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  ||ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಾಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಾಃ ||  
 

 
Sr Date Remarks  

1 19/05/2012 Typing Started on By H K Srinivasa Rao 

2  Typing Ended on By H K Srinivasa Rao 

3  First Proof Reading   

4  First proof Correction  

5  Second proof correction  
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Raghavendra Theertha. 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 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಾಮ ಲ - ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

1. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 

2. ಗರಂರ್ ಋಣ: ಗತರತಗ್ ೀವಿಂದ್ ವಿಠ್ಲ ದಾಸರತ – ಗತರತಕೃಪಾ ಗರಂರ್ಮಾಲ್ರ್ 
ತರಯೀವಿಂಶ –ಪುಷ್ಾ -1979 
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ಅಧ್ಾಯತಮ ರಸರಂಜನಿ 

ಪಾಹಿ ಪಾಣಡವಪಾಲಕ್ಾಮಿತಪಾಪನ್ಂ ಭವತ್ಾಪತ್್ ೀ  
ಏಹಿ ಮಾನ್ಸ ಮನಿದರಾಗಣದ್ೀಶಮಿೀಶ ನ್ಸೀಸತು ತ್್ೀ || 
ಪುತರಮಿತರ ಕಳತರ ಪೂವಾಮತರಗಂ ನ್ ಪರತರಗಂ  
ರ್ತರ ರ್ತರ ಗತಮಾಮೀಶವರ ತತರ ತ್್ೀsಸ್ತು ಪದಾಮತುಜಮ್ || 01 || 

 

ನ್ ೀ ಭರ್ಂ ನ್ ಚ ದ್ತಗಾತನ್ಾ ಚ ಪಾತಕಂ ಕಲ್ಲ ಕ್ಾಲಜಂ  
ತವರ್ಯನಾರ್ಗತ್ೌ ಸದ್ೈವ ಹಿ ಮಾನ್ಸಾನಿುಕಸಂಸ್ತೇತ್್ೀ || 
ನಿತಯಮೀವ ವಿನ್ ೀದ್ಮಾತರಮಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಸಹ ಮೀ ತವರ್ಾ  
ನ್ೈವ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಪರರ್ ಸತಯಮೀತದ್ತದಿೀರಯೀ || 02 || 

 

ಪರೀತರಸ್ತು ತವಾಪ ಸಂಸತುತಮಾತರ ಏವ ವಿನ್ ೀದ್ತ್್ ೀs 
ಪಾಯವಯೀಃ ಸಮಶ್ೀಲಯೀರಿಹ ಮನಿದರ್ೀ ನ್ ವಿಯೀಗತ್ಾ || 
ದ್ೀವ ತ್್ೀ ಪದ್ಪಙ್ೆಜ್ೀ ಮಮ ಚಿತುಮೀವ ನ್ ಚ್ೀತುದಾ 
ಕತತರ ಗಚಛತ ತದ್ವದ್ಸವ ರಮೀಶ ಮೀsದ್ಯ ಸತ್ಾಙ್ುಣ್ೀ || 03 || 

 

ರ್ದ್ಯದ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಗಚಛತ ತಹಿಾ ತ್್ೀ ವಚನ್ಂ ಕರ್ಂ 
ಶ್ ೀಭತ್್ೀ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಸನ್ುತ ಭಾವನಾದ್ಯಭಿಧ್ಾರ್ಕಂ || 
ರ್ಜಜಡಂ ಜಡಡತತಲಯಮನ್ಯದ್ತಸುವಮೀವ ಹಿ ವಸತು ನ್ಃ 
ಸೌಖ್ಯದ್ಸುವಮಥಾಭಿಮತಖ್ಯಕರಸುವಮೀವ ನ್ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತ್ || 04 || 

 

ಚಿತುನಾಮಕ ರ್ತರ ರ್ಾಸಯಸ್ತ ತತರ ಗಚಛತ ಮೀ ಮನ್ ೀ  
ದ್ತಷ್ಟತ್ಾ ನ್ನ್ತ ಕಞ್ಾಕಸಯ ನ್ ಶ್ ೀಭತ್್ೀ ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ || 
ಏವಮೀವ ಹಿ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಖಿಲ್ೀನಿದಿರ್ಸಯ ಗತಭಾವ್ೀತ್- 
ಕ್ಾರ್ವೃತುರಪೀತೇಮೀವ ವಿನಿಶ್ಾತ್ಾ ಬತಧ್ ಸಂಸದಿ || 05 || 
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ಕಮಾಕ್ಾನ್ಯಪ ಹಸುಪಾದ್ತದ್ಙ್ತುಲ್ಲೀಮತಖ್ದ್ೀಹಜಾ- 
ನ್ಯತರ ಸನ್ುತವಾಕಸಮತದ್ಭವ ವಣಾ ಪೂವಾಕ ಶಬದಕ್ಾಃ || 
ಸವಾದ್ೈವ ಹಿ ತ್ಾವಕ್ಾಮಿತಮ ತಾಕ್ಾರಣಭಾವತ್್ ೀ  
ದ್ ೀಷ್ಕ್ಾರಣಭಾವಮೀವ ಹಿ ನ್ೈವ ರ್ಾನಿು ಕತತಶಾನ್ || 06 || 

