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ತಂತರ-ಮಂತರ-ಭಾವ-ಪದ್ಮಾಲ್ 

ಜಾಗೃತಿ-ಪ್ಾರತವಿಾಧ 

ಉದ್ಯದ್ಲ್ೀಳುತ‚ ಹರಿ ಹರಿ ಎನ್ತನತ‚ ವಿದ್ತಾಕು ವಿಧಗಳ ಮತಗಿಸತತಲಿ‚ 
ಸದ್ಮಲಮನ್ನಾಗಿ‚ ತಿೀರ್ಾಗಳರಸನ್ ಅಪಪರ್್ ಸ್ಾನನ್ಕ್  ಪಡ್ಯತತಲಿ,  

 ವಿಷ್ತಣಪ್ಾದ್್ ೀದ್ಭವ್್, ಸಂಧತ, ಸರಸವತಿ, ಯಮತನ್, ಗ್್ ೀದಾವರಿ, ನ್ಮಾದ್ಯತ 
ಕೃಷ್ ಣ್ಯತ, ಮತಿುನ್ತನ ಭೀಮಯತ, ಫಲತುವು, ಆ ಸರಯ್ ಗಂಡಕೀ, ಗ್್ ೀಮತಿಯತ 

ಕಾವ್್ೀರಿ, ಕಪಿಲ್ಯತ, ಪರರ್ಾಗವಿನ್ತತಾ, ನ್ೀತಾರವತ್ೀತಾಾದಿ ತಿೀರ್ಾಗಳ 
ಭಾವದಿಂ ನ್ನ್ಯತತ, ಮಾಡತತ ಮಜಜನ್, ಪರಿಶತದ್ಧ ತನ್ತಮನ್ದಿಂದ್ಲಿನ್ತನ, 

ದ್ೀಗತಲವಿೀ ದ್ೀಹ ಹರಿಗ್ಂದ್ತ ಭಾವಿಸ, ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲತ ಅದ್ನಿೀಗ, 
ಶ್ರೀಗ್್ ೀಪಿಚಂದ್ನ್ದ್ ಶ್ ೀಭನ್ ದಾವದ್ಶ ಶ್ರೀನಾಮಮತದ್ರಯ ಧರಿಸತವ್್ನ್ತ,  

ಹರಿಚಿಹ್ನ ತನ್ತವಲಿ ಹರತಷ್ದಿ ತಳ್ಯತತು, ಹರಿಗತರ್ ರ್ಪ ಕರಯೆಗಳನ್ತ, 
ಅರಿತಷ್ತು ಮನ್ದ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸ, ನ್ಲಿಯತತ ಸಂಧ್ಾಾದಿ ಜಪಗಳ ಮತಗಿಸತತಲಿ  

ತತಲಸೀ ಸಂಗರಹ 

ಬಿಡಿಸಲತಬಾರದ್ತ ತತಲಸಯ, ಆದಿತಾ ಮಂಗಳ ಆ ಶತಕರವ್ಾರದ್ಲಿ 
ಬಿಡಿಸಲತಬಾರದ್ತ ತತಲಸಯ ಆ ಪವಾಕಾಲದಿ ಭ್್ ೀಜನಾನ್ಂತರದಿ, 

ಪ್ಾಲಿಸತತಿೀ ನ್ೀಮ, ದ್ೀವನ್ ನಿತಾದ್ ಪೂಜಯದಾಗಿರ್, ದಾವದ್ಶ್ಯ 
ಕಾಲದ್ ಹ್್ ರ್ತಿನ್ತನ, ತತಲಸಯ ತರಲಿಕ್ ಅವಕಾಶವಿರತವುದ್ ಗಮನಿಸತತ, 

ತರತತಲಿ ತತಲಸಯ, ಸ್ಾನನ್ವ ಮತ್್ ುಮಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೂವಾದಿ ಮಾಡತತಲಿ, 
ಹರತಷ್ದಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಯಾದಿ ತ್್ ಡಗಲತ, ಬ್ೀಗನ್ ನಾನಿೀಗ ಅನ್ತವ್ಾಗತವ್್ 

ಪೂಜಾಸ್ಾಧನ್ಗಳ ಅಣಿಗ್್ ಳಿಸತವಿಕ್ 

ದ್ೀವರ ಮನ್ಯಲಿ ಅಣಿಮಾಡಿ ಇಡತವ್್ನ್ತ ಪೂಜ್ಗ್ ಬ್ೀಕಾದ್ ಕಲಶಗಳ 
ಭಾವದಿಂ ಏಳಲಲ ಐದಾದ್ರಲಿಲಟ್ತು, ಹ್ ತತಲಸ ಗರಿಕ್ಯ ತಂದಿಡತವ್್ 

ಸರಿತಿಂದ್, ಆರ್್ ಂದ್ತ ಬಾರಿಲಿ  ಶ್ ೀಧಸ, ಕಲಶದ್ಲತುಂಬತತ ತಂದ್ಂತಹ, 
ಪರಿಶತದ್ಧ ಜಲವಿರ್, ಭಕುಲಿ, ಶರದ ಧ್ಲಿ, ಪೂಜಗ್ ಇಡತವ್್ನ್ತ ಅಗ್್ ರಯೀದ್ಕ 

ಆರ್ಾರ್ಾ ಕಾಲದ್ ತ್್ ೀಟ್ದ್ ಕಾಡಿನ್ ಹ್ಗಳ ಬಿಡಿಸ ,ನಾ ತಂದಿರತವ್್, 
ಶ್ರೀಯರಸನಾತನ್ ಪೂಜ್ಗ್ಂದಾಗದ್ ಅಣಿಮಾಡಲಿನಿನೀಗ ಅನ್ತವ್ಾಗತವ್್ 
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ಬ್ಲ್ಯಿತತು ಕ್್ಳಳದ್, ಇತರರ ಹರ್ದಿಂದ್ ತಂದ್ಂರ್, ಮತಿುನ್ತನ ಕದ್ದಂತಹ, 
ನ್ಲದ್ಲಿ ಬಿದಿದದ್ದ, ಆಳುಳು ತಂದಿದ್ದ, ಹ್ಗಳ ಪೂಜ್ಗ್ ಉಪಯೀಗಿಸ್್ 

ಹರಳ್ಲ್, ಏಕಕದ್ ಎಲ್ಯಲಿ ತಂದ್ಂರ್, ಬರಿಗ್ೈಲಿ ತಂದ್ಂರ್, ಹ್ಗಳನ್ತ 
ಇರಿಸ್್ನ್ತ, ಬಟ್್ುಲಿ ಕಟ್ತುತು ತಂದ್ಂರ್ ಹ್ಗಳನ್ಂದ್ಂದ್್ ಉಪಯೀಗಿಸ್್ 

ದ್ೀವರ ಮನ್ಗ್ ಪರವ್್ೀಶ 

ದ್ೀವಗ್ಂದಾಗಿಯೆೀ, ಅರ್ಘಾಾಕ್ ಪ್ಾದ್ಾಕ್ ಒದ್ಗಿಸ ನಿೀರನ್ತ, ಹರಿಮಂದಿರ 
ಭಾವದಿಂ ಸ್ಾರಲತ, ಕ್ೈಕಾಲ ತ್್ ಳ್ಯತತ, ಆಚಮನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಬರತವ್್ನಿದ್್ ೀ 

ಪರಿಶತದ್ಧ ಜಲ ತತಳಸ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪುಷ್ಪವು ಇರಲಿೀಗ, ಸರಿದ್ೀವಿಗ್್ ಂದಿಸತತ 
ದಾವರದ್ಲಿಲರತವವರ್ಲಲರ ವಂದಿಸ, ನ್ನ್ಯತತ ನ್ಮಿಸತವ್್ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಪರಿಪೂರ್ಾಗರ್ಗಳ ಶರಧಯೆ, ಹತಟ್ಟುರವ ನಾಶವ  ಜಗಕೀವ ನಾರಾಯರ್ 
ವರಜ್ಞಾನ್ದಾತನ್, ಆ ಸತರ ಅಸತರರ ಸತಖದ್ತಃಖ ಕಾರರ್, ಸತವ್ಾಾಪುನ್  

ವಿಪರಿೀತಮತಿವ್ಾದ್, ಅಪಲಾಪವ್್ನ್ತನತ ನಿಜತತುವ ಜಗದ್ಲಿ ಬಿೀರತತಲಿ, 
ಸತಪವಿತರ ಹರಿಯಬಬ ಸವ್್ೀಾಶನ್ಂದ್ಂರ್ ಆನ್ಂದ್ತಿೀರ್ಾಗ್ಾ ವಂದಿಸತವ್್ 

ಈ ರಿೀತಿಯರ್ಾದ್ ‘ನಾರಾಯರ್್ೀ’ತಾಾದಿ ಮಂತರವ ಭಕುಲಿ ಪಠಿಸತತಲಿ,  
ದಾವರವ ಸ್ಾರತತ, ದ್ೀವನ್ ಮನಿದರವ ಕಾಯತವ ಭಟ್ರನ್ತನ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ  

ಮ್ಡಲ ಬಡಗಲ ಪಡತವಲ ತ್ಂಕಲ ಜಯ-ವಿಜಯ ಬಲ-ಪರಬಲರನ್ತ 
ಬಿಡದ್ಂತಾ ನ್ಂದ್-ಸತನ್ಂದ್ ಕತಮತದ್-ಕತಮತದಾಕ್ಷಗಿೀಗ್ಾ ನಾ ವಂದಿಸತವ್್  

ಆ ದಾವರಪ್ಾಲರ ಅಪಪರ್್ ಪಡ್ಯತತ, ಆ ವ್ಾಯತಮಂತರವ ಪಠಿಸತತಲಿ,  
ಆ ದಾವರ ದಾಟ್ಲತ ಮ್ತಾಾಳ ಬಾರಿಸ, ಹ್್ ಸುಲ ತತಳಿಯದ್ ಒಳಹ್್ ಗಲತ 

ಮತಂದಿಟ್ತು ಬಲಗಾಲ, ಅಗಿನಯ ಮಂತರವ ಪಠಿಸತತ, ಮಂದಿರ ಒಳಹ್್ ಗತತ 
ಮತಂದಿಹ ಅಲಿಲನ್ ಚಂದ್ದ್ ದಿೀಪದ್ ಬತಿುಯ ಬ್ಳಕನ್ತ ಹ್ಚಿಿಸತವ್್  

ಎಲ ಲ್ಲಿಲ ನ್್ ೀಡಲತ, ಎಲ ಲ್ಲಿಲ ಕ್ೀಳಲತ, ಅಲಲಲ ಲ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯರ್ 
ಎಲ ಲ್ಡ್ ಜಗವನ್ತ ಒಳಹ್್ ರಗ್ ವ್ಾಾಪಿಸ, ಇರತವುದ್ ನಾನಿೀಗ ಸಮರಿಸತವ್್ನ್ತ  

 

ವಿಘ್ನೀಚಾಿಟ್ನ್ 

ನ್್ ೀಡತತ ದ್ೃಷ್ಟುಸ ಏರಿಸ ಹ್ಗಳ ಕಾಲಿನ್ ಗಂಟ್ನ್ತ ಮ್ಬಾಾರಿಗ್  
ತಾಡನ್ ಮಾಡತವ್್, ಓಡಿಸ್್ ದ್ತಾಲ್್ ೀಕ ಭ್ಮಾಂತರಿಕ್ಷದ್ ವಿರ್ಘನಗಳ  
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ದಿಗಬಂಧನ್ ಮತತು ಕ್ಷಮಾರ್ಾಚನ್  

ಆ ‘ಅಪಸಪಾಂತತ ಯೆೀ ಭ್ತಾ...’ ಮಂತರದಿಂ ಓಡಿಪ್್ ಭ್ತಪ್್ರೀತಗಳ, 
ನಾ ಅನ್ಂತರದಿ ಬಾರ್ದ್ ಮತದ್ರಯಿಂ ದಿಕ್ಕಲಲ ಸತತುಲ್ ಬಂಧಸತವ್್  

ಇಲಿಲನ್ತನ ವ್ಾಸಪ, ಪೂಜ್ಗ್ ವಿರ್ಘನವ ಒಡತುವ, ಭ್ತಗಳಿಲಿಲಂದ್ಲಿ 
ನಿಲಲದ್ ತಾ ದ್್ರ ಸ್ಾಗಲಿ, ಶ್ವನ್ ಆಜ್ಞ್ಯಿಂ ಕರ್ಮರ್ ತಾವ್ಾಗಲಿ  

ಎನ್ತನತ ದ್ೀವನ್ ಕರತರ್್ಯ ಬ್ೀಡತತ, ನ್ಮಿಸತತ, ಭಕುಯಿಂದಾತನಿಗ್  
ಉನ್ನತ ರಿೀತಿಯ ಸನ್ತನತ ಮಂತರದಿ ದ್ೀವನ್ನ ಕ್ಷಮಯ ರ್ಾಚಿಸತವ್್ 

ತಿಂಗಳ ಹಿತಕಾಂತಿ ಬಿೀರತವ ಕರತರ್್ಯ ಸ್ಾಗರನಾದ್ವನ್ ಹರಿ ನಿನ್ನ 
ಕಂಗಳು, ಸತರಿಸತವ ಕರತರ್್ಯ ರಸದ್ ನ್್ ೀಟ್ವ, ನ್ನ್ನಡಿ ಬಿೀರತವದ್್ ೀ 

ಬರಹಮರ್ಾದ್ೀವನ್, ಗ್್ ೀವಿಪರಹಿತದಾತ, ನ್ಮಿಸತವ್್ ನಿನ್ಗಿೀಗ, ನಾನಿದ್ಕ್್ೀ 
ಬರಹಾಮಂಡದ್್ ಡ್ಯನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್್ ೀವಿಂದ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ ನಿನ್ಗಿೀಗ ನಾನಿದ್ಕ್್ೀ 

ದಿನ್ ರಾತಿರ ಸ್ಾಸರ ಸ್ಾಸರಪರಾಧ ಬಿಡದ್ಂತ್ ಮಾಡತತಲಿರತವ್್ನ್ತ ನಾ  
ರ್ಘನ್ ಕೃಪ್ಾನಿಧ ಹರಿ ಶ್ರೀಪುರತಷ್್್ ೀತುಮ ಮನಿನಸ ಈ ಪೂಜ್ ಸವೀಕರಿಸತ 

ಇಡತ ಕ್ಷಮ ನ್ನ್ನಲಿ, ದ್ೀವ ನಿೀನ್ಣಿಸದ್ ಮನ್ಸನ್ ಮಾತಿನ್ ಪ್ಾಪಗಳ,  
ಸತಟ್ತ ಎಲಲ ವ್್ೈಷ್ಣವ ದ್ವೀಷ್ದ್ ಮ್ಲವ ಬಿಡದ್ಂತ್, ಶ್ೀಷ್ವ ಮಾಧವನ್  

 

ಮನ್ತಷ್ಾಗಂಧ ನಿವ್ಾರರ್್ 

‘ಅಪ್್ೈವ್್ೀ’ ತಾಾದಿ ಆ ‘ಏಭ್್ ಾೀ ಮಾತಾ ’ ದಿ ‘ ಏವ್ಾಪಿತ್ರೀ ’ ತಾಾದಿ ಮಂತರಗಳ 
ನಾ ಪಠಿಪ್್, ಮಾನ್ತಷ್ದ್ೀಹದ್ ಗಂಧವ ಮಂದಿರದ್ಲಿ ಕಳ್ಯಲಿಕ್ 

ಗರಹಿಸತವ್್ನಿೀಪರಿ, ಆ ಮಂತರದ್ರ್ಾವ, ಮತಿುನ್ತನ, ನಾನಿೀಗ, ವ್್ೀಗದಿಂದ್ 
ಬಹತದ್್ರ ಹ್್ ೀಗಲಿ, ಈ ಮಂದಿರದಿಂದ್ಲಿ ಮಾನ್ತಷ್ಗಂಧವು ಏನ್ತನವ್್ನ್ತ  

ರ್ಾರಿಗ್ ಹಾಲನ್ತನ, ಭ್ಮಿಯತ ಅಮೃತವ ದ್ತಾಲ್್ ೀಕತಾನ್ವು ಒದ್ಗಿಪುವೀ, 
ಪರಿಶತದ್ಧನಾಗಲತ  ಹ್ೀ ಮನ್ ನ್ನ್ನ್ನ್ ಬಲವಂತ ಸತಕಮಿಾಗಳಾದಿತಾರ 

ಈಯತತ ವಿದ್ತಾಕು ಹವಿಸಸನ್ತನ, ಮೀಲಿನ್ತನ, ಉತುಮ ಸ್್್ ುೀತರವ ಮಾಡತತಲಿ, 
ಕಾಯತವನಾತನ್ ಬೃಹಸಪತಿಯನಿನೀಗ, ಬ್ೀಡತವ್್ ಪುತರರ-ವಿೀಯಾ-ಧನ್ 

ದ್ೀವನ್ದ್ತರತ ಪರದ್ 

ದ್ೀವನ್ ಮತಂದಿೀಗ ನಾನ್್ ಂದ್ತ ಪರದ್ಯ ಕಲಿಪಸ, ಪೂಜ್ಯ ಕಟ್್ುಯನ್ತ 
ಭಾವದಿಂದ್ೀರತತ, ಪರದ್ಯ ಈ ಬದಿ ಪೂಜ್ಗ್ ನಾನಿೀಗ ಕ್ಡತವ್್ನ್ತ 
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ಬರಹಮಪ್ಾರಸ್್್ ುೀತರ (ಭಾವ) 

ನಾನಿೀಗ ಮಾಡತವ್್ ಆ ‘ಬರಹಮಪ್ಾರ’ವ್್ಂಬಂರ್ ಸ್್್ ರೀತರದ್ ಪಠನ್ಯನ್ತ 
ತಾನ್ದ್ತ ಬಲತ ದಿವಾವ್ಾದ್ಂರ್ ಸ್್್ ುೀತರವು ಈ ಪರಿ ನ್ತಡಿವುದ್ ಭಾವಿಸತತ 

ಕ್ೀಶವನ್ನ ಅಂದ್ತ ಪರಸನ್ನನಾಗಿಸ ಸ್್್ ುೀತರವನ್್ ಂದ್ನ್ತ, ಕಂಡತಮತನಿ 
ದ್್ ೀಷ್ವ, ಪ್ಾಪವ ನಿೀಗಲತ ಮಾಡಿದ್ನ್ಂತದ್ ಕ್ೀಳಲತ ಆಶ್ಪ್್ವು 

ಎನ್ನಲತ ಪರಚ್ೀತಸಮತನಿ ಚಂದ್ರಗ್.. ಮನಿನಸ ಮಾತನ್ತ ‘ ಬರಹಮಪ್ಾರ ’ 
ವ್್ನ್ತನವ, ಸಂಸ್ಾರಸ್ಾಗರ ದಾಟ್ಟಪ, ಸ್್್ ುೀತರವನಾ, ಚಂದ್ರ ಹಾಡಿದ್ನ್ತ  

ಸತಾ ಸವಾತರನ್, ಸವಾದಾ ವ್ಾಾಪುನ್ ,ಅನ್ಂತ ಬರಹಾಮಂಡಪರಿಪ್ಾಲನ್, 
ಉತುಮರತತುಮನ್, ಯಥಾರ್ಾರ್ಪನ್, ವ್್ೀದ್ಸತಪಿರೀತನ್, ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣವ್್, 

ಬರಹಮನ್ನ, ಅಮರರ ಸಂಸ್ಾರ ದಾಟ್ಟಸ, ತಿೀರಕ್ ಅವರ ತರತವವನ್, 
ಬರಹನನ್ ಪಿತ, ನಿನ್ನ, ಆ ನಿನ್ನ ಭಕುರ ದ್ವೀಷ್ಟಪ ಜನ್ರಿಗ್, ಅತಿ ದ್್ರನ್ 

ನಿಜ ಸಕಲಸ್ಾರನ್, ಜಗನಾಶಕಾರರ್, ಕಾರರ್ವ್್ಲಲಕ್ ಆದ್ವನ್, 
ನಿಜ ಜಗತಾಕರರ್, ಕಾರರ್ಕಾಕರರ್, ಕಾಯಾದ್ಲ ಲ್ಲಲವೂ ಸತವ್ಾಾಪುನ್, 

ಕಮಾದ್ಲಿರತವನ್, ಕತಾವಾದಿರತವನ್, ಎಲಲರ ಎಲ ಲ್ಲಲ ಕಾಯಾರ್ಪ, 
ಮಮಾನ್, ಎಲಲಕ್ ಅನ್ಂತರ್ಪದ್ ಅನ್ಂತಜಗಪರಿಪ್ಾಲಕನ್, 

ಶ್ರೀರಮಬರಹಮರ ಪರಭತವ್ಾದ್ ದ್ೀವನ್, ಪರಿಪೂರ್ಾ ಕಲಾಾರ್ಗತರ್ಪೂರ್ಾನ್, 
ಸ್ಾರನ್, ಸಕಲ ಭ್ತದ್ಲಾವಯಪುನ್, ಬರಹಮನ್ ಚಿಂತಿಪ ಜನ್ಪ್ಾಾಲನ್, 

ಪರಿಪೂರ್ಾ ಬರಹಮನ್, ಅಚತಾತ, ಅವಾಯ, ನಿತಾನ್, ಉತಪತಿು ಇಲಲದ್ನ್ 
ಪರಿಪರಿ, ದ್ೀಹಾದಿ, ನಾಶಾದಿ, ದ್್ ೀಷ್ಾದಿ ,ಸಂಬಂಧ ಏನ್್ ೀನ್್ ಇಲಲದ್ನ್  

ಪುರತಷ್್್ ೀತುಮನ್ಂತತ, ಅನ್ಂತಗತರ್, ನಿತಾ, ಉತಪತಿುನಾಶಗಳಿಲಲದ್ನ್್ ೀ 
ಹ್್ ರಡಲಂತಿೀಗಲ್ೀ ,ಹಿಂತಿರತಗದ್ಂತಲ್ೀ, ನ್ನ್ನಲಲ ರಾಗಾದಿ ದ್್ ೀಷ್ಗಳು 

ಇದ್ೀ ‘ಬರಹಮಪ್ಾರ’ ವಂಬಂರ್ ಸ್್್ ುೀತರವು, ಮತಕುಯನಿೀವುದ್ತ, ಇದ್ ಪಠಿಸ 
ಮತದ್ದಿಂದ್ಲಾ, ಕಂಡತ ಕ್ೀಶವನ್, ಪೂಜಿಸ ಉತೃಷ್ುಸದಿಧಯ ತಾ ಪಡ್ದ್ 

ರ್ಘಂಟ್ಾನಾದ್ 

ಹರಿಪೂಜ್ ಮೊದ್ಲಿಗ್ ರ್ಘಂಟ್್ಯ ಬಾರಿಸ್್, ಆ ಧವನಿ ಎಲ ಲ್ಡ್ ಹರಡತತಲಿ 
‘ಬರಲಿಲಿಲ ಸತರರ್ಲಲ ರಕಕಸರ್್ ೀಡಲಿ’ ಎನ್ತನತ ರ್ಘಂಟ್್ಯ ಬಾರಿಸತವ್್ 
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ಅಜ್ಞಾನ್ದಿಂದಾಗ್ ಬ್ೀಕ್ಂದ್ಲ್ಂದಾಗ್, ಕಂಚಿನ್ ರ್ಘಂಟ್್ಯ ನಾದ್ವನ್ತ 
ಅಜ್ಞಾನ್ದಿ ತಪಿಪಸ್್, ರಾಕ್ಷಸಪಿಶಾಚರಿಲಿಲಗ್ ಬರಲಿಕ್ ಅವಕಾಶವು 

ಅಂತಪಾಟ್ವಿಸಜಾನ್-ಕಲಿ ಉಚಾಿಟ್ನ್ ನಿಮಾಾಲಾ ವಿಸಜಾನ್ 

ದ್ೀವನ್ ಎದ್ತರಿನ್ ಪರದ್ಯ ಸರಿಸತವ್್, ನಿಮಾಾಲಾ ಕಳ್ಯಲತ ಅನ್ತವ್ಾಗತತ, 
ಭಾವದಿಂ ಪಠಿಪ್್ ನಿಯತಕು ಸ್ಕುವ, ನಿಮಾಾಲಾ ಕಳ್ಯತವ ಕಾಲದ್ಲಿ, 

ಶ್ರೀಸ್ಕು ಮತಿುನ್ತನ, ಅಂಭರಣಿ ಸ್ಕುವು, ಎರಡಾದ್ ಈ ದಿವಾ ಸ್ಕುಗಳ 
ನಾ ಸಂಭರಮದಿಂದ್ಲಿ ಪಠಿಸತತಲರ್ಾವ ಚಿಂತಿಸ, ಮನ್ದ್ಲಿ ಗರಹಿಸತತಲಿ 

