ರ್ತಕುಂ ವಾ ಸಪು-ಪಾರಕ್ಾರಮೀವ ವಾ | 
ಸದ್ಮ ವೃತುಂ ಕ್ತಷ್ತೆ-ಮಾತರಂ ಬಹಿವಾಯ ಚತತರಶರಕಮ್ || 60 || 

 

ತತಾಃ ಪರಂ ಕ್ತಷ್ತೆ-ಮಾತರಂ ಸಭಾರಾ ಅನ್ುರಂ ರ್ದಿ | 
ತತಸಾುವತ್ ತೃತೀರಾರಾಾಃ ಸಾದ್ಾಯಮೀವ ಹತಯದಾ-ಹೃತಮ್ || 61 || 

 

ಕ್ತಷ್ತೆ-ತರರ್ಂ ಚ ಶಕ್ಾರದ್ೀಾಃ ಸಾಥನ್ಂ ತದ್ವೃತು-ತಾಃ ಸೃತಮ್ | 
ತತಸತು ಮಣಡಪಂ ಕತರಾಯಯತ್ ಪರತಷಾಠರಾಾಃ ಸತ-ಲಕ್ಷಣಮ್ || 62 || 

 

ಪೂಜಯೀದ್ ವಾಸತು-ಪುರತಷ್ಸ್ ಯೀಪರಿ-ಸಾಥಂಸತು  ಸವಯ-ದಾ | 
ದ್ೀವಾನ್ ಬರಹಾಮದಿ-ಕ್ಾನ್ ವಾಸತುವಯರಾಹಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸತತಾಃ | 
ಪತತ್್ ೀ ದ್ೈವತ್್ೈಭ ಯಮೌ ಚತತರಶಾರಕೃತಾಃ ಸ್ತಥತಾಃ || 63 || 

 

ಕೃತ್ಾವSಷ್ಟಕ್ಾಷ್ಟ-ಕ್್ ೀಷಾಠನಿ ಮದ್ಾಯೀ ಬರಹಾಮ ಚತತಷ್ಟಯೀ | 
ಪೂಜ್ ಯೀ ದ್ವಯೀ-ದ್ವಯೀ ಶಕ್್ ರೀ ರ್ಮೀ ವರತಣ ಏವ ಚ | 
ಸ್ ೀಮಶಾ ಪೂಜಾಯಾಃ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ವಹಾನಯದಾಯಾಃ ಕ್್ ೀಣ-ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 64 || 
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ಪುನ್ಸರಯೀ-ತರಯೀ ಕ್ಾಮಂ ಧ್ಾತ್ಾರಂ ಸ-ವಿಧ್ಾತೃಕಮ್ | 
ಸೆನ್ದಂ ಚ ಪೂಜಯೀತ್ ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಸ ರ್ಯಂ ಚ್ೈವ ವಿನಾರ್ಕಮ್ | 
ಕ್ಾಲಂ ಕತಬ್ೀರಂ ಚ ಬಹಿಾಃ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ದಿಕ್ಷತ ಪೂಜಯೀತ್ || 65 || 

 

ಹಾರಿಂ ಹರಿಂ ಗರ್ಭೀರಂ ಚ ಗಾಹನ್ಂ ಗಹನ್ಂ ಶತಭಮ್ | 
ತ್ಾರತಮಙ್ಖುರಕಂ ಚ್ೈವ ಪೂವಯಸಾಯಂ ದಿಶ್ ಪೂಜಯೀತ್ || 66 || 

 

ದಾರಣಂ ವಿದ್ರಿಂ ದ್ ತಂ ಪರ-ದ್ ಯೀತಂ ದ್ ಯೀತನ್ಂ ದ್ರಿಮ್ | 
ಮೃತತಯಂ ಶನ್ೈಶಾರಂ ಚ್ೈವ ದ್ಕ್ಷ್ಣಸಾಯಂ ಪರ-ಪೂಜಯೀತ್ || 67 || 

 

ಪುಷ್ೆರಂ ಕ್ಷರಣಂ ಕಾರಿಂ ವಿಕ್ಷರಂ ಕ್ ೀಭಣಂ ಕ್ಷಣಮ್ | 
ಚಾವಾಯಙ್ಗುಂ ಭಾಗುಯವಂ ಚ್ೈವ ಪಶ್ಾಮಸಾಯಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್ || 68 || 

 

ಚಾರಂ ವಿ-ಚಾರಂ ಪರ-ಚರಂ ಸಂ-ಚರಂ ಚಾರಣಂ ಚರಮ್ | 
ಬೃಹಸಾತಂ ಬತಧ್ಂ ಚ್ೈವಾಪುಯತುರಸಾಯಂ ಪರ-ಪೂಜಯೀತ್ | 
ಏವಮೀವ ವಿಮಾನ್ಸಯ ಕೃತ್್ೀಾಃ ಪಾರಗಪ ಪೂಜಯೀತ್ || 69 || 

 

ಸಪು-ಪಣಣ-ಮರ್ಂ ಸಾಧ್ತ ಕ್ಾರಯೀನ್ಮಣಡಪಂ ತತಾಃ | 
ಸಪು-ಹಸು ದಿವ-ಷ್ಡಢಸುಮರ್ವಾ ದಿವ-ಗತಣಂ ತತಾಃ | 
ಚತತಗತುಯಣಂ ವಾ ಸಮಯಕ್ ತತ ಚತತರಶರಮ್ ಸಹಾಜಿರಮ್ || 70 || 

 

ಅನ್ಯಚಾ ಮಣಡಪಮ್ ದಿೀಘಯಂ ಪಞ್ಾ-ಹಸುಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್ | 
ತರ-ಚತತಷ್ ೆೀಷ್ಠಕಂ ತತರ ಮದ್ಾಯೀ ಪಾರಗಾರ್ತಂ ಶತಭಮ್ | 
ಕ್ಾರಯೀನ್ಮಣಡಲಂ ಸಾಧ್ತ ಹಸು-ಮಾತರ-ಸತ-ವಿಸೃತಮ್ || 71 || 

 

ತತರ ದಾವದ್ಶ ಪಾತ್ಾರಣಿ ಸಾಥಪಯೀತ್ ಪಾಲ್ಲಕ್ಾದಿಕಮ್ | 
ಪಾಲ್ಲಕ್ಾಸತು ಚತತವಿಯಂಶತಯಙ್ಗತುಲ್ ೀಚಛರರ್-ಸಂ-ರ್ತತ್ಾಾಃ || 72 || 

 

ಅಷಾಟದ್ಶಾಙ್ಗತುಲಾಶ್ೈವ ತಥಾ ಪಞ್ಾ-ಮತಖಾ ಇತ | 
ದಾವದ್ಶಾಙ್ಗತುಲ-ಕ್ಾಶ್ೈವ ಶರಾವಾಾಃ ಪಶ್ಾಮಾನ್ತ-ಗಾಾಃ || 73 || 
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ತತರ ವಿಷ್ತಣಂ ಚತತಮ ಮಯತುಯಂ ಪೂಜಯೀ ಭಕ್ತುತಸ್ತರಶಾಃ | 
ಸಪು-ಧ್ಾನಾಯನಿ ತ್್ೀಷ್ವೀವ ಪೂರಯೀದ್ಙ್ಗತೆರಾತಥಯತಾಃ || 74 || 

 

ತತರ ನಿತಯಂ ಬಲ್ಲಂ ದ್ದಾಯದ್ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ದ್ಶ-ರಾತರ-ಕಮ್ | 
ಬರಹಮ-ಶಙ್ಗೆರ-ಗಿೀವಾಯಣ-ಪತೃ-ಗನ್ಾವಯ-ರ್ಕ್ಷ-ಕ್್ೈಾಃ || 75 || 

 

ಭ ತ್್ೈಶಾ ಪಾರ್ಸ್ೀನ್ೈವ ತಥಾ ಪದಾಮಕ್ಷತ್್ೀನ್ ಚ | 
ಅನಾನಪೂಪ್ೀನ್ ಪುಷಾಾನ್ನೈರನ್ನ-ಲಾಜಾಕ್ಷತ್್ೈರಪ | 
ಸಕತುರ್ಭಶಾ ಕರಮೀಣ್ೈವ ದ್ೀವಾನ್ುಂ ಪಾರ್ಸ್ೀನ್ ವಾ || 76 || 

 

ತತ್್ೈವ ಪರತಮಾರಾಶಾ ಕ್ಾರಯೀದ್ಧ-ವಾಸನ್ಮ್ | 
ಪಞ್ಾ-ಗವ್ಯೀ ಸಪು-ರಾತರಂ ಕ್ಷ್ಪಾುವ ಪುರತಷ್-ಸ ಕುತಾಃ || 77 || 

 

ವ್ೀದಾಂಶಾ ಚತತರಾಃ ಸಮಯಕ್ ಪಾರಯೀರ್ತದಿದವಯಜ್ ೀತುಮಾಾಃ | 
ಪಾರಚಾಯದಿ-ದಾವರ-ಗೌ ದೌವ-ದಾವವ್ೀಕ್್ೈಕಂ ತತ ದ್ಶಾವರಾಾಃ | 
ರ್ಥಾ-ಲಬಾಂ ರ್ಥಾ-ವಿತುಮರ್ವಾ ವಿಷ್ತಣ-ತತಾರಾಾಃ || 78 || 

 

ತರಯೀದ್ಶಾತರ ಕತಣಾಡನಿ ಪರಿತಾಃ ಕ್ಾರಯೀದ್ ಬತಧ್ಾಃ | 
ಉಕು-ಲಕ್ಷಣ-ರ್ತಕ್ಾುನಿ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ತವಗಿನ-ಕ್್ ೀಣಕ್್ೀ | 
ಸಾಕಾತ್ ತತ ಕ್್ ೀಣಕ್ಾದ್ಾಸು-ಮಾತರಮನ್ುರತಾಃ ಸತಧೀಾಃ || 79 || 

 

ಆಜಾಯಹತತಂ ತ್್ೀಷ್ತ ಕತರಾಯಯತ್ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಲಕ್ಷ-ಸಙ್ಗಖಯಕಮ್ | 
ಪರತ್್ಯೀಕಮರ್ತತಂ ವಾSಪ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ಲಕ್ಷ-ಸಙ್ಗಖಯಕಮ್ | 
ಅಧ್ಯಂ ತದ್ಧ್ಯಮರ್ವಾ ಮ ಲ-ಮನ್ರೀಣ ಮನ್ರವಿತ್ || 80 || 

 

ಪಞ್ಾ ವಿಂಶತ ತತ್ಾವತ್್ಥೀಯ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ಜತಹತರಾತ್ ಪುರಾಃ | 
ಪರತ್್ಯೀಕಂ ತತ ಸಹಸರಂ ವಾ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಶತಮೀವ ವಾ | 
ಶತಂ ಪುರತಷ್-ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಗಾರ್ತ್ಾರಯ ಚ ಸಹಸರಕಮ್ || 81 || 

 

ಕೃತ್ಾವ ಜಲಾಧ-ವಾಸಂ ಚ ಪೂವಯಂ ವಾ ಪಞ್ಾ-ಗವಯತಾಃ | 
ಚಕ್ಾರಬಜಂ ಭದ್ರಕಂ ವಾSಪ ಮಣಡಪ್ೀ ಮಣಡಲಂ ಶತಭಮ್ || 82 || 
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ಪದ್ಮಂ ವೃತು-ತರರ್ಂ ಚಕರಂ ರಾಶಯೀ ವಿೀರ್ಥಕ್ಾ ತಥಾ | 
ಶ್್ ೀಭ್ ೀಪ-ಶ್್ ೀರ್ಭಕ್ಾಶ್ೈವ ಚಕ್ಾರಬಜಸಯ ತತ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಚತತರಶರಂ ವಿನಾ ಚಕರಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಭದ್ರಕ್್ೀ ಸೃತಾಃ || 83 || 

 

ಸಹಸರಮದ್ಾಯಂ ಪಾದ್ಂ ವಾ ಕಲಶಾಂಸುತರ ಪೂರಯೀತ್ | 
ಶತಂ ತದ್ದ್ಾಯಂ ಪಾದ್ಂ ವಾ ವಿತ್ಾುಭಾವ್ೀ ನಿ-ಗದ್ಯತ್್ೀ || 84 || 

 

ಕ್ಾವಥ್ೀನ್ ಕ್ಷ್ೀರ-ವೃಕಾಣಾಂ ತಥಾ ಪಞ್ಚಾಮೃತ್್ೈರಪ | 
ಪಞ್ಾ-ಗವ್ಯೀನ್ ಶತದ್ಾೀನ್ ಜಲ್ೀನ್ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಪೂರಯೀತ್ ಕಲಶಾನ್ ಮಧ್್ಯಂ ಶತದ್ ಾೀದ್ೀನ್ೈವ ಪೂರಯೀತ್ || 85 || 

 

ಬಾರಹಮಸ್ಯೈವ ಚತತದಿದಯಕ್ಷತ ಗನ್ ಾೀದಾನಾಂ ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ | 
ಚತತದ್ದಯಳ-ಶ್ವೀತ-ಪದ್ಮ-ಚತತಷ್ೆೀ ಮಣಡಲ-ಸ್ತಥತ್್ೀ || 86 || 

 

ಪೂವಾಯದಿ-ಕರಮ-ಯೀಗ್ೀನ್ ರಸ-ಕ್ಾವರ್ಶತಭ್ ೀದ್ಕ್ಾನ್ | 
ಗನಾಾಂಶಾ ಸಾಥಪಯೀತ್ ಪಞ್ಾ-ಗವಯಂ ಶತದಾಾನ್ುರ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್ | 
ಪೃರ್ಕ್ ಚತತದ್ದಯಳಂ ಪದ್ಮಂ ರಕುಂ ಕೃತ್ಾವSಲಾಕಂ ಸತಧೀಾಃ || 87 || 

 

ಪಞ್ಚಾಶತ್್ುವೀ ತತ ಗನ್ ಾೀದ್ಂ ಸವಯ-ಮಧ್್ಯೀ ನಿ-ಧ್ಾಪಯೀತ್ | 
ಬಾರಹಮಸಯ ಪುರತಸ್ುವೀಕಂ ಸಾವಯಂ ಸಂ-ಸಾಥಪಯೀದ್ ಬೃಹತ್ | 
ಅಷ್ಟ-ದಿಕ್ಷವಷ್ಟ-ಪದ್ಮಷ್ತ ಪಞ್ಾಕಂ-ಪಞ್ಾಕಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್ || 88 || 