 

ಕ್ಾಮಪೂವಾಕವೃತುಯೀಪ ಹಿ ತ್್ೀ ಸತಖಾತಮಕಮ ತಾಷ್ತ 
ವಯಕಿುಕ್ಾರಣಭಾವತ್್ ೀ ನ್ ಚ ದ್ ಷ್ಣಾರ್ ಭವನಿು ಮೀ || 
ನ್ೈವ ಜಾನ್ತ್್ ಈದ್ೃಶ್ೀಂ ಸ್ತೇತಮಾತಮನ್ ೀ ಹಯಖಿಲಾತಮನ್ ೀs 
ಸಾಧ್ತ ಸಾಧ್ತ ಚ ಸವಾಮೀವ ಹಿ ತ್್ೀಷ್ತ ದ್ ೀಷ್ಕರಂ ಭವ್ೀತ್ || 07 || 

 

ಪುಣಯಪಾಪಮಪ ತವಮೀವ ಹಿ ದ್ೀವ ಗತಹಯಮಿದ್ಂ ಪರಂ  
ತವಂ ತವನಾದಿತ ಏವ ಪೂವಾಜ ಪೂವಾಕ್ಾರಣ ಮೀ ಪರರ್ || 
ಕಿಂ ಕರ್ ೀತ ಹಿ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀ ರ್ಮರಾಜ ಕ್್ ೀಪನಿಯೀಜಿತ- 
ಸ್ು ವಿನ್ೈವ ವದ್ನಿು ನಿಣಾರ್ಮತರ ಕಿಂ ಮತನ್ಯೀsಪ ಭ್ ೀ || 08 || 

 

ರ್ಾಃ ಸಹಸರಶತ್ಾಧಿಕ್ಾ ಅಪ ಕ್್ ೀಟಿರ್ಶಾ ತತ್್ ೀsಧಿಕ್ಾ 
ವೃತುಯೀ ಮಮ ನಿತಯಮೀವ ಚ ತ್ಾಸತ ತ್್ೀ ಬಹತರ ಪತ್ಾ || 
ಕ್್ೀತರಜ್ ೀsಪ ಹಿ ಪುತರ ಏವ ಮಮೀಶವರ್ ೀಸ್ತ ತಥಾsಪ ಮಾಂ 
ನ್ ೀದ್ಧರಿಷ್ಯಸ್ತ ಪುತರತ್್ೈವ ಸತಶತತರಭಾವಮಥಾಪುನರ್ಾತ್ || 09 || 

 

ಭಾರತ್್ೀ ಭತವಿ ವಿಪರಜನ್ಮ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ರ್ದಿ ಮನ್ಯಸ್ೀ 
ಸಾಧ್ನ್ಂ ಕತರತ ದ್ೀವ ಪೂವಾಮಹಂ ತತ ತ್್ೀsನ್ತಕರ್ ೀಮಯಲಮ್ || 
ಪರತಯವಾರ್ವಚಃ ಕೃತ್್ೀಪ ಚ ಸವಾಥಾ ಹಯಕೃತ್ೌ ನಿಷ್ೀ- 
ಧ್್ ೀಕಿುರಪಯಕೃತಸಯ ಶಾಸರಗತಜ್ಞವರ್ಾ ಕೃತ್ೌ ಭವ್ೀತ್ || 10 || 

 