ಹ್ೀ ಮಹಾಬಾಹತವ್್ೀ, ಶ್ರೀಭೀಮಸ್್ೀನ್ನ್ ,ಶ್ರೀ ಸ್ಾಲಿಗಾರಮದ್ ಶ್ಲ್ಯಲಿ  
ಆ ಮಹಾಕಲಿ ನಿತಾ ಸನಿನಹಿತನಾತನ್, ನಿೀ ಮಾಡತ ನಾಶವ ಗದ್ಯಿಂದ್  

ಅಂಗತಷ್ು-ತಜಾನಿ ಬ್ರಳುಗಳಿಂದ್ಲಿ, ನಿಮಾಾಲಾವನಿನೀಗ ತ್ಗ್ಯತತಲಿ, 
ಶೃಂಗಾರಮ್ತಿಾಗ್ ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ದ್ಲಿ ಇಟ್ುಂರ್ ಹ್ ತತಲಸ ತ್ಗ್ಯತವ್್ನ್ತ 

ಕಳ್ದಿಟ್ತು ನಿಮಾಾಲಾ, ತ್್ ಳ್ದಿಟ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ಾಲಿಗಾರಮ-ಪರತಿಮಗಳ್ಲಲವ ನಾ  
ಹ್್ ಳ್ಯತವ ಅಭಷ್್ೀಕಪ್ಾತ್ರಯಲಿ, ಹಿತದಿಂದ್ ಇಡತವ್್ನ್ತ ಬಿಡದ್ಂತ್ ಮತ ು್ಲಲವ 

ಮಂಟ್ಪಧ್ಾಾನ್ 

ಉನ್ನತವ್ಾದ್ಂರ್ ಚಿನ್ನದ್ ಮಂದಿರ ಗ್್ ೀಡ್ಗಳ್ ಸಫಟ್ಟಕವು ಕಂಭ ಚಿನ್ನ 
ರನ್ನವು ದಾವರವು, ಚಾಮರವಿಲಿಲವ್್ ಶಂಖ-ಪದ್ಾ ಸವಸು ಚಿಹ್ನ ಶತಭ 

ಮತತಿುನ್ ಕತಚಿಿನ್, ಮಂಟ್ಪ ನ್ವರತನ, ಸ್್್ ೀಪ್ಾನ್ ವಜರವು, ಕಲಶ ರತನ 
ಉತುಮ ಮಾಣಿಕ ದಿೀಪದ್ ಕಾಂತಿಯ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಕಾಕಸಪದ್ವು 

ತ್್ ಳ್ದ್ಂರ್ ನ್ಲದ್ಲಿ, ಮತತಿುನ್ ರಂಗ್್ ೀಲ್, ಧವಜಪತಾಕ್ ಮೀಲ್್ ುೀರರ್ವು 
ಬಾಳ್ಯ ಕಬಿಬನ್ ಸ್ಾಲುಳು, ಮೀಲ್್ ೊಸ ಮಾವಿನ್ ಚಿಗತರಿಟ್ು ಪೂರ್ಾಕತಂಭ 

ಗಿೀತದ್, ವ್ಾದ್ಾದ್, ಇಂಪಿನ್ ನಾದ್ವು, ನ್ೃತಾದ್ ಶ್ ೀಭ್ಯತ, ಪುರಾರ್ಧವನಿ, 
ನ್್ತನ್ ಶ್ ೀಭ್ಯ ಬಿೀರಿದ್ ಈ ಪೂಜಾ ಸ್ಾಧನ್ ಧ್ಾಾನ್ವ್್ ಪುರ್ಾಕರ 

ಧ್ಾಾನಿಪ್್, ಈ ಪರಿ, ಚಿನ್ನದ್, ರನ್ನದ್, ಉತುಮ ಕ್ತುನ್ ಶ್ ೀಭಸಹ, 
ಚ್ನಾನದ್, ಉನ್ನತ, ಉತೃಷ್ುಮಣಿಕಾಂತಿ ಬಿೀರತವ, ದಿವಾ ಮಂಟ್ಪವ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕು (ಭಾವ) 

ಹ್್ ಂಬರ್ಣ ಮೈಯ, ಚಿಗರ್ಯ ಕಂಗಳ, ದಾರಿದ್ರಯ ನಿೀಗತವ, ಹರಿರಾಣಿಯ 
ಹ್್ ಂಬರ್ಣ ಮೀಲಬಳಿಳ, ಬರ್ಣದ್ ಕಮಲ, ಹಾರಗಳಕ್ಕರಳಲಿ ,ತ್್ ಟ್ಟುಹಳ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 7 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಬ್ಳತಿಂಗಳಾಕಂತಿಯ ಸತಂದ್ರಿ, ಸತಖಮಯಿ, ಸಂಪದ್ವಿೀಯತವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಯ, 
ಬ್ಳಗತವ ಕರತರ್್ಯ ಎನ್ನಡ್ ಬಿೀರಿಸತ, ಹ್ೀ ವ್್ೀದ್ವ್್ೀದ್ಾಗಿನ ನಾರಾಯರ್ 

ಅಂತಹ ಕರತರ್್ಯ, ಎನ್ನಡ್ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಬಿೀರಿಸತ, ನ್ನ್ನ ಮೀಲ್ ಹ್ೀ ಅಗಿನನಾರಾಯರ್ 
ಎಂತಹ ದ್ೀವಿಯತ, ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿನ್ನನ್ತ ಬಿಟ್ಟುರದ್ಂತಹ ಸರಿಯವಳು, 

ರ್ಾರತ ಪರಸನ್ನತ್ ಬಿೀರಲತ, ತಾನಾಗ್ ಧನ್ಕನ್ಕವ್್ಲಲವ ನಾ ಪಡ್ವ್್, 
ಮಿೀರಿದ್ ಗ್್ ೀಅಶವಸಂಪದ್, ದಾಸರ ದಾಸಯರ್ಲಲರ, ನಾ ಪಡ್ವ್್ 

ನ್ಡ್ದಿವ್್ ಮತಂದ್ಲಿಲ ಅಶವದ್ ಪಡ್ಗಳು ,ಮಧಾದಿ ಆ ರರ್ಸ್್ೀನ್ಯಕ್್ೀ 
ನ್ಡ್ದಿದ್ ಹಿಂದ್ಲಿಲ ಗಜಸ್್ೀನ್, ಗಜಿಾಸ ವ್್ೈರಿಗಳ್ದ್ಗಳ ನ್ಡತಗಿಸತತಲಿ, 

ವ್್ೈರಿಯ ನಾಶಕ್, ಈ ಪರಿ ನ್ಡ್ದಿಹ ಸರಿವಂತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಯನ್ತ, 
ಕರ್ಯತವ ಭಕುಲಿ, ಬಾರಮಮ, ಕಾಪ್ಾಡಿ ಹರಸಲತ, ಬ್ೀಗನ್ ಎನ್ತನತಲಿ 

ಬರ್ಣನ್ ಮಾಡಲತ ಮಾತದ್ತ ಸ್ಾಲದ್್ , ಕರತನ್ಗ್ ಬಿೀರತವ ಶ್ರೀಮತಖವ, 
ಚಿನ್ನದ್ ಗ್್ ೀಡ್ಯ ಕ್್ೀಟ್್ಯಲಿಪಾ, ಕರತಣಿಯತ ಕಾಂತಿಯ ಶ್ರೀದ್ೀವಿಯತ, 

ದ್ೀವಿಯತ ತಾ ನಿತಾ ತೃಪುಳು, ತೃಪಿುಯ ಭಕುರಿಗಿೀವಳು, ಕಮಲಸಿತ್, 
ತಾವರ್ ಬರ್ಣದ್ ಖ್ಾಾತಳು, ಕಮಲಿನಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದ್ೀವಿಯ, ಬಾರ್ನ್ತನವ್್ 

ಹೃದ್ಯವ ಬ್ಳಗತವ, ಅತಿಕಾಂತಿಯತಕುಳ  ್,ಕೀತಿಾಯ ಪರಭಯಲಿ ಬ್ಳಗಿಹಳ ೀ್, 
ಹದಿನಾಲತಕ ಲ್್ ೀಕದಿ ಪೂಜಿತ್ ದ್ೀವಿಯೆ, ಕ್್ಡತಗ್ೈಯ ದಾನಿಯ, ಶ್ರೀದ್ೀವಿಯೆ 

ಸರತವತರ ವ್ಾಾಪುಳ ,್ ತಾವರ್ಹಸುಳ  ್“ ಈ ” ಕಾರನಾಮಕ್ ಪರಸದ್ಧಳ ೀ್, 
ಶರರ್ತ ನಾ ಬಂದ್ನ್, ನ್ನ್ನಲಲ ಅಜ್ಞಾನ್ ದಾರಿದ್ರಯವ ನಾಶವ ಮಾಡತವುದ್ೀ, 

ಎಳ  ್ಸ್ಯಾನ್ಂದ್ದ್, ಹಿತಕಾಂತಿದ್ೀವಿಯೆೀ ,ನಿನಿನಚ್ೆಮಾತರದಿ ಹತಟ್ತುತಲಿ, 
ಬ್ಳ್ಯತತ ಹ್ ಬಿಡದ್ ಹರ್ುಳನಿೀಯತವುದ್ತ, ವನ್ಸಪತಿಚಾದಿಯ ಬಿಲವಮ,ರ 

ನಿನಿನಚ್ೆಯಿಂದ್ಲ್ೀ ಆ ಬಿಲವಮರಗಳ ಹರ್ತಣಗಳಾುವಿೀಗ,  ಓಡಿಸಲಿ 
ನ್ನ್್ ನಳಗಿಹ ಅಜ್ಞಾನ್ ಮತಸತಕನ್, ದಾರಿದ್ರಯ ಮತಂತಾದ್ ದ್್ ೀಷ್ಗಳ 

ಬಳಿ ಬರಲಿ ಹರಿಗತಿಪಿರಯವ್ಾದ್, ಸಂಪತಿುನಿಂದ್ಲಿ ಕ್ಡಿದ್, ಪ್ಾರರ್ತತುವ 
ರ್ಳರ್ಳಿಪ ಮಣಿಗಳ ತ್ರದ್ಂರ್ ಅರ್ಾದ್ ಹರಿಕೀತಿಾ ಹ್್ ಗಳುವ ವ್್ೀದ್ಗಳು 

ನಾ ಹತಟ್ಟುಬಂದ್ಂರ್ ಈ ರಾಷ್ರದ್ಲಿಲೀಗ ಸಂಸ್ಾರದ ೊ್ಮಮರ ಕತ ು್ಸ್್ದ್ 
ಬಹತ ಕೀತಿಾ ಮೀಲಿನ್ತನ, ಸವರ್ಪನಿಜಸತಖ, ಸಮೃದಿಧ ನ್ನ್ಗಿೀಗ ಒದ್ಗಿರಲಿ,  

ಹಸವು ಬಾರ್ಾರಿಕ್ಯಿಂದ್ಲಿ ತ್್ ಳಲತತ, ಅಶತಚಿ ಮೈಯನ್ತ ತ್್ ೀರತತಲಿ, 
ಕಸವಿಸ ತ್್ ೀರತವ ಪರಮ ಅಮಂಗಳ ,್ ತಾನಾದ್ಳವಳಾ “ಅಲಕ್ಷ್ಮಯತ” 
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ವರಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಗ್ ಹಿರಿರ್ಾದ್ವಳನ್ತ, ಶ್ೀರ್ಘರದಿ ನಾಶವ ಮಾಡತತಲಿ, 
ಹ್್ ರದ್್ಡಿ ಮನ್ಯಿಂದ್, ಬಡತನ್ ಕ್್ರತ್ಗಳ್ಲಲವ, ನಾನಿೀಗ ನಿೀಗತವ್್ನ್ತ 

ಸತಗಂಧ ಬಿೀರತವ, ರ್ಾರಿಗತ ಸ್್್ ೀಲದ್, ಭ್ರ್ಪದ್ೀವಿಯತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಯತ 
ಅಗಣಿತ ಸತಜ್ಞಾನ್ ಆನ್ಂದ್ಪೂರ್ಾಳು, ಎಂದ್ಂದ್ತ ತಾನಾಗಿ ಮರ್ವವಳು 

ಜಗದ್ಲಲ ಸತಾದ್ ಸೃಷ್ಟುಗ್ ಕಾರಣಿ, ಮೀಲಾುನ್ತ ಒಡ್ಯಳು ಬಿಡದ್ಂತಲ್, 
ಜಗಜಿೀವರಾಶ್ಗ್ ಪರಸದ್ದ ದ್ೀವಿಯ ಕರ್ವ್್ನ್ತ, ನಾನಿೀಗ ನ್ನ್ನಡ್ಗ್, 

ಮನ್ಸನ್ ಬಯಕ್ಗಳ್ಲಲವನಿೀಯತತ, ಆತಮದ್ ಕ್ಗನ್ತ ಕ್ೀಳುತ,ಲಿ 
ನಾನ್ಂದ್ ಮಾತನ್ತ ಸತಾವ ಮಾಡತತ, ವ್್ೀದ್ರ್ಾವ್್ಲಲವ ತ್್ ೀರತತಲಿ, 

ಎಲಲದ್ಕಾಕಶರಯವ್ಾದ್ಂರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ರ್ಪವ,  ಮನ್ಕನ್ತನ ತ್್ ೀರತತಲಿ, 
ಬಲಿಲದ್ ಕರತಣಿಯತ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಯತ ನ್ಲ್ಸತತ್ನ್ನಲಿ, ಯಶವಿೀಯಲಿ 

“ಕದ್ಾಮ” ಮತನಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡ್ಯತತ  ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸತತಪತರವತಿರ್ಾದ್ಳಕ್ೀ 
“ಕದ್ಾಮ” ಮೌನಿ ನಿೀ ಸರಿದ್ೀವಿಯನಿನೀಗ ದ್ಯದಿಂದ್ ನ್ನ್ನಲಿಲ ನ್ಲ್ಗ್್ ಳಿಸ್ 

ಕಮಲದ್ ಮಾಲ್ಯ ಶ್ ೀಭ್ಯ  ಕ್್ರಳಿನ್ ದ್ೀವಿಯತ, ನ್ನ್ನಲಿಲ ನ್ಲ್ಸತತಲಿ, 
ಗಮನಿಸ ನ್ನ್ನಲಲ ಸಂತತಿಗ್ಂದ್ಂದ್್ ಅನ್ತಗರಹ ಪೂರ್ಾವ್ಾಗಿಸಲಿ 

ಜಲರ್ಪಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರಸಮಯ ವಸತುವ,  ನಿಮಿಾಸ ನ್ನ್ಗಿೀಗ ತಂದಿೀಯಲಿ, 
ಒಲವಿಂದ್ ಬಾರಯಾ ಒಡನಿರಲತ, ನಿೀನಿೀಗ “ಚಿಕಲೀತ” ಮತನಿಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸತತ 

ವಿಶವದ್ಲಲಕ್ ಕಾರರ್್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ ನ್ಲ್ಸಲಿ, ಬಂದ್ನ್ನ ವಂಶದ್ಲಿ, 
ಶಾಶವತವ್ಾಗ್ನ್ನ ಕತಲದ್ಲಿಲನ್ಲ್ಸತತಲಿರತವಂತ್ ಮಾಡಯಾ “ಚಿಕಲೀತ” ನ್ೀ 

ಕರತಣಿಯತ, ರಸಮಯಿ, ತಾವರ್ ಕ್ೈಯಲಿ, ಬಲವಂತ್, ಮೈಬರ್ಣ ಸವರ್ಾವದ್ತ, 
ಪರಿಪರಿ ಚಿನ್ನದ್ ಹಾರಗಳಕ್ಕಟ್ುಂರ್, ಜ್ಞಾನಿಜನ್ಗ್್ ೀಚರ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಯತ 

ಶ್ರೀಮನಾನರಯರ್ನ್್ ಡಗ್ಡಿ, ಸ್ಯಾನ್ ಒಳಗಿಹ ಆನ್ಂದ್ಸವರ್ಪಳು 
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಯ, ಅಗಿನನಾರಾಯರ್ನ್, ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಇಂದಿಲಿಲ ನಿೀ ಕರ್ತಾ 

ಕರತಣಿಯತ, ರಸಮಯಿ, ಧಮಾದ್ ದ್ಂಡವ ಕ್ೈಯಲಿಲ ಹಿಡಿದಿಹ ಯಜ್ಞರ್ಪಿೀ 
ಸರಿಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಯತ,  ಎಳ್ಯಕ್ಂದಾವರ್ ಹಾರವ ಕ್್ರಳಲಿ, ತ್್ ಟ್ಟುಹಳು 

ಚಂದ್ರನ್ಲಿಲರತವಳು, ಆನ್ಂದ್ವಿೀವಳು, ಐಶವಯಾರ್ಪಿಣಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಯತ, 
ಚಂದಿರಮೊಗದ್ವಳ, ಅಗಿನನಾರಾಯರ್,  ಇಂದಿಲಿಲ, ನ್ನ್ಗಾಗಿ ನಿೀ ಕರ್ತಾ 

ಬರಮಾಡತ ಬರಮಾಡತ ಅಗಿನನಾರಾಯರ್ದ್ೀವನ್ ,ಬ್ೀಗನ್ ನ್ನ್ನಲಿಲಗ್ 
ಇರತವಳದಾವಳು ಬಿಡದ್ಂತ್ ನಿನ್ನನ್ತನ,  ಆ ನಿನ್ನ ರಾಣಿಯ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಯ 



 

 
 

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

 
2012 

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

 

ರ್ಾರ ಪರಸನ್ನತ್ ದ್್ ರಕಸ್್, ನಾನಿೀಗ ಭ್ರಿಸತಸಂಪದ್ಗ್್ ೀಅಶವವ 
ಪರಿಪರಿ ಪರಿವ್ಾರ ಜನ್ರ ನಾ ಪಡ್ಯತತ ಸತಖಿಸತವ್್ನಾಕ್ಯ, ನಿೀ ಕರ್ತಾ  

ಅಂಭರಣಿೀಸ್ಕು (ಭಾವ) 

ಹನ್್ ನಂದ್ತ ರತದ್ರರ, ಮತ ು್ಂಟ್ತ ವಸತಗಳ, ನ್ೀಮಿಸತತವರ ಸಹಿತದ್ಲಿ, 
ಹನ್್ ನಂದಾದಿತಾರ, ದ್ಶವಿಶ್ವೀದ್ೀವರ, ಮತ ು್ ನಾ ನ್ೀಮಿಸ ಚರಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಆ “ಮಿತರ ವರತರ್” ರ್ಂಬಂರ್ ಇಬಬರ ಮ “ತಿುಂದ್ರ-ಅಗಿನ” ಎಂಬರನ್ತ 
ನಾ ಮತ ು್ ಪ್ಾಲಿಸ “ಅಶ್ವನಿ ದ್ೀವತ್” ಎಂಬರ್ನ್ನಲಲರ ಪ್ಾಲಿಸತವ್್ 

ಎಲಲರ್ ಹಿಂಡತತಲಿರತವಂರ್ ಆ “ಸ್್್ ೀಮ” ಬಳಿಳಯ ಅಭಮಾನಿ “ಚಂದ್ರ” ನ್ ನಾ 
ಬಲಿಲದ್ “ ಸ್ಯಾ ”ರ “ ತವಷ್ತರಪೂಷ್ನ್ನರ ” ಆ “ ಭಗ ” ನ್ಂಬನ್ನ ಪ್ಾಲಿಸತವ್್ 

ರಸಸ್್್ ೀಮವಷ್ಟಾಪ, ಯಜ್ಞಕ್ಕ ಸತಯೀಗಾ ಬಹತವಿಧದ್ನ್ನವ ಹ್್ ಂದಿರತವ, 
ಯಶವಂತ ಬರಹ್ಮಂದ್ರ ಆದ್ಾರಿಗ್ೈಶವಯಾ ,ಅತಿಶಯವ್ಾಗಿ ನಾ ಈಯತವ್್ನ್ತ, 

ಭ್ರ್ಪದಿಂದ್ಲಿ ರಾಷ್ಾರಭಮಾನಿ, ನಾ ಧನ್ಧ್ಾನ್ಾ ರತನವ ತಂದಿೀವ್್ನ್ತ, 
ಕಾರರ್ ಪುರ್ಾಕ್ ತಾನ್ಹ ಯಜ್ಞಾಹಾ ದ್ರವಾಕ್ಕ ಮ್ಲದ್ ಕತೃಾವು ನಾ, 

ಮಹತಾುದ್ ಆ ಬರಹಮಲ್್ ೀಕಗಳನ್ಲಲವ ಪ್ಾಲಿಪ ನ್ನ್ನನ್ತ ದ್ೀವಕಾಳು 
“ಬಹತವಿಧದ್ನ್ನವ ಮ್ಬಾಗ್ ಜಿೀವಗ್ಾ ಯೀಗಾತ್ಯಂತಿೀವಳ್ನ್ತನವರತ, 

ನ್ನ್ನ ಮಾತನಾವನ್ತ ವಿಪರಿೀತ ತಿಳಿವನ್ತ, ಉದ್ರದ್ ಪೀಷ್ರ್ ಮಾತರವನ್ೀ 
ತಾನ್ರಿತನಾವ್ಾತ, ನ್ನ್ನ ಮಾತ ಮತಾುವನಾದ್ರದಿ ಕ್ೀಳುತಲರಿಯತವನ್ತ, 

ಈ ಎಲಲನ್ಾನಿನಂದ್ ಅನ್ನವ ಪಡ್ಯತತಲಿರತವರತ, ಎಂಬತದ್ತ ಸತಾವದ್ತ, 
ಆ ಎನ್ನ ಅಪಮಾನ್ ಮಾಡತವರ್ಲಲರ್, ಶ್ೀರ್ಘರದಿ ನಾಶವ ಹ್್ ಂದ್ತವರತ. 