 

ಅನ್ೀನ್ ಕರಮ-ಯೀಗ್ೀನ್ ಕಲಶಾ ಅಖಿಲಾ ಅಪ | 
ತತುದ್-ದ್ರವಯ-ಮರಾಸುತರ-ತತರ ಸಾಥಪಾಯಸತು ಬಾಹಯತಾಃ | 
ತದ್ೈವಾಙ್ಗತೆರ-ಪಾತ್ಾರಣಿ-ಪರಿತಸುತರ ವಿ-ನ್ಯಸ್ೀತ್ || 89 || 

 

ಕತಶ್್ ೀದ್ಕಂ ಚ ಕ್ಾಪೂಾಯರಂ ಕ್ೌಮತೆಮಂ ಚಾನ್ದನ್ಂ ತಥಾ | 
ತತಹಿನ್ ೀದ್ಂ ಹ್ೈರಿಭ್ೀರಮೌಶ್ೀರಂ ಕ್ೌಷ್ಠ-ಸಾವಯಕ್್ೀ || 90 || 
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ನ್ದಿೀ-ಸಙ್ಗುಮ-ಜಂ ಚ್ೈವ ತಟಾಕಂ ಕ್ೌಪಯಮೀವ ಚ | 
ನಿಜ್ಯರ್ ೀದ್ಮತ ಪ್ರೀಕ್ಾು ವಿಶ್ೀಷ್-ಕಲಷಾ ಇಮೀ | 
ಶತದ್ ಾೀದ್-ದ್ವರ್ಮಪ್ಯೀತನ್ಮಹಾ-ತೀತಥಯ-ಸಮತದ್ಭವಮ್ || 91 || 

 

ಚತತವಿಯಂಶತತು ಮ ತುೀಯನಾಂ ವಣಯ-ಮ ತುಯಸುಥಾSಪರಾಾಃ | 
ಆ-ವಾಹಯೀಚಛತತ್್ವೀ ತತ ಕರಮ-ವುಯತ್-ಕರಮತಸತು ತ್ಾಾಃ || 92 || 

 

ವಣಣಯ-ಮ ತುಯಾಃ ಪುನ್ಶ್ೈವ ದಿವ-ಚಾತತವಾಯರಮೀವ ಚ | 
ಸಹಸರ-ಕಲಶಾದಿತ್್ವೀ ಜಪ್ೀನ್ಮನಾರಂಶಾ ಶಕ್ತುತಾಃ || 93 || 

 

ತತಸತು ಪಞ್ಾ-ಘ ೀಷ್ೈಶಾ ವ್ೀದ್-ಘ ೀಷ್ೈಸುಥಾSSದ್ರಾತ್ | 
ಆನಿೀರ್ ಪರತಮಾಂ ಸಾನನ್ಂ ಕ್ಾರಯೀತ್ ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ || 94 || 

 

ಮನ್ರೈಾಃ ಪುರತಷ್-ಸ ಕ್ಾುನ್ೈವಿಯಶವತಶಾಕ್ಷತಷಾ ತಥಾ | 
ಪುನ್ಶಾಾಷಾಟಕ್ಷರ್ೀಣ್ೈವ ಪರಣವ್ೀನ್ೈವ ಭಕ್ತುತಾಃ || 95 || 

 

ಸಾನಪಯ್ತ್ಾವ ಗನ್ಾ-ಜಲ್ೈಗುಯನ್ಾ-ಪುಷಾಾದಿರ್ಭಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಅಲಂ-ಕೃತಯ ಸಾಥಪಯೀತತು ಪರತಮಾಂ ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ || 96 || 

 

ಜಪ್ೀದ್ಷಾಟಕ್ಷರಂ ಮನ್ರಂ ತತುನ್ ಮತುಯ-ಮನ್ತಂ ತಥಾ | 
ಅಷ್ ಟೀತುರಂ-ಶತಂ ಮನಿರೀ ಧ್ಾಯಯೀತ್ ತ್್ೀಜ್ ೀ-ಮಯ್ೀಂ ಪುನ್ಾಃ || 97 || 

 

ಪರತಮಾಂ ಪರತಮಾನ್ುಾಃಸಾಥಂ ತನ್ಮದ್ಾಯೀ-ಪರಮಂ ವಪುಾಃ | 
ಚ್ಛದಾನ್ನ್ದ-ರಸಂ ಸವಯ-ಗತಣ-ಸಮ ಾಣಣಯಮತತುಮಮ್ || 98 || 

 

ಪಞ್ಾ-ವಿಂಶತ-ತತ್ಾವನಾಂ ದ್ೀವತ್ಾಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್ | 
ಸಾಥಪಯೀತ್ ಪರತಮಾ-ಮದ್ಾಯೀ ಪರಿತಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಯ ತತ || 99 || 

 

ತತ್ಾರSತ್ಾವಹಾಷ್ಯ-ಸ ಕುಂ ಚ ಘಮಮಯ-ಸ ಕುಂ ಚ ವ್ೈಷ್ಣವಮ್ | 
ಸ ಕುಂ ಚ ವಿಶವ-ಕಮಮಯರ್ಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಸ ಕುಮೀವ ಚ || 100 || 
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ಜಪಾುವ ಚ್ೈವ ನಿಜಂ ಮನ್ರಂ ಪುನ್ರಷಾಟಕ್ಷರಂ ಸತಧೀಾಃ | 
ಪರಣವಂ ಚ ಜಪ್ೀದ್ ವಿಷ್ತಣಂ ದಾಾಯರ್ನ್ತನತುಮ-ರ ಪಣಮ್ || 101 || 

 

ತತಸತು ಕಲಶ್ೈಬಾಯಹಯ-ಕರಮೀಣ್ೈವ ಜನಾದ್ದಯನ್ಮ್ | 
ಸಾನಪಯೀದ್ತಕು-ಮನ್ರೈಸತು ಮಧ್ಯಮಂ ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ || 102 || 

 

ಅಷಾಟಣ್ಣೀಯನ್ ನಿಜ್ೀನಾಪ ತಥಾ ಪುರತಷ್-ಸ ಕುತಾಃ | 
ಆ-ವಾಹನ್ಂ ಚ ಸನಪನ್ಂ ಪಞ್ಾ-ಗವಯಸಯ ಮದ್ಾಯ-ವತ್ || 103 || 

 

ಪೂವಾಯದ್ತಯತುರ-ಪರ್ಯಯನ್ುಾಃ  ಕಲಶ-ಕರಮ ಉಚಯತ್್ೀ | 
ಜಪಾುವ ಪುನ್ಶಾ ತನ್ಮನಾರನ್ ಪೂಜಯೀಚಾ ವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ || 104 || 

 

ದಾವರ-ಲ್ ೀಕ-ಪತಭಯಶಾ ಬಲ್ಲಂ ದ್ತ್ಾುವ ರ್ಥಾ-ಕರಮಮ್ | 
ವಸರ-ರತನ-ಹಿರಣಾಯದ್ಯೈರಲಙ್ಗೃ-ಕೃತಯ ವಿ-ಭ ತತಾಃ || 105 || 

 

ಗತರವ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಂ ದ್ದಾಯತ್ ಕ್್ ೀಟಿಂ ಲಕ್ಷಂ ಸಹಸರಕಮ್ | 
ಶತಮದ್ಾಯಂ ತದ್ದ್ಾಯಂ ವಾ ನಿಾಃಸ್ ವೀ ಭಕ್ಾಾ ಕ್ಷಮಾಪಯೀತ್ | 
ತದ್ದ್ಾಯಮೃತವಜಾಂ ಚ್ೈವ ತದ್ದ್ಾಯಂ ಪಾರಣಾ-ಕೃತ್ಾಮ್ || 106 || 

 

ಆ ಶವಭಯ ಆ ಶವ-ಪಾಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ನ್ನಂ ಸಮಸು-ಶಾಃ | 
ಪುರಸಾುತ್ ಪರ-ತಶ್ೈವ ಸಪು-ರಾತರಂ ನಿರನ್ುರಮ್ || 107 || 

 

ಸತವಣಣಯ-ವಸರ ರತ್ಾನದ್ಯೈರಾ-ಗತ್ಾಭಾಯಗತ್ಾನ್ಪ | 
ಪೂಜಯೀಚಛಕ್ತುತ್್ ೀ ಭಕ್ಾಾ ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಭಗವಾನಿತ || 108 || 

 

ಗಿೀತ-ನ್ೃತ್್ಾೈಶಾ ವಾದ್ಯೈಶಾ ಪೂರಾಣ್ೈರಿತ-ಹಾಸಕ್್ೈಾಃ | 
ಸ್ ುೀತ್್ೈಮಯಙ್ಗುಲ-ಘ ೀಷ್ೈಶಾ ವ್ೈದಿಕ್್ೈದಿದಯನ್-ಸಪುಕಮ್ || 109 || 

 

ನ್ಯೀತ್ ತತ್್ ೀ ಮಹಾ-ರಾಜ-ವಿಭ ತ್ಾಯSವಭೃರ್ಂ ಸತಧೀಾಃ | 
ಕ್ಾರಯೀದ್ ದ್ೀವ-ದ್ೀವಸಯ ಸಾವಧ್ಾಯಯೈಗಿುೀಯತ-ನ್ತುಯನ್ೈಾಃ || 110 || 
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ಮಹಾ-ನ್ದಿೀ-ಸಙ್ಗುಮೀ ತತ ತೀತ್್ಥೀಯ ವಾSತ-ಪರಶಸುಕ್್ೀ | 
ಸಾನಪಯೀತ್ ಪೂವಯ-ವನ್ಮನ್ರೈಾಃ ಪುಂ-ಸ ಕ್ಾುನ್ೈಾಃ ಸಮರನ್ ಹರಿಮ್ || 111 || 

 

ತತಾಃ ಪೂವಯವದಾ-ಗತಯ ಪರವ್ೀಶಯ ಪೂರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಪೂಜಯ್ತ್ಾವ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ದ್ತ್ಾುವ ದಾನಾನಿ ಶಕ್ತುತಾಃ | 
ಗತರತಂ ಚ ಭಕ್ಾಾ ಸಂ-ಪೂಜಯ ಸ್ತವೀಕತರಾಯಯದಾಶ್ಷ್ಸುತಾಃ || 112 || 

 

ಶತ-ಪರಸಾಥದ್ನ್ ನ್ಂ ತತ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಪಾರ್ಸ್ ೀತುರಮ್ | 
ದಿನ್ೀಷ್ವೀತ್್ೀಷ್ತ ದಾತವಯಂ ಸ-ಘೃತಂ ಸ-ಸ್ತತ್ಾದಿಕಮ್ | 
ಪಶಾಾದ್ಪ ರ್ಥಾಶಕ್ತು ಪೂಜಾ ಕ್ಾರಾಯಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ || 113 || 

 

ಜಿೀಣಾಣಯಲಯೀದ್ಾೃತ್ೌ ಚ್ೈವ ತತವ-ಮನಾರನ್ ಸವಕಂ ತಥಾ | 
ಪರತ-ಲ್ ೀಮೀನ್ ಜಪ್ುವೈವ ಮ ತ್ೌುಯ ಸಂ-ಕ್್ ೀಚಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 114 || 

 

ಉಕ್್ುೀನ್ೈವ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ತದ್ದ್ಾಯ-ವಿಭವ್ೈಾಃ ಸತಧೀಾಃ | 
ಪಾದ್-ಮಾತ್್ೈರಪ ಹರಿಂ ಸಾನಪಯ್ತ್ಾವ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ || 115 || 

 

ಏತ್್ೀನ್ೈವ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಕೃತ್ಾವ ದ್ೀವಾಲರ್ಂ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸಾನಪಯೀತ್ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ದಿವ-ಗತಣ್ೀನ್ ಪರ-ವಾಹನಾತ್ || 116 || 

 

ವಿಭವ್ೀನಾನ್ತ-ಲ್ ೀಮೀನ್ ಜಪ್ೀನ್ಮನಾರನ್ ಪುನ್ಸುಥಾ | 
ಆರಾಧ್ಯೀಜಜಗನಾನರ್ಂ ದಾಾಯರ್ನ್ ಭಕ್ಾಾ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ || 117 || 

 

ರಾತ್ಾರSಪ ಪೂವಯ-ವತ್ ತತ್ಾರಪುಯತಸವ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವಯಶಾಃ | 
ಕಲಶ್್ ೀಕು-ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಾ ಬಲ್ಲ-ಹೃತತುಥಾ || 118 || 

 

ಉತಸವ್ೀಷ್ತ ಸದಾ ಕ್ಾರಾಯಯ ಕಲಶಶ್್ ಾೀತರವಾದ್ನ್ತ | 
ರಾತ್ಾರ-ಸಾನನ್ಂ ಚ ಕತುಯವಯಂ ಸಮಯಗತಕು-ವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ || 119 || 
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ಚ್ ೀರ-ಚಣಾಡಲ-ಪತತ-ಶ್್ ವೀದ್ಕ್ಾಯದಿ-ಪರ-ವ್ೀಶನ್ೀ | 
ಶವಾದ್ತಯಪ-ಹತ್ೌ ಚ್ೈವ ಪೂಜಾ-ವಿಚ್ಛೀದ್ನ್ೀ ತಥಾ | 
ಸನಪನ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ಮಾಗ್ುೀಯಣ ಪಾರರ್ಶ್ಾತ-ವಿಧಾಃ ಸೃತಾಃ || 120 || 

 

ಸವಯತರ ವಿಷ್ತಣ-ಗರ್ತ್ಾರಯ ಹ್ ೀಮಾಃ ಸಾಯದ್ರ್ತತ್ಾವರಾಃ | 
ನಾವಾವಾಯದ್ಯರ್ಭಧ್ಾನಾನ್ತ ವಿದ್ಮಹ್ೀ ಧೀಮಹ್ೀ ತಥಾ | 
ಪರ-ಚ್ ೀದ್ರಾತ್ ತೃತೀರಾಧ್ಸುನ್ ನೀ ಗಾರ್ತರ-ನಾಮಕ್ಾ || 121 || 

 