ಕತೃಾತ್ಾ ತವ ಪೂಜಯತ್ಾsಪ ಹಿ ಸವಾಕಮಾವಿನಿಶ್ಾತ್ಾs 
ಪ್ಯೀತಯೀರರ್ ಚಿನ್ುನಾ ಕಮಲ್ೀಶ ತ್್ೀsದ್ಯ ವಿಪಶ್ಾತ್ಾ || 
ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ ಮಿಷ್ೀಣ ಸನ್ುತಮಾದ್ರ್ೀಣ ಮನ್ ೀಗತಃ 
ಶ್ರೀಹರ್ೀಶಾರಣಾಬಜಯೀರಿದ್ಮೀವ ಸಾಧ್ನ್ಮಿೀರಿತಂ || 11 || 
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ಏತದ್ೀವ ಚ ಯೀಗಯತ್ಾ ಪರವಿಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ವಿವಿಧ್ಾತಮನಾಂ  
ಸಂಸತಫರತಯಖಿಲಸಯ ತತುದ್ವಸೇರ್ಾ ಹಯನ್ತರ ಪರ್ಾ || 
ಸಾನನ್ದಾನ್ಜಪಾಗಿನಹ್ ೀತರಸದಿಷ್ಟಟಪೂವಾತರ್ಾ ತಥಾ 
ಪ್ೈತತರಕ್ಾದಿಸಮಸುಕಮಾತರ್ಾಪ ಕ್ಾಮಯತರ್ಾ ಪುನ್ಃ || 12 || 

 

ಏವಮೀಷ್ಹರಿೀಶಾ ದ್ೀವ ಮತನಿೀಷ್ಟಮಾತೃಮತಖಾತಮನಾಂ 
ಸಂಸತಫರತಯಖಿಲಸಯ ತತುದ್ವಸೇರ್ಾಹಯನ್ತರ ಪರ್ಾ || 
ರ್ದ್ಯದ್ ೀಹತಯಭರ್ಂ ಚ ದ್ೈವವಶ್ೀನ್ ವ್ೀತು ನಿಜಾತಮನಾ 
ತದಿದನ್ಃ ಪರಭೃತೀಹ ತಸಯ ಕರಸ್ತೇತ್್ೈವ ಹಿ ಮತಕುತ್ಾ || 13 || 

 

ನಾಶ್ರಃ ಸಖ್ ತ್್ೀ ಪರಕ್್ೀಸತಲಲಾಟಕಂ ರ್ತಗಳಂ ಭತರವೀ  
ನಾಕ್ಷಿಣಿೀಕಪರಸಯ ಸತಸವರ್ ಕಣಾಕ್್ೀsರ್ ಕಪೀಲಕ್್ೀ || 
ಸನ್ನೃದ್ೀವ ಸತನಾಸ್ತಕ್ಾ ಸಖ್ ವೀತುರ್ ೀಷ್ಠಮಥಾಧ್ರಂ 
ಸಮರದ್ನ್ುಸತಪಙ್ೆರ್ತಗಮಮನ್ನ್ು ಸನ್ುವ ಜಿಹಿವಕ್ಾ || 14 || 

 

ತ್್ೀ ಮತಖ್ಂ ವಸತಕಣಠಕ ಬರ ಮತರ ವೀದಿತಗ್ ೀ ವಿಭಾ- 
ವತರ ದ್ಕ್ಷಿಣಕನ್ಧರಂ ಪರಮತರ ನಾಹೃಸತಕನ್ಧರಂ | 
ನಾಜದಾಕಕತದ್ತರ ನಾಪಸತಪೃಷ್ಠಮತರ ಸಹಸುಕ್ಾ 
ಊಧ್ವಾದ್ಕ್ಷಿಣಬಾಹತರಿೀದ್ೃಶವಾಮಬಾಹತರಪೀದ್ೃಶಂ || 15 || 

 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಧ್ರಬಾಹತರಸತು ಸಹಸುಕ್್ ೀsಪಯರ್ ತ್ಾದ್ೃಶ್ ೀ 
ವಾಮಬಾಹತರತದಾಹೃತಃ ಪರಚತತಭಿೀಾರ್ೀವ ಕರಾಙ್ೆ ಭ್ ೀ| 
ಪಞ್ಾಭಿಃ ಕರಗಾಙ್ತುಲ್ಲೀನ್ಖ್ ದ್ೀವ ತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಪರಸೀ- 
ರ್ ೀsಸತು ತ್್ೀ ಸುನ್ ರ್ತಗಮಮತರ ನ್ೃಜ್ೈತರ ಸ ದ್ರ ಮತರ ತ್್ೀ || 16 || 

 