ನಾನಿೀಗ ಶರದ ಧ್ಯ ಮರತಸತವಮಾಾತರರ್ ಪಡ್ವಂರ್ ಮಾತನ್ತ, ಇದ್ನಿೀಗ 
ನಿನ್ಗಿೀಗ, ಹ್ೀಳುವ್್, ನಿೀ ಕ್ೀಳು ಬಿಡದಿೀಗ, ಕ್ೀಳಲಿ ಬ್ೀರ್ಲಲ ತಟ್ಸಿರತ, 

ಭದ್ರರಾ ಅಮರರತ, ಉತುಮ ಮನ್ತಜರತ, ಒಪಿಪಹ ಮಾತನ್ನ ಹ್ೀಳುತಿಹ್, 
“ರತದ್ರ”ನ್ನಾವನ್ನ ನಾ ಮಾಡ ಬಯಸತವ್್, ಉಗರನ್ನನ್ವನ್ ಮಾಳ ಪ್ನ್ತ, ನಾ 

ಆವ್ಾವಪದ್ವಿಗಳಾುಯರಾರತ ಅಹಾರತ,  ಅವರನ್ನ ನಾ ಮಾಳ ಪ್ ಪದ್ಯೀಗಾರ, 
ಆವನ್ನ ನಾ ಬಯಸ್್, ಮಾಡಲತಬಲ ಲ್ನ್ತ “ಬರಹಮ”ನ್ನ “ಋಷ್ಟ”ರ್ಾ ಮೀಧ್ಾವಿಯ 

ಜಗತಸಂಹಾರಕ ,ಬರಹಮನ್ ತಲ್ಗ್ಯಿಕ “ರತದ್ರ” ನ್ವನ್ ಪರಳಯದಿ, ನಾ 
ಬಿಗಿ ಹ್ದ್ಯೆೀರಿಸ ಬಿಲಲನ್ತನ ಹಿಡಿಯತವ್್ “ರತದ್ರ”ನ್ನ ನ್ವನ್ ಸಂಹರಿಸ್್ 
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ಕ್ೈವಲಾದಾತಳು ನಾ “ಧ್ಾಾವ್ಾಪೃಥಿವಿ” ಯ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಾಪ್ಾಡ್, ಅವುಗಳಲಿ 
ಪರವ್್ೀಶಗ್ೈದಿಹ್, ಅಭಮಾನಿದ್ೀವತ್ ನಾನಾಗಿ, ಒಳಗಡ್ ಇರತವುದ್ಕ್, 

ಹ್ರತವ್್ನ್ತ ನಾ ಜಗಪತಿರ್ಾದ್ “ಬರಹಮ”ನ್ನೀ ಅ “ಸತಾಲ್್ ೀಕ”ದ್ಧಪತಿಯ 
ಇರತವನ್ತ ಶರಧಯ ನಿೀರಿನ್ ಮಧಾದಿ ಕಾರರ್ನ್ನ್ಗಾದ್ ಮಹಪುರತಷ್ 

ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯರ್, ಸೃಷ್ಟುಗ್, ಲ್್ ೀಕಗಳ್ಲಲಕ್, ತಾ ಮ್ಲಕಾರರ್ನ್ತ 
ಸಮಿೀಪ ಸಪಶ್ಾಸ ಪೃಥಿವಯ ಲ್್ ೀಕವ ನಿಲತಲವ ನಿಮಿತುಮಾತರಳು ನಾ 

ವಿಶವದ್ ಲ್್ ೀಕದ್ ಸೃಷ್ಟುಯ ಸಿತಿಲಯ ಮಾಡತತಲಿರತವ್್ನ್ತ ನಾ ಮೀ“ಲಾಮತ- 
ರಿಶವ”ನ್ ತ್ರದ್ಲಿ ಜಗದ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬಿೀರತವ್್ ಹರಿಯಿತು ಹಿರಿಮಯಲಿ 

ಧ್ಾರತಣಿಗಭಮಾನಿ ಮೀಲ್್ ಲೀಕಕಕಭಮಾನಿ, ಭ್ರ್ಪಿ ಶ್ರೀರ್ಪಿರ್ಾದ್ನ್ನನ್ತ 
ಮಿೀರಿಸ, ಹರಿಯಿಹ. ಈಪರಿ ಪರಿಮಿತಿ ನ್ನ್ನದ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿ ಅಪರಿಮಿತ 

ಆಸನ್-ಭ್ತ್್ ೀಚಾಿಟ್ನ್  

ಆಸನ್ದಿ ಕ್ಡತತ ಲ್ೀಸನ್ ಮನ್ದಿಂದ್ ಆ “ಅಪಕಾರಮಂತತ..” ಮಂತರಗಳ 
ಉಸತರತತು ಮತಿುನ್ತನ “ಭ್್ ೀಟ್ಟಕಾ” ಮತದ್ರಯಿಂ ಭ್ತಗಳ್ಲಲವ ನಾಶಗ್ೈವ್್ 

ನ್ಂತರ ಪ್ಾರಥಿಾಪ್್ “ಪೃಥಿವೀ ತವರ್ಾ” ಎಂಬ ಆಸನ್ಮಂತರದಿ ಪೃಥಿವಯನ್ತ 
ಚಿಂತಿಪ್್ ಆಸನ್ದಿ ಚಂದ್ರನ್ ಮಂಡಲದಿ ಕ್ಮಾನ್ ಹ್ಗಲಲಿ ನಾನಿಹತದ್ 

ಈ ಪರಿ ಚಿಂತಿಸ ಆಸನ್ದಿ ಕ್ಡತತ ಪಠಿಸತವ್್ ನಾ ಬಲತ ಶರದ ಧ್ಯಿಂದ್ 
ಆ ಪ್ಾವನ್ಕರವ್ಾದ್ “ಭ್ಭತಾವಸವಃ ಓಂ”ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರವಚನ್ವನ್ತ 

ಮತಟ್ತುತುಲಾಸನ್ ದ್ೀವತಾಷ್ಟ್ಕಕ್ ಭಕುಲಿ ನ್ಮಿಸಲತ ಅನ್ತವ್ಾಗತವ್್ 
ರ್ಘಟ್ಾಾಗಿ ಪಠಿಪ್್ “ ಓಂ ಮಂ ಮಂಡ್ಕನ್ ” “ಓಂ ಕತಂ ಕ್ಮಾನ್” ಎಂಬ ಮಂತರ 

 “ಓಂ ಶ್ೀಂ ಶ್ೀಶನ್ ”  “ ಓಂ ವಂ ವರಾಹನ್ ” ಎನ್ತನತಲವರನ್ತ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 
ನಾ ಸ್ಾಹಸ ಹ್ೀಳುವ್್ “ ಓಂ ಕಾಲಾಗಿನರತದ್ರನ್ ” “ ಓಂ ವಂ ವಜರನ್ ”ಎನ್ತನತಲಿ 

ಪ್ಾರಕಾರದಾಕಾರದ್ಲಿಲನ್ ಅಗಿನಯ ಧ್ಾಾನಿಸ ನ್ಂತರ ವ್್ೀಗದಿಂದ್ 
ದಿಕ್ಕಂಟ್ನ್ಲಲವ ಬಂಧಪ್್ “ ಬಾರ್ದ್ ” ಮತದ್ರಯ ತ್್ ೀರತತ ಮತಿುನ್ತನ ನಾ 

ಸತದ್ಶಾನ್ ಮತದ್ರಯ ತ್್ ೀರಿಸ ನಾನಿೀಗ ನ್ಮಿಸಲತ “ ಚಕರ ” ನಿಗನ್ತವ್ಾಗತತ 
ಮತದ್ದಿಂದ್ ಹ್ೀಳುವ್್ “ ಓಂ ನ್ಮಶಿಕಾರಯ ಸ್ಾವಹಾ ”  ಎಂಬಂತಹ ಮಂತರವನ್ತ 
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ದ್ೀಶಕಾಲ ಸಂಸಮರರ್ 

ನ್ಂತರ ಹ್ೀಳುವ್್ ಪೂಜ್ಯ ಇಂದಿನ್ ತಿಥಿ-ವ್ಾರ-ನ್ಕ್ಷತರ ವಿವರಗಳ 
ನ್ಂತರ ಸಮರಿಪ್್ ನಾನಿಹ ದ್ೀಶವು ಇರತಕಕ ಭಾಗದ್ ಹ್ಸರತಗಳ 

ಶತಭಕರ ಶ್ ೀಭನ್ಮತಹ್ತಾವಿದಿೀಗ ಇಂದಿನ್ ಬರಹಮನ್ ಕಲಪದ್ಲಿ 
ಶತಭಕರ ಎರಡನ್ “ ಪರ ”ದ್ಧಾ ಕಲಪವು ಶ್ರೀಶ್ವೀತವರಾಹದ್ೀವನ್ದ್ತ 

ಮನ್ತವು “ ವ್್ೈವಸವತ ”  ಇಪಪತು ಎಂಟ್ನ್ ಕಲಿಯತಗ ಪರರ್ಮಪ್ಾದ್ವಿದ್ತ 
ರ್ಘನ್ “ ಜಂಬ್ದಿವೀಪ ”ದಿ ಶ್ರೀಭರತವಷ್ಾದಿ ಶ್ರೀಭರತಖಂಡದಿೀ ಭ್ಭಾಗವು 

ಇಲಿಲಹ “ ದ್ಂಡಕ ಅರರ್ಾ” ವಂಬಲಿಲ ಗ್್ ೀದಾವರಿೀ ನ್ದಿೀ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಕ್ 
ಸಲತಲವ ರಾಮನ್ ಕ್್ೀತರವು ಶಕ್ “ ಶಾಲಿೀ ” ಬೌದಾಧವತಾರವು ಸಂದಿಹತದ್ತ 

ಚಂದ್ರನ್ ಮಾನ್ದಿಂ ಅಳಿದ್ಂಥಿೀಕಾಲದಿ ಅರವತತು ವತಸರ ಚಕರಮಧ್್ಾ  
ಸಂದಿದ್ ಇಂದಿನ್ ಈ ಶತಭವತಸರ ಇಂದಿನ್ ಅಯನ್ವು ಋತತಗಳಿವು  

ಇಂದಿನ್ ಶತಭಕರ ಮಾಸದ್ –ಪಕ್ಷದ್-ಶತಭತಿಥಿ ಹ್ಸರತಗಳ ೊ್ೀಳುತಲಿ 
ಇಂದಿನ್ ಶತಭವ್ಾರ ನ್ಕ್ಷತರ-ಯೀಗವ ಕರರ್ಗಳನಿನೀಗ ಹ್ೀಳುವ್್ನ್ತ 

ಇಂತಿೀ ಮಹಗತರ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಸಂದಿಹ ಶತಭಕರತಿಥಿಯಲಿಲ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿೀ- 
ಕಾಂತ ಮತಖಾಪ್ಾರರ್ನ್ಂತಗಾತ  ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಾಯರ್ಂಗಿೀ ಪೂಜ್ಯನ್ತ  

ಅವನಿಂದ್ ಪ್್ರೀರಿತ ಅವನಿಗ್ ಸಂಪಿರೀತಿ ಎನ್ತನತಲಿ “ ಧ್ಾಾನ್ ಆವ್ಾಹನ್ ”  
ಇವುಗಳು ಸ್್ೀರಿದ್ ಷ್್್ ೀಡಷ್ ಉಪಚಾರದಿಂದ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡತವ್್ನ್ತ 

ಹರಿಯಿತು ಭಕು-ಶಕು-ಸಂಪತತುಗಳಿಂದ್ಲ್ೀ ಪೂಜ್ 

ನ್ನ್ಗಾತನಿತುಂರ್ ಬಲವಿೀಯಾತ್ೀಜವು ಕರಯೆಗಳ ಶಕುಯತ ಇವುಗಳಿಂದ್ 
ರ್ಘನ್ನನಾ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯರ್ಂಗಿನ್ತನ ಪೂಜ್ಯತ ಇದ್ಂದ್ತ ಸಂಕಲಿಪಪ್್ 

ಅನ್ಂತಕಲಾಾರ್ ಗತರ್ಸಂಧತ ತಾನಾದ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಪ್್ರೀರರ್್ಯಿಂದ್ಲಿ ನಾ 
ಅನ್ಂತನಾದ್ನ್ ಆತನ್ ಶಕುಯಿಂ ಆತನ್ ತ್ೀಜದಿಂ ಜಿೀವಿಸಹ 

ಆತನ್ೀ ಇತಿುಹ ಮನ್-ದ್ೀಹ-ಇಂದಿರಯದಿಂದ್ಲಿ ಮಾನ್ವದ್ೀಹಿ ನಾನ್ತ 
ಆ ತಂತರಸ್ಾರದಿ ತ್್ ೀರಿಹ ರಿೀತಿಯ ಪೂಜ್ಯನಾತಗ್ ಸಲಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಸ್ಾಸರ ಸ್ಾಸರ ಬರಹಾಮಂಡದ್ಧಪತಿ ಆ ದ್ೀವ ರ್ಘನ್ದ್ರ್ಾಪೂರ್ಾನ್ನ್ತ 
ಲ್ೀಸನ್ ಭಕುಲಿ ನ್ನ್ನಯ ಶಕುಯ ಸಂಪತಿುಗನ್ತಸ್ಾರ ಪೂಜಿಸತವ್್ 
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ಕರಶತದಿಧ 

ವ್ಾಯವಗಿನ ವರತರ್ರ “ ಓಂ ”ಕಾರ ಪ್ಾರರಂಭ ಅಂತಾಕ್ಕ ಸ್್ೀರಿಸ ಬಿೀಜಮಂತರ 
ಆ “ ಯ – ರ – ವ ” ಗಳನ್ತ ಎರಡಾಬರಿ ಪಠಿಸತತ ಕ್ೈಸಂಧ ದ್್ ೀಷ್ವ ನಿೀಗತವ್್ನ್ತ 

ಈ ಪರಿ “ ಓಂ ಯಂ ಓಂ ” , “ ಓಂ ರಂ ಓಂ ”ಮತ ು್ “ ಓಂ ವಂ ಓಂ ” ಎಂಬ ಮಂತರಗಳ 
ನಾ ಪಠಿಸ ಎರಡಾಭರಿ ಕರಶತದಿಧ ಬ್ೀಗನ್ ಪೂಜ್ಗ್ ನಾನಿೀಗ ಸ್ಾಧಸತವ್್ 

ತ್್ ೀಳಲಿ ಮಧಾದ್ ಕ್ೈಗಳ ಗಂಟ್ಲಿ ಮೀಲಮಣಿಗಂಟ್ಲಿ ಬಂಧಕವ 
ಕಳ್ಯತವ್್ ಮತಿುನ್ತನ ಕ್ೈಬ್ರಳು ಸಂಧಯ ಅನಿಷ್ುವ್್ಲಲವ ನಿೀಗತವ್್ನ್ತ 

ದಾವದ್ಶ ಗತರತ ನ್ಮಸ್ಾಕರ 

ನ್ಮಿಪ್್ನ್ತ ಗತರತಗಳ ನ್ಮಿಪ್್ನ್ತ ಆ ಪರಮಗತರತಗಳ-ಆನ್ಂದ್ತಿೀರ್ಾರನ್ತ 
ನ್ಮಿಪ್್ನ್ತ ಶ್ರೀವ್್ೀದ್ವ್ಾಾಸರ, ಭಾರತಿೀ, ಸರಸವತಿೀ, ಶ್ರೀವ್ಾಯತ, ಬರಹಮರನ್ತ 

ನ್ಮಿಪ್್ನ್ತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದ್ೀವಿಯ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯರ್ನ್ನಿನೀಗ ಬಿಡದ್ಂತಲ್ 
ನ್ಮಿಪ್್ನ್ತ ಉಪ್ಾಸಾಮ್ತಿಾಯ ಮತಿುನ್ತನ ಶ್ರೀ ವ್ಾಸತದ್ೀವನ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ವಂದಿಸ ಗತರತವರರ್ಲಲರ, ನಾನಿೀಗ ಹೃತಪದ್ಮದ್ಲಿಲರತವ ಶ್ರೀಹರಿಯ 
ತಂದಿಟ್ತು ಸತಷ್ತಮಾನ ನಾಡಿಯ ಹಾದಿಯಿಂ ಶ್ರದ್ಲಿಲ ಬ್ೀಗನ್ ನಿಲಿಲಸತವ್್ 

ಪ್ಾಪ ಪುರತಷ್ ವಿಸಜಾನ್ 

ಚಿಂತಿಸ ನ್ಂತರ ನ್ನ್ನಯ ಶರಿೀರದ್ಲಿಲಹ ಆ ಪ್ಾಪಪುರತಷ್ನ್ನ್ತ 
ನ್ಂತರ “ ಬರಹಮಹತಾಾ ” ಇತಾಾದಿ ಮಂತರದಿಂ ತರತವ್್ನ್ತ ಹ್್ ಕತಕಳ ಪರದ್ೀಶಕ್ 

ಬರಹಮಹತಾ ತಾ ತಲ್, ಚಿನ್ನದ್ ಕಳವುಭಜ, ಮದ್ಾದ್ ವಾಸನ್ವ್್ೀ ಹೃದ್ಯವದ್ತ, 
ಬಿಮಮನ್ ಗತರತಪತಿನಸ್್ೀವ್್ಾಯತ ಸ್್್ ಂಟ್ವು, ದ್ತಸಸಂಗ ಕಾಲ್ ಪ್ಾಪಿಪುರತಷ್ನಿಗ್ 

ಉಪಪ್ಾತಕ ರ್್ ೀಮ ಕ್ಂಗರ್ತಣ ಕ್ಮಿಮಸ್್ ಕರಿಮೈಯತ, ಕ್ೈಯಲಿ ಚಮಾಖಡು 
ಆಪವಿತರ ಆ ಪ್ಾಪಿ ಎಡಕತಕ್ಷ್ವ್ಾಸನ್ ನಾಶಕ್, ಮಂತರವ ಜಪಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಆ “ ಓಂ ಯಂ ಓಂ ” ವ್ಾಯತ ಮಂತರದ್ ಆಜಾಪ ಒರ್ಗಿಪುದ್ತ ಅವನ್, ಪರದ್ತಾಮನನಿಂ 
ಆ “ ಓಂ ರಂ ಓಂ ”  ಅಗಿನದಾವಾದ್ಶ ಜಪವದ್ತ ಸತಡಿಪುದ್ತ ಅವನ್, ಅನಿರತದ್ಧನಿಂ 

“ ಓಂ ವಂ ಓಂ ” ವರತರ್ಬಿೀಜದ್ ಇಪಪತತು ಮೀಲಾನಲತಕ ಜಪ, ಸತರಿಪ ಅಮೃತವು  
ಸಂವಧಾಸತತಿುರ್ ಶ್ರೀವ್ಾಸತದ್ೀವನಿಂ ತ್್ ೀಯತತ ಪ್ಾವನ್ನಾಗತವ್್ನ್ತ 
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ಪ್ಾರರ್ಾರ್ಾಮ –ತತುವನಾಾಸ-ಮಾತೃಕಾನಾಾಸ 

ಓಡಿಸ್್ ಮೈಸಂಧ ಕ್್ೀಶಗಳಿಂದ್ಲಲ ಕಾಡತವ ದ್್ ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಗಳ 
ಮಾಡಿ ಪ್ಾರರ್ಾರ್ಾಮ, ಬ್ೀಡತವ್್ ಶತದಿಧಯ ಒಮಮನ್ವಿೀ ಪೂಜಾಕಾಯಾದ್ಲಿ, 

ತತುವಗಳಭಮಾನಿ ಇಪಪತುಮೀಲಾನಲತಕ ದ್ೀವಕಾಳ್ಲಲರ ವಂದಿಸತತ 
ತತಾುವಂತಗಾತ ನಾರಾಯರ್ ಪಿರೀತಿಗ್ಂದಿೀಗ ಮಾಡತವ್್ ಬ್ೀಗನ್ ತತುವನಾಾಸ 

ನಾನಿೀಗ ಮಾತೃಕಾನಾಾಸದಿ ದ್ೀವನ್ ಚರರ್ಾರವಿಂದ್ದಿ ವ್ಾಸಸಹ 
ಮತನಿಜನ್ ಮತನಿಪತಿನ ಮತಿುನ್ತನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾತೃಕಾರ್ಪಗಳಕ್ ುಂದಿಸತವ್್ 

ಅಷ್ಾುಕ್ಷರಮಂತರದಿಂ ಆ ಪ್ಾರರ್ವ್ಾಯತವ, ರ್ೀಚಕ ಪೂರಕ ಕತಂಭಕದಿ 
ರ್ಘಟ್ಾಾಗಿ ನಿಲಿಸತತ ಒಲಿಸತತ ವ್ಾಯತವ ಶಾವಸನಿರ್್ ೀಧವ ಸ್ಾಧಸತವ್್ 

ಮ್ಲಮಂತರ ಜಪ 108 ಬಾರಿ 

ಅಷ್ಾುಕ್ಷರ ನಾಾಸವ ಮಾಡತತ “ ಉದ್ಾತ್ – ಭಾಸವತ್..” ಇತಾಾದಿ ಧ್ಾಾನ್ಶ್ ಲೀಕ 
ಇಷ್ುದಿ ಹ್ೀಳುತು, ಧ್ಾಾನಿಸ ಜಪಿಸತವ್್ ನ್್ರ್ಂಟ್ತಬಾರಿಗಾ ಮ್ಲಮಂತರ 

ತಂತರವು ಪೂಜ್ಯದ್ಂದ್ದ್ ಭಾವಿಸ, ಮಾಡತವ್್ ನಾ “ಅಷ್ಾುಕ್ಷರ  
ಮಂತರದ್ ವರ್ಾದ್ ವಿನಾಾಸವ್ಾಮೀಲ್ ಶ್ರೀಹರಿಧ್ಾಾನ್ವ ಮಾಡತವ್್ನ್ತ 

“ನಿಷ್ತಸೀದ್..”ಮಂತರ 

ನ್ಂತರ ಕ್ೈಮತಗಿದ್ತ “ ನಿಷ್ತಸೀದ್ ” ಋಙ್ಮಂತರ ಜಪಿಸತತಲದ್ರ ಭಾವವನ್ತ 
ಚಿಂತಿಪ್್ ಮನ್ದ್ಲಿ ಪರಿಪರಿ ನಾನಿೀಗ ಹರಿಪೂಜಾಕಾಯಾದ್ ಅಂಗವ್ಾಗಿ 

ನ್ಮಮಲಲ ಇಂದಿರಯಗರ್ಕ್ ನಿೀ ಪ್್ರೀರಕ ಗರ್ಪತಿದ್ೀವನ್ ಅಂತರ್ಾಾಮಿ 
ಅಮಮಮ ದ್ೀವನ್, ಹ್ೀ ವಿಶವಂಭರನ್, ಬಂದಿರತ ನ್ಮಮಲಲ ಇಂದಿರಯದಿ 

ಸವಾಜ್ಞರ್್ ಡ್ಯನ್ತ ನಿೀನ್ಂತ್, ನಿನ್ನಯ ಪ್್ರೀರರ್್ಯಿಲಲದ್ ಕಾಯಾವಿಲಲ, 
ಸವಾರ ಸ್ಾವಮಿಯೆ ನ್ಮಮಲಿಲ ನಿೀ ನಿಂತತ ನಿನ್ನಯ ಈ ಪೂಜ್ ಮಾಡಿಸಕ್್ೀ  

ಹರಿ ಪರಸನ್ನತ್ಗಾಗಿ ಪ್ಾರರ್ಾನ್ 

ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ಲಲರ ತಾರರ್ಕ್ ಕಾರರ್ನಾ ದ್ೀವ ವ್ಾಯತವಿಂ ಪೂಜಿತನ್ 
ಜ್ಞಾನ್ಸತಖಪೂರ್ಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯರ್ ನಿೀ ತ್್ ೀರತ ಬ್ೀಗನ್ ಪರಸನ್ನತ್ 

ಬಿಂಬ ಚಿಂತನ್ 

ಎನ್ನಯ ಬಿಂಬನ್, ಹ್ೀ ಸ್ಾವಮಿ,  ಶ್ರೀಹರಿ ಪರತಿಬಿಂಬಮಾತರನ್ತ ನಾನ್ಹತದ್ತ 
ಭನ್ನ ನಾ ನಿನಿನಂದ್, ನಿದ್್ ೀಾಷ್ಟ ದ್ೀವನ್, ನ್ನ್ನಲಲ ದ್್ ೀಷ್ವ ಕಳ್ಯಯಾ 
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“ ನ್ನ್ನಲಲ ಶತಭಕರಯೆ ನಿನ್ನಯ ಪರಸ್ಾದ್ದಿಂದ್ಲಿ ಹರಿಪೂಜ್ಯೆಂದಾಗಲಿ ” 
ಎನ್ತನತಲಿೀಪರಿ ಬಿಂಬಸಿ ಹರಿಯನ್ತನ ಪ್ಾರರ್ಾನಾಮತದ್ರಯಿಂ ಪ್ಾರಥಿಾಸತವ್್ 

ತತಲಸೀ ಪ್ಾರರ್ಾನ್ 

ವರತತಲಸೀದ್ೀವಿಯೆ ಪರಸನ್ನಳಾಗತ ನಿೀ, ನ್ಮಿಸತವ್್ ನಿನ್ಗ್ ನಾನಿೀಗ 
ಶರಧಯ ಮರ್ನ್ದಿ ಧನ್ವಂತಿರಯಮೃತದ್ ಕಲಶದಿಂದ್ತದಿಸದ್ ಹರಿವಲಲಭ್ 

ಕಲಶ ಪೂಜ್ – ಕಲಶದ್ೀವತ್ಗಳು 

ನಾ ಕಲಶ ಪೂಜಿಪ್್ ನ್ಂತರದ್ಲಾಲಗ ಆ ನ್್ರತ ದ್ೀವಕಾಳ ಕರ್ಯತತಲಿಲ 
‘ ಅ ’ ಕಾರದಿಂ ಹಿಡಿದ್ತ  “ ಕ್ಷ ” ಕಾರದ್್ ರಗಿನ್ ಐವತ್್ ುಂದ್ಕ್ಷರಗಳ ದ್ೀವಕಾಳ 

‘ ಕ್ೀಶವ ’ ಇತಾಾದಿ ಇಪಪತುಮೀಲಾನಲತಕ ಮ್ತಿಾಗಳಿಲಿಲಗ್ ಕರ್ಯತತಲಿ 
‘ ವಿಶವ ’ನ್ ‘ ತ್ೈಜಸ ’ನ್ ‘ ಪ್ಾರಜ್ಞ ’ನ್ ‘ ತತಯಾ ’ನ್  ಆ ‘ಆತಮ’ ಮೀ ‘ಲಂತರಾತಮ’ರನ್ತ 

‘ ಪರಮಾತಮ ’ ‘ ಜ್ಞಾನಾತಮ ’ ‘ ಶ್ರೀವ್ಾಸತದ್ೀವರ ’  ‘ಸಂಕಷ್ಾರ್ ’ ಮತ ು್ ‘ಪರದ್ತಾಮನ’ ರ 
ವರ ‘ ಅನಿರತದ್ಧ ’ನ್  ಆ ‘ ಮತಸಯ- ಕ್ಮಾ ’ ರ ‘ ವರಹ - ನ್ೃಸಂಹ ’ ರ ‘ ವ್ಾಮನ್’ ನ್ನ 

ಆ ‘ ಪರಶತರಾಮ ’ನ್ ‘ ಶ್ರೀರರ್ಘುರಾಮ ’ನ್  ‘ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬತದ್ಧ ’ರ ‘ ಕಲಿಕ ’ಯನ್ತ 
ಆ ಪವಿತಾರತ್ರೀಯನಾದ್ ‘ ದ್ತಾುತ್ರೀಯ ’ ‘ ಶ್ರೀವ್್ೀದ್ವ್ಾಾಸ ’ರ ಕರ್ಯತತಲಿ 

ಕರ್ಯತತ ಆ ‘ ಶ್ಂಶತಮಾರ ’ನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮೊತುವು ನ್್ರಾದ್ ದ್ೀವಕಾಳ 
ಕರ್ಯತವ್್ ಆ ‘ ಮ್ಲಮ್ತಿಾ ನಾರಾಯರ್ ’ ನ್ ಪೂಜ್ಗ್ ನಿಲಲಲತ ಕಲಶದ್ಲಿ 