ದ್ತಗಾುಯ-ಶ್ವ-ಸೆನ್ದ-ಸ ರ್ಯಯ-ವಿನಾರ್ಕ-ಮತಖಾನ್ಪ | 
ಸಾಥಪಯೀದ್ತಕು-ಮಾಗ್ುೀಯಣ ತತುನ್ಮನ್ರೈಾಃ ಸಮರನ್ ಹರಿಮ್ || 122 || 

 

ಗ್ ೀಳಕ್ಾ-ದಿವತರ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ತರತರ್ಂ ವಾ ಪರ-ಕ್ತೀತಯತಮ್ | 
ಅನ್ಯ-ದ್ೀವ-ಪರತಷಾಠನ್ತ ತದ್ನ್ುಶ್ಾನ್ುಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 123 || 

 

ವಿಷ್ತಣ-ಸೃತ-ವಿಹಿೀನಾ ತತ ಪೂಜಾ ಸಾಯದಾಸತರಿೀ ಸದಾ | 
ಗೃಹಣನಿು ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ೈತ್ಾಂ ತತಾಃ ಸಾಯದ್ ದ್ೀಶ-ವಿಪಿವಾಃ | 
ವಾಯಧ-ಚ್ ೀರಾದಿರ್ಭಸುಸಾಮದ್ನ್ುದ್ಾಯೀಯಯೀ ಹರಿಾಃ ಸದಾ || 124 || 

 

ವಿಷ್ತಣ-ಭಕ್ತು-ವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಗತಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಶತಭಾ ಕವಚ್ಛತ್ | 
ಭಕುಸಾಯಪಯನ್ನ-ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತಸಾಮದ್ ದ್ಾಯೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಸದಾ || 125 || 

 

ಸಂ-ಸೃತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯ-ಮಙ್ಗುಲ-ಮಙ್ಗುಲಾಃ | 
ಸಮಸಾುರ್ಭೀಷ್ಟ-ದಾಯ್ೀ ಸಾಯತ್ ತ್್ೀನ್ ದ್ಾಯೀಯೀSಖಿಲ್ೈಜಜಯನ್ೈಾಃ || 126 || 

 

ಪುರತಷ್ ೀSವಯಕುಂ ಚ ಮಹಾನ್ಹಙ್ಖೆರ್ ೀ ಮನ್ಸುಥಾ | 
ದ್ಶ್ೀನಿದರರಾಣಿ ಶಬಾದದಾಯ ಭ ತ್್ೀತ್ಾಾಃ ಪಞ್ಾ-ವಿಂಶತಾಃ  || 127 || 

 

ತತ್ಾವಖಾಯಾಃ ಕ್ಾಲ-ಮಾಯೀ ಚ ನಿ-ರ್ತಮಮಯತರ್ೀವ ಚ | 
ವಿದಾಯ ಕಲಾ ಪರ-ವೃತುಶಾ ದಾವ-ತರಂಶತತುವ-ಸಙ್-ಗರಹಾಃ || 128 || 
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ಸ ಫತಯಾಃ ಸಂವಿತ್ ಪರತಷಾಠ ಚ ಶಕ್ತುರಿತಯಪರಾಣಿ ಚ | 
ಮಹಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಸವರ ಪಾಣಿ ಹ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀರಪ ಹಿ ರ ಪಾಣಿ ತನಾನಮನೈಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ತತ || 129 || 

 

ಪರಧ್ಾನ್ ೀಪಮ-ವಣಾಣಯನಿ ದಿವಭತಜಾನ್ಯಪಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲ-ಪುಟಾನ್ಯೀವ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ತಂ ಹರಿಂ ಪರತ || 130 || 

 

ಸವಾಯಣ್ಯೀತ್ಾನಿ ತತ್ಾವನಿ ಬರಹಾಮ ತತ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಮಹಾಂಶಾಾವಯಕು-ನಾಮನೀ ತತ ಬರಹಾಮಣಿ ಸಂ-ಪರ-ಕ್ತೀತಯತ್ಾ | 
ಏವಂ ವಾರ್ತರಪ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭಾರತೀ ಚಾಪ ತತ್-ತರರ್ಮ್ || 131 || 

 

ರತದ್ ರೀSಹಙ್-ಕ್ಾರ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ ಸೆನ್ದೀನೌದರ ಮನ್ ಉಚಯತ್್ೀ | 
ಅಹಙ್-ಕ್ಾರಾಃ ಶ್ೀಷ್-ವಿೀನಾದರವಪ ವಿದ್ವದಿಬರಿೀರಿತ್ೌ  || 132 || 

 

ದಿಗ್-ವಾರ್ತ-ಸ ನ್ತ-ಸ ರಾಯಶಾ ವರತಣಶಾಾಶ್ವನಾವಪ | 
ವಹಿನ-ದ್ಕಾವಿನ್ದರ-ಸ ನ್ತ-ಮಯತರಶ್ೈವ ಮನ್ತಸುಥಾ || 133 || 

 

ಇನಿದರರಾಖಾಯಾಃ ಶಬದ-ನಾಮಾ ಬೃಹಸಾತರತದಾ-ಹೃತಾಃ | 
ಅನ್ಯೀ ತತ ನ್ ನ್ವೀ ವಾಯೀ ರತದ್ರಸಾಯಪ ಪರ-ಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ || 134 || 

 

ಏತ್್ೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಧ್ಾನ್-ತನ್ತರ್ೀವ ತತ | 
ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಪರಾತಮನ್ ೀಮಯದ್ಾಯೀ ತತವ-ನಾಮ ತದ್ತಥಯಯೀಾಃ | 
ಜಪ್ೀ ನಾಯಸ್ೀ ನ್ಮೀSನ್ುಸತು ಸಾವಹಾನ್ ುೀ ಹ್ ೀಮ-ಕಮಮಯಣಿ || 135 || 

 

ತರ-ಚತತಾಃ ಷ್ಡ್-ದ್ಶಾವೃತುರ್ೀತ್್ೀಷಾಂ ತತ ಹತತ್ಾದಿಕ್್ೀ | 
ನಾಯಸ್ ೀSಙ್ಗತುಲ್ಲೀಷ್ ರತ-ಬಾಹತ-ಮಧ್್ಯೀಷ್ತ ವುಯತ್-ಕರಮೀ ಸೃತಾಃ | 
ಕರಮೀ ವಿಪರ್ಯಯಯೀಣಾತರ ಶಕ್ಾಾದಿ-ತವಂ ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಮ್ || 136 || 

 

ಋಷಿ-ಚಛನ್ ದೀ-ದ್ೀವತ್ಾಙ್ಗು-ಧ್ಾಯನಾನ್ತಕ್ ುೌ ಪರಧ್ಾನ್-ವತ್ | 
ಜ್ಞ್ೀರಾ ಮನಾರ ಸಮಸಾುಸ್ುೀ ಪೃರ್ಙ್ ಮೀಕಾದಿ-ದಾರ್ಕ್ಾಾಃ || 137 || 
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ತನ್ರ-ಮಾಗಾುಯಸತು ಹರಿಣಾ ಹಯಸಙ್ಖಖಯಾಃ ಕ್ತೀತುಯತ್ಾ ಅಪ | 
ತ್್ೀಷ್ವರ್ಂ ಸತ-ಗಮೀ ಮಾಗುಯಾಃ ಸತ-ಫಲಶಾಾನ್ತ-ತಷ್ಠತ್ಾಮ್ || 138 || 

 

ರಾವತ್್ ೀ ಹಯನ್ನ್ತ-ಷಾಠನ್ೀ ಕಮಮಯ-ಪೂತಯನ್ನಯ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ತ್ಾವತ್ ಸಮಸುಂ ಕರ್ಥತಮಸ್ತಮಂಸುನ್ರೀ ರ್ತ್ಾ-ವಿಧ || 139 || 

 

ಪರೀರ್ತ್್ೀSನ್ೀನ್ ಮಾಗ್ುೀಯಣ ಪೂಜಿತ್್ ೀ ಮತಕ್ತು-ದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಕ್ಾಮ-ದ್ಶಾ ಸವ-ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 140 || 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದ-ತೀತಥಯ-ಭಗವತ್ಾಾದ್-ವಿರಚ್ಛತ್್ೀ ಶ್ರೀಮತ್-ತನ್ರ-ಸಾರ-
ಸಙ್ಗುರಹ್ೀ ತೃತೀಯೀSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  

 

ಅಧ್ಾಯರ್:  ನಾಲತೆ 
 

ಅರ್ ವಿಷ್ ಣೀದಿತ್್ೀ ತನ್ರ-ಸಾರ್ೀ ಮನ್ರ-ಗಣ್ ೀ ಹಿ ರ್ಾಃ | 
ಉದಿತಾಃ ಸಙ್ಗುರಹ್ೀಣಾಸಾವುಚಯತ್್ೀSಖಿಲ-ಸಾಧ್ಕಾಃ || 01 || 

 

ರಾಷ್ಟಮಸ ುರ್ತತ್್ ೀSನ್ುೀನ್ ಸಮೀತಶ್ೈವ ಭ -ಭೃತಾಃ | 
ಬ್ೀಜಂ ನ್ಮಶಾ ಭಗವಾನ್ತದ್ದೀಶ್್ ಯೀ ರ ಪ-ಸಂರ್ತತಾಃ || 02 || 

 

ಸ ಏವ ತ್ಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ-ತರರ್-ಪಾಲ್ ೀ ಭತವಾಃ-ಪತ್್ೀಾಃ | 
ಭಾವಂ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ದಾನ್ುೀ ತತ ದಾಪರ್ ಸಾವಹರಾ ರ್ತತಾಃ || 03 || 

 

ಮನ್ತಸುಸಾಯಪರ್ ೀ ನಾಮ-ಬ್ೀಜ್ ೀದ್ದೀಶ-ನ್ಮೀ-ರ್ತತಾಃ | 
ನ್ಮಾಃ ಸ್ ೀದ್ದೀಶ-ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಶಬದ-ರ್ತತಶಾ ಸಾಃ | 
ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಸಾವಹರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ವರಾಹಸಾಯಪರ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ || 04 || 
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ಶಾಯಮಾಃ ಸತದ್ಶಯನ್-ಧ್ರಾಭರ್-ಸದ್-ವರ್ೀತ್್ ೀ  
ಭ ಮಾಯ ರ್ತತ್್ ೀSಖಿಲ-ನಿಜ್ ೀಕು-ಪರಿಗರಹ್ೈಶಾ| 
ದ್ಾಯೀಯೀ ನಿಜ್ೈಶಾ ತನ್ತರ್ಭಾಃ ಸಕಲ್ೈರತಪ್ೀತಾಃ  
ಕ್್ ೀಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸಕಲ-ವಾಞ ಛ್ತ-ಸ್ತದ್ಾಯೀSಜಾಃ || 05 || 

 

ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಮತನಿಬರಯಹಾಮ ಮನಾರಣಾಂ ವಣಣಯ-ಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಛನ್ ದೀ ದ್ೀವತ್್ೈಕಸುತುದ್ ರಪ್ೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ || 06 || 

 

ಪರಣವ್ೀನ್ ಸವ-ನಾಮಾನ ಚ ಭ -ಧ್ರ್ೀಣ ಪರಾತಮನಾ | 
ಸವಯಜ್ಞ-ಸವಯ-ಶಕ್ತುಭಾಯಂ ಷ್ಡಙ್ಖುನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ || 07 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ೈಶವರ್ಯಯ-ಪರಭಾನ್ನ್ದ-ತ್್ೀಜಾಃ ಶಕ್ತುರ್ಭರ್ೀವ ವಾ | 
ಪೂಣಾಣಯತಮ ಮದ್ಾಯ-ಗ್ೈಾಃ ಸವಯ-ವ್ೈಷ್ಣವಾಙ್ಖುನ್ಯಥ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ || 08 || 

 

ತಷ್ ಠೀದಾದಿಾಃ ಸವ-ಜಾರಾರಾಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಸಾವಹರಾ ರ್ತತಾಃ | 
ಶ್ರೀ-ಕರ್ ೀSಷಾಯಣಣಯಕ್್ ೀ ಮನ್ ರೀ ಗರತಡಾರ ಢ-ಸಂಸೃತಾಃ || 09 || 

 

ದಿವೀರ್ಭೀಷ್ಯರ್ ತ್ಾರಸರ್ ಚ ಪರ-ಮದ್ದಯರ್ ತಥ್ೈವ ಚ | 
ಪರ-ಧ್ವಂಸರಾಥ್ ೀ ರಕ್ೀತ ಪಞ್ಚಾಙ್ಖುಶ್ಾೀದ್ತದಾ-ಹೃತಾಃ || 10 || 

 

ಕ ರರಂ ವಿೀರಂ ಬೃಹದಿವಷ್ತಣಂ ದಿೀಪಯನ್ುಂ ವಿಶವತ್್ ೀ-ಮತಖಮ್ | 
ಪುಂ-ಮೃಗ್ೀನ್ದರಂ ಭರ್-ಕರಂ ಶತಭಂ ಮೃತ್್ ಯೀಶಾ ಮಾರಕಮ್ | 
ನ್ಮಾಮ ಸವರ್ಮತ್್ಯೀಷ್ ದಾರತರಂಶಾಣ್ ಣೀಯ ಮನ್ತಹಯರ್ೀ || 11 || 

 

ದಿವಜಜಯಯೀಸ್ ಯೀಪರಿ ನಿಜಂ ಸ್ ೀದ್ದೀಶಂ ಸವಯ-ವಿತ್ ತಥಾ | 
ಮಹಾ-ತ್್ೀಜ್ ೀ ಬಲಂ ವಿೀರ್ಯಂ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ಸಾವಹರಾ ರ್ತತಮ್ | 
ಚತತವಿಯಂಶಾಕ್ಷರ್ ೀ ಮನ್ ರೀ ನಿಖಿಲ್ೀಷ್ಟ-ಪರ-ದಾರ್ಕಾಃ || 12 || 

 

ವಿದ್ಮಹ್ೀ-ಧೀಮಹ್ೀ-ಪೂವಯಂ ಸವರ್ಂ ಚ್ೈವ ಮಹಾ-ಬಲಾಃ | 
ಪ್ರೀರಯೀತ್-ತನ್ನ ಇತ್್ಯೀತನ್ಮಧ್್ಯೀSನ್ನ್ುಾಃ ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಾಃ || 13 || 
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ಪಾದ್ೈವಯಯಸ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಶಾ ಪದ್ೈಶಾಾಙ್ಗುಂ ಪರಕ್ತೀತುಯತಮ್ | 
ಪೂವಯಯೀಸುತರ ಪೂವಯಂ ತತ ಸವಯ-ಜ್ಞ್ೀನ್ ಷ್ಡಙ್ಗುಕಮ್ | 
ತೃತೀರ್ಂ ತತ ದಿವರಾವೃತ್್ೈಾಃ ಪದ್ೈರಙ್-ಸಮನಿವತಮ್ || 14 || 