ಪಾರಪುನಾಸಖ್ ದ್ಕ್ಷಕತಕ್ಷಿಕಮತರವಾವಿವವಾಪರಂ  
ನಾಭಿರತರ ಸಮಿೀಶ ತ್್ೀ ತರಭಿರತಕು ಸಂಸೇವಲ್ಲತರರ್ಃ | 
ಬಸ್ತುರತರ ನ್ೃ ವಾಸತಮೀಢ್ರಮಥ್ ೀ ಗತದ್ಂ ವೃಷ್ಣಂ ಚ ವಾ 
ವಾಪುನಾಕಟಿರತರ ತ್್ೀ ಸಖ್ ವಾಪು ವೀರತರ್ತಗಂ ಹರ್ೀ || 17 || 
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ಜಾನ್ತನಿೀ ತವ ವಾಸಮತರ ಸದಿಷ್ಟದಾನ್ಸಮರ್ಾಜಂ- 
ಘಾಭಿಧ್ಂ ಪರವಾತರ ತ್್ೀ ಪರಪದಾಭಿಧ್ಂ ಸಖ್ ವಾಸತುತ್್ೀ | 
ಪಾದ್ರ್ತಗಮಮಿಹಾಪ ಸನ್ನಖ್ಲಕ್ಷ್ಯತಚಾತತರಾತಮನಾ  
ಪಞ್ಾಭಿಃ ಪದ್ಗಾಙ್ತುಲ್ಲೀನ್ ಖ್ರ್ ೀಮಚಮಾ ಚ ನಾ ಪರಭ್ ೀ || 18 || 

 

ಚಕ್ಷತಷ್ಟೀ ತವ ಚಾಕ್ಷಿಸಂಸ್ತೇತ ಏವ ದ್ೀವ ರಮಾಪತ್್ೀ  
ಪಾಶಾ ಚಕ್ಷತರರ್ ಕರಮೀಣ ಚ ಕಣಾಗಂ ಪರಮಿನಿದಿರ್ಮ್ | 
ಘಾರಣಕಂ ರಸನ್ಂ ಚ ವಾ ಪರಸಮತರ ಸನ್ುವಗಪ ಪರಭ್ ೀ 
ವಾಕ್ ಚ ವಾ ಚತತರಾತಮಕಂ ಕರಸಂಸೇಪಾಣಯಭಿದ್ೀನಿದಿರ್ಮ್ || 19 || 

 

ಪಾದ್ಪಾರ್ಸತಮೀಢ್ವಗಂ ತವ ಸಮರನಾಶಾ ಸತಮಾನ್ಸಂ  
ಬತದಿಧರಪಯರ್ ತ್್ೀ ಪರಕ್್ ೀವಿದ್ ಕ್ಾಮ ಪೂವಾಕವೃತುರ್ಃ | 
ದಿವತರಪಞ್ಾದ್ಶಾಧಿಕ್ಾಸುವ ಭಾವುಕ್್ೀಷ್ಟದ್ಮ ತಾರ್ಃ 
ಶಬದಪೂವಾಕಪಞ್ಾಕಂ ತವ ಪಞ್ಾರ ಪಮರ್ ಪರಭ್ ೀ || 20 || 

 

ಸಾನನ್ ಭ್ ೀಜನ್ಪಾನ್ಪಾಲನ್ಮೀಲನಾಗಮನಾಚಾನಾ 
ಪಾರಣನ್ ೀಚಾಲನಾಭಿವಾದ್ನ್ಮಾಜಾನಾಜಾನ್ಪೂವಾಕಮ್ | 
ಸವಾಕಮಾ ಸನಾಮಕಂ ತವ ರ ಪಮೀವ ರಮಾಪತ್್ೀ  
ಶಕುಯೀsಪಯರ್ ತತರ ತತರ ಚ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಕಶಕುರ್ಃ || 21 || 

 

ಮತಸಯ ಏವ ಕಿರಿೀಟಿಮಮತುಜನಾಭ ತ್್ೀ ಭವ ಈದ್ೃಶಃ  
ಕ ಮಾ ಏವ ಸತಕಣಾ ಕತಣಡಲಮಿೀದ್ೃಶಸುವ ಸ ಕರಃ | 
ಕಣಠಭ ಷ್ಣಮಾಶ್ರತಂ ತವದ್ತದ್ರಶಾ ಸ್ತಂಹಜ ಸ್ತಂಹಕ್್ ೀ 
ಭ ಷ್ಣಸುವ ಬಾಹತಸಂಸ್ತೇತಮಿೀದ್ೃಶಃ ಸಖ್ ವೀ ಹರ್ೀ || 22 || 

 