ಕಲಶಗಳ ಸಂಖ್್ಾ 

ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾ ಪರೀಕ್ಷರ್್ ನಿೀರಿಗ್ ತಾನ್್ ಂದ್ತ ಪಂಚ್್ೀಪಚಾರಕ್ಕ ಮತ್್ ುಂದ್ದ್ತ 
ಭಾವದಿಂ ಇನ್್ ನಂದ್ತ ಕತಡಿನಿೀರ ಪ್ಾತ್ರಯತ ಈ ಪರಿ ಮ್ಪ್ಾಾತ್ರ ಇಡತವ್್ನ್ತ ನಾ 

ಕ್ೈ ತ್್ ಳ್ವ ನಿೀರಿಗ್ ಗಂಧ ಇತಾಾದಿಗ್ ಇರ್ ಪ್ಾತ್ರ ಮತ ು್ರಡ ಇಡತವ್್ನ್ತ ನಾ 
ಅಂತ್ಯೆೀ ಬ್ೀರ್ರಡ ಗಂಧದ್ ಉದ್ಕಕ್ ಪರಿಶತದ್ಧ ನಿೀರಿಗ್ ನಾನಿಡತವ್್ 

ಇದ್ದರ್ ತಾನ್ೀಳು ಇರದಿರ್ ತಾನ್ೈದ್್ ೀ ತಾ ಮ್ರ್್ ೀ ಮತಿುನ್ತನ ತಾನ್ರಡ್್ ೀ 
ಇದ್್ ತಾನಿರದಿರ್ ಕಲಶವನ್್ ಂದ್ನ್ೀ ನಿೀತತಾಂಬಿ ನಾನಿಟ್ತು ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಆವಂದ್ೀ ಪ್ಾತ್ರಯ ನಿೀರನ್ ಬ್ೀಬ್ೀಾರ್ ತಾನಿತರ ಪ್ಾತ್ರಗ್ ಪ್ಾಕತತಲಿ 
ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾಪರೀಕ್ಷರ್್ ಮತಂತದ್ ಪೂಜ್ಯ ತಾನ್ಲಲ ಕಾಯಾಕ್ ಬಳಸತವ್್ನ್ತ 
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ಕಲಶಪೂಜ್ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣ ಮತಖದ್ಲಿ ಕಂಠದಿ ರತದ್ರನ್ತ ಬತಡದ್ಲಿ ಬರಹಮನ್ತ ಕಲಶದ್ಲಿ 
ಇವರ್್ ಡನ್ ಮಧಾದಿ ಆ ಮಾತೃಗರ್ಗಳ ಇರತವುದ್ ಸೃತಿ ಸ್ಾರತವುವೀ 

ಇರತವುವು ಕಲಶದಿ ಸ್ಾಗರ ಸವಾಸವ ಆ ಸಪುದಿವೀಪವು ವಸತಂಧರ್ 
ಇರತವುವು ಆ ನಾಲತಕ ವ್್ೀದ್-ವ್್ೀದಾಂಗವು ಕಲಶವ ಬಿಡದ್ಂತ್ ಆಶರಯಿಸ 

ವರ ಗಂಗ್ ಯತಮತನ್ ಸರಸವತಿ ಪರತಷ್ಟಣ ಸ್್ೀರಿದ್ ಶತದ್ತರ-ಅಸಕನಯತ 
ಮರತದ್ವೃಧ್್ೀ ವಿತಸು ಅಜಾಕೀ ನ್ದಿಗಳ ೀ್ ನಿೀವ್್ಲಲ ಸ್್ೀರತತ ಬಂದಿಲಿಲರಿ 

ಈ ಪರಿ ‘ ಗಂಗ್ೀ ಚ ಯಮತನ್ೀ ಚ ’ ಇತಾಾದಿ ಮಂತರಗಳ ನ್ಂತರದಿ ಭಕುಯಿಂದ್ 
ನಾ ಪಠಿಸ ಗಂಗ್ಯ ಯಮತನ್ಯ ಇಲಿಲಗ್ ಬರಲ್ಂದ್ತ ಪ್ಾರಥಿಾಸತತ ಮತ್್ ುಮಮ 

ಬ್ೀಡತವ್್ ಆ ಕೃಷ್ ಣ್ ಗ್್ ೀದಾವರಿ ಸಂಧತ ಸರಸವತಿ ನ್ಮಾದ್ ಕಾವ್್ೀರಿಯರ 
ನಿೀಡಿರಿ ನಿಮಮಯ ಸನಿನಧ ಕಲಶದಿ ಹರಿಪೂಜ್ಗಾಗಿಂದ್ತ ದ್ೀವಿಯರ್ೀ 

ಸಮಸು ತಿೀರ್ಾವ ಸಮಸು ನಿಜಾರರ ಸನಿನಧಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ 
ಮಮತ್ಯ ಪೂರ್ಾಕತಂಭಕ್ಕ ನಾನಿೀಗ ನ್ಮನ್ವ ಮಾಡತವ್್ ಭಕುಯಲಿ 

ಕಲಶಾಭಮಾನಿಯತ ಈಯಲಿ ನ್ಮಗಿೀಗ ಕೀತಿಾಯ ಆಯತವ ಪರಜ್ಞ್ಯನ್ತ 
ಬಲವ ಸತಬತದಿಧಯ ಐಶವಯಾ ಯೀಗಾತ್, ಪ್ಾಪದಿಂ ಮತಕುಯ, ಪುರ್ಾವೃದಿಧ 

ನ್ಂತರದಿ ಶಂಖ ಚಕರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಧ್್ೀನ್ತವು ತಾಕ್ಷಯಾವು ಮತದ್ರಯವ 
ಚಿಂತಿಸ ತ್್ ೀರಿಸ ಹನ್ನರಡತ ಬಾರಿ ನಾ ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ಜಪಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಶಂಖಪೂಜ್ 

ಕಲಶದ್ ನಿೀರನ್ತ ಶಂಖದಿ ತತಂಬಿಸ ಶಂಖಕ್ ಪೂಜ್ಯ ನ್ಂತರದಿ 
ಒಲವಿಂದ್ ಮಾಡತತ ಶಂಖವ ಸತುತಿಸತತ ಪೂಜ್ಗ್ ಅನ್ತವ್ಾಗ್ ಬ್ೀಡತವ್್ನ್ತ  

ಸ್ಾಗರ್್ ೀದ್ಭವ ಶಂಖ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಕರವ್ಾಸ ಬಲತಬಲತ ಪೂಜಿತ ಪ್ಾಂಚಜನ್ಾ 
ನಿೀ ಗಜಿಾಸದ್ರಲಿಲ ಪ್ಾತಾಳದ್ಸತರರ ಸರೀಗಭಾಗಳಕ್ಡ್ಯತವುವೀ 

ಸ್ಯಾ ತಾನ್ತದಿಸಲತ, ಕತುಲ್ಯೀಡತವ ತ್ರದ್ಲಿ, ನಿೀ ಬರ್ ಪ್ಾಪಕ್್ೀಟ್ಟ 
ಆಯಾನ್ ನಿನ್ನಲಿ, ನಿೀರನ್ತ ತತಂಬತತ ಅಭಷ್್ೀಕ ಮಾಡಲತ ತಾ ಪುರ್ಾವೀ 

ಶಂಖಗಾಯತಿರಯ ಪಠಿಸತತ ಶಂಖಕ್ ಮ್ಬಾಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸಲಿಲಸತವ್್ 
ಶಂಖ್ಾದಿ ಮತದ್ರಗಳಕ್ ುೀರತತ ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ಪಠಿಪ್್ನ್ತ ಎಂಟ್ಾವತಿಾ 
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ಶತಚಿಸ್ಾಧನ್ 

ಅಪವಿತರ ನಾನಿರ್ ಸತಪವಿತರ ನಾನಿರ್ ಎಂರ್ದ್ೀ ಅವಸ್್ಿ ನ್ನ್ದಾಗಿರ್ 
 “ ಶ್ರೀಪುಂಡರಿೀಕಾಕ್ಷ ” ಪರಮಾತಮನ್ನ್ತನತ ಒಳಹ್್ ರಶತಚಿ ಸ್ಾಧಸತವ್್ 

ಶಂಖವ ಪೂಜಿಸ ನಿೀತತಾಂಬಿ “ ಹರಿ ” ಯೆಂದ್ತ ತತಲಸಯ ಹ್ಗಳ ಸಹಿತದ್ಲಿ 
ಶಂಖದ್ ನಿೀರನ್ತ ಎಲ ಲ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷ್ಸ ಶತಚಿಯನ್ತ ಅಲಿಲೀಗ ಸ್ಾಧಸತವ್್ 

ಪಂಚಾಮೃತದ್ರವಾಪೂಜ್ 

ದ್ಧಯಿಟ್ತು ಪೂವಾಕ್, ಮಧತವಿಟ್ತು ಪಶ್ಿಮಕ್, ಸಕಕರ್ ಉತುರಕ್ ಮತಿುನ್ತನ 
ಆ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಕ್ ತಾ ರ್ಘೃತ ಮಧಾದಿ ಕ್ಷ್ೀರವ ನಾನಿಟ್ತು ಅವನಿೀಗ ಪೂಜಿಸತವ್್  

ಅರ್ಘ್ಾಾದಿ ಕಲಶಸ್ಾಿಪನ್ 

ಇಡತವ್್ನ್ತ ನಾನಿೀಗ ಆ ಮೊದ್ಲ್ ತಂದ್ಂರ್ ಆ ಐದ್ತ ನಿೀರಿನ್ ಪ್ಾತ್ರಗಳ 
ಇಡತವ್್ ವ್ಾಯವಾಕ್ ಅರ್ಘಾಾದ್ ಪ್ಾತ್ರಯ ನ್ೈಋತಾಕಾಕ ಪ್ಾದ್ಾಪ್ಾತ್ರಯನ್ತ 

ಇಡತವ್್ನಿೀಶಾನ್ಾದಿ ಆಚಮನ್ಪ್ಾತ್ರಯ ಸ್ಾನನ್ದ್ ಪ್ಾತರಯನಾನಗ್ನೀಯಕ್ 
ಇಡತವ್್ನ್ತ ಪರಿಶತದ್ಧ ನಿೀರಿನ್ ಪ್ಾತ್ರಯ ಮಧಾದ್ಲಾಲ ಮರತ ಆಚಮನ್ಕ್ 

ಇಡತವ್್ನ್ತ ಮತ್್ ುಂದ್ತ ಒಳ ಳ್ಯ ನಿೀರನ್ತ ತತಂಬಿದ್ ಪ್ಾತರಯಮಧಾದ್ಲಿ 
ಇಡತವ್್ನ್ತ ಮಧತವನ್ತ ಸ್್ೀರಸತತರದ್ರಲಿ ಆರನ್ಯಪ್ಾತ್ರ ಮಧತಪಕಾಕ್ 

ಇಡತವ್್ನ್ತ ಕಲಶದಿ ಗಂಧವ ಪುಷ್ಪವ ತತಲಸಯ ದ್ಳಗಳ ಹಿತದಿಂದ್ಲಿ 
ಇಡತವ್್ನ್ತ ದ್ಭ್ಾಯತ ಇತಾಾದಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ಲಲವನ್ವುಗಳಲಿ 

ಮತದಾರ ಪರದ್ಶಾನ್ 

ತ್್ ೀರತವ್್ನ್ರ್ಘಾಾದ್ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ನಾನಿೀಗ ಧ್ಾಾನ್ದ್ ಮತದ್ರಯ ಮತಿುನ್ತನ 
ತ್ರತವ್್ ಪ್ಾದ್ಾದ್ ಪ್ಾತ್ರಯಳಂಜಲಿ ಆಚಮನ್ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ಗ್್ ೀಕರ್ಾದ್ 

ಪರಿಯ ಈ ಮತದ್ರಯ ನ್ಂತರ ಮಧತಪಕಾ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ವರಾಹಮತದ್ರಯನ್ತ 
ತ್್ ೀರತತ ಪುನ್ರಾಚಮನ್ದ್ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ಆ ಹಂಸಮತದ್ರಯ ತ್್ ೀರತವ್್ನ್ತ 

ಪರೀಕ್ಷ್ಪ್್ ತತಲಸಯ ದ್ಲ ಬ್ರ್ತ ಪರಿಶತದ್ಧ ನಿೀರಿನಿಂ ಪೂಜ್ಯ ವಸತುಗಳ 
ಸ್ಾಕ್ಾತತು ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲತಲವ ಪಿೀಠಕ್ ಪೂಜ್ಯ ನಾನಿೀಗ ಸಲಿಲಸತವ್್  

ಪಿೀಠ ಪೂಜ 

ಪಿೀಠವ ಚಕಾರಬಜಮಂಡಲದ್ ಮೀಲಿೀಗ ಸ್ಾಿಪಿಸ ಧ್ಾಾನಿಸ ಗತರತಗಳನ್ತ 
ಪಿೀಠದ್ಪೂಜ್ಗ್ ಅವರ ಅನ್ತಜ್ಞ್ಯ ಪಡ್ವ್್ ನಾನಿೀಗ ಹಿತದಿಂದ್ 
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ಪಿೀಠದ್ ಮಧಾದಿ ಪರದ್ೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯರ್ಂಗಿನ್ತನ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 
ಪಿೀಠದ್ ಎಡಬಾಗದ್ಲಾಲ ಗತರತ ಶ್ರೀವ್ಾಯತದ್ೀವನ್ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 

ಪಿೀಠದ್ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಭಾಗದಿ ಸತರರನ್ತ ಮತಿುನ್ತನ ಬರಹಮರತದಾಾದ್ಾರ 
ಪಿೀಠದ್ ಎಡಬಾಗದಿ ಸನ್ಕಸನ್ಂದ್ನ್ರ ಚಿಂತಿಸ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 

ಗತರತಗಳ ಅಪಪರ್್ಯಿಂದ್ಲಿ ನಾನಿೀಗ ಪಿೀಠದ್ ಪೂಜ್ಗ್ ಅನ್ತವ್ಾಗತತ 
ಗರತಡನ್ನ ಪಿೀಠದಿ ಕ್ಳಬದಿ ಆಗ್ನೀಯ ಭಾಗದಿ ಚಿಂತಿಸ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ನ್ೈಋತಾದ್ಲಿಲನ್ತನ ಶ್ರೀವ್್ೀದ್ವ್ಾಾಸರ ವ್ಾಯತವಾದ್ಲಿಲನ್ತನ ದ್ತಗ್ಾಯನ್ತ 
ಸರಸವತಿೀದ್ೀವಿಯ ಈಶಾನ್ಾಭಾಗದಿ ನ್ಮಿಸತವ್್ ಹಿತದಿಂದ್ ಮತಿುನ್ತನ 

ಮೀಲ್್ ಕೀರ್ಗಳಲಿೀಗ ಧಮಾಾದಿಪತಿರ್ಾದ್  ಯಮನ್ನ್ತನ ಚಿಂತಿಸ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 
ಅಲಿಲಯೆೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಅಧಪತಿ ಶ್ರೀವ್ಾಯತ ವ್್ೈರಾಗಾಾದಿಪತಿ ಶ್ವರನ್ತನ 

ನ್ಮಿಸತತಲ್ೈಶವರ್ಾಾಧಪತಿ ತಾನಾದ್ ಇಂದ್ರನ್ ನಾನಿೀಗ ಕರಮದಿಂದ್ 
ನ್ಮಿಸತವ್್ ಪಿೀಠದ್ ಹಲಗ್ಯ ಪೂವಾಕ್ ಅಧಮಾದ್ಧಪತಿ ನಿರಋತಿಯ 

ಚಿಂತಿಸ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಭಾಗಕ್ ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ಧಪತಿ ದ್ತಗ್ಾಯ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 
ನ್ಂತರ ಪಶ್ಿಮಭಾಗಕ್ಕSಅವ್್ೈರಾಗಾಾಧಪತಿ ಕಾಮನ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಉತುರಕಕನ್ೈಶವಯಾದ್ಧಪತಿ ರತದ್ರನ್ ನ್ಮಿಸತತ ಪಿೀಠದ್ ಕ್ಳದ್ಲಿೀಗ 
ಉತುಮ ಪರಮಪುರತಷ್ನ್ ನ್ಮಿಸತತ ಆಧ್ಾರರ್ಪಿಣಿ ಶಕುಗ್ ನ್ಮಿಸ 

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ತಣಕ್ಮಾನ್ ಆತನ್ ಪುಚೆದ್ಲಾಲಶ್ರತ ಶ್ರೀವ್ಾಯತಕ್ಮಾನ್ನ್ತ 
ಆ ವ್ಾಯತಕ್ಮಾನ್ ಪುಚೆದ್ಲಾಲಶ್ರತ ಅನ್ಂತಶ್ೀಷ್ನ್ ನ್ಮಿಸತತಲಿ 

ಅಲಿಲ ತಾ ಶ್ೀಷ್ನ್ ಹ್ಡ್ಯಲಿ ಆಶ್ರತ ಪೃಥಾವಯಭಮಾನಿ ಭ್ಮಿಯಳ 
ಮೀಲಿನ್ತನ ಆ ಕ್ಷ್ೀರಸ್ಾಗರದ್ಭಮಾನಿ ವರತರ್ನ್ ನಾನಿೀಗ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಆ ರಮಾರ್ಪದ್ ಆ ಶ್ವೀತದಿವೀಪವ ನ್ಮಿಸತತಲಾ ರಮಾರ್ಪ ಸಹ 
ಆ ರತನಮಂಟ್ಪ ದಿವಾವ ನ್ಮಿಸತತ ಆ ರಮಾರ್ಪ ಕಂದ್ನಾಳ 

ಕ್ಡಿದ್ ಆದ್ಾಳ ಪದ್ಮದ್ ಮತಂದ್ರ್ ಮ್ದ್ಾಳದಿ ದ್ೀವಮಂಡಲವ 
ನ್್ ೀಡತತ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಕಕಕಾನ್ ಮಂಡಲ ಎಡದ್ಲಿ ಸ್್್ ೀಮನ್ ಸಮತಮಖದಿ 

ಇರತತಿಹ ಅಗಿನಯ ನ್ಮಿಸತತ ಪದ್ಮದ್ ಹಿಂದ್ರ್ದ್ಡಬದಿ ದ್ಳದ್ಲಿಲ 
ಇರತತಿಹ ಸತಾವಭಮಾನಿನಿ ಶ್ರೀಯಳ ಮತಿುನ್ತನ ಬಲಬದಿ ದ್ಳದ್ಲಿಲ 

ಆ ರಜ್್ೀಭಮಾನಿನಿ ಭ್ಮಿಯ ನ್ಮಿಸತತ ದ್ೀವನ್ ಹಿಂಬದಿ ಉಪಬಹಾರ್ 
ಆ ರ್ಪದ್ಲಿಲನ್  ತಮೊೀಭಮಾನಿನಿ ದ್ತಗ್ಾಯ ನಾನಿೀಗ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 18 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ್್್ ೀಪ್ಾನ್ಪೂವಾಕ್ ಆತಮನ್ ನ್ಮಿಸತತ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಕಾಕ ಅಂತರಾತಮನ್ನ್ತ 
ಸ್್್ ೀಪ್ಾನ್ಪಶ್ಿಮಕ್ ಪರಮಾತಮ ಉತುರಕ್ ಜ್ಞಾನಾತಮಗಿೀಾಗ ನಾ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ರಮಾರ್ಪದ್ಂಟ್ದಳ ಕಮಲದ್ ದ್ಳದ್ಲಿಲ ಪೂವ್ಾಾದಿ ಆ ಎಂಟ್ತ ದಿಕಕನ್ಲಿ 
ಕರಮವ್ಾಗಿ ತಾವಿನಂದ್ತ ಹರಿಸ್್ೀವ ಮಾಡತವ ಉತುಮ ಶಕುಯರ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಛತರವ ಧರಿಸಹ ವಿಮಲ್ಯ ಮತಿುನ್ತನ ಚಾಮರ ಹಿಡಿದಿಹ ಉತಕಷ್ಟಾಣಿೀ 
ಉತುಮ ವಾಜನ್ಧ್ಾರಿಣಿ ಜ್ಞಾನ್ಯ ದ್ಪಾರ್ ತ್್ ೀವಾಂರ್ ಕರಯೆಯನ್ತನ 

ಗಾನ್ವ ಒಪಿಪಪ ಯೀಗಳ, ನ್ತಾನ್ ಅಪಿಾಪ ಪರಹ್ವಯ ಮೀಲಿನ್ತನ 
ತಾನ್ವಳು ವ್ಾದ್ಾವ ನ್ತಡಿಸಪಪ ಸತಾಳ, ಸ್್್ ುೀತರವ ಮಾಳಪಂರ್ ಈಶಾನ್ಯ 

ಈಪರಿ ಸ್್ೀವ್್ಯ ಮಾಳಪರ ಮಧಾದಿ ಕಣಿಾಕ್ಯಲಲನ್ತಗರಹಳನ್ತನ ನಾ 
ಆ ಪರಮಾತಮನ್ ರ್ಪಗಳ್ನ್ತನತ ಅನ್ತಗರಹನಾಮದ್ ಶಕುವಂತ 

ಸ್ಾಸರ ಹ್ಡ್ಗಳ ಬಿಚಿಿ ತಾ ಬ್ಳಗಿಹ ಹಾಸಗ್ರ್ಾಕಾರ ತಾಳುತ ತಾ 
ಶ್ರೀಶಗ್ ಆ ಯೀಗಆಸನ್ರ್ಪದ್ ಶ್ೀಷ್ನ್ನನ್ಂತನ್ನ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಶ್ೀಷ್ನ್ನ ಮೀಲಿನ್ತನ ಚಿತರದ್ ಆಸನ್ ರ್ಪನ್ ತಾನಾಗಿ ಇರತತಿರತವ 
ಶ್ರೀಶನ್ ಅರಸಯ ಶ್ರೀರಮಾದ್ೀವಿಯ ನ್ಮಿಸತತ ಹ್ಗಲ ಅಪಿಾಸತವ್್ 

ಆವ್ಾಹನ್ 

ಉದಿಸದ್ ಸ್ಯಾನ್ ಹ್್ ಳಪನ್ತ ಬಿೀರತವ ಆ ಸಚಿಿದಾನ್ಂದ್ಶರಿೀರ 
ಗದ್ಶಂಖಚಕರವ ಪದ್ಮವ ಹಿಡಿದಿಹನಾತನ್ನ ಮನ್ದ್ಲಿ ಧ್ಾಾನಿಸತವ್್ 

ಸರಿದ್ೀವಿ-ಧರ್ದ್ೀವಿ ಅಪುಪಗ್ಯಿಂದ್ ತಾ ಒಪುಪತಲಿರತವನ್ತ ಸ್ಾವಮಿಯವ 
ಮರ್ಯತತಲಿರತವನ್ತ ತನಿನತರ ಮ್ತಿಾಗಳಮಧಾದಿ ಬಲತಬಲತ ಕಾಂತಿಯಲಿ 

ಸ್್ೀವಿಸತತಿಹರಲಿಲ ಶ್ವವ್ಾಯತಬರಹಮರತ ಶ್ೀಷ್ನ್ತ ಗರತಡನ್ತ ಮತಿುಂದ್ರನ್ತ 
ಬಾವದಿಂ ಭಕುಯಿಂ ಬಲತಬಲತ ಹಿತದಿಂದ್ ಆ ನಿತಾ ಆ ಪೂರ್ಾ ಶಕುನ್ನ್ತ 

ಕ್ಳಗಡ್ಗಾವಲಿಹ ಹೃತಮದ್ಮಮೊಗ ು್ಯ “ ಯಂ ” ಎಂಬ ವ್ಾಯತಬಿೀಜಮಂತರ 
ಒಲವಿಂದ್ ಪಠಿಸತತ ಮೀಲ್್ ಮಗವ್ಾಗಿಸ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಸ್ಯಾನಿಂ ಅರಳಿಸತವ್್ 

ಆ ಕಮಲ ಕಣಿಾಕ್ ಪಿೀಠವ ಮಾಡಿಹ ಉತಪತಿುಯಿಲಲದ್ ಸ್ಾವಮಿಯ ನಾ 
ಆ ಕಮಲನಾಭನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯರ್ನ್ ಆ ಬಿಂಬಮ್ತಿಾಯ ಪರಮಾತಮನ್ 

ಆ “ ಉದ್ಾದ್ ಭಾಸವತ್ ” ಇತಾಾದಿ ಸ್್್ ುೀತರವ ಪಠಿಸತತ ಹ್ ತತಲಸ ಸಹಿತದಿ 
ಆ ಉಪಮಯಿಲಲದ್  “ ಆತಾಮ ದ್ೀವ್ಾನಾಂ ” ಇತಿ ಋಕ್್ಕಂದ್ ಪಠಿಸತತ 
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ಜಪಿಸತತ ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ನಾನಿೀಗ ಹೃತಪದ್ಮದ್ಲಿಲಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗ್ ಧ್ಾಾನಿಸತವ್್ 
ಉಪಚಾರದಿಂದ್ಲಿ ಪಿೀಠದ್ ಪರತಿಮಗ್ “ ನಿನ್ನನಾನವ್ಾಹಿಪ್್ ”  ಎನ್ತನತಲಿ 

