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ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ || 

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, despite great care. We would be 
pleased to incorporate such corrections in the next versions. Users can contact 
us, for editable version, to facilitate any value additions. 

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

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, 
ನ್ನ್ನ ಪ್ೂಜಾ ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, 
ದಿವಂಗತರಾದ್, ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 
ಹ್ಚ್ ಆರ್  ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ‘‘ಈ 
ಸವಯಮ ಲ ಯಜ್ಞ’’ 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ - ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - 
ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಾತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಆಶಚಯಯಜನ್ಕವಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಚರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಾಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಕ್್ ೀರತತ ು್ೀವ್. 

ಗರಂಥ ಋಣ:  ಆಚಾಯಯ ಬನ್ನಂಜ್ಯವರಿಂದ್ ಪ್ರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಶ್ರೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶರ್ತೀಥಯರ 
ಮ ಲಪಾಠಾನ್ತಸಾರಿ “ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯ” 

mailto:srkarc@gmail.com
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  || ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದಾಚಾಯಯಾಃ ||  

 
Tracking:  
 

Sr Date Remarks By  
1 06/02/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 
2 17/04/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 
3 03/09/2012 I Proof Reading & Correction Started M S Venugopal & H K Srinivasa Rao 
4 07/01/2013 I Prooof Reading & Correction Ended M S Venugopal & H K Srinivasa Rao 
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|| ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯಾಃ  || 
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 [ ಸವಯಶಾಸರತಾತಪಯಯನಿಣಯಯಾಃ ] 
 

ಓಂ || ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಗತಣಾಣಯವಾಯ 
ವಿಶ್್ ವೀದ್ಯಸಿ್ತರ್ತಲಯೀನಿನಯರ್ತಪ್ರದಾಯ | 
ಜ್ಞಾನ್ಪ್ರದಾಯ ವಿಬತಧ್ಾಸತರಸೌಖ್ಾದ್ತಾಃಖ್- 
ಸತಾೆರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನ್ಮೀನ್ಮಸ ು್ೀ || 01 || 

 

ಆಸ್ತೀದ್ತದಾರಗತಣವಾರಿಧಿರಪ್ರಮೀಯೀ  ॑ 
ನಾರಾಯಣಾಃ ಪ್ರತಮಾಃ ಪ್ರಮಾತ್ ಸ ಏಕಾಃ | 
ಸಂಶಾನ್ುಸಂವಿದ್ಖಿಲಂ ಜಠ್ರ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ  
ಲಕ್ಷ್ಮೀಭತಜಾನ್ುರಗತಾಃ ಸವರತ್ ೀsಪ ಚಾSಗ್ರೀ || 02 || 

 

ತಸ್ ಾೀದ್ರಸಿಜಗತಾಃ ಸದ್ಮನ್ದಸಾನ್ದರ- 
ಸಾವನ್ನ್ದತತಷ್ಟವಪ್ುಷ್ ೀsಪ ರಮಾರಮಸಾ | 
ಭ ತ್ಾೈ ನಿಜಾಶ್ರತಜನ್ಸಾ ಹಿ ಸೃಜಾಸೃಷಾಟ- 
ವಿೀಕ್ಷಾ ಬಭ ವ ಪ್ರನಾಮನಿಮೀಷ್ಕ್ಾನ ು್ೀ || 03 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾಸ ಚ್ೀತನ್ಗಣಾನ್ ಜಠ್ರ್ೀ ಶರಾನಾ- 
ನಾನ್ನ್ದಮಾತರವಪ್ುಷ್ಾಃ ಸೃರ್ತವಿಪ್ರಮತಕ್ಾುನ್ | 
ಧ್ಾಾನ್ಂ ಗತಾನ್ ಸೃರ್ತಗತಾಂಶಚ ಸತಷ್ತಪುಸಂಸಾಿನ್ - 
ಬರಹಾಮದಿಕ್ಾನ್ ಕಲ್ಲಪ್ರಾನ್ ಮನ್ತಜಾಂಸುಥ್ೈಕ್ಷತ್ || 04 || 

 

ಸರಕ್ಷ್ಯೀ ಹಿ ಚ್ೀತನ್ಗಣಾನ್ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಮಧ್ಾ- 
ಸಮಾಾಪ್ುಯೀ ತನ್ತಭೃತಾಂ ವಿಹೃರ್ತಂ ಮಮೀಚ್ಛನ್ | 
ಸ್ ೀsಯಂ ವಿಹಾರ ಇಹ ಮೀ ತನ್ತಭೃತ್ ಸವಭಾವ- 
ಸಮ ೂತಯೀ ಭವರ್ತ ಭ ರ್ತಕೃದ್ೀವ ಭ ತಾಾಾಃ || 05 || 
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ಇತಿಂ ವಿಚಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಃ ಸ ತತ ವಾಸತದ್ೀವ- 
ನಾಮಾ ಬಭ ವ ನಿಜಮತಕ್ತುಪ್ದ್ಪ್ರದಾತಾ | 
ತಸಾಾsಜ್ಞಯೈವ ನಿಯತಾsಥ ರಮಾsಪ ರ ಪ್ಂ  
ಬಭ್ರೀ ದಿವರ್ತೀಯಮಪ ಯತ್ ಪ್ರವದ್ನಿು ಮಾರಾಮ್ || 06 || 

 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಚ ಸ ಬಭ ವ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸತನಿತಾಾಃ  
ಸಂಹಾರಕ್ಾರಣವಪ್ುಸುದ್ನ್ತಜ್ಞಯೈವ | 
ದ್ೀವಿೀ ಜಯೀತಾನ್ತ ಬಭ ವ ಸ ಸೃಷಟಹ್ೀತ್ ೀಾಃ  
ಪ್ರದ್ತಾಮನತಾಮತಪ್ಗತಾಃ ಕೃರ್ತತಾಂ ಚ್ ದ್ೀವಿೀ || 07 || 

 

ಸಿ್ತತ್ಾೈ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಿರತದ್ಧನಾಮಾ  
ದ್ೀವಿೀ ಚ್ ಶಾನಿುರಭವಚ್ಛರದಾಂ ಸಹಸರಮ್ | 
ಸಿ್ತತಾವ ಸವಮ ರ್ತಯಭಿರಮ ಭಿರಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಾಃ  
ಪ್ರದ್ತಾಮನರ ಪ್ಕ ಇಮಾಂಶಚರಮಾತಮನ್ೀsದಾತ್ || 08 || 

 

ನಿದ್ೀಯಹಕ್ಾನ್ ಸ ಭಗವಾನ್ನಿರತದ್ಧನಾಮಾ  
ಜೀವಾನ್ ಸವಕಮಯಸಹಿತಾನ್ತದ್ರ್ೀ ನಿವ್ೀಶಾ | 
ಚ್ಕ್್ರೀsಥ ದ್ೀಹಸಹಿತಾನ್ ಕರಮಶಾಃ ಸವಯಮತೂ- 
ಪಾರಣಾತಮಶ್ೀಷ್ಗರತಡ್ೀಶಮತಖಾನ್ ಸಮಗಾರನ್ || 09 || 

 

ಪ್ಞ್ಚಚತಮಕಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ದಿವಷ್ಡಾತಮಕ್್ ೀsಭ ತ್  
ಪ್ಞ್ಚದ್ವಯೀ ಶತಸಹಸರಪ್ರ್ ೀsಮಿತಶಚ | 
ಏಕಾಃ ಸಮೀsಪ್ಾಖಿಲದ್ ೀಷ್ಸಮತಜಝಿತತ್ ೀsಪ  
ಸವಯತರ ಪ್ೂಣಯಗತಣಕ್್ ೀsಪ ಬಹ ಪ್ಮೀsಭ ತ್ || 10 || 

 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಪ್ೂಣಯಗತಣವಿಗರಹ ಆತಮತನ್ ರೀ  
ನಿಶ್ಚೀತನಾತಮಕಶರಿೀರಗತಣ್ೈಶಚ ಹಿೀನ್ಾಃ | 
ಆನ್ನ್ದಮಾತರಕರಪಾದ್ಮತಖ್ ೀದ್ರಾದಿಾಃ  
ಸವಯತರ ಚ್ ಸವಗತಭ್ೀದ್ವಿವಜಯತಾತಾಮ || 11 || 
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ಕ್ಾಲಾಚ್ಚ ದ್ೀಶಗತಣತ್ ೀsಸಾ ನ್ಚಾದಿರನ್ ುೀ  
ವೃದಿಧಕ್ಷರೌ ನ್ತತ ಪ್ರಸಾ ಸದಾತನ್ಸಾ | 
ನ್ೈತಾದ್ೃಶಾಃ ಕವಚ್ ಬಭ ವ ನ್ಚ್ೈವ ಭಾವಾೀ  
ನಾಸತಯತುರಾಃ ಕ್ತಮತ ಪ್ರಾತ್ ಪ್ರಮಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ || 12 || 

 

ಸವಯಜ್ಞ ಈಶವರತಮಾಃ ಸ ಚ್ ಸವಯಶಕ್ತುಾಃ  
ಪ್ೂಣಾಯವಾರಾತಮಬಲಚಿತತುಖ್ವಿೀಯಯಸಾರಾಃ | 
ಯಸಾಾsಜ್ಞರಾ ರಹಿತಮಿನಿದರರಾ ಸಮೀತಂ  
ಬರಹ್ೇಶಪ್ೂವಯಕಮಿದ್ಂ ನ್ತತ ಕಸಾ ಚ್ೀಶಮ್ || 13 || 

 

ಆಭಾಸಕ್್ ೀsಸಾ ಪ್ವನ್ಾಃ ಪ್ವನ್ಸಾ ರತದ್ರಾಃ  
ಶ್ೀಷಾತಮಕ್್ ೀ ಗರತಡ ಏವ ಚ್ ಶಕರಕ್ಾಮೌ | 
ವಿೀನ ದ್ರೀಶಯೀಸುದ್ಪ್ರ್ೀ ತವನ್ಯೀಶಚ ತ್ೀಷಾ- 
ಮೃಷಾಾದ್ಯಾಃ ಕರಮಶ  ನ್ಗತಣಾಾಃ ಶತಾಂಶಾಾಃ || 14 || 

 

ಆಭಾಸಕ್ಾ ತವಥ ರಮಾsಸಾ ಮರತತುಾರ ಪಾತ್  
ಶ್ರೀಷಾಠsಪ್ಾಜಾತ್ ತದ್ನ್ತ ಗಿೀಾಃ ಶ್ವತ್ ೀ ವರಿಷಾಠ | 
ತಸಾಾ ಉಮಾ ವಿಪ್ರ್ತನಿೀ ಚ್ ಗಿರಸುಯೀಸತು  
ಶಚಾಾದಿಕ್ಾಾಃ ಕರಮಶ ಏವ ಯಥಾ ಪ್ುಮಾಂಸಾಃ || 15 || 

 

ತಾಭಾಶಚತ್ೀ ಶತಗತಣ್ೈದ್ಯಶತ್ ೀ ವರಿಷಾಠಾಃ  
ಪ್ಞ ್ ಚೀತುರ್ೈರಪ ಯಥಾಕರಮತಾಃ ಶತರರ್ತಸಾಿಾಃ |  
ಶಬ್ ದೀ ಬಹತತವವಚ್ನ್ಾಃ ಶತಮಿತಾತಶಚ  
ಶತರತಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಬಹತಧ್್ ೀಕ್ತುವಿರತದ್ಧತಾ ನ್ || 16 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಸವರ ಪ್ಮಿದ್ಮೀವ ಯತ್ ೀsಥ ಮತಕ್ಾು  
ಅಪ್ಾೀವಮೀವ ಸತತ್ ೀಚ್ಚವಿನಿೀಚ್ರ ಪಾಾಃ | 
ಶಬದಾಃ ಶತಂ ದ್ಶ ಸಹಸರಮಿರ್ತ ಸಮ ಯಸಾಮತ್  
ತಸಾಮನ್ನ ಹಿೀನ್ವಚ್ನ್ ೀsಥ ತತ್ ೀsಗರಯರ ಪಾಾಃ || 17 || 
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ಏವಂ ನ್ರ್ ೀತುಮಪ್ರಾಸತು ವಿಮತಕ್ತುಯೀಗಾಾ  
ಅನ್ಾೀ ಚ್ ಸಂಸೃರ್ತಪ್ರಾ ಅಸತರಾಸುಮೀಗಾಾಃ | 
ಏವಂ ಸದ್ೈವ ನಿಯಮಾಃ ಕವಚಿದ್ನ್ಾಥಾ ನ್  
ರಾವನ್ನಪ್ೂರ್ತಯರತತ ಸಂಸೃರ್ತಗಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ || 18 || 

 

ಪ್ೂರ್ತಯಶಚ ನ್ೈವ ನಿಯಮಾದ್ ಭವಿತಾ ಹಿ ಯಸಾಮತ್  
ತಸಾಮತ್ ಸಮಾಪುಮಪ ರಾನಿು ನ್ ಜೀವಸಙ್ಘಾಃ | 
ಆನ್ನ್ಯಮೀವ ಗಣಶ್್ ೀsಸ್ತು ಯತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀಷಾ- 
ಮಿತಿಂ ತತಾಃ ಸಕಲಕ್ಾಲಗತಾ ಪ್ರವೃರ್ತುಾಃ || 19 || 

 

ಏತ್ೈಾಃ ಸತರಾದಿಭಿರರ್ತಪ್ರರ್ತಭಾದಿಯತಕ್್ೈ- 
ಯತಯಕ್್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ ಸತತಂ ಪ್ರವಿಚಿನ್ುಯದಿೂಾಃ | 
ಪ್ೂತ್ೀಯರಚಿನ್ಯಮಹಿಮಾಃ ಪ್ರಮಾಃ ಪ್ರಾತಾಮ  
ನಾರಾಯಣ್ ೀsಸಾ ಗತಣವಿಸೃರ್ತರನ್ಾಗಾ ಕವ || 20 || 

 

ಸಾಮಾಂ ನ್ಚಾsಸಾ ಪ್ರಮಸಾ ಚ್ ಕ್್ೀನ್ ಚಾsಪ್ಾಂ  
ಮತಕ್ ು್ೀನ್ ಚ್ ಕವಚಿದ್ತಸುಾಭಿದಾ ಕತತ್ ೀsಸಾ | 
ಪಾರಪ್ಾೀತ ಚ್ೀತನ್ಗಣ್ೈಾಃ ಸತತಾಸವತನ್ರೈ- 
ನಿಯತಾಸವತನ್ರವಪ್ುಷ್ಾಃ ಪ್ರಮಾತ್ ಪ್ರಸಾ || 21 || 

 

ಅಥ್ ೀಯsಯಮೀವ ನಿಖಿಲ್ೈರಪ ವ್ೀದ್ವಾಕ್್ಾೈ ರಾಮಾಯಣ್ೈಾಃ ಸಹಿತಭಾರತಪ್ಞ್ಚರಾತ್ರಾಃ | 
ಅನ್ಾೈಶಚ ಶಾಸರವಚ್ನ್ೈಾಃ ಸಹತತುಾಸ ತ್ರನಿಯಣಿೀಯಯತ್ೀ ಸಹೃದ್ಯಂ ಹರಿಣಾ ಸದ್ೈವ || 22 || 

 

‘ನಾರಾಯಣಸಾ ನ್ ಸಮಾಃ’‘ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀsಹಂ ಜೀವಾಕ್ಷರ್ೀ 
ಹಾರ್ತಗತ್ ೀsಸ್ತಮ’‘ತತ್ ೀsನ್ಾದಾತಯಮ್’ | 
‘ಮತಕ್್ ುೀಪ್ಸೃಪ್ಾ’  ‘ಇಹ ನಾಸ್ತು ಕತತಶಚ ಕಶ್ಚತ್’ 

‘ನಾನ್ೀವ ಧ್ಮಯಪ್ೃಥಗಾತಮದ್ೃಗ್ೀತಾಧ್್ ೀ ಹಿ’ || 23 || 
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‘ಆಭಾಸ ಏವ’ ‘ಪ್ೃಥಗಿೀಶತ ಏಷ್ ಜೀವೀ’ 
‘ಮತಕುಸಾ ನಾಸ್ತು ಜಗತ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀ ತತ ಶಕ್ತುಾಃ’ | 
‘ಮಾತಾರಪ್ರ್ ೀsಸ್ತ ನ್ತತ ತ್ೀsಶತನವತ್ೀ ಮಹಿತವಮ್’ 
‘ಷಾಡತುಣಾವಿಗರಹ’ ‘ಸತಪ್ೂಣಯಗತಣ್ೈಕದ್ೀಹಾಃ’ || 24 || 

 

‘ಮಾಹಾತಯದ್ೀಹ’ ‘ಸೃರ್ತಮತಕ್ತುಗತ್ೀ’ ‘ಶ್ವಶಚ  
ಬರಹಾಮ ಚ್ ತದ್ ಗತಣಗತೌ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ೀಶೌ’ | 
‘ನ್ ಶ್ರೀಾಃ ಕತತಸುದ್ಪ್ರ್ೀ’ ‘sಸಾ ಸತಖ್ಸಾ ಮಾತಾರ- 
ಮಶನನಿು ಮತಕುಸತಗಣಾಶಚಶತಾವರ್ೀಣ’ || 25 || 

 

‘ಆಭಾಸಕ್ಾಭಾಸಪ್ರಾವಭಾಸ - ‘ರ ಪಾಣಾಜಸಾರಣಿ ಚ್ ಚ್ೀತನಾನಾಮ್ | 
‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸದ್ೈವಾರ್ತ ವಶಾತ್ ಕದಾsಪ  ‘ಗಚ್ಛನಿು ಕ್್ೀಶಾದಿಗಣಾ ನ್ ಮತಕ್ ುೌ’ 
|| 26 || 

 

‘ಯಸ್ತಮನ್ ಪ್ರ್ೀsನ್ಾೀsಪ್ಾಜಜೀವಕ್್ ೀಶಾ’ 
‘ನಾಹಂ ಪ್ರಾಯತನ್ಯ ಮರಿೀಚಿಮತಖಾಾಾಃ’ | 
‘ಜಾನ್ನಿು ಯದ್ ಗತಣಗಣಾನ್ ನ್ ರಮಾದ್ಯೀsಪ  
‘ನಿತಾಸವತನ್ರ ಉತ ಕ್್ ೀsಸ್ತು ತದ್ನ್ಾ ಈಶಾಃ’ || 27 || 

 

‘ನ್ೈವ್ೈಕ ಏವ ಪ್ುರತಷ್ಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀsಸಾ- 
ವ್ೀಕಾಃ ಕತತಾಃ ಸ ಪ್ುರತಷ್ ೀ’ ‘ಯತ ಏವ ಜಾತಾಾ | 
 ‘ಅಥಾಯತ್ ಶತರತ್ೀಶಚ ಗತಣತ್ ೀ ನಿಜರ ಪ್ತಶಚ  
‘ನಿತಾಾನ್ಾ  ಏವ ಕಥಮಸ್ತು ಸ ಇತಾಪ ಸಾಾತ್’ || 28 || 

 

‘ಸವೀಯತುಮೀ ಹರಿರಿದ್ಂ ತತ ತದಾಜ್ಞಯೈವ  
‘ಚ್ೀತತುಂ ಕ್ಷಮಂ ಸ ತತ ಹರಿಾಃ ಪ್ರಮಸವತನ್ರಾಃ | 
‘ಪ್ೂಣಾಯವಾರಾಗಣಿತನಿತಾಗತಣಾಣಯವೀSಸೌ’  
ಇತ್ಾೀವ ವ್ೀದ್ವಚ್ನಾನಿ ಪ್ರ್ ೀಕುಯಶಚ || 29 || 
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‘ಋಗಾದ್ಯಶಚ ಚ್ತಾವರಾಃ ಪ್ಞ್ಚರಾತರಂ ಚ್ ಭಾರತಮ್ |  
‘ಮ ಲರಾಮಾಯಣಂ  ಬರಹಮಸ ತರಂ ಮಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಸೃತಮ್ || 30 || 

 

‘ಅವಿರತದ್ಧಂ ಚ್ ಯತುಾಸಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ತಚ್ಚ ನಾನ್ಾಥಾ | 
‘ಏತದಿವರತದ್ಧಂ ಯತತು ಸಾಾನ್ನ ತನಾಮನ್ಂ ಕಥಞ್ಚನ್ || 31 || 

 

‘ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ಪ್ುರಾಣಾನಿ ಪ್ಞ್ಚರಾತಾರತಮಕತವತಾಃ | 
‘ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಾೀವ ಮನಾವದಾಾಾಃ ಸೃತಯೀsಪ್ಾನ್ತಕ ಲತಾಃ || 32 || 

 

‘ಏತ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀರಾಧಿಕಾಮತಚ್ಾತ್ೀsನ್ಾಸಾ ನ್ ಕವಚಿತ್ | 
‘ಅತಸುದ್ೀವ ಮನ್ುವಾಂ ನಾನ್ಾಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ || 33 || 

 

‘ಮೀಹಾಥಾಯನ್ಾನ್ಾಶಾಸಾರಣಿ ಕೃತಾನ್ಾೀವಾsಜ್ಞರಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
‘ಅತಸ ು್ೀಷ್ ಕುಮಗಾರಹಾಮಸತರಾಣಾಂ ತಮೀಗತ್ೀಾಃ || 34 || 

 

‘ಯಸಾಮತ್ ಕೃತಾನಿ ತಾನಿೀಹ ವಿಷ್ತಣನ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಶ್ವಾದಿಭಿಾಃ | 
‘ಏಷಾಂ ಯನ್ನ ವಿರ್ ೀಧಿ ಸಾಾತ್ ತತ್ ರೀಕುಂ ತನ್ನ ವಾಯಯತ್ೀ || 35 || 

 

‘ವಿಷಾಣಾಧಿಕಾವಿರ್ ೀಧಿೀನಿ ರಾನಿ ವ್ೀದ್ವಚಾಂಸಾಪ | 
‘ತಾನಿ ಯೀಜಾಾನಾಾನ್ತಕ ಲಾಾದ್ ವಿಷಾಣಾಧಿಕಾಸಾ ಸವಯಶಾಃ || 36 || 

 

‘ಅವತಾರ್ೀಷ್ತ ಯತ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ ದ್ಶಯಯೀನ್ನರವದ್ಧರಿಾಃ | 
‘ತಚಾಚಸತರಾಣಾಂ ಮೀಹಾಯ ದ್ ೀಷಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯಹಿ ಕವಚಿತ್ || 37 || 

 

‘ಅಜ್ಞತವಂ ಪಾರವಶಾಂ ವಾ ವ್ೀಧ್ಭ್ೀದಾದಿಕಂ ತಥಾ | 
‘ತಥಾ ಪಾರಕೃತದ್ೀಹತವಂ ದ್ೀಹತಾಾಗಾದಿಕಂ ತಥಾ || 38 || 

 

‘ಅನಿೀಶತವಂ ಚ್ ದ್ತಾಃಖಿತವಂ ಸಾಮಾಮನ್ಾೈಶಚ ಹಿೀನ್ತಾಮ್ | 
‘ಪ್ರದ್ಶಯಯರ್ತ ಮೀಹಾಯ ದ್ೈತಾಾದಿೀನಾಂ ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್ || 39 || 
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‘ನ್ ತಸಾ ಕಶ್ಚದ್ ದ್ ೀಷ್ ೀsಸ್ತು ಪ್ೂಣಾಯಖಿಲಗತಣ್ ೀ ಹಾಸೌ | 
‘ಸವಯದ್ೀಹಸಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ತ ಚ್ೀಶವರಾಃ || 40 || 

 

‘ಬರಹಾಮದ್ಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಮಾಂ ವಾ ಕತತಸುಸಾ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ | 
‘ಯದ್ೀವಂವಾಚ್ಕಂ ಶಾಸರಂ ತದಿಧ ಶಾಸರಂ ಪ್ರಂ ಮತಮ್ || 41 || 

 

‘ನಿಣಯರಾಯೈವ ಯತ್ ಪ್ರೀಕುಂ ಬರಹಮಸ ತರಂ ತತ ವಿಷ್ತಣನಾ | 
‘ವಾಾಸರ ಪ್ೀಣ ತದ್ ಗಾರಹಾಂ ತತ್ ರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಯನಿಣಯರಾಾಃ || 42 || 

 

‘ಯಥಾಥಯವಚ್ನಾನಾಂ ಚ್ ಮೀಹಾಥಾಯನಾಂ ಚ್ ಸಂಶಯಮ್ | 
‘ಅಪ್ನ್ೀತತಂ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮಸ ತರಮಚಿೀಕತಿಪ್ತ್ || 43 || 

 

‘ತಸಾಮತ್ ಸ ತಾರಥಯಮಾಗೃಹಾ ಕತಯವಾಾಃ ಸವಯನಿಣಯಯಾಃ | 
‘ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿಹಿೀನ್ತವಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರತದಿೀಣಯತಾ || 44 || 

 

‘ಅಭ್ೀದ್ಾಃ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ಜೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಸದ್ೈವ ಚ್ | 
‘ವಿಷ್ ಣೀರತಕ್ಾುನಿ ಸ ತ್ರೀಷ್ತ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಡಾತಾ ತಥಾ || 45 || 

 

‘ತಾರತಮಾಂ ಚ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಿಮತಕ್ತುವಿಯದ್ಾರಾ ತಥಾ | 
‘ತಸಾಮದ್ೀತದಿವರತದ್ಧಂ ಯನ್ ೇಹಾಯ ತದ್ತದಾಹೃತಮ್ || 46 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ ಯೀಯೀ ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಗಾರಯಹಾಾಸ ು್ೀ ಸವಯ ಏವ ತತ | 
ಇತಾಾದ್ತಾಕುಂ ಭಗವತಾ ಭವಿಷ್ಾತಪವಯಣಿ ಸತಫಟಮ್ || 47 || 

 

‘ಏಷ್ ಮೀಹಂ ಸೃಜಾಮಾಾಶತ ಯೀ ಜನಾನ್ ಮೀಹಯಷ್ಾರ್ತ | 
‘ತವಂ ಚ್ ರತದ್ರ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಮೀಹಶಾಸಾರಣಿಕ್ಾರಯ || 48 || 

 

‘ಅತಥಾಾನಿ ವಿತಥಾಾನಿ ದ್ಶಯಯಸವ ಮಹಾಭತಜ | 
‘ಪ್ರಕ್ಾಶಂ ಕತರತ ಚಾsತಾಮನ್ಮಪ್ರಕ್ಾಶಂ ಚ್ ಮಾಂ ಕತರತ’ || 49 || 

 

ಇರ್ತ ವಾರಾಹವಚ್ನ್ಂ ಬರಹಾಮಣ್ ಡೀಕುಂ ತಥಾsಪ್ರಮ್ | 
‘ಅಮೀಹಾಯ ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀರಾಕ್ಾರಶ್ಚಚ್ಛರಿೀರತಾ || 50 || 
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‘ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ ತಾರತಮಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಚ್ ೀಚ್ಾತ್ೀ | 
‘ಏತದಿವರತದ್ಧಂ ಯತ್ ಸವಯಂ ತನ್ ೇಹಾಯೀರ್ತ ನಿಣಯಯಾಃ’ || 51 || 

 

ಸಾೆನ ದ್ೀsಪ್ುಾಕುಂ ಶ್ವ್ೀನ್ೈವ ಷ್ಣತಮಖಾಯೈವ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಶ್ವಶಾಸ್ರೀsಪ ತದ್ ಗಾರಹಾಂ ಭಗವಚಾಛಸರಯೀಗಿ ಯತ್ || 52 || 

 

‘ಪ್ರಮೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕಸುಜಾಞಾನ್ಂ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನ್ಮ್ | 
‘ಶಾಸಾರಣಾಂ ನಿಣಯಯಸ ು್ಾೀಷ್ ತದ್ನ್ಾನ್ ೇಹನಾಯ ಹಿ || 53 || 

 

‘ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ತತ ರಾ ಮತಕ್ತುಾಃ ಸಾಮಾಂ ಚ್ ಮಮ ವಿಷ್ತಣನಾ | 
‘ರ್ತೀಥಾಯದಿಮಾತರತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮಾsಧಿಕಾಂ ಚ್ ವಿಷ್ತಣತಾಃ || 54 || 

 

‘ಅಭ್ೀದ್ಶಾಚಸಮದಾದಿೀನಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಹರಿಣಾ ತಥಾ | 
‘ಇತಾಾದಿ ಸವಯಂ ಮೀಹಾಯ ಕಥಾತ್ೀ ಪ್ುತರ ನಾನ್ಾಥಾ’ || 55 || 

 

ಉಕುಂ ಪಾದ್ಮಪ್ುರಾಣ್ೀ ಚ್ ಶ್ೈವ ಏವ ಶ್ವ್ೀನ್ ತತ | 
ಯದ್ತಕುಂ ಹರಿಣಾ ಪ್ೂವಯಮತಮಾಯೈ ಪಾರಹ ತದ್ಧರಾಃ || 56 || 

 

 ‘ತಾವಮಾರಾಧ್ಾ ತಥಾ ಶಮೂೀ ಗರಹಿೀಷಾಾಮಿ ವರಂ ಸದಾ | 
‘ದಾವಪ್ರಾದೌ ಯತಗ್ೀ ಭ ತಾವ ಕಲರಾ ಮಾನ್ತಷಾದಿಷ್ತ || 57 || 

 

‘ಸಾವಗಮೈಾಃ ಕಲ್ಲಪತ್ೈಸುಾಂ ಚ್ ಜನಾನ್ ಮದಿವಮತಖಾನ್ ಕತರತ | 
‘ಮಾಂ ಚ್ ಗ್ ೀಪಾಯ ಯೀನ್ ಸಾಾತ್ ಸೃಷಟರ್ೀಷ್ ೀತುರಾಧ್ರಾ’ || 58 || 

 

ನ್ಚ್ ವ್ೈಷ್ಣವಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ವಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ರಾಃ | 
ಕವಚಿದ್ತಕ್್ ುೀsನ್ಾಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಪ್ರಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿೀರಿತಾಃ || 59 || 

 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ತಾವಚ್ಚ ವ್ೀದಾನಾಂ ವ್ೀದ್ ೀಕುಂ ಗಾರಹಾಮೀವ ಹಿ | 
ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಪ್ರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಾಮದ್ತಚ್ಾತ್ೀ ಸದಾ || 60 || 
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‘ಅಸಾ ದ್ೀವಸಾ ಮಿೀಳುುಷ್ ೀ ವರಾ ‘ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಷ್ಸಾ ಪ್ರಭೃಥ್ೀ ಹವಿಭಿಯಾಃ | 
‘ವಿದ್ೀ ಹಿ ರತದ್ ರೀ ರತದಿರೀಯಂ ಮಹಿತವಂ ‘ರಾಸ್ತಷ್ಟಂ ವರ್ತಯರಶ್ವನಾವಿರಾವತ್’ || 61 || 

 

‘ಸತುಹಿ ಶತರತಂ ಗತಯಸದ್ಂ ಯತವಾನ್ಂ ‘ಮೃಗಂ ನ್ ಭಿೀಮಮತಪ್ಹತತನಮತಗರಮ್’ | 
‘ಯಂ ಕ್ಾಮಯೀ ತನ್ುಮತಗರಂ ಕೃಣ್ ೀಮಿ 
‘ತಂ ಬರಹಾಮಣಂ ತಮೃಷಂ ತಂ ಸತಮೀಧ್ಾಮ್’ || 62 || 

 

‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ಚ್ ಶಙ್ೆರಾಃ’ | 
‘ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಾ ಇದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ಚ್ ಶಙ್ೆರಾಃ’ || 63 || 

 

‘ಯದಾ ಪ್ಶಾಾಃ ಪ್ಶಾತ್ೀ ರತಗಮವಣಯಂ ‘ಕತಾಯರಮಿೀಶಂ ಪ್ುರತಷ್ಂ ಬರಹಮಯೀನಿಮ್ | 
‘ತದಾ ವಿದಾವನ್ ಪ್ುಣಾಪಾಪ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ‘ನಿರಞ್ಞನ್ಾಃ ಪ್ರಮಂ ಸಾಮಾಮತಪ್ೈರ್ತ’ || 64 || 

 

‘ಯೀ ವ್ೀದ್ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರಾಂ ಪ್ರಮೀ ವಾೀಮನ್ | 
‘ಸ್ ೀsಶತನತ್ೀ ಸವಾಯನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸಹ ಬರಹಮಣಾ ವಿಪ್ಶ್ಚತಾ’ || 65 || 

 

‘ಪ್ರ ಘಾ ನ್ವಸಾ ಮಹತ್ ೀ ಮಹಾನಿ ‘ಸತಾಾ ಸತಾಸಾ ಕರಣಾನಿ ವೀಚ್ಮ್’ | 
‘ಸತಾಮೀನ್ಮನ್ತ ವಿಶ್ವೀ ಮದ್ನಿು ‘ರಾರ್ತಂ ದ್ೀವಸಾ ಗೃಣತ್ ೀ ಮಘ ೀನ್ಾಃ’ 
|| 66 || 

 

‘ಯಚಿಚಕ್್ೀತ ಸತಾಮಿತ್ ತನ್ನ ಮೀಘಂ ‘ವಸತ ಸಾಪಹಯಮತತ ಜ್ೀತ್ ೀತ ದಾತಾ| 
‘ಸತಾಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಾ ಮಹಿಮಾ ಗೃಣ್ೀ ‘ಶವೀ ಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ವಿಪ್ರರಾಜ್ಾೀ’ || 67 || 

 

‘ಸತಾಾ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸತಾಾ ಜೀವ್ೀಶಯೀಭಿಯದಾ | 
‘ಸತ್ ಾೀ ಮಿಥ್ ೀ ಜೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಸತಾಂ ಚ್ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ || 68 || 

 

‘ಅಸತಾಾಃ ಸವಗತ್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಾದ್ಸತಾಕಮ್ | 
‘ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹಾಃ ಸತ್ ಾೀsಯಂ ಪ್ಞ್ಚಭ್ೀದ್ಸಮನಿವತಾಃ || 69 || 

 

‘ಜೀವ್ೀಶಯೀಭಿಯದಾ ಚ್ೈವ ಜೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಪ್ರಸಪರಮ್ | 
‘ಜಡ್ೀಶಯೀಜಯಡಾನಾಂ ಚ್ ಜಡಜೀವಭಿದಾ ತಥಾ || 70 || 

 



 
 

 
 

Page 13 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಪ್ರಥಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ 
http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಪ್ರಥಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ]  

2013
2
0
1
3 

‘ಪ್ಞ್ಚಭ್ೀದಾ ಇಮೀ ನಿತಾಾಾಃ ಸವಾಯವಸಾಿಸತ ಸವಯಶಾಃ | 
‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ್ ನ್ ಹಿೀಯನ ು್ೀ ತಾರತಮಾಂ ಚ್ ಸವಯದಾ || 71 || 

 

‘ಕ್ಷ್ರ್ತಪಾ ಮನ್ತಷ್ಾಗನ್ಧವಾಯ ದ್ೈವಾಶಚ ಪತರಶ್ಚರಾಾಃ | 
‘ಆಜಾನ್ಜಾಾಃ ಕಮಯಜಾಶಚ ದ್ೀವಾ ಇನ್ದರಾಃ ಪ್ುರನ್ದರಾಃ || 72 || 

 

‘ರತದ್ರಾಃ ಸರಸವರ್ತೀ ವಾಯತಮತಯಕ್ಾುಾಃ ಶತಗತಣ್ ೀತುರಾಾಃ | 
‘ಏಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ ವಾಯತಶಚ ವಿೀನ್ ದರೀ ರತದ್ರಸಮಸುಥಾ | 
‘ಏಕ್್ ೀ ರತದ್ರಸುಥಾ ಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ಕಶ್ಚದ್ ವಾಯತನಾ ಸಮಾಃ || 73 || 

 

‘ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಶ್ರೀಸುಥಾ ವಾಯೀಾಃ ಸಹಸರಗತಣಿತಾ ಗತಣ್ೈಾಃ | 
‘ತತ್ ೀsನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಕಶ್ಚತ್ ತತುಮಾಃ ಸದಾ’ || 74 || 

 

ಇತಾಾದಿ ವ್ೀದ್ವಾಕಾಂ ವಿಷ್ ಣೀರತತೆಷ್ಯಮೀವ ವಕತಯಚ್ಚಾಃ | 
ತಾತಪಯಯಂ ಮಹದ್ತ್ರೀತತಾಕುಂ ‘ಯೀ ಮಾಮಿ’ರ್ತ ಸವಯಂ ತ್ೀನ್ || 75 || 

 

‘ಭ ಮನೀ ಜಾಾಯಸುಾಮಿ’ರ್ತ ಹತಾಕುಂ ಸ ತ್ರೀಷ್ತ ನಿಣಯರಾತ್ ತ್ೀನ್ | 
ತತ್ ಪರೀತ್ಾೈವ ಚ್ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಪಾರಪ್ಾಸ ು್ೀನ್ೈವ ನಾನ್ಾೀನ್ || 76 || 

 

‘ನಾಯಮಾತಾಮ ಪ್ರವಚ್ನ್ೀನ್ ಲಭ್ ಾೀ  ‘ನ್ ಮೀಧ್ರಾ ನ್ ಬಹತನಾ ಶತರತ್ೀನ್ | 
‘ಯಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಲಭಾ - ಸುಸ್ಾೈಷ್ ಆತಾಮ ವಿವೃಣತತ್ೀ ತನ್ತಂ ಸಾವಮ್’  || 77 || 

 

‘ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ದಾತಾ ಮೀಕ್ಷಸಾ ವಾಯತಶಚ ತದ್ನ್ತಜ್ಞರಾ | 
‘ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಕರಮಶ್್ ೀ ಮತಕ್ತುಗ್ ೀ ಭ್ ೀಗ ಏವಚ್ || 78 || 

 

‘ಉತುರ್ೀಷಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ೀನ್ ನಿೀಚಾನಾಂ ನಾನ್ಾಥಾ ಭವ್ೀತ್ | 
‘ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ್ ಹರಿನಿಯತಾನಿಯನಾು ತದ್ವಶಾಾಃ ಪ್ರ್ೀ || 79 || 

 

‘ತಾರತಮಾಂ ತತ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸವೀಯಚ್ಚತವಂ ಹರ್ೀಸುಥಾ | 
‘ಏತದ್ ವಿನಾ ನ್ ಕಸಾಾಪ ವಿಮತಕ್ತುಾಃ ಸಾಾತ್ ಕಥಞ್ಞನ್ || 80 || 
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‘ಪ್ಞ್ಚಭ್ೀದಾಂಶಚ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾವಭ್ೀದ್ಮೀವ ಚ್ | 
‘ನಿದ್ ೀಯಷ್ತವಂ ಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಕ್ತುನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾ || 81 || 

 

‘ಅವತಾರಾನ್ ಹರ್ೀಜ್ಞಾಯತಾವ ನಾವತಾರಾ ಹರ್ೀಶಚಯೀ | 
‘ತದಾವ್ೀಶಾಂಸುಥಾ ಸಮಾಗ್ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಕ್ತುನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾ || 82 || 

 

‘ಸೃಷಟರಕ್ಷಾಹೃರ್ತಜ್ಞಾನ್ನಿಯತಾಜ್ಞಾನ್ಬನ್ಧನಾನ್ | 
‘ಮೀಕ್ಷಂ ಚ್ ವಿಷ್ತಣತಸ ು್ಾೀವ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಕ್ತುನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾ || 83 || 

 

‘ವ್ೀದಾಂಶಚ ಪ್ಞ್ಚರಾತಾರಣಿ ಸ್ೀರ್ತಹಾಸಪ್ುರಾಣಕ್ಾನ್ | 
‘ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಷ್ತಣಪ್ರಾನ್ೀವ ಮತಚ್ಾತ್ೀ ನಾನ್ಾಥಾ ಕವಚಿತ್ || 84 || 

 

‘ಮಾಹಾತಯಜ್ಞಾನ್ಪ್ೂವಯಸತು ಸತದ್ೃಢಾಃ ಸವಯತ್ ೀSಧಿಕಾಃ | 
‘ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಕ್ತುರಿರ್ತ ಪ್ರೀಕುಸುರಾ ಮತಕ್ತುನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾ || 85 || 

 

‘ರ್ತರವಿಧ್ಾ ಜೀವಸಙ್ಘಸತು ದ್ೀವಮಾನ್ತಷ್ದಾನ್ವಾಾಃ | 
‘ತತರ ದ್ೀವಾ ಮತಕ್ತುಯೀಗಾಾ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮಾಸುಥಾ || 86 || 

 

‘ಮಧ್ಾಮಾ ಮಾನ್ತಷಾ ಯೀ ತತ ಸೃರ್ತಯೀಗಾಾಾಃ ಸದ್ೈವ ಹಿ | 
‘ಅಧ್ಮಾ ನಿರರಾಯೈವ ದಾನ್ವಾಸತು ತಮೀಲರಾಾಃ  || 87 || 

 

‘ಮತಕ್ತುನಿಯತಾಾ ತಮಶ್ಚವ ನಾsವೃರ್ತುಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀತಯೀಾಃ | 
‘ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿರಯೀ ನಾಸ್ತು ತಮಶಾಚಪ ಕಥಞ್ಚನ್ || 88 || 

 

‘ನಾಸತರಾಣಾಂ ತಥಾ ಮತಕ್ತುಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ | 
‘ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಮಧ್ಾಮಾನಾಂ ನ್ೈವ್ೈತದ್ ದ್ವಯಮಾಪ್ಾತ್ೀ || 89 || 

 

‘ಅಸತರಾಣಾಂ ತಮಾಃ ಪಾರಪುಸುದಾ ನಿಯಮತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
‘ಯದಾ ತತ ಜ್ಞಾನಿಸದಾೂವ್ೀ ನ್ೈವ ಗೃಹಣನಿು ತತ್ ಪ್ರಮ್ || 90 || 

 

‘ತದಾ ಮತಕ್ತುಶಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ಯದಾ ಪ್ರತಾಕ್ಷಗ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
‘ಸವಯೀಗಾಯೀಪಾಸನ್ರಾ ತನಾವ ತದ್ ಾೀಗಾರಾ ತಥಾ || 91 || 
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‘ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಬರಯಹಮಣಾ ತತ ಸಮತಪಾಸ್ ಾೀ ಹರಿಾಃ ಸದಾ | 
‘ಆನ್ನ್ ದೀ ಜ್ಞಾಃ ಸದಾತ್ೇರ್ತ ಹತಾಪಾಸ್ ಾೀ ಮಾನ್ತಷ್ೈಹಯರಿಾಃ || 92 || 

 

‘ಯಥಾಕರಮಂ ಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾತ್ ತದ್ನ್ಾೈರಾ ವಿರಿಞ್ಚತಾಃ |  
‘ಬರಹಮತವಯೀಗಾಾ ಋಜವೀ ನಾಮ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ೃಥಗುಣಾಾಃ || 93 || 

 

‘ತ್ೈರ್ೀವಾಪ್ಾಂ ಪ್ದ್ಂ ತತತು ನ್ೈವಾನ್ಾೈಾಃ ಸಾಧ್ನ್ೈರಪ | 
‘ಏವಂ ಸವಯಪ್ದಾನಾಂ ಚ್ ಯೀಗಾಾಾಃ ಸನಿು ಪ್ೃಥಗ್ ಗಣಾಾಃ || 94 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ನಾದ್ಾನ್ನ್ುಂ ಹಿ ತಾರತಮಾಂ ಚಿದಾತಮನಾಮ್ | 
‘ತಚ್ಚ ನ್ೈವಾನ್ಾಥಾ ಕತತಯಂ ಶಕಾಂ ಕ್್ೀನಾಪ ಕತತರಚಿತ್ || 95 || 

 

‘ಅಯೀಗಾಮಿಚ್ಛನ್ ಪ್ುರತಷ್ಾಃ ಪ್ತತ್ಾೀವ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ | 
‘ತಸಾಮದ್ ಯೀಗಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಸ್ೀವಾೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸದ್ೈವ ಹಿ || 96 || 

 

‘ಅಚಿಛದ್ರಸ್ೀವನಾಚ್ಚವ ನಿಷಾೆಮತಾವಚ್ಚ ಯೀಗಾತಾಃ | 
‘ದ್ರಷ್ತಟಂ ಶಕ್್ ಾೀ ಹರಿಾಃ ಸವ್ೈಯನಾಯನ್ಾಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ || 97 || 

 

‘ನಿಯಮೀsಯಂ ಹರ್ೀಯಯಸಾಮನ್ ನೀಲಿಙ್ಘಯಾಃ ಸವಯಚ್ೀತನ್ೈಾಃ | 
‘ಸತಾಸಙ್ೆಲಪತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾಯನ್ಾಥಾ ಚ್ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ || 98 || 

 

‘ದಾನ್ರ್ತೀಥಯತಪ್ೀಯಜ್ಞಪ್ೂವಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ ಸವಯದಾ | 
‘ಅಙ್ುನಿ ಹರಿಸ್ೀವಾರಾಂ ಭಕ್ತುಸ ು್ಾೀಕ್ಾ ವಿಮತಕುಯೀ’ | 
ಭವಿಷ್ಾತಪವಯವಚ್ನ್ಮಿತ್ಾೀದ್ದ್ಖಿಲಂ ಪ್ರಮ್ || 99 || 

 

‘ಶೃಣ್ವೀ ವಿೀರ ಉಗರಮತಗರಂ ದ್ಮಾಯ - ‘ನ್ನನ್ಾಮನ್ಾಮರ್ತನ್ೀನಿೀಯಮಾನ್ಾಃ | 
‘ಏದ್ಮಾನ್ದಿವಳುಭಯಸಾ ರಾಜಾ ‘ಚ್ ೀಷ್ ೆಯತ್ೀ ವಿಶ ಇನ್ ದರೀ ಮನ್ತಷಾಾನ್ || 100 || 

 

‘ಪ್ರಾ ಪ್ೂವ್ೀಯಷಾಂ ಸಖಾಾ ವೃಣಕ್ತು ‘ವಿತತತಯರಾಣ್ ೀ ಅಪ್ರ್ೀಭಿರ್ೀರ್ತ | 
‘ಅನಾನ್ತಭ ರ್ತೀರವಧ್ ನಾವನ್ಾಃ ‘ಪ್ೂವಿೀಯರಿನ್ದರಾಃ ಶರದ್ಸುತಯರಿೀರ್ತ’ || 101 || 
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‘ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ ‘ನಾನ್ಾಾಃ ಪ್ನಾಿಅಯನಾಯ ವಿದ್ಾತ್ೀ’ | 
‘ತಮೀವ ವಿದಿತಾವsರ್ತ ಮೃತತಾಮೀರ್ತ ‘ನಾನ್ಾಾಃ ಪ್ನಾಿ ವಿದ್ಾತ್ೀsಯನಾಯ’ || 102 || 

 

‘ಯಸಾ ದ್ೀವ್ೀ ಪ್ರಾ ಭಕ್ತುಯಯಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ತಥಾ ಗತರೌ | 
‘ತಸ್ಾೈತ್ೀ ಕಥಿತಾ ಹಾಥಾಯಾಃ ಪ್ರಕ್ಾಶನ ು್ೀ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ’ || 103 || 

 

‘ಭಕ್ಾಯಥಾಯನ್ಾಖಿಲಾನ್ಾೀವ ಭಕ್ತುಮೀಯಕ್ಷಾಯ ಕ್್ೀವಲಾ | 
‘ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಭಕ್ತುಹಿಯ ನಿತಾಾನ್ನ್ದಸವರ ಪಣಿೀ || 104 || 

 

‘ಜ್ಞಾನ್ಪ್ೂವಯಾಃ ಪ್ರಾಃ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ನಿತ್ ಾೀ ಭಕ್ತುರಿರ್ತೀಯಯತ್ೀ’ | 
ಇತಾಾದಿ ವ್ೀದ್ವಚ್ನ್ಂ ಸಾಧ್ನ್ಪ್ರವಿಧ್ಾಯಕಮ್ || 105 || 

 

‘ನಿಶ್ಾೀಷ್ಧ್ಮಯಕತಾಯsಪ್ಾಭಕುಸ ು್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಹರ್ೀ | 
‘ಸದಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಭಕುಶ್ಚೀದ್ ಬರಹಾಮಹಾsಪ ವಿಮತಚ್ಾತ್ೀ’ || 106 || 

 

‘ಧ್ಮೀಯ ಭವತಾಧ್ಮೀಯsಪ ಕೃತ್ ೀ ಭಕ್್ೈಸುವಾಚ್ತಾತ | 
‘ಪಾಪ್ಂ ಭವರ್ತ ಧ್ಮೀಯsಪ ಯೀ ನ್ ಭಕ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಹರ್ೀ’ || 107 || 

 

‘ಭಕ್ಾಯ ತವನ್ನ್ಾರಾ ಶಕಾ ಅಹಮೀವಂವಿಧ್್ ೀsಜತಯನ್ | 
‘ಜ್ಞಾತತಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ್ ತತ ು್ಾೀನ್ ಪ್ರವ್ೀಷ್ತಟಂ ಚ್ ಪ್ರನ್ುಪ್’ || 108 || 

 

‘ಅನಾದಿದ್ವೀಷಣ್ ೀ ದ್ೈತಾಾ ವಿಷ ಣೌ ದ್ವೀಷ್ ೀ ವಿವಧಿಯತಾಃ | 
‘ತಮಸಾನ ಧ್ೀ ಪಾತಯರ್ತ ದ್ೈತಾಾನ್ನ ು್ೀ ವಿನಿಶಚರಾತ್ || 109 || 

 

‘ಪ್ೂಣಯದ್ತಾಃಖಾತಮಕ್್ ೀ ದ್ವೀಷ್ಾಃ ಸ್ ೀsನ್ನ್ ುೀ ಹಾವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ | 
‘ಪ್ರ್ತತಾನಾಂ ತಮಸಾನ ಧ್ೀ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಸತಖ್ವಜಯತ್ೀ || 110 || 

 

‘ಜೀವಭ್ೀದ್ ೀ ನಿಗತಯಣತವಮಪ್ೂಣಯಗತಣತಾ ತಥಾ | 
‘ಸಾಮಾಾಧಿಕ್್ಾೀ ತದ್ನ್ಾೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಸುದ್ುತ ಏವ ಚ್ || 111 || 

 

‘ಪಾರದ್ತಭಾಯವವಿಪ್ರಾಯಸಸುದ್ೂಕುದ್ವೀಷ್ ಏವ ಚ್ | 
‘ತತಾಮಾಣಸಾ ನಿನಾದ ಚ್ ದ್ವೀಷಾ ಏತ್ೀsಖಿಲಾ ಮತಾಾಃ || 112 || 
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‘ಏತ್ೈವಿಯಹಿೀನಾ ರಾ ಭಕ್ತುಾಃ ಸಾ ಭಕ್ತುರಿರ್ತ ನಿಶ್ಚತಾ | 
‘ಅನಾದಿಭಕ್ತುದ್ೀಯವಾನಾಂ ಕರಮಾದ್ ವೃದಿಧಂ ಗತ್ೈವ ಸಾ || 113 || 

 

‘ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ೀಹ್ೀಯತತಮತಯಕ್ತುಹ್ೀತತಶಚ ಸಾ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
‘ಸ್ೈವಾsನ್ನ್ದಸವರ ಪ್ೀಣ ನಿತಾಾ ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ || 114 || 

 

‘ಯಥಾ ಶೌಕ್ಾಿಯದಿಕಂ ರ ಪ್ಂ ಗ್ ೀಭಯವತ್ಾೀವ ಸವಯದಾ | 
‘ಸತಖ್ಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ರ ಪ್ಮೀವಂ ಭಕ್ ು್ೀನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾ || 115 || 

 

‘ಭಕ್್ಯೈವ ತತಷಟಮಭ್ಾೀರ್ತ ವಿಷ್ತಣನಾಯನ್ಾೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 
‘ಸ ಏವ ಮತಕ್ತುದಾತಾ ಚ್ ಭಕ್ತುಸುತ್ರಕಕ್ಾರಣಮ್ || 116 || 

 

‘ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಚ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಾರತಮಾೀ ತತ ಕ್ಾರಣಮ್ | 
‘ತಾರತಮಾಸಿ್ತತಾsನಾದಿನಿತಾಾ ಭಕ್ತುನ್ಯಚ್ೀತರತ್ || 117 || 

 

‘ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವಧ್ಮಾಾಃ ಕ್ತಞಚಚದ್ ದ್ವೀಷ್ಯತಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ಹರೌ | 
‘ದ್ತಾಃಖ್ನಿಷಾಠಸುತಸ ು್ೀsಪ ನಿತಾಮೀವ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ || 118 || 

 

‘ಮಧ್ಾಮಾ ಮಿಶರಭ ತತಾವನಿನತಾಂ ಮಿಶರಫಲಾಾಃ ಸೃತಾಾಃ | 
‘ಕ್ತಞಚಚದ್ ಭಕ್ತುಯತತಾ ನಿತಾಮತತುಮಾಸ ು್ೀನ್ ಮೀಕ್ಷ್ಣಾಃ || 119 || 

 

‘ಬರಹಮಣಾಃ ಪ್ರಮಾ ಭಕ್ತುಾಃ ಸವ್ೀಯಭಾಾಃ ಪ್ರಮಸುತಾಃ’ | 
ಇತಾಾದಿೀನಿ ಚ್ ವಾಕ್ಾಾನಿ ಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ್ || 120 || 

 

‘ಷ್ಣಣವತಾಙ್ತುಲ್ ೀ ಯಸತು ನ್ಾಗ್ ರೀಧ್ಪ್ರಿಮಣಡಲಾಃ | 
‘ಸಪ್ುಪಾದ್ಶಚತತಹಯಸ್ ುೀ ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈಯತಯತಾಃ | 
‘ಅಸಂಶಯಾಃ ಸಂಶಯಚಿಛದ್ ಗತರತರತಕ್್ ುೀ ಮನಿೀಷಭಿಾಃ’ || 121 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ ಬರಹಾಮ ಗತರತಮತಯಖ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಮೀವ ಸವಯದಾ | 
‘ಅನ್ಾೀsಪ ಸಾವತಮನ್ ೀ ಮತಖಾಾಾಃ ಕರಮಾದ್ ಗತರವ ಈರಿತಾಾಃ || 122 || 
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‘ಕರಮಾಲಿಕ್ಷಣಹಿೀನಾಶಚ ಲಕ್ಷಣಾಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಸಮಾಾಃ | 
‘ಮಾನ್ತಷಾ ಮಧ್ಾಮಾ ಸಮಾಗ್ ದ್ತಲಯಕ್ಷಣಯತತಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ || 123 || 

 

‘ಸಮಾಗ್ ಲಕ್ಷಣಸಮಪನ್ ನೀ ಯದ್ ದ್ದಾಾತ್ ಸತಪ್ರಸನ್ನಧಿೀಾಃ | 
‘ಶ್ಷಾಾಯ ಸತಾಂ ಭವರ್ತ ತತ್ ಸವಯಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಾಃ || 124 || 

 

‘ಅಗಮಾತಾವದ್ಧರಿಸುಸ್ತಮನಾನವಿಷ್ ಟೀ ಮತಕ್ತುದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’ | 
‘ನಾರ್ತಪ್ರಸನ್ನಹೃದ್ಯೀ ಯದ್ ದ್ದಾಾದ್ ಗತರತರಪ್ಾಸೌ | 
‘ನ್ ತತ್ ಸತಾಂ ಭವ್ೀತ್ ತಸಾಮದ್ಚ್ಯನಿೀಯೀ ಗತರತಾಃ ಸದಾ || 125 || 

 

‘ಸಾವವರಾಣಾಂ ಗತರತತವಂ ತತ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾರಣತಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
‘ಮರಾಯದಾಥಯಂ ತ್ೀsಪ ಪ್ೂಜಾಾ ನ್ತತ ಯದ್ವತ್ ಪ್ರ್ ೀ ಗತರತಾಃ’ | 
ಇತ್ಾೀತತ್ ಪ್ಞ್ಚರಾತ್ ರೀಕುಂ ಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ವನ್ತಮೀದಿತಮ್ || 126 || 

 

‘ಯದಾ ಮತಕ್ತುಪ್ರದಾನ್ಸಾ ಸವಯೀಗಾಂ ಪ್ಶಾರ್ತ ಧ್ತರವಮ್ | 
‘ರ ಪ್ಂ ಹರ್ೀಸುದಾ ತಸಾ ಸವಯಪಾಪಾನಿ ಭಸಮಸಾತ್ || 127 || 

 

‘ರಾನಿು ಪ್ೂವಾಯಣತಾತುರಾಣಿ ನ್ ಶ್ಿೀಷ್ಂ ರಾನಿು ಕ್ಾನಿಚಿತ್ | 
‘ಮೀಕ್ಷಶಚ ನಿಯತಸುಸಾಮತ್ ಸವಯೀಗಾಹರಿದ್ಶಯನ್ೀ’ || 128 || 

 

ಭವಿಷ್ಾತಪವಯವಚ್ನ್ಮಿತ್ಾೀತತ್ ಸ ತರಗಂ ತಥಾ | 
ಶತರರ್ತಶಚ ತತಪರಾ ತದ್ವತ್ ‘ತದ್ಾಥ್ೀ’ ತಾವದ್ತ್ ಸತಪಟಮ್ || 129 || 

 

ಮತಕ್ಾುಸತು ಮಾನ್ತಷಾ ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವಾ ಇನ್ದರಂ ಸ ಶಙ್ೆರಮ್ | 
ಸ ಬರಹಾಮಣಂ ಕರಮೀಣ್ೈವ ತ್ೀನ್ ರಾನ್ಯಖಿಲಾ ಹರಿಮ್ || 130 || 

 

ಉತುರ್ ೀತುರವಶಾಾಶಚ ಮತಕ್ಾು ರತದ್ರಪ್ುರಸುರಾಾಃ | 
ನಿದ್ ೀಯಷಾ ನಿತಾಸತಖಿನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ರಾವೃರ್ತುವಜಯತಾಾಃ | 
ಸ್ವೀಚ್ಛಯೈವ ರಮನ ು್ೀsತರ ನಾನಿಷ್ಟಂ ತ್ೀಷ್ತ ಕ್ತಞ್ಚನ್ || 131 || 
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ಅಸತರಾ ಕಲ್ಲಪ್ಯಯನಾು ಏವಂ ದ್ತಾಃಖ್ ೀತುರ್ ೀತುರಾಾಃ | 
ಕಲ್ಲದ್ತಯಾಃಖಾಧಿಕಸ ು್ೀಷ್ತ ತ್ೀsಪ್ಾೀವಂ ಬರಹಮವದ್ ಗಣಾಾಃ || 132 || 

 

ತಥಾsನ್ಾೀsಪ್ಾಸತರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗಣಾ ಯೀಗಾತರಾ ಸದಾ | 
ಬರಹ್ೈವಂ ಸವಯಜೀವ್ೀಭಾಾಃ ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾಧಿಕಾಃ || 133 || 

 

ಮತಕ್್ ುೀsಪ ಸವಯಮತಕ್ಾುನಾಮಾಧಿಪ್ತ್ಾೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಸದಾ | 
ಆಶರಯಸುಸಾ ಭಗವಾನ್ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 134 || 

 

ಇತಾೃಗಾಜತಾಃಸಾಮಾಥವಯಪ್ಞ್ಚರಾತ್ರೀರ್ತಹಾಸತಾಃ | 
ಪ್ುರಾಣ್ೀಭಾಾಃಸುಥಾsನ್ಾೀಭಾಾಃ ಶಾಸ್ರೀಭ್ ಾೀ ನಿಣಯಯಾಃ ಕೃತಾಃ || 135 || 

 

ವಿಷಾಣಾಜ್ಞಯೈವ ವಿದ್ತಷಾ ತತ್ ಪ್ರಸಾದ್ಬಲ್ ೀನ್ನತ್ೀಾಃ | 
ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿನಾ ಪ್ೂಣಯಪ್ರಜ್ಞಾಭಿದಾಯತಜಾ || 136 || 

 

ತಾತಪಯಯಂ ಶಾಸಾರಣಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಮತತುಮಂ ಮರಾ ಪ್ರೀಕುಮ್ | 
ಪಾರಪಾಾನ್ತಜ್ಞಾಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀತಜಾಞಾತ್ವೈವ ವಿಷ್ತಣರಾಪ್ಾೀsಸೌ || 137 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಸವಯಶಾಸರತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ನಾಮ 

ಪ್ರಥಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
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[ ವಾಕ್್ ಾೀದಾಧರಾಃ ] 
 

ಜಯರ್ತ ಹರಿರಚಿನ್ಯಾಃ ಸವಯದ್ೀವ್ೈಕವನ್ದಯಾಃ  
ಪ್ರಮಗತರತರಭಿೀಷಾಟವಾಪುದ್ಾಃ ಸಜಞನಾನಾಮ್ | 
ನಿಖಿಲಗತಣಗಣಾಣ್ ೀಯ ನಿತಾನಿಮತಯಕುದ್ ೀಷ್ಾಃ  
ಸರಸ್ತಜನ್ಯನ್ ೀsಸೌ ಶ್ರೀಪ್ರ್ತಮಾಯನ್ದ್ ೀ ನ್ಾಃ || 01 || 

 

ಉಕುಾಃ ಪ್ೂವ್ೀಯsಧ್ಾಾಯೀ ಶಾಸಾರಣಾಂ ನಿಣಯಯಾಃ ಪ್ರ್ ೀ ದಿವಾಾಃ | 
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾರತವಾಕ್ಾಾನ್ಾೀತ್ೈರ್ೀವಾಧ್ಾವಸಾನ ು್ೀ || 02 || 

 

ಕವಚಿದ್ ಗರನಾಿನ್ ಪ್ರಕ್ಷ್ಪ್ನಿು ಕವಚಿದ್ನ್ುರಿತಾನ್ಪ | 
ಕತಯತಯಾಃ ಕವಚಿಚ್ಚವಾತಾಾಸಂ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಕವಚಿದ್ನ್ಾಥಾ || 03 || 

 

ಅನ್ತತುನಾನ ಅಪ ಗರನಾಿ ವಾಾಕತಲಾ ಇರ್ತ ಸವಯಶಾಃ | 
ಉತುನಾನಾಃ ಪಾರಯಶಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕ್್ ೀಟಾಂಶ್್ ೀsಪ ನ್ ವತಯತ್ೀ || 04 || 

 

ಗರನ್ ಿೀsಪ್ಾೀವಂ ವಿಲತಳಿತಾಃ ಕ್ತಮವಥ್ ೀಯ ದ್ೀವದ್ತಗಯಮಾಃ | 
ಕಲಾವ್ೀವಂ ವಾಾಕತಲ್ಲತ್ೀ ನಿಣಯರಾಯ ಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾಃ || 05 || 

 

ಹರಿಣಾ ನಿಣಯರಾನ್ ವಚಿಮ ವಿಜಾನ್ಂಸುತ್ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ | 
ಶಾಸಾರನ್ುರಾಣಿ ಸಞ್ಚಞನ್ನ್ ವ್ೀದಾಂಶಾಚಸಾ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ || 06 || 

 

ದ್ೀಶ್ೀದ್ೀಶ್ೀ ತಥಾ ಗರನಾಿನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ೈವ ಪ್ೃಥಗಿವಧ್ಾನ್ | 
ಯಥಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಾಾಸಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾಯಣಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 7 || 

 

ಜಗಾದ್ ಭಾರತಾದ್ಾೀಷ್ತ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತದಿೀಕ್ಷರಾ | 
ಸಙ್ಕ ಷೀಪಾತ್ ಸವಯಶಾಸಾರಥಯಂ ಭಾರತಾಥಾಯನ್ತಸಾರತಾಃ | 
ನಿಣಯಯಾಃ ಸವಯಶಾಸಾರಣಾಂ ಭಾರತಂ ಪ್ರಿಕ್ತೀರ್ತಯತಮ್ || 08 || 

 

‘ಭಾರತಂ ಸವಯವ್ೀದಾಶಚ ತತಲಾಮಾರ್ ೀಪತಾಾಃ ಪ್ುರಾ | 
‘ದ್ೀವ್ೈಬರಯಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಸವ್ೈಯರ್ ಋಷಭಿಶಚ ಸಮನಿವತ್ೈಾಃ | 
‘ವಾಾಸಸ್ಾೈವಾsಜ್ಞರಾ ತತರ ತವತಾರಿಚ್ಾತ ಭಾರತಮ್ || 09 || 
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‘ಮಹತಾುಾದ್ ಭಾರವತಾುಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಾರತಮತಚ್ಾತ್ೀ | 
‘ನಿರತಕುಮಸಾ  ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪ್ರಮತಚ್ಾತ್ೀ || 10 || 

 

‘ನಿಣಯಯಾಃ ಸವಯಶಾಸಾರಣಾಂ ಸದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ಹಿ ಭಾರತ್ೀ | 
‘ಕೃತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಶತವಂ ಹಿ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಪ್ರಕ್ಾಶ್ತಮ್ || 11 || 

 

‘ಯತಾಃ ಕೃಷ್ಣವಶ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಭಿೀಮಾದಾಾಾಃ ಸಮಾಗಿೀರಿತಾಾಃ | 
‘ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಯಯಶ್್ ೀದಾತ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀದಿತಮ್ || 12 || 

 

‘ಯಸಾಮದ್ ವಾಾಸಾತಮನಾ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾರತ್ೀ ಯಶ  ಚಿವಾನ್ | 
‘ಜ್ಞಾನ್ದ್ಶಚಶತಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಬರಹಮರತದಾರದಿರ ಪಣಾಮ್ || 13 || 

 

‘ಬರಹಾಮsಧಿಕಶಚ ದ್ೀವ್ೀಭಾಾಃ ಶ್ೀಷಾದ್ ರತದಾರದ್ಪೀರಿತಾಃ | 
‘ಪರಯಶಚ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವ್ೀಯಭಾ ಇರ್ತ ಭಿೀಮನಿದ್ಶಯನಾತ್ || 14 || 

 

‘ಭ ಭಾರಹಾರಿಣ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ರಧ್ಾನಾಙ್ುಮ್ ಹಿ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
‘ಮಾಗಧ್ಾದಿವಧ್ಾದ್ೀವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ವಧ್ಾದ್ಪ || 15 || 

 

‘ಯೀಯ ಏವ ಬಲಜ್ಾೀಷ್ಠಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯೀಷ್ತ ಸ ಉತುಮಾಃ | 
‘ಅಙ್ುಂ ಚ್ೀದ್ ವಿಷ್ತಣಕ್ಾಯೀಯಷ್ತ ತದ್ಬಕ್್ಯೈವ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ || 16 || 

 

‘ಬಲಂ ನ್ೈಸಗಿಯಕಂ ತಚ್ಚೀದ್ ವರಾಸಾರದ್ೀಸುದ್ನ್ಾಥಾ | 
‘ಅನಾಾವ್ೀಶನಿಮಿತುಂ ಚ್ೀದ್ ಬಲಮನಾಾತಮಕಂ ಹಿ ತತ್ || 17 || 

 

‘ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಬಲ್ಲನಾಮೀವ ಭಕ್ತುಜ್ಞಾನ್ೀ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ | 
‘ಸ ಏವ ಚ್ ಪರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಾಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ || 18 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ ಯೀಯೀ ಬಲಜ್ಾೀಷ್ಠಾಃ  ಸ ಗತಣಜ್ಾೀಷ್ಠ ಏವ ಚ್ | 
‘ಬಲಂ ಹಿ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ವಾಕುಂ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಸ ಿಲದ್ೃಷಟಭಿಾಃ || 19 || 
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‘ಜ್ಞಾನಾದ್ಯೀ ಗತಣಾ ಯಸಾಮಜಾಞಾಯನ ು್ೀ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಷಟಭಿಾಃ | 
‘ತಸಾಮದ್ ಯತರ ಬಲಂ ತತರ ವಿಜ್ಞಾತವಾಾ ಗತಣಾಾಃ ಪ್ರ್ೀ || 20 || 

 

‘ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀವ ನ್ಚಾನ್ಾೀಷ್ತ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರರ್ತೀಪ್ತಾಃ | 
‘ಕ್ಷತಾರದ್ನ್ಾೀಷ್ವಪ ಬಲಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 21 || 

 

‘ಪ್ರವೃತ್ ುೀ ದ್ತಷ್ಟನಿಧ್ನ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯೀಯ ತದ್ೀವ  ಚ್ | 
‘ಅನ್ಾತರ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ತತ ಪ್ರಮಾಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ | 
‘ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಂ ಬಲಂ ಚ್ೈವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಕ್ಾಯಯತಾ || 22 || 

 

‘ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಬಲಕ್ಾಯೀಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
‘ದ್ತುವಾಾಸಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯಯಸುಥಾ ಪ್ರಭತಾಃ || 23 || 

 

‘ಮತುಯಕ ಮಯವರಾಹಾಶಚ ಸ್ತಂಹವಾಮನ್ಭಾಗಯವಾಾಃ | 
‘ರಾಘವಾಃ ಕೃಷ್ಣಬತದ ಧೌ ಚ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಸುಥಾ || 24 || 

 

‘ಕಪಲ್ ೀ ದ್ತುವೃಷ್ಭೌ ಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ರತಚ್ೀಾಃ ಸತತಾಃ | 
‘ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾುಪ್ಸ್ ೀ ಮನ್ತರ್ೀವ  ಚ್ || 25 || 

 

‘ಮಹಿದಾಸಸುಥಾ ಹಂಸಾಃ ಸ್ತರೀರ್ ೀಪ್ೀ ಹಯಶ್ೀಷ್ಯವಾನ್ | 
‘ತಥ್ೈವ ಬಡವಾವಕರಾಃ ಕಲ್ಲೆೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 26 || 

 

‘ಇತಾಾದಾಾಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ೈಯಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
‘ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೀಯಬಯಲಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಾಃ ಕವಚಿತ್ || 27 || 

 

‘ಶ್ರೀಬರಯಹಮರತದೌರ ಶ್ೀಷ್ಶಚವಿೀನ ದ್ರೀನ ದೌರ ಕ್ಾಮ ಏವ ಚ್ | 
‘ಕ್ಾಮಪ್ುತ್ ರೀsನಿರತದ್ಧಶಚಸ ಯಯಶಚನ್ ದರೀ ಬೃಹಸಮರ್ತಾಃ || 28 || 

 

‘ಧ್ಮಯ ಏಷಾಂ ತಥಾ ಭಾರಾಯ ದ್ಕ್ಷಾದಾಾ ಮನ್ವಸುಥಾ | 
‘ಮನ್ತಪ್ುತಾರಶಚ ಋಷ್ಯೀ ನಾರದ್ಾಃ ಪ್ವಯತಸುಥಾ || 29 || 
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‘ಕಶಾಪ್ಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದಾಾಶಚ ಬರಹಾಮದಾಾಶ್ಚವ ದ್ೀವತಾಾಃ | 
‘ಭರತಾಃ ಕ್ಾತಯವಿೀಯಯಶಚ ವ್ೈನಾಾದಾಾಶಚಕರವರ್ತಯನ್ಾಃ || 30 || 

 

‘ಗಯಶಚ ಲಕ್ಷಮಣಾದಾಾಶಚ ತರಯೀ ರ್ ೀಹಿಣಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
‘ಪ್ರದ್ತಾಮನೀ ರೌಗಿಮಣ್ೀಯಶಚ ತತತಪತರಶಾಚನಿರತದ್ಧಕಾಃ || 31 || 

 

‘ನ್ರಾಃ ಫಲತುನ್ ಇತಾಾದಾಾ ವಿಶ್ೀಷಾವ್ೀಶ್ನ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
‘ವಾಲ್ಲಸಾಮಾಬದ್ಯವಶ್ಚವ ಕ್ತಞಚಚದಾವ್ೀಶ್ನ್ ೀ ಹರ್ೀ’  || 32 || 

 

 ‘ತಸಾಮದ್ ಬಲಪ್ರವೃತುಸಾ ರಾಮಕೃಷಾಣತಮನ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
‘ಅನ್ುರಙ್ುಂ ಹನ್ ಮಾಂಶಚ ಭಿೀಮಸುತಾೆಯಯಸಾಧ್ಕ್ೌ || 33 || 

 

‘ಬರಹಾಮತಮಕ್್ ೀ ಯತ್ ೀ ವಾಯತಾಃ ಪ್ದ್ಂ ಬಾರಹಮಮಗಾತ್ ಪ್ುರಾ | 
‘ವಾಯೀರನ್ಾಸಾ ನ್ ಬಾರಹಮಂ ಪ್ದ್ಂ ತಸಾಮತ್ ಸ ಏವ ಸಾಃ || 34 || 

 

‘ಯತರ ರ ಪ್ಂ ತತರಗತಣಾ ಭಕ್ಾಯದಾಾಾಃ ಸ್ತರೀಷ್ತ ನಿತಾಶಾಃ | 
‘ರ ಪ್ಂ ಹಿ ಸ ಿಲದ್ೃಷಟೀನಾಂ ದ್ೃಶಾಂ ವಾಕುಂ ತತ್ ೀ ಹಿ ತತ್ || 35 || 

 

‘ಪಾರಯೀ ವ್ೀತತುಂ ನ್ ಶಕಾನ ು್ೀ ಭಕ್ಾಯದಾಾಾಃ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಯತ್ ತತಾಃ | 
‘ರಾಸಾಂ ರ ಪ್ಂ ಗತಣಾಸಾುಸಾಂ ಭಕ್ಾಯದಾಾ ಇರ್ತ ನಿಶಚಯಾಃ || 36 || 

 

‘ತಚ್ಚ ನ್ೈಸಗಿಯಕಂ ರ ಪ್ಂ ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈಯತಯತಮ್ | 
‘ನಾಲಕ್ಷಣಂ ವಪ್ುಮಾಯತರಂ ಗತಣಹ್ೀತತಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 37 || 

 

‘ಆಸತರಿೀಣಾಂ ವರಾದ್ೀಸತು ವಪ್ುಮಾಯತರಂ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ | 
‘ನ್ ಲಕ್ಷಣಾನ್ಾತಸಾುಸಾಂ ನ್ೈವ ಭಕ್ತುಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 38 || 

 

‘ತಸಾಮದ್ ರ ಪ್ಗತಣ್ ೀದಾರಾ ಜಾನ್ಕ್ತೀ ರತಗಿಮಣಿೀ ತಥಾ | 
‘ಸತಾಭಾಮೀತಾಾದಿರ ಪಾ ಶ್ರೀಾಃ ಸವಯಪ್ರಮಾ ಮತಾ || 39 || 

 

‘ತತಾಃ ಪ್ಶಾಚದ್ ದೌರಪ್ದಿೀ ಚ್ ಸವಾಯಭ್ ಾೀ ರ ಪ್ತ್ ೀ ವರಾ | 
‘ಭ ಭಾರಕ್ಷಪ್ಣ್ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಙ್ುಂ ಭಿೀಮವದಿೀಶ್ತತಾಃ || 40 || 
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‘ಹನಾು ಚ್ ವ್ೈರಹ್ೀತತಶಚ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾಪ್ಜನ್ಸಾ ತತ | 
‘ದೌರಪ್ದಿೀ ವ್ೈರಹ್ೀತತಾಃ ಸಾ ತಸಾಮದ್ ಭಿೀಮಾದ್ನ್ನ್ುರಾ || 41 || 

 

‘ಬಲದ್ೀವಸುತಾಃ ಪ್ಶಾಚತ್ ತತಾಃ ಪ್ಶಾಚಚ್ಚ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
‘ನ್ರಾವ್ೀಶಾದ್ನ್ಾಥಾ ತತ ದೌರಣಿಾಃ ಪ್ಶಾಚತ್ ತತ್ ೀsಪ್ರ್ೀ || 42 || 

 

‘ರಾಮವಜಾಞಮಬವತಾಾದಾಾಾಃ ಷ್ಟ್ ತತ್ ೀ ರ್ೀವರ್ತೀ ತಥಾ | 
‘ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಹನ್ತಮತ್ ಪ್ಶಾಚತ್ ತತ್ ೀ ಭರತವಾಲ್ಲನೌ | 
‘ಶತತರಘನಸತು ತತಾಃ ಪ್ಶಾಚತ್ ಸತಗಿರೀವಾದಾಾಸುತ್ ೀsವರಾಾಃ || 43 || 

 

‘ರಾಮಕ್ಾಯಯಂ ತತ ಯೈಾಃ ಸಮಾಕ್ ಸವಯೀಗಾಂ ನ್ ಕೃತಂ ಪ್ುರಾ | 
‘ತ್ೈಾಃ ಪ್ೂರಿತಂ ತತ್ ಕೃಷಾಣಯ ಬೀಭತಾುಾದ್ಾೈಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ || 44 || 

 

‘ಅಧಿಕಂ ಯೈಾಃ ಕೃತಂ ತತರ ತ್ೈರ ನ್ಂ ಕೃತಮತರ ತತ್ | 
‘ಕಣಾಯದ್ಾೈರಧಿಕಂ ಯೈಸತು ಪಾರದ್ತಭಾಯವದ್ವಯೀ ಕೃತಮ್ | 
‘ವಿವಿದಾದ್ಾೈಹಿಯ ತ್ೈಾಃ ಪ್ಶಾಚದ್ ವಿಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಕೃತಂ ಹರ್ೀಾಃ || 45 || 

 

‘ಪಾರದ್ತಭಾಯವದ್ವಯೀ ಹಾಸ್ತಮನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನಿಣಯಯಾಃ ಕೃತಾಃ | 
‘ನ್ೈತಯೀರಕೃತಂ ಕ್ತಞಚಚಚ್ತಛಭಂ ವಾ ಯದಿವಾsಶತಭಮ್ | 
‘ಅನ್ಾತರ ಪ್ೂಯಯತ್ೀ ಕ್ಾವಪ ತಸಾಮದ್ತ್ರವ ನಿಣಯಯಾಃ || 46 || 

 

‘ಪ್ಶಾಚತುನ್ತಾವತ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ವ್ೈಶ್ೀಷಾಾತ್ ತತರ ನಿಣಯಯಾಃ | 
‘ಪಾರದ್ತಭಾಯವಮಿಮಂ ಯಸಾಮದ್ ಗೃಹಿೀತಾವ ಭಾರತಂ ಕೃತಮ್ || 47 || 

 

‘ಉಕ್ಾು ರಾಮಕಥಾsಪ್ಾಸ್ತಮನ್ ಮಾಕಯಣ ಡ್ೀಯಸಮಾಸಾರಾ | 
‘ತಸಾಮದ್ ಯದ್ ಭಾರತ್ೀ ನ್ ೀಕುಂ ತದಿಧ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್ | 
‘ಅತ್ ರೀಕುಂ ಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ನ್ಹಿ ಸಮಾಗತದಾಹೃತಮ್’ || 48 || 

 

ಇತಾಾದಿ ಕಥಿತಂ ಸವಯಂ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಹರಿಣಾ ಸವಯಮ್ | 
ಮಾಕಯಣ ಡ್ೀಯೀsಪ ಕಥಿತಂ ಭಾರತಸಾ ಪ್ರಶಂಸನ್ಮ್ || 49 || 
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‘ದ್ೀವತಾನಾಂ ಯಥಾ ವಾಾಸ್ ೀ ದಿವಪ್ದಾಂ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವರಾಃ | 
‘ಆಯತಧ್ಾನಾಂ ಯಥಾ ವಜರಮೀಷ್ಧಿೀನಾಂ ಯಥಾ ಯವಾಾಃ | 
‘ತಥ್ೈವ ಸವಯಶಾಸಾರಣಾಂ ಮಹಾಭಾರತಮತತುಮಮ್’ || 50 || 

 

ವಾಯತಪ್ರೀಕ್ ು್ೀsಪ ತತ್ ಪ್ರೀಕುಂ ಭಾರತಸಾ ಪ್ರಶಂಸನ್ಮ್ | 
‘ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಂ ವಾಾಸಂ ವಿದಿಧ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭತಮ್ | 
‘ಕ್್ ೀ ಹಾನ್ಾಾಃ ಪ್ುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಭಾರತಕೃದ್ ಭವ್ೀತ್ || 51 || 

 

ಏವಂ ಹಿ ಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಗತದಿೀರಿತಮ್ | 
ಉಕ್್ ುೀsಥಯಾಃ ಸವಯ ಏವಾಯಂ ಮಾಹಾತಯಕರಮಪ್ೂವಯಕಾಃ || 52 || 

 

ಭಾರತ್ೀsಪ ಯಥಾ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ನಿಣಯಯೀsಯಂ ಕರಮೀಣತತ | 
ತಥಾ ಪ್ರದ್ಶಯಯಷಾಾಮಸುದಾವಕ್್ಾೈರ್ೀವ ಸವಯಶಾಃ || 53 || 

 

ನಾರಾಯಣಂ ಸತರಗತರತಂ ಜಗದ್ೀಕನಾಥಂ  
ಭಕುಪರಯಂ ಸಕಲಲ್ ೀಕನ್ಮಸೃತಂ ಚ್  
ತ್ರಗತಣಾವಜಯತಮಜಂ ವಿಭತಮಾದ್ಾಮಿೀಶಂ ವನ ದ್ೀ 
ಭವಘನಮಮರಾಸತರಸ್ತದ್ಧವನ್ದಯಮ್ || 54 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಪ್ರದ್ಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕಮಲಾವಿರಿಞ್ಚಶವಾಯದಿಪ್ೂವಯಜಗತ್ ೀ ನಿಖಿಲಾದ್ ವರಿಷ್ಟಾಃ | 
ಭಕ್್ಯೈವ ತತಷ್ಾರ್ತ ಹರಿಪ್ರವಣತವಮೀವ ಸವಯಸಾ ಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ಪ್ೂವಯವಿಭಾಗಸಂಸಧಾಃ || 55 || 

 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಕಾಃ ಸೃರ್ತವಿಹಿೀನ್ ಉದಾರಪ್ೂಣಯಸಂವಿದ್ತುಣಾಃ ಪ್ರಥಮಕೃತ್ ಸಕಲಾತಮಶಕ್ತುಾಃ | 
ಮೀಕ್ಷ್ೈಕಹ್ೀತತರಸತರ ಪ್ಸತರ್ೈಶಚ ಮತಕ್್ೈವಯನ್ದಯಾಃ ಸ ಏಕ ಇರ್ತಚ್ ೀಕುಮಥ್ ೀತುರಾಧ್್ೀಯ|| 56 || 

 

ನ್ಮಾತವಮತಕುಮತಭಯತರ ಯತಸುತ್ ೀsಸಾ ಮತಕ್್ೈರಮತಕ್ತುಗಗಣ್ೈಶಚ ವಿನ್ಮಾತ್ ೀಕ್ಾು | 
ಇತಿಂ ಹಿ ಸವಯಗತಣಪ್ೂರ್ತಯರಮತಷ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ರಸಾುವಿತಾ ಪ್ರಥಮತಾಃ ಪ್ರರ್ತಜಾನ್ತ್ೈವ || 57 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀ ಯಜ್ಞ್ೈರಿಜಾತ್ೀ ಸ್ ೀಮಪ್ೂತ್ೈಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಿೀರ್ೈರಿಜಾತ್ೀ ವಿಕರಮದಿೂಾಃ | 
ಕೃಷ್ ಣೀ ವನ್ಾೈರಿಜಾತ್ೀ ಸಮೃಶಾನ್ೈಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಮತಕ್್ೈರಿಜಾತ್ೀ ವಿೀತಮೀಹ್ೈಾಃ || 58 || 
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ಸೃಷಾಟ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ದ್ೀವಾ ನಿಹತಾ ಯೀನ್ ದಾನ್ವಾಾಃ | 
ತಸ್ೈ ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಸ ು್ೀ ಶಾಙ್ುಯಧ್ಾರಿಣ್ೀ || 59 || 

 

ಸರಷ್ಟೃತವಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮತಕ್ತುಸರಷ್ಟೃತವಮತಚ್ಾತ್ೀ ನಾನ್ಾತ್ | 
ಉತಪರ್ತುದ್ೈಯತಾಾನಾಮಪ ಯಸಾಮತ್ ಸಮಿಮತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಯಮ್ || 60 || 

 

ಅಥ ಚ್ ದ್ೈತಾಹರ್ತಸುಮಸ್ತ ಸಿ್ತರಾ ನಿಯತಸಂಸಿ್ತರ್ತರ್ೀವ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ | 
ತನ್ತವಿಭಾಗಕೃರ್ತಾಃ ಸಕಲ್ೀಷವಯಂ ನ್ಹಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಕೃತಾ ಸತರದ್ೈತಾಗಾ || 61 || 

 

ತಮಿಮಮೀವ ಸತರಾಸತರಸಞ್ಚಯೀ ಹರಿಕೃತಂ ಪ್ರವಿಶ್ೀಷ್ಮತದಿೀಕ್ಷ್ತತಮ್ | 
ಪ್ರರ್ತವಿಭಜಾ ಚ್ ಭಿೀಮಸತಯೀಧ್ನೌ ಸವಪ್ರಪ್ಕ್ಷಭಿದಾ ಕಥಿತಾ ಕಥಾ || 62 || 

 

ನ್ಮೀ ಭಗವತ್ೀ ತಸ್ೈ ವಾಾಸಾರಾಮಿತತ್ೀಜಸ್ೀ | 
ಯಸಾ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ನಾರಾಯಣಕಥಾಮಿಮಾಮ್ || 63 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಸತು ಭಗವಾನ್ ಕ್ತೀರ್ತಯತ್ ೀsತರ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ಪ್ರರ್ತಬಮಬಮಿವಾsದ್ಶ್ೀಯ ಯಂ ಪ್ಶಾನಾಯತಮನಿ ಸಿ್ತತಮ್ || 64 || 

 

ನಾಸ್ತು ನಾರಾಯಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ | 
ಏತ್ೀನ್ ಸತಾವಾಕ್್ಾೀನ್ ಸವಯಥಾಯನ್ ಸಾಧ್ರಾಮಾಹಮ್ || 65 || 

 

ಆದ್ಾನ್ುಯೀರಿತಾವದ್ತ್ ಸ ಯಸಾಮದ್ ವಾಾಸಾತಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತದಾರಶಕ್ತುಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ಸಮಸಾು ಹರಿಸದ್ತುಣಾನಾಂ ನಿಣಿೀಯತಯೀ ಭಾರತಗಾ ಕಥ್ೈಷಾ||66 || 

 

ಸತಾಂ ಸತಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸತಾಮತದ್ ಧ್ೃತಾ ಭತಜಮತಚ್ಾತ್ೀ | 
ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರತ್ ಪ್ರಂ ನಾಸ್ತು ನ್ ದ್ೈವಂ ಕ್್ೀಶವಾತ್ ಪ್ರಮ್ || 67 || 

 

ಆಲ್ ೀಢಾಾಃ ಸವಯಶಾಸಾರಣಿ ವಿಚಾಯಯ ಚ್ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಇದ್ಮೀಕಂ ಸತನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್್ಾೀಯೀ ನಾರಾಯಣಾಃ ಸದಾ || 68 || 

 

ಸಮತಯವಾಾಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಸಮತಯವಾೀ ನ್ ಜಾತತಚಿತ್  | 
ಸವ್ೀಯ ವಿಧಿನಿಷ್ೀಧ್ಾಾಃ ಸತಾರ್ೀತಯೀರ್ೀವ ಕ್ತಙ್ೆರಾಾಃ || 69 || 
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ಕ್್ ೀ ಹಿ ತಂ ವ್ೀದಿತತಂ ಶಕ್್ ುೀ  ಯೀ ನ್ ಸಾಾತ್ ತದಿವಧ್್ ೀsಪ್ರಾಃ | 
ತದಿವಧ್ಶಾಚಪ್ರ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತಸಾಮತ್ ತಂ ವ್ೀದ್ ಸಾಃ ಸವಯಮ್ || 70 || 

 

ಕ್್ ೀ ಹಿ ತಂ ವ್ೀದಿತತಂ ಶಕ್್ ುೀ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್ | 
ಋತ್ೀ ಸತಾವರ್ತೀಸ ನ್ ೀಾಃ ಕೃಷಾಣದ್ ವಾ ದ್ೀವಕ್ತೀಸತತಾತ್ || 71 || 

 

ಅಪ್ರಮೀಯೀsನಿಯೀಜಾಶಚ ಸವಯಂ ಕ್ಾಮಗಮೀ ವಶ್ೀ | 
ಮೀದ್ತ್ಾೀಷ್ ಸದಾ ಭ ತ್ೈಬಾಯಲಾಃ ಕ್ತರೀಡನ್ಕ್್ೈರಿವ || 72 || 

 

ನ್ ಪ್ರಮಾತತಂ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಶಕ್್ ಾೀsಯಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಮಾತ್ ಪ್ರಮೀತಸಾಮದ್ ವಿಶವರ ಪಾನ್ನ ವಿದ್ಾತ್ೀ || 73 || 

 

ವಸತದ್ೀವಸತತ್ ೀ ನಾಯಂ ನಾಯಂ ಗಭ್ೀಯsವಸತ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ನಾಯಂ ದ್ಶರಥಾಜಾಞತ್ ೀ ನ್ಚಾಪ ಜಮದ್ಗಿನತಾಃ || 74 || 

 

ಜಾಯತ್ೀ ನ್ೈವ ಕತತಾರಪ ಮಿರಯತ್ೀ ಕತತ ಏವ ತತ | 
ನ್ ವ್ೀಧ್್ ಾೀ ಮತಹಾತ್ೀ ನಾಯಂ ಬಧ್ಾತ್ೀ ನ್ೈವ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 
ಕತತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಸವತನ್ರಸಾ ನಿತಾಾನ್ನ ದ್ೈಕರ ಪಣಾಃ || 75 || 

 

ಈಶನ್ನಪ ಹಿ ದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಸವಯಸಾ ಜಗತ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಕಮಾಯಣಿ ಕತರತತ್ೀ ನಿತಾಂ ಕ್ತೀನಾಶ ಇವ ದ್ತಬಯಲಾಃ || 76 || 

 

ನಾsತಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ಮತಗ್ ಧೀsಯಂ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ್ತೀತಾಂ ಚ್ ಮಾಗಯತ್ೀ | 
ಬದ್ಧಾಃ ಶಕರಜತ್ೀತಾಾದಿ ಲ್ಲೀಲ್ೈಷ್sಸತರಮೀಹಿನಿೀ || 77 || 

 

ಮತಹಾತ್ೀ ಶಸರಪಾತ್ೀನ್ ಭಿನ್ನತವಗ್ ರತಧಿರಸರವಾಃ | 
ಅಜಾನ್ನ್ ಪ್ೃಚ್ಛರ್ತ ಸಾಮನಾಾನ್ ತನ್ತಂ ತಾಕ್ಾುಾ ದಿವಂ ಗತಾಃ || 78 || 

 

ಇತಾಾದ್ಾಸತರಮೀಹಾಯ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ನಾಟಾವತ್ | 
ಅವಿದ್ಾಮಾನ್ಮೀವ್ೀಶಾಃ ಕತಹಕಂ ತದ್ ವಿದ್ತಾಃ ಸರಾಾಃ || 79 || 
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ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ೈವ ಪ್ರಕೃರ್ತದ್ೀಹಿನ್ಾಃ | 
ನಿದ್ ೀಯಷಾ ಗತಣಸಮ ಪಣಾಯ ದ್ಶಯಯನ್ಯನ್ಾಥ್ೈವ ತತ || 80 || 

 

ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯಯ ಸತಾಮಪ ತತ ಕತತರಚಿತ್ | 
ಯಥಾಯೀಗಾಫಲಪಾರಪ್ಯೈ ಲ್ಲೀಲ್ೈಷಾ ಪ್ರಮಾತಮನ್ಾಃ || 81 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್ೀsಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿದ್ಂ ವಕ್ಷಾಯಮಾಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಯಜಾಞಾತಾವ ನ್ೀಹ ಭ ಯೀsನ್ಾಜಾಞಾತವಾಮವಶ್ಷ್ಾತ್ೀ || 82 || 

 

ಅಹಂ ಕೃತುನಸಾ ಜಗತಾಃ ಪ್ರಭವಾಃ ಪ್ರಳಯಸುಥಾ | 
ಮತುಾಃ ಪ್ರತರಂ ನಾನ್ಾತ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಞಯ || 83 || 

 

ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ ಮಾನ್ತಷೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ | 
ಮೀಘಾಶಾ ಮೀಘಕಮಾಯಣ್ ೀ ಮೀಘಜ್ಞಾನ್ ವಿಚ್ೀತಸಾಃ | 
ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪ್ರಕೃರ್ತಂ ಮೀಹನಿೀಂ ಶ್ರತಾಾಃ || 84 || 

 

ಮಹಾತಾಮನ್ಸತು ಮಾಂ ಪಾಥಯ ದ್ೈವಿೀಂ ಪ್ರಕೃರ್ತಮಾಶ್ರತಾಾಃ | 
ಭಜನ್ಯನ್ನ್ಾಮನ್ಸ್ ೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಭ ತಾದಿಮವಾಯಮ್ || 85 || 

 

ಪತಾsಸ್ತ ಲ್ ೀಕಸಾ ಚ್ರಾಚ್ರಸಾ ತವಮಸಾ ಪ್ೂಜಾಶಚ ಗತರತಗಯರಿೀರಾನ್ | 
ನ್ ತವತುಮೀsಸಯಭಾಧಿಕಾಃ ಕತತ್ ೀsನ್ ಾೀ ಲ್ ೀಕತರಯೀsಪ್ಾಪ್ರರ್ತಮಪ್ರಭಾವ||86|| 

 

ಪ್ರಂ ಭ ಯಾಃ ಪ್ರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್ | 
ಯಜಾಞಾತಾವ ಮತನ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪ್ರಾಂ ಸ್ತದಿಧಮಿತ್ ೀ ಗತಾಾಃ || 87 || 

 

ಮಮ ಯೀನಿಮಯಹದ್ ಬರಹಮ ತಸ್ತಮನ್ ಗಭಯಂ ದ್ಧ್ಾಮಾಹಮ್ | 
ಸಮೂವಾಃ ಸವಯಭ ತಾನಾಂ ತತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಭಾರತ || 88 || 

 

ದಾವವಿಮೌ ಪ್ುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರಶಾಚಕ್ಷರ ಏವ ಚ್ | 
ಕ್ಷರಾಃ ಸವಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ಕ ಟಸ್ ಿೀsಕ್ಷರ ಉಚ್ಾತ್ೀ || 89 || 
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ಉತುಮಾಃ ಪ್ುರತಷ್ಸುಾನ್ಾಾಃ ಪ್ರಮಾತ್ೇತತಾದಾಹೃತಾಃ | 
ಯೀ ಲ್ ೀಕತರಯಮಾವಿಶಾ ಭಿಭತಾಯವಾಯ ಈಶವರಾಃ || 90 || 

 

ಯಸಾಮತ್ ಕ್ಷರಮರ್ತೀತ್ ೀsಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಅತ್ ೀsಸ್ತಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ್ ಪ್ರಥಿತಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 91 || 

 

ಯೀ ಮಾಮೀವಮಸಮ ಮಢ್ ೀ ಜಾನಾರ್ತ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಸ ಸವಯವಿದ್ ಭಜರ್ತ ಮಾಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಭಾರತ || 92 || 

 

ಇರ್ತ ಗತಹಾತಮಂ ಶಾಸರಮಿದ್ಮತಕುಂ ಮರಾsನ್ಘ | 
ಏತದ್ ಬತಧ್ಾವ ಬತದಿಧಮಾನ್ ಸಾಾತ್ ಕೃತಕೃತಾಶಚ ಭಾರತ || 93 || 

 

ದೌವ ಭ ತಸಗೌಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀsಸ್ತಮನ್ ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ್ | 
ದ್ೈವೀ ವಿಸುರಶಾಃ ಪ್ರೀಕು ಆಸತರಂ ಪಾಥಯ ಮೀ ಶತರಣತ || 94 || 

 

ಅಸತಾಮಪ್ರರ್ತಷ್ಠಂ ತ್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್ | 
ಈಶವರ್ ೀsಹಮಹಂ ಭ್ ೀಗಿೀ ಸ್ತದ್ ಧೀsಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸತಖಿೀ || 95 || 

 

ಮಾಮಾತಮಪ್ರದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪ್ರದಿವಷ್ನ್ ುೀsಭಾಸ ಯಕ್ಾಾಃ | 
ತಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತಾಃ ಕ ರರಾನ್ ಸಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ | 
ಕ್ಷ್ಪಾಮಾಜಸರಮಶತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ || 96 || 

 

ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪ್ನಾನ ಮ ಢಾ ಜನ್ಮನಿಜನ್ಮನಿ | 
ಮಾಮಪಾರಪ್ಾೈವ ಕ್ೌನ ು್ೀಯ ತತ್ ೀ ರಾನ್ಯಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ || 97 || 

 

ಸವಯಭ ತ್ೀಷ್ತ ಯೀನ್ೈಕಂ ಭಾವಮವಾಯಮಿೀಕ್ಷತ್ೀ | 
ಅವಿಭಕುಂ ವಿಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ತಜಾಞಾನ್ಂ ವಿದಿಧ ಸಾರ್ತವಕಮ್ || 98 || 

 

ಸವಯಗತಹಾತಮಂ ಭ ಯಾಃ ಶೃಣತ ಮೀ ಪ್ರಮಂ ವಚ್ಾಃ | 
ಇಷ್ ಟೀsಸ್ತ ಮೀ ದ್ೃಢಮಿರ್ತ ತತ್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್ೀ ಹಿತಮ್ || 99 || 

 



 
 

 
 

Page 30 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಿವರ್ತೀಯೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ೂಕ್್ ುೀ ಮದಾಾಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಾಸ್ತ ಸತಾಂ ತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಜಾನ್ೀ ಪರಯೀsಸ್ತ ಮೀ || 100 || 

 

ಪ್ಞ್ಚರಾತರಸಾ ಕೃತುನಸಾ ವಕ್ಾು ನಾರಾಯಣಾಃ ಸವಯಮ್ |  
ಸವ್ೀಯಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಜ್ಞಾನ್ೀಷ್ವೀತದ್ ವಿಶ್ಷ್ಾತ್ೀ || 101 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ೀಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಾಙ್್ಯಪಾಶತಪ್ತಾದಿಷ್ತ | 
ಯಥಾಯೀಗಂ ಯಥಾನಾಾಯಂ ನಿಷಾಠ ನಾರಾಯಣಾಃ ಪ್ರಾಃ || 102 || 

 

ಪ್ಞ್ಚರಾತರವಿದ್ ೀ ಮತಖಾಾ ಯಥಾಕರಮಪ್ರಾ ನ್ೃಪ್ | 
ಏಕ್ಾನ್ುಭಾವೀಪ್ಗತಾ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಿಶನಿು ತ್ೀ || 103 || 

 

ಬಹವಾಃ ಪ್ುರತಷಾ ಬರಹಮನ್ತನತಾಹ್ ೀ ಏಕ ಏವ ತತ | 
ಕ್್ ೀ ಹಾತರ ಪ್ುರತಷ್ಶ್ರೀಷ್ಠಸುಂ ಭವಾನ್ ವಕತುಮಹಯರ್ತ || 104 || 

ವ್ೈಶಮಾಪಯನ್ ಉವಾಚ್ 

ನ್ೈತದಿಚ್ಛನಿು ಪ್ುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕತಲ್ ೀದ್ವಹ | 
ಬಹ ನಾಂ ಪ್ುರತಷಾಣಾಂ ಹಿ ಯಥ್ೈಕ್ಾ ಯೀನಿರತಚ್ಾತ್ೀ | 
ತಥಾ ತಂ ಪ್ುರತಷ್ಂ ವಿಶವಮಾಖಾಾಸಾಾಮಿ ಗತಣಾಧಿಕಮ್ || 105 || 

 

ಆಹ ಬರಹ್ೈತಮೀವಾಥಯಂ ಮಹಾದ್ೀವಾಯ ಪ್ೃಚ್ಛತ್ೀ | 
ತಸ್ಾೈಕಸಾ ಮಮತವಂ ಹಿ ಸ ಚ್ೈಕಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀ ವಿರಾಟ್ || 106 || 

 

ಅಹಂ ಬರಹಾಮ ಚಾsದ್ಾ ಈಶಾಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ತಸಾಮಜಾಞತಸುಾಂ ಚ್ ಮತುಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಃ| 
ಮತ್ ುೀ ಜಗತ್ ಸಾಿವರಂ ಜಙ್ುಮಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸರಹಸಾಾಶಚ ಪ್ುತರ  
|| 107 || 

 

ತಥ್ೈವ ಭಿೀಮವಚ್ನ್ಂ ಧ್ಮಯಜಂ ಪ್ರತತಾದಿೀರಿತಮ್ | 
ಬರಹ್ೇಶಾನಾದಿಭಿಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಮೀತ್ೈಯಯದ್ತುಣಾಂಶಕಾಃ | 
ನಾವಸಾಯಯತತಂ ಶಕ್್ ಾೀ ವಾಾಚ್ಕ್ಷಾಣ್ೈಶಚ ಸವಯದಾ || 108 || 
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ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ನ್ೈವ ಕ್್ೀವಲಮಾನ್ತಷ್ಾಃ | 
ಯಸಾ ಪ್ರಸಾದ್ಜ್ ೀ ಬರಹಾಮ ರತದ್ರಶಚ ಕ್್ ರೀಧ್ಸಮೂವಾಃ || 109 || 

 

ವಚ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಕತನಿುೀಸತತಂ ಪ್ರರ್ತ | 
ರತದ್ರಂ ಸಮಾಶ್ರತಾ ದ್ೀವಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಾಮಣಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಬರಹಾಮ ಮಾಮಾಶ್ರತ್ ೀ ನಿತಾಂ ನಾಹಂ ಕ್ತಞಚಚದ್ತಪಾಶ್ರತಾಃ || 110 || 

 

ಯಥಾssಶ್ರತಾನಿ ಜ್ ಾೀರ್ತೀಂಷ ಜ್ ಾೀರ್ತಾಃಶ್ರೀಷ್ಠಂ ದಿವಾಕರಮ್ | 
ಏವಂ ಮತಕುಗಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಾಸತದ್ೀವಮತಪಾಶ್ರತಾಾಃ || 111 || 

 

ಭವಿಷ್ಾತಪವಯಗಂ ಚಾಪ ವಚ್ ೀ ವಾಾಸಸಾ ಸಾದ್ರಮ್ | 
‘ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಮಹಿಮಾ ಭಾರತ್ೀ ನಿಣಯಯೀದಿತಾಃ || 112 || 

 

‘ತದ್ಥಾಯಸತು ಕಥಾಾಃ ಸವಾಯ ನಾನಾಾಥಯಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಯಶಾಃ | 
‘ತತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ತತ ಯದ್ ದ್ೃಶ್ಾೀನ್ನ ತನ್ಮಮ ಮನಿೀಷತಮ್ || 113 || 

 

‘ಭಾಷಾಸತುರ್ತರವಿಧ್ಾಸುತರ ಮರಾ ವ್ೈ ಸಮಾದ್ಶ್ಯತಾಾಃ | 
‘ಉಕ್್ ುೀ ಯೀ ಮಹಿಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸ ತ ಕ್್ ುೀ ಹಿ ಸಮಾಧಿನಾ || 114 || 

 

‘ಶ್ೈವದ್ಶಯನ್ಮಾಲಮೂಯ ಕವಚಿಚ ಛ್ೈವಿೀ ಕಥ್ ೀದಿತಾ | 
‘ಸಮಾಧಿಭಾಷ್ಯೀಕುಂ ಯತ್ ತತ್ ಸವಯಂ ಗಾರಹಾಮೀ ವ ಹಿ || 115 || 

 

‘ಅವಿರತದ್ಧಂ ಸಮಾಧ್್ೀಸತು ದ್ಶಯನ್ ೀಕುಂ ಚ್ ಗೃಹಾತ್ೀ | 
‘ಆದ್ಾನ್ುಯೀವಿಯರತದ್ಧಂ ಯದ್ ದ್ಶಯನ್ಂ ತದ್ತದಾಹೃತಮ್ || 116 || 

 

‘ದ್ಶಯನಾನ್ುರಸ್ತದ್ಧಂ ಚ್ ಗತಹಾಭಾಷಾsನ್ಾಥಾ ಭವ್ೀತ್ | 
‘ತಸಾಮದ್ ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ಮಹಿಮಾ ಭಾರತ್ ೀಕ್್ ುೀ ಯಥಾಥಯತಾಃ || 117 || 

 

‘ತಸಾಾಙ್ುಂ ಪ್ರಥಮಂ ವಾಯತಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವತರರಾನಿವತಾಃ | 
‘ಪ್ರಥಮೀ ಹನ್ತಮಾನ್ ನಾಮ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಭಿೀಮ ಏವ ಚ್ | 
‘ಪ್ೂಣಯಪ್ರಜ್ಞಸೃರ್ತೀಯಸತು ಭಗವತಾೆಯಯಸಾಧ್ಕಾಃ || 118 || 
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‘ತ್ರೀತಾದ್ಾೀಷ್ತ ಯತಗ್ೀಷ್ವೀಷ್ ಸಮ ೂತಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಜ್ಞರಾ | 
‘ಏಕ್್ೈಕಶಸ್ತರಷ್ತ ಪ್ೃಥಗ್ ದಿವರ್ತೀರಾಙ್ುಂ ಸರಸವರ್ತೀ || 119 || 

 

‘ಶಂರ ಪ್ೀ ತತ ರತ್ೀವಾಯರೌ ಶ್ರೀರಿತ್ಾೀವ ಚ್ ಕ್ತೀತಾಯತ್ೀ | 
‘ಸ್ೈವ ಚ್ ದೌರಪ್ದಿೀ ನಾಮ ಕ್ಾಳಿೀ ಚ್ನ ದ್ರೀರ್ತ ಚ್ ೀಚ್ಾತ್ೀ || 120 || 

 

‘ತೃರ್ತೀರಾಙ್ುಂ ಹರ್ೀಾಃ ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಸಮನಿವತಾಃ | 
‘ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾ ನ್ರಶ್ಚವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಬಲ ಏವ ಚ್ || 121 || 

 

‘ರತದಾರತಮಕತಾವಚ ಛ್ೀಷ್ಸಾ ಶತಕ್್ ೀ ದೌರಣಿಶಚ ತತುನ್  | 
‘ಇನ ದ್ರೀ ನ್ರಾಂಶಸಮಪತಾಯಪಾಥ್ ೀಯsಪೀಷ್ತ್ ತದಾತಮಕಾಃ || 122 || 

 

‘ಪ್ರದ್ತಾಮಾನದಾಾಸುತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ುಭ ತಾಾಃ ಕರಮೀಣ ತತ | 
‘ಚ್ರಿತಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ತದ್ ವಿಷ್ ಣೀದ್ರೀಕ್ಾಯ ಕಥಾತ್ೀ’ | 
ತಥಾ ಭಾಗವತ್ೀsಪ್ುಾಕುಂ ಹನ್ ಮದ್ವಚ್ನ್ಂ ಪ್ರಮ್ || 123 || 

 

‘ಮತಾಾಯವತಾರಸ್ತುಾಹ ಮತಾಯಶ್ಕ್ಷಣಂ ರಕ್ಷ್ ೀವಧ್ಾಯೈವ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ | 
ಕತತ್ ೀsಸಾ ಹಿ ಸ ಾ ರಮತಾಃ ಸವ ಆತಮನ್ ಸ್ತೀತಾಕೃತಾನಿ ವಾಸನಾನಿೀಶವರಸಾ || 124 || 

 

‘ನ್ ವ್ೈಸ ಆತಾಮssತಮವತಾಮಧಿೀಶವರ್ ೀ ಭತಙ್ಕ ೆ ತೀ ಹಿ ದ್ತಖ್ಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ | 
‘ನ್ ಸ್ತರೀಕೃತಂ ಕಶಮಲಮಶತನವಿೀತ ನ್ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಚಾಪ ಜಹಾರ್ತ ಕಹಿಯಚಿತ್ || 125 || 

 

‘ಯತಾಪದ್ಪ್ಙ್ೆಜಪ್ರಾಗನಿಷ್ೀವಕ್ಾಣಾಂ ದ್ತಾಃಖಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಲಯಂ ಪ್ರರಾನಿು | 
‘ಸ ಬರಹಮವನ್ದಯಚ್ರಣ್ ೀ ಜನ್ಮೀಹನಾಯ ಸ್ತರೀಸಙ್ಕಚುನಾಮಿರ್ತ ರರ್ತಂ ಪ್ರಥಯಂಶಚಕ್ಾರ’|| 126 || 

 

‘ಕವಚಿಚಿಛವಂ ಕವಚಿದ್ೃಷೀನ್ ಕವಚಿದ್ ದ್ೀವಾನ್ ಕವಚಿನ್ನರಾನ್ | 
‘ನ್ಮತಾಚ್ಯಯರ್ತ ಸ ುೌರ್ತ ವರಾನ್ಥಯಯತ್ೀsಪಚ್ || 127 || 

 

‘ಲ್ಲಙ್ುಂ ಪ್ರರ್ತಷಾಠಪ್ಯರ್ತ ವೃಣ್ ೀತಾಸತರತ್ ೀ ವರಾನ್ | 
‘ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ ಸವತನ್ ರೀsಪ ಸವಯಶಕ್ತುಶಚ ಸವಯದಾ | 
‘ಸವಯಜ್ಞ್ ೀsಪ ವಿಮೀಹಾಯ ಜನಾನಾಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’ || 128 || 
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ತಸಾಮದ್ ಯೀ ಮಹಿಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಶಾಸ್ ರೀದಿತಾಃ ಸ ಹಿ | 
ನಾನ್ಾದಿತ್ಾೀಷ್ ಶಾಸಾರಣಾಂ ನಿಣಯಯಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ | 
ಭಾರತಾಥಯಸ್ತರಧ್ಾ ಪ್ರೀಕುಾಃ ಸವಯಂ ಭಗವತ್ೈವ ಹಿ || 129 || 

 

ಮನಾವದಿ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಬತರವತ್ೀ ಹಾಾಸ್ತುೀಕ್ಾದಿ ತಥಾ ಪ್ರ್ೀ | 
ತಥ್ ೀಪ್ರಿಚ್ರಾದ್ಾನ್ಾೀ ಭಾರತಂ ಪ್ರಿಚ್ಕ್ಷತ್ೀ || 130 ||  

 

‘ಸಕೃಷಾಣನ್ ಪಾಣಡವಾನ್ ಗೃಹಾ ಯೀsಯಮಥಯಾಃ ಪ್ರವತಯತ್ೀ | 
‘ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಾಾದಿವ್ೈಚಿತಾರಯತ್ ತಮಾಸ್ತುೀಕಂ ಪ್ರಚ್ಕ್ಷತ್ೀ || 131 || 

 

‘ಧ್ಮೀಯ ಭಕ್ಾಯದಿದ್ಶಕಾಃ ಶತರತಾದಿಾಃ ಶ್ೀಲವ್ೈನ್ರೌ | 
‘ಸಬರಹಮಕ್ಾಸತು ತ್ೀ ಯತರ ಮನಾವದಿಂ ತಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ || 132 || 

 

‘ನಾರಾಯಣಸಾ ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ವಚ್ನಾನಿ ತತ | 
‘ತತಾುಮಥಾಾಯಭಿಧ್ಾಯೀನಿ ತಮೌಪ್ರಿಚ್ರಂ ವಿದ್ತಾಃ || 133 || 

 

‘ಭಕ್ತುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಸ ವ್ೈರಾಗಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಮೀಧ್ಾ ಧ್ೃರ್ತಾಃ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ | 
‘ಯೀಗಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ಬಲಂ ಚ್ೈವ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ ಇರ್ತ ಸೃತಾಃ || 134 || 

 

‘ಏತದ್ದಶಾತಮಕ್್ ೀ ವಾಯತಸುಸಾಮದ್ ಭಿಮಸುದಾತಮಕಾಃ | 
‘ಸವಯವಿದಾಾ ದೌರಪ್ದಿೀ ತತ ಯಸಾಮತ್ ಸ್ೈವ ಸರಸವರ್ತೀ || 135 || 

 

‘ಅಜ್ಞಾನಾದಿಸವರ ಪ್ಸತು ಕಲ್ಲದ್ತಯಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಸೃತಾಃ | 
‘ವಿಪ್ರಿೀತಂ ತತ ಯಜಾಞಾನ್ಂ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ ಇರ್ತೀರಿತಾಃ || 136 || 

 

‘ನಾಸ್ತುಕಾಂ ಶಕತನಿನಾಯಮ ಸವಯದ್ ೀಷಾತಮಕ್ಾಾಃ ಪ್ರ್ೀ | 
‘ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಸವಹಙ್ೆರ್ ೀ ದೌರಣಿೀ ರತದಾರತಮಕ್್ ೀ ಯತಾಃ || 137 || 

 

‘ದ್ ರೀಣಾದಾಾ ಇನಿದರರಾಣ್ಾೀವ ಪಾಪಾನ್ಾನ್ಾೀ ತತ ಸ್ೈನಿಕ್ಾಾಃ | 
‘ಪಾಣಡವ್ೀರಾಶಚ ಪ್ುಣಾಾನಿ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣನಿಯಯೀಜಕಾಃ || 138 || 
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‘ಏವಮಧ್ಾಾತಮನಿಷ್ಠಂ ಹಿ ಭಾರತಂ ಸವಯಮತಚ್ಾತ್ೀ | 
‘ದ್ತವಿಯಜ್ಞ್ೀಯಮತಾಃ ಸವ್ೈಯಭಾಯರತಂ ತತ ಸತರ್ೈರಪ || 139 || 

 

‘ಸವಯಂ ವಾಾಸ್ ೀ ಹಿ ತದ್ ವ್ೀದ್ ಬರಹಾಮ ವಾ ತತ್ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ | 
‘ತಥಾsಪ ವಿಷ್ತಣಪ್ರತಾ ಭಾರತ್ೀ ಸಾರಸಙ್ುರಹಾಃ’ || 140 || 

 

ಇತಾಾದಿವಾಾಸವಾಕ್್ಾೈಸತು ವಿಷ್ ಣೀತೆಷ್ ೀಯsವಗಮಾತ್ೀ | 
ವಾರಾವದಿೀನಾಂ ಕರಮಶ್ಚವ  ತದಾವಕ್್ಾೈರ್ೀವ ಚಿನ್ಯತ್ೀ || 141  || 

 

‘ವಾಯತಹಿಯ ಬರಹಮತಾಮೀರ್ತ ತಸಾಮತ್ ಬರಹ್ೈವ ಸ ಸೃತಾಃ | 
‘ನ್ ಬರಹಮಸದ್ೃಶಾಃ ಕಶ್ಚಚಿಛವಾದಿಷ್ತ ಕಥಞ್ಚನ್’ || 142 || 

 

‘ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿರಾಗ್ೀ ಹರಿಭಕ್ತುಭಾವ್ೀ ಧ್ೃರ್ತಸ್ತಿರ್ತಪಾರಣಬಲ್ೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೀ  | 
‘ಬತದೌಧ ಚ್ ನಾನ್ ಾೀ ಹನ್ತಮತುಮಾನ್ಾಃ ಪ್ುಮಾನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಕವಚ್ ಕಶಚನ್ೈವ’ || 143 || 

 

‘ಬಳಿತಾಿ ತದ್ ವಪ್ುಷ್ೀ ಧ್ಾಯ ದ್ಶಯತಂ ದ್ೀವಸಾ ಭಗಯಾಃ ಸಹಸ್ ೀ ಯತ್ ೀ ಜನಿ | 
‘ಯದಿೀಮತಪ್ಹವರತ್ೀ ಸಾಧ್ತ್ೀ ಮರ್ತರ್ ಋತಸಾ ಧ್್ೀನ್ ಅನ್ಯನ್ು ಸಸತರತಾಃ || 144 || 

 

‘ಪ್ೃಕ್ಷ್ ೀ ವಪ್ುಾಃ ಪತತಮಾನ್ ನಿತಾ ಆ ಶಯೀ  ದಿವರ್ತೀಯಮಾ ಸಪ್ುಶ್ವಾಸತ ಮಾತೃಷ್ತ | 
‘ತೃರ್ತೀಯಮಸಾ ವೃಷ್ಭಸಾ ದ್ ೀಹಸ್ೀ ದ್ಶಪ್ರಮರ್ತಂ ಜನ್ಯನ್ು ಯೀಷ್ಣಾಃ || 145 || 

 

‘ನಿಯಯದಿೀಂ ಬತದಾನನ್ಮಹಿಷ್ಸಾ ವಪ್ಯಸ ಈಶಾನಾಸಾಃ ಶವಸಾ ಕರನ್ು ಸ ರಯಾಃ | 
‘ಯದಿೀಮನ್ತ ಪ್ರದಿವೀ ಮಧ್ವ ಆಧ್ವ್ೀ ಗತಹಾ ಸನ್ುಂ ಮಾತರಿಶಾವ ಮಥಾಯರ್ತ || 146 || 

 

‘ಪ್ರ ಯತ್ ಪತತಾಃ ಪ್ರಮಾನಿನೀಯತ್ೀ ಪ್ರಾಯ ಪ್ೃಕ್ಷತಧ್್ ೀ ವಿೀರತಧ್್ ೀ ದ್ಂಸತ ರ್ ೀಹರ್ತ | 
‘ಉಭಾ ಯದ್ಸಾ ಜನ್ತಷ್ಂ ಯದಿನ್ವತ ಆದಿದ್ ಯವಿಷ್ ಠೀ ಅಭವದ್ ಘೃಣಾ ಶತಚಿಾಃ’ || 147 || 

 

ಅಶವಮೀಧ್ಾಃ ಕರತತಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಜ್ ಾೀರ್ತಾಃಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ದಿವಾಕರಾಃ | 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ದಿವಪ್ದಾಂ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ದ್ೀವಶ್ರೀಷ್ಠಸತು ಮಾರತತಾಃ || 148 || 

 

ಬಲಮಿನ್ದರಸಾ ಗಿರಿಶ್್ ೀ ಗಿರಿಶಸಾ ಬಲಂ ಮರತತ್ | 
ಬಲಂ ತಸಾ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನ ಹರ್ೀಬಯಲಮನ್ಾತಾಃ  || 149 || 

 



 
 

 
 

Page 35 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಿವರ್ತೀಯೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ವಾಯತಭಿೀಯಮೀ ಭಿೀಮನಾದ್ ೀ ಮಹೌಜಾಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ್ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಭ ತಾಃ | 
ಅನಾವೃರ್ತುದ್ೀಯಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಪಾತ್ೀ ತಸಾಮದ್ ವಾಯತದ್ೀಯವದ್ೀವೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ || 150 || 

 

ತತುಾಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ುೌ ಧ್್ೈಯೀಯ ಸ್ಿೈಯೀಯ ಪ್ರಾಕರಮೀ | 
ವ್ೀಗ್ೀ ಚ್ ಲಾಘವ್ೀ ಚ್ೈವ ಪ್ರಲಾಪ್ಸಾ ಚ್ ವಜಯನ್ೀ || 151 || 

 

ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಮೀ ನಾಸ್ತು ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀರಪ | 
ಪಾಞಚಡತ್ಾೀಚ್ ಪ್ಟತತ್ವೀ ಚ್ ಶ್ರತ್ವೀ ಚ್ ಬಲ್ೀsಪ ಚ್ || 152 || 

 

ತಥಾ ಯತದಿಷಠರ್ೀಣಾಪ ಭಿೀಮಂ ಪ್ರರ್ತ ಸಮಿೀರಿತಮ್ | 
ಧ್ಮಯಶಾಚಥಯಶಚ ಕ್ಾಮಶಚ ಮೀಕ್ಷಶ್ಚವ ಯಶ್್ ೀ ಧ್ತರವಮ್ | 
ತವರಾಾಯತುಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾ ಭಾರತ || 153 || 

 

ವಿರಾಟಪ್ವಯಗಂ ಚಾಪ ವಚ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ಹಿ | 
ವಿೀರಾಣಾಂ ಶಾಸರವಿಧ್ತಷಾಂ ಕೃರ್ತನಾಂ ತತುಾನಿಣಯಯೀ  
ಸತ ು್ಾೀ ಬಾಹತಬಲ್ೀ ಧ್್ೈಯೀಯ ಪಾರಣ್ೀ ಶಾರಿೀರಸಮೂವ್ೀ || 154 || 

 

ಸಾಮಾತಂ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸದ್ೈತಾನ್ರರಾಕ್ಷಸ್ೀ | 
ಚ್ತಾವರಾಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ಸಮ ಪಣಯಬಲಪೌರತಷಾಾಃ || 155 || 

 

ಭಿೀಮಶಚ ಬಲಭದ್ರಶಚ ಮದ್ರರಾಜಶಚ ವಿೀಯಯವಾನ್ | 
ಚ್ತತಥಯಾಃ ಕ್ತೀಚ್ಕಸ ು್ೀಷಾಂ ಪ್ಞ್ಚಮಂ ನಾನ್ತಶತಶತರಮಾಃ | 
ಅನ್ ಾೀನಾಾನ್ನ್ುರಬಲಾಾಃ ಕರಮಾದ್ೀವ ಪ್ರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ || 156 || 

 

ವಚ್ನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ತಥ್ ೀದ್ ಾೀಗಗತಂ ಪ್ರಮ್ | 
ಯತ್ ಕ್ತಞ್ಚಚsತಮನಿ ಕಲಾಾಣಂ ಸಮಾೂವಯಸ್ತ ಪಾಣಡವ | 
ಸಹಸರಗತಣಮಪ್ಾೀತತ್ ತವಯ ಸಮಾೂವರಾಮಾಹಮ್ || 157 || 

 

ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಚ್ ಕತಲ್ೀ ಜಾತಾಃ ಸವಯರಾಜಾಭಿಪ್ೂಜತ್ೀ | 
ರಾದ್ೃಶಾನಿ ಚ್ ಕಮಾಯಣಿ ಭಿೀಮ ತವಮಸ್ತ ತಾದ್ೃಶಾಃ || 158 || 
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ಅಸ್ತಮನ್ ಯತದ ಧ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ತವಯ ಭಾರಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ | 
ಧ್ ರಜತಯನ್ೀನ್ ವೀಢವಾಾ ವೀಢವಾಾ ಇತರ್ ೀ ಜನ್ಾಃ | 
ಉಕುಂ ಪ್ುರಾಣ್ೀ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಬರಹಮಣಾ ನಾರದಾಯ ಚ್ || 159 || 

 

‘ಯಸಾಾಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಮಂ ವಿದ್ನಿು  ‘ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಪ್ಣ್ ೀಯ ಗಿರಿಶಾಃ ಸತರ್ೀನ್ದರಾಃ | 
‘ಮಾತಾ ಚ್ ಯೈಷಾಂ ಪ್ರಥಮೈವ ಭಾರರ್ತೀ ‘ಸಾ ದೌರಪ್ದಿೀ ನಾಮ ಬಭ ವ ಭ ಮೌ || 160 || 

 

‘ರಾ ಮಾರತತಾದ್ ಗಭಯಮಧ್ತು ಪ್ೂವಯಂ ‘ಶ್ೀಷ್ಂ ಸತಪ್ಣಯಂ ಗಿರಿಶಂ ಸತರ್ೀನ್ದರಮ್ | 
‘ಚ್ತತಮತಯಖಾಭಾಂಶಚತತರಾಃ ಕತಮಾರಾನ್ ‘ಸಾ ದೌರಪ್ದಿೀ ನಾಮ ಬಭ ವ ಭ ಮೌ’ || 161 || 

  

ಯಸಾಾಧಿಕ್್ ೀ ಬಲ್ೀ ನಾಸ್ತು ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಮೃತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ನ್ಚ್ ಜ್ಞಾನ್ ಏಷ್ ರಾಮಾಃ ಸ ಲಾಙ್ುಲ್ಲೀ || 162 || 

 

ಯಸಾ ನ್ ಪ್ರರ್ತಯೀದಾಧsಸ್ತು ಭಿೀಮಮೀಕಮೃತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ಅನಿವಷಾಾಪ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸ ಏಷ್ ಮತಸಲಾಯತಧ್ಾಃ || 163 || 

 

ತಥಾ ಯತದಿಷಠರ್ೀಣ್ೈವ ಭಿೀಮಾಯ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ರೌಹಿಣ್ೀರಾತ್ ತವರಾ ಚ್ೈವಾಪ್ರಾಜತ | 
ಸವಯವಿದಾಾಸತ ಬೀಭತತುಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಚ್ ಮಹಾತಮನಾ || 164 || 

 

ಅನ್ವೀಷ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯಂ ಚ್ ತಾವಂ ಚ್ ಭಿೀಮಾಪ್ರಾಜತಮ್ | 
ವಿೀಯೀಯ ಶೌಯೀಯsಪವಾ ನಾನ್ಾಸೃರ್ತೀಯಾಃ ಫಲತುನಾದ್ೃತ್ೀ || 165 || 

 

ತಥ್ೈವ ದೌರಪ್ದಿೀವಾಕಾಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪ್ರರ್ತೀರಿತಮ್ | 
ಅಧಿಜಾಮಪ ಯತ್ ಕತತಯಂ ಶಕಾತ್ೀ ನ್ೈವ ಗಾಣಿಡವಮ್ | 
ಅನ್ಾತರ ಭಿೀಮಪಾಥಾಯಭಾಾಂ ಭವತಶಚ ಜನಾದ್ಯನ್ || 166 || 

 

ತಥ್ೈವಾನ್ಾತರ ವಚ್ನ್ಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ೀರಿತಮ್ | 
ದಾವವ್ೀವ ಪ್ುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾದ್ನ್ನ್ುರೌ | 
ಭಿೀಮಸತು ಪ್ರಥಮಸುತರ ದಿವರ್ತೀಯೀ ದೌರಣಿರ್ೀವ ಚ್ || 167 || 
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ಅಕ್ಷರಾವಿಷ್ತಧಿೀ ದಿವ್ಾೀ ಧ್ವಜ್ ೀ ವಾನ್ರಲಕ್ಷಣಾಃ 
ಗಾಣಿಡೀವಂ ಧ್ನ್ತಷಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ತ್ೀನ್ ದೌರಣ್ೀವಯರ್ ೀsಜತಯನ್ಾಃ || 168 || 

 

ಇತಾಾದ್ಾನ್ನ್ುವಾಕ್ಾಾನಿ ಸನ್ಯೀವಾಥ್ೀಯ ವಿವಕ್ಷ್ತ್ೀ | 
ಕ್ಾನಿಚಿದ್ ದ್ಶ್ಯತಾನ್ಾತರ ದಿಙ್ ಮಾತರಪ್ರರ್ತಪ್ತುಯೀ || 169 || 

 

ತಸಾಮದ್ತಕುಕರಮೀಣ್ೈವ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮತಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ್ತೀ ಸ್ತದಾಧ ಬರಹಮತಾ ಚ್ ವಿನಿಣಯರಾತ್ || 170 || 

 

ಪ್ೂಣಯಪ್ರಜ್ಞಕೃತ್ೀಯಂ ಸಙ್ಕ ಷೀಪಾದ್ತದ್ಧೃರ್ತಾಃ ಸತವಾಕ್ಾಾನಾಮ್ | 
ಶ್ರೀಮದಾೂರತಗಾನಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ೂಣಯತವನಿಣಯರಾಯೈವ || 171 || 

 

ಸ ಪರೀಯತಾಂ ಪ್ರತಮಾಃ ಪ್ರಮಾದ್ನ್ನ್ುಾಃ  
ಸನಾುರಕಾಃ ಸತತಸಂಸೃರ್ತದ್ತಸುರಾಣಾಯತ್  
ಯತಾಪದ್ಪ್ದ್ಮಮಕರನ್ದಜತಷ್ ೀ ಹಿ ಪಾಥಾಯಾಃ  
ಸಾವರಾಜಾಮಾಪ್ುರತಭಯತರ ಸದಾ ವಿನ್ ೀದಾತ್ || 172 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ವಾಕ್್ ಾೀದಾಧರ್ ೀ ನಾಮ 

ದಿವರ್ತೀಯೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 309 ] 
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[ ಸಗಾಯನ್ತಸಗಯ- ಲಯ - ಪಾರದ್ತಭಾಯವನಿಣಯಯಾಃ ] 
 

ಓಂ || ಜಯತಾಜ್ ೀsಖ್ಣಡಗತಣ್ ೀರತಮಣಡಲಾಃ ಸದ್ ೀದಿತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮರಿೀಚಿಮಾಲ್ಲೀ | 
ಸವಭಕುಹಾದ್ ೀಯಚ್ಚತಮೀನಿಹನಾು ವಾಾಸಾವತಾರ್ ೀ ಹರಿರಾತಮಭಾಸೆರಾಃ|| 01 || 

 

ಜಯತಾಜ್ ೀSಕ್ಷ್ೀಣಸತಖಾತಮಬಮಬಾಃ ಸ್ವೈಶವಯಯಕ್ಾನಿುಪ್ರತತಾಃ ಸದ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಸವಭಕುಸನಾುಪ್ದ್ತರಿಷ್ಟಹನಾು ರಾಮಾವತಾರ್ ೀ ಹರಿರಿೀಶಚ್ನ್ದರಮಾಾಃ || 02 || 

 

ಜಯತಾಸಙ್ಕ ್ ್ಯೀರತಬಲಾಮತಬಪ್ೂರ್ ೀ ಗತಣ್ ೀಚ್ಚರತಾನಕರ ಆತಮವ್ೈಭವಾಃ | 
ಸದಾ ಸದಾತಮಜ್ಞನ್ದಿೀಭಿರಾಪ್ಾಾಃ ಕೃಷಾಣವತಾರ್ ೀ ಹರಿರ್ೀಕಸಾಗರಾಃ || 03 || 

 

ನಾರಾಯಣಂ ನ್ಮಸೃತಾ ನ್ರಂ ಚ್ೈವ ನ್ರ್ ೀತುಮಮ್ | 
ದ್ೀವಿೀಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ವಾಾಸಂ ತತ್ ೀ ಜಯಮತದಿೀರಯೀ || 04 || 

 

‘ಜಯೀ ನಾಮೀರ್ತಹಾಸ್ ೀಯಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ೀರಿತಾಃ | 
‘ವಾಯತನ್ಯರ್ ೀತುಮೀ ನಾಮ ದ್ೀವಿೀರ್ತ ಶ್ರೀರತದಿೀರಿತಾ || 05 || 

 

‘ನಾರಾಯಣ್ ೀ ವಾಾಸ ಇರ್ತ ವಾಚ್ಾವಕೃಸವರ ಪ್ಕಾಃ | 
‘ಏಕಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ತಕುಾಃ ಸಾಧ್ಕ್್ೀಶ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ || 06 || 

 

‘ಉಪ್ಸಾಧ್ಕ್್ ೀ ನ್ರಶ್್ ಚೀಕ್್ ುೀ ದ್ೀವಿೀ ಭಾಗಾಾರ್ತಮಕ್ಾ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
‘ಸರಸವರ್ತೀ ವಾಕಾರ ಪಾ ತಸಾಮನ್ನಮಾಾ ಹಿ ತ್ೀsಖಿಲಾಾಃ | 
‘ಕೃಷ ಣೌ ಸತಾಾ ಭಿೀಮಪಾಥೌಯ ಕೃಷ ಣ್ೀತತಾಕ್ಾು ಹಿ ಭಾರತ್ೀ’ || 07 || 

 

ಸವಯಸಾ ನಿಣಯಯಸತವಾಕಾಸಮತದ್ಧೃರ್ತೀ ತತ ಸವಧ್ಾಾಯಯೀಹಯರಿಪ್ದ್ಸಮರಣ್ೀನ್ ಕೃತಾವ | 
 ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯವರನಾಮವರ್ತೀ ತೃರ್ತೀರಾ ಭೌಮಿೀ ತನ್ತಮಯರತತ ಆಹ ಕಥಾಾಃ ಪ್ರಸಾ || 08 || 

 

ವೂಾಢಶಚತತಧ್ಾಯ ಭಗವಾನ್ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಮಾರಾಂ ಶ್ರಯಂ ಸೃಷಟವಿಧಿತುರಾssರ | 
ರ ಪ್ೀಣ ಪ್ೂವ್ೀಯಣ ಸ ವಾಸತದ್ೀವನಾಮಾನ ವಿರಿಞ್ಚಮ್ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಚ್ ಸಾsತಾಃ || 09 || 

 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಚಾಛಪ ಜರಾತನ್ ಜ್ ೀ ಬಭ ವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬಲಸಂವಿದಾತಾಮ | 
ವಾಯತಯಯ ಏವಾಥ ವಿರಿಞ್ಚನಾಮಾ ಭವಿಷ್ಾಆದ್ ಾೀ ನ್ ಪ್ರಸುತ್ ೀ ಹಿ||10 || 

 



 
 

 
 

Page 39 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ತೃರ್ತೀಯೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಸ ತರಂ ಸ ವಾಯತಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀ ವಿರಿಞ್ಚಾಃ ಪ್ರದ್ತಾಮನತಶಾಚಥ ಕೃತೌ ಸ್ತರರೌ ದ್ವೀ | 
ಪ್ರಜಜ್ಞತತಯಯಮಳ ೀ್ ತತರ ಪ್ೂವಾಯ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಸಙ್ಞಾ ಪ್ರಕೃರ್ತಜಯನಿರ್ತರೀ || 11 || 

 

ಶರದಾಧ ದಿವರ್ತೀರಾsಥ ತಯೀಶಚ ಯೀಗ್ ೀ ಬಭ ವ ಪ್ುಂಸ್ೈವ ಚ್ ಸ ತರನಾಮಾನ | 
ಹರ್ೀನಿಯಯೀಗಾದ್ಥ ಸಮಾಸ ತೌ ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಪ್ಣಯಶಚ ತಯೀಾಃ ಸಹ್ೈವ || 12 || 

 

ಶ್ೀಷ್ಸುಯೀರ್ೀವ ಹಿ ಜೀವನಾಮಾ  ಕ್ಾಲಾತಮಕಾಃ ಸ್ ೀsಥ ಸತಪ್ಣಯ ಆಸ್ತೀತ್ | 
ತೌ ವಾಹನ್ಂ ಶಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾಲಾ ಜರಾದಾಾಶಚ ತತಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಾಃ || 13 || 

 

ಕ್ಾಲಾ ಜರಾದಾಾ ಅಪ ವಿಷ್ತಣಪಾಷ್ಯದಾ ಯಸಾಮದ್ಣಾಡತ್ ಪ್ರತಾಃ ಸಮಾಸ ತಾಾಃ | 
ನಿೀಚಾಾಃ ಸತರ್ೀಭಾಸುತ ಏವ ತ್ೀsಖಿಲಾ ವಿಷ್ವಕ್್ುೀನ್ ೀ ವಾಯತಜಾಃ ಖ್ೀನ್ ತತಲಾಾಃ || 14 || 

 

ವೂಾಹಾತ್ ತೃರ್ತೀರಾತ್ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ವಿಷ್ ಣೀದ್ೀಯವಾಂಶಚತತವಯಣಯಗತಾನ್ ಸಮಸಾುನ್ | 
ಸಙ್ುೃಹಾ ಬೀಜಾತಮತರಾsನಿರತದ್ ಧೀ ನ್ಾಧ್ತು ಶಾನಾಯಂ ರ್ತರಗತಣಾರ್ತಮಕ್ಾರಾಮ್ || 15 || 

 

ತತ್ ೀ ಮಹತುತುಾತನ್ತವಿಯರಿಞ್ಚಾಃ ಸ ಿಲಾತಮನ್ೈವಾಜನಿ ವಾಕ್ ಚ್ ದ್ೀವಿೀ | 
ತಸಾಾಮಹಙ್ೆರತನ್ತಂ ಸ ರತದ್ರಂ ಸಸಜಯ ಬತದಿಧಂ ಚ್ ತದ್ಧ್ಯದ್ೀಹಾಮ್ || 16 || 

 

ಬತದಾಧಯಮತಮಾರಾಂ ಸ ಶ್ವಸ್ತುರ ಪ್ೀ ಮನ್ಷ್ಚ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕದ್ೀವಸಙ್ಘನ್ | 
ದ್ಶ್ೀನಿದರರಾಣ್ಾೀವ ಚ್ ತ್ೈಜಸಾನಿ ಕರಮೀಣ ಖಾದಿೀನ್ ವಿಷ್ಯೈಶಚ ಸಾಧ್ಯಮ್ || 17 || 

 

ಪ್ುಂಸಾಃ ಪ್ರಕೃತಾಾಂ ಚ್ ಪ್ುನ್ವಿಯರಿಞ್ಚಚತ್ ಶ್ವೀsಥ ತಸಾಮದ್ಖಿಲಾಾಃ ಸತರ್ೀಶಾಾಃ | 
ಜಾತಾಾಃ ಸಶಕ್ಾರಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಸ ತಾರತ್ ಶರದಾಧ ಸತತಾನಾಪ್ ಸತರಪ್ರವಿೀರಾನ್ | 
ಶ್ೀಷ್ಂ ಶ್ವಂ ಚ್ೀನ್ದರಮಥ್ೀನ್ದರತಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸತರಾ ಯಜ್ಞಗಣಾಶಚ ಜಾತಾಾಃ || 18 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಮಾರಾ ರ್ತರವಿಧ್ಾ ಬಭ ವ ಸತಾುಾದಿರ ಪ್ೈರಥ ವಾಸತದ್ೀವಾತ್ | 
ಸತಾುಾರ್ತಮಕ್ಾರಾಂ ಸ ಬಭ ವ ತಸಾಮತ್ ಸ ವಿಷ್ತಣನಾಮೈವ ನಿರನ್ುರ್ ೀSಪ | 
ರಜಸುನೌ ಚ್ೈವ ವಿರಿಞ್ಚ ಆಸ್ತೀತ್ ತಮಸುನೌ ಶವಯ ಇರ್ತ ತರಯೀSಸಾಮತ್ || 19 ||  

 

ಏತ್ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ುನ್ರಣಡಸೃಷಾಟವಶಕತನವನ್ ುೀ ಹರಿಮೀತಾ ತತಷ್ತಟವುಾಃ | 
ತವಂ ನ್ ೀ ಜಗಚಿಚತರವಿಚಿತರಸಗಯನಿಸ್ತುೀಮಶಕ್ತುಾಃ ಕತರತ ಸನಿನಕ್್ೀತಮ್ || 20 || 
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ಇರ್ತ ಸತುತಸ್ೈಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀsಸೌ ಸ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾ ಶ್ರಯಮಾಪ್ ಸೃಷ್ಟಯೀ | 
ಸತಷಾವ ಸ್ೈವಾಣಡಮಧ್್ ೀಕ್ಷಜಸಾ ಶತಷ್ಮಂ ಹಿರಣಾಾತಮಕಮಮತಬಮಧ್್ಾೀ || 21 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಪ್ರವಿಷಾಟ ಹರಿಣ್ೈವ ಸಾಧ್ಯಂ ಸವ್ೀಯ ಸತರಾಸುಸಾ ಬಭ ವ ನಾಭ್ೀಾಃ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾತಮಕಂ ಪ್ದ್ಮಮಮತಷ್ಾ ಮಧ್್ಾೀ ಪ್ುನ್ವಿಯರಿಞ ್ಚೀsಜನಿ ಸದ್ತುಣಾತಾಮ || 21 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸವಯಸತರಾಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಸ್ುೀ ಜಾನ್ಮಾನಾ ಅಪ ನಿಣಯರಾಯ | 
ನಿಸುೃತಾ ಕ್ಾರಾದ್ತತ ಪ್ದ್ಮಯೀನ್ೀಾಃ ಸಮಾಾವಿಶನ್ ಕರಮಶ್್ ೀ ಮಾರತತಾನಾುಾಃ || 23 || 

 

ಪ್ಪಾತ ವಾಯೀಗಯಮನಾಚ್ಛರಿೀರಂ ತಸ್ಾೈವ ಚಾsವ್ೀಶತ ಉರಿ್ತತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ಸ ಏಕ್್ ೀ ವಿಬತಧ್ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಇತಾಾಶ್ರತಾ ದ್ೀವಗಣಾಸುಮೀವ | 
ಹರ್ೀವಿಯರಿಞ್ಚಸಾ ಚ್ ಮಧ್ಾಸಂಸಿ್ತತ್ೀಾಃ ತದ್ನ್ಾದ್ೀವಾಧಿಪ್ರ್ತಾಃ ಸ ಮಾರತತಾಃ || 24 || 

 

ತತ್ ೀ ವಿರಿಞ ್ಚೀ ಭತವನಾನಿ ಸಪ್ು ಸಸಪ್ುಕ್ಾನಾಾಶತ ಚ್ಕ್ಾರ ಸ್ ೀsಬಾಞತ್ | 
ತಸಾಮಚ್ಚ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ಯಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾದಾಾಾಃ ಸಶ್ವಾ ಬಭ ವುಾಃ || 25 || 

 

ಅಗ್ರೀ ಶ್ವೀsಹಮೂವ ಏವ ಬತದ ಧ್ೀರತಮಾ ಮನ್ ೀಜೌ ಸಹ ಶಕರಕ್ಾಮೌ | 
ಗತರತಮಯನ್ತದ್ಯಕ್ಷ ಉತಾನಿರತದ್ಧಾಃ ಸಹ್ೈವ ಪ್ಶಾಚನ್ಮನ್ಸಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಾಃ || 26 || 

 

ಚ್ಕ್ಷತಾಃಶತರರ್ತಭಾಾಂ ಸಪರ್ ಶಾತ್ ಸಹ್ೈವ ರವಿಾಃ ಶಶ್ೀ ಧ್ಮಯ ಇಮೀ ಪ್ರಸ ತಾಾಃ | 
ಜಹಾವಭವೀ ವಾರಿಪ್ರ್ತನ್ಯಸ್ ೀಶಚ ನಾಸತಾದ್ಸೌರ ಕರಮಶಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಾಃ || 27 || 

 

ತತಾಃ ಸನಾದಾಾಶಚ ಮರಿೀಚಿಮತಖಾಾ ದ್ೀವಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಕರಮಶಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಾಃ | 
ತತ್ ೀsಸತರಾದಾಾ ಋಷ್ಯೀ ಮನ್ತಷಾಾ ಜಗದ್ ವಿಚಿತರಂ ಚ್ ವಿರಿಞ್ಚತ್ ೀsಭ ತ್ || 28 || 

 

ಉಕುಕರಮಾತ್ ಪ್ೂವಯಭವಸತು ಯೀಯಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸಸ ಹಾಾಸತರಕ್ಾನ್ೃತ್ೀ ಚ್ | 
ಪ್ೂವಯಸತು ಪ್ಶಾಚತ್ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಜಾತ್ ೀ ನಾಶ್ರೀಷ್ಠತಾಮೀರ್ತ ಕಥಞಚಚದ್ಸಾ | 
ಗತಣಾಸತು ಕ್ಾಲಾತ್ ಪತೃಮಾತೃದ್ ೀಷಾತ್ ಸವಕಮಯತ್ ೀ ವಾsಭಿಭವಂ ಪ್ರರಾನಿು || 29 || 

 

ಲಯೀ ಭವ್ೀದ್ ವುಾತ್ ಕರಮತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀಷಾಂ ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪ್ರಳಯೀ ಶ್ರೀಸಹಾಯಾಃ | 
ಶ್ೀತ್ೀ ನಿಜಾನ್ನ್ದಮಮನ್ದಸಾನ್ದರಸನ್ ದೀಹಮೀಕ್್ ೀsನ್ತಭವನ್ನನ್ನ್ುಾಃ || 30 || 
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ಅನ್ನ್ುಶ್ೀಷಾಯಸಾಕರ್ ೀರತಪಾದ್ಾಃ ಸ್ ೀsನ್ನ್ುಮ ರ್ತಯಾಃ ಸವಗತಣಾನ್ನ್ನಾುನ್ | 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಭ್ ೀಗ್ ೀ ಭತಞ್ಞನ್ನಜಸರಂ ನಿಜರ ಪ್ ಆಸ ು್ೀ || 31 || 

 

ಏವಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸೃಜತ್ೀ ಸವಯಮೀತದ್ನಾದ್ಾನ್ನ್ ುೀ ಹಿ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹಾಃ | 
ನಿತಾಾಶಚ ಜೀವಾಾಃ ಪ್ರಕೃರ್ತಶಚ ನಿತಾಾ ಕ್ಾಲಶಚ ನಿತಾಾಃ ಕ್ತಮತ ದ್ೀವದ್ೀವಾಃ || 32 || 

 

ಯಥಾ ಸಮತದಾರತ್ ಸರಿತಾಃ ಪ್ರಜಾತಾಾಃ ಪ್ುನ್ಸುಮೀವ ಪ್ರವಿಶನಿು ಶಶವತ್ | 
ಏವಂ ಹರ್ೀನಿಯತಾಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹಸುಮೀವ ಚಾಸೌ ಪ್ರವಿಶತಾಜಸರಮ್ || 33 || 

 

ಏವಂ ವಿದ್ತಯೀಯ ಪ್ರಮಾಮನ್ನಾುಮಜಸಾ ಶಕ್ತುಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಸಾ | 
ತಸಾ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಥ ದ್ಗಧದ್ ೀಷಾಸುಮಾಪ್ುನವನಾಯಶತ ಪ್ರಂ ಸತರ್ೀಶಮ್ || 34 || 

 

ದ್ೀವಾನಿಮಾನ್ ಮತಕುಸಮಸುದ್ ೀಷಾನ್ ಸವಸನಿನಧ್ಾನ್ೀ ವಿನಿವ್ೀಶಾ ದ್ೀವಾಃ | 
ಪ್ುನ್ಸುದ್ನಾಾನ್ಧಿಕ್ಾರಯೀಗಾಾಂಸುತುದ್ುಣಾನ್ೀವ ಪ್ದ್ೀ ನಿಯತಙ್ಕ ೆ ತೀ || 35 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಮಾರಿೀಚ್ತ ಏವ ದ್ೀವಾ ಜಾತಾ ಅದಿತಾಾಮಸತರಾಶಚ ದಿತಾಾಮ್ | 
ಗಾವೀ ಮೃಗಾಾಃ ಪ್ಕ್ಷತಾರಗಾದಿಸತಾುಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿೀಷ್ವೀವ ಸಮಸುಶ್್ ೀsಪ || 36 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಮಗಾನಮಲಯೀ ಲಯೀದ್ಧ್ೌ ಮಹಿೀಂ ವಿಲ್ ೀಕ್ಾಾsಶತ ಹರಿವಯರಾಹಾಃ | 
ಭ ತಾವ ವಿರಿಞ್ಚಚಥಯ ಇಮಾಂ ಸಶ್ೈಲಾಮತದ್ ಧ್ೃತಾ ವಾರಾಮತಪ್ರಿ ನ್ಾಧ್ಾತ್ ಸ್ತಿರಮ್ || 37 || 

 

ಅಥಾಬಞನಾಭಪ್ರರ್ತಹಾರಪಾಲೌ ಶಾಪಾತ್ ರ್ತರಶ್್ ೀ ಭ ಮಿತಳ ೀ್sಭಿಜಾತೌ | 
ದಿತಾಾಂ ಹಿರಣಾಾವಥ ರಾಕ್ಷಸೌ ಚ್ ಪ್ೈತೃಷ್ವಸ್ೀರೌ ಚ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ರಸಾುತ್ || 38 || 

 

ಹತ್ ೀ ಹಿರಣಾಾಕ್ಷ ಉದಾರವಿಕರಮೀ ದಿತ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀ ಯೀsವರಜಾಃ ಸತರಾಥ್ೀಯ | 
ಧ್ಾತಾರsಥಿಯತ್ೀನ್ೈವ ವರಾಹರ ಪಣಾ ಧ್ರ್ ೀದ್ಧೃತೌ ಪ್ೂವಯಹತ್ ೀsಬಞಜ್ ೀದ್ೂವಾಃ || 39 || 

 

ಅಥ್ ೀ ವಿಧ್ಾತತಮತಯಖ್ತ್ ೀ ವಿನಿಾಃಸೃತಾನ್ ವ್ೀದಾನ್ ಹರಾಸ್ ಾೀ ಜಗೃಹ್ೀsಸತರ್ೀನ್ದರಾಃ | 
ನಿಹತಾ ತಂ ಮತುಯವಪ್ುಜತಯಗ್ ೀಪ್ ಮನ್ತಂ ಮತನಿೀಂಸಾುಂಶಚ ದ್ದೌ ವಿಧ್ಾತತಾಃ || 40 || 

 

ಮನ್ವನ್ುರಪ್ರಳಯೀ ಮತುಯರ ಪ್ೀ ವಿದಾಾಮದಾನ್ಮನ್ವ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಾಃ | 
ವ್ೈವಸವತಾಯೀತುಮಸಂವಿದಾತಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪ್ಪ್ರರ್ತಪ್ರ್ತುರ ಪಾಮ್ || 41 || 
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ಅಥ್ ೀ ದಿತ್ೀಜ್ಾೀಯಷ್ಠಸತತ್ೀನ್ ಶಶವತ್ ಪ್ರಪೀಡಿತಾ ಬರಹಮವರಾತ್ ಸತರ್ೀಶಾಾಃ | 
ಹರಿಂ ವಿರಿಞ ಚೀನ್ ಸಹ್ ೀಪ್ಜಗತಮದೌಯರಾತಯಮಸಾಾಪ ಶಶಂಸತರಸ್ೈ || 42 || 

 

ಅಭಿಷ್ತಟತಸ್ೈಹಯರಿರತಗರವಿೀಯೀಯ ನ್ೃಸ್ತಂಹರ್ ೀಪ್ೀಣ ಸ ಆವಿರಾಸ್ತೀತ್ | 
ಹತಾವಹಿರಣಾಂ ಚ್ ಸತತಾಯ ತಸಾ ದ್ತಾವsಭಯಂ ದ್ೀವಗಣಾನ್ತ್ ೀಷ್ಯತ್ || 43 || 

 

ಸತರಾಸತರಾಣಾಮತದ್ಧಿಂ ವಿಮಥನತಾಂ ದ್ಧ್ಾರ ಪ್ೃಷ ಠ್ೀನ್ ಗಿರಿಂ ಸ ಮನ್ದರಮ್ | 
ವರಪ್ರದಾನಾದ್ಪ್ರ್ೈರಧ್ಾಯಯಂ ಹರಸಾ ಕ ಮೀಯ ಬೃಹದ್ಣಡವೀಢಾ || 44 || 

 

ವರಾದ್ಜ್ೀಯತವಮವಾಪ್ ದ್ೈತಾರಾಟ್ ಚ್ತತಮತಯಖ್ಸ್ಾೈವ ಬಲ್ಲಯಯದಾ ತದಾ | 
ಅಜಾಯತ್ೀನಾದರವರಜ್ ೀsದಿತ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀ ಮಹಾನ್ಜ್ ೀsಪ್ಾಬಞಭವಾದಿಸಂಸತುತಾಃ || 45 || 

 

ಸ ವಾಮನಾತಾಮsಸತರಭ ಭೃತ್ ೀsಧ್ವರಂ ಜಗಾಮ ಗಾಂ ಸನ್ನಮಯನ್ ಪ್ದ್ೀಪ್ದ್ೀ | 
ಜಹಾರ ಚಾಸಾಮಚ್ಛಲತಸ್ತರವಿಷ್ಟಪ್ಂರ್ತರಭಿಾಃ ಕರಮೈಸುಚ್ಚ ದ್ದೌ ನಿಜಾಗರಜ್ೀ || 46 || 

 

ಪತಾಮಹ್ೀನಾಸಾ ಪ್ುರಾ ಹಿ ರಾಚಿತ್ ೀ ಬಲ್ೀಾಃ ಕೃತ್ೀ ಕ್್ೀಶವ ಆಹ ಯದ್ ವಚ್ಾಃ | 
ನಾರಾಞ್ಚ ರಾsಹಂ ಪ್ರರ್ತಹನಿಮ ತಂ ಬಲ್ಲಂ ಶತಭಾನ್ನ್ೀತ್ಾೀವ ತತ್ ೀsಭಾರಾಚ್ತ || 47 || 

 

ಬಭ ವಿರ್ೀ ಚ್ನ್ದರಲಲಾಮತ್ ೀ ವರಾತ್ ಪ್ುರಾ ಹಾಜ್ೀರಾ ಅಸತರಾ ಧ್ರಾತಳ್ೀ | 
ತ್ೈರದಿಯತಾ ವಾಸವನಾಯಕ್ಾಾಃ ಸತರಾಾಃ ಪ್ುರ್ ೀ ನಿಧ್ಾರಾಬಞಜಮಸತುವನ್ ಹರಿಮ್ || 48 || 

 

ವಿರಿಞ್ಚಸೃಷ್ಟೈನಿಯತರಾಮವಧ್ೌಾ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತದಿಯರ್ತಜೌ ಹಿರಣಾಕ್ೌ | 
ತಥಾ ಹಯಗಿರೀವ ಉದಾರವಿಕರಮಸುಾರಾ ಹತಾ ಬರಹಮಪ್ುರಾತನ್ೀನ್ || 49 || 

 

ಸ ಚಾಸತರಾನ್ ರತದ್ರವರಾದ್ವಧ್ಾಾನಿಮಾನ್ ಸಮಸ್ೈರಪ ದ್ೀವದ್ೀವ | 
ನಿಸ್ತುೀಮಶಕ್್ಯೈವ ನಿಹತಾ ಸವಾಯನ್ ಹೃದ್ಮತಬಜ್ೀ ನ್ ೀ ನಿವಸಾಥ ಶಶವತ್ || 50 || 

 

ಇತಾಾದ್ರ್ ೀಕುಸ್ತರದ್ಶ್ೈರಜ್ೀಯಾಃ ಸ ಶಾಙ್ುಯಧ್ನಾವsಥ ಭೃಗತದ್ವಹ್ ೀsಭ ತ್ 
ರಾಮೀ ನಿಹತಾಾಸತರಪ್ೂಗಮತಗರಂ ನ್ದಾನ್ನಾದಿವಿಯದ್ಧ್್ೀsಸೃಜ್ೈವ || 51 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ುಲಸಯಸಾ ಕತಲ್ೀ ಪ್ರಸ ತೌ ತಾವಾದಿದ್ೈತೌಾ ಜಗದ್ೀಕಶತ ರ | 
ಪ್ರ್ೈರವಧ್ೌಾ ವರತಾಃ ಪ್ುರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸತರ್ೈರಜ್ೈರೌ ಚ್ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತಾಃ || 52 || 
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ಸವ್ೈಯರಜ್ೀಯಾಃ ಸ ಚ್ ಕತಮೂಕಣಯಾಃ ಪ್ುರಾತನ್ೀ ಜನ್ಮನಿ ಧ್ಾತತರ್ೀವ | 
ವರಾನ್ನರಾದಿೀನ್ೃತ ಏವ ರಾವಣಸುದಾತನಾತ್ ತೌ ರ್ತರದ್ಶಾನ್ಬಾಧ್ತಾಮ್ || 53 || 

 

ತದಾsಬಞಜಂ ಶ್ಲ್ಲನ್ಮೀವ ಚಾಗರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ುರತಹ ತಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ಪ್ಯೀಮತಬಧ್ೌ ಭ್ ೀಗಿಪ್ಭ್ ೀಗಶಾಯನ್ಂಸಮೀತಾ ಯೀಗಾಾಂ ಸತುರ್ತಮಭಾಯೀಜಯನ್ ||54 || 

 

ತವಮೀಕ ಈಶಾಃ ಪ್ರಮಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ ತವಮಾದಿರನ್ ುೀ ಜಗತ್ ೀ ನಿಯೀಕ್ಾು | 
ತವದಾಜ್ಞಯೈವಾಖಿಲಮಮತಬಜ್ ೀದ್ೂವಾ ವಿತ್ೀನಿರ್ೀsಗಾರಯಶಚರಮಾಶಚ ಯೀsನ್ಾೀ || 55 || 

 

ಮನ್ತಷ್ಾಮಾನಾತ್ ರ್ತರಶತಂ ಸಷ್ಷಟಕಂ ದಿವೌಕಸಾಮೀಕಮತಶನಿು ವತುರಮ್ | 
ದಿವಷ್ಟುಹಸ್ರರಪ ತ್ೈಶಚತತಯಯದ್ಂ ತ್ರೀತಾದಿಭಿಾಃ ಪಾದ್ಶ ಏವ ಹಿೀನ್ೈಾಃ || 56 || 

 

ಸಹಸರವೃತುಂ ತದ್ಹಾಃ ಸವಯಮತೂವೀ ನಿಶಾ ಚ್ ತನಾಮನ್ಮಿತಂ ಶರಚ್ಛತಮ್ | 
ತವದಾಜ್ಞರಾ ಸಾವನ್ನ್ತಭ ಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ತಪ್ೈರ್ತ ಸ್ ೀsಪತವರಿತಸುಾದ್ನಿುಕಮ್ || 57 || 

 

ತವರಾ ಪ್ುರಾ ಕಣಯಪ್ುಟಾದ್ ವಿನಿಮಿಯತೌ ಮಹಾಸತರೌ ತೌ ಮಧ್ತಗಕ್್ೈಟಭಾಖೌಾ | 
ಪ್ರಭಞ್ಞನಾವ್ೀಶವಶಾತ್ ತವಾsಜ್ಞರಾ ಬಲ್ ೀದ್ಧತಾವಾಶತ ಜಲ್ೀ ವಾವಧ್ಯತಾಮ್ || 58 || 

 

ತವದಾಜ್ಞರಾ ಬರಹಮವರಾದ್ವಧ್ೌಾ ಚಿಕ್ತರೀಡಿಷಾಸಮೂವರಾ ಮತಖ್ ೀದ್ುತಾನ್ | 
ಸವಯಮತೂವೀ ವ್ೀದ್ಗಣಾನ್ಹಾಷ್ಯತಾಂ ತದಾsಭವಸುಾಂ ಹಯಶ್ೀಷ್ಯ ಈಶವರಾಃ || 59 || 

 

ಆಹೃತಾ ವ್ೀದಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಪ್ರದಾಯ ಸವಯಮತೂವ್ೀ ತೌ ಚ್ ಜಘನ್ಿ ದ್ಸ ಾ | 
ನಿಷಪೀಡಾ ತಾವೂರತತಳ್ೀ ಕರಾಭಾಾಂ ತನ್ೇದ್ಸ್ೈವಾsಶತ ಚ್ಕಥಯ ಮೀದಿನಿೀಮ್ || 60 || 

 

ಏವಂ ಸತರಾಣಾಂ ಚ್ ನಿಸಗಯಜಂ ಬಲಂ ತಥಾsಸತರಾಣಾಂ ವರದಾನ್ಸಮೂವಮ್ | 
ವಶ್ೀ ತವ್ೈತದ್ ದ್ವಯಮಪ್ಾತ್ ೀ ವಯಂ ನಿವ್ೀದ್ರಾಮಾಃ ಪತತರ್ೀವ ತ್ೀsಖಿಲಮ್ || 61 || 

 

ಇಮೌ ಚ್ ರಕ್ಷ್ ೀಧಿಪ್ರ್ತೀ ವರ್ ೀದ್ಧತೌ ಜಹಿ ಸವವಿೀಯೀಯಣ ನ್ೃಷ್ತ ಪ್ರಭ ತಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತ್ೈರಖಿಲ್ೈಾಃ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಬಯಭ ವ ರಾಮೀ ಜಗರ್ತೀಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 62 || 

 

ಸ ಕಶಾಪ್ಸಾಾದಿರ್ತಗಭಯಜನ್ಮನ್ ೀ ವಿವಸವತಸುನ್ತುಭವಸಾ ಭ ಭೃತಾಃ | 
ಗೃಹ್ೀ ದ್ಶಸಾನ್ದನ್ನಾಮಿನ್ ೀsಭ ತ್ ಕ್ೌಸಲಾಕ್ಾನಾಮಿನ ತದ್ಥಿಯನ್ೀಷ್ಟಾಃ || 63 || 
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ತದಾಜ್ಞರಾ ದ್ೀವಗಣಾ ಬಭ ವಿರ್ೀ ಪ್ುರ್ೈವ ಪ್ಶಾಚದ್ಪ ತಸಾ ಭ ಮನಾಃ | 
ನಿಷ್ೀವಣಾಯೀರತಗಣಸಾ ವಾನ್ರ್ೀಷ್ವಥ್ ೀ ನ್ರ್ೀಷ್ವೀವ ಚ್ ಪ್ಶ್ಚಮೀದ್ೂವಾಾಃ|| 64 || 

 

ಸ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೀ ಗತಣಾಧಿಕ್್ ೀ ಬಭ ವ ನಾಮಾನ ಹನ್ತಮಾನ್ ಪ್ರಭಞ್ಞನ್ಾಃ | 
ಸವಸಮೂವಾಃ ಕ್್ೀಸರಿಣ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ ಪ್ರಭತಭಯಭ ವ ವಾಲ್ಲೀ ಸವತಾಃ ಏವ ವಾಸವಾಃ || 65 || 

 

ಸತಗಿರೀವ ಆಸ್ತೀತ್ ಪ್ರಮೀಷಠತ್ೀಜಸಾ ಯತತ್ ೀ ರವಿಾಃ ಸಾವತಮತ ಏವ ಜಾಮಬವಾನ್ | 
ಯ ಏವ ಪ್ೂವಯಂ ಪ್ರಮೀಷಠವಕ್ಷಸಸುಾಗತದ್ೂವೀ ಧ್ಮಯ ಇಹಾsಸಾತ್ ೀSಭವತ್ || 66 || 

 

ಯ ಏವ ಸ ರಾಯತ್ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಸಂಜ್ಞರಾ ನಾಮಾನ ಯಮೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣದಿಕಪ ಆಸ್ತೀತ್ | 
ಸ ಜಾಮಬವಾನ್ ದ್ೈವತಕ್ಾಯಯದ್ಶ್ಯನಾ ಪ್ುರ್ೈವ ಸೃಷ್ ಟೀ ಮತಖ್ತಾಃ ಸವಯಮತೂವಾ|| 67 || 

 

ಬರಹ್ ೇದ್ೂವಾಃ ಸ್ ೀಮ ಉತಾಸಾಸ ನ್ ೀರತ್ರೀರಭ ತ್ ಸ್ ೀsಙ್ುದ್ ಏವ ಜಾತಾಃ |  
ಬೃಹಸಪರ್ತಸಾುರ ಉತ್ ೀ ಶಚಿೀ ಚ್ ಶಕರಸಾ ಭಾಯೈಯವ ಬಭ ವ ತಾರಾ || 68 || 

 

ಬೃಹಸಪರ್ತಬರಯಹಮಸತತ್ ೀsಪ ಪ್ೂವಯಂ ಸಹ್ೈವ ಶಚಾಾ ಮನ್ಸ್ ೀsಭಿಜಾತಾಃ | 
ಬರಹ್ ೇದ್ೂವಸಾಾಙ್ಕಚುರಸಾಃ ಸತತ್ ೀsಭ ನಾಮರಿೀಚ್ಜಸ್ಾೈವ ಶಚಿೀ ಪ್ುಲ್ ೀಮನಾಃ || 69 || 

 

ಸ ಏವ ಶಚಾಚಯ ಸಹ ವಾನ್ರ್ ೀsಭ ತ್ ಸವಸಮೂವೀ ದ್ೀವಗತರತಬೃಯಹಸಪರ್ತಾಃ | 
ಅಭ ತ್ ಸತಷ್ೀಣ್ ೀ ವರತಣ್ ೀsಶ್ವನೌ ಚ್ ಬಭ ವತತಸ ುೌ ವಿವಿದ್ಶಚ ಮೈನ್ದಾಃ || 70 || 

 

ಬರಹ್ ೇದ್ೂವೌ ತೌ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಸ ರಾಯದ್ ಬಭ ವತತಸುತರ ಕನಿೀಯಸಸತು | 
ಆವ್ೀಶ ಐನ್ ದರೀ ವರದಾನ್ತ್ ೀsಭ ತ್ ತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀರಾನ್ ವಿವಿದ್ ೀ ಹಿ ಮೈನಾದತ್ || 71 || 

 

ನಿೀಲ್ ೀsಗಿನರಾಸ್ತೀತ್ ಕಮಲ್ ೀದ್ೂವೀತಿಾಃ ಕ್ಾಮಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶ್ರೀರಮಣಾದ್ ರಮಾರಾಮ್ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನನಾಮsಭವದ್ೀವಮಿೀಶಾತ್ ಸ ಸೆನ್ದತಾಮಾಪ್ ಸ ಚ್ಕರತಾಂ ಚ್ || 72 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹರ್ೀಶಚಕರಮಭ ದಿಧ ದ್ತಗಾಯ ತಮಾಃ ಸಿ್ತತಾ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ರಾಂ ವದ್ನಿು |  
ಸತಾುಾರ್ತಮಕ್ಾ ಶಙ್್ಮಥ್ ೀ ರಜಸಾಿ ಭ ನಾಯಮಿಕ್ಾ ಪ್ದ್ಮಮಭ ದ್ಧರ್ೀಹಿಯ || 73 || 

 

ಗದಾ ತತ ವಾಯತಬಯಲಸಂವಿದಾತಾಮ ಶಾಙ್ುಯಶಚ ವಿದ್ಾೀರ್ತ ರಮೈವ ಖ್ಡುಾಃ | 
ದ್ತಗಾಯರ್ತಮಕ್ಾ ಸ್ೈವ ಚ್ ಚ್ಮಯನಾಮಿನೀ ಪ್ಞ್ಚಚತಮಕ್್ ೀ ಮಾರತತ ಏವ ಬಾಣಾಾಃ || 74 || 
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ಏವಂ ಸ್ತಿತ್ೀಷ್ವೀವ ಪ್ುರಾತನ್ೀಷ್ತ ವರಾದ್ ರಥಾಙ್ುತವಮವಾಪ್ ಕ್ಾಮಾಃ | 
ತತ ುನ್ತತಾಮಾಪ್ ಚ್ ಸ್ ೀsನಿರತದ್ ಧೀ ಬರಹ್ ೇದ್ೂವಾಃ ಶಙ್್ತನ್ತಾಃ ಪ್ುಮಾತಾಮ || 75 || 

 

ತಾವ್ೀವ ಜಾತೌ ಭರತಶಚ ನಾಮಾನ ಶತತರಘನ ಇತ್ಾೀವ ಚ್ ರಾಮತ್ ೀsನ್ತ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಸತಮಿತಾರತನ್ಯಶಚ ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನಾಮ ರಘ ತುಮಾದ್ನ್ತ || 76 || 

 

ಕ್ೌಸಲಾಕ್ಾಪ್ುತರ ಉರತಕರಮೀsಸಾವ್ೀಕಸುಥ್ೈಕ್್ ೀ ಭರತಸಾ ಮಾತತಾಃ | 
ಉಭೌ ಸತಮಿತಾರತನ್ರೌ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಚ್ತಾವರ ಏತ್ೀ ಹಾಮರ್ ೀತುಮಾಾಃ ಸತತಾಾಃ || 77 || 

 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾದ್ಾೈಸ್ತರಭಿರ್ೀವ ರ ಪ್ೈರಾವಿಷ್ಟ ಆಸ್ತೀತ್ ರ್ತರಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಾಃ | 
ಇನ್ ದರೀsಙ್ುದ್ೀ ಚ್ೈವ ತತ್ ೀsಙ್ುದ್ ೀ ಹಿ ಬಲ್ಲೀ ನಿತಾನ್ುಂ ಸ ಬಭ ವ ಶಶವತ್ || 78 || 

 

ಯೀsನ್ಾೀ ಚ್ ಭ ಪಾಾಃ ಕೃತವಿೀಯಯಜಾದಾಾ ಬಲಾಧಿಕ್ಾಾಃ ಸನಿು ಸಹಸರಶ್್ ೀsಪ | 
ಸವ್ೀಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸನಿನಧಿಭಾವಯತಕ್ಾು ಧ್ಮಯಪ್ರಧ್ಾನಾಶಚ ಗತಣಪ್ರಧ್ಾನಾಾಃ || 79 || 

 

ಸವಯಂ ರಮಾ ಸ್ತೀರತ ಏವ ಜಾತಾ ಸ್ತೀತ್ೀರ್ತ ರಾಮಾಥಯಮನ್ ಪ್ಮಾ ರಾ | 
ವಿದ್ೀಹರಾಜಸಾ ಹಿ ಯಜ್ಞಭ ಮೌ ಸತತ್ೀರ್ತ ತಸ್ಾೈವ ತತಸತು ಸಾsಭ ತ್ || 80 || 

 

ಇತಾಾದಿಕಲ್ ಪೀರ್ತತಿ ಏಷ್ ಸಗ್ ೀಯ ಮರಾ ಸಮಸಾುಗಮನಿಣಯರಾತಮಕಾಃ | 
ಸಹಾನ್ತಸಗಯಾಃ ಕಥಿತ್ ೀsತರ ಪ್ೂವೀಯ ಯೀಯೀ ಗತಣ್ೈನಿಯತಾಮಸೌ ವರ್ ೀ ಹಿ || 81 || 

 

ಪಾಶಾಚತಾಕಲ್ಪೀಷ್ವಪ ಸಗಯಭ್ೀದಾಾಃ ಶತರತೌ ಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ವಪಚಾನ್ಾಥ್ ೀಕ್ಾುಾಃ | 
ನ್ ೀತೆಷ್ಯಹ್ೀತತಾಃ ಪ್ರಥಮತವಮೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ವಾಕ್್ಾೈರವಗಮಾಮೀತತ್ || 82 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ 

ಸಗಾಯನ್ತಸಗಯಲಯಪಾರದ್ತಭಾಯವನಿಣಯಯೀ ನಾಮ ತೃರ್ತೀಯೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 391 ] 
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[ ರಾಮಾವತಾರ್ೀ ಅಯೀಧ್ಾಾಪ್ರವ್ೀಶಾಃ  ]  
 

ಓಂ || ಅಥಾಭಾವಧ್ಯಂಶಚತತರಾಾಃ ಕತಮಾರಾ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಗ್ೀಹ್ೀ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾದಾಾಾಃ | 
ನಿತಾಪ್ರವೃದ್ಧಸಾ ಚ್ ತಸಾ ವೃದಿಧರಪ್ೀಕ್ಷಯ ಲ್ ೀಕಸಾ ಹಿ ಮನ್ದದ್ೃಷಟಮ್ || 01 || 

 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯನಿತಾಂ ಚ್ತತರಾಃ ಕತಮಾರಾನ್  ಪತಾ ಮತದ್ಂ ಸನ್ುತಮಾಪ್ ಚ್ ೀಚ್ಚಮ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ರಾಮಮತಖ್ೀನ್ತದಬಮಬಮವ್ೀಕ್ಷಯ ರಾಜಾ ಕೃತಕೃತಾ ಆಸ್ತೀತ್ || 02 || 

 

ತನಾಮತರಾಃ ಪೌರಜನಾ ಅಮಾತಾಾ ಅನ್ುಾಃಪ್ುರಾ ವ್ೈಷ್ಯಕ್ಾಶಚ ಸವ್ೀಯ | 
ಅವ್ೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ ಪ್ರಮಂ ಪ್ುಮಾಂಸಂ ಸಾವನ್ನ್ದತೃಪಾು ಇವ ಸಮಬಭ ವುಾಃ || 03 || 

 

ತತಾಃ ಸತವಂಶ್ೀ ಶಶ್ನ್ಾಃ ಪ್ರಸ ತ್ ೀ ಗಾಧಿೀರ್ತ ಶಕರಸುನ್ತಜ್ ೀsಸಾ ಚಾsಸ್ತೀತ್ | 
ವರ್ೀಣ ವಿಪ್ರತವಮವಾಪ್ ಯೀsಸೌ ವಿಶವಸಾ ಮಿತರಂ ಸ ಇಹಾsಜಗಾಮ || 04 || 

 

ತ್ೀನಾಥಿಯತ್ ೀ ಯಜ್ಞಾರಿರಕ್ಷಯೈವ ಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ಪತಾರsಸಾ ಭರಾದ್ ವಿಸೃಷ್ಟಾಃ | 
ಜಗಾಮ ರಾಮಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಸ್ತದಾಧಶರಮಂ ಸ್ತದ್ಧಜನಾಭಿವನ್ದಯಾಃ || 05 || 

 

ಅನ್ತಗರಹಾಥಯಂ ಸ ಋಷ್ೀರವಾಪ್ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀsಸರಂ ಮತನಿತ್ ೀ ಹಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ವವನಿದರ್ೀ ಬರಹಮಮತಖಾಾಃ ಸತರ್ೀಶಾಸುಮಸರರ ಪಾಾಃ ಪ್ರಕಟಾಾಃ ಸಮೀತಾ || 06 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಜಘಾನಾsಶತ ಶರ್ೀಣ ತಾಟಕ್ಾಂ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತಸುದ್ನ್ನ್ಾವಧ್ಾಾಮ್ | 
ರರಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂಚ್ ಮತನ್ೀನಿಯಹತಾ ಸತಬಾಹತಮಿೀಶಾನ್ಗಿರಾ ವಿಮೃತತಾಮ್ || 07 || 

 

ಶರ್ೀಣ ಮಾರಿೀಚ್ಮಥಾಣಯವ್ೀsಕ್ಷ್ಪ್ದ್ ವಚ್ ೀ ವಿರಿಞ್ಚಸಾ ತತ ಮಾನ್ರಾನ್ಾಃ | 
ಅವಧ್ಾತಾ ತ್ೀನ್ ಹಿ ತಸಾ ದ್ತಾು ಜಘಾನ್ ಚಾನಾಾನ್ ರಜನಿೀಚ್ರಾನ್ಥ || 08 || 

 

ತದಾ ವಿದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸತತಾಸವಯಮಬರ್ ೀ ವಿಘ ೀಷತ್ ೀ ದಿಕ್ಷತ ವಿದಿಕ್ಷತ ಸವಯಶಾಃ | 
ನಿಧ್ಾಯಯ ತದ್ ಗಾಧಿಸತತಾನ್ತರಾಯೀ ಯರೌ ವಿದ್ೀಹಾನ್ನ್ತಜಾನ್ತರಾತಾಃ || 09 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಅಹಲಾಾಂ ಪ್ರ್ತನಾsಭಿಶಪಾುಂ ಪ್ರಧ್ಷ್ಯಣಾದಿನ್ದರಕೃತಾಚಿಛಲ್ಲೀಕೃತಾಮ್ | 
ಸವದ್ಶಯನಾನಾಮನ್ತಷ್ತಾಮತಪ್ೀತಾಂ ಸತಯೀಜರಾಮಾಸ ಸ ಗೌತಮೀನ್ || 10 || 
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ಬಲಂ ಸವಭಕ್್ುೀರಧಿಕಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ನನ್ತಗರಹಂ ಚ್ ರ್ತರದ್ಶ್ೀಷ್ವತತಲಾಮ್ | 
ಅನ್ನ್ಾಭಕ್ಾುಂ ಚ್ ಸತರ್ೀಶಕ್ಾಙ್ಷರಾ ವಿಧ್ಾಯ ನಾರಿೀಂ  ಪ್ರಯರೌ ತರಾsಚಿಯತಾಃ || 11 || 

 

ಶಾಾಮಾವದಾತ್ೀ ಜಗದ್ೀಕಸಾರ್ೀ ಸವನ್ನ್ುಚ್ನಾದರಧಿಕಕ್ಾನಿುಕ್ಾನ ು್ೀ | 
ಸಹಾನ್ತಜ್ೀ ಕ್ಾಮತಯಕಬಾಣಪಾಣೌ ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೀ ತತತತಷ್ತವಿಯದ್ೀಹಜಾಾಃ || 12 || 

 

ಪ್ಪ್ುನಿಯತಾನ್ುಮ್ ಸರಸಾಕ್ಷ್ಭೃಙ್ಕ ುೈವಯರಾನ್ನಾಬಞಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಸಾ| 
ವಿದ್ೀಹನಾರಿೀನ್ರವಯಯಸಙ್ಘ ಯಥಾ ಮಹಾಪ್ೂರತಷಕ್ಾಸುದ್ಙ್ಕಚಘರಮ್ || 13 || 

 

ತಥಾ ವಿದ್ೀಹಾಃ ಪ್ರರ್ತಲಭಾ ರಾಮಂ ಸಹಸರನ್ೀತಾರವರಜಂ ಗವಿಷ್ಠಮ್ | 
ಸಮಚ್ಯರಾಮಾಸ ಸಹಾನ್ತಜಂ ತಮೃಷಂ ಚ್ ಸಾಕ್ಷಾಜಞಾಲನ್ಪ್ರಕ್ಾಶಮ್ || 14 || 

 

ಮೀನ್ೀ ಚ್ ಜಾಮಾತರಮಾತಮಕನಾಾ ಗತಣ್ ೀಚಿತಂ ರ ಪ್ನ್ವಾವಾತಾರಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ಚಾಸ್ೈ ಋಷರತಗರತ್ೀಜಾಾಃ ಕತರತಷ್ವ ಜಾಮಾತರಮೀನ್ಮಾಶ್ವರ್ತ || 15 || 

 

ಸ ಆಹ ಚ್ೈನ್ಂ ಪ್ರಮಂ ವಚ್ಸ ು್ೀ ಕರ್ ೀಮಿ ನಾತಾರಸ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ಮೀ| 
ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀsಥಾಪ ಯಥಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಸತತಾಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃತಾ ಪ್ುರಸಾುತ್ || 16 || 

 

ತಪ್ೀ ಮರಾ ಚಿೀಣಯಮತಮಾಪ್ತ್ೀಾಃ ಪ್ುರಾ ವರಾಯತಧ್ಾವಾಪುಧ್ೃತ್ೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ | 
ಸ ಮೀ ದ್ದೌ ದಿವಾಮಿದ್ಂ ಧ್ನ್ತಸುದಾ ಕಥಞ್ಚನಾಚಾಲಾಮೃತ್ೀ ಪನಾಕ್ತನ್ಮ್ || 17 || 

 

ನ್ ದ್ೀವದ್ೈತ್ ಾೀರಗದ್ೀವಗಾಯಕ್ಾ ಅಲಂ ಧ್ನ್ತಶಾಚಲಯತತಂ ಸವಾಸವಾಾಃ | 
ಕತತ್ ೀ ನ್ರಾಸುದ್ವರತ್ ೀ ಹಿ ಕ್ತಙ್ೆರಾ ಸಹಾನ್ಸ್ೈವಾತರ ಕೃಷ್ನಿು ಕೃಚ್ಛರತಾಃ || 18 || 

 

ಅಧ್ಾಯಯಮೀತದ್ ಧ್ನ್ತರಾಪ್ಾ ಶಙ್ೆರಾದ್ಹಂ ನ್ೃಣಾಂ ವಿೀಯಯಪ್ರಿೀಕ್ಷಣ್ೀ ಧ್ೃತಾಃ | 
ಸತತಾಥಯಮೀತಾಂ ಚ್ಕರ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ದ್ದಾಮಿ ಕನಾಾಂ ಯ ಇದ್ಂ ಹಿ ಪ್ೂರಯೀತ್ || 19 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಂ ಮೀ ಗಿರಮಭಾವ್ೀತಾ ದಿತ್ೀಾಃ ಸತತಾ ದಾನ್ವಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಾಾಃ | 
ಸಮೀತಾ ಭ ಪಾಶಚ ಸಮಿೀಪ್ಮಾಶತ ಪ್ರಗೃಹಾ ತಚಾಚಲಯತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ || 20 || 

 

ಸಂಸ್ತವನ್ನಗಾತಾರಾಃ ಪ್ರಿವೃತುನ್ೀತಾರ ದ್ಶಾನ್ನಾದಾಾಾಃ ಪ್ರ್ತತಾ ವಿಮ ರ್ಛಯತಾಾಃ | 
ತಥಾsಪ ಮಾಂ ಧ್ಷ್ಯಯತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ  ಸತತಾಕೃತ್ೀ ತ್ೀ ವಚ್ನಾತ್ ಸವಯಮತೂವಾಃ || 21 || 
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ಪ್ುರಾ ಹಿ ಮೀsಧ್ಾತ್ ಪ್ರಭತರಬಞಜ್ ೀ ವರಂ ಪ್ರಸಾದಿತ್ ೀ ಮೀ ತಪ್ಸಾ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಬಲಾನ್ನತ್ೀ ಕಶ್ಚದ್ತಪ್ೈರ್ತ ಕನ್ಾಕ್ಾಂ ತದಿಚ್ತಛಭಿಸ ು್ೀ ನ್ಚ್ ಧ್ಷ್ಯಣ್ೀರ್ತ || 22 || 

 

ತತಸತು ತ್ೀನ್ಷ್ಟಮದಾ ಇತ್ ೀ ಗತಾಾಃ ಸಮಸುಶ್್ ೀ ಹಾಸುನ್ ಏವ ಪಾಥಿಯವಾಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಮಮಾಯಂ ಪ್ರರ್ತಪ್ೂಯಯ ಮಾನ್ಸಂ ವೃಣ್ ೀತತ ಕನಾಾಮಯಮೀವ ಮೀsಥಿಯತಾಃ || 23 || 

 

ತಥ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್್ುೀ ಮತನಿನಾ ಸ ಕ್ತಙ್ೆರ್ೈರನ್ನ್ುಭ್ ೀಗ್ ೀಪ್ಮಮಾಶವಥಾsನ್ಯತ್ | 
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತದ್ ವಾಮಕರ್ೀಣ ರಾಘವಾಃ ಸಲ್ಲೀಲಮತದ್ ಧ್ೃತಾ ಹಸನ್ನಪ್ೂರಯತ್ || 24 || 

 

ವಿಕೃಷ್ಾಮಾಣಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಾಧ್ಸಾ ಪ್ರ್ೀಣ ನಿಸ್ತುೀಮಬಲ್ೀನ್ ಲ್ಲೀಲರಾ | 
ಅಭಜಾತಾಸಹಾಮಮತಷ್ಾ ತದ್ ಬಲಂ ಪ್ರಸ್ ೀಢತಮಿೀಶಂ ಕತತ ಏವ ತದ್ ಭವ್ೀತ್ || 25 || 

 

ಸ ಮಧ್ಾತಸುತ್ ಪ್ರವಿಭಜಾ ಲ್ಲೀಲರಾ ಯಥ್ೀಕ್ಷತದ್ಣಡಮ್ ಶತಮನ್ತಾಕತಞ್ಞರಾಃ | 
ವಿಲ್ ೀಕಯನ್ ವಕರಮೃಷ್ೀರವಸಿ್ತತಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪ್ೂಣಯತನ್ತಯಯಥಾ ಶಶ್ೀ || 26 || 

 

ತಮಬಞನ್ೀತರಂ ಪ್ೃಥತತತಙ್ುವಕ್ಷಸಂ ಶಾಾಮಾವದಾತಂ ಚ್ಲಕತಣಡಲ್ ೀಜಞಾಲಮ್ | 
ಶಶಕ್ಷತ್ ೀತ್ ಿೀಪ್ಮಚ್ನ್ದನ್ ೀಕ್ಷ್ತಂ ದ್ದ್ಶಯ ವಿದ್ತಾದ್ವಸನ್ಂ ನ್ೃಪಾತಮಜಾ || 27 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಕರಾಭಾಾಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಮಾಲಾಮಮಾನಿ್ಪ್ದಾಮಂ ಜಲಜಾಯತಾಕ್ಷ್ೀ | 
ಉಪ್ೀತಾ ಮನ್ದಂ ಲಳಿತ್ೈಾಃ ಪ್ದ್ೈಸಾುಂ ತದ್ಂಸ ಆಸಜಾ ಚ್ ಪಾಶವಯತ್ ೀsಭವತ್ || 28 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಮೀದ್ ೀ ನಿತರಾಂ ಜನಾನಾಂ ವಿದ್ೀಹಪ್ುರಾಯಮಭವತ್ ಸಮನಾುತ್ | 
ರಾಮಂ ಸಮಾಲ್ ೀಕಾ ನ್ರ್ೀನ್ದರಪ್ುತಾರಯ ಸಮೀತಮಾನ್ನ್ದನಿಧಿಂ ಪ್ರ್ೀಶಮ್ || 29 || 

 

ಲಕ್ಷಾಮಯ ಸಮೀತ್ೀ ಪ್ರಕಟಂ ರಮೀಶ್ೀ ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ತದಾssಶತ ಪತ್ರೀ | 
ವಿದ್ೀಹರಾಜ್ ೀ ದ್ಶದಿಗರಥಾಯ ಸ ತನಿನಶಮಾಾsಶತ ತತತ್ ೀಷ್ ಭ ಮಿಪ್ಾಃ || 30 || 

 

ಅಥಾsತಮಜಾಭಾಾಂ ಸಹಿತಾಃ ಸಭಾಯೀಯ ಯರೌ ಗಜಸಾನ್ದನ್ಪ್ರ್ತುಯತಕುರಾ | 
ಸವಸ್ೀನ್ರಾsಗ್ರೀ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಧ್ಾತೃಜಂ ವಸ್ತಷ್ಠಮಾಶ್ವೀವ ಸ ಯತರ ಮೈಥಿಲಾಃ || 31 || 

 

ಸ ಮೈಥಿಲ್ೀನಾರ್ತತರಾಂ ಸಮಚಿಯತ್ ೀ ವಿವಾಹರಾಮಾಸ ಸತತಂ ಮತದ್ಮಬರಾಃ | 
ಪ್ುರ್ ೀಹಿತ್ ೀ ಗಾಧಿಸತತಾನ್ತಮೀದಿತ್ ೀ ಜತಹಾವ ವಹಿನಂ ವಿಧಿನಾ ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ || 32 || 

 



 
 

 
 

Page 49 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಚ್ತತಥ್ ೀಯSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತದಾ ವಿಮಾನಾವಲ್ಲಭಿನ್ಯಭಸುಳಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷತಾಂ ಸಙ್ತೆಲಮಾಸ ನಾಕ್ತನಾಂ | 
ಸತರಾನ್ಕ್ಾ ದ್ತನ್ದಭಯೀ ವಿನ್ೀದಿರ್ೀ ಜಗತಶಚ ಗನ್ಧವಯವರಾಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ || 33 || 

 

ವಿಜಾನ್ಮಾನಾ ಜಗತಾಂ ಹಿ ಮಾತರಂ ಪ್ುರಾSಥಿಯತತಂ ನಾsಯಯತರತರ ದ್ೀವತಾಾಃ | 
ತದಾ ತತ ರಾಮಂ ರಮರಾ ಯತತಂ ಪ್ರಭತಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷವಶಚಕತರರಲಂ ನ್ಭಸಿಳಮ್ || 34 || 

 

ಯಥಾ ಪ್ುರಾ ಸಾಗರಜಾಸವಯಮಬರ್ೀ ಸತಮಾನ್ಸಾನಾಮಭವತ್ ಸಮಾಗಮಾಃ | 
ತಥಾ ಹಾಭ ತ್ ಸವಯದಿವೌಕಸಾಂ ತದಾ ತಥಾ ಮತನಿೀನಾಂ ಸಹಭ ಭೃತಾಂ ಭತವಿ || 35 || 

 

ಪ್ರಗೃಹಾ ಪಾಣಿಂ ಚ್ ನ್ೃಪಾತಮಜಾರಾ ರರಾಜ ರಾಜೀವಸಮಾನ್ನ್ೀತರಾಃ | 
ಯಥಾ ಪ್ುರಾ ಸಾಗರಜಾಸಮೀತಾಃ ಸತರಾಸತರಾಣಾಮಮೃತಾಬಧಮನಿ್ನ್ೀ || 36 || 

 

ಸವಲಙ್ೃತಾಸುತರ ವಿಚ್ೀರತರಙ್ುನಾ ವಿದ್ೀಹರಾಜಸಾ ಚ್ ರಾ ಹಿ ಯೀಷತಾಃ | 
ಮತದಾ ಸಮೀತಂ ರಮರಾ ರಮಾಪ್ರ್ತಂ ವಿಲ್ ೀಕಾ ರಾಮಾರಾ ದ್ದೌ ಧ್ನ್ಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 37 || 

 

ಪರರಾಣಿ ವಸಾರಣಿ ರಥಾನ್ ಸಕತಞ್ಞರಾನ್ ಪ್ರಾಧ್ಾಯರತಾನನ್ಾಖಿಲಸಾ ಚ್ೀಶ್ತತಾಃ | 
ದ್ದೌ ಚ್ ಕನಾಾತರಯಮತತುಮಂ ಮತದಾ ತದಾ ಸ ರಾಮಾವರಜ್ೀಭಾ ಏವ || 38 || 

 

ಮಹ್ ೀತುವಂ ತಂ ತವನ್ತಭ ಯ ದ್ೀವತಾ ನ್ರಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಪ್ರಯಯತಯಯಥಾಗತಮ್ | 
ಪತಾ ಚ್ ರಾಮಸಾ ಸತತ್ೈಾಃ ಸಮನಿವತ್ ೀ ಯರಾವಯೀಧ್ಾಾಂ ಸವಪ್ುರಿೀಂ ಮತದಾ ತತಾಃ || 39 || 

 

ತದ್ನ್ುರ್ೀ ಸ್ ೀsಥ ದ್ದ್ಶಯ ಭಾಗಯವಂ ಸಹಸರಲಕ್ಷಾಮಮಿತಭಾನ್ತದಿೀಧಿರ್ತಮ್ | 
ವಿಭಾಸಮಾನ್ಂ ನಿಜರಶ್ಮಮಣಡಲ್ೀ ಧ್ನ್ತಧ್ಯರಂ ದಿೀಪ್ುಪ್ರಶವಧ್ಾಯತಧ್ಮ್ || 40 || 

 

ಅಜಾನ್ತಾಂ ರಾಘವಮಾದಿಪ್ೂರತಷ್ಂ ಸಮಾಗತಂ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ನಿದ್ಶಯನ್ೈಾಃ | 
ಸಮಾಹವಯನ್ುಂ ರಘುಪ್ಂ ಸಪೃಧ್್ೀವ ನ್ೃಪ್ೀ  ಯರಾಚ್ೀ ಪ್ರಣಿಪ್ತಾ ಭಿೀತಾಃ || 41 || 

 

ನ್ ಮೀ ಸತತಂ ಹನ್ತುಮಿಹಾಹಯಸ್ತ ಪ್ರಭ್ ೀ ವಯೀಗತಸ್ಾೀತತಾದಿತಾಃ ಸ ಭಾಗಯವಾಃ | 
ಸತತತರಯಂ ತ್ೀ ಪ್ರದ್ದಾಮಿ ರಾಘವಂ ರಣ್ೀ ಸ್ತಿತಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಿಹಾsಗತ್ ೀsಸಯಹಮ್ || 42 || 

 

ಸ ಇತಿಮತಕ್ಾುಾನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ರಘ ತುಮಂ ಭೃಗ ತುಮಾಃ ಪಾರಹ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಂ ಹರಿಾಃ | 
ಅಭ್ೀದ್ಮಜ್ಞ್ೀಷ್ವಭಿದ್ಶಯಯನ್ ಪ್ರಂ ಪ್ುರಾತನ್ ೀsಹಂ ಹರಿರ್ೀಷ್ ಇತಾಪ || 43 || 
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ಶೃಣತಷ್ವ ರಾಮ ತವಮಿಹ್ ೀದಿತಂ ಮರಾ ಧ್ನ್ತಧ್ವಯಯಂ ಪ್ೂವಯಮಭ ನ್ಮಹಾದ್ತೂತಮ್ | 
ಉಮಾಪ್ರ್ತಸ್ುಾೀಕಮಧ್ಾರಯತ್ ತತ್ ೀ ರಮಾಪ್ರ್ತಶಾಚಪ್ರಮತತುಮೀತುಮಮ್ || 44 || 

 

ತದಾ ತತ ಲ್ ೀಕಸಾ ನಿದ್ಶಯನಾಥಿಯಭಿಾಃ  ಸಮಥಿಯತೌ ತೌ ಹರಿಶಙ್ೆರೌ ಸತರ್ೈಾಃ | 
ರಣಸ್ತಿತೌ ವಾಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷ್ತತಂ ವಯಂ ಸಮಥಯರಾಮೀsತರ ನಿದ್ಶಯನಾಥಿಯನ್ಾಃ || 45 || 

 

ತತ್ ೀ ಹಿ ಯತದಾಧಯ ರಮೀಶಶಙ್ೆರೌ ವಾವಸ್ತಿತೌ ತೌ ಧ್ನ್ತಷೀ ಪ್ರಗೃಹಾ | 
ಯತ್ ೀsನ್ುರಸ್ಾೈಷ್ ನಿರಾಮಕ್್ ೀ ಹರಿಸುತ್ ೀ ಹರ್ ೀsಗ್ರೀsಸಾ ಶ್ಲ್ ೀಪ್ಮೀsಭವತ್ || 46 || 

 

ಶಶಾಕ ನ್ೈವಾಥ ಯದಾsಭಿವಿೀಕ್ಷ್ತತಂ ಪ್ರಸಪನಿದತತಂ ವಾ ಕತತ ಏವ ಯೀದ್ತಧಮ್ | 
ಶ್ವಸುದಾ ದ್ೀವಗಣಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ ಶಶಂಸತರತಚ್ಚಜಯಗತ್ ೀ ಹರ್ೀಬಯಲಮ್ || 47 || 

 

ಯದಿೀರಣ್ೀನ್ೈವ ವಿನ್ೈಷ್ ಶಙ್ೆರಾಃ ಶಶಾಕ ನ್ ಪ್ರಶವಸ್ತತತಂ ಚ್ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಕ್ತಮತರ ವಕುವಾಮತ್ ೀ ಹರ್ೀಬಯಲಂ ಹರಾತ್ ಪ್ರಂ ಸವಯತ ಏವ ಚ್ೀರ್ತ || 48 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಣಮಾಾsಶತ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಹರಾಃ ಪ್ರಸನ್ನದ್ೃಷಾಟಯ ಹರಿಣಾsಭಿವಿೀಕ್ಷ್ತಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಕ್್ೈಲಾಸಮಮತಷ್ಾ ತದ್ ಧ್ನ್ತಸುಾರಾ ಪ್ರಭಗನಂ ಕ್ತಲ ಲ್ ೀಕಸನಿನಧ್ೌ || 49 || 

 

ಧ್ನ್ತಯಯದ್ನ್ಾದ್ಧರಿಹಸುಯೀಗಾಂ ತತ್ ಕ್ಾಮತಯಕ್ಾತ್ ಕ್್ ೀಟಿಗತಣಂ ಪ್ುನ್ಶಚ | 
ವರಂ ಹಿ ಹಸ ು್ೀ ತದಿದ್ಂ ಗೃಹಿೀತಂ ಮರಾ ಗೃಹಾಣ್ೈತದ್ತ್ ೀ ಹಿ ವ್ೈಷ್ಣವಮ್ ||50|| 

 

ಯದಿೀದ್ಮಾಗೃಹಾ ವಿಕಷ್ಯಸ್ತ ತವಂ ತದಾ ಹರಿನಾಯತರ ವಿಚಾಯಯಮಸ್ತು | 
ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ ಪ್ರದ್ದೌ ಧ್ನ್ತವಯರಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯನ್ ವಿಷ್ತಣಬಲಂ ಹರಾದ್ ವರಮ್ || 51 || 

 

ಪ್ರಗೃಹಾ ತಚಾಚಪ್ವರಂ ಸ ರಾಘವಶಚಕ್ಾರ ಸಜಾಂ ನಿಮಿಷ್ೀಣ ಲ್ಲೀಲರಾ | 
ಚ್ಕಷ್ಯ ಸನಾಧಯ ಶರಂ ಚ್ ಪ್ಶಾತಾಃ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸಾ ಚ್ ಸಂಶಯಂ ನ್ತದ್ನ್ || 52 || 

 

ಪ್ರದ್ಶ್ಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಬಲ್ೀ ಸಮಸುತ್ ೀ ಹರಾಚ್ಚ ನಿಾಃಸಙ್್ಯತರಾ ಮಹಾಧಿಕ್್ೀ | 
ಜಗಾದ್ ಮೀಘೌಘಗಭಿೀರರಾ ಗಿರಾ ಸ ರಾಘವಂ ಭಾಗಯವ ಆದಿಪ್ೂರತಷ್ || 53 || 

 

ಅಲಂ ಬಲಂ ತ್ೀ ಜಗತ್ ೀsಖಿಲಾದ್ ವರಂ ಪ್ರ್ ೀsಸ್ತ ನಾರಾಯಣ ಏವ ನಾನ್ಾಥಾ | 
ವಿಸಜಯಯಸ್ವೀಹ ಶರಂ ತಪ್ೀಮಯೀಮಹಾಸತರ್ೀ ಲ್ ೀಕಮಯೀ ವರಾದ್ ವಿಭ್ ೀಾಃ || 54 || 
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ಪ್ುರಾsತತಲ್ ೀ ನಾಮ ಮಹಾಸತರ್ ೀsಭವದ್ ವರಾತ್ ಸ ತತ ಬರಹಮಣ ಆಪ್ ಲ್ ೀಕತಾಮ್ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ತಂ ಪಾರಹ ಜಗದ್ತುರತಯಯದಾ ಹರಿಜಯತಾಃ ಸಾಾದಿಧ ತದ್ೈವ ವಧ್ಾಸ್ೀ || 55 || 

 

ಅತ್ ೀ ವಧ್ಾಥಯಂ ಜಗದ್ನ್ುಕಸಾ ಸವಾಯಜತ್ ೀsಹಂ ಜತವದ್ ವಾವಸ್ತಿತಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಲ್ ೀಕಮಯೀ ಸ ರಾಘವೀ ಮತಮೀಚ್ ಬಾಣಂ ಜಗದ್ನ್ುಕ್್ೀsಸತರ್ೀ || 56 || 

 

ಪ್ುರಾ ವರ್ ೀsನ್ೀನ್ ಶ್ವೀಪ್ಲಮಿೂತ್ ೀ ಮತಮತಕ್ಷರಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ತಪ್ರವ್ೀಶನ್ಮ್ | 
ಸ ತ್ೀನ್ ರಾಮೀದ್ರಗ್ ೀ ಬಹಿಗಯತಸುದಾಜ್ಞಯೈವಾsಶತ ಬಭ ವ ಭಸಮಸಾತ್ || 57 || 

 

ಇರ್ತೀವ ರಾಮಾಯ ಸ ರಾಘವಾಃ ಶರಂ ವಿಕಷ್ಯಮಾಣ್ ೀ ವಿನಿಹತಾ ಚಾಸತರಮ್ | 
ತಪ್ಸುದಿೀಯಂ ಪ್ರವದ್ನ್ ಮತಮೀದ್ ತದಿೀಯಮೀವ ಹಾಭವತ್ ಸಮಸುಮ್ || 58 || 

 

ನಿರನ್ುರಾನ್ನ್ುವಿಬ್ ೀಧ್ಸಾರಾಃ ಸ ಜಾನ್ಮಾನ್ ೀsಖಿಲಮಾದಿಪ್ೂರತಷ್ಾಃ | 
ವದ್ನ್ ಶೃಣ್ ೀರ್ತೀವ ವಿನ್ ೀದ್ತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸ ಏಕ ಏವ ದಿವತನ್ತಮತಯಮೀದ್ || 59 || 

 

ಸ ಚ್ೀಷಟತಂ ಚ್ೈವ ನಿಜಾಶರಯಸಾ ಜನ್ಸಾ ಸತುತುಾವಿಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾರಣಮ್ | 
ವಿಮೀಹಕಂ ಚಾನ್ಾತಮಸಾ ಕತವಯನ್ ಚಿಕ್ತರೀಡ ಏಕ್್ ೀsಪ ನ್ರಾನ್ುರ್ೀ ಯಥಾ || 60 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಕ್ಾರತಣಾನಿಧಿನಿಯಜ್ೀ ಜನ್ೀ ನಿತಾನ್ುಮೈಕಾಂ ಸವಗತಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ | 
ದಿವಧ್್ೀವ ಭ ತಾವ ಭೃಗತವಯಯ ಆತಮನಾ ರಘ ತುಮೀನ್ೈಕಾಮಗಾತ್ ಸಮಕ್ಷಮ್ || 61 || 

 

ಸಮೀತಾ ಚ್ೈಕಾಂ ಜಗತ್ ೀsಭಿಪ್ಶಾತಾಃ ಪ್ರಣತದ್ಾಶಙ್ೆಮಖಿಲಾಂ ಜನ್ಸಾ | 
ಪ್ರದಾಯ ರಾಮಾಯ ಧ್ನ್ತವಯರಂ ತದಾ ಜಗಾಮ ರಾಮಾನ್ತಮತ್ ೀ ರಮಾಪ್ರ್ತಾಃ || 62 || 

 

ತತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ೀsತಾಥಯಮತದಾsಭಿಪ್ೂರಿತಾಃ ಸತತ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಸವಪ್ುರಿೀಮವಾಪ್ ಹ | 
ರ್ೀಮೀsಥ ರಾಮೀsಪ ರಮಾಸವರ ಪ್ರಾತಯೈವ ರಾಜಾತಮಜರಾ ಹಿ ಸ್ತೀತರಾ || 63 || 

 

ಯಥಾ ಪ್ುರಾ ಶ್ರೀರಮಣಾಃ ಶ್ರರಾ ತರಾ ರತ್ ೀ ನಿತಾನ್ುಂ ಹಿ ಪ್ಯೀಬಧಮಧ್್ಾೀ | 
ತಥಾ ತವಯೀಧ್ಾಾಪ್ುರಿಗ್ ೀ ರಘ ತುಮೀsಪ್ುಾವಾಸ ಕ್ಾಲಂ ಸತಚಿರಂ ರತಸುರಾ || 64 || 

 

ಇಮಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ರಘ ತುಮಸಾ ಹರ್ೀವಿಯಚಿತಾರಣಾಪ ನಾದ್ತೂತಾನಿ | 
ದ್ತರನ್ುಶಕ್ ು್ೀರಥ ಚಾಸಾ ವ್ೈಭವಂ ಸವಕ್ತೀಯಯಕತಯವಾತರಾsನ್ತವಣಾಯತ್ೀ || 65 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ರಾಮಾವತಾರ್ೀ ಅಯೀಧ್ಾಾಪ್ರವ್ೀಶ್್ ೀ 

ನಾಮ ಚ್ತತಥ್ ೀಯsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕಾಃ – 456 ] 
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[ ಹನ್ ಮದ್ದಶಯನ್ಂ ] 
 

ಇತಿಂ ವಿಶ್ವೀಶವರ್ೀsಸ್ತಮನ್ನಖಿಲ ಜಗದ್ವಸಾಿಪ್ಾ ಸ್ತೀತಾಸಹಾಯೀ 
ಭ ಮಿಷ ಠ್ೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಸತುತತಷ್ತರನ್ತದಿನ್ಂ ವೃದ್ಧಭಕ್ಾಯನಿತಾನ್ುಮ್ | 
ರಾಜಾ ರಾಜಾಾಭಿಷ್ೀಕ್್ೀ ಪ್ರಕೃರ್ತಜನ್ವಚ್ ೀ ಮಾನ್ಯನಾನತಮನ್ ೀsಥಾಯಂ 
ದ್ಧ್್ರೀ ತನ್ಮನಿ್ರಾರಾಾಃ ಶತರರ್ತಪ್ಥಮಗಮದ್ ಭ ಮಿಗಾರಾ ಅಲಕ್ಷಾಮಯಾಃ || 01 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಕ್ಷ್ೀರಾಬಧಜಾತಾ ಕಥಮಪ ತಪ್ಸ್ೈವಾಪ್ುರಸುಾಂ ಪ್ರರಾತಾ 
ತಾಂ ನ್ೀತತಂ ತತುಮೀsನ್ಧಂ ಕಮಲಜನಿರತವಾಚಾsಶತ ರಾಮಾಭಿಷ್ೀಕಮ್ | 
ಭ ತಾವ ದಾಸ್ತೀ ವಿಲತಮಪ ಸವಗರ್ತಮಪ ತತಾಃ ಕಮಯಣಾ ಪಾರಪ್ುಯಸ್ೀ ತವಂ 
ಸ್ೀತತಾಕ್ಾು ಮನಿ್ರಾssಸ್ತೀತ್ ತದ್ನ್ತ ಕೃತವತ್ಾೀವ ಚ್ೈತತ್ ಕತಕಮಯ || 02 || 

 

ತದಾವಕ್ಾಾತ್ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯೀ ಸಾ ಪ್ರ್ತಗವರಬಲಾದಾಜಹಾರ್ೈವ ರಾಜಾಂ  
ರಾಮಸುದ ುೌರವ್ೀಣ ರ್ತರದ್ಶಮತನಿಕೃತ್ೀsರಣಾಮೀವಾsವಿವ್ೀಶ | 
ಸ್ತೀತಾಯತಕ್್ ುೀsನ್ತಜ್ೀನ್ ಪ್ರರ್ತದಿನ್ಸತವಿವೃದ್ ಧೀರತಭಕ್ಾಯಸಮೀತಾಃ  
ಸಂಸಾಿಪಾಾಶ್ೀಷ್ಜನ್ ುನ್ ಸವವಿರಹಜಶತಚಾ ತಾಕುಸವ್ೀಯಷ್ಣಾಥಾಯನ್ || 03 || 

 

ವೃಕ್ಷಾನ್ ಪ್ಶಾವದಿಕ್ತೀಟಾನ್ ಪತರಮಥ ಸಖಿೀನ್ ಮಾತೃಪ್ೂವಾಯನ್ ವಿಸೃಜಾ 
ಪ್ರೀತಾಿಂ ಗಙ್ುಂ ಸವಪಾದಾದ್ಧರ ಇವ ಗತಹ್ೀನಾಚಿಯತಾಃ ಸ್ ೀsಥ ರ್ತೀತ್ಯ ವಾ| 
ದ್ೀವಾಚ್ಾಯಸಾಾಪ ಪ್ುತಾರದ್ೃಷಗಣಸಹಿತಾತ್ ಪಾರಪ್ಾಪ್ೂಜಾಂ ಪ್ರರಾತಾಃ 
ಶ್ೈಲ್ೀಶಂ ಚಿತರಕ ಟಂ ಕರ್ತಪ್ಯದಿನಾನ್ಾತರ ಮೀದ್ನ್ತನವಾಸ || 04 || 

 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ಶರಥನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸವಗಯತ್ ೀsಭ ತ್ ವಿಯೀಗಾದ್ 
ರಾಮಸ್ಾೈವಾಥ ಪ್ುತೌರ ವಿಧಿಸತತಸಹಿತ್ೈಮಯನಿರಭಿಾಃ ಕ್್ೀಕಯೀಭಾಾಃ | 
ಆನಿೀತೌ ತಸಾ ಕೃತಾವ ಶತರರ್ತಗಣವಿಹಿತಪ್ರೀತಕ್ಾರಾಯಣಿ ಸದ್ಾಾಃ 
ಶ್್ ೀಚ್ನ ುೌ ರಾಮಮಾಗಯಂ ಪ್ುರಜನ್ಸಹಿತೌ ಜಗಮತತಮಾಯತೃಭಿಷ್ಚ || 05 || 
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ಧಿಕ್ ಕತವಯನ ುೌ ನಿತಾನ್ುಂ ಸಕಲದ್ತರಿತಗಾಂ ಮನಿ್ರಾಂ ಕ್್ೈಕಯೀಂ ಚ್  
ಪಾರಪ ುೌ ರಾಮಸಾ ಪಾದೌ ಮತನಿಗಣಸಹಿತೌ ತತರ ಚ್ ೀವಾಚ್ ನ್ತಾವ | 
ರಾಮಂ ರಾಜೀವನ್ೀತರಂ ಭರತ ಇಹ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪರೀತಯೀsಸಾಮಕಮಿೀಶ 
ಪಾರಪಾಾsಶತ ಸಾವಮಯೀಧ್ಾಾಮವರಜಸಹಿತಾಃ ಪಾಲಯೀಮಾಂ ಧ್ರಿರ್ತರೀಮ್ || 06 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಕತತಯಮಿೀಶಾಃ ಸಕಲಸತರಗಣಾಪಾಾಯನ್ಂ ರಾಮದ್ೀವಾಃ  
ಸತಾಾಂ ಕತತಯಂ ಚ್ ವಾಣಿೀಮವದ್ದ್ರ್ತತರಾಂ ನ್ೀರ್ತ ಸದ್ೂಕ್ತುನ್ಮರಮ್ | 
ಭ ಯೀಭ ಯೀsಥಯಯನ್ುಂ ದಿವಗತಣಿತಶರದಾಂ ಸಪ್ುಕ್್ೀ ತವಭಾರ್ತೀತ್ೀ 
ಕತ್ೈಯತತ್ ತ್ೀ ವಚ್ ೀsಹಂ ಸದ್ೃಢಮೃತಮಿದ್ಂ ಮೀ ವಚ್ ೀ ನಾತರ ಶಙ್ೆ || 07 || 

 

ಶತರತ್ವೈತದ್ ರಾಮವಾಕಾಂ ಹತತಭತಜ ಪ್ತನ್ೀ ಸ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಚ್ ಕೃತಾವ  
ರ್ ೀಮೀಕುಸಾಾನ್ಾಥಾತ್ವೀ ನ್ತತ ಪ್ುರಮಭಿವ್ೀಕ್ಷ್ಯೀsಹಮಿತ್ಾೀವ ತಾವತ್ | 
ಕೃತಾವsನಾಾಂ ಸ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮವಸದ್ಥ ಬಹಿಗಾರಯಮಕ್್ೀ ನ್ನಿದನಾಮಿನೀ 
ಶ್ರೀಶಸ್ಾೈವಾಸಾ ಕೃತಾವ ಶ್ರಸ್ತ ಪ್ರಮಕಂ ಪೌರಟಂ ಪಾದ್ಪೀಠ್ಮ್ || 08 || 

 

ಸಮಸುಪೌರಾನ್ತಗತ್ೀsನ್ತಜ್ೀ ಗತ್ೀ ಸ ಚಿತರಕ ಟ್ೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಸ ಹ | 
ಅಥಾsಜಗಾಮೀನ್ದರಸತತ್ ೀsಪ ವಾಯಸ್ ೀ ಮಹಾಸತರ್ೀಣಾsತಮಗತ್ೀನ್ ಚ್ ೀದಿತಾಃ  || 09 || 

 

ಸ ಆಸತರಾವ್ೀಶವಶಾದ್ ರಮಾಸುನ್ೀ ಯದಾ ವಾಧ್ಾತ್ ತತಣಡಮಥಾಭಿವಿೀಕ್ಷ್ತಾಃ | 
ಜನಾದ್ಯನ್ೀನಾsಶತ ತೃಣ್ೀ ಪ್ರಯೀಜತ್ೀ ಚ್ಚಾರ ತ್ೀನ್ ಜವಲತಾsನ್ತರಾತಾಃ || 10 || 

 

ಸವಯಮತೂಶವ್ೀಯನ್ದರಮತಖಾನ್ ಸತರ್ೀಶವರಾನ್ ಜಜೀವಿಷ್ತಸಾುನ್ ಶರಣಂ ಗತ್ ೀsಪ | 
ಬಹಿಷ್ೃತಸ್ೈಹಯರಿಭಕ್ತುಭಾವತ್ ೀ ಹಾಲಙ್ಘಯಶಕ್ಾಯ ಪ್ರಮಸಾ ಚಾಕ್ಷಮೈಾಃ || 11 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರರಾತಾಃ ಶರಣಂ ರಘ ತುಮಂ ವಿಸಜಯತಸ ು್ೀನ್ ನಿಹತಾ ಚಾಸತರಮ್ | 
ತದ್ಕ್ಷ್ಗಂ ಸಾಕ್ಷ್ಕಮಪ್ಾವಧ್ಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ತಶಚನ್ದರವಿಭ ಷ್ಣಸಾ || 12 || 

 

ಸ ವಾಯಸಾನಾಮಸತರ್ ೀsಖಿಲಾನಾಂ ಪ್ರಾದ್ತಮೀಶಸಾ ಬಭ ವ ಚಾಕ್ಷ್ಗಾಃ | 
ನಿಪಾರ್ತತ್ ೀsಸೌ ಸಹ ವಾಯಸಾಕ್ಷ್ಭಿಸೃಣ್ೀನ್ ರಾಮಸಾ ಬಭ ವ ಭಸಮಸಾತ್|| 13 || 

 

ದ್ದ್ತಹಿಯ ತಸ್ೈವಿವರಂ ಬಲಾಥಿಯನ್ ೀ ಯತ್ ವಾಯಸಾಸ ು್ೀನ್ ತದ್ಕ್ಷ್ಪಾತನ್ಮ್ | 
ಕೃತಂ ರಮೀಶ್ೀನ್ ತದ್ೀಕನ್ೀತಾರ ಬಭ ವರನ್ಾೀsಪ ತತ ವಾಯಸಾಾಃ ಸದಾ || 14 || 



 
 

 
 

Page 55 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಪ್ಞ್ಚಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 

ಭವಿಷ್ಾತಾಮಪ್ಾಥ ರಾವದ್ೀವ ದಿವನ್ೀತರತಾ ಕ್ಾಕಕತಲ್ ೀದ್ೂವಾನಾಮ್ | 
ತಾವತ್ ತದ್ಕ್ಷಯಸಾ ಕತರಙ್ುನಾಮನಾಃ ಶ್ವ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ದಿರ್ತಜಸಾ ಚಾಕ್ಷಯಮ್ || 15 || 

 

ಅತಾಃ ಪ್ುನ್ಭಾಯವಮಮತಷ್ಾ ಹಿನ್ವನ್ ಭವಿಷ್ಾತಶ್ಚಕದ್ೃಶಶಚಕ್ಾರ | 
ಸ ವಾಯಸಾನ್ ರಾಘವ ಆಧಿಪ್ೂರತಷ್ಸುತ್ ೀ ಯರೌ ಶಕರಸತತಸುದಾಜ್ಞರಾ|| 16 || 

 

ರಾಮೀsಥ ದ್ಣಡಕವನ್ಂ ಮತನಿವಯಯನಿೀತ್ ೀ ನ್ ೀಕ್ಾನ್ನ್ೀಕಶ ಉದಾರಬಲ್ೈನಿಯರಸಾುನ್ | 
ಶತರತಾವಖ್ರಪ್ರಭೃರ್ತಭಿವಯರತ್ ೀ ಹರಸಾ ಸವ್ೈಯರವಧ್ಾತನ್ತಭಿಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಸಭಾಯಯಾಃ || 17 || 

 

ಆಸ್ತೀಚ್ಚ ತತರ ಶರಭಙ್ು ಇರ್ತ ಸಮಜೀಣ್ ೀಯ ಲ್ ೀಕಂ ಹರ್ೀಜಯಗಮಿಷ್ತಮತಯನಿರತಗರತ್ೀಜಾಾಃ | 
ತ್ೀನಾದ್ರ್ ೀಪ್ಹೃತಸಾಘಾಯಸಪ್ಯಯರಾ ಸಾಃ ಪರೀತ್ ೀ ದ್ದೌ ನಿಜಪ್ದ್ಂ ಪ್ರಮಂರಮೀಶಾಃ||18|| 

 

ಧ್ಮೀಯ ಯೀತ್ ೀsಸಾ ವನ್ಗಸಾ ನಿತಾನ್ುಶಕ್ತುಹಾರಸ್ೀ ಸವಧ್ಮಯಕರಣಸಾ ಹತತಾಶನಾದೌ | 
ದ್ೀಹಾತಾಯಾಃ ಸ ತತ ಏವ ತನ್ತಂ ನಿಜಾಗೌನ ಸನ್ಯಜಾ ರಾಮಪ್ುರತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಪ್ರ್ೀಶಮ್ ||19 || 

 

ರಾಮೀsಪ ತತರ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ಧ್ನ್ದ್ಸಾ ಶಾಪಾದ್  
ಗನ್ಧವಯ ಮತವಯಶ್ರತ್ೀರಥ ರಾತತಧ್ಾನಿೀಮ್ | 
ಪಾರಪ್ುಂ ದ್ಶಾಂ ಸಪ್ದಿ ತತಮತಬರತನಾಮಧ್್ೀಯಂ 
ನಾಮಾನ ವಿರಾಧ್ಮಪ ಶವಯವರಾದ್ವಧ್ಾಮ್ || 20 || 

 

ಭಙ್ೆತಾsಸಾ ಬಾಹತಯತಗಳಂ ಬಲಗಂ ಚ್ಕ್ಾರ  
ಸಮಾಮನ್ಯನ್ ವಚ್ನ್ಮಮತಬಜಜನ್ಮನ್ ೀsಸೌ | 
ಪಾರದಾಚ್ಚ ತಸಾ ಸತಗರ್ತಂ ನಿಜಗಾಯಕಸಾ  
ಭಕ್ಷಾಥಯಮಂಸಕಮಿತ್ ೀsಪ ಸಹಾನ್ತಜ್ೀನ್ || 21 || 

 

ಪರೀರ್ತಂ ವಿಧಿತತುರಗಮದ್ ಭವನ್ಂ ನಿಜಸಾ ಕತಮೂೀದ್ೂವಸಾ ಪ್ರಮಾದ್ರತ್ ೀsಮತನಾ ಚ್ | 
ಸಮ ಪಜತ್ ೀ ಧ್ನ್ತರನ್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಮಿನಾದರಚಾಛಙ್ುಯಂ ತದಾದಿಪ್ುರತಷ್ ೀ ನಿಜಮಾಜಹಾರ|| 22 || 

 

ಆತಾಮಥಯಮೀವ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಹರಿಣಾ ಪ್ರದ್ತುಮಿನ್ದರೀ ತದಿನ್ದರ ಉತ ರಾಮಕರಾಥಯಮೀವ | 
ಪಾರದಾದ್ಗಸಯಮತನ್ಯೀ ತದ್ವಾಪ್ಾ ರಾಮೀ ರಕ್ಷನ್ ಋಷೀನ್ವಸದ್ೀವ ಸ ದ್ಣಡಕ್್ೀಷ್ತ || 23 || 

 

ಕ್ಾಲ್ೀ ತದ್ೈವ ಖ್ರದ್ ಷ್ಣಯೀಬಯಲ್ೀನ್ ರಕ್ಷಾಃ ಸವಸಾ ಪ್ರ್ತನಿಮಾಗಯಣತತಪರಾssಸ್ತೀತ್ | 
ವಾಾಪಾದಿತ್ೀ ನಿಜಪ್ತೌ ಹಿ ದ್ಶಾನ್ನ್ೀನ್ ಪಾರಮಾದಿಕ್್ೀನ್ ವಿಧಿನಾsಭಿಸಸಾರ ರಾಮಮ್ || 24 || 
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ಸಾsನ್ತಜ್ಞಯೈವ ರಜನಿೀಚ್ರಭತತಯರತಗಾರ  
ಭಾರತೃದ್ವಯೀನ್ ಸಹಿತಾ ವನ್ಮಾವಸನಿುೀ | 

ರಾಮಂ ಸಮೀತಾ ಭವ ಮೀ ಪ್ರ್ತರಿತಾವೀಚ್ದ್  
ಭಾನ್ತಂ ಯಥಾ ತಮ ಉಪ್ೀತಾ ಸತಯೀಗಕ್ಾಮಮ್ || 25 || 

 

ತಾಂ ತತರ ಹಾಸಾಕಥರಾ ಜನ್ಕ್ಾಸತತಾಗ್ರೀ  
ಗಚಾಛನ್ತಜಂ ಮ ಇಹ ನ್ೀರ್ತ ವಚ್ಾಃ ಸ ಉಕ್ಾುಾ | 

ತ್ೀನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಟಚಿರಿತಾಂ ಹಿ ವಿಕಣಯನಾಸಾಂ  
ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಮಸುರಜನಿೀಚ್ರನಾಶಹ್ೀತ್ ೀಾಃ || 26 || 

 

ತತ್ ಪ್ರೀರಿತಾನ್ ಸಪ್ದಿ ಭಿೀಮಬಲಾನ್ ಪ್ರರಾತಾಂಸುಸಾಾಾಃ ಖ್ರರ್ತರಶ್ರದ್ ಷ್ಣಮತಖ್ಾಬನ್ ಧನ್ | 
ಜಘನೀ ಚ್ತತದ್ಯಶಸಹಸರಮವಾರಣಿೀಯಕ್್ ೀದ್ಣಡಪಾಣಿರಖಿಲಸಾ ಸತಖ್ಂ ವಿಧ್ಾತತಮ್ || 27 || 

 

ದ್ತ್ುೀsಭಯೀ ರಘುವರ್ೀಣ ಮಾಹಾಮತನಿೀನಾಂ ದ್ತ್ುೀ ಭಯೀ ಚ್ ರಜನಿೀಚ್ರಮಣಡಲಸಾ | 
ರಕ್ಷಾಃಪ್ರ್ತಾಃ ಸವಸೃಮತಖಾದ್ವಿಕಮಪನಾಚ್ಛ ಶತರತಾವ ಬಲಂ ರಘುಪ್ತ್ೀಾಃ ಪ್ರಮಾಪ್ ಚಿನಾುಮ್ || 28 || 

 

ಸ ತಾವಶತ ಕ್ಾಯಯಮವಮೃಶಾ ಜಗಾಮ ರ್ತೀರ್ೀ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ನ್ದಿೀನ್ದ್ಪ್ತ್ೀಾಃ ಶರವಣಂ ಧ್ರಿತಾರಯಾಃ | 
ಮಾರಿೀಚ್ಮತರ ತಪ್ಸ್ತ ಪ್ರರ್ತವತಯಮಾನ್ಂ ಭಿೀತಂ ಶರಾದ್ ರಘುಪ್ತ್ೀನಿಯತರಾಂ ದ್ದ್ಶಯ|| 29 || 

 

ತ್ೀನಾಥಿಯತಾಃ ಸಪ್ದಿ ರಾಘವವಞ್ಚನಾಥ್ೀಯ  
ಮಾರಿೀಚ್ ಆಹ ಶರವ್ೀಗಮಮತಷ್ಾ ಜಾನ್ನ್ | 

ಶಕ್್ ಾೀ ನ್ ತ್ೀ ರಘುವರ್ೀಣ ಹಿ ವಿಗರಹ್ ೀsತರ  
ಜಾನಾಮಿ ಸಂಸಪರ್ ಶಮಸಾ ಶರಸಾ ಪ್ೂವಯಮ್ || 30 || 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಮಥ ರಾವಣ ಆಹ ಖ್ಡುಂ  
ನಿಷ್ೃಷ್ಾ ಹನಿಮ ಯದಿ ಮೀ ನ್ ಕರ್ ೀಷ ವಾಕಾಮ್ | 

ತಚ್ತಛಶತರವಾನ್ ಭಯಯತತ್ ೀsಥ ನಿಸಗಯತಶಚ 
ಪಾಪ್ೀ ಜಗಾಮ ರಘುವಯಯ ಸಕ್ಾಶಮಾಶತ || 31 || 

 

ಸ ಪಾರಪ್ಾ ಹ್ೈಮಮೃಗತಾಂ ಬಹತರತನಚಿತರಾಃ ಸ್ತೀತಾಸಮಿೀಪ್ ಉರತಧ್ಾ ವಿಚ್ಚಾರ ಶ್ೀಘರಮ್ | 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ನಿತಾವರಸಂವಿದ್ಪ ಸಮ ದ್ೀವಿೀ ರಕ್ಷ್ ೀವಧ್ಾಯ ಜನ್ಮೀಹಕೃತ್ೀ ತಥಾsಹ || 32 || 
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ದ್ೀವ್ೀಮಮಾಶತ ಪ್ರಿಗೃಹಾ ಚ್ ದ್ೀಹಿ ಮೀ ತವಂ ಕ್ತರೀಡಾಮೃಗಂ ರ್ತವರ್ತ ತಯೀದಿತ ಏವ ರಾಮಾಃ | 
ಅನ್ವಕ್ ಸಸಾರ ಹ ಶರಾಸನ್ಬಾಣಪಾಣಿಮಾಯರಾಮೃಗಂ ನಿಶ್ಚ್ರಂ ನಿಜಘಾನ್ ಜಾನ್ನ್ || 33 || 

 

ತ್ೀನಾsಹತಾಃ ಶರವರ್ೀಣ ಭೃಷ್ಂ ಮಮಾರ ವಿಕತರಶಾ ಲಕ್ಷಮಣಮತರತವಾಥರಾ ಸ ಪಾಪ್ಾಃ | 
ಶತರತ್ವೈವ ಲಕ್ಷಮಣಮಚ್ ಚ್ತದ್ದ್ತಗರವಾಕ್್ಾೈಾಃ ಸ್ ೀsಪಾಾಪ್ ರಾಮಪ್ಥಮೀವ ಸಚಾಪ್ಬಾಣಾಃ || 34 || 

 

ರಾಂರಾಂ ಪ್ರ್ೀಶ ಉರತಧ್್ೈವ ಕರ್ ೀರ್ತ ಲ್ಲೀಲಾಂ  
ತಾಂತಾಂ ಕರ್ ೀತಾನ್ತ ತಥ್ೈವ ರಮಾsಪ ದ್ೀವಿೀ | 

ನ್ೈತಾವತಾsಸಾ ಪ್ರಮಸಾ ತಥಾ ರಮಾರಾ  
ದ್ ೀಷ್ ೀsಣತರಪ್ಾನ್ತವಿಚಿನ್ಯ ಉರತಪ್ರಭ  ಯತ್ || 35 || 

 

ಕ್ಾವಜ್ಞಾನ್ಮಾಪ್ದ್ಪ ಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಮಾತರಸಗಯಸ್ತಿರ್ತಪ್ರಳಯಸಂಸೃರ್ತಮೀಕ್ಷಹ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ದ್ೀವಾಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ತಮತ ವಿಡಮಬನ್ಮಾತರಮೀತದ್ ವಿಕ್ತರೀಡಿತ್ ೀಾಃ ಸತರನ್ರಾದಿವದ್ೀವ ತಸಾಮತ್||36 

 

ದ್ೀವಾಾಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಮಥ ರಾವಣ ಆಸಸಾದ್ ಸಾsದ್ೃಶಾತಾಮಗಮದ್ಪ್ಾವಿಷ್ಹಾಶಕ್ತುಾಃ | 
ಸೃಷಾಟಾssತಮನ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತಕೃರ್ತಂ ಪ್ರಯರೌ ಚ್ ಶ್ೀಘರಂ ಕ್್ೈಲಾಸಮಚಿಯತಪ್ದಾ ನ್ಾವಸಚಿಛವಾಭಾಾಮ್||  

 

ತಸಾಾಸತು ತಾಂ ಪ್ರರ್ತಕೃರ್ತಂ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ಶಕ್್ ರೀ ದ್ೀವಾಾಶಚ ಸನಿನಧಿಯತತಾಂ ವಾವಹಾರಸ್ತದ್ಧಯೈಾಃ | 
ಆದಾಯ ತಾಮಥ ಯರೌ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀನ್ ದರೀ ಹತಾವ ಜಟಾಯತಷ್ಮತರತಶರಮತ್ ೀ ನಿರತದ್ಧಾಃ||38|| 

 

ಮಾಗ್ೀಯ ವರಜನ್ುಮಭಿರಾಯ ತತ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್  
ಸಂವಾರಿತ್ ೀ ರವಿಸತತ್ೀನ್ ಚ್ ಜಾನ್ಮಾನ್ಾಃ | 

ದ್ೈವಂ ತತ ಕ್ಾಯಯಮಥ ಕ್ತೀರ್ತಯಮಭಿೀಪ್ುಮಾನ್ ೀ 
ರಾಮಸಾ ನ್ೈನ್ಮಹನ್ದ್ ವಚ್ನಾದ್ಧರ್ೀಶಚ || 39 || 

 

ಪಾರಪ್ಾೈವ ರಾಕ್ಷಸ ಉತಾsತಮಪ್ುರಿೀಂ ಸ ತತರ ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಂ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ರರಕ್ಷಚಾಥ | 
ರಾಮೀsಪ ತತತು ವಿನಿಹತಾ ಸತದ್ತಷ್ಟರಕ್ಷಾಃ ಪಾರಪಾಾsಶರಮಂ ಸವದ್ಯತಾಂ ನ್ಹಿ ಪ್ಶಾರ್ತೀವ || 40 || 

 

ಅನ್ವೀಷ್ಮಾಣ ಇವ ತಂ ಚ್ ದ್ದ್ಶಯ ಗೃಧ್ರಂ ಸ್ತೀತಾರಿರಕ್ಷ್ಷ್ತಮಥ್ ೀ ರಿಪ್ುಣಾ ವಿಶಸುಮ್ | 
ಮನಾದತಮಚ್ೀಷ್ಟಮಮತನ್ ೀಕುಮರ್ೀಶಚ ಕಮಯ ಶತರತಾವ ಮೃತಂ ತಮದ್ಹತ್ ಸವಗರ್ತಂ ತಥಾsದಾತ್  

 

ಅನ್ಾತರ ಚ್ೈವ ವಿಚ್ರನ್ ಸಹಿತ್ ೀsನ್ತಜ್ೀನ್ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಕರೌ ಸ ಸಹಸಾsಥ ಕವನ್ಧನಾಮನಾಃ | 
ಧ್ಾತತವಯರಾದ್ಖಿಲಜಾಯನ್ ಉಜಝಿತತಸಾ ಮೃತ್ ಾೀಶಚ ವಜರಪ್ತನಾದ್ರ್ತಕತಞಚಚತಸಾ || 42 || 
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ರ್ಛತಾವsಸಾ ಬಾಹತಯತಗಳಂ ಸಹಿತ್ ೀsನ್ತಜ್ೀನ್  
ತಂ ಪ್ೂವಯವತ್ ಪ್ರರ್ತವಿಧ್ಾಯ ಸತರ್ೀನ್ದರಭೃತಾಮ್ | 
ನಾಮಾನ ದ್ನ್ತಂ ರ್ತರಜಟಯೈವ ಪ್ುರಾsಭಿಜಾತಂ  
ಗನ್ಧವಯಮಾಶತ ಚ್ ತತ್ ೀsಪ ತದ್ಚಿಯತ್ ೀsಗಾತ್ || 43 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾತಮೀವ ಶಬರಿೀ ಪ್ರಮಂ ಹರಿಂ ಚ್ ಜ್ಞಾತಾವವಿವ್ೀಶ ದ್ಹನ್ಂ ಪ್ುರತ್ ೀsಸಾ ತಸ್ಾೈ | 
ಪಾರದಾತ್ ಸವಲ್ ೀಕಮಿಮಮೀವ ಹಿ ಸಾ ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷಯಪ್ೂವಯಂ ಮತಙ್ುವಚ್ನ್ೀನ್ ವನ್ೀsತರಸಾsಭ ತ್ 
|| 44 || 

 

ಶಾಪಾತ್ ವರಾಪ್ುರಸಮೀವ ಹಿ ತಾಂ ವಿಮತಚ್ಾ ಶಚಾಾಕೃತಾತ್ ಪ್ರ್ತಪ್ುರಸುಾರ್ತದ್ಪ್ಯರ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ಗತಾವ ದ್ದ್ಶಯ ಪ್ವನಾತಮಜಮೃಶಾಮ ಕ್್ೀ ಸ ಹ್ಾೀಕ ಏನ್ಮವಗಚ್ಛರ್ತ ಸಮಾಗಿೀಶಮ್ || 45 || 

 

ದ್ೀಹ್ೀsಪ ಯತರ ಪ್ವನ್ ೀsತರ ಹರಿಯಯತ್ ೀsಸೌ ತತ್ರವ ವಾಯತರಿರ್ತ ವ್ೀದ್ವಚ್ಾಃ ಪ್ರಸ್ತದ್ಧಮ್ | 
‘ಕಸ್ತಮನ್ ನ್ವಹಂ’ ರ್ತವರ್ತ ತಥ್ೈವ ಹಿ ಸ್ ೀsವತಾರ್ೀ ತಸಾಮತ್ ಸ ಮಾರತರ್ತಕೃತ್ೀ ರವಿಜಂ ರರಕ್ಷ 
|| 46 || 

 

ಏವಂ ಸ ಕೃಷ್ಣತನ್ತರಜತಯನ್ಮಪ್ಾರಕ್ಷದ್ ಭಿೀಮಾಥಯಮೀವ ತದ್ರಿಂ ರವಿಜಂ ನಿಹತಾ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ಮಾರತರ್ತಮವಾಪ್ ರವ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀsಯಂ ತ್ೀನಾಸಾ ವಾಲ್ಲನ್ಮಹನ್ ರಘುಪ್ಾಃ 
ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಮ್ || 47 || 

 

ಏವಂ ಸತರಾಶಚ ಪ್ವನ್ಸಾ ವಶ್ೀ ಯತ್ ೀSತಾಃ ಸತಗಿರೀವಮತರ ತತ ಪ್ರತರ ಚ್ ಶಕರಸ ನ್ತಮ್ | 
ಸವ್ೀಯ ಶ್ರತಾ ಹನ್ತಮತಸುದ್ನ್ತಗರಹಾಯ ತತಾರಗಮದ್ ರಘುಪ್ರ್ತಾಃ ಸಹ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ || 48 || 

 

ಯತಾಪದ್ಪ್ಙ್ೆರಜಾಃ ಶ್ರಸಾ ಬಭರ್ತಯ ಶ್ರೀರಬಞಜಶಚ ಗಿರಿಶಾಃ ಸಹ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಾಃ | 
ಸವ್ೀಯಶವರಸಾ ಪ್ರಮಸಾ ಹಿ ಸವಯಶಕ್್ುೀಾಃ ಕ್ತಂ ತಸಾ ಶತತರಹನ್ನ್ೀ ಕಪ್ಯಾಃ ಸಹಾರಾಾಃ || 49 || 

 

ಸಮಾಗತ್ೀ ತತ ರಾಘವ್ೀ ಪಿ್ವಙ್ುಮಾಾಃ ಸಸ ಯಯಜಾಾಃ | 
ವಿಪ್ುಪಿ್ವುಭಯರಾದಿಯತಾ ನ್ಾವಾರಯಚ್ಚ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 50 || 

 

ಸಂಸಾಿಪಾಾsಶತ ಹರಿೀನಾದರನ್ ಜಾನ್ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಾನ್ನ್ನಾುನ್ ಸಾಃ | 
ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬರಹಮಪತಾsಸಾವಿತ್ಾೀನ್ೀನಾಸಾ ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಪ್ೀತ್ೀ || 51 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ರಾಮಚ್ರಿತ್ೀ ಹನ್ ಮದ್ದಶಯನ್ಂ ನಾಮ 

ಪ್ಞ್ಚಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ ||  
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ - 507 ] 
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[ ಸಮತದ್ರತರಣನಿಶಚಯಾಃ ] 
 

ಓಂ || ಉತಾಿಪ್ಾ ಚ್ೈನ್ಮರವಿನ್ದದ್ಲಾಯತಾಕ್ಷಶಚಕ್ಾರಙ್ಕಚೆ ತ್ೀನ್ ವರದ್ೀನ್ ಕರಾಮತಬಜ್ೀನ್ | 
ಕೃತಾವ ಚ್ ಸಂವಿದ್ಮನ್ೀನ್ ನ್ತತ್ ೀsಸಾ ಚಾಂಸಂ ಪರೀತಾಾssರತರ್ ೀಹ ಸ ಹಸನ್ ಸಹ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್  

 

ಆರ ಪ್ಾ ಚಾಂಸಯತಗಳಂ ಭಗವನ್ುಮೀನ್ಂ  
ತಸಾಾನ್ತಜಂ ಚ್ ಹನ್ತಮಾನ್ ಪ್ರಯರೌ ಕಪೀನ್ದರಮ್ | 

ಸಖ್ಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಹತತಭತಕ್ ಪ್ರಮತಖ್ೀ ಚ್ ತಸಾ  
ರಾಮೀಣ ಶಾಶವತನಿಜಾರ್ತಯಹರ್ೀಣ ಶ್ೀಘರಮ್ || 02 || 

 

ಶತರತಾವsಸಾ ದ್ತಾಃಖ್ಮಥ ದ್ೀವವರಾಃ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸ ವಾಲ್ಲನಿಧ್ನಾಯ ಹರಿೀಶವರ್ ೀsಪ | 
ಸ್ತೀತಾನ್ತಮಾಗಯಣಕೃತ್ೀsಥ ಸ ವಾಲ್ಲನ್ೈವ ಕ್ಷ್ಪಾುಂ ಹಿ ದ್ತನ್ತದಭಿತನ್ತಂ ಸಮದ್ಶಯಯಚ್ಚ || 03 || 

 

ವಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ತಾಂ ನಿಪ್ರ್ತತಾಮಥ ರಾಮದ್ೀವಾಃ  
ಸ್ ೀsಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರ ಚ್ಲನಾದ್ರ್ತಲ್ಲೀಲಯೈವ | 

ಸಮಾಾಸಾ ಯೀಜನ್ಶತ್ೀsಥ ತಯೈವ ಚ್ ೀವಿೀಯಂ  
ಸವಾಯಂ ವಿದಾಯಯ ದಿರ್ತಜಾನ್ಹನ್ದ್ ರಸಾಸಾಿನ್ || 04 || 

 

ಶವಯಪ್ರಸಾದ್ಜಬಲಾದ್ ದಿರ್ತಜಾನ್ವಧ್ಾಾನ್ ಸವಾಯನ್ ನಿಹತಾ ಕತಣಪ್ೀನ್ ಪ್ುನ್ಶಚ ಸಖಾಾ | 
ಭಿೀತ್ೀನ್ ವಾಲ್ಲಬಲತಾಃ ಕಥಿತಾಃ ಸಮ ಸಪ್ು ಸಾಲಾನ್ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ದಿರ್ತಜಾನ್ ಸತದ್ೃಢಾಂಶಚ ವಜಾರತ್ ||  

 

ಏಕ್್ೈಕಮೀಷ್ತ ಸ ವಿಕಮಪಯತತಂ ಸಮಥಯಾಃ ಪ್ತಾರಣಿ ಲ್ ೀಪ್ುುಮಪ ತ ತುಹತ್ೀ ನ್ ಶಕುಾಃ | 
ವಿಷ್ವಕ್ ಸ್ತಿತಾನ್ ಯದಿ ಭವಾನ್ ಪ್ರರ್ತಭ್ೀತುಯರ್ತೀಮಾನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತಣಾ ತರ್ ಹಿ ವಾಲ್ಲ ವಧ್್ೀ ಸಮಥಯಾಃ ||  

 

ಜ್ೀತತಂ ಚ್ತತಗತಯಣಬಲ್ ೀ ಹಿ ಪ್ುಮಾನ್ ಪ್ರಭತಾಃ ಸಾಾ- 
ದ್ಧನ್ತುಂ ಶತಾಧಿಕಬಲ್ ೀsರ್ತಬಲಂ ಸತಶಕುಾಃ | 
ತಸಾಮದಿಮಾನ್ ಹರಿಹರಾತಮಜಬಾಹವಲ್ ೀಪ್ಾ- 
ಪ್ತಾರನ್ ವಿಭಿದ್ಾ ಮಮ ಸಂಶಯಮಾಶತ ಭಿನಿಧ || 07 || 

 

ಶತರತಾವsಸಾ ವಾಕಾಮವಮೃಶಾ ದಿತ್ೀಾಃ ಸತತಾಂಸಾುನ್ 
ಧ್ಾತತವಯರಾದ್ಖಿಲಪ್ುಮಿೂರಭ್ೀದ್ಾರ ಪಾನ್ | 
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ಬರಹಮತವಮಾಪ್ುುಮಚ್ಲಂ ತಪ್ಸ್ತ ಪ್ರವೃತಾು- 
ನ್ೀಕ್್ೀಷ್ತಣಾ ಸಪ್ದಿ ತಾನ್ ಪ್ರವಿಭ್ೀದ್ ರಾಮಾಃ || 08 || 

 

ಸನಾಧಯ ಕ್ಾಮತಯಕವರ್ೀ ನಿಶ್ತ್ೀ ತತ ಬಾಣ್ೀs- 
ಥಾsಕೃಷ್ಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಭತಜ್ೀನ್ ತದಾ ಪ್ರಮತಕ್ ು್ೀ | 

ರಾಮೀಣಸತವರಮನ್ನ್ುಬಲ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯ  
ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತಾಾಃ ಸಪ್ದಿ ತ್ೀ ತರವೀ ರವ್ೀಣ || 09 || 

 

ಭಿತಾವ ಚ್ ತಾನ್ ಸಗಿರಿಕತಂ ಭಗವತಾಮತಕುಾಃ 
ಪಾತಾಳಸಪ್ುಕಮಥಾತರ ಚ್ ಯೀ ತವವಧ್ಾಾಾಃ | 

ನಾಮಾನsಸತರಾಾಃ ಕತಮತದಿನ್ ೀsಬಞಜವಾಕಾರಕ್ಷಾಾಃ | 
ಸವಾಯಂಶಚ ತಾನ್ದ್ಹದಾಶತ ಶರಾಃ ಸ ಏಕಾಃ || 10 || 

 

ನ್ೈತದ್ ವಿಚಿತರಮಮಿತ್ ೀರತಬಲಸಾ ವಿಷ್ ಣೀ- 
ಯಯತ್ ಪ್ರೀರಣಾತ್ ಸಪ್ವನ್ಸಾ ಭವ್ೀತ್ ಪ್ರವೃರ್ತುಾಃ | 

ಲ್ ೀಕಸಾ ಸಪ್ರಕೃರ್ತಕಸಾ ಸರತದ್ರಕ್ಾಲ- 
ಕಮಾಯದಿಕಸಾ ತದ್ಪೀದ್ಮನ್ನ್ಾಸಾಧ್ಾಮ್ || 11 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಲಂ ಭಗವತ್ ೀsಥ ಹರಿೀಶವರ್ ೀsಸಾ- 
ವಗ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ತಮರಾತ್ ಪ್ುರಮಗರಜಸಾ| 

ಆಶತರತಾ ರಾವಮನ್ತಜಸಾ ಬಲಾತ್ ಸ ಚಾsಗಾ- 
ದ್ಭ್ಾೀನ್ಮಾಶತ ದ್ಯತಾಪ್ರರ್ತವಾರಿತ್ ೀsಪ || 12 || 

 

ತನ್ತಮಷಟಭಿಾಃ ಪ್ರರ್ತಹತಾಃ ಪ್ರಯರಾವಶಕುಾಃ ಸತಗಿರೀವ ಆಶತ ರಘುಪ್ೀsಪ ಹಿ ಧ್ಮಯಮಿೀಕ್ಷನ್  | 
ನ್ೈನ್ಂ ಜಘಾನ್ ವಿದಿತಾಖಿಲಲ್ ೀಕಚ್ೀಷ್ ಟೀsಪ್ಾೀನ್ಂ ಸ ಆಹ ಯತಧಿ ವಾಂ ನ್ ಮರಾ ವಿವಿಕ್ೌು ||  

 

ಸೌಭಾರತರಮೀಷ್ ಯದಿ ವಾಞ್ಚರ್ತ ವಾಲ್ಲನ್ೈವ ನಾಹಂ ನಿರಾಗಸಮಥಾಗರಜನಿಂ ಹನಿಷ್ಾೀ | 
ದಿೀಘಯಾಃ ಸಹ್ ೀದ್ರಗತ್ ೀ ನ್ ಭವ್ೀದಿಧ ಕ್್ ೀಪ್ೀ ದಿೀಘ ೀಯsಪ ಕ್ಾರಣಮೃತ್ೀ ವಿನಿವತಯತ್ೀ ಚ್ ||  

 

ಕ್್ ೀಪ್ಾಃ ಸಹ್ ೀದ್ರಜನ್ೀ ಪ್ುನ್ರನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ಪಾರಯೀ ನಿವೃರ್ತುಮತಪ್ಗಚ್ಛರ್ತ ತಾಪ್ಕಶಚ | 
ಏಕಸಾ ಭಙ್ು ಇರ್ತ ನ್ೈವ ಝಟಿತಾಪಾಸು ದ್ ೀಷ್ ೀ ನಿಹನ್ತುಮಿಹ ಯೀಗಾ ಇರ್ತ ಸಮ ಮೀನ್ೀ || 15 || 
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ತಸಾಮನ್ನ ಬನ್ತಧಜಲಗ್ೀ ಜನಿತ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ಕ್ಾಯೀಯ ವಧ್ಸುದ್ನ್ತಭನಿಧಭಿರಾಶ್ವರ್ತೀಹ | 
ಧ್ಮಯಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯತತಮೀವ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಸಾಭಾವಿೀ ನ್ ತಾಪ್ ಇರ್ತ ವಿಚ್ಚ ನ್ ತಂ ಜಘಾನ್ || 16 || 

 

ಯಾಃ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಸಕಲಶ್ೀಮತಷಸನ್ುತ್ೀಶಚ ತಸಾಾಜ್ಞತಾ ಕತತ ಇಹ್ೀಶವರಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | 
ತ್ೀನ್ ೀದಿತ್ ೀsಥ ಸತದ್ೃಢಂ ಪ್ುನ್ರಾಗತ್ೀನ್ ವಜ್ ರೀಪ್ಮಂ ಶರಮಮ ಮಚ್ದಿನ್ದರಸ ನ್ ೀಾಃ ||  

 

ರಾಮಾಜ್ಞಯೈವ ಲತರಾ ರವಿಜ್ೀ ವಿಭಕ್ ು್ೀ  
ವಾಯೀಾಃ ಸತತ್ೀನ್ ರಘುಪ್ೀಣ ಶರ್ೀ ಚ್ ಮತಕ್ ು್ೀ | 
ಶತರತಾವsಸಾ ಶಬದಮತತಲಂ ಹೃದಿ ತ್ೀನ್ ವಿದ್ಧ 
ಇನಾದರತಮಜ್ ೀ ಗಿರಿರಿವಾಪ್ತದಾಶತ ಸನ್ನಾಃ || 18 || 

 

ಭಕ್್ ುೀ ಮಮೈಷ್ ಯದಿ ಮಾಮಭಿಪ್ಶಾರ್ತೀಹ  
ಪಾದೌ ಧ್ತರವಂ ಮಮ ಸಮೀಷ್ಾರ್ತ ನಿವಿಯಚಾರಾಃ | 

ಯೀಗ್ ಾೀ ವಧ್್ ೀ ನ್ಹಿ ಜನ್ಸಾ ಪ್ತಾನ್ತಸಾ  
ರಾಜಾಾಥಿಯನಾ ರವಿಸತತ್ೀನ್ ವಧ್್ ೀsಥಿಯತಶಚ || 19 || 

 

ಕ್ಾಯಯಂ ಹಾಭಿೀಷ್ಟಮಪ ತತ್ ಪ್ರಣತಸಾ ಪ್ೂವಯಂ  
ಶಸ್ ುೀ ವಧ್್ ೀ ನ್ ಪ್ದ್ಯೀಾಃ ಪ್ರಣತಸಾ ಚ್ೈವ | 

ತಸಾಮದ್ದ್ೃಶಾತನ್ತರ್ೀವ ನಿಹನಿಮ ಶಕರ- 
ಪ್ುತರಂ ರ್ತವರ್ತೀಹ ತಮದ್ೃಷ್ಟತರಾ ಜಘಾನ್ || 20 || 

 

ಯಾಃ ಪ್ರೀರಕಾಃ ಸಕಲಲ್ ೀಕಬಲಸಾ ನಿತಾಂ 
ಪ್ೂಣಾವಾಯೀಚ್ಚಬಲವಿೀಯಯತನ್ತಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ | 

ಕ್ತಂ ತಸಾ ದ್ೃಷಟಪ್ಥಗಸಾ ಚ್ ವಾನ್ರ್ ೀsಯಂ  
ಕತ್ೈಯಶಚಾಪ್ಮಪ ಯೀನ್ ಪ್ುರಾ ವಿಭಗನಮ್ || 21 || 

 

ಸನ್ನೀsಥ ವಾಲ್ಲನಿ ಜಗಾಮ ಚ್ ತಸಾ ಪಾಶವಯಂ  
ಪಾರಹ್ೈನ್ಮಾದ್ರಯವಚ್ಸಾ ಯದಿ ವಾಞ್ಚಸ್ತ ತವಮ್ | 

ಉಜಞೀವಯಷ್ಾ ಇರ್ತ ನ್ೈಚ್ಛದ್ಸೌ ತವದ್ಗ್ರೀ  
ಕ್್ ೀ ನಾಮ ನ್ೀಚ್ಛರ್ತ ಮೃರ್ತಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀರ್ತ || 22 || 
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ಕ್ಾರಾಯಣಿ ತಸಾ ಚ್ರಮಾಣಿ ವಿಧ್ಾಯ ಪ್ುತರಂ 
ತವಗ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ರವಿಜಾಃ ಕಪರಾಜಾ ಆಸ್ತೀತ್ | 

ರಾಮೀsಪ ತದಿುರಿವರ್ೀ ಚ್ತತರ್ ೀsಥ ಮಾಸಾನ್  
ದ್ೃಷಾಟಾ ಘನಾಗಮಮತವಾಸ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ ೀsಸೌ || 23 || 

 

ಅಥಾರ್ತಸಕ್ ು್ೀ ಕ್ಷ್ರ್ತಪ್ೀ ಕಪೀನಾಂ ಪ್ರವಿಸೃತ್ೀ ರಾಮಕೃತ್ ೀಪ್ಕ್ಾರ್ೀ | 
ಪ್ರಸಹಾ ತಂ ಬತದಿಧಮತಾಂ ವರಿಷ್ ಠೀ ರಾಮಾಙ್ಕಚಘರಭಕ್್ ುೀ ಹನ್ತಮಾನ್ತವಾಚ್ || 24 || 

 

ನ್ ವಿಸೃರ್ತಸ್ುೀ ರಘುವಯಯಕ್ಾಯೀಯ ಕ್ಾರಾಯ ಕಥಞಚಚತ್ ಸ ಹಿ ನ್ ೀsಭಿಪ್ೂಜಾಾಃ | 
ನ್ ಚ್ೀತ್ ಸವಯಂ ಕತತಯಮಭಿಷ್ಟಮದ್ಾತ್ೀ ಧ್ತರವಂ ಬಲ್ೀನಾಪ ಹಿ ಕ್ಾರರಾಮಿ || 25 || 

 

ಸ ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಹರಿರಾಜಸನಿನಧ್ೌ ದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ಸಪ್ುಸವಪ ವಾನ್ರಾನ್ ಪ್ರರ್ತ | 
ಸಮೇಳನಾರಾsಶತಗರ್ತೀನ್ ಸಮ ವಾನ್ರಾನ್ ಪ್ರಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಸಮಸುಶಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 26 || 

 

ಹರಿೀಶವರಾಜ್ಞಾಪ್ರಣಿಧ್ಾನ್ಪ್ೂವಯಕಂ ಹನ್ ಮತಾ ತ್ೀ ಪ್ರಹಿತಾ ಹಿ ವಾನ್ರಾಾಃ | 
ಸಮಸುಶ್ೈಲದ್ತರಮಷ್ಣಡಸಂಸಿ್ತತಾನ್ ಹರಿೀನ್ ಸಮಾಧ್ಾಯ ತದಾsಭಿಜಗತಮಾಃ || 27 || 

 

ತದ್ೈವ ರಾಮೀsಪ ಹಿ ಭ್ ೀಗಸಕುಂ ಪ್ರಮತುಮಾಲಕ್ಷಯ ಕಪೀಶವರಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಜಗಾದ್ ಸೌಮಿರ್ತರಮಿದ್ಂ ವಚ್ ೀ ಮೀ ಪಿ್ವಙ್ುಮೀಶಾಯ ವದಾsಶತ ರಾಹಿ || 28|| 

 

ಯದಿ ಪ್ರಮತ್ ುೀsಸ್ತ ಮದಿೀಯಕ್ಾಯೀಯ ನ್ರಾಮಾಹಂ ತ್ವೀನ್ದರಸತತಸಾ ಮಾಗಯಮ್ | 
ಪಾರಯಾಃ ಸವಕ್ಾಯೀಯ ಪ್ರರ್ತಪಾದಿತ್ೀ ಹಿ ಮದ್ ೀದ್ಧತಾ ನ್ ಪ್ರರ್ತಕತತಯಮಿೀಶತ್ೀ ||29 || 

 

ಇರ್ತೀಡಾರಾಮೀಣ ಸಮಿೀರಿತ್ೀ ತದಾ ಯರೌ ಸಬಾಣಾಃ ಸಧ್ನ್ತಾಃ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ತ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ತಾಪ್ನಿಭಯರಾದ್ ಯರೌ ರಾಮಪ್ದಾನಿುಕಂ ತವರನ್ || 30 || 

 

ಹನ್ ಮತಾಃ ಸಾಧ್ತವಚ್ ೀಭಿರಾಶತ ಪ್ರಸನ್ನಚ್ೀತಸಾಧಿಪ್ೀ ಕಪೀನಾಮ್ | 
ಸಮಾಗತ್ೀ ಸವಯಹರಿಪ್ರವಿೀರ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ನ್ನ್ನ್ದ ರಾಘವಾಃ || 31 || 

 

ಸಸಮೂರಮನ್ುಂ ಪ್ರ್ತತಂ ಪ್ದಾಬಞಯೀಸುಾರನ್ ಸಮತತಾಪಿ್ಾ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ತ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸ ಚ್ ೀಪ್ವಿಷ್ ಟೀ ಜಗದಿೀಶಸನಿನಧ್ೌ ತದಾಜ್ಞಯೈವಾsದಿಶದಾಶತ ವಾನ್ರಾನ್ || 32 || 
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ಸಮಸುದಿಕ್ಷತ ಪ್ರಹಿತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀನ್ ಪ್ರಭತಹಯನ್ ಮನ್ುಮಿದ್ಂ ಬಭಾಷ್ೀ | 
ನ್ ಕಶ್ಚದಿೀಶಸುಾದ್ೃತ್ೀsಸ್ತು ಸಾಧ್ನ್ೀ ಸಮಸುಕ್ಾಯಯಪ್ರವರಸಾ ಮೀsಸಾ || 33 || 

 

ಅತಸುಾಮೀವ ಪ್ರರ್ತರಾಹಿ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಂ ದಿಶಂ ಸಮಾದಾಯ ಮದ್ಙ್ತುಲ್ಲೀಯಕಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಸೌ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀನ್ ಯರೌ ದಿಶಂ ತಾಂ ಯತವರಾಜಯತಕುಾಃ||34|| 

 

ಸಮಸುದಿಕ್ಷತ ಪ್ರರ್ತರಾಪತಾ ಹಿ ತ್ೀ ಹರಿೀಶವರಾಜ್ಞಾಮತಪ್ಧ್ಾಯಯ ಮಾಸತಾಃ | 
ಸಮಾಯ ಯತಸ್ುೀSಙ್ುದ್ಜಾಮಬವನ್ತಮಖಾಾಃ ಸತತ್ೀನ್ ವಾಯೀಾಃ ಸಹಿತಾ ನ್ ಚಾSಯಯತಾಃ || 35 || 

 

ಸಮಸುದ್ತಗಯಪ್ರವರ್ೀ ದ್ತರಾಸದ್ಂ ವಿಮಾಗಯತಾಂ ವಿನ್ಧಯಗಿರಿಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್ | 
ಗತಾಃ ಸ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹರಿರಾಡತದಿೀರಿತಾಃ ಸಮಾಸದ್ಂಶಾಚಥ ಬಲಂ ಮಹಾದ್ತೂತಮ್ || 36 || 

 

ಕೃತಂ ಮಯೀನಾರ್ತವಿಚಿತರಮತತುಮಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತತ್ ತಾರ ಉವಾಚ್ ಚಾಙ್ುದ್ಮ್ | 
ವಯಂ ನ್ ರಾಮೀ ಹರಿರಾಜಸನಿನಧಿಂ ವಿಲಙ್ಕಚಘತ್ ೀ ನ್ಾಃ ಸಮಯೀ ಯತ್ ೀsಸಾ || 37 || 

 

ದ್ತರಾಸದ್ ೀsಸಾವರ್ತಚ್ಣಡಶಾಸನ್ ೀ ಹನಿಷ್ಾರ್ತ ತಾವಮಪ ಕ್ತಂ ಮದಾದಿಕ್ಾನ್ | 
ಅಗಮಾಮೀತದ್ ಬಲಮಾಪ್ಾ ತತ್ ಸತಖ್ಂ ವಸಾಮ ಸವ್ೀಯ ಕ್ತಮಸಾವಿಹಾsಚ್ರ್ೀತ್ || 38 || 

 

ನ್ಚ್ೈವ ರಾಮೀಣ ಸಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಪ್ರಯೀಜನ್ಂ ನ್ ೀ ವನ್ಚಾರಿಣಾಂ ಸದಾ | 
ನ್ಚ್ೀಹ ನ್ಾಃ ಪೀಡಯತತಂ ಸ ಚ್ ಕ್ಷಮಾಃ ತತ್ ೀ ಮಮೀಯಂ ಸತವಿನಿಶ್ಚತಾ ಮರ್ತಾಃ || 39 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಂ ಮಾತತಲವಾಕಾಮಾಶತ ಸ ಆದ್ದ್ೀ ವಾಲ್ಲಸತತ್ ೀsಪ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ವಾಕಾಂ ಚ್ ನ್ ನ್ ೀ ಹರಿೀಶವರಾಃ ಕ್ಷಮಿೀ ಭವ್ೀಲಿಙ್ಕಚಘತಶಾಸನಾನಾಮ್ || 40 || 

 

ರಾಜಾಾಥಿಯನಾ ಯೀನ್ ಹಿ ಫಾರ್ತತ್ ೀsಗರಜ್ ೀ ಹೃತಾಶಚ ದಾರಾಾಃ ಸತನ್ೃಶಂಸಕ್್ೀನ್ | 
ಸ ನ್ಾಃ ಕಥಂ ರಕ್ಷರ್ತ ಶಾಸನಾರ್ತಗಾನ್ ನಿರಾಶರರಾನ್ ದ್ತಬಯಲಕ್ಾನ್ ಬಲ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ || 41 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಶಕರಸತತಾತಮಜ್ೀನ್ ತಥ್ೀರ್ತ ಹ್ ೀಚ್ತಾಃ ಸಹ ಜಾಮಬವನ್ತಮಖಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯsಪ ತ್ೀಷಾಮಥ ಚ್ೈಕಮತಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ  ಹನ್ ಮಾನಿದ್ಮಾಬಭಾಷ್ೀ || 42 || 

 

ವಿಜ್ಞಾತಮೀತದಿಧ ಮರಾsಙ್ುದ್ಸಾ ರಾಜಾಾಯ ತಾರಾಭಿಹಿತಂ ಹಿ ವಾಕಾಮ್ | 
ಸಾಧ್ಾಂ ನ್ ಚ್ೈತನ್ನಹಿ ವಾಯತಸ ನ್  ರಾಮಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ವಚ್ನ್ಂ ಸಹ್ೀತ || 43 || 
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ನ್ಚಾಹಮಾಕರಷ್ತಟಮತಪಾಯತ್ ೀsಪ ಶಕಾಾಃ ಕಥಞಚಚತ್ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಸಮೀತ್ೈಾಃ | 
ಸನಾಮಗಯತ್ ೀ ನ್ೈವ ಚ್ ರಾಘವಸಾ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ ು್ೀಬಯಲಮಪ್ರದ್ೃಷ್ಾಮ್ || 44 || 

 

ವಚ್ ೀ ಮಮೈತದ್ ಯದಿ ಚಾsದ್ರ್ೀಣ ಗಾರಹಾಂ ಭವ್ೀದ್ ವಸುದ್ರ್ತಪರಯಂ ಮೀ | 
ನ್ ಚ್ೀದ್ ಬಲಾದ್ಪ್ಾನ್ಯೀ ಪ್ರವೃತಾುನ್ ಪ್ರಶಸಾ ಸನಾಮಗಯಗತಾನ್ ಕರ್ ೀಮಿ || 45 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಂ ತತ್ ಪ್ವನಾತಮಜಸಾ ಶತರತಾವsರ್ತಭಿೀತಾ ಧ್ೃತಮ ಕಭಾವಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯsನ್ತಜಗತಮಸುಮಥಾದಿರಮತಖ್ಾಂ ಮಹ್ೀನ್ದರಮಾಸ್ೀದ್ತರಗಾಧ್ಭ್ ೀಧ್ಾಾಃ || 46 || 

 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತ್ೀ ಸಾಗರಮಪ್ರಧ್ೃಷ್ಾಮಪಾರಮೀಯಂ ಸಹಸಾ ವಿಷ್ಣಾಣಾಃ | 
ದ್ೃಢಂ ನಿರಾಶಾಶಚ ಮರ್ತಂ ಹಿ ದ್ಧ್ತರಾಃ ಪಾರಯೀಪ್ವ್ೀಶಾಯ ತಥಾ ಚ್ ಚ್ಕತರಾಃ || 47 || 

 

ಪಾರಯೀಪ್ವಿಷಾಟಶಚ ಕಥಾ ವದ್ನ್ ುೀ ರಾಮಸಾ ಸಂಸಾರವಿಮತಕ್ತುದಾತತಾಃ | 
ಜಟಾಯತಷ್ಾಃ ಪಾತನ್ಮ ಚ್ತರ್ೀತತ್ ಸಮಾಪರ್ತನಾಮನಾಃ ಶರವಣಂ ಜಗಾಮ || 48 || 

 

ತಸಾಾಗರಜ್ ೀsಸಾವರತಣಸಾ ಸ ನ್ತಾಃ ಸ ಯಯಸಾ ಬಮಬಂ ಸಹ ತ್ೀನ್ ರಾತಾಃ | 
ಜವಂ ಪ್ರಿೀಕ್ಷನ್ನಥ ತಂ ಸತತಪ್ುಂ ಗತಪಾುಾ ಪ್ತತರಕ್ಷಯಮಾಪ್ಾ ಚಾಪ್ತತ್ || 49 || 

 

ಸ ದ್ಗಧಪ್ಕ್ಷಾಃ ಸವಿತೃಪ್ರತಾಪಾಚ್ತಛರತ್ವೈವ ರಾಮಸಾ ಕಥಾಂ ಸಪ್ಕ್ಷಾಃ | 
ಭ ತಾವ ಪ್ುನ್ಶಾಚಪ ಮೃರ್ತಂ ಜಟಾಯತಷ್ಾಃ ಶತಶಾರವ ಪ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಸಮಾಕ್ || 50 || 

 

ಸ ರಾವಣಸಾಾಥ ಗರ್ತಂ ಸತತ್ ೀಕ್ಾುಂ ನಿವ್ೀದ್ಾದ್ೃಷಾಟಾಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾಕೃರ್ತಮ್ | 
ಸವಯಂ ತಥಾsಶ್್ ೀಕವನ್ೀ ನಿಷ್ಣಾಣಮವೀಚ್ದ್ೀಭ್ ಾೀ ಹರಿಪ್ುಙ್ುವ್ೀಭಾಾಃ || 51 || 

 

ತತಸತು ತ್ೀ ಬರಹಮಸತತ್ೀನ್ ಪ್ೃಷಾಟ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯನಾಮತಮಬಲಂ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ್ | 
ದ್ಶ್ೈವ ಚಾsರಭಾ ದ್ಶ್್ ೀತುರಸಾ ಕರಮಾತ್ ಪ್ಥ್ ೀ ಯೀಜನ್ತ್ ೀsರ್ತರಾನ್ೀ || 52 || 

 

ಸನಿೀಲಮೈನ್ದದಿವವಿದಾಾಃ ಸತಾರಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ್ಾಶ್ೀತಾಾಾಃ ಪ್ರತ್ ೀ ನ್ ಶಕ್ಾುಾಃ | 
ಗನ್ತುಂ ಯಧ್sಥಾsತಮಬಲಂ ಸ ಜಾಮಬವಾನ್ ಜಗಾದ್ ತಸಾಮತ್ ಪ್ುನ್ರಷ್ಟಮಾಂಶಮ್ || 53 || 

 

ಬಲ್ೀಯಯದಾ ವಿಷ್ತಣರವಾಪ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸ್ತರಭಿಾಃ ಕರಮೈನ್ಯನಿದರವಂ ಪ್ರಕತವಯತಾ | 
ತದಾ ಮರಾ ಭಾರನ್ುಮಿದ್ಂ ಜಗತರಯಂ ಸವ್ೀದ್ನ್ಂ ಜಾನ್ತ ಮಮಾsಸ ಮೀರತತಾಃ || 54 || 
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ಅತ್ ೀ ಜವೀ ಮೀ ನ್ಹಿ ಪ್ೂವಯಸಮಿಮತಾಃ ಪ್ುರಾ ತವಹಂ ಷ್ಣಣವರ್ತಪಿ್ವೀsಸ್ತಮ | 
ತತಾಃ ಕತಮಾರ್ ೀsಙ್ುದ್ ಆಹ ಚಾಸಾಮಚ್ಛತಂ ಪಿ್ವ್ೀಯಂ ನ್ ತತ್ ೀsಭಿಜಾನ್ೀ || 55 || 

 

ಅಪ್ೂರಿತ್ೀ ತ್ೈ ಸಕಲ್ೈಾಃ ಶತಸಾ ಗಮಾಗಮೀ ಶತತರಬಲಂ ಚ್ ವಿೀಕ್ಷಯ | 
ಸತದ್ತಗಯಮತವಂ ಚ್ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶಪ್ುರಾಯಾಃ ಸ ಧ್ಾತತಾಃ ಸತತ ಆಬಭಾಷ್ೀ || 56 || 

 

ಅಯಂ ಹಿ ಗೃಧ್ರಾಃ ಶತಯೀಜನ್ಂ ಗಿರಿಂ ರ್ತರಕ ಟಮಾಹ್ೀತ ಉತಾತರ ವಿಘಾನಾಃ | 
ಭವ್ೀಯತರನ್ಾೀsಪ ತತ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ೀಕಾಃ ಸಮಥ್ ೀಯ ನ್ ಪ್ರ್ ೀsಸ್ತು ಕಶ್ಚತ್ || 57|| 

 

ಉಕ್ಾುಾಸ ಇತಿಂ ಪ್ುನ್ರಾಹ ಸ ನ್ತಂ ಪಾರಣಸಾ ನಿಸ್ತುೀಮಬಲಂ ಪ್ರಶಂಸಯನ್ | 
ತವಮೀಕ ಏವಾತರ ಪ್ರಂ ಸಮಥಯಾಃ ಕತರತಷ್ವ ಚ್ೈತತ್ ಪ್ರಿಪಾಹಿ ವಾನ್ರಾನ್ || 58 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಸೌ ಹನ್ತಮಾನ್ ನಿಜ್ೀಪುತಂ ತ್ೀಷಾಮಶಕ್ತುಂ ಪ್ರಕಟಾಂ ವಿಧ್ಾಯ | 
ಅವಧ್ಯತಾsಶತ ಪ್ರವಿಚಿನ್ಯ ರಾಮಂ ಸತಪ್ೂಣಯಶಕ್ತುಂ ಚ್ರಿತ್ ೀಸುದಾಜ್ಞಾಮ್ || 59 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ರಿತ್ೀ ಸಮತದ್ರತರಣನಿಶಚಯೀ 

ನಾಮ ಷ್ಷ್ ಠೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ - 566 ] 
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[ ಹನ್ ಮತ್ ಪ್ರರ್ತರಾನ್ಂ ]  
 

ಓಂ|| ರಾಮಾಯ ಶಾಶವತಸತವಿಸೃತಷ್ಡತುಣಾಯ ಸವ್ೀಯಶವರಾಯ ಸತಖ್ಸಾರಮಹಾಣಯವಾಯ| 
ನ್ತಾವ ಲ್ಲಲಙ್ಘಯಷ್ತರಣಯವಮತತಪಪಾತ ನಿಷಪೀಡಾತಂ ಗಿರಿವರಂ ಪ್ವನ್ಸಾಸ ನ್ತಾಃ || 01 || 

 

ಚ್ತಕ್ಷ್ ೀಭ ವಾರಿಧಿರನ್ತಪ್ರಯರೌ ಚ್ ಶ್ೀಘರಂ ರಾದ್ ೀಗಣ್ೈಾಃ ಸಹ ತದಿೀಯಬಲಾಭಿಕೃಷ್ಟಾಃ | 
ವೃಕ್ಷಾಶಚ  ಪ್ವಯತಗತಾಾಃ ಪ್ವನ್ೀನ್ ಪ್ೂವಯಂ ಕ್ಷ್ಪ್ುೀsಣಯವ್ೀ ಗಿರಿರತದಾಗಮದ್ಸಾ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ|| 02 || 

 

ಸಾಾಲ್ ೀ ಹರಸಾ ಗಿರಿಪ್ಕ್ಷವಿನಾಶಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಷ್ಪಾುಾsಣಯವ್ೀ ಸ ಮರತತ್ ೀವಯರಿತಾತಮಪ್ಕ್ಷಾಃ | 
ಹ್ೈಮೀ ಗಿರಿಾಃ ಪ್ವನ್ಜಸಾ ತತ ವಿಶರಮಾಥಯಮತದಿೂದ್ಾ ವಾರಿಧಿಮವಧ್ಯದ್ನ್ೀಕಸಾನ್ತಾಃ ||03 || 

 

ನ್ೈವಾತರ ವಿಶರಮಣಮೈಚ್ಛತ ನಿಾಃಶರಮೀsಸೌ ನಿಾಃಸ್ತುೀಮಪೌರತಷ್ಗತಣಸಾ ಕತತಾಃ ಶರಮೀsಸಾ | 
ಆಶ್ಿಷ್ಾ ಪ್ವಯತವರಂ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ಗಚ್ಛನ್ ದ್ೀವ್ೈಸತು ನಾಗಜನ್ನಿೀಂ ಪ್ರಹಿತಾಂ ವರ್ೀಣ || 04 || 

 

ಜಜ್ಞಾಸತಭಿನಿಯಜಬಲಂ ತವ ಭಕ್ಷಮೀತತ ಯದ್ಾತ್ ತವಮಿಚ್ಛಸ್ತ ತದಿತಾಮರ್ ೀದಿತಾರಾಾಃ | 
ಆಸಾಂ ಪ್ರವಿಶಾ ಸಪ್ದಿ ಪ್ರವಿನಿಾಃಸೃತ್ ೀsಸಾಮದ್ ದ್ೀವಾನ್ನ್ನ್ದಯದ್ತತ ಸವೃತಮೀಷ್ತ ರಕ್ಷನ್ ||05 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತರಪ್ರಣಯತಾಂ ಬಲಮಸಾ ಚ್ ೀಗರಂ  
ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ರತತಷ್ತಟವುರಮತಂ ಸಮನ್ ೀsಭಿದ್ೃಷಾಟಯ | 
ತ್ೈರಾಧ್ೃತಾಃ ಪ್ುನ್ರಸೌ ವಿಯತ್ೈವ ಗಚ್ಛನ್  
ಛಾರಾಗರಹಂ ಪ್ರರ್ತದ್ದ್ಶಯ ಚ್ ಸ್ತಂಹಿಕ್ಾಖ್ಾಮ್ || 06 || 

 

ಲಙ್ೆವನಾಯ ಸಕಲಸಾ ಚ್ ನಿಗರಹ್ೀsಸಾಾಾಃ  
ಸಾಮಥಾಯಮಪ್ರರ್ತಹತಂ ಪ್ರದ್ದೌ ವಿಧ್ಾತಾ | 
ಛಾರಾಮವಾಕ್ಷ್ಪ್ದ್ಸೌ ಪ್ವನಾತಮಜಸಾ  
ಸ್ ೀsಸಾಾಾಃ ಶರಿೀರಮನ್ತವಿಶಾ ಬಭ್ೀದ್ ಚಾsಶತ || 07 || 

 

ನಿಸ್ತುೀಮಮಾತಮಬಲಮಿತಾನ್ತದ್ಶಯರಾನ್ ೀ ಹತ್ವೈವ ತಾಮಪ ವಿಧ್ಾತೃವರಾಭಿಗತಪಾುಮ್  | 
ಲಮಬೀ ಸ ಲಮಬಶ್ಖ್ರ್ೀ ನಿಪ್ಪಾತ ಲಙ್ೆಪಾರಕ್ಾರರ ಪ್ಕಗಿರಾವಥ ಸಞ್ುಚಕ್್ ೀಚ್ || 08 || 
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ಭ ತಾವಬಲಾಳಸಮಿತ್ ೀ ನಿಶ್ತಾಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಚ್  
ಪಾರಪ್ುಯನ್ ದ್ದ್ಶಯ ನಿಜರ ಪ್ವರ್ತೀಂ ಸ ಲಙ್ೆಮ್ | 
ರತದ್ ಧೀsನ್ರಾಶವಥ ವಿಜತಾ ಚ್ ತಾಂ ಸವಮಷಟ 
ಪಷಾಟಂ ತರಾsನ್ತಮತ ಏವ ವಿವ್ೀಶ ಲಙ್ೆಮ್ ||  09 || 

 

ಮಾಗಯಮಾಣ್ ೀ ಬಹಿಶಾಚನ್ುಾಃ ಸ್ ೀsಶ್್ ೀಕವನಿತಾತಳ ೀ್ | 
ದ್ದ್ಶಯ ಶ್ಂಶಪಾವೃಕ್ಷಮ ಲಸಿ್ತತರಮಾಕೃರ್ತಮ್ || 10 || 

 

ನ್ರಲ್ ೀಕವಿಡಮಬಸಾ ಜಾನ್ನ್ ರಾಮಸಾ ಹೃದ್ುತಮ್ | 
ತಸಾ ಚ್ೀಷಾಟನ್ತರಾರ್ೀಣ ಕೃತಾವ ಚ್ೀಷಾಟಶಚ ಸಂವಿದ್ಾಃ | 
ತಾದ್ೃಕ್ ಚ್ೀಷಾಟಸಮೀತಾರಾ ಅಙ್ತುಲ್ಲೀಯಮದಾತ್ ತತಾಃ || 11 || 

 

ಸ್ತೀತಾಯ ರಾನಿ ಚ್ೈವಾsಸನಾನಕೃತ್ೀಸಾುನಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಭ ಷ್ಣಾನಿ ದಿವಧ್ಾ ಭ ತಾವ ತಾನ್ಾೀವಾsಸಂಸುಥ್ೈವ ಚ್ || 12 || 

 

ಅಥ ಚ್ ಳಮಣಿಂ ದಿವಾಂ ದಾತತಂ ರಾಮಾಯ ಸಾ ದ್ದೌ | 
ಯದ್ಾಪ್ಾೀತನ್ನ ಪ್ಶಾನಿು ನಿಶಾಚ್ರಗಣಾಸತುತ್ೀ | 
ದ್ತಾಲ್ ೀಕಚಾರಿಣಾಃ ಸವಯಂ ಪ್ಶಾನ್ೃಷ್ಯ ಏವ ಚ್ || 13 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ವಿಡಮಬನಾಯೈವ ದ್ೈತಾಾನಾಂ ವಞ್ಚನಾಯ ಚ್ | 
ಪ್ಶಾತಾಂ ಕಲ್ಲಮತಖಾಾನಾಂ ವಿಡಮಬೀsಯಂ ಕೃತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 14 || 

 

ಕೃತಾವ ಕ್ಾಯಯಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿಶಙ್ೆಾಃ ಪ್ವನಾತಮಜಾಃ | 
ಆತಾಮವಿಷ್ೆರಣ್ೀ ಚಿತುಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಮರ್ತಮತಾಂ ವರಾಃ || 15 || 

 

ಅಥವನ್ಮಖಿಲಂ ತದ್ ರಾವಣಸಾಾವಲತಪ್ಾ  
ಕ್ಷ್ರ್ತರತಹಮಿಮಮೀಕಂ ವಜಯಯತಾವssಶತ ವಿೀರಾಃ | 
ರಜನಿಚ್ರವಿನಾಶಂ ಕ್ಾಙ್ಷಮಾಣ್ ೀsರ್ತವ್ೀಲಂ  
ಮತಹತರರ್ತರವನಾದಿೀ ತ್ ೀರಣಂ ಚಾsರತರ್ ೀಹ || 16 || 
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ಅಥಾಶೃಣ್ ೀದ್ ದ್ಶಾನ್ನ್ಾಃ ಕಪೀನ್ದರಚ್ೀಷಟತಂ ಪ್ರಮ್ | 
ದಿದ್ೀಶ ಕ್ತಙ್ೆರಾನ್ ಬಹ ನ್ ಕಪನಿಯಗೃಹಾತಾಮಿರ್ತ || 17 || 

 

ಸಮಸುಶ್್ ೀ ವಿಮೃತಾವೀ ವರಾದ್ಧರಸಾ ಕ್ತಙ್ೆರಾಾಃ | 
ಸಮಾಸದ್ನ್ ಮಹಾಬಲಂ ಸತರಾನ್ುರಾತಮನ್ ೀsಙ್ುಜಮ್ || 18 || 

 

ಅಶ್ೀರ್ತಕ್್ ೀಟಿಯೀಥಪ್ಂ ಪ್ುರಸುರಾಷ್ಟಕ್ಾಯತತಮ್ | 
ಅನ್ೀಕಹ್ೀರ್ತಸಙ್ತೆಲಮ್ ಕಪೀನ್ದರಮಾವೃಣ್ ೀತ್ ಬಲಮ್ || 19 || 

 

ಸಮಾವೃತಸುಥಾssಯತಧ್್ೈಾಃ ಸತಾಡಿತಶಚತ್ೈಭೃಯಶಮ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ತಾನ್ ಸಮಸುಶಸುಳಪ್ರಹಾರಚ್ ಣಿಯತಾನ್ || 20 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಮನಿರಪ್ುತರಕ್ಾನ್ ಸ ರಾವಣಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾಮ್ | 
ಮಮದ್ಯ ಸಪ್ು ಪ್ವಯತಪ್ರಭಾನ್ ವರಾಭಿರಕ್ಷ್ತಾನ್ || 21 || 

 

ಬಲಾಗರಗಾಮಿನ್ಸುಥಾ ಸ ಶವಯವಾಕತುಗವಿಯತಾನ್ | 
ನಿಹತಾ ಸವಯರಕ್ಷಸಾಂ ತೃರ್ತೀಯಭಾಗಮಕ್ಷ್ಣ್ ೀತ್ || 22 || 

 

ಅನೌಪ್ಮಂ ಹರ್ೀಬಯಲಂ ನಿಶಮಾ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪ್ಾಃ | 
ಕತಮಾರಮಕ್ಷಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಮಂ ಸತತಂ ನ್ಾಯೀಜಯತ್ || 23 || 

 

ಸ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾಕ್ಷ್ಣಾಃ ಸತತಂ ಶರ್ೈವಯವಷ್ಯ ಚ್ |  
ಶ್ತ್ೈವಯರಾಸರಮನಿರತ್ೈನ್ಯಚ್ೈನ್ಮಭಾಚಾಲಯತ್ || 24 || 

 

ಸ ಮಣಡಮಧ್ಾಕ್ಾಸತತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ರಾವಣ್ ೀಪ್ಮಮ್ | 
ತೃರ್ತೀಯ ಏಷ್ ಚಾಂಶಕ್್ ೀ ಬಲಸಾ ಹಿೀತಾಚಿನ್ುಯತ್ || 25 || 

 

ನಿದಾಯಯ ಏವ ರಾವಣಾಃ ಸ ರಾಘವಸಾ ನಾsನ್ಾಥಾ | 
ಯದಿೀನ್ದರಜನ್ಮರಾ ಹತ್ ೀ ನ್ಚಾಸಾ ಶಕ್ತುರಿೀಕ್ಷಯತ್ೀ || 26 || 

 

ಅತಸುಯೀಾಃ ಸಮೀ ಮರಾ ತೃರ್ತೀಯ ಏಷ್ ಹನ್ಾತ್ೀ | 
ವಿಚಾಯಯ ಚ್ೈವಮಾಶತ ತಂ ಪ್ದ್ ೀಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ || 27 || 
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ಸ ಚ್ಕರವದ್ ಭರಮಾತತರಂ ವಿಧ್ಾಯ ರಾವಣಾತಮಜಮ್ | 
ಅಪ್ೀಥಯದ್ ಧ್ರಾತಳ ೀ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಮಾರತರ್ತೀ ತನ್ತಾಃ || 28 || 

 

ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ೀ ಧ್ರಾತಳ ೀ್ ನಿಜ್ೀ ಸತತ್ೀ ಸ ರಾವಣಾಃ | 
ನಿಶಮಾ ಶ್್ ೀಕತಾಪತಸುದ್ಗರಜಂ ಸಮಾದಿಶತ್ || 29 || 

 

ಅಥ್ೀನ್ದರಜನ್ಮಹಾಶರ್ೈವಯರಾಸರಸಮಾಯೀಜತ್ೈಾಃ | 
ತತಕ್ಷ ವಾನ್ರ್ ೀತುಮಂ ನ್ ಚಾಶಕತ್ ವಿಚಾಲನ್ೀ || 30 || 

 

ಅಥಾಸರಮತತುಮಂ ವಿಧ್್ೀಯತಯಯೀಜ  ಸವಯದ್ತಷ್ ಷ್ಹಮ್ | 
ಸ ತ್ೀನ್ ತಾಡಿತ್ ೀ ಹರಿವಾಯಚಿನ್ುಯನಿನರಾಕತಲಾಃ || 31 || 

 

ಮರಾ ವರಾ ವಿಲಙ್ಕಚಘತಾ ಹಾನ್ೀಕಶಾಃ ಸವಯಮತೂವಾಃ | 
ಸ ಮಾನ್ನಿೀಯ ಏವ ಮೀ ತತ್ ೀsತರ ಮಾನ್ರಾಮಾಹಮ್ || 32 || 

 

ಇಮೀ ಚ್ ಕಯತಯರತರ ಕ್ತಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಟರಕ್ಷಸಾಂ ಗಣಾಾಃ | 
ಇರ್ತೀಹ ಲಕ್ಷಯಮೀವ ಮೀ ಸ ರಾವಣಶಚ ದ್ೃಶಾತ್ೀ || 33 || 

 

ಇದ್ಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಬದ್ಧವತ್ ಸಿ್ತತಂ ಕಪೀನ್ದರಮಾಶತ ತ್ೀ | 
ಬಬನ್ತಧರನ್ಾಪಾಶಕ್್ೈಜಯಗಾಮ ಚಾಸರಮಸಾ ತತ್ || 34 || 

 

ಅಥ ಪ್ರಗೃಹಾ ತಂ ಕಪಂ ಸಮಿೀಪ್ಮಾನ್ಯಂಶಚ ತ್ೀ | 
ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶವರಸಾ ತಂ ಸ ಪ್ೃಷ್ಟವಾಂಶಚ ರಾವಣಾಃ || 35 || 

 

ಕಪ್ೀ ಕತತ್ ೀsಸ್ತ ಕಸಾ ವಾ ಕ್ತಮಥಯಮಿೀದ್ೃಶಂ ಕೃತಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸ ಚಾವದ್ತ್ ಪ್ರಣಮಾ ರಾಮಮಿೀಶವರಮ್ || 36 || 

 

ಅವ್ೈಹಿ ದ್ ತಮಾಗತಂ ದ್ತರನ್ುವಿಕರಮಸಾ ಮಾಮ್ | 
ರಘ ತುಮಸಾ ಮಾರತರ್ತಂ ಕತಲಕ್ಷಯೀ ತವ್ೀಶವರಮ್ || 37 || 
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ನ್ ಚ್ೀತ್ ಪ್ರದಾಸಾಸ್ತ ತವರನ್ ರಘ ತುಮಪರರಾಂ ತದಾ | 
ಸಪ್ುತರಮಿತರಬಾನ್ಧವೀ ವಿನಾಶಮಾಶತ ರಾಸಾಸ್ತ || 38 || 

 

ನ್ ರಾಮಬಾಣಧ್ಾರಣ್ೀ ಕ್ಷಮಾಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾ ಅಪ | 
ವಿರಿಞ್ಚಶವಯಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಕ್ತಮತ ತವಮಲಪಸಾರಕಾಃ || 39 || 

 

ಪ್ರಕ್್ ೀಪತಸಾ ತಸಾ ಕಾಃ ಪ್ುರಸಿ್ತತೌ ಕ್ಷಮೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸತರಾರತರ್ ೀರಗಾದಿಕ್್ೀ ಜಗತಾಚಿನ್ಯಕಮಯಣಾಃ || 40 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ವಧ್್ ೀದ್ಾತಂ ನ್ಾವಾರಯದ್ ವಿಭಿೀಷ್ಣಾಃ | 
ಸ ಪ್ುಚ್ಛದಾಹಕಮಯಣಿ ನ್ಾಯೀಜಯನಿನಶಾಚ್ರಾನ್ || 41 || 

 

ಅಥಾಸಾ ವಸರಸಞ್ಚಯೈಾಃ ಪಧ್ಾಯ ಪ್ುಚ್ಛಮಗನಯೀ | 
ದ್ದ್ತದ್ಯದಾಹ ನಾಸಾ ತನ್ಮರತತುಖ್ ೀ ಹತತಾಶನ್ಾಃ || 42 || 

 

ಮಮಷ್ಯ ಸವಯಚ್ೀಷಟತಂ ಸ ರಕ್ಷಸಾಂ ನಿರಾಮಯಾಃ | 
ಬಲ್ ೀದ್ಧತಶಚ ಕ್ೌತತಕ್ಾತ್ ಪ್ರದ್ಗತಧಮೀವ ತಾಂ ಪ್ುರಿೀಮ್ || 43 || 

 

ದ್ದಾಹ ಚಾಖಿಲಂ ಪ್ುರಂ ಸವಪ್ುಚ್ಛಗ್ೀನ್ ವಹಿನನಾ | 
ಕೃರ್ತಸತು ವಿಶವಕಮಯಣ್ ೀsಪ್ಾದ್ಹಾತಾಸಾ ತ್ೀಜಸಾ || 44 || 

 

ಸತವಣಯರತನಕ್ಾರಿತಾಂ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀತುಮೈಾಃ ಸಹ | 
ಪ್ರದ್ಹಾಸವಯಶಾಃ ಪ್ುರಿೀಂ ಮತದಾsನಿವತ್ ೀ ಜಗಜಯ ಚ್ || 45 || 

 

ಸ ರಾವಣಂ ಸಪ್ುತರಕಂ ತೃಣ್ ೀಪ್ಮಂ ವಿಧ್ಾಯ ಚ್ | 
ತಯೀಾಃ ಪ್ರಪ್ಶಾತ್ ೀಾಃ ಪ್ುರಂ ವಿಧ್ಾಯ ಭಸಮಸಾದ್ ಯರೌ || 46 || 

 

ವಿಲಙ್ಘಯ ಚಾಣಯವಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸವಜಾರ್ತಭಿಾಃ ಪ್ರಪ್ೂಜತಾಃ | 
ಪ್ರಭಕ್ಷಯವಾನ್ರ್ೀಶ್ತತಮಯಧ್ತ ಪ್ರಭತಂ ಸಮೀಯವಾನ್ || 47 || 

 

ರಾಮಂ ಸತರ್ೀಶವರಮಗಣಾಗತಣಾಭಿರಾಮಂ ಸಮಾಾಪ್ಾ ಸವಯಕಪವಿೀರವರ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ | 
ಚ್ ಳಾಮಣಿಂ ಪ್ವನ್ಜಾಃ ಪ್ದ್ಯೀನಿಯಧ್ಾಯಸವಾಯಙ್ುಕ್್ೈಾಃ ಪ್ರಣರ್ತಮಸಾ ಚ್ಕ್ಾರ ಭಕ್ಾಯ || 48 || 
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ರಾಮೀsಪ ನಾನ್ಾದ್ನ್ತದಾತತಮಮತಷ್ಾ ಯೀಗಾ- 
ಮತಾನ್ುಭಕ್ತುಪ್ರಮಸಾ ವಿಲಕ್ಷಯ ಕ್ತಞಚಚತ್ | 
ಸಾವತಮಪ್ರದಾನ್ಮಧಿಕಂ ಪ್ವನಾತಮಜಸಾ 
ಕತವಯನ್ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ದ್ಮತಂ ಪ್ರಮಾಭಿತತಷ್ಟಾಃ || 49 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ರಿತ್ೀ ಹನ್ ಮತ್ ಪ್ರರ್ತರಾನ್ಂ 

ನಾಮ ಸಪ್ುಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ – 615 ] 
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|| ಹನ್ ಮರ್ತ ಶ್ರೀರಾಮದ್ರಾದಾನ್ಂ ||  
 

ಓಂ || ಶತರತಾವಹನ್ ಮದ್ತದಿತಂ ಕೃತಮಸಾ ಸವಯಂಪರೀತಾಃ ಪ್ರರಾಣಮಭಿರ್ ೀಚ್ಯತ್ೀ ಸ ರಾಮಾಃ | 
ಆರತಹಾ ವಾಯತಸತತಮಙ್ುದ್ಗ್ೀನ್ ಯತಕುಾಃಸೌಮಿರ್ತರಣಾ ಸರವಿಜಾಃ ಸಹ ಸ್ೀನ್ರಾsಗಾತ್ || 01 || 

 

ಸಮಾಾಪ್ಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಮಪಾಂನಿಧಿಮತರ ದ್ೀವಾಃಶ್ಶ್ಾೀ ಜಗದ್ತುರತತಮೀsಪ್ಾವಿಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಾಃ | 
ಅಗ್ರೀ ಹಿ ಮಾದ್ಯವಮನ್ತಪ್ರಥಯನ್ ಸ ಧ್ಮಯಂ ಪ್ನಾಿನ್ಮಥಿಯತತಮಪಾಮಪರ್ತತಾಃ ಪ್ರರ್ತೀತಾಃ||02 || 

 

ತತಾರsಜಗಾಮ ಸ ವಿಭಿಷ್ಣನಾಮಧ್್ೀಯೀರಕ್ಷಾಃ ಪ್ತ್ೀರವರಜ್ ೀsಪ್ಾಥ ರಾವಣ್ೀನ್ | 
ಭಕ್್ ುೀsಧಿಕಂ ರಘುಪ್ತಾವಿರ್ತ ಧ್ಮಯನಿಷ್ಠಸಯಕ್್ ುೀ ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ಚ್ ರಘ ತುಮಂ ತಮ್ || 03 || 

 

ಬರಹಾಮತಮಜ್ೀನ್ ರವಿಜ್ೀನ್ ಬಲಪ್ರಣ್ೀತಾರ ನಿೀಲ್ೀನ್ ಮೈನ್ದವಿವಿದಾಙ್ುದ್ತಾರಪ್ೂವ್ೈಯಾಃ | 
ಸವ್ೈಯಶಚ ಶತತರಸದ್ನಾದ್ತಪ್ರಾತ ಏಷ್ ಭಾರತಾsಸಾ ನ್ ಗರಹಣಯೀಗಾ ಇರ್ತ ಸ್ತಿರ್ ೀಕುಾಃ || 04 || 