ಆಶ್ರತಂ ಕಟಿಮತರ ಭ ಷ್ಣಮಿೀದ್ೃಶಸುವ ಭ್ ೀ ಹರ್ೀ 
ಪಾದ್ರ್ತಗಮಗತಂ ವಿಭ ಷ್ಣ ಮತರ ಸಮಭವರಾ ಪರಭ್ ೀ | 
ಸಂಸ್ತೇತಂ ಚ ಕರ್ೀಷ್ತ ಭ ಷ್ಣಮಿೀದ್ೃಶಂ ತರಜಗತಾತ್್ೀ 
ತ್ಾದ್ೃಶ ಙ್ತುಲ್ಲಭ ಷ್ಣಂ ತವ ವಿಷ್ತಣಕಿೀತಾಸತ್್ೀ ಹರ್ೀ || 23 || 
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ಏತದ್ೀವ ನ್ವಾತಮಕಂ ನ್ವರತನರ ಪಮನ್ನ್ು ತ್್ೀs- 
ನ್ನ್ು ಭ ಷ್ಣಭ ಷ್ಣಂ ನಿಜಲ್ಲೀಲಯೈವ ಸತತ್್ ೀಷ್ಣಮ್ | 
ಏಕಮ ತಾತರ್ಾ ಚ ಪಞ್ಾತರ್ಾsಪ ಪಞ್ಾದ್ಶಾತಮನಾ 
ತರಂಶದಾದಿತರ್ಾ ಚ ಮಾನ್ಸಪೂಜನ್ೀ ಪರತಭಾಸತ್್ೀ || 24 || 

 

ದ್ರವಯಕಮಾಗತಣಪರಭ್ೀದ್ತ ಆಸಾಯಸಯಮಿತ ಕರಮಾ- 
ದ್ೀತದ್ೀವ ಚ ಸವಾಜಿೀವಗತಂ ತವನಾದಿತ ಏವ ಹಿ | 
ಪಾರತರತತೇತ ಏವ ಸನ್ುತಮಾತನ್ ೀಮಿ ಸತಭಾಷ್ಟತಂ 
ತದಿವರತದ್ಧಮಥಾಪ ತ್್ೀsಸತುನ್ತ ಬನಿದಗಿೀತಮಿತ ಪರಭ್ ೀ || 25 || 

 

ಕ್ಾಲನ್ಂ ಪದ್ಯೀಮತಖ್ಸಯ ಚ ಪಾಣಿಪಲಿವಯೀಶಾಗಂ- 
ಡ ಷ್ಣಂ ಸತತಂ ತವಾಸ್ತುವತ ಮಾನ್ಸಂ ರಮತ್ಾನ್ತಮದಾ | 
ಚಿತರಭಾಷ್ಟತಮತರ ಕಿಞ್ಾನ್ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತುದ್ಪ ಪರಭ್ ೀ 
ಗಿೀತವಾದ್ಯಪುರಸಸರಂ ರ್ದಿ ತಚಾ ತ್್ೀsಸತು ಮಹಿೀಪತ್್ೀ || 26 || 

 

ಲಾಲನ್ಂ ತನ್ರ್ಾದಿಕಸಯ ಚ ಪಾಲನ್ಂ ಪತೃಪೂವಾಕ್್ೀ 
ಮೀಲನ್ಂ ಲಲನಾದಿಕ್್ೀsಪಯನ್ತಕ ಲನ್ಂ ಚ ತವಾಸತು ಭ್ ೀ | 
ಸಾನನ್ಮಸುವಭಿಷ್ೀಚನ್ಂ ತವ ತತರ ಪೌರತಷ್ಸ ಕುಕಂ 
ಮನ್ರಮಸುವನ್ತ ಧ್ೌತವಸರಕರ್ತಗಮಮಸತು ತವಾಮುರಮ್ || 27 || 

 

ಆಸನಾಚಮನ್ಂ ತವಾಸುವನ್ತ ಚನ್ದನಾದಿಭಿರಙ್ೆನ್ಂ  
ಮಾಲ್ಲಕ್ಾದಿವಿಭ ಷ್ಣಂ ತವ ವನ್ದನ್ಂ ತವರ್ ಸನ್ಧಯಯೀಃ | 
ಮನ್ರಸಂಸುವರ್ನ್ರಪೂಜನ್ಪೂವಾಕಂ ಪರಮೀಶ ತ್್ೀ 
ಧ್ಾಯನ್ಮೌನ್ಸತಧ್ಾರಣಾದಿಕಮಸತು ತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ || 28 || 

 

ಚನ್ದನಾದಿಭಿರಪಯಲಙ್ೃತರಸತು ತ್್ೀ ತಲಕಂ ಚ ಭ್ ೀ  
ದ್ೀವ ಭ್ ೀಜನ್ಪಾತರಮಸತು ಸತಪಾನ್ಪಾತರಮಥಾಸತು ತ್್ೀ | 
ನಾರಿಕ್್ೀಲಫಲಾದಿಮಿಶ್ರತಮತರ ವಸತು ತವಾಸತು ಭ್ ೀ 
ವಯಞ್ಜನ್ಂ ಲವಣಂ ತಥಾಸತು ಸತಪತರಶಾಕಮಥಾಪರಮ್ || 29 || 
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ಸ ಪಮಸತು ಸತಪಾರ್ಸಂ ಪರದ್ೀವ ನ್ೈಕವಿಧ್ಂ ಸದಾ 
ಚಿತರಭಕ್ಷಮನ್ೀಕಧ್ಾsಸತು ವಿಚಿತರಮಾಷ್ವಿನಿಮಿಾತಮ್ | 
ತ್್ೈಲಪಕವಮಥಾಸತು ತ್್ೀ ಘೃತಪಕವಮಸತು ಹರ್ೀ ಜಲಾ- 
ಙ್ಗುರಪಕವಸತಕ್ಾಲಪಕವಮಥಾಸತು ಪಕವ ಸತಪಞ್ಾಕಮ್ || 30 || 