ಪ್ಾರಥಿಾಸ ನಾನಿನ್ತನ “ ಏಹ್ಾೀಹಿ ”  ಎನ್ತನತು ಆವ್ಾಹನಾದಿ ಆ ಮತದ್ರಯ 
ಅತಿಾಯಿಂ ಆ ಮ್ಲಮಂತರದಿಂ ತ್್ ೀರಿಸ ಸವಬಿಂಬನ್ನಿನೀಗ ಆವ್ಾಹಿಪ್್ 

ಈ ಪೂಜ್  “ ರ್ಾಗವು ” ಇದ್ತ ಮತಗಿವತನ್ಕ ನಿೀ ಈ ಪರತಿಮಯಲಿಲರತ ಜನಾದ್ಾನ್ 
ಈ ಪೂಜ್ ಕ್್ಂಡತ ನಿೀ ಭಕುನ್ಂದ್ನ್ನನ್ತ ಬಿಡದ್ಂತ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ಾಲಿಪುದ್ತ 

ಆವ್ಾಹನ್ ಸ್ಾಿಪನ್ ಸನಿನಧ ಸನಿನರ್್ ೀಧನ್ ಸಮತಮಖಿೀಕರರ್ಂಗಳ 
ಅವಗತಂಠನ್ವ್್ಂಬ ಆಮತಾದ್ರ ತ್್ ೀರಿಸ ಸ್ಾನನ್ಕ್ ಏಳ್ಂದ್ತ ಬ್ೀಡತವ್್ನ್ತ 

ಇತರರ ಪರವ್ಾದ್ ಪೂಜ್ೀಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಒಳಗರ್ ಹರಿಯ ಆವ್ಾಹಿಪ್್ 
ರಾತಿರಲಿ ಆ ಶತಕಲಪಕ್ಷದಿ ಚಂದ್ರನ್ ಅಗಿನಯ ಆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ್ಲಿ 

ಒಳಗರ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆವ್ಾಹಿಸತತಿುೀಗ ನಾ ಮತದ್ದಿಂದ್ಲ್ಲಲ ಮತದ್ರಗಳ 
ನ್ಳಿನಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಹರಿ ಆತನ್ ಪೂಜ್ಗ್ ತ್್ ೀರಿಸತತಿುನ್ನಲಿಲ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಈಪರಿ ಸ್ಾನನ್ಕ್ ಏಳ್ಂದ್ತ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ಾರಥಿಾಸ ಸ್ಾನನ್ದ್ ಮನ್ಗ್್ ಯೆಾ 
ನಾ ಪ್ಾದ್ತಕದ್ವಯ ಅಪಿಾಪ್್ “ ಇದ್ಂ ವಿಷ್ತಣವಿಾಚಕರಮೀ ” ಎಂಬ ಋಙ್ಮಂತರದಿ 

ಸ್ಾನನ್ದ್ ಮನ್ಗಿನ್ತನ ಬಂದ್ಂರ್ ಆ ನಾರಾಯರ್ನ್ನ್ನ ನಾನಿೀಗ ಧ್ಾಾನಿಸತತ 
ಸ್ಾನನ್ದ್ ಪಿೀಠದಿ “ ಭದ್ರಂ ಕರ್್ೀಾಭಃ ”  ಋಙ್ಮಂತರದಿಂದ್ಲಿ ಸ್ಾಿಪಿಸತವ್್ 

ಧ್ಾಾನಿಸತತಾತನ್ ಆ ಮೊದ್ಲ್್ ುೀರಿದ್ ಆಮತಾದ್ರ ಮತಿುೀಗ ತ್್ ೀರಿಸತತ 
“ ಸ್ಾನನ್ಕ್ ದ್ೀವನ್ ಬ್ೀಗ ನಿೀನ್ೀಳಯಾ ”  ಎನ್ತನತು ಭಕುಯಿಂ ಪ್ಾರಥಿಾಸತವ್್ 

ಅರ್ಘಾಾ, ಪ್ಾದ್ಾ, ಇತಾಾದಿ ಉಪಚಾರ 

ಜಪಿಸತತ ನಾ ಮ್ಲಮಂತರವ ಹರಿಗ್ ಅರ್ಘಾಾವ, ಪ್ಾದ್ಾವ, ಆಚಮನ್ವ 
ಅಪಿಾಸತತಲವನ್ನಲಲ, ಒಪಿಪಸ್್ ಮಧತಪಕಾ ನಾನಿೀಗ ಬ್ೀಗನ್ ತ್್ ಡಗತವ್್ 

ಒಪಿಪಸತತಲಿರತವ್್ನ್ತ ಕ್ೈ-ಮತಖ ತ್್ ಳ್ಯಲತ ಅರ್ಘಾಾವನಿದ್ನ್ತ ಆತನಿಗ್ 
ಅಪಪ ನಾರಾಯರ್, ಹ್ಚಿಿನ್ ಹ್ದ ದ್ೈವ, ಸವಚೆನ್ ಸತಂದ್ರನ್ ಎನ್ತನವ್್ನ್ತ 

ಕ್್ಡತವಳು ಈ ಅರ್ಘಾಾ ಸ್ಾಕ್ಾತತು ಶ್ರೀರಮ, ಎನ್ತನತ ಭಾವಿಸ ನಿೀಡತತಿಹ್ 
ಹಿಡಿಯತತ ಆದ್ನಿೀಗ ಮಾಡತ ಸಂಮಾಜಾನ್ ಸಡಗರ ದ್ೈವವ್್, ಶ್ರೀಹರಿಯೆ 

ಪ್ಾದ್ಾವನಿದ್ನಿೀಗ ಕಾಲುಳ ತ್್ ಳ ್ಯಲತ ದ್ೀವಿ ಸರಸವತಿ ಇತಿುಹಳು 
ಆದ್ಾ-ಸಂಕಷ್ಾರ್, ಈ ಭಾವ ಒಪುಪತ ಕಾಲುಳ ತ್್ ಳ್ಯಲತ ಬಾರಯಾ ನಿೀ 
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ಮನ್ಮರ್ರಾಣಿಯತ ರತಿದ್ೀವಿ ತಾನಿೀಗ ಆಚಮನ್ವಿದ್ನಿೀಗ ನಿೀಡತವಳು 
ಮನ್ಮನ್ದಿೀಭಾವ ಮನಿನಸ ಪರದ್ತಾಮನ, ಆಚಮನ್ವನಿನೀಗ ಮಾಡತವುದ್್ ೀ 

ಶ್ರೀಗರತಡ ತಾನಿೀಗ ಪ್ಾದ್ತಕ್ ಜ್್ತ್ಯನ್ತ ಒಪಿಪಸತತಿರತವನ್ತ, ಎನ್ತನವ್್ನ್ತ, 
ಹ್ೀ ಗರತಡಗಮನ್ ಸ್ಾವಮಿ ಸಂಕಷ್ಾರ್ ಧರಿಸಯಾ ಕಾಲಲಿಲ ಅವನಿೀಗ ನಿೀ 

ಮಧತಪಕಾವಿದ್ನಿೀಗ ವಿಧಯೆೀ ತಾ ಕ್್ಟ್ಟುಹ, ಎನ್ತನವ ಭಾವವ ಮನಿನಸತ ನಿೀ, 
ಮಧತಬ್ರ್ತ ನಿೀರಿದ್ನ್ ಅನಿರತದ್ಧ ದ್ೀವನ್ ಹಿಡಿಯತತ ಕ್ೈಯಲಿ ಸವೀಕರಿಸತ 

ಮರತ ಆಚಮನ್ಕಕೀಗ ಶ್ರೀಶಾಂತಿ ನಿೀರನ್ತ ಕ್್ಡತವಳು, ಎನ್ತನತ ಭಾವಿಸತತ 
ಸತರಸತಖಕಾರರ್ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯರ್ ಆಚಮನ್ ಮತಿುೀಗ ಮಾಡತವುದ್್ ೀ 

ಶ್ೀಷ್ನ್-ವರಹನ್ ಮಂಡ್ಕರ್ಪದ್ ಆಸನ್ವನಿನೀಗ ಚಿಂತಿಸತತ 
ದ್್ ೀಷ್ಾತಿದ್್ರನ್, ಅಶ್ೀಷ್ ಕರತಣಿಯೆ, ಶ್ರೀಶ್ೀಷ್ಪಿೀಠನ್ ಕರ್ಯತತಿಹ್ 

ಇಷ್ುಳು ನಿನ್ಗಾದ್ ತತಳಸಯ ಪತರವ ಆಸನ್ಕಕದಿೀಗ ಒಪಿಪಸತವ್್ 
‘ಶ್ರೀಷ್ಠನ್ ತತಷ್ಟುಯ ತ್್ ೀರತತ ಕ್ಡಿಲಿಲ’ ಎನ್ತನತ ನಿನ್ನನ್ತನ ಬ್ೀಡತವ್್ನ್ತ 

ಚಿನ್ನದ್ ಪಿೀಠವು ಇವ್್ಂದ್ತ ಭಾವಿಸ ಮನ್ಮರ್ಜನ್ಕನ್ ಆಸನ್ದಿ 
ರ್ಘನ್ನ-ಸಂಪನ್ನನ್ ಬ್ೀಗನ್ ಕ್ಡಯಾ, ಉನ್ನತ ದ್ಯವನ್ತ ತ್್ ೀರತತಲಿ 

ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಷ್್ೀಕ 

ಹಾಲಿ “ ಗಾಪ್ಾಾಯಸವ.. ”ಮೊಸರಿಗ್ “ ದ್ಧಕಾರವಣೀ..” ತತಪಪಕ್ ಆ “ರ್ಘೃತಂಮಿೀಮಿಕ್್ೀ.” 
ಮೀಲಿನ್ತನ ಜ್ೀನಿನ್ತತಪಪಕ್ “ ಮಧತವ್ಾತಾ ” ಸಕಕರ್ “ಗಾಸವದ್ತಃಪವಸ್ಾವ ” ದಿ 

ಪಂಚಾಮೃತಸ್ಕುವ ಮ್ಲಮಂತರಸಹ ಪಠಿಸತತಲಿೀಗ ನಾ ಅಭಷ್್ೀಕವ 
ಪಂಚಾಮೃತದ್ರವಾದಿಂದ್ಲಿ ಮಾಡತವ್್, ಏಕ್ೀಕ ಆರತಿ ಸಹಿಸತತಲಿ 

ಹಾಲಿನ್ ಅಭಷ್್ೀಕ 

 ನಿನ್್ ನಳು ಪ್ಾರರ್ನ್ತ, ಅವನ್್ ಳು ಗ್್ ೀವಿಂದ್, ಉನ್ನತ ಸಮರ್ಾ, ಹ್ೀ ಸ್್್ ೀಮನ್ 
ನಿನ್ನಯ ಸ್ಾಮರ್ಾಾ ಮತನಿನನ್ತನ ಹ್ಚಿಲಿ, ಹ್ಚತಿತಲ್ಂದ್ಂದ್್ ತಾನಿರಲಿ 

‘ಮತನಿನೀಯೀ ಬಿಡದಿೀಗ ನಿನ್ನಯ ಸ್ಾಮರ್ಾಾ ಮೀಣ್ ವೃದಿಧಯನ್ನವ ನ್ಮಗಿೀಗ 
ಎನ್ತನತುಲಿಹತದಿೀ ಸ್ಕುವು, ಎನ್ತನತ ಹಾಲಿನ್ ಸ್ಾನನ್ವ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಮೊಸರಿನ್ ಅಭಷ್್ೀಕ 

ಶ್ರೀಮತಖಾಪ್ಾರರ್ನ್ತ ವ್ಾಮನ್ನ್್ ೀಡಗ್ಡಿ ಇಹನ್ಯಾ ನಿನ್್ ನಳು ‘ದ್ಧಕರ’ ನ್ೀ 
ಸ್ಾವಮಿಯೆ, ಜಯವಂತ, ವ್ಾಾಪುನ್, ವ್್ೀಗನ್ೀ ಎನ್ತನತಲವನ್ನ್ತ ಸತುತಿಸತತಲಿ 
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ಹ್ಚಿಿನ್ ಪರಿಮಳ, ನ್ಮಮಯ ಕರ್ುಳು, ಇಂದಿರಯ ಮತಖಕ್ಲಲ ನಿೀ ತರತತ 
ಹ್ಚಿಿಸತ ನ್ಮಾಮಯತ, ಎನ್ತನತ ವ್ಾಮನ್ಗ್ ಮೊಸರಿನ್ ಸ್ಾನನ್ವ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ತತಪಪದ್ ಅಭಷ್್ೀಕ 

ಒಪುಪವ ಮಾರತತ ನಿನ್್ ನಳಗಗಿನಯೆ, ಅವನ್್ ಳು ಶ್ರೀ ಪರಶತರಾಮನ್ತ, ತಾ 
ತತಪಪವ್್ ಕಾರರ್, ತತಪಪವ್್ ಆಶರಯ, ಹ್ೀ ಸತಫಲದಾತನ್, ಹ್ೀ ಅಗಿನಯೆೀ 

ಅಮರರಿಗಿೀವ್್ನ್ತ ಹವಿಸಸನ್ತನ ನಾನಿೀಗ  “ ಸವಧ್ಾ ಸ್ಾವಹಾ ” ಎನ್ತನತಲಿ 
ರ್ಘಮರ್ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬಿೀರಿಹ ತತಪಪದ್ ಅಭಷ್್ೀಕ ದ್ೀವಂಗ್ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಜ್ೀನ್ತತತಪಪದ್ ಅಭಷ್್ೀಕ 

ಶ್ರೀಮಧತಸ್ದ್ನ್ ದ್ೀವನ್ ದ್ಯೆಯಿಂದ್ ಸತಜ್ಞಾನಿಸತಕಮಾನಿರತರಿಗ್ 
ಆ ಮರತತ ಹಿತ ತರಲಿ, ನ್ದಿನಿೀರತ ಸಹಿಯಿರಲಿ, ಸಸಾದಿ ಪರ್ಾವ್್ೀ ತ್್ ೀರಿರಲಿ, 

ರಾತಿರಯ ಮತಂಬ್ಳಗತ ಹಿತಕರವ್ಾಗಿರಲಿ, ಭ್ಮಿಯ ಧ್ಳಲಿ ಹಿತವಿರಲಿ, 
ಪಿತೃಸಮ ದ್ತಾಲ್್ ೀಕ ಹಿತದಿ ತಾನಿರತತಿರಲಿ, ವನ್ಸಪತಿ ಸ್ಯಾರತ ಹಿತರಿರಲಿ, 

ಗ್್ ೀವು ತಾವ್್ಲಲವೂ ಸವಿಸವಿ ಸಹಿಹಾಲ ಕ್್ಡತತಲಿ ಇರಲ್ಂದ್ತ, ಎನ್ತನತಲಿ, 
ದ್ೀವ ಗ್್ ೀಪಲನ್ ಶ್ರೀಮಧತಸ್ದ್ನ್ ಅಭಷ್್ೀಕಕದ್ಕ್್ೀ, ಜ್ೀನ್ಸಹಿ 

ಸಕಕರ್ಯ ಅಭಷ್್ೀಕ 

ದ್ೀವನ್, ಸ್್್ ೀಮನ್, ನಿನ್್ ನಳು ಪ್ಾರರ್ನ್್ ೀ, ಅವನ್್ ಳಗಿಹನ್್ ೀ ಅಚತಾತನ್ತ 
ಪರವಹಿಸತ, ರಸದ್್ ೀರತ, ಆ ಸತರರ್ಲಲಗ್ಾ, ಚಂದ್ದ್ ಹ್ಸರಿನ್ ಇಂದ್ರನಿಗ್ 

ರತಚಿಕರ ನಿೀನ್ಯಾ, ಹಿಂಸಕನ್ಲಲವೀ, ರಸಭರಿತನಾಗಿ ನಿೀ ಪರವಹಿಸತತ 
ರತಚಿರಸ ತ್್ ೀರಯಾ, ಮಿತರಗ್, ವರತರ್ಗ್, ವ್ಾಯತಬೃಹಸಪತಿಗಳಿಗಿೀಗ, ನಿೀ 

ಈ ಪರಿ ಸ್್್ ೀಮನ್ ಬ್ೀಡತತ ನಾನಿೀಗ, ಚತಾತಿ ಇಲಲದ್ಂತಹ ದ್ೀವನಿಗ್, 
ಆ ಪರಿಪೂರ್ಾಗ್, ಸಕಕರ್ ಸ್ಾನನ್ವ, ಉಕತಕವ ಭಕುಯಿಂದ್್ ಪುಪಸತವ್್ 

ಎಳನಿೀರಿನ್ ಅಭಷ್್ೀಕ 

‘ಬೃಹಸಪತಿದ್ೀವನ್ ಅನ್ತಗರಹ ಪಡ್ದ್ಂರ್ ಹರ್ತಣಗಳುಳಳಂರ್, ಹಣಿಣರದ್, 
ಆ ಹ್ವ, ಹ್ವಿರದ್, ವನ್ಸಪತಿರ್ೌಷ್ದ್ ಪ್ಾಪಗಳಿಂದ್ಮಮ ತಪಿಪಸಲಿ’ 

ಬೃಹಸಪತಿದ್ೀವನ್, ಈಪರಿ ನ್ನ್ಯತತ, ಈಗಲ್ೀ ಒಡ್ದಿಟ್ು, ಸವಿಸವಿಯ 
ಸಹಿಎಳ್ತ್ಂಗಿನ್ ನಿೀರನ್ತ, ಸತರಿಸತವ್್ ಸ್ಾನನ್ವನಿದ್ನಿೀಗ ಒಪಪಸಕ್್ೀ 
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ಶತದ್್ ಧೀದ್ಕ ಸ್ಾನನ್ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಯೆೀ, ನಿೀರನ್ತ ಎರ್ವಳು, ನಿನ್ಗಿೀಗ ಮಂಗಳ ಮಜಜನ್ಕ್, 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಕಾಂತನ್, ನಿನ್ನಯ ಪ್್ರೀಮದ್ ಮಡದಿಯೆ, ಮಾಡಿಪ ಸ್ಾನನ್ವಿದ್ತ 

ವ್್ೀದ್ದ್ ಪಠನ್ಯತ, ರ್ಘಂಟ್್ಯ ಸನಾನದ್ ಮೊಳಗತತಲಿಹತದ್ ಕ್ೀಳಿಸಕ್್ೀ 
ಸ್ಾವದ್ದ್ ಉದ್ಕವ ಕಲಶ್ದಿಂ, ಶಂಖಕ್ ಸತರಿಯತತ, ನಿನ್ಗ್ ಎರ್ವ್್ನಿದ್್ ೀ 

ಶ್ರೀಪುರತಷ್ಸ್ಕುವು, ಎಂಬಂತ ಆ ಮಹಾಮಂತರವ ಪಠಿಸತತ, ನಾನಿೀಗ 
ಆ ಪರಿಶತದ್ಧವು ಆದ್ಂರ್ ಉದ್ಕವ ಸಂತಸದಿಂದ್ರ್ಯೆ ಧನ್ಾನ್ತ ನಾ 

ಪುರತಷ್ಸ್ಕು ಭಾವ 

ಸ್ಾವಿರಸ್ಾವಿರ ಕರ್ುಲ್ ಕಾಲುಳು, ವ್್ೀದ್್ ೀಕುಪುರತಷ್ನ್, ನಿನ್ಗಯಾ 
ಈ ವಸತಧ್್ ಸತತಿುಹ್, ಬರಹಾಮಂಡ ಮಿೀರಿಹ್, ಹತುಂಗತಲದಿ, ಪರಕೃತಿಯ ಮಿೀರಿರತವ್್ 

ಸವಾವೂ ನಿೀನಾಗಿ, ಅಂದಿಂದ್್, ಎಂದ್ಂದ್್, ಅನ್ನದಿೀ ಜಗವ ಮಿೀರಿರತವ್್ 
ಸವ್್ೀಾಶ, ಮತಕುೀಶ, ಕಾಲಕಕ ಕಾಲನ್, ಮತಕುರಿಗ್್ ಡ್ಯನಾದ್ವನ್, 

ಉನ್ನತ ಮಹಿಮನ್, ಚ್್ೀದ್ಾನ್, ನಿನಿನಂದ್ ಭನ್ನರತ ಜಿೀವರತ, ಪರತಿಬಿಂಬರತ, 
ರ್ಘನ್ನ ಅವ್ಾಾಕೃತ ಈಶನ್, ನಿನ್ನದ್್ ೀ ವ್್ೈಕತಂಠ, ಪ್ಾಲಾಬಿಧ, ಶ್ವೀತದಿೀಪ, 

ಮ್ನ್ಾಲ್ಯಲಿಲದ್ತದ, ಭ್ಮಿಗ್ ಬಂದಿದ್ತದ, ಎಲಲದ್ರ್ಲ ಲ್ಲ್ಲ ನಿಂದಿಹ, ನಿೀ 
ಇರತತಗಿನರ್ಪದಿ, ಮನ್-ಮನ್-ಸಂಸ್ಾರ ಮತಕುರಲಾವಯಪು, ನಿೀ ಆಧ್ಾರನ್ತ, 

ನಿನಿನಂದ್ ಬಂದ್ಂರ್ ಬರಹಾಮಂಡದ್ಭಮಾನಿ ರತದ್ರನಿಗಿೊರಿಯ ನಾಲ್್ ಮಗನ್ತ, 
ನಿನ್ನ ಅಧೀನ್ನ್್ ೀ, ಎಲ ಲ್ಲಲ ಲ್್ ೀಕವ, ಸತರಗರ್ ಮಟ್ತುವ ಒಡ್ಯನ್ವ, 

ವಸಂತಋತತ, ತತಪಪ, ಋತತಗಿರೀಷ್ಮ, ಸಮಿತತು, ಶರದ್ೃತತ, ತಾನ್ದ್ತ ಹವಿಸಸಲಿಲ 
ಈಶನ್ ಮಚಿಿಸ್್, ಮೊೀಕ್ಷವ ಪಡ್ಯಲತ, ದಿವಿಜರತ ಮಾಡಿದ್ ಯಜ್ಞದ್ಲಿಲ 

ಇಂದ್ರರತದ್ರಹಿಾರಿಯ ಬರಹಮನ್ ಪರೀಕ್ಷ್ಸ, ಬ್ೀಕಾದ್ ಸ್ಾಧನ್ಸಹಿತವದ್, 
ವಂದ್ಾರತ ಮತನಿಗಳು, ಯೀಗಾತ್ಯನ್ತಗತರ್ ಮಾಡಲತ ಈಶನ್ ಪ್್ರೀರರ್್ಲಿ 

ಯಜ್ಞನಿಂದಾಗಲಿಲ, ಯಜ್ಞದಿ ಹ್್ ೀಮಕ್, ದ್ಧ್ಾಾಜಾವಸತು ಹತಟ್ಟುದ್ವು 
ಯಜ್ಞನಿಂದಾಕಾಶ, ಅಡವಿಯ ಗಾರಮದ್ ಖಗಮೃಗವ್್ಲಲವೂ ಹತಟ್ಟುದ್ವು 

ಯಜ್ಞದ್ ಫಲ ಉಂಬನಿಂದ್ಲ್ೀ, ಬಂದ್ವು ಋಗಾಜತಸ್ಾಸಮಾದಿ ವ್್ೀದ್ಗಳು, 
ಯಜ್ಞದಿಂ ಬಂದ್ವು “ಗಾಯತಿರ” ಇತಾಾದಿ ಛಂದ್ಸತಸ, ವ್್ೀದಾಭಮಾನಿಗಳು, 

ಒಂದ್ಡ್ ಹಲಿಲಹ ಮೀಲ್ಕಳಹಲಿಲಹ ಕತದ್ತರ್, ಕತ ು್, ಹಸತ, ಬಂದ್ವಕ್್ೀ 
ಬಂದ್ರತ ನ್ರರಲಿಲ, ಅವರಿಗ್ ವಸರಕ್ ಕ್ದ್ಲ ಕತರಿ, ಮೀಕ್ ಬಂದ್ವಕ್್ೀ 
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ಕ್ೀಳಲತ “ಧ್ಾಾನ್ದ್ ಯಜ್ಞದಿೀ ಪೂಜ್ಯ ಕ್್ಂಡಂರ್ ಯಜ್ಞನ್  ಮತಖದಿಂದ್ 
ತ್್ ೀಳಕ್ ುಡ್ಕಾಲಿಂದ್ ಹತಟ್ತುತು ಬಂದ್ಂರ್ ವಗಾಗಳಾವುವು ?” ಎಂದ್ನ್ತತ 

‘ಬಂದ್ರತ ಮತಖದಿಂದ್ ಬರಹಮ-ಬಾರಹಮರ್ರತ, ತ್್ ೀಳಿಂದ್ ಸವಯಂಭ್ ಮನ್ತಕ್ಷತಿರಯ, 
ಬಂದ್ರತ ತ್್ ಡ್ಯಿಂದ್ ವಸತವ್ಾಸತುವ್್ೈಶಾರತ, ಕಾಲಿಂದ್ಲಶ್ವನಿ ಕೃತ್ಸೈಶ ದ್ರ, 