 

ಅತಾರsಹ ರ ಪ್ಮಪ್ರಂ ಬಲದ್ೀವತಾರಾ ಗಾರಹಾಾಃ ಸ ಏಷ್ ನಿತರಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪ್ನ್ನಾಃ | 
ಭಕುಶಚ ರಾಮಪ್ದ್ಯೀವಿಯನ್ಶ್ಷ್ತಣ ರಕ್ಷ್ ೀ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಜಾಮತಪ್ಭ್ ೀಕತುಮಿಹಾಭಿರಾತಾಃ || 05 || 

 

 ಇತತಾಕುವತಾಥ ಹನ್ ಮರ್ತ ದ್ೀವದ್ೀವಾಃ ಸಙ್ುೃಹಾ ತದ್ವಚ್ನ್ಮಾಹ ಯಥ್ೈವ ಪ್ೂವಯಮ್ | 
ಸತಗಿರೀವಹ್ೀತತತ ಇಮಂ ಸ್ತಿರಮಾಗರಹಿೀಷ್ಾೀ ಪಾದ್ಪ್ರಪ್ನ್ನಮಿದ್ಮೀವ ಸದಾ ವರತಂ ಮೀ || 06 || 

 

ಸಬರಹಮಕ್ಾಾಃ ಸತರಗಣಾಾಃ ಸಹದ್ೈತಾಮತಾಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಮೀತಾ ಚ್ ಮದ್ಙ್ತುಲ್ಲಚಾಲನ್ೀsಪ | 
ನ್ೀಶಾ ಭಯಂ ನ್ ಮಮ ರಾರ್ತರ ಚ್ರಾದ್ಮತಷಾಮಚ್ತಛದ್ಧಸವಭಾವ ಇರ್ತ ಚ್ೈನ್ಮಹಂ ವಿಜಾನ್ೀ || 07 || 

 

ಇತತಾಕುವಾಕಾ ಉತ ತಂ ಸವಜನ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ರಾಜ್ಾೀsಭಾಷ್ೀಚ್ಯದ್ಪಾರಸತಸತುಾರಾಶ್ಾಃ | 
ಮತಾವತೃಣ್ ೀಪ್ಮಮಶ್ೀಷ್ಸದ್ನ್ುಕಂ ತಂ ರಕ್ಷಾಃಪ್ರ್ತಂ ತವವರಜಸಾ ದ್ದೌ ಸ ಲಙ್ೆಮ್ || 08 || 

 

ಕಲಾಪನ್ುಮಸಾ ನಿಶ್ಚಾರಿಪ್ರ್ತತವಪ್ೂವಯಮಾಯತಾಃ ಪ್ರದಾಯ ನಿಜಲ್ ೀಕಗರ್ತಂ ತದ್ನ್ುೀ | 
ರಾರ್ತರತರಯೀsಪ್ಾನ್ತಪ್ಗಾಮಿನ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ ೀsಬಧಂಚ್ತಕ್್ ರೀಧ್ ರಕುನ್ಯನಾನ್ುಮಯತಞ್ಞದ್ಬೌಧ|| 09 || 

 

ಸ ಕ್್ ರೀಧ್ದಿೀಪ್ುನ್ಯನಾನ್ುಹತಾಃ ಪ್ರಸಾ ಶ್್ ೀಷ್ಂ ಕ್ಷಣಾದ್ತಪ್ಗತ್ ೀ ದ್ನ್ತಜಾದಿಸತ್ುಾೈಾಃ | 
ಸ್ತನ್ತಧಾಃ ಶ್ರಸಾರ್ ಹಣಂ ಪ್ರಿಗೃಹಾ ರ ಪೀ ಪಾದಾರವಿನ್ದಮತಪ್ಗಮಾ ಬಭಾಷ್ ಏತತ್ || 10 || 
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ತಂ ತಾವ ವಯಂ ಜಡಧಿಯೀ ನ್ ವಿದಾಮ ಭ ಮನ್  
ಕ ಟಸಿಮಾದಿಪ್ುರತಷ್ಂ ಜಗತಾಮಧಿೀಷ್ಮ್ | 
ತವಂ ಸತುಾತಾಃ ಸತರಗಣಾನ್ ರಜಸ್ ೀ ಮನ್ತಷಾಾಂ 
ಸಾುರ್ತೀಯಯತ್ ೀsಸತರಗಣಾನ್ಭಿತಸುಥಾsಸಾರಾಃ || 11 || 

 

ಕ್ಾಮಂ ಪ್ರರಾಹಿ ಜಹಿ ವಿಶರವಸ್ ೀsವಮೀಹಂ  
ತ್ರಲ್ ೀಕಾರಾವಣಮವಾಪ್ುನಹಿ ವಿೀರ ಪ್ರ್ತನೀಮ್ | 
ಬದಿನೀಹಿ ಹಿ ಸ್ೀತತಮಿಹ ತ್ೀ ಯಶಸ್ ೀ ವಿತತ್ಾೈ  
ಗಾಯನಿು ದಿಗಿವಜಯನ್ ೀ ಯಮತಪ್ೀತಾ ಭ ಪಾಾಃ || 12 || 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಮಮತಮಾಶವನ್ತಗೃಹಾ ಬಾಣಂ ತಸ್ೈ ಧ್ೃತಂ ದಿರ್ತಸತತಾತಮಸತ ಚಾನ್ಯಜ್ೀಷ್ತ | 
ಶಾವಾಯದ್ ವರಾದ್ ವಿಗತಮೃತತಾಷ್ತ ದ್ತಜಯಯೀಷ್ತನಿಾಃಸಙ್್ಯಕ್್ೀಷ್ವಮತಚ್ದಾಶತ ದ್ದಾಹ 
ಸವಾಯನ್ || 13 || 

 

ಕೃತ್ವೀರಿಣಂ ತದ್ಥ ಮ ಲಫಲಾನಿ ಚಾತರ ಸಮಾಗ್ ವಿಧ್ಾಯ ಭವಶತತರರಮೀಘಚ್ೀಷ್ಟಾಃ | 
ಬದ್ತಧಂ ದಿದ್ೀಶ ಸತರವಧ್ಯಕ್ತಣ್ ೀsವತಾರಂತಜಞಂ ನ್ಳಂ ಹರಿವರಾನ್ಪ್ರಾಂಶಚ ಸ್ೀತತಮ್ || 14 || 

 

ಬಧ್್ ವೀದ್ಧ್ೌ ರಘುಪ್ರ್ತವಿಯವಿಧ್ಾದಿರಕ ಟ್ೈಾಃ ಸ್ೀತತಂ ಕಪೀನ್ದರಕರಕಮಿಪತಭ ರತಹಾಙ್ಕ ುೈಾಃ | 
ಸತಗಿರೀವನಿೀಲಹನ್ತಮತ್ ಪ್ರಮತಖ್ೈರನಿೀಕ್್ೈಲಯಙ್ೆಂ ವಿಭಿೀಷ್ಣದ್ೃಶಾsವಿಶದಾಶತ ದ್ಗಾಧಮ್ ||15| 

 

ಪಾರಪ್ುಂ ನಿಶಾಮಾ ಪ್ರಮಂ ಭತವನ್ೈಕಸಾರಂ ನಿಸ್ತುೀಮಪೌರತಷ್ಮನ್ನ್ುಮಸೌ ದ್ಶಾಸಾಾಃ | 
ತಾರಸಾದ್ ವಿಷ್ಣಣಹೃದ್ಯೀ ನಿತರಾಂ ಬಭ ವ ಕತಯವಾಕಮಯವಿಷ್ಯೀ ಚ್ ವಿಮ ಢಚ್ೀತಾಾಃ||16 || 

 

ಪ್ರಸಾಿಪ್ಾ ವಾಲ್ಲಸತತಮೀವ ಚ್ ರಾಜನಿೀತ್ಾೈ ರಾಮಸುದ್ತಕುವಚ್ನ್ೀsಪ್ಾಮತನಾsಗೃಹಿೀತ್ೀ | 
ದಾವರ್ ೀ ರತರ್ ೀಧ್ ಸ ಚ್ತಸರ ಉದಿೀಣಯಸ್ೈನ್ ಾೀ ರಕ್ಷಾಃಪ್ತ್ೀಾಃ ಪ್ುರ ಉದಾರಗತಣಾಃ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ||17 || 

 

ದಾವರಾಂ ನಿರ್ ೀಧ್ಸಮಯೀ ಸ ದಿದ್ೀಶ ಪ್ುತರಂ ವಾರಾನ್ಮಪತ್ೀದಿಯಶ್ ಸತರ್ೀಶವರಶತತರಮತಗರಮ್ | 
ಪಾರಚಾಾಂ ಪ್ರಹಸುಮದಿಶದ್ ದಿಶ್ ವಜರದ್ಂಷ್ಾಂ ಪ್ರೀತಾಧಿಪ್ಸಾ ಶಶ್ನ್ಾಃ ಸವಯಮೀವ ಚಾಗಾತ್ ||18  

 

ವಿಜ್ಞಾಯ ತತ್ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹನ್ತಮನ್ುಮೀವ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರಶತತರವಿಜರಾಯ ದಿದ್ೀಶ ಚಾsಶತ | 
ನಿೀಲಂ ಪ್ರಹಸುನಿಧ್ನಾಯ ಚ್ ವಜರದ್ಂಷ್ಚರಂ ಹನ್ತುಂ ಸತರ್ೀನ್ದರಸತತಸ ನ್ತಮಥಾsದಿದ್ೀಶ || 19 || 

 

ಮಧ್್ಾೀ ಹರಿೀಶವರಮಧಿಜಾದ್ನ್ತನಿಯಯತಜಾ ಯಸಾಾಂ ಸ ರಾಕ್ಷಸಪ್ರ್ತದಿಯಶಮೀವ ತಾಂ ಹಿ | 
ಉದಿದಶಾ ಸಂಸ್ತಿತ ಉಪಾತುಶರಾಃ ಸಖ್ಡ್ ುೀ ದ್ೀದಿೀಪ್ಾಮಾನ್ವಪ್ುರತತುಮಪ್ೂರಷ್ ೀsಸೌ || 20 || 
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ವಿದಾರವಿತ್ ೀ ಹನ್ಮತ್ೀನ್ದರಜದಾಶತ ಹಸುಂ ತಸಾ ಪ್ರಪ್ನ್ನ ಇವ ವಿೀಯಯಮಮತಷ್ಾ ಜಾನ್ನ್ | 
ನಿೀಲ್ ೀ ವಿಭಿೀಷ್ಣ ಉಭೌ ಶ್ಲರಾ ಚ್ ಶಕ್ಾಯ ಸಞ್ಚಕರತತಯಯಮವಶಂ ಗಮಿತಂ ಪ್ರಹಸುಮ್ ||21 || 

 

ನಿೀಲಸಾ ನ್ೈವ  ವಶಮೀರ್ತ ಸ ಇತಾಮೀಘಶಕ್ಾಯ ವಿಭಿೀಷ್ಣ ಇಮಂ ಪ್ರಜಹಾರ ಸಾಕಮ್ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀsಙ್ುದ್ ಉಪ್ೀತಾ ಜಘಾನ್ ವಜರದ್ಂಶಾಂ ನಿಪಾತಾ ಭತವಿ ಶ್ೀಷ್ಯಮಮತಷ್ಾ ಮೃದ್ನನ್ || 

 

ಸವ್ೀಯಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ನಿಹತ್ೀಷ್ತ ದಿದ್ೀಶ ಧ್ ಮರನ್ೀತರಂ ಸ ರಾಕ್ಷಸಪ್ರ್ತಾಃ ಸ ಚ್ ಪ್ಶ್ಚಮೀನ್ | 
ದಾವರ್ೀಣ ಮಾರತತಸತತಂ ಸಮತಪ್ೀತಾ ದ್ಗ್ ಧೀ ಗತಪ್ುೀsಪ ಶ್ಲ್ಲವಚ್ನ್ೀನ್ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ತುಮ್ ||23 || 

 

ಅಕಮಪನ್ ೀsಪ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಉಮಾಪ್ತ್ೀವಯರ್ ೀದ್ಧತಾಃ ಕ್ಷಣಾದ್ಧತ್ ೀ ಹನ್ ಮತಾ || 24 || 

 

ಅಥಾಸರಸಮಾದಿೀಪತ್ೈಾಃ ಸಮಸುಶ್್ ೀ ಮಹ್ ೀಲತಮಕ್್ೈಾಃ | 
ರಘುಪ್ರವಿೀರಚ್ ೀದಿತಾಾಃ ಪ್ುರಂ ನಿಷ ಸವದಾಹಯನ್ || 25 || 

 

ತತಸೌು ನಿಕತಮೂೀsಥ ಕತಮೂಶಚ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ಪ್ರದಿಷೌಟ ದ್ಶಾಸ್ಾೀನ್ ಕತಮೂಶತರತ್ೀಹಿಯ | 
ಸತತೌ ಸತಪ್ರಹೃಷೌಟ ರಣಾರಾಭಿರಾತೌ ಕಪೀಂಸಾುನ್ ಬಹಿಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀ ರಾತಯತಾವ || 26 || 

 

ಸ ಕತಮೂೀ ವಿಧ್ಾತತಾಃ ಸತತಂ ತಾರನಿೀಲೌ ನ್ಳಂ ಚಾಶ್ವಪ್ುತೌರ ಜಗರಾಙ್ುದ್ಂ ಚ್ | 
ಸಯತದ್ಧಂ ಚ್ ಕೃತಾವ ದಿನ್ೀಶಾತಮಜ್ೀನ್ ಪ್ರಣಿೀತ್ ೀ ಯಮಸಾಾsಶತ ಲ್ ೀಕಂ ಸತಪಾಪ್ಾಃ || 27 || 

 

ತತ್ ೀ ನಿಕತಮೂೀsದಿರವರಪ್ರದಾರಣಂ ಮಹಾನ್ುಮತಗರಂ ಪ್ರಿಘಂ ಪ್ರಗೃಹಾ | 
ಸಸಾರ ಸ ರಾಯತಮಜಮಾಶತ ಭಿೀತಾಃ ಸ ಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ ಪ್ಶ್ಚಮತ್ ೀ ಧ್ನ್ತಾಃಶತಮ್||28|| 

 

ತಂ ಭಾರಮಯತಾಾಶತ ಭತಜ್ೀನ್ ವಿೀರ್ೀ ಭಾರನಾು ದಿಶ್್ ೀ ದೌಾಶಚ ಸಚ್ನ್ದರಸ ರಾಯ | 
ಸತರಾಶಚ ತಸ್ ಾೀರತಬಲಂ ವರಂ ಚ್ ಶವೀಯದ್ೂವಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ವಿಷ್ೀದ್ತರಿೀಷ್ತ್ || 29 || 

 

ಅನ್ನ್ಾಸಾಧ್ಾಂ ತಮಥ್ ೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಸಮತತಪಪಾತಾsಶತ ಪ್ುರ್ ೀsಸಾ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಪ್ರಕ್ಾಶ ಬಾಹವನ್ುರ ಆಹ ಚ್ೈನ್ಂ ಕ್ತಮೀಭಿರತರ ಪ್ರಹರಾsಯತಧ್ಂ ತ್ೀ || 30 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸ್ುೀನ್ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀತುಮೀ ವರಾದ್ಮೀಘಂ ಪ್ರಜಹಾರ ವಕ್ಷಸ್ತ | 
ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ ೀsಸೌ ತದ್ತರಸಾಭ್ೀದ್ಾೀ ಯಥ್ೈವ ವಜ್ ರೀ ವಿಪ್ತೌ ವೃಥಾsಭವತ್ || 31|| 
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ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ೀ  ನಿಜಾಯತಧ್್ೀ ನಿಕತಮೂ ಏತಾ  ಮಾರತರ್ತಮ್ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ಚಾತಮನ್ ೀSಮುಕ್್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಜಗಿಮವಾನ್ ದ್ತರತಮ್ || 32 || 

 

ಪ್ರಗೃಹಾ ಕಣಠಮಸಾ ಸ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ | 
ಸವಮಾಶತ ಮೀಚ್ಯಮುತತ್ ೀ ನ್ಾಪಾತಯತ್ ಧ್ರಾತಳ ೀ್ || 33 || 

 

ಚ್ಕ್ಾರ ತಂ ರಣಾತಮಕ್್ೀ ಮಖ್ೀ ರಮೀಶದ್ೈವತ್ೀ | 
ಪ್ಶತಂ ಪ್ರಭಞ್ಞನಾತಮಜ್ ೀ ವಿನ್ೀದ್ತರತರ ದ್ೀವತಾಾಃ || 34 || 

 

ಸತಪ್ುಘ ನೀ ಯಜ್ಞಕ್್ ೀಪ್ಶಚ ಶಕತನಿದ್ೀಯವತಾಪ್ನ್ಾಃ | 

ವಿದ್ತಾಜಞಹವಾಃ  ँ ಪ್ರಮಾಥಿೀ ಚ್ ಶತಕಸಾರಣಸಂಯತತಾಾಃ || 35 || 
 

ರಾವಣಪ್ರೀರಿತಾಾಃ ಸವಾಯನ್ ಮಥನ್ುಾಃ ಕಪಕತಞ್ಞರಾನ್ | 
ಅವಧ್ಾಾ ಬರಹಮವರತ್ ೀ ನಿಹತಾ ರಾಮಸಾಯಕ್್ೈಾಃ || 36 || 

 

ಯತದ್ ಧೀನ್ಮತುಶಚ ಮತುಶಚದ್ೀವಾನ್ುಕನ್ರಾನ್ುಕ್ೌ | 
ರ್ತರಶ್ರಾ ಅರ್ತಕ್ಾಯಶಚ ನಿಯಯಯ  ರಾವಣಾಜ್ಞರಾ || 37 || 

 

ನ್ರಾನ್ುಕ್್ ೀ ರಾವಣಜ್ ೀ ಹಯವಯೀಯಪ್ರಿ ಸಿ್ತತಾಃ | 
ಅಭಿೀಾಃ ಸಸಾರ ಸಮರ್ೀ ಪಾರಸ್ ೀದ್ಾತಕರ್ ೀ ಹರಿೀನ್ || 38 || 

 

ತಂ ದ್ಹನ್ುಮನಿೀಕ್ಾನಿ ಯತವರಾಜ್ ೀsಙ್ುದ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ | 
ಉತಪಪಾತ ನಿರಿೀಕ್ಷಾಯsಶತ ಸಮದ್ಶಯಯದ್ಪ್ುಾರಾಃ || 39 || 

 

ತಸ್ ಾೀರಸ್ತ ಪಾರಸವರಂ ಪ್ರಜಹಾರ ಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ | 
ದಿವಧ್ಾ ಸಮಭವತ್ ತತತು  ವಾಲ್ಲಪ್ುತರಸಾ ತ್ೀಜಸಾ || 40 || 

 

ಅಥಾಸಾ ಹಯಮಾಶ್ವೀವ ನಿಜಘಾನ್ ಮತಖ್ೀ ಕಪಾಃ | 
ಪ್ೀತತತಶಾಚಕ್ಷ್ಣಿೀ ತಸಾ ಸ ಪ್ಪಾತ ಮಮಾರ ಚ್ || 41 || 

 

ಸ ಖ್ಡುವರಮಾದಾಯ ಪ್ರಸಸಾರ ರಣ್ೀ ಕಪಮ್ | 
ಆಚಿಛದ್ಾ ಖ್ಡುಮಸ್ಾೈವ ನಿಹತ್ ೀ ವಾಲ್ಲಸ ನ್ತನಾ || 42 || 
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ಗನ್ಧವಯಕನ್ಾಕ್ಾಸ ತ್ೀ ನಿಹತ್ೀ ರಾವಣಾತಮಜ್ೀ | 
ಆಜಗಾಮಾಗರಜಸುಸಾ ಸ್ ೀದ್ಯೀಯ ದ್ೀವತಾನ್ುಕಾಃ || 43 || 

 

ತಸಾಾsಪ್ತತ ಏವಾsಶತ ಶರವಷ್ಯಪ್ರತಾಪತಾಾಃ | 
ಪ್ರದ್ತದ್ತರವೂಭಯರಾತ್ ಸವ್ೀಯ ಕಪ್ಯೀ ಜಾಮಬವನ್ತಮಖಾಾಃ || 44 || 

 

ಸ ಶರಂ ತರಸಾssದಾಯ ರವಿಪ್ುತಾರಯತಧ್್ ೀಪ್ಮಮ್ | 
ಅಙ್ುದ್ಂ ಪ್ರಜಹಾರ್ ೀರಸಾಪ್ತತ್ ಸ ಮತಮೀಹ ಚ್ || 45 || 

 

ಅಥ ರ್ತಗಾಮಂಶತತನ್ಯಾಃ ಶ್ೈಲಂ ಪ್ರಚ್ಲಪಾದ್ಪ್ಮ್ | 
ಅಭಿದ್ತದಾರವ ಸಙ್ುೃಹಾ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಚ್ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀ || 46 || 

 

ತಮಾಪ್ತನ್ುಮಾಲಕ್ಷಯದ್ ರಾಚ್ಛರವಿದಾರಿತಮ್ | 
ಸತರಾನ್ುಕಶಚಕ್ಾರಾsಶತ ದ್ಧ್ಾರ ಚ್ ಪ್ರಂ ಶರಮ್ || 47 || 

 

ಸ ತಮಾಕಣಯಮಾಕೃಷ್ಾ ಯಮದ್ಣ್ ಡೀಪ್ಮಂ ಶರಮ್ | 
ಅವಿದ್ಧಯದ್ಧೃದ್ಯೀ ರಾಜ್ಞಾಃ ಕಪೀನಾಂ ಸ ಪ್ಪಾತ ಹ || 48 || 

 

ಬಲಮಪ್ರರ್ತಮಂ ವಿೀಕ್ಷಯಸತರಶತ್ ರೀಸತು ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಆಹವರಾಮಾಸ ಯತದಾಧಯ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಕ್್ೈಟಭಂ ಯಥಾ || 49 ||  

 

ತಮಾಪ್ತನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಾ ರಥಂ ಸಹಯಸಾರಥಿಮ್ | 
ಚ್ ಣಯಯತಾವ ಧ್ನ್ತಶಾಚಸಾ ಸಮಾಚಿಛದ್ಾ ಬಭಞ್ಞ ಹ || 50 || 

 

ಅಥ ಖ್ಡುಂ ಸಮಾದಾಯ ಪ್ುರ ಆಪ್ತತ್ ೀ ರಿಪ್ೀಾಃ | 
ಹರಿಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಪಾತಯತ್ವೈನ್ಮಾಹವ್ೀ | 
ಶ್ರ್ ೀ ಮಮದ್ಯ ತರಸಾ ಪ್ವಮಾನಾತಮಜಾಃ ಪ್ದಾ || 51 || 

 

ವರದಾನಾದ್ವಧ್ಾಂ ತಂ ನಿಹತಾ ಪ್ವನಾತಮಜಾಃ | 
ಸಮಿೀಡಿತಾಃ ಸತರವರ್ೈಾಃ ಪಿ್ವಗ್ೈವಿೀಯಕ್ಷ್ತ್ ೀ ಮತದಾ || 52 || 
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ವಿದಾರವಿತಾಖಿಲಕಪಂ ವರಾತ್ ರ್ತರಶ್ರಸಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ | 
ಭಙ್ೆತಾರಥಂ ಧ್ನ್ತಾಃ ಖ್ಡುಮಾಚಿಛದಾಾಶ್ರಸಂ ವಾಧ್ಾತ್ || 53 || 

 

ಯತದ್ ಧೀನ್ಮತುಶಚ ಮತುಶಚ ಪಾವಯರ್ತೀವರದ್ಪಯತೌ | 
ಪ್ರಮಥನ ುೌ ಕಪೀನ್ ಸವಾಯನ್ ಹತೌ ಮಾರತರ್ತಮತಷಟನಾ || 54 || 

 

ತತ್ ೀsರ್ತಕ್ಾಯೀsರ್ತರಥ್ ೀ ರಥ್ೀನ್ ಸವಯಂಭತದ್ತ ು್ೀನ್ ಹರಿೀನ್ ಪ್ರಮೃದ್ನನ್ | 
ಚ್ಚಾರ ಕ್ಾಲಾನ್ಲಸ್ತನಿನಕ್ಾಶ್್ ೀ ಗನ್ಧವಿಯಕ್ಾರಾಂ ಜನಿತ್ ೀ ದ್ಶಾಸಾಾತ್ || 55 || 

 

ಬೃಹತುನ್ತಾಃ ಕತಮೂವದ್ೀವ ಕಣಾಯ ವಸ್ಾೀತಾತ್ ೀ ನಾಮ ಚ್ ಕತಮೂಕಣಯಾಃ | 
ಇತಾಸಾ ಸ್ ೀsಕ್ಾಯತಮಜಪ್ೂವಯಕ್ಾನ್ ಕಪೀನ್ ಜಗಾಯ ರಾಮಂ ಸಹಾಸಾsಭಾಧ್ಾವತ್ || 56 || 

 

ತಮಾಪ್ತನ್ುಂ ಶರವಷ್ಯಧ್ಾರಂ ಮಹಾಘನಾಭಂ ಸುನ್ಯತತನಘ ೀಷ್ಮ್ | 
ನಿವಾರರಾಮಾಸ ಯಥಾ ಸಮಿೀರಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರರಾತ ು್ೀಷ್ವಸನ್ಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ || 57 || 

 

ವವಷ್ಯತತಸಾುವರ್ತಮಾತರವಿೀರೌಯ ಶರಾನ್ ಸತರ್ೀಶಾಶನಿತತಲಾವ್ೀಗಾನ್ | 
ತಮೀಮಯಂ ಚ್ಕರತತರನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಸವಶ್ಕ್ಷರಾ ಕ್ಷ್ಪ್ರತಮಾಸುಬಾಣ್ೈಾಃ || 58 || 

 

ಶರ್ೈಾಃ ಶರಾನ್ಸಾ ನಿವಾಯಯ ವಿೀರಾಃ ಸೌಮಿರ್ತರರಸಾರಣಿ ಮಹಾಸರಜಾಲ್ೈಾಃ | 
ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ಬಾಹ  ಶ್ರಸಾ ಸಹ್ೈವ ಚ್ತತಭತಯಜ್ ೀsಭ ತ್ ಸ ಪ್ುನ್ದಿವಷೀಷ್ಯಾಃ || 59 || 

 

ರ್ಛನ್ನೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ದಿವಗತಣಾಸಾಬಾಹತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ್ ೀsಥ ಬಭ ವ ವಿೀರಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಸೌಮಿರ್ತರಮಥಾನ್ುರಾತಾಮ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸಾ ಮರತದ್ ವಿಷ್ಣಣಮ್ || 60 || 

 

ಬರಹಾಮಸರತ್ ೀsನ್ಾೀನ್ ನ್ ವಧ್ಾ ಏಷ್ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತಾಃ ಸತಮತಖ್ೀತಾದ್ೃಶಾಾಃ | 
ರಕ್ಷಾಃಸತತಸಾಾಶರವಣಿೀಯಮಿತಿಮತಕ್ಾುಾ ಸಮಿೀರ್ ೀsರತಹದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಮ್ || 61 || 

 

ಅಥಾನ್ತಜ್ ೀ ದ್ೀವತಮಸಾ ಸ್ ೀsಸರಂ ಬಾರಹಮಂ ತನ್ ಜ್ೀ ದ್ಶಕನ್ಧರಸಾ | 
ಮತಮೀಚ್ ದ್ಗಧಾಃ ಸರಥಾಶವಸ ತಸ ು್ೀನಾರ್ತಕ್ಾಯಾಃ ಪ್ರವರ್ ೀsಸರವಿತತು || 62 || 

 

ಹತ್ೀಷ್ತ ಪ್ುತ್ರೀಷ್ತ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಶಾಃ ಸವಯಂ ಪ್ರರಾಣಂ ಸಮರಾಥಯಮೈಚ್ಛತ್ | 
ಸಜಞೀಭವತ್ಾೀವ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶ್ೀ ಖ್ರಾತಮಜಾಃ ಪಾರಹ ಧ್ನ್ತಧ್ಯರ್ ೀತುಮಾಃ || 63 || 



 
 

 
 

Page 79 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶರ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಅಷ್ಠಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 

ನಿಯತಙ್ಷಾ ಮಾಂ ಮೀ ಪತತರನ್ುಕಸಾ ವಧ್ಾಯ ರಾಜನ್ ಸಹಲಕ್ಷಮಣಂ ತಮ್ | 
ಕಪಪ್ರವಿೀರಾಂಶಚ ನಿಹತಾ ಸವಾಯನ್ ಪ್ರತ್ ೀಷ್ಯೀ ತಾವಮಹಮದ್ಾ ಸತಷ್ತಠ || 64 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsನ್ೀನ್ ನಿಯೀಜತಾಃ ಸ ಜಗಾಮ ವಿೀರ್ ೀ ಮಕರಾಕ್ಷನಾಮಾ | 
ವಿಧ್ ಯ ಸವಾಯಂಶಚ ಹರಿಪ್ರವಿೀರಾನ್ ಸಹಾಙ್ುದಾನ್ ಸ ಯಯಸತತ್ೀನ್ ಸಾಕಮ್ || 65 || 

 

ಅಚಿನ್ುಯನ್  ಲಕ್ಷಮಣಭಾಣಸಙ್ಘನ್ವಜ್ಞರಾ ರಾಮಮಥಾsಹವಯದ್ ರಣ್ೀ | 
ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ರಜನಿೀಚ್ರ್ ೀsಸೌ ಹತ್ ೀ ಜನ್ಸಾಿನ್ಗತಾಃ ಪತಾ ತವರಾ || 66 || 

 

ಕ್್ೀನಾಪ್ುಾಪಾಯೀನ್ ಧ್ನ್ಧ್ಯರಾಣಾಂ ವರಾಃ ಫಲಂ ತಸಾ ದ್ದಾಮಿ ತ್ೀsದ್ಾ | 
ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ ಸ ಸರ್ ೀಜಯೀನ್ೀವರಾದ್ವಧ್್ ಾೀsಮತಚ್ದ್ಸರಸಙ್ಘನ್ || 67 || 

 

ಪ್ರಹಸಾ ರಾಮೀsಸಾ ನಿವಾಯಯ ಚಾಸ್ರೈರಸಾರಣಾಮೀಯೀsಶನಿಸನಿನಭ್ೀನ್ | 
ಶ್ರಾಃ ಶರ್ೀಣ್ ೀತುಮಕತಣಡಲ್ ೀಜಞಾಲಂ ಖ್ರಾತಮಜಸಾಾಥ ಸಮತನ್ಮಮಾಥ || 68 || 

 

ವಿದ್ತದ್ರವುಸುಸಾ ತತ ಯೀsನ್ತರಾಯನ್ಾಃ ಕಪಪ್ರವಿೀರ್ೈನಿಯಹತಾವಶ್ೀಷತಾಾಃ | 
ಯಥ್ೈವ ಧ್ ಮಾರಕ್ಷಮತಖ್ೀಷ್ತ ಪ್ೂವಯಂ ಹತ್ೀಷ್ತ ಪ್ೃಥಿವೀರತಹಶ್ೈಲಧ್ಾರಿಭಿಾಃ || 69 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಸಜಞೀಕೃತಮಾತುಧ್ನಾವ ರಥಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶವರಾಃ | 
ವೃತಾಃ ಸಹಸಾರಯತತಕ್್ ೀಟಾನಿೀಕಪ್ೈಾಃ ನಿಶಾಚ್ರ್ೈರಾಶತ ಯರೌ ರಣಾಯ || 70 || 

 

ಬಲ್ೈಸತು ತಸಾಾಥ ಬಲಂ ಕಪೀನಾಂ ನ್ೈಕಪ್ರಕ್ಾರಾಯತಧ್ಪ್ೂಗಭಗನಮ್ | 
ದಿಶಾಃ ಪ್ರದ್ತದಾರವ ಹರಿೀನ್ದರಮತಖಾಾಾಃ ಸಮಾದ್ಯಯನಾನಶತ ನಿಶಾಚ್ರಾಂಸುದಾ || 71 || 

 

ಗಜ್ ೀ ಗವಾಕ್ಷ್ ೀ ಗವಯೀ ವೃಷ್ಶಚ ಸಗನ್ಧಮಾದಾ ಧ್ನ್ದ್ೀನ್ ಜಾತಾಾಃ | 
ಪಾರಣಾದ್ಯಾಃ ಪ್ಞ್ಚ ಮರತತ್ ಪ್ರವಿೀರಾಾಃ ಸ ಕತಿನ್ ೀ ವಿತುಪ್ರ್ತಶಚ ಜಘುನಾಃ || 72 || 

 

ಶರ್ೈಸತು ತಾನ್ ಷ್ಡಿಬರಮೀಘವ್ೀಗ್ೈನಿಯಪಾತರಾಮಾಸ ದ್ಶಾನ್ನ್ ೀ ದಾರಕ್ | 
ಅಥಾಶ್ವಪ್ುತೌರ ಚ್ ಸಜಾಮಬವನ ುೌ ಪ್ರಜಹರತತಾಃ ಶ್ೈಲವರ್ೈಸ್ತರಭಿಸುಮ್ || 73 || 

 

ಗಿರಿೀನ್ ವಿದಾರಾಯsಶತ ಶರ್ೈರಥಾನಾಾನ್ ಶರಾನ್ ದ್ಶಾಸ್ ಾೀsಮತಚ್ದಾಶತ ತ್ೀಷ್ತ | 
ಏಕ್್ೈಕಮೀಭಿವಿಯನಿಪಾರ್ತತಾಸ್ುೀ ಸಸಾರ ತಂ ಶಕರಸತತಾತಮಜ್ ೀsಥ || 74 || 
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ಶ್ಲಾಂ ಸಮಾದಾಯ ತಮಾಪ್ತನ್ುಂ ಬಭ್ೀದ್ ರಕ್ಷ್ ೀ ಹೃದ್ಯೀ ಶರ್ೀಣ | 
ದ್ೃಢಾಹತಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ಾಗಮದ್ ಧ್ರಾತಳಂ ರವ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀsಥ್ೈನ್ಮಭಿಪ್ರಜಗಿಮವಾನ್ || 75 || 

 

ತದ್ದಸುಗಂ ಭ ರತಹಮಾಶತ ಬಾಣ್ೈದ್ಯಶಾನ್ನ್ಾಃ ಖ್ಣಡಶ ಏವ ಕೃತಾವ | 
ಗಿರೀವಾಪ್ರದ್ೀಶ್ೀsಸಾ ಮತಮತಚ್ ಬಾಣಂ ಭೃಶಾಹತಾಃ ಸ್ ೀsಪ ಪ್ಪಾತ ಭ ಮೌ || 76 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ತರಗ್ೀನ್ದರಭ್ ೀಗಸಮಂ ಸವಬಾಹತಂ ಭೃಶಮತನ್ನಮಯಾ | 
ತತಾಡ ವಕ್ಷಸಾದಿಪ್ಂ ತತ ರಕ್ಷಸಾಂ ಮತಖ್ೈಾಃ ಸ ರಕುಂ ಪ್ರವಮನ್ ಪ್ಪಾತ || 77 || 

 

ಸ ಲಬಧಸಙ್ಞಾಾಃ ಪ್ರಶಶಂಸ ಮಾರತರ್ತಂ ತವರಾ ಸಮೀ ನಾಸ್ತು ಪ್ುಮಾನ್ ಹಿ ಕಶ್ಚತ್ | 
ಕಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀದ್ನ್ಾ ಇಮಾಂ ದ್ಶಾಂ ಮಾಮಿರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಮಾರತರ್ತರಾಹ ತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 78 || 

 

ಅತಾಲಪಮೀತದ್ ಯದ್ತಪಾತುಜೀವಿತಾಃ ಪ್ುನ್ಸುಾಮಿತತಾಕು ಉವಾಚ್ ರಾವಣಾಃ | 
ಗೃಹಾಣ ಮತ್ ುೀsಪ ಸಮತದ್ಾತಂ ತವಂ ಮತಷಟಪ್ರಹಾರಂ ರ್ತವರ್ತ ತಂ ಪ್ುಪ್ೀಥ || 79 || 

 

ಕ್ತಞಚಚತ್ ಪ್ರಹಾರ್ೀಣ ತತ ವಿಹವಲಾಙ್ುವತ್ ಸ್ತಿತ್ೀ ಹಿ ತಸ್ತಮನಿನದ್ಮನ್ುರಂ ಮಮ | 
ಇತಾಗಿನಸ ನ್ತಂ ಪ್ರಯರೌ ಸ ರಾವಣ್ ೀ ನಿವಾರಿತ್ ೀ ಮಾರತರ್ತನಾsಪ ವಾಚಾ || 80 || 

 

ತಮಾಪ್ತನ್ುಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯನಿೀಲ್ ೀ ಧ್ನ್ತಧ್ವಯಜಾಗಾರಶವರಥ್ೀಷ್ತ ತಸಾ | 
ಚ್ಚಾರ ಮ ಧ್ಯಸವಪ ಚ್ಞ್ಚಲ್ ೀsಲಂ ಜಳಿೀಕೃತಸ ು್ೀನ್ ಸ ರಾವಣ್ ೀsಪ || 81 || 

 

ಸ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಾದಾಯ ಹತತಾಶನಾಸರಂ ಮತಮೀಚ್ ನಿೀಲ್ೀ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀಶಾಃ | 
ಸ ತ್ೀನ್ ಭ ಮೌ ಪ್ರ್ತತ್ ೀ ನ್ಚ್ೈನ್ಂ ದ್ದಾಹ ವಹಿನಾಃ ಸವತನ್ತಯಯತ್ ೀsಸೌ || 82 || 

 

ತತ್ ೀ ಯರೌ ರಾಘವಮೀವ ರಾವಣ್ ೀ ನಿವಾರರಾಮಾಸ ತಮಾಶತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ | 
ತತಕ್ಷತತಸಾುವಧಿಕ್ೌ ಧ್ನ್ತಭೃಯತಾಂ ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಾವರಣಾವದಾರಣ್ೈಾಃ || 83 || 

 

ನಿವಾರಿತಸ ು್ೀನ್ ಸ ರಾವಣ್ ೀ ಭೃಶಂ ರತಷಾsನಿವತ್ ೀ ಬಾಣಮಮೀಘಮತಗರಮ್ | 
ಸವಯಂಭತದ್ತುಂ ಪ್ರವಿಕೃಷ್ಾ ಚಾsಶತ ಲಲಾಟಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರಮತಮೀಚ್ ತಸಾ || 84 || 

 

ಭೃಶಾಹತಸ ು್ೀನ್ ಮತಮೀಹ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ರಥಾದ್ವಪ್ುಿತಾ ದ್ಶಾನ್ನ್ ೀsಪ | 
ಕ್ಷಣಾದ್ಭಿದ್ತರತಾ ಬಲಾತ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ಸವಭಾಹತಭಿನ್ೀಯತತಮಿಮಂ ಸಮೈಚ್ಛತ್ || 85 || 
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ಸಮಾಾಪ್ಾ ಸಙ್ಞಾಂ ಸ ಸತವಿಹವಲ್ ೀsಪ ಸಸಾಮರ ರ ಪ್ಂ ನಿಜಮೀವ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ | 
ಶ್ೀಷ್ಂ ಹರ್ೀರಂಶಯತತಂ ನ್ಚಾಸಾ ಸ ಚಾಲನಾಯಪ ಶಶಾಕ ರಾವಣಾಃ || 86 || 

 

ಬಲಾತ್ ತವದ್ ೀಭಿಯಾಃಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಚಾಖಿಲ್ೈಾಃ ಯದಾ ಸ ವಿೀರಂ ಪ್ರಚ್ಕಷ್ಯ ರಾವಣಾಃ | 
ಚ್ಚಾಲ ಪ್ೃಥಿವೀ ಸಹಮೀರತಮನ್ದರಾ ಸಸಾಗರಾ ನ್ೈವ ಚ್ಚಾಲ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ || 87 || 

 

ಸಹಸರಮ ಧ್್ ನೀಯsಸಾ ಬತ್ೈಕಮ ಧಿನಯ ಸಸಪ್ುಪಾತಾಳಗಿರಿೀನ್ದರಸಾಗರಾ | 
ಥರಾsಖಿಲ್ೀಯಂ ನ್ನ್ತ ಸಷ್ಯಪಾಯರ್ತ ಪ್ರಸಹಾ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಹರ್ೀತ್ ತಮೀನ್ಮ್ || 88 || 

 

ಪ್ರಕಷ್ಯರ್ತ ತ್ವೀವ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶವರ್ೀ ತಥ್ೈವ ರಾಮಾವರಜಂ ತವರಾನಿವತಾಃ | 
ಸಮಸುಜೀವಾಧಿಪ್ತ್ೀಾಃ ಪ್ರಾ ತನ್ತಾಃ ಸಮತತಪಪಾತಾಸಾ ಪ್ುರ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ || 89 || 

 

ಸ ಮತಷಟಮಾವತಾಯ ಚ್ ವಜರಕಲಪಂ ಜಘಾನ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಚ್ ರಾವಣಂ ರತಷಾ | 
ಪ್ರಸಾಯಯ ಬಾಹ ನ್ಖಿಲ್ೈಮತಯಖ್ೈವಯಮನ್  ಸ ರಕುಮತಷ್ಣಂ ವಾಸತವತ್ ಪ್ಪಾತ || 90 || 

 

ನಿಪಾತಾರಕ್ಷ್ ೀಧಿಪ್ರ್ತಂ ಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಸೌಮಿರ್ತರಮತರಙ್ುಶಾಯನ್ಾಃ | 
ಜಗಾಮ ರಾಮಾಖ್ಾತನ್ ೀಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಂ ಸೌಮಿರ್ತರಮತದ್ಧತತಯಮಲಂ ಹಾಸೌ ಕಪಾಃ || 91 || 

 

ಸ ರಾಮಸಮುಪಷ್ಯನಿವಾರಿತಕಿಮಾಃ ಸಮತರ್ತತಿಸ್ುೀನ್ ಸಮತದ್ಧೃತ್ೀ ಶರ್ೀ | 
ಬಭೌ ಯಥಾ ರಾಹತಮತಖಾತ್ ಪ್ರಮತಕುಾಃ ಶಶ್ೀ ಸತಪ್ೂಣ್ ೀಯ ವಿಕಚ್ಸವರಶ್ಮಭಿಾಃ || 92 || 

 

ಸ ಶ್ೀಷ್ಭ್ ೀಗಾಭಮಥ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಚಾಪ್ಂ ಸಶರಂ ಪ್ುನ್ಶಚ | 
ಸತಲಬಧಸಙ್ಞಾಂ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀಶಂ ಜಗಾದ್ ಸಜಞೀಭವ ರಾವಣ್ೀರ್ತ || 93 || 

 

ರಥಂ ಸಮಾರತಹಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಕ್ಾಮತಯಕಾಃ  ಸಮಾಗಯಣ್ ೀ ರಾವಣ ಆಶತ ರಾಮಮ್ | 
ಅಭ್ೀತಾ ಸವಾಯಶಚ ದಿಶಶಚಕ್ಾರ ಶರಾನ್ಧಕ್ಾರಾಾಃ ಪ್ರಮಾಸರವ್ೀತಾು || 94 || 

 

ರಥಸ್ತಿತ್ೀsಸ್ತಮನ್ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀಶ್ೀ ನ್ ಮೀ ಪ್ರ್ತಭ ಯಮಿತಳ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಸಾಾತ್ | 
ಇರ್ತ ಸಮ ಪ್ುತರಾಃ ಪ್ವನ್ಸಾ ರಾಮಂ ಸೆನ್ದಂ ಸಮಾರ್ ೀಪ್ಾ ಯರೌ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸಮ್ || 95 || 

 

ಪ್ರಹಸಾ ರಾಮೀsಸಾ ಹರಾನ್ ನಿಹತಾ ಸ ತಂ ಚ್ ಕೃತಾವರ್ತಲಶ್್ ೀ ಧ್ವಜಂ ರಥಮ್ | 
ಧ್ನ್ ಂಷ ಖ್ಡುಂ ಸಕಲಾಯತಧ್ಾನಿ ಚ್ಛತರಂ ಚ್ ಸಞಚಛದ್ಾ ಚ್ಕತಯ ಮೌಲ್ಲಮ್ || 96 || 
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ಕತಯವಾಮ ಢಂ ತಮವ್ೀಕ್ಷಯ ರಾಮಾಃ ಪ್ುನ್ಜಯಗಾದಾsಶತ ಗೃಹಂ ಪ್ರರಾಹಿ | 
ಸಮಸುಭ್ ೀಗಾನ್ನ್ತಭ ಯ ಶ್ೀಘರಂ ಪ್ರತ್ ೀಷ್ಾ ಬನ್ ಧನ್ ಪ್ುನ್ರ್ೀಹಿ ಮತತಯಮ್ || 97 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsವಾಗವದ್ನ್ ೀ ಯರೌ ಗೃಹಂ ವಿಚಾಯಯ ಕ್ಾಯಯಂ ಸಹ ಮನಿರಭಿಾಃ ಸವಕ್್ೈಾಃ | 

ಹತಾವಶ್ೀಷ್ೈರಥ ಕತಮೂಕಣಯಪ್ರಬ್ ೀಧ್ನಾರಾಷ್ತ ಮರ್ತಂ ಚ್ಕ್ಾರ || 98 || 
 

ಸಶ್ೈಲಶೃಙ್ುಸ್ತಪ್ರಶವಧ್ಾಯತದ್ೈನಿಯಶಾಚ್ರಾಣಾಮಯತತ್ೈರನ್ೀಕ್್ೈಾಃ | 
ತಚಾಛಾಸವ್ೀಗಾಭಿಹತ್ೈಾಃ ಕಥಞಚಚದ್ ಗತ್ೈಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಂ ಕಥಮಪ್ಾಬ್ ೀಧ್ಯತ್ || 99 || 

 

ಶ್ೈಲ್ ೀಪ್ಮಾನ್ಸಾ ಚ್ ಮಾಂಸರಾಶ್ೀನ್ ವಿಧ್ಾಯ ಭಕ್ಷಾನ್ಪ ಶ್್ ೀಣಿತಹರದಾನ್ | 
ಸತತೃಪ್ುಮೀನ್ಂ ಪ್ರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಸಮಾಹವರಾಮಾಸ ಸಭಾತಳಾಯ || 100 || 

 

ಉವಾಚ್ ಚ್ೈನ್ಂ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀನ್ದರಾಃ ಪ್ರಾಜತ್ ೀsಸಯದ್ಾ ಹಿ ಜೀವರ್ತ ತವಯ | 
ರಣ್ೀ ನ್ರ್ೀಣ್ೈವ ಚ್ ರಾಮನಾಮಾನ ಕತರತಷ್ವ ಮೀ ಪರೀರ್ತಮಮತಂ ನಿಹತಾ || 101 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಕ್ಾರಣಮಪ್ಾಶ್ೀಷ್ಂ ಶತರತಾವ ಜಗಾಹಾಯಗರಜಮೀವ ವಿೀರಾಃ | 
ಅಮೀಘವಿೀಯೀಯಣ ಹಿ ರಾಘವ್ೀಣ ತವರಾ ವಿರ್ ೀಧ್ಶಚರಿತ್ ೀ ಬತಾದ್ಾ || 102 || 

 

ಪ್ರಶಸಾತ್ೀ ನ್ ೀ ಬಲ್ಲಭಿವಿಯರ್ ೀಧ್ಾಃ ಕಥಞಚಚದ್ೀಷ್ ೀsರ್ತಬಲ್ ೀ ಮತ್ ೀ ಮಮ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ರಾವಣ ಆಹ ದ್ತನ್ಯಯೀsಪ್ಾಹಂ ತವರಾsವಾೀ ಹಿ ಕ್ತಮನ್ಾಥಾ ತವರಾ || 103 || 

 

ಚ್ರನಿು ರಾಜಾನ್ ಉತಾಕರಮಂ ಕವಚಿತ್ ತವಯೀಪ್ಮಾನ್ ಬನ್ತಧಜನಾನ್ ಬಲಾಧಿಕ್ಾನ್ | 
ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಹಿೀತಿಂ ಗದಿತ್ ೀsಗರಜ್ೀನ್ ಸ ಕತಮೂಕಣಯಾಃ ಪ್ರಯರೌ ರಣಾಯ || 104 || 

 

ಪಾರಕ್ಾರಮಾಲಙ್ಘಯ ಸ ಪ್ಞ್ಚಯೀಜನ್ಂ ಯದಾ ಯರೌ ಶ್ಲವರಾಯತಧ್್ ೀ ರಣಮ್ | 
ಕಪಪ್ರವಿೀರಾ ಅಖಿಲಾಾಃ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವುಭಯರಾದ್ರ್ತೀತ್ಾೈವ ಚ್ ಸ್ೀತತಮಾಶತ || 105 || 

 

ಶತವಲ್ಲಪ್ನ್ಸಾಖೌಾ ತತರ ವಸವಂಶಭ ತೌ  
ಪ್ವನ್ಗಣವರಾಂಶೌ ಶ್ವೀತಸಮಾಪರ್ತನೌ ಚ್ | 
ನಿರ್ ಋರ್ತತನ್ತಮಥ್ ೀಗರಂ ದ್ತಮತಯಖ್ಂ ಕ್್ೀಸರಿೀರ್ತ  
ಪ್ರವರಮಥ ಮರತತತು ಪಾರಸಾದ್ೀತಾನ್ ಮತಖ್ೀ ಸಾಃ || 106 || 

 



 
 

 
 

Page 83 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶರ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಅಷ್ಠಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ರಜನಿಚ್ರವರ್ ೀsಸೌ ಕತಮೂಕಣಯಾಃ ಪ್ರತಾಪೀ  
ಕತಮತದ್ಮಪ ಜಯನ್ುಂ ಪಾಣಿನಾ ಸಮಿಪಪ್ೀಷ್ | 
ನ್ಳಮಥ ಚ್ ಗಜಾದಿೀನ್ ಪ್ಞ್ಚನಿೀಲಂ ಸತಾರಂ  
ಗಿರಿವರತರತಹಸಾುನ್ ಮತಷಟನಾsಪಾತಯಚ್ಛ || 107 || 

 

ಅಥಾಙ್ುದ್ಶಚ ಜಾಮಬವಾನಿನಾತಮಜಶಚ ವಾನ್ರ್ೈಾಃ  
ನಿಜಗಿನರ್ೀ ನಿಶಾಚ್ರಂ ಸವೃಕ್ಷಶ್ೈಲಸಾನ್ತಭಿಾಃ || 108 || 

 

ವಿಚ್ ಣಿಯತಾಶಚ ರಾಕ್ಷಸಾಸುನೌ ನಿಶಾಚ್ರಸಾತ್ೀ | 
ಬಭ ವ ಕ್ಾಚ್ನ್ ವಾಥಾ ನ್ಚಾಸಾ ಬಾಹತಷಾಳಿನ್ಾಃ || 109 || 

 

ಅಥಾಪ್ರಂ ಮಹಾಚ್ಲಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಭಾಸೆರಾತಮಜಾಃ | 
ಮತಮೀಚ್ ರಾಕ್ಷಸ್ೀsಥ ತಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ತಂ ಜಘಾನ್ ಸಾಃ || 110 || 

 

ತದಾ ಪ್ಪಾತ ಸ ಯಯಜಸುತಾಡ ಚಾಙ್ುದ್ಂ ರತಷಾ | 
ಸ ಜಾಮಬವನ್ುಮಾಶತ ತೌ ನಿಪ್ೀತತತಸುಳಾಹತೌ || 111 || 

 

ಅಥಾ ಪ್ರಗೃಹಾ ಭಾಸೆರಿಂ ಯರೌ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ | 
ಜಗಾಮ ಚಾನ್ತ ಮಾರತರ್ತಾಃ ಸಸತಕ್ಷಮಮಕ್ಷ್ಕ್್ ೀಪ್ಮಾಃ || 112 || 

 

ಯದ್ೈನ್ಮೀಷ್ ಬಾಧ್ತ್ೀ ತದಾ ವಿಮೀಚ್ರಾಮಾಹಮ್ | 
ಯದಿ ಸಮ ಶಕಾತ್ೀsಸಾ ತತ ಸವಮೀಚ್ನಾಯ ತದ್ ವರಮ್ || 113 || 

 

ಇರ್ತ ವರಜತಾನ್ತ ಸಮ ತಂ ಮರತತತುತ್ೀ ನಿಶಾಚ್ರಾಃ | 
ಪ್ುರಂ ವಿವ್ೀಶ ಚಾಚಿಯತಾಃ ಸವಬನ್ತಧಭಿಾಃ ಸಮಸುಶಾಃ || 114 || 

 

ತತಹಿನ್ಸಲ್ಲಲಮಾಲ್ಾೈಾಃ ಸವಯತ್ ೀsಭಿಪ್ರವೃಷ್ಟೀ ರಜನಿಚ್ರವರ್ೀsಸ್ತಮನ್ುತೀನ್ ಸ್ತಕುಾಃ ಕಪೀಶಾಃ | 
ವಿಗತಸಕಲಯತದ್ಧಗಾಿನಿರಾವಞ್ಚಯತಾವ ರಜನಿಚ್ರವರಂ ತಂ ತಸಾ ನಾಸಾಂ ದ್ದ್ಂಶ || 115 || 

 

ಕರಾಭಾಾಮಥ ಕಣೌಯ ಚ್ ನಾಸ್ತಕ್ಾಂ ದ್ಶನ್ೈರಪ | 
ಸಞಚಛದ್ಾ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮೀವಾಸಾವುತಪಪಾತ ಹರಿೀಶವರಾಃ || 116 || 
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ತಳ್ೀನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ನಿಜಗಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪಪ್ೀಶ ಭ ಮೌ ಪ್ರ್ತತಂ ತತ್ ೀsಪ | 
ಸಮತದ್ುತ್ ೀsಸೌ ವಿವರ್ೀsಙ್ತುಲ್ಲೀನಾಂ ಜಘಾನ್ ಶ್ಲ್ೀನ್ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ || 117 || 

 

ಅಮೀಘಶ್ಲಂ ಪ್ರಪ್ತತ್ ತದಿೀಕ್ಷಯ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಸ್ ಾೀಪ್ರಿ ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ಜಾನೌ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಶ್ೀಘರಂ ಬಭಞ್ಞ ತಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ನ್ನಾದ್ ಚ್ ೀಚ್ಚಾಃ || 118 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಮಾವೃತಾ ಜಘಾನ್ ಮತಷಟನಾ ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ವಾಯತಸತತಂ ಸುನಾನ್ುರ್ೀ | 
ಜಗಜಯ ತ್ೀನಾಭಿಹತ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ಚಿನ್ುಯಂಸುತ್ ಪ್ರಜಹಾರ ಚ್ೈನ್ಮ್ || 119 || 

 

ತಳ ೀ್ನ್ ವಕ್ಷಸಾಭಿತಾಡಿತ್ ೀ ರತಷಾ ಹನ್ ಮತಾ ಮೀಹಮವಾಪ್ ರಾಕ್ಷಸಾಃ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಸಙ್ಞಾಂ ಸಮವಾಪ್ಾ ಶ್ೀಘರಂ ಯರೌ ಸ ಯತ್ರವ ರಘುಪ್ರವಿೀರಾಃ || 120 || 

 

ವಿಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ತತ್ ೀ ಹನ್ ಮನ್ ಮಯೈವ ಹನ್ತುಂ ಸಮರ್ೀ ಹಿ ಶಕಾಾಃ | 
ಅಸೌ ತಥಾsಪ್ಾೀನ್ಮಹಂ ನ್ ಹನಿಮ ಯಶ್್ ೀ ಹಿ ರಾಮಸಾ ದ್ೃಢಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ || 121 || 

 

ಅನ್ನ್ಾವಧ್ಾಂ ತಮಿಮಂ ನಿಹತಾ ಸವಯಂ ಸ ರಾಮೀ ಯಶ ಆಹರ್ೀತ | 
ದ್ತ್ ುೀ ವರ್ ೀ ದಾವರಪ್ಯೀಾಃ ಸವಯಂ ಚ್ ಜದಾದ್ಯನ್ೀನ್ೈವ ಪ್ುರಾ ತತಶಚ || 122 || 

 

ಮಯೈವ ವಧ್ೌಾ ಭವತಂ ರ್ತರಜನ್ಮಸತ ಪ್ರವೃದ್ಧವಿೀರಾಯವಿರ್ತ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ | 
ಉಕುಂ ಮಮೈವ್ೈಷ್ ಯದ್ಪ್ಾನ್ತಗರಹಂ ವಧ್್ೀsಸಾ ಕತರಾಯನ್ನತತ ಮೀ ಸ ಧ್ಮಯಾಃ || 123 || 

 

ಇರ್ತ ಸಮ ಸಞಚಚನ್ಯ ಕಪೀಶಯತಕ್್ ುೀ ಜಗಾಮ ಯತ್ರವ ಕಪಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ಸ ಕತಮೂಕಣ್ ೀಯsಖಿಲವಾನ್ರಾಂಸತು ಪ್ರಭಕ್ಷಯನ್ ರಾಮಮತಪಾಜಗಾಮ || 124 || 

 

ತ್ೀ ಭಕ್ಷ್ತಾಸ್ುೀನ್ ಕಪಪ್ರವಿೀರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿನಿಜಯಗತಮರಮತಷ್ಾ ದ್ೀಹಾತ್ | 
ಸ್ ರೀತ್ ೀಭಿರ್ೀವಾಥ ಚ್ ರ್ ೀಮಕ ಪ್ೈಾಃ ಕ್್ೀಚಿತ್ ತಮೀವಾsರತರತಹತಯಯಥಾ ಗಿರಿಮ್ || 125 || 

 

ಸ ತಾನ್ ವಿಧ್ ರಾsಶತ ಯಥಾ ಮಹಾಗಜ್ ೀ ಜಗಾಮ ರಾಮಂ ಸಮರಾಥಯಮೀಕಾಃ | 
ಪ್ರಭಕ್ಷಯನ್ ಸಾವನ್ಪ್ರಾಂಶಚ ಸವಯಶ್್ ೀ ಮತುಾಃ ಸಮಾಘಾರಯ ಚ್ ಶ್್ ೀಣಿತಂ ಪಬನ್ || 126 || 

 

ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಂ ಶರವಷ್ಯಧ್ಾರರಾ ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನ್ೈನ್ಮಚಿನ್ುಯತ್ ಸಾಃ | 
ಜಗಾಮ ರಾಮಂ ಗಿರಿಶೃಙ್ುಧ್ಾರಿೀ ಸಮಾಹವಯತ್ ತಂ ಸಮರಾಯ ಚಾsಶತ || 127 || 
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ಅಥ್ ೀ ಸಮಾದಾಯ ಧ್ನ್ತಾಃ ಸತಘ ೀರಂ ಶರಾಂಶಚ ವಜಾರಶನಿತತಲಾವ್ೀಗಾನ್ | 
ಪ್ರವ್ೀಶರಾಮಾಸ ನಿಶಾಚ್ರ್ೀ ಪ್ರಭತಾಃ ಸ ರಾಘವಾಃ ಪ್ೂವಯಹತ್ೀಷ್ತ ಯದ್ವತ್ || 128 || 

 

ರಾವದ್ಬಲ್ೀನ್ ನ್ಾಹನ್ತ್ ಖ್ರಾದಿಕ್ಾನ್ ನ್ ತಾವತ್ೈವ ನ್ಾಪ್ತತ್ ಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ | 
ಅತ ಪ್ರಹಸಾಾsತಮಬಲ್ೈಕದ್ೀಶಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯನ್ ಬಾಣವರಾನ್ ಮತಮೀಚ್ || 129 || 

 

ದಾವಭಾಾಂ ಸ ಬಾಹ  ನಿಚ್ಕತಯ ತಸಾ ಪ್ದ್ದ್ವಯಂ ಚ್ೈವ ತಥಾ ಶರಾಭಾಾಮ್ | 
ಅಥಾಪ್ರ್ೀಣಾಸಾ ಶ್ರ್ ೀ ನಿಕೃತಾ ಸಮಾಾಕ್ಷ್ಪ್ತ್  ಸಾಗರತ್ ೀಯ ಆಶತ || 130 || 

 

ಅವದ್ಯತಾಬಧಾಃ ಪ್ರ್ತತ್ೀsಸಾ ಕ್ಾಯೀ ಮಹಾಚ್ಲಾಭ್ೀ ಕ್ಷಣದಾಚ್ರಸಾ | 
ಸತರಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ವವೃಷ್ತಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ೈಮತಯದಾ ಸತುವನ್ ುೀ ರಘುವಯಯಮ ಧಿನಯ || 131 || 

 

ಯೀಜನಾನಾಂ ರ್ತರಲಕ್ಷಂ ಹಿ ಕತಮೂಕಣ್ ೀಯ ವಾವಧ್ಯತ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಪ್ಶಾಚತ್ ಸಞ್ುಚಕ್್ ೀಚ್ ಲಙ್ೆರಾಮತಷತತಂ ಸವಯಮ್ || 132 || 

 

ಸ ತತ ಸವಭಾವಮಾಪ್ನ್ ನೀ ಮಿರಯಮಾಣ್ ೀ ವಾವಧ್ಯತ | 
ತ್ೀನಾಸ್ತಮನ್ ಪ್ರ್ತತ್ೀ ತವಬದರವಧ್ಯದ್ಧಿಕಂ ತದಾ || 133 || 

 

ಅಥಾಪ್ರ್ೀ ಯೀ ರಜನಿೀಚ್ರಾಸುದಾ ಕಪಪ್ರವಿೀರ್ೈನಿಯಹತಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ | 
ಹತಾವಶ್ಷಾಟಸುಾರಿತಾಾಃ ಪ್ರದ್ತದ್ತರಯವುಭಾರಯತತವಯಧ್ಂ ಚ್ ೀಚ್ತರತಪ್ೀತಾ ರಾವಣಮ್ || 134 || 

 

ನ್ ದ್ತಾಃಖ್ತಪ್ುೀ ನಿಪ್ಪಾತ ಮ ರ್ಛಯತ್ ೀ ನಿರಾಶಕಶಾಚಭವದಾತಮಜೀವಿತ್ೀ | 
ತಮಾಹ ಪ್ುತರಸ್ತರದ್ಶ್ೀಶಶತತರನಿಯಯತಙ್ಷಾ ಮಾಂ ಶತತರವಧ್ಾಯ ಮಾಚಿರಮ್ || 135 || 

 

ಮರಾ ಗೃಹಿೀತಸ್ತರದ್ಶ್ೀಶವರಾಃ ಪ್ುರಾ ವಿಷೀದ್ಸ್ೀ ಕ್ತಂ ನ್ರರಾಜಪ್ುತರತಾಃ | 
ಸ ಏವಮತಕ್ಾುಾಪ್ರಜತಹಾವ ಪಾವಕಂ ಶ್ವಂ ಸಮಭಾಚ್ಾಯ ಸಮಾರತಹದ್ ರಥಮ್ || 136 || 

 

ಸ ಆತುಧ್ನಾವಸಶರ್ ೀ ರಥ್ೀನ್ ವಿಯತ್ ಸಮಾರತಹಾ ಯರಾವದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಸ ನಾಗಪ್ಶ್ೈವಯರತಾಃ ಶ್ವಸಾ ಬಬನ್ಧ ಸವಾಯನ್ ಕಪವಿೀರಸಙ್ಘನ್ || 137 || 

 

ಪ್ುರಾsವತಾರಾಯ ಯದಾ ಸ ವಿಷ್ತಣದಿಯದ್ೀಶ ಸವಾಯಂಸ್ತರದ್ಶಾಂಸುದ್ೈವ | 
ಮಮಾಪ ಸ್ೀವಾ ಭವತ್ೀ ಪ್ರಯೀಜ್ಾೈತ್ಾೀವಂ ಗರತತಾಮನ್ವದ್ದ್ ವೃಷಾಕಪಮ್ || 138 || 
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ತಮಾಹತ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಭತವಿ ಪ್ರಜಾರ್ತಮತಪ್ೈಹಿ ಸ್ೀವಾಂ ತಲ ಚಾನ್ಾಥಾsಹಮ್ | 
ಆದಾಸಾ ಏವಾತರ ಯಥಾ ಯಶಾಃ ಸಾಾದ್ ಧ್ಮಯಶಚ ಕತಯವಾಕೃದ್ೀವ ಚ್ ಸಾಾಾಃ || 139 || 

 

ವರ್ೀಣ ಶವಯಸಾ ಹಿ ರಾವಣಾತಮಜ್ ೀ ಯದಾ ನಿಬಧ್ಾನರ್ತ ಕಪೀನ್ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾನ್ | 
ಉರಙ್ುಪಾಶ್ೀನ್ ತದಾ ತವಮೀವ ಸಮೀತಾ ಸವಾಯನ್ಪ ಮೀಚ್ಯಸವ || 140 || 

 

ಅಹಂ ಸಮಥ್ ೀಯsಪ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಶಚ ತಥಾ ಹನ್ ಮಾನ್ ನ್ ವಿಮೀಚ್ರಾಮಾಃ | 
ತವ ಪರರಾಥಯಂ ಗರತಡ್ೈಷ್ ಏವ ಕೃತಸುವಾsದ್ೀಶ ಇಮಂ ಕತರತಷ್ವ || 141 || 

 

ತದ್ೀತದ್ತಕುಂ ಹಿ ಪ್ುರಾssತಮನಾ ಯತ್ ತತ್ ೀ ಹಿ ರಾಮೀ ನ್ ಮತಮೀಚ್ ಕಞ್ಚನ್ | 
ನ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನ್ೈವ ಚ್ ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ ಸ ಚ್ೈವ ಜಾನಾರ್ತ ಹಿ ದ್ೀವಗತಹಾಮ್ || 142 || 

 

ಅಥ್ ೀ ನಿಬಧ್ಾಾsಶತ ಹರಿೀನ್ ಸಲಕ್ಷಮಣಾನ್ ಜಗಾಮ ರಕ್ಷಾಃ ಸವಪತತಾಃ ಸಕ್ಾಶಮ್ | 
ನ್ನ್ನ್ದ ಚಾಸೌ ಪಶ್ತಾಶನ್ೀಶವರಾಃ ಶಶಂಸ ಪ್ುತರಂ ಚ್ ಕೃತಾತಮಕ್ಾಯಯಮ್ || 143 || 

 

ಸ ಪ್ಕ್ಷ್ರಾಜ್ ೀsಥ ಹರ್ೀನಿಯದ್ೀಶಂ ಸಮರಂಸುಾರಾವಾನಿಹ ಚಾsಜಗಾಮ | 
ತತಪಕ್ಷವಾತಸಪರ್ ಶ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ವಿನ್ಷ್ಟ ಏಷಾಂ ಸ ಉರಙ್ುಬನ್ಧಾಃ || 144 || 

 

ಸ ರಾಮಮಾನ್ಮಾ ಪ್ರಾತಮದ್ೈವತಂ ಯಯೀ ಸತಮಾಲಾಾಭರಣಾನ್ತಲ್ೀಪ್ನ್ಾಃ | 
ಕಪಪ್ರವಿೀರಾಶಚ ತರ ನ್ ಶ್ಲಾಶಚ ಪ್ರಗೃಹಾ ನ್ೀದ್ತಬಯಲ್ಲನ್ಾಃ ಪ್ರಹೃಷಾಟಾಃ || 145 || 

 

ಶತರತಾವ ನಿನಾದ್ಂ ಪಿ್ವಗ್ೀಶವರಾಣಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಪ್ುತ್ ರೀsತರಸದ್ತರ ರಾವಣಾಃ | 
ಬನಾಧದ್ಮತಷಾಮತ್ ಪ್ರರ್ತನಿಸುೃತಾಸ ು್ೀ ಕ್ತಮತರ ಕ್ಾಯಯಂ ರ್ತವರ್ತ ಚಿನ್ುರಾನ್ಾಃ || 146 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಹತತಾವ ಸ ಹತತಾಶಮೀವ ರಥಂ ಸಮಾರತಹಾ ಯರಾವದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ವವಷ್ಯ ಚಾಸಾರಣಿ ಮಹಾನ್ಯಜಸರಂ ವರಾದ್ತಮೀಶಸಾ ತಥಾsಬಞಜಸಾ || 147 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ತಸಾಾಸರನಿಪೀಡಿತಾಸ ು್ೀ ನಿಪ್ೀತತರತವಾಾಯಂ ಕಪ್ಯಾಃ ಸಲಕ್ಷಮಣಾಾಃ | 
ಸಪೃಶನಿು ನಾಸಾರಣಿ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ತುಂ ತನ್ತಂ ಸಮಿೀರಸಾ ಹಿ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ || 148 || 

 

ವಿಜ್ಞಾತತಕ್ಾಮಾಃ ಪ್ುರಿ ಸಮಾವೃರ್ತುಂ ವಿಭಿೀಷ್ಣಾಃ ಪ್ೂವಯಗತಸುದಾssಗಾತ್  | 
ದ್ದ್ಶಯ ಸವಾಯನ್ ಪ್ರ್ತತಾನ್ ಸ ವಾನ್ರಾನ್ ಮರತತತುತಂ ತ್ವೀಕಮನಾಕತಲಂ ಚ್ || 149 || 
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ಸ ತಂ ಸಮಾದಾಯ ಯರೌ ವಿಧ್ಾತೃಜಂ ವಿಮ ಚಿಛಯತಂ ಚ್ ೀದ್ಕಸ್ೀಕತಸುಮ್ | 
ಆಶಾವಸಾ ಕ್ತಂ ಜೀವಸ್ತ ಹಿೀತತಾವಾಚ್ ತಥ್ೀರ್ತ ಸ ಪಾರಹ ಚ್ ಮನ್ದವಾಕಾಾಃ || 150 || 

 

 ಚ್ೀ ಪ್ುನ್ಜೀಯವರ್ತ ಕ್ತಂ ಹನ್ ಮಾನ್ ಜೀವಾಾಃ ಸಮ ಸವ್ೀಯsಪ ಹಿ ಜೀವಮಾನ್ೀ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ನಿಹತಾಶ್ಚವ  ಸವಯ ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಸ್ತೇತಾವದ್ತ್ ಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 151 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಜಾಮಬವಾನಾಹ ಹನ್ ಮನ್ುಮನ್ನ್ುರಮ್ | 
ಯೀsಸೌ ಮೀರ್ ೀಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಸ್ ಿೀ ಗನ್ಧಮಾದ್ನ್ಸಙ್ಕಚಞಾತಾಃ | 
ಗಿರಿಸುಸಾಮತ್ ಸಮಾಹಾಯಯಂ ತವರೌಷ್ಧ್ಚ್ತತಷ್ಟಯಮ್ || 152 || 

 

ಮೃತಸಞಚಞೀವಿನಿೀ ಮತಖಾಾ ಸನಾಧನ್ಕರಣಿೀ ಪ್ರಾ | 
ಸವಣಯಕರಣಿೀ ಚ್ೈವ ವಿಶಲಾಕರಣಿೀರ್ತ ಚ್ || 153 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಪಾರಪ್ತದ್ ಗನ್ಧಮಾದ್ನ್ಮ್ | 
ಅವಾಪ್ ಚಾಮಬರಚ್ರ್ ೀ ರಾಮಮತಕುಾಃ ಶರ್ ೀ ಯಥಾ || 154 || 

 

ಅನ್ುಹಿಯತಾಶೌಚಷ್ದಿೀಸತು ತದಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಉದ್ಬಬಹಯ ಗಿರಿಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಚ್ಛತಯೀಜನ್ಮಣಡಲಮ್ || 155 || 

 

ಸ ತಂ ಸಮತತಾಪಟಾ ಗಿರಿಂ ಕರ್ೀಣ ಪ್ರತ್ ೀಳಯತಾವ ಬಲದ್ೀವಸ ನ್ತಾಃ | 
ಸಮತತಾಪತಾಮಬರಮತಗರವ್ೀಗ್ ೀ ಯಥಾ ಹರಿಶಚಕರಧ್ರಸ್ತರವಿಕರಮೀ || 156 || 

 

ಅವಾಪ್ ಚಾಕ್್ ೀಾಃ ಸ ನಿಮೀಷ್ಮಾತರತ್ ೀ ನಿಪಾರ್ತತಾ ಯತರ ಕಪ ಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ತಚ್ಛೈಲವಾತಸಪರ್ ಶಾತ್ ಸಮತರ್ತಿತಾಾಃ ಸಮಸುಶ್್ ೀ ವಾನ್ರಯ ಥಪಾಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 157 || 

 

ಅಪ್ೂಜಯನ್ ಮಾರತರ್ತಮತಗರಪೌರತಷ್ಂ ರಘ ತುಮೀsಸಾಾನ್ತಜನಿಸುಥಾsಪ್ರ್ೀ | 
ಪ್ಪಾತ ಮ ಧ್ನಯಯಸಾ ಚ್ ಪ್ುಷ್ಪಸನ್ುರ್ತಾಃ ಪ್ರಮೀದಿತ್ೈದ್ೀಯವವರ್ೈವಿಯಸಜಯತಾ || 158 || 

 

ಸ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಮಹಷಯಸತುಮೈರಭಿಷ್ತಟತ್ ೀ ರಾಮಕರ್ ೀಪ್ಗ ಹಿತಾಃ | 
 ಪ್ುನ್ಗಿಯರಿಂ ತಂ ಶತಯೀಜನ್ ೀಚಿಛರತಂ ನ್ಾಪಾತಯತ್ ಸಂಸ್ತಿತಾ ಏವ ತತರ ಚ್ || 159 || 

 

ಸ ಪ್ೂವಯವನಾಮರತರ್ತವ್ೀಗಚ್ ೀದಿತ್ ೀ ನಿರನ್ುರಂ ಶ್ಿಷ್ಟತರ್ ೀsತರ ಚಾಭವತ್ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಸವ್ೀಯ ತರತಶ್ೈಲಹಸಾು ರಣಾಯ ಚ್ ೀತುಸತಿರಲಂ ನ್ದ್ನ್ುಾಃ || 160 || 
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ಪ್ುನ್ಶಚ ತಾನ್ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಸಮತರಿ್ತತಾನ್ ಕಪೀನ್ ಭಯಂ ಮಹಚ್ಛಕರಜತಂ ವಿವ್ೀಶ | 
ಸ ಪ್ೂವಯವದ್ಧವಾವಹ್ೀ ಸಮಚ್ಾಯ ಶ್ವಂ ತಥಾsದ್ಶಯನ್ಮೀವ ಜಗಿಮವಾನ್ || 161 || 

 

ವರಾಶರಯೀಣಾಜಗಿರಿೀಶಯೀಸುಥಾ ಪ್ುನ್ಮಯಹಾಸ್ರೈಾಃ ಸ ಬಬನ್ಧ ತಾನ್ ಕಪೀನ್ | 
ಅಥಾsಹ ರಾಮಸಾ ಮನ್ ೀsನ್ತಸಾರತಾಃ ಪ್ುರಾsಸರಮೀವಾನ್ತಸರನ್ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ || 162|| 

 

ಪತಾಮಹಾಸ್ರೀಣ ನಿಹನಿಮ ದ್ತಮಯರ್ತಂ ತವಾsಜ್ಞರಾ ಶಕರಜತಂ ಸಬಾನ್ಧವಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಸ ಚಾsಹ ರಾಘವೀ ಭರಾದ್ದ್ೃಶ್ಾೀ ನ್ ವಿಮೀಕತುಮಹಯಸ್ತ || 163 || 

 

ನ್ ಸ್ ೀಢತಮಿೀಶ್್ ೀsಸ್ತ ಯದಿ ತವಮೀತದ್ಸರಂ ತದಾsಹಂ ಶರಮಾತರಕ್್ೀಣ | 
ಅದ್ೃಶಾಮಪಾಾಶತ ನಿಹನಿಮ ಸನ್ುಂ ರಸಾತಳ ೀ್sಥಾಪ ಹಿ ಸತಾಲ್ ೀಕ್್ೀ || 164 || 

 

ಇರ್ತ ಸಮ ವಿೀನ್ದರಸಾ ಹನ್ ಮತಶಚ ಬಲಪ್ರಕ್ಾಶಾಯ ಪ್ುರಾ ಪ್ರಭತಾಃ ಸವಯಮ್ | 
ಸಮಾಮನ್ಯತಾವsಸರಮಮತಷ್ಾ ರಾಮೀ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಶರಮಾದ್ದ್ೀsಥ || 165 || 

 

ಅನ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ ಟೀsಹಮಿರ್ತ ಸಮ ದ್ತಷ್ ಟೀ ವಿಜ್ಞಾಯ ಬಾಹ್ ವೀಬಯಲಮಸಾ ಚ್ ೀಗರಮ್ | 
ವಿನಿಶಚಯಂ ದ್ೀವತಮಸಾ ಪ್ಶಾನ್ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವ್ೀ ಪಾರಣಪ್ರಿೀಪ್ುುರಾಶತ || 166 || 

 

ಹಾಹಾಕೃತ್ೀ ಪ್ರದ್ತರತ ಇನ್ದರಶತೌರ ರಘ ತುಮಾಃ ಶತತರವಿಭಿೀಷ್ಣತಾವತ್ | 
ವಿಭಿೀಷ್ಣ್ೀತ್ಾೀವ ಸತರ್ೈರಭಿಷ್ತಟತ್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಸರಂ ತವಮತಚ್ತ್ ಸವಸ್ೈನ್ಾೀ ||167 || 

 

ನಿಶಾಚ್ರಾಸರಂ ಹಾಗಮತ್  ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ರಾಮಾಸರವಿೀರಾಯದ್ಧರಯೀ ನ್ದ್ನ್ುಾಃ | 
ಉತುಸತಿರತಚ್ ಚೀರತಗಿರಿೀನ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ಪ್ರಶಂಸಮಾನಾ ರಘುವಿೀರಮತಚ್ಚಾಃ|| 168 || 

 

ಸತರ್ೈಶಚ ಪ್ುಷ್ಪಂ ವರ್ ಷ್ದಿೂರಿೀಡಿತಸುಸೌಿ ಧ್ನ್ತಷಾಪಣಿರನ್ನ್ುವಿೀಯಯಾಃ | 
ಸ ರಾವಣಸಾಾಥ ಸತತ್ ೀ ನಿಕತಮಿೂಲಾಂ  ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಮಾಸಾದ್ಾ ಜತಹಾವ ಪಾವಕಮ್ || 169 || 

 

ವಿಭಿೀಷ್ಣ್ ೀsಥಾsಹ ರಘ ತುಮಂ ಪ್ರಭತಂ ವಿಯೀಜರಾದ್ಾೈವ ವಧ್ಾಯ ದ್ತಮಯತ್ೀಾಃ | 
ಕೃತಾಗಿನಪ್ೂಜ್ ೀ ನ್ಹಿ ವಧ್ಾ ಏಷ್ ವರ್ ೀ ವಿಧ್ಾತತಾಃ ಪ್ರಥಿತ್ ೀsಸಾ ತಾದ್ೃಶಾಃ || 170 || 

 

ನ್ ವ್ೈ ವಧ್ಂ ರಾಮ ಇಯೀಷ್ ತಸಾ ಫಲಾಯತಸಾಾsತಮಸಮಿೀಕ್ಷಣಾತ್ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಸತ್ ುಾೀಜಝಿತತ್ ೀsಸಾವಪ ಕ ಟಯೀಧಿೀ ನ್ ಮೀ ವಧ್ಾಹ್ ೀಯsಯಮಿರ್ತ ಸಮ ಸ ಪ್ರಭತಾಃ ||171|| 

 



 
 

 
 

Page 89 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶರ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಅಷ್ಠಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಸ ಆದಿದ್ೀಶಾವರಜಂ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಹನ್ ಮತಾ ಚ್ೈವ ವಿಭಿೀಷ್ಣ್ೀನ್ | 
ಸಹ್ೈವ ಸವ್ೈಯರಪ ವಾನ್ರ್ೀನ ದ್ರೈಯಯರೌ ಮಹಾತಾಮ ಸ ಚ್ ತದ್ವಧ್ಾಯ || 172 || 

 

ಸ ಜತಹವತಸುಸಾ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿಘನಂ ಪಿ್ವಙ್ುಮೈಾಃ ಸ್ ೀsಥ ಯತಯತತುರಾ ರಥಮ್ | 
ಸಮಾಸಿ್ತತಾಃ ಕ್ಾಮತಯಕಬಾಣಪಾಣಿಾಃ ಪ್ರತತಾದ್ಾರೌ ಲಕ್ಷಮಣಮಾಶತ ಗಜಯನ್ || 173 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತಾವಸರವಿದಾಂ ವರಿಷ ಠೌ ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಾನ್ುಕರ್ೈಸುತಕ್ಷತತಾಃ | 
ದಿಶಶಚ ಸವಾಯಾಃ ಪ್ರದಿಶಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈವಿಯಧ್ಾಯಶ್ಕ್ಷಾಸರಬಲ್ೈನಿಯರನ್ುರಾಾಃ || 174 || 

 

ಅಸಾರಣಿ ತಸಾಾಸರವರ್ೈಾಃ ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ನಿವಾಯಯ ಶತ್ ರೀಶಚಲಕತಣಡಲ್ ೀಜಞಾಲಮ್ | 
ಶ್ರಾಃ ಶರ್ೀಣಾsಶತ ಸಮತನ್ಮಮಾಥ ಸತರ್ೈಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ೈರಥ ಚಾಭಿವೃಷ್ಟಾಃ || 175 || 

 

ನಿಪಾರ್ತತ್ೀsಸ್ತಮನ್ ನಿತರಾಂ ನಿಶಾಚ್ರಾನ್ ಪಿ್ವಙ್ುಮಾ ಜಘುನರನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಶಾಃ | 
ಹತಾವಶ್ಷಾಟಸತು ದ್ಶಾನ್ನಾಯ ಶಶಂಸತರತಾಾಪ್ುಸತತಪ್ರಣಾಶಮ್ || 176 || 

 

ಸ ತನಿನಶಮಾಾಪರಯಮತಗರರ ಪ್ಂ ಭೃಷ್ಂ ವಿನಿಶವಸಾ ವಿಲಪ್ಾ ದ್ತಾಃಖಾತ್ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಮರ್ತಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಮರಿಷ್ಾ ಇತ್ಾೀವ ವಿನಿಶ್ಚತಾಥಯಾಃ || 177 || 

 

ಮರಣಾಭಿಮತಖ್ಾಃ ಶ್ೀಘರಂ ರಾವಣ್ ೀ ರಣಕಮಯಣ್ೀ | 
ಸಜಞೀಭವನ್ನನ್ುರ್ೈವ ದಿದ್ೀಶ ಬಲಮ ಜಯತಮ್ || 178 || 

 

ರ್ತರಂಶತ್ ಸಹಸಾರಣಿ ಮಹೌಘಕ್ಾನಾಮಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀನಾಂ ಸಹಷ್ಟುಹಸರಮ್ | 
ಶರಮೀಣ ಸಂಯೀಜಯತಾsಶತ ರಾಮಂ ಸಜ್ ಞೀ ಭವಾಮಿೀರ್ತ ದಿದ್ೀಶ ರಾವಣಾಃ || 179 || 

 

ತದ್ಪ್ರದ್ೃಷ್ಾಂ ವರತಾಃ ಸವಯಮತೂವೀ ಯತಗಾನ್ುಕ್ಾಲಾಣಯವಘ ಣಿಯತ್ ೀಪ್ಮಮ್ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ನಾನಾವಿಧ್ಮಸರಶಸರಂ ಬಲಂ ಕಪೀನ್ ಶ್ೀಘರತಮಂ ಜಗಾಮ || 180 || 

 

ಆಗಚ್ಚಮಾನ್ಂ ತದ್ಪಾರಮೀಯಂ ಬಲಂ ಸತಘ ೀರಂ ಪ್ರಳರಾಣಯವೀಪ್ಮಮ್ | 
ಭರಾತ್ ಸಮತದಿವಗನವಿಷ್ಣಣಚ್ೀತಸಾಃ ಕಪಪ್ರವಿೀರಾ ನಿತರಾಂ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವುಾಃ || 181 || 

 

ವರ್ ೀ ಹಿ ದ್ತ್ ುೀsಸಾ ಪ್ುರಾ ಸವಯಮತೂವಾ ಧ್ರಾತಳ್ೀsಲ್ಪೀsಪ ನಿವಾಸಶಕ್ತುಾಃ | 
ಅಜ್ೀಯತಾ ಚ್ೀತಾತ ಏವ ಸಾಕಯಜಾಾಃ ಪ್ಿವಙ್ುಮಾ ದ್ರಷ್ತಟಮಪ ಸಮ ನಾಶಕನ್ || 182 || 
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ಪ್ರಗೃಹಾ ರಾಮೀsಥ ಧ್ನ್ತಾಃ ಶರಾಂಶಚ ಸಮನ್ುತಸಾುನ್ವಧಿೀಚ್ಛರೌಘೈಾಃ | 
ಸ ಏವ ಸವಯತರ ಚ್ ದ್ೃಶಾಮಾನ್ ೀ ವಿದಿಕ್ಷತ ದಿಕ್ಷತ ಪ್ರಜಹಾರ ಸವಯಶಾಃ || 183 || 

 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸವಾಯಂಶಚ ನಿಹತಾ ರಾಘವಾಃ ಪ್ವಿಙ್ುಮಾನಾಮೃಷ್ಭ್ೈಾಃ ಸಪ್ೂಜತಾಃ | 
ಅಭಿೀಷ್ತಟತಾಃ ಸವಯಸತರ್ ೀತುಮೈಮತಯದಾ ಭೃಶಂ ಪ್ರಸ ನ್ ೀತೆರವಷಯಭಿಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 184 || 

 

ಅಥಾsಯರೌ ಸವಯನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶವರ್ ೀ ಹತಾವಶ್ಷ್ಟೀನ್ ಬಲ್ೀನ್ ಸಂವೃತಾಃ | 
ವಿಮಾನ್ಮಾರತಹಾ ಚ್ ಪ್ುಷ್ಪಕಂ ತವರನ್ ಶರಿೀರನಾಶಾಯ ಮಹಾಯತಧ್್ ೀದ್ಧತಾಃ || 185 || 

 

ವಿರ ಪ್ನ್ೀತ್ ರೀsಥಚ್ ಯ ಪ್ನ್ೀತರಸುಥಾ ಮಹಾಪಾಶಯವಮಹ್ ೀದ್ರೌ ಚ್ | 
ಯಯತಸುಮಾವೃತಾ ಸಹ್ೈವ ಮನಿರಣ್ ೀ ಮೃರ್ತಂ ಪ್ುರ್ ೀಧ್ಾಯ ರಣಾಯ ರಾನ್ುಮ್ ||186 || 

 

ಅಥಾಸಾ ಸ್ೈನಾಾನಿ ನಿಜಘುನರ್ ೀಜಸಾ ಸಮನ್ುತಾಃ ಶ್ೈಲಶ್ಲಾಭಿವೃಷಟಭಿಾಃ | 
ಪ್ಿಙ್ುಮಾಸಾುನ್ಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ವಿೀಯಯವಾನ್ ಸಸಾರ ವ್ೀಗ್ೀನ್ ಮಹ್ ೀದ್ರ್ ೀ ರತಷಾ || 187 || 

 

ವಿೀಕ್ಷಾಯರ್ತಕ್ಾಯಂ ತಮಭಿದ್ರವನ್ುಂ ಸ ಕತಮೂಕಣ್ ೀಯsಯಮಿರ್ತ ಬತರವನ್ುಾಃ | 
ಪ್ರದ್ತದ್ತರವುವಾಯನ್ರವಿೀರಸಙ್ಘಸುಮಾಸಸಾದಾsಶತ ಸತತ್ ೀsಥ ವಾಲ್ಲನ್ಾಃ || 188 || 

 

ವದ್ನ್ ಸ ರ್ತಷ್ಠಧ್ವಮಿರ್ತ ಸಮ ವಿೀರ್ ೀ ವಿಭಿೀಷಕ್ಾಮಾತರಮಿದ್ಂ ನ್ ರಾತ | 
ಇರ್ತೀರಯನ್ನಗರತ ಏಷ್ ಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ  ಮಹ್ ೀದ್ರಸ್ಾೀನ್ದರಸತತಾತಮಜ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ || 189 || 

 

ಅಥ್ ೀಶರಾನಾಶತ ವಿಮತಞ್ಚಮಾನ್ಂ ಶ್ರಾಃ ಪ್ರಾಮೃಶಾ ನಿಪಾತಾ ಭ ತಳ್ೀ | 
ಮಮತಯ ಪ್ದಾಬಯಮಭವದ್ ಗತಾಸತಮಯಹ್ ೀದ್ರ್ ೀ ವಾಲ್ಲಸತತ್ೀನ್ ಚ್ ಣಿಯತಾಃ || 190 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಮಹಾಪಾಶವಯ ಉಪಾಜಗಾಮ ಪ್ರವಷ್ಯಮಾಣ್ ೀsಸಾ ಶರಾಮತಬಧ್ಾರಾಾಃ | 

ಪ್ರಸಹಾ  ँ ಚಾsಚಿಛದ್ಾ ಧ್ನ್ತಾಃ ಕರಸಿಂ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ಖ್ಡುಮಮತಷ್ಾ ಸ್ ೀsಙ್ುದ್ಾಃ || 191 || 
 

ನಿಗೃಹಾ  ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ನಿಪಾತಾ ಭ ತಳ್ೀ ಚ್ಕತಯ ವಾಮಾಂಸತ ಓದ್ರಂ ಪ್ರಮ್ | 
ಯಥ್ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಸ ತಥಾ ದಿವಧ್ಾಕೃತ್ ೀ ಮಮಾರ ಮನಿರೀ ರಜನಿೀಚ್ರ್ೀಶ್ತತಾಃ || 192 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಮಾಜಗಮತತರತದ್ಾತಾಯತಧ್ೌ ವಿರ ಪ್ನ್ೀತ್ ರೀsಪ್ಾಥ ಯ ಪ್ನ್ೀತರಾಃ | 
ಯಥ್ೈವ ಮೀಘೌ ದಿವಿ ರ್ತಗಮರಶ್ಮಂ ತಥಾ ಸಮಾಚಾಛದ್ಯತಾಂ ಶರೌಘೈಾಃ || 193 || 
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ತಾಭಾಾಂ ಸ ಬದ್ಧಾಃ ಶರಪ್ಞ್ಞರ್ೀಣ ವಿಚ್ೀಷಟತತಂ ನಾಶಕದ್ತರ ವಿೀರಾಃ | 
ಹರಿೀಶವರಾಃ ಶ್ೈಲಮರ್ತಪ್ರಮಾಣಮತತಾಪಟಾ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ತಯೀಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ || 194 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತೌ ತ್ೀನ್ ವಿಚ್ ಣಿಯತೌ ರಣ್ೀ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಸ್ ಾೀರತಬಲ್ೀರಿತ್ೀನ್ | 
ನಿಶಾಚ್ರ್ೀಶ್್ ೀsಥ ಶರ್ೀಣ ಸ ಯಯಜಂ ಬಭ್ೀದ್ ವಕ್ಷಸಾಪ ಸ್ ೀsಪ್ತದ್ ಭತವಿ || 195 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಸವಾಯಂಶಚ ಹರಿಪ್ರವಿೀರಾನ್ ವಿಧ್ ಯ ಬಾಣ್ೈಬಯಲವಾನ್ ದ್ಶಾನ್ನ್ಾಃ | 
ಜಗಾಮ ರಾಮಾಭಿಮತಖ್ಸುದ್ೈನ್ಂ ರತರ್ ೀಧ್ ರಾಮಾವರಜಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ || 196 || 

 

ತದಾ ದ್ಶಾಸ್ ಾೀsನ್ುಕದ್ಣಡಕಲಾಪಂ ಮರಾಯ ದ್ತಾುಂ ಕಮಲ್ ೀದ್ೂವ್ೀನ್ | 
ಮರಾದ್ ಗೃಹಿೀತಾಂ ಚ್ ವಿವಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ಪ್ರಗೃಹಾ ಶಕ್ತುಂ ವಿಸಸಜಯ ಲಕ್ಷಮಣ್ೀ || 197 || 

 

ತರಾ ಸ ವಿೀರಾಃ ಸತವಿದಾರಿತ್ ೀರಾಾಃ ಪ್ಪಾತ ಭ ಮೌ ಸತಭೃಶಂ ವಿಮ ಚಿಛಯತಾಃ | 
ಮರತತತುತಾಃ ಶ್ೈಲಮರ್ತಪ್ರಮಾಣಂ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ರಕ್ಷಾಃಪ್ರ್ತವಕ್ಷಸ್ತ ದ್ತರತಮ್ || 198 || 

 

ತ್ೀನಾರ್ತಗಾಢಂ ವಾಥಿತ್ ೀ ದ್ಶಾನ್ನ್ ೀ ಮತಖ್ೈವಯಮನ್ ಶ್್ ೀಣಿತಪ್ೂರಮಾಶತ | 
ತದ್ನ್ುರ್ೀಣ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಜಗಾಮ ಶಕ್ಾಯ ಸಹ ರಾಮಸನಿನಧಿಮ್ || 199 || 

 

ಸತಮತದ್ಬಬಹಾಯಥ ಚ್ ತಾಂ ಸ ರಾಘವೀ ದಿದ್ೀಶ ಚ್ ಪಾರಣವರಾತಮಜಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಭತಾಃ ಸಮಾನ್ೀತತಮಥ್ ೀ ವರೌಷ್ಧಿೀಾಃ ಸ ಚಾsನಿನಾರಾsಶತ ಗಿರಿಂ ಪ್ುನ್ಸುಮ್ || 200 || 

 

ತದ್ುನ್ಧಮಾತ್ರೀಣ ಸಮತರ್ತಿತ್ ೀsಸೌ ಸೌಮಿರ್ತರರಾತ್ ುೀರತಬಲಶಚ ಪ್ೂವಯವತ್ | 
ಶಶಂಸ ಚಾsಶ್ಿಷ್ಾ ಮರತತತುತಂ ಪ್ರಭತಾಃ ಸ ರಾಘವೀsಗಣಾಗತಣಾಣಯವಾಃ ಸಮಯನ್ || 201 || 

 

ಪಾರಕ್ಷ್ಪ್ತ್ ತಂ ಗಿರಿವರಂ ಲಙ್ೆಸಿಾಃ ಸನ್ ಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಅಧ್ಯಲಕ್ಷ್ೀ ಯೀಜನಾನಾಂ ಯತಾರಸೌ ಪ್ೂವಯಸಂಸಿ್ತತಾಃ || 202 || 

 

ತದಾಬಹತವ್ೀಗಾತ್ ಸಂಶ್ಿೀಷ್ಂ ಪಾರಪ್ ಪ್ೂವಯವದ್ೀವ ಸಾಃ | 
ಮೃತಾಶಚ ಯೀ ಪಿ್ವಙ್ುಸತು ತದ್ುನಾಧತ್ ತ್ೀsಪ ಜೀವಿತಾಾಃ || 203 || 

 

ರಾಮಾಜ್ಞಯೈವ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಹರಯೀsಬಾಧವವಾಕ್ಷ್ಪ್ನ್ | 
ನ್ ೀಜಞೀವಿತಾಸುತಸ ು್ೀ ತತ ವಾನ್ರಾ ನಿರತಜ್ ೀsಭವನ್ || 204 || 
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ರ್ಛನ್ನಪ್ರರ್ ೀಹಿಣಶ್ಚವ ವಿಶಲಾಾಾಃ ಪ್ೂವಯವಣಿಯನ್ಾಃ | 
ಔಷ್ಧಿೀನಾಂ ಪ್ರಭಾವ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯsಪ ಹರಯೀsಭವನ್ || 205 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದ್ ೀತುಮಪ್ೂರತಷ್ಂ ಪ್ರಭತಂ ವಿಮಾನ್ಗ್ ೀ ರಾವಣ ಆಯತಧ್ೌಘಾನ್ | 
ಪ್ರವಷ್ಯಮಾಣ್ ೀ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ತಮಾತುಧ್ನಾವsಭಿಯರೌ ಚ್ ರಾಮಾಃ || 206 || 

 

ಸಮಾಮನ್ಯನ್ ರಾಘವಮಾದಿಪ್ೂರತಷ್ಂ ನಿರಾಯತರಾಮಾಸ ರಥಂ ಪ್ುರನ್ದರಾಃ | 
ಸಹಾಯತಧ್ತಂ ಮಾತಲ್ಲಸಙ್ುೃಹಿೀತಂ ಸಮಾರತರ್ ೀಹಾsಶತ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಾಗರಜಾಃ || 207 || 

 

ಆರತಹಾತಂ ರಥವರಂ ಜಗದ್ೀಕನಾಥ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಭರಾಯ ರಜನಿೀಚ್ರನಾಥಮಾಶತ | 
ಅಭತಾದ್ಾರೌ ದ್ಶಸತಾಂಶತರಿವಾನ್ಧಕ್ಾರಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಶ್ೀಷ್ತ ಇಮಾನ್ ನಿಗಿರನ್ುಮತದ್ಾನ್||208 || 

 

ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ರಜನಿೀಚ್ರಲ್ ೀಕನಾಥಾಃ ಶಸಾರತಣಾಥಾಸರಸಹಿತಾನಿ  ಮತಮೀಚ್ ರಾಮೀ | 
ರಾಮಸತು ತಾನಿ ವಿನಿಹತಾನಿಜ್ೈಮಯಹಾಸ್ರೈ ಸುಸ್ ಾೀತುಮಾಙ್ುದ್ಶಕಂ ಯತಗಪ್ನ್ನಯಕೃನ್ುತ್ ||209 || 

 

ಕೃತಾುನಿ ತಾನಿ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಸಮತರ್ತಿತಾನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ವರಾಚ್ಛತಧ್ೃತ್ೀಹೃಯದ್ಯಂ ಬಭ್ೀದ್ | 
ಬಾಣ್ೀನ್ ವಜರಸತದ್ೃಶ್ೀನ್ ಸ ಭಿನ್ನಹೃತ್ ೆೀ ರಕುಂ ವಮನ್ ನ್ಾಪ್ತದಾಶತ ಮಹಾವಿಮಾನಾತ್ || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ರ್ತರಜಗತಾಂ ಪ್ರಮಪ್ರರ್ತೀಪ್ೀ ಬರಹಾಮ ಶ್ವ್ೀನ್ ಸಹಿತಾಃ ಸಹ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಾಃ | 
ಅಭ್ೀತಾ ಪಾದ್ಯತಗಳಂ ಜಗದ್ೀಕಭತ ಯ ರಾಮಸಾ ಭಕ್ತುಭರಿತಾಃ ಶ್ರಸಾ ನ್ನಾಮ || 211 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಮಸೌುತ್ ಪತರಂ ಕೃತಾಞ್ಞಲ್ಲಗತಯಣಾಭಿರಾಮಂ ಜಗತಾಃ ಪತಾಮಹಾಃ | 
ಜತಂ ಜತಂ ತ್ೀsಜತ ಲ್ ೀಕಭಾವನ್ ಪ್ರಪ್ನ್ನಪಾಲಾಯ ನ್ತಾಾಃ ಸಮ ತ್ೀ ವಯಮ್ || 212 || 

 

ತವಮೀಕ ಈಶ್್ ೀsಸಾ ನ್ಚ್sದಿರನ್ುಸುವ್ೀಡಾ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ತಥ್ೈವ ದ್ೀಶತಾಃ | 
ಗತಣಾ ಹಾಗಣಾಾಸುವ ತ್ೀsಪ್ಾನ್ನಾುಾಃ ಪ್ರತ್ಾೀಕಶಶಾಚsದಿವಿನಾಶವಜಯತಾಾಃ || 213 || 

 

ನ್ಚ್ ೀದ್ೂವೀ ನ್ೈವ ರ್ತರಸೃರ್ತಸ ು್ೀ ಕವಚಿದ್ ಗತಣಾನಾಂ ಪ್ರತಾಃ ಸವತ್ ೀ ವಾ | 
ತವಮೀಕ ಆದ್ಾಾಃ ಪ್ರಮಾಃ ಸವತನ್ ರೀ ಭೃತಾಾಸುವಾಹಂ ಶ್ವಪ್ೂವಯಕ್ಾಶಚ ಯೀ || 214 || 

 

ಯಥಾsಚಿಯಷ್ ೀsಗ್ನೀಾಃ ಪ್ವನ್ಸಾ ವ್ೀಗಾ ಮರಿೀಚ್ಯೀsಕಯಸಾ ನ್ದಿೀಷ್ತ ಚಾsಪ್ಾಃ | 
ಗಚ್ಛನಿು ಚಾsರಾನಿು ಚ್ ಸನ್ುತಾಸುಾತ್ ತದ್ವನ್ಮದಾದಾಾಾಃ ಶ್ವಪ್ೂವಯಕ್ಾಶಚಯೀ || 215 || 

 

ಯೀಯೀ ಚ್ ಮತಕ್ಾುಸುಾ ಯೀ ಚ್ ಬದಾಧಾಃ ಸವ್ೀಯ ತವ್ೀಶ್ೀಶ ವಶ್ೀ ಸದ್ೈವ | 
ವಯಂ ಸದಾ ತವದ್ತುಣಪ್ೂಗಮತಚ್ಚಾಃ ಸವ್ೀಯ ವದ್ನ್ ುೀsಪ ನ್ ಪಾರಗಾಮಿನ್ಾಃ || 216 || 
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ಕ್ತಮೀಶ ಈದ್ೃಗತುಣಗಸಾ ತ್ೀ ಪ್ರಭ್ ೀ ರಕ್ಷ್ ೀವಧ್್ ೀsಶ್ೀಷ್ಸತರಪ್ರಪಾಲನ್ಮ್ | 
ಅನ್ನ್ಾಸಾದ್ಾಂ ಹಿ ತಥಾsಪ ತದ್ ದ್ವಯಂ ಕೃತಂ ತವರಾ ತಸಾ ನ್ಮೀನ್ಮಸ್ುೀ || 217 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತವಬಞಭವ್ೀನ್ ಶ್ಲ್ಲೀ ಸಮಾಹವಯದ್ ರಾಘವಮಾಹವಾಯ | 
ವರಂ ಮದಿೀಯಂ ತವಗಣಯಾ ರಕ್ಷ್ ೀ ಹತಂ ತವರಾ ತ್ೀನ್ ರಣಾಯ ಮೀಹಿ || 218 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಸ್ತುಾತಾಭಿಧ್ಾಯ ರಾಘವೀ ಧ್ನ್ತಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾಾsಶತ ಶರಂ ಚ್ ಸನ್ದಧ್್ೀ | 
ವಿಕೃಷ್ಾಮಾಣ್ೀ ಚ್ಲ್ಲತಾ ವಸತನ್ಧರಾ ಪ್ಪಾತ ರತದ್ ರೀsಪ ಧ್ರಾಪ್ರಕಮಪತಾಃ || 219 || 

 

ಅಥ್ ೀರ್ತಿತಶಾಚsಸತರಭಾವವಜಯತಾಃ ಕ್ಷಮಸವ ದ್ೀವ್ೀರ್ತ ನ್ನಾಮ ಪಾದ್ಯೀಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಚ್ ತವದ್ವಶಗ್ ೀsಸ್ತಮ ಸವಯದಾ ಪ್ರಸ್ತೀದ್ ಮೀ ತವದಿವಷ್ಯಂ ಮನ್ಾಃ ಕತರತ || 220 || 

 

ಅಥ್ೀನ್ದರಮತಖಾಾಶಚ ತಮ ಚಿರ್ೀ ಸತರಾಸುಾರಾsವಿತಾಾಃ ಸ್ ೇsದ್ಾ ನಿಶಾಚ್ರಾದ್ ವಯಮ್ | 
ತಥ್ೈವ ಸವಾಯಪ್ದ್ ಏವ  ನ್ಸುಾಂ ಪ್ರಪಾಹಿ ಸವ್ೀಯ ಭವದಿೀಯಕ್ಾಾಃ ಸಮ ||  221 || 

 

ಸ್ತೀತಾಕೃರ್ತಂ ತಾಮಥ ತತರ ಚಾsಗತಾಂ ದಿವಾಚ್ಛಲ್ೀನ್ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಪಾವಕ್್ೀ | 
ಕ್್ೈಲಾಸತಸಾುಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಚಾsಗತಾಂ ಸ್ತೀತಾಮಗೃಹಾಣದ್ತಧತಭತಕುಮಪಯತಾಮ್ || 222 || 

 

ಜಾನ್ನ್ ಗಿರಿೀಶಾಲಯಗಾಂ ಸ ಸ್ತೀತಾಂ ಸಮಗರಹಿೀತ್ ಪಾವಕಸಂಪ್ರದ್ತಾುಮ್ | 
ಮತಮೀದ್ ಸಮಾಾಪ್ಾ ಚ್ ತಾಂ ಸ ರಾಮಾಃ ಸಾ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಿೀ ಭಗವನ್ುಮಾಪ್ಾ || 223 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಗಿರ್ೀರಾನ್ಯನಾತ್ ಪ್ರಸಾುದ್ ಯೀ ವಾನ್ರಾ ರಾವಣಬಾಣಪೀಡಿತಾಾಃ | 
ತಾರಾಪತಾ ತಾನ್ ನಿರತಜಶಚಕ್ಾರ ಸತಷ್ೀಣನಾಮಾ ಭಿಷ್ಜಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಃ || 224 || 

 

ತದಾ ಮೃತಾನ್ ರಾಘವ ಆನಿನಾಯ ಯಮಕ್ಷರಾದ್ ದ್ೀವಗಣಾಂಶಚ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸಮನ್ವಜಾನಾತ್ ಪತರಂ ಚ್ ತತರ ಸಮಾಗತಂ ಗನ್ತುಮಿಯೀಷ್ ಚಾಥ || 225 || 

 

ವಿಭಿೀಷ್ಣ್ೀನಾಪಯತಮಾರತರ್ ೀಹ ಸ ಪ್ುಷ್ಪಕಂ ತತುಹಿತಾಃ ಸವಾನ್ರಾಃ | 
ಪ್ುರಿೀಂ ಜಗಾಮಾsಶತ ನಿಜಾಮಯೀಧ್ಾಾಂ ಪ್ುರ್ ೀ ಹನ್ ಮನ್ುಮಥ ನ್ಾಯೀಜಯತ್ || 226 || 

 

ದ್ದ್ಶಯ ಚಾಸೌ ಭರತಂ ಹತತಾಶನ್ಂ ಪ್ರವ್ೀಷ್ತಟ ಕ್ಾಮಂ ಜಗದಿೀಶವರಸಾ | 
ಅದ್ಶಯನಾತ್ ತಂ ವಿನಿವಾಯಯ ರಾಮಂ ಸಮಾಗತಂ ಚಾಸಾ ಶಶಂಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 227 || 
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ಶತರತಾವ ಪ್ರಮೀದ್ ೀರತಭರಾಃ ಸ ತ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ಪೌರ್ೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸಮಾತೃಕಾಃ | 
ಶತತರಘನಯತಕ್್ ುೀsಭಿಸಮೀತಾ ರಾಘವಂ ನ್ನಾಮ ಬಾಷಾಪಕತಲಲ್ ೀಚ್ನಾನ್ನ್ಾಃ || 228 || 

 

ಉತಾಿಪ್ಾ ತಂ ರಘುಪ್ರ್ತಾಃ ಸಸವಜ್ೀ ಪ್ರಣರಾನಿವತಾಃ | 
ಶತತರಘನಂ ಚ್ ತದ್ನ್ಾೀಷ್ತ ಪ್ರರ್ತಪ್ೀದ್ೀ ಯಥಾವಯಾಃ || 229 || 

 

ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರವಿಶಾ ಮತನಿಭಿಾಃ  ಸಾಮಾರಜ್ಾೀ ಚಾಭಿಷ್ೀಚಿತಾಃ | 
ಯಥ್ ೀಚಿತಂ ಚ್ ಸಮಾಮನ್ಾ ಸವಾಯನಾಹ್ೀದ್ಮಿೀಶವರಾಃ || 230 || 

 

ಸವ್ೈಯಭಯವದಿೂಾಃ ಸತಕೃತಂ ವಿಧ್ಾಯ ದ್ೀಹಂ ಮನ್ ೀವಾಕುಹಿತಂ ಮದಿೀಯಮ್ | 
ಏತಾವದ್ೀವಾಖಿಲಸದಿವಧ್್ೀಯಂ ಯತ್ ಕ್ಾಯವಾಕ್ತಚತುಭವಂ ಮದ್ಚ್ಯನ್ಮ್ || 231 || 

 

ಮತಕ್ತುಪ್ರದಾನಾತ್ ಪ್ರರ್ತಕತೃಯತಾ ಮೀ ಸವಯಸಾ ಚಾಥ್ ೀ ಭವತಾಂ ಭವ್ೀತ | 
ಹನ್ ಮತ್ ೀ ನ್ ಪ್ರರ್ತಕತೃಯತಾ ಸಾಾತ್ ಸವಭಾವಭಕುಸಾ ನಿರೌಪ್ಧ್ಂ ಮೀ || 232 || 

 

ಮದ್ ಭಕ್ ುೌ ಜ್ಞಾನ್ಪ್ೂತಾಯವನ್ತಪ್ಧಿಕಬಲಪ್ರೀನ್ನತೌ ಸ್ಿೈಯಯಧ್್ೈಯಯ 
ಸಾವಭಾವಾಾದಿಕಾತ್ೀಜಾಃ ಸತಮರ್ತದ್ಮಶಮೀಷ್ವಸಾ ತತಲ್ ಾೀ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ | 
ಶ್ೀಷ್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಸತಪ್ಣ್ ೀಯsಪ್ುಾರತಗತಣಸಮಿತೌ ನ್ ೀಸಹಸಾರಯಂಶತತಲಾಾ 
ಅಸ ು್ೀತಾಸಾಮನ್ಮದ್ೈಶಂ ಪ್ದ್ಮಹಮಮತನಾ ಸಾಧ್ಯಮೀವೀಪ್ಭ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀ || 233 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಜಗಾಯ ಭತವನ್ಂ ದ್ಶಕನ್ಧರ್ ೀsಸಾವಬ್ ಞೀದ್ೂವಸಾ ವರತ್ ೀ ನ್ತತ ತಂ ಕದಾಚಿತ್ | 
ಕಶ್ಚಜಞಗಾಯ ಪ್ುರತಹ ತಸತತಾಃ ಕಪತಾವದ್ ವಿಷ್ ಣೀವಯರಾದ್ಜಯದ್ಜತಯನ್ ಏವ ಚ್ೈನ್ಮ್ ||234|| 

 

ದ್ತ್ ುೀ ವರ್ ೀ ನ್ ಮನ್ತಜಾನ್ ಪ್ರರ್ತ ವಾನ್ರಾಂಶಚ  
ಧ್ಾತಾರsಸಾ ತ್ೀನ್ ವಿಜತ್ ೀ ಯತಧಿ ವಾಲ್ಲನ್ೈಷ್ಾಃ | 
ಅಬ್ ಞೀದ್ೂವಸಾ ವರಮಾಶವಭಿಭ ಯ ರಕ್ಷ್ ೀ 
ಜಗ್ಾೀ ತವಹಂ ರಣಮತಖ್ೀ ಬಲ್ಲಮಾಹವಯನ್ುಮ್ || 235 || 

 

ಬಲ್ೀದಾವಯರಸ್ ಿೀsಹಂ ವರಮಸ್ೈ ಸಮಾದಾಯ ಪ್ೂವಯಂ ತತ | 
ತ್ೀನ್ ಮರಾ ರಕ್ಷ್ ೀsಸುಂ ಯೀಜನ್ಮಯತತಂ ಪ್ದಾಙ್ತುಲಾಾ || 236 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಯತದಾಧಯ ಸಮಾಹವಯನ್ುಂ ನ್ಾಪಾತಯಂ ರಾವಣಮೀಕಮತಷಟನಾ | 
ಮಹಾಬಲ್ ೀsಹಂ ಕಪಲಾಖ್ಾರ ಪ್ಸ್ತರಕ್್ ೀಟಿರ ಪ್ಾಃ ಪ್ವನ್ಶಚ ಮೀ ಸತತಾಃ || 237 || 
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ಅವಾಂ ಸವಶಕ್ಾಯ ಜಯನಾವಿರ್ತ ಸಮ ಶ್ವೀ ವರಾನ್ೇsಜಯದ್ೀನ್ಮೀವಮ್ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಸತರಾಜ್ೀಯಮಿಮಂ ಹಿ ವವ್ರೀ ಹರ್ ೀ ಜಯೀರಾಹಮಮತಂ ದ್ಶಾನ್ನ್ಮ್ || 238 || 

 

ಅತಾಃ ಸವಭಾವಾಜಞಯನಾವಹಂ ಚ್ ವಾಯತಶಚ ವಾಯತಹಯನ್ತಮಾನ್ ಸ ಏಷ್ಾಃ | 
ಅಮತಷ್ಾ ಹ್ೀತ್ ೀಸತು ಪ್ುರಾ ಹಿ ವಾಯತನಾ ಶ್ವ್ೀನ್ದರಪ್ೂವಾಯ ಅಪ ಕ್ಾಷ್ಠವತ್ ಕೃತಾಾಃ || 239 || 

 

ಅತ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ ಪ್ದ್ಮೀತತ ಧ್ಾತತಮಯದಾಜ್ಞರಾ ಸೃಷ್ಟಯವನಾದಿ ಕಮಯ | 
ಮೀಕ್ಷಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸದ್ೈವ ಕತವಯನ್ತಮಕುಶಚ ಮತಕ್ಾುನ್ ಸತಖ್ಯನ್ ಪ್ರವತಯತಾಮ್ || 240 || 

 

ಭ್ ೀಗಾಶಚ ಯೀ ರಾನಿ ಚ್ ಕಮಯಜಾತಾನ್ಾನಾದ್ಾನ್ನಾುನಿ ಮಮೀಹ ಸನಿು | 
ಮದಾಜ್ಞರಾ ತಾನ್ಾಖಿಲಾನಿ ಸನಿು ಧ್ಾತತಾಃ ಪ್ದ್ೀ ತತ್ ಸಹಭ್ ೀಗನಾಮ || 241 || 

 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ಮೀ ಸಹಭ್ ೀಜನ್ಂ ತ್ೀ ಮರಾ ಪ್ರದ್ತುಂ ಹನ್ತಮನ್ ಸದ್ೈವ | 
ಇರ್ತೀರಿತಸುಂ ಹನ್ತಮಾನ್ ಪ್ರಣಮಾ ಜಗಾದ್ ವಾಕಾಂ ಸಿ್ತರಭಕ್ತುನ್ಮರಾಃ || 242 || 

 

ಕ್್ ೀ ನಿವೀಶ ತ್ೀ ಪಾದ್ಸರ್ ೀಜಭಾಜಾಂ ಸತದ್ತಲಯಭ್ ೀsಥ್ೀಯಷ್ತ ಚ್ತತಷ್ವಯಪೀಹ | 
ತಥಾsಪ ನಾಹಂ ಪ್ರವೃಣ್ ೀಮಿ ಭ ಮನ್ ಭವತಪದಾಮೂೀಜನಿಷ್ೀವಣಾದ್ೃತ್ೀ || 243 || 

 

ತವಮೀವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಮಸವತನ್ರಸುಾಮೀವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಖಿಲ್ ೀರತಶಕ್ತುಾಃ | 
ತವಮೀವ ಚಾಗಣಾಗತಣಾಣಯವಾಃ ಸದಾ ರಮಾವಿರಿಞ್ಚಚದಿಭಿರಪ್ಾಶ್ೀಷ್ೈಾಃ || 244 || 

 

ಸಮೀತಾ ಸವ್ೀಯsಪ ಸದಾ ವದ್ನ್ ುೀsಪ್ಾನ್ನ್ುಕ್ಾಲಾಚ್ಚ ನ್ವ್ೈ ಸಮಾಪ್ುನಯತಾಃ | 
ಗತಣಾಂಸುಾದಿೀರಾನ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಸೌಖ್ಾಜ್ಞಾನಾತಮಕಸುಾಂ ಹಿ ಸದಾsರ್ತಶತದ್ಧಾಃ || 245 || 

 

ಯಸ್ುೀ ಕಥಾಸ್ೀವಕ ಏವ ಸವಯದಾ ಸದಾರರ್ತಸುಾಯಾಚ್ಲ್ೈಕಭಕ್ತುಾಃ | 
ಸ ಜೀವಮಾನ್ ೀ ನ್ ಪ್ರಾಃ ಕಥಞಚಚತ್ ತಜಞೀವನ್ಂ ಮೀsಸುಾಧಿಕಂ ಸಮಸಾುತ್ || 246 || 

 

ಪ್ರವದ್ಯತಾಂ ಭಕ್ತುರಲಂ ಕ್ಷಣ್ೀಕ್ಷಣ್ೀ ತವಯೀಶ ಮೀ ಹಾರಸವಿವಜಯತಾ ಸದಾ | 
ಅನ್ತಗರಹಸ ು್ೀ ಮಯ ಚ್ೈವಮೀವ ನಿರೌಪ್ಧ್ೌ ತೌ ಮಮ ಸವಯಕ್ಾಮಾಃ || 247 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸುಸಾ ದ್ದೌ ಸ ತದ್ದಾಯಂ ಪ್ದ್ಂ ವಿಧ್ಾತತಾಃ ಸಕಲ್ೈಶಚ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ | 
ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಚ್ಚನ್ಮಥಾsದ್ರಯರಾ ಧಿರಾ ಯಥ್ ೀಚಿತಂ ಸವಯಜನಾನ್ಪ್ೂಜಯತ್ || 248 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ರಿತ್ೀ [ಹನ್ ಮರ್ತ 

ಶ್ರರಾಮದ್ರಾದಾನ್ಂ ನಾಮ] ಅಷ್ಟಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ – 863 ] 
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|| ರಾಮಸವಧ್ಾಮಪ್ರವ್ೀಶಾಃ || 
ಓಂ || ಅಥಾsಪ್ುರಾಜ್ ಾೀ ಭಗವಾನ್ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಜಗಾದ್ ರಾಜಾ ತರತಣ್ ೀ ಭವಾsಶತ | 
ಇರ್ತೀರಿತಸಾುಾಹ ಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಗತರತಂ ಭವತಪದಾಬಾಞನ್ನ ಪ್ರಂ ವೃಣ್ ೀಮಾಹಮ್ ||1|| 

 

ನ್ ಮಾಂ ಭವತಾಪದ್ನಿಷ್ೀವಣ್ೈಕಸಪೃಹಂ ತದ್ನ್ಾತರ ನಿಯೀಕತುಮಹಯರ್ತ | 
ನ್ಹಿೀದ್ೃಶಾಃ ಕಶ್ಚದ್ನ್ತಗರಹಾಃ ಕವಚಿತ್ ತದ್ೀವ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ತತಾಃ ಸದ್ೈವ || 2 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸುಸಾ ತದ್ೀವ ದ್ತಾುಾ ದ್ೃಢಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಾ ಚ್ ರಾಘವಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸ ರೌವರಾಜಾಂ ಭರತ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಜತಗ್ ೀಪ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಸಧ್ಮಯಕ್ಾನ್ || 3 ||   

 

ಪ್ರಶಾಸರ್ತೀಶ್ೀ ಪ್ೃಥಿವಿೀ ಬಭ ವ ವಿರಿಞ್ಚಲ್ ೀಕಸಾ ಸಮಾ ಗತಣ್ ೀನ್ನತೌ | 
ಜನ್ ೀsಖಿಲ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪ್ರ್ ೀ ಬಭ ವ ನ್ ಧ್ಮಯಹಾನಿಶಚ ಬಭ ವ ಕಸಾಚಿತ್ || 4 || 

 

ಗತಣ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯರತದಿತಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಯಥಾಯಥಾ ಯೀಗಾತಯೀಚ್ಛನಿೀಚಾಾಃ | 
ಸಮಸುರ್ ೀಗಾದಿಭಿರತಜಝಿತತಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸಹಸಾರಯತಷ್  ಜಯತಾ ಧ್ನ್ೈಾಃ || 5 || 

 

ಸವ್ೀಯsಜರಾ ನಿತಾಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನಾನಯಥ್ೀಷ್ಟಸ್ತದಾಧಯ ಚ್ ಸದ್ ೀಪ್ಪ್ನಾನಾಃ | 
ಸಮಸುದ್ ೀಷ್ೈಶಚ ಸದಾ ವಿಹಿೀನಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸತರ ಪಾಶಚ ಸದಾ ಮಹ್ ೀತುವಾಾಃ || 6 || 

 

ಸವ್ೀಯ ಮನ್ ೀವಾಕುನ್ತಭಿಾಃ ಸದ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಂ ಯಜನ ು್ೀ ನ್ತತ ಕಞಚಚದ್ನ್ಾಮ್ | 
ಸಮಸುರತ್ ನೀದ್ೂರಿತಾ ಚ್ ಪ್ೃಥಿವೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟಧ್ಾನಾಾ ಬಹತದ್ತಗದಗ್ ೀಮರ್ತೀ || 07 || 

 

ಸಮಸುಗನಾಧಶಚ ಸದಾsರ್ತಹೃದಾಾ ರಸಾ ಮನ್ ೀಹಾರಿಣ ಏವ ತತರ | 
ಶಬಾದಶಚ ಸವ್ೀಯ ಶರವಣಾರ್ತಹಾರಿಣಾಃ ಸಪಶಾಯಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸಪಶ್ೀಯನಿದರಯಪರರಾಾಃ || 08 || 

 

ನ್ ಕಸಾಚಿದ್ ದ್ತಾಃಖ್ಮಭ ತ್ ಕಥಞಚಚನ್ನ ವಿತುಹಿೀನ್ಶಚ ಬಭ ವ ಕಶಚನ್ | 
ನಾಧ್ಮಯಶ್ೀಲ್ ೀ ನ್ಚ್ ಕಶಚನಾಪ್ರಜ್ ೀ ನ್ ದ್ತಷ್ ಪ್ರಜ್ ೀ ನ್ೈವ ಕತಭಾಯಯಕಶಚ || 09 || 

 

ಸ್ತರಯೀ ನ್ಚಾsಸನ್ ವಿಧ್ವಾಾಃ ಕಥಞಚಚನ್ನವ್ೈ ಪ್ುಮಾಂಸ್ ೀ ವಿಧ್ತರಾ ಬಭ ವುಾಃ | 
ನಾನಿಷ್ಟಯೀಗಶಚ ಬಭ ವ ಕಸಾಚಿನ್ನ ಚ್ೀಷ್ಟಹಾನಿನ್ಯಚ್ ಪ್ೂವಯಮೃತತಾಾಃ || 10 || 

 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಮಾಲಾಾಭರಣಾನ್ತಲ್ೀಪ್ನಾ ಯಥ್ೀಷ್ಟಪಾನಾಶನ್ವಾಸಸ್ ೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಬಭ ವುರಿೀಶ್ೀ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಶಾಸರ್ತ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಧ್ಮೀಯಣ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ನ್ೃಪ್ೀ || 11 || 
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ಸ ಬರಹಮರತದ್ರಮಹತದ್ಶ್ವದಿವಾಕರಾದಿಮ ಧ್ಯನ್ಾರತನಪ್ರಿಘಟಿಟತಪಾದ್ಪೀಠ್ಾಃ | 
ನಿತಾಂ ಸತರ್ೈಾಃ ಸಹ ನ್ರ್ೈರಥ ವಾನ್ರ್ೈಶಚಸಮ ಬಜಾಮಾನ್ಚ್ರಣ್ ೀ ರಮತ್ೀ ರಮೀಶಾಃ || 12 || 

 

ತಸಾಾಖಿಲ್ೀಶ್ತತರನಾದ್ಾನ್ತಗ್ೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಾಃ ಸ್ತೀತಾಬಧ್ಾ ತವರಮಯತ್ ಸವರತಂ ಸತರ್ೀಶಮ್ | 
ನಿತಾಾವಿಯೀಗಿಪ್ರಮೀಚ್ಚನಿಜಸವಭಾವಾ ಸೌನ್ದಯಯವಿಭರಮಸತಲಕ್ಷಣಪ್ೂವಯಭಾವಾ || 13 || 

 

ರ್ೀಮೀ ತರಾ ಸ ಪ್ರಮಾಃ ಸವರತ್ ೀsಪ ನಿತಾಂ ನಿತ್ ಾೀನ್ನತಪ್ರಮದ್ಭಾರಭೃತಸವಭಾವಾಃ | 
ಪ್ೂಣ್ ೀಯಡತರಾಜಸತನಿರಾಜತಸನಿನಶಾಸತ ದಿೀಪ್ಾನ್ನಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಸತ ಸತಪ್ುಷಟತಾಸತ || 14 || 

 

ಗಾಯನಿು ಚ್ೈನ್ಮನ್ತರಕುಧಿಯಾಃ ಸತಕಣಾಠ ಗನ್ಧವಯಚಾರಣಗಣಾಾಃ ಸಹ ಚಾಪ್ುರ್ ೀಭಿಾಃ | 
ತಂ ತತಷ್ತಟವುಮತಯನಿಗಣಾಾಃ ಸಹಿತಾಾಃ ಸತರ್ೀಶ್ೈ ರಾಜಾನ್ ಏನ್ಮನ್ತರಾನಿು ಸದಾsಪ್ರಮತಾುಾಃ||15|| 

 

ಏವಂ ತರಯೀದ್ಶಸಹಸರಮಸೌ ಸಮಾಸತು ಪ್ೃಥಿವೀಂ ರರಕ್ಷ ವಿಜತಾರಿರಮೀಘವಿೀಯಯಾಃ | 
ಆನ್ನ್ದಮಿನ್ತದರಿವ ಸನ್ದಧ್ದಿನಿದರ್ೀಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸಾನ್ದರಸತಖ್ವಾರಿಧಿರಪ್ರಮೀಯಾಃ || 16 || 

 

ದ್ೀವಾಾಂ ಸ ಚಾಜನ್ಯದಿನ್ದರಹತತಾಶನೌ ದೌವ ಪ್ುತೌರ ಯಮೌ ಕತಶಲವೌ ಬಲ್ಲನೌ ಗತಣಾಢೌಾ | 
ಶತತರಘನತ್ ೀ ಲವಣಮತದ್ಬಣಬಾಣದ್ಗಧಂ ಕೃತಾವಚ್ಕ್ಾರ ಮಧ್ತರಾಂ ಪ್ುರಮತಗರವಿೀಯಯಾಃ || 17 || 

 

ಕ್್ ೀಟಿತರಯಂ ಸ ನಿಜಘಾನ್ ತಥಾsಸತರಾಣಾಂ ಗನ್ಧವಯಜನ್ಮ ಭರತ್ೀನ್ ಸತಾ ಚ್ ಧ್ಮಯಮ್ | 
ಸಂಶ್ಕ್ಷಯನ್ನಯಜದ್ತತುಮಕಲಪಕ್್ೈಾಃ ಸವಂ ಯಜ್ಞ್ೈಭಯವಾಜಮತಖ್ಸತುಚಿವಾಶಚ ಯತರ || 18 || 

 

ಅಥಶ್ದ್ರತಪ್ಶಚರಾಯನಿಹತಂ ವಿಪ್ರಪ್ುತರಕಮ್ |  
ಉಜಞೀವರಾಮಾಸ ವಿಭತಹಯತಾವ ತಂ ಶ್ದ್ರತಾಪ್ಸಮ್ || 19 ||  

 

ಜಙ್ಘನಾಮಾsಸತರಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಗಿರಿಜಾವರದಾನ್ತಾಃ | 
ಬಭ ವ ಶ್ದ್ರಾಃ ಕಲಾಪಯತಾಃ ಸ ಲ್ ೀಕಕ್ಷಯಕ್ಾಮಾರಾ | 
ತಪ್ಶಚಚಾರ ದ್ತಬತಯದಿಧರಿಚ್ಛನ್ ಮಾಹ್ೀಶವರಂ ಪ್ದ್ಮ್ || 20 || 

 

ಅನ್ನ್ಾವಧ್ಾಂ ತಂ ತಸಾಮಜಞಘಾನ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಶ್ವೀತದ್ತಾುಂ ತಥಾ ಮಾಲಾಮಗಸಾಯದಾಪ್ ರಾಘವಾಃ || 21 || 
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ಅನ್ನ್ನಯಜ್ಞಾಕೃಚ ಛ್ಾೀತ್ ೀ ರಾಜಾ ಕ್ಷತದಿವನಿವತಯನ್ಮ್ | 
ಕತವಯನ್ ಸವಮಾಂಸ್ೈಧ್ಾಯತ್ ರೀಕ್್ ುೀ ಮಾಲಾಂ ರಾಮಾಥಯಮಪ್ಯಯತ್ | 
ಅಗಸಾಯಯ ನ್ ಸಾಕ್ಷಾತತು ರಾಮೀ ದ್ದಾಾದ್ಯಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 22 || 

 

ಕ್ಷತದ್ಭಾವಮಾತರಫಲದ್ಂ ನ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ರಾಘವ್ೀsಪಯತಮ್ | 
ಕ್ಷತದ್ಭಾವಮಾತರಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ಮಾಮಸೌ ಪ್ರಿಪ್ೃಚ್ಛರ್ತ || 23 || 

 

ವಾವಧ್ಾನ್ತಸುತ್ ೀ ರಾಮೀ ದ್ದಾಾಚ ಛ್ಾೀತ ಇರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಮತಾವ ಬರಹಾಮsದಿಶನಾಮಲಾಂ ಪ್ರದಾತತಂ ಕತಮೂಯೀನ್ಯೀ || 24 || 

 

ತಾಮಗಸಯಕರಪ್ಲಿವಾಪಯತಾಂ ಭಕು ಏಷ್ ಮಮ ಕತಮೂಸಮೂವಾಃ | 
ಇತಾವ್ೀತಾ ಜಗೃಹ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಸ ು್ೀನ್ ಸಂಸತುತ ಉಪಾಗಮತ್ ಪ್ುರಮ್ || 25 || 

 

ಅಥಕ್್ೀಚಿದಾಸತರಸತರಾಾಃ ಸತರಾಣಕ್ಾ ಇತತಾರತಪ್ರಥಿತಪೌರತಷಾಾಃ ಪ್ುರಾ | 
ತ್ೀ ತಪ್ಾಃ ಸತಮಹದಾಸಿ್ತತಾ ವಿಭತಂ ಪ್ದ್ಮಸಮೂವಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಚ್ ೀಚಿರ್ೀ || 26 || 

 

ಭ ರಿಪಾಕಕೃರ್ತನ್ ೀsಪ ನಿಶಚರಾನ್ತಮಕ್ತುಮಾಪ್ುನಮ ಉದಾರಸದ್ತುಣ | 
ಇತತಾದಿೀರಿತಮಜ್ ೀsವಧ್ಾಯಯ ತತ್ ಪಾರಹ ಚ್ ಪ್ರಹಸ್ತತಾನ್ನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 27 || 

 

ರಾವದ್ೀವ ರಮರಾ ರಮೀಶವರಂ ನ್ ೀ ವಿಯೀಜಯಥ ಸದ್ತುಣಾಣಯವಮ್ | 
ತಾವದ್ತಚ್ಚಮಪ ದ್ತಷ್ೃತಂ ಭವನ್ ೇಕ್ಷಮಾಗಯಪ್ರಿಪ್ನಿಿ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 28 || 

 

ಇತತಾದಿೀರಿತಮವ್ೀತಾ ತ್ೀSಸತರಾಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮೀಕ್ಷಗಮನ್ ೀತತುಕ್ಾಾಃ ಕ್ಷ್ತೌ | 
ಸಾಧ್ನ್ ೀಪ್ಚ್ಯಕ್ಾಕ್ಷ್ಷಣ್ ೀ ಹರೌ ಶಾಸರ್ತ ಕ್ಷ್ರ್ತಮಶ್ೀಷ್ತ್ ೀSಭವನ್ || 29 || 

 

ತಾನ್ನಾದಿಕೃತದ್ ೀಷ್ಸಞ್ಚಯೈಮೀಯಕ್ಷಮಾಗಯಗರ್ತಯೀಗಾತ್ ೀಜಝಿತತಾನ್ | 
ಮೈಥಿಲಸಾ ತನ್ರಾ ವೃಚಾಲರಾನಾಮಯರಾ ಸವತನ್ತವಾ ಸವಮಾಗಯತಾಃ || 30 || 

 

ಆಜ್ಞಯೈವ ಹಿ ಹರ್ೀಸತು ಮಾಯರಾ ಮೀಹಿತಾಸತು ದಿರ್ತಜಾ ವಾನಿನ್ದಯನ್ | 
ರಾಘವಂ ನಿಶ್ಚ್ರಾಹೃತಾಂ ಪ್ುನ್ಜಾಯನ್ಕ್ತೀಂ ಜಗೃಹ ಇತಾನ್ೀಕಶಾಃ || 31 || 
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ಬರಹಮವಾಕಾಮೃತಮೀವ ಕ್ಾರಯನ್ ಪಾತಯಂಸುಮಸ್ತ ಚಾನ್ಧ ಆಸತರಾನ್ | 
ನಿತಾಮೀವ ಸಹಿತ್ ೀsಪ ಸ್ತೀತರಾ ಸ್ ೀsಜ್ಞಸಾಕ್ಷ್ಕಮಭ ದ್ ವಿಯತಕುವತ್ || 32 || 

 

ತ್ೀನ್ ಚಾನ್ಧತಮ ಈಯತರಾಸತರಾ ಯಜ್ಞಮಾಹವಯದ್ಸೌ ಚ್ ಮೈಥಿಲ್ಲೀಮ್ | 
ತತರ ಭ ಮಿಶಪ್ಥಚ್ಛಲಾನ್ನೃಣಾಮ್ ದ್ೃಷಟಮಾಗಯಮಪ್ಹಾಯ ಸಾ ಸಿ್ತತಾ || 33 || 

 

ಗತರತಂ ಹಿ ಜಗತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಬಯಹಾಮಣಮಸೃಜತ್ ಸವಯಮ್ | 
ತ್ೀನ್ ತದ್ವಚ್ನ್ಂ ಸತತು ನಾನ್ೃತಂ ಕರತತ್ೀ ಕವಚಿತ್ || 34 || 

 

ನಾಸತುಾಪ್ಾನ್ೃತಂ ಕತರಾಯದ್ ವಚ್ನ್ಂ ಪಾರಲೌಕ್ತಕಮ್ | 
ಐಹಿಕಂ ತವಸತರ್ೀಷ್ವೀವ ಕವಚಿದ್ಧನಿು ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 35 || 

 

ನಿಜಾಧಿಕಾಸಾ ವಿಜ್ಞಪ್ಯೈ ಕವಚಿದ್ ವಾಯತಸುದಾಜ್ಞರಾ | 
ಹನಿುಬರಹಮತವಮಾರ್ತೇಯಮದಾಧ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಪ್ರಭತಾಃ || 36 || 

 

ನಾನ್ಾಾಃ ಕಶ್ಚತ್ ತದ್ವರಾಣಾಂ ಶಾಪಾನಾಮಪ್ಾರ್ತಕರಮಿೀ | 
ಅಯೀಗ್ಾೀಷ್ತ ತತ ರತದಾರದಿವಾಕಾಂ ತೌ ಕತರತತ್ ೀ ಮೃಷಾ | 
ಏಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ಸತಾಂ ತತ ಯೀಗ್ಾೀಷ್ವಪ ಕದಾಚ್ನ್ || 37 || 

 

ನ್ ವಿಷ್ ಣೀವಯಚ್ನ್ಂ ಕ್ಾವಪ ಮೃಷಾ ಭವರ್ತ ಕಸಾಚಿತ್ | 
ಏತದ್ಥ್ ೀಯsವತಾರಶಚ ವಿಷ್ ಣೀಭಯವರ್ತ ಸವಯದಾ || 38 || 

 

ಪ್ರವಿಶಾ ಭ ಮೌ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷ್ಟಯನ್ತಸಾರತಾಃ | 
ರ್ೀಮೀ ರಾಮೀಣಾವಿಯತಕ್ಾು ಭಾಸೆರ್ೀಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ || 39 || 

 

ಏವಂ ರಮಲಾಳಿತಪಾದ್ಪ್ಲಿವಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಯಜ್ಞ್ೈಶಚ ಯಜನ್ ಸವಮೀವ | 
ವರಾಶವಮೀಧ್ಾದಿಭಿರಾಪ್ುಕ್ಾಮೀ ರ್ೀಮೀsಭಿರಾಮೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ವಿಶ್ಕ್ಷಯನ್ || 40 || 

 

ರಾಮಸಾ ದ್ೃಶಾಾ ತವನ್ಾೀಷಾಮದ್ೃಶಾಾ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾ | 
ಭ ಮಿಪ್ರವ್ೀಶಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಸಾ ರ್ೀಮೀ ಸಪ್ುಶತಂ ಸಮಾಾಃ || 41 || 
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ಏವಂವಿಧ್ಾನ್ಾಗಣಿತಾನಿ ಜನಾದ್ಯನ್ಸಾ ರಾಮಾವತಾರಚ್ರಿತಾನಿ ತದ್ನ್ಾಪ್ುಮಿೂಾಃ | 
ಶಕ್ಾಾನಿ ನ್ೈವ ಮನ್ಸಾsಪ ಹಿ ತಾನಿ ಕತತಯಂ ಬರಹ್ೇಶಶ್ೀಷ್ಪ್ುರತಹ ತಮತಖ್ೈಾಃ ಸತರ್ೈಶಚ || 42 || 

 

ತಸ್ಾೈವಮಬಞಭವಲ್ ೀಕಸಮಾಮಿಮಾಂ ಕ್ಷಾಮಂ  
ಕೃತಾವsನ್ತಶಾಸತ ಉದಿೀಕ್ಷಯ ಗತಣಾನ್ ಧ್ರಾರಾಾಃ | 
ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಾಮಾತಮಸದ್ನ್ಸಾ ಹಿ ಕ್ಾಙ್ಷಮಾಣಾ  
ವೃನಾದರಕ್ಾಾಃ ಕಮಲಜಂ ಪ್ರರ್ತ ತಚ್ಛಶಂಸತಾಃ || 43 || 

 

ಆಮನ್ರಯ ತ್ೈಾಃ ಸಹ ವಿಭತಭಯಗವತ್ ಪ್ರರಾಣಂ ಸ್ತವೀರಾಯ ಸದ್ಮನ್ ಇಯೀಷ್ ದಿದ್ೀಶ ಚ್ೈವ | 
ರತದ್ರಂ ಸವಲ್ ೀಕಗಮನಾಯ ರಘ ತುಮಸಾ  
ಸಮಾಾಥಯನ್ೀ ಸ ಚ್ ಸಮೀತಾ ವಿಭತಂ ಯರಾಚ್ೀ || 44 || 

 

ಏಕ್ಾನ್ುಮೀತಾ ರಘುಪ್ೀಣ ಸಮಸುಕ್ಾಲ್ ೀ ರತದ್ ರೀ ಜಗಾದ್ ವಚ್ನ್ಂ ಜಗತ್ ೀ ವಿಧ್ಾತತಾಃ | 
ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಾಮಾತಮಭವನ್ಸಾ ಹಿ ಕ್ಾಙ್ಷಮಾಣಾ  
ಸಾುಾಮಥಯಯನಿು ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸಹಿತಾ ವಿಧ್ಾತಾರ || 45 || 

 

ಪ್ುತರಸುವ್ೀಶ ಕಮಲಪ್ರಭವಸುಥಾsಹಂ ಪೌತರಸತು ಪೌತರಕವಚ್ ೀ ಯದ್ಪ ಹಾಯೀಗಾಮ್ | 
ಸಮಾೂವಯನಿು ಗತಣಿನ್ಸುದ್ಹಂ ಯರಾಚ್ೀ ಗನ್ತುಂ  
ಸವಸದ್ಮ ನ್ರ್ತಪ್ೂವಯಮಿತ್ ೀ ಭವನ್ುಮ್ || 46 || 

 

ಯತಾೆಯಯಸಾಧ್ನ್ಕೃತ್ೀ ವಿಬತಧ್ಾಥಿಯತಸುಾಂ  
ಪಾರದ್ತಶಚಕಥಯ ನಿಜರ ಪ್ಮಶ್ೀಷ್ಮೀವ | 
ತತ್ ಸಾಧಿತಂ ಹಿ ಭವತಾ ತದಿತಾಃ ಸವಧ್ಾಮ  
ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಪ್ರರಾಹಿ ಹರ್ ಷ್ಂ ವಿಬತಧ್್ೀಷ್ತ ಕತವಯನ್ || 47 || 

 

ಓಮಿತತಾವಾಚ್ ಭಗವಾಂಸುದ್ಶ್ೀಷ್ಮೀವ ಶತರತಾವ ರಹಸಾಥ ತನ್ತಸುಾಪ್ರಾ ಹರಸಾ | 
ದ್ತವಾಯಸನಾಮಯತಗಿಹಾsಗಮದಾಶತ ರಾಮ  
ಮಾಂ ಭ್ ೀಜಯ ಕ್ಷತದಿತಮಿತಾಸಕೃದ್ ಬತರವಾಣಾ || 48 || 

 

ಸ್ತದ್ಧಂ ನ್ ದ್ೀಯಮಥ ಸಾಧ್ಾಮಪೀರ್ತ ವಾಚ್ಂ  
ಶತರತಾವsಸಾ ವಾಕುಮಯಜಾತಮತರತ ಸವಹಸಾುತ್ | 
ಅನ್ನಂ ಚ್ತತಗತಯಣಮದಾದ್ಮೃತ್ ೀಪ್ಮಾನ್ಂ 
ರಾಮಸುದಾಪ್ಾ ಬತಭತಜ್ೀsಥ ಮತನಿಾಃ ಸತತತಷ್ಟಾಃ || 49 || 
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ತೃಪ್ುೀ ಯರೌ ಚ್ ಸಕಲಾನ್ ಪ್ರರ್ತಕ್್ ೀಪ್ರಾನ್ಾಃ  
ಕಶ್ಚನ್ನ ಮೀsಥಿಯತವರಂ ಪ್ರರ್ತಧ್ಾತತಮಿೀಶಾಃ | 
ಏವಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಕಋಷಾಃ ಸ ಹಿ ತತ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ  
ಮೀಘಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಭಗವಾನ್ ನ್ತತ ಕಶ್ಚದ್ನ್ಾಾಃ || 50 || 

 

ಕತನಿುೀ ತತ ತಸಾ ಹಿ ಮತನ್ೀವಯರತ್ ೀsಜಯತ್ ತಂ  
ರಾಮಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣತನ್ತವಾ ಸವಬಲಾಬಞಗಾಯ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಶ್ವ್ೀ ಪ್ರರ್ತಗತ್ೀ ಮತನಿರ ಪ್ಕ್್ೀ ಚ್  
ರಾಹಿೀರ್ತ ಲಕ್ಷಮಣಮತವಾಚ್ ರಮಾಪ್ರ್ತಾಃ ಸಾಃ || 51 || 

 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ತತ ಯದಾ ರಾಮಶಚಕ್್ರೀ ರತದ್ರೀಣ ಸಂವಿದ್ಮ್ | 
ದಾವರಪಾಲಂ  ಸ ಕೃತವಾಂಸುದಾ ಲಕ್ಷಮಣಮೀವ ಸಾಃ || 52 || 

 

ಯದ್ಾತರ ಪ್ರವಿಶ್ೀತ್ ಕಶ್ಚದ್ದನಿಮ ತ್ವೀರ್ತ ವಚ್ ೀ ಬತರವನ್ | 
ತದ್ನ್ುರಾssಗತಮೃಷಂ ದ್ೃಷಾಟಾsಮನ್ಾತ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ || 53 || 

 

ದ್ತವಾಯಸಸಾಃ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾತತ ರಾಮಂ ಪಾರಪ್ಾೈವ ಭಜಾತಾಮ್ | 
ಅನ್ಾಥಾ ತವಯಶ್್ ೀ ರಾಮೀ ಕರ್ ೀತ್ಾೀಷ್ ಮತನಿಧ್ತರಯವಮ್ || 54 || 

 

ರಾಘವೀ ಘನನ್ನಪ ತತ ಮಾಂ ಕರ್ ೀತ್ಾೀವ ದ್ರಾಂ ಮಯ | 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ದ್ದೌ ಮಾಗಯಂ ಸ ತತ ದ್ತವಾಯಸಸ್ೀ ತದಾ || 55 || 

 

ಸವಲ್ ೀಕಗಮನಾಕ್ಾಙ್ಕಚಷೀ ಸವಯಮೀವ ತತ ರಾಘವಾಃ | 
ಇಯಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಹ್ೀತತಾಃ ಸಾಾದಿರ್ತ ಹನಿೇರ್ತ ಸ್ ೀsಕರ್ ೀತ್ || 56 || 

 

ಅತಾನ್ುಬನ್ತಧನಿದ್ನ್ಂ ತಾಾಗ ಏವ್ೀರ್ತ ಚಿನ್ುಯನ್ | 
ರಾಹಿ ಸವಲ್ ೀಕಮಚಿರಾದಿತತಾವಾಚ್ ಸ ಲಕ್ಷಮಣಮ್ || 57 || 
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ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ಯರೌ ಜಗದ್ೂವಭಯಧ್ಾವನ್ುಚಿಛದ್ಂ ರಾಘವಂ 
ಧ್ಾಾಯನಾನಪ್ ಚ್ ತತಪದ್ಂ ದ್ಶಶತ್ೈಯತಯಕ್್ ುೀ ಮತಖಾಮೂೀರತಹ್ೈಾಃ | 
ಆಸ್ತೀಚ ಛ್ೀಷ್ಮಹಾಫಣಿೀ ಮತಸಲಭೃದ್ ದಿವಾಾಕೃರ್ತಲಾಯಙ್ುಲ್ಲೀ | 
ಪ್ಯಯಙ್ೆತವಮವಾಪ್ ಯೀ ಜಲನಿಧ್ೌ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶರಾನ್ಸಾ ಚ್ || 58 || 

 

ಅಥ ರಾಘವಾಃ ಸವಭವನ್ ೀಪ್ಗತೌ ವಿದ್ಧ್್ೀ ಮರ್ತಂ ಸಹ ಜನ್ೈರಖಿಲ್ೈಾಃ | 
ಸಮಘ ೀಷ್ಯಚ್ಚ ಯ ಇಹ್ೀಚ್ಛರ್ತ ತತ್ ಪ್ದ್ಮಕ್ಷಯಂ ಸಪ್ದಿ ಮೈರ್ತವರ್ತ ಸಾಃ || 59 || 

 

ಶತರತಾವತತ ತದ್ ಯ ಇಹ ಮೀಕ್ಷಪ್ದ್ೀಚ್ಛವಸ ು್ೀ 
ಸವ್ೀಯ ಸಮಾಯಯತರಥಾsತೃಣಮಾಪಪೀಲಮ್ | 
ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಗಮನ್ಶಕ್ತುರಭ ತ್ ತೃಣಾದ್ೀ- 
ಯೀಯ ತತರ ದಿೀಘಯಭವಿನ್ ೀ ನ್ಹಿ ತ್ೀ ತದ್ೈಚ್ಛನ್ || 60 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಕತಶಂ ಸವರಾಜ್ಾೀ 
ತ್ೈಾಃ ಸಾಕಮೀವ ಚ್ ಲವಂ ಯತವರಾಜಮಿೀಶಾಃ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ವಾಲ್ಲತನ್ಯಂ ಕಪರಾಜಾ ಆಶತ  
ಸ ರಾಯತಮಜ್ ೀsಪ ರಘುವಿೀರಸಮಿೀಪ್ಮಾರಾತ್ || 61 || 

 

ಅಥಾsಹ ವಾಯತನ್ನ್ದನ್ಂ ಸ ರಾಘವಾಃ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ನ್ | 
ತವಾಹಮಕ್ಷಗ್ ೀಚ್ರಾಃ ಸದಾ ಭವಾಮಿ ನಾನ್ಾಥಾ || 62 || 

 

ತವರಾ ಸದಾ ಮಹತ್ ತಪ್ಾಃ ಸತಕ್ಾಯಯಮತತುಮೀತುಮಮ್ | 
ತದ್ೀವ ಮೀ ಮಹತ್ ಪರಯಂ ಚಿರಂ ತಪ್ಸುಾರಾ ಕೃತಮ್ || 63 || 

 

ದ್ಶಾಸಾಕತಮೂಕಣಯಕ್ೌ ಯಥಾ ಸತಶಕ್ತುಮಾನ್ಪ| 
ಜಘನಿ್ ನ್ ಪರರಾಯ ಮೀ ತಥ್ೈವ ಜೀವ ಕಲಪಕಮ್ || 64 || 

 

ಪ್ಯೀಬಧಮಧ್ಾಗಂ ಚ್ ಮೀ ಸತಸದ್ಮ ಚಾನ್ಾದ್ೀವ ವಾ | 
ಯಥ್ೀಷ್ಟತ್ ೀ ಗಮಿಷ್ಾಸ್ತ ಸವದ್ೀಹಸಂಯತತ್ ೀsಪ ಸನ್ || 65 || 
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ಯಥ್ೀಷ್ಟಭ್ ೀಗಸಂಯತತಾಃ ಸತರ್ೀಶಗಾಯಕ್ಾದಿಭಿಾಃ | 
ಸಮಿೀಢಾಮಾನ್ಸದ್ಾಶಾ ರಮಸವ ಮತತಪರಾಃ ಸದಾ || 66 || 

 

ತವ್ೀಪುತಂ ನ್ ಕ್ತಞ್ಚನ್ ಕವಚಿತ್ ಕತತಶ್ಚದ್ೀವ ವಾ | 
ಮೃಷಾ ಭವ್ೀತ್ ಪರಯಶಚ ಮೀ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಭಯವಿಷ್ಾಸ್ತ || 67 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಮರತತತುತ್ ೀ ಜಗಾದ್ ವಿಶವನಾಯಕಮ್ | 
ವಿಧ್್ೀಹಿ ಪಾದ್ಪ್ಙ್ೆಜ್ೀ ತವ್ೀಶ ಭಕ್ತುಮತತುಮಾಮ್ || 68 || 

 

ಸದಾ ಪ್ರವಧ್ಯಮಾನ್ರಾ ತರಾ ರಮೀsಹಮಞ್ಞಸಾ | 
ಸಮಸುಜೀವಸಞ್ಚರಾತ್ ಸದಾsಧಿಕ್ಾ ಹಿ ಮೀsಸತು ಸಾ || 69 || 

 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ತ್ ೀsಸ್ತಮತ್ೀ ಸದಾ ಪ್ದ್ಮ್ | 
ಸಮಸು ಸದ್ತುಣ್ ೀಚಿಛರತಂ ನ್ಮಾಮಿ ತ್ೀ ಪ್ದ್ಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 70 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತಥ್ೀರ್ತ ತಂ ಜಗಾದ್ ಪ್ುಷ್ೆರ್ೀಕ್ಷಣಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಧ್ಾಮ ಚಾsತಮನ್ಸೃಣಾದಿನಾ ಸಹ್ೈವ ಸಾಃ || 71 || 

 

ಖ್ಗಾ ಮೃಗಸೃಣಾದ್ಯಾಃ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾಶಚ ಗದ್ಯಭಾಾಃ | 
ತದಾssಸತರತತುಮಾ ಯತ್ ೀ ನ್ೃವಾನ್ರಾಸತು ಕ್ತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 72 || 

 

ಸದ್ೈವ ರಾಮಭಾವನಾಾಃ ಸದಾ ಸತತತುಾ ವ್ೀದಿನ್ಾಃ | 
ಯತ್ ೀsಭವಂಸುತಸತುತ್ೀ ಯಯತಾಃ ಪ್ದ್ಂ ಹರ್ೀಸುದಾ || 73 || 

 

ಸ ತ್ೈ ಸಮಾವೃತ್ ೀ ವಿಭತಯಯರೌ ದಿಶಂ ತದ್ ೀತುರಾಮ್ | 
ಅನ್ನ್ುಸ ಯಯದಿೀಧಿರ್ತದ್ತಯರನ್ುಸದ್ತುಣಾಣಯವಾಃ || 74 || 

 

ಸಹಸರಸ ಯಯಮಣಡಲಜವಲರ್ತೆರಿೀಟಮ ಧ್ಯಜಾಃ | 
ಸತನಿೀಳಕತನ್ುಳಾವೃತಾಮಿತ್ೀನ್ತದಕ್ಾನ್ುಸನ್ತಮಖ್ಾಃ || 75 || 

 

ಸತರಕುಪ್ದ್ಮಲ್ ೀಚ್ನ್ಾಃ ಸತವಿದ್ತಾದಾಭಕತಣಡಲಾಃ | 
ಸತಹಾಸವಿದ್ತರಮಾಧ್ರಾಃ ಸಮಸುವ್ೀದ್ವಾಗರಸಾಃ || 76 || 



 
 

 
 

Page 105 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ನ್ವಮೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 

ದಿವಕರೌಘಕ್ೌಸತುಭಪ್ರಭಾಸಕ್್ ೀರತಕನ್ಧರಾಃ | 
ಸತಪೀವರ್ ೀನ್ನತ್ ೀರತಸಜಞಗದ್ಬರಾಂಸಯತಗಮಕಾಃ || 77 || 

 

ಸತವೃತುದಿೀಘಯಪೀವರ್ ೀಲಸದ್ತೂಜದ್ವರಾಙ್ಕಚೆ ತಾಃ | 
ಜಗದ್ ವಿಮಥಾ ಸಮೂೃತಾಃ ಶರ್ ೀsಸಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀ ಕರ್ೀ || 78 || 

 

ಸವಯಂ ಸ ತ್ೀನ್ ನಿಮಿಯತ್ ೀ ಹತೌ ಮಧ್ತಶಚ ಕ್್ೈಟಭಾಃ | 
ಶರ್ೀಣ ತ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ದೌ ಚ್ ಲಕ್ಷಮಣಾನ್ತಜ್ೀ || 79 || 

 

ಸ ಶತತರಸ ದ್ನ್ ೀsವಧಿೀನ್ಮಧ್್ ೀಾಃ ಸತತಂ ರಸಾಹವಯಮ್ | 
ಶರ್ೀಣ ಯೀನ್ ಚಾಕ್ಾರ್ ೀತ್ ಪ್ುರಿೀಂ ಚ್ ಮಾಧ್ತರಾಭಿಧ್ಾಮ್ || 80 || 

 

ಸಮಸುಸಾರಸಮೂವಂ ಶರಂ ದ್ಧ್ಾರ ತಂ ಕರ್ೀ | 
ಸ ವಾಮಬಾಹತನಾ ಧ್ನ್ತದ್ಯಧ್ಾರ ಶಾಙ್ುಯಸಙ್ಕಚಞಾತಮ್ || 81 || 

 

ಉದಾರಬಾಹತಭ ಷ್ಣಾಃ ಶತಭಾಙ್ುದ್ಾಃ ಸಕಙ್ೆಣಾಃ | 
ಮಹಾಙ್ತುಲ್ಲೀಯಭ ಷತಾಃ ಸತರಕುಸತೆರಾಮತೂಜಾಃ || 82 || 

 

ಅನ್ಘಯರತನಮಾಲರಾ  ವನಾಖ್ಾರಾ ಚ್ ಮಾಲರಾ | 
ವಿಲಾಸ್ತವಿಸೃತ್ ೀರಸಾ ಬಭಾರ ಚ್ ಶ್ರಯಂ ಪ್ರಭತಾಃ || 83 || 

 

ಸ ಭ ರ್ತವತುಭ ಷ್ಣಸುನ್ ದ್ರ್ೀ ವಲ್ಲತರಯೀ | 
ಉದಾರಮಧ್ಾಭ ಷ್ಣ್ ೀ ಲಸತುಡಿತ್ ಪ್ರಭಾಮಬರಾಃ || 84 || 

 

ಕರಿೀನ್ದರಸತೆರ್ ೀರತಯತಕ್ ಸತವೃತುಜಾನ್ತಮಣಡಲಾಃ | 
ಕರಮಾಲಪವೃತುಜಙ್ಘಕಾಃ ಸತರಕುಪಾದ್ಪ್ಲಿವಾಃ || 85 || 

 

ಲಸದ್ಧರಿನ್ಮಣಿಧ್ತಾರ್ತೀ ರರಾಜ ರಾಘವೀsಧಿಕಮ್ | 
ಅಸಙ್್ಯಸತತುಖಾಣಯವಾಃ ಸಮಸುಶಕ್ತುಸತುನ್ತಾಃ || 86 || 
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ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ೀತಾರಬಞಯತಗಾಮನ್ತಮಖ್ವರಕಮಲಾತ್ ಸವ್ೀಯವ್ೀದಾಥಯಸಾರಾಂ- 
ಸುನಾವ ಬರಹಾಮಣಡಬಾಹಾಾನ್ುರಮಧಿಕರತಚಾ ಭಾಸಯನ್ ಭಾಸತರಾಸಾಾಃ | 
ಸವಾಯಭಿೀಷಾಟಭಯೀ ಚ್ ಸವಕರವರಯಗ್ೀನಾಥಿಯನಾಮಾದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ  
ಪಾರರಾದ ದ್ೀವಾಧಿದ್ೀವಾಃ ಸವಪ್ದ್ಮಭಿಮತಖ್ಶ್್ ಚೀತುರಾಶಾಂ ವಿಶ್್ ೀಕ್ಾಮ್ || 87|| 

 

ದ್ಧ್್ರೀ ಚ್ಛತರಂ ಹನ್ ಮಾನ್ ಸರವದ್ಮತತಮಯಂ ಪ್ೂಣಯಚ್ನಾದರಯತತಾಭಂ  
ಸ್ತೀತಾ ಸ್ೈವಾಖಿಲಾಕ್ಾಂ ವಿಷ್ಯಮತಪ್ಗತಾ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ಹಿರೀರಥ್ೈಕ್ಾ | 
ದ್ವೀಧ್ಾ ಭ ತಾವ ದ್ಧ್ಾರ ವಾಜನ್ಮತಭಯತಾಃ ಪ್ೂಣಯಚ್ನಾದರಂಶತಗೌರಂ  
ಪ್ರೀದ್ಾದಾೂಸವತ್ ಪ್ರಭಾಭಾ ಸಕಲಗತಣತನ್ತಭ ಯಷತಾ ಭ ಷ್ಣ್ೈ ಸ್ವೈಾಃ || 88 || 

 

ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಕರತನ್ತಸುಥ್ೈವ ಭರತಶಚಕರಂ ದ್ಧ್ದ್ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀ- 
ನಾsರಾತ್ ಸವಾತ ಏವ ಶಙ್್ವರಭೃಚ್ಛಙ್ೆತಮಕಾಃ ಶತತರಹಾ | 
ಅಗ್ರೀ ಬರಹಮಪ್ುರ್ ೀಗಮಾಾಃ ಸತರಗಣಾ ವ್ೀದಾಶಚ ಸ್ ೀಙ್ೆರಕ್ಾಾಃ  
ಪ್ಶಾಚತ್ ಸವಯಜಗಜಞಗಾಮ ರಘುಪ್ಂ ರಾನ್ುಂ ನಿಜಂ ಧ್ಾಮ ತಮ್ || 89 || 

 

ತಸಾ ಸ ಯಯಸತತಪ್ೂವಯವಾನ್ರಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀನ್ ಮನ್ತಜಾಸತು ಸವಾತಾಃ | 
ರಾಮಜನ್ಮಚ್ರಿತಾನಿ ತಸಾ ತ್ೀ ಕ್ತೀತಯಯನ್ು ಉಚ್ಥ್ೈಧ್ತರಯತಂ ಯಯತಾಃ || 90 || 

 

ಗನ್ಧವ್ೈಯಗಿೀಯಯಮಾನ್ ೀ ವಿಬತಧ್ಮತನಿಗಣ್ೈರಬಞಸಮ ೂರ್ತಪ್ೂವ್ೈಯ- 
ವ್ೀಯದ್ ೀದಾರಾಥಯವಾಗಿೂಾಃ ಪ್ರಣಿಹಿತಸತಮನ್ಾಃ ಸವಯದಾ ಸ ುಯಮಾನ್ಾಃ | 
ಸವ್ೈಯಭ ಯತ್ೈಶಚ ಭಕ್ಾಯ ಸವನಿಮಿಷ್ನ್ಯನ್ೈಾಃ ಕ್ೌತತಕ್ಾದ್ ವಿೀಕ್ಷಯಮಾಣಾಃ | 
ಪಾರರಾಚ ಛ್ೀಷ್ಗತರತತಮದಾದಿಕನಿಜ್ೈಾಃ ಸಂಸ್ೀವಿತಾಃ ಸವಂ ಪ್ದ್ಮ್ || 91 || 

 

ಬರಹಮರತದ್ರಗರತಡ್ೈಾಃ ಸಶ್ೀಷ್ಕ್್ೈಾಃ ಪ್ರೀಚ್ಾಮಾನ್ಸತಗತಣ್ ೀರತವಿಸುರಾಃ | 
ಆರತರ್ ೀಹ ವಿಭತರಮಬರಂ ಶನ್ೈಸ ು್ೀ ಚ್ ದಿವಾವಪ್ುಷ್ ೀsಭವಂಸುದಾ || 92 || 

 

ಅಥ ಬರಹಾಮ ಹರಿಂ ಸತುತಾವ ಜಗಾದ್ೀದ್ಂ ವಚ್ ೀ ವಿಭತಮ್ | 
ತವದಾಜ್ಞರಾ ಮರಾ ದ್ತುಂ ಸಾಿನ್ಂ ದ್ಶರಥಸಾ ಹಿ || 93 || 
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ಮಾತೄಣಾಂ ಚಾಪ ತಲ್ ಿೀಕಸುಾಯತತಾಬಾದದಿತ್ ೀsಗರತಾಃ | 
ಅನ್ಹಾಯರಾಸುಾರಾssಜ್ಞಪಾು  ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾಾ ಅಪ ಸದ್ುರ್ತಾಃ | 
ಸ ತಾವ ತತ ಭರತಂ ನ್ೈಷಾ ಗಚ ಛ್ೀತ ನಿರರಾನಿರ್ತ || 94 || 

 

ತಥಾsಪ ಸಾ ಯದಾವ್ೀಶಾಚ್ಚಕ್ಾರ ತವಯಾಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ | 
ನಿಕೃರ್ತನಾಯಮ ಸಾ ಕ್ಷ್ಪಾು ಮರಾ ತಮಸ್ತ ಶಾಶವತ್ೀ || 95 || 

 

ಕ್್ೈಕಯೀ ತತ ಚ್ಲಾನ್ ಲ್ ೀಕನ್ ಪಾರಪಾು ನ್ೈವಾಚ್ಲಾನ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಪ್ಶಾಚದ್ ಭಕ್ತುಮರ್ತೀ ಯಸಾಮತ್ ತವಯೀ ಸಾ ಯತಕುಮೀವ ತತ್ || 96 || 

 

ಮನಿ್ರಾ ತತ ತಮಸಾನ ಧ್ೀ ಪಾರ್ತತಾ ದ್ತಷ್ಟಚಾರಿಣಿೀ | 
ಸ್ತೀತಾಥಯಂ ಯೀsಪ್ಾನಿನ್ದಮಾುತಾಂ ತ್ೀsಪ ರಾತಾ ಮಹತುಮಾಃ || 97 || 

 

ಪಾರಯಶ್್ ೀ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ಚವ ತವಯ ಕೃಷ್ಣತವಮಾಗತ್ೀ | 
ಶ್ೀಷಾ ರಾಸಾನಿು ತಚ ಛ್ೀಷಾ ಅಷಾಟವಿಂಶ್ೀ ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ | 
ಗತ್ೀ ಚ್ತತಸುಹಸಾರಬ ದ್ೀ ತಮೀಗಾಸ್ತರಶತ್ ೀತುರ್ೀ || 98 || 

 

ಅಥ ಯೀ ತವತಪದಾಮೂೀಜಮಕರನ ದ್ೈಕಲ್ಲಪ್ುವಾಃ | 
ತವರಾ ಸಹಾsಗತಸ ು್ೀಷಾಂ ವಿಧ್್ೀಹಿ ಸಾಿನ್ಮತತುಮಮ್ || 99 || 

 

ಅಹಂ ಭವಾಃ ಸತರ್ೀಶಾದಾಾಾಃ ಕ್ತಙ್ೆರಾಾಃ ಸಮ ತವ್ೀಶವರ | 
ಯಚ್ಚ ಕ್ಾಯಯಮಿಹಾಸಾಮಭಿಸುದ್ಪಾಾಜ್ಞಾಪ್ರಾsಶತ ನ್ಾಃ || 100 || 

 

ಇತತಾದಿೀರಿತಮಾಕಣಾಯ ಶತಾನ್ನ ದ್ೀನ್ ರಾಘವಾಃ | 
ಜಗಾದ್ ಭಾವಗಮಿೂೀರಸತಸ್ತಮತಾಧ್ರಪ್ಲಿವಾಃ || 101 || 

 

ಜಗದ್ತುರತತವಮಾದಿಷ್ಟಂ ಮರಾ ತ್ೀ ಕಮಲ್ ೀದ್ೂವ | 
ಗತವಾಯದ್ೀಶಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಮರಾssದಿಷಾಟ ಚ್ ಸದ್ುರ್ತಾಃ || 102 || 

 

ಅತಸುಾರಾ ಪ್ರದ್ೀರಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಏಷಾಂ ಮದಾಜ್ಞರಾ | 
ಹೃದಿ ಸಿ್ತತಂ ಚ್ ಜಾನಾಸ್ತ ತವಮೀವ್ೈಕಾಃ ಸದಾ ಮಮ || 103 || 
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ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಹರ್ೀಭಾಯವವಿಜ್ಞಾನಿೀ ಕಞ್ಞಸಮೂವಾಃ | 
ಪಪೀಲಕ್ಾತೃಣಾನಾುನಾಂ ದ್ದೌ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ನ್ತತುಮಾನ್ | 
ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ ಸನ್ುತತಾವಚ್ಚ ನಾಮಾನ ಸಾನಾುನಿಕ್ಾನ್ ವಿಭತಾಃ || 104 || 

 

ತ್ೀ ಜರಾಮೃರ್ತಹಿೀನಾಶಚ ಸವಯದ್ತಾಃಖ್ವಿವಜಯತಾಾಃ | 
ಸಂಸಾರಮತಕ್ಾಯ ನ್ಾವಸಂಸುತರ ನಿತಾಸತಖಾಧಿಕ್ಾಾಃ || 105 || 

 

ಯೀ ತತ ದ್ೀವಾ ಇಹ್ ೀದ್ ೂತಾ ನ್ೃವಾನ್ರಶರಿೀರಿಣಾಃ | 
ತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಸಾವಂಶ್ತಾಮಾಪ್ುಸುನ್ೈನ್ದವಿವಿದಾವೃತ್ೀ || 106 || 

 

ಅಸತರಾವ್ೀಶತಸ ುೌ ತತ ನ್ ರಾಮಮನ್ತಜಗಮತತಾಃ | 
ಪೀತಾಮೃತೌ ಪ್ುರಾ ಯಸಾಮನ್ಮಮರತತನ್ಯಚ್ ತೌ ತದಾ || 107 || 

 

ತಯೀಶಚ ತಪ್ಸಾ ತತಷ್ಟಶಚಕ್್ರೀ ತಾವಜರಾಮರೌ | 
ಪ್ುರಾ ಸವಯಮತೂಸ ು್ೀನ್ ೀಭೌ ದ್ಪಾಯದ್ಮೃತಮನಿ್ನ್ೀ | 

ಪ್ರಸಹಾಾ  ँಪಬತಾಂ ದ್ೀವ್ೈದ್ೀಯವಾಂಶತಾವದ್ತಪ್ೀಕ್ಷ್ತೌ || 108 || 
 

ಪೀತಾಮೃತ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಯತಧ್ಾಮಾನ್ೀಷ್ತ ದಾನ್ವ್ೈಾಃ | 
ತ್ೈದ್ಯತುಮಾತಮಹಸ ು್ೀ ತತ ರಕ್ಷಾಯೈ ಪೀತಮಾಶತ ತತ್ | 
ತಸಾಮದ್ ದ್ ೀಷಾದಾಪ್ತತಸಾುವಾಸತರಂ ಭಾವಮ ಜಯತಮ್ || 109 || 

 

ಅಙ್ುದ್ಾಃ ಕ್ಾಲತಸಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಮಾಪ್ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಮ್ | 
ರಾಮಾಜ್ಞಯೈವ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ರಾಜಾಂ ಕತಶಸಮನಿವತಾಃ || 110 || 

 

ವಿಭಿೀಷ್ಣಶಚ ಧ್ಮಾಯತಾಮ ರಾಘವಾಜ್ಞಾಪ್ುರಸೃತಾಃ | 
ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತಧ್ಯನ್ೀಶಸಾ ಕಲಪಮಾವಿೀತ್ ಸ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ || 111 || 

 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಜಾಮಬವಾಂಶಚ ನ್ಾವಸತ್ ಪ್ೃಥಿವಿೀತಳ ೀ್ | 
ಉತಪತಯಥಯಂ ಜಾಮಬವತಾಾಸುದ್ಥಯಂ ಸತತಪ್ಶಚರನ್ || 112 || 
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ಅಥ್ ೀ ರಘ ಣಾಂ ಪ್ರವರಾಃ ಸತರಾಚಿಯತಾಃ  
ಸವಯೈಕತನಾವ ನ್ಾವಸತ್ ಸತರಾಲಯೀ | 
ದಿವರ್ತೀಯರಾ ಬರಹಮಸದ್ಸಾಧಿೀಶವರ- 
ಸ ು್ೀನಾಚಿಯತ್ ೀsಥಾಪ್ರಾರಾ ನಿಜಾಲಯೀ || 113 || 

 

ತೃರ್ತೀಯರ ಪ್ೀಣ ನಿಜಂ ಪ್ದ್ಂ ಪ್ರಭತಂ ವರಜನ್ುಮತಚ್ಚಯೈರನ್ತಗಮಾ ದ್ೀವತಾಾಃ | 
ಅಗಮಾಮರಾಯದ್ಮತಪ್ೀತಾ ಚ್ ಕರಮಾದ್ 
ವಿಲ್ ೀಕಯನ್ ುೀsರ್ತವಿದ್ ರತ್ ೀsಸತುವನ್ || 114 || 

 

ಬರಹಾಮ ಮರತನಾಮರತತಸ ನ್ತರಿೀಶಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಗರತತಾಮನ್ ಹರಿಜಾಃ ಶಕರಕ್ಾದಾಾಾಃ | 
ಕರಮಾದ್ನ್ತವಾಜಾ ತತ ರಾಘವಸಾ ಶ್ರಸಾಥಾsಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ನಿಯಯಯತಾಃ || 115 || 

 

ಸವಂಸವಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯ ಸದ್ನ್ಂ ಸತರಾ ಯಯತಾಃ ಪ್ುರನ್ದರಾದಾಾಶಚ ವಿರಿಞ್ಚಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ಮರತತತುತ್ ೀsಥ್ ೀ ಬದ್ರಿೀಮವಾಪ್ಾ ನಾರಾಯಣಸ್ಾೈವ ಪ್ದ್ಂ ಸ್ತಷ್ೀವ್ೀ || 116 || 

 

ಸಮಸುಶಾಸ್ ರೀದ್ೂರಿತಂ ಹರ್ೀವಯಚ್ ೀ ಮತದಾ ತದಾ ಶ್್ ರೀತರಪ್ುಟ್ೀನ್ ಸಮೂರನ್ | 
ವದ್ಂಶಚ ತತುಾಂ ವಿಬತಧ್ಷ್ಯಭಾಣಾಂ ಸದಾ ಮತನಿೀನಾಂ ಚ್ ಸತಖ್ಂ ಹತಾವಾಸ||117 || 

 

ರಾಮಾಜ್ಞರಾ ಕ್ತಮತಪರತಷ್ೀಷ್ತ ರಾಜಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ರ ಪ್ೀಣ ತಥಾsಪ್ರ್ೀಣ| 
ರ ಪ್ೈಸುಥಾsನ್ಾೈಶಚ ಸಮಸುಸದ್ಮನ್ತಾವಾಸ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸತತಂ ಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್ || 118 || 

 

ಇತಿಂ ಸ ಗಾಯನ್ ಶತಕ್್ ೀಟಿವಿಸುರಮ್  
ರಾಮಾಯಣಂ ಭಾರತಪ್ಞ್ಚರಾತರಮ್ | 
ವ್ೀದಾಂಶಚ ಸವಾಯನ್ ಸಹಿತಬರಹಮಸ ತಾರನ್  
ವಾಾಚ್ಕ್ಷಾಣ್ ೀ ನಿತಾಸತಖ್ ೀದ್ೂರ್ ೀsಭ ತ್ || 119 || 

 

ರಾಮೀsಪ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ವಮಾನಾತಮಜ್ೀನ್ ಸ ಸ್ತೀತರಾ ಲಕ್ಷಮಣಪ್ೂವಯಕ್್ೈಶಚ | 
ತಥಾ ಗರತತಮತ್ ಪ್ರಮತಖ್ೈಶಚ ಪಾಷ್ಯದ್ೈಾಃ ಸಂಸ್ೀವಾಾಮಾನ್ ೀ ನ್ಾವಸತ್ ಪ್ಯೀಬೌಧ || 120 || 

 

ಕದಾಚಿದಿೀಶಾಃ ಸಕಲಾವತಾರಾನ್ೀಕಂ ವಿಧ್ಾರಾಹಿಪ್ತೌ ಚ್ ಶ್ೀತ್ೀ | 
ಪ್ೃಥಕ್ ಚ್ ಸಂವೂಾಹಾ ಕದಾಚಿದಿಚ್ಛರಾ ರ್ೀಮೀ ರಮೀಶ್್ ೀsಮಿತಸದ್ತುಣಾಣಯವಾಃ || 121 || 
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ಇತಾಶ್ೀಷ್ಪ್ುರಾಣ್ೀಭಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚರಾತ್ರೀಭಾ ಏವ ಚ್ | 
ಭಾರತಾಚ್ಚವ ವ್ೀದ್ೀಭ್ ಾೀ ಮಹಾರಾಮಾಯಣಾದ್ಪ || 122 || 

 

ಪ್ರಸಪರವಿರ್ ೀಧ್ಸಾ ಹಾನಾನಿನಣಿೀಯಯ ತತುಾತಾಃ | 
ಯತಕ್ಾಯ ಬತದಿಧಬಲಾಚ್ಚವ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ || 123 || 

 

ಬಹತಕಲಾಪನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಮಯೀಯಂ ಸತೆಥ್ ೀದಿತಾ | 
ನ್ೈಕಗರನಾಿಶರರಾತ್ ತಸಾಮನಾನSಶಙ್ೆಯSತರ ವಿರತದ್ಧತಾ || 124 || 

 

ಕವಚಿನ್ ೇಹಾರಾಸತರಾಣಾಂ ವಾತಾಾಸಾಃ ಪ್ರರ್ತಲ್ ೀಮತಾ | 
ಉಕ್ಾುಗರನ್ಿೀಷ್ತ ತಸಾಮದಿಧ ನಿಣಯಯೀಯಂ ಕೃತ್ ೀ ಮರಾ || 125 || 

 

ಏವಂ ಚ್ ವಕ್ಷಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ನ್ೈವಾsಶಙ್ೆಯ ವಿರತದ್ಧತಾ | 
ಸವಯಕಲಪಸಮಶಾಚಯಂ ಪಾರಾವಯಯಕರಮಾಃ ಸದಾ || 126 || 

 

ಪ್ುಂವಾತಾಾಸ್ೀನ್ ಚ್ ೀಕ್ತುಾಃ ಸಾಾತ್ ಪ್ುರಾಣಾದಿಷ್ತ ಕತತರಚಿತ್ | 
ಕೃಷ್ಣಮಾಹ ಯಥಾ ಕೃಷ್ ಣೀ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಶರ್ೈಹಯತಾನ್ | 
ಶತಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿೀಂಸ ು್ೀ ದ್ಶಯಯಷ್ಾ ಇರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ || 127 || 

 

ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಹತಾಸ ು್ೀ ಹಿ ಜ್ಞಾಯನ ು್ೀ ಬಹತವಾಕಾತಾಃ | 
ವಿಸಾುರ್ೀ ಭಿೀಮನಿಹತಾಾಃ ಸಙ್ಕ ಷೀಪ್ೀsಜತಯನ್ಪಾರ್ತತಾಾಃ | 
ಉಚ್ಾನ ು್ೀ ಬಹವಶಾಚನ್ಾೀ ಪ್ುಂವಾತಾಾಸಸಮಾಶರರಾತ್  || 128 || 

 

ವಿಸಾುರ್ೀ ಕೃಷ್ಣನಿಹತಾ ಬಲಭದ್ರಹತಾ ಇರ್ತ | 
ಉಚ್ಾನ ು್ೀ ಚ್ ಕವಚಿತ್ ಕ್ಾಲವಾತಾಾಸ್ ೀsಪ ಕವಚಿದ್ ಭವ್ೀತ್ || 129 || 

 

ಯಥಾ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾರಹಸತ್ ಕೃಷ್ಣಸನಿನಧ್ೌ | 
ಇರ್ತ ವಾಕ್್ಾೀಷ್ತ ಬಹತಷ್ತ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ನಿಣಯರಾದ್ಪ | 
ಅನಿಣಯಯೀ ತತ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಪ್ೂವಯಮತಕ್ಾು ಗರ್ತಸುತಾಃ || 130 || 
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ವಾತಾಾಸಾಸ ು್ಾೀವಮಾದಾಾಶಚ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಾಾದ್ಯಸುಥಾ | 
ದ್ೃಶಾನ ು್ೀ ಭಾರತಾದ್ಾೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಣಗರನಿ್ತಶಚತ್ೀ | 
ಜ್ಞಾಯನ ು್ೀ ಬಹತಭಿವಾಯಕ್್ಾೈನಿಯಣಯಯಗರನಿ್ತಸುಥಾ || 131 || 

 

ತಸಾಮತ್ ವಿನಿಣಯಯಗರನಾಿನಾಶ್ರತ್ಾೈವ ಚ್ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ಬಹತವಾಕ್ಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನಿಣಯಯೀsಯಂ ಮರಾ ಕೃತಾಃ || 132 || 

 

ಉಕುಂ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ರೀ ಚ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ ೀದಿತ್ೀ | 
‘ರ್ತರಭಾಷಾ ಯೀ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ರಿೀರ್ತೀನಾಂ ಶತಮೀವ ಚ್  || 133 || 

 

‘ವಾತಾಾಸಾದಿೀನ್ ಸಪ್ು ಭ್ೀದಾನ್ ವ್ೀದಾದ್ಾಥಯಂ ತಥಾ ವದ್ೀತ್ | 
‘ಸ ರಾರ್ತ ನಿರಯಂ ಘ ೀರಮನ್ಾಥಾಜ್ಞಾನ್ಸಮೂವಮ್’ || 134 || 

 

ಇತಾನ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ತತರತತ್ ರೀದಿತಂ ಬಹತ | 
ವಾತಾಾಸಾಃ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಾಂ ಚ್ ಗ್ ೀಮ ರ್ತರೀ ಪ್ರಘಸಸುಥಾ | 
ಉಕ್ಷಣಾಃ ಸತಧ್ತರಾಃ ಸಾಧ್ತ ಸಪ್ು ಭ್ೀದಾಾಃ ಪ್ರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ || 135 || 

 

ಇತಾಾದಿಲಕ್ಷಣಾನ್ಾತರ ನ್ ೀಚ್ಾನ ು್ೀsನ್ಾಪ್ರಸಙ್ುತಾಃ | 
ಅನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ನಿಣಯಯಾಃ ಕ್ತರಯತ್ೀ ಮರಾ | 
ತಸಾಮನಿನಣಯಯಶಾಸರತಾವದ್ ಗಾರಹಾಮೀತದ್ ಬತಭ ಷ್ತಭಿಾಃ || 136 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾ ರಾಮಕಥಾ ಪ್ರಾ ಮರಾ ಸಮಸುಶಾಸಾರನ್ತಸೃತ್ೀಭಯವಾಪ್ಹಾ | 
ಪ್ಠ್ೀದಿಮಾಂ ಯಾಃ ಶೃಣತರಾದ್ಥಾಪ ವಾ ವಿಮತಕುಬನ್ಿಶಚರಣಂ ಹರ್ೀವರಯಜ್ೀತ್ || 137 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಶ್ರೀರಾಮಚ್ರಿತ್ೀ  
ಶ್ರೀರಾಮಸವಧ್ಾಮಪ್ರವ್ೀಶ್್ ೀ ನಾಮ ನ್ವಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 

[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ – 1000 ] 
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 [ ವಾಾಸಾವತಾರಾನ್ತವಣಯನ್ಂ ]  
 

ಓಂ || ದಾವಪ್ರ್ೀsಥ ಯತಗ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ತವಷಾಟವಿಂಶರ್ತಮೀ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಸವಯಂಭತಶವಯಶಕ್ಾರದಾಾ ದ್ತಗಾಧಬ ಧ್ೀಸ್ತುೀರಮಾಯಯತಾಃ || 01 || 

 

ಪ್ಯೀಬ ಧ್ೀರತತುರಂ ರ್ತೀರಮಾಸಾದ್ಾ ವಿಬತಧ್ಷ್ಯಭಾಾಃ | 
ತತಷ್ತಟವುಾಃ ಪ್ುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಮಕ್ಷಯಂ ಪ್ುರ ಷ್ ೀತುಮಮ್ || 02 || 

 

ನ್ಮೀನ್ಮೀsಗಣಾಗತಣ್ೈಕಧ್ಾಮನೀ ಸಮಸುವಿಜ್ಞಾನ್ಮರಿೀಚಿಮಾಲ್ಲನ್ೀ | 
ಅನಾದ್ಾವಿಜ್ಞಾನ್ತಮೀನಿಹನ್ರೀ ಪ್ರಾಮೃತಾನ್ನ್ದಪ್ದ್ಪ್ರದಾಯನ್ೀ || 03 || 

 

ಸವದ್ತುಮಾಲಾಭತವಿಪಾತಕ್್ ೀಪ್ತ್ ೀ ದ್ತವಾಯಸಸಾಃ ಶಾಪ್ತ ಆಶತ ಹಿ ಶ್ರರಾ | 
ಶಕ್್ರೀ ವಿಹಿೀನ್ೀ ದಿರ್ತಜ್ೈ ಪ್ರಾಜತ್ೀ ಪ್ುರಾ ವಯಂ ತಾವಂ ಶರಣಂ ಗತಾಾಃ ಸಮ || 04 || 

 

ತವದಾಜ್ಞರಾ ಬಲ್ಲನಾ ಸನ್ದಧ್ಾನಾವರಾದ್ ಗಿೀರಿೀಶಸಾ ಪ್ರ್ೈರಚಾಲಾಮ್ | 
ವೃನಾದರಕ್ಾ ಮನ್ದರಮೀತಾ ಬಾಹತಭಿನ್ಯ ಶ್ೀಕತರತದ್ಧತತಯವಿಮೀ ಸಮೀತಾಾಃ || 05 || 

 

ತದಾ ತವರಾ ನಿತಾಬಲತವಹ್ೀತತತ್ ೀ ಯೀsನ್ನ್ುನಾಮಾ ಗರತಡಸುದ್ಂಸಕ್್ೀ | 
ಉತಾಪಟಾ ಚ್ೈಕ್್ೀನ್ ಕರ್ೀಣ ಮನ್ದರ್ ೀ ನಿಧ್ಾಪತಸುಂ ಸ ಸಹ ತವರಾsವಹತ್|| 06 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರಿೀಕ್ಷದಿಬರಸೌ ಗಿರಿಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಸಹಾಸತರ್ೈರತನ್ನಮಿತಸುದ್ಂಸತಾಃ | 
ವಾಚ್ ಣಯಯತ್ ತಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಪ್ುನ್ಶಚ ತ್ೀ ತವದಿೀಕ್ಷರಾ ಪ್ೂವಯವದ್ತರ್ತಿತಾಾಃ ಪ್ರಭ್ ೀ || 07 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ವಾಮೀನ್ ಕರ್ೀಣ ವಿೀಶವರ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ತಂ ಸೆನ್ದಗತಸುಾಮಸಾ | 
ಅಗಾಾಃ ಪ್ಯೀಬದಂ ಸಹಿತಾಃ ಸತರಾಸತರ್ೈಮಯಥಾನ ಚ್ ತ್ೀನಾಬಧಮಥಾಪ್ಾಮಥಾನಾಃ||08|| 

 

ಕೃತಶಚ ಕದಾರಾಸುನ್ಯೀsತರ ವಾಸತಕ್ತನ್ೀಯತರಂ ತವರಾ ಕಶಾಪ್ಜಾಃ ಸ ನಾಗರಾಟ್ | 
ಮಮನ್ತಿರಬಧಂ ಸಹಿತಾಸುಾರಾ ಸತರಾಾಃ ಸಹಾಸತರಾ ದಿವಾಪ್ಯೀ ಘೃತಾಧಿಕಮ್ || 09 || 

 

ನ್ೈಚ್ಛನ್ು ಪ್ುಚ್ಛಂ ದಿರ್ತಜಾ ಅಮಙ್ುಲಂ ತದಿತಾಥಾಗರಂ ಜಗೃಹತವಿಯಷ್ ೀಲಬಣಮ್ | 
ಶಾರನಾುಶಚ ತ್ೀsತ್ ೀ ವಿಬತಧ್ಾಸತು ಪ್ುಚ್ಛಂ ತವರಾ ಸಮೀತಾ ಜಗೃಹತಸುಾದಾಶರರಾಾಃ ||10 || 
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ಅಥಾರ್ತಭಾರಾದ್ವಿಶತ್ ಸತಕ್ಾಞ್ಚನ್ ೀ ಗಿರಿಾಃ ಸ ಪಾತಾಳಮಥ ತವಮೀವ | 
ತಂ ಕಚ್ಛಪಾತಾಮ ತವಭರಾಃ ಸವಪ್ೃಷ ಠ್ೀ ಹಾನ್ನ್ಾಧ್ಾಯಯಂ ಪ್ುರತಲ್ಲೀಲಯೈವ || 11 || 

 

ಉಪ್ಯಯಧ್ಶಾಚsತಮನಿ ನ್ೀತರಗ್ ೀತರಯೀಸುಾರಾ ಪ್ರ್ೀಣಾsವಿಶತಾ ಸಮೀಧಿತಾಾಃ | 
ಮಮಂಥತರಬಧಂ ತರಸಾ ಮದ್ ೀತೆಟಾಾಃ ಸತರಾಸತರಾ ಕ್ಷ್ ೀಭಿತನ್ಕರಚ್ಕರಮ್ || 12 || 

 

ಶಾರನ ು್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ವೀಕ ಉರತಕರಮ ತವಂ ಸತಧ್ಾರಸಾಪ್ಯೈ ಮತದಿತ್ ೀ ಹಾಮಥಾನಾಃ | 
ತದಾ ಜಗದಾುರಸ್ತ ವಿಷ್ಂ ಸಮತರಿ್ತತಂ ತವದಾಜ್ಞರಾ ವಾಯತರಧ್ಾತ್ ಕರ್ೀ ನಿಜ್ೀ||13|| 

 

ಕಲ್ೀಾಃ ಸವರ ಪ್ಂ ತದ್ರ್ತೀವ ದ್ತಷ್ಷಹಂ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತಾಃ ಸಕಲ್ೈಶಚ ದ್ತಾಃಸಪೃಶಮ್ | 
ಕರ್ೀ ವಿಮಥಾಾಸುಬಲಂ ವಿಧ್ಾಯ ದ್ದೌ ಸ ಕ್ತಞಚಚದ್ ಗಿರಿಶಾಯ ವಾಯತಾಃ || 14 || 

 

ಸ ತತ್ ಪಬತ್ ಕಣಠಗತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ನಿಪಾರ್ತತ್ ೀ ಮ ಚಿಛಯತ ಆಶತ ರತದ್ರಾಃ | 
ಹರ್ೀಾಃ ಕರಸಪಶಯಬಲಾತ್ ಸ ಸಂಜ್ಞಾಮವಾಪ್ ನಿೀಲ್ ೀsಸಾ ಗಳಸುದಾsಸ್ತೀತ್ || 15 || 

 

ಅಥ ತವದಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ುರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ನಿಧ್ಾಯ ಪಾತ್ರೀ ತಪ್ನಿೀಯರ ಪ್ೀ | 
ಸವಯಂ ಚ್ ನಿಮಯಥಾ ಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ನಂ ಪ್ಪೌ ಸ ವಾಯತಸುದ್ತ ಚಾಸಾ ಜೀಣಯಮ್ || 16 || 

 

ಅತಾಲಪಪಾನಾಚ್ಚ ಬಭ ವ ಶ್ಲಾ ಶ್ವಸಾ ಶ್ೀಷ್ಣಯಶಚ ಕರಾವಶ್ಷ್ಟಮ್ | 
ಅಭ ತ್ ಕಲ್ಲಾಃ ಸವಯಜಗತತು ಪ್ೂಣಯಂ ಪೀತಾವ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ಬಭ ವ ವಾಯೀಾಃ | 
ಕಲ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಾದ್ಭವನ್ ಕತನಾಗಾಾಃ ಸವೃಶ್ಚಕ್ಾಾಃ ಶಾವಪ್ದ್ರಾತತಧ್ಾನಾಾಃ || 17 || 

 

ಅಥ ತವರಾsಬ ಧೌತತ ವಿಮಥಾಮಾನ್ೀ ಸತರಾsಭವತ್ ತಾಮಸತರಾ ಅವಾಪ್ುಾಃ | 
ಉಚ್ಚಶರವಾ ನಾಮ ತತರಙ್ುಮೀsಥ ಕರಿೀ ತಥ್ೈರಾವತನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ || 18 || 

 

ಅನ್ಾೀ ಚ್ ದಿಕ್ಾಪಲಗಜಾ ಬಭ ವುವಯರಂ ತಥ್ೈವಾಪ್ುರಸಾಂ ಸಹಸರಮ್ | 
ತಥಾsಯತಧ್ಾನಾಾಭರಣಾನಿ ಚ್ೈವ ದಿವೌಕಸಾಂ ಪ್ರಿಜಾತಸುರತಶಚ || 19 || 

 

ತಥ್ೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತರಭಿನಿಯಶ್ೀಶ್್ ೀ ಬಭ ವ ತತ್ ಕ್ೌಸತುಭಂ ಲ್ ೀಕಸಾರಮ್ | 
ಅಥ್ೀನಿದರಾ ಯದ್ಾಪ ನಿತಾದ್ೀಹಾ ಬಭ ವ ತತಾರಪ್ರರಾ ಸವತನಾವ || 20 || 
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ತತ್ ೀ ಭವಾನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಣಬಾಹತನಾ ಸತಧ್ಾಕಮಣಡಲತಂ ಕಲಶಂ ಚಾಪ್ರ್ೀಣ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ತಸಾಮನಿನರಾಗಾತ್ ಸಮತದಾರದ್ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿನಾಯಮ ಹರಿನ್ಮಣಿದ್ತಾರ್ತಾಃ || 21 || 

 

ತತ್ ೀ ಭವದ್ಧಸುಗತಂ ದಿತ್ೀ ಸತತಾಾಃ ಸತಧ್ಾಭರಂ ಕಲಶಂ ಚಾಪ್ಜಹತರಾಃ | 
ಮತಕುಂ ತವರಾ ಶಕ್ತುಮತಾsಪ ದ್ೈತಾಾನ್ ಸತಾಚ್ತಾತಾನ್ ಕ್ಾರಯತಾ ವಧ್ಾಯ || 22 || 

 

ತತ್ ೀ ಭವಾನ್ನ್ತಪ್ಮಮತತುಮಂ ವಪ್ುಬಯಭ ವ ದಿವಾಪ್ರಮದಾತಮಕಂ ತವರನ್ | 
ಶಾಾಮಂ ನಿತಮಾಬಪಯತರತನಮೀಖ್ಲಂ ಜಾಮ ಬನ್ದಾಭಾಮಬರಭೃತ್ ಸತಮಧ್ಾಮಮ್ || 23 || 

ಬೃಹನಿನತಮಬಂ ಕಲಶ್್ ೀಪ್ಮಸುನ್ಂ ಸತತಪಣಡರಿೀಕ್ಾಯತನ್ೀತರಮತಜಞಾಲಮ್ | 
ಸಮಸುಸಾರಂ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಸದ್ತುಣಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತತ್ ಸಮತಮಮತಹತಾಃ ಸತರಾರಯಾಃ || 24 || 

 

ಪ್ರಸಪರಂ ತ್ೀsಮೃತಹ್ೀತತತ್ ೀsಖಿಲಾ ವಿರತಧ್ಾಮಾನಾಾಃ ಪ್ರದ್ದ್ತಾಃ ಸಮ ತ್ೀ ಕರ್ೀ | 
ಸಮಂ ಸತಧ್ಾರಾಾಃ ಕಲಶಂ ವಿಭಜಾ ನಿಪಾಯರಾಸಾಮನಿರ್ತ ವಞಚಚತಾಸುಾರಾ||25 || 

 

ಧ್ಮಯಚ್ಛಲಂ ಪಾಪ್ಜನ್ೀಷ್ತ ಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ತವರಾ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ತದ್ ೀಕುಮ್ | 
ಯದ್ಾತ್ ಕೃತಂ ಮೀ ಭವತಾಂ ಯದಿೀಹ ಸಂವಾದ್ ಏವೀದಿವಭಜ್ೀ ಸತಧ್ಾಮಿಮಾಮ್ ||26 || 

 

ಯಥ್ೀಷ್ಟತ್ ೀsಹಂ ವಿಭಜಾಮಿ ಸವಯಥಾ ನ್ ವಿಶವಸಧ್ವಂ ಮಯ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಇರ್ತ ಪ್ರಹಸಾಾಭಿಹಿತಂ ನಿಶಮಾ ಸ್ತರೀಭಾವಮತಗಾಧಸತು ತಥ್ೀರ್ತ ತ್ೀsವದ್ನ್ || 27 || 

 

ತತಶಚ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಪ್ೃಥಕ್ ಸತರಾಸತರಾಂಸುವಾರ್ತರ ಪ್ೀಚ್ಚಲ್ಲತಾನ್ ಸತರ್ೀತರಾಮ್ | 
ಸವಾಯನ್ ಭವದ್ದಶ್ಯನ್ ಈಕ್ಷಯ ಲಜಞತಾsಸಯಹಂ ದ್ೃಶ್್ ೀ ಮಿೀಲಯತ್ೀತಾವೀಚ್ಾಃ || 28 || 

 

ನಿಮಿೀಲ್ಲತಾಕ್ಷ್ೀಷ್ವಸತರ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವತಾ ನ್ಾಪಾಯಯಾಃ ಸಾಧ್ವಮೃತಂ ತತಾಃ ಪ್ುಮಾನ್ | 
ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಭ ತಾವ ಪಬತಾಃ ಸತಧ್ಾಂ ಶ್ರ್ ೀ ರಾಹ್ ೀನ್ಾಯಕೃನ್ುಶಚ ಸತದ್ಶಯನ್ೀನ್ || 29 || 

 

ತ್ೀನಾಮೃತಾಥಯಂ ಹಿ ಸಹಸರಜನ್ಮಸತ ಪ್ರತಪ್ಾ ಭ ಯಸುಪ್ ಆರಿತ್ ೀ ವರಾಃ | 
ಸವಯಮತೂವಸ ು್ೀನ್ ಭವಾನ್ ಕರ್ೀsಸಾ ಬನ್ತದಂ ಸತಧ್ಾಂ ಪಾರಸಾ ಶ್ರ್ ೀ ಜಹಾರ|| 30 || 

 

ಶ್ರಸತು ತಸಾ ಗರಹತಾಮವಾಪ್ ಸತರ್ೈಾಃ ಸಮಾವಿಷ್ಟಮಥ್ ೀ ಸಬಾಹತ | 
ಕ್ಷ್ಪ್ುಾಃ ಕಬನ್ ಧೀsಸಾ ಶತಭ್ ೀದ್ಸಾಗರ್ೀ ತವರಾ ಸ್ತಿತ್ ೀsದಾಾಪ ಹಿ ತತರ ಸಾಮೃತಾಃ || 31 || 
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ಅಥಾಸತರಾಾಃ ಪ್ರತಾಪ್ತನ್ತನದಾಯತಧ್ಾಾಃ ಸಮಸುಶಸ ು್ೀ ಚ್ ಹತಾಸುಾರಾ ರಣ್ೀ | 
ಕಲ್ಲಸತು ಸ ಬರಹಮವರಾದ್ಜ್ೀಯೀ ಹಾೃತ್ೀ ಭವನ್ುಂ ಪ್ುರತಷ್ೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ || 32 || 

 

ತಸಾಾಥಯದ್ೀರಾತ್ ಸಮಭ ದ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುತತಪತರಕ್ಾ ದ್ ೀಷ್ಗಣಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ | 
ಅಥ್ೀನಿದರಾ ವಕ್ಷಸ್ತ ತ್ೀ ಸಮಾಸಿ್ತತಾ ತವತ್ ಕಣಠಗಂ ಕ್ೌಸತುಭಮಾಸ ಧ್ಾತಾ || 33 || 

 

ಯಥಾವಿಭಾಗಂ ಚ್ ಸತರ್ೀಷ್ತ ದ್ತಾು ಸುಾರಾ ತಥಾsನ್ಾೀsಪ ಹಿ ತತರ ಜಾತಾಾಃ | 
ಇತಿಂ ತವರಾ ಸಾಧ್ವಮೃತಂ ಸರ್ೀಷ್ತ ದ್ತುಂ ಹಿ ಮೀಕ್ಷಸಾ ನಿದ್ಶಯನಾಯ || 34 || 

 

ಭವ್ೀದಿಧ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಿಯತಂ ಸತರಾಣಾಂ ನ್ೈವಾಸತರಾಣಾಂ ಸ ಕಥಞ್ಚನ್ ಸಾಾತ್ | 
ಉತಾುಹಯತಕುಸಾ ಚ್ ತತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಭವ್ೀದಿಧ ರಾಹ್ ೀರಿವ ದ್ತಾಃಖ್ರ ಪ್ಮ್ || 35 || 

 

ಕಲ್ಲಸುಾಯಂ ಬರಹಮವರಾದಿದಾನಿೀಂ ವಿಬಾಧ್ತ್ೀsಸಾಮನ್ ಸಕಲಾನ್ ಪ್ರಜಾಶಚ| 
ಅಜ್ಞಾನ್ಮಿಥಾಾಮರ್ತರ ಪ್ತ್ ೀsಸೌ ಪ್ರವಿಶಾ ಸಜಾಞಾನ್ವಿರತದ್ಧರ ಪ್ಾಃ || 36 || 

 

ತವದಾಜ್ಞರಾ ತಸಾ ವರ್ ೀsಬಞಜ್ೀನ್ ದ್ತುಾಃ ಸ ಆವಿಶಾ ಶ್ವಂ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ಕದಾಗಮಾಂಸುಸಾ ಕತಯತಕ್ತುಬಾಧ್ಾನ್ ನ್ಹಿ ತವದ್ನ್ಾಶಚರಿತತಂ ಸಮಥಯಾಃ || 37 || 

 

ವ್ೀದಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸಹಶಾಸರಸಙ್ಘ ಉತಾುದಿತಾಸ್ುೀನ್ ನ್ ಸನಿು ತ್ೀsದ್ಾ | 
ತತ್ ಸಾಧ್ತ ಭ ಮಾವವರ್ತೀಯಯ ವ್ೀದಾನ್ ಉದ್ಧೃತಾ ಶಾಸಾರಣಿ ಕತರತಷ್ವ ಸಮಾಕ್ || 38 || 

 

ಅದ್ೃಶಾಮಜ್ಞ್ೀಯಮತಕಾಯರ ಪ್ಂ ಕಲ್ಲಂ ನಿಲ್ಲೀನ್ಂ ಹೃದ್ಯೀsಖಿಲಸಾ | 
ಸಚಾಛಸರಶಸ್ರೀಣ ನಿಹತಾ ಶ್ೀಘರಂ ಪ್ದ್ಂ ನಿಜಂ ದ್ೀಹಿ ಮಹಾಜನ್ಸಾ || 39 || 

 

ಋತ್ೀ ಭವನ್ುಂ ನ್ಹಿ ತಂ ನಿಹನಾು ತವಮೀಕ ಏವಾಖಿಲಶಕ್ತುಪ್ೂಣಯಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಭವನ್ುಂ ಶರಣಂ ಗತಾ ವಯಂ ತಮೀನಿಹತ್ಾೈ ನಿಜಭ್ ೀಧ್ವಿಗರಹಮ್||40 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸ್ೈರಭಯಂ ಪ್ರದಾಯ ಸತರ್ೀಶವರಾಣಾಂ ಪ್ರಮೀsಪ್ರಮೀಯಾಃ | 
ಪಾರದ್ತಭಯಬ ವಾಮೃತಭ ರಿಳಾರಾಂ ವಿಶತದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ್ಘನ್ಸವರ ಪ್ಾಃ || 41 || 

 

ವಸ್ತಷ್ಟನಾಮಾ ಕಮಳ ್ೀದ್ೂವಾತಮಜಾಃ ಸತತ್ ೀsಸಾ ಶಕ್ತುಸುನ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಶರಾಃ | 
ತಸ್ ಾೀತುಮಂ ಸ್ ೀsಪ ತಪ್ೀsಚ್ರದ್ಧರಿಾಃ ಸತತ್ ೀ ಮಮ ಸಾಾದಿರ್ತ ತದ್ಧರಿದ್ಯದೌ || 42 || 
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ಉವಾಚ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಸತತ್ ೀಷತ್ ೀ ವಸ್ ೀಮಯದಿೀಯಸಾ ಸತತಾsಸ್ತು ಶ್್ ೀಭನಾ | 
ವನ್ೀ ಮೃಗಾಥಯಂ ಚ್ರತ್ ೀsಸಾ ವಿೀಯಯಂ ಪ್ಪಾತ ಭಾರಾಯಂ ಮನ್ಸಾ ಗತಸಾ || 43 || 

 

ತಚ ಛ್ಯೀನ್ಹಸ ು್ೀ ಪ್ರದ್ದೌ ಸ ತಸ್ಾೈ ದಾತತಂ ತದ್ನ್ಾೀನ್ ತತ ಯತಧ್ಾತ್ ೀsಪ್ತತ್ | 
ಜಗಾರಸ ತನ್ಮತುಯವಧ್ ಯಯಮಸವಸತಜಯಲಸಿಮೀನಾಂ ಜಗೃಹತಶಚ ದಾಶಾಾಃ || 44 || 

 

ತದ್ುಭಯತ್ ೀsಭ ನಿಮಥತನ್ಂ ಸವರಾಜ್ಞ್ೀ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯನ್ ಸ್ ೀsಪ ವಸ್ ೀಾಃ ಸಮಪ್ಯಯತ್ | 
ಪ್ುತರಂ ಸಮಾದಾಯ ಸತತಾಂ ಸ ತಸ್ೈ ದ್ದೌ ಸತತ್ ೀsಭ ದ್ಥ ಮತುಯರಾಜಾಃ || 45 || 

 

ಕನಾಾ ತತ ಸಾ ದಾಶರಾಜಸಾ ಸದ್ಮನ್ಾವಧ್ಯತಾರ್ತೀವ ಸತರ ಪ್ಯತಕ್ಾು | 
ನಾಮಾನ ಚ್ ಸಾ ಸತಾವರ್ತೀರ್ತ ತಸಾಾಂ ತವಾsತಮಜ್ ೀsಹಂ ಭವಿತಾಸಯಜ್ ೀsಪ || 46 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಶಚಕರಧ್ರ್ೀಣ ತಾಂ ಮತನಿಜಯಗಾಮ ಮಾತಾಯಣಡಸತತಾಂ ಸಮತದ್ರಗಾಮ್ | 
ಉತಾುರಯನಿುೀಮಥ ತತರ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರದ್ತಬಯಭ ವಾsಶತ ವಿಶತದ್ಧಚಿದ್ಘನ್ಾಃ || 47 || 

 

ವಿದ್ ೀಷ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ೈಕರ ಪ್ೀsಪ್ಾಜ್ ೀ ಜನಾನ್ ಮೀಹಯತತಂ ಮೃಷ್ೈವ | 
ಯೀಷತತು ಪ್ುಂಸ್ ೀ ಹಾಜನಿೀವ ದ್ೃಷ್ಾತ್ೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ ಕ್ಾವಪ ಬಲಾದಿವಿಗರಹಾಃ || 48 || 

 

ಯಥಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಕೃರ್ತರಾವಿರಾಸ್ತೀತ್ ಸುಮಾೂತ್ ತಥಾ ನಿತಾತನ್ತತವತ್ ೀ ವಿಭತಾಃ | 
ಆವಿಭಯವದ್ ಯೀಷರ್ತ ನ್ ೀ ಮಲ್ ೀತಿಾಃ ತಥಾsಪ ಮೀಹಾಯ ನಿದ್ಶಯಯೀತ್ ತಥಾ || 49 || 

 

ಸ್ತುೀಪ್ುಂಪ್ರಸಙ್ುತ್ ಪ್ರತ್ ೀ ಯತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರದ್ತಭಯವತ್ಾೀಷ್ ವಿಮೀಹಯನ್ ಜನ್ಮ್ | 
ಅತ್ ೀ ಮಲ್ ೀತ್ ಿೀsಯಮಿರ್ತ ಸಮ ಮನ್ಾತ್ೀ ಜನ್ ೀsಶತಭಾಃ ಪ್ೂಣಯಗತಣ್ೈಕವಿಗರಹಮ್ || 50 || 

 

ದಿವೀಪ್ೀ ಭಗಿನಾಾಾಃ ಸ ಯಮಸಾ ವಿಶವಕೃತ್ ಪ್ರಕ್ಾಶತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮರಿೀಚಿಮಣಡಲಾಃ | 
ಪ್ರಭಾಸಯನ್ನಣಡಬಹಿಸುಥಾsನ್ುಾಃ ಸಹಸರಲಕ್ಷಾಮಿತಸ ಯಯದಿೀಧಿರ್ತಾಃ || 51 || 

 

ಅಗಣಾದಿವಾೀರತಗತಣಾಣಯವಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ ಸಮಸುವಿದಾಾಧಿಪ್ರ್ತಜಯಗದ್ತುರತಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಜಯಗದಿೀಶವರ್ೀಶವರಾಃ ಸಮಸುದ್ ೀಷಾರ್ತವಿದ್ ರವಿಗರಹಾಃ || 52 || 

 

ಶತಭಮರತಕವಣ್ ೀಯ ರಕುಪಾದಾಭಜನ್ೀತಾರದ್ರಕರನ್ಖ್ರಸನಾಗರಶಚಕರಶಙ್್ಬಞರ್ೀಖ್ಾಃ | 
ರವಿಕರವರಗೌರಂ ಚ್ಮಯ ಚ್ೈಣಂ ವಸಾನ್ಸುಟಿದ್ಮಲಜಟಾಸನಿದೀಪ್ುಜ ಟಂ ದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ || 53 || 
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ವಿಸ್ತುೀಣಯವಕ್ಷಾಾಃ  ಕಮಳಾಯತಾಕ್ಷ್ ೀ ಬೃಹದ್ತೂಜಾಃ ಕಮತಬಸಮಾನ್ಕಣಠಾಃ | 
ಸಮಸುವ್ೀದಾನ್ ಮತಖ್ತಾಃ ಸಮತದಿುರನ್ನನ್ುಚ್ನಾದರಧಿಕಕ್ಾನ್ುಸನ್ತಮಖ್ಾಃ || 54 || 

 

ಪ್ರಬ್ ೀಧ್ಮತದಾರಭಯದ್ ೀಧ್ವಯರಾನಿವತ್ ೀ 
ಯಜ್ಞ್ ೀಪ್ವಿೀತಾಜನ್ಮೀಖ್ಲ್ ೀಲಿಸನ್ | 
ದ್ೃಶಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನ್ಭತಜಙ್ುದ್ಷ್ಟಮತಜಞೀವರಾನ್ ೀ ಜಗದ್ತಾರ್ ೀಚ್ತ || 55 || 

 

ಸ ಲ್ ೀಕಧ್ಮಾಯಭಿರಿರಕ್ಷರಾ ಪತತದಿವಯಜತವಮಾಪಾಾsಶತ ಪತತದ್ಯದೌ ನಿಜಮ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಯೀಾಃ ಸಂಸೃರ್ತಮಾತರತಾಃ ಸದಾ ಪ್ರತಾಕ್ಷಭಾವಂ ಪ್ರಮಾತಮನ್ ೀ ದ್ದೌ || 56 || 

 

ದ್ವೈಪಾಯನ್ಾಃ ಸ್ ೀsಥ ಜಗಾಮ ಮೀರತಂ ಚ್ತತಮತಯಖಾದ್ಾೈರನ್ತಗಮಾಮಾನ್ಾಃ | 
ಉದ್ಧೃತಾ ವ್ೀದಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಸತರ್ೀಭ್ ಾೀ ದ್ದೌ ಮತನಿಭಾಶಚ ಯಥಾssದಿಸೃಷೌಟ || 57 || 

 

ಸವಾಯಣಿ ಶಾಸಾರಣಿ ತಥ್ೈವ ಕೃತಾವ ವಿನಿಣಯಯಂ ಬರಹಮಸ ತರಂ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ತಚ್ಛಶತರವುಬರಯಹಮಗಿರಿೀಶಮತಖಾಾಾಃ ಸತರಾ ಮತನಿೀನಾಂ ಪ್ರವರಾಶಚ ತಸಾಮತ್ || 58 || 

 

ಸಮಸುಶಾಸಾರಥಯನಿದ್ಶಯನಾತಮಕಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಮಹಾಭಾರತನಾಮಧ್್ೀಯಮ್ | 
ವ್ೀದ್ ೀತುಮಂ ತಚ್ಚ ವಿಧ್ಾತೃಶಙ್ೆರಪ್ರಧ್ಾನ್ಕ್್ೈಸುನ್ತಮಖ್ತಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಶತರತಮ್ || 59 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಗಿರಿೀಶಾದಿಮನ್ ೀನ್ತಶಾಯೀ ಕಲ್ಲಮಯಮಾರಾsಶತ ಸತವಾಙ್ಮಯೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ | 
ನಿಕೃತುಶ್ೀಷ್ ೀಯ ಭಗವನ್ತಮಖ್ೀರಿತ್ೈಾಃ ಸತರಾಶಚ ಸಜಾಞಾನ್ಸತಧ್ಾರಸಂ ಪ್ಪ್ುಾಃ || 60 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಮನ್ತಷ್ಾೀಷ್ತ ತಥಾsಸತರ್ೀಷ್ತ ರ ಪಾನ್ುರ್ೈಾಃ ಕಲ್ಲರ್ೀವಾವಶ್ಷ್ಟಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಮನ್ತಷ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ ಸತತು ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ವಿನಾಶಾ ಇತ್ಾೀಷ್ ಹರಿವಾಯಚಿನ್ುಯತ್ || 61 || 

 

ತತ್ ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಾಲಬಲಾತ್ ಸತಮನ್ದಮಾಯತಮಯರ್ತಂ ಕಮಯ ಚ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣಾಃ | 
ವಿವಾಾಸ ವ್ೀದಾನ್ ಸ ವಿಭತಶಚತತಥಾಯ ಚ್ಕ್್ರೀ ಕಥಾ ಭಾಗವತಂ ಪ್ುರಾಣಮ್ || 62 || 

 

ಯೀಯೀ ಚ್ ಸನ್ುಸುಮಸಾsನ್ತವಿಷಾಟಸಾುಂಸಾುನ್ ಸತವಾಕ್್ಾೈಸುಮಸ್ ೀ ವಿಮತಞ್ಚನ್ | 
ಚ್ಚಾರ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸ ಪ್ಥಿ ಪ್ರರಾನ್ುಂ ಕ್ತೀಟಂ ವಾಪ್ಶಾತ್ ತಮತವಾಚ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 63 || 

 

ಭವಸವ ರಾಜಾ ಕತಶರಿೀರಮೀತತ್ ತಾಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ನ್ೈಚ್ಛತ್ ತದ್ಸೌ ತತಸುಮ್ | 
ಅತಾಕುದ್ೀಹಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಪ್ುರಾ ಸವಭಕುಂ ವೃಷ್ಲಂ ಸತಲತಬಧಮ್ || 64 || 
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ಲ್ ೀಭಾತ್ ಸ ಕ್ತೀಟತವಮತಪ್ೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ತಶಾಚsಶತ ಬಭ ವ ರಾಜಾ | 
ತದ್ೈವ ತಂ ಸವಯನ್ೃಪಾ ಪ್ರಣ್ೀಮತದ್ಯದ್ತಾಃ ಕರಂ ಚಾಸಾ ಯಥ್ೈವ ವ್ೈಶಾಾಾಃ || 65 || 

 

ಉವಾಚ್ ತಂ ಭಗವಾನ್ ಮತಕ್ತುಮಸ್ತಮಂಸುವ ಕ್ಷಣ್ೀ ದಾತತಮಹಂ ಸಮಥಯಾಃ | 
ತಥಾsಪ ಸ್ತೀಮಾಥಯಮವಾಪ್ಾ ವಿಪ್ರತನ್ತಂ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ಭವ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ || 66 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ತಸ್ೈ ವಿಮಲಂ ದ್ದೌ ಸ ಮಹಿೀಂ ಚ್ ಸವಾಯಂ ಬತಭತಜ್ೀ ತದ್ನ ು್ೀ | 
ತಾಕ್ಾುಾ ತನ್ತಂ ವಿಪ್ರವರತವಮೀತಾ ಪ್ದ್ಂ ಹರ್ೀರಾಪ್ ಸತತತುಾವ್ೀದಿೀ || 67 || 

 

ಏವಂ ಬಹ ನ್ ಸಂಸೃರ್ತಬನ್ಧತಾಃ ಸ ವಾಮೀಚ್ಯದ್ ವಾಾಸತನ್ತಜಯನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಬಹ ನ್ಾಚಿನಾಯನಿ ಚ್ ತಸಾ ಕಮಾಯಣಾಶ್ೀಷ್ದ್ೀವ್ೀಶಸದ್ ೀದಿತಾನಿ || 68 || 

 

ಅಥಾಸಾ ಪ್ುತರತವಮವಾಪ್ುುಮಿಚ್ಛಂಶಚಕ್ಾರ ರತದ್ರಾಃ ಸತತಪ್ಸುದಿೀಯಮ್ | 
ದ್ದೌ ಚ್ ತಸ್ೈ ಭಗವಾನ್ ವರಂ ತಂ ಸವಯಂ ಚ್ ತಪ್ುಾೀವ ತಪ್ೀ ವಿಮೀಹಯನ್ || 69 || 

 

ವಿಮೀಹನಾರಾಸತರಸಗಿಯಣಾಂ ಪ್ರಭತಾಃ ಸವಯಂ ಕರ್ ೀರ್ತೀವ ತಪ್ಾಃ ಪ್ರದ್ಶಯಯೀತ್ | 
ಕ್ಾಮಾದಿದ್ ೀಷಾಂಶಚ ವೃಷ್ೈವ ದ್ಶಯಯೀನ್ನ ತಾವತಾ ತ್ೀsಸಾ ಹಿ ಸನಿು ಕತತರಚಿತ್ || 70 || 

 

ತತಸುಾರಣ್ ಾೀಾಃ ಸಮ ಬಭ ವ ಪ್ುತರಕಾಃ ಶ್ವೀsಸಾ ಸ್ ೀsಭ ಚ್ತಛಕನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ | 
ಶತಕ್ತೀ ಹಿ ಭ ತಾವsಭಾಗಮದ್ ಘೃತಾಚಿೀ ವಾಾಸಂ ವಿಮಥನನ್ುಮತತಾರಣಿೀ ತಮ್ || 71 || 

 

ಅಕ್ಾಮಯನ್ ಕ್ಾಮತಕವತ್ ಸ ಭ ತಾವ ತರಾsಥಿಯತಸುಂ ಶತಕನಾಮಧ್್ೀಯಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಹಾರಣ್ ಾೀಸುನ್ಯಂ ಚ್ ಸೃಷಾಟಾ ವಿಮೀಹಯಂಸುತವಮಾಗ್ೀಯಷ್ವಯೀಗಾಾನ್ || 72 || 

 

ಶತಕಂ ತಮಾಶತ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ವಾಯತವಾಾಯಸಸಾ ಸ್ೀವಾಥಯಮಥಾಸಾ ಸವಯಮ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ದೌ ಭಗವಾನ್ ಸವಯವ್ೀದಾನ್ ಸಭಾರತಂ ಭಾಗವತಂ ಪ್ುರಾಣಾಮ್ || 73 || 

 

ಶ್ೀಷ್ ೀsಥ ಪ್ೈಲಂ ಮತನಿಮಾವಿಶತ್ ತದಾ ವಿೀಶಾಃ ಸತಮನ್ತು ಮಪ ವಾರತಣಿಂ ಮತನಿಮ್ | 
ಬರಹಾಮsವಿಶತ್ ತಮತತ ವ್ೈಶಮಾಪಯನ್ಂ ಶಕರಶಚ ಜ್ೈಮಿನಿಮಥಾsವಿಶದ್ ವಿಭತಾಃ || 74 || 

 

ಕೃಷ್ಣಸಾ ಪಾದ್ಪ್ರಿಸ್ೀವನ್ ೀತತನಕ್ಾಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾ ವಿವಿಶತರಾಶತ ತಾನ್ ಮತನಿೀನ್ | 
ಸಮಸುವಿದಾಾಾಃ ಪ್ರರ್ತಪಾದ್ಾ ತ್ೀಷ್ವಸೌ ಪ್ರವತಯಕ್ಾಂಸಾುನ್ ವಿದ್ಧ್್ೀ ಹರಿಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ || 75 || 
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ಋಚಾಂ ಪ್ರವತಯಕಂ ಪ್ೈಲಂ ಯಜತಷಾಂ ಚ್ ಪ್ರವತಯಕಮ್ | 
ವ್ೈಶಮಾಪಯನ್ಮೀವ್ೈಕಂ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಸ ಯಯಮೀವ ಚ್ || 76 || 

 

ಚ್ಕ್್ರೀsಥ ಜ್ೈಮಿನಿಂ ಸಾಮಾನಮಥವಾಯಙ್ಕಚುರಸಾಮಪ | 
ಸತಮನ್ತುಂ ಭಾರತಸಾಾಪ ವ್ೈಶಮಾಪಯನ್ಮಾದಿಶತ್ | 
ಪ್ರವತಯನ್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ಗನ್ಧವಾಯದಿಷ್ತ ಚಾsತಮಜಮ್ || 77 || 

 

ನಾರದ್ಂ ಪಾಠ್ಯತಾವ ಚ್ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಪ್ರವೃತುಯೀ | 
ಆದಿಶತ್ ಸಸೃಜ್ ೀ ಸ್ ೀsಥ ರ್ ೀಮಾಞ್ಚಚದ್ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಣಮ್ || 78 || 

 

ತಂ ಭಾರತಪ್ುರಾಣಾನಾಂ ಮಾಹಾರಾಮಾಯಣಸಾ ಚ್ | 
ಪ್ಞ್ಚರಾತರಸಾ ಕೃತುನಸಾ ಪ್ರವೃತಯಥಯಮಥಾsಧಿಶತ್ || 79 || 

 

ತಮಾವಿಶತ್ ಕ್ಾಮದ್ೀವಾಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ೀವಾಸಮತತತುಕಾಃ | 
ಸ ತಸ್ೈಜ್ಞಾನ್ಮಖಿಲಂ ದ್ದೌ ದ್ವೈಪಾಯನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 80 || 

 

ಸನ್ತತೆಮಾರಪ್ರಮತಖಾಂಶಚಕ್್ರೀ ಯೀಗಪ್ರವತಯಕ್ಾನ್ | 
ಭೃಗಾವದಿೀನ್ ಕಮಯಯೀಗಸಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ತಾವsಮಲಂ ಶತಭಮ್ || 81 || 

 

ಜ್ೈಮಿನಿಂ ಕಮಯಮಿೀಮಾಂಸಾಕತಾಯರಮಕರ್ ೀತ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ದ್ೀವಮಿೀಮಾಂಸ್ತಕ್ಾದ್ಾನ್ುಂ ಕೃತಾವ ಪ್ೈಲಮಥಾsದಿಶತ್ | 
ಶ್ೀಷ್ಂ ಚ್ ಮಧ್ಾಕರಣ್ೀ ಪ್ುರಾಣಾನ್ಾಥ ಚಾಕರ್ ೀತ್ || 82 || 

 

ಶ್ೈವಾನ್ ಪಾಶತಪ್ತಾಚ್ಚಕ್್ರೀ ಸಂಶರಾಥಯಂ ಸತರದಿವಷಾಮ್ | 
ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ ಪ್ಞ್ಚರಾತಾರಚ್ಚ ಯಥಾಥಯಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ಬಾರಹಾಮಂಶಚ ವ್ೀದ್ತಶಚಕ್್ರೀ ಪ್ುರಾಣಗರನಿ್ಸಙ್ುರಹಾನ್ || 83 || 

 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ುದ್ೀಯವಾಶಚ ಋಷ್ಯಸುಥಾ| 
ಸನ್ತತೆಮಾರಪ್ರಮತಖಾ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಸುಥಾ | 
ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನಾತ್ ಪಾರಪ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್ೀ ಮತಮತದ್ತಾಃ ಸತರಾಾಃ || 84 || 
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ಸಮಸುವಿಜ್ಞಾನ್ಗಭಸ್ತುಚ್ಕರಂ ವಿತಾಯವಿಜ್ಞಾನ್ಮಹಾದಿವಾಕರಾಃ | 
ನಿ[ಪೀಯ]ರಸಾ ಚಾಜ್ಞಾನ್ತಮೀ ಜಗತತುಂ ಪ್ರಭಾಸತ್ೀ ಭಾನ್ತರಿವಾವಭಾಸಯನ್ || 85|| 

 

ಚ್ತತಮತಯಖ್ೀಶಾನ್ಸತರ್ೀನ್ದರಪ್ೂವಯಕ್್ೈಾಃ ಸದಾ ಸತರ್ೈಾಃ ಸ್ೀವಿತ ಪಾದ್ಪ್ಲವಿಾಃ | 
ಪ್ರಕ್ಾಶಯಂಸ್ುೀಷ್ತ ಸದಾssತಮಗತಹಾಂ ಮತಮೀದ್ ಮೀರೌ ಚ್ ತಥಾ ಬದ್ರಾಯಮ್ || 86 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ವಾಾಸಾವತಾರಾನ್ತವಣಯನ್ಂ ನಾಮ 

ದ್ಶಮೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1086 ] 
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 [ ಭಗವದ್ವತಾರಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ] 
 

ಓಂ || ಶಶಾಙ್ೆಪ್ುತಾರದ್ಭವತ್ ಪ್ುರ್ ೀರವಾಸುಸಾಾsಯತರಾಯೀನ್ತಯಹತಷ್ ೀ ಯರಾರ್ತಾಃ | 
ತಸಾಾsಸ ಪ್ರ್ತನೀಯತಗಳಂ ಸತತಾಶಚ ಪ್ಞ್ಚಚಭವನ್ ವಿಷ್ತಣಪ್ದ್ೈಕಭಕ್ಾುಾಃ || 01 || 

 

ಯದ್ತಂ ಚ್ ತತವಯಶತಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವರಾನಿೀ ವಾಜಾಯತ | 
ದ್ತರಹತಾಂ ಚಾನ್ತಂ ತಥಾ ಪ್ೂರತಂ ಶಮಿಯಷಾಠ ವಾಷ್ಯಪ್ವಯಣಿ || 02 || 

 

ಯದ್ ೀವಯಂಶ್ೀ ಚ್ಕರವರ್ತೀಯ ಕ್ಾತಯವಿೀರಾಯಜತಯನ್ ೀsಭವತ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀದ್ಯತಾುತ್ರೀಯನಾಮನಾಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ಯೀಗವಿೀಯಯವಾನ್ | 
ತಸಾಾನ್ವವಾಯೀ ಯದ್ವೀ ಬಭ ವುವಿಯಷ್ತಣಸಂಶರರಾಾಃ || 03 || 

 

ಪ್ುರ್ ೀವಯಂಶ್ೀ ತತ ಭರತಶಚಕರವರ್ತೀಯ ಹರಿ ಪರಯಾಃ | 
ತದ್ವಂಶಜಾಃ ಕತರತನಾಯಮ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ೀsಭ ತ್ ತದ್ನ್ವಯೀ || 04 || 

 

ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಸಾಾಭವನ್ ಪ್ುತಾರಸರಯಸ್ರೀತಾಗಿನವಚ್ಯಸಾಃ | 
ದ್ೀವಾಪರಥ ಬಾಹಿಿೀಕ್್ ೀ ಗತಣಜ್ಾೀಷ್ಠಶಚ ಶನ್ುನ್ತಾಃ || 05 || 

 

ತವಗ್ ದ್ ೀಷ್ಯತಕ್್ ುೀ ದ್ೀವಾಪಜಯಗಾಮ ತಪ್ಸ್ೀ ವನ್ಮ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸ ಕೃತ್ೀ ಯತಗ್ೀ ರಾಜಾ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 06 || 

 

ಪ್ುರ್ತರಕ್ಾಪ್ುತರತಾಂ ರಾತ್ ೀ ಬಾಹಿಿೀಕ್್ ೀ ರಾಜಸತುಮಾಃ | 
ಹಿರಣಾಕಶ್ಪ್ೀಾಃ ಪ್ುತರಾಃ ಪ್ರಹಾಿದ್ ೀ ಭಗವತಪರಾಃ || 07 || 

 

ವಾಯತನಾ ಚ್ ಸಮಾವಿಷ್ ಟೀ ಮಹಾಬಲಸಮನಿವತಾಃ | 
ಯೀನ್ೈವ ಜಾಯಮಾನ್ೀನ್ ತರಸಾ ಭ ವಿಯದಾರಿತಾ || 08 || 

 

ಭ ಭಾರಕ್ಷಪ್ಣ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ುತಾಮಾಪ್ುುಮೀವ ಸಾಃ | 
ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಪ್ುತರತಾಮಾಪ್ಾ ಬಾಹಿಿೀಕ್್ೀಷ್ವಭವತ್ ಪ್ರ್ತಾಃ | 
ರತದ್ರೀಷ್ತ ಪ್ತರತಾಪಾಖ್ಾಾಃ ಸ್ ೀಮದ್ತ್ ುೀsಸಾ ಚಾsತಮಜಾಃ || 09 || 
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ಅಜ್ೈಕಪಾದ್ಹಿಬತಯಧಿನವಿಯರ ಪಾಕ್ಷ ಇರ್ತ ತರಯಾಃ | 
ರತದಾರಣಾಂ ಸ್ ೀಮದ್ತುಸಾ ಬಭ ವುಾಃ ಪ್ರಥಿತಾ ಸತತಾಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾಙ್ುದಾಮಾಪ್ುುಂ ಭ ರಿಭ ಯರಿಶರವಾ ಶಲಾಃ || 10 || 

 

ಶ್ವಾದಿಸವಯರತದಾರಣಾಮಾವ್ೀಶಾದ್ ವರತಸುಥಾ | 
ಭ ರಿಶರವಾ ಅರ್ತಬಲಸುತಾರsಸ್ತೀತ್ ಪ್ರಮಾಸರವಿತ್ || 11 || 

 

ತದ್ಥಯಂ ಹಿ ತಪ್ಶ್ಚೀಣಯಂ ಸ್ ೀಮದ್ತ ು್ೀನ್ ಶಮೂವ್ೀ | 
ದ್ತ್ ುೀ ವರಶಚ ತ್ೀನಾಸಾ ತವತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪಾಭಿಭ ರ್ತಕೃತ್ | 
ಬಲವಿೀಯಯಗತಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ನಾಮಾನ ಭ ರಿಶರವಾಾಃ ಸತತಾಃ || 12 || 

 

ಭವಿಷ್ಾರ್ತ ಮರಾssವಿಷ್ ಟೀ ಯಜ್ಞಶ್ೀಲ ಇರ್ತ ಸಮ ಹ | 
ತ್ೀನ್ ಭ ರಿಶರವಾ ಜಾತಾಃ ಸ್ ೀಮದ್ತುಸತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ || 13 || 

 

ಪ್ೂವೀಯದ್ಧ್್ೀಸ್ತುೀರಗತ್ೀsಬಞಸಮೂವ್ೀ ಗಙ್ುಯತತಾಃ ಪ್ವಯಣಿ ಘ ಣಿಯತ್ ೀsಬಧಾಃ | 
ಅವಾಕ್ಷ್ಪ್ತ್ ತಸಾ ತನೌ ನಿಜ್ ೀದ್ಬನ್ತದಂ ಶಶಾಪ್ೈನ್ಮಥಾಬಞಯೀನಿಾಃ || 14 || 

 

ಮಹಾಭಿಷ್ಙ್ ನಾಮ ನ್ರ್ೀಶವರಸುಾಂ ಭ ತಾವ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶನ್ುನ್ತನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ | 
ಜನಿಷ್ಾಸ್ೀ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಿೀ ತಥ್ೈಷಾ ತತಾರಪ ಬಾರಾಯ ಭವತ್ ೀ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 15 || 

 

ಶಾನ್ ುೀ ಭವ್ೀತ್ಾೀವ ಮಯೀದಿತಸುಾಂ ತನ್ತತವಮಾಪ್ುೀsಸ್ತ ತತಶಚ ಶನ್ುನ್ತಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸ್ ೀsಥ ನ್ೃಪ್ೀ ಬಭ ವ ಮಹಾಭಿಷ್ಙ್ ನಾಮ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ದಾಶರಯಾಃ || 16 || 

 

ಸತತರ ಭತಕ್ಾುಾ ಚಿರಕ್ಾಲಮತವಿೀಯಂ ತನ್ತಂ ವಿಹಾರಾsಪ್ ಸದ್ ೀ ವಿಧ್ಾತತಾಃ | 
ತತಾರಪ ರ್ತಷ್ಠನ್ ಸತರವೃನ್ದಸನಿನಧ್ೌ ದ್ದ್ಶಯ ಗಙ್ುಂ ಶಿಥಿತಾಮಬರಾಂ ಸವಕ್ಾಮ್ || 17 || 

 

ಅವಾಙ್ತಮಖ್ೀಷ್ತ ದ್ತಾಸದ್ಸತು ರಾಗಾನಿನರಿೀಕ್ಷಮಾಣಂ ಪ್ುನ್ರಾತಮಸಮೂವಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಭ ಮೌ ನ್ೃಪ್ರ್ತಭಯವಾsಶತ ಶಪ್ುೀ ಯಥಾ ತವಂ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಮಯೈವ || 18 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸುತ್ ಕ್ಷಣತಾಃ ಪ್ರರ್ತೀಪಾದ್ ಬಭ ವ ನಾಮಾನ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸ ಶನ್ುನ್ತಾಃ | 
ಅವಾಪ್ಾ ಗಙ್ುಂ ದ್ಯತಾಂ ಸವಕ್ತೀರಾಂ ತರಾ ಮತಮೀದಾಬದಗಣಾನ್ ಬಹ ಂಶಚ || 19 || 
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ಅಥಾಷ್ಟಮೀ ವಸತರಾಸ್ತೀದ್ ದ್ತಾನಾಮಾ ವರಾಙ್ಕಚುನಾಮನಯಸಾ ಬಭ ವ ಭಾರಾಯ | 
ಬಭ ವ ತಸಾಾಶಚ ಸಖಿೀ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಸತವಿನ್ದನಾಮನೀ ದ್ಯತಾ ಸನಾಮಿನೀ || 20 || 

 

ತಸಾಾ ಜರಾಮೃರ್ತವಿಧ್ವಂಸಹ್ೀತ್ ೀವಯಸ್ತಷ್ಠಧ್್ೀನ್ತಂ ಸವಮೃತಂ ಕ್ಷರನಿುೀಮ್ | 
ಜರಾಪ್ಹಾಂ ನ್ನಿದನಿನಾಮಧ್್ೀರಾಂ ಬದ್ತಧಂ ಪ್ರ್ತಂ ಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ||21 || 

 

ತರಾ ದ್ತಾನಾಮ ಸ ವಸತಾಃ ಪ್ರಚ್ ೀದಿತ್ ೀ ಭಾರತೃಸ್ನೀಹಾತ್ ಸಪ್ುಭಿರನಿವತ್ ೀsಪ್ರ್ೈಾಃ | 
ಬಬನ್ಧ ತಾಂ ಗಾಮಥ ತಾನ್ ಶಶಾಪ್ ವಸ್ತಷ್ಠಸಂಸಿಾಃ ಕಮಲ್ ೀದ್ೂವಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 22 || 

 

ಅಧ್ಮಯವೃತಾುಾಃ ಪ್ರರ್ತರಾತ ಮಾನ್ತಷೀಂ ಯೀನಿಂ ದ್ತರತಂ ಯತ್ ಕೃತ್ೀ ಸವಯ ಏವ| 
ಧ್ಮಾಯಚ್ತಛಯತಾಾಃ ಸ ತಥಾsಷಾಟಯತರಾಪ್ಾತಾಮನ್ಾೀ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮತ್ ೀ ವಿಮೀಕ್ಷಯಥ || 23 || 

 

ಪ್ರಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ಚ್ ರಾ ಕತಮಾಗ್ೀಯ ಪ್ರ್ತಂ ಹಿ ಸಾsಮಬೀರ್ತ ನ್ರ್ೀಷ್ತ ಜಾತಾ | 
ಅಭತೃಯಕ್ಾ ಪ್ುಸುಾಸಮಾಶರಯೀಣ ಪ್ತತಾಮೃಯತೌ ಕ್ಾರಣತವಂ ವರಜ್ೀತ || 24 || 

 

ಭವತವಸೌ ಬರಹಮಚ್ಯೈಯಕನಿಷ್ ಠೀ ಮಹಾನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಶಚ ತಯೀಭಯವ್ೀತ | 
ಸ ಗಭಯವಾಸಾಷ್ಟಕದ್ತಾಃಖ್ಮೀವ ಸಮಾಪ್ುನತಾಂ ಶರತಲ್ಪೀ ಶರಾನ್ಾಃ || 25 || 

 

ಮೃತಾಷ್ಟಕ್್ ೀತಾಿಮಪ ವ್ೀದ್ನಾಂ ಸಾಃ ಪಾರಪ್ನೀತತ ಶಸ್ರೈಬಯಹತಧ್ಾ ನಿಕೃತುಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಸ ು್ೀ ಕಮಲ್ ೀದ್ೂವಂ ತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಮತತುೃಜಾ ಚ್ ಗಾಂ ಪ್ರಣ್ೀಮತಾಃ||26 || 

 

ನ್ ಮಾನ್ತಷೀಂ ಗಭಯಮವಾಪ್ುನಮೀ ವಯಂ ಭವತವಯಂ ಸವಯವಿತ್ ಕ್ತೀರ್ತಯಮಾಂಶಚ | 
ಮಹಾಸಾರವ್ೀತಾ ಭವದ್ಂಶಯತಕುಸುಥಾ ಬಲಂ ನ್ ೀsಖಿಲಾನಾಮತಪ್ೈತತ || 27 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಸ್ತುಾತತಾದಿತಾಾಃ ಸವಯಮತೂವಾ ವಸ್ತಷ್ಠಸಂಸ್ಿೀನ್ ಸತರಾಪ್ಗಾಂ ಯಯತಾಃ | 
ಉಚ್ತಸುಥ್ೈನಾಮತದ್ರ್ೀ ವಯಂ ತ್ೀ ಜಾಯೀಮಹಿ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಸಾಮನ್ ಹನ್ ತವಮ್||28 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾ ಸಾ ವರಮಾಶತ ವವ್ರೀ ತ್ ೀಭ್ ಾೀsಪ್ಾಪಾಪ್ತವಮಥ ಪರಯತವಮ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಸದ್ೈವಾsತಮನ್ ಏಕಮೀಷಾಂ ದಿೀಘಾಯಯತಷ್ಂ ತಾನ್ ಸತಷ್ತವ್ೀsಥ ಶನ್ುನ್ ೀಾಃ ||29 || 

 

ಅವಿಘನತಸಾುನ್ ವಿನಿಹನ್ತುಮೀವ ಪ್ುರಾ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಸಾ ಹಿ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀರತಮ್ | 
ಸಮಾಶ್ರತಾ ಕ್ಾಮಿನಿೀವತುಾಕ್ಾಮಾ ತತ್ ಪ್ುತರಭಾರಾಯ ಭವಿತತಂ ವಿಡಮಾಬತ್ || 30 || 
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ತ್ೀನ್ೈವ ಚ್ ೀಕ್ಾು ಭವ ಮೀ ಸತತಸಾ ಭಾರಾಯ ಯತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀರತಸ್ತಿತಾsಸ್ತ| 
ಭಾಗ್ ೀ ಹಿ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ದ್ತಹಿತತಾಃ ಸತನಷಾರಾ ಭಾರಾಯಭಾಗ್ ೀ ವಾಮ ಇರ್ತ ಪ್ರಸ್ತದ್ಧಾಃ || 31 || 

 

ಉವಾಚ್ ಸ ತಂ ನ್ತತ ಮಾಂ ಸತತಸ್ುೀ ಕ್ಾsಸ್ತೀರ್ತ ಪ್ೃಚ್ಛೀನ್ನತತ ಮಾಂ ನಿವಾರಯೀತ್ | 
ಅಯೀಗಾಕರ್ತರೀಯಮಪ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ ಮತೆಮಯಣ್ ೀ ನ್ೈವ ಪ್ೃಚ್ಛೀತ್ ಕದಾಚಿತ್ || 32 || 

 

ಯದಾ ತರರಾಣಾಮಪ ಚ್ೈಕಮೀಷ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಗಚ ಛ್ೀಯಮಹಂ ವಿಸೃಜಾ | 
ತದಾ ತವದಿೀಯಂ ಸತತಮಿತತಾದಿೀರಿತ್ೀ ತಥ್ೀರ್ತ ರಾಜಾsಪ್ಾವದ್ತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಾಃ || 33 || 

 

ತಥ್ೈವ ಪ್ುತಾರಯ ಚ್ ತ್ೀನ್ ತದ್ ವಚ್ ೀ ವಧ್ ಕುಮತಕುಂ ವಚ್ನಾದ್ ದ್ತಾನ್ದಾಾಾಃ | 
ಕನಿೀಯಸ್ೀ ಸಾ ಹಾವದ್ತ್ ಸತತಸ ು್ೀ ನಾನ್ಾಾಃ ಪ್ರ್ತಾಃ ಶನ್ುನ್ತರ್ೀವ ಮೀ ವೃತಾಃ || 34 || 

 

ತತಸತು ಸಾ ಶನ್ುನ್ತತ್ ೀsಷ್ಟ ಪ್ುತಾರನ್ವಾಪ್ಾ ಸಪ್ು ನ್ಾಹನ್ತ್ ತಥಾsಷ್ಟಮಮ್ | 
ಗನ್ತುಂ ತತ್ ೀ ಮರ್ತಮಾಧ್ಾಯ ಹನ್ತುಮಿವೀದ್ ಾೀಗಂ ಸಾ ಹಿ ಮೃಷಾ ಚ್ಕ್ಾರ || 35 || 

 

ಅವಸ್ತಿರ್ತನಾಯರ್ತಸತಖಾಯ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಯತಾಃ ಸತರಾಣಾಮತ ಏವ ಗನ್ತುಮ್ | 
ಐಚ್ಛನ್ನ ತಸಾಾ ಹಿ ಬಭ ವ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ರ್ ೀತ್ ಿೀ ಹಿ ತದಾssಸ ಶನ್ುನ್ ೀಾಃ || 36 || 

 

ತಾಂ ಪ್ುತರನಿಧ್ನ್ ೀದ್ತಾಕ್ಾುಂ ನ್ಾವಾರಯತ್ ಶನ್ುನ್ತಾಃ | 
ಕ್ಾsಸ್ತತವಂ ಹ್ೀತತನಾ ಕ್್ೀನ್ ಹಂಸ್ತ ಪ್ುತಾರನ್ ನ್ೃಶಂಸವತ್ || 37 || 

 

ರ ಪ್ಂ ಸತರವರಸ್ತರೀಣಾಂ ತವ ತ್ೀನ್ ನ್ ಪಾಪ್ಕಮ್ |  
ಭವ್ೀತ್ ಕಮಯ ತವದಿೀಯಂ ತನ್ಮಹತ್ ಕ್ಾರಣಮತರ ಹಿ || 38 || 

 

ತತ್ ಕ್ಾರಣಂ ವದ್ ಶತಭ್ೀ ಯದಿ ಮಚ್ ಛರೀತರಮಹಯರ್ತ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾsವದ್ತ್ ಸವಯಂ ಪ್ರಯರೌ ಚ್ ಸತರಾಪ್ಗಾ || 39 || 

 

ನ್ ಧ್ಮೀಯ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಹಿ ಜ್ಞಾತವಾಸಶ್ಚರಂ ನ್ೃಷ್ತ | 
ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ಹಿ ಸತರಾ ನ್ೃಷ್ತ ವಾಸಂ ಪ್ರಕತವಯತ್ೀ | 
ಕ್ಾರಣಾಪ್ಗಮೀ ರಾನಿು ಧ್ಮೀಯsಪ್ಾೀಷಾಂ ತಥಾವಿಧ್ಾಃ || 40 || 

 

ಅದ್ೃಶಾತವಮಸಂಸಪಶ್್ ೀಯ ಹಾಸಮಾೂಷ್ಣಮೀವ ಚ್ | 
ಸತರ್ೈರಪ ನ್ೃಜಾತ್ೈಸತು ಗತಹಾಧ್ಮೀಯ ದಿವೌಕಸಾಮ್ || 41 || 
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ಅತಾಃ ಸಾ ವರತಣಂ ದ್ೀವಂ ಪ್ೂವಯಭತಾಯರಮಪ್ಾಮತಮ್ | 
ನ್ೃಜಾತಂ ಶನ್ುನ್ತಂ ತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರಯರೌ ವರತಣಾಲಯಮ್ || 42 || 

 

ಸತತಮಷ್ಟಮಮಾದಾಯ ಭತತಯರ್ೀವಾಪ್ಾನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ವಧ್್ ೀದ್ ಾೀಗಾನಿನವೃತಾು ಸಾ ದ್ದೌ ಪ್ುತರಂ ಬೃಹಸಪತೌ || 43 || 

 

ದ್ೀವವರತ್ ೀsಸಾವನ್ತಶಾಸನಾಯ ಮಾತಾರ ದ್ತ್ ುೀ ದ್ೀವಗತರೌ ಶತಾಧ್ಯಮ್ | 
ಸಂವತುರಾಣಾಮಖಿಲಾಂಶಚ ವ್ೀದಾನ್ ಸಮಭಾಸತ್ ತದ್ವಶಗಾನ್ುರಾತಾಮ || 44 || 

 

ತತಶಚ ಮಾತಾರ ಜಗತಾಂ ಗರಿೀಯಸಾನ್ನ್ುಪಾರ್ೀsಖಿಲಸದ್ತುಣಾಣಯವ್ೀ | 
ರಾಮೀ ಭೃಗ ಣಾಮಧಿಪ್ೀ ಪ್ರದ್ತುಾಃ ಶತಶಾರವ ತತುಾಂ ಚ್ ಶತಾಥಯವಷ್ಯಮ್ || 45 || 

 

ಸ ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶತ್ ಪ್ುನ್ರಬದಕ್ಾನಾಮಸಾರಣಿ ಚಾಭಾಸಾ ಪ್ತ್ೀಭೃಯಗ ಣಾಮ್ | 
ಮಾತಾರ ಸಮಾನಿೀಯ ತಟ್ೀ ನಿಜ್ೀ ತತ ಸಂಸಾಿಪತಾಃ ಪಾರಪ್ಯಯತತಂ ಸವಪತ್ರೀ || 46 || 

 

ಸ ತತರ ಬಧ್ಾವ ಶರಪ್ಞ್ಞರ್ೀಣ ಗಙ್ುಂ ವಿಜಹ್ರೀsಸಾ ಪತಾ ತದ್ೈವ | 
ವರಜನ್ ಮೃಗಾಥಿೀಯ ತೃಷತ್ ೀ ವಿಲ್ ೀಕಯನ್ ಗಙ್ುಮತ್ ೀರಾಮಭವತ್ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ || 47|| 

 

ಸ ಮಾಗಯರಾಮಾಸ ತತ್ ೀsಸಾ ಹ್ೀತತಜ್ಞಪ್ಯೈ ತದಾ ಸವಂ ಚ್ ದ್ದ್ಶಯ ಸ ನ್ತಮ್ | 
ಕ್ತರೀಡನ್ುಮಸ್ರೀಣ ಬಭ ವ ಸ್ ೀsಪ ಕ್ಷಣಾದ್ದ್ೃಶಾಾಃ ಪತೃದ್ಶಯನಾದ್ನ್ತ || 48 || 

 

ಮಿೀಮಾಂಸಮಾನ್ಂ ತಮವಾಪ್ ಗಙ್ು ಸತತಂ ಸಮಾದಾಯ ಪ್ರ್ತಂ ಜಗಾದ್ ಚ್ | 
ಅಯಂ ಸತತಸ ು್ೀ ಪ್ರಮಾಸರವ್ೀತಾು ಸಮಪಯತ್ ೀ ವಿೀಯಯಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ನಾಃ || 49 || 

 

ಅಸಾಾಗರಜಾಾಃ ಸಾವಂ ಸ್ತಿರ್ತಮೀವ ರಾತಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ದಾಮೂೀಜಸತಪಾವಿತ್ೀ ಜಲ್ೀ | 
ತನ್ ಮಯದಿೀಯೀ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ತತ್ ತವಂ ತಾನ್ ಮಾ ಶತಚ್ ೀsನ್ೀನ್ ಚ್ ಮೀದ್ಮಾನ್ಾಃ || 50 || 

 

ಇರ್ತ ಪ್ರದಾರಾಮತಮದ್ೃಶಾತಾಮಗಾದ್ ಗಙ್ು ತಮಾದಾಯ ಯರೌ ಸವಕಂ ಗೃಹಮ್ | 
ರಾಜಾsಭಿಷಚಾಾಥ ಯ ರೌವರಾಜ್ಾೀ ಮತಮೀದ್ ತತುದ್ತುಣತಪಯತ್ ೀ ಭೃಶಮ್ || 51 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಪತಾರsನ್ತಮತ್ ೀ ಬೃಹಸಪತ್ೀರವಾಪ್ ವ್ೀದಾನ್ ಪ್ುರತಷಾಯತಷ್ ೀsಧ್ಯತಾಃ | 
ರಾಮಾತ್ ತಥಾsಸಾರಣಿ ಪ್ುನ್ಸುಾವಾಪ್ ತಾವದಿೂರಬ್ದೈಸ್ತರಶತ್ೈಶಚ ತತುಾಮ್ || 52 || 
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ಸ ಸವಯವಿತುಾಂ ಸಮವಾಪ್ಾ ರಾಮಾತ್ ಸಮಸುವಿದಾಾಧಿಪ್ತ್ೀಗತಯಣಾಣಯವಾತ್ | 
ಪತತಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಂ ಸಮವಾಪ್ಾ ತಂ ಚ್ ಶತಶ್ರಷ್ಮಾಣಾಃ ಪ್ರಮತಮೀದ್ ವಿೀರಾಃ || 53 || 

 

ಯದ್ೈವ ಗಙ್ು ಸತಷ್ತವ್ೀsಷ್ಟಮಂ ಸತತಂ ತದ್ೈವ ರಾತ್ ೀ ಮೃಗರಾಂ ಸ ಶನ್ುನ್ತಾಃ | 
ಶರದ್ವತ್ ೀ ಜಾತಮಪ್ಶಾದ್ತತುಮಂ ವನ್ೀ ವಿಸೃಷ್ಟಂ ಮಿಥತನ್ಂ ತವಯೀನಿಜಮ್ || 54 || 

 

ಶರದಾವಂಸತು ತಪ್ಾಃ ಕತವಯನ್ ದ್ದ್ಶಯ ಸಹಸ್ ೀವಯಶ್ೀಮ್ | 
ಚ್ಸೆನ್ದ ರ್ೀತಸುಸಾಾಥ ಶರಸುಮೂೀ ತತ್ ೀSಭವತ್ || 55 || 

 

ವಿಷ್ೆಮೂೀ ನಾಮ ರತದಾರಣಾಂ ಭ ಭಾರಹರಣ್ೀsಙ್ುತಾಮ್ | 
ಹರ್ೀಾಃ ಪಾರಪ್ುುಂ ತಥಾ ತಾರಾ ಭಾರಾಯ ರಾ ಹಿ ಬೃಹಸಪತ್ೀಾಃ || 56 || 

 

ತಾವುಭೌ ಶನ್ುನ್ತದ್ೃಯಷಾಟಾ ಕೃಪಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಕಂ ಗೃಹಮ್ | 
ನಿನಾಯ ನಾಮ ಚ್ಕ್್ರೀ ಚ್ ಕೃಪಾರಾ ವಿಷ್ರೌ ಯತಾಃ | 
ಕೃಪ್ಾಃ ಕೃಪೀರ್ತ ಸ ಕೃಪ್ಸುಪ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಶಚಕ್ಾರ ಹ || 57 || 

 

ತಸಾ ಪರೀತಸುದಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರ್ೀಶವರಾಃ | 
ಪಾರದಾದ್ೀಷ್ಾತುಪ್ುಋಷತವಮಾಯತಾಃ ಕಲಾಪನ್ುಮೀವ ಚ್ | 
ಸ ಶನ್ುನ್ತಗೃಹ್ೀ ರ್ತಷ್ಠನ್ ದ್ೀವವರತಸಖಾsಭವತ್ || 58 || 

 

ಪ್ುತರವಚ್ಛನ್ುನ್ ೀಶಾಚsಸ್ತೀತ್ ಸ ಚ್ ಪ್ುತರವದ್ೀವ ತತ್ | 
ಮಿಥತನ್ಂ ಪಾಲರಾಮಾಸ ಸ ಕೃಪ್ೀsಸಾರಣಾವಾಪ್ ಚ್ || 59 || 

 

ಸವಯವ್ೀದಾನ್ಧಿಜಗೌ ಸವಯಶಾಸಾರಣಿ ಕ್ೌಶ್ಕ್ಾತ್ | 
ತತವಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾ ವಾಾಸಾದಾಪ್ಾ ಸವಯಜ್ಞತಾಂ ಗತಾಃ || 60 || 

 

ಯದಾ ಹಿ ಜಾತಾಃ ಸ ಕೃಪ್ಸುದ್ೈವ ಬೃಹಸಪತ್ೀಾಃ ಸ ನ್ತರಗಾಚ್ಚ ಗಙ್ುಮ್ | 
ಸಾನತತಂ ಘೃತಾಚಿೀಂ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ತತರ ಶಿಥದ್ತದಕ ಲಾಂ ಸತರವಯಯಕ್ಾಮಿನಿೀಮ್ || 61 || 

 

ತದ್ದಶಯನಾತ್ ಸೆನ್ನಮಥ್ೀನಿದರಯಂ ಸ ದ್ ರೀಣ್ೀ ದ್ಧ್ಾರಾsಶತ ತತ್ ೀsಭವತ್ ಸವಯಮ್ | 
ಅಮೂೀಜಜಾವ್ೀಶಯತತ್ ೀ ಬೃಹಸಪರ್ತಾಃ ಕತತಯಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕಮಯ ಬತವೀ ಭರ್ ೀದ್ಧೃತೌ || 62 || 
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ದ್ ರೀಣ್ೀರ್ತನಾಮಾಸಾ ಚ್ಕ್ಾರ ತಾತ್ ೀ ಮತನಿಭಯರದಾವಜ ಉತಾಸಾ ವ್ೀದಾನ್ | 
ಅಧ್ಾಾಪ್ರಾಮಾಸ ಸಶಾಸರಸಙ್ಘನ್ ಸವಯಜ್ಞತಾಮಾಪ್ ಚ್ ಸ್ ೀsಚಿರ್ೀಣ || 63 || 

 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ್ ತಸ್ತಮನ್ ಪ್ೃಷ್ತ್ ೀsನ್ಪ್ತ್ ಾೀ ವನ್ೀ ತತ ಪಾಞ್ಚಚಲಪ್ರ್ತಶಚಚಾರ | 
ತಪ್ೀ ಮಹತ್ ತಸಾ ತಥಾ ವರಾಪ್ುರಾವಲ್ ೀಕನಾತ್ ಸೆನಿದತಮಾಶತ ರ್ೀತಾಃ || 64 || 

 

ಸ ತದ್ ವಿಲಜಾಞವಶತಾಃ ಪ್ದ್ೀನ್  
ಸಮಾಕರಮತ್ ತಸಾ ಬಭ ವ ಸ ನ್ತಾಃ | 
ಹಹ  ತತ ನಾಮಾನ ಸ ವಿರಿಞ್ಚಗಾಯಕ್್ ೀ 
ನಾಮಾನssವಹ್ ೀ ಯೀ ಮರತತಾಂ ತದ್ಂಶಯತಕ್ || 65 || 

 

ಸ ದ್ ರೀಣತಾತಾತ್ ಸಮವಾಪ್ ವ್ೀದಾನ್ ಅಸಾರಣಿ ವಿದಾಾಶಚ ತಥಾ ಸಮಸಾುಾಃ | 
ದ್ ರೀಣ್ೀನ್ ಯತಕುಾಃ ಸ ತದಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಂ ಸಹ್ೈವ ನೌ ರಾಜಾಮಿರ್ತ ಹಾವಾದಿೀತ್ || 66 || 

 

ಪ್ದ್ೀ ದ್ತರತತಾವದ್ ದ್ತರಪ್ದಾಭಿಧ್್ೀಯಾಃ ಸ ರಾಜಾಮಾಪಾಥ ನಿಜಾಂ ಕೃಪೀಂ ಸಾಃ | 
ದ್ ರೀಣ್ ೀsಪ ಭಾರಾಯಂ ಸಮವಾಪ್ಾ ಸವಯಪ್ರರ್ತಗರಹ್ ೀಜಝಿತಶಚ ಪ್ುರ್ೀsವಸತ್ ಸತಖಿೀ || 67 || 

 

ಸ್ತಲ್ ೀಞ್ಚವೃತ್ಯೈವ ಹಿ ವತಯಯನ್ ಸ ಧ್ಮಯಂ ಮಹಾನ್ುಂ ವಿರಜಂ ಜತಷಾಣಾಃ | 
ಉವಾಸ ನಾಗಾಖ್ಾಪ್ುರ್ೀ ಸಖಾ ಸ ದ್ೀವವರತಸಾಾಥ ಕೃಪ್ಸಾ ಚ್ೈವ || 68 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಸಮಾನ್ ೀ ವಯಸಾ ವಿರಾಟಸುಾಭ ದ್ಧಹಾ ನಾಮ ವಿಧ್ಾತೃಗಾಯಕಾಃ | 
ಮರತತತು ಯೀ ವಿವಹ್ ೀ ನಾಮ ತಸಾಾಪ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಯತಕ್್ ುೀ ನಿಜಧ್ಮಯವರ್ತೀಯ || 69 || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿನ್ೃಗರಾಂ ಗತಾಃ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ಕನಾಾಪ್ರವರಾಂ ತತ ಶನ್ುನ್ತಾಃ | 
ರಾ ಪ್ೂವಯಸಗ್ೀಯ ಪತೃಪ್ುರ್ತರಕ್ಾ ಸರ್ತೀ ಚ್ಚಾರ ವಿಷ್ ಣೀಸುಪ್ ಉತುಮಂ ಚಿರಮ್ || 70 || 

 

ಯಸ್ಾೈವರಂ ವಿಷ್ತಣರದಾತ್ ಪ್ುರಾsಹಂ ಸತತಸುವ ಸಾಾಮಿರ್ತ ರಾ ವಸ್ ೀಾಃ ಸತತಾ | 
ಜಾತಾ ಪ್ುನ್ದಾಯಶಗೃಹ್ೀ ವಿವಧಿಯತಾ ವಾಾಸಾತಮನಾ ವಿಷ್ತಣರಭ ಚ್ಚ ಯಸಾಾಮ್ || 71 || 

 

ತದ್ದಶಯನಾನ್ನೃಪ್ರ್ತಜಾಯತಹೃಚ್ಛರಯೀ ವವ್ರೀ ಪ್ರದಾನಾಯ ಚ್ ದಾಶರಾಜಮ್ | 
ಋತ್ೀ ಸ ತಸಾಾಸುನ್ಯಸಾ ರಾಜಾಂ ನ್ೈಚ್ಛದ್ ದಾತತಂ ತಾಮಥಾsರಾದ್ ಗೃಹಂ ಸವಮ್ ||72 || 

 

ತಚಿಚನ್ುರಾ ಗಾಿನ್ಮತಖ್ಂ ಜನಿತರಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈ ವದ್ೀವವರತ ಅಶವಪ್ೃಚ್ಛತ್ | 
ತತಾೆರಣಂ ಸಾರಥಿಮಸಾ ತಸಾಮಚ್ತಛರತಾವsಖಿಲಂ ದಾಶಗೃಹಂ ಜಗಾಮ || 73 || 
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ಸ ತಸಾ ವಿಶಾವಸಕೃತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ನಾಹಂ ಕರವಾಣಿ ರಾಜಾಮ್ | 
ತಥ್ೈವ ಮೀ ಸನ್ುರ್ತತ್ ೀ ಭಯಂ ತ್ೀ ವ್ಾೈತ ಧ್ವಯರ್ೀತಾಾಃ ಸತತಂ ಭವಾನಿ || 74 || 

 

ಭಿೀಮವರತತಾವದಿಧ ತದಾsಸಾ ನಾಮ ಕೃತಾವ ದ್ೀವಾ ಭಿೀಷ್ಮ ಇರ್ತ ಹಾಚಿೀಕ್ ಿಪ್ನ್ | 
ಪ್ರಸ ನ್ವೃಷಟಂ ಸ ಚ್ ದಾಶದ್ತಾುಂ ಕ್ಾಳಿೀಂ ಸಮಾದಾಯ ಪತತಾಃ ಸಮಪ್ಯಯತ್ || 75 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವ ತತ ತಾಂ ರಾಜಪ್ುರ್ತರೀಂ ಗತಣಾಢಾಾಂ ಸತಾಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯತರಂ ನಾಮತಸುತ್ | 
ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪ್ರಸ್ತದಾಧಂ ಸತಾವರ್ತೀತತಾದಾರಾಂ ವಿವಾಹರಾಮಾಸ ಪತತಾಃ ಸ ಭಿೀಷ್ಮಾಃ || 76 || 

 

ಪಾರಯಾಃ ಸತಾಂ ನ್ ಮನ್ಾಃ ಪಾಪ್ಮಾಗ್ೀಯ ಗಚ ಛ್ೀದಿರ್ತ ಹಾಾತಮಮನ್ಶಚ ಸಕುಮ್ | 
ಜ್ಞಾತಾವಪ ತಾಂ ದಾಶಗೃಹ್ೀ ವಿವಧಿಯತಾಂ ಜಗಾರಹ ಸದ್ಧಮಯರತಶಚ ಶನ್ುನ್ತಾಃ || 77 || 

 

ಸವಚ್ಛನ್ದಮೃತತಾತವವರಂ ಪ್ರದಾಯ ತಥಾsಪ್ಾಜ್ೀಯತವಮಧ್ೃಷ್ಾತಾಂ ಚ್ | 
ಯತದ್ಧೀಷ್ತ ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ನ್ೃಪ್ೀತುಮಾಃ ಸ ರ್ೀಮೀ ತಯೈವಾಬದಗಣಾನ್ ಬಹ ಂಶಚ || 78 || 

 

ಲ್ೀಭ್ೀ ಸ ಚಿತಾರಙ್ುದ್ಮತರ ಪ್ುತರಂ ತಥಾ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಚ್ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಮ್ | 
ತಯೀಶಚ ಬಾಲ್ಾೀ ವಾಧ್ತನ್ ೀಚ್ಛರಿೀರಂ ಜೀಣ್ೀಯನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಹಿ ಕ್ತಂ ಮಮೀರ್ತ || 79 || 

 

ಸ್ವೀಚ್ಛರಾ ವರತಣತವಂ ಸ ಪಾರಪ್ ನಾನಿಚ್ಛರಾ ತನ್ತಾಃ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ತಾಜಾತ್ೀ ಹಿ ಬಲವದಿೂವಯಧ್ಂ ವಿನಾ || 80 || 

 

ಅರ್ತಸಕ್ಾುಸುಪ್ೀಹಿೀನಾಾಃ ಕಥಾಚಿನ್ೃರ್ತಮಾಪ್ುನಯತಾಃ | 
ಅನಿಚ್ಛರಾsಪ ಹಿ ಯಥಾ ಮೃತಶ್ಚತಾರಙ್ುದಾನ್ತಜಾಃ || 81 || 

 

ಅಥೌಧ್ವಯದ್ೈಹಿಕಂ ಕೃತಾವ ಪತತಭಿೀಯಷ್ ೇsಭಾಷ್ೀಚ್ಯತ್ | 
ರಾಜ್ಾೀ ಚಿತಾರಙ್ುದ್ಂ ವಿೀರಂ ರೌವರಾಜ್ಾೀsಸಾ ಚಾನ್ತಜಮ್ || 82 || 

 

ಚಿತಾರಙ್ುದ್ೀನ್ೀ ನಿಹತ್ ೀ ನಾಮ ಸವಂ ತವಪ್ರಿತಾಜನ್ | 
ಚಿತಾರಙ್ುದ್ ೀsಕೃತ್ ೀದಾವಹ್ ೀ ಗನ್ಧವ್ೀಯಣ ಮಹಾರಣ್ೀ | 
ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಂ ರಾಜಾನ್ಂ ಕೃತಾವ ಭಿೀಷ್ ೇsನ್ವಪಾಲಯತ್ || 83 || 
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ಅಥ ಕ್ಾಶ್ಸತತಾಸ್ತುಸರಸುದ್ಥಯಂ ಭಿೀಷ್ಮ ಆಹರತ್ | 
ಅಮಾಬಮಪ್ಾಮಿೂಕ್ಾನಾಮಿನೀಂ ತಥ್ೈವಾಮಾಬಲ್ಲಕ್ಾಂ ಪ್ರಾಮ್ || 84 || 

 

ಪಾಣಿಗರಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಬರಹಮದ್ತುಸಾ ವಿೀಯಯವಾನ್ | 
ವಿಜತಾ ತಂ ಸಾಲವರಾಜಂ ಸಮೀತಾನ್ ಕ್ಷರ್ತರರಾನ್ಪ || 85 || 

 

ಅಮಿಬಮಾಬಲ್ಲಕ್್ೀ ತತರ ಸಂವಾದ್ಂ ಚ್ಕರತತಾಃ ಶತಭ್ೀ | 
ಅಮಾಬ ಸಾ ಭಿೀಷ್ಮಭಾಯೈಯವ ಪ್ೂವಯದ್ೀಹ್ೀ ತತ ನ್ೈಚ್ಛತ || 86 || 

 

ಶಾಪಾದಿಧರಣಾಗಭಯಸಾ ಸಾಲವಕ್ಾಮಾsಹಮಿತಾಪ | 
ಉವಾಚ್ ತಾಂ ಸ ತತಾಾಜ ಸಾsಗಮತ್ ಸಾಲವಮೀವ ಚ್ || 87 || 

 

ತ್ೀನಾಪ ಸಮಪರಿತಾಕ್ಾು ಪ್ರಾಮೃಷ್ಟೀರ್ತ ಸಾ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮಮಾಪ್ ಸ ನಾಗೃಹಾಣತ್ ಪ್ರಯರೌ ಸಾsಪ ಭಾಗಯವಮ್ || 88 || 

 

ಭಾರತತವಿಯವಾಹರಾಮಾಸ ಸ್ ೀsಮಿಬಕ್ಾಮಾಬಲ್ಲಕ್್ೀ ತತಾಃ | 
ಭಿೀಷಾಮಯ ತತ ಯಶ್್ ೀ ದಾತತಂ ಯತಯತಧ್್ೀ ತ್ೀನ್ ಭಾಗಯವಾಃ || 89 || 

 

ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುರಪ ಸ ನ್ ಭಿೀಷ್ಮಂ ನಿಜಘಾನ್ ಹ | 
ನ್ಚಾಮಾಬಂ ಗಾರಹರಾಮಾಸ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾರತಣಾಯನಿರತಾಃ || 90 || 

 

ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಸಕಲಾನ್ುರಾತಾಮ ಯಾಃ ಸವಯವಿತ್ ಸವಯವಶ್ೀ ಚ್ ಸವಯಜತ್ | 
ನ್ ಯತುಮೀsನ್ ಾೀsಸ್ತು ಕಥಞ್ಚ ಕತತರಚಿತ್ ಕಥಂ ಹಾಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ರಮಸಾ ತಸಾ || 91 || 

 

ಭಿೀಷ್ಮಂ ಸವಭಕುಂ ಯಶಸಾsಭಿಪ್ೂರಯನ್ ವಿಮೀಹಯನಾನಸತರಾಂಶ್ಚವ ರಾಮಾಃ | 
ಜತ್ವೈವ ಭಿೀಷ್ಮಂ ನ್ ಜಘಾನ್ ದ್ೀವೀ ವಾಚ್ಂ ಚ್ ಸತಾಾಮಕರ್ ೀತ್ ಸ ತಸಾ || 92 || 

 

‘ವಿದ್ಧವನ್ತಮಗಧವಚ ಛ್ೈವ ಕ್್ೀಶವೀ ವ್ೀದ್ನಾತಯವತ್ | 
‘ದ್ಶಯಯನ್ನಪ ಮೀಹಾಯ ನ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಸುಥಾ ಭವ್ೀತ್’ | 
ಏವಮಾದಿಪ್ುರಾಣ್ ೀತಿವಾಕ್ಾಾದ್ ರಾಮಾಃ ಸದಾ ಜಯೀ || 93 || 
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ಯಶ್್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ದ್ತಾವ ತತ ಸ್ ೀsಮಾಬಂ ಚ್ ಶರಣಾಗತಾಮ್ | 
ಉನ್ತಮಚ್ಾ ಭತೃಯದ್ವೀಷ್ ೀತಾಿತ್ ಪಾಪಾತ್ ತ್ೀನಾsಶವಯೀಜಯತ್ || 94 || 

 

ಅನ್ನ್ುರಂ ಶ್ಖ್ಣಿಡತಾವತ್ ತದಾ ಸಾ ಶಾಙ್ೆರಂ ತಪ್ಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ನಿಧ್ನಾಥಾಯಯ ಪ್ುಂಸಾುಾಥಯಂ ಚ್ ಚ್ಕ್ಾರ ಹ || 95 || 

 

ಭಿೀಷ್ ೇ ಯಥಾ ತಾವಂ ಗೃಹಿಣೀರಾತ್ ತಥಾ ಕತರಾಯಮಿರ್ತೀರಿತಮ್ |  
ರಾಮೀಣ ಸತಾಂ ತಚ್ಚಕ್್ರೀ ಭಿೀಷ್ೇ ದ್ೀಹಾನ್ುರಂ ಗತ್ೀ || 96 || 

 

ರತದ್ರಸತು ತಸಾಾಸುಪ್ಸಾ ತತಷ್ಟಾಃ ಪಾರದಾದ್ ವರಂ ತದಾ | 
ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ಮೃರ್ತಹ್ೀತತತವಂ ಕ್ಾಲಾತ್ ಪ್ುಂದ್ೀಹಸಮೂವಮ್ || 97 || 

 

ಮಾಲಾಂ ಚ್ ಯ ಇಮಾಂ ಮಾಲಾಂ ಗೃಹಿಣೀರಾತ್ ಸ ಹನಿಷ್ಾರ್ತ | 
ಭಿೀಷ್ಮಮಿತ್ಾೀವ ತಾಂ ಮಾಲಾಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಸಾ ನ್ೃಪಾನ್ ಯರೌ || 98 || 

 

ತಾಂ ನ್ ಭಿೀಷ್ಮಭರಾತ್ ಕ್್ೀsಪ ಜಗೃಹತಸಾುಂ ಹಿ ಸಾ ತತಾಃ | 
ದ್ತರಪ್ದ್ಸಾ ಗೃಹದಾವರಿ ನ್ಾಸಾ ಯೀಗಾತ್ ತನ್ತಂ ಜಹೌ || 99 || 

 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಸತತಾಥಯಂ ದ್ತರಪ್ದ್ಸುಪ್ಾಃ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಶಮೂವ್ೀ ಚ್ೈನ್ಂ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ ಕನ್ಾಕ್ಾ ತವ || 100 || 

 

ಭ ತಾವ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ ಪ್ುಮಾನಿರ್ತ ಸಾsಮಾಬ ತತ್ ೀsಜನಿ | 
ನಾಮಾನ ಶ್ಖ್ಣಿಡನಿೀ ತಸಾಾಾಃ ಪ್ುಂವತ್ ಕಮಾಯಣಿ ಚಾಕರ್ ೀತ್ || 101 || 

 

ತಸ್ಾೈ ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಾಃ ಸ ದ್ಶಾಣಾಯಧಿಪ್ತ್ೀಾಃ ಸತತಾಮ್ | 
ಉದಾವಹರಾಮಾಸ ಸಾ ತಾಂ ಪ್ುಂವ್ೀಷ್ೀಣ್ೈವ ಗ ಹಿತಾಮ್ | 
ಅನ್ಾತರ ಮಾತಾಪತ್ ರೀಸತು ನ್ ವಿಜ್ಞಾತಾಂ ಬತಬ್ ೀಧ್ ಹ || 102 || 

 

ಧ್ಾತ್ರಯೈನ್ಾವ್ೀದ್ಯತ್ ಸಾsಥ ತರ್ತಪತ್ರೀ ಸಾ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯತ್ | 
ಸ ಕತರದ್ಧಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ನಿಹನಿಮ ತಾವಂ ಸಬಾನ್ಧವಮ್ | 
ಇರ್ತ ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಾಯ ನಿಜಯಗಾಮ ಚ್ ಸ್ೀನ್ರಾ || 103 || 
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ವಿಶವಸಾ ವಾಕಾಂ ರತದ್ರಸಾ ಪ್ುಮಾನ್ೀವ್ೀರ್ತ ಪಾಷ್ಯತಾಃ | 
ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಧಿಗ್ ಬತದಿಧಭಿಯನಾನ ತ್ೀ ಬಾಲವಾಕಾತಾಃ | 
ಅಪ್ರಿೀಕ್ಷಕಸಾ ತ್ೀ ರಾಷ್ಾಂ ಕಥಮಿತ್ಾೀವ ನ್ಮಯಕೃತ್ || 104 || 

 

ಅಥ ಭಾರಾಯಸಮೀತಂ ತಂ ಪತರಂ ಚಿನ್ುರಾssಕತಲಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ಖ್ಣಿಡನಿೀ ದ್ತಾಃಖಾನ್ಮನಿನಮಿತಾುನ್ನ ನ್ಶಾತತ || 105 || 

 

ಇರ್ತ ಮತಾವ ವನಾಯೈವ ಯರೌ ತತರ ಚ್ ತತಮತಬರತಾಃ | 
ಸ ಿಣಾಕಣಾಯಭಿಧ್್ೀಯಸಾುಮಪ್ಶಾದ್ ದ್ೃಢಕಣಯತಾಃ || 106 || 

 

ಸ ತಸಾಾ ಅಖಿಲಂ ಶತರತಾವ ಕೃಪಾಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಮಹಾಮನಾಾಃ | 
ಸ ತಸ್ಾೈಸವಂ ವಪ್ುಾಃ ಪಾರದಾತ್ ತದಿೀಯಂ ಜಗೃಹ್ೀ ತಥಾ | 
ಅಂಶ್ೀನ್ ಪ್ುಂಸವಭಾವಾಥಯಂ ಪ್ೂವಯದ್ೀಹ್ೀ ಸಮಾಸಿ್ತತಾಃ || 107 || 

 

ಪ್ುಂಸಾಂ ಸ್ತರೀತವಂ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾವಪ ತಥಾsಪ್ಾನ ು್ೀ ಪ್ುಮಾನ್ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸ್ತರೀಣಾಂ ನ್ೈವ ಹಿ ಪ್ುಂಸುಾಂ ಸಾಾದ್ ಬಲವತಾೆರಣ್ೈರಪ || 108 || 

 

ಅತಾಃ ಶ್ವವರ್ೀsಪ್ಾೀಷಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ಯೀಷ್ೈವ ನಾನ್ಾಥಾ | 
ಪ್ಶಾಚತ್ ಪ್ುಂದ್ೀಹಮಪ ಸಾ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ್ೈವ ಪ್ುಂಯತತಮ್ || 109 || 

 

ನಾಸಾಾ ದ್ೀಹಾಃ ಪ್ುಂಸುಾಮಾಪ್ ನ್ಚ್ ಪ್ುಂಸಾsನ್ಧಿಷಠತ್ೀ | 
ಪ್ುಂದ್ೀಹ್ೀ ನ್ಾವಸತ್ ಸಾsಥ ಗನ್ಧವ್ೀಯಣ ತವಧಿಷಠತಮ್ | 
ಗಾನ್ಧವಯಂ ದ್ೀಹಮಾವಿಶಾ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಭವನ್ಂ ಯರೌ || 110 || 

 

ತಸಾಾಸುದ ದ್ೀಹಸಾದ್ೃಶಾಂ ಗನ್ಧವಯಸಾ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ | 
ಪಾರಪ್ ಗನ್ಧವಯದ್ೀಹ್ ೀsಪ ತರಾ ಪ್ಶಾಚದ್ಧಿಷಠತಾಃ || 111 || 

 

ಶ್್ ವೀ ದ್ೀಹಿ ಮಮ ದ್ೀಹಂ ಮೀ ಸವಂ ಚ್ ದ್ೀಹಂ ಸಮಾವಿಶ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಸ ತತ ಗನ್ಧವಯಾಃ ಕನಾಾದ್ೀಹಂ ಸಮಾಸಿ್ತತಾಃ | 
ಉವಾಸ್ೈವ ವನ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಧ್ನ್ದ್ಸುತರ ಚಾsಗಮತ್ || 112 || 
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ಅಪ್ರತತಾತಾಿಯನ್ಂ ತನ್ತುಲ್ಲೀರಾಮಾನ್ಂ ವಿಲಜಞರಾ | 
ಶಶಾಪ್ ಧ್ನ್ದ್ ೀ ದ್ೀವಶ್ಚರಮಿತಿಂ ಭವ್ೀರ್ತ ತಮ್ || 113 || 

 

ಯದಾ ಯತದ ಧ್ೀ ಮೃರ್ತಂ ರಾರ್ತ ಸಾ ಕನಾಾ ಪ್ುನ್ುನ್ತಸಿ್ತತಾ | 
ತದಾ ಪ್ುಂಸುಾಂ ಪ್ುನ್ರಾಯಸ್ತ ಚ್ಪ್ಲತಾವದಿರ್ತೀರಿತಾಃ || 114 || 

 

ತಥಾsವಸತ್ ಸ ಗನ್ಧವಯಾಃ ಕನಾಾ ಪತ್ ರೀರಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಕಥರಾಮಾಸಾನ್ತಭ ತಂ ತೌ ಭೃಶಂ ಮತದ್ಮಾಪ್ತತಾಃ || 115 || 

 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಯತಾಮತಪಾಯೈಶಚಶವಶತರ್ ೀ ಲಜಞತ್ ೀ ಯರೌ | 
ಶ್್ ವೀಭ ತ್ೀ ಸಾ ತತ ಗನ್ಧವಯಂ ಪಾರಪ್ಾತದ್ವಚ್ನಾತ್ ಪ್ುನ್ಾಃ || 116 || 

 

ಯರೌ ತ್ೀನ್ೈವ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಪ್ುಂಸುಾಮೀವ ಸಮಾಶ್ರತಾ | 
ಸಾ ಶ್ಖ್ಣಿಡೀ ನಾಮತ್ ೀsಭ ದ್ಸರಶಸರಪ್ರತಾಪ್ವಾನ್ || 117 || 

 

ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಾಃ ಪ್ರಮದಾದ್ವಯಂ ತತ್ ಸಮಾಾಪ್ಾರ್ೀಮೀsಬದಗಣಾನ್ ಸತಸಕುಾಃ | 
ತತಾಾಜ ದ್ೀಹಂ ಚ್ ಸ ಯಕ್ಷಮಣಾsದಿಯತಸುತ್ ೀsಸಾ ಮಾತಾsಸಮರದಾಶತ ಕೃಷ್ಣಮ್ || 118 || 

 

ಆವಿಬಯಭ ವಾsಶತ ಜಗಜಞನಿತ್ ರೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ಜನ್ಮಜರಾಭರಾಪ್ಹಾಃ | 
ಸಮಸುವಿಜ್ಞಾನ್ತನ್ತ ಸತಖಾಣಯವಾಃ ಸಮ ಪಜಾರಾಮಾಸ ಚ್ ತಂ ಜನಿರ್ತರೀ || 119 || 

 

ತಂ ಭಿೀಷ್ಮಪ್ೂವ್ೈಯಾಃ ಪ್ರಮಾದ್ರಾಚಿಯತಂ ಸವಭಿಷ್ತಟತಂ ಚಾವದ್ದ್ಸಾ ಮಾತಾ | 
ಪ್ುತೌರ ಮೃತೌ ಮೀ ನ್ತತ ರಾಜಾಮೈಚ್ಛದ್ ಭಿೀಷ್ ೇ ಮರಾ ನಿತರಾಮಥಿಯತ್ ೀsಪ|| 120 || 

 

ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ತತ್ ೀ ಭಾರತತರಪ್ತಾಮತತುಮಮತತಾಪದ್ರಾಸಮತಪರಮಾದ್ರಾಥಿಯತಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪ್ರಣತಶಾಚಪ್ಾಭಿಷ್ತಟತ್ ೀ ಭಿೀಷಾಮದಿಭಿಷಾಚsಹ ಜಗದ್ತುರತವಯಚ್ಾಃ || 121 || 

 

ಋತ್ೀ ರಮಾಂ ಜಾತತ ಮಮಾಙ್ುಯೀಗಯೀಗಾಾsಙ್ುನಾ ನ್ೈವ ಸತರಾಲಯೀsಪ | 
ತಥಾsಪ ತ್ೀ ವಾಕಾಮಹಂ ಕರಿಷ್ಾೀ ಸಾಂವತುರಂ ಸಾ ಚ್ರತತ ವರತಂ ಚ್ || 122 || 

 

ಸಾ ಪ್ೂತದ್ೀಹಾsಥ ಚ್ ವ್ೈಷ್ಣವವರತಾನ್ಮತುಾಃ ಸಮಾಪ್ನೀತತ ಸತತಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ರಾಷ್ಾಮತಪ್ೈರ್ತ ನಾಶಮಿರ್ತ ಬತರವನಿುೀಂ ಪ್ುನ್ರಾಹ ವಾಕಾಮ್ || 123 || 
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ಸೌಮಾಸವರ ಪ್ೀsಪ್ಾರ್ತಭಿೀಷ್ಣಂ ಮೃಷಾ ತಚ್ಚಕ್ಷತಷ್ ೀ ರ ಪ್ಮಹಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯೀ | 
ಸಹ್ೀತ ಸಾ ತದ್ ಯರ್ತ ಪ್ುತರಕ್್ ೀsಸಾಾ ಭವ್ೀದ್ ಗತಣಾಢ್ ಾೀ ಬಲವಿೀಯಯಯತಕುಾಃ || 124 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಸ್ತುಾತತಾದಿತಸುರಾsಗಮತ್ ಕೃಷ್ ಣೀsಮಿಬಕ್ಾಂ ಸಾ ತತ ಭಿರಾ ನ್ಾಮಿೀಲಯತ್ | 
ಅಭ ಚ್ಚ ತಸಾಾಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಮಾಮಕ್್ ೀ ಗನ್ಧವಯರಾಟ್ ಪ್ವನಾವ್ೀಶಯತಕುಾಃ || 125 || 

 

ಸ ಮಾರತತಾವ್ೀಶಬಲಾದ್ ಬಲಾದಿಕ್್ ೀ ಬಭ ವ ರಾಜಾ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾನಾಮಾ| 
ಅದಾದ್ ವರಂ ಚಾಸಾ ಬಲಾಧಿಕತವಂ ಕೃಷ್ ಣೀsನ್ಧ ಆಸ್ತೀತ್ ಸತತ ಮಾತೃದ್ ೀಷ್ತಾಃ || 126 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವತಮನ್ಧಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಾತಾsಬರವಿೀಜಞನ್ರಾನ್ಾಂ ಗತಣಾಢಾಮ್ | 
ಅಮಾಬಲ್ಲಕ್ಾರಾಮಿರ್ತ ತತ್ ತಥಾsಕರ್ ೀತ್ ಭಯತತು ಸಾ ಪಾಣತಡರಭ ನ್ೃಷಾತೃಕ್ ||127 || 

 

ಪ್ರಾವಹ್ ೀ ನಾಮ ಮರತತ್ ತತ್ ೀsಭವದ್ ವಣ್ೀಯನ್ ಪಾಣತಡಾಃ ಸ ಹಿ ನಾಮತಶಚ | 
ಸಚಾsಸ ವಿೀರಾಯಧಿಕ ಏವ ವಾಯೀರಾವ್ೀಶತಾಃ ಸವಯಶಸಾರಸರವ್ೀತಾು || 128 || 

 

ತಸ್ೈ ತಥಾ ಬಲವಿೀರಾಯಧಿಕತವವರಂ ಪಾರದಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏವಾಥ ಪಾಣತಡಮ್  | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಪಾರಹ ಪ್ುನ್ಶಚ ಮಾತಾ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಮನ್ಾಂ ಜನ್ಯೀತುಮಂ ಸತತಮ್|| 129 || 

 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಚ್ ಸತನಷಾಮ್ ಆಹ ತವರಾsಕ್್ ೀಹಿಯ ನಿಮಿೀಲನ್ಂ ಪ್ುರಾ | 
ಕೃತಂ ತತಸ ು್ೀ ಸತತ ಆಸ ಚಾನ್ಧಸುತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಮತಪಾಸವ ಭಕ್ತುತಾಃ || 130 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾsಪ್ಾಸಾ ಹಿ ಮಾಯರಾ ಸಾ ಭಿೀತಾ ಭತಜಷಾಾಂ ಕತಮರ್ತನ್ಾಯಯೀಜಯತ್ | 
ಸಾ ತಂ ಪ್ರಾನ್ನ್ದತನ್ತಂ ಗತಣಾಣಯವಂ ಸಮಾಾಪ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಪ್ರಯೈವ ರ್ೀಮೀ || 131 || 

 

ತಸಾಾಂ ಸ ದ್ೀವೀsಜನಿ ಧ್ಮಯರಾಜ್ ೀ ಮಾಣಡವಾಶಾಪಾದ್ ಯ ಉವಾಹ ಶ್ದ್ರತಾಮ್ | 
ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಮಾಂ ಸಮಭಿೀಪ್ುಮಾನ್ಂ ಪಾರಚಾಾವಯನಿನಚ್ಛರಾ ಶಾಪ್ಮಾಪ್ || 132 || 

 

ಅಯೀಗಾಸಮಾಾಪುಕೃತಪ್ರಯತನದ್ ೀಷಾತ್ ಸಮಾರ್ ೀಪತಮೀವ ಶ್ಲ್ೀ | 
ಚ್ ೀರ್ೈಹೃಯತ್ೀsಥ್ೀಯsಪತತ ಚ್ ೀರಬತದಾಧಯ ಮಕ್ಷ್ೀವಧ್ಾದಿತಾವದ್ದ್ ಯಮಸುಮ್ || 133 || 

 

ನಾಸತಾತಾ ತಸಾ ಚ್ ತತರ ಹ್ೀತತತಾಃ ಶಾಪ್ಂ ಗೃಹಿೀತತಂ ಸ ತಥ್ೈವ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ |  
ಅವಾಪ್ ಶ್ದ್ರತವಮಥಾಸಾ ನಾಮ ಚ್ಕ್್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವಯವಿತುಾಂ ತಥಾsದಾತ್ || 134 || 
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ವಿದಾಾರತ್ೀವಿಯದ್ತರ್ ೀ ನಾಮಾ ಚಾಯಂ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ನಾಃ | 
ಮಹಾಧ್ನ್ತಬಾಯಹತಬಲಾಧಿಕಶಚ ಸತನಿೀರ್ತಮಾನಿತಾವದ್ತ್ ಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 135 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವsಸಾ ಶ್ದ್ರತವಮಥಾಸಾ ಮಾತಾ ಪ್ುನ್ಶಚ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣತಾ ಯರಾಚ್ೀ | 
ಅಮಾಬಲ್ಲಕ್ಾರಾಂ ಜನ್ರಾನ್ಾಮಿತಾಥ್ ೀ ನ್ೈಚ್ಛತ್ ಸ ಕೃಷ್ ಣೀsಭವದ್ಪ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ || 136 || 

 

ಯೀಗಾಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ತತಸತು ತ್ೀಷಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಭಿೀಷ್ ೇ ಮತನಿಭಿಯಯಥಾವತ್ | 
ವಿದಾಾಾಃ ಸಮಸಾು ಅದ್ದಾಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಸ ು್ೀಷಾಂ ಪಾಣ್ ಡೀರಸರಶಸಾರಣಿ ಭಿೀಷ್ಮಾಃ || 137 || 

 

ತ್ೀ ಸವಯವಿದಾಾಪ್ರವರಾ ಬಭ ವುವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ವಿದ್ತರಾಃ ಸವಯವ್ೀತಾು | 
ಪಾಣತಡಾಃ ಸಮಸಾುಸರವಿದ್ೀಕವಿೀರ್ ೀ ಜಗಾಯ ಪ್ೃಥಿವೀಮಖಿಲಾಂ ಧ್ನ್ತಧ್ಯರಾಃ|| 138 || 

 

ಗವದ್ುಣಾದಾಸ ತಥ್ೈವ ಸ ತಾತ್ ಸಮಸುಗನ್ಧವಯಪ್ರ್ತಾಃ ಸ ತತಂಬತರತಾಃ | 
ಯ ಉದ್ವಹ್ ೀ ನಾಮ ಮರತತ್ ತದ್ಂಶಯತಕ್್ ುೀ ವಶ್ೀಾಃ ಸಞ್ಞಯನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ || 139 || 

 

ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಸಾ ಸ ಸ ತಪ್ುತರಾಃ ಸಖಾ ಚ್ ತ್ೀಷಾಮಭವತ್ ಪರಯಶಚ |  
ಸಮಸುವಿನ್ಮರ್ತಮಾನ್ ವಾಾಸಶ್ಷ್ ಾೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷಾಾನ್ತವರ್ತೀಯ || 140 || 

 

ಗಾನಾಧರರಾಜಸಾ ಸತತಾಮತವಾಹ ಗಾನಾಧರಿನಾಮಿನೀಂ ಸತಬಲಸಾ ರಾಜಾ | 
ಜ್ಾೀಷ್ ಠೀ ಜ್ಾೀಷಾಠಂ ಶಕತನ್ೀದಾವಯಪ್ರಸಾ ನಾಸ್ತುಕಾರ ಪ್ಸಾ ಕತಕಮಯಹ್ೀತ್ ೀಾಃ || 141 || 

 

ಶ್ರಸಾ ಪ್ುರ್ತರೀ ಗತಣಶ್ೀಲರ ಪ್ಯತಕ್ಾು ದ್ತಾು ಸಖ್ತಾರ್ೀವ ಸವಪತಾರ | 
ನಾಮಾನ ಪ್ೃಥಾ ಕತನಿುಭ್ ೀಜಸಾ ತ್ೀನ್ ಕತನಿು ಭಾರಾಯ ಪ್ೂವಯದ್ೀಹ್ೀsಪ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ || 142 || 

 

ಕ ಮಯಶಚ ನಾಮಾನ ಮರತದ್ೀವ ಕತನಿುಭ್ ೀಜ್ ೀsಥ್ೈನಾಂ ವಥಯರಾಮಾಸ ಸಮಾಕ್ | 
ತತಾರsಗಮಚ್ಛಙ್ೆರಾಂಶ್್ ೀsರ್ತಕ್್ ೀಪ್ೀ ದ್ತವಾಯಸಾಸುಂ ಪಾರಹ ಮಾಂ ವಾಸಯೀರ್ತ || 143 || 

 

ತಮಾಹ ರಾಜಾ ಯರ್ತ ಕನ್ಾಕ್ಾರಾಾಃ ಕ್ಷಮಿಷ್ಾಸ್ೀ ಶಕ್ತುತಾಃ ಕಮಯ ಕತಾರಯಾಃ | 
ಸತಖ್ಂ ವಸ್ೀತ್ ಾೀಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ಚ್ ೀಕುಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ಣಾರಾsದಿಶದಾಶತ ಕತನಿುೀಮ್ || 144 || 

 

ಚ್ಕ್ಾರ ಕಮಯ ಸಾ ಪ್ೃಥಾ ಮತನ್ೀಾಃ ಸತಕ್್ ೀಪ್ನ್ಸಾ ಹಿ | 
ಯಥಾ ನ್ ಶಕಾತ್ೀ ಪ್ರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರವಾಙ್ಮನ್ ೀನ್ತಗಾ || 145 || 
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ಸ ವತುರತರಯೀದ್ಶಂ ತರಾ ಯಥಾವದ್ಚಿಯತಾಃ | 
ಉಪಾದಿಶತ್ ಪ್ರಂ ಮನ್ತಂ ಸಮಸುದ್ೀವವಶಾದ್ಮ್ || 146 || 

 

ಋತೌ ತ  ಸಾ ಸಮಾಪ್ುಿತಾ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಣಾರಾ ತನ್ಮನ್ ೀಾಃ| 
ಸಮಾಹವಯದ್ ದಿವಾಕರಂ ಸ ಚಾsಜಗಾಮ ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || 147 || 

 

ತತ್ ೀ ನ್ ಸಾ ವಿಸಜಯತತಂ ಶಶಾಕ ತಂ ವಿನಾ ರರ್ತಮ್ | 
ಸತವಾಕ್ ಪ್ರಯತನತ್ ೀsಪ ತಾಮಥಾsಸಸಾದ್ ಭಾಸೆರಾಃ || 148 || 

 

ಸ ತತರ ಜಜ್ಞಿವಾನ್ ಸವಯಂ ದಿವರ್ತೀಯರ್ ೀಪ್ಕ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ | 
ಸವಮಯದಿವಾಕತಣಡಲ್ ೀ ಜವಲನಿನವ ಸವತ್ೀಜಸಾ || 149 || 