 

ದಾಾಯಯೀನ್ನೃ-ಸ್ತಂಹಮತರತ-ವೃತು-ರವಿ-ತರ-ನ್ೀತರಮ್  
ಜಾನ್ತ-ಪರಸಕು-ಕರ-ರ್ತಗಮಮಥಾಪರಾಭಾಯಮ್ | 
ಚಕರಂ ದ್ರಂ ಚ ದ್ಧ್ತಂ ಪರರ್ರಾ ಸಮೀತಂ  
ತಗಾಮಂಶತ-ಕ್್ ೀಟಯಧಕ-ತ್್ೀಜಸಮಗರಯ-ಶಕ್ತುಮ್ || 15 || 

 

ಸವ್ೀಯಷ್ವಪ ಹಿ ಮನ್ರೀಷ್ತ ದಾವಯದ್ಯನ್ನಾುನ್ು-ಬಾಹತಕಾಃ | 
ಚ್ೀತನಾನ್ುಸಥಮಾರಭಯ ಸವಯ-ಗಾನ್ು-ಸವರ ಪವಾನ್ || 16 || 

 

ಅನ್ನ್ು-ರ ಪ್ೀ ದ್ಾಯೀಯೀSತಾಃ ಸವ-ಗತರ ಕ್ಾುನ್ತ-ಸಾರತಾಃ | 
ರ್ಥಾ-ಯೀಗಯಂ ರ್ಥಾ-ಶಕ್ತು ತತುದಾರ್ತಧ್-ಭ ಷ್ಣಾಃ || 17 || 

 

ಚಕರ-ಶಙ್ಗಖ-ಗದಾ-ಪದ್ಮ-ಖಡು-ಖ್ೀಟಾಾಃ ಸ-ಶಾಙ್ಗುಯಕ್ಾಾಃ | 
ಶರ್ ೀ ಮತಸಲ-ವಜೌರ ಚ ಹಲಾಃ ಪಾಶಾಙ್ಗತೆಶೌ ತಥಾ || 18 || 

 

ಶ್ಲಂ ಚ ರ್ಭಣಿಡ-ಪಾಲಶಾ ಪಟಟಸ್ ೀSಗಿನವಯರಾಭಯೀ | 
ತತವ-ಮತದಾರSಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಪುಸುಕಂ ಚ ವಿದಾರಣಮ್ | 
ಇತ್ಾಯದಿೀನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯೀವ ವಿಷ್ ಣೀಶ್ಾನಾಾನಿ ಬಾಹತಷ್ತ || 19 || 

 

ವಿರ್ತ್ ಸ ಇತ ರ್ತಗಾಮಣ್ ಣೀಯ ವಿಪರಿೀತಶಾ ಸ ಸೃತಾಃ | 
ಸ ಸಗುಯಹಿೀನ್ ೀ ವ್ೀತಶಾ ಬ್ನ್ತದ-ಹಿೀನ್ೀತುರಸುಥಾSS || 20 || 

 

ತರರ್ ಏತ್್ೀ ಮಹಾಮನಾರಾಃ ಪುರತಷಾತಥಯ-ಚತತಷ್ಟಯೀ | 
ಕಲಾ-ವೃಕಾಾಃ ಪರರಾ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಶ್ೀಷಾಜ್-ಜ್ಞಾನ್-ದಾರ್ಕ್ಾಾಃ || 21 || 

 

ಏತ್್ೈರ್ೀವ ದಿವರಾವೃತ್್ೈರಙ್ಗುಮೀಷಾಂ ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಮ್ | 
ಶಾವಸ-ರ ಪೂ ಜಪ್ೀ ನಿತಯಮತಭಯೀವಿಯದ್ವದ್ಜ್ಞಯೀಾಃ || 22 || 
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ಏಕ-ವಿಂಶತಸಹಸಾರತ್ಾಮ ಸ-ಷ್ಟ್-ಛತಮಹನಿಯಶಮ್ | 
ಅಪಾಯಣಿೀಯೀ ಹರೌ ನಿತಯಂ ಪಾರತಯಯೀಯಗ್ ೀ ಮಹಾನ್ರ್ಮ್ || 23 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್-ದ್ ೀಷ್-ದ್ಹನ್ಸುತವ-ಜ್ಞಾನ್-ಪರ-ದಾರ್ಕಾಃ | 
ಅಷ್ಟೈಶವಯರ್ಯ-ಪರದ್ಶ್ೈವ ಕೃತ್ಾದೌ ಸಮತಪಾಸತ್ಾಮ್ | 
ತ್ಾರ-ಯೀಗ್ ೀSಪಯವಮೀವ ಬರಹಾಮದಾವ್ೀವ ವತುಯತ್್ೀ || 24 || 

 

ದಾಾಯಯೀದ್ ರವಿೀನ್ತದ-ಕರಮನ್ತದ-ಸಹಸರ-ಲಕ್ಷ- 
ಕ್ಾನಿುಂ ಪರರಾ-ಸಹಿತಮಾ-ಸ್ತಥತಮನ್ತದ-ಬ್ಮಬೀ | 
ಶಙ್ಖಖರಿ-ದ್ ೀದ್ದವಯರ್ಮತದ್ಕಯ-ಮಹ್ೀನ್ತದ-ಬ್ಮಾಬತ್ | 
ಸಂ-ಸ್ತಚಯಮಾನ್ಮಮೃತ್್ೀನ್ ರಮಾಧ-ನಾರ್ಮ್ || 25 || 

 

ಅನ್ುಸಯ ರಕುವಣ್ ಣೀಯ ವಾ ಧ್್ ಯೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ  
ವಿದ್ತಯದ್ ವಣ್ ಣೀಯSರ್ವಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಶಕ್್ಾೀತಾಃ ಪಞ್ಾ-ಮನ್ರ-ರ್ತಕ್ || 26 || 

 

ಅಷಾಟಕ್ಷರ್ ೀ ಮಹಾಮನ್ರಸ್ೈರ್ೀವಾಙ ು್ೈಾಃ ಸಮನಿವತಾಃ | 
ಅನ್ಾಧ್ಾಯನ್ರ್ತತಶ್ೈವ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್-ಪುರತಶಾತಥೃಯ-ದ್ಾಃ || 27 || 

 

ಮ ಲಂ ನ್ ಪರತಷ್ೀಧ್ಶಾ ಸ್ ೀದ್ಾೀಶ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ಪ | 
ವಿಷ್ತಣಭ್ ೀಯಜಾಯಧಪಾಃ ಸಾವಹಾರ್ತಕ್್ ುೀSಷಾಟದ್ಶವಣಣಯಕಾಃ || 28 || 

 

ಅಙ್ಖುನಿ ತತ್-ಪದ್ೈರ್ೀವ ಮನ್ರಚ್ಛನಾುಮಣಿಸುವರ್ಮ್ | 
ರ್ಥ್ೀಷ್ಟ-ಭಕ್ಷಯ-ಭ್ ೀಜಾಯದಿ-ದಾತ್ಾ ಮತಕ್ತು-ಪರದಾರ್ಕಾಃ || 29 || 

 

ದಾಾಯಯೀತ್ ಸತ-ಶತಕಿಮರವಿನ್ದ-ದ್ಲಾರ್ತ್ಾಕ್ಷಂ  
ಸೌವಣಣಯ-ಪಾತರ-ದ್ಧ-ಭ್ ೀಜಯಮಥಾಮೃತಂ ಚ | 
ದ್ ೀಭಾಯಯಂ ತಥಾನ್ಮಖಿಲ್ೈಶಾ ಸತರ್ೈಾಃ ಪರಿೀತಂ | 
ಶ್ೀತ್ಾಂಶತ-ಮಣಡಲ-ಗತಂ ರಮರಾ ಸಮೀತಮ್ || 30 || 

 

ಅಮೃತಾಃ ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ-ರ್ತತಾಃ ಸ-ಹೃದ್ಯೀ ಮನ್ತಾಃ | 
ಸ-ತ್ಾರ್ ೀSಷಾಟಕ್ಷರ್ ೀSಙ್ಖುನಿ ಪದ್ೈವಯಯಸು-ಸಮಸುಕ್್ೈಾಃ || 31 || 



 

 
 

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

 
2011 

Page 32 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ಉದ್ಯದ್ರವಿ-ಪರಭಮರಿೀನ್ದರ-ದ್ರೌ ಗದಾಂ ಚ  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಬ್ಭರತಮಜಂ ಪರರ್ರಾ ಸಮೀತಮ್ | 
ವಿಶಾವವಕ್ಾಶಮರ್ಭತಾಃ ಪರತ-ಪೂರರ್ನ್ುಂ  
ಭಾಸಾ ಸವರಾ ಸಮರತ ವಿಷ್ತಣಮಜಾದಿ-ವನ್ದಯಮ್ || 32 || 

 

ತರ-ವಿಕರಮಸತು ಸ್ ೀದ್ದೀಶ್್ ೀ ವಿಶವ-ರ ಪಶಾ ತತತಾರಾಃ | 
ಧೀ-ವಿಧ್ೌ ಚ ಮಹ್ೀ ವಿಷ್ತಣಸುನ್ನಾಃ-ಪ್ರೀರಣ-ಮದ್ಾಯ-ಗಾಃ || 33 || 

 

ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ-ಸಂರ್ತಕುಸುದಾದ್ಯಣಣಯ-ಪುರಸಸರಾಃ | 
ಸ-ನ್ತಾಃ ಷ್ಡಕ್ಷರ್ ೀ ಮನ್ ರೀ ವಣ್ಣೈಯರಙ್ಗುಕ್ತರರಾ ಮತ್ಾ || 34 || 

 

ಅಙ್ಖುರ-ವಣಣಯಮರ್ಭತ್್ ೀSಣಡ-ಬಹಿಾಃ ಪರಭಾರ್ಭ- 
ವಾಯಯಪುಂ ಪರಶವಧ್-ಧ್ನ್ತಧ್ಯರಮೀಕ-ವಿೀರಮ್ | 
ಧ್ಾಯಯೀದ್ಜ್ೀಶ-ಪುರತಹ ತ-ಮತಖ್ೈಾಃ-ಸತುವದಿಭ 
ರಾವಿೀತಮಾತಮ-ಪದ್ವಿೀಂ ಪರತ-ಪಾದ್ರ್ನ್ುಮ್ || 35 || 

 

ಶಾಯಮಂ ರವಿೀನ್ದವಮತ-ದಿೀಧತ-ಕ್ಾನಿು-ರ್ತಕುಂ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶರಂ ದ್ಧ್ತಂ ಪರರ್ರಾ ಸಮೀತಮ್ | 
ಸಾವತಮ-ಸವರ ಪಮಮತಂ ಹನ್ತ-ಮನ್ತಮಖ್ೀಷ್ತ 
ಸನ್-ದ್ಶಯರ್ನ್ುಮಜಿತಂ ಸಮರತ್್ ೀರತ-ಗಿೀರ್ಭಯಾಃ || 36 || 

 

ನಿಜ-ಗ್ ೀತರಂ ತತ ಸ್ ೀದ್ದೀಶಂ ಪೂವಾಯಕ್ಷರ-ಪುರಸಸರಮ್ | 
ನ್ತಯನ್ುಂ ತ್ಾರ-ಪೂವಯಂ ಚ ಮನ್ತರಷಾಟಕ್ಷರ್ ೀ ಮತಾಃ || 37 || 

 

ತ್್ೀ ಚ ಬ್ೀಜ್ೀ ಬ್ೀಜ-ಭ ತ್್ೀ ಧ್ಮಾಯದಿೀನಾಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಏತ್್ೀ ವಿಜರ್-ದಾ ಮನಾರ ಜ್ಞಾನ್-ಮೀಕ್ಷ-ಪರದಾರ್ಕ್ಾಾಃ | 
ಹಿರಣಯ-ರತನ-ರಾಜಾಯದಿ-ಸಮರ್ಭೀಷ್ಟ-ಸತರ-ದ್ತರಮಾಾಃ || 38 || 
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ಕೃಷ್ ಣೀ ಗ್ ೀ-ವಿಚಾ ಕ್ಾಮೀತ್ೌ ಸ್ ೀದ್ದೀಶ್್ ೀ ವಲಿವಿೀ-ಜನ್ಾಃ | 
ಪರರ್ಶಾ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಸಾವಹಾ-ರ್ತಗಷಾಟದ್ಶ-ವಣಣಯಕಾಃ | 
ಪದ್ೈರಙ್ಖುನಿ ಸಂ-ಪರೀತ-ಕ್ಾಮ-ಮೀಕ್ಷ-ಪರದ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ || 39 || 

 

ದಾಾಯರ್ದ್ಾರಿನ್ಮಣಿ-ನಿಭಂ ಜಗದ್ೀಕ-ವನ್ದಯಂ  
ಸೌನ್ದರ್ಯ-ಸಾರಮರಿ-ಶಙ್ಗಖ-ವರಾಭರಾನಿ | 
ದ್ ೀರ್ಭಯದ್ದಯಧ್ಾನ್ಮಜಿತಂ ಸ-ರಸಂ ಚ ಭ್ೈಷಿಮ- 
ಸತ್ಾಯ-ಸಮೀತಮಖಿಲ-ಪರದ್ಮನಿದರ್ೀಶಮ್ || 40 || 

 

ಸ-ಕ್ಾಮಾಃ ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ್ೀ ನ್ತಯನ್ ುೀSರ್ಂ ಷ್ಡಕ್ಷರಾಃ | 
ತದಾದಿರಪ ಸವ್ೀಯಷ್ಟ-ಚ್ಛನಾುಮಣಿರತದಿೀರಿತಾಃ || 41 || 

 

ದ್ೃಷಾಟತಥಯ ಏವ ಮನಾರಣಾಂ ಕಲೌ ವಿೀರ್ಯಯಂ ತರಸೃತಮ್ | 
ತತ್ಾರಪುಾಯದಿದೀಪು-ವಿೀರಾಯಯ ಹಿ ಮನಾರ ಅತರ ಪರ-ಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ವಾಸ್ತಷ್ಟ-ವೃಷಿಣ-ಪರವರ-ಮನಾರಸುತ್ಾರಪ ವಿೀರ್ಯಯ-ದಾಾಃ || 42 || 