ಚಂದ್ರನ್ತ ಮನ್ಸಸಂದ್, ಕಣಿಣಂದ್ ವಿವಸ್ಾವನ್ ಸ್ಯಾನ್ತ ತಾನ್ಲಿಲ ಬಂದ್ನ್ದ್್ ೀ 
ಇಂದ್ರನ್ತ ಅನ್ಲನ್ತ ವ್್ೈಶಾವನ್ರ ಮತಿುನ್ತನ ಪರರ್ನಿಂ ಬಂದ್ನ್ತ ವ್ಾಯತವು ತಾ, 

ಹ್್ ಕತಕಳಿಂದಾಕಾಶ, ತಲ್ಯಿಂದ್ ಸವಗಾವು, ಕಾಲಿಂದ್ ಭ್ಮಿಯತ, ಕವಿಯಿಂದ್ಲಿ 
ದಿಕತಕಗಳಿಮಕ್ಕಲಲ, ಲ್್ ೀಕವಂಗಾಂಗದಿಂ, ಉಕಕ ತಾ ಬಂದ್ವು ಯಜ್ಞನಿಂದ್ ’ 

ಯಜ್ಞಕ್ಕ ಸಮಿತತು, ಇಪಪತತುಮೀಲ್್ ಂದ್ತ, ಯಜ್ಞದ್ ಪಶತವು ಬರಹಮನ್ವ, 
ಯಜ್ಞವನಿೀಪ,ರಿ ಮೊೀಕ್ಷದ್ಪ್್ೀಕ್್ಯಿಂ, ಸತರಸದ್ಧಸ್ಾಧಾರತ ಮಾಡಿದ್ರತ 

ಸತರರ್ಲಲ ನ್ಡ್ಸದ್ ಪೂಜ್ಯಿದಾಯಿತತ, ಲ್್ ೀಕದಿ ಧಮಾಕ್ ಆಧ್ಾರವು, 
ಸತರಗರ್ ನ್ಡ್ದ್ರತ, ಮೊದ್ಲಂತ್ ಸವಗಾಕ್ ತಮಮಯ ಯಜ್ಞದ್ ಫಲದಿಂದ್ 

ಇತರ ಸ್ಕು-ವಗಾ-ಋಕತಕ-ಸ್್್ ುೀತರ 

ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲಿಲ ಮತಿುನ್ತನ ಜಪಿಸತವ್್ ಆ “ ವಿಷ್ತಣ-ರ್ಘಮಾಾ ” ದಿ ಸ್ಕುಗಳ 
ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲಿಲ “ ಜಿತಂತ್ೀ ಪುಂಡರಿೀಕಾಕ್ಷ ” ಆ ಸ್್್ ುೀತರವ ಜಪಿಸತವ್್ ನಾ 

ಈ ಮಧ್್ಾ ಪಠಿಸತವ್್ “ ಪವಸವ ಸ್್್ ೀಮ ಮಂದ್ಯನ್ ” ಎಂಬ ವಗಾವನ್ತ 
ಆ ಮತ ು್ “ ಯ ಇಂದ್್ ೀಃ ಪವಮಾನ್ಸಾ ”  ಮತಾು “ ಸಮತದಾರದ್್ಮಿಾ ”ಸ್ಕುವನ್ತ 

ಒರ್ಸತವಿಕ 

ಅಭಷ್್ೀಕವಿೀಪರಿ ಮತಗಿಸತತ, ಶ್ರೀ ಸ್ಾಲಿಗಾರಮದಿ, ವಿಗರಹದಿ, ನಿಂದಿಹನ್ 
ಶತಭಕರ ಒರ್ವಸರದಿಂದ್ ನಾನ್್ ರ್ಸತತ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿೀಠದಿ ಸ್ಾಿಪಿಸತವ್್ 

ಮತಗಿಸತತಲಭಷ್್ೀಕ, ಧ್ಾಾನ್ದ್ ಪೂವಾಕ, ಮಾಡತವ್್ ನಾನಿೀಗ ತತುವನಾಾಸ  
ಲಗತಬಗ್ಯಿಂದ್ಲಿ ನ್ಂತರ ಮಾಡತವ್್, ಧ್ಾಾನ್ದಿಂ ಮಾತೃಕಾನಾಾಸವನ್ತ 

ಅಲಂಕಾರ: ವಸರ ಸಮಪಾರ್್ 

ಅರಿಶ್ನ್ಬರ್ಣದ್ವಸರಗಳ್ರಡ ಒಪಿಪಸತತಲಿರತವ್್ನ್ತ ಖಗಗಮನ್ 
ಗರತಡನ್ೀ ನಿನಿಗಿದ್ ಈವನ್ಂತ್ನ್ತನತ, ಚಿಂತಿಸತತವನಿದ್್ , ಒಪಿಪಸತವ್್ 

‘ಹ್್ ದ್ಯಲತ ವಸರವ, ಹಾಲಾುಗಿ ಗ್್ ೀವುಳ, ಉತುಮ ರರ್ವ ಅಶವಗಳ, 
ಉದ್ರದ್ ನಿವಾಹಕ್ ಬ್ೀಕಾದ್ ಹ್್ ನ್ನನ್ತನ’ ಈಯಲಿ ಶ್ರೀವ್ಾಯತ ನ್ಮಗ್ನ್ತನತ 
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ಉಪವಿೀತ ಸಮಪಾರ್್ 

ಈ ಯಜ್ಞ್್ೀಪವಿೀತವು ಪವಿತರತಮವಯಾ, ಪರಜಾಪತಿ ಸಹವ್್ೀ ಹತಟ್ಟುದ್ತದ್್ ೀ, 
ಆಯತವ ಹ್ಚಿಿಪ,  ಬಲ ತ್ೀಜ ಹ್ಚಿಿಪ, ಉತುಮವ್ಾದಿದ್ ಧರಿಸತವುದ್್  

ಆಭರರ್-ಅಲಂಕಾರ ಸಮಪಾರ್್ 

ಶ್ರೀಪರಶತರಾಮನ್, ನಿನ್ನಯ ಶರಿೀರ, ಇಂದಿರಯ, ಮೈಕಾಂತಿ ಹ್್ ನಿನನ್ದ್್ ೀ 
ಆ ಪವಿತರನಾದ್ಗಿನ ಒಳಗಿಹ ದ್ೀವನ್, ಚಿನ್ನವು, ಅನ್ನವು, ನಿನ್ನವವೀ 

ಅಪಿಾಪ್್ ಧ್ಾಾನ್ದ್ ಪೂವಾಕ, ನಿನ್ಗಿದ್್ ೀ, ಅಂಗಾಂಗವ್್ಲಲಕ್, ಅಲಂಕಾರವ್ಾ 
ಅಪಿಾಪ್್ ಧ್ಾಾನ್ದ್ ಪೂವಾಕ ನಿನ್ಗಿೀಗ ನ್ವನ್ವ ಭ್ಷ್ರ್-ಸಂತಸದಿ 

ಈಪರಿ ಅಪಿಾಪ್್, ಕರಿೀಟ್ಮತಕತಟ್ವ, ಹಾರವ, ಮಕರಕತಂಡಲವ 
ಶ್ರೀಪತಿ ನಿನ್ಗಿೀಗ ಉಂಗತರ-ಉಡಿದಾರ ಕಾಲ ು್ಜ ಜ್ ನ್್ಪುರ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಆಸನ್ದ್ಲಿಲಹ, ಹರಿಯನ್ತನ ಮತಟ್ತುತು, ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ಹನ್ನರಡತ  
ಈ ಸಂಖಾಯಲಿ ನಾ ಜಪಿಸತತ, ಹರಿಗ್ ಗಂಧ ತತಲಸ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಗಂಧ ಸಮಪಾರ್್ 

‘ಸತಗಂಧಮಯಿಯೆೀ, ಲಕ್ಷರ್್, ಜಯವಂತ್, ಪರಿಪುಷ್್ು, ಐಶವಯಾರ್ಪಿಣಿಯೆೀ, 
ಝಗಮಗ ಹ್್ ಳಯತವ ಭ್ರ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯೆ’ ಇಲಿಲಗ್ ಬಾರ್ಂದ್ತ ಕರ್ಯತತಲಿ 

ಶ್ರೀಖಂಡ ಚಂದ್ನ್ ಉತೃಷ್ು ಪರಿಮಳ ತತಂಬಿದಿೀ ಗಂಧವು, ಬರಹಮನ್ದ್ತ 
ಹ್ೀ ಖಗಗಮನ್ನ್, ಕಾಮನ್ೀ, ಗಂಧವ ಕ್್ಡತತಿಹನ್ನ್ತನತ, ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಅಕ್ಷತ್ ಸಮಪಾರ್್ 

ನಿನ್ನಯ ಒಡಾಟ್ದಿೀ, ಸಿಳವ್್ಂದಿಗ್ ಹಚಿನ್ ಹಸತರಾಗಿ ಇರಲಗಿನಯೆೀ, 
ಇನಿನರಲಿ ಶ್ೀತಲ ಸ್ಾಗರವ್ಾಗಿದ್ತ, ನಿೀಹತಾಲತಲಹ್ಹರ್ತಣ, ಇಲಿಲರಲಿ 

ಪುಷ್ಪ ಸಮಪಾರ್್ 

ಪರಿಮಳ ಬಿೀರತತ ಮರ್ವಂತ, ಮಾಲತಿ, ಕ್ೀತಕ, ಮಂದಾರ, ಸತತಪಷ್ಪವ 
ಪರಿಪರಿ ಕಟ್ಟುಹ, ಸರಗಳನ್ಪಿಾಪ್್, ಕ್್ರಳಲಿ ಹಾಕತತ ನಿನ್ಗಿೀಗ 

ಬಿಡಿಬಿಡಿರ್ಾಗಿಹ ವಿಧವಿಧ ಬರ್ಣದ್ ಪರಿಪರಿ ಪರಿಮಳ ಹ್ಗಳಿದ್್ ೀ 
ಒಡ್ಯನ್ ನಿನ್ನಯ ಸತಂದ್ರ ಪ್ಾದ್ದ್ವಂದ್ವಗಳಲಿಲೀಗ ಏರಿಸತವ್್ 
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ತತಲಸೀಪತರಸಮಪಾರ್್ 

ಪರಮ ಪವಿತರವು ಆದ್ಂರ್ ತತಲಸಯ ವೃಕ್ಷದ್ ಮತಗತಳು ತ್ನ್ಗಳನ್ತ 
ಪರಮಾತಮ ನಿನ್ನಯ, ಪ್ಾವನ್ಕರನಾಮ ದ್ತಚಾಿರಸಹಿತದಿ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಈಪರಿ ಗಂಧವ ತತಲಸಯ ಹ್ಗಳನ್ಲಲವ ಅಪಿಾಪ ಸಮಯದ್ಲಿ 
ನಾ ಪಠಿಪ್್ ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ಭಕುಯಿಂ ಹರಿಪೂಜ್ ಸ್ಾರ್ಾಕವ್ಾಗಲಿಕ್ 

ಆಯತಧಪೂಜ್ 

ನ್ಮಿಸ ನಾ ಪೂಜಿಪ್್, ಆ ಹತತು ಚಕರವ್್ೀ, ಮತಂತಾದ್ ಶ್ರೀಹರಿಆಯತಧವ 
ನ್ಮಿಪ್್ ಶ್ರೀದ್ತಗ್ಾಯ ಚಕಾರಭಮಾನಿಯ, ಶಂಖ್ಾಭಮಾನಿಯ ಶ್ರೀದ್ೀವಿಯತ, 

ನ್ಮಿಸತವ್್ ಗದಾಧದ್ೀವ ಶ್ರೀವ್ಾಯತವ, ಪದಾಮಭಮಾನಿಯ ಭ್ದ್ೀವಿಯ, 
ನ್ಮಿಸತವ್್ ಖಡಾುಭಮಾನಿ ಶ್ರೀದ್ತಗ್ಾಯ, ಶಾರ್ಙ್ುಾಭಮಾನಿಯ ಸರಸವತಿಯ, 

ನ್ಮಿಸತವ್್ ನಾನಿೀಗ ಆ ಪಂಚಪ್ಾರರ್ರ ಆ ಪಂಚಬಾರ್ಗಳಧಪತಿಗಾಳ, 
ನ್ಮಿಸತವ್್ ನಾನಿೀಗ ಕೌಸತುಭದ್ಭಮಾನಿ ಶ್ರೀವಿರಿಂಚಿದ್ೀವನ್ ಬ್ೀಗದ್ಲಿ 

ನ್ಮಿಸತವ್್ ವನ್ಮಾಲ್ಗಧದ್ೀವಿ ತಾನ್ವಳು ಆದ್ಂರ್ “ ಶ್ರೀ ” ಎಂಬ ದ್ೀವಿಯಳ 
ನ್ಮಿಸತವ್್ ಮತಿುೀಗ ಶ್ರೀವತಸದ್ಧದ್ೀವಿ ತಾನಾದ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮದ್ೀವಿಯಳ 

ಆವರರ್ಪೂಜ್ 

ಪಿೀಠದ್ ಮಧಾದಿ ಚಿಂತಿಸ ಶ್ರೀಹರಿಯ, ಸತತುರ್ ಆವರರ್ವ್್ೀಳರನ್ತ 
ಪಿೀಠದ್ ಹ್್ ರಗಡ್ ಚಿಂತಿಸ ಅಲಿಲಹ ದ್ೀವಕಾಳ್ಲಲರ ಪೂಜಿಪ್್ ನಾ 

ಮೊದ್ಲನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಎಡದ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬಲದ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಪೂವಾದಿ ಕೃದ್್ ದೀಲಕ, ದ್ಕ್ಷ್ರ್ಕ್  
ಒಡನಿಹ ಮಹ್್ ೀಲಕ, ಪಶ್ಿಮದಿ ವಿೀರ್್ ೀಲಕ, ಉತುರಕತದಯಲಕರ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ನ್ಂತರ ಆಗ್ನೀಯ ನ್ೈಋತಾ ವ್ಾಯತವಾ ಈಶಾನ್ಾ, ಈಪರಿ ವಿದಿಕಕಲಿಲ, 
ಚಿಂತಿಸ ಸಹಸರ, ಆ ಉಲಕರ್ಪನ್, ಪೂಜ್ಯ ನಾನಿೀಗ ಮಾಡತವ್್ನ್ತ 

ಎರಡನ್ಯ ಆವರರ್ 

ನ್ಮಿಸತವ್್ ಶ್ರೀವ್ಾಸತದ್ೀವನ್ ಪೂವಾದಿ, ಸಂಕಷ್ಾರ್ನ್ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ದಿ, 
ನ್ಮಿಸತವ್್ ಪರದ್ತಾಮನದ್ೀವನ್ ಪಶ್ಿಮದಿ, ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ನಿರತದ್ಧನ್ತನತುರದಿ 

ಮಾಯೆಯನಾನಗ್ನೀಯ, ಜಯೆಯ ನ್ೈಋತಾ, ಕೃತಿಯನ್ತನ ವ್ಾಯತವಾವಿದಿಕಕಲಿಲ, 
ಶ್ರೀಯರಸ ಅನಿರತದ್ಧರಾಣಿ ಶ್ರೀಶಾಂತಿಯ ಈಶಾನ್ಾದ್ಲಿಲೀಪರಿ ಪೂಜಿಸತವ್್ 
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ಮ್ರನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಕ್ೀಶವನಾರಾಯಣರ ಪೂವಾದಿ ಪೂಜಿಸ, ಮಾಧವನ್ ಪೂಜಿಸ್ಾಾಗ್ನೀಯದಿ, 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗ್್ ೀವಿಂದ್ನ್ತ ವಿಷ್ತಣವು ದ್ಕ್ಷ್ರ್, ನ್ೈಋತಾದಿ ಮಧತಸ್ದ್ನ್ನ್ತ, 

ತಿರವಿಕರಮ ವ್ಾಮನ್ಪಶ್ಿಮ, ಶ್ರೀಧರ ವ್ಾಯವಾದ್ಲ ಲ್ಂದ್ತ ಪೂಜಿಸತವ್್, 
ದ್ೀವ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ೀಶ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭರ ಉತುರದ್ಲಿಲೀಗ ನಾ ಪೂಜಿಸತತ, 

ದಾಮೊೀದ್ರರ್ಪವು ಈಶಾನ್ಾದ್ಲ ಲ್ಂದ್ತ ನ್ಮಿಸತತ ಪೂಜಿಸ ನ್ಲಿಯತತಲಿ, 
ನಾ ಮತಗಿಸತತಿೀಪರಿ ಮ್ರನ್ಯ ಆವರರ್ಪೂಜ್ಯ ಮತಂದ್ಕ್ ಸ್ಾಗತವ್್ನ್ತ 

ನಾಲಕನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಸಂಕಷ್ಾರ್ನ್ ವ್ಾಸತದ್ೀವನ್ ಪೂವಾದಿ, ಪರದ್ತಾಮನದ್ೀವನ್ ಆಗ್ನೀಯದಿ, 
ಪಂಕಜಲ್್ ೀಚನ್ ಅನಿರತದ್ಧ ಶ್ರೀ ಪುರತಷ್್್ ೀತುಮನ್ಾಮಿಸ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ದಿ, 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಅಧ್್್ ೀಕ್ಷಜ ನ್ೈಋತಾವಿದಿಕತಕ, ಮತಿುನ್ತನ ನ್ರಸಂಹ ಅಚತಾತರತ 
ಪಶ್ಿಮವಿದಿಕಕಲಿ, ಎನ್ತನತ ಪೂಜಿಸ ವ್ಾಯತವಾದ್ಲಿಲನ್ತನ ಜನಾದ್ಾನ್, 

ಇರತವನ್ತ ಎನ್ತನತ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡತತ, ಉಪ್್ೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಹರಿ ಇವರತಗಳು 
ಇರತವರತ ಉತರಕ್ನ್ತನತ ಪೂಜಿಸ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಪೂಜಿಪ್್ನಿೀಶಾನ್ಾದಿ 

ಐದ್ನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಮತಸಯನ್ ಕ್ಮಾನ್ ಪೂವಾದಿ ಪೂಜಿಸ, ವರಾಹದ್ೀವನ್ ಆಗ್ನೀಯದಿ 
ಮತಿುನ್ತನ ಪೂಜಿಸ, ನ್ರಸಂಹ ವ್ಾಮನ್ರ್ಪವ ಪೂಜಿಪ್್ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ದಿ 

ನ್ೈಋತಾದ್ಲಿಲನ್ತನ ಭಾಗಾವರಾಮನ್ತ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣರತ ಪಶ್ಿಮದಿ 
ಇರತವರತ ಎನ್ತನತ ಚಿಂತಿಸ ಪೂಜಿಸ, ಬತದ್ಧನ್ ಪೂಜಿಪ್್ ವ್ಾಯತವಾಕ್, 

ಉತುರದಿಕಕಲಿಲ ಕಲಿಕಯತ ಅನ್ಂತರಿರತವರತ ಎನ್ತನತ ಪೂಜಿಸತತ, 
ಮತಿುನ್ತನ ಈಶಾನ್ಾದಿಕಕಲಿಲ ವಿಶವರ್ಪನ್ನ ನಾನಿೀಗ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಆರನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಪೂವಾದ್ಲಲನ್ಂತ, ದ್ಕ್ಷ್ರ್ದಿ ಬರಹಮ, ಪಶ್ಿಮದಿ ವ್ಾಯತವು, ಮತಿುನ್ತನ 
ಶವಾನ್ತ ಉತುರದಿರತವರತ ಎನ್ತನತ ಚಿಂತಿಸ ಪೂಜಿಸ ನ್ಂತರದಿ 

ದ್ೀವರ ಮತಂಬದಿ ಗರತಡನ್ ಚಿಂತಿಸ, ನ್ಮಿಸತತ ಮತಂದಿನ್ತನ ವಿದಿಕಕಲಿಲ, 
ಆ ವ್ಾರತಣಿರ್ಾಗ್ನೀಯ, ಸರಸವತಿ ನ್ೈರತತಾ, ಭಾರತಿೀವ್ಾಯತವಾದ್ಲ ಲ್ನ್ತನತಲಿ 
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ಪೂಜಿಸ ಗಿರಿಜ್ಯ ಈಶಾನ್ಾದ್ಲಿಲೀಗ, ಪೂಜಿಸ ನ್ಂತರ ಸ್ೌಪಣಿಾಯ, 
ಪೂಜಿಪ್್ ಗರತಡನ್ ಪಕಕದಿ ಇರತವಂರ್ ಆ ಪಕ್ಷ್ಸಂಕತಲದ್ ಅರಸಯನ್ತ 

ಏಳನ್ಯ ಆವರರ್ 

ಆ ವಜರಹಸುನ್ನ, ಶಚಿೀಸಮೀತನ್ನ, ದ್ೀವ ಸತರ್ೀಂದ್ರನ್ನ ಪೂವಾದ್ಲಿ 
ಭಾವಿಸ್ಾಾಗ್ನೀಯದಿ ಆ ಶಕು ಹಸುನ್ನ, ಸ್ಾವಹ್ಯ ಅರಸನ್ನ, ಅಗಿನಯನ್ನ, 

ಪೂಜಿಸ ಆ ಧಮಾದ್ಧಪತಿ ಯಮನ್, ಶಾಾಮಲಾಸಹಿತನ್ನ, ದ್ಂಡಧರನ್, 
ಪೂಜಿಪ್್ ದ್ಕ್ಷ್ರ್ದ್ಲಿ, ನ್ಂತರ ದಿೀರ್ಘಾಗಿರೀವ್ಾಪತಿ ನಿರಋತಿಯ, 

ರಕ್್್ೀಧಪತಿಯೆಂದ್ತ ಪೂಜಿಸ, ಕಾಳಿಕಾಸಹಿತನ್ನ, ಖಡುಹಸುನ್ನ, 
ಲಕ್ಷರ್ವಂತನ್, ಆ ಪ್ಾಶಹಸುನ್, ಶ್ರೀವರತರ್ದ್ೀವನ್ ಪೂಜಿಸತವ್್, 

ಪ್ಾರರ್ಾಧಪತಿ, ಆ ಪರಧ್ಾನ್ವ್ಾಯತವ ಸತತನಾದ್ ವ್ಾಯತವ, ಮೊೀಹಿನಿಯ, 
ಪ್ಾರರ್ದ್ಕಾಂತನ್ನ, ವ್ಾಯತವಾದ್ಲಿಲನ್ತನ, ನ್ಂತರ ಬ್ೀಗನ್ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಉತುರದಿಕಕಲಿಲ ಸ್್್ ೀಮನಾನ, ಕತಮತದ್ಹಸುನಾನ, ರ್್ ೀಹಿಣಿಸಹಿತನ್ನ 
ಮತಿುನ್ತನ ಪೂಜಿಪ್್, ನ್ಕ್ಷತರಗಳಿಗ್ಲಲ ಅಧಪತಿಯೆನ್ತತ, ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಈಶಾನ್ಾದ್ಲಿಲೀಗ, ಭ್ತಾಧಪತಿರ್ಾದ್, ರತದ್ರನ್ನ, ಶ್ರೀಉಮಸಹಿತನ್ನ, 
ಆ ಶ ಲಪ್ಾಣಿಯ ಚಿಂತಿಸ, ಪೂಜಿಪ್್ ಈಪರಿ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ಾಷ್ಾದ್ರ 

ನಾಗರಿಗಧಪತಿ ,ವ್ಾರತಣಿೀರಮರ್ನ್, ಚಕರವಹಿಡಿದ್ ಅನ್ಂತನ್ನ 
ಈಗ ನಾ ಪೂಜಿಪ್್ ಪಿೀಠದ್ ಕ್ಳಗಡ್ ನ್ಂತರ ಮತಂಬದಿ ಮೀಗಡ್ಗ್ 

ಬರಹಮನಾನ, ಗಾಯತಿರೀರಮರ್ನಾನ, ಕಮಲಹಸುನ್ನ, ಲ್್ ೀಕದ್ ಅಧಪತಿಯ 
ನ್ಮಿಮಸ, ತನ್ಮಧ್್ಾ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮರಮರ್ನ್ನ, ಚಿಂತಿಸ ಪೂಜಿಪ್್ ಭಕುಯಲಿ 

ದಾವರಪ್ಾಲಕರ ಪೂಜ್ 

ಮೊದ್ಲಿಗ್ ಶ್ರೀ ವಜರನಾಭನ್ನ,ನ್ಂತರ ಹರಿೀಶ ಶ್ರೀಗಂಗಾತನ್ಯರನ್ತ, 
ಮತದ್ದಿಂದ್ ಪೂಜಿಸ ನ್ಂತರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ನಿಧೀಶವರನ್ಂಬನ್ನ ಪೂಜಿಸತತ, 