 

ಪ್ುರಾ ಸ ವಾಲ್ಲಮಾರಣಪ್ರಭ ತದ್ ೀಷ್ಕ್ಾರಣಾತ್ | 
ಸಹಸರವಮಾಯನಾಮಿನಾsಸತರ್ೀಣ ವ್ೀಷಟತ್ ೀsಜನಿ || 150 || 

 

ಯಥಾ ಗರಹ್ೈವಿಯದ್ ಷ್ಾತ್ೀ ಮರ್ತನ್ೃಯಣಾಂ ತಥ್ೈವ ಹಿ | 
ಅಭ ಚ್ಚ ದ್ೈತಾದ್ ಷತಾ ಮರ್ತದಿಯವಾಕರಾತಮನ್ಾಃ || 151 || 

 

ತತಾsಪ ರಾಮಸ್ೀವನಾದ್ದರ್ೀಶಚ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಯತಕ್ | 
ಸತದ್ಶಯನಿೀರಾಕಣಯತಾಃ ಸ ಕಣಯನಾಮಕ್್ ೀsಭವತ್  || 152 || 

 

ಸ ರತನಪ್ೂಣಯಮಞ್ುಞಷಾಗತ್ ೀ ವಿಸಜಯತ್ ೀ ಜಲ್ೀ | 
ಜನಾಪ್ವಾದ್ಭಿೀರ್ತತಸುರಾ ಯಮಸವಸತದ್ತರಯತಮ್ || 153 || 

 

ನ್ದಿೀಪ್ರವಾಹತ್ ೀ ಗತಂ ದ್ದ್ಶಯ ಸ ತನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
ತಮಗರರಿೀತ್ ಸರತನಕಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಪ್ುತರಕಂ ನಿಜಮ್ || 154 || 

 

ಸ ತ್ೀನಾದಿರಥ್ೀನ್ ಲಾಳಿತತನ್ತಸುದಾಬಯಯರಾ ರಾಧ್ರಾ | 
ಸಂವೃದ್ ಧೀ ನಿಖಿಲಾಾಃ ಶತರರ್ತರಧಿಜಗೌ ಶಾಸಾರಣಿ ಸವಾಯಣಿ ಚ್ | 
ಬಾಲಾಾದ್ೀವ ಮಹಾಬಲ್ ೀ ನಿಜಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮಾೂಸಮಾನ್ ೀsವಸ- 
ನಾನಮಾನsಸೌ ವಸತಷ್ೀಣತಾಮಗಮದಾಸಾಾsಸ್ತೀದ್ದಯಮಾ ತದ್ ವಸತ || 155 || 
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ಅಥ ಕತನಿುೀ ದ್ತಾು ಸಾ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ಾೀತರಾ ಚಿರಂ ರ್ೀಮೀ | 
ಶ್ರಾಚ್ ಛದಾರಯಂ ಜಾತಾಂ ವಿದ್ತರ್ ೀsವಹದಾರತಣಿೀಂ ಗತಣಾಢಾಾಂ ಚ್ || 156 || 

 

ಅಥ ಚ್ತಾಯಯನ್ನಾಮಾ ಮದ್ರೀಶಾಃ ಶಕರತತಲಾಪ್ುತಾರಥಿೀಯ | 
ಕನಾಾರತನಂ ಚ್ೀಚ್ಛಂಶಚಕ್್ರೀ ಬಾರಹಮಂ ತಪ್ೀ ವರಂ ಚಾsಪ್ || 157 || 

 

ಪ್ರಹಾಿದಾವರಜ್ ೀ ಯಾಃ ಸಹಾಿದ್ ೀ ನಾಮತ್ ೀ ಹರ್ೀಭಯಕುಾಃ | 
ಸ್ ೀsಭ ದ್ ಬರಹಮವರಾನ ು್ೀ ವಾಯೀರಾವ್ೀಶಯತಕ್ ಸತತ್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಃ || 158 || 

 

ಸ ಮಾರತತಾವ್ೀಶವಶಾತ್ ಪ್ೃಥಿವಾಾಂ ಬಲಾಧಿಕ್್ ೀsಭ ದ್ ವರತಶಚ ಧ್ಾತತಾಃ | 
ಶಲಾಶಚ ನಾಮಾನsಖಿಲಶತತರಶಲ್ ಾೀ ಬಭ ವ ಕನಾಾsಸಾ ಚ್ ಮಾದಿರ ನಾಮಿನೀ ||159 || 

 

ಸಾ ಪಾಣತಡಭಾಯೈಯವ ಚ್ ಪ್ೂವಯಜನ್ಮನ್ಾಭ ತ್ ಪ್ುನ್ಶಚ ಪ್ರರ್ತಪಾದಿತಾsಸ್ೈ | 
ಶಲಾಶಚ ರಾಜಾಂ ಪತೃದ್ತುಮಞ ್ ಞೀ ಜತಗ್ ೀಪ್ ಧ್ಮೀಯಣ ಸಮಸುಶಾಸರವಿತ್ || 160 || 

 

ಅಥಾಙ್ುನಾರತನಮವಾಪ್ಾ ತದ್ ದ್ವಯಂ ಪಾಣತಡಸತು ಭ್ ೀಗಾನ್ ಬತಬತಜ್ೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ | 
ಅಪೀಪ್ಲದ್ ಧ್ಮಯಸಮಾಶರಯೀ ಮಹಿೀಂ ಜ್ಾೀಷಾಠಪ್ಚಾಯೀ ವಿದ್ತರ್ ೀಕುಮಾಗಯತಾಃ || 161 || 

 

ಭಿೀಷ್ ೇ ಹಿ ರಾಷ್ಾೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಮೀವ ಸಂಸಾಿಪ್ಾಪಾಣತಡಂ ಯತವರಾಜಮೀವ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ತಥಾsಪ್ಾನ್ಧ ಇರ್ತ ಸಮ ರಾಜಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ನಾಸಾವಕರ್ ೀಚ್ಚ ಪಾಣತಡಾಃ || 162 || 

 

ಭಿೀಷಾಮಮಿಬಕ್್ ೀಯೀಕ್ತುಪ್ರಾಃ ಸದ್ೈವ ಪಾಣತಡಾಃ ಶಶಾಸಾವನಿಮೀಕವಿೀರಾಃ | 
ಅಥಾsಮಿಬಕ್್ೀಯೀ ಬಹತಭಿಶಚ ಯಜ್ಞ್ೈರಿೀಜ್ೀ ಸಪಾಣತಡಶಚ ಮಹಾಧ್ನೌಘೈಾಃ || 163 || 

 

ನ್ೈಷಾ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ  ಕತರತಪಾಣಡವಾನಾಂ ರ್ತಷ್ಠೀದಿರ್ತ ವಾಾಸ ಉದಿೀಣಯಸದ್ತುಣಾಃ | 
ಸವಮಾತರಂ ಸಾವಶರಮಮೀವ ನಿನ್ಾೀ ಸತನಷ್ೀ ಚ್ ತಸಾಾ ಯಯತತಾಃ ಸಮ ತಾಮನ್ತ || 164 || 

 

ಸತತ್ ೀಕುಮಾಗ್ೀಯಣ ವಿಚಿನ್ಯ ತಂ ಹರಿಂ ಸತತಾತಮನಾ ಬರಹಮತರಾ ಚ್ ಸಾ ಯರೌ | 
ಪ್ರಂ ಪ್ದ್ಂ ವ್ೈಷ್ಣವಮೀವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ ಸವಯಯಯತತಾಃ ಸತನಷ್ೀ ಚ್ || 165 || 

 

ಮಾತಾ ಚ್ ಸಾ ವಿದ್ತರಸಾಾsಪ್ ಲ್ ೀಕಂ ವ್ೈರಿಞ್ಚಮನ್ವೀವ ಗತಾsಮಿಬಕ್ಾಂ ಸರ್ತೀ | 
ವಾಾಸಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸತತಸದ್ತುಣ್ೈಶಚ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಂ ಚ್ ಜಗಾಮ ಸನ್ಮರ್ತಾಃ || 166 || 
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ಅಮಾಬಲ್ಲಕ್ಾsಪ ಕರಮಯೀಗತ್ ೀsಗಾತ್ ಪ್ರಾಂ ಗರ್ತಂ ನ್ೈವ ತಥಾsಮಿಬಕ್ಾ ಯರೌ | 
ಯಥಾಯಥಾ ವಿಷ್ತಣಪ್ರಶ್ಚದಾತಾಮ ತಥಾತಥಾ ಹಾಸಾ ಗರ್ತಾಃ ಪ್ರತರ || 167 || 

 

ಪಾಣತಡಸುತ್ ೀ ರಾಜಾಭರಂ ನಿಧ್ಾಯ ಜ್ಾೀಷ್ಠೀsನ್ತಜ್ೀ ಚ್ೈವ ವನ್ಂ ಜಗಾಮ | 
ಪ್ರ್ತನೀದ್ವಯೀನಾನ್ತಗತ್ ೀ ಬದ್ರಾಯಮತವಾಸ ನಾರಾಯಣಪಾಲ್ಲತಾರಾಮ್ || 168 || 

 

ಗೃಹಾಶರಮೀಣ್ೈವ ವನ್ೀ ನಿವಾಸಂ ಕತವಯನ್ ಸ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಬತಭತಜ್ೀ ತಪ್ಶಚ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಮತನಿೀನ್ದರೈಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ಜಗತಪರ್ತಂ ರಮಾಪ್ರ್ತಂ ಭಕ್ತುಯತತ್ ೀsಭಿಪ್ೂಜಯನ್ || 169 || 

 

ಸ ಕ್ಾಮತ್ ೀ ಹರಿಣತವಂ ಪ್ರಪ್ನ್ನಂ ದ್ೈವಾದ್ೃಷಂ ಗಾರಮಾಕಮಾಯನ್ತಷ್ಕುಮ್ | 
ವಿದಾಧಾ ಶಾಪ್ಂ ಪಾರಪ್ ತಸಾಮತ್ ಸ್ತರರಾ ಯತಙ್ ಮರಿಷ್ಾಸ್ತೀತ್ಾೀವ ಬಭ ವ ಚಾsತಯಾಃ || 170 || 

 

ನ್ಾಸ್ತಷ್ತಣರತಕುಾಃ ಪ್ೃಥರಾ ಸ ನ್ೀರ್ತ ಪ್ರಣಾಮಪ್ೂವಯಂ ನ್ಾವಸತ್ ತಥ್ೈವ | 
ತಾಭಾಾಂ ಸಮೀತಾಃ ಶತಶೃಙ್ುಪ್ವಯತ್ೀ ನಾರಾಯಣಸಾಾsಶರಮಮಧ್ಾಗ್ೀ ಪ್ುರಾಃ || 171 || 

 

ತಪ್ೀ ನಿತಾನ್ುಂ ಸ ಚ್ಚಾರ ತಾಭಾಾಂ ಸಮನಿವತಾಃ ಕೃಷ್ಣಪ್ದಾಮತಬಜಾಶರಯಾಃ | 
ತತುಙ್ುಪ್ೂತದ್ತಾಸರಿದ್ವರಾಮೂಾಃ ಸದಾವಗಾಹಾರ್ತಪ್ವಿರ್ತರತಾಙ್ುಾಃ || 172 || 

 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕಮಲಭವಶ್ವಾಗ್ರೀಸರಾಾಃ ಶಕರಪ್ೂವಾಯ 
ಭ ಮಾಾ ಪಾಪಾತಮದ್ೈತ್ಾೈಭತಯವಿ ಕೃತನಿಲಯೈರಾಕರಮಂ ಚಾಸಹನಾಯ | 
ಈಯತದ್ೀಯವಾದಿದ್ೀವಂ ಶರಣಮಜಮತರತಂ ಪ್ೂಣಯಷಾಡತುಣಾಮ ರ್ತಯಂ  
ಕ್ಷ್ೀರಾಬ ದೌ ನಾಗಭ್ ೀಗ್ೀ ಶಯತಮನ್ತಪ್ಮಾನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹದ್ೀಹಮ್ || 173 || 

 

ಉಚ್ತಾಃ ಪ್ರಂ ಪ್ುರತಷ್ಮೀನ್ಮನ್ನ್ುಶಕ್ತುಂಸ ಕ್್ುೀನ್ ತ್ೀsಬಞಜಮತಖಾ ಅಪ ಪೌರತಶ್ೀಣ | 
ಸತುತಾವ ಧ್ರಾsಸತರವರಾಕರಮಣಾತ್ ಪ್ರ್ೀಶ ಖಿನಾನ ಯತ್ ೀ ಹಿ ವಿಮತಖಾಸುವ ತ್ೀ sರ್ತಪಾಪಾಾಃ 
|| 174 || 

 

ದ್ತಸುಙ್ುರ್ತಭಯವರ್ತ ಭಾರವದ್ೀವ ದ್ೀವ ನಿತಾಂ ಸತಾಮಪ ಹಿ ನ್ಾಃ ಶೃಣತ ವಾಕಾಮಿೀಶ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಹತಾ ದಿರ್ತಸತತಾ ಭವತಾ ರಣ್ೀಷ್ತ  ಹಾಸಮತ್ ಪರರಾಥಯಮಧ್ತನಾ ಭತವಿ ತ್ೀSಭಿಜಾತಾಾಃ 
|| 175 ||  

 

ಆಸ್ತೀತ್ ಪ್ುರಾ ದಿರ್ತಸತತ್ೈರಮರ್ ೀತುಮಾನಾಂ ಸಙ್ುರಮ ಉತುಮಗಜಾಶವರಥದಿವಪ್ದಿೂಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಶತಮಹೌಘಮಹೌಘಮೀವ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಸತರಾತಮಕಮಭ ತ್ ಪ್ರಮಾಸರಯತಕುಮ್ | 
ತಸಾಮನ್ಮಹೌಘಗತಣಮಾಸ ಮಹಾಸತರಾಣಾಂ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಶ್ಲಾಗಿರಿಮಹಾಸರಧ್ರಂ ಸತಘ ೀರಮ್ ||  
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ತ್ೀಷಾಂ ರಥಾಶಚ ಬಹತನ್ಲವಪ್ರಿಪ್ರಮಾಣಾ ದ್ೀವಾಸತರಪ್ರವರಕ್ಾಮತಯಕಬಾಣಪ್ೂಣಾಯಾಃ | 
ನಾನಾಮೂರಾಭರಣವ್ೀಷ್ವರಾಯತಧ್ಾಢಾಾ ದ್ೀವಾಸತರಾಾಃ ಸಸೃಪ್ುರಾಶತ ಪ್ರಸಪರಂ ತ್ೀ ||177 || 

 

ಜಘುನಗಿಯರಿೀನ್ದರತಳಮತಷಟಮಹಾಸರಶಸ್ರೈಚ್ಚಕತರನ್ಯದಿೀಶಚ ರತಧಿರೌಘವಹಾ ಮಹೌಘಮ್ | 
ತತರ ಸಮ ದ್ೀವವೃಷ್ಭ್ೈರಸತರ್ೀಶಚ್ಮಾವ ಯತದ್ಧೀ ನಿಸ ದಿತ ಉತೌಘಬಲ್ೈಾಃ ಶತಾಂಶಾಃ || 178 || 

 

ಅಥಾsತಮಸ್ೀನಾಮವಮೃದ್ಾಮಾನಾಂ ವಿೀಕ್ಷಾಯಸತರಾಃ ಶಮಬರನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ | 
ಸಸಾರ ಮಾರಾವಿದ್ಸಹಾಮಾಯೀ ವರಾದ್ತಮೀಶಸಾ ಸತರಾನ್ ವಿಮೀಹಯನ್ || 179 || 

 

ಮಾರಾಸಹಸ್ರೀಣ ಸತರಾಾಃ ಸಮದಿದಯತಾ ರಣ್ೀ ವಿಷ್ೀದ್ತಾಃ ಶಶ್ಸ ಯಯಮತಖಾಾಾಃ | 
ತಾನ್ ವಿಕ್ಷಯ ವಜರೀ ಪ್ರಮಾಂ ತತ ವಿದಾಾಂಸವಯಮತೂದ್ತಾುಮ್ ಪ್ರಯತಯೀಜ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಮ್||180|| 

 

ಸಮಸುಮಾರಾಪ್ಹರಾ ತಯೈವ ವರಾದ್ ರಮೀಶಸಾ ಸದಾsಪ್ಾಸಹಾರಾ | 
ಮಾರಾ ವಿನ್ೀಶತದಿಯರ್ತಜ್ೀನ್ದರಸೃಷಾಟ ವಾರಿೀಶವಹಿನೀನ್ತದಮತಖಾಶಚ ಮೀಚಿತಾಾಃ ||181 || 

 

ಯಮೀನ್ತದಸ ರಾಯದಿಸತರಾಸುತ್ ೀsಸತರಾನ್ ನಿಜಘುನರಾಪಾಾಯತವಿಕರಮಾಸುದಾ | 
ಸತರ್ೀಶವರ್ೀಣ್ ೀಜಯತಪೌರತಷಾ ಬಹ ನ್ ವಜ್ರೀಣ ವಜರೀ ನಿಜಘಾನ್ ಶಮಬರಮ್ || 182 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ದಾನ್ವಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೀ ದಿತ್ೀಾಃ ಸತತಾ ದ್ತದ್ತರವುರಿನ್ದರಭಿೀಷತಾಾಃ | 
ತಾನ್ ವಿಪ್ರಚಿರ್ತುವಿಯನಿವಾಯಯ ಧ್ನಿವೀ ಸಸಾರ ಶಕರಪ್ರಮತಖಾನ್ ಸತರ್ ೀತುಮಾನ್ || 183 || 

 

ವರಾದ್ಜಯೀನ್ ವಿಧ್ಾತತರ್ೀವ ಸತರ್ ೀತುಮಾಂಸ್ುೀನ್ ಶರ್ೈನಿಯಪಾರ್ತತಾನ್ | 
ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಶಕರಂ ಚ್ ವಿಮೀಹಿತಂ ದ್ತರತಂ ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಂ ಪ್ವನ್ಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ || 184 || 

 

ಅಸಾರಣಿ ತಸಾಾಸರವರ್ೈನಿಯವಾಯಯ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ತಸ್ ಾೀರಸ್ತ ಕ್ಾಞ್ಚನಿೀಮ್ ಗದಾಮ್ | 
ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ ೀsಸೌ ನಿಪ್ಪಾತ ಮೀರೌ ಮಹಾಬಲ್ ೀ ವಾಯತಬಲಾಭಿನ್ತನ್ನಾಃ || 185 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದಾsಶತ ಸ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿೀಸುಾದಾಜ್ಞರಾ ಯಸಾ ವರಂ ದ್ದೌ ಪ್ುರಾ | 
ಸವ್ೈಯರಜ್ೀಯತವಮಜ್ ೀsಸತರಾಃ ಸಸಹಸರಶ್ೀಷ್ ೀಯ ದಿವಸಹಸರಬಾಹತಯತಕ್ || 186 || 

 

ತಮಾಪ್ತನ್ುನ್ಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಮಾರತತಸುಾದಾಜ್ಞರಾ ದ್ತುವರಸುಾಯೈವ |  
ಹನ್ುವಾ ಇತಾಸಮರದಾಶತ ಹಿ ತಾವಂ ತದಾssವಿರಾಸ್ತೀಸುಾಮನ್ನ್ುಪೌರತಷ್ಾಃ || 187 || 

 

ತಮಸರಶಸಾರಣಿ ಬಹ ನಿಬಾಹತಭಿಾಃ ಪ್ರವಷ್ಯಮಾಣಂ ಭತವನಾಪ್ುದ್ೀಹಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀಣ ಬಾಹ ನ್ ವಿನಿಕೃತಾಕ್ಾನಿ ಚ್ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯಶಾಚsಶತ ಯಮಾಯ ಪಾಪ್ಮ್ || 188 || 

 



 
 

 
 

Page 139 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಏಕ್ಾದ್ಶSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತತ್ ೀsಸತರಾಸ ು್ೀ ನಿಹತಾ ಅಶ್ೀಷಾಾಃ ತವರಾ ರ್ತರಭಾಗಾ ನಿಹತಾಶಚತತಥಯಮ್ | 
ಜಘಾನ್ ವಾಯತಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಜಾತಾಸ ು್ೀ ಭ ತಳ ೀ್ ಧ್ಮಯಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನಾನಾಃ || 189 || 

 

ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಹಾವಂಶಸತಜನ್ಮನಾಂ ತತ ತ್ೀಷಾಮಭ ದ್ ಧ್ಮಯಮರ್ತವಿಯಪಾಪಾ | 
ಶ್ಕ್ಷಾಮವಾಪ್ಾ ದಿವಜಪ್ುಙ್ುವಾನಾಂ ತವದ್ ಭಕ್ತುರಪ್ಾೀಷ್ತ ಹಿ ಕ್ಾಚ್ನ್ ಸಾಾತ್ || 190 || 

 

ತವದ್ೂಕ್ತುಲ್ೀಶಾಭಿಯತತಾಃ ಸತಕಮಾಯ ವರಜ್ೀನ್ನ ಪಾಪಾಂ ತತ ಗರ್ತಂ ಕಥಞಚಚತ್ | 
ದ್ೈತ್ಾೀಶವರಾಣಾಂ ಚ್ ತಮೀsನ್ಧಮೀವ ತವಯೈವ ಕಿೃಪ್ುಂ ನ್ನ್ತ ಸತಾಕ್ಾಮ || 191 || 

 

ಧ್ಮಯಸಾ ಮಿಥಾಾತವಭರಾದ್ ವಯಂ ತಾವಮಥಾಪವಾ ದ್ೈತಾಶತಭಾಪುಭಿೀಷಾ | 
ಸಮಾಾಥಯರಾಮೀ ದಿರ್ತಜಾನ್ ಸತಕಮಯಣಸುಾದ್ೂಕ್ತುತಶಾಚಯವಯತತಂ ಚ್ ಶ್ೀಘರಮ್ || 192 || 

 

ಯ ಉಗರಸ್ೀನ್ಾಃ ಸತರಗಾಯಕಾಃ ಸ ಜಾತ್ ೀ ಯದ್ತಷ್ವೀಷ್ ತಥಾsಭಿಧ್್ೀಯಾಃ | 
ತವ್ೈವ ಸ್ೀವಾಥಯಮಮತಷ್ಾ ಪ್ುತ್ ರೀ ಜಾತ್ ೀsಸತರಾಃ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಾಃ ಸ ಈಶ || 193 || 

 

ಯಸುಾತ್ ಪರರಾಥಯಂ ನ್ ಹತ್ ೀ ಹಿ ವಾಯತನಾ ಭವತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಮಿೀಶ್ತಾsಪ | 
ಸ ಏಷ್ ಭ್ ೀಜ್ೀಷ್ತ ಪ್ುನ್ಶಚ ಜಾತ್ ೀ ವರಾದ್ತಮೀಶಸಾ ಪ್ರ್ೈರಜ್ೀಯಾಃ || 194 || 

 

ಸ ಔಗರಸ್ೀನ್ೀ ಜನಿತ್ ೀsಸತರ್ೀಣ ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಹಿ ತದ್ ರಪ್ಧ್ರ್ೀಣ ಮಾಯರಾ | 
ಗನ್ಧವಿಯಜ್ೀನ್ ದ್ರಮಿಳ್ೀನ್ ನಾಮಾನ ಕಂಸ್ ೀ ಜತ್ ೀ ಯೀನ್ ವರಾಚ್ಛಚಿೀಪ್ರ್ತಾಃ || 195 || 

 

ಜತಾವ ಜಲ್ೀಶಂ ಚ್ ಹೃತಾನಿ ಯೀನ್ ರತಾನನಿ ಯಕ್ಷಾಶಚ ಜತಾಾಃ ಶ್ವಸಾ| 
ಕನಾಾವನಾಥಯಂ ಮಗಾದಾಧಿಪ್ೀನ್ ಪ್ರಯೀಜತಾಸ ು್ೀ ಚ್ ಹೃತ್ೀ ಬಲ್ೀನ್ || 196 || 

 

ಸ ವಿಪ್ರಚಿರ್ತುಶಚ ಜರಾಸತತ್ ೀsಭ ದ್ ವರಾದ್ ವಿಧ್ಾತತಗಿಯರಿಶಸಾ ಚ್ೈವ | 
ಸವ್ೈಯರಜ್ೀಯೀ ಬಲಮತತುಮಂ ತತ್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಕಂಸಸಾ ಮತದಾ ಸತತ್ೀ ದ್ದೌ || 197 || 

 

ನಿವಾರರಾಮಾಸ ನ್ ಕಂಸಮತದ್ಧತಂ ಶಕ್್ ುೀsಪ ಯೀ ಯಸಾ ಬಲ್ೀ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ | 
ತತಲಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಾಾಂ ವಿವರ್ೀಷ್ತ ವಾ ಕವಚಿತ್ ವಶ್ೀ ಬಲಾದ್ ಯೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀಂಶಚ ಚ್ಕ್್ರೀ || 198 || 

 

ಹತೌ ಪ್ುರಾ ರೌ ಮಧ್ತಕ್್ೈಟಭಾಖೌಾ ತವಯೈವ ಹಂಸ್ ೀ ಡಿಭಗಶಾ ಜಾತೌ | 
ವರಾದ್ಜ್ೈರೌ ಗಿರಿಶಸಾ ವಿೀರೌ ಭಕ್ ುೌ ಜರಾಸನ್ಧಮನ್ತ ಸಮತೌ ಶ್ವ್ೀ || 199 || 
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ಅನ್ಾೀsಪ ಭ ಮಾವಸತರಾಾಃ ಪ್ರಜಾತಾಸುಾರಾ ಹತಾ ಯೀ ಸತರದ್ೈತಾಸಙ್ುರ್ೀ | 
ಅನ್ಾೀ ತಥ್ೈವಾನ್ಧತಮಾಃ ಪ್ರಪ್ೀದಿರ್ೀ ಕ್ಾರಾಯ ತಥ್ೈಷಾಂ ಚ್ ತಮೀಗರ್ತಸುಾರಾ || 200 || 

 

ವಾಾಸಾವತಾರ್ೀ ನಿಹತಸುಾರಾ ಯಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ ಸತಶಾಸ್ ರೀಕ್ತುಭಿರ್ೀವ ಚಾದ್ಾ | 
ಶತರತಾವ ತವದ್ತಕ್ತುೀಾಃ ಪ್ುರತಷ್ೀಷ್ತ ರ್ತಷ್ಠನಿನೀಷ್ಚ್ಚಕ್ಾರ್ೀವ ಮನ್ಸುಾಯೀಶ || 201 || 

 

ರಾಮಾತಮನಾ ಯೀ ನಿಹತಾಶಚ ರಾಕ್ಷಸಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಲಂ ತ್ೀsಪ ತದಾ ತವಾದ್ಾ | 
ಸಮಂ ತವಾನ್ಾಂ ನ್ಹಿ ಚಿನ್ುಯನಿು ಸತಪಾಪನ್ ೀsಪೀಶ ತಥಾ ಹನ್ ಮತಾಃ || 202 || 

 

ಯೀ ಕ್್ೀಶವ ತವದ್ಬಹತಮಾನ್ಯತಕ್ಾುಸುಥ್ೈವ ವಾರೌ ನ್ಹಿ ತ್ೀ ತಮೀsನ್ಧಮ್ | 
ಯೀಗಾಾಾಃ ಪ್ರವ್ೀಷ್ತಟಂ ತದ್ತ್ ೀ ಹಿ ಮಾಗಾಯಚಾಚಲಾಾಸುಾರಾ ಜನ್ಯತ್ವೈವ ಭ ಮೌ || 203 || 

 

ನಿತಾನ್ುಮತತಾಪದ್ಾ ಭವದಿವರ್ ೀಧ್ಂ ತಥಾ ಚ್ ವಾರೌ ಬಹತಭಿಾಃ ಪ್ರಕ್ಾರ್ೈಾಃ | 
ಸವ್ೀಯಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಪಾತನಿೀರಾಾಃ ತಮಸಾಥಾನ್ಧೀ ಕಲ್ಲಪ್ೂವಯಕ್ಾಸತರಾಾಃ || 204 || 

 

ಹತೌ ಚ್ ರೌ ರಾವಣಕತಮೂಕಣೌಯ ತವರಾ ತವದಿೀರೌ ಪ್ರರ್ತಹಾರಪಾಲೌ | 
ಮಹಾಸತರಾವ್ೀಶಯತತೌ ಹಿ ಶಾಪಾತ್ ತವಯೈವ ತಾವದ್ಾ ವಿಮೀಚ್ನಿೀರೌ || 205 || 

 

ರೌ ತೌ ತವಾರಿೀ ಹ ತಯೀಾಃ ಪ್ರವಿಷೌಟ ದ್ೈತೌಾ ತತ ತಾವನ್ಧತಮಾಃ ಪ್ರವ್ೀಶೌಾ | 
ರೌ ತೌ ತವದಿೀರೌ ಭವದಿೀಯವ್ೀಶಮ ತವರಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ಣಿೀರೌ ಪ್ರ್ೀಶ || 206 || 

 

ಆವಿಶಾ ಯೀ ಬಲ್ಲಮಞ್ಞಶಚಕ್ಾರ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಮಸಾಮಸತ ತಥಾ ತವಯೀಶ | 
ಸ ಚಾಸತರ್ ೀ ಬಲ್ಲನಾಮೈವ ಭ ಮೌ ಸಾಲ್ ವೀ ನಾಮಾನ ಬರಹಮದ್ತುಸಾ ಜಾತಾಃ || 207 || 

 

ಮಾರಾಮಯಂ ತ್ೀನ್ ವಿಮಾನ್ಮಗರಯಮಭ್ೀದ್ಾಮಾಪ್ುಂ ಸಕಲ್ೈಗಿಯರಿೀಶಾತ್ | 
ವಿದಾರವಿತ್ ೀ ಯೀ ಬಹತಶಸುಾಯೈವ ರಾಮಸವರ ಪ್ೀಣ ಭೃಗ ದ್ವಹ್ೀನ್ || 208 || 

 

ನಾಸೌ ಹತಾಃ ಶಕ್ತುಮತಾsಪ ತತರ ಕೃಷಾಣವತಾರ್ೀ ಸ ಮಯೈವ ವಧ್ಾಾಃ | 
ಇತಾಾತಮಸಙ್ೆಲಪಮೃತಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ಸ ಚಾತರ ವಧ್್ ಾೀ ಭವತಾsರ್ತಪಾಪೀ || 209 || 

 

ಯದಿೀಯಮಾರತಹಾ ವಿಮಾನ್ಮಸಾ ಪತಾsಭವತ್ ಸೌಭಪ್ರ್ತಶಚ ನಾಮಾನ | 
ಯದಾ ಸ ಭಿೀಷ್ೇಣ ಜತಾಃ ಪತಾsಸಾ ತದಾ ಸ ಸಾಲವಸುಪ್ಸ್ತ ಸಿ್ತತ್ ೀsಭ ತ್ || 210 || 
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ಸ ಚಾದ್ಾ ತಸಾಮತ್ ತಪ್ಸ್ ೀ ನಿವೃತ್ ುೀ ಜರಾಸತತಸಾಾನ್ತಮತ್ೀ ಸಿ್ತತ್ ೀ ಹಿ | 
ಅನ್ನ್ಾವಧ್್ ಾೀ ಭವತಾsದ್ಾ ವಧ್ಾಾಃ ಸ ಪಾರಪ್ಣಿೀಯಶಚ ತಮಸಾಥ್ ೀಗ್ರೀ || 211 || 

 

ಯೀ ಬಾಣಮಾವಿಶಾ ಮಹಾಸತರ್ ೀsಭ ತ್ ಸಿ್ತತಾಃ ಸ ನಾಮಾನ ಪ್ರಥಿತ್ ೀsಪ ಬಾಣಾಃ | 
ಸ ಕ್ತೀಚ್ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಬಭ ವ ರತದ್ರವರಾದ್ವಧ್ಾಾಃ ಸ ತಮಾಃ ಪ್ರವ್ೀಶಾಾಃ || 212 || 

 

ಅತಸುಾರಾ ಭತವಾವರ್ತೀಯಯ ದ್ೀವಕ್ಾರಾಯಣಿ ಕ್ಾರಾಯಣಾಖಿಲಾನಿ ದ್ೀವ | 
ತವಮೀವ ದ್ೀವ್ೀಶ ಗರ್ತಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಬರಹ್ೇಶಶಕ್್ರೀನ್ತದಯಮಾದಿಕ್ಾನಾಮ್ || 213 || 

 

ತವಮೀವ ನಿತ್ ಾೀದಿತ್ ೀಪ್ೂಣಯಶಕ್ತುಾಃ ತವಮೀವ ನಿತ್ ಾೀದಿತಪ್ೂಣಯಚಿದ್ಘನ್ಾಃ | 
ತವಮೀವ ನಿತ್ ಾೀದಿತಪ್ೂಣಯಸತತುಖ್ಾಃ ತಾವದ್ೃಙ್ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ ಕತತ್ ಏವ ತ್ೀsಧಿಕಾಃ  || 214 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ದ್ೀವವರ್ೈರತದಾರಗತಣಾಣಯವೀsಕ್ಷ್ ೀಭಾತಮಾಮೃತಾಕೃರ್ತಾಃ | 
ಉತಾಿಯ ತಸಾಮತ್ ಪ್ರಯರಾಮನ್ನ್ುಸ್ ೀಮಾಕಯಕ್ಾನಿುದ್ತಾರ್ತರನಿವತ್ ೀsಮರ್ೈಾಃ || 215 || 

 

ಸ ಮೀರತಮಾಪಾಾsಹ ಚ್ತತಮತಯಖ್ಂ ಪ್ರಭತಯಯತರ ತವಯೀಕ್್ ುೀsಸ್ತಮ ಹಿ ತತರ ಸವಯಥಾ | 
ಪಾರದ್ತಭಯವಿಷ್ಾೀ ಭವತ್ ೀ ಹಿ ಭಕ್ಾಯ ವಶಸ್ತುಾವಾಹಂ ಸವವಶ್್ ೀsಪ ಚ್ೀಚ್ಛರಾ || 216 || 

 

ಬರಹಾಮ ಪ್ರಣಮಾಾsಹ ತಮಾತಮಕ್ಾರಣಂ ಪಾರದಾಂ ಪ್ುರಾsಹಂ ವರತಣಾಯ ಗಾಾಃ ಶತಭಾಾಃ | 
ಜಹಾರ ತಾಸುಸಾ ಪತಾsಮೃತಸರವಾಾಃ ಸ ಕಶಾಪ್ೀ ದಾರಕ್ ಸಹಸಾsರ್ತಗವಿಯತಾಃ || 217 || 

 

ಮಾತಾರ ತವದಿತಾಾ ಚ್ ತಥಾ ಸತರಭಾಾ ಪ್ರಜ್ ೀರ್ತತ್ೀನ್ೈವ ಹೃತಾಸತ ತಾಸತ | 
ಶತರತಾವ ಜಲ್ೀಶಾತ್ ಸ ಮರಾ ತತ ಶಪ್ುಾಃ ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀಷ್ತ ಗ್ ೀಜೀವನ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀರ್ತ || 218 || 

 

ಶ್ರಾತ್ ಸ ಜಾತ್ ೀ ಬಹತಗ್ ೀಧ್ನಾಢ್ ಾೀ ಭ ಮೌ ಯಮಾಹತವಯಸತದ್ೀವ ಇತಾಪ | 
ತಸ್ಾೈವ ಭಾರಾಯ ತವದಿರ್ತಶಚ ದ್ೀವಕ್ತೀ ಬಭ ವ ಚಾನಾಾ ಸತರಭಿಶಚ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ || 219 || 

 

ತತ್ ತವಂ ಭವಸಾವsಶತ ಚ್ ದ್ೀವಕ್ತೀಸತತಸುಥ್ೈವ ಯೀ ದ್ ರೀಣನಾಮ ವಸತಾಃ ಸಾಃ | 
ಸವಭಾಯಯರಾ ಧ್ರರಾ ತವತ್ ಪತೃತವಂ ಪಾರಪ್ುುಂ ತಪ್ಸ್ುೀಪ್ ಉದಾರಮಾನ್ಸಾಃ || 220 || 

 

ತಸ್ೈ ವರ ಸ ಮರಾ ಸನಿನಸೃಷ್ಟಾಃ ಸ ಚಾsಸ ನ್ನಾದಖ್ಾ ಉತಾಸಾ ಭಾರಾಯ | 
ನಾಮಾನ ಯಶ್್ ೀದಾ ಸ ಚ್ ಶ್ರತಾತಸತತಸಾ ವ್ೈಶಾಾಪ್ರಭವೀsಥ ಗ್ ೀಪ್ಾಃ || 221 || 

 

ತೌ ದ್ೀವಕ್ತೀವಸತದ್ೀವೌ ಚ್ ತ್ೀಪ್ತತಾಃ ತಪ್ಸುಾದಿೀಯಂ ಸತತಮಿಚ್ಛಮಾನೌ | 
ತಾವಮೀವ ತಸಾಮತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ತತರ ಸವರ ಪ್ಂ ಹಿ ತತ್ ೀ ವರಜಂ ವರಜ || 222 || 
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ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಸ್ ೀsಬಞಭವ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವಸುಥ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಪ್ುನ್ರಾಹ ದ್ೀವತಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಭವನ್ ುೀ ಭವತಾsಶತ ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಕ್ಾರಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಯಥಾನ್ತರ ಪ್ತಾಃ || 223 || 

 

ಅಥಾವರ್ತೀಣಾಯಾಃ ಸಕಲಾಶಚ ದ್ೀವತಾ ಯಥಾಯಥ್ೈವಾsಹ ಹರಿಸುಥಾತಥಾ | 
ವಿತ್ುೀಶವರಾಃ ಪ್ೂವಯಮಭ ದಿಧ ಭೌಮಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸತತತ್ವೀsಪ ತದಿಚ್ಛರಾsಸತರಾತ್ || 224 || 

 

ಪಾಪ್ೀನ್ ತ್ೀನಾಪ್ಕೃತ್ ೀ ಹಿ ಹಸ್ತುೀ ಶ್ವಪ್ರದ್ತುಾಃ ಸತಪ್ರರ್ತೀಕ್ಾಭಿಧ್ಾನ್ಾಃ | 
ತದ್ಥಯಮೀವಾಸಾ ಸತತ್ ೀsಭಿಜಾತ್ ೀ ಧ್ನ್ೀಶವರ್ ೀ ಭಗದ್ತಾುಭಿಧ್ಾನ್ಾಃ || 225 || 

 

ಮಹಾಸತರಸಾಾಂಶಯತತಾಃ ಸ ಏವ ರತದಾರವ್ೀಶಾದ್ ಬಲವಾನ್ಸರವಾಂಶಚ | 
ಶ್ಷ್ ಾೀ ಮಹ್ೀನ್ದರಸಾ ಹತ್ೀ ಬಭ ವ ತಾತ್ೀ ಸವಧ್ಮಾಯಭಿರತಶಚ ನಿತಾಮ್ || 226 || 

 

ಅಭ ಚಿಛನಿನಾಯಮ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಸುಸಾsತಮಜಾಃ ಸತಾಕ ಆಸ ತಸಾಮತ್ | 
ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ್ಕ್ಷ್ ೀ ಯತಯತಧ್ಾನಾಭಿಧ್್ೀಯೀ ಗರತತಮತ್ ೀsಮಶೀನ್ ಯತತ್ ೀ ಬಭ ವ || 227 || 

 

ಯಾಃ ಸಂವಹ್ ೀ ನಾಮ ಮರತತ್ ತದ್ಂಶಶಚಕರಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಶಚ ಬಭ ವ ತಸ್ತಮನ್ | 
ಯದ್ತಷ್ವಭ ದ್ ಧ್ೃರ್ತಕ್್ ೀ ಭ್ ೀಜವಂಶ್ೀ ಸ್ತತಾಃ ಪ್ಕ್ಷಸುಸಾ ಸತತ್ ೀ ಬಭ ವ|| 228 || 

 

ಸ ಪಾಞ್ಚಜನಾಾಂಶಯತತ್ ೀ ಮರತತತು ತಥಾSಮಶಯತಕುಾಃ ಪ್ರವಹಸಾ ವಿೀರಾಃ | 
ನಾಮಾಸಾ ಚಾಭ ತ್ ಕೃತವಮೀಯತಾಥಾನ್ಾೀ ಯೀ ರಾದ್ವಾಸ್ುೀsಪ ಸತರಾಾಃ ಸಗ್ ೀಪಾಾಃ|| 229 || 

 

ಯೀ ಪಾಣಡವಾನಾಮಭವನ್ ಸಹಾರಾ ದ್ೀವಾಶಚ ದ್ೀವಾನ್ತಚ್ರಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ | 
ಅನ್ಾೀ ತತ ಸವ್ೀಯsಪ್ಾಸತರಾ ಹಿ ಮಧ್ಾಮಾ ಯೀ ಮಾನ್ತಷಾಸ್ುೀ ಚ್ಲಬತದಿಧವೃತುಯಾಃ || 230 || 

 

ಲ್ಲಗಂ ಸತರಾಣಾಂ ಹಿ ಪ್ರ್ೈವ ಭಕ್ತುವಿಯಷ ಣೌ ತದ್ನ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ ತತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ತಾ | 
ಅತ್ ೀsತರ ಯೀಯೀ ಹರಿಭಕ್ತುತತಪರಾಾಃ ತ್ೀತ್ೀ ಸತರಾಸುದ್ೂರಿತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 231 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಭಗವದ್ವತಾರಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ನಾಮ 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ - 1317 ] 
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|| ಪಾಣಡವೀತಪರ್ತುಾಃ || 
 

ಬಭ ವ ಗನ್ಧವಯಮತನಿಸತು ದ್ೀವಕಾಃ ಸ ಆಸ ಸ್ೀವಾಥಯಮಥಾsಹತಕ್ಾದ್ಧರ್ೀಾಃ | 
ಸ ಉಗರಸ್ೀನಾವರಜಸುಥ್ೈವ ನಾಮಾಸಾ ತಸಾಮದ್ಜನಿ ಸಮ ದ್ೀವಕ್ತೀ || 01 || 

 

ಅನಾಾಶಚ ರಾಾಃ ಕ್ಾಶಾಪ್ಸ್ಾೈವ ಭಾರಾಯ ಜ್ಾೀಷಾಠಂ ತತ ತಾಮಾಹತಕ ಆತಮಪ್ುರ್ತರೀಮ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ತಸಾಮದಿಧ ಪತೃಷ್ವಸಾ ಸಾ ಸವಸಾ ಚ್ ಕಂಸಸಾ ಬಭ ವ ದ್ೀವಕ್ತೀ || 02 || 

 

ಸ್ೈವಾದಿರ್ತವಯಸತದ್ೀವಸಾ ದ್ತಾು ತಸಾಾ ರಥಂ ಮಙ್ುಳಂ ಕಂಸ ಏವ | 
ಸಂರಾಪ್ರಾಮಾಸ ತದಾ ಹಿ ವಾಯತಜಯಗಾದ್ ವಾಕಾಂ ಗಗನ್ಸ್ತಿತ್ ೀsಮತಮ್ || 03 || 

 

ವಿನಾsಪ್ರಾಧ್ಂ ನ್ ತತ್ ೀ ಗರಿೀಯಸ್ ೀ ನ್ ಮಾತತಲ್ ೀ ವಧ್ಾತಾಮೀರ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | 
ಲ್ ೀಕಸಾ ಧ್ಮಾಯನ್ನ್ತವತಯತ್ ೀsತಾಃ ಪತ್ ರೀವಿಯರ್ ೀಧ್ಾಥಯಮತವಾಚ್ ವಾಯತಾಃ || 04 || 

 

ಮೃತತಾಸುವಾಸಾಾ ಭವಿತಾsಷ್ಟಮಾಃ ಸತತ್ ೀ ಮ ಢ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್್ ುೀ ಜಗೃಹ್ೀ ಕೃಪಾಣಮ್ | 
ಪ್ುತಾರನ್ ಸಮಪಾಾಯಸಾ ಚ್ ಶ್ರಸ ನ್ತವಿಯಮೀಚ್ಾ ತಾಂ ತತುಹಿತ್ ೀ ಗೃಹಂ ಯರೌ|| 05 || 

 

ಷ್ಟ್ ಕನ್ಾಕ್ಾಶಾಚವರಜಾ ಗೃಹಿೀತಾಸ್ುೀನ್ೈವ ತಾಭಿಶಚ ಮತಮೀದ್ ಶ್ರಜಾಃ | 
ಬಾಹಿಿೀಕಪ್ುರ್ತರ ಚ್ ಪ್ುರಾ ಗೃಹಿೀತಾ ಪ್ುರಾsಸಾ ಭಾರಾಯ ಸತರಭಿಸತು ರ್ ೀಹಿಣಿೀ || 06 || 

 

ರಾಜ್ಞಶಚ ಕ್ಾಶ್ಪ್ರಭವಸಾ ಕನಾಾಂ ಸ ಪ್ುರ್ತರಕ್ಾಪ್ುತರಕಧ್ಮಯತ್ ೀsವಹತ್ | 
ಕನಾಾಂ ತಥಾ ಕರವಿೀರ್ೀಶವರಸಾ ಧ್ಮೀಯಣ ತ್ೀನ್ೈವ ದಿರ್ತಂ ಧ್ನ್ತಂ ಪ್ುರಾ || 07 || 

 

ಯೀ ಮನ್ಾತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಹಮಿತಾಸೌ ಪಾಪ್ೀ ವ್ೀನ್ಾಃ ಪೌಣಡರಕ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ | 
ಜಾತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶ್ರಜಾತ್ ಕ್ಾಶ್ಜಾರಾಂ ನಾನ್ ಾೀ ಮತ್ ುೀ ವಿಷ್ತಣರಸ್ತುೀರ್ತ ವಾದಿೀ || 08 || 

 

ಧ್ತನ್ತಧಹಯತ್ ೀ ಯೀ ಹರಿಣಾ ಮಧ್್ ೀಾಃಸತತ ಆಸ್ತೀತ್ ಸತತಾರಾಂ ಕರವಿೀರ್ೀಶವರಸಾ| 
ಸೃಗಾಲನಾಮಾ ವಾಸತದ್ೀವೀsಥ ದ್ೀವಕ್ತೀಮತದ್ ಹಾ ಶೌರಿನ್ಯ ಯರಾವುಭ್ೀ ತ್ೀ || 09 || 

 

ತತಸತುತೌ ವೃಷಣಶತ ರ ಬಭ ವತತಜ್ಾೀಯಷೌಠ ಸತತೌ ಶ್ರಸತತಸಾ ನಿತಾಮ್ | 
ಅನಾಾಸತ  ಚ್ ಪಾರಪ್ ಸತತಾನ್ತದಾರಾನ್ ದ್ೀವಾವತಾರಾನ್ ವಸತದ್ೀವೀsಖಿಲಜ್ಞಾಃ || 10 || 

 

ಯೀಯೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀಂ ಗತಾಸ್ುೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ಷಾಾಾಃ ಸತಾವರ್ತೀಸತತಸಾ | 
ವಿಷ್ತಣಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಪಾರಪ್ಾ ಸವ್ೀಯsಖಿಲಜ್ಞಾಸುಸಾಮದ್ ಯಥಾಯೀಗಾತರಾ ಬಬ ವುಾಃ || 11 || 
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ಮರಿೀಚಿಜಾಾಃ ಷ್ಣ್ ಮತನ್ಯೀ ಬಭ ವುಸ ು್ೀ ದ್ೀವಕಂ ಪಾರಹಸನ್ ಕ್ಾಶಾಯಹ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ತಚಾಛಪ್ತಾಃ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಪ್ರಸ ತಾ ಅವಧ್ಾತಾಥಯಂ ತಪ್ ಏವ ಚ್ಕತರಾಃ || 12 || 

 

ಧ್ಾತಾ ಪಾರದಾದ್ ವರಮೀಷಾಂ ತಥ್ೈವ ಶಶಾಪ್ ತಾನ್ ಕ್ಷಾಮತಳ ೀ್ ಸಮೂವಧ್ವಮ್ | 
ತತರ ಸವತಾತ್ ೀ ಭವತಾಂ ನಿಹನ ು್ೀತಾಾತಾಮನ್ಾತ್ ೀ ವರಲ್ಲಪ್ೂುನ್ ಹಿರಣಾಾಃ || 13 || 

 

ದ್ತಗಾಯ ತದಾ ತಾನ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾ ಪ್ರಸಾವಪ್ಯತಾವ ಪ್ರಚ್ಕಷ್ಯ ಕ್ಾರಾತ್ | 
ಕರಮಾತ್ ಸಮಾವ್ೀಶಯದಾಶತ ದ್ೀವಕ್ತೀಗಭಾಯಶಯೀ ತಾನ್ ನ್ಾಹನ್ಚ್ಚ ಕಂಸಾಃ || 14 || 

 

ತದಾ ಮತನಿೀನ್ದರಸಂಯತತಾಃ ಸದ್ ೀ ವಿಧ್ಾತತರತತುಮಮ್ | 
ಸ ಪಾಣತಡರಾಪ್ುುಮೈಚ್ಛತ ನ್ಾವಾರಯಂಶಚ ತ್ೀ ತದಾ || 15 || 

 

ಯದ್ಥಯಮೀವ ಜಾಯತ್ೀ ಪ್ುಮಾನ್ ಹಿ ತಸಾ ಸ್ ೀsಕೃತ್ೀಾಃ | 
ಶತಭಾಂ ಗರ್ತಂ ನ್ತತ ವರಜ್ೀದ್ ಧ್ತರವಂ ತತ್ ೀ ನ್ಾವಾರಯನ್ || 16 || 

 

ಪ್ರಧ್ಾನ್ದ್ೀವತಾಜನ್ೀ ನಿಯೀಕತುಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರರಾಮ್ | 
ಬಭ ವ ಪಾಣತಡರ್ೀಷ್ ತದ್ ವಿನಾ ನ್ ತಸಾ ಸದ್ುರ್ತಾಃ || 17 || 

 

ಅತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ಸತತಾನ್ೃತ್ೀ ವರಜನಿು ಸದ್ುರ್ತಂ ನ್ರಾಾಃ | 
ಯಥ್ೈವ ಧ್ಮಯಭ ಷ್ಣ್ ೀ ಜಗಾಮ ಸನ್ಧಯಕ್ಾಸತತಾಃ || 18 || 

 

ತದಾ ಕಲ್ಲಶಚ ರಾಕ್ಷಸಾ ಬಭ ವುರಿನ್ದರಜನ್ಮಖಾಾಃ | 
ವಿಚಿತರವಿೀಯಯನ್ನ್ದನ್ಪರಯೀದ್ರ್ೀ ಹಿ ಗಭಯಗಾಾಃ || 19 || 

 

ತದ್ಸಾ ಸ್ ೀsನ್ತಜ್ ೀsಶೃಣ್ ೀನ್ತಮನಿೀನ್ದರದ್ ಷತಂ ಚ್ ತತ್ | 
ವಿಚಾಯಯ ತತ ಪರರಾಮಿದ್ಂ ಜಗಾದ್ ವಾಸದ್ೀವಧಿೀಾಃ || 20 || 

 

ಯ ಏವ ಮದ್ತುಣಾಧಿಕಸುತಾಃ ಸತತಂ ಸಮಾಪ್ುನಹಿ | 
ಸತತಂ ವಿನಾ ನ್ ನ್ ೀ ಗರ್ತಂ ಶತಭಾಂ ವದ್ನಿು ಸಾಧ್ವಾಃ || 21 || 

 

ತದ್ಸಾ ಕೃಚ್ಛರತ್ ೀ ವಚ್ಾಃ ಪ್ೃಥಾsಗರಹಿೀಜಞಗಾದ್ ಚ್  | 
ಮಮಾಸ್ತು ದ್ೀವವಶಾದ್ ೀ ಮನ್ ತುಮಾಃ ಸತತಾಪುದ್ಾಃ  || 22 || 



 
 

 
 

Page 145 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವದ್ಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 

ನ್ ತ್ೀ ಸತರಾನ್ೃತ್ೀ ಸಮಾಃ ಸತರ್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ಚ್ | 
ಅತಸುವಾಧಿಕಂ ಸತರಂ ಕಮಾಹವಯೀ ತವದಾಜ್ಞರಾ || 23  || 

 

ವರಂ ಸಮಾಶ್ರತಾ ಪ್ರ್ತಂ ವರಜ್ೀತ ರಾ ತತ್ ೀsಧ್ಮಮ್  | 
ನ್ ಕ್ಾಚಿದ್ಸ್ತು ವಿಷ್ೃರ್ತನ್ಯ ಭತೃಯಲ್ ೀಕಮೃಚ್ಛರ್ತ || 24 || 

 

ಕೃತ್ೀ ಪ್ುರಾ ಸತರಾಸುಥಾ ಸತರಾಙ್ುನಾಶಚ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ನಿಮಿತುತ್ ೀsಪ ತಾಾಃ ಕವಚಿನ್ನ ತಾನ್ ವಿಹಾಯ ಮೀನಿರ್ೀ || 25 || 

 

ಮನ್ ೀವಚ್ಾಃ ಶರಿೀರತ್ ೀ ಯತ್ ೀ ಹಿ ತಾಾಃ ಪ್ರ್ತವರತಾಾಃ | 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲತ್ ೀsಭವಂಸುತಾಃ ಸಭತೃಯಕ್ಾಾಃ ಸದಾ || 26 || 

 

ಸವಭತೃಯಭಿವಿಯಮತಕ್ತುಗಾಾಃ ಸಹ್ೈವ ತಾ ಭವನಿು ಹಿ | 
ಕೃತಾನ್ುಮಾಪ್ಾ ಚಾಪ್ುರಾಃಸ್ತರಯೀ ಬಭ ವುರ ಜಯತಾಾಃ || 27 || 

 

ಅನಾವೃತಾಶಚ ತಾಸುಥಾ ಯಥ್ೀಷ್ಟಭತೃಯಕ್ಾಾಃ ಸದಾ | 
ಅತಸತು ತಾ ನ್ ಭತೃಯಭಿವಿಯಮತಕ್ತುಮಾಪ್ುರತತುಮಾಮ್ || 28 || 

 

ಸತರಸ್ತರಯೀsರ್ತಕ್ಾರಣ್ೈಯಯದಾsನ್ಾಥಾ ಸಿ್ತತಾಸುದಾ | 
ದ್ತರನ್ವರಾತ್ ಸತದ್ತಾಃಸಹಾ ವಿಪ್ತ್ ತತ್ ೀ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 29 || 

 

ಅಯತಕುಮತಕುವಾಂಸುತ್ ೀ ಭವಾಂಸುಥಾsಪ ತ್ೀ ವಚ್ಾಃ | 
ಅಲಙ್ಘಯಮೀವ ಮೀ ತತ್ ೀ ವದ್ಸವ ಪ್ುತರದ್ಂ ಸತರಮ್ || 30 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಬರವಿೀನ್ನೃಪ್ೀ ನ್ ಧ್ಮಯತ್ ೀ ವಿನಾ ಭತವಾಃ | 
ನ್ೃಪ್ೀsಭಿರಕ್ಷ್ತಾ ಭವ್ೀತ್ ತದಾಹವರಾsಶತ ತಂ ವಿಭತಮ್ || 31 || 

 

ಸ ಧ್ಮಯಜಾಃ ಸತಧ್ಾಮಿಯಕ್್ ೀ ಭವ್ೀದಿಧ ಸ ನ್ತರತತುಮಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತರಾ ಯಮಾಃ ಸಮಾಹತತ್ ೀsಗಮದ್ ದ್ತರತಮ್ || 32 || 
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ತತಶಚ ಸದ್ಾ ಏವ ಸಾ ಸತಷಾವ ಪ್ುತರಮತತುಮಮ್ | 
ಯತದಿಷಠರಂ ಯಮೀ ಹಿ ಸ ಪ್ರಪ್ೀದ್ ಆತಮಪ್ುತರತಾಮ್ || 33 || 

 

ಯಮೀ ಸತತ್ೀ ತತ ಕತನಿುತಾಃ ಪ್ರಜಾತ ಏವ ಸೌಬಲ್ಲೀ | 
ಅದ್ಹಾತ್ೀಷ್ಾಯರಾ ಚಿರಂ ಬಭಞ್ಞ ಗಭಯಮೀವ ಚ್ || 34 || 

 

ಸವಗಭಯಪಾತನ್ೀ ಕೃತ್ೀ ತರಾ ಜಗಾಮ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಪ್ರಾಶರಾತಮಜ್ ೀ ನ್ಾಧ್ಾದ್ ಘಟ್ೀಷ್ತ ತಾನ್ ವಿಭಾಗಶಾಃ || 35 || 

 

ಶತಾತಮನಾ ವಿಭ್ೀದಿತಾಾಃ ಶತಂ ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ಯಾಃ | 
ಬಭ ವುರನ್ವಹಂ ತತಾಃ ಶತ್ ೀತುರಾ ಚ್ ದ್ತಾಃಶಳಾ || 36 || 

 

ಸ ದ್ೀವಕ್ಾಯಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ರರಕ್ಷ ಗಭಯಮಿೀಶವರಾಃ | 
ಪ್ರಾಶರಾತಮಜಾಃ ಪ್ರಭತವಿಯಚಿತರವಿೀಯಯಜ್ ೀದ್ೂವಮ್ || 37 || 

 

ಕಲ್ಲಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀsಜನಿ ಪ್ರಭ ತಬಾಹತವಿೀಯಯಯತಕ್ | 
ಪ್ರಧ್ಾನ್ವಾಯತಸನಿನಧ್್ೀಬಯಲಾಧಿಕತವಮಸಾ ತತ್ || 38 || 

 

ಪ್ುರಾ ಹಿ ಮೀರತಮ ಧ್ಯನಿ ರ್ತರವಿಷ್ಟಪೌಕಸಾಂ ವಚ್ಾಃ | 
ವಸತನ್ಧರಾತಳ ್ೀದ್ೂವೀನ್ತಮಖ್ಂ ಶತರತಂ ದಿತ್ೀ ಸತತ್ೈಾಃ || 39 || 

 

ತತಸತುತ್ೀ ರ್ತರಲ್ ೀಚ್ನ್ಂ ತಪ್ೀಬಲಾದ್ತ್ ೀಷ್ಯನ್ | 
ವೃತಶಚ ದ್ೀವಕಣಟಕ್್ ೀ ಹಾವಧ್ಾ ಏವ ಸವಯತಾಃ || 40 || 

 

ವರಾದ್ತಮಾಪ್ತ್ೀಸುತಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ ಸ ದ್ೀವಕಣಟಕಾಃ | 
ಬಭ ವ ವಜರಕ್ಾಯಯತಕ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ಮಹಾಬಲಾಃ || 41 || 

 

ಅವಧ್ಾ ಏವ ಸವಯತಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ೀ ಸಮತರಿ್ತತ್ೀ | 
ಘೃತಾಭಿಪ್ೂಣಯಕತಮೂತಾಃ ಸ ಇನ್ದರಜತ್ ಸಮತರಿ್ತತಾಃ || 42 || 

 

ಸ ದ್ತಾಃಖ್ಶಾಸನ್ ೀsಭವತ್ ತತ್ ೀsರ್ತಕ್ಾಯಸಮೂವಾಃ | 
ಸ ವ್ೈ ವಿಕಣಯ ಉಚ್ಾತ್ೀ ತತಾಃ ಕರ್ ೀsಭವದ್ ಬಲ್ಲೀ || 43 || 
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ಸ ಚಿತರಸ್ೀನ್ನಾಮಕಸುಥಾsಪ್ರ್ೀ ಚ್ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ | 
ಬಭ ವುರತಗರಪೌರತಷಾ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಜಾತಮಜಾಾಃ || 44 || 

 

ಸಮಸುದ್ ೀಷ್ರ ಪಣಾಃ ಶರಿೀರಿಣ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀsಭವನ್ | 
ಮೃಷ್ೀರ್ತ ನಾಮತ್ ೀ ಹಿ ರಾ ಬಭ ವ ದ್ತಾಃಶಳಾsಸತರಿೀ || 45 || 

 

ಕತಹ ಪ್ರವ್ೀಶಸಂಯತತಾ ಯರಾssಜತಯನ್ೀವಯಧ್ಾಯ ಹಿ | 
ತಪ್ಾಃ ಕೃತಂ ರ್ತರಶ್ಲ್ಲನ್ೀ ತತ್ ೀ ಹಿ ಸಾsತರ ಜಜ್ಞತಷೀ || 46 || 

 

ತಯೀದಿತ್ ೀ ಹಿ ಸ್ೈನ್ಧವೀ ಬಭ ವ ಕ್ಾರಣಂ ವಧ್್ೀ | 
ಸ ಕ್ಾಲಕ್್ೀಯದಾನ್ವಸುದ್ಥಯಮಾಸ ಭ ತಳ್ೀ || 47 || 

 

ತಥಾssಸ ನಿಋಯಥಾಭಿಧ್್ ೀsನ್ತಜಾಃ ಸ ನಿಋಯತ್ೀರಭ ತ್ | 
ಸ ನಾಸ್ತಕ್ಾಮರತದ್ತಾತ್ ೀ ಯತಯತತತುನಾಮಕಾಃ ಕೃರ್ತೀ || 48 || 

 

ಸ ಚಾsಮಿಬಕ್್ೀಯವಿೀಯಯಜಾಃ ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ನ್ನ್ುರಾಃ | 
ಬಭ ವ ವ್ೈಶಾಕನ್ಾಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀದ್ೂವೀ ಹರಿಪರಯಾಃ || 49 || 

 

ಯತಧಿಷಠರ್ೀ ಜಾತ ಉವಾಚ್ ಪಾಣತಡಬಾಯಹ್ ವೀಬಯಲಾಜಾಞಾನ್ಬಲಾಚ್ಚ ಧ್ಮಯಾಃ | 
ರಕ್ಷ್ ಾೀsನ್ಾಥಾ ನಾಶಮತಪ್ೈರ್ತ ತಸಾಮದ್ ಬಲದ್ವರಾಢಾಂ ಪ್ರಸತವಾsಶತ ಪ್ುತರಮ್ || 50 || 

 

ಯಜ್ಞಾಧಿಕ್್ ೀ ಹಾಶವಮೀಧ್್ ೀ ಮನ್ತಷ್ಾದ್ೃಶ್ಾೀಷ್ತ ತ್ೀಜಸುಾಧಿಕ್್ ೀ ಹಿ ಭಾಸೆರಾಃ | 
ವಣ್ೀಯಷ್ತ ವಿಪ್ರಾಃ ಸಕಲ್ೈಗತಯಣ್ೈವಯರ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಾಯತಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾದ್ೃತ್ೀ || 51 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀsಪ್ಾೀಷ್ ಪತ್ೈವ ಮೀ ಪ್ರಭತವಾಾಯಸಾತಮನಾ ವಿಷ್ತಣರನ್ನ್ುಪೌರತಷ್ಾಃ | 
ಅತಶಚ ತ್ೀ ಶವಶತರ್ ೀ ನ್ೈವ ಯೀಗ್ ಾೀ ದಾತತಂ ಪ್ುತರಂ ವಾಯತಮತಪ್ೈಹಿ ತತ್ ಪ್ರಭತಮ್|| 52 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಪ್ೃಥರಾssಹ ತವಾಯತಸಂಸಪಶಯಮಾತಾರದ್ಭವದ್ ಬಲದ್ವಯೀ | 
ಸಮೀ ಜಗತಾಸ್ತು ನ್ ಯಸಾ ಕಶ್ಚದ್ ಭಕ್ ುೌ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಗವದ್ವಶಾಃ ಸತತಾಃ || 53 || 

 

ಸ ವಾಯತರ್ೀವಾಭವದ್ತರ ಭಿೀಮ ನಾಮಾ ಭೃತಾ ಮಾಾಃ ಸಕಲಾ ಹಿ ಯಸ್ತಮನ್ | 
ಸ ವಿಷ್ತಣನ್ೀಶ್ೀನ್ ಯತತಾಃ ಸದ್ೈವ ನಾಮಾನ ಸ್ೀನ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸುತ್ ೀsಸೌ|| 54 || 
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ತಜಞನ್ಮಮಾತ್ರೀಣ ಧ್ರಾ ವಿದಾರಿತಾ ಶಾದ್ ಯಲಭಿೀತಾಜಞನ್ನಿೀಕರಾದ್ ಯದಾ | 
ಪ್ಪಾತ ಸಞ್್ಚಣಿಯತ ಏವ ಪ್ವಯತಸ ು್ೀನಾಖಿಲ್ ೀsಸೌ ಶತಶೃಙ್ುನಾಮಾ || 55 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಪ್ರಜಾತ್ೀ ರತಧಿರಂ ಪ್ರಸತಸತರವುಮಯಹಾಸತರಾ ವಾಹನ್ಸ್ೈನ್ಾಸಂಯತತಾಾಃ | 
ನ್ೃಪಾಶಚ ತತ್ ಪ್ಕ್ಷಭವಾಾಃ ಸಮಸಾುಸುದಾ ಭಿೀತಾ ಅಸತರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶಚ || 56 || 

 

ಅವಥಯತಾತ್ರವ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ವನ್ೀ ಮತದ್ಂ ಸತರಾಣಾಮಭಿತಾಃ ಪ್ರವಧ್ಯಯನ್ | 
ತದ್ೈವ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಹರಿಣ್ ೀದಿತ್ ೀsವಿಷ್ದ್ ಗಭಯಂ ಸತತಾರಾ ಅಪ ದ್ೀವಕಸಾ || 57 || 

 

ಸ ತತರ ಮಾಸತರಯಮತಷ್ಾ ದ್ತಗಯರಾsಪ್ವಾಹಿತ್ ೀ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಗಭಯಮಾಶತ | 
ನಿಯತಕುರಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀನಾಥ ತತರ ಸ್ತಿತಾವ ಮಾಸಾನ್ ಸಪ್ು ಜಾತಾಃ ಪ್ೃಥಿವಾಾಮ್ || 58 || 

 

ಸ ನಾಮತ್ ೀ ಬಲದ್ೀವೀ ಬಲಾಢ್ ಾೀ ಬಭ ವ ತಸಾಾನ್ತ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಆವಿಬಯಭ ವಾಖಿಲಸದ್ತುಣ್ೈಕಪ್ೂಣಯಾಃ ಸತತಾರಾಮಿಹ ದ್ೀವಕಸಾ || 59 || 

 

ಯಾಃ ಸತತರಖ್ಜ್ಞಾನ್ಬಲ್ೈಕದ್ೀಹಾಃ ಸಮಸುದ್ ೀಷ್ಸಪಶ್್ ೀಯಜಝಿತತಾಃ ಸದಾ | 
ಅವಾಕುತತಾೆಯಯಮಯೀ ನ್ ಯಸಾ ದ್ೀಹಾಃ ಕತತಶ್ಚತ್ ಕವಚ್ ಸ ಹಾಜ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 60 || 

 

ನ್ ಶತಕಿರಕುಪ್ರಭವೀsಸಾ ಕ್ಾಯಸುಥಾsಪ ತತತಪತರತಯೀಚ್ಾತ್ೀ ಮೃಷಾ | 
ಜನ್ಸಾ ಮೀಹಾಯ ಶರಿೀರತ್ ೀsಸಾಾ ಯದಾವಿರಾಸ್ತೀದ್ಮಲಸವರ ಪ್ಾಃ || 61 || 

 

ಆವಿಶಾ ಪ್ೂವಯಂ ವಸತದ್ೀವಮೀವ ವಿವ್ೀಶ ತಸಾಮದ್ೃತತಕ್ಾಲ ಏವ | 
ದ್ೀವಿೀಮತವಾಸಾತರ ಚ್ ಸಪ್ು ಮಾಸಾನ್  ಸಾಧ್ಾಯಂಸುತಶಾಚsವಿರಭ ದ್ಜ್ ೀsಪ || 62 || 

 

ಯಥಾ ಪ್ುರಾ ಸುಮೂತ ಆವಿರಾಸ್ತೀದ್ಶತಕಿರಕ್್ ುೀsಪ ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪ್ಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ತಥಾsಪ ಮಾತಾಪತೃಕರಮಾದ್ೀವ ವಿಮೀಹಯತಾಜಾಃ || 63 || 

 

ಪತೃಕರಮಂ ಮೀಹನಾಥಯಂ ಸಮೀರ್ತ ನ್ ತಾವತಾ ಶತಕಿತ್ ೀ ರಕುತಶಚ | 
ಜಾತ್ ೀsಸಾ ದ್ೀಹಸ್ತುಾರ್ತ ದ್ಶಯನಾಯ ಸಶಙ್್ಚ್ಕ್ಾರಬಞಗದ್ಾಃ ಸ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ || 64 || 

 

ಅನ್ೀಕ ಸ ರಾಯಭಕ್ತರಿೀಟಯತಕ್್ ುೀ ವಿದ್ತಾತ್ ಪ್ರಭ್ೀ ಕತಣಡಲ್ೀ ಧ್ಾರಯಂಶಚ | 
ಪೀತಾಮಬರ್ ೀ ವನ್ಮಾಲ್ಲೀ ಸವನ್ನ್ುಸ ಯೀಯರತದಿೀಪುದ್ಯದ್ೃಶ್ೀ ಸತಖಾಣಯವಾಃ || 65 || 
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ಸ ಕಞ್ಞಯೀನಿಪ್ರಮತಖ್ೈಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಸತುತಾಃ ಪತಾರ ಚ್ ಮಾತಾರ ಚ್ ಜಗಾದ್ ಶ್ರಜಮ್ | 
ನ್ಯಸವ ಮಾಂ ನ್ನ್ದಗೃಹಾನಿರ್ತ ಸಮ ತತ್ ೀ ಬಭ ವ ದಿವಭತಜ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 66 || 

 

ತದ್ೈವ ಜಾತಾ ಚ್ ಹರ್ೀರನ್ತಜ್ಞರಾ ದ್ತಗಾಯಭಿಧ್ಾ ಶ್ರೀರನ್ತ ನ್ನ್ದಪ್ತಾನಯಮ್ | 
ತತಸುಮಾದಾಯ ಹರಿಂ ಯರೌ ಸ ಶ್ರಾತಮಜ್ ೀ ನ್ನ್ದಗೃಹಾನ್ ನಿಶ್ೀಥ್ೀ || 67 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾತಂ ತತರ ತಥ್ೈವ ಕನ್ಾಕ್ಾಮಾದಾಯ ತಸಾಮತ್ ಸವಗೃಹಂ ಪ್ುನ್ಯಯರೌ | 
ಹತಾವ ಸವಸತಗಯಭಷ್ಯಟೆಂ ಕರಮೀಣ ಮತಾವsಷ್ಟಮಂ ತತರ ಜಗಾಮ ಕಂಸಾಃ || 68 || 

 

ಗಭಯಂ ದ್ೀವಕ್ಾಾಾಃ ಸಪ್ುಮಂ ಮೀನಿರ್ೀ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸತತಂ ತವಷ್ಟಮಂ ತಾಂ ತತಾಃ ಸಾಃ | 
ಮತಾವ ಹನ್ತುಂ ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಸಮಾಗೃಹಾ ಸಮಪೀಥರಾಮಾಸ ಶ್ಲಾತಳ್ೀ ಚ್ || 69 || 

 

ಸಾ ತದ್ಧಸಾುತ್ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮತತಪತಾ ದ್ೀವಿೀ ಖ್ೀsದ್ೃಶಾತ್ೈವಾಷ್ಟಭತಜಾ ಸಮಗಾರ | 
ಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಪ್ೂಜಾಮಾನಾ ಸಮಗ್ರರತಾದ್ತೂಥಾಕ್ಾರವರ್ತೀ ಹರಿಪರರಾ || 70 || 

 

ಉವಾಚ್ ಚಾSರಾಯ ತವ ಮೃತತಾರತರ ಕವಚಿತ್ ಪ್ರಜಾತ್ ೀ ಹಿ ವೃಥ್ೈವ ಪಾಪ್ | 
ಅನಾಗಸ್ತೀಂ ಮಾಂ ವಿನಿಹನ್ತುಮಿಚ್ಛಸಾಶಕಾಕ್ಾಯೀಯ ತವ ಚ್ ೀದ್ಾಮೀSಯಮ್ || 71 || 

 

ಉಕ್ ು್ಾೀರ್ತ ಕಂಸಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ದ್ೀವಕ್ತೀತಲ್ಪೀsಶಯದ್ ಬಾಲರ ಪ್ೈವ ದ್ತಗಾಯ | 
ನಾಜ್ಞಾಸ್ತಷ್ತಸಾುಮಥ ಕ್್ೀಚ್ನಾತರ ಋತ್ೀ ಹಿ ಮಾತಾಪತರೌ ಗತಣಾಢಾಾಮ್ || 72 || 

 

ಶತರತಾವತಯೀಕುಂ ತತ ತದ್ೈವ ಕಂಸಾಃ ಪ್ಶಾಚತಾುಪಾದ್ ವಸತದ್ೀವಂ ಸಭಾಯಯಮ್ | 
ಪ್ರಸಾದ್ರಾಮಾಸ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಶಚ ವಿಹಾಯ ಕ್್ ೀಪ್ಂ ಚ್ ತಮ ಚ್ತತಸ ುೌ | 
ಸತಖ್ಸಾ ದ್ತಾಃಖ್ಸಾ ಚ್ ರಾಜಸ್ತಂಹ ನಾನ್ಾಾಃ ಕತಾಯ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿರ್ತ ಸಮ || 73 || 

 

ಆನಿೀಯ ಕಂಸ್ ೀsಥ ಗೃಹ್ೀ ಸವಮನಿರಣಾಃ ಪ್ರೀವಾಚ್ ಕನಾಾವಚ್ನ್ಂ ಸಮಸುಮ್ | 
ಶತರತಾವ ಚ್ ತ್ೀ ಪ್ರೀಚ್ತರತಾನ್ುಪಾಪಾಾಃ ಕ್ಾಯಯಂ ಬಾಲಾನಾಂ ನಿಧ್ನ್ಂ ಸವಯಶ್್ ೀsಪ|| 74 || 

 

ತಥ್ೀರ್ತ ತಾಂಸುತರ ನಿಯತಜಾ ಕಂಸ್ ೀ ಗೃಹಂ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ಪಾಪ್ಾಃ | 
ಚ್ೀರತಶಚ ತ್ೀ ಬಾಲವಧ್್ೀ ಸದ್ ೀದ್ಾತಾ ಹಿಂಸಾವಿಹಾರಾಾಃ ಸತತಂ ಸವಭಾವತಾಃ || 75 || 

 

ಅಥ ಪ್ರಭಾತ್ೀ ಶಯನ್ೀ ಶರಾನ್ ಮಪ್ಶಾತಾಮಬಞದ್ಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್ | 
ಕೃಷ್ಣಂ ಯಶ್್ ೀದಾಚ್ ತಥ್ೈವ ನ್ನ್ದ ಆನ್ನ್ದಸಾನಾದರಕೃರ್ತಮಪ್ರಮೀಯಮ್ || 76 || 
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ಮೀನಾತ ಏತೌ ನಿಜಪ್ುತರಮೀನ್ಂ ಸರಷಾಟರಮಬಞಪ್ರಭವಸಾ  ಚ್ೀಶಮ್ | 
ಮಹ್ ೀತುವಾತ್ ಪ್ೂಣಯಮನಾಶಚ ನ್ನ್ ದೀ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಾೀsದಾಲಿಕ್ಷಮಿತಾಸುದಾ ಗಾಾಃ || 77 || 

 

ಸತವಣಯರತಾನಮಬರಭ ಷ್ಣಾನಾಂ ಬಹ ನಿ ಗ್ ೀಜೀವಿಗಣಾಧಿನಾಥಾಃ | 
ಪಾರದಾದ್ಥ್ ೀಪಾಯನ್ಪಾಣಯಸುಂ ಗ್ ೀಪಾ ಯಶ್್ ೀದಾಂ ಚ್ ಮತದಾ ಸ್ತರಯೀsಗಮನ್ || 78 || 

 

ಗತ್ೀಷ್ತ ತತ್ರವ ದಿನ್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತಚಿಜಞಗಾಮ ಕಂಸಸಾ ಗೃಹಂ ಸ ನ್ನ್ದಾಃ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ನ್ನ್ದಾಃ ಸ ಕರಂ ಹಿ ದಾತತಂ ಬೃಹದ್ವನಾನಿನಸುೃತಾಃ ಪಾರಪ್ ಕೃಷಾಣಮ್ || 79 || 

 

ಸಹಾsಗತಾ ತ್ೀನ್ ತದಾ ಯಶ್್ ೀದಾ ಸತಷಾವ ದ್ತಗಾಯಮಥ ತತರ ಶೌರಿಾಃ | 
ನಿಧ್ಾಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಕನ್ಾಕ್ಾಂ ಗೃಹಂ ಯರೌ ನ್ನ್ದ ಉವಾಸ ತತರ || 80 || 

 

ನಿರತಷ್ಾ ತಸ್ತಮನ್ ಯಮತನಾತಟ್ೀ ಸ ಮಾಸಂ ಯರೌ ದ್ರಷ್ತಟಕ್ಾಮೀ ನ್ರ್ೀನ್ದರಮ್ | 
ರಾಜ್ಞ್ೀsಥ ತಂ ದ್ತುಕರಂ ದ್ದ್ಶಯ ಸ ರಾತಮಜ್ ೀ ವಾಕಾಮತವಾಚ್ ಚ್ೈನ್ಮ್ || 81 || 

 

ರಾಹತಾತಾಪತಾಾಃ ಸನಿು ತತ್ರೀತತಾದಿೀರಿತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಶ್ೀಘರಂ ಯಮತನಾಂ ಸ ನ್ನ್ದಾಃ | 
ರಾತಾರವ್ೀವಾsಗಚ್ಛಮಾನ್ೀ ತತ ನ್ನ್ದೀ ಕಂಸಸಾ ಧ್ಾರ್ತರೀ ತತ ಜಗಾಮ ಗ್ ೀಷ್ಠಮ್ || 82 || 

 

ಸಾ ಪ್ೂತನಾ ನಾಮ ನಿಜಸವರ ಪ್ಮಾಚಾಛದ್ಾ ರಾತೌರ ಶತಭರ ಪ್ವಚ್ಚ | 
ವಿವ್ೀಶ ನ್ನ್ದಸಾಗೃಹಂ ಬೃಹದ್ವನ್ಪಾರನ ು್ೀ ಹಿ ಮಾಗ್ೀಯ ರಚಿತಂ ಪ್ರರಾಣ್ೀ  || 83 || 

 

ರ್ತೀರ್ೀ ಭಗಿನಾಾಸತು ಯಮಸಾ ವಸರಗೃಹ್ೀ ಶರಾನ್ಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಂ ತಮ್ | 
ಜಗಾರಹ ಮಾತಾರ ತತ ಯಶ್್ ೀದ್ರಾ ತರಾ ನಿದಾರಯತಜಾ ಪ್ರೀಕ್ಷಯಮಾಣಾ ಶತಭ್ೀವ || 84 || 

 

ತನಾಮಯರಾ ಧ್ಷಯತಾ ನಿದ್ರರಾ ಚ್ ನ್ಾವಾರಯನ್ನೈವ ಹಿ ನ್ನ್ದಜಾರಾ | 
ತರಾ ಪ್ರದ್ತವಂ ಸುನ್ಮಿೀಶ್ತಾsಸತಭಿಾಃ ಪ್ಪೌ ಸಹ್ೈವಾsಶತ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 85 || 

 

ಮೃತಾ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಸತಭಿೀಷ್ಣ್ೀನ್ ಪ್ಪಾತ ಸಾ ವಾಾಪ್ಾ ವನ್ಂ ಸಮಸುಮ್ | 
ತದಾssಗಮನ್ನನ್ದಗ್ ೀಪ್ೀsಪ ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ ಸವ್ೀಯsಪ್ಾಭವನ್ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಾಃ || 86 || 

 

ಸ ತಾಟಿಕ್ಾ ಚ್ ೀವಯಶ್ಸಮಾವಿಷಾಟ ಕೃಷಾಣವಧ್ಾಾನಾನಿನರಯಂ ಜಗಾಮ | 
ಸಾ ತ ವಯಶ್ೀ ಕೃಷ್ಣಭತಕುಸುನ್ೀನ್ ಪ್ೂತಾ ಸವಗಯಂ ಪ್ರಯರೌ ತತಷಣ್ೀನ್ || 87 || 
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ಸಾ ತತಮತಬರ್ ೀಾಃ ಸಙ್ುತ ಆವಿವ್ೀಶ ರಕ್ಷಸುನ್ತಂ ಶಾಪ್ತ್ ೀ ವಿತುಪ್ಸಾ | 
ಕೃಷ್ಣಸಪಶಾಯಚ್ತಛದ್ಧರ ಪಾ ಪ್ುನ್ದಿಯವಂ ಯರೌ ತತಷ್ಟೀ ಕ್ತಮಲಭಾಂ ರಮೀಶ್ೀ || 88 || 

 

ಯದಾssಪ್ ದ್ೀವಶಚತತರಾಃ ಸ ಮಾಸಾಂಸುದ್ ೀಪ್ನಿಷಾೆರಮಣಮಸಾ ಚಾsಸ್ತೀತ್ | 
ಜನ್ಮಕ್ಷಯಮಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ ಏವ ಚಾsಸ್ತೀತ್ ಪಾರತಾಃ ಕ್ತಞಚಚತ್ ತತರ ಮಹ್ ೀತುವೀsಭವತ್ || 89 || 

 

ತದಾ ಶರಾನ್ಾಃ ಶಕಟಸಾ ಸ್ ೀsಧ್ಾಃ ಪ್ದಾsಕ್ಷ್ಪ್ತ್ ತಂ ದಿರ್ತಜಂ ನಿಹನ್ತುಮ್ | 
ಅನ್ಾಃ ಸಮಾವಿಶಾ ದಿತ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀsಸೌ ಸಿ್ತತಾಃ ಪ್ರರ್ತೀಪಾಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸತಪಾಪ್ಾಃ || 90 || 

 

ಕ್ಷ್ಪ್ುೀsನ್ಸ್ತಸಿಾಃ ಶಕಟಾಕ್ಷನಾಮಾ ಸ ವಿಷ್ತಣನ್ೀತಾವ ಸಹಿತಾಃ ಪ್ಪಾತ | 
ಮಮಾರ ಚಾsಶತ ಪ್ರರ್ತಭಗನಗಾತ್ ರೀ ವಾತಾಸುಚ್ಕ್ಾರಕ್ಷಮಭ ದ್ನ್ಶಚ || 91 || 

 

ಸಸಮೂರಮಾತ್ ತಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಶಙ್ೆರಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಯಶ್್ ೀದಾ ದಿವಜವಯಯಸ ಕ್ತುಭಿಾಃ | 
ಸಾ ಸಾನಪ್ರಾಮಾಸ ನ್ದಿೀತಟಾತ್ ತತಾ ಸಮಾಗತಾ ನ್ನ್ದವಚ್ ೀsಭಿತಜಯತಾ || 92 || 

 

ಹತಾವ ತತ ತಂ ಕಂಸಭೃತಾಂ ಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಶ್ಶ್ಾೀ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶ್ಶತವತ್ ಸವಯಶಾಸಾು | 
ಏವಂ ಗ್ ೀಪಾನ್ ಪರೀಣಯನ್ ಬಾಲಕ್್ೀಳಿೀವಿನ್ ೀದ್ತ್ ೀ ನ್ಾವಸತ್ ತತರ ದ್ೀವಾಃ || 93 || 

 

ವಿವಧ್ಯಮಾನ್ೀ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಪಾಣತಡಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಪ್ೃಥಾಮಿದ್ಂ ವಚ್ಾಃ | 
ಧ್ಮಿಯಷ್ ಠೀ ನೌ ಸ ನ್ತರಗ್ರೀ ಬಭ ವ ಬಲದ್ವಯಜ್ಾೀಷ್ಠ ಉತಾಪ್ರಶಚ || 94 || 

 

ಯದ್ೈಕ ಏವಾರ್ತಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ ನೀ ಭವ್ೀತ್ ತದಾ ತ್ೀನ್ ಪ್ರಾವಮದ್ೀಯ | 
ಪ್ರವತಾಯಮಾನ್ೀ ಸವಪ್ುರಂ ಹರ್ೀಯತಶೌಚರಾಯತ್ ಪ್ರ್ೀ ತದ್ ದ್ವಯಮತರ ಯೀಗಾಮ್ || 95 || 

 

ಶಸಾರಸರವಿದ್ ವಿೀಯಯವಾನ್ ನೌ ಸತತ್ ೀsನ್ ಾೀ ಭವ್ೀದ್ ದ್ೀವಂ ತಾದ್ೃಶಮಾಹವರಾತಾಃ | 
ಶ್ೀಷ್ಸುವ ಭಾರತೃಸತತ್ ೀsಭಿಜಾತಸುಸಾಮನಾನಸೌ ಸತತದಾನಾಯ ಯೀಗಾಾಃ || 96 || 

 

ನ್ವ್ೈ ಸತಪ್ಣಯಾಃ ಸತತದ್ ೀ ನ್ರ್ೀಷ್ತ ಪ್ರಜಾಯತ್ೀ ವಾsಸಾ ಯತಸುಥ್ssಜ್ಞಾ | 
ಕೃತಾ ಪ್ುರಾ ಹರಿಣಾ ಶಙ್ೆರಸತು ಕ್್ ರೀಧ್ಾತಮಕಾಃ ಪಾಲನ್ೀ ನ್ೈವ ಯೀಗಾಾಃ || 97 || 

 

ಅತ್ ೀ ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ಬಲವಾನ್ನ್ನ್ುರಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ಸಮಾಹಾವನ್ಮಿಹಾಹಯರ್ತ ಸವರಾಟ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾ ಸಾssಹವಯದಾಸತ ವಾಸವಂ ತತಾಃ ಪ್ರಜಜ್ಞ್ೀ ಸವಯಮೀವ ಶಕರಾಃ || 98 || 
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ಸ ಜಾಜತಯನ್ ೀ ನಾಮ ನ್ರಾಂಶಯತಕ್್ ುೀ ವಿಷಾಣಾವ್ೀಶ್ೀ ಬಲವಾನ್ಸರವ್ೀತಾು | 
ರ ಪ್ಾನ್ಾಾಃ ಸಾಾತ್ ಸತರತರಿತತಾಚ್ಾಮಾನಾ ಭತಾಯ ಕತನಿುೀ ನ್ೀರ್ತ ತಂ ಪಾರಹ ಧ್ಮಾಯತ್ || 99 || 

 

ಬೃಹಸಪರ್ತಾಃ ಪ್ೂವಯಮಭ ದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪ್ದ್ಂ  ಸಂಸ್ೀವಿತತಂ ಪ್ವನಾವ್ೀಶಯತಕುಾಃ | 
ಸ ಉದ್ಧವೀ ನಾಮ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾಜಾಞತ್ ೀ ವಿದಾವನ್ತಪ್ಗವನಾಮಧ್್ೀರಾತ್ || 100 || 

 

ದ್ ರೀಣಾತಮಕಂ ನಾರ್ತತರಾಂ ಸವಸ್ೀವಕಂ ಕತರಾಯದ್ಧರಿಮಾಯಮಿರ್ತ ಭ ಯ ಏವ | 
ಸ ಉದ್ಧವಾsತಾಮsವತತಾರ ರಾದ್ವ್ೀಷಾವಸ್ೀವನಾಥಯಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಸಾ || 101 || 

 

ಬೃಹಸಪತ್ೀರ್ೀವ ಸ ಸವಯವಿದಾಾ ಅವಾಪ್ ಮನಿರೀ ನಿಪ್ುಣಾಃ ಸವ್ೀಯವ್ೀತಾು | 
ವಷ್ಯತರಯೀ ತತಪರತಾಃ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಜಯಜ್ಞ್ೀ ದಿನ್ೀ ಚ್ೀಕ್ತತಾನ್ಶಚ ತಸ್ತಮನ್ || 102 || 

 

ಮರತತತು ನಾಮ ಪ್ರರ್ತಭ್ ೀ ಯತದ್ತಷ್ವಭ ತ್ ಸ ಚ್ೀಕ್ತತಾನ್ ೀ ಹರಿಸ್ೀವನಾಥಯಮ್ | 
ತದ್ೈವ ಜಾತ್ ೀ ಹೃರ್ತಕ್ಾತಮಜ್ ೀsಪ ವಷ್ಯತರಯೀ ತತಪರತ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 103 || 

 

ತತ್ ೀsಬದತ್ ೀ  ಭ ಭರಸಂಹೃತೌ ಹರ್ೀರಙ್ುತವಮಾಪ್ುುಂ ಗಿರಿಶ್್ ೀsಜನಿಷ್ಟ | 
ಅಶವತಾಿಮಾ ನಾಮತ್ ೀsಶವಧ್ವನಿಂ ಸ ಯಸಾಮಚ್ಚಕ್್ರೀ ಜಾಯಮಾನ್ ೀ ಮಹಾತಾಮ || 104 || 

 

ಸ ಸವಯವಿದ್ ಬಲವಾನ್ಸರವ್ೀತಾು  ಕೃಪ್ಸವಸಾರಾಂ ದ್ ರೀಣವಿೀಯೀಯದ್ೂವೀsಭ ತ್ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸುಚ್ಚತತಥ್ೀಯsಹಿನ ಜಾತಸುಸಾಾಪ್ರ್ೀದ್ತಾಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಸತಧಿೀರಾಃ || 105 || 

 

ಯದಾ ಸ ಮಾಸದಿವತಯೀ ಬಭ ವ ತದಾ ರ್ ೀಹಿಣಾಾಂ ಬಲದ್ೀವೀsಭಿಜಾತಾಃ | 
ಬಲ್ಲೀ ಗತಣಾಢಾಾಃ ಸವಯವ್ೀದಿೀ ಯ ಏವ ಸ್ೀವಾಖಿನ್ ನೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀsಗ್ರೀ ಹರ್ೀಭ ಯತ್ ||106 || 

 

ಯದಾ ಹಿ ಪ್ುತಾರನ್ ವಿನಿಹನ್ತುಮೀತೌ ಸಹ್ೈವ ಬದೌಧ ಗರ್ತಶೃಙ್್ಲಾರಾಮ್ | 
ಕಂಸ್ೀನಾಪಾಪೌ ದ್ೀವಕ್ತೀಶ್ರಪ್ುತೌರ ವಿಯೀಜತಾಾಃ ಶೌರಿಭಾರಾಯಾಃ ಪ್ರಾಶಚ || 107 || 

 

ವಿನಿಶಚರಾಥಯಂ ದ್ೀವಕ್ತೀಗಭಯಜಾನಾಮನಾಾ ಭಾರಾಯ ಧ್ೃತಗಭಾಯಾಃ ಸ ಕಂಸಾಃ | 
ಸಾಿನಾನ್ುರ್ೀ ಪ್ರಸವೀ ರಾವದಾಸಾಂ ಸಂಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಸತಪಾಪ್ಬತದಿಧಾಃ || 108 || 

 

ಹ್ೀತ್ ೀರ್ೀತಸಾಮದ್ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ನ್ನ್ದಗ್ೀಹ್ೀ ಪ್ರಸ ತಾಥಯಂ ಸಾಿಪತಾ ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಿೀ | 
ಲ್ೀಭ್ೀ ಪ್ುತರಂ ಗ್ ೀಕತಲ್ೀ ಪ್ೂಣಯಚ್ನ್ದರಕ್ಾನಾುನ್ನ್ಂ ಬಲಭದ್ರಂ ಸತಶತಭರಮ್ || 109 || 

 

ಯದಾ ರ್ತರಮಾಸಾಃ ಸ ಬಭ ವ ದ್ೀವಸುದಾssವಿರಾಸ್ತೀತ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀsಜಾಃ | 
ಕೃಷ್ಣಶ್ೀಷಾವಾಪ್ುುಕ್ಾಮೌ ಸತತೌ ಹಿ ತಪ್ಶಚಕ್ಾರತ್ೀ ದ್ೀವಕ್ತೀಶ್ರಪ್ುತೌರ || 110 || 
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ವಿಷಾಣಾವ್ೀಶ್ೀ ಬಲವಾನ್ ಯೀ ಗತಣಾಧಿಕಾಃ ಸ ಮೀ ಸತತಾಃ ಸಾಾದಿರ್ತ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಚ್ | 
ತ್ೀಪ್ೀ ತಪ್ೀsತ್ ೀ ಹರಿಶತಕಿಕ್್ೀಶಯತತಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀ ದ್ೀವಕ್ತೀರ್ ೀಹಿಣಿೀಜಾಃ || 111 || 

 

ಅವಥಯತಾಸೌ ಹರಿಶತಕಿಕ್್ೀಶಸಮಾವ್ೀಶ್ೀ ಗ್ ೀಕತಲ್ೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯಾಃ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಲ್ಲೀಲಾ ಲಳಿತಾಾಃ ಪ್ರದ್ಶಯಯನ್ ಬಲದಿವರ್ತೀಯೀ ರಮರಾಮಾಸ ಗ್ ೀಷ್ಠಮ್ || 112 || 

 

ಸ ಪಾರಕೃತಂ ಶ್ಶತಮಾತಾಮನ್ಮತಚ್ಚವಿಯಜಾನ್ನಾಯ ಮಾತತರಾದ್ಶಯನಾಯ | 
ವಿಜೃಮೂಮಾಣ್ ೀsಖಿಲಮಾತಮಸಂಸಿಂ ಪ್ರದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಕದಾಚಿದಿೀಶಾಃ || 113 || 

 

ಸಾsಣಡಂ ಮಹಾಭ ತಮನ್ ೀsಭಿಮಾನ್ಮಹತಾಕೃತಾಾವೃತಮಬಞಜಾದಿಭಿಾಃ | 
ಸತರ್ೈಾಃ ಶ್ವ್ೀತ್ೈನ್ಯರದ್ೈತಾಸಙ್ಕ ಘೈಯತಯತಂ ದ್ದ್ಶಾಯಸಾ ತನೌ ಯಶ್್ ೀದಾ || 114 || 

 

ನ್ಾಮಿೀಲಯಚಾಚಕ್ಷ್ಮಿೀ ಭಿೀತಭಿೀತಾ ಜತಗ್ ೀಹ ಚಾsತಾಮನ್ಮಥ್ ೀ ರಮೀಶಾಃ | 
ವಪ್ುಾಃ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಸತಖ್ಚಿತ್ ಸವರ ಪ್ಂ ಪ್ೂಣಯಂ ಸತತು ಜ್ಞಾಪ್ಯಂಸುದ್ಧಯದ್ಶಯಯತ್ || 115 || 

 

ಕದಾಚಿತ್ ತಂ ಲಾಳಯನಿುೀ ಯಶ್್ ೀದಾ ವೀಢತಂ ನಾಶಕ್್ ನೀದ್ ಭ ರಿಭಾರಾಧಿಕ್ಾತಾಯ | 
ನಿಧ್ಾಯ ತಂ ಭ ಮಿತಳ್ೀ ಸವಕಮಯ ಯದಾ ಚ್ಕ್್ರೀ ದ್ೈತಾ ಆಗಾತ್ ಸತಘ ೀರಾಃ || 116 || 

 

ತೃಣಾವತ್ ೀಯ ನಾಮತಾಃ ಕಂಸಭೃತಾಾಃ ಸೃಷಾಟಾsತತಾಗರಂ ಚ್ಕರವಾತಂ ಶ್ಶತಂ ತಮ್ | 
ಆದಾರಾsರಾದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಮ್ ಸ ತ್ೀನ್ ಶಸುಾಃ ಕಣಠಗಾರಹಸಂರತದ್ಧವಾಯತಾಃ || 117 || 

 

ಪ್ಪಾತ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ರತಾಃ ಶ್ಲಾತಳ್ೀ ತೃಣಾವತಯಾಃ ಪ್ವಯತ್ ೀದ್ಗರದ್ೀಹಾಃ | 
ಸತವಿಸಮಯಂ ಚಾsಪ್ುರಥ್ ೀ ಜನಾಸ್ುೀ ತೃಣಾವತಯಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸಞ್್ಚಣಿಯತಾಙ್ುಮ್  || 118 || 

 

ಅಕತರಧ್ಾತಾಂ ಕ್್ೀಶವೀsನ್ತಗರಹಾಯ ಶತಭಂ ಸವಯೀಗಾಾದ್ಧಿಕಂ ನಿಹನ್ತುಮ್ | 
ಸ ಕತರಧ್ಾತಾಂ ನ್ವನಿೀತಾದಿ ಮತಷ್ಣಂಶಚಚಾರ ದ್ೀವೀ ನಿಜಸತತುಖಾಮತಬಧಿಾಃ || 119 || 

 

ಯಸ್ತಮನ್ನಬ್ದೀ ಭಾದ್ರಪ್ದ್ೀ ಸ ಮಾಸ್ೀ ಸ್ತಂಹಸಿಯೀಗತಯರತರವಾೀಾಃ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ | 
ಉದ್ೈತ್ ತತಾಃ ಫಾಲತುನ್ೀ ಫಲತುನ್ ೀsಭ ದ್ ಗತ್ೀ ತತ್ ೀ ಮಾದ್ರವರ್ತೀ ಬಭಾಷ್ೀ || 120 || 

 

ಜಾತಾಾಃ ಸತತಾಸ್ುೀ ಪ್ರವರಾಾಃ ಪ್ೃಥಾರಾಮೀಕ್ಾsನ್ಪ್ತಾಾsಹಮತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ | 
ತಥ್ೈವ ಭ ರಾಸಮಹಂ ಸತ್ೀತಾ ವಿಧ್ತುಾ ಕತನಿುೀಂ ಮಮ ಮನ್ರದಾರ್ತರೀಮ್ || 121 || 
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ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ಪ್ೃಥಾಂ ಸ ಮಾದ್ರಯೈ ದಿಶಸವ ಮನ್ರಂ ಸತತದ್ಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ | 
ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಂ ಪ್ರ್ತಮಾಹ ರಾದ್ವಿೀ ದ್ದಾಾಂ ತವದ್ಥ್ೀಯ ತತ ಸಕೃತ್ ಫಲಾಯ || 122 || 

 

ಉವಾಚ್ ಮಾದ್ರಯೈ ಸತತದ್ಂ ಮನ್ತಂ ಚ್ ಪ್ುನ್ಾಃ ಫಲಂ ತ್ೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಾರ್ತೀರ್ತ | 
ಮನ್ರಂ ಸಮಾದಾಯ ಚ್ ಮದ್ರಪ್ುರ್ತರೀ ವಾಚಿನ್ುಯತ್ ಸಾಾಂ ನ್ತ ಕಥಂ ದಿವಪ್ುತಾರ || 123 || 

 

ಸದಾsವಿಯೀಗೌ ದಿವಿಚ್ೀಷ್ತ ದ್ಸೌರ ನ್ಚ್ೈತಯೀನಾಯಮಭ್ೀದ್ಾಃ ಕವಚಿದಿಧ| 
ಏಕ್ಾ ಭಾರಾಯ ಸ್ೈತಯೀರಪ್ುಾಷಾ ಹಿ ತದಾರಾತಾಃ ಸಗೃದಾವತಯನಾದ್ ದೌವ || 124 || 

 

ಇರ್ತೀಕ್ಷನಾಯssಕ್ಾರಿತಾವಶ್ವನೌ ತೌ ಶ್ೀಘರಪಾರಪೌು ಪ್ುತರಕ್ೌ ತತ್ ಪ್ರಸ ತೌ | 
ತಾವ್ೀವ ದ್ೀವೌ ನ್ಕತಲಾಃ ಪ್ೂವಯಜಾತಾಃ ಸಹದ್ೀವೀsಭ ತ್ ಪ್ಶ್ಚಮಸೌು ಯಮೌ ಚ್ || 125 || 

 

ಪ್ುನ್ಮಯನ್ ೀಾಃ ಫಲವತಾುಾಯ ಮಾದಿರೀ ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸ ಪ್ರ್ತಂ ತದ್ತಕ್ಾು | 
ಪ್ೃಥಾsವಾದಿೀತ್ ಕತಟಿಲ್ೈಷಾ ಮದಾಜ್ಞಾಮೃತ್ೀ ದ್ೀವಾವಾಹವರಾಮಾಸ ದ್ಸೌರ || 126 || 

 

ಅತ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಚ್ ಮದಾತಮಜಾನಾಂ ಕತರಾಯದ್ೀಷ್ೀತ್ಾೀವ ಭಿೀತಾಂ ನ್ ಮಾಂ ತವಮ್ | 
ನಿಯೀಕತುಮಹಯಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ರಾಜನಿನರ್ತೀರಿತ್ ೀsಸೌ ವಿರರಾಮ ಕ್ಷ್ರ್ತೀಶಾಃ || 127 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮನೈವ ಸಮಾಹತತಾಾಃ ಸತತಾನ್ ದ್ದ್ತಾಾಃ ಸತರಾ ಇತಾವಿಶ್ೀಷತಂ ಯಯೀಾಃ| 
ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮಾಪ ಸಮಾಹವಯತ್ ತೌ ಮನಾರವೃರ್ತುನಾಯಮಭ್ೀದ್ೀsಸಾ ಚ್ ೀಕ್ಾು || 128 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾದ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ತತಷ್ತಯ ವಾಯತಾಃ ಸಮಾವಿಷ್ಟಾಃ ಫಲತುನ್ೀsಥ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ | 
ಯತಧಿಷಠರ್ೀ ಸೌಮಾರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ ಟೀ ವಿೀರ್ೀಣ ರ ಪ್ೀಣ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀsಸೌ || 129 || 

 

ಶೃಙ್ುರರ ಪ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ದ್ಶಯರಾನ್ ೀ ವಿವ್ೀಶ ವಾಯತಯಯಮಜೌ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಾಃ | 
ಶೃಙ್ುರಕ್್ೈವಲಾಮಭಿೀಪ್ುಮಾನ್ಾಃ ಪಾಣತಡಹಿಯ ಪ್ುತರಂ ಚ್ಕಮೀ ಚ್ತತಥಯಮ್ || 130 || 

 

ಶೃಙ್ುರ ಪ್ೀ ನ್ಕತಲ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸನಿೀರ್ತರ ಪ್ಾಃ ಸಹದ್ೀವಂ ವಿವ್ೀಶ | 
ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ ಸವಯಮೀವ ವಾಯತಬಯಭ ವ ಭಿೀಮೀ ಜಗದ್ನ್ುರಾತಾಮ || 131 || 

 

ಸತಪ್ಲಿವಾಕ್ಾರತನ್ತಹಿಯ ಕ್್ ೀಮಳಾಃ ಪಾರಯೀ ಜನ್ೈಾಃ ಪ್ರೀಜಾತ್ೀ ರ ಪ್ಶಾಲ್ಲೀ | 
ತತಾಃ ಸತಜಾತಂ ವರವಜರಕ್ಾರೌ ಭಿೀಮಾಜತಯನಾವಪ್ಾೃತ್ೀ ಪಾಣತಡರ್ೈಚ್ಛತ್ || 132 || 
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ಅಪಾರಕೃತಾನಾಂ ತತ ಮನ್ ೀಹರಂ ಯದ್ ರ ಪ್ಂ ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ ೀಪ್ೀತಮಗರಯಮ್ | 
ತನಾಮರತತ್ ೀ ನ್ಕತಲ್ೀ ಕ್್ ೀಮಳಾಭ ಏವಂ ವಾಯತಾಃ ಪ್ಞ್ಚರ ಪ್ೀsತರ ಚಾsಸ್ತೀತ್ || 133 || 

 

ಅರ್ತೀತ್ೀನಾದರ ಏವ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಷ್ಷಾಠಾಃ ಪ್ೂವ್ೀಯನ್ ದರೀsಸೌ ಯಜ್ಞನಾಮಾ ರಮೀಶಾಃ | 
ಸ ವ್ೈ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಾಯತರಥ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಸ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಧ್ಮಯ ಆಸ್ತೀತ್ ತೃರ್ತೀಯಾಃ || 134 || 

 

ಯಧಿಷಠರ್ ೀsಸಾವಥ ನಾಸತಾದ್ಸೌರ ಕರಮಾತ್ ತಾವ್ೀತೌ ಮಾದ್ರವರ್ತೀಸತತೌ ಚ್ | 
ಪ್ುರನ್ದರಾಃ ಷ್ಷ್ಠ ಉತಾತರ ಸಪ್ುಮಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕಾಃ ಫಲತುನ್ ೀ ಹ್ಾೀತ ಇನಾದರಾಃ || 135 || 

 

ಕರಮಾತ್ ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಮವಾಪ್ಾ ತ್ೀsವಧ್ಯನ್ು ಸವತವಸ್ ೀ ಮಹಿತವನಾ | 
ಸವ್ೀಯ ಸವಯಜ್ಞಾಾಃ ಸವಯಧ್ಮೀಯಪ್ಪ್ನಾನಾಃ ಸವ್ೀಯ ಭಕ್ಾುಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀsತಾನ್ುಯತಕ್ಾುಾಃ || 136 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವೀತಪರ್ತುನಾಯಮ 

ದಾವದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ - 1453 ] 
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[ ಕಂಸವಧ್ಾಃ ] 
 

ಓಂ || ಗಗಯಾಃ ಶ್ರಸತತ್ ೀಕ್ಾಯ ವರಜಮಾರಾತ್ ಸಾತವತಾಂ ಪ್ುರ್ ೀಧ್ಾಾಃ ಸಾಃ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಕ್ಷರ್ತರಯಯೀಗಾಾನ್ ಸಂಸಾೆರಾನ್ ಕೃಷ್ಣರ್ ೀಹಿಣಿೀಸ ನ್ ವೀಾಃ || 01 || 

 

 ಚ್ೀ ನ್ನ್ದ ಸತದ್ ೀsಯಂ ತವ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯವಮೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಚ್ೈತತಾರತಾಾಃ ಸತಖ್ಮಾಪ್ುಯನ್ತಯನ್ನತಂ ಭವತ ಪವಾಯಾಃ || 02 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ಮತಮೀದ್ ಪ್ರಯರೌ ಗಗ್ ೀಯsಪ ಕ್್ೀಶವೀsಥಾsಧ್ಾಾಃ | 
ಸವಪ್ದ್ೈರಗರಜಯತಕುಶಚಕ್್ರೀ ಪ್ುಣಾಂ ವರಜನ್ ವರಜ್ ೀದ ದ್ೀಶಮ್ || 03 || 

 

ಸ ಕದಾಚಿಚ್ಛಶತಭಾವಂ ಕತವಯನಾಯ ಮಾತತರಾತಮನ್ ೀ ಭ ಯಾಃ  
ಅಪ್ನ್ೀತತಂ ಪ್ರಮೀಶ್್ ೀ ಮೃದ್ಂ ಜಘಾಸ್ೀಕ್ಷತಾಂ ವಯಸಾನಾಮ್ || 04 || 

 

ಮಾತ್ ರೀಪಾಲಾಬದ ಈಶ್್ ೀ ಮತಖ್ವಿವೃರ್ತಮಕನಾಯಮಬ ಮೃದ್ ಭಕ್ಷ್ತಾsಹಂ | 
ಪ್ಶ್ಾೀತಾಾಸಾಾನ್ುರ್ೀ ತತ ಪ್ರಕೃರ್ತವಿಕೃರ್ತಯತಕ್ ಸಾ ಜಗತ್ ಪ್ಯಯಪ್ಶಾತ್ | 
ಇತಿಂ ದ್ೀವೀsತಾಚಿನಾಯಮಪ್ರದ್ತರಧಿಗಾಂ ಶಕ್ತುಮತಚಾಚಂ ಪ್ರದ್ಶಾಯ  
ಪಾರಯೀ ಜ್ಞಾತಾತಮತತಾುಾಂ ಪ್ುನ್ರಪ ಭಗವಾನಾವೃಣ್ ೀದಾತಮಶಕ್ಾಯ || 05 || 

 

ಇರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ ಲ್ಲೀಲರಾ ಹರಿಜಯಗದ್ ವಿಡಮಬಯನ್ | 
ಚ್ಚಾರ ಗ್ ೀಷ್ಠಮಣಡಲ್ೀsಪ್ಾನ್ನ್ುಸೌಖ್ಾಚಿದ್ ಘನ್ಾಃ || 06 || 

 

ಕದಾಚಿದಿೀಶವರಾಃ ಸುನ್ಂ ಪಬನ್ ಯಶ್್ ೀದ್ರಾ ಪ್ಯಾಃ | 
ಶೃತಂ ನಿಧ್ಾತತಮತಜಝಿತತ್ ೀ ಬಭಞ್ಞ ದ್ಧ್ಾಮತರಕಮ್ || 07 || 

 

ಸ ಮಥಾಮಾನ್ದ್ಧ್ತಾರತಪ್ರಜಾತಮಿನ್ತದಸನಿನಭಮ್ | 
ನ್ವಂ ಹಿ ನಿೀತಮಾದ್ದ್ೀ ರಹ್ ೀ ಜಘಾಸ ಚ್ೀಶ್ತಾ || 08 || 

 

ಪ್ರಜಾಯತ್ೀ ಹಿ ಯತತೆಲ್ೀ ಯಥಾ ಯತಗಂ ಯಥಾ ವಯಾಃ | 
ತಥಾ ಪ್ರವತಯನ್ಂ ಭವ್ೀದ್ ದಿವೌಕಸಾಂ ಸಮತದ್ೂವ್ೀ || 09 || 
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ಇರ್ತ ಸವಧ್ಮಯಮತತುಮಂ ದಿವೌಕ್ಾಸಾಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯನ್ | 
ಅಧ್ಮಯಪಾವಕ್್ ೀsಪ ಸನ್ ವಿಡಮಬತ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 10 || 

 

ನ್ೃರ್ತಯಯಗಾದಿರ ಪ್ಕಾಃ ಸ ಬಾಲಾರೌವನಾದಿ ಯತ್ | 
ಕ್ತರರಾಶಚ ತತುದ್ತದ್ೂವಾಾಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಶಾಶವತ್ ೀsಪ ಸನ್ || 11 || 

 

ಸ ವಿಪ್ರರಾಜಗ್ ೀಪ್ಕಸವರ ಪ್ಕಸುದ್ತದ್ೂವಾಾಃ | 
ತದಾತದಾ ವಿಚ್ೀಷ್ಟತ್ೀ ಕ್ತರರಾಾಃ ಸತರಾನ್ ವಿಶ್ಕ್ಷಯನ್ || 12 || 

 

ತಥಾsಪ್ಾನ್ನ್ಾದ್ೀವತಾಸಮಂ ನಿಜಂ ಬಲಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರದ್ಶಯಯತಾಜ್ ೀ ಗತಣಾನ್ || 13 || 

 

ಅಥಾsತುಯಷಟಮಿೀಕ್ಷಯತಾಂ ಸವಮಾತರಂ ಜಗದ್ತುರತಾಃ | 
ಪ್ರಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ ತಮನ್ವರಾನ್ಮನ್ ೀವಿದ್ ರಮಙ್ುನಾ || 14 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತಚ್ಛರಮಂ ಜಗಾಮ ತತೆರಗರಹಮ್ | 
ಪ್ರಭತಾಃ ಸವಭಕುವಶಾತಾಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ತನರತಕರಮಾಃ || 15 || 

 

ಸದಾ ವಿಮತಕುಮಿೀಶವರಂ ನಿಬದ್ತಧಮಞ್ಞಸಾssದ್ದ್ೀ | 
ಯದ್ೈವ ದಾಮ ಗ್ ೀಪಕ್ಾ ನ್ ತತ್ ಪ್ುಪ್ೂರ ತಂ ಪ್ರರ್ತ || 16 || 

 

ಸಮಸುದಾಮಸಞ್ಚಯಾಃ ಸತಸನಿಧತ್ ೀsಪ್ಾಪ್ೂಣಯತಾಮ್ | 
ಯರಾವನ್ನ್ುವಿಗರಹ್ೀ ಶ್ಶತತವಸಮಾದ್ಶಯಕ್್ೀ || 17 || 

 

ಅಬನ್ಧಯೀಗಾತಾಂ ಪ್ರಭತಾಃ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಸ ಏಕವತುಪಾಶಕ್ಾನ್ುರಂ ಗತ್ ೀsಖಿಲಮೂರಾಃ || 18 || 

 

ಸತತಸಾ ಮಾತೃವಶಾತಾಂ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ಧ್ಮಯಮಿೀಶವರಾಃ | 
ಬಭಞ್ಞ ತೌ ದಿವಿಸಪೃಶೌ ಯಮಾಜತಯನೌ ಸತರಾತಮಜೌ || 19 || 
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ಪ್ುರಾ ಧ್ತನಿಶತಚಮತಸುಥಾsಪ ಪ್ೂತನಾಸಮನಿವತೌ | 
ಅನ್ ೀಕ್ಷಸಂಯತತೌ ತಪ್ಾಃ ಪ್ರಚ್ಕರತತಾಃ ಶ್ವಾಂ ಪ್ರರ್ತ | 
ತರಾ ವರ್ ೀsಪ್ಾವಧ್ಾತಾ ಚ್ತತಷ್ಯ ಚ್ ಪ್ರಯೀಜತಾಃ || 20 || 

 

ಅನ್ನ್ುರಂ ತೃಣ್ ೀದ್ೂೃಮಿಸಪ್ೀsಚ್ರದ್ ವರಂ ಚ್ ತಮ್ | 
ಅವಾಪ್ ತ್ೀ ತರಯೀ ಹತಾಾಃ ಶ್ಶತಸವರ ಪ್ವಿಷ್ತಣನಾ || 21 || 

 

ಧ್ತನಿಶತಚಮತಶಚತೌ ತರ  ಸಮಾಶ್ರತೌ ನಿಸ ದಿತೌ | 
ತರತಬರಭಙ್ುತ್ ೀsಮತನಾ ತರ  ಚ್ ಶಾಪ್ಸಮೂವೌ || 22 || 

 

ಪ್ುರಾ ಹಿ ನಾರದಾನಿುಕ್್ೀ ದಿಗಮಬರೌ ಸಶಾಪ್ ಸಾಃ | 
ಧ್ನ್ೀಶಪ್ುತರಕ್ೌ ದ್ತರತಂ ತರತತವಮಾಪ್ುನತಂ ರ್ತವರ್ತ || 23 || 

 

ತತ್ ೀ ಹಿ ತೌ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ ಶತಭೌ | 
ಅವಾಪ್ತತಾಃ ಸತುರ್ತಂ ಪ್ರಭ್ ೀವಿಯಧ್ಾಯ ಜಗಮತತಗೃಯಹಮ್ || 24 || 

 

ನ್ಳಕ ಬರಮಣಿಗಿರೀವೌ ಮೀಚಿಯತಾವ ತತ ಶಾಪ್ತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವೀsಥ ಗ್ ೀಪಾಲ್ೈವಿಯಸ್ತಮತ್ೈರಭಿವಿೀಕ್ಷ್ತಾಃ || 25 || 

 

ವೃನಾದವನ್ಯರಾಸತ ಸ  ನ್ನ್ದಸ ನ್ತಬೃಯಹದ್ವನ್ೀ | 
ಸಸಜಯ ರ್ ೀಮಕ ಪ್ೀಭ್ ಾೀ ವೃಕ್ಾನ್ ವಾಾಘರಸಮಾನ್ ಬಲ್ೀ || 26 || 

 

ಅನ್ೀಕಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಕ ಘೈಸ್ೈಾಃ ಪೀಡಾಮಾನಾ ವರಜಾಲರಾಾಃ | 
ಯಯತವೃಯನಾದವನ್ಂ ನಿತಾಾನ್ನ್ದಮಾದಾಯ ನ್ನ್ದಜಮ್ || 27 || 

 

ಇನಿದರಾಪ್ರ್ತರಾನ್ನ್ದಪ್ೂಣ್ ೀಯ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ನ್ನ್ದರಾಮಾಸ ನ್ನಾದದಿೀನ್ತದಾಧಮತರಚ್ೀಷಟತ್ೈಾಃ || 28 || 

 

ಸ ಚ್ನ್ದರತ್ ೀ ಹಸತ್-ಕ್ಾನ್ುವದ್ನ್ೀನ್ೀನ್ತದವಚ್ಯಸಾ | 
ಸಂಯತತ್ ೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀನ್ ವತುಪಾಲ್ ೀ ಬಭ ವ ಹ || 29 || 
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ದ್ೈತಾಂ ಸ ವತುತನ್ತಮಪ್ರಮಯಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಕಂಸಾನ್ತಗಂ ಹರವರಾದ್ಪ್ರ್ೈರವಧ್ಾಮ್ | 
ಪ್ರಕ್ಷ್ಪ್ಾ ವೃಕ್ಷಶ್ರಸ್ತ ನ್ಾಹನ್ದ್ ಬಕ್್ ೀsಪ ಕಂಸಾನ್ತಗ್ ೀsಥ ವಿಭತವಚ್ತಾತಮಾಸಸಾದ್ || 30 || 

 

ಸೆನ್ದಪ್ರಸಾದ್ಕವಚ್ಾಃ ಸ ಮತಖ್ೀ ಚ್ಕ್ಾರ ಗ್ ೀವಿನ್ದಮಗಿನವದ್ಮತಂ ಪ್ರದ್ಹನ್ುಮತಚ್ಚಯೈಾಃ | 
ಚ್ಚ್ಛದ್ಯ ತತಣಡಸ್ತರಸ್ೈವ ನಿಹನ್ತುಮೀತ ಮಾರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಜಗೃಹ್ೀsಸಾ ಸ ತತಣಡಮಿೀಶಾಃ || 31 || 

 

ತತಣಡದ್ವಯಂ ಯದ್ತಪ್ರ್ತಾಃ ಕರಪ್ಲಿವಾಭಾಾಂ ಸಙ್ುೃಹಾ ಚಾsಶತ ವಿದ್ದಾರ ಹ ಪ್ಕ್ಷ್ದ್ೈತಾಮ್ | 
ಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಕತಸತಮವಷಯಭಿರಿೀಢಾಮಾನ್ಾಃ  ಸಾಯಂ ಯರೌ ವರಜಭತವಂ ಸಹಿತ್ ೀsಗರಜ್ೀನ್ || 3 

 

ಏವಂ ಸ ದ್ೀವವರವನಿದತಪಾದ್ಪ್ದ್ ೇ ಗ್ ೀಪಾಲಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಹರನ್ ಭತವಿ ಷ್ಷ್ಠಮಬದಮ್ | 
ಪಾರಪ್ುೀ ಗವಾಮಖಿಲಪ್ೀsಪ ಸ ಪಾಲಕ್್ ೀsಭ ದ್ ವೃನಾದವನಾನ್ುರಗಸಾನ್ದರಲತಾವಿತಾನ್ೀ || 3 

 

ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ವಿಹಾಯ ಸ ಕದಾಚಿದ್ಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಗ್ ೀಯಗ್ ೀಪ್ಪ್ಗ್ ೀಗಣಯತತ್ ೀ ಯಮತನಾ ಜಲ್ೀಷ್ತ| 
ರ್ೀಮೀ ಭವಿಷ್ಾದ್ನ್ತವಿೀಕ್ಷಯ ಹಿ ಗ್ ೀಪ್ದ್ತಾಃಖ್ಂತತಾಬಧ್ನಾಯ ನಿಜಮಗರಜಮೀಷ್ತ ಸ್ ೀsಧ್ಾತ್ ||  

 

ಸ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವರಬಲಾದ್ತರಗಂ ತವವದ್ಾಂ ಸವ್ೈಯರವಾಯಯವಿಷ್ವಿೀಯಯಮೃತ್ೀ ಸತಪ್ಣಾಯತ್ | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ತದಿವಷ್ವಿದ್ ಷತವಾರಿಪಾನ್ಸನಾನನ್ ಪ್ಶ್ನ್ಪ ವಯಸಾಜನಾನ್ ಸ ಆವಿೀತ್ || 35 || 

 

ತದ್ೃಷಟದಿವಾಸತಧ್ರಾ ಸಹಸಾsಭಿವೃಷಾಟಾಃ  ಸವ್ೀಯಪ ಜೀವಿತಮವಾಪ್ುರಥ್ ೀಚ್ಚಶಾಖ್ಮ್ | 
ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕದ್ಮಬಮಧಿರತಹಾ ತತ್ ೀsರ್ತತತಙ್ುದಾಸ್ ಪೀಟಾ ಗಾಢರಶನ್ ೀ ನ್ಾಪ್ತದ್ ವಿಷ್ ೀದ್ೀ||36|| 

 

ಸಾಪ್ಯಹರದ್ಾಃ ಪ್ುರತಷ್ಸಾರನಿಪಾತವ್ೀಗ 
ಸಙ್ಕ ್ ಷೀಭಿತ್ ೀರಗವಿಷ್ ೀಚ್ಛಾಸ್ತತಾಮತಬರಾಶ್ಾಃ | 
ಪ್ಯತಯತ್-ಪ್ುಿತ್ ೀ ವಿಷ್ಕಷಾಯವಿಭಿೀಷ್ಣ್ ೀಮಿಯ- 
ಭಿೀಮೀ ಧ್ನ್ತಾಃಶತಮನ್ನ್ುಬಲಸಾ ಕ್ತಂ ತತ್ || 37 || 

 

ತಂ ರಾಮತನ್ಹರದ್ವಿಲ್ ೀಳಕಮಾಪ್ಾ ನಾಗಾಃ  
ಕ್ಾಳ ್ಾೀ ನಿಜ್ೈಾಃ ಸಮದ್ಶತ್ ಸಹ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ | 
ಭ್ ೀಗ್ೈಬಯಬನ್ಧ ಚ್ ನಿಜ್ೀಶವರಮೀನ್ಮಜ್ಞಾಃ 
ಸ್ೀಹ್ೀ ತಮಿೀಶ ಉತ ಭಕ್ತುಮತ್ ೀsಪ್ರಾಧ್ಮ್ || 38 || 
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ಉತಾಪತಮಿೀಕ್ಷಯತತ ತದಾsಖಿಲಗ್ ೀಪ್ಸಙ್ಘ- 
ಸುತಾರಜಗಾಮ ಹಲ್ಲನಾ ಪ್ರರ್ತಬ್ ೀಧ್ತ್ ೀsಪ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ನಿಜಾಶರಯಜನ್ಸಾ ಬಹ್ ೀಾಃ ಸತದ್ತಾಃಖ್ಂ 
ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವಭಕುಮಪ ನಾಗಮಮತಂ ಮಮದ್ಯ || 39 || 

 

ತಸ್ ಾೀನ್ನತ್ೀಷ್ತ ಸ ಫಣ್ೀಷ್ತ ನ್ನ್ತಯ ಕೃಷ್ ಣೀ ಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃ 
ಕತಸತಮವಷಯಭಿರಿೀಡಾಮಾನ್ಾಃ | 
ಆತ್ ೀಯ ಮತಖ್ೈರತರತ ವಮನ್ ರತಧಿರಂ ಸ ನಾಗ್ ೀ  
ನಾರಾಯಣಂ ತಮರಣಂ ಮನ್ಸಾ ಜಗಾಮ || 40 || 

 

ತಚಿಚತರತಾಣಡವವಿರತಗಣಫಣಾತಪ್ತರಂ  
ರಕುಂ ಮಮನ್ುಮತರತ ಸನ್ನಧಿಯಂ ನಿತಾನ್ುಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾsಹಿರಾಜಮತಪ್ಸ್ೀದ್ತರಮತಷ್ಾ ಪ್ತ್ ನಯೀ  
ನ್ೀಮತಶಚ ಸವಯಜಗದಾದಿಗತರತಂ ಭತವಿೀಶಮ್ || 41 || 

 

ತಾಭಿಾಃ ಸತುತಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಮತನಾ ಚ್ ತಸ್ೈ 
ದ್ತಾವsಭಯಂ ಯಮಸಹ್ ೀದ್ರವಾರಿತ್ ೀsಮತಮ್ | 
ಉತ್-ಸೃಜಾ ನಿವಿಯಷ್ಜಲಾಂ  ಯಮತನಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ 
ಸಂಸ ುಯಮಾನ್ಚ್ರಿತಾಃ ಸತರಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್್ಾೈಾಃ || 42 || 

ಗ್ ೀಪ್ೈಬಯಲಾದಿಭಿರತದಿೀಣಯತರಪ್ರಮೀದ್ೈಾಃ  
ಸಾಧ್ಯಂ ಸಮೀತಾ ಭಗವಾನ್ರವಿನ್ದನ್ೀತರಾಃ | 
ತಾಂ ರಾರ್ತರಮತರ ನಿವಸನ್ ಯಮತನಾತಟ್ೀ ಸ 
ದಾವಾಗಿನಮತದ್ಧತಬಲಂ ಚ್ ಪ್ಪೌ ವರಜಾಥ್ೀಯ || 43 || 

 

ಇತಿಂ ಸತರಾಸತರಗಣ್ೈರವಿಚಿನ್ಯದಿವಾಕಮಾಯಣಿ ಗ್ ೀಕತಲಗತ್ೀsಗಣಿತ್ ೀರತಶಕ್ೌು | 
ಕತವಯತಾಜ್ೀ ವರಜಭತವಾಮಭವದ್ ವಿನಾಶ ಉಗರಭಿದಾದ್ಸತರತಸುರತರ ಪ್ತ್ ೀsಲಮ್ || 44 || 

 

ತದ್ುನ್ಧತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಶತಮತಖ್ಾಸಮಸುಭ ತಾನಾಾಪ್ುಮೃಯರ್ತಂ ಬಹಳರ್ ೀಗನಿಪೀಡಿತಾನಿ | 
ಧ್ಾತತವಯರಾಜಞಗದ್ಭಾವಕೃತ್ೈಕಬತದಿಧವಯಧ್್ ಾೀ ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿದ್ಸೌ ತರತರ ಪ್ದ್ೈತಾಾಃ || 45 || 
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ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ೀsಪ ತದ್ತದಾರವಿಷಾನ್ತವಿಷ್ಟೀ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಿಜಸಪರ್-ಶತಸುಮಪ್ೀತರ್ ೀಗಮ್ | 
ಕೃತಾವ ಬಭಞ್ಞ ವಿಷ್ವೃಕ್ಷಮಮತಂ ಬಲ್ೀನ್ ತಸಾಾನ್ತಗ್ರಾಃ ಸಹ ತದಾಕೃರ್ತಭಿಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ || 46 || 

 

ದ್ೈತಾಾಂಶಚ ಗ್ ೀವಪ್ುಷ್ ಆತುವರಾನ್ ವಿರಿಞ್ಚಚತ್  
ಮೃತ ಾಜಝಿತತಾನ್ಪ ನಿಪಾತಾ ದ್ದಾಹ ವೃಕ್ಷಾನ್ | 
ವಿಕ್ತರೀಡಾ ರಾಮಸಹಿತ್ ೀ ಯಮತನಾಜಲ್ೀ ಸ  
ನಿೀರ್ ೀಗಮಾಶತ ಕೃತವಾನ್ ವರಜಮಬಞನಾಭಾಃ || 47 || 

 

ಸಪ್ುೀಕ್ಷಣ್ ೀsರ್ತಬಲವಿೀಯಯಯತತಾನ್ದ್ಮಾಾನ್   
ಸವ್ೈಯಗಿಯರಿೀಶವರತ್ ೀ ದಿರ್ತಜಪ್ರಧ್ಾನಾನ್ | 
ಹತಾವ ಸತತಾಮಲಭದಾಶತ ವಿಭತಯಯಶ್್ ೀದಾ- 
ಭಾರತತಾಃ ಸ ಕತಮೂಕಸಮಾಹವಯನ್ ೀsಪ ನಿೀಲಾಮ್ || 48 || 

 

ರಾ ಪ್ೂವಯಜನ್ಮನಿ ತಪ್ಾಃ ಪ್ರಥಮೈವ ಭಾರಾಯ ಭ ರಾಸಮಿತಾಚ್ರದ್ಸಾ ಹಿ ಸಙ್ುಮೀ ಮೀ | 
ಸಾಾತ್ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ ಸಮಸುವರಾಙ್ುನಾಭಾಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ರ್ತವರ್ತ ಸಮ ತದಿಮಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಸ ಆಪ್ || 49 || 

 

ಅಗ್ರೀ ದಿಜತವತ ಉಪಾವಹದ್ೀಷ್ ನಿೀಲಾಂ ಗ್ ೀಪಾಙ್ುನಾ ಅಪ ಪ್ುರಾ ವರಮಾಪರ್ೀ ಯತ್ | 
ಸಂಸಾೆರತಾಃ ಪ್ರಥಮಮೀವ ಸತಸಙ್ುಮೀ ನ್ ೀ ಭ ರಾತ್ ತವ್ೀರ್ತ ಪ್ರಮಾಪ್ುರಸಾಃ ಪ್ುರಾ ರಾಾಃ 
|| 50 || 

 

ತತಾರಥ ಕೃಷ್ಣಮವದ್ನ್ ಸಬಲಂ ವಯಸಾಾಾಃ ಪ್ಕ್ಾವನಿ ತಾಲಸತಫಲಾನ್ಾನ್ತಭ್ ೀಜಯೀರ್ತ | 
ಇತಾಥಿಯತಾಃ ಸಬಲ ಆಪ್ ಸ ತಾಲವೃನ್ದಂ ಗ್ ೀಪ್ೈದ್ತಯರಾಸದ್ಮರ್ತೀವ ಹಿ ಧ್್ೀನ್ತಕ್್ೀನ್ || 51 || 

 

ವಿಘನೀಶತ್ ೀ ವರಮವಾಪ್ಾ ಸ ದ್ೃಷ್ಟದ್ೈತ್ ಾೀ ದಿೀಘಾಯಯತರತತುಮಬಲಾಃ ಕದ್ನ್ಪರಯೀsಭ ತ್ | 
ನಿತ್ ಾೀದ್ಧತಾಃ ಸ ಉತ ರಾಮಮವ್ೀಕ್ಷಯತಾಲವೃನಾುತ್ ಫಲಾನಿ ಗಳಯನ್ುಮಥಾಭಾಧ್ಾವತ್ | 
ತಸಾ ಪ್ರಹಾರಮಭಿಕ್ಾಙ್ಷತ ಆಶತ ಪ್ೃಷ್ಠಪಾದೌ ಪ್ರಗೃಹಾ ತೃಣರಾಜಶ್ರ್ ೀsಹರತ್ ಸಾಃ || 52 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಖ್ರತರ್ೀ ಖ್ರರ ಪ್ದ್ೈತ್ಾೀ ಸವ್ೀಯ ಖ್ರಾಶಚ ಖ್ರತಾಲವನಾನ್ುರಸಾಿಾಃ | 
ಪಾರಪ್ುಾಃ ಖ್ರಸವರತರಾ ಖ್ರರಾಕ್ಷಸಾರಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬಲ್ೀನ್ ಸಹಿತಂ ನಿಹತಾಶಚ ತ್ೀನ್ || 53 || 

 

ಸವಾಯನ್ ನಿಹತಾ ಖ್ರರ ಪ್ಧ್ರಾನ್ ಸ ದ್ೈತಾಾನ್ ವಿಘನೀಶವರಸಾ ವರತ್ ೀನ್ಾಜನ್ೈರವಧ್ಾಾನ್ | 
ಪ್ಕ್ಾವನಿ ತಾಲಸತಫಲಾನಿ ನಿಜ್ೀಷ್ತ ಚಾದಾದ್ ದ್ತವಾಯರಪೌರತಷ್ಗತಣ್ ೀದ್ೂರಿತ್ ೀ ರಮೀಶಾಃ||54 || 
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ಪ್ಕ್ಷದ್ವಯೀನ್ ವಿಹರತುಾಥ ಗ್ ೀಪ್ಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೈತಾಾಃ ಪ್ರಲಮಬ ಇರ್ತ ಕಂಸವಿಸೃಷ್ಟ ಆಗಾತ್ | 
ಕೃಷ್ಣಸಾ ಪ್ಕ್ಷ್ಷ್ತ ಜಯತತು ಸ ರಾಮಮೀತಾ ಪಾಪ್ಾಃ ಪ್ರಾಜತ ಉವಾಹ ತಮತಗರರ ಪ್ಾಃ || 55 || 

 

ಭಿೀತ್ೀನ್ ರ್ ೀಹಿಣಿಸತತ್ೀನ್ ಹರಿಾಃ ಸತುತ್ ೀsಸೌ ಸಾವವಿಷ್ಟತಾಮತಪ್ದಿದ್ೀಶ ಬಲಾಭಿಪ್ೂತ್ಾೈಯ | 
ತ್ೀನ್ೈವ ಪ್ೂರಿತಬಲ್ ೀsಮಬರಚಾರಿಣಂ ತಂ ಪಾಪ್ಂ ಪ್ರಲಮಬಮತರತಮತಷಟಹತಂ ಚ್ಕ್ಾರ || 56 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಸತರಗಣಾ ಬಲದ್ೀವನಾಮ ರಾಮಸಾ ಚ್ಕತರರರ್ತತೃಪುಯತತಾ ಹರಿಶಚ| 
ವಹಿನಂ ಪ್ಪೌ ಪ್ುನ್ರಪ ಪ್ರದ್ಹನ್ುಮತಚ್ಚಾಃ ಗ್ ೀಪಾಂಶಚ ಗ್ ೀಗಣಮಗಣಾಗತಣಾಣಯವೀsಪಾತ್ ||  

 

ಕೃಷ್ಣಂ ಕದಾಚಿದ್ರ್ತಪ್ೂರಗತಂ ವಯಸಾಾ ಉಚ್ತಾಃ ಕ್ಷತಧ್ಾsದಿಯತತರಾ ವಯಮಿತತಾದಾರಮ್ | 
ಸ್ ೀsಪಾಾಹ ಸತರಮಿಹ ವಿಪ್ರಗಣಾಶಚರನಿುತಾನ್ ರಾಚ್ತ್ೀರ್ತ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಸಮಸುಕ್ಾಮಾಃ || 58 || 

 

ತಾನ್ ಪಾರಪ್ಾ ಕ್ಾಮಮನ್ವಾಪ್ಾ ಪ್ುನ್ಶಚ ಗ್ ೀಪಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಮಾಪ್ುರಥ ತಾನ್ವದ್ತ್ ಸ ದ್ೀವಾಃ | 
ಪ್ರ್ತನೀಾಃ ಸಮಥಯಯತ ಮದ್ವಚ್ನಾದಿರ್ತ ಸಮ ಚ್ಕತರಶಚತ್ೀ ತದ್ಪ ತಾ ಭಗವನ್ುಮಾಪ್ುಾಃ || 59 || 

 

ತಾಾಃ ಷ್ಡಿವಧ್ಾನ್ನಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಕರಾಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ ಪಾರಪಾು ವಿಸೃಜಾ ಪ್ರ್ತಪ್ುತರಸಮಸುಬನ್ ಧನ್ | 
ಆತಾಮಚ್ಯನ್ೈಕಪ್ರಮಾ ವಿಸಸಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಏಕ್ಾ ಪ್ರ್ತಪ್ರವಿಧ್ತತಾ ಪ್ದ್ಮಾಪ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ || 60 || 

 

ಭತಕ್ಾುಾsಥ ಗ್ ೀಪ್ಸಹಿತ್ ೀ ಭಗವಾಂಸುದ್ನ್ನಂ ರ್ೀಮೀ ಚ್ ಗ್ ೀಕತಲಮವಾಪ್ಾ ಸಮಸುನಾಥಾಃ | 
ಆಜ್ಞಾರ್ತಲಙ್ಘನ್ಕೃತ್ೀಾಃ ಸವಕೃತಾಪ್ರಾಧ್ಾತಪಶಾಚತ್ ಸತತಪ್ುಮನ್ಸ್ ೀsಪ್ಾಭವನ್ ಸಮ ವಿಪಾರಾಃ || 61 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಥ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ುರತಹ ತಮಹಪ್ರಯತನಂ ಗ್ ೀಪಾನ್ ನ್ಾವಾರಯದ್ವಿಸಮರಣಾಯ ತಸಾ | 
ಮಾ ಮಾನ್ತಷ್ ೀsಯಮಿರ್ತ ಮಾಮವಗಚ್ಛತಾಂ ಸ ಇತಾವಾಯೀsಸಾ ವಿದ್ಧ್್ೀ ಮಹಭಙ್ುಮಿೀಶಾಃ ||  

 

ಗ್ ೀಪಾಂಶಚ ತಾನ್ ಗಿರಿಮಹ್ ೀsಸಮದ್ತರತಸವಧ್ಮಯ ಇತತಾಕ್ತುಸಚ್ಛಲತ ಆತಮಮಹ್ೀsವತಾಯಯ | 
ಭ ತಾವsರ್ತವಿಸೃತತನ್ತಬತಯಭತಜ್ೀ ಬಲ್ಲಂ ಸ ನಾನಾವಿಧ್ಾನ್ನರಸಪಾನ್ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ || 63 || 

 

ಇನ್ ದರೀsಥ ವಿಸೃತರಥಾಙ್ುಧ್ರಾವತಾರ್ ೀ ಮೀಘಾನ್ 
ಸಮಾದಿಶದ್ತರ ದ್ಕಪ್ೂಗವೃಷ್ಟಯೈ| 
ತ್ೀ ಪ್ರೀರಿತಾಾಃ ಸಕಲಗ್ ೀಕತಲನಾಶನಾಯ  
ಧ್ಾರಾ ವಿತ್ೀರತರತರತನಾಗಕರಪ್ರಕ್ಾರಾಾಃ || 64 || 

 

ತಾಭಿನಿಯಪೀಡಿತಮತದಿೀಕ್ಷಯಸ ಕಞ್ಞನಾಭಾಃ ಸವಯಂ ವರಜಂ ಗಿರಿವರಂ ಪ್ರಸಭಂ ದ್ಧ್ಾರ | 
ವಾಮೀನ್ ಕಞ್ಞದ್ಲಕ್್ ೀಮಳಪಾಣಿನ್ೈವ ತತಾರಖಿಲಾಾಃ ಪ್ರವಿವಿಶತಾಃ ಪ್ಶತಪಾಾಃ ಸವಗ್ ೀಭಿಾಃ || 65 || 
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ವೃಷ್ ಟಾೀರತವಾಯಯಥ ನಿರನ್ುರಸಪ್ುರಾತರಂ ತಾರತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಹರಿಣಾ ವರಜಮಶರಮೀಣ | 
ಶಕ್್ ರೀsನ್ತಸಂಸೃತಸತರಪ್ರವರಾವತಾರಾಃ ಪಾದಾಮತಬಜಂ ಯದ್ತಪ್ತ್ೀಾಃ ಶರಣಂ ಜಗಾಮ || 66 || 

 

ತತಷಾಚವ ಚ್ೈನ್ ಮತವ್ೀದ್ಶ್ರ್ ೀಗತಾಭಿಗಿೀಯಭಿಯಾಃ ಸದಾsಗಣಿತಪ್ೂಣಯಗತಣಾಣಯವಂ ತಮ್ | 
ಗ್ ೀಭೃದ್ ಗತರತಂ ಹರಗತರ್ ೀರಪ ಗ್ ೀಗಣ್ೀನ್ ಯತಕುಾಃ ಸಹಸರಗತರತಗಾಧ್ಗತಮಗರಯಮಗಾರಯತ್ ||  

 

ತವತ್ ುೀ ಜಗತ್ ಸಕಲಮಾವಿರಭ ದ್ಗಣಾಧ್ಾಮನಸುಾಮೀವ ಪ್ರಿಪಾಸ್ತ ಸಮಸುಮನ್ುೀ | 
ಅರ್ತುತವಯೈವ ಜಗತ್ ೀsಸಾ ಹಿ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ನ್ ತವತುಮೀsಸ್ತು ಕತಹಚಿತ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಶಕ್್ುೀ || 68 || 

 

ಕ್ಷನ್ುವಾಮೀವ ಭವತಾ ಮಮ ಬಾಲಾಮಿೀಶ ತವತುಂಶರಯೀsಸ್ತಮ ಹಿ ತದ್ೀತಾಭಿವನಿದತ್ ೀsಜಾಃ | 
ಕ್ಷಾನ್ುಂ ಸದ್ೈವ ಭವತಸುವ ಶ್ಕ್ಷಣಾಯ ಪ್ೂಜಾಪ್ಹಾರವಿಧಿರಿತಾವದ್ದ್ ರಮೀಶಾಃ || 69 || 

 

ಗ್ ೀವಿನ್ದಮೀನ್ಮಭಿಷಚ್ಾ ಸ ಗ್ ೀಗಣ್ೀತ್ ೀ ಗ್ ೀಭಿಜಯಗಾಮ ಗತಣಪ್ುಣಯಮಮತಂ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಗ್ ೀಪ್ೈಗಿಯರಾಮಪರ್ತರಪ ಪ್ರಣತ್ ೀsಭಿಗಮಾ ಗ್ ೀವದ್ಧಯನ್ ೀದ್ಧರಣಸಙ್ುತಸಂಶಯೈಾಃ ಸಾಃ || 70 || 

 

ಕೃಷ್ಣಂ ತತಾಃ ಪ್ರಭೃರ್ತ ಗ್ ೀಪ್ಗಣಾ ವಾಜಾನ್ನ್  ನಾರಾಯಣ್ ೀsಯಮಿರ್ತ ಗಗಯವಚ್ಶಚ ನ್ನಾದತ್ | 
ನಾರಯಣಸಾ ಸಮ ಇತತಾದಿತಂ ನಿಶಮಾ ಪ್ೂಜಾಂ ಚ್ ಚ್ಕತರರಧಿಕ್ಾಮರವಿನ್ದನ್ೀತ್ರೀ || 71 || 

 

ಸೆನಾದದ್ತಪಾತುವರತ್ ೀ ಮರಣಾದ್ಪ್ೀತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ ರಾಮನಿಹತಂ ಬಲ್ಲನ್ಂ ಪ್ರಲಮಬಮ್ | 
ಚ್ಕತರವಿಯನಿಶಚಯಮಮತಷ್ಾ ಸತರಾಧಿಕತ್ವೀ ಗ್ ೀಪಾ ಅಥಾಸಾ ವಿದ್ಧ್ತಾಃ ಪ್ರಮಾಂ ಚ್ ಪ್ೂಜಾಮ್ || 

 

ಕ್ಾತಾಾಯಯನಿೀವರತಪ್ರಾಾಃ ಸವಪ್ರ್ತತವಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಕನಾಾ ಉವಾಹ ಭಗವಾನ್ಪ್ರಾಶಚ ಗ್ ೀಪೀಾಃ | 
ಅನ್ಾೈಧ್ೃಯತಾ ಅಯತಗಬಾಣಶರಾಭಿನ್ತನಾನಾಃ ಪಾರಪಾು ನಿಶಾಸವರಮಯಚ್ಛಶ್ರಾಜತಾಸತ || 73 || 

 

ತಾಸವತರ ತ್ೀನ್ ಜನಿತಾ ದ್ಶಲಕ್ಷಪ್ುತಾರ ನಾರಾಯಣಾಹವಯಯತತಾ ಬಲ್ಲನ್ಶಚ ಗ್ ೀಪಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯsಪ ದ್ೈವತಗಣಾ ಭಗವತತುತತವಮಾಪ್ುುಂ ಧ್ರಾತಳಗತಾ ಹರಿಭಕ್ತುಹ್ೀತ್ ೀಾಃ || 74 || 

 

ತಾಸುತರ ಪ್ೂವಯವರದಾನ್ಕೃತ್ೀ ರಮೀಶ್್ ೀ ರಾಮಾ ದಿವಜತವಗಮನಾದ್ಪ ಪ್ೂವಯಮೀವ | 
ಸವಾಯ ನಿಶಾಸವರಮಯತ್ ಸಮಭಿೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಚಿನಾುಮಣಿಹಿಯ ಭಗವಾನ್ಶತಭ್ೈರಲ್ಲಪ್ುಾಃ || 75 || 

 

ಸಮ ಪಣಯಚ್ನ್ದರಕರರಾಜತಸದ್ರಜನಾಾಂ ವೃನಾದವನ್ೀ ಕತಮತದ್ಕತನ್ದಸತಗನ್ಧವಾತ್ೀ | 
ಶತತಾವಮತಕತನ್ದಮತಖ್ನಿಸುೃತಗಿೀತಸಾರಂ ಗ್ ೀಪಾಙ್ುನಾ ಮತಮತಹತರತರ ಸಸಾರ ಯಕ್ಷಾಃ|| 76 || 

 

ರತದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಕೃತ ರಕ್ಷ ಉತಾಸಾ ಸಖ್ತಾಭೃಯತ್ ಾೀ ಬಲ್ಲೀ ಖ್ಲತರ್ ೀsಪಚ್ ಶಙ್್ಚ್ ಡಾಃ | 
ತಾಾಃ ಕ್ಾಲಯನ್ ಭಗವತಸುಳತಾಡನ್ೀನ್ ಮೃತತಾಂ ಜಗಾಮ ಮಣಿಮಸಾ ಜಹಾರ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 77 || 
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ನಾಮಾನsಪ್ಾರಿಷ್ಟ ಉರತಗಾಯವಿಲ್ ೀಮಚ್ೀಷ್ ಟೀ ಗ್ ೀಷ್ಟಂ ಜಗಾಮ ವೃಷ್ಭಾಕೃರ್ತರಪ್ಾವಧ್ಾಾಃ| 
ಶಮೂೀವಯರಾದ್ನ್ತಗತಶಚ ಸದ್ೈವ ಕಂಸಂ ಗಾ ಭಿೀಷ್ಯನ್ುಮಮತಮಾಹವಯದಾಶತ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 78 || 

 

ಸ್ ೀsಪಾಾಸಸಾದ್ ಹರಿಮತಗರವಿಷಾಣಕ್್ ೀಟಿಮಗ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ಜಗೃಹ್ೀsಸಾ ವಿಷಾಣಮಿೀಶಾಃ | 
ಭ ಮೌ ನಿಪಾತಾ ಚ್ ವೃಷಾಸತರಮತಗರವಿೀಯಯಂಯಜ್ಞ್ೀಯಥಾ ಪ್ಶತಮಮಾರಯದ್ಗರಯಶಕ್ತುಾಃ|| 79 || 

 

ಕ್್ೀಶ್ೀ ಚ್ ಕಂಸವಿಹಿತಸತುರಗಸವರ ಪ್ೀ ಗಿರಾಯತಮಜಾವರಮವಾಪ್ಾ ಸದಾ ವಿಮೃತತಾಾಃ | 
ಪಾಪ್ಾಃ ಸ ಕ್್ೀಶವಮವಾಪ್ ಮತಖ್ೀsಸಾ ಬಾಹತಂ ಪಾರವ್ೀಶಯತ್ ಸ ಭಗವಾನ್  ವವೃಧ್್ೀsಥ ದ್ೀಹ್ೀ 
|| 80 || 

 

ತತ್ ಖಾದ್ನಾಯ ಕತಮರ್ತಾಃ ಸ ಕೃತಪ್ರರಾಸಾಃ ಶ್ೀಣಾಯಸಾದ್ನ್ುದ್ಶನ್ಚ್ಚದ್ರತದ್ಧವಾಯತಾಃ | 
ದಿೀಣಯಾಃ ಪ್ಪಾತ ಚ್ ಮೃತ್ ೀ ಹರಿರಪ್ಾಶ್ೀಷ್ೈಬರಯಹ್ೇಶಶಕರದಿನ್ಕೃತ್ ಪ್ರಮತಖ್ೈಾಃ ಸತುತ್ ೀsಭ ತ್ 
|| 81 || 

 

ವಾೀಮಶಚ ನಾಮ ಮಯಸ ನ್ತರಜಪ್ರಸಾದಾಲಿಬಾದಯತತಾಯತರಖಿಲಾನ್ ವಿದ್ಧ್್ೀ ಬಲ್ೀ ಸಾಃ | 
ತಂ ಶ್ರೀಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ಶತಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ಶತವದ್ ವಿಶಸಾ ನಿಾಃಸಾರಿತಾನ್ ಬಲಮತಖಾದ್ಖಿಲಾಂಶಚಕ್ಾರ || 82 || 

 

ಕತವಯತಾನ್ನ್ಾವಿಷ್ರಾಣಿ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ೌು ಕಮಾಯಣಿ ಗ್ ೀಕತಲಗತ್ೀsಖಿಲಲ್ ೀಕನಾಥ್ೀ | 
ಕಂಸಾಯ ಸವಯಮವದ್ತ್ ಸತರಕ್ಾಯಯಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಬರಹಾಮಙ್ೆಜ್ ೀ ಮತನಿರಕ್ಾರಿ ಯದಿೀಶಪತಾರ || 

 

ಶತರತಾವsರ್ತಕ್್ ೀಪ್ರಭಸ್ ೀಚ್ಚಲ್ಲತಾಃ ಸ ಕಂಸ್ ೀ ಬಧ್ಾವ ಸಭಾಯಯಮಥ ಶ್ರಜಮತಗರಕಮಾಯ | 
ಅಕ ರರಮಾಶಚದಿಶದಾನ್ಯನಾಯ ವಿಷ್ ಣೀ ರಾಮಾನಿವತಸಾ ಸಹ ಗ್ ೀಪ್ಗಣ್ೈ ರಥ್ೀನ್ || 84 || 

 

ಸಂಸ್ೀವನಾಯ ಸ ಹರ್ೀರಭವತ್ ಪ್ುರ್ೈವ ನಾಮಾನ ಕ್ತಶ್್ ೀರ ಇರ್ತ ಯಾಃ ಸತರಗಾಯನ್ ೀsಭ ತ್ | 
ಸಾವಯಮತೂವಸಾ ಚ್ ಮನ್ ೀಾಃ ಪ್ರಮಾಂಶಯತಕು ಆವ್ೀಶಯತಕ್ ಕಮಲಜಸಾ ಬಭ ವ ವಿದಾವನ್ ||  

 

ಸ್ ೀsಕ ರರ ಇತಾಭವದ್ತತುಮಪ್ೂಜಾಕಮಾಯ ವೃಷಟಷ್ವಥಾsಸ ಸ ಹಿ ಭ್ ೀಜಪ್ತ್ೀಶಚ ಮನಿರೀ | 
ಆದಿಷ್ಟ ಏವ ಜಗದಿೀಶವರದ್ೃಷಟಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಆನ್ನ್ದಪ್ೂಣಯಸತಮನಾ ಅಭವತ್ ಕೃತಾಥಯಾಃ || 86 || 

 

ಆರತಹಾ ತದ್ರಥವರಂ ಭಗವತಪದಾಬಞಮಬ್ ಞೀದ್ಬವಪ್ರಣತಮನ್ುರಮನ್ುರ್ೀಣ | 
ಸಞಚಚನ್ುಯನ್ ಪ್ಥಿ ಜಗಾಮ ಸ ಗ್ ೀಷ್ಠಮಾರಾದ್ದೃಷಾಟಾ ಪ್ದಾಙ್ಕಚೆ ತಭತವಂ ಮತಮತದ್ೀ ಪ್ರಸಾ||  

 

ಸ್ ೀsವ್ೀಷ್ಟತಾತರ ಜಗದಿೀಶ್ತತರಙ್ುಸಙ್ುಲಬ್ ದೀಚ್ಚಯೀನ್ ನಿಖಿಲಾಘವಿದಾರಣ್ೀಷ್ತ | 
ಪಾಂಸತಷ್ವಜ್ೀಶಪ್ುರ ಹ ತಮತಖ್ ೀಚ್ಚವಿದ್ತಾದಾೂರಜದಿೆರಿೀಟಮಣಿಲ್ ೀಚ್ನ್ಗ್ ೀಚ್ರ್ೀಷ್ತ || 88 || 
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ಸ್ ೀsಪ್ಶಾತಾಥ ಜಗದ್ೀಕಗತರತಂ ಸಮೀತ ಮಗ್ ರೀದ್ೂವ್ೀನ್ ಭತವಿ ಗಾ ಅಪ ದ್ ೀಹಯನ್ುಮ್ | 
ಆನ್ನ್ದಸಾನ್ದರತನ್ತಮಕ್ಷಯಮೀನ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ಹೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ಪಾತ ಪ್ದ್ಯೀಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಸಾ || 89 || 

 

ಉತಾಿಪ್ಾತಂ ಯದ್ತಪ್ರ್ತಾಃ ಸಬಲ್ ೀ ಗೃಹಂ ಸವಂ ನಿೀತ್ ವೀಪ್ಚಾರಮಖಿಲಂ ಪ್ರವಿಧ್ಾಯ ತಸ್ತಮನ್ | 
ನಿತ್ ಾೀದಿತಾಕ್ಷಯಚಿದ್ಪ್ಾಖಿಲಂ ಚ್ ತಸಾಮಚ್ತಚಶಾರವ ಲ್ ೀಕಚ್ರಿತಾನ್ತವಿಡಮಬನ್ೀನ್ || 90 || 

 

ಶತರತಾವ ಸ ಕಂಸಹೃದಿ ಸಂಸ್ತಿತಮಬಞನಾಭಾಃ ಪಾರತಸತು ಗ್ ೀಪ್ಸಹಿತ್ ೀ ರಥಮಾರತರ್ ೀಹ | 
ರಾಮಶವಫಲೆತನ್ರಾಭಿಯತತ್ ೀ ಜಗಾಮರಾನ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಯಮತನಾತಟಮವಾರಾತಾಮ||91 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾತೌ ರಥವರ್ೀ ಜಗತಾsಭಿವನೌದಯ ಶಾವಫಲ್ಲೆರಾಶಚವತತಾರ ಯಮಸವಸಾರಮ್ | 
ಸಾನತವ ಸ ತತರ ವಿಧಿನ್ೈವ ಕೃತಾಘಮಷ್ಯಾಃ ಶ್ೀಷಾಸನ್ಂ ಪ್ರಮಪ್ೂರತಷ್ಮತರ ಚ್ೈಕ್ಷತ್ || 92 || 

 

ನಿತಾಂ ಹಿ ಶ್ೀಷ್ಮಭಿಪ್ಶಾರ್ತ ಸ್ತದ್ಧಮನ್ ರೀ ದಾನ್ೀಶವರಾಃ ಸತತ ತದಾ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ಹರಿಂ ಚ್ | 
ಅಗ್ರೀ ಹಿ ಬಾಲತತನ್ತಮಿೀಕ್ಷಯ ಸ ಕೃಷ್ಣಮತರ ಕ್ತಂ ನಾಸ್ತು ರಾನ್ ಇರ್ತ  ರಾನ್ಮತಖ್ ೀ ಬಬ ವ||93 || 

 

ತತಾರಪ ಕೃಷ್ಣಮಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ುನ್ನಿಯಮಜಞಯ ಶ್ೀಷ್ ೀರತಭ್ ೀಗಶಯನ್ಂ ಪ್ರಮಂ ದ್ದ್ಶಯ | 
ಬರಹ್ೇಶಶಕರಮತಖ್ದ್ೀವಮತನಿೀನ್ದರವೃನ್ದಸಂವನಿದತಾಙ್ಕಚಘರಯತಗಮಿನಿದರರಾ ಸಮೀತಮ್ || 94 || 

 

ಸತುತಾವ ವರಸತುರ್ತಭಿರವಾಯಮಬಞನಾಭಂ ಸ್ ೀsನ್ುಹಿಯತ್ೀ ಭಗವರ್ತ ಸವಕಮಾರತರ್ ೀಹ | 
ರಾನ್ಂ ಚ್ ತ್ೀನ್ ಸಹಿತ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಜಗಾಮ ಸಾಯಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಸಹಬಲ್ ೀ ಮಧ್ತರಾಮನ್ನ್ುಾಃ||  

 

ಅಗ್ರೀsಥ ದಾನ್ಮರ್ತಮಕ್ಷಯಪೌರತಷ್ ೀsಸಾವಿೀಶ್್ ೀ ವಿಸೃಜಾ ಸಬಲಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ವಯಸ್ಾೈಾಃ | 
ದ್ರಷ್ತಟಂ ಪ್ುರಿೀಮಭಿಜಗಾಮ ನ್ರ್ೀನ್ದರಮಾಗ್ೀಯ ಪೌರ್ೈಾಃ ಕತತ ಹಲಯತತ್ೈರಭಿಪ್ೂಜಾಮಾನ್ಾಃ|| 96 || 

 

ಆಸಾದ್ಾ ಕತಞ್ಞರಗತಂ ರಜತಂ ಯರಾಚ್ೀ ವಸಾರಣಿ ಕಂಸದ್ಯತಂ ಗಿರಿಶಾವರ್ೀಣ | 
ಮೃತ ಾಜಝಿತತಂ ಸಪ್ದಿ ತ್ೀನ್ ದ್ತರತಕ್ತುವಿದ್ಧಾಃ ಪಾಪ್ಂ ಕರಾಗರಮೃದಿತಂ ವಾನ್ಯದ್ ಯಮಾಯ|| 97 || 

 

ಹತಾವ ತಮಕ್ಷತಬಲ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ವಸಾರಣಿ ಚಾsತಮಸಮಿತಾನಿ ಬಲಸಾ ಚಾsದಾತ್ | 
ದ್ತಾವsಪ್ರಾಣಿ ಸಖಿಗ್ ೀಪ್ಜನ್ಸಾ ಶ್ಷಾಟನಾಾಸ್ತುೀಯಯ ತತರ ಚ್ ಪ್ದ್ಂ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಚಾsಗಾತ್||98 || 

 

ಗಾರಹಾಾಪ್ಹ್ೀಯರಿಹಿತ್ೈಕಚಿದಾತಮಸಾನ್ದರಸಾವನ್ನ್ದಪ್ೂಣಯವಪ್ುರಪ್ಾಯಶ್್ ೀಷ್ಹಿೀನ್ಾಃ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ವಿಡಮಬಯ ನ್ರವತ್ ಸಮಲಕುಕ್ಾದ್ಾೈವಯಪಾರವಿಭ ಷತ ಇವಾಭವದ್ಪ್ರಮೀಯಾಃ || 99 || 

 

ಮಾಲಾ ಅವಾಪ್ಾ ಚ್ ಸತದಾಮತ ಆತಮತನ್ರಸಾುವಕ್ಷಯೀsನ್ತಜಗೃಹ್ೀ ನಿಜಪಾಷ್ಯದೌ ಹಿ | 
ಪ್ೂವಯಂ ವಿಕತಣಠಸದ್ನಾದ್ಧರಿಸ್ೀವನಾಯ ಪಾರಪೌು ಭತವಂ ಮೃಜನ್ಪ್ುಷ್ಪಕರೌ ಪ್ುರಾsಪ || 100|| 
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ಸವ್ೀಯಷ್ಟಪ್ುಷಟಮಿಹ ತತರ ಸರ ಪ್ತಾಂ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಸುಯೀವಯರಮದಾದ್ಥ ರಾಜಮಾಗ್ೀಯ | 
ಗಚ್ಛನ್ ದ್ದ್ಶಯ ವನಿತಾಂ ನ್ರದ್ೀವಯೀಗಾಮಾದಾಯ ಗನ್ಧಮಧಿಕಂ ಕತಟಿಲಾಂ ವರಜನಿುೀಮ್ || 

 

ತ್ೀನಾಥಿಯತಾ ಸಪ್ದಿ ಗನ್ಧಮದಾತ್ ರ್ತರವಕ್ಾರ  
ತ್ೀನಾಗರಜ್ೀನ್ ಸಹಿತ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಲ್ಲಲ್ಲಮಪೀ | 
ತಾಂ ಚಾsಶವೃಜತತವಮನ್ಯತ್ ಸ ತರಾsಥಿಯತ್ ೀsಲಮಾರಾಮಿ ಕ್ಾಲತ ಇರ್ತ 
ಪ್ರಹಸನ್ನಮತಞ್ಚತ್ ||102 || 

 

ಪ್ೂಣ್ೀಯನ್ತದವೃನ್ದನಿವಹಾಧಿಕಕ್ಾನ್ುಶಾನ್ುಸ ರಾಯಮಿತ್ ೀರತಪ್ರಮದ್ತಾರ್ತಸೌಖ್ಾದ್ೀಹಾಃ | 
ಪೀತಾಮಬರಾಃ ಕನ್ಕಭಾಸತರಗನ್ಧಮಾಲಾಾಃ ಶೃಙ್ುರವಾರಿಧಿರಗಣಾಗತಣಾಣಯವೀsಗಾತ್ || 03 || 

 

ಪಾರಪಾಾಥ ಚಾsಯತಧ್ಗೃಹಂ ಧ್ನ್ತರಿೀಶದ್ತುಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ್ರಸಹಾ ಜಗೃಹ್ೀ ಸಕಲ್ೈರಭ್ೀದ್ಾಮ್ | 
ಕ್ಾಂಸಂ ಸ ನಿತಾಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಸಮಸುಶಕ್ತುರಾರ್ ೀಪ್ಾ ಚ್ೈನ್ಮನ್ತಕೃಷ್ಾ ಬಭಞ್ಞ ಮಧ್್ಾೀ ||104 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಸತರಾಸತರಗಣ್ೈರಖಿಲ್ೈರಭ್ೀದ್ಾೀ ಭಗ್ನೀ ಬಭ ವ ಜಗದ್ಣಡವಿಭ್ೀದ್ಭಿೀಮಾಃ | 
ಶಬದಾಃ ಸ ಯೀನ್ ನಿಪ್ಪಾತ ಭತವಿ ಪ್ರಭಗನಸಾರ್ ೀsಸತರ್ ೀ ಧ್ೃರ್ತಯತತ್ ೀsಪ ತದ್ೈವ ಕಂಸಾಃ||105|| 

 

ಆದಿಷ್ಟಮಪ್ುಾರತಬಲಂ ಭಗವಾನ್ ಸ ತ್ೀನ್ ಸವಯಂ ನಿಹತಾ ಸಬಲಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಪ್ುನ್ಶಚ | 
ನ್ನಾದದಿಗ್ ೀಪ್ಸಮಿರ್ತಂ ಹರಿರತರ ರಾತೌರ ಭತಕ್ಾುಾ ಪ್ಯೀsನಿವತಶತಭಾನ್ನಮತವಾಸ ಕ್ಾಮಮ್ || 

 

ಕಂಸ್ ೀsಪ್ಾರ್ತೀವ ಭಯಕಮಿಪತಹೃತುರ್ ೀಜಾಃ ಪಾರತನ್ಯರ್ೀನ್ದರಗಣಮಧ್ಾಗತ್ ೀsಧಿಕ್್ ೀಚ್ಚಮ್ | 
ಮಞ್ಚಂ ವಿವ್ೀಶ ಸಹ ಜಾನ್ಪ್ದ್ೈಶಚ ಪೌರ್ೈನಾಯನಾsನ್ತಮಞ್ಚಕಗತ್ೈಯತಯವರ್ತೀಸಮೀತ್ೈಾಃ ||107|| 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ನಾಗಮತರತರಙ್ುಮತಖ್ೀ ಕತವಲಾಾಪೀಡಂ ಗಿರಿೀನ್ದರಸದ್ೃಶಂ ಕರಿಸಾದಿಯತಕುಮ್ | 
ಚಾಣ ರಮತಷಟಕಮತಖಾನ್ಪ ಮಲಿವಿೀರಾನ್ ರಙ್ಕ ುೀ ನಿಧ್ಾಯ ಹರಿಸಂಯಮನ್ಂ ಕ್ತಲ್ೈಚ್ಛತ್ ||108 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಗಣಿತಮಸಾ ಬಲಂ ಚ್ ವಿಂಶದಾಸ್ತೀದ್ಸಹಾಮತರವಿೀಯಯಮನ್ನ್ಾವಧ್ಾಮ್ | 
ಶಮೂೀವಯರಾದ್ಪ ಚ್ ತಸಾ ಸತನಿೀಥನಾಮಾ ಯಾಃ ಪ್ೂವಯಮಾಸ ವೃಕ 
ಇತಾಸತರ್ ೀsನ್ತಜ್ ೀsಭ ತ್ || 

 

ಸಪಾುನ್ತಜಾ ಅಪ ಹಿ ತಸಾ ಪ್ುರಾತನಾ ಯೀ ಸವ್ೀಯsಪ ಕಂಸಪ್ೃತನಾಸಹಿತಾಾಃ ಸಮ ರಙ್ಕ ುೀ | 
ತಸತಿಾಃ ಸರಾಮಮಭಿರಾನ್ುಮತದಿೀಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣಮಾತಾುಯತಧ್ಾ ಯತಧಿ ವಿಜ್ೀತತಮಜಂ ಸತಪಾಪಾಾಃ || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಸ ರ ಉದಿತ್ೀ ಸಬಲ್ ೀ ವಯಸ್ಾೈಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಜಗಾಮ ವರರಙ್ುಮತಖ್ಂ ಸತರ್ೀಶ್ೈಾಃ | 
ಸಂಸ ುಯಮಾನ್ ಉರತವಿಕರಮ ಆಸತರಾಣಾಂ ನಿಮ ಯಲನಾಯ ಸಕಳಾಚ್ಲ್ಲತ್ ೀರತಶಕ್ತುಾಃ ||111 || 
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ಆಯನ್ ಜಗದ್ತುರತಮೀ ಬಲ್ಲನ್ಂ ಗಜ್ೀನ್ದರಂ ರತದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಿರಕ್ಷ್ತಮಾಶವಪ್ಶಾತ್ | 
ದ್ ಷ್ ಟೀರತರಙ್ುಮತಖ್ಸಂಸ್ತಿತಮಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ೈಭಾಂ ಪಾಪಾಪ್ರಾಹಿ ನ್ಚಿರಾದಿರ್ತ ವಾಚ್ಮ ದ್ೀ||112 || 

 

ಕ್ಷ್ಪ್ುಾಃ ಸ ಈಶವರತಮೀನ್ ಗಿರಿೀಶಲಬಾಧದ್ ದ್ೃಪ್ುೀ ವರಾಜಞಗರ್ತ ಸವಯಜನ್ೈರವಧ್ಾಾಃ | 
ನಾಗಂ ತವವಧ್ಾಮಭಿರಾಪ್ಯತ್ೀ ತತ್ ೀsಗ್ರೀ ಪಾಪ್ೀ ದ್ತರನ್ುಮಹಿಮಂ ಪ್ರರ್ತ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ ||  

 

ವಿಕ್ತರೀಡಾ ತ್ೀನ್ ಕರಿಣಾ ಭಗವಾನ್ ಸ ಕ್ತಞಚಚದ್ ಹಸ್ುೀ ಪ್ರಗೃಹಾ ವಿನಿಕೃಷ್ಾ ನಿಪಾತಾ ಭ ಮೌ | 
ಕತಮೂೀ ಪ್ದ್ಂ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ವಿಷಾಣಯತಗಮಮತತ್-ಕೃಷ್ಾ ಹಸ್ತುಪ್ಮಹನ್ ನಿಪ್ಪಾತ ಸ್ ೀsಪ ||  

 

ನಾಗಂ ಸಸಾದಿನ್ಮವಧ್ಾಮಸೌ ನಿಹತಾ ಸೆನ್ದೀ ವಿಷಾಣಮವಸಜಾ ಸಹಾಗರಜ್ೀನ್ | 
ನಾಗ್ೀನ್ದರಸಾನ್ದರಮದ್ಬನ್ತದಭಿರಞಚಚತಾಙ್ುಾಃ ಪ್ೂಣಾಯತಮಶಕ್ತುರಮಲಾಃ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ರಙ್ುಮ್ || 115 || 

 

ವಿಷ್ಟೀ ಜಗದ್ತುರತತಮೀ ಬಲವಿೀಯಯಮ ತೌಯ  
ರಙ್ುಂ ಮತಮೀದ್ ಚ್ ಶತಶ್್ ೀಷ್ ಜನ್ ೀsಖಿಲ್ ೀsತರ | 
ಕಞ್ಞಂ ತಥಾsಪ ಕತಮತದ್ಂ ಚ್ ಯಥ್ೈವ ಸ ಯಯ  
ಉದ್ಾತಾಜ್ೀsನ್ತಭವಿನ್ ೀ ವಿಪ್ರಿೀತಕ್ಾಶಚ || 116 || 

 

ರಙ್ುಪ್ರವಿಷ್ಟಮಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ಜಗಾದ್ ಮಲಿಾಃ ಕಂಸಪರರಾಥಯಮಭಿಭಾಷ್ಾ ಜಗನಿನವಾಸಮ್ | 
ಚಾಣ ರ ಇತಾಭಿಹಿತ್ ೀ ಜಗತಾಮವಧ್ಾಾಃ ಶಮತಬಪ್ರಸಾದ್ತ ಇದ್ಂ ಶೃಣತ ಮಾಧ್ವ್ೀರ್ತ ||117|| 

 

ರಾಜ್ೈವ ದ್ೈವತಮಿರ್ತ ಪ್ರವದ್ನಿು ವಿಪಾರ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರಯಂ ಕೃತವತಾಃ ಪ್ರಮಾ ಹಿ ಸ್ತದಿಧಾಃ | 
ಯೀತಾುಯವ ತ್ೀನ್ ನ್ೃಪ್ರ್ತಪರಯಕ್ಾಮಾರಾ ವಾಂ ರಾಮೀsಭಿಯತಧ್ಾತತ ಬಲ್ಲೀ ಸಹ ಮತಷಟಕ್್ೀನ್||  

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಿಹಾಸಪ್ೂವಯಮೀವಂ ಭವರ್ತವರ್ತ ಸ ತ್ೀನ್ ತದಾsಭಿರಾತಾಃ | 
ಸನ್ದಶಾಯ ದ್ೈವತಪ್ರ್ತಯತಯಧಿ ಮಲಿಲ್ಲೀಲಾಂ ಮೌಹ ರ್ತಯಕ್ತೀಮಥ ಪ್ದ್ ೀಜಯಗೃಹ್ೀ ಸವಶತತರಮ್ ||  

 

ಉತ್-ಕ್ಷ್ಪ್ಯ ತಂ ಗಗನ್ಗಂ ಗಿರಿಸನಿನಕ್ಾಶಮತದ್-ಭಾರಮಾ ಚಾಥ ಶತಶಾಃ ಕತಲ್ಲಶಾಕ್ಷತಾಙ್ುಮ್ | 
ಆವಿಧ್ಾ ದ್ತಧ್ಯರಬಲ್ ೀ ಭತವಿ ನಿಷವಪ್ೀಷ್ ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತಾಃ ಸ ನಿಪ್ಪಾತ ಯಥಾ ಗಿರಿೀನ್ದರಾಃ || 120 || 

 

ಕೃಷ್ಣಂ ಚ್ ತತಷ್ತಟವುರಥ್ ೀ ದಿವಿ ದ್ೀವಸಙ್ಘ ಮತಾಾಯ ಭತವಿ ಪ್ರವರಮತತುಮಪ್ೂರತಷಾಣಾಮ್ | 
ತದ್ವದ್ ಬಲಸಾ ದ್ೃಡಮತಷಟನಿಪಷ್ಟಮ ಧ್ಾಯ ಭರಷ್ಟಸುದ್ೈವ ನಿಪ್ಪಾತ ಸ ಮತಷಟಕ್್ ೀsಪ ||121|| 

 

ಕ ಟಶಚ ಕ್್ ೀಸಲ ಉತ ಚ್ಛಲನಾಮಧ್್ೀಯೀ ದೌವ ತತರ ಕೃಷ್ಣನಿಹತಾವಪ್ರ್ ೀ ಬಲ್ೀನ್ | 
ಕಂಸಸಾ ಯೀ ತವವರಜಾಶಚ ಸತನಿೀಥಮತಖಾಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬಲ್ೀನ್ ನಿಹತಾಾಃ ಪ್ರಿಘೀಣ ವಿೀರಾಾಃ || 122 || 
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ತಾಭಾಾಂ ಹತಾನ್ಭಿಸಮಿೀಕ್ಷಯ ನಿಜಾನ್ ಸಮಸಾುನ್ ಕಂಸ್ ೀ ದಿದ್ೀಶ ಬಲಮಕ್ಷಯಮತಗರವಿೀಯಯಮ್| 
ರತದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಕೃತರಕ್ಷಮವಧ್ಾಮೀನೌ ನಿಸಾುಯಯ ದ್ಣಡಮಧಿಕಂ ಕತರತತ್ೀರ್ತ ಪಾಪ್ಾಃ || 123 || 

 

ಶತರತ್ವೈವ ರಾಜವಚ್ನ್ಂ ಬಲಮಕ್ಷಯಂ ತದ್ಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀದ್ಶಕಯತಗಮಮನ್ನ್ುವಿೀಯಯಮ್ | 
ಕೃಷ್ಣಂ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿವಿದಾಸರಧ್ರಂ ಸವಕ್್ ೀಷ್ಠೀ ಸ್ತಂಹಂ ಯಥಾ ಕ್ತಲ ಸೃಗಾಲಬಲಂ ಸಮೀತಮ್||124|| 

 

ಜಾನ್ನ್ನಪೀಶವರಮನ್ನ್ುಬಲಂ ಮಹ್ೀನ್ದರಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ರಥಂ ನಿಜಮರಾಪ್ಯದಾಯತಧ್ಾಢಾಮ್ | 
ಶತಶ್ರಷ್ಣಾಯ ಪ್ರಮಸಾ ಯಥಾ ಸಮತದ್ರಮಘಾೀಯಣ ಪ್ೂರಯರ್ತ ಪ್ೂಣಯಜಲಂ ಜನ್ ೀsಯಮ್||  

 

ಸವಸಾನ್ದನ್ಂ ತತ ಭಗವಾನ್ ಸ ಮಹ್ೀನ್ದರದ್ತುಮಾರತಹಾ ಸ ತವರಮಾತಲ್ಲಸಙ್ುೃಹಿೀತಮ್ | 
ನಾನಾಯತಧ್್ ೀಗರಕ್ತರಣಸುರಣಿಯಯಥ್ೈವ ಧ್ಾವನ್ುಂ ವಾನಾಶಯದ್ಶ್ೀಷ್ತ ಆಶತ ಸ್ೈನ್ಾಮ್ || 126 || 

 

ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ವಿನಿಹತ್ೀ ಸವಬಲ್ೀ ಸ ಕಂಸಶಚಮಾಯಸ್ತಪಾಣಿರಭಿರಾತತಮಿಯೀಷ್ ಕೃಷ್ಣಮ್ | 
ತಾವತ್ ತಮೀವ ಭಗವನ್ುಮಭಿಪ್ರರಾತಮತತತುಙ್ುಮಞ್ಚಶ್ರಸ್ತ ಪ್ರದ್ದ್ಶಯ ವಿೀರಮ್ || 127 || 

 

ತಂ ಶ್ಾೀನ್ವ್ೀಗಮಭಿತಾಃ ಪ್ರರ್ತಸಞ್ಚರನ್ುಂ ನಿಶ್ಚದ್ರಮಾಶತ ಜಗೃಹ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸಹಾ | 
ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈನ್ಮಭಿಮೃಶಾ ಕರ್ೀಣ ವಾಮೀನ್ ೀದ್ ಧ್ೃತಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಕರ್ೀಣ ಜಘಾನ್ ಕ್್ೀsಸಾ || 128 || 

 

ಸಞ್ಚಚಲ್ಲತ್ೀನ್ ಮಕತಟ್ೀನ್ ವಿಕತಣಡಲ್ೀನ್ ಕಣಯದ್ವಯೀನ್ ವಿಗತಾಭರಣ್ ೀರಸಾ ಚ್ | 
ಸರಸಾುಮೂರ್ೀಣ ಜಘನ್ೀನ್ ಸತಶ್್ ೀಚ್ಾರ ಪ್ಾಃ ಕಂಸ್ ೀ ಬಭ ವ ನ್ರಸ್ತಂಹಕರಾಗರಸಂಸಿಾಃ || 129 || 

 

ಉತ್ ಕೃಷ್ಾ ತಂ ಸತರಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರಮೀಚ್ಚಮಞ್ಚಚದ್ನ್ನಯೈರಜ್ೀಯಮರ್ತವಿೀಯಯಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ನಮ್ | 
ಅಬ್ ಞೀದ್ೂವ್ೀಶವರಗತಪ್ುಮನ್ನ್ುಶಕ್ತು-ಭ ಯಮೌ ನಿಪಾತಾ ಸ ದ್ದೌ ಪ್ದ್ಯೀಾಃ ಪ್ರಹಾರಮ್ || 130 || 

 

ದ್ೀಹ್ೀ ತತ ಯೀsಭವದ್ಮತಷ್ಾ ರಮೀಶಬನ್ತಧವಾಯಯತಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣತನ್ತಮಾಶರಯದ್ನ್ಾಪಾಪ್ಮ್ | 
ದ್ೈತಾಂ ಚ್ಕಷ್ಯ ಹರಿರತರ ಶರಿೀರಸಂಸಿಂ ಪ್ಶಾತತು ಕಞ್ಞಜಮತಖ್ೀಷ್ತ ಸತರ್ೀಷ್ವನ್ನ್ುಾಃ || 131 || 

 

ದ್ವೀಷಾತ್ ಸ ಸವಯಜಗದ್ೀಕಗತರ್ ೀಾಃ ಸವಕ್ತೀಯೈಾಃ ಪ್ೂವಯಪ್ರಮಾಪತಜನ್ೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ | 
ಧ್ಾತಾರಯದಿಭಿಾಃ ಪ್ರರ್ತಯರೌ ಕತಮರ್ತಸುಮೀsನ್ಧ ಮನ್ಾೀsಪ ಚ್ೈವಮತಪ್ರಾನಿು ಹರಾವಭಕ್ಾುಾಃ || 

 

ನಿತಾಾರ್ತದ್ತಾಃಖ್ಮನಿವೃರ್ತು ಸತಖ್ವಾಪ್ೀತಮನ್ಧಂ ತಮೀ ನಿಯತಮೀರ್ತ ಹರಾವಭಕುಾಃ | 
ಭಕ್್ ುೀsಪ ಕಞ್ಞಜಗಿರಿೀಶಮತಖ್ೀಷ್ತ ಸವಯಧ್ಮಾಯಣವೀsಪ ನಿಖಿಲಾಗಮನಿಣಯಯೀನ್ || 133 ||      

 

ಯೀ ವ್ೀರ್ತು ನಿಶ್ಚತಮರ್ತಹಯರಿಮಬಞಜ್ೀಶಪ್ೂವಾಯಖಿಲಸಾ ಜಗತಾಃ ಸಕಲ್ೀsಪ ಕ್ಾಲ್ೀ | 
ಸೃಷಟಸಿರ್ತಪ್ರಳಯಮೀಕ್ಷದ್ಮಾತಮತನ್ರಂ ಲಕ್ಷಾಮಯಆಪೀಶಮರ್ತಭಕ್ತುಯತತಾಃಸ ಮತಚ್ಾೀತ್ || 134 || 
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ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುಗತಣಪ್ೂಣಯಮಮತಂ ರಮೀಶಂ ನಿಶ್ಚತಾ ದ್ ೀಷ್ರಹಿತಂ ಪ್ರಯೈವ ಭಕ್ಾಯ | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ದ್ೈವತಗಣಾಶಚ ಯಥಾಕರಮೀಣ ಭಕ್ಾು ಹರ್ೀರಿರ್ತ ಸದ್ೈವ ಭಜ್ೀತ ಧಿೀರಾಃ || 135 || 

 

ನಿಹತಾ ಕಂಸಮೀಜಸಾ ವಿಧ್ಾತೃಶಮತೂಪ್ೂವಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಸತುತಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ವಷಯಭಿಮತಯಮೀದ್ ಕ್್ೀಶವೀsಧಿಕಮ್ || 136 || 

 

ಸದ್ೈವ ಮೀದ್ರ ಪಣ್ ೀ ಮತದ್ ೀಕ್ತುರಸಾ ಲೌಕ್ತಕ್ತೀ | 
ಯಥ್ ೀದ್ಯೀ ರವ್ೀಭಯವ್ೀತ್ ಸತದ್ ೀದಿತಸಾ ಲ್ ೀಕತಾಃ || 137 || 

 

ಅನ್ನ್ುಚಿತತುಖಾಣಯವಾಃ ಸದ್ ೀದಿತ್ೈಕರ ಪ್ಕಾಃ | 
ಸಮಸುದ್ ೀಷ್ವಜಯತ್ ೀ ಹರಿಗತಯಣಾತಮಕಾಃ ಸದಾ || 138 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಕಂಸವಧ್್ ೀ ನಾಮ 

ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1591 ] 
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[ ಉದ್ಧವಪ್ರರ್ತರಾನ್ಮ್ ] 
 

ಓಂ || ಕೃಷ್ ಣೀ ವಿಮೀಚ್ಾ ಪತರಾವಭಿವನ್ದಯ ಸವಯವನ್ ದಯೀsಪ ರಾಮಸಹಿತಾಃ ಪ್ರರ್ತಪಾಲನಾಯ | 
ಧ್ಮಯಸಾ ರಾಜಾಪ್ದ್ವಿೀಂ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಚ್ ೀಗರ ಸ್ೀನ್ೀ ದಿವಜತವಮತಪ್ಗಮಾ ಮತಮೀಚ್ ನ್ನ್ದಮ್ ||  

 

ನ್ನ್ ದೀsಪ ಸಾನ್ುಾವಚ್ನ್ೈರನ್ತನಿೀಯ ಮತಕುಾಃ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ತಚ್ಚರಣಪ್ಙ್ೆಜಮಾತಮಸಂಸಿಮ್ | 
ಕೃತಾವ ಜಗಾಮ ಸಹ ಗ್ ೀಪ್ಗಣ್ೀನ್ ಕೃಚಾಛರದ್ ಧ್ಾಾಯನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮತವಾಸ ವನ್ೀ ಭಾಯಯಾಃ||  

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ್ಾವನಿುಪ್ುರವಾಸ್ತನ್ಮೀತಾ ವಿಪ್ರಂ ಸಾನಿದೀಪ್ನಿಂ ಸಹ ಬಲ್ೀನ್ ತತ್ ೀsಧ್ಾಗಿೀಷ್ಟ | 
ವ್ೀದಾನ್ ಸಕೃನಿನಗಾದಿತಾನ್ ನಿಖಿಲಾಶಚ ವಿದಾಾಾಃ ಸಮ ಪಣಯಸಂವಿದ್ಪ ದ್ೈವತಶ್ಕ್ಷಣಾಯ || 03 || 

 

ಧ್ಮೀಯ ಹಿ ಸವಯವಿದ್ತಷಾಮಪ ದ್ೈವತಾನಾಂ ಪಾರಪ್ುೀ ನ್ರ್ೀಷ್ತ ಜನ್ನ್ೀ ನ್ರವತ್ ಪ್ರವೃರ್ತುಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾರ್ತಗ ಹನ್ಮತತಾಧ್ಾಯನಾದಿರತರ ತಜಾಞಾಪ್ನಾಥಯಮವಸದ್ ಭಗವಾನ್ ಗತರೌ ಚ್ || 04 || 

 

ಗತವಯಥಯಮೀಷ್ ಮೃತಪ್ುತರಮದಾತ್ ಪ್ುನ್ಶಚ ರಾಮೀಣಾ ಸಾಧ್ಯಮಗಮನ್ಮಧ್ತರಾಂ ರಮೀಶಾಃ | 
ಪೌರ್ೈಾಃ ಸಜಾನ್ಪ್ದ್ಬನ್ತಧಜನ್ೈರಜಸರಮಭಾಚಿಯತ್ ೀ ನ್ಾವಸದಿಷ್ಟಕೃದಾತಮಪತ್ ರೀಾಃ || 05 || 

 

ಸವ್ೀಯsಪ ತ್ೀ ಪ್ರ್ತಮವಾಪ್ಾ ಹರಿಂ ಪ್ುರಾsಭಿತಪಾು ಹಿ ಭ್ ೀಜಪ್ರ್ತನಾ ಮತಮತದ್ತನಿಯತಾನ್ುಮ್ | 
ಕ್ತಂ ವಾಚ್ಾಮತರ ಸತತಮಾಪ್ಾ ಹರಿಂ ಸವಪತ್ ರೀಯಯತಾರಖಿಲಸಾ ಸತಜನ್ಸಾ ಬಭ ವ ಮೀದ್ಾಃ||06 || 

 

ಕೃಷಾಣಶರಯೀ ವಸರ್ತ ಯತರ ಜನ್ ೀsಪ ತತರ ವೃದಿಧಭಯವ್ೀತ್ ಕ್ತಮತ ರಮಾಧಿಪ್ತ್ೀನಿಯವಾಸ್ೀ | 
ವೃನಾದವನ್ಂ ಯದ್ಧಿವಾಸತ ಆಸ ಸಧ್ರಯಙ್ ಮಾಹ್ೀನ್ದರಸದ್ಮಸದ್ೃಶಂ ಕ್ತಮತ ತತರ ಪ್ುರಾಯಾಃ || 07 || 

 

ಯೀನಾಧಿವಾಸಮೃಷ್ಭ್ ೀ ಜಗತಾಂ ವಿಧ್ತ್ುೀ ವಿಷ್ತಣಸುತ್ ೀ ಹಿ ವರತಾ ಸದ್ನ್ೀ ವಿಧ್ಾತತಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ಪ್ರಭ್ ೀನಿಯವಸನಾನ್ಮಧ್ತರಾ ಪ್ುರಿೀ ಸಾ ಶಶವತ್ ಸಮೃದ್ಧಜನ್ಸಙ್ತೆಲ್ಲತಾ ಬಭ ವ || 08 || 

 

ರಕ್ಷತಾ ಜ್ೀ ರ್ತರಜಗತಾಂ ಪ್ರಿರಕ್ಷಕ್್ೀsಸ್ತಮನ್ ಸವಾಯನ್ ಯದ್ ನ್ ಮಗಧ್ರಾಜಸತತ್ೀ ಸವಭತತಯಾಃ | 
ಕೃಷಾಣನ್ೃರ್ತಂ ಪತತರವಾಪ್ಾ ಸಮಿೀಪ್ಮಸ್ತು ಪಾರಸ್ತುೀ ಶಶಂಸತತರರ್ತೀವ ಚ್ ದ್ತಾಃಖಿತ್ೀsಸ್ೈ || 09 || 

 

ಶತರತ್ವೈವ ತನ್ಮಗಧ್ರಾಜ ಉರತಪ್ರರ ಢಬಾಹ್ ವೀಬಯಲ್ೀನ್ ತಜತ್ ೀ ಯಧಿ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ | 
ಬರಹ್ೇಶಚ್ಣಡಮತನಿದ್ತುವರ್ೈರಜ್ೀಯೀ ಮೃತ ಾಜಝಿತತಶಚ ವಿಜಯೀ ಜಗತಶತಚಕ್್ ೀಪ್ || 10 || 

 

ಕ್ಷತಬ್ ಧೀsರ್ತಕ್್ ೀಪ್ವಶತಾಃ ಸವಗದಾಮಮೀಘಾಂ ದ್ತಾುಂ ಶ್ವ್ೀನ್ ಜಗೃಹ್ೀ ಶ್ವಭಕುವನ್ದಯಾಃ | 
ಶ್ೈವಾಗಮಾಖಿಲವಿದ್ತರ ಚ್ ಸತಸ್ತಿರ್ ೀsಸೌ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಯೀಜನ್ಶತಂ ಸ ತತ ತಾಂ ಪ್ರಸ್ೈ || 11 || 
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ಅವಾಯಕ್ ಪ್ಪಾತ ಚ್ ಗದಾ ಮಧ್ತರಾಪ್ರದ್ೀಶಾತ್ ಸಾ ಯೀಜನ್ೀನ್ ಯದಿಮಂ ಪ್ರಜಗಾದ್ ಪ್ೃಷ್ಟಾಃ | 
ಏಕ್್ ೀತುರಾಮಪ ಶತಾಚ್ಛತಯೀಜನ್ೀರ್ತ ದ್ೀವಷಯರತರ ಮಧ್ತರಾಂ ಭಗವತ್ ಪರರಾಥ್ೀಯ || 12 || 

 

ಶಕುಸಾ ಚಾಪ ಹಿ ಗದಾಪ್ರವಿಘಾತನ್ೀ ತತ ಶತಶ್ರಷ್ಣಂ ಮದ್ತಚಿತಂ ರ್ತವರ್ತ ಚಿನ್ುರಾನ್ಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಮತಯನಿಾಃ ಸ ನಿಜಗಾದ್ ಹ ಯೀಜನ್ ೀನ್ಂ ಮಾಗಯಂ ಪ್ುರ್ ೀ ಭಗವತ್ ೀ ಮಗಧ್್ೀಶಪ್ೃಷ್ಟಾಃ 
|| 13 || 

 

ಕ್ಷ್ಪಾು ತತ ಸಾ ಭಗವತ್ ೀsಥ ಗದಾ ಜರಾಖಾಾಂ ತತುನಿಧನಿೀಮಸತಭಿರಾಶತ ವಿಯೀಜಾ ಪಾಪಾಮ್ | 
ಮತಾಾಯಶ್ನಿೀಂ ಭಗವತಾಃ ಪ್ುನ್ರಾಜ್ಞಯೈವ ರಾತಾ ಗಿರಿೀಶಸದ್ನ್ಂ ಮಗಧ್ಂ ವಿಸೃಜಾ || 14 || 

 

ರಾಜಾ ಸವಮಾತೃತ ಉತ್ ೀ ಗದ್ರಾ ಚ್ ಹಿೀನ್ಾಃ ಕ್್ ರೀದಾತ್ ಸಮಸುನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ಭಿಸನಿನಪಾತಾ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀತರಯಧಿಕವಿಂಶಯತತ್ ೀsರ್ತವ್ೀಲದ್ಪ್ೀಯದ್ಧತಾಃ ಸಪ್ದಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ುರಿೀಂ ಜಗಾಮ ||15 || 

 

ಸವಾಯಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರರ್ತನಿರತಧ್ಾ ದಿದ್ೀಶ ವಿನ್ದವಿನಾದನ್ತಜೌ ಭಗವತಾಃ ಕತಮರ್ತಾಃ ಸ ದ್ ತೌ | 
ತಾವೂಚ್ತತಭಯಗವತ್ೀsಸಾ ವಚ್ ೀsರ್ತದ್ಪ್ಯ ಪ್ೂಣಯಂ ತಥಾ ಭಗವತ್ ೀsಪ್ಾಪ್ಹಾಸಯತಕುಮ್ ||  

 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ[s] ಪ್ರರ್ತೀತಬಲಪೌರತಷ್ಸಾರರ ಪ್ಸುಾಂ ಹ್ಾೀಕ ಏಷ್ಾಭವತ್ ೀ ಬಲವಿೀಯಯಸಾರಮ್ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಸತತ್ೀ ನ್ತತ ಮರಾ ಪ್ರರ್ತಪಾದಿತ್ೀ ಹಿ ಕಂಸಸಾ ವಿೀಯಯರಹಿತ್ೀನ್ ಹತಸುಾರಾ ಸಾಃ ||17 || 

 

ಸ್ ೀsಹಂ ಹಿ ದ್ತಬಯಲತಮೀ ಬಲ್ಲನಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ ಕೃತ್ವೈವ ದ್ೃಷಟವಿಷ್ಯಂ ವಿಗತಪ್ರತಾಪ್ಾಃ | 
ರಾಸ್ಾೀ ತಪ್ೀವನ್ಮಥ್ ೀ ಸಹಿತಾಃ ಸತತಾಭಾಾಂ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಮಮಾದ್ಾ ವಿಷ್ಯೀ ಭವ ಚ್ಕ್ಷತಷ್ ೀsತಾಃ 
|| 18 || 

 

ಸಾಕ್ಷ್ೀಪ್ಮಿೀರತಮಿದ್ಂ ಬಲದ್ಪ್ಯಪ್ುಣಯಮಾತಾಮಪ್ಹಾಸಸಹಿತಂ ಭಗವಾನ್ ನಿಶಮಾ | 
ಸತಾಂ ತದಿತತಾರತ ವಚ್ ೀsಥಯವದ್ಭತಾದಿೀಯಯ ಮನ್ದಂ ಪ್ರಹಸಾ ನಿರಗಾತ್ ಸಹಿತ್ ೀ ಬಲ್ೀನ್||19|| 

 

ದಾವರ್ೀಷ್ತ ಸಾತಾಕ್ತಪ್ುರಸುರಮಾತಮಸ್ೈನ್ಾಂ ರ್ತರಷ್ವಭತಾದಿೀಯಯ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಮತತುರ್ೀಣ | 
ರಾಮದಿವರ್ತೀಯ ಉದ್ಗಾನ್ಮಗಧ್ಾಧಿರಾಜಂ ಯೀದ್ತಧಂ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಕಟಕ್್ೀನ್ ಯತತಂ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ || 20 || 

 

ತಸ್ಾೀಚ್ಛಯೈವ ಪ್ೃಥಿವಿೀಮವತ್ೀರತರಾಶತ ತಸಾಾsಯತಧ್ಾನಿ ಸಬಲಸಾ ಸತಭಾಸವರಾಣಿ | 
ಶಾಙ್ುಯಸ್ತಚ್ಕರದ್ರತ ಣಗದಾಾಃ ಸವಕ್ತೀರಾ ಜಗಾರಹ ದಾರತಕಗೃಹಿೀತರಥ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಸಾಃ || 21 || 

 

ಆರತಹಾ ಭ ಮಯರಥಂ ಪ್ರರ್ತಯತಕುಮಶ್ವೈಾಃ ವ್ೀದಾತಮಕ್್ೈಧ್ಯನ್ತರಧಿಜಾಮಥ ಪ್ರಗೃಹಾ | 
ಶಾಙ್ುಯಂ ಶರಾಂಶಚ ನಿಶ್ತಾನ್ ಮಗಧ್ಾಧಿರಾಜಮತಗರಂ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಸಹಿತಂ ಪ್ರಯರೌ ಜವ್ೀನ್||22 || 
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ರಾಮಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಮತಸಲಂ ಸ ಹಲಂ ಚ್ ರಾನ್ಮಾಸಾಿಯ ಸಾಯಕಶರಾನ್ಸತ ಣಯತಕುಾಃ | 
ಸ್ೈನ್ಾಂ ಜರಾಸತತಸತರಕ್ಷ್ತಮಭಾಧ್ಾವದ್ಧಷಾಯನ್ನದ್ನ್ತನರತಬಲ್ ೀsರಿಬಲ್ೈರಧ್ೃಷ್ಾಾಃ || 32 || 

 

ಉದಿವೀಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣಮಭಿರಾನ್ುಮನ್ನ್ುಶಕ್ತುಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರವೃನ್ದಸಹಿತ್ ೀ ಮಗಧ್ಾಧಿರಾಜಾಃ | 
ಉದ್ವೀಲಸಾಗರವದಾಶವಭಿರಾಯ ಕ್್ ೀಪಾನಾನನಾವಿಧ್ಾಯತಧ್ವರ್ೈರಭಿವಷ್ಯಮಾಣಾಃ || 24 || 

 

ತಂ ವ್ೈ ಚ್ತಕ್್ ೀಪ್ಯಷ್ತರಗರತ ಉಗರಸ್ೀನ್ಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಿಧ್ಾಯ ಸಮಗಾತ್ ಸವಯಮಸಾ ಪ್ಶಾಚತ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾsಗರತ್ ೀ ಮಗಧ್ರಾಟ್ ಸ್ತಿತಮತಗರಸ್ೀನ್ಂ ಕ್್ ೀಪಾಚ್ಚಲತುನ್ತರಿದ್ಂ ವಚ್ನ್ಂ ಬಭಾಷ್ೀ||25|| 

 

ಪಾಪಾಪ್ರಾಹಿ ಪ್ುರತ್ ೀ ಮಮ ರಾಜಾಕ್ಾಮ ನಿಲಯಜಞ ಪ್ುತರವಧ್ಕ್ಾರಣ ಶತತರಪ್ಕ್ಷ | 
ತವಂ ಜೀಣಯಬಸುಸದ್ೃಶ್್ ೀ ನ್ ಮಯೀಹ ವಧ್ಾಾಃ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ಹಿ ಸ್ತಂಹಮಭಿರಾರ್ತ ನ್ ವ್ೈ ಸೃಗಾಲಮ್ 
|| 26 || 

 

ಆಕ್ಷ್ಪ್ು ಇತಿಮಮತನಾsಥ ಸ ಭ್ ೀಜರಾಜಸ ುಣಾತ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ನಿಶ್ತಂ ಶರಮಾಶತ ತ್ೀನ್ | 
ರ್ಛತಾವ ಜರಾಸತತಧ್ನ್ತಬಯಲವನ್ನನಾದ್ ವಿವಾಾಧ್ ಸಾಯಕಗಣ್ೈಶಚ ಪ್ುನ್ಸುಮತಗ್ರಾಃ || 27 || 

 

ಅನ್ಾಚ್ಛರಾಸನ್ವರಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಕ್್ ೀಪ್ಸಂರಕುನ್ೀತರಮಭಿರಾನ್ುಮತದಿೀಕ್ಷಯಕೃಷ್ಣಾಃ | 
ಭ್ ೀಜಾಧಿರಾಜವಧ್ಕ್ಾಙ್ಕಚಷಣಮತಗರವ್ೀಗಂ ಬಾಹಯದ್ರಥಂ ಪ್ರರ್ತಯರೌ ಪ್ರಮೀ ರಥ್ೀನ್ || 28 || 

 

ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಭಗವನ್ುಮನ್ನ್ುವಿೀಯಯಂ ಚ್ೀದಿೀಶಪೌಣಡರಮತಖ್ರಾಜಗಣ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ | 
ನಾನಾವಿಧ್ಾಸರವರಶಸರಗಣ್ೈವಯವಷ್ಯ ಮೀರತಂ ಯಥಾ ಘನ್ ಉದಿೀಣಯರವೀ ಜಲೌಘೈಾಃ || 29 || 

 

ಶಸಾರಸರಯವೃಷಟಮಭಿತ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿವೃಶಚಯ ಶಾಙ್ಕ ್ ುೀಯತಿಸಾಯಕಗಣ್ೈವಿಯರಥಾಶವಸ ತಮ್| 
ಚ್ಕ್್ರೀ ನಿರಾಯತಧ್ಮಸೌ ಮಗಧ್್ೀನ್ದರಮಾಶತಚಿಛನಾನತಪ್ತರವರಕ್್ೀತತಮಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಾಃ || 30 || 

 

ನ್ೈನ್ಂ ಜಘಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಸತಶಕಂ ಚ್ ಭಿೀಮೀ ಭಕ್ತುಂ ನಿಜಾಂ ಪ್ರಥಯತತಂ ಯಶ ಉಚ್ಚಧ್ಮಯಮ್ | 
ಚ್ೀದಿೀಶಪೌಣಡರಕಸಕ್ತೀಚ್ಕಮದ್ರರಾಜಸಾಲ್ವೈಕಲವಾಕಮತಖಾನ್ ವಿರಥಾಂಶಚಕ್ಾರ || 31 || 

 

ಯೀ ಚಾಪ ಹಂಸಡಿಭಕದ್ತರಮರತಗಿಮಮತಖಾಾ ಬಾಹಿಿೀಕಭೌಮಸತತಮೈನ್ದಪ್ುರಸುರಾಶಚ | 
ಸವ್ೀಯ ಪ್ರದ್ತದ್ತರಯವುರಜಸಾ ಶರ್ೈವಿಯಭಿನಾನ ಅನ್ಾೀ ಚ್ ಭ ಮಿಪ್ತಯೀ ಯ ಇಹಾsಸತರತವಾಾಯಮ್ 
|| 32 || 

 

ರ್ಛನಾನಯತಧ್ಧ್ವಜಪ್ತಾಕರಥಾಶವಸ ತವಮಾಯಣ ಉಗರಶರತಾಡಿತಭಿನ್ನಗಾತಾರಾಃ | 
ಸರಸಾುಮಬರಾಭರಣಮ ಧ್ಯಜಮಾಲಾದಿೀನಾ ರಕುಂ ವಮನ್ು ಉರತ ದ್ತದ್ತರಯವುರಾಶತ ಭಿೀತಾಾಃ ||33 || 
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ಶ್್ ೀಚಾಾಂ ದ್ಶಾಮತಪ್ಗತ್ೀಷ್ತ ನ್ೃಪ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ವಸಾುಯತಧ್್ೀಷ್ತ ಹರಿಣಾ ಯತಧಿ ವಿದ್ರವತತು | 
ನಾನಾಯತಧ್ಾಢಾಮಪ್ರಂ ರಥಮತಗರವಿೀಯಯ ಆಸಾಿಯ ಮಾಗಧ್ಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಸಾರ ರಾಮಮ್||34 || 

 

ಆಧ್ಾವತ್ ೀsಸಾ ಮತಸಲ್ೀನ್ ರಥಂ ಬಭಞ್ಞ ರಾಮೀ ಗದಾಮತರತತರ್ ೀರಸ್ತ ಸ್ ೀsಪ ತಸಾ| 
ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ತಂ ಚ್ ಮತಸಲ್ೀನ್ ತತಾಡ ರಾಮಸಾುವುತುಮೌ ಬಲವತಾಂ ಯತಯತಧ್ಾತ ಉಗರಮ್||35 | 

 

ತೌ ಚ್ಕರತತಾಃ ಪ್ುರತ ನಿಯತದ್ಧಮಪ ಸಮ ತತರ ಸಞ್್ಚಣಾಯ ಸವಯಗಿರಿವೃಕ್ಷಶ್ಲಾಸಮ ಹಾನ್ | 
ದಿೀಘಯಂ ನಿಯತದ್ಧಮಭವತ್ ಸಮಮೀತಯೀಸುದ್ ವಜಾರದ್ 
ದ್ೃಢಾಙ್ುತಮಯೀಬಯಲ್ಲನ್ ೀನಿಯತಾನ್ುಮ್ || 

 

ಶತರತಾವsಥ ಶಙ್್ರವಮಮತಬಜಲ್ ೀಚ್ನ್ಸಾ ವಿದಾರವಿತಾನ್ಪ ನ್ೃಪಾನ್ಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ರಾಮಾಃ | 
ಯತಧ್ಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ ರಿಪ್ುಂ ವವೃಧ್್ೀ ಬಲ್ೀನ್ ತಾಕ್ಾುಾ ರಿಪ್ುಂ ಮತಸಲಮಾದ್ದ್ ಆಶವಮೀಘಮ್||37|| 

 

ತ್ೀನಾsಹತಾಃ ಶ್ರಸ್ತ ಸಮತಮಮತಹ್ೀsರ್ತವ್ೀಲಂ ಬಾಹಯದ್ರಥ್ ೀ ಜಗೃಹ ಏನ್ಮಥ್ ೀ ಹಲ್ಲೀ ಸಾಃ| 
ತತ್ರಕಲವಾ ಉತ ಕೃಷ್ಣಶರ್ೈಾಃ ಫಲಾಯನ್ನಸಾರಣಿ ರಾಮಶ್ರಸ್ತ ಪ್ರಮತಮೀಚ್ ಶ್ೀಘರಮ್ || 38 || 

 

ಭಿೀತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಸಮರಂ ಭಗವಾನ್ನಿಚ್ಛನ್ 
ಪ್ರದ್ತಾಮನಮಾಶವಸೃಜಾದಾತಮಸತತಂ ಮನ್ ೀಜಮ್ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನ ಏನ್ಮಭಿರಾಯ ಮಹಾಸರಜಾಲ್ೈ 
ರಾಮಾಸತು ಮಾಗಧ್ಮಥಾsತಮರತಂ ನಿನಾಯ || 39 || 

 

ಯತಧ್ಾವ ಚಿರಂ ರಣಮತಖ್ೀ ಭಗವತತುತ್ ೀsಸೌ  
ಚ್ಕ್್ರೀ ನಿರಾಯತಧ್ಮಮತಂ ಸಿ್ತರಮೀಕಲವಾಮ್ | 
ಅಂಶ್ೀನ್ ಯೀ ಭತವಮಗಾನ್ಮಣಿಮಾನಿರ್ತ ಸಮ 
ಸಕ್್ ರೀಧ್ತನ್ರಗಗಣ್ೀಷ್ವಧಿಪ್ೀ ನಿಷಾದ್ಾಃ || 40 || 

 

ಪ್ರದ್ತಾಮನಮಾತಮನಿ ನಿಧ್ಾಯ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಂಹೃತಾ ಮಾಗಧ್ಬಲಂ ನಿಖಿಲಂ ಶರೌಘೈಾಃ | 
ಭ ಯಶಚಮ ಮಭಿವಿನ್ೀತತಮತದಾರಕಮಾಯ ಬಾಹಯದ್ರಥಂ ತವಮತಚ್ದ್ಕ್ಷಯಪೌರತಷ್ ೀsಜಾಃ||41|| 

 

ವಿರೀಳಾನ್ತಾಚ್ಛವಿಮತಖ್ಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ೈಸ್ೈಬಾಯಹಯದ್ರಥಾಃ ಪ್ರರ್ತಯರೌ ಸವಪ್ುರಿೀಂ ಸ ಪಾಪ್ಾಃ | 
ಆತಾಮಭಿಷಕುಮಪ ಭ್ ೀಜವರಾಧಿಪ್ತ್ಾೀ ದೌಹಿತರಮಗರತ ಉತ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಮನ್ದಾಃ || 42 || 

 

ಜತಾವತಮ ಜಯತಬಲಂ ಭಗವಾನ್ಜ್ೀಶಶಕ್ಾರದಿಭಿಾಃ ಕತಸತಮವಷಯಭಿರಿೀಡಾಮಾನ್ಾಃ | 
ರಾಮಾದಿಭಿಾಃ ಸಹಿತ ಆಶತ ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರವಿಶಾ ರ್ೀಮೀsಭಿವನಿದತಪ್ದ್ ೀ ಮಹತಾಂ ಸಮ ಹ್ೈಾಃ || 43|| 
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ವಧ್ಯತತು ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ಚ್ತತದ್ಯಶಂ ತತ  ಜನ್ಮಕ್ಷಯಮಾಸ ತನ್ಯಸಾ ಸಹಸರದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ | 
ಪ್ರತಾಾಬದಕಂ ಮತನಿಗಣಾನ್ ಪ್ರಿವ್ೀಷ್ಯನಿುೀ ಕತನಿುೀ ತದಾssಸ ಬಹತಕ್ಾಯಯಪ್ರಾ ನ್ಯಜ್ಞಾ|| 44 || 

 

ತತಾೆಲ ಏವ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸಹ ಮಾದ್ರವಾತಾಾ ಪ್ುಂಸ್ ೆೀಕ್ತಲಾಕತಲ್ಲತಪ್ುಲವಿನ್ಂ ದ್ದ್ಶಯ| 
ತಸ್ತಮನ್ ವಸನ್ುಪ್ವನ್ಸಪರ್ ಶ್ೀಧಿತಾಃ ಸ ಕನ್ದಪ್ಯಮಾಗಯಣವಶಂ ಸಹಸಾ ಜಗಾಮ || 45 || 

 

ಜಗಾರಹ ತಾಮಥ ತರಾ ರಮಮಾಣ ಏವ ರಾತ್ ೀ ಯಮಸಾ ಸದ್ನ್ಂ ಹರಿಪಾದ್ಸಙ್ಕಚುೀ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಶಚಿೀರಮಣಮಿಚ್ಛತ ಏವ ವಿಘನಂ ಶಕರಸಾ ತದ್ದಶಯನ್ ೀಪ್ಗತ್ ೀ ಹಿ ಚ್ಕ್್ರೀ || 46 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ಮಾನ್ತಷ್ಮವಾಪ್ಾ ರರ್ತಸ ಿಏವ ಪ್ಞ್ಚತವಮಾಪ್ ರರ್ತವಿಘನಮಪ್ುತರತಾಂ ಚ್ | 
ಸಾವತ್ ೇತುಮೀಷ್ವಥ ಸತರ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಶಚ ಸವಲ್ ಪೀsಪ ದ್ ೀಷ್ ಉರತತಾಮಭಿರಾರ್ತ ಯಸಾಮತ್ 
|| 47 || 

 

ಮಾದಿರೀ ಪ್ರ್ತಂ ಮೃತಮವ್ೀಕ್ಷಯ ರತರಾವ ದ್ ರಾತ್ 
ತಚ್ತಛಶತರವುಶಚ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹ ಪಾಣತಡಪ್ುತಾರಾಃ | 
ತ್ೀಷಾವಗತ್ೀಷ್ತ ವಚ್ನಾದ್ಪ ಮಾದ್ರವತಾಾಾಃ  
ಪ್ುತಾರನ್ ನಿವಾಯಯ ತತ ಪ್ೃಥಾ ಸವಯಮತರ ಚಾsಗಾತ್ || 48 || 

 

ಪ್ತತಾಾಃ ಕಳ್ೀಬರಮವ್ೀಕ್ಷಯ ನಿಶಮಾ ಮಾದಾರಯ ಕತನಿುೀ ಭೃಶಂ ವಾಥಿತಹೃತೆಮಳ ೈ್ವ ಮಾದಿರೀಮ್ | 
ಧಿಕ್ ಕೃತಾ ಚಾನ್ತಮರಣಾಯ ಮರ್ತಂ ಚ್ಕ್ಾರ ತಸಾಾಾಃ ಸವನ್ ೀ ರತರ್ತತಜಾಃ ಶತರತ ಆಶತ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ||  

 

ತ್ೀಷಾವಗತ್ೀಷ್ವಧಿಕ ಆಸ ವಿರಾವ ಏತಂ ಸವ್ೀಯsಪ ಶತರಶತರವುರ್ ಋಷಪ್ರವರಾ ಅಥಾತರ | 
ಆಜಗತಮರತತುಮಕೃಪಾ ಋಷಲ್ ೀಕಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರ್ತನೀ ನ್ೃಪಾನ್ತಗಮನಾಯ ಚ್ ಪ್ಸಪೃಧ್ಾತ್ೀ || 50 || 

 

ತ್ೀ ಸನಿನವಾಯಯ ತತ ಪ್ೃಥಾಮಥ ಮಾದ್ರವತಾಾ  
ಭತತಯಾಃ ಸಹಾನ್ತಗಮನ್ಂ ಬಹತ ಚಾಥಯಯನಾಯಾಃ | 
ಸಂವಾದ್ಮೀವ ನಿಜದ್ ೀಷ್ಮವ್ೀಕ್ಷಯ ತಸಾಾಶಚಕತರಾಃ  
ಸದಾsವಗತಭಾಗವತ್ ೀಚ್ಚಧ್ಮಾಯಾಃ || 51 || 

 

ಭತತಯಗತಯಣ್ೈರನ್ಧಿಕ್ೌತನ್ರಾಥಯಮೀವ ಮಾದಾರಯ ಕೃತೌ ಸತರವರಾವಧಿಕ್ೌ ಸವತ್ ೀsಪ | 
ತ್ೀನ್ೈವ ಭತೃಯಮೃರ್ತಹ್ೀತತರಭ ತ್ ಸಮಸು ಲ್ ೀಕ್್ೈಶಚ ನಾರ್ತಮಹಿತಾ ಸತಗತಣಾsಪ ಮಾದಿರೀ || 
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ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾ ಮತನಿಗಣ್ೈಾಃ ಪತೃಮೀಧ್ಮತರ ಚ್ಕತರಯಯಥಾವದ್ಥ ತ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ಮಾದಿರೀ | 
ಹತತಾವSSತಮದ್ೀಹಮತರತ ಪಾಪ್ಮದ್ಾಃ ಕೃತಂ ಚ್  ಸಮಾಮಜಾಯ ಲ್ ೀಕಮಗಮನಿನಜಭತತಯರ್ೀವ ||  

 

ಪಾಣತಡಶಚ ಪ್ುತರಕಗತಣ್ೈಾಃ ಸವಗತಣ್ೈಶಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷಾಣತಮಜಾಃ ಸತತಮಸಾ ಪ್ದ್ೈಕಭಕುಾಃ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ವಾಪ್ ವಿಮಲಾನ್ ಮಹಿತಾನ್ ಮಹದಿೂಾಃ ಕ್ತಂ ಚಿತರಮತರ ಹರಿಪಾದ್ವಿನ್ಮರ ಚಿತ್ುೀ || 54 || 

 

ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾಶಚ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹಿತಾ ಮತನಿೀನ ದ್ರೈ- 
ನಾಯರಾಯಣಾಶರಮತ ಆಶತ ಪ್ುರಂ ಸವಕ್ತೀಯಮ್ | 
ಜಗತಮಸುಥ್ೈವ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುರ್ ೀ ಮತನಿೀನಾದರ  
ವೃತುಂ ಸಮಸುಮವದ್ನ್ನನ್ತಜಂ ಮೃತಂ ಚ್ || 55 || 

 

ತ ಷಣೀಂ ಸಿ್ತತ್ೀ ತತ ನ್ೃಪ್ತೌ ತನ್ತಜ್ೀ ಚ್ ನ್ದಾಾಾಃ  
ಕ್ಷತುಯತಯತಾsಪ್ು ಉರತಮೀದ್ಮರ್ತೀವ ಪಾಪಾಾಃ | 
 ಚ್ತಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮತಖಾಾಃ ಸಹ ಸೌಬಲ್ೀನ್  
ಪಾಣ್ ಡೀಮೃಯರ್ತಾಃ ಕ್ತಲ ಪ್ುರಾ ತನ್ರಾಾಃ ಕವ ತಸಾ || 56 || 

 

ನ್ ಕ್ಷ್ೀತರಜಾ ಅಪ ಮೃತ್ೀ ಪತರಿ ಸವಕ್ತೀಯೈಾಃ ಸಮಾಙ್ ನಿಯೀಗಮನ್ವಾಪ್ಾ ಭವಾಯ ಯೀಗಾಾಾಃ | 
ತ್ೀಷಾಮಿರ್ತೀರಿತವಚ್ ೀsನ್ತ ಜಗಾದ್ ವಾಯತರಾಭಾಷ್ಾ ಕ್ೌರವಗಣಾನ್ ಗಗನ್ಸಿ ಏವ || 57 || 

 

ಏತ್ೀ ಹಿ ಧ್ಮಯಮರತದಿನ್ದರಭಿಷ್ಗವರ್ೀಭ್ ಾೀ ಜಾತಾಾಃ ಪ್ರಜೀವರ್ತ ಪತಯತಯರತಧ್ಾಮಸಾರಾಾಃ | 
ಶಕ್ಾಾಶಚ ನ್ೈವ ಭವತಾಂ ಕವಚಿದ್ಗರಹಾಯ ನಾರಾಯಣ್ೀನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿರಕ್ಷ್ತಾ ಯತ್ || 58 || 

 

ವಾಯೀರದ್ೃಶಾವಚ್ನ್ಂ ಪ್ರಿಶಙ್ೆಮಾನ್ೀಷಾವವಿಬಯಭ ವ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಮಬಞನಾಭಾಃ | 
ವಾಾಸಸವರ ಪ್ ಉರತಸವಯಗತಣ್ೈಕದ್ೀಹ ಆದಾಯ ತಾನ್ಗಮದಾಶತ ಚ್ ಪಾಣತಡಗ್ೀಹಮ್ || 59 || 

 

ತರ್ತುಾೀಕೃತ್ೀಷ್ತ ಸಕಲಾ ಅಪ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖಾಾ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯಸಹಿತಾಾಃ ಪ್ರಿಪ್ೂಜಾ ಸವಾಯನ್ | 
ಕತನಾಯ ಸಹ್ೈವ ಜಗೃಹತಾಃ ಸತಭೃಶಂ ತದಾssತಾಯ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ರಾಾಃ ಸಹ ಸೌಬಲ್ೀನ್ || 

 

ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ರಾಾಃ ಕೃಪ್ತ್ ೀ ಮಹಾಸಾರಣಾಾಪ್ುಶಚ ಪಾಣತಡತನ್ಯೈಾಃ ಸಹ ಸವಯರಾಜ್ಞಾಮ್ | 
ಪ್ುತಾರಶಚ ತತರ ವಿವಿಧ್ಾ ಅಪ ಬಾಲಚ್ೀಷಾಟಾಃ ಕತವಯತತು ವಾಯತತನ್ಯೀನ್ ಜತಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ || 61 || 

 

ಷ್ಕ್್ ವೀರತಭ್ ೀಜಾಫಲಸನ್ನಯನಾಯ ವೃಕ್ಷ್ೀಷಾವರ ಢರಾಜತನ್ರಾನ್ಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಪಾದ್ಪ್ರಹಾರಮತರತವೃಕ್ಷತಳ್ೀ ಪ್ರದಾಯ ಸಾಕಂ ಫಲ್ೈವಿಯನಿಪ್ತತತು ಫಲಾನ್ಾಭತಙ್ೆತ || 62 || 
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ಯತದ ಧ್ೀ ನಿಯತದ್ಧ ಉತ ಧ್ಾವನ್ ಉತ್ ಪಿ್ವ್ೀ ಚ್  
ವಾರಿಪಿ್ವ್ೀ ಚ್ ಸಹಿತಾನ್ ನಿಖಿಲಾನ್ ಕತಮಾರಾನ್ | 
ಏಕ್್ ೀ ಜಗಾಯ ತರಸಾ ಪ್ರಮಾಯಯಕಮಾಯ  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸತಪ್ೂಣಯಸದ್ನ್ತಗರಹತಾಃ ಸತನಿತಾಾತ್ || 63 || 

 

ಸವಾಯನ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ವಿನಿಮಜಞರ್ತ ವಾರಿಮಧ್್ಾೀ  
ಶಾರನಾುನ್ ವಿಸೃಜಾ ಹಸರ್ತ ಸಮ ಸ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಾಾಮ್ | 
ಸವಾಯನ್ತದ್ ಹಾ ಚ್ ಕದಾಚಿದ್ತರತಪ್ರವಾಹಾಂ 
ಗಙ್ುಂ ಸತತಾರಯರ್ತ ಸಾರಸತಪ್ೂಣಯಪೌಂಸಾಾಃ || 64 || 

 

ದ್ವೀಷ್ಂ ಹಾೃತ್ೀ ನ್ಹಿ ಹರೌ ತಮಸ್ತ ಪ್ರವ್ೀಶಾಃ ಪಾರಣ್ೀ ಚ್ ತ್ೀನ್ ಜಗರ್ತೀಮನ್ತ ತೌ ಪ್ರಪ್ನೌನ| 
ತತಾೆರಣಾನ್ಾಕತರತತಾಂ ಪ್ರಮೌ ಕರಾಂಸ್ತ ದ್ೀವದಿವಷಾಂ ಸತತವಿಸೃತಸಾಧ್ತಪೌಂಸೌಾ || 65 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾsಮಿತಾನ್ಾಥ ಕರಾಂಸ್ತ ಮರತತತುತ್ೀನ್ ನಿತಾಂ ಕೃತಾನಿ ತನ್ರಾ ನಿಖಿಲಾಶಚ ರಾಜ್ಞಾಮ್| 
ತಸಾಾಮಿತಂ ಬಲಮತದಿೀಕ್ಷಯ ಸದ್ ೀರತವೃದ್ಧದ್ವೀಷಾ ಬಭ ವುರಥ ಮನ್ರಮಮನ್ರಯಂಶಚ||6 6 || 

 

ಯೀಯೀ ಹಿ ತತರ ನ್ರದ್ೀವಸತತಾಾಃ ಸತರಾಂಶಾಾಃ  
ಪರೀರ್ತಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ವನ್ಜ್ೀ ನಿಖಿಲಾ ಅಕತವಯನ್ | 
ತಾಂಸಾುನ್ ವಿಹಾಯ ದಿರ್ತಜಾ ನ್ರದ್ೀವವಂಶ 
ಜಾತಾ ವಿಚಾಯಯ ವಧ್ನಿಶಚಯಮಸಾ ಚ್ಕತರಾಃ || 67 || 

 

ಅಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ವಿನಿಹತಾ ಅಖಿಲಾಶಚ ಪಾಥಾಯಾಃ ಶಕ್್ ಾೀ ಬಲಾಚ್ಚ ನ್ ನಿಹನ್ತುಮಯಂ ಬಲಾಢಾಾಃ | 
ಛದ್ಮಪ್ರಯೀಗತ ಇಮಂ ವಿನಿಹತಾ ವಿೀರಾಯತ್ ಪಾಥಯಂ ನಿಹತಾ ನಿಗಳ್ೀ ಚ್ ವಿದ್ದ್ಮಹ್ೀsನಾಾನ್ || 

 

ಏವಂ ಕೃತ್ೀ ನಿಹತಕಣಠಕಮಸಾ ರಾಜಾಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ಹಿ ಭವ್ೀನ್ನ ತತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ಸಾಾತ್ | 
ಅಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ನಿಪ್ರ್ತತ್ೀ ಚ್ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನೌ ಶ್ೀಷಾ ಭವ್ೀಯತರಪ ಸೌಬಲ್ಲಪ್ುತರದಾಸಾಾಃ || 69 || 

 

ಏವಂ ವಿಚಾಯಯ ವಿಷ್ಮತಲಬಣಮನ್ುಕ್ಾಭಂ ಕ್ಷ್ೀರ್ ೀದ್ಧ್್ೀಮಯಥನ್ಜಂ ತಪ್ಸಾ ಗಿರಿೀಶಾತ್ | 
ಶತಕ್್ರೀಣ ಲಬಧಮಮತತಾಃ ಸತಬಲಾತಮಜ್ೀನ್ ಪಾರಪ್ುಂ ಪ್ರತ್ ೀಷ್ಾ ಮರತತಸುನ್ರಾಯ ಚಾದ್ತಾಃ || 70 || 

 

ಸಮಮನ್ರಯ ರಾಜತನ್ಯೈಧ್ೃಯತರಾಷ್ಾಜ್ೈಸುದ್ ದ್ತುಂ ಸವಸ ದ್ಮತಖ್ತ್ ೀsಖಿಲಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜ್ಾೀ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಯತಯತತತುಗದಿತಂ ಬಲವಾನ್ ಸ ಭಿೀಮೀ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ತಗರಹಬಲಾಜಞರರಾಞ್ಚಕ್ಾರ||71 || 
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ಜೀಣ್ೀಯ ವಿಷ್ೀ ಕತಮತಯಾಃ ಪ್ರಮಾಭಿತಪಾುಾಃ ಪಾರಸಾದ್ಮಾಶತ ವಿದ್ಧ್ತಹಯರಿಪಾದ್ತ್ ೀಯೀ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಯತಯತತತುಮತಖ್ತಾಃ ಸವಯಮತರ ಚಾನ್ುೀ ಸತಷಾವಪ್ ಮಾರತರ್ತರಮಾ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತ್ರಾಃ ||  

 

ದ್ ೀಷಾನ್ ಪ್ರಕ್ಾಶಯತತಮೀವ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಪ್ುತಾರತಮಜ್ೀಷ್ತ ನ್ೃವರಂ ಪ್ರರ್ತಸತಪ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ | 
ಬಧ್ಾವsಭಿಮನ್ರಣದ್ೃಢ್ೈರಯಸಾ ಕೃತ್ೈಸುಂ ಪಾಶ್ೈವಿಯಚಿಕ್ಷ್ಪ್ುರತದ್ೀ ಹರಿಪಾದ್ಜಾರಾಾಃ || 73 || 

 

ತತ್ ಕ್್ ೀಟಿಯೀಜನ್ಗಭಿೀರಮತದ್ಂ ವಿಗಾಹಾ ಭಿೀಮೀ ವಿಜೃಮೂಣತ ಏವ ವಿವೃಶಚಯ ಪಾಶಾನ್ | 
ಉರ್ತುೀಯಯ ಸಜಞನ್ಗಣಸಾ ವಿಧ್ಾಯ ಹಷ್ಯಂ ತಸಾವಿನ್ನ್ುಗತಣವಿಷ್ತಣಸದಾರ್ತಹಾದ್ಯಾಃ || 74 || 

 

ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯದ್ತಷ್ಟಮನ್ಸ್ ೀsರ್ತವಿಪ್ನ್ನಚಿತಾುಾಃ ಸಮಮನ್ರಯ ಭ ಯ ಉರನಾಗಗಣಾನ್ಥಾಷೌಟ | 
ಶತಕ್್ ರೀಕುಮನ್ರಬಲತಾಃ ಪ್ುರ ಆಹವಯತಾವ ಪ್ಶಾಚತ್ ಸತಪ್ಞ್ಞರಗತಾನ್ ಪ್ರದ್ದ್ತಾಃ  ಸವಸ ತ್ೀ || 75 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀನ್ ಪ್ೃಥತಮನ್ರಬಲ್ ೀಪ್ಹ ತಾಂಸುತಾುರಥಿಾಃ ಫಣಿಗಣಾನ್ ಪ್ವನಾತಮಜಸಾ| 
ಸತಪ್ುಸಾ ವಿಸೃತ ಉರಸಾಮತಚ್ದ್ ವಿಶ್ೀಣಯದ್ನಾು ಬಭ ವುರಮತಮಾಶತ ವಿದ್ಶಾ ನಾಗಾಾಃ || 76 || 

 

ಕ್ಷ್ಪಾುಾ ಸತದ್ ರಮತರತನಾಗವರಾನ್ಥಾಷೌಟ ತದ್ವಂಶಜಾನ್ ಸ ವಿನಿಹತಾ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾವತ್ | 
ಜಘನೀ ಚ್ ಸ ತಮಪ್ಹಸುತ ಏವ ಭಿೀಮಾಃ ಸತಷಾವಪ್ ಪ್ೂವಯವದ್ನ್ತರ್ತಿತ ಏವ ತಲಾಪತ್ || 77 || 

 

ತತ್ ತಸಾ ನ್ೈಜಬಲಮಪ್ರಮಯಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಸವ್ೀಯ ಕ್ಷ್ರ್ತೀಶತನ್ರಾ ಅಧಿಕಂ ವಿಷ್ೀದ್ತಾಃ | 
ನಿಶಾವಸತ್ ೀ ದ್ಶಯನಾದ್ಪ ಭಸಮ ಯೀಷಾಂ ಭ ರಾಸತರ್ೀವ ಭತವನಾನಿ ಚ್ ತ್ೀ ಮೃಷಾssಸನ್ ||  

 

ದ್ದಿೂವಿಯದ್ಶಾ ನ್ ವಿಕ್ಾರಮಮತಷ್ಾ ಕತತಯಂ ಶ್ೀಕಭತಯಜಙ್ುಮವರಾ ಅಪ ಸತಪ್ರಯತಾನಾಃ | 
ಕಸಾಾಪ ನ್ೀದ್ೃಶಬಲಂ ಶತರತಪ್ೂವಯಮಾಸ್ತೀತ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಕ್ತಮತ ಸಮ ತನ್ಯೀsಪ ಹಿರಣಾಕಸಾ || 79 || 

 

ಸಾವತಾಮವನಾಥಯಮಧಿಕ್ಾಂ ಸತುರ್ತಮೀವ ಕೃತಾವ  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸ ದ್ೈತಾತನ್ಯೀ ಹರಿಣಾsವಿತ್ ೀsಭ ತ್ | 
ನ್ತೌವರಸಂ ಬಲಮಮತಷ್ಾ ಸ ಕೃಷ್ಾತ್ೀ ಹಿ 
ಭೃತ್ಾೈಬಯಲಾತ್ ಸ ಪತತರೌರಸಮಸಾ ವಿೀಯಯಮ್ || 80 || 

 

ನ್ೈಸಗಿಯಕಪರಯಮಿಮಂ ಪ್ರವದ್ನಿು ವಿಪಾರ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯತಾನ್ುಮಪ ಸತಾಮಿದ್ಂ ಧ್ತರವಂ ಹಿ | 
ನ್ೈವಾನ್ಾಥೌರಸಬಲಂ ಭವರ್ತೀದ್ೃಶಂ ತದ್ತತಾುದ್ಾ ಏಷ್ ಹರಿಣ್ೈವ ಸಹ್ೈಷ್ ನ್ ೀSಥಯಾಃ || 81 || 
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ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕ್ತಲ್ೈಷ್ ಚ್ ಹರಿಯಯದ್ತಷ್ತ ಪ್ರಜಾತಾಃ  
ಸ್ ೀsಸಾಾsಶರಯಾಃ ಕತರತತ ತಸಾ ಬಹತ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಮ್ | 
ಸಮಮನ್ರಯ ಚ್ೈವಮರ್ತಪಾಪ್ತಮಾ ನ್ರ್ೀನ್ದರ  
ಪ್ುತಾರ ಹರ್ೀಶಚ ಬಹತ ಚ್ಕತರರಥ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಮ್ || 82 || 

 

ತ್ೈಾಃ ಪ್ರೀರಿತಾ ನ್ೃಪ್ತಯಾಃ ಪತರಶಚತ್ೀಷಾಂ ಸಾಕಂ ಬೃಹದ್ರಥಸತತ್ೀನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಮ್ | 
ಯತದಾಧಯ ಜಗತಮರಮತನಾsಷ್ಟದ್ಶ್ೀಷ್ತ ಯತದ್ಧೀಷ್ವತಾನ್ುಭಗನಬಲದ್ಪ್ಯಮದಾ ನಿವೃತಾುಾಃ || 83 || 

 

ತ್ೀನಾsಗೃಹಿೀತಗಜವಾಜರಥಾ ನಿತಾನ್ುಂ ಶಸ್ರೈಾಃ ಪ್ರಿಕ್ಷತತನ್ ಭಿರಲಂ ವಮನ್ುಾಃ | 
ರಕುಂ ವಿಶಸರಕವಚ್ಧ್ವಜವಾಜಸ ತಾಾಃ ಸರಸಾುಮಬರಾಾಃ ಶಿಥಿತಮ ಧ್ಯಜನ್ ೀ ನಿವೃತಾುಾಃ || 84 || 

 

ಏವಂ ಬೃಹದ್ರಥಸತತ್ ೀsಪ ಸತಶ್್ ೀಚ್ಾರ ಪ್  
ಆತ್ ೀಯ ಯರೌ ಬಹತಶ ಏವ ಪ್ುರಂ ಸವಕ್ತೀಯಮ್ | 
ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಪ್ೂಣಯಬಲವಿೀಯಯಗತಣ್ೀನ್ ಮತಕ್್ ುೀ  
ಜೀವ್ೀತಾರ್ತೀವ ವಿಜತಾಃ ಶವಸ್ತತಾವಶ್ೀಷ್ಾಃ || 85 || 

 

ಏವಂ ಗತ್ೀಷ್ತ ಬಹತಶ್್ ೀ ನ್ತಕನ್ದರ್ೀಷ್ತ ರಾಜಸವಜ್ ೀsಪ ಮಧ್ತರಾಂ ಸವಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರವಿಶಾ | 
ರಾಮೀಣ ಸಾಧ್ಯಮಖಿಲ್ೈಯಯದ್ತಭಿಾಃ ಸಮೀತ್ ೀ ರ್ೀಮೀ ರಮಾಪ್ರ್ತರಚಿನ್ಯಬಲ್ ೀ ಜಯಶ್ರೀಾಃ ||  

 

ವಾಥ್ ೀಯದ್ಾಮಾಾಃ ಪ್ುನ್ರಪ ಸಮ ಸಾದಾತಯರಾಷಾಾ  
ಭಿೀಮಂ ನಿಹನ್ತುಮತರತಯತನಮಕತವಯತಾಜ್ಞಾಾಃ | 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಸತತಾಸುಮಖಿಲಂ ಸ ಮೃಷ್ೈವ ಕೃತಾವ  
ಚ್ಕ್್ರೀ ಜರಾಯ ಚ್ ದಿಶಾಂ ಬಲವಾನ್ ಪ್ರಯತನಮ್ || 87 || 

 

ಪಾರಚಿೀಂ ದಿಶಂ ಪ್ರಥಮಮೀವ ಜಗಾಯ ಪ್ಶಾಚದ್  
ರಾಮಾಾಂ ಜಲ್ೀಶಪ್ರಿಪಾಲ್ಲತರಾ ಸಹಾನಾಾಮ್ | 
ರೌ ತೌ ಪ್ುರಾತನ್ದ್ಶಾನ್ನ್ಕತಮೂಕಣೌಯ  
ಮಾತೃಷ್ವಸಾತನ್ಯತಾಂ ಚ್ ಗತೌ ಜಗಾಯ || 88 || 

 

ಪ್ೂವಯಸುಯೀಹಿಯ ದ್ಮಘ ೀಷ್ಸತತಾಃ ಪ್ರಜಾತಾಃ ಪಾರಹತಶಚಯಂ ನ್ೃಪ್ತಯಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲನಾಮಾನ | 
ಅನ್ಾಂ ವದ್ನಿು ಚ್ ಕರ ಶನ್ೃಪ್ಂ ತಥಾsನ್ಾಮಾತೃಷ್ವಸಾತನ್ಯಮೀವ ಚ್ ದ್ನ್ುವಕರಮ್ || 89 || 

 



 
 

 
 

Page 179 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ -ಚ್ತತದ್ಯಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಜತ್ವೈವ ತಾವಪ ಜಗಾಯ ಚ್ ಪೌಣಡರಕ್ಾಖ್ಾಂ ಶೌರ್ೀಾಃ ಸತತಂ ಸತತಮಜ್ೈದ್ಥ ಭಿೀಷ್ಮಕಸಾ | 
ಯಾಃ ಪ್ೂವಯಮಾಸ ದಿರ್ತಜ್ ೀ ನ್ರಹ್ೈಲವಲಾಖ್ ಾೀ ರತಗಿೇರ್ತ ನಾಮ ಚ್ ಬಭ ವ ಸ ಕತಣಿಡನ್ೀಶಾಃ||90|| 

 

ಭಾಗ್ೀತ ಏವ ತನ್ಯಸಾ ಸ ಏವ ವಹ್ನೀನಾಯಮಾನ ಶತಚ್ೀಾಃ ಸ ತತ ಪತಾsಸಾ ಹಿ ಮಿತರಭಾಗಾಃ | 
ರಾಹವಂಶಯತಕ್ ತದ್ನ್ತಜೌ ಕರಥಕ್್ೈಶ್ಕ್ಾಖೌಾ ಭಾಗೌ ತಥಾsಗಿನಸತತಯೀಾಃ ಪ್ವಮಾನ್ಶತನ್ ಧಯೀಾಃ ||  

 

ಬನ್ ಧೀನಿಯಜಸಾ ತತ ಬಲಂ ಸತಪ್ರಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ ಶಲ್ ಾೀsಪ ತ್ೀನ್ ಯತಯತಧ್್ೀ ವಿಜತಸುಥ್ೈವ | 
ಭಿೀಮೀ ಜಗಾಯ ಯತಧಿ ವಿೀರಮಥ್ೈಕಲವಾಂ ಸವ್ೀಯ ನ್ೃಪಾಶಚ ವಿಜತಾ ಅಮತನ್ೈವಮೀವ || 92 || 

 

ತದಾಬಹತವಿೀಯಯಪ್ರಿಪಾಲ್ಲತ ಇನ್ದರಸ ನ್ತಾಃ  
ಶ್ೀಷಾನ್ ನ್ೃಪಾಂಶಚ ಸಮಜ್ೈದ್ ಬಲವಾನ್ರಾತಾನತ್ | 
ಸಾಲವಂ ಚ್ ಹಂಸಡಿಭಕ್ೌ ಚ್ ವಿಜತಾ ಭಿೀಮೀ  
ನಾಗಾಹವಯಂ ಪ್ುರಮಗಾತ್ ಸಹಿತ್ ೀsಜತಯನ್ೀನ್ || 93 || 

 

ತದಾಬಹತವಿೀಯಯಮಥ ವಿೀಕ್ಷಯ ಮತಮೀದ್ ಧ್ಮಯ 
ಸ ನ್ತಾಃ ಸಮಾತೃಯಮಜ್ ೀ ವಿದ್ತರಾಃ ಸಭಿೀಷ್ಮಾಃ | 
ಅನ್ಾೀ ಚ್ ಸಜಞನ್ಗಣಾಾಃ ಸಹಪೌರರಾಷಾಾಾಃ  
ಶತರತ್ವೈವ ಸವಯಯದ್ವೀ ಜಹೃಷ್ತನಿಯತಾನ್ುಮ್ || 94 || 

 

ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮತಖಾಕರಮಮಾಮಿಬಕ್್ೀಯಂ ಜಾನ್ನ್ ಸವಪ್ುತರವಶವರ್ತಯನ್ಮೀವ ಗತಾವ | 
ಶಾವಫಲ್ಲೆನ್ ೀ ಗೃಹಮಮತಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಶಾನ್ಯೈ ಗನ್ತುಂ ದಿದ್ೀಶ ಗಜನಾಮ ಪ್ುರಂ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ || 95 || 

 

ಸ್ ೀsರಾದ್ ಗಜಾಹವಯಮಮತತರ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯ 
ಪ್ುತ್ರೀಣ ಭಿೀಷ್ಮಸಹಿತ್ೈಾಃ ಕತರತಭಿಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ | 
ಸಮ ಪಜತಾಃ ಕರ್ತಪ್ರಾನ್ವಸಚ್ಚ ಮಾಸಾನ್  
ಜ್ಞಾತತಂ ಹಿ ಪಾಣತಡಷ್ತ ಮನ್ಾಃಪ್ರಸೃರ್ತಂ ಕತರ ಣಾಮ್ || 96 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವ ಸ ಕತನಿುವಿದ್ತರ್ ೀಕ್ತುತ ಆತಮನಾ ಚ್ ಮಿತಾರರಿಮಧ್ಾಮಜನಾಂಸುನ್ಯೀಷ್ತ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ುತರವಶಗಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಮಞ್ಞಾಃ  ಸಾಮನೈವ ಭ್ೀದ್ಸಹಿತ್ೀನ್ ಜಗಾದ್ ವಿದಾವನ್ || 97 || 
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ಪ್ುತ್ರೀಷ್ತ ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ಚ್ ಸಾಮಾವೃರ್ತುಾಃ  
ಕ್ತೀರ್ತಯಂ ಚ್ ಧ್ಮಯಮತರತಮೀಷ ತಥಾsಥಯಕ್ಾಮೌ | 
ಪರೀರ್ತಂ ಪ್ರಾಂ ತವಯ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ  
ಸಾಕಂ ಸಮಸುಯದ್ತಭಿಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸತರಾದ್ಾೈಾಃ || 98 || 

 

ಧ್ಮಾಯಥಯಕ್ಾಮಸಹಿತಾಂ ಚ್ ವಿಮತಕ್ತುಮೀಷ ತತ್ ಪರೀರ್ತತಾಃ ಸತನಿಯತಂ ವಿಪ್ರಿೀತವೃರ್ತುಾಃ | 
ರಾಸ್ಾೀವ ರಾಜವರ ತತಫಲವ್ೈಪ್ರಿೀತಾಮಿತಿಂ ವಚ್ ೀ ನಿಗದಿತಂ ತವ ಕ್ಾಷ್ಣಯಮಧ್ಾ || 99 || 

 

ಇತಿಂ ಸಮಸುಕತರತಮಧ್ಾ  ಉಪಾತುವಾಕ್್ ಾೀ  
ರಾಜಾsಪ ಪ್ುತರವಶಗ್ ೀ ವಚ್ನ್ಂ ಜಗಾದ್ | 
ಸವಯಂ ವಶ್ೀ ಭಗವತ್ ೀ ನ್ ವಯಂ ಸವತನಾರ  
ಭ ಭಾರಸಂಹೃರ್ತಕೃತ್ೀ ಸ ಇಹಾವರ್ತೀಣಯಾಃ || 100 ||  

 

ಏತನಿನಶಮಾ ವಚ್ನ್ಂ ಸ ತತ ರಾದ್ವೀsಸಾ  
ಜ್ಞಾತಾವ ಮನ್ ೀsಸಾ ಕಲತಷ್ಂ ತವ ನ್ೈವ ಪ್ುತಾರಾಃ | 
ಇತ ಾಚಿವಾನ್ ಸಹ ಮರತತುನ್ರಾಜತಯನಾಭಾಾಂ  
ಪಾರರಾತ್ ಪ್ುರಿೀಂ ಚ್ ಸಹದ್ೀವಯತತಾಃ ಸವಕ್ತೀರಾಮ್ || 101 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಭಾಗವತಮತತುಮಮಾತಮಯೀಗಾಂ  
ಭಿೀಮಾಯಜತಯನೌ ಭಗವತಾಃ ಸಮವಾಪ್ಾ ಕೃಷಾಣತ್ | 
ತತ್ ರೀಷ್ತತಭಯಗವತಾ ಸಹ ಯತಕುಚ್ೀಷೌಟ  
ಸಮ ಪಜತೌ ಯದ್ತಭಿರತತುಮಕಮಯಸಾರೌ || 102 || 

 

ಪ್ರತತಾದ್ಾಮೀ ಭಗವತಾsಪ ಭವ್ೀದ್ ಗದಾರಾಾಃ  
ಶ್ಕ್ಷಾಯದಾ ಭಗವತಾ ಕ್ತರಯತ್ೀ ನ್ಚ್ೀಮಮ್ | 
ಕತರಾಯದಿರ್ತ ಸಮ ಭಗವತುಮನ್ತಜ್ಞಯೈವ 
ರಾಮಾದ್ಶ್ಕ್ಷದ್ತರತಗಾಯಪ್ುರಾಃ ಸ ಭಿೀಮಾಃ || 103 || 

 

ರಾಮೀsಪ ಶ್ಕ್ಷ್ತಮರಿೀನ್ದರಧ್ರಾತ್ ಪ್ುರ್ ೀsಸಾಭಿೀಮೀ ದ್ದಾವಥ ವರಾಣಿ ಹರ್ೀರವಾಪ್ | 
ಅಸಾರಣಿ ಶಕರತನ್ಯಾಃ ಸಹದ್ೀವ ಆರ ನಿೀರ್ತಂ ತಥ್ ೀದ್ಧವಮತಖಾತ್ ಸಕಲಾಮತದಾರಾಮ್ ||104 || 
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ಕೃಷ್ ಣೀsಥ ಚೌಪ್ಗವಿಮತತುಮನಿೀರ್ತಯತಕುಂ ಸಮಾೀಷ್ಯನಿನದ್ಮತವಾಚ್ ಹ ಗ್ ೀಕತಲಾಯ | 
ದ್ತಾಃಖ್ಂ ವಿನಾಶಯ ವಚ್ ೀಭಿರರ್ೀ ಮದಿೀಯೈನ್ಯನಾದದಿನಾಂ ವಿರಹಜಂ ಮಮ ಚಾsಶತ ರಾಹಿ ||  

 

ಮತ್ ುೀ ವಿಯೀಗ ಇಹ ಕಸಾಚಿದ್ಸ್ತು ನ್ೈವ ಯಸಾಮದ್ಹಂ ತನ್ತಭೃತಾಂ ನಿಹಿತ್ ೀsನ್ುರ್ೀವ | 
ನಾಹಂ ಮನ್ತಷ್ಾ ಇರ್ತ ಕತತರ ಚ್ ವೀsಸತು ಬತದಿಧಬರಯಹ್ೈವ ನಿಮಯಲತಮಂ ಪ್ರವದ್ನಿು ಮಾಂ ಹಿ || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಯದಾ ಹಾಜಗರ್ ೀ ನಿಜಗಾರ ನ್ನ್ದಂ ಸವ್ೀಯ ನ್ ಶ್ೀಕತರಥ ತತ್ ಪ್ರವಿಮೀಕ್ಷಣಾಯ | 
ಮತಾಪದ್ಸಂಸಪಶಯತಾಃ ಸ ತದಾsರ್ತದಿವಾೀ ವಿದಾಾಧ್ರಸುದ್ತದಿತಂ ನಿಖಿಲಂ ಸಮರನ್ತು || 107 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಸ ರ ಪ್ಮದ್ತಾಃ ಪ್ರಜಹಾಸ ವಿಪಾರನ್ ನಿತಾಂ ತಪ್ಾಃಕೃಶತರಾಙ್ಕಚುರಸ್ ೀ ವಿರ ಪಾನ್ | 
ತ್ೈಾಃ ಪಾರಪತಾಃ ಸಪ್ದಿ ಸ್ ೀsಜಗರತವಮೀವ ಮತ್ ುೀ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಮವಾಪ್ಾ ಜಗಾದ್ ನ್ನ್ದಮ್ ||  

 

‘ನಾಯಂ ನ್ರ್ ೀ ಹರಿರಯಂ ಪ್ರಮಾಃ ಪ್ರ್ೀಭ್ ಾೀ ವಿಶ್ವೀಶವರಾಃ ಸಕಲಕ್ಾರಣ ಆತಮತನ್ರಾಃ | 
ವಿಜ್ಞಾಯಚ್ೈನ್ಮತರತಸಂಸೃರ್ತತ್ ೀ ವಿಮತಕ್ಾು ರಾನ್ಯಸಾ ಪಾದ್ಯತಗಳಂ ಮತನ್ಯೀ ವಿರಾಗಾಃ’ ||  

 

ನ್ನ್ದಂ ಯದಾ ಚ್ ಜಗೃಹ್ೀ ವರತಣಸಾ ದ್ ತಸುತಾರಪ ಮಾಂ ಜಲಪ್ತ್ೀಗೃಯಹಮಾಶತ ರಾತಮ್ |  
ಸಮ ಪಜಾ ಪಾವಿಪ್ರ್ತರಾಾಃ ವಿಮತಚ್ಚ ನ್ನ್ದಂ ನಾಯಂ ಸತತಸುವ ಪ್ುಮಾನ್ ಪ್ರಮಾಃ ಸ ಏಷ್ಾಃ || 110 || 

 

ಸನ್ದಶ್ಯತ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಮಯೈವ ವಿಕತಣಠಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಗ್ ೀಜೀವಿನಾಂ ಸ್ತಿರ್ತರಪ ಪ್ರವರಾ ಮದಿೀರಾ | 
ಮಾನ್ತಷ್ಾಬತದಿಧಮಪ್ನ್ೀತತಮಜ್ೀ ಮಯ ಸಮ ತಸಾಮನ್ಮಯ ಸ್ತರಿ್ತಮವಾಪ್ಾ ಶಮಂ ಪ್ರರಾನ್ತು||111|| 

 

ಶತರತ್ ವೀದ್ಧವೀ ನಿಗದಿತಂ ಪ್ರಮಸಾ ಪ್ುಂಸ್ ೀ ವೃನಾದವನ್ಂ ಪ್ರರ್ತ ಯರೌ ವಚ್ನ್ೈಶಚ ತಸಾ| 
ದ್ತಾಃಖ್ಂ ವಾಪ್ೀಹಾ ನಿಖಿಲಂ ಪ್ಶತಜೀವನಾನಾ ಮಾರಾತ್ ಪ್ುನ್ಶಚರಣಸನಿನಧಿಮೀವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ||  

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಉದ್ಧವಪ್ರರ್ತರಾನ್ಂ ನಾಮ 

ಚ್ತತದ್ಯಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1703] 
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[ ಪಾಣಡವಶಸಾರಭಾಾಸಾಃ ] 
 

ಓಂ || ಏವಂ ಪ್ರಶಾಸರ್ತ ಜಗತ್ ಪ್ುರತಶ್್ ೀತುಮೀsಸ್ತಮನ್  
ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ತತ ಸಹದ್ೀವಯತತಾವನ್ತಜ್ಞಾಮ್ | 
ಕೃಷಾಣದ್ವಾಪ್ಾ ವಷ್ಯರ್ತರತರಾತ್ ಪ್ುರಂ ಸವಮಾಜಗಮತತಹಯರಿಸತತ್ೀನ್ ವಿಶ್್ ೀಕನಾಮಾನ || 01 || 

 

ಸ್ೈರನಿದರಕ್್ ೀದ್ರಭವಾಃ ಸ ತತ ನಾರದ್ಸಾ ಶ್ಷ್ ಾೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರರಥಸಾ ಭಭ ವ ಯನಾು | 
ರಾ ಪಙ್ುಲಾsನ್ಾಭವ ಆತಮನಿ ಸಂಸ್ತಿತಂ ತಂ ಸಂಸೃತಾ ಕ್ಾನ್ುಮತರತಗಾಯಮಭ ತ್ ರ್ತರವಕ್ಾರ ||  

 

ತಂ ಪ್ಞ್ಚರಾತರವಿದ್ಮಾಪ್ಾ ಸತಷಾರಥಿಂ ಸ ಭಿೀಮೀ ಮತಮೀದ್ ಪ್ುನ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾತಮವಿದಾಾಮ್ | 
ವಾಾಸಾತ್ ಪ್ರಾತಮತ ಉವಾಚ್ ಚ್ ಫಲತುನಾದಿದ್ೈವ್ೀಷ್ತ ಸವಯವಿಜಯೀ ಪ್ರವಿದ್ಾಯೈಷ್ಾಃ || 03 || 

 

ಸವಾಯನ್ಭಾಗವತಶಾಸರಪ್ಥಾನ್ ವಿಧ್ ಯ ಮಾಗಯಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಸ ತತ ವ್ೈಷ್ಣವಮೀವ ಶತಭರಮ್ | 
ಕ್ಾರಡಾಥಯಮೀವ ವಿಜಗಾಯ ತಥ್ ೀಭರಾತಮಯತದ್ಧೀ ಬಲಂ ಚ್ ಕರವಾಕ್ ಪ್ರಭವ್ೀsಮಿತಾತಾಮ ||  

 

ನಿತಾಪ್ರಭ ತಸತಶತಭಪ್ರರ್ತಭ್ ೀSಪ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶತರತಾವ ಪ್ರಾಂ ಪ್ುನ್ರಪ ಪ್ರರ್ತಭಾಮವಾಪ್ | 
ಕ್್ ೀ ನಾಮ ವಿಷ್ಣಾನ್ತಪ್ಜೀವಕ ಆಸ ಯಸಾ ನಿತಾಾಶರರಾದ್ಭಿಹಿತಾSಪ ರಮಾ ಸದಾ ಶ್ರೀಾಃ || 05 || 

 

ವಾಾಸಾದ್ವಾಪ್ ಪ್ರಮಾತಮಸತತುಾವಿದಾಾಂ ಧ್ಮಾಯತಮಜೌsಪ ಸತತಂ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪ್ನಾನಾಃ | 
ತ್ೀ ಪ್ಞ್ಚಪಾಣತಡತನ್ರಾ ಮತಮತದ್ತನಿಯತಾನ್ುಂ ಸದ್ಧಮಯಚಾರಿಣ ಉರತಕರಮಶ್ಕ್ಷ್ತಾಥಾಯಾಃ  || 06 || 

 

ಯದಾ ಭರದಾವಜಸತತಸುಾಸಞ್ಚಯೀ ಪ್ರರ್ತಗರಹ್ ೀಜ್ ಝಿತೀ ನಿಜಧ್ಮಯವರ್ತೀಯ | 
ದೌರಣಿಸುದಾ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೈಾಃ ಸಮೀತಾ ಕ್ತರೀಡನ್ ಪ್ಯಾಃ ಪಾತತಮತಪ್ೈರ್ತ ಸದ್ಮ || 07 || 

 

ತಸ್ೈ ಮಾತಾ ಪಷ್ಟಮಾಲ್ ೀಡಾ ಪಾತತಂ ದ್ದಾರ್ತ ಪೀತ್ವೈರ್ತ ತದ್ೀಷ್ ನಿತಾಮ್ | 
ಪೀತಕ್ಷ್ೀರಾನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ ಸ ಚ್ೈತಾ ಮರಾ ಪೀತಂ ಕ್ಷ್ೀರಮಿತಾಾಹ ನಿತಾಮ್ || 08 || 

 

ನ್ೃತಾನ್ುಮೀನ್ಂ ಪಾಯರಾಮಸತರ್ೀತ್ೀ ಪ್ಯಾಃ ಕದಾಚಿತ್  ರಸಮಸಾ ಸ್ ೀsವ್ೀತ್ | 
ಪ್ುನ್ಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಸ ತತ ಮಾತೃದ್ತ ು್ೀ ಪಷ್ಟೀ ನ್ೀದ್ಂ ಕ್ಷ್ೀರಮಿತಾಾರತರಾವ || 09 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾರತವನ್ುಂ ಸತತಮಾತಮಜಸಾ ಸ್ನೀಹಾನಿನಯತ್ಾೈವ ಜನಾದ್ಯನ್ಸಾ | 
ಸಮಾೀರಿತಾಃ ಕೃಪ್ರಾ ಚಾsತಯರ ಪ್ೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಯರಾವಾಜಯಯತತಂ ತದಾ ಗಾಮ್ || 10 || 
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ಪ್ರರ್ತಗರಹಾತ್ ಸನಿನವೃತುಾಃ ಸ ರಾಮಂ ಯರೌ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ಭವ್ೀತ್ ಪ್ರರ್ತಗರಹಾಃ | 
ದ್ ೀಷಾಯ ಯಸಾಮತ್ ಸ ಪತಾsಖಿಲಸಾ ಸಾವಮಿೀ ಗತರತಾಃ ಪ್ರಮಂ ದ್ೈವತಂ ಚ್ || 11 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ್ೈನ್ಂ ಜಾಮದ್ಗ್ ನಯೀsಪ್ಾಚಿನ್ುಯದ್ ದ್ ರೀಣಂ ಕತತಯಂ ಕ್ಷ್ರ್ತಭಾರಾಪ್ನ್ ೀದ್ೀ | 
ಹ್ೀತತಂ ಸತರಾಣಾಂ ನ್ರಯೀನಿಜಾನಾಂ ಹನಾು ಚಾಯಂ ಸಾಾತ್ ಸಹ ಪ್ುತ್ರೀಣ ಚ್ೀರ್ತ || 12 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ವೃದಿಧಾಃ ಸಾಾತ್ ಪಾಣಡವಾಥ್ೀಯ ಹತಾನಾಂ ಮೀಕ್ಷ್ೀsಪ ಸೌಖ್ಾಸಾ ನ್ ಸನ್ುರ್ತಷ್ಚ | 
ಯೀಗಾಾ ಸತರಾಣಾಂ ಕಲ್ಲಜಾ ಸತಪಾಪಾಾಃ ಪಾರಯೀ ಯಸಾಮತ್ ಕಲ್ಲಜಾಾಃ ಸಮೂವನಿು || 13 || 

 

ನ್ ದ್ೀವನಾಮಾಶತಂ ಪ್ೂರತಷಾ ಹಿ ಸನಾುನ್ಜಾಾಃ ಪಾರಯಶಾಃ ಪಾಪ್ಯೀಗಾಾಾಃ | 
ನಾಕ್ಾರಣಾತ್ ಸನ್ುತ್ೀರಪ್ಾಭಾವೀ ಯೀಗಾಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಸದ್ಮೀಘರ್ೀತಸಾಮ್ || 14 || 

 

ಅವುಾಚಿಛನ್ನೀ ಸಕಲಾನಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ತನೌು ಕಲ್ಲನ್ ೀಯ ಭವಿತಾ ಕಥಞಚಚತ್ | 
ತಸಾಮದ್ತತಾುದಾಾಾಃ ಸವಯ ಏತ್ೀ ಸತರಾಂಶಾ ಏತ್ೀನ್ ಸಾಕಂ ತನ್ಯೀನ್ ವಿೀರಾಾಃ || 15 || 

 

ಏವಂ ವಿಚಿನಾಯಪ್ರರ್ತಮಾಃ ಸ ಭಾಗಯವೀ ಬಭಾಷ್ ಈಷ್ರ್ತುಮತಶ್್ ೀಚಿಷಾ ಗಿರಾ | 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಸಕಲ್ೀಶವರ್ ೀsಪ ತಾಕುಂ ಸವಯಂ ನಾದ್ಾ ವಿತುಂ ಮಮಾಸ್ತು || 16 || 

 

ಆತಾಮ ವಿದಾಾ ಶಸರಮೀತಾವದ್ಸ್ತು ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ರತಚಿತಂ ತವಂ ಗೃಹಾಣಾ| 
ಉಕುಾಃ ಸ ಇತಿಂ ಪ್ರವಿಚಿನ್ಯ ವಿಪ್ರೀ ಜಗಾದ್ ಕಸುಾದ್ ಗರಹಣ್ೀ ಸಮಥಯಾಃ || 17 || 

 

ಸವ್ೀಯಶ್ತಾ ಸವಯಪ್ರಾಃ ಸವತನ್ರಸುಾಮೀವ ಕ್್ ೀsನ್ಾಾಃ ಸದ್ೃಶಸುವ್ೀಶ | 
ಸಾವಮಾಂ ತದ್ೀಚ್ಛನ್ ಪ್ರರ್ತರಾತಾಧ್್ ೀ ಹಿ ಯಸಾಮನ್ನಚ್ ೀತಾತಿತಮಲಂ ಕದಾಚಿತ್ || 18 || 

 

ಸವೀಯತುಮಸ್ಾೀಶ ತವೀಚ್ಚಶಸ್ರೈಾಃ ಕ್ಾಯಯಂ ಕ್ತಮಸಾಮಕಮನ್ತದ್ಬಲಾನಾಮ್ | 
ವಿದ್ಾೈವ ದ್ೀರಾ ಭವತಾ ತತ್ ೀsಜ ಸವಯಪ್ರಕ್ಾಶ್ನ್ಾಚ್ಲಾ ಸತಸತಕ್ಷಾಮ || 19 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸುತುಾವಿದಾಾದಿಕ್ಾಾಃ ಸ ವಿದಾಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪ್ರದ್ದೌ ಸಾಸರಶಸಾರಾಃ | 
ಅಬದದಿವಷ್ಟ್ೆೀನ್ ಸಮಾಪ್ಾತಾಾಃ ಸ ಯರೌ ಸಖಾಯಂ ದ್ತರಪ್ದ್ಂ ಮಹಾತಾಮ || 20 || 

 

ದಾನ್ೀsಧ್ಯರಾಜಾಸಾ ಹಿ ತತ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಸಂಸೃತಾ ಪ್ೂವಾಯಮತಪ್ರಾತಂ ಸಖಾಯಮ್ | 
ಸಖಾ ತವಾಸ್ತೇರ್ತ ತದ್ ೀದಿತ್ ೀsಪ ಜಗಾದ್ ವಾಕಾಂ ದ್ತರಪ್ದ್ ೀsರ್ತದ್ಪಾಯತ್ || 21 || 

 

ನ್ ನಿಧ್ಯನ್ ೀ ರಾಜಸಖ್ ೀ ಭವ್ೀತ ಯಥ್ೀಷ್ಟತ್ ೀ ಗಚ್ಛ ವಿಪ್ರೀರ್ತ ದ್ೈವಾತ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತಸಾಾsಶತ ಬಭ ವ ಕ್್ ೀಪ್ೀ ಜತ್ೀನಿದರಯಸಾಾಪ ಮತನ್ೀಹಯರಿೀಚ್ಛರಾ || 22 || 
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ಪ್ರರ್ತಗರಹಾತ್ ಸನಿನವೃತ ು್ೀನ್ ಸ್ ೀsಯಂ ಮರಾ ಪಾರಪ್ುೀ ಮರ್ತಪತತಾಃ ಶ್ಷ್ಾಕತಾವತ್ | 
ಪತತಾಃ ಶ್ಷ್ ಾೀ ಹಾಾತಮಶ್ಷ್ ಾೀ ಭವ್ೀತ ಶ್ಷ್ಾಸಾಾಥಯಾಃ ಸ್ತವೀಯ ಏವ್ೀರ್ತ ಮತಾವ|| 23 || 

 

ಸ್ ೀsಯಂ ಪಾಪ್ೀ ಮಾಮವಜ್ಞಾಯ ಮ ಢ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟಂ ವಚ್ ೀsಶಾರವಯದ್ಸಾ ದ್ಪ್ಯಮ್ | 
ಹನಿಷ್ಾ ಇತ್ಾೀವ ಮರ್ತಂ ನಿಧ್ಾಯ ಯರೌ ಕತರ ನ್ ಶ್ಷ್ಾತಾಂ ನ್ೀತತಮೀತಾನ್ || 24 || 

 

ಪ್ರರ್ತಗರಹಾದ್ ವಿನಿವೃತುಸಾ ಚಾಥಯಾಃ ಸಾಾಚಿಛಷ್ಾೀಭಾಾಃ ಕ್ೌರವ್ೀಭ್ ಾೀ ಮಮಾತರ | 
ಏವಂ ಮನಾವನ್ಾಃ ಕ್ತರೀಡತಾಃ ಪಾಣಡವ್ೀರಾನ್ ಸಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ ಪ್ುರಬಾಹಾತ್ ೀsಖ್ಾತ್ || 25 || 

 

ವಿಕ್ತರೀಡತ್ ೀ ಧ್ಮಯಸ ನ್ ೀಸುದ್ೈವ ಸಹಾಙ್ತುಲ್ಲಯೀನ್ ಚ್ ಕನ್ತದಕ್್ ೀsಪ್ತತ್ | 
ಕ ಪ್ೀ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ ಸಹಿತಾಾಃ ಕತಮಾರಾ ಉದ್ಧತತಯಮೀತಂ ಪ್ವನಾತಮಜ್ ೀsವದ್ತ್ || 26 || 

 

ನಿಷ್ಪತಾ ಚ್ ೀದ್ ದ್ೃತಾ ಸಮತತಪರ್ತಷ್ಾೀ ಕ ಪಾದ್ಮತಷಾಮದ್ ಭೃಶನಿೀಚಾದ್ಪ ಸಮ | 
ಸಕನ್ತದಕ್ಾಂ ಮತದಿರಕ್ಾಂ ಪ್ಶಾತಾದ್ಾ ಸವ್ೀಯಕತಮಾರಾ ಇರ್ತ ವಿೀಯಯಸಂಶರರಾತ್ || 27 || 

 

ತದಾ ಕತಮಾರಾನ್ವದ್ತ್ ಸ ವಿಪ್ರೀ ಧಿಗಸರಬಾಹಾಾಂ ಭವತಾಂ ಪ್ರವೃರ್ತುಮ್ | 
ಜಾತಾಾಃ ಕತಲ್ೀ ಭರತಾನಾಂ ನ್ ವಿತಿ ದಿವಾಾನಿ ಚಾಸಾರಣಿ ಸತರಾಚಿಯತಾನಿ || 28 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾ ಅಸರವಿದ್ಂ ಕತಮಾರಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಪ್ರಂ ಸತರಪ್ೂಜಾಪೌತರಮ್ | 
ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸತರಥ್ ೀದ್ ಧ್ೃರ್ತಂ ಪ್ರರ್ತ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಮತದಾರಯತತಕನ್ತದಕಸಾ || 29 || 

 

ಸ ಚಾsಶ್ವಷೀಕ್ಾಭಿರಥ್ ೀತುರ್ ೀತುರಂ ಸಮಾಾಸಾ ದಿವಾಾಸರಬಲ್ೀನ್ ಕನ್ತದಕಮ್ | 
ಉದ್ ಧ್ೃತಾ ಮತದ್ ರೀದ್ಧರಣಾಥಿಯನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಜಯಗಾದ್ ಭತಕ್ತುಮಯಮ ಕಲಪಯತಾಮಿರ್ತ || 30 || 

 

ಯಥ್ೀಷ್ಟವಿತಾುಶನ್ಪಾನ್ಮಸಾ ಧ್ಮಾಯತಮಜಾಃ ಪ್ರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ಸತಶ್ೀಘರಮ್ | 
ತಥ್ೈವ ತ್ೀನ್ ೀದ್ ಧ್ೃತಮಙ್ತುಲ್ಲೀಯಂ ರ್ತರವಗಯಮತಖಾಾತಮಜವಾಕಾತ್ ೀsನ್ತ || 31 || 

 

ಪ್ಪ್ರಚ್ತಛರ್ೀನ್ಂ ಸಹಿತಾಾಃ ಕತಮಾರಾಾಃ ಕ್್ ೀsಸ್ತೀರ್ತ ಸ್ ೀsಪಾಾಹ ಪತಾಮಹ್ ೀ ವಾಃ | 
ವಕ್್ುೀರ್ತ ತ್ೀ ದ್ತದ್ತರವುರಾಶತ ಭಿೀಷ್ಮಂ ದ್ ರೀಣ್ ೀsಯಮಿತ್ಾೀವ ಸ ತಾಂಸುದ್ ೀಚ್ೀ || 32 || 

 

ನ್ ರಾಜಗ್ೀಹಂ ಸ ಕದಾಚಿದ್ೀರ್ತ ತ್ೀನಾದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸ ಕತಮಾರ್ೈಾಃ ಪ್ುರಾsತಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ ೇ ವಿದಾಾಸ್ುೀನ್ ಸಹ್ೈವ ಚಿನ್ುಯನ್ನಸರಪಾರಪುಂ ತಸಾ ಶತಶಾರವ ರಾಮಾತ್ || 33 || 
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ಶತರತಾವ ವೃದ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣವಣಯಂ ದಿವಜಂ ತಂ ಮಹಾಸರವಿದಾಾಮಪ ತಾಂ ಮಹಾಮರ್ತಾಃ | 
ದ್ ರೀಣಂ ಜ್ಞಾತಾವ ತಸಾ ಶ್ಷ್ಾತವ ಏತಾನ್ ದ್ದೌ ಕತಮಾರಾಂಸುತರ ಗತಾವ ಸವಯಂ ಚ್ || 34 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀsಥ ತಾನ್ವದ್ದ್ ಯೀ ಮದಿಷ್ಟಂ ಕತತಯಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕರ್ ೀರ್ತ | 
ತಂ ಧ್ನಿವನಾ ಪ್ರವರಂ ಸಾಧ್ಯಷ್ಾ ಇತಾಜತಯನ್ಸಾುಮಕರ್ ೀತ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮ್ || 35 || 

 

ಉನಾಮದ್ನಾದಿೀನಿ ಸ ವ್ೀದ್ ಕೃಷಾಣದ್ಸಾರಣಾನಾಪ್ತತು ನ್ ತಾನಿ ಮತಞ ಚೀತ್ | 
ಇತಾಾಜ್ಞರಾ ಕ್್ೀಶವಸಾಾಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಯೀಗಯೀಗಾಾನಿ ಸದ್ೀಚ್ಛರ್ತ ಸಮ || 36 || 

 

ಭಿೀಷಾಮದಿಭಿಭಯವಿತಾ ಸಙ್ುರ್ ೀನ್ಸುದಾ ನಾಹಂ ಗತರತಭಿನಿಯತಾಯೀದಾಧ | 
ಭವ್ೀಯಮೀಕಾಃ ಫಲತುನ್ ೀsಸರಜ್ಞ ಏಷಾಂ ನಿವಾರಕಶ್ಚೀನ್ಮಮ ಧ್ಮಯಲಾಭಾಃ || 37 || 

 

ನ್ ಬತದಿಧಪ್ೂವಯಂ ವರ ಇನಿದರಾಪ್ತ್ೀರನ್ಾತರ ಮೀ ಗಾರಹಾ ಇತಶಚ ಜಷ್ತಣಾಃ | 
ಕರ್ ೀತತ ಗತವಯಥಯಮಿರ್ತ ಸಮ ಚಿನ್ುಯನ್ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ನ್ ಚ್ಕ್ಾರ ತತರ || 38 || 

 

ತತ್ ಪ್ರೀರಿತ್ೀನಾಜತಯನ್ೀನ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಕೃತಾ ಯದಾ ವಿಪ್ರವರಸುತಾಃ ಪ್ರಮ್ | 
ಸ್ನೀಹಂ ನಿತಾನ್ುಂ ಸತರತರಾಜಸ ನೌ ಕೃತಾವ ಮಹಾಸಾರಣಿ ದ್ದೌ ಸ ತಸಾ || 39 || 

 

ಸ ಪ್ಕ್ಷಪಾತಂ ಚ್ ಚ್ಕ್ಾರ ತಸ್ತಮನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚಾಸ್ ಾೀರತತರಾಂ ಪ್ರಶಂಸಾಮ್ | 
ರಹಸಾವಿದಾಾಶಚ ದ್ದಾರ್ತ ತಸಾ ನಾನ್ಾಸಾ ಕಸಾಾಪ ತಥಾ ಕಥಞಚಚತ್ || 40 || 

 

ಭಿೀಮಾಃ ಸಮಸುಂ ಪ್ರರ್ತಭಾಬಲ್ೀನ್ ಜಾನ್ನ್ ಸ್ನೀಹಂ ತವದಿವರ್ತೀಯಂ ಕನಿಷ್ಠೀ | 
ದ್ ರೀಣಸಾ ಕೃತಾವ ಸಕಲಾಸರವ್ೀದಿನ್ಂ ಕತತಯಂ ಪಾಥಯಂ ನಾಜತಯನ್ವಚ್ಚಕ್ಾರ || 41 || 

 

ನ್ೈವಾರ್ತಯತ್ನೀನ್  ದ್ದ್ಶಯ ಲಕ್ಷಂ ಶತಶ್ರಷಾರಾಂ ಪಾಥಯಮಗ್ರೀ ಕರ್ ೀರ್ತ | 
ಸವಬಾಹತವಿೀರಾಯದ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಾನಿನಹನಿಮ ಶತ ರನ್ ಕ್ತಮನ್ೀನ್ ಚ್ೀರ್ತ || 42 || 

 

ತದಾ ಸಮಿೀಯತಾಃ ಸಕಲಾಾಃ ಕ್ಷ್ರ್ತೀಶಪ್ುತಾರ ದ್ ರೀಣಾತ್ ಸಕಲಾಸಾರಣಾವಾಪ್ುುಮ್ | 
ದ್ದೌ ಸ ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರಮಾಸಾರಣಿ ವಿಪ್ರೀ ರಾಮಾದ್ವಾಪಾುನ್ಾಗತಾನಿ ಚಾನ್ಾೈಾಃ || 43 || 

 

ಅಸಾರಣಿ ಚಿತಾರಣಿ ಮಹಾನಿು ದಿವಾಾನ್ಾನ್ಾೈನ್ೃಪ್ೈಯಮಯನ್ಸಾsಪ್ಾಸೃತಾನಿ | 
ಅವಾಪ್ಾ ಸವ್ೀಯ ತನ್ರಾ ನ್ೃಪಾಣಾಂ ಶಕ್ಾು ಬಭ ವುನ್ಯ ಯಥ್ೈವ ಪ್ೂವ್ೀಯ || 44 || 
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ನ್ೈತಾದ್ೃಶಾಾಃ ಪ್ೂವಯಮಾಸನ್ ನ್ರ್ೀನಾದರ ಅಸ್ರೀ ಬಲ್ೀ ಸವಯವಿದಾಾಸತ ಚ್ೈವ | 
ದೌಷ್ಷಯನಿುಮಾನಾಧತೃಮರತತುಪ್ೂವಾಯಸ್ಚಯೈತತುಮಾನಾಾಃ ಸತರತದಾರವಿೀರಾಯಾಃ || 45 || 

 

ತದಾ ಕಣ್ ೀಯsಥ್ೈಕಲವಾಶಚ ದಿವಾಾನ್ಾಸಾರಣಾಾಪ್ುುಂ ದ್ ರೀಣಸಮಿೀಪ್ಮಿೀಯತತಾಃ | 
ಸ ತ್ ೀ ನಿಷಾದ್ ಇರ್ತ ನ್ೈತಯೀರದಾದ್ಸಾರಣಿ ವಿಪ್ರಾಃ ಸ ತತ ರಾಮಶ್ಷ್ಾಾಃ || 46 || 

 

ಕಣ್ ೀಯsನ್ವಪಾಾ ನಿಜಮಿೀಪುತಮತಚ್ಚಮಾನ್ ೀಯಸಾಮದ್ವಾಪ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮತ್ ೀsಸರವೃನ್ದಮ್ | 
ವಿಪ್ರೀsಪ್ಾಯಂ ತಮಜಮೀಮಿ ಭೃಗ್ ೀಾಃ ಕತಲ್ ೀತಿಮಿತಂಿ ವಿಚಿನ್ಯ ಸ ಯರೌ ಭೃಗಪಾಶರಮಾರಾ ||47 || 

 

ಸ ಸವಯವ್ೀತತುಶಚ ವಿಭ್ ೀಭಯಯೀನ್ ವಿಪ್ರೀsಹಮಿತಾವದ್ದ್ಸರವರಾರ್ತಲ್ ೀಭಾತ್ | 
ಜಾನ್ನ್ನಪ ಪ್ರತದಾವಸಾ ರಾಮೀ ದಿವಾಾನ್ಾಸಾರಣಾಖಿಲಾನ್ಾವಾರಾತಾಮ || 48 || 

 

ಅಸರಜ್ಞಚ್ ಳಾಮಣಿಮಿನ್ದರಸ ನ್ತಂ ವಿಶವಸಾ ಹನ್ತುಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತರಾಃ | 
ಏನ್ಂ ಸಮಾಶ್ರತಾ ದ್ೃಢ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ೀತಾದಾಜಾಞಾತ್ವೈವಾಸರಮಸ್ೈ ರಮೀಶಾಃ || 49 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಭಾಗವತಮಬಾಪ್ರಾಶಚ ವಿದಾಾ ರಾಮಾದ್ವಾಪ್ಾ ವಿಜಯಂ ಧ್ನ್ತರಗರಯರಾನ್ಮ್ | 
ಅಬ್ದೈಶಚತತಭಿಯರಥ ಚ್ ನ್ಾವಸತ್ ತದ್ನ್ುೀ ಹಾತತಂ ನ್ ಶಕು ಉರತಗಾಯಮಿಮಂ ಸ ಕಣಯಾಃ || 50 || 

 

ಅಙ್ಕ ೆ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಸ ಕದಾಚಿದ್ಮತಷ್ಾ ರಾಮಾಃ ಶ್ಶ್ಾೀ ಶ್ರ್ ೀ ವಿಗತನಿದ್ರ ಉದಾರಬ್ ೀಧ್ಾಃ | 
ಸಂಸತಪ್ುವತ್ ಸತರವರಾಃ ಸತರಕ್ಾಯಯಹ್ೀತ್ ೀದಾಯತತಂ ಚ್ ವಾಲ್ಲನಿಧ್ನ್ಸಾ ಫಲಂ ತದ್ಸಾ|| 51 || 

 

ತತಾರsಸ ರಾಕ್ಷಸವರಾಃ ಸ ತತ ಹ್ೀರ್ತನಾಮಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹ್ೀನ್ದರಮನ್ತಪಾಸಾ ಹಿ ಶಾಪ್ತ್ ೀsಸಾ | 
ಕ್ತೀಟಸುಮಿನ್ದರ ಉತ ತತರ ಸಮಾವಿವ್ೀಶ ಕಣಯಸಾ ಶಾಪ್ಮತಪ್ಪಾದ್ಯತತಂ ಸತತಾಥ್ೀಯ || 52 || 

 

ಕಣಯಾಃ ಸ ಕ್ತೀಟಿತನ್ತಗ್ೀನ್ ಕ್ತರಿೀಟಿನ್ೈವ ಹ್ ಾೀರ್ ೀರಧ್ಸುನ್ತ ಓಪ್ರಿಗಾತವಚ್ಶಚ | 
ವಿದ್ಧಾಃ ಶರ್ೀಣ ಸ ಯಥಾ ರತಧಿರಸಾ ಧ್ಾರಾಂ ಸತಸಾರವ ತಂ ವಿಗತನಿದ್ರ ಇವಾsಹ ರಾಮಾಃ || 53 || 

 

ಕ್ತಂ ತವಂ ನ್ ಚಾಲಯಸ್ತ ಮಾಂ ರತಧಿರಪ್ರಸ್ೀಕ್್ೀ ಪಾರಪ್ುೀsಪ ಪಾವನ್ವಿರ್ ೀಧಿನಿ ಕ್್ ೀsಸ್ತ ಚ್ೀರ್ತ | 
ತಂ ಪಾರಹ ಕಣಯ ಇಹ ನ್ೈವ ಮರಾ ವಿಧ್್ೀಯೀ ನಿದಾರವಿರ್ ೀಧ್ ಇರ್ತ ಕ್ತೀಟ ಉಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್ ೀ ಮೀ || 54 || 

 

ಜಾತಾಾsಸ್ತಮ ಸ ತ ಉತ ತ್ೀ ತನ್ಯೀsಸ್ತಮ ಸತಾಂತ್ೀನಾಸ್ತಮ ವಿಪ್ರ ಇರ್ತ ಭಾಗಯವವಂಶಜ್ ೀsಹಮ್ | 
ಅಗ್ರೀsಬರವಂ ಭವತ ಈಶ ನ್ಹಿ ತವದ್ನ್ ಾೀ ಮಾತಾ ಪತಾ ಗತರತತರ್ ೀ ಜಗತ್ ೀsಪ ಮತಖ್ಾಾಃ || 55 || 

 

ಇತತಾಕುಮಾತರವಚ್ನ್ೀ ಸ ತತ ಕ್ತೀಟಕ್್ ೀsಸಾ ರಾಮಸಾ ದ್ೃಷಟವಿಷ್ಯತವತ ಏವ ರ ಪ್ಮ್ | 
ಸಮಾಾಪ್ಾ ನ್ೈಜಮರ್ತಪ್ೂಣಯಗತಣಸಾ ತಸಾವಿಷ್ ಣೀರನ್ತಗರಹತ ಆಪ್ ವಿಮಾನ್ಗಾಃ ಸವಾಃ || 56 || 
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ಅಥಾsಹ ರಾಮಸುಮಸತಾವಾಚ್ ೀ ನ್ ತ್ೀ ಸಕ್ಾಶ್ೀ ಮಮ ವಾಸಯೀಗಾತಾ | 
ತಥಾsಪ ತ್ೀ ನ್ೈವ ವೃಥಾ ಮದಿೀರಾ ಭಕ್ತುಭಯವ್ೀಜ ಞ್ೀಶಾಸ್ತ ಸವಯಶತ ರನ್ || 57 || 

 

ಅಸಪಧ್ಯಮಾನ್ಂ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ ತಾವಂ ಜ್ೀತಾ ಕಶ್ಚತ್ ಸಪಧ್ಯಮಾನ್ಸತು ರಾಸ್ತ | 
ಪ್ರಾಭ ರ್ತಂ ನಾತರ ವಿಚಾಯಯಮಸ್ತು ಪ್ರಮಾದಿೀ ತವಂ ಭವಿತಾ ಚಾಸರಸಙ್ಕ ಘೀ || 58 || 

 

ರಾಹಿೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕು ಉದಾರಕಮಯಣಾ ಕಣ್ ೀಯ ಯರೌ ತಂ ಪ್ರಣಮಾೀಶ್ತಾರಮ್ | 
ತಥ್ೈಕಲವಾೀsಪ ನಿರಾಕೃತ್ ೀsಮತನಾ ದ್ ರೀಣ್ೀನ್ ತಸಾ ಪ್ರರ್ತಮಾಂ ವನ್ೀsಚ್ಯಯತ್ || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತ್ರಾಃ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾ ಮೃಗರಾಂ ಸಮಾರಾತಾಾಃ | 
ಅಗ್ರೀ ಗಚ್ಛನ್ ಸಾರಮೀಯೀ ರತರಾವ ಧ್ಮಾಯತಮಜಸಾಾತರ ವನ್ೀ ಮೃಗಾಥಿೀಯ || 60 || 

 

ಶತರತಾವ ರಾವಂ ಸಾರಮೀಯಸಾ ದ್ ರಾಚ್ಛರ್ೈಮತಯಖ್ಂ ಶಬದವ್ೀಧಿೀ ಪ್ುಪ್ೂರ್ೀ | 
ಸ ಏಕಲವಾೀ ವರಣಮಸಾ ನಾಕರ್ ೀಚಾಛಾಪ್ೂರಿತಾಸಾಾಃ ಪಾಣಡವಾನ್ಭಾರಾತ್ ಸಾಃ || 61 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಚಿತರಂ ಕತರವಾಃ ಪಾಣಡವಾಶಚ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಕತಾಯರಂ ಮಾಗಯರಾಮಾಸತರತರ | 
ದ್ ರೀಣಾಕೃರ್ತಂ ಮಾರ್ತುಯಕ್ತೀಂ ಪ್ೂಜಯನ್ುಂ ದ್ದ್ೃಶತಶ್ಚನ್ಂ ಧ್ನ್ತರ್ೀವಾಭಾಸನ್ುಮ್ || 62 || 

 

ಪ್ೈಶಾಚ್ಮೀವ್ೈಷ್ ಪಶಾಚ್ಕ್್ೀಭಾಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ವಿವ್ೀದಾಸರವೃನ್ದಂ ನಿಷಾದ್ಾಃ | 
ದಿವಾಾನ್ಾಸಾರಣಾಾಪ್ುುಮೀತಾಂ ಚ್ ಶ್ಕ್ಷಾಂ ದ್ ರೀಣಂ ಸದಾ ಪ್ೂಜಯರ್ತ ಸಮ ಭಕ್ಾಯ || 63 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತಮಮತಷ್ಾ ಪಾಥ್ ೀಯ ದ್ ರೀಣಾಯೀಚ್ೀ ತವದ್ವರ್ ೀ ಮೀ ಮೃಷಾssಸ್ತೀತ್ | 
ಇತತಾಕು ಏನ್ಂ ತವಭಿಗಮಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಂ ವಿಪ್ರೀ ಯರಾಚ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಙ್ತುಷ್ಠಮೀವ || 64 || 

 

ತಸಾ ಪ್ರಸಾದ್ ೀಪ್ಚಿತ್ ೀರತಶ್ಕ್ಷ್ ೀ ನಿಷಾದ್ ೀsದಾದ್ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಙ್ತುಷ್ಠಮಸ್ೈ | 
ತತಾಃ ಪ್ರಂ ನಾಸಾ ಬಭ ವ ಶ್ಕ್ಷಾ ಸನ್ತಮಷಟಹಿೀನ್ಸಾ ಸಮಾsಜತಯನ್ೀನ್ || 65 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಪಾಲ್ ೀ ರ್ೈವತಪ್ವಯತ್ೀ ತಂ ದ್ ರೀಣಾಃ ಪಾರಪಾಾsದಾದ್ಸರವರಾಣಿ ತಸ್ೈ | 
ಏಕ್ಾನ್ು ಏವಾಸಾ ಭಕ್ಾಯ ಸತತತಷ್ ಟೀ ಧ್ನ್ವಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಕೃತವಾನ್ಜತಯನ್ಂ ಚ್ || 66 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವಶಸಾರಭಾಾಸ್ ೀ ನಾಮ 

ಪ್ಞ್ಚದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
(ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1769] 

 



 
 

 
 

Page 189 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

|| ಸೃಗಾಲವಧ್ಾಃ || 
 

ಓಂ || ಕ್ಾಲ್ೀ ತ್ವೀತಸ್ತಮನ್ ಭ ಯ ಏವಾಖಿಲ್ೈಶಚ ನ್ೃಪ್ೈಯತಯಕ್್ ುೀ ಮಾಗಧ್್ ೀ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮಾಃ | 
ಪಾರರಾದ್ ಯದ್ ಂಸುತರ ನಿತಾಾವಾರಾರ್ತಬಲ್ೈಶವಯೀಯsಪೀಚ್ಛರಾsಗಾತ್ ಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 01 || 

 

ಸನ್ದಶಯಯನ್ ಬಲ್ಲನಾಮಲಪಸ್ೀನಾದ್ತಾಪ್ಸೆರಾಣಾಂ ಬಹಳ ್ೀಪ್ಸೆರ್ೈಶಚ | 
ಪಾರಪ್ುೀ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ಬಲ್ಲಭಿನಿೀಯರ್ತಮಗಾರಯಂ ಯರೌ ಸರಾಮೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಶಾಂ ರಮೀಶಾಃ || 02 || 

 

ಸ್ ೀsನ್ನ್ುವಿೀಯಯಾಃ ಪ್ರಮೀsಭಯೀsಪ ನಿೀತ್ಾೈ ಗಚ್ಛನ್ ಜಾಮದ್ಗನಯಂ ದ್ದ್ಶಯ | 
ಕ್ತರೀಡಾಥಯಮೀಕ್್ ೀsಪ ತತ್ ೀsರ್ತದ್ತಗಯಂ ಶತರತಾವಗ್ ೀಮನ್ುಂ ತತರ ಯರೌ ಸಹಾಗರಜಾಃ|| 03 || 

 

ತದಾ ದ್ತಗಾಧಬೌಧ ಸಂಸೃಸ್ಿೈಾಃ ಸತರಾದ್ಾೈಾಃ ಪ್ೂಜಾಂ ಪಾರಪ್ುುಂ ಸಾಿನ್ಮೀಷಾಂ ಚ್ ಯೀಗಾಮ್ | 
ಮತಕುಸಾಿನಾದಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ೀsಜ್ ೀ ಬಲ್ಲಶಾಚsಗಾತ್ ತತರ ಸನ್ದೃಷ್ತಟಮಿೀಶಮ್ || 04 || 

 

ತತಾರಸತರಾವ್ೀಶಮಮತಷ್ಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನ್ದಶಯಯನ್ ಸತಪುಹಿೀಣ್ ೀsಪ ನಿತಾಮ್ | 
ಸಂಸತಪ್ುವಚಿಛಶಾ ಉದಾರಕಮಾಯ ಸಙ್ಾಯೈ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮತಖ್ಮಿೀಕ್ಷಾಯಪ್ರಮೀಯಾಃ || 05 || 

 

ದ್ೀವಾಶಚ ತದಾೂವವಿದ್ ೀsಖಿಲಾಶಚ ನಿಮಿೀಲ್ಲತಾಕ್ಷಾಾಃ ಶಯನ್ೀಷ್ತ ಶ್ಶ್ಾರ್ೀ | 
ತದಾ ಬಲ್ಲಸುಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ತೀರಿೀಟಮಾದಾಯಗಾಜಞಹಸತಾಃ ಸವ್ೀಯದ್ೀವಾಾಃ || 06 || 

 

ನಾರಾಯಣ್ೀ ಸವಯದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಮೀತ್ೀ ಬರಹಾಮದಿಭಿಹಾಯಸಮಾನ್ೀ ಸತಪ್ಣಯಾಃ | 
ಗತಾವ ಪಾತಾಳಂ ಯತಧಿ ಜತಾವ ಬಲ್ಲಂ ಚ್ ಕ್ತರಿೀಟಮಾದಾರಾಭಾರಾದ್ ಯತರ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 07|| 

 

ತತ್ ತಸಾ ಶ್ೀಷಣಯ ಪ್ರರ್ತಮತಚ್ಾ ನ್ತಾವ ಖ್ಗಾಃ ಸತುತಾವ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ರಮೀಶಮ್ | 
ಸೃತ ಆಗಚ್ಛೀತ್ಾೀವ ವಿಸಜಯತ್ ೀsಮತನಾ ಯರೌ ದ್ತಗಾಧಬಧಂ ಯತರ ನಾರಾಯಣ್ ೀsಸೌ || 08 || 

 

ಕ್ತರಿೀಟಂ ತತ್ ಕೃಷ್ಣಮ ಧಿನಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ತತತುಲಾಮಾಸ್ತೀತ್ ತಸಾ ರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದಾತ್ | 
ತದಿಚ್ಛರಾ ಚ್ೈವ ನಾರಾಯಣಸಾ ಶ್ೀಷಾಣಯಯಪಾಾಸ್ತೀದ್ ಯತಗಪ್ದ್ ದ್ತಗಧವಾದೌಯ || 09 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಪಾರಪಾುನ್ಾೀವ ದಿವಾಾಯತಧ್ಾನಿ ಪ್ುನ್ವ್ೈಯಕತಣಠಂ ಲ್ ೀಕಮಿತಾನಿ ಭ ಯಾಃ | 
ತದಾSವತ್ೀರ  ರೌಹಿಣ್ೀಯಸಾ ಚ್ೈವಂ ಭಾರಾಯsಪಾಾರಾದ್ ವಾರತಣಿೀ ನಾಮ ಪ್ೂವಾಯ || 10 || 

 

ಸ್ೈವಾಪ್ರಂ ರ ಪ್ಮಾಸಾಿಯ ಚಾsಗಾಚಿಛರೀರಿತಾಾಖ್ಾಂ ಸ್ೀನಿದರಾವ್ೀಶಮಗರಯಮ್ | 
ಕ್ಾನಿುಶಾಚsಗಾತ್ ತಸಾ ಸ್ ೀಮಸಾ ಚಾನಾಾ ಭಾರಾಯ ದ್ವಯೀಾಃ ಪ್ೂವಯತನಾ ಸತರ ಪಾ || 11 || 
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ತಾಭಿ ರಾಮೀ ಮತಮತದ್ೀ ತತರ ರ್ತಷ್ಠನ್ ಶಶಾಙ್ೆಪ್ೂಗ್ ೀದಿರಕುಕ್ಾನಿುಾಃ ಸತಧ್ಾಮಾ | 
ತಸಾಾ ವಾರತಣಾಾಾಃ ಪ್ರರ್ತಮಾ ಪ್ೀಯರ ಪಾ ಕ್ಾದ್ಮಬರಿೀ ವಾರತಣಿೀ ತಾಂ ಪ್ಪೌ ಸಾಃ || 12 || 

 

ಏವಂ ತಯೀಾಃ ಕ್ತರೀಡತ್ ೀಾಃ ಸ್ವೈರಮತರ ರಾಜನ್ಾವೃನಾದನ್ತಗತ್ ೀ ಜರಾಸತತಾಃ | 
ಗಿರಿಂ ಗ್ ೀಮನ್ುಂ ಪ್ರಿವಾರಾಯದ್ಹತ್ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀವೌ ಪ್ುಪ್ುವಿತತಬಯಲಾಬೌಧ || 13 || 

 

ಗಿರಿಸಾುಭಾಾಂ ಪೀಡಿತಾಃ ಸನ್ ನಿಮಗ್ ನೀ ಭ ಮೌ ಪ್ದಾೂಯಂ ಯೀಜನ್ೈಕ್ಾದ್ಶಂ ಸಾಃ | 
ನಿಷಪೀಡಿತಾಜಞಲಧ್ಾರ್ ೀದ್ುತಾsಸಾಮದ್ ವಹಿನಂ ವಾಾಪ್ುಂ ಶಮರಾಮಾಸ ಸವಯಮ್ || 14 || 

 

ಸ್ೀನಾಂ ಪ್ರವಿಷೌಟ ಸವಯರಾಜನ್ಾವೃನ್ದಂ ವಾಮಥಾನತಾಂ ದ್ೀವವರೌ ಸವಶಸ್ರೈಾಃ | 
ತತರ ಹಂಸ್ ೀ ಡಿಭಕಶ್ಚಕಲವಾಾಃ ಸಕ್ತೀಚ್ಕಸ ುೌ ಶ್ಶತಪಾಲಪೌಣಡರಕ್ೌ || 15 || 

 

ಭೌಮಾತಮಜೌ ದ್ನ್ುವಕರಶಚ ರತಗಿೇ ಸೌಭಾಧಿಪ್ೀ ಮೈನ್ದಮೈನಾದನ್ತಜೌ ಚ್ | 
ಅನ್ಾೀ ಚ್ ಯೀ ಪಾಥಿಯವಾಾಃ ಸವಯ ಏವ ಕ್್ ರೀಧ್ಾತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಿವಾರಾಯಭಾವಷ್ಯನ್ || 16 || 

 