 

ಸವರ್ಂ ವ್ೀದ್-ಪದಾರ ಢಾಃ ಪೂವಯ-ವಣಣಯ-ಪುರಸಸರಾಃ | 
ನ್ತಯನ್ ುೀSಷಾಟಕ್ಷರ್ ೀ ಮನ್ರಾಃ ಪರಯೀ ವಿಜ್ಞಾನ್-ಗ್ ೀಪತ್್ೀಾಃ || 43 || 

 

ವಾಯಖಾಯ-ಶ್ರೀ-ಸವಯ-ವಿಜ್ಞಾನ್-ಕವಿತ್ಾದಿ-ಗತಣ-ಪರದ್ಾಃ | 
ವಾದ್ೀ ವಿಜರ್-ದ್ ೀ ನಿತಯಂ ರ್ಥಾ ರ್ತದ್ಾೀ ನ್ೃ-ಕ್್ೀಸರಿೀ || 44 ||  

 

ವಿಜ್ಞಾನ್-ರ್ ೀಚ್ಛಾಃ-ಪರತ-ಪೂರಿತ್ಾನ್ುಬಾಯಹಾಯಣಡ-ಕ್್ ೀಶಂ ಹರಿತ್್ ೀಪಲಾಭಮ್ | 
ತಕ್ಾೆಯಭಯೀತಂ ವಿಧ-ಶವಯ-ಪೂವಯ-ಗಿೀವಾಯಣ-ವಿಜ್ಞಾನ್-ದ್ಮಾನ್ತ್್ ೀSಸ್ತಮ||45 || 

 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ-ಪುರಾಃ ಪೂಣ್ ಣೀಯ ವಿದ್ಮಹ್ೀ ಧೀಮಹ್ೀ ತಥಾ | 
ತನ್ನಾಃ-ಪ್ರೀರಣ-ಮಧ್್ಯೀ ತತ ವಾಯಸ್ ೀ ಮನಾರಧಪಾಧಪಾಃ || 46 || 

 

ಆದಿ-ಬ್ೀಜಂ ಸ್ತಥರಾದ್ ೀಷ್-ಜ್ಞಾನ್-ಬ್ೀಜಂ ವಿ-ಮತಕ್ತುದ್ಮ್ | 
ಸವಯ-ಪಾಪಕ್ಷರ್-ಕರಂ ಸವಯ-ವಾಯಧ-ವಿ-ನಾಶನ್ಮ್ || 47 || 
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ದಾಾಯಯೀಚಛಶಾಙ್ಗೆ-ಶತ-ಕ್್ ೀಟಯತ-ಸೌಖಯ-ಕ್ಾನಿುಂ  
ಸಂ-ಸ್ತಚಯಮಾನ್ಮಮೃತ್್ ೀರತ-ಘಟ್ೈಾಃ ಸತರ್ೀಶ್ೈಾಃ | 
ವಣಾಣಯರ್ಭ-ಮಾನಿರ್ಭರಜ್ೀಶ-ಮತಖ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ  
ಪಞ್ಚಾಶತ್ಾ ಪರತ-ಗಿರನ್ುಮಶ್ೀಷ್-ವಿದಾಯಾಃ || 48 || 

 

ಸ್ ೀದ್ದೀಶಸತು ಸವರ್ಂ ದಿೀಘಯ-ಪೂವಾಯಣಾಣಯದ್ ಯೀ ನ್ಮೀ-ರ್ತತಾಃ | 
ಸವಯ-ವಿದಾಯ-ಪರದ್ ೀSಷಾಟಣಣಯಾಃ ಪರತ-ವಾದಿ-ಜರ್-ಪರದ್ಾಃ | 
ವಿ-ಮತಕ್ತು-ಸಾಧ್ನ್ಾಃ ಕ್ತೀತುಯ-ಬತದಿಾ-ಸ್ಥೈರ್ಯ-ಪರದ್ಾಃ ಸದಾ || 49 || 

 

ವನ್ದೀ ತತರಙ್ಗು-ವದ್ನ್ಂ ಶಶ್-ಬ್ಮಬ-ಸಂಸಥಂ  
ಚನಾದರವದಾತಮಮೃತ್ಾತಮಕರ್ೈಾಃ ಸಮನಾುತ್ | 
ಅಣಾಡನ್ುರಂ ಬಹಿರಪ ಪರತ-ಭಾಸರ್ನ್ುಂ  
ಶಙ್ಖೆಕ್ಷ-ಪುಸುಕ-ಸತ-ಬ್ ೀಧ್-ರ್ತತ್ಾಬಜ-ಬಾಹತಮ್ || 

 

ನ್ಸ್ ುೀ  ಮತಖಾದ್ಪ ನಿರನ್ುರಮತದಿುರನ್ುಂ  
ವಿದಾಯ ಅಶ್ೀಷ್ತ ಉತ್ಾಬಜ-ಭವ್ೀಶ-ಮತಖ್ಯೈಾಃ | 
ಸಂ-ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಮತ-ಭಕ್ತು-ಭರಾವನ್ಮೈ- 
ಲಕಾಮಯSಮೃತ್್ೀನ್ ಸತತಂ ಪರಿ-ಷಿಚಯಮಾನ್ಮ್ || 51 || 

 

ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶವಾನ್ ಪೂವಯ-ವಣಣಯ-ಪೂವೀಯ ನ್ಮೀ-ರ್ತತಾಃ | 
ಸ-ತ್ಾರ್ ೀSಷಾಟಕ್ಷರಶ್ೈವ ನ್ವಾಣಣಯಶಾ ಮನ್  ಸೃತ್ೌ || 52 || 

 

ಪ್ರೀದ್ಯದಿದವಾಕರ-ಸಮಾನ್-ತನ್ತಂ ಸಹಸರ- 
ಸ ಯೀಯರತ-ದಿೀಧತರ್ಭರಾಪು-ಸಮಸು-ಲ್ ೀಕಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾಭರಾಙ್ೆ ತ-ಕರಂ ಕಪಲಂ ಚ  
ದ್ತುಂ ದಾಾಯಯೀದ್ಜಾದಿ-ಸಮತಂ ಪರತ ಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ುಮ್ || 53 || 

 

ಅಧ್ೃಷ್ಯ-ತ್ಾ-ಜ್ಞಾನ್-ಮೀಕ್ಷ-ಪರದೌ ಭಕ್್ುೀಷಿವಮೌ ಸದಾ | 
ಸ ಕುಂ ದಿೀಘಯ-ತಮೀ-ದ್ೃಷ್ಟಂ ವಿಷ್ ಣೀನ್ತನಯಕಮತ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 54 || 
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ಸವಾಯತಥಯ-ದ್ಂ ಗಾತಸಯಮದ್ಂ ಯೀ ಜಾತ ಇತ ಚಾಪರಮ್ | 
ವಾಸ್ತಷ್ಠಂ ಚ ಪರ್ ೀ ಮಾತರಯೀತ ಜ್ಞಾನ್-ವಿಮತಕ್ತು-ದ್ಮ್ || 55 || 

 

ಭೌವನಿೀರ್ಂ ಸವಯ-ಕ್ಾಮ-ಮೀಕ್ಷ-ದ್ಂ ರ್ ಇಮೀತಯಪ | 
ಏವಮೀವಾಖಿಲಾ ವ್ೀದಾ ಜ್ಞಾತವಾಯ ವಿಷ್ತಣ-ತತಾರಾಾಃ || 56 || 

 

ಸವ-ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸ ಕುಮಖಿಲ-ಕ್ಾಮ-ದ್ಂ ಹರಿ-ತತಷಿಟ-ದ್ಮ್ | 
ವಾಚ್ ೀSಮಭರಣಾಯಾಃ ಶ್ರಯೀSಙ್ಖುನಿ ಶ್ರೀಲಯಕ್ಷ್ಮೀಮೀಯನಿದರಾ ರಮಾ || 57 || 

 

ಕ್ೌಶ್ೀರ್-ಪೀತ-ವಸನಾಮರವಿನ್ದ-ನ್ೀತ್ಾರಂ 
ಪದ್ಮ-ದ್ವರಾಭರ್-ವರ್ ೀದ್ಯತ-ಪದ್ಮ-ಹಸಾುಮ್ | 
ಉದ್ಯಚಛತ್ಾಕೆಯ-ಸದ್ೃಶಾಂ ಪರಮಾಙ್ಗೆ-ಸಂಸಾಥಂ 
ದಾಾಯಯೀದ್ ವಿಧೀಶ-ನ್ತ-ಪಾದ್-ರ್ತಗಾಂ ಜನಿತರೀಮ್ || 58 || 

 

ಲಜಾಜ-ಬ್ೀಜಂ ಚ ತದ್-ಬ್ೀಜಂ ತಸಾಯ ಏವಾರ್ಭ-ಧ್ಾರ್ಕಮ್ | 
ಪಾಶಾಙ್ಗತೆಶೌ ರಕು-ವಸರಂ ಲಜಾಜ-ಬ್ೀಜ್ೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 59 || 

 

ಅ-ಮಧ್ಯ-ರ್ತಗಮ-ಸವರ-ಗ-ತ್್ೀನ್ೈವಾಙ್ಗುಮತದಾಹೃತಮ್ | 
ಸತ್ಾು-ಬ್ೀಜಂ ಚ ದ್ತಬ್ೀಯಜಂ ತದ್ವದ್ೀವ ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಮ್ || 60 || 

 

ವಣಯಾಃ ಶಾಯಮೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀSತರ ತ್ಾಮ ಬಲಮ್ ನಿೀಲಮತತಾಲಮ್ | 
ಚಕರ-ಶಙ್ಖಖ ತಜಜಯನ್ಂ ಚ ಶ್ಲಮತಯಪರತರ ಚ || 61 || 

 

ನ್ಮೀSನ್ುಾಃ ಸ್ವೀನ್ ಸಹಿತಸುದ್ೀವಾನ್ ಯೀ ಮನ್ತಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ದ್ತಗಾುಯ-ತರಷ್ತಟಪ್ ಕಶಯಪ್ೀಕ್ಾು ತತರ ವಣ್ ಣೀಯSಗಿನವತ್ ಸೃತಾಃ || 62 || 

 

ತರ-ನ್ೀತರತವಂ ಚ ದ್ತಗಾುಯರಾಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಸವಯತರ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ಪಾದ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ುೀನ್ ತಥಾ ಷ್ಡಣ್ಣೀಯನಾಙ್ಗುಮತಚಯತ್್ೀ || 63 || 

 

ರಮರಾ ಏವ ರ ಪಾಣಿ ತ್್ವೀತ್ಾನಿ ಹಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಮತಖಯತ್್ ೀ ಜಾಮದ್ಗನಯಸತು ದ್ೀವತ್ಾSಸಯ ಮನ್ ೀಾಃ ಸೃತಾಃ || 64 || 
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ಹಿರಣಯ-ಗಭಯ-ಸ ಕುಂ ಚ ಭೃಗತ-ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪರ-ಕ್ತೀತುಯತಮ್ | 
ಬರಹಮ-ಧ್ಾತೃ-ವಿರಿಞ್ಚಾಜ-ಪಾದ್ೈರಙ್ಗುಮತದಾಹೃತಮ್ || 65 || 

 

ದಾಾಯಯೀನಿನಷ್ಣಣಮಜಮಚತಯತ-ನಾರ್ಭ-ಪದ್ಮ  
ಪ್ರೀದ್ಯದಿದವಾ-ಕರ-ಸಮತಹ-ನಿಕ್ಾಶಮಗರಯಮ್ | 
ಮಾತೃ-ಪರಕ್ಾರ-ಕರಮತತುಮ-ಕ್ಾನಿು-ಮದಿಭ- 
ವಯಕ್್ರೈಾಃ ಸೃಜನ್ುಮಖಿಲ್ೈಾಃ ಪರಮಾತಥಯ-ವಿದಾಯಮ್ || 66 || 

 

ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ-ನ್ತಮಾಂಸುಸಯ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ | 
ಸವರ್ಮೀವಾಪರ್ ೀSಷಾಟಣಣಯಸಾುದ್ದ್ೃಶಾಃ ಸಂ-ಪರಕ್ತೀತುಯತಾಃ || 67 || 

 

ಬಳಾದ್ಯಂ ಭೃಗತಣಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪಾರಣಾಗ್ನೀಾಃ ಸ ಕುಮತಚಯತ್್ೀ | 
ಪಾರಣಾದ್ಯೈಾಃ ಪಞ್ಾರ್ಭಸುಸಾಯಪಯಙ್ಖುನ್ತಯಕ್ಾುನಿ ಸ ರಿರ್ಭಾಃ || 68 || 

 

ಉದ್ಯದ್ರವಿ-ಪರಕರ-ಸನಿನಭಮಚತಯತ್ಾಙ್ೆ ೀ  
ಸಾವಸ್ತೀನ್ಮಸಯ ನ್ತತ-ನಿತಯ-ವಚಾಃ-ವೃತುಮ್ | 
ದಾಾಯಯೀದ್ ಗದಾಭರ್-ಕರಂ ಸತ-ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ತಂ  
ಪಾರಣಂ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟ-ತನ್ತಮತನ್ನತ-ಕಮಮಯ-ಶಕ್ತುಮ್ || 69 || 

 

ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಮನಾರಶಾ ತಸಯ ದ್ೀವಸಯ ವಾಚಕ್ಾಾಃ | 
ಉಚಯತ್್ೀ ಹರಿರಪ್ಯೀತ್್ೈಾಃ  ಸಾಕಾನಾನರಾರ್ಣಾದಿಕಾಃ || 70 || 

 

ಬರಹಾಮಣಾಯ ಅಪ ಭಾರತ್ಾಯ ಗೌರಿರ್ಯಯಸು ಇತ ಶತರತ್ೌ | 
ಮನೌರ ದಿೀಘಯ-ತಮೀ-ದ್ೃಷೌಟ ಸವಾಯರ್ಭೀಷ್ಟ-ಪರ-ದಾರ್ಕ್ೌ || 71 || 

 