ನ್ಂತರ ಶ್ರೀ ಜಯ ವಿಜಯ, ಶ್ರೀಧ್ಾತೃ-ವಿಧ್ಾತೃ, ಶ್ರೀಭದ್ರ-ಸತಭದ್ರರ 
ಚಿಂತಿಸ ಪೂಜಿಸ, ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ೀಶವರ ಶ್ರೀ ವಿರ್ಪ್ಾಕ್ಷರ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಧ್ಪ ಸಮಪಾರ್್ 

“ ವನ್ಸಪತತಾದ್ಭವ ” ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರವ, ಆ ಮ್ಲಮಂತರದ್ ಜಪದ್ ಸಹ 
ರ್ಘನ್ವ್ಾದ್ ಸತಗಂಧ, ಸತರರ್ಘ್ರರ್ಯೀಗಾದ್, ಧ್ಪದ್ ಆರತಿ ಒಪಿಪಸತವ್್ 
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ದಿೀಪ ಸಮಪಾರ್್ 

“ ಸ್ಾಜಾಂ ತಿರವತಿಾ ”  ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರವ, ಆ ಮ್ಲಮಂತರ ಜಪದ್ ಸಹ, 
ಆಜಾದ್ ಮ್ಬಾತಿುದಿೀಪವ ಮ್ಲ್್ ೀಾಕಕತುಲ ಕಳ್ವಂಗ್, ಬ್ಳಗತವ್್ನ್ತ 

ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾ ಸಮಪಾರ್್ 

ದ್ೀವರ ಮತಂದ್ರ್ ನ್ಲವನ್ತ ಗ್್ ೀಮಯದಿಂದ್ಲಿ ಸವಚೆವ ಮಾಡತತಲಿ 
ಈವ್ಾಗ ಬರ್ವ್್ ಮೀಲಲಿಲ “ ಶ್ರೀ ” ಬಿೀಜ ನ್ಂತರ ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾವಲಿಲಡತವ್್ 

ನ್ವರತನ ಖಚಿತ ಪ್ಾತ್ರಗಳ ಕ್ಳಗಡ್, ತತಪಪದಿ ಮಾಡಿದ್ ಭ್್ ೀಜಾಗಳು, 
ಸವಿಸವಿ ಉತುಮ ಪದಾರ್ಾವಿಲಿಲೀಗ, ಇರತವುವು ಎನ್ತನತ ಚಿಂತಿಸತತ, 

ಇಲಿಲವ್್ ಸತಭಕ್ಷಭ್್ ೀಜಾವು, ಚ್್ೀಷ್ಾವು,ಲ್ೀಹಾವು, ಶಾಕದ್ ಅನ್ನಗಳು, 
ಒಳ ಳ್ಯ ಹಾಲ್್ ಮಸರತ, ಉಪಪದ್ತ ತತಪಪವು, ಸಹಿನಿೀರಿಲಿಲದ್ ಎನ್ತನವ್್ನ್ತ 

ಈಪರಿ ಎನ್ತನತ “ ಸ್ೌವರ್್ೈಾಃ.. ” ಇತಾಾದಿ ಮಂತರವ, ಆ ಮ್ಲಮಂತರ ಸಹ 
ನಾ ಪಠಿಸ, ಪರಿಶತದ್ಧ ತತಲಸಯ, ನಿೀರಿಂದ್ ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾವಸತುವ, ಪರೀಕ್ಷ್ಸತವ್್ 

ಅಮೃತವ ವಷ್ಟಾಪ, ಸತರಧ್್ೀನ್ತವನ್ತನ ನಾ ಚಿಂತಿಸ ಮನ್ದ್ಲಿ, ಶರದ ಧ್ಯಲಿ 
ನಾ ಮತ ು್ ತ್್ ೀರತವ್್, ಆ “ ಧ್್ೀನ್ತ ” ಮತದ್ರಯ ಸತರಭ್ೈ ನ್ಮಃ ಎನ್ತನತಲಿ 

“ ಹತಂ ಫಟ್ ಸ್ಾವಹಾ ” ಎನ್ತನತ ತ್್ ೀರಿ “ ಸತದ್ಶಾನ್ ” ಮತದ್ರಯ, ನಾನಿನ್ತನ 
ನ್ಂತರ ತ್್ ೀರತವ್್ ಆ ಗರತಡಮತದ್ರಯ, ನಿೀರನ್ತ ಕ್ೈಯಲಿ ಹಿಡಿಯತತಲಿ 

ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾಕನಿನೀಗ, ಆ “ ಸತಾಂತವತ್ೀಾನ್ ” ಮಂತರದಿಂ ಪರಿಶ್ೀಚನ್ಯ, 
ನಾ ವಿಧಪೂವಾಕ ಮಾಡತತ, ನ್ಂತರ ನಿೀಡತವ್್ ದ್ೀವನಿಗಾಪೀಶನ್, 

ಕಲಶದಿ ತಂದಿಹ, ವಿಪುಲ ತಾನಾಗಿಹ, ಆ ಸತಧ್ಾರಸವನ್ತ, ಒಪಿಪಸತವ್್  
ಜಲಪ್ಾನ್ ದ್ೀವನ್ ಮಾಡತ, ಬ್ೀಕಾದ್ಷ್ತು ಸವೀಕರಿಸತ, ಬ್ೀಗ ನಿೀ ಆಪೀಶನ್ 

ದ್ೀವನ್ ಬಲಗ್ೈಲಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದ್ೀವಿಯೆೀ ಅಮೃತದ್ರಸದಿೀ, ಆಪೀಶನ್ 
ಈವಳು, ಎಂತ್ಂದ್ತ ಭಾವಿಸ, ಮನ್ದ್ಲಿ ನಿೀಡತವ್್ ಶತಭಕರದಾಪೀಶನ್ 

“ ಅಮೃತ್್ ೀಪಸುರರ್ಮಸ ”  ಯತ ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರದಿಂ ನಿೀಡತತ ಆಪೀಶನ್, 
ಆ ಮತ ು್ ಉಳಿದ್ ನಿೀರನ್ತ, ಬ್ೀರ್್ ಂದ್ತ ಪ್ಾತ್ರಗ್ ಮತಿುೀಗ ಸತರಿಯತವ್್ನ್ತ, 

ಒಂದ್್ ಂದ್ರಂತ್ೈದ್ತ ಆಹತತಿ  ಪ್ಾತ್ರಲಿ ಹಾಕತವ್್  “ ಪ್ಾರರ್ಾತಮ ” ಮಂತರಗಳಿಂ 
ಒಂದ್್ ಂದ್ತ ಆಹತತಿಗ್ಂದಿೀಗ, ಶಂಖದ್ ನಿೀರ್ೈದ್ತ ಬಾರಿಗ್ ಬಿಡತವ್್ನ್ತ, ನಾ 

ಪಠಿಸತವ್್ “ಮಧತವ್ಾತಾ ಋತಾ ” ಎಂತ್ಂಬ ಆ   “ ಸ್ಾವಧತಃಪವಸವ ” ಇತಾಾದಿಯ 
ಪಠಿಸತವ್್ “ ಭ್್ ೀಜಂ ತಾವಮಿಂದ್ರ ” ನ್ಂಬಂರ್ ಋಕತಕಗಳ್ಲಲವ ಬಿಡದ್ಂತ್ ನಾ 
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ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾವಪಿಾಸ, ಪ್ಾನಿೀಯ ಒಪಿಪಸ, ಪರದ್ಯನ್್ ಂದ್ನ್ತ ಅಡುಲಾಗಿ 
ಈವ್ಾಗ ಹಿಡಿಯತವ್್, ಭ್್ ೀಜನ್ ಮಾಡತವ ಹರಿಯನ್ತ, ಮನ್ದ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸತತ 

ಈಪರಿ ಚಿಂತಿಸ ನ್್ರರಮೀಲ್ಂಟ್ತ ಸಂಖ್್ಾಯ ಮ್ಲಮಂತರವನ್ತ 
ಜಪಿಸತವ್್ ಒಮಮನ್ದಿಂದ್ಲಿ ನಾನಿೀಗ, ದ್ೀವನ್ ಭ್್ ೀಜನ್ವ್್ೀಳ್ಯಲಿ, 

“ ಅಮೃತಾಪಿಧ್ಾನ್ಮಸ ” ಎನ್ತನತಲಿನಿನೀಗ ಉತುರಾಪೀಶನ್ ನಿೀಡತವ್್ನ್ತ 
ನಾ, ಮತ ು್ ತಾನ್ತಳಿದ್ ಆಪೀಶನ್ದ್ ಆ ನಿೀರ ಬ್ೀರಿಹ ಪ್ಾತ್ರಗ್ ಹಾಕತವ್್ನ್ತ 

ಎಡದ್ ಆ ಬಾಯನ್ತನ ಮತಕಕಳಿಪ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ದ್ೀವನಿಗಪಿಾಪ್್ ಗಂಡ್ಷ್ವ, 
ಕ್್ಡತತಲಿ ಕ್ೈ ತ್್ ಳ್ಯೆ ನಿೀರನ್ತ ನ್ಂತರ, ನಿೀರನಾಚಮನ್ಕ್ಕ ನಿೀಡತವ್್ನ್ತ 

ಈ ಮಧ್್ಾ ಪಠಿಸತವ್್ ದಾವದ್ಶಸ್್್ ುೀತರ ಒಂದ್ನಾದ್ರತ ಭಕತತಿಯಲಿ  
ಶ್ರೀಮಧವಮತನಿಗಳ ಆನ್ಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಾ ಸ್್್ ುೀತರದ್ ಭಾವವ ಚಿಂತಿಸತತ 

ದಾವದ್ಶಸ್್್ ುೀತರ - ಭಾವ 

ವಂದ್ನ್ ನಿನ್ಗಯಾ, ವಂದ್ಾ, ಸದಾನ್ಂದ್, ಶ್ರೀವ್ಾಸತದ್ೀವ, ನಿರಂಜನ್ನ್ 
ಇಂದಿರ್ರಮರ್ನ್, ವರದಾತರಾದ್ಂರ್, ಬರಹಮರತದ್ರೀಂದ್ರಗ್ಾ ವರವಿೀವನ್ 

ರ್ಾವನ್ ಪಿೀಠಕ್ ಬರಹಾಮದಿ ಸತರರ್ಲಲ ತಲ್ಬಾಗಿ ಕರಿೀಟ್ ತಾಕಪರ್್ ೀ 
ರ್ಾವನ್ತ ಮನ್ಸನ್ ಕತುಲ್ಗಕಾನಾ, ಶ್ರೀಪತಿಪ್ಾದ್ಕ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಧ್ಾಾನ್ಕ್ ಯೀಗಾವೀ, ಹಳದಿಹ್್ ಂಬರ್ಣದ್ ಅಂಬರ ಉಟ್ುಂರ್ ದಿವಾ ಕಟ್ಟ, 
ತಾನ್ಲಿಲ ಮರ್ಸದ್ ಹ್್ ಂಗ್ಜ ಜ್, ಉಡಿದಾರ, ಮತುದಾ ಸರಿಗ್ೀ ಆಶರಯವೀ 

ಸತಂದ್ರ ಆ ತಿರವಳಿ, ಪುಟ್ುದ್ತ ಹ್್ ಟ್್ುಯತ, ಜಗವ್್ಲಲ ತನ್ನಲಿಲ ಅಡಗಿಸದ್ 
ಅಂದ್ದ್ ಅದ್ನ್ಪ್್ಪ, ಶ್ರೀಮಾತರಲಹಾಳಕ್ , ಧ್ಾಾನಾಹಾವ್ಾದ್ದ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ, 

ಸರಿದ್ೀವಿಗಾವ್ಾಸವ್ಾದ್ಂರ್ ಹರಿಯೆದ್, ಅನ್ಂತವ್ಾನ್ಂತ ಹರಹಿನ್ದ್್ ೀ, 
ಇರತತಿದ್ತದ ಭತಜಮಧ್್ಾ, ಪರಿಮಿತಿ ತ್್ ೀರತವ, ಉರಸಿಳ ಬಲತಬಲತ ಸಮರಣಿೀಯವೀ 

ಪರಿಪುಷ್ು ಪರಿಪೂರ್ಾ ನಿಡಿತ್್ ೀಳಕರದ್ಲಿ ಶಂಖಚಕರಗದ್ಪದ್ಮವಿವ್್, 
ನಿರತತವು ಜಗವನ್ತನ ಕಾವುದ್ಲಿಲವುಗಳು ನಿರತವು, ಚಿಂತಿಸಭತಾಜಗಳನ್ತ, 

ಬಿಡದ್ಂತ್ ವ್್ೀದ್ವ ಸವಾದಾ ಧವನಿಸತವ, ವ್್ೈಕತಂಠನಾಕಂಠ ಹ್್ ಳ್ದಿದ್ಯೀ, 
ದ್ೃಢವ್ಾಗಿ ಮರ್ದಿದ್ ಕೌಸತುಭ ತಾನ್ಲಿಲ, ಅಂತಹ ಸತಕಂಠ ಚಿಂತಿಪುದ್್ ೀ, 

ಸ್ಾಸರಸ್ಾಸರ ಚಂದ್ರರ ಕಾಂತಿಯ ಬ್ಳಗತವ ಶ್ರೀಪತಿ ಮತಖಧ್ಾಾನ್ವು 
ಸ್ಸತವ ಭವತಾಪ ಕಳ್ವುದ್ತ, ಸ್್್ ುೀತರಕ್ ಬಹತವ್ಾಗಿ ತಾನ್ದ್ತ ಪ್ಾತರವಕ್್ೀ 
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ಜಗಕ್್ಬಬನಾದ್ೀವ ಗ್್ ೀವಿಂದ್ನ್ಂದ್ಂದ್್, ಪರಿಪೂರ್ಾ ಆನ್ಂದ್ ಬಿೀರತವನ್್ ೀ, 
ನ್ಗ್ಮೊಗನಾತನ್ತ, ಆನ್ಂದ್ಪದ್ವನ್ತ ಈವನ್ತ, ಆತನ್ ಧ್ಾಾನಿಪುದ್್ ೀ 

ಭವತಾಪಹಾರಕ, ಆನ್ಂದ್ಸ್ಾಗರ, ಪಿರೀತಿಯದ್ತಕತಕವ ನ್್ ೀಟ್ದ್ವ 
ಅವ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ತ, ಆನ್ಂದ್ಪೂರ್ಾನ್ತ, ಅವನ್ ಆ ನ್್ ೀಟ್ವ ಸಮರಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಪರಮೀಷ್ಟು ಇತಾಾದಿ ಪದ್ಗಳ ಬ್ೀಡಲತ, ಬರಹಾಮದ್ಾಗಾವುಗಳ ನಿೀಡತವನ್್ ೀ 
ಪರಮವಿಮತಕುಯ, ನಿೀಡತವ ದ್ೀವನ್, ಹತಬಿಬನ್ ಚಲನ್ವ ಧ್ಾಾನಿಪುದ್್ ೀ, 

ಎಂತ್ಂತತ, ಬಿಡದ್ಂತ್, ಆತನ್ ಗತರ್ಗಳ ಚಿಂತಿಸ ನ್್ ೀಡತವ ಬರಹಾಮದ್ಾರತ, 
ಅಂತಾವ ಕಾರ್ರ್್ ೀ ಅಂರ್ ಅನ್ಂತನ್ನ ಚಿಂತಿಸರ್ಂದ್ಂದ್್ ಮತುಂತಾದಿ 

ಸತಫಲ 

ತ್ಂಗದ್ತ ಕತುಳ  ್ಬಾಳ್ಯತ, ಸಹಿದಾರಕ್ಷ್ದಾಳಿಂಬ್ ಖಜ್ಾರಮಾವೊಲಸತ, 
ಅಂಗಜಜನ್ಕನ್, ಫಲಗಳಿವ್್ಲಲವ, ಭಕುಯಿಂದಿೀಗ ನಾನ್ಪಿಪಸತವ್್ 

ಪುಷ್ಪ-ತಾಂಬ್ಲ-ದ್ಕ್ಷ್ರ್್ 

ಮ್ಲಮಂತರದಿಂ ನಾಂ, ಎರಡ್್ ಂದ್ತ ಹ್ಗಳ ಅಪಿಾಸ, ತಾಂಬ್ಲ ಒಪಿಪಸತವ್್ 
ಏಲಕಕ ಲವಂಗ ಕ್ೀಸರಿ-ಕಪೂಾರಮಿಶ್ರತ ಅಡಿಕ್ಯ ಸತರ್ಣ ಸಹ 

ಸವೀಕಾರ ಮಾಡಿೀಗ ವಿಭತವ್್ ನಿೀನ್ನ್ತನತ, ಸತಗಂಧ-ಸ್ಾವದಿಷ್ುವದ್ನ್ತನವ್್, 
“ ನಾಕಸಾ ಪೃಷ್ ಠ್ೀ ” ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರದಿಂ ದ್ಕ್ಷ್ರ್್, ನ್ಂತರ ನಿೀಡತವ್್ನ್ತ 

ಆ ಸವರ್ಾಗಭಾನಿಂ ಬಂದ್ಂರ್ ಚಿನ್ನವು ಅಗಿನಗ್, ಹ್್ ಂಬರ್ಣ ಕಾರರ್ವು, 
ಈ ಸವರ್ಾದ್ಕ್ಷ್ರ್್, ಅನ್ಂತಪುರ್ಾದ್ ಫಲವನ್ತ, ಶಾಂತಿಯ ತಂದಿೀವುದ್ತ 

ಪುನ್ಧ್ಾಪ 

ಉತಪತಿು ಇಲಲದ್, ಅನ್ಂತಗತರ್ಗಳ, ಉತುಮ ದ್ೀಹಿಯೆೀ, ತಾನಾಗಿಹ 
ಸತುತಾನ್ತ ಶ್ರೀವ್ಾಾಸಅವತಾರಿ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಕರರ್ ಸ್ಯಾನ್ವ 

ತನ್ನಯ ಭಕುರ ಹೃದ್ಯದಿ ತತಂಬಿದ್ ಹ್ಚಾಿದ್ ಕತುಲ್ ಕಳ್ಯತತಲಿ 
ಉನ್ನತ, ಉತುಮ, ತನಿನಂದ್ ತಾನಾಗ್ೀ ಬ್ಳಗತವ ಬ್ಳಕನ್ತ ಬಿೀರತವವ 

ಉತಪತಿು ಇಲಲ,ದ್ ಅಕ್ಷಯಸತಖದ್,ಸವರ್ಪದ್ೀಹವ ಉಳಳವನ್ತ, 
ಉತುಮ ಐಶವಯಾ, ಶ್ ೀಭ್ಯಿಂ ಕಾಂತಿಯಿಂ, ಎಂದ್ಂದ್ತ ತ್್ ೀರತವ ವ್ಾಾಪುಹರಿ 

ರಾಮಾವತಾರದಿ, ಚಂದ್ರನ್ ಅಂದ್ದಿ, ಭಕುರ ಸಂಸ್ಾರದ್ತಃಖಗಳ, 
ನಾಮಾವಶ್ೀಷ್ವ ಮಾಡತತ ಪ್ಾಪವ ಅರಿಗಳನ್ಲಲರ ಕಳ್ಯತವನ್ತ, 
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ಅಸಮ ಸ್ಾಮರ್ಾಾವ್್ೀ ನಿೀರಾಗಿ ತಾನ್ತಳಳ, ಸ್ಾಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವು, 
ಅಸಂಖಾ ಗತರ್ರತನಕಾಕಗರಪೂರ್ಾವು, ತನ್ನದ್ೀ ತಾನಾದ್ ವ್್ೈಭವವ, 

ಸವಾದಾ ಮರ್ಸತತ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಂಬತವ ನ್ದಿಗಳ ತನ್್ ನಳು ಸ್್ಳ್ಯತತಲಿ, 
ಸವಾರ್್ ಳುತುಮ, ಸವಾದಾ ಶ್ರೀಹರಿ, ಎಂದ್ಂದ್ತ ಸ್ಾಗರದ್ಂತಿಹನ್ತ 

ಚಿಂತನ್ಗ್ಟ್ತಕದ್, ಗತರ್ಗಳಿಂ ಪೂರ್ಾನ್ತ, ಸಮಸು ದ್ೀವಕಾಳಿಂ ವಂದ್ಾನ್ವ, 
ಸಂತತ ಸ್ ುೌತಾನ್ತ, ಮತಕುರಮತಕುರಿಂ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಾಗ್ಾ ಗತರತವವ, ತಾ 

ಸಮಗರ ಸದ್ತುರ್ಸ್ಾಗರ, ಆತನ್ತ ದ್್ ೀಷ್ಾತಿದ್್ರನ್ತ, ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ತ, 
ರಮಯರಸ ಹರಿಯತ, ಜ್ಞಾನ್ದ್, ಮಾನ್ದ್, ದ್ತಜಾನ್ವಿದಾರಿ, ಸವೀಾತೃಷ್ು, 

ಗರ್ನ್ಗ್ ಸಲಕದ್ ಉತುಮಗತರ್ಗಳ ಶರಧಯತ, ತಾನ್ವ ಜಗತಕತಾ, 
ಗತರ್ಪೂರ್ಾನ್ತ, ವಿದ್ಾಗಳ್ಲಲಕ್ ಅಧಪತಿ ಆದಾತ, ಜಗದ್ತುರತ, 

ಅನ್ಂತಶಕುನ್ತ, ಬರಹಾಮದ್ಾಗ್್ ಾಡ್ಯನ್ತ, ನಿದ್್ ೀಾಷ್ವ್ಾದ್ಂರ್ದ್ೀಹದ್ವ, 
ಮಣಿೀಂದ್ರನಿೀಲದ್ ಮೈಬರ್ಣವ್ಾತಗ್, ಕ್ಂಪವು ಆತನ್ ಪ್ಾದ್ನ್ೀತರ, 

ಆತನ್ ತತಟ್ಟಯತ, ಕ್ೈಉಗತರತ,ನಾಲಿಗ್ ತತದಿಗಳ್ಲಲವು ಕ್ಂಬರ್ಣವು, 
ಆತನ್ ಕ್ೈಲಿವ್್, ಪ್ಾದ್ಗಳಲಿಲವ್್, ಶ್ರೀಚಕರ ಶ್ರೀಪದ್ಮರ್ೀಖ್್ಗಳು, 

ಉತುಮ ಬ್ಳಳನ್ ಸ್ಯಾಸತಾಕಂತಿಯ, ಜಿಂಕ್ಯ ಚಮಾವ ಉಟ್ಟುವ್್, ತಾ 
ಉತುಮ ರ್ಳರ್ಳ ಮಿಂಚತ ಜಟ್್ಗಳ, ಮಧಾದ್ ಶ್ಖ್್ಗಳ ಮರ್ದಿಹನ್ತ, 

ಚ್ನಾನದ್ ಹರಹಿನ್ ಎದ್ಯದ್ತ, ಭತಜಗಳು ಉನ್ನತ ಆತಗ್, ದ್ೀವನಿಗ್ 
ಚ್ನಾನದ್ ತಾವರ್ ಹ್ದ್ಳ ಹ್್ ೀಲತವ ಕರ್ುಳನ್ತಳಳವ  ಸ್ಾವಮಿಯವ, 

ಸತಂದ್ರ ಸರಿಮೊಗ, ತಿರರ್ೀಖ್ಾಮಧಾಮ, ಶಂಖದ್ ತ್ರನಾದ್ ಉನ್ನತಕಂಠ, 
ಚಂದ್ದಿ ವ್್ೀದ್ವ ಉಚಿರಿಪ, ಆ ಮತಖ, ಅನ್ಂತಚಂದ್ರರ ಮಿೀರಿಹತದ್ತ, 

ತಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತದ್ರಯ, ಅಭಯದ್ ಮತದ್ರಯ ತ್್ ೀರತತಲಿರತವುವು ಕ್ೈಗಳವು, 
ಯಜ್ಞ್್ೀಪವಿೀತವ, ಅಜಿನ್ವ, ಮೌಂಜಿಯ, ಧರಿಸತತ ತಾ ಬಲತ ಶ್ ೀಭಸಹ 

ಉನ್ನತದ್ಜ್ಞಾನ್ ಸಪಾವು ಕಚಿಿಹ, ಭಕುರ, ಪರಸನ್ನ ನ್್ ೀಟ್ದಿಂದ್, 
ಇನ್ತನ ತಾ ಬದ್ತಕಸ, ವ್ಾಾಸ್ಾವತಾರಿಯತ, ಜಗವ್್ಲಲ ಮಿೀರತತ ಬ್ಳದಿಹ ತಾ, 

ಎಣಿಸಲತ ಬಾರದ್ ಗತರ್ಗಳಿಗ್ೀಕ್ೈಕ, ಆಶರಯ ಸಮಸು ವಿಷ್ಯಗಳ, 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಕರರ್ದ್ ಪರಭ್ಯನ್ತ ಸತತು, ತಾ ಹ್್ ಮಿಮಸ, ಬ್ಳಗಿಸ, ಶ್ ೀಭಸಹ 