 

ಚಿತರಮನ್ನಮಥಾಸತು ತ್್ೀsದ್ಯ ವಿಚಿತರವಸತು ವಿನಿಮಿಾತಂ 
ಚ್ ೀದ್ನ್ಂ ಪರಮಾನ್ನಮಸತು ಸದ್ೈವ ತ್್ೀ ಜಗತೀ ಪತ್್ೀ | 
ಶಕಾರಾಗತಡಮಿಶ್ರತ್ಾನ್ನಮಥಾಸತು ತ್್ೀ ಸತತಂ ಹರಿ- 
ದಾರನ್ನಮಸತು ತಥ್ೈವ ಭ್ ೀ ಪರರ್ ಮೌದ್ುಮನ್ನಮಥಾಸತು ತ್್ೀ || 31 || 

 

ಶಸುವಸತುವಿಮಿಶ್ರತಂ ಪುನ್ರಾಮಿವಸತು ಸದಾsಸತು ತ್್ೀs- 
ನಾಮಿವಸತು ತಥಾಸತು ತ್್ೀ ಪರದಿವಯವಸತುಸಮನಿವತಂ | 
ನ್ ತನ್ಂ ನ್ವನಿೀತಮಸತು ರಮೀಶ ನ್ ತನ್ಮೀವ ತ್್ೀ 
ಪಾರತರಪೂಣಾಘೃತಂ ಚ ತ್್ೀsಸುವರ್ ತಕರಮಸತು ದ್ಧಿೀಶ ತ್್ೀ || 32 || 

 

ಕ್ಾರವಸತು ರಮಾಪತ್್ೀ ಮಧ್ತಶಕಾರಾsಪ ಸದಾsಸತು ತ್್ೀ 
ಲ್ೀಹಯಪ್ೀರ್ಸತಚ್ ೀಷ್ಯಖಾದ್ಯಮತಖ್ಂ ಪರ್ೀಶ ತವ್ೈವ ಭ್ ೀ | 
ಪೂವಾಮತತುರಮಮಭಸ್ ೀsಶನ್ಮಸತು ತ್್ೀsರ್ ಪರತರ ಭ್ ೀ 
ಕ್ಾಲನ್ಂ ಕರಯೀಮತಾಖ್ಸಯ ಚ ಪಾದ್ಯೀರರ್ ನ್ೀತರಯೀಃ || 33 || 

 

ಅಙ್ತುಲ್ಲೀಜಲಮಸತು ಸಞ್ಾಲನಾದಿಕಂ ಸಫಲಂ ಚ ತ್ಾಂ- 
ಬ ಲಮಸತು ಸತದಿವಯವಸತುವಿಮಿಶ್ರತಂ ವಸತಧ್ಾಪತ್್ೀ | 
ನ್ ತನಾಮುರಮಸತು ತ್್ೀ ಪರಿಧ್ಾನ್ಮಸತು ತಥ್ೈವ ಚ್ ೀ- 
ಷ್ಟಣೀಷ್ಕಞ್ಚಾಕಪಾದ್ವಸರಸತಮಧ್ಯಬನ್ಧನ್ಮಸತುತ್್ೀ || 34 || 

 