ಉದ್ಯದಿದವಾ-ಕರ-ಸಮ ಹ-ನಿಭಾಂ ಸವಭತತುಯ- 
ರಙ್ಗೆ-ಸ್ತಥತ್ಾಮಭರ್-ಸದ್ವರ-ಬಾಹತ-ರ್ತಗಾಮಮ್ | 
ಮತದಾರಂ ಚ ತತವ-ದ್ೃಶಯೀ ವರ-ಪುಸುಕಂ ಚ | 
ದ್ ೀರ್ತಯಯಗಮಕ್್ೀನ್ ದ್ಧ್ತೀಂ ಸಮರತ್ಾSತಮ-ವಿದಾಯಮ್ || 72 || 
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ಪಾದ್ೈವಯಯಸ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಶಾ ತದ್ಙ್ಖುನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ | 
ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ-ನ್ತಯನೌು ಮನೌರ ದಾವವಪರೌ ತಯೀಾಃ || 73 || 

 

ಮನಾರ ಏತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪರೀತ-ದಾರ್ಕ್ಾಾಃ ಸವಯ-ಕ್ಾಮ-ದಾಾಃ | 
ಇಷ್ಟಂ ದ್ೈವಂ ಹರಿಾಃ ಸಕಾಲಿಕ್ಷ್ಮೀಭಾಯಗಯಸಯ ದ್ೀವತ್ಾ | 
ಗತರತಬರಯಹಾಮSರ್ ವಾರ್ತವಾಯ ವಿದಾಯ ದ್ೀವೌಯ ಪರಕ್ತೀತುಯತ್್ೀ || 74 || 

 

ತಸಾಮದ್ೀತ್್ೀ ಪರರಾ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ುರಙ್ಗು-ತರಾ ಸದಾ | 
ಜ್ಞ್ೀರಾಶ್ೈವ ಪರ-ಪೂಜಾಯಶಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತಮರ್ಭೀಪಸತ್ಾ || 75 || 

 

ಉದ್ದೀಶ-ನ್ತ-ರ್ತಙ್ಗಮನ್ರಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಶ್ವಸಯ ತತ | 
ವಣ್ಣೈಯರ್ೀತ್್ೈಸುದ್ಙ್ಖುನಿ ವಾಮ-ದ್ೀವೀ ಮತನಿಾಃ ಸೃತಾಃ || 76 || 

 

ಪಙ್ೆ ್-ಶಬಾದತಥಯ-ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ನ್ಹಿ ಚಛನ್ದಸ್ತ ಸಂಶರ್ಾಃ | 
ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಪಞ್ಾ-ಮತಖ್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಸಫಟಿಕ್ಾಮಲ-ಕ್ಾನಿು-ಮಾನ್ || 77 || 

 

ವಿದ್ತಯಚತಛಭಾರಸ್ತತ-ರಜಾಃ-ಶಾಯಮಾನ್ಯಸಯ ಮತಖಾನಿ ತತ | 
ಜಟಾವ-ಬದ್ಾೀನ್ತದ-ಕಲಾಃ ಪರರಾ-ರ್ತಙ್ ನಾಗ-ಭ ಷ್ಣಾಃ || 78 || 

 

ಮನ್ರೀಷ್ವೀತ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ವಾಚಯಸಾುರ್ೀಣ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಅನ್ುರಾಯಯಮ-ತರಾ ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಸವಯ-ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸವಯದಾ || 79 || 

 

ಸ ಏವ ವನಿತ್ಾ-ಲ್ಲಙ್ಗುಾಃ ಪಾವಯತ್ಾಯ ಮನ್ತರತಚಯತ್್ೀ | 
ಗೌರಿೀ ವರಾಭರ್-ಕರಾ ದ್ಾಯೀರಾ ಪೀತ್ಾಮಬರಾ ಚ ಸಾ || 80 || 

 

ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ-ನ್ತಯನ್ುಾಃ ಪೂವಯ-ಪೂವಯಾಃ ಷ್ಡಕ್ಷರಾಃ | 
ಸನ್ತತೆಮಾರ-ದ್ೃಷ್ ಟೀSರ್ಂ ಮನ್ತಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಕ್ಾಮ-ದ್ಾಃ || 81 || 

 

ದ್ಧ್ಾನ್ ೀ ಹಲ-ಸೌನ್ನೌದ ಶ್ವೀತ-ವಣಣಯಾಃ ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ | 
ಸಹಸರ-ಮ ದಾಾಯSದಿವತೀರ್-ಕಣಣಯ-ಭ ಷ್ ಪರರಾರ್ತತಾಃ | 
ವನ್-ಮಾಲ್ಲೀ ನಿೀಲ-ವಾಸಾ ದ್ಾಯೀಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪೃಷ್ಠತಾಃ || 82 || 
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ವಯತಯಸು-ಪಕ್ಷ್-ತ್ಾರೌ ಚ ಸಾವಹಾನ್ ುೀ ಗಾರತಡ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ | 
ಕ್ಾಶಯಪ್ೀSಸಯ ಮತನಿದ್ಾಯೀಯರ್ಾಃ ಸತಧ್ಾ-ಪೂಣಣಯಂ ಹಿರಣಮರ್ಮ್ || 83 || 

 

ದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ ಕತಮಭಮಭರ್ಂ ಪೀತ-ಶತಕ್ಾಿರತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಕೃಷಾಣಶಾಾS ಜಾನ್ತತ್್ ೀ ನಾಭ್ೀಾಃ ಕಣಾಠತ್ ಕ್ಾದ್ನ್ು ಏವ ಚ ||| 84 || 

 

ಪರರಾ-ರ್ತಕ್ ಪುರತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಕ್ಷ-ತತಣಡ-ಸಮನಿವತಾಃ | 
ಜಙ್ಗುಮ-ಸಾಥವರ-ವಿಷ್-ಹೃದ್ರ್ಂ ಸವಯ-ಕ್ಾಮದ್ಾಃ || 85 || 

 

ಮನಾರಶಾ ಲ್ ೀಕ-ಪಾಲಾನಾಂ ನ್ಮೀSನಾುಾಃ ಸವಯ-ಕ್ಾಮ-ದಾಾಃ | 
ನಿೀಲ-ರಕ್ಾುಸ್ತತ-ಶ್ವೀತ-ರಕು-ಶತಕ್ಾಶಿಾ ವಣಣಯತಾಃ || 86 || 

 

ಸ-ಪರರಾಾಃ ಸಾಭರಾ ವಜರ-ಶಕ್ತು-ದ್ಣಾಡಸ್ತ-ಪಾಶ್ನ್ಾಃ | 
ಗದಾ-ಕತಮತದ್-ಶ್ಲ್ೀಷ್ಟ-ಖಡಿುನ್ ೀ ಭ ಷ್ಣ್ ೀಜಜವಲಾಾಃ || 87 || 

 

ಅಗಿನಶಾ ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶ್ೀ ಸನ್ಮಾಃ ಸೆನ್ದ-ವಾಚಕಾಃ | 
ಕ್ೌಶ್ಕ್್ ೀSಸಯ ಮತನಿವಯಹಿನ-ವಣಣಯಾಃ ಷ್ಣತಮಖ ಉಜಜವಲಾಃ | 
ಧ್ನ್ತಾಃ-ಶಕ್ತು-ಧ್ರ್ ೀ ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಕ್ಾಮದ್ ೀ ಭರ್ನಾಶನ್ಾಃ || 88 || 

 

ಹರಸವಾಃ ಕೃಪಾಳು ಸ್ೀತಶಾ ಸವರ್ಮನ್ಯಾಃ ಸವರ್ಂ ತಥಾ | 
ಸ-ತ್ಾರ್ ೀSಷಾಟಕ್ಷರಾಃ ಸೌರಾಃ ಕರಮವುಯತ್ ಕರಮತಾಃ ಪದ್ೈಾಃ || 89 || 

 

ಆಙ್ಖುನಿ ಪದ್ಮ-ರ್ತಗಳ-ಧ್ರ್ ೀ ದ್ಾಯೀಯೀSರತಣ್ ೀ ರವಿಾಃ | 
ಸವಯ-ವಾಯಧ-ಹರಾಃ ಶ್ರೀ-ದ್ ೀ ವೃಷಿಟ-ದ್ ೀSರ್ಂ ಮನ್ತಾಃ ಸೃತಾಃ || 90 || 

 

ಮೀನ್ರ್ದಾಸಪರಪರಕ್ಷ್ ವಯತಯಸ್ ುೀ ವಿಘನ-ರಾಣಮನ್ತಾಃ | 
ರಕ್ಾುಮಬರ್ ೀ ರಕು-ತನ್  ರಕುಮಾಲಾಯನ್ತ-ಲ್ೀಪನ್ಾಃ || 91 || 

 

ಲಮಬೀದ್ರ್ ೀ ಗಜ-ಮತಖಾಃ ಪಾಶ-ದ್ನಾುಙ್ಗತೆಶಾಭಯೀ | 
ಬ್ಭರದ್ ದ್ಾಯೀಯೀ ವಿಘನ-ಹರಾಃ ಕ್ಾಮ-ದ್ಸುವರರಾ ಹಯರ್ಮ್ || 92 || 
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ತತರ-ತತರ ಸ್ತಥತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುತುಚಛಕ್ತುೀಾಃ ಪರ-ಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ | 
ಏಕ ಏವ ಮಹಾ-ಶಕ್ತುಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸವಯಮಞ್ಜಸಾ || 93 || 

 

ಸವರ್ಮತದ್ದೀಶವಾನ್ ಪೂವಯ-ವಣಣಯ-ಪೂವೀಯ ನ್ಮೀ-ರ್ತತಾಃ | 
ಧ್ಾನ್ವನ್ುರ್ ೀ ಮಹಾ-ಮನ್ರಾಃ ಸಂಸೃತ-ವಾಯಧ-ನಾಶನ್ಾಃ || 94 || 

 

ಚನ ದೌರಘ-ಕ್ಾನಿುಮಮೃತ್್ ೀರತ-ಕರ್ೈಜಯಗನಿು | 
ಸಞ್-ಜಿೀವರ್ನ್ುಮಮತ್ಾತಮ-ಸತಖಂ ಪರ್ೀಶಮ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಧ್ಾ-ಕಲಶಮೀವ ಚ ಸನ್-ದ್ಧ್ಾನ್ಂ 
ಶ್ೀತ್ಾಂಶತ-ಮಣಡಲ-ಗತಂ ಸಮರತ್ಾSತಮ-ಸಂಸಥಮ್ || 95 || 

 

ಮ ದಿಾನಯಾಃ ಸ್ತಥತ್ಾದ್ಮತತ ಏವ ಸತಧ್ಾಂ ಸರವನಿುೀಂ  
ಭ ರ-ಮದ್ಾಯ-ಗಾಚಾ ತತ ಏವ ಚ ತ್ಾಲತ-ಸಂಸಾಥತ್ | 
ಹಾದಾದಯಚಾ ನಾರ್ಭ-ಸದ್ನಾದ್ಧ್ರ-ಸ್ತಥತ್ಾಚಾ 
ದಾಾಯತ್ಾವSರ್ಭ-ಪೂರಿತ-ತನ್ತದ್ತದಯರಿತಂ ನಿ-ಹನಾಯತ್ || 96 || 

 

ಅಜ್ಞಾನ್-ದ್ತಾಃಖ-ಭರ್-ರ್ ೀಗ-ಮಹಾ-ವಿಷಾಣಿ 
ಯೀಗ್ ೀSರ್ಮಾಶತ ವಿನಿ-ಹನಿು ಸತಖಂ ಚ ದ್ದಾಯತ್ | 
ಉನಾಮದ್-ವಿಭರಮ-ಹರಾಃ ಪರತಶಾ ಸಾನ್ದರ- 
ಮಾನ್ನ್ದಮೀವ ಪದ್ಮಾಪರ್ತ ಸಮ ನಿತಯಮ್ || 97 || 

 

ದಾಾಯತ್್ವೈವ ಹಸು-ತಳ-ಗಂ ಸವಮೃತಂ ಸರವನ್ುಂ  
ದ್ೀವಂ ಸ ರ್ಸಯ ಶ್ರಸ್ತ ಸವ-ಕರಂ ನಿಧ್ಾರ್ | 
ಆವತುಯಯೀನ್ಮನ್ತಮಮಂ ಸ ಚ ವಿೀತ-ರ್ ೀಗಾಃ 
ಪಾಪಾದ್ಪ್ೈತ ಮನ್ಸಾ ರ್ದಿ ಭಕ್ತು-ನ್ಮರಾಃ || 98 || 

 

ಶತಂ ಸಹಸರಮರ್ತತಂ ಲಕ್ಷಂ ವಾSS ರ್ ೀಗಸಙ್-ಕ್ಷರಾತ್ | 
ಇಮಮೀವ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ರಂ ಸಾಧ್ ನಾಂ ದ್ತಾಃಖ-ಶಾನ್ುಯೀ || 99 || 
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ಜವರ-ದಾಹಾದಿ-ಶಾನ್ಾತಥಯಂ ತಪಯಯೀನ್ಮನ್ತನಾSಮತನಾ | 
ದಾಾಯತ್ಾವ ಹರಿಂ ಜಲ್ೀ ಸಪು-ರಾತ್ಾರಚ ಾತುಯವಿಯನ್ಶಯತ || 100 || 

 

ಅರ್ತತ್ಾಮೃತ-ಸಮದ್ ಾಮಾದ್ ಗ್ ೀ-ಘೃತ-ಕ್ಷ್ೀರ-ಸಂರ್ತತ್ಾತ್ | 
ಸವಯ-ರ್ ೀಗಾ ವಿ-ನ್ಶಯನಿು ವಿ-ಮತಖ್ ೀ ನ್ ಹರ್ೀರ್ಯಯದಿ || 101 || 

 

ಭ ತ್ಾರ್ಭಚಾರ-ಶಾನ್ಾತಥಯಮಪಾಮಾಗಾುಯಹತತ-ಕ್ತರರಾ | 
ದಿವಗತಣಾSಮೃತರಾ ಪಶಾಾತ್ ಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ಘೃತ್್ೀನ್ ವಾ || 102 || 

 

ಆರ್ತವಿಯವೃದ್ಾಯೀ ನಿತಯಂ ಜನ್ಮ-ನ್ಕ್ಷತರ ಏವ ವಾ | 
ಚತತಶಾತತರ್ಭೀಯದ್ ಾಯವಾಯರ್ಭಾಃ ಕ್ಷ್ೀರಾಜಾಯಕ್ಾುರ್ಭರಿಷ್ಯತ್್ೀ || 103 || 