ಶಸ್ರೈರಸ್ರೈದ್ತರಯಮಪ್ೂಗ್ೈಾಃ ಶ್ಲಾಭಿಭಯಕ್ಾುಶಚ ಯೀ ಶಲಾಬಾಹಿಿೀಕಮತಖಾಾಾಃ | 
ಸಸ್ ೀಮದ್ತಾುಾಃ ಸೌಮದ್ರ್ತುವಿಯರಾಟಾಃ  ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಶಚ ಜರಾಸತತಸಾ | 
ಭರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಶಸರವಷ್ೈಯರವಷ್ಯನ್ ಕ್ಾರಾಗೃಹ್ೀ ವಾಸ್ತತಾ ಮಾಗಧ್್ೀನ್ || 17 || 

 

ಸವಾಯನ್ೀತಾನ್ ಶರವಷ್ೀಯಣ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಿಸ ತವಾಜಧ್ವಜಶಸರವಮಯಣಾಃ | 
ಕೃತಾವ ವಮಚ್ ಛೀಣಿತಾನಾತಯರ ಪಾನ್ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಹರಿಯಯಥಾ ಮೃಗಾನ್ || 18 || 

 

ಹತಾವ ಸ್ೀನಾಂ ವಿಂಶದ್ ೀಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ತಾಂ ರ್ತರಭಿಯತಯಕ್ಾುಂ ರತಗಿಮಣಂ ನ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಾಃ | 
ರತಗಿಮಣಾಥ್ೀಯ ಪೀಡರಾಮಾಸ ಶಸಾರಣಾಸಾ ಚಿಛತಾವ ವಿರಥಂ ದಾರವರಾನ್ಾಃ || 19 || 

 

ಜರಾಸತತ್ ೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀನ್ ಯತದ್ಧಂ ಚಿರಂ ಕೃತಾವ ತನ್ತಮಸಲ್ೀನ್ ಪ್ೀಥಿತಾಃ | 
ವಿಮೀಹಿತಾಃ ಪಾರಪ್ುಸಂಜ್ಞಶ್ಚರ್ೀಣ ಕತರದ್ ಧೀ ಗದಾಂ ತದ್ತರಸಾಭಾಪಾತಯತ್ || 20 || 

 

ತ್ೀನಾsಹತಾಃ ಸತಭೃಶಂ ರೌಹಿಣ್ೀಯಾಃ ಪ್ಪಾತ ಮ ಛಾಯಭಿಗತಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ | 
ಅಜ್ೀಯತವಂ ತಸಾ ದ್ತುಂ ಹಿ ಧ್ಾತಾರ ಪ್ೂವಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ರಾಮಗ್ೀನ್ || 21 || 

 

ತಥಾಕೃತ್ೀ ಬಲಭದ್ರೀ ತತ ಕೃಷ್ ಣೀ ಗದಾಮಾದಾಯ ಸಾವಮಗಾನಾಮಗಧ್್ೀಶಮ್ | 
ತತಾಡ ಜತೌರ ಸ ತರಾsಭಿತಾಡಿತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಗಾಂ ಮ ಚ್ಛಯರಾsಭಿಪ್ುಿತಾಙ್ುಾಃ || 22 || 
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ಅಥ್ ೀತುಸೌಿ ರೌಹಿಣ್ೀಯಾಃ ಸಹ್ೈವ ಸಮತತುಸೌ ಿಮಾಗಧ್್ ೀsಪ್ಾಗರಯವಿೀಯಯಾಃ | 
ಕತರದ್ ಧೀ ಗೃಹಿೀತಾವ ಮೌಳಿಮಸಾಾsಶತ ರಾಮೀ ವಧ್ಾಯೀದ್ಾಚ್ಚನ್ತಮಸಲಂ ಬಾಹತಷಾಳಿೀ || 23 || 

 

ಅಥಾಬರವಿೀದ್ ವಾಯತರ್ೀನ್ಂ ನ್ ರಾಮ ತವರಾ ಹನ್ತುಂ ಶಕಾತ್ೀ ಮಾಗಾಧ್್ ೀsಯಮ್ | 
ವೃಥಾ ನ್ ತ್ೀ ಬಾಹತಬಲಂ ಪ್ರಯೀಜಾಮಮೀಘಂ ತ್ೀ ಯದ್ ಬಲಂ ತದ್ವದ್ಸರಮ್ || 24 || 

 

ಅನ್ ಾೀ ಹನಾು ಬಲವಾನ್ಸಾ ಚ್ೀರ್ತ ಶತರತಾವ ಯರೌ ಬಲಭದ್ ರೀ ವಿಮತಚ್ಾ | 
ಜರಾಸತತಂ ಪ್ುನ್ರತದ್ಾಚ್ಛಮಾನ್ಂ ಜಘಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಗದ್ರಾ ಸವಯೈವ || 25 || 

 

ತ್ೀನಾsಹತಾಃ ಸರಸುಸಮಸುಗಾತರಾಃ ಪ್ಪಾತ ಮ ಛಾಯಭಿಗತಾಃ ಸ ರಾಜಾ | 
ಚಿರಾತ್ ಸಙ್ಞಾಂ ಪಾರಪ್ಾ ಚಾನ್ುಹಿಯತ್ ೀsಸೌ ಸಮಾಾದ್ರವದ್ ಭಿೀತಭಿೀತಾಃ ಸಲಜಞಾಃ || 26 || 

 

ಯರೌ ಶ್ಷ್ಟೈ ರಾಜಭಿ ಸಂಯತತಶಚ ಪ್ುರಂ ಜೀವ್ೀತ್ಾೀವ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಮತಕುಾಃ | 
ಪ್ುನ್ಯತಯದ್ಧಂ ಬಹತಶಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಕೃತಾವಜತ್ ೀ ರಾಜಗಣ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ || 27 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀ ಜತಾವ ಮಾಗಧ್ಂ ರೌಹಿಣ್ೀಯಯತಕ್್ ುೀ ಯರೌ ದ್ಮಘ ೀಷ್ೀಣ ಸಾಧ್ಯಮ್ | 
ಪತೃಷ್ವಸಾರಾಾಃ ಪ್ರ್ತನಾ ತ್ೀನ್ ಚ್ ೀಕುಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಜತ್ೀನಾಪ ಯತಧಿ ಸಮ ಬಾನ್ಧವಾತ್ || 28 || 

 

ರಾಮಾಃ ಪ್ುರಂ ಕರಿವಿೀರಾಖ್ಾಮೀವ ಮಹಾಲಕ್ಷಾಮಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಸನ್ದಶಾಯಯ | 
ಶತರತಾವ ವಾಕಾಂ ತಸಾ ಯತದ್ಧೀ ಜತಸಾ ಭಿೀತಾಾ ಯತಕುಸಾಾsತಮನಾ ತದ್ತಾತ್ ೀಗಾತ್ || 29 || 

 

ಗನ್ಧವೀಯsಸೌ ದ್ನ್ತನಾಮಾ ನ್ರ್ ೀsಭ ತ್ ತಸಾಮತ್ ಕೃಷ್ಣೀ ಭಕ್ತುಮಾಂಶಾಚsಸ ರಾಜಾ | 
ಪ್ುರಪಾರಪಾುಂಸಾುನ್ ಸ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪಾಪ್ಾಃ ಸೃಗಾಲಾಖ್ ಾೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಕತರಧ್ಾssಗಾತ್ || 30 || 

 

ಸ ಯಯಪ್ರದ್ತುಂ ರಥಮಾರತಹಾ ದಿವಾಂ ವರಾದ್ವಧ್ಾಸ್ತುಗಮರತಚ್ೀಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣಮ್ | 
ಯೀದ್ತಧಂ ಯರಾವಮತಚ್ಚಾಚಸರಸಙ್ಘನ್ ಶ್ರಸುಸಾಾಥಾsಶತ ಜಹಾರ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 31 || 

 

ದಿವಧ್ಾ ಕೃತಾವ ತ್ೀಹಮಸಾಾರಿಣಾ ಚ್ ಪ್ುತರಂ ಭಕುಂ ತಸಾ ರಾಜ್ಾೀsಭಿಷಚ್ಾ | 
ಸ ಶಕರದ್ೀವಂ ಮಾಣಿಭದ್ರಾಃ ಪ್ುರಾ ಯೀ ಯರೌ ಪ್ುರಿೀಂ ಸಾವಂ ಸಹಿತ್ ೀsಗರಜ್ೀನ್ || 32 || 

 

ನಿೀರ್ತಂ ಬಲ್ಲಷ್ಟಸಾ ವಿಹಾಯ ಸ್ೀನಾಂ ದ್ ರಾದ್ ಯತದ್ಧಂ ದ್ಶಯಯತ್ವೈವ ಗತಪ್ಯೈಾಃ | 
ಸವಸ್ೀನಾರಾಾಃ ಸವಯಪ್ೂಣಾಯತಮಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ುರಿೀಂ ಪಾರಪ್ಾ ಸ ಪ್ೂಜತ್ ೀsವಸತ್ || 33 || 

 



 
 

 
 

Page 192 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಸೃಗಾಲವಧ್್ ೀ ನಾಮ 

ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 1802] 
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|| ಹಂಸಡಿಭಿಕವಧ್ಾಃ || 
 

ಓಂ || ಗತ್ೀsಥ ಚ್ೀದಿಪ್ೀ ಸವಕಂ ಪ್ುರಂ ಜಾನಾದ್ಯನ್ ೀsಶೃಣ್ ೀತ್ | 
ರಮೈವ ರತಗಿಮಣಿೀರ್ತ ಯೀದ್ಾತಾಂ ಸವಯಮಬರಾಯ ತಾಮ್ || 01 || 

 

ಸ ರತಗಿಮನಾಮಕ್್ ೀsಗರಜಾಃ ಶ್ರಯೀ ದಿವಷ್ನ್ ರಮಾಪ್ರ್ತಮ್ | 
ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ರದಾತತಮತದ್ಾತಾಂ ನ್ಾವಾರಯತದ್ಧರಿಪರರಾಮ್ || 02 || 

 

ಪ್ರಘ ೀಷತ್ೀ ಸವಯಮಬರ್ೀsಥ ತ್ೀನ್ ಮಾಗಧ್ಾದ್ಯಾಃ  | 
ಸಮಿೀಯತರತಗರಪೌರತಷಾಾಃ ಸಸಾಲವಪೌಣಡರಚ್ೀದಿಪಾಾಃ || 03 || 

 

ತದಾ ಜಗಾಮ ಕ್್ೀಶವೀ ಜವ್ೀನ್ ಕತಣಿಡನ್ಂ ಪ್ುರಮ್ | 
ಸೃತ್ ೀsಥ ತ್ೀನ್ ಪ್ಕ್ಷ್ರಾಟ್ ಸಮಾಜಗಾಮ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 04 || 

 

ಪ್ತತರವಾಯತನಾsಸಾತ್ೀ ನ್ರ್ೀಶವರಾಾಃ ಪ್ರಪಾರ್ತತಾಾಃ | 
ಯದ್ೀದ್ೃಶಂ ಪ್ತರ್ತರಣ್ ೀ ಬಲಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ತಮತಚ್ಾತ್ೀ || 05 || 

 

ಕ್ತಮತರ ನ್ಾಃ ಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್ ಸತಖಾಯ ಹಿೀರ್ತ ತ್ೀsಭತರವನ್ | 
ಅಥಾಬರವಿೀಜಞರಾಸತತ್ ೀ ಜಯೀ ಪ್ಯೀಬಧಮನಿದರಾಃ | 
ಕ್ತಲ್ೈಷ್ ಪ್ಕ್ಷ್ವಾಹನ್ ೀ ಯತಶಚ ನಾನ್ಾಥಾ ಭವ್ೀತ್ || 06 || 

 

ಜತಾ ವಯಂ ಚ್ ಸವಯಶ್್ ೀsಮತನ್ೈಕಲ್ೀನ್ ಸಂಯತಗ್ೀ | 
ಅನ್ೀಕಶ್್ ೀ ನ್ ಸಙ್ುತ್ೈಜಯತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ೀಷ್ಹಿ || 07 || 

 

ಅಮತಷ್ಾ ಚಾಗರಜಾಃ ಪ್ುರಾ ನಿಹನ್ತುಮತದ್ಾತ್ ೀ ಹಿ ಮಾಮ್ | 
ಅದ್ೃಶಾವಾಕಾತ್ ೀsತಾಜತ್ ಪ್ರತಾಡನಾತ್ ಸತಪೀಡಿತಮ್ || 08 || 

 

ಕ್ತಮಸಾ ತ ಚ್ಾತ್ೀ ಬಲಂ ವಯಂ ತೃಣ್ ೀಪ್ಮಾಾಃ ಕೃತಾಾಃ | 
ಸಮಸುಶ್್ ೀ ಮೃಧ್್ೀಮೃಧ್್ೀ ಹಿ ಯೀನ್ ಚಾಕ್ಷತ್ೀನ್ ಹಾ || 09 || 
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ಕ್ತಮತರ ಕತವಯತಾಂ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀದ್ತದಿೀಣಯಸಙ್ೆಟ್ೀ | 
ಇರ್ತ ಬತರವನ್ನವಾಙ್ ಮತಖ್ಂ ನ್ೃಪ್ಶಚಕ್ಾರ ವಿಚ್ಛವಿ || 10 || 

 

ಅಥಾsಹ ಚ್ೀದಿಭ ಪ್ರ್ತಾಃ ಸದ್ನ್ುವಕರಕ್್ ೀ ವಚ್ಾಃ | 
ಪ್ುರಾ ಹರ್ೀಹಿಯ ಪಾಷ್ಯದ್ಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಬತದಿಧರ್ೀಕದಾ || 11 || 

 

ಶೃಣತಷ್ವ ರಾಜಸತುಮಾಃ ಪ್ರಭತಂ ಶ್ವಸವಯತಮತೂವೀಾಃ | 
ಹರಿಂ ವದ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿದ್ಪ್ಾದ್ ೀ ಭವ್ೀನ್ನ ವ್ೈ ಮೃಷಾ || 12 || 

 

ತಥಾssವಯೀಶಚ ದ್ಶಯನ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ಕದಾಚಿದ್ ಜಯತಾ | 
ಅಮತಷ್ಾ ಭಕ್ತುರನ್ಾಥಾ ಪ್ುನ್ಶಚ ಜಾಯತ್ೀ ಕತರಧ್ಾ || 13 || 

 

ನ್ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ ವಿದ್ಮಹ್ೀ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ ಪ್ರ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ವರಜಾಮ ತಂ ಸತಖಾಥಿಯನ್ ೀ ವಯಂ ವಿಹಾಯ ಶತತರತಾಮ್ || 14 || 

 

ಇದ್ಂ ಹಿ ನ್ಾಃ ಶತಭಪ್ರದ್ಂ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ ಶತಭಂ ಕವಚಿತ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಜರಾಸತತ್ ೀ ದ್ದ್ಶಯ ತೌ ದ್ಹನಿನವ || 15 || 

 

ಅಥ ಪ್ರಹಸಾ ಸೌಭರಾಡ್ ವಚ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಮಾಗಧ್ಮ್ | 
ವಿನಿನ್ದಯ ತೌ ಕತರಧ್ಾ ಸತಫರನ್ ಕತರಧ್ಾ ಸತಫರನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ || 16 || 

 

ನ್ ತನ್ೃಷಾ ಹರಿಾಃ ಸವಯಂ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಧ್ಾಯ ನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಜಾತ ಏಷ್ ರಾದ್ವೀ ವಯಂ ಚ್ ದಾನ್ವ್ೀಶವರಾಾಃ || 17 || 

 

ಸವಧ್ಮಯ ಏಷ್ ನ್ಾಃ ಸದಾ ದ್ೃಢಪ್ರರ್ತೀಪ್ತಾ ಹರೌ | 
ಸವಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ ಹತಾ ಅಪ ಪ್ರರಾಮ ಸದ್ುರ್ತಂ ಧ್ತರವಮ್ || 18 || 

 

ಶ್ವಶಚ ನ್ಾಃ ಪ್ರಾ ಗರ್ತಗತಯರತಭಯವಾನ್ರಿಹಯರ್ೀಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸ ಮಾಗಧ್್ ೀ ಜಗಾದ್ ಸಾಧ್ತಸಾಧಿವರ್ತ || 19 || 

 

ತಥ್ೈವ ರತಗಿಮಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಕರ ಶಚ್ೀದಿಪೌ ಚ್ ತೌ | 
ವಿನಿಶಚಯಂ ಕತಬತದ್ಧಯೀ ಯತಧ್್ೀ ಚ್ ಚ್ಕತರರ ಜಯತಮ್ || 20 || 



 
 

 
 

Page 195 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಸಪ್ುದ್ಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 

ಸದಾ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕ್ಾರಿಣೌ ಭವಾವ ಕೃಷ್ಣ ಇತಾಪ | 
ಗತರ್ ೀಾಃ ಪ್ರಸಾದ್ಮಾಪ್ುನತಾಂ ಕರ ಶಚ್ೀದಿಭ ಭೃತೌ || 21 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ತ್ೀ ತವಮನ್ರಯನ್ ಸಹ್ೈವ ಪಾಪ್ಬತದ್ಧಯಾಃ | 
ಧ್ತರವಂ ಸಮಾಗತ್ ೀ ಹರಿಲಯಭ್ೀತ ರತಗಿಮಣಿೀಮಿಮಾಮ್ || 22 || 

 

ಅಯಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕಸತನ್ದರ್ ೀsನ್ತರ ಪಣಿೀ ಚ್ ರತಗಿಮಣಿೀ | 
ಮತಖ್ೀನ್ ಬಾಹತನಾsಪ್ಾಯಂ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಜದ್ ವಶ್ೀ || 23 || 

 

ಸಮಸುವ್ೀದಿನಾಂ ವರಂ ಜತಾರಿಮಗರಯರ ಪಣಮ್ | 
ಸಮಸುಯೀಷತಾಂ ವರಾ ವರಜ್ೀತ ರತಗಿಮಣಿೀ ಧ್ರವಮ್ || 24 || 

 

ವಯಂ ಚ್ ಮಾನ್ಸಂಙ್ಷಯಮ್ ನಿತಾನ್ುಮಾಪ್ುನಮಸುದಾ | 
ನ್ ಶಕತನಮೀ ನಿವಾರಿತತಂ ಶರ್ೈರಮತಂ ಕಥಞ್ಚನ್ || 25 || 

 

ಅತಾಃ ಸವಯಮಬರ್ೀ ಯಥಾ ನ್ ಸಙ್ುಮೀ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀತ್ | 
ತಥಾ ವಿಧ್ಾನ್ಮೀವ ನ್ಾಃ ಸತನಿೀರ್ತರ ಜಯತಾ ಧ್ತರವಮ್ || 26 || 

 

ಅತ್ ೀ ನ್ ದ್ೀಯಮಸಾ ನ್ಾಃ ಸತಭ ಭತಜಾಂ ಸಮಾಗಮೀ | 
ಕವಚಿತ್ ಕದಾಚಿದಾಸನ್ಂ ನ್ಚಾಘಾಯಪ್ೂವಯಕ್್ ೀ ವಿಧಿಾಃ || 27 || 

 

ನ್ಚಾsಸಾರ್ತ ಕ್ಷ್ತೌ ಕವಚಿದ್ ವಿಮಾನಿತಾಃ ಪ್ುರ್ ೀ ಹಿ ನ್ಾಃ | 
ವರಾಸನ್ಸಿಭ ಭತಜಾಂ ಸ ಮಾನಿತ್ ೀ ಹಿ ದ್ೈವತ್ೈಾಃ || 28 || 

 

ಸ ದ್ಪ್ಯಮಾನ್ಸಂಯತತಾಃ ಕತರಧ್ಾ ಪ್ರರಾಸಾರ್ತ ಧ್ತರವಮ್ | 
ಪ್ುರಿೀಂ ಸವಕ್ಾಂ ತತ್ ೀ ವಯಂ ವಿಧ್್ೀಮ ಚ್ ಸವಯಮಬರಮ್ || 29 || 

 

ಇರ್ತ ಸಮ ಸವಯಭ ಭೃತಾಂ ವಿನಿಶಚಯಂ ಸಕ್್ೈಶ್ಕಾಃ | 
ಕರಥ್ ೀsವಗಮಾ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾನ್ತಜ್ ೀsಭಾರಾದ್ಧರಿಂ ಧ್ತರತಮ್ || 30 || 
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ಪ್ರಣಮಾ ಪಾದ್ಪ್ದ್ಮಯೀನಿಯಜಂ ಗೃಹಂ ಪ್ರವ್ೀಶಾ ಚ್ | 
ಮಹಾಸನ್ಂ ಪ್ರದಾಯ ತೌ ಪ್ರಚ್ಕರತತವಯರಾಚ್ಯನ್ಮ್ || 31 || 

 

ಅಥಾsಗಮಚ್ಛತಕರತ್ ೀವಯಚ್ಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಭ ಭತಜಾಃ | 
ಜರಾಸತತಾದಿಕ್ಾನ್ ಪ್ುಮಾನ್ತವಾಚ್ ಚಾಥಯವದ್ ವಚ್ಾಃ || 32 || 

 

ಅಹಂ ಪರಯಾಃ ಶಚಿೀಪ್ತ್ೀಾಃ ಸದಾsಸಾ ಚಾಕ್ಷ್ಗ್ ೀಚ್ರಾಃ | 
ಸತರ್ೀನ್ದರ ಆಜ್ಞರಾsವದ್ನ್ನೃಪಾನ್ ವ ಈಶವರ್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ || 33 || 

 

ಸಮಸುರಾಜಸತಪರ್ತಹಯರಿನ್ಯಚಾನ್ಾ ಇತಾಪ | 
ವರಾಭಿಷ್ೀಕಮಿೀಶ್ತತಾಃ ಕತರತಧ್ವಮಾಶವಸಂಶಯಮ್ || 34 || 

 

ಅತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ಶ್ರಸಾಹಂ ನಿಪಾತರಾಮಿ ವೀsಶನಿಮ್ | 
ಇರ್ತೀದ್ಮಿನ್ದರಶಾಸನ್ಂ ಕತರತಧ್ವಮಿತಾಸೌ ಯರೌ || 35 || 

 

ತದಿೀರಿತಂ ನಿಶಮಾತ್ೀ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸತತಪ್ುಚ್ೀತಸಾಃ | 
ಬಭ ವುರ ಚಿರ್ೀ ವಚ್ಾಃ ಸತಗವಿಯತ್ ೀ ಹಿ ವಾಸವಾಃ || 36 || 

 

ಪ್ುರಾ ಬಭ್ೀರ್ತ ನ್ಾಃ ಸದಾ ಪ್ರರ್ತಪ್ರರ್ತ ಸಮ ವಾಸವಾಃ | 
ಉತಾದ್ಾ ಕೃಷ್ಣಸಂಶರರಾದ್ ದ್ೃಢಂ ವಿಭಿೀಷ್ಯತಾಸೌ || 37 || 

 

ಅದ್ೃಶಾ ಏವ ದ್ೀವರಾಡ್ ಯದಿ ಸಮ ವಜರಮತತ್ ಸೃಜ್ೀತ್ | 
ಭವ್ೀಮ ಪೀಡಿತಾ ವಯಂ ವರಾದ್ಮೃತಾವೀsಪ ಹಿ || 38 || 

 

ಪ್ುರಾ ದಿವಿಸಿ್ತತಸಾ ಚ್ ಪ್ರಮದ್ಯನ್ೀ ವಯಂ ಕ್ಷಮಾಾಃ | 
ಉತಾದ್ಾ ಯದ್ಾಮತಂ ವಯಂ ವರಜ್ೀಮ ಕೃಷ್ಣ ಏಷ್ಾರ್ತ || 39 || 

 

ಅತ್ ೀsಭಿಷ್ೀಚ್ನಾದ್ ಯದಿೀಹ ಶಾಙ್ಕಚುಯಣಾಃ ಶಚಿೀಪ್ರ್ತಾಃ | 
ನ್ ವಜರಮ ತ್ ಸೃಜ್ೀತ್ ತದಾsಭಿಷ್ೀಚ್ರಾಮ ತಂ ವಯಮ್ || 40 || 

 

ಅತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ದ್ನ್ತಯಯಥಾ ವರಾದ್ಮೃತತಾಕ್್ ೀsಪ ಸನ್ | 
ಸತರ್ೀನ್ದರವಜರತಾಡಿತ್ ೀ ಬಭ ವ ಕತಕ್ಷ್ಗಾಸಾಯತಕ್ || 41 || 
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ತಥ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಸಂಶರರಾತ್ ಸ ನ್ಾಃ ಶಚಿೀಪ್ರ್ತನ್ಯಯೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಸಮ ನಿಶ್ಚತಾ ನ್ೃಪಾನ್ರಾತಯನ್ು ಶೌರಯೀ || 42 || 

 

ಸಮಸುಶ್್ ೀ ಜರಾಸತತಾದಿಭಿಾಃ ಕೃತ್ೀsಭಿಷ್ೀಚ್ನ್ೀ | 
ಅರ್ತೀವ ಭಗನಮಾನ್ಕ್ಾನ್ ನ್ಚಾನ್ತರಾರ್ತ ಕಶಚನ್ || 43 || 

 

ಸಮಾಶರಯಂ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಂ ತದ್ೈವ ಜೀವನಾಥಿಯನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಕತಯತಯರಾಸತರಾ ಅಪೀರ್ತ ದ್ೀವಕ್ಾಯಯಸಙ್ಷಯಾಃ || 44 || 

 

ಇರ್ತೀಕ್ಷಯ ಪಾಕಶಾಸನ್ ೀsವದ್ಜಞರಾಸತತಾದಿಕ್ಾನ್ | 
ಸರತಗಿಮಚ್ೀದಿಸಾಲವಪ್ೀ ನ್ ರಾತತ ಮಾಗಧ್್ ೀ ಹರಿಮ್ || 45 || 

 

ತತಸತು ತಾನ್ ವಿನಾsಪ್ರ್ೀsಧಿರಾಜರಾಜ ಇತಾಮತಮ್ | 
ತದಾsಭಿಷ್ೀಕತುಮತದ್ಾತಾ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸರ್ೀಶಶಾಸನಾತ್ || 46 || 

 

ಅತಾಃ ಶಚಿೀಪ್ರ್ತನಿಯಜಂ ವರಾಸನ್ಂ ಹರ್ೀರದಾತ್ | 
ವಿವ್ೀಶ ತತರ ಕ್್ೀಶವೀ ನ್ಭಸುಳಾವತಾರಿತ್ೀ || 47 || 

 

ಕರ್ೀ ಪ್ರಗೃಹಾ ಕ್್ೀಶವೀ ನ್ಾವ್ೀಶಯತ್ ಸಹಾsಸನ್ೀ | 
ಪ್ತರ್ತರಪ್ುಙ್ುವಂ ಚ್ ತೌ ಸ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾನ್ತಜೌ ಪ್ರಭತಾಃ || 48 || 

 

ಅಥಾಖಿಲಾ ನ್ರ್ೀಶವರಾ ಮತನಿೀನ್ದರಸಂಯತತಾ ಹರಿಮ್ | 
ಸತಶಾತಕ್ೌಮೂಕಮೂಕ್್ೈಾಃ ಪ್ರಚ್ಕತರರಾಭಿಷ್ೀಕ್ತಣಮ್ || 49 || 

 

ವಿರಿಞಚಚಶವಯಪ್ೂವಯಕ್್ೈರಭಿಷ್ತಟತಾಃ ಸತರಾದಿಭಿಾಃ | 
ಸಮಸುದ್ೀವಗಾಯಕ್್ೈಾಃ ಪ್ರಗಿೀತ ಆಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 50 || 

 

ಅಥಾsಹ ಭಿೀಷ್ಮಕಂ ಪ್ರಭತಾಃ ಸವಯಂವರಾಃ ಕ್ತಲ ತವರಾ | 
ಅಭಿೀಪುತಾಃ ಸತತಾಕೃತ್ೀ ಶತಭಾಯ ತ್ೀ ಭವ್ೀನ್ನ ಸಾಃ || 51 || 
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ಇಯಂ ರಮಾ ತವಾsತಮಜಾ ಬಭ ವ ತಾಂ ಹರ್ೀನ್ಯಚ್ | 
ದ್ದಾರ್ತ ಚ್ೀತ್ ತದಾ ಪತಾ ನಿರಿನಿದರ್ ೀ ವರಜ್ೀದ್ಧ್ಾಃ || 52 || 

 

ಹಿತಾಯ ಚ್ೈತದಿೀರಿತಂ ತವಾನ್ಾಥಾ ನ್ ಚಿನ್ುಯ | 
ನ್ ಯೀಷದಿಚ್ಛರಾ ತವಹಂ ಬರವಿೀಮಿ ಪ್ಶಾ ರಾದ್ೃಶಾಃ || 53 || 

 

ಉದಿೀಯಯ ಚ್ೈವಮಿೀಶವರಶಚಕ್ಾರ ಹಾsವಿರಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸ ವಿಶವರ ಪ್ಮತತುಮಂ ವಿಸಙ್್ಯಶ್ೀಷ್ಯಬಾಹತಕಮ್ || 54 || 

 

ಅನ್ನ್ುತ್ೀಜ ಆತತಂ ವಿಸಙ್್ಯರ ಪ್ಸಂಯತತಮ್ | 
ವಿಚಿತರಮೌಲ್ಲಕತಣಡಲಾಙ್ುದ್ ೀರತಹಾರನ್ ಪ್ುರಮ್ || 55 || 

 

ಜವಲತತುಕ್ೌಸತುಭಪ್ರಭಾsಭಿಭಾಸಕಂ ಶತಭಾಮಬರಮ್ | 
ಪ್ರಪ್ಶಾ ರಾದ್ೃಶಾಾಃ ಸ್ತರಯೀ ಮಮೀತಾದ್ಶಯಯಚಿಛರಯಮ್ || 56 || 

 

ಅನ್ನ್ುರ ಪಣಿೀಂ ಪ್ರಾಂ ಮನ್ತಷ್ಾದ್ೃಷಟತ್ ೀsಧಿಕ್ಾಮ್ | 
ಸವರತಗಿಮಣಿೀತನ್ ೀರಪ ವಾದ್ಶಯಯಚ್ಚ ದ್ೀವತಾಾಃ || 57 || 

 

ತದ್ದ್ತೂತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ತತ ಪ್ರಭಿೀತ ಆಶತ ಭಿೀಷ್ಮಕಾಃ | 
ಪ್ಪಾತ ಪಾದ್ಯೀವಿಯಭ್ ೀಾಃ ಕರ್ ೀಮಿ ತತ್ ತಥ್ೀರ್ತ ಚ್ || 58 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ವಿಶವರ ಪ್ತಾಂ ಪಧ್ಾಯ ಪ್ದ್ಮಲ್ ೀಚ್ನ್ಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಪ್ಕ್ಷ್ವಾಹನ್ಾಃ ಪ್ುರಿೀಂ ಸವಬಾಹತಪಾಲ್ಲತಾಮ್ || 59 || 

 

ಅಪಾಮಪರ್ತಶಚ ಮೈಥಿಲಾಃ ಸವಯಂವರಙ್ೃತಾವಪ | 
ಹರಿಂ ವಿನಿಶಚರಾದಿಯಂ ವರಜ್ೀದಿರ್ತ ಸಮ ಚ್ಕರತತಾಃ || 60 || 

 

ಸವಯಂವರಾಃ ಕ್ಷ್ತ್ೀಭತಯಜಾಂ ಸವಧ್ಮಯ ಇತಾತ್ ೀ ದ್ವಯೀಾಃ | 
ನ್ ದ್ ೀಷ್ ಆಸ ಭಿೀಷ್ಮಕ್್ ೀ ನ್ ಕ್್ೀಶವಾಥಯಮೈಚ್ಛತ || 61 || 

 

ಅತ್ ೀ ಹರೌ ಪ್ರಬ್ ೀಧ್ಾತಂ ಗತ್ೀ ಕೃಪಾಲತಸತುಮೀ | 
ವಶ್ೀಕೃತ್ೀ ಚ್ ಭಿೀಷ್ಮಕ್್ೀ ನ್ೃಪಾಸುಾ ಮನ್ರಯನ್ ಪ್ುನ್ಾಃ || 62 || 
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ಯಶಶಚ ಧ್ಮಯಮತತುಮಂ ವಿಧಿತುತಾ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ | 
ನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಸ ದಿತ್ ೀ ಜರಾಸತತ್ ೀ ಹಿ ಮನ್ಾತ್ೀ || 63 || 

 

ವರಾಚಿಛವಸಾ ಮಾಮಯಂ ನ್ ಹನ್ತುಮಿೀಷ್ಟ ಉತುಮಾತ್ | 
ಅತಾಃ ಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ತ್ ೀ ಜತ್ ೀsಪ ಜ್ೀಷ್ಾ ಉತುರಮ್ || 64 || 

 

ಮೃಧ್್ೀಮೃಧ್್ೀ ಜತ್ ೀsಪ ಸನ್ ದ್ೃಢಾಶರಾ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಸಮಿೀಹತ್ೀ ಯತಧ್್ೀ ಶ್ವಂ ನ್ಚಾವಮನ್ಾತ್ೀ ಕವಚಿತ್ || 65 || 

 

ಅತಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚಭ ಮಿಪಾನ್ತವಾಚ್ ಬಾರ್ ಹದ್ರತಾಃ | 
ಧಿಗ್ೀವ ಪೌರತಷ್ಂ ಹಿ ನ್ ೀ ಯದ್ೀಷ್ ನ್ ೀsಜಯತ್ ಸದಾ || 66 || 

 

ಅಭ ಪ್ತ್ೀನ್ಯಚಾsಸನ್ಂ ಪ್ರದ್ೀಯಮಿತತಾದಾಹೃತಮ್ | 
ಅಮತಷ್ಾ ನ್ಸುದ್ನ್ಾಥಾ ಬಭ ವ ಚಿನಿುತಂ ನ್ೃಪಾಾಃ || 67 || 

 

ಅಯಂ ನ್ೃಪ್ೀತುಮಾಙ್ುಣ್ೀ ಮಹ್ೀನ್ದರಪೀಠ್ಮಾರತಹತ್ | 
ಸಮಸುರಾಜರಾಜತಾಮವಾಪ್ ನ್ ೀsಪ್ಾನಿಚ್ಛತಾಮ್ || 68 || 

 

ಅಥಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕಥಂ ಹರಿಂ ವಯಂ ಜಯೀಮ ಚಿನ್ಯತಾಮ್ | 
ಯಥಾ ಚ್ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾತಮಜಾಮವಾಪ್ುನರಾಚ್ಚ ಚ್ೀದಿರಾಟ್ || 69 || 

 

ಅಯಂ ಹಿ ದ್ತುಪ್ುತರಕ್್ ೀ ಮ ಔರಸಾದ್ ವಿಶ್ಷ್ಾತ್ೀ | 
ಅತ್ ೀ ನಿವ್ೀಶಾ ಏಷ್ ಮೀ ಸತರ ಪಣಿೀ ಚ್ ರತಗಿಮಣಿೀ || 70 || 

 

ಶ್ವಾಗಮೀಷ್ತ ಶ್ಷ್ಾಕ್ಾಾಃ ಸರತಗಿಮಸಾಲವಪೌಣಡರಕ್ಾಾಃ | 
ಮಮಾಖಿಲಾ ನ್ೃಪಾಸುತಾಃ ಕತರತಧ್ವಮೀತದ್ೀವ ಮೀ || 71 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತತ ಸೌಭರಾಡ್ ಜಗಾದ್ ರತಗಿಮಸಂವಿದಾ | 
ಸವಯಂವರ್ ೀ ನಿವರ್ತಯತಾಃ ಸವಸಾರಮೀಷ್ ದಾಸಾರ್ತ || 72 || 
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ನ್ಚಾರ್ತವರ್ತಯತತಂ ಕ್ಷಮಾಃ ಪತಾsಸಾ ಚ್ೀದಿಪಾಯ ತಾಮ್ | 
ಪ್ರದಾತತಕ್ಾಮಮಾತಮಜಂ ವಯೀಗತಸುಥಾsಬಲಾಃ || 73 || 

 

ಸವಯಂ ತತ ಕೃಷ್ಣ ಏತಾ ನ್ ೀ ವಿಜತಾ ಕನ್ಾಕ್ಾಂ ಹರ್ೀತ್ | 
ತತ್ ೀsಸಾ ಪ್ೂವಯಮೀವ ನ್ ೀ ಹಾಭಾವತಾ ಕೃತಾ ಶತಭಾ || 74 || 

 

ಉಪಾಯ ಏಷ್ ಚಿನಿುತ್ ೀ ಮರಾsತರ ಮಾಗಧ್್ೀಶವರ | 
ಮತನಿಂ ಹಿ ಗಗಯನಾಮಕಂ ಹಾಮತಷ್ಾ ಸಾಲ ಆಕ್ಷ್ಪ್ತ್ || 75 || 

 

ಯದಾsಸಾ ಷ್ಣಡತ್ ೀದಿತಾ ಮತನ್ೀಾಃ ಪ್ುರ್ ೀ ಹಿ ತಸಾ ಚ್ | 
ಪ್ರ್ೀಣ ವೃಷ್ಣಯೀsಹಸಂಶತಚಕ್್ ೀಪ್ ಗಗಯ ಏಷ್ತ ಹ || 76 || 

 

ಚ್ಕ್ಾರ ಹಿ ಪ್ರರ್ತಶರವಂ ಸಮಾಜಯಯೀ ಸತತಂ ದ್ತರತಮ್ | 
ಅಕೃಷ್ಣತಾಂ ಯ ಆನ್ಯೀದ್ ಭತವೀsಪ ವೃಷಣನಾಶಕಾಃ || 77 || 

 

ಯತ್ ೀ ಹಿ ಕೃಷ್ಣಸಂಶರರಾದ್ ಬತಾಪ್ಹಾಸ್ತತಾ ವಯಮ್ | 
ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ವನ್ಂ ಯರೌ ತಪ್ಶಚಶ್ೈವಮಾಚ್ರತ್ || 78 || 

 

ಸ ಚ್ ಣಯಮಾಯಸಂ ತವದ್ನ್ ದ್ದ್ಶಯ ಚಾಬದತಾಃ ಶ್ವಮ್ | 
ವರಂ ತತ್ ೀsಭಿಪ್ೀದಿವಾನ್ ಸತತಂ ಹರ್ೀರಭಾವದ್ಮ್ || 79 || 

 

ಸ ವಿಷ್ತಣದ್ೈವತ್ ೀsಪ ಸನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಉಲಬಣಾಸತರ್ೈಾಃ | 
ವಾಧ್ಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕಂ ವರತಂ ಚ್ ನ್ೈಷಠಕಂ ಜಹೌ || 80 || 

 

ತಮಾರ ಚಾsಸತರಾಪ್ುರಾ ಬಲ್ಲಷ್ಠಪ್ುತರಕ್ಾಮಾರಾ | 
ಪ್ರವಿಶಾ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಙ್ುನಾಸಮ ಹಮಧ್ಾಮತಲಬಣಾ || 81 || 

 

ಸ ರಾವನ್ೀನ್ ಭ ಭೃತಾ ಹಿ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಭಿರಚಿಯತಾಃ | 
ಅಪ್ುತರಕ್್ೀಣ ಜಾನ್ತಾ ಮತನ್ೀಮಯನ್ ೀsನ್ತಚಿನಿುತಮ್ || 82 || 

 

ಸ ಚಾಪ್ುರಸುನೌ ಸತತಂ ನಿಷಚ್ಾ ರಾವನಾಯ ಚ್ | 
ದ್ದೌ ವಿಮೀಹಿತಾಃ ಕತರಧ್ಾ ಕ್ತಮೀತದಿೀಶ ವ್ೈರಿಣಾಃ || 83 || 
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ಸ ಆಶರಮಾಚ್ಚ ನ್ೈಷಠಕ್ಾದ್ ವಿದ್ ಷತಾಃ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕೃತ್ | 
ಹರ್ೀಶಚ ತಾಪ್ಮೀಯವಾನ್ ಜಗಹಯ ಚಾsತಮಶ್ೀಮತಷೀಮ್ || 84 || 

 

ಜಗಾಮ ಚಾರಣಂ ಹರಿಂ ಪ್ರಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸತಪಾಪನ್ಮ್ | 
ಇರ್ತ ಸಮ ವಿಷ್ಣಾನ್ತಜ್ಞರಾ ಚ್ಕ್ಾರ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ತಪ್ಾಃ || 85 || 

 

ಕತತ್ ೀ ಹಿ ಭಾಗಾಮಾಪ್ತ್ೀನ್ತಮನ್ೀಾಃ ಶ್ವಾಚ್ಯನ್ೀ ಸದಾ | 
ಭವಾದ್ೃಶಾ ಹಿ ದಾನ್ವಾಾಃ ಸಿ್ತರಾಾಃ ಶ್ವಾಚ್ಯನ್ೀ ಸದಾ || 86 || 

 

ಸತತ್ ೀsಸಾ ಕ್ಾಲನಾಮಕ್್ ೀ ಬಭ ವ ಕೃಷ್ಣಮದಿಯತತಮ್ | 
ಸದ್ೈವ ಕ್ಾಲಕ್ಾಙ್ಷಣಾತ್ ಸ ರಾವನಾಭಿಷ್ೀಚಿತಾಃ || 87 || 

 

ತವ್ೈವ ಶ್ಷ್ಾ ಏಷ್ ಚಾರ್ತಭಕ್ತುಮಾನ್ ಹಿ ಶಙ್ೆರ್ೀ | 
ಪ್ರಭ ತಸ್ೀನ್ರಾ ಯತತ್ ೀ ಬಲ್ ೀದ್ಧತಶಚ ಸವಯದಾ || 88 || 

 

ತಮೀಶ ರಾಮಿ ಶಾಸನಾತ್ ತವೀಪ್ನಿೀಯ ಸತವರಮ್ | 
ವಿಕೃಷ್ಣಕಂ ಕ್ಷ್ತ್ೀಸಿಳಂ ವಿಧ್ಾಯ ಸಂರಮಾಮ ಹಾ || 89 || 

 

ತತಶಚ ರತಗಿಮಣಿೀಂ ವಯಂ ಪ್ರದಾಪ್ರಾಮ ಚ್ೀದಿಪ್ೀ | 
ವಿನಾಶಾ ದ್ೀವಪ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟಮಾಸಮ ಸವಯದಾ || 90 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಜರಾಸತತ್ ೀ ಬಭ ವ ದ್ತಮಯನಾ ಭೃಶಮ್ | 
ಕ್ತರಿೀಟಮಣಿಡತಂ ಶ್ರಶಚಕ್ಾರ ಚಾsಶವವಾಗ್ ಭೃಷ್ಮ್ || 91 || 

 

ಕರಂ ಕರ್ೀಣ ಪೀಡಯನ್ ನಿಶಾಮಾ ಚಾsತಮನ್ ೀ ಭತಜೌ | 
ಜಗಾದ್ ಕ್ಾಯಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಕಥಂ ಪ್ರರಾಚ್ಯೀ ಪ್ರಮ್ || 92 || 

 

ಸತದ್ತಗಯಕ್ಾಯಯಸನ್ುರ್ತಂ ಹಾಗತಾಃ ಸಮ ಮದ್ತೂಜಾಶರರಾಾಃ | 
ಸಮಸುಭ ತಳ ೀ್ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸ ಚಾಹಮೀಷ್ ಮಾಗಧ್ಾಃ || 93 || 
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ಕದಾsಪ್ಾಚಿೀಣಯಮದ್ಾ ತತ್ ಕಥಂ ಕರ್ ೀಮಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಗಿರಿೀಶಪಾದ್ಸಂಶರಯಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ ಸಮಸುಭ ಭೃತಾಮ್ || 94 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸ ಸೌಭರಾಡ್ ಜಗಾದ್ ವಾಕಾಮತತುರಮ್ | 
ಭವಾನ್ಪ ಸಮ ಮತಹಾತ್ೀ ಕ್ತಮಸಮದಾದ್ಯಾಃ ಪ್ರಬ್ ೀ || 95 || 

 

ಸವಶ್ಷ್ಾಕ್್ೈಾಃ ಕೃತಂ ತತ ಯತ್ ಕ್ತಮನ್ಾಸಾಧಿತಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸವಶ್ಷ್ಾದಾಸವಗಯಕ್್ೈಾಃ ಸಮಥಯಯನಿು ಭ ಭತಜಾಃ || 96 || 

 

ಅಪ ಸಮ ತ್ೀ ಬಲಾಶರಯಪ್ರವೃತುಯೀsಸಮದಾದ್ಯಾಃ | 
ಪ್ುಮಾನ್ ಕತಠಾರಸಙ್ುರಹಾದ್ಶಕು ಈಯಯತ್ೀ ಹಿ ಕ್ತಮ್  || 97 || 

 

ಕತಠಾರಸಮಿಮತ್ ೀ ಹಾಸೌ ತವ್ೈವ ರಾವನ್ೀಶವರಾಃ | 
ವಿನಾ ಭವದ್ಬಲಂ ಕವಚಿತ್ ಪ್ರವರ್ತಯತತಂ ನ್ಹಿ ಕ್ಷಮಾಃ || 98 || 

 

ವರ್ ೀ ಹಿ ಕೃಷ್ಮಮದ್ಯನ್ೀ ವೃತ್ ೀsಸಾ ಕ್್ೀವಲಾಃ ಶ್ವಾತ್ | 
ತದ್ನ್ಾಶತತರಪೀಡನಾತ್ ತವಮೀವ ತಸಾ ರಕ್ಷಕಾಃ || 99 || 

 

ತವಾಖಿಲ್ೈರಜ್ೀಯತಾ ಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ತ್ ೀsಸ್ತು ಹಿ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಹರ್ೀಜಯಯೀ ವರಾದ್ಯಂ ವಿಮಾಗಾಯತ್ೀ || 100 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಪ್ಾತೃಪ್ುವತ್ ಸಿ್ತತ್ೀ ತತ ಬಾರ್ ಹದ್ರಥ್ೀ | 
ಜಗಾಮ ಸೌಭಮಾಸಿ್ತತಾಃ ಸ ಸೌಭರಾಟ್ ಚ್ ರಾವನ್ಮ್ || 101 || 

 

ಸ ಕ್ಾಲರಾವನ್ ೀsಥ ತಂ ಜರಾಸತತಾನಿುಕ್ಾಗತಮ್ | 
ನಿಶಮಾ ಭಕ್ತುಪ್ೂವಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾ ಚಾಚ್ಯಯದ್ ದ್ೃತಮ್ || 102 || 

 

ಜರಾಸತತ್ ೀ ಹಿ ದ್ೈವತಂ ಸಮಸುಕ್್ೀಶವದಿವಷಾಮ್ | 
ಇರ್ತ ಪ್ರಣಮಾ ತಾಂ ದಿಶಂ ತದಿೀಯಮಾಶವಪ್ೂಜಯತ್ || 103 || 

 

ತದಿೀರಿತಂ ನಿಶಮಾ ಚ್ ದ್ತರತಂ ರ್ತರಕ್್ ೀಟಿಸಙ್್ಯರಾ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಕರಾ ಯತತಾಃ ಸವಸ್ೀನ್ರಾ ನಿರಾಕರಮತ್ || 104 || 
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ತದ್ಶವಮ ತರವಿಷ್ಠರಾ ಬಭ ವ ನಾಮತಾಃ ಶಕೃತ್ | 
ನ್ದಿೀ ಸತವ್ೀಗಗಾಮಿನಿೀ ಕಲೌ ಚ್ ರಾ ವಹ್ೀದ್ ದ್ತರತಮ್ || 105 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ನ್ಯದಿೀಭವಂ ನಿಶಾಮಾ ದ್ೀಶಸಙ್ಷಯಮ್ | 
ತದ್ನ್ಾದ್ೀಶಮ ರ್ತರತಂ ವಾಶ್್ ೀಷ್ಯದಿಧ ಮಾರತತಾಃ || 106 || 

 

ಹರಿಶಚ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಯತಗ್ ವಿಚಾಯಯ ರಾಮಸಂಯತತಾಃ | 
ಸದಾsರ್ತಪ್ೂಣಯಸಂವಿದ್ಪ್ಾಜ್ ೀsಥ ಲ್ಲೀಲರಾsಸಮರತ್ || 107 || 

 

ಯತಯತತತುರ್ೀಷ್ ರಾವನ್ಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಮಾಗತ್ ೀsದ್ಾ ನ್ಾಃ | 
ಯತಯತತಾುಮನ್ೀನ್ ನ್ ೀ ಜರಾಸತತ್ ೀsಭಿರಾಸಾರ್ತ || 108 || 

 

ಸ ರಾದ್ವಾನ್ ಹನಿಷ್ಾರ್ತ ಪ್ರಭಙ್ುತಸತು ಕ್್ ೀಪತಾಃ | 
ಪ್ುರಾ ಜರಾಶರಾ ಹಿ ನೌ ಯದ್ ನ್ ನ್ ಜಘ್ನನವಾನ್ಸೌ || 109 || 

 

ನಿರಾಶಕ್್ ೀsದ್ಾ ರಾದ್ವಾನ್ಪ ಸಮ ಪೀಡಯಷ್ಾರ್ತ | 
ಅತಾಃ ಸಮತದ್ರಮಧ್ಾಗಾಪ್ುರಿೀವಿಧ್ಾನ್ಮದ್ಾ ಮೀ | 
ಪ್ರರ್ ೀಚ್ತ್ೀ ನಿಧ್ಾನ್ಮಪ್ಾಮತತರ ಸವಯಸಾತುಾತಾಮ್ || 110 || 

 

ಉದಿೀಯಯ ಚ್ೈವಮಿೀಶವರ್ ೀsಸಮರತ್ ಸತರ್ೀಶವಧ್ಯಕ್ತಮ್ | 
ಸ ಭೌವನ್ಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀಂ ವಿನಿಮಯಮೀ || 111 || 

 

ನಿರಮತಬಕ್್ೀ ತತ ಸಾಗರ್ೀ ಜನಾದ್ಯನಾಜ್ಞರಾ ಕೃತ್ೀ | 
ಮಹ್ ೀದ್ಕಸಾ ಮಧ್ಾತಶಚಕ್ಾರ ತಾಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಶತಭಾಮ್ | 
ದಿವಷ್ಟ್ ಕಯೀಜನಾಯತಾಂ ಪ್ಯೀಬಧಮಧ್ಾಗ್ ೀಪ್ಮಾಮ್ || 112 || 

 

ಚ್ಕ್ಾರ ಲಾವಣ್ ೀದ್ಕಂ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀsಮೃತ್ ೀಪ್ಮಮ್ | 
ಸಭಾಂ ಸತಧ್ಮಯನಾಮಕ್ಾಂ ದ್ದೌ ಸಮಿೀರಣ್ ೀsಸಾ ಚ್ || 113 || 

 

ಶತಕರತ್ ೀಾಃ ಸಭಾಂ ತತ ತಾಂ ಪ್ರದಾಯ ಕ್್ೀಶವಾಯ ಸಾಃ | 
ನಿಧಿೀನ್ ಸಮಪ್ಾಯ ಸವಯಶ್್ ೀ ಯರೌ ಪ್ರಣಮಾ ತಂ ಪ್ರಭತಮ್ || 114 || 
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ಸಮಸುದ್ೀವತಾಗಣಾಾಃ ಸವಕ್ತೀಯಮಪ್ಯಯನ್ ಹರೌ | 
ವಿಮತಚ್ಾ ಪ್ಕ್ಷ್ಪ್ುಙ್ುವಂ ಸ ಯೀದ್ತಧಮೈಚ್ಛದ್ಚ್ತಾತಾಃ || 115 || 

 

ಸಮಸುಮಾಧ್ತರಾನ್ ಪ್ರಭತಾಃ ಕಶಸಿಲ್ಲೀಸಿ್ತತಾನ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ವಿಧ್ಾಯ ಬಾಹತಯೀಧ್ಕಾಃ ಸ ರಾವನ್ಂ ಸಮಭಾರಾತ್ || 116 || 

 

ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುರಪ್ಾಜಾಃ ಸತನಿೀರ್ತದ್ೃಷ್ಟಯೀ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
ವಾವಾಸಯನಿನಜಾನ್ ಜನಾನ್ ಸ ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 117 || 

 

ಅನಾದ್ಾನ್ನ್ುಕ್ಾಲಕಂ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಮಣಡಲಮ್ | 
ಯದಿೀಕ್ಷಯೈವ ರಕ್ಷಯತ್ೀ ಕ್ತಮಸಾ ವೃಷಣರಕ್ಷಣಮ್ || 118 || 

 

ನಿರಾಯತಧ್ಂ ಚ್ ಮಾಮಯಂ ವರಾಚಿಛವಸಾ ನ್ ಕ್ಷಮಾಃ | 
ಸಮಸುಸ್ೀನ್ರಾ ಯತತ್ ೀsಪ ಯೀದ್ತಧಮಿತಾದ್ಶಯಯತ್ || 119 || 

 

ಸ ಕೃಷ್ಣಪ್ನ್ನಗಂ ಘಟ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಕ್್ೀಶವೀsಪ್ಯಯತ್ | 
ನಿರಾಯತಧ್್ ೀsಪ್ಾಹಂ ಕ್ಷಮೀ ನಿಹನ್ತುಮಪರರಾನಿರ್ತ || 120 || 

 

ಘಟಂ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾಗಣ್ೈಾಃ ಪ್ರಪ್ೂಯಯ ರಾವನ್ ೀsಸಾ ಚ್ | 
ಬಹತತವತ್ ೀ ವಿಜ್ೀಷ್ಾ ಇತಾಹಿಂ ಮೃತಂ ವಾದ್ಶಯಯತ್ || 121 || 

 

ಕ್ತಮತರ ಸತಾಮಿತಾಹಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯಷ್ಾ ಇತಾಜಾಃ | 
ಉದಿೀಯಯ ದ್ ತಮಭಾರಾತ್ ಸ ರಾವನ್ಂ ಪ್ರಬಾಧಿತತಮ್ || 122 || 

 

ಸ ಬಾಹತನ್ೈವ ಕ್್ೀಶವೀ ವಿಜತಾ ರಾವನ್ಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ನಿಹತಾ ಸವಯಸ್ೈನಿಕ್ಾನ್ ಸವಮಸಾ ರಾಪ್ಯತ್ ಪ್ುರಿೀಮ್ || 123 || 

 

ಸಹಾಸರಶಸರಸಞ್ಚರಾನ್ ಸೃಜನ್ುಮಾಶತ ರಾವನ್ಮ್ | 
ನ್ಾಪಾತಯತ್ ರಥ್ ೀತುಮಾತ್ ತಳ ೀ್ನ್ ಕ್್ೀಶವೀsರಿಹಾ || 124 || 
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ವಿವಾಹನ್ಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ಬಾಹತನಾ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ವಿಮ ರ್ಛಯತಂ ನ್ಚಾಹನ್ತ್ ಸತರಾಥಿಯತಂ ಸಮರನ್ ಹರಿಾಃ || 125 || 

 

ಪ್ುರಾ ಹಿ ರೌವನಾಶವಜ್ೀ ವರಪ್ರದಾಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾಾಃ | 
ಯರಾಚಿರ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ವರಂ ವರಪ್ರದ್ೀಶವರಮ್ || 126 || 

 

ಅನ್ಥಯಕ್್ ೀ ವರ್ ೀsಮತನಾ ವೃತ್ ೀsಪ ಸಾಥಯಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಅರಿಂ ಭವಿಷ್ಾರಾವನ್ಂ ದ್ಹತವಯಂ ತವ್ೀಶವರ || 127 || 

 

ತಥಾsಸ್ತುಾರ್ತ ಪ್ರಭಾಷತಂ ಸವವಾಕಾಮೀವ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಋತಂ ವಿಧ್ಾತತಮಭಾರಾತ್ ಸ ರೌವನಾಶವಜಾನಿುಕಮ್ || 128 || 

 

ಸಸಙ್ಞಾಕ್್ ೀsಥ ರಾವನ್ ೀ ಧ್ರಾತಳಾತ್ ಸಮತರಿ್ತತಾಃ | 
ನಿಪಾತಾ ರಾನ್ುಮಿೀಶವರಂ ಸ ಪ್ೃಷ್ಠತ್ ೀsನ್ವರಾತ್ ಕತರಧ್ಾ || 129 || 

 
 

ಹರಿಗತಯಹಾಂ ನ್ೃಪ್ಸಾ ತತ ಪ್ರವಿಶಾ ಸಂವಾವಸಿ್ತತಾಃ | 
ಸ ರಾವನ್ಾಃ ಪ್ದಾsಹನ್ನ್ನೃಪ್ಂ ಸ ತಂ ದ್ದ್ಶಯ ಹ || 130 || 

 

ಸ ತಸಾ ದ್ೃಷಟಮಾತರತ್ ೀ ಬಭ ವ ಭಸಮಸಾತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣರವಾಯೀ ದ್ದಾಹ ತಂ ಹಿ ವಹಿನವತ್ || 131 || 

 

ವರಾಚಿಛವಸಾ ದ್ೈವತ್ೈರವಧ್ಾದಾನ್ವಾನ್ ಪ್ುರಾ | 
ಹರ್ೀವಯರಾನಿನಹತಾ ಸ ಪ್ರಪ್ೀದ್ ಆಶ್ವಮಂ ವರಮ್ || 132 || 

 

ಸತದಿೀಘಯಸತಪುಮಾತಮನ್ಾಃ ಪ್ರಸತಪುಭಙ್ುಕೃತ್ ಕ್ಷಯಮ್ | 
ಸವದ್ೃಷಟಮಾತರತಸುತ್ ೀ ಹತಾಃ ಸ ರಾವನ್ಸುದಾ || 133 || 

 

ಅತಶಚ ಪ್ುಣಾಮಾಪ್ುವಾನ್ ಸತರಪ್ರಸಾದ್ತ್ ೀsಕ್ಷಯಮ್ | 
ಸ ರೌವನಾಶವಜ್ ೀ ನ್ೃಪ್ೀ ನ್ ದ್ೀವತ್ ೀಷ್ಣಂ ವೃಥಾ || 134 || 

 

ತತ್ ೀ ಹರಿಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯಸ ಸತುರ್ತಂ ವಿಧ್ಾಯ ಚ್ ೀತುಮಾಮ್ | 
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ಹರ್ೀರನ್ತಜ್ಞರಾ ತಪ್ಶಚಚಾರ ಮತಕ್ತುಮಾಪ್ ಚ್ || 135 || 
 

ತತ್ ೀ ಗತಹಾಮತಖಾದ್ಧರಿವಿಯನಿಸುೃತ್ ೀ ಜರಾಸತತಮ್ | 
ಸಮಸುಭ ಪ್ಸಂವೃತಂ ಜಗಾಯ ಬಾಹತನ್ೀಶವರಾಃ || 136 || 

 

ತಳ ೀ್ನ್ ಮತಷಟಭಿಸುಥಾ ಮಹಿೀರತಹ್ೈಶಚ ಚ್ ಣಿಯತಾಾಃ | 
ನಿಪ್ೀತತರಸಾ ಸ್ೈನಿಕ್ಾಾಃ ಸವಯಂ ಚ್ ಮ ರ್ಛಯತ್ ೀsಪ್ತತ್ || 137 || 

 

ಸಸಾಲವಪೌಣಡರಚ್ೀದಿಪಾನ್ ನಿಪಾತಾ ಸವಯಭ ಭ ಜಾಃ | 
ಸ ಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ತಾಂ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀಮ್ || 138 || 

 

ಸಸಙ್ಞಾಕ್ಾಾಃ ಸಮತರಿ್ತತಾಸುತ್ ೀ ನ್ೃಪಾಾಃ ಪ್ುನ್ಯಯಯತಾಃ | 
ಜೀಗಿೀಷ್ವೀsಥ ರತಗಿಮಣಿೀಂ ವಿಧ್ಾಯ ಚ್ೀದಿಪ್ೀ ಹರಿಮ್ || 139 || 

 

ಸಮಸು ರಾಜಮಣಡಲ್ೀ ವಿನಿಶಚರಾದ್ತಪಾಗತ್ೀ | 
ಸಭಿೀಷ್ಮಕ್್ೀ ಚ್ ರತಗಿಮಣಿೀ ಪ್ರದಾತತಮತದ್ಾತ್ೀ ಮತದಾ || 140 || 

 

ಸಮಸುಲ್ ೀಕಯೀಷತಾಂ ವರಾ ವಿದ್ಭಯನ್ನ್ದನಾ | 
ದಿವಜ್ ೀತುಮಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ದ್ ೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಮಾಶವರಾತಯತ್ || 141 || 

 

ನಿಶಮಾ ತದ್ವಚ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ವಿದ್ಭಯಕ್ಾನ್ಗಾತ್ | 
ತಮನ್ವರಾದ್ಧಲಾಯತಧ್ಾಃ ಸಮಸುರಾದ್ವ್ೈಾಃ ಸಹ || 142 || 

 

ಸಮಸುರಾಜಮಣಡಲಂ ಪ್ರರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ಸತಯತುಮಾತುಕ್ಾಮತಯಕಂ ಬಭ ವ ಕನ್ಾಕ್ಾವನ್ೀ || 143 || 

 

ಪ್ುರಾ ಪ್ರದಾನ್ತಾಃ ಸತರ್ೀಕ್ಷಣಚ್ಛಲಾದ್ ಬಹಿಗಯತಾಮ್ | 
ರಥ್ೀ ನ್ಾವ್ೀಶಯದ್ಧರಿಾಃ ಪ್ರಪ್ಶಾತಾಂ ಚ್ ಭ ಭೃತಾಮ್ || 144 || 

 

ಜರಾಸತತಾದ್ಯೀ ರತಷಾ ತಮಭಾಯತಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈಾಃ | 
ವಿಧ್ಾಯ ತಾನ್ ನಿರಾಯತಧ್ಾನ್ ಜಗಾಮ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಶನ್ೈಾಃ || 145 || 
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ಪ್ುನ್ಗೃಯಹಿೀತಕ್ಾಮತಯಕ್ಾನ್ ಹರಿಂ ಪ್ರರಾತತಮತದ್ಾತಾನ್ | 
ನ್ಾವಾರಯದ್ಧಲಾಯತಧ್್ ೀ ಬಲಾದ್ ಬಲ್ ೀಜಯತಾಗರಣಿೀಾಃ || 146 || 

 

ತದಾ ಸ್ತತಾಃ ಶ್ರ್ ೀರತಹ್ ೀ ಹರ್ೀಹಯಲಾಯತಧ್ಸಿ್ತತಾಃ | 
ಪ್ರಕ್ಾಶಮಾವಿಶದ್ ಬಲಂ ವಿಜ್ೀತತಮತರ ಮಾಗಧ್ಮ್ || 147 || 

 

ಸ ತಸಾ ಮಾಗಧ್್ ೀ ರಣ್ೀ ಗದಾನಿಪಾತಚ್ ಣಿಯತಾಃ | 
ಪ್ಪಾತ ಭ ತಳ ೀ್ ಬಲ್ ೀ ವಿಜತಾ ತಂ ಯರೌ ಪ್ುರಿೀಮ್ || 148 || 

 

ವರ್ ೀರತವ್ೀಷ್ಸಂವೃತ್ ೀsಥಚ್ೀದಿರಾಟ್ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ತಮಾಸಸಾರ ಸಾತಾಕ್ತನ್ಯದ್ನ್ ಮೃಗಾದಿಪ್ೀ ಯಥಾ || 149 || 

 

ಚಿರಂ ಪ್ರಯತಧ್ಾ ತಾವುಭೌ ವರಾಸರಶಸರವಷಯಣೌ | 
ಕತರಧ್ಾ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತಸಿತತಾಃ ಪ್ರಸಪರಂ ಸತಫರತುನ್  || 150 || 

 

ಸಮಾನ್ಭಾವಮಕ್ಷಮಿೀ ಶ್ನ್ೀಾಃ ಸತತಾತಮಜಾಃ ಶರಮ್ | 
ಅಥ್ ೀದ್ಬಬಹಯ ತತ್ ಕ್ಷಣಾದ್ ಬಲಾನ್ತಮಮೀಚ್ ವಕ್ಷಸ್ತ || 151 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ತಾಡಿತ್ ೀsಪ್ತದ್ ವಿಸಜ್ಞಕ್್ ೀ ನ್ೃಪಾತಮಜಾಃ | 
ವಿಜತಾ ತಂ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಯಯರೌ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮಾನ್ಸಾಃ || 152 || 

 

ಅಥಾಪ್ರ್ೀ ಚ್ ರಾದ್ವಾ ವಿಜತಾ ತದ್ಬಲಂ ಯಯತಾಃ | 
ಪ್ುರ್ೈವ ರತಗಿಮಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಪ್ರಜಗತಮರಚ್ತಾತಂ ಪ್ರರ್ತ || 153 || 

 

ಸಹ್ೈಕಲವಾಪ್ೂವಯಕ್್ೈಾಃ ಸಮೀತಾ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾತಮಜಾಃ | 
ಹರಿಂ ವವಷ್ಯ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ ಸ ಸ್ತಂಹವನ್ನಯವತಯತ || 154 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀತರಯಂ ಹರಿಸುದಾ ನಿಹತಾ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಅವಾಹನಾಯತಧ್ಂ ವಾಧ್ಾನಿನಷಾದ್ಪ್ಂ ಶರ್ೈಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 155 || 

 

ಶರಂ ಶರಿೀರನಾಶಕಂ ಸಮಾದ್ದಾನ್ಮಿೀಶವರಮ್ | 
ಸ ಏಕಲವಾ ಆಶತ ತಂ ವಿಹಾಯ ದ್ತದ್ತರವ್ೀ ಭರಾತ್ || 156 || 
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ಧ್ನ್ತಭೃಯತಾಂ ವರ್ೀ ಗತ್ೀ ರಣಂ ವಿಹಾಯ ಭ ಭೃತಾಃ | 
ಕರ ಶರಾಜಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ಪ್ರದ್ತದ್ತಯವುಭಯರಾತ್ || 157 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದ್ ಕ್್ೀಶವಂ ರತಷಾ ಸ ಭಿೀಷ್ಮಕ್ಾತಮಜಾಃ | 
ಶರಾಮತಬಧ್ಾರ ಆಶತ ತಂ ವಿವಾಹನ್ಂ ವಾಧ್ಾದ್ಧರಿಾಃ || 158 || 

 

ಚ್ಕತಯ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಖ್ಡುಚ್ಮಯಭೃದ್ಧರ್ೀಾಃ | 
ರಥಂ ಸಮಾರತಹಚ್ಛರ್ೈಶಚಕತಯ ಖ್ಡುಮಿೀಶವರಾಃ || 159 || 

 

ಶರ್ೈವಿಯತಸ್ತುಮಾತರಕ್್ೈವಿಯಧ್ಾಯ ತಂ ನಿರಾಯತಧ್ಮ್ | 
ಪರರಾವಚ್ಾಃ ಪ್ರಪಾಲಯನ್ ಜಘಾನ್ ನ್ೈನ್ಮಚ್ತಾತಾಃ || 160 || 

 

ನಿಬಧ್ಾ ಪ್ಞ್ಚಚ್ ಳಿನ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ತಂ ವಾಸಜಯಯತ್ | 
ಜಗಜಞನಿತರಯೀರಿದ್ಂ ವಿಡಮಬನ್ಂ ರಮೀಶಯೀಾಃ || 161 || 

 

ಸದ್ೈಕಮಾನ್ಸಾವಪ ಸವಧ್ಮಯಶಾಸಕ್ೌ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
ರಮಾ ಹರಿಶಚ ತತರ ತೌ ವಿಜಹರತತಹಿಯ ರತಗಿಮಣಾ || 162 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದ್ ಸೌಭರಾಡ್ ಹರಿಂ ಶರಾಮತಬವಷ್ಯಣಾಃ | 
ಹರಿಾಃ ಶರಂ ಯಮೀಪ್ಮಂ ಮತಮೀಚ್ ತಸಾ ವಕ್ಷಸ್ತ || 163 || 

 

ಶರ್ೀಣ ತ್ೀನ್ ಪೀಡಿತಾಃ ಪ್ಪಾತ ಮನ್ುಚ್ೀಷಟತಾಃ | 
ಚಿರಾತುಸಙ್ಞಾಕ್್ ೀsಗಮತ್ ರ್ತರನ್ೀತರತ್ ೀಷ್ಣ್ೀಚ್ಛರಾ || 164 || 

 

ಸಮಸುರಾಜಸನಿನಧ್ಾವರಾದ್ವಿೀಂ ಮಹಿೀಮಹಮ್ | 
ಕರಿಷ್ಾ ಇತತಾದಿೀಯಯ ಸ ವಾಥಾತ್ ತಪ್ೀsರ್ತದ್ತಶಚರಮ್ || 165 || 

 

ಅಥ್ ೀ ವಿವ್ೀಶ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪ್ುರಿೀಂ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀಂ ವಿಭತಾಃ | 
ಪರರಾಯತತ್ ೀsಬಞಜಾದಿಭಿಾಃ ಸಮಿೀಡಿತಾಃ ಸತರ್ೀಶವರ್ೈಾಃ  || 166 || 
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ಪ್ುರಾ ತತ್ ೀ ಹಲಾಯತಧ್ಾಃ ಪರರಾಂ ನಿಜಾಂ ಪ್ುರಾSಪ ಹಿ | 
ಸ ವಾರತಣಿೀಸಮಾಹವರಾಮವಾಪ್ ರ್ೈವರ್ತೀಂ ವಿಭತಾಃ || 167 || 

 

ಪ್ರ್ತಂ ಯಥಾsನ್ತರ ಪಣಂ ತದಿೀಯಮೀವ ಪ್ೂವಯಕಮ್ | 
ಪತಾ ತದಿೀಯ ಐಚ್ಛತ ಪ್ರವ್ೀತತುಮಬಞಸಮೂವಾತ್ || 168 || 

 

ಸ ತತುದ್ ೀ ಗತ್ ೀ ವರಾತ್ ತದಿೀಯತಾಃ ಪ್ರಗಿೀರ್ತಕ್ಾಮ್ | 
ನಿಶಮಾ ನಾವಿದ್ದ್ ಗತಂ ಯತಗ್ ೀರತಕ್ಾಲಪ್ಯಯಯಮ್ || 169 || 

 

ನ್ರಾನ್ಯೀಗಾಗಿೀರ್ತಕ್ಾ ವಿಮೀಹಯೀತ್ ತತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಸತಮ ಢಬತದಿಧರನ್ುತ್ ೀsಲಪಕ್ಾಲ ಇತಾಮನ್ಾತ || 170 || 

 

ಸ ಮ ರ್ಛಯತಾಃ ಪ್ರಬ್ ೀಧಿತ್ ೀsಬಞಜ್ೀನ್ ತಂ ತವಪ್ೃಚ್ಛತ | 
ಸತತಾಪ್ರ್ತಂ ಬಲಂ ಚ್ ಸ್ ೀsಬರವಿೀದ್ ಯತಗಾತಾಯೀ ಬಹೌ || 171 || 

 

ಸ ರ್ೈವತ್ ೀ ಬಲಾಯ ತಾಂ ಪ್ರದಾಯ ಗನ್ಧಮಾದ್ನ್ಮ್ | 
ಗತ್ ೀsತರ ಚಿೀಣಯಸತುಪಾ ಅವಾಪ್ ಕ್್ೀಶವಾನಿುಕಮ್ || 172 || 

 

ಬಲ್ ೀsಪ ತಾಂ ಪ್ುರಾತನ್ಪ್ರಮಾಣಸಮಿಮತಾಂ ವಿಭತಾಃ | 
ಹಲ್ೀನ್ ಚಾSಜ್ಞರಾ ಸಮಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಸತಾವಾಞಚಛತಾಃ || 173 || 

 

ತರಾ ರತಾಃ ಸತತಾವುಭೌ ಶಠ್ ೀಲತಮಕ್ಾಭಿಧ್ಾವಧ್ಾತ್ | 
ಪ್ುರಾSಯಯಮಾಂಶಕ್ೌ ಸತರಾವುದಾರಚ್ೀಷಟತ್ ೀ ಬಲಾಃ || 174 || 

 

ಜನಾದ್ಯನ್ಶಚ ರತಗಿಮಣಿೀಕರಂ ಶತಭ್ೀ ದಿನ್ೀSಗರಹಿೀತ್ | 
ಮಹ್ ೀತುವಸುಧ್ಾSಭವತ್ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀನಿವಾಸ್ತನಾಮ್ || 175 || 

 

ಚ್ತತಮತಯಖ್ೀಶಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಸತರಾ ವಿಯತಾವಸಿ್ತತಾಾಃ | 
ಪ್ರತತಷ್ತಟವುಜಯನಾದ್ಯನ್ಂ ರಮಾಸಮೀತಮವಾಯಮ್ || 176 || 

 

ಮತನಿೀನ್ದರದ್ೀವಗಾಯನಾದ್ಯೀSಪ ರಾದ್ವ್ೈಾಃ ಸಹ | 
ವಿಚ್ೀರತರತತುಮೀತುವ್ೀ ರಮಾರಮೀಶಯೀಗಿನಿ || 177 || 
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ಸತರಾಂಶಕ್ಾಶಚ ಯೀ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸಮಾಹತತಾ ಮಹ್ ೀತುವ್ೀ | 
ಸಪಾಣಡವಾಾಃ ಸಮಾಯಯತಹಯರಿಂ ರಮಾಸಮಾಯತತಮ್ || 178 || 

 

ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸತನ್ದರೌ ಯತತೌ ರಮಾರಮೀಶವರೌ | 
ಸಮಿೀಕ್ಷಯಮೀದ್ಮಾಯಯತಾಃ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸಜಞನಾಾಃ || 179 || 

 

ತರಾ ರಮನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ವಿಯೀಗಶ್ನ್ಾರಾ ಸದಾ| 
ಅಧ್ತುಪ್ುತರಮತತುಮಂ ಮನ್ ೀಭವಂ ಪ್ುರಾತನ್ಮ್ || 180 || 

 

ಚ್ತತಸುನ್ ೀಹಯರ್ೀಾಃ ಪ್ರಭ್ ೀಸೃರ್ತೀಯರ ಪ್ಸಂಯತಾಃ | 
ತತಸುದಾಹವಯೀSಭವತ್ ಸ ರತಗಿಮಣಿೀಸತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ || 181 || 

 

ಪ್ುರ್ೈವ ಮೃತಾವ್ೀsವದ್ತ್ ತಮೀವ ಶಮಬರಸಾ ಹ | 
ಪ್ರಜಾತಮಬಞಜಾಙ್ೆಜಸುವಾನ್ುಕ್್ ೀsಯಮಿತಾಪ || 182 || 

 

ಸ ಮಾಯರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಸ ರ್ತಕ್ಾಗೃಹಾತ್ | 
ಅವಾಕ್ಷ್ಪ್ನ್ಮಹ್ ೀದ್ಧ್ಾವುಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್ ೀsರಿಪಾಣಿನಾ || 183 || 

 

ತಮಗರಸಜಞಲ್ೀಚ್ರಾಃ ಸ ದಾಶಹಸುಮಾಗತಾಃ | 
ಕತಮಾರಮಸಾತ ದ್ರ್ೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಶಮಬರ್ೀ ದ್ದ್ತಾಃ || 184 || 

 

ವಿಪಾಟಾ ಮತುಯಕ್್ ೀದ್ರಂ ಸ ಶಮಬರಾಃ ಕತಮಾರಕಮ್ | 
ನ್ಾವ್ೀದ್ಯನ್ಮನ್ ೀಭವಪರರಾಕರ್ೀ ಸತರ ಪಣಮ್ || 185 || 

 

ಅನ್ನ್ುತಾಮತಪಾಗತ್ೀ ಪ್ುರಾ ಹರ್ೀಣ ಸಾsಙ್ುಜ್ೀ| 
ವಶಂ ವಿರಿಞ್ಚಶಾಪ್ತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಶಮಬರಸಾ ಹಿ || 186 || 

 

ಪ್ುರಾ ಹಿ ಪ್ಞ್ಚಭತೃಯಕ್ಾಂ ನಿಶಮಾ ಕಞ್ಞಜ್ ೀದಿತಾಮ್ | 
ಜಹಾಸ ಪಾಶಯತಾತಮಜಾಂ ಶಶಾಪ್ ತಾಂ ತತಸುಾಜಾಃ || 187 || 

 



 
 

 
 

Page 211 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಸಪ್ುದ್ಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಭವಾಸತರ್ೀಣ ದ್ ಷತ್ೀರ್ತ ಸಾ ತತ್ ೀ ಹಿ ಮಾಯರಾ | 
ವಿಧ್ಾಯ ತಾಂ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಂ ಜಗಾಮ ಚಾನ್ಾರಾsಸತರಮ್ || 188 || 

 

ಗೃಹ್ೀsಪಸಾssಸತರ್ೀ ಸಿ್ತತಾ ನಿಜಸವರ ಪ್ತ್ ೀsಸತರಮ್ | 
ನ್ ಗಚ್ಛರ್ತ ಸಮ ಸಾ ಪ್ರ್ತಂ ನಿಜಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಹಷಯತಾ || 189 || 

 

ರಸಾಯನ್ೈಾಃ ಕತಮಾರಕಂ ವಾವಧ್ಯಯದ್ ರರ್ತಾಃ ಪ್ರ್ತಮ್ | 
ಸ ಪ್ೂಣಯರೌವನ್ ೀsಭವಚ್ಚತತಭಿಯರ್ೀವ ವತುರ್ೈಾಃ || 190 || 

 

ಪ್ರ್ತಂ ಸತಪ್ೂಣಯರೌವನ್ಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯತಾಂ ವಿಷ್ಜಞರ್ತೀಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ಕ್ಾಷಣಯರಮಬ ತ್ೀ ಕತಚ್ೀಷಟತಂ ಕಥಂ ನಿವರ್ತ || 191 || 

 

ಜಗಾದ್ ಸಾsಖಿಲಂ ಪ್ತೌ ತದ್ಸಾ ಜನ್ಮ ಚಾsಗರ್ತಮ್ | 
ತತ್ ೀsಗರಹಿೀತ್ ಸ ತಾಂ ಪರರಾಂ ರರ್ತಂ ರಮಾಪ್ತ್ೀ ಸತತಾಃ || 192 || 

 

ದ್ದೌ ಚ್ ಮನ್ರಮತತುಮಂ ಸಮಸುಮಾಯನಾಶಕಮ್ | 
ಭೃಗ ತಿರಾಮದ್ೈವತಂ ರರ್ತಹಯರ್ೀಾಃ ಸತತಾಯ ಸಾ || 193 || 

 

ತತಾಃ ಸವದಾರಧ್ಷ್ಯಕಂ ಸಮಾಹವಯದ್ ಯತಧ್್ೀsಙ್ುಜಾಃ | 
ಸ ಶಮಬರಂ ಸ ಚ್ೈತಾ ತಂ ಯತಯೀಧ್ ಶಕ್ತುತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ || 194 || 

 

ಸ ಚ್ಮಯಖ್ಡುಧ್ಾರಿಣಂ ವರಾಸರಶಸರಪಾದ್ಪ್ೈಾಃ | 
ಯದಾ ನ್ ಯೀದ್ತಧಮಾಶಕದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸತತಂ ನ್ ದ್ೃಶಾತ್ೀ || 195 || 

 

ಸಹಸರಮಾಯಮತಲಬಣಂ ತವದ್ೃಶಾಮಮಬರಾದ್ ಗಿರಿೀನ್ | 
ಸೃಜನ್ುಮೀತಾ ವಿದ್ಾರಾ ಜಘಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ದನ್ಾಃ || 196 || 

 

ಸ ವಿದ್ಾರಾ ವಿನಾಶ್ತ್ ೀರತಮಾಯ ಆಶತ ಶಮಬರಾಃ | 
ನಿಕೃತುಕನ್ಧರ್ ೀsಪ್ತದ್ ವರಾಸ್ತನಾsಮತನಾ ಕ್ಷಣಾತ್ || 197 || 

 

ನಿಹತಾ ತಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸತತಸುಯೈವ ವಿದ್ಾರಾsಮಬರಮ್ | 
ಸಮಾಸಿ್ತತಾಃ ಸವಭಾಯಯರಾ ಸಮಂ ಕತಷ್ಸಿಲ್ಲೀಂ ಯರೌ || 198 || 
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ಸಮಸುವ್ೀದಿನ್ ೀಮತಯನಿೀನ್ಯರಾನ್ ವಿಡಮಬಮಾನ್ಯೀಾಃ | 
ರಮಾರಮೀಶಯೀಾಃ ಸತತಂ ಜಗಾದ್ ತಂ ಸಮ ನಾರದ್ಾಃ || 199 || 

 

ಸ ರತಗಿಮಣಿಜನಾದ್ಯನಾದಿಭಿಾಃ ಸರಾಮರಾದ್ವ್ೈಾಃ | 
ಪತಾಮಹ್ೀನ್ ಚಾsದ್ರಾತ್ ಸತಲಾಳಿತ್ ೀsವಸತ್ ಸತಖ್ಮ್ || 200 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ುರಾ ಸಾಮನ್ುಕಂ ಹಾವಾಪ್ ಸ ಯಯಮಣಡಲ್ೀ  
ಸಿ್ತತಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸ ಸತರಜತ್ ಸದಾsತರ ಕ್್ೀಶವಾಚ್ಯಕಾಃ || 201 || 

 

ಸದಾsಸಾ ವಿಷ್ತಣಭಾವಿನ್ ೀsಪ್ಾರ್ತೀವ ಲ್ ೀಭಮಾನ್ುರಮ್ | 
ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ರಮಾಪ್ರ್ತಯಯರಾಚ್ ಈಶವರ್ ೀ ಮಣಿಮ್ || 202 || 

 

ಸ ತಂ ನ್ ದ್ತುವಾಂಸುತ್ ೀsನ್ತಜ್ ೀ ವಿಬದ್ಧಯ ತಂ ಮಣಿಮ್ | 
ವನ್ಂ ಗತಾಃ ಪ್ರಸ್ೀನ್ಕ್್ ೀ ಮೃಗಾಧಿಪ್ೀನ್ ಪಾರ್ತತಾಃ || 203 || 

 

ತದಾ ಸ ಸತರಜದ್ಧರಿಂ ಶಶಂಸ ಸ್ ೀದ್ರಾನ್ುಕಮ್ | 
ಉಪಾಂಶತ ವತಮಯನಾ ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸರಾದ್ವೀ ಯರೌ || 204 || 

 

ವನ್ೀ ಸ ಸ್ತಂಹಸ ದಿತಂ ಪ್ದ್ೈಾಃ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ವೃಷಣನಾಮ್ | 
ಪ್ರಸ್ೀನ್ಮೃಕ್ಷಪಾರ್ತತಂ ಸ ಸ್ತಂಹಮಪ್ಾದ್ಶಯಯತ್ || 205 || 

 

ತತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ತಾನ್ ಬಲಂ ಸ ಜಾಮಬವತಪರಿಗರಹಮ್ | 
ವಿವ್ೀಶ ತತರ  ಸಂಯತಗಂ ಬಭ ವ ತ್ೀನ್ ಚ್ೀಶ್ತತಾಃ || 206 || 

 

ಯತಯೀಧ್ ಮನ್ದಮೀವ ಸ ಪ್ರಭತಾಃ ಸವಭಕು ಇತಾಜಾಃ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಚ್ ೀಗರಮನ್ುತಾಃ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ಸವಮಸಾ ಹಿ || 207 || 

 

ಸ ಮತಷಟಪಷ್ಟವಿಗರಹ್ ೀ ನಿತಾನ್ುಮಾಪ್ದ್ಂ ಗತಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಚ್ೀತಸಾ ರಘ ತುಮಂ ನಿಜಂ ಪ್ರ್ತಂ ಗರ್ತಮ್ || 208 || 
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ಸೃರ್ತಂ ಗತ್ೀ ತತ ರಾಘವ್ೀ ತದಾಕೃರ್ತಂ ಯದ್ತತುಮೀ | 
ಸಮಸುಭ್ೀದ್ವಜಯತಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ ೀsಯಮಿತಾವ್ೀತ್ || 209 || 

 

ತತಾಃ ಕ್ಷಮಾಪ್ಯನ್ ಸತತಾಂ ಪ್ರದಾಯ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ಶತಭಾಮ್ | 
ಮಣಿಂ ಚ್ ತಂ ನ್ತನಾವ ಸ ಪ್ರಪ್ನ್ನ ಆಶತ ಪಾದ್ಯೀಾಃ || 210 || 

 

ವಿಧ್ಾಯ ಚ್ಕರದಾರಿತಂ ಸತಜೀಣಯದ್ೀಹಮಸಾ ಸಾಃ | 
ಯತವಾನ್ಮಾಶತ ಕ್್ೀಶವಶಚಕ್ಾರ ವ್ೀದ್ನಾಂ ವಿನಾ || 211 || 

 

ವಿಧ್ಾಯ ಭಕುವಾಞಚಚತಂ ಪರರಾಸಹಾಯ ಈಶವರಾಃ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ತಂ ಮಹಾಮಣಿಂ ನಿವಿಯಯರೌ ಗತಹಾಮತಖಾತ್ || 212 || 

 

ಗತಹಾಪ್ರವಿಷ್ಟಮಿೀಶವರಂ ಬಹ ನ್ಾಹಾನ್ಾನಿಗಯತಮ್ | 
ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷಯ ರಾದ್ವಾಸತು ಯೀ ಗತಾ ಗೃಹಂ ತದಾsಹೃಷ್ತಾಃ || 213 || 

 

ಸಮಸುವೃಷಣಸನಿನಧ್ೌ ಯದ್ ತುಮಾಃ ಸಾಮನ್ುಕಮ್ | 
ದ್ದೌ ಚ್ ಸತರಜತೆರ್ೀ ಸ ವಿಚ್ಛವಿಬಯಭ ವ ಹ || 214 || 

 

ಸ ದ್ತಯಯಶ್್ ೀ ಸಮಾಪ್ತಾವನ್ ಚ್ಾ ಮಿಥಾರಾ ತಪ್ನ್ | 
ಸವಪಾಪ್ಹಾನ್ಕ್ಾಙ್ಷರಾ ದ್ದೌ ಸತತಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ || 215 || 

 

ಮಣಿಂ ಚ್ ತಂ ಪ್ರದಾಯ ತಂ ನ್ನಾಮ ಹ ಕ್ಷಮಾಪ್ಯನ್ | 
ಮಣಿಂ ಪ್ುನ್ದ್ಯದೌ ಹರಿಮತಯಮೀದ್ ಸತಾಭಾಮರಾ || 216 || 

 

ರಮೈವ ಸಾ ಹಿ ಭ ರಿರ್ತ ದಿವರ್ತೀಯಮ ರ್ತಯರತತುಮಾ | 
ಬಭ ವ ಸತರಜತತುತಾ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸತನ್ದರಿೀ || 217 || 

 

ತತ್ ೀ ಹಿ ಸಾ ಚ್ ರತಗಿಮಣಿೀ ಪರಯೀ ಪರರಾಸತ ತ್ೀsಧಿಕಮ್ | 
ಜನಾದ್ಯನ್ಸಾ ತ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾsವಿಯೀಗಿನಿೀ ಯತಾಃ || 218 || 

 

ಅಥಾsಪ್ ಸಾಮಬನಾಮಕಂ ಸತತಂ ಚ್ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಚ್ತತಮತಯಖಾಂಶಸಂಯತತಂ ಕತಮಾರಮೀವ ಷ್ಣತಮಖ್ಮ್ || 219 || 
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ಇರ್ತ ಪ್ರಶಾಸರ್ತ ಪ್ರಭೌ ಜಗಜಞನಾದ್ಯನ್ೀsಖಿಲಮ್ | 
ಅಗಣಾಸದ್ತುಣಾಣಯವ್ೀ ಕದಾಚಿದಾಯರೌ ದಿವಜಾಃ || 220 || 

 

ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸ ನಾಮತ್ ೀ ರಮೀಶಪಾದ್ಸಂಶರಯಾಃ | 
ಸ ಮಾನಿತಶಚ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪ್ರಣಮಾ ವಾಕಾಮಬರವಿೀತ್ || 221 || 

 

ಕ್ಷಮಸವ ಮೀ ವಚ್ಾಃ ಪ್ರಭ್ ೀ ಬರವಿೀಮಾರ್ತೀವ ಪಾಪ್ಕಮ್ | 
ಯತಾಃ ಸತಪಾಪ್ದ್ ತಕಸುತ್ ೀ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಂ ವಚ್ಾಃ || 222|| 

 

ನ್ ತ್ೀsಸಯಗ್ ೀಚ್ರಂ ಕವಚಿತ್ ತಥಾsಪ ಚಾsಜ್ಞರಾ ವದ್ೀ | 
ವದ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀದಿತ್ ೀsಮತನಾ ದಿವಜ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಮಾಧ್ವಮ್ || 223 || 

 

ಸತತೌ ಹಿ ಸಾಲವಭ ಪ್ತ್ೀಬಯಭ ವತತಾಃ ಶ್ವಾಶರರೌ | 
ಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ಸಮೂವೌ ಪತತಸುಪ್ೀಬಲ್ೀನ್ ತೌ || 224 || 

 

ಅಜ್ೀಯವಧ್ಾತಾಂ ಚ್ ತೌ ಶ್ವಾದ್ ವರಂ ಸಮಾಪ್ತತಾಃ | 
ಜರಾಸತತಸಾ ಶ್ಷ್ಾಕ್ೌ ತಪ್ೀಬಲ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 225 || 

 

ಮಹ್ ೀದ್ರಂ ಚ್ ಕತಣಡಧ್ಾರಿಣಂ ಚ್ ಭ ತಕ್ಾವುಭೌ | 
ತಥಾsಜತಾವವಧ್ಾಕ್ೌ ದಿದ್ೀಶ ಶಙ್ೆರಸುಯೀಾಃ || 226||  

 

ತಯೀಾಃ ಸಹಾಯ  ಏವ ತೌ ವರಾಚಿಛವಸಾ ಭ ತಕ್ೌ | 
ಅಜ್ೀಯತಾಮವಾಪ್ತತನ್ಯಚಾನ್ಾಥಾsಮರಾವಪ || 227 || 

 

ಅಜ್ೀಯತಾಮವಧ್ಾತಾಮವಾಪ್ಾ ತಾವುಭೌ ಶ್ವಾತ್ | 
ಪತತಸತು ರಾಜಸ ಯತಾಂ ಸಮಿಚ್ಛತ್ ೀ ಮದ್ ೀದ್ಧತೌ || 228 || 

 

ಜರಾಸತತ್ ೀ ಗತರತತವತ್ ೀ ವಿರ್ ೀದ್ತಧಮತರ ನ್ೀಚ್ಛರ್ತ | 
ನ್ೃಪಾಂಸತು ದ್ೀವಪ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ವಿಜತಾ ಕತತಯಮಿಚ್ಛತಾಃ || 229 || 
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ಸವಯಂ ಹಿ ರಾಜಸ ಯತಾಂ ಜರಾಸತತ್ ೀ ನ್ ಮನ್ಾತ್ೀ | 
ಯತ್ ೀ ಹಿ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕರತತಂ ತಮಾಹತರಿೀಶ ವ್ೈದಿಕ್ಾಾಃ || 230 || 

 

ಇಮೌ ಪತತಯಯಶ್್ ೀsಥಿಯನೌ ಪ್ರಾಭವಾಯ ತ್ೀ ತಥಾ | 
ಸಮಿಚ್ಛತ್ ೀsದ್ಾ ತಂ ಕರತತಂ ಭವನ್ುಮ ಚ್ತತಶಚತೌ || 231 || 

 

ಸಮತದ್ರಸಂಶರಯೀ  ಭವಾನ್ ಬಹ ನ್ ಪ್ರಗೃಹಾ ಲಾವಣಾನ್ | 
ಸತಭಾರಕ್ಾನ್ತಪ್ೈಹಿ ನಾವಿರ್ತ ಕ್ಷಮಸವ ಮೀ ವಚ್ಾಃ || 232 || 

 

ಇರ್ತೀಯಯ ತಂ ನ್ನಾಮ ಸ ಪ್ರಚಾಹಸನ್ ಸಮ ರಾದ್ವಾಾಃ | 
ಹರಿಸತು ಸಾತಾಕ್ತಂ ವಚ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಮೀಘನಿಸವನ್ಾಃ || 233 || 

 

ಪ್ರರಾಹಿ ಸಾತಾಕ್್ೀ ವಚ್ ೀ ಬರವಿೀಹಿ ಮೀ ನ್ೃಪಾಧ್ಮೌ | 
ಸಮೀತಾ ವಾಂ ವರಾಯತಧ್್ೈಾಃ ಕರಂ ದ್ದಾನ್ಾಸಂಶಯಮ್ || 234 || 

 

ಉಪ್ೈತತಮಾಶತ ಸಂಯತಗಾಥಿಯನೌ ಚ್ ಪ್ುಷ್ೆರಂ ಪ್ರರ್ತ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಶ್ನ್ೀಾಃ ಸತತ್ ೀ ಜಗಾಮ ವಿಪ್ರಸಂಯತತಾಃ || 235 || 

 

ಉಪ್ೀತಾ ತೌ ಹರ್ೀವಯಜ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಸಾತಾಕ್ತಬಯಲ್ಲೀ | 
ವಿಧ್ಾಯ ತೌ ತೃಣ್ ೀಪ್ಮೌ ಕ್ತರಾ ಜಗಾಮ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 236 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ುರ್ೈವ ತಾವುಭೌ ದಿವಜಂ ಹರಸವರ ಪಣಮ್ | 
ಸತದ್ತಾಃಖ್ವಾಸನಾಮಕಂ ಪ್ರಚ್ಕರತತಸೃಣ್ ೀಪ್ಮಮ್ || 237 || 

 

ದ್ಶರ್ತರಕ್್ೈಾಃ ಶತ್ೈವೃಯತ್ ೀ ಯರ್ತೀಶವರ್ೈಾಃ ಸ ಸವಯವಿತ್ | 
ವಿಪಾಟಿತಾತಮಕ್ೌಪನಾದಿಸವಯಮಾತರಕ್್ ೀsಭವತ್ || 238 || 

 

ವರಾತ್ ಸವಸಮೂವಾದ್ಸೌ ನ್ ಶಾಪ್ಶಕ್ತುಮಾನ್ಭ ತ್ | 
ತತಾಃ ಸಮಸುಭಞ್ಞನ್ ೀರತಶಕ್ತುಮಾಪ್ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 239 || 

 

ಸ ತಾನ್ ಸಮಚ್ಾಯ ಮಾಧ್ವಾಃ ಪ್ರದಾಯ ಚ್ ೀರತಮಾತರಕ್ಾಾಃ | 
ಯರೌ ಚ್ ತ್ೈಾಃ ಸಮನಿವತ್ ೀ ವಧ್ಾಯ ಸಾಲವಪ್ುತರಯೀಾಃ || 240 || 
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ತಮರ್ತರಜಂ ಹರಾತಮಕಂ ಯತ್ ೀ ಹಿ ವ್ೀದ್ ಮಾಗಧ್ಾಃ | 
ತತ್ ೀsತಾಜತ್ ಸವಶ್ಷ್ಾಕ್ೌ ನಿಶಮಾ ತತ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕ್ೌ || 241 || 

 

ಹರೌ ತತ ಪ್ುಷ್ೆರಂ ಗತ್ೀ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ ಸಮಚಿಯತ್ೀ | 
ಸಮಿೀಯತತಶಚ ತಾವುಭಾವಥಾತರ ಹಂಸಡಿೀಭಕ್ೌ || 242 || 

 

ಸ ಬರಹಮದ್ತುನಾಮಕ್್ ೀsತರ ತರ್ತಪತಾsಪ್ುಾಪಾಯರೌ | 
ಸಮಾಗತೌ ಚ್ ಭ ತಕ್ೌ ಶ್ವಸಾ ರೌ ಪ್ುರಸುರೌ || 243 || 

 

ವಿಚ್ಕರನಾಮಕ್್ ೀsಸತರಾಃ ಪ್ುರಾ ವಿರಿಞಚಚತ್ ೀ ವರಮ್ | 
ಅವಧ್ಾತಾಮಜ್ೀಯತಾಮವಾಪ್ಾ ಬಾಧ್ತ್ೀ ಸತರಾನ್ || 244 || 

 

ಸ ಚಾಭವತ್ ತಯೀಾಃ ಸಖಾ ಸಹಾಯಕ್ಾಮಾರಾssಗಮತ್ | 
ಹಿಡಿಮಬರಾಕ್ಷಸ್ ೀsಪ ಯಾಃ ಪ್ುರಾssಪ್ ಶಙ್ೆರಾದ್ ವರಮ್ || 245 || 

 

ನ್ ಜೀಯಸ್ೀ ನ್ ವಧ್ಾಸ್ೀ ಕತತಶಚನ್ೀರ್ತ ತ್ ೀಷತಾತ್ | 
ಸ ಚ್ೈತಯೀಾಃ ಸಖಾsಭವತ್ ಸಮಾಜಗಾಮ ತತರ ಚ್ || 246 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀದ್ಶಾತಮಕಂ ಬಲಂ ತಯೀಬಯಭ ವ ಹ | 
ವಿಚ್ಕರಗಂ ಷ್ಡಾತಮಕಂ ತಥ್ೈಕಮೀವ ರಾಕ್ಷಸಮ್ || 247 || 

 

ದಿವರಷ್ಟಸ್ೀನ್ರಾ ಯತತೌ ಸಹ್ೈಕಯೈವ ತೌ ನ್ೃಪೌ | 
ಸಮಿೀಯತತಯತಯಧ್್ೀ ಹರಿಂ ಹರಿಶಚತೌ ಸಸಾರ ಹ || 248 || 

 

ಅಥ ದ್ವಯೀದ್ವಯಯೀರಭ ದ್ ರಣ್ ೀ ಭರಾನ್ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ | 
ಹರಿವಿಯಚ್ಕರಮೀಯವಾನ್ ಬಲಶಚ ಹಂಸಮತದ್ಧತಮ್ || 249 || 

 

ತದಾsಸಾ ಚಾನ್ತಜಂ ಯರೌ ಶ್ನಿಪ್ರವಿೀರ ಆಯತಧಿೀ | 
ಗದ್ಶಚ ನಾಮತ್ ೀsನ್ತಜ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಾಃ || 250 || 
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ಪ್ುರಾ ಸ ಚ್ಣಡಕ್್ ೀ ಗಣ್ ೀ ಹರ್ೀನಿಯವ್ೀದಿತಾಶನ್ಾಃ | 
ಸಮಾಹವಯದ್ ರಣಾಯ ವ್ೈತಯೀಾಃ ಸ ತಾತಮೀವ ಹಿ || 251 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀತರರಾನಿವತಾಾಃ ಸಮಸುರಾದ್ವಾಸುದಾ | 
ರ್ತರಲ್ ೀಚ್ನಾನ್ತಗೌ ಚ್ ತೌ ನ್ಾವಾರಯನ್ ಸರಾಕ್ಷಸೌ || 252 || 

 

ಹರಿವಿಯಚ್ಕರಮೀಜಸಾ ಮಹಾಸರಶಸರವಷಯಣಮ್ | 
ವಿವಾಹನ್ಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ಕ್ಷಣಾಚ್ಚಕ್ಾರ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ || 253 | 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾದ್ಪಾನ್ ಗಿರಿೀನ್ ಪ್ರಮತಞ್ಚತ್ ೀsರಿಣಾsರಿಹಾ | 
ಶ್ರ್ ೀ ಜಹಾರ ದ್ೀವತಾ ವಿನ್ೀದ್ತರತರ ಹಷಯತಾಾಃ || 254 || 

 

ಪ್ರಸ ನ್ವಷಯಭಿಾಃ ಸತುತಶಚತತಮತಯಖಾದಿಭಿಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸಸಾರ ತೌ ಹರಾನ್ತಗೌ ಪ್ರಭಕ್ಷಕ್ೌ ಸ ಸಾತುಾತಾಮ್ || 255 || 

 

ಸಮಸುರಾದ್ವಾನ್ ರಣ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ತೌ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ | 
ಉಪ್ೀತಾ ಚಾಂಸಗೌ ಹರ್ೀರದ್ಂಶತಾಂ ಸತಕಣಯಕ್ೌ || 256 || 

 

ಸ ತೌ ಭತಜಪ್ರವ್ೀಗತ್ ೀ ವಿಧ್ ಯ ಶಙ್ೆರಾಲಯೀ | 
ನ್ಾಪಾತಯದ್ ಬಲಾಣಯವೀsಮಿತಸಾ ಕ್ತಂ ತದ್ತಚ್ಾತ್ೀ || 257 || 

 

ಪ್ರಭಕ್ಷಯನ್ುಮೀಜಸಾ ಹಿಡಿಮಬಮತದ್ಧತಂ ಬಲಮ್ | 
ಸಹ್ ೀಗರಸ್ೀನ್ಕ್್ ೀ ಯರೌ ಪತಾ ಹರ್ೀಾಃ ಶರಾನ್ ಕ್ಷ್ಪ್ನ್ || 258 || 

 

ತಯೀ ರಥೌ ಸಹಾಯತಧ್ೌ ಪ್ರಭಕ್ಷಯ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ತಾವಭಾಷ್ತ ಪ್ರರಾತಮಾಶತ ಮೀ ಮತಖ್ಮ್ || 259 || 

 

ತದಾ ಗದಾವರಾಯತಧ್ಾಃ ಸಹ್ೈವ ಹಂಸಭ ಭೃತಾ |  
ಪ್ರಯತಧ್ಾಮಾನ್ ಅಯರೌ ವಿಹಾಯ ತಂ ಹಲಾಯತಧ್ಾಃ || 260 || 

 

ತಮಾಗತಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯತೌ ವಿಹಾಯ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪ್ಾಃ | 
ಉಪ್ೀತಾ ಮತಷಟನಾsಹನ್ದ್ ಬಲಂ ಸ ವಕ್ಷಸ್ತ ಕತರಧ್ಾ || 261 || 
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ಉಭೌ ಹಿ ಬತಹಷಾಳಿನಾವಯತಧ್ಾತಾಂ ಚ್ ಮತಷಟಭಿಾಃ | 
ಚಿರಂ ಪ್ರಯತಧ್ಾ ತಂ ಬಲ್ ೀsಗರಹಿೀತ್ ಸ ಜಙ್ಘಯೀವಿಯಭತಾಃ || 262 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಮತದ್ಧೃತಂ ಬಲಾದ್ ಬಲಾಃ ಸ ದ್ ರಮಾಕ್ಷ್ಪ್ತ್ | 
ಪ್ಪಾತ ಪಾದ್ಯೀಜನ್ೀ ಸ ನಾsಜಗಾಮ ತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 263 || 

 

ವಿಹಾಯ ಸ್ೈನಿಕ್ಾಂಶಚ ತೌ ನ್ೃಪೌ ಯರೌ ವನಾಯ ಸಾಃ | 
ನಿಹತಾ ತಸಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಹಲಾಯತಧ್್ ೀ ನ್ನಾದ್ ಹ || 264 || 

 

ಗದ್ಸತು ಸಾಲವಭ ಭೃತಾ ವಯೀಗತ್ೀನ್ ಯೀಧ್ಯನ್ | 
ವಿವಾಹನ್ಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಸ್ ೀsಪ್ಾಪಾದ್ರವತ್ || 265 || 

 

ಸತತ್ೀನ್ ತಸಾ ಕನ್ಾಸಾ ಯತಯೀಧ್ ಸಾತಾಕ್ತೀ ರಥಿೀ | 
ವರಾಸರಶಸರಯೀಧಿನೌ ವಿಜಹರತತಶಚ ತಾವುಭೌ || 266 || 

 

ಚಿರಂ ಪ್ರಯತಧ್ಾ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಸ ಹಂಸಕನ್ಾಸಾ ಬಲ್ಲೀ | 
ಶತಂ ಸಪ್ಞ್ಚಕಮ್  ರಣ್ೀ ಚ್ಕತಯ ತಸಾ ಧ್ನ್ವನಾಮ್ || 267 || 

 

ಸ ಖ್ಢಗಚ್ಮಯಭೃದ್ ರಣ್ೀsಭಾರಾತ್ ಸತತಾತಮಜಂ ಶ್ನ್ೀಾಃ | 
ಸ ಚ್ೈನ್ಮಭಾರಾತ್ ತಥಾ ವರಾಸ್ತಚ್ಮಯಭೃದ್ ವಿಭಿೀಾಃ || 268 || 

 

ದಿವಷ್ ೀಡಶಪ್ರಭ್ೀದ್ಕಂ ವರಾಸ್ತಯತದ್ಧಮಶರಮೌ | 
ಪ್ರದ್ಶಾಯ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಕ್ೌವುಭೌ ವಾವಸಿ್ತತೌ ಚಿರಮ್ || 269 || 

 

ಪ್ರಸಪರಾನ್ುರ್ೈಷಣೌ ನ್ಚಾನ್ುರಂ ವಾಪ್ಶಾತಾಮ್ | 
ತತ್ ೀ ವಿಹಾಯ ಸಙ್ುರಂ ಗತೌ ನಿರಥಯಕಂ ರ್ತವರ್ತ || 270 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಹಂಸಸಂಯತತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಯೀದ್ತಧಮಚ್ತಾತಮ್ | 
ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ತೌ ನಿರಾಯತಧ್ೌ ಚ್ಕ್ಾರ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಶರ್ೈಾಃ || 271 || 
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ಹತಂ ಚ್ ಸ್ೈನ್ಾಮೀತಯೀಶಚತತಥಯಭಾಗಶ್ೀಷತಮ್ | 
ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ತದ್ೂರಾದ್ಪ್ೀಯತತಶಚತೌ || 272 || 

 

ಸ ಪ್ುಷ್ೆರ್ೀಕ್ಷಣಸುದಾ ಸತರ್ೈನ್ತಯತ್ ೀsಥ ಪ್ುಷ್ೆರ್ೀ | 
ಉವಾಸ ತಾಂ ನಿಶಾಂ ಪ್ರಭತಾಃ ಸರಾದ್ವೀsಮಿತಪ್ರಭಾಃ || 273 || 

 

ಪ್ರ್ೀ ದಿನ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ನ್ೃಪಾತಮಜೌ ಪ್ರವಿದ್ತರತೌ | 
ಯಮಸವಸತಸುಟ್ೀ ಪ್ರಭತಾಃ ಸಮಾಸಸಾದ್ ಪ್ೃಷ್ಠತಾಃ || 274 || 

 

ಸ ರೌಹಿಣ್ೀಯಸಂಯತತಾಃ ಸಮನಿವತಶಚ ಸ್ೀನ್ರಾ | 
ಸವಶ್ಷ್ಟಸ್ೀನ್ರಾ ವೃತೌ ಪ್ಲಾಯನಾವವಾರಯತ್ || 275 || 

 

ನಿವೃತಾ ತೌ ಸವಸ್ೀನ್ರಾ ಶರ್ ೀತುಮೈವಯವಷ್ಯತತಾಃ | 
ಸತಕ್್ ೀಪತೌ ಸಮಸುಶ್್ ೀ ಯದ್ ನ್ಯವಾಯಯಪೌರತಷೌ || 276 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದ್ ಹಂಸಕ್್ ೀ ಹಲಾಯತಧ್ಂ ಮಹಾಧ್ನ್ತಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುರ್ ೀsಸಾ ಸಾತಾಕ್ತಂ ಗದ್ಂ ಚ್ ಸವಯಸ್ೈನಿಕ್ಾನ್ || 277 || 

 

ಸ ಸಾತಾಕ್ತಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವಿವಾಹನ್ಂ ವಿವಮಯಕಮ್ | 
ವಾಧ್ಾದ್ ಗದ್ಂ ಚ್ ತೌ ರಣಂ ವಿಹಾಯ ಹಾಪ್ಜಗಮತತಾಃ || 278 || 

 

ವಿಧ್ ಯ ಸ್ೈನಿಕ್ಾಂಶಚ ಸ ಪ್ರಗೃಹಾ ಚಾಪ್ಮಾತತಮ್ | 
ಹರಿಂ ಜಗಾಮ ಚ್ ೀನ್ನದ್ನ್ ಮಹಾಸರಶಸರವಷ್ಯಣಾಃ || 279 || 

 

ತಮಾಶತ ಕ್್ೀಶವೀsರಿಹಾ ಸಮಸುಸಾಧ್ನ್ ೀಜಝಿತತಮ್ | 
ಕ್ಷಣಾಚ್ಚಕ್ಾರ ಸ್ ೀsಪ್ಾಗಾದ್ ವಿಸೃಜಾ ತಂ ಹಲಾಯತಧ್ಮ್ || 280 || 

 

ಹಲಾಯತಧ್್ ೀ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ಹಂಸಮೀಜಸಾ | 
ವಿಕೃಷ್ಟಚಾಪ್ ಆಗತಂ ದ್ದ್ಶಯ ತಸಾ ಚಾನ್ತಜಮ್ || 281 || 

 

ಸ ಹಂಸ ಆಶತ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ತಂ ಬಲಮ್ | 
ಯದಾssಸಸಾದ್ ಕ್್ೀಶವೀ ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಮೀಜಸಾ || 282 || 
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ಶ್ನ್ೀಾಃ ಸತತಾತಮಚ್ ೀsಪ್ಾಸೌ ವಿಹಾಯ ಹಂಸಕ್ಾನ್ತಜಮ್ | 
ರಥಾನ್ುರಂ ಸಮಾಸಿ್ತತ್ ೀ ಜಗಾಮ ತಾತಮಸಾ ಚ್ || 283 || 

 

ವಯೀಗತಾಃ ಪತಾ ತಯೀಯತಯಯೀಧ್ ತ್ೀನ್ ವೃಷಟನಾ | 
ಶರಂ ಚ್ ಕಣಠಕ ಬರ್ೀ ವಾಸಜಯಯತ್ ಸ ಸಾತಾಕ್್ೀಾಃ ||284 || 

 

ಸ ಸಾತಾಕ್ತದ್ೃಯಢಾಹತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಮೀಹಮಾಶತ ಚ್ | 
ಸತಲಬದಶಙ್ಞಾ ಉರಿ್ತತಾಃ ಸಮಾದ್ದ್ೀsದ್ಧಯಚ್ನ್ದರಕಮ್ || 285 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ತಚಿಛರ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ ಚ್ಕತಯ ಶತಕಿಮ ಧ್ಯಜಮ್ | 
ಯದ್ಮಬರಾSಭಿಕ್ಾಮಿತಂ ಪ್ುರಾ ಪ್ಪಾತ ತತ್ ಕ್ಷ್ತೌ || 286 || 

 

ನ್ದ್ಂಶಚ ಸಾತಾಕ್ತಹಯರ್ೀಜಯಗಾಮ ಪಾಶವಯಮತದ್ಧತಾಃ | 
ಬಲ್ ೀsಪ ಹಂಸಕ್ಾನ್ತಜಂ ಯತಯೀಧ್ ಸ್ೀನ್ರಾ ಯತತಮ್ || 287 || 

 

ಹರಿಸತು ಹಂಸಮತಲಬಣ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಸಮದ್ಯಯನ್ ಬಲಮ್ | 
ಜಘಾನ್ ತಸಾ ಸವಯಶ್್ ೀ ನ್ ಕಶ್ಚದ್ತರ ಶ್ೀಷತಾಃ || 288 || 

 

ಸ ಏಕ ಏವ ಕ್್ೀಶವಂ ಮಹಾಸರಮತಕ್ ಸಸಾರ ಹ | 
ನಿವಾಯಯ ತಾನಿ ಸವಯಶ್್ ೀ ಹರಿನಿಯಜಾಸರಮಾದ್ದ್ೀ || 289 || 

 

ಸ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸರಮತದ್ಾತಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ರಾನ್ತ್ ೀ ಮಹಿೀಮ್ | 
ಗತಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವದ್ ಭರಾತ್ ಪ್ಪಾತ ರಾಮತನ್ ೀದ್ಕ್್ೀ || 290 || 

 

ವರಾಸರಪಾಣಿರಿೀಶವರಾಃ ಪ್ದಾsಹನ್ಚಿಛರಸಾಮತಮ್ | 
ಸ ಮ ರ್ಛಯತ್ ೀ ಮತಖ್ೀsಪ್ತನ್ಮಹಾಭತಜಙ್ುಮಸಾ ಹ || 291 || 

 

ಸ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ ಯಥಾ ತಮೀsನ್ಧಮಾಯವಾನ್ | 
ತಥಾ ಸತದ್ತಾಃಖ್ಸಂಯತತ್ ೀ ವಸನ್ ಮನ್ ೀಾಃ ಪ್ರಂ ಮಿರಯೀತ್ || 292 || 

 



 
 

 
 

Page 221 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಸಪ್ುದ್ಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತತ್ ೀsನ್ಧಮೀವ ತತ್ ತಮೀ ಹರ್ೀದಿವಯಡ್ೀರ್ತ ನಿಶಚರಾತ್ | 
ತದಾsಸಾ ಚಾನ್ತಚ್ ೀsಗರಜಂ ವಿಮಾಗಯಯನ್ ಜಲ್ೀsಪ್ತತ್ || 293 || 

 

ವಿಹಾಯ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಂ ಜಲ್ೀ ನಿಮಜಞಯ ಮಾಗಯಯನ್ | 
ಅಪ್ಶಾಮಾನ್ ಆತಮನ್ ೀ ವಾಪಾಟಯಚ್ಚ ಕ್ಾಕತದ್ಮ್ || 294 || 

 

ವಿಹಾಯ ದ್ೀಹಮತಲಬಣಂ ತಮೀsವತಾಯಯ ಚಾಗರಜಮ್ | 
ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷಮಾಣ ಉಲಪಣಂ ಸಮರ್ತು ತತ್ ಸತಖ್ೀತರಮ್ || 295 || 

 

ತತ್ ೀ ಹರಿಬಯಲ್ೈಯತಯತ್ ೀ ಬಲಾನಿವತ್ ೀ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ | 
ಸಮಂ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀಂ ಯರೌ ಸತುತಾಃ ಕಶಙ್ೆರಾದಿಭಿಾಃ || 296 || 

 

ಸವಕ್ತೀಯಪಾದ್ಪ್ಲಿವಾಶರಯಂ ಜನ್ಂ ಪ್ರಹಷ್ಯಯನ್ | 
ಉವಾಸ ನಿತಾಸತತುಖಾಣಯವೀ ರಮಾಪ್ರ್ತಗೃಯಹ್ೀ || 297 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಹಂಸಡಿಭಿಕವಧ್್ ೀ ನಾಮ 

ಸಪ್ುದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2099] 
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|| ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ದಿಗಿವಜಯಾಃ || 
 

ಓಂ || ಯದಾ ರಾಮಾದ್ವಾಪಾುನಿ  ದಿವಾಾಸಾರಣಿ ಪ್ರಪ್ೀದಿರ್ೀ | 
ದ್ ರೀಣಾತ್ ಕತಮಾರಾಸ ು್ೀಷಾವಸ್ತೀತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ವಪ್ಾಧಿಕ್್ ೀsಜತಯನ್ಾಃ || 01 || 

 

ನಿಜಪ್ರರ್ತಭರಾ ಜಾನ್ನ್ ಸವಾಯಸಾರಣಿ ತತ್ ೀsಧಿಕಮ್ | 
ನಾಸರಯತದ್ಧಂ ಕವಚಿದ್ ಭಿೀಮೀ ಮನ್ಾತ್ೀ ಧ್ಮಯಮಞ್ಞಸಾ || 02 || 

 

ನ್ಹಿ ಭಾಗವತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ದ್ೀವತಾಭತಾಪ್ರಾಚ್ನ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ತುಾಃ ಹರ್ೀಸೃಪುಂ ವಿನಾ ವಿಷ್ ಣೀರಪ ಕವಚಿತ್ || 03 || 

 

ನಾsಕ್ಾಙ್ಷಯಂ ಕ್ತಮತತಾನ್ಾೀಭ್ ಾೀ ಹಾಸರಂ ಕ್ಾಮಾ ಫಲಪ್ರದ್ಮ್ | 
ಶತದ ಧ್ೀ ಭಾಗವತ್ೀ ಧ್ಮೀಯ ನಿರತ್ ೀ ಯದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 04 || 

 

ನ್ ಕ್ಾಮಾಕಮಯಕೃತ್ ತಸಾಮನಾರಾಚ್ದ್ ದ್ೀವಮಾನ್ತಷಾನ್ | 
ನ್ ಹರಿಶಾಚಥಿಯತಸ ು್ೀನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ಾಮಲ್ಲಪ್ುರಾ || 05 || 

 

ಭಿಕ್ಷಾಮಟಂಶಚ ಹತಙ್ೆರಾತ್ ಕರವದ್ ವ್ೈಶಾತ್ ೀsಗರಹಿೀತ್ | 
ನಾನ್ಾದ್ೀವಾ ನ್ತಾಸ ು್ೀನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ನ ಪ್ೂಜತಾಾಃ || 06 || 

 

ನ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಸ ಕರ್ ೀರ್ತ ಕಥಞ್ಚನ್| 
ಅನ್ತಪ್ಸೆರಿಣ್ ೀ ಯತದ ಧ್ೀ ನಾಭಿರಾರ್ತ ಹತಾಪ್ಸೆರಿೀ | 
ನಾಪ್ರಾರ್ತ ಯತಧ್ಾಃ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಕವಚಿಚ್ಛದಾಮ ಚಾsಚ್ರ್ೀತ್ || 07 || 

 

ನ್ೈವೀಧ್ವಯದ್ೈರಿಕ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಮವ್ೈಷ್ಣವಕೃತ್ೀsಕರ್ ೀತ್ | 
ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸವಯಂ ನ್ೈಷಾಂ ಪರಯಮಪಾಾಚ್ರ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ || 08 || 

 

ಸಖ್ಾಂ ನಾವ್ೈಷ್ಣವ್ೈಶಚಕ್್ರೀ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಚ್ | 
ಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ್ೀsಪ ಹರ್ೀನಿಯನಾದಕೃತ್ ೀ ಜಹಾವಂ ರ್ಛನ್ರ್ತು ಚ್ || 09 || 
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ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ಹನಿು ವಿಷ್ ಣೀವ್ೈಯನಾನ್ಜಘನ್ತ್ | 
ನ್ ಸಂಶಯಂ ಕದಾsಪ್ಾೀಷಾ ಧ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ್ೀsಪ ವಾsಕರ್ ೀತ್ || 10 || 

 

ವಿದ್ ಾೀಪ್ಜೀವನ್ಂ ನ್ೈಷ್ ಚ್ಕ್ಾರಾsಪ್ದ್ಾಪ ಕವಚಿತ್ | 
ಅಥ್ ೀ ನ್ ಧ್ಮಯನ್ಹತಷೌ ಪ್ರತತಾವಾಚ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 11 || 

 

ಆಜ್ಞಯೈವ ಹರ್ೀದೌರಯಣ್ೀರಸರಣಾಸ್ರೈರಶಾತಯತ್ | 
ಅದ್ೃಶ್್ ಾೀsಲಮತಬಸ್ ೀ ಭಗ್ ನೀ ನಾನ್ಾತರ ತತ ಕಥಞ್ಚನ್ || 12 || 

 

ನ್ಹಾಸರಯತದ ಧ್ೀ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ದೌರಣ್ೀರಸಯಜತಯನಾದ್ೃತ್ೀ | 
ಸವಯವಿತುಾಂ  ತತ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಪ್ರದ್ಶಯಯತತಮಿೀಶವರಾಃ | 
ಅದಾದಾಜ್ಞಾಮಸರಯತದ ಧ್ೀ ತಥ್ೈವಾಲಮತಬಸಂ ಪ್ರರ್ತ || 13 || 

 

ಪ್ರತಾಕ್ಷ್ೀಭ ತದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಬನ್ತಧಜ್ಾೀಷ ಠ್ೀಸತ ವಾ ನ್ರ್ತಮ್ | 
ಮರಾಯದಾಸಿ್ತತಯೀsಶಾಸದ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 14 || 

 

ತತಾರಪ ವಿಷ್ತಣಮೀವಾಸೌ ನ್ಮೀನಾನನ್ಾಂ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಆಜ್ಞಯೈವಾಸರದ್ೀವಾಂಶಚ ಪ್ರೀರರಾಮಾಸ ನಾಥಯನಾತ್ || 15 || 

 

ಅನ್ವೀನ್ಮೀವ ತದ್ಧಮೀಯ ಕೃಷ ಣ್ೈಕ್ಾ ಸಂಸಿ್ತತಾ ಸದಾ | 
ಧ್ೃತರಾಷ್ಾದ್ಪ ವರಂ ತತ್ ೀ ನಾsತಾಮಥಯಮಗರಹಿೀತ್ || 16 || 

 

ನಾಶಪ್ದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಂಶಚ ಮಹಾಪ್ದ್ಾಪ ಸಾ ತತಾಃ | 
ನ್ ವಾಚಾ ಮನ್ಸಾ ವಾsಪ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀsಚ್ರತ್ || 17 || 

 

ಅನ್ಾೀ ಭಾಗವತತ್ವೀsಪ ಖಿನ್ನಧ್ಮಾಯಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಸಾಮನ್ುಕ್ಾಥ್ೀಯ ರಾಮೀsಪ ಕೃಷ್ಣಸಾ ವಿಮನಾsಭವತ್ || 18 || 

 

ಅವಮೀನ್ೀsಜತಯನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಪ್ರಸಾ ಶ್ಷ್ತರಕ್ಷಣ್ೀ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನ ಉದ್ಧವಾಃ ಸಾಮಬೀsನಿರತದಾಧದಾಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 19 || 
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ಹರ್ೀರಿಷ್ಟಂ ಸತಭದಾರರಾಾಃ ಫಲತುನ್ೀ ದಾನ್ಮಞ್ಞಸಾ | 
ಜ್ಞಾತಾವsಪ ರತರತಧ್ತಾಃ ಸಮಾಕ್ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಮಿಮತಮ್ || 20 || 

 

ಕದಾಚಿನ್ಮನ್ಾತ್ೀ ಪಾಥಯಂ ಧ್ಮಯಜ್ ೀsಪ ನ್ರಂ ಹರಿಮ್ | 
ಮತಾವsಬಭ್ೀಜಞರಾಸನ್ಧವಧ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಮತದಿೀರಿತತಮ್ || 21 || 

 

ಬನ್ಧನ್ಂ ಶಙ್ೆಮಾನ್ ೀಹಿ ಕೃಷ್ಣಸಾ ವಿದ್ತರ್ ೀsಪತತ | 
ಕ್ೌರವ್ೀಯಸಭಾಮಧ್್ಾೀ ನಾವತಾರಮರ್ ೀಚ್ಯತ್ || 22 || 

 

ನ್ಕತಲಾಃ ಕರದಾನಾಯ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 
ಅವಮೀನ್ೀ ಹರ್ೀಬತಯದಿಧಂ  ಸಹದ್ೀವಾಃ ಕತಲಕ್ಷರಾತ್ || 23 || 

 

ದ್ೀವಕ್ತೀವಸತದ್ೀವಾದಾಾ ಮೀನಿರ್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ಮ್ ಹರಿಮ್ | 
ಭಿೀಷ್ಮಸತು ಭಾಗಯವಂ ರಾಮಮವಮೀನ್ೀ ಯತಯೀಧ್ ಚ್ || 24 || 

 

ದ್ ರೀಣಕಣಯದೌರಣಿಕೃಪಾಾಃ ಕೃಷಾಣಭಾವ್ೀ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ತಾಃ | 
ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ವಾದಾಾ ಅಪತತ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಚ್ಕ್ತರರ್ೀ ಕವಚಿತ್ || 25 || 

 

ಋಷಮಾನ್ತಷ್ಗನ್ಧವಾಯ ವಕುವಾಾಾಃ ಕ್ತಮತಾಃ ಪ್ರಮ್ | 
ಜನ್ಮಜನಾಮನ್ುರ್ೀsಜ್ಞಾನಾದ್ವಜಾನ್ನಿು ಯತ್ ಸದಾ || 26 || 

 

ತಸಾಮದ್ೀಕ್್ ೀ ವಾಯತರ್ೀವ ಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತ್ೀ ಸಿ್ತರಾಃ | 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಾಃ ಸರಸವರ್ತೀ ಚ್ೀರ್ತ ಪ್ರಶತಕಿತರಯಂ ಶತರತಮ್ || 27 || 

 

ಸವಯಮೀತಚ್ಚ ಕಥಿತಂ ತತರತತಾರಮಿತಾತಮನಾ | 
ವಾಾಸ್ೀನ್ೈವ ಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಭಾರತ್ೀ ಚ್ ಸವಸಂವಿದಾ || 28 || 

 

ಯದಾ ತ್ೀ ಸವಯಶಸಾರಸರವ್ೀದಿನ್ ೀ ರಾಜಪ್ುತರಕ್ಾಾಃ | 
ಬಭ ವು ರಙ್ುಮಧ್್ಾೀ ತಾನ್ ಭಾರದಾವಜ್ ೀsಪ್ಾದ್ಶಯಯತ್ || 29 || 

 

ರಕುಚ್ನ್ದನ್ಸತತಪಷ್ಪವಸರಶಸರಗತಳ  ್ೀದ್ನ್ೈಾಃ | 
ಸಮ ಪಜಾ ಭಾಗಯವಂ ರಾಮಮನ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ಕತಮಾರಕ್ಾನ್ || 30 || 
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ತ್ೀ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣವಿದ್ತರಗಾನಾಧರಿೀಧ್ೃತರಾಷ್ಾಕ್ಾನ್ | 
ಸರಾಜಮಣಡಲಾನ್  ನ್ತಾವ ಕತನಿುೀಂ ಚಾದ್ಶಯಯನ್ ಶರಮಮ್ || 31 || 

 

ಸವ್ೈಯಾಃ ಪ್ರದ್ಶ್ಯತ್ೀsಸ್ರೀ ತತ ದ್ ರೀಣಾದಾತುಮಹಾಸರವಿತ್ | 
ದೌರಣಿರಸಾರಣಾಮೀರಾನಿ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಚಾಧಿಕಮ್ || 32 || 

 

ತತ್ ೀsಪ್ಾರ್ತತರಾಂ ಪಾಥ್ ೀಯ ದಿವಾಾಸಾರಣಿ ವಾದ್ಶಯಯತ್ | 
ಅವಿಧ್ಾನಾಮಶಕ್್ೀ ಪಾದ್ೀ ಪ್ಕ್ಷ್ಣಾಃ ಪ್ಕ್ಷಮ ಏವ ಚ್ | 
ಏವಮಾದಿೀನಿ ಚಿತಾರಣಿ ಬಹ ನ್ಾೀಷಾ ವಾದ್ಶಯಯತ್ || 33 || 

 

ತದ್ೈವ ಕಣಯ ಆಗತಾ ರಾಮೀಪಾತಾುಸರಸಮಪದ್ಮ್ | 
ದ್ಶಯಯನ್ನಧಿಕಾಃ ಪಾಥಾಯದ್ಭ ದ್ ರಾಜನ್ಾಸಂಸದಿೀ || 34 || 

 

ಕತನಿುೀ ನಿಜಂ ಸತತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಲಜಞರಾ ನಾವದ್ಚ್ಚ ತಮ್ | 
ಪಾಥ್ ೀಯsಸಹಂಸುಂ ಯತದಾಧಯೈವಾsಹವರಾಮಾಸ ಸಂಸದಿ || 35 || 

 

ರಣಾರಾಕ್ಷರ್ತರರಾಹಾವನ್ಂ ಜಾನ್ನ್ ಧ್ಮಯಪ್ರರ್ತೀಪ್ಕಮ್ | 
ಭಿೀಮೀ ನಿವಾಯಯ ಬೀಭತತುಂ ಕಣಾಯರಾದಾತ್ ಪ್ರತ್ ೀದ್ಕಮ್ || 36 || 

 

ಅಕ್ಷತರಸಂಸಾೆರಯತತ್ ೀ ಜಾತ್ ೀsಪ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಕತಲ್ೀ | 
ನ್ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಹಿ ಭವರ್ತ ಯಥಾ ವಾರತ್ ಾೀ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ || 37 || 

 

ನಿರತತುರ್ೀ ಕೃತ್ೀ ಕಣ್ೀಯ ಭಿೀಮೀನ್ೈವ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಅಭಾಷ್ೀಚ್ಯದ್ಙ್ಕ ುೀಷ್ತ ರಾಜಾನ್ಂ ಪತರನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಃ ಪ್ಕ್ಷಪಾತಾತ್ ಪ್ುತರಸಾಾನ್ತವಶ್್ ೀsಭವತ್ || 38 || 

 

ಅಭಿಷಕ್ ು್ೀ ತದಾ ಕಣ್ೀಯ ಪಾರರಾದ್ಧಿರಥಾಃ ಪತಾ | 
ಸವಯರಾಜಸದ್ ೀಮಧ್್ಾೀ ವವನ ದ್ೀ ತಂ ವೃಷಾ ತದಾ | 
ತತತತಷ್ತಾಃ ಕಮಯಣಾ ತಸಾ ಸನ್ುಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಮಾಗತಾಾಃ || 39 || 
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ಭಿೀಮದ್ತಯೀಯಧ್ನೌ ತತರ ಶ್ಕ್ಷಾಸನ್ದಶಯನ್ಚ್ಛಲಾತ್ | 
ಸಮಾದಾಯ ಗದ್ೀ ಗತವಿೀಯ ಸಂರಮಾೂದ್ಭತಾದಿೀಯತತಾಃ || 40 || 

 

ದ್ೀವಾಸತರಮನ್ತಷಾಾದಿ ಜಗದ್ೀತಚ್ಚರಾಚ್ರಮ್ | 
ಸವಯಂ ತದಾ ದಿವಧ್ಾ ಭ ತಂ ಭಿೀಮದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಶರರಾತ್ || 41 || 

 

ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾನ್ತಕ ಲಾಶಚ ಭಿೀಮಮೀವ ಸಮಾಶ್ರತಾಾಃ | 
ಅಸತರಾ ಆಸತರಾಶ್ಚವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಮಾಶರರಾಾಃ | 
ದಿವಧ್ಾಭ ತಾ ಮಾನ್ತಶಾಶಚ ದ್ೀವಾಸತರವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ || 42 || 

 

ಜಯ ಭಿೀಮ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಜಯ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀರ್ತ ಚ್ | 
ಹತಙ್ೆರಾಂಶ್ಚವ  ಭಿಟ್ ಕ್ಾರಾಂಶಚಕತರದ್ೀಯವಾಸತರಾ ಅಪ || 43 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಗತ್ ಸತಸಂರಬಧಂ ದ್ ರೀಣ್ ೀsಥ ದಿವಜಸತುಮಾಃ | 
ನ್ೀದ್ಂ ಜಗದ್ ವಿನ್ಶ್ಾೀತ ಭಿೀಮದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಶರರಾತ್ | 
ಇರ್ತ ಪ್ುತ್ರೀಣ ತೌ ವಿೀರೌ ನ್ಾವಾರಯದ್ರಿನ್ದಮೌ || 44 || 

 

ಸವಕ್ತೀರಾರಾಂಸವಕ್ತೀರಾರಾಂ ರಾಗಾತಾರಾಂ ನ್ತತ ಕವಚಿತ್ | 
ಯತವಯೀಾಃ ಸಮ ಇತತಾಕ್ಾುಾ ದೌರಣಿರ್ೀತೌ ನ್ಾವಾರಯತ್ | 
ದ್ ರೀಣಾಜ್ಞರಾ ವಾರಿತೌ ತೌ ಯಯತತಾಃ ಸವಂಸವಮಾಲಯಮ್ || 45 || 

 

ಸತರಾಸತರಾನ್ ಸತಸಂರಬಾಧನ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ದ್ರಕ್ಷಯಥ್ೀರ್ತ ಚ್ | 
ಬರಹಾಮ ನಿವಾಯಯ ಸಸತರ್ ೀ ಯರೌ ಸ್ೀಶಾಃ ಸವಮಾಲಯಮ್ || 46 || 

 

ಕಣಯಂ ಹಸ ು್ೀ ಪ್ರಗೃಹ್ಾೈವ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ಗೃಹಂ ಯರೌ | 
ಪಾಥಯಂ ಹಸ ು್ೀ ಪ್ರಗೃಹ್ಾೈವ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಸವಮಾಲಯಮ್ || 47 || 

 

ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಕಣ್ ೀಯ ಹನ್ುವಾ ಇತಾಾಸ್ತೀದ್ ಭಿೀಮನಿಶಚಯಾಃ | 
ವ್ೈಪ್ರಿೀತ್ಾೀನ್ ತಸಾಾsಸ್ತೀದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ವಿನಿಶಚಯಾಃ | 
ತದ್ಥಯಂ ನಿೀರ್ತಮತತಲಾಂ ಚ್ಕರತತಸಾುವುಭಾವಪ || 48 || 

 



 
 

 
 

Page 227 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಅಷಾಠದ್ಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತಥ್ ೀತ್ ಕಷ್ೀಯ ಫಲತುನ್ಸಾ ಯಶಸ್ ೀ ವಿಜಯಸಾ ಚ್ | 
ಉದ್ ಾೀಗ ಆಸ್ತೀದ್ ಭಿೀಮಸಾ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಚಾನ್ಾಥಾ || 49 || 

 

ಭಿೀಮಾಥಯಂ ಕ್್ೀಶವೀsನ್ಾೀ ಚ್ ದ್ೀವಾಾಃ ಫಲತುನ್ಪ್ಕ್ಷ್ಣಾಃ | 
ಆಸನ್ ಯಥ್ೈವ ರಾಮಾದಾಾಾಃ ಸಙ್ುರಹ್ೀಣ ಹನ್ ಮತಾಃ | 
ಸತರಾಾಃ ಸತಗಿರೀವಪ್ಕ್ಷಸಾಿಾಃ ಪ್ೂವಯಮಾಸಂಸುಥ್ೈವ ಹಿ || 50 || 

 

ತದ್ಥಯಮೀವ ಭಿೀಮಸಾ ಹಾನ್ತಜತವಂ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ | 
ಆಪ್ ಪ್ೂವಾಯನ್ತತಾಪ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಭಿೀಮಸುಥಾsಕರ್ ೀತ್ || 51 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಥಯಂ ಕಣಯಸಾ ಪ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ದ್ೈತಾದಾನ್ವಾಾಃ | 
ಆಸತಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗಿಹಾವ್ೀತಾವಾಸತತಾಃ ಕಣಯಫಲತುನೌ || 52 || 

 

ಅಥ ಪ್ೃಷ್ ಟೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಥಯಂ ದ್ ರೀಣ ಆಹ ಕತಮಾರಕ್ಾನ್ | 
ಬಧ್ಾವ ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಾನ್ಂ ದ್ತ ು್ೀತ ಾಚ್ತಸುಥ್ೀರ್ತ ತ್ೀ || 53 || 

 

ತ್ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ ಕಣ್ೀಯನ್ ಸಹಿತಾಾಃ ಪಾಣಡವಾ ಅಪ | 
ಯಯತದ್ ರೀಯಣ್ೀನ್ ಸಹಿತಾಾಃ ಪಾಞ್ಚಚಲನ್ಗರಂ ಪ್ರರ್ತ || 54 || 

 

ಅಥಾsಹ ಭಿೀಮಾಃ ಸಾಮಥಾಯವಿವ್ೀಕ್ಾಭಿೀಪ್ುರಾ ಗತರತಮ್ | 
ಗವಯ ಏಷ್ ಕತಮಾರಾಣಾಮನಿವಾಯೀಯ ದಿವಜ್ ೀತುಮ | 
ಗಚ್ಛನ ು್ಾೀತ್ೀsಗರತ್ ೀ ನ್ೈಷಾಂ ವಶಗ್ ೀ ದ್ತರಪ್ದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 55 || 

 

ನಿವೃತ ು್ೀಷ್ವಕೃತಾಥ್ೀಯಷ್ತ ವಯಂ ಬಧ್ಾವ ರಿಪ್ುಂ ತವ | 
ಆನ್ರಾಮ ನ್ ಸನ ದ್ೀಹ ಇರ್ತ ತಸೌಿ ಸಸ್ ೀದ್ರಾಃ || 56 || 

 

ಸದ್ ರೀಣಕ್್ೀಷ್ತ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ೀಷ್ವನ್ಾೀ ಸಸ ತಜಾಾಃ | 
ಯಯತರಾತುಪ್ರಹರಣಾಾಃ ಪಾಞ್ಚಚಲಾನ್ುಾಃಪ್ುರಂ ದ್ತರತಮ್ || 57 || 

 

ಕತಮಾರಾನ್ ಗರಹಣ್ೀಪ್ೂುಮಾುತನ್ತಪ್ರಾತಾನ್ತದಿೀಕ್ಷಯ ಸಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀರ್ತರತಯಯತಙ್ ನಿಸುೃತ್ ೀ ದ್ತರಪ್ದ್ ೀ ಗೃಹಾತ್ || 58 || 
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ತ್ೀ ಶರ್ೈರಭಿವಷ್ಯನ್ುಾಃ ಪ್ರಿವಾಯಯ ಕತಮಾರಕ್ಾನ್ | 
ಅದ್ಯರಾಮಾಸತರತದ್ವೃತಾುನ್ ಸ್ತರಯೀ ಬಾಲಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 59 || 

 

ಹಮಾಯಸಂಸಾಿಾಃ ಸ್ತರಯೀ ಬಾಲಾ ಗಾರವಭಿಮತಯಸಲ್ೈರಪ | 
ಅತಾಥಯಮದ್ಯರಾಮಾಸತಾಃ ಕತಮಾರಾನ್ ಸತಸತಖ್ೀಧಿತಾನ್ || 60 || 

 

ದ್ತರಪ್ದ್ಸಾ ವರ್ ೀ ಹಾಸ್ತು ಸ ಯಯದ್ತುಸುಪ್ೀಬಲಾತ್ | 
ಆ ಯೀಜನಾತ್ ಪ್ುರಮತಪ್ ನಾ ತಾವ ಜ್ೀಷ್ಾರ್ತ ಕಶಚನ್ || 61 || 

 

ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ವರ್ೀಣ್ೈವ ಸತಖ್ಸಂವಧಿಯತಾಶಚ ತ್ೀ | 
ಭಗಾನಾಃ ಕತಮಾರಾ ಆವೃತಾ ದ್ತದ್ತರಯವುಯಯತರ ಪಾಣಡವಾಾಃ  || 62 || 

 

ಸ್ತರೀಬಾಲಾವೃದ್ಧಸಹಿತ್ೈಾಃ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ೈರಪ್ಾನ್ತದ್ತರತಾಾಃ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ೀರ್ತ ವಾಶನ್ ುೀ ಯಯತಯಯತರ ಸಮ ಪಾಣಡವಾಾಃ || 63 || 

 

ತಾನ್ ಪ್ರಭಗಾನನ್ ಸಮಾಲ್ ೀಕಾ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ರಹರತಾಂ ವರಾಃ | 
ಆರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ವಿೀರಾಃ ಪ್ುರ ಆತುಶರಾಸನ್ಾಃ || 64 || 

 

ತಮನ್ವರಾದಿೀನ್ದರಸತತ್ ೀ ಯಮೌ ತಸ್ಾೈವ ಚ್ಕರಯೀಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರಸತು ದ್ ರೀಣ್ೀನ್ ಸಹ ತಸೌಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕಾಃ || 65 || 

 

ಅರಾನ್ುಮಗರತ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾಭಿೀಮಮಾತುಶರಾಸನ್ಮ್ | 
ದ್ತದ್ತರವುಾಃ ಸವಯಪಾಞ್ಚಚಲಾಾಃ ವಿವಿಶತಾಃ ಪ್ುರಮೀವ ಚ್ || 66 || 

 

ದ್ತರಪ್ದ್ಸುಾಭಾರಾದ್ ಭಿೀಮಂ ಸಪ್ುತರಾಃ ಸಾರಸ್ೀನ್ರಾ | 
ಚ್ಕರರಕ್ಷೌ ತತ ತಸಾಾsಸಾುಂ ಯತಧ್ಾಮನ್ ಾತುಮೌಜಸೌ || 67 || 

 

ಧ್ಾತರಯಯಮಾವ್ೀಶಯತತೌ ವಿಶಾವವಸತಪ್ರಾವಸ  | 
ಸತತೌ ತಸಾ ಮಹಾವಿೀರೌಯ ಸತಾಜತ್ ಪ್ೃಷ್ಠತ್ ೀsಭವತ್ | 
ಸ ಮಿತಾರಂಶಯತತ್ ೀ ವಿೀರಶ್ಚತರಸ್ೀನ್ ೀ ಮಹಾರಥಾಃ || 68 || 
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ಅಗರತಸತು ಶ್ಖ್ಣಾಡಯಗಾದ್ ರಥ್ ೀದಾರಾಃ ಶರಾನ್ ಕ್ಷ್ಪ್ನ್ | 
ಜನ್ಮೀಜಯಸುಮನ್ವೀವ ಪ್ೂವಯಂ ಚಿತರರಥ್ ೀ ಹಿ ಯಾಃ | 
ತವಷ್ತಟರಾವ್ೀಶಸಂಯತಕುಾಃ ಸ ಶರಾನ್ಭಾವಷ್ಯತ || 69 || 

 

ತಾವುಭೌ ವಿರಥೌ ಕೃತಾವ ವಿಚಾಪೌ ಚ್ ವಿವಮಯಕ್ೌ | 
ಭಿೀಮೀ ಜಘಾನ್ ತಾಂ ಸ್ೀನಾಂ ಸವಾಜರಥಕತಞ್ಞರಾಮ್ || 70 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಂ ಶರವಷ್ೀಯಣ ಯತಧ್ಾಮನ್ ಾತುಮೌಜಸೌ | 
ಅಭಿೀಯತತಸ ುೌ ವಿರಥೌ ಚ್ಕ್್ರೀ ಭಿೀಮೀ ನಿರಾಯತಧ್ೌ || 71 || 

 

ಹಸುಪಾರಪ್ುಂ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲಂ ನಾಗರಹಿೀತ್ ಸ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಗತವಯಥಾಯಮಜತಯನ್ಸ್ ಾೀವಿೀಯಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಕತತಯಮಪ್ಾೃತಾಮ್ | 
ಮಾನ್ಭಙ್ುಯ ಕಣಯಸಾ ಪಾಥಯಮೀವ ನ್ಾಯೀಜಯತ್ || 72 || 

 

ಸ ಶರಾನ್ ಕ್ಷ್ಪ್ತಸುಸಾ ಪಾಞ್ಚಚಲಸಾಾಜತಯನ್ ೀ ದ್ತರತಮ್ | 
ಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀ ಸಾನ್ದನ್ೀ ಚಾಪ್ಂ ರ್ಛತಾವ ತಂ ಚಾಗರಹಿೀತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಸ್ತಂಹ್ ೀ ಮೃಗಮಿವಾsದಾಯ ಸವರಥ್ೀ ಚಾಭಿಪ್ೀರ್ತವಾನ್ || 73 || 

 

ಅಥ ಪ್ರಕತಪತಂ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಫಲತುನ್ಂ ಪ್ಯಯವಾರಯತ್ | 
ಜಘಾನ್ ಭಿೀಮಸುರಸಾ ತತ್ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಶರವೃಷಟಭಿಾಃ || 74 || 

 

ಅಥ ಸತಾಜದ್ಭಾಾಗಾತ್  ಪಾಥಯಂ ಮತಞ್ಚನ್ ಶರಾನ್ ಬಹತನ್ | 
ತಮಜತಯನ್ಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಚ್ಕ್್ರೀ ವಿರಥಕ್ಾಮತಯಕಮ್ || 75 || 

 

ಘನನ್ುಂ ಭಿೀಮಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ್ೈನ್ಾಮಜತಯನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಮಾ ಭವಾನ್ | 
ಸ್ೀನಾಮಹಯರ್ತ ರಾಜ್ಞ್ ೀsಸಾ ವಿೀರ ಹನ್ತುಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 76 || 

 

ಸಮಬನ್ಧಯೀಗಾಸಾುತಸಾ ಸಖಾsಯಂ ನ್ಾಃ ಸತಧ್ಾಮಿಯಕಾಃ | 
ನ್ೀಷಾಾಮ ಏನ್ಮೀವಾತ್ ೀ ಗತರ್ ೀವಯಚ್ನ್ಗೌರವಾತ್ || 77 || 
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ಸ್ನೀಹಪಾಶಂ ತತಶಚಕ್್ರೀ ಬೀಭತೌು ದ್ತರಪ್ದ್ ೀsಧಿಕಮ್ | 
ತತಾಃ ಸ್ೀನಾಂ ವಿಹಾಯೈವ ಭಿೀಮೀ ಬೀಭತತುಮನ್ವರಾತ್ || 78 || 

 

ಮತಕ್ಾು ಕಥಞಚಚದ್ ಭಿೀಮಾಸಾಾತ್ ಸಾ ಸ್ೀನಾ ದ್ದ್ತರವ್ೀ ಭರಾತ್ | 
ದ್ತರಪ್ದ್ಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸಾಥಾಜತಯನ್ ೀ ದ್ ರೀಣಸನಿನಧ್ೌ || 79 || 

 

ಪ್ಪ್ರಚ ಛ್ೈನ್ಂ ತದಾ ದ್ ರೀಣಸಖ್ತಾಮಸತಯತ ನ್ೀರ್ತ ಹ | 
ಅಸ್ತುೀದಾನಿೀಮಿರ್ತ ಪಾರಹ ದ್ತರಪ್ದ್ ೀsಙ್ಕಚುರಸಾಂ ವರಮ್ || 80 || 

 

ಅಥಾsಹ ದ್ತರಪ್ದ್ಂ ದ್ ರೀಣಾಃ ಸಖ್ಾಮಿಚ ಛ್ೀsಕ್ಷಯಂ ತವ | 
ನ್ಹಾರಾಜ್ಞಾ ಭವ್ೀತ್ ಸಖ್ಾಂ ತವ್ೀರ್ತೀದ್ಂ ಕೃತಂ ಮರಾ || 81 || 

 

ನ್ ವಿಪ್ರಧ್ಮೀಯ ಯದ್ ಯತದ್ಧಮತಸುಾಂ ನ್ ಮರಾ ಧ್ೃತಾಃ | 
ಶ್ಷ್ಾೈರ್ೀತತ್ ಕ್ಾರಿತಂ ಮೀ ತವ ಸಖ್ಾಮಭಿೀಪ್ುತಾ || 82 || 

 

ಅತಾಃ ಸಖಾಾಥಯಮೀವಾದ್ಾ ತವದಾರಜಾಾಧ್್ ೀಯ ಹೃತ್ ೀ ಮರಾ | 
ಗಙ್ುರಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀ ಕ ಲ್ೀ  ತವಂ ರಾಜ್ೈವೀತುರ್ೀ ತವಹಮ್ | 
ನ್ಹಾರಾಜತವ ಏಕಸಾ ಸಖ್ಾಂ ಸಾಾದಾವಯೀಾಃ ಸಖ್ೀ || 83 || 

 

ಇತಾಕ್್ ುಾೀನ್ತಮಚ್ಾ ತಂ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ರಾಜಾಾಧ್ಯಂ ಗೃಹಾ ಚಾಮತತಾಃ | 
ಯರೌ ಶ್ಷ್ಾೈನಾಯಗಪ್ುರಂ ನ್ಾವಸತ್  ಸತಖ್ಮತರ ಚ್ | 
ಬಾರಹಮಣಾತಾಾಗಭಿೀರತಾಃ ಸ ನ್ ಗೃಹಣನ್  ಧ್ನ್ತರಪ್ಾಸೌ || 84 || 

 

ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೈಸತು ಭಿೀಮಸಾ ಭರಾತ್ ಪಾದೌ ಪ್ರಣಮಾ ಚ್ | 
ಶರಣಾಥಯಂ ರಾಚಿತತಾವತ್ ಸಪ್ುತ್ ರೀ ಯತಯತಧ್್ೀ ಪ್ರ್ೈಾಃ | 
ಏವಂ ಹರಿೀಚ್ಛಯೈವಾಸೌ ಕ್ಷಾತರಂ ಧ್ಮಯಮತಪ್ೀಯವಾನ್ || 85 || 

 

ದ್ತರಪ್ದ್ಸತು ದಿವಾರಾತರಂ ತಪ್ಾಮಾನ್ಾಃ ಪ್ರಾಭವಾತ್ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ಬಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ೀಚ್ಛನ್ ಪಾಣಡವಸಂಶರಯಮ್ || 86 || 
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ಸಮಬನಿಧೀತಾಜತಯನ್ವಚ್ಶ್ಚಕ್ತೀಷ್ತಯಾಃ ಸತಾಮೀವ ಚ್ | 
ಮಾದ್ಯವಂ ಚಾಜತಯನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತತಾಮೈಚ್ಛತ್ ತದ್ಥಯತಾಃ | 
ಪ್ುತರಂ ಚ್ ದ್ ರೀಣಹನಾುರಮಿಚ್ಛನ್ ವಿಪ್ರವರೌ ಯರೌ || 87 || 

 

ರಾಜ್ ೀಪ್ರಾಜಾವಾನಿೀರಾತಾಬತಯದ್ೀನ್ ಗವಾಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಚ್ಕ್ಾರ್ೀಷಟಂ ತತ ತದಾೂರಾಯ ದಿವಜಾಭಾಾಮತರ ಚಾsಹತತಾ | 
ದ್ತರಪ್ದಾತ್ ಸತತಲಬದಯಥಯಂ ಸಾsಹಙ್ೆರಾದ್ ವಾಳಮಬಯತ್ || 88 || 

 

ಕ್ತಮೀತಯೀತಾವಜ್ಞಾಯ ತಾವುಭೌ ವಿಪ್ರಸತುಮೌ | 
ಅಜತಹವತಾಂ ತತ್ ಪ್ುತಾರಥಯಂ ಪ್ತಾನಯಾಃ ಪಾರಶಾಂ ಹವಿಸುದಾ || 89 || 

 

ಹತತ್ೀ ಹವಿಷ ಮನಾರಭಾಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾಭಾಾಂ ತದ್ೈವ ಹಿ | 
ದಿೀಪಾುಙ್ುರನಿಭ್ ೀ ವಹಿನಾಃ ಕತಣಡಮಧ್ಾಾತ್ ಸಮತರಿ್ತತಾಃ || 90 || 

 

ಕ್ತರಿೀಟಿೀ ಕತಣಡಲ್ಲೀ ದಿೀಪ್ುೀ ಹ್ೀಮಮಾಲ್ಲೀ ವರಾಸ್ತಮಾನ್ | 
ರಥ್ೀನಾsದಿತಾವಣ್ೀಯನ್ ನ್ದ್ನ್ ದ್ತರಪ್ದ್ಮಾದ್ರವತ್ || 91 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟತಾವದ್ ದ್ ಾೀತನ್ತಾವಚ್ಚ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನ ಇರ್ತೀರಿತಾಃ | 
ಮತನಿಭಿದ್ತರಯಪ್ದ್ೀನಾಪ ಸವಯವ್ೀದಾಥಯತತವವಿತ್ || 92 || 

 

ಅನ್ವೀನ್ಂ ಭಾರರ್ತೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವ್ೀದಿಮಧ್ಾಾತ್ ಸಮತರಿ್ತತಾ | 
ಪಾರಣ್ ೀ ಹಿ ಭರತ್ ೀ ನಾಮ ಸವಯಸಾ ಭರಣಾಚ್ತಛರತಾಃ || 93 || 

 

ತದಾೂರಾಯ ಭಾರರ್ತೀ ನಾಮ ವ್ೀದ್ರ ಪಾ ಸರಸವರ್ತೀ | 
ಶಂರ ಪ್ಮಾಶ್ರತಾ ವಾಯತಂ ಶ್ರೀರಿತ್ಾೀವ ಚ್ ಕ್ತೀರ್ತಯತಾ || 94 || 

 

ಅವ್ೀಶಯತಕ್ಾು ಶಚಾಾಶಚ ಶಾಾಮಳಾರಾಸುಥ್ ೀಷ್ಸಾಃ | 
ತಾಶ್ಚೀನ್ದರಧ್ಮಯನಾಸತಾಸಂಶರರಾಚಿಛರಯ ಈರಿತಾಾಃ || 95 || 

 

ಸಾ ಕೃಷಾಣ ನಾಮತಶಾಚsಸ್ತೀದ್ತತ್ ಕೃಷ್ಟತಾವದಿಧ ಯೀಷತಾಮ್ | 
ಕೃಷಾಣ ಸಾ ವಣಯತಶಾಚsಸ್ತೀದ್ತತ್ ಕೃಷಾಟನ್ನಿದನಿೀ ಚ್ ಸಾ || 96 || 
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ಉತಪರ್ತುಶಚ ಸವಯಜ್ಞಾ ಸವಾಯಭರಣಭ ಷತಾ | 
ಸಮಾಾಪ್ುರೌವನ್ೈವಾsಸ್ತೀದ್ಜರಾ ಲ್ ೀಕಸತನ್ದರಿೀ | 
ಉಮಾಂಶಯತಕ್ಾುsರ್ತತರಾಂ ಸವಯಲಕ್ಷಣಸಂಯತತಾ || 97 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹತಾಮಾ ಚ್ ದ್ೀವಾಸಾುಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಭತೃಯಭಿಯತಯತಾಾಃ | 
ವಿಲಾಸಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸತಬರಯಹಮಣಾಃ ಪ್ಶಾತ್ ೀsಧಿಕಮ್ || 98 || 

 

ಶಶಾಪ್ ತಾಸುದಾ ಬರಹಾಮ ಮಾನ್ತಷೀಂ ಯೀನಿಮಾಪ್ುಯಥ | 
ತತಾರನ್ಾಕ್ಾಶಚ ಭವತ್ೀತ್ಾೀವಂ ಶಪಾುಾಃ ಸತರಾಙ್ುನಾಾಃ || 99 || 

 

ವಿಚಾಯಯ ಭಾರರ್ತೀಮೀತಾ ಸವಯಮಸ್ಾೈ ನಿವ್ೀದ್ಾ ಚ್ | 
ಸಹಸರವತುರಂ ಚ್ೈನಾಂ ಶತಶ್ರಷತಾವ ಬಭಾಷರ್ೀ || 100 || 

 

ದ್ೀವಿೀ ನ್ ೀ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ಪಾರಪ್ಾಮನ್ಾಗಾತವಂ ಚ್ ಸವಯಥಾ | 
ತಥಾSಪ ಮಾರತತಾದ್ನ್ಾಂ ನ್ ಸಪೃಶ್ೀಮ ಕಥಞ್ಚನ್ || 101 || 

 

ಬರಹಮಣ್ೈವ  ಚ್ ಶಪಾುಾಃ ಸಮ ಪ್ೂವಯಂ ಚಾನ್ಾತರ ಲ್ಲೀಲರಾ  | 
ಏಕದ್ೀಹತವಮಾಪ್ಾೈನ್ಂ ಯದಾ ವಞ್ಚಯತತಂ ಗತಾಾಃ || 102 || 

 

ಏಕದ್ೀಹಾ ಮಾನ್ತಷ್ತವಮಾಪ್ುಯಥ ರ್ತರಶ ಉದ್ಧತಾಾಃ | 
ರ್ತರಶ್್ ೀ ಮದ್ವಂಚ್ನಾಯೀತಾ ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀದಿತಾ ವಯಮ್ || 103 || 

 

ಅತಸುಾಯೈಕದ್ೀಹತವಮಿಚಾಛಮೀ ದ್ೀವಿ ಜನ್ಮಸತ| 
ಚ್ತತಷ್ವಯಪ ಯತ್ ೀsಸಾಮಕಂ ಶಾಪ್ದ್ವಯನಿಮಿತುತಾಃ | 
ಚ್ತತಜಯನ್ಮ ಭವ್ೀದ್ ಭ ಮೌ ತಾವಂ ನಾನ್ ಾೀ ಮಾರತತಾದ್ ವರಜ್ೀತ್ || 104 || 

 

ನಿಯಮೀsಯಂ ಹರ್ೀಯಯಸಾಮದ್ನಾದಿನಿಯತಾ ಏವ ಚ್ | 
ಅತಸುಾಯೈಕದ್ೀಹಾನ್ ನೀ ನಾನ್ಾ ಆಪ್ನೀರ್ತ ಮಾರತತಾತ್ || 105 || 
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ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತಥ್ೀತತಾಕ್ಾುಾ ಪಾವಯತಾಾದಿಯತತ್ೈವ ಸಾ | 
ವಿಪ್ರಕನಾಾsಭವತ್ ತತರ ಚ್ತಸರಾಃ ಪಾವಯರ್ತೀಯತತಾಾಃ | 
ಏಕದ್ೀಹಸಿ್ತತಾಶಚಕತರಗಿೀಯರಿೀಶಾಯ ತಪ್ೀ ಮಹತ್ || 106 || 

 

ತದ ದ್ೀಹಸಾಿ ಬಾರರ್ತೀ ತತ ರತದ್ರದ್ೀಹಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮ್ | 
ತ್ ೀಷ್ರಾಮಾಸ ತಪ್ಸಾ ಕಮೈಯಕ್ಾಾಥಯಂ ಧ್ೃತವರತಾ || 107 || 

 

ತಸ್ಾೈಸ ರತದ್ರದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರದಾದ್ ವರಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುತ್ ೀಷ್ಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಭತಾರಯ ಸಹ ಜನ್ಮಸತ || 108 || 

 

ಸವ್ೀಯಶವಪೀರ್ತ ಚಾನಾಾಸಾಂ ದ್ದೌ ಶಙ್ೆರ ಏವ ಚ್ | 
ವರಂ ಸವಭತೃಯಸಂಯೀಗಂ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವಪ ಜನ್ಮಸತ || 109 || 

 

ತತಸುದ್ೈವ ದ್ೀಹಂ ತಾ ವಿಸೃಜಾ ನ್ಳನ್ನಿದನಿೀ | 
ಬಭ ವುರಿನ್ದರಸ್ೀನ್ೀರ್ತ ದ್ೀಹ್ೈಕ್್ಾೀನ್ ಸತಸಙ್ುತಾಾಃ || 110 || 

 

ತದಾssಸ್ತೀನ್ತಮದ್ುಲ್ ೀ ನಾಮ ಮತನಿಸುಪ್ಸ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ | 
ಚ್ಕಮೀ ಪ್ುರ್ತರಕ್ಾಂ ಬರಹ್ೇತಾಶೃಣ್ ೀತ್ ಸ ಕಥಾನ್ುರ್ೀ || 111 || 

 

ಅಪಾಹಸತ್ ಸ್ ೀsಬಞಯೀನಿಂ ಶಶಾಪ್ೈನ್ಂ ಚ್ತತಮತಯಖ್ಾಃ | 
ಭಾರತಾಾದಾಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚ ದ್ೀವಿೀಗಯಚ್ಛ ಮಾನಿನ್ನಭ ತಯೀ || 112 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಸುಂ ತಪ್ಸಾ ತ್ ೀಷ್ರಾಮಾಸ ಮತದ್ುಲಾಃ | 
ಶಾಪಾನ್ತಗರಹಮಸಾಾಥ ಚ್ಕ್್ರೀ ಕಞ್ಞಸಮತದ್ೂವಾಃ || 113 || 

 

ನ್ ತವಂ ರಾಸಾಸ್ತ ತಾ ದ್ೀವ ಮಾರತತಸುಾಚ್ಛರಿೀರಗಾಃ | 
ರಾಸಾರ್ತ ತವಂ ಸದಾ ಮ ಛಾಯಂ ಗತ್ ೀ ನ್ೈವ ವಿಬತಧ್ಾಸ್ೀ || 114 || 

 

ನ್ಚ್ ಪಾಪ್ಂ ತತಸ ು್ೀ ಸಾಾದಿತತಾಕ್ ು್ೀ ಚ್ೈನ್ಮಾವಿಶತ್ | 
ಮಾರತತ್ ೀsಥ್ೀನ್ದರಸ್ೀನಾಂ ಚ್ ಗೃಹಿೀತಾವsಥಾಭವದ್ ಗೃಹಿೀ || 115 || 
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ರ್ೀಮೀ ಚ್ ಸ ತರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ದಿೀಘಯಕ್ಾಲಂ ಜಗತ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಮತದ್ುಲಮತದ್ ಬೀಧ್ಾ ಯರೌ ಚ್ ಸವಂ ನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್ || 116 || 

 

ತತ್ ೀ ದ್ೀಶಾನ್ುರಂ ಗತಾವ ತಪ್ಶಚಕ್್ರೀ ಸ ಮತದ್ುಲಾಃ | 
ಸ್ೀನ್ದರಸ್ೀನಾ ವಿಯತಕ್ಾುsಥ ಭತಾರಯ ಚ್ಕ್್ರೀ ಮಹತ್ ತಪ್ಾಃ || 117 || 

 

ತದ ದ್ೀಹಗಾ ಭಾರರ್ತೀ ತತ ಕ್್ೀಶವಂ ಶಙ್ೆರ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್ | 
ತ್ ೀಷ್ರಾಮಾಸ ತಪ್ಸಾ ಕಮೈಯಕ್ಾಾಥಯಂ ಹಿ ಪ್ೂವಯವತ್ | 
ಉಮಾದಾಾ ರೌದ್ರಮೀವಾತರ ತಪ್ಶಚಕತರಯಯಥಾ ಪ್ುರಾ || 118 || 

 

ಪ್ರತಾಕ್ಷ್ೀ  ಚ್ ಶ್ವ್ೀ ಚಾತ್ೀ ತದ ದ್ೀಹಸ್ಿೀ ಚ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 
ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ್ ಸವಭತಾರಯಪ್ಯೈ ತಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚಚಪ್ಾೀಕದ್ೀಹಗಾಾಃ | 
ಪಾರಥಯರಾಮಾಸತರಭವತ್ ಪ್ಞ್ಚಕೃತ್ ವೀ ವಚ್ ೀ ಹಿ ತತ್ || 119 || 

 

ಶ್ವದ್ೀಹಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಬಾರತ್ಾೈ ತತ ದ್ದೌ ಪ್ರ್ತಮ್ | 
ಅನಾಾಸಾಂ ಶ್ವ ಏವಾಥ ಪ್ರದ್ದೌ ಚ್ತತರಾಃ ಪ್ರ್ತೀನ್ || 120 || 

 

ದ್ೀವಾಶಚತಸರಸತು ತದಾ ದ್ತುಮಾತ್ರೀ ವರ್ೀsಮತನಾ | 
ದ್ೀವಾನಾಮವತಾರಾಥಯಂ ಪ್ಞ್ಚ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಮ ಇತಾಥ | 
ನಾಜಾನ್ನನ್ನೀಕದ್ೀಹತಾವಚಿಚದ್ ಾೀಗಾತ್ ಕ್ಷ್ೀರನಿೀರವತ್ || 121 || 

 

ತಾಾಃ ಶತರತಾವ ಸವಪ್ರ್ತಂ ದ್ೀವಿ ನ್ಚಿರಾತ್ ಪಾರಪ್ುಯಸ್ತೀರ್ತ ಚ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಕುಂ ಶಙ್ೆರ್ ೀಕುಂ ಚ್ ಚ್ತಾವರಾಃ ಪ್ತಯಾಃ ಪ್ೃಥಕ್ || 122 || 

 

ಭವಿಷ್ಾನಿುೀತಾಥ್ೈಕಸಾಾ ಮೀನಿರ್ೀ ಪ್ಞ್ಚಭತೃಯತಾಮ್ | 
ರತರತದ್ತಶ್ಚಕದ್ೀಹಸಾಿ ಏಕ್್ೈವಾಹಮಿರ್ತ ಸಿ್ತತಾಾಃ || 123 || 

 

ಅಥಾಭಾಗಾನ್ಮಹ್ೀನ್ ದರೀsತರ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ ತಾಂ ವರಸ್ತರಯಮ್ | 
ಕ್ತಮಥಯಂ ರ್ ೀದಿಷೀತ್ಾೀವ ಸಾsಬರವಿೀದ್ ವಟತರ ಪಣಮ್ || 124 || 
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ಶಙ್ೆರಂ ದ್ಶಯಯತ್ವೈವ ಪ್ಞ್ಚಭತೃಯತವಮೀಷ್ ಮೀ | 
ವಾರಾಥಯಮಥಿಯತಾಃ ಪಾರದಾದಿರ್ತ ತಂ ಶ್ವ ಇತಾಥ || 125 || 

 

ಅಜಾನ್ನ್ ಶಕರ ಆಹ್ ೀಚ್ಚಾಃ ಕ್ತಮೀತದ್ ಭತವನ್ತರಯೀ  | 
ಮತಾಪಲ್ಲತ್ೀ ಯೀಷತಂ ತವಂ ವೃಥಾ ಶಪ್ಸ್ತ ದ್ತಮಯತ್ೀ || 126 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಶ್ವಾಃ ಪಾರಹ ಪ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಾಮಾಪ್ುನಹಿ | 
ಅಸಾಾಶಚ ಭತಾಯ ಭವಸ್ತ ತಾವಮೀವ್ೈಷ್ ವರಿಷ್ಾರ್ತ || 127 || 

 

ಪ್ಶಾಾತರ ಮದ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಪ್ರ್ತತಾಂಸಾುಾದ್ೃಶಾನ್ ಸತರಾನ್ | 
ಗಿರ್ೀರಧ್ಸಾುದ್ಸ್ಾೈವ್ೀತತಾಕ್್ ುೀಸೌ ಪಾಕಶಾಸನ್ಾಃ || 128  ||  

 

ಉದ್ಬಬಹಯ ಗಿರಿಂ ತಂ ತತ ದ್ದ್ಶಾಯತರ ಚ್ ತಾನ್ ಸತರಾನ್ | 
ಪ್ೂವ್ೀಯನಾದರನ್ ಮಾರತತವೃಷ್ನಾಸತಾಾಂಶಚತತರಾಃ ಸಿ್ತತಾನ್ | 
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವವತಾರಾಯ ಮನ್ರಂ ರಹಸ್ತ ಕತವಯತಾಃ || 129 || 

 

ತತ್ ೀ ವರ್ೀಣಾಂ ವರದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪಾರಪ್ಾ ಸ ವಾಸವಾಃ | 
ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾನ್ನರಾಂಶ್ೀನ್ ಯತಕ್್ ುೀ ಭ ಮಾವಜಾಯತ || 130 || 

 

ಮದ್ವಜ್ಞಾನಿಮಿತ ು್ೀನ್ ಪ್ರ್ತತಾ ಇರ್ತ ತಾನ್ ಸತರಾನ್ | 
ಮಾರತತಾದಿೀನ್ ಮೃಷಾsವಾದಿೀರಿರ್ತ ಬರಹಾಮ ಶ್ವಂ ತದಾ || 131 || 

 

ಶಶಾಪ್ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ತವಂ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಜಾತಾಃ ಪ್ರಾಭವಮ್ | 
ಶಕ್ಾರನ್ನರತನ್ ೀರಾಯಸ್ತ ಯಸ್ೈತವಂ ತತ ಮೃಷಾsವದ್ಾಃ || 132 || 

 

ಮಚ್ಛಪಾುನಾಂ ಚ್ ದ್ೀವಿೀನಾಮವಿಚಾಯಯ ಮರಾ ಯತಾಃ | 
ಪ್ರ್ತಯೀಗವರಂ ಪಾರದಾ ನಾವಾಪ್ುಯರ್ತ ತತಾಃ ಪರರಾಮ್ || 133 || 

 

ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ತತಾಃ ಪ್ಶಾಚದ್ ಭಾರರ್ತೀದ್ೀಹನಿಗಯತಾಮ್ | 
ಸವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪಾರಪ್ುಯಸ್ತ ಸಾವಥ್ೀಯ ವರ್ ೀsಯಂ ತ್ೀ ಮೃಷಾ ಭವ್ೀತ್ || 134 || 
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ಏಷಾ ಸಾ ದೌರಪ್ದಿೀ ನಾಮ ಪ್ಞ್ಚದ್ೀವಿೀತನ್ತಭಯವ್ೀತ್ | 
ಮೃಷಾ ವಾಗ್ ಯೀಷ್ತ ತ್ೀ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಮಾರತತಾದಾಾಸತು ತ್ೀsಖಿಲಾಾಃ || 135 || 

 

ತಾಸಾಂ ಪ್ರ್ತತವಮಾಪ್ುಯನಿು ಭಾರತ್ಾೈವ ತತ ಪಾವಯರ್ತೀ | 
ಸಂಯತಕ್ಾು ವಾವಹಾರ್ೀಷ್ತ ಪ್ರವತ್ೀಯತ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ || 136 || 

 

ಏತ್ೀ ಹಿ ಮಾರತತಾದಾಾಸ ು್ೀ ದ್ೀವಕ್ಾರಾಯಥಯಗೌರವಾತ್ | 
ಜಾತಾ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಸುತರ ನಾವಜ್ಞಾತ್ೀsತರ ಕ್ಾರಣಮ್ | 
ದಿೀಘಯಕ್ಾಲಂ ಮನ್ತಷ್ಾೀಷ್ತ ತತಸುಾಂ ಸಿ್ತರ್ತಮಾಪ್ುಯಸ್ತ || 137 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರಯರೌ ಬರಹಾಮ ಸ್ ೀsಶವತಾಿಮಾ ಶ್ವೀsಭವತ್ | 
ಪ್ಞ್ಚದ್ೀವಿೀತನ್ತಸ ು್ಾೀಷಾ ದೌರಪ್ದಿೀ ನಾಮ ಚಾಭವತ್ || 138 || 

 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಭಾರತ್ೀ ಚಾವಗಮಾತ್ೀ | 
ಉಕ್್ ುೀsಥಯಾಃ ಸವಯ ಏವಾಯಂ ತಥಾ ಪ್ೂವೀಯದಿತಾಶಚಯೀ  || 139 || 

 

ಮತಮತದ್ತಾಃ ಸವಯಪಾಞ್ಚಚಲಾ ಜಾತಯೀಾಃ ಸತತಯೀಸುಯೀಾಃ | 
ಮಾನ್ತಷಾನ್ ನೀಪ್ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಸಂಸಗಾಯನಾಮನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ಚ್ || 140 || 

 

ಮನ್ತಷ್ಾಪ್ುತರತಾರಾಶಚ ಭಾವೀ ಮಾನ್ತಷ್ ಏತಯೀಾಃ | 
ಅಭ ನಾರ್ತತರಾಮಾಸ್ತೀತ್ ತದ್ಯೀನಿತವಹ್ೀತತತಾಃ || 141 || 

 

ರಾಜ್ ೀಪ್ಯಜೌ ತಾವ್ೀವ ದ್ಯತಾ ದ್ತರಪ್ದ್ಸಾ ಸಾ | 
ಮಾತೃಸ್ನೀಹಾಥಯಮನ್ಯೀಯಯರಾಚ್ೀ ದ್ದ್ತತಶಚ ತೌ || 142 || 

 

ಜಾತಮಾತಮನಿಹನಾುರಂ ಭಾರದಾವಜ್ ೀ ನಿಶಮಾತಮ್ | 
ಯಶ್್ ೀಥಯಮಸಾರಣಿ ದ್ದಾವಗರಹಿೀತ್ ಸ್ ೀsಪ ಲ್ ೀಭತಾಃ | 
ರಾಮಾಸಾರಣಾಂ ದ್ತಲಯಭತಾವತ್ ರ್ತರದ್ಶ್ೀಷ್ವಪ ವಿೀಯಯವಾನ್ || 143 || 
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ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಂ ಬದ್ಧಂ ತಂ ಶತರತಾವ ಪಾಞ್ಚಚಲಭ ಪ್ರ್ತಮ್ | 
ಪಾರಹಿಣ್ ೀತ್ ಕೃತವಮಾಯಣಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ವತತಲಾಂ ಪರೀರ್ತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಖಾಾಪ್ಯತತಂ ಪ್ರಭತಾಃ || 144 || 

 

ಸ ಮಾನ್ಾ ಪಾಣಡವಾನ್  ಸ್ ೀsಪ ಶ್ರಾನ್ತಜಸತತಾಸತತಾಃ | 
ತ್ೈಮಾಯನಿತಾಃ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ಾಯಭಾರತೃತಾವಚ್ಚ ಹರಿಂ ಯರೌ || 145 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಭೃರ್ತ ಸನ್ಯಜಾ ದ್ೀವಪ್ಕ್ಷಾ ಜರಾಸತತಮ್ | 
ಪಾಣಡವಾನಾಶ್ರತಾ ಭ ಪಾ ಜ್ಞಾತಾವ ಭ್ೈಮಾಜತಯನ್ಂ ಬಲಮ್ || 146 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತಶಚ ಕೃಷ್ಣಸಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ನೀಹಮೀಷ್ತ ಹಿ | 
ಪ್ರಾಜತಾಶಚ ಬಹತಶಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನಾಚಿನ್ಯಕಮಯಣಾ || 147 || 

 

ಪ್ರತಾಪಾದ ಧ್ಯೀವ ತ್ೀ ಪ್ೂವಯಂ ಜರಾಸನ್ಧವಶಂ ಗತಾಾಃ | 
ನ್ ಸ್ನೀಹಾತ್ ತದ್ ಬಲಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಪಾಥಾಯನಾಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಚ್ || 148 || 

 

ಜನಾಮನ್ುರಾಭಾಾಸವಶಾತ್ ಸ್ತನಗಾಧಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಚ್ ಪಾಣತಡಷ್ತ | 
ಜರಾಸನ್ಧಭಯಂ ತಾಕ್ಾುಾ ತಾನ್ೀವ ಚ್ ಸಮಾಶ್ರತಾಾಃ || 149 || 

 

ಅಪ ತಂ ಬಹತಶಾಃ ಕೃಷ್ಣವಿಜತಂ ನ್ೈವ ತತಾಜತಾಃ | 
ಅಸತರಾಾಃ ಪ್ೂವಯಸಂಸಾೆರಾತ್ ಸಂಸಾೆರ್ ೀ ಬಲವಾನ್ ಯತಾಃ || 150 || 

 

ದ್ೀವಾ ಹಿ ಕ್ಾರಣಾದ್ನಾಾನಾಶರಯನ್ ುೀsಪ ನಾsನ್ುರಮ್ | 
ಸ್ನೀಹಂ ತಾಜನಿು ದ್ೈವ್ೀಷ್ತ ತಥಾsನ್ಾೀsನ್ಾೀಷ್ವಪ ಸತಫಟಮ್ || 151 || 

 

ಧ್ೃತರಾಷ್ ಾೀ ಬಲಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಬಹತಶ್್ ೀ ಭಿೀಮಪಾಥಯಯೀಾಃ | 
ದ್ೈವತಾವಚ್ಚ ಸವಭಾವ್ೀನ್ ಜ್ಾೀಷ್ಠತಾವದ್ ಧ್ಮಯಜಸಾ ಚ್ | 
ಸತಪರೀತ ಏವ ತಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ರೌವರಾಜಾಾಭಿಷ್ೀಕ್ತಣಮ್ || 152 || 

 

ಭಿೀಮಾಜತಯನಾವಥ್ ೀ ಜತಾವ ಸವಯದಿಕ್ಷತ ಚ್ ಭ ಪ್ರ್ತೀನ್ | 
ಚ್ಕರತತಾಃ ಕರದಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸಾ ದ್ತಜಯರೌ || 153 || 
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ತಯೀಾಃ ಪರೀತ್ ೀsಭವತ್ ಸ್ ೀsಪ ಪೌರಜಾನ್ಪ್ದಾಸುಥಾ | 
ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಮತಖಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ್ಾರ್ತಮಾನ್ತಷ್ಕಮಯಣಾ || 154 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ದಿಗಿವಜಯೀ ನಾಮ 

ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2253] 
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|| ಪಾಣಡವರಾಜಾಲಾಭಾಃ || 
 

ಓಂ || ಏವಂ ಶತಭ್ ೀಚ್ಚಗತಣವತತು ಜನಾದ್ಯನ್ೀನ್ ಯತಕ್್ುೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತ ಚಿರತ್ ಸವಧಿಕಂ ಶತಭಾನಿ | 
ನಾಸ್ತುಕಾನಿೀರ್ತಮಖಿಲಾಂ ಗತರತದ್ೀವತಾದಿಸತುಾಞ್ಞಸ್ೈವ ಜಗೃಹತದ್ೃಯತರಾಷ್ಾಪ್ುತಾರಾಃ || 01 || 

 

ನಾಮಾನ ಕಣಿಙ್ೆ ಇರ್ತ ಚಾsಸತರಕ್್ ೀ ದಿವಜ್ ೀsಭ ಚಿಛಷ್ಾಾಃ ಸತರ್ೀತರಗತರ್ ೀಾಃ ಶಕತನ್ೀಗತಯರತಾಃ ಸಾಃ | 
ನಿೀರ್ತಂ ಸ ಕತರ್ತುತತಮಾಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತ್ರೀಷಾವಧ್ಾದ್ ರಹ್ ೀ ವಚ್ನ್ತಾಃ ಶಕತನ್ೀಾಃ ಸಮಸಾುಮ್ || 02 || 

 

ಛದ್ೈವ ಯತರ ಪ್ರಮಂ ನ್ ಸತರಾಶಚ ಪ್ೂಜಾಾಾಃ ಸಾವಥ್ೀಯನ್ ವಞ್ಚನ್ಕೃತ್ೀ ಜಗತ್ ೀsಖಿಲಂ ಚ್ | 
ಧ್ಮಾಯದಿ ಕ್ಾಯಯಮಪ ಯಸಾ ಮಹ್ ೀಪ್ಧಿಾಃ ಸಾಾತ್ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸ ಏವ ನಿಖಿಲಾಸತರದ್ೈತಾಸಙ್ಘತ್ || 03 || 

 

ಇತಾಾದಿ ಕತರ್ತುತತಮಾಂ ಜಗೃಹತಾಃ ಸಮ ವಿದಾಾಮಜ್ಞಾತ ಏವ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಮತಖ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಸವಭಾವಬಲತ್ ೀ ರತಚಿತಾ ಚ್ ಸ್ೈವ ವಿಸಾುರಿತಾ ಚ್ ನಿಜಬತದಿಧಬಲಾದ್ತ್ ೀsಪ || 04 || 

 

ಸಮ ಪಣಯದ್ತಮಯರ್ತರಥ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತಸಾುತಪ್ಾಮಾನ್ಹೃದ್ಯೀ ನಿಖಿಲಾನ್ಾಹಾನಿ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರಯಂ ಪ್ರಮಿಕ್ಾಂ ವಿಜಯಂ ಚ್ ಪಾಥ್ೀಯಷಾವಹ್ೀದ್ಮೀತಾ ಪತರಂ ಸಹ ಸೌಬಲ್ೀನ್||05|| 

 

ಜ್ಾೀಷ್ಠಸಾ ತ್ೀsಪ ಹಿ ವಯಂ ಹೃದ್ಯಪ್ರಜಾತಾ ನಾಹಯತವಮೀವ ಗಮಿತಾ ಭವತ್ೈವ ರಾಜ್ಾೀ | 
ಭಾರತತಾಃ ಕನಿೀಯಸ ಉತಾಪ ಹಿ ದಾರಜಾತಾ ಅನ್ಾೈಶಚ ರಾಜಾಪ್ದ್ವಿೀಂ ಭವತ್ೈವ ನಿೀತಾಾಃ || 06 || 

 

ರಾಜಾಂ ಮಹಚ್ಚ ಸಮವಾಪ್ುಯರ್ತ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಸುಾತ್ ುೀsಥವಾsನ್ತಜಬಲಾತ್ ಪ್ರಸಭಂ ವಯಂ ತತ | 
ದಾಸಾ ಭವ್ೀಮ ನಿಜತನ್ತುಭಿರ್ೀವ ಸಾಕಂ ಕತನಿುೀಸತತಸಾ ಪ್ರತ್ ೀsಪ ತದ್ನ್ವಯಸಾ || 07 || 

 

ನಾsತಾಮಥಯಮಸ್ತು ಮಮ ದ್ತಾಃಖ್ಮಥಾರ್ತಶತದ್ಧಲ್ ೀಕಪ್ರಸ್ತದ್ಧಯಶಸಸುವ ಕ್ತೀರ್ತಯ ನಾಶಾಃ  | 
ಅಸಮನಿನಮಿತು ಇರ್ತ ದ್ತಾಃಖ್ಮತ್ ೀ ಹಿ ಸವ್ೀಯsಪೀಚಾಛಮ ಮತತಯಮಥ ನ್ಾಃ ಕತರತ ಚಾಪ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಮ್ || 08 || 

 

ಏವಂ ಸವಪ್ುತರವಚ್ನ್ಂ ಸ ನಿಶಮಾ ರಾಜಾ ಪ್ರೀವಾಚ್ ನಾನ್ತಗತಣಮೀತದ್ಹ್ ೀ ಮನ್ಸ್ುೀ | 
ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ಗತಣ್ ೀತುಮೀಷ್ತ ಪರೀರ್ತಂ ನ್ ರಾರ್ತ ನಿಜವಿೀಯಯಭವೀಚ್ಚಯೀಷ್ತ || 09 || 

 

ತ್ೀ ಹಿ ಸವಭಾಹತಲತ್ ೀsಖಿಲಭ ಪ್ಭ ರ್ತಂ ಮರಾಾಕೃಷ್ನಿು ನ್ಚ್ ವಾಃ ಪ್ರರ್ತಷ್ೀಧ್ಕ್ಾಸ್ುೀ | 
ತಸಾಮಚ್ಛಮಂ ವರಜ ಶತಭಾಯ ಕತಲಸಾ ತಾತ ಕ್ಷ್ೀಮಾಯ ನ್ ೀ ಭವರ್ತ ವೀ ಬಲವದಿವರ್ ೀಧ್ಾಃ||10 || 

 

ಏವಂ ಬತರವತಾಪ ನ್ೃಪ್ೀ ಪ್ುನ್ರಾಹ ಪಾಪ್ ಆಶ್ರತಾ ಸೌಬಲಮತಂ ಯದಿ ನ್ೈವ ಪಾಥಾಯನ್ | 
ಅನ್ಾತರ ರಾಪ್ಯಸ್ತ ನಾಗಪ್ುರಾತ್ ಪ್ರ್ೀತಾನ್  ದ್ೃಷಾಟಾsಖಿನಾಲಪ ಹಿ ನ್ ೀ ಮತದ್ಮೀಹಿ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ||11 ||  
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ಏವಂ ನಿಶಮಾ ಗದಿತಂ ಸತತಹಾದ್ಯಪಾಶ್ೈರಾಕೃಷ್ಾತಾsಶತ ಸ ನ್ೃಪ್ೀsರಿಧ್ರ್ೀಚ್ಛಯೈವ | 
ಪ್ರೀವಾಚ್ ಪ್ುತರಮಪ ತ್ೀ ಬಲ್ಲನ್ ೀ ನ್ ಪಾಥಾಯಾಃ ಶಕ್ಾಾಾಃ ಪ್ುರಾತ್ ತನ್ಯ ರಾಪ್ಯತತಂ ಕಥಞಚಚತ್||12|| 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ಪತರಂ ಶಕತನಿಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಸೃಷ್ ಟೀ ಮರಾ ವಿಧಿರಿಹಾದ್ಾ ಶೃಣತಷ್ವ ತಂ ಚ್ | 
ಆಸಂಸರಯೀದ್ಶ ಸಮಾ ನ್ಗರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೀಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ತಾವದ್ಯಮೀವ ವಿಧಿಮಯಯೀಷ್ಟಾಃ|| 13 || 

 

ದೌರಣ್ೀಹಿಯ ನಾಸ್ತು ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಬಲವಾನ್ ಪ್ರತಾಪೀ ಸ್ ೀsಯಂ ಮರಾ ಬಹತವಿಧ್್ೈಾಃ ಪ್ರಮೈರತಪಾಯೈಾಃ | 
ನಿೀತ್ ೀ ವಶಂ ವಶಗತ್ ೀsಸಾ ಚ್ ಮಾತತಲ್ೀನ್ ಸಾಕಂ ಪತಾ ತಮನ್ತ ಚ್ೈಷ್ ನ್ದಿೀಪ್ರಸ ತಾಃ || 14 || 

 

ಏವಂ ಹಿ ಸ್ೈನಿಕಗಣಾ ಅಪ ದಾನ್ಮಾನ್ೈಾಃ ಪಾರಯೀ ವಶಂ ಮಮ ಗತಾ ಅಪ ಚ್ೈಷ್ ಕಣಯಾಃ | 
ಅಸ್ರೀ ಬಲ್ೀsಪ್ಾಧಿಕ ಏವ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನ್ ೀಜ್ಾೀಯಷ್ಾೀ ಚ್ ಮನ್ರಬಲತಸುಾಹಮೀವ ಭಿೀಮಮ್||15 || 

 

ರ್ತರಂಶಚ್ಛತಂ ಪ್ರಮಕ್ಾಾಃ ಸತರದ್ತಲಯಭಾಶಚ ದ್ತವಾಯಸಸ್ ೀ ಹಿ ಮನ್ವೀsದ್ಾ ಮರಾ ಗೃಹಿೀತಾಾಃ | 
ಅನ್ಾತರ ತ್ೀ ಪ್ರವಿಹಿತಾ ನ್ಹಿ ವಿೀಯಯವನ್ುಾಃ ಸತಾಭಿೀಯಮ ಇತಾಹಮಮ ನ್ ನ್ ನಿಯೀಜರಾಮಿ || 16 || 

 

ತ್ೀ ವಿೀಯಯದಾ ವಿಜಯದಾ ಅಪ ವಹಿನವಾರಿಸುಮಾೂದಿದಾಾಃ ಸಕಲದ್ೀವನಿಕ್ಾಯರ್ ೀಧ್ಾಾಃ | 
ವೃಷಾಟಯದ್ಾಭಿೀಪುತಸಮಸುಕರಾ ಅಮ ಭಿಜ್ಾೀಯಷಾಾಮಿ ಭಿೀಮಮಮತಮೀಕಮರಾತರಾಮೈಾಃ || 17 || 

 

ಸೌಹಾದ್ಯಮೀಷ್ತ ಯದಿವಾsರ್ತತರಾಂ ಕರ್ ೀಷ ತತಾರಪ ನ್ೈವ ಹಿ ಮರಾ ಕ್ತರಯತ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | 
ವತುಯನ್ತು ವಾರಣವತ್ೀ ಭವತತ ಸಮ ರಾಷ್ಾಂ ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ೀವ ಮಮ ನಾಗಪ್ುರಂ ತವದ್ಥ್ೀಯ || 18 || 

 

ಏವಂ ಸವಪ್ುತರಪ್ರಿಪಾಲನ್ತ್ ೀ ಯಶಸ್ುೀ ಭ ರಾದ್ ವಿನ್ಶಾರ್ತ ಪ್ರಪ್ರಸವಾರ್ತಪ್ುಷೌಪ | 
ಜಾತ್ೀ ಬಲ್ೀ ತವ ವಿರ್ ೀಧ್ಕೃತಶಚ ತ್ೀ ಸತಾಾಃ ಸಾವಥಯಂ ಹಿ ತಾವದ್ನ್ತರಾನ್ಯಪ ಕ್್ೀವಲಂ ತಾವಮ್ || 19 || 

 

ಕ್ಷತ್ೈಕ ಏವ ಸತತಂ ಪ್ರಿಪ್ೀಷ್ಕ್್ ೀsಲಂ ತ್ೀಷಾಂ ಮಮ ದಿವಡಥ ಮನ್ರಬಲಾದ್ಮತಷ್ಾ | 
ಪೌರಾಶಚ ಜಾನ್ಪ್ದ್ಕ್ಾಾಃ ಸತತಂ ದಿವಷ್ನಿು ಮಾಂ ತ್ೀಷ್ವರ್ತೀವ ದ್ೃಢಸೌಹೃದ್ಚ್ೀತಸಶಚ || 20 || 

 

ತ್ೀ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ ರಗಮಿತ್ೀಷ್ತ ನಿರಾಶರಯತಾವನಾಮಮೀವ ದ್ತಬಯಲತರಾ ಪ್ರಿತಾಃ ಶರಯನ್ುೀ | 
ಭಿೀಷಾಮದ್ಯಶಚ ನ್ಹಿ ತನಿನಕಟ್ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಕತಯತಯವಿಯನ್ಶಾರ್ತ ಗತ್ೀಷ್ತ ಹಿ ಸೌಹೃದ್ಂ ತತ್ || 21 || 

 

ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕತಲಸಾ ಭವಿತಾ ಕತಲನಾಶಹ್ೀತತರಸಾಮಭಿರ್ೀಷ್ತ ಸಹಿತ್ೀಷ್ತ ಪ್ುರ್ೀ ವಸತತು | 
ತಸಾಮದ್ತಪಾಯಬಲತಾಃ ಪ್ರರ್ತರಾತನಿೀರಾಸ್ುೀ ವಾರಣಾವತಮಿತ್ೀ ವಿಹಿತ್ ೀsಪ್ುಾಪಾಯಾಃ||22 || 

 

ವಿಷ್ತಣಜಯಯನ್ು ಇರ್ತ ಶಮತೂಸಹಾಯ ಆಸ್ುೀ ದ್ೀವೀತುವಶಚ ಸತಮಹಾನ್ ಭವಿತಾsತರ ಸತಷ್ತಠ | 
ಭಕ್ಾುಶಚ ತ್ೀ ಹಿ ನಿತರಾಮರಿಶಙ್್ಪಾಣೌ ತವಚ್ ಚೀದಿತಾಾಃ ಸಮತಪ್ರಾನಿು ತಮತತುವಂ ದಾರಕ್|| 23 || 
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ಅಜ್ಞಾಪ್ಾ ಮತತಪರತಷ್ತಾಂ ಪ್ುರಷ್ೈಮಯದಿೀಯೈಮಯಧ್ಾಸಿವದ್ ಬಹತಗತಣಾ ಉದಿತಾಶಚ ತತರ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ುರ್ ೀsತರ ಗಮನಾಭಿರತಚಿಶಚ ಜಾತಾ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಪ್ುರಂ ಬಹತಗತಣಂ ನ್ನ್ತ ಪಾಣಡವಾನಾಮ್ || 24 ||  

 

ಇತತಾಕುವತಾಥ ಸತತ್ೀ ಸ ತಥ್ೀತತಾವಾಚ್ ಪಾರಪ್ುೀಷ್ತ ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ಚ್ ೀಚ್ೀ | 
ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ತ್ೀsಪ ನ್ೃಪ್ತ್ೀಹೃಯದ್ಯಂ ಸಮಸುಂ ಜಗತಮಾಃ ಪತ್ೀರ್ತ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹ ನಿೀರ್ತಹ್ೀತ್ ೀಾಃ || 25 || 

 

ಭಿೀಮಸುದಾ ಹ ಭವಿತಾsತರ ಹಿ ಭ್ೈಕ್ಷಚಾರ ಇತ್ಾೀವ ಸಮಾಗನ್ತವಿದ್ಾ ನಿಜಂ ನ್ ಕಮಯ | 
ತಾಾಜಾಂ ರ್ತವರ್ತ ಪ್ರರ್ತಜಗಾದ್ ನಿಜಾಗರಜಾಯ ರಾಮೀ ವಯಂ ನ್ತತ ಗೃಹಾತ್ ಸ ಹಿ ನ್ಾಃ ಸವಧ್ಮಯಾಃ || 26 || 

 

ನಿಷಾೆಳಯನಿು ಯದಿ ನ್ ೀ ನಿಜಧ್ಮಯಸಂಸಾಿನ್  ಯೀತಾುಯಮಹ್ೀsತರ ನ್ಹಿ ದ್ಸತಾವಧ್್ ೀsಪ್ಾಧ್ಮಯಾಃ | 
ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಮಮತಮಾಹ ಚ್ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಾಃ ಕ್ತೀರ್ತಯವಿಯನ್ಶಾರ್ತ ಹಿ ನ್ ೀ ಗತರತಭಿವಿಯರ್ ೀಧ್್ೀ || 27 || 

 

ಇತತಾಕುವಾಕಾಮಮತಮಗರಜಮನ್ವಗಾತ್ ಸ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ನಿಜಧ್ಮಯಮಥಾನ್ತವೃತ್ಯೈ | 
ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭ್ೀವದ್ತಭಯತ್ ೀ ಯತ ಏವ ತ್ೀನ್ ವಾಚ್ಾಾಃ ಸವಧ್ಮಯ ಉತ ನ್ ಸ್ತಿರ್ತರತರ ಕ್ಾರಾಯ || 28 || 

 

ಕ್ತೀತಾಯಥಯಮೀವ ನಿಜಧ್ಮಯಪ್ರಿಪ್ರಹಾಣ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀsಗರಜಸಾ ವಚ್ನಾತ್ ಪ್ರವಿಹಾತತಮೀವ | 
ಭಿೀಮಸಾ ದ್ ೀಷ್ಮತಭಯಂ ಪ್ರರ್ತಹನ್ತುಮಿೀಶ್್ ೀ ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಹರಿರತರ ಸತತಂ ವೃಷ್ಸಾ || 29 || 

 

ಹನ್ುವಾತಾಮತಪ್ಗತ್ೀಷ್ತ ಸತಯೀಧ್ನಾದಿಷ್ವನ್ ಾೀಪ್ಧ್ಾನ್ನಹಿ ಭವ್ೀನಿನಜಧ್ಮಯ ಏವ | 
ಪ್ೂವಯಂ ವಧ್್ೀ ನ್ಹಿ ಸಮಸುಶ ಏವ ದ್ ೀಷಾಸ್ುೀಷಾಂ ಪ್ರರಾನಿು ವಿವೃರ್ತಂ ಚ್ ತದ್ಥಯತ್ ೀsಪ || 30 || 

 

ಕ್ಷತಾುsಥ ಚಾsಹ ಸತವಚ್ ೀsನ್ಯಜಭಾಷ್ಯೈವ ಧ್ಮಾಯತಮಜಂ ವಿಷ್ಹತತಾಶಭರಾತ್ ಪ್ರರ್ತೀತಾಾಃ | 
ಆಧ್ವಂ ರ್ತವರ್ತ ಸಮ ಸ ತಥ್ೀರ್ತ ವಚ್ ೀsಪ್ುಾದಿೀಯಯಪಾರರಾಚ್ಚ ವಾರಣವತಂ ಪ್ೃಥರಾsನ್ತಜ್ೈಶಚ || 31 || 

 

ತಾನ್ ಹನ್ತುಮೀವ ಚ್ ತದಾ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತಲಾಯಕ್ಷಾಗೃಹಂ ಸಪ್ದಿ ಕ್ಾಞ್ಚನ್ರತನಗ ಢಮ್ | 
ಕೃತಾವsಭಾರಾತಯದ್ಮತತರ ಹಿ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಾಾ ಸಾವಮಾತಾಮೀವ ಚ್ ಪ್ುರ್ ೀಚ್ನ್ನಾಮಧ್್ೀಯಮ್ || 32 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಪ್ರಹಸು ಇರ್ತ ಯಸುಾ ಭವತ್ ಸತಪಾಪ್ಾಃ ಸ್ ೀsಭ್ಾೀತಾ ಪಾಣತಡತನ್ರಾನ್ಭವಚ್ಚ ಮನಿರೀ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಪ್ರರ್ತವಿಹಾಯ ಭವತುಕ್ಾಶಮಾರಾತ ಇತಾವದ್ದ್ೀಷ್ತ ಸ ಕ ಟವಾಕಾಮ್ || 33 || 

 

ದಿವಾಂ ಗೃಹಂ ಚ್ ಭವತಾಂ ಹಿ ಮಯೀಪ್ನಿೀತಂ ಪರೀತ್ಾೈವ ಪಾಪ್ಮನ್ತರಾತತಮಹಂ ನ್ ಶಕುಾಃ | 
ಯತಷಾಮಶತ ಧ್ಮಯಧ್ೃರ್ತಮತತು ಸದಾ ನಿವತುಯ ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಮಮತಮಾಹತರಹ್ ೀ ಸತಭದ್ರಮ್ || 34 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಜಾತತಷ್ಗೃಹಂ ವಸರಾ ಸಮೀತಂ ತದ್ುನ್ಧತ್ ೀ ವೃಷ್ಸತತಾಃ ಪ್ವಮಾನ್ಜಾತಮ್ | 
ತಂ ಚಾರ್ತಪಾಪ್ಮವದ್ತ್ ಸತಮಖ್ೈಷ್ ಪಾಪ್ೀ ಹನ್ತುಂ ನ್ ಇಚ್ಛರ್ತ ಸದಾ ಭವ ಚ್ ಪ್ರರ್ತೀತಾಃ || 35 || 
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ಕ್ಷತಾುಥ ನಿೀರ್ತಬಲತ್ ೀsಖಿಲಲ್ ೀಕವೃತುಂ ಜಾನ್ನ್ ಸವಚಾರಮತಖ್ತಾಃ ಖ್ನ್ಕ್ಾಯ ಚ್ ೀಚ್ೀ | 
ಉಕ್್ುಾೈವ ಧ್ಮಯತನ್ರಾಯ ಮದಿೀಯವಾಕಾಂ ಪ್ೂವೀಯಕುಮಾಶತ ಕತರತ ತತರ ಬಲಂ ಸತದ್ ರಮ್ || 36 ||  

 

ಚ್ಕ್್ರೀ ಸ ಚ್ೈವಮಥ ವತಮಯ ವೃರ್ತಚ್ಛಲ್ೀನ್ ದಾವರಂ ಚ್ ತಸಾ ಸ ಪಧ್ಾಯ ಯರೌ ಗೃಹಂ ಸವಮ್ | 
ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ೂರ್ ೀಚ್ನ್ ಉಭಾವಪ ತೌ ವಧ್ಾಯ ಚಿಛದಾರಥಿಯನೌ ಮಿಥ ಉತ್ ೀಷ್ತತರಬದಕ್ಾಧ್ಯಮ್ || 37 || 

 

ತಸಾಾಗರಜಾ ಚ್ ಸಹಿತಾ ಸತತಪ್ಞ್ಚಕ್್ೀನ್ ತತಾರsಗಮತ್ ತದ್ನ್ತ ಮಾರತರ್ತರ್ೀಷ್ ಕ್ಾಲಾಃ | 
ಇತಿಂ ವಿಚಿನ್ಯ ಸ ನಿಶಾಮಾ ಚ್ ತಾನ್ ಪ್ರಸತಪಾುನ್ ಭಾರತೄಂಶಚ ಮಾತರಮಥಾsಶತ ಬಲ್ೀ ನ್ಾಧ್ಾತ್ ಪಾರಕ್||  

 

ತಂ ಭಾಗಿನ್ೀಯಸಹಿತಂ ಭಗಿನಿೀಂ ಚ್ ತಸಾ ಪಾಪಾಂ ದ್ದಾಹ ಸಗೃಹಾಂ ಪ್ವಮಾನ್ಸ ನ್ತಾಃ | 
ಸಾsಪಾಾಗತಾ ಹಿ ಗರಳ ೀ್ನ್ ನಿಹನ್ತುಮೀತಾನ್ ಭಿೀಮಸಾ ಪ್ೂವಯಭತಜತ್ ೀ ನ್ ಶಶಾಕ ಚ್ೈತತ್ || 39 || 

 

ತಪ್ುಂ ತರಾ ಸಸತತರಾ ಚ್ ತ ನ ನಿತಾನ್ುಂ ಸಾಾಂ ಸ ನ್ತಭಿಾಃ ಸಹ ಬಲಾದ್ದಿರ್ತಸುಥಾsಬಾದತ್ | 
ತಸಾಾ ಅದಾಚ್ಚ ಗಿರಿಶ್್ ೀ ಯದಿ ಪ್ುತರಕ್್ೈಸುಾಂ ಯತಕ್ಾು ನ್ ರಾಸ್ತ ಮೃರ್ತಮೀಷ್ ವರಸುವ್ೀರ್ತ || 40 || 

 

ಜಾನ್ನಿನದ್ಂ ಸಕಲಮೀವ ಸ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಹತಾವ ಸತತ್ೈಾಃ ಸಹ ಕತಬತದಿಧಮಿಮಾಂ ಹಿ ತಂ ಚ್ | 
ಭಾರತೄಂಶಚ ಮಾತರಮತದ್ ಹಾ ಯರೌ ಬಲಾತ್ ಸ ನಿಗಯತಾ ಭಿೀರ್ತವಶತ್ ೀsಬಲತಾಂ ಪ್ರರಾತಾನ್ ||  

 

ಜ್ಞಾತಾವ ಪ್ುರ್ ೀಚ್ನ್ವಧ್ಂ ಯದಿ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ಾೈವ್ೈಯಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ರಾ ಅಭಿಯೀಧ್ಯೀಯತಾಃ | 
ಕ್ತಂ ನ್ ೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ಭಯಂ ಸಮಹದ್ ವಿವ್ೀಶ ಭಿೀಮಂ ತವೃತ್ೀ ಚ್ ತನ್ರಾನ್ ಸಕಲಾನ್ ಪ್ೃಥಾರಾಾಃ || 

 

ಭಿೀಮೀsಭಯೀsಪ ಗತರತಭಿಾಃ ಸವಮತಖ್ೀನ್ ಯತದ್ಧಮಪರೀಯಮಾಣ ಉತ ಧ್ಮಯಜವಾಕಾಹ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ಉಹ್ಾೈವ ತಾನ್ಪ ಯರೌ ದ್ತಾನ್ದಿೀಂ ಚ್ ರ್ತೀತಾವಯ ಕ್ಷತಾರsರ್ತಸೃಷ್ಟಮಧಿರತಹಾ ಜಲಪ್ರರಾಣಮ್ || 43 || 

 

ವಿಶಾವಸ್ತತಾ ವಿದ್ತರಪ್ೂವಯವಚ್ ೀಭಿರ್ೀವ ದಾಶ್್ ೀದಿತಾಭಿರಧಿರತಹಾ ಚ್ ಭಿೀಮಪ್ೃಷ್ಟಮ್ | 
ಸವ್ೀಯ ಯಯತವಯನ್ಮಥಾಭತಾದಿತ್ೀ ಚ್ ಸ ಯೀಯ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಸಪ್ು ಮೃತಕ್ಾನ್ರತದ್ಂಶಚ ಪೌರಾಾಃ || 44 || 

 

ಹಾ ಪಾಣಡವಾನ್ದ್ಹದ್ೀಷ್ ಹಿ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ಧ್ಮಯಸ್ತಿತಾನ್ ಕತಮರ್ತರ್ೀವ ಪ್ುರ್ ೀಚ್ನ್ೀನ್ | 
ಸ್ ೀsಪ್ಾೀಷ್ ದ್ಗಧ ಇಹ ದ್ೈವವಶಾತ್ ಸತಪಾಪ್ಾಃ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಸತತು ವಿಷ್ಮಾಃ ಪ್ರಭವ್ೀತ್ ಸತಖಾಯ || 45 || 

 

ಪೌರ್ೀಭಾ ಏವ ನಿಖಿಲ್ೀನ್ ಚ್ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖಾಾ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯಸಹಿತಾಸತು ನಿಶಮಾ ಹ್ೀರ್ತ | 
ಉಚ್ತಾಃ ಸತದ್ತಾಃಖಿತಧಿಯೀsಥ ಸತಯೀಧ್ನಾದಾಾಾಃ ಕ್ಷತಾು ಮೃಷ್ೈವ ರತರತದ್ತಯತಯಯತಜತಶಚ ಕಮಯ || 46 || 

 

ಭಿೀಮೀsಪ್ುಾದ್ ಹಾ ವನ್ಮಾಪ್ ಹಿಡಿಮಬಕಸಾ ಭಾರತೄನ್ ಪ್ೃಥಾಂ ಚ್ ತೃಷತ್ೈರಭಿರಾಚಿತಶಚ | 
ಪಾನಿೀಯಮತತುರಪ್ಟ್ೀsಮತಬಜಪ್ತರನ್ದ್ಧಂ ದ್ ರಾದ್ತದ್ ಹಾ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ಸವಪ್ತ್ ೀsಥ ತಾಂಶಚ || 47 || 
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ರಕ್ಷಾಥಯಮೀವ ಪ್ರಿಜಾಗರರ್ತ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ ರಕ್ಷಾಃ ಸವಸಾರಮಭಿರಾಪ್ಯತ್ೀ ಹಿಡಿಮಿಬೀಮ್ | 
ಸಾ ರ ಪ್ಮೀತಾ ಶತಭಮೀವ ದ್ದ್ಶಯ ಭಿೀಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಮಸುಶತಭಲಕ್ಷಣಸಾರಭ ತಮ್ || 48 || 

 

ಸಾ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀತನ್ತಮವಾಪ್ ಸತರ್ೀನ್ದರಲ್ ೀಕ ಶ್ರೀರ್ೀವ ಶಕರದ್ಯತಾ ತವಪ್ರ್ೈವ ಶಚಾಾಾಃ | 
ಶಾಪಾತ ಸಪೃಧ್ಾ ಪ್ರ್ತಮವಾಪ್ಾ ಚ್ ಮಾರತತಂ ಸಾ ಪಾರಪ್ುುಂ ನಿಜಾಂ ತನ್ತಮರಾಚ್ತ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಮ್ || 

 

ತಾಂ ಭಿೀಮ ಆಹ ಕಮನಿೀಯತನ್ತಂ ನ್ ಪ್ೂವಯಂ ಜ್ಾೀಷಾಠದ್ತಪ್ೈಮಿ ವನಿತಾಂ ನ್ಹಿ ಧ್ಮಯ ಏಷ್ಾಃ | 
ಸಾ ಚಾsಹ ಕ್ಾಮವಶಗಾ ಪ್ುನ್ರ್ೀತದ್ೀವ  ಸಾವವ್ೀಶಯತಗಿಘ ಮರತದ್ಗರಯಪ್ರಿಗರಹಸಾ || 50 ||  

 

ಸಾ ಭಾರರ್ತೀ ವರಮಿಮಂ ಪ್ರದ್ದಾವಮತಷ್ಾೈ ಸಾವವ್ೀಶಮಾತಮದ್ಯತಸಾ ಚ್ ಸಙ್ುಮೀನ್ | 
ಶಾಪಾದ್ ವಿಮತಕ್ತುಮರ್ತರ್ತೀವರತಪ್ಾಃಪ್ರಸನಾನ  ತ್ೀನಾsಹ ಸಾ ನಿಜತನ್ತಂ ಪ್ವಮಾನ್ಸ ನ್ ೀಾಃ || 51 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ನ್ೈಜಮಭಿದ್ಶಯಯತತಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾರಹ್ೀಶವರ್ ೀsಖಿಲಜಗದ್ುರತರಿನಿದರ್ೀಶಾಃ | 
ವಾಾಸಸವರ ಪ್ ಇಹ ಚ್ೀತಾ ಪ್ರಶವ ಏವ ಮಾಂ ತ್ೀ ಪ್ರದಾಸಾರ್ತ ತದಾ ಪ್ರಕರ್ ೀಷ ಮೀsಥಾಯಮ್ || 52 || 

 

ಕ್ಾಲ್ೀ ತದ್ೈವ ಕತಪತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಹಿಡಿಮಬೀ ಭಿೀಮಂ ನಿಹನ್ತುಮಪ ತಾಂ ಚ್ ನಿಜಸವಸಾರಮ್ | 
ಭಕ್ಷಾಥಯಮೀವ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಸ ತತ ತಾಂ ನ್ಾಯತಙ್ೆತ ನ್ೀತತಂ ಚ್ ತಾನ್ಥ ಸಮಾಸದ್ದಾಶತ ಭಿೀಮಮ್ || 53 || 

 

ಸಾ ಭಿೀಮಮೀವ ಶರಣಂ ಪ್ರಜಗಾಮ ತಾಂ ಚ್  ಭಾರತೄಂಶಚ ಮಾತರಮಥಾವಿತತಮಭಾರಾತ್ ತಮ್| 
ಭಿೀಮಾಃ ಸತದ್ ರಮಪ್ಕೃಷ್ಾ ಸಹ್ ೀದ್ರಾಣಾಂ ನಿದಾರಪ್ರಭಙ್ುಭಯತ್ ೀ ಯತಯತಧ್್ೀsಮತನಾ ಚ್ || 54 || 

 

ತೌ ಮತಷಟಭಿಸುರತಭಿರಶಮಭಿರದಿರಭಿಶಚ ಯತಧ್ಾವ ನಿತಾನ್ುರವತಾಃ  ಪ್ರರ್ತಬ್ ೀಧಿತಾಂಸಾುನ್ | 
ಸಞ್ಚಕರತತಸುದ್ನ್ತ ಸ್ ೀದ್ರಸಮೂರಮಂ ತಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಮಾರತರ್ತರಹನ್ತನರಸ್ತ ಸಮ ರಕ್ಷಾಃ || 55 || 

 

ತದ್ ಭಿೀಮಬಾಹತಬಲತಾಡಿತಮಿೀಶವಾಕ್ಾಾತ್ ಸವ್ೈಯರಜ್ೀಯಮಪ ಭ ಮಿತಳ್ೀ ಪ್ಪಾತ | 
ವಕರಸರವದ್ಬಹತಲಶ್್ ೀಣಿತಮಾಪ್ ಮೃತತಾಂ ಪಾರಯತ್ ತಮೀsನ್ಧಮಪ ನಿತಾಮಥಕರಮೀಣ || 56 || 

 

ಹತ್ವೈವ ಶವಯವರರಕ್ಷ್ತರಾಕ್ಷಸಂ ತಂ ಸವ್ೈಯರವಧ್ಾಮಪ ಸ್ ೀದ್ರಮಾತೃಯತಕುಾಃ | 
ಭಿೀಮೀ ಯರೌ ತಮನ್ತ ಸಾ ಪ್ರಯರೌ ಹಿಡಿಮಿಬೀ ಕತನಿುೀಂ ಯತಧಿಷಠರಮಥಾಸಾಕೃತ್ೀ ಯರಾಚ್ೀ || 57 || 

 

 ತಾಭಾಾಮನ್ ಕುಮಪ  ಯನ್ನ ಕರ್ ೀರ್ತ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾರದ್ತಬಯಭ ವ ನಿಖಿಲ್ ೀರತಗತಣಾಭಿಪ್ೂಣಯಾಃ | 
ವಾಾಸಾತಮಕ್್ ೀ ಹರಿರನ್ನ್ುಸತಖಾಮತಬರಾಶ್ಾಃ ವಿದಾಾಮರಿೀಚಿವಿತತಾಃ ಸಕಲ್ ೀತುಮೀsಲಮ್|| 58 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಪ್ರಮಮೀದಿನ್ ಆಶತ ಪಾಥಾಯ ಮಾತಾರ ಸಹ್ೈವ ಪ್ರಿಪ್ೂಜಾ ಗತರತಂ ವಿರಿಞ ಚೀಾಃ| 
ಉಲಾಿಳಿತಾಶಚ  ಹರಿಣಾ ಪ್ರಮಾರ್ತಹಾದ್ಯಪ್ರೀತ್ ಪ್ುಲಿಪ್ದ್ಮನ್ಯನ್ೀನ್ ತದ್ ೀಪ್ವಿಷಾಟಾಃ || 59 || 
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ತಾನ್ ಭಕ್ತುನ್ಮರಶ್ರಸಾಃ ಸಮತದಿೀಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಿೀಮಂ ಜಗಾದ್ ನ್ತ ಆಶತ ಹಿಡಿಮಬರಾ ಚ್ | 
ಏತಾಂ ಗೃಹಾಣ ಯತವರ್ತೀಂ  ಸತರಸದ್ಮಶ್್ ೀಭಾಂ ಜಾತ್ೀ ಸತತ್ೀ ಸಹಸತತಾ ಪ್ರರ್ತರಾತತ ಚ್ೈಷಾ || 60 || 

 

ಏವಂ ಬತರವತಾಗಣಿತ್ ೀರತಗತಣ್ೀ ರಮೀಶ ಓಮಿತತಾದಿೀಯಯ ಕೃತವಾಂಶಚ  ತಥ್ೈವ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಸೆನ್ಧೀನ್ ಚ್ ೀಹಾ ವಿಬತಧ್ಾಚ್ರಿತಪ್ರದ್ೀಶಾನ್  ಭಿೀಮಂ ಪ್ರರಾತತಾದ್ಯ ಏವ ರವ್ೀಹಿಯಡಿಮಿಬೀ || 61 || 

 

ಸ ನ್ನ್ದನಾದಿಷ್ತ ವನ್ೀಷ್ತ ವಿಹೃತಾ ತ್ೀನ್ ಸಾಯಂ ಪ್ರರಾರ್ತ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹಿತಾಂಶಚ ಪಾಥಾಯನ್ | 
ಏವಂ ಯರಾವಪ ತಯೀರಿಹ ವತುರಾಧ್್ ೀಯ ಜಾತಶಚ ಸ ನ್ತರರ್ತವಿೀಯಯಬಲ್ ೀಪ್ಪ್ನ್ನಾಃ || 62 || 

 

ದ್ೀವೀsಪ ರಾಕ್ಷಸತನ್ತನಿಯರ್ ಋರ್ತಾಃ ಪ್ುರಾ ಯ ಆವ್ೀಶಯತಕ್ ಚ್ ಗಿರಿಶಸಾ ಘಟ್ ೀತೆಚಾಖ್ಾಾಃ | 
ಪ್ೂವಯಂ ಘಟ್ ೀಪ್ಮಮಮತಷ್ಾ ಶ್ರ್ ೀ ಬಭ ವ ಕ್್ೀಶಾ ನಿಮೀಷ್ತ ಉದಾಸತರತ್ ೀ ಹಿ ನಾಮ || 63 || 

 

ಜಾತ್ೀ ಸತತ್ೀ ಸಮಯತ್ ೀ ಭಗವತ್ ಕೃತಾತ್ ಸ ಭಿೀಮೀ ಜಗಾದ್ ಸಸತತಾಂ ಗಮನಾಯ ತಾಂ ಚ್ | 
ಸೃತಾಾsಭಿರಾನ್ ಉಭಯೀರಪ ಸಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಧ್ಾಯ ಚ್ ಯರೌ ಸತರಲ್ ೀಕಮೀವ || 64 || 

 

ವಾಾಸ್ ೀsಪ ಪಾಣತಡತನ್ಯೈಾಃ  ಸಹಿತ್ ೀ ಬಕಸಾ ರೌದಾರದ್ ವರಾಜಞಯವಧ್ಾಪ್ಗತಸಾ ನಿತಾಮ್ | 
ರಾತ್ ೀ ವಧ್ಾಯ ಪ್ರಮಾಗಣಿತ್ ೀರತಧ್ಾಮಾ ಪ್ೂಣಾಯಕ್ಷಯೀರತಸತಖ್ ಆಶತ ತದ್ೈಕಚ್ಕ್ಾರಮ್ || 65 || 

 

ತಾನ್ ಬಾರಹಮಣಸಾ ಚ್ ಗೃಹ್ೀ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಶ್ಷಾಾಮಮೈತ ಇರ್ತ ವಿಪ್ರಕತಮಾರರ ಪಾನ್ | 
ಆರಾಮಿ ಕ್ಾಲ ಇರ್ತ ತಾನ್ನ್ತಶಾಸಾ ಚಾರಾತ್ ತ್ೀ ತತರ ವಾಸಮಥ ಚ್ಕತರರನ್ ಚ್ಾ ವ್ೀದಾನ್ || 66 || 

 

ಭಿಕ್ಷಾಮಟತತು ಸತತಂ ಪ್ರರ್ತಹಙ್ೃತ್ೀನ್ ಭಿೀಮೀ ವಿಶಾಂ ಸದ್ನ್ ಏವ ಗೃಹಪ್ರಮಾಣಮ್ | 
ಭಾಣಡಂ  ಕತಲಾಲವಿಹಿತಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಗಚ್ಛತಾಾಶಙ್ೆರಾsವಗಮನ್ಸಾ ತಮಾಹ ಧ್ಾಮಯಾಃ || 67 || 

 

ಸ ಿಲಂ ಹಿ ಸದ್ಮ ಪ್ೃಥಿವಿೀಸಹಿತಂ  ತವರಕ್ಷ ಉದ್ಧೃತಾ ವಹಿನಮತಖ್ತಸುದ್ತ ಚ್ೈಕದ್ ೀಷಾಣ | 
ಭಾಣಡಂ ತದ್ಥಯಮತರತ ಕತಮೂಕರ್ೀಣ ದ್ತುಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಚ್ ತ್ೀನ್ ಚ್ರಸ್ತ ಪ್ರರ್ತಹತಙ್ೃತ್ೀನ್ || 68 || 

 

ಧ್ಮಯಸಾ ತ್ೀ ಸತನಿಯತ್ೀಬಯಲತಶಚ ಬ್ ೀಧ್್ ೀ ಭ ರಾತ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ಜನ್ಸಾ ತತ್ ೀ ಭಯಂ ಮೀ | 
ಮಾತಾರ ಸಹ್ೈವ ವಸ ಫಲತುನ್ಪ್ೂವಯಕ್್ೈಸುಾಮಾನಿೀತಮೀವ ಪ್ರಿಭತಙ್ಷಾನ್ತತ ವರಜ್ೀಥಾಾಃ || 69 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶತ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ತಥ್ೈವ ಭಿೀಮಸ್ುೀsಪ ಸವಧ್ಮಯಪ್ರಿರಕ್ಷಣಹ್ೀತತಮೌನಾಾಃ | 
ಭಿಕ್ಷಾಂ ಚ್ರನ್ಯಥ ಚ್ತತಷ್ವಯಪ ತ್ೀಷ್ತ ರಾತ್ೀಷ್ವೀಕತರ ಮಾತೃಸಹಿತಾಃ ಸ ಕದಾಚಿದಾಸ್ುೀ || 70 || 

 

ತತಾೆಲ ಏವ ರತದಿತಂ ನಿಜವಾಸಹ್ೀತ್ ೀವಿಯಪ್ರಸಾ ದಾರಸಹಿತಸಾ ನಿಶಮಾ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಸ್ತರೀಬಾಲಸಂಯತತಗೃಹ್ೀ ಶ್ಶತಲಾಳನಾದೌ ಲಜ್ಞೀದಿರ್ತ ಸಮ ಜನ್ನಿೀಮವದ್ನ್ನಚಾಗಾತ್ || 71 || 
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ಜಾನಿೀಹಿ ವಿಪ್ರರತದಿತಂ ಕತತ ಇತಾತಶಚ ಯೀಗಾಂ ವಿಧ್ಾಸಾ ಇರ್ತ ಸಾ ಪ್ರಯರೌ ಚ್ ಶ್ೀಘರಮ್ | 
ಸಾ ಸಂವೃತ್ೈವ ಸಕಲಂ ವಚ್ನ್ಂ ಗೃಹ್ೀsಸಾ ಶತಶಾರವ ವಿಪ್ರವರ ಆಹ ತದಾ ಪರರಾಂ ಸಾಃ || 72 || 

 

ದಾತವಾ ಏವ ಹಿ ಕರ್ ೀsದ್ಾ ಚ್ ರಕ್ಷಸ್ ೀsಸಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬಕಸಾ ಗಿರಿಸನಿನಭಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಾಃ | 
ಪ್ುಂಸಾsನ್ಸಾ ಚ್ ಸಹಿತಾನ್ಡತಹಾ ಪ್ುಮಾಂಸತು ನ್ೈವಾಸ್ತು ನ್ ೀsಪ್ರದ್ದ್ತಾಂ ಚ್ ಸಮಸುನಾಶಾಃ || 73 || 

 

ಅನ್ಾತರ ರಾಮ ಇರ್ತ ಪ್ೂವಯಮತದಾಹೃತಂ ಮೀ ನ್ೈತತ್ ಪರಯೀ ತವ ಮನ್ ೀಗತಮಾಸ ತ್ೀನ್ | 
ರಾಸಾಾಮಿ ರಾಕ್ಷಸಮತಖ್ಂ ಸವಯಮೀವ ಮತತಯಂ ಭಾಯೈಯನ್ಮಾಹ ನ್ ಭವಾನ್ಹಮತರ ರಾಮಿ || 74 || 

 

ಅಥ್ೀಯ ತವಾದ್ಾ ತನ್ತಸನ್ಯಜನಾದ್ಹಂ ಸಾಾಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸರ್ತೀಪ್ರಚ್ರಿತ್ೀ ತದ್ೃತ್ೀ ತವಧ್ಶಚ | 
ಕನಾಾssಹ ಚ್ೈನ್ಮಹಮೀವ ನ್ ಕನ್ಾರಾsಥಯ ಇತತಾಕು ಆಹ ಧಿಗಿರ್ತ ಸಮ ಸ ವಿಪ್ರವಯಯಾಃ  || 75 || 

 

ಕನ್ ಾೀದಿತಾ ಬತ ಕತಲದ್ವಯಕ್ಾರಿಣಿೀರ್ತ ಜಾರಾ ಸಖ್ೀರ್ತ ವಚ್ನ್ಂ ಶತರರ್ತಗಂ ಸತತಶಚ | 
ಆತ್ೈವ ತ್ೀನ್ ನ್ತತ ಜೀವನ್ಹ್ೀತತತ್ ೀsಹಂ ಧಿೀಪ್ೂವಯಕಂ ನ್ರಶನ್ಕ್್ೀ ಪ್ರರ್ತಪಾದ್ರಾಮಿ || 76 || 

 

ಏವಂ ರತದ್ತತು ಸಹಿತ್ೀಷ್ತ ಕತಮಾರಕ್್ ೀsಸಾ ಪಾರಹಸವಹಸುಗತೃಣಂ ಪ್ರರ್ತದ್ಶಾಯ ಚ್ೈಷಾಮ್ | 
ಏತ್ೀನ್ ರಾಕ್ಷಸಮಹಂ ನಿಹನಿಷ್ಾ ಏವ್ೀತತಾಕ್್ುೀ ಸವಾಕಾಮನ್ತ ಸಾ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ಕತನಿುೀ || 77 || 

 

ಪ್ೃಷ್ಟಸುರಾssಹ ಸ ತತ ವಿಪ್ರವರ್ ೀ ಬಕಸಾ ವಿೀಯಯಂ ಬಲಂ ಚ್ ದಿರ್ತಜಾರಿಭಿರಪ್ಾಸಹಾಮ್ | 
ಸಂವತುರತರಯಯತತ್ೀ ದ್ಶಕ್್ೀ ಕರಂ ಚ್ ಪಾರರ್ತಸ್ತವಕಂ ದ್ಶಮತಖ್ಸಾ ಚ್ ಮಾತತಲಸಾ || 78 || 

 

ಶತರತಾವ ತಮತಗರಬಲಮತತಾರತವಿೀಯಯಮೀವ ರಾಮಾಯಣ್ೀ ರಘುವರ್ ೀರತಶರಾರ್ತಭಿೀತಮ್ | 
ವಿಷ್ಟಂ ಬಲ್ೀಷ್ವಥ ನ್ೃಪಾನ್ ವಶಮಾಶತ ಕೃತಾವ ಭಿೀತ್ಾೈವ ತ್ೈಸುದ್ನ್ತ ದ್ತುಕರಂ ನ್ನ್ನ್ದ || 79 || 

 

ಏವಂ ಬಲಾಢಾಮಮತಮಾಶತ ನಿಹತಾ ಭಿೀಮಾಃ ಕ್ತೀರ್ತಯಂ ಚ್ ಧ್ಮಯಮಧಿಕಂ ಪ್ರರ್ತರಾಸಾರ್ತೀಹ | 
ಸವ್ೀಯ ವಯಂ ಚ್ ತಮನ್ತ ಪ್ರಗೃಹಿೀತಧ್ಮಾಯ ರಾಸಾಾಮ ಇತಾವದ್ದಾಶತ ಧ್ರಾಸತರಂ ತಮ್ || 80 || 

 

ಸನಿು ಸಮ ವಿಪ್ರವರ ಪ್ಞ್ಚಸತತಾ ಮಮಾದ್ಾ ತ್ೀಷ್ವೀಕ ಏವ ನ್ರವ್ೈರಿಮತಖಾಯ ರಾತತ | 
ಇತತಾಕು ಆಹ ಸ ನ್ ತ್ೀ ಸತತವಧ್ಾರಾಹಂ ಪಾಪ್ೀ ಭವಾನಿ ತವ ಹನ್ು ಮನ್ ೀsರ್ತಧಿೀರಮ್ || 81 || 

 

ಉಕ್್ೈವಮಾಹ ಚ್ ಪ್ೃಥಾ  ತನ್ಯೀ ಮದಿೀಯೀ ವಿದಾಾsಸ್ತು ದಿಕ್ ಪ್ರ್ತಭಿರಪ್ಾವಿಷ್ಹಾರ ಪಾ | 
ಉಕ್್ ುೀsಪ ನ್ ೀ ಗತರತಭಿರ್ೀಷ್ ನಿಯತಙ್ೆತ ಏತಾಂ ವಧ್ಾಸುಥಾsಪ ನ್ ಸತರಾಸತರಪಾಲಕ್್ೈಶಚ || 82 || 

 

ಉಕ್್ುಾೈವಮೀತಾ ನಿಖಿಲಂ ಚ್ ಜಗಾದ್ ಭಿೀಮ ಉದ್ಧಶಯ ಆಸ ಸ ನಿಶಮಾ ಮಹಾಸವಧ್ಮಯಮ್ | 
ಪಾರಪ್ುಂ ವಿಲ್ ೀಕಾ ತಮರ್ತೀವ ವಿಘ ಣಯನ್ೀತರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಗಾದ್ ಯಮಸ ನ್ತರತಪ್ೀತಾ ಚಾನ್ಾೈಾಃ || 83 || 
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ಮಾತಾಃ ಕ್ತಮೀಷ್ ಮತದಿತ್ ೀsರ್ತತರಾಮಿರ್ತ ಸಮ ತಸ್ೈ ಚ್ ಸಾ ನಿಖಿಲಮಾಹ ಸ ಚಾಬರವಿೀತ್ ತಾಮ್ | 
ಕಷ್ಟಂ ತವರಾ ಕೃತಮಹ್ ೀ ಬಲಮೀವ ಯಸಾ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರತಾ ವಯಮಮತಂ ಚ್ ನಿಹಂಸ್ತ ಭಿೀಮಮ್ || 84 || 

 

ಯದಾಬಹತವಿೀಯಯಪ್ರಮಾಶರಯತ್ ೀ ಹಿ ರಾಜಾಮಿಚಾಛಮ ಏವ ನಿಖಿಲಾರಿವಧ್ಂ ಸವಧ್ಮಯಮ್ | 
ಸ್ ೀsಯಂ ತವರಾsದ್ಾ ನಿಶ್ಚಾರಿಮತಖಾಯ ಮಾತಾಃ ಪ್ರಸಾಿಪ್ಾತ್ೀ ವದ್ ಮಮಾsಶತ ಕಯೈವಬತದಾಧಯ|| 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಮಮತಮಾಹ ಸತಧಿೀರಬತದಿಧಾಃ ಕತನಿುೀ ನ್ ಪ್ುತರಕ ನಿಹನ್ತುಮಯಂ ಹಿ ಶಕಾಾಃ | 
ಸವ್ೈಯಾಃ ಸತರ್ೈರಸತರಯೀಗಿಭಿರಪ್ಾನ್ೀನ್ ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತ್ ೀ ಹಿ ಶತಶೃಙ್ುಗಿರಿಾಃ ಪ್ರಸ ತಾಾಮ್ || 86 || 

 

ಏಷ್ ಸವಯಂ ಹಿ ಮರತದ್ೀವ ನ್ರಾತಮಕ್್ ೀsಭ ತ್ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಹನ್ತುಮಿಮಮಾಪ್ುಬಲ್ ೀ  ಜಗತತು | 
ಇತ್ಾೀವಮಸ್ತುಾರ್ತ ಸ ತಾಮವದ್ತ್ ಪ್ರ್ೀದ್ತಾಭಿೀಯಮೀ ಜಗಾಮ ಶಕಟ್ೀನ್ ಕೃತ್ ೀರತಭ್ ೀಗಾಃ || 87 || 

 

ಗತಾವ ತವರನ್ ಬಕವನ್ಸಾ ಸಕ್ಾಶ ಆಶತ ಭಿೀಮಾಃ ಸ ಪಾಯಸಸತಭಕ್ಷಯಪ್ಯೀಘಟಾದ್ಾೈಾಃ | 
ಯತಕುಂ ಚ್ ಶ್ೈಲನಿಭಮತತುಮಮಾದ್ಾರಾಶ್ಂ ಸಪಶಾಯತ್ ಪ್ುರ್ೈವ ನ್ರಭಕ್ಷ್ತತರತುಮೈಚ್ಛತ್ || 88 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ಚಾನ್ನಸಮಿತೌ ಪ್ರಿಭತಜಾಮಾನ್ ಉತಾಪಟಾ ವೃಕ್ಷಮಮತಮಾದ್ರವದಾಶತ ರಕ್ಷಾಃ | 
ವಾಮೀನ್ ಮಾರತರ್ತರಪ್ೀಹಾ ತದಾ ಪ್ರಹಾರಾನ್ ಹಸ್ುೀನ್ ಭ್ ೀಜಾಮಖಿಲಂ ಸಹಭಕ್ಷಯಮಾದ್ತ್ || 89 || 

 

ಪೀತಾವ ಪ್ಯೀ ತವರಿತ ಏನ್ಮವಿೀಕ್ಷಯಮಾಣ ಆಚ್ಮಾ ತ್ೀನ್ ಯತಯತಧ್್ೀ ಗತರತವೃಕ್ಷಶ್ೈಲ್ೈಾಃ | 
ತ್ೀನಾsಹತ್ ೀsಥ ಬಹತಭಿಗಿಯರಿಭಿಬಯಲ್ೀನ್ ಜಗಾರಹ ಚ್ೈನ್ಮಥ ಭ ಮಿತಳ್ೀ ಪಪ್ೀಷ್ || 90 || 

 

ಆಕರಮಾ ಪಾದ್ಮಪ ಪಾದ್ತಳ ೀ್ನ್ ತಸಾ ದ್ ೀಭಾಾಯಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಚ್ ಪ್ರಂ ವಿದ್ದಾರ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಮೃತಾವ ಸ ಚ್ ೀರತ ತಮ ಏವ ಜಗಾಮ ಪಾಪ್ೀ ವಿಷ್ತಣದಿವಡ್ೀವ ಹಿ ಶನ್ೈರನಿವೃರ್ತು ಚ್ ೀಗರಮ್ || 91 || 

 

ಹತಾವ ತಮಕ್ಷತಬಲ್ ೀ ಜಗದ್ನ್ುಕಂ ಸ  ಯೀ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ನ್ ವಶ ಆಸ ಜರಾಸತತಸಾ | 
ಭೌಮಸಾ ಪ್ೂವಯಮಪ ನ್ ೀ ಭರತಸಾ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ನ್ಾಧ್ಾಪ್ಯದ್ಮತಷ್ಾ ಶರಿೀರಮಗ್ರೀ || 92 || 

 

ದಾವಯೀಯವ ತತ್ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ಭಿೀಮಾಃ ಸಾನತಾವ ಜಗಾಮ ನಿಜಸ್ ೀದ್ರಪಾಶವಯಮೀವ | 
ಶತರತಾವsಸಾ ಕಮಯ ಪ್ರಮಂ ತತತತಷ್ತಾಃ ಸಮೀತಾ ಮಾತಾರ ಚ್ ತ್ೀ ತದ್ನ್ತವವುರರತಾಃ ಪ್ುರಸಾಿಾಃ || 93 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ  ರಾಕ್ಷಸಶರಿೀರಮತರತ ಪ್ರಭಿೀತಾ  ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಹ್ೀತತಭಿರಥ ಕರಮಶ್್ ೀ ಮೃತಂ ಚ್ | 
ವಿಪ್ರಸಾ ತಸಾ ವಚ್ನಾದ್ಪ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಭಗನಂ ನಿಶಮಾ ಪ್ರಮಂ ತತತತಷ್ತಶಚ ತಸ್ೈ || 94 || 

 

ಅನಾನತಮಕಂ  ಕರಮಮತಷ್ಾ ಚ್ ಸಮಾಚ್ಕತರಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ಾೀತಮಾಶತ ನ್ರಸ್ತಂಹವಪ್ುಧ್ಯರಸಾ|  
ಚ್ಕ್್ರೀ ಹರ್ೀಸುದ್ನ್ತ ಸತಾವರ್ತೀಸತತಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ವಾಕ್ ಪ್ರಚ್ತದಿತಾಾಃ ಪ್ರಯಯತಸುತಶಚ || 95 || 
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ಉತಪರ್ತುಪ್ೂವಯಕಕಥಾಂ ದ್ತರಪ್ದಾತಾಮಜಾರಾ ವಾಾಸ್ ೀ ಹಾನ್ ಚ್ಾ ಜಗತಾಂ ಗತರತರಿೀಶವರ್ೀಶಾಃ | 
ರಾತ್ೀತಾಚ್ ೀದ್ಯದ್ಥಾಪ್ಾಪ್ರ್ೀ ದಿವಜಾಗಾರಯಸಾುನ್ ಬಾರಹಮಣಾ ಇರ್ತ ಭತಜಭಯವರ್ತೀರ್ತ ಚ್ ೀಚ್ತಾಃ || 96 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ಪಾಷ್ಯತ ಇಮಾನ್ ಜತತಗ್ೀಹದ್ಗಾದನ್ ಶತರತಾವsರ್ತದ್ತಾಃಖಿತಮನಾಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಮನ್ರಾಃ | 
ರಾಜ್ ೀಪ್ರಾಜಮತಷ್ನಿಸುೃತ ಏವಮೀಷ್ ನಾಸತಾತಾಹಯ ಇರ್ತ ಜೀವನ್ಮೀಷ್ತ ಮೀನ್ೀ || 97  || 

 

ಯತರಕವಚಿತ್ ಪ್ರರ್ತವಸನಿು ನಿಲ್ಲೀನ್ರ ಪಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಸಮ ಸ ತತ ಫಲತುನ್ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಸವಯಮಬರವಿಘ ೀಷ್ಣಮಾಶತ ರಾಜಸವನ್ನೈರಧ್ಾಯಯಧ್ನ್ತರಿೀಶವರಾಚ್ಚ ಚ್ಕ್್ರೀ || 98 || 

 

ತತಾೆಲ ಏವ ವಸತದ್ೀವಸತತ್ ೀsಪ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಮ ಪಣಯನ್ೈಜಪ್ರಿಬ್ ೀಧ್ತ ಏವ ಸವಯಮ್ | 
ಜಾನ್ನ್ನಪ ಸಮ ಹಲ್ಲನಾ ಸಹಿತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಪಾಥಾಯನ್ ನಿಶಮಾ ಚ್ ಮೃತಾನ್ಥ ಕತಲಾಹ್ೀತ್ ೀಾಃ || 99 || 

 

ಸ ಪಾರಪ್ಾ ಹಸ್ತುನ್ಪ್ುರಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತಾರನ್ ಸಂವಞ್ಚಯಂಸುದ್ನ್ತಸಾರಿಕಥಾಶಚ ಕೃತಾವ | 
ಭಿೀಷಾಮದಿಭಿಾಃ ಪ್ರಿಗತ್ ೀsಪರಯವಜಞಗಾಮ ದಾವರಾವರ್ತೀಮತದಿತಪ್ೂಣಯಸತನಿತಾಸೌಖ್ಾಾಃ || 100 || 

 

ತಸಾಾನ್ುರ್ೀ ಹೃದಿಕಸ ನ್ತರನ್ನ್ುರಂ ಸವಂ ಶಾವಫಲ್ಲೆಬತದಿಧಬಲಮಾಶ್ರತ ಇತತಾವಾಚ್ | 
ಸತಾರಜದ್ೀಷ್ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಪ್ರರ್ತಜಜ್ಞ ಏನಾಮ್  ಅಸಮತ್ ಕೃತ್ೀ ಸವತನ್ರಾಂ ಮಣಿನಾ ಸಹ್ೈವ || 101 || 

 

ಸವಾಯಂಶಚ ನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ರಸಾವವಮತಾ ಕೃಷಾಣರಾದಾತ್ ಸತತಾಂ ಜಹಿ ಚ್ ತಂ ನಿಶ್ ಪಾಪ್ಬತದಿಧಮ್ | 
ಆದಾಯ ರತನಮತಪ್ರಾಹಿ ಚ್ ನೌ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಸಾ ದಾನ್ಪ್ರ್ತನಾ ಸಹ ಸಾಹಾಮೀಮಿ || 102 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶತ ಕತಮರ್ತಾಃ ಸ ಹಿ ಪ್ೂವಯದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೈತ್ ಾೀ ಯತಸುದ್ಕರ್ ೀದ್ಥ ಸತಾಭಾಮಾ | 
ಆನ್ನ್ದಸಂವಿದ್ಪ ಲ್ ೀಕವಿಡಮಬನಾಯ ತದ್ ದ್ೀಹ ಮಸಾ ರ್ತಲಜ್ೀ ಪ್ರ್ತಮಭತಾಪಾಗಾತ್ || 103 || 

 

ಶತರತಾವ ತದಿೀಯವಚ್ನ್ಂ ಭಗವಾನ್ ಪ್ುರಿೀಂ ಸಾವಮಾರಾತ ಏವ ತತ ನಿಶಮಾ ಮಹ್ ೀತುವಂ ತಮ್ | 
ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಪ್ುರತಷ್ ೀದಿತಮಾಶತ ವೃಷಣವಯಯೈಯರಗಾನ್ತಮಸಲ್ಲನಾ ಸಹ ತತತಪರಿೀಂ ಚ್ || 104 || 

 

ಭಿೀಮೀsಪ ರತದ್ರವರರಕ್ಷ್ತರಾಕ್ಷಸಂ ತಂ ಹತಾವ ತೃಣ್ ೀಪ್ಮತರಾ ಹರಿಭಕುವನ್ದಯಾಃ | 
ಉಷಾಾಥ ತತರ ಕರ್ತಚಿದಿದನ್ಮಚ್ತಾತಸಾ ವಾಾಸಾತಮನ್ ೀ ವಚ್ನ್ತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ನಿಜ್ೈಶಚ || 105 || 

 

ಮಙ್ುಲಾಮೀತದ್ತತಲಂ ಪ್ರರ್ತರಾತ ಶ್ೀಘರಂ ಪಾಞ್ಚಚಲಕ್ಾನ್  ಪ್ರಮಭ್ ೀಜನ್ಮತರ ಸ್ತದ್ಧಯೀತ್ | 
ವಿಪ್ರರಿತಸುತ ಇರ್ತೀರಿತವಾಕಾಮೀತ್ೀ ಶೃಣವನ್ು ಏವ ಪ್ರಿಚ್ಕರಮತರತತುರಾಶಾಮ್ || 106 || 

 

ಷ್ಣಾಮಂ ಚ್ ಮಧ್ಾಗಮತದಿೀಣಯಭತಜಂ ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸಿಳಂ ಬಹಳಪೌರತಷ್ಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಮಾರತರ್ತಮಸಾವುಪ್ಲಪ್ುಯರ್ತೀಹ ಕೃಷಾಣಮಿರ್ತ ಸಮ ಚ್ ವಚ್ಾಃ ಪ್ರವದ್ನಿು ವಿಪಾರಾಃ || 107 || 
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ರಾತೌರ ದಿವಾ ಚ್ ಸತತಂ ಪ್ಥಿಗಚ್ಛಮಾನಾಾಃ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಕದಾಚಿದ್ಥ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಿೀಂ ನಿಶಾರಾಮ್ | 
ಸವಯಸಾ ರಕ್ಷ್ತತಮಗಾದಿಹ ಪ್ೃಷ್ಠತಸತು ಭಿೀಮೀsಗರ ಏವ ಶತಮನ್ತಾಸತತ್ ೀsನ್ುರಾsನ್ಾೀ || 108 || 

 

ಪಾರಪ್ುೀ ತದ್ ೀನ್ತಮಕಧ್ರ್ೀsಜತಯನ್ ಏವ ಗಙ್ುಂ ಗನ್ಧವಯರಾಜ ಇಹ ಚಿತರರಥ್ ೀsಧ್ಯರಾತ್ರೀ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ವಿಪ್ರರಹಿತಾನ್ತದ್ಕ್ಾನ್ುರಸಿಾಃ ಕ್ಷತಾರತಮಜಾ ಇರ್ತ ಹ ಧ್ಷ್ಯಯತತಂ ಸ ಚಾsಗಾತ್ || 109 || 

 

ಹನಾುsಸ್ತಮ ವೀ ಹತಾಪ್ಗತಾನ್ತದ್ಕ್ಾನ್ುಮಸಾಾ ನ್ದಾಾಶಚ ಮತಾಯಚ್ರಣಾಯ ನಿಷದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ | 
ಇತಿಂ ವದ್ನ್ುಮಮತಮಾಹ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನ್ತಗಯನ್ಧವಯ ನಾಸರವಿದ್ತಷಾಂ ಭಯಮಸ್ತು ತ್ೀsದ್ಾಾಃ || 110 ||  

 

ಸವಯಂ ಹಿ ಫ್ೀನ್ವದಿದ್ಂ ಬಹತಲಂ ಬಲಂ ತ್ೀ ನಾಥಯಪ್ರದ್ಂ ಭವರ್ತ ಚಾಸರವಿದಿ ಪ್ರಯತಕುಮ್ | 
ಇತತಾಕುವನ್ುಮಮತಮತತುಮರಾನ್ಸಂಸ್ ಿೀ ಬಾಣಾನ್ ಕ್ಷ್ಪ್ನ್ನಭಿಸಸಾರ ಸತರ್ೀಶಭೃತಾಾಃ || 111 || 

 

ಆಗ್ನೀಯಮಸರಮಭಿಮನ್ರಯ ತದ್ ೀಲತಮಕ್್ೀ ಸ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಶಕರತನ್ಯೀsಸಾ ರಥಶಚ ದ್ಗಧಾಃ | 
ತಂ ಚಾಗಿನನಾ ಪ್ರಿಗೃಹಿೀತಮಭಿಪ್ರಗೃಹಾ ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಸಞ್ಚಕರ್ ಷಾSಶತ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನ್ತಾಃ || 112 || 

 

ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಸನ್ಧರ್ ಷತಾಃ ಶರಣಂ ಜಗಾಮ ಧ್ಮಾಯತಮಜಂ ತಮಪ ಸ್ ೀsಥ ನಿಜಾಸರಮತಗರಮ್ | 
ಸಞ್ಞಹರ ಏವ ತತ ಆಸ ಚ್ ನಾಮತ್ ೀsಸಾವಙ್ುರವಣಯ ಇರ್ತ ವಣಯವಿಪ್ಯಯಯೀಣ || 113 || 

 

ಗನ್ಧವಯ ಉಲಬಣಸತರಕುತನ್ತಾಃ ಸ ಭ ತಾವ ಸವಣಾಯವದಾತ ಉತ ಪ್ೂವಯಮತಪ್ೀತಾ ಸಖ್ಾಮ್ | 
ಪಾಥ್ೀಯನ್ ದ್ತಲಯಭಮಹಾಸರಮಿದ್ಂ ಯರಾಚ್ೀ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಸಮ ನ್ಹಿ ತಾದ್ೃಶಮೀಷ್ ವ್ೀದ್ || 114 || 

 

ವಿದಾಾ ಸತಶ್ಕ್ಷ್ತತಮಾ ಹಿ ಸತರ್ೀಶಸ ನೌ ತಾಮಸಾ ಚಾವದ್ದ್ಸಾವಪ ಕ್ಾಲತ್ ೀsಸ್ೈ | 
ಗನ್ಧವಯಗಾಮವದ್ದ್ನ್ವಗದ್ೃಶಾವಿದಾಾಂ ಪ್ಶಾಚದಿರ್ತ ಸಮ ಪ್ುರತಹ ತಸತತಸಾ ವಾಕ್ಾಾತ್ || 115 || 

 

ಆಧಿಕಾತಾಃ ಸವಗತಸಂವಿದ್ ಏವ ಸಾಮಾೀ ನ್ೈವ್ೀಚ್ಛರ್ತ ಸಮ ನಿಮಯಂ ಸ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀsತರ | 
ಧ್ಮಾಯಥಯಮೀವ ಸ ತತ ತಾಂ ಪ್ರಿದಾಯ ತಸ್ೈ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸಂವಿದ್ಮಮತಷ್ಾ ಚ್ ಧ್ಮಯತ್ ೀsರಾತ್ || 

 

ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಸ್ ೀsಪ ಬಹತಲಾಶಚ ಕಥಾಾಃ ಕಥಿತಾವ ಧ್ೌಮಾಸಾ ಸಙ್ುರಹಣಮಾಹ ಪ್ುರ್ ೀಹಿತತ್ವೀ | 
ದಾಸಾಾಮಿ ದಿವಾತತರಗಾನಿರ್ತ ಸ್ ೀsಜತಯನಾರಾ ವಾಚ್ಂ ನಿಗದ್ಾ ದಿವಮಾರತಹದ್ಪ್ಾಗತಸ್ುೀ || 117 || 

 

ತ್ೀ ಧ್ೌಮಾಮಾಪ್ಾ ಚ್ ಪ್ುರ್ ೀಧ್ಸಮತತುಮಜ್ಞಂ ವಿಪಾರತಮಜ್ ೀಪ್ಮತರಾ ವಿವಿಶತಾಃ ಪ್ುರಂ ಚ್ | 
ಪಾಞ್ಚಚಲಕಸಾ ನಿಖಿಲಾಂ ದ್ದ್ೃಶತಶಚ ತತರ ಮ ಧ್ಾಯವಸ್ತಕುಸಮಿರ್ತಂ ಸಮಲಙ್ೃತಾಂ ಚ್ || 118 || 

 

ರಾಜನ್ಾಮಣಡಲಮತದಿೀಕ್ಷಯ ಸತಪ್ೂಣಯಮತರ ಕೃಷಾಣಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಸಹಜಾಃ ಪ್ರಗೃಹಿೀತಮಾಲಾಮ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಚ್ ಮಧ್ಾಮಗಮತ್ ಕತಲವಿೀಯಯಸಮಪದ್ ಯತಕ್ಾುಂ ವಿಭ ರ್ತಮಥ ಚಾsಹ ಸಮಸುರಾಜ್ಞಾಮ್ || 
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ತಾಂಶಚಪ್ರದ್ಶಾಯ ಸಕಲಾನ್ ಸ ಹತತಾಶನಾಂಶಶಾಚಪ್ಂ ಚ್ ತತ್ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ಸಪ್ಞ್ಚಬಾಣಮ್ | 
ಆಹಾಭಿಭಾಷ್ಾ ಸಕಲಾನ್ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ಥ್ ೀಚ್ಚದಿೀಯಪ್ಾದ್ತಧತಾಶನ್ವಪ್ುಘಯನ್ತತಲಾಘ ೀಷ್ಾಃ || 120 || 

 

ಏತ್ೀನ್ ಕ್ಾಮತಯಕವರ್ೀಣ ತರ ಪ್ರಿಸಿಂ ಮತಾುಯವಭಾಸಮತದ್ಕ್್ೀ ಪ್ರರ್ತವಿೀಕ್ಷಯಯೀನ್ | 
ಏತ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಪ್ರರ್ತಹತ್ ೀ ಭವರ್ತೀಹ ಮತುಯಾಃ ಕೃಷಾಣsನ್ತರಾಸಾರ್ತ ತಮದ್ಾ ನ್ರ್ೀನ್ದರವಿೀರಾಾಃ || 121 || 

 

ಇತಾಸಾ ವಾಕಾಮನ್ತ ಸವಯನ್ರ್ೀನ್ದರಪ್ುತಾರ ಉತುಸತಿರತದ್ಧತಮದಾಶಚಲಕತಣಡಲಾಸಾಾಾಃ | 
ಅಸರಂ ಬಲಂ ಚ್ ಬಹತ ನ್ೈಜಮಭಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ ಸಪದ್ಯನ್ು ಏವ ಚ್ ಮಿಥಾಃ ಸಮಲಙ್ೃತಾಙ್ುಾಃ || 122 || 

 

ಕ್್ೀಚಿನಿನರಿೀಕ್ಷಯಧ್ನ್ತರ್ೀತಾ ನ್ ಮೀ ಸತಶಕಾಮಿತ್ಾೀವ ಚಾಪ್ಯಯತರನ್ಾ ಉತ ಪ್ರಚಾಲಾ | 
ತತಾರsಸಸಾದ್ ಶ್ಶತಪಾಲ ಉರತಪ್ರತಾಪ್ಾಃ ಸಙ್ುೃಹಾ ತತ್ ಸಮನ್ತರ್ ೀಪ್ಣಯತನ ಆಸ್ತೀತ್ || 123 || 

 

ಮಾಷಾನ್ುರಾಯ ಸ ಚ್ಕಷ್ಯ ಯದ್ೈವ ಕ್್ ೀಟಾಾ ಉನ್ನಮಾ ತತ್ ಪ್ರರ್ತಜಘಾನ್ ತಮೀವ ಚಾsಶತ | 
ಅನ್ಾತರ ಫಲತುನ್ತ ಏತದ್ಶಕಾಮೀವ್ೀತಾಞ ್ ಞೀ ಗಿರಿೀಶವರತಾಃ ಸ ಯರೌ ಚ್ ಭಗನಾಃ || 124 || 

 

ಮದ್ರೀಶ ಏತಾ ಚ್ಕೃಷ್ೀ ಸಿವಿರ್ ೀsಪ ವಿೀರಾಯತ್ ಚ್ೀದಿೀಶತ್ ೀsಪ್ಾಧಿಕಮೀವ ಸ ಮತದ್ುಮಾತ್ರೀ | 
ಶ್ಷ್ಟೀsಮತನಾ ಪ್ರರ್ತಹತಾಃ ಸ ಯರಾವಶಕಾಂ ಮತಾವssತಮನ್ಸುದ್ನ್ತ ಭ ಪ್ತಯೀ ವಿಷ್ಣಾಣಾಃ || 125 || 

 

ಸನ್ನೀಷ್ತ ಭ ಪ್ರ್ತಷ್ತ ಮಾಗಧ್ ಆಸಸಾದ್ ಸ್ ೀsವಜ್ಞಯೈವ ಬಲವಿೀಯಯಮದ್ೀನ್ ದ್ೃಪ್ುಾಃ | 
ಚಾಪ್ಂ ಚ್ಕಷ್ಯ ಚ್ಲಪಾದ್ತಳ ್ೀ ಬಲ್ೀನ್ ಶ್ಷ್ಟೀ ಸ ಸಷ್ಯಪ್ಮಿತ್ೀsಭಿಹತ್ ೀsಮತನ್ೈವ || 126 || 

 

ಜಾನ್ತನ್ಾಮತಷ್ಾ ಧ್ರಣಿೀಂ ಯಯತತಸುದ್ೈವ ದ್ಪ್ೀಯಣ ಚಾಸ್ತರಿಪ್ದ್ಾಃ ಸ್ತಿರ್ತಮಾತರಹ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ರೌದಾರದ್ ವರಾತ್ ಸ ಜಳತಾಂ ಗಮಿತ್ ೀsಥ ರಾಜಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ಮತಖಾನ್ಾನ್ಭಿವಿೀಕ್ಷಯ ಯರೌ ಸವರಾಷ್ಾಮ್  

 

ಪಾರಯೀ ಗತಾಸುಮನ್ತ ಭ ಪ್ತಯೀsಥ ಕಣ್ ೀಯ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಥಯಮನ್ತಗೃಹಾ ಧ್ನ್ತಶಚಕಷ್ಯ | 
ರಾಮಾದ್ತಪಾತುಶತಭಶ್ಕ್ಷ್ತಮಾತರತ್ ೀsಸೌ ರ ಮಾವಶ್ಷ್ಟಮಕರ್ ೀದ್ ಧ್ನ್ತಷ್ ೀsನ್ುಮಾಶತ || 128 || 

 

ತಸ್ತಮಂಶಚ ತ್ೀನ್ ವಿಹತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಸನಿನವೃತ್ುೀ ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ದಿವಜಸದ್ಸತಾಪ್ಸನಿನವಿಷೌಟ | 
ಉತುಸಿತ  ರವಿಶಶ್ಪ್ರರ್ತಮಾನ್ರ ಪೌ ವಿಪ್ರೀಷ್ತ ತತರ ಚ್ ಭಿರಾ ವಿನಿವಾರಯತತು || 129 || 

 

ವಿಪಾರಶಚ ಕ್್ೀಚಿದ್ರ್ತಯತಕುಮಿಮೌ ಹಿ ವಿೀರೌ ದ್ೀವೀಪ್ಮಾವಿರ್ತ ವಚ್ ೀ ಜಗದ್ತತುತಸೌು | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಕೃಷ್ಣಮತಖ್ಪ್ಙ್ೆಜಮಾಶತ ಚಾಪ್ಸಾನಿನಧ್ಾಮಾಯಯತತರತತುಮವಿೀಯಯಸಾರೌ || 130 || 

 

ತತಾರಜತಯನ್ಾಃ ಪ್ವನ್ಜಾತ್ ಪರಯತ್ ೀsಪ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಮಾದಾಯ ಕ್್ೀಶವಮಜಂ ಮನ್ಸಾ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಕೃತಾವ ಗತಣಾನಿವತಮದ್ ೀ ಧ್ನ್ತರಶರಮೀಣ ಯನಾರನ್ುರ್ೀಣ ಸ ಶರ್ೈದ್ಧ್ತನ್ ೀಚ್ಚ ಲಕ್ಷಮ್ || 131 || 

 



 
 

 
 

Page 250 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಕೃಷಾಣತದಾsಸಾ ವಿದ್ಧ್್ೀ ನ್ವಕಞ್ಞಮಾಲಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ಚ್ ತಾಂ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ದರಪ್ುತೌರ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ಯಯತತರಚ್ತಾತಮಾಭಿನ್ಮಾ ಕ್ಷತಬಧಂ ತದಾ ನ್ೃಪ್ವರಾಬಧರಿಮಾವಧ್ಾವತ್ || 132 || 

 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ಹಿ ಕ್್ೀವಲಗರ್ತನ್ಯತತ ಕನ್ಾಕ್ಾರಾ ಅಥ್ೀಯ ನ್ ಚಾಪ್ಮಿಹ ವೃಷಣವರಾಾಃ ಸಪೃಶನ್ತು | 
ಇತಾಾಜ್ಞಯೈವ ವರಚ್ಕರಧ್ರಸಾ ಲ್ಲಪಾುಮಪ್ಾತರ ಚ್ಕತರರಿಹ ನ್ೈವ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ || 133 || 

 

ಭಿೀಮಸತುರಾಜಸಮಿರ್ತಂ ಪ್ರರ್ತಸಮಾರಾತಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಯೀಜನ್ದ್ಶ್್ ೀಚ್ಛರಯಮಾಶತ ವೃಕ್ಷಮ್ | 
ಆರತಜಾ ಸವಯನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ಭಿತ್ ೀsಪ್ಾರ್ತಷ್ಠದ್ ದ್ೃಷಾಟಾಪ್ಲಾಯನ್ಪ್ರಾಶಚ ಬಭತವುರ್ೀತ್ೀ || 134 || 

 

ಭಿೀಮೀsಯಮೀಷ್ ಪ್ುರತಹ ತಸತತ್ ೀsನ್ಾ ಏತ್ೀ ಪಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಸಮ ಹಲ್ಲನ್ೀ ಹರಿರಭಾವೀಚ್ತ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಸ್ ೀsಪ ಮತದ್ಮಾಪ್ ಶ್ನ್ೀಶಚ ಪೌತರಾಃ ಖ್ಡುಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಹರ್ ಷಾತ್ ಪ್ರಿಪ್ುಪ್ುಿವ್ೀsತರ || 135 || 

 

ಪರೀತ್ೀಷ್ತ ಸವಯಯದ್ತಷ್ತ ಪ್ರಪ್ಲಾಯತ್ೀಷ್ತ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿನ್ೃಪ್ರ್ತಷ್ವಖಿಲ್ೀಷ್ತ ಭಿೀಮಾತ್ | 
ಕಣ್ ೀಯsಭಾರಾದ್ಧರಿಹರಾತಮಜಮಾಶತ ಮದ್ರರಾಜ್ ೀ ಜಗಾಮ ಪ್ವನಾತಮಜಮೀವ ವಿೀರಾಃ || 136 || 

 

ವಿಪ್ರೀಷ್ತ ದ್ಣಡಪ್ಟದ್ಭಯಮಹಾಜನಾನಿ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ಕ್ಷ್ಪ್ತತು ನ್ ವಿನಾಶನ್ಮತರ ಭ ರಾತ್ | 
ಕ್ಷತರಸಾ ವ್ೈರತ ಇರ್ತ ದ್ತರಪ್ದ್ೀ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಪಾರಂಶಚ ರಾಚ್ರ್ತ ಸ ಮಾರತರ್ತರಾರ ಶಲಾಮ್ || 13 || 

 

ವೃಕ್ಷಂ ತವಸೌ ಪ್ರರ್ತನಿಧ್ಾಯ ಚ್ ಮದ್ರರಾಜಂ ದ್ ೀಭಾಾಯಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಜವತ್ ೀ ಗಗನ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ | 
ಬನ್ತಧತವತ್ ೀ ಭತವಿ ಶನ್ೈರದ್ಧ್ಾತ್ ಸ ತಸಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿೀಯಯಮಗಮನಿನಜರಾದ್ಧ್ಾನಿೀಮ್||138|| 

 

ಪಾಥ್ ೀಯsಪ ತ್ೀನ್ ಧ್ನ್ತಷಾ ಯತಯತಧ್್ೀ ಸಮ ಕಣಯಂ ಸ್ ೀsಪ್ಾಸರಬಾಹತಬಲಮಾವಿರಮತತರ ಚ್ಕ್್ರೀ | 
ತೌ ಧ್ನಿವನಾಮನ್ತಪ್ಮೌ ಚಿರಮಸಾತಾಂ ಚ್ ಸ ರಾಯತಮಜ್ ೀsತರ ವಚ್ನ್ಂ ವಾಥಿತ್ ೀ ಬಭಾಷ್ೀ || 139 || 

 

ತವಂ ಫಲತುನ್ ೀ ಹರಿಹಯೀ ದಿವಚ್ಸತುಪ್ೀ ವಾ ಮ ತಯಂ ನ್ ಮೀ ಪ್ರಮತಖ್ತಾಃ ಸ್ತಿರ್ತಮನ್ಾ ಈಷ್ಟೀ | 
ಯೀ ವಾsಸ್ತಮ ಕ್್ ೀsಪ ಯದಿ ತ್ೀ ಕ್ಷಮಮದ್ಾ ಬಾಣಾನ್ ಮತಞ್ಚಚನ್ಾಥ್ೀಹಿ ರಣತಸ್ತುಾರ್ತ ಪಾಥಯ ಆಹ || 

 

ಕ್ಾಯಯಂ ನ್ ಮೀ ದಿವಜವರ್ೈಾಃ ಪ್ರರ್ತಯೀಧ್ನ್ೀನ್ೀತತಾಕ್ಾುಾ ಯರೌ ರವಿಸತತಾಃ ಸ ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ಾೈಾಃ | 
ನಾಗಾಹವಯಂ ಪ್ುರಮಥ ದ್ತರಪ್ದಾತಮಜಾಂ ತಾಮಾದಾಯ ಚಾಜತಯನ್ಯತತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಸ ಭಿೀಮಾಃ||141|| 

 

ಅಗ್ರೀsಶ್ವಪ್ುತರಸಹಿತಾಃ ಸ ತತ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಾಃ ಪಾರರಾತ್ ಕತಲಾಲಗೃಹಮನ್ವಪ ಭಿೀಮಪಾಥೌಯ  | 
ಭಿಕ್ಷ್ೀರ್ತ ತ್ೈರಭಿರಿತ್ೀ ಪ್ರಜಗಾದ್ ಕತನಿುೀ ಭತಙ್ುಾಂ ಸಮಸುಶ ಇರ್ತ ಪ್ರದ್ದ್ಶಯ ಕನಾಾಮ್ || 142 || 

 

ಪಾರಮಾದಿಕಂ ಚ್ ವಚ್ನ್ಂ ನ್ ಮೃಷಾ ತಯೀಕುಂ ಪಾರಯೀ ಹಿ ತ್ೀನ್ ಕಥಮೀತದಿರ್ತ ಸಮ ಚಿನಾು | 
ತ್ೀಷಾಂ ಬಭ ವ ವಸತದ್ೀವಸತತ್ ೀ ಹರಿಶಚ ತತಾರsಜಗಾಮ ಪ್ರಮೀಣ ಹಿ ಸೌಹೃದ್ೀನ್ || 143 || 
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ಸಮಾೂಷ್ಾ ತ್ೈಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಮಿತಾತಮಶಕ್ತುಾಃ ಪಾರರಾನಿನಜಾಂ ಪ್ುರಮಮಾ ಯದ್ತಭಿಾಃ ಸಮಸ್ೈಾಃ | 
ಜ್ಞಾತತಂ ಚ್ ತಾನ್ ನಿಶ್ ಸ ತತ ದ್ತರಪ್ದ್ಾಃ ಸವಪ್ುತರಂ ಪಾರಸಾಪಿ್ಯತ್ ಸ ಚ್ ವಿಲ್ಲೀನ್ ಇಮಾನ್ಪ್ಶಾತ್ || 144 || 

 

ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಭ್ ೀಜನ್ ಉತ್ ೀ ಭಗಿನಿೀಂ ನಿಜಾಂ ಚ್ ತತಾರರ್ತತೃಪ್ುಹೃದ್ರಾಮಥ ಯತದ್ಧವಾತಾಯಮ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ನಿಶಮಾ ನ್ದ್ತಾಂ ಘನ್ವದ್ ಗಭಿೀರಾಂ ಕ್ಷತ್ ರೀತುಮಾ ಇರ್ತ ಮರ್ತಂ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿೀರಾಃ || 145 || 

 

ಪಾರತಸತುತಸಾ ಜನಿತತವಯಚ್ಸಾ ಪ್ುರ್ ೀಧ್ಾಸಾುನ್ ಪಾರಪ್ಾ ಮನ್ರವಿಧಿನಾ ಮರತದಾತಮಜ್ೀನ್ | 
ಸಮ ಪಜತ್ ೀsರ್ತವಿದ್ತಷಾ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾತಾಂಶಚ ಪಾರವ್ೀಶಯನ್ನೃಪ್ರ್ತಗ್ೀಹಮಮೈವ ಮಾತಾರ || 146 || 

 

ತಾನಾಗತಾನ್ ಸಮಭಿಪ್ೂಜಾ ನಿಜಾತಮಜಾಂ ಚ್ ವಿಪಾರದಿಯೀಗಾಪ್ೃಥಗತಕುಪ್ದಾಥಯಜಾತ್ೈಾಃ | 
ಪ್ೂಣಾಯನ್ ಗೃಹಾಂಶಚತತರ ಏವ ದಿದ್ೀಶ ರಾಜಾ ತತಾರsಯತಧ್ಾದಿಪ್ರಿಪ್ೂಣಯ ಗೃಹಂ ಚ್ ತ್ೀsಗತಾಃ || 147 || 

 

ಚ್ೀಷಾಟಸವರಾಕೃರ್ತವಿವಕ್ಷ್ತವಿೀಯಯಶೌಯಯಪಾರಗಲಬಯಪ್ೂವಯಕಗತಣ್ೈಾಃ ಕ್ಷ್ರ್ತಭತೃಯಪ್ುತಾರನ್ | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ತಾನ್ ದ್ತರಪ್ದ್ ಏತಾ ಚ್ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಂ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛಕ್್ ೀsಸ್ತ ನ್ರವಯಯ ವದ್ಸವಸತಾಮ್ || 148 || 

 

ಸ ಪಾರಹ ಮನ್ದಹಸ್ತತಾಃ ಕ್ತಮಿಹಾದ್ಾ ರಾಜನ್ ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ವಣಯವಿಷ್ಯೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಉಕುಾಃ | 
ಪ್ುರ್ತರೀಕೃತ್ೀ ತವ ಸತತ್ೀನ್ ತತ ಲಕ್ಷವ್ೀಧ್ ಉಕ್್ ುೀ ನ್ರ್ೀನ್ದರಸಮಿತೌ ಸ ಕೃತ್ ೀsಪ್ಾನ್ೀನ್ || 149 || 

 

ಏವಂ ಬತರವಾಣಮಥ ತಂ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹ್ೈವ ರಾಜಾ ವದ್ೀರ್ತ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಯರಾಚ್ ಏಷ್ಾಃ | 
ಸವಯಂ ಪ್ೃಥಾsಪ್ಾವದ್ತಾಂ ಸ ಚ್ ತ್ೀನ್ ತತಷ್ ಟೀ ವಾಚ್ಂ ಜಗಾದ್ ಕೃತಕೃತಾ ಇಹಾsಸಮದ್ಾ || 150 || 

 

ಪಾಥಾಯಥಯಮೀವ ಹಿ ಮಯೈಷ್ ಕೃತಾಃ ಪ್ರಯತನಸುಾಂ ಫಲತುನ್ ೀsನ್ಾ ಉತವಾsದ್ಾ ಕರಂ ಸತತಾರಾಾಃ | 
ಗೃಹಾಣರ್ತವರ್ತೀರಿತ ಇಮಂ ಸ ತತ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತರಾಹ ಸಮ ಸವಯ ಇರ್ತ ಮೀ ಮನ್ಸ್ತ ಪ್ರರ ಢಮ್ || 151 || 

 

ನಾತರ ಪ್ರಮಾ ಮಮ ಹೃದಿ ಪ್ರರ್ತಭಾತಾಥಾಪ ಧ್ಮಾಯಚ್ಲಾ ಮಮ ಮರ್ತಹಿಯ ತದ್ೀವ ಮಾನ್ಮ್ | 
ಇತತಾಕುವತಾಪ ಸಹ್ೈವ ಸತತ್ೀನ್ ರಾಜಾ ನ್ೈವ್ೈಚ್ಛದ್ತರ ಭಗವಾನ್ಗಮಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 152 || 

 

ವಾಾಸಂ ತಮಿೀಕ್ಷ ಭಗವನ್ುಮಗಣಾಪ್ೂಣಯನಿತಾಾವಾರಾತಮಗತಣಮಾಶತ ಸಮಸು ಏವ | 
ನ್ತಾವsಭಿಪ್ೂಜಾ ವರಪೀಠ್ಗತಸಾ ಚಾsಜ್ಞಾಮಾದಾಯ ಚ್ ೀಪ್ವಿವಿಶತಾಃ ಸಹಿತಾಸುದ್ನ್ುೀ  || 153 || 

 

ಕೃಷ್ಣಸುದಾssಹ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಪ್ರರ್ತದ್ೀಹಿ ಕನಾಾಂ ಸವ್ೀಯಭಾ ಏವ ವೃಷ್ವಾಯತಪ್ುರನ್ದರಾ ಹಿ |  
ನಾಸತಾದ್ಸರಸಹಿತಾ ಇಮ ಏವ ಇನಾದರಾಃ ಪ್ೂವ್ೀಯ ಚ್ ಸಮಾರ್ತತನ್ಶಚ ಹರ್ೀಹಿಯ ಪ್ಶಾಚತ್ || 154 || 

 

ಏಷಾಂ ಶ್ರಯಶಚ ನಿಖಿಲಾ ಅಪಚ್ೈಕದ್ೀಹಾಾಃ ಪ್ುರ್ತರೀ ತವ್ೈವ ನ್ ತತ್ ೀsತರ ವಿರತದ್ಧತಾ ಹಿ | 
ಇತತಾಕುವತಾಪ ಯದಾ ದ್ತರಪ್ದ್ಶಚಕ್ಾರ ಸಂವಾದಿನಿೀಂ ನ್ ಧಿಯಮೀನ್ಮಥಾsಹ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 155 || 
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ದಿವಾಂ ಹಿ ದ್ಶಯನ್ಮಿದ್ಂ ತವ ದ್ತುಮದ್ಾ ಪ್ಶಾಾsಶತ ಪಾಣತಡತನ್ರಾನ್ ದಿವಿ ಸಂಸ್ತಿತಾಂಸುಾಮ್ | 
ಏತಾಂ ಚ್ ತ್ೀ ದ್ತಹಿತರಂ ಸಹ ತ್ೈಾಃ ಪ್ೃಥಕ್ ಸಾಿಮ್ ತಲಿಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಸಹ ತತಾಃ ಕತರತ ತ್ೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್ || 156 || 

 

ಇತತಾಕುವಾಕಾಮನ್ತ ತಾನ್ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ಬಲತ್ ೀ ದಿವಿ ತಾದ್ೃಶಾಂಶಚ | 
ಏತಾನ್ ನಿಶಾಮಾ ಚ್ರಣೌ ಜಗದಿೀಶ್ತತಶಚ ಭಿೀತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ತದ್ನಾದ್ರ್ೀಣ || 157 || 

 

ದ್ತಾವsಭಯಂ ಸ ಭಗವಾನ್ ದ್ತರಪ್ದ್ಸಾ ಕ್ಾಯೀಯ ತ್ೀನ್ ೀಮಿರ್ತ ಸಮ ಕಥಿತ್ೀ ಸವಯಮೀವ ಸವಾಯಮ್ | 
ವ್ೈವಾಹಕ್ತೀಂ ಕೃರ್ತಮಥ ವಾದ್ಧ್ಾಚ್ಚ ಧ್ೌಮಾಯತಕುಾಃ ಕರಮೀಣ ಜಗೃಹತನಿಯಖಿಲಾಶಚ ಪಾಣಿಮ್ || 158 || 

 

ಪಾಞ್ಚಚಲಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಮಹ್ ೀತುವ ಆಸ ರಾಜಾ ತತಷ್ ಟೀsಭವತ್ ಸಹ ಸತತ್ೈಾಃ ಸವಜನ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯಾಃ | 
ಪೌರ್ೈಶಚ ಜಾನ್ಪ್ದಿಕ್್ೈಶಚ ಯಥ್ೈವ ರಾಮೀ ದ್ತಾವ ಸತತಾಂ ಜನ್ಕ ಆಪ್ ಮತದ್ಂ ತತ್ ೀsನ್ತ || 159 || 

 

ಉದಾವಹಾ ತತರ ನಿವಸತತು ಚ್ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಶತರತ್ವೈವ ರಾಮಸಹಿತಾಃ ಸಹ ರಾದ್ವ್ೈಶಚ | 
ಆದಾಯ ಪಾರಿಬರ್ ಹಂ  ಬಹತಲಂ ಸ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾನ್ತಮದ್ೈವ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹಿತಾಂಶಚ ಪಾಥಾಯನ್ || 160 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಮತಮತದ್ತರಾಶತ ಕತರತಪ್ರವಿೀರಾ ಆಶ್ಿಷ್ಾ ಕೃಷ್ಣಮಥ ನ್ೀಮತರಸೌ ಚ್ ಕೃಷಾಣಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ರದಾಯ ಗೃಹಯೀಗಾಸಮಸುಭಾಣಡಂ ಸೌವಣಯಮೀಭಾ ಉರತಭ ಷ್ಣಮಚ್ತಾತ್ ೀsದಾತ್ ||161 || 

 

ದ್ೀವಾಙ್ುಯೀಗಾಶತಭಕತಣಡಲಹಾರಮೌಲ್ಲಕ್್ೀಯ ರವಸರಸಹಿತಾನ್ತಾರತಭ ಷ್ಣಾನಿ | 
ಷ್ಣಾಣಂ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಗದಾತ್ ಪ್ೃಥಗ್ೀವ ಯೀಗಾಾ  

ನ್ಾನ್ಾದ್ ದ್ದಾವಥ ಪತೃಷ್ವಸತರಾತಮಯೀಗಾಮ್ ||162 || 
 

ರತಾನನಿ ಗಾ ಗಜತತರಙ್ುರಥಾನ್ ಸತವಣಯಭಾರಾನ್ ಬಹ ನ್ಪ ದ್ದಾವಥ ಚಾsಶ್ಷ್ ೀsಗಾರಯಾಃ | 
ವಾಾಸ್ ೀsಪ್ಾದಾದಿಹ ಪ್ರತರ ಚ್ ಪಾಷ್ಯತ್ ೀsಪ ಭ ಷಾರಥಾಶವಗಜರತನಸತಕ್ಾಞ್ಚನಾನಿ || 163 || 

 

ದಾಸ್ತೀಶಚ ದಾಸಸಹಿತಾಾಃ ಶತಭರ ಪ್ವ್ೀಷಾಾಃ ಸಾಹಸರಶ್್ ೀ ದ್ದ್ತತರತರ ಹರಿನ್ೃಯಪ್ಶಚ | 
ತಾಸಾಂ ವಿಚಿತರವಸನಾನ್ತಾರತರತನಮಾಲಾಾಃ ಪ್ರತ್ಾೀಕಶ್್ ೀ ದ್ದ್ತತರಪ್ುಾರತಭ ಷ್ಣಾನಿ || 164 || 

 

ಮಾಸಾನ್ ಬಹ ನ್ಪ ವಿಹೃತಾ ಸಹ್ೈವ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯರೌ ಯದ್ತಪ್ುರಿೀಂ ಸಹಿತ್ ೀsಗರಜ್ೀನ್ | 
ಅನ್ುಹಿಯತ್ೀ ಭಗವರ್ತ ಪ್ರತತ್ ೀರತಶಕ್ ುೌ ವಾಾಸ್ೀ ಚ್ ವತುರಮಿಹ್ ೀಷ್ತರಿಮೀ ತತ ಪಾಥಾಯಾಃ || 165 || 

 

ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ರಾಾಃ ಸಹ ಸೌಬಲ್ೀನ್ ಕಣ್ೀಯನ್ ಸ್ತನ್ತಧಪ್ರ್ತನಾ ರಥಹಸ್ತುರೌಧ್್ೈಾಃ | 
ಭ ರಿಶರವಾಃಪ್ರಭೃರ್ತಭಿಶಚ ಸಹ್ೈವ ಹನ್ತುಂ ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಮಗತರ್ೀತಾ ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ುನ್ಸ್ುೀ || 166 || 

 

ತ್ೈರದಿಯತ್ೀ ಸವಪ್ುರ ಆಶತ ಸ ಸ್ ೀಮಕ್ಾನಾಂ ರಾಜಾ ಸತತ್ೈಾಃ ಸಹ ಸಸ್ೈನಿಕ ಉದ್ುತ್ ೀsಭ ತ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಚ್ ತಸಾ ಚ್ ಬಭ ವ ಮಹಾನ್ ವಿಮದ್ಯಾಃ ಪ್ುತೌರ ಚ್ ತಸಾ ನಿಹತೌ ವಿಧ್ತತಾಶಚ ಸ್ೀನಾಾಃ || 167 || 
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ಚಿತ್ರೀ ಹತ್ೀ ಸಮರ ಆಶತ ಸಚಿತರಕ್್ೀತೌ ಧ್ಾವತತು ಸ್ೈನಿಕವರ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಪಾಷ್ಯತಸಾ | 
ಪಾಥಾಯ ರಥ್ೈರಭಿಯಯತಧ್ೃಯತಚಾಪ್ಬಾಣಾ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ರಾನ್ ರವಿಸ ನ್ತಯತಕ್ಾುನ್ || 168 || 

 

ತ್ೈಸ್ುೀಷ್ತ ಪ್ಞ್ಚಸತ ಸಮಂ ಪ್ರರ್ತಯೀಧ್ಯತತು ಭ ರಿಶರವಾಾಃ ಸರವಿಜ್ ೀ ವಿರಥಂ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ಶಕ್ಾರತಮಜಂ ತದ್ನ್ತ ಪ್ವಯತಸನಿನಕ್ಾಶಂ ದ್ ೀಭಾಾಯಂ ತತ ಮಾರತರ್ತರತರತಂ ತರತಮತದ್ಬಬಹಯ || 169 || 

 

ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ತರತಹಸುಮಿಮಂ ಸಮಿೀರಸ ನ್ತಂ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮತಖಾ ನಿಖಿಲಾಾಃ ಸಕಣಾಯಾಃ | 
ಭ ರಿಶರವಾಾಃ ಶಕತನಿಭ ರಿಜಯದ್ರಥಾಶಚ ಸವ್ೀಯsಪ ದ್ತದ್ತರವುರಥ್ ೀ ವಿವಿಶತಾಃ ಪ್ುರಂ ಸವಮ್ || 170 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವ ಸಮಸುಮಪ ತದ್ ವಿದ್ತರ್ ೀsಗರಜಂ ಸವಂ ವಧ್ಯನ್ು ಏವ ತನ್ರಾ ಭವತ್ ೀ ನ್ರ್ೀನ್ದರ | 
ಇತಾಾಹ ಸ್ ೀsಪ ಮತದಿತಾಃ ಸವಸತತ್ೀನ್ ಕೃಷಾಣ ಪಾರಪ್ುೀರ್ತ ಭ ಷ್ಣವರಾಣಾದಿಶಚ್ಚ ವಾಸಾಃ || 171 || 

 

ಪಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಸಮ ವಿದ್ತರ್ ೀsವದ್ದಾಶತ ಸ್ ೀsಪ ಸಾವಕ್ಾರಗ ಹನ್ಪ್ರ್ ೀ ಯದಿ ತಹಾಯರ್ತೀವ | 
ಭದ್ರಂ ಮೃತಾ ನ್ಹಿ ಪ್ೃಥಾಸಹಿತಾಾಃ ಸಮ ಪಾಥಾಯಸ್ುೀಷಾಂ ಪ್ರವೃರ್ತುಮಪ ಮೀ ವದ್ ಸವಯಶಸುಾಮ್ || 172 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ವಿದ್ತರಾಃ ಸ ಹಿಡಿಮಬವಧ್ಾಾಪ್ೂವಾಯಂ ಪ್ರವೃರ್ತುಮಖಿಲಾಮಪ ಲಕ್ಷವ್ೀಧ್ಮ್ | 
ಉದಾವಹಮಪ್ಾಥ ನ್ದಿೀಜಮತಖಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ತತಷಾಟ ಬಭ ವುರಪ ವತುರಮ ಷ್ತರ್ೀವಮ್ || 173 || 

 

ಶತರತಾವsಥ ಕೃಷ್ಣಮತಪ್ರಾತಮತರತ ಪ್ರದಾಯ ರತನಂ ಚ್ ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ಕತಂ ಪ್ುನ್ಶಚ | 
ತಾತಪ್ಾಮಾನ್ಹೃದ್ರಾಸತು ಸತಯೀಧ್ನಾದಾಾ ಮನ್ರಂ ಪ್ರಚ್ಕತರರಥ ಕಣಯಮತಖಾ ಯಯತಶಚ || 174 || 

 

ಯತದಾಧಯ ತ್ೀಷ್ತ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ರಥ್ೈಾಃ ಪ್ರರಾತ್ೀಷಾವಹಾಗರಜಂ ಸ ವಿದ್ತರ್ ೀsಪ ನ್ದಿೀಜಮತಖಾಾನ್ | 
ಏತ್ೀ ಹಿ ಪಾಪ್ತಮಚ್ೀತಸ ಏತಾ ಪಾಥಾಯನ್ ಯತದಾಧಯ ಮೃತತಾಮತಪ್ರಾನಿು ನ್ ಸಂಶಯೀsತರ || 175 || 

 

ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ವಿಷ್ಹಿತತಂ ನ್ಹಿ ಕಶಚನಾಸ್ತು ಸಾಮಥಾಯಯತಕ್ ಸತರವರ್ೀಷ್ವಪ ವಧಿಯತಾಸ್ುೀ | 
ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ವತುರತ ಏವ ಮಹಾನ್ಧ್ಮಯಸ್ುೀಷಾಮತಪ್ೀಕ್ಷಣಕೃತಸುದ್ಲಂ ನಿಯತಙ್ಷಾ || 176 || 

 

ಆನಿೀತಯೀ ಚ್ ವಿನಿಯತಜಾ ಸತಸಾನ್ುಾಪ್ೂವಯಮಾನಿೀಯ ಯೀಜಯ ನ್ೃಪ್ೈಷ್ತ ತಥಾsದ್ಯರಾಜಾಮ್ | 
ಏವಂ ಕೃತಂ ತವ ಭವ್ೀತ್ ಕತಲವೃದ್ಧಯೀ ಹಿ  ಧ್ಮಾಯಯ ಚ್ ೀಭಯವಿನಾಶಕರ್ ೀsನ್ಾಥಾ ಸಾಾಾಃ || 177 || 

 

ಇತತಾಕುವತಾನ್ತ ತಥ್ೀತಾವದ್ನ್ನದಿೀಜ್ ೀ ದ್ ರೀಣಾಃ ಕೃಪ್ಶಚ ವಿದ್ತರಂ ಸ ನ್ೃಪ್ೀsಪ್ುಾವಾಚ್ | 
ರಾಹಾಾನ್ಯೀರ್ತ ಸ ಚ್ ವ್ೀಗವತಾ ರಥ್ೀನ್ ತತಾರಗಮತ್ ತದ್ನ್ತ ತ್ೈರಭಿಪ್ೂಜತಶಚ || 178 || 

 

ತತಾೆಲ ಏವ ವಸತದ್ೀವಸತತಶಚ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಾಾಸಶಚ ತಾನ್ತಪ್ಸಮೀತಾ ದ್ತರನ್ುಶಕ್ತುೀ | 
ಆದಾಯ ಕತನಿುಸಹಿತಾನ್ ವಿದ್ತರ್ೀಣ ಯತಕ್ ುೌ ನಾಗಾಹವಯಂ ಪ್ುರಮಿತಾಂ ಸಹ ಭಾಯಯಯೈವ || 179 || 
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ತ್ೀಷಾವಗತ್ೀಷ್ತ ಸತಮಹಾನ್ಭವತ್ ಪ್ರಹಷ್ಯಾಃ ಪೌರಸಾ ಜಾನ್ಪ್ದಿಕಸಾ ಜನ್ಸಾ ಚ್ ೀಚ್ಚಾಃ | 
ಭಿೀಷಾಮದಿಕ್ಾಶಚ ಮತದಿತಾಾಃ ಪ್ರರ್ತಪ್ೂಜಾ ಗ್ೀಹಮಾವ್ೀಶಯನ್ ಸಹ ನ್ೃಪ್ೀಣ ಮಹ್ ೀತುವ್ೀನ್ || 180 || 

 

ಕೃಷಾಣಮಪ್ೂಜಯದ್ರ್ತೀವ ಸ ಸೌಬಲ್ಲೀ ಸಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ದ್ಯತಾಸಹಿತಾsತರ ತ್ೀsಪ | 
ಉಷ್ತಸುತಶಚ ನಿಜಪ್ುತರಕದ್ತವಿಯನಿೀತಾಾ ಕೃಷಾಣನಿಮಿತುಮತರತಭಿೀರ್ತತ ಆಹ  ಭಿೀಮಾತ್ || 181 || 

 

ಕತನಿುೀ ಪ್ರರಾಹಿ ಸಹಿತಾ ಸತನಷ್ರಾ ಗೃಹಂ ಸವಂ ಭಿೀಮಾದ್ ಬಭ್ೀಮಿ ನಿಜಪ್ುತರಕದ್ತವಿಯನಿೀತಾಾ | 
ಕೃಷಾಣರ್ತರಲ್ ೀಕವನಿತಾಧಿಕರ ಪ್ಸಾರಾ ಯಸಾಮದಿರ್ತ ಸಮ ಸಸತತಾ ಪ್ರಯರೌ ಗೃಹಂ ಸಾ || 182 || 

 

 ಷ್ತಸುಥ್ೈವ ಪ್ರಿವತುರಪ್ಞ್ಚಕಂ ತ್ೀ ಪಾಣ್ ಡೀಗೃಯಹ್ೀ ಸತಸತಖಿನ್ ೀsಖಿಲಭ್ ೀಗಯತಕ್ಾುಾಃ | 
ಕೃಷಾಣ ಚ್ ತ್ೀಷ್ತ ಪ್ೃಥಗ್ೀವ ಚ್ತತಾಃಸವರ ಪಾ ರ್ೀಮೀ ತಥ್ೈಕತನ್ತರಪ್ಾಭಿಮಾನಿಭ್ೀದಾತ್ || 183 || 

 

ಕನ್ಾೈವ ಸಾsಭವದ್ತಾಃ ಪ್ರರ್ತವಾಸರಂ ಚ್ ಜನಾಮಭವದ್ಧಯಭಿಮತ್ೀಾಃ ಪ್ೃಥಗ್ೀವ ನಾಶಾತ್ | 
ಪಾರಯೀ ಹಿ ನಾಭಿಮರ್ತನಾಶಮವಾಪ್ ವಾಣಿೀ ತಸಾಮನ್ಮರತಚ್ಚ ಸಕಲ್ೀಷ್ವಭಿವಿಷ್ಟ ಆಸ್ತೀತ್ || 184 || 

 

ಧ್ಮಾಯತಮಜಾದಿಷ್ತ ಮರತತ್ ಪ್ರರ್ತವಿಷ್ಟ ಏಷಾಂ ಬತದಿಧಂ ವಿಮೀಹಾ ರಮತ್ೀ ಸತತಂ ತರಾ ಯತ್ | 
ಶತದ್ದೈವ ಸಾ ಹಿ ತತ ಏವ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಚ್ ಸಮೇಹತ್ ೀ ಮರಣವದ್ ಭವರ್ತೀಹ ಕನಾಾ || 185 || 

 

ನ್ ೀಸತಪುವತ್ ರ್ತವದ್ಮತ್ ೀsನ್ಾವಶತವತ್ ೀ ಹಿ ದ್ೀಹಸಾ ಸಂಸೃರ್ತತ ಏವ ಹರ್ೀನ್ಯ ಮೀಹಾಃ | 
ನಾsವ್ೀಶವಚ್ಚ ತತ ಏವ ಮೃತ್ೀಾಃ ಸವರ ಪ್ಮೀತತ್ ತವತಾಃ ಪ್ರರ್ತದಿನ್ಂ ಜನ್ನಾದಿಧ ಕನಾಾ || 186 || 

 

ಏವಂ ಸ ವಾಯತರನ್ತವಿಷ್ಟಯತಧಿಷಠರಾದಿಭಿೀಮಾತಮನ್ೈವ ರಮತ್ೀ ಸತತಂ ತಯೈಕಾಃ | 
ಅನಾಾದ್ೃಶಾ ಹಿ ಸತರಭತಕ್ತುರತ್ ೀsನ್ಾರ ಪಾ ಮಾನ್ತಷ್ಾಭತಕ್ತುರಿರ್ತ ನಾತರ ವಿಚಾಯಯಮಸ್ತು || 187 || 

 

ವಾಸ್ತಷ್ಠರಾದ್ವವೃಷಾವಪ ಕ್್ೀಶವೌ ತೌ ತತ್ ರೀಷ್ತತಾಃ ಪ್ರಮಸೌಹೃದ್ತ್ ೀ ಹಿ ತ್ೀಷ್ತ | 
ತಾಭಾಾಮನ್ನ್ುಗತಣಪ್ೂಣಯಸತಖಾತಮಕ್ಾಭಾಾಂ ಪಾಥಾಯಶಚ ತ್ೀ ಮತಮತದಿರ್ೀ ಯತತಸತೆಥಾಭಿಾಃ || 188 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ತ್ೀಷ್ತ ವನ್ಗ್ೀಷ್ತ ಬಭ ವ ಕ್ಾಶ್ರಾಜ್ಞಾಃ ಸತತಾಕೃತ ಉರತಕ್ಷ್ರ್ತಪಾಲಯೀಗಾಃ | 
ತತರ ಸವಯಮಬರಗತಾಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತರಾಃ ಕನಾಾಂ ಬಲಾಜಞಗೃಹ ಆತಮಬಲಾರ್ತದ್ೃಪ್ುಾಃ || 189 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ರಾಜಗಣನ್ೀ ಮಗಧ್ಾಧಿರಾಜಾಃ ಸಙ್್ಯತ ಇತಾರ್ತರತಷಾ ಪ್ರಗೃಹಿೀತಕನ್ಾೀ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀ ನ್ೃಪ್ತಯೀ ಯತಯತಧ್ತಾಃ ಸಮ ತ್ೀನ್ ಭಗಾನಶಚಕಣಯಸಹಿತ್ೀನ್ ಸಹಾನ್ತಜ್ೀನ್||190|| 

 

ಭಗ್ನೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ಪ್ುನ್ರಾತುಶರಾಸನ್ೀಷ್ತ ಕಣ್ ೀಯ ಜಗಾದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸತತಂ ಪ್ರರಾಹಿ | 
ಯತಕುಾಃ ಸಹ್ ೀದ್ರಜನ್ೈಗತಯರತಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ಾಯತಕುಸಾ ತ್ೀ ನ್ ಪ್ುರಮೀತಾ ಹಿ ಧ್ಷ್ಯಣ್ೀಶಾಾಃ|| 191 || 
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ಏಕ್ಾನ್ುತ್ ೀ ಜಯಮವಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ ನಾನ್ತರಾರ್ತ ಬಾಹಯದ್ರಥಾಃ ಪ್ುರಗತಸಾ ಜಯೀ ನ್ ನಿಷಾಠ | 
ದೌರಣಿಂ ಚ್ ರತದ್ರತನ್ತಮೀಷ್ ಸದಾ ವಿಜಾನ್ನ್ ನ್ ೀ ತ್ೀನ್ ಯತದ್ಧಮಭಿವಾಞ್ಚರ್ತ ರತದ್ರಭಕುಾಃ|| 192 || 

 

ಏಕ್್ ೀsಹಮೀವ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ಪ್ರರ್ತಯೀಧ್ಯಷ್ಾ ಏತ್ೈಮಯಯ ಪ್ರರ್ತಜತ್ೀsಪ ನ್ ತ್ೀsಸಯಕ್ತೀರ್ತಯಾಃ | 
ಏಕಂ ಚ್ ತ್ೀsನ್ತಜಮಿಮೀ ಯದಿ ಪೌರತಷ್ೀಣ ಗೃಹಿಣೀಯತರತರ ತವ ಕ್ತೀರ್ತಯರತಪ್ೈರ್ತ ನಾಶಮ್||193|| 

 

ಭಿೀಷಾಮದ್ಯೀsಪ ನ್ಹಿ ಯೀಧ್ಯತತಂ ಸಮಥಾಯ ರಾಜ್ಞಾ ಹಾನ್ೀನ್ ತತ ಏವ ಹಿ ಬಾಹಿಿಕ್್ ೀsಸಾ | 
ಭೃತ್ ಾೀ ಬಭ ವ ನ್ತತ ಭಿೀಷ್ಮಮಯಂ ಯತಧ್್ೀsಗಾದ್ ರಾಜಾ ನ್ಹಿೀರ್ತ ನ್ಚ್ ತ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ ಆಸ್ತೀತ್ || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶತ ಸ ಮಿಮೃಶಾ ಯರೌ ಪ್ುರಂ ಸವಂ ಕಣ್ ೀಯsಪ ತ್ೈಾಃ ಪ್ರರ್ತಯತಯೀಧ್ ಜಗಾಯ ಚ್ೈನಾನ್ | 
ಕಣಯಸಾ ವಿೀಯಯಮಗಣಯಾ ಜರಾಸತತ್ ೀsಪ ಹ್ಾೀಕ್್ೈಕಮೀವ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಸ ದಿದ್ೀಶ ಯೀದ್ತಧಮ್ || 195 || 