ಆವಿಕಂ ಚ ತರ್ ಣಾಪೂವಾವಿಚಿತರವಸರಮಪೀಶ ತ್್ೀ  
ದ್ಪಾಣಂ ತವ ಚಾಮರ್ೀ ಗಣಿಕ್ಾದಿಗಿೀತಸತನ್ತಾನ್ಮ್ | 
ಛತರವಾದ್ಯವಿಚಿತರಶಬದಸತಲಾಲನ್ಂ ಸವರಭ್ೀದ್ತಃ  
ಪಾದ್ರಕ್ಷಕಪೂವಾಮಸತು ಸದ್ೈವ ತ್್ೀ ಧ್ರಣಿೀಪತ್್ೀ || 35 || 
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ವಾಜಿಪೂರತಷ್ರ್ಾನ್ಗ್ ೀsರ್ತತಮಾನ್ಮಪಯರ್ ತ್್ೀ ತಥ್ ೀ- 
ದಾಯನ್ವಿೀಕ್ಷಣಚಾರಣಾದಿಕಮಸತು ತ್್ೀ ಕಮಲಾಪತ್್ೀ | 
ಕ್್ೀತರವಿೀಕ್ಷಣದ್ೀವತ್ಾಲರ್ಭಿತುಚಿತರನಿರಿೀಕ್ಷಣಂ 
ಪಕ್ಷಿರ್ತದ್ಧನಿೀರಿೀಕ್ಷಣಾದಿ ತವಾಸತು ನಿತಯವ ಚಕ್ಷಣ || 36 || 

 

ತತರ ತತರ ಫಲಾದಿಭಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ೀತರವಿೀಕ್ಷಣಂ 
ಶ್ಕ್ಷಣಂ ನಿಜಭೃತಯಕ್್ೀ ಗೃಹಸಙ್ುಮಶಾ ಪುನ್ಸುವ | 
ಕ್ಾಲನ್ಂ ಪದ್ಯೀಸುವಾಸುವಜ ಪಾಣಿಪೂಜಿತ ಪಾದ್ಗಂ- 
ಡ ಷ್ಣಂ ಚ ತವಾಸತು ಚಾಸನ್ಮಸತು ತ್್ೀ ಭತಜಗಾಸನ್ || 37 || 

 

ಪಾತರರ್ತಗಮಮಥಾಸತು ಸ ದ್ಕಪೂಣಾಮಸತು ತವ್ೈವ ಕ್ೌ- 
ಶ್ೀರ್ರ್ತಗಮಮಥಾಖಿಲಂ ಪರ ಮಾನಿಿಕಂ ಚ ತಥ್ ೀತುರಮ್ | 
ಕನ್ದಮ ಲಸತಕ್ಾಲಪಕವಫಲಂ ಚ ಸವಾ ಮಥಾಸತು ತ್್ೀ  
ಕ್ಷಿೀರನಿೀರಗತಡ್ೀಕ್ಷತಸಪಾರಥಾಸತು ತ್್ೀ ವಯಜನ್ಂ ಚ ಭ್ ೀ || 38 || 

 

ರ್ಾಮಜಾಗರಣಂ ತವಾಸುವನ್ತಗಿೀತನ್ತಾನ್ಪೂವಾಕಂ 
ಮನ್ರಪಾಠ್ನ್ಸನ್ನಮಸೃತಪೂವಾಕಂ ಚ ತವಪರರ್ | 
ದಿೀಪರ್ತಗಮಮಥಾಸತು ತ್್ೀ ಪರಧ್ ಪಮಸತು ಸತಗನ್ಧರ್ತಕ್ 
ಚಾಪ ಉತುಮಕ್ಾ ಭವನ್ತು ನ್ತ ತ್ಾಪಹಾ ಮರತದ್ಸತು ತ್್ೀ || 39 || 

 

ಶ್ರೀಪತ್್ೀ ಕಶ್ಪುಸುವಾಸುವನ್ತ ದ್ೀವ ತ್್ೀ ಹತಯಪಬಹಾಣಂ 
ಮಞ್ಾಪೂವಾಕಭ್ ೀಗಸಾಧ್ನ್ಮಸತು ಸವಾಮಪೀಶ ತ್್ೀ | 
ಕಙ್ೆಣಾದಿವಿಭ ಷ್ಣಂ ನ್ವವಸರಮಸತು ಚ ಕಿಂ ಪುನ್ರ್- 
ಜಾಗರಸೇ ಸಮಸುವಸತು ತವಾಸತುನಿಸತುಲವಸತು ಭ್ ೀ || 40 || 

 

ರ್ದ್ವದ್ೀವ ಹಿ ಜಾಗರಸೇ ಸಮಸು ವಸತು ತವ ಪರಭ್ ೀ  
ತದ್ವದ್ೀವ ಚ ವಾಸನಾತಮಕವಸತು ಸವಾಮಥಾಸತು ತ್್ೀ | 
ಸತಪುಗಂ ಸತಖ್ಮಸತು ತ್್ೀ ಪುನ್ರಸತು ಮಾನ್ಸವಾಸನಾ 
ಜಾತವಸತು ಸಮಸು ಮಪಯರ್ ಜಾಗರಾನ್ುಮನ್ನ್ು ಭ್ ೀ || 41 || 
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ವಾಯಧ್ಯೀsಪಯರ್ವಾಧ್ರ್ಸುನ್ತಭ್ೀದ್ದಾಹನ್ಪೂವಾಕಂ 
ಚಾತರ ಜನ್ಮನಿ ಪೂವಾಜನ್ಮಸತ ಚ್ ೀತುರ್ೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ಭ್ ೀ | 
ಕಿಂ ಪುನ್ಬಾಹತಭಾಷ್ಟತ್್ೀನ್ ಶರಿೀರಜಂ ತವರ್ ಮಾನ್ಸಂ 
ವಾಗಜಮಸತು ತವ್ೀಶ ಸನ್ುತಮೀಷ್ ಸವಾವಿಧಿಮಾಮ || 42 || 