 

ಸವಯ-ಕ್ತರರಾ ಹರೌ ಭಕ್್ುೀ ಹರಿ-ಭಕ್್ೈಾಃ ಸವನ್ತಷಿಠತ್ಾಾಃ | 
ಗತರತ-ಭಕ್್ೈಾಃ ಸದಾಚಾರ್ೈಾಃ ಫಲನ್ಾದಾಾ ನ್ಚಾನ್ಯಥಾ || 104 || 

 

ಬರಹಾಮನಾು ಗತರವಶ್ೈವ ಸಮರದಾರ್-ಪರವತಯಕ್ಾಾಃ | 
ತತುದ್-ಗತಣಾನ್ತ-ಸಾರ್ೀಣ ಪೂಜಾಯ ದ್ಾಯೀರಾಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ || 105 || 

 

ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀSಭಯಧಕ್ಾ ಭಕ್ತುವಿಯಷೌಣ ಸಾಯದ್ತ-ನಿಶಾಲಾ | 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ತತಾಃ ಕರಮೀಣ ಸಾಯತ್ ಸತ-ಭಾವಿತ್ಾ | 
ಏವಂ ವಿದಾಯಾಃ ಫಲ್ಲಷ್ಯನಿು ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ || 106 || 

 

ಶತಭಾನ್ ಧ್ಾಯರ್ನಿು ಯೀ ಕ್ಾಮಾನ್ ಗತರತ-ದ್ೀವ-ಪರಸಾದ್-ಜಾನ್ | 
ಇತರಾನಾತಮ-ಪಾಪ್ೀತ್ಾಥಂಸ್ುೀಷಾಂ ವಿದಾಯ ಫಲ್ಲಷ್ಯತ || 107 || 

 

ಮತಕ್ಾುವಪ ಚ ಸಂಸಾರ್ೀ ನಾSತಮನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣತ್ಾಂ ಕವಚ್ಛತ್ | 
ಬರಹಮ-ರತದಾರದಿ-ಭಾವಂ ವಾ ಸಾಮಯಂ ವಾSಧಕಯಮೀವ ವಾ || 108 || 

 

ಅ-ತದ್ವಶತವಮರ್ವಾ ರ್ಾಃ ಸಮರ್ೀತ್ ಸ ತತ ಸ್ತದಿಾ-ಭಾಕ್ | 
ನಾನ್ಯಥಾ ಸ್ತದಿಾಮಾಪ್ನೀತ ಕಲಾ-ಕ್್ ೀಟಿ-ಶತ್್ೈರಪ || 109 || 
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ಸೃತ್ಾವ ಗತರತಂ ಪೂವಯ-ಗತರತಮಾದಿ-ಮ ಲ-ಗತರ್ ೀ ತಥಾ | 
ದ್ೀವತ್ಾಂ ವಾಸತ-ದ್ೀವಂ ಚ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್ತೀ ತತ ಸ್ತದಿಾ-ಭಾಕ್ || 110 || 

 

ಅವ-ಜ್ಞಾತ ಗತರ ಣಾಂ ಚ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ನ್ ಸ್ತಧ್ಯತ | 
ಪರ-ರಾತ ಚ ತಮೀ ಘ ೀರಂ ಮನಾರವಜ್ಞಾ-ಕೃದ್ೀವ ಚ || 111 || 

 

ರ್ಸಾುರತಮಯ-ವ್ೀತ್ಾು ಸಾಯದ್ ಗತರ ಣಾಂ ದ್ೀವತ್ಾಸವಪ | 
ಭಕ್ತುಮಾನ್ ಗತರತ-ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ತ ಚ ಸ್ತದ್ಾಯತ || 112 || 

 

ಗತರತ-ದ್ೀವ-ಪರತೀಪಾನಾಂ ವಿಮತಖಸುತ್-ಪರಯೀ ರತಾಃ | 
ಅ-ಕ್ಾಮ-ಕ್್ ರೀಧ್-ಲ್ ೀಭಶಾ ನ್-ಚ್ಛರಾತ್ ಸ್ತದಿಾಮಾಪುನರಾತ್ || 113 || 

 

ಸಕ್ಾಮೀಭ್ ಯೀSಮತ-ಗತಣಾ ರಾSಕ್ಾಮೈಸತು ಕೃತ್ಾ ಕ್ತರರಾ | 
ತಸಾಮದ್ಕ್ಾಮ ಏವಾಲಂ ಭಜ್ೀದ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಸನಾತನ್ಮ್ || 114 || 

 

ಅರ್ಂ ಮೀ ಹಸು ಇತ ಚ ಮನ್ರಾಃ ಪೂವೀಯಕು-ವತ್ ಸೃತಾಃ | 
ಅತ್್ ರೀಕ್ಾುಸತು ಕ್ತರರಾಾಃ ಪೂವಯ-ಮನ್ರೀಷ್ವಪುಯಪ-ಲಕ್ಷಣಮ್ || 115 || 

 

ವಿಜರ್-ಸುಮಭನಾದಿೀನಿ ನಾರ-ಸ್ತಂಹ್ೈವಿಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಜಾಮದ್ಗ್ನಯೈಷ್ಾ ಕ್ಾರಾಯಯಣಿ ರಾಘವ್ೈರಾಯಯದ್ವ್ೈರಪ | 
ವಾರಾಹ್ೈಾಃ ಸುಮಭನ್ಂ ಕ್ಷ್ಪರಂ ಶ್ರೀ-ಕರಾಾಃ ಕರ್ಥತ್ಾಾಃ ಪುರಾ || 116 || 

 

ಬಹತ-ಬಾಹತಂ ಮಹಾ-ಕ್ಾರ್ಮತದ್ತಯಕುಂ ಚ್ ೀದ್ಯತ್ಾರ್ತಧ್ಮ್ | 
ಸಮರನ್ ವಿಜರ್ಮಾಪ್ನೀತ ಸುಮಭನಾದಿೀಂಶಾ ಕ್ಾರಯೀತ್ || 117 || 

 

ವಸತ-ಪೂಣಣಯ-ಕರಂ ರತನ-ಪವಯತ-ಸಥಂ ವಿ-ಭಾವರ್ನ್ | 
ವಸತ-ಸ್ತದಿಾಮವಾಪ್ನೀತ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಮಜಾದಿರ್ಭಾಃ | 
ಶ್ರೀರಾ ವಿಭ ತರ್ಭರ್ತಯಯಕುಂ ಭಾವರ್ನ್ ಭ ತಮಾಪುನರಾತ್ || 118 || 

 

ರ್ದ್ಯನ್ಮನ್ ೀ-ಗತಂ ತಸಯ ತತುದಾಪ್ನೀತಯಸಂಶರ್ಮ್ | 
ತಥಾ-ತಥಾ ಹರಿಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಕ್ತರರಾಸಾುಸಾುಶಾ ಸಾಧ್ರ್ನ್ || 119 || 
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ಶ್ರೀಯೀ ಪದಾಮನಿ ಜತಹತರಾತ್ ಸಮ್-ಪರೀತ್ಾಯ ಉತಾಲಾನಿ ಚ | 
ಶರಾನ್ ಜರಾರ್ ಜತಹತರಾದ್ರ್ಭ-ಮನ್ರಯ ಪರ-ಯೀಜಯೀತ್ || 120 || 

 

ವಿದಾಯಯೈ ಮನಿರತಂ ವಾರಿ ವಾಚಾಂ ವಾ ತತಳಸ್ತೀಮಪ | 
ಬಾರಹಿಮಂ ಘೃಷ್ಟಂ ಸತವಣಣಯಂ ವಾ ಶತ್ಾವೃತ್ಾಾ ತತ ನಿತಯಶಾಃ || 121 || 

 

ಆ-ಕತವಯಂಶಾ ಕ್ತರರಾ ಭಕ್ಾಾ ನಿರಪ್ೀಕ್ ೀ ಭಜನ್ ಹರಿಮ್ | 
ಸವಯಮೀತದ್ವಾಪ್ನೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || 122 || 

 

ಸೃಷಿಟ-ಸ್ತಥತ-ಲರ್-ನಾಯಸಾಾಃ ಪರತ-ಲ್ ೀಮಾನ್ತ-ಲ್ ೀಮತಾಃ | 
ಸ್ತಥತಯನಾು ಏವ ವಣಾಣಯನಾಂ ಶ್ರೀಷಾಠ ಏವ ಚತತದ್ದಯಶ | 
ಸಂಹೃತಯನಾು ಮೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ತತ ಏಕ-ವಿಂಶತರ್ೀವ ವಾ || 123 || 

 

ಪಾದ್-ಹೃತ್್ೆೀಷ್ತ ನಾಭಾಯಸಯರ್ತತಂ ಚ ಸ-ಲಲಾಟಕಮ್ | 
ಸ-ನಾಸ್ತಕ್ಾ-ದ್ೃಗಾಜನ್ ವೀಶಾ ಸ-ಶ್್ ರೀತರಂ ಸ್ ೀರತಕಂ ತಥಾ || 124 || 

 

ಸ್ ೀರಸೆಂ ಚ ಸ-ಕಣಠಂ ಚ ಸ-ಭತಜ-ದ್ವರ್ಮೀವ ಚ | 
ಸ-ಗಣಡ-ರ್ತಗಮಂ ಸಾಳಿೀಕಂ ಸ-ತತನ್ದಂ ಕ್್ ರೀಡಕಂ ತಥಾ || 125 || 

 

ಸ-ತಳಂ ಚ ಸ-ಗತಹಯಂ ಚ ಸ-ಪಾಶವಯ-ದ್ವರ್ಮೀವ ಚ | 
ಸದ್ ೀದ್ದವಯರ್ಂ ವಾಯಪಕಂ ಚ ಗಳ-ಪಾಶವಯ-ದ್ವಯೀನ್ ಚ || 126 || 

 

ಕಕತದಾ ಸುನ್-ದ್ವಯೀನಾಪ ಪೃಷ್ಠ-ಮ ಲ್ೀನ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ನಾಯಸ್ ೀ ರ್ಥಾ-ಕರಮಂ ಪೂರಕ್್ ುೀ ಮನ್ರೀಷ್ವೀತ್್ೀಷ್ತ ಕೃತಸನಶಾಃ | 
ಪರತಮಾರಾಮಾತಮನಿ ಚ ನಾಯಸ್ ೀSರ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್-ಕೃತ್ || 127 || 

 

ಬ್ೀಜಾನ್ುಾಃ-ಸಾಧ್ಯ-ಮದ್ಾಯಂ ಚ ವಿಭಕು-ದ್ಳ-ಮನ್ರ-ರ್ತಕ್ | 
ವಣಾಣಯನ್ತ-ಪರತ-ಲ್ ೀಮೀತಂ ವೃತುಂ ಭ -ಪುರ-ಸಂ-ರ್ತತಮ್ | 
ಬ್ೀಜ-ಸನ್ದೃಬಾ-ಕ್್ ೀಣಂ ಚ ರ್ನ್ರಂ ರಕಾದಿ-ಸಾಧ್ಕಮ್ || 128 || 
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ಸಮಂ ತತ್ ಸವಯ-ಮನ್ರೀಷ್ತ ಜಪುಂ ಧ್ಾರ್ಯಯಂ ತತ ವಾ ಭತವಿ | 
ವಿಲ್ಲಖಯ ಮಣಡಲ್ೀ ವಾ ತತ್ ಪೂಜಯೀದ್ಾರಿಮಞ್ಜಸಾ || 129 || 

 

ಪರತಮೀಕು-ಲಕ್ಷಣ್ೈರಾಯಯವದ್ ರ್ತಕು ಆಚಾರ್ಯಯ ಉತುಮಾಃ | 
ಸವಯ-ವಿತ್ ತಪಸಾ ರ್ತಕು ಆಜ್ಞಾ-ಶಕ್ತು-ರ್ತತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ || 130 || 

 

ರಾವದ್-ಭಕ್್ ುೀ ರ್ಥಾಲಬ್ಾೈಗತುಯಣ್ೈರ್ತಯಕ್್ ುೀ ಹಿ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ | 
ಗತರತಾಃ ಸತಸಮರದಾರ್-ಜ್ಞಸಾುರತಮಯೀನ್ ಸ್ತದಿಾ-ದ್ಾಃ || 131 || 

 

ಉತುಮಾದ್ತತುಮಾ ಸ್ತದಿಾದ್ಾಯಮತಮಯ-ಮೀಕಾದಿಷ್ತ ಸತಫಟಾ | 
ತಸಾಮದ್ತತುಮ ಆಚಾಯಯೀಯ ಲಬ್ಾೀ ನಾತ್್ ೀSವರಂ ವರಜ್ೀತ್ || 132 || 

 

ಏಕಸಯ ಶ್ಷ್ಯತ್ಾಂ ಪಾರಪಯ ತದಾಜ್ಞಾಂ ನ್ ವಿನಾ ಸಮಮ್ | 
ಅವರಂ ವಾ ವರಜ್ೀದ್ತಚಾ-ಗತಣಶ್ಾೀನ್ನೈವ ದ್ತಷ್ಯತ || 133 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಗತಣಶಾ ಸಾಯದ್ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ್ಯೀವಮೀವ ಹಿ | 
ತಸಾಮದ್ತತುಮಮಾಚಾರ್ಯಯಂ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಚಾSಶರಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 134 || 

 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ-ದ್ೃಶ್ೀರ್ೀವ ರ್ಸಾಮನ್ ಮಕ್ ೀ ನ್ಚಾನ್ಯಥಾ | 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ-ದ್ೃಶ್ಶ್ೈವ ಶರವಣಾನ್ಮನ್ನಾದ್ನ್ತ | 
ಸಮಯಙ್-ನಿಶ್ಾತ-ತತವಸಯ ನಿ-ದಿಧ್ಾಯಸನ್ರಾ ಭವ್ೀತ್ || 135 || 

 

ದಿವವಿಧ್ಾ ಸಾ ಚ ಸಂ-ಪ್ರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ತಣ-ಶಾಸಾರವ-ಮಶಯನ್ಮ್ | 
ಏಕಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಹರ್ೀರನ್ಯಚಾತ್ಾವರ್ಯಙ್ಖುನಿ ತತರ ಚ | 
ರ್ಮಶಾ ನಿರ್ಮಶಾಾSಸಾ ಪಾರಣಾರಾಮ ಇತೀರಿತಾಃ || 136 || 