 

ಸವ್ೀಯಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ವಿಜತ್ೀಷ್ವಭಿಜಗಿಮವಾನ್ ಸ ಯೀದ್ತಧಂ ಬೃಹದ್ರಥಸತತ್ ೀsಪ್ಾಮತನಾ ರಥ್ೀನ್ | 
ತಂ ಚ್ೈವ ರಾಮವರತ್ ೀ ವಿರಥಂ ವಿಶಸರಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸ ಚ್ೈನ್ಮಥ ಮತಷಟಭಿರಭತಾಪ್ೀತೌ || 196 || 

 

ಸನ ಧೌ ಯದ್ೈವ ಜರರಾ ಪ್ರರ್ತಸನಿಧತಸಾ ಕಣ್ ೀಯ ಜಘಾನ್ ನ್ ಪ್ರತರ ತತತ್ ೀಷ್ ರಾಜಾ | 
ನ್ ಜ್ಞಾತಮೀತದ್ಪ ಹ್ ೀ ಹಲ್ಲನಾ ತದ್ೀತಜ್ ಜ್ಞಾತಂ ತವರಾ ಭವ ತತ್ ೀ ಮಮ ಭೃತಾ ಏವ || 197 || 

 

ಏವಂವಿಧ್ಂ ಸತಕತಶಲಂ ಬಹತಯತದ್ಧಶೌಣಡಂ ನ್ ತಾವಂ ಹನಿಷ್ಾ ಉತ ತ್ೀ ಪತತರ್ೀವ ಪ್ೂವಯಮ್ | 
ಬಾಹ್ ೀಬಯಲಾದ್ಭಿಹೃತಂ ಹಿ ಮರಾsಙ್ುರಾಜಾಂ ತತ್ ತವಂ ಗೃಹಾಣ ಯತಧಿ ಕಮಯಕರಶಚ ಮೀ ಸಾಾಾಃ||98 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶತ ಸ ತಥ್ೈವ ಚ್ಕ್ಾರ ಕಣಯಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ತಸಾ ನಿಜರಾಜಾಪ್ದ್ೈಕದ್ೀಶಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀನ್ ವಿಹಿತ್ ೀ ಮಗಧ್ಾಧಿರಾಜಂ ಜತಾವ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಹೃತಾಃ ಪತತರ್ೀವ ದ್ತುಾಃ || 199 || 

 

ಅಙ್ುಧಿರಾಜಾಮತಪ್ಲಭಾ ಜರಾಸತತಸಾ ಸ್ನೀಹಂ ಚ್ ಸ ಯಯಸತತ ಆಶತ ಕತರ ನ್ ಜಗಾಮ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಮತಮತದಿರ್ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತಾರ ನಾನ್ೀನ್ ತತಲಾಮಧಿಜಗತಮರತ್ ೀ ಹರಿಂ ಚ್ || 200 || 

 

ಉದಾವಹಾ ಕ್ಾಶ್ತನ್ರಾಂ ಗಿರಿಜಾಧಿವಿಷಾಟಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನರ್ೀಷ್ತ ಜನಿತಾಂ ಪ್ರಥಮಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ | 
ತಸಾಾಂ ಸತತಂ ತವಜನ್ಯತ್ ಪ್ುರ ಆಸ ಯೀsಕ್ಷಾಃ ಕನಾಾಂ ಪ್ುರಾ ಪರಯತಮಾಂ ಚ್ ಷ್ಡಾನ್ನ್ಸಾ || 201 || 

 

ಪ್ುತ್ ರೀ ಬಭ ವ ಸ ತತ ಲಕ್ಷಣನಾಮಧ್್ೀಯಾಃ ಸಾ ಲಕ್ಷಣ್ೀತಾಧಿಕರ ಪ್ಗತಣಾssಸ ಕನಾಾ | 
ತಸಾಾನ್ತಜಾಶಚ ನಿಜಯೀಗಾಗತಣಾ ಅವಾಪ್ುಭಾಯರಾಯಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ಸ ಸತಯೀಧ್ನ್ ಆಪ್ ಭಾರಾಯಾಃ || 202 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಸತರಾನ್ುಕ ಇರ್ತ ಪ್ರಥಿತಾಃ ಸತತ್ ೀsಭ ದ್ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಸಾ ತದ್ನ್ತ ಪ್ರರ್ತತಪ್ಾಮಾನಾಾಃ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಪಾಥಯಬಲವಿೀಯಯಗತಣಾನ್ ಸಮೃದಿಧಂ ತಾಂ ಚ್ೈವ ತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಯಯತಾಃ ಸಮ ಕಲ್ಲಙ್ುದ್ೀಶಮ್ ||203|| 
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ಆಸ್ತೀತ್ ಸವಯಮಬರ ಉತಾತರ ಕಲ್ಲಙ್ುರಾಜಪ್ುತಾರಯಾಃ ಸತವಜರ ಇರ್ತ ಯಂ ಪ್ರವದ್ನಿು ಭ ಪಾಾಃ | 
ರೌದಾರದ್ ವರಾದ್ವಿಜತಸಾ ಚ್ ತಸಾ ಕನಾಾಂ ದ್ೃಪ್ುೀ ಬಲಾತ್ ಸ ಜಗೃಹ್ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತಾಃ || 204 || 

 

ತತಾರಥ ರತದ್ರವರತಾಃ ಸ ಜರಾಸತತ್ೀನ್ ಯತಕ್್ ುೀ ಬಬನ್ಧ ಚ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮಾಶತ ಜತಾವ | 
ಕಣಯಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವದಿಹ ಸಮ ಸತತ್ೀಷ್ತ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಯಸಾಮತ್ ಸಪೃಧ್ಾsಗಮದ್ತಾಃ ಸ ಪ್ರಾಜತ್ ೀsಭ ತ್ || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀsನ್ತಜಜನ್ೈಾಃ ಸಹ ತ್ೈಗೃಯಹಿೀತ್ೀ ಭಿೀಷಾಮಮಿಬಕ್್ೀಯವಿದ್ತರಾಗರಜವಾಕಾನ್ತನ್ನಾಃ | 
ಭಿೀಮೀ ವಿಜತಾ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ಸಜರಾಸತತಾಂಸಾುನ್ ಹತಾವ ಸತವಜರಮಮತಚ್ದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತಾರನ್||206|| 

 

ತ್ೀsಪ ಸಮ ಕಣಯಸಹಿತಾ ಮೃತಕಪ್ರರ್ತೀಕ್ಾ ನಾಗಾಹವಯಂ ಪ್ುರಮಥಾsಯಯತರಪ್ಾಮಿೀಷಾಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿರ್ ೀಧ್ಮವದ್ನ್ನೃಪ್ರ್ತಶಚ ಧ್ಮಯಪ್ುತರಂ ಪ್ುರನ್ದರಕೃತಸಿಲಮಾಶತ ರಾಹಿ || 207 || 

 

ತತಾರಧ್ಯರಾಜಾಮನ್ತಭತಙ್ಷಾಸಹಾನ್ತಜ್ೈಸುಾಂ ಕ್್ ೀಶಾಧ್ಯಮೀವ ಚ್ ಗೃಹಾಣ ಪ್ುರಾ ಹಿ ಶಕರಾಃ | 
ತತಾರಭಿಷಕು ಉತ ಕಞ್ಞಭವಾದಿದ್ೀವ್ೈಸುತರಸಿ ಏವ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ಚಿರಂ ಚ್ ರಾಜಾಮ್ || 208 || 

 

ತವಂ ವಿೀರ ಶಕರಸಮ ಏವ ತತಸುವ್ೈವ ಯೀಗಾಂ ಪ್ುರಂ ತದ್ತ ಆಶವಭಿಷ್ೀಚ್ರಾಮಿ | 
ಇತತಾಕು ಆಹ ಸ ಯತಧಿಷಠರ ಓಮಿರ್ತ ಸಮ ಚ್ಕ್್ರೀsಭಿಷ್ೀಕಮಪ ತಸಾ ಸ ಅಮಿಬಕ್್ೀಯಾಃ || 209 || 

 

ತಸಾಾಭಿಷ್ೀಕಮಕರ್ ೀತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಹಿ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಾಸ್ತಷ್ಠನ್ನ್ದನ್ ಉರತಭಯವ ಚ್ಕರವರ್ತೀಯ | 
ಯಷಾಟsಶವಮೀಧ್ನಿಖಿಲಾತಮಕರಾಜಸ ಯಪ್ೂವ್ೈಯಮಯಖ್ೈಾಃ ಸತತಮೀವ ಚ್ ಧ್ಮಯಶ್ೀಲಾಃ || 210 || 

 

ಇತ್ಾೀವ ಪಾಷ್ಯತಸತತಾಸಹಿತ್ೀsಭಿಷಕ್್ುೀ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ವೃಷಣವೃಷ್ಭಾಃ ಸ ತಥಾsಭಾಷಞ್ಚತ್ | 
ಏವಂ ಚ್ ಮಾರತರ್ತಶ್ರಸಾಭಿಷ್ೀಕಮೀತೌ ಸಞ್ಚಕರತತಾಃ ಸಮ ಯತವರಾಜಪ್ದ್ೀ ಸಭಾರಾಯಮ್ || 211 || 

 

ಭಿೀಮೀ ಚ್ ಪಾಷ್ಯತಸತತಾಸಹಿತ್ೀsಭಿಷಕ್್ುೀ ತಾಭಾಾಮನ್ನ್ುಸತಖ್ಶಕ್ತುಚಿದಾತಮಕ್ಾಭಾಾಮ್ | 
ಅನ್ಾೈಶಚ ವಿಪ್ರವೃಷ್ಭ್ೈಾಃ ಸತಕೃತ್ೀಭಿಷ್ೀಕ್್ೀ ಧ್ಮಾಯತಮಜಾನ್ತ ಮತಮತದ್ತನಿಯಖಿಲಾಶಚ ಸನ್ುಾಃ || 212 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಮಹ್ ೀತುವವರ್ೀ ದಿನ್ಸಪ್ುಕ್ಾನ್ತವೃತ್ುೀ ವಸ್ತಷ್ಠವೃಷ್ಭ್ೀಣ ಚ್ ವೃಷಟಪ್ೀನ್ | 
ಕೃಷ್ಣೀನ್ ತ್ೀ ಯಯತರಮಾ ಪ್ೃಥರಾ ತರಾ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಸತತರಾ ಸಿಲಮಿನ್ದರವಾಸಮ್ || 213 || 

 

ಕ್್ ೀಶಸಾ ಚಾಧ್ಯಸಹಿತಾಸತು ಯದ್ೈವ ಪಾಥಾಯ ಗಚ್ಛನಿು ತಾನ್ನ್ತಯಯತನಿಯಖಿಲಾಶಚ ಪೌರಾಾಃ | 
 ಚ್ತಶಚ ಹಾ ಬತ ಸತಯೀಧ್ನ್ ಏಷ್ ಪಾಪ್ೀ ದ್ ರ್ೀ ಚ್ಕ್ಾರ ನ್ನ್ತ ಪಾಣತಡಸತತಾನ್ ಗತಣಾಢಾಾನ್|| 214 || 

 

ಭಿೀಮಪ್ರತಾಪ್ಮವಲಮಬಯ ಕಲ್ಲಙ್ುಬನಾಧನ್ತಮಕುಾಃ ಸತತಾಮಪ ಹಿ ತಸಾ ಪ್ುರಂ ನಿನಾಯ | 
ದ್ವೀಷ್ಟಯೀವಮಪ್ಾರ್ತಬಲಾನ್ ಹಿ ಸದ್ೈವ ಪಾಥಾಯನ್ ರಾಮೀ ವಯಂ ಗತಣಿಭಿರದ್ಾ ಸಹ್ೈವ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ||215|| 
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ಆಜ್ಞಾಪ್ಯತಾಪ ಸ ಭ್ೀರಿರವ್ೀಣ ಪಾಥಾಯನ್ ನ್ೈವಾನ್ತಗಚ್ಛತ ಯದಿ ವರಜಥಾನ್ತ ವೀsದ್ಾ | 
ವಿತುಂ ಹರಿಷ್ಾ ಇಹ ಸವಯಮಪೀರ್ತ ತಚ್ಚ ಪಾಪ್ಾಃ ಕರ್ ೀತತ ನ್ ವಯಂ ವಿಜಹಾಮ ಪಾಥಾಯನ್||216|| 

 

ಸದಿೂಹಿಯ ಸಙ್ುರ್ತರಿಹ್ೈವ ಸತಖ್ಸಾ ಹ್ೀತತಮೀಯಕ್ಷ್ಯೈಕಹ್ೀತತರಥ ತದಿವಪ್ರಿೀತಮನ್ಾತ್ | 
ತಸಾಮದ್ ವರಜ್ೀಮ ಸಹ ಪಾಣತಡಸತತ್ೈಹಿಯ ಶಕರಪ್ರಸಿಂ ರ್ತವರ್ತ ಸಮ ಧ್ೃತಚ್ೀತಸ ಆಹ ಧ್ಾಮಯಾಃ|| 217 || 

 

ಪರೀರ್ತಯಯದಿ ಸಮ ಭವತಾಂ ಮಯ ಸಾನ್ತಜ್ೀsಸ್ತು ರ್ತಷ್ಠಧ್ವಮತರ ಪತತರ್ೀವ ಹಿ ಶಾಸನ್ೀ ಮೀ | 
ಕ್ತೀರ್ತಯಹಿಯ ವೀsನ್ತಗಮನಾತ್ ಪತತರತಾಯೀನ್ ನ್ಶ್ಾೀನ್ನ ಇತಾನ್ತಸರಧ್ವಮಿಹಾsಮಿಬಕ್್ೀಯಮ್ || 218 || 

 

ಇತ್ಾೀವ ತ್ೈಾಃ ಪ್ುರಜನಾ ನಿಖಿಲ್ೈನಿಯಷದಾಧಾಃ ಕೃಚ್ಛರೀಣ ತಸತಿರಪ ತಾನ್ ಮನ್ಸಾsನ್ವಗಚ್ಛನ್ | 
ಪಾರಪಾಾಥ ಶಕರಪ್ುರಮಸಮರತಾಂ ಚ್ ಕೃಷೌಣ ದ್ೀವ್ೀಶವಧ್ಯಕ್ತಮಥಾsಗಮದ್ತರ ಸ್ ೀsಪ || 219 || 

 

ವಾಸ್ತಷ್ಠಪ್ೀನ್ ಯದ್ತಪ್ೀನ್ ಚ್ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ರತ್ ನೀತೆರಂ ಕತರತ ಪ್ುರಂ ಪ್ುರತಹ ತಪ್ುರಾಯಾಃ | 
ಸಾದ್ೃಶಾತಸ್ತುಾರ್ತ ನಿಯತಕು ಉಭೌ ಪ್ರಣಮಾ ಸವ್ೀಯಶವರೌ ಸ ಕೃತವಾಂಶಚ ಪ್ುರಂ ತಥ್ೈವ || 220 || 

 

ದ್ೀಶಂ ಚ್ ನಾರ್ತಜನ್ಸಂವೃತಮನ್ಾದ್ೀಶಸಂಸ್ಿೈಜಯನ್ೈರಭಿಪ್ುಪ್ೂರಿರ ಆಶತ ಪಾಥಾಯಾಃ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಗತಣ್ೈಹಯರಿಪ್ದಾನ್ರ್ತಹ್ೀತತತಶಚ ರಾಷಾಾನ್ುರಾ ಇಹ ಶತಭಾ ವಸರ್ತಂ ಸಮ ಚ್ಕತರಾಃ || 221 || 

 

ಪ್ರಸಾಿಪ್ಾ ದ್ ರಮನ್ತಜಸಾ ಸತತಾನ್ ಸ ರಾಜಾ ಚ್ಕ್್ರೀsಭಿಷ್ೀಕಮಪ ತತರ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸಾ | 
ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಂ ಚ್ ಯತವರಾಜಮಸೌ ವಿಧ್ಾಯ ಮೀನ್ೀ ಕೃತಾಥಯಮಿವ ಚ್ ಸವಮಶಾನ್ುಕ್ಾಮಾಃ || 222 || 

 

ಪಾಥಾಯಶಚ ತ್ೀಮತಮತದ್ತರತರ ವಸ್ತಷ್ಠವೃಷಣವಯೀಯದಿತಾನ್ಖಿಲತತುಾವಿನಿಣಯರಾಂಸತು | 
ಶೃಣವನ್ು ಏವ ಹಿ ಸದಾ ಪ್ೃಥಿವಿೀಂ ಚ್ ಧ್ಮಾಯದ್ ಭತಞ್ಞನ್ು ಆಶ್ರತರಮಾಪ್ರ್ತಪಾದ್ಯತಗಾಮಾಃ || 223 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವರಾಜಾಲಾಭ್ ೀ ನಾಮ 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2476] 
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 || ಖಾಣಡವದಾಹಾಃ || 
 

ಓಂ|| ಯಜ್ಞ್ ೀರತದಾನ್ನ್ರದ್ೀವವನ್ದಯತಾಪ್ರಶನಷಯಪ್ೂಜಾಸತ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀsಭ ತ್ | 
ಧ್ಮಾಯನ್ತಶಾಸ್ತುಹರಿತತುಾಶಂಸನ್ಸವರಾಷ್ಾರಕ್ಷಾದಿಷ್ತ ಭಿೀಮ ಆಸ್ತೀತ್ || 01 || 

 

ಸ್ತರೀಧ್ಮಯಸಂಶಾಸನ್ಭೃತಾಕ್್ ೀಶರಕ್ಷಾವಾರಾದೌ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಚಿನ್ುನ್ೀ | 
ಅನ್ುಾಃಪ್ುರಸುಸಾ ಜನ್ಸಾ ಕೃಷಾಣ ತಾವಸ್ತೀದ್ಧರ್ೀಧ್ಮಯನಿದ್ಶಯನಿೀ ಚ್ || 02 || 

 

ಭಿೀಭತತುರಾಸ್ತೀತ್ ಪ್ರರಾಷ್ಾಮದ್ಯನ್ೀ ತ್ೀನಾನಿಯಮಾಾಂಸತು ಜರಾಸತತಾದಿೀನ್ | 
ಸ ಕ್ತೀಚ್ಕ್ಾದಿೀಂಶಚ ಮಮದ್ಯ ಭಿೀಮಸುಸ್ಾೈವ ತ್ೀ ಬಲತ್ ೀ ನಿತಾಭಿೀತಾಾಃ || 03 || 

 

ರಾಷ್ಾೀಷ್ತ ಭಿೀಮೀನ್ ವಿಮದಿಯತ್ೀಷ್ತ ಜತಾಶಚ ಯತದ ಧ್ೀಷ್ತ ನಿರತದ್ಾಮಾಸ ು್ೀ | 
ಬಭ ವುರಾಸ್ತೀದ್ಧರಿಧ್ಮಯನಿಷ್ಠಾಃ  ಪಾರಯೀಣ ಲ್ ೀಕಶಚ ತದಿೀಯಶಾಸನಾತ್ || 04 || 

 

ಆಜೀವಿನಾಂ ವ್ೀತನ್ದ್ಸುದಾssಸ್ತೀನಾಮದಿರೀಸತತಾಃ ಪ್ರಥಮೀsಥ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ | 
ಸನಾಧನ್ಭ್ೀದಾದಿಷ್ತ ಧ್ಮಯರಾಜಪ್ಶಾಚಚ್ಚ ಖ್ಡಿುೀ ಸ ಬಭ ವ ರಕ್ಷನ್ || 05 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸುತರ ಸ್ೀನಾಪ್ರಣ್ೀತಾ ಶಕರಪ್ರಸ್ಿೀ ನಿತಾಮಾಸ್ುೀsರ್ತಹಾದಾಯತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಭಿೀಮಸಖಾ ಸ ಆಸ್ತೀದ್ ರಾಷ್ಾಂ ಚ್ೈಷಾಂ ಸವಯಕ್ಾಮೈಾಃ ಸತಪ್ೂಣಯಮ್ || 06 || 

 

ನಾವ್ೈಷ್ಣವೀ ನ್ ದ್ರಿದ್ ರೀ ಬಭ ವ ನ್ ಧ್ಮಾಯಹಾನಿಶಚ ಬಭ ವ ಕಸಾಚಿತ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ರಾಷ್ಾೀ ಶಾಸರ್ತ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ ನ್ ವಾಾಧಿತ್ ೀ ನಾಪ ವಿಪ್ಯಯರಾನ್ೃರ್ತಾಃ || 07 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಂ ರಾನಿು ಹಿ ದ್ಶಯನ್ ೀತತುಕ್ಾಾಃ ಪ್ರರ್ತಗರಹಾರಾಪ್ಾಥ ರಾಜನಾಯ | 
ಕ್ಾರಾಯಥಯತ್ ೀ ನ್ೈವ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಕ್ಾರಾಯಣಿ ಸ್ತದಾಧನಿ ಯತ್ ೀsಖಿಲಾನಿ || 08 || 

 

ಗನ್ಧವಯ ವಿದಾಾಧ್ರಚಾರಣಾಶಚ ಸ್ೀವನ್ು ಏತಾನ್ ಸತತಂ ಸಮಸಾುಾಃ | 
ಯಥಾ ಸತರ್ೀನ್ದರಮ್ ಮತನ್ಯಶಚ ಸವಯ ಆರಾನಿು ದ್ೀವಾ ಅಪ ಕೃಷ್ಣಮಚಿಯತತಮ್ || 09 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ರಾಷ್ಾೀ ಕ್ಾತಯಯತಗಾ ಹಿ ಧ್ಮಾಯಾಃ ಪ್ರವರ್ತಯತಾ ಏವ ತತ್ ೀsಧಿಕ್ಾಶಚ | 
ಋದಿಧಶಚ ತಸಾಮದ್ಧಿಕ್ಾ ಸತವಣಯರತಾನಮಬರಾದ್ೀರಪ ಸಸಾಸಮಪದಾಮ್ || 10 || 
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ಅಥ್ ೀಪ್ಯೀಮೀ ಶ್ಶತಪಾಲಪ್ುರ್ತರೀಂ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ದ್ೀವಕ್ತೀಂ ನಾಮ ಪ್ೂವಯಮ್ | 
ಸ್ತವೀರಾಂ ಭಾರಾಯಂ ಯತುಹಜ್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತರನ್ತಹಾದಿ್ಾಃ ಸವಿತತಶಾಚಂಶಯತಕುಾಃ || 11 || 

 

ತಸಾಾಂ ಸತಹ್ ೀತ್ ರೀ ನಾಮತಾಃ ಪ್ುತರ ಆಸ್ತೀದ್  ಯಶ್ಚತರಗತಪ್ುೀ ನಾಮ ಪ್ೂವಯಂ ಸತಲ್ೀಖ್ಾಃ | 
ಕೃಷಾಣ ಸ್ೈವಾಪ್ಾನ್ಾರ ಪ್ೀಣ ಜಾತಾ ಕ್ಾಶ್ೀಶಪ್ುರ್ತರೀ ರಾಂ ಪ್ರವದ್ನಿು ಕ್ಾಳಿೀಮ್ || 12 || 

 

ಸಾ ಕ್್ೀವಲಾ ಭಾರರ್ತೀ ನಾನ್ಾದ್ೀವಾ ಸುತಾರsವಿಷಾಟಸುತ್ ಕೃತ್ೀ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾಃ | 
ಸವಯಮಬರಾಥಯಮ್ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನಾಜತಹಾವ ಸವಾಯಂಸ್ುೀಪ ಹಾತರ ಹಷಾಯತ್ ಸಮೀತಾಾಃ || 13 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾಂಸ ಏಷಾ ಮಾಲಾಮಾಧ್ಾತ್ ತತರ ಜರಾಸತತಾದಾಾಾಃ | 
ಕೃದಾಧ ವಿಷ್ ಣೀರಾಶ್ರತಾನಾಕ್ಷ್ಪ್ನ್ು ಆಸ್ೀದ್ತರತಚ್ಚಾಃ ಶ್ವಮಾಸತುವನ್ುಾಃ || 14 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ವಾಕ್್ಾೈವ್ೈಯದಿಕ್್ೈಸಾುನ್ ಸ ಭಿೀಮೀ ಜಗ್ಾೀ ತಕ್್ೈಯಾಃ ಸಾಧ್ತಭಿಾಃ ಸಮಾಯತಕ್್ೈಾಃ | 
ವ್ೀದಾ ಹಾದ್ ೀಷಾ ಇರ್ತ ಪ್ೂವಯಮೀವ ಸಂಸಾಧ್ಯತ್ವೈವ ಸದಾಗಮೈಶಚ || 15 || 

 

ವ್ೀದಾಧಿಕಾಂ ಶ್ೈವಶಾಸಾರಣಿ ಚಾsಹತವ್ೀಯದ್ ೀಜಝಿತತಾನಾಂ ಬಹತಲಾಂ ಚ್ ನಿನಾದಮ್ | 
ತಥಾ ಶಾಕ್್ುೀಯಸಾೆನ್ದಸೌರಾದಿಕ್ಾನಾಂ ತತ್ರವೀಕುಂ ಛನ್ದಸಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವತವಮ್ || 16 || 

 

ವಿಷ್ ಣೀರಾಧಿಕಾಂ ತಾನಿ ಶಾಸಾರಣಿ ಚಾsಹತಾಃ ಶ್ವಾದಿಭಾಾಃ ಕತತರಚಿನ್ನೈವ ವ್ೀದ್ೀ | 
ವಿಷ್ ಣತ್ ಕೃಷ್ಟಾಃ ಕಥಿತ್ ೀ ಬೌದ್ಧಪ್ೂವಾಯಶಾಚsಹತವಿಯಷ್ತಣಂ ಪ್ರಮಂ ಸವಯತ್ ೀsಪ || 17 || 

 

ಲ್ ೀಕ್ಾಯತಾಶಚ ಕವಚಿದಾಹತರಗರಯಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಗತರತಂ ಸವಯವರಂ ಬೃಹಸಪತ್ೀಾಃ | 
ಸವಾಯಗಮೀಷ್ತ ಪ್ರಥಿತ್ ೀsತ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಸಾುಧಿಕ ಏವ ಮತಕ್ತುದ್ಾಃ || 18 || 

 

ತ್ೀಷಾವಗಮೀಷ್ವೀವ ಪ್ರಸಪರಂ ಚ್ ವಿರತದ್ಧತಾ ಹಾನ್ಾಪ್ಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಭ ಪಾಾಃ | 
ಪ್ರತಾಕ್ಷತಶಾಚತರ ಪ್ಶಾಧ್ವಮಾಶತ ಬಲಂ ಬಾಹ್ ವೀಮೀಯ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಾಶರಯಸಾ || 19 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ಗಙ್ು ಮಮ ವಿಷ್ತಣಪ್ೂಜಾವಿಘಾನಥಯಮಾರಾದ್ ವಾಮಕರ್ೀಣ ಸಾ ಮೀ | 
ನ್ತನಾನ ಪ್ರಸಾುದ್ ಬಹತಯೀಜನ್ಂ ಗತಾ ಪ್ುರ್ೀ ಕತರ ಣಾಂ ಶ್ವ ಆಗತಸುದಾ || 20 || 

 

ಸ ವಾಾಘರರ ಪೀ ಕಪಲಾತಮಕ್ಾಮತಮಾಂ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಯನ್ ಮಾಂ ಹನ್ತುಮಿವಾsದ್ರವದ್ ದ್ತರತಮ್ | 
ಸ ಮೀ ಯತದ್ಧೀ ವಿಜತ್ ೀ ಮ ರ್ಛಯತಶಚ ಗದಾಪ್ರಹಾರಾದಾಸ ಲ್ಲಙ್ುನ್ುರಸಿಾಃ || 21 || 
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ವಾಾಘರೀಶವರಂ ನಾಮ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಪ್ೃಥಿವಾಾಂ ಖಾಾತಂ ತದಾಸ್ುೀ ತದ್ವದ್ನ್ಾತರ ಯತದ್ಧೀ | 
ರ್ತೀರ್ೀ ಗ್ ೀಮತಾಾ ಹ್ೈಮವತ್ೀ ಗಿರೌ ಹಿ ಜತಸುತಾರಪಾಾಸ ಶಾದ್ ಯಲಲ್ಲಙ್ುಮ್ || 22 || 

 

ಏವಂ ಪ್ರತಾಕ್ಷ್ೀ ವಿಷ್ತಣಪ್ದಾಶರಯಸಾ ಬಲಾಧಿಕ್್ಾೀ ಕ್ತಮತ ವಕುವಾಮತರ | 
ವಿಷ್ ಣೀರಾಧಿಕ್್ಾೀ ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಲಂ ವಿಪ್ರೀ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ್ೀರ್ತ ಚಾsಹತಾಃ || 23 || 

 

ಮರಾ ಕ್್ೀದಾರ್ೀ ವಿಪ್ರರ ಪೀ ಜತಶಚ  ರತದ್ ರೀsವಿಶಲ್ಲಿಙ್ುಮೀವಾsಶತ ಭಿೀತಾಃ | 
ತತಾಃ ಪ್ರಂ ವ್ೀದ್ವಿದಾಮಗಮಾತಾ ಶಾಪ್ಂ ಪಾರದಾಚ್ಛಙ್ೆರ್ ೀ ಬರೀಳಿತ್ ೀsತರ || 24 || 

 

ಏವಂ ಪ್ರತಾಕ್ಷ್ೀ ವಿಷ್ತಣ ಬಲ್ೀ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಮನ್ ೀ ಯಸಾ ಹತಾತುರಂ ಸ ಬರವಿೀತತ | 
ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀsಧಿಕಶ್ಚೀತ್ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಾರಾತತ ಯೀದ್ತಧಮಿತತಾಕ್ಾುಸ್ುೀsಭಾಾಯಯತರಾತುಶಸಾರಾಃ || 25 || 

 

ವಿದಾರಪ್ಾ ತಾನ್ ಬಾಣಸಙ್ಕ ಘೈಾಃ ಸಮಸಾುನ್ ಜರಾಸತತಂ ಗದ್ರಾ ಯೀಧ್ಯತಾವ | 
ಬಾಹತಭಾಾಂ ಚ್ೈನ್ಂ ಪ್ರಿಗೃಹಾಾsಶತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾದ್ ೀತಾಿರಾಂ ಪಾರಕ್ಷ್ಪ್ದ್ ದ್ೀವನ್ದಾಾಮ್ || 26 || 

 

ಸ ಬರೀಳಿತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಮಾಗಧ್ಾಂಶಚ ಭ ಪ್ೈಾಃ ಸಮೀತ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ರಥಂ ಸವಮ್ | 
ಆರತಹಾ ಕ್ಾಶ್ೀಶವರಪ್ೂಜತಶಚ ಯರೌ ಕ್ಾಳಾಾ ಶಕರಸನಾಮಕಂ ಪ್ುರಮ್ || 27 || 

 

ತಸಾಾಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಕರ ಪ್ಸದ್ತುಣ್ೈರಾಸಮಮತಾರಾಂ ರಮಮಾಣಾಃ ಸತತಂ ಚ್ | 
ಶವಯತಾರತಂ ನಾಮಜನ್ಯತ್ ಪ್ುರಾ ಯಾಃ ಸಮಾನ್ವಾಯತಬಯಲವಿೀಯಯಯತಕುಾಃ || 28 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಗತಾವ ದಾವರವರ್ತೀಂ ಸರಾಮಾಃ ಸತಾಾಪತತವಯಧ್ಕತಾಯರಮೀವ | 
ಶತಧ್ನಾವನ್ಂ ಹನ್ತುಮೈಚ್ಛತ್ ಸ ಚ್ೈವ ಯರಾಚ್ೀsಕ ರರಂ ಕೃತವಮಾಯನ್ತಯತಕುಮ್ || 29 || 

 

ತಾವಬ ರತಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೈಕಕತತಯನಾಯsವಾಂ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಮನ್ಸಾsಪ ಕತವಯಾಃ | 
ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸವ್ೀಯಶ್ತತರಿತಾನ್ ಕು ಆರತಹಾ ಚಾಶ್ವೀಂ ಭಯತಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವತ್ || 30 || 

 

ಅನ್ವೀವ ತಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮೌ ರಥ್ೀನ್ ರಾತೌ ಶತಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ದಿನ್ೀನ್ | 
ಗತಾವ ಮೃತಾರಾಂ ಬಡಬಾರಾಂ ಪ್ದ್ೈವ ಸ ಪಾರದ್ರವತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ಂ ಪ್ದಾsಗಾತ್ || 31 || 

 

ರ್ಛತಾವ ಶ್ರಸುಸಾ ಚ್ಕ್್ರೀಣ ಕೃಷ್ ಣೀ ಜಾನ್ನ್ನಕ ರರ್ೀ ಮಣಿಮೀನ್ೀನ್ ದ್ತುಮ್ | 
ಅಪ್ಾಜ್ಞವಲ್ ಿೀಕವಿಡಮಬನಾಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಯ ವಾಸ್ ೀsತರ ನ್ೀತಾಾಹ ರಾಮಮ್ || 32 || 

 

ಅವಿಶಾವಸಾತ್ ಸ ತತ ಸಕ್್ ರೀಧ್ ಏವ ಯರೌ ವಿದ್ೀಹಾನ್ವಸತ್ ಪ್ಞ್ಚ ಚಾಬಾದನ್ | 
ಜಾನ್ನ್ ಪಾಥ್ೀಯಭ್ ಾೀsಹಾಯಯತಾಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ವಶ್ೀಕತತಯಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ಬಲಂ ಗಾತ್ || 
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ಬಭ ವ ಶ್ಷ್ ಾೀsಸಾ ತಥಾ ಗದಾರಾಮಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷನ್ | 
ತದಾ ಯರಾಚ್ೀ ಭಗಿನಿೀಂ  ಚ್ ತಸಾ ಸ ಚ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮಕರ್ ೀತ್ ಪ್ರದಾನ್ೀ || 34 || 

 

ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಹ್ಾೀನ್ಂ ಕ್್ೀಶವೀ ನಾರ್ತವತ್ೀಯದಿತ್ಾೀವ ಮೀನ್ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಸ ತಸಾಮತ್ | 
ಜಗಾರಹ ಹಸುಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣಂ ಸತಾಹ್ೀತ್ ೀದ್ಯದೌ ಚ್ ರಾಮಾಃ ಕರಮಸ್ೈಹಲಾಙ್ೆಮ್ || 35 || 

 

ರ ಪ್ೀಣ ತಸಾಾ ಮೀಹಿತ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾಮೌ ಭಗಿನಾಾಾಃ | 
ಸ್ನೀಹಾದ್ ವಶಂ ರಾಸಾತ ಇತಾಗೃಹಾಣದ್ ಹಸುಂ ಹಲಾಙ್ೆಂ ಹಲ್ಲನ್ ೀ ರಿಪ್ುಘನಮ್ || 36 || 

 

ಜಾತಾ ದ್ೀವಕ್ಾಾಂ ಸಾ ಸತಭದ್ರೀರ್ತ ನಾಮಾನ ಭದಾರ ರ ಪ್ೀಣಾನ್ಕದ್ತನ್ತದಭ್ೀಸಾುಮ್ | 
ಕೃತಾವ ಪ್ುರ್ತರೀಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಸಾವಮರಕ್ಷತ್ ಪ್ೂವಯಂ ತತ ರಾsಸ್ತೀತ್ ರ್ತರಜಟ್ೈವ ನಾಮಾನ || 37|| 

 

ಸ್ತೀತಾರಾಾಃ ಪಾರಙ್ ನಿತಾಶತಶ್ರಷ್ಣಾತ್ ಸಾ ಬಭ ವ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಗಿನಿೀ ಪರರಾ ಚ್ | 
ಉಮಾವ್ೀಶಾದ್ ರ ಪ್ಗತಣ್ ೀಪ್ಪ್ನಾನ ಪ್ದ್ೇಕ್ಷಣಾ ಚ್ಮಪಕದಾಮಗೌರಿೀ || 38 || 

 

ಏತತ್ ಕೃತಾವ ಧ್ೃತರಾಷಾಾತಮಜಾಃ ಸ ಯರೌ ಕತರ ನ್ ನಿವಸತಾತರ ರಾಮೀ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಕ ರರಂ ವಿವಸನ್ುಂ ಭಯೀನ್ ಸಹಾದಿಯಕಾಂ ಚಾsನ್ಯತಾವ ಜಗಾದ್ || 39 || 

 

ಆನಿೀಯ ರಾಮಂ ಚ್ ಸಮಸುಸಾತುಾತಾಂ ಯದಾsವಾದಿೀತ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸನಿನದಾನ್ೀ | 
ಮಣಿಸುಾರಾಾಸ್ುೀ ದ್ಶಯಯೀತ್ಾೀವ ಭಿೀತಾಃ ತದಾsಕ ರರ್ ೀsದ್ಶಯಯದ್ ರತನಮಸ್ೈ || 40 || 

 

ಅವಾಾಜತಾಮಾತಮನ್ ೀ ದ್ಶಯಯತಾವ ಹಲಾಯತಧ್್ೀ ಕ್್ೀಶವಸುಸಾ ಜಾನ್ನ್ | 
ರತಾನಕ್ಾಙ್ಷಮತಗರಸ್ೀನ್ಸಾ ಚ್ೈವ ಮಾತತಶಚ ಸಾಮಬಸಾ ಪ್ುನ್ಬಯಭಾಷ್ೀ || 41 || 

 

ಆಸಾುಮಕ ರರ್ೀ ಮಣಿರನ್ಾೈರಧ್ಾಯಯಾಃ ಸದಾ ಯಜ್ಞಾದ್ ದಾನ್ಪ್ತ್ೀಾಃ ಸ ಧ್ಾಯಯಾಃ | 
ನ್ ಸತಾಾ ಕೃಷಾಣವಾಞಚಛತಂ ಕ್ತಞಚಚದಿಚ್ಛೀತ್ ತಥಾsಪ ತಸಾಾ ಯೀಗಾ ಇತಾಾಹ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 42 || 

 

ಲಬಾಧಾ ರತನಂ ದಾನ್ಪ್ರ್ತಾಃ ಸದ್ೈವ ಸನಿದೀಕ್ಷ್ತ್ ೀsಭ ದ್ ಯಜ್ಞಕಮಯಣಾತನ್ದರಾಃ | 
ಪ್ರದ್ಶಾಯ ಕೃಷ್ ಣೀ ಹಲ್ಲನ್ೀ ರತನಮೀತತ್ ಶಕರಪ್ರಸಿಂ ಪಾಣಡವಸ್ನೀಹತ್ ೀsಗಾತ್ || 43 || 

 

ವಸನ್ನಜಸುತರ ಬಹ ಂಶಚ ಮಾಸಾನ್ ಸಫಲತುನ್ ೀsರಾನ್ೃಗರಾಂ ಕದಾಚಿತ್ | 
ಹತಾವ ಮೃಗಾನ್ ಯಮತನಾರ್ತೀರಸಂಸಿಾಃ ಸ್ ೀsನಾಾಂ ಕ್ಾಳಿನಿದೀಂ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ತತ್ ಸವಸಾರಮ್||44|| 
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ಸಾ ಸ ಯಯಪ್ುರ್ತರೀ ಯಮತನಾನ್ತಜಾತಾ ತಪ್ಶಚರನಿುೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರ್ತನೀತವಕ್ಾಮಾ | 
ಪ್ೃಷಾಚsಜತಯನ್ೀನಾsಹ ಸಮಸುಮೀತತ್ ಪ್ರ್ತನೀಂ ಚ್ ತಾಂ ಜಗೃಹ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ || 45 || 

 

ತತ್ ೀ ಗತಾವ ನ್ಗನಜತ್ ೀ ಗೃಹಂ ಚ್ ಸವಯಮಬರ್ೀ ಸಪ್ು ವೃಷಾನ್ಗೃಹಾಣತ್ | 
ಸವ್ೈಯರಗಾರಹಾಾನ್ಸತರಾನ್ ವರ್ೀಣ ಶ್ವಸಾ ಯೈನಿಯಜಯತಾ ಭ ಮಿಪಾಲಾಾಃ || 46 || 

 

ತತ್ ೀ ನಿೀಲಾಂ ತಸಾ ಸತತಾಂ ಚ್ ಲ್ೀಭ್ೀ ಪ್ೂವಯಂ ನಿೀಲಾ ಗ್ ೀಪ್ಕನಾಾsಪ ರಾsಸ್ತೀತ್ | 
ಸಾ ದ್ೀಹ್ೀsಸಾಾಾಃ ಪಾರವಿಶತ್ ಪ್ೂವಯಮೀಷಾ ಯಸಾಮದ್ೀಕ್ಾ ದಿವವಿಧ್ಾ ಸಮಾಜಾತಾ || 47 || 

 

ಪತೃಷ್ವಸತಮಿಯತರವಿನಾದ ಸತತಾ ಚ್ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಮಾಲಾಮಾಸಜದ್ ರಾಜಮಧ್್ಾೀ | 
ವಿನಾದನ್ತವಿನ ದೌ ಭಾರತರಾವ್ೀವ ತಸಾಾನ್ಾಷ್ೀಧ್ತಾಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಥಯಮತಗೌರ || 48 || 

 

ಜತಾವsವನೌಯ ತೌ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀಂಶ್ಚವ ಸವಾಯನಾದಾಯ ತಾಂ ಪ್ರಯರೌ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ | 
ಪತೃಷ್ವಸತಸುನ್ರಾಂ ಚ್ ದಿವರ್ತೀರಾಂ ಭದಾರಂ ದ್ತಾುಮಗರಹಿೀದ್ ಭಾರತೃಭಿಾಃ ಸಾಃ || 49 || 

 

ವಿಶ್ವೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮವತಾರಾ ಹಿ ಪ್ಞ್ಚ ತ್ೀ ಕ್್ೈಕ್್ೀರಾ ಭಾರತರ್ ೀsಸಾಾ ಹರ್ೀಶಚ | 
ಭಕ್ಾು ನಿತಾಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ್ ತಾತ್ ೀsಪ್ಾೀಷಾಂ ವಶ್ೀ ಶ್ೈವಾನಾಮಭತಯರಗ್ರೀ || 50 || 

 

ಸವಯಮಬರ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಾರಾಸುಥಾssಸ್ತೀದ್ ಯಥಾ ದೌರಪ್ದಾಾ ಲಕ್ಷವ್ೀಧ್ಾತಮಕಾಃ ಸಾಃ | 
ಮದ್ರೀಷ್ತ ತಸಾಾಶಚ ಪತಾ ಪನಾಕಂ ಸವಯಮಬರಾಥಯಂ ಜಗೃಹ್ೀ ಗಿರಿೀಶಾತ್ || 51 || 

 

ಲಕ್ಷಂ ಚ್ ತತ್ ಸವಯತಶಛನ್ನಮೀವ ದಾವರಂ ಶರಸಾಾಪ್ುಾಪ್ರಿ ಸಮ ಲಕ್ಷಾತ್ | 
ರ್ಛನ್ನೀಷ್ತಣಾ ಪಾತನಿೀಯಂ ಚ್ ತದಿಧ ದೌರಪ್ದ್ಾಥಾಯತ್ ತದ್ಶಕಾಂ ತತ್ ೀsಲಮ್ || 52 || 

 

ತತಾರsಜಗತಮಮಾಯಗಧ್ಾದಾಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ಪಾಥಾಯ ಅಪ ದ್ರಷ್ತಟಮಿಹಾಭತಾಪಾಯಯತಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾಶಚ ಸಸ ತಪ್ುತಾರ ಸಜಾೀಕತತಯಂ ಧ್ನ್ತರಪ್ುಾತುಹನ ು್ೀ || 53 || 

 

ಕ್್ೀಚಿನಿನಪ್ೀತತಧ್ಯನ್ತಷ್ೈವ ತಾಡಿತಾ ನ್ವ್ೈ ಕ್್ೀಚಿಚಾಚಲಯತತಂ ಚ್ ಶ್ೀಕತಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ಮಾಗಧ್ಾಃ ಸ ತಪ್ುತರಾಃ ಸಜಾಂ ಕೃತಾವ ಲಕ್ಷವಿೀಕ್ಷಾಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ || 54 || 

 

ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ ಸಾವತಮಬಲಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ಸಜಾಂ ಕೃತಾವ ಧ್ನ್ತರ್ೈಕ್ಷಚ್ಚ ಲಕ್ಷಮ್ | 
ನ್ೈವಾsದ್ದ್ೀ ಬಾಣಮನಿನಚ್ಛಯೈವ ತತ್ ಪಾರಪಾಾಂ ಜಾನ್ನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ೈವ ತಾಂ ಚ್ || 55 || 
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ಭಿೀಮಶಾಚಪ್ಂ ಲಕ್ಷಮಪ್ಾೀತದ್ತರ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಚ್ ನ್ೈವ್ೈಚ್ಛದ್ರಿೀನ್ದರಧ್ಾರಿಣಾಃ | 
ಯೀಗ್ಾೀ ಕಮಯಣಾಾಯತಂಶಾಚಪ್ರಾಧಿೀ ಸಾಾದಿತಾಞ್ಞಾಃ ಪ್ಶಾಮಾನ್ ೀ ಮಹಾತಾಮ || 56 || 

 

ಕೃಷ್ಣಸುತಶಾಚಪ್ಮಧಿಜಾಮಾಶತ ಕೃತಾವsಚಿನ್ಯಶ್ಛನ್ನಬಾಣ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಮ್ | 
ಅಪಾತಯದ್ ದ್ತನ್ತದಭಯಶಚ ದಿವಾಾ ನ್ೀದ್ತಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ಂ ವವೃಷ್ತಾಃ ಸತರಾಶಚ || 57 || 

 

ಕೃಷ್ಣೀ ಬರಹಾಮದ್ಾೈಾಃ ಸ ುಯಮಾನ್ೀ ನ್ರ್ೀನ್ದರಕನಾಾ ಮಾಲಾಂ ಕ್್ೀಶವಾಂಸ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ | 
ತಸಾಿವುಪಾಸಾಾಥ ಸವ್ೀಯ ನ್ರ್ೀನಾದರ ಯತದ್ಧರಾಗತಾಃ ಕ್್ೀಶವಂ ಸಾವತುಶಸಾರಾಃ || 58 || 

 

ವಿದಾರಪ್ಾ ತಾನ್ ಮಾಗಧ್ಾದಿೀನ್ ಸ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಂ ಸಹಿತಾಃ ಪ್ುರಿೀಂ ಸಾವಮ್ | 
ಯರಾವ್ೀತಾ ಅಷ್ಟಮಹಾಮಹಿಷ್ಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ದಿವಾಾ ಲ್ ೀಕಸತನ್ದಯಯ ಇಷಾಟಾಃ || 59 || 

 

ಭ್ೈಷೇಸತಾಾ ಚ್ೈಕತನ್ತದಿವಯಧ್್ೈವ ಜಾತಾ ಭ ಮೌ ಪ್ರಕೃರ್ತಮ ಯಲಭ ತಾ | 
ತಯೈವಾನಾಾಾಃ ಸವಯದಾsನ್ತಪ್ರವಿಷಾಟಸಾುಸಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ಜಾಮಬವರ್ತೀ ಪ್ರಧ್ಾನಾ  || 60 || 

 

ರಾಮೀಣ ತತಲಾಾ ಜಾಮಬವರ್ತೀ ಪರಯತ್ವೀ ಕೃಷಾಣಸಾಾನಾಾಾಃ ಕ್ತಞಚಚದ್ ನಾಶಚ ತಸಾಾಾಃ | 
ಯದಾssವ್ೀಶ್್ ೀ ಬಹತಲಾಃ ಸಾಾದ್ ರಮಾರಾಸುದಾ ತಾಸತ ಪರೀಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀsಲಮ್ ||  

 

ಯದಾssವ್ೀಶ್್ ೀ ಹಾರಸಮತಪ್ೈರ್ತ ತತರ ಪ್ರದ್ತಾಮನತ್ ೀ ವಿಂಶಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ ಸತಾಾಃ | 
ಅನಾದಿತಸಾುಾಃ ಕ್್ೀಶವಾನಾನನ್ಾಸಂಸಾಿರ್ೀಮೀ ತಾಭಿಾಃ ಕ್್ೀಶವೀ ದಾವರವತಾಾಮ್ || 62 || 

 

ಏವಂ ಕೃಷ್ಣೀ ದಾವರಕ್ಾಮಧ್ಾಸಂಸ್ಿೀ ಗಿರಿಂ ಭ ಪಾ ರ್ೈವತಕಂ ಸಮಾಯಯತಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾಾಃ ಪಾಣಡವಾಶ್ಚವ ಸವ್ೀಯ ನಾನಾದ್ೀಶಾಾ ಯೀ ಚ್ ಭ ಪಾಲಸಙ್ಘಾಃ || 63 || 

 

ಆತಾಮನ್ಂ ತಾನ್ ದ್ರಷ್ತಟಮಭಾಾಗತಾನ್ ಸ ಕೃಷ್ ಣೀ ಗಿರೌ ರ್ೈವತಕ್್ೀ ದ್ದ್ಶಯ | 
ನ್ಮಸೃತ್ೀ ಸವಯನ್ರ್ೀನ್ದರಮತಖ್ಾೈಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ವ್ೈದ್ಭಾಾಯ ಸಹ ದಿವಾಾಸನ್ಸ್ಿೀ || 64 || 

 

ಏತಾಾssಕ್ಾಶಾನಾನರದ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಮಾಹ ಸವೀಯತುಮಸುಾಂ ತಾವದ್ೃಶ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಕಶ್ಚತ್ | 
ಇತಾಾಶಚಯೀಯ ಧ್ನ್ಾ ಇತ್ಾೀವ ಶಬದದ್ವಯೀ ತ ಕ್ ು್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸುಮಾಹ || 65 || 

 

ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಭಿಾಃ ಸಾಕಮಿತ್ಾೀವ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ಪ್ರಚ್ತಛರ್ೀತತ್ ಕ್ತಮಿರ್ತ ಸಮ ಭ ಪಾಾಃ | 
ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಮತನಿಮ ಚ್ೀ ವದ್ೀರ್ತ  ಶೃಣತಧ್ವಮಿತಾಾಹ ಸ ನಾರದ್ ೀsಪ || 66 || 
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ಕ ಮೀಯ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದಾಾಂ ಮಯೀಕುಸುಾಮತತುಮೀ ನಾಸ್ತು ಸಮಸುವ್ೀರ್ತ | 
 ಚ್ೀ ಗಙ್ುಮತತುಮಾಂ ಸಾ ಜಲ್ೀಷ್ಮತಮಾಮ ಚ್ೀ ಪ್ೃಥಿವಿೀನಾಮಿಕ್ಾಂ ಸಾಃ || 67 || 

 

ರಾ ಮಾದ್ೃಶಾ ದ್ೀವತಾಾಃ ಸವಯಶಸಾು ಧ್ೃತಾಸುರಾ ಪ್ರಥಿತತಾವತ್ ಪ್ೃಥಿವಾಾ | 
ಶ್ವಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಗರತಡಂ ಚಾsಹ ಸಾsಪ ಪ್ರವಾನಾತ್ ಪ್ವಯತನಾಮಧ್್ೀರಾನ್ || 68 || 

 

ತ್ೈರ್ೀವಾಹಂ ಮತುಯಮಾಶ್ಚವ ದ್ೀವಾೀ ಧಿರಯನ್ು ಇತ್ಾೀವ ತ  ಚಿರ್ೀsಥ | 
ಬರಹಾಮಣಮೀವೀತುಮಮಾಹ ಸ್ ೀsಪ ವ್ೀದಾರ್ತಮಕ್ಾಂ ಪ್ರಕೃರ್ತಂ ವಿಷ್ತಣಪ್ರ್ತನೀಮ್ || 69 || 

 

ಸ್ೈಕ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಬಹತರ ಪಾ ಬಭಾಷ್ೀ ಯತಕ್ಾು ಯದಾsಹಂ ಜ್ಞ್ೀನ್ ನಾರಾಯಣ್ೀನ್ | 
ಯಜ್ಞಕ್ತರರಾಮಾನಿನಿೀ ಯಜ್ಞನಾಮಿನೀ ತದ್ ೀತುಮಾ ತತ್ ಪ್ರವ್ೀಶಾತ್ ತದಾಖಾಾ || 70 || 

 

ವಿಷಾಣಾವಿಷಾಟ ಯಜ್ಞನಾಮಿನೀ ತದ್ಙ್ೆಸಿ್ತತಾ ಸ್ ೀಚ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀ ಹತಾತುಮೀsಲಮ್ | 
ನ್ ತತುಮಶಾಚಧಿಕ್್ ೀsತಾಃ ಕತತಾಃ ಸಾಾದ್ೃಷ್ೀ ಸತಾಂ ನಾನ್ಾಥ್ೀರ್ತ ಸಮ ಭ ಯಾಃ || 71 || 

 

ತಯೀಕ್್ ುೀsಹಂ ನಾವತಾರ್ೀಷ್ತ ಕಶ್ಚದ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾೀವ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಮ್ | 
ಸವೀಯತುಮೀsಸ್ತೀತಾವದ್ಂ ಸ ಚಾsಹ ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಮೀsಙ್ೆಗಾರಾಾಃ ಶ್ರಯೀsಹಮ್ || 72 || 

 

ಸದ್ ೀತುಮಾಃ ಕ್ತನ್ತು ಯದಾ ತತ ಸಾ ಮೀ ವಾಮಾಧ್ಯರ ಪಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾನಾಮಧ್್ೀರಾ | 
ಯಸಾಮತ್ ತಸಾಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣತಾಃ ಸ್ತಿತ್ ೀsಹಂ ತಸಾಮನಾನಮಾನ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೀತ್ಾೀವ ಸಾ ಸಾಾತ್ || 73  || 

 

ಸಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಮಾನಿನಿೀ ದ್ೀವತಾ ಚ್ ಸಾ ಚ್ ಸ್ತಿತಾ ಬಹತರ ಪಾ ಮದ್ಧ್ಾಯ | 
ವಾಮಾದ್ ಧೀಯ ಮೀ ತತ್ ಪ್ರವಿಷ್ ಟೀ ಯತ್ ೀ ಹಿ ತತ್ ೀsಹಂ ಸಾಾಮಧ್ಯನಾರಾಯಣಾಖ್ಾಾಃ || 

 

ತದಾsಪ್ಾಸಾ ಉತುಮೀsಹಂ ಸತಪ್ೂಣ್ ೀಯ ನ್ ಮಾದ್ೃಶಾಃ ಕಶ್ಚದ್ಸತಯತುಮೀ ವಾ | 
ಇತ್ಾೀವಾವಾದಿೀದ್ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಭಿಾಃ ಸಹ್ೀರ್ತ ಸವೀಯತುಮತವಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾನಾಂ ಸಮರನ್ ಸಾಃ || 75 || 

 

ತಾಭಿಶ್ಚತಾಭಿಧ್ಯಕ್ಷ್ಣಾಭಿಾಃ ಸಮೀತಾದ್ ವರಿಷ್ ಠೀsಹಂ ಜಗತಾಃ ಸವಯದ್ೈವ | 
ಮತಾುಮಥಾಾಯನ್ನೈವ  ಚಾನ್ನ್ುಭಾಗ್ ೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾನಾಂ ವಿದ್ಾತ್ೀ ನಾರದ್ೀರ್ತ || 76 || 

 

ಉಕುಂ ಕೃಷ ಣ್ೀನಾಪ್ರರ್ತಮೀನ್ ಭ ಪಾ ಅನ್ ಾೀತುಮತವಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾನಾಂ ಚ್ ಶಶವತ್ | 
ಸ್ೀಯಂ ಭ್ೈಷೇ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾ ಕ್್ೀಶವೀsಯಂ ತಸಾಾಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಪ್ಶಾತ ರಾಜಸಙ್ಘಾಃ||77|| 
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ಪ್ರತಾಕ್ಷಂ ವೀ ವಿೀಯಯಮಸಾಾಪ ಕತನಾಯ ಯತಧ್್ೀsಥಿಯತಾಃ ಕ್್ೀಶವೀ ವಿೀಯಯಮಸ್ಾೈ | 
ಅದ್ಶಯಯತ್ ಪಾಣಡವಾನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣದೌರಣಿಕೃಪಾನ್ ಸಕಣಾಯನ್ | 
ನಿರಾಯತಧ್ಾಂಶಚಕರ ಏಕಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಲ್ ೀಕಶ್ರೀಷಾಠನ್ ದ್ೈವತ್ೈರಪ್ಾಜ್ೀರಾನ್ || 78 || 

 

ವರತಂ ಭಿೀಮಸಾಾಸ್ತು ನ್ೈವಾಭಿ ಕೃಷ್ಣಮಿರಾಮಿರ್ತ ಸಾಮsಜ್ಞರಾ ತಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | 
ಚ್ಕರಂ ರಥಸಾಾಗರಹಿೀತ್ ಸ ಪ್ರಣಮಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ ತಂ ಕ್್ೀಶವೀsಪಾಹರಚ್ಚ || 79 || 

 

ಏವಂ ಕ್ತರೀಡನ್ ುೀsಪಾಾತಮಶಕ್ಾಯ ಪ್ರಯತನಂ ಕತವಯನ್ುಸ ು್ೀ ವಿಜತಾಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ | 
ತತಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ೀಮತರಸ್ೈ ಪ್ೃಥಾ ಚ್ ಸವಿಸಮರಾ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನ್ನಾಮ || 80 || 

 

ಏವಂ ವಿಧ್ಾನ್ಾದ್ತೂತಾನಿೀಹ ಕೃಷ್ಣೀ ದ್ೃಷಾಟನಿ ವಾಃ ಶತಸಾಹಸರಶಶಚ | 
ತಸಾಮದ್ೀಷ್ ಹಾದ್ತಬತ್ ೀsತತಾತುಮಶ್ಚೀತತಾಕ್ಾು ನ್ೀಮತಸ್ುೀsಖಿಲಾ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ || 81 || 

 

ವಾರಾವಜ್ಞರಾ ವಾಯತಶ್ಷ್ಾಾಃ ಸ ಸತಾಮಿತಾಾದ್ತಾಕ್ಾುಾ ನಾರದ್ ೀ ರತಗಿಮಣಿೀಂ ಚ್ | 
ಸತುತಾವ ಪ್ುಷ್ಪಂ ಪಾರಿಜಾತಸಾ ದ್ತಾವ ಯರೌ ಲ್ ೀಕಂ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಬ್ ಞೀದ್ೂವಸಾ || 82 || 

 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತಾಾ ರತಗಿಮಣಿೀತ್ಾೀಕಸಂವಿದ್ ದಿವಧ್ಾಭ ತಾ ನಾತರ ಭ್ೀದ್ ೀsಸ್ತು ಕಶ್ಚತ್ | 
ತಥಾsಪ ಸಾ ಪ್ರಮದಾನಾಂ ಸವಭಾವಪ್ರಕ್ಾಶನಾಥಯಂ ಕತಪತ್ೀವಾsಸ ಸತಾಾ||83 || 

 

ಸಾಕಂ ರತಗಿಮಣಾಾ ರಾಜಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರವ್ೀಶಾತ್ ಸುವಾದ್ೃಷ್ೀಾಃ ಪ್ುಷ್ಪದಾನಾಚ್ಚ ದ್ೀವಿೀಮ್ | 
ಕ್್ ೀಪಾನ್ನ್ಂ ದ್ಶಯಯನಿುೀಮತವಾಚ್ ವಿಡಮಬನಾಥಯಂ ಕ್ಾಮಿಜನ್ಸಾ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 84 || 

 

ದಾತಾಸಯಹಂ ಪಾರಿಜಾತಂ ತರತಂ ತ ಇತ್ಾೀವ ತತಾರಥಾsಗಮದ್ ವಾಸವೀsಪ | 
ಸವ್ೈಯದ್ೀವ್ೈಯಭೌಯಮಜತ್ ೀsಪ್ಾದಿತಾಾಸ್ುೀನ್ೈವಾಥ್ ೀ ಕತಣಡಲಾಭಾಾಂ ಹೃತಾಭಾಾಮ್ || 85 || 

 

ತದ್ೈವಾsಗತಮತಯನ್ಯಸ ು್ೀನ್ ತತನಾನ ಬದ್ರಾಯಸ ು್ೀ ಸವಯ ಏವಾsಶತ ಕೃಷ್ಣಮ್ | 
ಯರಾಚಿರ್ೀ ಭೌಮವಧ್ಾಯ ನ್ತಾವ ಸತುತಾವ ಸ್ ುೀತ್ರವ್ೈಯದಿಕ್್ೈಸಾುನಿರಕ್್ೈಶಚ || 86 || 

 

ಇನ ದ್ರೀಣ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್ೀನ್ ರಾಚಿತ್ ೀ ವಿಪ್ರಶಚ ಸಸಾಮರ ವಿಹಙ್ುರಾಜಮ್ | 
ಆಗಮಾ ನ್ತಾವ ಪ್ುರತಾಃ ಸಿ್ತತಂ ತಮಾರತಹಾ ಸತಾಾಸಹಿತ್ ೀ ಯರೌ ಹರಿಾಃ || 87 || 

 

ನಿತ್ಾೈವ ರಾ ಪ್ರಕೃರ್ತಾಃ ಸ್ವೀಚ್ಛಯೈವ ಜಗಚಿಛಕ್ಷಾಥಯಂ ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ಭಿೀಮಸಙ್ಞಾಮ್ | 
ಉಪ್ೀಷ್ಾ ಬಭ್ರೀ ಕ್್ ೀಟಿಧ್ಾರಾಜಲಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತಾಥಯಂ ಸ್ೈವ ಹಿ ಸತಾಭಾಮಾ || 88 || 
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ತರಾ ಯತಕ್್ ುೀ ಗರತಡಸೆನ್ಧಸಂಸ್ ಿೀ ದ್ ರಾನ್ತರಾತ್ ೀ ವಜರಭೃತಾsಪ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಮ್ | 
ದ್ತಾವsಮತಷ್ೈ ಪ್ರಯರೌ ವಾಯತಜತಷಾಟಮಾಶಾಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭೌಮವಧ್್ೀ ಧ್ೃತಾತಾಮ || 89 || 

 

ಭೌಮೀ ಹಾಾಸ್ತೀದ್ ಬರಹಮವರಾದ್ವಧ್್ ಾೀ ನ್ ಶಸರಭೃಜ್ಞ್ೀಯಸ ಇತಾಮತಷ್ೈ | 
ದ್ತ್ ುೀ ವರ್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ತದ್ವದ್ೀವ ತಸಾಾಮಾತಾಾನಾಂ ತದ್ವದ್ವಧ್ಾತಾ ಚ್ || 90 || 

 

ಭೌಮೀನ್ ಜಯಾತವಮಪ ಹಾಮಿೀಷಾಂ ದ್ತುಂ ಭೌಮಾಯ ಬರಹಮಣಾ ಕ್್ ರೀಡರ ಪಾತ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಜಾಯತಾರಾಸಾ ದ್ತಗಯಂ ಚ್ ದ್ತುಂ ಪಾರಗ್ ಜ್ ಾೀರ್ತಷ್ಂ ನಾಮ ಪ್ುರಂ ಸಮಸ್ೈಾಃ || 91 || 

 

ಆಸ್ತೀದ್ ಬಾಹ್ಾೀ ಗಿರಿದ್ತಗಯಂ ತದ್ನ್ುಾಃ ಪಾನಿೀಯದ್ತಗಯಂ ಮೌರವಂ ಪಾಶದ್ತಗಯಮ್ | 
ತಸಾಾಪ್ಾನ್ುಾಃ ಕ್ಷತರಧ್ಾರ್ ೀಪ್ಮಂ ತತ್ ಪಾಶಾಶಚ ತ್ೀ ಷ್ಟ್ ಸಹಸಾರಶಚ ಘ ೀರಾಾಃ | 
ಅಭ್ೀದ್ಾತವಮರಿಭಿರತಾಯಯತಾ ಚ್ ದ್ತಾು ದ್ತಗಾಯಣಾಂ ಬರಹಮಣಾssರಾಧಿತ್ೀನ್ || 92 || 

 

ತಸಾಾಮಾತಾಾಾಃ ಪೀಠ್ಮತರೌ ನಿಶತಮೂಹಯಗಿರೀವೌ ಪ್ಞ್ಚಜನ್ಶಚ ಶ್ರಾಾಃ | 
ಸಙ್ೆಲಪಯ ತಾನ್ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನ್ಹಂ ಚ್ ಬರಹ್ೇತಾದಾಧ ಭಾಷ್ಮಾಣಾಃ ಸ ಆಸ ು್ೀ || 93 || 

 

ಹನ್ತುಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ನ್ರಕಂ ತತರ ಗತಾವ ಗಿರಿದ್ತಗಯಂ ಗದ್ರಾ ನಿಬಯಭ್ೀದ್ | 
ವಾಯವಾಾಸ್ರೀಣ್ ೀದ್ಕಂ ಶ್್ ೀಷ್ಯತಾವ ಚ್ಕತಯ ಖ್ಡ್ುೀನ್ ಮತರಸಾ ಪಾಶಾನ್ || 94 || 

 

ಅಥಾಭಿಪ್ೀತತಮತಯರಪೀಠೌ ನಿಶತಮೂಹಯಗಿರೀವೌ ಪ್ಞ್ಚಜನ್ಶಚ ದ್ೈತಾಾಾಃ | 
ತಾನ್ ಶ್ೈಲಶಸಾರಸರಶ್ಲಾಭಿವಷಯಣಶಚಕ್್ರೀ ವಾಸ ಂಶಚಕರನಿಕೃತುಕನ್ಧರಾನ್ || 95 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಸತತಾಾಃ ಸಪ್ುಸಪ್ುೀರತವಿೀರಾಯ ವರಾದ್ವಧ್ಾಾ ಗಿರಿಶಸಾಾಭಿಪ್ೀತತಾಃ | 
ತಾನ್ಸರಶಸಾರಭಿಮತಚ್ಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈಾಃ ಸಮಪ್ಯರಾಮಾಸ ಸ ಮೃತಾವ್ೀsಚ್ತಾತಾಃ || 96 || 

 

ಹತಾವ ಪ್ಞ್ಚರ್ತರಂಶತ್ ೀ ಮನಿರಪ್ುತಾರನ್ ಜಗಾಮ ಭೌಮಸಾ ಸಕ್ಾಶಮಾಶತ | 
ಶತರತಾವ ಭೌಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾತಮಾರಾದ್ಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀರ್ತರಂಶಕ್್ೀನಾಭಾರಾತ್ ತಮ್ || 97 || 

 

ಜಘನೀ ಸ್ೀನಾಂ ಗರತಡಾಃ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ್ೈಾಃ ಪಾದ್ಂ ಶ್ೀಷಾಂ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸಾಯಕ್ೌಘೈಾಃ | 
ಅಥಾsಸಸಾದಾsಶತ ಭೌಮೀsಚ್ತಾತಂ ತಂ ಮತಞ್ಚನ್ ಶರಾನ್ಸರಸಮಮನಿರತಾನ್ ದಾರಕ್ | 
ವಿವಾಾಧ್ ತಂ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸಾಯಕ್ೌಘೈಭೌಯಮಾಃ ಶತಘ್ನನೀಂ ಬರಹಮದ್ತಾುಮಮತಞ್ಚತ್ || 98 || 

 

ಅಚ ಛ್ೀದ್ ಾೀsಭ್ೀದ್ ಾೀ ನಿತಾಸಂವಿತತುಖಾತಾಮ ನಿತಾಾವಾಯಾಃ ಪ್ೂಣಯಶಕ್ತುಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ | 
ನಿಗಿೀಯಯ ತಾಂ ದ್ೀವವರಾಃ ಶತಘ್ನನೀಂ ನಿತಾಾಶಾರನ್ ುೀsದ್ಶಯಯಚಾಛರನ್ುವಚ್ಚ || 99 || 
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ಬಹ ನ್ ವರಾನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀsನ್ಾೀಷ್ವಮೀಘಾನ್ ಮೀಘ್ನೀಕೃತಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ರಾತಪರ್ೀಶಾಃ | 
ಭವ್ೀತ್ ಕಥಞಚಚದ್ ಬಹತಮಾನ್ೀನ್ ಯತಕು ಇತ್ಾೀವ ಕೃಷ್ ಣೀsದ್ಶಯಯಚಾಛರನ್ುವತುಾಮ್ || 100 || 

 

ತದಾ ದ್ೃಪ್ುಂ ನ್ರಕಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ದ್ೀವಿೀ ಸತಾಾssದ್ದ್ೀ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ಶಾಙ್ುಯಸಙ್ಞಾಮ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ತಂ ಯತಮಾನ್ಂ ಚ್ ಭೌಮಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವಿರಥಂ ಚ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 101 || 

 

ಆಲ್ಲಙ್ುಯ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಾಭಾಮಾಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ರಥಾನ್ುರ್ೀ ಸಂಸಿ್ತತಂ ಭೌಮಮತಗರಮ್ | 
ಸೃಜನ್ುಮಸಾರಣಾರಿಣಾ ನಿಕೃತುಕನ್ಧಂ ಮೃತ್ ಾೀರಪ್ಯರಾಮಾಸ ಶ್ೀಘರಮ್ || 102 || 

 

ಸ ಮನಿರಭಿಮಯನಿರಪ್ುತ್ರಾಃ ಸಮೀತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಕೃಷಾಣವಜ್ಞರಾsನ್ಧಂ ತಮಶಚ | 
ತದಾವಿಷ್ ಟೀ ವಾಯತರಗಾಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಮನ್ುಾಃಪ್ುರಂ ಪಾರವಿಶತ್ ಸತಾಯೀಶಾಃ || 103 || 

 

ತದಾ ಭ ಮಿಾಃ ಪ್ಞ್ಚಭ ತಾವರಾ ರಾ ಯಸಾಾಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ನ್ರಕಾಃ ಶ್ರೀವರಾಹಾತ್ | 
ಮ ಲಪ್ರಕೃತ್ಾೈವ ಭ ಮಾಾ ನಿತಾನ್ುಮಾವಿಷಾಟ ರಾ ಸಾsಗಮತ್ ಕೃಷ್ಣಪಾದೌ || 104 || 

 

ಸಾsದಿತಾಾಸ್ುೀ ಕತಣಡಲ್ೀ ಪಾದ್ಯೀಶಚ ನಿಧ್ಾಯ ಪೌತರಂ ಭಗದ್ತುಸಙ್ಞಾಮ್ | 
ಸಮಪ್ಯರಾಮಾಸ ತಸಾಾಭಿಷ್ೀಕಂ ಪಾರಗ್ ಜ್ ಾೀರ್ತಷ್ೀ ಕ್ಾರಾರಾಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 105 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ತಂ ಸವಯಕ್ತರಾತರಾಜ್ಾೀ ಭೌಮಾಹೃತಂ ವ್ೈಶರವಣಾದ್ ಬಲ್ೀನ್ | 
ಶ್ವ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ಧ್ನ್ದಾರಾರ್ತಸತುಾಂ ಭಗದ್ತ ು್ೀ ನ್ಾದ್ಧ್ಾತ್ ಸತಪ್ರರ್ತೀಕಮ್ || 106 || 

 

ಕರಿೀನ್ದರಮೀಕಂ ತಂ ನಿಧ್ಾಯೈವ ತಸ್ತಮನ್ ಕೃತಾವ ಪ್ರಸಾದ್ಂ ಚ್ ವಸತನ್ಧರಾರಾಾಃ | 
ಚ್ತತದ್ಯನಾುನ್ ಷ್ಟ್ ಸಹಸಾರನ್ ಕರಿೀನಾದರನ್ ಪ್ಯೀಬಧಜಾನ್ ಪಾರಹಿಣ್ ೀದ್ ದಾವರವತ್ಾೈ|| 107 || 

 

ನ್ರಾಧಿಪಾನ್ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯನಾಗಾನ್ ಜತಾವssನಿೀತಂ ಹ್ೀಮರತ್ ನೀಚ್ಚರಾಶ್ಮ್ | 
ಶತದ್ವಯಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ಸಮನ್ುತಾಃ ಪಾರಹಿಣ್ ೀತ್ ಸಾವಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಸಾಃ || 108 || 

 

ಮಹಾವಿೀಯೈಯನ್ೈಯರ್ ಋತ್ೈ ರಾಕ್ಷಸ್ೀನ್ದರೈಭೌಯಮಾನಿೀತ್ೈನಿಯರ್ ಋರ್ತಂ ಯೀಧ್ಯತಾವ | 
ಸ ಪಾರಹಿಣ್ ೀತ್ ಸವಯರತ್ ನೀಚ್ಚರಾಶ್ಂ ಗಜಾಂಶಚ ನಾರಾಯಣ ಆದಿದ್ೀವಾಃ || 109 || 

 

ತತಾರಪ್ಶಾತ್ ಕನ್ಾಕ್ಾ ಭ ಮಿಪಾನಾಂ ಭೌಮಾನಿೀತಾಾಃ ಸಮರ್ೀ ತಾನ್ ವಿಜತಾ | 
ದ್ವಯಷೌಟ ಸಹಸಾರಣಿ ಶತಂ ಚ್ ರ ಪ್ಶ್ಲ್ ೀದಾರಾ ಅಕ್ಷತಾಾಃ ಸದ್ ವರತಸಾಿಾಃ || 110 || 
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ಕ್ಾಶ್ಚತ್ ತತಾರsಸನ್ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಕನಾಾಸಾುಸಾಂ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ತವಷ್ತಾಪ್ುರ್ತರೀ ಕಶ್ೀರತಾಃ | 
ಪ್ುತಾರ ಅಗ್ನೀಾಃ ಪ್ೂವಯಮಾಸಂಶಚ ತ್ೀsಥ ಸ್ತರೀತಾವಪಾರಪ್ಯೈ ಚ್ಕತರರತಗರಂ ತಪ್ಶಚ||111|| 

 

ಭಾರಾಯತಾವಥ್ೀಯ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಯೀಷತ್ ತನ್ತಂ ತಾಸಾಮಿಚ್ಛರ್ತೀನಾಂ ಸಮಿೀರಾಃ | 
ಅದಾದ್ ವರಂ ತಪ್ಸಾssರಾಧಿತಾಃ ಸನ್ ಸ್ತರೀಭ ತಾಸ್ುೀ ಬದ್ರಿೀಂ ಸಮಾಜಗತಮಾಃ || 112 || 

 

ನಾರಾಯಣಂ ತತರ ಶತಶ್ರಷ್ಮಾಣಾಾಃ ಪಾರಪಾಾಸವರಸುಾಂ ರಾಜಕತಲ್ೀಷ್ತ ಜಾತಾಾಃ | 
ಕ್ಾಶ್ಚತ್ ಸವಗ್ೀಯ ತಾ ನಿಶಾಮಾೈವ ಕೃಷ್ಣಂ ವವುರಾಃ ಪ್ರ್ತಂ ಸವಯಗತಣಾಭಿರಾಮಮ್ || 113 || 

 

ಆಜಾನ್ದ್ೀವ್ೈಾಃ  ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮಾಸಾುಾಃ ಸವಭಾವತ್ ೀsಥ್ೀನಿದರಾವ್ೀಶತ್ ೀsತಾಃ | 
ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಸಾುಾಃ ಶ್ಭಿಕ್ಾಸತ ಕೃಷ್ಣ ಆರ ಪ್ಯತಾವ ಪಾರಹಿಣ್ ೀದ್ ದಾವರವತ್ಾೈ || 114 || 

 

ಸಮನ್ುತ್ ೀ ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತ್ೀ ದ್ವೀ ಪ್ರವೃದ್ಧಮಿನ್ದರಸಾ ಸ ರತನಪ್ವಯತಮ್ | 
ನಿತಾಾಮೃತಸಾರವಿ ಜಲ್ೀಶವರಸಾ ಛತರಂ ಚ್ ದ್ ೀಭಾಾಯಂ ಗರತಡ್ೀ ನ್ಾದಾದ್ಧರಿಾಃ || 115 || 

 

ಸವಯಂ ಚ್ ಸತಾಾಸಹಿತಾಃ ಸಮಾರತಹತ್ ಸ ಚಾಶರಮೀಣ್ೈವ ಯರೌ ರ್ತರವಿಷ್ಟಪ್ಮ್ | 
ಅಭಿಪ್ರರಾತ್ ೀsಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಶಕರಗೃಹಂ ವಿವ್ೀಶ || 116 || 

 

ಸಮ ಪಜತಾಃ ಸತಾಭಾಮಾಸಹಾಯಾಃ ಶಕ್್ರೀಣ ಶಚಾಾ ಸಹಿತ್ೀನ್ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ದ್ದಾವದಿತಾಾ ಅಪ ಕತಣಡಲ್ೀ ಶತಭ್ೀ ಸಮಸುದ್ೀವ್ೈಮತಯನಿಭಿಶಚ ವನಿದತಾಃ || 117 || 

 

ತಮಾಸತರಾವ್ೀಶವಶಾದ್ಜಾನ್ರ್ತೀ ಸತಾಾಂ ಚ್ ಸವಯ ಪ್ರಭವೌ ಜಗತ್ ಪ್ರಭ  | 
ನಿದ್ ೀಯಷ್ಸೌಖ್ಾೈಕತನ್  ಶತಭಾಶ್ಷ್ಸಾುಭಾಾಂ ದ್ದೌ ಸಾsದಿರ್ತರಾತಮಪ್ುತರವತ್ || 118 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಸದಾನ್ನ್ದಚಿದಾತಮದ್ೀಹಾಃ ಸ ನ್ನ್ದನ್ ೀದಾಾನ್ಮಜ್ ೀsನ್ತರ ಪ್ರಾ | 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ  ಸಹ ಸತಾಭಾಮರಾ ವಿವ್ೀಶ ರನ್ತುಂ ಪರಯರಾsಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ || 119 || 

 

ತರಾsಚ್ತಾತ್ ೀsಸೌ ಕನ್ಕ್ಾವದಾತರಾ ಸತಕತಙ್ತೆಮಾದಿಗಧಪಶಙ್ುವಾಸಸಾ | 
ಪ್ೂಣ್ೀಯನ್ತದಕ್್ ೀಟ್ ಾೀಘಜಯನ್ತಮಖಾಬಞರಾ ರ್ೀಮೀsಮಿತಾತಾಮ ಜಗದ್ೀಕಸತನ್ದರಾಃ || 120 || 

 

ಸವಯತತಯನಿತ್ ಾೀದಿತಸವಯವ್ೈಭವ್ೀ ಸತರತನಚಾಮಿೀಕರವೃಕ್ಷಸದ್ವನ್ೀ | 
ಸದ್ೈವ ಪ್ೂಣ್ೀಯನ್ತದವಿರಾಜತ್ೀ ಹರಿಶಚಚಾರ ದ್ೀವಾಾ ಪ್ವನಾನ್ತಸ್ೀವಿತ್ೀ || 121 || 
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ವಿದ್ ೀಷ್ಸಂವಿತುನ್ತರತರ ಸತುರತಂ ದ್ದ್ಶಯ ಸತಾಾsಮೃತಮನ್ನಿ್ ೀದ್ೂವಮ್ | 
ಸ ಪಾರಿಜಾತಂ ಮಣಿಕ್ಾಞ್ಚನಾತಮಕಂ ಸಮಸುಕ್ಾಮಾಪ್ರದ್ಮಾರ್ತಯಹಾರಿಣಮ್ || 122 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಸತಸ್ತಮತಚ್ನಿದರಕ್ಾಸತಫರನ್ತಮಖಾರವಿನಾದsಸ್ತತಲ್ ೀಲಲ್ ೀಚ್ನಾ | 
ಕಪ್ೀಲನಿಭಾಯತಚ್ಲತತುಕತಣಡಲಾ ಜಗಾದ್ ದ್ೀವಾಧಿಪ್ರ್ತಂ ಪ್ರ್ತಂ ಸರ್ತೀ || 123 || 

 

ತರತಜಯಗಜಞೀವದ್ ಮೀ ಗೃಹಾಙ್ುಣ್ೀ ಸಂಸಾಿಪ್ನಿೀಯೀsಯಮಚಿನ್ಯಪೌರತಷ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತಸಾುಂ ಕಲಶ್್ ೀಪ್ಮಸುನಿೀಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ದ್ೀವಸುರತಮತದ್ಬಬಹಯ || 124 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ವೃಕ್ಷ್ೀಣ ಸಹ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಸುರಾ ಚ್ ದ್ೀವಾಾssರತಹದ್ಗರಯಪೌರತಷ್ಮ್ | 
ಖ್ಗ್ೀಶವರಂ ತಚ್ಚ ನಿಶಮಾ ಶಚಾಾ ಪ್ರಚ್ ೀದಿತ್ ೀ ವಾಸವ ಆಗಮತ್ ಸತರ್ೈಾಃ || 125 || 

 

ತಾನಾಸತರಾವ್ೀಶಯತತಾನ್ ಹರ್ೀಶಚ ಬಲಪ್ರಕ್ಾಶಾಯ ಸಮತದ್ಾತಾನ್ ಸತರಾನ್ | 
ನ್ಾವಾರಯಚಾಛಙ್ುಯಶರಾಸನ್ಚ್ತಾತ್ೈಹಯರಿಪರರಾ ಬಾಣವರ್ೈಾಃ ಸಮಸುಶಾಃ || 126 || 

 

ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವ್ೈಶರವಣಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಚಾಬೌಧ ಗರತಡ್ ೀ ಜಲ್ೀಶವರಮ್ | 
ಪ್ರಧ್ಾನ್ವಾಯೀಸುನ್ಯಂ ತತ ವಾಯತಂ ಕ್್ ೀಣಾಧಿಪ್ಂ ವಹಿನಯಮಾದಿಕ್ಾನ್ಪ || 127 || 

 

ವಿಬ್ ೀಧ್ಾ ಶಙ್ಕ ್ ುೀಯತಿರವ್ೈಾಃ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಮಾವ್ೀಶ್ತಾನಾಮಸತರ್ೈರಗಾದ್ಧರಿಾಃ | 
ತ್ೀ ಭ್ ೀದಿತಾಸ್ುೀನ್ ರಣಂ ವಿಸೃಜಾ ಯಯತವಿಯದಿತಾವ ತಮನಾದಿಪ್ೂರತಷ್ಮ್ || 128 || 

 

ಶ್ವಂ ಚ್ ಶಕ್ಾರಥಯಮತಪಾಗತಂ ಹರಿವಾಯದಾರವಯಚಾಛಙ್ುಯವಿನಿಾಃಸೃತ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ | 
ಸವಾಹನ್ ೀ ದ್ ರತರ್ೀ ನಿಪಾರ್ತತ್ ೀ ಗರತತಮತಾ ಶಮತೂರಗಾಚ್ಛರಾಹತಾಃ || 129 || 

 

ವಿದಾರವಿತ್ೀ  ಬಾಣಗಣ್ೈಶಚ ಶೌರಿಣಾ ಹರ್ೀ ಹರೌ ವಜರಮವಾಸೃಜದ್ ದ್ತರತಮ್ | 
ಶಕ್್ ರೀsಗರಹಿೀತ್ ತಂ ಪ್ರಹಸನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಕರ್ೀಣ ವಾಮೀನ್ ಸ ಚಾಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ ||130 || 

 

ಅಪಾಹಸತ್ ತಂ ಜಗದ್ೀಕಸತನ್ದರಿೀ ಹರಿಪರರಾsಥ್ ೀ ಜಗದ್ೀಕಮಾತರಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ಶಕ್್ ರೀ ಜಗತಾಂ ಜನಿತ್ರೀ ಪ್ರದ್ಶಯರಾಮೀ ವಯಮಾತಮಶ್ೈಶವಮ್ || 131 || 

 

ಜಗಾಮ ಚಾಥ್ ೀ ಶರಣಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಸತರ್ೈವೃಯತ್ ೀ ದ್ೀವಪ್ರ್ತಾಃ ಕ್ಷಮಾಪ್ಯನ್ | 
ಶೃಙ್ುಂ ಚ್ ದ್ತಾವ ಮಣಿಪ್ವಯತಸಾ ಪ್ರಣಮಾ ದ್ೀವಾಾ ಸಹಿತಂ ಜಗದ್ತುರತಮ್ || 132 || 
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ಯರಾಚ್ ಏನ್ಂ ಪ್ರಿರಕ್ಷಣಾಯ ಶಚಿೀಪ್ರ್ತಾಃ ಕ್್ೀಶವಮಜತಯನ್ಸಾ | 
ಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಧ್ರಾತಳಸಿ್ತತ್ೀ ನ್ ಮಯಾಮತಂ ಕಶಚನ್ ಜ್ೀಷ್ಾರ್ತೀರ್ತ || 133 || 

 

ತಮಜತಯನಾಥಯಂ ವರಮಾಪ್ಾವಾಸವಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಶಚಕರಧ್ರಂ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಪ್ರಸನ್ನದ್ೃಷಾಟಯಹರಿಣಾsಭಿವಿೀಕ್ಷ್ತ್ ೀ ಯರೌ ಮಹಾಭಾಗವತಾಃ ಸವಮಾಲಯಮ್ || 134 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಪ್ಾ ಪ್ುರನ್ದರಂ ಪ್ುರಿೀಂ ನಿಜಂ ವರಜನ್ನಭಾಧಿಕಂ ವಾರ್ ೀಚ್ತ | 
ಕ್ತರಿೀಟಧ್ಾರಿೀ ವರಕತಣಡಲ್ ೀಲಿಸನ್ ಮತಖಾಮತಬಜಾಃ ಪೀತಪ್ಟಾಃ ಸತಕ್ೌಸತುಭಾಃ || 135 || 

 

ವಿರ್ ೀಚ್ಮಾನ್ಸಾ ತದಾ ಜಗದ್ ಪ್ರಭ್ ೀನ್ಯವ್ೈ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಕವಚಿದ್ಚ್ತಾತಸಾ | 
ತಥಾsಪ ತತ್ ಸಾಮರಯತತಂ ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ಪ್ೀಕ್ಷಯ ಚಾಲಪಜ್ಞಮರ್ತಂ ಪ್ುರಾಣಗಮ್ || 136 || 

 

ಪ್ರವಿಶಾ ಚ್ೀಶಾಃ ಸವಪ್ುರಿೀಂ ಸ ರಾದ್ವ್ೈಾಃ ಸತಪ್ೂಜತ್ ೀsನ್ುಾಃ ಪ್ುರಮೀತಾ ಚಾಙ್ುಣ್ೀ | 
ತರತಂ ಪರರಾರಾ ನ್ಾದ್ಧ್ಾದ್ ಗೃಹಸಾ ಸಹ್ೈವ ಶೃಙ್ಕ ುೀಣ ಚ್ ರತನಸದಿುರ್ೀಾಃ || 137 || 

 

ಪ್ರದಾಯ ರತಾನನಿ ಚ್ ಸವಯಸಾತುಾತಾಂ ಯಥ್ೀಷ್ಟತಸಾು ಅಪ ಕನ್ಾಕ್ಾಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಉದಾವಹಾ ರ್ೀಮೀ ಪ್ೃಥಗ್ೀವ ರತನಪಾರಸಾದ್ಸಮಾಾಭಿರನ್ನ್ುರ ಪ್ಾಃ || 138 || 

 

ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ ತಾಸತ ದ್ಶ್ೈವ ಪ್ುತರಕ್ಾನ್ಧ್ತು ಕನಾಾಮಪ ಸವಯಶಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನಸಾಮಾೂವ ಪ ಭಾನ್ತಚಾರತದ್ೀಷೌಣ ಚ್ ತ್ೀಷಾಂ ನಿತರಾಂ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ || 139 || 

 

ವಿವಸವತ್ ೀ ಯೀsವರಜ್ ೀsದಿತ್ೀಾಃ ಸತತಾಃ ಖಾಾತಶಚ ನಾಮಾನ ಸವಿತ್ೀರ್ತ ಕೃಷಾಣತ್ | 
ಜಾತಾಃ ಸ ಸತಾಾಜಠ್ರ್ೀsತರ ನಾಮಾನ ಭಾನ್ತಸತು ಭ್ೈಷಾಯ ಅಪ ಚಾರತದ್ೀಶಣಾಃ ||140 || 

 

ಸ ಚಾರತದ್ೀಷ್ ಣೀsಪ ಹಿ ವಿಘನರಾಜ್ ೀ ಯೀsನ್ಾೀ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸತತಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ | 
ತ್ೀ ಚ್ೈವ ಗಿೀವಾಯಣಗಣಾಸುಥಾsನ್ಾೀ ಯೀ ದಾವರಕ್ಾರಾಂ ನಿವಸನಿು ಸವ್ೀಯ || 141 || 

 

ತಸಾಾಂ ಸಮಸ್ೈರಭಿಪ್ೂಜಾಮಾನ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ಸವಪ್ುರಾಯಂ ನಿವಸತಾನ್ನ್ುೀ | 
ಯರೌ ಕದಾಚಿತ್ ಸ ತತ ರೌಗಿಮಣ್ೀಯಾಃ ಸಾಮಬೀನ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಭತಜಗ್ೀನ್ದರಲ್ ೀಕಮ್ || 142 || 

 

ಅಜ್ಞಾತತಸ್ೈರಭಿಯೀಧಿತಾಃ ಸ ಜಗಾಯ ಸವಾಯನ್ಪ ವಾಸತಕ್ತಂ ಚ್ | 
ವಿದಾರಪ್ಾ ಬಾಣ್ೈರಥ ರತನಸಞ್ಚರಾನ್ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ನ್ೀಮತರಮತಂ ತತಸ್ುೀ || 143 || 
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ತ್ೈಾಃ ಪ್ೂಜತಾಃ ಸಾಮಬಸಹಾಯ ಆಶತ ಮಯಂ ಚ್ ಮಾರಾವಿನ್ಮಸರವಷ್ೈಯಾಃ | 
ವಿಜತಾ ರತನಾಧನ್ಮನ್ೀನ್ ಪ್ೂಜತ್ ೀ ಯರೌ ರಥ್ೀನಾಮಬರಗ್ೀನ್ ನಾಕಮ್ || 144 || 

 

ತತ್ರವ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ತತ ಪಾರಿಜಾತ್ೀ ಹೃತ್ೀ ಜಯನ್ುಂ ಪ್ರಜಗಾಯ ಚಾsಜೌ  | 
ಸಂಸಪಧ್ಯರಾssರಾತಮಮತಷ್ಾ ಚಾನ್ತಜಂ ಸಾಮಬೀsಜಯದ್ ವೃಷ್ಭಂ ನಾಮ ಶಸ್ರೈಾಃ|| 

 

ಅಸಾರಣಿ ತಾವಸರವರ್ೈನಿಯಹತಾ ತಯೀಶಚ ತಾಭಾಾಂ ಪ್ರರ್ತದ್ಗಧರಾನೌ | 
ವಿದಾರಪ್ಾ ತೌ ಬಾಣವರ್ೈಾಃ ಸತರ್ೀನ್ದರ ಸಮ ಪಜತೌ ಯಯತತವಿಯದ್ಾರಾ ಖ್ೀ || 146 || 

 

ಸ ವಿದ್ಾರಾ ಸಾಮಬಮತದ್ ಹಾ ರತಾಾ ಪ್ರದ್ತುರಾ ರತಗಿಮಣಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಪ್ುರಿೀಮ್ | 
ಯರೌ ತತ್ ೀ ನಾರದ್ ಆಗಮದ್ ದ್ತರತಂ ಜ್ಞಾತತಂ ಹರ್ೀಬಯಹತಭಾರಾಯಸತ ವೃರ್ತುಮ್ || 147 || 

 

ತಂ ದ್ವಯಷ್ಟಸಾಹಸರಗೃಹ್ೀಷ್ತ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾವತ್ ಸವರ ಪ್ೈವಿಯಹರನ್ುಮೀಕಮ್ | 
ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ತಂ ಪ್ರಣಮಾ ಶಕರಪ್ರಸಿಂ ಪ್ೂಜತಶಾಚತರ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ  || 148 || 

 

ಸ ಆಜ್ಞರಾ ಬರಹಮಣ ಆಹ ಕೃಷಾಣಂ ಕರಮಾತ್ ಕತತಯಂ ಭಿೀಮ ಏವ್ೈಕಸಂಸಾಿಮ್ | 
ಅನಾಾ ದ್ೀವಿೀಾಃ ಸಾವಪ್ಯತಾವ ಶರಿೀರ್ೀ  ತಸಾಾ ಭಾರತಾಾಾಃ ಪ್ೂಣಯಭ್ ೀಗಾಥಯಮೀವ || 149 || 

 

ಸತನ್ ದೀಪ್ಸತನೌದ ಭಾರತರೌ ಬರಹಮವಾಕ್ಾಾತ್ ಪ್ರಸಪರಾದ್ನ್ಾತ್ ೀ ನ್ೈವ ವಧ್ೌಾ | 
ರ್ತಲ್ ೀತುಮಾಥ್ೀಯ ನಿಹತೌ ಪ್ರಸಪರಂ ತಯೀವಯದಾಥ್ೀಯ ಸೃಷ್ಟರಾ ತ್ೀನ್ ದ್ೈತೌಾ||150 || 

 

ಅತಾಃ ಪ್ೃಥಗ್  ವತುರತ್ ೀ ಭವತತು ಕರಮಾತ್ ಕೃಷಾಣ ರ್ತಷ್ಠತಾಂ ಯೀsನ್ಾಯತಕ್ಾುಮ್ | 
ಪ್ಶ್ಾೀದ್ ವೀsಸೌ ವತುರಂ ರ್ತೀಥಯರಾತಾರಂ ಕತರಾಯದಿರ್ತ ಸಾಮಥ ಚ್ಕತರಸುಥಾ ತ್ೀ ||151 || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ ಧ್ಮಯರಾಜ್ೀನ್ ಯತಕ್ಾುಂ ಶಸಾರಗಾರ್ೀ ವಿಪ್ರಗ್ ೀರಕ್ಷಣಾಥಯಮ್ | 
ಶಸಾರದಿತತುಾಃ ಫಲತುನ್ ೀsದಾರಗ್ ಸ ಶಸ್ರೈದ್ಯಸ ಾನ್ ಹತಾವ ರ್ತೀಥಯರಾತ್ ರೀನ್ತಮಖ್ ೀsಭ ತ್ ||  

 

ಯತಧಿಷಠರಾದ್ಾೈಾಃ ಸೌಹೃದಾದ್ ವಾರಿತ್ ೀsಪ ಯರೌ ಸತಾಾಥಯಂ ಸ ಕದಾಚಿದ್ ದ್ತಾನ್ದಾಾಮ್ | 
ಕತವಯನ್ ಸಾನನ್ಂ ಮಾಯರಾ ನಾಗವಧ್ಾವ ಹೃತ್ ೀ ಲ್ ೀಕಂ ಭತಜಗಾನಾಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 153 || 

 

ತಸಾಾಾಃ ಪತಾ ಗರತಡ್ೀನಾsತುಪ್ತತಾಾಃ ಪ್ುತಾರಕ್ಾಙ್ಕಚಷೀ ಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ಪಾಥಯಮ್ | 
ಸಂವತುರಬರಹಮಚ್ಯೀಯ ತತ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಕೃಷಾಣಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಮಯೀ ಸಾಧ್ತ ಬದ್ಧಮ್ || 154 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ರಾಯಚ್ಾಮಾನ್ಾಃ ಸ ಪಾಥಯಾಃ ಪ್ುತಾರಥಯಮಸಾಾ ಭತಜಗ್ೀನ್ ತಸಾಾಮ್ | 
ಉತಾಪದ್ರಾಮಾಸ ಸತತಂ ಕತಜಾಂಶಂ ನಾಮನೀರಾವನ್ುಂ ವರತಣಾವ್ೀಶಯತಕುಮ್ || 155 || 
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ಗತಣಾಾಃ ಪತತಮಾಯತೃಜಾರ್ತಾಃ ಸತತಾನಾಂ ಯಸಾಮತ್ ಸತಾಂ ಪಾರಯಶಸ್ುೀನ್ ನಾಗಾಃ | 
ಬಲ್ಲೀ ಚ್ ಪಾಥಯಪ್ರಥಮೀದ್ೂತಾವತ್ ಮಾರಾವಿದ್ಸ್ತರೀ ಚ್ ಸತಧ್ಾಮಿಯಕಶಚ || 156 || 

 

ತತ್ ೀ ಯರಾವಜತಯನ್ಸ್ತುೀಥಯರಾತಾರಕರಮೀಣ ಪಾಣಾಡಯಂಸುನ್ಯೀsಸಾ ಮಾತಾರ | 
ಸಹ ತಾಕ್್ ುೀ ಭತಜಗ್ೈದ್ೀಯವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸಮ ಪಜತ್ ೀ ನ್ಾವಸದ್ ದ್ೈವತ್ೈಶಚ || 157 || 

 

ಸತಾಾತಾರಾನ್ನೈವ ದ್ ೀಷ್ ೀsಜತಯನ್ಸಾ ತ್ೀಜೀಯಸಶ್ಚನ್ುನಿೀಯಾಃ ಕಥಞಚಚತ್ | 
ಶ್ರೀಷಾಠಪ್ರಾಧ್ಾನಾನನ್ಾದ್ ೀಷ್ಸಾ ಲ್ೀಪ್ಾಃ ತ್ೀಜೀಯಸಾಂ ನಿಣಯಯೀsಯಂ ಹಿ ಶಾಸ್ರೀ|| 

 

ಅರ್ತಸ್ನೀಹಾಚಾಛಗರಜಾಭಾಾಂ ತದ್ಸಾ ಕ್ಷಾನ್ುಂ ಸತತಾ ಪಾಣಡಯರಾಜ್ೀನ್ ದ್ತಾು | 
ಸಂವತುರಾನ್ುೀ ಫಲತುನ್ಸಾಾಭಿರ ಪಾ ಚಿತಾರಙ್ುದಾ ವಿೀರಸ್ೀನ್ೀನ್ ತ್ ೀಷಾತ್ || 159 || 

 

ಸ ವಿೀರಸ್ೀನ್ಸುಾಷ್ತಟರಂಶ್್ ೀ ಯಮಸಾಾಪಾಾವ್ೀಶಯತಕ್ ಸಾ ಚ್ ಕನಾಾ ಶಚಿೀ ಹಿ | 
ತಾರಾದ್ೀಹ್ೀ ಸ ಯಯಜಸಾಾಙ್ುಸಙ್ುತ್ ಸವಗಯಂ ನಾಗಾದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಾದಿಹಾsಸ್ತೀತ್ || 160 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ಹ್ೀತ್ ೀನಾಯರ್ತಸಾಮಿೀಪ್ಾಮಾಸ್ತೀತ್ ತಸಾಾಾಃ ಪಾಥ್ೀಯ ಪ್ುರ್ತರಕ್ಾಪ್ುತರಧ್ಮಾಯ | 
ತಸಾಾಂ ಜಾತ್ ೀ ಬಭತರವಾಹ್ ೀsಜತಯನ್ೀನ್ ಪ್ೂವಯಂ ಜಯನ್ುಾಃ ಕ್ಾಮದ್ೀವಾಂಶಯತಕುಾಃ || 161 || 

 

ಪ್ುತರಂ ವಿೀರಂ ಜನ್ಯತಾವsಜತಯನ್ ೀsತ್ ೀ ಗಚ್ಛನ್ ಪ್ರಭಾಸಂ ಶಾಪ್ತ್ ೀ ಗಾರಹದ್ೀಹಾಾಃ | 
ಅಮ ಮತಚ್ಚಾಛಪ್ುರಸಾಃ ಸ ಪ್ಞ್ಚ ತಾಭಿಗೃಯಹಿೀತಾಃ ಪ್ರವಿಕೃಷ್ಾ ರ್ತೀರಮ್ || 162 || 

 

ಏವಂ ಹಿ ತಾಸಾಂ ಶಾಪ್ಮೀಕ್ಷಾಃ ಪ್ರದ್ತ್ ುೀ ಯದಾsಖಿಲಾ ಯೀ ಯತಗಪ್ತ್ ಸಮಾಕಷ್ೀಯತ್ | 
ಏಕಸುದಾ ನಿಜರ ಪಾಪುರ್ೀವ್ೀತಾಲಂ ತತಷ್ಟೀನ್ ಬಾರಹಮಣ್ೀನಾsನ್ತಾನಾಮ್ || 163 || 

 

ವಿಪಾರಪ್ಹಾಸಾತ್ ಕತರ್ತುತಯೀನಿತಸಾುಾಃ ಕನಾಾರ್ತೀಥ್ೀಯ ಪಾಣಡವಾಃ ಸಮಾಮತಚ್ಾ | 
ಪಾರಪ್ುಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ತಜಾತಾಂ ಶತಶಾರವ ರಾಮೀಣ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀದ್ಾತಾಮ್  

 

ವಿಚಿನ್ಯಕ್ಾಯಯಂ ಯರ್ತರ ಪ್ಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಕತಶಸಿಲ್ಲೀಂ ಪ್ರಯರೌ ತಂ ಸಮಿೀಪ್ೀ | 
ಪಾರಪ್ುಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪಾರಹಸತ್ ಸಂವಿಜಾನ್ನ್ ಸತಾಾಸಹಾಯಾಃ ಶಯನಿೀರಾಧಿರ ಢಾಃ || 165 || 

 

ಸವಯಜ್ಞಸಾ ಲ್ಲೀಲರಾ ಹಾಸಹ್ೀತತಮಪ್ೃಚ್ಛತ್ ತಂ ಸ್ ೀsಪ ತಸ್ಾೈ ಬಭಾಷ್ೀ | 
ಲ್ಲೀಲಾಭಾಜೌ ದ್ಶಯನಾಥಯಂ ಪ್ುನ್ಸಾುವಗಚ್ಛತಾಂ ರ್ೈವತಂ ಶ್ೈಲರಾಜಮ್ || 166 || 

 

ಆಕ್ತರೀಡ್ ೀsಸೌ ವೃಷಣಭ್ ೀಜಾನ್ಧಕ್ಾನಾಂ ತತಾರಪ್ಶಾತ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಫಲತುನ್ಂ ತಮ್ | 
ಸವಸತದಾಯನ್ೀ ಸ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ರಹ್ ೀsಸ್ೈ ಚ್ಕ್್ರೀ ಕೃಷ್ ಣೀsಥಾsಸದ್ತ್ ಸವಯವೃಷಣೀನ್ ||167 || 

 



 
 

 
 

Page 273 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಗಿರೌ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ಯರ್ತೀನ್ದರವ್ೀಷ್ಂ ಪಾಥಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತಯತಕುಾಃ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಪ್ೂಜಾಂ ಫಲತುನ್ ೀsಪ ಪ್ರಣಾಮಂ ಗತಣಜ್ಾೀಷ್ ಠೀsಸ್ತೀರ್ತ ಚ್ಕ್್ರೀ ಬಲಾಯ || 168 || 

 

ಸವಯಜ್ಞಂ ತಂ ವಾಗಿಮನ್ಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ರಾಮಾಃ ಕನಾಾಗಾರ್ೀ ವಷ್ಯಕ್ಾಲ್ೀ ನಿವಾಸಮ್ | 
ಸತಾೆರಪ್ೂವಯಂ ಕ್ಾರಯೀತಾಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ನ್ೈವ್ೀತ ಾಚ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀ ದ್ ೀಷ್ವಾದಿೀ || 169 || 

 

ಯತವಾ ಬಲ್ಲೀ ದ್ಶಯನಿೀಯೀsರ್ತವಾಗಿೇ ನಾಯಂ ಯೀಗಾಾಃ ಕನಾಾಕ್ಾಗಾರವಾಸಮ್ | 
ಇತತಾಕುವನ್ುಂ ರಾಮ ಆಹಾsಪ್ುವಿದ್ಾೀ ನಾಸ್ತಮನ್ ಶಙ್ಕ ೆ ೀತ್ಾೀವ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿನಾಥಮ್ || 170 || 

 

ನಾಸಮನ್ಮತ್ೀ ರ್ ೀಚ್ತ್ೀ ತವನ್ಮತಂ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನ್ಾಃ ಪ್ೂಜಾಮೀವಾಸತು ತ್ೀನ್ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ತಂ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸ್ ೀದ್ರಾಯೈ ಶತಶ್ರಷ್ಸ್ವೀತಾಾಹ ಸನ್ುಂ ಯರ್ತೀನ್ದರಮ್ || 171 || 

 

ನಿತಾಾಪ್ರಮತಾು ಸಾಧ್ತ ಸನ್ ುೀಷ್ಯೀರ್ತ ಪ್ರೀಕ್ಾು ತಥಾ ಸಾsಕರ್ ೀತ್ ಸ್ ೀsಪ ತತರ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಮಾಸಾನ್ ವಾಷಯಕ್ಾನ್ ಸತೆಥಾಭಿವಾಯಸಂ ವಾಕಾಂ ಶರದ್ಧಧ್ಾನ್ ೀ ಹರ್ೀಸುತ್ || 172 || 

 

ಸಂರಾಚಿತಾಃ ಫಲತುನ್ೀನಾsಹ ವಾಕಾಂ ಯದ್ ವಾಸತದ್ೀವಸುನ್ನ ಜಾನಾರ್ತ ಕಶ್ಚತ್ | 
ಋತ್ೀ ಪತ್ ರೀವಿಯಪ್ೃಥ್ ೀಾಃ ಸಾತಾಕ್್ೀವಾಯಸತಭದಾರಂ ತ್ೀ ಪ್ರದ್ದಾನಿೀರ್ತ ಸತಾಮ್ || 173 || 

 

ಅಸ್ರೀ ಶಸ್ರೀ ತತುಾ ವಿದಾಾಸತ ಚ್ೈವ ಶ್ಷ್ಾಾಃ ಶ್ೈನ್ೀಯೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ದರಸ ನ್ ವೀಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ಸ್ೈ ಕಥರಾಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವಶ್ಷ್ಾತಾವದ್ ವಿಪ್ೃಥ್ ೀಶಾಚಪ ಸವಯಮ್ || 174 || 

 

ಅನ್ಾೀ ಸವ್ೀಯ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಪಾಥಾಯನ್ ಪರರಾನ್ ನಿತಾಂ ಜಾನ್ಮಾನಾ ಅಪ ಸಮ | 
ರಾಮೀಣಾದಿಷಾಟ ಉದ್ಧವೀsಥಾsಹತಕ್ಾದಾಾ ಹಾದಿಯಕ್ಾಾದಾಾ ನ್ೈವ ದಿತುನಿು ಜಷ್ ಣೀಾಃ || 17 5|| 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀ ದಾತತಮಿಚ್ಛನಿು ಸವ್ೀಯ ರಾಮಪರರಾಥಯಂ ಜಾನ್ಮಾನಾ ಹರ್ೀಸುತ್ | 
ಅಪ್ಾಪರಯಂ ರಾಕ್ಷಸಾವ್ೀಶಯತಕ್ಾುಸುಸಾಮತ್ ಸವಾಯನ್ ವಞ್ಚರಾಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಾಃ || 176 || 

 

ಪ್ರದ್ತಾಮನಸಾಮಬಪ್ರಮತಖಾಶಚ ವಞಚಚತಾ ಯಯತಸ್ತುೀಥಾಯಥಯಂ ರಾಮಯತಕ್ಾುಾಃ ಸಮಗಾರಾಃ | 
ಪಣ್ ಡೀದಾಧರಂ ತತರ ಮಹ್ ೀತುವ್ೀಷಾವವತಯತತು ಕವಚಿದ್ ಚ್ೀ ಸತಭದಾರ || 177 || 

 

ಯತ್ೀ ರ್ತೀಥಾಯನಾಚ್ರನ್ ಬಾನ್ಧವಾಂಸುಾಮದಾರಕ್ಷ್ೀನ್ಯಾಃ ಕಚಿಚದಿಷಾಟನ್ ಸಮ ಪಾಥಾಯನ್ | 
ಕತನಿುೀಂ ಕೃಷಾಣಂ ಚ್ೀತಾಾಹ ಪ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸ ಪಾಥಯ ಓಮಿತ್ಾೀತ್ೀಷಾಮಾಹ ಚಾನಾಮಯಂ ಸಾಃ || 178 || 

 

ಭ ಯಾಃ ಸಾsವಾದಿೀದ್ ಭಗವನಿನನ್ದರಸ ನ್ತಗಯತಸ್ತುೀಥಾಯಥಯಂ  ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಾಾಃ ಶತರತ್ ೀ ಮೀ | 
ಕಚಿಚದ್ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಭವತ್ೀತ್ ಾೀಮಿರ್ತ ಸಮ ಪಾಥ್ ೀಯsಪ್ೂಾಚ್ೀ ಕ್್ವೀರ್ತ ಸಾsಪ್ೃಚ್ಛದ್ೀನ್ಮ್ || 179 || 
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ಅತ್ರವ್ೀರ್ತ ಸಮಯಮಾನ್ಂ ಚ್ ಪಾಥಯಂ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ಯಯಪ್ೃಚ್ಛಚ್ತಛಭಾಙ್ಕಚುೀ | 
ಸ್ ೀsಪಾಾಹ್ ೀನ್ಮತ್ುೀ ಸ್ ೀsಸ್ತಮ ಹಿೀರ್ತ ಸಮಯಂಸಾುಂ ಪ್ುಲಾಿಕ್ಷ್ೀ ತಂ ಸಾ ದ್ದ್ಶಾಯರ್ತಹೃಷಾಟ || 

 

ತತ್ ೀ ಹಷಾಯಲಿಜಞರಾ ಚ್ ೀತಪಲಾಕ್ಷ್ೀ ಕ್ತಞಚಚನ್ ನೀಚ್ೀ  ಪಾಥಯ ಏನಾಮತವಾಚ್ | 
ಕ್ಾಮಾವಿಷ್ ಟೀ ಮತಖ್ಾಕ್ಾಲ್ ೀ ಹಾಯಂ ನಾವುದಾವಹಾಥ್ ೀಯಕುಸ್ತುಾರ್ತ ಸಾ ಚ್ೈನ್ಮಾಹ || 181 || 

 

ನಾರ್ತಕರಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಯತಕುಸುಸಾಮತ್ ತ್ೀನ್ ಸವಪತೃಭಾಾಂ ಚ್ ದ್ತಾುಮ್ | 
ಯತಕ್್ ುೀ ನಿಜ್ೈಬಯನ್ತಧಭಿಶ್್ ಚೀತುವ್ೀ ಮಾಂ ಸಮತದ್ವಹ್ೀತಾಥ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ ದ್ಧ್ೌಾ || 182 || 

 

ಮಾತಾಪತೃಭಾಾಂ ಸಹಿತ್ ೀsಥ ಕೃಷ್ಣಸುತ್ರವಾsರಾದ್ ವಾಸವಶಾಚಥ ಶಚಾಾ | 
ಸಮಂ ಮತನಿೀನ್ದರೈಾಃ ಫಲತುನ್ೀನ್ ಸೃತಾಃ ಸನ್  ತತ್ರವಾsಗಾತ್ ಪರೀರ್ತಯತಕ್್ ುೀ ನಿಶಾರಾಮ್ || 

 

ಕೃಷ್ಣಸುತಾಃ ಪ್ುರತಹ ತ್ೀನ್ ಸಾಕಂ ತಯೀವಿಯವಾಹಂ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಸಮಾಕ್ | 
ಮಾತಾಪತೃಭಾಾಂ ಸಾತಾಕ್ತನಾsಪ ಯತಕ್್ ುೀ ಮಹ್ ೀತುವ್ೀsನಾಾವಿದಿತ್ ೀ ಮತನಿೀನ್ದರೈಾಃ  ||184 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಾನ್ದನ್ಂ ಫಲತುನಾಥ್ೀಯ ನಿಧ್ಾಯ ಸವಂ ಪ್ರಯರೌ ತದ್ರಜನಾಾಮ್ | 
ಗತ್ೀ ಚ್ ಶಕ್್ರೀ ರಥಮಾರತರ್ ೀಹ ಪಾರತಾಃ ಪಾಥಯಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ಭಾಯಯಯೈವ || 185 || 

 

ಸವಾಯಯತಧ್್ೈಯತಯಕುರಥಂ ಸಮಾಸ್ತಿತ್ೀ ಗೃಹಿೀತಚಾಪ್ೀ ಫಲತುನ್ೀ ದಾವರವತಾಾಮ್ | 
ಆಸ್ತೀದ್ ರಾವಾಃ ಕ್ತಙ್ಕಚೆಮೀತತ್ ರ್ತರದ್ಣಿಡೀ ಕನಾಾಂ ಹರತ್ಾೀಷ್ ಕ್್ ೀದ್ಣಡಪಾಣಿಾಃ || 186 || 

 

ತತಸತು ತಂ ಸತನ್ತತರಂ ಮಹ್ೀನ್ದರದ್ತ್ುೀ ದಿವ್ಾೀ ಕತಣಡಲ್ೀ ವಾಸಸ್ತೀ ಚ್ | 
ದಿವಾಾನಿ ರತಾನನಿ ಚ್ ಭ ಷ್ಣಾನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಭಾರಣಂ ರಕ್ಷ್ಣ್ ೀsವಾರಯನ್ ಸಮ || 187 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಆಬದ್ಧತಳಾಙ್ತುಲ್ಲತರಾಃ ಸತ ಣಿೀರಶಾಚಪ್ಮಾಯಮಾ ಬಾಣ್ೈಾಃ | 
ಚ್ಕ್್ರೀsನ್ುರಿಕ್ಷಮ್ ಪ್ರದಿಶ್್ ೀ ದಿಶಶಚ ನಿರನ್ುರಂ ಶ್ಕ್ಷರಾ ವಿದ್ಾರಾ ಚ್ || 188 || 

 

ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಾರಥಾಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ೈತದ್ಥ್ೀಯ ಸತಶ್ಕ್ಷ್ತಾ ತಸಾ ಸಮಾಕ್ ಸತಭದಾರ | 
ತರಾ ಪಾಥ್ ೀಯ ವಾರಿತ್ ೀ ನ್ೈವ ಕಞಚಚದ್ ಭಿನ್ನತವಚ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ಕ್ತರೀಡಮಾನ್ಾಃ || 189 || 

 

ಸ ಶ್ಕ್ಷರಾ ತವದ್ಬತರಾ ಶರೌಘೈವಿಯದಾರಪ್ಾತಾನ್ ಭಿೀಷ್ಯತ್ವೈವ ಸವಾಯನ್ | 
ನಿಗಯತಾ ಪ್ುರಾಯ ವಿಪ್ೃಥತಂ ದ್ದ್ಶಯ ರಾಮೀಣ ಪ್ುರಾಯ ರಕ್ಷಣ್ೀ ಸನಿನಯತಕುಮ್ || 190 || 

 

ಪರಯಂ ಕತವಯನಿನವ ರಾಮಸಾ ಸ್ ೀsಪ ವಾಾಜ್ೀನ್ ಪಾಥಯಂ ಸ್ೀನ್ಯೈವಾsವೃಣ್ ೀತ್ ತಮ್ | 
ಕೃಷಾಣದ್ೀಶಾನ್ನೈವ ಪಾಥಯಸಾ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಮಾಗ್ ರೀಧ್ಂ ಯತಯತಧ್್ೀ ಚ್ ಚ್ಛಲ್ೀನ್ || 191 || 
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ಏಕ್್ ೀ ಹಾಸೌ ಮರತತಾಂ ಸೌಮಾನಾಮಾ ಶತಶ್ರಷಾಥಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಜಾತಾಃ | 
ತಂ ರಾದ್ವಂ ಶರವಷ್ೈಯವಯವಷ್ಯ ಯಥಾ ಕ್ಷತಂ ನ್ ಭವ್ೀತ್ ಸವಾಸಾಚಿೀ || 192 || 

 

ನಿರಾಯತಧ್ಂ ವಿರಥಂ ಚ್ೈವ ಚ್ಕ್್ರೀ ಪಾಥಯಾಃ ಸ್ೀನಾಂ ತಸಾ ನ್ೈವಾಹನ್ಚ್ಚ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಶರಾಂಸುಸಾರ್ತೀಕ್ಾಂ ಸುಾಚ್ ೀsಪ ನ್ಚ್ಛೀದ್ಕ್ಾನ್ ವಿಪ್ೃಥತಾಃ ಸನ್ತುತ್ ೀಷ್ || 193 || 

 

ಶ್ಕ್ಷಾಂ ಪಾಥಯಸಾಾಧಿಕಂ ಮಾನ್ರಾನ್ ಉಪ್ೀತಾ ಪಾಥಯಂ ಚ್ ಶಶಂಸ ಸವಯಮ್ | 
ಆಜ್ಞಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನಿನಯತಧ್ಾನಿನವಾಸ್ೈ ಕೃತಾುಯತಧ್ಾಃ ಫಲತುನ್ೀನ್ೈವ ಪ್ೂವಯಮ್ || 194 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಾಜತವಚಿಛೀಘರಮೀತಾ ಶಶಂಸ ಸವಯಂ ಹಲ್ಲನ್ೀsಥ ಸ್ ೀsಪ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನಸಾಮಾಬದಿಯತತ್ ೀsಥ ಕ್್ ೀಪಾದಾರಾತ್ ಪ್ುರಿೀಂ ಹನ್ತುಕ್ಾಮೀsಜತಯನ್ಂ ಚ್|| 195 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಸವಯಂ ವಿಪ್ೃಥ್ ೀನಿಯಶಮಾ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಸತಧ್ಮಾಯಂ ವಿಮನಾ ಇವಾsಸ್ತೀತ್ | 
ಅವಾಙ್ತಮಖ್ಸುತರ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ  ಪ್ರದ್ತಾಮಾನದಾಾ ಆಹತರತಚ್ಚನ್ಯದ್ನ್ುಾಃ || 196 || 

 

ಮಾರಾವರತಂ ತಂ ವಿನಿಹತಾ ಶ್ೀಘರಂ ವಯಂ ಸತಭದಾರಮಾನ್ರಾಮಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ | 
ಇತತಾಕುವಾಕ್ಾಾನ್ವದ್ದ್ ಬಲಸಾುನ್ ಕೃಷಾಣಜ್ಞರಾ ರಾನ್ತು ನ್ ಸ್ವೀಚ್ಛಯೈವ || 197 || 

 

ಜ್ಞಾತವಾಮೀತಸಾ ಮತಂ ಪ್ುರಸಾುದ್ ಹರ್ೀವಿಯರ್ ೀಧ್್ೀ ನ್ ಜಯೀ ಭವ್ೀದ್ ವಾಃ | 
ಇತತಾಕುವಾಕ್್ಾೀ ಹಲ್ಲನಿ ಸಮ ಸವ್ೀಯ ಪ್ಪ್ರಚ್ತಛರಾನ್ಮಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ತಮ್ || 198 || 

 

ಅಥಾsಬರವಿೀದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀsಮಿತೌಜಾಾಃ  ಶೃಣವನ್ತು ಸವ್ೀಯ ವಚ್ನ್ಂ ಮದಿೀಯಮ್ | 
ಪ್ುರ್ೈವೀಕುಂ ತನ್ಮರಾ ಕನ್ಾಕ್ಾರಾ ಮಾರಾವರತ್ ೀ ನಾಹಯರ್ತ ಸನಿನಧಿಸ್ತಿರ್ತಮ್ || 199 || 

 

ತಾಂ ಮೀ ವಾಚ್ಾಂ ನಾಗರಹಿೀದ್ಗರಜ್ ೀsಯಂ ಬಹ ನ್ ದ್ ೀಷಾನ್ ವಾಾಹರತ್ ೀsಪ್ಾತ್ ೀ ಮರಾ  
ಅನ್ತಲಿಙ್ಘಯತಾವದ್ಗರಜ್ ೀsನ್ತಪ್ರವೃತುಾಃ ಕನಾಾಗೃಹ್ೀ ವಾಸನ್ೀ ಕ ಟಬತದ್ಧೀಾಃ || 200 || 

 

ಅರ್ತೀತಶಾಚಯಂ ಕ್ಾಯಯಯೀಗ್ ೀsಸಮಕ್ಷಂ ಹೃತಾ ಕನಾಾsತ್ ೀ ನ್ ೀsತರ ಕ್ಾ ಮಾನ್ಹಾನಿಾಃ| 
ಭ ಯಸುರಾಂ ಮಾನಿನ್ಸುಸಾ ಸಾ ಸಾಾಜ್ಞಾತಾ ಚ್ ವೀ ವಿಪ್ೃಥ್ ೀಾಃ ಪಾಥಯತಾsಸಾ || 201 || 

 

ದ್ೀರಾ ಚ್ ಕನಾಾ ನಾಸ್ತು ಪಾಥ್ೀಯನ್ ತತಲ್ ಾೀ ವರ್ ೀsಸಾಮಕಂ ಕ್ೌರವ್ೀಯಶಚ ಪಾಥಯಾಃ | 
ಪೌತರಶಚ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸತಪ್ೂಣಯಶಕ್್ುೀಾಃ ಪ್ೈತೃಷ್ವಸ್ೀಯೀ ವಿೀರತಮೀ ಗತಣಾಢಾಾಃ || 202 || 

 

ಅಥ್ ಾೀಯsಸಾಮಭಿಾಃ ಸವಯಮೀವಾಹರತ್ ಸ ಶಕ್ಾರತಮಜ್ ೀ ನಾತರ ನ್ಾಃ ಕ್ಾಯಯಹಾನಿಾಃ | 
ಅನ್ತದ್ತರತ್ಾೈನ್ಂ ಯದಿ ಚ್ ಸಾಾತ್ ಪ್ರಾಜಯೀ ಹಾನಿದ್ೃಯಢಂ ಯಶಸ್ ೀ ವೀ ಭವ್ೀತ || 203 || 
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ಜತಾವ ಯದ್ಾೀನ್ಂ ಕನ್ಾಕ್ಾ ಚಾsಹೃತಾ ಚ್ೀತ್ ಪ್ರಾಮೃಷಾಟಂ ನ್ೈವ ಕಶ್ಚದಿಧ ಲ್ಲಪ್ುೀತ್ | 
ಅತ್ ೀ ನ್ ಮೀ ರ್ ೀಚ್ತ್ೀ ವೀsನ್ತರಾನ್ಮಿತ ಾಚಿವಾನಾಸ ತ ಷಣೀಂ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ || 204 || 

 

ಶತರತಾವ ಹಲ್ಲೀ ಕೃಷ್ಣವಾಕಾಂ ಬಭಾಷ್ೀ ಮಾ ರಾತ ಚಿತುಂ ವಿದಿತಂ ಮಮಾಸಾ | 
ಅಸಾಾನ್ತವೃರ್ತುವಿಯಜರಾಯ ನ್ಾಃ ಸಾಾತ್ ಶತಭಾಯ ಶಾನ್ಯೈ ಪ್ರತಶಚ ಮತಕ್್ಯೈ || 205 || 

 

ತತ್ ೀsಜತಯನ್ ೀ ಯತರ ರ್ತಷ್ಠನ್ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ ಪ್ರಾಜಯಂ ರಾರ್ತ ಕೃಷಾಣಜ್ಞಯೈವ | 
ರಥ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಯರೌ ಸಭಾಯಯಾಃ ಶಕರಪ್ರಸಿಂ ಚಾವಿಶದ್ ಭಾರತೃಗತಪ್ುಮ್ || 206 || 

 

ಸಮಾೂವಿತ್ ೀ ಭಾರತೃಭಿಶಾಚರ್ತತತಷ್ಟೈರ ಚ್ೀsಥ ಸವಯಂ ತ್ೀಷ್ತ ಯಚಾಚsತಮವೃತುಮ್ | 
ಶಾನ್ುೀಷ್ತ ವಾಕ್ಾಾದಾತಮನ್ ೀ ರಾದ್ವ್ೀಷ್ತ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯತಕ್್ ುೀ ಹಲ್ಲನಾsಗಾಚ್ಚ ಪಾಥಾಯನ್ || 

 

ಸಾಧ್ಯಂ ಯರೌ ಶಕಟ್ೈ ರತನಪ್ೂಣ್ೈಯಾಃ ಶಕರಪ್ರಸಿಂ ಪ್ೂಜತಸುತರ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ | 
ದ್ದೌ ತ್ೀಷಾಂ ತಾನಿ ರಾಮೀಣ ಯತಕುಸುಥಾ ಕೃಷಾಣಯೈ ಭ ಷ್ಣಾನಿ ಸವಸತಶಚ || 208 || 

 

ಮಾಸಾನ್ತಷತಾವ ಕರ್ತಚಿದ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ಯರೌ ಪ್ುರಿೀಂ ಕ್್ೀಶವೀsತಾರವಸಚ್ಚ | 
ಬಹ ನ್ ವಷಾಯನ್ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ ಪ್ೂಜಾಮಾನ್ಾಃ ಪರೀರ್ತಂ ತ್ೀಷಾಮಾದ್ಧ್ಾನ್ ೀsಧಿಕ್ಾಂ ಚ್ || 209 || 

 

ಆಸನ್ ಕೃಷಾಣರಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚ ಸತತಾ ಗತಣಾಢಾಾ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ಞ್ಚಗನ್ಧವಯಮತಖ್ಾೈಾಃ | 
ಆವಿಷಾಟಸ್ುೀ ಚಿತರರಥಾಭಿತಾಮರಕ್ತಶ್್ ೀರಗ್ ೀಪಾಲಬಲ್ೈಾಃ ಕರಮೀಣ || 210 || 

 

ಪ್ರರ್ತವಿನ್ದಯಾಃ ಸತತಸ್ ೀಮಾಃ ಶತರತಾಖ್ಾಕ್ತೀರ್ತಯಾಃ ಶತಾನಿೀಕಾಃ ಉತ ಶತರತಕ್ತರಯಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರಾದ್ಾೈಾಃ ಕರಮಶಾಃ ಪ್ರಜಾತಾಾಃ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ವಯೀಸಾಚವರಜ್ ೀsಭಿಮನ್ತಾಾಃ || 211 || 

 

ಚ್ನಾದರಂಶಯತಕ್್ ುೀsರ್ತತರಾಂ ಬತಧ್್ ೀsಸೌ ಜಾತಾಃ ಸತಭದಾರಜಠ್ರ್ೀsಜತಯನ್ೀನ್ | 
ಧ್ಮೀಯರಶಕ್ಾರಂಶಯತತ್ ೀsಶ್ವನ್ ೀಶಚ ತಥ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಯತಕ್ || 212 || 

 

ಸವ್ೀಯsಪ ತ್ೀ ವಿೀಯಯವನ್ುಾಃ ಸತರ ಪಾ ಭಕ್ಾು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ವಭಿಜ್ಞಾಾಃ | 
ಮೀದ್ಂ ಯಯತಾಃ ಪಾಣಡವಾಸ್ೈಾಃ ಸತತ್ೈಶಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸಾತುಾರ್ತೀನ್ನ್ದನ್ೀನ್ || 213 || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ ಖಾಣಡವಂ ಕೃಷ್ಣಪಾಥೌಯ ಚಿಕ್ತರೀಡಿಷ್  ಸತಾಭಾಮಾಸತಭದ್ರೀ | 
ಆದಾಯ ರಾತೌಪ್ರಿಚಾರಕ್್ೈಶಚ ರಥ್ೀನ್ ಗನ್ಧವಯವರಾನ್ತಗಿೀತೌ || 214 || 

 

ಸ್ವೈರಂ ತಯೀಸುತರ ವಿಕ್ತರೀಡತ್ ೀಶಚ ಸ್ತರೀರತಾನಭಾಾಂ ಮನ್ದವಾತಾನ್ತಜತಷ್ಟೀ | 
ವನ್ೀ ಪ್ರಸ ನ್ಸುಬಕ್್ ೀರತರಾಜತ್ೀ ಜಲ್ೀ ಚ್ ರ್ತಗಮದ್ತಾರ್ತಕನ್ಾಕ್ಾರಾಾಃ || 215 || 
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ಭ ತಾವ ವಿಪ್ರಸೌುಯರಾಚ್ೀsನ್ನಮೀತಾ ಕೃಶಾನ್ತರ ಚ್ೀ ಚ್ ಮತ್ೀ ರಮೀಶ್ತತಾಃ | 
ಪಾಥಯಾಃ ಕ್ತೀದ್ೃಕ್ ತ್ೀsನ್ನಮಿಷ್ಟಂ ವದ್ೀರ್ತ ಸ ಚಾವಾದಿೀದ್ ವಹಿನರಹಂ ವನಾಥಿೀಯ || 216 || 

 

ಪ್ರರಾಜಾನ್ ದ್ೀವಾನ್ನ್ತರಾಜಾಂಶಚ ಶತಲೆಂ ಹವಿದಾಯನ್ೀ ದ್ೀವತಾನಾಮರಾಚಿಷ್ಮ್ | 
ಬಲಹಾರಸಸುವ ಭ ರಾದಿರ್ತ ಸಮ ಶಪ್ುಾೈವ ತ್ೀ ತಾಂಶಚ ದ್ದ್ತಾಃ ಪ್ುರಾ ಮಮ || 217 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ೂರ್ತಯಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಮೀ ಸಾಾದ್ ಬಲಸ್ಾೀತಾಬ್ ಞೀದ್ೂವಂ ಪ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತಮ ನ್ತಾವ |  
ಯದಾ ವನ್ಂ ಖಾಣಡವಂ ಹಿ ತವಮರ್ತು ತದಾ ಬಲಂ ತ್ೀ ಭವರ್ತೀರ್ತ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 218 || 

 

ಶಕರಸ್ಾೀದ್ಂ ಖಾಣಡವಂ ತ್ೀನ್ ವಿಘನಂ ಕರ್ ೀತಾಸೌ ತ್ೀನ್ ವಾಂ ಪಾರಥಯರಾಮಿ | 
ಇತತಾಕ್್ುೀ ತಂ ಪಾಥಯ  ಚ್ೀ ಯದಿ ಸಾಾದ್ ರಥ್ ೀ ಧ್ನ್ತಶಾಚಥ ಶಕರಂ ನಿರ್ ೀತ್ುಯೀ || 219 || 

 

ನ್ರಾವ್ೀಶಾದ್ನ್ನದಾನ್ಪ್ರರ್ತಶರವಾತ್ ಸವಸಾಾಪ ಶಕರಸಾ ವಿರ್ ೀಧ್ಮೈಚ್ಛತ್ | 
ಪಾಥಯಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಪ್ರೀರಣಾಚ್ಚವ ವಹಿನಾಃ ಪಾಥಯಂ ಯರಾಚ್ೀ ಶಕರವಿರ್ ೀಧ್ಶಾನ್ಯೈಾಃ || 220 ||  

 

ನ್ಹಿ ಸವದ್ತುಸಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸ ವ್ೈರಂ ಶಕರಾಃ ಕತರಾಯತ್ ಸವಯಮಿನ್ ದರೀ ಹಿ ಪಾಥಯಾಃ | 
ನಾಪ್ರೀರಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ತಸಾ ರ್ ೀಧ್ಂ ಪಾಥಯಾಃ ಕತರಾಯದಿರ್ತ ಕೃಷ್ಣಂ ಯರಾಚ್ೀ || 221 ||  

 

ನ್ಚಾಯತಕುಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ೈಷ್ ಶಕು ಇರ್ತ ಕೃಷಾಣದಾಪ್ ಭ ಯೀsಪ್ಾನ್ತಜ್ಞಾಮ್ | 
ಯರೌ ಸಮಿೀಪ್ಂ ಚ್ ಹರ್ೀಬಯದ್ರಾಯಮಾದಾಯ ಚ್ಕರಂ ಚಾಮತತಾಃ  ಕ್್ೀಶವ್ೀsದಾತ್ || 222 || 

 

ಚ್ಕರಂ ಗ್ ೀಮನ್ುೀ ಕೃಷ್ಣಮಾಪಾಪ ಪ್ೂವಯಂ ಭಕ್ಾಯ ವಹಿನಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀsದಾತ್ ಪ್ುನ್ಸುತ್ | 
ಚ್ಕರಂ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀಬಯಹತಧ್ಾ ವಾವಸ್ತಿತಂ ತದ್ಗಿನದ್ತುಂ ಪಾರಕುನ್ಂ ಚ್ೈಕಧ್ಾssಸ್ತೀತ್ || 223 || 

 

ಧ್ನ್ತಶಚ ಗಾಣಿಡೀವಮತಾಬಞಜಸಾ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯೀನಾಖಿಲ್ಲ ಸಂಸೃರ್ತಂ ಸಾಃ | 
ಅಂಶ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ತದ್ತಮಾಪ್ತ್ೀಶಚ ಶಕರಸಾ ಸ್ ೀಮಸಾ ಜಲ್ೀಶ್ತತಶಚ || 224 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ತ್ೀ ಜಗತಾರಥ್ ೀ ಜಗತ್ ತರಯಂ ಪ್ರಸಾದ್ತಸ್ುೀ ಕರಮಶ್್ ೀsಬಞಯೀನ್ೀಾಃ | 
ಅನ್ನ್ಾಧ್ಾಯಯಂ ವಿಜರಾವಹಂ ಚ್ ಭಾರ್ೀಣ ಲಕ್ಷಸಾ ಸಮಂ ಶತಭಾವಹಮ್ || 225 || 

 

ರಥಂ ಚ್ ಶತಭಾರಶವಯತತಂ ಜರಾವಹಂ ತ ಣೌ ತಥಾಚಾಕ್ಷಯಸಾಯಕ್ೌ ಶತಭೌ | 
ಧ್ವಜಂ ಚ್ ರಾಮಸಾ ಹನ್ ಮದ್ಙ್ೆಮಾದಾಯ ಸವಯಂ ವರತಣಾದ್ಜತಯನ್ೀsದಾತ್ || 226 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಧ್ವಜಸಂಸ್ಿೀ ಹನ್ ಮತಾಜ್ೀಯತಾ ಸಾಾಜಞಯರ ಪ್ೀ ಯತ್ ೀsಸೌ | 
ಸವಯಂ ಚ್ ತದ್ ದಿವಾಮಭ್ೀದ್ಾಮೀವ ವಿದ್ತಾತ್ ಪ್ರಭಾ ಜಾಾ ಚ್ ಗಾಣಿಡೀವಸಂಸಾ ಿ|| 227 || 
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ಗಾಣಿಡೀವಮಪಾಾಸ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದಾಚ್ಛಕಾಂ ಧ್ತತಯಂ ಪಾಣಡವಸಾಾಪ್ಾಧ್ಾಯಯಮ್ | 
ದ್ೀವ್ೈಶಚ ತ್ೈಬರಯಹಮವರಾದ್ ಧ್ೃತಂ ತದ್ ಬರಹ್ೈವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಪ್ರಭತರಸಾ ಧ್ಾರಣ್ೀ || 228 || 

 

ಇನ್ದರಸಾ ದ್ತುಶಚ ವರಾಃ ಸವಯಮತೂವಾ ತ್ೀನಾಪ ಪಾಥಯಸಾ ಬಭ ವ ಧ್ಾಯಯಮ್ | 
ಇನ್ ದರೀ ಹಾಸೌ ಫಲತುನ್ತ್ವೀನ್ ಜಾತಾಃ ತತಾಃ ಸ್ ೀsಸ್ರೈಾಃ ಶರಶಾಲಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ || 229 || 

 

ಸ ಯೀಜನ್ದಾವದ್ಶಕ್ಾಭಿವಿಸೃತಂ ಪ್ುರಂ ಚ್ಕ್ಾರಾsಶತ ಪ್ುರನ್ದರಾತಮಜಾಃ | 
ಹತತಾಶನ್ ೀsಪಾಾಶತ ವನ್ಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಪ್ರಭಕ್ಷರಾಮಾಸ ಸಮತದ್ಧತಾಚಿಯಾಃ || 230 || 

 

ಪ್ರಭಕ್ಷಮಾಣಂ ನಿಜಕಕ್ಷಯಮಿೀಕ್ಷಯ ಸನ್ತಧಕ್ಷರಾಮಾಸ ತದಾssಸತಶತಕ್ಷಣಿಮ್ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಪ್ಮಾಭಿಬಯಹತಲ್ೀಕ್ಷಣ್ ೀsಮೂಸಾಂ ಧ್ಾರಾಭಿರಾಕ್ಷತಬಧಮನಾಾಃ ಕ್ಷರಾಯ || 231 || 

 

ಅಸ್ರೈಸತು ವೃಷಟಂ ವಿನಿವಾಯಯ ಕೃಷ್ಣಾಃ  ಪಾಥಯಶಚ ಶಕರಂ ಸತರಪ್ೂಗಯತಕುಮ್ | 
ಅಯತಧ್ಾತಾಂ ಸ್ ೀsಪ ಪ್ರಾಜತ್ ೀsಭ ತ್ ಪರೀತಶಚ ದ್ೃಷಾಟಾಬಲಮಾತಮನ್ಸುತ್ || 232 || 

 

ಸ್ನೀಹಂ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ತದ್ಜತಯನ್ೀ ಧ್ೃತಂ ವಿಲ್ ೀಕಾ ಪಾಥಯಸಾ ಬಲಂ ಚ್ ತಾದ್ೃಶಮ್ | 
ನಿವತಾಯ ಮೀಘಾನ್ರ್ತತತಷ್ಟಚಿತುಾಃ ಪ್ರಣಮಾ ಕೃಷ್ಣಂ ತನ್ಯಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ತ್ || 233 || 

 

ವಿಷ್ತಣಶಚ ಶಕ್್ರೀಣ ಸಹ್ೀತಾ ಕ್್ೀಶವಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ನಿನವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀsಪ್ಾನ್ನ್ುಮ್ | 
ಸ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್ತರೀಡಮಾನ್ಾಃ ಸಶಕರಾಃ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಹಿ ಪ್ೂವಯಂ ಯತಯತಧ್್ೀ ನ್ ಕ್ತಞಚಚತ್ || 234 || 

 

ಬರಹಾಮ ಚ್ ಶವಯಶಚ ಸಮೀತಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಮಾ ಪಾಥಯಸಾ ಚ್ ಕೃಷ್ಣನಾಮ | 
ಸಞ್ಚಕರತತಶಾಚಪ ಶ್ಕ್ಷಾಪ್ರಕಷಾಯತ್ ಚ್ಕತರಶಚ ಸವ್ೀಯ ಸಾವಸರದಾನ್ೀ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮ್ || 235 || 

 

ಅನ್ತಜ್ಞಾತಾಸ್ುೀ ಪ್ರಯಯತಾಃ  ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಕ್ತರೀಡಾಥಯಮಿನ್ ದರೀ ಯಯತಧ್್ೀ ಹಿ ತತರ | 
ಪರೀತಾಾ ಕ್ತೀರ್ತಯಂ ದಾತತಮಪ್ಾಜತಯನ್ಸಾ ತತಸತುಷ್ಟಾಃ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈಸುಯೀಾಃ ಸಾಃ || 236 || 

 

ದ್ೈತಾಾಶಚ ನಾಗಾಶಚ ಪಶಾಚ್ಯಕ್ಷಾ ಹತಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತದ್ವನ್ಸಾಿ ಹಿ ತಾಭಾಾಮ್ | 
ಋತ್ೀ ಚ್ತತಷ್ ಪ್ಕ್ಷ್ಣಶಾಚಶವಸ್ೀನ್ಂ ಮಯಂ ಚ್ ನಾನ್ಾತ್ ಕ್ತಞಚಚದಾಸಾತರ ಮತಕುಮ್ || 237 || 

 

ಅಯಮಗ್ನೀ ಜರಿತ್ೀತಾಾದಿಮನ್ರೈಾಃ ಸತುತಾವ ವಹಿನಂ ಪ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ನ್ ೀಪ್ದ್ಗಾಧಾಃ | 
ಅಶವಸ್ೀನ್ಾಃ ಪ್ುತರಕಸುಕ್ಷಕಸಾ ಮಾತಾರ ಗರಸುಾಃ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಾೀನ್ ಕಣ್ಠೀ || 238 || 

 

ರ್ಛನ್ನೀsಜತಯನ್ೀನಾನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಪ್ತನಾಯಸುಸಾಾಾಃ ಶಕ್್ರೀಣಾವಿತಶ್ಛನ್ನಪ್ುಚ್ಛಾಃ | 
ವಧ್ಾನಾಮತತಾಃ ಪ್ುಚ್ಛಭಙ್ುಚ್ಚ ರ್ ೀಷಾದ್ ಹನ್ತುಂ ಪಾಥಯಂ ಕಣಯತ ಣಿೀರಗ್ ೀsಭ ತ್ || 239 || 
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ಮಯಾಃ ಕೃಷ್ಣೀನಾsತುಚ್ಕ್್ರೀಣ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಯರೌ ಪಾಥಯಂ ಶರಣಂ ಜೀವನಾಥಿೀಯ | 
ಪಾಥಾಯಥಯಮೀನ್ಂ ನ್ ಜಘಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವಭಕುಶ್ಚೀತಾರ್ತಮಾಯಂ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ || 240 || 

 

ದ್ೀವಾರಿರಿತ್ಾೀವ ಮಯ ಪ್ರಕ್್ ೀಪ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ತ್ೀನಾಹಮಿಮಂ ಪ್ುರನ್ದರಮ್ | 
ಪಾಥಾಯತಮಕಂ ಶರಣಂ ರಾಮಿ ತ್ೀನ್ ಕೃಷ್ಣಪರಯಾಃ ಸಾಾಮಿರ್ತ ತಸಾ ಬತದಿಧಾಃ || 241 || 

 

ಪಾರಣ್ ೀಪ್ಕೃತ್  ಪ್ರತತಾಪ್ಕ್ಾರಮಾಶತ ಕ್ತಂ ತ್ೀ ಕರ್ ೀಮಿೀರ್ತ ಸ ಪಾಥಯಮಾಹ | 
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದಾದಿಧ ಭವಾನ್ ವಿಮತಕುಸುಸ್ೈ ಕರ್ ೀರ್ತವತಾವದ್ತ್ ಸ ಪಾಥಯಾಃ || 242 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ರಾಜ್ಞ್ ೀsರ್ತವಿಚಿತರರ ಪ್ಸಭಾಕೃತಾವದಿಶತ್ ತಾಂ ಸ ಚ್ಕ್್ರೀ | 
ಅನಿಗಯಮಂ ಪಾರಣಿನಾಮಥಿಯತೌ ತೌ ಹತತಾಶನ್ೀನಾಥ ವಿಧ್ಾಯ ಜಗಮತತಾಃ || 243 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ ತೌ ಪಾಣಡವಾಾಃ ಸವಯ ಏವ ಮಹಾಮತದ್ಂ ಪಾರಪ್ುರ್ೀತನಿನಶಮಾ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಪಾಥ್ೈಯಮತಯಮತದ್ೀsನ್ನ್ುಶಕ್ತುಸತಖ್ಜ್ಞಾನ್ಪಾರಭವೌದಾಯಯವಿೀಯಯಾಃ || 244 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಖಾಣಡವದಾಹ್ ೀ ನಾಮ    

ವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 2720] 
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 || ಪಾಣಡವವನ್ಪ್ರವ್ೀಶಾಃ ||  
 

ಓಂ || ಜನಾದ್ಯನಾಜ್ಞರಾ ಮಯಾಃ ಸಮಸುಕ್ೌತತಕ್್ ೀತುರಾಮ್ | 
ಸಭಾಂ ವಿಧ್ಾಯ ಭ ಭೃತ್ೀ ದ್ದೌ ಗದಾಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ || 01 || 

 

ಸ ವಾಯತಧ್ಾರಿತಾಂ ಗದಾಂ ಹಿ ರೌವನಾಶವಭ ಭೃತಾ | 
ಪ್ರಸಾದ್ತ್ ೀsಸಾ ಲಮಿೂತಾಮವಾಪ್ಾ ಮೀದ್ಮಾಪ್ ಹ || 02 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ವತುರದ್ವಯಂ ಸಮತಷ್ಾ ಕ್್ೀಶವೀ ಯರೌ | 
ಸಮಚಿಯತಶಚ ಪಾಣಡವ್ೈವಿಯಯೀಜನ್ೀsಸಾ ಚಾಕ್ಷಮೈಾಃ || 03 || 

 

ತತ್ ೀ ವಸನ್ ಸವಪ್ುಯಯಜಾಃ ಕವಚಿದ್ ರವಿಗರಹ್ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಸದಾರಪ್ುತರಬಾನ್ಧವಾಃ ಸಮನ್ುಪ್ಞ್ಚಕಂ ಯರೌ || 04 || 

 

ಪ್ೃಥಾಸತತಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ ಸದಾರಪ್ುತರಮಾತೃಕ್ಾಾಃ | 
ಕ್ಷ್ರ್ತೀಶವರಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ ಪರರಾಪರರಾ ಹರ್ೀಶಚ ಯೀ || 05 || 

 

ತಥ್ೈವ ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪ್ಕಾಃ ಸದಾರಗ್ ೀಪ್ಗ್ ೀಪಕಾಃ | 
ಮತನಿೀಶವರಾಶಚ ಸವಯತಾಃ ಸಮಿೀಯತರತರ ಚ್ ಪ್ರಜಾಾಃ || 06 || 

 

ಪರರಾಶಚ ಯೀ ರಮೀಶ್ತತಹಯರಿಂ ರ್ತರರ ಪ್ಮೀತಾ ತ್ೀ | 
ವಸ್ತಷ್ಠವೃಷಣನ್ನ್ದನ್ಂ ಭೃಗ ತುಮಂ ತಥಾssಚ್ಯಯನ್ || 07 || 

 

ಕೃತಾಥಯತಾಂ ಚ್ ತ್ೀ ಯಯ  ರಮೀಶಪಾದ್ದ್ಶಯನಾತ್ | 
ರವಿಗರಹ್ೀ ಸಮಾಪ್ುಿತಾ ಭೃಗ ದ್ವಹ್ ೀತಿರ್ತೀಥಯಕ್್ೀ || 08 || 

 

ಅನ್ತಗರಹಂ ವಿಧ್ಾಯ ಸ ಸವಕ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಸ್ತರವೃತ್ | 
ಅರಾಜಯಚ್ಚ ಶ್ರಜಂ ಮಖ್ೈಾಃ ಸಮಾಪ್ುದ್ಕ್ಷ್ಣ್ೈಾಃ || 09 || 

 

ಸಮಸುಲ್ ೀಕಸಂಸಿ್ತತಾತಮಭಕ್ತುಮಜಞನ್ಸಾ ಸಾಃ | 
ಸತಕ್ಾಲದ್ಶಯನಾತ್ ಪ್ರಂ ವಾಧ್ಾದ್ನ್ತಗರಹಂ ಹರಿಾಃ || 10 || 
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ತತ್ ೀ ಯರೌ ಸವಕ್ಾಂ ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ೃಥಾಸತತ್ೈಾಃ ಸಹಾಚ್ತಾತಾಃ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ತತರ ಚಾsಹಿನಕಂ ಕರತತಂ ಮಹಾಶವಮೀಧ್ಕಮ್ || 11 || 

 

ಹಯಂ ಸ ಭಿೀಮಫಲತುನಾ  ಹರ್ೀ ರಥಂ ಸಮಾಸಿ್ತತಾಾಃ | 
ವಾಚಾರಯನ್ ಹರ್ೀ ಸತತಾ ದಿನ್ಸಾ ಪಾದ್ಮಾತರತಾಃ || 12 || 

 

ಜತಾಾಃ ಸಮಸು ಭ ಭೃತ್ ೀ ಜರಾಸತತಾದ್ಯಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾದಿಭಿಸತು ತ್ೈಹಯಯಶಚ ದಿವಾ ಆಯರೌ || 13 || 

 

ಹಯಾಃ ಸ ಕೃಷ್ಣನಿಮಿಯತ್ ೀ ದಿನ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಯೀಜನ್ಮ್ | 
ಕ್ಷಮೀ ಹಿ ಗನ್ತುಮಞ್ಞಸಾ ದಿನಾಶವಮೀಧ್ಸ್ತದ್ಧಯೀ || 14 || 

 

ಪ್ರಾಶರಾತಮಜ್ ೀ ಹರಿಹಯರಿಂ ಯದಾ ತವದಿೀಕ್ಷಯತ್ | 
ತದಾssಸಸಾದ್ ಹ ದಿವಜಸೃಣಾವಹ್ ೀ ರತರಾವ ಚ್ || 15 || 

 

ಬರಜನಿು ಜನ್ಮನ್ ೀsನ್ತ ಮೀ ಸದಾ ಸತತಾ ಅದ್ೃಶಾತಾಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಜತಯನ್ ೀsಬರವಿೀದ್ಹಂ ಹಿ ಪಾಮಿ ತ್ೀ ಸತತಾನ್ || 16 || 

 

ನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಮಕ್ಾಷಣಯಭಿಾಃ ಸತತಾ ನ್ತ ಮೀsತರ ಪಾಲ್ಲತಾಾಃ | 
ಕವತ್ೀsತರ ಶಕ್ತುರಿತಾಮತಂ ಜಗಾದ್ ಸ್ ೀsಜತಯನ್ಮ್  ದಿವಜಾಃ || 17 || 

 

ತದಾ ಜಗಾದ್ ಫಲತುನ್ ೀsಸತರ್ೈವಿಯದ್ ಷತಾತಮನಾ | 
ನ್ ವಿಪ್ರದಾದ್ೃಶ್್ ೀsಸಯಹಂ ಯಥ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಾದ್ಯಾಃ || 18 || 

 

ಮರಾ ಜತಾ ಹಿ ಖಾಣಡವ್ೀ ಸತರಾಸುಥಾsಸತರಾನ್ಹಮ್ | 
ನಿವಾತವಮಯನಾಮಕ್ಾನ್  ವಿಜ್ೀಷ್ಾ ಉತುರತರ ಹಿ || 19 || 

 

ಉದಿೀಯಯ ಚ್ೀರ್ತ ಕ್್ೀಶವಂ ಸ  ಚಿವಾನ್ ವರಜಾಮಾಹಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsವದ್ದ್ಧರಿಸುವಾತರ ಶಕಾತ್ೀ ನ್ತ ಕ್ತಮ್ || 20 || 

 

ವಿಲಜಞಮಾನ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ತಂ ಜಗಾದ್ ಕ್್ೀಶವೀsರಿಹಾ | 
ವರಜ್ೀರ್ತ ಸ ಪ್ರರ್ತಶರವಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಹಾಪ್ಾರಕ್ಷಣ್ೀ || 21 || 
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ವಹಿನಂ ಪ್ರವ್ೀಕ್ಷಯsಶಕುಶ್ಚೀದಿತತಾಕ್ಾುಾಸವಯರಾದ್ವ್ೈಾಃ | 
ಯಯೀ ನ್ ರಾಮಪ್ರದ್ತಾಮಾನವನಿರತದ್ಧಂ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ನ್ಾಯೀಜಯತ್ ತತುಹಾಯೀ ಯಶಸ ು್ೀಷ್ವಭಿರಕ್ಷ್ತತಮ್ || 22 || 

 

ಪರಯೀ ಹಿ ನಿತರಾಂ ರಾಮಾಃ  ಕೃಷ್ಣಸಾಾನ್ತ ಚ್ ತಂ ಸತತಾಃ | 
ಅನಿರತದ್ಧಾಃ ಕ್ಾಷಣಯಮನ್ತ ಪ್ರದ್ತಾಮಾನದ್ ಯೀsಜನಿಷ್ಟ ಹಿ | 
ರತಗಿಮಪ್ುತಾರಯಂ ರತಗಮವತಾಾಮಾಹೃತಾರಾಂ ಸವಯಮಬರ್ೀ || 23 || 

 

ರರ್ತರ್ೀವ ಹಿ ರಾ ತಸಾಾಂ ಜಾತ್ ೀsಸೌ ಕ್ಾಮನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
ಪ್ೂವಯಮಪ್ಾನಿರತದಾಧಖ್ ಾೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುನಾನಮನ ಏವಚ್ | 
ಆವ್ೀಶಯತಕ್್ ುೀ ಬಲವಾನ್ ರ ಪ್ವಾನ್ ಸವಯಶಾಸರವಿತ್ || 24 || 

 

ತಸಾಮತ್ ತಾಂಸ್ತರನ್ೃತ್ೀ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪಾಥಯಸಾಹಾಯಾಕ್ಾರಣಾತ್ | 
ನ್ಾಯೀಜಯತ್ ಸ ರ್ತೀಕ್ಾಲ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಾಾಃ ಸ ಚ್ ಫಲತುನ್ಾಃ || 25 || 

 

ಅಸ್ರೈಶಚಕ್ಾರ ದಿಗಬನ್ಧಂ ಕತಮಾರ್ ೀsಥಾಪತತ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಅದ್ಶಯನ್ಂ ಯರೌ ಪಾಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ಣಣಾಃ ಸಹ ರಾದ್ವ್ೈಾಃ | 
ಅಥಿಕ್ಷ್ಪ್ುೀ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಯರೌ ಯತರ ಶ್ರಯಾಃಪ್ರ್ತಾಃ || 26 || 

 

ವಹಿನಂ ವಿವಿಕ್ಷನ್ುಮಮಂ ನಿವಾಯಯ ಯರೌ ಸವಿಪ್ರಾಃ  ಸಹಫಲತುನ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಆಶಾಮತದಿೀಚಿೀಂ ಬೃಹತಾ ರಥ್ೀನ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ರ್ತೀತ್ವೈಯವ ಚ್ ಸಪ್ುವಾರಿಧಿೀನ್ || 27 || 

 

ದ್ದ್ತಶಚ ಮಾಗಯಂ ಗಿರಯೀsಬಧಯಸುಥಾ ವಿದಾಯಯ ಚ್ಕ್್ರೀಣ ತಮೀsನ್ಧಮಿೀಶಾಃ | 
ಘನ್ ೀದ್ಕಂ ಚಾಪ್ಾರ್ತರ್ತೀಯಯ ತತರ ದ್ದ್ಶಯ ಧ್ಾಮ ಸವಮನ್ನ್ುವಿೀಯಯಾಃ || 28 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ದ್ ರ್ೀ ಸರಥಂ ಸವಿಪ್ರಂ ಪಾಥಯಂ ಸವರ ಪ್ೀ ದಿವಚ್ತತಷ್ೆಬಾಹೌ | 
ಸಮಸುರತ್ ನೀಜಞಾಲದಿವಾಭ ಷ್ಣ್ೀ ವಿವ್ೀಶ ನಿತ್ ಾೀರತಗತಣಾಣಯವ್ೀ ಪ್ರಭತಾಃ || 29 || 

 

ಸಹಸರಮ ಧ್ಯನ್ತಾರತಶ್ೀಷ್ಭ್ ೀಗ ಆಸ್ತೀನ್ರ ಪ್ೀsಮಿತಸ ಯಯದಿೀಧಿತೌ | 
ರಮಾಸಹಾಯೀ ತಟಿದ್ತಜಞಾಲಾಮಬರ್ೀ ಮತಕ್್ೈವಿಯರಿಞ್ಚಚದಿಭಿರಚಿಯತ್ೀ ಸದಾ || 30 || 
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ಸಿ್ತತ್ವೈಕರ ಪ್ೀಣ ಮತಹ ತಯಮಿೀಶವರ್ ೀ ವಿನಿಯಯರೌ ವಿಪ್ರಸತತಾನ್ ಪ್ರಗೃಹಾ | 
ಸತನ್ನ್ದನ್ನಾದದ್ಯ ಏವ ಪಾಷ್ಯದಾಸ ು್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಭ ಮಿತಳ ೀ್ ಪ್ರಜಾತಾಾಃ || 31 || 

 

ದ್ಪ್ಯಂ ನಿಹನ್ತುಂ ಹರಿರಜತಯನ್ಸಾ ಸಮಾನ್ಯದ್ ವಿಪ್ರಸತತಾನ್ ಪ್ರ್ೀಶಾಃ | 
ಪರೀರ್ತಮಯಹತ್ಾೀವ ಯತ್ ೀsಜತಯನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸಙ್ಕಚಶಕ್ಷರಾಮಾಸ ತತಾಃ ಸ ಏನ್ಮ್ || 32 || 

 

ಅಪಾರಕೃತಾತ್ ಸದ್ನಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನಿಸುೃತಾಸ ರಾಯಧಿಕಲಕ್ಷದಿೀಧಿತ್ೀಾಃ | 
ರಥಂ ಸಮಾರತಹಾ ಸಪಾಥಯವಿಪ್ರ ಆಗಾತ್ ಸತತಾಂಶ್ಚವ ದ್ದೌ ದಿವಜಾಯ || 33 || 

 

ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾಥಯಮೀವಾಸೌ ಪಾರಯಶ್ಚತುಂ ಚ್ ಚಾಲನ್ೀ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಾಧ್ಯಮತಹ ತ್ೀಯನ್  ಸಮಾಗಮಾ ಪ್ುನ್ಮಯಖ್ಮ್ || 34 || 

 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಗತಾಂಶ್ಚವ ಸದಾ ಸವಪ್ರಿಚಾರಕ್ಾನ್ | 
ಪ್ೂಜಯತಾವsಭಾನ್ತಜ್ಞಾಯ ಬಾರಹಮಣಾನ್ಪ್ಾಪ್ೂಜಯತ್ || 35 || 

 

ಸಸಾನವವಭೃಥಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸದಾರಾಃ ಸಸತಹೃಜಞನ್ಾಃ | 
ಆರಾನ್ುಂ ದಾವರಕ್ಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದ್ನ್ುವಕ್್ ರೀ ರತರ್ ೀಧ್ ಹ || 36 || 

 

ಜಘಾನ್ ಗದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಸುಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ಸವಿಡ ರಥಮ್ | 
ವಿಡ ರಥಸುಮೀsಗಚ್ಛದ್ ದ್ನ್ುವಕ್್ರೀ ಚ್ ಯೀsಸತರಾಃ || 37 || 

 

ಹರ್ೀಾಃ ಪಾರ್ ಷ್ದ್ಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಹರಿಮೀವ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಕೃಷ ಣ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಚ್ ನಿಸುೃತಾಾಸಾಮತ್ ಸವರ ಪ್ತಾಃ | 
ಏಕ್ತೀಭಾವಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ದಾವರಪ್ೀಣ ಗಮಿಷ್ಾರ್ತ || 38 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ್ುರಿೀಮೀತಾ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಫಲತುನ್ಮ್ | 
ಕ್ತಮೀತದ್ ದ್ೃಷ್ಟಮಿತ್ಾೀವ ತ್ೀನ್ ಪ್ೃಷ್ ಟೀ ರಮಾಪ್ರ್ತಾಃ || 39 || 

 

ಅಯಂ ದಿವೀಪ್ಾಃ ಸಾಗರಶಚ ಲಕ್ಷಯೀಜನ್ವಿಸೃತೌ | 
ತದ್ನ್ಾೀ ತತ ಕರಮೀಣ್ೈವ ದಿವಗತಣ್ೀನ್ ೀತುರ್ ೀತುರಾಾಃ || 40 || 

 



 
 

 
 

Page 284 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಏಕವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಅನಾಯಧ್ಾಥಯಸಿಲಂ ಹ್ೈಮಂ ಬಾಹಾತ್ ೀ ವಾಜರಲ್ೀಪಕಮ್ | 
ಏತತ್ ಸವಯಂ ಲ್ ೀಕನಾಮ ಹ್ಾೀತಸಾಮದ್ ದಿವಗತಣಂ ತಮಾಃ | 
ಅನ್ಧಂ ಯತರ ಪ್ತನ್ತಯಗಾರ ಮಿಥಾಾಜ್ಞಾನ್ಪ್ರಾಯಣಾಾಃ || 41 || 

 

ಘನ್ ೀದ್ಕಂ ತದ್ ದಿವಗತಣಂ ತದ್ನ ು್ೀ ಧ್ಾಮ ಮಾಮಕಮ್ | 
ಯತುದ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ತವರಾ ಪಾಥಯ ತತರ ಮತಕ್್ೈರಜಾದಿಭಿಾಃ | 
ಸ್ೀವಾಮಾನ್ಾಃ ಸಿ್ತತ್ ೀ ನಿತಾಂ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪ್ರಮಪ್ೂರತಷ್ಾಃ || 42 || 

 

ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀಕಪ್ರದ್ೀಶಸತು ಪ್ಞ್ಚಚಶಲಿಕ್ಷವಿಸೃತಾಃ | 
ಸಪ್ಞ್ಚಚಶತುಹಸರಶಚ ತಸಾಾಪ ಗಣನ್ಂ ತಥಾ || 43 || 

 

ಯೀಜನಾನಾಂ ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶತ್ ೆೀಟಯೀ ಮೀರತಪ್ವಯತಾತ್ | 
ಚ್ತಸೃಷ್ವಪ ದಿಕ್ಷ ಧ್ವಯಮಧ್ಶಾಚಣಡಂ ಪ್ರಕ್ತೀರ್ತಯತಮ್ || 44 || 

 

ಅಬಗಿನರನ್ಭ್ ೀಹಙ್ೃನ್ಮಹತುತವಗತಣತರಯೈಾಃ | 
ಕರಮಾದ್ ದ್ಶ್್ ೀತುರ್ೈರ್ೀತದಾವೃತಂ ಪ್ರತಸುತಾಃ || 45 || 

 

ವಾಾಪ್ುೀsಹಂ ಸವಯಗ್ ೀsನ್ನ್ ುೀsನ್ನ್ುರ ಪ್ೀ ನಿರನ್ುರಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುಶ್ೀಷ್ ೀಯsನ್ನಾುಕ್ಷ್ ೀsನ್ನ್ುಪಾದ್ಕರ್ ೀರತಕಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುಗತಣಮಾಹಾತಯಶ್ಚದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಕಾಃ || 46 || 

 

ಮದ್ವಶಾ ಏವ ಸವ್ೀಯsಪ ತವಂ ಚಾನ್ಾೀ ಚ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯ| 
ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ಬಲಂ ಚ್ೈವ ವಿಜಯಶಾಚಖಿಲಾ ಗತಣಾಾಃ | 
ತಸಾಮನ್ನ ವಿಸಮಯಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ನ್ ದ್ಪ್ಯಶಚ ತವರಾsನ್ಘ || 47 || 

 

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ೂಕ್್ ುೀ ಮದಾಾಜೀ ಮಾಂ ನ್ಮಸತೆರತ | 
ಮಾಮೀವ್ೈಷ್ಾಸ್ತ ಸತಾಂ ತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಜಾನ್ೀ ಪರಯೀsಸ್ತ ಮೀ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಪ್ರಣಿಪ್ತ್ಾೈನ್ಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೀತಾಾಹ ಫಲತುನ್ಾಃ || 48 || 
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ಉಷತಾವ ಕರ್ತಚಿನಾಮಸಾನ್ ಯರೌ ಸವ್ೀಯಪ ಪಾಣಡವಾಾಃ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾತಾಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಭಕ್ತುನ್ಮರಧಿಯೀsಚ್ತಾತ್ೀ | 
ಸಮಾೂವಿತಾಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಸೌಹಾದ್ೀಯನಾಧಿಕ್್ೀನ್ ಚ್ || 49 || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿದ್ ಪ್ರವರ್ೀ ಸಭಾತಳ ೀ್ ಧ್ಮಾಯತಮಜ್ ೀ ರಾಜಭಿಭಾರಯತೃಭಿಶಚ | 
ವೃತ್ ೀ ನಿಶಮಾೈವ ಸಭಾಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಯಥಾ ಸಿ್ತತಾ ನಾರದ್ಮನ್ವಪ್ೃಚ್ಛತ್ || 50 || 

 

ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ತವರಾ ಪ್ರೀಕುಂ ಲಕ್ಷಯೀಜನ್ಮತಚಿಛರತಮ್ | 
ಅಧ್ಯಕ್್ ೀಟತಾಚಿಛರತಾಃ ಸವಗ್ ೀಯ ವಿಮಾನಾವಲ್ಲಸಙ್ತೆಲಾಃ || 51 || 

 

ಭತವಾಃ ಸವಗಯಶಚ ಕ್್ ೀಟ್ಾೈವ ಯೀಜನಾನಾಂ ಪ್ರವಿಸೃತೌ | 
ಮಹಜಯನ್ಸುಪ್ಶ್ಚವ ಕರಮಾದ್ಧ್ಾಧ್ಯಯೀಜನಾಾಃ | 
ಪ್ಞ್ಚಚಶತ್ ೆೀಟಿವಿಸಾುರಾ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಮಸುಶಾಃ || 52 || 

 

ರಾವನ್ು ಏತ್ೀ ಮಿಳಿತಾಸುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉದಿೀರಿತಾಃ | 
ಸತಾಾಖ್ ಾೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಸತು ಯತರ ಬರಹಾಮ ವಿರಾಜತ್ೀ || 53 || 

 

ತತಶಚದಿವಗತಣಾಃ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ಉತುರ್ ೀತುರತಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸತಖ್ೀ ಶತಗತಣ್ ೀತುರಾಾಃ || 54 || 

 

ಅನ್ನ್ುಜನ್ಸಮ ಪಣಾಯ ಅಪ ತ್ೀ ಹಿೀಚ್ಛರಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಅವಕ್ಾಶವನ್ ುೀ ದಿವಾತಾವತ್ ಪ್ೂಯಯನ ು್ೀ ನ್ ಕದಾಚ್ನ್ | 
ಸವಯಕ್ಾಮಸತಖ್ೈಾಃ ಪ್ೂಣಾಯ ದಿವಾಸ್ತರೀಪ್ುರತಷ್ ೀಜಞಾಲಾಾಃ || 55 || 

 

ದಿವಾರತನಸಮಾಕ್ತೀಣಯಂ ತಥಾ ಪಾತಾಳಸಪ್ುಕಮ್ | 
ಅಧ್ಸಾುಚ ಛ್ೀಷ್ದ್ೀವ್ೀನ್ ಬಲ್ಲನಾ ಸಮಧಿಷಠತಮ್ || 56 || 

 

ಕ್ಾಮಭ್ ೀಗಸಮಾಯತಕ್ಾು ಬಹತವಷ್ಯಸಹಸ್ತರಣಾಃ | 
ಸಪ್ುದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ಪ್ುರತಷಾ ನಾಯಯಶ್್ ಚೀಕ್ಾುಾಃ ಸತರ ಪಣಾಃ || 57 || 
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ಏಷಾಂ ಚ್ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಧ್ಾತಾ ನಾರಾಯಣಾಃ ಪ್ರಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಸಿ್ತತ್ ೀ ಮತಕ್್ೈಾಃ ಸದಾ ಸವ್ೈಯರತಪಾಸಾತ್ೀ || 58 || 

 

ಸ್ೀವಕ್ಾ ಬರಹಮಣಶ್ಚವ ದ್ೀವಾ ವ್ೀದಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ | 
ಶಕರಶಚ ಮತನ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಹರಿಶಚನ್ದರಶಚ ಭ ಮಿಪ್ಾಃ || 59 || 

 

ಅಖಿಲಾ ಅಪ ರಾಜಾನ್ಾಃ ಪಾಣತಡಶಾಚಸಮರ್ತಪತಾ ಮತನ್ೀ | 
ಯಮಸ್ಾೈವಾನ್ತಗಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾು ರಾಜಭಿಸ್ೈಯಯಮೀನ್ ಚ್ || 60 || 

 

ಉಪಾಸಾಮಾನ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ರಾಮೀ ಯಮಸಭಾತಳ ೀ್ | 
ಉಕು ಇನ ದ್ರೀಣ ಚ್ ೀಪಾಸ್ಾೀ ವಾಮನಾತಾಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 61 || 

 

ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾಶಚ ನಿಖಿಲಾ ಬರಹಮಣ್ ೀಪಾಸ್ತತಾಾಃ ಸದಾ | 
ವರತಣಸಾಾನ್ತಗಾ ನಾಗಸುತರ ಮತಾುಯಕೃರ್ತಹಯರಿಾಃ | 
ಗನ್ಧವಾಯ ಧ್ನ್ದ್ಸಾಾಪ ತತರ ಕಲ್ಲೆೀ ಹರಿಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 62 || 

 

ರತದ್ರಸ್ ಾೀಗಾರಣಿ ಭ ತಾನಿ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾತಾಮ ಶ್ವ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಉಪಾಸಾತ್ೀ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣರಿತಾಾದ್ತಾಕುಂ ತವರಾsನ್ಘ | 
ಸವಯರತನಸಿಲಾನ್ ದಿವಾಾನ್ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪ್ರಭಾಷ್ತಾ || 63 || 

 

ತತರ ಮೀ ಸಂಶಯೀ ಭ ರಾನ್ ಹರಿಶಚನ್ದರಾಃ ಕಥಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಐನ್ದರಂ ಸಭಾತಳಂ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಪಾಣತಡನಾಯಸಮರ್ತಪತಾ ಮತನ್ೀ || 64 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ನಾರದ್ಾಃ ಪಾರಹ ರಾಜಸ ಯಕೃತ್ ೀನ್ನರ್ತಮ್ | 
ಹರಿಶಚನ್ದರಸಾ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತಾ ಯಮಸಭಾತಳ ೀ್ | 
ಸಿ್ತತಸಾುಾಮವದ್ತ್ ಪಾಣ ಡ ರಾಮದ್ವಯಸತದ್ೈವತ್ೀ || 65 || 

 

ಕರ್ ೀತತ ರಾಜಸತಯಂ ಮೀ ಪ್ುತ್ ರೀsಜ್ೀರಾನ್ತಜಾಚಿಯತಾಃ | 
ಪಾಲ್ಲತ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಕ್ತಂ ತಸಾಾಸಾಧ್ಾಮತರ ಹಿ || 66 || 
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ಏತಚ್ತಛರತಾವ ಧ್ಮಯಸತತ್ ೀ ಭಾರತೃಭಿಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ವಶ್ೀ | 
ಅವಾಪುಂ ರಾಜಸ ಯಸಾ ಮನ್ರರಾಮಾಸ ಧ್ಮಯವಿತ್ || 67 || 

 

ಸತಕ್ಾಯಯಮೀತದಿತಾಲಂ ನಿಶಮ್ ಯ ಸ್ ೀದ್ರ್ ೀದಿತಮ್ | 
ಅಯತಾಯತ್ ಸವಸಾರಥಿಂ ಸ ಕ್್ೀಶವಾಯ ಭ ಪ್ರ್ತಾಃ || 68 || 

 

ತದ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಸಾ ರಾಾಃ ಸ್ತರಯಸುದಿೀಯತಾತಕ್್ೈಾಃ | 
ಸಹ್ ೀದ್ರ್ೈಶಚ ರಾಪತಾಃ ಸತದ್ ತ ಆಪ್ ಮಾಧ್ವಮ್ || 69 || 

 

ಪ್ರಣಮಾ ಕ್್ೀಶವಂ ವಚ್ಾಃ ಸ ಆಹ ಮಾಗಧ್್ೀನ್ ತ್ೀ | 
ವಿವಾಹಬಾನ್ಧವಾ ರಣ್ೀ ವಿಜತಾ ರ್ ೀಧಿತಾ ಗಿರೌ || 70 || 

 

ನ್ೃಪಾಯತತದ್ವಯೀನ್ ಸ್ ೀsಷ್ಟವಿಂಶಕ್್ೈಾಃ ಶತ್ೈರಪ | 
ಯಯಕ್ಷತರತಗರರ ಪಣಂ ರ್ತರಲ್ ೀಚ್ನ್ಂ ತವಯ ಸಿ್ತತ್ೀ || 71 || 

 

ವಿಮೀಚ್ಯಸವ ತಾನ್ ಪ್ರಭ್ ೀ ನಿಹತಾ ಮಾಗಧ್್ೀಶವರಮ್ | 
ಅವ್ೈದಿಕಂ ಮಖ್ಂ ಚ್ ತಂ ವಿಲತಮಪ ಧ್ಮಯಗತಪ್ುಯೀ || 72 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಥ ಸಾರಥಿಂ ನಿಶಾಮಾ ಧ್ಮಯಜಸಾ ಚ್ | 
ನಿಶಮಾ ತದ್ ವಚ್ಸುದಾ ಜಗಾಮ ಪಾಣಡವಾಲಯಮ್ || 73 || 

 

ಸ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ ಸಮಚಿಯತ್ ೀ ಮಖಾಯ ಧ್ಮಯಜ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಪ್ರಪ್ೃಷ್ಟ ಆಹ ಮಾಧ್ವೀ ವಚ್ ೀ ಜಗತತುಖಾವಹಮ್ || 74 || 

 

ಕರತತಯಯಥಾವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಹಿ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಕಮ್ | 
ಪ್ದ್ಂ ನ್ಯೀತ ತತಪದ್ೀ ಸತಯೀಗಾಮೀಷ್ ನಾನ್ಾಥಾ || 75 || 

 

ಅಯೀಗಾಕ್ಾನ್ಮಹಾಪ್ದ್ೀ ವಿಧ್ಾತತರ್ೀಷ್ ಹಿ ಕರತತಾಃ | 
ಸಮಾನ್ಯೀಗಾತಾಗಣಾತ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಮತಕ್ತುಗಂ ವರಮ್ || 76 || 

 

ಪ್ುರಾ ತತ ಮತಕ್ತುತ್ ೀsಧಿಕಂ ಸವಜಾರ್ತತಾಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ್ | 
ಅತಸ್ತರಶಙ್ತೆಪ್ುತರಕ್್ ೀ ನ್ೃಪಾನ್ರ್ತೀತಾ ವತಯತ್ೀ || 77 || 
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ಸತರಾಂಶಕ್್ ೀsಪ ತ್ೀ ಪತಾ ವಿನಾ ಹಿ ರಾಜಸ ಯತಾಃ  | 
ನ್ ಶಕ್ಷಯರ್ತ ರ್ತರಶಙ್ತೆಜಾದ್ ವರತವಮಾಪ್ುುಮದ್ಾ ತತ || 78 || 

 

ತಪ್ಶಚರನ್ ಸಮಾಗತ್ೀ ಶಚಿೀಪ್ತೌ ಪತಾ ತವ | 
ಮರತದ್ುಣ್ ೀತುಮಾಃ ಪ್ುರಾ ನ್ತ ರಿ್ತತಾಃ ಶಶಾಪ್ ಸಾಃ || 79 || 

 

ವರಜಸವ ಮಾನ್ತಷೀಂ ತನ್ತಂ ತತ್ ೀ ಮೃತಾಃ ಪ್ುನ್ದಿಯವಮ್ | 
ಗತ್ ೀsಪ ನ್ಾಃ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಂ ಪ್ರವ್ೀಷ್ತಟಮತರ ನ್ೀಶಸ್ೀ || 80 || 

 

ತದಾsಧಿಕಸ್ತರಶಙ್ತೆಜ್ ೀ ಭವಿಷ್ಾತತ ತವದಿತಾಥ | 
ಕ್ಷಮಾಪತಶಚ ವಾಸವೀ ಜಗಾದ್ ರಾಜಸ ಯತಾಃ | 
ರ್ತರಶಙ್ತೆಜಾಧಿಕ್್ ೀ ಭವಾನ್ವಾಪ್ುಯರ್ತ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ || 81 || 

 

ಅತಾಃ ಸತಕ್ಾಯಯ ಏವ ತ್ೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಕರತ ತುಮಾಃ | 
ಭವದಿೂರಪ್ಾವಾಪ್ಾತ್ೀ ಸವಯೀಗಾತಾsಮತನಾsಖಿಲಾ || 82 || 

 

ಉದಿೀಯಯ ಚ್ೈವಮಿೀಶವರಾಃ ಕರತ್ ೀರಮತಷ್ಾ ಯೀಗಾತಾ | 
ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ ಯತ್ ೀsಖಿಲಾ ಚ್ತತಮತಯಖ್ತವಯೀಗಾತಾ || 83 || 

 

ತತಾಃ ಸತಪ್ೂಣಯಮಸಾ ತತ್ ಫಲಂ ವಿಧ್ಾತತಮಞ್ಞಸಾ | 
ಜಗಾದ್ ವಾಯತವಾಹನ್ ೀ ವಚ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರಂ ರ್ತವದ್ಮ್ || 84 || 

 

ಕವ ರಾಜಸ ಯಮದ್ಾ ತ್ೀ ಜರಾಸತತ್ೀ ತತ ಜೀವರ್ತ | 
ಜಯೀತ್ ಕ ಏವ ತಂ ಯತಧ್ಾ ಮೃತ್ ೀ ನ್ ಯೀsಪ ಸ್ತೀರಿಣಾ || 85 || 

 

ವಿರಿಞಚಚಶವಯವಾಕಾತಾಃ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಜಾಯನಿ | 
ಸಿ್ತತ್ೀ ತತ ತ್ೀ ಜರಾಸತತ್ೀ ನ್ ಸ್ೀತುಯರ್ತ ಕರತ ತುಮಾಃ || 86 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ರಥಾಙ್ಕಚುನಾ ಜಗಾದ್ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
ನಿವರ್ತಯತಂ ಮನ್ಾಃ ಕರತ್ ೀರಲಂ ಮಮಾಮತನಾ ಪ್ರಭ್ ೀ || 87 || 
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ಬಭ ವುರ್ೀವ ಭ ಭೃತ್ ೀ ನ್ಚಾsಧಿರಾಜಾಮಾಪರ್ೀ | 
ಯದಾ ಚ್ ಚ್ಕರವರ್ತಯನ್ಸುದ್ೀದ್ೃಶಾ ನ್ ಶತರವಾಃ || 88 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಮತನಾsವದ್ತ್ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ | 
ಪ್ದ್ಂ ಚ್ತತಮತಯಖ್ಸಾವಾ ಸತಸಾಧ್ಾಮೀವ ಯತನತಾಃ || 89 || 

 

ನಿಜಾನ್ತಭಾವವಜಯತಾ ಹರ್ೀರನ್ತಗರಹ್ ೀಜಝಿತತಾಾಃ | 
ಮಹಾಪ್ರಯತನವಜಯತಾ ಜನಾ ನ್ ಜಗತಮರತನ್ುರ್ತಮ್ || 90 || 

 

ಸಿ್ತರ್ ೀsನ್ತಭಾವ ಏವ ಮೀ ಮಹಾನ್ನ್ತಗರಹ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪ್ರಯತನಮೀಕಮಗರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಭ ರ್ತಮಾಪ್ುನಮಾಃ || 91 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಮತನಾ ಹರಿಾಃ ಸಮತದ್ಾಮಾತ್ ಪ್ರಧ್ಾನ್ತಾಃ | 
ಸಿ್ತತ್ೀ ಹಿ ಯಜ್ಞಕ್ಾರಣ್ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ ಜಗಾದ್ ಹ || 92 || 

 

ಸ ಏಕ ಏವ ಪ್ೂರತಷ್ ೀ ಜರಾಸತತ್ ೀsದ್ಾ ವತಯತ್ೀ | 
ಸಮಸುಸದಿವರ್ ೀಧಿನಾಂ ಬಲಂ ಕಲ್ೀರನ್ನ್ುರಾಃ || 93 || 

 

ತಥಾ ಸತಾಂ ಸಮಾಶರಯೀ ಯದ್ತದ್ೂವಾಾಃ ಸತಾಂ ಗತಣಾಾಃ | 
ಸ ಏಕ ಏವ ತಾದ್ೃಶಸುಾರಾ ವಿಚಿನ್ಯ ರಾತಾತಾಮ್ || 94 || 

 

ಯದಿ ಸಮ ತ್ೀನ್ ಮಾಗಧ್್ ೀ ನಿಹನ್ಾತ್ೀ ಸತಾಂ ಜಯಾಃ | 
ವಿಪ್ಯಯಯೀಣ ಚಾಸತಾಮಿರ್ತ ಸಮ ವಿದಿಧ ನಾನ್ಾಥಾ || 95 || 

 

ಸ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯ ಸತಪದ್ಂ ಪ್ರರಾತಾಸಂಶಯಂ ಯತಧಿ | 
ಯ ಏವ ಹನಿು ಮಾಗಧ್ಂ ಸ ವ್ೀದ್ಧ್ಮಯಪಾಲಕಾಃ || 96 || 

 

ನಿಹನಿು ಮಾಗಧ್್ೀಶವರಂ ಯ ಏಷ್ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಜಗತ್ | 
ಕರ್ ೀರ್ತ ಶವಯಪಾಲ್ಲತ್ ೀ ಯತಾಃ ಸ ಬಾರ್ ಹದ್ರಥಾಃ || 97 || 

 

ನಿಹನಿು ಶ್ೈವನಾಯಕಂ ಯ ಏಷ್ ವ್ೈಷ್ಣವಾಗರಣಿೀಾಃ | 
ಇರ್ತ ಸಮ ಭಾವಸಂಯತತ್ೀ ವದ್ತಾಜ್ೀsಬಭ್ೀನ್ನೃಪ್ಾಃ || 98 || 
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ಯತಧಿಷಠರ್ೀ ಬತರವತಾಜಂ ಮಖ್ೀನ್ ಮೀ ತವಲಂ ರ್ತವರ್ತ | 
ತಮಾಹ ಮಾರತತಾತಮಜ್ ೀ ನಿಹನಿಮಮಾಗಧ್ಂ ರಣ್ೀ || 99 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsವದ್ದ್ಧರಿವರಯಜಾಮಹ್ೀ ವಯಂ ತರಯಾಃ | 
ಅಹಂ ಚ್ ಭಿೀಮಫಲತುನೌ ನಿಹನ್ತುಮೀವ ಮಾಗಧ್ಮ್ || 100 || 

 

ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಹನ್ಾತ್ೀ ಯದಿ ಸಮ ಮಾಗಧ್ಾಧಿಪ್ಾಃ | 
ಮಖ್ಶಚ ಸ್ೀತುಯತ್ೀ ಧ್ತರವಂ ಜಗಚ್ಚ ತ್ೀ ವಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್ || 101 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತತ ಶೌರಿಣಾ ಜಗಾದ್ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಾಃ| 
ಸ ಶ್ರಸ್ೀನ್ಮಣಡಲಪ್ರಹಾಣತ್ ೀ ಹರ್ೀಸರಸನ್ || 102 || 

 

ಭರಾದಿಧ ಯಸಾ ಮಾಧ್ತರಂ ವಿಹಾಯ ಮಣಡಲಂ ಗತಾಾಃ | 
ಭವನ್ು ಏವ ಸಾಗರಂ ತತ್ ೀ ಬಭ್ೀಮಾಹಂ ರಿಪ್ೀಾಃ || 103 || 

 

ಇಮೌ ಹಿ ಭಿೀಮಫಲತುನೌ ಮಮಾಕ್ಷ್ಣಿೀ ಸದಾ ಪ್ರಭ್ ೀ | 
ಮನ್ ೀನಿಭ್ ೀ ಭವಾನ್ ಸದಾ ನ್ ವೀ ವಿನಾsಸಯತಾಃ ಪ್ುಮಾನ್ || 104 || 

 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಜೀವಿತಾತ್ ಪರರಾನ್ಹಂ ರಿಪ್ೀಬಯಲ್ಲೀಯಸಾಃ | 
ಸಕ್ಾಶಮಾತಮಹ್ೀತತತಾಃ ಪ್ರರಾತರಾಮಿ ವೀ ವಿಭ್ ೀ || 105 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsವದ್ತ್ ಪ್ುನ್ವೃಯಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀsರಿಕಕ್ಷಭತಕ್ | 
ಯದಿೀಯನ್ೀತೃಕ್ಾ ರಮಾವಿರಿಞ್ಚಶವಯಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ || 106 || 

 

ವಶ್ೀ ಚ್ ಯಸಾ ತದ್ ಬಲಂ ಸತರಾಸತರ್ ೀರಗಾದಿನಾಮ್ | 
ಸ ಏಷ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ ಕವ ಚಾಸಾ ಬಾರ್ ಹದ್ರಥಾಃ || 107 || 

 

ಅಧ್ೃಷ್ಾಮಸ್ತು ಮೀ ಬಲಂ ಹರಿಾಃ ಪ್ರಣಾಯಕ್್ ೀsಸಾ ಚ್ | 
ಸಮಸುನ್ ೀಕನ್ೀತರಿ ಪ್ರಭೌ ಹಿ ಸವಯಶಕ್ತುತಾ || 108 || 
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ಅಜ್ೀಯತಾ ತಥಾsಜತಯನ್ೀ ಹರ್ೀವಯರ್ ೀದ್ೂವಾsಸ್ತು ಹಿ | 
ಅತ್ ೀ ವಯಂ ತರಯೀsದ್ಾ ತಂ ಪ್ರರಾಮ ಮಾಗಧ್ಂ  ರಿಪ್ುಮ್ || 109 || 

 

ಹನಿಷ್ಾ ಏವ ಮಾಗಧ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ುರ್ ೀ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಮತನಾ ಹರಿಜಯಗಾದ್ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಮ್ || 110 || 

 

ವಯಂ ತರಯಾಃ ಸಮೀತಾ ತಂ ಪ್ರರಾತರಾಮ ಮೃತಾವ್ೀ | 
ಹನಿಷ್ಾರ್ತ ಸತಫಟಂ ರಣ್ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ಜರಾಸತತಮ್ || 111 || 

 

ಭಯಂ ನ್ ಕ್ಾಯಯಮೀವ ತ್ೀ ಮರಾ ಹತಾಃ ಸ ನ್ೀರ್ತ ಹ | 
ಮರಾ ಹಿ ನಿೀರ್ತಹ್ೀತತತಾಃ ಸವಯಂ ನ್ ಹನ್ಾತ್ೀ ರಿಪ್ುಾಃ || 112 || 

 

ಸ ಶವಯಸಂಶರರಾಗರಣಿೀಮಯದಾಶರಯೀತುಮೀ ನ್ ತತ | 
ನಿಹನ್ಾತ್ೀ ಯದಾ ತದಾ ಪ್ರಕ್ಾಶ್ತಂ ಹಿ ಮೀ ಬಲಮ್ || 113 || 

 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಶಙ್ಕಚೆ ತಂ ಮನ್ಾಃ ಕತರತಷ್ವ ಭ ಪ್ತ್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ಪ್ರದ್ಶಯರಾಮಿ ತ್ೀsನ್ತಜೌ ನಿಹತಾ ಮಾಗಧ್್ೀಶವರಮ್ || 114 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣನಾ ವಿಚಾಯಯ ತದ್ತುಣಾನ್ ಪ್ರಾನ್ | 
ತಥ್ೀರ್ತ ಚಾsಹ ತ್ೀ ತರಯಾಃ ಪ್ರತಸತಿರಾಶತ ಮಾಗಧ್ಾನ್ || 115 || 

 

ಸಮೀತಾ ಮಾಗಧ್ಾಂಸತುತ್ೀ ಶ್ವೀರತಲ್ಲಙ್ುಮಿತಾಲಮ್ | 
ಸತಮಾಲಾವಸರಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ ಸಮಚಿಯತಂ ಗಿರಿಂ ಯಯತಾಃ || 116 || 

 

ಸವಶ್ೀಷ್ಯತ್ ೀsಪ ಚಾsದ್ೃತಂ ಜರಾಸತತ್ೀನ್ ತ್ೀ ಗಿರಿಮ್ | 
ನ್ಾಪಾತಯನ್ು ಬಾಹತಭಿಸುಮಸಾ ಚ್ ೀತುಮಾಙ್ುವತ್ || 117 || 

 

ಅದಾವರತಸ ು್ೀ ನ್ಗರಂ ಪ್ರವಿಶಾ ಮಾಷ್ಶಾ ನಾಳ ೀ್ನ್ ಕೃತಾಸ್ತರಭ್ೀರಿೀಾಃ | 
ಪ್ುಷಟಪ್ರದಾ ಬಭಿದ್ತಸುಸಾ ಕ್ತೀರ್ತಯಶಾಸ್ ರೀಪ್ಮಾ ನ್ಾಕೃತಮಾಗಧ್್ೀಶಾಾಃ || 118 || 

 

ತಥಾsಪ್ಣ್ೀಭ್ ಾೀ ಬಹತಮಾಲಾಗನಾಧನ್ ಪ್ರಸಹಾ ಸಙ್ುೃಹಾ ಶತಭಾಂಶಚ ದ್ಧ್ತರಾಃ | 
ಅದಾವರತಸುಸಾ ಗೃಹಂ ಚ್ ಸಸತರಭ್ ೀಯಶಬದತಸುಂ  ಚ್ ನ್ೃಪ್ಂ ಪ್ರಸಸತರಾಃ  || 119 || 
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ತಾನ್ ವಿಪ್ರವ್ೀಷಾನ್ ಸ ನಿಶಾಮಾ ರಾಜಾ ಮಹಾಭತಜಾನ್ ಸಾನತಕವ್ೀಷ್ಯತಕ್ಾುನ್ | 
ದಿವರ್ತೀಯವಣಾಯನ್ ಪ್ರವಿಚಿನ್ಯ ಬಾಹ ನ್ ಜಾಾಕಕಯಶಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಬಭಾಷ್ ಏತಾನ್ || 120 || 

 

ಕ್್ೀ ಸಾಠತ ಕ್ತಂಹ್ೀತತತ ಆಗತಾಶಚ ಕತತಶಚ ಮೀ ಪ್ವಯತಲ್ಲಙ್ುಭ್ೀದ್ನ್ಮ್ | 
ಕೃತಂ ಭವದಿೂಾಃ ಕತತ ಏವ ದ್ತನ್ಯರಾಾಃ  ಕೃತಾಸುಥಾsನ್ಾೀ ದಿವಜವಯಯವ್ೀಷ್ೈಾಃ || 121 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ್ ಕ್ಾಯಯಂ ಹಿ ಶತ್ ರೀರಖಿಲಂ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಮ್ | 
ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ನ್ಹಿ ವಿಪ್ರಶತತರರಹಂ ಕತತ್ ೀ ವೀ ಮಮ ಶತತರತಾ ಭವ್ೀತ್ || 122 || 

 

ಇತತಾಕುವಾಕಾಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಜಗಾದ್ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ನ್ೈವ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಾ ದಿವಜಾಾಃ |  
ವಯಂ ರಿಪ್ುಸ್ುೀsಸ್ತಮ ಹಿ ವಾಸತದ್ೀವ ಇಮೌ ಚ್ ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ನಾಮಧ್್ೀರೌ || 123 || 

 

ಯದ್ ಬಾನ್ಧವಾನ್ ನ್ಾಃ ಪಶ್ತಾಶ್ಧ್ಮಯತ್ ೀ ರೌದ್ರೀ ಮಖ್ೀ ಕಲಪಯತತಂ ಪ್ಶತತ್ವೀ | 
ಇಚ್ಛಸಾರ್ೀ ವ್ೀದ್ಪ್ಥಂ ವಿಹಾಯ ತಂ ತಾವಂ ಬಲಾಚಾಛಸತುಮಿಹಾsಗತಾ ವಯಮ್ || 124 || 

 

ವಿಮೀಕ್ಷರಾಮಾಃ ಸವಜನಾನ್ ಯದಿ ತವಂ ನ್ ಮೀಚ್ಯಸಾದ್ಾ ನಿಗೃಹಾ ಚ್ ತಾವಮ್ | 
ಮತಞ್ಚಚಥವಾ ತಾನ್ಭಿರಾಹಿ ವಾsಸಾಮನ್ ರಣಾಯ ಮತತಯಂ ಕೃತನಿಶಚಯೀsತರ || 125 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಸೌ ಮಗಧ್ಾಧಿಪ್ೀ ರತಷಾ ಜಗಾದ್ ನಾಹಂ ಶ್ವರಾಗಯತಕ್ಾುನ್ | 
ಮೀಕ್ಷ್ಯೀ ಪ್ಶ್ನ್ ಯತಗಪ್ದ್ ವಾ ಕರಮೀಣ ಯೀತ್ುಯೀ ಚ್ ವೀsಥಾಪ ಚ್ಮ ಸಹಾರಾನ್ || 

 

ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ ಸಾಯತಧ್್ ೀ ವಾ ಯತಷ್ಮದಿಷಾಟಯತಧ್್ೀನ್ ವಾ | 
ಏಕ್್ ೀsಪ ಸಕಲ್ೈಯೀಯತ್ುಯೀ ಸಸ್ೀನ್ ೀ ವಾ ಸಸ್ೈನಿಕ್ಾನ್ || 127 || 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಮವದ್ದ್ಜತ್ ೀರತಬಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಏಹ್ಾೀಕಮೀಕ್್ ೀ ವಾsಸಾಮಸತ ಸಸ್ೈನ್ ಾೀ ವಾ ರಣ್ೀ ನ್ೃಪ್ || 128 || 

 

ಯೀನ್ ಕ್ಾಮಯಸ್ೀ ಯೀದ್ತಧಂ ತಂ ನ್ ಆಸಾದ್ಯ ದ್ತರತಮ್ | 
ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ ಸಾಯತಧ್್ ೀ ವಾ ತವದ್ಭಿೀಷಾಟಯೀಧ್್ೀನ್ ವಾ | 
ಇತಾಾsಹ ಭಗವಾನ್ ಶತತರಂ ಯಶ್್ ೀ ಭಿೀಮೀ ವಿವಧ್ಯಯನ್ || 129 || 

 

ಘಾತಯತಾವ ಸವಶತತರಂ ಚ್ ಭಿೀಮೀ ನಾನ್ತಗರಹಂ ಪ್ರಮ್ | 
ಭಿೀಮಸಾ ಕತತಯಮಿಚ್ಛಂಶಚ ಭಕ್ತುಜ್ಞಾನಾದಿವಧ್ಯನ್ಮ್ || 130 || 
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ತೃಣಿೀಕತತಯಂ ರಿಪ್ುಂ ಚ್ೈವ ನಿರಾಯತಧ್ತರಾsಗಮನ್ | 
ಕೃಷ್ಣಭಿೀಮಾಜತಯನಾಸ ು್ೀನ್ ವಿಪ್ರವ್ೀಷಾಶಚ ತ್ೀsಭವನ್ || 131 || 

 

ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ ಕ್ಷತರವ್ೀಷ್ ೀ ನ್ೈವ ಯೀಗಾಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ತತ್ ೀ ಜಗತಮವಿಯಪ್ರವ್ೀಷಾಸೃಣಿೀಕತತಯಂ ಹಿ ಮಾಗಧ್ಮ್ || 132 || 

 

ಮಾಗಧ್ಸಾ ಸಸ್ೈನ್ಾಸಾ ಸವಗೃಹ್ೀ ಸಂಸಿ್ತತಸಾ  ಚ್ | 
ನಿರಾಯತಧ್್ೀನ್ ಭಿೀಮೀನ್ ಸಮಾಹಾವನ್ೀ ಕೃತ್ೀsಮಿತಮ್ | 
ಧ್ಮಯಂ ಯಶಶಚ ಭಿೀಮಸಾ ವಧ್ಯರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 133 || 

 

ತೃರ್ತೀಯಮಜತಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ಸಮಾದಾಯ ಯರೌ ರಿಪ್ುಮ್ | 
ಹರಿಸುಸಾಮಚ್ಚ ಭಿೀಮಸಾ ಮಹಾಧಿಕಾಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ | 
ಮತಖ್ೀನ್ ಮಾಗಧ್ಸ್ಾೈವ ವೃಣ್ವೀಕಂ ನ್ ಇರ್ತ ಬತರವನ್ || 134 || 

 

ವೃಣ್ವೀಕಮಸಾಮಸ್ತವರ್ತ ಸ ಪ್ರೀಕು ಆಹ ಜರಾಸತತಾಃ | 
ಕತರಾಯಂ ನ್ೈವಾಜತಯನ್ೀನಾಹಮಬಲ್ೀನ್ೈವ ಸಙ್ುರಮ್ || 135 || 

 

ಪ್ಞ್ಚಪ್ಞ್ಚಚಶದ್ಬ್ ದೀsದ್ಾ ಹಾಯಮೀವಂ ಚ್ ಬಾಲವತ್ | 
ಅಬಲತಾವದ್ ಯತವಾsಪ್ಾೀಷ್ ಬಾಲ ಏವ ಮತ್ ೀ ಮಮ || 136 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀsಪ್ಾಜತಯನ್ ೀ ನಾsಹ ಕತರತ ತಹಿಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಣಮ್ | 
ಬಾಹತಭಾಾಂ ಧ್ನ್ತಷಾ ವ್ೀರ್ತ ಶಙ್ೆಮಾನ್ಾಃ ಪ್ರಾಜಯಮ್ || 137 || 

 

ಅತ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಬಲಾಧಿಕಾಂ ಸತಪ್ರಸ್ತದ್ಧಮಭ ನ್ಮಹತ್ | 
ಏತದ್ಥಯಂ ಹಿ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಸಹಾsನಿೀತಾಃ ಸ ಫಲತುನ್ಾಃ || 138 || 

 

ಜಾನ್ನ್ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಬಲಂ ಘ ೀರಮವಿಷ್ಹಾಂ ಚ್ ಮಾಗಧ್ಾಃ | 
ಕತತುಯನ್ ಗ್ ೀಪ್ ಇರ್ತ ತಂ ಭರಾನ್ನೈವಾsಹವಯತ್ ಪ್ರಭತಮ್ || 139 || 
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ಆಹವರಾಮಾಸ ಭಿೀಮಂ ತತ ಸಾಾದ್ ವಾ ಮೀ ಜೀವನ್ಂ ರ್ತವರ್ತ | 
ಹನಿಷ್ಾತ್ಾೀವ ಮಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಇತಾಾಸ್ತೀನ್ನೃಪ್ತ್ೀಭಯಯಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ತಂ ನಾsಹವರಾಮಾಸ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸ ಮಾಗಧ್ಾಃ || 140 || 

 

ಅಜತಯನ್ೀ ತತ ಜತ್ೀ ಕೃಷ್ಣಭಿೀಮೌ ಮಾಂ ನಿಹನಿಷ್ಾತಾಃ | 
ತರರಾಣಾಂ ದ್ತಬಯಲಾಹಾವನಾನ್ನಶ್ಾೀತ್ ಕ್ತೀರ್ತಯಶಚ ಮೀ ಧ್ತರವಾ || 141 || 

 

ಇರ್ತ ಮತಾವsಹವರಾಮಾಸ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಂ ಸ ಮಾಗಧ್ಾಃ | 
ಕಥಞಚಚಜಞೀವಿತಂ ವಾ ಸಾಾನ್ನತತ ನ್ಶಾರ್ತ ಮೀ ಯಶಾಃ || 142 || 

 

ಇರ್ತ ಭಿೀಮಂ ಪ್ರರ್ತಯೀಧ್ನಾಯ ಸಙ್ುೃಹಾ ರಾಜಾ ಸ ಜರಾಸತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ | 
ರಾಜ್ಾೀ ನಿಜಂ ಚಾsತಮಜಮಭಾಷಞ್ಚತ್ ಪ್ುರಾ ಖಾಾತಂ ಪ್ತರತಾಪಾಖ್ಾರತದ್ರಮ್ || 143 || 

 

ಬಲಂ ಭಿೀಮೀ ಮನ್ಾಮಾನ್ ೀsಧಿಕಂ ತತ ಗದಾಶ್ಕ್ಷಾಮಾತಮನಿ ಚಾಧಿಕ್ಾಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಭಿೀತ್ ೀ ನಿಯತದ್ಧೀsಸಾ ದ್ದೌ ಗದಾಂ ಸ ಭಿೀಮಾಯ ಚಾನಾಾಂ ಸವಯಮಗರಹಿೀದ್ ಬಲ್ಲೀ || 144 || 

 

ತದ್ಥಯಮೀವಾsಶತ ಗದಾಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಭಿೀಮೀ ಯರೌ ಮಾಗಧ್ಸಂಯತತ್ ೀ ಬಹಿಾಃ | 
ಪ್ುರಾತ್ ಸಕೃಷಾಣಜತಯನ್ ಏವ ತತರ ತವಯತಧ್ಾತಾಂ ಕ್್ೀಶವಪಾಥಯಯೀಾಃ ಪ್ುರಾಃ || 145 || 

 

ವಾಚಾsಜಯತ್ ತಂ ಪ್ರಥಮಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ ಶ್ವಾಶರಯಂ ವಿಷ್ತಣಗತಣಪ್ರಕ್ಾಶರಾ | 
ತತ್ ೀ ಗದಾಭಾಾಮಭಿಪ್ೀತತತಸ ುೌ ವಿಚಿತರಮಾಗಾಯನ್ಪ ದ್ಶಯಯನ ುೌ || 146 || 

 

ತಯೀಗಯದ್ೀ ತ್ೀsಶನಿಸನಿನಕ್ಾಶ್ೀ ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತ್ೀ ದ್ೀಹಮಹಾದ್ೃಢಿಮಾನ | 
ಅನ್ ಾೀನ್ಾಯೀವಯಕ್ಷಸ್ತ ಪಾರ್ತತ್ೀ ರತಷಾ ಯಥಾsಶಮನ್ ೀಾಃ ಪಾಂಸತಪಣೌಡ ಸತಮತಕ್ೌು || 147|| 

 

ಸಞ್್ಚಣಿಯತಗದೌ ವಿೀರೌ ಜಘನತತಮತಯಷಟಭಿಮಿಯಥಾಃ | 
ಬರಹಾಮಣಡಸ್ ಫೀಟಸಂಕ್ಾಶ್ೈಯಯಥಾ ಕ್್ೀಶವಕ್್ೈಟಭೌ || 148 || 

 

ಚ್ಚಾಲ ಪ್ೃಥಿವೀ ಗಿರಯಶಚ ಚ್ ಣಿಯತಾಾಃ ಕತಲಾಚ್ಲಾಶ್ಚೀಲತರಲಂ ವಿಚ್ತಕ್ಷತಭತಾಃ | 
ಸಮಸುವಾರಾಮಪತಯಾಃ ಸತರಾಸತರಾ ವಿರಿಞ್ಚಶವಾಯದ್ಯ ಆಸದ್ನ್ನಭಾಃ || 149 || 

 

ಸತರಾಸತು ಭಿೀಮಸಾ ಜರಾಭಿಕ್ಾಙ್ಕಚಷಣಸುಥಾsಸತರಾದಾಾ ಮಗಧ್ಾಧಿಪ್ಸಾ | 
ಪ್ಶಾನಿು ಸವ್ೀಯ ಕರಮಶ್್ ೀ ಬಲಂ ಸವಂ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ಮಾರತತನ್ನ್ದನ್ ೀsಪ || 150 || 
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ಮಾನ್ಯತಾವ ವರಂ ಧ್ಾತತದಿಯವಸಾನ್ ದ್ಶ ಪ್ಞ್ಚ ಚ್ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಜ್ಞರಾ ಭಿೀಮಾಃ ಶತತರಂ ಹನ್ತುಂ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್್ೀ || 151 || 

 

ಸ ಪ್ರಣಮಾ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ಹಷಾಯದಾಶ್ಿಷ್ಾ ಫಲತುನ್ಮ್ | 
ರಿಪ್ುಂ  ಜಗಾರಹ ಮತಕತಟ್ೀ ವಾರಣಂ ಮೃಗರಾಡಿವ || 152 || 

 

ಪ್ೃಷ ಠ್ೀsಸಾ ಜಾನ್ತಮಾಧ್ಾಯ ಕ ಮಯದ್ೀಶಂ ಬಭಞ್ಞ ಹ | 
ಮೃರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ಪ್ುನ್ದ್ೀಯಹಂ ವಿದ್ದಾರ ಯಥಾ ಪ್ುರಾ || 153 || 

 

ಮಮಯಣ್ಾೀವ ನ್ ಹನ್ುವಾೀ ಮರಾsಯಮಿರ್ತ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಸವಪೌರತಷ್ಪ್ರಕ್ಾಶಾಯ ಬಭಞ ಞೈನ್ಮಮಮಯಣಿ || 154 || 

 

ಭಜಾಮಾನ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀsಸಾ ಬರಹಾಮಣಡಸ್ ಫೀಟಸನಿನಭಾಃ | 
ಬಭ ವ ರಾವೀ ಯೀನ್ೈವ ತರಸುಮೀತಜಞಗತ್ ತರಯಮ್ || 155 || 

 

ನಿಹತಾ ಕೃಷ್ಣಸಾ ರಿಪ್ುಂ ಸ ಭಿೀಮಾಃ  ಸಮಪ್ಯರಾಮಾಸ ತದ್ಚ್ಯನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಕೃತಾಂ ಹಿ ಭಿೀಮೀನ್ ಸಮಚ್ಯನಾಂ ತಾಂ ಸಮಕ್ಷಮಾದಾತತಮಿಹಾsಗತ್ ೀ ಹಾಜಾಃ || 156 || 

 

ಸ್ತವೀಕೃತಾ ಪ್ೂಜಾಂ ಚ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸಾ ದ್ೃಢಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಾ ಚ್ ತಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಪರೀತ್ ೀ ನಿತಾನ್ುಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಕೃಷ್ಣಂ ನ್ನಾಮ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ರಣತ್ ೀsಜತಯನ್ೀನ್ || 157 || 

 

ಜಗತಮಾಃ ಸತರಾಶಾಚರ್ತತರಾಂ ಪ್ರಹೃಷಾಟ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ದಿೀನ್ತರಾಶಚ ದ್ೈತಾಾಾಃ | 
ಬಲಾದ್ತಮೀಶಸಾ ವರ್ೀ ಪ್ರಭಗ್ನೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣಾಚ್ತಾತಸಂಶರಯೀಣ || 158 || 

 

ಸತತ್ ೀ ಯರೌ ಶರಣಂ ತಾನ್ ರಮೀಶಭಿೀಮಾಜತಯನಾನ್ ಸಹದ್ೀವೀsಸಾ ಧಿೀಮಾನ್ | 
ರಥಂ ಸವಸಾರಂ ಚ್ ದ್ದೌ ಸ ಮಾರತತ್ೀನ್ಯನಾಮ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರರಾ ಚ್ ಭಕ್ಾಯ || 159 || 

 

ರಥ್ ೀ ಹಾಸೌ ವಸತನಾ ವಾಸತದ್ೀವಾಚ್ಛಕ್ಾರನ್ುರಾsಪ್ುೀ ವಸತವಂಶಜತಾವತ್ | 
ಜರಾಸತತಸಾಾsಸ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸುಂ ಹರ್ೀ ರಥಂ ಪಾರಪ್ಯರಾಮಾಸ ತಸ್ೈ || 160 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಸಮರದ್ ಗರತಡಂ ಸ ಧ್ವಜ್ೀsಭ ದ್ ರಥಂ ಕೃಷ್ ಣೀsಥಾsರತಹತ್ ಪಾಣಡವಾಭಾಾಮ್ | 
ಭಿೀಮಾಃ ಕನಾಾಂ ಸಹದ್ೀವಸಾ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಮಗರಹಿೀದ್ನ್ತಜಸಾಾsತಮನ್ಾಃ ಸಾಃ || 161 || 
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ನ್ಕತಲಸಾಾsದಾನ್ಮದ್ರರಾಜ್ ೀ ಹಿ ಪ್ೂವಯಂ ಸ್ತವೀರಾಂ ಕನಾಾಂ ಸಾ ತಥ್ೈಷಾsಪ್ುಾಷಾ ಹಿ | 
ಏಕ್ಾ ಪ್ೂವಯಂ ತ್ೀ ಅಶ್ವನ್ ೀಶ್ಚವ ಭಾರಾಯ ಯಮೌ ರ್ೀಮಾತ್ೀ ಯದ್ತಷಾ ಅಶ್ವಭಾರಾಯ | 
ತತಾಃ ಕೃಷಾಣರಾಮಗರಜಭಾರತೃಭಾರಾಯವೃರ್ತುಂ ಹಿ ತೌ ಚ್ಕರತತಮಾಯದಿರಪ್ುತೌರ || 162 || 

 

ಜರಾಸತತಸಾಾsತಮಜಾಃ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀನ್ ರತ್ನೈಾಃ ಸಮಭಾಚ್ಾಯ ಯರಾವನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ತದಾಜ್ಞರಾ ಪತೃಕ್ಾರಾಯಣಿ ಕೃತಾವ ತದಾಜ್ಞಯೈವಾಮತಚ್ತ್ ತಾನ್ ನ್ೃಪಾಂಶಚ | 
ತ್ೈಾಃ ಸಂಸತುತಾಃ ಕ್್ೀಶವೀ ಭಿೀಮಪಾಥಯಯತಕ್್ ುೀ ಯರೌ ಭಕ್ತುನ್ಮರಯಯಥಾವತ್ || 163 || 

 

ಸಮಾೂವಿತಾಸ್ುೀ ಸಹದ್ೀವ್ೀನ್ ಸಮಾಕ್ ಪ್ರಶಸಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯ | 
ಯಯತಗೃಯಹಾನ್ ಸಾವನ್ಪ್ತತ್ ಕ್್ೀಶವದಿವಡ್ ಜರಾಸತತ್ ೀsನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಕರಮೀಣ || 164 || 

 

ಕೃಷ್ಣಶಚ ಪಾಥೌಯ ಚ್ ತಥ್ೈಕರಾನ್ಂ ಸಮಾಸಿ್ತತಾ ಧ್ಮಯಜಮಭಾಗಚ್ಛನ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಶಙ್್ಧ್ವನಿಸಮಬೀಧಿತಾತಾಮ ರಾಜಾ ಪರೀತಶಾಚರ್ತತರಾಂ ಬಭ ವ || 165 || 

 

ದ್ವೈಪಾಯನ್ ೀsಥ ಭಗವಾನ್ಭಿಗಮಾ ಪಾಥಾಯನಾಜ್ಞಾಪ್ಯತ್ ಸಕಲಸಮೂೃರ್ತಸಾಧ್ನಾಯ | 
ತಂ ರಾಜಸ ಯಸಹಿತಂ ಪ್ರಮಾಶವಮೀಧ್ಯಜ್ಞಂ ಸಮಾದಿಶದ್ನ್ನ್ಾಕೃತಂ ವಿರಿಞ್ಚಚತ್ ||166 || 

 

ಕತಾಯ ಹಿ ತಸಾ ಪ್ರಮೀಷಠಪ್ದ್ಂ ಪ್ರರಾರ್ತ ಯದ್ಾನ್ಾಸದ್ತುಣವರ್ೈಾಃ ಪ್ರಮೀಷಠತತಲಾಾಃ | 
ಭಿೀಮೀ ಮಖ್ಸಾ ಫಲಮತಾಧಿಕಂ ನಿಧ್ಾತತಂ ವಾಾಸಾಃ ಕರತತಂ ತಮದಿಶದ್ ಗತರತರಬಞಜಸಾ || 167 || 

 

ಅಸಾಧ್ಾರಣಹ್ೀತತಯಯಾಃ ಕಮಯಣ್ ೀ ಯಸಾ ಚ್ೀತನ್ಾಃ | 
ಸ ಏವ ತತ್ ಫಲಂ ಪ್ೂಣಯಂ ಭತಙ್ಕ ೆ ತೀsನ್ ಾೀsಲಪಮಿರ್ತ ಸಿ್ತರ್ತಾಃ | 
ವಿನಾ ವಿಷ್ತಣಂ ನಿಣಯಯೀsಯಂ ಸ ಹಿ ಕಮಯಫಲ್ ೀಜಝಿತತಾಃ || 168 || 

 

ಹ್ೀತವೀsಪ ಹಿ ಪಾಪ್ಸಾ ನ್ ಪಾರಯಾಃ ಫಲಭಾಗಿನ್ಾಃ | 
ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ುಣಾಸಾ ದ್ೈತಾಾಶಚ ಮಾನ್ತಷಾಸುದಿವಭಾಗಿನ್ಾಃ || 169 || 

 

ಅಸಾಧ್ಾರಣಹ್ೀತತಶಚ ಭಿೀಮ ಏವ ಪ್ರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ | 
ಯಜ್ಞಸಾಾಸಾ ಜರಾಸನ್ಧವದಾತ್ ಕಣಯಜರಾದ್ಪ || 170 || 

 

ಜರಾಚ್ಚ ಕ್ತೀಚ್ಕ್ಾದಿೀನಾಮನ್ಾೈಜ್ೀಯತತಮಶಕಾತಾಃ | 
ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಫಲತುನ್ಶ್ಚವ ತೃರ್ತೀಯಸತು ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 171 || 
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ತಸಾಮದ್ ಬರಹಮಪ್ದಾವಾಪ್ಯೈ ವಾಾಸ್ ೀ ಭಿೀಮಸಾ ತಂ ಕರತತಮ್ | 
ಅನ್ನ್ಾಕೃತಮಾದಿಶಾ ದಿಶಾಂ ವಿಜಯಮಾದಿಶತ್ || 172 || 

 

ಅಥಾsಬರವಿೀದ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀ ಧ್ನ್ತಧ್ವಯಜ್ ೀ ರಥ್ ೀ ವರಾಃ | 
ಮಮಾಸ್ತು ತದಿದಶಾಂ ಜಯೀ ಮಮೈವ ವಾಞಚಛತಾಃ ಪ್ರಭ್ ೀ || 173 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಖಿಲಪ್ರಭತಜಯಗಾದ್ ಸತಾಮಸ್ತುತ್ೀ | 
ಸಮಸುಸಾಧ್ನ್ ೀನ್ನರ್ತಮಯಹಚ್ಚ ವಿೀಯಯಮಸ್ತುತ್ೀ || 174 || 

 

ತಥಾsಪ ಕ್ತೀಚ್ಕ್ಾದ್ಯೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾದ್ೃತ್ೀ ವಶಮ್ | 
ನ್ ರಾನಿು ನಾಪ ತ್ೀ ವಶಂ ಪ್ರರಾರ್ತ ಕಣಯ ಏವ ಚ್ || 175 || 

 

ಬಲಾಧಿಕ್್ ೀsಸ್ತ ಕಣಯತಸುಥಾsಪ ನಾಮೃತಾಃ ಕರಮ್ | 
ದ್ದಾರ್ತ ತ್ೀ ಹಾರ್ತಸಪೃಧ್ಾ ನ್ ವಧ್ಾ ಏಷ್ ತ್ೀsದ್ಾ ಚ್ || 176 || 

 

ಸವಮಯಕತಣಡಲತವತ್ ೀ ನ್ ವಧ್ಾ ಏಷ್ ಯತ್ ತವರಾ | 
ತತ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ದಿಶಂ ಪ್ರರಾತತ ತ್ೀ ಪತತಾಃ ಪರರಾಮ್ || 177 || 

 

ಜೀವಗಾರಹಭರಾತ್ ಕಣ್ ೀಯ ದ್ದಾರ್ತ ಕರಮಞ್ಞಸಾ | 
ಭಿೀಮಾಯ ನಾತರ ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ಜತ್ ೀsನ್ೀನ್ ಚ್ ಸಂಯತಗ್ೀ || 178 || 

 

ಅಜ್ೀರೌ ಶವಯವಚ್ನಾದ್ ರಣ್ೀ ಕ್ತೀಚ್ಕಪೌಣಡರಕ್ೌ | 
ವಶಂ ಪ್ರರಾತ್ ೀ ಭಿೀಮಸಾ ತಥಾsವಧ್್ ಾೀsಪ ಚ್ೀದಿಪ್ಾಃ || 179 || 

 

ಜೀವಗಾರಹಭಯಂ ಹ್ಾೀಷಾಂ ಭಿೀಮಾನಾಮಗಧ್ಪಾತನಾತ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಕರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛನಿು ಜತಾ ವಾ ಪ್ೂವಯಮೀವ ವಾ || 180 || 

 

ಪ್ರರಾಹಿ ಚ್ ತವಂ ಧ್ನ್ದ್ಪ್ರಪಾಲ್ಲತಾಂ ದಿಶಂ ದಿವೀಪಾನ್ ಸಪ್ು ಚಾಶ್ೀಷ್ದಿಕ್ಷತ | 
ನಾಗಾಂಶಚ ದ್ೈತಾಾಂಶಚ ತಥಾsಧ್ರಸಾಿನ್ ವಿಜತಾ ಶ್ೀಘರಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀಹಿ ಚಾತರ || 181 || 

 

ರಥ್ ೀ ಹಿ ದಿವಾೀsಮಬರಗಸುವಾಸ್ತು ದಿವಾಾನಿ ಚಾಸಾರಣಿ ಧ್ನ್ತಶಚ ದಿವಾಮ್ | 
ಯೀsನ್ಾೀ ಚ್ ಬಾಣಪ್ರಮತಖಾ ಅಜ್ೀರಾಾಃ ಶವಾಯಶರರಾಸಾುನ್ಪ ಭಿೀಮ ಏತತ || 182 || 
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ತಥಾ ಸತರಾಶಾಚಪ ಸಮಸುಶ್್ ೀsಸಾ ಬಲ್ಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛನಿು ಮದಾಜ್ಞಯೀತರ್ೀ | 
ದಿಶಂ ಪ್ರರ್ತೀಚಿೀಮಥ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಂ ಚ್ ರಾತಾಂ ಯಮೌ ಕರಮಶ್್ ೀ ಹಾಧ್ವರಾಥ್ೀಯ || 183 || 

 

ಯಶಶಚ ಧ್ಮಯಶಚತಯೀರಪ ಸಾಾದಿರ್ತ ಸಮ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ಸತತ್ೀನ್ ಕ್ಾಳಾಾಾಃ | 
ಉಕ್್ುೀ ಯಯತಸ್ುೀ ತಮಭಿಪ್ರಣಮಾ ದಿಶ್್ ೀ ಯಥ್ ೀಕ್ಾುಾಃ ಪ್ರಮೀರತಸದ್ತುಣಾಾಃ || 184 || 

 

ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀsಜಯನ್ನೃಪಾನ್ ವಿರಾಟಮಾಸಸಾದ್ ಹ | 
ಜತ್ೀsತರ ಕ್ತೀಚ್ಕ್್ೀ ರಣ್ೀ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ಕರಂ ತತಾಃ || 185 || 

 

ತತಾಃ ಕರಮಾನ್ನೃಪಾನ್ ಜತಾವ ಚ್ೀದಿೀನಾಂ ವಿಷ್ಯಂ ಗತಾಃ | 
ಮಾತೃವಾಕ್ಾಾದ್ ಭರಾಚ್ಚವ ಶ್ಶತಪಾಲ್ೀನ್ ಪ್ೂಜತಾಃ || 186 || 

 

ಮಾತೃಷ್ವಸತಗೃಯಹ್ೀ ಚ್ ೀಷ್ಾ ದಿವಸಾನ್ ಕರ್ತಚಿತ್ ಸತಖ್ಮ್ | 
ಕರಂ ಸಮಹದಾದಾಯ ತತಾಃ ಪ್ೂವಾಯಂ ದಿಶಂ ಯರೌ || 187 || 

 

ಕರಮೀಣ ಸವಾಯನ್ ನಿಜಯತಾ ಪೌಣಡರಕಂ ಚ್ ಮಹಾಬಲಮ್ | 
ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಕಣಯಂ ಚ್ ಕರಮಾದಾಯ ಸವಯತಾಃ || 188 || 

 

ಹಿಮವಚಿಛಕರ್ೀ ದ್ೀವಾನ್ ಜತಾವ ಶಕರಪ್ುರ್ ೀಗಮಾನ್ | 
ಕ್ತರೀಡಾಥಯಂ ಯತಧ್ಾತಸ ು್ೀಭಾಸತುಷ್ಟೀಭ್ ಾೀ ರತನಸಞ್ಚಯಮ್ || 189 || 

 

ಬಾಹತಯತದ ಧ್ೀನ್ ಶ್ೀಷ್ಂ ಚ್ ಗರತಡಂ ಚ್ ಮಹಾಬಲಮ್ | 
ಕ್ತರೀಡಮಾನೌ ವಿನಿಜಯತಾ ಭ ಷ್ಣಾನಾಾಪ್ ತ್ ೀಷ್ತಾಃ | 
ತಾಭಾಾಂ ಚ್ ದ್ೃಢಮಾಶ್ಿಷ್ಟಾಃ ಸ್ನೀಹವಿಕ್ತಿನ್ನರಾ ಧಿರಾ || 190 || 

 

ಪ್ೀಪ್ೂಿಯಮಾನ್ಾಃ ಸ ತತ್ ೀsಮತಬಧ್ೌ ಬಲ್ಲೀ ಜಗಾಮ ಬಾಣಸಾ ಪ್ುರಂ ಹರಂ ಚ್ | 
ರಣ್ೀsಜಯದ್ ವಾರಣರ ಪ್ಮಾಸ್ತಿತಂ ಕ್ತರೀಡನ್ುಮೀತ್ೀನ್ ಚ್ ತ್ ೀಷತ್ ೀ ಹರಾಃ || 191 || 

 

ಪ್ೃಷ್ಟಶಚ ಗಿರಿೀಶ್ೀನಾಸೌ ವಿಸುರಂ ದಿಗಞಯಸಾ ಚ್ | 
ಸ್ತಂಹವಾಾಘಾರದಿರ ಪಾಶಚ ಆತಮನಾ ವಿಜತಾ ಯಥಾ | 
ಗರತತಮಚ ಛ್ೀಷ್ಶಕ್ಾರದಾಾ ತ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತದ್ಬರವಿೀತ್ || 192 || 
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ನಿಶಮಾ ಶಙ್ೆರ್ ೀsಖಿಲಂ ಮಖ್ಸಾ ಚ್ ಪ್ರಸಾಧ್ಕಮ್ | 
ಹರಿಂ ತತ್ ೀ ಬಲ್ೀಾಃ ಸತತಾದ್ ದ್ದೌ ಚ್ ರತನಸಞ್ಚಯಮ್ || 193 || 

 

ಸ ಬಾಣದ್ೈತಾತ್ ೀ ಮಹಚಿಛವ್ೀನ್ ದ್ತುಮತತುಮಮ್ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ರತನ ಸಞ್ಚಯಂ ಸವಕಂ ಪ್ುರಂ ಸಮಾಯರೌ || 194 || 

 

ಸ ವಿಪ್ರರಾದ್ವ್ೀಶವರಂ ದಿವಧ್ಾಸಿ್ತತಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ | 
ಪ್ುರ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ತದ್ ವಸತ ಪ್ರಭ ತಮಾನ್ಮತ್ ತದಾ || 195 || 

 

ಸ್ ೀsಭಿವಾದಾಾಗರಜಂ ಚ್ೈವ ಯಥಾವೃತುಂ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯತ್ | 
ಆತಮನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಯೀಾಃ ಸವಯಂ ಧ್ಮಯರಾಜಾಗರತ್ ೀ ಮತದಾ || 196 || 

 

ಯಥಾ ಜತಾಾಃ ಕ್ತೀಚ್ಕ್ಾದಾಾ ಏಕಲವಾಸಹಾಯವಾನ್ | 
ಯಥಾ ಜತಾಃ ಪೌಣಡರಕಶಚ ಕಣಾಯದಾಾಶಚ ತಥಾsಪ್ರ್ೀ || 197 || 

 

ಯಥಾ ಸ್ತಂಹಾದಿತನ್ವಾಃ ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ ದ್ರೀನ್ದರಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ಯಥಾ ಗಜತನ್ತಾಃ ಶವಯಸುಚ್ಚ ಸವಯಮವಣಯಯತ್ || 198 || 

 

ಸಮಾೂವಿತಶಚ ಕೃಷಾಣಭಾಾಂ ರಾಜ್ಞಾ ಚ್ ಸತಮಹಾಬಲಾಃ | 
ಆಜ್ಞರಾ ವಾಾಸದ್ೀವಸಾ ಯಜ್ಞಾಙ್ುನಿ ಸಮಾಜಯಯತ್ || 199 ||  

 

 ಚ್ೀ ತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಾಸ್ ೀ ಜತಂ ಸವಯಂ ತವರಾsರಿಹನ್ | 
ಜಯೀ ಸವಯಸಾ ಯಜ್ಞ್ ೀsಯಂ ಪ್ೂಣ್ ೀಯ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಾಥಾ || 200 || 

 

ವಿರಿಞ್ಚಾಃ ಸವಯಜತ್ ಪ್ೂವಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಸುಾಮಿಹಾಭವಾಃ | 
ಇತತಾಕ್ ು್ಾೈನ್ಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಾ ಯಜ್ಞಾಙ್ುನಿ ಸಮಾದಿಶತ್ || 201 || 

 

ತದ್ೈವಾನ್ಾೀ ದಿಶ್್ ೀ ಜತಾವ ಸಮಿೀಯತಸುಸಾ ಯೀsನ್ತಜಾಾಃ | 
ಸಹದ್ೀವೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಶಾಂ ಜತಾವ ರತಾನನ್ತಾಪಾಹರತ್ || 202 || 

 

ತತರ ರತಗಿೇ ನ್ ಯತಯತಧ್್ೀ ಸಹದ್ೀವ್ೀನ್ ವಿೀಯಯವಾನ್ | 
ಜತಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಪ್ೂವಯಂ ಯಾಃ ಶವಾಯದಾಪ್ ಧ್ನ್ತವಯರಮ್ || 203 || 
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ತಪ್ಸಾ ತ್ ೀಷತಾತ್ ಕೃಷ್ಣದ್ನಾಾನ್ೀವಾಮತನಾsಖಿಲಾನ್ | 
ವಿಜ್ೀಷ್ಾಸ್ತ ಯದಾ ಕೃಷ್ಣವಿರ್ ೀಧ್ಸ ು್ೀ ತದಾ ಧ್ನ್ತಾಃ | 
ಮಾಮೀಷ್ಾರ್ತೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ನ್ ವಾರತಧ್ಾತ ಕ್್ೀಶವ್ೀ || 204 || 

 

ಸವಸತಾಃ ಸ್ನೀಹಾಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಯಜ್ಞಕ್ಾರಯತೃತವತಾಃ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ಬಲಾಚ್ಚವ ಮಾದ್ರೀರಾಯ ದ್ದೌ ಕರಮ್ | 
ಜಗ್ಾೀ ಬಲ್ೀನಾನ್ಾನ್ೃಪಾನ್ ಸಹದ್ೀವಾಃ ಪ್ರತಾಪ್ವಾನ್ || 205 || 

 

ತಥಾ ಸೃತಂ ಸಮಾಗತಂ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಂ ವಿಭಿೀಷ್ಣ್ೀ | 
ಸಮಾದಿಶದ್ ಯರೌ ಚ್ ಸ್ ೀsಪ ಸ್ ೀsದ್ದಾನ್ಮಹಾಕರಮ್ || 206 || 

 

ಪ್ುರಾ ಹಿ ರಾಘವೀದಿತಂ ತದ್ಸಾ ಸ್ ೀsಖಿಲಂ ತದಾ | 
ವಿಚಾಯಯ ಕ್್ೀಶವಂ ಚ್ ತಂ ಬಲಂ ಚ್ ಭಿೀಮಪಾಥಯಯೀಾಃ | 
ದಿವೌಕಸಶಚ ಪಾಣಡವಾನ್ವ್ೀತಾ ಸ್ ೀsದ್ದಾತ್ ಕರಮ್ || 207 || 

 

ಮಹೌಘರತನಸಞ್ಚಯಂ ಸ ಆಪ್ಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಜಾಃ | 
ಯರೌ ಚ್ ಮಾದಿರನ್ನ್ದನ್ಂ ಸ ಚಾsಯರೌ ಸವಕಂ ಪ್ುರಮ್ || 208 || 

 

ನ್ಕತಲಾಃ ಪ್ಶ್ಚಮಾಶಾರಾಂ ವಿಜಗ್ಾೀsಖಿಲಭ ಭೃತಾಃ | 
ಕರಮಾಪ್ ಚ್ ವಿೀರ್ ೀsಸೌ ಸೌಹಾದಾಯದ್ೀವ ಮಾತತಲಾತ್ | 
ಆಯರೌ ಚ್ ಮಹಾರತನಸಞ್ಚಯೀನ್ ಸವಕಂ ಪ್ುರಮ್ || 209 || 

 

ಅಜತಯನ್ಾಃ ಕಪವರ್ ೀಚಿಛರತಧ್ವಜಂ ಸಾನ್ದನ್ಂ ಸಮಧಿರತಹಾ ಗಾಣಿಡವಿೀ | 
ರಾತ ಏವ ದಿಶಮತತುರಾಂ ಯದಾ ಪಾವಯರ್ತೀಯಕನ್ೃಪಾಾಃ ಸಮಾಯಯತಾಃ || 210 || 

 

ತ್ರಗತಾಯಾಃ ಪಾವಯತ್ೀರಾಶಚ ಸಹಿತಾಾಃ ಪಾಣತಡನ್ನ್ದನ್ಮ್ | 
ಅಭ್ಾೀತಾ ಯೀಧ್ರಾಮಾಸತಜಾಯನ್ನ್ುಸುಚಿಚಕ್ತೀಷಯತಮ್ || 211 || 

 

ತಾನ್ ವಿಜತಾ ಯತಗಪ್ತ್ ಸ ಪಾಣಡವಾಃ ಸಞ್ಞಯನ್ ಕರಮಶ ಏವ ತಾಂ ದಿಶಮ್ | 
ಪಾರವರಜಚ್ಚ ಭಗದ್ತುಮ ಜಯತಂ ತ್ೀನ್ ಚಾಸಾ ಸಮಭ ನ್ಮಹಾರಣಾಃ || 212 || 
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ಸ್ ೀSಭಿಯತಧ್ಾ ಸಗಜ್ ೀ ದಿನಾಷ್ಟಕಂ ಶಾರನ್ು ಆಹ ಪ್ುರಹ ತನ್ನ್ದನ್ಮ್ | 
ಬ ರಹಿ ತ್ೀ ಸಮರಕ್ಾರಣಂ ರ್ತವರ್ತ ಪಾರಹ ದ್ೀಹಿ ಕರಮಿತಾಥಾಜತಯನ್ಾಃ || 213 || 

 

ಸ್ ೀsಪ್ಾದಾತ್ ಕರಮಮತಷ್ಾ ವಾಸವೀ ಮದ್ತುರತಸುವ ಪತ್ೀರ್ತ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ನ್ೈವ ಜ್ೀತತಮಿಹ ಶಕ್ಷಯಸ್ತ ತವಮಿತಾಾವದ್ದ್ಧರಿವರಾಸರತ್ೀಜಸಾ || 214 || 

 

ಸ್ನೀಹಪ್ೂವಯಂ ಪ್ರದ್ತ ು್ೀ ತತ ಕರ್ೀ ನ್ೈವಾsಹ ಚ್ ೀತುರಮ್ | 
ಅಜತಯನ್ ೀ ವಾಥಯಕಲಹಮನಿಚ್ಛನ್ ಸ್ನೀಹಯನಿರತಾಃ || 215 || 

 

ಪಾಥ್ ೀಯ ಜತಾವsಷ್ಟವಷಾಯಣಿ ಷ್ಡ್ ದಿವೀಪಾನ್ಪ್ರಾನ್ಪ  | 
ಅಜಯಚ್ಚತತದಿಯಶಮಪ ಸವಯಶಾಃ ಶಸರತ್ೀಜಸಾ || 216 || 

 

ಪಾತಾಳಸಪ್ುಕಂ ಗತಾವ ಜತಾವ ದ್ೈತ್ೀಯದಾನ್ವಾನ್ | 
ಬಲ್ೀಶಚ ವಿಷ್ತಣವಚ್ನಾತ್ ಕರಂ ಜಗಾರಹ ಸಾಮತಾಃ || 217 || 

 

ಜತಾವ ಚ್ ವಾಸತಕ್ತೀಂ ಭ ರಿ ರತನಮಾದಾಯ ಸತವರಾಃ|  
ಆಜಗಾಮ ಪ್ುರಂ ಸ್ತವೀಯಂ ವಿೀರ್ ೀ ವತುರಮಾತರತಾಃ || 218 || 

 

ಸತವಣಯರತನಗಿರಯಶಚತತಭಿಯಸ್ೈಾಃ ಸಮಾಜಯತಾಾಃ | 
ಚ್ತಾವರ್ ೀ ಯೀಜನಾನಾಂ ಹಿ ದ್ಶ ರ್ತರಂಶಚ್ಛತಂ ತಥಾ || 219 || 

 

ಚ್ತತಾಃಶತಂ ಚ್ ಕರಮಶ ಉಚಿಛರತಾ ದಿಗಞರಾಜಯತಾಾಃ | 
ಪ್ರರ್ತೀಚಾಾದ್ಾಪ್ಸವ್ಾೀನ್ ಕರಮಾದ್ ದಿಗೂಯಾಃ ಸಮಾಜಯತಾಾಃ || 220 || 

 

ವಿಶವಕಮಯಕೃತತಾವತತು ಪ್ುರಸಾಾಲ್ಪೀsಪ ಚ್ ಸಿಲ್ೀ | 
ಅನ್ುಗಯತಾಸ ು್ೀ ಗಿರಯಸುದ್ದ್ತೂತಮಿವಾಭವತ್ || 221 || 

 

ತತ್ ೀ ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರವವೃತ ು್ೀ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ೀರಿತಾಃ | 
ಋರ್ತವಜ್ ೀ ಮತನ್ಯೀsತಾರsಸನ್ ಸವಯವಿದಾಾಸತ ನಿಷಠತಾಾಃ | 
ದ್ವೈಪಾಯನ್ ೀಕುವಿಧಿನಾ ದಿೀಕ್ಷರಾಞ್ಚಕ್ತರರ್ೀ ನ್ೃಪ್ಮ್ || 222 || 

 



 
 

 
 

Page 302 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಏಕವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಜ್ಾೀಷ್ಠತಾವದ್ ರಾಜಮಾನ್ಂ ತತ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಯತಧಿಷಠರ್ೀ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನಾದ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಹ ತ್ೀನ್ ಸಮಾಸ್ತರ್ೀ || 223 || 

 

ಬರಹಾಮಣಿಪ್ದ್ಯೀಗಾತಾವತ್ ಕೃಷ ಣ್ೈಕ್ಾ ಯಜ್ಞಪ್ತನಯಭ ತ್ | 
ಪ್ದಾಯೀಗಾತರಾ ನಾನಾಾಾಃ ಪ್ತನಯಸ ು್ೀಷಾಂ ಸಹಾsಸ್ತರ್ೀ || 224 || 

 

ಆಜ್ಞಯೈವ ಜಗದಾಧತತವಾಾಯಸಸಾಾನ್ನ್ುತ್ೀಜಸಾಃ | 
ಸಿಲಮಪ್ಾತರ ಸವಯಂ ಹಿ ರತನಹ್ೀಮಮಯಂ ತವಭ ತ್ | 
ಕ್ತಮತ ಪಾತಾರದಿಕಂ ಸವಯಂ ಶ್ಭಿರಾಣಿ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 225 || 

 

ಆಹ ತಂ ದಿಗಞಯೀ ಪಾಥ್ೈಯಸುದಾ ಲ್ ೀಕದಿವಸಪ್ುಕಮ್ | 
ಸವಯಮತಾರsಗಮದ್ ಬರಹಮಶವಯಶಕ್ಾರದಿಪ್ೂವಯಕಮ್ || 226 || 

 

ಭಿೀಷ್ ೇ ದ್ ರೀಣಶಚ ವಿದ್ತರ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಃ ಸಹಾತಮಜಾಃ | 
ಸಸ್ತರೀಕ್ಾ ಆಯಯತಸುತರ ಬಾಹಿಿೀಕಶಚ ಸಹಾತಮಜಾಃ || 227 ||  

 

ತಥ್ೈವ ರಾದ್ವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬಲಭದ್ರಪ್ುರ್ ೀಗಮಾಾಃ | 
ರತಗಿಮಣಿೀಸತಾಭಾಮಾದಾಾ ಮಹಿಷ್ಾಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಚ್ || 228 || 

 

ತತರ ಸವಯಜಗದ್ೀಕಸಙ್ುಮೀ ತತುಾನಿಣಯಯಕಥಾ ಬಭ ವಿರ್ೀ | 
ಪಾರಶ್ನಕ್್ ೀsತರ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಯಚಿದ್ ಘನ್ ೀ ವಾಾಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಬಭ ವ ಹ ||229 || 

 

ತತುಾನಿಣಯಯಕಥಾಸತ ನಿಣಯಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಗತಣವಿಸುರ್ ೀsಭವತ್ | 
ನಾಸ್ತು ತತುದ್ೃಶ ಉತುಮಾಃ ಕತತಾಃ ಪಾರ ಏಷ್ ನ್ ತತ್ ೀsನ್ಾ ಇತಾಪ || 230 || 

 

ಬಾದ್ರಾಯಣಭೃಗ ತಿರಾಮಯೀಾಃ ಶೃಣವತ್ ೀಾಃ ಪ್ರಮನಿಣಯಯೀ ಕೃತ್ೀ | 
ಮೀದ್ಮಾನ್ಜನ್ತಾಸಮಾಗಮೀsಪ್ೃಚ್ಛದ್ತರ ನ್ೃಪ್ರ್ತಯಯತವರತಮ್ || 231 || 

 

ಜಾನ್ಮಾನ್ ೀsಪ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸವಯಪ್ೂಜಾತಮಂ ಹರಿಮ್ | 
ಸಂಶಯಂ ಭ ಭೃತಾಂ ಭ್ೀತತುಂ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ಧ್ಮಯವಿತ್ || 232 || 
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ನಾಸ್ತು ನಾರಾಯಣಸಮಮಿರ್ತ ವಾದ್ೀನ್ ನಿಣಯಯೀ | 
ಕೃತ್ೀ ಬರಹಾಮದಿಭಿರಪ ಕೃಷ್ಣಂ ಮತಾಯಂ ಹಿ ಮೀನಿರ್ೀ || 233 || 

 

ನ್ೃಪಾಸುಸಾಮದ್ಯಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಾರಾಯಣ ಇರ್ತ ಸಮ ಹ | 
ಸಮಾಗ್ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಭಿೀಯಷ್ಮಮಪ್ೃಚ್ಛತ || 234 || 

 

ಬರಹಾಮದ್ಯಾಃ ಸತರಾ ಯಸಾಮದ್ ದ್ೃಶಾನ ು್ೀ ಮತಾಯವನ್ನೃಭಿಾಃ | 
ನ್ಚ್ೈವಾರ್ತತರಾಭಾಾಸ್ ೀ ನ್ೃಣಾಮಸ್ತು ಮತನಿಷ್ವಪ || 235 || 

 

ಸವಯಶಾಸರವಿದ್ಂ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಜಾನ್ನ್ಯೀರ್ತ ನ್ೃಪಾ ಅಪ | 
ತಸಾಮದ್ ಭಿೀಷ್ಮಮಪ್ೃಚ್ಛತ್ ಸ ಕತಲವೃದ್ಧತವತಸುಥಾ || 236 || 

 

ಪತಾಮಹಾಗರಯಪ್ೂಜಾಹಯಾಃ ಕ್್ ೀsತರ ಲ್ ೀಕಸಮಾಗಮೀ | 
ಬರಹಮಶವಾಯದ್ಯಶಾಚತರ ಸನಿು ರಾಜಾನ್ ಏವ ಚ್ | 
ಇರ್ತ ಪ್ೃಷ್ ಟೀsಬರವಿೀತ್ ಭಿೀಷ್ಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ೂಜಾತಮಂ ಪ್ರಭತಮ್ || 237 || 

 

ಯದ್ಾಪ್ಾೀಕಸ್ತರಧ್ಾ ವಿಷ್ತಣವಯಸ್ತಷ್ಠಭೃಗತವೃಷಣಷ್ತ | 
ಪಾರದ್ತಭ ಯತಸುಥಾsಪ್ಾೀತ್ೀ ನ್ೃಪಾ ಹಿ ವಾಾಸರಾಮಯೀಾಃ || 238 || 

 

ವಿಪ್ರತಾವನ್ನ ವಿರತಧ್ಾನ ು್ೀ ತತ ಏವ ಚ್ ಯತಕುತಾಮ್ | 
ಮನ್ಾನ ು್ೀ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಶಚ ತ್ೀಷಾಂ ತತರ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಾಃ || 239 || 

 

ಅವಿವಾದ್ೀ ಪ್ರಸ್ತದಿಧಶಚ ನ್ೈವಾಸಾ ಭವಿತಾ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಕೃಷಾಣಯ ದಾತವಾಮಿರ್ತ ಭಿೀಷ್ೇಣ ಚಿನಿುತಮ್ || 240 || 

 

ಕೃಷಾಣಯ ದ್ತ ು್ೀ ರಾಜಾನ್ ೀ ವಿವಾದ್ಂ ಕತಯತಯರಞ್ಞಸಾ | 
ವಿವಾದ್ೀನ್ ಚ್ ಕ್ತೀರ್ತಯಾಃ ಸಾಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ವಿಸೃತಾ | 
ತತಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾಗರಪ್ೂಜಾ ದ್ತಾು ಪಾಥ್ೈಯಜಯಗತತಪರಾಃ || 241 || 

 

ವಾಾಸಭಾಗಯವಯೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತದ್ೈಕ್ಾಾತ್ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್ | 
ಅಗಾರಯಂ ಪ್ೂಜಾಂ ದ್ದ್ತಶಾಚನಾಾನ್ ಯಥಾಯೀಗಾಮಪ್ೂಜಯನ್ || 242 || 

 



 
 

 
 

Page 304 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಏಕವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಅಗ್ ರಯೀಪ್ಹಾರಮತಪ್ರಾಪತ ಏವ ಕೃಷ್ಣೀ ಕ್್ ೀಪಾದ್ನಿನ್ದದ್ಮತಮಾಶತ ಚ್ ಚ್ೀದಿ ರಾಜಾಃ | 
ಶತರತ್ವೈವ ತತ್ ಪ್ವನ್ಜ್ ೀsಭಿಯರೌ ನ್ೃಪ್ಂ ತಂ ಹನ್ತುಂ ಜಗದ್ತುರತವಿನಿನ್ದಕಮೃದ್ಧಮನ್ತಾಾಃ || 243 

 

ದ್ ರ್ೀsಪ ಕ್್ೀಶವವನಿನ್ದನ್ಕ್ಾರಿಜಹಾವಮತಚ್ಛೀತುಯ ಇತತಾರತತರಾsಸಾ ಸದಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ | 
ಭಿೀಮಸಾ ತಂ ತತ ಜಗೃಹ್ೀ ಸರಿದಾತಮಜ್ ೀsಥ ಸಮಾೀಚ್ಾ ಕ್್ೀಶವವಚ್ ೀ ನಿಜಯೀವಯಧ್ಾಯ ||  

 

ಮಯೈವ ವಧ್ಾಾವಿರ್ತ ತಾವಾಹ ಯತ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪ್ುರಾ | 
ತಚ್ತಛರತಾವ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಪ ಸಿ್ತತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಕರಗರಹಾತ್ || 245 || 

 

ಜಾನ್ನ್ನಪ ಹರ್ೀರಿಷ್ಟಂ ಸವಕತಯವಾತಯೀರಿ್ತತಾಃ | 
ಭಿೀಮ ಏತಾವದ್ತಚಿತಮಿರ್ತ ಮತಾವ ಸಿ್ತತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ || 246 || 

 

ದ್ೀವಸಙ್ಘಭವಿನಾಂ ಮಹಾನ್ಭ ದಿೀಕ್ಷಯ ತ್ ೀಷ್ ಇಹ ಕ್್ೀಶವ್ೀsಧಿಕ್ಾಮ್ | 
ಅಚ್ಯನಾಂ ಯ ಇಹ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಜನ್ ೀ ಮಧ್ಾ ಏವ ಸ ತತ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀsಭವತ್ || 247 || 

 

ಅಸತರಾ ಇಹ ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ಯಸುತರ ತ್ೀ ವಿಮನ್ಸ್ ೀ ಬಭ ವಿರ್ೀ | 
ದ್ತವಯಚ್ ೀಭಿರಧಿಕಂ ಚ್ ಚ್ೀದಿಪ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಮಾಚ್ಛಯದ್ತರತಸದ್ತುಣಾಣಯವಮ್ || 248 || 

 

ಸಮಾಹವಯಚ್ಚ ಕ್್ೀಶವಂ ಯತಧ್್ೀ ತಮಾಶತ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ನಿವಾಯಯ ತಸಾ ಸಾಯಕ್ಾನ್ ಜಘಾನ್ ಚಾರಿಣಾ ಪ್ರಭತಾಃ || 249 || 

 

ನಿಕೃತಾಮಾನ್ಕನ್ಧರಾಃ ಸ ಭಕ್ತುಮಾನ್ಭ ದ್ಧರೌ | 
ತಮಾಶ್ರತಶಚ ಯೀsಸತರ್ ೀ ಮಹಾತಮಾಃ ಪ್ರಪ್ೀದಿವಾನ್ || 250 || 

 

ಜಯಾಃ ಪ್ರವಿಶಾ ಕ್್ೀಶವಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಷ್ಯದ್ ೀsಭವತ್ | 
ಅಸೌ ಚ್ ಪಾಣಡವಕರತತಾಃ ಪ್ರವರ್ತಯತ್ ೀ ಯಥ್ ೀದಿತಾಃ || 251 || 

 

ಸತವಣಯರತನಭಾರಕ್ಾನ್ ಬಹ ನ್ ನ್ೃಪಾ ಉಪಾನ್ಯನ್ | 
ಉಪಾಯನ್ಂ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ನ್ೃಪ್ೀsದಿಶದ್ ಗರಹ್ೀsಸಾ ಚ್ || 252 || 

 

ಅಭ್ ೀಜಯಂಸುಥಾ ದಿವಜಾನ್ ಯಥ್ೀಷ್ಟಭಕ್ಷಯ ಭ್ ೀಜಾಕ್್ೈಾಃ | 
ಸತವಣಯರತನಭಾರಕ್ಾನ್ ಬಹ ಂಶಚ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾ ದ್ದ್ತಾಃ || 253 || 
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ಯದಿಷ್ಟಮಾಸ ಯಸಾ ಚ್ ಪ್ರದ್ತುಮೀವ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ | 
ಸಮಸುಮತರ ಸವಯಶ್್ ೀsಥ ಸಸತನರತದ್ ಭೃತಾ ಮತದಾ || 254 || 

 

ನ್ದ್ತತುರ್ ೀರತದ್ತನ್ತದಭಿಪ್ರಗಿೀತದ್ೀವಗಾಯಕ್ಾಾಃ | 
ಪ್ರನ್ೃತುದಿವಾಯೀಷತಾಃ ಸತರಾಪ್ಗಾಂ ವಾಗಾಹಯನ್ || 255 || 

 

ಸಮಸುರಾಜಸಂಯತತಾ ವಿಗಾಹಾ ಜಾಹನವಿೀಜಲ್ೀ | 
ಪ್ುರಂ ಯಯತಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ  ತ್ೀ ಸತಸದ್ಮ ಜಾಗಮನ್ ಸತರಾಾಃ || 256 || 

 

ಗತ್ೀಷ್ತ ಸವಯರಾಜಸತ ಸವಕ್ಾಂ ಪ್ುರಂ ಸವಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ | 
ಸಭಿೀಷ್ಮಕ್್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ ಸಹಾsಮಿಬಕ್್ೀಯಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ || 257 || 

 

ವಿಚಿತರರತನನಿಮಿಯತ್ೀ ರವಿಪ್ರಭ್ೀ ಸಭಾತಳ್ೀ | 
ಸಕ್್ೀಶವೀ ವರಾಸನ್ೀ ವಿವ್ೀಶ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಾಃ || 258 || 

 

ತಥ್ೈವ ರತಗಿಮಣಿೀಮತಖಾಾಃ ಪ್ರಿಗರಹಾ ರಮೀಶ್ತತಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ಭಿೀಮಫಲತುನಾವುಪಾವಿಶನ್ ಹರ್ೀರತಪ್ || 259 || 

 

ಸಹ್ೈವ ವಾಯತಸ ನ್ತನಾ ತಥ್ೈವ ಪಾಷ್ಯತಾತಮಜಾ | 
ಉಪ್ೈವ ರತಗಿಮಣಿೀಂ ಶತಭಾ ತಥ್ೈವ ಸತಾಭಾಮಿನಿೀಮ್ || 260  || 

 

ಯಮೌ ಚ್ ಪಾಷ್ಯತಾದ್ಯೀ ಧ್ನ್ಞ್ಞರಾನಿುಕ್್ೀsವಿಶನ್ | 
ತಥ್ೈವ ರಾಮಸಾತಾಕ್ತೀ ಸಮಿೀಪ್ ಏವ ಭ ಭೃತಾಃ || 261 || 

 

ಸಮಾಸತಾಂ ತತ ಸಾ ಸಭಾ ವಾರ್ ೀಚ್ತಾಧಿಕಂ ತದಾ | 
ಯಥಾ ಸಭಾ ಸವಯಮತೂವಾಃ ಸಮಾಸಿ್ತತಾ ಚ್ ವಿಷ್ತಣನಾ || 262 || 

 

ವಿಚಿತರಹ್ೀಮಮಾಲ್ಲನ್ಾಃ ಶತಭಾಮಬರಾಶಚ ತ್ೀsಧಿಕಮ್ | 
ಸತಪರರ್ತೆರಿೀಟಕತಣಡಲಾ ವಿರ್ೀಜತರತರ ತ್ೀ ನ್ೃಪಾಾಃ || 263 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಭಾಯಯಕ್್ ೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಯಥಾ ದಿವೌಕಸಾಂ ಸದ್ಸಾನ್ನ್ುಸದ್ತುಣಾಣಯವಾಃ || 264 || 
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ಉಪಾಸ್ತರ್ೀ ಚ್ ತಾನ್ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸಮಸುಶಾಃ ಸತಹೃದ್ುಣಾಾಃ | 
ತದಾssಜಗಾಮ ಖ್ಡುಭೃತ್  ಸಹಾನ್ತಜಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ || 265 || 

 

ದಾವರಂ ಸಭಾರಾ ಹರಿನಿೀಲರಶ್ಮವೂಾಢಂ ನ್ ಜಾನ್ನ್ ಸ ವಿಹಾಯ ಭಿರ್ತುಮ್ | 
ಅಭಾನ್ುರಾಣಾಂ ದ್ೃಶ್ ನ್ ೀ ವಿಘಾರ್ತನಿೀಂ ಸಂಸಾಿಟಿಕ್ಾಮಾಶತ ದ್ೃಢಂ ಚ್ತಚ್ತಮಬೀ || 266 || 

 

ಪ್ರವ್ೀಶಯೀತಾಂ ಚ್ ಯಮೌ ತಮಾಶತ ಸಭಾಂ ಭತಜೌ ಗೃಹಾ ನ್ೃಪ್ೀಪ್ದಿಷೌಟ | 
ತತ್ ರೀಪ್ವಿಶಾ ಕ್ಷಣಮನ್ಾತ್ ೀsಗಾದ್ ಅಮೃಷ್ಾಮಾಣಾಃ ಶ್ರಯಮೀಷ್ತ ದಿವಾಾಮ್ || 267 || 

 

ತತ್ೀನ್ದರನಿೀಲಭತವಿ ರತನಮರಾನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ದಾಮನಿ ನಿೀರಮನ್ಸಾ ಜಗೃಹ್ೀ ಸವವಸರಮ್ | 
ರತ್ ನೀರತದಿೀಧಿರ್ತನಿಗ ಢಜಲಂ ಸಲಿಂ ಚ್ ಮತಾವ ಪ್ಪಾತ ಸಹಿತ್ ೀsವರಜ್ೈಜಯಲೌಘೀ || 268 || 

 

ತಂ ಪಾರಹಸದ್ ಭಗವತಾ ಕ್ಷ್ರ್ತಭಾರನಾಶಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸತಸ ಚಿತ  ರಸವರತ್ ೀsತರ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಪಾಞ್ಚಚಲರಾಜಸತತರಾ ಚ್ ಸಮಂ ತಥಾsನ್ಾೈಾಃ ಸ್ತವೀಯೈಸುಥಾsನ್ತ ಜಹಸತಭಯಗವನ್ಮಹಿಷ್ಾಾಃ || 

 

ಮನ್ದಸ್ತಮತ್ೀನ್ ವಿಲಸದ್ವದ್ನ್ೀನ್ತದಬಮಬೀ ನಾರಾಯಣಸತು ಮತಖ್ಮಿೀಕ್ಷಯ ಮರತತತುತಸಾ | 
ನ್ ೀವಾಚ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ಥ ಧ್ಮಯಸತತ್ ೀ ನಿವಾಯಯ ಪಾರಸಾಿಪ್ಯದ್ ವಸನ್ಮಾಲಾವಿಲ್ೀಪಾನಾನಿ ||  

 

ಕೃಷಾಣವೃಕ್್ ೀದ್ರಗತಂ ಬಹಳಂ ನಿಧ್ಾಯ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಯರೌ ಸಶಕತನಿಧ್ೃಯತರಾಷ್ಾಪ್ುತರಾಃ | 
ಸಮಿಬರೀಳಿತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತದ್ತುವರಾಮಬರಾದಿೀನ್  ನ್ಾಕ್ ಕೃತಾ ಮಾಗಯಗತ ಆಹ ಸ ಮಾತತಲಂ ಸವಮ್  

 

ರೌ ಮಾಮಹಸತಾಂ ಕೃಷಾಣಭಿೀಮೌ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸನಿನಧ್ೌ | 
ತಯೀರಕೃತಾವ ಸನಾುಪ್ಂ ನಾಹಂ ಜೀವಿತತಮತತುಹ್ೀ || 272 || 

 

ಯದಿ ಮೀ ಶಕ್ತುರತರ ಸಾಾದ್ ಘತಯೀಯಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಮ್ | 
ಅಗರಪ್ೂಜಾಂ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ವಿಲತಮಪೀಯಂ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ || 273 || 

 

ಈದ್ೃಶಂ ಪಾಣಡವ್ೈಶವಯಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಜೀವಿತಮ್ | 
ಇಚ ಛ್ೀತ ಕರದಾ ಯೀಷಾಂ ವ್ೈಶಾವತ್ ಸವಯಭ ಮಿಪಾಾಃ || 274 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಶಕತನಿವ್ೈಯರಂ ದ್ೃಢಿೀಕತತಯಂ ವಚ್ ೀsಬರವಿೀತ್ | 
ಕ್ತಂ ತ್ೀ ವ್ೈರ್ೀಣ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಬಲ್ಲಭಿಭಾರಯತೃಭಿಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ || 275 || 
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ಅನ್ತಜೀವಸವ ತಾನ್ ವಿೀರಾನ್ ಗತಣಜ್ಾೀಷಾಠನ್ ಬಲಾಧಿಕ್ಾನ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsರ್ತಸಂವೃದ್ಧಕ್್ ೀಪ್ ಆಹ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ || 276 || 

 

ಯದಿ ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ೈಶವಯಯಂ ನ್ ಮಾಂ ಗಚ ಛ್ೀದ್ಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಸವಯಥಾ ನ್ೈವ ಜೀವ್ೀಯಮಿರ್ತ ಸತಾಂ ಬರವಿೀಮಿ ತ್ೀ || 277 || 

 

ನ್ಚ್ ಬಾಹತಬಲಾಚ್ಛಕ್ಷಯ ಆದಾತತಂ ತಾಂ ಶ್ರಯಂ ಕವಚಿತ್ | 
ನ್ೀನ್ ದರೀsಪ ಸಮರ್ೀ ಶಕುಸಾುನ್ ಜ್ೀತತಂ ಕ್ತಮತ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ || 278 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪ್ಪಾತಮ ಆಹ ಗಾನಾಧರಕ್್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಪಾಪಾನಾಮಖಿಲಾನಾಂ ಚ್ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಂ ಚ್ಕರವರ್ತಯನ್ಮ್ || 279 || 

 

ರಾನಾುಂ ಶ್ರಯಂ ಪ್ರದಿೀಪಾುಂ ತವಂ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಪ್ರಪ್ಶಾಸ್ತ | 
ತಾಮಕ್್ಿೀಷ್ತ ಆದಾಸ್ಾೀ ಕ್ತರೀಡನ್ನಕ್ಷ್ೈಸುಾದ್ನಿುಕ್್ೀ || 280 ||  

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಧಿೀಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ಬಭ ವ ಹ | 
ಪ್ರಜಗಮತತಶಚ ತಾವುಭೌ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಜಂ ನ್ೃಪ್ಮ್ || 281 || 

 

ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಮಥ್ ೀವಾಚ್ ದಾವಪ್ರಾಂಶ್್ ೀsರ್ತಪಾಪ್ಕೃತ್ | 
ನಾಸ್ತುಕಾರ ಪ್ಾಃ ಶಕತನಿವಿಯವಣಯಂ ಹರಿಣಂ ಕೃಶಮ್ || 282 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಚ್ ತಚ್ತಛರತಾವ ಕತತ ಇತಾಾಹ ದ್ತಮಯನಾಾಃ | 
ಅಬ ರತಾಂ ತೌ ನ್ೃಪಾರಾsಶತ ದಾವಭಾಾಂ ಯನ್ಮನಿರತಂ ಪ್ಥಿ || 283 || 

 

ಶತರತ್ವೈವ ತನ್ನೀತಾವದ್ತ್ ಸ ಭ ಪ್ರ್ತವಿಯರ್ ೀಧಿ ಧ್ಮಯಸಾ ವಿನಾಶಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಕತಮನಿರತಂ ವೀ ನ್ ಮಮೈತದಿಷ್ಟಂ ಸವಬಾಹತವಿೀರಾಯಪ್ುಮಹಾಶ್ರಯೀ ಹಿ ತ್ೀ || 284 || 

 

ತವರಾsಪ ನಿಜಯತಾ ದಿಶ್್ ೀ ಮಖಾಗಾರಯಾಃ ಕ್ಾರಾಯಾಃ ಸಪೃಧ್್ ೀ ಮಾ ಗತಣವತುಮೈಸ್ೈಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಭಾರತೃಭಿರಗರಯಪೌರತಷ್ೈರಿತತಾಕು ಆಹಾsಶತ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸುಮ್ || 285 || 

 

ಯದಿ ಶ್ರಯಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ನಾಕ್ಷ್ೈರಾಚ ಛ್ೀತತುಮಿಚ್ಛಸ್ತ | 
ಮೃತಮೀವಾದ್ಾ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಪಾಣಡವ್ೈಸುಾಂ ಸತಖಿೀ ಭವ || 286 || 
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ಯದಿ ಮಜಞೀವಿತಾಥಿೀಯ ತವಮಾನ್ರಾsಶ್ವಹ ಪಾಣಡವಾನ್ | 
ಸಭಾರಾಯನ್ ದ್ೀವನಾಯೈವ ನ್ಚಾಧ್ಮೀಯsತರ ಕಶಚನ್ || 287 || 

 

ವ್ೀದಾನ್ತಜೀವಿನ್ ೀ ವಿಪಾರಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರಾಾಃ ಶಸರಜೀವಿನ್ಾಃ | 
ತತರಟಾತ್ೀ ಯೀನ್ ಶತತರಶಚ ತಚ್ಛಸರಂ ನ್ೈವ ಚ್ೀತರತ್ || 288 || 

 

ಅತಾಃ ಸವಧ್ಮಯ ಏವಾಯಂ ತವಾಪ ಸಾಾತ್ ಫಲಂ ಮಹತ್ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಮಾ ಫಲಂ ಮೀsಸತು ತವ್ೈವಾಸ್ತುಾರ್ತ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 289 || 

 

ಏವಂ ಬತರವನ್ನಪ ನ್ೃಪ್ ಆವಿಷ್ಟಾಃ ಕಲ್ಲನಾ ಸವಯಮ್ | 
ಪ್ುತರಸ್ನೀಹಾಚ್ಚ ವಿದ್ತರಮಾದಿಶತ್ ಪಾಣಡವಾನ್ ಪ್ರರ್ತ || 290 || 

 

ಆವಿವ್ೀಶ ಕಲ್ಲಸುಂ ಹಿ ಯದಾ ಪ್ುತರತವಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ಅಂಶ್ೀನ್ ತತ ಆರಭಾ ನ್ೈವಾಸಾಮದ್ಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ || 291 || 

 

ರಾವತ್ ಪ್ುರಂ ಪ್ರಿತಾಜಾ ವನ್ಮೀವ ವಿವ್ೀಶ ಹ | 
ತದ್ನ್ುರಾ ತತಸುಸಾ ಪಾಪ್ಯತಕುಂ ಮನ್ ೀsಭವತ್ || 292 || 

 

ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಂ ವಿದ್ತರ್ ೀ ಮಹತ್ ತ್ೀ ಪಾಪ್ಂ ಕತಲಸಾಾಪ ವಿನಾಶಕ್್ ೀsಯಮ್ | 
ಸಮತದ್ಾಮೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಯಮಸ್ತು ಕೃಥಾ ನ್ ತಸಾಮದ್ಯಶಶಚ ತ್ೀ ಸಾಾತ್ || 293 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ಕಲಹ್ ೀsತರ ನ್ ಸಾಾತ್ ನಿವಾರರಾಮೀ ವಯಮೀವ ಯಸಾಮತ್ | 
ದ್ರಷ್ತಟಂ ಸತತಾನ್ ಕ್ತರೀಡತ ಏಕಸಂಸಾಿನಿಚಾಛಮಿ ಪಾಥಾಯಂಶಚ ಸತಯೀಧ್ನಾದಿೀನ್ || 294 || 

 

ಅತಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮತಪಾನ್ೀರಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಇರ್ತ ಬಲ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಯರೌ ಸ ವಿದ್ತರಾಃ ಪಾಥಾಯನ್ ದಾವರಕ್ಾಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಗತ್ೀ || 295 || 

 

ಗತ್ೀ ಹಿ ಪಾಥಯಸನಿನಧ್್ೀಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ೀ ತತ ನಾರದ್ಾಃ | 
ಶಶಂಸ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತನಾ ಪ್ರಚ್ ೀದಿತ್ ೀsರಿಮಾಗತಮ್ || 296 || 

 

ಕ ಉದ್ಾಪೀ ನ್ೃಪ್ೀಷವರ್ತ ಪ್ರಪ್ೃಷ್ಟ ಆಹ ನಾರದ್ಾಃ | 
ಸ ಸೌಭರಾಡ್ ವರಂ ಶ್ವಾದ್ವಾಪ್ ವೃಷಣನಿಜಯಯಮ್ || 297 || 
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ಪಾಂಸತಮತಷಟಂ ಸಕೃದ್ ಗಾರಸ್ತೀ ಬಹ ನ್ಬಾದಂಸುಪ್ಶಚರನ್ | 
ಆಜಗಾಮ ಹರಾದಾಪ್ಾ ವರಂ ಕೃಷ್ಣಜಯೀ ಪ್ುನ್ಾಃ || 298 || 

 

ಸ ಶತರತಾವ ಮಾಗಧ್ವಧ್ಂ ದಿಶಾಂ ವಿಜಯಮೀವ ಚ್ | 
ರಾಜಸ ಯಂ ಕರತತಂ ಚ್ೈವ ಶ್ಶತಪಾಲವಧ್ಂ ತಥಾ || 299 || 

 

ಯದ್ ನ್ ಪ್ರತತಾದ್ಾಮಂ ತ ಣಯಂ ಕರ್ ೀರ್ತೀರ್ತ ನಿಶಮಾ ತತ್ | 
ಸಮೈಕ್ಷದ್ ಧ್ಮಯಜಾಃ ಕೃಷ್ಣಮತಖ್ಶ್ೀತಾಂಶತಮಣಡಲಮ್ || 300 ||  

 

ಅಸ್ತುಾತತಾಕ್ಾುಾ ಸ ಗ್ ೀವಿನ್ದಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ರಾದ್ವಾನ್ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮಾನದಿೀನ್ ದಿನ್ೈಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಚತ್ ಸವಯಂ ಚಾಗಾತ್ ಸಹಾಗರಜಾಃ || 301 || 

 

ವಿದ್ರಸತು ತತ್ ೀ ಗತಾವ ಧ್ಮಯರಾಜಮಥಾsಹವಯತ್ | 
ಭಾರತೃಭಿವಾಯಯಯಮಾಣ್ ೀsಪ ಕೃಷ್ಣರಾ ಚ್ ಸ ಧ್ಮಯರಾಟ್ | 
ಸಾಧ್ಯಂ ಮಾತಾರ ಭಾರತೃಭಿಶಚ ಕೃಷ್ಣರಾ ಚ್ ಯರೌ ದ್ತರತಮ್ || 302 || 

 

ಜ್ಾೀಷಾಠಜ್ಞಯೈವ ವಿದ್ತರ ಆಹವಯನ್ನಪ ಧ್ಮಯಜಮ್ | 
ನಾSಗನ್ುವಾಮಿರ್ತ ಪಾರಹ ದ್ ೀಷಾನ್ತಕ್ಾುಾSಕ್ಷಜಾನ್ ಬಹ ನ್ || 303 || 

 

ಇರ್ತೀಹ ದ್ ೀಷ್ಸಞ್ಚಯಸುಥಾಚ್ ತ್ೀ ಪತತವಯಚ್ಾಃ | 
ಸಮಿೀಕ್ಷಯತದ್ ದ್ವಯಂ ಸವಯಂ ಕತರತಷ್ವ ಕ್ಾಯಯಮಾತಮನ್ಾಃ || 304 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಪ ಪಾಣಡವೀ ಯರೌ ಕಲ್ಲಪ್ರವ್ೀಶ್ತಾಃ | 
ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಜಂ ಚ್ ತಂ ಸಮಾಸದ್ತ್ ಸಸ್ೈನಿಕಾಃ || 305 || 

 

ಕಲಾಾವ್ೀಶಾನ್ನೃಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ಪ್ೂವಯಮೀವ ಧ್ಮಾಯತಾಮ | 
ಆಹ ತ್ ೀ ದ್ ಾತರಣಾನಿನವತ್ೀಯಯಂ ನ್ೈವ ವಾರಿತ್ ೀsಪೀರ್ತ || 306 || 

 

ತ್ೀನಾsರಾತ್ ಸವಸತಹೃದಿಬನಿಯವಾಯಯಮಾಣ್ ೀsಪ ನಾಗಪ್ುರಮಾಶತ | 
ನ್ಹಿ ಧ್ಮೀಯ ದ್ ಾತಕೃತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾ ಲ್ ೀಕಗತರ್ ೀಾಃ || 307 || 
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ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯತನ್ಯೀನ್ ತತ ಪಾಣತಡಪ್ುತಾರಾಃ ಸಮಾೂವಿತಾಸುಮತಪ್ ಚ್ ನ್ಾವಿಶನ್ ನಿಶಾಂ ತಾಮ್ | 
ಪಾರತಶಚ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ರಾಾಃ ಸಕಲಾಶಚ ಭ ಪಾ ಆಸ್ೀದ್ತರಾಶತ ಚ್ ಸಭಾಂ ಸಹ ಪಾಣತಡಪ್ುತ್ರಾಃ|| 308 || 

 

ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯನ್ೃಪ್ರ್ತವಿಯದ್ತರಾನಿವತ್ ೀsಸಾ ಗಾನಾಧರರಾಜಸಹಿತಾಸುನ್ರಾಾಃ ಸಕಣಾಯಾಃ | 
ಪಾರಪಾುಾಃ ಸಭಾತಳಮಥಾsಹವಯದ್ತರ ಧ್ಮಯರಾಜಂ ಸತತಾಃ ಸತಬಲಕಸಾ ಸ ದ್ೀವನಾಯ || 309 || 

 

ಸವಾಯಂಶಚ ತತರ ಕಲ್ಲರಾವಿಶದ್ೀವ ಭಿೀಮಪ್ೂವಾಯನ್ ವಿನ್ೈವ ಚ್ತತರಾಃ ಸಪ್ೃಥಾಂ ಚ್ ಕೃಷಾಣಮ್ | 
ಕ್ಷತಾುರಮೀವ ಚ್ ತತ್ ೀ ನ್ಹಿ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ಾೈಸ್ುೀ ವಾರಿತಾಾಃ ಕತಲವಿನಾಶನ್ಕಮಯವೃತಾುಾಃ || 310 || 

 

ಭಿೀಮಾದಿಭಿಾಃ ಸ ವಿದ್ತರ್ೀಣ ಚ್ ವಾಯಯಮಾಣ್ ೀ ದ್ ಾತ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಪ್ಣಮಪ್ಾಖಿಲಂ ಸವವಿತುಮ್ | 
ಗಾನಾಧರಕ್್ೀಣ ವಿದಿತಾಕ್ಷಹೃದಾ ಜತ್ ೀ ದಾರಕ್ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತ್ ೀsಥ ನ್ಕತಲಂ ನ್ಾದ್ಧ್ಾತ್ 
ಪ್ಣಾಯ || 311 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಜತ್ೀsಥ ಸಹದ್ೀವಮಥಾಜತಯನ್ಂ ಚ್ ಭಿೀಮಂ  ಚ್ ಸ್ ೀಮಕಸತತಾಂ ಸವಮಪ ಕರಮೀಣ | 
ರಾಜಾ ನಿಧ್ಾಯ ವಿಜತ್ ೀsಥ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ ಸವಂ ಸ ತಂ ದಿದ್ೀಶ ಪ್ೃಷ್ತಾತಮಜಪ್ುರ್ತರಕ್ಾರಾಾಃ ||  

 

ಸ ತ್ ೀ ಗತಾವ ತದ್ನ್ುಂ ಸಮಖ್ತಯದಿಮಾಂ ದ್ ಾತಮಧ್್ಾೀ ಜತಾಸ್ತ 
 ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಚಾsರಾಹಿ ರಾಜ್ಞಾಂ ಸಮಿರ್ತ ಮತರತತರಾಮಿತಾಥ್ ೀ ಸಾsಪ್ಾವಾದಿೀತ್ | 
ನಾಹಂ ರಾಸ್ಾೀ ಗತರ ಣಾಂ ಸಮಿರ್ತಮಿರ್ತ ಯರೌ ಸ್ ೀsಪ್ಾಮತಂ ಭಿೀಮಭಿೀತಂ 
ಜಾತಾವ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಂ ಸ್ ೀsಪ್ಾದಿಶದ್ಥ ನ್ೃಪ್ೀ ಧ್ತಯರಾಷ್ ಾೀsನ್ತಜಂ ಸವಮ್ || 313 || 

 

ಸ ಪಾಪ್ಪ್ೂರತಶ್್ ೀತುಮಾಃ ಪ್ರಗೃಹಾ ಕ್್ೀಶಪ್ಕ್ಷಕ್್ೀ | 
ಪ್ುರಾಃ ಸವಮಾತತರಾನ್ಯತ್ ಸಭಾಮಯತಗಮವಾಸಸ್ತೀಮ್ || 314 || 

 

ಸಮಾಹೃತಾ ರಜಸವಲಾ ಜಗಾದ್ ಭಿೀಷ್ಮಪ್ೂವಯಕ್ಾನ್ | 
ಅಧ್ಮಯ ಏಷ್ ವಾಯಯತ್ೀ ನ್ ಧ್ಮಿಯಬಭಯವದಿವಧ್್ೈಾಃ || 315 || 

 

ಕಥಂ ಛಲಾತಮಕ್್ೀ ದ್ ಾತ್ೀ ಜತ್ೀ ಧ್ಮಯಜಯೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ನ್ಹಿ ದ್ ಾತಂ ಧ್ಮಾಯಮಾಹತವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತ ಭ ಭತಜಾಮ್ || 316 || 

 

ಯೀ ಧ್ಮಯಂ ನ್ ವದ್ನಿುೀಹ ನ್ ತ್ೀ ವೃದಾಧ ಇರ್ತೀರಿತಾಾಃ | 
ಅವೃದ್ಧಮಣಿಡತಾಂ ನ್ೈವ ಸಭ್ೀತಾಾಹತಮಯನಿೀಷಣಾಃ || 317 || 
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ಕಥಂ ದ್ ಾತ್ೀ ಜತಾ ಚಾಹಮಜತ್ೀ ಸವಪ್ತೌ ಸಿ್ತತ್ೀ | 
ಸಮಾನ್ಧ್ಮಿಯಣಿೀಮಾಹತಭಾಯರಾಯಂ  ಯಸಾಮದ್ ವಿಪ್ಶ್ಚತಾಃ || 318 ||  

 

ಸಹ್ೈವ ಕಮಯ ಕತಯವಾಂ ಪ್ತೌ ದಾಸ್ೀ ಹಿ ಭಾಯಯರಾ | 
ದಾಸ್ತೀತವಂ ನ್ ಪ್ೃಥಙ್ ಮೀ ಸಾಾಜಞತ್ೀSಪ ಹಿ ಪ್ತೌ ತತಾಃ || 319 ||  

 

ಇತತಾಕ್ಾು ಅಪ ಭಿೀಷಾಮದಾಾಾಃ ಕಲಾಾವ್ೀಶ್ೀನ್ ಮೀಹಿತಾಾಃ | 
ಪ್ೃಚ್ಛಧ್ಮಯಜಮಿತತಾಕ್ಾುಾ ತ ಷಣೀಮೀವ ಬಭ ವಿರ್ೀ || 320 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಹಿ ನ್ ಕಶ್ಚದ್ಶಕತ್ ತದಾ | 
ಉವಾಚ್ ವಿದ್ತರಸುತರ ನ್ ಧ್ಮೀಯsಯಮಿರ್ತ ಸತಫಟಮ್ || 321 || 

 

ನ್ ತಸಾ ವಾಚ್ಂ ಜಗಾರಹ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಃ ಸಹಾತಮಜಾಃ | 
 ಧ್ವಯಬಾಹತಾಃ ಸ ಚ್ತಕ್್ ರೀಶ ದ್ೀವಾನಾಂ ಖಾಾಪ್ಯಂಸುದಾ || 322 || 

 

ಸಾವಶಕ್ತುಂ ದೌರಪ್ದಿೀಂ ಚಾsಹ ಜತಾ ನ್ೈವಾಸ್ತ ಧ್ಮಯತಾಃ | 
ಅಧ್ಮೀಯ ಹಿ ಮಹಾನ್ೀತಾಂ ಸಭಾಮಾಕರಮಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ || 323 || 

 

ಏವಂ ತತ ವಿದ್ತರ್ೀಣ್ ೀಕ್ ು್ೀ ವಿಕಣಯಾಃ ಪಾಪ್ಕ್್ ೀsಪ ಸನ್ | 
ಆಹ ಡಮಾೂಥಯಮೀವಾತರ ಧ್ಮಯವಿತುಾಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ | 
ಅಧ್ಮಯ ಏವಾಯಮಿರ್ತ ಕಣ್ ೀಯsಥ್ೈನ್ಮಭತುಯಯತ್ || 324 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಿೀಮಾಃ ಕಿ್ತಷ್ಾಮಾನಾಂ ತತ ಕೃಷಾಣಂ ಧ್ಮಾಯತಾಯಂ ಧ್ಮಯರಾಜ್ೀ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ | 
ರಾಜಾ ಶಾಸ್ ಾೀ ಯತವರಾಜ್ೀನ್ ಧ್ಮಾಯಚ್ಚಲನ್ ಯಸಾಮದ್ ವಾಕಾಮಿದ್ಂ ಬಭಾಷ್ೀ || 325|| 

 

ಇಮಾಂ ನ್ಾಸುವತ್ ೀ ದ್ ಾತ್ೀ ಧ್ಕ್ಷಣಿೀರೌ ಹಿ ತ್ೀ ಭತಜೌ | 
ನ್ೈವಮಿತಾಜತಯನ್ ೀsವಾದಿೀತ್ ತಮಾಹಾಧ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 326 || 

 

ವಕುವಾಂ ನ್ತತ ಕತಯವಾಂ ತಸಾಮನ್ನಹಿ ಮರಾ ಕೃತಮ್ | 
ಉತುಮೀ ವಚ್ಸಾ ಶ್ಕ್ಷಾ ಮಧ್ಾಮೀsಥಾಯಪ್ಹಾರಣಮ್ | 
ಅಧ್ಮೀ ದ್ೀಹದ್ಣಡಶಚ ತಸಾಮದ್ ವಾಚ್ ಾೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 327 || 
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ಅಥ ಕಣ್ ೀಯsಬರವಿೀತ್ ಕೃಷಾಣಮಪ್ರ್ತಹಾಯಸ್ತ ಶ್್ ೀಭನ್ೀ | 
ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಗೃಹಂ ರಾಹಿೀತಾಥ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsವದ್ತ್ | 
ಪ್ರಸಪರವಿರ್ ೀಧ್ಾಥಯಂ ಪಾಣಡವಾನಾಮಿದ್ಂ ವಚ್ಾಃ || 328 || 

 

ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಹ್ೀತತಸುವ್ೈಕ್್ ೀಯದ್ಾೀನ್ಮನ್ಾೀ ನ್ ಗತರತನ್ಯ ಏಷ್ಾಃ | 
ಇರ್ತ ಬ ರಯತರಥವಾ ಭಿೀಮಪಾಥಾಯವ್ೀಕ್್ ೀsಪವಾ ಭಿೀಮ ಇಹ್ ೀತುೃಜ್ೀ ತಾವಮ್ || 329|| 

 

ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ಪ್ವಮಾನ್ತಸ ನ್ತಾಃ ಪ್ೂಜ್ ಾೀsಸಾಮಕಂ ಧ್ಮಯಜ್ ೀsಸಂಶಯೀನ್ | 
ಗತರತಶಾಚಹಂ ವೀsಖಿಲಾನಾಂ ಯತ್ ೀ ಹಿ ಬಲಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಕ್ಷತರಮಾಹತಮಯಹಾನ್ುಾಃ || 330 || 

 

ಬಲಜ್ಾೀಷ್ಠಯೀ ಯದಿ ವಾಃ ಸಂಶಯಾಃ ಸಾಾದ್ತರ್ತುಷ್ಠಧ್ವಂ ಸವಯ ಏವಾದ್ಾ ವಿೀರಾಾಃ | 
ಮೃದಾನಮಿ ವಾಃ ಪಾದ್ತಳ್ೀನ್ ಸವಾಯನ್ ಸಹಾನ್ತಬನಾಧನ್ ಯಶಚ ಮಾಂ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮಾಃ || 331 || 

 

 ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ಸಮತರಿ್ತತ್ ೀ ನ್ದ್ನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ಯದಾ | 
ವಿಘ ಣಿಯತಾ ಸಭಾsಖಿಲಾ ಭರಾನ್ನಚಾsಹ ಕ್ತಞ್ಚನ್ || 332 || 

 

ಭಿೀಷ್ ೇ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವಿದ್ತರಾದಾಾಾಃ ಕ್ಷಮಸವ ಸವಯಂ ತವಯೀಕುಂ ಸತಾಮಿತ್ಾೀವ ಹಸೌು | 
ಗೃಹಿೀತ್ವೈನ್ಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸತರಸ್ತಮನ್ ಸ್ತಿತ್ೀ ಶಾನಿುಂ ಚಾsಪರ್ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ || 333 || 

 

ನಿವಾರಿತ್ ೀ ಧ್ಮಯಜ್ೀನ್ ಗತರತಭಿಶಾಚಪ್ರ್ೈಸುದಾ| 
ಮಾನ್ನಾಥಯಂ ಗತರ ಣಾಂ ತತ ನ್ ಭಿೀಮಸಾುನ್ ಜಘಾನ್ ಹ || 334 || 

 

ನ್ಚಾತಾವತಯತ ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಧ್ಮಾಯತಾಮನ್ಂ ಯತಧಿಷಠರಮ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಪಾಪಾಭಿವೃದ್ಧಯಥಯಂ ಜ್ಾೀಷ್ಠವೃರ್ತುಂ ಚ್ ದ್ಶಯಯನ್ || 335 || 

 

ಅಥ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಪಾಪ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ | 
 ರತಂ ಸನ್ದಶಯರಾಮಾಸ ಕೃಷಾಣಯೈ ಭಿೀಮ ಆಹ ತಮ್ || 336 || 

 

ತವೀರತಮೀನ್ಂ ಗದ್ಯೀರತವ್ೀಗರಾ ಬಭ್ೀತುಯ ಇತ್ಾೀವ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
 ಚ್ೀ ನಾನ್ಾದ್ ಭವತಾಮಸ್ತು ವಿತುಂ ದ್ ಾತ್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಿಪ್ಯಧ್ವಂ ಪ್ಣಾಯ || 337 || 

 

ಅಥಾಬರವಿೀದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ ಕೃತ್ೀsವಮಾನ್ನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ನಿಪಾತಾ ಭ ತಳ ೀ್ ಹಿ ತ್ೀ ಶ್ರ್ ೀ ಮೃದಿಷ್ಾ ಇತಾಲಮ್ || 338 || 
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ಸ ವಧ್ಾ ಏವ ಮೀ ಸದಾ ಪ್ರ್ ೀಕ್ಷತ್ ೀsಪ ಯೀ ಹರಿಮ್ | 
ವಿನಿನ್ದಯೀದಿರ್ತ ಧ್ತರವಂ ಪ್ರರ್ತಶತರತಂ ಹಿ ಮಾರತತ್ೀಾಃ || 339 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಪ್ವೃದ್ಧಯೀ ತದ್ೈವ ನ್ ೀ ಜಘಾನ್ ತಮ್ | 
ವಿಕತಯನಾತಮಜಾಃ ಪ್ುನ್ಜಯಗಾದ್ ಸ್ ೀಮಕ್ಾತಮಜಾಮ್ || 340 || 

 

ಪ್ರರಾಹಿ ಭ ಭೃತ್ ೀ ಹಿ ನ್ ೀ ಗೃಹಂ ನ್ ಸನಿು ಪಾಣಡವಾಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಸಮತರಿ್ತತೌ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀsನ್ತ ಚಾಜತಯನ್ಾಃ || 341 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತೌ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಥಾsಪ್ರ್ೀ | 
ತತ್ ೀ ನಿಷ್ಣಣಯೀಸುಯೀಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ವಚ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 342 || 

 

ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ೈಷಾಂ ವಾಸಾಂಸ್ತ ದಾಸಾನಾಂ ನ್ ೀ ವಾಪಾಕತರತ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀsಭಾಗಮತ್ ಪಾಥಾಯನ್ ಸವವಾಸಾಂಸಾಥ ತ್ೀ ದ್ದ್ತಾಃ || 343 || 

 

ತ್ೀ ಚ್ಮಯವಸನಾ ಭ ತಾವ ತಾನ್ಶ್ಷಾಟನ್ ಪ್ರಕ್ಾಶಾ ಚ್ | 
ನಿಷ್ೀದ್ತಶಚ ಕ್ಷಮಾರಾನ ು್ೀ ಕ್ಷಮಾಮಾಲಮಬಯ ವಿಸೃತಾಮ್ || 344 || 

 

ಪ್ುನ್ದ್ತಯಯೀಯಧ್ನ್ೀನ್ ೀಕುಾಃ ಪಾಥಾಯನಾಮಥ ಪ್ಶಾತಾಮ್ | 
ಚ್ಕಷ್ಯ ವಾಸ್ ೀ ದೌರಪ್ದಾಾಸುದಾsವಾದಿೀದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 345 || 

 

ಪಾಪ್ೀಷ್ತ ಪ್ೂವಯಸಾ ತಥಾsಧ್ಮಸಾ ವಂಶ್ೀ ಕತರ ಣಾಮತರತಧ್ಮಯಶ್ೀಲ್ಲನಾಮ್ | 
ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಸಾಾಸಾ ವಿದಾಯಯ ವಕ್ಷಾಃ ಪಬಾಮಿ ರಕುಂ ಜಗತಾಃ ಸಮಕ್ಷಮ್ || 349 || 

 

ವಿಕೃಷ್ಾಮಾಣ್ೀ ವಸನ್ೀ ತತ ಕೃಷಾಣ ಸಸಾಮರ ಕೃಷ್ಣಂ ಸತವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀsಪ | 
ತದಾsನ್ಾದಾಸ್ತೀದ್ ವಸನ್ಂ ಚ್ ತಸಾಾ ದಿವಾಂ ಸತಸ ಕ್ಷಮಂ ಕನ್ಕ್ಾವದಾತಮ್ || 347 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಶ್ಚವ ವಿಕಷ್ಯಮಾಣ್ೀ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ೀsನಾಾನಿ ಚ್ ತಾದ್ೃಶಾನಿ | 
ಬಭ ವುರನ್ುಂ ನ್ ಜಗಾಮ ಪಾಪ್ಾಃ ಶಾರನ್ ುೀ ನ್ಾಷೀದ್ತ್ ಸ್ತವನ್ನಗಾತರಾಃ ಸಭಾರಾಮ್ || 348 || 

 

ವಸ್ ರೀಚ್ಚಯೀ ಶ್ೈಲನಿಭ್ೀ ಪ್ರಜಾತ್ೀ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಸಞ್ಚಞತಕ್್ ೀಪ್ಾಃ | 
ಪ್ರವ್ೀಶಯೀಮಾಂ ಗೃಹಮೀವ ಶ್ೀಘರಂ ಕ್ತಂ ನ್ಶ್ಚರ್ೀಣ್ೀರ್ತ ಸತಮನ್ದಬತದಿಧಾಃ || 349 || 
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ತಚ್ತಛರತಾವ ವಚ್ನ್ಂ ಕೃಷಾಣ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮಕರ್ ೀತ್ ತದಾ | 
ಭಿೀಮೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಹನಾು ಕಣಯಂ ಹನಾು ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ | 
ಶಕತನಿಂ ತವಕ್ಷಕ್ತತವಂ ಸಹದ್ೀವೀ ವದಿಷ್ಾರ್ತ || 350 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ತತ್ ತಥ್ೀತಾಾಹ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಸಭಾತಳ ೀ್ | 
ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮಾದ್ದ್ೀ ಪಾಥಯಸಾುಂ ಮಾದಿರೀನ್ನ್ದನ್ಸುಥಾ | 
ನ್ಕತಲಾಃ ಪ್ರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀsಥ ಶಾಕತನ್ೀಯವಧ್ಂ ಪ್ರರ್ತ || 351 || 

 

ತತಾಃ ಸತಯೀಧ್ನಾನ್ತಜಶಚಕಷ್ಯ ಪಾಷ್ಯತಾತಮಜಾಮ್ | 
ಗೃಹಾಯ ತನಿನಶಾಮಾ ತತ ಕತರಧ್ಾssಹ ಮಾರತತಾತಮಜಾಃ || 352 || 

 

ಅಜತಯನಾಜತಯನ್ ನ್ೈವಾತರ ಕ್ಷಮಾ ಮೀ ತಾತ ರ್ ೀಚ್ತ್ೀ | 
ಪ್ರ್ತತಸಾಾಸಾ ದ್ೀಹಸಾ ಕ್ಾಷ್ಠವಿಷಾಠಸಮಸಾ ಚ್ | 
ಫಲಾನಿ ರ್ತರೀಣಿ ಶ್ಷ್ಾನ ು್ೀ ವಿದಾಾ ಕಮಯ ಸತತಾ ಇರ್ತ || 353 || 

 

ಇರ್ತ ವ್ೀದ್ ೀದಿತಂ ವಾಕಾಂ ನ್ ಸತತ್ ೀ ದಾರದ್ ಷ್ಣ್ೀ | 
ದ್ತಷ್ಟದಾರ್ ೀ ನ್ಚ್sಪ್ನೀರ್ತ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಧ್್ ೀಯ ಹಿ ದ್ ಷತಾಃ | 
ಅರಕ್ಷಣಾದ್ ದ್ ಷತಾರಾ ನ್ ತಾಾಗಾಚ್ಚ ಶತಭಂ ಭವ್ೀತ್ || 354 || 

 

ಅತ್ ೀsದ್ಾ ಸಾನ್ತಬನ್ಧಕ್ಾನ್ ನಿಹನಿಮ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಕ್ಾನ್ | 
ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ವಾಲ್ ೀಕಯದ್ ರಿಪ್ೂನ್ ದ್ಹನಿನವೌಜಸಾ || 355 || 

 

ದ್ದ್ಶಯ ಚ್ ಮಹಾಘ ೀರಮಾದಾತತಂ ಪ್ರಿಘಂ ರತಷಾ | 
ಕತತಯಂ ವಾವಸ್ತತ್ ೀ ಬತದಾಧಯ ನಿಶ್ಾೀಷಾನ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಜಾನ್ || 356 || 

 

ತದಾ ಶ್ವಾ ವವಾಶ್ರ್ೀ ಸತಯೀಧ್ನಾಗಿನಗ್ೀಹತಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ತರ್ತಪತತಗೃಯಹ್ೀsಪ್ಾಭ ದ್ ಭರಾನ್ಕಂ ಬಹತ || 357 || 

 

ನಿಮಿತಾುನ್ಾರ್ತಘ ೀರಾಣಿ ಕತಪತ್ೀ ಮಾರತತಾತಮಜ್ೀ | 
ದ್ೃಷಾಟಾssಮಿಬಕ್್ೀಯೀ ವಿದ್ತರಂ ಪ್ಪ್ರಚ ಛ್ೈಷಾಂ ಫಲಂ ದ್ತರತಮ್ || 358 || 
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ಆಹ ತಂ ವಿದ್ತರ್ ೀ ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಕ್ಷಣ್ೀsಸ್ತಮಂಸುವ ಪ್ುತರಕ್ಾಾಃ | 
ಸಾನ್ತಬನಾಧ ನ್ಶ್ಷ್ಾನಿು ವೃಕ್್ ೀದ್ರಬಲಾಹತಾಾಃ || 359 || 

 

ಕ್ತರೀಡಸ್ೀsಭಯಕವತ್ ತವಂ ಹಿ ಕ್ತಂ ಜತಂ ಕ್ತಂ ಜತಂ ರ್ತವರ್ತ | 
ಅಧ್ಮೀಯಣ ಜತಾನ್ತರ ಜತಾನ್ ಪ್ಶಾಸ್ತ ಪಾಣಡವಾನ್ || 360 || 

 

ಸ್ತರೀಷ್ತ ದ್ ಾತ್ೀಷ್ತ ವಾ ದ್ತುಂ ಮದಾನ ಧ್ೀನ್ ನ್ರ್ೀಣ ವಾ | 
ನ್ ದ್ತುಮಾಹತವಿಯದಾವಂಸಸುಸಾ ಬನ್ತಧಭಿರ್ೀವ ಚ್ || 361 || 

 

ಆಹಾಯಯಂ ಪ್ುನ್ರಾಹತಶಚ ತಥಾsಪ ನ್ತತ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ  | 
ತತ್ ಕೃತಂ ತವ ಪ್ುತಾರಣಾಂ ಖಾಾಪ್ಯದಿೂರಶ್ಷ್ಟತಾಮ್ || 362 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹಾsಮಿಬಕ್್ೀಯೀ ನಿಮಿತಾುನಾಂ ಫಲಂ ಕಥಮ್ | 
ನ್ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ಸ ಪಾರಹ ದ್ತರತಂ ಕೃಷಾಣ ವಿಮತಚ್ಾತಾಮ್ || 363 || 

 

ತ್ ೀಷ್ಯಸವ ವರ್ೈಶ್ಚನಾಮನ್ಾಥಾ ತ್ೀ ಸತತಾನ್ ಮೃತಾನ್ | 
ವಿದಿಧ ಭಿೀಮೀನ್ ನಿಷಪಷಾಟನ್ ಮಾsತರ ತ್ೀ ಸಂಶಯೀ ಭವ್ೀತ್ || 364 || 