 

ಬಿಮುಪೂಜನ್ಮೀವಮೀವ ಹಿ ಕತವಾತ್್ ೀ ನ್ ಚ ಪಾತಕಂ 
ದ್ತಷ್ಟಕಮಾಜಮಪಯಕಮಾಜಮನಿುಕಂ ಪರತ ಗಚಛತ | 
ಏತದ್ತರ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ಭತವಿ ಭಾರತ್್ೀ ನ್ರಜನ್ಮನಾಂ 
ಕ್ಾವಪ ನ್ೈವ ಸಪಾತಕ್ಾತಮನ್ ಅನಿುಕಂ ಪರತಗಚಛತ || 43 || 

 

ಬಿಮುಪೂಜನ್ಮನ್ುರಾ ನ್ ಚ ಮತಕಿುರಸ್ತು ಹಿ ಕಸಯಚಿತ್- 
ಸವಾಮನ್ಯದ್ನ್ತಷ್ಟಠತಂ ನ್ನ್ತ ಚಿತುಶ್ ೀಧ್ನ್ಪೂವಾಕಮ್ | 
ಸಾಧ್ನ್ಂ ಭವತೀಹ ಪೂಜನ್ ಏವ ಸನ್ುತಮಾದ್ರಾ 
ನ್ ೋದ್ತೀರ್ಾನಿಬನ್ಧ ಏವ ಹಿ ಮಾನ್ಮತರ ಮಯೀದಿತ್್ೀ || 44 || 

 

ಅವಧ್ ತಶ್ರ್ ೀರತನಜರ್ತೀರ್ಾವಿನ್ ೀದಿತಃ  
ಪರಸನ್ನಃ ಶ್ರೀಹರಿದ್ಾದಾಯತ್ ಸತ್ಾಂಸವಾಮವ್ೀಕ್ಷಿತಮ್ || 45 || 

 

ಭವರ್ ೀಗೌಷ್ಧ್ಂ ದಿವಯಂ ಭಜಮಾನಾಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ | 
ಬಿಮುಪೂಜನ್ಸಂಜ್ಞಂ ತ್್ೀ ನ್ ಭಜನಿು ಪುನ್ಭಾವಮ್ || 46 || 

 

ನ್ನ್ದತೀರ್ಾಪರಬನಾಧಖ್ಯಸತಧ್ಾಸ್ತನ್ತಧವಿಹಾರಿಣಃ | 
ಬಾನ್ಧವಾ ರ್ತೃತ್ೌ ತ್್ ೀಷ್ಂ ರ್ಾನ್ಯೀವಾನ್ುರಚಿನ್ುಕ್ಾಃ || 47 || 

 

ಸತಪುಣ್ಯೀ ಭಾರತ್್ೀsರಣ್ಯೀ ಯೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಿವಜಿಾತ್ಾಃ | 
ದ್ತಃಶಾಸರದ್ ಷ್ಟತ್ಾತ್ಾಮನ್ಃ ಕಿಂ ಮಾಂ ನಿನ್ದನಿು ದ್ತಬಾಲಾಃ || 48 || 

 

ದ್ ೀಷ್ೀತ್ಾsಪ ಮದಿೀರ್ಾ ವಾಗಾಧಯೈಾವ ಧ್ರಣಿೀಸತರ್ೈಃ | 
ಶಾಿಘಯತ್್ೀ ಗತಣಲಬ್ಧೈಹಿಾ ಕಣಟಕ್್ೀತ್ಾsಪ ಕ್್ೀತಕಿೀ || 49 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ವಧ್ ತಶ್ರ್ ೀಮಣಿಜರ್ತೀಥಾಾರ್ಾ (ವಿಷ್ತಣತೀರ್ಾ – 
ಅರಣಯಕ್ಾಚಾರ್ಾ) ವಿರಚಿತ್ಾsಧ್ಾಯತಮರಸರಞ್ಜನಿ ಸಮಾಪಾು ||  

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಾಣಮಸತು  
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