 

ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಸ್ುೀರ್ಂ ಬರಹಮ-ಚರಾಯಯಪರಿ-ಗರಹೌ | 
ರ್ಮಾಾಃ ಶೌಚಂ ತಪಸತುಷಿಟಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ಹರ-ಪೂಜನ್ಮ್ | 
ನಿರ್ಮಾ ವಿೀರ-ಪದ್ಮ ಚ ಸವಸ್ತುಕ್ಾದಾಯನಿ ಚಾSಸನ್ಮ್ || 137 || 
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ರ್ೀಚಕಾಃ ಪೂರಕಶ್ೈವ ಕತಮಭಕಶಾ ತರಧ್ಾ ಸೃತಾಃ | 
ಪಾರಣಾರಾಮಾಃ ಸೃತಂ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯನಾ ನಿರ್ಮ ಉಚಯತ್್ೀ || 138 || 

 

ಅಧೀತಾಃ ಸೃತ-ರ್ತಕ್ಾು ತತ ನಿದಿಧ್ಾಯಸನ್ಮೀವ ಹಿ | 
ಪಾರಣಾರಾಮೀSಪ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಯಯತ್ ಸಮರಣಂ ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ತತ್ || 139 || 

 

ಆಸಾ ಶೌಚಂ ಪಾರಣ-ರಾಮೀ ವಿಷ್ಾರಿ-ಗರಹ-ಪೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ತಪ ಆದಾಯಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸವಯ ಉತುರ್ ೀತುರ್ ೀSಧಕ್ಾಾಃ || 140 || 

 

ಸವಯಸಾಮಚಛರವಣಾದಾಯಸತು ಮತಖಾಯ ಮತಕ್ತು-ಪರಸಾಧ್ನ್ೀ | 
ಅಜ್ಞಸಯ ಶರವಣಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಮರ್ತಕ್್ುೀಮಯನ್ನ್ಂ ತಥಾ | 
ದಾಾಯನ್ಂ ನಿಶ್ಾತ-ತತವಸಯ ತಸಾಮಚಾಛಸಾರವ-ಮಶಯನ್ಮ್ || 141 || 

 

ವರಂ ದ್ಶ-ಗತಣಂ ತಸಾಮದ್ ವಾಯಖ್ಯೈಕಸಯ ಶತ್್ ೀತುರಾ | 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ-ದ್ೃಶಾSಪ್ಯೀಷಾ ಕತುಯವಾಯ ವಿಷ್ತಣ-ತತಷಿಟ-ದಾ || 142 || 

 

ರ್ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀಷ್ವರ್ಭ-ದಾಸಯತ | 
ಭಕ್ತುಂ ಮಯ್ ಪರಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಯತಯಸಂಶರ್ಾಃ || 143 || 

 

ನ್ಚ ತಸಾಮನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಕಶ್ಾನ್ಮ ಪರರ್-ಕೃತುಮಾಃ | 
ಭವಿತ್ಾ ನ್ಚ ಮೀ ತಸಾಮದ್ನ್ಯಾಃ ಪರರ್-ತರ್ ೀ ಭತವಿ || 144 || 

 

ಶೌಚಾಸನ್ೀ ತವಙ್ಗು-ಮಾತರಂ ನ್ ಪೃರ್ಗ್ ಧ್ಮಮಯ-ಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಪಾರಣಾರಾಮಾದ್ರ್ಸತುಷಿಟ-ಪರ್ಯನಾು ದಿವ-ಗತಣಾಧಕ್ಾಾಃ || 145 || 

 

ಸಾವದಾಾಯಯೀSತಾಃ ಕ್್ ೀಟಿ-ಗತಣಸುತ್್ ೀSನ್ನ್ು-ಗತಣಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪೂಜಾSತಸ್ತರ-ಗತಣಂ ಧ್ಾಯನ್ಮತ ಧ್ಮಮಯ-ಕರಮಾಃ ಸೃತಾಃ || 146 || 

 

ಊವೀಯರಧ್ಾಃ ಪದ್ ೀರ ದ್ಾವಯಂ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ೀತ ಚ ತರಧ್ಾ | 
ಆಸನ್-ತರರ್ಮತದಿಾಷ್ಟಂ ಮನ್ರ-ಸಮರಣ-ಪೂವಯಕಮ್ || 147 || 
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ದಿವ-ಗತಣ್ ೀತುರಂ ರ್ೀಚಕ್ಾದಿ ಷ್ ೀಡಶಾದಿ-ಕರಮೀಣ ತತ | 
ಮಾತ್ಾರಣಾಂ ಹರಸವ-ವಣಣಯಸಯ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಾತ್್ರೀತ ಶಬದಯತ್್ೀ || 148 || 

 

ಕರಮೀಣ್ೈವಾಭಯಸ್ೀನಾಮತ್ಾರ-ವೃದಿಾಮೀಕ್ಾಗರ-ಧೀಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ರ್ೀಚಯ್ತ್ಾವ ದ್ಕ್ಷ್ಣತಾಃ  ಪೂರಯ್ತ್ಾವ ತತ ವಾಮತಾಃ | 
ಕತಮಭಕಂ ಚ ಸತಷ್ತಮಾನರಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಾರ್ತಂ ಚ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ || 149 || 

 

ಮ ಲಾಧ್ಾರಂ ಸಮಾರಭಯ ತ್ಾವ-ಮ ದಾಾಯನ್ಮೃಜತಸ್ತಥತ್ಾ | 
ಮಧ್್ಯೀ ಸತಷ್ತಮಾನ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ವಜಿರಕ್ಾSSರಾಯಯSವ-ಭಾಸ್ತನಿೀ | 
ವ್ೈದ್ತಯತ್ಾ ಬರಹಮ-ನಾಡಿೀತ ಸ್ೈವ ಪಞ್ಾ-ಪರ-ಭ್ೀದಿನಿೀ || 150 || 

 

ಪೃಷ್ಠ-ವಾಮಾಗರ-ದ್ಕಾನ್ುಭ್ೀಯದಾಸ್ುೀ ಚ ಕರಮೀಣ ತತ | 
ಹರಿನಿನೀಯಲಾಃ ಸ್ತತಾಃ ಪಙ್್ ುೀ ಲ್ ೀಹಿತಶಾಾತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಪರದ್ತಯಮಾನದಿ-ಸವರ ಪ್ೀಣ ದ್ಾಯೀರ್ಾಃ ಸ್ತದಿಾಮರ್ಭೀಪಸತ್ಾ || 151 || 

 

ಮ ಲ್ೀ ಚ ನಾಭೌ ಹೃದ್ಯೀನ್ದರ-ಯೀನಿ-ಭ ರ-ಮಧ್ಯ-ಮ ದ್ಾಯ-ದಿವ-ಷ್ಡನ್ುಕ್್ೀಷ್ತ | 
ಚತತಾಃ-ಷ್ಡಷ್ಟ-ದಿವ-ಚತತದಿದವಯ-ಷ್ಟ್ ಕ-ದ್ಲ್ೀಷ್ತ ಪದ್ಮಷ್ತ ಸ್ತತ್ಾರತಣ್ೀಷ್ತ | 
ಪಞ್ಚಾತಮಕ್್ ೀSಸೌ ಭಗವಾನ್ ಸದ್ೈವ ದ್ಾಯೀಯೀ ಹೃದ್ನಾುನ್ಯರತಣಾನಿ ತ್ಾನಿ||52 || 

 

ತರ-ಕ್್ ೀಣ-ವಹೌನ ಚ ಷ್ಡಶರ-ವಾರೌ  
ದಿವಸಾುವದ್ತರ-ರವಿ–ವೃತು-ಶಶ್-ಸಥ-ವಹೌನ | 
ವೃತ್್ುೀ ವಿಧ್ಾವಪ ವಿಚ್ಛನ್ಾಮದ್ಂ ದ್ಶಾದ್ಾಯ- 
ರ ಪಂ ಸ್ತತಂ ತದ್ಖಿಲಂ ಹೃದ್ರಾತ್ ಪರ-ಸಥಮ್ || 153 || 

 

ಇಡಾ ಚ ಪಙ್ಗುಲಾ ಚ್ೈವ ವಜಿರಕ್ಾ ಧ್ಾರಣಿೀ ತಥಾ | 
ಸತಷ್ತಮಾನರಾಸಾತತದಿದಯಕ್ಷತ ವಜಿರಕ್ಾದಾಯಸತ ತತರ ಚ | 
ಚತತಮ ಯತುಯಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹೃದ್ಯೀ ಸಂ-ವಯವಸ್ತಥತಾಃ || 154 || 

 

ದಾವಸಪುತ-ಸಹಸಾರಣಿ ನಾಡ್ ಯೀSನಾಯಸತು ಪರಧ್ಾನ್ತಾಃ | 
ಬೃಹತೀ-ಸಹಸರ-ಸಾಶಾಯನಾಮೃಚಾಂ ವಾಚ್ ಯೀSತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 155 || 
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ರ ಪಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ತ್್ೀಷಾಂ ರಹಸಯತ್ಾವನ್ನ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ವಿಷ್ತಣನಾ ಬರಹಮಣ್ೀ ಪ್ರೀಕುಂ ಗರನ್ಥ-ಸಙ್್ ೆೀಚತಸುಥಾ || 156 || 

 

ಖಣಡ-ಸಮತದಾಾಯರಣಾ ಸಾಯದ್ಖಣಾಡ ದಾಾಯನ್ಮತಚಯತ್್ೀ | 
ಅ-ಪರರ್ತ್ಾನತ್ ಸಮಾಧಶಾ ದ್ಶಯನ್ಂ ಚ್ಛರರಾ ತರಾ || 157 || 

 

ಅರ್ವಾ ಸತತಂ ಶಾಸರ-ವಿಮಶ್ೀಯನ್ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಪರಮ-ಸ್ನೀಹ-ಸಂರ್ತಕು-ರ್ಥಾತಥಯ-ಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸಾ ಭಕ್ತುರಿತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಭ್ ೀಗ-ಮೀಕ್ಷಯೀಾಃ || 158 || 

 

ಮತಖಯಮೀಷ್ೈವ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಯತ್ ಸವಯಂ ವಯತಥಯಂ ತರಾ ವಿನಾ | 
ಸ್ೈಕSಪಯರ್ಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ದಾ ಮೀಕ್ ೀ ದ್ಶಯನ್-ರ್ತಕುರಾ || 159 || 

 

ದ್ಶಯನ್ಂ ಚ ತರಾ ಹಿೀನ್ಂ ವಯರ್ಯಮನ್ಯತ್ ಕ್ತಮತಚಯತ್್ೀ | 
ಯೀಗಯಂ ತತ ದ್ಶಯನ್ಂ ನ್ೈವ ತರಾ ಹಿೀನ್ಂ ಭವಿಷ್ಯತ || 160 || 

 

ಆನ್ನ್ದ-ಚ್ಛತಸದಿತ-ಪೂವಯ-ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈ- 
ಮಯತ್ಾಾಯದಿರ್ಭವಿಯಧ-ಪರ್ೈಭಯಗವಾನ್ ಕರಮೀಣ | 
ದಾಾಯತ್್ ೀSಧಕ್್ೈರಧ-ಗತಣ್ ೀSಧಕಮೀವ ಸೌಖಯಂ  
ಮತಕ್ ುೌ ದ್ದಾತ ಸತತಂ ಪರಮ-ಸವರ ಪಾಃ || 161 || 

 

ನಿದ್ ೀಯಷಾಖಿಲ-ಸಂ-ಪೂಣಣಯ-ಗತಣ್ೀನ್ ಹರಿಣಾ ಸವರ್ಮ್ | 
ಬರಹಮಣ್ೀ ಕರ್ಥತ್ಾತ್ ತನ್ರ-ಸಾರಾದ್ತದ್ಾೃತಯ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಆನ್ನ್ದ-ತೀತಥಯ-ಮತನಿನಾ ಕೃತ್್ ೀ ಗರನ್ ಥೀSರ್ಮಞ್ಜಸಾ || 162 || 

 

ಗರನ್ ಥೀSರ್ಂ ಪಾಠ-ಮಾತ್್ರೀಣ ಸಕಲಾರ್ಭೀಷ್ಟ-ಸ್ತದಿಾ-ದ್ಾಃ | 
ಕ್ತಮತ ಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ತ-ಷಾಠನಾದ್ತಭರ್ಸಾಮತ್ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ತಮತ || 163 || 
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ರ್ಸಯ ತರೀಣತಯದಿತ್ಾನಿ ವ್ೀದ್-ವಚನ್ೀ ರ ಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ  
ಬಟ್ ತದ್ದಶಯತಮತಥಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ ುೀಯ ಮಹತ್ | 
ವಾಯೀ ರಾಮ-ವಚ್ ೀ-ನ್ರ್ಂ ಪರರ್ಮಕಂ ಪೃಕ್ ೀ ದಿವತೀರ್ಂ ವಪು  
ಮಯಧ್್ ವೀ ರ್ತತು ತೃತೀರ್ಮೀತದ್ಮತನಾ ಗರನ್ಥಾಃ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 164 || 

 

ಅಶ್ೀಷ್-ದ್ ೀಷ್ ೀಜಿ್ತ-ಪೂಣಣಯ-ಸದ್ತುಣಂ 
ಸದಾ ವಿಶ್ೀಷಾವ-ಗತ್್ ೀರತ-ರ ಪಮ್ | 
ನ್ಮಾಮ ನಾರಾರ್ಣಮಪರತೀಪಂ 
ಸದಾ ಪರೀಯೀಭಯಾಃ ಪರರ್ಮಾದ್ರ್ೀಣ || 165 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದ-ತೀತಥಯ-ಭಗವತ್ಾಾದ್-ವಿರಚ್ಛತ್್ೀ ಶ್ರೀಮತ್-ತನ್ರ-ಸಾರ-ಸಙ್ಗುರಹ್ೀ 
ಚತತಥ್ ೀಯSಧ್ಾಯರ್ಾಃ || 

 

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

|| ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖಣಾಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 


	|| ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ||
	|| ತನ್ತ್ರ-ಸಾರ-ಸಙ್ಗ್ರಹ ||
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	|| ಅಧ್ಯಾಯ: ಎರಡು ||
	ಅಧ್ಯಾಯ: ಮೂರು
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