 

ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಪಾಣಡವಾಶ್ಚವ ತಪ್ೀವೃದಿಧಮಭಿೀಪ್ುವಾಃ | 
ತಪ್ಸಾ ನ್ೈವ ಧ್ಕ್ಷಯನಿು ತ್ೀನ್ ಜೀವನಿು ತ್ೀ ಸತತಾಾಃ || 365 || 

 

ತಥಾsಪ ಯದಿ ಕೃಷಾಣಂ ತವಂ ನ್ ಮೀಚ್ಯಸ್ತ ತ್ೀ ಸತತಾನ್ | 
ಹನಿಷ್ಾರ್ತ ನ್ ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ಬಲ್ೀನ್ೈವ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 366 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ವಿನಿಭಯತುಯಯ ಪ್ುತರಂ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಅಮೀಚ್ಯದ್ ವರ್ೈಶ್ಚನಾಂ ಛನ್ದರಾಮಾಸ ಪಾಷ್ಯರ್ತೀಮ್ || 367 || 

 

ಛನಿದತಾ ಸಾ ವರ್ೈಸ ು್ೀನ್ ಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತ್ೀ ಸಿ್ತತಾ | 
ನ್ೈವಾsತಮನ್ ೀ ವರಾನ್ ವವ್ರೀ ವವ್ರೀ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಮೀಕ್ಷಣಮ್ || 368 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಸಾ ಸಭಾರತತಾಃ ಸರಾಷ್ಾಸಾ ವಿಮೀಕ್ಷಣಮ್ | 
ದ್ದೌ ನ್ೃಪ್ೀsಸಾಾ ನ್ ಪ್ುನ್ಶಚನ್ದಯಮಾನಾsಪ ಸಾsವೃಣ್ ೀತ್ || 369 || 
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ಭತತಯವಿಯಷ್ ಣೀಶಚ ನಾನ್ಾಸಾಮದ್ ವರಸ್ತವೀಕ್ಾರ ಇಷ್ಾತ್ೀ | 
ಏವಂ ಹಿ ಭಗವದ್ಧಮಯಸುಸಾಮತ್ ಸಾ ನಾವೃಣ್ ೀತ್ ಪ್ರಮ್ || 370 || 

 

ಅಧ್ಮಯತ್ ೀ ಹೃತತಾವತತು ತದ್ ದಾನ್ಂ ನ್ ವರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ವವ್ರೀ ಕೃಷಾಣ ವಿಮೀಕ್ಷಣಮ್ || 371 || 

 

ಶವಶತರಾದ್ೈಹಿಕವರಾಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರಾರಾಸರಯೀ ಯತಾಃ | 
ಉಕ್ಾುಾಃ ಶತಂ ಚ್ ವಿಪಾರರಾ ಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತ್ೀ ತತಾಃ | 
ಹ್ೀತತನಾsನ್ೀನ್ ವವ್ರೀ ಸಾ ನಾನ್ಾತ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ತಾಃ ಪ್ರಮ್ || 372 || 

 

ತತ್ ೀ ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ಪ್ರಯಯತಶಚ ಪಾಥಾಯ ಗತರ ನ್ ಪ್ರಣಮಾ ಸವಪ್ುರಂ ಸಕೃಷಾಣಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ಜಗಾದ್ ತಾತಂ ನಿಜಂ ಪಾಪ್ಕೃತಾಂ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಾಃ || 373 || 

 

ಸಮಸುಪಾಣಡವಶ್ರಯಂ ಸಮಾಗತಾಮಹ್ ೀ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ವಾಮೀಚ್ಯೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾದ್ ವಧ್ಶಚ ನ್ ೀ ಧ್ತರವೀ ಭವ್ೀತ್ || 374 || 

 

ಅತಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಣಡವಾನ್ ಸಮಾಹವಯಸವ ನ್ಾಃ ಕೃತ್ೀ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ದ್ೀವನ್ಂ ಭ್ೀವ್ೀಜಞತ್ ೀ ವನ್ಂ ಪ್ರರಾತತ ಚ್ || 375 || 

 

ತ್ೀನ್ ೀಕುಾಃ ಸ ತದಾ ರಾಜಾ ಪಾಣಡವಾನ್ ಪ್ುನ್ರಾಹಾಯತ್ | 
ಪ್ುನ್ಾಃ ಪತಾರ ಸಮಾಹ ತ್ ೀ ದ್ೀವನಾಯ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಭಾರತೃಭಿವಾಯಯಯಮಾಣ್ ೀsಪ ಕೃಷ್ಣರಾ ಚಾsಗಮತ್ ಸಭಾಮ್ || 376 || 

 

ದಾವದ್ಶಾಬದಂ ವನ್ೀ ವಾಸಮಜ್ಞಾತತ್ವೀನ್ ವತುರಮ್ | 
ವಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತದ್ಧನ್ೃಪ್ತ್ೀಾಃ ಪ್ುರ್ೀ ನ್ೈವಾರ್ತದ್ ರತಾಃ || 377 || 

 

ಕೃಷಾಣರಾಾಃ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ವಾ ದ್ಶಯನ್ೀsಜ್ಞಾತವಾಸ್ತನಾಮ್ | 
ಏಕಸಾಾಪ ಸಮಸಾುನಾಂ ದಾವದ್ಶಾಬದಂ ಪ್ುನ್ವಯನ್ಮ್ || 378 || 

 

ವತುರಾಜ್ಞಾತವಾಸಂ ಚ್ ತಾಾಗ್ೀsಪ್ುಾಕುವಿಧ್್ೀಸುಥಾ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಪ್ಣಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಬತದಾಧಯ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ ೀಕುರಾ || 379 || 
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ಗಾನಾಧರ್ೀಣ ಪ್ುನ್ಶಾಚಕ್ಷಹೃದ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಧ್ಮಯಜಾಃ | 
ಪ್ರಾಜತ್ ೀ ವನ್ಂ ರಾತತಮೈಚ್ಛತ್ ಸಭಾರತೃಕ್್ ೀ ಯದಾ || 380 || 

 

ತದಾ ನ್ನ್ತಯ ಪಾಪ್ಕೃತ್ ಸತಯೀಧ್ನಾನ್ತಜ್ ೀ ಹಸನ್ | 
ವದ್ಂಶಚ ಮಾರತತಾತಮಜಂ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಶಚ ಗೌರಿರ್ತ || 381 || 

 

ಉವಾಚ್ ಚ್ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಷಾಣಂ ನ್ೃತಾನ್ನೀವ ಸಭಾತಳ ೀ್ | 
ಅಪ್ರ್ತಹಾಯಸ್ತ ಕಲಾಾಣಿ ಗಚ್ಛ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಲಯಮ್ || 382 || 

 

ಏತ್ೀsಖಿಲಾಾಃ ಷ್ಣುರ್ತಲಾಸುಮೀsನ್ಧಮಾಪಾು ನ್ಚ್ೈಷಾಂ ಪ್ುನ್ರತರ್ತಿರ್ತಾಃ ಸಾಾತ್ | 
ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀsನ್ತಚ್ಕ್ಾರ ಭಿೀಮಂ ತದಾsಹಸನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಶಚ ಸವ್ೀಯ || 383 || 

 

ತದಾsಕರ್ ೀದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಹನಾುsಸ್ತಮ ವೀ ನಿಖಿಲಾನ್  ಸಙ್ುರ್ೀsಹಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಶರಣಂ ದ್ ರೀಣಮೀವ ಜಗತಮಾಃ ಸಮಸಾು ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತಾರಾಃ || 384 || 

 

ಯತರ ದ್ ರೀಣಸುತರ ಪ್ುತರಸುತರ ಭಿೀಷ್ಮಾಃ ಕೃಪ್ಸುಥಾ | 
ನ್ಚಾತ್ಾೀರ್ತ ಗತರ ನ್ ಭಿೀಮ ಇರ್ತ ತಂ ಶರಣಂ ಯಯತಾಃ || 385 || 

 

ಅಬರವಿೀದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಂಶಚ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವಿಪ್ರೀsಪ ಸನ್ನಹಮ್ | 
ಸಪ್ುತರಾಃ ಸಕೃಪ್ಾಃ ಶಸರಂ ಗರಹಿಷ್ಾೀ ಭವತಾಂ ಕೃತ್ೀ || 386 || 

 

ರಕ್ಷಣ್ೀ ಭವತಾಂ ಚ್ೈವ ಕತರಾಯಂ ಯತನಂ ಸವಶಕ್ತುತಾಃ | 
ನ್ತತ ಭಿೀಮಾದ್ ರಕ್ಷ್ತತಂ ವಾಃ ಶಕುಾಃ ಸತಾಂ ಬರವಿೀಮಾಹಮ್ || 387 || 

 

ತತ್ ೀ ಯಯತಾಃ ಪಾಣಡವಾಸ್ುೀ ಸಭಾರಾ ವನಾಯ ಕೃಷಾಣಸಹಿತಾಾಃ ಸತಶ್ರಾಾಃ | 
ಗತಾಾsನ್ತಚ್ಕ್್ರೀ ಯತವಸ್ತಂಹಖ್ೀಲಗರ್ತಂ ಭಿೀಮಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀsಪ್ಹಸಾ || 388 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಭಾರಾ ಅಧ್ಯನಿಷಾೆರನ್ುದ್ೀಹ್ ೀ ವಾಾವೃತಾ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾರಹ ಸಂರಕುನ್ೀತರಾಃ | 
 ರತಂ ತವಾನ್ಾಂ ಚ್ ರಣ್ೀ ವಿಭ್ೀತುಯ ಇತತಾಕ್ಾುಾsಸೌ ನಿಗಯತ್ ೀsಸತುಭಾರಾಾಃ || 389 || 
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ಪ್ರರಾತಾನ್ನ್ತ ತಾನ್ ಕತನಿುೀ ಪ್ರಯರೌ ಪ್ುತರಗೃದಿಧನಿೀ | 
ರ್ ೀರತದ್ಾಮಾನಾಂ ವಿದ್ತರಾಃ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ತಾಂ ಗೃಹ್ೀ | 
ಪ್ರಣಮಾ ತಾಂ ಯಯತಾಃ ಪಾಥಾಯಾಃ ಸಕೃಷಾಣಂ ಶ್ೀಘರಗಾಮಿನ್ಾಃ || 390 || 

 

ಯತಧಿಷಠರ್ ೀsವಾಗವದ್ನ್ ೀ ಯಯೀ ನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ಚ್ಕ್ಷತಷಾ | 
ದ್ಹ್ೀಯಂ ಕ್ೌರವಾನ್ ಸವಾಯನಿರ್ತ ಕ್ಾರತಣಿಕ್್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 391 || 

 

ಉದ್ಧೃತಾ ಬಾಹ  ಪ್ರಯರೌ ಬಾಹತಷಾಳಿೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಆಭಾಾಮೀವಾಖಿಲಾನ್ ಶತ ರನ್ ಶಕ್್ ುೀ ಹನ್ತುಮಹಂ ರ್ತವರ್ತ || 392 || 

 

ಅಬದ್ಧಕ್್ೀಶಾ ಪ್ರಯರೌ ದೌರಪ್ದಿೀ ಸಾ ಸಭಾತಳಾತ್ | 
ಮತಕುಕ್್ೀಶಾ ಭವಿಷ್ಾನಿು ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸ್ತರಯಸ್ತುಾರ್ತ || 393 || 

 

ವಷ್ಯನ್ ಪಾಂಸ ನ್ ಯರೌ ಪಾಥಯ ಇತಿಂ ಶತತರಷ್ತ ಸಾಯಕ್ಾನ್ | 
ವಷ್ಯರಾನಿೀತಾಭಿಪಾರಯಾಃ ಪ್ರಮಾಸರವಿದಾಂ ವರಾಃ || 394 || 

 

ಯಮಾವವಾಙ್ತಮಖೌ ರಾತೌ ನಾsವಯೀಾಃ ಶತರವೀ ಮತಖ್ಮ್ | 
ಪ್ಶಾನ್ುಾಸಾಾಮವಸಾಿರಾಮಿತ್ಾೀವ ಧ್ೃತಚ್ೀತಸೌ || 395 || 

 

ಪ್ರೀತಸಂಸಾೆರಸ ಕ್ಾುನಿ ಪ್ಠ್ನ್ ಧ್ೌಮಾೀsಗರತ್ ೀ ಯರೌ | 
ಹತ್ೀಷ್ತ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೀಷ್ತ ಮರಾ ಕ್ಾರಾಯಾಃ ಕ್ತರರಾ ಇರ್ತ || 396 || 

 

ತಾನ್ಥಾನ್ತಯಯತಾಃ ಸ ತಾ ರಥ್ೈಾಃ ಪ್ರಿಚ್ತತದ್ಯಶ್ೈಾಃ | 
ಸ ದಾ ಪೌಹ್ ೀಗವಾಶ್ಚವ ಭೃತಾಾ ಯೀ ತಾವಪ್ುಕ್ಾರಿಣಾಃ || 397 || 

 

ತತಸ ು್ೀ ಜಾಹನವಿೀರ್ತೀರ್ೀ ವನ್ೀ ವಟಮತಪಾಶ್ರತಾಾಃ | 
ನ್ಾಷೀದ್ನಾನಗತಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಮಸಾುನ್ ಪ್ುರವಾಸ್ತನ್ಾಃ || 398 || 

 

ತತಸತು ತ್ೀ ಸವಯಜಗನಿನವಾಸಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಿತಾಸಮಸುಸದ್ತುಣಮ್ | 
ಸವಯಮತೂಶವಾಯದಿಭಿರಚಿಯತಂ ಸದಾ ಭಕ್ಾಯsಸಮರನ್ ಭಕುಭವಾಪ್ಹಂ ಪ್ರಭತಮ್ ||  
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವವನ್ಪ್ರವ್ೀಶ್್ ೀ ನಾಮ 

ಏಕವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3119] 

 



 
 

 
 

Page 320 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

 || ಅರಣಿೀಪಾರಪುಾಃ || 
 

ಆಗನ್ತುಕ್ಾಮಾನ್ ಪ್ುರವಾಸ್ತನ್ಸ ು್ೀ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ಕತರತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ರಾತೌರ ಪ್ರವಿಷಾಟ ಗಹನ್ಂ ವನ್ಂ ಚ್ ಕ್ತಮಿೀಯರಮಾಸ್ೀದ್ತರಥ್ ೀ ನ್ರಾಶಮ್ || 01 || 

 

ಬಕ್ಾನ್ತಜ್ ೀsಸೌ ನಿಖಿಲ್ೈರಜ್ೀಯೀ ವರಾದ್ ಗಿರಿೀಶಸಾ ನಿಹನ್ತುಕ್ಾಮಾಃ | 
ಸದಾರಸ್ ೀದ್ಯಯಮಭಿಪ್ರಸಸ್ರೀ ಭಿೀಮಂ ಮಹಾವೃಕ್ಷಗಿರಿೀನ್ ಪ್ರಮತಞ್ಚನ್ || 02 || 

 

ಸ ಸಮಾಹಾರಂ ಸಹ ತ್ೀನ್ ಕೃತಾವ ಭಿೀಮೀ ನಿಪಾತಾಾsಶತ ಧ್ರಾತಳ ೀ್ ತಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಮಖ್ೀ ಸಙ್ುರನಾಮಧ್್ೀಯೀ ಪ್ರಸಹಾ ನಾರಾಯಣದ್ೈವತ್ೀ ಪ್ಶತಮ್ || 03 || 

 

ನಿಹತಾ ರಕ್ಷ್ ೀ ವನ್ಮಧ್ಾಸಂಸಾಿಸುದಾ ಯರ್ತೀನಾಮಯತತ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ | 
ಆಶ್ೀರ್ತಸಾಹಸರಮತನಿಪ್ರವಿೀರ್ೈದ್ಯಶಾಂಶಯತಕ್್ೈಾಃ ಸಹಿತಾ ವಾಚಿನ್ುಯನ್ || 04 || 

 

ವಿಚಿನ್ಯ ತ್ೀಷಾಂ ಭರಣಾಯ ಧ್ಮಯಜಾಃ ಸಮ ಪಜಾ ಸ ಯಯಸಿ್ತತಮಚ್ತಾತಂ ಪ್ರಭತಮ್ | 
ದಿನ್ೀsಕ್ಷರಾನ್ನಂ ಪಠ್ರಂ ತದಾಪ್ ರತಾನದಿದ್ಂ ಕ್ಾಮವರಾನ್ನದ್ಂ ಚ್ || 05 || 

 

ಬಭಾರ ತ್ೀನ್ೈವ ಯತಧಿಷಠರಸಾುನ್ ಪ್ರತ್ಾೀಕಶಸ್ತರಂಶತದಾಸ್ತದಾಸಕ್ಾನ್ | 
ಸತವಣಯಪಾತ್ರೀಷ್ತ ಹಿ ಭತಞ್ಞತ್ೀ ಯೀ ಗೃಹ್ೀ ತದಿೀಯೀ ಬಹತಕ್್ ೀಟಿದಾಸ್ತಕ್್ೀ || 06 || 

 

ಸತುಙ್ುಮಾಕ್ಾಙ್ಕಚಷಣ ಏವ ತ್ೀsವಸನ್  ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸಹಾನ್ಾೀ ಚ್ ಮತನಿೀನ್ದರವೃನಾದಾಃ | 
ಶತರಣವನ್ು ಏಭಾಾಃ ಪ್ರಮಾಥಯಸಾರಾಾಃ ಕಥಾ ವದ್ನ್ುಶಚ ಪ್ುರಾತನಾಸುಥಾ || 07 || 

 

ಏವಂ ಗಜಾನಾಂ ಬಹತಕ್್ ೀಟಿವೃನಾದಂಸುಥಾ ರಥಾನಾಂ ಚ್ ಹರಾಂಶಚ ವೃನ್ದಶಾಃ | 
ವಿಸೃಜಾ ರತಾನನಿ ನ್ರಾಂಶಚ ವೃನ್ದಶ್್ ೀ ವನ್ೀ ವಿಜಹತರದಿಯವಿ ದ್ೀವವತ್ ಸತಖ್ಮ್ || 08 || 

 

ಗವಾಂ ಚ್ ಲಕ್ಷಂ ಪ್ರದ್ದಾರ್ತ ನಿತಾಶಾಃ ಸತವಣಯಭಾರಾಂಶಚ ಶತಂ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಸಭಾತೃಕ್್ ೀsಸೌ ವನ್ಮಾಪ್ಾ ಶಕರವನ್ತಮಮೀದ್ ವಿಪ್ರಾಃ ಸಹಿತ್ ೀ ಯಥಾಸತಖ್ಮ್ || 09 || 

 

ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ರಾತ್ೀಷ್ತ ಕ್ತಮತರ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಸಮ ಪ್ೃಷ್ ಟೀ ವಿದ್ತರ್ ೀsಗರಜ್ೀನ್ | 
ಆಹ ಯ ರಾಜಾಂ ಪ್ರರ್ತಪಾದ್ಯೀರ್ತ ಪಾರಹ್ೈನ್ಮಾಹಾಥ ರತಷಾssಮಿಬಕ್್ೀಯಾಃ || 10 || 

 



 
 

 
 

Page 321 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಜ್ಞಾತಂ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ೀsಸ್ತ ಮಮಾsತಮಜಾನಾಂ ನ್ ಮೀ ತವರಾ ಕ್ಾಯಯಮಿಹಾಸ್ತು ಕ್ತಞಚಚತ್ | 
ಯಥ್ೀಷ್ಟತಸ್ತುಷ್ಠ ವಾ ಗಚ್ಛ ವ್ೀರ್ತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಯರೌ ವಿದ್ತರಾಃ ಪಾಣತಡಪ್ುತಾರನ್ || 11 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಗತ್ೀ ಭಾರತೃವಿಯೀಗಕಶ್ಯತಾಃ ಪ್ಪಾತ ಭ ಮೌ ಸಹಸ್ೈವ ರಾಜಾ | 
ಸಙ್ಞಾಮವಾಪಾಾsದಿಶದಾಶತ ಸಞ್ಞಯಂ ಜೀವಾಮಿ ಚ್ೀದಾಶತ ಮಮಾsನ್ರಾನ್ತಜಮ್ || 12 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸಞ್ಞಯಾಃ ಪಾಣಡವ್ೀರಾನ್ ಪಾರಪಾಾSನ್ಯದ್ ವಿದ್ತರಂ ಶ್ೀಘರಮೀವ | 
ಸ್ ೀsಪಾಾಗತಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಪಾಸುದ್ ೀಷ್ ೀ ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ವವನ್ದೀsಥ ಸ ಚ್ೈನ್ಮಾಶ್ಿಷ್ತ್ || 13 || 

 

ಅಙ್ೆಂ ಸಮಾರ್ ೀಪ್ಾ ಸ ಮ ಧಿನಯ ಚ್ೈನ್ಮಾಘಾರಯ ಲ್ೀಭ್ೀ ಪ್ರಮಾಂ ಮತದ್ಂ ತದಾ | 
ಕ್ಷತಾುರಮಾರಾನ್ುಮತದಿೀಕ್ಷಯ ಸವ್ೀಯ ಸಸೌಬಲಾ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾ ಅಮಷಾಯತ್ | 
ಸಮಮನ್ರಯಹನ್ತುಂ ಪಾಣಡವಾನಾಮತತ್ೈಕಂ ಛನ್ ನೀಪ್ಧ್್ೀನ್ೈವ ಸಸ ತಜಾ ಯಯತಾಃ  ||14 || 

 

ವಿಜ್ಞಾಯ ತ್ೀಷಾಂ ಗಮನ್ಂ ಸಮಸುಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಾತಾಮ ಪ್ರಮೀಶವರ್ೀಶವರಾಃ | 
ವಾಾಸ್ ೀsಭಿಗಮಾಾವದ್ದಾಮಿಬಕ್್ೀಯಂ ನಿವಾರರಾsಶ್ವೀವ ಸತತಂ ತವ್ೀರ್ತ || 15 || 

 

ಅವಾಪ್ಾ ಪಾಥಾಯನ್ಯಮದ್ಾ ಮೃತತಾಂ ಸಹಾನ್ತಬನ್ ಧೀ ಗಮಿತಾ ಹಾಸಂಶಯಮ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ತ್ೀನ್ ನಿವಾರಯೀರ್ತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರಹ ನ್ ಸಂವದ್ೀ ತ್ೈಾಃ || 16 || 

 

ಮೈತ್ರೀಯ ಆರಾಸಾರ್ತ ಸ್ ೀsಪ ವಾಚ್ಂ ಶ್ಕ್ಷಾಥಯಮೀತ್ೀಷ್ವಭಿಧ್ಾಸಾರ್ತೀಹ | 
ತಾಂ ಚ್ೀದ್ ಕರ್ ೀತ್ಾೀಷ್ ಸತತಸುವಾಸಾ ಭದ್ರಂ ತದಾ ಸಾಾಚ್ಛಪ್ುಯರ್ತ ತವನ್ಾಥಾ ಸಾಃ || 17 || 

 

 ಉಕ್್ುಾೀರ್ತ ರಾಜಾನ್ಮನ್ನ್ುಶಕ್ತುವಾಾಯಸ್ ೀ ಯರೌ ತತರ ಗತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ | 
ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ಾೀಷ್ತ ಹತ್ೀಷ್ತ ಪಾಥ್ೈಯಭ ಯಭಾರಹಾನಿನ್ಯ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ || 18 || 

 

ಸವಾಯಶಚಚ್ೀಷಾಟ ಭಗವನಿನಯತಕ್ಾುಾಃ ಸದಾಸಮಸುಸಾಚಿತ್ ೀsಚಿತಶಚ| 
ತಥಾsಪ ವಿಷ್ತಣವಿಯನಿವಾರಯೀತ್ ಕವಚಿದ್ ವಾಚಾವಿಧ್ತ್ುೀ ಚ್ ಜನಾನ್ ವಿಡಮಬಯನ್ || 19 || 

 

ಮೈತ್ರೀಯ ಆಗಾದ್ಥ ಭ ಪ್ರ್ತಶಚ ಪ್ುತಾರನ್ ಸಮಾಹ ಯ ಸಕಣಯಸೌಬಲಾನ್ | 
ಸಮ ಪಜರಾಮಾಸ ಮತನಿಂ ಸ ಚಾsಹ ದಾತತಂ ರಾಜಾಂ ಪಾಣಡವಾನ್ ಸಮಾಶಂಸನ್ || 20 || 

 

ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಭಿೀಮಬಲಂ ಶಶಂಸ ಕ್ತಮಿೀಯರನಾಶಾದಿ ವದ್ನ್ ಮತನಿೀನ್ದರಾಃ | 
ಶತರತಾವsಸಹಂಸುದ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತರ ಆಸಾಪಲರಾಮಾಸ ನಿಜ್ ೀರತಮತಗರಾಃ || 21 || 
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ಶಶಾಪ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಮತನಿರತಗರತ್ೀಜಾಸುವೀರತಭ್ೀದಾಯ ಭವ್ೀತ್ ಸತಯತದ್ಧಮ್ | 
ಇತ ಾಚಿವಾನ್ ಧ್ೃತರಾಷಾಾನ್ತ್ ೀsಪ ಯರೌ ನ್ ಚ್ೀದ್ ರಾಜಾದ್ಸತವಂ ತಥ್ೀರ್ತ | 
ಶತರತಾವತತ ಕ್ತಮಿೀಯರವಧ್ಂ ಸವಪತಾರ ಪ್ೃಷ್ಟಕ್ಷತ್ ರೀಕುಂ ಸ್ ೀsತರಸದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ || 22 || 

 

ವನ್ೀ ವಸನ್ ುೀsಥ ಪ್ೃಥಾಸತತಾಸ್ುೀ ವಾತಾಯಂ ಸವಕ್ತೀರಾಂ ಪಾರಪ್ರಾಮಾಸತರಾಶತ | 
ಕೃಷ್ಣೀ ಸ್ ೀsಪ ದ್ತರತಮಾರಾತ್ ಸಸತಾಾಃ ಸಮಬನಿಧನ್ ೀ ಯೀ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲಮತಖಾಾಾಃ || 23 || 

 

ಕತರದ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಯ ಪಾಥಾಯಾಃ  ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾಮಾಸತರತಚ್ಚಗೃಯಣನ್ುಾಃ | 
ಗತಣಾಂಸುದಿೀರಾನ್ಮಿತಾನ್ ಪ್ರಣಮಾ ತದಾ ರತದ್ನಿುೀ ದೌರಪ್ದಿೀ ಚಾsಪ್ ಪಾದೌ | 
ಸಾ ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಪ್ರ್ತತಾ ವಾಸತದ್ೀವಮಸೌುತ್ ಸಮಸುಪ್ರಭತಮಾತಮತನ್ರಮ್ || 24 || 

 

ಅಚಿನ್ಯ ನಿತಾಾವಾಯ ಪ್ೂಣಯಸದ್ತುಣಾಣಯವ್ೈಕದ್ೀಹಾಖಿಲದ್ ೀಷ್ದ್ ರ | 
ರಮಾಬಞಜ್ೀಶ್ೀರಸತರ್ೀನ್ದರಪ್ೂವಯವೃನಾದರಕ್ಾಣಾಂ ಸತತಾಭಿವನ್ದಯ| 
ಸಮಸುಚ್ೀಷಾಟಪ್ರದ್ ಸವಯಜೀವಪ್ರಭ್ ೀ ವಿಮತಕ್ಾುಶರಯ ಸವಯಸಾರ || 25 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವನಿು ಸಕಲಾನ್ತಭ ತಂ ಜಗಾದ್ ಸವ್ೀಯಶ್ತತರಚ್ತಾತಸಾ | 
ಯಸಾಾಧಿಕ್ಾನ್ತಗರಹಪಾತರಭ ತಾ ಸವಯಂ ಹಿ ಶ್ೀಷ್ೀಶವಿಪಾದಿಕ್್ೀಭಾಾಃ || 26 || 

 

ಶತರತಾವ ಸಮಸುಂ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ತ್ೀಷಾಮಖಿಲಾಶಚ ಯೀಷಾಾಃ | 
ಪ್ರ್ತೀನ್ ಸಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ವಿಮತಕುಕ್್ೀಶಾಾನ್ ಭಿೀಮಾಹತಾನ್ ದ್ಶಯಯೀ ನಾನ್ಾಥ್ೀರ್ತ | 
ತಾಂ ಸಾನ್ುಾಯತಾವ ಮಧ್ತರ್ೈಾಃ ಸತವಾಕ್್ಾೈನಾಯರಾಯಣ್ ೀ ವಾಚ್ಮಿಮಾಂ ಜಗಾದ್ || 27 || 

 

ಯದಿೀಹಾಹಂ ಸಿ್ತತ್ ೀ ನ್ೈವಂ ಭವಿತಾsಹಂ ತವಯೀಧ್ಯಮ್ | 
ಸಾಲವರಾಜಂ ದ್ತರಾತಾಮನ್ಂ ಹತಶಾಚಸೌ ಸಪಾಪ್ಕೃತ್ || 28 || 

 

ಸನಿನಧ್ಾನ್ೀsಥ ದ್ ರ್ೀ ವಾ ಕ್ಾಲವಾವಹಿತ್ೀsಪ ವಾ | 
ಸವಭಾವಾದ್ ವಾ ವಾವಹಿತ್ೀ ವಸತುವಾವಹಿತ್ೀsಪ ವಾ | 
ನಾಶಕ್ತುವಿಯದ್ಾತ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯತಾಾವಾವಹಿತತವತಾಃ || 29 || 

 

ತಥಾsಪ ನ್ರಲ್ ೀಕಸಾ ಕರ್ ೀತಾನ್ತಕೃರ್ತಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ದ್ತಷಾಟನಾಂ ದ್ ೀಷ್ವೃದ್ಧಯಥಯಂ ಭಿೀಮಾದಿೀನಾಂ ಗತಣ್ ೀನ್ನತ್ೀಾಃ || 30 || 
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ಯತಧಿಷಠರ್ೀsರ್ತವೃದ್ಧಂ ತತ ರಾಜಸ ರಾದಿಸಮೂವಮ್ | 
ಧ್ಮಯಂ ಚ್ ಸಙ್ೆರಮಯತತಂ ಕೃಷಾಣರಾಮನ್ತಜ್ೀಷ್ತ ಚ್ | 31 || 

 

ಯೀಗಾತಾಕರಮತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿಚ್ಛಯೀತಿಮಚಿೀಕಿ್ ಪ್ತ್ | 
ಏಧ್ಮಾನ್ದಿವಳಿತ್ಾೀವ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮ ಹಿ ವ್ೈದಿಕಮ್ || 32 || 

 

ಸವಯೀಗಾತಾಯ ಅಧಿಕಧ್ಮಯಜ್ಞಾನಾದಿಜಂ ಫಲಮ್ | 
ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾಮಿಬಕ್್ೀರಾದ್ೀಾಃ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ವೀವ ನಿಧ್ಾಪತತಮ್ || 33 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಪ್ವೃದ್ಧಯಥಯಮಜ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿಷ್ತ | 
ವಾಾಸ್ ೀsಮಿಬಕ್ಾಸತತಂ ಪಾರಹ ಪಾಥಾಯ ಮೀsಭಾಧಿಕಂ ಪರರಾಾಃ | 
ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರವಾಸನ್ಂ ಚ್ೈವ ಪರಯಂ ನ್ ಮಮ ಸವಯಥಾ || 34 || 

 

ಇರ್ತ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿೀನಾಂ ಪಾಪ್ವೃದ್ಧಯಥಯಮೀವ ಸಾಃ | 
ಪರರಾ ಇತ್ಾೀವ ಕಥನಾತ್ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಶತಭ್ ೀನ್ನತ್ೀಾಃ || 35 || 

 

ಗತರತತಾವದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಕ್ಷಮಾ ದ್ ಾತ್ೀsಜತಯನಾದಿನಾಮ್ | 
ನಾರ್ತಧ್ಮಯಸವರ ಪ್ೀsತರ ಧ್ಮೀಯ ಭಿೀಮೀ ನಿರೌಪ್ಧ್ಾಃ || 36 || 

 

ದೌರಪ್ದಾಾ ಅಪ್ಾರ್ತಕ್್ಿೀಶಾತ್ ಕ್ಷಮಾ ಧ್ಮೀಯ ಮಹಾನ್ಭ ತ್ | 
ಸಾ ಹಿ ಭಿೀಮಮನ್ ೀ ವ್ೀದ್ ನ್ ಕ್ಾಯಯಾಃ ಶಾಪ್ ಇತಾಲಮ್ || 37 || 

 

ತಸಾಮದ್ ಯಥಾಯೀಗಾತರಾ ಹರಿಣಾ ಧ್ಮಯವಧ್ಯನ್ಮ್ | 
ಕೃತಂ ತತಾರಸನಿನಧ್ಾನ್ಕ್ಾರಣಂ ಕ್್ೀಶವೀsಬರವಿೀತ್ || 38 || 

 

ಸಾಲವಂ ಶತರತಾವ ಸಮಾರಾತಂ ರೌಗಿಮಣ್ೀರಾದ್ಯೀ ಮರಾ | 
ಪ್ರಸಾಿಪತಾ ಹಿ ಭವತಾಂ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ತ್ೀ ಯಯತಾಃ ಪ್ುರಿೀಮ್ | 
ತದಾ ಸಾಲ್ ವೀsಪ ಸೌಭ್ೀನ್ ದಾವಕ್ಾಮದ್ಯಯದ್ ಭೃಶಮ್ || 39 || 

 

ಪ್ರದ್ತಾಮನ ಆಶತ ನಿರಗಾದ್ಥ ಸವಯಸ್ೈನ್ಾೈರನ್ಾೈಶಚ ರಾದ್ವಗಣ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್ ೀsನ್ತಜ್ೈಶಚ | 
ಸಾಲ್ ವೀsವಗಮಾ ತನ್ಯಂ ಮಮ ತದಿವಮಾನಾತ್ ಪಾಪ್ೀsವರತಹಾ ರಥಮಾರತಹದ್ತರ 
ಯೀದ್ತಧಮ್ || 40 || 
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ಕೃತಾವ ಸತಯತದ್ಧಮಮತನಾ ಮಮ ಪ್ುತರಕ್್ ೀsಸಾ ವಸಾರಣಿ ತಸಾ ವಿನಿವಾಯಯ ಮಹಾಸರಜಾಲ್ೈಾಃ | 
ದ್ತುಂ ಮರಾ ಶರಮಮೀಘಮಥಾsದ್ದ್ೀ ತಂ ಹನ್ತುಂ ನ್ೃಪ್ಂ ಕೃತಮರ್ತಸುಾಶೃಣ್ ೀದ್ ವಚ್ಾಃ ಖ್ೀ| 

 

ನಾರಾಯಣ್ೀನ್ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಮನ್ಸಾsಭಿಕಿೃಪ್ುಂ ಕೃಷಾಣವತಾರಮತಪ್ಗಮಾ ನಿಹನಿಮ ಸಾಲವಮ್ | 
ಇತ್ಾೀವ ತ್ೀನ್ ಹರಿಣಾsಪ ಸ ಭಾಗಯವ್ೀಣ ವಿದಾರವಿತ್ ೀ ನ್ ನಿಹತಾಃ ಸವಮನ್ ೀನ್ತಸಾರಾತ್ ||  

 

ವಧ್ಾಸುಾರಾ ನ್ಹಿ ತತ್ ೀsಯಮಯಂ ಚ್ ಬಾಣಶಚಕ್ಾರಯತಧ್ಸಾ ದ್ಯತ್ ೀ ನಿತರಾಮಮೀಘಾಃ | 
ಮಾ ಮತಞ್ಚ ತ್ೀನ್ ತಮಿಮಂ ವಿನಿವತಯಯೀsಹಂ ಸಾಲವಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಿತ ಇರ್ತೀರಿತಮಿೀರಣ್ೀನ್ || 43 || 

 

ಶತರತಾವ ವಚ್ಾಃ ಸ ಪ್ವನ್ಸಾ ಶರಂ ತವಮೀಘಂ ಸಞ್ಞಹರ ಆಶತ ಸ ಚ್ ಸಾಲವಪ್ರ್ತಾಃ ಸವಸೌಭಮ್ | 
ಆರತಹಾ ಬಾಲಕಲಹ್ೀನ್ ಕ್ತಮತರ ಕ್ಾಯಯಂ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ಸಙ್ುರ ಇರ್ತ ಪ್ರಯರೌ ಸವದ್ೀಶಮ್ || 44 || 

 

ಪ್ರದ್ತಾಮನಸಾಮಬಗದ್ಸಾರಣಚಾರತದ್ೀಷಾಣಾಃ ಸ್ೀನಾಂ ನಿಹತಾ ಸಹ ಮನಿರಗಣ್ೈಸುದಿೀರಾಮ್ | 
ಆಹಾಿದಿನ್ಾಃ ಸವಪ್ುರಮಾಯಯತರಪ್ಾಹಂ ಚ್ ತತಾರಗಮಂ ಸಪ್ದಿ ತ್ೈಾಃ ಶತರತವಾನ್ಶ್ೀಷ್ಮ್ || 45 || 

 

ಯಸ್ತಮನ್ ಶರ್ೀ ಕರಗತ್ೀ ವಿಜಯೀ ಧ್ತರವ ಸಾಾನ್ಮತ್ುೀಜಸಾ ತದ್ನ್ತ ಸಙ್ುರಹಣಾತ್ ಸತತಾನ್ೇ | 
ರಾತಂ ನಿಶಮಾ ರಿಪ್ುಮಾತಮಪ್ುರಿೀಂ ಚ್ ಭಗಾನಂ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತ್ೀನ್ ತದ್ನ್ತಬರಜನ್ಂ ಕೃತಂ ಮೀ ||  

 

ತಂ ಸಾಗರ್ ೀಪ್ರಿಗಸೌಭಗತಂ ನಿಶಾಮಾ ಮತಕ್್ುೀ ಚ್ ತ್ೀನ್ ಮಯ ಶಸರಮಹಾಸರವಷ್ೀಯ | 
ತಂ ಸನಿನವಾಯಯ ತತ ಮರಾ ಶರಪ್ೂಗವಿದ್ ಧೀ  
ಮಾರಾ ಯತಯೀಜ ಮಯ ಪಾಪ್ತಮಾಃ ಸ ಸಾಲವಾಃ || 47 || 

 

ತಾಾಃ ಕ್ತರೀಡರಾ ಕ್ಷಣಮಹಂ ಸಮರ್ೀ ನಿಶಾಮಾ ಜ್ಞಾನಾಸರತಾಃ ಪ್ರರ್ತವಿಧ್ ಯ ಬಹ ಂಶಚ ದ್ೈತಾಾನ್ | 
ಹತಾವssಶತ ತಂ ಚ್ ಗಿರಿವಷಯಣಮಾಶತ ಸೌಭಂ ವಾಧ್ೌಯ ನ್ಾಪಾತಯಮರಿೀನ್ದರವಿಭಿನ್ನಬನ್ಧಮ್ ||  

 

ತಂ ಸಾನ್ದನ್ಸ್ತಿತಮಥ್ ೀ ವಿಭತಜಂ ವಿಧ್ಾಯ ಬಾಣ್ೀನ್ ತದ್ರಥವರಂ ಗದ್ರಾ ವಿಭಿದ್ಾ | 
ಚ್ಕ್್ರೀಣ ತಸಾ ಚ್ ಶ್ರ್ ೀ ವಿನಿಕೃತಾ ಧ್ಾತೃಶವಾಯದಿಭಿಾಃ ಪ್ರರ್ತನ್ತತಾಃ ಸವಪ್ುರಿೀಮಗಾಂ ಚ್ || 49 || 

 

ತಸಾಮದಿದ್ಂ ವಾಸನ್ಮಾಸ ಹಿ ವಿಪ್ರಕಷಾಯನ್ೇ ಕ್ಾಯಯತಸ್ತುಾರ್ತ ನಿಗದ್ಾ ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಥಾಯನ್ | 
ಕೃಷಾಣಂ ಚ್ ಸಾನ್ುಾಯತತಮತರ ದಿನಾನ್ತಾವಾಸ ಸತಾಾ ಚ್ ಸ್ ೀಮಕಸತತಾಮನ್ತಸಾನ್ುಾ ಯನಿುೀ ||  

 

ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ್ ರಾ ಭಾರಾಯಾಃ ಪ್ುತಾರ ಅಪ ಹಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಅನ್ವೀವ ಪಾಣಡವಾನ್ ರಾತಾ ವನ್ಮತ್ರವ ಚ್ ಸಿ್ತತಾಾಃ || 51 || 

 



 
 

 
 

Page 325 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಧ್ೃಷ್ಟಧ್ತಾಮನಸುತಾಃ ಕೃಷಾಣಂ ಸಾನ್ುಾಯತ ು್ಾೈವ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ಪ್ರಣಮಾ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ಭಾಗಿನ್ೀಯೈಾಃ ಪ್ುರಂ ಯರೌ || 52 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತಶಚ ಭಗಿನಿೀಂ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾಃ ಸತತಾಮಪ | 
ಪ್ುರಂ ಯಯತತರಾದಾಯ ಕತನ್ಯೈವಾನಾಾಾಃ ಸಹ ಸಿ್ತತಾಾಃ | 

 

ಪಾವಯರ್ತೀ ನ್ಕತಲಸಾಾsಸ್ತೀದ್ ಭಾರಾಯ ಪ್ೂವಯಂ ರ್ತಲ್ ೀತುಮಾ | 
ಪ್ೂವೀಯಕ್ ು್ೀ ಚ್ೈವ ಯಮಯೀಭಾಯಯೀಯ ಕತನಾಯ ಹಿ ವಾರಿತಾಾಃ || 54 || 

 

ಸತಭದಾರಮಭಿಮನ್ತಾಂ ಚ್ ರಥಮಾರ್ ೀಪ್ಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಪಾಣಡವಾನ್ಭಾನ್ತಜ್ಞಾಯ ಸಭಾಯಯಾಃ ಸವಪ್ುರಿಂ ಯರೌ || 55 || 

 

ಕಞಚಚತ್ ಕ್ಾಲಂ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾ ಉಷ್ಾ ಪಾಞ್ಚಚಲಕ್್ೀ ಪ್ುರ್ೀ | 
ಯಯತದಾವಯರಾವರ್ತೀಮೀವ ತತ್ ರೀಷ್ತಾಃ ಕೃಷ್ಣಲಾಳಿತಾಾಃ || 56 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಂ ಧ್ಮಯರಾಜ್ ೀ ನಿವಿಯಣಣಾಃ ಸವಕೃತ್ೀನ್ ಹ | 
ಭಾರತೃಭಾರಾಯಪ್ದ್ೀ ಕೃಷಾಣಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಸವಯದಾ || 57 || 

 

 ಷ್ತವಯನ್ೀ ಚ್ ತ್ೀ ಪಾಥಾಯ ಮತನಿಶ್ೀಷಾನ್ನಭ್ ೀಜನ್ಾಃ | 
ಭತಕುವತ್ುಾೀವಾನ್ತಜ್ೀಷ್ತ ಭತಙ್ಕ ೆ ತೀ ರಾಜಾ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 58 || 

 

ಅಲಙ್ಘಯತಾವತ್ ತದಾಜ್ಞಾರಾ ಅನ್ತಜಾಾಃ ಪ್ೂವಯಭ್ ೀಜನ್ಾಃ | 
ತಸಾಾನ್ನ್ುರಮೀವ್ೈಕ್ಾ ಭತಙ್ಕ ೆ ತೀ ಸಾ ಪಾಷ್ಯತಾತಮಜಾ || 59 || 

 

ಏವಂ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಪ್ರಾಯಣಾನಾಂ ತತಾಾಪ್ಣಾನ್ನೈಕಭತಜಾಂ ಪ್ರರಾತಾಃ | 
ಸಂವತುರಸುತರ ಜಗಾದ್ ಕೃಷಾಣ ಭಿೀಮಾಜ್ಞರಾ ಧ್ಮಯರಾಜಂ ಸತವ್ೀರ್ತರೀ || 60 || 

 

ಅರ್ತಮಾದ್ಯವಯತಕುತಾವದ್ ಧ್ಮಯರಾಜಶಚತತದ್ಯಶ್ೀ | 
ಅಪ ವಷ್ೀಯ ಗತರತಭರಾದ್ ರಾಜಾಂ ನ್ೀಚ ಛ್ೀದಿರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಮಾರತರ್ತಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಕೃಷಾಣಂ ಪ್ರಸಾುವಹ್ೀತವ್ೀ || 61 || 

 



 
 

 
 

Page 326 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಕ್ಷಮಾ ಸವಯತರ ಧ್ಮೀಯ ನ್ ಪಾಪ್ಹ್ೀತತಶಚ ದ್ತಜಯನ್ೀ | 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಸಾಮಥಾಯಯತಕ್ಾುನಾಮಿರ್ತ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಶಾಸರತಾಃ || 62 || 

 

ಹತಾವ ಚ್ತತದ್ಯಶ್ೀ ವಷ್ೀಯ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ರಾಜಾದಾನ್ | 
ಕತತಯಂ ರಾಜಾಂ ಪ್ುರ್ ೀ ಗನಾು ಭವಾನಿೀತಾಗರಜ್ೀನ್ ಹ || 63 || 

 

ಕ್ಾರಯನ್ ಸತಾಶಪ್ಥಂ ವಿವಾದ್ಸಾ ಕರಮೀಚ್ಛರಾ | 
ಆದಿಶತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಕೃಷಾಣಂ ಭಿೀಮಾಃ ಸಾ ನ್ೃಪ್ಮಬರವಿೀತ್ || 64 || 

 

ನ್ೈವ ಕ್ಷಮಾ ಕತಜನ್ತಾಸತ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಧ್ಮಯಸಾುಂ ತವಂ ವೃಥ್ೈವ ಧ್ೃತವಾನ್ಸ್ತ ಸವಯಕ್ಾಲಮ್ | 
ಇತತಾಕು ಆಹ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರಮಾ ಕ್ಷಮೈವ ಸವಯತರ ತದಿವಧ್ೃತಮೀವ ಜಗತ್ ಸಮಸುಮ್ || 65 || 

 

ಕತಾಯ ಚ್ ಸವಯಜಗತಾಃ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಯೀಹಿಯ ನಾರಾಯಣಸುದ್ನ್ತದ್ತುಮಿಹಾಸಾ ಸವಯಮ್ | 
ತಸಾಮನ್ನ ಕ್್ ೀಪ್ವಿಷ್ಯೀsಸ್ತು ಕತತಶಚ ಕಶ್ಚತ್ ತಸಾಮತ್ ಕ್ಷಮೈವ ಸಕಲ್ೀಷ್ತ ಪ್ರ್ ೀsಸಾ ಧ್ಮಯಾಃ ||  

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಂ ನ್ೃಪ್ಮಾಹ ಪಾಷ್ಯರ್ತೀ ಯದಿ ಕ್ಷಮಾ ಸವಯನ್ರ್ೀಷ್ತ ಧ್ಮಯಾಃ | 
ರಾಜ್ಞಾ ನ್ ಕೃತಾಂ ನ್ಚ್ ಲ್ ೀಕರಾತಾರ ಭವ್ೀಜಞಗತ್ ಕ್ಾಪ್ುರತಷ್ೈವಿಯನ್ಶ್ಾೀತ್ || 67 || 

 

ಸತಾಂ ಚ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಕಲಪ್ರವತಯಕ್್ ೀ ರಮಾವಿರಿಞ ಚೀಶಪ್ುರಸುರಾಶಚ | 
ಕ್ಾಷ್ಠದಿವತ್ ತದ್ವಶಗಾಾಃ ಸಮಸಾುಸುಥಾsಪ ನ್ ವಾಥಯತಾ ಪೌರತಷ್ಸಾ || 68 || 

 

ತದಾಜ್ಞರಾ ಪ್ುರತಷ್ಶ್ಚೀಷ್ಟಮಾನ್ಾಃ ಚ್ೀಷಾಟನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಶತಭಾಶತಭಸಾ | 
ಭ್ ೀಕ್ಾು ನ್ ತಚ್ಚೀಷಟತಮನ್ಾಥಾ ಭವ್ೀತ್ ಕತಾಯ ತಸಾಮತ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀsಪ್ಾಸಾ ವಶಾಾಃ || 69 ||  

 

ವೃಥಾ ಯದಿ ಸಾಾತ್ ಪೌರತಷ್ಂ ಕಸಾ ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ವಿಧಿನಿಯಷ್ೀಧ್ಶಚ ಸಮಸುವ್ೀದ್ಗಾಃ | 
ವಿಧ್್ೀನಿಯಷ್ೀಧ್ಸಾ ಚ್ ನ್ೈವ ಗ್ ೀಚ್ರಾಃ ಪ್ುಮಾನ್ ಯದಿ ಸಾಾದ್ ಭವತ್ ೀ ಹಿ ತೌ ಹರ್ೀಾಃ || 70 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ಲ್ೀಪ್ಶಚ ಭವ್ೀದ್ಮತಷ್ಾ ಪ್ುಣ್ಾೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಚ್ ನ್ೈವ ಚಾಸೌ | 
ಲ್ಲಪ್ಾೀತ ತಾಭಾಾಂ ಪ್ರಮಸವತನ್ರಾಃ ಕತಾಯ ತತಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀsಪ್ಾಸಾ ವಶಾಾಃ || 71 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಧ್ಮಯಜಾಃ ಕೃಷ್ಣಯೈವ ನಿರತತುರತವಂ ಗಮಿತಸುಾಭತುಯಯತ್ | 
ಕತತಕಯಮಾಶ್ರತಾ ಹರ್ೀರಪ ತವಮಸಾವತನ್ರಯಂ ಸಾಧ್ಯಸ್ತೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ || 72 || 
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ಛಲ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಪ್ರರ್ತಭರ್ತುಯತಾ ಸಾ ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾಮಾಸ ನ್ೃಪ್ಂ ಯತಾಃ ಸ್ತರೀ | 
ವಾಚಾಳತಾ ನಾರ್ತತರಾಂ ಹಿ ಶ್್ ೀಭತ್ೀ ಸ್ತರೀಣಾಂ ತತಾಃ ಪಾರಹ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸುಮ್ ||  

 

ರಾಜನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಕತಾಯ ನ್ಚಾನ್ಾಸುತುನ್ರಮೀವಾನ್ಾದ್ಸೌ ಸವತನ್ರಾಃ | 
ತಥಾsಪ ಪ್ುಂಸಾ ವಿಹಿತಂ ಸವಕಮಯ ಕ್ಾಯಯಂ ತಾಾಜಾಂ ಚಾನ್ಾದ್ತಾನ್ುಯತಾನತ್ || 74 || 

 

ಪ್ರತಾಕ್ಷಮೀತತ್ ಪ್ುರತಷ್ಸಾ ಕಮಯ ತ್ೀನಾನ್ತಮೀರಾ ಪ್ರೀರಣಾ ಕ್್ೀಶವಸಾ | 
ಸವಕಮಯ ಕೃತಾವ ವಿಹಿತಂ ಹಿ ವಿಷ್ತಣನಾ ತತ್ ಪ್ರೀರಣ್ೀತ್ಾೀವ ಬತಧ್್ ೀsನ್ತಮನ್ಾತ್ೀ || 75 || 

 

ತ್ೀನ್ೈರ್ತ ಸಮಾಗುರ್ತಮಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಜಯನ್ ೀsಶತಭ್ ೀ ದ್ೈವಮಿತ್ಾೀವ ಮತಾವ | 
ಹಿತಾವ ಸವಕಂ ಕಮಯ ಗರ್ತಂ ಚ್ ತಾಮಸ್ತೀಂ ಪ್ರರಾರ್ತ ತಸಾಮತ್ ಕ್ಾಯಯಮೀವ ಸವಕಮಯ || 76 || 

 

ಜ್ಞಾತವಾಂ ಚ್ೈವಾಸಾ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶತವಂ ಕತಯವಾಂ ಚ್ೈವಾsತಮನ್ಾಃ ಕ್ಾಯಯಕಮಯ | 
ಪ್ರತಾಕ್ಷ್ೈಷಾ ಕತೃಯತಾ ಜೀವಸಂಸಾ ಿತಥಾssಗಮಾದ್ನ್ತಮಾನಾಚ್ಚ ಸವಯಮ್ || 77 || 

 

ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ ತನ್ನ ಹ್ೀಯಂ ದ್ವಯಂ ಚ್ ಜಾನ್ನ್ ವಿದಾವನ್ ಕತರತತ್ೀ ಕ್ಾಯಯಕಮಯ | 
ತತ್ ಪ್ರೀರಕಂ ವಿಷ್ಣಮೀವಾಭಿಜಾನ್ನ್ ಭವ್ೀತ್ ಪ್ರಮಾಣರ್ತರತರಾನ್ತಗಾಮಿೀ || 78 || 

 

ಪ್ೂಣಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತತರಯಂ ಚಾವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ನ್ೈಕತರಸಿಂ ತತರಯಂ ಚಾವಿರ್ ೀಧಿ | 
ಪ್ೃಥಙ್ ಮಧ್ಾಂ ಚಾಪ್ರಮಾಣಂ ವಿರ್ ೀಧಿ ಸಾಾತ್ ತತ್ ತಸಾಮತ್ ತರಯಮೀಕತರ ಕ್ಾಯಯಮ್ ||  

 

ಅಜ್ಞಾಃ ಪ್ರತಾಕ್ಷಂ ತವಪ್ಹಾಯೈವ ದ್ೈವಂ ಮತಾವ ಕತೃಯ ಸಾವತಮಕಮಯ ಪ್ರಜಹಾಾತ್ | 
ವಿದಾವನ್ ಜೀವಂ ವಿಷ್ತಣವಶಂ ವಿದಿತಾವ ಕರ್ ೀರ್ತ ಕತಯವಾಮಜಸರಮೀವ || 80 || 

 

ಸವಭಾವಾಖಾಾ ಯೀಗಾತಾ ರಾ ಹಠಾಖಾಾ ರಾsನಾದಿಸ್ತದಾಧ ಸವಯಜೀವ್ೀಷ್ತ ನಿತಾಾ | 
ಸಾಕ್ಾರಣಂ ತತ್ ಪ್ರಥಮಂ ತತ ದಿವರ್ತೀಯಮನಾದಿ ಕಮೈಯವ ತಥಾ ತೃರ್ತೀಯಾಃ | 
ಜೀವಪ್ರಯತನಾಃ ಪೌರತಷಾಖ್ಾಸುದ್ೀತತ್ ತರಯಂ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಂ ಸವಯದ್ೈವ || 81 || 

 

ಸ ಕಸಾಚಿನ್ನ ವಶ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪ್ರಾತ್ ಪ್ರಾಃ ಪ್ರಮೀsಸೌ ಸವತನ್ರಾಃ | 
ಹಠ್ಶಾಚಸೌ ತಾರತಮಾಸ್ತಿತ್ ೀ ಹಿ ಬರಹಾಮಣಮಾರಭಾ ಕಲ್ಲಶಚ ರಾವತ್ | 
ಹಠಾಚ್ಚ ಕಮಾಯಣಿ ಭವನಿು ಕಮಯಜ್ ೀ ಯತ್ ನೀ ಯತ್ ನೀ ಹಠ್ಕಮಯಪ್ರಯೀಕ್ಾು || 82 || 

 

ವಿನಾ ಯತನಂ ನ್ ಹಠ್ ೀ ನಾಪ ಕಮಯ ಫಲಪ್ರದೌ ವಾಸತದ್ೀವೀsಖಿಲಸಾ | 
ಸಾವತನ್ರಯಶಕ್್ುೀವಿಯನಿರಾಮಕ್್ ೀ ಹಿ ತಥಾsಪ್ಾೀತಾನ್ ಸ್ ೀsಪ್ಾಪ್ೀಕ್ಷ್ೈವ ಯತಞ ಞೀತ್ || 83 || 
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ಏತಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಫಲಂ ದ್ದಾನಿೀತಾಸ್ಾೈವ ಸಙ್ೆಲಪ ಇರ್ತ ಸವತನ್ರತಾ | 
ನಾಸಾಾಪ್ಗಚ ಛ್ೀತ್ ಸ ಹಿ ಸವಯಶಕ್ತುನಾಯಶಕುತಾ ಕವಚಿದ್ಸಾ ಪ್ರಭತತಾವತ್ || 84 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಕ್ಾಯಯಂ ತ್ೀನ್ ಕಿೃಪ್ುಂ ಸವಕಮಯ ತತ್ ಪ್ೂಜಾಥಯಂ ತ್ೀನ್ ತತ್ ಪಾರಪುರ್ೀವ | 
ಅತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ನಿರಯಾಃ ಸವಯಥಾ ಸಾಾತ್ ಸವಕಮಯ ವಿಪ್ರಸಾ ಜಪ್ೀಪ್ದ್ೀಶೌ | 
ವಿಷ್ ಣೀಮತಯಖಾದ್ ವಿಪ್ರಜಾರ್ತಾಃ ಪ್ರವೃತಾು ಮತಖ್ ೀರ್ತಿತಂ ಕಮಯ ತ್ೀನಾಸಾ ಸ್ ೀsದಾತ್ || 

 

ಬಾಹ್ ವೀಜಾಯತಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಸ ು್ೀನ್ ಬಾಹ್ ವೀಾಃ ಕಮಾಯಸಾ ಪಾಪ್ಪ್ರರ್ತವಾರಣಂ ಹಿ | 
ಪ್ರವತಯನ್ಂ ಸಾಧ್ತಧ್ಮಯಸಾ ಚ್ೈವ ಮತಖ್ಸಾ ಬಾಹ್ ವೀಶಾಚರ್ತಸಾಮಿೀಪ್ಾತ್ ೀsಸಾ | 
ಜಪ್ೀಪ್ದ್ೀಶೌ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾಾಪ ವಿಷ್ತಣಶಚಕ್್ರೀ ಧ್ಮೌಯ ಯಜ್ಞಕಮಾಯಪ ವಿಪ್ರೀ || 86 || 

 

ವ್ೈಶ್್ ಾೀ ಯಸಾಮದ್ ರತಜಸ ು್ೀನ್ ತಸಾ ಪ್ರಜಾವೃದಿಧಸುಜಞಕಮೈಯವ ಧ್ಮಯಾಃ | 
ತತಾುದ್ೃಶಾಾತ್ ಸಾಿವರಾಣಾಂ ಚ್ ವೃದಿಧಂ ಕರ್ ೀರ ವೀಯಾಃ ಸನಿನಕೃಷ್ಟತವಹ್ೀತ್ ೀಾಃ | 
ವಾತಾಯತಮಕಂ ಕಮಯ ಧ್ಮಯಂ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿಷ್ತಣಸುಸ್ಾೈವಾಙ್ಕಚಘರಜಾಃ ಶ್ದ್ರ ಉಕುಾಃ || 87 || 

 

ಗರ್ತಪ್ರಧ್ಾನ್ಂ ಕಮಯ ಶತಶ್ರಷ್ಣಾಖ್ಾಂ ಸಾದ್ೃಶಾತ್ ೀ ಹಸುಪ್ದ್ ೀಸುಥ್ೈವ | 
ಹಸ್ ುೀದ್ೂವಂ ಕಮಯ ತಸಾಾಪ ಧ್ಮಯಾಃ ಸನಾುನ್ವೃದಿಧಶಚ ಸಮಿೀಪ್ಗತಾವತ್ || 88 || 

 

ಭತಜಾವೀರ್ ೀ ಹೃದ್ಯಂ ಯದ್ ಬಲಸಾ ಜ್ಞಾನ್ಸಾ ಚ್ ಸಾನಿ್ಮತ್ ೀ ನ್ೃಪಾಣಾಮ್ | 
ಬಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ೀಭಯಂ ಧ್ಮಯ ಉಕುಾಃ ಪಾರಣೌ ಕೃರ್ತೀನಾಂ ಕ್ೌಶಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಹಿ | 
ತಸಾಮತ್ ಪಾಣ್ ಾೀರ ರತಪ್ದ್ ೀರತಪ್ಸ್ತಿತ್ೀಾಃ ವಿಟ್ ಛ ದ್ರಕ್ೌ ಕಮಯಣಾಂ ಕ್ೌಶಲ್ೀತೌ || 89 || 

 

ಪಾರಧ್ಾನ್ಾತ್ ೀ ಧ್ಮಯವಿಶ್ೀಷ್ ಏಷ್ ಸಾಮಾನ್ಾತಾಃ ಸವಯಮೀವಾಖಿಲಾನಾಮ್ | 
ವಯಂ ಹಿ ದ್ೀವಾಸ್ುೀನ್ ಸವಯಂ ಹಿ ಕಮಯ ಪಾರಯೀಣ ನ್ ೀ ಧ್ಮಯತಾಮೀರ್ತ ಶಶವತ್ || 90 || 

 

ಏತ್ೈಧ್ಯಮೈಯವಿಯಷ್ತಣನಾ ಪ್ೂವಯಕಿೃಪ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯವಯಣ್ೈಯವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವಾಭಿಪ್ೂಜಾಾಃ | 
ತದ್ೂಕುರ್ೀವಾಖಿಲಾನಾಂ ಚ್ ಧ್ಮೀಯ ಯಥಾಯೀಗಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಸಾಾಪ ಪ್ೂಜಾ || 91 || 

 

ಪತಾ ಗತರತಾಃ ಪ್ರಮಂ ದ್ೈವತಂ ಚ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತ್ೀನ್ ಪ್ೂಜಾಾಃ ಸ ಏವ | 
ತದ್ೂಕುತಾವದ್ ದ್ೀವತಾಶಾಚಭಿಪ್ೂಜಾಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಸ ು್ೀಷ್ತ ಯೀsತಾನ್ುಭಕ್ಾುಾಃ || 92 || 

 

ಸಮ ಪಜತ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸ ಮತಕ್ತುಂ ದ್ದಾಾದ್ೀವಾಪ್ೂಜತ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಮೀವ | 
ಸವತನ್ರತಾವತ್ ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್ಪ್ರದ್ ೀSಸೌ ನಾನ್ಾಾಃ ಸವತಸುದ್ವಶಾ ಯತ್ ಸಮಸಾುಾಃ||93 || 
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ಸವತನ್ರತಾವತ್ ಸತಖ್ಸಜಾಞಾನ್ಶಕ್ತುಪ್ೂವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪ್ೂಣಯ ಏಷ್ ೀsಖಿಲ್ೈಶಚ | 
ಸವತನ್ರತಾವತ್  ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀಜಝಿತತಶಚ ನಿಸ್ತುೀಮಶಕ್ತುಹಿಯ ಯತಾಃ ಸವತನ್ರಾಃ || 94 || 

 

ದ್ ೀಷಾಸಪೃಷೌಟ ಗತಣಪ್ೂತೌಯ ಚ್ ಶಕ್ತುನಿಯಸ್ತುೀಮತಾವದ್ ವಿದ್ಾತ್ೀ ತಸಾ ಯಸಾಮತ್ | 
ಏವಂ ಗತಣ್ೈರಖಿಲ್ೈಶಾಚಪ ಪ್ೂಣ್ ೀಯ ನಾರಾಯಣಾಃ ಪ್ೂಜಾತಮಾಃ ಸವಧ್ಮೈಯಾಃ | 
ಅಸಾಮಕಂ ಯತ್ ತ್ೀನ್ ನಾರ್ತಕ್ಷಮೈವ ಧ್ಮೀಯ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ವಾರಣಂ ಹ್ಾೀವ ಕ್ಾಯಯಮ್ || 95 || 

 

ಹನಾಾದ್ ದ್ತಷಾಟನ್ ಯಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರಾಂಶಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಯತದ್ಧಗತಾನ್ ಸಮರನ್ ಹರಿಮ್ | 
ಸವಭಾಹತವಿೀಯೀಯಣ ಚ್ ತಸಾ ಬಾಹ  ಚ್ೈತನ್ಾಮಾತೌರ ಭವತಾಃ ಸದ್ೀಹೌ || 96 || 

 

ಪಾಪಾಧಿಕ್ಾಂಶ್ಚವ ಬಲಾಧಿಕ್ಾಂಶಚ ಹತಾವ ಮತಕ್ಾುವಧಿಕ್ಾನ್ನ್ದವೃದಿಧಾಃ | 
ಪರೀರ್ತಶಚ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ರಮೈವ ತತರ ತಸಾಮದ್ಧನ್ುವಾಾಾಃ ಪಾಪನ್ಾಃ ಸವಯಥ್ೈವ || 97 || 

 

ಯೀ ತವಕ್ಷಧ್ ತಾಯ ಗರಹಣಂ ಗತಾ ವಾ ಪಾಪಾಸ್ುೀsನ್ಾೈಘಾಯತನಿೀರಾಾಃ ಸವದ್ ೀಭಾಾಯಮ್ | 
ರಾಜಾನ್ಂ ವಾ ರಾಜಪ್ುತರಂ ತಥ್ೈವ ರಾಜಾನ್ತಜಂ ವಾsಭಿರಾತಂ ನಿಹನಾಾತ್ || 98 || 

 

ರಾಜ್ಞಾಃ ಪ್ುತ್ ರೀsಪ್ಾಕೃತ್ ೀದಾವಹಕ್್ ೀ ಯಾಃ ಸ ಘಾತನಿೀಯೀ ನ್ ಸವಯಂ ವಧ್ಾ ಏವ | 
ಕ ರರಂ ಚಾನ್ಾದ್ ಧ್ಮಯಯತಕುಂ ಪ್ರ್ೈಸುತ್ ಪ್ರಸಾಧ್ನಿೀಯಂ ಕ್ಷರ್ತರಯೈನ್ಯ ಸವಕ್ಾಯಯಮ್ | 
ಏವಂ ಧ್ಮೀಯ ವಿಹಿತ್ ೀ ವ್ೀದ್ ಏವ ವಾಕಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪ್ಞ್ಚರಾತ್ರೀಷ್ತ ತಾದ್ೃಕ್ || 99 || 

 

ಅಕ್ಷದ್ ಾತಂ ನಿಕೃರ್ತಾಃ ಪಾಪಾಮೀವ ಕೃತಂ ತವರಾ ಗಹಿಯತಂ ಸೌಬಲ್ೀನ್ | 
ನ್ ಕತತರಚಿದ್ ವಿಧಿರಸಾಾಸ್ತು ತ್ೀನ್ ನ್ ತದ್ ದ್ತುಂ ದ್ ಾತಹೃತಂ ವದ್ನಿು || 100 || 

 

ಭಿೀತ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ದ್ ಾತದ್ತುಂ ತಥ್ೈವ ದ್ತುಂ ಕ್ಾಮಿನ್ಾೈ ಪ್ುನ್ರಾಹಾಯಯಮೀವ | 
ಏವಂ ಧ್ಮಯಾಃ ಶಾಶವತ್ ೀ ವ್ೈದಿಕ್್ ೀ ಹಿ ದ್ ಾತ್ೀ ಸ್ತರರಾಂ ನಾಲಪಮಾಹಾಯಯಮಾಹತಾಃ || 101 || 

 

ಯದ್ಾೀಷಾಂ ವ್ೈ ಭ್ ೀಗಾಮಲಪಂ ತದಿೀಯಂ ಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ತದ್ಬನ್ತಧಭಿಸುಚ್ಚ ಹಾಯಯಮ್ | 
ನಿವಾರಣ್ೀ ಪ್ುರತಷ್ಸಾ ತವಶಕ್್ೈಸುದಾರಜಾಂ ನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ರಾಹಾಯಯಮೀವ || 102 || 

 

ತವಂ ಧ್ಮಯನಿತಾಶಾಚಗರಜಶ್ಚೀರ್ತ ರಾಜನ್ ಋತ್ೀsನ್ತಜ್ಞಾಂ ನ್ ಮರಾ ತತ್ ಕೃತಂ ಚ್ | 
ದಾತಾಸಾನ್ತಜ್ಞಾಂ ಯದಿ ತಾನ್ ನಿಹತಾ ತವಯಾೀವ ರಾಜಾಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾದ್ಾ ಸಮಾಕ್ || 103 || 
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ಸತಾಂ ಪಾಪ್ೀಷ್ವಪ ಕತತಯಂ ಯದಿೀಚಾಛ ತಥಾsಪ ಮಾಸಾ ದಾವದ್ಶ ನ್ಾಃ ಪ್ರರಾತಾಾಃ | 
ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಾಾದ್ ವತುರಾಸ್ುೀ ಹಿ ಮಾಸ್ೈಾಃ ಸಹಸಾರಬದಂ  ಸತರಮತಕುಂ ನ್ರಾಣಾಮ್ | 
ಅಜ್ಞಾತಮೀಕಂ ಮಾಸಮತಷಾಾsಥ ಶತ ರನ್  ನಿಹತಾ ರಾಜಾಂ ಪ್ರರ್ತಪಾಲರಾಮಾಃ || 104 || 

 

ಮಾ ಮಿತಾರಣಾಂ ತಾಪ್ಕಸುಾಂ ಭವ್ೀಥಾಾಃ ತಥಾSಮಿತಾರಣಾಂ ನ್ನ್ದಕಶ್ಚವ ರಾಜನ್ | 
ಜವಲಸಾವರಿೀಣಾಂ ಮ ಧಿನಯ ಮಿತಾರಣಿ ನಿತಾಮಾಹಾದಿ್ಯನ್ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಭಜಸವ || 105 || 

 

ಸವತನ್ರತವಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಸಮಾಕ್  ಪ್ರತಾಕ್ಷತ್ ೀ ದ್ೃಶಾತ್ೀ ಹಾದ್ಾ ರಾಜನ್ | 
ಯಸಾಮತ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಾಜಯಚ್ಛಙ್ೆರಾದಿೀನ್ ಜರಾಸತತಾದಿೀನ್ ಕ್ಾದಿವರ್ೈರಜ್ೀರಾನ್ || 106 || 

 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಪ್ರಕೃತ್ೀಸುದ್ವಶತವಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ ನ್ ೀ ಬಹತಶ್್ ೀ ವಾಾಸದ್ೀಹ್ೀ | 
ಪಾರಾಶಯೀಯ ದಿವಾದ್ೃಷಟಂ ಪ್ರದಾಯ ಸಾವತನ್ರಯಂ ನ್ ೀsದ್ಶಯಯತ್ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ||107 || 

 

ತಸಾಮದ್ ರಾಜನ್ನಭಿನಿರಾಯಹಿ ಶತ ರನ್ ಹನ್ತುಂ ಸವಾಯನ್ ಭ್ ೀಕತುಮೀವಾಧಿರಾಜಾಮ್ | 
ಏವಂ ಚ್ ತ್ೀ ಕ್ತೀರ್ತಯಧ್ಮೌಯ ಮಹಾನೌು ಪಾರಪೌಾ ರಾಜನ್ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರಸಾದಾತ್ || 108 || 

 

ಏವಮತಕ್್ ುೀsಬರವಿೀದ್ ಭಿೀಮಂ ಧ್ಮಯಪ್ುತ್ ರೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ತರಯೀದ್ಶಾಬದಸಾಾನ ು್ೀsಹಂ ಕತರಾಯಮೀವ ತವದಿೀರಿತಮ್ || 109 || 

 

ಸತಾಮೀತನ್ನ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಸತ್ಾೀನಾsತಾಮನ್ಮಾಲಭ್ೀ | 
ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪ್ವಾದ್ಭಿೀರತಂ ಮಾಂ ನಾತ್ ೀsನ್ಾದ್ ವಕತುಮಹಯಸ್ತ || 110 || 

 

ತತದ್ಸ್ೀ ಚಾರ್ತವಾಚಾ ಮಾಂ ಯದ್ಾೀವಂ ಭಿೀಮ ಮಾಂ ವದ್ೀಾಃ | 
ತದ್ೈವ ಮೀsತಾಯಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ಹನ್ುವಾಾಶ್ಚವ ಶತರವಾಃ | 
ನ್ೈತಾದ್ೃಶ್ೈರಿದಾನಿೀಂ ತತ ವಾಕ್್ಾೈಬಾಯಧಿತತಮಹಯಸ್ತ || 111 || 

 

ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದ್ಯೀsಸರಜ್ಞಾ ನಿವಾರಾಯಶಚ ಕಥಂ ಯತಧಿ| 
ಪ್ೂಜಾಾಸ ು್ೀ ಬಾಹತಯತದ ಧ್ೀನ್ ನ್ ನಿವಾರಾಯಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 112 || 

 

ಅಸಾರಣಿ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಹಿ ನ್ ಪ್ರಯೀಜಯಸ್ತ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸಾಮದ್ ತದ್ೈವ ಗನ್ುವಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಾಸ್ರೀ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀ || 113 || 
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ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸತು ಸ್ನೀಹಭಙ್ುಭರಾತ್ ತತಾಃ | 
ನ್ ೀವಾಚ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ ವಚ್ನ್ಂ ಸಾವಭಿಪ್ರೀತಮವಾಪ್ಾ ಚ್ || 114 || 

 

ಅಭಿಪಾರಯೀ ಹಿ ಭಿೀಮಸಾ ನಿಶಚಯೀನ್ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ | 
ಯತಧಿಷಠರಸಾ ರಾಜಾಾಥಯಂ ಗಮನಾಥ್ೀಯ ಪ್ರರ್ತಶರವಾಃ | 
ಅನ್ಾಥಾsರ್ತಮೃದ್ತತಾವತ್ ಸ ನ್ ಗಚ ಛ್ೀದ್ ಭಿನ್ನಧಿೀಾಃ ಪ್ರ್ೈಾಃ || 115 || 

 

ಕೃತಕೃತ್ಾೀ ತಥಾ ಭಿೀಮೀ ಸಿ್ತತ್ೀ ಧ್ಮಾಯತಮಜ್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದಿವಿಜಯಾಃ ಕಥಂ ಸಾಾದಿತಾಚಿನ್ುಯತ್ || 116 || 

 

ನಿವಾರಣಂ ಗತರ ಣಾಂ ಹಿ ಭಿೀಮ ಇಚ್ಛರ್ತ ನ್ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸಾಮ ತ್ ತ್ೀ ಹಾಜತಯನ್ೀನ್ೈವ ನಿವಾರಾಯ ಇತಾಚಿನ್ುಯತ್ || 117 || 

 

ಅಪ್ದ್ಾೀವ ಹಿ ಭಿೀಮಸಾುನ್ ನಿವಾರಯರ್ತ ನಾನ್ಾಥಾ | 
ಏವಂ ಚಿನಾುಸಮಾವಿಷ್ಟಂ ವಿಜ್ಞಾಯೈವ ಯತಧಿಷಠರಮ್ || 118 || 

 

ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಶಕ್ತುಶಚ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ ೀsಗಮತ್ | 
ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಚಿನಾುವಾಾಕತಲಮಾನ್ಸಮ್ || 119 || 

 

ಇಮಂ ಮನ್ರಂ ವದಿಷಾಾಮಿ ಯೀನ್ ಜ್ೀಷ್ಾರ್ತ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದಿಕ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ ತಂ ತವಂ ವದ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀ || 120 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ಾೈವಾವದ್ನ್ಮನ್ರಂ ಸವಯದ್ೈವತದ್ೃಷಟತಮ್ | 
ನ್ ಸವಯಂ ಹಾವದ್ತ್ ಪಾಥ್ೀಯ ಫಲಾಧಿಕಾಂ ಯತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || 121 || 

 

ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದಿವಿಜಯ ಏತಾವದ್ ವಿೀಯಯಮೀವ ಹಿ  
ಅಲಂ ನಾತ್ ೀsಧಿಕಂ ಕ್ಾಯಯಮೀತಾವದ್ ಯೀಗಾಮಸಾ ಚ್ | 
ಫಲತುನ್ಸ್ಾೀರ್ತ ಭಗವಾನ್ ನ್ ಸವಯಂ ಹಾವದ್ನ್ಮನ್ತಮ್ || 122 || 

 

ಗತ್ೀ ವಾಾಸ್ೀ ಭಗವರ್ತ ಸವಯಜ್ಞ್ೀ ಸವಯಕತಯರಿ | 
ಧ್ಮಯರಾಜ್ ೀsದಿಶನ್ಮನ್ರಂ ಫಲತುನಾಯ ರಹಸಾಮತಮ್ || 123 || 
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ತಮಾಪ್ಾ ಫಲತುನ್ ೀ ಮನ್ರಂ ಯರೌ ಜ್ಾೀಷ ಠೌ ಪ್ರಣಮಾ ಚ್ | 
ಯಮಜೌ ಚ್ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಾ ಗಿರಿಮೀವ್ೀನ್ದರಕ್ತೀಲಕಮ್ | 
ತಪ್ಶಚಚಾರ ತತರಸಿಾಃ ಶಙ್ೆರಸಿಂ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ || 124 || 

 

ಷ್ಣಾಮಸ್ೀsರ್ತಗತ್ೀsಪ್ಶಾನ್ ಮಕಂ ವಾಮಾಸತರಂ ಗಿರೌ | 
ವರಾಹರ ಪ್ಮಾರಾತಂ ವಧ್ಾಥಯಂ ಫಲತುನ್ಸಾ ಚ್ || 125 || 

 

ತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಫಲತುನ್ ೀ ವಿೀರಾಃ ಸಜಾಂ ಕೃತಾವ ತತ ಗಾಣಿಡವಮ್ | 
ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ವಜರಸಮಿತಾಂಸುತಾೆಯೀ ಸಾಯಕ್ಾನ್ ಬಹ ನ್ || 126 || 

 

ಕ್ತರಾತರ ಪ್ಸುಮನ್ತ ಸಭಾಯಯಶಚ ರ್ತರಯಮಬಕಾಃ | 
ಸ ಮಮಾರ ಹತಸಾುಭಾಾಮ್ ದಾನ್ವಾಃ ಪಾಪ್ಚ್ೀತನ್ಾಃ || 127 || 

 

ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ ುೀsಸೌ ಮಯೈವಾಯಂ  ವರಾಹ್ ೀsನ್ತಗತ್ ೀsದ್ಾ ಹಿ | 
ತಮವಿಧ್್ ಾೀ ಯತಸುಾಂ ಹಿ ತದ್ ಯತಧ್ಾಸವ ಮರಾ ಸಹ || 128 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಫಲತುನ್ ಪಾರಹ ರ್ತಷ್ಠ ರ್ತಷ್ಠ ನ್ ಮೀಕ್ಷಯಸ್ೀ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ತಾವುಭೌ ಯತದ್ಧಂ ಚ್ಕರತತಾಃ ಪ್ುರತಷ್ಷ್ಯಭೌ || 129 || 

 

ತತಾರಖಿಲಾನಿ ಚಾಸಾರಣಿ ಫಲತುನ್ಸಾಾಗರಸಚಿಛವಾಃ | 
ತತ್ ೀsಜತಯನ್ಸತು ಗಾಣಿಡೀವಂ ಸಮಾದಾರಾಭಾತಾಡಯತ್ || 130  || 

 

ತದ್ಪ್ಾಗರಸದ್ೀವಾಸೌ ಪ್ರಹಸನ್ ಗಿರಿಶಸುದಾ | 
ಬಾಹತಯತದ್ಧಂ ತತಸಾುಾಸ್ತೀತ್ ತಯೀಾಃ ಪ್ುರತಷ್ಸ್ತಂಹಯೀಾಃ || 131 || 

 

ಪಣಿಡೀಕೃತಾ ತತ್ ೀ ರತದ್ರಶ್ಚಕ್ಷ್ೀಪಾಥ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಮ್ | 
ಮ ಛಾಯಮವಾಪ್ ಮಹರ್ತೀಂ ಫಲತುನ್ ೀ ರತದ್ರಪೀಡಿತಾಃ || 132 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸ ಶಙ್ೆರ್ ೀ ಗರತಡಧ್ವಜಮ್ | 
ಅವರಾಣಾಂ ವರಂ ಮತ್ ುೀ ಯೀಷಾಂ ತವಂ ಸಮಾಯಚ್ಛಸ್ತ | 
ಅಜ್ೀಯತವಂ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತ್ೀ ವಿಜ್ೀರಾಾಃ ಸತಾಮಯರಾsಪ ತ್ೀ || 133 || 
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ಇತತಾಕುಾಃ ಪ್ರದ್ದೌ ವಿಷ್ತಣರತಮಾಧಿೀಶಾಯ ತಂ ವರಮ್ | 
ತ್ೀನಾಜಯಚ ಛ್ಾೀತವಾಹಂ ಗಿರಿಶ್್ ೀ ರಣಮಧ್ಾಗಮ್ || 134 || 

 

ಕ್್ೀವಲಾನ್ ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ ಮನಾರನ್ ವಾಾಸಾಃ ಪಾಥಾಯಯ ನ್ ೀ ದ್ದೌ | 
ಏತಾವತಾsಲಂ ಭಿೀಷಾಮದ್ೀಜಯರಾಥಯಮಿರ್ತ ಚಿದ್ಘನ್ಾಃ || 135 || 

 

ಕ್್ೀವಲ್ೈವ್ೈಯಷ್ಣವ್ೈಮಯನ್ರೈಾಃ ಸವದ್ತ್ೈವಿಯಜರಾವಾಹ್ೈಾಃ | 
ಅರ್ತವೃದ್ಧಸಾ ಪಾಥಯಸಾ ದ್ಪ್ಯಾಃ ಸಾಾದಿತಾಚಿನ್ುಯತ್ || 136 || 

 

ಪಾಥಯಾಃ ಸಙ್ಞಾಮವಾಪಾಾಥ ಜರಾಥಾಾಯರಾಧ್ಯಚಿಛವಮ್ | 
ವಾಾಸ್ ೀದಿತ್ೀನ್ ಮನ್ರೀಣ ತಾನಿ ಪ್ುಷಾಪಣಿ ತಚಿಛರಾಃ || 137 || 

 

ಆರತಹನ್ ಸ ತತ ತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರತದ್ರ ಇತ್ಾೀವ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
ನ್ಮಾಃಶಚಕ್್ರೀ ತತಾಃ ಪಾರದಾದ್ಸರಂ ಪಾಶತಪ್ತಂ ಶ್ವಾಃ || 138 || 

 

ಅಸರಂ ತದ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೈವತಾಂ ಸಾಧಿತಂ ಶಙ್ೆರ್ೀಣ ಯತ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಪಾಶತಪ್ತಂ ನಾಮ ಸಾವನ್ಾಸಾರಣಾಪ್ರ್ೀ ಸತರಾಾಃ | 
ದ್ದ್ತಸುದ್ೈವ ಪಾಥಾಯಯ ಸವ್ೀಯ ಪ್ರತಾಕ್ಷಗ್ ೀಚ್ರಾಾಃ || 139 || 

 

ಇನ್ ದರೀsಜತಯನ್ಂ ಸಮಾಗಮಾ ಪಾರಹ ಪರೀತ್ ೀsಸ್ತಮ ತ್ೀsನ್ಘ | 
ರತದ್ರದ್ೀಹಸಿ್ತತಂ ಬರಹಮ ವಿಷಾಣಾಖ್ಾಂ ತ್ ೀಷತಂ ತವರಾ | 
ತ್ೀನ್ ಲ್ ೀಕಂ ಮಮಾsಗಚ್ಛ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಿ ರಥಂ ತವ || 140 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರಯರಾವಿನ್ದರಸುದ್ರಥ್ೀನ್ ಚ್ ಮಾತಲ್ಲಾಃ | 
ಆರಾತ್ ಪಾಥಯಸುಮಾರತಹಾ ಯರೌ ತಾತನಿವ್ೀಶನ್ಮ್ || 141 || 

 

ಪ್ೂಜತ್ ೀ ದ್ೈವತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರಿದ್ರೀಣ್ೈವ ನಿವ್ೀಶ್ತಾಃ | 
ತ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಯಮತಪಾಸ್ತೀದ್ತ್ ತಸ್ತಮನ್ನೈನ ದ್ರೀ ವರಾಸನ್ೀ || 142 || 

 

ಪರೀತಾಾ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಾ ಕತರತಪ್ರವಿೀರಂ ಶಕ್್ ರೀ ದಿವರ್ತೀರಾಂ ತನ್ತಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಾಃ | 
ಈಕ್ಷನ್ ಮತಖ್ಂ ತಸಾ ಮತಮೀದ್ ಸ್ ೀsಪ ಹತಾವಾಸ ತಸ್ತಮನ್ ವತುರಾನ್ ಪ್ಞ್ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀ || 143 || 
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ಅಸಾರಣಿ ತಸಾಮ ಅದಿಶತ್ ಸ ವಾಸವೀ ಮಹಾನಿು ದಿವಾಾನಿ ತದ್ ೀವಯಶ್ೀ ತಮ್ | 
ಸಮಾಾಪ್ಾ ಭಾವ್ೀನ್ ತತ ಮಾನ್ತಷ್ೀಣ ಮಾತಾ ಕತಲಸ್ಾೀರ್ತ ನಿರಾಕೃತಾsಭ ತ್ || 144 || 

 

ಷ್ಣ್ ಡೀ ಭವ್ೀತ್ಾೀವ ತರಾsಭಿಶಪ ು್ೀ ಪಾಥ್ೀಯ ಶಕ್್ ರೀsನ್ತಗರಹಂ ತಸಾ ಚಾದಾತ್ | 
ಸಂವತುರಂ ಷ್ಣುರ ಪೀ ಚ್ರಸವ ನ್ ಷ್ಣುತಾ ತ್ೀ ಭವರ್ತೀರ್ತ ಧ್ೃಷ್ತಣಾಃ || 145  || 

 

ತತ್ ೀsವಸತ್ ಪಾಣಡವ್ೀಯೀ ಗಾನ್ಧವಯಂ ವ್ೀದ್ಮಭಾಸನ್ | 
ಗನ್ಧವಾಯಚಿಚತರಸ್ೀನಾತತು ತಥಾsಸಾರಣಿ ಸತರ್ೀಶವರಾತ್ || 146 || 

 

ಸತಭದ್ರರಾsಭಿಮನ್ತಾನಾ ಸಹ ಸವಕ್ಾಂ ಪ್ುರಂ ಗತಾಃ | 
ಜನಾದ್ಯನ್ ೀsತರ ಸಂವಸನ್ ಕದಾಚಿದಿತಿಮೈಕ್ಷತ || 147 || 

 

ಮರಾ ವರ್ ೀ ಹಿ ಶಮೂವ್ೀ ಪ್ರದ್ತು ಆಸ ಪ್ೂವಯತಾಃ | 
ವರಂ ಗರಹಿೀಷ್ಾ ಏವ ತ್ೀ ಸಕ್ಾಶತ್ ೀ ವಿಮೀಹಯನ್ || 148 || 

 

‘ತಾವಮಾರಾಧ್ಾ ತತಾ ಶಮೂೀ ಗರಹಿಷಾಾಮಿ ವರಂ ಸದಾ | 
‘ದಾವಪ್ರಾದೌ ಯತಗ್ೀ ಭ ತಾವ ಕಲರಾ ಮಾನ್ತಷಾದಿಷ್ತ’ || 149 || 

 

ಇರ್ತ ವಾಕಾಮೃತಂ ಕತತಯಮಭಿಪಾರಯಂ ವಿಜಜ್ಞತಷೀ | 
ಪರೀತಾಥಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ರತಗಿಮಣಿೀ ವಾಕಾಮಬರವಿೀತ್ | 
ಜಾತ್ೀsಪ ಪ್ುತ್ರೀ ಪ್ುತಾರಥಯಂ ಸಾ ಹಿ ವ್ೀದ್ ಮನ್ ೀಗತಮ್ || 150 || 

 

ಪ್ುತ್ ರೀ ಮೀ ಬಲವಾನ್ ದ್ೀವ ಸಾಾತ್ ಸವಾಯಸರವಿದ್ತತುಮಾಃ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ದ್ೀವಾಾ ಸಮೇಹಾಯ ಸತರದಿವಷಾಮ್ | 
ಯರೌ ಸತಪ್ಣಯಮಾರತಹಾ ಸ್ತವೀರಾಂ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಮ್ || 151|| 

 

‘ಏಷ್ ಮೀಹಂ ಸೃಜಾಮಾಾಶತ ಯೀ ಜನಾನ್ ಮೀಹಯಷ್ಾರ್ತ | 
‘ತವಂ ಚ್ ರತದ್ರ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಮೀಹಶಾಸಾರಣಿ ಕ್ಾರಯ || 152 || 

 

‘ಅತಥಾಾನಿ ವಿತಥಾಾನಿ ದ್ಶಯಯಸವ ಮಹಾಭತಜ | 
‘ಪ್ರಕ್ಾಶಂ ಕತರತ ಚಾsತಾಮನ್ಮಪ್ರಕ್ಾಶಂ ಚ್ ಮಾಂ ಕತರತ || 153 || 
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‘ಅಹಂ ತಾವ ಪ್ೂಜಯಷಾಾಮಿ ಲ್ ೀಕಸಮೇಹನ್ ೀತತುಕಾಃ | 
‘ತಮೀsಸತರಾ ನಾನ್ಾಥಾ ಹಿ ರಾನಿುೀತ್ಾೀತನ್ಮತಂ ಮಮ’ || 154 || 

 

ಇತತಾಕುವಚ್ನ್ಂ ಪ್ೂವಯಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಶ್ವಾಯ ಯತ್ | 
ತತ್ ಸತಾಂ ಕತತಯಮಾರಾತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಮ್ | 
ಸವಯಜ್ಞಾ ಮತನ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪ್ೂಜರಾಞ್ಚಕ್ತರರ್ೀ ಪ್ರಭತಮ್ || 155 || 

 

ರಾತೌರ ಕೃಷ್ಣೀ ಮತನಿಮಧ್್ಾೀ ನಿವಿಷ್ಟೀ ಘಣಾಟಕಣಯಾಃ ಕಣಯನಾಮಾ ಪಶಾಚೌ | 
ಸಮಾರಾತಾಂ ಗಿರಿಶ್ೀನ್ ಪ್ರದಿಷೌಟ ಕೃಷ್ಣಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ದಾವರಕ್ಾಂ ಗನ್ತುಕ್ಾಮೌ || 156 || 

 

ತೌ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತನಿಮಧ್ಾಸಿಂ ಕ್್ೀಶವಂ ತದ್ಭ್ ೀದ್ತಾಃ | 
ಕೃತಾವ ಸವಜಾರ್ತಚ್ೀಷಾಟಶಚ ಧ್ಾಾನ್ೀನ್ೈನ್ಮಪ್ಶಾತಾಮ್ || 157 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃದಿ ಸಿ್ತತಂ ತಂ ತತ ಕ್ೌತ ಹಲಸಮನಿವತೌ | 
ಸತುತಾವ ಭಕ್ಾಯ ಪ್ರಣಾಮಂ ಚ್ ಬಹತಶಶಚಕರತತಾಃ ಶತಭೌ || 158 || 

 

ತಯೀಾಃ ಪ್ರಸನ್ ನೀ ಭಗವಾನ್ ಸಪೃಷಾಟಾ ಗನ್ಧವಯಸತುಮೌ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೀಣ ದಿವಾರ ಪ್ಸವರಾನಿವತೌ || 159 || 

 

ತಾಭಾಾಂ ಪ್ುನ್ನ್ೃಯತುಗಿೀತಸಂಸುವ್ೈಾಃ ಪ್ೂಜತಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಯರೌ ಕ್್ೈಲಾಸಮದಿರೀಶಂ ಚ್ಕ್ಾರ್ೀವ ತಪ್ೀsತರ ಚ್ || 160 || 

 

ಸ್ತವೀರಾನ್ೀವ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ತಣಭತಯಞ್ಞನ್ ನಿತ್ಾೀನ್ ಶ್್ ೀಚಿಷಾ | 
ಶಾವಯಂ ತಪ್ಾಃ ಕರ್ ೀರ್ತೀವ ಮೀಹರಾಮಾಸ ದ್ತಜಯನಾನ್ || 161 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ತ್ೀನ್ ೀದಿತಂ ಯತುಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಮೀಹಯತಾsಞ್ಚಸಾ | 
ಶವಯಂ ಪ್ರರ್ತ ತವಾಹಂ ತತ ಕತರಾಯಂ ದಾವದ್ಶವತುರಮ್ || 162 || 

 

ತಪ್ೀsಸತರಾಣಾಂ ಮೀಹಾಯ ಸತರಾಾಃ ಸನ್ತು ಗತಜವರಾಾಃ | 
ಇರ್ತ ತಸಾಮತ್ ತದಾ ಕೃಷ್ಣ ಏಕ್ಾಹ್ೀನ್ ಬೃಹಸಪರ್ತಮ್ ||  163 || 
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ಆಜ್ಞರಾ ಚಾರರಾಮಾಸ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ದಾವದ್ಶರಾಶ್ಷ್ತ | 
ದಾವದ್ಶಾಬದಮಭ ತ್ ತ್ೀನ್ ತದ್ಹಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀಚ್ಛರಾ || 164 || 

 

ಏಕಸ್ತಮನ್ನಹಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಶ್ಂರಾಶ್ಂ ಚ್ ವತುರಮ್ | 
ಕಲಪಯತ್ ವೀಪ್ವಾಸಾದಿೀನ್ ಮನ್ಸಾ ನಿಯಮಾನ್ಪ || 165 || 

 

ಮಾಸವರತಂ ಸಾದ್ಧಯಶತಶಾವಸಕ್ಾಲ್ೈರಕಲಪಯತ್ | 
ಮನ್ಸ್ೈವ ಸವಭಕ್ಾುನಾಂ ದಾವದ್ಶಾಬದವರತಾಪ್ುಯೀ || 166 || 

 

ತತಾರಸಾ ಗರತಡಾದಾಾಶಚ ಪ್ರಿಚ್ರಾಯಂ ಸವಪಾಷ್ಯದಾಾಃ | 
ಚ್ಕತರಹ್ ೀಯಮಾದಿಕ್ಾಶ್ಚವ ಕ್ತರರಾಶಚಕ್್ರೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಸಾವತಾಮನ್ಂ ಪ್ರರ್ತ ಪಾಪಾನಾಂ ಶ್ವಾಯೀರ್ತ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ || 167 || 

 

ಏವಂ ಸ್ತಿತಂ ತಮರವಿನ್ದದ್ಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರಹ್ೇನ್ದರಪ್ೂವಯಸತರಯೀಗಿವರಪ್ರಜ್ೀಶಾಾಃ | 
ಅಭಾಾಯಯತಾಃ ಪತೃಮತನಿೀನ್ದರಗಣ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾ ಗನ್ಧವಯಸ್ತದ್ಧವರಯಕ್ಷವಿಹಙ್ುಮಾದಾಾಾಃ || 168 || 

 

ಶವೀಯsಪ ಸವಯಸತರದ್ೈವತಮಾತಮದ್ೈವಮಾರಾತಮಾತಮಗೃಹಸನಿನಧಿಮಾಶವವ್ೀತಾ | 
ಅಭಾಾಯರೌ ನಿಜಗಣ್ೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸಭಾಯೀಯ ಭಕ್ಾಯsರ್ತ ಸಮೂರಮಗೃಹಿೀತಸಮಹಯಣಾಗರಯಾಃ ||  

 

ಅಭ್ಾೀತಾ ಪಾದ್ಯತಗಳಂ ಜಗದ್ೀಕಭತತಯಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಭಕ್ತುಭರಿತಾಃ ಶ್ರಸಾ ನ್ನಾಮ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಸತುರ್ತಂ ಚ್ ಪ್ರಮಾಂ ಪ್ರಮಸಾ ಪ್ೂಣಯಷಾಡತುಣಾವಿಗರಹವಿದ್ ೀಷ್ಮಹಾವಿಭ ತ್ೀಾಃ || 170 || 

 

ಕೃಷ್ ಣೀsಪ್ಾಯೀಗಾಜನ್ಮೀಹನ್ಮೀವ ವಾಞ್ಛನ್  
ತತಷಾಟವ ರತದ್ರಹೃದಿಗಂ ನಿಜಮೀವ ರ ಪ್ಮ್ | 
ರ ದ್ ರೀ ನಿಶಮಾ ತದ್ತವಾಚ್ ಸತರಾನ್ ಸಮಸಾುನ್  
ಸತಾಂ ವದಾಮಿ ಶೃಣತತಾದ್ಾ ವಚ್ ೀ ಮದಿೀಯಮ್ | 
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಸುಸತಜನ್ೈಾಃ ಪ್ರಮೀ ಹತಾಪ್ೀಯಾಃ  
ತತ್ ಪಾರಪ್ುಯೀsಹಮನಿಲ್ ೀsಥ ರಮಾsಭತಾಪಾರಾಾಃ || 171 || 

 

ಏಷ್ ಹಾಶ್ೀಷ್ನಿಗಮಾಥಯವಿನಿಣಯಯೀತ್ ಿೀ ಯದ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪ್ರಮೀ ಮಮ ಚಾಭಜಯೀನ್ೀಾಃ | 
ಅವಾಕುತಾಃ ಸಕಲಜೀವಗಣಾಚ್ಚ ನಿತಾ ಇತ್ಾೀವ ನಿಶಚಯ ಉತ್ೈತದ್ನ್ತಸಮರಧ್ವಮ್ | 
ಇತತಾಕುವತಾಖಿಲದ್ೀವಗಣಾ ಗಿರ್ೀಶ್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣ್ೀಮತರರ್ತವೃದ್ಧರಮೀಶಭಕ್ಾಯ || 172 || 
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ಉಕ್್ೈರನ್ೈಶಚ ಗಿರಿಶವಾಕ್್ಾೈಸುತುಾವಿನಿಣಯಯೈಾಃ 
ಕೃಷ್ಣಸ್ಾೈವ ಗತಣಾಖಾಾನ್ೈಾಃ ಪ್ುನ್ರಿನಾದರದಿದ್ೀವತಾಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದಿಧಮಗಮನ್ ಪ್ುರಾsಪ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀsಧಿಕಮ್ ||173 || 

 

ಸವಯದ್ೀವೀತುಮಂ ತಂ ಹಿ ಜಾನ್ನ್ಯೀವ ಸತರಾಾಃ ಸದಾ | 
ತಥಾsಪ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಬಹತತಾವದ್ ಯೀsತರ ಸಂಶರಾಾಃ | 
ಯತಕ್ತುಮಾತ್ರೀ ತ್ೀsಪ ರತದ್ರವಾಕ್ಾಾದ್ಪ್ಗತಾಸುದಾ || 174 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತತವರಂ ತವತು ಆದಾಸಾ ಇತಾಜಾಃ | 
ಯತದ್ತಕುವಾನ್ ಶ್ವಂ ಪ್ೂವಯಂ ಸತಾಂ ಕತತಯಂ ತದ್ಬರವಿೀತ್ || 175 || 

 

ಪ್ುತರಂ ದ್ೀಹಿೀರ್ತ ಸ್ ೀsಪಾಾಹ ಪ್ೂವಯಮೀವ ಸತತಸುವ | 
ಜಾತಾಃ ಪ್ರದ್ತಾಮನನಾಮಾ ಯಾಃ ಸ ಮದ್ದತುಾಃ ಪ್ರವಾದ್ತಾಃ || 176 || 

 

ಪ್ೂರಾ ದ್ಗ್ ಧೀ ಮರಾ ಕ್ಾಮಸುದಾsರಾಚ್ತ ಮಾಂ ರರ್ತಾಃ | 
ದ್ೀಹಿ ಕ್ಾನ್ುಂ ಮಮೀತ್ಾೀವ ತದಾ ತಾಮಹವಬರವಮ್ || 177 || 

 

ಉತಪತುಯತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾದ್ ಯದಾ ತಂ ಪ್ರ್ತಮಾಪ್ುಯಸ್ತ | 
ಇತಾತ್ ೀsಸೌ ಮರಾ ದ್ತು ಇವ ದ್ೀವ ತವದಾಜ್ಞರಾ || 178 || 

 

ದಾಸ್ ೀsಸ್ತಮ ತವ ದ್ೀವ್ೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾsಭಿಪ್ರಣಮಾೈನ್ಂ ಪ್ುನ್ರಾಹ ಸತರಾನ್ ಹರಾಃ || 179 || 

 

ಯದ್ಥಯಮೀಷ್ ಆರಾತಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಶೃಣತಾಮರಾಾಃ | 
ಯೀsಸತರ್ ೀ ವಕರನಾಮಾssಸ್ತೀದ್ವಧ್್ ಾೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವರಾತ್ | 
ತದಾಜಾತಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ುತಾರತ್ ಕ್ಾಮಾದ್ೃತ್ೀ ಕವಚಿತ್ || 180 || 

 

ತಂ ಹನ್ತುಮೀವ ಪ್ುತರಂ ಸವಂ ಪ್ರದ್ತಾಮನಮತದ್ರ್ೀsಪ್ಾಯ ಚ್ | 
ಆರಾತ ಇಹ ತಂ ಚಾಪ ದ್ದಾಹ ಸ್ ವೀದ್ರಾತ್ ಸತತಮ್ | 
ನಿಸಾುರಯತಾವ ಕಕ್ಷಂ ಚ್ ದ್ಗಧಂ ಪ್ಶಾತ ದ್ೀವತಾಾಃ || 181 || 
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ಜಾವಲಾಮಾಲಾಕರಾಳ ೀ್ನ್ ಸವತ್ೀಜ್ ೀವದಿಧಯತ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನೀನ್ೈವ ತಂ ದ್ೈತಾಂ ದ್ಗಾಧಾ ವನ್ಸಮನಿವತಮ್ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಸ್ ವೀದ್ರ್ೀ ಪ್ುತರಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 182 || 

 

ಸದ್ ಾೀಗಭಯಂ ಪ್ುನ್ಸುಂ ಚ್ ರತಗಿಮಣಾಾಂ ಜನ್ಯಷ್ಾರ್ತ | 
ಪ್ೂವಯವತ್ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೀಣ ಯತವಾ ಚ್ ಸ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 183 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಮೀತನಾನರದಾದ್ಾೈಮತಯನಿಭಿಾಃ ಸವಯಮೀವ ಚ್ | 
ಏವಂ ಕ್ತರೀಡತಾಯಂ ದ್ೀವಾಃ ಪ್ೂಣ್ೈಯಶವಯೀಯಣ ಕ್್ೀವಲಮ್ | 
ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಕ್್ೀಶವಂ ನ್ೀಮತದ್ೀಯವಾಾಃ ಶಕರಪ್ೂರ್ ೀಗಮಾಾಃ || 184 || 

 

ತತ್ ೀ ಹರಿಬರಹಮಸರ್ೀನ್ದರಮಖ್ಾೈಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಸತುತ್ ೀ ಗರತಡಸೆನ್ಧಸಂಸಿಾಃ | 
ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಶಙ್ೆರ್ೀಣ ಸತುತಸೃರ್ತೀಯೀsಹಿನ ನಿಜಾಂ ಪ್ುರಿೀಮಗಾತ್ || 185 || 

 

ಕೃಷ್ಣೀ ಪ್ರರಾತ್ೀ ನಿಲಯಂ ಪ್ುರದಿವಷ್ ೀ ರಾತೌರ ಪೌಣ್ ಡರೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸಮಾಗಾತ್ | 
ಸಹ್ೈಕಲವ್ಾೀನ್ ನಿಜ್ೀನ್ ಮಾತತಾಃ ಪತಾರ ತಥಾsಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿಕತರಯೀಣ || 186 || 

 

ಪ್ುರಿೀಂ ಪ್ರಭಞ್ಞನ್ುಮಮತಂ ವಿದಿತಾವ ಸತರಾಮಶ್ೈನ್ೀಯಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ಸಂಯೀಧ್ರಾಮಾಸತರಥಾಭಾವಷ್ಯಚ್ಛರ್ೈನಿಯಷಾದಾಧಿಪ್ ಏಕಲವಾಾಃ || 187 || 

 

ತದ್ಸರಶಸ್ರೈಾಃ ಸಹಸಾ ವಿಷ್ಣಾಣ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾ ವಿಹತಪ್ರದಿೀಪಾಾಃ | 
ಸಹ್ೈವ ರಾಮೀಣ ಶ್ನ್ೀಶಚ ನ್ಪಾರ ಸಮಾವಿಶನ್ ಸಾವಂ ಪ್ುರಮೀವ ಸವ್ೀಯ || 188 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಮಾದಾಯ ತಥ್ ೀರತದಿೀಪಕ್ಾ ಅಗ್ರೀ ಸಮಾಧ್ಾಯ ಚ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯಮ್ | 
ವಿವಿಸುೃತಾ ಅತುಶಸಾರಾಃ ಸವಪ್ುರಾಯಾಃ ಸ್ತಂಹಾ ಯಥಾ ಧ್ಷಯತಾಾಃ ಸದ್ತುಹಾರಾಾಃ || 189 || 

 

ಅಥಾsಸಸಾದ್ೈಕಲವಾಂ ರಥ್ೀನ್ ರಾಮಾಃ ಶ್ೈನ್ೀಯಾಃ ಪೌಣಡರಕಂ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ | 
ಅಯತಧ್ಾತಾಂ ತೌ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಪೌಣಡರಕಶಚ ತಥಾsನ್ ಾೀನ್ಾಂ ವಿರಥಂ ಚ್ಕರತತಶಚ || 190 ।। 

 

ತತ್ ೀ ಗದಾಯತದ್ಧಮಭ ತ್ ತಯೀದ್ವಯಯೀಸುಥಾ ರಾಮಶ್ಚಕಲವಾಶಚ ವಿೀರೌ | 
ಕೃತಾವsನ್ ಾೀನ್ಾಂ ವಿರಥಂ ಗದಾಭಾಾಮಯತಧ್ಾತಾಂ ಜಾತದ್ಪೌಯ ಬಲಾಗೌರಯ || 191 || 
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ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಮಾರತಹಾಾರಾದ್ ಯತರ ತ್ೀ ಯತದ್ಧಸಂಸಾಿಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಹಷ್ಯಸಮ ಪರಿತಾತಾಮ ರಾಮೀ ಹನ್ತುಂ ಚ್ೈಕಲವಾಂ ಸಮೈಚ್ಛತ್ || 192 || 

 

ಉದ್ಾಮಾ ದ್ ೀಭಾಾಯಂ ಸ ಗದಾಂ ಜವ್ೀನ್ೈವಾಭಾಾಪ್ತದ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ನಿಷಾದ್ಮ್ | 
ಬಲಂ ಕ್್ ೀಪ್ಂ ಚಾಸಾ ತೃಷ್ಟಾೈಕಲವಾಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವಜಞೀವಿತ್ೀಚ್ತಛಾಃ ಸತದ್ ರಮ್ || 193 || 

 

ವಿದಾರವಯನ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀsನ್ವರಾತ್ ತಂ ಭಿೀತ್ ೀsಪ್ತಚ್ಚಕಲವಾೀsಮತಬಧ್ೌ ಸಾಃ | 
ವ್ೀಲಾನ್ುಂ ತಂ ದಾರವಯತಾವsತರ ತಸೌಿ ರಾಮೀ ಗದಾಪಾಣಿರದಿೀನ್ಸತುಾಾಃ || 194 || 

 

ಸತಪಾಪ್ೀsಸಾವ್ೀಕಲವಾಾಃ ಸತಭಿೀತ್ ೀ ರಾಮಂ ಮತ್ವೈವಾನ್ತರಾತಂ ಪ್ುನ್ಶಚ | 
ಸಮತದ್ರೀsಶ್ೀರ್ತಂ ಯೀಜನಾನಾಮರ್ತೀತಾ ಪ್ಶಾಚದ್ೈಕ್ಷದ್ ದಿವೀಪ್ಮೀವಾಧಿರತಹಾ || 195 || 

 

ರಾಮೀ ವಿಜತಾಾರ್ತಬಲಂ ರಣ್ೀ ರಿಪ್ುಂ ಮತದ್ೈವ ದಾಮೀದ್ರಮಾಸಸಾದ್ | 
ಪೌಣಡರಸುಾವಜ್ಞಾಯ ಶ್ನಿಪ್ರವಿೀರಂ ನಿವಾಯಯಮಾಣ್ ೀsಪ ಯರೌ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 196 || 

 

ತಂ ಕ್್ೀಶವೀ ವಿರಥಂ ವಾಾಯತಧ್ಂ ಚ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸ ಯರೌ ನಿಜಾಂ ಪ್ುರಿೀಮ್ | 
ಪ್ರಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಪ್ುನ್ಶಚ ದ್ ತಂ ಕೃಷಾಣಯೈಕ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವೀsಹಮಸ್ತಮ || 197 || 

 

ಮದಿೀಯಲ್ಲಙ್ುನಿ ವಿಸೃಜಾ ಚಾsಶತ ಸಮಾಗಚ್ಛೀಥಾಾಃ ಶರಣಂ ಮಾಮನ್ನ್ುಮ್ | 
ತದ್ ದತ್ ೀಕುಂ ವಾಕಾಮೀತನಿನಶಮಾ ಯದ್ತಪ್ರವಿೀರಾ ಉಚ್ಚಕ್್ೈಾಃ ಪಾರಹಸನ್ ಸಮ || 198 || 

 

ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ್ರಹಸಾಾsಹ ತವಾsಯತಧ್ಾನಿ ದಾಸಾಾಮಾಹಂ ಲ್ಲಙ್ುಭ ತಾನಿ ಚಾsಜೌ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀsಸೌ ದ್ ತ ಏತಾಾsಹ ತಸ್ೈ ಸ ಚಾಭಾಾಗಾದ್ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮೀ ಹರಿಶಚ || 199 || 

 

ತಂ ಶಾತಕ್ೌಮೂೀ ಗರತಡ್ೀ ರಥಸ್ಿೀ ಸಿ್ತತಂ ಚ್ಕ್ಾರದಿೀನ್ ಕೃರ್ತರಮಾನ್ ಸನ್ದಧ್ಾನ್ಮ್ | 
ಶ್ರೀವತಾುಥ್ೀಯ ದ್ಗಧವಕ್ಷಸಿಲಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪಾರಹಸತ್ ಪಾಪ್ಬತದಿಧಮ್ || 200 || 

 

ತತ್ ೀsಸರಶಸಾರಣಾಭಿವಷ್ಯಮಾಣಂ ವಿಜತಾ ತಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsರಿಣ್ೈವ | 
ಚ್ಕತಯ ತತೆನ್ಧರಂ ತಸಾ ಚಾನ್ತ ಮಾತಾಮಹಸಾಾಚಿಛನ್ತ್ ಸಾಯಕ್್ೀನ್ || 201 || 

 

ಅಪಾತಯಚಾಚsಶತ ಶ್ರಾಃ ಸ ತ್ೀನ್ ಕ್ಾಶ್ೀಶವರಸ್ಾೀಶವರ್ ೀ ವಾರಣಸಾಾಮ್ | 
ಸ ಚ್ ಬರಹಾಮಹಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsಸ್ತಮ ನಿತಾಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾನಾದ್ಗಮತ್ ತತ್ ತಮೀsನ್ಧಮ್ ।।202 || 

 

ಸಹಾಯಾಕೃಚಾಚಸಾ ಚ್ ಕ್ಾಶ್ರಾಜ್ ೀ ಯಥ್ೈವ ಕ್ತಮಿೀಯರಹಿಡಿಮಬಸಾಲಾವಾಃ | 
ಅನ್ಾೀ ಚ್ ದ್ೈತಾಾ ಅಪ್ತಂಸುಮೀsನ್ಧೀ ತಥ್ೈವ ಸ್ ೀsಪ್ಾಪ್ತತ್ ಪಾಪ್ಬತದಿಧಾಃ || 203 || 
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ನಿಹತಾ ತೌ ಕ್್ೀಶವೀ ರೌಗಿಮಣ್ೀಯಂ ಪ್ುನ್ವ್ೈಯದ್ಭಾಾಯಂ ಜನ್ರಾಮಾಸ ಸದ್ಾಾಃ | 
ಸಚ್ೈಕಲವಾೀ ರಾಮಜತಾಃ ಶ್ವಾಯ ಚ್ಕ್್ರೀ ತಪ್ೀsಜ್ೀಯತಾಂ ಚಾsಪ್ ತಸಾಮತ್ ॥204॥ 

 

ಸ ಶವಯದ್ತ ು್ೀನ್ ವರ್ೀಣ ದ್ೃಪ್ುಾಃ ಪ್ುನ್ಯೀಯದ್ತಧಂ ಕೃಷ್ಣಮೀವಾsಸಸಾದ್ | 
ತಸಾಾಸರಶಸಾರಣಿ ನಿವಾಯಯ ಕ್್ೀಶವಶಚಕ್್ರೀಣ ಚ್ಕ್್ರೀ ತಮಪಾಸುಕನ್ಧರಮ್ | 
ಸ ಚಾsಪ್ ಪಾಪ್ಸುಮ ಏವ ಘ ೀರಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೀಷಾನಿನತಾದ್ತಾಃಖಾತಮಕಂ ತತ್ ॥ 205॥ 

 

ಏವಂ ಯದ್ ನಾಮೃಷ್ಭ್ೀಣ ಸ ದಿತ್ೀ ಪೌಣ ಡ್ರೀ ತಥಾ ಕ್ಾಶ್ನ್ೃಪ್ೀ ಚ್ ಪಾಪ್ೀ | 
ಕ್ಾಶ್ೀಶಪ್ುತರಸತು ಸತದ್ಕ್ಷ್ಣಾಖ್ಾಸುಪ್ೀsಚ್ರಚ್ಛಙ್ೆರಾಯೀರತಭಕ್ಾಯ ॥ 206 ॥ 

 

ಪ್ರತಾಕ್ಷಗಂ ತಂ ಶ್ವಂ ಪಾಪ್ಬತದಿಧಾಃ ಕೃಷಾಣಭಾವಂ ರಾಚ್ತ್ೀ ದ್ತಷ್ಟಚ್ೀತಾಾಃ | 
ಕೃತಾಾಮಸ್ೈ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಗೌನ ಶ್ವೀsಪ ದ್ೈತಾಾವ್ೀಶಾದ್ದ್ದಾದಾವೃತಾತಾಮ ॥ 207 ॥ 

 

ಸ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಗಿನಶಾಚಸತರಾವ್ೀಶಯತಕುಾಃ ಸಮ ಪಜತಾಃ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾತಮಜ್ೀನ್ | 
ವರಾದ್ತಮೀಶಸಾ ವಿವೃದ್ಧಶಕ್ತುಯಯರೌ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯತರ ಸಮ ಪಣಯಶಕ್ತುಾಃ ॥ 208॥ 

 

ಕೃಷ್ಣಸುಸಾ ಪ್ರರ್ತಘಾತಾಥಯಮತಗರಂ ಸಮಾದಿಶಚ್ಛಕರಮನ್ನ್ುವಿೀಯಯಾಃ | 
ಜಾಜವಲಾಮಾನ್ಂ ತದ್ಮೀಘವಿೀಯಯಂ ವಾದಾರವಯದ್ ವಹಿನಮಿಮಂ ಸತದ್ ರಮ್ ॥ 209॥ 

 

ಕೃತಾಾತಮಕ್್ ೀ ವಹಿನರಸೌ ಪ್ರಧ್ಾನ್ವಹ್ನೀಾಃ ಪ್ುತರಶಚಕರವಿದಾರವಿತ್ ೀsಥ | 
ಸಹಾನ್ತಬನ್ಧಂ ಚ್ ಸತದ್ಕ್ಷ್ಣಂ ತಂ ಭಸ್ತೇಚ್ಕ್ಾರಾsಶತ ಸತಪ್ುತರಭಾಯಯಮ್ ॥ 210 ॥ 

 

ದ್ಗಾಧಾಪ್ುರಿೀಂ ವಾರಣಸ್ತೀಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾಶವಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಚಾsಗಾತ್ | 
ಸತದ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀsಸೌ ತಮ ಏವ ಜಗಿಮವಾನ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೀಶಾತ್ ಸಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ ಸತಪಾಪ್ಾಃ ॥ 211 ॥ 

 

ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕ್ತರೀಡನ್ ದಾವರವತಾಾಂ ಸತಪ್ೂಣಯ ನಿತಾಾನ್ನ್ದಾಃ ಕವಚಿದಾಹ ಸಮ ಭ್ೈಷೇಮ್ | 
ವಿಡಮಬಯನ್ ಗೃಹಿಣಾಮೀವ ಚ್ೀಷಾಟ ನಿತಾಾವಿರ್ ೀಧ್್ ೀsಪ ತರಾ ವಿದ್ ೀಷ್ರಾ॥212॥ 

 

ತವರಾ ನ್ ಕ್ಾಯಯಂ ಮಮ ಕ್ತಞ್ಚ ಭದ್ರೀ ಮರಾsರಿಣಾಂ ಮಾನ್ಭಙ್ುಥಯಮೀವ | 
ಸಮಾಹೃತಾsಸ್ತೀರ್ತ ಸಾ ಚಾವಿಯೀಗಂ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣೀನಾsತಮನ್ ೀsಪ್ಾೀವ ವ್ೀರ್ತರೀ॥ 213॥ 

 

ಸ್ತರರಾ ಭ್ೀತವಾಂ ಭತತಯರಿತ್ಾೀವ ಧ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯನಿುೀ ದ್ತಾಃಖಿತ್ೀವಾsಸ ದ್ೀವಿೀ | 
ತಾಂ ಸಾನ್ುಾರಾಮಾಸ ಗೃಹಸಧಿ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯನ್ ದ್ೀವದ್ೀವೀsಪ್ಾದ್ತಾಃಖಾಮ್॥214॥ 
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ಏವಂ ಕ್ತರೀಡತಾಬಞನಾಭ್ೀ ರಮಾರಾಂ ಕೃಷಾಣದಿಷ್ ಟೀ ಗ್ ೀಕತಲಂ ರೌಹಿಣ್ೀಯಾಃ | 
ಪಾರರಾದ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತತರ ನ್ನ್ದಂ ಯಶ್್ ೀದಾಂ ತತ ಪಜತಾಃ ಕೃಷ್ಣವಾತಾಯಂ ಚ್ ಪ್ೃಷ್ಟಾಃ ॥215 || 

 

ಮಾಸೌ ತತರ ನ್ಾವಸದ್ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಭಿೀ ರ್ೀಮೀ ಕ್ಷ್ೀಬ್ ೀ ಯಮತನಾಮಾಹವಯಚ್ಚ । 
ಮತ್ ುೀsಯಮಿತ್ಾೀವ ನ್ದಿೀಮನಾಗತಾಂ ಚ್ಕಷ್ಯ ರಾಮೀ ಲಾಙ್ುಲ್ೀನಾಗರಯವಿೀಯಯಾಃ॥216॥ 

 

ಪ್ುನ್ಸುರಾ ಪ್ರಣತಾಃ ಸಂಸತುತಶಚ ವಾಸಜಯಯತ್ ತಾಮಥ ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪ್ಮ್ | 
ಆಪ್ೃಚ್ಚ ಚಾಗಾದ್ ದಾವರಕ್ಾಂ ಕ್್ೀಶವಾಯ ನ್ಾವ್ೀದ್ಯನ್ನನ್ದಗ್ ೀಪಾದಿಭಕ್ತುಮ್ ॥ 217 ॥ 

 

ತದ್ೈವ ಮೈನ್ ದೀ ವಿವಿದ್ಶಚ ಭೌಮೀ ಹತ್ೀ ಸಖಾರೌ ದಾನ್ವಾವ್ೀಶಯತಕ್ೌು | 
ಅನ್ತಯರಾಷ್ಾಂ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರರ್ತೀಪೌ ವಾನಾಶಯೀತಾಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsಥ ಚ್ ೀಚ್ೀ || 218 || 

 

ರಾಮಯ ಸ್ ೀsದಾದ್ ವರಮಬಞನಾಭ್ ೀ ವಧ್ಾಾವ್ೀತೌ ಭವತಾಂ ತ್ೀsಪ್ಾವಧ್ೌಾ | 
ವರಾದ್ ವಿರಿಞ್ಚಸಾ ತಥಾsಮೃತಾಶನಾದ್ತಭೌ ಚ್ ಮೈನ್ ದೀ ವಿವಿದ್ ೀ ಬರಜ್ೀರ್ತ ॥ 219॥ 

 

ಗತಾವ ಸ ಮೈನ್ದಂ ಪ್ರಥಮಂ ಜಘಾನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ಾತ್ ಯತದಾಧರಾsಗತಂ ರ್ೈವತಾಗ್ರೀ | 
ದಿನ್ೀ ಪ್ರಸ್ತಮನ್ ವಿವಿದ್ಂ ಜಘಾನ್ ಶ್ಲಾ ವಷ್ಯನ್ುಂ ಮತಸಲ್ೀನಾಗರಯಕಮಾಯ | 
ತಯೀರಾವಿಷೌಟ ತಾವಸತರೌ ತಮೀsನ್ಧಂ ಪಾರಪೌು ಚ್ ತಾವಶ್ವನೌ ಸವಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕಮ್ ॥ 220 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾsಸ ಪ್ುರ್ತರೀ ರರ್ತರಾಯ ಪ್ೂವಯಂ ನಾಮಾನ ಲಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾ । ಸವಯಮಬರಸಾಿಂ 
ತಾಂ ಬಲಾದ್ೀವ ಸಾಮಬೀ ಜಗಾರಹ ಸಾ ಚ್ೈನ್ಮಾಸಾನ್ತರಕ್ಾು ॥ 221 ॥ 

 

ಬಲಾದ್ ಗೃಹಿೀತಾಂ ವಿಕ್ಷಯತಾಂ ಕಣಯಮತಖಾಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾ ಯತಯತಧ್ತಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ದಿೀಪಾುಾಃ | 
ಕೃಚ್ಛರೀಣ ತಂ ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಚ್ೈಕಂ ಸವ್ೀಯ ಸಮೀತಾ ಜಗೃಹತಧ್ಾಯತಯರಾಷಾಾಾಃ | 
ಕಣ್ೀಯನ್ ಭ ರಿಶರವಸಾ ಚ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಬಾಹ್ ವೀಬಯಲಾದ್ೀವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ॥ 222 ॥ 

 

ಶತರತಾವವ ತದ್ ವೃಷ್ಣಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ಸಮತದ್ಾಮಂ ಚ್ಕ್ತರರ್ೀ ಕ್ೌರವ್ೀಷ್ತ | 
ನಿವಾಯಯ ತಾನ್ ಬಲಭದ್ರಾಃ ಸವಯಂ ಯರೌ ಸಹ್ ೀದ್ಧವಾಃ ಕ್ೌರವ್ೀರಾನ್ ಶಮಾಥಿೀಯ ॥223 || 

 

ಪ್ುರಸಾ ಬಾಹ್ ವೀಪ್ವನ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಸ ಪಾರಸಾಿಪ್ಯಚ್ ಚೀದ್ಧವಂ ಕ್ೌರವಾಥ್ೀಯ | 
ಆಗತಾ ಸವ್ೀಯ ಕತರವೀsಸಾ ಪ್ೂಜಾಂ ಚ್ಕತರಾಃ ಸ ಚಾsಹ್ ೀಗರಸ್ೀನ್ಸಾ ಚಾsಜ್ಞಾಮ್ ॥ 224 ||  

 

ಆಜ್ಞಾಪ್ಯದ್ ವೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸಮ ಯನ್ನಾಃ ಕತಮಾರಕಾಃ ಪ್ರಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಭವದಿೂಾಃ | 
ಏಕಾಃ ಸಮೀತ್ೈಬಯಹತಭಿಬಾಯನ್ಧವಾಥಯಂ ಕ್ಷಾನ್ುಂ ತನ್ ನೀ ಮತಞ್ಚತಾsಶ್ವೀವ ಸಾಮಬಮ್ ॥ 
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ಆಜ್ಞಾಪ್ರಾಮಾಸ ವ ಉಗರಸ್ೀನ್ ಇತತಾಕುಮೀವ ತತ ನಿಶಮಾ ಕತರತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ಸಂಶಾರವಾ ದ್ತಷ್ಟವಚ್ನಾನಿ ಬಲಂ ಪ್ುರಂ ಸವಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಾತ್ ಸಮಾವಿವಿಶತರತರ ಚ್ತಕ್್ ೀಪ್ ರಾಮಾಃ ||  

 

ಸಾ ಲಾಙ್ುಲ್ೀನ್ ತತ್ ಪ್ುರಮ ವಿಕೃಷ್ಾ ಜಾಹನವಿೀಜಲ್ೀ | 
ನಿಪಾತಯನ್ ನಿವಾರಿತಾಃ ಪ್ರಣಮಾ ಸವಯಕ್ೌರವ್ೈಾಃ ॥ 227 ॥ 

 

ಸಭಾಯಯಮಾಶತ ಪ್ುತರಕಂ ಸತಯೀಧ್ನಾಭಿಪ್ೂಜತಮ್ | 
ಸಪಾರಿಬಹಯಮಾಪ್ಾ ಚ್ ಪ್ರಜಗಿಮವಾನ್ ಸವಕ್ಾಂ ಪ್ುರಮ್ || 228 || 

 

ಇತಾಾದಿಕಮಾಯಣಿ ಮಹಾನಿು ರಾಮಸಾಾsಸನ್ ಶ್ೀಷ್ಸಾಾಚ್ತಾತಾವ್ೀಶ್ನ್ ೀsಲಮ್ | 
ಯಸಾಾಚ್ತಾತಾವ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ಕ್ಾಲಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಭಿೀಮೀsಪ್ಾಸಾ ನ್ ೀದ್ೀರ್ತ ಯತದ್ಧೀ ॥ 229 ॥ 

 

ಕ್ತರೀಡಾಯತದ್ಧೀ ಬಹತಶ್್ ೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ವಾಕ್ತುಂ ವಿಷ್ ಣೀಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ ೀ ವಿದಿತಾವ | 
ತತಾೆಲ್ಲಕ್ತೀಂ ಕ್ತರೀಡಮಾನ್ ೀsಪ ತ್ೀನ್ ನ್ೈವೀದ್ಾಮಂ ಕತರತತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯ ॥ 230 ॥ 

 

ತದಾ ಜಯೀ ಪ್ರಭವತ್ಾೀಷ್ ರಾಮೀ ನಾರ್ತವಾಕ್ತುಸುತರ ಯದಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ತದಾ ಭಿೀಮೀ ವಿಜಯೀ ಸಾಾತ್ ಸದ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್್ೀಶಾವ್ೀಶವಾನ್ ಯತ್ ಸ ರಾಮಾಃ ॥231 || 

 

ಏತಾದ್ೃಶ್ೀಣ್ೈವ ರಾಮೀಣ ಯತಕ್್ುೀ ಕೃಷ್ಣೀ ದಾವವಯತಾಾಂ ನಿವಸತಾಭಜನಾಭ್ೀ | 
ಸವಪ್ನೀsನಿರತದ್ಧೀನ್ ರತಾ ಕದಾಚಿದ್ ಬಾಣಾತಮಜ್ ೀಷಾ ಚಿತರಲ್ೀಖಾಮತವಾಚ್ ॥ 232 ॥ 

 

ತಮಾನ್ಯೀತಾಥ ಸಾ ಚಿತರವಸ್ರೀ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಮದ್ಶಯಯತ್ ತಮ್ | 
ಪೌತರಂ ವಿದಿತಾವ ವಚ್ನಾಚ್ಚ ತಸಾಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ತಂ ಚಾsನ್ಯತ್ ತತರ ರಾತೌರ ॥ 233॥ 

 

ಅನಿರತದ್ಧಂ ಗತಣ್ ೀದಾರಮಾನಿೀತಂ ಚಿತರಲ್ೀಖ್ರಾ | 
ಪಾರಪ್ಾ ರ್ೀಮೀ ಬಾಣಸತತಾ ದಿವಸಾನ್ ಸತಬಹ ನ್ಪ ॥ 234 ॥ 

 

ಗ ಢಂ ಕನಾಾಗೃಹ್ೀ ತಂ ತತ ಜ್ಞಾತಾವ ಕನಾಾಭಿರಕ್ಷ್ಣಾಃ | 
 ಚ್ತಬಾಯಣರಾದಿಶಚ್ಚ ಕ್ತಙ್ೆರಾನ್ ಗರಹಣ್ೀsಸಾ ಸಾಃ ॥ 235 ॥ 

 

ಆಗತಾನ್ನಿರತದ್ಧಸಾುನ್ ಪ್ರಿಘೀಣ ಮಹಾಬಲಾಃ | 
ನಿಹತಾ ದಾರವರಾಮಾಸ ಸವಯಮಾರಾತ್ ತತ್ ೀsಸತರಾಃ | 
ಸ ತತ ಯತದಾಧಾsರ್ತಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ನಾಗಾಸ್ರೀಣ ಬಬನ್ಧ ತಮ್ ॥ 236 ॥ 
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ಅಥ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಮಾರತಹಾ ಗರತಡಂ ರಾಮಸಂಯತತಾಃ | 
ಪ್ರದ್ತಾಮನೀನ್ ಚ್ ತತಾರಗಾತ್ ಪ್ರಥಮಂ ತತರ ವಹಿನಭಿಾಃ ॥ 237 ॥ 

 

ಯದ ಧ್ಾೈವಾಙ್ಕಚುರಸಾ ಚ್ೈವ  ಕ್ಷಣಾದ್ ವಿದಾರಪ್ಾ ತಾನ್ ಹರಿಾಃ । 
ವಿದಾಾಪ್ಾ ಸವಯಪ್ರಮಥಾನಾಸಸಾದ್ ಜವರಂ ತತಾಃ ॥ 238 ॥ 

 

ತ್ೀನ್ ಭಸಮಪ್ರಹಾರ್ೀಣ ಜವರಿತಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಮ್ । 
ಆಶ್ಿಷ್ಾ ವಿಜವರಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಜಗತಾಭತಾಃ ॥239 ॥ 

 

ಸವಯಂ ವಿಕ್ತರೀಡಾ ತ್ೀನಾಥ ಕಞಚಚತ್ ಕ್ಾಲಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ । 
ನಿಷಪಷ್ಾ ಮತಷಟಭಿಶಾಚನ್ಾಂ ಸಸಜಯ ಜವರಮಚ್ತಾತಾಃ ॥ 240 ॥ 

 

ಸವಯಂ ಜತಾವsಪ ಗಿರಿಶಭೃತಾಂ ನಾಲಮಿರ್ತ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸವಭೃತ್ಾೀನ್ೈವ ಜ್ೀತವಾ ಇತಾನ್ಾಂ ಸಸೃಜ್ೀ ತದಾ ॥ 241 ॥ 

 

ಜವರ್ೀಣ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀನಾಸೌ ಸತಭೃಶಂ ಪೀಡಿತಸುದಾ | 
ಗಾರಸಾಥಯಮತಪ್ನಿೀತಶಚ ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ಹರಿಮ್ । 
ತ್ೀನ್ ಸತುತಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಮೀಚ್ರಾಮಾಸ ತಂ ವಿಭತಾಃ ॥ 242 ॥ 

 

ಕ್ತರೀಡಾಥಯಮತಾಲಪಜನ್ೀಷ್ವಪ ಪ್ರಭತಾಃ ಕಥಞಚಚದ್ೀವ ವಾಜಯದ್ ವಾಥಾಂ ವಿನಾ । 
ಇತಾಾದಿ ಮೀಹಾಯ ಸ ದ್ಶಯಯತಾಜ್ ೀ ನಿತಾಸವತನ್ರಸಾ ಕತತ್ ೀ ವಾಥಾದ್ಯ ॥ 243 ॥ 

 

ಯದಾ ಜವರಾದಾಾ ಅಖಿಲಾಾಃ ಪ್ರವಿದ್ತರತಾಸುದಾ ಸವಯಂ ಪಾರಪ್ ಹರಿಂ ಗಿರಿೀಶಾಃ । 
ತಯೀರಭ ದ್ ಯತದ್ಧಮಥ್ೈನ್ಮಚ್ತಾತ್ ೀ ವಿಜೃಮೂರಾಮಾಸ ಹ ಜೃಮೂಣಾಸರತಾಃ ॥ 244|| 

 

ವಿಜೃಮಿೂತ್ೀ ಶಙ್ೆರ್ೀ ನಿಷ್ಾಯತ್ನೀ ಸಾಿಣ ಪ್ಮೀ ಸಂಸ್ತಿತ್ೀ ಕಞ್ಞಜಾತಾಃ | 
ದ್ೈತಾಾವ್ೀಶಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ಭಿಜ್ಞಂ ಸಮಬೀಧ್ರಾಮಾಸ ಸದ್ತಕ್ತುಭಿವಿಯಭತಾಃ ॥ 245 ॥ 

 

ಪ್ರಗೃಹಾ ಶವಯಂ ಚ್ ವಿವ್ೀಶ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸ ತ ದ್ರಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ತತರ । 
ಶ್ವಸಾ ರ ಪ್ಂ ಸುಮಿೂತಂ ಬಲವನಾಮಿನೀ ವನ್ೀಗಿರಿೀಶ್ೀನ್ ಚ್ ಯತ್ ತಪ್ಾಃ ಕೃತಮ್ ॥ 246 ॥ 
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ಶ್ೈವಂ ಪ್ದ್ಂ ಪಾರಪ್ುುಮೀವಾಚ್ತಾತಾಚ್ಚ ತಚಾಚವದ್ತ್ ಕಞ್ಞಜಾಃ ಶಙ್ೆರಸಾ | 
ಅಪ್ೀತಮೀಹ್ ೀsಥ ವೃಷ್ಧ್ವಜ್ ೀ ಹರಿಂ ತತಷಾಟವ ಬಾಣ್ ೀsಭಿಸಸಾರ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ತಸಾಾಚ್ತಾತ್ ೀ  ಬಾಹತಸಹಸರಮಚಿಛನ್ತ್ ಪ್ುನ್ಶಾಚರಿಂ ಜಗೃಹ್ೀ ತಚಿಛರ್ ೀಥ್ೀಯ || 247 ॥ 

 

ತದಾ ಶ್ವ್ೀನ್ ಪ್ರಣತ್ ೀ ಬಾಣರಕ್ಷಣಕ್ಾಮಾರಾ | 
ಕೃತಾವ ಸವಭಕುಂ ಬಾಣಂ ತಂ ರರಕ್ಷ ದಿವಭತಜೀಕೃತಮ್ | 
ಮೀಚ್ಯತಾವsನಿರತದ್ಧಂ ಚ್ ಯರೌ ಬಾಣ್ೀನ್ ಪ್ೂಜತಾಃ || 248 || 

 

ಏವಮಗಿನೀನ್ಙ್ಕಚುರಸಂ ಜವರಂ ಸೆನ್ದಮತಮಾಪ್ರ್ತಮ್ । 
ಬಾಣಂ ಚಾಯತನತ್ ೀ  ಜತಾವ ಪಾರರಾದ್ ದಾವರವರ್ತೀಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ॥ 249 ॥ 

 

ಯೀನಾಯತ್ನೀನ್ ವಿಜತಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕಹರ್ ೀ ಹರಾಃ । 
ಕ್ತಂ ಜವರಾದಿಜಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುಸಾಾನ್ನ್ುಸಾ ಕಥಾತ್ೀ ॥ 250 ॥ 

 

ಈದ್ೃಶಾನ್ನ್ುಸಙ್್ಯನಾಮ್ ಶ್ವಾನಾಂ ಬರಹಮಣಾಮಪ । 
ರಮಾರಾ ಅಪ ಯದಿವೀಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ನ್ ಚ್ಲ್ಲತತಂ ಬಲಮ್ ॥ 251 ॥ 

 

ನ್ಚ್ ಜ್ಞಾನಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ನ್ಚಾಸ್ತುತವಮಪ ಕವಚಿತ್ । 
ಅನ್ನ್ುಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ನ್ ಚಿತರಾಃ ಶ್ಲ್ಲನ್ ೀ ಜಯಾಃ ॥ 252 ॥ 

 
 

ಚಿತರಲ್ೀಖಾಸಮೀತ್ ೀಷಾನಿವತಪೌತರಸಮನಿವತಾಃ । 
ಸರಾಮಾಃ ಸಸತತ್ ೀ ವಿೀನ್ದರಮಾರತಹಾ ದಾವರಕ್ಾಂ ಗತಾಃ । 
ರ್ೀಮೀ ತತರ ಚಿರಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಿತಾಾನ್ನ್ ದೀ ನಿಜ್ೀಚ್ಛರಾ ॥ 253 ॥ 

 

ಏವಂವಿಧ್ಾನ್ಾಗಣಿತಾನಿ ಯದ್ ತುಮಸಾ ಕಮಾಯಣಾಗಣಾಮಹಿಮಸಾ ಮಹ್ ೀತುವಸಾ । 
ನಿತಾಂ ರಮಾಕಮಲಜನ್ಮಗಿರಿೀಶಶಕರಸ ರಾಯದಿಭಿಾಃ ಪ್ರಿನ್ತತಾನಿ ವಿಮತಕ್ತುದಾನಿ ॥ 254 ॥ 

 

ಏವಂ ವಸತಾಮಿತಪೌರತಷ್ವಿೀಯಯಸಾರ್ೀ ನಾರಾಯಣ್ೀ ಸವಪ್ುರಿ ಶಕರಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀಕುಾಃ । 
ಸಮಾಾಪ್ಾ ಲ್ ೀಮಶಮತನಿಾಃ ಸಕಲಾನಿ ರ್ತೀಥಾಯನಾಾಪ್ುುಂ ಸ ಪಾಣತಡತನ್ಯೀಷ್ತ ಸಹಾಯ ಆಸ್ತೀತ್ | 
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ಪ್ೃಥಿವೀಂ ಪ್ರದ್ಕ್ಷ್ಣತ ಏತಾ ಸಮಸುರ್ತೀಥಯಸಾನನ್ಂ ಯಥಾಕರಮತ ಏವ ವಿಧ್ಾಯ ಪಾಥಾಯಾಃ। 
ಸಮ ಪಜಾ ತ್ೀಷ್ತ ನಿಖಿಲ್ೀಷ್ತ ಹರಿಂ ಸತಭಕ್ಾಯ ಕೃಷ್ಣೀ ಸಮಪ್ಯಯತತಮಾಪ್ುರಥ ಪ್ರಭಾಸಮ್ । 
ಸಮಾೂವನಾಯ ಸಕಲ್ೈಯಯದ್ತಭಿಾಃ ಸಮೀತಸ್ುೀಷಾಂ ಚ್ ರಾಮಸಹಿತ್ ೀ ಹರಿರಾಜಗಾಮ ॥256 ॥ 

 

ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸಮ ಪಜತಸುತರ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯದ್ತಗಣ್ೈಾಃ ಸಹ | 
ಪಾಥಾಯನ್ ಸಮ ಪಜರಾಮಾಸತವೃಯಷ್ಣಯಶಾಚsಜ್ಞರಾ ಹರ್ೀಾಃ ॥ 257 ॥ 

 

ತತರ ಭಿೀಮಂ ತಪ್ೀವ್ೀಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾsರ್ತಸ್ನೀಹಕ್ಾರಣಾತ್ । 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ನಿನ್ದಯರ್ತ ರಾಮೀ ಸಾತಾಕ್ತರಬರವಿೀತ್ ॥ 258 ॥ 

 

ಸವ್ೀಯ ವಯಂ ನಿಹತಾಾದ್ಾ ಸಕಣಾಯನ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಜಾನ್ । 
ಅಭಿಮನ್ತಾಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮೀ ರಾಜ್ಾೀ ರಾವತ್ ತರಯೀದ್ಶಮ್ ॥ 259 ॥ 

 

ಸಂವತುರಂ ಸಮಾಪ್ಾೈವ ಪ್ುರಂ ರಾಸಾನಿು ಪಾಣಡವಾಾಃ । 
ತತ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ರಾಜಾ ರಾಜಾಂ ಶಾಸತತ ಪ್ೂವಯವತ್ ॥ 260 ॥ 

 

ಏವಂ ವದ್ತ್ಾೀವ ಶ್ನಿಪ್ರವಿೀರ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪಾಥಯಮತಖಾನ್ತಾದಿೀಕ್ಷಯ । 
ಉವಾಚ್ ಶ್ೈನ್ೀಯ ನ್ ಪಾಣತಡಪ್ುತಾರಾಃ ಪ್ರ್ೀಣ ಸಂಸಾಧಿತರಾಜಾಕ್ಾಮಾಾಃ ॥ 261 ॥ 

 

ಸವಬಾಹತವಿೀಯೀಯಣ ನಿಹತಾ ಶತ ರನಾಪ್ುಯನಿು ರಾಜಾಂ ತ ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಮತನಾ | 
ತಥ್ೀರ್ತ ಪಾಥಾಯ ಅವದ್ಂಸುತಸ ು್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ುರಸೃತಾ ಯಯತದ್ಯಶಾಹಾಯಾಃ ॥ 262 ॥ 

 

ಕರಮೀಣ ಪಾಥಾಯ ಅಪ ಶ್ೈಶ್ರಂ ಗಿರಿಂ ಸಮಾಸದ್ಂಸುತರ ಕೃಷಾಣಂ ಸತದ್ತಗ್ೀಯ । 
ವಿಷ್ಜಞನಿುೀಮಿೀಕ್ಷಯ ತ್ೈಾಃ ಸಂಸೃತ್ ೀsಥ ಹ್ೈಡಿಮಬ ಆರಾತ್ ಸಹಿತ್ ೀ ನಿಶಾಚ್ರ್ೈಾಃ ॥ 263॥ 

 

ಉವಾಹ ಕೃಷಾಣಂ ಸ ತತ ತಸಾ ಭೃತಾಾ  ಹತಾಃ ಪಾಥಾಯಂಸ್ುೀ ಬದ್ರಾಯಶರಮಂ ಚ್ | 
ಪಾರಪಾಾತರ ನಾರಾಯಣಪ್ೂಜರಾ ಕೃತಸವಕ್ತೀಯಕ್ಾರಾಯ ಯಯತರತತುರಾಂ ದಿಶಮ್॥264॥ 

 

ಅರ್ತೀತಾ ಶವಯಶವಶತರಂ ಗಿರಿಂ ತ್ೀ ಸತವಣಯಕ ಟಂ ನಿಷ್ಧ್ಂ ಗಿರಿಂ ಚ್ । 
ಮೀರ್ ೀಾಃ ಪಾರಚಾಾಂ ಗನ್ಧಮಾದ್ೀ ಗಿರೌ ಚ್ ಪಾರಪ್ುಬಯದ್ರಾಯಶರಮಮತತುಮಂ ಭತವಿ || 265 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಮತನಿೀನ ದ್ರೈರಭಿಪ್ೂಜಾಮಾನಾ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ೂಜಯನ್ುಾಃ ಸದ್ೈವ | 
ಚ್ಕತರಸುಪ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಮಾಧಿಯತಕುಂ ಸತುತುಾವಿದಾಾಂ ಪ್ರರ್ತಪಾದ್ಯನ್ುಾಃ ॥ 266 ॥ 
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ಏವಂ ಬದ್ರಾಯಂ ವಿಹರತತು ತ್ೀಷ್ತ ಕವಚಿದ್ ರಹಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾ ವಾಯತಸ ನೌ । 
ಸಿ್ತತ್ೀ ಗರತತಾಮನ್ತರಗಂ ಜಹಾರ ಮಹಾಹರದಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಸನಾಗರಯಾಃ ॥ 267॥ 

 

ತತಪಕ್ಷವಾತ್ೀನ್ ವಿಚಾಲ್ಲತ್ೀ ತತ ತಸ್ತಮನ್ ಗಿರೌ ಕಮಲಂ ಹ್ೈವಮಗರಯಮ್ । 
ಪ್ಪಾತ ಕೃಷಾಣಭಿೀಮಯೀಾಃ ಸನಿನಧ್ಾನ್ ಉದ್ಾದ್ ಭಾನ್ ೀಮಯಣಡಲಾಭಂ ಸತಗನ್ಧಮ್ ॥268॥ 

 

ದ್ೃಷಾಟಾsರ್ತಗನ್ಧಂ ವರಹ್ೀಮಕಞ್ಞಂ ಕತತ ಹಲಾದ್ ದೌರಪ್ದಿೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಮ್ । 
ಬಹ ನ್ಾರಾಚ್ತ್ ತಾದ್ೃಶಾನಾಾನ್ತಭಾವಮವಿಷ್ಹಾಂ ಜಾನ್ರ್ತೀ ದ್ೀವದ್ೈತ್ಾೈಾಃ॥ 

 

ತರಾsಥಿಯತಾಃ ಸಗದ್ಸತುಙ್ುಮೀನ್ಂ ಗಿರಿಂ ವ್ೀಗಾದಾರತಹದ್ ವಾಯತಸ ನ್ತಾಃ| 
ಪ್ರಶಸಾಮಾನ್ಾಃ ಸತರಸ್ತದ್ಧಸಙ್ಕ ಘೈಾಃ ಮೃದ್ನನ್ ದ್ೈತಾಾನ್ ಸ್ತಂಹಶಾದ್ ಯಲರ ಪಾನ್ || 270 || 

 

ಆಸ್ೀದಿವಾಂಸುತರ ಹನ್ ಮದಾಖ್ಾಂ ನಿಜಂ ರ ಪ್ಂ ಪ್ರೀದ್ಾದಾದಿತಾಭಾಸಮ್ | 
ಜಾನ್ನ್ನಪ್ಾೀನ್ಂ ಸ್ತವೀಯರ ಪ್ಂ ಸ ಭಿೀಮಶ್ಚಕ್ತರೀಡ ಏತ್ೀನ್ ಯಥಾ ಪ್ರ್ೀಣ || 271 || 

 

ಧ್ಮೀಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪ್ರಮೀ ಮಾನ್ತಷ್ತ್ವೀ ಸ್ತವೀಯೀ ರ ಪ್ೀsಪ್ಾನ್ಾವದ್ೀವ ವೃರ್ತುಾಃ | 
ಅನಾದಾನ್ಂ ದಿವಾಶಕ್್ುೀವಿಯಶ್ೀಷಾತ್ ನ್ರಸಾವಭಾವ್ೀ ಸವಯದಾ ಚ್ೈವ ವೃರ್ತುಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ ಭಿೀಮೀ ಹನ್ತಮಾಂಶ್ಚಕ ಏವ ಜಾಾಯಾಃಕನಿೀಯೀವೃರ್ತುಮತಾರಭಿಪ್ೀದ್ೀ || 272 || 

 

ಸವ್ೀಯಗತಣಾ ಆವೃತಾ ಮಾನ್ತಷ್ತ್ವೀ ಯತಗಾನ್ತಸಾರಾನ್ ಮಲರ ಪಾನ್ತಸಾರಾತ್ | 
ಕರಮಾತ್ ಸತರಾಣಾಂ ಭಾಗತ್ ೀsವಾಕುರ ಪಾ ಆದಾನ್ತ್ ೀ ವಾಕ್ತುಮಾರಾನ್ತಯರ ಣಾಮ್||273 || 

 

ನ್ೈವಾವಾಕ್ತುಾಃ ಕ್ಾಚಿದ್ಸ್ತುೀಹ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀsಪ್ಾರ್ತಸತವಾಕುಶಕ್ ು್ೀಾಃ | 
ಇಚಾಛವಾಕ್ತುಾಃ ಪಾರಯಶ್್ ೀ ಮಾರತತಸಾ ತದ್ನ್ಾೀಷಾಂ ವಾಕುತಾ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ || 274 || 

 

ತಸಾಮದ್ ಭಿೀಮೀ ಧ್ಮಯವೃದ್ಧಯಥಯಮೀವ ಸ್ತವೀಯೀ ರ ಪ್ೀsಪ್ಾನ್ಾವದ್ ವೃರ್ತುಮೀವ | 
ಪ್ರದ್ಶಯರಾಮಾಸ ತಥಾsಸತರಾಣಾಂ ಮೀಹಾಯೈವಾಶಕುವಚ್ಛಕ್ತುರ ಪ್ಾಃ || 275 || 

 

ತದ್ ರಪ್ವೃದಿಧಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಥ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶತರತಾವ ಹನ್ ಮನ್ತಮಖ್ತಾಃ ಕಥಾಶಚ | 
ರಾಮಸಾ ತಚಾಛತತರಾತಯಂ ಚ್ ದಿವಾಂ ಚಾತತಯತಯಗಂ ಧ್ಮಯಮಪ್ಾಗರಯಮೀವ || 276 || 

 

ದ್ವಜಾದ್ ಬೀಭತ್ ುೀಗಯಜಯನ್ೀನ್ೈವ ಶತತರಪ್ರಾಭವ್ೀ ತ್ೀನ್ ದ್ತ ು್ೀsಜತಯನ್ಸಾ | 
ಯರೌ ಪ್ರಣಮಾೈನ್ಮಾಶ್ವೀವ ಭಿೀಮಾಃ ಸೌಗನಿಧಕಂ ವನ್ಮತಾಗರಯರ ಪ್ಮ್ || 277 || 
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ನ್ರಾಗಮಾಾಂ ನ್ಳಿನಿೀಮೀತಾ ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾಪ್ದಾಮನ್ಾದ್ತಬತಾಕ್ಾರವನಿು | 
ಹ್ೈಮಾನಿ ದಿವಾಾನ್ಾರ್ತಗನ್ಧವನಿು ಸಮಾಸದ್ದ್ ವಾಯಯಮಾಣ್ ೀನ್ರಾಶ್ೈಾಃ || 278 || 

 

ತ್ೀ ಭಿೀಮಮಾತಾುಯತಧ್ಮತಗರರ ಪ್ಂ ಮಹಾಬಲಂ ರ ಪ್ನ್ವಾವತಾರಮ್ | 
ನ್ಾವಾರಯನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ ಶತಂ ಸಹಸಾರಣಾಜತಾನಿ ಸಙ್ಕ ್ ೀ || 279 || 

 

ವರಾಚಿಛವಸ್ಾೈವ ಪ್ರ್ೈರಜ್ೀರಾಾಃ ಶಸಾರಸರವೃಷಟಂ ಮತಮತಚ್ತಾಃ ಸತಭಿೀಮಾಮ್ | 
ಭಿೀಮೀsಖಿಲಜ್ಞ್ೀ ತಪ್ಸಾಂ ನಿಧ್ಾನ್ೀ ಬಲ್ ೀದ್ಧ್ೌ ಶ್ೈವಶಾಸುಂ ವದ್ನ್ುಾಃ || 280 || 

 

ತಾನ್ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈರ್ೀವ ಶಾಸ್ರೈಾಃ ಸ ಭಿೀಮೀ ವಿಜತಾ ಪ್ೂವಯಂ ವಾಙ್ಮಯೀ ಸಙ್ುರ್ೀ ತತ | 
ಶಸಾರಸರವಷ್ಯಸಾ ಕತವಯನ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಂ ಜಘನೀsಖಿಲಾನ್ ಗದ್ರಾ ತ್ೀಷ್ತ ವಿೀರಾನ್ || 281 || 

 

ವಾತ್ೀನ್ ಕತನಾಯಂ ಬಲವಾನ್ ಸ ಜಾತಾಃ ಶ್ರಸುಪ್ಸ್ತವೀ ದಿವಷ್ತಾಂ ನಿಹನಾು | 
ಸತ್ಾೀ ಚ್ ಧ್ಮೀಯ ಚ್ ರತಾಃ ಸದ್ೈವ ಪ್ರಾಕರಮೀ ಶತತರಭಿರಪ್ರಧ್ೃಷ್ಾಾಃ || 282 || 

 

ತತಾರಪ್ರಾಂಶ್ಚವ ಬಹ ನ್ಸತಾಂ ನಿರಿೀಶವರಂ ಚಾಪ್ರರ್ತಷ್ಠಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕಮ್ | 
ಸ್ತದ್ ಧೀsಹಮಿೀಶ್್ ೀsಹಮಿರ್ತ ಬತರವಾಣಾನ್ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಖಾಾಪ್ಯನ್ ವಾದ್ತ್ ೀsಜ್ೈತ್ || 

 

ಭಿನ್ನಂ ವಿಷ್ತಣಮಧಿಕಂ ಸವಯತಶಚ ಬತರವನ್ ಪ್ರವಿೀರಾನ್ ಲಕ್ಷಮೀಷಾಂ ನಿಜಘನೀ | 
ತ್ೀ ತಸಾ ವಿೀಯಯಂ ಚ್ ಬಲಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿದಾಾಬಲಂ ಬಾಹತಬಲಂ ತಥ್ೈವ | 
ಅಶಕತನವನ್ುಾಃ ಸಹಿತಾಾಃ ಸಮಸಾು ಹತಪ್ರವಿೀರಾಾಃ ಸಹಸಾ ನಿವೃತಾುಾಃ || 284 || 

 

ವಿಕರಮಾ ತಾನ್ ಗದ್ರಾsಸೌ ನಿಹತಾ ವಿದಾರಪ್ಾ ಸವಾಯನ್ ನ್ಳಿನಿೀಂ ಪ್ರವಿಶಾ | 
ಪೀತಾವsಮೃತಾಂಭಶಚ ತತ್ ೀsಮತಬಜಾನಿ ದಿವಾಾನಿ ಜಗಾರಹ ಕತರತಪ್ರವಿೀರಾಃ|| 285 || 

 

ಅಥ್ ೀ ಕಲಹಶಂಸ್ತೀನಿ ನಿಮಿತಾುನಿ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಷಾಣಮಪ್ೃಚ್ಛಚ್ಚ ಕವ ಬೀಮ ಇರ್ತ ದಿೀನ್ಧಿೀಾಃ || 286 || 

 

ಸೌಗನಿಧಕ್ಾಥಯಂ ರಾತಂ ತಂ ಶತರತಾವ ಕೃಷಾಣಮತಖಾನ್ನೃಪ್ಾಃ | 
ಆರತಹಾ ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೀಷಾಠನ್ ಕೃಷ್ಣರಾ ಭಾರತೃಭಿಾಃ ಸಹ || 287 || 
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ಯರೌ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ಯತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ೈನ್ಮವಸಿ್ತತಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ಮೈವಮಿತ್ಾೀನ್ಂ ಭಿೀತ್ ೀ ಗಿರಿಶಕ್್ ೀಪ್ತಾಃ || 288 || 

 

 ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಾೀ ಮರಣಾದ್ ಭಿೀತಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ವಿತುಪಾಜ್ಞರಾ | 
ತದಿೀರಾಂ ನ್ಳಿನಿೀಂ ತ್ೀ ಹಿ ರಕ್ಷನ್ಯಸಾಾsಶರಯೀ ಹರಾಃ | 
ಜಾನ್ನ್ ವಿತ ು್ೀಶವರ್ ೀ ಭಿೀಮಮಾಹಾತಯಂ ನ್ ಚ್ತಕ್್ ೀಪ್ ಹ || 289 || 

 

ವಸತತು ತತರ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕರ್ತಪ್ಯೈದಿಯನ್ೈಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಯಶ್್ ೀಧ್ಮಾಯಭಿವೃದ್ಧಯೀ || 290 || 

 

ಪ್ಞ್ಚವಣಾಯನಿ ಪ್ುಷಾಪಣಿ ಕೃಷಾಣ ವಿೀಕ್ಷಾಯsಹೃತಾನಿ ತತ | 
ಮಾರತತ್ೀನ್ ಕತಬ್ೀರಸಾ ಗೃಹಾನ್ನೃಭಿರಗಮಾತಾಃ || 291 || 

 

ಅಗಮಾೀsಯಂ ಗಿರಿಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಕತಬ್ೀರ್ೀಣಾಭಿಪಾಲ್ಲತಾಃ | 
ಅದ್ಾ ತವಯೈವ ಗನ್ುವಾೀ ವಿಧ್ ರಾಖಿಲರಾಕ್ಷಸಾನ್ || 292 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶತ ಸಗದ್ಾಃ ಸಧ್ನ್ತಾಃ ಸಬಾಣ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಗಿರಿೀನ್ದರಮಜತ್ ೀರತಬಲ್ ೀ ವಿಗಾಹ್ೀ | 
ಪಾರಪ್ುಂ ನಿಶಾಮಾ ಬಲದ್ೈವತಸ ನ್ತಮತರಪ್ದ್ಮತರಯಂ ನ್ಾರತಣದ್ತದ್ಧತರಾಕ್ಷಸಾನಾಮ್ || 293 || 

 

ಅಗ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ಮಣಿಮನ್ುಮಜ್ೀಯಮತಗರಂ ಶಮೂೀವಯರಾದ್ ವಿವಿಧ್ಶಸರಮಹಾಭಿವೃಷಾಟಯ | 
ತಾನ್ ಸವಯರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಮಣಿಮತುಮೀತಾನ್ ಭಿೀಮೀ ಜಘಾನ್ ಸಪ್ದಿ ಪ್ರವರ್ೈಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ ||  

 

ಅವಧ್ಾಾಂಸಾುನ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಹತಾವ ಭಿೀಮೀ ಮಹಾಬಲಾಃ | 
ರಣ್ೀ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾನ್ ಸವಾಯನ್ರ್ತಷ್ಠದ್ ಗಿರಿಮ ಧ್ಯನಿ || 295 || 

 

ತ್ೀ ಹತಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀನ್ ಪಾರಪ್ುರನ್ಧನ್ುಮೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಹತಾಾಃ ಸೌಗನಿಧಕವನ್ೀ ಮಣಿಮಾಂಶಚ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕಲೌ | 
ಜಾತ್ ೀ ಮಿಥಾಾಮರ್ತಂ ಸಮಾಗಾಸ್ತುೀರಾಯsಪ್ುಸುಮೀsಧಿಕಮ್ || 296 || 

 

ತತ್ ೀ ವ್ೈಶರವಣ್ ೀ ರಾಜಾ ಮಹಾಪ್ದ್ಮತರಯೀ ಹತ್ೀ | 
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಮವಧ್ಾಾನಾಂ ಸಖಾಯೀ ಮಣಿಮತಾಪ | 
ಆರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ದಿವಾಂ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಮ್ || 297 || 
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ಅಸತರಾವ್ೀಶತಸುಸಾ ಭಿೀಮೀ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಮಹಾನ್ಭ ತ್ | 
ಸ ಆಜಗಾಮ ಭಿೀಮೀನ್ ಯೀದ್ತಧಂ ವಿತುಪ್ರ್ತಾಃ ಸವಯಮ್ || 298 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಘ ೀಷ್ಂ ಶತರತಾವ ರಾಜಾsಪ್ೃಚ್ಛದಾಶತ ಸಮ ಕೃಷಾಣಮ್ | 
ಕವ ಭಿೀಮ ಇತ್ಾೀವ ತಯೀದಿತಂ ಚ್ ಶತರತಾವ ಜಗಾಮಾsಶತ ರಕ್ಷ್ ೀಂಸಸಂಸಿಾಃ||299|| 

 

ಸಭಾತೃಕ್್ೀ ಮತನಿಭಿಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾ ಚ್ ಗತ್ ೀ ರಾಜನ್ಾತರ ಭಿೀಮಂ ಕತಬ್ೀರಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾsಸತರಾವ್ೀಶತ್ ೀ ಧ್ಮಯಜಂ ಚ್ ಕ್ತಞಚಚನ್ತಮಕುಾಃ ಸ್ನೀಹಯತಕುಸುಥಾssಸ||300|| 

 

ಧ್ೃತಾಯತಧ್ಂ ಭಿೀಮಮಿೀಕ್ಷಾಯಪ ಕ್ತಞಚಚದ್ ದ್ೈತಾಾವ್ೀಶಾದ್ ಬಹತ ಮೀನ್ೀ ನ್ ಭಿೀಮಮ್ | 
ಅಗಸಯಶಾಪ್ಂ ಚಾವದ್ತ್ ಸವಸಾ ಪ್ೂವಯಂ ಸಖಾಯನಾಶ್ೀ ಕ್ಾರಣಂ ರಾಜರಾಜಾಃ || 301 || 

 

ದ್ೈತಾಾವ್ೀಶಾದ್ತಜಝಿತತಾಃ ಶಾನ್ುಭಾವೀ ದ್ದೌ ನಿಜಂ ಸಾನಿ್ಮೀಷಾಂ ಸತತತಷ್ಟಾಃ | 
ಆವಾಸಾಥಯಂ ತ್ೀsವಸಂಸುತರ ಪಾಥಾಯಸುಥಾsನ್ಾೀಷಾಂ ದ್ೈವತಾನಾಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ||302|| 

 

ತತ್ರವ ತ್ೀಷಾಂ ವಸತಾಂ ಮಹಾತಮನಾಮಾನ್ನಿದನಾಮಬದಚ್ತತಷ್ಟಯೀ ಗತ್ೀ | 
ಪ್ಞ್ಚಚಬದಮಧ್ಾಾಪ್ಾ ಮಹಾನಿು ಚಾಸಾರಣಿೀನ್ ದರೀ ಗತವಯಥಯಂ ಫಲತುನ್ೀನಾಥಿಯತ್ ೀsಭ ತ್ ||303|| 

 

ವಧ್ಂ ವವ್ರೀ ಸವಶತ ರಣಾಮಿನ್ದರಾಃ ಪಾಥಾಯತ್ ಸವರ ಪ್ತಾಃ | 
ನಿವಾತಕವಚಾಖಾಾನಾಂ ಯೀಷಾಂ ಬರಹಮ ದ್ದೌ ವರಮ್ | 
ಅವಧ್ಾತವಂ ಸತರ್ೈದ್ೈಯತ್ಾೈಗಯನ್ಧವ್ೈಯಾಃ ಪ್ಕ್ಷ್ರಾಕ್ಷಸ್ೈಾಃ || 304 || 

 

ಪ್ುನ್ರಿನ ದ್ರೀಣಾಥಿಯತ್ ೀsದಾಜಞಹಿೀಮಾನ್ ನ್ರದ್ೀಹವಾನ್ | 
ಇರ್ತ ತ್ೀನಾಜತಯನ್ಂ ಶಕರಾಃ ಸಾವತಾಮನ್ಂ ನ್ರದ್ೀಹಗಮ್ | 
ಜಗಾದ್ ತಾನ್ ಜಹಿೀತ್ಾೀವ ಕ್ತರಿೀಟಂ ಸವಂ ನಿಬದ್ಧಯ ಚ್ || 305 || 

 

ಐನ್ದರಂ ಸಾನ್ದನ್ಮಾರತಹಾ ಪಾಥ್ ೀಯ ಮಾತಲ್ಲಸಂಯತತಾಃ | 
ಗಾಣಿಡೀವಂ ಧ್ನ್ತರಾದಾಯ ಯರೌ ಹನ್ತುಂ ಮಹಾಸತರಾನ್ || 306 || 

 

ಶಙ್್ಂ ದ್ದ್ತಸುಸಾ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವದ್ತುಾಃ ಸ ಶಙ್್ರಾಟ್ | 
ನಾದ್ಯನ್ ಶಙ್್ಘ ೀಷ್ೀಣ ಧ್ನ್ತವಿಯಷಾಫರಯನ್ ಮಹತ್ || 307 || 
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ದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ ಕತಣಡಲ್ೀ ದಿವ್ಾೀ ಶಕರದ್ತ ು್ೀ ಸತಭಾಸವರ್ೀ | 
ಆಸಸಾದ್ ಪ್ುರಂ ದಿವಾಂ ದ್ೈತಾಾನಾಮಿನ್ದರನ್ನ್ದನ್ಾಃ || 308 || 

 

ತಸಾ ಶಙ್್ಧ್ವನಿಂ ಶತರತಾವ ಗಾಣಿಡೀವಸಾ ಚ್ ನಿಸುಾನ್ಮ್ | 
ಅಭಿಸಸತರಮಾಯಹಾವಿೀರಾಯ ನಿವಾತಕವಚಾಸತರಾಾಃ || 309 || 

 

ರ್ತಸರಾಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಾೀ ದಾನ್ವಾನಾಂ ಸವಯಮತೂವರಗವಿಯತಾಾಃ | 
ನಾನಾಯತಧ್್ೈ ರಣ್ೀ ಪಾಥಯಮಭಾವಷ್ಯನ್ ಸತಸಂಹತಾಾಃ || 310 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಸ ಶಸಾರಣಿ ಕ್ತರಿೀಟಮಾಲ್ಲೀ ನಿವಾಯಯ ಗಾಣಿಡೀವಧ್ನ್ತಾಃಪ್ರಮತಕ್್ೈಾಃ | 
ಶರ್ೈಾಃ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಪ್ರಚ್ಕತಯ ವಿೀರ್ ೀ ಮಹಾಸರಶ್ಕ್ಷಾಬಲಸಮಾಯತಕ್್ೈಾಃ || 311 || 

 

ಸವ್ೀಯ ಹತಾಸ್ುೀನ್ ಮಹಾರಥ್ೀನ್ ತ್ೀ ದಾನ್ವಾಾಃ ಸ್ ೀsಪ ಯರೌ ತಥಾsನಾಾನ್ | 
ಪೌಲ್ ೀಮಕ್ಾಲ್ೀಯಗಣಾಭಿಧ್ಾನಾನ್ ಷ್ಷಟಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಮಹಾರಥಾನಾಮ್ || 312 || 

 

ತಾನ್ಸರಶತಾರಣಾಭಿವಷ್ಯಮಾಣಾನ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ ಪಾಶತಪ್ತಾಸರತ್ ೀ ದಾರಕ್ | 
ದ್ಗಾಧಾ ಯರೌ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ್ೀನ್ದರಸದ್ಮ ತಂ ಸಸವಜ್ೀ ಪರರ್ತಯತತಶಚ ಶಕರಾಃ || 313 || 

 

ಯಯತರನ್ಧಂ ತಮಸ ು್ೀsಪ ಸವಯದ್ೀವದಿವಷ್ ೀsಸತರಾಾಃ | 
ಅಥಾನ್ತಜ್ಞಾಪ್ಾ ಪತರಂ ರಥ್ೀನ್ೈನ ದ್ರೀಣ ಭಾಸವತಾ | 
ಸ್ ೀದ್ರಾಯಣಾಂ ಸಕ್ಾಶಂ ಸ ಯರೌ ವಜರಧ್ರಾತಮಜಾಃ || 314 || 

 

ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯ ಬೀಭತತುಂ ಮತಮತದ್ತಭಾರಯತರ್ ೀsಧಿಕಮ್ | 
 ಷ್ತಶಚ ಚ್ತತರ್ ೀsಬಾದಂಸ ು್ೀ ಪ್ುನ್ಮೀಯರೌ ಪ್ರಮೀದಿನ್ಾಃ || 315 || 

 

ಕಥಾಬವಾಯಸತದ್ೀವಸಾ ಧ್ಾಾನ್ೀನಾಭಾಚ್ಯನ್ೀನ್ ಚ್  | 
ಯರೌ ಕ್ಾಲಾಃ ಸತಖ್ೀನ್ೈವ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣರತಾತಮನಾಮ್ || 316 || 

 

ನ್ೈವ ಶತ ರನ್ನ್ತತಾುದ್ಾ ನಾನಾದಾಯ ಮಹದ್ ಯಶಾಃ | 
ನಾಕೃತಾವ ವಾಸತದ್ೀವಾಜ್ಞಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಮತಖಾಾಗರ್ತಭಯವ್ೀತ್ || 317 || 

 



 
 

 
 

Page 351 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತದ್ನ್ಾೀಷಾಂ ತತ ವಣಾಯನಾಂ ಕ್ಷಮಾ ಬಾಹ್ಾೀಷ್ತ ಶತತರಷ್ತ | 
ಪಾರಯೀ  ಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಹರ್ೀರಾಜ್ಞಾsಖಿಲಸಾ ಚ್ || 318 || 

 

ಇರ್ತ ಭಿೀಮವಚ್ಾಃ ಶತರತಾವ ಸಸ್ ೀದ್ಯೀಯ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ರಾಕ್ಷಸಸೆನ್ಧಮಾರ ಢಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾ ಚಾsಯರೌ ಪ್ುನ್ಾಃ || 319 || 

 

ಪಾದ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ನಿವಸತತು ಹಿಮಾಚ್ಲಸಾ  
ರಾಮಾಾಶ್ರತ್ೀಷ್ತ ಪ್ವಮಾನ್ಸತತಾಃ ಕದಾಚಿತ್ | 
ಧ್ವನಿೀ ಮೃಗಾನ್ನ್ತಚ್ರನ್ ಸಹಸಾssಸಸಾದ್  
ಹಾsಯೀಾಃ ಸತತಂ ನ್ಹತಷ್ಮಾಜಗರ್ ೀರತರ ಪ್ಮ್ || 320 || 

 

ಪ್ೂವಯಂ ಹಿ ವೃತರವಧ್ತ್ ೀsಮತಬಜನಾಳತನ್ತು ಸಂಸ್ಿೀ ಶಚಿೀಪ್ರಣಯನಿ ಪ್ರವಿಚಿನ್ಯ ದ್ೀವಾಾಃ | 
ಚ್ಕತುಸ್ತರಲ್ ೀಕಪ್ರ್ತಮಾಯತಸತತಂ ವರಂ ಚ್ ದ್ತಾವsಕ್ಷ್ಗ್ ೀಚ್ರತಪ್ೀsಸಾ ಬಲಂ ಚ್ ಸವಯಮ್ ||  

 

ಸ ಸವಯಸತರವಿಪ್ರೀನ್ದರತಪ್ಶಚ ಬಲಮಕ್ಷಯಮ್ | 
ಅವಾಪ್ಾ ವವೃಧ್್ೀ ನಿತಾಂ ದ್ಪಾಯದ್ೈಚ್ಛಚ್ಛಚಿೀಮಪ || 322 || 

 

ಸ ಇನ್ದರವಚ್ನಾಚ್ಛಚಾಾ ಮಹಷಯಗಣವಾಹನ್ೀ | 
ನಿಯತಕ್್ ುೀ ವಞ್ಚನಾಯೈವ ವಾಹರಾಮಾಸ ತಾನ್ೃಷೀನ್ || 323 || 

 

ಸ ಶಚಿೀಪ್ರರ್ತಷ್ೀಧ್ಾಥಯಮಗಸ್ಯೀನ್ ಮಹಾತಮನಾ | 
ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಾವಿಷ್ಯೀ ಪ್ೃಷ್ ಟೀ ನ್ೀತಾಾಹ ಮ ಢಧಿೀಾಃ | 
ಪ್ರಮಾಣಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕುಾಃ ಶ್ರಸ್ಾೀನ್ಂ ಪ್ದಾsಹನ್ತ್ || 324 || 

 

ತದಾ ಭೃಗತಂ ತಸಾ ಜಟಾಸತ ಲ್ಲೀನ್ಂ ಕದಾsಪ ತಸಾಾಕ್ಷ್ಪ್ಥಂ ನ್ ರಾತಮ್ | 
ಆವಿಶಾ ಕಞ್ಞಪ್ರಭವಾಃ ಶಶಾಪ್ ವರಜಾsಶತ ಪಾಪಾಜಗರತವಮೀವ || 325 || 

 

ಷ್ಷ್ಠೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಯಸುಾ ರಾssಸಾದಿತಾಃ ಸಾಾತ್ ಸ ತ್ೀ ವಶಂರಾತತ ಬಲಾಧಿಕ್್ ೀsಪ | 
ಯದಾ ಗೃಹಿೀತಂ ಪ್ುರತಷ್ಂ ನಿಹನ್ತುಂ ನ್ ಶಕಾಸ್ೀ ಯದಿ ಸ ತವದ್ುೃಹಿೀತಾಃ | 
ಶಕ್್ ುೀsಪ ನಾsತಾಮನ್ಮಭಿಪ್ರಮೀಚ್ಯೀತ್ ತದಾsಸಾ ಸಾಾತ್ ತವತುಪ್ೀsಗರಯಂ ಬಲಂ ಚ್||326 || 
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ಸವಯದ್ೀವಮತನಿೀನಾಂ ಯತ್ ತಪ್ಸಾುಾಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಮ್ | 
ತಚ್ಚ ಸವಯಂ ತಮೀವ್ೈರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ || 327 || 

 

ಯದಾ ಪ್ರಶಾನಂಸುವದಿೀರಾಂಶಚ ಕಶ್ಚತ್ ಪ್ರಿಹರಿಷ್ಾರ್ತ | 
ತದಾ ಗನಾುsಸ್ತ ಚ್ ದಿವಂ ವಿಸೃಜಾಾsಜಗರಂ ತನ್ತಮ್ | 
ಸೃರ್ತಶಚ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ್ೀನ್ ಸವಯದಾ ತ್ೀ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 328 || 

 

ಭೃಗತದ್ೀಹಗತ್ೀನ್ೈವಂ ಶಪ್ುಾಃ ಕಮಲಯೀನಿನಾ | 
ಪ್ಪಾತಾಜಗರ್ ೀ ಭ ತಾವ ನ್ಹತಷ್ಾಃ ಕ್ಷಣಮಾತರತಾಃ || 329 || 

 

ಇನ್ ದರೀsಪ್ಾವಾಪ್ ಸವಂ ಸಾಿನ್ಮಿಷಾಟಾ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಪಾಪ್ಕಾಃ | 
ಧ್ಮಯವೃದ್ಧಯಥಯಮೀವ್ೈತತ್ ಪಾಪಾಮಾಸ್ತೀಚ್ಛಚಿೀಪ್ತ್ೀಾಃ || 330 || 

 

ನ್ಹಿ ಲ್ ೀಕ್ಾವನ್ಂ ಪಾಪ್ಂ ತ್ರಲ್ ೀಕ್್ಾೀಶಸಾ ವಜರಣಾಃ | 
ವೃತರಂ ಹತಾವ ಮಹಾನಾಸ್ೀತಾಾದಿ ವ್ೀದ್ಪ್ದ್ಂ ಚ್ ಯತ್ || 331 || 

 

‘ಕವಚಿತ್ ಪಾಪ್ಂ ಚ್ ಪ್ುಣಾಾನಾಂ ವೃದ್ಧಯೀ ಭವರ್ತ ಸತಫಟಮ್ | 
‘ವೃತರಹತಾಾ ಯಥ್ೀನ್ದರಸಾ ಜಾತಾ ಧ್ಮಯಸಾ ವೃದ್ಧಯೀ || 332 || 

 

‘ದ್ೀವಾನಾಂ ವಾ ಮತನಿೀನಾಂ ವಾ ಭವ್ೀದ್ೀವಂ ನ್ವ್ೈ ನ್ೃಣಾಮ್ | 
‘ಪಾಪ್ಂ ಯತ್ ಪ್ುಣಾಮೀವ್ೈತದ್ಸತರಾಣಾಂ ವಿಲ್ ೀಮತಾಃ’ | 
ಏವಂ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಹಿ ವಚ್ನ್ಂ ನ್ ಪಾಪ್ಂ ತಚ್ಛಚಿೀಪ್ತ್ೀಾಃ || 333 || 

 

ನಾನ್ಾಸಾ ಪ್ದ್ಮಾಪ್ುಯನಿು ತದ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ವರತಂ ಪ್ರಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ತ್ೀ ನ್ಹತಷ್ಂ ಶಕರಪ್ದ್ೀ ನಿದ್ಧ್ತರಿೀಶವರಾಾಃ || 334 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ನೀವಂ ನಿಪ್ರ್ತತ್ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಶಾಪ್ಕ್ಾರಣಾತ್ | 
ಅಷಾಟವಿಂಶರ್ತಮೀ ಪಾರಪ್ ಯತಗ್ೀ ಭಿೀಮಸುಮತಲಬಣಮ್ | 
ಜಾನ್ನ್ನೀವ ತದಿೀಯಂ ತತ್ ತಪ್ ಆದಾತತಮಿೀಪ್ುರಾ || 335 || 
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ಯತುತ್ ಸತರಾಣಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಚ್ ತಪ್ಾಃ ಸಿ್ತತಮ್ | 
ತದ್ ಗೃಹಿೀತಂ ವಶಗವದಿಚ್ಛಯೈವಾsಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 336 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಹಿ ನ್ೃಜಾತಾನಾಮಲಪಂ ವಾಕುಂ ಭವ್ೀದ್ ಬಲಮ್ | 
ಇಚ್ಛರಾ ವಾಕುತಾಂ ರಾರ್ತ ವಾಯೀರನ್ಾೀಷ್ತ ತಚ್ಚ ನ್ || 337 || 

 

ನಿತಾವಾಕ್ಾು ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಶಾಸರಸಾ ನಿಣಯಯಾಃ | 
ಏವಮನ್ಾೀsಪ ಹಿ ಗತಣಾ ಮಾನ್ತಷಾದಿಷ್ತ ಜನ್ಮಸತ || 338 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಾನ್ತಷಾದೌ ತತ ಶಕ್್ಾೀsಪ್ಾವಾಕುತಾಕೃತ್ೀಾಃ | 
ಧ್ಮಯವೃದಿಧಭಯವ್ೀತ್ ತ್ೀಷಾಂ ಪರೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 339 || 

 

ತನಾಮನ್ತಷ್ೀ ಬಲ್ೀ ತಸಾ ವರಾದ್ ವಾರಿತವತ್ ಸಿ್ತತ್ೀ | 
ದ್ೈವಂ ಬಲಂ ನ್ ಶಕ್್ ುೀsಪ ವಾಕುಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ನ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 340 || 

 

ಆತಮಮೀಕ್ಷಾಯ ನ್ ಪ್ರಶಾನನ್ ವಾಾಜಹಾರ ಸ ಚಾಭಿಭ ಾಃ | 
ವಿದ್ ಾೀಪ್ಜೀವನ್ಂ ಧ್ಮೀಯ ವಿಪಾರಣಾಮಪ ನ್ ೀ ಯತಾಃ || 341 || 

 

ಕ್ತಮತತ ಕ್ಷರ್ತರಯಸ್ಾೀರ್ತ ಜಾನ್ನ್ನಪ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ತತ್ ಪ್ರಶನಪ್ರಿಹಾರ್ೀಣ ನಾsತಮಮೀಕ್ಷಂ ಸಮೈಚ್ಛತ || 342 || 

 

ಅಯತನ್ುಮಪ ಹ್ಾೀನ್ಂ ಚಾಲನಾರಾಪ ನಾಶಕತ್ | 
ಪ್ೂಣ್ ೀಯsಪ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಬಲ್ೀನ್ ನ್ಹತಷ್ಸುದಾ | 
ವ್ೀಷ್ಟಯತ್ವೈವ ತಂ ಭಿೀಮಂ ಸಿ್ತತ್ ೀsಸೌ ನಾಶಕತ್ ಪ್ರಮ್ || 343 || 

 

ಭಾರತೃಮಾತಾರದಿಷ್ತ ಸ್ನೀಹಾತ್ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಾತಮವಿಮೀಕ್ಷಣಮ್ | 
ಇಚ್ಛನ್ನಪ ನ್ ಮೀಕ್ಷಾಯ ಯತನಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಸವಯದ್ೀವಮತನಿೀನಾದರಣಾಂ ತಪ್ ಆದಾತತಮತರಗಮ್ || 344 || 
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ಭಾರತಾದಿಷ್ತ ಸ್ನೀಹವಶಾನ್ನ ಸಾಿತವಾಮಿಹ್ೀತಾಪ | 
ಮನಾವನ್ಾಃ ಕ್ಾಲತ್ ೀ ಭಙ್ುಂ ಸವಯಮೀವ್ೈಷ್ ರಾಸಾರ್ತ | 
ಆಜ್ಞರಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ದಾಢಾಾಯತ್ ದ್ೀಹಸಾ ಮೀ ತಥಾ || 345 || 

 

ಸರಸಾುಙ್ಕ ುೀ ಪ್ರ್ತತ್ೀ ಸಪ್ೀಯ ರಾಸಾಾಮಿೀರ್ತ ವಿಚಿನ್ುಯನ್ | 
ತಸೌಿ ಭಿೀಮೀ ಹರಿಂ ಧ್ಾಾಯನ್ ಸವಭಾವಾನ್ನ ತದಿಚ್ಛರಾ || 346 || 

 

ತದ್ೈವ ಬರಹಮವಚ್ನಾತ್  ಪ್ೂವೀಯಕ್ಾುತ್  ಕ್್ೀಶವಾಜ್ಞರಾ | 
ಬಲಂ ತಪ್ಶಚ ಸವಯಸಾ ತತ್ ಸಿಮಾರಾದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಮ್ || 347 || 

 

ಪ್ೂರಿತ್ೀ ನ್ಹತಷ್ಸ್ಿೀನ್ ತಪ್ಸಾ ಚ್ ಬಲ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಭಿೀಮೀ ಸ ನ್ಹತಷ್ ೀsಥಾsಸ್ತೀತ್ ಸರಸುಭ್ ೀಗಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ || 348 || 

 

ಗತ್ೀ ಭಿೀಮೀ ನಿಮಿತಾುನಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಪ್ಪ್ರಚ್ಛಕವ ಗತ್ ೀ ಭಿೀಮ ಇರ್ತ ಕೃಷಾಣಂ ಚ್ಲನ್ಮನಾಾಃ || 349 || 

 

ರಾತಂ ಮೃಗಾಥಯಂ ಸ ನಿಶಮಾ ತಸಾಾಸುದ್ ರತವ್ೀಗಾತ್ ಪ್ರ್ತತಾನ್ ನ್ಗ್ೀನಾದರನ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ಥಾ ತ್ೀನ್ ಯರೌ ಸ ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ ಸಪಾಯವೃತಮನ್ವಪ್ೃಚ್ಛತ್ || 350 || 

 

ಸ ಕ್ಾರಣಂ ನ್ಹತಷಾತ್ ಸವಯಮೀವ ಶತಶಾರವ ತತ್ ಪ್ರಶನಮಶ್ೀಷ್ತಶಚ | 
ಭಾರತೃಸ್ನೀಹಾದ್ ವಾಾಕರ್ ೀದ್ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಸುದ್ೈವ ಸ್ ೀsಪಾಾರತಹತ್ ಸವಗಯಲ್ ೀಕಮ್ ||351 

 

ದಿವಾಾಮಬರ್ೀ ಕತಣಡಲ್ಲನಿ ಸವಪ್ೂವ್ೀಯ ಗತ್ೀ ವಿಮಾನ್ೀನ್ ಸ ಧ್ಮಯರಾಜಾಃ | 
ಭಿೀಮಶಾಚsರಾತ್ ಸಾವಶರಮಾಯೈವ ಸವಯಂ ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಕಥರಾಮಾಸ ತತರ || 352 || 

 

ಶತರತಾವ ಕೃಷಾಣ ಭಾರತರಶಾಚಸಾ ಸವ್ೀಯ ಸವ್ೀಯ ಮತನಿೀನಾದರ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ sರ್ತಭಕ್ಾುಾಃ | 
ವಿರೀಳಾಂ ಯಯತಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ಗರಹ್ೀಣ ತಥಾsಬತರವನ್ ಸ್ನೀಹತ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಮ್|| 353|| 

 

ನ್ೈತಾದ್ೃಶಂ ಸಾಹಸಂ ತ್ೀsನ್ತರ ಪ್ಂ  ಶಕ್್ ುೀsಪ ಯತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀ ಮೀಕ್ಷಣಾಯ | 
ನ್ೈವಾsಚ್ರ್ ೀ ಯತನಮತ್ ೀ ನಿಜಾನಾಂ ಮಹದ್ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಹೃದ್ಯೀ ಪಾರಪ್ಯಯಸುಾಮ್ || 354|| 

 

ಮೈವಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕ್ಾಯಯಮಿರ್ತ ಬತರವನ್ುಾಃ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ನ್ ಸವಯ ಏವ್ೈತಾ ಭಿೀಮಮ್ | 
ತತ್ ೀsಹ್ ೀಭಿಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಚದಾಪ್ುಾಃ ಕತರ ಣಾಂ ರಾಷ್ಾಂ ಪಾಥಾಯ ಮತನಿಮತಖ್ಾೈಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ || 355 || 
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ತತ್ ೀsಮಿತೌಜಾ ಭಗವಾನ್ತಪಾಗಮನಾನರಾಯಣಾಃ ಸತಾಭಾಮಾಸಹಾಯಾಃ | 
ಸಮ ಪಜತಾಃ ಪಾಣಡವ್ೈಸ್ೈಾಃ ಸಮೀತಶಚಕ್್ರೀsಥ ಸೌಹಾದ್ಯನಿಮಿತುಸತೆಥಾಾಃ || 356 || 

 

ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಸತಾಾ ಚ್ ಪ್ರಸಪರಂ ಮತದಾ ಸಮಾೂಷ್ಣಂ ಚ್ಕರತತಯೀಯಷದ್ಗ್ರಯೀ | 
ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಾಯ ಸತಾರಾ ಸವಯವ್ೀತಾರಯ ನಿದ್ ೀಯಷ್ರಾ ಚ್ ೀದಿತಾ ಪಾರಹ ಕೃಷಾಣ || 357 || 

 

ಸ್ತರೀಧ್ಮಾಯನ್ಖಿಲಾಂಸುತರ ಸತಾಾಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಸಂವಿದ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾತಾವsಪ ಕೃಷಾಣ ಪ್ರೀವಾಚ್ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾಥಯಮೀವ ತತ || 358 || 

 

ಕ್ತರೀಡಾಥಯಮೀವ ವಚ್ನ್ಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸತಾಾಸಮಿೀರಿತಮ್ | 
ತಸಾಾನ್ತಸಾರವಾಕ್ಾಾನಿ ತರ್ತಾೀತಾಾ ಏವ ಸಾsಬರವಿೀತ್ || 359 || 

 

ತತಾಃ ಕರ್ತಪ್ರಾಹಾನಿ ನಿರತಷಾಾತರ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಯರೌ ಸಭಾಯಯಾಃ ಸವಪ್ುರಿೀಂ ಪಾಣಡವಾನಾನ್ತಮಾನ್ಾ ಚ್ || 360 || 

 

ತತಾಃ ಕದಾಚಿನ್ೃಗರಾಂ ಗತ್ೀಷ್ತ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ರಾಜಾ ಸ್ೈನ್ಧವ ಆಸಸಾದ್ | 
ಸಕ್್ ೀಟಿಕ್ಾಶಾಾಃ  ಸಬಲಶಚ ತ್ೀಷಾಂ ವರಾಶರಮಂ ಸ್ ೀsತರ ದ್ದ್ಶಯ ಕೃಷಾಣಮ್ || 361 || 

 

ವರಜನ್ ವಿವಾಹಾಥಯಮಸೌ ನಿಶಾಮಾ ಕೃಷಾಣಂ ಕ್್ ೀಟಿಂ ಪ್ರೀಷ್ಯತ್ವೈವ ಕ್ಾಶಾಮ್ | 
ಆರಾಹಿ ಮಾಮಿತಾವದ್ತ್ ಸತಪಾಪ್ಸುರಾ ನಿರಸ್ ುೀ ಜಗೃಹ್ೀ ಕರ್ೀ ಚ್ || 362 || 

 

ತರಾ ಧ್ತತ್ ೀ ನಿಪ್ಪಾತಾsಶತ ಭ ಮೌ ಪ್ುನ್ಶಚ ಸಜ್ ಞೀsಭಾಪ್ತದ್ ವಿಲಜಞಾಃ | 
ತತ್ ೀsಸಹಾಯತವತ ಏವ ಕೃಷಾಣ ಧ್ೌಮಾಾಯೀಕ್ಾುಾ ಸಾಗಿನರನ್ವೀಹಿ ಮೀರ್ತ | 
ಸಮಾರತಹತ್ ಸ್ೈನ್ಧವಸ್ಾೈವ ರಾನ್ಂ ಸತಖ್ಂ ನ್ ರಾಸ್ತೀರ್ತ ತಮಿೀರಯತಾವ||363 || 

 

ತದಾ ನಿಮಿತಾುನಿ ನಿಶಾಮಾ ಪಾಥಾಯ ಸಮಾಯಯತಸುಾರಯೈವಾsಶರಮಾಯ | 
ಶತರತಾವ ದಾಸ್ತೀವಚ್ನಾತ್ ಸವಯಮೀವ ಚ್ಕತರಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಸ್ೈನ್ಧವಸಾಾನ್ತರಾನ್ಮ್ || 364 || 

 

ಅಕ್್ ರೀಶಮಾನ್ಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀರ್ತ ಧ್ೌಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಸಾಾಗ್ರೀ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಚಾರ್ತಪಾಪ್ಮ್ | 
ಚ್ಕತರನಾಯದಾನ್ ಸ್ತಂಹವತ್ ಪಾಣತಡಪ್ುತಾರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಷಾಣ ಚಾವತರದ್ ರಥಾತ್ ತದಾ | 
ಧ್ೌಮಾೀನ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾ ಯರೌ ಚಾsಶರಮಾಯ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಪಾಥಾಯಸುತರ ನಿಜಘುನರ್ ೀಜಸಾ ||365   
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ಅಗ್ರೀ ಕೃಷಾಣಂ ಯೀsವದ್ತ್ ಸ್ತನ್ತಧರಾಜಂ ರಾಹಿೀರ್ತ ತಂ ಕ್್ ೀಟಿಕ್ಾಶಾಂ ಸತಪಾಪ್ಮ್ | 
ರ್ಛತಾವ ಶ್ರ್ ೀ ಮೃತಾವ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ನಿವ್ೀದ್ರಾಮಾಸ ತಮಾಃ ಸ ಚಾಗಾತ್ || 366 || 

 

ಹತಾವ ಸ್ೀನಾಮಖಿಲಾಂ ಸ್ೈನ್ಧವಸಾ ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ಸಯಮಂ ಧ್ಮಯರಾಜಮ್ | 
ವಿಸೃಜಾ ಧ್ಾವನ್ುಮಥಾನ್ತಜಗಮತತಜಯಯದ್ರಥಂ ವಿರಥಂ ಫಲತುನ್ ೀsಕಾಃ || 367 || 

 

ಪ್ದಾೂಯಂ ಧ್ಾವನ್ುಮ್  ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ನಿಗೃಹಾ ದ್ತಾವ ಪ್ರಹಾರಾಂಶಚ ಭೃಶಂ ತಮಾತಯಮ್ | 
ಆದಾರಾಧ್ಾದ್ ದೌರಪ್ದಿೀಪಾದ್ಯೀಶಚ ತಂ ಮೀಚ್ರಾಮಾಸ ಚ್ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಾಃ || 368 || 

 

ದಾಸ್ ೀ ದೌರಪ್ದಾಾ ಅಹಮಿತ್ಾೀವ ವಾಕ್್ಾೀ ತ್ೀನ್ೈವೀಕ್್ುೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಪ್ಾಮತಞ್ಚತ್ | 
ಸ ಬರೀಳಿತ್ ೀsವಾಗವದ್ನ್ ೀ ಯರೌ ವನ್ಂ ಪಾಥಾಯಶಚ ತತ್ ರೀಷ್ತರರ್ತಪ್ರಮೀದಿನ್ಾಃ || 369 || 

 

ಮಾಕಯಣ ಡ್ೀಯಸುದಾssಗತಾ ತ್ೀಷಾಮಕಥಯತ್ ಕಥಾಾಃ | 
ಬಹ್ವೈಶ್ಚವ ವಿಚಿತಾರಶಚ ಭಾಷಾತರಯಸಮನಿವತಾಾಃ || 370 || 

 

ಲ್ ೀಕದ್ಶಯನ್ಮಾಶ್ರತಾ ದ್ೀವಾಶಚ ಮತನ್ಯಸುಥಾ | 
ಬ ರಯತಾಃ ಕಥಾಸುತರ ಶ್ಕ್ಷಾ ಗಾರಹಾಾ ನಾಥಾಯಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 371 || 

 

ಅಥಯಾಃ ಸಮಾಧಿಭಾಷಾಸತ ಗಾರಹಾಾಃ ಸವೀಯsಪ್ಾಸಂಶಯಮ್ | 
ಪ್ರದ್ಶಯನ್ಭಾಷಾಸತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತದ್ದಶಯನ್ಂ ತಥಾ || 372 || 

 

ಗಾರಹ್ ಾೀ ನಾಥ್ ೀಯ ವ್ೈದಿಕಂ ತತ ದ್ಶಯನ್ಂ ಗಾರಹಾಮೀವ ಚ್ | 
ಅನಾಾಥ್ ೀಯ ಗತಹಾಭಾಷಾಸತ ಗಾರಹಾಂ ಏವಂ ವಿನಿಣಯಯಾಃ || 373 || 

 

ಜಯದ್ರತಸತು ಭಿೀಮೀನ್ ತದಾ ಪ್ಞ್ಚಶ್ಖಿೀಕೃತಾಃ | 
ತಪ್ಸಾ ಶ್ವಮಾರಾಧ್ಾ ವವ್ರೀ ಪಾಣಡವರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಋತ್ೀsಜತಯನಾದ್ಜತಯನ್ಸಾ ತತಷ್ ಟೀ ಹಿ ತಪ್ಸಾ ಶ್ವಾಃ || 374 || 

 

ವನ್ೀ ವಸತ್ವೀ ಚ್ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಚ್ಕ್್ರೀ ಯಜ್ಞಂ ಪೌಣಡರಿೀಕ್ಾಖ್ಾಮೀವ | 
ಸಂಸಪಧ್ಯರಾ ರಾಜಸ ಯಸಾ ರಾಜಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನಾಪ್ಾಸೌ ತತೆಲಾಹಯಾಃ || 375 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾsಜ್ಞರಾ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ತತರ | 
ಆಗಚ್ಛತ್ೀತಾವಮಾನಾಯ ತಂ ತತ ಭಿೀಮೀsವಾದಿೀದ್ ರಣಯಜ್ಞಂ ಸವಗಮಾಮ್ || 376 || 
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ತತ್ ೀ ದಿನ್ೈಾಃ ಕ್್ೈಶಚನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ ಸಕಣಯಗಾನಾಧರನ್ೃಪಾಾಃ ಕತಮನ್ರತಾಃ | 
ಸಭಾಯಯಕ್ಾಾಃ ಪಾಣಡವಾನ್ ದೌರಪ್ದಿಂ ಚ್ ಮಹ್ೈಶವಯಯಂ ದ್ಶಯಯತಾವsವಮನ್ತುಮ್ || 377 || 

 

ತ್ೀ ಸಾನ್ದನ್ೈಾಃ ಕ್ಾಞ್ಚನ್ರತನಚಿತ್ರಾಃ ಮಹಾಗಜ್ೈಸತುರಗ್ೈಾಃ ಪ್ರ್ತುಭಿಷ್ಚ | 
ಸವಲಙ್ೃತಾಶ್ಚತರಮಾಲಾಾಮಬರಾಶಚ ವಿನಿಯಯಯತದ್ವೈಯತವನಾಯ ಶ್ೀಘರಮ್ || 378 || 

 

ಗವಾಂ ದ್ೃಷಟಚ್ಛದ್ಮನಾ ನಿಗಯತಾಂಸಾುನ್ ಜ್ಞಾತಾವ ಶಕರಸ ು್ೀಜಸ್ ೀ ಭಙ್ುಕ್ಾಮಾಃ | 
ತತಾುಮಥಾಯಂ ವರಮಸ್ೈ ಪ್ರದಾಯ ತದ್ವಞ್ಚನಾರಾದಿಶಚಿಚತರಸ್ೀನ್ಮ್ || 379 || 

 

ಸ ಷ್ಷಟಸಾಹಸರಕಕ್್ ೀಟಿಯ ಥಪ್ೈಾಃ ಗನ್ಧವಯಮತಖ್ಾೈಾಃ ಸಂವೃತ್ ೀsಗಾತ್ ಸರಸುತ್ | 
ಯಸ್ತಮನ್ ಸಾನತತಂ ವಾಞ್ಛರ್ತ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸುದಾಜ್ಞರಾ ಪ್ುರತಷಾಸಾುನ್ಥ್ ೀಚ್ತಾಃ || 380 || 

 

ಸಾನತತಂ ಸಮಾರಾಸಾರ್ತ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ರಾಜ್ೀಶವರ್ ೀ ನಿಸುರಧ್ವಂ ತದ್ಸಾಮತ್ | 
ರ್ತೀಥಾಯದಾಜ್ಞಾಂ ಧ್ಾರಯನ್ುಶಚ ತಸ್ಾೀತತಾಕ್ಾು ಗನ್ಧವಾಯ ಜಹಸತಸಾುನ್ಥ್ ೀಚ್ಚಾಃ || 381 || 

 

 ಚ್ತವಯಯಂ ಮಾನ್ರಾಮಸುದಾಜ್ಞಾಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಯಾಃ ಪ್ರ್ತಾಃ ಶಕರದ್ೀವಾಃ | 
ನ್ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಮಪ ಚ್ಕರವರ್ತಯನಾಂ ಕ್ತಮವಲಪಸಾರಸಾ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸಾ || 382 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಕತಪತ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ಜಘಾನ್ ಗನ್ಧವಯವರಾನ್ ಶರೌಘೈಾಃ | 
ಜಘುನಾಃ ಸಕಣಾಯ ಅಪ ತಸಾ ಸ್ ೀದ್ರಾ  ಜಘುನಶಚ ತ್ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಸ್ೀನಾಮ್ || 383 || 

 

ಮತಹ ತಯಮಾಸ್ತೀತ್ ಸಮಮೀವ ಯತದ್ಧಂ ತ್ೀಷಾಂ ತದಾ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಚ್ೈವ | 
ಪ್ುರಾಂ ಬನ್ ಧೀವಯರತ್ ೀ ಮಾಯರಾ ಚ್  ಗನ್ಧವಯವಿೀರಾ ವವೃಧ್ತಸುತಾಃ ಸಮ || 384 || 

 

ತ್ೀಜ್ ೀಭಙ್ುಂ ತತರ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸಾ ಪಾಥಾಯಥಯಮತರ ಪ್ರವಿಧ್ಾತತಮೀವ ಚ್ | 
ಬಲಂ ದ್ದಾವಬಞಜಾಃ ಕ್್ೀಶವಶಚ ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ತ್ೀsಭಾಯತದಾಯತಯರಾಷಾಾನ್ || 385 || 

 

ಸ ಚಿತರಸ್ೀನ್ಾಃ  ಪ್ರಥಮಂ ಕಣಯಮೀವ ಯತಯೀಧ್ ಪಾಥಯಸಪದ್ಯರಾ ತ್ೀನ್ ಯತದ್ಧಯನ್ | 
ಕಣ್ ೀಯ ನಾಶಕ್್ ನೀದ್ ವಚ್ನಾದ್ ಭಾಗಯವಸಾ ರಾಮಸಾ ನಿತಾಾಮಿತಷ್ಡ್ ಗತಣಸಾ  || 386 || 

 

ಸ ಭಗನರಾನ್ಶಚ ವಿಕಣಯರಾನ್ಮಾಸಾಿಯ ತಸ್ಾೈವ ನಿಯಮಾ ವಾಜನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಾದ್ರವತ್ ತ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ಶ್ೀಘರಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಶ್ಚತರಸ್ೀನ್ಂ ಯತಯೀಧ್ || 387 || 
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ಮತಹ ತಯಮೀನ್ೀನ್ ಸಮಂ ಸ ಯತಧ್ಾನ್ನನ್ಾೈಗಯನ್ಧವ್ೈಯಬಯಹತಭಿಮಾಯಯಯೈವ | 
ಭಗ್ನೀ ರಥ್ೀ ಭ ಮಿತಳ ೀ್ ಸಿ್ತತಾಃ ಸನ್ ಗೃಹಿೀತ ಆಸ್ತೀಚಿಚತರಸ್ೀನ್ೀನ್ ಸಙ್ಕ ್ ೀ || 388 || 

 

ಮಹಾಬಲ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀsಪ ಶಕರ ವರಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀರಾಜ್ಞರಾ ಜಾಭಿವೃದ್ಧೀ | 
ಸ ಚಿತರಸ್ೀನ್ೀನ್ ಧ್ೃತಸುದಾssಸ್ತೀದ್  ಬದ್ಧಾಃ ಪಾಶ್ೈವ್ೈಯದ್ತಾತ್ೈರಿನ್ದರದ್ತ್ೈಾಃ || 389 || 

 

ತಸಾಾನ್ತಜಾಾಃ ಶಕತನಿೀ ರಾಜಭಾರಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬದಾಧಾಃ ಶಕರಭೃತ್ಾೈಾಃ ಪ್ರಣಿೀತಾಾಃ | 
ಆದಾಯ ತಾನ್ಮಬರಂ ಸಮಾರಾತ್ೀಷ್ವರ ರತವನ್ ಪಾಣಡವಾನ್ ಮನಿರಣ್ ೀsಸಾ || 390 || 

 

ಸಮಿೀಪ್ಮಾಗತಾ ಪ್ೃಥಾಸತತಾನಾಂ ಪ್ರಿಭ ತಂ ವಾಃ ಕತಲಂ ಶಕರಭೃತ್ಾೈಾಃ | 
ಧ್ೃತಾಃ ಸಭಾಯಯಾಃ ಸಾನ್ತಜ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸುಂ ಮೀಚ್ಯಧ್ವಂ ಭಾರತರಂ ಭಾರತಾಗಾರಯಾಃ||391|| 

 

ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಗರಜಂ ಸವಂ ಜಾನ್ೀ ರಾಜನ್ ರಾದ್ೃಶ್್ ೀsಯಂ ವಿಮದ್ಯಾಃ | 
ಐಶವಯಯಂ ಸವಂ ದ್ಶಯಯನ್ ನ್ಾಃ ಸಮಾಗಾದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸ್ುೀಜಸ್ ೀ ಭಙ್ುಮಿಚ್ಛನ್ || 392 || 

 

ವಿಜ್ಞಾಯ ತ್ೀಷಾಂ ಮನಿರತಂ ವಜರಬಾಹತರ್ೀತಚ್ಚಕ್್ರೀ ನಾತರ ನ್ಾಃ ಕ್ಾಯಯಹಾನಿಾಃ | 
ದಿವಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾವತಮನ್ ೀ ದ್ಶಯಯನ್ ಸ ಏತಾವದ್ತಕ್ಾುಾ ವಿರರಾಮ ಭಿೀಮಾಃ || 393 || 

 

ಏಕ್ಾಹಯಜ್ಞ್ೀ ದಿೀಕ್ಷ್ತ್ೀನ್ೈವ ರಾಜ್ಞಾ ಸಮಾೀಷತ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಜತಯನ್ಶಚ | 
ಸಮಾದ್ರೀರೌ ಚಿತರಸ್ೀನ್ಂ ರಣ್ೀ ತೌ ವಿಜತಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಮಾಶವಮತಞ್ಚತಾಮ್ || 394 || 

 

ಸ ಚಿತರಸ್ೀನ್ ೀ ವಾಸವೀಕುಂ ಚ್ ಸವಯಂ ಕತಮನಿರತಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಚಾsಹ | 
ಪಾಥಯಸಾ ಭಿೀಮಸಾ ಚ್ ತನಿನಶಮಾ ಸತಬರೀಳಿತ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷಾಾತಮಜ್ ೀsಭ ತ್ || 395 || 

 

ಸಮಾಪ್ಾ ಯಜ್ಞಂ ಚ್ ತತ್ ೀsಭಿರಾತಂ ಸವ್ೀಯ ಪಾರಪ್ುಧ್ಯಮಯರಾಜಂ ಸ ಚಾsಶತ | 
ಸಮ ಪಜಾ ತ ತುೃಜಾ ಚ್ ಚಿತರಸ್ೀನ್ಮ ಚ್ೀ ಗಾನಾಧರ್ೀ ನ್ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕ್ಾಯಯಮಿೀಧ್ೃಕ್ || 396 || 

 

ಸ ಪಾಣಡವ್ೈಮೀಯಚಿತಾಃ ಸಾನ್ತಜಶಚ ಸಭಾಯಯಕಾಃ ಕ್ತಞಚಚದ್ತ್ ೀsಪ್ಗಮಾ | 
ಸಮೇಳನಾಯೀಪ್ವಿಷ್ಟಶಚ ತತರ  ಸತಬರೀಳಿತಾಃ ಸ ತಪ್ುತರಂ ದ್ದ್ಶಯ || 397 || 

 

ಸ ಚಾsಹ ದಿಷಾಟ ರಾಜನಿನರ್ತ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಬರೀಳಿತ್ ೀ ನ್ೀರ್ತ ತಂ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಯಥಾವೃತುಂ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಉಕ್ಾುಾ ಪಾರಯೀಪ್ವ್ೀಶಂ ಚ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ತತರ ಸತದ್ತಾಃಖಿತಾಃ || 398 || 
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ಕಣಯದ್ತಾಃಶಾಸನಾಭಾಾಂ ಚ್ ಸೌಬಲ್ೀನ್ ಚ್ ದ್ೀವಿನಾ | 
ಅನ್ಾೈಶಚರಾಚ್ಾಮಾನ್ ೀsಪ ನ್ೈವೀತುಸೌಿ ಸಯೀಧ್ನ್ಾಃ || 399 || 

 

ತತ್ ೀ ನಿಶಾರಾಂ ಪಾರಪಾುರಾಂ ಸವಪ್ಕ್ಷ್ೀ ಪ್ರವಿಷೀದ್ರ್ತ | 
ಮನ್ರಯತಾವsಸತರ್ೈಾಃ ಕೃತಾಾ ನಿಮಿಯತಾ ಹ್ ೀಮಕಮಯಣಾ || 400 || 

 

ಶತಕ್್ರೀಣ್ ೀತಾಪದಿತಾ ಕೃತಾಾ ಸಾ ಪ್ರಸತಪ ು್ೀಷ್ತ ಮನಿರಷ್ತ | 
ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಂ ಸಮಾದಾಯ ಯರೌ ಪಾತಾಳಮಾಶತ ಚ್ | 
ಅಥ ಸಮಬೀಧ್ರಾಮಾಸತದ್ೈಯತಾಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ನ್ೃಪ್ಮ್ || 401 || 

 

ತವಂ ದಿವಾಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀ ವಿೀರಾಃ ಸೃಷ್ ಟೀsಸಾಮಭಿಾಃ ಪ್ರತ್ ೀಷತಾತ್ | 
ತಪ್ಸಾ ಶಙ್ೆರಾದ್ ವಜರಕ್ಾಯೀsವಧ್ಾಶಚ ಸವಯದಾ | 
ಅಸಾಮಕಂ ಪ್ಕ್ಷಭ ತಸುಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಪಾಣಡವಾಾಃ || 402 || 

 

ಇದಾನಿೀಂ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ವರಾತ್ ತವಂ ವಿಜತ್ ೀ ರಣ್ೀ | 
ವಯಂ ತಥಾ ಕರಿಷಾಾಮೀ ಯಥಾ ಜ್ಾೀಷ್ಾಸ್ತ ಪಾಣಡವಾನ್ || 403 || 

 

ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ನಿಹತಶ್ಚವ ನ್ರಕಾಃ ಕಣಯ ಆಸಿ್ತತಾಃ | 
ಸ ಚ್ ಕೃಷಾಣಜತಯನಾಭಾವಂ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ || 404 || 

 

ಭಿೀಷಾಮದಿೀಂಶಚ ವಯಂ ಸವಾಯನಾವಿಶಾಮ ಜರಾಯ ತ್ೀ | 
ತಪ್ಸಾ ವಧ್ಯಯಷಾಾಮಸಾುಾಂ ಕಣಾಯದಿೀಂಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 405 || 

 

ತಸಾಮದ್ ಗತಾವ ಪಾಲಯಸವ ರಾಜಾಂ ರಾಜನ್ನಪ್ೀತಭಿೀಾಃ | 
ಇದ್ಂ ಕಸಾಾಪ ನಾsಖ್ಾೀಯಂ ಸತಗತಪ್ುಂ ಭ ರ್ತವಧ್ಯನ್ಮ್ || 406 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಕೃತಾರಾ ಭ ಯಾಃ ಸವಸಾಿನ್ೀ ಸಾಿಪತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಉಮರಾ ನಿಮಿಯತಾತಾಮದ್ಯಮತತುರಂ ಹರನಿಮಿಯತಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ್ವೈವಾವಧ್ಾತಾಂ ಚ್ೈವ ರಾಜ್ಾೀ ಬತದಿಧಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಸಾಃ || 407 || 
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ನ್ ೀವಾಚ್ ಕಸಾಚಿತ್ ತ್ೀಷ್ತ ಸಾವನ್ತಭ ತಂ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಭಾತಾರಾಂ ತತ ಶವಯರಾಯಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕಣ್ ೀಯ ವಚ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 408 || 

 

ಭೃತ್ಾೈಸುವ್ೈವ ಪಾಥ್ೈಯಯಯನ್ ೇಚಿತ್ ೀsಸ್ತ ಪ್ರನ್ುಪ್ | 
ತ್ೀನ್ ಮಾನ್ ಾೀsಧಿಕಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯದ್ ಭೃತಾಾ ಏವ ತಾದ್ೃಶಾಾಃ | 
ಕ್ತಮತ ತವಂ ರಾಜಶಾದ್ ಯಲ ತದ್ತರ್ತುಷ್ಠ ಸಿ್ತರ್ ೀ ಭವ || 409 || 

 

ರಾ ಚ್ ತ್ೀsಜತಯನ್ಮಾಹಾತ್ಯೀ ಶಙ್ೆ ಸಾ ವ್ಾೈತತ ಮೀ ಶೃಣತ | 
ರಾವನ್ನೈವಾಜತಯನ್ಂ ಹನಾಾಂ ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯೀ ಸವಯಮ್ || 410 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀsವರಜ್ೈಶ್ಚವ ಸವ್ೈಯ ಶಕತನಿನಾ ತಥಾ | 
ರಾಚಿತ್ ೀ ರಥಮಾರತಹಾ ಯರೌ ನಾಗಪ್ುರಂ ದ್ತರತಮ್ || 411 || 

 

ಸಕತಣಡಲಮ್ ಸಕವಚ್ಮವಧ್ಾಂ ಸ ಯಯನ್ನ್ದನ್ಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ್ವೀನ್ದರ ಉಭಯಂ ತಸಾಮದ್ೈಚ್ಛದಾದಾತತಮತತುಮಮ್ || 412 || 

 

ತದ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ರವಿಾಃ ಕಣಯಂ ಸವಪ್ನ ಉಕ್ಾುಾ ನ್ಾವಾರಯತ್  | 
ಸವಯಥಾ ದಾಸಾ ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಪಾರಹಾsದ್ೀಯಂ ವರಾಯತಧ್ಮ್ || 413 || 

 

ದ್ದೌ ಚ್ ೀತ್ ಕೃತಾ ಕವಚ್ಂ ಕತಣಡಲ್ೀ ಚ್ ಶಚಿೀಪ್ತ್ೀಾಃ | 
ಅಮೀಘಾಂ ಶಕ್ತುಮಾದಾಯ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ದಿವಜರ ಪಣಮ್ || 414 || 

 

ಋತ್ೀsಜತಯನಾದ್ೀಕಮೀವ ವಧಿಷ್ಾಸಾನ್ಯೀರ್ತ ಸಾಃ | 
ದ್ತಾವ ಶಕ್ತುಂ ಯರೌ ಶಕರಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಕವಚ್ಕತಣಡಲ್ೈಾಃ || 415 || 

 

ಪಾಥಯ ವಿಮತಚ್ಾೈವ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ತಂ ವನ್ೀ ವಸನ್ ುೀ ಮತದಿತಾ ಸದ್ೈವ | 
ಸಹಾರಣ್ೀಭಾಣಡಮಥ್ ೀ ಮೃಗ್ೀಣ ಹೃತಂ ದಿವಜಸಾಾsಶತ ನಿಶಮಾ ಚಾನ್ವಯತಾಃ||416|| 

 

ತಸ್ತಮನ್ನದ್ೃಶ್ಾೀ ತೃಷತಾ ಏಕ್್ೈಕ ಉದ್ಕ್ಾಥಿಯನ್ಾಃ | 
ಯಯತಯತಯಧಿಷಠರಮೃತ್ೀ ಸತಪಾುಸ ು್ೀ ಧ್ಮಯಮಾಯರಾ || 417 || 
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ಅದ್ೃಶ್ಾೀನ್ೈವ ಧ್ಮೀಯಣ ವಾರಿತಾ ವಾರಿಪಾಯನ್ಾಃ | 
ಕ್ಷತರಧ್ಮಯಸಾ ರಕ್ಷಾಥಯಂ ನ್ ತತ್ ಪ್ರಶಾನನ್ ವಿದಾಂ ವರಾಾಃ | 
ವಾಾಚ್ಕತರಾಃ ಶಕ್ತುಮನ್ ುೀsಪ ಪಾನಿೀರಾಥಯಮರಿನ್ದಮಾಾಃ || 418 || 

 

ನ್ ವಿಪಾರಣಾಂ ಚ್ ಧ್ಮೀಯsಯಂ ವಿದ್ಾರಾ ಉಪ್ಜೀವನ್ಮ್ | 
ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಂ ತತ ಕ್ತಮತತ ಪ್ರಸಭಂ ತ್ೀನ್ ತ್ೀ ವಪ್ುಾಃ || 419 || 

 

ದ್ೀವಾ ಅಪ ಮನ್ತಷ್ಾೀಷ್ತ ಜಾತಾ ಸತಬಲ್ಲನ್ ೀsಪ ಹಿ | 
ಮಾನ್ತಷ್ೀಣ್ೈವ ಭಾವ್ೀನ್ ಯತಕ್ಾುಾಃ ಸತಾಾಃ ಕ್್ೀಶವಾದ್ೃತ್ೀ | 
ಕ್ಾಯೀಯಸ್ವೀಷಾಂ ಕರಮೀಣ್ೈವ ವಾಕ್ತುಮಾರಾನಿು ಸದ್ತುಣಾಾಃ || 420 || 

 

ಅತ್ ೀ ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ಧ್ಮಾಯದ್ತತಾತುಮಬಲಾವಪ | 
ದ್ೀವಮಾರಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಾ ಧ್ಮೀಯಣ ಸಾವಪತೌ ಕ್ಷಣಾತ್ || 421 || 

 

ಮತಹ ತಯಮೀವ ಸ  ಮಾರಾ ತಯೀರಾಚಾಛದ್ನ್ಕ್ಷಮಾ | 
ತತಾಃ ಪ್ರಬತದ್ಧಯೀಧ್ಯಮೀಯ ನ್ೈವ ಶಕ್ತುಶತಾಂಶಭಾಕ್ || 422 || 

 

ಉಕುಂ ಪಾದ್ಮಪ್ುರಾಣ್ೀ ಚ್ ತದ್ೀತತ್ ಸವಯಮಞ್ಞಸಾ | 
ತಸಾಮನಾನಶಕ್ತುರನ್ಯೀಾಃ ಸಮಾೂವಾಾ ಭಿೀಮಪಾಥಯಯೀಾಃ || 423 || 

 

ಧ್ಮಾಯತಮಜ್ ೀsಥಾsಜಗಾಮೀದ್ಕ್ಾನ್ುಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಾರತೄಂಸುತರ ದ್ತಾಃಖಾಭಿತಪ್ುಾಃ | 
ಇಚ್ಛನ್ ಪಾತತಂ ವಾರಿ ಸಂವಾರಿತಶಚ ಪತಾರ ಬಕ್ಾಗಾರಮಿತ್ೀನ್ ನಾಪಾತ್ || 424 || 

 

ಅಥ್ೀಯ ಭಾರತೄಣಾಮೈಚ್ಛದ್ಸೌ ತದಿೀಯಪ್ರಶನಪ್ರರ್ತವಾಾಹರಣಂ ದ್ರಾಳುಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಯಕ್ಷತನ್ತಾಃ ಸ ಭ ತಾವ ಪ್ರಶಾನಂಶಚಕ್್ರೀ ವಾಾಕರ್ ೀತ್  ತಾನ್ ಸ ಪಾಥಯಾಃ || 425|| 

 

ತತಸತುಷ್ ಟೀ ವರಮಸ್ೈ ದ್ದೌ ಸ ಏಕ್್ ೀತಾಿನ್ಂ ಭಾರತೃಮಧ್್ಾೀ ಸ ವವ್ರೀ | 
ಯದ್ಾೀಕಾಃ ಸಾಾನ್ನಕತಲ್ ೀsಸ್ತುಾತಾಥಾsಹ ತತಷ್ ಟೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಕಥಮೀತತ್ ಕೃತಂ ತ್ೀ | 
ಅರ್ತಪರೀರ್ತಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ೀ ತವಾಸ್ತು ಬಲ್ಲೀ ಚಾಸೌ ರಾಜಾಹ್ೀತತಸುವ ಸಾಾತ್ || 426 || 

 

ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ಮಾದಿರಪ್ುತರಂ ವಿಹಾಯ ಕತನಿುೀಪ್ುತ್ ರೀ ನ್ ಮಯೀತಾಿಪ್ನಿೀಯಾಃ | 
ಸ ಏವಮತಕ್್ ುೀ ನಿತರಾಂ ಪರೀಯಮಾಣ ಉತಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಚ್ ತಾನ್ ಸಮಸಾುನ್ || 427 || 
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ಯತ್ೀಷ್ಟರ ಪ್ಪಾರಪುಮೀಷಾಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಸವಕ್ಾಮತ್ ೀ ನಿಜರ ಪಾಪುಮಾದಾತ್ | 
ಆಜ್ಞಾತವಾಸ್ೀsಜ್ಞಾತತಾಂ ಸವಯದ್ೈವ ದ್ದೌ ತ್ೀಷಾಂ ಪರೀತ ಇವಾsನ್ೃಶಂಸಾಾತ್ | 
ಏವಂ ಕ್ತರೀಡನ್ ಪ್ುತರ ಇತಾಾತಮನ್ೈವ ಯಶ್್ ೀಧ್ಮಾಯವಾತಮನ್ ೀ ವದ್ಯಯನ್ ಸಾಃ || 428 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾತಮನ್ಸುಸಾ ಯಶ್್ ೀಧ್ಮಯವಿವೃದ್ಧಯೀ | 
ಕೃತಾವsರಣಾಪ್ಹಾರಾದಿ ಪ್ುನ್ದ್ಯತಾವ ಚ್ ತತ್ ಸವಯಮ್ | 
ದಾತತಂ ವಿಪಾರಯ ತದ್ಧಸ ು್ೀ ಯರೌ ಧ್ಮೀಯದಿವಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 429 || 

 

ತತ್ ೀ ರಾಜಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾಜತಯನೌ ಚ್ ಸಾದ್ಧಯಂ ಯಮಾಭಾಾಮರಣಿೀಂ ಪ್ರದಾಯ | 
ಮತದಾ ಯತತಾಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾ ಸಾದ್ಧಯಮೀವ ಸನ್ತುಷ್ತಟವುಾಃ ಕೃಷ್ಣಮನ್ನ್ುಮಚ್ತಾತಮ್ || 430 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಅರಣಿೀಪಾರಪುನಾಯಮ  

ದಾವವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3549] 
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|| ಅಜ್ಞಾತವಾಸಸಮಾರ್ತಪಾಃ || 
 

ಓಂ || ನಾರಾಯಣಾನ್ತಗರಹತ್ ೀ ಯಥಾವನಿನಸ್ತುೀಯಯ ತಾನ್ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನ್ ವನ್ೀ ತ್ೀ | 
ವಿಸೃಜಾ ಚ್ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನ್ ಸಧ್ೌಮಾಾನ್ಜ್ಞಾತವಾಸಾಯ ತತ್ ೀ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ತಾಃ || 01 || 

 

ಗತಾವ ವಿರಾಟಸಾ ಪ್ುರಿೀಂ ನಿಧ್ಾಯ ಹ್ೀರ್ತಾಃ ಶಮಾಾಂ ಛನ್ನರ ಪಾ ಬಭ ವುಾಃ | 
ಯರ್ತಾಃ ಸ ದ್ಾಃ ಷ್ಣುವ್ೀಷ್ ೀsಶವಸ ತವ್ೀಷ್ ೀ ಗ್ ೀಪ್ೀ ಗನ್ಧಕರ್ತರೀಯ ಚ್ ಜಾತಾಾಃ || 02 || 

 

ಸವ್ೀಯ ವಿರಾಟಂ ಯಯತರತರ ದ್ೀವವತ್ ಸಮಾೂವಿತಾಸ ು್ೀನ್ ಶತಭ್ ೀರತಲಕ್ಷಣಾಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರಸ್ಾೈವ ಶತಶ್ರಷ್ಣಂ ತ್ೀ ಚ್ಕತರಹೃಯದಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ನಾನ್ಾತ್ || 03 || 

 

ಪ್ರಾಪಾಕ್್ ೀ ಗೃಹಸುಸಾ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ನ್ ಯೀಗಾ ಇರ್ತ ಸ ದ್ಸಾ ಬಭ್ರೀ ವ್ೀಷ್ಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 04 || 

 

ವ್ೈದಿಕವಾವಹಾರ್ೀಷ್ತ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾಪ್ರಸ್ತದಿಧತಾಃ | 
ಜಾನ್ತಯತಭಿೀಯಮ ಇತ್ಾೀವ ಶ್ದ್ರವ್ೀಷ್ಸುತ್ ೀsಭವತ್ || 05 || 

 

ಸ್ತವೀಯಂ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಸವಯಂ ದ್ೀವ್ೀಶಾನಾಂ ಚ್ ಕ್ತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಅತಸ ು್ೀsನಾಾಶರಯಂ ನ್ೈವ ಚ್ಕತರಾಃ ಸವಬಲಸಂಶರರಾತ್ || 06 || 

 

ಶಾಪಾದ್ೀವಾಜತಯನ್ಾಃ ಷ್ಣಡವ್ೀಷ್ ೀsಭ ನ್ನಕತಲಸುಥಾ | 
ಕ್ಷರ್ತರರಾನ್ನ್ುರತಾವತತು ಸ ತಜಾತ್ೀಸುಥಾsಭವತ್ || 07 || 

 

ಸ ತಸಾಾನ್ನ್ುರತಾವತತು ವ್ೈಶಾಜಾತ್ೀಸುಥಾsಭವತ್ | 
ಸಹದ್ೀವ  ವ್ೈಶಾಜಾರ್ತಗ್ ೀಯಪಾಲಸ ು್ೀಷ್ತ ಚ್ ೀತುಮಾಃ | 
ತತ್ ೀ ಗ್ ೀಪಾಲತಾಮಾಪ್ ಯರ್ತಾಃ ಪ್ೂಜ್ ಾೀsಖಿಲ್ೈಯತಯತಾಃ || 08 || 

 

ಯರ್ತರಾಸ್ತೀದ್ ಧ್ಮಯಜ್ ೀsತಾಃ ಸ್ ೀsಭಾಾಸಾಥಯಂ ಸದ್ೈವ  ಚ್ | 
ಅಕ್ಷಾಸಕ್್ ುೀsಭವತ್ ಪ್ಶಾಚದ್ ದ್ಶಯಯಷ್ಾನ್ ಸವಶ್ಷ್ಟತಾಮ್ || 09 || 

 

ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಧ್ಮಾಯಥಯಂ ಶ್ದಾರ ಸ್ೈರನಿದರಕ್ಾsಭವತ್ | 
ದೌರಪ್ದಿೀ ಭತೃಯಸಾಧ್ಮಾಯಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಧ್ಮೀಯ ಯತಾಃ ಸದಾ || 10 || 
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ಅಥಾsಜಗಾಮ ಮಲಿಕಾಃ ಸಮಸುಭ ಮಿಮಣಡಲ್ೀ | 
ವರ್ೀಣ ಯೀsಜತ್ ೀ ಜಯೀ ಶ್ವಸಾ ಸಙ್ಞಗಜಯ ಚ್ || 11 || 

 

ತಮಿೀಕ್ಷಯ ಸವಯ ಮಲಿಕ್ಾ ವಿರಾಟರಾಜಸಂಶರರಾಾಃ | 
ಪ್ರದ್ತದ್ತರಯವಭಯರಾದಿಯತಾಸುದಾsವದ್ದ್ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 12 || 

 

ಯ ಏಷ್ ಸ ದ್ ಆಶತ ತಂ ನಿಹತಾ ಮಲಿಮೀಜಸಾ | 
ಯಶಸುವಾಭಿವಧ್ಯಯೀತ್ ಸಮಾಹವರಾದ್ಾ ತಂ ನ್ೃಪ್ || 13 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಸಮಾಹತತ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಮಾರತರ್ತವಯಚ್ಾಃ | 
ಪ್ರಸಾದ್ತ್ ೀ ಹರ್ೀರಹಂ ನಿಸ ದ್ಯೀsದ್ಾ ಮಲಿಕಮ್ || 14 || 

 

ಸಮಸುದ್ೀವವೃನ್ದತ್ ೀ ಮಹಾನ್ ಯ ಏವ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಸಮಸುದ್ೀವನಾಮವಾಂಸುದಿೀಯಭಕ್ತುತ್ ೀ ಬಲಮ್ || 15 || 

 

ಯ ಏವ ದ್ೀವನಾಮಧ್ಾ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಜಯಗಾದ್ ಹಿ | 
ಮಹಾಂಶಚ ಏವ ಏಷ್ ತತ್ ಸ ಮೀ ಜಯಂ ವಿಧ್ಾಸಾರ್ತ || 16 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾಭಿದ್ಶಚ ಯೀ ಯತಧಿಷಠರ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಸದಾ | 
ತವಯ ಸಿ್ತತಸುಾ ಮಿತಾಸೌ ಸದಾsಭಿಧಿೀಯತ್ೀ ಹರಿಾಃ || 17 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀ ಮಲಿಂ ತಮಭಿರಾತ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಅನ್ಯನ್ೃತತಾಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಬಲಾಢ್ಾೈರಪ ದ್ತಜಯಯಮ್ || 18 || 

 

ಏವಂ ನಿವಾಸತಾಂ ತತರ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್ | 
ಸಂವತುರ್ೀ ದಿವಮಾಸ್ ೀನ್ೀ ವಿಜತಾ ದಿಶ ಆಗತಾಃ | 
ಕ್ತೀಚ್ಕ್್ ೀ ಮತುಯನ್ೃಪ್ತ್ೀಾಃ ಸಾಾಲ್ ೀ ಬಲವತಾಂ ವರಾಃ || 19 || 

 

ಸ ದೌರಪ್ದಿೀಮಿೀಕ್ಷಯ ಮಾನ್ ೀಭವಾತಯಾಃ ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸ ತರಾ ನಿರಸುಾಃ | 
ಮಾಸ್ೀ ಗತ್ೀ ಭಗಿನಿೀಂ ಸಾವಂ ಸತದ್ೀಷಾಣಂ ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸ ತದ್ಥಯಮೀವ || 20 || 
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ತರಾ ನಿಷದ್ ಧೀsಪ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಸಾುಂ ಯದಾ ಯರಾಚ್ೀsಥ ಚ್ ಸಾssಹ ಕೃಷಾಣಮ್ | 
ಸಮಾನ್ರಾsಶ್ವೀವ ಸತರಾಂ ಮದ್ಥಯಮಿರ್ತೀರಿತಾ ನ್ೀರ್ತ ಭಿೀತಾsವದ್ತ್ ಸಾ||21|| 

 

ಬಲಾತ್ ತರಾ ಪ್ರೀಷತಾ ತದ್ ಗೃಹಾಯ ಯದಾsಗಮತ್ ತ್ೀನ್ ಹಸ್ುೀ ಗೃಹಿೀತಾ | 
ವಿಧ್ ಯ ತಂ ಪಾರದ್ರವತ್ ಸಾ ಸಭಾಯೈ ಸೃತಾವssದಿತಾಸಿಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪ್ರ್ೀಶಮ್ || 22 || 

 

ಅನ್ತದ್ತರತ್ಾೈತಾಂ ಪಾತಯತಾವ ಪ್ದಾ ಸ ಸನಾುಡರಾಮಾಸ ತದಾ ರವಿಸ್ತಿತಾಃ | 
ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಹ್ೀರ್ತನಾಮೈವ ರಕ್ಷ್ ೀ ನ್ಾಯೀಜಯತ್ ತದ್ದ್ೃಶಾಂ ಸಮಾಗಾತ್ || 23 || 

 

ವಾಯತಸುಮಾವಿಶಾ ತತ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ತಂ ನ್ಾಪಾತಯತ್ ತಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಚ್ತಕ್್ ೀಪ್ ವೃಕ್ಷಂ ಚ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಂ ತಂ ವಾರರಾಮಾಸ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀsಗರಜಾಃ || 24 || 

 

ಕೃಷಾಣ ರಾತೌರ ಭಿೀಮಸಕ್ಾಶಮೀತಾ ಹನ್ತುಂ ಪಾಪ್ಂ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ಪ್ರರಯತ್ ತಮ್ | 
ಭಿೀಮಸಾ ಬತದಾಧಯನ್ಶ್ ಸಾ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ಚ್ ಜಗಾದ್ ಗನ್ತುಂ ಶ್ನ್ಾಗೃಹಂ ಸ ಚಾಗಾತ್ || 25 || 

 

ತತ್ರನ್ಮಾಸಾದ್ಾ ತತ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ವಿಜತಾ ತಂ ಬಾಹತಯತದ ಧ್ೀ ನಿಹತಾ | 
ಶ್ರ್ ೀ ಗತದ್ೀ ಪಾಣಿಪಾದೌ ಚ್ ತಸಾ ಪ್ರವ್ೀಶರಾಮಸ ವಿಮೃದ್ಾ ವಿೀರಾಃ || 26 || 

 

ಅವಧ್ಾಂ ತಂ ನಿಹತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ತಸಾ ಪ್ಞ ್ಚೀತುರಂ ಶತಮೀವಾನ್ತಜಾನಾಮ್ | 
ಸವಯಂ ವರಾಚ್ಛಙ್ೆರಸಾ ಹಾವಧ್ಾಂ ಸಹ್ೈವ ಕೃಷಾಣಂ ತ್ೀನ್ ದ್ಗತಧಂ ಬಬನ್ಧ || 27 || 

 

ಸಾ ನಿೀಯಮಾನಾ ಕ್ತೀಚ್ಕ್್ೈಾಃ ಸಂರತರಾವ ಶತರತ್ವೈವ ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಮಹಾನ್ುಮ್ | 
ಉದ್ಧೃತಾ ವೃಕ್ಷಂ  ತ್ೀನ್ ಜಘಾನ್ ಸವಾಯನಾದಾಯ ಕೃಷಾಣಂ ಪ್ುನ್ರಾಗಾತ್ ಪ್ುರಂ ಚ್ || 28 || 

 

ಏವಂ ಯತಾನತ್ ತಪ್ಸಾ ತ್ೈರವಾಪ್ುೀ ವರಾಃ ಶ್ವಾದ್ಜಯತವಂ ರಣ್ೀಷ್ತ | 
ಅವಧ್ಾತಾ ಚ್ೈವ ಷ್ಡತತುರಾಸ ು್ೀ ಶತಂ ಹತಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀನ್ ಸಙ್ಕ ್ ೀ || 29 || 

 

ಗನ್ಧವಯ ಇತ್ಾೀವ ನಿಹತಾ ಸವಾಯನ್ ಮತಮೀದ್ ಭಿೀಮೀ ದೌರಪ್ದಿೀ ಚಾsಥ ಕೃಷಾಣಮ್ | 
ರಾಹಿೀತ ಾಚ್ೀ ತಾಂ ಸತದ್ೀಷಾಣ ಭಯೀನ್ ತರಯೀದ್ಶಾಹಂ ಪಾಲಯೀತಾಾಹ ತಾಂ ಸಾ | 
ಅಸ್ತುಾೀತ್ಾೀನಾಮಾಹ ಭರಾತ್ ಸತದ್ೀಷಾಣ ತಥಾsವಸನ್ ಪ್ೂಣಯಮಬದಂ ಚ್ ತ್ೀsತರ || 30 || 

 

ತದಾ ಪಾಥಾಯನ್ ಪ್ರವಿಚಿತಾಾಖಿಲಾರಾಂ ಪ್ೃಥಾವಯಂ ಛನಾನನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ದ್ ತಾಾಃ | 
ಅವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಯಯತಧ್ಾಯತರಾಷ್ಾಮ ಚ್ತಹಯತಂ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ಯೀಷದ್ಥ್ೀಯ || 31 || 
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ತ್ೀನಾವದ್ದ್ ದೌರಪ್ದಿೀಕ್ಾರಣ್ೀನ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನಿಹತಂ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ತಮ್ | 
ಭಿೀಮೀನಾಗತಸುತರ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾ ಭಿೀಷಾಮದಿಭಿಾಃ ಸಹ ಕಣ್ೀಯನ್ ಚ್ೈವ || 32 || 

 

ಅಗ್ರೀ ಯರೌ ತತರ ಯೀದ್ತಧ ಸತಶಮಾಯ ಸ ಗಾ ವಿರಾಟಸಾ ಸಮಾಜಹಾರ | 
ಶತರತಾವ ವಿರಾಟ್ ೀsನ್ತಯರೌ ಸಸ್ೀನ್ಾಃ ತಂ 
ಪಾಣಡವಾಶಾಚನ್ತಯಯತವಿಯನಾsಜತಯನ್ಮ್ || 33 || 

 

ವಿಜತಾ ಸಙ್ಕ ್ ೀ ಜಗೃಹ್ೀ ವಿರಾಟಂ ತದಾ ಸತಶಮಾಯ ತಮರಾದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಸ ತಸಾ ಸ್ೀನಾಂ ವಿನಿಹತಾ ಮಾತುಯಂ ವಿಮೀಚ್ಾ ಜಗಾರಹ ಸತಶಮಯರಾಜಮ್ | 
ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಮೀಚ್ಯಮಾಸ ತಂ ಚ್ ತತ್ ೀ ರಾತೌರ ನ್ಾವಸನ್ ಬಾಹಾತಸ್ುೀ || 34 || 

 

ತತ್ ೀsಪ್ರದಿನ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಪ್ುರಸುರಾಾಃ | 
ರಹಿತಂ ಕ್ತೀಚ್ಕ್್ೈಮಾಯತುಯಂ ಶಕಾಂ ಮತಾವsಭಿನಿಯಯಯತಾಃ || 35 || 

 

ಕ್ತೀಚ್ಕಸಾ ಹಿಡಿಮಬಸಾ ಬಕಕ್ತಮಿೀಯರಯೀರಪ | 
ಜರಾಸನ್ಧಸಾ ನ್ೃಪ್ತ್ೀಾಃ ಕಂಸಾದಿೀನಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 36 || 

 

ನ್ ಬಾಧ್ನಾಯ ಭಿೀಷಾಮದಾಾ ಅಪ ಶ್ೀಕತಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ತಸಾಮತ್ ತ್ೀ ಕ್ತೀಚ್ಕಂ ಶಾನ್ುಂ ಶತರತಾವ ಮಾತುಯಂ ಯಯತಯತಯಧ್್ೀ || 37 || 

 

ಯರ್ತಷ್ಾೀ ರಕ್ಷ್ತತಂ ಭಿೀಮಾದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನಿರ್ತ ಸವಕ್ಾಮ್ | 
ಸತಾಾಂ ಕತತಯಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ತತ ಯರೌ ದ್ ರೀಣಾಃ ಸಪ್ುತರಕಾಃ || 38 || 

 

ಯದಿ ಯತದಾಧಯ ನಿರಾಯನಿು ಜ್ಞಾತಾಾಃ ಸತಾಾಃ ಪಾಣಡವಸುದಾ | 
ನ್ ಚ್ೀದ್ ವಿರಾಟಮನ್ತಂ ನ್ಮಯಷಾಾಮಹ್ೀ ವಯಮ್ | 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ವಿರಾಟಸಾ ಜಗೃಹತಗಾಯಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ || 39 || 

 

ತದ್ ೀತುರಾಃ ಸಾರಥಿತ್ವೀ ಪ್ರಕಲಪಯ ಪಾಥಯಂ ಯರೌ ತಾನ್ ನಿಶಾಮಾೈವ ಭಿೀತಾಃ | 
ತತ್ ೀಜತಯನ್ಾಃ ಸಾರಥಿಂ ತಂ ವಿಧ್ಾಯ ಕೃಚ್ಛರೀಣ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಚ್ ತಂ ಯರೌ ಕತರ ನ್ || 40 || 

 

ಆದಾಯ ಗಾಣಿಡೀವಮಥ ಧ್ವಜಂ ಚ್ ಹನ್ ಮದ್ಙ್ೆಂ ಸದ್ರ್ ೀsಗರತ್ ೀ ಗಾಾಃ | 
ನಿವತಾಯ ಯತದಾಧಯ ಯರೌ ಕತರ ಂಸಾುನ್ ಜಗ್ಾೀ ಸವಾಯನ್ ದ್ವೈರಥ್ೀನ್ೈವ ಸಕ್ಾುನ್ || 
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ಏಕ್ತೀಭ ತಾನ್ ಪ್ುನ್ರ್ೀವಾನ್ತರಾತಾನ್ ಸಮೇಹನಾಸ್ರೀಣ ವಿಮೀಹಯತಾವ | 
ಜಗಾರಹ ತ್ೀಷಾಮತತುರಿೀರಾಣಾೃತ್ೀ ತತ ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ವ್ೀದಾಸರಘಾತಂ ಸ ಏವ || 42 || 

 

ವಿಧ್ಾಯ ಭಿೀಷ್ಮಂ ವಿರಥಂ ಜಗಾಮ ತದಾ ಶತರತಾವ ಮತುಯಪ್ರ್ತಜಯತಾನ್ ಕತರ ನ್ | 
ಮತಮೀದ್ ಪ್ುತ್ರೀಣ ಜತಾ ಇರ್ತ ಸಮ ತದಾssಹ ಷ್ಣ್ಡೀನ್ ಜತಾನ್ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 43 || 

 

ತದಾ ಕತರದ್ಧಾಃ ಪಾರಹರತ್ ತಂ ವಿರಾಟಾಃ ಸ್ ೀsಕ್ಷ್ೀಣ ತದ್ ಭಿೀಮಧ್ನ್ಞ್ಞರಾಭಾಾಮ್ | 
ಶತರತಂ ತದಾ ಕತಪತೌ ತೌ ನಿಶಾಮಾ ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಾವಪ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಾಃ || 44 || 

 

ನಿಜಸವರ ಪ್ೀಣ ಸಮಾಸಿ್ತತಾನ್ ನ್ ೀ ಯದಿ ಸಮ ನಾಸೌ ಪ್ರಣಿಪಾದ್ಪ್ೂವಯಕಮ್ | 
ಕ್ಷಮಾಪ್ಯೀದ್ ವಧ್ಾ ಇತಾಾತಮರ ಪ್ಂ ಸಮಾಸಿ್ತತಾಸುಸತಿರಥಾಪ್ರ್ೀ ದಿನ್ೀ || 45 || 

 

ತದಾ ವಿರಾಟಾಸನ್ಮಾಸ್ತಿತಂ ನ್ೃಪ್ಂ ಯತಧಿಷಠರಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ವಿರಾಟ ಆಹ | 
ಕ್ತಮೀತದಿತ ಾಚಿವಾನ್ತತುರ್ ೀsಸ್ೈ ತಾನ್ ಪಾಣಡವಾನ್ ಗ್ ೀಗರಹಣ್ೀ ಚ್ ವೃತುಮ್ || 46|| 

 

ತತ್ ೀ ವಿರಾಟ್ ೀ ಭಯಕಮಿಪತಾಙ್ುಾಃ ಪ್ರಣಮಾ ಪಾಥಾಯನ್ ಶರಣಂ ಜಗಾಮ | 
ದ್ದೌ ಚ್ ಕನಾಾಮತತುರಾಂ ಫಲತುನಾಯ ಪ್ುತಾರಥಯಮೀವ ಪ್ರರ್ತಜಗಾರಹ ಸ್ ೀsಪ || 47 || 

 

ಏವಂ ವಿರಾಟಂ ಮೀಚ್ಯತ್ವೈವ ಗಾಶಚ ತಮಸಾನ್ಧೀ ಕ್ತೀಚ್ಕ್ಾನ್ ಪಾತಯತಾವ | 
ಪಾರಪ್ುೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಸತಮಹಾನ್ ವಾಯತಜ್ೀನ್ ತಸಾಾನ್ತ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಚ್ ಗ್ ೀವಿಮೀಕ್ಷಣಾತ್ || 48 || 

 

ಅರಾತಯನ್ ಕ್್ೀಶವಾರಾಥ ತ ತಾನ್ ಸಹಾಭಿಮನ್ತಾಾಃ ಸ್ ೀsಪ ರಾಮೀಣ ಸಾಧ್ಯಮ್ | 
ಆಗಾದ್ನ್ನಾುನ್ನ್ದಚಿದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಿವಾಹರಾಮಾಸತರಥಾಭಿಮನ್ತಾಮ್ || 49 || 

 

ಆಸ್ತೀನ್ಮಹಾನ್ತತುವಸುತರ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ಶಾಹಯ ವಿೀರ್ೈಾಃ ಸಹ ಪಾಣಡವಾನಾಮ್ | 
ಸಪಾಞ್ಚಲಾನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಯಮಜ್ಞಾತವಾಸಂ ಸಮರ್ತೀತಾ ಮೀದ್ತಾಮ್ || 50 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾಾಃ ಸ ತಪ್ುತ್ರೀಣ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಸೌಬಲ್ೀರಾ ಯತಧಿ ಪಾಥಯಪೀಡಿತಾಾಃ | 
ಭಿೀಷಾಮದಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಮತಪ್ೀತಾ ನಾಗಪ್ುರಂ ಮನ್ರಂ ಮನ್ರರಾಮಾಸತರತರ || 51 || 

 

ಅಜ್ಞಾತವಾಸ್ೀ ಫಲತುನ್ ೀ ನ್ ೀsದ್ಾ ದ್ೃಷ್ಟಸುಸಾಮತ್ ಪ್ುನ್ರಾಯನ್ತು ಪಾಥಾಯ ವನಾಯ | 
ಇರ್ತ ಬತರಮಾಣಾನಾಹ ಭಿೀಷ್ ೇsಭಾರ್ತೀತಮಜ್ಞಾತವಾಸಂ ದ್ ರೀಣ ಆಹ್ೈವಮೀವ || 52|| 

 

ತಯೀವಾಯಕಾಂ ತ್ೀ ತವನಾದ್ೃತಾ ಪಾಪಾ ವನ್ಂ ಪಾಥಾಯಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಪ್ರರಾನ್ತು | 
ಇರ್ತ ದ್ ತಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸತರತರ ಜಾನ್ನಿು ವಿಪಾರ ಇರ್ತ ಧ್ಮಯಜ್ ೀsವದ್ತ್ || 53 || 
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ಸೌರಮಾಸಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾ ಅಪ್ೂಣಯತಾಮ್ | 
ಆಹತಶಾಚನ ದ್ರೀಣ ಮಾಸ್ೀನ್ ಪ್ೂಣಯಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀsಖಿಲ್ ೀsಪ್ಾಸೌ || 54 || 

 

ದಿನಾನಾಮಧಿಪ್ಾಃ ಸ ಯಯಾಃ ಪ್ಕ್ಷಮಾಸಾಬದಪ್ಾಃ ಶಶ್ೀ | 
ತಸಾಮತ್ ಸೌಮಾಾಬದಮೀವಾತರ ಮತಖ್ಾಮಾಹತಮಯನಿೀಷಣಾಃ | 
ಸೌಮಾಂ ಕ್ಾಲಂ ತತ್ ೀ ಯಜ್ಞ್ೀ ಗೃಹಣನಿು ನ್ತತ ಸ ಯಯಜಮ್ || 55 || 

 

ತದ್ೀತದ್ವಿಚಾಯೈಯವ ಲ್ ೀಭಾಚ್ಚ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಜ್ೈಾಃ | 
ರಾಜಾಂ ನ್ ದ್ತುಂ ಪಾಥ್ೀಯಭಾಾಃ ಪಾಥಾಯಾಃ ಕ್ಾಲಸಾ ಪ್ೂಣಯತಾಮ್ | 
ಖಾಾಪ್ಯನ್ ುೀ ವಿಪ್ರವರ್ೈರತಪ್ಪಾಿವಾಮತಪಾಯಯತಾಃ || 56 || 

 

ಸವಾಸತದ್ೀವಾ ಅಖಿಲ್ೈಶಚ ರಾದ್ವ್ೈಾಃ ಪಾಞ್ಚಚಲಮತ್ುೈಶಚ ಯತತಾಾಃ ಸಭಾರಾಯಾಃ | 
ಉಪ್ಪಾಿವ್ಾೀ ತ್ೀ ಕರ್ತಚಿದ್ ದಿನಾನಿ ವಾಸಂ ಚ್ಕತರಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಂಶ್ಕ್ಷ್ತಾಥಾಯಾಃ || 57 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಸಮಾರ್ತಪರಾನಯಮ 

ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3606] 
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|| ಯತದ್ ಧೀದ್ ಾೀಗಾಃ || 
 

ಓಂ || ತತಾಃ ಸಮಮನಾರಯನ್ತಮತ್ೀ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸವಪ್ುರ್ ೀಹಿತಮ್ | 
ದ್ತರಪ್ದ್ಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಧ್ೃತರಾಷಾಾನಿ ಶಾನ್ುಯೀ || 01 || 

 

ಸ ಗತಾವ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಂ ತಂ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದಿಭಿಯತಯತಮ್ | 
ಉವಾಚ್ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಸು ಉತಾಪದ್ ಾೀ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತನಾ | 
ಯಸಾ ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ರೌಧ್ೌ ನ್ೀತಾ ಯಸಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 02 || 

 

ಶತರತಾಸ ು್ೀ ಭಿೀಮನಿಹತಾ ಜರಾಸನಾಧದ್ಯೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಯಥಾ ಚ್ ರತದ್ರವಚ್ನಾದ್ವಧ್ಾಾ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಾಾಃ || 03 || 

 

ರ್ತೀಥಯವಿಘನಕರಾಾಃ ಸವಯರ್ತೀಥಾಯನಾಾಚಾಛದ್ಾ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ | 
ರ್ತಸರಾಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಾೀ ಮಹಾವಿೀರಾಯ ಭಿೀಮೀನ್ೈವ ನಿಸ ದಿತಾಾಃ || 04 || 

 

ಭಾರತೄಣಾಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಚ್ ಹಿತ್ೈಷಣಾ | 
ತತ್ ೀ ಹಿ ಸವಯರ್ತೀಥಾಯನಿ ಗಮಾಾನಾಾಸನ್ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಷ್ತೌ || 05 || 

 

ಯಥಾ ಜಟಾಸತರಾಃ ಪಾಪ್ಾಃ ಶವಾಯಣಿೀವರಸಂಶರರಾತ್ | 
ಅವಧ್್ ಾೀ ವಿಪ್ರರ ಪ್ೀಣ ವಞ್ಚಯನ್ನೀವ ಪಾಣಡವಾನ್ || 06 || 

 

ಜ್ಞಾತಾವsಪ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀನ್ ವಿಪ್ರರ ಪ್ಸಾ ನ್ ೀ ವಧ್ಾಃ | 
ಯೀಗಾ ಇತಾಹತ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಮೃಗರಾಥಯಂ ಗತ್ೀ ಕವಚಿತ್ || 07 || 

 

ಯಮೌ ಯತಧಿಷಠರಂ ಕೃಷಾಣಂ ಚಾsದಾಯೈವ ಪ್ರಾದ್ರವತ್ | 
ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಭಿೀಮೀನ್ ತಾಂಸಯಕ್ಾುಾ ಸಂಸಕುಸ ು್ೀನ್ ಸಙ್ುರ್ೀ || 08 || 

 

ನಿಪಾತಾ ಭ ಮೌ ಪಾದ್ೀನ್ ಸಞ್್ಚಣಿಯತಶ್ರಾಸುಮಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಕ್ತಮತ ತ್ೀ ಪ್ುತಾರಾಃ ಶಕ್ಾಾ ಹನ್ತುಮಿರ್ತ ಸಮ ಹಿ || 09 || 
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ನಿವಾತಕವಚಾಶ್ಚವ ಹತಾಾಃ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ತ್ೀ ಶತರತಾಾಃ | 
ಜಾನಾಸ್ತ ಚ್ ಹರ್ೀವಿೀಯಯಯಂ ಯಸ್ಾೀದ್ಮಖಿಲಂ ವಶ್ೀ | 
ಸಬರಹಮರತದ್ರಶಕ್ಾರದ್ಾಂ ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನಾತಮಕಮ್ || 10 || 

 

ತಸಾಮದ್ೀತ್ೈಾಃ ಪಾಲ್ಲತಸಾ ಧ್ಮಯಜಸಾ ಸವಕಂ ವಸತ | 
ದಿೀಯತಾಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ ಾೀ ನ್ಚಾಕರ್ ೀತ್ || 11 || 

 

ತತಾಃ ಸಹ್ೈವ ಯದ್ತಭಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ದಾವರವರ್ತೀಂ ಗತಮ್ | 
ಯತದ್ಧಸಾಹಾಯಾಮಿಚ್ಛನ ುೌ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಧ್ನ್ಞ್ಞರೌ || 12 || 

 

ಯತಗಪ್ದ್ ಯಯತತಸುತರ ವ್ೀಗ್ೀನಾಜಯದ್ಜತಯನ್ಮ್ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ಶ್ರಸಾಿನ್ ಆಸ್ತೀನ್ ೀsಭ ದ್ಧರ್ೀಸುದಾ || 13 || 

 

ದ್ಪಾಯನಾನಹಂ ರಾಜರಾಜ ಉಪಾಸ್ಾೀ ಪಾದ್ಯೀರಿರ್ತ | 
ತಯೀರಾಗಮನ್ಂ ಪ್ೂವಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಹಿ ಹರಿಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 14 || 

 

ಅಸತಪ್ುಾಃ ಸತಪ್ುವಚಿಛಶ್ಾೀ ತತಾರರ್ತಷ್ಠದ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ | 
ಪ್ರಣಮಾ ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಪ್ರಹ್ ವೀ ಭಕತಯದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕೃತಾಞ್ಞಲ್ಲಾಃ || 15 || 

 

ತಮೈಕ್ಷತ್ ಪ್ರಥಮಂ ದ್ೀವೀ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಸತಯೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಸಾವಗತಂ ಫಲತುನ್ೀತತಾಕ್ ು್ೀ ಪ್ೂವಯಮಾಗಾಮಹಂ ರ್ತವರ್ತ | 
ಆಹ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸುಂ ಚ್ ಸಾವಗತ್ೀನಾಭಾಪ್ೂಜಯತ್ || 16 || 

 

ತಯೀರಾಗಮನ್ೀ ಹ್ೀತತಂ ಶತರತಾವ ಪಾರಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಏಕಾಃ ಪ್ೂವಾಯಗತ್ ೀsತಾರನ್ಾಾಃ ಪ್ೂವಯದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರಾ ಯತಾಃ || 17 || 

 

ಸಮಂ ಕರಿಷ್ಾೀ ಯತವಯೀರ್ೀಕತಾರಹಂ ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ | 
ಅನ್ಾತರ ದ್ಶಲಕ್ಷಂ ಮೀ ಪ್ುತಾರಾಃ ಶ್ರಾಾಃ ಪ್ದಾತಯಾಃ ||  18 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಫಲತುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ವವ್ರೀ ತದ್ೂಕ್ತುಮಾನ್ ಯತಾಃ | 
ಅನ್ಾಸುತಾರಭಕ್ತುಮತಾುಾದ್ ವವ್ರೀ ಗ್ ೀಪಾನ್ ಪ್ರಯತಧ್ಾತಾಃ || 19 || 
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ಪಾಥಯನಾಮೀವ ಸಾಹಾಯಾಂ ಕರಿಷ್ಾನ್ನಪ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ತಸಾಾಭಕ್ತುಂ ದ್ಶಯಯತತಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಮವದಿೀಶವರಾಃ || 20 || 

 

ತತಾಃ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಸಹಿತಾಃ ಪಾಣಡವಾನ್ ಕ್್ೀಶವೀ ಯರೌ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ಯರೌ ರಾಮಂ ಸ ಭರಾತ್ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಚ್ | 
ನ್ ಸಾಹಾಯಾಂ ಕರ್ ೀಮಿೀರ್ತ ಪಾರಹ ತತ್ುನೀಹವಾನ್ಪ || 21 || 

 

ಉಪ್ಪಾಿವ್ಾೀ ಸಭಾರಾಂ ಹಿ ತತಪಕ್ಷ್ೀಯಂ ವಚ್ ೀ ಬತರವನ್ |  
ನಿರಾಕೃತಾಃ ಸಾತಾಕ್ತನಾ ಸಮಕ್ಷಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಚ್ || 22 || 

 

ತತ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ನಾರಾತ್ ಸ ಚ್ ಹಾದಿಯಕಾಸಂಯತತಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಹಸ್ತುನ್ಪ್ುರಮಕ್ಷ್ ೀಹಿಣ್ ಾೀ ದ್ಶಾಭವನ್ | 
ಏಕ್ಾ ಚ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ನಾನಾದ್ೀಶ್ಾೈನ್ೃಯಪ್ೈಯತಯತಾಾಃ || 23 || 

 

ಸಪ್ು ಪಾಣತಡಸತತಾನಾಂ ಚ್ ಮಾತುಯದ್ತರಪ್ದ್ಕ್್ೀಕಯೈಾಃ | 
ದ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತಜರಾಸನ್ಧಸತತಕ್ಾಶ್ೀನ್ೃಪ್ೈಯತಯತಾಾಃ || 24 || 

 

ಪ್ುರತಜತ್ ಕತನಿುಭ್ ೀಜಶಚ ಚ್ೀಕ್ತತಾನ್ಶಚ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ಪಾಣಡವಾನ್ ಸ್ೀನ್ರಾ ಯತಕ್ಾುಾಃ ಸಮಿೀಯತದ್ೀಯವಪ್ಕ್ಷ್ಣಾಃ || 25 || 

 

ವಿನಾದನ್ತವಿನಾದವಾವನೌಯ ಜಯತ್ುೀನ್ ೀsನ್ಾಕ್್ೀಕರಾಾಃ | 
ಕ್ಷ್ೀಮಧ್ ರ್ತಯದ್ಯಣಡಧ್ಾರಾಃ ಕಲ್ಲಙ್ಕ ್ ುೀsಮಬಷ್ಠ ಏವ ಚ್ || 26 || 

 

ಶತರತಾಯತರಚ್ತಾತಾಯತಶಚ ಬೃಹದ್ಬಲಸತದ್ಕ್ಷ್ಣೌ |  
ಶತರತಾಯತಧ್ಾಃ ಸ್ೈನ್ಧವಶಚ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀsಲಮತಬಸಸುಥಾ || 27 || 

 

ಅಲಾಯತಧ್್ ೀsಲಮಬಲಶಚ ದ್ೈತಾಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಯಯತಾಃ | 
ಗತಾವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಹ ತ್ ೀ ಭಗದ್ತ್ ುೀsಪ ತಂ ಯರೌ || 28 || 

 

ಸಪ್ುತರಪೌತ್ ರೀ ಬಾಹಿಿೀಕ್್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಕೃಪಾ ಅಪ | 
ಪರೀತಾಥಯಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸಾ ಬಭ ವುಸುತತುತಾನ್ತಗಾಾಃ || 29 || 
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ಪಾಣಡಯಶಚ ವಿೀರಸ್ೀನಾಖ್ಾಾಃ ಪಾಣಡವಾನ್ೀವ ಸಂಶ್ರತಾಃ | 
ಶಲಾಂ ಚ್ ಪಾಣಡವಾನ್ೀವ ರಾನ್ುಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಸತಸಭಾಾಃ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಸವಯಭ್ ೀಗಸಮನಿವತಾಾಃ || 30 || 

 

ತಾ ಯತಧಿಷಠರಕಿೃಪಾುಾಃ ಸ ಮತಾವ ಶಲ್ ಾೀsಬರವಿೀದಿದ್ಮ್ | 
ಯ ಏತಾಾಃ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ತದ್ಭಿೀಷ್ಟಂ ಕರ್ ೀಮಾಹಮ್ || 31 || 

 

ಲ್ಲೀನ್ಾಃ ಶತರತಾವ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ರಾಃ ಸತಾಂ ಕತವಿಯತಾಭಾಷ್ತ | 
ದ್ೀಹಿ ಮೀ ಯತದ್ಧಸಾಹಾಯಾಮಿರ್ತ ಸ್ ೀsಪ ಯಶ್್ ೀsಥಯಯನ್ | 
ರಕ್ಷಾಥಯಮಾತಮವಾಕಾಸಾ ತಥ್ೀತ್ಾೀವಾಭಾಭಾಷ್ತ || 32 || 

 

ಸ ಪಾಣಾಡವಾಂಸುತ್ ೀ ಗತಾವ ತ್ೈರನ್ತಜ್ಞಾತ ಏವ ಚ್ | 
ತ್ೀಜ್ ೀವಧ್ಾಥಯಂ ಕಣಯಸಾ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಕೃತ್ೀsಥಿಯತಾಃ | 
ತಥ್ೀತತಾಕ್ಾುಾ ಯರೌ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಂ ಕ್ೌರವಾನ್ ಪ್ರರ್ತ || 33 || 

 

ಸಞ್ಞಯಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಧ್ೃತರಾಷ್ ಾೀsಥ ಶಾನ್ುಯೀ | 
ಪಾಣಡವಾನ್ ಪ್ರತಾಧ್ಮಯಂ ಚ್ ಯತದ್ಧಂ ಸ ಪ್ರತಾಪಾದ್ಯತ್ || 34 || 

 

ಹಠ್ವಾದ್ೀsವದ್ದ್ ಭಿೀಮೀ ಯಂ ಧ್ಮಯಂ ದೌರಪ್ದಿೀ ತಥಾ | 
ತಮೀವೀಕ್ಾುಾ ಧ್ಮಯಜಸತು ಚ್ಕ್ಾರ ಚ್ ನಿರತತುರಮ್ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ತಸಾ ಧ್ಮಯಸಾ ಪಾರಮಾಣಾಂ ಪ್ರತಾಪಾದ್ಯತ್ || 35 || 

 

ತತ್ ೀ ನಿರತತುರಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾಣಡವಾಂಶಚ ಪ್ರಣಮಾ ಸಾಃ | 
ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಂ ಯರೌ ತಂ ಚ್ ವಿನಿನ್ದಯ ಪ್ರಯರೌ ಗೃಹಮ್ || 36 || 

 

ನಿನಿದತಾಃ ಸಞ್ಞಯೀನಾಸಾವಾಹ ಯ ವಿದ್ತರಂ ನಿಶ್ | 
ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ಸ್ ೀsವದ್ದ್ ಧ್ಮಯಂ ಪಾಥಾಯನಾಂ ರಾಜಾದಾಪ್ನ್ಮ್ || 37 || 

 

ಐಹಿಕಸಾ ಸತಖ್ಸಾಾಪ ಕ್ಾರಣಂ ತದ್ನಿನಿದತಮ್ | 
ಅನ್ಾಥಾ ಸವಯಪ್ುತಾರಣಾಮ್ ನಾಶಂ ಧ್ಮಾಯರ್ತಲಙ್ಘನ್ಮ್ || 38 || 
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ತತರ ಭಾವಮಕೃತಾವ ಸ ಜ್ಞಾನಾದಿಚ್ಛನ್ನಘಕ್ಷಯಮ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪ್ಂ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛಸ್ ೀsಸಮರಚ್ಚ ಸನಾತನ್ಮ್ || 39 || 

 

ಸ ಆಗತಾಾವದ್ತ್ ತತವಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯರಾವಿನ್ಾಃ ಶತಭಾ | 
ನ್ ಗರ್ತಶ್ಚೀತಾಥಾ ಪಾರತಾಃ ಸಞ್ಞಯಾಃ ಪಾಣಡವೀದಿತಮ್ | 
ಅವದ್ದ್ ಧ್ೃತರಾಷಾಾಯ ಸಭಾರಾಂ ಕತರತಸನಿನಧ್ೌ || 40 || 

 

ತಚ್ತಛರತಾವ ಸ ತತ ಭಿೀತ್ ೀsಪ ಪ್ುತರಸ್ನೀಹಾನ್ತಗ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ರಾಜಾಂ ನಾದಾತ್ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ತತ್ ೀ ಧ್ಮಯಸತತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 41 || 

 

ಯದ್ತಕುವಾನ್ ಸಞ್ಞರಾಯ ಯದಿ ದಿತುರ್ತ ನ್ಾಃ ಪತಾ | 
ರಾಜಾಂ ತದಾ ತವಮಾಗಚ್ಛ ವಿದ್ತರ್ ೀ ವಾ ನ್ ಚ್ೀನ್ನಚ್ | 
ತಾವಥಾನಾಗತೌ ಜ್ಞಾತಾವ ಮನ್ರರಾಮಾಸ ಶೌರಿಣಾ || 42 || 

 

ಸ್ ೀsಪಾಾಹಾಹಂ ಗಮಿಷಾಾಮಿ ಸಭಾರಾಮೃಷಸನಿನಧ್ೌ | 
ವಕ್ಷ್ಯೀಪ್ಥಾಾನಿ ಯತಕ್ಾುನಿ ಯದಿ ನಾಸೌ ಗರಹಿೀಷ್ಾರ್ತ | 
ವಧ್ಾಾಃ ಸವಯಸಾ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸ ಭವ್ೀತ್ ಸವಯಧ್ಮಯಹಾ || 43 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ವ್ೈರಮಾತ್ ೇತಿಂ ಲ್ ೀಕಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರಹಾಪ್ಯನ್ | 
ಲ್ ೀಕಸಙ್ುರಹಣಾಥಾಯಯ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಬರವಿೀದ್ ವಚ್ಾಃ || 44 || 

 

ನಾಸಮನಿನಮಿತುನಾಶಾಃ ಸಾಾತ್ ಕತಲಸಾಾಪ  ವಯಂ ಕತಲಮ್ | 
ರಕ್ಷ್ತತಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ  ಭವ್ೀಮಾಧ್ಶಚರಾ ಇರ್ತ || 45 || 

 

ಇಚ್ಛತಾsಪ್ಾಖಿಲಾನ್ ಹನ್ತುಂ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ ದ್ೃಢಾತಮನಾ | 
ಭಿೀಮೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಲ್ ೀಕಸಙ್ುರಹಣ್ೀಚ್ಛರಾ || 46 || 

 

ವಧ್ಂ ತ್ೀಷಾಂ ಧ್ಮಯಮೀವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಹರಿಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ಪ್ನಿನವ ಭಿೀಮಂ ತಂ ಯತದಾಧಯ ಪ್ರೀರಯದ್ ದ್ೃಢಮ್ || 47 || 
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ಅಭಿಪಾರಯಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಜಾನ್ನ್ ಭಿೀಮೀ ನಿಜಂ ಬಲಮ್ | 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್್ಾೀsವದ್ತ್ ತಚ್ಚ ಕೃಷ್ ಣೀsಭಾದಿಕಮೀವ ಹಿ || 48 || 

 

ಶಶಂಸ ಸತ್ಾೈಾಃ  ಸದಾವಕ್್ಾೈ ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ | 
ವಧ್ಂ ಕತರ ಣಾಂ ಸದ್ಧಮಯಂ ಗತಣಾನ್ ಭಿೀಮಸಾ ಚಾಮಿತಾನ್ || 49 || 

 

ನಿತಾಮೀಕಮನ್ಸೌೆತಾವಪ ಕ್್ೀಶವಮಾರತರ್ತೀ | 
ಏವಂ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸಂವಾದ್ಹ್ೀತ್ ೀಾಃ ಸಂವಾದ್ಮಕರತಾಮ್ || 50 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀsಜತಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ಕೃಪಾಲತಂ ಸನಿಧಕ್ಾಮತಕಮ್ | 
ಹ್ೀತತಮದಿೂಾಃ ಶತಭ್ೈವಾಯಕ್್ಾೈರನ್ತನಿೀಯ ಜಗತಪರ್ತಾಃ | 
ಉಕ್್ ುೀ ಮಾನ್ತಷ್ರಾ ಬತದಾಧಯನ್ಕತಲ್ೀನ್ ಸತನಿೀರ್ತವತ್ || 51 || 

 

ಶೌಯಯಪ್ರಕ್ಾಶನಾಯೈವ ಯತದ್ಧಂ ಯೀಜಯತಾಂ ಭವಾನ್ | 
ಇತತಾಕು ಸಹದ್ೀವ್ೀನ್ ಯತಯತಧ್ಾನ್ೀನ್ ಚಾಚ್ತಾತಾಃ || 52 || 

 

ದ್ಸ ಾನಾಂ ನಿಗರಹ್ ೀ ಧ್ಮಯ ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಂ ಯತಾಃ ಪ್ರಾಃ | 
ಅತ್ ೀ ನ್ ಧ್ತಯರಾಷ್ಾೈನ್ಯಾಃ ಸನಿಧಾಃ ಸಾಾದಿರ್ತ ಪಾಷ್ಯರ್ತೀ | 
ಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ್ ೀsಪ್ಾೀನಾಮೀಮಿತತಾಕ್ಾುಾ ವಿನಿಯರೌಯ || 53 || 

 

ಸಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಸಾನ್ದನ್ವಯಯಸಂಸ್ತಿತಾಃ  ಪ್ೃಥಾತನ್ ಜ್ೈರಖಿಲ್ೈಾಃ ಸ ಭ ಮಿಪ್ೈಾಃ | 
ಅನಾವಗತ್ ೀ ದ್ ರತರಂ ಗಿರಾ ತಾನ್ ಸಂಸಾಪಿ್ಾ ವಿಪ್ರಪ್ರವರ್ೈಾಃ ಕತರ ನ್ ಯರೌ || 54 || 

 

ಏಕ್್ ೀsಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ತತ ಭಾಗಯವಾತಾಮ ವಾಾಸಾಃ ಸಶ್ಷ್ಾಸುದ್ನ್ನ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ | 
ಯರೌ ತದ್ತಕ್್ುೀಹಿಯ ಗತಣಾನ್ ಪ್ರವ್ೀತತುಂ ನಾನ್ ಾೀ ಹಿ ಶಕುಸುಮೃತ್ೀ ಯತಾಃ ಪ್ರಭತಮ್ || 55 || 

 

ಸ ವನ್ದಯಮಾನ್ ೀsಖಿಲರಾಷ್ಾವಾಸ್ತಭಿಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ವಷ್ೈಯರಭಿವಷಯತಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ | 
ಸಂಸ ುಯಮಾನ್ಾಃ ಪ್ರಣತ್ ೀsಬಞಜಾದಿಭಿಗಯಜಾಹವಯಂ ಪಾರಪ್ ಪ್ರ್ ೀsಪ್ರಮೀಯಾಃ || 56 || 

 

ಸ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ಾೈಾಃ ಸರಸಾಭಿರಾತಾಃ ಸಹ್ೈವ ತ್ೈಾಃ ಪ್ರಯರೌ ರಾಜಮಾಗ್ೀಯ | 
ದಿದ್ೃಕ್ಷವಸುಂ ಜಗದ್ೀಕಸತನ್ದರಂ ಗತಣಾಣಯವಂ ಪಾರಯಯತರತರ ಸವ್ೀಯ || 57 || 
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ಸಭಾಜತಸ್ೈಾಃ ಪ್ರಮಾದ್ರ್ೀಣ ವಿವ್ೀಶ ಗ್ೀಹಂ ನ್ೃಪ್ತ್ೀರನ್ನ್ುಾಃ |  
ಸ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖಾಾನ್ ಪ್ುರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯೀಯಣ ಸಮಚಿಯತ್ ೀsಜಾಃ | 
ರೌಗ್ೇ ನಿಷ್ಣಣಾಃ ಪ್ರಮಾಸನ್ೀ ಪ್ರಭತಭಯಭೌ ಸವಭಾಸಾ ಕಕತಭ್ ೀsವಭಾಸಯನ್ || 58 || 

 

ಯಥ್ ೀಚಿತಂ ತ್ೀಷ್ತ ವಿಧ್ಾಯ ಕ್್ೀಶವೀ ದೌಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಪಾರಪ್ಾ ಗೃಹಂ ಚ್ ಪ್ೂಜತಾಃ | 
ಪ್ೂಜಾಂ ತದಿೀರಾಂ ಗತಣವದ್ ದಿವಡಿತಾಸೌ ಜಗಾರಹ ನ್ ೀ ವಿದ್ತರಂ ಚಾsಜಗಾಮ || 59 || 

 

ಸ ಭಿೀಷ್ಮಪ್ೂವ್ೈಯರಭಿರಾಚಿತ್ ೀsಪ ಜಗಾಮ ನ್ೈಷಾಂ ಗೃಹಮಾದಿದ್ೀವಾಃ | 
ಉಪ್ೀಕ್ಷ್ತಾ ದೌರಪ್ದಿೀತಾಪ್ರಮೀಯೀ ಜಗಾಮ ಗ್ೀಹಂ ವಿದ್ತರಸಾ ಶ್ೀಘರಮ್ || 60 || 

 

 ಸ ತ್ೀನ್ ಭಕ್ಾಯsಭಿಗತಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಪ್ರವಿಶಾ ಚಾನ್ುಗೃಯಹಮಿೀಶವರ್ ೀsಜಾಃ | 
ಭಕ್ಾಯsಭಿಪ್ೂಣ್ೀಯನ್ ಸಸಮೂರಮೀಣ ಸಮ ಪಜತಾಃ ಸವಯಸಮಪ್ಯಣ್ೀನ್ || 61 || 

 

ಪ್ರ್ೀ ದಿನ್ೀsಸೌ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತನಾ ಸಮಾನಿೀತಾಃ ಸಂಸದಿ ಕ್ೌರವಾಣಾಮ್ | 
ವಿವ್ೀಶ ದಿವ್ಾೀ ಮಣಿಕ್ಾಞ್ಚನಾಸನ್ೀ ಸಾಧ್ಯಂ ಮತನಿೀನ್ದರೈಾಃ ಪ್ರಮಾಥಯವ್ೀದಿಭಿಾಃ || 62 || 

 

ಸಮ ಪಜತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈ ರರಾಜ ರಾಜೀವಸಮಾನ್ನ್ೀತರಾಃ | 
ಯಥ್ ೀಚಿತಾಸುತರ ವಿಧ್ಾಯ ವಾತಾಯ ಜಗಾದ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕಲ್ಲಕಲಮಷಾಪ್ಹಾಃ || 63 || 

 

ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯ ಸವಕತಲಸಾ ವೃದ ಧ್ಯೈ ಪ್ರದ್ೀಹಿ ರಾಜಾಂ ತವ ಸತತುತಾಯ | 
ಯಶಶಚ ಧ್ಮಯಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ರಸಾದ್ಂ ಮಮ ತವಮಾಪ್ನೀಷ ತದ್ೈವ ರಾಜನ್ | 
ಅತ್ ೀsನ್ಾಥಾ ಯಶಸ್ ೀ ಧ್ಮಯತಶಚ ಹಿೀನ್ಾಃ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ತವಮತಪ್ೈಷ ಮೀsತಾಃ || 64 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ಮಮಾರ್ತವರ್ತಯನ್ಂ ಸತತಂ ಸವಯಂ ಮೀ ಪ್ರರ್ತಬ್ ೀಧ್ಯೀರ್ತ | 
ಸ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ವಿಬ್ ೀಧಿತ್ ೀsಪ ಪಾಪಾಭಿಸನಿಧಧ್ೃಯತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತಾಃ | 
ಉತಾಿಯ ತಸಾಮದ್ನ್ತಜ್ೈರಮಾತ್ಾೈನಿಯಯನ್ತುಮಿೀಶಂ ಕತಮರ್ತವಾಯಧ್ಾನ್ಮರ್ತಮ್ || 65 || 

 

ಯೀಯೀ ತದಾ ಕ್್ೀಶವಸಂಯಮಾಯ ನ್ಾಮನ್ರಯಂಸ ು್ೀ ವಿಬತಧ್ಪ್ರರ್ತೀಪಾಾಃ | 
ಅತ್ ೀ ವಿಕಣಯಪ್ರಮತಖಾ ಅಪ ಸಮ ವಧ್ಾತವಮಾಯನ್ನಶತಭಾಂ ಗರ್ತಂ ಚ್ || 66 || 

 

ಕಣಯಾಃ ಸತರಾಗ್ ರಯೀsಪ ಸತಯೀಧ್ನಾಥ್ೀಯ ನ್ಾಮನ್ರಯದ್ ಭಾವತ್ ೀ ನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಟಾಃ | 
ಅತ್ ೀ ಗರ್ತಶಾಚಸಾ ಸತಶ್್ ೀಭನಾsಭ ದ್ ಯೀsತಾರನ್ತಕ ಲಾಾಃ ಪ್ರಮಸಾ ತ್ೀ ಶತಭಾಾಃ || 67 || 
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ಋಷಭಿಜಾಯಮದ್ಗ್ನಯೀನ್ ವಾಾಸ್ೀನಾಪ್ಾಮಿತೌಜಸಾ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾತಮನಾ ಚ್ೈವ ರ್ತರರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ || 68 || 

 

ಮಾತಾಪತೃಭಾಾಂ ಭಿೀಷಾಮದ್ಾೈರನ್ತಶ್ಷ್ ಟೀsಪ ದ್ತಮಯರ್ತಾಃ | 
ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ಮನ್ರಯತ್ೀ ಮತಕತನ್ದಸಾಾsಶತ ಬನ್ಧನ್ಮ್ || 69 || 

 

ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಕೃತವಮಾಯ ಚ್ ತಚ್ತಛಶತರವತತರಞ್ಞಸಾ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಾಕೃತವಮಾಯಣಂ ರಹಾಃ ಸಾತಾಕ್ತರತರ ಚ್ | 
ಅಭ್ೀತಾ ಕ್್ೀಶವಂ ಪಾರಹ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ವಿನಿಶಚಯಮ್ || 70 || 

 

ಜಾನ್ನ್ನಪ್ಾಖಿಲಂ ಕೃಷ್ಣಸುಚ್ತಛರತಾವ ಸಾತಾಕ್್ೀಮತಯಖಾತ್ | 
ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯಮವದ್ತ್ ಪ್ಶಾ ಮಾಮಿರ್ತ ಸವಯಗಮ್ || 71 || 

 

ಅಥ ತ್ೀನಾsಹತತ್ೀ ಪ್ುತ್ರೀ ಸಾಮಾತ್ಾೀ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಸವ ರ ಪ್ಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಸವಯಗಂ ಪ್ೂಣಯಸದ್ತುಣಮ್ || 72 || 

 

ತತ್ ಕ್ಾಲಸ ರಾಯಮಿತದಿೀಪು ಸವಯ ಜಗದ್ ಬರಂ ಶಾಶವತಮಪ್ರಮೀಯಮ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಚ್ಕ್ಷ ಂಷ ಸತಯೀಧ್ನಾದಾಾ ನ್ಾಮಿೀಲಯನ್ ದಿೀಧಿರ್ತವಾರಿತಾನಿ || 73 || 

 

ಪಧ್ಾಯ ರ ಪ್ಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ತದ್ಧರಿವ್ೈಯಚಿತರವಿೀಯೀಯಣ ಸಮಥಿಯತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಕೃತಾವsನ್ಧಮೀವ ಪ್ರಯರೌ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ಸಹಾನ್ತಗಂ ಪಾಪ್ತಮಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಾ || 74 || 

 

ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀsಸೌ ಶಕ್್ ುೀsಪ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಚಿತುನಿಗರಹ್ೀ | 
ನ್ೈವ ವಾಧ್ಾದ್ೀನ್ಮಥ್ ೀಕುಕ್ಾರಿಣಂನಿಪಾತಯನ್ನನ್ಧಮಸಾನ್ನ್ುಾಃ || 75 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಕತನಿುೀಗೃಹಮೀತಾ ಕೃಷ್ಣಸುಯೀದ್ ಾೀಗಂ ಧ್ಮಯಸತತಸಾ ಶ್ಷ್ಟಮ್ | 
ಶತರತಾವ ಯರೌ ಸ ಯಯಜಮಾತಮರಾನ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ತಸಾಾವದ್ದಾತಮಜನ್ಮ || 76 || 

 

ಆರಾಹಿ ಪಾಣ ಡನಿರ್ತ ತದ್ವಚ್ಾಃ ಸ ನ್ೈವಾಕ್್ ೀರ್ ೀನಾಮನಿತ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೈಾಃ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ತಂ ಭಗವಾನ್ ದೌರಣಯೀ ಚ್ ರಹ್ ೀsವದ್ನಿಮತರಭಾವಂ ಪ್ೃಥಾಜ್ೈಾಃ || 77 || 

 

ರಾವತ್  ಪತತಮಯರಣಂ ಸ್ ೀsಪ ಮೈರ್ತರೀಂ ವವ್ರೀ ಪಾಥ್ೈಯಸುಂ ಚ್ ವಿಸೃಜಾ ಕೃಷ್ಣಾಃ | 
ಯರೌ ಕತರ ನ್ ಪ್ೂವಯಮೀವೀದಿವಸೃಜಾ ಪ್ೃಥಾಸತತಾನಾಂ ಸ ಸಕ್ಾಶಮಿೀಶಾಃ || 78 || 
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ಸಮಾಾಥಿಯತಾಃ ಪ್ೃಥರಾ ಚ್ೈವ ಕಣಯಾಃ ಪಾಥ್ೈಯಯೀಯಗಂ ರಾಹಿ ಸ ನ್ತಮಯಮಾಸ್ತ | 
ತ್ೀನಾಪ್ುಾಕ್ಾು ವಾಸವಿನಾ ವಿನಾsಹಂ ಹನಾಾಂ ಸತತಾಂಸ ು್ೀ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ೀರ್ತ || 79 || 

 

ತತ್ ೀ ಯಯತಾಃ ಕ್ೌರವಾಾಃ ಪಾಣಡವಾಶಚ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮಾಾಃ ಸಕೃಷಾಣಾಃ | 
ಚ್ಕತರಶಚತ್ೀ ಶ್ಬರಾಣಾತರ ಸವ್ೀಯ ಶತಭ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಪಾಣಡವಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಬತದಾಧಯ || 80 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಯತದ್ ಧೀದ್ ಾೀಗ್ ೀ 

ನಾಮಚ್ತತವಿಯಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 3686 ] 
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|| ಭಿೀಷ್ಮಪಾತಾಃ ||  
 

ಓಂ || ತ್ೀ ಸ್ೀನ್ೀ ಸಮರಾರಮೂೀ ಸಮೀತ್ೀ ಸಾಗರ್ ೀಪ್ಮೀ  | 
ಭಿೀಮಭಿೀಷ್ಮಮತಖ್ೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪಾರಹ ವಾಸವಿರಚ್ತಾತಮ್ || 01 || 

 

ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀಮಯಧ್್ಾೀ ರಥಂ ಸಾಿಪ್ಯ ಮೀsಚ್ತಾತ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ತಥಾ ಚ್ಕ್್ರೀ ಪಾಥಯಾಃ ಪ್ಶಾಂಶಚ ಬಾನ್ಧವಾನ್ | 
ವಿಸಸಜಯ ಧ್ನ್ತಾಃ ಪಾಪಾಶಙ್ಕಚೆ ೀ ತತಾರsಹ ಮಾಧ್ವಾಃ || 02 || 

 

ಸವಧ್ಮೀಯ ದ್ತಷ್ಟದ್ಮನ್ಂ ಧ್ಮಯಜ್ಞಾನಾನ್ತಪಾಲನ್ಮ್ | 
ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾ ತಮತತುೃಜಾ ನಿನಿದತ್ ೀ ರಾತಾಧ್್ ೀ ಧ್ತರವಮ್ || 03 || 

 

ಯತಾಃ ಪ್ರವೃರ್ತುಭ ಯತಾನಾಂ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್ | 
ಸವಕಮಯಣಾ ತಮಭಾಚ್ಾಯ ಸ್ತದಿಧಂ ವಿನ್ದರ್ತ ಮಾನ್ವಾಃ || 04 || 

 

ನ್ ಚ್ ಶ್್ ೀಕಸುಾರಾ ಕ್ಾಯೀಯ ಬನ್ ಧನಾಂ ನಿಧ್ನ್ೀಕ್ಷರಾ | 
ದ್ೀಹಸಾ ಸವಯಥಾ ನಾಶಾದ್ನಾಶಾಚ್ಚೀತನ್ಸಾ ಚ್ || 05 || 

 

ಸೃಷಟಸ್ತಿತಾಪ್ಾರಾಜ್ಞಾನ್ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಪ್ರವೃತುಯಾಃ  
ಪ್ರಕ್ಾಶನಿಯಮೌ ಚ್ೈವ ಬರಹ್ೇಶಾದಿಕ್ಷರಸಾ ಚ್ | 
ಅಕ್ಷರಪ್ರಕೃತ್ೀಾಃ ಸನ್ ುೀ ಮತು ಏವ ನ್ಚಾನ್ಾತಾಃ || 06 || 

 

ನ್ ಮೀ ಕತತಶ್ಚತ್ ಸಗಾಯದಾಾಾಃ ಸಾವತನಾರಯದ್ ಗತಣಪ್ೂರ್ತಯತಾಃ | 
ಅತಾಃ ಸಮಾಧಿಕ್ಾಭಾವಾನ್ಮಮ ಮದ್ವಶಮೀವ ಚ್ || 07 || 

 

ಜ್ಞಾತ್ವೈಷಾಂ ನಿಧ್ನಾದ್ಾಂ ಚ್ ಜೀವಾದ್ೀರಸವತನ್ರತಾಮ್ | 
ಅಸಾವತನ್ರಯನಿನವೃತ ುೌ ಚ್ ಮಾಮನ್ತಸಮರ ಯತಧ್ಾ ಚ್ || 08 || 

 

ಯೀ ತತ ಸಮಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಮಯ ಸನ್ನಯಸಾ ಮತಪರಾಾಃ | 
ಅನ್ನ್ಾೀನ್ೈವ ಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾಂ ಧ್ಾಾಯನ್ು ಉಪಾಸತ್ೀ || 09 || 
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ತ್ೀಷಾಮಹಂ ಸಮತದ್ಧತಾಯ ಮೃತತಾಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ | 
ಭವಾಮಿ ನ್ಚಿರಾತ್ ಪಾಥಯ ಮರಾಾವ್ೀಶ್ತಚ್ೀತಸಾಮ್ || 10 || 

 

ಮರಾ ತತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಜಗದ್ವಾಕು ಮ ರ್ತಯನಾ | 
ಮತ್ ಸಾಿನಿ ಸವಯಭ ತಾನಿ ನ್ಚಾಹಂ ತ್ೀಷ್ವವಸಿ್ತತಾಃ || 11 || 

 

ಸತಪ್ೂಣಯಸತುವಯಗತಣದ್ೀಹ್ ೀsಹಂ ಸವಯದಾ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಅಸಪೃಷಾಟಖಿಲದ್ ೀಷ್ೈಕನಿತಾಸತುನ್ತರವಾಯಾಃ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀ ವಾಸವಿಾಃ ಪಾರಹ ವಾಾಪ್ುಂ ತ್ೀ ದ್ಶಯಯೀಶ ಮೀ || 12 || 

 

ಅಥದಿವಾದ್ೃಶಂ ತಸಾ ದ್ತಾವ ವಾಾಪ್ುಂ ನಿಜಂ ವಪ್ುಾಃ | 
ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ಚವ ಪ್ೂಣಯಂ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಸದಾ | 
ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ರಾವತಾಜತಯನ್ಯೀಗಾತಾ || 13 || 

 

ತತ್ ಪಾರಥಿಯತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಸುದ್ ರ ಪ್ಂ ಲ್ ೀಕಮಾನ್ತಾಃ | 
ಪ್ೂವಯವದ್ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪ್ುನ್ಶ್ಚನ್ಮಶ್ಕ್ಷಯತ್ || 14 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀಯಪ್ರಕೃತಾಾದಿ ಜ್ಞಾಪ್ಯನ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ತ್ೀನಾನ್ತಶ್ಷ್ಟಾಃ ಪಾಥಯಸತು ಸಶರಂ ಧ್ನ್ತರಾದ್ದ್ೀ || 15 || 

 

ಅಥ ವೂಾಢ್ೀಷ್ವನಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ನ್ದ್ನ್ ವಾಯತಸತತ್ ೀsಭಾರಾತ್ | 
ಸಮಿರ್ತಂ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಣಾಂ ತ್ೀ ತಂ ಸವ್ೀಯsಭಾವಾರಯನ್ | 
ಸಸೃಜತಾಃ ಶರವೃಷಟಂ ಚ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಮ ಧ್ಯನಿ || 16 || 

 

ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ನ್ೈವ ಪ್ರಹತಯವಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತಷ್ತ ಪ್ರಹರತುಾಪ | 
ಇತ್ಾೀವಾಪ್ರಹರತಾಸ್ತಮನ್ ಶತತರಭಿಾಃ ಶರವಿಕ್ಷತ್ೀ || 17 || 

 

ಅಮತಚ್ನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೀಷ್ತ ಶಸರವೃಷಟಂ ದ್ತರಾಸದಾಮ್ | 
ಸೌಭದ್ರಪ್ರಮತಖಾ ವಿೀರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪಾಣತಡಸತತಾತಮಜಾಾಃ || 18 || 
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ಅಪೀಡಯಂಸಾುನ್ ಶಸೌರಘೈಧ್ಾಯತಯರಾಷಾಾಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ | 
ರರಕ್ಷ ತಾನ್ ವಾಯತಸತತ್ ೀ ವಿಸೃಜನ್ ಶರಸಞ್ಚರಾನ್ || 19 || 

 

ತತರ ಭಿೀಮಶರ್ೈನ್ತಯನಾನ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ | 
ಭಗಾನಸಾುನ್ಥ ಗಾಙ್ಕ ುೀಯೀ ದಿವಾಾಸರವಿದ್ಧ್ಾರಯತ್ || 20 || 

 

ಅತ ದ್ವನಾದಾನಿ ಯತದಾಧನಿ ಬಭ ವುವಿಯಜಗಿೀಷ್ತಾಮ್ | 
ದ್ ರೀಣಪಾಷ್ಯತಯೀಶ್ಚವ ಶ್ೈನ್ೀಯಕೃತವಮಯಣ್ ೀಾಃ || 21 || 

 

ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ೀನ್ ವಿೀರಸಾ ಮಾದ್ರೀಯಸಾ ಯವಿೀಯಸಾಃ | 
ನ್ಕತಲಸಾ  ವಿಕಣಯಸಾ ಕ್ಾಷ ಣ್ೀಯಯೈದ್ತಯಮತಯಖಾದಿನಾಮ್ || 22 || 

 

 ವೃತ ು್ೀ ದ್ವನ್ದಾಮಹಾಯತದ ಧ್ೀ ತತರ ಧ್ಮಯಜಪ್ಕ್ಷಗಾಾಃ | 
ಜತಾ ವಿನ್ೈವ ಶ್ೈನ್ೀಯಂ ಸ್ ೀsಜಯದ್ಧೃದಿಕ್ಾತಮಜಮ್ || 23 || 

 

ಅಥ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಮತಖ್ೈಭಯಗದ್ತಾುದಿಭಿಸುಥಾ | 
ವಿದಾರಪ್ಾಮಾಣಂ ಸವಬಲಂ ಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 24 || 

 

ದ್ ರೀಣಂ ಚ್ ಭಗದ್ತುಂ ಚ್ ಕೃಪ್ಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ತಥಾ | 
ಕ್್ೀವಲಂ ಬಾಹತವಿೀಯೀಯಣ ವಾಜಯದ್ ಭಿೀಮವಿಕರಮಾಃ | 
ಹತ್ ವೀತುರಂ ಮದ್ರರಾಜ್ ೀ ವಾದಾರವಯದ್ನಿೀಕ್ತನಿೀಮ್ || 25 || 

 

ಅಥ ಭಿೀಷ್ಮಮತದಿೀಣಾಯಸರಂ ದಾರವಯನ್ುಂ ವರ ಥಿನಿೀಮ್ | 
ಸಸೌಮದ್ರ್ತುಂ ಸೌಭದ್ರಸಹಾಯೀsಜತಯನ್ ಆಸದ್ತ್ || 26 || 

 

ಸೌಭದ್ರಂ ತತರ ವಿಕ್ಾರನ್ುಮರ್ತೀತಾ ದ್ತಾಸರಿತತುತಾಃ | 
ದಾರವರಾಮಾಸ ಪಾಞ್ಚಚಲಾನ್ ಪ್ಶಾತಾಃ ಸವಾಸಾಚಿನ್ಾಃ || 27 || 

 

ತಸಾ ವಿಕರಮಮಾಲಕ್ಷಯ ಪಾಥಯಂ ತದ ುೌರವಾನ್ತಗಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ರಾಜಾ ಕತರದ್ಧಾಃ ಸ್ೀನಾಮಪಾಹರತ್ || 28 || 

 



 
 

 
 

Page 381 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ರಾತೌರ ಯತಧಿಷಠರಶ್ಚನಾುಮಾಪ್ಾ ಪಾಥಯಂ ವಾಗಹಯಯತ್ | 
ಸ ಕೃಷಾಣದ್ಾೈಾಃ ಸಾನಿುಾತಶಚ ಪ್ುನ್ಯತಯದಾಧಯ ನಿಯಯರೌ || 29 || 

 

ಏವಂ ಭಿೀಷ್ ೇ ದ್ಶಾಹಾನಿ ಸ್ೀನಾಪ್ತಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಹ | 
ಕೃತಾವsಪ ಪಾಣಡವ್ೈಯತಯದ್ಧಂ ತತ್ ಕತತಯಮಕೃತ್ ೀಪ್ಮಮ್ || 30 || 

 

ಕಣ್ ೀಯsದ್ಯರಥ ಇತತಾಕ್ಾುಾ ತಾವದ್ ಯತದಾಧತ್ ಪ್ರರಾಪತಾಃ | 
ರಾವತ್ ತವಂ ಯೀತುಯಸ್ೀ ತಾವನ್ನ ಯೀತಾುಯಮಿೀರ್ತ ನಿಗಯತ್ೀ || 31 || 

 

ಕಣ್ೀಯsಯತತರಥಾನಾಂ ಸ ನಿತಾಶ್್ ೀ ವಧ್ಮಾಹವ್ೀ | 
ಪ್ರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀsಕರ್ ೀತ್ ತಚ್ಚ ಪ್ುನ್ಶಾಚಸರವಿದಾಂ ವರಾಃ || 32 || 

 

ಸತಸಮಥಾಯವಪ ವಧ್್ೀ ತಸಾ ಭಿೀಮಧ್ನ್ಞ್ಞರೌ | 
ಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಯನಿರತೌ ತಸಾ ಗೌರವಾಚಾಚನ್ವವತಯತಾಮ್ || 33 || 

 

ಬಭ ವುಸುತರ ಯತದಾಧನಿ ಚಿತಾರಣಿ ಸತಬಹ ನಿ ಚ್ | 
ತಾನ್ಾಮಬರ್ೀ ವಿಮಾನ್ಸಾಿ ಬರಹಮರತದ್ರಪ್ುರಸುರಾಾಃ | 
ಅಪ್ಶಾನ್ ದ್ೀವತಾಾಃ ಸವಾಯ ಗನ್ಧವಾಯಪ್ುರಸ್ ೀsಸತರಾಾಃ || 34 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನೀ ಮಹ್ೀಷಾವಸಾಃ ಪ್ರರ್ತವೂಾಹಾಾsಪ್ಗಾಸತತಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಯತದಾಧನಿ ಸತಬಹ ನ್ಾಜ್ೀಯಾಃ ಶತತರಭಿೀ ರಣ್ೀ || 35 || 

 

ತತ್ ರೀದ್ದಧ್ಾರ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ಫಲತುನ್ಂ ಮೃದ್ತಯೀಧಿನ್ಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ಕರಂ ತಥ್ ೀದ್ಾಮಾ ಬಾಹತಂ ಭಿೀಷಾಮಯ ಜಗಿಮವಾನ್ || 36 || 

 

ತ್ೀನ್ ಸತುತ್ ೀ ಗೃಹಿೀತಶಚ ಫಲತುನ್ೀನ್ ಪ್ರಣಮಾ ಚ್ | 
ಪಾರಥಿಯತ್ ೀ ರಥಮಾರ ಢಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶಙ್್ಮಪ್ೂರಯತ್ || 37 || 

 

ತತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ ೇsಜತಯನ್ಶ್ಚವ ಶಸಾರಸ್ರೈರಭಾವಷ್ಯತಾಮ್ | 
ಅಯತ್ನೀನ್ ಜತಶ್ಚವ ಫಲತುನ್ೀನಾsಪ್ಗಾಸತತಾಃ || 38 || 
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ಅಯತತಾನಿ ಬಹ ನಾಾಜೌ ರಥಾನಾಂ ನಿಜಘಾನ್ ಚ್ | 
ಜತಾಾಃ ಸ್ೀನಾಪ್ಹಾರಂ ಚ್ ಚ್ಕತರಭಿೀಯಷ್ಮಮತಖಾಸುತಾಃ || 39 || 

 

ಕದಾಚಿದ್ಗರಗ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣೌ ವಿಸಾರಥಿೀ | 
ಕೃತವ ವಿದಾರಪ್ಾ ತಾನ್ಶಾವನ್ ಭಿತಾವ ವೂಾಹಂ ವಿವ್ೀಶ ಹ || 40 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ  ಸಂಸಾಿಪತರತೌ ವಿಜತಾಾಯತನತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ | 
ಯತಮಾನೌ ಮಹ್ೀಷಾವಸೌ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾನ್ ಜಘಾನ್ ಹ | 
ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶದ್ಧತಾಸುತರ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾ ಮಹಾಬಲಾಾಃ || 41 || 

 

ಭಗದ್ತುದೌರಣಿಕೃಪ್ಶಲಾದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದ್ಯಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಜತಾ ದಾರವಿತಾಶಚ ಸ್ೀನಾ ಚ್ ಬಹತಲಾ ಹತಾ || 42 || 

 

ವಿರಥ್ ೀ ವಾಾಯತಧ್ಶ್ಚವ ದ್ೃಢವ್ೀಧ್ವಿಮ ರ್ಛಯತಾಃ | 
ಕೃತ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಸವಯರಾಜ್ಞಾಂ ಭಿೀಮೀನ್ ಪ್ಶಾತಾಮ್ || 43 || 

 

ತತ್ ೀsಪ್ಹಾರಂ ಸ್ೈನ್ಾಸಾಜತಾವಶಚಕತರಶಚ ಕ್ೌರವಾಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನಿಶಾರಾಂ ಚ್ ಯರೌ ಯತರ ನ್ದಿೀಸತತಾಃ | 
ಪೀಡಿತ್ ೀ ಭಿೀಮಬಾಣ್ೈಶಚ ಕ್ಷರದ್ ಗಾತ್ ರೀ ನ್ನಾಮ ತಮ್ || 44 || 

 

ಉವಾಚ್ ಹ್ೀತತನಾ ಕ್್ೀನ್ ವಯಂ ಕ್ಷ್ೀರಾಮ ಸವಯದಾ | 
ಪಾಣಡವಾಶಚ ಜಯಂ ನಿತಾಂ ಲಬಾಧಾ ಹಷ್ಯಮವಾಪ್ುನವನ್ || 45 || 

 

ತಮಾಹ ಭಿೀಷ್ಮಸ ು್ೀsಜ್ೀರಾ ದ್ೀವಾಸ ು್ೀ ಧ್ರಣಿೀಂ ಗತಾಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ  ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಪಾಲ್ಲತಾಸುತ್ ಪರರಾಾಃ ಸದಾ || 46 || 

 

ಮಾನ್ಸ್ ೀತುರಶ್ೈಲ್ೀ ಹಿ ಪ್ುರಾ ಬರಹಮಪ್ುರಸುರಾಾಃ | 
ಸಿ್ತತಾ ದ್ೀವಾಸುದಾsಪ್ಶಾದ್ ಬರಹ್ೈಕ್್ ೀ ಹರಿಮಮಬರ್ೀ || 47 || 

 

ಸತುತಾವ ಸಮ ಪಜಾ ಭ ಮೀಾಃ ಸ ಭಾರಾವತರಣಾಯ ತಮ್ | 
ಪಾರಥಯರಾಮಾಸ ತ್ೀನ್ ೀಕುಂ ದ್ೀವಾನಾಮವದ್ದ್ ವಿಭತಾಃ || 48 || 
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ಅಯಂ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪ್ೂಣಾಯನ್ನ್ುಗತಣಾಣಯವಾಃ | 
ಅಜ್ಞಾಪ್ಯರ್ತ ವಾಃ ಸವಾಯನ್ ಪಾರದ್ತಭಯವಾಯ ಭ ತಳ ೀ್ | 
ಸವಯಂ ಚ್ ದ್ೀವಕ್ತೀಪ್ುತ್ ರೀ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ ಜಗತಪರ್ತಾಃ || 49 || 

 

ಏವಂ ತ್ೀನ್ ಸಮಾದಿಷಾಟ ಧ್ಮಯವಾರಾವದ್ಯೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ಅಭವನ್ ಪಾಣಡವಾದಾಾಸ ು್ೀ ಸ್ೀನಾದರಾಃ ಸಹಮರತದ್ ಗಣಾಾಃ || 50 || 

 

ಸ ಚ್ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಕ್ತೀನ್ನ್ದನ್ ೀsಭವತ್ | 
ತ್ೀನ್ೈತ್ೀ ಪಾಲ್ಲತಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಅಜ್ೀರಾ ದ್ೀವಸಗಿಯಣಾಃ | 
ತಸಾಮತ್ ತ್ೈಾಃ ಸನಿಧಮನಿವಚ್ಛ ಯದಿೀಚ್ಛಸಾಪ್ರಾಭವಮ್ || 51 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಡಮೂಬತದ ಧ್ಯೈವ ನ್ತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ತತ್ ೀ ಯರೌ | 
ಪಾರತನಿಯರಾಯತರಾಮಾಸ ಸ್ೀನಾಂ ಯತದಾಧಯ ದ್ಮಯರ್ತಾಃ || 52 || 

 

ದಿವೌಾಷ್ಧ್್ೀನ್ ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ಭ ತಾವ ಚ್ ನಿರತಜಸುತಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮಮಗ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯೈವ ಯರೌ ಯತದಾಧಯ ದ್ಂಸ್ತತಾಃ || 53 || 

 

ತತಾರsಸ್ತೀದ್ ಯತದ್ಧಮತತಲಂ ಭಿೀಮಭಿೀಷಾಮನ್ತರಾಯನಾಮ್ | 
ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಕತರ ಣಾಂ ಚ್ ಶ್ರಾಣಾಮನಿವರ್ತಯನಾಮ್ || 54 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸುತರ ಭಿೀಮಾನ್ತರಾಯೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜ್ೈಾಃ ಪ್ರಯತಧ್ಾನ್ | 
ಸಮೇಹನಾಸ್ರೀಣ ವಿಮೀಹಿಯತಾವ ವಿಕಣಯಪ್ೂವಾಯನ್ಹನ್ಚ್ಚ ಸ್ೀನಾಮ್ || 55 || 

 

ತತ್ ೀ ದ್ ರೀಣಸಾುನ್ ಸಮತತಾಿಪ್ಾ ಸವಾಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ರೀಣಾsಸದ್ತ್ ಪಾಷ್ಯತಂ ಚ್ | 
ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಸ ತಹಿೀನ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ವಾದಾರವಯಚ್ಛತತರಗಣಾನ್ ಶರೌಘೈಾಃ || 56 || 

 

ಅಥಾsಸದ್ತ್ ಕೃತವಮಾಯ ರಥ್ೀನ್ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಸ್ ೀsಭಾರಾತ್ ತಾವುಭೌ ಚ್ | 
ವವಷ್ಯತತಾಃ ಶರವಷ್ೈಯರಥ್ ೀಗ್ರಸುತಾರಕರ್ ೀದ್ ವಿರಥಂ ದೌರಪ್ದಿಸುಮ್ || 57 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಜತ್ೀ ರಥವಿೀರ್ೀ ಸವಯಂ ತಂ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಪಾಷ್ಯತಮಾಸಸಾದ್ | 
ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ವಿರಥಾಯತಧ್ಂ ಚ್ ಕೃತಾವ ಬಾಣ್ೀನಾಹನ್ಜಞತತರದ್ೀಶ್ೀ || 58 || 
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ವಿಮ ಚಿಛಯತಂ ತಂ ರತಧಿರೌಘಮತಚ್ಚವಯಮನ್ುಮಾಶತ ಸವರಥ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ | 
ಕೃಪ್ೀ ಯರೌ ಮಾರತರ್ತಧ್ಾತಯರಾಷಾೀಂ ವಾದಾರವಯತ್ ಪ್ೃತನಾಂ ಬಾಣಪ್ೂಗ್ೈಾಃ || 59 || 

 

ಅಥ್ೀನ್ದರಸ ನ್ತಾಃ ಕ್್ೀಶವಪ್ರೀರಿತ್ೀನ್ ರಥ್ೀನ್ ಶತ ರನ್ ವಿಧ್ಮನ್ ಶರೌಘೈಾಃ | 
ರಥಾನ್ ರಣ್ೀ ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶತುಹಸಾರನ್  ನಿನಾಯ ವ್ೈವಸವತಸಾದ್ನಾಯ || 60 || 

 

ತಮನ್ವರಾದ್ ಯತಯತಧ್ಾನ್ಾಃ ಸತಧ್ನಾವ ವಿದಾರವಯನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಸ್ೀನಾಮ್ | 
ತಮಭಾರಾತ್ ಸೌಮದ್ರ್ತುಸುಯೀಶಚ ಸತಯತದ್ಧಮಾಸ್ತೀದ್ರ್ತಭ್ೈರವಾಸರಮ್ || 61 || 

 

ಪ್ುತಾರನ್ ದ್ಶಾಸಾಾsಶತ ನಿಹತಾ ವಿೀರಾಃ ಸ ಸಾತಾಕ್್ೀಾಃ ಸೌಮದ್ರ್ತುಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ೀ | 
ಸಮಪ್ಯರಾಮಾಸ ಶರಿೀರದಾರಣ್ೈಾಃ ಶರ್ೈರತಭೌ ತೌ ವಿರಥೌ ಚ್ ಚ್ಕರತತಾಃ || 62 || 

 

ಅಥಾಸ್ತಪಾಣಿಂ ಯತಯತಧ್ಾನ್ಮಾಶತ ಮಹಾಸ್ತಹಸ ು್ೀನ್  ಚ್ ಸೌಮದ್ರ್ತುನಾ | 
ಆಸಾದಿತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ರಥಂ ಸವಕ್ತೀಯಮಾರ್ ೀಪ್ರಾಮಾಸ ಸತತ್ ೀsನಿಲಸಾ || 63 || 

 

ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ ಸೌಮದ್ರ್ತುಂ ಸವಕ್ತೀಯರಥ್ೀ ವಾವಸಾಿಪ್ಾ ಚ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾತ್ | 
ಅಪಾದ್ರವದ್ ವಾಸವಿಭಿೀಯಷ್ಮಮಾಜೌ ಸಮಾಸಸಾದಾsಶತ ಮಹ್ೀನ್ದರಕಲಪಾಃ || 64 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತಾವಸರವಿದಾಂ ಪ್ರಬಹೌಯ ಶರ್ೈಮಯಹಾಶ್ೀವಿಷ್ಸನಿನಕ್ಾಶ್ೈಾಃ | 
ತತಕ್ಷತತನಾಯಕಸದಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಲೌ ಸಂಯರ್ತ ಜಾತದ್ಪೌಯ || 65 || 

 

ಸವಭಾಹತವಿೀಯೀಯಣ ಜೀತಾಃ ಸ ಭಿೀಷ್ಮಾಃ ಕ್ತರಿೀಟಿನಾ ಲ್ ೀಕಮಹಾರಥ್ೀನ್ | 
ಸ್ೀನಾಮಪಾಹೃತಾ ಯರೌ ನಿಶಾರಾಮಾಸಾದಿತಾರಾಮಥ ಪಾಣಡವಾಶಚ || 66 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರ್ೀದ್ತಾಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಭಿೀಮಭಿೀಷೌಮ ಪ್ುರಸೃತಾ ಸಮಿೀಯತತಸ ು್ೀ | 
ಸ್ೀನ್ೀ ತದಾ ಸಾರಥಿಹಿೀನ್ಮಾಶತ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಕೃತಾವ ಮಾರತರ್ತರಭಾಗಾತ್ ಪ್ರಾನ್ | 
ನಿಪಾರ್ತತಾಸ ು್ೀನ್ ರಥ್ೀಭವಾಜನ್ಾಃ ಪ್ರದ್ದ್ತರವುಶಾಚವಶ್ಷಾಟಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ || 67 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದ್ಾೀಷ್ತ ಪ್ರಾಜತ್ೀಷ್ತ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣದೌರಣಿಪ್ುರಸುರ್ೀಷ್ತ | 
ಮಹಾಗಜಸ್ ಿೀ ಭಗದ್ತು ಆಗಾದಾಯನ್ ಬಾಣಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀsಮತಚ್ಚ್ಚ || 68 || 
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ತ್ೀನಾರ್ತವಿದ ಧ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀsಸಾ ಪ್ುತರ ಉದ್ಾಚ್ಛಮಾನ್ಂ ಪತರಂ ನಿವಾಯಯ | 
ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀsಭಾದ್ರವದಾಶತ ವಿೀರಾಃ ಸವಮಾಯರಾ ಹಸ್ತುಚ್ತತಷ್ಟಯಸಿಾಃ || 69 || 

 

ಸ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸರಂ ಭಗದ್ತುಸಂಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಷ್ ಣೀವಯರತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಅಮೀಘಮನ್ಾತರ ಹರ್ೀಮಯರತತತುತಾಃ ಪ್ುತ್ರೀ ರಾತ್ೀ ನ್ ಸವಯಮಭಾಧ್ಾವತ್ || 70 || 

 

ಅನ್ತಗರಹಾದ್ಭಾಧಿಕ್ಾದ್ವಧ್ಾಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಸವಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ನಿತಾಮ್ | 
ತದ್ ಭಕ್ತುವ್ೈಶ್ೀಷ್ಾತ ಏವ ತಸಾ ಸತಾಂ ವಾಕಾಂ ಕತತಯಮರಿಂ ನ್ಚಾರಾತ್ | 
ಯದಾ ಸವಪ್ುತ್ರೀಣ ಜತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಸ ಕ್ತಮಾವತಮನ್ೀತ್ಾೀವ ತದಾ ಪ್ರವ್ೀತತುಮ್ || 71 || 

 

ಸ ವಿಸೃತಾಸರಸತು ಯದಾ ಭವ್ೀತ ತದಾ ಭಿೀಮೀ ಭಗದ್ತುಂ ಪ್ರರಾರ್ತ | 
ಋತ್ೀ ಭಿೀಮಂ ವಾsಜತಯನ್ಂ ನಾಸರಮೀಷ್ ಪ್ರಮತಞ್ಚರ್ತೀತ್ಾೀವ ಹಿ ವ್ೀದ್ ಭಿೀಮಾಃ || 72 || 

 

ಚ್ತತಗಯಜಾತ್ ೇಪ್ರಿಗಾತಮಕಶಚ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ ಸತಪ್ರರ್ತೀಕಂ ಚ್ ತಂ ಚ್ | 
ನಾನಾಪ್ರಹಾರ್ೈವಿಯತತದ್ಂಶಚಕ್ಾರ ಸನಿದಗಧಜೀವೌ ಜಗತಾಂ ಸಮಕ್ಷಮ್ || 73 || 

 

ಗಜಾತಯನಾದ್ಂ ತತ ನಿಶಮಾ ಭಿೀಷ್ಮ ಮತಖಾಾಃ ಸಮಾಪ್ೀತತರಮತಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ | 
ಮಹಾಕ್ಾಯಂ ಭಿೀಮಮಮತಷ್ಾ ಪ್ೃಷ್ಠಗ್ ೀಪ್ಂ ಚ್ ವಾರಾವತಮಜಮತರಸನ್ ಭೃಷ್ಮ್ | 
ತ್ೀ ಭಿೀತಭಿೀತಾಾಃ ಪ್ೃತನಾಪ್ಹಾರಂ ಕೃತಾವsಪ್ಜಗತಮಾಃ ಶ್ಭಿರಾಯ ಶ್ೀಘರಮ್ || 74 || 

 

ದಿನ್ೀ ಪ್ರ್ೀ ಚ್ೈವ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ ಪ್ರಸಪರಂ ಪಾಣಡವಕ್ೌರವಾಸ್ುೀ | 
ತತಾರsಸದ್ನಾನಗಸತತಾಸಮತದ್ೂವಾಃ ಪಾಥಾಯತಮಜಾಃ ಶಾಕತನ್ೀರಾನ್ ಷ್ಳ್ೀಕಾಃ || 75 || 

 

ತ್ೈಾಃ ಪಾರಸಹಸ್ೈಕ್ಷತಕ್ಾಯೀsರ್ತರ ಢಕ್್ ೀಪ್ಾಃ ಸ ಖ್ಡ್ುೀನ್ ಚ್ಕತಯ ತ್ೀಷಾಮ್ | 
ಶ್ರಾಂಸ್ತ ವಿೀರ್ ೀ ಬಲವಾನಿರಾವಾನ್  ಭಯಂ ದ್ಧ್ದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ ೀಗರಮ್ || 76 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತಮತಗರಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತ್ ರೀ ದಿದ್ೀಶ ರಕ್ಷ್ ೀsಲಮತೂಸನಾಮಧ್್ೀಯಮ್ | 
ಜಹಾಾಜತಯನಿಂ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಿರ್ತ ಸಮ ತಚ್ಚ ಸಮಾಸದ್ನಾನಗಸತತಾತನ್ ಜಮ್ || 77 || 

 

ತಯೀರಭ ದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ದಾರತಣಂ ಮಾರಾಯತಜ್ ೀವಿೀಯಯಯವತ್ ೀಮಯಹಾದ್ತೂತಮ್ | 
ಸಸಾದಿನ್ ೀsಶಾವನ್ ಸ ತತ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀsಸೃಜತ್ ತ್ೀ ಪಾಥಯಪ್ುತರಸಾ ಚ್ ಸಾದಿನ್ ೀsಹನ್ನ್ | 
ತತಸುಾನ್ನಾುಕೃರ್ತಮಾಪ್ುಮಾಜತಯನಿಂ ಸತಪ್ಣಯರ ಪ್ೀsಹನ್ದಾಶತ ರಾಕ್ಷಸಾಃ || 78 || 
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ಹತಂ ನಿಶಮಾಾsಜತಯನಿಮತಗರಪೌರತಷ್ ೀ ನ್ನಾದ್ ಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾತಮಜಾಃ | 
ಚ್ಚಾಲ ಭ ನಾಯನ್ದ್ತ್ ೀsಸಾ ರಾವತಾಃ ಸಸಾಗರಾಗ್ೀನ್ದರನ್ಗಾ ಭೃಶಂ ತದಾ || 79 || 

 

ಅಲಮತಬಸಸುಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಮಾರತತ್ೀಾಃ ಸತತಂ ಬಲಾಢಾಂ ಭಯತಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವತ್ | 
ಪ್ರಾದ್ರವನ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಸ್ೀನಾಾಃ ಸವಾಯಸುಮಾರಾಥ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 80 || 

 

ಸ ಭಿೀಮಪ್ುತರಸಾ ಜಘಾನ್ ಮನಿರಣ್ ೀ ಮಹಾಬಲಾಂಶಚತತರ್ ೀsನಾಾಂಸುಥ್ೈವ | 
ಹತಾವಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಚ್ ವಿದ್ರವತತು ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀsಭಾಾಹನ್ದಾಶತ ತಂ ನ್ೃಪ್ಮ್ || 81 || 

 

ಸ ಪೀಡಾಮಾನ್ ೀ ಯತಧಿ ತ್ೀನ್ ರಕ್ಷಸಾ ಪ್ರವ್ೀಶರಾಮಾಸ ಶರಂ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ೀ | 
ದ್ೃಢಾಹತಸ್ುೀನ್ ತದಾ ಬಲ್ಲೀಯಸಾ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ ಪ್ರವಾಥಿತ್ೀನಿದರಯೀ ಭೃಶಮ್ | 
ತಸೌಿ ಕಥಞಚಚದ್ ಭತವಿ ಪಾತಾಮಾನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಶರಾನ್ಪ್ಾಸೃಜತ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ೀ || 82 || 

 

ಚಿರಪ್ರಯತದ ಧೌ ನ್ೃಪ್ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪೌ ಪ್ರಸಪರಾಜ್ೀಯತಮೌ ರಣಾಜರ್ೀ | 
ದ್ ರೀಣಾದ್ಯೀ ವಿಕ್ಷಯರಿರಕ್ಷ್ಷ್ನ್ುಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ಪಾರಪ್ುರಮಿತರಸಾಹಾಾಃ || 83 || 

 

ಸ ದ್ ರೀಣಶಲೌಾಗತರತಪ್ುತರಗೌತಮೌ ಭ ರಿಶರವಾಃಕೃತವಮಾಯದಿಕ್ಾಂಶಚ | 
ವವಷ್ಯ ಬಾಣ್ೈಗಯಗನ್ಂ ಸಮಾಶ್ರತ್ ೀ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ ಸ ಿಲತಮೈಾಃ ಸತವ್ೀಗ್ೈಾಃ || 84 || 

 

ತಮೀಕಮಗ್ರಯೈರಥಿಭಿಾಃ ಪ್ರಿಷ್ೃತಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಭಿೀಮೀsಭಾಗಮತ್ ಸಮಸಾುನ್ | 
ದ್ ರೀಣ್ ೀsತರ ಭಿೀಮಪ್ರಹಿತ್ೈಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈಾಃ ಸತಪೀಡಿತಾಃ ಪಾರಪ್ುಮ ಛಯಾಃ ಪ್ಪಾತ || 85 || 

 

ದೌರಣಿಂ ಕೃಪಾದಾಾನ್ ಸಸತಯೀಧ್ನಾಂಶಚ ಚ್ಕ್ಾರ ಭಿೀಮೀ ವಿರಥಾನ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ | 
ನಿವಾಯಯಮಾಣಾಂಸತು ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಸಾುನ್ ಪ್ರವವಷ್ಯ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ || 86 || 

 

ತ್ೀನಾಮಬರಸ್ಿೀನ್ ತರತಪ್ರಮಾಣ್ೈರಭಾಧಿಯತಾಾಃ ಕತರತವಾಃ ಸಾಯಕ್ೌಘೈಾಃ | 
ಭ ಮೌ ಚ್ ಭಿೀಮೀನ್ ಶರೌಘಫೀಡಿತಾಾಃ ಪ್ೀತತನ್ೀಯದ್ತಾಃ ಪಾರದ್ರವಂಶಾಚರ್ತಭಿೀತಾಾಃ || 87 || 

 

ಸವಾಯಂಶಚ ತಾನ್ ಶ್ಭಿರಂ ಪಾರಪ್ಯತಾವ ವಿನಾ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಕ್ೌರವಾನ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ | 
ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಶಾಚನ್ದ್ತಾಂ ಮಹಾಸವನೌ ನಾದ್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಭಿಪ್ೂರಯನ ುೌ || 88 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsಥ ಸವಜನ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರರಾದ್ ರಣಭ ಮಿಂ ಸ ಭಿೀಷ್ಮಮ್ | 
ಜಯೀಪಾಯಂ ಭ್ೈಮಸ್ೀನ್ೀರಪ್ೃಚ್ಛತ್  ಸವಸ್ಾೈವ ಸ ಪಾರಹ ನ್ ತಂ ವರಜ್ೀರ್ತ || 89 || 
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ಪಾರಗ್ ಞೀರ್ತಷ್ಂ ಚ್ೈವ ಘಟ್ ೀತೆಚಾರಾ ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸರಾಪ್ಗಾಸತತಾಃ | 
ಸ ಪಾರಪ್ಾ ಹ್ೈಡಿಮಬಮಯೀಧ್ಯದ್ ಬಲ್ಲೀ ಸ ಚಾದ್ಯರಾಮಾಸ ಸಕತಞ್ಞರಂ ತಮ್ || 90 || 

 

ತ್ೀನಾದಿಯತಾಃ ಪಾರಹಿಣ್ ೀಚ್ ಛಲಮಸ್ೈ ವಿಯತಾಭಿಪ್ುಿತಾತದಾ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ಶ್ಲಂ ಪ್ರಬಬಞ್ಞ ಜಾನ್ತಮಾರ್ ೀಪ್ಾ ದ್ೀವಾ ಜಹೃಷ್ತಸುದಿೀಕ್ಷಯ || 91 || 

 

ತದಾ ಸ ತಸ್ಾೈವ ಪ್ದಾನ್ತಗಾನ್ ನ್ೃಪ್ೀ ಜಘಾನ್ ತಂ ಮಾರತರ್ತರಭಾರಾದ್ ರಣ್ೀ | 
ಸ ಪಾರಹಿಣ್ ೀದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾಯ ವಿೀರ್ ೀ ಗಜಂ ತಮಸುಮೂಯದಾಶತ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ || 92 || 

 

ಸಂಸುಮಿೂತ್ೀ ಬಾಣವರ್ೈಸತು ನಾಗ್ೀ ಭಿೀಮಸಾಾಶಾವನ್ ಸಾಯಕ್್ೈರಾದ್ಯಯತ್ ಸಾಃ | 
ಸ್ ೀsಭಾದಿಯತಾಶ್್ ವೀsಥ ಗದಾಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಹನ್ತುಂ ನ್ೃಪ್ಂ ತಂ ಸಗಜಂ ಸಮಾಸದ್ತ್ || 93 || 

 

ಸ ಹನ್ತುಕ್ಾಮೀನ್ ರತಷಾsಭಿಪ್ನ್ ನೀ ಭಿೀಮೀನ್ ರಾಜಾ ಪ್ುರತಾಃ ಪ್ೃಷ್ಠತಶಚ | 
ಕೃಷ್ಣೀನಾಸರಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ತದ್ ಗೃಹಿೀತತಂ ಸಹಾಜತಯನ್ೀನಾಪ್ಯರೌ ಸತಭಿೀತಾಃ || 94 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಗತ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾಜತಯನಾಭಾಾಂ ವಿದಾರವಿತ್ೀ ರಾಜಸಙ್ಕ ಘೀ ಸಮಸ್ುೀ | 
ಭಿೀಷ್ಮಾಃ ಸ್ೀನಾಮಪ್ಹೃತಾಾಪ್ರಾತ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸುಂ ನಿಶ್ ಚ್ ೀಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ || 95 || 

 

ಸಂಶಾರವಿತಾಃ ಕ ರರವಚ್ಾಃ  ಸ ತ್ೀನ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸತಾಂ ಮೃತತಾಭಯಂ ವಿಹಾಯ | 
ಶಕ್ಾಯ  ಹನಿಷಾಾಮಿ ಪ್ರಾನಿರ್ತ ಸಮ ಚ್ಕ್್ರೀ ಚ್ ತತ್ ಕಮಯ ತಥಾ ಪ್ರ್ೀದ್ತಾಾಃ || 96 || 

 

ತಂ ಶಕ್ತುತ್ ೀ ಜತಗತಪ್ಧ್ಾಯತಯರಾಷಾಾಾಃ ತ್ೀನಾದಿಯತಾಶ್ಚೀದಿಪಾಞ್ಚಚಲಮತಾುಯಾಃ | 
ಪ್ರಾದ್ರವನ್ ಭಿೀಷ್ಮಬಾಣ್ ೀರತಭಿೀತಾ ಸ್ತಂಹಾದಿಯತಾಾಃ ಕ್ಷತದ್ರಮೃಗಾ ಇವಾsತಾಯಾಃ || 97 || 

 

ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ತಾನ್ ಭಿೀಷ್ಮಮಭಿಪ್ರರಾನ್ುಮಲಮತಬಸ್ ೀsವಾರಯತ್ ಪಾಥಯಸ ನ್ತಮ್ | 
ವಿಜತಾ ತಂ ಕ್್ೀಶವಭಾಗಿನ್ೀಯೀ ಯರೌ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀsಮತಮಾರ || 98 || 

 

ತದ್ ಯತದ್ಧಮಾಸ್ತೀನ್ನೃಪ್ಪಾಥಯಪ್ುತರಯೀವಿಯಚಿತರಮತಾದ್ತೂತಮತಗರರ ಪ್ಮ್ | 
ಸಮಂ ಚಿರಂ ತತರ ಧ್ನ್ತಶಚಕತಯ ಧ್ವಜಂ ಚ್ ರಾಜಾ ಸಹಸಾsಭಿಮನ್ ಾೀಾಃ || 99 || 

 

ಅಥ್ೈನ್ಮತಗ್ರಶಚ ಶರ್ೈವಯವಷ್ಯ ಸ ತಂ ಚ್ ತಸಾಾsಶತ ಜಘಾನ್ ವಿೀರಾಃ | 
ತದಾssಸದ್ದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಂ ತಂ ಜಘಾನ್ ಚಾಶಾವನ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಜಸಾ || 100 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀ ದೌರಣಿಭಯಗದ್ತುಾಃ ಕೃಪ್ಶಚ ಸಚಿತರಸ್ೀನಾ ಅಭಾಯತಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ಮ್ | 
ಸವಾಯಂಶಚ ತಾನ್  ವಿಮತಖಿೀಕೃತಾ ಭಿೀಮಾಃ  ಸ ಚಿತರಸ್ೀನಾಯ ಗದಾಂ ಸಮಾದ್ದ್ೀ || 101 || 
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ತಾಮತದ್ಾತಾಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ರಾದ್ರವಂಸ ು್ೀ ಸ ಚಿತರಸ್ೀನ್ಶಚ ರಥಾದ್ವಪ್ುಿತಾಃ | 
ಸಞ್್ಚಣಿಯತ್ ೀ ಗದ್ರಾ ತದ್ರಥಶಚ ತಜಞೀವನ್ೀನ್ ೀದ್ಧೃಷತಾಶಚ ಕ್ೌರವಾಾಃ || 102 || 

 

ಭಿೀಷ್ಮಸತು ಪಾಞ್ಚಚಲಕರ ಶಚ್ೀದಿಷ್ವಹನ್ ಸಹಸಾರಣಿ ಚ್ತತದ್ಯಶ್್ ೀಗರಾಃ | 
ರಥಪ್ರಭಹಾಯನ್ರ್ತರ್ತಗಮತ್ೀಜಾ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಪ್ರಾನ್ವಿೀನಿವ || 103 || 

 

ವಿದಾರಪ್ಾ ಸವಾಯಮಪ ಪಾಣತಡಸ್ೀನಾಂ ವಿಶಾರವಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಕ್ತೀರ್ತಯಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸ್ೀನಾಂ ಸಮಾಹೃತಾ ಯರೌ ನಿಶಾಗಮೀ ಸಮ ಪಜಾಮಾನ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತ್ರಾಃ || 104 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವಿರಾಟಸಾ ಪ್ುರ್ ೀ ನಿಹತಾ ಶಙ್್ಂ ಸತತಂ ತಸಾ ವಿಜತಾ ತಂ ಚ್ | 
ವಿದಾರಪ್ಾ ಸ್ೀನಾಮಪ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಯರೌ ನ್ದಿೀಜ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ಹೃಷ್ಟಾಃ || 105 || 

 

ಭಿೀಮಾಜತಯನಾವಪ ಶತ ರನ್ ನಿಹತಾ ವಿದಾರಪ್ಾ ಸವಾಯಂಶಚ ಯತಧಿ ಪ್ರವಿೀರಾನ್ | 
ಯತಧಿಷಠರ್ೀಣಾಪ್ಹೃತ್ೀ ಸವಸ್ೈನ್ಾೀ ಭಿೀತ್ೀನ್ ಭಿೀಷಾಮಚಿಛಬರಂ ಪ್ರಜಗಮತತಾಃ || 106 || 

 

ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಪ್ರಾಕರಮೀಣ ಭಿೀತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಸವವಧ್್ ೀಪಾಯಮೀವ | 
ಪ್ರಷ್ತಟಂ ಯರೌ ನಿಶ್ ಕೃಷ್ ಣೀsನ್ತಜಾಶಚ ತಸಾಾನ್ವಯತಸುಂ ಸ ಪತಾಮಹ್ ೀ ಯತ್ || 107 || 

 

ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ಶಕತನವನಾುವಪ ಸಮ ನ್ತ್ೀಯsನ್ತಜ್ಞಾಂ ಹನ್ತುಮಿಮಂ ತದ್ೈಚ್ಛತಾಮ್ | 
ಪ್ೂಜ್ ಾೀ ಯತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮ ಉದಾರಕಮಾಯ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ್ಾರಾತ್ ತ್ೀನ್ ಹಿ ಪಾಣಡವಾಥ್ೀಯ || 108 || 

 

ಪಾರಪಾಾನ್ತಜ್ಞಾಂ ಭಿೀಷ್ಮತಸ್ುೀ ವಧ್ಾಯ ಶ್ಖ್ಣಿಡನ್ಂ ತದ್ವಚ್ಸಾsಗರರಾಯನ್ಮ್ | 
ಕೃತಾವ ಪ್ರ್ೀದ್ತಾಯತಯಧ್ಯೀ ವಿನಿಗಯತಾ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಪ್ುರಸೃತಾ ತಥಾ ಪ್ರ್ೀsಪ || 109 || 

 

ಶ್ಖ್ಣಿಡನ್ ೀ ರಕ್ಷಕ ಫಲತುನ್ ೀsಭ ದ್ ಭಿೀಷ್ಮಸಾ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ ಆಸ ಚಾಗ್ರೀ | 
ಅನ್ಾೀ ಚ್ ಸವ್ೀಯ ಜತಗತಪ್ುಭಿೀಯಷ್ಮಮೀವ ನ್ಾವಾರಯನ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾದ್ಯಸಾುನ್ || 110 || 

 

ಭಿೀಷಾಮಯ ರಾನ್ುಂ ಯತಯತಧ್ಾನ್ಮಾಜೌ ನ್ಾವಾರಯದ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀsಲಮತಬಸ್ ೀsಥ | 
ತಂ ವಜರಕಲ್ಪೈರತತದ್ದ್ ವೃಷಣವಿೀರಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಸ ಮಾರಾಮಸೃಜತ್ ತದ್ ೀಗಾರಮ್ || 111|| 

 

ಅಸ್ರೀಣ ಮಾರಾಮಪ್ನ್ತದ್ಾ ವಿೀರ್ ೀ ವಾದಾರವಯದ್ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸಾತಾಕ್ತಸುಮ್ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಗತ್ೀ ಯತಯತಧ್ಾನ್ ೀ ರಥ್ೀನ್ ಯರೌ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಪಾಥಯಮನ್ವೀವ ಧ್ನಿವೀ || 112 || 
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ದ್ ರೀಣ್ ೀ ದೌರಣಿಧ್ಾರಯತಯರಾಷ್ಾಶಚ ರಾಜಾ ಭ ರಿಶರವಾ ಭಗದ್ತುಾಃ ಕೃಪ್ಶಚ | 
ಶಲ್ ಾೀ ಬಾಹಿಿೀಕಾಃ ಕೃತವಮಾಯ ಸತಶಮಾಯ ಸವಾಯಶಚ ಸ್ೀನಾ ವಾರಿತಾ ವಾಯತಜ್ೀನ್ || 113 || 

 

ಸ ತಾನ್ ಮತಹತವಿಯರಥಿೀಕೃತಾ ವಿೀರಾಃ ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ಂ ಸಗಜಂ ದಾರವಯತಾವ | 
ನ್ಾವಾರಯತ್  ಫಲತುನ್ಂ ರ್ ೀದ್ತಧಕ್ಾಮಂ ಪಾಥಯಶಚ ದ್ೀವವರತಮಾಸಸಾದ್ || 114 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಂ ಭಿೀಷ್ಮಮಭಿಪ್ರರಾನ್ುಂ ಮಾದಿರೀಸತತಾಭಾಾಂ ಸಹಿತಂ ನ್ೃವಿೀರಮ್ | 
ನ್ಾವಾರಯಚ್ಛಕತನಿಾಃ ಸಾದಿನಾಂ ಚ್ ಯತತ್ ೀsಯತತ್ೀನ್ೈವ ವರಾಶವಗ್ೀನ್ || 115 || 

 

ತಾನ್ ಸಾದಿನ್ ೀsಶಾವಂಶಚ ನಿಹತಾ ಸವಾಯನ್ ವಿಜತಾ ತಂ ಶಕತನಿಂ ಪಾಣಡವಾಸ್ುೀ | 
ಪಾರಪ್ುಭಿೀಯಷ್ಮಂ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ತಥಾ ವಿರಾಟದ್ತರಪ್ದೌ ಕತನಿುಭ್ ೀಜಾಃ || 116 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಭಿೀಷ್ಮಮಭಿಪ್ರರಾನ್ುಂ ನ್ಾವಾರಯತ್ ಸ್ೈನ್ಧವಸುಂ ಸ ಬಾಣ್ೈಾಃ | 
ಹತಾಶವಸ ತಂ  ಸಗಣಂ ದಾರವಯತಾವ ಸಮಾಸದ್ದ್ ಭಿೀಷ್ಮಮೀವಾsಶತ ವಿೀರಾಃ || 117 || 

 

ಗತಪ್ುೀsಥ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ರಣ್ೀ ಶ್ಖ್ಣಿಡೀ ಭಿೀಷ್ಮಂ ಸಮಾಸಾದ್ಾ ಶರ್ೈರತಾಡಯತ್ | 
ಭಿೀಷ್ಮಾಃ ಸ್ತರೀತವಂ ತಸಾ ಜಾನ್ನ್ ನ್ ತಸ್ೈ ಮತಮೀಚ್ ಬಾಣಾನ್ ಸ ತತ ತಂ ತತತ್ ೀದ್ || 118 || 

 

ಶ್ಖ್ಣಿಡನ್ಂ ವಾರರಾಮಾಸ ಬಾಣ್ೈದ್ತಯಮಯಷ್ಣ್ ೀsಮಷ್ಯಣವಿಹವಲ್ೀಕ್ಷಣಾಃ | 
ನಾತ್ಾೀತತ ಮೀನ್ಮಶಕಚಿಛಖ್ಣಿಡೀ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಾಃ ಪಾಥಯಮವಾರಯತ್ ತದಾ || 119 || 

 

ಸ ಲ್ ೀಕವಿೀರ್ ೀsಪ ದ್ತರಾತಮನಾsಮತನಾ ರತದ್ ಧೀsಶಕನ್ನೈನ್ಮರ್ತೀತಾ ರಾತತಮ್ | 
ಭಿೀಷ್ಮಂ ಪಾಥಯಾಃ ಸಾಯಕ್ಾಶಾಚಸಾ ತಸ್ತಮನ್  ಸಸಜಞರ್ೀ ಪ್ವಯತ್ೀಷ್ವಪ್ಾಸಕ್ಾುಾಃ || 120 || 

 

ಅಮಷ್ಯಯತಕ್ ುೌ ಚಿರಮೀವ ವಿೀರೌ ಅಯತದ್ಧಯತಾಮಜತಯನ್ಧ್ಾತಯರಾಷೌಾ | 
ಸಮಂ ತದಾಸ್ತೀನ್ಮಹದ್ದ್ತೂತಂ ಚ್ ದಿವೌಕಸಾಂ  ಪ್ಶಾತಾಂ ಭ ಭೃತಾಂ ಚ್ || 121 || 

 

ತದಾ ವಿರಾಟದ್ತರಪ್ದೌ ಕತನಿುಭ್ ೀಜಂ ಕೃಷಾಣಸತತಾನ್ ಕ್್ೀಕರಾಂಶ್ಚೀಕ್ತತಾನ್ಮ್ | 
ಭ ರಿಾಃ ಶಲಾಃ ಸ್ ೀಮದ್ತ್ ುೀ ವಿಕಣಯಾಃ ಸಕ್್ೀಕರಾ ವಾರರಾಮಾಸತರತಚ್ಚಾಃ || 122 || 

 

ಜತ್ವೈವ ತಾಂಸ್ುೀsಬಯಯತಶಚ ಭಿೀಷ್ಮಂ ತತ್ ೀsಜತಯನ್ ೀsರ್ತೀತಾ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಂ ಚ್ | 
ಭಿೀಷ್ಮಂ ಶರ್ೈರಾಚ್ಛಯದ್ರಿಪಾರಮಾಥಿಭಿಾಃ ಶ್ಖ್ಣಿಡನ್ಂ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾದ್ ವಿಮತಚ್ಾ || 123 || 
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ಸ ತ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈಬಯಹತಶಸರಪ್ೂಗ್ೈಭೃಯಶಂ ಮಮಯಸವದಿಯತಶಾಚಪ್ಮತಕ್್ೈಾಃ  | 
ಶರ್ೈಾಃ ಸಮಸಾುನ್ ವಿರಥಾಂಶಚಕ್ಾರ ಶ್ೈನ್ೈಯಪಾಞ್ಚಚಲಾಯತಧಿಷಠರಾದಾಾನ್ || 124 || 

 

ಸ ಚ್ೀದಿಪಾಞ್ಚಚಲಕರ ಶಮತಖಾಾನ್ ರಥ್ ೀತುಮಾನ್ ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶತುಹಸಾರನ್ | 
ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಯಮಾಯ ಬಾಣ್ೈಯತಯಗಾನ್ುಕ್ಾಲ್ೀsಗಿನರಿವ ಪ್ರವೃದ್ಧಾಃ || 125 || 

 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತಂ ಸ ಯಯಮಿವಾsತಪ್ನ್ುಂ ಸಞ ್ ಚೀದಿತ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಪಾಥಯಾಃ | 
ಚಿಚ್ಛೀದ್ ತತಾೆಮತಯಕಂ ಲ್ ೀಕವಿೀರ್ ೀ ರಣ್ೀsಧ್ಯಚ್ನ್ದರೀಣ ಸ ಚಾನ್ಾದಾದ್ದ್ೀ || 126 || 

 

ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ತಚ ಛ್ೈವಮಷೌಟ ಧ್ನ್ ಂಷ ಶಕ್ತುಂ ಚ್ ಚ್ಮಾಯಸ್ತವರಂ ಪ್ರಾಣಿ ಚ್ | 
ಧ್ನ್ ಂಷ ದ್ತಾುನಿ ನ್ೃಭಿನ್ೃಯಪ್ಸಾ ಸವಾಯಣಿ ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ಸ ಪಾಕಶಾಸನಿಾಃ || 127 || 

 

ತತಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಸ ಯಯಕರಪ್ರಕ್ಾಶ್ೈವಿಯವಾಾಧ್ ಸವ್ೀಯ ಚ್ ಯತಧಿಷಠರಾದಾಾಾಃ | 
ತ್ೈರದಿಯತ್ ೀ ನ್ಾಪ್ತದ್ ಭ ತಳ್ೀ ಸ ಪಾರಣಾನ್ ದ್ಧ್ಾರಾಪ ತಥ್ ೀತುರಾಯಣಾತ್ || 128 || 

 

ನಿಪಾರ್ತತ್ೀsಸ್ತಮನಾಮರತರ್ತದ್ ರೀಯಣಮತಖಾಾನ್ ವಿದಾರಪ್ಾ ತತಾರsಗಮದಾಶತ ತ್ೀsಪ | 
ತದಾಯತಧ್ಾನಿ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ವಿೀರಾಾಃ ಪಾಥಾಯಾಃ ಪ್ರ್ೀ ಚ್ೈನ್ಮತಪಾಸದ್ನ್ ಸಮ || 129 || 

 

ಪ್ರಣಮಾ ತಂ ತದ್ವಚ್ನಾತ್ ಸಮಿೀಯತಸುಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ೀ ಶ್ಬರಾಣ್ಾೀವ ಸವ್ೀಯ | 
ಪ್ರ್ೀ ದಿನ್ೀ ಸವಯ ಏವೀಪ್ತಸತಿಭಿೀಯಷ್ಮಂ ಯದ್ ನಾಂಪ್ರ್ತನಾ ಸಹ್ೈವ || 130 || 

 

ಸ ಪ್ೂವಯದಿವಸ್ೀ ಪಾಥಯದ್ತುಬಾಣ್ ೀಪ್ಬಹಯಣಾಃ | 
ತದಾsಪ ತೃಟ್ ಪ್ರಿೀತಾತಾಮ ಯೀಗಾಂ ಪ್ೀಯಮರಾಚ್ತ || 131 || 

 

ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೈರವಿಜ್ಞಾತಂ ತದ್ಭಿಜ್ಞಾಯ ವಾಸವಿಾಃ | 
ವಾರತಣಾಸ್ರೀಣ ಭಿತಾುಾ ಸ ಭ ಮಿಂ ವಾರಿ ಸತಗನಿಧ ಚ್ | 
 ಧ್ವಯಧ್ಾರಮದಾದಾಸ್ಾೀ ತಪಯತ್ ೀsನ್ೀನ್ ಸ್ ೀsವದ್ತ್ || 132 || 

 

ರಾದ್ೃಶಾಸರಜ್ಞತಾ ಪಾಥ್ೀಯ ದ್ೃಷಾಟsತರ ಕತರತನ್ನ್ದನಾಾಃ | 
ರಾದ್ೃಗ್ ಬಹ್ ವೀಬಯಲಂ ಭಿೀಮೀ ಸಂಯತಗ್ೀಷ್ತ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ || 133 || 

 

ರಾದ್ೃಶಂ ಚ್ೈವ ಮಾಹಾತಾಯಮನ್ನ್ುಮಜರಂ ಹರ್ೀಾಃ | 
ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾ ಸಭಾರಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಮೀವ ಚ್ || 134 || 
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ಉಪಾರಮತ ತದ್ ಯತದ್ಧಂ ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸನ್ತು ಭ ಮಿಪಾಾಃ | 
ಯಥ್ ೀಚಿತವಿಭಕ್ಾುಂ ಚ್ ಭತಙ್ಧಾಂ ಭ ಪಾಾಃ ಸದಾ ಭತವಮ್ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಪ್ರಯರೌ ತ ಷಣೀಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಸವಕಂ ಗೃಹಮ್ || 135 || 

 

ವಾಾಸದ್ತ್ ುೀರತವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಞ್ಞರಾದ್ಖಿಲಂ ಪತಾ | 
ಶತರತಾವ ತದಾ ಪ್ಯಯತಪ್ಾತ್ ಪಾಣಡವಾಾಃ ಕೃಷ್ಣದ್ೀವತಾಾಃ | 
ಮತಮತದ್ತಾಃ ಶ್ಭಿರಂ ಪಾರಪ್ಾ ಸವ್ೀಯ ಕೃಷಾಣನ್ತಮೀದಿತಾಾಃ || 136 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಭಿೀಷ್ಮಪಾತ್ ೀ ನಾಮ 

ಪ್ಞ್ಚವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ - 3822] 
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[  ನಾರಾಯಣಾಸ್ ರೀಪ್ಶಮನ್ಂ ] 
 

ಓಂ || ಅಥಾಖಿಲಾನಾಂ ಪ್ೃಥಿವಿೀಪ್ರ್ತೀನಾಮಾಚಾಯಯಮಗರಯಂ ರಥಿನಾಂ ಸತವಿದ್ಾಮ್ | 
ರಾಮಸಾ ವಿಶಾವಧಿಪ್ತ್ೀಾಃ ಸತಶ್ಷ್ಾಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಚ್ಮ ಪ್ಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತರಾಃ || 01 || 

 

ಕಣ್ ೀಯsಪ ಭಿೀಷಾಮನ್ತಮತ್ ೀ ಧ್ನ್ತಷಾಮನ್ ಯತದ್ ಧೀದ್ಾತ್ ೀsಭ ತ್ ತದ್ಸತ್ ಕೃತಾಃ ಪ್ುರಾ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಸ್ತಿತ್ೀsನಾತುಧ್ನ್ತಸುದ್ೈವ ರಥಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ಗತರತಂ ಸಮನ್ವರಾತ್ || 02 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವೃತ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೀಣ ಧ್ಮಯಸತತಗರಹ್ೀ ತ್ೀನ್ ಕೃತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಶರವ್ೀ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಯತಾುಾಃ ಪಾಣಡವಾಸುಂ ಸಮಿೀಯತಯತಯದಾಧಯ ತತಾರಭವದ್ತಗರಯತದ್ಧಮ್ || 03 || 

 

ಪ್ತರ್ತರಭಿಸುತರ ದ್ತಧ್ಾವ ಶಾತರವಾನ್ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಧ್ನ್ತಮಯಣಡಲಮನ್ರನಿಸುೃತ್ೈಾಃ | 
ತಮಾಸಸಾದಾsಶತ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ನ್ದ್ಂಸುಮಾಸದ್ನ್ ದೌರಣಿಕೃಪೌ ಚ್ ಮದ್ರರಾಟ್ || 04 || 

 

ಸ ತಾನ್ ವಿಧ್ ರಾಭಾಪ್ತದ್ ರಣ್ೀsಗರಣಿೀದ್ ರೀಯಣಂ ತಮನಾವಜತಯನಿರಭಾರಾತ್ ಪ್ರಾನ್ | 
ವವಾರ ತಂ ಮದ್ರಪ್ರ್ತಸುಯೀರಭ ದ್ ರಣ್ ೀ ಮಹಾಂಸುತರ ಗದಾಂ ಸಮಾದ್ದ್ೀ | 
ಶಲ್ ಾೀsಥ ಭಿೀಮೀsಬಯರೌ ಗದಾಧ್ರಸುಮೀತಯೀರತರ ಬಭ ವ ಸಙ್ುರಾಃ || 05 || 

 

ಉಭಾವಜ್ೀರೌ ಗದಿನಾಮನ್ತತುಮಾವತತಲಾವಿೀರೌಯ ಪ್ರವರೌ ಬಲ್ಲೀಯಸಾಮ್ | 
ವಿಚ್ೀರತತಶ್ಚತರತಮಂ ಪ್ರಪ್ಶಾತಾಂ ಮನ್ ೀಹರಂ ತಾವಭಿನ್ದ್ಯಮಾನೌ | 
ಗದಾಪ್ರಪಾತಾಙ್ಕಚೆ ತವಜರಗಾತೌರ ದ್ದ್ಶಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀsಖಿಲ ಏವ ತೌ ರಣ್ೀ || 06 || 

 

ಗದಾಭಿಘಾತ್ೀನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸಾ ವಿಚ್ೀತನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ತದ್ತರ ಮದ್ರರಾಟ್ | 
ಭಿೀಮೀsಪ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ಪ್ರಚ್ಲತಪದ್ಾಃ ಕ್ಷ್ತೌ ನಿಧ್ಾಯ ಜಾನ್ತಂ ಸಹಸ್ ೀರ್ತಿತಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 07 || 

 

ವಿಚ್ೀತನ್ಂ ಪ್ರ್ತತಂ ಮದ್ರರಾಜಂ ವಿಲ್ ೀಕಾ ಭಿೀಮಂ ಚ್ ತಮಾಹವಯನ್ುಮ್ | 
ರಥಂ ಸಮಾರ್ ೀಪ್ಾ ಜನ್ಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ ಪ್ುರಶಚ ಭಿೀಮಸಾ ಕೃಪ್ೀsಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ || 08 || 

 

ವಿಜತಾ ಮದಾರಧಿಪ್ಮೀಜಸಾsರಿಹಾ ನ್ದ್ನ್ ರಥಂ ಪಾರಪ್ಾ ನಿಜಂ ಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ವಾದಾರವಯದ್ ಬಾಣಗಣ್ೈಾಃ ಪ್ರ್ೀಷಾ ಮನಿೀಕ್ತನಿೀಂ ದ್ ರೀಣಸಮಕ್ಷಮೀವ || 09 || 

 

ವಿದಾರವಯತಾಾಶತ ಕತರ ನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ ವಿಧ್ ಯ ಸೌಭದ್ರಮತಖಾನ್ ಸಸಾತಾಕ್ತೀನ್ | 
ದ್ ರೀಣ್ ೀsಭಿಪ್ೀದ್ೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಗೃಹಿೀತತಂ ತಮಾಸಸಾದಾsಶತ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀ ರಥಿೀ || 10 || 
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ಸ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರಯತ್ೀ ರಥ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಾನ್ುಕರ್ೈಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ | 
ನಿಹತಾ ನಾಗಾಶವನ್ರಾನ್ ಪ್ರವತಯಯನ್ನದ್ೃಶಾತಾsಶ್ವೀವ ಚ್ ಶ್್ ೀಣಿತಾಪ್ಗಾಾಃ || 11 || 

 

ನಿಹನ್ಾಮಾನಾಸತ ಕ್ತರಿೀಟಿನಾ ಚ್ಮ ಷಾವರಕ್ಷ್ತ್ೀ ಧ್ಮಯಸತತ್ೀ ತಥಾssಪ್ದ್ಾಃ | 
ಚ್ಮ ಂ ಚ್ ಭಿೀಮಾಜತಯನ್ಬಾಣಭಗಾನಂ ದ್ ರೀಣ್ ೀsಪ್ಹೃತಾಾಪ್ಯರೌ ನಿಶಾಗಮೀ || 12 || 

 

ಸ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೀಣ ಯತಧಿಷಠರಾಗರಹಾತ್ ಸಂಶಾರವಿತಾಃ ಕ ರರವಚ್ ೀ ನಿಶಾರಾಮ್ | 
ಜಗಾದ್ ದ್ ರಂ ಸಮರಾದ್ ವಿನಿೀಯತಾಂ ಪಾಥಯಸುತ್ ೀ ಧ್ಮಯಸತತಂ ಗರಹಿೀಷ್ಾೀ || 13 || 

 

ತತಾಃ ಸತಶಮಾಯ ಸಹಿತ್ ೀ ಮಹಾರಥ್ೈಾಃ ಸಂಶಪ್ುಕ್್ೈದ್ ಯರತರಂ ಪ್ರಣ್ೀತತಮ್ | 
ಯತದಾಧಯ ಭಿೀಮಾನ್ತಜಮಾಶತ ಕ್ ಿಪ್ುೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀನ್ ೀಮಿರ್ತ ಸ್ ೀsಪ್ಾವಾದಿೀತ್ || 14 || 

 

ಸಮಾಹವರಾಮಾಸತರಥಾಜತಯನ್ಂ ತ್ೀ ಪಾರತಹತಯತಾಶಸಾ ದಿಶಂ ರಣಾಯ | 
ಅಯೀಧ್ಯತ್ ತಾನ್ ಸ ಚ್ ತತರ ಗತಾವ ಭಿೀಮೀ ಗಜಾನಿೀಕಮಥಾತರ ಚಾವಧಿೀತ್ || 15 || 

 

ನಿಹನ್ಾಮಾನ್ೀಷ್ತ ಗಜ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶ್್ ೀ ವಿದಾರಪ್ಾಮಾಣ್ೀಷ್ವಖಿಲ್ೀಷ್ತ ರಾಜಸತ | 
ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಥಿಯತಸುಂ ಸಮಾಸದ್ತ್ ಸತಪ್ರರ್ತಕ್್ೀನ್ ಧ್ನಿವೀ || 16 || 

 

ವಿಭಿೀಷತಾಾಃ ಸತಪ್ರರ್ತೀಕ್್ೀನ್ ಭಿೀಮಹರಾ ನ್ ತಸತಿಸುದ್ನ್ತ ಸಮ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ಸೌಭದ್ರಮತಖಾಾಶಚ ಗಜಂ ತಮಭಾಯತಶ್ಚಕ್ಷ್ೀಪ್ ತ್ೀಷಾಂ ಸ ರಥಾನ್ಥಾಮಬರ್ೀ || 17 || 

 

ಶ್ೈನ್ೀಯಪ್ೂವ್ೀಯಷ್ತ ರಥ್ ೀಜಝಿತತ್ೀಷ್ತ ಭ ಮಾವವಪ್ುಿತಾ ಕಥಞಚಚದ್ೀವ | 
ಸಿ್ತತ್ೀಷ್ತ ಭಿೀಮೀ ಚ್ ವಿಭಿೀಷತಾಶಾವನ್ ಸಂಯಮಾ ಯತಧ್ಾತಾಪ ಕೃಷ್ಣ ಐಕ್ಷತ್ || 18 || 

 

ಸಙ್ಕ ೆ ಲೀಶ್ತ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸರಂ ಪ್ರಮತಞ ಚೀತ್ ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ ತತ್ ೀsಹಮ್ | 
ರಾಮಾಜತಯನ್ೀನ್ೈವ ತದ್ಸರಮಾತಮನ್ಾಃ ಸ್ತವೀಕತತಯಮನ್ಾೀನ್ ವರಾದ್ಧ್ಾಯಯಮ್ || 19 || 

 

ಇರ್ತ ಸಮ ಸಞಚಚನ್ಯ ಸಹಾಜತಯನ್ೀನ್ ತತಾರsಯರಾವಥ ಪಾಥಯಂ ರ್ತರಗತಾಯಾಃ | 
ನ್ಾವಾರಯಂಸಾುಾಷ್ಾಮಸರಂ ಸ ತ್ೀಷ್ತ ವಾವಾಸೃಜನ್ ೇಹನಾರಾsಶತ ವಿೀರಾಃ||20 || 

 

ತದ್ಸರವಿೀಯೀಯಣ ವಿಮೀಹಿತಾಸ್ುೀ ಪ್ರಸಪರಂ ಕೃಷ್ಣಪಾಥಾಯವಿರ್ತ ಸಮ | 
ಜಘುನಸುದಾ ವಾಸವಿಸಾುನ್ ವಿಸೃಜಾ ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ಂ ಹನ್ತುಮಿಹಾಭಾಗಾದ್ ದ್ತರತಮ್ || 21 || 

 

ವಿಸೃಜಾ ಭಿೀಮಂ ಸ ಚ್ ಪಾಥಯಮೀವ ಯರೌ ಗಜಸೆನ್ಧಗತ್ ೀ ಗಜಂ ತಮ್ | 
ಪ್ರಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ರಥಾಯ ತಸಾ ಚ್ಕ್್ರೀsಪ್ಸವಾಂ ಹರಿರ್ೀನ್ಮಾಶತ || 22 || 
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ಮನ್ ೀಜವ್ೀನ್ೈವ ರಥ್ೀ ಪ್ರ್ೀಣ ಸಮಾೂರಮಾಮಾಣ್ೀ ನ್ತತ ತಂ ಗಜಾಃ ಸಾಃ | 
ಪಾರಪ್ುುಂ ಶಶಾಕ್ಾಥ ಶರ್ೈಾಃ ಸತರ್ತೀಕ್್ೈರಭಾಧ್ಯರಾಮಾಸ ನ್ೃಪ್ಂ ನ್ ವಾಸವಿಾಃ || 23 || 

 

ಅಸ್ರೈಶಚ ಶಸ್ರೈಾಃ ಸತಚಿರಂ ನ್ೃವಿೀರಾವಯತಧ್ಾತಾಂ ತೌ ಬಲ್ಲನಾಂ ಪ್ರಬಹೌಯ | 
ಅಥ್ ೀ ಚ್ಕತಾಯಸಾ ಧ್ನ್ತಾಃ ಸ ಪಾಥಯಾಃ ಸ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸರಂ ಚ್ ತದಾsಙ್ತೆಶ್ೀsಕರ್ ೀತ್ || 24 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ನಸ್ರೀ ತ್ೀನ್  ತದಾ ಪ್ರಮತಕ್ ು್ೀ ದ್ಧ್ಾರ ತದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀsಮಿತೌಜಾಾಃ | 
ತದ್ಂಸದ್ೀಶಸಾ ತತ ವ್ೈಜಯನಿುೀ ಬಭ ವ ಮಾಲಾsಖಿಲಲ್ ೀಕಭತತಯಾಃ || 25 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತದ್ ಧ್ಾರಿತಮಚ್ತಾತ್ೀನ್ ಪಾಥಯಾಃ ಕ್ತಮಥಯಂ ವಿಧ್ೃತಂ ತವಯೀರ್ತ | 
 ಚ್ೀ ತಮಾಹಾsಶತ ಜಗನಿನವಾಸ್ ೀ ಮರಾsಖಿಲಂ ಧ್ಾಯಯತ್ೀ ಸವಯದ್ೈವ || 26 || 

 

ನ್ ಮಾದ್ೃಶ್್ ೀsನ್ ಾೀsಸ್ತು ಕತತಾಃ ಪ್ರ್ ೀ ಮತ್ ಸ್ ೀsಹಂ ಚ್ತತಧ್ಾಯ ಜಗತ್ ೀ ಹಿತಾಯ |  
ಸ್ತಿತ್ ೀsಸ್ತಮ ಮೀಕ್ಷಪ್ರಳಯಸ್ತಿರ್ತೀನಾಂ ಸೃಷ್ಟೀಶಚ ಕತಾಯ ಕರಮಶಾಃ ಸವಮ ರ್ತಯಭಿಾಃ | 
ಸ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಚ್ತತಾಃ ಸವರ ಪ್ಾಃ ಸ್ತಿತ್ ೀsನಿರತದ್ ಧೀ ಹೃದಿ ಚಾಖಿಲಸಾ || 27 || 

 

ಸ ಏವ ಚ್ ಕ್್ ರೀಡತನ್ತಾಃ ಪ್ುರಾsಹಂ ಭ ಮಿಪರರಾಥಯಂ ನ್ರಕ್ಾಯ ಚಾದಾಮ್ | 
ಅಸರಂ ಮದಿೀಯಂ ವರಮಸಾ ಚಾದಾಮವಧ್ಾತಾಂ ರಾವದ್ಸರಂ ಸಸ ನ್ ೀಾಃ|| 28 || 

 

ಅಸರಸಾ ಚಾನ್ ಾೀ ನ್ತತ ಕಶ್ಚದ್ಸ್ತು ಯೀsವಧ್ಾ ಏತಸಾ ಕತತಶಚ ಮತುಾಃ | 
ಇರ್ತ ಸಮ ತ್ೀನ್ೈವ ಮರಾ ಧ್ೃತಂ ತದ್ಸರಂ ತದ್ೀನ್ಂ ಜಹಿ ಚಾಸರಹಿೀನ್ಮ್ || 29 || 

 

ಇತತಾಕುಮಾಕಣಾಯ ಸ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಸಮಮನ್ರಯ ಬಾಣಂ ಹೃದ್ಯೀ ಮತಮೀಚ್ | 
ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ಸಾಾಪ್ರಮತತುಮಂ ಶರಂ ಗಜ್ೀನ್ದರಕತಮೂಸಿಲ ಅಶವಮಜಞಯತ್ || 30 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತೌ ಪ್ೀತತತರದಿರಸನಿನಭೌ ಮಹ್ೀನ್ದರವಜಾರಭಿಹತಾವಿವಾsಶತ | 
ನಿಹತಾ ತೌ ವಾಸವಿರತಗರಪೌರತಷ್ ೀ ಮತಮೀದ್ ಸಾಧ್ತ ಸವಜನಾಭಿಪ್ೂಜತಾಃ || 31 || 

 

ಅಥಾಚ್ಲಂ ವೃಷ್ಕಂ ಚ್ೈವ ಹತಾವ ಕನಿೀಯಸೌ ಶಕತನ್ೀಸುಂ ಚ್ ಬಾಣ್ೈಾಃ | 
ವಿವಾಾಧ್ ಮಾರಾಮಸೃಜತ್ ಸ ತಾಂ ಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ರೀಣಾsಶತ ನಾಶಾಯ ಚ್ಕ್್ರೀ || 32 || 

 

ಸ ನ್ಷ್ಟಮಾಯಾಃ ಪಾರದ್ರವತ್ ಪಾಪ್ಕಮಾಯ ತತಾಃ ಪಾಥಯಾಃ ಶರಪ್ೂಗ್ೈಶಚಮ ಂ ತಾಮ್ | 
ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ತದಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತ್ ೀ ಮಾಹಿಷ್ಮರ್ತೀಪ್ರ್ತಮಾಜೌ ಜಘಾನ್ || 33 || 
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ತದಾ ಭಿೀಮಸುಸಾ ನಿಹತಾ ವಾಹಾನ್ ವಾದಾರವಯದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷಾೀಂ ಚ್ಮ ಂ ಚ್ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಂ ಹನ್ಾಮಾನಾಂ ಚ್ಮ ಂ ತಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ ರೀಣಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಮಪಾಜಹಾರ || 34 || 

 

ಪಾರಗ್ ಞಯೀರ್ತಷ್ೀ ನಿಹತ್ೀsಥಾಗರಹಾಚ್ಚ ಯತಧಿಷಠರಸಾಾರ್ತವಿಷ್ಣಣರ ಪ್ಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsಶಾರವಯದ್ ದಿೀನ್ವಾಕ್ಾಾನ್ಾತರ ದ್ ರೀಣಂ ಸ್ ೀsಪ ನ್ೃಪ್ಂ ಜಗಾದ್ || 35 || 

 

ಪಾಥ್ೀಯ ಗತ್ೀ ಶ್್ ವೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಗರಹಿೀಷ್ಾೀ ನಿಹನಿಮ ವಾ ತತುದ್ೃಶಂ ತದಿೀಯಮ್ | 
ಇರ್ತ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಸ ವಿಧ್ಾಯ ಭ ಯಾಃ  ಪಾರತಯಯರೌ ಯತದ್ಧಮಾಕ್ಾಙ್ಷಮಾಣಾಃ || 36 || 

 

ಪ್ದ್ಮವೂಾಹಂ ವೂಾಹಾ ಪ್ರ್ೈರಭ್ೀದ್ಾಂ ವರಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀಸುಸಾ ಮನ್ರಂ ಹಾಜಪಾುಾ| 
ಪಾಥಾಯಶಚ ತಂ ಪಾರಪ್ುರ್ ಋತ್ೀsಜತಯನ್ೀನ್ ಸಂಶಪ್ುಕ್್ೈಯತಯಯತಧ್್ೀ ಸ್ ೀsಪ ವಿೀರಾಃ || 37 || 

 

ಪಾಥಾಯ ವೂಾಹಂ ತತ ತಂ ಪಾರಪ್ಾ ನಾಶಕನ್ ಬ್ೀತತುಮತದ್ಾತಾಾಃ | 
ಜಾನ್ಂಶಚ ಪ್ರರ್ತಭಾಯೀಗಾತ್ ಕ್ಾಮಾಂ ನ್ೈವಾಜಪ್ನ್ಮನ್ತಮ್ || 38 || 

 

ಭಿೀಮೀ ಯತಧಿಷಠರಸುತರ ತಜಞಾಂ ಸೌಭದ್ರಮಬರವಿೀತ್ | 
ಭಿನಿಧ ವೂಾಹಮಿಮಂ ತಾತ ವಯಂ ತಾವಮನ್ತರಾಮಹ್ೀ || 39 || 

 

ಸ ಏವಮತಕ್್ ುೀ ರಥಿನಾಂ ಪ್ರಬಹ್ ೀಯ ವಿವ್ೀಶ ಭಿತಾುಾಧಿವಷ್ತಾಂ ಚ್ಮ ಂ ತಾಮ್ | 
ಅನ್ವೀವ ತಂ ವಾಯತಸತತಾದ್ಯಶಚ ವಿವಿಕ್ಷವಾಃ ಸ್ೈನ್ಧವ್ೀನ್ೈವ ರತದಾಧಾಃ || 40 || 

 

ವರ್ೀಣ ರತದ್ರಸಾ ನಿರತಧ್ಾಮಾನ್ ೀ ಜಯದ್ರಥ್ೀನಾತರ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸತು | 
ವಿಷ್ ಣೀರಭಿೀಷ್ಟಂ ವಧ್ಮಾಜತಯನ್ೀಸುದಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಶಕ್್ ುೀsಪ ನ್ಚಾತಾವತಯತ || 41 || 

 

ಜಯದ್ರಥಸ್ಿೀನ್ ವೃಷ್ಧ್ವಜ್ೀನ್ ಪ್ರಯತಧ್ಾಮಾನ್ೀಷ್ತ ವೃಕ್್ ೀದಾರಾದಿಷ್ತ | 
ಪ್ರವಿಷ್ಾ ವಿೀರಾಃ ಸ ಧ್ನ್ಞ್ಞರಾತಮಜ್ ೀ ವಿಲ್ ೀಳರಾಮಾಸ ಪ್ರ್ ೀರತಸ್ೀನಾಮ್ || 42 || 

 

ಸ ದ್ ರೀಣದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಕಣಯಶಲ್ಾೈದೌರಯಣಾಗರಣಿೀಭಿಾಃ ಕೃತವಮಯಯತಕ್್ೈಾಃ | 
ರತದ್ಧಶಚಚಾರಾರಿಬಲ್ೀಷ್ವಭಿೀತಾಃ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಕೃನ್ುಂಸುದ್ನ್ತಬರತಾನಾಮ್ || 43 || 

 

ಸ ಲಕ್ಷಣಂ ರಾಜಸತತಂ ಪ್ರಸಹಾ ಪತತಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀsನ್ಯದಾಶತ ಮೃತಾವ್ೀ | 
ಬೃಹದ್ಬಲಂ ಚ್ ೀತುಮವಿೀಯಯಕಮಾಯ ವರಂ ರಥಾನಾಮಯತತಂ ಚ್ ಪ್ರ್ತರಭಿಾಃ || 44 || 

 



 
 

 
 

Page 396 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ದ್ ರೀಣಾದ್ಯಸುಂ ಹರಿಕ್್ ೀಪ್ಭಿೀತಾಾಃ ಪ್ರತಾಕ್ಷತ್ ೀ ಹನ್ತುಮಶಕತನವನ್ುಾಃ | 
ಸಮಮನ್ರಯ ಕಣಯಂ ಪ್ುರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಚ್ಕತರವಿಯಚಾಪಾಶವರಥಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 45 || 

 

ಕಣ್ ೀಯ ಧ್ನ್ತಸುಸಾ ಕೃಪ್ಶಚ ಸಾರಥಿೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಹರಾನಾಶತ ವಿಧ್ಮಾ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ | 
ಸಚ್ಮಯಖ್ಡುಂ ರಥಚ್ಕರಮಸಾ ಪ್ರಣತದ್ಾ ಹಸುಸಿ್ತತಮೀವ ತಸತಿಾಃ || 46 || 

 

ಭಿೀತ್ೀಷ್ತ ಕೃಷಾಣದ್ಥ ತದ್ವಧ್ಾಯ ತ್ೀಷಾವಸಸಾದಾsಶತ ಗದಾಯತಧ್ಂ ಗದಿೀ | 
ದೌಾಃಶಾಸನಿಸೌುಯತಗಪ್ಚ್ಚ ಮಮರತತಗಯದಾಭಿಘಾತ್ೀನ್ ಮಿಥ್ ೀsರ್ತಪೌರತಷೌ || 47 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಶತೃರವಂ ನಿಶಮಾ ಹಷ್ ೀಯದ್ೂವಂ ಮಾರತರ್ತರತಗರವಿಕರಮಾಃ | 
ವಿಜತಾ ಸವಾಯನ್ಪ ಸ್ೈನ್ಧವಾದಿೀನ್ ಯತಧಿಷಠರಸಾಾನ್ತಮತ್ೀ ನ್ಾಷೀದ್ತ್ || 48 || 

 

ವಾಾಸಸುದಾ ತಾನ್ಮಿತಾಮವ್ೈಭವೀ ಯತಧಿಷಠರಾದಿೀನ್ ಗಿಪತಾನ್ಭ್ ೀದ್ಯತ್ | 
ವಿಜತಾ ಸಂಶಪ್ುಕಪ್ೂಗಮತಗ್ ರೀ ನಿಶಾಗಮೀ ವಾಸವಿರಾಪ್ ಸಾಚ್ತಾತಾಃ || 49 || 

 

ನಿಶಮಾ ಪ್ುತರಸಾ ವಧ್ಂ ಭೃಶಾತಯಾಃ ಪ್ರರ್ತಶರವಂ ಸ್ ೀsಥ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿೀರಾಃ | 
ಜಯದ್ರಥಸ್ಾೈವ ವಧ್್ೀ ನಿಶಾರಾಂ ಸವಪ್ನೀsನ್ಯತ್ ತಂ ಗಿರಿಶಾನಿುಕಂ ಹರಿಾಃ || 50 || 

 

ಸವಯಮೀವಾಖಿಲಜಗದ್ರಕ್ಷಾದ್ಾಮಿತಶಕ್ತುಮಾನ್ | 
ಅಪ್ಾಚ್ತಾತ್ ೀ ಗತರತದಾವರಾ ಪ್ರಸಾದ್ಕೃದ್ಹಂ ರ್ತವರ್ತ || 51 || 

 

ಜ್ಞಾಪ್ಯನ್ ಫಲತುನ್ಸಾಾಸರಗತರತಂ ಗಿರಿಶಮಞ್ಞಸಾ | 
ಪಾರಪ್ಯತ್ವೈನ್ಮೀವ್ೈತತ್ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಸರಮತದ್ಬಣಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ತದ್ಥಯಮೀವಾಸಾ ರಕ್ಷಾಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ತದಾರ್ತಮಕ್ಾಮ್ || 52 || 

 

ಸಾನ್ುಾಯತಾವ ಸತಭದಾರಂ ಚ್ ಗತ್ ವೀಪ್ಪಾಿವಾಮಚ್ತಾತಾಃ | 
ಯೀಜಯತಾವ ರಥಂ ಪಾರತಾಃ ಸಾಜತಯನ್ ೀ ಯತದ್ಧಮಭಾರಾತ್ || 53 || 

 

ಶತರತಾವಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ುರತಹ ತಸ ನ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀನಾಥಿಯತಾಃ ಸ್ತನ್ತಧರಾಜಮ್ | 
ತಾರತಾಸಯಹಂ ಸವಯಥ್ೀರ್ತ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಕೃತಾವ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವೂಾಹಮಭ್ೀದ್ಾಮಾತನ್ ೀತ್ || 54 || 
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ಸ ದಿವಾಮಗರಯಂ ಶಕಟಾಬಞಚ್ಕರಂ ಕೃತಾವ ಸವಯಂ ವೂಾಹಮತಖ್ೀ ವಾವಸಿ್ತತಾಃ | 
ಪ್ೃಷ ಠ್ೀ ಕಣಯದೌರಣಿಕೃಪ್ೈಾಃ ಸಶಲ್ಾೈಜಯಯದ್ರಥಂ ಗತಪ್ುಮಧ್ಾತ್ ಪ್ರ್ೈಶಚ || 55 || 

 

ಅಥಾಜತಯನ್ ೀ ದಿವಾರಥ್ ೀಪ್ರಿಸ್ತಿತಾಃ ಸತರಕ್ಷ್ತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನಾವಾಯೀನ್ | 
ವಿಜತಾ ದ್ತಮಯಷ್ಯಣಮಗರತ್ ೀsಭಾರಾದ್ ದ್ ರೀಣಂ ಸತಧ್ನಾವ ಗತರತಮತಗರಪೌರತಷ್ಾಃ || 56 || 

 

ಪ್ರದ್ಕ್ಷ್ಣಿೀಕೃತಾ ತಮಾಶವಗಾತ್ ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾತಾಯಂ ತ್ವೀವ ವಿಶಙ್ೆಮಾನ್ಾಃ | 
ರಥಂ ಮನ್ ೀವ್ೀಗಮಥಾನ್ಯದ್ಧರಿಯಯಥಾ ಶರಾಾಃ ಪ್ೀತತರಮತಷ್ಾ ಪ್ೃಷ್ಠತಾಃ || 57 || 

 

ವಿಜತಾ ಹಾದಿಯಕಾಮಥಾಪ್ರಯತನತಾಃ  ಸ ಇನ್ದರಸ ನ್ತಾಃ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ತದ್ ಬಲಮ್ | 
ವಿಲ್ ೀಳರಾಮಾಸ ಚ್ ಸಾಯಕ್್ ೀತುಮೈಯಯಥಾ ಗಜ್ೀನ್ ದರೀ ನ್ಳಿನಿೀಂ ಬಲ್ ೀದ್ಧತಾಃ || 58 || 

 

ಸ ಉಚ್ಚಕ್ಾಶ್ೀsರ್ತರಥ್ ೀ ರಥ್ ೀತುಮೀ ಸವಾಸತದ್ೀವೀ ಹರಿಣಾ ಯಥ್ೀನ್ದರಾಃ | 
ಚ್ಕತಯ ಚ್ ೀಗ್ ರೀ ದಿವಷ್ತಾಂ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಶರ್ೈಾಃ ಶರಿೀರಾನ್ುಕರ್ೈಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ || 59 || 

 

ದ್ೃಢಾಯತಮಚ್ತಾತಾಯತಂ ಚ್ ಹತಾವ ವಿನಾದನ್ತವಿನ್ದಕ್ೌ | 
ಶರಾಭಾಾಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಯಮಾಯ ವಿಜಯೀ ಯತಧಿ || 60 || 

 

ಸತದ್ಕ್ಷ್ಣಂ ಚ್ ಕ್ಾಮಬೀಜಂ ನಿಹತಾಾಮಬಷ್ಠಮೀವ ಚ್ | 
ಶತರತಾಯತಧ್ಂ ನ್ದಿೀಜಾತಂ ವರತಣಾದಾಸಸಾದ್  ಹ | 
ಯಸಾಾದಾದ್ ವರತಣ್ ೀ ದಿವಾಾಮಮೀಘಾಂ ಮಹರ್ತೀಂ ಗದಾಮ್ || 61 || 

 

ಸ ತತ ತ್ೀನ್ ಶರ್ೈಸ್ತುೀಕ್್ೈರಪಯತ್ ೀ ವಿರಥಂ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಪಾಥಯಸಾ ರಥಮಾರತಹಾಾರಿಧ್ಾರಾಯ ತಾಮ್ || 62 || 

 

ಗದಾಂ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಸಾ ತಸಾ ವಾರತಣ್ೀಾಃ ಶ್ರ ಏವತತ | 
ಬಭ್ೀದ್ ಶತಧ್ಾ ಶ್ೀಣಯಮಸ್ತುಷ್ೆಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ತದ್ ಭತವಿ || 63 || 

 

ಅಯತಧ್ಾನ್ುಂ ಸವಗದ್ರಾ ಯದಿ ತಾಡಯಸ್ತ ಸವಯಮ್ | 
ತರಾ ವಿಶ್ೀಣಯಮಸ್ತುಷ್ ೆೀ ಮರಿಷ್ಾಸ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ | 
ಅಮೀಘಾ ಚಾನ್ಾಥಾ ಸ್ೀಯಂ ಗದಾ ತವ ಭವಿಷ್ಾರ್ತ || 64 || 
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ಇತಾಬರವಿೀತ್ ತಂ ವರತಣಾಃ ಪ್ುರಾ ತ್ೀನ್ ಸ ಕ್್ೀಶವ್ೀ | 
ಅಯತಧ್ಾರ್ತ ಗದಾಕ್ಷ್ೀಪಾತ್ ತರಾ ಶ್ೀಣಯಶ್ರಾ ಅಭ ತ್ || 65 || 

 

ಹತ್ೀಷ್ತ ವಿೀರ್ೀಷ್ತ ನಿಜ್ೀಷ್ತ ಸಙ್ಘಶ್್ ೀ ವಿದಾರವಿತ್ೀಷಾವಲತಳಿತ್ೀ ಚ್ ಸ್ೈನ್ಾೀ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ದ್ ರೀಣಮತಪ್ೀತಾ ದಿೀನ್ಮತವಾಚ್ ಹಾ ಪಾಥಯ ಉಪ್ೀಕ್ಷ್ತಸುಾರಾ || 66 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀsಭ್ೀದ್ಾಮಮತಷ್ಾ ವಮಯ ಬಧ್ಾವ ಮಹಾಮನ್ರಬಲಾತ್ ಸ ವಿಪ್ರಾಃ | 
ಜಗಾದ್ ಯೀನ್ೈವ ಬಲ್ೀನ್ ಪಾಥ್ೈಯವಿಯರತಧ್ಾಸ್ೀ ತ್ೀನ್ ಹಿ ರಾಹಿ ಫಲತುನ್ಮ್ || 67 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಸ ಚಾಪ್ಮಾದಾಯ ಸೌವಣಯರಥ್ ೀಪ್ರಿಸಿಾಃ | 
ಜಗಾಮ ಪಾಥಯಂ ತಮವಾರಯಚ್ಚ ಶರ್ೈರನ್ೀಕ್್ೈರನ್ಲಪ್ರಕ್ಾಶ್ೈಾಃ || 68 || 

 

ವಿವಾಾಧ್ ಪಾಥ್ ೀಯsಪ ತಮತಗರವ್ೀಗ್ೈಾಃ ಶರ್ೈನ್ಯ ತ್ೀ ತಸಾ ಚ್ ವಮಯಭ್ೀದ್ಮ್ | 
ಚ್ಕತರಸುತ್ ೀ ವಾಸವಿದಿಯವಾಮಸರಂ ತದ್ವಮಯಭ್ೀದಾಯ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ರತಷಾ || 69 || 

 

ಸನಿದೀಯಮಾನ್ಂ ತತ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಸುಚಿಚಚ ಛ್ೀದ್ ಪಾಥ್ ೀಯsಥ ಸತಯೀಧ್ನಾಶಾವನ್ | 
ಹತಾವ ತಳ ೀ್sವಿದ್ಧಯಧ್ಥ್ೈನ್ಮತಗ್ರದೌರಯಣಿಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಪಾಥಯಮವಾರಯದ್ ಯತಧಿ||70|| 

 

ಸ ದೌರಣಿಕಣಯಪ್ರಮತಖ್ೈದ್ಯನ್ಞ್ಞಯೀ ಯತಯೀಧ್ ತ್ೀ ಚ್ೈನ್ಮವಾರಯನ್ ಶರ್ೈಾಃ | 
ಬಭ ವ ಯತದ್ಧಂ  ತದ್ತತಲಾಮದ್ತೂತಂ ಜಯದ್ರಥಾಥ್ೀಯsದ್ತೂತವಿೀಯಯಕಮಯಣಾಮ್ || 71 || 

 

ಪಾಥ್ೀಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟೀ ಕತರತಸ್ೈನ್ಾಮಧ್ಾಂ ದ್ ರೀಣ್ ೀsವಿಶತ್ ಪಾಣಡವಸ್ೈನ್ಾಮಾಶತ | 
ಸ ತದ್ರಥಾನಿೀಕಮತದ್ಗರವ್ೀಗ್ೈಾಃ ಶರ್ೈವಿಯಧ್ ಯ ನ್ಾಹನ್ಚ್ಚ ವಿೀರಾನ್ || 72 || 

 

ಸ ವಿೀರವಯಯಾಃ ಸಿವಿರ್ ೀsಪ ಯ ನಾಂ ಯತವ್ೀವ ಮಧ್್ಾೀ ಪ್ರಚ್ಚಾರ ಧ್ನಿವನಾಮ್ | 
ಪ್ರಪಾತಯನ್ ವಿೀರಶ್ರಾಂಸ್ತ ಬಾಣ್ೈಯತಯಧಿಷಠರಂ ಚಾsಸದ್ದ್ತಗರವಿೀಯಯಾಃ || 73 || 

 

ನ್ೃಪ್ಗರಹ್ೀಚ್ತಛಂ ತಮವ್ೀತಾ ಸತಾಜನ್ನಯವಾರಯದ್ ದೌರಪ್ದಿರಾಶತ ವಿೀಯಯವಾನ್ | 
ನಿವಾರಿತಸ ು್ೀನ್ ಶ್ರಾಃ ಶರ್ೀಣ ಚ್ಕತಯ ಪಾಞ್ಚಚಲಸತತಸಾ ವಿಪ್ರಾಃ || 74 || 

 

ನಿಹತಾ ತಂ ವಿೀರತಮಂ ರಣ್ ೀತೆಟಂ ಯತಧಿಷಠರಂ ಬಾಣಗಣ್ೈಾಃ ಸಮಾದ್ಯಯತ್ | 
ಸ ಶಕ್ತುತಸ ು್ೀನ್ ವಿಧ್ಾಯ ಸಙ್ುರಂ ನಿರಾಯತಧ್್ ೀ ವಾಶವರಥಾಃ ಕೃತಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 75 || 
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ಸತ  ಧ್ವಯಬಾಹತಭತಯವಿ ಸಂಸಿ್ತತ್ ೀsಪ ಗೃಹಿೀತತಮಾಜೌ ಗತರ ಣಾsಭಿಪ್ನ್ನಾಃ | 
ಮಾದಿರೀಸತತಸಾಾವರಜಸಾ ರಾನ್ಮಾರತಹಾ ವ್ೀಗಾದ್ಪ್ಜಗಿಮವಾಂಸುತಾಃ || 76 || 

 

ದ್ ರೀಣಂ ತತಾಃ ಶ್ೈಶತಪಾಲ್ಲಾಃ ಸಪ್ುತ್ ರೀ ಜಾರಾಸನಿಧಾಃ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾಃ ಸಶ್ೈವಾಾಃ | 
ಸಮಾಸದ್ನ್ ಕ್್ೀಕರಾಶ್ಚವ ಪ್ಞ್ಚ ಸಮಾದ್ಯಯನ್ ಬಾಣಗಣ್ೈಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 77 || 

 

ಸ ತಾನ್ ಕರಮೀಣ್ೈವ ನಿಕೃತುಕನ್ಧರಾನ್ ಶರ್ ೀತುಮೈರತರ ವಿಧ್ಾಯ ವಿಪ್ರಾಃ | 
ನಿನಾಯ ಲ್ ೀಕಂ ಪ್ರಮಕಯಮಣಡಲಂ ವರಜನಿು ನಿಭಿಯದ್ಾ ಯಮ ಧ್ವಯರ್ೀತಸಾಃ || 78 || 

 

ವಿಧ್ ಯಮಾನ್ೀ ಗತರತಣ್ ೀರತಸ್ೈನ್ಾೀ ಪ್ೃಥಾಸತತಾನಾಂ ಪ್ೃತನಾಾಃ ಪ್ರ್ೀಷಾಮ್ | 
ಪಾರಯೀ ರಣ್ೀ ಮಾರತತಸ ನ್ತನ್ೈವ ಹತಪ್ರವಿೀರಾ ಮೃದಿತಾಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವನ್|| 79 || 

 

ಅಲಮತೂಸ್ ೀ ನಾಮ ತದ್ೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಸಮಾಸದ್ನಾಮರತರ್ತಮತಗರಪೌರತಷ್ಮ್ | 
ಸ ಪೀಡಿತಸ ು್ೀನ್ ಶರ್ೈಾಃ ಸತತ್ೀಜನ್ೈಾಃ ಕ್ಷಣಾದ್ದ್ೃಶಾತವಮವಾಪ್ ಮಾಯರಾ || 80 || 

 

ಸ್ ೀsದ್ೃಶಾರ ಪ್ೀsನ್ತಚ್ರಾನ್ಪೀಡಯದ್ ಭಿೀಮಸಾ ತದ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ತಕ್್ ೀಪ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಅಸರಜ್ಞತಾಮಾತಮನಿ ಕ್್ೀಶವಾಜ್ಞರಾ ಸನ್ದಶಯಯನಾನಗತಧ್ಮಯಸಙ್ೆಟಾಃ || 81 || 

 

ತಾವಷಾಾಸರಮಾದ್ತು ಸ ಕ್ಾಮಾಕಮಯಹಿೀನ್ ೀಪ ಭಿೀಮಸುತ ಉರ್ತುಥಾಾಃ ಶರಾಾಃ | 
ತ್ೀ ಬಾಣವರಾಯಸುದ್ದ್ೃಶಾವ್ೀದಿನ್ ೀ ರಕ್ಷ್ ೀ ವಿದಾರಾಯsವಿವಿಶತಧ್ಯರಾತಳಮ್ || 82 || 

 

ತದ್ಧನ್ಾಮಾನ್ಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಭಿೀಮಮಪಾದ್ರವದ್ ದ್ ರತರಂ ಸತಭಿೀತಮ್ | 
ತತಸತು ಭಿೀಮೀ ದಿವಷ್ತಾಂ ವರ ಥಿನಿೀಂ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಶರ್ೈಾಃ ಸತಮತಕ್್ೈಾಃ || 83 || 

 

ತದ್ೈವ ಕೃಷಾಣತನ್ರಾಾಃ ಸಮೀತಾ ಜಘುನಾಃ ಶಲಂ ಸಂಯರ್ತ ಸೌಮದ್ರ್ತುಮ್ | 
ಅಲಮತೂಸಂ ಪಾರಪ್ ತದಾ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ ಪ್ರಸಪರಂ ತೌ ರಥಿನಾವಯತಧ್ಾತಾಮ್ || 84 || 

 

ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಸುಂ ವಿರಥಂ ವಿಧ್ಾಯ ಖ್ಸಿಂ ಏವಾಭಿಯತಯೀಧ್ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ | 
ತತಸತುತಂ ಭಿೀಮಸತತ್ ೀ ನಿಗೃಹಾ ನಿಪಾತಾ ಭ ಮೌ ಪ್ರದ್ದೌ ಪ್ರಹಾರಮ್ || 85 || 

 

ಪ್ದಾ ಶ್ರಸ್ಾೀವ ಸ ಪಷ್ಟಮಸುಕ್್ ೀ ಮಮಾರ ಮಧ್್ಾೀ ಪ್ೃಥಿವಿೀಪ್ರ್ತೀನಾಮ್ | 
ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಭ್ೈಮಸ್ೀನಿಾಃ ಕತರ ಣಾಂ ವಾದಾರವಯದ್ ರಥವೃನ್ದಂ ಸಮನಾುತ್ || 86 || 
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ತದಾ ssಸದ್ತ್ ಕೃತವಮಾಯ ರಥ್ೀನ್ ಸ್ೀನಾಂ ಪಾಣ ಡನಾಂ ಶರವಷ್ಯಂ ಪ್ರಮತಞ್ಚನ್ | 
ದ್ದೌ ವರಂ ತಸಾ ಹಿ ಪ್ೂವಯಮಚ್ತಾತಾಃ ಪರೀತಾಃ ಸತುತಾಾ ಸವಯಜಯಂ ಮ ಹ ತ್ೀಯ || 87 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ಪಾಞ್ಚಚಲಗಣಾನ್ ವಿಜಗ್ಾೀ ಯಮೌ ಚ್ ಭಿೀಮಸಾ ಪ್ುರ್ ೀsಥ ತಂ ಚ್ | 
ವಿವಾಾಧ್ ಬಾಣ್ೀನ್ ಸ ವಾಸತದ್ೀವವರಂ ವಿಜಾನ್ನ್ ನ್ ತದಾ ಸಮಭಾರಾತ್ || 88 || 

 

ವಿನ್ೈವ ವೃಷಣೀನ್ ವಿಜಯೀ ವರ್ ೀ  ಯದ್ಮತಷ್ಾ ತ್ೀನಾಸಾ ಹರಾನ್ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ನಿಹತಾ ಬಾಣ್ೀರತತದ್ತ್ ಸ ರಾನ್ಮನ್ಾತ್ ಸಮಾಸಾಿಯ ತತ್ ೀsಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ || 89 || 

 

ತದಾ ಹರಿಾಃ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಾಂ ಸತಘ ೀಷ್ ಮಾಪ್ೂರರಾಮಾಸ ಜಯೀsಭಿಯತಧ್ಾರ್ತ | 
ಕಣಾಯದಿಭಿದೌರಣಿಮತಖ್ೈರಿಪ್ೂಣಾಂ ಬಲಪ್ರಹಾಣಾಯ ಪ್ರಾಃ ಪ್ರ್ೀಭಾಾಃ || 90 || 

 

ಸ ಪಾಞ್ಚಜನ್ ಾೀsಚ್ತಾತವಕರವಾಯತನಾ ಭೃಶಂ ಸತಪ್ೂಣ್ ೀಯದ್ರನಿಸುೃತಧ್ವನಿಾಃ | 
ಜಗದ್ ವಿರಿಞ ಚೀಶಸತರ್ೀನ್ದರಪ್ೂವಯಕಂ ಪ್ರಕಮಪರಾಮಾಸ ಯತಗಾತಾಯೀ ಯಥಾ || 91 || 

 

ಗಾಣಿಡೀವಘ ೀಷ್ೀ ಚ್ ತದಾsಭಿಭ ತ್ೀ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಭಿೀತಭಿೀತಸುದ್ೀತಾ | 
ಶ್ೈನ್ೀಯಮ ಚ್ೀ ಪ್ರಸ್ೈನ್ಾಮಗ್ನೀ ಪಾಥ್ೀಯ ಸವಯಂ ಯತಧ್ಾರ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸಮಾಃ || 92 || 

 

ನ್ ಶ್ರಯತ್ೀ ಗಾಣಿಡವಸಾಾದ್ಾ ಘ ೀಷ್ಾಃ ಸಂಶ್ರಯತ್ೀ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಾಸಾ ಘ ೀಷ್ಾಃ | 
ತದ್ ರಾಹಿ ಜಾನಿೀಹಿ ತಮದ್ಾ ಪಾಥಯಂ ಯದಿ ಸಮ ಜೀವತಾಸಹಾಯ ಏಷ್ಾಃ || 93 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಸಾತಾಕ್ತರತರ ವಿಪಾರನ್ ಸಮ ಪಜಾ ವಿತ್ೈಾಃ ಪ್ರಮಾಶ್ಷ್ಶಚ | 
ಜರಾಯ ತ್ೀಭಾಾಃ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಸ್ೀನಾಮತಖ್ಂ ಯರೌ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾನ್ತರಾತಾಃ||94|| 

 

ಭಿೀಮಸತು ಸ್ೀನಾಮತಖ್ಮಾಶತ ಭಿತಾವ ಪಾರವ್ೀಶಯದ್ ಯತಯತಧ್ಾನ್ಂ ಚ್ಮ ಂ ತಾಮ್ | 
ಸ ಯತಧ್ಾಮಾನ್ ೀಗತರತಣಾsಭತಾಪ್ೀಕ್ಷ್ತಾಃ ಸ ತಂ ನಿಹತಾ ದಾರವರಾಮಾಸ ಚಾಶಾವನ್ || 95 || 

 

ಬಲಂ ವಿವೃದ್ಧಂ ಚ್ ತದಾsಸಾ ಸಾತಾಕ್್ೀವಿಯಪಾರಶ್ೀಭಿಯಾಃ ಕೃಷ್ಣವರಾದ್ಪ ಸಮ | 
ಬಲಸಾ ವೃದಿಧಹಿಯ ಪ್ುರಾsಸಾ ದ್ತಾು ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ತತಷ್ಟೀನ್ ದಿನ್ೀ ಹಿ ತಸ್ತಮನ್ || 96 || 

 

ತತ್ ೀ ವಿವೃದ್ ಧೀರತಬಲಾತ್ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಸಂಸಾಪಿ್ಾ ಭಿೀಮಂ ಪ್ರಯರೌ ರಥ್ೀನ್ | 
ತಂ ಬಾಣವಷ್ೈಯಾಃ ಪ್ೃತನಾಂ ಸಮನಾುನಿನಘನನ್ುಮಾಜೌ ಹೃದಿಕ್ಾತಮಜ್ ೀsಭಾರಾತ್ || 97 || 
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ತಯೀರಭ ದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ದಾರತಣಂ ತತಾರಕರ್ ೀತ್ ತಂ ವಿರಥಂ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ವಿಜತಾ ತಂ ಸಾತಾಕ್ತರತಗರಧ್ನಾವ ಯರಾವರ್ತೀತ್ಾೈವ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಯ ನಾಮ್ | 
ಕೃನ್ುನ್ ಶರ್ೈಸುಂ ಜಲಸನ್ಧ ಆಗಮದ್ ರಣ್ೀ ಗಜಸೆನ್ಧಗತ್ ೀsಭಿಯೀದ್ತಧಮ್ || 98 || 

 

ನಿವಾರಯನ್ುಂ ತಮಸಹಾ  ँವಿಕರಮಂ ನಿಹತಾ ಬಾಣ್ೈಾಃ ಸಮರ್ೀ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ವಿಲ್ ೀಳರಾಮಾಸ ಬಲಂ ಕತರ ಣಾಂ ನಿಘನನ್ ಗಜಸಾನ್ದನ್ವಾಜಪ್ರ್ತುನ್ಾಃ || 99 || 

 

ಸ ಪಾವಯರ್ತೀರಾಂಶಚ ಶ್ಲಾಪ್ರವಷಯಣ್ ೀ ನಿಹತಾ ವಿದಾರಪ್ಾ ಚ್ ಸವಯಸ್ೈನಿಕ್ಾನ್ | 
ಸಮಾಸದ್ತ್ ಕ್್ೀಶವಫಲತುನೌ ಚ್ ಬಲ್ಲೀ ತಮಾರಾsಶತ ಚ್ ಯ ಪ್ಕ್್ೀತತಾಃ || 100 || 

 

ತಯೀರಭ ದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ಘ ೀರಂ ಚಿರಂ ವಿಚಿತರಂ ಚ್ ಮಹದ್ ವಿಭಿೀಷ್ಣಮ್ | 
ಪ್ರಸಪರಂ ತೌ ತತರಗಾನ್ ನಿಹತಾ ವಿಪಾತಾ ಸ ತೌ ಧ್ನ್ತಷೀ ನಿಕೃತಾ | 
ಸಮಿೀಯತತಶಚಮಯಮಹಾಸ್ತಧ್ಾರಿಣೌ ವಿಚಿತರಮಾಗಾಯನ್ ಯತಧಿ ಸಞ್ಚರನ ುೌ || 101 || 

 

ಸ ಸೌಮದ್ರ್ತುಭತಯವಿ ಸಾತಾಕ್ತಂ ರಣ್ೀ ನಿಪಾತಾ ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಸಮಾಗೃಹಾ | 
ಪ್ದಾsಸಾ ವಕ್ಷಸಾಧಿರತಹಾ ಖ್ಡುಮತದ್ಗರಹಿೀದಾಶತ ಶ್ರ್ ೀsಪ್ಹತತಯಮ್ || 102 || 

 

ತದ್ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ವಿಶವತಶಚಕ್ಷತಜಯಗಾದಾsಶತ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಂ ರಣ್ೀ | 
ತಾರಯಸವ ಶ್ೈನ್ೀಯಮಿರ್ತ ಸಮ ಸ್ ೀsಪ ಭಲ್ಿೀನ್ ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ಭತಜಂ ಪ್ರಸಾ || 103 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ಚ್ ೀತ್ ಕೃತುಸಖ್ಡುಬಾಹತವಿಯನಿನ್ದಯ ಪಾಥಯಂ ನಿಷ್ಸಾದ್ ಭ ಮೌ | 
ಪಾರಯೀಪ್ವಿಷ್ಟಾಃ ಶರಸಂಸುರ್ೀ ಹರಿಂ ಧ್ಾಾಯನ್ ವಿನಿನ್ದನ್ನಸತರಪ್ರವ್ೀಶಾತ್ || 104 || 

 

ಗತ್ೀsಸತರಾವ್ೀಶ ಉತಾರ್ತಭಕ್ಾಯ ಧ್ಾಾಯತಾಮತಷಮನ್ ಗರತಡಧ್ವಜಂ ತಮ್ | 
ಶ್ೈನ್ೀಯ ಉತಾಿಯ ನಿವಾಯಯಮಾಣಾಃ ಕೃಷಾಣಜತಯನಾದ್ಾೈರಹರಚಿಛರ್ ೀsಸಾ || 105 || 

 

ತದಾ ಸವಕ್ತೀಯಂ ರಥಮೀತದ್ಥಯಂ ಕ್ಿ ಪ್ುಂ ದ್ದೌ ಸಾತಾಕಯೀ ಸ ಸ ತಮ್ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಥ ಪಾಥಯಸಾ ಹರಾಸೃಷಾsದಿಯತಾಸುದಾsಸೃಜದ್ ವಾರತಣಾಸರಂ ಸ ಪಾಥಯಾಃ || 106 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ರ್ತೀಥಯಂ ಪ್ರಮಂ ಚ್ಕ್ಾರ ತಥಾsಶವಶಾಲಾಮಪ ಬಾಣರ ಪಾಮ್ | 
ತತ್ ೀ ವಿಮತಚಾಾತರ ಹರಾನ್ಪಾಯಯದ್ಧರಿಸುದಾ ವಾಸವಿರಾದ್ಯಯತ್ ಪ್ರಾನ್ || 107 || 
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ಯತಯೀಜ ಕೃಷ್ಣಸತುರಗಾನ್ ರಥ್ೀ ಪ್ುನ್ಗಯತಶರಮಾನ್ತದ್ಧೃತಸಾಯಕ್ಾನ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಪ್ರಚ್ ೀದಿತ್ೀ ತ್ೀನ್ ರಥ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಪ್ುನ್ಸುಥ್ೈವ ಬೀಭತತುರರಿೀನ್ಯೀಧ್ಯತ್ || 108 || 

 

ಶ್ನಿಪ್ರವಿೀರ್ೀ ತತ ಗತ್ೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ಚಿನಾುಕತಲ್ಲತ್ ೀ ಬಭ ವ ಹ | 
ಜಗಾದ್ ಭಿೀಮಂ ಚ್ ನ್ ಗಾಣಿಡವಧ್ವನಿಾಃ ಸಂಶತರಯತ್ೀ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಾಸಾ ರಾವಾಃ || 109 || 

 

ಮರಾ ನಿಯತಕುಶಚ ಗತಾಃ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಭಾಯರಂ ಚ್ ತಸಾಾಧಿಕಮೀವ ಮನ್ಾೀ | 
ತತ್ ಪಾಹಿ ಪಾಥಯಂ ಯತಯತಧ್ಾನ್ಮೀವ ಚ್ ತವಂ ಭಿೀಮ ಗತಾವ ಯದಿ ಜೀವತಸೌು || 110 || 

 

 ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸುಂ ನ್ ರಕ್ಷ್ತಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಪಾಥಯಮ್ | 
ಬರಹ್ೇಶಾನಾವಪ ಜ್ೀತತಂ ಸಮಥೌಯ ಕ್ತಂ ದೌರಣಿಕಣಾಯದಿಧ್ನ್ತಭೃಯತ್ ೀsತರ || 111 || 

 

ಅತ್ ೀ ಭಯಂ ನಾಸ್ತು ಧ್ನ್ಞ್ಚಯಸಾ ನ್ ಸಾತಾಕ್್ೀಶ್ಚವ ಹರ್ೀಾಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ | 
ರಕ್ಷಯಸುಾಮೀವಾತರ ಮತ್ ೀ ಮಮಾದ್ಾ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಹಾಯಂ ಯತತ್ೀ ತಾವಂ ಗೃಹಿೀತತಮ್ || 112 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ಯತಧಿಷಠರಸುಂ ನ್ ಜೀವಮಾನ್ೀ ಯತಧಿ ಮಾಂ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ೀ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನೀ ಚಾಸರವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವಶಂ ನ್ೀತತಮಿಹ ಪ್ರಭತಾಃ ಕವಚಿತ್ || 113 || 

 

ಯದಿ ಪರಯಂ ಕತತಯಮಿಹ್ೀಚ್ಛಸ್ತ ತವಂ ಮಮ ಪ್ರರಾಹಾಾಶತ ಚ್ ಪಾಥಯಸಾತಾಕ್ತೀ | 
ರಕ್ಷಸು ಸಙ್ಞಾಮಪ ಸ್ತಂಹನಾದಾತ್ ಕತರತಷ್ವ ಮೀ ಪಾಥಯಶ್ೈನ್ೀಯದ್ೃಷೌಟ || 114 || 

 

ತಥಾ ಹತ್ೀ ಚ್ೈವ ಜಯದ್ರಥ್ೀ ಮೀ ಕತರತಷ್ವ ಸಙ್ಞಾಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಉಕುಸತು ಹ್ೈಡಿಮಬಮಮತಷ್ಾ ರಕ್ಷಣ್ೀ ವಾಧ್ಾಚ್ಚ ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತಮೀವ ಸಮಾಕ್ || 115 || 

 

ಸ ಚಾsಹ ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತರತರ ಭಿೀಮಂ ಪ್ರರಾಹಿ ತೌ ಯತರ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಾಜತಯನೌ | 
ನ್ ಜೀವಮಾನ್ೀ ಮಯ ಧ್ಷಯತತಂ ಕ್ಷಮೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಂ ಮೃತತಾರಹಂ ಚ್ ತಸಾ|| 116 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ೀ ಪ್ರಣಿಧ್ಾಯ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ಸುಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಗದಾಧ್ರಾಃ | 
ಯರೌ ಪ್ರಾನಿೀಕಮಧಿಜಾಧ್ನಾವ ನಿರನ್ುರಂ ಪ್ರವಪ್ನ್ ಬಾಣಪ್ೂಗಾನ್ || 117 || 

 

ನ್ಾವಾರಯತ್ ತಂ ಶರವಷ್ಯಧ್ಾರ್ ೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ವಚ್ಶ್ಚೀದ್ಮತವಾಚ್ ಭಿೀಮಮ್ | 
ಶ್ಷ್ಾಸ್ನೀಹಾದ್ ವಾಸವಿಾಃ ಸಾತಾಕ್ತಶಚ ಮರಾ ಪ್ರಮತಕ್ೌು ಭೃಶಮಾನ್ತೌ ಮಯ || 118 || 
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ಸ್ತವೀರಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾsಪ ಹಿ ಸ್ೈನ್ಧವಸಾ ಗತಪೌು ಮರಾ ಪಾಥಯಕೃತ್ೀ ವಿಸೃಷಾಟ  
ದಾಸ್ಾೀ ನ್ ತ್ೀ ಮಾಗಯಮಹಂ ಕಥಞಚಚದ್ ಪ್ಶಾಾಸರವಿೀಯಯಂ ಮಮ ದಿವಾಮದ್ತೂತಮ್ || 119 || 

 

ಇತತಾಕುವಾಕಾಾಃ  ಸ ಗದಾಂ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ತಾಂ ದ್ ರೀಣರಥಾಯ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಚಾಹಂ ಪತೃವನಾಮನ್ಯೀ ತಾವಂ ಸದಾ ಮೃದ್ತಸಾುಾಂ ಪ್ರರ್ತ ನಾನ್ಾಥಾ ಕವಚಿತ್ ||120 || 

 

ಅಮಾದ್ಯವ್ೀ ಪ್ಶಾ ಚ್ ರಾದ್ೃಶಂ ಬಲಂ ಮಮೀರ್ತ ತಸಾಾsಶತ ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ ೀ ರಥಾಃ | 
ಗದಾಭಿಪಾತ್ೀನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸಾ ಸಸ ತವಾಜಧ್ವಜಯನ್ರಕ ಬರಾಃ || 121 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಗದಾಮಾಪ್ತರ್ತೀಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ತವವಪ್ುಿತ್ ೀ ಲಾಘವತ್ ೀ ಧ್ರಾತಳ್ೀ | 
ತದ್ೈವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ರಾಪತಂ ರಥಂ ಪ್ರಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ಶರಾನ್ ವವಷ್ಯ ಹ || 122 || 

 

ಶರ್ೈಸುದಿೀಯೈಾಃ ಪ್ರಮಾಸರಮನಿರತ್ೈಾಃ ಪ್ರವೃಷ್ಾಮಾಣ್ ೀ ಜಗದಿೀರಣಾತಮಜಾಃ | 
ಶ್ರ್ ೀ ನಿಧ್ಾರಾsಶತ ಪ್ುರ್ ೀ ವೃಷ್ ೀ ಯಥಾ ತಮಭಾರಾದ್ೀವ ರಥಾದ್ವಪ್ುಿತಾಃ || 123 || 

 

ಮನ್ ೀಜವಾದ್ೀವ ತಮಾಪ್ಾ ಭಿೀಮೀ ರಥಂ ಗೃಹಿೀತಾವsಮಬರ ಅಕ್ಷ್ಪ್ತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಶಕ್್ ುೀsಪ್ಾಹಂ ತಾವಂ ನ್ ನಿಹನಿಮ ಗೌರವಾದಿತ್ಾೀವ ಸತಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ತದ್ಸಾ || 124 || 

 

ಸವಾಜಸ ತಾಃ ಸ ರಥಾಃ ಕ್ಷ್ತೌ ಪ್ತನ್ ವಿಚ್ ಣಿಯತ್ ೀsಸಾಮದ್ ಗತರತರಪ್ಾವಪ್ುಿತಾಃ | 
ತದಾ ವಿಶ್್ ೀಕ್್ ೀsಸಾ ರಥಂ ಸಮಾನ್ಯತ್ ತಮಾರತಹದ್ ಭಿೀಮ ಉದಾರವಿಕರಮಾಃ || 125 || 

 

ದ್ ರೀಣ್ ೀsಪ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ದ್ತುಮನ್ಾಂ ರಥಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ಯತಧಿಷಠರಂ ಯರೌ | 
ಗೃಹಿೀತತಕ್ಾಮಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ಪ್ರರಾನ್ುಂ ನ್ಾವಾರಯತ್ ಸಂಯರ್ತ ವಾಹಿನಿೀಪ್ರ್ತಾಃ || 126 || 

 

ವಿದಾರಿತಾಂ ದ್ ರೀಣಶರ್ೈಾಃ ಸವಸ್ೀನಾಂ ಸಂಸಾಪಿ್ಾ ಭ ಯೀ ದ್ತರಪ್ದಾತಮಜಾಃ ಶರ್ೈಾಃ | 
ದ್ ರೀಣಂ ನಿವಾಯೈಯವ ಚ್ಮ ಂ ಪ್ರ್ೀಷಾಂ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಚ್ ತಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ || 127 || 

 

ತಯೀರಭ ದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ರೌದ್ರಂ ಜಯೈಷಣ್ ೀಾಃ ಪಾಣಡವಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಯೀಾಃ | 
ಅತಾದ್ತೂತಂ ಸನ್ುತಬಾಣವಷ್ಯಮನಾರತಂ ಸತಚಿರಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಮ್ || 128 || 

 

ತತಾಃ ಪಾರರಾದ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀsಮಿತೌಜಾ ಮೃದ್ನನ್ ಶರ್ೈಾಃ ಕ್ೌರವರಾಜಸ್ೀನಾಮ್ | 
ವಿನಾದನ್ತವಿನ್ದಪ್ರಮತಖಾ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ ತಮಾಸ್ೀದ್ತದಾವಯದ್ಶ ವಿೀರಮತಖಾಾಾಃ | 
ವಿದ್ಧಾಃ ಶರ್ೈಸ್ೈಬಯಹತಭಿವೃಯಕ್್ ೀದ್ರಾಃ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ತ್ೀಷಾಂ ಯತಗಪ್ಚ್ಚಕತಯ || 129 || 
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ಹತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ತ ಪ್ರವರ್ೀಷ್ತ ಧ್ನಿವನಾಂ ಸತಾವರತಾಃ ಪ್ುರತಮಿತ್ ರೀ ಜಯಶಚ | 
ವೃನಾದರಕಾಃ ಪೌರವಶ್ಚೀತಾಮಾತಾಾಾಃ  ಸಮಾಸ್ೀದ್ತಧ್ಾಯತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಭಿೀಮಮ್ || 130 || 

 

ಸ ತ್ೈಾಃ ಪ್ೃಷ್ತ್ೆೈರವಕ್ತೀಯಯಮಾಣಾಃ  ಶ್ತಾನ್ ವಿಪಾಠಾನ್ ಯತಗಪ್ತ್ ಸಮಾದ್ಧ್್ೀ | 
ಜಹಾರ ತ್ೈರ್ೀವ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ತ್ೀಷಾಂ ಹತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀಷ್ವೀವ ಪ್ರ್ೀ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವುಾಃ || 131 || 

 

ಸ ಸ್ತಂಹವತ್ ಕ್ಷತದ್ರಮೃಗಾನ್ ಸಮನ್ುತ್ ೀ ವಿದಾರಪ್ಾ ಶತ ರನ್ ಹೃದಿಕ್ಾತಮಜಂ ರಣ್ೀ | 
ಅಭಾಾಗಮತ್ ತ್ೀನ್ ನಿವಾರಿತಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ವಿರಥಾಶವಸ ತಮ್ | 
ಸ ಗಾಢವಿದ್ಧಸತು ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ರಣಂ ವಿಸೃಜಾಾಪ್ಯರೌ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 132 || 

 

ವಿಜತಾ ಹಾದಿಯಕಾಮಥಾsಶತ ಭಿೀಮೀ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ವರ ಥಿನಿೀಂ ತಾಮ್ | 
ಸಮಾೀಷ್ಯನ್ ಸವಯನ್ರಾಶವಕತಞ್ಞರಾನ್ ಯಮಾಯ ರಾತ್ ೀ ಹರಿಪಾಥಯಪಾಶವಯಮ್ ||  133 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಕೃಷ್ಣವಿಜರೌ ಪ್ರಮಪ್ರಹೃಷ್ಟಸಾುಭಾಾಂ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ತ ಉತ ಪ್ರರ್ತಭಾಷತಶಚ | 
ಸಙ್ಞಾಂ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಸ ದ್ದಾವಪ ಸ್ತಂಹನಾದಾನ್ ಶತರತಾವ ಪ್ರಾಂ ಮತದ್ಮವಾಪ್ ಸ ಚಾಗರಯಬತದಿಧಾಃ ||  

 

ಭಿೀಮಸಾ ನಾನ್ದ್ತ ಏವ ಮಹಾಸವನ್ೀನ್ ವಿಣ ಮತರಶ್್ ೀಣಿತಮಥ್ ೀ ಮೃರ್ತಮಾಪ್ುರ್ೀಕ್್ೀ | 
ಭಿೀತ್ೀಷ್ತ ಸವಯನ್ೃಪ್ರ್ತಷ್ವಮತಮಾಪ್ ತ ಣಯಂ ಕಣ್ ೀಯ ವಿಕಣಯಮತಖ್ರಾ ಅಪ ಧ್ಾತಯರಾಷಾಾಾಃ ||  

 

ಹತಾವ ವಿಕಣಯಮತತ ತತರ ಚ್ ಚಿತರಸ್ೀನ್ಂ ಸಞ್್ಚಣಿಯತಂ ಚ್ ವಿದ್ಧ್್ೀ ರಥಮಕಯಸ ನ್ ೀಾಃ | 
ಘ ೀರ್ೈಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಪ್ುನ್ರಪ ಸಮ ಸಮದ್ಾಯಮಾನ್ಾಃ  
ಕಣ್ ೀಯsಪ್ರಾನ್ಮಕರ್ ೀದ್ ದ್ತರತಮೀವ ಭಿೀಮಾತ್ || 136 || 

 

ಆಶಾವಸಾ ಚ್ೈವ ಸತಚಿರಂ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಭಿೀಮಂ ಯತದಾಧಯ ರಾರ್ತ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸತತ್ೈಸುಥಾsನ್ಾೈಾಃ | 
ತಾಂಶ್ಚವ ತತರ ವಿನಿಹತಾ ತಥ್ೈವ ಕಣ್ ೀಯ ವಾಶಾವಯತಧ್ಾಃ ಕೃತ ಉತಾಪ್ಯರೌ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 137 || 

 

ವಿಕಣಯಚಿತರಸ್ೀನಾದಾಾ ಏವಂ ವಿೀರತಮಾಾಃ ಸತತಾಾಃ | 
ಕಣಯಸಾ ಪ್ಶಾತ್ ೀ ಭಿೀಮಬಾಣಕೃತುಶ್ರ್ ೀಧ್ರಾಾಃ || 138 || 

 

ನಿಪ್ೀತತಧ್ೃಯತರಾಷ್ಾಸಾ ರಥ್ೀಭಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀತಳ ೀ್ | 
ತರಯೀವಿಂಶರ್ತರ್ೀವಾತರ ಕಣಯಸಾಹಾಯಾಕ್ಾಙ್ಕಚಷಣಾಃ || 139 || 

 

ಏಕವಿಂಶರ್ತವಾರಂ ಚ್ ವಾಶವಸ ತರಥಧ್ವಜಾಃ | 
ಗಾಢಮಭಾದಿದಯತಸ್ತುೀಕ್್ೈಾಃ ಶರ್ೈಭಿೀಯಮೀನ್ ಸಂಯತಗ್ೀ || 140 || 
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ಪಾರಣಸಂಶಯಮಾಪ್ನ್ನಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ | 
ರಣಂ ತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರದ್ತದಾರವ ರತದ್ನ್ ದ್ತಾಃಖಾತ್ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ || 141 || 

 

ದಾವವಿಂಶರ್ತಮಯತದ ಧ್ೀ ತತ ರಾಮದ್ತುಂ ಸತಭಾಸವರಮ್ | 
ಅಭ್ೀದ್ಾಂ ರಥಮಾರತಹಾ ವಿಜಯಂ ಧ್ನ್ತರ್ೀವ ಚ್ || 142 || 

 

ತದ್ದತುಮೀವ ಸಙ್ುೃಹಾ ತ ಣಿೀ ಚಾಕ್ಷಯಸಾಯಕ್ೌ | 
ಆಸಸಾದ್ ರಣ್ೀ ಭಿೀಮಂ ಕಣ್ ೀಯ ವ್ೈಕತಯನ್ ೀ ವೃಷಾ || 143 || 

 

ಸತಘ ೀರ ಆಸ್ತೀತ್ ಸ ತಯೀವಿಯಮದ್ ೀಯ ಭಿೀಮಸಾ ಕಣಯಸಾ ಚ್ ದಿೀಘಯಕ್ಾಲಮ್ | 
ಆಕ್ಾಶಮಾಚಾಛದ್ಯತ್ ೀಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ ಪ್ರಸಪರಂ ಚ್ೈವ ಸತರಕುನ್ೀತರಯೀಾಃ || 144 || 

 

ತತ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಸಹಜಾಭಾಾಂ ಚ್ ಸಂಯತತಮ್ | 
ತಾವಂ ತ  ಕತಣಡಲವಮಾಯಭಾಾಂ ಶಕತನರಾಂ ಹನ್ತುಮಞ್ಞಸಾ || 145 || 

 

ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂತಸಾ ಕತಣಡಲ್ೀ ಕವಚ್ಂ ತಥಾ | 
ಶರ್ೈರತತ್ ಕೃತಾಸಮರ್ೀ ಪಾತರಾಮಾಸ ಭ ತಳ್ೀ || 146 || 

 

ಏವಂ ತಾನ್ಾಪ್ಕೃಷಾಾಹಂ ಹನಾಾಂ ತಾವಮಿರ್ತ ವ್ೀದ್ಯನ್ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಬಹತಭಿಸ್ತುೀಕ್್ೈಾಃ ಶರ್ೈರ್ೀನ್ಂ ಸಮಾದ್ಯಯತ್ || 147 || 

 

ತತಸತು ಭಿೀಮಸಾ ಬಭ ವ ಬತದಿಧರಸಪಧಿಯನ್ಾಃ ಸವಯಜಯೀ ಹಿ ದ್ತುಾಃ | 
ಅಮತಷ್ಾ ರಾಮೀಣ ನ್ ಚ್ ಸಪೃಧ್ಾsಯಂ ಕಣ್ ೀಯ ಮರಾ ಯತಧ್ಾರ್ತ ಕೃಚ್ಛರಗ್ ೀಹಾಮ್ || 148 || 

 

ತಥಾsಪ ಮೀ ಭಗವಾನ್ತಾನ್ತಗರಹಾಜಞಯಂ ದ್ದಾತಾಾತಮವಚ್ ೀsಪ್ಹಾಯ | 
ಮರಾ ತತ ಮಾನ್ಾಂ ವಚ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ತಸಾಮದ್ ದಾಸ್ಾೀ ವಿವರಂ ತವದ್ಾ ಶತ್ ರೀಾಃ || 149 || 

 

ಏವಂ ಸೃತಾವ ತ್ೀನ್ ರನ್ಧರೀ ಪ್ರದ್ತ್ುೀ ಕಣ್ ೀಯsಸರವಿೀಯೀಯಣ ಧ್ನ್ತನ್ಾಯಕೃನ್ುತ್ | 
ರಶ್ೇನ್ ಹರಾನಾಂ  ಚ್ ತತ್ೀ ರಥಂ ಸ ತತಾಾಜ ನ್ೈಜಂ ಬಲಮೀವ ವ್ೀದ್ಯನ್ || 150 || 

 

ನ್ ಮೀ ರಥಾದ್ಾೈಧ್ಯನ್ತಷಾsಪ ಕ್ಾಯಯಮಿತ್ಾೀವ ಸ ಖಾಾಪ್ಯತತಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಖ್ಮತತಪಪಾತ್ ೀತುಮವಿೀಯಯತ್ೀಜಾ ರಥಂ ಚ್ ಕಣಯಸಾ ಸಮಾಸ್ತಿತಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 151 || 
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ಭಿೀತಸತು ಕಣ್ ೀಯ ರಥಕ ಬರ್ೀ ತದಾ ವಾಲ್ಲೀಯತಾತಾಃ ಸ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ರಥಾತ್ | 
ಅವಪ್ುಿತ್ ೀ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಸವಶಕ್ತುಂ ನಿರಾಯತಧ್ತ್ವೀsಪ್ಾರಿನಿಗರಹಾದೌ ||152 || 

 

ನ್ೈಚ್ಛದ್ ಗೃಹಿೀತತಂ ವಿನಿಹನ್ತುಮೀವ ವಾ ರಥಂ ಧ್ನ್ತವಾಯsಸಾ ರಣ್ೀsಪ್ಹತತಯಮ್ | 
ದ್ ರೀಣಸಾ ಯದ್ವತ್ ಪ್ೂವಯಮರ್ತೀವ ಶಕ್್ ುೀsಪ್ಾಮಾನ್ಯದ್ ರಾಮವಚ್ ೀsಸಾ ಭಕ್ಾಯ || 153 || 

 

ಸತಾಾಂ ಕತತಯಂ ವಾಸವ್ೀಶಚ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಸಮಾಮನ್ಯನ್ ವ್ೈಷ್ಣವತಾವಚ್ಚ ಕಣಯಮ್ | 
ದಾತತಂ ರನ್ಧರಂ ಸ ಯಯಜಸಾ ಪ್ರರಾತಾಃ ಶರಕ್ಷ್ೀಪಾಥಯಂ ದ್ ರಮರ್ತಷ್ಠದ್ತರ || 154 || 

 

ತತಾಃ ಕಣ್ ೀಯ ದ್ ರಗತಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಂ ಸಮಾಮನ್ಯನ್ುಂ ರಾಮವಾಕಾಂ ವಿಜಾನ್ನ್ | 
ಶರ್ೈರವಿಧ್ಾತ್ ಸ ಚ್ ತಾನ್ವಾರಯದ್ ಗಜ್ೈಮೃಯತ್ೈಸಾುಂಶಚ ಚ್ಕತಯ ಕಣಯಾಃ|| 155 || 

 

ವಾಸ ನ್ ಗಜಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷ್ಪ್ನ್ುಂ ಸಮೀತಾ ಸಂಸಪೃಶಾ ಚಾಪ್ೀನ್ ವಚ್ಶಚ ದ್ತಷ್ಟಮ್ | 
ಸಂಶಾರವರಾಮಾಸ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸಾ ಪರೀತ್ಾೈ ಪ್ರಜಾನ್ನ್ನಪ ತಸಾ ವಿೀಯಯಮ್ || 156 || 

 

ಸಂಶಾರವಯನ್ುಂ ವಚ್ನಾನಿ ರ ಕ್ಷಾಣಾಪಾಹನ್ದ್ ಬಾಣವರ್ೈಸುದಾsಜತಯನ್ಾಃ | 
ಸ ವಮಯಹಿೀನ್ಾಃ ಪಾಥಯಬಾಣಾಭಿತಪ್ುೀ ವಾಪಾಗಮದ್ ಭಿೀಮ ಆಪಾsತಮರಾನ್ಮ್ || 157 || 

 

ಕಣ್ ೀಯ ಭಿೀಮೀ ವಾಸವಿೀಂ ನ್ೈವ ಶಕ್ತುಂ ವಿಮೀಕತುಮೈಚ್ಛನ್ನೈವ ಬೀಭತತುತ್ ೀsನಾಾನ್ | 
ಹನಾಾಮಿರ್ತ ಪಾರಹ ಯತಾಃ ಸ ಕತನ್ಯೈ ಯದ್ಾಪ್ಾವಧ್ಾಾಃ ಸ ತರಾsಪ ಭಿೀಮಾಃ || 158 || 

 

ನಾರಾಯಣಾಸರಂ ಶ್ರಸ್ತ ಪ್ರಪಾರ್ತತಂ ನ್ ಯಸಾ ಲ್ ೀಮಾಪ್ಾದ್ಹಚಿಚರಸಿ್ತಮ್ | 
ಕ್ತಂ ತಸಾ ಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ರಕರ್ ೀರ್ತ ವಾಸವಿೀ ತಥಾsನ್ಾದ್ಪ್ಾಸರಶಸರಂ ಮಹಚ್ಚ || 159 || 

 

ಭಿೀಮಾಃ ಕಣಯರಥಂ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಶಕ್ತುಂ ನಾsದಾತತಮೈಚ್ಛತ | 
ಅಭಿಪಾರಯಂ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಜಾನ್ನ್ ಹ್ೈಡಿಮಬಮೃತಾವ್ೀ | 
ತತಾಃ ಕಣ್ ೀಯsನ್ಾಮಾಸಾಿಯ ರಥಮಜತಯನ್ಮಭಾರಾತ್ || 160 || 

 

ದಿವಾಂ ರಥಂ ಧ್ನ್ತಶ್ಚವ ಕೃಷ್ಣಬತದಾಧಯsಜತಯನ್ ೀ ಹರ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಭಿೀತಸತು ತಾಂ ಶಕ್ತುಮಾದಾರಾಜತಯನ್ಮೃತಾವ್ೀ | 
ಯತದಾಧರಾರಾದ್ ರಥಂ ಚಾಪ್ಂ ಶಕ್ತುಂ ಚ್ೈಕತರ ನಾಕರ್ ೀತ್ || 161 || 
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ಏಕಂ ಹೃತಂ ಚ್ೀದ್ನ್ಾತ್ ಸಾಾದಿರ್ತ ಮತಾವ ಭರಾಕತಲಾಃ | 
ಬಭ್ೀರ್ತ ಸವಯದಾ ನಿೀತ್ೀಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾಾಮಿತತ್ೀಜಸಾಃ || 162 || 

 

ನಿಶ್ಚತ್ ೀ ಮರಣಾಯೈವ ಮೃರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ತಂ ರಥಮ್ | 
ಆರತಹಾಾಗಾದಿಧ ಪ್ೂವಯಂ ತತ ನ್ ಕ್ಾಲಂ ಮನ್ಾತ್ೀ ಮೃತ್ೀಾಃ || 163 || 

 

ಶಕ್ತುಂ ತತ ತದ್ರಥಗತಾಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣಾಃ  ಸಂಸಾಪಿ್ಾ ಪಾಥಯಮಪ ಸಾತಾಕ್ತಮೀವ ಯೀದ್ತಧಮ್ | 
ದ್ತಾವ ಸವಕ್ತೀಯರಥಮೀವ ವಿರ್ ೀಚ್ನ್ಸಾ ಪ್ುತ್ರೀಣ ಸ್ ೀsದಿಶದ್ಮತಷ್ಾ ಬಲಂ ಪ್ರದಾಯ || 164 || 

 

ಶ್ಷ್ಾಂ ತವಶಕುಮಿಹ ಮೀ ಪ್ರರ್ತಯೀಧ್ನಾಯ ಪಾಥ್ ೀಯ ಹಾದಾದಿರ್ತ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಮಿೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ | 
ಸಂಸಪಧ್ಯಯೈವ ಯತಯತಧ್್ೀ ವಿರಥಂ ಚ್ಕ್ಾರ ತ್ೀನ್ೈವ ಸಾತಾಕ್ತರಮತಂ ಹರಿರಾನ್ಸಂಸಿಾಃ ||165||  

 

ನ್ ಕ್್ೀಶವರಥ್ೀ ಕಶ್ಚತ್ ಸಿ್ತತ್ ೀ ರಾರ್ತ ಪ್ರಾಜಯಮ್ | 
ಅತಶಚ ಸಾತಾಕ್ತನಾಯsಪ್ ಕಣ್ೀಯನಾತರ ಪ್ರಾಜಯಮ್ || 166 || 

 

ಶಸರಸಙ್ುರಹಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಕತಮಾರಾಣಾಂ ವರತಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಇತತಾಕುಂ ಜಾಮದ್ಗ್ನಯೀನ್ ಧ್ನ್ತವಿಯದಾಾಪ್ುರಾಕೃತಾ || 167 || 

 

ತಚ್ಛತತರವಧ್ರ ಪ್ಂ ಚ್ ಪ್ೂವಾಯಸ್ತದ್ಧಂ ಚ್ ಗ ಹಿತಮ್ | 
ಅವಿರತದ್ಧಂ ಚ್ ಧ್ಮಯಸಾ ಕ್ಾಯಯಂ ರಾಮಸಾ ತತಷಟದ್ಮ್ || 168 || 

 

ಅನ್ತಪ್ದ್ರವಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕಸ್ಾೀತಾತ್ ೀ ಭಿೀಮೀ ವರತಂ ರ್ತವದ್ಮ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ತ ಬರ್ೀತತಾಕ್ ು್ೀ ಹನಾಾಮಿರ್ತ ರಹಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 169 || 

 

ಅನ್ತಪ್ದ್ರವಾಯ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸತವಾಞ್ಞಚ್ ಶಮಶತರಮಣಡಲಾಃ | 
ಸತಶಮಶತರಂ ಮಾಂ ನ್ ಕಶ್ಚದಿಧ ತಥಾ ಬ ರರಾದಿರ್ತ ಸತಫಟಮ್ | 
ತದ್ಜತಯನ್ ೀ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸ್ನೀಹಾದ್ ಭಿೀಮೀದಿತಂ ರಹಾಃ || 170 || 

 

ಅಜತಯನ್ಸಾಾಪ ಗಾಣಿಡೀವಂ ದ್ೀಹಿತತಾಕ್್ ುೀ ನಿಹನ್ಯಹಮ್ | 
ಇರ್ತ ತಚ್ಚ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಭಿೀಮ ಏಕ್್ ೀ ನ್ ಚಾಪ್ರಾಃ | 
ಗಾಣಿಡೀವಸಾಾsಗಮಂ ಪ್ೂವಯಂ ಜಾನಾತ್ಾೀವ ಹಿ ನಾರದಾತ್ || 171 || 
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ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಾ ಬತರವತಾಃ ಫಲತುನ್ೀನ್ ರಹಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ಸತು ಶತಶಾರವ ತಾಂ ಚ್ ಕಣಾಯಯ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 172 || 

 

ಅತ ಬರ್ ೀsಪ ತ್ೀನಾಸೌ ತಸಾಮತ್ ತ ಬರ ಇತಾಲಮ್ | 
ಉಕುಾಃ ಪ್ರಕ್್ ೀಪ್ನಾಯೈವ ತಸಾಮದ್ಜತಯನ್ಮಬರವಿೀತ್ || 173 || 

 

ಜಾನಾಸ್ತ ಮತ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ತವಂ ತವತಾರ್ತಜ್ಞಾಮಹಂ ತಥಾ | 
ತತರ ಹನ್ುವಾತಾಂ ಪಾರಪ್ುೀ ಮಮ ವ್ೈಕತಯನ್ ೀsತರಹಿ || 174 || 

 

ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ವಧ್ಶಾಚಸಾ ತವರಾsಪ ಮದ್ನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ಅತಸುಾರಾ ಮರಾ ವಾsಯಂ ಹನ್ುವಾಾಃ ಸ ತನ್ನ್ದನ್ಾಃ || 175 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ವಾಸವಿಾಃ ಪಾರಹ ಹನ್ುವಾೀsಯಂ ಮಯೈವ ಹಿ | 
ತವದಿೀಯೀsಹಂ ಯತಸ ು್ೀನ್ ಮತ್ ಕೃತಂ ತವತ್ ಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್ || 176 || 

 

ನ್ ತವತ್ ಕೃತಂ ಮತ್ ಕೃತಂ ಸಾಾದ್ ಗತರತಮಯಮ ಯತ್ ೀ ಭವಾನ್ | 
ಅತ್ ೀ ಮಯೈವ ಹನ್ುವಾ ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಕಣಯಮಬರವಿೀತ್ || 177 || 

 

ರ ಕ್ಷಾ ವಾಚ್ಾಃ ಶಾರವಿತ್ ೀsಯಂ ಭಿೀಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಶೃಣವತಾಃ | 
ಯಚಾಛಭಿಮನ್ತಾಯತಯಷಾಮಭಿರ್ೀಕಾಃ ಸಮ ೂಯ ಪಾರ್ತತಾಃ || 178 || 

 

ಅತಸಾುಾಂ ನಿಹನಿಷಾಾಮಿ ತವತ್ ಪ್ುತರಂ ಚ್ ತವಾಗರತಾಃ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀsನ್ಾರಥಂ ಪಾರಪ್ಾ ಕಣಯ ಆವಿೀಜಞಯದ್ರಥಮ್ || 179 || 

 

ದೌರಣಿಕಣಾಯಭಿಗತಪ್ುಂ ತಂ ನಾಶಕದ್ಧನ್ತುಮಜತಯನ್ಾಃ | 
ತತರ ವ್ೀಗಂ ಪ್ರಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ದೌರಣಿಾಃ ಪಾಥಯನಿವಾರಣ್ೀ || 180 || 

 

ನ್ಚ್ೈನ್ಮಶಕತ್ ತತತಯಂ ಯತನವಾನ್ಪ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
ತಯೀರಾಸ್ತೀಚಿಛರಂ ಯತದ್ಧಂ ಚಿತರಂ ಲಘು ಚ್ ಸತಷ್ತಠ ಚ್ || 181 || 
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ತದ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಲ್ ೀಹಿತಾಯರ್ತ ಭಾಸೆರ್ೀ | 
ಅಜತ್ೀ ದ್ ರೀಣತನ್ಯೀ ತವಹತ್ೀ ಚ್ ಜಯದ್ರಥ್ೀ | 
ಅಜತಯನ್ಸಾ ಜರಾಕ್ಾಙ್ಕಚಷೀ ಸಸಜಯ ತಮ  ಜಯತಮ್ || 182 || 

 

ತಮೀವಾಾಪ ು್ೀ ಗಗನ್ೀ ಸ ಯಯಮಸುಂ ಗತಂ ಮತಾವ ದೌರಣಿಪ್ೂವಾಯಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ | 
ವಿಶಶರಮತಾಃ ಸ್ೈನ್ಧವಶಾಚಜತಯನ್ಸಾ ಹತಪ್ರರ್ತಜ್ಞಸಾ ಮತಖ್ಂ ಸಮೈಕ್ಷತ || 183 || 

 

ತದಾ ಹರ್ೀರಾಜ್ಞರಾ ಶಕರಸ ನ್ತಶಚಕತಯ ಬಾಣ್ೀನ್ ಜಯದ್ರಥಸಾ | 
ಅಗಿನಂ ವಿವಿಕ್ಷನಿನವ ದ್ಶ್ಯತಾಃ ಶ್ರಸುದಾ ವಚ್ಾಃ ಪಾರಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಸುಮ್ || 184 || 

 

ನ್ೈತಚಿಛರಾಃ ಪಾತಯ ಭ ತಳ ೀ್ ತವಮಿರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾಶತಪ್ತಾಸರತ್ೀಜಸಾ | 
ದ್ಧ್ಾರ ಬಾಣ್ೈರನ್ತಪ್ುಙ್್ಪ್ುಙ್ಕ ್ ೈಾಃ ಪ್ುನ್ಸುಮ ಚ್ೀ ಗರತಡಧ್ವಜ್ ೀ ವಚ್ಾಃ || 185 || 

 

ಇದ್ಂ ಪತತಸುಸಾ ಕರ್ೀ ನಿಪಾತಾತಾಂ ವರ್ ೀsಸಾ ದ್ತ್ ುೀ ಹಿ ಪ್ುರಾsಮತನಾsಯಮ್ | 
ಶ್ರ್ ೀ ನಿಕೃತುಂ ಭತವಿ ಪಾತಯೀದ್ ಯಸುವಾಸಾ ಭ ರಾಚ್ಚ ಶ್ರಾಃ ಸಹಸರಧ್ಾ||186|| 

 

ಇರ್ತ ಸವ ವಧ್ಾಾಃ ಸ ಪತಾsಪ ತ್ೀನ್ೀತತಾದಿೀರಿತ್ೀ ತಸಾ ಸನಾಧಯಕ್ತರಯಸಾ | 
ಅಙ್ಕ ೆ ೀ ವಾಧ್ಾತ್ ತಚಿಛರ ಆಶತ ವಾಸವಿಾಃ ಸ ಸಮೂರಮಾತ್ ತದ್ ಭತವಿ ಚ್ ನ್ಾಪಾತಯತ್ ||187 || 

 

ತತ್ ೀsಭವತ್ ತಸಾ ಶ್ರಾಃ ಸಹಸರಧ್ಾ ಹರಿಶಚ ಚ್ಕ್್ರೀ ತಮಸ್ ೀ ಲಯಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ತದ್ೈವ ಸ ಯೀಯ ಸಕಲ್ೈಶಚ ದ್ೃಷ್ಟೀ ಹಾಹ್ೀರ್ತ ವಾದ್ಾಃ ಸತಮಹಾನ್ಥಾsಸ್ತೀತ್ || 188 || 

 

ಭಿೀಮಸುದಾ ಶಲಾಸತಯೀಧ್ನಾದಿೀನ್ ಕೃಪ್ಂ ಚ್ ಜತಾವ ವಾನ್ದ್ತ್ ಸತಭ್ೈರವಮ್ | 
ಕತವಯನ್ ಸಾಹಾಯಾಂ ಫಲತುನ್ಸ್ಾೈವ ತತಷ್ ಟೀ ಬಭ ವ ಶ್ೈನ್ೀಯ ಉತ್ ೀ ಹತ್ೀ ರಿಪೌ || 189 || 

 

ಆಪ್ೂರಯತ್ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಾಂ ಚ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಮತದಾ ತದಾ ದ್ೀವದ್ತುಂ ಚ್ ಪಾಥಯಾಃ | 
ಭಿೀಮಸಾ ನಾದ್ಂ ಸಹಪಾಞ್ಚಜನ್ಾಘ ೀಷ್ಂ ಶತರತಾವ ನಿಹತಂ ಸ್ತನ್ತಧರಾಜಮ್ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ರಾಜಾ ಧ್ಮಯಸತತ್ ೀ ಮತಮೀದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಶಾಚsಸ ಸತದ್ತಾಃಖಿತಸುದಾ ||190 || 

 

ತತ್ ೀ ದೌರಣಿಮತಖಾಂ ಸ್ೀನಾಂ ಸವಾಯಂ ಭಿೀಮೀsಭಾವತಯತ | 
ಪಾಥಯಾಃ ಕಣಯಮತಖಾನ್  ಶ್ಷಾಟನ್ ತತ್ ೀsಭಜಾತ ತದ್ ಬಲಮ್ || 191 || 
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ಶ್ೀಣಾಯಂ ಸ್ೀನಾಂ ಪ್ರವಿವಿಶತಧ್ೃಯಷ್ಟದ್ತಾಮನಪ್ುರ್ ೀಗಮಾಾಃ | 
ತತಸುಂ ದ್ೀಶಮಾಪ್ುಸ ು್ೀ ಯತರ ಬೀಮಧ್ನ್ಞ್ಞರೌ || 192 || 

 

ತತ ಏಕ್ತೀಕೃತಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪಾಣಡವಾಾಃ ಸಹಸ್ ೀಮಕ್ಾಾಃ | 
ಪ್ರಾನ್ ವಿದಾರವರಾಮಾಸತಸ ು್ೀ ಭಿೀತಾಾಃ ಪಾರದ್ರವನ್ ದಿಶಾಃ || 193 || 

 

ವಿದಾರಪ್ಾಮಾಣಂ ಸ್ೈನ್ಾಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಜಯದ್ರಥವಧ್ಾಚ್ಚವ ಕತಪತ್ ೀsಭಾದ್ರವತ್ ಪ್ರಾನ್ || 194 || 

 

ಸ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಂ ಚ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಂ ಚ್ ಯತಧಿಷಠರಂ ಮಾದ್ರವರ್ತೀಸತತೌ ಚ್ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಸಾತಾಕ್ತಂ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾನ್ ಸವಾಯನ್ೀಕಾಃ ಶರವಷ್ೈಯವಯವಷ್ಯ || 195 || 

 

ತ್ೀ ವಿವಾಧ್ತಸುಂ ಬಹತಭಿಾಃ ಶ್ಲ್ಲೀಮತಖ್ೈಾಃ ಸ ತಾನ್ನಾದ್ೃತಾ ಚ್ಕತಯ ಬಾಣ್ೈಾಃ | 
ಧ್ನ್ ಂಷ ಚಿತಾರಣಿ ಮಹಾರಥಾನಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಸಙ್ಕ ್ ೀ ವಿರಥೌ ಯಮೌ ಚ್ || 196 || 

 

ಆದಾಯ ಚಾಪಾನಿ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ೀsಪ  ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ವವೃಷ್ತ ಸಾಯಕ್ೌಘೈಾಃ | 
ಅಚಿನ್ುಯತ್ವೈವ ಶರಾನ್ ಸ ಏಕ್್ ೀ ನ್ವವಾರಯತ್ ತಾನ್ಖಿಲಾಂಶಚ ಬಾಣ್ೈಾಃ || 197 || 

 

ತಂ ಗಾಹಮಾನ್ಂ ದಿವಷ್ತಾಂ ಬಹ ನಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ದ್ ರೀಣದೌರಣಿಕೃಪಾಪ್ರಧ್ಾನಾಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವ್ೀಯ ಜತಗತಪ್ುಾಃ ಸಾವತುಚಾಪಾ ಅನಾರತಂ ಬಾಣಗಣಾನ್ ಸೃಜನ್ುಾಃ || 198 || 

 

ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ ಕಣಯಮಾಹ ಜಹಿ ಭಿೀಮಮಿಮಂ ಯತಧಿ | 
ಸ ಆಹ ನ್ೈಷ್ ಶಕ್್ ಾೀ ಹಿ ಜ್ೀತತಂ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸವಾಸವ್ೈಾಃ || 199 || 

 

ದ್ೈವಾಜಞೀವಾಮಾಹಂ ರಾಜನ್ ಯತಧ್್ಾೀನ್ೀನಾರ್ತಪೀಡಿತಾಃ | 
ಅತ್ ೀ ಘಟಾಮಹ್ೀ ಶಕ್ಾಯ ಜಯೀ ದ್ೈವ್ೀ ಸಮಾಹಿತಾಃ || 200 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ದ್ ರೀಣಮಾಹ ಸ್ೈನ್ಧವಸುಾದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ | 
ಪಾಥ್ೀಯನ್ ನಿಹತ್ ೀ ಭಿೀಮಸಾತಾಕ್ತಭಾಾಂ ಚ್ ಮೀ ಬಲಮ್ || 201 || 

 

ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಚ್ ಪ್ರಿತಾಕ್ಾು ಪಾಣಡವಸ್ನೀಹತಸುಾರಾ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಕತಪತ್ ೀ ದ್ ರೀಣಾಃ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಮಕರ್ ೀತ್ ತತಾಃ || 202 || 
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ಇತಾಃ ಪ್ರಂ ನ್ೈವ ರಣಾದ್ ರಾತಾರವಹನಿ ವಾ ಕವಚಿತ್ | 
ಗಚ ಛ್ೀಯಂ ನ್ಚ್ ಮೀಕ್ಷಾಯಮಿ ವಮಯ ಬದ್ಧಂ  ಕಥಞ್ಚನ್ || 203 || 

 

ಮತತಪತರಶಚ ತವರಾ ವಾಚ್ಾಾಃ ಪಾಞ್ಚಚಲಾನ್ ನ್ೈವ ಶ್ೀಷ್ಯೀಾಃ | 
ಸದೌಹಿತಾರನಿರ್ತೀತತಾಕ್ಾುಾ ವಿಜಗಾಹ್ೀ ನಿಶಾಗಮೀ || 204 || 

 

ಚ್ಮ ಂ ಪ್ರ್ೀಷಾಮಭಾಾಗಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸುಮಾಶತ ಚ್ | 
ದೌರಣಿದ್ತಯೀಯಧ್ನೌ ತತರ ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ದಾರವರಾಮಸ ತತ್ ಸ್ೈನ್ಾಂ ಪ್ಶಾತಾಂ ಸವಯಭ ಭೃತಾಮ್ || 205 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಾಸತು ಸಪ್ೈವ ಸ್ೀನ್ಯೀರತಭಯೀರಪ | 
ಹತಸಾುಸಾಂ ಚ್ ಭಿೀಮೀನ್  ರ್ತಸ್ ರೀ ದ್ವೀ ಫಲತುನ್ೀನ್ ಚ್ || 206 || 

 

ಸೌಭದ್ರಸಾತಾಕ್ತಮತಖ್ೈಸುನ್ಮಧ್್ಾೀ ಷ್ ೀಡಶಾಂಶಕಾಃ | 
ಹ್ೈಡಿಮಬಪಾಶಯತಮತಖ್ೈಸರರಾಚ್ಛ ದ್ಶಮಾಂಶಕಾಃ || 207 || 

 

ಭಿೀಷ್ಣದ್ ರೀಣದೌರಣಿಭಿಶಚ ದ್ವೀ ಸಮಂ ನಿಹತ್ೀ ತದಾ | 
ತದ್ನ್ಾೈಮಿಯಳಿತ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಸುಚ್ಚತತಥಾಯಂಶ ಏವ ಚ್ || 208 || 

 

ತತ್ ೀ ರಾತೌರ ಪ್ಞ್ಚಭಿಶಚ ಪಾಥಾಯಾಃ ಷ್ಡಿೂಶಚ ಕ್ೌರವಾಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಭಿಾಃ ಸಂವೂಾಹಾ ಯತದ್ಧಂ ಚ್ಕತರಾಃ ಸತದಾರತಣಮ್ | 
ಭಿೀಮಂ ಸ್ೀನಾಂ ದಾರವಯನ್ುಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕಣಯಾಃ ಸಮಾಸದ್ತ್  || 209 || 

 

ಸ ಕಣಯಪ್ುರತ್ ೀ  ಭಿೀಮೀ ದ್ತಷ್ೆಣಯಂ ಕಣಯಮೀವ ಚ್ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜೌ ನಿಷಪಪ್ೀಷ್ ಪ್ದಾ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ರಥಾಶವಧ್ವಜಸ ತ್ೈಶಚ ಸಹ ತೌ ನ್ ವಾದ್ೃಶಾತಾಮ್ || 210 || 

 

ನಿರಾಯತಧ್್ ೀsಹಮಿರ್ತ ಮಾಂ ತವಮಾತಿ ಪ್ುರತಷ್ಂ ವಚ್ಾಃ | 
ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ  ಪ್ದ್ೈವಾಹಂ  ತಾವಂ ಹನ್ತುಮಶಕಂ ತದಾ || 211 || 
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ಇರ್ತ ಕಣಯಸಾ ತೌ ಭಿೀಮಾಃ ಸಙ್ಞಾರಾ ಜ್ಞಾಪ್ಯನ್  ಭತವಿ | 
ಪ್ದಾ ಪಪ್ೀಷ್ ಕ್ಾಲ್ಲಙ್ುಂ ಮತಷಠನ್ೈವ ಜಘಾನ್ ಹ || 212 || 

 

ಮತಷಟನಾ ತವದ್ವಧ್ಾರಾಹಂ ಸಮಥಯ ಇರ್ತ ಕ್ತಂ ವದ್ೀ | 
ತಸಾಮನ್ಮರಾ ರಕ್ಷ್ತಸುಾಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸಾಶವಸ ತಧ್ವಜರಥಾಃ ಕ್ಾಲ್ಲಙ್ಕ ು್ೀ ಮತಷಟಚ್ ಣಿಯತಾಃ || 213 || 

 

ಕ್್ೀತತಮಾಂಶಚ ಪತಾ ತಸಾ ಶಕರದ್ೀವಾಃ ಶತರತಾಯತಧ್ಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಾಾ ಸ್ೀನ್ರಾ  ಚ್ ಸಹ ಭಿೀಮೀನ್ ಪಾರ್ತತಾಾಃ | 
ಖ್ಡುಯತದ ಧ್ೀ ಪ್ುರಾ ಭಿೀಷ್ೇ  ಸ್ೀನಾಪ್ತಾಂ ಪ್ರಕತವಯರ್ತ || 214 || 

 

ಕಣಾಯನ್ತಜಾನ್ ಧ್ತರವಾದಾಾಂಶಚ ಬಹ ನ್ ಜಘನೀ  ಸ ವ್ೈ ನಿಶ್ | 
ಸಙ್ಞಾಂ ಭಿೀಮಕೃತಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಶಕ್ತುಂ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಚಾಪ್ರಾಮ್ | 
ಕಣಯಾಃ ಶಕ್ತುಮಯರಾ ದಿವಾಾ ನ್ ಮತಕ್ಾು ತ್ೀನ್ ಜೀವಸ್ತ || 215 || 

 

ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ತಾಂ ತತ ಜ್ಞಾತಾವ ಭಿೀಮಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ತದಾ | 
ಖ್ಮತತಪತಾ ಗೃಹಿೀತಾವಚ್ ಕಣ್ೀಯ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಸತವರಾಃ || 216 || 

 

ಯದಿ ತವರಾ ತದಾ ಮತಕ್ಾು ಶಕ್ತುಸಾುಾಂ ಸಾ ಹನಿಷ್ಾರ್ತ | 
ಇರ್ತ ಜ್ಞಾಪ್ಯತತಂ ಸಾ ಚ್ ಕಣಯರಕ್ಷಣಕ್ಾಙ್ಕಚಷಣಾ || 217 || 

 

ಮತಕ್ಾು ದ್ಕ್ಷಭತಜ್ೀ ಸಾsಥ ವಿದಾಯಯ ಧ್ರಣಿೀಂ ತಥಾ | 
ಭಿತಾುಾ ವಿವ್ೀಶ ಕಣಯಸಾ ದ್ಶಯಯನಿುೀ ನಿದ್ಶಯನ್ಮ್ || 218 || 

 

ತತ್ ೀ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸವಂ ತತ ರಥಮಾಸಾಿಯ ಚಾಪ್ಭೃತ್ | 
ಕಣಯಸಾ ಪ್ುರತಾಃ ಶತ ರನ್  ದಾರವರಾಮಾಸ ಸವಯತಾಃ || 219 || 

 

ತಂ ಕಣ್ ೀಯ ವಾರರಾಮಾಸ ಶರ್ೈಾಃ ಸನ್ನತಪ್ವಯಭಿಾಃ | 
ಭಿೀಮಾಃ ಕಣಯರಥಾಯೈವ ಗದಾಂ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ವ್ೀಗಿತಾಃ || 220 || 
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ಸ ತದ್ುದಾವಿಘಾತಾಯ ಸ ಿಣಾಕಣಾಯಸರಮಾಸೃಜತ್ | 
ತ್ೀನಾಸ್ರೀಣ ಪ್ರರ್ತಹತಾ ಸಾ ಗದಾ ಭಿೀಮಮಾಬರಜತ್ || 221|| 

 

ಭಿೀಮೀ ಗದಾಂ ಸಮಾದಾಯ ಕಣಯಸಾ ರಥಮಾರತಹತ್ | 
ತರಾ ಸಞ್್ಚಣಯರಾಮಾಸ ಕಣಯಸಾ ರಥಕ ಬರಮ್ || 222 || 

 

ಏವಂ ತವಚ್ ಚಣಯನ್ೀ ಶಕ್್ ುೀ ಮತಾೆಮಾತ್ ತವಂ ಹಿ ಜೀವಸ್ತ | 
ಏವಂ ನಿದ್ಶಯಯತ್ವೈವ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸವಂ ರಥಮಾಬರಜತ್ || 223 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಕಣಯಪ್ುರಾಃ ಸ್ೀನಾಂ ಜಘಾನ್ ಬಹತಶ್್ ೀ ರಣ್ೀ | 
ಕಣಯಸತು ತಂ ಪ್ರಿತಾಜಾ ಸಹದ್ೀವಮತಪಾದ್ರವತ್ || 224 || 

 

ಸ ತತ ತಂ ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಧ್ನ್ತಾಃ ಕಣ ಠ್ೀsವಸಜಾ ಚ್ | 
ಕತತುರಾಮಾಸ  ಬಹತಶಾಃ ಸ ತತ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾಗಮತ್ || 225 || 

 

ನ್ ಹನ್ತುಮೈಚ್ಛತ್ ತಂ ಕಣಯಾಃ ಪ್ೃಥಾಯೈ ಸವಂ ವಚ್ಾಃ ಸಮರನ್ | 
ತಂ ವಿಜತಾ ರಣ್ೀ ಕಣ್ ೀಯ ಜಘನೀ ಪಾಥಯವರ ಥಿನಿೀಮ್ || 226 || 

 

ತತ್ ೀ ದೌರಣಿವಿಯವಿಧ್್ೈಬಾಯಣಸಙ್ಕ ಘೈಜಯಘಾನ್ ಪಾಥಯಸಾ ಚ್ಮ ಂ ಸಮನ್ುತಾಃ | 
ಸಾ ಹನ್ಾಮಾನಾ ರಣಕ್್ ೀವಿದ್ೀನ್ ನ್ ಶಂ ಲ್ೀಭ್ೀ ಮೃತತಾನಾssತಾಯ ಪ್ರಜ್ೀವ || 227 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ೀನಾಂ ದೌರಣಿಬಲಾಭಿಭ ತಾಂ ತಮಾಹವರಾಮಸ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀ ಯತಧ್್ೀ | 
ದೌರಣಿಸುಮಾಹಾsಲಮಲಂ ನ್ ವತು ಪ್ುತರಸಾುತಂ ಯೀಧ್ಯಸಾವದ್ಾ ಮಾಂ ತವಮ್ || 228 || 

 

ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ನ್ ಪತಾ ಮಮ ತವಂ ಸಖಾ ಪತತಯಯದ್ಾಪ ಶತತರಸಂಶರರಾತ್ | 
ಅರಿಶಚ ಮೀsಸ್ತೀರ್ತ ತಮಾಹ ಯದ್ಾರಿಂ ಮಾಂ ಮನ್ಾಸ್ೀ ತದ್ವದ್ಹಂ ಕರ್ ೀಮಿ ತ್ೀ || 229 || 

 

ಇತ ಾಚಿವಾನ್ ಶಕರಧ್ನ್ತಾಃಪ್ರಕ್ಾಶಂ ವಿಷಾಛಯಯ ಚಾಪ್ಂ ಪ್ರಕ್ತರನ್ ಶರೌಘಾನ್ | 
ಅಭಾಾಗಮದ್ ರಾಕ್ಷಸಮತಗರವ್ೀಗಾಃ ಸವಸ್ೀನ್ರಾ ಸ್ ೀsಪ ತಮಭಾವತಯತ || 230 || 

 

ಸ ರಕ್ಷಸಾಂ ಲಕ್ಷಸಮಾವೃತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ ನ್ೃಭಿಶಚ ವಿೀರ್ೈಬಯಹತಭಿಾಃ ಸತಶ್ಕ್ಷ್ತ್ೈಾಃ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಮಾತರಬಲ್ೀನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಸಙ್ಕ ್ ಷೀಭರಾಮಾಸ  ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಂ ಶರ್ೈಾಃ || 231 || 
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ಸ ತ್ೀನ್ ಬಾಣ್ೈಬಯಹತಭಿಾಃ ಪ್ರಪೀಡಿತ್ ೀ ವಿಭಿನ್ನಗಾತರಾಃ ಕ್ಷತಚಾಪ್ುಿತಾಙ್ುಾಃ  | 
ವಾಾವೃತಾ ನ್ೀತ್ರೀ ಕತಪತ್ ೀ ಮಹದ್ ಧ್ನ್ತವಿಯಷಾಫಯಯ ಬಾಣ್ೈ ರಜನಿೀಂ ಚ್ಕ್ಾರ || 232 || 

 

ಸ್ ೀsಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ತಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತರತಾಃ ಕ್ಷರನ್ ಮಹಾಶರಾಂಸಾುನ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಕ್ಷಯಮ್ | 
ನಿನಾಯ ಪ್ುತರಂ ಚ್ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಸಾ ನಿಷ್ಟಯಂ ಪ್ುರಾ ಯೀsಞ್ಞನ್ವಮಯನಾಮಕಾಃ || 233 || 

 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಸ್ೀನಾಂ  ಸವಸತತಂ ಚ್ ಪಾರ್ತತಂ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀ ದ್ ರೀಣಸತತಂ ಶರ್ೀಣ | 
ವಿವಾಾಧ್ ಗಾಢಂ ಸ ತತ ವಿಹವಲ್ ೀ ಧ್ವಜಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಶಾಚsಶತ ಸಸಂಜ್ಞಕ್್ ೀsಭವತ್ || 234 || 

 

ಉತಾಿಯ ಬಾಣಂ ಯಮದ್ಣಡಕಲಪಂ ಸನಾಧಯ ಚಾಪ್ೀ ಪ್ರವಿಕೃಷ್ಾ ರಾಕ್ಷಸ್ೀ | 
ಮತಮೀಚ್ ತ್ೀನಾಭಿಹತಾಃ ಪ್ಪಾತ ವಿನ್ಷ್ಟಸಙ್ಞಾಾಃ ಸವರಥ್ೀ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಾಃ || 235 || 

 

ವಿಮ ರ್ಛಯತಂ  ಸಾರಥಿರಸಾ ದ್ ರಂ ನಿನಾಯ ಯತದಾಧಜಞಗತ್ ೀ ವಿಪ್ಶಾತಾಃ | 
ದೌಾಣಿಶಚ ಸ್ೀನಾಂ  ನಿಶ್ತ್ೈಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈವಾಯದಾರವಯತ್ ಪಾಣಡವಸ್ ೀಮಕ್ಾನಾಮ್ || 236 || 

 

ಸಙ್ಞಾಮವಾಪಾಾಥ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀsಪ ಕತರದ್ ಧೀsವಿಶತ್  ಕ್ೌರವಸ್ೈನ್ಾಮಾಶತ | 
ವಿದಾರವರಾಮಾಸ  ಸ ಬಾಣವಷ್ೈಯಾಃ ಪ್ರಕಮಪರಾಮಾಸ ಮಹಾರಥಾಂಸುಥಾ || 237 || 

 

ತದ್ೈವ ಪಾಥಯಂ ಪ್ರರ್ತ ಯೀದ್ತಧಮಾಗತಂ ವ್ೈಕತಯನ್ಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಜಗತಪರ್ತಹಯರಿಾಃ | 
ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಂ ಪಾರಹಿಣ್ ೀಚ್ಛಕ್ತುಮತಗಾರಂ ತಸ್ತಮನ್ ಮೀಕತುಂ ಪಾಥಯರಕ್ಷಾಥಯಮೀವ || 238 || 

 

ಸ ಕಣಯಮಾಹ ಯ ಯತಯೀಧ್ ತ್ೀನ್ ತಸಾಾನ್ತ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ಪ್ೂವಯಕ್ಾಶಚ ಯೀ | 
ದ್ ರೀಣ್ೀನ್ ಚ್ೈತಾನ್ ಸಮರ್ೀ ಸ ಏಕ್್ ೀ ನಿವಾರರಾಮಾಸ ಮಮದ್ಯ ಚಾಧಿಗಮ್ || 239 || 

 

ತ್ೀ ಬಾಧ್ಾಮಾನಾ ಬಹತಶ್್ ೀ ಬಲ್ಲೀಯಸಾ ಕಣಯಂ ಪ್ುರ್ ೀಧ್ಾಯ ತಮಭಾಯೀಧ್ಯನ್ | 
ನ್ ವಿವಾಥ್ೀ ತತರ ರಣ್ೀ ಸ ಕಣಯಾಃ ಸವವಿೀಯಯಮಾಸಾಿಯ ಮಹಾಸರವ್ೀತಾು || 240 || 

 

ನಿವಾರರಾಮಾಸ  ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಂ ತದಾ ಭಿೀಮಸ್ತರಗತಾಯನ್ ಶತಮನ್ತಾನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
ಅಲಮಬಲ್ ೀ ನಾಮ ತದ್ೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ  ಸಮಾಗಮದ್ ಭಿೀಮಸತತಂ ನಿಹನ್ತುಮ್ || 241 || 

 

ಯತಧ್ಾವ ಪ್ರಗೃಹ್ಾೈನ್ಮಥ್ ೀ ನಿಪಾತಾ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀ ಭ ಮಿತಳ್ೀsಸ್ತನಾsಸಾ | 
ಉತ್ ಕೃತಾ ಶ್ೀಷ್ಯಂ ತತ  ಸತಯೀಧ್ನ್ೀsಕ್ಷ್ಪ್ದ್ ವಿಷ್ೀದ್ತರತಾರಖಿಲಭ ಮಿಪಾಲಾಾಃ || 242 || 

 

ಅಲಾಯತಧ್್ ೀsಥಾsಗಮದ್ತಗರವಿೀಯೀಯ ನ್ರಾಶನ್ಸುಂ ಸ ಘಟ್ ೀತೆಚ್ ೀsಭಾರಾತ್ | 
ಯತಧ್ಾವ ಮ ಹ ತಯಂ ಸ ತತ ತ್ೀನ್ ಭ ಮೌ ನಿಪಾತಾ ತಂ ಯಜ್ಞಪ್ಶತಂ ಚ್ಕ್ಾರ || 243 || 
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ಅಥಾಸಾ ಶ್ರ ಉದ್ಧೃತಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀರಸ್ತ | 
ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ತ್ೀನ್ ಸಮಾೂರನಾುಾಃ ಸವ್ೀಯ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದ್ಯಾಃ | 244 || 

 

ಘಟ್ ೀತೆಚ್ಬಲಖಾಾತ್ಾೈ ಸಮಥ್ೀಯನಾಪ ಯೀ ರಣ್ೀ | 
ನ್ ಹತ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀನ್ ಹತ್ೀsಸ್ತಮನ್  ಭ್ೈಮಸ್ೀನಿನಾ || 245 || 

 

ಸವ್ೀಯ ಸಞ ್ ಚೀದ್ರಾಮಾಸತಾಃ ಕಣಯಂ ಶಕ್ತುವಿಮೀಕ್ಷಣ್ೀ | 
ಅಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಹತಂ ಸವಯಂ ಕ್ತಂ ನ್ಾಃ ಪಾಥಯಾಃ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ || 246 || 

 

ಏವಂ ಸಞ ್ ಚೀದ್ಾಮಾನ್ಾಃ ಸ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾೈಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಹ್ೈಡಿಮಬೀನಾದ್ಾಯಮಾನ್ೈಸತು ಸವಯಂ ಚ್ ಭೃಶಪೀಡಿತಾಃ | 
ಆದ್ತು ಶಕ್ತುಂ ವಿಪ್ುಲಾಂ ಪಾಕಶಾಸನ್ಸಮಮತಾಮ್ || 247 || 

 

ತಾಮಮಬರಸಾಿಯ ಘಟ್ ೀತೆಚಾಯ ಶ್ೈಲ್ ೀಪ್ಮಾರಾತತಲವಿಕರಮಾಯ | 
ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಮೃತ್ ಾೀ ರಸನ್ ೀಪ್ಮಾಮಲಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನಿುೀಂ ಪ್ರದಿಶ್್ ೀ ದಿಶಶಚ || 248 || 

 

ನಿಭಿಯಣಣವಕ್ಷಾಾಃ ಸ ತರಾ ಪ್ಪಾತ ವಿಚ್ ಣಯಯನ್ ಶತತರಬಲಂ ಹತ್ ೀsಪ  
ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ಜಹೃಷ್ತಧ್ಾಯತಯರಾಷಾಾ ಉಚ್ತಚಕತರಶತದ್ತಯಧ್ತವುಶಾಚಮಬರಾಣಿ|| 249 || 

 

ತದಾ ನ್ನ್ತಯ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಚ್ಚ ಫಲತುನ್ಮ್ | 
ನ್ನಾದ್ ಶಙ್್ಮಾಧ್ಮಜಞಹಾಸ ಚ್ ೀರತನಿಸವನ್ಾಃ || 250 || 

 

ತಮಪ್ೃಚ್ಛದ್ ಗತಡಾಕ್್ೀಶಾಃ ಕ್ತಮೀತದಿರ್ತ ದ್ತಮಯನಾಾಃ | 
ಹತ್ೀ ಸತತ್ೀsಗರಜ್ೀsಸಾಮಕಂ ವಿೀರ್ೀ ಕ್ತಂ ನ್ನ್ದಸ್ತ ಪ್ರಭ್ ೀ || 251 || 

 

ತಮಾಹ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ದಿಷಾಟಯ ಜೀವಸ್ತ ಫಲತುನ್ | 
ತವದ್ಥಯಂ ನಿಹಿತಾ ಶಕ್ತುವಿಯಮತಕ್ಾುsಸ್ತಮನ್ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸ್ೀ || 252 || 

 

ತತ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಾದ್ಮಷಾಯಚಾಚಭಾವತಯತ | 
ಕಣಯಂ ಪ್ರರ್ತ ತಮಾಹಾಥ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 253 || 
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ಯರಾsಜತಯನ್ ೀ ನಿಹನ್ುವಾಸುರಾsಸೌ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಹತಾಃ | 
ತನಾಮ ಶತಚ್ಸುಾಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ದಿಷಾಟಯ ಜೀವರ್ತ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರಯರೌ ವಾಾಸಸುತ್ ೀ ಯತದ್ಧಮವತಯತ || 254 || 

 

ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಮಿಹ ಹನ್ಾಮಾನ್ೀ ಬಲ್ೀ ಕತರ ಣಾಮಿತರ್ೈಶಚ ಪಾಣಡವ್ೀ | 
ಪ್ರದಿೀಪ್ಹಸಾು ಅಥ ಯೀಧ್ಕ್ಾಶಚ ಸವ್ೀಯsಪ ನಿದಾರವಶಗಾ ಬಭ ವುಾಃ || 255 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಾನಾಹ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಸುದಾ ಸವಪ್ುಯನ್ತು ರಾವಚ್ಛಶ್ನ್ಾಃ ಪ್ರಕ್ಾಶಾಃ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾ ಆಶ್ಷ್ಾಃ ಫಲತುನಾಯ ಪ್ರಯತಜಾ ಸವ್ೀಯ ಸತಷ್ತಪ್ುಯಯಥಾಸಿ್ತತಾಾಃ || 256 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಚ್ನ ದ್ರೀsಭತಾದಿತ್ೀ ಯತಧ್್ೀ ತ್ೀ ಸಮಾಯಯತಾಃ ಶಸರಮಹಾಸರವಷಾಯಾಃ | 
ತತಾರsರಾತಾಃ ಸಾತಾಕ್ತಂ ಸ್ ೀಮದ್ತ್ ುೀ ಭ ರಿಶಚ ತಾಭಾಾಂ ಯತಯತಧ್್ೀ ಸ ಏಕಾಃ||  

 

ಹತೌ ಚ್ ತೌ ಪ್ೀತತತಸ ು್ೀನ್ ಭ ಮೌ ಬಾಹಿಿೀಕ ಏನ್ಂ ಸಮರ್ೀ ತವಯೀಧ್ಯತ್ | 
ಸ ಸಾತಾಕ್ತಂ ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಬಾಣಂ ವಧ್ಾಯ ತಸಾಾsಶತ ಮತಮೀಚ್ ವಿೀರಾಃ || 258 || 

 

ಚಿಚ್ಛೀದ್ ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸ್ತರದ್ೈವ  ತಸ್ೈ ಶತಘ್ನನೀಂ ಪ್ರಜಹಾರ ಬಾಹಿಿಕಾಃ | 
ತರಾ ಹತ್ ೀ ವಿಹವಲ್ಲತ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ಜಘಾನ್ ತಂ ಗದ್ರಾ ಸ್ ೀsಪ್ತಶಚ || 259 || 

 

ಬಾಹಿಿೀಕಾಃ ಪಾರಥಯರಾಮಾಸ ಪ್ೂವಯಂ ಸ್ನೀಹಪ್ುರಸುರಮ್ | 
ಭಿೀಮ ತವಯೈವ ಹನ್ುವಾೀ ರಣ್ೀsಹಂ ಪರೀರ್ತಮಿಚ್ಛತಾ | 
ತದಾ ಯಶಶಚ ಧ್ಮಯಂ ಚ್ ಲ್ ೀಕಂ ಚ್ ಪಾರಪ್ುನರಾಮಹಮ್ || 260 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ತಂ ಭಿೀಮೀ ನಿತರಾಂ ವಾಥಿತಸುದಾ | 
ಹನಾಾಂ ನ್ೈವಾನ್ಾಥಾ ಯತದ ಧ್ೀ ತತ್ ತ್ೀ ಶತಷ್ ರಷ್ಣಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ಹತಸುತರ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀನ್ ಬಾಹಿಿಕಾಃ || 261 || 

 

ಹತ್ೀ ಬಾಹಿಿೀಕ್್ೀ ಕ್ೌರವಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಮಭಾಾಜಗತಮಾಃ ಕಣಯದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಾಾಾಃ | 
ದೌರಣಿಂ ಪ್ುರಸೃತಾ ಗತರತಂ ಚ್ ಪಾಷ್ಯತಾಃ ಸಭಾರತೃಕಾಃ ಸಾತಾಕ್ತನಾ ಸಮಭಾರಾತ್ || 262 || 

 

ಸಂಶಪ್ುಕ್್ೈರ್ೀವ ಪಾಥ್ ೀಯ ಯತಯೀಧ್ ತದ್ ಯತದ್ಧಮಾಸ್ತೀದ್ರ್ತರೌದ್ರಮದ್ತೂತಮ್ | 
ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿೀಣಿೀ ತತರ ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಂ ನಿಸ ದಿತಾ ರಾರ್ತರಯತದ್ಧೀ ಸಮಸಾು || 263 || 
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ತತಾಃ ಸ ಯಯಶಾಚಭತಾದಿತಸುದಾsರ್ತಘ ೀರಂ ದ್ ರೀಣಾಃ ಕಮಯ ಯತದ ಧ್ೀ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ಸ ಪಾಞ್ಚಚಲಾನಾಂ ರಥವೃನ್ದಂ ಪ್ರವಿಶಾ ಜಘಾನ್ ಹಸಯಶವರಥಾನ್ ನ್ರಾಂಶಚ || 264 || 

 

ವಿದಾರವಿತಾಸ ು್ೀನ್  ಮಹಾರಥಾಶಚ ನ್ೈವಾವಿನ್ದನ್ ಶಮಯ ಬಾಣಾನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ | 
ಯತವ್ೀವ ವೃದ್ ಧೀsಪ ಚ್ಚಾರ ಯತದ ಧ್ೀ  ಸ ಉಗರಧ್ನಾವ ಪ್ರಮಾಸರವ್ೀತಾು || 265 || 

 

ರಥಾಬತಯದ್ಂ ತ್ೀನ್ ಹತಂ ಚ್ ತತರ ತತಾಃ ಸಹಸರಂ  ಗತಣಿತಂ ನ್ರಾಣಾಮ್ | 
ತತ್ ೀ ದ್ಶಾಂಶ್್ ೀ ನಿಹತ್ ೀ ಹರಾನಾಂ ಗಜಾಬತಯದ್ಂ ಚ್ೈವ ರಣ್ ೀತೆಟ್ೀನ್ || 266 || 

 

ತಥಾ ವಿರಾಟದ್ತರಪ್ದೌ ಶರಾಭಾಾಂ ನಿನಾಯ ಲ್ ೀಕಂ ಪ್ರಮಾಜಮಧ್್ಾೀ | 
ತತ್ ೀ ವಿಜತ್ಾೈವ  ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಾದಿೀನ್ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಜತಗ್ ೀಪ್ || 267 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನಾಭಿಗತಪ್ುೀ ದ್ ರೀಣಂ ಹನ್ತುಂ ಯತನಮತಚ್ಚಶಚಕ್ಾರ | 
ನಿವಾರರಾಮಾಸ ಗತರತಾಃ ಶರೌಘೈಧ್ೃಯಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಸ್ ೀsಪ ತಂ ಸಾಯಕ್್ೀನ್ | 
ವಿವಾಾಧ್ ತ್ೀನಾಭಿಹತಾಃ ಸ ಮ ಛಾಯಮವಾಪ್ ವಿಪ್ರೀ ನಿಷ್ಸಾದ್ ಚಾsಶತ || 268 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಾಃ ಸತವರಂ ಖ್ಡುಚ್ಮಯಣಿೀ ಆದಾಯ ತಸಾಾsರತರತಹ್ೀ ರಥ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಸಂಜ್ಞಾಮವಾಪಾಾಥ ಗತರತಾಃ ಶರೌಘೈಾಃ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತ್ರವಾಯಥಯರಾಮಾಸ ತಂ ಚ್ || 269 || 

 

ಸ ತ್ೈರಥಿವಾರ್ತತಸುದ್ರಥಾಚ್ಚ ಪ್ರಾವೃತುಾಃ ಸವಂ ರಥಮಾರತರ್ ೀಹ | 
ಸತಸಂರಬ ಧೌ ತೌ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಯತದ್ಧಂ ಸಞ್ಚಕರತತವೃಯಷ್ಟಶರಾಮತಬಧ್ಾರೌ || 270 || 

 

ನಿವಾಯಯ ಶತತರಂ ಸ ಶರ್ೈಬರಯಹಾಮಸರಮಸೃಜದ್ ದಿವಜಾಃ | 
ತ್ೀನ್ ಸನಾದಹರಾಮಾಸ ಪಾಞ್ಚಚಲಾನ್ ಸತಬಹ ನ್ ರಣ್ೀ | 
ಪ್ುರತಜತ್ ಕತನಿುಭ್ ೀಜಶಚ ತ್ೀನಾನ್ಾೀ ಚ್ ಹತಾಸುದಾ || 271 || 

 

ಭಿೀಮೀsಜತಯನ್ಾಃ ಸಾತಾಕ್ತಶಚ ಪ್ರಾಯಯೀಣ ಗತರ್ ೀಾಃಸತತಮ್ | 
ದ್ ರತ್ ೀ ವಾರರಾಮಾಸತಮಯಹತಾಾ ಸ್ೀನ್ರಾ ಸಹ || 272 || 

 

ಕಣಯದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿೀಂಶಚ ಶಲಾಂ ಭ್ ೀಜಂ ಕೃಪ್ಂ ತಥಾ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ಶರೌಘೀಣ ವಾರರಾಮಾಸತ  ರಣ್ೀ || 273 || 

 



 
 

 
 

Page 418 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ತತರ ಭಿೀಮೀ ಗಜಾನಿೀಕಂ ಜಯತ್ುೀನ್ಂ ಚ್ ಮಾಗಧ್ಮ್ | 
ಜಘಾನ್ ಸತಬಹ ಂಶ್ಚವ ಮಾಗಧ್ಾನಾಂ ರಥವರಜಾನ್ || 274 || 

 

ಅಥ ಮಾಳವರಾಜಾಸಾ ತವಶವತಾಿಮಾಭಿದ್ಂ ಗಜಮ್ | 
ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಹತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಅಶವತಾಿಮಾ ಹತ ಇರ್ತ ಪಾರಹ ರಾಜಾ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 275 || 

 

ಅಶವತಾಿಮ ವದ್ಂ ಶತರತಾವನಾಹಂ  ಯೀತುಯ ಇರ್ತ ಸವಯಮ್ | 
ಪ್ುರ್ ೀಕುಂ ಧ್ಮಯಜಾಯೈವ ತ್ೀನ್ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರಮ್ || 276 || 

 

ಬ ರಹಿ ಸತಾಮಿರ್ತ ಪಾರಹ ಸತಾಮಿತ್ಾೀವ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ | 
ಉಪಾಂಶತ ಕತಞ್ಞರಶ್ಚೀರ್ತ ದ್ ರೀಣ್ ೀsತ್ ೀ ವಾಥಿತ್ ೀsಭವತ್ || 277 || 

 

ತಸಾ ಭಿೀಮೀ ರಥ್ೀಷಾಂ ಚ್ ಗೃಹಿೀತಾವ ನ್ ತವ್ೀದ್ೃಶಮ್ | 
ಯೀಗಾಂ ಗತಣವತ್ ೀ ನಿತಾಂ ಪ್ರಧ್ಮೀಯಪ್ಜೀವನ್ಮ್ || 278 || 

 

ಇತಾಾಹ ಖ್ಸಾಿ ಮತನ್ಯಶಾಚಲಮೀಹಿೀರ್ತ ತಂ ತದಾ | 
 ಚ್ತಸುದ್ಖಿಲಂ ಜ್ಞಾತವ ದ್ ರೀಣಾಃ ಶಸರಮವಾಸೃಜತ್ || 279 || 

 

ಸ ನ್ಾಸಾ ಕಮಾಯಣಿ ತದಾsಖಿಲಾನಿ ಯೀಗಾರ ಢಾಃ ಪ್ರಮಂ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ | 
ಸವ್ೀಯಶವರಂ ನಿತಾನಿರಸುದ್ ೀಷ್ಂ ಧ್ಾಾಯನ್ ಮತಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಮಗಾತ್ ಸವಧ್ಾಮ | 
ತಂ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪಾಣಡವಾ ಗೌತಮಶಚ ರಾನ್ುಂ ಸವಲ್ ೀಕಂ ದ್ದ್ೃಶತವಿಯಹಾಯಸಾ || 280 || 

 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಾಃ ಪಾಣಡವ್ೈವಾಯಯಯಮಾಣ್ ೀsಪ್ಾಗಾತ್ ಖ್ಡುಂ ಚ್ಮಯ ಚಾsದಾಯ ತತರ | 
ರ್ಛತಾವsಸ್ತನಾ ತಸಾ ಶ್ರಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ರಥಂ ಸವಕ್ತೀಯಂ  ತವರರಾ ಸಮಾಸ್ತಿತಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಪ್ಸುಂ ಸತಭೃಶಂ ಭರಾದಿಯತಾಃ ಸಮಾಾದ್ರವದ್ ವಾಜನ್ಮೀಕಮಾಸ್ತಿತಾಃ || 281 || 

 

ಸಞಚಛನ್ನೀ ದ್ ರೀಣಶ್ರಸ್ತ ಗಹಯರಾಮಾಸ ವಾಸವಿಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರಂ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲಾಂ ಸಾತಾಕ್ತಶಾಚಪ ಕ್್ ೀಪತಾಃ || 282 || 
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ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸತು ತಾವಾಹ ಕಥಂ ಭ ರಿಶರವಾ ಹತಾಃ | 
ಇರ್ತ ತಂ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಕತರದ್ ಧೀ ಗದಾಪಾಣಿಾಃ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ಆಹವರಾಮಾಸ ಪಾಞ್ಚಚಲಾಸುಂ ಧ್ೃತಾಸ್ತರವಿಸಮಯಾಃ || 283 || 

 

ತದಾ ಜಗಾರಹ ಶ್ೈನ್ೀಯಂ ಭಿೀಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಶಮರಾಮಾಸ ಪಾಥಯಂ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲಾಸ್ನೀಹಯನಿರತಾಃ || 284 || 

 

ತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ತದಾsನ್ತಶ್ಕ್ಷ್ತಾಾಃ ಸ್ನೀಹಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ೂವಯವದಾಪ್ುರತತುಮಮ್ | 
ಯತಾುಶಚ ಯತದಾಧಯ ಸಮತದ್ಾತಾಶಚ ತದಾssಗಮದ್ ದೌರಣಿರಪಾಾತುಧ್ನಾವ || 285 || 

 

ಆಶತರತಾ ತಾತಂ ನಿಹತಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ರಿಪ್ುಪ್ರಮಾಥನ್ೀ | 
ನಾರಾಯಣಾಸರಂ ವಿಸಸಜಯ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ತದಾ ಭಿೀತಾ ಭಿೀಮಮೃತ್ೀ ಸಮಸಾುಾಃ || 286 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಪಾರಹ ವಿಷ್ಣಣಚ್ೀತನ್ಾಃ ಶ್ೈನ್ೀಯಪ್ೂವಾಯಾಃ ಪ್ರರ್ತರಾನ್ತು ಸವ್ೀಯ | 
ಸಭಾರತೃಕ್್ ೀsಹಂ ದೌರಣಿವರಾಸರಮಗ್ ನೀ ಭವ್ೀಯಮಿತಾತರ ಜಗಾದ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 287 || 

 

ನ್ಮಧ್ವಮಸರಸಾ ತತ್ ೀ ವಿಮೀಕ್ಷಯಥ್ೀತಾಥ ಪ್ರಣ್ೀಮತಶಚ ಧ್ನ್ಞ್ಞರಾಧಿಕ್ಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ನ್ ಭಿೀಮಸುದ್ಮತಷ್ಾ ಮ ಧಿನಯ ಪ್ಪಾತ ಸ್ ೀsಗಾನವಿವ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀsಗಿನಾಃ || 288 || 

 

ಅದ್ಹಾಮಾನ್ೀ ಭಿೀಮೀsಪ ವಹೌನ ವಹಿನರಿವ ಸಿ್ತತ್ೀ | 
ಅವ್ೀಷ್ಟಯದ್ ವಾರತಣ್ೀನ್ ಪಾಥ್ ೀಯsತಾರsತಮಪ್ರಪ್ತುಯೀ || 289 || 

 

ನ್ ದ್ೀಹ್ೀ ಪ್ರ್ತತಾಸರಸಾ ಬಹಿವ್ೀಯಷ್ಟನ್ತಾಃ ಫಲಮ್ | 
ತಥಾsಪ ಸ್ನೀಹವಶಗ್ ೀ ವ್ೀಷ್ಟರಾಮಾಸ ಫಲತುನ್ಾಃ || 290 || 

 

ಅಮೀಘತವಂ ನಿಜಾಸರಸಾ ಭಿೀಮಸಾಾವಧ್ಾತಾಮಪ | 
ಸಾಧ್ಯನ್ ಸಾಜತಯನ್ಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಿೀಮಸಾ ರಥಮಾರತಹತ್ || 291 || 

 

ವ್ೀಷಟತಂ ವಾರತಣಾಸ್ರೀಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಬಾಹಾತಸುದಾ | 
ಸಹಿತತಾವತ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ನ್ರತಾವದ್ಥ ಫಲತುನ್ಮ್ || 292 || 

 

ತದ್ಸರಂ ನಾದ್ಹತ್ ತಾಭಾಾಂ ಸವರಥಾದ್ವರ್ ೀಪತ್ೀ | 
ಭಿೀಮ ಆಚಿಛನ್ನಹ್ೀತೌ ಚ್ ತದ್ಸರಂ ಶಾನಿುಮಾಗಮತ್ || 293 || 
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ಶತದ್ಧಕ್ಷರ್ತರಯಧ್ಮೀಯಷ್ತ ನಿರತತಾವದ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ವಾಹನಾದ್ವರ್ತೀರಾಯನ್ಾೈಾಃ ಪ್ರಣತ್ೀsಪ ನಿರಾಯತಧ್್ೈಾಃ | 
ಸಾಯತಧ್ಾಃ ಸರಥ್ ೀsಯತಧ್ಾದ್ವಿಷ್ಹಾಮಪೀಶವರ್ೈಾಃ || 294 || 

 

ಸವಧ್ಮಯಹಾನೌ ಮಿತಾರಣಾಂ ಕತಯವಾಂ ಯನಿನಷ್ೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಅತಾಃ ಸ್ ೀsನಾಾನ್ಪ ಪಾರಹ ಮಾ ಗಮಧ್ವಮಿರ್ತ ಸವಯಮ್ || 295 || 

 

ನ್ಮಸಾೆಯಯಮಪ ಹಾಸರಂ ನ್ ನ್ಮಾಂ ಜೀವನ್ೀಚ್ಛರಾ | 
ಸಮರ್ೀ ಶತತರಣಾ ಮತಕುಂ ತಸಾಮತ್ ತನ್ನ ಚ್ಕ್ಾರ ಸಾಃ || 296 || 

 

ಅಸಾರಭಿಮಾನಿೀ ವಾಯತಹಿಯ ದ್ೀವತಾsಸಾ ಹರಿಾಃ ಸವಯಮ್ | 
ತಸಾಮದ್ ಭಿೀಮಂ ಸವರ ಪ್ತಾವನಾನದ್ಹಚಾಚಗಿನಮಗಿನವತ್ || 297 || 

 

ಮನ್ಸ್ೈವಾsದ್ರಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಭಿೀಮೀsಸ್ರೀ ಚ್ ಹರೌ ತದಾ | 
ಕ್ಷತರಧ್ಮಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನ್ ನ್ನಾಮ ಚ್ ಬಾಹಾತಾಃ || 298 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವ ಸವಕ್ತೀರಾಸರಂ ಭಿೀಮಂ ಚಾಮೀಘಮೀವ ತತ | 
ಸಾಧ್ಯತಾವsನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ುನ್ರಶಾವನ್ಚ್ ೀದ್ಯತ್ || 299 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರಯೀಕತುಮಸರಂ ತಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀsಭಾಚ್ ೀದ್ಯತ್ | 
ದೌರಣಿನ್ಯ ಶಕಾಮಿತತಾಕ್ಾುಾ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಸಮಭಾರಾತ್ || 300 || 

 

ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಂ ತಂ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಸಾತಾಕ್ತರನ್ವರಾದ್ ರಣ್ೀ | 
ಉಭೌ ಚ್ ತೌ ಸಾಯಕ್ಾಭಾಾಮವಿಧ್ಾನಿನಪ್ೀತತತಸ ುೌ ಚ್ ವಿಮ ರ್ಛಯತೌ ರಣ್ೀ || 301 || 

 

ಭಿೀಮಸಾಾಭಾಾಗತಸಾಾಶಾವನ್ ದೌರಣಿವಾಯದಾರವಯದ್ ರಣ್ೀ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಯರ್ತ ತಾನ್ ಭಿೀಮೀ ದ್ದ್ಶಯ ದೌರಣಿಮಜತಯನ್ಾಃ || 302 || 

 

ತತ್ ೀsಜತಯನ್ಸುಂ ಪ್ರರ್ತಯೀದ್ತಧಮಾಗಮದ್ ರ ಕ್ಷಾ ವಾಚ್ಾಃ ಶಾರವಯನ್ ಕತರದ್ಧರ ಪ್ಾಃ | 
ತತಾರsಗ್ನೀಯಂ ದೌರಣಿರಮತಞ್ಚದ್ಸರಂ ತ್ೀನ್ ವಾಾಪಾು ಪ್ೃತನಾ ಪಾಣಡವಾನಾಮ್ || 303 || 
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ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀ ನಿಹತಾ ಚಾತರ ಸ್ೀನಾ ಪಾಥಯಂ ಸರಾನ್ಂ ಹರಿರತಜಞಹಾರ | 
ಜೀವಾನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಾ ಸತರ್ೀನ್ದರನ್ನ್ದನ್ಂ ದೌರಣಿಾಃ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ಚಾಪ್ಹಾಯ | 
ಯರೌ ತಮಾಗತಾ ಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ವ್ೀದಾನ್ುಕೃತ್  ಪ್ೂಣಯಷಾಡತುಣಾದ್ೀಹಾಃ || 304 || 

 

ಮಾ ರಾಹಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗಿರಿಶಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಕ್ಾರಾಯಯ ಭ ಮೌ ಬಲವಾನ್ಜಾಯಥಾಾಃ | 
ಮಹಚ್ಚ ಕ್ಾಯಯಂ ಪ್ುನ್ರಸ್ತು ದ್ೃಷ್ಟಂ ತವಾsಶತ ತಚ್ಚ ಪ್ರರ್ತಪಾದ್ಯೀರ್ತ || 305 || 

 

ತಥ್ ೀದಿತಾಃ ಪಾರತರಿರ್ತ ಬತರವಾಣ್ ೀ ಯರೌ ಪ್ರಣಮಾಾಖಿಲವ್ೀದ್ಯೀನಿಮ್ | 
ಯಯತಸುಮನ್ವೀವ ಸತಯೀಧ್ನಾದ್ಯೀ ದ್ತಾಃಖಾನ್ತಾಸ್ುೀ ಶ್ಭಿರಾಯ ಭಿೀತಾಾಃ || 306 || 

 

ಪಾಥಾಯಶಚ ಸವ್ೀಯ ಮತದಿತಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಪ್ರಂ ಸತುವನ್ುಾಃ ಶ್ಭಿರಾಯ ಜಗತಮಾಃ | 
ತತಾರಪ ರಾತಾರವಮಿತಾನ್ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ನ್ತಸಮರನ್ ುೀ ಮತಮತದ್ತಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ || 307 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ಕೃತ್ೀ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ 
ನಾರಾಯಣಾಸ್ ರೀಪ್ಶಮನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 

[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4129 ] 
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|| ಕಣಯವಧ್ಾಃ || 
 

ಓಂ || ಅಥಾನ್ತಜ್ಞಾಮತಪಾದಾಯ ದೌರಣ್ೀದ್ತಯಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಕಣಯಂ ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸ್ ೀsಗಾದ್ ಯತದಾಧಯ ದ್ಂಸ್ತತಾಃ || 01 || 

 

ತತಾರಭವದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ದಾರತಣಂ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾನಾಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಜ್ೈಗಯಜ್ೀ | 
ತತ್ ರೀದ್ರಾದಿರಪ್ರ್ತಮೀ ಪ್ರದ್ೃಶಾತ್ೀ ಭಿೀಮೀ ಯಥ್ ೀದ್ಾನ್ ಸವಿತಾsರ್ತನಿಮಯಲಾಃ || 02 || 

 

ತಂ ಕ್ಾಲಯನ್ುಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ಕ್ಷ್ೀಮಧ್ ರ್ತಯರಭಾಾಗಮತ್ ತಸಾ ಗಜಂ ಜಘಾನ್ ಚ್ | 
ತಂ ವಿೀಯಯಮತುಂ ಪ್ರರ್ತಲಭಾ ಭಿೀಮೀ ನಿನಾಯ ಮೃತ್ ಾೀಾಃ ಸದ್ನಾಯ ಶ್ೀಘರಮ್ || 03 || 

 

ನಿಹತಾ ತಂ ಮಾರತರ್ತರಭಾಕೃನ್ುಚಿಛರಾಂಸ್ತ ಯ ನಾಂ ಪ್ರಪ್ಕ್ಷಪಾರ್ತನಾಮ್ | 
ವಿಕ್ಷ್ ೀಭರಾಮಾಸ ಚ್ ಶತತರಸ್ೈನ್ಾಂ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ಯಥ್ೈವ ಶವಸೃಗಾಲಯ ಥಮ್ || 04 || 

 

ಸಙ್ಕ ್ ಷೀಭಾಮಾಣಂ ತದ್ನಿೀಕಮಿೀಕ್ಷಯದೌರಣಿೀ ರಥ್ೀನ್ ಪ್ರರ್ತಜಗಿಮವಾಂಸುಮ್ | 
ತದ್ ಯತದ್ಧಮಾಸ್ತೀದ್ರ್ತಘ ೀರಮದ್ತೂತಂ ಪ್ುರಾ ಯಥಾ ನಾsಸ ಚ್ ಕಸಾಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ || 05 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತದ್ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯವಿಪಾರ  ಚ್ತನ್ೀಯದ್ೃಗ್ ದ್ೃಷ್ಟಪ್ೂವಯಂ ಸತಯತದ್ಧಮ್ | 
ನ್ಚ್ ೀತುರಂ ವಾsಪ ಭವಿಷ್ಾರ್ತೀದ್ೃಕ್ ಕಲಾಂ ಚ್ ಸವಾಯಣಿ ನ್ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮಿಯತಾಃ || 06 || 

 

ನ್ೈತದ್ೃಶ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಮಪದ್ ಬಲಂ ವಾ ದ್ವಯಂ ಕತತ್ ೀ ವಾಯತಮೃತ್ೀ ಶ್ವಂ ತಥಾ | 
ದ್ವಯೀಾಃ ಸಮಾಹಾರ ಇಹ ದ್ವಯೀರಪ ಜ್ಞಾನ್ಸಾ ಬಾಹ್ ವೀಶಚ ಬಲಸಾ ಸ ಜಯತಾಃ || 07 || 

 

ಇರ್ತೀಯಯಮಾಣ್ೀ ವಿಬತಧ್್ೈನ್ಯರ್ ೀತುಮೌ ದಿಶಾಃ ಸಮಸಾು ಗಗನ್ಂ ಚ್ ಪ್ರ್ತರಭಿಾಃ | 
ನಿರನ್ುರಂ ಚ್ಕರತತರತತುಮೀಜಸೌ ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತದ್ ಭಿೀರ್ತಮಗತಮಯಹಾರಥಾಾಃ || 08 || 

 

ಶರಾಸನ್ೀ ಮಾರತರ್ತನಾ ನಿರಾಕೃತ್ ೀ ದೌರಣಿಮಯಹಾಸಾರಣಿ ಮತಮೀಚ್ ತಸ್ತಮನ್ | 
ತಾನ್ಾಸರವಯೈಯಬಯಲವಾನ್ವಿಸಮಯಾಃ ಸಂಶಾಮರಾಮಾಸ ಸತತ್ ೀsನಿಲಸಾ || 09 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಶರ್ೈರ್ೀವ ಪ್ರಸಪರ ತಾವಯತಧ್ಾತಾಂ ಚಿತರಮಲಂ ಚ್ ಸತಷ್ತಠ | 
ತದಾ ತತ ಭಿೀಮಸಾ ಶರ್ೈಭೃಯಶಾತ್ ೀಯ ದೌರಣಿಾಃ ಪ್ಪಾತಾsಶತ ದ್ೃಢಂ ವಿಚ್ೀತನ್ಾಃ || 10 || 

 

ಭಿೀಮಶಚ ವಿಹವಲತನ್ತಾಃ ಸ ತತ ಕ್ತಞಚಚದ್ೀವ ಪ್ೂವಯಂ ಗತ್ೀ ಕತರತಸತತ್ೀ ಪ್ರಯರೌ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ | 
ನಿಧ್ ಯತಯತದ್ಧಶರಮ ಆತುಧ್ನಾವ ಯೀದ್ತಧಂ ಗಜೌಘಂ ಪ್ರರ್ತನಾದಿತಾಶಾಃ || 11 || 
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ತಸ್ತಮನ್ ಗಜಾನ್ ಮದ್ಯಯರ್ತ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀ ಯತಧಿಷಠರಮ್ | 
ಅಗಾದ್ ಯತದಾಧಯ ತೌ ಯತದ್ಧಂ ರಾಜಾನೌ ಚ್ಕರತತಶ್ಚರಮ್ || 12 || 

 

ತತರ ತಂ ವಿರಥಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಸಹಸ್ೈವ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
 ಸ ಗದಾಮಾದ್ದ್ೀ ಗತವಿೀಯಂ ತಂ ಭಿೀಮೀsಭಾಪ್ತದ್ ಗದಿೀ || 13 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೃಪ್ಸುಂ ಸವರಥಮಾರ್ ೀಪಾಾಪ್ಯರೌ ತತಾಃ | 
ತದ್ೈವ ಕಣಯನ್ಕತಲೌ ಭೃಶಂ ಬಾಣ್ೈರಯತಧ್ಾತಾಮ್ || 14 || 

 

ನ್ಕತಲಂ ವಿರಥಂ ಕೃತಾವ ಕಣ್ ೀಯsಥ ಪ್ರಪ್ಲಾಯತಮ್ | 
ಅನ್ತದ್ತರತಾ ಚ್ ವ್ೀಗ್ೀನ್ ಕಣ ಠ್ೀ ಧ್ನ್ತರವಾಸೃಜತ್ || 15 || 

 

ಉಕ್ಾುಾ ಚ್ ಪ್ುರತಷಾ ವಾಚ್ಾಃ ಕತನಾಯ ವಚ್ನ್ಗೌರವಾತ್ | 
ನ್ ಜಘಾನ್ೈವ ನ್ಕತಲಂ ವಿಸೃಜಾ ಚ್ ಯರೌ ಪ್ರಾನ್ || 16 || 

 

ವಿನಾದನ್ತವಿನಾದವಥ ಕ್್ೈಕರೌ ರಣ್ೀ  ಸಮಾಸದ್ತ್ ಸಾತಾಕ್ತರತಗರವಿಕರಮಾಃ | 
ತಯೀರಮತಷಾಾಭವದ್ತಗರವ್ೈಶಸಂ ಪ್ರವಷ್ಯತ್ ೀರತತುಮಸಾಯಕ್ಾನ್ ಬಹ ನ್ || 17 || 

 

ತಾಭಾಾಂ ನಿರತದ್ಧಾಃ ಸಹಸಾ ಜಹಾರ ತತಾರನ್ತವಿನ್ದಸಾ ಶ್ರ್ ೀsಥ ವಿನ್ದಾಃ | 
ಯತಯೀಧ್ ಶ್ೈನ್ೀಯಮಥಾರಥಾವುಭೌ ಪ್ರಸಪರಂ ಚ್ಕರತತರತತುಮಾಹವ್ೀ || 18 || 

 

ತತಶಚ ಚ್ಮಾಯಸ್ತಧ್ರೌ ಪ್ರಚ್ೀರತತಾಃ ಶ್ಾೀನೌ ಯಥಾsಕ್ಾಶತಳ ೀ್ ಕೃತಶರಮೌ | 
ನಿಕೃತಾ ಚಾನ್ ಾೀನ್ಾಮತಭೌ ಚ್ ಚ್ಮಯಣಿೀ ವರಾಸ್ತಪಾಣಿೀ ಯತಗಪ್ತ್ ಸಮಿೀಯತತಾಃ || 19 || 

 

ತತಾರಪ್ಹಸ್ುೀನ್ ಶ್ರಾಃ ಸಕತಣಡಲಂ ಜಹಾರ ವಿನ್ದಸಾ ಮೃಧ್್ೀ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ನಿಹತಾ ತಂ ಬನ್ತಧಜನ್ೈಾಃ ಸತಪ್ೂಜತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಶತ ರನ್ಪ್ರಾನ್ ಪ್ರಕಮಪಯನ್ || 20 || 

 

ಕೃಪಾಮಾರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ತಪ್ಸಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪೀಡಯೀತ್ | 
ಇರ್ತ ಮತಾವ ಪಾಷ್ಯತಸತು ಭಿೀಮಂ ಶರಣಮೀಯವಾನ್ || 21 || 

 

ಕಣಯಂ ಸಮನಾುತ್ ಪ್ರರ್ತಕ್ಾಲಯನ್ುಂ ವರ ಥಿನಿೀಮಿನ್ದರಸತತಾಃ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ಕ್ಷಣಾತ್ ತಮಾಜೌ ವಿರಥಂ ಚ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ತತ್ ೀsಪ್ಹಾರಂ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ಚ್ಮಾವಾಃ || 22 || 
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ಪ್ರಾಜತಾಃ ಸಂಯರ್ತ ಸ ಯಯಸ ನ್ತಾಃ ಸತತ್ೀನ್ ಶಕರಸಾ ಸ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಮ್ | 
ಜಗಾದ್ ಬಾಹತಂ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಪಾಥ್ ೀಯ ಜಗಾಯ ಮಾಮನ್ಾಮನ್ಸೆಮಾಜೌ || 23 || 

 

ಕ್ಾಮಂ ರಥ್ ೀ ಮೀ ಧ್ನ್ತರಪ್ಾಭ್ೀದ್ಾಂ ದ್ತುಂ ಭೃಗ ಣಾಮಧಿಪ್ೀನ್ ದಿವಾಮ್ | 
ಯನಾು ನ್ ತಾದ್ೃಙ್ ಮಮ ರಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಶಲ್ ಾೀ ಯದಿ ಸಾಾತ್ ತವದ್ರಿಂ ನಿಹನಾಾಮ್ ||24|| 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ಸೌತಾಕೃತ್ೀ ಸ ಶಲಾಂ ಪ್ರೀವಾಚ್ ಸ ಕತರದ್ಧ ಇವಾಭವತ್ ತದಾ | 
ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ರಥಿನ್ಾಃ ಸಾರಥ್ೀಸತು ವಾಾವಣಯಯನ್ತನತುಮತಾಮಶಾಮಯತ್ || 25 || 

 

ಬತದಾಧಯ ಬಲ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಧ್್ೈರಾಯದ್ಾೈರಪ ಯೀsಧಿಕಾಃ | 
ರಥಿನ್ಾಃ ಸಾರಥಿಾಃ ಸ ಸಾಾದ್ಜತಯನ್ಸಾ ಯಥಾ ಹರಿಾಃ | 
ಯಥಾ ಶ್ವಸಾ ಬರಹಾಮsಭ ದ್ ದ್ಹತಸ್ತರಪ್ುರಂ ಪ್ುರಾ || 26 || 

 

ಇತಾಾದಿವಾಕ್್ಾೈಾಃ ಸಂಶಾನ್ುಇವ ಶಲ್ ಾೀsಸಾ ಸಾರಥಿಾಃ | 
ಬಭ ವ ತ್ೀನ್ ಸಹಿತಾಃ ಸ್ೀನಾಂ ವೂಾಹಾ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಾಃ || 27 || 

 

ಗಚ್ಛನ್ ಯತದಾಧಯ ದ್ಪ್ೀಯಣ ಪಾರಹ  ಯೀ ಮೀsಜತಯನ್ಂ ಪ್ುಮಾನ್ | 
ದ್ಶಯಯೀತ್ ತಸಾ ದಾಸಾಾಮಿ ಪರೀತ್ ೀ ವಿತುಮನ್ಗಯಳಮ್ || 28 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವನ್ುಂ ಬಹತಶಾಃ ಪಾರಹ ಶಲಾಾಃ ಪ್ರಹಸಾ ಚ್ | 
ನಿವಾತಕವಚಾ ಯೀನ್ ಹತಾ ದ್ಗಧಂ ಚ್ ಖಾಣಡವಮ್ | 
ಕ್್ ೀ ನಾಮ ತಂ ಜಯೀನ್ಮತ್ ಾೀಯ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ವೀsಪ ಸ ಗ್ ೀಗರಹ್ೀ || 29 || 

 

ಕ್ಾಕಗ್ ೀಮಾಯತಧ್ಮಾಯ ತವಂ ಹಂಸಸ್ತಂಹ್ ೀಪ್ಮಂ ರಣ್ೀ | 
ಮಾ ರಾಹಿ ಪಾಥಯಂ ಮಾ ರಾಹಿ ಹತ್ ೀsನ್ೀನ್ ಯಮಕ್ಷಯಮ್ || 30 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ರವಿಜ್ ೀ ಮದಾರನ್ ನಿತರಾಂ ಪ್ಯಯಕತತುಯತ್ | 
ಶಲ್ ಾೀsಪ ಸವಯದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ನಿೀಚ್ಮಧ್್ ಾೀತುಮಾ ನ್ರಾಾಃ | 
ಸನಿುೀತತಾಕ್ಾುಾsಸಾ ಸಾರಥಾಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಪಾಥಯಹತ್ೀಪ್ುರಾ || 31 || 

 

ಕಣ್ ೀಯsಥ ಶಲಾನಿಯತ್ೀನ್ ರಥ್ೀನ್ ಪಾಥಯಸ್ೀನಾಮವಾಪ್ಾ ವಿದ್ತಧ್ಾವ ಶರ್ೈಾಃ ಸಮನಾುತ್ | 
ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ೀ ಯತಧಿ ಸತಯೀಧ್ನ್ಗೌತಮಾದ್ಾೈರಾಚಾಯಯಜ್ೀನ್ ಚ್ ಮಹಾಸರವಿದಾಂವರ್ೀಣ||32|| 
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ತಂ ಭಿೀಮಪಾಷ್ಯತಶ್ನಿಪ್ರವರಾಭಿಗತಪಾು ಸಾ ಪಾಣಡವ್ೀಯಪ್ೃತನಾsಭಿವವಷ್ಯ ಬಾಣ್ೈಾಃ | 
ತಾಂ ಸ ಯಯಸ ನ್ತರಥ ಬಾಣವರ್ೈವಿಯಧ್ಾಯಯ ಸಮಾಾದ್ಯಯಚಿಛತಶರ್ೈರಪ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಮ್ | 

 

ಕೃತಾವ ತಮಾಶತ ವಿರಥಂ ಧ್ನ್ತರಸಾ ಕಣ್ಠೀ ಸಜಾಂ ನಿಧ್ಾಯ ಪ್ುರತಷಾ ಗಿರ ಆಹ ಚ್ ೀಚ್ಚಾಃ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ಮಾರತರ್ತರಮತಂ ಭೃಶಮಾತತತ್ ೀದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ವಿರಥಕ್ಾಮತಯಕಮತರ ಕೃತಾವ ||  

 

ತಂ ಪಾರಣಸಂಶಯಗತಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಕಣಯಂ ಜಗಾದ್ ಯತಧಿ ಮದ್ರಪ್ರ್ತಾಃ ಪ್ರದ್ಶಾಯ | 
ಯಸಾಾಥಯ ಏವ ಸಮರಸುಾಮಿಯಂ ಚ್ ಸ್ೀನಾ ತಂ ತವಂ ಯಮಸಾ ಸದ್ನ್ಂ ಪ್ರಯರಾಸತಮದ್ಾ| 
ಭಿೀಮೀನ್ ಪೀಡಿತಮಮತಂ ಪ್ರಿಪಾಹಿ ಶ್ೀಘರಂ ಕ್ತಂ ತ್ೀ ಯತಧಿಷಠರಮಿಮಂ ಹಿ ಮತಧ್ಾsಭಿಪೀಡಾ ||35 

 

ಶತರತಾವsಸಾ ವಾಕಾಮರ್ತಹಾಯ ಯತಧಿಷಠರಂ ತಂ ಕಣ್ ೀಯ ಯರೌ ನ್ೃಪ್ರ್ತರಕ್ಷಣತತಪರ್ ೀsಲಮ್ | 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತಂ ಪ್ವನ್ಸ ನ್ತರಭಿ ರ್ತವರಾಯ ಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ ದಿಧ್ಕ್ಷತರಿವ ಕಣಯಮಮೀಯಧ್ಾಮಾ||36  

 

ರಾಜಾವನಾಯ ಶ್ನಿಪ್ುಙ್ುವಪಾಷ್ಯತೌ ಚ್ ಸನಿದಶಾ ಕಣಯಮಭಿಗಚ್ಛತ ಆಸ ರ ಪ್ಮ್ | 
ಅನ್ುೀ ಕೃತಾನ್ುನ್ರಹಿಂಹತನ್ ೀಯಯಥ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಹಯರಂ ಗರಸತ ಆತುಸಮಸುವಿಶವಮ್ | 
ತದ್ವೀಗತಾಃ ಪ್ರರ್ತಚ್ಚಾಲ ಧ್ರಾ ಸಮಸಾು ವಿದಾರವಿತಾ ಚ್ ಸಕಲಾ ಪ್ರರ್ತವಿೀರಸ್ೀನಾ || 37 || 

 

ವ್ೈಕತಯನ್ೀನ್ ಶರಸಞ್ಚಯತಾಡಿತಾಃ ಸ ಬಾಣಂ ಚ್ ವಜರಸದ್ೃಶಂ ಪ್ರಮತಮೀಚ್ ತಸ್ತಮನ್ | 
ತ್ೀನಾsಹತ್ ೀ ಮೃತಕವತ್ ಸ ಪ್ಪಾತ ಕಣ್ ೀಯ ಭಿೀಮಾಃ ಕ್ಷತರಂ ಚ್ ಜಗೃಹ್ೀsಭಿಯರೌ ಚ್ 
ಪ್ದಾೂಯಮ್ || 38 || 

 

ನಿನಾದಂ ಹರ್ೀಸತು ವಿದ್ಧ್ಾರ್ತ ಪ್ರ್ ೀಕ್ಷಗ್ ೀsಪ ಯಸುಂ ಪ್ರಗೃಹಾ ಕರವಾಣಿ ವಿಜಹವ  ँಮೀವ | 
ಏವಂ ಹಿ ವಾಯತತನ್ಯಸಾ ಮಹಾಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಛ್ೀತತುಂ ಸ ತ್ೀನ್ ರವಿಜಸಾ ಸಸಾರ ಜಹಾವಮ್ || 39 || 

 

ಆರಾನ್ುಮನಿುಕಮಮತಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಶಲ್ ಾೀ ನ್ೀತಾಾಹ ಹ್ೀತತಭಿರಹ್ ೀ ನ್ ಮೃಷಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ | 

ಕ್ಾರಾಯ ತವಯೈವ ಪ್ುರತಹ ತಸತತಸಾ ಜಹಾವಂ  ँ ಮಾ ತ್ೀನ್ ಪಾತಯ 
ಮರತತತುತಸ ತಸ ನ್ ೀಾಃ || 40 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರಮತಖಾತ್ ತಸಾ ರಥ್ೀನ್ೈವ ತತ ಮದ್ರರಾಟ್ | 
ವ್ೈಕತಯನ್ಮಪ್ೀವಾಹ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ || 41 || 

 

ಜತಾವ ಸ ಯಯಸತತಂ ಭಿೀಮಾಃ ಕ್ೌರವಾಣಾಮನಿೀಕ್ತನಿೀಮ್ | 
ಸವಾಯಂ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ದೌರಣಿದ್ತಯೀಯಧ್ನಾವೃತಾಮ್ || 42 || 
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ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀತರಯಂ ತ್ೀನ್ ತದಾ ವಿಲತಳಿತಂ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ತದ್ೈವ ಗತರತಪ್ುತ್ ರೀsರಾತ್ ಪಾಣಡವಾನಾಮನಿೀಕ್ತನಿೀಮ್ || 43 || 

 

ವಿಮೃದ್ಾ ಸಕಲಾಂ ಸ್ೀನಾಂ ಕೃತಾವಚ್ ವಿರಥಂ ನ್ೃಪ್ಮ್ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಂ ಯಮೌ ಚ್ೈವ ಸಾತಾಕ್ತಂ ದೌರಪ್ದಿೀಸತತಾನ್ | 
ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ವಿರಥಿೀಕೃತಾಸವಾಯಂಶಚಕ್್ರೀ ನಿರಾಯತಧ್ಾನ್ || 44 || 

 

ತಾನ್ ಭಗನದ್ಪಾಯನ್ ರಣತ್ ೀsಪ್ರಾತಾನ್ನ್ವೀವ ಬಾಣಾವೃತಮನ್ುರಿಕ್ಷಮ್ | 
ಕತವಯನ್ ಯರೌ ಧ್ಮಯರಾಜಸುಮಾಹ ಕ್ತಂ ನ್ಾಃ ಸವಧ್ಮೀಯ ನಿರತಾನ್ ವಿಹಂಸ್ತ || 45 || 

 

ಕ್ಷರ್ತರರಾನ್ ಪ್ರಧ್ಮಯಸ್ ಿೀ ಮಾ ಹಿಂಸ್ತೀರಿರ್ತ ಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಪ್ರಹಸಾ ತಾನ್ ವಿಹಾಯೈವ ಯರೌ ಯತಾರಚ್ತಾತಾಜತಯನೌ || 46 || 

 

ಸಂಶಪ್ುಕ್್ೈಸುತರ ಸಂಯತಧ್ಾಮಾನ್ಂ ಸಮಾಹವರಾಮಾಸ ಸತರ್ೀಶಸ ನ್ತಮ್ | 
ಸ ಬಾಣಯತಕುಂ ಭತಜಗ್ೀನ್ದರಕಲಪಮತನ್ನಮಾ ಬಾಹತಂ ಯತಧ್ಯೀ ಸತಶ್ರಮ್ || 47 || 

 

ಪಾಥಯಾಃ ಸಂಶಕುಕಗಣ್ೈಾಃ ಸಂಸೃಷ್ಟಾಃ ಸಮರಾಥಿಯಭಿಾಃ | 
ಆಹ ತ್ ೀ ದೌರಣಿನಾ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಯಯಂ ಕೃಷ್ಣಮಪ್ೃಚ್ಛತ | 
ಚ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ಚ್ ಹರಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ದೌರಣಿರಥಂ ಪ್ರರ್ತ || 48 || 

 

ಉಭೌ ಚ್ ತಾವಸರವಿದಾಂ ಪ್ರಧ್ಾನೌ ಮಹಾಬಲೌ ಸಂಯರ್ತ ಜಾತದ್ಪೌಯ | 
ಶರ್ೈಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ ಪ್ರದಿಶ್್ ೀ ದಿಶಶಚ ದ್ ರೀಣ್ೀನ್ದರಸ ನ್  ರ್ತಮಿರಾಾಃ ಪ್ರಚ್ಕರತತಾಃ|| 49 || 

 

ದೌರಣಿಸುದಾ ಸಾನ್ದನ್ವಾಜರ್ ೀಮಸವರ್ ೀಮಕ ಪ್ಧ್ವಜಕ್ಾಮತಯಕ್್ೀಭಾಾಃ | 
ಶರಾನ್ಮೀಘಾನ್ ಸತತಂ ಸೃಜಾನ್ ೀ ಬಬನ್ಧ ಪಾಥಯಂ ಶರಪ್ಞ್ಞರ್ೀಣ || 50 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ನಿಬದ ಧ್ೀ ಹರಿರಪ್ರಮೀಯೀ ವಿಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನ್ತಮ್ | 
ಆಲ್ಲಙ್ುನ್ೀನಾಸಾ ದ್ದೌ ಬಲಂ ಚ್ ಸ ಉರಿ್ತತ್ ೀsಸಾರಣಾಮತಚ್ನ್ಮಹಾನಿು || 51 || 

 

ನಿವಾಯಯ ತಾನ್ಾಸರವರ್ೈಗತಯರ್ ೀಾಃ ಸತತಶ್ಚಚ್ಛೀದ್ ಚ್ ಜಾಾಂ ಯತಧಿ ಗಾಣಿಡವಸಾ | 
ವವಷ್ಯ ಪಾಥಯಂ ಚ್ ಶರ್ೈರಥಾsನಾಾ ಜಾಾssಸ್ತೀತ್ ತರಾ ಗಾಣಿಡವಂ ಸ್ ೀsಪ್ಾಯತಙ್ೆತ|| 52 || 
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ತತಾಃ ಶರ್ೀಣ ಕತಪತಾಃ ಶ್ತ್ೀನ್ ದೌರಣಿಸಾರಥ್ೀಾಃ | 
ಶ್ರ್ ೀ ಜಹಾರ ಕ್ೌನ ು್ೀಯಾಃ ಸಾರಥಾಂ ಸ್ ೀsಕರ್ ೀತ್ ಸವಯಮ್ || 53 || 

 

ಶರಾನ್ ವಿಸೃಜತಾ ತ್ೀನ್ ಸಾರಥಾಮಪ ಕತವಯತಾ | 
ಶರಕ ಟ್ೀನ್ ಪಾಥಯಾಃ ಸ ಪ್ುನ್ಬತಯದ್ ಧೀ ದಿವಜನ್ಮನಾ || 54 || 

 

ಪ್ುನ್ರಾಲ್ಲಙ್ುಯ ಕೃಷ್ಣಸುಮಧ್ಾಚ್ಛತತರವಿಘಾತಕಮ್ | 
ಬಲಮಸ್ತಮಂಸುತಾಃ ಪಾಥಯ ಉತುಸೌಿ ಶರಚಾಪ್ಭೃತ್ | 
ವವಷ್ಯ ಚ್ ಶರಾನ್ ಭ ಯೀ ದ್ ರೀಣಪ್ುತ್ರೀsರಿಮದ್ಯನ್ಾಃ || 55 || 

 

ಪ್ುನ್ಸುಸಾ ನ್ತನ್ ೀದ್ ಜಾಾಂ ದೌರಣಿಾಃ ಸನಾಧಯ ತಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಪಾಥ್ ೀಯ ದ್ ರೀಣಸತತಸಾಾಶವರಶ್ೇಂಶ್ಚಚ ಛ್ೀದ್ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ || 56 || 

 

ವಿರಶಮಯೀ ಹರಾ ದೌರಣ್ೀಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾಥಯಶರಾಹತಾಾಃ | 
ಅಪ್ೀಹತದ್ ಯರಮೀತಸಾಾತ್ ಸ್ ೀsಪ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ತಾನ್ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ನ್ೈತಸಾಮದ್ಧಿಕಂ ಶಕಾತ್ೀಜತಯನ್ೀ || 57 || 

 

ಸಾರಥಿತಾವತ್ ಕ್್ೀಶವಸಾ ಧ್ವಜಸಿತಾವದ್ಧನ್ ಮತಾಃ | 
ಗಾಣಿಡವತಾವತ್ ಕ್ಾಮತಯಕಸಾ ಚ್ೀಷ್ತಧ್್ ಾೀರಕ್ಷಯತವತಾಃ || 58 || 

 

ಅವಧ್ಾತಾವತ್ ತಥಾsಶಾವನಾಮಭ್ೀದ್ಾತಾವದ್ ರಥಸಾ ಚ್ | 
ಅತ್ ೀ ಯೀದ್ತಧಂ ಸಮಥ್ ೀಯsಪ ನಾದ್ಾ ರಾಮಿ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಮ್ || 59 || 

 

ಏವಂ ಸ ಮತಾವ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ಸ್ೀನಾಂ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾನಾಮಥ ತಂ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ಪಾಣಡಯಸುಯೀರಾಸ ಯತಯತದ್ಧಮದ್ತೂತಂ ಪ್ರವಷ್ಯತ್ ೀಾಃ  ಸಾಯಕಪ್ೂಗಮತಗರಮ್ || 60 || 

 

ಅಷಾಟವಷ್ಟಶತಾನ್ ಾಹತಾಃ ಶಕಟಾನಿ ಯದಾಯತಧ್ಮ್ | 
ಅಹನಸುದ್ಷ್ಟಭಾಗ್ೀನ್ ದೌರಣಿಶ್ಚಕ್ಷ್ೀಪ್ ತತರ ಹ || 61 || 

 

ಅಥ ತಂ ವಿರಥಂ ಕೃತಾವ ರ್ಛತಾವ ಕ್ಾಮತಯಕಮಾಹವ್ೀ | 
ಸಕತಣಡಲಂ ಶ್ರ್ ೀ ದೌರಣಿಜಯಹಾರ ಮತಕತಟ್ ೀಜಞಾಲಮ್ || 62 || 
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ಅಥ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಪ್ೃತನಾಂ ಪಾಣಡವಿೀಂ ಶರ್ೈಾಃ | 
ತದಾ ಜಘಾನ್ ಪಾಥ್ ೀಯsಪ ದ್ಣಡಧ್ಾರಾಖ್ಾಮಾಗಧ್ಮ್ || 63 || 

 

ವಿದಾರಪ್ಾಮಾಣಾಂ ಪ್ೃತನಾಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತ್ೀನಾಭಾಗಮತ್ ತವರಾವಾನ್ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸುಂ ಸ  ಚ್ೀ ಸತಪಾಪ್ಂ ಹನಿಷ್ಾೀ ತಾವಮದ್ಾ ಯತದ್ಧೀ ಗತರತಘನಮ್ || 64 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಪಾಷ್ಯತಾಃ ಖ್ಡುಮತತುಮಮ್ | 
ಅಯಂ ತವ ಪತತಹಯನಾು ವದಿಷ್ಾರ್ತ ತವೀತುರಮ್ || 65 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಧ್ನ್ತರಾದಾಯ ವವಷ್ಯ ಚ್ ಶರಾನ್ ಬಹ ನ್ | 
ತಯೀಾಃ ಸಮಭವದ್ ಯತದ್ಧಂ ತತಮತಲಂ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಣಮ್ || 66 || 

 

ತತರ ಪಾರ್ ಷ್ತಂ ದೌರಣಿಾಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ವಿರಥಾಯತಧ್ಮ್ | 
ಕೃತಾವsನಾುಯ ಶರಾಂಸ್ತುೀಕ್ಾನ್ ಮತಮೀಚ್ ನ್ಚ್ ತಸಾ ತ್ೀ | 
ತವಚ್ಂ ಚ್ ಚಿಚಿಛದ್ತದೌರಯಣಿಾಃ ಖ್ಡುಹಸ್ ುೀsಭಿಜಗಿಮವಾನ್ || 67 || 

 

ಖ್ಡ ು್ೀನ್ ಸಾಸ್ರೈಾಃ ಶಸ್ರೈರಪ್ಾನಿಭಿಯಣಣತವಚ್ಂ ತದಾ | 
ಮೌವಾಾಯ ಮಮನಿ್ ಧ್ನ್ತಷ್ಾಃ ಪಾತಯತಾವ ಧ್ರಾತಳ್ೀ || 68 || 

 

ಆಕೃಷ್ಾಮಾಣಂ ಪಾಷ್ಯತಂ ದ್ೃಷಾಟಾಕೃಷ್ಣಪ್ರಚ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಪಾಥ್ ೀಯ ಭಿೀಮಶ್್ ಚೀಭಯತಾಃ ಶರ್ೈರಭಿನಿಜಘನತತಾಃ || 69 || 

 

ಸ ತಾಭಾಾಂ ವಜರಸದ್ೃಶ್ೈಾಃ ಶರ್ೈರಭಿಹತ್ ೀ ಭೃಶಮ್ | 
ವಿಸೃಜಾ ಪಾಷ್ಯತಂ ಸ್ತವೀಯಮಾರತರ್ ೀಹ ರಥಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 70 || 

 

ಜಗಾಮ ಚ್ ತತ್ ೀsನ್ಾತರ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ ಾೀsಪ ರಥಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 

ಆರತಹಾಾ  ँನ್ಾಂ ಸಾವತುಧ್ನಾವ ಕೃತವಮಾಯಣಮಭಾರಾತ್ || 71 || 
 

ತಯೀsರಾಸ್ತೀತ್ ಸತತತಮತಲಂ ಯತದ್ಧಮದ್ತೂತದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ತತರ ನಾರ್ತಪ್ರಯತ್ನೀನ್ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ ಾೀ ವಿರಥಾಯತಧ್ಮ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಕೃತವಮಾಯಣಂ ತಮಪ್ೀವಾಹ ಗೌತಮಾಃ || 72 || 
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ಅಥ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ರಾಜಾ ಮಾದ್ರೀರಾವಭಾರಾದ್ ರಥಿೀ | 
ತಾಭಾಾಂ ತಸಾಾಭವದ್ ಘ ೀರಂ ಯತದ್ಧಮದ್ತೂತದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ತತರ ನಾರ್ತಪ್ರಯತ್ನೀನ್ ತ್ೀನ್ ತೌ ವಿರಥಿೀಕೃತೌ || 73 || 

 

ಸವಯಂ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ರಾಜಾ ತದಾ ತಂ ಸಮವಾರಯತ್ | 
ವಾಶವಸ ತಧ್ವಜಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ತಂ ಚ್ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ರಣ್ೀ || 74 || 

 

ಅಥಾsಗತಂ ಸ ಯಯಸತತಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಜಗಾಮ ಭಿೀಮೀ ರಭಸ್ ೀ ರಥ್ೀನ್  
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಚಾಸಾ ಸಮಕ್ಷಮೀವ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿೀರ್ ೀ ವಿರಥಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 75 || 

 

ನಿವಾಯಯ ಕಣಯಂ ಚ್ ಶರ್ೈರಮತಷ್ಾ ಸ ನ್ ೀಾಃ ಸತಷ್ೀಣಸಾ ರ್ತರಶಚಕತಯ | 
ಪ್ಪಾತ ಭ ಮೌ ಸ ಪತತಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ  ಯಥಾ ಹತಾಃ ಸತಾಸ್ೀನ್ ೀsಮತನ್ೈವ | 
ಯಥ್ೈವ ಕಣಾಯವರಜೌ ಪ್ುರ್ೈವ ನಿಶಾಯತದ ಧ್ೀ ಕಣಯಪ್ುರಾಃ ಪ್ರಪಾರ್ತತೌ || 76 || 

 

ಹತಂ ತಮಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ವಿಕತಯನಾತಮಜಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಾನಿವತ್ ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಂ ವಿಹಾಯ | 
ಯರೌ ಪ್ರಮೃದ್ಾೈವ ಚ್ಮ ಂ ಯತಧಿಷಠರಂ ರಥ್ೀsಪ್ರ್ೀ ಸವಶವಯತತ್ೀ ವಾವಸ್ತಿತಮ್ || 77 || 

 

ನ್ಾವಾರಯೀತಾಂ ಶ್ನಿಪೌತರಪಾಷ್ಯತೌ ಕೃಷಾಣಸತತಾಾಃ ಸ್ ೀಮಕಸಙ್ಘಯತಕ್ಾುಾಃ | 
ಸ ತಾನ್ ಸಮಸಾುನ್ ವಿರಥಾನ್ ವಿಧ್ಾಯ ಯತಧಿಷಠರಂ ಪಾರಪ್ ಯತತಂ ಯಮಾಭಾಾಮ್ || 78 || 

 

ನಿಹತಾ ಸ್ ೀsಶಾವನ್ ಯತಧಿ ಧ್ಮಯಸ ನ್ ೀನಿಯರಾಯತಧ್ೌ ತೌ ಚ್ ಯಮೌ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ತಾನ್ೀಕರಾನ್ ೀಪ್ಗತಾನ್ ಪ್ುನ್ಶಚ ಮಮದ್ಯ ಬಾಣ್ೈಶಚ ವಚ್ ೀಭಿರತಗ್ರಾಃ || 79 || 

 

ತದ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಾಯ ನ್ೃಪ್ಸಾ ಭಿೀಮೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ವಿರಥಂ ಸಂವಿಧ್ಾಯ |  
ವಿವಾಾಧ್ ಮಮಯಸವರ್ತರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಾಯಕ್್ೈಸುಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಾಯ || 80 || 

 

ಶಲಾಸುದಾ ಧ್ಮಯಸತತಂ ವಿಹಾಯ ಕಣ್ ೀಯ ಯರೌ ತತರ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀಪ | 
ಗತಾವ ಶನ್ೈಾಃ ಶ್ಭಿರಂ ತತರ ಶ್ಶ್ಾೀ ಕಣ್ ೀಯ ಯದಾ ರಾಜಗೃಧಿನೀ ಜಗಾಮ || 81 || 

 

ದೌರಣಿಾಃ ಕೃಪ್ಶಾಚತರ ತದ್ೈವ ಜಗಮತತಸುದಾ ಭಿೀಮೀ ದೌರಣಿಕಣೌಯ ಜಗಾಮ | 
ಯದಾ ಭಿೀಮೀ ದೌರಣಿಕಣೌಯ ಜಗಾಮ ಕೃಪ್ೀ ನ್ೃಪ್ಂ ರಥಮಾರ್ ೀಪ್ಯಚ್ಚ || 82 || 
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ನ್ೃಪ್ಂ ಸಮಾದಾಯ ಕೃಪ್ೀsಪ್ರಾತ್ೀ ಭಿೀಮಾದಿಯತೌ ದೌರಣಿಕಣೌಯ ಶರೌಘೈಾಃ | 
ವಿಹಾಯ ತಂ ಜಗಮತತಾಃ ಸ್ ೀಮಕ್ಾನಾಂ ಚ್ಮ ಂ ಶರೌಘೈರಭಿಪಾತಯನೌು || 83 || 

 

ಅಥಾತರ ರಾಜಾನ್ಮಚ್ಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರಣತನ್ನಾಃ | 
ಅಭಾಾಯರೌ ಪಾಷ್ಯತಾಃ ಸಾವಂ ತತ ಸ್ೀನಾಂ ಕಣಾಯಹತಾಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕತರ ನ್ಪೀಡಯತ್ || 84 || 

 

ನ್ಾವಾರಯತ್ ಸಮಾರಾನ್ುಂ ಕಪಪ್ರವರಕ್್ೀತನ್ಮ್ | 
ದೌರಣಿದ್ತಯಾಃಶಾಸನ್ಶ್ಚವ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಮವಾರಯತ್ || 85 || 

 

ಉಭಾವರ್ತರಥೌ ತೌ ತತ ಶಸಾರಸ್ರೈರಭಾವಷ್ಯತಾಮ್ | 
ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಾಃ ಪಾಷ್ಯತಶಚ ಕತವಯನ ುೌ ಬಾಣಜಂ ತಮಾಃ || 86 || 

 

ತತರ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ೀನಾsಜೌ ಸುಮಿೂತ್ ೀ ದ್ತರಪ್ದಾತಮಜಾಃ | 
ಯತಮಾನ್ ೀsಪ ನಿಯಯತನಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಯತದ ಧ್ೀ ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ || 87 || 

 

ತದಾsಭವದ್ ಯತದ್ಧಮರ್ತೀವ ದಾರತಣಂ ದೌರಣ್ೀಸುನ್ ಜ್ೀನ್ ತತ ವಜರಪಾಣ್ೀಾಃ | 
ತತಾರಪ ಬದ್ಧಾಃ ಶರಪ್ಞ್ಞರ್ೀಣ ಪಾಥ್ ೀಯsಪ್ನ್ತತಾುsಪ ಹಿ ಗಾಣಿಡವಾಜಾಾ || 88 || 

 

ಪಾಥ್ ೀಯsಥ ಕೃಷ ಣ್ೀಧಿತಬಾಹತವಿೀಯೀಯ ನಿಹತಾ ಸ ತಂ ಗತರತಪ್ುತರ ಕಸಾ | 
ರ್ಛತಾವ ಚ್ ರಶ್ೇಂಸತುರಗಾನ್ಮತಷ್ಾ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಶರ್ೈಾಃ ಸತದ್ ರಮ್ || 89 || 

 

ಅರ್ತೀತಾ ಪ್ುತರಂ ತತ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸಮಾಗತ್ೀ ಪಾಥ್ೀಯ ಕಣ್ ೀಯ ದಾರವಾರಾಮಾಸ ಸ್ೀನಾಮ್ | 
ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಸತತಾನಾಂ ಶರವಷ್ಯಧ್ಾರ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಶಾಚನ್ತ ಯರೌ ತಮೀವ || 90 || 

 

ಕಣಯಮಾರಾನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಾ ದಾರವಯನ್ುಂ ನಿಜಾಂ ಚ್ಮ ಮ್ | 
ಧ್ನ್ತರನ್ಾತ್ ಸಮಾದಾಯ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನೀ ನ್ಾವಾರಯತ್ || 91 || 

 

ತಯೀರಾಸ್ತೀನ್ಮಹದ್ ಯತದ್ಧಂ ಚಿರಂ ಸಮಮವಿಶರಮಮ್ | 
ತದ್ೈವ ಸಾತಾಕ್ತವಿೀಯರ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಮವಾರಯತ್ || 92 || 

 

ನಿವಾರಿತಾಃ ಸಾತಾಕ್ತನಾ ರಣ್ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ನಿಹತಾ ಸಾತಾಕ್್ೀರಶಾವನ್ ದೌರಪ್ದ್ೀಶಾಚಪ್ಮಚಿಛನ್ತ್ || 93 || 
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ತದ್ನ್ುರ್ೈವ ಕಣ್ ೀಯsಪ ಪಾಷ್ಯತಾಶಾವನ್ಪಾತಯತ್ | 
ತಯೀವಿಯರಥಯೀರ್ೀವ ಭಗನಂ ತತ್ ಪಾಣಡವಂ ಬಲಮ್ || 94 || 

 

ಬಲಂ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಭಿನ್ನಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಭಿೀಮೀ ಮೃಗರಾಜಕ್್ೀತತಾಃ | 
ಕೃತಾವ ಧ್ರಾಕಮಪಕಮತಗರನಾದ್ಂ ರಣ್ೀsಭಾರಾತ್  ಕ್ೌರವರಾಜಸ್ೈನ್ಾಮ್ || 95 || 

 

ನಾದ್ೀನ್ ಬಾಣ್ೈಶಚ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಭಗನಂ ತದಾ ಕ್ೌರವಸ್ೈನ್ಾಮಾಶತ | 
ದಿಶ್್ ೀ ವಿದ್ತದಾರವ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀsಪ ಕೃತ್ ೀ ರಣ್ೀ ತ್ೀನ್ ವಿವಾಹನಾಯತಧ್ಾಃ || 96 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ತತ್ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ್ ಸ್ೀನಾ ಸಮಾವೃತಾುಕ್ಷ್ಪ್ರಮವಾಯಯವ್ೀಗಾ | 
ತರಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕ್ೌರವಾಣಾಂ ಬಲಂ ತದ್ ಭಗನಂ ದ್ ರಾದ್ ದ್ ರತರಂ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವ್ೀ || 97 || 

 

ಹನ್ಾಮಾನ್ಂ ದಿಶ್್ ೀ ರಾತಂ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ೈಭಿೀಯಮಸಂಶರರಾತ್ | 
ಸತಯೀಧ್ನ್ಬಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಜಾವಲಾsಧಿರಥಿಾಃ ಕತರಧ್ಾ || 98 || 

 

ಸ್ ೀsಮೀಘಂ ರಾಮದ್ೀವತಾಮಸರಂ ಭಾಗಯವಸಂಜ್ಞಿತಮ್ | 
ಸವಾಯಸರನಾಶಕಂ ದಿವಾಮಪ್ರರ್ತದ್ವನ್ದಾಮಾದ್ದ್ೀ || 99 || 

 

ತಚ್ಚ ಭಿೀಮಪ್ುರ್ ೀಗ್ೀಷ್ತ ಸ್ೈನ್ಾೀಷ್ವಮತಚ್ದ್ತದ್ ಬಿಣಮ್ | 
ತದ್ಸರಂ ವಜಯರಾಮಾಸ ಭಿೀಮಂ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ | 
ಅನ್ಾೀ ತತ ದ್ತದ್ತರವುಾಃ ಕ್್ೀಚಿಚಿಛಷಾಟಾಃ ಪಾರಪ್ುಯಯಮಕ್ಷಯಮ್ || 100 || 

 

ನ್ಹಾಸರಂ ದ್ರವಮಾಣಾಂಸುದ್ಧನಿು ತ್ೀನ್ ಸಪಾಷ್ಯತಾಾಃ | 
ಪಾಞ್ಚಚಲಾ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾಶಚ ಶ್ೈನ್ೀರಾದಾಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 101 || 

 

ಪ್ಲಾಯನ್ೀನ್ ೀವಯರಿತಾ ಅಜತಯನ್ ೀsಪ್ಾಸರಮತದ್ಾತಮ್ | 
ವಿೀಕ್ಷಯ ಪ್ರತಾಸರಹಿೀನ್ಂ ತದ್ಪಾರಪ್ಾೈವ ರವ್ೀಾಃ ಸತತಮ್ || 102 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಮಿದ್ಂ ಪಾರಹ ವಜಯಯತ್ವೈವ ಸ ತಜಮ್ | 
ಅನ್ಾತರ ರಾಮಿ ನ್ೈವಾಸಾಮದ್ಸಾರಜಞೀವನ್ಮನ್ಾಥಾ || 103 || 

 

ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಂ ಪಾಥಯಂ ತಂ ಕೃಷ್ ಣೀsಪಾರಪ್ಾೈವ ಸ ತಜಮ್ | 
ಅನ್ಾೀನ್ೈವ ಪ್ಥಾ ಭಿೀಮಂ ಪಾರಪ್ರಾಮಾಸ ವಿಶವಕೃತ್ || 104 || 
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ತತಾರಜತಯನ್ ೀsವದ್ದ್ ಭಿೀಮಂ ರಾಹಿ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಯತಧಿಷಠರಮ್ | 
ಪ್ರವೃರ್ತುಂ ವಿದಿಧ ಭ ಪ್ಸಾ ಮಾಂ ತತ ಸಂಶಪ್ುಕ್ಾ ಯತಧ್್ೀ | 
ಆಹವಯನಿು ಹತ್ ೀಚ ಛ್ೀಷಾಸಾುನ್ಹಂ ರಾಮಿ ತದ್ ಯತಧ್್ೀ || 105 || 

 

ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಂ ತಮತವಾಚ್ ಭಿೀಮೀ ಜಾನ್ನ್ ಸವಬಾಹ್ ವೀಬಯಲಮಪ್ರಮೀಯಮ್ | 
ಸಂಶಪ್ುಕ್ಾನ್ ಸ ತಜಂ ಕ್ೌರವಾಂಶಚ ಯೀತ್ುಯೀsಹಮೀಕಸುಾಮತಪ್ೈಹಿ ಭ ಪ್ಮ್ || 106 || 

 

ತಾಕ್ಾುಾ ರಣಂ ನಾಹಮಿತ್ ೀ ವರಜ್ೀಯಂ ನ್ ಮಾಂ ವದ್ೀತ್ ಕಶಚನ್ ಯತದ್ಧಭಿೀತಮ್ | 
ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ತಮನ್ನ್ುಶಕ್ತುಾಃ ಪರೀತಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ್ರಶಶಂಸಾಧಿಕ್್ೀಷ್ಟಮ್ || 107 || 

 

ಯರೌ ಯತಧಿಷಠರಂ ದ್ತರಷ್ತಟಂ ಶ್ಬರಂ ಸಾಜತಯನ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾತೌ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಕಣಯಂ ಹತಂ ಮತಾವ ಶಶಂಸ ಹ || 108 || 

 

ಅಭಿವಾದ್ಾ ಹನಿಷಾಾಮಿೀತತಾಕುಾಃ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಸ ಕತರಧ್ಾ | 
ಭೃಶಂ ವಿನಿನ್ದಯ ಭಿೀಭತತುಮಾಹ ಕೃಷಾಣಯ ಗಾಣಿಡವಮ್ | 
ದ್ೀಹಿ ಪ್ುತರಂ ಸ ರಾಧ್ಾಯ ಹನಿಷ್ಾರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ || 109 || 

 

ಅಥವಾ ಭಿೀಮ ಏವ್ೈನ್ಂ ನಿವೃತ ು್ೀ ತವಯ ಪಾತಯೀತ್ | 
ತವಂ ತತ ಕತನಾಯ ವೃಥಾ ಸ ತಾಃ ಕ್ತಿೀಭ್ ೀ ಮಿಥಾಾಪ್ರರ್ತಶತರತಾಃ || 110 || 

 

ಅಹಂ ಹಿ ಸ ತಪ್ುತ್ರೀಣ ಕ್ತಿಷ್ ಟೀ ಮಾರತರ್ತತ್ೀಜಸಾ | 
ಜೀವಾಮಿೀತಾಗರಜ್ೀನ್ ೀಕು ಉದ್ಬಬಹಾಯಸ್ತಮತತುಮಮ್ | 
ವಾಸತದ್ೀವಸುದಾssಹ್ೀದ್ಂ ಕ್ತಮೀತದಿರ್ತ ಸವಯವಿತ್ ||111 || 

 

ತಮಾಹ ಗಾಣಿಡವಂ ದಾತತಂ ಯೀ ವದ್ೀತ್ ತದ್ವಧ್್ ೀ ಮರಾ | 
ಪ್ರರ್ತಜ್ಞತಸುತ್ ೀ ಹನಿಮ ನ್ೃಪ್ಮಿತಾಾಹ ತಂ ಹರಿಾಃ || 112 || 

 

ಸತಾಸಾ ವಚ್ನ್ಂ ಶ್ರೀಯಾಃ ಸತಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ದ್ತಷ್ೆರಮ್ | 
ಯತ್ ಸತಾಂ ಹಿತಮತಾನ್ುಂ ತತ್ ಸತಾಮಿರ್ತ ನಿಶಚಯಾಃ || 113 || 
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ಧ್ಮಯಸಾ ಚ್ರಣಂ ಶ್ರೀಯೀ ಧ್ಮಯಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ದ್ತಷ್ೆರಮ್ | 
ಯಾಃ ಸತಾಂ ಧ್ಾರಕ್್ ೀ ನಿತಾಂ ಸ ಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ನಿಶಚಯಾಃ || 114 || 

 

ಕ್ೌಶ್ಕ್ಾಖ್ ಾೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಹಿ ಲ್ಲೀನ್ಂ ಗಾರಮಜನ್ಂ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸೆರ್ೀಷ್ವಭಿಧ್ಾಯೈವ ನಿರಯಂ ಪ್ರತಾಪ್ದ್ಾತ || 115 || 

 

ಕಶ್ಚದ್ ವಾಾಧ್್ ೀ ಮೃಗಂ ಹತಾವ ಮಾತಾಪತೃನಿಮಿತುತಾಃ | 
ಭಕ್ಷಾಥಯಮಭಾಗಾತ್ ಸವಗಯಮಸತರ್ ೀsಸೌ ಮೃಗ್ ೀ ಯತಾಃ | 
ಉಪ್ದ್ರವಾಯ ಲ್ ೀಕಸಾ ತಪ್ಶಚರರ್ತ ದ್ತಮಯರ್ತಾಃ || 116 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸದಾಧರಕ್್ ೀ ಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ಕೃತಾವ ವಿನಿಶಚಯಮ್ | 
ಮಾ ನ್ೃಪ್ಂ ಜಹಿ ಸತಾಾಂ ತವಂಕತರತ ವಾಚ್ಂ ತತಾಃ ಕತರತ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಬಹತಧ್ಾsನಿನ್ದತ್ ಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ೀವಾಜತಯನ್ ೀ ಭೃಶಮ್ || 117 || 

 

ತವಂ ನ್ೃಶಂಸ್ ೀsಕೃತಜ್ಞಶಚ ನಿವಿೀಯಯಯಾಃ ಪ್ುರತಷ್ಂವಧ್ಾಃ | 
ತವತುಾಃ ಸತಖ್ಂ ನಾಸ್ತು ಕ್ತಞಚಚನ್ನ ಮಾಂ ಗಹಿಯತತಮಹಯಸ್ತ || 118 || 

 

ಭಿೀಮೀ ಮಾಂ ಗಹಿಯತತಂ ಯೀಗ್ ಾೀ ಯೀ ಹಾಸಾಮಕಂ ಸದಾ ಗರ್ತಾಃ | 
ಯೀ ಯತದ್ಧಯತ್ೀ ಸವಯವಿೀರ್ೈರದಾಾಪ ತವಂ ತತ ನಿನ್ದಕಾಃ || 119 || 

 

ಇತಾಾದ್ತಾಕ್ಾುಾssತಮನಾಶಾಯ ವಿಕ್್ ೀಶಂ ಚ್ಕೃವಾನ್ಸ್ತಮ್ | 
ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಪ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸನ್ ಸಾವಭಿಪಾರಯಮತವಾಚ್ ಸಾಃ | 
ತಚ್ ಶತರತಾವ ಗಹಯಯತ್ವೈನ್ಂ ಪ್ುನ್ರಾಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 120 || 

 

ಮರ್ತಪ್ೂವಯಂ ದ್ೀಹಹಾನಾತ್ ಪಾಪ್ಂ ಮಹದ್ವಾಪ್ಾತ್ೀ | 
ಧ್ಮಾಯಥಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಾಣಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ದ್ೀಹತ್ ೀsಸ್ತು ಯತ್ || 121 || 

 

ಅತ್ ೀ ಮಾ ತಾಜ ದ್ೀಹಂ ತತ ಕತರತ ಚಾsತಮಪ್ರಶಂಸನ್ಮ್ | 
ವಧ್್ ೀ ಗತರ ಣಾಂ ತವಙ್ೆರಾಃ ಸವಪ್ರಶಂಸ್ೈವ ಚಾsತಮನ್ಾಃ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ತವಹಙ್ೆರಾಚ್ಛಶಂಸ ಸವಗತಣಾನ್ಲಮ್ || 122 || 
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ಗತರತನಿನಾದssತಮಪ್ೂಜಾ ಚ್  ನ್ ಧ್ಮಾಯಯ ಭವ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ತಥಾsಪ್ಾಜತಯನ್ಹಾದ್ಯಂ ತತ್ ಸಮಾಕ್ಾಶಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 123 || 

 

ತಸಾ ಲಜಾಞಂ ಸಮತತಾಪದ್ಾ ನಾಶಯತಾವ ಚ್ ತಂ ಮದ್ಮ್ | 
ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ ಪ್ರಂ ಧ್ಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಗರ್ತಮಯಮ || 124 || 

 

ಇರ್ತ ಭಾವಂ ಸಮತತಾಪದ್ಾ ದ್ ೀಷಾನ್ ನಾಶಯತತಂ ಹರಿಾಃ | 
ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ತತ್ ಸವಯಮಜತಯನ್ೀನ್ ಜಗತಪರ್ತಾಃ || 125 || 

 

ತತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಕತಪತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತಭೃಯಶಮ್ | 
ಆಹಾಸತು ರಾಜಾ ಭಿೀಮಸುಾಂ ಯತವಾ ಮಾಂ ಜಹಿ ಚ್ ಸವಯಮ್ | 
ವನ್ಂ ವಾ ವಿಫಲ್ ೀ ರಾಮಿೀತತಾಕ್್ ುಾೀತುಸೌಿ ಸವತಲಪತಾಃ || 126 || 

 

ತಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಾ ಹ್ೀತತಮತಕ್ಾುಾ ಸವಯಂ ಶಮರಾಮಾಸ ನ್ೀತಾ | 
ಪಾಥಯಶಚ ಭ ಪ್ಸಾ ಪ್ಪಾತ ಪಾದ್ಯೀಾಃ  ಕ್ಷಮಾಪ್ಯನ್ ಸ್ ೀsಪ ಸತಪರೀರ್ತಮಾಪ್ || 127 || 

 

ತೌ ಭಾರತರೌ ವಾಸತದ್ೀವಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಾಪ್ದ್ ೀ ಮತಕ್ತುಮಾಪಾಾರ್ತಹೃಷೌಟ | 
ಭಕ್ಾಯ ಸಮಸಾುಧಿಪ್ರ್ತಂ ಶಶಂಸತತಸುಾರಾ ಸಮಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಹರ್ೀ ಹಿತ್ ೀ  ನ್ಾಃ || 128 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರಣಮಾ ಬೀಭತತುರಗರಜಂ ಪ್ರಿರಮಿೂತಾಃ | 
ತ್ೀನಾಭಿನ್ನಿದತಾಃ ಪರೀತಾಾ ಚಾsಶ್ೀಭಿಯಾಃ ಪ್ರಯರೌ ಯತಧ್್ೀ || 129 || 

 

ತಂ ಶಙ್ಕಚೆ ತಂ ಕಣಯಜಯೀ ಸ್ತವನ್ನಗಾತರಂ ಹರಿಸುದಾ | 
ಸಙ್ಕಚೆ ೀತಾಯ ಪ್ೂವಯಕಮಾಯಣಿ ನ್ರಾವ್ೀಶಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ವಾಞ್ಞರಾಮಾಸ ಧ್್ೈಯಯಂ ಚ್ ತಸಾಾsಸ್ತೀತ್ ತ್ೀನ್ ಸತಸಿ್ತರಮ್ || 130 || 

 

ಭಿೀಮಸುದಾ ಶತತರಬಲಂ ಸಮಸುಂ ವಿದಾರವರಾಮಾಸ ಜಘಾನ್ ಚಾsಜೌ | 
ವಿೀರಾನ್ ರಣಾರಾಭಿಮತಖಾನ್ ಸವಯನಾರ ಕತವಯಂಶಚ ವಾತಾಯ ರಮಮಾಣ ಏವ || 131 || 

 

ತದಾssಸದ್ತ್ ತಂ ಶಕತನಿಾಃ ಸಸ್ೈನ್ ಾೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜ್ೈರತಪ್ೀತಾಃ | 
ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ವಿರಥಂ ನಿರಾಯತಧ್ಂ ನಿಧ್ಾಯ ಬಾಣ್ೈಭತಯವಿ ಚ್ ನ್ಾಪಾತಯತ್ ||132 || 
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ನ್ ಜಘ್ನನವಾಂಸುಂ ಸಹದ್ೀವಭಾಗಂ ಪ್ರಕಲ್ಲಪತಂ ಸ್ವೀನ್ ತದಾsಕ್ಷಗ್ ೀಷಾಠಯಮ್ | 
ತಂ ಮ ರ್ಛಯತಂ ಶಾವಸಮಾತಾರವಶ್ೀಷ್ಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಸವರಥ್ೀನಾಪ್ನಿನ್ಾೀ || 133 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜಾ ದ್ಶಾತರ ಪ್ರದ್ತದ್ತರಯವುಭಿೀಯಮಸ್ೀನ್ಂ ವಿಹಾಯ | 
ತದಾsಜತಯನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರೀತಾಃ ಶತರತಾವ ಧ್ಮಯರಾಜಪ್ರವೃರ್ತುಮ್ || 134 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ನಿಘನನ್ುಮರಿಪ್ರವಿೀರಾನ್  ವಿದಾರವಯನ್ುಂ ಚ್ ನಿಜಾಂ ವರ ಥಿನಿೀಮ್ | 
ಸಸಾರ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ ಆತುಧ್ನಾವ ಭಿೀಮೀsಪ ತಂ ಸ್ತಂಹ ಇವಾಭಿಪ್ೀರ್ತವಾನ್ || 135 || 

 

ತಂ ರ ಕ್ಷವಾಚ್ ೀ ಮತಹತರಪ್ಯಯನ್ುಂ ವಿಧ್ಾಯ ಭಿೀಮೀ ವಿರಥಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ | 
ಪ್ರಗೃಹಾ ಭ ಮೌ ವಿನಿಪಾತಾ ವಕ್ಷ್ ೀ ವಿದಾರರಾಮಾಸ ಗದಾಪ್ರಹಾರತಾಃ || 136 || 

 

ಆಕರಮಾ ಕಣಠಂ ಚ್ ಪ್ದ್ ೀದ್ರ್ೀsಸಾ ನಿವಿಶಾ ಪ್ಶಾನ್ ಮತಖ್ಮಾತುರ್ ೀಷ್ಾಃ | 
ವಿಕ್್ ೀಶಮಾಕ್ಾಶನಿಭಂ ವಿಧ್ಾಯ ಮಹಾಸ್ತಮಸ್ ಾೀರಸ್ತ ಸಞ್ಚಖಾನ್ || 137 || 

 

ಕೃತಾವsಸಾ ವಕ್ಷಸತಾರತಸತುಟಾಕಂ ಪ್ಪೌ ನಿಕ್ಾಮಂ ತೃಷತ್ ೀsಮೃತ್ ೀಪ್ಮಮ್ | 
ತಚ್ ಛೀಣಿತಾಮೂೀ ಭರಮದ್ಕ್ಷಮೀನ್ಂ ಸಂಸಾಮರರಾಮಾಸ ಪ್ುರಾಕೃತಾನಿ || 138 || 

 

ವಾಕ್ಾುಯಕ್ಾಂಶಾಚಸಾ ಪ್ುರಾ ಸಮಪಯತಾನ್ ಸಂಸಾಮರರಾಮಾಸ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಭೃಯಶಮ್ | 
ದ್ನಾುನ್ುರಂ ನ್ ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ತಸಾ ರಕುಂ ಹಾಪ್ೀಯಂ ಪ್ುರಷ್ಸಾ ಜಾನ್ತಾಃ || 139 || 

ತಥಾSಪ  ಶತತರಪ್ರರ್ತಭಿೀಷ್ಣಾಯ ಪ್ಪಾವಿವಾSಸಾವದ್ಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ನ್ತಭೃಯಶಮ್ | 
ಸಮರನ್ ನ್ೃಹಿಂಹಂ ಭಗವನ್ುಮಿೀಶವರಂ ಸ ಮನ್ತಾಸ ಕುಂ ಚ್ ದ್ದ್ಶಯ ಭಕ್ಾಯ || 140 || 

 

‘ಯಸ್ುೀ ಮನ್ ಾೀ’ ಇತಾತ್ ೀ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ಸ್ ೀಮಂ ತಸ್ೈ ಚಾಪ್ಯಯೀಚ್ ಛೀಣಿತಾಖ್ಾಮ್ | 
ಯತದಾಧಖ್ಾಯಜ್ಞ್ೀ ಸ್ ೀಮಬತದಾಧಯsರಿವಕ್ಷ ಇಹ್ೀರ್ತ ಸಾಮಾನ ಗದ್ರಾ ವಿಭಿನ್ದನ್ || 141 || 

 

ಉವಾಚ್ ವಾಚ್ಂ ಪ್ುರತಷ್ಪ್ರವಿೀರಾಃ ಸತಾಾಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಲ್ ೀಕಮಧ್್ಾೀ ವಿಧ್ಾಯ | 
ರಾಾಃ ಸಪ್ತಯಸಾು ಅಪ್ತಯೀ ಹಿ ಜಾತಾ ರಾಸಾsಪ್ರ್ತಾಃ ಸಾ ಸಪ್ರ್ತಶಚ ಜಾತಾ || 142 || 

 

ಪ್ಶಾನ್ತು ಚಿತಾರಂ ಪ್ರಮಸಾ ಶಕ್ತುಂ ಯೀ ವ್ೈರ್ತಲಾಾಃ ಷ್ಣುರ್ತಲಾ ಬಭ ವುಾಃ | 
ಏನ್ಂ ಗೃಹಿೀತಂ ಚ್ ಮರಾ ಯದಿೀಹ ಕಶ್ಚತ್ ಪ್ುಮಾನ್ ಮೀಚ್ಯತತ ಸವವಿೀರಾಯತ್ ||143 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ರಕುಂ ಪ್ಪೌ ಸತಧ್ಾಂ ದ್ೀವವರ್ ೀ ಯಥಾ ದಿವಿ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಸಪಾರಣಮಮತಂ ವಿಸೃಜಾ ನ್ದ್ನ್ ನ್ನ್ತಾಯರಿಬಲ್ೀ ನಿರಾಯತಧ್ಾಃ || 144 || 
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ಪ್ರತಾನ್ೃತಾನ್ ಪ್ುರಾ ಯೀsಸಾಮನ್ ಪ್ುನ್ಗೌಯರಿರ್ತ ಗೌರಿರ್ತ | 
ತಾನ್ ವಯಂ ಪ್ರರ್ತನ್ೃತಾಾಮಾಃ ಪ್ುನ್ಗೌಯರಿರ್ತ ಗೌರಿರ್ತ || 145 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ನ್ೃತಾಮಾನ್ ೀ sರಿಮಧ್ಾ ಆಸ್ ಫೀಟಯಚ್ಛತತರಗಣಾನ್ಜ್ ೀಹವಿೀತ್ | 
ಶಶಾಖ್ ಚ್ ದ್ರಷ್ತಟಮಮತಂ ನ್ ಕಶ್ಚದ್ ವ್ೈಕತಯನ್ದ್ ರೀಣಿಸತಯೀಧ್ನಾದಿಷ್ತ || 146 || 

 

ಭರಾಚ್ಚ ಕಣಯಸಾ ಪ್ಪಾತ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ನಿಮಿೀಲರಾಮಾಸ ತದಾsಕ್ಷ್ಣಿೀ ಚ್ | 
ಸಮಬೀಧಿತ್ ೀ ಮದ್ರರಾಜ್ೀನ್ ಯತದ್ಧೀ ಸ್ತಿತಾಃ ಕಥಞಚಚತ್ ಸ ತತ ಪಾಥಯಭಾಗಾಃ || 147 || 

 

ದೌರಣಿವಿಯಹಾಯೈನ್ಮಪಾಜಗಾಮ ದ್ ರಂ ತದಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಜಗಾದ್ | 
ಪೀತಾಃ ಸ್ ೀಮೀ ಯತದ್ಧಯಜ್ಞ್ೀ ಮರಾsದ್ಾ ವಧ್ಾಾಃ ಪ್ಶತಮೀಯ ಹರಯೀ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ ||148 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವನ್ ಮೃತಮತತುೃಜಾ ಶತತರಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಚಾsಶತ ರತಷಾsಭಿದ್ತದ್ತರವ್ೀ | 
ಆರಾನ್ುಮಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ತಮತಗರಪೌರತಷ್ಂ ದ್ತದಾರವ ಭಿೀತಾಃ ಸ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ಭೃಶಮ್ || 149 || 

 

ಬಲದ್ವಯಂ ಚಾಪ್ಯರೌ ವಿಹಾಯ ಭರಾದ್ ಭಿೀಮಂ ಕೃಷ್ಣಪಾಥೌಯ ವಿನ್ೈವ | 
ಆಯೀಧ್ನ್ಂ ಶ್ನ್ಾಮಭ ನ್ತಮಹ ತಯಂ ನ್ನ್ತಯ ಭಿೀಮೀ ವಾಾಘರಪ್ದ್ೀನ್ ಹಷಾಯತ್ ||150|| 

 

ಸಙ್ೆಲಪ ಶತ ರನ್ ದ್ ೀವದ್ೀವಾsಜಮಧ್್ಾೀ ಶಾದ್ ಯಲವತ್ ತಚ್ಚರಿತಂ ನಿಶಾಮಾ | 
ಜಹಾಸ ಕೃಷ್ಣಶಚ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಶಚ ಶಶಂಸತತಶ್ಚನ್ಮರ್ತಪ್ರಹೃಷೌಟ || 151 || 

 

ಯದಾ ಸ ರಙ್ುಾಃ ಪ್ವಮಾನ್ಸ ನ್ತನಾ ಶ್ನ್ಾಾಃ ಕೃತಸುತರ ಮತಹ ತಯಮಾತಾರತ್ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜಾಾಃ ಶರೌಘೈರವಿೀವೃಷ್ನ್ ಭಿೀಮಮತದಾರಸತುಾಮ್ || 152 || 

 

ತಾನ್ ಮಾರತರ್ತಬಾಯಣವರ್ೈನಿಯಕೃತುಶ್ೀಷಾಯನ್ ಯಮಾರಾನ್ಯದಾಶತ ವಿೀರಾಃ | 
ತಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ೀ ವಿಂಶರ್ತಧ್ಾಯತಯರಾಷಾಾ ಹತಾಸುದ್ನ್ಾೀ ಸಮರಾತ್ ಪ್ರದ್ದ್ತರವುಾಃ || 153 || 

 

ಕಮಾಯಣಾನ್ನೌಾಪ್ಯಕ್ಾನಿ ಭಿೀಮೀ ಕತವಯತ್ಾೀವಂ ಭಿೀತಭಿೀತ್ೀsರಿಸಙ್ಕ ಘೀ | 
ನಿಮಿೀಲ್ಲತಾಕ್ಷ್ೀ ಚ್ ಭಯೀನ್ ಕಣ್ೀಯ ಕಣಾಯತಮಜ್ ೀ ನ್ಕತಲಂ ಪ್ರತಾಧ್ಾವತ್ || 154 || 

 

ಮಾದಿರೀಸತತ್ ೀ ವೃಷ್ಸ್ೀನ್ಂ ಶರೌಘೈರವಾರಯತ್ ತಂ ವಿರಥಂ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ಕಣಾಯತಮಜಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ಾಸ್ತಚ್ಮಯಪಾಣಿಸುಸಾಾನ್ತಗಾಂಸ್ತರಸಹಸರಂ ಜಘಾನ್ || 155 || 
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ಕಣಾಯತಮಜಸುಸಾ ಸಞಚಛದ್ಾ ಚ್ಮಯ ಭಿೀಮಾಜತಯನಾದಿೀನ್ಪ ಬಾಣಸಙ್ಕ ಘೈಾಃ | 
ಅವಿೀವೃಷ್ತ್ ತಸಾ ಪಾಥಯಾಃ ಶರ್ೀಣ ಗಿರೀವಾಬಾಹ ರ ನ್ ಯತಗಪ್ಚ್ಚಕತಯ || 156 || 

 

ಏಕ್್ೀನ್ ಬಾಣ್ೀನ್ ಸತತ್ೀ ಹತ್ೀ ಸ್ವೀ ವ್ೈಕತಯನ್ ೀ ವಾಸವಿಮಭಾಧ್ಾವತ್ | 
ತಯೀರಭ ದ್ ದ್ವೈರಥಯತದ್ಧಮದ್ತೂತಂ ಸವಾಯಸರವಿದ್ವರಯೀರತಗರರ ಪ್ಮ್ || 157 || 

 

ಪ್ಕ್ಷಗರಹಾಸುತರ ಸತರಾಸತರಾಸುಯೀರನ್ಾೀ ಚ್ ಜೀವಾ ಗಗನ್ಂ ಸಮಾಸ್ತಿತಾಾಃ | 
ಮಹಾನ್ ವಿವಾದ್ ೀsಪ್ಾಭವತ್ ತಯೀಾಃ ಕೃತ್ೀ ತದಾ ಗಿರಿೀಶ್್ ೀsವದ್ದ್ಬಞಯೀನಿಮ್ ||158 || 

 

ಸತರಾಸತರಾಣಾಂ ಭಿೀಮದ್ತಯೀಯಧ್ನೌ ದೌವ ಸಮಾಶರರೌ ತತ್ ಪರರೌ ಕಣಯಪಾಥೌಯ | 
ಪಾರಣ್ ೀಪ್ಮೌ ತ್ೀನ್ ಚ್ೈತತ್ ಕೃತ್ೀ ತ್ೀ ಸತರಾಸತರಾಾಃ ಕತತಯಮಿಚ್ಛನಿು ಯತದ್ಧಮ್ | 
ತದಾ ವಿನಾಶ್್ ೀ ಜಗತಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಾತ್ ತ್ೀನಾನ್ಯೀಾಃ ಸಮಮೀವಾಸತು ಯತದ್ಧಮ್ ||159|| 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ೀ ವಾಸವಾಃ ಪ್ದ್ಮಯೀನಿಂ ಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯತರ ಜಯಶಚ ತತರ | 
ಕ್ಾಮೀ ನ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಮೃಷಾ ಭವ್ೀದಿಧ ಕ್ಾಮೀsಸಾ ಪಾಥಯಸಾ ಜಯಂ ಪ್ರದಾತತಮ್ || 160 || 

 

ಇತ ಾಚಿವಾನ್ ವಾಸವಾಃ ಫಲತುನ್ಸಾ ಜಯೀsಸತು ಕಣಯಸಾ ವಧ್ಸುಥ್ೀರ್ತ | 
ಉಕ್ಾುಾsನ್ಮತ್ ಕಞ್ಞಭವಸುಥ್ೀರ್ತ ಪಾರಹಾಸತರಾನ್ ದ್ೀವತಾಶಾಚsಬಭಾಷ್ೀ || 161 || 

 

ನ್ ಕಣಾಯಜತಯನ್ಯೀರಥ್ೀಯ ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಕತರತತ ಕವಚಿತ್ | 
ಭಿೀಮದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಥ್ೀಯ ವಾ ಪ್ಶಾನ ು್ಾೀವ ಚ್ ಸಂಯತಗಮ್ | 
ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಶಾನಿುಮಾಪ್ನಾನ ದ್ದ್ೃಶತಾಃ ಸಂಯತಗಂ ತಯೀಾಃ || 162 || 

 

ವವಷ್ಯತತಸ ುೌ ಚ್ ಮಹಾಸರಶಸ್ರೈಭಿೀಯಮೀ ರಥಸ್ ಿೀsವರಜಂ ಜತಗ್ ೀಪ್ | 
ಶ್ೈನ್ೀಯಪಾಞ್ಚಚಲಮತಖಾಶಚ ಪಾಥಯಮಾವಾಯಯ ತಸತಿಾಃ ಪ್ರಸಭಂ ನ್ದ್ನ್ುಾಃ || 163 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ದೌರಣಿಮಖಾಶಚ ಕಣಯಂ ರರಕ್ಷತರಾವಾಯಯ ತದಾssಸ ಯತದ್ಧಮ್ | 
ತತಾರಜತಯನ್ಂ ಬಾಣವರ್ೈಾಃ ಸ ಕಣಯಾಃ ಸಮದ್ಯರಾಮಾಸ ವಿಶ್ೀಷ್ಯನ್ ರಣ್ೀ || 164 || 

 

ತದಾ ನ್ದ್ನ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಗದಾಂ ಸಮಾದಾಯ ಸಮಾತುರ್ ೀಷ್ಾಃ | 
ಅಹಂ ವ್ೈನ್ಂ ಗದ್ರಾ ಪ್ೀಥರಾಮಿ  ತವಂ ವಾ ಜಹಿೀಮಂ ಸಮತಪಾತುವಿೀಯಯಾಃ | 
ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ತಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಸಮಾಙ್ ನ್ರಾವ್ೀಶಂ ವಾಞ್ಞಯನ್ ಭ ಯ ಏವ || 165 || 
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ಸಮೃದ್ಧವಿೀಯಯಾಃ ಸ ತದಾ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ ಸ ಯೀಧ್ನ್ದೌರಣಿಕೃಪಾನ್ ಸಭ್ ೀಜಾನ್ | 
ಸಾಕಂ ಚ್ ಬಾಣ್ೈವಿಯರಥಾಂಶಚಕ್ಾರ ವಿವಾಾಧ್ ತಾನ್ಪ್ಾರಿಹಾ ಸತಪ್ುಙ್ಕ ್ ೈಾಃ || 166 || 

 

ತ್ೀ ಕ್ತಞಚಚದ್ ದ್ ರತಸುಸತಿಾಃ ಪ್ಶಾನ್ ುೀ ಯತದ್ಧಮತತುಮಮ್ | 
ಅಮಾನ್ತಷ್ಂ ತತ್ ಪಾಥಯಸಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಮಯ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಾಃ | 
ಗೃಹಿೀತಾವ ಪಾಣಿನಾ ಪಾಣಿಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಮಭಾಷ್ತ || 167 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಹಿ ಭಿೀಮಸಾ ಬಲಂ ತವರಾsದ್ಾ ತಥ್ೈವ ಪಾಥಯಸಾ ಯಥಾ ಜತಾ ವಯಮ್ | 
ಅಲಂ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ಸಮೀತಾ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ ಪ್ರಶಾಧಿ ರಾಜಾಂ ಚ್ ಮರಾ ಸಮೀತಾಃ || 168 || 

 

ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ವಾರಿತ್ ೀ ಮರಾ ಜನಾದ್ಯನ್ ೀ ನ್ೈವ ವಿರ್ ೀಧ್ಮಿಚ್ಛರ್ತ | 
ವೃಕ್್ ೀದ್ರಸುದ್ವಚ್ನ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಸದಾ ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಶಾನ್ುಮನಾಸುಥಾ ಯಮೌ || 169 || 

 

ಹಿತಾಥಯಮೀತತ್ ತವ ವಾಕಾಮಿೀರಿತಂ ಗೃಹಾಣ ಮೀ ನ್ೈವ ಭರಾದ್ತದಿೀರಿತಮ್ | 
ಅಹಂ ಹಾವಧ್್ ಾೀ ಮಮ ಚ್ೈವ ಮಾತತಲ್ ೀ ನ್ ಶಙ್ಕಚೆ ತತಂ ಮೀ ವಚ್ನ್ಂ ತವಮಹಯಸ್ತ || 170 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸುಂ ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಸಾಾದ್ಾ ಪ್ಪೌ ಹಿ ಶ್್ ೀಣಿತಮ್ | 
ಶಾದ್ ಯಲಚ್ೀಷಾಟಮಕರ್ ೀಚ್ಚ ಭಿೀಮೀ ನ್ ಮೀ ಕಥಞಚಚತ್ ತದ್ನ್ೀನ್ ಸನಿಧಾಃ || 171 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ದೌರಣಿರಾಸ್ತೀತ್ ಸ ತ ಷಣೀಂ ಕಣಯಧ್ನ್ಞ್ಞರೌ | 
ಮಹಾಸರಶಸರವಷ್ೀಯಣ ಚ್ಕರತತಾಃ ಖ್ಮನ್ನ್ುರಮ್ || 172 || 

 

ಆಗ್ನೀಯವಾರತಣ್ೈನಾದರದಿೀನ್ಾೀತಾನ್ಾನ್ ಾೀನ್ಾಮೃತಾವ್ೀ | 
ಬರಹಾಮಸರಮಪ್ುಾಭೌ ತತರ ಪ್ರಯತಜಾಾsನ್ದ್ತಾಂ ರಣ್ೀ | 
ಅನ್ ಾೀನಾಾಸರಪ್ರರ್ತೀಘಾತಂ ಕೃತ್ ವೀಭೌ ಚ್ ವಿರ್ೀಜತತಾಃ || 173 || 

 

ಕರಮೀಣ ವೃದ್ ಧೀರತಬಲ್ೀನ್ ತತರ ಸತರ್ೀನ್ದರಮತತ್ರೀಣ ವಿರ್ ೀಚ್ನಾತಮಜಾಃ | 
ನಿರಾಕೃತ್ ೀ ನಾಗಮಯಂ ಶರ್ ೀತುಮಂ ಬರಹಾಮಸರಯತಕುಂ ವಿಸಸಜಯ ವಾಸವೌ || 174 || 

 

ತಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ರಥಮಾನ್ಮಯಾ ಮೀಘಂ ಚ್ಕ್ಾರಾಜತಯನ್ತಾಃ ಕ್ತರಿೀಟಮ್ | 
ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತಂ ತ್ೀನ್ ಸತರ್ೀನ್ದರಸ ನ್ ೀದಿಯವಾಂ ಯರೌ ಬಾಣಗತಶಚ ನಾಗಾಃ || 175 || 
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ನ್ಮಿತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ರಥ್ೀ ಪ್ಞ್ಚಚಙ್ತುಲಂ ಭತವಿ | 
ಅಪಾಙ್ುದ್ೀಶಮತದಿದಶಾ ಮತಕ್ ು್ೀ ನಾಗ್ೀ ಕ್ತರಿೀಟಿನ್ಾಃ || 176 || 

 

ಭಙ್ೆತಾ ಕ್ತರಿೀಟಂ ವಿಯರ್ತ ಗಚ್ಛರ್ತ ಪ್ರಭತಣ್ ೀದಿತಾಃ | 
ಬಾಣ್ೈಸುಕ್ಷಕಪ್ುತರಂ ತಂ ವಾಸವಿಾಃ ಪ್ೂವಯವ್ೈರಿಣಮ್ || 177 || 

 

ಹತಾವ ನಿಪಾತರಾಮಾಸ ಭ ಮೌ ಕಣಯಸಾ ಪ್ಶಾತಾಃ | 
ಬರಹಾಮಸರಸಾಾರ್ತವ್ೀಗಿತವಂ ಪಾರಪ್ುಂ ಕಣ್ೀಯನ್ ಭಾಗಯವಾತ್ || 178 || 

 

ಪ್ುನ್ಶಚ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ಮಹಾಸರಯತದ್ಧಂ ಪ್ರಕತವಯತಾಃ ಸ ಯಯಸತತಸಾ ಚ್ಕರಮ್ | 
ರಥಸಾ ಭ ಮಿಗರಯಸರ್ತ ಸಮ ಶಾಪಾದ್ಸಾರಣಿ ದಿವಾಾನಿ ಚ್ ವಿಸೃರ್ತಂ ಯಯತಾಃ || 179 || 

 

ಉದ್ಧತತಯಕ್ಾಮೀ ರಥಚ್ಕರಮೀವ ಪಾಥಯಂ ಯರಾಚ್ೀsವಸರಂ ಪ್ರದಾತತಮ್ | 
ನ್ೀತಾಾಹ ಕೃಷ್ ಣೀsಞ್ಞಲ್ಲಕಂ ಸತಘ ೀರಂ ರ್ತರನ್ೀತರದ್ತುಂ ಜಗೃಹ್ೀ ಚ್ ಪಾಥಯಾಃ || 180 || 

 

ಸತ್ಾೀನ್ ಧ್ಮೀಯಣ ಚ್ ಸನಿನಯೀಜಾ ಮತಮೀಚ್ ಕಣಯಸಾ ವಧ್ಾಯ ಬಾಣಮ್ | 
ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ತ್ೀನ್ೈವ ಚ್ ತಸಾ ಶ್ೀಷ್ಯಂ ಸನಿಧತುತ್ ೀ ಬಾಣವರಂ ಸತಘ ೀರಮ್ || 181 || 

 

ಅಪ್ರಾಹ ಣ್ೀsಪ್ರಾಹಣಸಾ ಸ ತಜಸ್ಾೀನ್ದರಸ ನ್ತನಾ | 
ರ್ಛನ್ನಮಞ್ಞಲ್ಲಕ್್ೀನಾsಜೌ ಸ್ ೀತ್ುೀಧ್ಮಪ್ತಚಿಛರಾಃ || 182 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಹತ್ೀ ದಿೀನ್ಮತಖ್ಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ ೀ ಯರೌ ಸಮಾಹೃತಾ ಬಲಂ ಸಶಲಾಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಕಣಯವಧ್ಂ ನಿಶಮಾ ತದಾ ಸಮಾಗತಾ ದ್ದ್ಶಯ ತತುನ್ತಮ್ || 183 || 

 

ಶಶಂಸ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ್ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಂ ಚ್ ಭಿೀಮಂ ಚ್ ಯೀsನ್ಾೀsಪ ಯತಧಿ ಪ್ರವಿೀರಾಾಃ | 
ಗತಾವ ಚ್ ತ್ೀ ಶ್ಬರಂ ಮೀದ್ಮಾನಾ  ಷ್ತಾಃ ಸಕೃಷಾಣಸುದ್ನ್ತವರತಾಾಃ ಸದಾ || 184 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಕಣಯವಧ್್ ೀನಾಮ     

ಸಪ್ುವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4313] 
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 || ಪಾಣಡವರಾಜಾಲಾಭಾಃ || 
 

ಓಂ || ಪ್ರಭಾತಾರಾಂ ತತ ಶವಯರಾಯಂ ಗತರತಪ್ುತಾರನ್ತಮೀದಿತಾಃ | 
ಶಲಾಂ ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತಂ ಕೃತಾವ ಯೀದ್ತಧಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsಭಾರಾತ್ || 01 || 

 

ತಮಭಾಯತಾಃ ಪಾಣಡವಾಶಚ ಹೃಷಾಟ ಯತದಾಧಯ ದ್ಂಸ್ತತಾಾಃ | 
ತತಾರsಸ್ತೀತ್ ಸತಮಹದ್ ಯತದ್ಧಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಪ್ರ್ೈಾಃ ಸಹ || 02 || 

 

ಅಗ್ರೀ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಮಧ್್ಾೀ ರಾಜಾ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಪ್ೃಷ ಠ್ೀ ಗಾಣಿಡೀವಧ್ನಾವssಸ್ತೀದ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿರಕ್ಷ್ತಾಃ || 03 || 

 

ಚ್ಕರರಕ್ಷೌ ಯಮೌ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಶಚ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ | 
ನ್ೃಪ್ಸಾ ಪಾಶವಯಯೀರಾಸಾುಮಗ್ರೀsನ್ಾೀಷಾಂ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸತತಾಃ || 04 || 

 

ಮಧ್್ಾೀ ಶಲಾಾಃ ಪ್ೃಷ್ಠತ್ ೀsಭ ದ್ ಬಾರತೃಭಿಶಚ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಚ್ಕರರಕ್ಷೌ ತತ ಶಲಾಸಾ ಶಕತನಿಸುತತುತಸುಥಾ | 
ಕೃಪ್ಶಚ ಕೃತವಮಾಯ ಚ್ ಪಾಶವಯಯೀಾಃ ಸಮವಸಿ್ತತೌ || 05 || 

 

ತತಾರ ಭವನ್ಮಹದ್ ಯತದ್ಧಂ ಭಿೀಮಸಾ ದೌರಣಿನಾ ಸಹ | 
ರಾಜ್ಞಾಃ ಶಲ್ಾೀನ್ ಚ್ ತಥಾ ಘ ೀರರ ಪ್ಂ ಭರಾನ್ಕಮ್ || 06 || 

 

ತತರ ನಾರ್ತಪ್ರಯತ್ನೀನ್ ದೌರಣಿಭಿೀಯಮೀನ್ ಸಾಯಕ್್ೈಾಃ | 
ವಿರಥಿೀಕೃತಸುಥಾ ಧ್ಮಯಸ ನ್ತಾಃ ಶಲ್ಾೀನ್ ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || 07 || 

 

ಆಸಸಾದ್ ತದಾ ಶಲಾಂ ಕಪಪ್ರವರಕ್್ೀತನ್ಾಃ | 
ತಯೀರಾಸ್ತೀನ್ಮಹದ್ ಯತದ್ಧಮದ್ತೂತಂ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಣಮ್ || 8 || 

 

ರಥಮನ್ಾಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ದೌರಣಿಭಿೀಯಮಂ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಶಚ ಭಿೀಮಸಾ ಶರ್ೈರಾವಾರಯದ್ ದಿಶಾಃ || 09 || 
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ತಾವುಭೌ ಶರವಷ್ೀಯಣ ವಾರರಾಮಾಸ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ತಾಭಾಾಂ ತಸಾಾಭವದ್ ಯತದ್ಧಂ ಸತಘ ೀರಮರ್ತಮಾನ್ತಷ್ಮ್ || 10 || 

 

ದ್ಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜಾನ್ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾ ಯತಯತತತುನಾ | 
ಶ್ಖ್ಣಾಡಯದ್ಾೈಮಾಯತತಲ್ೈಶಚ ಸಹ ಸವಾಯನ್ ನ್ಾವಾರಯನ್ || 11 || 

 

ಸಹದ್ೀವಸತು ಶಕತನಿಮತಲ ಕಂ ನ್ಕತಲಸುದಾ | 
ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಶಚ ಹಾದಿಯಕಾಂ ಸಾತಾಕ್ತಾಃ ಕೃಪ್ಮೀವ ಚ್ | 
ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ಭವದ್ ಯತದ್ಧಂ ಚಿತರಂ ಲಘು ಚ್ ಸತಷ್ತಠಚ್ || 12 || 

 

ಶಲಾಸತು ಶರಸಙ್ಘತ್ೈಾಃ ಪಾಥಯಸಾಾವಾರಯದ್ ದಿಶಾಃ | 
ಸ್ ೀsಪ ವಿವಾಾಧ್ ವಿಶ್ಖ್ೈಾಃ ಶಲಾಮಾಹವಶ್್ ೀಬನ್ಮ್ | 
ತಯೀಾಃ ಸತಸಮಮೀವಾsಸ್ತೀಚಿಚರಂ ದ್ೀವಾಸತರ್ ೀಪ್ಮಮ್ || 13 || 

 

ತತಾಃ ಶರಂ ವಜರನಿಭಂ ಮದ್ರರಾಜಾಃ ಸಮಾದ್ದ್ೀ | 
ತ್ೀನ್ ವಿವಾಾಧ್ ಬೀಭತತುಂ ಹೃದ್ಯೀ ಸ ಮತಮೀಹ ಚ್ || 14 || 

 

ಉಪ್ಲಭಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಂಜ್ಞಾಂ ವಾಸವಿಾಃ ಶತತರತಾಪ್ನ್ಾಃ | 
ಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ಕ್ಾಮತಯಕಂ ಸಙ್ಕ ್ ೀ ಮದಾರರಾಜಸಾ ಧಿೀಮತಾಃ || 15 || 

 

ಸ್ ೀsನ್ಾತ್ ಕ್ಾಮತಯಕಮಾದಾಯ ಮತಮೀಚಾಸಾರಣಿ ಫಲತುನ್ೀ | 
ಸೌರಂ ರಾಮಾಂ ಚ್ ಪಾಜಯನ್ಾಂ ತಾನ್ಾೈನ ದ್ರೀಣ ಜಘಾನ್ ಸಾಃ || 16 || 

 

ಪ್ುನ್ನ್ಾಯಕೃನ್ುತ್ ತಚಾಚಪ್ಮಿನ್ದರಸ ನ್ತರಮಷಯತಾಃ | 
ಶಲ್ ಾೀ ಗದಾಂ ಸಮಾವಿದ್ಾ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪಾಜತಯನ್ವಕ್ಷಸ್ತ | 
ತದಾ ಮತಮೀಹ ಬೀಭತತುಸುತ ಉಚ್ತಚಕತರಶತಾಃ ಪ್ರ್ೀ || 17 || 

 

ಪಾರಪ್ಾ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾಥಯಾಃ ಶಲಾಂ ವಿವಾಾಧ್ ವಕ್ಷಸ್ತ | 
ಸ ವಿಹವಲ್ಲತಸವಾಯಙ್ುಾಃ ಶ್ಶ್ರಯೀ ಧ್ವಜಮತತುಮಮ್ || 18 || 
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ಸಮಾಶವಸುಾಃ ಪ್ುನ್ಬಾಯಣಂ ಯಮದ್ಣಡನಿಭಂ ರಣ್ೀ | 
ಮತಮೀಚ್ ಪಾಥಯಸಾ ಸ ಚ್ ನಿಬಯಭ್ೀದ್ ಸುನಾನ್ುರಮ್ || 19 || 

 

ತ್ೀನ್ ವಿಹವಲ್ಲತಾಃ ಪಾಥ್ ೀಯ ಧ್ವಜಯಷಟಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ | 
ಸಮಾಶವಸುಾಃ ಪ್ರಚಿಚ ಛ್ೀದ್ ಮದ್ರರಾಜಸಾ ಕ್ಾಮತಯಕಮ್ | 
ಛತರಂ ಧ್ವಜಂ ಚ್ ತರಸಾ ಸಾರಥಿಂ ಚ್ ನ್ಾಪಾತಯತ್ || 20 || 

 

ತದಾsನ್ಾಂ ರಥಮಾಸಾಿಯ ಧ್ಮಯರಾಜಾಃ ಶರ್ ೀತುಮೈಾಃ| 
ಚ್ತತಭಿಯಶಚತತರ್ ೀ ವಾಹಾನ್ ಶಲಾಸಾ ನಿಜಘಾನ್ ಹ || 21 || 

 

ಶಲ್ ಾೀsನ್ಾಂ ರಥಮಾಸಾಿಯ ಸವಾಯಂಸಾುನ್ ಶರವೃಷಟಭಿಾಃ | 
ಛಾದ್ರಾಮಾಸ ರಾಜಾನ್ಂ ವಿರಥಂ ಚ್ ಚ್ಕ್ಾರ ಹ || 22 || 

 

ನಿಹತಾಾಶಾವನ್ ಸಾತಾಕ್್ೀಶಚ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನಸಾ ಚಾಭಿಭ ಾಃ | 
ಚಾಪ್ೀ ಚಿಛತಾವ ಚ್ ಯಮಯೀದ್ಯಧ್ೌಮ ಶಙ್್ಂ ಮಹಾಸವನ್ಮ್ || 23 || 

 

ತತಸತು ಶಲಾಂ ಸಮತದಿೀಯಯಮಾಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಣ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸುರಸ್ತವೀ | 
ನ್ಾವಾರಯದ್ ಬಾಣವರ್ೈರನ್ೀಕ್್ೈಶಚಕ್ಾರ ಚ್ೈನ್ಂ ವಿರಥಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ || 24 || 

 

ಆಸಾಿಯ ಚಾನ್ಾಂ ರಥಮಾಪ್ತನ್ುಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಶಲಾಂ ಭೃಶಮೀವ ಮಮಯಸತ | 
ನಿಭಿಯದ್ಾ ಬಾಣ್ೈವಿಯರಥಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಪ್ುನ್ಸೃರ್ತೀಯಂ ಚ್ ರಥಂ ರತರ್ ೀಜ || 25 || 

 

ಆತಾುನಾಾತಾುನಾಾಯತಧ್ಾನ್ಾಸಾ ಭಿೀಮಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಚಿಚ್ಛೀದ್ ಬಭ್ೀದ್ ಚಾಸಾ| 
ಮಮಾಯಣಿ ಬಾಣ್ೈನಿಯತರಾಂ ಪ್ುನ್ಶಚ ಸ ಮತಷಟಮತದ್ಾಮಾ ಜಗಾಮ ಧ್ಮಯಜಮ್ || 26 || 

 

ತಂ ಭಿೀಮಭಿನ್ನಮಮಾಯಣಂ ವಿವಮಾಯಣಂ ನಿರಾಯತಧ್ಮ್ | 
ಶಾವಸಮಾತಾರವಶ್ಷ್ಟಂ ಚ್ ಮರಣಾಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 27 || 

 

ಆತಾಮನ್ಮಭಿಗಚ್ಛನ್ುಂ ದ್ೃಷಾಟಾsನ್ಾಂ ರಥಮಾಸಿ್ತತಾಃ | 
ಹನ್ತುಕ್್ ೀಮೀ ರಣ್ೀ ವಿೀರಮಮೀಘಾಂ ಶಕ್ತುಮಾದ್ದ್ೀ || 28 || 
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ದಿವಾಾಸ್ರೈರಪ ಸಂಯೀಜಾ ತಾಂ ತದಾ ಧ್ಮಯನ್ನ್ದನ್ಾಃ | 
ಸತಾಧ್ಮಯಫಲ್ೈಶ್ಚವ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪಾಸಾ ಹೃದಿ ತವರನ್ || 29 || 

 

ಸ ಭಿನ್ನಹೃದ್ಯೀ ಭ ಮೌ ಪ್ಪಾತಾಭಿಮತಖ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಮ್ | 
ಸತಾಧ್ಮಯರತಾಃ ಶಲಾ ಇನ್ದರಸಾಾರ್ತಥಿತಾಮಗಾತ್ || 30 || 

 

ಮದ್ರರಾಜ್ೀ ಹತ್ೀ ವಿೀರ್ೀ ಸತಶಮಾಯsಜತಯನ್ಮಭಾರಾತ್ | 
ಸಂಸಪ್ುಕ್ಾವಶ್ಷ್ಟೈಸುಮನ್ಯನ್ ಮೃತಾವ್ೀsಜತಯನ್ಾಃ || 31 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾಾವರಜಾನ್ವಿಶ್ಷಾಟನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಸವಾಯನ್ ಜಘಾನ್ ಸ್ೀನಾಂ ಚ್ ನಿಶ್ಾೀಷ್ಮಕರ್ ೀದ್ ರಣ್ೀ || 32 || 

 

ಉಲ ಕಂ ಸಹದ್ೀವೀsಥ ಶಕತನಿಂ ಚಾರ್ತಪಾಪನ್ಮ್ | 
ಜಘಾನ್ ದೌರಣಿಹಾದಿಯಕಾಕೃಪಾನ್ ಭಿೀಮಾಜತಯನೌ ತತಾಃ || 33 || 

 

ಬಹತಶ್್ ೀ ವಿರಥಿೀಕೃತಾ ಪೀಡಯತಾವ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ | 
ದಾರವರಾಮಾಸತತಸ ು್ೀ ತತ ಭಿೀಷತಾ ವಿವಿಶತವಯನ್ಮ್ || 34 || 

 

ಶ್ೈನ್ೀಯೀನ್ ಗೃಹಿೀತ್ ೀsಥ ಸಞ್ಞಯೀsನ್ನ್ುಶಕ್ತುನಾ | 
ವಾಾಸ್ೀನ್ ಮೀಚಿತ್ ೀsಥ್ೈಕಾಃ ಪಾಥಾಯನ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsಭಾರಾತ್ || 35 || 

 

ತ್ೀಷಾಮಭ ತ್ ತಸಾ ಚ್ ಘ ೀರರ ಪ್ಂ ಯತದ್ಧಂ ಸ ಬಾಣ್ೈಬಯಹತಶ್್ ೀsಜತಯನ್ಂ ಚ್ | 
ಚ್ಕ್ಾರ ಮ ಛಾಯಭಿಗತಂ ಯತಧಿಷಠರಂ ಯಮಾವಯತಾನದ್ ವಿರಥಾಂಶಚಕ್ಾರ || 36 || 

 

ತಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ವಿರಥಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಗಜಂ ಸಮಾರತಹಾ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಮಭಾರಾತ್ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ಶ್ೈನ್ೀಯಶ್ಖ್ಣಿಡಪಾಷ್ಯತಾನ್  ಯಮೌ ನ್ೃಪ್ಂ ಚ್ ವಾದ್ಧ್ಾನಿನರಾಯತಧ್ಾನ್ || 37 || 

 

ಗಜ್ೀ ಚ್ ಭಿೀಮೀನ್ ಶರ್ೈನಿಯಪಾರ್ತತ್ೀ ಸಮಾರತಹದ್ ವಾಜವರಂ ಸತನಿಭಯಯಾಃ | 
ಸತ್ೀನ್ ಚ್ ಪಾರಸಕರ್ ೀ ರಣ್ೀsರಿಹಾ ಚ್ಚಾರ ಶ್ೈನ್ೈಯಮತಾಡಯಚ್ಚ || 38 || 

 

ಮತಮೀಹ ತ್ೀನಾಭಿಹತಾಃ ಸ ಸಾತಾಕ್ತಯಯಮಾವಪ ಪಾರಸನಿಪೀಡಿತೌ ರಥ್ೀ | 
ನಿಷೀದ್ತತಧ್ಯಮಯಸತತಂ ಪ್ರರಾನ್ುಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಭಿೀಮೀsಸಾ ಜಘಾನ್ ವಾಜನ್ಮ್ || 39 || 
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ಪಾರಸ್ೀ ನಿಕೃತ್ುೀ ಚ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ವಿವಾಹನ್ಾಃ ಸ್ ೀsಪ್ಯರೌ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಆದಾಯ ಗತವಿೀಯಂ ಚ್ ಗದಾಂ ಪ್ರರಾತ್ ೀ ದ್ವೈಪಾಯನ್ಸ್ ಾೀರತಸರ್ ೀ ವಿವ್ೀಶ || 40 || 

 

ಏವಮತಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಷ್ಟ್ ಕಂ ಭಿೀಮೀನ್ ನಿಹತಂ ರಣ್ೀ | 
ಪ್ಞ್ಚ ಪಾಥ್ೀಯನ್ ನಿಹತಾ ಅಧ್ಯಂ ಕ್ಾಲ್ಲಙ್ುಕ್ಾನ್ೃತ್ೀ | 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಕ್ಷ್ ೀಹಿೀಣಿೀಭಾಾಃ ಶ್ಷ್ಟಮನ್ಾೈನಿಯಸ ದಿತಮ್ || 41 || 

 

ಅಕ್ಷ್ ೀಹಿಣಿೀಚ್ತತಷ್ೆಂ ಚ್ ಪಾಥಾಯನಾಂ ದೌರಣಿನಾ ಹತಮ್ | 
ಅನ್ಾೈರನಾಾಾಃ ಸಮಸ್ೈಶಚ ದ್ ರೀಣಕಣಯಮಹಾವರತಾಾಃ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ಭೌಮಸ ನ್ತಾಃ ಪಾರಯಾಃ ಸ್ೀನಾಹನ್ಾಃ ಕರಮಾತ್ || 42 || 

 

ಜಯಂ ಲಬಾಧಾ ನ್ದ್ತ ುಚ್ಚಾಃ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಮಹಾತಮಸತ | 
ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ಜಲಸುಮೂಂ ಕೃತಾವ ಮನಾರನ್ ಜಜಾಪ್ ಹ || 43 || 

 

ಮನಾರ ದ್ತವಾಯಸಸಾ ದ್ತಾು ಮೃತಸಞಚಞೀವನ್ಪ್ರದಾಾಃ | 
ಜಲ್ೀ ಸಿ್ತತಾವ ಜಪ್ನ್ ಸಪ್ುದಿನ್ೈಾಃ ಸವಾಯನ್ ಮೃತಾನ್ಪ | 
ಉದ್ಧರ್ೀದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ ಾೀsಯಂ ಸತಾರವಧ್ಾಾಶಚ ತ್ೀ ಪ್ುನ್ಾಃ || 44 || 

 

ಇರ್ತ ವಿದಾಾಬಲಂ ತಸಾ ಜ್ಞಾತಾವ ಪಾಣತಡಸತತಾಸುತಾಃ | 
ಅನ್ವೀಷ್ನ್ುಾಃ ಶತಶತರವುಶಚ ವಾಾಧ್್ೀಭಾಸುಂ ಜಲ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್ | 
ಅಗಚ್ಛಂಶಚ ತತಸುತರ ಪ್ುರಸೃತಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 45 || 

 

ತದಾ ಜಲಾತ್ ಸಮತನ್ಮಜಞಯ ರ್ತರಭಿದೌರಯಣಿಪ್ುರಸುರ್ೈಾಃ | 
ಮನ್ರಯನ್ುಂ ಸಮ ದ್ದ್ೃಶತಸಾುನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್ೀ ಪ್ರದ್ತದ್ತರವುಾಃ || 46 || 

 

ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsವಿಶತ್ ತ್ ೀಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಂ ಕ್್ೀಶವಾಜ್ಞರಾ | 
ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಸತಪ್ುರತಷ್ೈವಾಯಕ್್ಾೈರ್ೀನ್ಮಥಾsಹವಯತ್ || 47 || 

 

ಅಮಷಯತ್ ೀsಸೌ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಪ್ುತರಾಃ ಶವಸಂಸುದಾ ದ್ಣಡಹತ್ ೀ ಯಥಾsಹಿಾಃ | 
ಉವಾಚ್ ಶಾಠಾಾತ್ ತಪ್ಸ್ೀ ವನಾಯ ರಾರಾಂ ಭವಾನ್ ಶಾಸತತ ಸವಯಪ್ೃಥಿವೀಮ್ || 48 || 
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ತಮಾಹ ಧ್ಮಯಜ್ ೀ ರಾಜಾ ಯಸುಾಂ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಸಮಾಗತ್ೀ | 
ಸ ಚ್ಾಗರವ್ೀಧ್ಾಾಂ ಪ್ೃಥಿವಿೀಂ ದಾತತಂ ನ್ೈಚ್ಛಾಃ ಕಥಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 49 || 

 

ಘಾತಯತಾವ ಸವಯಪ್ೃಥಿವೀಂ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಮತಖಾನ್ಪ | 
ದಾತತಮಿಚ್ಛಸ್ತ ಸವಾಯಂ ಚ್ ಪ್ೃಥಿವೀಂ ನಾದ್ಾ ವಯಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 50 || 

 

ಅಹತಾವ ಪ್ರರ್ತಗೃಹಿಣೀಮ ಏಹಿ ಯತದ ಧ್ೀ ಸಿ್ತರ್ ೀ ಭವ | 
ನ್ ಕತರ ಣಾಂ ಕತಲ್ೀ ಜಾತಸುಾಂ ಯೀ ಭಿೀತ್ ೀ ಹಾಪ್ೀsವಿಶಾಃ || 51 || 

 

ಇತಾಾದಿ ರ ಕ್ಷವಚ್ನ್ಂ ಶತರತಾವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀ ರತಷಾ | 
ಜಲಸುಮಾೂತ್ ಸಮತತುಸೌಿ ಶವಸನಾನಶ್ೀವಿಷ್ ೀ ಯಥಾ || 52 || 

 

ಉವಾಚ್ ಚ್ೈಕ ಏವಾಹಮಕ್ತರಿೀಟ್ ೀ ವಿವಮಯಕಾಃ | 
ಭವನ್ ುೀ ಬಹವೀ ವಮಯಶ್ರಸಾರಣಯತತಾ ಅಪ || 53 || 

 

ಯದ್ಾೀವಮಪ ಮೀ ಯತದ್ಧಂ ಭವದಿೂಮಯನ್ಾಸ್ೀ ಸಮಮ್ | 
ಸವ್ೀಯರ್ೀಕ್್ೀನ್ ವಾ ಯತದ್ಧಂ ಕರಿಷ್ಾೀ ನ್ಚ್ ಭಿೀಮಯಮ || 54 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ಧ್ಮಾಯತಾಮ ವಮಾಯದ್ಾಂ ಚ್ ದ್ದಾಮಿ ತ್ೀ | 
ವೃಣಿೀಷ್ವ ಪ್ರರ್ತವಿೀರಂ ಚ್ ಪ್ಞ್ಚಚನಾಂ ಯಂ ತವಮಿಚ್ಛಸ್ತ || 55 || 

 

ಹತ್ವೈಕಂ ತವಂ ಭತಙ್ಷಾ ರಾಜಾಮನ್ಾೀ ರಾಮ ವಯಂ ವನ್ಮ್ | 
ಹತ್ೀ ವಾ ತವಯೀ ತ್ೀನ್ೈವ ಭತಞಚಞೀಮಶಾಚಖಿಲಾಂ ಭತವಮ್ | 
ಆದ್ತುಾ ಚಾsಯತಧ್ಂ ಯೀನ್ ಚ್ೀತತಮಿಚ್ಛಸ್ತ ಶಾತರವಾನ್ || 56 || 

 

ಇತತಾಕು  ಚ್ೀ ನ್ಹಿ ದ್ತಬಯಲ್ೈರಹಂ ಯೀತ್ುಯೀ ಚ್ತತಭಿಯಭಯವದ್ಜತಯನಾದಿಭಿಾಃ | 
ಭಿೀಮೀನ್ ಯೀತ್ುಯೀ ಗದ್ರಾ ಸದಾ ಹಿ ಮೀ ಪರರಾ ಗದಾ ನಾನ್ಾದ್ಥಾsಯತಧ್ಂ ಸಪೃಶ್ೀ || 57 || 

 

ಶತರತಾವsಸಾ ವಾಕಾಂ ರಭಸ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ಗದಾಂ ತದಾsಧ್ಾದ್ಧಯಭರಾಧಿಕ್ಾಂ ಮತದಾ | 
ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಗದಾರಾಾಃ ಪ್ರಿಗೃಹಾ ವಿೀರಾಃ ಸಮತರ್ತಿತ್ ೀ ಯತದ್ಧಮನಾಾಃ ಸಮತನ್ನದ್ನ್ || 58 || 

 

ಅಥಾsಹ ನಾರಾಯಣ ಆದಿದ್ೀವೀ ಯತಧಿಷಠರಂ ಕಷ್ಟಮಿದ್ಂ ಕೃತಂ ತವರಾ | 
ನ್ಹ್ಾೀಷ್ ರಾಜಾ ಗದ್ರಾ ರಣ್ೀ ಚ್ರನ್ ಶಕ್್ ಾೀ ವಿಜ್ೀತತಂ ನಿಖಿಲ್ೈಾಃ ಸತರಾಸತರ್ೈಾಃ || 59 || 
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ಸ ನಿಶಚರಾದ್ ವಶಚತತರ್ ೀ ನಿಹನಾಾತ್ ಸಹಾಜಯನಾನ್ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ ಕಥಞಚಚತ್ | 
ಹನ್ೈನ್ಮಾಜೌ ನ್ಹಿ ಭಿೀಮತತಲ್ ಾೀ ಬಲ್ೀ ಕವಚಿದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಕೃರ್ತೀ ಚ್ || 60 || 

 

 ರ  ಭಿೀಮೀನ್ ಭ್ೀತುವೌಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಂ ರಕ್ಷತಾ ರಿಪ್ೀಾಃ | 
ನಾಭ್ೀರಧ್ಸಾುದ್ಧನ್ನ್ಂ ಜನಾ ಆಹತಗಯದಾಮೃಧ್್ೀ || 61 || 

 

ಅಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ತತ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಲ್ ೀಕನಿನಾದನಿವೃತುಯೀ | 
ಆಪ್ದ್ಧಮಯಂ ದ್ಶಯಯತತಂ ಕ್ತಞಚಚದಾವಯಜ್ೀನ್ ಸಂಯತತಾಃ || 62 || 

 

ಭಿೀಮೀ ಹನಾಾದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಮಿತ ಾಚ್ೀ ಯದ್ಾಪ ಸತಫಟಮ್ | 
ಅವಾಾಜ್ೀನಾಪ ಶಕ್್ ುೀsಸೌ ಬಲಂ ನಿಸ್ತುೀಮಮಾಹ ಚ್ || 63 || 

 

ಆಹ ಶ್ಕ್ಷಾಮಪ್ಾನ್ ನಾಂ ಯತನಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀsಧಿಕಮ್ | 
ನ್ಹಿ ಭಿೀಮೀsರ್ತಪ್ರಯತನಂ ಕತರಾಯದಿರ್ತ ಗತಣ್ ೀ ಹಾಯಮ್ || 64 || 

 

ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಪಾಲನ್ಂ ಧ್ಮೀಯ ದ್ತಷ್ಟೀಷ್ತ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಇರ್ತ ಧ್ಮಯರಹಸಾಂ ತತ ವಿತುಾಃ ಕೃಷ್ಣವೃಕ್್ ೀದ್ರೌ || 65 || 

 

ನಾನ್ಾಸುತ್ ೀ ಲ್ ೀಕನಿನಾದಂ ವಾಪ್ನ್ೀತತಮತಭಾವಪ | 
ಅನಾಪ್ದಾಾಪ್ದಿವ ಚ್ ದ್ಶಯಯೀತಾಂ  ಜನ್ಸಾ ತತ || 66 || 

 

ತತ್ ೀ ಭಿೀಮಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಾ ಧ್ಮಯಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ವಾಕಾಮಿದ್ಂ ಜಗಾದ್ | 
 ರ  ತವಾಹಂ ಹಿ ಯಥಾಪ್ರರ್ತಜ್ಞಂ ಭ್ೀತಾುಯಮಿ ನ್ೈವಾತರ ವಿಚಾರಣಿೀಯಮ್ || 67 || 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಂ ಪ್ರಸಸಾರ ಚಾsಜೌ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸುತರ ಬಭ ವ ಯತದ್ಧಮ್ | 
ಭಿೀಮಸುದಾsಗರಯಪ್ರಕೃರ್ತಂ ವಿಧಿತತುಮಯನ್ದಾಃ ಸ ಆಜೌ ವಾಚ್ರಜಞನಾಥ್ೀಯ || 68 || 

 

ದ್ಶಯಯನ ುೌ ಗದಾಮಾಗಯಂ ಚಿತರಂ ತೌ ಪ್ರವಿಚ್ೀರತತಾಃ | 
ಬಲಭದ್ ರೀsಪಾಾಜಗಾಮ ತದಾ ತೌ ಪ್ರರ್ತವಾರಿತತಮ್ || 69 || 
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ವಾರಿತಾವಪ ತ್ೀನ್ ೀಭೌ ನ್ೈವ ಯತದ್ಧಂ ಪ್ರಮತಞ್ಚತಾಮ್ | 
ತತ್ ೀ ದ್ದ್ಶಯ ತದ್ ಯತದ್ಧಂ ಮಾನಿತಾಃ ಕೃಷ್ಣಪ್ೂವಯಕ್್ೈಾಃ | 
ತೌ ಶ್ಕ್ಷಾಬಲಸಂಯತಕ್ ುೌ ಮಣಡಲಾನಿ ವಿಚ್ೀರತತಾಃ || 70 || 

 

ತತ್ ೀ ಭಿೀಮಂ ವಞ್ಚಯತತಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಶ್ರಾಃ ಕ್ಷ್ತೌ | 
ನ್ಾಧ್ಾದ್ತಚಿಛರತಸಕ್ತಿೀಕಸುದಾ ಕೃಷಾಣಭಾನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ಪ್ೃಷ್ಠಮ ಲ್ೀsಹನ್ದ್ ಭಿೀಮೀ ಭಿನ್ನಸಕ್ತಿಶಚ ಸ್ ೀsಪ್ತತ್ || 71 || 

 

ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಪಾಲನಾಥಾಯಯ ನಾಭ್ೀನ್ ೀಯಪ್ಯಯಧ್ಸುದಾ | 
ಗದಾಯತದ್ಧಸಾ ಮರಾಯದಾಂ ಯಶಶಾಚಪ್ಾಭಿರಕ್ಷ್ತತಮ್ || 72 ||  

 

ನಾಧ್ಸಾುನ್ಮಧ್ಾ ಏವಾಸೌ ನಿಜಘನೀ ತಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಏವಂ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಯತಗಾಮಥಯಂ ಭಗನಂ ಸಕ್ತಿಯತಗಂ ರಣ್ೀ || 73 || 

 

ಕೃಷ್ಣಂ ದ್ ಾತ್ೀ ನಿಧ್್ೀಹಿೀರ್ತ ಯದಾವಾದಿೀತ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ತತ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಭಿೀಮೀ ಮ ಧ್ಾಯನ್ಮಕರಮಿೀತ್ | 
‘ಋಷ್ಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಮ್’ ಇರ್ತ ಸ ಕುಂ ದ್ದ್ಶಯ ಚ್ || 74 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ುಣಾಾನಿ ವಿದಾಾಶಚ ಸಮಾದಾಯೈವ ಸವಯಶಾಃ | 
ತಾಂಶಚಕ್ಾರ ತಮೀಗನ್ುತಂಸುಸಾ ಮ ಧಿನಯ ಪ್ದಾssಕರಮನ್ || 75 || 

 

ಸಾಮರರಾಮಾಸ ಕಮಾಯಣಿ ರಾನಿ ತಸಾ ಕೃತಾನಿ ಚ್ | 
ಕೃಷ್ಣಬನ ಧ್ೀ ಕೃತ್ ೀ ಮನ್ರ ಇರ್ತ ಮ ದಿನಯ ಪ್ದಾssಹನ್ತ್ || 76 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಶಚ ತದ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಚ್ತಕ್್ ರೀಧ್ ಮತಲಸಾಯತಧ್ಾಃ | 
ಚ್ತಕ್್ ರೀಶ ನ್ೈವ ಧ್ಮೀಯsಯಮಿತಾಸಾವೂಧ್ವಯಬಾಹತಕಾಃ || 77 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಭಿತಾಮಾರಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮತಸಲಂ ಹಲಮ್ | 
ಅಭಿದ್ತದಾರವ ಭಿೀಮಂ ತಂ ನ್ ಚ್ಚಾಲ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 78 || 
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ಅಭಯೀ ಸಂಸಿ್ತತ್ೀ ಭಿೀಮೀ ರಾಮಂ ಜಗಾರಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ  
ಆಹ ಧ್ಮೀಯಣ ನಿಹತ್ ೀ ಭಿೀಮೀನಾಯಂ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ || 79 || 

 

ನ್ ಮಣಡಲ್ೀsಭಿಸಾರ್ೀ ವಾ ನಾಪ್ಸಾರ್ೀ ಚ್ ನಾಭಿತಾಃ | 
ಅಧ್್ ೀ ಹನಾಾದ್ ವಞ್ಚಯನ್ುಮಧ್್ ೀ ಹತಾವ ನ್ ದ್ತಷ್ಾರ್ತ || 80 || 

 

ಕೃತಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾ ಚ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಭ್ೀತ್ುಯೀ ತವೀರ  ಇರ್ತ ಯತಕ್ತುಪ್ೂವಯಮ್ | 
ಸಂಶಾರವರಾನ್ೀನ್ ತದ್ೀಷ್ ಧ್ಮಯತ್ ೀ ಜಘಾನ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಮಗರಯಕಮಾಯ || 81 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವವಚ್ಾಃ ಶತರತಾವ ಧ್ಮಯಚ್ಛಲಮಿರ್ತ ಬತರವನ್ | 
ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ಜಗಾಮಾsಶತ ಸವಪ್ುರಿೀಮೀವ ಸಾನ್ತಗಾಃ || 82 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಗತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸಮಪ್ೃಚ್ಛದ್ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಧ್ಮೀಯsಯಮಥವಾsಧ್ಮಯ ಇರ್ತ ತಂ ಪಾರಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 83 || 

 

ನ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಧ್ಮಯತ್ ೀ ವಧ್ಾಾ ಯೀ ತತ ಪಾಪ್ತಮಾ ನ್ರಾಾಃ | 
ದ್ೀವ್ೈಹಿಯ ವಞ್ಚಯತ್ವೈವ ಹತಾಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಸತರಾರಯಾಃ | 
ಅತ್ ೀsಯಮಪ್ಾಧ್ಮೀಯಣ ಹತ್ ೀ ನಾತಾರಸ್ತು ದ್ ಷ್ಣಮ್ || 84 || 

 

ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣೌ ಚ್ ಕಣಯಶಚ ಯದ್ೈವೀಪ್ಧಿನಾ ಹತಾಾಃ | 
ಕ್್ ೀ ನ್ತ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ೀ ಪಾಪ್ೀ ಹತ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ || 85 || 

 

ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಪಾಲನಾರಾಪ ಬಭ್ೀದ್ ೀರ  ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಧ್ಮಯತಶಚ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞ್ೀಯಂ ಕೃತಾ ತ್ೀನಾನ್ತರ ಪ್ತಾಃ || 86 || 

 

ಲ್ ೀಕತ್ ೀsಪ ನ್ ಧ್ಮಯಸಾ ಹಾನಿರತರ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಯೀ ಭಿೀಮಸಾಾಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾ ಆಪ್ದ್ಧಮಯಂ ಚ್ ಮನ್ವತ್ೀ || 87 || 

 

ಅವಧ್ಾತ್ವೀ ಶ್ವವರಾದ್ ಗದಾಶ್ಕ್ಷಾಬಲಾದ್ಪ  
ಜರಾಸನ್ ಧೀಪ್ಮೀ ಯಸಾಮದ್ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಸತವಿಶತರತಾಃ || 88 || 
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ತಸಾಮತ್ ಸದ್ಧಮಯ ಏವಾಯಂ ಭಿೀಮಚಿೀಣಯ ಇರ್ತ ಬತರವನ್ | 
ಅಪ ಸಂಶಯನ್ಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ಧ್ಮಯರಾಜಂ ಜಗತಪರ್ತಾಃ || 89 || 

 

ಭ ಭಾರಕ್ಷರ್ತಜ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಮಚ್ತಛಶ್ರಷಾತಮಕಸತು ಯಾಃ | 
ಭಿೀಮಸ್ಾೈವ ಭವ್ೀತ್ ಸಮಾಗಿರ್ತ ಬತದಾಧಯ ಪ್ರಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 90 || 

 

ಸ್ವೀನ್ೈವ ಬಲಭದಾರಯ ಜನಾಯ ಚ್ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಶತರತಾವsಪ್ುಾಕುಂ ನ್ ತತಾಾಜ ಸಂಶಯಂ ಧ್ಮಯಜ್ ೀ ಯತಾಃ | 
ತತ್ ೀsಪ್ಾಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ನ್ ಚ್ಕ್ಾರ ಯತಧಿಷಠರಮ್ || 91 || 

 

ಮತಖ್ಾಂ ಧ್ಮಯಂ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಾರಾsಹ ಜನಾಯ ಚ್ | 
ಧ್ಮೀಯಣ್ೈವ ಹತ್ ೀ ರಾಜಾ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಾಃ ಸತಯೀಧ್ನ್ಾಃ | 
ಇರ್ತ ಯದ್ ವಕ್ಷಯರ್ತ ಪ್ುನ್ನಿಯಶಚರಾಥ್ೀಯsಜತಯನಾಯ ಚ್ || 92 || 

 

ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಧ್ಯಮಯತ ಏವ ಭಿೀಮೀ ಜಘಾನ್ ರಾಜಾನ್ಮಿರ್ತ ಬತರವನ್ುಮ್ | 
ಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಸತಫರಿತಾಧ್ರ್ ೀಷ್ಠಾಃ  ಕ್್ ರೀಧ್ಾತ್ ಸತಪಾಪ್ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ತಾಃ | 
ತವಯೈವ ಪಾಪ್ೀ ನಿಹಿತಾ ಹಿ ಪಾಥಾಯಾಃ ಪಾಪಾಧಿಕಸುಾಂ ಹಿ ಸದ್ೈಕ ಏವ || 93 || 

 

ಇತ ಾಚಿವಾಂಸಂ ಪ್ರಜಗಾದ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ನ್ ತವತುಮಾಃ ಪಾಪ್ತಮಾಃ ಕದಾಚಿತ್ | 
ಭಿೀಷಾಮದಿಹತಾಾsಪ ತವ್ೈವ ಪಾಪ್ಂ ಯದ್ನ್ವಯತಸಾುಾಮರ್ತಪಾಪ್ನಿಶಚಯಮ್ | 
ಪಾಪ್ಂ ಚ್ ಪಾಪಾನ್ತಗತಂ ಚ್ ಹತಾವ ಕಥಞ್ಚನಾಪ್ಾಸ್ತು ನ್ಚ್ೈವ ಪಾಪ್ಮ್ || 94 || 

 

ನ್ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ವಸ್ತು ತತ್ ೀ ಹಿ ಕ್ತಞಚಚತ್ ಪಾಪ್ಂ ಪ್ರಯತಾನಚ್ಚ ನಿಸಗಯತ್ ೀsಪ | 
ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಸ ು್ೀ ಮದ್ಪಾಶರರಾಚ್ಚ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ತ್ೀಷ್ವಣವಪ ಪಾಪ್ಮಾಹ || 95 || 

 

ನಿಸಗಯತಾಃ ಪಾಪ್ತಮಸುಾಮನಾಾನ್ ಧ್ಮಯಸಿ್ತತಾನ್ ಪಾಪ್ಪ್ಥ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ | 
ಸವಯಂ ಚ್ ಪಾಪ್ೀ ನಿರತಾಃ ಸದ್ೈವ ಪಾಪಾತ್ ಸತಪಾಪಾಂ ಗರ್ತಮೀವ ರಾಸ್ತ || 96 || 

 

ಇರ್ತ ಬತರವನ್ುಂ ಪ್ುನ್ರಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಪಾಪ್ಕೃತಾಂ ಪ್ರಧ್ಾನ್ಾಃ | 
ಸವಂತ್ ೀತುಮೀ ನಾಮ ಕ ಏವ ಮತುಾಃ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ದ್ ೀಷ್ ೀsಸ್ತು ಮರಾ ಕೃತ್ ೀsತರ || 97 || 
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ಇಷ್ಟಂ ಚ್ ಯಜ್ಞ್ೈಶಚರಿತಂ ಚ್ ಪ್ೂತ್ೈಯಾಃ ಪ್ದ್ಂ ರಿಪ್ೂಣಾಂ ನಿಹಿತಂ ಹಿ ಮ ಧಿನಯ | 
ಮೃತತಾಶಚ ಸಙ್ುರಮಶ್ರಸಾವಾಪ್ುೀ ರಣ್ ೀನ್ಮಖ್ೀನ್ೈವ ಮರಾ ಕ್ತಮನ್ಾತ್ || 98 || 

 

ಇಷಾಟ ಭ್ ೀಗಾ ಮರಾ ಭತಕ್ಾುಾಃ ಪಾರಪಾು ಚ್ ಪ್ರಮಾ ಗರ್ತಾಃ | 
ದ್ತಾಃಖಿನ್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಮಾಪ್ುಯನಿು ಪಾಥಾಯಸ ು್ೀ ಕ ಟಯೀಧಿನ್ಾಃ || 99 || 

 

ಚ್ನ್ದರಸ ಯಯನಿಭ್ೈಾಃ ಶ್ರ್ೈಧ್ಾಯಮಿಕ್್ೈಾಃ ಸದಿಬರತಜಝಿತತಾ | 
ಕ್್ೀವಲಾ ರತನಹಿೀನ್ೀಯಂ ಪಾಣಡವ್ೈಭತಯಜಾತಾಂ ಮಹಿೀ || 100 || 

 

ಇತತಾಕುವತ್ಾೀವ ನ್ೃಪ್ೀ ಸತರ್ೀಶ್ೈಾಃ ಪ್ರಸ ನ್ವೃಷಟವಿಯಹಿತಾ ಪ್ಪಾತ | 
ತಾಮೀವ ಬತದಿಧಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸ ನ್ ೀಾಃ ಕೃತಾವ ದ್ೃಢಾಂ ಪಾತಯತತಂ ತಮೀsನ್ಧೀ || 101 || 

 

ಸಮಾೂವಯತ ಆತಾಮನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಿನಿನಿದತಾಃ | 
ತತಪರಾಂಶಚ ಕಥಂ ನ್ ಸಾಾತ್ ತಮೀsನ ು್ೀ ಚ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 102 || 

 

ಯದ್ೈಕ್್ೈಕಮಲಂ ತತರ ದ್ತಾಃಖಾಧಿಕಾಂ ಸಮತಚ್ಚರಾತ್ | 
ಇರ್ತ ತತ್ ಕ್ಾರಯತ್ವೀಶ ಆಹ ಮೀಘಂ ತವಾಖಿಲಮ್ || 103 || 

 

ನ್ೃಶಂಸಸಾ ಕೃತಘನಸಾ ಗತಣವದ್ ದ್ವೀಷಣಾಃ ಸದಾ | 
ಯದಿ ಧ್ಮಯಫಲಂ ಧ್ಾವನ್ುಂ ಸ ಯಯವತ್ ಸಾಾತ್ ಪ್ರಕ್ಾಶಕಮ್ || 104 || 

 

ವದ್ನ್ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ರಿದ್ಂ ಧ್ಮಯತ್ ೀ ಹತ ಇತಾಪ | 
ಖಾಾಪ್ರಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಜನ್ೀ ನಿಜಜನ್ೀಷ್ಟದ್ಾಃ || 105 || 

 

ಪ್ರಖಾಾಪತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಧ್ಮೀಯ ಸತಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಹೃದ್ಾಮಾಸ್ತೀತ್ ಸಮಸುಮ್ | 
ಹತಂ ಚ್ ಧ್ಮೀಯಣ ನ್ೃಪ್ಂ ವಾಜಾನ್ನ್ ಪಾಪ್ೀsಯಮಿತ್ಾೀವ ಚ್ ನಿಶ್ಚತಾಥಾಯಾಃ || 106 || 

 

ಯತಧಿಷಠರ್ ೀsಪಾಯದ್ಶ್ೀಯ ಸದ್ೈವ ಸಸಂಶಯೀsಭ ತ್ ಸತಮನ್ ೀsಭಿವೃಷಾಟಯ | 
ಸ್ನೀಹಾದ್ ದೌರಣಿಾಃ ಸಞ್ಞಯೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ದೌಯೀಯಧ್ನಾತ್ ಪಾಪ್ಮಿತ್ಾೀವ ಚ್ ೀಚ್ತಾಃ || 107 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪಾಣತಡಪಾಞ್ಚಲಕ್್ೈಸ್ೈಭೃಯಶಂ ನ್ದ್ದಿಬಹೃಯಷತ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ | 
ಯರೌ ವಿರಿಞ ಚೀಶಸತರ್ೀನ್ದರಮತಖ್ಾೈಾಃ ಸಮ ಪಜತಸ್ೈಶಚ ರಣಾಙ್ುಣಾತ್ ಸಮಯನ್ || 108 || 
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ತತಾಃ ಶತರತಾವ ಸಞ್ಞರಾದ್ ದ್ತಾಃಖ್ತಪ್ುಂ ಸಮಬೀಧ್ಯಷ್ಾನ್ ಪತರಂ ಯತಯತತತುಾಃ | 
ಕೃಷ್ಣಸಾ ರಾಜ್ಞಶಚ ಮತ್ೀನ್ ರಾತ್ ೀ ಜಗಾಮ ಚಾನ್ವೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಶಚ || 109 || 

 

ಧ್ಮಯಯತಕ್್ೈಶಚ ತತಾುಾಥ್ೈಯಲ್ ೀಯಕವೃತಾುನ್ತದ್ಶಯಕ್್ೈಾಃ | 
ವಾಕ್್ಾೈರಾಜಾನ್ಮಾಶಾವಸಾ ಪಾರರಾತ್ ಪಾಥಾಯನ್ ಪ್ುನ್ಹಯರಿಾಃ || 110 || 

 

ಕ್ಾಲಾನ್ತಸಾರತ್ ೀ ದ್ೈವಾಂಶ್್ ಚೀಪ್ಸಂಹತತಯಮಚ್ತಾತಾಃ | 
ಯರೌ ಸಪಾಥಯಶ್ೈನ್ೀಯಾಃ ಕತರ ಣಾಂ ಶ್ಬರಂ ನಿಶ್ || 111 || 

 

ತದ್ೈವ ಹಾದಿಯಕಾಕೃಪಾನಿವತ್ ೀsರಾತ್ ಸತಯೀಧ್ನ್ಂ ದೌರಣಿರಮತಂ ಶರಾನ್ಮ್ | 
ಪ್ರಭಗನಸಕ್ತಿಂ ಚ್ ಸೃಗಾಲಭ ತ್ೈಾಃ ಸಮೂಕ್ಷಯಮಾಣಂ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ಶವಸನ್ುಮ್ || 112 || 

 

ಸ ದ್ತಾಃಖ್ಶ್್ ೀಕ್ಾಭಿಹತ್ ೀ ವಿನಿನ್ದಯ ಪಾಥಾಯನ್ ಮರಾ ಭ ಪ್ ಕ್ತಮತರ ಕ್ಾಯಯಮ್ | 
ಇತಾಾಹ ನಿಷಾಟಣಡವತಾಂ ಕತರತಷ್ವೀತಾಮತಂ ವಾಧ್ಾತ್ ಪಾಂಸವಭಿಷ್ೀಕ್ತಣಂ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 113 || 

 

ಉಚಿಛದ್ಾ ಸನ್ುರ್ತಂ ಪಾಣ್ ಡೀಾಃ ಕೃತಾವ ಸವಕ್ಷ್ೀತರಸನ್ುರ್ತಮ್ | 
ತರಾ ಭ ರಕ್ಷಣಹೃದಾ ಸ್ ೀsಭಿಷಕುಸುಥ್ೀತಾಗಾತ್ || 114 || 

 

ಸ ಕೃಷ್ಣಭಿೀಮಪಾಥಾಯನಾಂ ಭರಾದ್ೀವ ಪ್ುನ್ವಯನ್ಮ್ | 
ಕೃಪ್ಸಾತವತಸಂಯತಕ್್ ುೀ ವಿವ್ೀಶ ಗಹನ್ಂ ರಥಿೀ || 115 || 

 

ತಸಾಾ ಚಿನ್ುಯತ್ ೀ ದ್ ರೀಣವಧ್ಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ಚ್ | 
ನಾsಗಾನಿನದಾರ ನಿಶ್ೀಥ್ೀ ಚ್ ಧ್ಾವಕ್ಷಾನ್ ನ್ಾಗ್ ರೀಧ್ವಾಸ್ತನ್ಾಃ || 116 || 

 

ಹತಾನ್ ಸತಬಹತಸಾಹಸಾರನ್ೀಕ್್ೀನಾರ್ತಬಲ್ೀನ್ ತತ |  
ಕ್ೌಶ್ಕ್್ೀನ್ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಪಾರಹ ತೌ ಕೃಪ್ಸಾತವತೌ || 117 || 

 

ನಿದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಹ್ಾೀನ್ೀನ್ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಪ್ರಮಾತಮನಾ | 
ರಾಮಿ ಪಾಣತಡಸತತಾನ್ ಹನ್ತುಮಿತತಾಕ್ಾುಾssರತರತಹ್ೀ ರಥಮ್ || 118 || 

 

ನಿವಾರಿತ್ ೀsಪ ತಾಭಾಾಂ ಸ ಪಾರದ್ವಚಿಛಭಿರಂ ಪ್ರರ್ತ | 
ಅನ್ತಜಗಮತತಸಾುವಪ ತಂ ಶ್ಬರದಾವರಿ ಚ್ೈಕ್ಷತ || 119 || 
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ಉಗರರ ಪ್ಧ್ರಂ ರತದ್ರಂ ಸವಕ್ತೀರಾಂ ತನ್ವಮೀವ ಸಾಃ | 
ಪ್ರಿೀತಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಚ್ ಬಹತಕ್್ ೀಟಿಸವರಿೀಪಣಾ || 120 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಾೈವ ವಾಸತದ್ೀವಂ ತಮತರಸದ್ ಗೌತಮಿೀಸತತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಜ್ಞಯೈವಾತರ ಸಾವತಮನಾsಪ ಸದಾಶ್ವಾಃ || 121 || 

 

ಅಯತಧ್ಾದ್ಗರಸಚಾಚsಶತ ದೌರಣ್ೀಾಃ ಸವಾಯಯತಧ್ಾನ್ಾಪ | 
ಅಚಿನಾಯ ಹರಿಶಕ್ತುಯಯದ್ ದ್ೃಶಾನ ು್ೀ ತಮಹನ್ ೀsಪ ಹಿ || 122 || 

 

ಅತಸುರಾ ಪ್ರೀರಿತ್ೀನ್ ಸಾವತಮನ್ೈವಾಖಿಲ್ೀಷ್ವಪ | 
ಆಯತಧ್್ೀಷ್ತ ನಿಗಿೀಣ್ೀಯಷ್ತ ದೌರಣಿಯಯಜ್ಞಂ ತತ ಮಾನ್ಸಮ್ | 
ಚ್ಕ್್ರೀsತಾಮನ್ಂ ಪ್ಶತಂ ಕೃತಾವ ಸಾವತಮಸಾಿಯೈವ ವಿಷ್ಣವ್ೀ || 123 || 

 

ಯಜ್ಞತತಷ್ಟೀನ್ ಹರಿಣಾ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಶಙ್ೆರಾಃ ಸವಯಮ್ | 
ಆತಮನ್ೀ ದ್ ರೀಣಪ್ುತಾರಯ ದ್ದೌ ಸವಾಯಯತಧ್ಾನಿ ಚ್ || 124 || 

 

ಉವಾಚ್ ಚಾಹಮಾದಿಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪ್ರಭವಿಷ್ತಣನಾ | 
ಅರಕ್ಷಂ ಪಾಥಯಶ್ಬರಮಿಯನ್ುಂ ಕ್ಾಲಮೀವ ತತ || 125 || 

 

ತದಿಚ್ಛಯೈವ ನಿದಿಯಷ್ ಟೀ ದಾಸ್ಾೀ ಮಾಗಯಂ ತವಾದ್ಾ ಚ್ | 
ಆಯತಧ್ಾನಿ ಚ್ ಸವಾಯಣಿ ಹನ್ತುಂ ಸವಾಯನಿಮಾನ್ ಜನಾನ್ || 126 || 

 

ಇತತಾದಿೀಯಯ ಪ್ರದಾರಾsಶತ ಸವಾಯ ಹ್ೀರ್ತವೃಯಷ್ಧ್ವಜಾಃ | 
ತತ್ರವಾನ್ುದ್ಯದ್ೀ ಸ್ ೀsಪ ಪ್ರೀವಾಚ್ ಕೃಪ್ಸಾತವತೌ || 127 || 

 

ಯೀ ನಿರಾಯಸಾನಿು ಶ್ಬರಾಜಞಹಿತಂ ತಾಂಸತು ಸವಯಶಾಃ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ರವಿವ್ೀಶಾನ್ುಧ್ಯನಿವೀ ಖ್ಡಿುೀ ಕೃತಾನ್ುವತ್ || 128 || 

 

ಪಾರಾವತಾಶವಂ ಸ ತದಾ ಶರಾನ್ಮತಪ್ೀತಾ ಪ್ದಾಬಯಂ ಸಮತಾಡಯಚ್ಚ | 
ವಕ್ಷಸಾಸಾವವದ್ದ್ ವಿೀತನಿದ್ ರೀ ಜಾನ್ೀ ಭವನ್ುಂ ಹಿ ಗತರ್ ೀಸುನ್ ಜಮ್ || 129 || 
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ಸಮತರಿ್ತತಂ ಮಾಂ ಜಹಿ ಶಸರಪಾಣಿಂ ಶಸ್ರೀಣ ವಿೀರ್ ೀsಸ್ತ ಸ ವಿೀರಧ್ಮಯಾಃ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾಶಚ ಮೀ ಸನ್ುಾಥ ಶಸರಪ್ೂತಾ ಇರ್ತ ಬತರವಾಣಂ ಸ ರತಷಾ ಜಗಾದ್ || 130 || 

 

ನ್ ಸನಿು ಹಿ ಬರಹಮಹಣಾಂ ಸತಲ್ ೀಕ್ಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಶ್ಚವ ಗತರತದ್ತರಹಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ನ್ ಧ್ಮಯಯತದ ಧ್ೀನ್ ವಧ್ಾಹಯಕ್ಾಶಚ ಯೀ ತವದಿವಧ್ಾಾಃ ಪಾಪ್ತಮಾಾಃ ಸತಪಾಪ್ || 131 || 

 

ಅವಶಾಭಾವಿನ್ಂ ಮೃತತಾಂ ದ್ೃಷ್ಟದ್ತಾಮನೀ ವಿಚಿನ್ಯ ತಮ್ | 
ತ ಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಸವಪ್ನೀSಪ ನಿತಾಂ ಪ್ಶಾರ್ತ ತಾಂ ಮೃತಮ್ || 132 || 

 

ದೌರಣಿಂ ಚ್ ಕ್ಾಳರಾರ್ತರಂ ಚ್ ದ್ ರೀಣಪಾತಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್ | 
ವಿಶಸನ್ುಂ ಕೃಷ್ನಿುೀಂ ಚ್ ಸವಪ್ನೀsಪ್ಶಾದಿಧ ಪಾಷ್ಯತಾಃ || 133 || 

 

ಸಮಾಕ್ಷ್ಪ್ದ್ ದ್ ರೀಣಸತತ್ ೀsಸಾ ಕಣ ಠ್ೀ ನಿಬಧ್ಾ ಮೌವಿೀಯಂ ಧ್ನ್ತಷ್ ೀsಪ್ುಾರಸಿಾಃ | 
ಮಮನಿ್ ಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ವಿಹಾಯ ದ್ೀಹಂ ಯರೌ ನಿಜಂ ಸಾಿನ್ಮಸೌ ಚ್ ವಹಿನಾಃ || 134 || 

 

ತತಾಃ ಶ್ಖ್ಣಿಡನ್ಂ ಹತಾವ ಯತಧ್ಾಮನ್ ಾೀತುಮೌಜಸೌ | 
ಜನ್ಮೀಜಯಂ ಚ್ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ಲೀಸತತಾನ್ಭಿಯರೌ ಜವಲನ್ || 135 || 

 

ತ್ೈರತರಿ್ತತ್ೈರಸಾಮಾನ್ಾಃ ಶರ್ೈಾಃ ಖ್ಡ ು್ೀನ್ ಜಘ್ನನವಾನ್ | 
ಸವಾಯನ್ ಸವಾಾಪ್ಸವ್ಾೀನ್ ತಥಾsನಾಾನ್ ಪಾಣಡವಾತಮಜಾನ್ | 
ಋತ ಏಕಂ ಭ್ೈಮಸ್ೀನಿೀಂ  ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾತಮಜಾತಮಜಮ್ || 136 || 

 

ತಂ ತದಾsನ್ುಹಿಯತಾಃ ಶವಯಾಃ ಕ್್ೈಲಾಸಮನ್ಯತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಸ ಶವಯತಾರತನಾಮಾssಸ್ತೀದ್ತಸುತ್ರವ ಸ್ ೀsವಸತ್ || 137 || 

 

ಪ್ುರಾಥಿಯತಾಃ ಸವದ್ೈಹಿತರಸಾಾಮರತಾವಯ ಶಙ್ೆರಾಃ | 
ಕ್ಾಶ್ರಾಜ್ೀನ್ ತ್ೀನಾಸೌ ಜತಗ್ ೀಪ್ೈನ್ಂ ಕೃಪಾಯತತಾಃ || 138 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಮತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಾಮಾರಜಾಾಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ತಾಃ | 
ವಾರರಾಮಾಸ ಭ ಲ್ ೀಕಂ ನ್ೈವ ರಾಹಿೀತಾಮತಂ ಶ್ವಾಃ || 139 || 
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ಸಾಮಾನ್ಾತ್ ೀsಪಾಣಡವಾಯ ದೌರಣಿನಾsಪ್ಾಭಿಸನಿಧತಮ್ | 
ತದ್ ರಪ್ೀಣ್ೈವ ರತದ್ರೀಣ ವಿನ್ೈನ್ಮಿರ್ತ ಚಿನಿುತಮ್ || 140 || 

 

ಅಸರಂ ಬರಹಮಶ್ರಶ್ಚನ್ಂ ನ್ ಜಘಾನ್ೈಕಾತಸುಯೀಾಃ | 
ಚ್ೀಕ್ತತಾನಾದಿಕ್ಾಂಶ್ಚವ ಜಘಾನಾನಾಾನ್ ಸ ಸವಯಶಾಃ || 141 || 

 

ಸ ಚ್ೀದಿಪಾಞ್ಚಚಲಕರ ಶಕ್ಾಶ್ೀನ್ನಾಾಂಶಚ ಸವಾಯನ್ ವಿನಿಹತಾ ವಿೀರಾಃ | 
ಶ್ಶ್ನ್ ಸ್ತರಯಶ್ಚವ ನಿಹನ್ತುಮತಗರಾಃ ಪಾರಜಾವಲಯತ್ ತಚಿಛಬರಂ ಸಮನಾುತ್ || 142 || 

 

ಜಜೀವಿಷ್ ಂಸುತರ ಪ್ಲಾಯಮಾನಾನ್ ದಾವರಿ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಗೌತಮಾಃ ಸಾತವತಶಚ | 
ನಿಜಘನತತಾಃ ಸವಯತಾಃ ಪಾಷ್ಯತಸಾ ಸ ತಸ್ುಾೀಕಾಃ ಶ್ೀಷತ್ ೀ ದ್ೈವಯೀಗಾತ್ || 143 || 

 

ಖ್ಡ ು್ೀನ್ ಪ್ರಹೃತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಾದಿಯಕ್್ಾೀನ್ ಪ್ಪಾತ ಹ | 
ಭ ಮೌ ಪಾರಗ್ೀವ ಸಂಸಪಶಾಯನ್ನ ಜ್ಞಾತಸುಮಸಾsಮತನಾ | 
ಅನಾಾಸಕ್ ು್ೀ ಸಮತತಾಿಯ ಪಾರದ್ರವದ್ ಯತರ ಪಾಷ್ಯರ್ತೀ || 144 || 

 

ತಸಾಾ ಅಕಥಯತ್ ಸವಯಂ ಸಾ ಭಿೀಮಾಯsಹ ದ್ತಾಃಖಿತಾ | 
ಪಾರದ್ರವದ್ ರಥಮಾರತಹಾ ಸ ಧ್ನಿವೀ ಗೌತಮಿೀಸತತಮ್ || 145 || 

 

ತದ್ನ್ುರ್ೀ ದೌರಣಿರಪ ಪ್ರರಾತಾಃ ಕೃಷ್ಣಸತತಾನಾಂ ಮತದಿತಾಃ ಶ್ರಾಂಸ್ತ | 
ಆದಾಯ ಹಾದಿಯಕಾಕೃಪಾನ್ತರಾತ್ ೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಸನಿನಕೃಷ್ಟಪ್ರರಾಣಮ್ || 146 || 

 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತದ್ತಕುಂ ಚ್ ನಿಶಮಾಪಾಪ್ಸತುಷ್ ಟೀsತಾಜತ್ ಸಾಧಿವರ್ತ ದ್ೀಹಮಾಶತ | 
ಭಿೀಮಾಜತಯನಾಭಾಾಮಥ ಕ್್ೀಶವಾಚ್ಚ ಭಿೀತಾಾಃ ಪ್ೃಥಗ್ ದೌರಣಿಮತಖಾಾಃ ಪ್ರರಾತಾಾಃ || 147 || 

 

ತತ್ರಕಲಂ ದ್ ರೀಣಸತತಂ ರಥ್ೀನ್ ರಾನ್ುಂ ರಥಿೀ ಮಾರತರ್ತರನ್ವಧ್ಾವತ್ | 
ತಮಾದ್ರವನ್ುಂ ಪ್ರಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಭಿೀತಾಃ ಪ್ರಾದ್ರವದ್ ದೌರಣಿರರ್ತದ್ತರತಾಶ್ವೈಾಃ || 148 || 

 

ಆದ್ರವನ್ುಂ ಪ್ುನ್ದ್ೃಯಷಾಟಾ ಭಿೀಮಂ ದ್ ರೀಣಾತಮಜ್ ೀ ರತಷಾ | 
ಆವೃತಾ ಯತಧ್ಾನ್ ವಿಜತ್ ೀsಸರಂ ಬರಹಮಶ್ರ ಆದ್ದ್ೀ || 149 || 
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ಏತಸ್ತಮನ್ನನ್ುರ್ೀ ಕೃಷ್ ಣೀ ಧ್ಮಯಜ್ೀನಾಜತಯನ್ೀನ್ ಚ್ | 
ತತಾರsಗಮತ್ ತದ್ಸರಂ ಚ್ ಭಿೀಮಂ ಚಾವಾಥಯತಾಂ ನ್ಯನ್ | 
ಅವಧ್್ ಾೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸುದ್ಸರಂ ಚಾಮೀಘಮೀವ ಯತ್ || 150 || 

 

ವಿಷ್ತಣನ್ೈವೀಭಯಂ ಯಸಾಮತ್ ಕಿ್ ಪ್ುಂ ಭಿೀಮೀsಸರಮೀವ ತತ್ | 
ಗಾಯರ್ತರ ತತರ ಮನ್ ರೀ ಯದ್ ಬರಹಾಮ ತದಾಧಯನ್ದ್ೀವತಾ | 
ಧ್್ಾೀಯೀ ನಾರಾಯಣ್ೀ ದ್ೀವೀ ಜಗದ್ ಪ್ರಸವಿತಾ ಸವಯಮ್ || 151 || 

 

 ಚ್ೀ ಚ್ ಪಾಥಯಯೀಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯತ್ ಕೃತಂ ದೌರಣಿನಾ ಪ್ುರಾ | 
ಸಾವಯತಧ್ಾನಾಂ ರಾಚ್ನ್ಂ ಚಾಪ್ಾಶಕ್ ು್ೀನ್ ತದ್ತದ್ಧೃತೌ || 152 || 

 

ಪ್ೃಷ್ಟೀನ್ ೀಕುಂ ತವರಾ ಹಿೀನಾಂ ಕೃತಾವ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾಯ ಗಾಮ್ | 
ದಾತತಂ ತವದಾಯತಧ್ಂ ಮೀsದ್ಾೀತ್ಾೀವಮತಕ್ ು್ೀ ತಮನ್ ೀದಿತಮ್ | 
ಮೈವಂ ಕ್ಾಷಯಾಃ ಪ್ುನ್ರಿರ್ತ ಧ್ಾಾಯತಾsಬ ಧ್ೀಸುಟ್ೀ ಸವಮತ || 153 || 

 

ತದ್ಸರಂ ಪ್ರಜವಲದ್ ದ್ೃಷಾಟಾsಪಾಣಡವತವವಿಧಿತುರಾ | 
ಧ್ರಾರಾಂ ದೌರಣಿನಾ ಮತಕುಂ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಪ್ರೀರಿತ್ ೀsಜತಯನ್ಾಃ || 154 || 

 

ಸವಸಯಸತು ದ್ ರೀಣಪ್ುತಾರಯ ಭ ತ್ೀಭ್ ಾೀ ಮಹಾಮೀವ ಚ್ | 
ಇರ್ತ ಬತರವಂಸುದ್ೀವಾಸರಮಸರಶಾನ್ಯೈವಾಯಸಜಯಯತ್ || 155 || 

 

ಅನ್ಸರಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಮತಕುಂ ತದ್ಧನಾಾದ್ಸರಮತಚ್ಂ ಯತಾಃ | 
ಗತರತಭಕ್ಾಯ ತತ್ ೀ ದೌರಣ್ೀಾಃ ಸವಸಯಸ್ತುಾತಾಾಹ ವಾಸವಿಾಃ || 156 || 

 

ತದಾsಸರಯೀಸತು ಸಂಯೀಗ್ೀ ಭ ತಾನಾಂ ಸಂಹೃರ್ತಭಯವ್ೀತ್ | 
ಭ ತಾನಾಂ ಸವಸ್ತುರಪ್ಾತರ ಕ್ಾಙ್ಕಚಷತಾ ಕರತಣಾತಮನಾ || 157 || 

 

ತಥಾsಪ್ಾಸರದ್ವಯಂ ಯತಕುಂ ಭ ತಾನಾಂ ನಾಶಕೃದ್ ಧ್ತರವಮ್ | 
ತಸಾಮನಿನವಾರಯನ್ ಯೀಗಂ ತಯೀಮಯಧ್್ಾೀsಭವತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ನಿಸ್ತುೀಮಶಕ್ತುಾಃ ಪ್ರಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಾವರ್ತೀಸತತಾಃ || 158 || 
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ಸಂಸಾಿಪಾಾಸರದ್ವಯಂ ದ್ ರ್ೀ ತಾವಾಹ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಸನಿು ಹಾಸರವಿದ್ಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಪಾರಯಶ್ಚತನ್ನ ತ್ೈಾಃ ಕೃತಮ್ | 
ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪ್ದ್ರವಕೃತ್ ಕಮಯ ಸನ್ುಾಃ ಕತಯತಯಾಃ ಕಥಂ ಕವಚಿತ್ || 159 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಫಲತುನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಮರಾ ಮತಕುಂ ಮಹಾಪ್ದಿ | 
ಶಾನ್ಯಥಯಮೀವ ಚ್ ವಿಭ್ ೀ ಕ್ಷನ್ುವಾಂ ಭವತಾ ತತಾಃ || 160 || 

 

ದೌರಣಿರಪ್ಾೀವಮೀವಾsಹ ತೌ ವ್ೀದ್ಪ್ರ್ತರಬರವಿೀತ್ | 
ನಿವತಾಯತಾಮಸರಮಿರ್ತ ಶಕರಸ ನ್ತಸುಥಾsಕರ್ ೀತ್ | 
ನಿವತಯನಾಪ್ರಭತಂ ದೌರಣಿಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsಭಾಭಾಷ್ತ || 161 || 

 

ಕ್ಷತರತ್ೀಜಾ ಬರಹಮಚಾರಿ ಕ್ೌಮಾರಾದ್ಪ ಪಾಣಡವಾಃ | 
ನಿವತಯನ್ೀ ತತಾಃ ಶಕ್್ ುೀ ನಾಯಂ ದ್ ರೀಣಾತಮಜ್ ೀsಪ ಸನ್ |                                                                                                                                                    
ಅಬರಹಮಚ್ರಾಯದಿತತಾಕ್ ು್ೀ ವಾಾಸ್ ೀ ದೌರಣಿಮಭಾಷ್ತ || 162 || 

 

ನಿವತಯನಾಸಮಥಯಸುಾಂ ದ್ೀಹಿ ನ್ೈಸಗಿಯಕಂ ಮಣಿಮ್ | 
ಜತಾಃ ಪಾರಗ್ೀವ ಭಿೀಮೀನ್ ಭಿೀಮಾಯೈವ ಮಹಾಪ್ರಭಮ್ | 
ಅಪ ಕ್್ೀವಲರಾ ವಾಚಾ ಪಾಥ್ೀಯಭ್ ಾೀsಸರಂ ನಿವತಯಯ || 163 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಮ ಧ್ಯಜಂ ರತನಂ ಜರಾಮರಣನಾಶನ್ಮ್ | 
ಕ್ಷತತ್ ತೃಟ್ ಶರಮಾಪ್ಹಂ ದಿವಾಗನ್ಧಂ ಧ್ಾವನ್ುಹರಂ ಶತಭಮ್ || 164 || 

 

ಉತ್ ಕೃತಾಭಿೀಮಾಯ ದ್ದೌ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಪ್ಞ ಚವ ಪಾಣಡವಾಾಃ | 
ಅಸಾರದಿರ್ತ ತತ್ ೀ ವ್ೀದ್ಭತಾಯ ವಾಸವಿಮಬರವಿೀತ್ || 165 || 

 

ತಾತ ಮತಕುಂ ದೌರಣಿನಾsಪ ತವಮೀವಾಸರಂ ನಿವತಯಯ | 
ಇತತಾಕುಸುಂ ಪ್ರಣಮಾಾsಶತ ಸಞ್ಞಹಾರಾಜತಯನ್ ೀsಪ ತತ್ || 166 || 

 

ರಾದ್ವ್ೀಶ್್ ೀsಥ ಗೌತಮಾಾಾಃ ಸತತಮಾಹ್ೈಕಸನ್ುತ್ೀಾಃ | 
ವಾಚ್ ನಿವತಯರಾಸರಂ ತ್ೀ ಇತತಾಕ್್ ುೀ ದೌರಣಿರಬರವಿೀತ್ || 167 || 
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ಪ್ಕ್ಷಪಾತಾದಿಚ್ಛಸ್ತ ತವಂ ಭಾಗಿನ್ೀಯಸಾ ಸನ್ುರ್ತಮ್ | 
ತತ್ರವ ಪಾತರಾಮಾಸರಮತತುರಾಗಭಯಕೃನ್ುನ್ೀ || 168 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಯದಿ ಹನ್ುವಾ ಏವ ತ್ೀ | 
ಗಭಯಸುಥಾsಪ ನ್ೈವಾಸರಂ ಪಾತರಾಸ್ತಮನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 169 || 

 

ಅಭಿಮನ್ ಾೀಮೃಯತಸ್ಾೈವ ದ್ೀಹ್ೀ ಪಾತಯ ಮಾನ್ದ್ | 
ಏವಂ ತವದ್ಸರನಿಹತಂ ಗಭಯಮತಜಞೀವರಾಮಾಹಮ್ || 170 || 

 

ಪಾತಯೀ ಗಭಯ ಏವಾಹಮಿತ ಾಚ್ೀ ಗೌತಮಿೀಸತತಾಃ | 
ಅಥಾsಹ ವಾಸತದ್ೀವಸುಮಿೀಷ್ತ್ ಕತರದ್ಧ ಇವ ಪ್ರಭತಾಃ || 171 || 

 

ದ್ತಮಯತ್ೀ ಪ್ಶಾ ಮೀ ವಿೀಯಯಂ ಯತ್ ತ್ೀ ಶಕಾಂ ಕತರತಷ್ವ ತತ್ | 
ಉಜಞೀವರಾಮಾಹಂ ಗಭಯಂ ಯತತಾಃ ಶಕ್ತುತ್ ೀsಪ ತ್ೀ || 172 || 

 

ಸನ್ುರ್ತವಯಷ್ಯಸಾಹಸರಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಭವ್ೀದ್ ಭತವಿ | 
ಮತಾಪಲ್ಲತಾಂ ನ್ ಕಶ್ಚತ್ ತಾಂ ತಾವದ್ಧನ್ತುಂ ಕ್ಷಮಾಃ ಕವಚಿತ್ || 173 || 

 

ಜಾನಾಮಿ ತ್ೀ ಮರ್ತಂ ದ್ತಷಾಟಂ ಜಘಾಂಸ್ ೀ ಪಾಥಯಸನ್ುರ್ತಮ್ | 
ಚಿಕ್ತೀಷ್ ೀಯದಾಯತಯರಾಷ್ಾಸಾ ತನ್ತುಂ ಭ ಯಾಃ ಸತದ್ತಷ್ೆರಮ್ || 174 || 

 

ಮದಾಜ್ಞರಾ ಸ ವಿಫಲಾ ಭವಿರ್ತರೀ ವಾಞ್ಚ ಮತಮತಕ್ಷಾ ವಿಮತಖ್ಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | 
ಯಧ್್ೈವ ತ್ೀನ್ೈವ ನ್ರಾಧಿರ ಢ್ ೀ ಗಮಾಸುವ ಸಾಾನ್ನಚ್ಚ ಭ ಮಿಬಾಗಾಃ || 175 || 

 

ದ್ತಗಯನ್ಧಯತಕ್್ ುೀ ವರಣಸಞಚಚತಾಙ್ುಾಃ ಸದಾ ಚ್ರಾಃ ಸಾಾ ವಿಪನ್ೀಷ್ತ ಮನ್ದ | 
ರಾವದ್ ಭತವಿ ಸಾಾದಿಹ ಪಾಥಯತನ್ತುವಾಾಯಸ್ ೀsಪ ತಂ ಪಾರಹ ತಥ್ೀರ್ತ ದ್ೀವಾಃ || 176 || 

 

ರ ಪ್ದ್ವಯೀನಾಪ ಹರ್ೀಸುಥ್ ೀಕ್್ ುೀ ಜಗಾದ್ ಕ್ಾಳಿೀತನ್ಯಂ ಸ ಕೃಷ್ಣಮ್ | 
ತವರಾ ಸಹ ಸಾಾನ್ಮಮ ಸಙ್ುಮೀ ವಿಭ್ ೀ ಯಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ ಸಾಾನ್ನಚ್ ಮೀsತರ ವಿಘನಾಃ || 177 || 

 

ಇತತಾಕು ಓಮಿರ್ತ ಪಾರಹ ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ | 
ತಂ ಪ್ರಣಮಾ ಯರೌ ಸ್ ೀsಪ ಸವಪ್ನದ್ೃಷ್ಟಮನ್ತಸಮರನ್ || 178 || 
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ಸವಪ್ನೀ ಹಿ ದೌರಪ್ದ್ೀರಾನಾಂ ವಧ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ ಟೀತಮನಾ ನಿಶ್ | 
ಅಜತಯನ್ೀನ್ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾನ್ಂ ದೌರಪ್ದ್ಾೈ ಸವವಧ್ಂ ಪ್ರರ್ತ || 179 || 

 

ನಿಬಧ್ಾಾsನ್ಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ತ್ೀನ್ೈವ ಶ್ಬರಂ ಪ್ರರ್ತ | 
ಮತಞ ಚೀರ್ತ ದೌರಪ್ದಿೀವಾಕಾಂ ನ್ೀರ್ತ ಭಿೀಮವಚ್ಸುಥಾ | 
ಕೃಷ್ಣವಾಕ್ಾಾನ್ಮಣಿಂ ಹೃತಾವ ಕ್್ೀಶಾನಿನರಾಯತನ್ಂ ತಥಾ || 180 || 

 

ಇತಾಾದಿ ಸವಪ್ನದ್ೃಷ್ಟಂ ಯತ್ ಪಾರಯಾಃ ಸತಾಮಭ ದಿರ್ತ | 
ಚಿನ್ುಯನ್ ಪ್ರಯರೌ ದಾವಂ ದೌರಣಿಾಃ ಶಸರಭೃತಾಂ ವರಾಃ || 181 || 

 

ಸ ಕೃಷ್ ಣೀಕುಮಪ ಪಾರಪ್ಾ ಬಾದ್ರಾಯಣಶ್ಷ್ಾತಾಮ್ | 
ಪಾರಪ್ಾೀತುರದಾವಪ್ರ್ೀ ಚ್ ವ್ೀದಾನ್ ಸಂವಿಭಜಷ್ಾರ್ತ || 182 || 

 

ತತಾಃ ಸಪ್ುಋಷಭ ಯತಾವ ಪಾರಾಶಯಯಪ್ರಸಾದ್ತಾಃ | 
ಏಕ್ತೀಭಾವಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ರಾಸಾತಾಚ್ತಾತನಿಷ್ಠರಾ || 183 || 

 

ಕೃಪ್ೀsಥ ಪಾಣಡವಾನ್ ಪಾರಪ್ಾ ಗೌರವಾತ್ ಪ್ೂಜತಶಚ ತ್ೈಾಃ | 
ಅಭ ದಾಚಾಯಯ ಏವಾಸೌ ರಾಜ್ಞಾಂ ತತುನ್ತುಭಾವಿನಾಮ್ || 184 || 

 

ಬಾದ್ರಾಯಣಶ್ಷ್ಾತವಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ಾ ಭಜನ್ನಮತಮ್ | 
ಸಾಕಂ ಸವಭಾಗಿನ್ೀಯೀನ್ ಭಾವ್ಾೀಕ್್ ೀ ಮತನಿಸಪ್ುಕ್್ೀ | 
ಕೃತವಮಾಯ ದಾವರವರ್ತೀಂ ಯರೌ ಕೃಷಾಣನ್ತಮೀದಿತಾಃ || 185 || 

 

ಕೃಷಾಣಯೈ ತಂ ಮಣಿಂ ದ್ತಾವ ಭಿೀಮಸಾುಂ ಪ್ಯಯಸಾನ್ುಾಯತ್ | 
ವಿಕ್್ ೀಪ್ ಭಿೀಮವಾಕ್್ಾೀನ್ ರಾಜ್ಞ್ೀ ಸಾ ಚ್ ಮಣಿಂ ದ್ದೌ || 186 || 

 

ರಾಜಾಹ್ೀಯ ಹಿ ಮಣೌ ದ್ತ ು್ೀ ಮಹಾಂ ಭಿೀಮೀನ್ ಲೌಕ್ತಕ್ಾಾಃ | 
ಸ್ತರೀಪ್ಕ್ಷಪಾತಂ ರಾಜಾ ಚ್ ಶಙ್ಕ ೆ ೀಯತಮಾಯರತತ್ೀರಿರ್ತ || 187 || 

 

ಮಣಿಂ ರಾಜ್ಞ್ೀ ದ್ದೌ ಕೃಷಾಣ ಭತೃಯಪರಯಹಿತ್ೀ ರತಾ | 
ಸ್ ೀsಪಾಾಬಧ್ಾ ಮಣಿಂ ಮ ಧಿನಯ ರ್ೀಜ್ೀ ರಾಜಾ ಗವಾಮಿವ || 188 || 
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ವ್ೀದ್ೀಶವರ್ೀಣಾಪ ಯದ್ ತುಮೀನ್ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ಯತಕ್ಾುಸುತ ಆಶತ ಪಾಥಾಯಾಃ | 
ಯಯತಾಃ ಸಭಾರಾಯ ನಿಜರಾಜಧ್ಾನಿೀಂ ಹತ್ವೈವ ಸನ್ ುೀsನ್ುರರಿೀನ್ ಸವರಾಜಾಮ್ || 189 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಸಾಾನ್ತ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಸತತಸಾ ಪಾದಾವಭಿವನ್ದಮಾನ್ಮ್ | 
ಆಕೃಷ್ಾ ಭಿೀಮಂ ಪ್ರಮೀಶವರ್ ೀsಯೀಮರಾಕೃರ್ತಂ ಧ್ಾತ್ ಪ್ುರತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಸಾ ||190 || 

 

ಭಿೀಮಾಕೃರ್ತಂ ತಾಂ ಸ ಸತಯೀಧ್ನ್ೀನ್ ಕ್ಾರಾಪತಾಮಭಾಸನ್ೀ ಗದಾರಾಾಃ | 
ಆಶ್ಿಷ್ಾ ಚ್ ಣಿೀಯಕೃತವಾನ್ಸೃಗ್ ವಮನ್ ಹಾ ತಾತ ಭಿೀಮೀರ್ತ ವದ್ನ್ ಪ್ಪಾತ || 191 || 

 

ತಮಾಹ ಕೃಷ್ ಣೀ ನ್ ಹತ್ ೀsದ್ಾ ಭಿೀಮೀ ನ್ಚ್ ತವರಾsನ್ಾೈರಪ ಶಕಾತ್ೀsಸೌ | 
ಹನ್ತುಂ ಸವಬತದಿಧಾಃ ಪ್ರಥಿತಾ ತವರಾsದ್ಾ ಪಾಪಾ ಹಿ ತ್ೀ ಬತದಿಧರದಾಾಪ ರಾಜನ್ || 192 || 

 

ಸವಬತದಿಧದ್ ೀಷಾದ್ರ್ತಪಾಪ್ಶ್ೀಲಾಪ್ುತಾರಖ್ಾಪಾಪಾನಿ ವಿವಧ್ಯಯತಾವ | 
ನಿೀತ್ ೀ ವಶಂ ತ್ೈಾಃ ಫಲಮದ್ಾ ಭತಞ್ಞನ್ ನ್ ಕ್್ ರೀಧಿತತಂ ಚಾಹಯಸ್ತ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ || 193 || 

 

ಇತತಾಕ್ ು್ೀ ಶಾನ್ುಬತದ ಧ್ಯೈವ ರಾಜ್ಞಾssಹ ತ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಅಭಾವನ್ದತ ತತಾಪದಾವನ್ತಜಾದಾಾಶಚ ತಸಾ ಯೀ || 194 || 

 

ವಜಾರಚ್ಚ ದ್ೃಢದ್ೀಹತಾವದ್ವಿಕ್ಾರ್ೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ | 
ನ್ ದ್ ೀಷ್ ೀ ವಿವೃತ್ ೀsಸಾ ಸಾಾದಿರ್ತ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ವಞಚಚತಾಃ | 
ಸವಾಯನಾಶ್ಿಷ್ಾ ಚ್ ಪ್ರೀಮಾಣ ಯತಯೀಜ ನ್ೃಪ್ ಆಶ್ಷ್ಾಃ || 195 || 

 

ಕತಲನಾಶಕರಾಃ ಪಾಪ್ಾಃ ಶಾಪ್ಯೀಗಾಸುವ ಹಾಹಮ್ | 
ಇತತಾಕ್ ು್ಾೈವ ಪ್ರಣಮತ್ ೀ ಗಾನಾಧರಿೀ ಸತಪ್ದಾಙ್ತುಲ್ಲೀಾಃ || 196 || 

 

ದ್ದ್ಶಯ ಧ್ಮಯರಾಜಾಸಾ ಪ್ಟಾಟನ ು್ೀನ್ ಪ್ರಕ್್ ೀಪತಾ | 
ತಸಾಾಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಗಿನನಿದ್ಯಗಧನ್ಖ್ಾಃ ಸ ಕತನ್ಖ್ ೀsಭವತ್ || 197 || 

 

ವನ್ದಮಾನ್ಂ ಪ್ುನ್ಭಿೀಯಮಮಾಹ ಸಾ ಕ್್ ರೀಧ್ವಿಹವಲಾ | 
ಅಧ್ಮಯತಾಃ ಕಥಂ ಭಿೀಮ ಸತತಂ ಮೀ ತವಂ ನಿಜಘ್ನನವಾನ್ || 198 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀsಸಾಾಾಃ ಶಮಯತತಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಮಗ್ರೀ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಪಾರಹ ನ್ ಪಾರಣಸನ ದ್ೀಹ್ೀ ಪಾಪ್ಂ ಸಾಾತ್ ಪಾಪನ್ ೀ ವಧ್್ೀ || 199 || 
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ಇತತಾಕ್ಾುಾ ತಾಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಹಾನಿಮನ್ುರಾ | 
ನ್ ಮೀsಸ್ತು ಪಾರಣಸನ ದ್ೀಹ ಇರ್ತ ಜಾನ್ನ್ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 200 || 

 

ಯಥಾ ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಂ ಭಾರತೃವಾಾನ್ ರಣ್ೀ ಮಮ ನಿಜಘುನಷ್ಾಃ | 
ಕ್ಾವಧ್ಮಯಾಃ ಕ್ಷತರಜಾತ್ೀಸತು ತದಾಧನೌ ಜೀವಿತಂ ನ್ಹಿ || 201 || 

 

ಪಾಪಾ ನ್ ಶತದ್ಧಧ್ಮೀಯಣ ಹನ್ುವಾಾ ಇರ್ತ ಚ್ ಶತರರ್ತಾಃ | 
ಅನ್ಾವತ್ ಪಾಪ್ಹನ್ನ್ಂ ಪಾಪಾಯೀತಾಾಹ ಹಿ ಶತರರ್ತಾಃ | 
ಅತ್ ೀsಸತರಾನ್ ನ್ೈಕೃರ್ತಕ್ಾನ್ ನಿಕೃತಾಾ ಘನನಿು ದ್ೀವತಾಾಃ || 202 || 

 

‘ನಿಕೃತಾಾ ನಿಕೃರ್ತಂ ಹನಾಾನಿನಕೃತಾಾ ನ್ೈವ ಧ್ಾಮಿಯಕಮ್’ | 
ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಹಿಯ ಪ್ರಮಾ ಪ್ಠ್ಾತ್ೀ ಪ್ೈಙ್ಕಚುಭಿಾಃ ಸದಾ || 203 || 

 

ಇತತಾಕು ತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಹ ಕಥಂ ತ್ೀ ನ್ರಶ್್ ೀಣಿತಮ್ | 
ಪೀತಂ ನ್ರ್ೀಣ್ೈವ ಸತಾ ನ್ ಪೀತಮಿರ್ತ ಸ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 204 || 

 

ದ್ನಾುನ್ುರಂ ನ್ ಮೀ ಪಾರಪ್ ಶ್್ ೀಣಿತಂ ತತ್ ಸತತಸಾತ್ೀ | 
ಪ್ರರ್ತಜ್ಞಾಪಾಲನಾರಾಪ ಪ್ರರ್ತಕತತಯಂ ಚ್ ತತ್ ಕೃತಮ್ || 205 || 

 

ಭಿೀಷ್ಣಾಯ ಚ್ ಶತ ರಣಾಂ ಪೀತವಚ್ಚ ಪ್ರದ್ಶ್ಯತಮ್ | 
ವ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟಶಚ ಧ್ಮೀಯSಯಮರ್ತಪಾಪ್ಜನ್ಂ ಪ್ರರ್ತ || 206 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀವಾಚ್ ನ್ೈವಾನ್ಧದ್ವಯಸಾಾಸಾ ವೃಕ್್ ೀದ್ರ | 
ಘನತಾ ಪ್ುತರಶತಂ ಯಷಟಮಾತರಂ ಚ್ ೀವಯರಿತಂ ತವರಾ || 207 || 

 

ತಾಮಾಹ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾಪಷ್ಠ ವಧ್ಯೀಗಾಾಪ್ರಾಧಿನ್ಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಹತಾ ಇರ್ತ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸಾSSಹ ಯೀನಾಕೃತಸುವ | 
ಅಪ್ರಾಧ್ಾಃ ಸ ಏಕ್್ ೀSಪ ಕ್ತಂ ನಾಸ್ತುೀತಾವದ್ತ್ ಸ ತಾಮ್ || 208 || 

 

ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಮೀತ್ೈಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಬನ್ಧನಾಯ ವಿನಿಶ್ಚತಮ್ | 
ಅನಾಾನಿ ಚ್ ಸತಪಾಪಾನಿ ಕೃತಾನ್ಾತರ ಪ್ುರಾSಪಚ್ || 209 || 
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ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸಭಾಸಂಸಿಂ ಬತರವಾಣಂ ಧ್ಮಯಸಂಹಿತಮ್ | 
ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ುನ್ರವಜ್ಞಾಯ ರಾನ್ುಂ ದ್ ಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಬಹಿಾಃ | 
ಸವ್ೀಯSನ್ವಗಚ್ಛನಾಯದಿೀನ್ಾಭಿಪ್ರೀತಾ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ || 210 || 

 

ನ್ೈಕ್್ ೀSಪ್ಾನ್ಪ್ರಾಧಿೀ ಮೀ ಸವಯಂ ತಾನ್ನ್ತಶ್ಕ್ಷ್ತತಮ್ | 
ಅಸಮಥಾಯ ಮಯ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಕ್ತಂ ಕರ್ ೀಷ ನಿರಥಯಕಮ್ || 211 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾು ಸಾSಭವತ್ ತ ಷಣೀಂ ಕರಮಾತ್ ಸವ್ೈಯಶಚ ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ | 
ವನಿದತಾ ವಾಾಸವಾಕ್ಾಾಚ್ಚ ಕ್ತಞಚಚಚಾಛನಾುSಥ ಸಾSಭವತ್ || 212 || 

 

ತಸಾಾ ರಾಶಚ ಸತನಷಾಾಃ ಸವಾಯಸಾುಭಿಾಃ ಸಹ ಪ್ುರಸೃತಾಮ್ | 
ಕೃತಾವ ತಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಂ ಚ್ ವಿದ್ತರಾದಿೀಂಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 213 || 

 

ಪಾಣಡವಾಾಃ ಪ್ರಧ್ನ್ಸಾಿನ್ಂ ಸಭಾರಾಯಾಃ ಪ್ೃಥರಾ ಸಹ | 
ಕೃಷಾಣಭಾಾಂ ಚ್ ಯಯತಸುತರ ಗಾನಾಧರಾಯಸುಪ್ಸ್ ೀ ಬಲಮ್ || 214 || 

 

ಜಾನ್ನ್ ಪಾಣಡವರಕ್ಷಾಥಯಂ ಚಿಕ್ತೀಷ್ತಯಸುತುಪ್ೀವಾಯಮ್ | 
ವ್ೀದ್ೀಶವರ್ ೀ ದ್ದೌ ದಿವಾಂ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಸತವವರ್ತೀಸತತಾಃ || 215 || 

 

ತ್ೀನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ರೀತದ್ೀಹಾನ್ ಸವಾಯಂಸುತರ ಸಮಾಕತಲಾ | 
ಶಶಾಪ್ ರಾದ್ವ್ೀಶಾನಾಂ ತವರಾsಸಮತತೆಲನಾಶನ್ಮ್ | 
ಯತ್ ಕೃತಂ ತತ್ ತವ ಕತಲಂ ಗಚ್ಚತವನ್ ಾೀನ್ಾತಾಃ ಕ್ಷಯಮ್ || 216 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವಚ್ಕ್ತೀಷಯತಮೀವ ತತ್ | 
ಅಸ ು್ಾೀವಮಿತಾಾಹ ವಿಭತರಿೀಶವರ್ ೀSಪ್ಾನ್ಾಥಾ ಕೃತೌ || 217 || 

 

ತ್ೀನ್ ತಸಾಾಸುಪ್ೀ ನ್ಷ್ಟಂ ಹಿೀನಾ ಸಾSತ್ ೀ ಹಿ ಭತೃಯತಾಃ | 
ನಾಶಯೀದಿಧ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ ವೀಗಾಾದ್ಧಿಕ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ || 218 || 
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ತತ ಆಶಿಷ್ಾ ಭತೄಯಣಾಂ ದ್ೀಹಾನ್ ಪ್ರರತಧ್ರ್ತೀಾಃ ಸ್ತರಯಾಃ | 
ಸವಾಯ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದಿೀನಾಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಕೃಷಾಣಯೈ ಸಾ ಚ್ ತಂ ದ್ೀವಮಸತುವತ್ ಪ್ೂಣಯಸದ್ತುಣಮ್ || 219 || 

 

ತತ್ ೀ ದ್ೀಹಾನ್ ಪ್ರಸ್ತದಾಧನಾಂ ಪಾಥಾಯಾಃ ಸಮದ್ಹನ್ ಸತಾಮ್ | 
ಅನ್ಾೀಷಾಂ ಧ್ೃತರಾಷಾಾದಿೀನ್ ಪ್ುರಸೃತ್ಾೈವ ಕ್ಾಂಶಚನ್ | 
ಸ ತ್ೈಾಃ ಪ್ಞ್ಚಭಿರ್ೀವ ಸ್ವೈಾಃ ಸರಸವತಾಾಂ ಪ್ರಚಿಕ್ಷ್ಪ್ುಾಃ || 220 || 

 

ಸ್ನೀಹಾನ್ನೃಪ್ೀ ಯಮೌ ಚ್ ಸಾವನ್ ನಾSಜೌ ತಸ್ತಮನ್ ಹಾಯೀಜಯನ್ | 
ಶವಾಾಃ ಪಾರಯೀ ಬಹತತ್ವೀನ್ ತತರತತ್ರವ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ || 221 || 

 

ತತ್ ೀ ದ್ದ್ತತು ಪಾನಿೀಯಂ ಗಙ್ುರಾಂ ಸವಜನ್ಸಾ ತತ | 
ಪ್ೃಥಾ ಕಣಾಯಯ ದ್ತ ು್ೀರ್ತ ಪಾಥಾಯನಾಹಾಗರಜಂ ಚ್ ತಮ್ || 222 || 

 

ತತ್ ೀ ಹಾಹ್ೀರ್ತ ವಿಲಪ್ನ್ ರಾಜಾ ಪ್ರಮದ್ತಾಃಖಿತಾಃ | 
ಶಶಾಪ್ ಸವಯನಾರಿೀಣಾಂ ಗತಹಾಂ ಹೃದಿ ನ್ ರ್ತಷ್ಠತತ || 223 || 

 

ಹಾ ಮಾತಸುವ ಧ್ೃತ್ಾೈವ ವಯಂ ಸವ್ೀಯ ಭೃಶಂ ಹತಾಾಃ | 
ಜ್ಾೀಷ್ಠಂ ಪತೃಸಮಂ ಹತಾವ ಪ್ರರ್ತಪ್ತಾುಯಮ ಕ್ಾಂ ಗರ್ತಮ್ || 224 || 

 

ಏವಂ ವದ್ನ್ುಂ ಕ್ೌನ ು್ೀಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸನಾರದ್ಾಃ | 
ಶಮರಾಮಾಸ ಸದಾವಕ್್ಾೈಗತಯಣಾನ್ ಕಣಯಸಾ ಚಾಬರವಿೀತ್ || 225 || 

 

ತತಸ ು್ೀ ಪ್ರೀತಕ್ಾರಾಯಣಿ ಚ್ಕತರಾಃ ಸವ್ೀಯSಪ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸವ್ೀಯಷಾಮಾಧಿರಾಜ್ಾೀ ಚ್ ಸಿ್ತತ್ ೀSಭ ತ್ ಪಾಣಡವಾಗರಜಾಃ || 226 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವರಾಜಾಲಾಭ್ ೀನಾಮ 

ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4539] 

 



 
 

 
 

Page 463 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ -ಏಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

|| ಸಮಸುಧ್ಮಯಸಙ್ುರಹಾಃ || 
 

ಓಂ || ಯದ್ೈವ ಕೃಷ ಣೌ ಸಕಲಾಧಿರಾಜ್ಾೀ ಯತಧಿಷಠರಂ ರೌವರಾಜ್ಾೀ ಚ್ ಭಿೀಮಮ್ | 

ವಿಪ್ರಯತಯತಾವಭಿಷಚಾಾsಶ್ಷ್ಶಚ ಯತಕ್ಾು ದ್ತಾವ ಹಷ್ಯರಾಮಾಸತತಸ ುೌ || 01 || 
 

ತದ್ೈವ ಚಾವಾಯಕ ಇರ್ತ ಪ್ರಸ್ತದ್ಧಂ ರಕ್ಷಸ್ತರದ್ಣಿಡೀ ಯರ್ತರ್ೀವ ಭ ತಾವ | 
ಯತಧಿಷಠರಂ ಗಹಯರಾಮಾಸ ವಿಪಾರ ಸಾುಾಂ ಗಹಯಯನಿುೀರ್ತ ಸತಪಾಪ್ಶ್ೀಲಮ್ || 02 || 

 

ಶತರತ್ವೈವ ತದ್ ದ್ತಾಃಖಿತಮಾಶತ ಧ್ಮಯಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಪಾರಾಃ ಶ್ೀಪ್ುರಮತಂ ಭೃಶಾತಾಯಾಃ | 
ಅಗಹಿಯತಂ ನಿತಾಮಸಾಮಭಿರ್ೀನ್ಂ ಯತ್ ೀsವೀಚ್ ೀ ಗಹಿಯತಮದ್ಾ ಪಾಪ್ | 
ಭಸ್ತೇಭವಾsಶ್ವೀವ ತತಸ್ತುಾರ್ತೀರಿತ್ೀ ಕ್ಷಣಾದ್ಭ ತ್ ಪಾಪ್ತಮಾಃ ಸ ಭಸಮಸಾತ್ || 03 || 

 

ಭಸ್ತೇಕೃತ್ೀsಸ್ತಮನ್ ಯರ್ತವ್ೀಷ್ಧ್ಾರಿಣಿ ಯತಧಿಷಠರಂ ದ್ತಾಃಖಿತಂ ವೃಷಣಸ್ತಂಹಾಃ | 
ಪ್ರೀವಾಚ್ ನಾಯಂ ಯರ್ತರತಗರಕಮಾಯ ಸತಯೀಧ್ನ್ಸ್ಾೈವ ಸಖಾ ಸತಪಾಪ್ಾಃ || 04 || 

 

ರಕ್ಷ್ ೀsಧ್ಮೀಯsಯಂ ನಿಹತ್ ೀsದ್ಾ ವಿಪ್ರಸುನಾಮ ಶತಚ್ಾಃ ಕೃತಕ್ಾಯೀಯsಸ್ತ ರಾಜನ್ | 
ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಶಾನ್ುಮನಾಾಃ ಸ ವಿಪಾರನ್ ಸನ್ುಪ್ಯರಾಮಾಸ ಧ್ನ್ೈಶಚ ಭಕ್ಾಯ|| 05 || 

 

ಅಸಾನ್ುಾಯಚ್ಚ ಬಾನ್ಧವಾನ್ ಸ ಪೌರಸಂಶ್ರತಾದಿಕ್ಾನ್ | 
ದ್ದೌ ಯಥ್ೀಷ್ಟತ್ ೀ ಧ್ನ್ಂ ರರಕ್ಷ ಚಾನ್ತ ಪ್ುತರವತ್ || 06 || 

 

ಸ ಭಿೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಕಣಾಯನಾಂ ವಧ್ಾದ್ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಸಾ ಚ್ | 
ಪಾಪ್ಶಙ್ಕಚೆ ೀ ತಪ್ಾಮಾನ್ ೀ ರಾಜಾತಾಾಗ್ೀ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್್ೀ || 07 || 

 

ಸ್ ೀsನ್ತಜ್ೈಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾ ವಿಪ್ರರಪ್ುಾಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯಶಾಸನ್ಮ್ | 
ಭಿೀಮಂ ಸಮಾಾಥಯಯತ್ವೈವ ನ್ ವ್ೀರ್ತುತಾಾಹ ಫಲತುನ್ಮ್ || 08 || 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಕತರದ ಧ್ೀ ನ್ೃಪ್ಂ ಪಾರಹತವಿಯಪಾರಸುಾತ್ ುೀsಪ ತತುಾವಿತ್ | 
ಶಕ್್ ರೀsಜತಯನ್ ಇರ್ತ ಶತರತಾವsಪ್ಾೀತದ್ಧಮೀಯ ಸಸಂಶಯಮ್ || 09 || 
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ಮತ್ ಸ್ನೀಹಾದ್ೀವ ಸವ್ೀಯsಪ ಧ್ಮೀಯsಯಮಿರ್ತ ವಾದಿನ್ಾಃ | 
ಇತ್ಾೀವಂ ಶಙ್ೆಮಾನ್ಂ ತಮ ಚ್ತತವಿಯಪ್ರರಾದ್ವೌ | 
ಕೃಷ ಣೌ ಧ್ಮೀಯsಯಮಿತ್ಾೀವ ಶಾಸರಯತಕ್ಾಯ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ || 10 || 

 

ನಾರ್ತನಿಶ್ಚತಬತದಿಧಂ ತಂ ತದಾsಪ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೌ | 
ಹತಪ್ಕ್ಷಗತತ್ವೀನ್ ತಚ್ಛಙ್ೆರಾ ಅಗ್ ೀಚ್ರಾಃ | 
ಯತ್ ೀ ಭಿೀಷ್ಮಸುತ್ ೀ ರಾಹಿ ತಮಿತ ಾಚ್ತತರವಾರೌ || 11 || 

 

ಸ ತಾಭಾಾಂ ಭಾರತೃಭಿಶ್ಚವ ಮತನಿಭಿಶಚ ಸಮನಿವತಾಃ | 
ಭಿೀಷ್ಮಂ ಯರೌ ಲಜಞತ್ೀsಸ್ತಮಂಸುಂ ಭಿೀಷಾಮರಾsಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 12 || 

 

ಪ್ೃಚ ಛ್ೀತತಾಕುಾಃ ಸ ಭಿೀಷ್ೇಣ ಪ್ಪ್ರಚಾಛಖಿಲಮಞ್ಞಸಾ | 
ತತ್ ರೀವಾಚಾಖಿಲಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಿೀಷ್ಮಶರಿೀರಿಗಾಃ || 13 || 

 

ಭಿೀಷ್ ೇ ಹಾಾಹ ಹರಿಂ ಪಾಥಾಯ ಬ್ ೀಧ್ನಿೀರಾಸುಾಯೈವ ಹಿ | 
ಕ್ಾ ಶಕ್ತುಮಯಮ ದ್ೀವ್ೀಶ ಪಾಥಾಯನ್ ಬ್ ೀಧ್ಯತತಂ ಪ್ರಭ್ ೀ || 14 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನಾಹ ತವತ್ ಕ್ತೀತ್ಾೈಯ ತವಯ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ | 
ಪ್ರವಕ್ಷಾಯಮಾಖಿಲಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಸ ಕ್ಷಮಂ ತತುಾಮಪೀರ್ತ ಹ || 15 || 

 

ರಾಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಥಮತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಧಮಯಪಾಲನ್ಮ್ | 
ತದ್ಥಯಂ ಕಣಟಕ್್ ೀದಾಧರ್ ೀ ಧ್ಮಾಯ ಭಾಗವತಾ ಅಪ | 
ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಯಭಿವಿಯಷ್ ಣೀರಚಿಛದ್ರತ್ವೀನ್ ಚಾಚ್ಯನ್ಮ್ || 16 || 

 

ಪ್ೂಣಾಯಶ್ೀಷ್ಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವತನ್ರಶ್ಚಕ ಏವ ತತ | 
ತದ್ವಶಂ ಸವಯಮನ್ಾಚ್ಚ ಸವಯದ್ೀರ್ತ ವಿನಿಶಚಯಾಃ || 17 || 

 

ದ್ೀವತಾಕರಮವಿಜ್ಞಾನ್ಮಪ್ೂಜಾsನ್ಾಸಾ ವ್ೈ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪ್ೂಜಾ ಭಾಗವತತ್ವೀನ್ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 18 || 
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ವೃಥಾ ಕಮಾಯಕೃರ್ತಾಃ ಕ್ಾವಪ ನಿರಾಶ್ೀಸುಾಂ ಸದ್ೈವ ಚ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಭಾಯಗವಾತಾನಾಂಚ್ ಪ್ರರ್ತೀಪ್ಸಾಾಕೃರ್ತಾಃ ಸದಾ | 
ಪ್ರಸಪರವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ತತ ವಿಶ್ಷ್ಟಸಾಾನ್ತಕ ಲತಾ || 19 || 

 

ಪರಯಂ ವಿಷ್ ಣೀಸುದಿೀರಾನಾಮಪ ಸವಯಂ ಸಮಾಚ್ರ್ೀತ್ | 
ಧ್ಮಯಮಪ್ಾಪರಯಂ ತ್ೀಷಾಂ ನ್ೈವ ಕ್ತಞಚಚತ್ ಸಮಾಚ್ರ್ೀತ್ || 20 || 

 

ಸಾಮಾೀ ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ಚ್ ಬಹ ನ್ನ್ತವತ್ೀಯತ ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ | 
ಏತ್ೀ ಸಾಧ್ಾರಣಾ ಧ್ಮಾಯ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಭಾಗವತಾ ಇರ್ತ || 21 || 

 

ತತುಾವಿಜ್ಞಾಪ್ನ್ಂ ಧ್ಮೀಯ ವಿಪ್ರಸಾ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಶಾರಿರದ್ಣಡಸನಾಯಗಾಃ ಪ್ುತರಭಾರಾಯದಿಕ್ಾನ್ೃತ್ೀ | 
ತತಾರಪ ನಾಙ್ುಹಾನಿಾಃ ಸಾಾದ್ ವ್ೀದ್ನಾ ವಾ ಚಿರಂ ನ್ತತ || 22 || 

 

ನ್ಚಾಥಯದ್ಣಡಾಃ ಕತಯವಾೀ ವಿಪ್ರವ್ೈಶಾಾದಿಭಿಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಶಾರಿೀರದ್ಣಡವಿಷ್ಯೀ ವ್ೈಶಾಾದಿೀನಾಂ ಚ್ ವಿಪ್ರವತ್ || 23 || 

 

ಯಥಾಲಬ ಧ್ೀನ್ ವತ್ೀಯತ ಭಿಕ್ಷರಾ ವಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಶ್ಷಾಾರಾಜ್ ಾೀಪ್ಲಬ ದ್ೈವಾಯ ಕ್ಷತರಧ್ಮೀಯಣ ವಾssಪ್ದಿ || 24 || 

 

ಮಹಾಪ್ದಿ ವಿಶಾಂ ಧ್ಮೈಯಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಾಃ ಸತರವಿಪ್ರಯೀಾಃ | 
ಅನ್ಾತರ ಸವಯವಿತ ು್ೀನ್ ವತ್ೀಯತ್ೈತಾಂಶಚ ಪಾಲಯನ್ || 25 || 

 

ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರಾಚ್ಚ ಪ್ರಸಹ್ಾೈವ ಹರ್ೀದ್ ಧ್ನ್ಮ್ | 
ಸಾಮಾದಿಕರಮತ್ ೀ ಧ್ಮಾಯನ್ ವತಯಯೀದ್ ದ್ಣಡತ್ ೀsನ್ುತಾಃ | 
ಅಪ್ಲಾಯೀ ಸದಾ ಯತದ ಧ್ೀ ಸತಾಂ ಕ್ಾಯಯಮೃತ್ೀ ಭವ್ೀತ್ || 26 || 

 

ಕೃಷವಾಣಿಜಾಗ್ ೀರಕ್ಷಾ ಕತಸ್ತೀದ್ಂ ವ್ೈಶಾಜೀವನ್ಮ್ | 
ಪ್ರಿಚ್ಯೈಯವ ಶ್ದ್ರಸಾ ವೃರ್ತುರನ್ಾೀ ಸವಪ್ೂವಯವತ್ | 
ವತ್ೀಯಯತಬಾಯಹಮಣಾದಾಾಶಚ ಕರಮಾತ್ ಪ್ೂಜಾಾ ಹರಿಪರರಾಾಃ || 27 || 
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ಹರಿಭಕ್ಾುವನ್ತಚ್ಚಸತು ವಣ್ ೀಯಚ್ ಚೀ ನಾರ್ತಪ್ೂಜಾತ್ೀ | 
ವಿನಾ ಪ್ರಣಾಮಂ ಪ್ೂಜಾಸತು ವಣಯಹಿೀನ್ ೀ ಹರಿಪರಯಾಃ | 
ಆದ್ರಸುತರ ಕತಯವಾೀ ಯತರ ಭಕ್ತುಹಯರ್ೀವಯರಾ || 28 || 

 

ಜ್ಞಾಪ್ನ್ಂ ಕ್ಷರ್ತರರಾಣಾಂ ಚ್ ಧ್ಮೀಯ ವಿಪಾರಭಾನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ತದ್ಭಾವ್ೀ ತತ ವ್ೈಶಾಾನಾಂ ಶ್ದ್ರಸಾ ಪ್ರಮಾಪ್ದಿ || 29 || 

 

‘ವಣ್ೀಯಷ್ವಜ್ಞ್ೀಷ್ವವಣಯಸತು ನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸಾಾತ್ ಕಥಞ್ಚನ್’ | 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀರವಣಯಸಾ ಜ್ಞಾಪ್ನ್ಪಾರಪುರ್ೀವ ನ್ || 30 || 

 

ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸವಯರ್ತರವಣಯಸಿಸ್ತರೀಭಿವ್ೀಯದಾನ್ ವಿನಾsಖಿಲಮ್ | 
ಸ್ತವೀಯಪ್ುನಿನಯರ್ತಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸವದಾರನಿಯರ್ತನ್ೃಯಣಾಮ್ || 31 || 

 

ಧ್ಮೀಯ ಗತಣ್ ೀತುಮಾನಾಂ ತತ ಸೃತ್ಾೈವಾನ್ಧಂ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್ | 
ಗತಣಸವಯಸವಹಾನಿಾಃ ಸಾಾದ್ತತುರ್ ೀತುರತ್ ೀsತರ ಚ್ || 32 || 

 

ಅಧ್್ ೀsಧ್್ ೀsಧಿಕದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಾತ್ ಸ್ತರೀಣಾಮನ್ಾತರ ಮಧ್ಾತಾಃ | 
ವ್ೀದಾ ಅಪ್ುಾತುಮಸ್ತರೀಭಿಾಃ ಕೃಷಾಣದಾಾಭಿರಿವಾಖಿಲಾಾಃ || 33 || 

 

ದ್ೀವಾೀ ಮತನಿಸ್ತರಯಶ್ಚವ ನ್ರಾದಿಕತಲಜಾ ಅಪ | 
ಉತುಮಾ ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾಸುಚ್ ಛದ್ರರಪ್ಾವ್ೈದಿಕಮ್ | 
ಜ್ಞ್ೀಯಮನ್ಾೈಹಯರ್ೀನಾಯಮ ನಿಜಕತಯವಾಮೀವ ಚ್ || 34 || 

 

ಸವಯಥಾsನ್ಧಂ ತಮೀ ರಾರ್ತ ವರಂ ಸದ್ೃಶಮೀವ ವಾ | 
ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಯನ್ಾತ್ೀ ಕ್ತಞಚಚದ್ ಗತಣ್ೈಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಚದ್ಪ ಕವಚಿತ್ || 35 || 

 

ಬರಹ್ೇಶಾನಾದಿಕಮಪ ಭ್ೀದ್ಂ ಯೀ ವಾ ನ್ ಮನ್ಾತ್ೀ | 
ಭ್ೀದ್ದ್ೃಕ್ ತದ್ತುಣಾದೌ ಚ್ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಗತ್ೀsಪ ಯಾಃ || 36 || 

 

ಪಾರಕೃತಂ ದ್ೀಹಮಥವಾ ದ್ತಾಃಖಾಜ್ಞಾನ್ಶರಮಾದಿಕಮ್ | 
ಮನ್ಾತ್ೀ ತಾರತಮಾಂ ವಾ ತದ್ ಭಕ್ ು್ೀಷ್ವನ್ಾಥ್ೈವ ಯಾಃ || 37 || 
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ಮನ್ ೀವಾಕುನ್ತಭಿಯೀಯ ವಾ ತಸ್ತಮಂಸುದ್ ಭಕು ಏವ ವಾ | 
ವಿರ್ ೀಧ್ಕೃದ್ ವಿಷ್ಣಾಧಿೀನಾದ್ನ್ಾತ್ ಕ್ತಞಚಚದ್ಪ ಸಮರನ್ || 38 || 

 

ಅನಾಾಧಿೀನ್ತವವಿಚಾಚಸಾ ಸವಯಪ್ೂತಾಯವಿದ್ೀವ ಚ್ | 
ಭಕ್ತುಹಿೀನ್ಶಚ ತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ತಮೀsನ್ಧಂ ರಾನ್ಯಸಂಶಯಮ್ || 39 || 

 

ತತ್ವೀ ಸಂಶಯಯತಕ್ಾು ಯೀ ಸವ್ೀಯ ತ್ೀ ನಿರಯೀಪ್ಗಾಾಃ | 
ದ್ ೀಷ್ೀಭಾಸ ು್ೀ ಗತಣಾಧಿಕ್್ಾೀ ನ್ೈವ ರಾನ್ಯಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್ | 
ಗತಣದ್ ೀಷ್ಸಾಮಾೀ ಮಾನ್ತಷ್ಾಂ ಸವಯದ್ೈವ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ || 40 || 

 

ರಾವದ್ ದ್ ೀಷ್ಕ್ಷಯಶ್್ ಚೀಧ್ಾವಯ ಗರ್ತಾಃ ಕರಮಶ ಏವ ತತ | 
ಸವಯದ್ ೀಷ್ಕ್ಷಯೀ ಮತಕ್ತುರಾತಮಯೀಗಾಾನ್ತಸಾರತಾಃ || 41 || 

 

ಭಕ್ತುಜ್ಞಾನ್ ೀನ್ನತಾವ್ೀವ ಸವಗಯಶಚ ಶತಭಕಮಯಣಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣವ್ೈಷ್ಣವವಾಕ್್ಾೀನ್ ಹಾನಿಾಃ ಪಾಪ್ಸಾ ಕಮಯಣಾಃ || 42 || 

 

ಇತಾಾದಿ ಧ್ಮಯಸವಯಸವಂ ಭಿೀಷ್ಮಸ್ಿೀನ್ೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ | 
ಪಾಥಾಯನಾಂ ಗದಿತಂ ತಚ್ಚ ಶತರತಾವ ಧ್ಮಯಸತತ್ ೀsನ್ತಜಾನ್ | 
ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ವಿದ್ತರಂ ಚ್ೈವ ಸಾರಂ ಧ್ಮಾಯದಿಷ್ತ ರ್ತರಷ್ತ || 43 || 

 

ಆಹ ಕ್ಷತಾು ಧ್ಮಯಮೀವ ಸಾರಮಥಯಂ ಚ್ ಮಧ್ಾಮಮ್ | 
ನಿೀಚ್ಂ ಕ್ಾಮಂ ನಿಷ್ಫಲತಾವದ್ಥಯಮೀವಾಜತಯನ್ ೀsಬರವಿೀತ್ || 44 || 

 

ಸಾರಂ ಸ ದಿವವಿಧ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ದ್ೈವೀ ಮಾನ್ತಷ್ ಏವ ಚ್ | 
ದ್ೈವೀ ವಿದಾಾ ಹಿರಣಾಾದಿಮಾಯನ್ತಷ್ಾಃ ಪ್ರಿಕ್ತೀರ್ತಯತಾಃ || 45 || 

 

ಮಧ್ಾಮೀ ಧ್ಮಯ ಏವಾತರ ಸಾಧ್ಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಮೀವ ಚ್ | 
ವಿದಾಾಹವಯೀsಥ್ ೀಯ ಧ್ಮಯಸಾ ವಿದ್ಾಯೈವ ಚ್ ಮತಚ್ಾತ್ೀ || 46 || 

 

ಮಾನ್ತಷ್ ೀsಥ್ ೀಯsಪ ವಿದಾಾರಾಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಸತಪ್ರಯೀಜತಾಃ | 
ತತಷ್ ಟೀsಥ್ೀಯನ್ ಗತರತಯಯಸಾಮತ್ ಕ್್ೈವಲಾಂ ದಾತತಮಪ್ಾಲಮ್ || 47 || 
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ಧ್ಮಾಯಥಯತಾಂ ವಿನಾsಪ್ಾಥ್ೈಯಸತುಷ್ಾೀಯತಗತಯರತದ್ೀವತಾಾಃ | 
ಯತದ್ಾನ್ತದ ದ್ೀಶ್ತ್ ೀ ಧ್ಮೀಯsಪ್ಾಥಯಮೀವಾನ್ತಸಂವರಜ್ೀತ್ || 48 || 

 

ಗತರತತಾsಥಯಗತ್ೈವ ಸಾಾತ್ ಕ್ಾಮೀsವಸಾುದಿಧ ನಿಷ್ಪಲಾಃ | 
ಯಮಾವತರ ವಿದಾಂ ಶರಷಾಠವಜತಯನ್ ೀಕುಮನ್ ಚ್ತತಾಃ || 49 || 

 

ಅಥಾsಹ ಭಿೀಮಾಃ ಪ್ರವರಾಃ ಸತತತುಾದ್ೃಶಾಂ ಸಮಸಾುನ್ಭಿಭಾಷ್ಾ ಹಷಾಯತ್ | 
ಸಮಯನ್ ನ್ ಕ್ಾಮಾದ್ರ್ತರಿಕುಮಸ್ತು ಕ್ತಞಚಚಚ್ತಛಭಂ ಕ್ಾವವರತಾಂ ಸ ರಾರಾತ್ || 50 || 

 

ಕ್ಾಮಾಂ ಹಿ ಕ್ಾಮಾಭಿಧ್ಮಾಹತರಾರಾಯಾಃ ಕ್ಾಮಾಾಾಃ ಪ್ುಮಥಾಯಾಃ ಸಹ ಸಾಧ್ನ್ೈಯಯತ್ | 
ಅಕ್ಾಮಾತಾಂ ರಾತಾಪ್ುಮಥಯ ಏವ ಪ್ುಮಥಿಯತತಾವದಿಧ ಪ್ುಮಥಯ ಉಕುಾಃ || 51 || 

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ಾಯದಿಕಮಪ್ಾರ್ತೀವ ಸತಾುಧ್ನ್ಂ ಕ್ಾಮಬಹಿಷ್ೃತಂ ಚ್ೀತ್ | 
ನ್ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಸಾಾತ್ ಪ್ರಮೀsಪ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಸಾಧ್ಾತಾಂ ರಾರ್ತ ವಿನಾ ಹಿ ಕ್ಾಮಾತ್ || 52 || 

 

ಪ್ರಾತ್ ಪ್ರ್ ೀsಪಾಾದಿಪ್ುಮಾನ್ ಹರಿಶಚ ಸವಸ್ಾೀತರ್ೀಷಾಮಪ ಕ್ಾಮಾ ಏವ | 
ಅಕ್ಾಮಿತ್ ೀsವಾಗುರ್ತಮೀವ ದ್ದಾಾತ್ ಕ್ಾಮಾಃ ಪ್ುಮಥ್ ೀಯsಖಿಲ ಏವ ತ್ೀನ್ || 53 || 

 

ಇಚ ಛ್ೈವ ಕ್ಾಮೀsಸತು ತಥಾsಪ ನ್ೈತಾಮೃತ್ೀ ಹಿ ಚಿತುಾಂ ಘಟಕತಡಾವತ್ ಸಾಾತ್ | 
ಸಾರಸುತಾಃ ಸ್ೈವ ಚಿದಾರ್ತಮಕ್ಾsಪ ಸಾ ಚ್ೀತನಾ ಗ ಢತನ್ತಾಃ ಸದ್ೈವ || 54 || 

 

ನ್ ಪ್ರಶನಯೀಗಾಾಃ ಪ್ೃಥಗ್ೀವ ಕ್ಾಮಸ ು್ೀನ್ೈಷ್ ರಾಜನ್ ಯದಿ ತಾರತಮಾಮ್ | 
ಇಚ್ಛಸಾಯನ ು್ೀ ರ್ತರವಿಧ್್ ೀ ಹಿ ವ್ೀದ್ ಾೀ ಧ್ಮಾಯಥಯಯತಕುಾಃ ಪ್ರಮೀ ಮತ್ ೀsತರ | 
ಏಕ್ಾವಿರ್ ೀಧಿೀ ಯದಿ ಮಧ್ಾಮೀsಸೌ ದ್ವಯವಿಯರ್ ೀಧಿೀ ತತ ಸ ಏವ ನಿೀಚ್ಾಃ || 55 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸವಬತದಿಧಪ್ರಮದಾಭಿರ್ೀವ ಕ್ಾಮಂ ರಮೀಥಾ ಅನ್ತರ ಪ್ಕ್ಾಮಾಃ | 
ರಾಜನ್ ನ್ ಕ್ಾಮಾದ್ಪ್ರಂ ಶತಭಂ ಹಿ ಪ್ರ್ ೀ ಹಿ ಕ್ಾಮೀ ಹರಿರ್ೀವ ಯೀನ್ || 56 || 

 

ಪಾರಜ್ಞಾಃ ಸತಹೃಚ್ಚನ್ದನ್ಸಾರಲ್ಲಪ್ುೀ ವಿಚಿತರಮಾಲಾಾಭರಣ್ೈರತಪ್ೀತಾಃ | 
ಇದ್ಂ ವಚ್ ೀ ವಾಾಸಸಮಾಸಯತಕುಂ ಸಮಾೀಚ್ಾ ಭಿೀಮೀ ವಿರರಾಮ ವಿೀರಾಃ || 57 || 

 

ಪ್ರಶಸಾ ಭಿೀಮಮನಾಾಂಶಚ ರಾಜಾ ಮೀಕ್ಷಮಥಾಸತುವತ್ | 
ಸವಯತಕ್ ು್ೀರಪ್ರರ್ತೀಪ್ತಾವನಿನರಾಚ್ಕ್್ರೀ ನ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 58 || 
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|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಸಮಸುಧ್ಮಯಸಙ್ುರಹ್ ೀನಾಮ 

ಏಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4597 ] 
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|| ರಾಗಸಮಾಪುಾಃ || 
 

ಓಂ || ಅಥ ಕೃಷ್ಣಮನ್ತಸೃತಾ ಭಿೀಷ್ೇ ಸಾವಂ ವಸತತಾಂ ಗತ್ೀ | 
ಕೃತಾವ ಕ್ಾರಾಯಣಿ ಸವಾಯಣಿ ಗಙ್ುಮಾಶಾವಸಾ ದ್ತಾಃಖಿತಾಮ್ || 01 || 

 

ಆಶಾವಸ್ತತಶಚ ಕೃಷಾಣಭಾಾಂ ಧ್ಮಯಜ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಿತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಪ್ರಾಶರಸತತ್ೀನ್ ೀಕುಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನಾನ್ನ್ುರಾಧ್ಸಾ || 02 || 

 

ಅಪಾಪ್ೀ ಪಾಪ್ಶಙ್ಕಚೆ ತಾವದ್ಶವಮೀಧ್್ೈಯಯಜಾಚ್ತಾತಮ್ | 
ಕತರತ ರಾಜಾಂ ಚ್ ಧ್ಮೀಯಣ ಪಾಲರಾಪಾಲಕ್ಾಾಃ ಪ್ರಜಾಾಃ || 03 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಸ ತಥಾ ಚ್ಕ್್ರೀ ತಾಕ್ಾುಾ ಭ್ ೀಗಾಂಶಚ ಕೃತುನಶಾಃ | 
ಗ್ ೀವರತಾದಿವರಯತ್ೈಯತಯಕುಾಃ ಪಾಲರಾಮಾಸ ಮೀಧಿನಿೀಮ್ || 04 || 

 

ದ್ದೌ ದ್ೀರಾನಿ ಮತಖಾಾನಿ ಯಥಾಕ್ಾಮಮಖ್ಣಿಡತಮ್ | 
ನ್ೈವಾಥಿೀಯ ವಿಮತಖ್ಾಃ ಕಶ್ಚದ್ಭ ದ್ ಯೀಗಾಾಃ ಕದಾಚ್ನ್ || 05 || 

 

ಪ್ರಷಾಟಚ್ ದಾತಾsಖಿಲರಾಜನ್ಮಾೀ ಯಷಾಟ ಚ್ ಧ್ಮಾಯತಮಜ ಏವ ತತರ | 
ಬಭ ವ ಪಾಣ್ ಡೀಗೃಯಹಮಾವಸಂಶಚ ರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ೀ ವನಿತಾನಿವೃತುಾಃ || 06 || 

 

ಭಿೀಮಸತು ದೌಯೀಯಧ್ನ್ಮೀವ ಸದ್ಮ ಪ್ರಪ್ೀದಿವಾನ್ ಜಯತವಿೀಯಯಲಬಧಮ್ | 
ಕೃಷಾಣಸಹಾಯಾಃ ಸತರರಾಜಯೀಗಾಾನ್ತಭತಙ್ೆತ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಯತವರಾಜ ಏವ || 07 || 

 

ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಪಾಥಾಯಂಶಚತತರ್ ೀ ವಿಹಾಯ ಸತವಾಕುಸಾರಸವತಶತದ್ಧಬಾವಾ | 
ರರಾಜ ರಾಜಾವರಜ್ೀನ್ ನಿತಾಮನ್ನ್ಾಯೀಗ್ೀನ್ ಶ್ಖ್ೀವ ವಹ್ನೀಾಃ || 08 || 

 

ಪರೀತ್ಾೈವ ವಿಜ್ಞಾನ್ಯತಜಾsನ್ಾಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸಂವಾದ್ತಾಃ ಪ್ರಿಹೃತಾ ಗತಭಾವಿಕ್ಾಲ್ೀ | 
ಅಪ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಪ್ರ್ತಮೀವ ಭಿೀಮಮವಾಪ್ಾ ಸಾ ಪ್ಯಯಚ್ರನ್ತಮದ್ೈವ || 09 || 

 

ರರಾಜ ರಾಜಾವರಜಸುರಾ ಸ ದಿವರ ಪ್ರಾ ಸ್ ೀಮಕಕ್ಾಶ್ಜಾತರಾ | 
ಶ್ರರಾ ಭತವಾ ಚ್ೈವ ಯಥಾsಬಞನಾಭ್ ೀ ನಿಹತಾ ಸವಾಯನ್ ದಿರ್ತಜಾನ್ ಮಹಾಬೌದ || 10 || 
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ಸವೀಯತತುಙ್ಕ ್ ುೀ ನಾಮತಾಃ ಪಾರಣವಾಯೀರಂಶ್್ ೀ ನಿಶಾರಾಂ ಗತರತಪ್ುತರಸ ದಿತಾಃ | 
ಮಾತಾsಸಾ ದ್ೀವಿೀರ್ತ ಚ್ ರೌಹಿಣ್ೀಯೀ ಭಿೀಮಪರರಾssಸ್ತೀದ್ ರಾ ಪ್ುರಾsಸ್ಾೈವ ರಾಕ್ಾ || 11 || 

 

ಅನಾಾಶಾಚsಸತವಾಯಸತದ್ೀವಾೀ ದಿಶ್್ ೀ ರಾ ಆಪ್ಶಚ ಪ್ೂವಯಂ ವಿಂಶರ್ತರಗರಯರ ಪಾಾಃ | 
ತಾಭಿಯತಯತ್ ೀ ದ್ೈವತ್ೈರಪ್ಾಲಭಾಾನ್ಭತಙ್ೆತ ಭ್ ೀಗಾನ್ ವಿಬತಧ್ಾನ್ತಗಾಚಿಯತಾಃ || 12 || 

 

ರರಕ್ಷ ಧ್ಮಾಯನ್ಖಿಲಾನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಸ ನಿಧ್ಾಯ ವಿಪಾರನ್ನ್ತಶಾಸಾ ಯತಕ್ಾುನ್ | 
ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನ್ ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಪ್ಞ್ಚಪ್ಞ್ಚ ಸವ್ೀತನಾನ್ ಗಾರಮಮನ್ತ ಸವಕ್ತೀರಾನ್ || 13 || 

 

ದ್ಧ್ಾರ ದ್ಣಡಂ ತದ್ವರ್ತಯಷ್ತ ಸವಯಂ ಜಗಾರಹ ಚಾನ್ವೀವ ಮತದಾsಥ ತದಾುನ್ | 
ತದ್ವೃತುಮನ್ಾೈರಪ ವಿಪ್ರವಯೈಯಾಃ ಸಂಶ್್ ೀಧ್ಯನ್ ಸವಯಮಸೌ ಯಥಾ ವಾಧ್ಾತ್ || 14 || 

 

ನಾವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಕಶ್ಚದ್ಭ ತ್ ಕತತಶ್ಚತ್ ನ್ೈವಾನ್ಾನಿಷ್ ಠೀ ನ್ಚ್ ಧ್ಮಯಹನಾು | 
ನ್ ವಿಧ್ಾವರ್ತೀಯ ನ್ಚ್ ದ್ತಾಃಖಿತ್ ೀsಭ ತ್ ನಾಪ್ೂಣಯವಿತುಶಚ ತದಿೀಯರಾಷ್ಾೀ || 15 || 

 

ವಾಸ್ತಷ್ಠವೃಷಣಪ್ರವರೌ ಪ್ರಪ್ಶಾತಾಂ ತಾಭಾಾಂ ಚ್ ಭಿೀಮೀನ್ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಶಚ | 
ಸಂಶ್ಕ್ಷ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಾದ್ ಯತಗಾಚ್ಚ ಗತಣಾಧಿಕಾಃ ಕಲ್ಲರಾಸ್ತೀತ್ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ || 16 || 

 

ಶತಭಂ ಮಹತ್ ಸವಲಪಫಲಂ ಕೃತ್ೀ ಹಿ ವಿಪ್ಯಯಯೀಣಾಶತಭಮೀಷ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ | 
ತದಿಧೀನ್ಮಪ್ುಾಚ್ಚಶತಭಂ ಕೃತಾದ್ ಯತಗಾತ್ ಚ್ಕ್್ರೀ ಕಲ್ಲಂ ಮಾರತರ್ತರಚ್ತಾತಾಶರರಾತ್ ||17 || 

 

ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ ಪ್ರೀದ್ಾತದ್ಣಡ ಆಸ್ತೀತ್ ಸದಾsನ್ಾಚ್ಕ್್ರೀಷ್ತ ನಿಜಾಗರಜ್ೀರಿತಾಃ | 
ವಿಭಿೀಷ್ಯತಾವ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ಸರತಾನನ್ ಪ್ದ್ ೀನ್ೃಯಪ್ಸಾಾಗರಭತವೀ ನ್ಾಪಾತಯತ್ || 18 || 

 

ಸದ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಮಖಾರವಿನಾದದ್ ವಿನಿಸುೃತಂ ತತುಾವಿನಿಣಯರಾಮೃತಮ್ | 
ವಿಬನ್ ಸತತಾದಾಾಧಿಮಸೌ ಕರಮೀಣ ತಾಜಂಶಚ ರ್ೀಮೀsವಿರತಾರ್ತಭ್ ೀಗಾಃ || 19 || 

 

ದ್ತಾಃಶಾಸನ್ಸಾಾsವಸಥಂ ಸತಭದಾರಚಿತಾರಙ್ುದಾಸಹಿತ್ ೀsಧ್ಾಾವಸಂಶಚ | 
ಸಚ್ನಿದರಕ್ಾಕ್ಾನಿುರನ್ ನ್ಬಮಬೀನ್ಭಸಿ್ತತಶಚನ್ದರ ಇವಾತಾರ್ ೀಚ್ತ || 20 || 

 

ಸಮಸುಭೃತಾಾಶ್ರತವ್ೀತನಾನಾಂ ಮಾದ್ರೀಯ ಆಸ್ತೀತ್ ಪ್ರಥಮಾಃ ಪ್ರದಾತಾ | 
ಸ ದ್ತಮತಯಖ್ಸಾಾsವಸಥ್ೀsವಸಚ್ಚ ಸ ಮದ್ರರಾಜಾತಮಜರಾsಗರಯವರ್ತೀಯ || 21 || 
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ಸನಾಧನ್ಭ್ೀದಾನ್ತಗತಪ್ರವೃರ್ತುಸ್ತುಷ್ಠಂಶಚ ದ್ತಮಯಷ್ಯಣಶತಭರಸದ್ಮನಿ | 
ನ್ೃಪಾಙ್ುರಕ್ಷಾಃ ಪ್ರಗೃಹಿೀತಖ್ಡುಸುಸಾಾನ್ತಜ್ ೀ ಮಾಗಧ್ಕನ್ಾರಾssಸ್ತೀತ್ || 22 || 

 

ಸ್ೀನಾಪ್ರ್ತಾಃ ಕೃಪ್ ಆಸ್ತೀದ್ ಯತಯತತತುಾಃ ಸಸಞ್ಞಯೀ ವಿದ್ತರಶಾಚsಮಿಬಕ್್ೀಯಮ್ | 
ಪಾಥ್ೀಯರಿತಾಾಃ ಪ್ಯಯಚ್ರನ್ ಸವಯಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯ ಯಥಾ ದ್ೈವತಮಾದ್ರ್ೀಣ || 23 || 

 

ದಿವರ ಪ್ಕೃಷ್ಣಪ್ರಹಿತ್ೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತ ಕ್ಷ್ರ್ತಂ ಪ್ರಶಾಸತತು ನ್ ಕಶಚನಾsತತರಾಃ | 
ನ್ಚಾಕರಮಾನ್ೃತತಾರಭ ನ್ನ ನಾಯೀಯ ವಿಭತೃಯಕ್ಾ ನ್ ೀ ವಿಧ್ತರಾ ನ್ರಾಶಚ || 24 || 

 

ಶಬಾದದ್ಯಶಾಚsಸತರರ್ತೀವ ಹೃದಾಾ ನಿಕ್ಾಮವಷಯ ಚ್ ಸತರ್ೀಶವರ್ ೀsಭ ತ್ | 
ಪ್ರಜಾ ಅನಾಸಪೃಷ್ಟಸಮಸುತಾಪಾ ಅನ್ನ್ಾಭಕ್ಾಯsಚ್ತಾತಮಚ್ಯಯನಿು || 25 || 

 

ಪ್ೃಥಿವೀ ಚ್ ಗಾವಾಃ ಸಸರಸವರ್ತೀಕ್ಾ ನಿಕ್ಾಮದ್ ೀಹಾ ಅಭವನ್ ಸದ್ೈವ | 
ಅಬಾದಬದನ್ದ್ ಾೀ ಗಿರವೃಕ್ಷಜಙ್ುಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯsಪ ರತನಪ್ರಸವಾ ಬಭ ವುಾಃ || 26 || 

 

ಕೃಷಾಣಶರರಾತ್ ಸವಯವಿದ್ಂ ವಶ್ೀ ತ್ೀ ವಿಧ್ಾಯ ಸಮಾಕ್ ಪ್ರಿಪಾಲಯನ್ುಾಃ | 
ದಿವಿೀವ ದ್ೀವಾ ಮತಮತದ್ತಾಃ ಸದ್ೈವ ಮತನಿೀನ್ದರಗನ್ಧವಯನ್ೃಪಾದಿಭಿವೃಯತಾಾಃ || 27 || 

 

ಸಮತಜವಲಾ ಪಾಣಡವಕ್ತೀರ್ತಯನಾರಿೀ ಪ್ದ್ಂ ವಿಧ್ಾರಾಸತರಪ್ಕ್ಷಮ ಧ್ಯಸತ | 
ವರಾಭಯೀ ಚ್ೈವ ಸತಾಂ ಕರಾಭಾಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ ತಾ ಜಗದ್ಣಡಮಾವೃಣ್ ೀತ್ || 28 || 

 

ಪಾತಾಳಪಾದಾಂ ಪ್ೃಥಿವಿೀನಿತಮಾಬಮಾಕ್ಾಶಮಧ್ಾಾಂ ಕರಸನ್ುತಾಶಾಮ್ | 
ಗರಹಕ್ಷಯತಾರಾಭರಣದ್ತಾವಕ್ಷಸಂ ವಿರಿಞಚಚಲ್ ೀಕಸಿಲಸನ್ತಮಖಾಮತಬಜಾಮ್ || 29 || 

 

ವಿಕತಣಠನಾಥಾಭಯಹಸುಮಾದ್ರಾನ್ ಮಧ್ಾನ ವಹನಿುೀಂ ವರಭಾರತಾಖಾಾಮ್ | 
ನಿಶಮಾ ತಾಮಿೀಕ್ಷಯ ಸಮಸುಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪ್ವಿರ್ತರತಾ ವ್ೀದಿಭವಾಮಿವಾನಾಾಮ್ || 30 || 

 

ಪ್ರಪಾಲಯತ್ುೀವ ಧ್ರಾಂ ಸಕೃಷ ಣ್ೀಷ್ವದ ಧ್ೈವ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಕಲ್ಲಬಯಲ್ಲಶಚ | 
ಸತಪಾಪ್ದ್ೈತೌಾಕವಚ್ ರಾಷ್ಾವಿಪಿ್ವಂ ಸಞ್ಚಕರತತಸುಚ್ತಛರತಮಾಶತ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ || 31 || 

 

ನ್ೃಪ್ೀಣ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಚ್ ಸಾಧ್ತ ಚ್ ೀದಿತ್ ೀ ಭಿೀಮಸುದಾ ತೌ ಸಗಣೌ ವಿಜತಾ | 
ಬಲ್ಲಂ ಪ್ರವಿದಾರವಾ ಕಲ್ಲಂ ನಿಬಧ್ಾ ಸಮಾನ್ಯತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಯೀಾಃ ಪ್ುರಾಃ || 32 || 
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ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ತಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ುರ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ ಉದಾರಧಿೀಾಃ | 
ಕಲ್ೀ ಕ್ತಮಿರ್ತ ಮೀ ರಾಷ್ಾಂ ವಿಪಾಿವಯಸ್ತ ದ್ತಮಯತ್ೀ || 33 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ಕ್ಾಲ್ ೀsಯಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ನಿಪಾತನ್ಮ್ | 
ಆರಭಾ ಮಮ ತತರ ತವಂ ಬಲಾದಾಕರಮಾ ರ್ತಷ್ಠಸ್ತ | 
ತತ್ ೀ ಮರಾ ಕೃತ್ ೀ ರಾಷ್ಾವಿಪಿ್ವಸ ು್ೀ ನ್ರಾಧಿಪ್ || 34 || 

 

ತಮಾಹ ರಾಜಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ಹಿ ಬಲಾದ್ ರಾಜಾಂ ಪ್ರತತಯತ್ೀ | 
ಅಪ ಕ್ಾಲಭವಂ ರಾಷ್ಾಂ ತವದಿೀಯಂ ಮಾದ್ೃಶ್ೈನ್ೃಯಪ್ೈಾಃ | 
ಹಿರಯತ್ೀ ಬಲವದ್ಬಹಿಯ ರಾಜಾಾಶಾ ತ್ೀ ಕತತಸುದಾ || 35 || 

 

ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಾ ಕ್ಾರಣಂ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ರಾಜಾ ವಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಇರ್ತ ತ್ೀ ಸಂಶಯೀ ಮಾ ಭ ದ್ ರಾಜಾ ಕ್ಾಲಸಾ ಕ್ಾರಣಮ್ || 36 || 

 

ತಮತವಾಚ್ ಕಲ್ಲೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮದಿೀಯೀ ತಾವದ್ೃಶಾಃ ಕತತಾಃ | 
ರಾಜಾನ್ಂ ಪ್ೂವಯಮಾವಿಶಾ ವಿಪಾರಂಶಚ ಸಾಾಮಹಂ ನ್ೃಪ್ || 37 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಸಹಾಯೀಷ್ತ ತ್ೀಜ್ ೀ ಯತಷಾಮಸತ ಮೀ ನ್ಹಿ | 
ಕವ ರಾಜಾsಸಾವೃತ್ೀ ಯತಷಾಮನ್ ಯೀ ಮರಾ ನಾಭಿಭ ಯತ್ೀ || 38 || 

 

ಮದಿೀಯಕ್ಾಲ್ೀ ಭ ಪಾಲ ವಿಪ್ರವ್ೀದ್ವಿರ್ ೀಧಿನಿ | 
ಮದ್ ದ್ೃಷಟಪಾತ್ೀ ಕವ ಗತಣಾಾಃ ಕವ ವ್ೀದಾಾಃ ಕವ ಸತಯತಕುಯಾಃ || 39 || 

 

ಜಗಾದ್ ನ್ೃಪ್ರ್ತಾಃ ಸತಾಂ ಕಲ್ೀ ವಕ್ಷಯನ್ೃಪ್ತ್ ೀsಪ ಸನ್ | 
ಮೀಚ್ಯೀ ತವತಯವಚ್ನಾದ್ ಯದಾsಸಮತುನ್ುತ್ೀಾಃ ಪ್ರಮ್ | 
ವಿಲತಮಪಸಾಖಿಲಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಕರಂ ತತಾರಪ ನ್ ೀsಪ್ಯಯ || 40 || 

 

ಸ್ತೀಮಾಧಿಬಯಹತವಾಕಾಂ ಚ್ ತತನಾಮಾನ್ೀ ಚ್ ಮೀ ಕರಾಃ | 
ನ್ೈವಾರ್ತಕರಮಮೀತ್ೀಷಾಂ ಕತರತ ಸವಾಯತಮನಾ ಕವಚಿತ್ || 41 || 
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ತಮಾಹ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ರಾವತ್ ಪಾಣಡವಸನ್ುರ್ತಾಃ | 
ತಾವನ್ನ ತ್ೀ ಭವ್ೀಚ್ಛಕ್ತುಾಃ ಪ್ರವೃತುಸಾಾಪ ಭ ತಳ ೀ್ || 42 || 

 

ಪಾಣಡವ್ೀಭಾಾಃ ಪ್ರಂ ರಾವತ್ ಕ್ಷ್ೀಮಕಾಃ ಕರಮವದಿಧಯತಾ | 
ಕ್ಷ್ೀಮಕ್ಾತ್ ಪ್ರತಾಃ ಪ್ೂರ್ತಯಂ ಶಕ್ತುಸ ು್ೀ ರಾಸಾರ್ತ ಧ್ತರವಮ್ || 43 || 

 

ನ್ ದ್ರಷ್ಟವಾಂ ಭ ತಳಂ ತ್ೀ ಕತತ ಏವ ಸಪೃಶ್ೀಭತಯವಮ್ | 
ರಾವತ್ ಪಾಥಾಯ ಅಹಂ ಚಾತರ ತತ್ ೀ ಭತವಿ ಪ್ದ್ಂ ಕತರತ || 44 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಮೀಚಿತ್ ೀ ಧ್ಮಯಜ್ೀನ್ ಚ್ | 
ತಾನ್ ಪ್ರಣಮಾ ಯರೌ ಪಾರ್ೀ ಸಮತದ್ರಸಾಾsಶರಯದ್ ಗತಹಾಮ್ | 
ಪಾಥಾಯಶಚ ಕೃಷ್ಣಸಹಿತಾ ರಕ್ಷನ್ುಾಃ ಕ್ಷಾಮಂ ಮತದ್ಂ ಯಯತಾಃ || 45 || 

 

ಏವಂ ಪಾಥಾಯನ್ ಪ್ರರ್ತಷಾಠಪ್ಾ ಶಕರಪ್ರಸ್ಿೀ ತತ ಸಾಜತಯನ್ಾಃ | 
ಕ್ತರೀಡನ್ ದಿವಾಾಾಃ ಕಥಾಾಃ ಪಾರಹ ಪ್ುತರಶ್್ ೀಕ್ಾಪ್ನ್ತತುಯೀ | 
ಗಿೀತ್ ೀಕುಂ ವಿಸೃತಂ ಚಾಸ್ೈ ಪ್ುನ್ವಿಯಸುರತ್ ೀsವದ್ತ್ || 46 || 

 

ವಾಣಿೀ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ ಇತ್ಾೀತ್ೈರಖಿಲಂ ತತಮ್ | 
ಸವೀಯತುಮತವಮೀತ್ೀಷಾಂ ಸವಯಮೀತದ್ವಶ್ೀ ಜಗತ್ | 
ಉತುರ್ ೀತುರಮೀತ್ೀsಪ ಗತಣ್ ೀಚಾಚಸುದ್ವಶ್ೀsಪ್ರ್ೀ || 47 || 

 

ಇತಿಂ ಹರ್ೀವಯಶ್ೀ ಸವಯಗತಣಪ್ೂಣಯಶಚ ಸ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಏಕ ಏವ ನಾಚಾನ್ ಾೀsಸ್ತು ಪಾರಣ್ ೀಚಾಚ ತದ್ಧ್್ ೀ ರಮಾ || 48 || 

 

ಸ ಹತತಾಶ ಇರ್ತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಹತತಮತಯಖಿಲಂ ಯತಾಃ | 
ವಾಕ್ ಪಾರಣಮಧ್ಾಗ್ ೀ ನಿತಾಂ ಧ್ಾರಯತಾಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 
ಸ ಈಶ್್ ೀ ಬರಹಮರತದಾರದಾಾ ಜೀವಾ ಏವ ಪ್ರಕ್ತೀರ್ತಯತಾಾಃ || 49 || 

 

ಯೀ ತಸಾಾನಾದಿಸದ್ೂಕ್ಾು ಮತಕ್ತುಯೀಗಾಾ ಹಿ ತ್ೀ ಸೃತಾಾಃ | 
ಅನಾದಿದ್ವೀಷಣ್ ೀ ಯೀsಸ್ತಮಂಸುಮೀಯೀಗಾಾಾಃ ಸತಪಾಪನ್ಾಃ || 50 || 
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ಮಿಶಾರ ಮಧ್ಾಾ ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಸಂಸಾರಪ್ರಿವರ್ತಯನ್ಾಃ | 
ಏವಂ ಜೀವಸ್ತರಧ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಭವನ್ಯೀತ್ೀ ನ್ಚಾನ್ಾಥಾ || 51 || 

 

ತಾರತಮಾಂ ಚ್ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಲ್ಲಙ್ಕ ುೈದ್ೈಯಹಿಕಮಾನ್ಸ್ೈಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಲ್ಲಯಙ್ುನ್ತಸಾರಿತವತಾರತಮಾಾತ್ ತದಿೀಕ್ಷಣಮ್ || 52 || 

 

ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ನ್ತಗಾನಾಂ ಚ್ ಪರೀರ್ತಕೃದ್ ಧ್ಮಯ ಈರಿತಾಃ | 
ಅಧ್ಮೀಯsನ್ಾ ಇಯಂ ನಿಷಾಠ ಪ್ರಲಾಪ್ಾಃ ಕ್ತಂ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ || 53 || 

 

ಏವಮಾದ್ಾನ್ತಶಾಸಾಾಜಾಃ ಪಾಥಯಂ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸತಸತ್ ಕೃತಾಃ | 
ಕಥಞಚಚತ್ ತಾನ್ವಸಾಿಪ್ಾ ಸತದ್ ರಾನ್ತಗತಾನ್ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸತಭದಾರಸಹಿತಾಃ ಪಾರರಾದ್ ರಾನ್ೀನ್ ದಾವರಕ್ಾಪ್ುರಿೀಮ್ || 54 || 

 

ಸಮಾಧಿವಿರತ್ ೀದ್ಙ್ೆಪ್ರಿಪ್ೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ಥಿ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಹತಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಂ ಪಾರಹ ಸಭಾರತೃಸತತಸ್ೈನಿಕಮ್ || 55 || 

 

ತಂ ಶ್ಷ್ಾವಧ್ಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ಶಪ್ುುಮಾತಾಮನ್ಮತದ್ಾತಮ್ | 
ಕ್್ೀಶವೀsಶಮಯದ್ ವಾಕ್್ಾೈವಿಯಶವರ ಪ್ಂ ಪ್ರದ್ಶಾಯ ಚ್ || 56 || 

 

ಮದ್ ಭಕ್್ ುೀ ನಿತರಾಮೀಷ್ ಮದಾರಾಧ್ನ್ತತಪರಾಃ | 
ಮಾಮವಜ್ಞಾಯ ನಿರಯಂ ಮಾsನ್ತತಾಿನ್ಂ ವರಜ್ೀದಿರ್ತ || 57 || 

 

ಕೃಪ್ರಾ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಬ್ ೀಧಿತಾಃ ಶಾನ್ುಮಾನ್ಸಾಃ | 
ಪ್ಶಾಚತಾುಪಾಭಿತಪಾುತಾಮ ತಮೀವ ಶರಣಂ ಯರೌ || 58 || 

 

ತಸ್ೈ ದ್ೀವೀsಭಯಂ ದ್ತಾುಾ ಪ್ರೀಷ್ಯಷ್ಾೀsಮೃತಂ ತವ | 
ದಾತತಂ ಶಕರಮಿರ್ತ ಪ್ರೀಕ್ಾುಾ ಯರೌ ದಾವರವರ್ತೀಂ ಪ್ರಭತಾಃ || 59 || 

 

ಅಥಾsದಿದ್ೀಶ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ವಾಸತದ್ೀವೀsಮೃತಂ ಮತನ್ೀಾಃ | 
ದ್ೀಹಿೀರ್ತ ವಞ್ಚಯಷಾಾಮಿೀತಾಾಹ ಸ್ ೀsಪ ಕ್ಷಮಾಪ್ಯನ್ || 60 || 
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ಓಮಿತತಾಕ್್ ುೀ ಭಗವತಾ ತತ್ುನೀಹಾತ್ ಸ ಶಚಿೀಪ್ರ್ತಾಃ | 
ಸತಜತಗತಪುತಮಾತಙ್ುವ್ೀಷ್ ೀ ಭ ತಾವ ಮತನಿಂ ಯರೌ || 61 || 

 

ಮ ತರಸ್ ರೀತಸ್ತ ಸ್ ೀsಧ್ಶಚ ನಿಧ್ಾಯ ಕಲಶಂ ವಶ್ೀ | 
ಮ ತರಯನಿನವ ತಂ ಪಾರಹ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸತಧ್ಾಮಿಮಾಮ್ | 
ಮಹಷ್ೀಯ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ತವಾಥ್ೀಯ ತತ್ ಪಬ್ೀರ್ತ ಚ್ || 62 || 

 

ಸ ಮ ತರಮಿರ್ತ ಮತಾವ ತಂ ರಾಹಿೀತ್ಾೀವಾsಹ ಭತುಯನ್ | 
ವಞ್ಚಯತ್ವೈವ ತಂ ಶಕ್್ ರೀ ಯರೌ ಪರೀತಾಃ ಸವಮಾಲಯಮ್ || 63 || 

 

ಅಸಾಧ್ಾರಣಮನ್ನಂ ಹಿ ದ್ೀವಾನಾಮಮೃತಂ ಸದಾ | 
ಅನ್ಾಪೀರ್ತಸುತಸುಸಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಪರರಾ || 64 || 

 

ಆತಮದ್ತುಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಸಾವಪಾರಾಧ್ಾತ್ ಪ್ರಚಾಲ್ಲತ್ೀ | 
ಉದ್ಙ್ಕ ೆ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ಯತಕುಮಿತ್ಾೀವ ಮನ್ಾತ್ೀ || 65 || 

 

ಸವಪ್ುರಿಂ ಪಾರಪ್ಾ ಯದ್ತಭಿಾಃ ಪ್ೂಜತಾಃ ಶ್ರಸ ನ್ವ್ೀ | 
ವೃತಾುನ್ುಂ ಕಥರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವೀ ಯದ್ತಸಂಸದಿ || 66 || 

 

ವಧ್ಮನ್ುರಿತಂ ಸ ನ್ ೀಾಃ ಸಾತವತ್ೀಶ್ೀನ್ ಸಾತವರ್ತೀ | 
ಪ್ರಣಮಾ ಕಥಯೀತ ಾಚ್ೀ ತತ ಆಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 67 || 

 

ತತಾಃ ಸತದ್ತಾಃಖಿತಾಾಃ ಶ್ರಪ್ುತಾರದಾಾ ಅಭಿಮನ್ಾವ್ೀ | 
ಶಾರದ್ಧದಾನಾನಿ ಬಹತಶಶಚಕತರಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಂಯತತಾಾಃ || 68 || 

 

ನಿವಸತಾತರ ವಿಶ್ವೀಶ್ೀ ಧ್ಮಯಪ್ುತರಾಃ ಕರತ ತುಮಮ್ | 
ಅಶವಮೀಧ್ಮನ್ತಷಾಠತತಂ ನಾವಿನ್ದದ್ ವಿತುಮಞ್ಞಸಾ || 69 || 

 

ಹತಶ್ೀಷಾತ್ ಕ್ಷತರಸಙ್ಘತ್ ಕರಂ ನ್ೈಚ್ಛದ್ ದ್ರಾಪ್ರಾಃ | 
ನ್ಚ್ ಮಧ್ಾಮಕಲ್ಪೀನ್ ಯಷ್ತಟಂ ತಸಾ ಮನ್ ೀ ಗತಮ್ || 70 || 
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ವಿಜ್ಞಾಯ ನಿತಾವಿಜ್ಞಾತನಿಖಿಲ್ ೀ ಬಾದ್ರಾಯಣಾಃ | 
ಆವಿಭ ಯತ್ ೀ ಹಿಮವತಾಃ ಶೃಙ್ುಂ ಯತಾರಭಿಸಙ್ುತಮ್ || 71 || 

 

ಮೀರತಶೃಙ್ಕ ುೀಣ ಯತ್ರವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತಾಮನ್ಮವಾಯಮ್ | 
ಲ್ ೀಕಸಾ ಸಙ್ುರಹಾಯೀಜ್ೀ ಕಮಯಬನ್ ಧೀಜಝಿತತ್ ೀsಪ ಸನ್ || 72 || 

 

ಶಙ್ೆರಾದಾಾಾಃ ಸತರಾ ಯತರ ಮರತತುಶ್ಚೀಜರ್ೀ ಹರಿಮ್ | 
ದಾನ್ವೀ ವೃಷ್ಪ್ವಾಯ ಚ್ ತತಾರಸ್ತು ಧ್ನ್ಮಕ್ಷಯಮ್ || 73 || 

 

ತಚ್ಛಙ್ೆರಶರಿೀರಸಿಂ ಜಾಮದ್ಗನಯಂ ಹರಿಂ ಪ್ರಮ್ | 
ಇಷ್ಟಾೈವಾನ್ತಜ್ಞರಾ ತಸಾ ಸ್ತವೀಕೃತಾ ಯಜ ತ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಇತಾಾಹ ವಾಾಸವಾಕ್ಾಾನ್ತ ಭಿೀಮೀsಪಾಾಹ ನ್ೃಪ್ೀತುಮಮ್ || 74 || 

 

ಧ್ನ್ಸಾ ದ್ೀವತಾ ವಿಷ್ತಣಜಾಯಮದ್ಗ್ ನಯೀsಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ | 
ಸ ಶಙ್ೆರಶರಿೀರಸ್ ಿೀ ಯಜ್ಞ್ ೀಚಿಛಷ್ಟಧ್ನಾಧಿಪ್ಾಃ || 75 || 

 

ತ್ೀನ್ೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ತುಮಜತಯನಾರಾಸರಮತತುಮಮ್ | 
ಕ್ಾರಾಯಣಾನಾಾನಿ ಚಾಸಾಮಕಂ ಕೃತಾನ್ಾೀತ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ || 76 || 

 

ಸ ಬರಹಮರತದ್ರಶಕ್ಾರದಿಪ್ದ್ದಾತಾsಖಿಲಪ್ರದ್ಾಃ | 
ಸವತನ್ರಾಃ ಪ್ರತನಾರಂಸಾುನಾವತಯಯರ್ತ ಚ್ೀಚ್ಛರಾ || 77 || 

 

ಪರಯೀsಸಾಮಕಂ ಪರರಾಸುಸಾ ಸವಯದ್ೈವ ವಯಂ ನ್ೃಪ್ | 
ಅತಸುದ್ಭಾನ್ತಜ್ಞಾತಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ಯಜಾಮಹ್ೀ || 78 || 

 

ಸ್ ೀsಯಂ ಪತಾಮಹ್ ೀsಸಾಮಕಂ ವಾಾಸಸುನ್ನಾಃ ಪ್ರದಾಸಾರ್ತ | 
ಇತತಾಕ್ಾುಾ ತಂ ಪ್ುರಸೃತಾ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಂ ಯಯತಾಃ || 79 || 

 

ಧ್ನ್ಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಮಾದಾಯ ಸಮನಾುಚ್ಛತಯೀಜನ್ಮ್ | 
ದ್ದೌ ತ್ೀಷಾಂ ತ್ೀsಪ ಚ್ ೀಹತಹಯಸತಯಷಾಾಶವನ್ರಾದಿಭಿಾಃ || 80 || 
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ಯತಧಿಷಠರಮೃತ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಪ್ುರ್ ೀಗಮಾಾಃ | 
ಯಜ್ಞಾಥಯಮ ಹಿರ್ೀ ಭ ರಿ ಸವಣಯಮತದ್ಾದ್ರವಿಪ್ರಭಮ್ || 81 || 

 

ತದ್ೈವ ವಾಸತದ್ೀವೀsಪ ಸಭಾಯಯಾಃ ಸಹ ಭದ್ರರಾ | 
ಆಗಚ್ಛನ್ ಹಸ್ತುನ್ಪ್ುರಂ ಪ್ಥತಾದ್ಙ್ಕ ೆ ೀನ್ ಪ್ೂಜತಾಃ || 82 || 

 

ತತಾೆಮವಷಯಣ್ ೀ ಮೀಘಾಂಸುಸಾ ದ್ತ್ ವೀದ್ಕ್ಾಥಿಯನ್ಾಃ | 
ಸಫಲಂ ಸವವರಂ ಕೃತಾವ ಜಗಾಮ ಗಜಸಾಹವಯಮ್ || 83 || 

 

ಆಸನ್ನೀಷ್ವೀವ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ವಾಾಸ್ೀ ಚ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀ | 
ಪ್ರವಿವ್ೀಶ ಪ್ುರಂ ಕೃಷ್ಣಸುದಾsಸ ತ್ ೀತುರಾ ಮೃತಮ್ || 84 || 

 

ದೌರಣಾಸರಸ ದಿತಂ ಬಾಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕತನಾಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸ್ತರಯಾಃ | 
ಶರಣಾ ಶರಣಂ ಜಗತಮವಾಯಸತದ್ೀವಂ ಜಗತಪರ್ತಮ್ || 85 || 

 

ಪ್ರತಾಕ್ಷಮಾತಮನಾ ಗಭ್ೀಯ ರಕ್ಷ್ತಂ ಪ್ರಸವ್ೀ ಹತಮ್ | 
ಪ್ುನ್ರತಜಞೀವರಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪಾಥಯತನ್ುವ್ೀ || 86 || 

 

ತದ್ೈವ ವಿವಿಶತಾಃ ಪಾಥಾಯಾಃ ಸಕೃಷಾಣಾಃ ಸಧ್ನ್ ೀಚ್ಚರಾಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ಮತಮತದಿರ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪೌತರಂ ಕ್್ೀಶವರಕ್ಷ್ತಮ್ || 87 || 

 

ದ್ದೌ ದಾನಾನಿ ಬಹತಶ್್ ೀ ಧ್ಮಯಪ್ುತ್ ರೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಪೌತರಜನ್ಮನಿ ಹೃಷಾಟತಾಮ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನ್ನಾಮ ಚ್ || 88 || 

 

ಕತನಿುೀಕೃಷಾಣಸತಭದಾರಭಿವ್ೈಯರಾಟಾಾsನಾಾಭಿರ್ೀವ ಚ್ | 
ಪಾಣಡವ್ೈಾಃ ಪ್ುರತಷ್ೈಶಾಚನ್ಾೈಾಃ ಸಂಸತುತಾಃ ಪ್ರಣತ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 89 || 

 

ತತಾಃ ಕೃಷಾಣಭಾನ್ತಜ್ಞಾತಾಾಃ ಪಾರಾಶಯಯಸದ್ಸಾಕ್ಾಾಃ | 
ಆರ್ೀಭಿರ್ೀsಶವಮೀಧ್ಂ ತ್ೀ ಮತನಿಭಿಬರಯಹಮವಾದಿಭಿಾಃ || 90 || 

 

ಸವಯಯಜ್ಞಾತಮಕಂ ತ್ೀಷಾಮಶವಮೀಧ್ಂ ಜಗತಪರ್ತಾಃ | 
ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಾಃ ಸವಯಮ್ || 91 || 
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ಸಾಧ್ನಾನಿ ತತ ಸವಾಯಣಿ ಶಾಲಾಂ ಚ್ೈವ ಹಿರಣಮಯೀಮ್ | 
ಪ್ವಮಾನ್ಸತತಶಚಕ್್ರೀ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ೀರಿತಾಃ || 92 || 

 

ಅಥಾನ್ತಮನಿರತ್ ೀತುೃಷ್ಟಂ ಪ್ುರ್ ೀಹಿತಪ್ುರಸೃತಮ್ | 
ತತರಗಂ ಕೃಷ್ಣಸಾರಙ್ುಮನ್ತವವಾರಜ ವಾಸವಿಾಃ || 93 || 

 

ಸ ಜತಾವ ರತನ್ಧತಾಃ ಸವಾಯನ್ ನ್ೃಪ್ರ್ತೀನ್ ಶಸರತ್ೀಜಸಾ | 
ಚಾರರಾಮಾಸ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ರಾಷ್ಾೀಷ್ವವಿಜತ್ ೀsರಿಭಿಾಃ || 94 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾಜ್ಞರಾ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕಶ್ಚನಿನಹತಸುದಾ | 
ಆಹ ತಾಶಚ ನ್ೃಪಾಸ ು್ೀನ್ ಯಜ್ಞಾಥಯಂ ಪರೀಯತಾsಖಿಲಾಾಃ || 95 || 

 

ಮಣಲ ರಂ ಕರಮಾತ್ ಪ್ರಪ್ುಸುತ್ರನ್ಂ ಬಭತರವಾಹನ್ಾಃ | 
ಅಭಾರಾದ್ಘಾಯಪಾದಾಾದ್ಾೈಸುಮಾಹ ವಿಜಯಾಃ ಸತತಮ್ || 96 || 

 

ಯೀದ್ತಧಕ್ಾಮೀsಘಾಯಮಾದಾಯ ತವರಾsದಾಾಭಿಗತ್ ೀ ಹಾಹಮ್ | 
ನ್ ಪರೀಯೀ ಪೌರತಷ್ಂ ಧಿಕ್ ತ್ೀ ಯನ್ೇಧ್ಾಾಶ್್ ವೀ ನ್ ವಾರಿತಾಃ || 97 || 

 

ತದಾsಪ ಪತೃಭಕ್್ಯೈನ್ಮಯತಧ್ಾನ್ುಮತಲ ಪಕ್ಾ | 
ಪಾರಹ ಯತಧ್ಾಸವ ಯತ್ ಪರೀತ್ಾೈ ಗತರ್ ೀಾಃ ಕ್ಾಯಯಮಸಂಶಯಮ್ | 
ಪರೀಣನಾಯೈವ ಯತಧ್ಾಸವ ಪತ್ರೀ ಸನ್ದಶಯಯನ್ ಬಲಮ್ || 98 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಯತಯತಧ್್ೀ ಪತಾರ ಬಲಂ ಸವಯಂ ಪ್ರದ್ಶಯಯನ್ | 
ಅಜತಯನ್ಸತು ಸತತಸ್ನೀಹಾನ್ಮನ್ದಂ ಯೀಧ್ಯರ್ತ ಸಮಯನ್ || 99 || 

 

ಸ ತತ ಸವಾಯಯತಧ್ಕ್ಷ್ೀಪ್ೀsಪ್ಾವಿಕ್ಾರಂ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಾಲಾಾತ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾಯೈ ಮನ್ರಪ್ೂತಂ ಮಹಾಶರಮ್ | 
ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ್ ಪತ್ರೀ ದ್ೈವ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ೈನ್ಂ ಮೀಹ ಆವಿಶತ್ || 100 || 

 

ಮ ರ್ಛಯತಂ ತಂ ಗತರತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತದ್ ಭಕ್ಾಯ ಭೃಶದ್ತಾಃಖಿತಾಃ | 
ಪಾರಯೀಪ್ವಿಷ್ಟಸುನಾಮತಾ ವಿಲಲಾಪಾರ್ತದ್ತಾಃಖಿತಾ || 101 || 
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ವಿಜಗಹಯ ತದ್ ೀಲ ಪೀಂ ಧಿಗ್ ಜಗತ್ ತರಯಪ್ೂಜತಮ್ | 
ಅಜೀಘನ್ ೀ ಮೀ ಭತಾಯರಂ ಪ್ುತ್ರೀಣ್ೈವಾವಿಜಾನ್ತಾ || 102 || 

 

ಲ್ ೀಕವಿೀರಂ ಪ್ರ್ತಂ ಹಿತಾವ ನ್ ಮೀ ಕ್ಾಯಯಂ ಸತತ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಪ್ರ್ತಲ್ ೀಕಮಹಂ ರಾಸ್ಾೀ ತೃಪಾು ಭವ ಕಲ್ಲಪರಯೀ || 103 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಮರಣಾಯೈವ ತಾಂ ವಿನಿಶ್ಚತಮಾನ್ಸಾಮ್ | 
ಧ್ರಾರಾಂ ವಿಲತಠ್ನಿುೀಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭತಜಗನ್ನಿದನಿೀ || 104 || 

 

ನಾಗಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಸಮಾದಾಯ ವಿಶಲಾಕರಣಿೀಂ ಕ್ಷಣಾತ್ | 
ಉತಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಪ್ರ್ತಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾರ್ತರಥಂ ತರಾ || 105 || 

 

ಪ್ರಹಸ್ ಾೀವಾಚ್ ಚ್ ತದಾ ಶತರತಂ ವಾಕಾಂ ಪ್ುರಾ ಮರಾ | 
ಸತರಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತರ್ೈಾಃ ಪ್ರೀಕುಂ ಭಿೀಷಾಮದಾಾ ನಾರ್ತಧ್ಮಯತಾಃ || 106 || 

 

ಯದ್ಧತಾಸ ು್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಪಾಥಯಸ ು್ೀನಾರ್ತವ್ೀದ್ನಾಮ್ | 
ರಣ್ೀ ವರಜ್ೀದಿರ್ತ ನ್ ತತ್ ಪ್ರತಾಃ ಸಾಾದಿರ್ತ ಹಾಹಮ್ | 
ವಚ್ನಾದ್ೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಯತಧ್್ಾೀತಾಾತಮಜಮಬರವಮ್ || 107 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಮೀವ ಸಙ್ೆಲಾಪನ್ ಮರ್ಛಯತಶಾಚಜತಯನ್ ೀsಭವತ್ | 
ಭತಕುದ್ ೀಷ್ಫಲಶಾಚಯಂ ಪ್ುನ್ಭ್ ೀಯಕ್ಷಯರ್ತ ನಾನ್ಾತಾಃ || 108 || 

 

ಅನ್ಾೀನ್ ಪಾರ್ತತಸಾಾಸಾ ಯಶ್್ ೀ ನ್ಶ್ಾೀತ್ ರ್ತರಲ್ ೀಕಗಮ್ | 
ನಾಜತಯನ್ಸಾ ಯಶ್್ ೀ ನ್ಶ್ಾೀದಿರ್ತ ದ್ೈವ್ೈರಿದ್ಂ ಕೃತಮ್ || 109 || 

 

ಇತತಾಕುಾಃ ಪರೀರ್ತಮಾಪ್ೀದ್ೀ ಪ್ುತಯಭಾರಾಯಯತತ್ ೀsಜತಯನ್ಾಃ | 
ಯಜ್ಞಾಥಯಂ ತಾವಥಾsಹ ಯ ಪ್ೂಜತಾಃ ಪ್ರಯರೌ ತತಾಃ || 110 || 

 

ದಾವರಕ್ಾರಾಾಃ ಸಮಿೀಪ್ಸಿಂ ಪ್ರದ್ತಾಮಾನದಾಾಾಃ ಸತತಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪ್ರಸಹಾಾಶವಮಪಾಜಹತರರಾಹವಯನ್ ುೀsಜತಯನ್ಂ ಯತಧ್್ೀ || 111 || 
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ಸತಭದಾರಹರಣಂ ಮಾಷ್ತಟಯಂ ನಿೀತ್ೀsಶ್ವೀ ತ್ೈಧ್ಯನ್ಞ್ಞಯಾಃ | 
ಗೌರವಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಮಾತತಲಸಾ ಚ್ ಕ್್ೀವಲಮ್ || 112 || 

 

ಮಾತತಲಾಯಬರವಿೀದ್ಶವಂ ಹೃತಂ ಪೌತ್ರರಬನ್ತಧವತ್ | 
ಸ ನಿಭಯತುಯ ಕತಮಾರಾಂಸಾುನ್ ಮೀಧ್ಾಮಶವಮಮೀಚ್ಯತ್ || 113 || 

 

ಮಾತತಲಂ ಸ ಪ್ರಣಮಾಾಥ ಯಜ್ಞಾಥಯಂ ತಾನ್ ನಿಮನ್ರಯ ಚ್ | 
ಗಚ್ಛನ್ ಗಜಾಹವಯಂ ದ್ ತಮಗರತ್ ೀsರಾಪ್ಯನ್ನೃಪ್ೀ || 114 || 

 

ಸಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಹಸ್ ೀದ್ಯಯಾಃ ಶತರತಾವsಸೌ ಪಾರಪ್ುಮಜತಯನ್ಮ್ | 
ಪರೀತ್ ೀ ಬಾಷಾಪಭಿಪ್ೂಣಾಯಕ್ಷ್ ೀ ಭಾರತೃಸ್ನೀಹಾದ್ಭಾಷ್ತ || 115 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವ ನ್ ಪ್ಶಾಾಮಿ ದ್ತಲಯಕ್ಷಣಮಜಾಜತಯನ್ೀ | 
ಕ್್ೀನ್ ದ್ತಲಯಕ್ಷಣ್ೀನಾಯಂ ಬಹತದ್ತಾಃಖಿ ಪ್ರವಾಸಗಾಃ || 116 || 

 

ಪ್ೃಷ್ಟಸುಂ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪಾರಹ ಭಾರತಾ ತ್ೀ ದಿೀಘಯಪಣಡಕಾಃ | 
ತ್ೀನಾಯಂ ದ್ತಾಃಖ್ಬಹತಲ ಇತತಾಕ್ಾುಾ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ಚ್ | 
ವದ್ನ್ುಮೀವ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ಲೀ ಕಟಾಕ್ಷ್ೀಣ ನ್ಾವಾರಯತ್ || 117 || 

 

ಸಮಸುಲಕ್ಷಣಾಭಿಜ್ಞಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಾಾ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಪ್ಞ್ಚಮೀ ನಾಸ್ತು ವಿದಾಾ ಶತದ ಧ್ೀಯಮಞ್ಞಸಾ || 118 || 

 

ಪ್ರಸಙ್ುತ್ ಪಾರಪ್ುುಮಿಚ ಛ್ೀತ್ ತಾಂ ವಿದಾಾಶ್ೀಲ್ ೀ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಇರ್ತ ಲ್ ೀಭಾತ್ ತತ ಪಾಞ್ಚಚಲ್ಲೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನ್ಾವಾರಯತ್ || 119 || 

 

ತದ ುೌರವಾದ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನ್ ೀತುರಂ ಪ್ರತಾಭಾಷ್ತ | 
ವಿಸಾಮರರಾಮಾಸ ಚ್ ತಂ ಪ್ರಬತರವಾಣಾಃ ಕಥಾನ್ುರಮ್ || 120 || 

 

ಉದ್ರಸಾ ಕ್ತಞಚಚದಾಧಿಕಾಂ ವೃಷ್ಣಾಧಿಕಾಮೀವ ಚ್ | 
ಸವಾಬ್ ೀಹ್ ೀsಸುಥಾssಧಿಕಾಂ ದ್ತಲಯಕ್ಷಣಮತ್ ೀsಜತಯನ್ೀ  || 121 || 
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ನ್ೈವೀಕುಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ದ್ೃಶಾಮಾನ್ಮಪ ಸತಫಟಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಹಾರಸಕರಾ ಹ್ಾೀತ್ೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸದಾತನಾಾಃ || 122 || 

 

ಸಮಸುಜೀವರಾಶೌ ತದ್ ದ್ತಷ್ಟಲಕ್ಷಣವಜಯತೌ | 
ಪ್ೂಣಯಚಿತತುಖ್ಶಕ್ಾಯದ್ೀಯೀಯಗೌಾ ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಮಾರತರ್ತಾಃ || 123 || 

 

ಅನಾದಿದ್ತಾಃಖ್ಹಿೀನ್ತ್ವೀ ಸತಖಾಧಿಕ್್ಾೀ ಚ್ ಲಕ್ಷಣಮ್ | 
ರತಗಿಮಣಿೀಸತಾಭಾಮಾದಿರ ಪಾರಾಾಃ ಶ್ರಯ ಏವ ತತ || 124 || 

 

ಮತಖ್ಾಂ ತತ್ ೀsಪ ಮತಖ್ಾಂ ತತ ಸಾವತನಾರಯದ್ೀರಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಗತಣರಾಶ್ೀಾಃ ಪ್ರಂ ಲ್ಲಙ್ುಂ ನಿತಾಂ ವಾಾಸಾದಿರ ಪಣಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ನ್ಚಾನ್ಾಸಾ ಸ ಹ್ಾೀಕಾಃ ಪ್ೂಣಯಸದ್ತುಣಾಃ || 125 || 

 

ಸಾಶ್ವೀsಜತಯನ್ೀ ಯಜ್ಞವಾಟಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೀsಸಾ ಸಹ್ ೀದ್ರಾಾಃ | 
ಪ್ೂಜತಾಾಃ ಪ್ೂಜರಾಮಾಸತಮತಯದಿತಾಾಃ ಸಹಕ್್ೀಶವಾಾಃ || 126 || 

 

ತತಾಃ ಸ ಯಜ್ಞ್ ೀ ಯದ್ತವಿೀರರಕ್ಷ್ತ್ ೀ ವಾಾಸ್ ೀಪ್ದಿಷ್ ಟೀ ಮತನಿಭಿಾಃ ಪ್ರವರ್ತಯತಾಃ | 
ಅಶ್್ ೀಭತಾಲಂ ಸಕಲ್ೈನ್ೃಯಪ್ೈಶಚ ಸಮಾಕತ್ೈವಿಯಪ್ರವರ್ೈಶಚ ಜತಷ್ಟಾಃ || 127 || 

 

ಸ ಕೃಷ್ಣಯತಗ್ೇನ್ ಚ್ ಭಾಗಯವ್ೀಣ ರ್ತರಧ್ಾ ವಿಭಕ್ ು್ೀನ್ ಪ್ರ್ೀಣ ಪ್ುಂಸಾ | 
ಅಧಿಷಠತ್ ೀsಶ್್ ೀಭತ ವಿಶವಮೀತದ್ ವಿಶಾವಧಿರ ಪ್ೀಣ ಯಥ್ೈವ ತ್ೀನ್ || 128 || 

 

ಯಥಾ ವಿರಿಞ್ಚಸಾ ಪ್ುರಾssಸಾ ಯಜ್ಞ್ ೀ ಯಥ್ೈವ ಶಕರಸಾ ಶತಕರತತತ್ವೀ | 
ತಥ್ೈವ ಸ್ ೀsಭ ದ್ ವಿಧಿಶವಯಶಕರಪ್ೂವ್ೈಯಾಃ ಸತರ್ೈರಾವಿರಲಙ್ೃತ್ ೀsಧಿಕಮ್ || 129 || 

 

ನ್ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಮತನಿಸವಧ್ಮಯಮತಾಾಯಧಿಕ್್ೀಷಾವಸ ಸ ಯೀsತರ ನಾsಸ | 
ಸವಲಙ್ೃತ್ೈನಾಯಕ್ತಜನ್ೈಾಃ ಸಕ್ಾನ್ೈರರ ರತಚ್ನಾನಕವದ್ೀತದ್ ೀಕಾಃ || 130 || 

 

ತತ್ರವ ತತಾುಾನಿ ಸಸಂಶರಾನಿ ನಿಸುಂಶರಾನಾಾಸತರಲಂ ವಿವಾದ್ೀ | 
ಪ್ರಸಪರ್ ೀತ್ಿೀ ಹರಿಣಾ ರ್ತರರ ಪಣಾ ಸಂಸಾಿಪತಾನ್ಾಗರಯವಚ್ ೀಭಿರತಚ್ಚಾಃ || 131 || 
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ಪ್ರಗಿೀತಗನ್ಧವಯವರಾಃ ಪ್ರನ್ೃತುಸದ್ಪ್ುರಾಾಃ ಸನ್ುತವಾದಿವಿಪ್ರಾಃ | 
ವಿವ್ೀಚ್ಯದ ದ್ೀವನ್ೃಪೌಘ ಏಕ್್ ೀ ರರಾಜ ರಾಜಾsಖಿಲಸತ್ ಕರತ ನಾಮ್ || 132 || 

 

ಸಮಸುದ್ೀವಾಾಃ ಸಹವಾಸತದ್ೀವಾಾಃ ಸವಲಙ್ೃತಾಾಃ ಪ್ುಲಿಮತಖಾರವಿನಾದಾಃ | 
ವಿಚ್ೀರತರತ್ರವ ಸಹಾಪ್ುರ್ ೀಭಿನಿಯಷ್ೀದ್ತರಪ್ಾಚ್ತಾತಸತೆಥಾರಮಾಾಃ || 133 || 

 

ನ್ ವ್ೈ ಮತಮತಕ್ಷತನ್ಯ ಬತಭ ಷ್ತರತರ ನ್ ವ್ೈ ಪ್ರಪತತುಶಚ ಕತತ್ ೀ ಬತಭತಕ್ಷತಾಃ | 
ಅಸತಾಕ್ಾಮಾ ಅಭವನ್ ಕತತಶ್ಚತ್ ಪ್ರದಾತರಿ ಪಾರಜ್ಞವರ್ೀsನಿಲಾತಮಜ್ೀ || 134 || 

 

ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ತತರ ಮಹಾನ್ನಪ್ವಯತಾಾಃ ಸಭಕ್ಷಸಾರಾ ರಸವನ್ು  ಜಯತಾಾಃ | 
ನ್ದ್ಾಾಃ ಪ್ಯಾಃ ಸಪಯರಜಸರಪ್ೂಣಾಯಾಃ ಸಮಾಕ್ಷ್ಕ್ಾದಾಾ ಅಪ ಪಾಯಸಹರದಾಾಃ || 135 || 

 

ಹರದಾ ಮಹಾನ್ುಸ್ತರದ್ಶಾದಿಯೀಗಾಾಾಃ ಸತಯೀಗಯತಕ್ಾು ಹರಿಚ್ನ್ದನಾದ್ೀಾಃ | 
ತಥಾsಞ್ಞನಾಲಕುಕಮತಖ್ಾಮಣಡನ್ದ್ರವಾಾಗರಯವಾಪ್ಾೀ ಮಣಿಕ್ಾಞ್ಚನ್ ೀದ್ೂವಾಾಃ || 136 || 

 

ಯಥ್ೀಷ್ಟಪಾನಾಶನ್ಭ್ ೀಗಶ್ಷಾಟಾಃ ಸಹಸರಶ್್ ೀ ಮಾರತರ್ತನಾ ತತ ಕ್ಾರಿತಾಾಃ | 
ಗನಾಧ ರಸಾದಾಾಶಚ ಸಮಸುಭ್ ೀಗಾ ದಿವಿೀವ ತತಾರsಸತರರ್ತೀವ ಹೃದಾಾಾಃ || 137 || 

 

ನ್ೈತಾದ್ೃಶಾಃ ಕಶಚನ್ ಭ ತಪ್ೂವೀಯಮಖ್ ೀ ವಿನಾ ರಾಮವಿರಿಞಚಚವಜರಣಾಮ್ | 
ಮಖಾನಿರ್ತ ಪ್ರೀಚ್ತರಶ್ೀಷ್ಲ್ ೀಕ್ಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಖ್ಂ ತಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಿೀರಿತಮ್ || 138 || 

 

ಸ ಏವಮದಾಧ ಹರಿದ್ೈವತಾಃ ಕರತತಾಃ  ಪ್ಞ್ಚಚಶವಮೀಧ್ಾತಮಕ ಉಚ್ಛಕಲಪಾಃ | 
ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಸವೃದ್ಧಗತಣ್ ೀ ಬಭ ವ ಮತದಾವಹ್ ೀ ವತುರಪ್ಞ್ಚಕತರಯಮ್ || 139 || 

 

ಯಜ್ಞಾವಸಾನ್ೀ  ನಿಖಿಲಾಶಚ ಪಾಣಡವಾಾಃ ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಪ್ೃಥಿವೀಮಖಿಲಾಂ ಸವಿತಾುಮ್ | 
ಮಙ್ುಲಾಮಾತರಂ ದ್ಯತಾಶರಿೀರ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ಸವಾಯಭರಣಾನಿ ಚ್ೈವ | 
ಸಮಪ್ಯರಾಮಾಸತರಜ್ೀ ವರ್ೀಣ್ಾೀ ವಾಾಸ್ೀ ವಿಭಾಗಾಯ ಯಥ್ ೀಕುಮೃರ್ತವಜಾಮ್ || 140 || 

 

ಪರಯೀ ವಿಭಾಗ್ ೀ ಯದ್ಮತಷ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀರತ್ ೀ ವಿಭಾಗಾಥಯಮಿವಾsಪ್ಯಯಂಸ ು್ೀ | 
ಹೃದಾ ಸಮಸುಂ ಹರಯೀsಪಯತಂ ತ್ೈಾಃ ಸ ಹಿ ದಿವಜಸ್ ಿೀsಪ ಸಮಸುಕತಾಯ || 141 || 
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ದ್ೀಹ್ೀನಿದರಯಪಾರಣಮನಾಂಸ್ತ ಚ್ೀತನ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ ತಸಾಮ ಅರ್ತಸೃಜಾ ನ್ೀಮತಾಃ | 
ತವದಿೀಯಮೀತನಿನಖಿಲಂ ವಯಂ ಚ್ ನಾಸಾಯಸಮದಿೀಯಂ ಕವಚ್ ಕ್ತಞ್ಚನ್ೀಶ | 
ಸವತನ್ರ ಏಕ್್ ೀsಸ್ತ ನ್ ಕಶ್ಚದ್ನ್ಾಾಃ ಸವಯತರ ಪ್ೂಣ್ ೀಯsಸ್ತ ಸದ್ೀರ್ತ ಹೃಷಾಟಾಃ || 142 || 

 

ತತ್ ೀ ವಿಭಕ್್ುೀ ಮತನ್ಯೀsವದ್ಂಸ್ುೀ ಪ್ರತಾಪ್ಯರಾಮೀ ವಯಮೀಷ್ತ ರಾಜಾಮ್ | 
ಪ್ೂಣಾಯ ಹಿರಣ್ಾೀನ್ ವಯಂ ಧ್ರಾರಾಾಃ ಪ್ರಪಾಲನ್ೀ ಯೀಗಾತಮಾ ಇಮೀ ಹಿ || 143 || 

 

ಪಾಥಾಯಾಃ ಸಭಾರಾಯ ದಿವಜವಾಕಾಮೀತನಿನಶಮಾ ಕೃಷಾಣಯ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪ್ರಣಮಾ | 
 ಚ್ತಸುಪ್ೀ ನ್ ೀsಸತು ವನ್ೀsಪ್ಯಯತಾವ ರಾಜಾಂ ಮಖಾನ್ುೀ ತವಯ ಧ್ಮಯಲಬದಮ್ || 144 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಃ ಪಾರಹ ಸ ಬಾದ್ರಾಯಣ್ ೀ ಮತನಿೀಶವರ್ೈರಪ್ಾನ್ತರಾಚಿತಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಹಿರಣಾಮೀವ ಸವಮಿದ್ಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಮದಾಜ್ಞರಾ ಭತಙ್ು್ಾಮಶ್ೀಷ್ರಾಜಾಮ್ || 145 || 

 

ಸಮಪಯತಂ ಮೀ ಫಲವಚ್ಚ ತತ್ ಸಾಾತ್ ಪ್ುನ್ಗರಯಹ್ ೀ ನ್ೈವ ಚ್ ದ್ ೀಷ್ಕ್ಾರಿೀ | 
ಪತಾಮಹ್ ೀsಹಂ ಭವತಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಗತರತಾಃ ಪ್ರ್ತಶ್ಚವ ತತ್ ೀ ಮದ್ಹಯಥ || 146 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಾಸ ು್ೀ ಪ್ರರ್ತಪ್ದ್ಾ ರಾಜಾಂ ದ್ದ್ತಹಿಯರಣಾಂ ನಿಖಿಲಂ ಚ್ ತಸ್ೈ | 
ವಿಭಜಾ ವಿಪಾರನ್ ಸ ನಿಜಂ ತತ ಭಾಗಮದಾತ್ ಪ್ೃಥಾಯೈ ನಿಖಿಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ || 147 || 

 

ಸಭಾಯಯಕ್ಾಣಾಂ ವರರತನಭ ಷ್ಣಾನ್ಾಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಪ್ುತರಭತವಾಂ ಪ್ರದಾಯ | 
ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಗ್ ಯೀಗಾವರಾನ್ಥ್ೈಭಾಾಃ ಪಾರದಾತ್ ಪ್ರಭತಸ್ುೀ ಮತದಿತಾಾಃ ಪ್ರಣ್ೀಮತಾಃ || 148 || 

 

ತದ್ ಯಜ್ಞಪ್ಞ್ಚಕಮಜಸ್ತರಗತಣಾಂ ಸ ಏಭಾಾಃ ಸದ್ದಕ್ಷ್ಣಾಂ ಕರತತಪ್ರ್ತನಿಯಖಿಲಾಮವಾಪ್ಾ | 
ಚ್ಕ್್ರೀsಶವಮೀಧ್ತರಯಮೀಕಮೀಕಂ ತ್ೀಷಾಂ ಹರಿಬಯಹತಸತವಣಯಕನಾಮಧ್್ೀಯಮ್ || 149 || 

 

ಸಕೃಷ ಣ್ೀಷ್ವಥ ಪಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಸತಸಾನತಾವಭೃಥ್ೀಷ್ವಲಮ್ | 
ಪ್ಞ ಚೀನ್ದರವದ್ ವಿರಾಜತತು ಸ ುಯಮಾನ್ೀಷ್ವೃಷೀಶವರ್ೈಾಃ || 150 || 

 

ಸ ಿಯಮಾನ್ೀ ಚ್ ತದ್ಾಜ್ಞ್ೀ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ನ್ಕತಲತಾಂ ಗತಾಃ | 
ಕೃತ್ ವೀಗರಗಜಯನ್ಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಂಶಚ ಯಜ್ಞಕೃತ್ ೀsಖಿಲಾನ್ || 151 || 

 

ಗಹಯಯನ್ ನಚಿವಾನಿತಿಂ ಭಾರಾಯಪ್ುತರಸತನಷಾಯತತಾಃ | 
ಸಕತುಪ್ರಸಿಮದಾದ್ ವಿಪ್ರ ಉಞ್ಛವೃರ್ತುಾಃ ಸತಭಕ್ತುತಾಃ || 152 || 
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ಧ್ಮಾಯರಾರ್ತಥಯೀ ತಸಾ ಕಲಾಂ ನಾಹಯರ್ತ  ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್ | 
ಯಜ್ಞ್ ೀsಯಮಿರ್ತ ಹ್ೀತತಂ ಚ್ ವಿಪ್ರಾಃ ಪ್ೃಷ್ ಟೀsಭಾಭಾಷ್ತ || 153 || 

 

ಅರ್ತೀಥ್ೀಸುಸಾ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ್ತಿನ್ನಾಃ ಪಾಶ್್ ವೀಯ ಹಿರಣಮಯಾಃ | 
ಏಕ್್ ೀ ಮಮಾಭ ದ್ಪ್ರಾಃ ಸವಯರ್ತೀಥಾಯದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ || 154 || 

 

ಮಜಞತ್ ೀsವಭೃಥ್ೀಷ್ವದಾಧ ಯಜ್ಞಾನಾಮತರ ಚಾsದ್ರಾತ್ | 
ನಾಭ ದಿತಾಥ ತತುತುಾವ್ೀದಿಭಿಮತಯನಿಪ್ುಙ್ುವ್ೈಾಃ || 155 || 

 

ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಚ್ ತಮೀsನ್ಧಂ ತಂ ಪಾರಪ್ಯದಿೂಾಃ ಸ್ತಮತ್ೀ ಕೃತ್ೀ | 
ಅದ್ಶಯನ್ಂ ಜಗಾಮಾsಶತ ತಮಾಃ ಪಾರಪ್ ಚ್ ಕ್ಾಲತಾಃ | 
ತದ್ಥಯಮೀವ ಹ್ೈರಣಾಾಃ ಪಾಶವಯಸುಸಾಾಭವತ್ ಪ್ುರಾ || 156 || 

 

ಕೃಷ್ಣಸಾ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ್ ಮಖಾದ್ೀಶಚ ಗತಣಾನ್ ಬಹ ನ್ | 
ವದ್ನ್ ುೀ ಭತುರಾಞ್ಚಕತರಸುನ್ಮತಜ್ಞಾ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ || 157 || 

 

ಶಾರದಾಧಥಯಂ ಹಿ ಪ್ಯಾಃ ಪ್ೂವಯಂ ಜಮದ್ಗ್ನೀರದ್ ಷ್ಯತ್ | 
ನಾಕತಲ್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಕ್್ ರೀಧ್ಸುಂ ಪತರ್ ೀsಶಪ್ನ್ || 158 || 

 

ಭವ ತವಂ ನ್ಕತಲಸಾುವದ್ ರಾವದ್ ಧ್ಮಾಯದಿಕ್ಾನ್ ಸತರಾನ್ | 
ಕ್ಷ್ೀಪ್ುಯಸ್ತೀರ್ತ ತಮೀ ಘ ೀರಂ ಭ ಯಾಃ ಪಾಪ್ೀನ್ ರಾತವಯಮ್ | 
ಇತಾಭಿಪ್ರೀತಾ ತ್ೈಾಃ ಶಪ್ುಸುಥಾ ಕೃತಾವ ತಮೀsಭಾರಾತ್ || 159 || 

 

ಯದ್ಾಫಾಲಪಧ್ನ್ತಾಕುಂ ವಿತುಂ ಬಹತಫಲಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ತಥಾsಪ್ಾನ್ನ್ುಫಲದಾಾಃ ಕತತಯರ್ೀವ ಮಹಾಗತಣಾಾಃ || 160 || 

 

ಸತಾಂ ಪರೀರ್ತಶಚ ತತಾರಪ ಸದ್ವರ್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ ಹಿ | 
ಪಾಥ್ೀಯಭ್ ಾೀsಭಾಧಿಕಾಃ ಕತಾಯ ಸಮೀ ವಾ ಕ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಭಯವ್ೀತ್ || 161 || 
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ಸತಾಂ ಚ್ ಪ್ರವರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸದಿೂಮತಯನಿವರ್ೈಯತಯತಾಃ | 
ಪ್ರತಾಕ್ಷತಾಃ ಕ್ಾರಯರ್ತ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಪರಯತಮೈಶಚ ತ್ೈಾಃ | 
ಯಂ ಮಖ್ಪ್ರವರಂ ತಸಾ ಸಮಂ ಕ್ತಂ ಶತಭಸಾಧ್ನ್ಮ್ || 162 || 

 

ಪ್ಠ್ನಿು ಪ್ೈಙ್ಕಚುನ್ಶ್ಚತಾನ್ ಮನಾರನ್ನ್ವಥಯಕ್ಾನಿಹ | 
‘ಅವ್ೈಷ್ಣವಕೃತಂ ಕಮಯ ಸವಯಮನ್ುವದ್ತಚ್ಾತ್ೀ | 
‘ಅನ್ನ್ುಂ ವ್ೈಷ್ಣವಕೃತಂ ತತರ ವಣಯಕರಮಾತ್ ಪ್ರಮ್ || 163 || 

 

‘ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀಷ್ವಪ ಮತ್ಾೈಯಯಯತ್ ಕೃತಂ ಶತಗತಣಂ ತತಾಃ | 
‘ಗಾನ್ಧವಯಂ ಕಮಯ ತಸಾಮಚ್ಚ ಮತನಿಭಿಾಃ  ಪತೃಭಿಸುತಾಃ || 164 || 

 

‘ದ್ೀವಶಕರಶ್ವಬರಹಮಕೃತಂ ತಸಾಮತ್ ಕರಮೀಣ ಚ್ | 
‘ಶತ್ ೀತುರಮಿರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ನಾನ್ಾದ್ ಬರಹಮಕೃತ್ ೀಪ್ಮಮ್ || 165 || 

 

‘ವ್ೈಷ್ಣವತವಂ ಕರಮೀದ್ವೃದ್ಧಂ ಬರಹಾಮನ್ುಂ ಜೀವರಾಶ್ಷ್ತ | 
‘ಫಲಾಧಿಕಾಂ ಕಮಯಣಾಂ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತ್ಾೈವ ನಾನ್ಾಥಾ ’ || 166 || 

 

ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ನ್ ಪಾಥಾಯನಾಂ ಕಮಯಣಾsನ್ಾತ್  ಸಮಂ ಕವಚಿತ್ | 
ಗತಣ್ೈಜ್ಞಾಯನಾಧಿಭಿವಾಯsಪ ತಸಾಮತ್ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಃ ಸ ತಾಮಸಾಃ | 
ವಿನಿನ್ದಯ ತಾನ್ ಸತಸತವಸಾಿಂಸುಮೀsನ್ಧಮತಪ್ಜಗಿಮವಾನ್ || 167 || 

 

ಅಥ ಪ್ೃಷ್ ಟೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸತರವಿಪಾರದಿಸಂಸದಿ | 
ಯತಧಿಷಠರ್ೀಣ ಸಂಹೃಷ್ ಟೀ ಜಗಾದಾಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ || 168 || 

 

ತ್ೀ ಚ್ ಶತರತಾವsಖಿಲಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಭಕ್ಾಯ ಪ್ರಮರಾ ಯತತಾಾಃ | 
ಪ್ೂಜಯನ್ ುೀ ಜಗನಾನಥಮಾಪ್ುಶಚ ಪ್ರಮಾಂ ಮತದ್ಮ್ || 169 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ರಾಗಸಮಾಪುನಾಯಮ    

ರ್ತರಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4766 ] 
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|| ಧ್ೃತರಾಷಾಾದಿಸವಗಯಪಾರಪುಾಃ || 
 

ಓಂ || ಯಜ್ಞ್ೀಶವರ್ೀಣಾಭಿಯತತ್ೀಷ್ತ ಯತಕ್ಾಯ ಮಹಿೀಂ ಪ್ರಶಾಸತತು ಪ್ೃಥಾಸತತ್ೀಷ್ತ | 
ಯಯಕ್ಷತರಾಗಾನಿನಶ್ ವಿಪ್ರವಯೀಯ ಯತಧಿಷಠರಂ ವಿತುಮಭಿೀಪ್ುಮಾನ್ಾಃ || 01 || 

 

ಪಾರತದ್ಯದಾನಿೀರ್ತ ನ್ೃಪ್ಸಾ ವಾಕಾಂ ನಿಶಮಾ ವಿಪ್ರಸುಾರಿತ್ ೀ ಮಖಾಥ್ೀಯ | 
ಭಿೀಮಂ ಯರಾಚ್ೀ ಸ ನ್ೃಪ್ೀಕುಮಾಶತ ನಿಶಮಾ ಚಾದಾನಿನಜಹಸುಭ ಷ್ಣಮ್ ||2|| 

 

ಅನ್ಘಯಮಗಿನಪ್ರರ್ತಮಂ ವಿಚಿತರರತಾನಞಚಚತಂ ವಿಪ್ರವರಸುದಾಪ್ಾ | 
ಯರೌ ಕೃತಾಥ್ ೀಯsಥ ಚ್ ನ್ನಿದಘ ೀಷ್ಮಕ್ಾರಯದ್ ವಾಯತಸತತಸುದ್ೈವ || 03 || 

 

ಅಕ್ಾಲಜಂ ತಂ ತತ ನಿಶಮಾ ರಾಜಾ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ದ್ ತ್ೈಸುಮತವಾಚ್ ಭಿೀಮಾಃ | 
ಯನ್ಮತಾಯದ್ೀಹ್ ೀsಪ ವಿನಿಶ್ಚತಾಯತರಭ ನ್ನೃಪ್ಸ ು್ೀನ್ ಮಮಾsಸ ಹಷ್ಯಾಃ || 04 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತ್ ೀsಸೌ ನ್ೃಪ್ರ್ತಸುಾರ್ೀತ ಧ್ಮಾಯಥಯಮಿತಾಸಾ ಮತಂ ಪ್ರಪ್ೂಜಯನ್ | 
ಜಗಾದ್ ಸಾಧಿವತಾಥ ಭ ಯ ಏವ ಧ್ಮೀಯ ಸವರಾವಾನ್ಪ ಸಮಬಭ ವ || 05 || 

 

ಅಥಾsಮಿಬಕ್್ೀಯಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಸಕುಂ ದ್ತಸುಙ್ುದ್ತಷ್ಟಂ ಕೃತಭ ರಿದ್ ೀಷ್ಮ್ | 
ಸಮಸು ರಾಜಾಪ್ಾಯಹ್ೀತತಭ ತಂ ನಿಚಾಯಾ ತಂ ಮಾರತರ್ತರನ್ವಕಮಪತ || 06 || 

 

ಅಕತವಯತಸ್ತುಾೀಕ್ಷಣತಪ್ಾಃ ಕತತಶ್ಚನ್ನೈವಾಸಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಪುರಮತಷ್ಾ ಭ ರಾತ್ | 
ರಾಗಾಧಿಕ್್ ೀsಯಂ ನ್ ತಪ್ಶಚ ಕತರಾಯದಿತಾಸಾ ವ್ೈರಾಗಾಕರಾಣಿ ಚ್ಕ್್ರೀ || 07 || 

 

ಆಜ್ಞಾಂ ಪ್ರ್ೈರಸಾ ನಿಹನಿು ಸ್ ೀದ್ರ್ೈವಯಧ್ ಜನ್ೈರಪ್ಾರ್ತಪ್ೂಜತ್ೀsಸ್ತಮನ್ | 
ಸ ನಿಷ್ಟನ್ತ್ಾೀವಮಪೀತರ್ೈಾಃ ಸ ಸತಪ್ೂಜತ್ ೀ ನಾsಸ ತದಾ ವಿರಾಗಾಃ || 08 || 

 

ಸವ್ೀಯ ಹಿ ಪಾಥಯಸುಮೃತ್ೀ ಸಭಾರಾಯ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯಂ ಪ್ರಮಾದ್ರ್ೀಣ | 
ಪ್ಯೀಯವ ಚ್ಕತರಾಃ ಸತತಂ ಸಭಾಯಯಂ ಕೃಷಾಣ ಚ್ ನ್ ಸಾಾತ್ ತನ್ರಾರ್ತಯಮಾನಿರ್ತ || 09 || 

 

ಸ ಪರೀಯಮಾಣ್ ೀ ನಿತರಾಂ ಚ್ ತ್ೀಷ್ತ ನ್ೈವಾಧಿಕಂ ಪರೀಯತ್ೀ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ೀ | 
ಸಮರನ್ ಸತತಾಂಸ ು್ೀನ್ ಹತಾನ್ ಸಮಸಾುನ್ಪ ಪ್ರಭಾವಂ ಪ್ರಮಸಾ ಜಾನ್ನ್ || 10 || 
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ತಸಾಾಪ್ನ್ೀತತಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಸಕ್ತುಂ ದ್ವೀಷ್ಂ ತಥ್ೈವಾsತಮನಿ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಾಃ | 
ಜಗಾದ್ ಮಾದಿರೀಸತತಯೀಾಃ ಸಮಕ್ಷಮಾಸ್ ಫೀಟಾ ಸಂಶೃಣವತ ಏವ ತಸಾ || 11 || 

 

ತಾವಿಮೌ ಮೀ ಭತಜೌ ವೃತ ುೌ ಪೀನೌ ಚ್ನ್ದನ್ರ ಷತೌ | 
ಯಯ ರನ್ುರಮಾಸಾದ್ಾ ಜರಢಸಾ ಸತತಾ ಹತಾಾಃ || 12 || 

 

ಯಮೌ ತದ್ನ್ವಮೀದ್ೀತಾಂ ತತ್ುನೀಹಾದ್ ಗೌರವಾದ್ಪ | 
ನ್ೈವ ತತ್ ಕೃಷ್ಣರಾ ಜ್ಞಾತಂ ಪ್ೃಥರಾ ಚ್ ಸಪ್ುತರರಾ || 13 || 

 

ತಚ್ತಛರತ್ ವೀತಪನ್ನನಿವ್ೀಯದ್ಂ ಕ್ಷತಾು ಜ್ಾೀಷ್ಠಸಾ ವದ್ಯಯನ್ | 
ಉವಾಚ್ ಜೀವಿತಾಶಾ ತ್ೀ ನ್ನ್ತ ರಾಜನ್ ಮಹಿೀಯಸ್ತೀ | 
ಭಿೀಮಾಪ್ವಜಯತಂ ಪಣಡಮಾದ್ತ್ುೀ ಗೃಹಪಾಲವತ್ || 14 || 

 

ನ್ಚಾಪ್ರಾಧ್್ ೀ ಭಿೀಮಸಾ ಬತರವತಸಾುಾಮಿದ್ಂ ವಚ್ಾಃ | 
ಅಗಿನನಿಯಸೃಷ್ ಟೀ ದ್ತುಶಚ ಗರ್ ೀ ದಾರಾಶಚ ದ್ ಷತಾಾಃ| 
ಹೃತಂ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಧ್ನ್ಂ ಯಸಾ ಕ್ತಂ ಭಿೀಮೀನ್ ಕೃತಂ ತವಯ || 15 || 

 

ಅಲಮಾಸಜಞತಸ ು್ೀsದ್ಾ ನಿವ್ೀಯದ್ಕರಮಿೀರಿತಮ್ | 
ಉಪ್ಕ್ಾರಾಯ ಭಿೀಮೀನ್ ತವ ದ್ವೀಷ್ಂ ತಾಜಾತರ ತತ್ || 16 || 

 

ವಿಮತಚ್ಾ ದ್ವೀಷ್ಕ್ಾಮೌ ತವಂ ವನ್ೀ ರ್ತೀಥಯನಿಷ್ೀವಕಾಃ | 
ತಪ್ಸಾssರಾಧ್ಯಂ ಹರಿಂ ತತಾಃ ಪ್ೂತ್ ೀ ಭವಿಷ್ಾಸ್ತ || 17 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ದ್ವೀಷ್ಮತತುೃಜಾ ಭಿೀಮೀ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾಗತಾಃ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ತಪ್ಸ್ೀ ಪಾರಪ್ುುಮತಪ್ವಾಸಪ್ರ್ ೀsಭವತ್ || 18 || 

 

ಅನ್ಶನನ್ುಂ ಚ್ತತಥ್ೀಯsಹಿನ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಂ ಯತಧಿಷಠರಾಃ | 
ಜ್ಞಾತಾವ ಸಮಾಾಥಯರಾಮಾಸ ಭ್ ೀಜನಾಥಯಂ ಪ್ುನ್ಾಃಪ್ುನ್ಾಃ || 19 || 
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ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ವನ್ವಾಸಾಯ ತವತುಾಃ ಪಾರಪ್ಾೈವ ಸವಯಥಾ | 
ಭ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀsನ್ಾಥಾ ನ್ೀರ್ತ ವದ್ನ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಃ ಶರಮಾನಿವತಾಃ | 
ಉಪ್ವಾಸಕೃಶ್್ ೀ ಭಾರಾಯಂ ಶ್ಶ್ರಯೀ ಮ ರ್ಛಯತಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || 20 || 

 

ಶನ್ುಮೀನ್ ಕರ್ೀಣಾಥ ಧ್ಮಯಜಸುಂ ಮೃದ್ತ ಸಪೃಶನ್ | 
ಶನ್ೈಾಃ ಸಂಜ್ಞಾಮಗಮಯದ್ಬರವಿೀಚ್ಚ ಸತದ್ತಾಃಖಿತಾಃ || 21 || 

 

ಪ್ುರಸೃತಾ ಯತಯತತತುಂ ತವಂ ಕತರತ ರಾಜಾಮಕಣಟಕಮ್ | 
ವಯಮೀವ ತವದ್ಥಾಯಯ ಕತಮಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಪ್ೀ ವನ್ೀ || 22 || 

 

ನ್ೀತಾಾಹ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಸುಂ ಕತಲಧ್ಮೀಯ ಹಿ ನ್ ೀ ವನ್ೀ | 
ಅನ ು್ೀ ದ್ೀಹಪ್ರಿತಾಾಗಸುನಾಮsನ್ತಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತ || 23 || 

 

ತಯೀವಿಯವದ್ತ್ ೀರ್ೀವಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ್ಾಃ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಕತ್ೀಯಶ ಆವಿಭ ಯತ್ ೀsಬರವಿೀನ್ನೃಪ್ಮ್ || 24 || 

 

ತಪ್ಸಾsಶ್ೀಷ್ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಕ್ಷಯಕ್ಾಮಮಿಮಂ ನ್ೃಪ್ಮ್  
ಅನ್ತಜಾನಿೀಹಿ ನ್ೈವಾಸಾ ಧ್ಮಯವಿಘನಕರ್ ೀ ಭವ || 25 || 

 

ಕ್ಾಲ್ೀ ನಿವ್ೀಯದ್ಮಾಪ್ನ್ನಸುಪ್ಸಾ ದ್ಗಧಕ್ತಲ್ಲಬಷ್ಾಃ | 
ಶತಭಾರಂ ಗರ್ತಮಯಂ ರಾರಾದ್ನ್ಾಥಾ ನ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 26 || 

 

ಇತತಾಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯರಾಜಸುಮನ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ಸ ಚಾಶ್ತಾಃ | 
ಶ್ಕ್ಷರಾಮಾಸ ಸದ್ಧಮಾಯನ್ ನಿೀರ್ತಂ ಚ್ ವಿದ್ತಷ್ೀsಪ್ಾಲಮ್ | 
ಕ್್ೀವಲಸ್ನೀಹತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ೀ ಶತಶಾರವ ವಿನ್ರಾಯ ಸಾಃ || 27 || 

 

ಅನ್ತಜ್ಞಾಯ ಗೃಹಂ ಪಾರಪ ು್ೀ ಧ್ಮಯಜ್ೀ ವಿದ್ತರಂ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಶಾರದಾಧಯ ವಿತುಮಾಕ್ಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ತದ್ವಚ್ಾಃ || 28 || 

 

ಶತರತಾವ ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಭಿೀಮಮಾಹ ದಾತವಾಮದ್ಾ ನ್ಾಃ | 
ಪ್ುತರಪೌತಾರಪ್ುಬನ್ ಧನಾಂ ಶಾರದ ಧ್ೀಚ್ ಛೀವಿಯತುಮಞ್ಞಸಾ || 29 || 
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ತಮಾಹ ಭಿೀಮಾಃ ಪಾಪಾನಾಂ ವಿಮತಖಾನಾಂ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ | 
ಪಾರಲೌಕ್ತಕಸಾಹಾಯಾಂ ನ್ ಕ್ಾಯಯಮಿತರಾಥಯತಾಃ | 
ದ್ತ ು್ೀನಾಪ ಹಿ ವಿತ ು್ೀನ್ ಪ್ುತರಶಾರದ್ಧಂ ಕರಿಷ್ಾರ್ತ || 30 || 

 

ತಜಾಞಾತಾವ ದ್ದ್ತಾಂ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ವಿಚಿನ್ುಯನ್ | 
ಕಷಾಟತ್ ಕಷ್ಟತರಂ ರಾನ್ತು ಸವ್ೀಯ ದ್ತಯೀಯಧ್ನಾದ್ಯಾಃ || 31 || 

 

ಭಿೀಷಾಮದಿೀನಾಂ ವಯಂ ಶಾರದ್ಧಕತಾಯರಸ ು್ೀನ್ ಕ್ತಂ ತತಾಃ | 
ಕ್ಾನಿೀನ್ತಾವತತು ಕಣಯಸಾ ಸಹಾಸಾಮಭಿಾಃ ಪ್ೃಥ್ೈವ ಹಿ | 
ಶಾರದ್ಧಕಮಯಣಾಧಿಕೃತಾ ಕ್ತಂ ತಸ್ೈ ಧಿೀಯತ್ೀ ಧ್ನ್ಮ್ || 32 || 

 

ಇತತಾಕುವನ್ುಂ ನ್ೃಪ್ರ್ತರಜತಯನ್ಶ್್ ಚೀಚ್ತತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಯರಾಸ್ ೀರಾಯಚ್ಮಾನಾಯ ನಿಜಬಾಹತಬಲಾಜಯತಮ್ | 
ದ್ೀಹಿ ವಿತುಂ ಪ್ರಮತಾಃ ಕ್ತಂ ತಾವಮೀಷ್ ೀsಭಿರಾಚ್ತ್ೀ || 33 || 

 

ಇತತಾಕುಮಪ ನ್ೀತ್ಾೀವ ಬತರವಾಣಂ ಶತದ್ಧಧ್ಾಮಿಯಕಮ್ | 
ಅಪರೀತಾಾ ಜ್ ೀಷ್ಮಾಸ್ುಾೀರ್ತ ಪ್ರೀಚ್ ಾೀವಾಚ್ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 34 || 

 

ಕ್್ ೀಶತ್ ೀ ಯದ್ ಬಹಿವಿಯತುಂ ದಾನ್ಭ್ ೀಗಾದಿಕ್ಾರಣಮ್ | 
ಮಮ ಸನಿನಹಿತಂ ಸವಯಂ ತತ್ ಪತ್ರೀsದಾಾಪಯತಂ ಮರಾ || 35 || 

 

ಏವಮೀವಾಜತಯನ್ ೀsಪಾಾಹ ವಿದ್ತರಂ ಪ್ುನ್ರ ಚ್ತತಾಃ | 
ಮತಖ್ಾಧ್ಮಯರತ್ೀ ಭಿೀಮೀ ನ್ ಪತಾ ಕ್್ ರೀದ್ತಧಮಹಯರ್ತ | 
ಇತತಾಕ್್ ುೀ ವಿತುಮಾದಾಯ ಗತಾವ ಕ್ಷತಾುsಗರಜ್ೀsಬರವಿೀತ್ || 36 || 

 

ಯತಧಿಷಠರಾಜತಯನೌ ಭಕ್ತುಂ ನಿತರಾಂ ತವಯ ಚ್ಕರತತಾಃ | 
ನಾರ್ತಹೃಷ್ಟಸುಾದಾಜ್ಞಾರಾಂ ಭಿೀಮಸುನಾಮ ಕತರಧ್್ ೀsತರ ಚ್ || 37 || 

 

ಶತದ ಧ್ೀ ಕ್ಷರ್ತರಯಧ್ಮೀಯ ಹಿ ನಿರತ್ ೀsಯಂ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ | 
ನ್ೃಪಾಜತಯನೌ ಧ್ಮಯರತಾವಪ ಲ್ ೀಕಕೃಪಾಪ್ರೌ || 38 || 
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ಅಜಾತಕ್್ ೀಪ್ಸುಚ್ತಛರತಾವ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಃ ಪ್ರಶಾನ್ುಧಿೀಾಃ | 
ಕೃತಾವ ಶಾರದಾಧನಿ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಹಾದಾನಾನ್ಾನಾರತಮ್ | 
ದ್ಶರಾತರಂ ದ್ದೌ ಶತದ್ಧಮನ್ಸಾ ನಿರ್ ಋಣತವಧಿೀಾಃ || 39 || 

 

ಸವಯಂ ಸಮಪ್ಾಯ ಗ್ ೀವಿನ ದ್ೀ ಪಾಥ್ ೀಯಭ್ ಾೀsನ್ಾೀಭಾ ಏವ ಚ್ | 
ಸವಜನ್ೀಭಾಾಃ ಸಮಾದಾಯ ಸರವನ್ನೀತ್ರೀಭಾ ಉಚ್ಛಧಿೀಾಃ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ನಿಗಯತಾಃ ಪಾರಹ ಪೌರಜಾನ್ಪ್ದಾನ್ ನ್ೃಪ್ಾಃ || 40 || 

 

ಧ್ಮಯತ್ ೀ ರಕ್ಷ್ತಾ ಯ ಯಮಸಮತ ಪವ್ೈಯಮಯಹಾತಮಭಿಾಃ | 
ನ್ಚಾಹಂ ಪ್ರಮಸ್ನೀಹಾದ್ ಯತಷಾಮಭಿಾಃ ಸತಕೃಪಾಲತಭಿಾಃ | 
ಅರಕ್ಷ್ತ್ೀರ್ತ ಕಥಿತಾಃ ಪ್ರಮಾದಾದ್ಪ ಸಜಞನಾಾಃ || 41 || 

 

ಇಷ್ಟಂ ಚ್ ಯಜ್ಞ್ೈಾಃ ಪ್ೂತ್ೈಯಶಚ ಚ್ರಿತಂ ಯತಷ್ಮದಾಶರರಾತ್ | 
ಪ್ುತರಸತು ಮಮ ಪಾಪಾತಾಮ ಸವಯಕ್ಷತರವಿನಾಶಕಾಃ | 
ಸವಾಯರ್ತಶಙ್ಕಚೆ  ಮ ಢಶಚ ವೃದಾಧನಾಂ ಶಾಸನಾರ್ತಗಾಃ || 42 || 

 

ಸೌಭಾರತಂ ಯೀನ್ ಸನ್ಯಜಾ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಮಹಾತಮಸತ | 
ಕೃತಂ ವಿರ ಪ್ಂ ಸತಮಹತ್ ಕತರಾಯದ್ ಯನಾನಪ್ರಾಃ ಕವಚಿತ್ || 43 || 

 

ಅಪರರಾಣಿ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸತಬಹ ನಾಾಚ್ರತ್ ಕತಧಿೀಾಃ | 
ಪಾರಯಸ ು್ೀನಾಪ ಮನ ದ್ೀನ್ ನ್ ಯತಷಾಮಸವಶ್ವಂ ಕೃತಮ್ || 44 || 

 

ಭಾರತರ್ ೀsಸಾ ಚ್ ಸವ್ೀಯsಪ ತಚಿಛೀಲಮನ್ತವರ್ತಯನ್ಾಃ | 
ಹತಾಶಚಸ್ವೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಸಸತತಾಮಾತಾಬಾನ್ಧವಾಾಃ || 45 || 

 

ಸ್ ೀsಹಂ ವಯೀಗತಶ್ಚವ ಪ್ುತಾರಧಿಭಿರಭಿಪ್ುಿತಾಃ | 
ತತುಮಬನ್ಧಕೃತಂ ಪಾಪ್ಂ ಸವಕೃತಂ ಚಾತಾಪ್ೀಶಲಮ್ | 
ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಸಕೃಷ ಣ್ೀಶತ ತಪ್ಸಾ ಮಾಷ್ತಟಯಮತದ್ಾತಾಃ || 46 || 

 

ತತರ ಮಾಮನ್ತಜಾನಿೀಧ್ವಂ ಕೃಪ್ರಾ ಮಿತರವತುಲಾಾಃ | 
ಮರ್ತಾರಾಥಯಮಪ ಸ್ನೀಹಾಃ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ಮಹಾತಮಸತ || 47 || 
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ಕ್ತರಯಮಾಣ್ ೀsಪ ಕತಯವಾೀ ಭ ಯ ಏವ ಸದಾsಚ್ಲಾಃ | 
ತ್ೀ ಹಿ ಮೀ ಪ್ುತರಕ್ಾಾಃ ಸನ್ು ಇಹಾಮತತರ ಚ್ ಸೌಖ್ಾದಾಾಃ || 48 || 

 

ಇತತಾಕ್್ೈಾಃ ಸವಗತಣಾನ್ತಚ ಛ್ೈಾಃ ಕ್ತೀತಯಯದಿೂಾಃ ಸತದ್ತಾಃಖಿತ್ೈಾಃ | 
ಪ್ಯಯಶತರನ್ಯನ್ೈಾಃ ಕೃಚಾಛರತ್ ಪೌರಜಾನ್ಪ್ದ್ೈಶ್ಚರಾತ್ | 
ಅನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ಯರೌ ಪಾಥ್ೈಯರನ್ತರಾತಾಃ ಸತದ್ ರತಾಃ || 49 || 

 

ಸಞ್ಞಯೀ ವಿದ್ತರಶ್ಚನ್ಂ ಸಭಾಯಯಮನ್ತಜಗಮತತಾಃ | 
ಅನ್ತವವಾರಜ ತಂ ಕತನಿುೀ ವನಾಯ ಕೃತನಿಶಚರಾ || 50 || 

 

ವಾಯಯಮಾಣಾsಪ ತನ್ಯೈಾಃ ಸಭಾಯೈಯಭೃಯಶದ್ತಾಃಖಿತ್ೈಾಃ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ತಾನ್ ಸತಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ಯರೌ ಸಾsನ್ವೀವ ತಂ ನ್ೃಪ್ಮ್ || 51 || 

 

ಸನ್ದಶ್ಯತಪ್ಥ್ ೀ ರಾಜಾ ಕತನಿುೀವಿದ್ತರಸಞ್ಞಯೈಾಃ | 
ಗಾನಾಧರಿೀಸಹಿತಾಃ ಪಾರಪ್ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಜಗದ್ತುರ್ ೀಾಃ | 
ಕರಮೀಣ್ೈವಾsಶರಮಂ ವಾಾಸದ್ೀವಸಾ ಸತರಪ್ೂಜತಮ್ || 52 || 

 

ರ್ತರವತುರಾದ್ಸಾ ನಿಜಸಾ ಲ್ ೀಕಸಾಾsಪುಂ ಸಭಾಯಯಸಾ ಜಗಾದ್ ತತರ | 
ಬರಹಾಮಙ್ೆಜಸ್ುೀನ್ ಭೃಶಂ ಪ್ರರ್ತೀತ್ ೀ ವಾಾಸ್ ೀಪ್ದಿಷ್ಟಂ ವಾಚ್ರತ್ ತಪ್ೀsಗರಯಮ್ || 53 || 

 

ಸಕ್ಷತೃಗಾನಾಧರಿಪ್ೃಥ್ೀ ಸಸಞ್ಞಯೀ ತಪ್ೀಭಿರಾರಾಧ್ಯರ್ತ ಪ್ರಭತಂ ಹರಿಮ್ | 
ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯೀಯsತರ ಸದಾರಬನ್ತಧಭೃತಾಾಸತು ಪಾಥಾಯ ದ್ೃಶಯೀ ಸಮಾಯಯತಾಃ || 54 || 

 

ಕ್ಷತ್ೈಕತಾಮತರ ಯತಧಿಷಠರ್ೀಣ ಪಾರಪ್ುೀsಥ ಭಾರಾಯಸಹಿತಂ ಸಸಞ್ಞಯಮ್ | 
ಉಪಾಸಮಾನ್ೀಷ್ತ ವಿಚಿತರವಿೀಯಯಪ್ುತರಂ ಪ್ೃಥಾಂ ಚ್ೈವ ಪ್ೃಥಾಸತತ್ೀಷ್ತ || 55 || 

 

ಪಾರದ್ತಬಯಭ ವಾಮಿತಶಕ್ತುತ್ೀಜ್ ೀಜ್ಞಾನಾದ್ತಬತ್ೈಶವಯಯಸತಖಾದಿರ ಪ್ಾಃ | 
ವಾಾಸ್ ೀ ಹರಿಸುತರ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಸವ್ೀಯ ಸಮ ಪಜರಾಮಾಸತರತದ್ಗರಭಕ್ಾಯ || 56|| 
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ತ್ೈಾಃ ಪ್ೂಜತಸುತರ ನಿಷ್ಣಣ ಆಹ ಯದ್ಾದ್ ಯದಿಷ್ಟಂ ಪ್ರವದ್ನ್ತು ತತುತ್ | 
ದಾಸಾಾಮಿ ತಸಾಾದ್ಾ ತದಿತಾಮತಷಮನ್  ಭಕತಯಚ್ಛರಯಾಃ ಪಾಣತಡಸತತ್ೈಾಃ ಸದಾರ್ೈಾಃ | 
ವೃತ್ ೀsತರ ಕತನಿುೀ ರವಿಸ ನ್ತಜನ್ಮಮೃತ ಾತಿದ್ ೀಷಾಪ್ಗಮಂ ಯರಾಚ್ೀ || 57 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರದ್ತ ು್ೀಷ್ವಭಿವಾಞಚಛತ್ೀಷ್ತ ವ್ೈಚಿತರವಿೀಯಯಾಃ ಸಹ ಭಾಯಯಯೈವ | 
ಸಮಮನ್ರಯ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ರಣ್ೀಹತಾನಾಂ ಸನ್ಧಶಯನ್ಂ ಪಾರಥಿಯತವಾಂಸುಮಿೀಶಮ್ || 58 || 

 

ತತಸತು ತ್ೀ ಸತಾವರ್ತೀಸತತಸಾ ಸವ್ೀಯಶವರಸಾಾsಜ್ಞರಾ ಸವಯ ಏವ | 
ಸಮಾಗತಾಾಃ ಸವಗಯಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ದ್ತಾು ಚ್ ದಿವಾಾ ದ್ೃಗಮತಷ್ಾ ರಾಜ್ಞಾಃ || 59 || 

 

 ಷ್ತಶಚ ರಾರ್ತರಂ ಪ್ರಮಾಜ್ಞಯೈವ ಸವ್ೀಯ ಸವಭಾರಾಯಸಹಿತಾ ಯಥಾ ಪ್ುರಾ | 
ತೃಪ್ುಾಃ ಸದಾರ್ ೀ ನ್ೃಪ್ರ್ತಶಚ ತತರ ಸವ್ೀಯsಪ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಹದ್ದ್ತಬತಂ ತತ್ || 60 || 

 

ಅಥಾsಜ್ಞಯೈವಾಸಾ ಪ್ರಸಾ ಸವಾಯಾಃ ಸ್ತರಯೀ ನಿಜ್ೀಶ್ೈಾಃ ಸಹಿತಾ ಯಯತಾಃ ಸವಮ್ | 
ವಿನ್ ೀತುರಾಂ ತಾಂ ತತ ಕಥಾಂ ನಿಶಮಾ ಪಾರಿಕ್ಷ್ತ್ ೀsರಾಚ್ತ ತಾತದ್ೃಷಟಮ್ || 61 || 

 

ತಂ ಚಾsನ್ರಾಮಾಸ ತದ್ೈವ ಕೃಷ್ ಣೀ ಹಾಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಾಃ ಸ ವಿಕತಣಠಲ್ ೀಕ್ಾತ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ ಪಾರಿೀಕ್ಷ್ತ  ಆಪ್ ತತಷಟಂ ಸವತಾತಮಿೀಶ್ೀನ್ ಸಮಾಹೃತಂ ಪ್ುನ್ಾಃ || 62 || 

 

ಸಮ ಪಜಾ ತಂ ಕೃಷ್ಣಮಪೀಶವನ್ದಯಂ ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾಮಾಸ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ದಾತಮಜಾಃ | 
ಚ್ಕ್್ರೀ ಚ್ ವಿಸರಮೂಮರ್ತೀವ ಭಾರತ್ೀ ಪ್ುನ್ಶಚ ತತರತಾಜನ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಃ || 63 || 

 

ಪಾಥಾಯಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ಾ ಪ್ುರಂ ಸವಕ್ತೀಯಂ ಧ್ಮೀಯಣ ಪ್ೃಥಿವೀಂ ಪ್ರಿಪಾಲಯನ್ುಾಃ | 
ಭ್ ೀಗಾನ್ರಾಗಾ ಅಜತಷ್ನ್ು ಯೀಗಾಾನ್ ಯತಕ್ಾು ಜಗದಾಧತರಿ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ || 64 || 

 

ವಷ್ಯತರರಾನ ು್ೀ ತಮಸಮಾಹಿತಾಗಿನಂ ತಾಕ್ಾುಗಿನಭಿಸ್ೈವಯನ್ಮಾಲ್ಲಹದಿೂಾಃ | 
ತ್ೀ ಶತಶತರವುಧ್ೃಯತರಾಷ್ಾಂ ಸಭಾಯಯಂ ಸಹ್ೈವ ಕತನಾಯ ಪ್ರಿದ್ಗದದ್ೀಹಮ್ || 65 || 

 

ವಿರೀಳಾಮತಖಾ ಧ್ಾಾನ್ಪ್ರಾ ನಿಶಮಾ ಸವರಾಯತಮಾರ್ತೇಯಪತೃವಾಮಾಶತ | 
ಸಮೀತಾ ಭತಾರಯ ಪ್ರರ್ತಪ್ೂಜಾಮಾನಾಂ ಕತನಿುೀಂ ಚ್ ತಪಾು ವಿದ್ಧ್ತಾಃ ಕ್ತರರಾಶಚ || 66 || 
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ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯ ಪ್ರಿಪ್ೂತಕಮಯಭಿಜ್ಞಾಯನ್ೀನ್ ಚಾನ್ುೀ ತಮನ್ತಸಮರನ್ುಾಃ | 
ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸತಪ್ುತ್ರಾಃ ಸತಕೃತ್ ೀಧ್ವಯಕಮಯಭಿವೃಯದಿಧಂ ಸತಖ್ಸಾಾsಪ್ುರನ್ಪ್ಾರಾಂ ಶತಭಾಮ್ || 67 || 

 

ಗಾವದ್ುಣಿವಾಾಯಸಸಕ್ಾಶಮೀತಾ ಶತಶ್ರಷ್ರಾ ತಸಾ ಪ್ುನ್ನಿಯಜಾಂ ಗರ್ತಮ್ | 
ಪ್ರಪ್ೀದಿವಾನ್ ಪಾಣತಡಸತತಾಶಚ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷಮಾಣಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀಮಶಾಸನ್ || 68 || 

 

ಅಷಾಟದ್ಶಾಬಾದಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀಂ ಸಮಸಾುಂ ಪ್ರಶಾಸತಾಮೀವಮಗತಮಯಹಾತಮನಾಮ್ | 
ಅರಿಕುಧ್ಮಾಯಥಯಸತಖ್ ೀತುಮಾನಾಮನ್ತಜಝಿತತಾನ್ನ್ುಪ್ದ್ಸೃರ್ತೀನಾಮ್ || 69 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಧ್ೃತರಾಷಾಾದಿಸವಗಯಪಾರಪುನಾಯಮ  

ಏಕರ್ತರಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 4835 ]  
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|| ಪಾಣಡವಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಮ್ || 
 

ಓಂ || ತತಾಃ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಮವಾಪ್ಾ ಕೃಷ್ ಣೀ ದಿೀಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಪ್ೀದ್ೀ ದಿವಷ್ಡಬಧಸತ್ರೀ | 
ಸ ಏವ ಚ್ ವಾಾಸಭೃಗ ದ್ವಹಾತಾಮ ಚ್ಕ್್ರೀsಸಾ ಸಾದ್ಸಾಮಜ್ ೀsಪ್ರಮೀಯಾಃ || 01 || 

 

ತತರರ್ತವಯಜ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಭೃಗತಪ್ರಧ್ಾನಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಯದ್ ನಾಂ ಪ್ರವರ್ೈಾಃ ಸಮೀತಾಾಃ | 
ಬರಹ್ೇಶಶಕರಪ್ರಮತಖಾಾಃ ಸತರಾಶಚ ಚ್ಕತರಾಃ ಸತಸಾಚಿವಾಮನ್ನ್ುದಾಸಾಾಃ || 02 || 

 

ಸವ್ೀಯ ಚ್ ಜೀವಾ ವಸತಧ್ಾತಳಸಾಿ ಯೀsನ್ಾೀsನ್ುರಿಕ್ಷದ್ತಾಮತಖ್ ೀತ್ುೀರ್ೀಷ್ತ | 
ವಸನಿು ನಾರಾಯಣಪಾದ್ಸಂಶರರಾಸ್ುೀ ಚಾತರ ಸವ್ೀಯ ಮತಮತದ್ತಾಃ ಸನಾಗಾಾಃ || 03 || 

 

ಸತನಿಣಯಯಸುತವವಿನಿಣಯರಾಥಿಯನಾಂ ತತುಾಸಾ ಚಾಭ ದಿಹ ವಾದ್ಶ್ೀಲ್ಲನಾಮ್ | 
ಮಿಥ್ ೀ ವಿವಾದಾತ್ ಸತರಭ ಸತರಾಣಾಂ ವಾಕ್ಾಾದ್ಧರ್ೀವಾಾಯಸಭೃಗ ದ್ವಹಾತಮನ್ಾಃ || 04 || 

 

ಧ್ಮಾಯಥಯಕ್ಾಮಾನ್ಖಿಲಾನ್ವಾಪ್ುಸುದ್ಥಿಯನ್ ೀ ಮತಕ್ತುಮಪೀಹ ಕೃಷಾಣತ್ | 
ಯಥ್ೀಷ್ಟಪಾನಾಶನ್ವಾಸಸ್ ೀ ಜನಾ ವಿಚ್ೀರತರತಾರಮರಮಾನ್ವಾದ್ಯಾಃ || 05 || 

 

ಕ್ಷ್ೀತರಂ ತದಾಸ್ತೀದ್ಧರಿಲ್ ೀಕಸಮಿಮತಂ ಯದಿೀಯತರತಾರಖಿಲಸಜಞನಾ ಯತರ್ತಮ್ | 
ನಾನಾಪ್ುಕ್ಾಮಾಶಚ ಯತ್ ೀ ಬಭ ವುನಿಯಯಯತನದ್ೃಶಾಶಚ ಯತ್ ೀsತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 06 || 

 

ದಾವದ್ಶಾಬದಂ ಮಹಾಸತರಮೀವಮೀತಾದ್ೃಶಂ ಹರಿಾಃ | 
ಸಮಾಪಾಾವಭೃತಸಾನತಾಃ ಪ್ೂಜಯತಾವsಖಿಲಾನ್ ಜನಾನ್ || 07 || 

 

ಅನ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ಕರಮೀಣ್ೈವ ವತುರ್ೀಣ ಸಮಾಗತಾನ್ | 
ಸವಕತಲಂ ಸಞಚಞಹಿೀಷ್ತಯಾಃ ಸ ವಿಪ್ರಶಾಪ್ಮಜೀಜನ್ತ್ || 08 || 

 

ಉಪ್ದಿಶಾ ಪ್ರಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತದ್ಧವಾರಾಮತಮಾಶರಮಮ್ | 
ಬದ್ರಾಯಖ್ಾಂ ಪಾರಪ್ಯತಾವ ಸಪ್ುಮಾಬದಂ ಶತ್ ೀತುರಮ್ | 
ಪ್ರರ್ತೀಕ್ಷನ್ ಪಾಲರಾಮಾಸ ಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಸಹ ಭತವಂ ಪ್ರಭತಾಃ || 09 || 

 

ಸಮಾರಬಧಂ ಕಲ್ಲಯತಗಂ ಯದಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ ೀsಪ್ತತ್ | 
ಷ್ಟ್ ರ್ತರಂಶಾಬದಂ ಪ್ುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೃತಮೀವಾನ್ವವತಯಯತ್ || 10 || 
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ಕೃದಾದ್ಪ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀsಯಂ ಯದ್ ಪ್ುಣಾಸಾಾಧಿಕಂ ಫಲಮ್ | 
ಅಲಪಮೀವ ಚ್ ಪಾಪ್ಸಾ ಕ್ಾಲಾತ್ ಕೃಷಾಣಜ್ಞರಾ ತಥಾ || 11 || 

 

ಏವಂ ಸತಧ್ಾಮಿಯಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹರಿಭಕ್ತುಪ್ರಾಯಣ್ೀ | 
ನ್ಷ್ಟೀಷ್ತ ಕಲ್ಲಲ್ಲಙ್ಕ ುೀಷ್ತ ಯತಗವೃರ್ತುಮಭಿೀಪ್ುವಾಃ || 12 || 

 

ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಸತುತಾವ ಕ್್ೀಶವಮವಾಯಮ್ | 
ವಾಜ್ಞಾಪ್ಯನ್ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾಪುಮೀಮಿತಾಾಹ ಸ ಚಾಚ್ತಾತಾಃ || 13 || 

 

ಪಾರಚ್ತಯೀಯ ಸಜಞನ್ಸಾ ಸಾಾನ್ನ ಕಲ್ೀವೃಯದಿಧರಞ್ಞಸಾ | 
ಇರ್ತ ಸವಕತಲಸಂಹೃತ್ಾೈ ಪ್ರಭಾಸಮನ್ಯತ್ ಪ್ರಭತಾಃ || 14 || 

 

ಪ್ುಣಾಕ್ಷ್ೀತ್ರೀsಪ ನ್ ಮೃರ್ತಾಃ ಸವಗೃಹ್ೀ ತವರ್ತಧ್ಮಯದಾ | 
ಗತ್ಾೈವಾಲಪಮಪ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಸಾನನ್ಮಹತಫಲಮಿತಾಜಾಃ || 15 || 

 

ಪ್ರಕ್ಾಶಯತತಮೀವ್ೈನಾನ್ ಪ್ರಭಾಸಾಯ ಕತಶಸಿಲಾತ್ | 
ನಿೀತಾವ ದಾನಾದಿಸದ್ಧಮಾಯಂಸ್ೈರಕ್ಾರಯದ್ಚ್ತಾತಾಃ || 16 || 

 

ತ್ೀ ತತಾಃ ಶಾಪ್ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ೈವ ವಿಮೀಹಿತಾಾಃ | 
ಮೈರ್ೀಯಮತಾು ಅನ್ ಾೀನ್ಾಂ ನಿಪಾತಾ ಸಾವಂ ತನ್ತಂ ಗತಾಾಃ | 
ತದ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಬಲದ್ೀವೀsಪ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸವತನ್ತಂ ಯರೌ || 17 || 

 

ತತಾಃ ಪ್ರ್ೀಶ್್ ೀsಗಣಿತಾನ್ತಭಾವಾಃ ಸವಸಾರಥಿಂ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಸಕ್ಾಶಮ್ | 
ಸವಲ್ ೀಕರಾನ್ಪ್ರರ್ತವ್ೀದ್ನಾಯ ಸವಸಾಾನ್ತ ಚ್ೈಷಾಂ ತವರರಾsಭಾರಾತಯತ್ || 18 || 

 

ಅಥಾsಸತಾಃ ಪಪ್ಪಲಮ ಲ ಈಶ್ತತರ ರತಸ್ತಿತಂ ಪಾದ್ತಳಂ ಸತತಾಮರಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಜರಾ ನಾಮ ಸಸಜಯ ಶಲಾಂ ಭಕ್್ ುೀsಪ್ಾಲಂ ರ್ ೀಹಿತಂ ಶಙ್ೆಮಾನ್ಾಃ || 19 || 

 

ಅಚ ಛ್ೀದಾಾಭ್ೀದ್ಾದ್ೀಹಸಾ ಶಲ್ಾೀ ಪಾದ್ಮತಪ್ಸಿ್ತತ್ೀ | 
ಸಮಿೀಪ್ಮಾಗತ್ ೀ ವಾಾಧ್್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಿೀತ್ ೀsಪ್ದ್ದ್ ಭತವಿ || 20 || 
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ವಿಪ್ರವಾಕಾಂ ಮಾನ್ರಾನ್ಾಃ ಕ್ಾರಯತಾವsಮತನಾ ಹರಿಾಃ | 
ಪಾಪ್ಂ ಮಾ ಜಹಿ ದ್ೀವ್ೀರ್ತ ರಾಚ್ನ್ುಮನ್ಯದ್ ದಿವಮ್ || 21 || 

 

ಪಾದ್ಪ್ರಹಾರದ್ ೀಷ್ೀಣ ತಂ ಭೃಗತಂ ವಾಥತಾಂ ಗತಮ್ | 
ಪ್ಶಾಚತಾುಪ್ೀನ್ ಭಕ್ಾಯ ಚ್ ಸತಪರೀತಸುಚ್ಛರಿೀರಿಣಮ್ | 
ಸಾವಜ್ಞಾಪಾರಪ್ುವಿಮಾನ್ೀನ್ ದಿವಂ ನಿನ್ಾೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 22 || 

 

ನಿೀಚಾ ಯೀನಿನಿೀಯಚ್ನಿೀಚ್ಂ ಕಮಾಯsಪ್ುಂ ನಿೀಚ್ಕಮಯತಾಃ | 
ಅದ್ತಷ್ಟತಾವತತು ಮನ್ಸ್ ೀ ಭಕ್ತುಲ್ ೀಪ್ೀ ನ್ಚಾಪ್ಾಭ ತ್ | 
ಭೃಗ್ ೀರತಾರಬತದಿಧಪ್ೂವಯಂ ನಾರ್ತದ್ ೀಷ್ಕೃದ್ಪ್ಾಭ ತ್ || 23 || 

 

ತತ್ ೀ ವಿರಿಞ ಚೀಶಪ್ುರನ್ದರಾದಾಾಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ ಸತುವನ್ ುೀsಭಿಯಯತಾಃ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಕೃಷ್ಣಂ ಸ ಚಾಶ್ವೀವ ಯರೌ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಸವತ್ೀಜಸಾ ಸವಯಮಿದ್ಂ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ || 24 || 

 

ಗ್ ೀಪಾಲಮನ್ರಂ ಭಜತಾಂ ಫಲಪ್ರದ್ ಏಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಸ ಭತವಾದ್ೃಶಾಾಃ | 
ತಸೌಿ ದಿವರ್ತೀಯೀನ್ ಚ್ ಸ ಯಯಮಣಡಲ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಮಾಸ್ತೀಚಿಛವಪ್ೂಜತಂ ವಪ್ುಾಃ || 25 || 

 

ಸಮ ಪಜತಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ್ತತಥಯಂ ಕಞ ಞ್ೀದ್ೂವ್ೀನಾಥ ಪ್ರಂ ಸವಧ್ಾಮ | 
ಸಮಾಪ್ುನವಾನ್ಂ ವಪ್ುರಸಾ ಪ್ಞ್ಚಮಂ ಭಕ್ಾಯsನ್ವಯತದ್ೀಯವವರಾಾಃ ಸವಶಕ್ಾಯ || 26 || 

 

ತತ ು್ೀಜಸಾ ತ್ೀ ಪ್ರರ್ತಮತಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಯಾಃ ಪ್ುರತಷ್ತಟತಾದಾಾ ಅಮಿತ್ ೀರತದಿೀಧಿತ್ೀಾಃ | 
ರಾವತ್ ಸವಗಮಾಂ ತವನ್ತಗಮಾ ತಸತಿನಿಯಮಿೀಲತಾಕ್ಷಾಾಃ ವಿರದ್ ೀಧ್ವಯಚಾರಾಾಃ||27 || 

 

ವಿೀನ ದ್ರೀಶಶ್ೀಷಾನ್ತಗತಾಃ ಸವಯಮ ೂಧ್ಾಯಮ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ತಮಜಂ ಪ್ರಣಮಾ | 
ವಿೀನಾದರದಿಕ್್ೈರಪ್ಾಯತತಾಃ ಸವಪತಾರssಶ್ಿಷ್ ಟೀ ರಹಶಾಚಕಥಯತ್ ತಥಾsಸ ುೌತ್ || 28 || 

 

ಸ ಪ್ೂವಯರ ಪ್ೀಣ ಸಮಾಪ್ಾ ಚ್ೈಕಾಂ ವಿಭಜಾ ಚ್ೀಚಾಛನ್ತಸೃತ್ ೀsಥ ರ್ೀಮೀ | 
ಹರಿಾಃ ಶ್ರರಾ ಬರಹಮಮತಖ್ೈಶಚ ಮತಕ್್ೈಾಃ ಸಮ ಪಜಾಮಾನ್ ೀsಮಿತಸದ್ ಗತಣಾತಾಮ || 29 || 

 

ಬರಹಾಮsಪ ಶವಾಯದಿಯತತಾಃ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪ್ುಾಃ ಪ್ುನ್ಸುತರ ಗತಂ ಚ್ ಕೃಷ್ಣಮ್ | 
ರ್ೀಮೀsಭಿಪ್ಶಾನ್ ಪ್ರರ್ತಪ್ೂಜಯಂಸುಂ ಸತರಾಶಚ ಸವ್ೀಯ ರವಿಬಮಬಸಂಸಿಮ್ || 30 || 
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ಯತ್ ೀ ನ್ ದ್ಶ್ಯತಾ ಭಾರನಿುಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ಕವಚಿತ್  | 
ದ್ೀಹತಾಾಗಾನ್ತಕ್ಾರ್ೀಣ ಹರಿಣಾ ತದಿಹಾಚ್ತಾತಾಃ || 31 || 

 

ಮೀಹಯತಾವsಸತರಾನ್ನ್ಧಂ ತಮಾಃ ಪಾರಪ್ಯತತಂ ಪ್ರಭತಾಃ | 
ಚಿದಾನ್ನ ದ್ೈಕದ್ೀಹ್ ೀsಪ ತಾಕುಂ ದ್ೀಹಮಿವಾಪ್ರಮ್ | 
ಸೃಷಾಟಾ ಸವದ್ೀಹ್ ೀಪ್ಮಿತಂ ಶರಾನ್ಂ ಭತವಾಗಾದ್ ದಿವಮ್ || 32 || 

 

ದಾರತಕ್್ ೀಕ್ಾಯ ಸಮಾರಾತಾಃ ಪಾಥಯಸುಮದ್ಹತ್ ತದಾ | 
ರೌಹಿಣ್ೀರಾದಿಕ್ಾನಾಂ ಚ್ ಶರಿೀರಾಣಿ ಪ್ರಧ್ಾನ್ತಾಃ | 
ದಾರತಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ತತ ಪ್ುನ್ರಾಪ್ ಯಥಾಗತಮ್ || 33 || 

 

ತಥ್ೈವ ಜನ್ಮೀಹಾಯ ಪಾರಪ್ಾ ವಹಾನವದ್ೃಶಾತಾಮ್ | 
ರತಗಿಮಣಾಾಗಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪಾಶವಯಂ ಸತಾಾ ಕೃತಾವ ತಪ್ಸುಥಾ || 34 || 

 

ಚಿದಾನ್ನ ದ್ೈಕದ್ೀಹ್ೀ ಹಿ ದಿವರ ಪ್ೀ ಇವ ತ್ೀ ಯತಾಃ | 
ಏಕ್್ೈವಾತಾಃ ಕೃಷ್ಣವತ್ ತ್ೀ ದ್ತಷಾಟನ್ ಮೀಹಯತಸುಥಾ || 35 || 

 

ಅನಾಾ ಮಹಾಮಹಿಷ್ಾಸತು ತಾಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಂ ಹತತಾಶನ್ೀ | 
ಕ್ಾಶ್ಚತ್ ಕ್ಾಶ್ಚತತು ತಪ್ಸಾ ತಾಕುದ್ೀಹಾ ಹರಿಂ ಯಯತಾಃ || 36 || 

 

ರೌಹಿಣ್ೀರಾದಿಕ್ಾನಾಂ ಚ್ ಭಾರಾಯ ವಹಿನಮತಖ್ೀ ತನ್ತಮ್ | 
ತಾಕ್ಾುಾ ಸವಭತೄಯನ್ೀವಾsಪ್ುಾಃ ಸವಾಯ ಏವ ಪ್ರ್ತವರತಾಾಃ || 37 || 

 

ವಸತದ್ೀವಾಃ ಪಾಥಯಮತಖಾಚ್ತಛರತ್ವೈತದ್ ಯೀಗಮಾಸಿ್ತತಾಃ | 
ತಾಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಂ ಕಶಾಪ್ತವಂ ಪಾರಪ್ ಕೃಷಾಣನ್ತರಾಗತಾಃ || 38 || 

 

ತಸಾಾಜತಯನ್ ೀsಶವಮೀಧ್ಾಗಾನವನ್ಯಕಮಾಯಕರ್ ೀತ್ ತದಾ | 
ತಾಕುದ್ೀಹಾಸುಸಾ ಭಾರಾಯ ವಹೌನ ಪಾರಪ್ುುಸುಮೀವ ಚ್ || 39 || 

 

ಸ್ತರಯೀ ಬಾಲಾಂಸುಥಾssದಾಯ ಧ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ಧ್ನ್ಞ್ಞಯಾಃ | 
ವಿನಿಯಯರೌ ದಾವರವತಾಾಸಾುಂ ಜಗಾರಸ ಚ್ ಸಾಗರಾಃ || 40 || 

 



 
 

 
 

Page 499 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವರ್ತರಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ಸ್ತರೀಬಾಲ ಸಹಿತ್ೀ ಪಾಥಯ ಏಕಸ್ತಮನ್ ಪ್ಥಿ ಗಚ್ಛರ್ತ | 
ಶಾಪಾತ್ ಸತಪಾಪಾ ಆಭಿೀರಾಾಃ ಸ್ತರೀಜನಾನ್ ಜಹತರರತದ್ಧತಾಾಃ || 41 || 

 

ರಾಸಾುಾಃ ಷ್ ೀಡಶಸಾಹಸರವನಿತಾಾಃ ಶತಸಂಯತತಾಾಃ  
ಕೃಷ್ಣಶಾಪಾನ್ಮಲೀಚ್ಛವಶಂ ಯಯತದ್ಯಪ್ಯನಿಮಿತುತಾಃ || 42 || 

 

ಹಿರೀಯಮಾಣ್ೀ ಧ್ನ್ೀ ಚ್ೈವ ವನಿತಾಸತ ಚ್ ವಾಸವಿಾಃ | 
ಯತಯತತತುಗಾಯಣಿಡವಂ ಸಜಾಂ ಕೃಚ ಛ್ರೀಣ್ೈವ ಚ್ಕ್ಾರ ಹ || 43 || 

 

ಕ್ಷ್ೀಣಾಸುಸಾ ಶರಾ ದ್ೈವಾನಾನಸಾರಣಿ ಸೃರ್ತಮಾಯಯತಾಃ | 
ಸ ತದ್ ದ್ೈವಕೃತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಂಸಮರನ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ನಿಘನನ್ ಶತ ರನ್ ಗಾಣಿಡವ್ೀನ್ ಶ್ೀಷ್ಂ ರಕ್ಷನ್ ಕತರ ನ್ಗಾತ್ || 44 || 

 

ತದಾ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಗತಂ ಜಗದ್ ಗತರತಂ ಸತಪ್ೂಣಯವಿಜ್ಞಾನ್ಬಲದಿಧಯಸತತುಖ್ಮ್ | 
ತಮೀವ ವಾಸ್ತಷ್ಠಕತಲ್ ೀದ್ವಹಂ ಹರಿಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಪ್ಪಾತ ಪಾದ್ಯೀಾಃ || 45 || 

 

ಸ ತ್ೀನ್ ಪ್ುಂಸಾಂ ಪ್ರವರ್ೀಣ ಹ್ೀತತಭಿಾಃ ಸಮಬೀಧಿತ್ ೀsಜ್ಞಾನ್ತಮೀಂಶತಮಾಲ್ಲನಾ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಚ್ೀತಾಃ ಪ್ುನ್ರ್ೀವ ತಸ್ತಮನ್ ಜಹೌ ಶತಚ್ಾಃ ಪಾರಯಶ ಏವ ಧ್್ೈರಾಯತ್ || 46 || 

 

ಸ್ತರಯೀ ಮಿೀಚ್ಛಹೃತಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೀಷತಾದ್ ದಾಲಬಯತಾಃ ಪ್ುನ್ಾಃ | 
ಗ್ ೀವಿನ ದ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ಶತರತಾವ ಕೃತಾವ ಸಾರಸವತ್ೀ ಜಲ್ೀ | 
ನಿಮಜಞಯ ವಾಯೀವಯಚ್ನಾತ್  ತಾಕುದ್ೀಹಾ ದಿವಂ ಯಯತಾಃ || 47 || 

 

ಅಜತಯನ್ಸತು ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಹಾದಿಯಕಾಯತಯತಧ್ಾನ್ಯೀಾಃ | 
ಸತತೌ ಸಾರಸವತ್ೀ ಚ್ೈವ ದ್ೀಶ್ೀ ರಾಜ್ಾೀsಭಾಷ್ೀಚ್ಯತ್ || 48 || 

 

ಅನಿರತದ್ಧಸತತಂ ವಜರಂ ಪರಯಂ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಸದ್ ಗತಣಮ್ | 
ಸಶ್ರಸ್ೀನ್ೀನ್ದರಪ್ರಸಿರಾಜಾನ್ಮಕರ್ ೀದ್ ವಶ್ೀ || 49 || 

 

ಸ್ತರೀಬಾಲಾಂಶಚ ಧ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ತಸ್ತಮನ್ ಸಂಸಾಿಪ್ಾ ಫಲತುನ್ಾಃ | 
ಯರೌ ಭಾರತೄನ್ಶ್ೀಷ್ಂ ಚ್ ವೃತುಂ ತ್ೀಷಾಮವಣಯಯತ್ || 50 || 
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ತ್ೀ ಚಾವಿಯೀಗಸಮಯಂ ಸಮರನ್ ುೀ ಮತರವ್ೈರಿಣಾ | 
ಅಭಾಷಞ್ಚನ್ ಭಾಗವತಂ ಮಾಹಾರಾಜ್ಾೀ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ತಮ್ || 51 || 

 

ಸ್ತರೀಹಾರಿಣಾಂ ಚ್ ಮಿೀಚಾಛನಾಂ ವಧ್ಾಯೈನ್ಮಯೀಜಯನ್ | 
ಕೃತಂ ಚ್ ತ್ೀನ್ ತತ್ ಕಮಯ ವೀಢಾರ ಪ್ೈತಾಮಹಂ ಧ್ತರಮ್ | 
ಸಮಯಂ ಪ್ರಿರಕ್ಷದಿೂನ್ಯ ಪಾಥ್ೈಯರ್ೀವ ಯತ್ ಕೃತಮ್ || 52 || 

 

ವಾಸತದ್ೀವಪ್ದಾ ಸವೃಷ್ಟಭ ಕಣಟಕಸಮತದ್ಧೃರ್ತಾಃ | 
ಸಮಯಾಃ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಹಿ ತಸ್ಾೈವಾನ್ತಗರ್ತಾಃ ಪ್ರಮ್ || 53 || 

 

ಅನ್ತವರಜದಿೂವಿಯಶ್ವೀಶಂ ನಾಸಾಮಭಿಭ ಯಸುದ್ತಜಝಿತತಾ | 
ಭ್ ೀಜಾಾ ರಕ್ಷಾಯsಪ ವಾ ತ್ೀಷಾಮಿತ್ಾೀವ ಸಮಯಾಃ ಪ್ುರಾ || 54 || 

 

ತತರ ಕ್ಾಳಿೀ ಭಿೀಮಭಾರಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಯೀಗಮಾಸಿ್ತತಾ| 
ಕೃಷ್ಣಯೈಕತವಮಾಪ್ನಾನ ತಾಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಂ ತತ ಮಾನ್ತಷ್ಮ್ || 55 || 

 

ಸತಭದಾರದಾಾಸತು ರಾ ಭಾರಾಯಾಃ ಪಾಥಾಯನಾಂ ತತ ತದಾಜ್ಞರಾ | 
ಯತಯತತತುಶಾಚತರ ಶ್ಕ್ಷಾಥಯಂ ಪೌತರಸ್ಾೈವಾವಸನ್ ಪ್ುರ್ೀ || 56 || 

 

ಸನ್ಯಜಾ ರಾಜಾಚಿಹಾನನಿ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಯೀಗಮಾಸಿ್ತತಾಾಃ | 
ವಿರಾಧ್ಾವನ್ಂ ಯಯತಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕೃಷ್ಣರಾ ಸಹ ಪಾಣಡವಾಾಃ || 57 || 

 

ಪಾರಗತದಿೀಚಿೀಂ ದಿಶಂ ಪ್ೂವಯಂ ಯತಯತಸುತಾರಜತಯನ್ ೀ ಧ್ನ್ತಾಃ | 
ನಾತಾಜಲ್ ಿೀಭತಸುಂ ತತ ಸಮತದ್ರಮತಪ್ ಪಾವಕಾಃ | 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಯರಾಚ್ೀ ರಾಜಾನ್ಂ ತದ್ತಕುಾಃ ಪಾರಸಾದ್ಮತಬಧ್ೌ || 58 || 

 

ಪಾರರ್ತಭಾವಾಂ ತತ ವರತಣ್ೀ ನಿಸ್ತುೀರಾಯಗಿನರದ್ೃಶಾತಾಮ್ | 
ಯರೌ ತ್ೀsಪ ಯಯತಾಃ ಕ್ಷ್ಪ್ರಂ ಪಿ್ವನ್ುಾಃ ಸಪ್ುವಾರಿಧಿೀನ್ || 59 || 
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ಅಹ್ ೀಭಿಾಃ ಸಪ್ುಭಿಯೀಯಗಂ ಸಮಾರ ಢಾಾಃ ಪ್ರದ್ಕ್ಷ್ಣಮ್ | 
ಕೃತಾವ ಕವಚಿದ್ಸಜಞನ್ು ಆಸ್ೀದ್ತಗಯನ್ಧಮಾದ್ನ್ಮ್ | 
ಅತರ ನಾರಾಯಣಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ತ್ೀಷಾಂ ತನ್ ವೀsಪ್ತನ್ ಕರಮಾತ್ || 60 || 

 

ದೌರಪ್ದಿೀಸಹದ್ೀವಾದಿಪ್ಞ್ಚಚನಾಂ ತತರ ಮಾರತರ್ತಾಃ | 
ಸದ್ೀಹನಾಕನಿೀಚ್ತಛತಾವದ್ ದ್ೀಹಪ್ರಪ್ತನ್ಂ ಹಿ ತತ್ || 61 || 

 

ತ್ೀಷಾಮಿಹ್ೀರ್ತ ರಾಥಾಥಾಯಂ ಜಾನ್ನ್ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ಧ್ಮಯಜಮ್ | 
ಕ್್ೀನ್ಕ್್ೀನಾಪ್ತದ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ೀಣ  ನ್ ಇರ್ತ ಕರಮಾತ್ || 62 || 

 

ಮೃರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ಹಿ ಯೀ ಯಸಾ ದ್ ೀಷ್ಂ ವಕಯೃಣಮೀಚ್ನ್ಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಸಾಾದ್ತಕುದ್ ೀಷ್ಸ್ಾೀತಾಾಹ ಯಚ್ತಛರರ್ತರ್ೀವ ತತ್ | 
ಋಣಮೀಕ್ಷಾಯ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭಿೀಮೀ ದ್ ೀಷಾನ್ವಾದ್ಯತ್ || 63 || 

 

ಸ್ ೀsಪೀಚಾಛಪ್ರ್ತತಾನ್ ದ್ೀಹಾನ್ಜಾನ್ನ್ ಶತದ್ಧಕಮಯಣಾಮ್ | 
ಅಪ್ಶಾನ್ ಕ್ಾರಣಂ ಪಾರಹ ದ್ ೀಷಾನ್ ಸಾಾದ್ೀವಮಿತಾಪ | 
ರಾಜಾ ಸಮಾೂವನಾಮಾತರಂ ನ್ಹಿ ಕ್ಾಯಯಮಕ್ಾರಣಮ್ || 64 || 

 

‘ಸವಚ್ಛನ್ದಮೃತಾವೀ ಯೀಗಾದ್ ದ್ೀಹಾನ್ತತುೃಜಾ ಪಾಣಡವಾಾಃ | 
‘ಕೃಷಾಣ ಚಾsಪ್ುಾಃ ಪ್ರಂ ಸಾಿನ್ಂ ಯನ್ನ ರಾನ್ಯಪ ದ್ೀವತಾಾಃ’| 
ಇರ್ತ ಶತರತ್ೀನ್ಯ ತ್ೀ ಪಾಪಾದ್ ದ್ೀಹಾಂಸುತಾಚ್ತರ ಜಯತಾಾಃ || 65 || 

 

‘ಋಣಾನ್ತಾನ್ತಮಚ್ಾ ದ್ ೀಷ್ ೀಕ್ಾಯ ಸಾವನಾಂ ಭಿೀಮಾಃ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ | 
‘ತತಾಾಜ ಪ್ರಮಂ ಧ್ಾಾಯನಾನಪ್ ಚ್ ಸಾಿನ್ಮತತುಮಮ್ ’| 
ಇರ್ತ ಸಾೆನ್ದಪ್ುರಾಣ್ ೀಕುಂ ವಾಾಸವಾಕಾಮೃಷೀನ್ ಪ್ರರ್ತ || 66 || 

 

ಭಿೀಮಾದ್ೃತ್ೀ ಹಿ ಚ್ತತಷ್ತಯ ಪ್ಕ್ಷಪಾತಸತು ವಾಸವೌ | 
ಯೀಗಾ ಏವ್ೀರ್ತ ಕೃಷಾಣಯ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಾತ್ ಕಥಞ್ಚನ್ || 67 || 

 

ನಿೀರ್ತರ ಪ್ೀ ವಿೀಯಯಬಲ್ೀ ಮಹಾನ್ಯೀಷಾಂ ಯತಾಃ ಕರಮಾತ್ | 
ಪಾರಣತಾವದ್ ಭ್ ೀಗಶಕ್ತುಶಚ ನ್ಹಿ ದ್ ೀಷಾಯ ಮಾರತತ್ೀಾಃ || 68 || 
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‘ಯಥಾಸವರ ಪ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನ್ಾಪ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಕೃತ್ ’ | 
ಇರ್ತ ವಾಾಸಸೃತ್ೀರ್ೀಷಾಮತಕುದ್ ೀಷ್ ೀದ್ೂವಾಃ ಕಥಮ್ || 69 || 

 

ಕದಾಚಿದ್ರ್ತಮಾನ್ ೀsಪ ತರರಾಣಾಮೀಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ | 
ತಥಾsಪ ತತ್ ಫಲಂ ನ್ೈತತ್ ತಾರತಮಾಂ ಹಿ ಮತಕ್ತುಗಮ್ | 
ಗತಣದ್ ೀಷಾಧಿಕ್ಾಲಪತಾವದ್ತರಸಿಮಪ ಹಿ ಶತರತಮ್ || 70 || 

 

ಆರಬಧಕಮಯನಾಶ್ೀ ಹಿ ಪ್ತ್ೀದ್ ದ್ೀಹ್ ೀsಪ್ಾಪಾಪನ್ಾಃ | 
ಯತಧಿಷಠರ್ ೀsಪ ಹಿ ಸವಗಯಂ ಬತಭತಜ್ೀ ನ್ೈವ ತತುನ್ತಾಃ || 71 || 

 

ಅರ್ತಮಾನಾದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಕತತ ಏವ ಹಿ ಮಾರತತ್ೀಾಃ | 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲತಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ಹಿೀನಾ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾಾಃ || 72 || 

 

ಸವಯಜೀವಗಣ್ೀಭ್ ಾೀ ಯೀ ತ್ೀ ಹಿ ವಾಯತತವಮಾಪ್ುನಯತಾಃ | 
ಋಜವೀ ನಾಮ ಯೀ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ದ್ೀವತಾಾಃ || 73 || 

 

ಅಭಾವಂ ಹಾರ್ತಮಾನಾದ್ೀಭಿೀಯಮಸಾಾsಹ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
‘ಯರ್ತೆಞ್ಚಚsತಮನಿ ಕಲಾಾಣಂ ಸಮಾೂವಯಸ್ತ ಪಾಣಡವ | 
‘ಸಹಸರಗತಣಮಪ್ಾೀತತ್ ತವಯ ಸಮಾೂವರಾಮಾಹಮ್’ || 74 || 

 

ಇರ್ತ ತಸಾಮದ್ ಯಥಾ ಯತದ ಧ್ೀ ಧ್ಮಯಹಾನಿಮಮನ್ಾತ | 
ಏವಮತಾರಪ್ಾಧ್ಮೀಯಣ ದ್ೀಹಪಾತಂ ನ್ೃಪ್ೀsಬರವಿೀತ್ || 75 || 

 

ಪ್ೂಜ್ಾೀಭಾಾಃ ಪ್ೂವಯಮೀವ್ೈಷಾಂ ದ್ೀಹಪಾತಮಭಿೀಪ್ುತಾಮ್ | 
ತತಾೆಮಾದ್ ದ್ೀಹಪಾತ್ ೀsಭ ನ್ನ ಪಾಪಾನ್ತಮಚ್ಾತಾಂ ಯಥಾ || 76 || 

 

ನ್ಹಿ ಪಾಪ್ಫಲಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ದ್ೀಹಪಾತಾಃ ಕಥಞ್ಚನ್ | 
ಕ್ತನ್ತು ಕಮಯಕ್ಷರಾದ್ೀವ ತಥಾ ಸವಯತರ ನಿಶ್ಚತಾಃ || 77 || 

 

ತ್ೀಷ್ತ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪಾರಪ ು್ೀಷ್ತ ಧ್ಮಯಜಶಾಚsತಮನಾ ಸಹ | 
ಯರೌ ಪ್ುರ್ ೀ ದ್ೀವರಥಸುದಾsಸಾಾವತತಾರ ಹ || 78 || 
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ರಥಾಮಾರತಹ್ೀರ್ತ ಕಥಿತ್ ೀ ರಥಿನಾ ಪ್ುರತಾಃ ಶತನ್ಾಃ | 
ಆರ್ ೀಹಮಬರವಿೀನ್ನೈ ತದ್ ಯತಕುಮಿತಾಾಹ ಸ್ ೀsಪ ತತ || 79 || 

 

ನಾsಹತಹ್ೀಯಂ ವಿನಾ ಶಾವನ್ಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ಸಿ್ತರ್ ೀದಿತ್ೀ | 
ಸವರ ಪ್ಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಧ್ಮೀಯ ಹಾಾಪ್ುಾಃ ಶವರ ಪ್ತಾಮ್ || 80 || 

 

ಆನ್ೃಶಂಸಾಪ್ರತ್ವೀನ್ ಕ್ತೀರ್ತಯಮೀಯವಾsತಮನ್ ೀ ವೃಷ್ಾಃ | 
ಖಾಾಪ್ರಾಮಾಸ ಕ್ೌನ ು್ೀಯರ ಪಣ್ ೀ ಧ್ಮಯಸ ಕ್ತುಭಿಾಃ || 81 || 

 

ತತಾಃ ಸ ರಥಮಾರತಹಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮತತುರ್ ೀತುರಮ್ | 
ಅರ್ತಕರಮಾಾಖಿಲಾನ್ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಜಗಾಮ ಶ್ರೀಪ್ರ್ತಪರಯಾಃ || 82 || 

 

ಸವ್ೀಯಷಾಮತತುರಂ ಲ್ ೀಕಮೈನ್ದರಂ ಪಾರಪ್ಾೀದ್ಮೀವ ತ್ೀ | 
ಸಾಿನ್ಮಿತತಾದಿತ್ ೀ ದ್ೀವ್ೈದ್ತಯಯೀಯಧ್ನ್ಮವ್ೈಕ್ಷತ | 
ಸಭಾರತೃಕಂ ಜವಲನ್ುಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮತಪ್ರಿ ಸಿ್ತತಮ್ || 83 || 

 

ತಂ ಧ್ೃಷಾಟಾ ಪ್ರಮಕತರದ್ ಧೀ ನಿಮಿೀಲಾ ನ್ಯನ್ೀ ಶತಭ್ೀ | 
ಭಾರತರ್ ೀ ಮೀ ಕವ ಕೃಷಾಣ ಚ್ ಸಕಣಾಯಾಃ ಕವ ಚ್ ಬಾನ್ಧವಾಾಃ | 
ಧ್ೃಷ್ಟಧ್ತಾಮಾನದ್ಯಾಃ ಪ್ುತಾರ ಹ್ೈಡಿಮಾಬದಾಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 84 || 

 

ರಾದ್ವಾಶ್ಚೀರ್ತ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ದ್ೀವಾಂಸ ು್ೀ ಚ್ ತಮಬತರವನ್ | 
ಕ್ತಂ ತ್ೀ ತ್ೈಾಃ ತವಕೃತಂ ಕಮಯ ಭತಜಾತ್ೀsತರ ನ್ಚಾಪ್ರ್ೈಾಃ || 85 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಹ ಪಾಪ್ೀsಯಂ ಪ್ೃಥಿವಿೀಕ್ಷಯಕ್ಾರಕಾಃ | 
ಸವಾಯರ್ತಶಙ್ಕಚೆ ೀ ಮಿತರಧ್ತರಙ್ ನಾರಾಯಣಪ್ರಾಙ್ತಮಖ್ಾಃ || 86 || 

 

ನಾಸ್ತುಕ್್ ೀsರ್ತಶಠ್ಾಃ ಕ ರರ್ ೀ ದ್ವೀಷಾಟ ವಿಷ್ ಣೀಶಚ ತದ್ತೂವಾಮ್ | 
ಕಥಂ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ಸವೀಯತುಮಮವಾಪ್ುವಾನ್ || 87 || 

 

ಕಥಂ ಚ್ ಸವಯಧ್ಮಯಜ್ಞಾ ನಾರಾಯಣಪ್ರಾಯಣಾಾಃ  
ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ ಪ್ರಮೀ ಧ್ಮೀಯ ದ್ೃಶಾನ ು್ೀsತರ ನ್ ಮತ್ ಪರರಾಾಃ || 88 || 
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ಯತರ ಸನ್ುಸತು ತ್ೀ ಸನಿು ತತರ ಸಾಿತವಾಮೀವ ಮೀ | 
ನಿರಯೀsಪ ನ್ಚಾತಾರಪ ನಾನ್ೀನ್ ಸಹ ಪಾಪನಾ | 
ಅಸಾ ವಿೀರತಮಸ್ಾೀದ್ಂ ಧ್ಾತಯರಾಷ್ಾಸಾ ಯತಜಾತ್ೀ || 89 || 

 

ಇತತಾಕ್ಾು ದ್ೀವತಾ ದ್ ತಂ ಸಾವನಾಂ ಸನ್ದಶಯನಾಥಿಯನ್ಾಃ | 
ರಾಜ್ಞಾಃ ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸತಸುತುನ್ದಶ್ಯತವತಮಯನಾ || 90 || 

 

ದ್ತಗಯನ ಧ್ೀನ್ ಸತಕೃಚ ಛ್ರೀಣ ತಮಸಾ ಪಾರವೃತ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಗತ್ವೈವ ಕ್ತಯರ್ತೀಂ ಭ ಮಿಂ ತದ್ತದಗಯನಾಧಸಹ್ ೀ ನ್ೃಪ್ಾಃ | 
ಇಚ್ಛನ್ ನಿವತಯನ್ಂ ತತರ ಸಾವನಾಂ ವಾಚ್ ಇವಾಶೃಣ್ ೀತ್ || 91 || 

 

ಕ್ಷಣಂ ರ್ತಷ್ಠ ಮಹಾರಾಜ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಬಲಾತ್ ತವ | 
ವ್ೀದ್ನಾ ನ್ ೀ ನ್ ಮಹರ್ತೀತ್ಾೀತಚ್ತಛರತಾವ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 92 || 

 

ಕ್್ೀ ಯ ಯಮಿರ್ತ ಪ್ಪ್ರಚ್ಛ ದಿೀನ್ಧ್ವನಿವಿಶಙ್ಕಚೆ ತಾಃ | 
ಭಿೀಮೀsಹಮಜತಯನ್ಾಃ ಕಣಯ ಇತತಾದ್ತಾಕುಮಿವಾಶೃಣ್ ೀತ್ || 93 || 

 

ಶತರತಾವ ತತ್ ಕೃಪ್ರಾssವಿಷ್ಟಾಃ ಶ್್ ೀಕ್ಾಮಷ್ಯಸಮನಿವತಾಃ | 
ಆಹ ದ್ ತ ಯಥ್ೀಷ್ಟಂ ತವಂ ಗಚ್ಛ ನಾಹಮಿತ್ ೀ ವರಜ್ೀ || 94 || 

 

ನ್ಚ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಮೀ ಕ್ಾಯಯಂ ತಾಕ್ಾುಾ ಸವಜನ್ಮಿೀದ್ೃಶಮ್ | 
ಇತತಾಕುಾಃ ಪ್ರಯರೌ ದ್ ತಸುಸಾಿವ್ೀವ ಯತಧಿಷಠರಾಃ || 95 || 

 

ತತ್ ೀsತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಪ್ುರತಹ ತಪ್ೂವಯಕ್ಾಾಃ ಸಮಾಯಯತಾಃ ಸ್ನೀಹವಶಾದ್ ಯತಧಿಷಠರ್ೀ | 
ತ್ೀಷಾವಗತ್ೀಷ್ವೀವ ನ್ ತತರ ವಾಚ್ ೀ ದಿೀನಾ ನ್ ದ್ತಗಯನ್ಧತಮೀsಪ್ಾಪ್ಶಾತ್ | 
ಸವಗ್ ೀಯತುಮಂ ದ್ೀಶಮಪ್ಶಾದ್ೀತಮಭಾರನ್ುಚ್ೀತಾಾಃ ಸ ಯತಧಿಷಠರಸುದಾ || 96 || 

 

ಆಹಾತರ ಧ್ಮಯಾಃ ಪ್ುನ್ರಾತಮಸದ್ಾಶಾಃ ಪ್ರಕ್ಾಶಯನ್ ಪಾಣತಡಸತತಾಭಿಧ್ಂ ಸವಮ್ | 
ಧ್ಮಾಯದ್ ವಿಶ್ಷಾಟ ಹಿ ಸದಾsನ್ೃಶಂಸತಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ್ ಸಾ ತವಯಾಧಿಕ್ಾ ರ್ತರಶ್್ ೀ ಮರಾ || 97 || 

 

ಶಕ್್ ರೀsಪ್ುಾವಾಚ್ೈನ್ಮಿದ್ಂ ಮೃಷಾ ತ್ೀ ಪ್ರದ್ಶ್ಯತಂ ದ್ ರೀಣಕೃತ್ೀ ಮೃಷಾಗಿರಾಃ | 
ಕೃಚಾಛರದಿದಿಂ ತ್ೀ ಕಥಿತಂ ನ್ಚಾರ್ತವಿಸರಮೂ ಆಸ್ತೀತ್ ತವ ಕೃಷ್ಣವಾಕ್್ಾೀ || 98 || 
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ನ್ಹಾಾಜ್ಞರಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಾ ಕ್ತಞಚಚತ್ ಪಾಪ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ಸವಯವಿಧ್ಮಿಯಣ್ ೀsಪ | 
ಬರಹಾಮಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀsಪ ವಿಕಮಯ ಸ ಚ್ಕಂ ಪಾರರಬಧಪಾಪ್ಸಾ ವಿಷಾಶನ್ಂ ಯಥಾ || 99 || 

 

ಪ್ಶಾಾತರ ಭಿೀಮಪ್ುರಮತಖಾನ್ ಸತಖ್ಸಾನಿ್ ಸಮ ಪಜಾಮಾನಾಂಸ್ತರದ್ಶ್ೈಾಃ ಸತರ ಪಾನ್  | 
ಕತತಾಃ ಪ್ರಬರಹಮದ್ೃಶಾಂ ಸತಶತದ್ಧಸತೆಮಯಣಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಯಣಾನಾಮ್ | 
ಪ್ರ್ೀಣ ಯೀಗ್ೀನ್ ವಿಸೃಷ್ಟತನಾವಂ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಭವ್ೀದ್ ದ್ೀವವರಾಧಿಪಾನಾಮ್ || 100 || 

 

ಏತ್ೀ ಹಿ ದ್ೀವಪ್ರವರಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಾಾಂ ಜಾತಾ ಭತವೀ ಭಾರಜಹಿೀಷ್ತಯಮಿೀಶಮ್ | 
ಪ್ರತ್ ೀಷ್ಾ ತದಾೂವಿತಬತದಿಧಕಮಯಭಿಾಃ ಪ್ುನ್ಶಚ ತ್ೀನ್ೈವ ಸಹಾsಪರ್ೀ ದಿವಮ್ || 101 || 

 

ನ್ ತ್ೀ ನ್ೃಪಾದಾಾಪ ಹಿ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಗತ್ ೀ ಭಾವಸುತ್ ೀ ದ್ವೀಷಟ ಸತಯೀಧ್ನಾದಿೀನ್ | 
ನಿಮಜಞಯ ತದ್ ವಿಷ್ತಣಪ್ದ್ ೀದ್ಕ್್ೀsತರ ವಿಸೃಜಾ ದ್ೀಹಂ ಭಜ ದ್ೀವಭಾವಮ್ || 102 || 

 

ಸತಯೀಧ್ನಾದಾಾ ಯದಿಮೀ ಸತಪಾಪಾ ಆರಬಧಕಮಯಕ್ಷಯಮಾಪ್ಾ ನಿತ್ಾೀ | 
ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಸೌಖ್ ಾೀಜಝಿತತನಿತಾದ್ತಾಃಖ್ೀsವಶಾಾಃ ಪ್ರ್ತಷ್ಾನ್ಯಪ್ುನ್ನಿಯವೃತಾುಾಃ || 103 || 

 

ದ್ೀವಾಂಶಜಾ ಯೀ ತತ ಸಮಸುಶಸ ು್ೀ ಸವಮ ಲರ ಪ್ಂ ಸಮವಾಪ್ಾ ಕ್ಾಲ್ೀ | 
ಸವತಾರತಮಾಾನ್ತಸೃತಾಂ ವಿಮತಕ್ತುಾಃ ಪಾರಪ್ುಯನಿು ನಾತಾರಪ ವಿಚಾಯಯಮಸ್ತು || 104 || 

 

ಇತತಾಕು ಆಶ್ವೀವ ನಿಮಜಞಯ ಗಙ್ುಂ  ಧ್ಮಾಯತಮಜಸುಂ ಪ್ರವಿಸೃಜಾ ದ್ೀಹಮ್ | 
ಸದ್ ಾೀ ಬಭೌ ದ್ೈವಮವಾಪ್ಾ ಕ್ಾಯಂ ವಿಸೃಷ್ಟರ್ ೀಷಾದಿಸಮಸುದ್ ೀಷ್ಾಃ || 105 || 

 

ಸ ತತ ಪ್ರಪ್ಶಾನ್ ಸವಜನ್ಂ ಸಮಸುಂ ಸವಮ ಲರ ಪಾರ್ತಸಮಿೀಪ್ಸಂಸಿಮ್ | 
ದ್ದ್ಶಯ ಭಿೀಮಂ ಚ್ ಮರತತುಮಿೀಪ್ೀ ಮಧ್್ಾೀ ಜವಲನ್ುಂ ಮರತತಾಂ ಗಣಸಾ || 106 || 

 

ದ್ದ್ಶಯ ಕೃಷಾಣಮಪ ತತುಮಿೀಪ್ೀ ಶ್ರರಾ ಜವಲನಿುೀಂ ಸಮರ್ತೀತಾ ಚಾನಾಾಾಃ | 
ಸಫರಷ್ತಟಂ ಚ್ ಸಂಸಾೆರವಶಾದಿಯೀಷ್ ನಿಷಧ್ಾ ತಂ ಪಾರಹ ಸತರಾಧಿರಾಜಾಃ || 107 || 

 

ಏಷಾ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾಜಞಗತಾಂ ಪರಯಸಾ ಪಾರಣಾತಮನ್ ೀ ಜೀವವರ್ೀಶವರಸಾ | 
ಪಾರಣಪರರಾ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ನಾಮ ಯಸಾಾಾಃ ಶಮಾತಮಕ್್ೀsಸ್ತಮನ್ ರಮತ್ೀ ಯದ್ೀಷಾ || 108 || 

 

ಯತಷ್ಮಚ್ಚತತದ್ೀಯಹಗತಸಾ ವಾಯೀವಾಯಯತಪರರಾ ಭಿೀಮತನ್ ೀಸುಥ್ೈವ | 
ಭ್ ೀಗಾಯ ಸೃಷಾಟ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮೀನ್ ಯತಷ್ಮತ್ ಪರರಾಥಯಂ ಭವತಾಂ ಚ್ ದಾರ್ೈಾಃ ||109 || 
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ಪರೀರ್ತಸುತ್ ೀ ಹಾಭಾಧಿಕ್ಾ ಬಭ ವ ಭಿೀಮಸಾ ಚಾಸಾಾಸುದ್ನ್ತ ಸಮ ಪಾಥ್ೀಯ | 
ತತ್ ೀ ಭವತ್ುಾೀವ ಯಥಾಕರಮೀಣ ಗತಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಸಮಿೀರಣಸಾ || 110 || 

 

ಇದಾ ಹಿ ಸಾ ಶತದ್ಧತನ್ತಾಃ ಪ್ರಜಾತಾ ಶಚಾಾದಿಯೀಗಾಪ್ಗತಾಗರಯದ್ೀಹಾ | 
ಯ ಯಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯ ಮರತತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಸಂಯೀಗಹಿೀನಾಾಃ ಸವಶರಿೀರಸಂಸಾಿಾಃ || 111 || 

 

ಸಪಶ್ೀಯsಪ ನಾಸಾಾಾಃ ಪ್ವಮಾನ್ಪ್ತಾನಯಾಃ ಸತಪ್ೂತತಾsಲಂ ಭವತಾಮಿದಾನಿೀಮ್ | 
ನ್ಚ್ ೀತುರತಾರಪ ಭವ್ೀತ್ ಕಥಞಚಚದ್ ದಿವೌಕಸಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ದ್ೀಹಿನ್ ೀ ಯಥಾ || 112 || 

 

ಇರ್ತೀರಿತಂ ತಂ ಪ್ರರ್ತಸನಿನವೃತುಂ ವಿನಾಶಯನ್ ಮಾನ್ತಷ್ವಾಸನಾಂ ಸವಯಮ್ | 
ಸಮಾಶ್ಿಷ್ಚ್ತಛದ್ಧತನ್ತಾಃ ಸುನ್ ೀತ್ ಿೀ ಧ್ಮೀಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸ್ ೀsಭವದಾಶತ ತತುಮಾಃ || 113 || 

 

ತತಸತು ಪಾಥಾಯ ಅಖಿಲಾಾಃ ಸವಮ ಲರ ಪ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವಾsವಿವಿಶತಮತಯದಾsನಿವತಾಾಃ | 
ಸ್ತವೀರಾನಿ ಧ್ಾಮಾನಿ ತತ್ ೀsಪ್ಾನ್ ನ್ಭ್ ೀಗಾಾಃ ಸದಾ ಸನ್ನಯವಸಂಶಚ ತತರ||114 || 

 

ತತಾರಪ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ಸಮಾಗಮೀsಭ ತ್ ಪ್ುರ್ೀವ ತ್ೀಷಾಮರ್ತತತಪರಾಣಾಮ್ | 
ಚ್ಕ್ತರೀಡ ಏಭಿಾಃ ಸಹಿತಸುಥ್ೈವ ಕೃಷ್ ಣೀsಪ ತದ್ವತ್ ಸರಥ್ ೀsಜತಯನ್ೀನ್ || 115 || 

 

ಅನ್ಾೀ ಚ್ ದ್ೀವಾಂಶಭವಾಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ ಸವಮ ಲರ ಪ್ೈಕಾಮವಾಪ್ುರಾಶತ | 
ಕಮಯಕ್ಷರಾದ್ೀವ ಸತರ್ೀತರಾಸತು ಪ್ುಣಾಕ್ಷಯಂ ಪಾರಪ್ಾ ಭತವಿ ಪ್ರಜಾತಾಾಃ || 116 || 

 

ಚ್ತತಾಃಸಹಸರಂ ರ್ತರಶತ್ ೀತುರಂ ತ್ೀ ಸಂವತುರಾಣಾಮನ್ತಭ ಯ ದಿವಾಾನ್ | 
ಭ್ ೀಗಾನ್ ನ್ರತ್ವೀsಪ ಸದ್ೀಶವರ್ ೀsಹಮಸಜಞಗಚ್ಚೀರ್ತ ಧಿರಾssಪ್ುನವಂಸುಮಾಃ || 117 || 

 

ದ್ತಾಃಖ್ೀsಪ ತ್ೀಷಾಮಿಹ ತಾರತಮಾಂ ಕಲ್ೀಾಃ ಪ್ರಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮಿಹಾಖಿಲಾಚ್ಚ | 
ಯಥಾ ವಿರಿಞ್ಚಸಾ ಸತಖ್ಂ ಪ್ರಂ ಸಾಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ಹರಿದ್ವೀಷ್ಕೃತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ || 118 || 

 

ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪಶಾಚಾಸತರರಾಕ್ಷಸತವಮವಾಪ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀರಪ ತತಪರಾಣಾಮ್ | 
ದ್ವೀಷಾತ್ ತಮೀsನ್ಧಂ ತವರರಾ ಸಮಾಪ್ುನಯತದ್ೀಯವಾಾಃ ಸವಕ್ಾಲ್ೀ ನಿಜಯೀಗಾಮತಕ್ತುಮ್|| 119|| 

 

ಚ್ತತಾಃ ಸಹಸ್ರೀ ರ್ತರಶತ್ ೀತುರ್ೀ ಗತ್ೀ ಸಂವತುರಾಣಾಂ ತತ ಕಲೌ ಪ್ೃಥಿವಾಾಮ್ | 
ಜಾತಾಃ ಪ್ುನ್ವಿಯಪ್ರತನ್ತಾಃ ಸ ಭಿೀಮೀ ದ್ೈತ್ಾೈನಿಯಗ ಢಂ ಹರಿತತುಾಮಾಹ || 120 || 
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ತದ್ೈವ ಕೃಷಾಣsಪ ಭತವಿ ಪ್ರಜಾತಾ ಪರೀತ್ಾೈ ಹರ್ೀರನ್ಧತಮಸಾಪಾತಯತ್ | 
ಮಹಾಸತರಾನ್ ವಿಷ್ತಣಪ್ರಾಜತಯನಾದಾಾ ಕೃತ್ೀ ಪ್ರಜಾತಾ ಹರಿತ್ ೀಷ್ಣಾಯ | 
ಪ್ುನ್ಶಚ ತ್ೀ ಸಾನಿ್ಮವಾಪ್ಾ ಸವ್ೀಯ ಸ್ತವೀಯಂ ಪ್ರಾನ್ುೀ ತತ ವಿಮತಕ್ತುಮಾಪ್ುನಯತಾಃ || 121 || 

 

ವಾಯತತವಮಾಪ್ುಾಃ ಸ ಹನ್ ಮದ್ಂಶ್್ ೀ ಬಾರಹಮಂ ಪ್ದ್ಂ ಪಾರಪ್ಾ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಶಚ | 
ವಾಗಿೀಶವರಿತವಂ ಗತಯೈವ ಕೃಷ್ಣರಾ ಸಹ್ೈವ ಮತಕ್ತುಂ ಗಮಿತಾsಖಿಲ್ ೀತುಮಾಮ್ || 122 || 

 

ಭತವಿ ದ್ತಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ್ ವಿರಿಞ್ಚತಾರಾಂ ಮತಕ್ೌು ಚ್ ತಾಭಾಾಮಧಿಕಂ ಸಮಸಾುತ್ | 
ಸನ್ ುೀಷ್ಾತ್ೀ ಪ್ೂಣಯಗತಣ್ ೀ ರಮೀಶಾಃ ಸದ್ೈವ ನಿತ್ ಾೀಜಯತತದ್ರರ್ತಭಾಾಮ್ || 123 || 

 

‘ಭ ಷ್ನ್ ನ್ ಯೀsಧಿ ಬಭ ರಷ್ತ ನ್ಮನತ್ೀ’ ‘ಬಳಿತಾ ಿತದ್ ವಪ್ುಷ್ೀ ಧ್ಾಯ ದ್ಶಯತಮ್’ 
‘ತಾಂ ಸತ ತ್ೀ ಕ್ತೀರ್ತಯಂ ಮಘವನ್ ಮಹಿತಾವ’ಇತಾಾದಿ ಸ ಕ್ಾುನಿ ಚ್ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ||124|| 

 

ಅನಾಾನಿ  ವಾಕ್ಾಾನಿ ಚ್ ವ್ೈದಿಕ್ಾನಿ ಸಪ್ಞ್ಚರಾತ್ ರೀಕ್ತುಪ್ುರಾಣಕ್ಾನಿ | 
ಪ್ೃಷ್ಟಶಚ ಭಿೀಷ್ ೇsತರ ಯತಧಿಷಠರ್ೀಣ್ೈತಯನ್ ೇಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ವಪ ಕ್ತಞಚಚದಾಹ || 125 || 

 

ಏವಂ ಪ್ರರಾತ್ೀಷ್ತ ಸಕ್್ೀಶವ್ೀಷ್ತ ಸಾವನ್ೀವ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಯದ್ತಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ | 
ಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ದಾದಾಾಸತು ತದ್ನ್ವಯೀತಾಿ ವಾಾಸಾನ್ತಶ್ಷಾಟಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀಮರಕ್ಷನ್ || 126 || 

 

ತ್ೈಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಕ್ಾನ್ೈರಿಹ ಭಾರತಾದಿಶಾಸಾರಣಿ ಶೃನ್ವದಿೂರಶ್ೀಷ್ವಿದಿಬಾಃ | 
ವಾಾಸಪ್ರಭಾವಾಚ್ಚ ಕಲೌ ಚ್ ಧ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ಸತತಾರತಮಗಾನ್ನ ನಾಶಮ್ || 127 || 

 

ಸಂವತುರಾಣಾಂ ತತ ಸಹಸರಕ್್ೀ ಗತ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀಷ್ತ ಚ್ ದಾಾಮಖಿಲ್ೀಷ್ತ ಸತತು | 
ದ್ಗಾಧಾಃ ಪ್ುರಾ ಯೀ ರ್ತರಪ್ುರಂ ಘನತ್ೈವ ರತದ್ರೀಣ ಜಾತಾಾಃ ಪ್ೃಥಿವಿೀತಳ ೀ್ ತ್ೀ || 128 || 

 

ಅದ್ಶಯನ್ಂ ಸವಯಮತನಿೀನ್ದರವೃನ ದ್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ ಸಜಾಞಾನ್ಮಹಾನಿದಾನ್ೀ | 
ವಾಾಸ್ೀ ಪ್ರರಾತ್ೀsಪ ಸತತತುಾ ವಿದಾಾ ತತುಮಾದಾರಾದ್ಪ ತ್ೈರವಾಪಾು || 129 || 

 

ಉತಾುದಿತತಾವತತು ದ್ತರಾಗಮಾನಾಂ ತತುಂಪ್ರದಾಯಸಾ ಚ್ ನಾಶ್ತತಾವತ್ | 
ಪ್ರಸಾರಿತಾತಾವಚ್ಚ ಸದಾಗಮಾನಾಂ ಪಾಪಾ ಅಪ ಜ್ಞಾನ್ಮವಾಪ್ುರ್ೀತತ್ || 130 || 

 

ಶತನಾ ಪ್ುರ್ ೀಢಾಶಮಿವಾವಲ್ಲೀಢಂ ವ್ೀದ್ಶತರರ್ತಂ ವಾsನ್ಯಜನ್ೈರವಾಪಾುಮ್ | 
ಅನ್ನ್ುದ್ತಾಃಖಾಪುಸತಯೀಗಾದ್ೈತ್ಾೈವಿಯದಾಾಮವಾಪಾುಂ ತತ ನ್ ಸ್ೀಹಿರ್ೀ ಸತರಾಾಃ || 131 || 

 



 
 

 
 

Page 508 ! ! 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 ! !  

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ [ಶ್ರೀ-ಮ-ತಾ-ನಿ - ದಾವರ್ತರಂಶ್್ ೀSಧ್ಾಾಯಾಃ ] 2013 

ನಾವಾಗುರ್ತಾಃ ಕ್ಾವಪ ಸತವ್ೀದಿನಾಂ ಭವ್ೀತ್ ಪಾರಪ್ಾಂ ಸತಖ್ಂ ನಿತಾಮವಶಾಮೀಭಿಾಃ | 
ಪಾರಪ್ಾಂ ತಮೀsನ್ಧಂ ತವಸತರ್ೈನ್ಯ ಮತಕ್ತುಾಃ ಕದಾಚಿದಾಪಾಾ ತದ್ಚಿನ್ುಯನ್ ಸತರಾಾಃ || 132 || 

 

ಜ್ಞಾನ್ಪ್ರದಾನಾಯ ಸತಾಂ ತದ್ನ್ಾಜ್ಞಾನ್ಪ್ರಣಾಶಾಯ ಚ್ ವಿಷ್ತಣನ್ೈತ್ೀ | 
ಕಿ್ ಪಾುಸುತಸ ು್ೀ ಸವಿರಿಞಚಚಶವಾಯವಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಮಾಸತರತಪ್ೀತಾ ವಿಷ್ತಣಮ್ || 133 || 

 

ಕ್ಷ್ೀರ್ ೀದ್ಧ್್ೀರತತುರರ್ತೀರವಿಷಠತ್ೈರಭಿಷ್ತಟತಾಃ ಸತಷ್ತಟರ್ತಭಿಾಃ ಪ್ುರತಷ್ತಟತಾಃ | 
ಪ್ರದಾಯ ತ್ೀಷಾಮಭಯಂ ರಮಾಪ್ರ್ತಾಃ ಕ್ಷಣಾದ್ಭ ಚಾಚರತತಮಾಕೃರ್ತಾಃ ಶ್ಶತಾಃ || 134 || 

 

ಯಸ್ರೈ ಪ್ುರಾಣಾಂ ಪ್ರಥಮೀsತರ ಜಾತಾಃ ಶತದ್ ಧೀದ್ನ್ೀತ್ಾೀವ ಜನ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕುಾಃ | 
ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಗರಾಖ್ಾೀsಸಾ ಶ್ಶತಂ ಪ್ರಜಾತಂ ಸಮಾಾಸಾ ದ್ ರ್ೀsತರ ಬಭ ವ ವಿಷ್ತಣಾಃ | 
ಅಜಾನ್ಮಾನಾಾಃ ಸವಶ್ಶತಂ ಗತಂ ತಂ ಶ್ಶತಂ ಹರಿಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ನಿಜಂ ಸಮ ಮೀನಿರ್ೀ || 135 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ತದಾ ವ್ೈದಿಕಕಮಯ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸಮಾಾಹಸತ್ ತದ್ವಪ್ುಷ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ತಂ ಜಾತಮಾತರಂ ಪ್ರಹಸನ್ುಮಿೀಕ್ಷಯಸತವಿಸ್ತಮತ್ೈಾಃ ಪ್ೃಷ್ಟ ಉವಾಚ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ | 
ಬತದ್ ಧೀsಹಮಿತ್ಾೀವ ಸತನಿತಾಬ್ ೀಧ್ಾಜಞಗಾದ್ ಚ್ೈಷಾಮಥ ಬತದ್ಧದ್ಶಯನ್ಮ್ || 136 || 

 

ತಥಾsಪ್ಾವಿಶಾವಸಮವ್ೀಕ್ಷಯ ತ್ೀಷಾಂ ಸಸಾಮರ ದ್ೀವಾನ್ಖಿಲಾನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ವಿಜ್ಞಾಯ ತ್ೀ ತಸಾ ಮನ್ ೀಗತಂ ನಿಜಾನ್  ಪ್ರಚಿಕ್ಷ್ಪ್ುಹ್ೀಯರ್ತಗಣಾನ್ಮತಷಮನ್ || 137 || 

 

ಸ ಜಾತಮಾತರಾಃ ಶ್ವಪ್ೂವಯಕ್ಾಣಾಂ ಶ್ಲಾದಿಹ್ೀರ್ತೀರಖಿಲಾ ನಿಗಿೀಯಯ | 
ದ್ೈತಾಾರ್ತಮೀಹಾಯ ನಿಜಂ ಚ್ ಚ್ಕರಂ ಸವಮತಕುಮಾಶ್ವೀವ ವಶ್ೀ ಸಮಗರಹಿೀತ್ || 138 ||  

 

ತದಾಸನ್ತ್ವೀನ್ ವಿಧ್ಾಯ ತಸ್ತಮನ್ ಸಮಾಸಿ್ತತಂ ದ್ೀವಗಣಾಾಃ ಪ್ರಣಮಾ | 
ಜಗತಮಾಃ ಸವಧ್ಾಮಾನಿ ವಚಾಂಸ್ತ ಚಾಸಾ ಸ್ತವೀಚ್ಕತರರಾಶ್ವೀವ ಜನಾದಿದ್ೈತಾಾಾಃ || 139 || 

 

ತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಧ್ಮಾಯವಪ್ಹಾಯ ಪಾಪಾ ವಿಮೀಹಿತಾ ದ್ೀವವರ್ೀಣ ಸವ್ೀಯ | 
ಜಗತಮಸುಮೀsನ್ಧಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಸಮಸುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ಸಚ ಛ್ೀರ್ತ ದ್ೃಢಂ ಸಮರನ್ುಾಃ || 140 || 

 

ನಾರಾಯಣ್ ೀsಪಾಾಪ್ಾ ಸತರ್ೀನ್ದರವೃನ್ದಂ ವೃತುಂ ಚ್ ತ್ೀಷಾಮಖಿಲಂ ನಿಗದ್ಾ | 
ಪ್ೃಷ್ಟಶಚ ತ್ೈರಾಹ ನಿಜಂ ಹೃದಿಸಂಿ ಬೌದಾಧಗಮಾಥಯಂ ಸೃರ್ತಬನ್ಧಮೀಚ್ನ್ಮ್ || 141 || 

 

ಕ್ಷಣಾದ್ಯಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ಾಸುದಿವಶ್ೀಷಾ ಯತಾಃ ಪ್ರರಾನ್ಯೀವ ನಿಸಗಯತ್ ೀsಖಿಲಾಾಃ | 
ತತಾಃ ಸಿ್ತರತ್ವೀsಪ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಂಶರರಾದ್ತಕುಂ ಕ್ಷಣಸಾಿಯ ಮರಾ ಸಮಸುಮ್ || 142 || 
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ತದಾವನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಚ ಯತ್ ೀ ನ್ ಭಿನೌನ ಸದಾ ಸವನಿವಾಯಹಕಶಕ್ತುಯತಕ್ ುೌ | 
ಅತಾಃ ಕ್ಷಣಸಾಿಯ ಸಮಸುಮೀತತ್ ಸಿ್ತರಾತಮಕಂ ಚ್ೀರ್ತ ಹಿ ನಾಸ್ತು ಭ್ೀದ್ಾಃ  || 143 || 

 

ಜ್ಞ್ ೀsಹಂ ಸದ್ೈಕಾಃ ಪ್ರಮೀ ಮಯೈತತ್ ಸದಾsನ್ನಿೀಯಂ ಹಿ ಯತ್ ೀsಸವತನ್ರಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ವಿಶವಮತ್ ೀ ಮಯೀಕುಂ ಜಡಸವರ ಪ್ಂ ಚ್ ಕ್ತಮತ ಸಮ ಚ್ೀತನ್ಮ್ || 144 || 

 

ಶಂಶ್ೀಲಕ್್ ೀsಹಂ ಯತ ಏವ ಚ್ ೀಚ್ಚಾಃ ಶ್ನಾಮಕಸುದಿಧ ಮರಾ ನಿಧ್್ೀಯಮ್ | 
ಶ್ನಾಾಭಿದ್ಂ ದ್ ೀಷ್ವಿರತದ್ಧರ ಪ್ೀ ದ್ ೀಷ್ ೀಜಝಿತತ್ ೀsನ್ಾಸುಾಖಿಲಾದ್ನಾಮಾ | 
ಏನ್ೈವ ಸಾದ್ಾಂ ತವಸದ್ೀವ ನಾಮತಾಃ ಸವಭಾವ ಏನ್ೈವ ಭವ್ೀದ್ ಯತಸುತ್ || 145 || 

 

ಇತಾಾದಿ ಬ್ ೀದ್ಧವಾಮಿದ್ಂ ಸಮಸುಂ ಮಯೀದಿತಂ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಹ್ೀಯಮಸ್ತು | 
ಇತಾಾದಿ ದ್ೀವಾನ್ ಪ್ರರ್ತಬ್ ೀಧ್ಯಂಶಚ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ್ ೀವಾಸ ಸ ಬತದ್ಧದ್ೀವಾಃ | 
ಗತಾವ ಸವಧ್ಾಮಾಪ್ಾಪ್ರ್ೀಣ ರ ಪ್ೀಣಾsಸ್ುೀ ಪ್ೃಥಕ್ ಚ್ೈಕತನ್ತಯಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್ || 146 || 

 

ತತಸತು ಬತದ್ ಧೀದಿತಪ್ಕ್ಷಸಂಸ್ ಿೀ ಜನ್ ೀsಪ ಚ್ಕ್್ರೀ ಮತಮನ್ಾದ್ೀವ | 
ಬೌದ ಧ್ೀನ್ ಜ್ೈನ್ೀನ್ ಮತ್ೀನ್ ಚ್ೈವ ದ್ೈತಾಾಂಶಕ್ಾಾಃ ಪರೀರ್ತಮಗತಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ || 147 || 

 

ಪ್ರಶಾನ್ುವಿದ್ಾೀತಾಭಿಧ್ಂ ತಥಾsನ್ಾದ್ ಬತದ್ ಧೀಕುಶಾಸರಂ ರ್ತರದ್ಶಾ ಅವಾಪ್ಾ | 
ತ್ ೀಷ್ಂ ಯಯತವ್ೀಯದ್ಸಮಸುಸಾರಂ ಯಮಾಸಿ್ತತಾಮಾನ್ಚಿರ್ೀಣ ಮತಕ್ತುಾಃ || 148 || 

 

ಅನ್ಾೀ ಮನ್ತಷಾಾ ಅಪ ಭಾರತಾದ್ಾಂ ಸತುಮಾದಾಯಂ ಪ್ರಿಗೃಹಾ ವಿಷ್ತಣಮ್ | 
ಯಜನ್ು ಆಪ್ುಾಃ ಪ್ರಮಾಂ ಕರ್ತಂ ತನ್ನ ಸ್ೀಹಿರ್ೀ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾದಿದ್ೈತಾಾಾಃ || 149 || 

 

ಶ್ೈವಂ ತಪ್ಸ ು್ೀ ವಿಫುಲಂ ವಿಧ್ಾಯ ಜಗದಿವಮೀಹ್ ೀಜಯತಶಕ್ತುಮಸಾಮತ್ | 
ಪಾರಪ್ಾ ಪ್ರಜಾತಾ ಭತವಿ  ಮೀಹನ್ಂ ಚ್ ಚ್ಕತರಾಃ ಕತತಕ್್ೈಯರಭಿದಾಂ ವದ್ನ್ುಾಃ || 150 || 

 

ತ್ೀಷಾಂ ಪ್ರಪಾತಾಯ ಸತಾಂ ಚ್ ಮಕ್್ಯೈ ಜನಾಮsಸ ಭಿೀಮಸಾ ಯದ್ತಕುಮತರ | 
ದ್ತಗಾಯ ಪ್ುನ್ವಿಯಪ್ರಕತಲ್ೀsವರ್ತೀಣಾಯಹನಿಷ್ಾರ್ತ ವಾರತಮಥಾಸತರಾಣಾಮ್ || 151 || 

 

ತತಾಃ ಕಲ್ೀರನ್ುಮವಾಪ್ಾ ಧ್ಮಯಜ್ಞಾನಾದಿಕಲಾಾಣಗತಣಪ್ರಹಿೀನ್ೀ | 
ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿರಿಞ್ಚರ್ತರಪ್ುರಘನಶಕರಪ್ೂವಾಯಾಃ ಪ್ಯೀಬಧಂ ರ್ತರದ್ಶಾಾಃ ಪ್ರಜಗತಮಾಃ || 152 || 
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ನಾರಾಯಣಸ್ೈಾಃ ಸತುರ್ತಪ್ೂವಯಮಥಿಯತ್ ೀ ಭವಾಯ ಲ್ ೀಕಸಾ ಸ ಶಮೂಳಾಖ್ಾೀ | 
ಗಾರಮೀ ಮತನ್ೀವಿಯಷ್ತಣಯಶ್್ ೀsಭಿದ್ಸಾ ಗೃಹ್ೀ ಬಭ ವಾsವಿರಿಚಿನ್ಯಶಕ್ತುಾಃ || 153 || 

 

ಕಲ್ೀಸತು ಕ್ಾತಾೆರತ ಏಷ್ ಕಲ್ಲೆೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಲಂ ಕಂ ಸತಖ್ಮೀವ ತದಾವನ್ | 
ಕಲ್ಲೆೀರ್ತ ವಾ ತ್ೀನ್ ಸಮಸುದ್ಸತಾವಿನಾಶನ್ಂ ತ್ೀನ್ ದಿನಾದ್ ವಾಧ್ಾಯ || 154 || 

 

ಅಧ್ಮಯವೃತುಂ ವಿಮತಖ್ಂ ಹರ್ೀಶಚ ನಿಹತಾನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಜನ್ಂ ತತರಙ್ಕಚುೀ | 
ಸಂಸಾಿಪ್ರಾಮಾಸ ಸ ಧ್ಮಯಸ್ೀತತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಭಕ್ತುಂ ಚ್ ನಿಜಪ್ರಜಾಸತ || 155 || 

 

ಇತಾಾದ್ಾನ್ನಾುನಿ ಹರ್ೀರತದಾರಕಮಾಯಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಚ್ ಸದ್ ಗತಣಾಶಚ | 
ನಿತಾವಾಪ್ೀತಾಖಿಲದ್ ೀಷ್ಕಸಾ ಬರಹ್ೇತಾನ್ನ ು್ೀರ್ತ ಚ್ ನಾಮ ಯೀನ್ || 156 || 

 

ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಯಖ್ಾಮತನಿಾಃ ಸತಪ್ೂಣಯಪ್ರಜ್ಞಾಭಿಧ್್ ೀ ಗರನಿ್ಮಿಮಂ ಚ್ಕ್ಾರ | 
ನಾರಾಯಣ್ೀನಾಭಿಹಿತ್ ೀ ಬದ್ರಾಯಂ ತಸ್ಾೈವ ಶ್ಷ್ ಾೀ ಜಗದ್ೀಕಭತತಯಾಃ || 157 || 

 

ಯಸುತ್ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಖಿಲಾಂಶಚ ವ್ೀದಾನ್ ಸಪ್ಞ್ಚರಾತಾರನ್ ಸರಹಸಾಸಙ್ುರಹಾನ್ | 
ವ್ೀದ್ೀರ್ತಹಾಸಾಂಶಚ ಪ್ುರಾಣಯತಕ್ಾುನ್ ಯಥಾವದ್ನಾಾ ಅಪ ಸವಯವಿದಾಾಾಃ || 158 || 

 

ಸಮಸುಶಾಸಾರಥಯವಿನಿಣಯಯೀsಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಭಾರತವತಮಯಚಾರಿೀ | 
ಗರನ್ಿಾಃ ಕೃತ್ ೀsಯಂ ಜಗತಾಂ ಜನಿತರಂ ಹರಿಂ ಗತರತಂ ಪರೀಣಯತಾsಮತನ್ೈವ | 
ವಿನಿಣಯಯೀ ನಾಸಯ ಮತನಾ ವಿನಾ ಯದ್ ವಿಪ್ರಸ್ತಿತಾನಾಮಿವ ಸವಯವಾಚಾಮ್ || 159 || 

 

ತದ್ ಬರಹಮಸ ತಾರಣಿ ಚ್ಕ್ಾರ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಾಾಖಾಾsಥ ತ್ೀಷಾಮಯಥಾ ಕೃತಾsನ್ಾೈಾಃ | 
ನಿಗ ಹಿತಂ ಯದ್ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮತವಂ ಸ ತ್ ರೀಕುಮಪ್ಾತರ ಮಹಾಸತರ್ೀನ ದ್ರೈಾಃ | 
ಜೀವ್ೀಶವರ್ೈಕಾಂ ಪ್ರವದ್ದಿೂರತಗ್ರವಾಾಯಖಾಾಯ ಸ ತಾರಣಿ ಚ್ಕ್ಾರ ಚಾsವಿಾಃ || 160 || 

 

ವಾಾಸಾಜ್ಞರಾ ಭಾಷ್ಾವರಂ ವಿಧ್ಾಯ ಪ್ೃಥಕ್ ಪ್ೃಥಕ್ ಚ್ ೀಪ್ನಿಷ್ತತುಭಾಷ್ಾಮ್ | 
ಕೃತಾವsಖಿಲಾನ್ಾಂ ಪ್ುರತಷ್ ೀತುಮಂ ಚ್ ಹರಿಂ ವದ್ನಿುೀರ್ತ ಸಮಥಯಯತಾವ || 161 || 

 

ತನ್ತಸೃರ್ತೀರಾ ಪ್ವನ್ಸಾ ಸ್ೀಯಂ ಸದ್ ಭಾರತಾಥಯಪ್ರರ್ತದಿೀಪ್ನಾಯ | 
ಗನಿ್ಂ ಚ್ಕ್ಾರ್ೀಮಮತದಿೀಣಯವಿದಾಾ ಯಸ್ತಮನ್ ರಮನ ು್ೀ ಹರಿಪಾದ್ಭಕ್ಾುಾಃ || 162 || 
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‘ತೃರ್ತೀಯಮಸಾ ವೃಷ್ಭಸಾ ದ್ ೀಹಸ್ೀ ‘ದ್ಶಪ್ರಮರ್ತಂ ಜನ್ಯನ್ು ಯೀಷ್ಣಾಃ | 
‘ನಿಯಯದಿೀಂ ಬತಧ್ಾನನ್ಮಹಿಷ್ಸಾ ವಪ್ಯಸ ‘ಈಶಾನಾಸಾಃ ಶವಸಾ ಕರನ್ು ಸ ರಯಾಃ | 
‘ಯದಿೀಮನ್ತ ಪ್ರದಿವೀ ಮಧ್ವ ಆಧ್ವ್ೀ ‘ಗತಹಾಸನ್ುಂ ಮಾತರಿಶಾವ ಮಥಾಯರ್ತ’ || 163 || 

 

ಇತಾಾದಿವಾಕ್್ ಾೀಕುಮಿದ್ಂ ಸಮಸುಂ ತಥಾ ಪ್ುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಪ್ಞ್ಚರಾತ್ರೀ | 
ಅತ್ ರೀದಿತಾ ರಾಶಚ ಕಥಾಾಃ ಸಮಸಾು ವ್ೀದ್ೀರ್ತಹಾಸಾದಿವಿನಿಣಯಯೀಕ್ಾುಾಃ || 164 || 

 

ತಸಾಮದ್ಯಂ ಗರನ್ಿವರ್ ೀsಖಿಲ್ ೀರತಧ್ಮಾಯದಿಮೀಕ್ಷಾನ್ುಪ್ುಮಥಯಹ್ೀತತಾಃ | 
ಕ್ತಂ ವೀದಿತ್ೈರಸಾ ಗತಣ್ೈಸುತ್ ೀsನ್ಾೈನಾಯರಾಯಣಾಃ ಪರೀರ್ತಮತಪ್ೈತಾತ್ ೀsಲಮ್ ||165 || 

 

ಯಾಃ ಸವಯಗತಣಸಮ ಪಣಯಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಾಃ | 
ಪರೀಯತಾಂ ಪರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ತಣಮೀಯ ಪ್ರಮಾಃ ಸತಹೃತ್ || 166 || 

 

|| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಭಗವತಾಪದ್ವಿರಚಿತ್ೀ 
ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯಯೀ ಪಾಣಡವಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಂ ನಾಮ  

ದಾವರ್ತರಂಶ್್ ೀsಧ್ಾಾಯಾಃ || 
[ ಆದಿತಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ 5001 ] 

|| ಸಮಾಪ್ುೀಯಂ ಗರನಿ್ಾಃ ||  
 

|| ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪ್ಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖ್ಾಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತಾಮಣಡಲಾ ಖ್ಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
 