ಅನಾದಿಯಜ್ಞಾನ್ ಕತುಲ ನಿೀಗತವ, ಮೊೀಕ್ಷದ್ ಆನ್ಂದ್, ಬರಹಾಮದ್ಾಗ್ಾ 
ತಾನಿೀವ ದ್ೀವನ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿರ್ಾತಗ್, ನ್ಮೊೀ ನ್ಮೊೀ ನ್ಮೊೀ ಎನ್ತನವ್್ನ್ತ 
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ಈ ಪರಿ,ದ್ೀವನ್ ಹ್್ ಗಳುವವ್ಾದ್ಂರ್ “ ಜಯತಾಸಂಖ್್್ ಾೀರತ ” ಮತಂತಾದ್ ಆ 
ಧ್ಪದ್ ಆರತಿ ಸಮಯದ್ ಮಂತರವ, ಪಠಿಸತತ ಧ್ಪವ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ಮಂಗಳಾರತಿ 

“ ಅಚಾತ ಪ್ಾರಚಾತ ” ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರವ ಪಠಿಸತತ, ಮಂಗಳಾರತಿಯ, 
ಹ್ಚಿಿನ್ ಭಕುಯ ಭಾವವು ಮನ್ದ್ಲಿ ತಾನ್ತಕಕ ಆರತಿ ಬ್ಳಗತವ್್ನ್ತ 

ಅಚಿಾಸರಚಿಾಸ, ಚ್ನಾನಗಿ ಅಚಿಾಸ, ಯಜ್ಞದಿ ಕಮಾದಿ ಧ್ಾಾನ್ದಿಂದ್  
ಅಚಿಾಸರಚಿಾಸ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಲಲರತ ಹಿರಿಯರತ ಕರಿಯರತ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಬಯಕ್ಯ ಎಲಲರತ ಪೂಜಿಸ, ಧ್ಾಾನ್ದಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕಮಾಗಳಿಂ 
ತಾನ್ವ ಹರಿಯ “ದ್ೀಹವು ದ್ೀಹಾಭಮಾನಿಯತ ಪರತಿಮಯತ ” ಎಂದ್ನ್ನದ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮಯಿಂದ್ತದ್ತಸತತ, ಜ್ಞಾನ್ವು ಭಕುಯತ,  ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಎಡ್ಗ್ೀ ಹರಿಯತತಲಿ 
ಮೊೀಕ್ಷವ ಸಂಪದ್ ನಿೀಡತತ ಕಾವುದ್ತ, ಜ್ಞಾನ್ವ ಭಕುಯ, ಹ್್ ಗಳುವಗ್ಾ 

ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಭಜಿಸತತಲಾನ್ಂದ್ಪುಡತವಗ್ಾ ಮೊೀಕ್ಷವು ಸಂಪದ್ ನಿಶಿಯವು 
ಆ ಕ್ಷ್ೀರಸ್ಾಗರ ಶ್ರೀಹರಿಮಂದಿರದ್ಲಿಲಷ್ುವನ್ನವರತ ಪಡ್ಯತವರತ 

ಲಕ್ಷ್ಮಯೆ ಈವಳು ಶ್ರೀಹರಿಭಜಕಗ್ಾ, ಮೊೀಕ್ಷವಸಂಪದ್ವ್್ಲಲವನ್್ 
ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಮಹಿಮ ಅರಿತಗ್ಾ, ಸಂತತಿ ಪಶತ-ಸಂಪದ್ ತಾ ದ್್ ರಕತವುದ್ತ, 

“ ಸ್ಾಮಾರಜಾಂ ಭ್್ ೀಜಾಂ ಸ್ಾವರಾಜಾಂ ವ್್ೈರಾಜಾಂ ” ಎಂಬಂರ್ ಮಂತರವ ಪಠಿಸತತಲಿ 
ಸೀಮಯ ಕಾರ್ದ್ ಮಹಿಮಯ ದ್ೀವಗ್ ಮಂಗಳಆರತಿ ಬ್ಳಗತವ್್ನ್ತ 

ಮ್ಬಾಾರಿ ಪ್ಾದ್ಕ್, ಮ್ಬಾಾರಿ ಮಧಾಕ್, ಮ್ಬಾಾರಿ ಮತಖಕ್, ಆರತಿಯ 
ಮ್ಬಾಾರಿ ಸವ್ಾಾಂಗಕಾಕರತಿ ಬ್ಳಗತವ್್,  ಚಕರ ಆಕಾರದಿಂ ನಾನಿೀಗಲ್ 

ಆರತಿ ಸಮಯದಿ ಝಾಗಂಟ್್, ಗ್ಂಟ್್ಯ, ತಾಳವು ಇತಾಾದಿ ವ್ಾದ್ಾಗಳ 
ಬಾರಿಸ ಆ ನಾದ್ಸಹಿತದಿ ಬ್ಳಗತವ ದ್ೀವಗ್ ಮಂಗಳಆರತಿಯ 

ಶ್ರೀರಮಯರಸನ್, ಸತವ್ಾಾಪುರ್ಪಕ್, ಮತಿುನ್ತನಅರ್ತರ್ಪ, ವಟ್ತರ್ಪಕ್ 
ತಾರತರ್ಾರ್ಪಕ್, ಮೀಲಿನ್ತನ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ್ಲಿ ತ್್ ಡಗತತ, ದ್ೀವ್್ೀಂದ್ರನ್ 

ತನ್ಕದ್ ಆ ಮಹಾ ದ್ೀವಕಾಳ್ಲಲಗ್ಾ, ಅವರ್ಲಲ ಪುತರಗ್ಾ, ಮತಿುತರ 
ರ್ಘನ್ ದ್ೀವಕಾಳ ು್, ಅವರವಟ್ತತರತರ್ ರ್ಪಗಳ್ಲಲಕ್ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ 

ದ್ೀವಕಾಳ್ಲಲರ್, ನ್ಮಮಯ ಶಕುಯ ಮಿತಿಯಲಿಲ, ನಿಮಮನ್ತನ ಪೂಜಿಪ್್ವು, 
ಈ ವಿಧ ಪೂಜಿಸಲಾಗದ್ ಇದ್ದರತ, ನಿಮಮಯ ಸ್್್ ುೀತರವ ತಪಿಪಸ್್ವು 
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ಅಷ್ುಪುಷ್ಪ ಸಮಪಾರ್್ 

ಶ್ರೀಹರಿಗಾ ಮ್ಲಮಂತರದಿಂ ಅಪಿಾಪ್್ ಮಾನ್ಸಪುಷ್ಪಗಳ್ಂಟ್ರನ್ತ 
ಅಹಿಂಸ್್ ದ್ಮಯತ ದ್ರ್ಾ ಕ್ಷಮ ಜ್ಞಾನ್ ತಪ ಧ್ಾಾನ್ ಸತಾವ್್ೀ ಅವ್್ಂಟ್್ಂದ್ತ 

ಬ್್ ಗಸ್್ಲಿ ಹ್ಗಳ ಹಿಡಿಯತತ ನ್ಂತರ, ದ್ೀವಂಗ್ ಪುಷ್ಪದ್ ಅಂಜಲಿಯ, 
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವ್್ೀದ್್ ೀಕು ಪುರಾರ್ದ್ಲತಲಕು ಮಂತರದ್ ಸಹಿತದಿ ಅಪಿಾಸತವ್್ 

ಮಂತರಪುಷ್ಪ 

ತಂದ್ಯತ ತಾನಾಗಿ ಕಾವನ್ತ, ತಾನಾಗಿ ನಿಯಮನ್ ಮಾಡತತ, ತಾನಿರತತ 
ಚಂದ್ದ್ ಆ ತ್ೀಜ್್ೀಲ್್ ೀಕಗಳ್ಲಲವ, ಚ್ನಾನಗಿ ಬಲಲವ, ರ್ಾವನ್ವ 

ಹ್ಸರಿತತು ಸತರರಿಗ್, ಪರತಿಪ್ಾದ್ಾ ತಾನಾಗಿ, ರ್ಾವ್ಾತ ಬಲತವ್ಾಗಿ ಬ್ಳಗಿಹನ್್ ೀ, 
ವಿಷ್ಯವ ತಾನ್ವ ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸಗ್, ಸ್ಾಗವುವ್ಾಾಣಿಗಳವನ್ಲಿಲಗ್ 

ರಾಜಾಧರಾಜನ್, ಬಲತ ಬಲವಂತನ್, ಕತಬ್ೀರ ವ್್ೈಶರವರ್ ನಾಮಕನ್, 
ತ್ೀಜನ್, ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾಮಿತವಿೀಯತತ, ಕಾಯಯಾ, ಮಹರಾಜ ನ್ಮಿಸತವ್್ನ್ತ, 

ರಾಜಾದಿರಾಜಗ್ಾ ಸಲತಲವ ಸ್್ೀವ್್ಯ, ದ್ೀವನ್ ನಿನ್ಗಿೀಗ ಒಪಿಪಸತವ್್, 
ಶ್ರೀಜಗದಿೀಶನ್, ಪಠಿಸತತ ಆ ಮ್ಲಮಂತರವನ್ವುಗಳ ಒಪಿಪಸತವ್್, 

ಚಾಮರ ಹಾಕತವ್್, ಕನ್ನಡಿ ತ್್ ೀರತವ್್ ,ಛತರವ ಹಿಡಿಯತತು, ವ್ಾಹನ್ವ 
ನಾ ಮತ ು್ ಚಿಂತಿಸ, ಗಿೀತವ ಹಾಡತವ್್, ನ್ತಾನ್ ಮಾಡತವ್್, ಸ್್ೀವ್್ಯೆಂದ್ತ 

ವ್ಾದ್ಾದ್ ಸ್್ೀವ್್ಯ ಸಲಿಲಸ ನ್ಂತರ, ವಾಜನ್ದಿಂ ಗಾಳಿಯ ಹಾಕತತಲಿ, 
ಆದ್ಾರಿಗಾದ್ಾಗ್ ನ್ಂತರ ಉರ್ಾಾಲ್, ಧವಜವು ಪತಾಕ್ಗಳಕ್ಪಿಪಸತವ್್ 

ಶಂಖಬರಮರ್ 

ಪರದ್ಕ್ಷ್ರ್ಾಕಾರ ಶಂಖದಿ ನಿೀತತಾಂಬಿ ದ್ೀವಗ್ ನಿವ್ಾಳಿಸ ಮ್ಬಾಾರಿ 
ಅದ್ನಿೀಗ ನಾ ಬ್ೀರ್ ಪರೀಕ್ಷರ್ಜಲವ್್ಂದ್ತ ಪ್ಾತ್ರಲಿ ಸತರಿಯತತ ತ್ಗ್ದಿಡತವ್್ 

ನಿೀರನ್ತ ಶಂಖದಿ ತತಂಬತತ ಮತಟ್ತುತ  “ಧ್್ೀನ್ತ ” ವ್್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಮತದ್ರಗಳ 
ತ್್ ೀರತತ, ಆ ಮ್ಲಮಂತರವ ನಾನ್ಂಟ್ತ ಬಾರಿಗ್ ಭಕುಲಿ ಪಠಿಸತವ್್ನ್ತ 

ಪರದ್ಕ್ಷ್ರ್್ ನ್ಮಸ್ಾಕರ 

ನ್ಂತರ ಮಾಡತವ್್, ಪರದ್ಕ್ಷ್ರ್್ ಹಾಕತತ ನ್ಮಸ್ಾಕರ, ನ್ೀಮದಿ ಶ್ರೀಹರಿಗ್ 
ಚಿಂತಿಸ ಪಠಿಸತತ “ ರ್ಾನಿಕಾನಿಚ ”ಇತಾಾದಿ ಮಂತರವ ಭಕುಯ ಭಾವದಿಂದ್ 
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ನಾ ಜನ್ಮಜನ್ಮದಿ ಮಾಡಿದ್, ಉನ್ನತ ಪ್ಾಪದ್, ನಾಶಕದ್ನ್ತನತಲಿ, 
ಹ್ೀ ಜಗದಿೀಶನ್ೀ, ಪರದ್ಕ್ಷ್ರ್್ ಸಹವ್ಾಗಿ ನ್ಮಸ್ಾಕರವನಿನೀಗ ಮಾಡತತಿಹ್, 

ನಾ ಪ್ಾಪಿ ಸವಾದಾ, ಪ್ಾಪದಿ ರತನ್ತ, ಪ್ಾಪ್ಾತಮ, ಪ್ಾಪದ್ ಹ್್ ರ್ಯವನ್ತ, 
ಶ್ರೀಪತಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಪ್ಾಪಗಳ್ಣಿಸದ್, ಕರತರ್ಾಳು ಪ್ಾಲಿಸ್್್ ೀ ದ್ಯದಿಂದ್ಲಿ, 

ನಿನ್ನನ್ತ ಬಿಟ್ಟುರ್ ಬ್ೀರಿನ್ತನ ಗತಿಯಿಲಲ, ದ್ೀವ್್ೀಶನಾದ್ಂರ್ ಜನಾದ್ಾನ್, 
ನ್ನ್ನನ್ತ ಬಿಡದ್ಂತ್ ದ್ಯದಿಂದ್ಲಿೀಗ, ನಿೀ ಕಾಪ್ಾಡತ ದ್ೀವನ್ ಎನ್ತನತಿಹ್, 

ಸ್ಾಸರಸ್ಾಸರಸಂಖ್್ಾಯ ಅಪರಾಧ, ಹಗಲತರಾತ್ರಯನ್ನದ್ ಮಾಡತತಿಹ್, 
ಈಶ, ಜನಾದ್ಾನ್, ಕರತರ್್ಯ ತ್್ ೀರತತ, ಕ್ಷಮಿಸತವುದಿೀಗ ನಿೀ ಬಿಡದ್ಂತ್ಲ್, 

ಆದ್ಷ್ತು ಶ್ರೀ  “ ಈಶಾವ್ಾಸಾ ” ವ್್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಉಪನಿಷ್ತ್ ಗಳ ಪ್ಾರಾಯರ್ 
ಮೊೀದ್ದಿ ಮಾಡತವ್್, ಪೂಜ್ಯತ ಸ್ಾಂಗವು, ತಾನಾಗಲ್ಂದಿೀಗ, ವ್್ೀಗದ್ಲಿ 

ಏರತತ ಪೂಜ್ಯಕಟ್್ುಯ, ಶ್ರೀಹರಿಧ್ಾಾನ್ವ ಮನ್ದ್ಲಿ ಮಾಡತತಲ್, 
ನ್್ರ್ಂಟ್ತ ಬಾರಿಯ “ ಅಷ್ಾುಕ್ಷರ ” ಜಪ ಮಾಡತವ್್ ಭಕುಲಿ ಬಿಡದಿೀಗ ನಾ 

ರಮಾಪೂಜ್ – ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾ 

ಶ್ರೀರಮಾದ್ೀವಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡಲತ ಬ್ೀಗನ್ ಅನ್ತವ್ಾಗಿ ಅಭಷ್್ೀಕದ್ 
ನಿೀರನ್ತ ಎರ್ಯತತ, ಅಂಭರಣಿೀಸ್ಕುವ ಪಠಿಸತತ, ದ್ೀವಿಯ ಪೂಜಿಸತವ್್ 

ಪೂಜ್ಯ ಕಾಲದಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಮಂತರವ ಪಠಿಸತತ ಭಕುಲಿ ಒಪಿಪಸತ,ವ್್ 
ಆ ಜಗನಾಮತ್ಗ ತಿೀರ್ಾನಿಮಾಾಲಾವ ಗಂಧವ ಪುಷ್ಪವ ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾವ 

ಶ್ರೀಮತಖಾಪ್ಾರರ್ ಪೂಜಾ –ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾ 

ಶ್ರೀಮತಖಾಪ್ಾರರ್ನ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಲಕ್ ಅಭಷ್್ೀಕ ಮಾಡಲತ ಶ್ರೀ “ ಬಳಿತಾಿ ” 
ಆ ಮಹಾಸ್ಕುವ ಭಕುಯಿಂ ಪಠಿಸತತ ಉಪಚಾರವ್್ಲಲವ ಸಲಿಲಸತವ್್ 

ಬಳಿತಾಿ ಸ್ಕುಭಾವ 

ತನ್ನಯ ಆ “ ಮ್ಲ ” ರ್ಪದ್ ಅದ್ತಭತ ಗತರ್ಗಳ ತನ್ನಯ ಆ “ ಮೊದ್ಲ ” 
ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ್ವ “ ಹನ್ತಮ ”  ದ್ವತಾರದಿ ಚ್ನಾನಗಿ ತ್್ ೀರಿಹ ಮತಖಾಪ್ಾರರ್ 

ಆತನ್ತ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ್ಲ್ೀ ಹತಟ್ತುತ, ಹರಿರ್ಾಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ಲ್ೀ ಕಲಾಾದ್ಾರ 
ಅತಿಶಯದ್ತಪಟ್ಳ ಸಹಿಸತವ, ಬಲಜ್ಞಾನ್ ವ್್ೀಗದ್, ಜಗಧ್ಾರಿ ಮತಖಾಪ್ಾರರ್ 

ಮತಿವಂತ “ ಹನ್ತಮ ” ನ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ್ಪಿ ಶ್ರೀ “ ರಾಮ ” ನ್ ಹತಿುರ ಕರೀಡಿಸತತ 
ಅತಿಶಯ ಸ್್ೀವ್್ಯ ಸ್ಾಧಸ ಆ ಸತಾವಂತನ್ “ ಧ್್ೀನಾ ” ಎಂತ್ಂಬತವ 
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ದ್ೀವಕಾಳ್ಲಲರ ಪೀಷ್ಟಪ, ಅಮೃತದ್ ಸ್್್ ೀನ್ಯ ಸತಾದ್ ನ್ತಡಿಗಳನ್ತ, 
ದ್ೀವಿ “ ಶ್ರೀಸೀತ್ ” ಗ್ ಭಾವದಿಂ ಒಯಿದತತು “ ರಾಮ ” ಗ್ ಉತುರ ತಂದಿತುನ್್ ೀ 

ದಿವತಿೀಯ ಅವತಾರ “ ಬಲಭೀಮ ”  ರ್ಪವು ಕತರತಕತಲವಿನಾಶ್ “ ಪೃಕ್ಷನ್ಂಬ ” 
ಖ್ಾಾತಿಯ ಹ್ಸರಲಿ ,ಬಹತ ಅನ್ನ ಉರ್ತಣತ ತಾ “ ನಿತಾ ” ನಾಮಕನಾಗಿಹತದ್್ ೀ 

ಹರಿಯನ್ತನ ತಿಳಿಸತವ ಏಳ ವ್ೀದ್ ಮತಂತಾದ್ ಆ “ ವಿದಾಾಮಾತ್ ” ಯರ ಮಡಿಲಿನ್ಲಿ 
ನಿರತವು ಮಲಗಿದ್ತದ ,ನಿದ್ರಯಲಿಲದ್ದಂತ್, ಸದಿವದಾಾಧ್ಾಾನ್ದಿ ಇರತತಿಹತದ್್ ೀ, 

ವ್್ೀದಾಭಮಾನಿ “ ಶ್ರೀ ಲಲನ್ ಭ್ ದ್ತಗ್ಾ ” ರತ ಜ್ಞಾನ್ವು ಪೂರ್ಾವು ಆಗಲಿಕ್ 
ಆ ದ್ೀವ ವ್ಾಯತವ ಮ್ರನ್ ಆ “ ದ್ಶಪರಮತಿ ” ಸತರ್ಪವ ಸೃಜಿಸದ್ರ್್ ೀ 

ಮ್ರನ್ೀ ಅವತಾರವಿದ್ರಲಿ “ ಶ್ರೀವ್ಾಯತ ” ದ್ೀವನ್ತ ಪಂಡಿತಜನ್ರನ್ಲಲ, 
ಕರ್ಯತತ ಹತಿುರ ಸನಾಮಗಾದ್ಶಾನ್ ಮಾಡತತ, ಮೀಲಿನ್ತನ ರಕ್ಷ್ಸತತ, 

ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ತನ್ನಯ, ತೃತಿೀಯ ರ್ಪದಿೀ, ಕಾಯಾವ ವ್ಾಯತದ್ೀವ 
ಚ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿರ್ ರತದಾರದ್ಾರ್ಲಲರ್, ಸ್ರಿಗಳ್ಲಲರ್ ಸತಖಿಸದ್ರತ 

“ ಮಧವ ” ಎಂತ್ಂಬತವ ನಾಮದಿ “ ಶ್ರೀವ್ಾಯತ ” ರತದಾರದ್ಾರ್ಲಲಗ್ಾ ಸತಮಾಮನ್ದಿ 
ಹೃದ್ತುಹಾವ್ಾಸ ಶ್ರೀ “ ಹರಿ ”ಯೆೀ ತಾ ಪತಿಯೆಂದ್ತ ಶಾಸ್ಾರರ್ಾ ಮಥಿಸತತ 
ತ್್ ೀರಿದ್ರ್್ ೀ 

ಆ ರ್ಾವ ಕಾರರ್, ಉತುಮ ತಂದ್ಯತ, ಶ್ರೀಹರಿರ್ಾತನ್ ಪ್್ರೀರರ್್ಲಿ 
ಆ ರ್ಾವ ಪರಶ್ನಗಳಕರಪದ್, ದ್ಂಟ್ನ್ತ ಹಲಲಲಿ ಜಿಗಿಯತತ ಬಿಸತಡತವರ್್ ೀ, 

ಅದಾವ ಕಾರರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯರ್ರತ “ಮಧವ ” ರತತಪತಿುಯ ಯತಗಯತಗದಿ 
ವಿಧಸರ್ ಮ್ರನ್ೀ ಅವತಾರವಿದ್ರಲಿ ಉನ್ನತದ್ಯದಿವರತ ವಿಪರರಾಗಿ 

ದ್ೈತಾರತ ದ್್ಷ್ರ್್ ಮತಂತಾದ್ ಆ ದ್ತಷ್ುಮಾಗಾದಿ  ಸ್್ರ್್ಸರ್ ಹಿಂಸಸದ್ 
ಮತಕುರತ ಬರಹಮಹತಾ ಮತಂತಾದ್ ದ್್ ೀಷ್ದಿಂ ತಾವ್ಾಗಿ ಬಲತಬಲತ ಬ್ಳಗಿದ್ರ್್ ೀ 

ತ್ರೀತ್ಲಿ ದಾವಪರದಿ ಮತಿುನ್ತನ ಕಲಿಯತಗದಿ “ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ತಣ ” ವಿನಾಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ 
ಮಾತರ್ “ಅಂಜನ್  ಕತಂತಿಯ ವಿಪರನ್ ಪತಿನ ”ಯ ಉದ್ರಗಳ ಸ್ೀರತತಲಿ 

ತನ್ನಯ ಶಕುಲಿ ಗಭಾದ್ ವ್ಾಸದ್ ದ್ತಷ್ಕಮಾಹಿಂಸ್್ಯಿಂ ದ್್ರಾಗತತ 
ಚ್ನಾನಗಿ ಉತಪತಿು ಪಡ್ಯತತ ಬ್ಳ್ಯತತ ಅಭವೃದಿಧಯನ್ನವರತ ಹ್್ ಂದಿದ್ರ್್ ೀ 

ಪರಮಾತಮನಾತನ್ ಪರತಿವ್ಾದಿಪಂತಹ “ ನಿತಾ ಅನಾದಿ ” “ ಅಪ್ೌರತಷ್್ೀಯ ” 
ಆ ಋಗಾದಿ ವಿದ್ಾಗಳರ್ಾವ, ಸಕರಮ ಸತಯೀಗಾ ರಿೀತಿಲಿ, ಚಿಂತಿಸತತ 
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ನಿಧ್ಾನ್ ವ್ಾಾಖ್್ಾೀಯ ನಿೀಡತತ “ ಪಂಚರಾತರರಾಮಾಯರ್ ಭಾರತ ” “ಪ್ೌರತಷ್್ೀಯ ” 
ವಿಧಗಳ ಗರಂರ್ಕ್ ವ್್ೀಗದಿ ಹ್ೀಳುತ ಏಳಿವದ್ಾಗಳರ್ಾವ ಬ್ಳಗಿದ್ರ್್   

ಗತರತಡ-ಶ್ೀಷ್ರ ಪೂಜ್ 

ಗರತಡನ್ ಶ್ೀಷ್ನ್ ಪೂಜಿಸ ತಿೀರ್ಾವ ಗಂಧನಿಮಾಾಲಾವ ನ್ೈವ್್ೀದ್ಾವ 
ಹರತಷ್ದಿ ಈಯತತ ಇತರ ದ್ೀವಕಾಳ ಸಮರಿಸತತ ಕ್್ಡತವ್್ನ್ತ ಪರಸ್ಾದ್ವ 

ಬರಹಾಮದಿ ಸನ್ಕಾದಿ ಶತಕಾದಿಗಳಿಗಿೀಗ ತಿೀರ್ಾಪರಸ್ಾದ್ವ ಈ ಪರಿ ನಾ 
ಒಮಮನ್ದಿಂದಿತತು, ಹರಿಯ ಪರಸ್ಾದ್ವ ಭಾಗವನ್ವಗಿೀಾಗ ಒಪಿಪಸತವ್್ 

ತತುವನಾಾಸ ಮಾತೃಕಾನಾಾಸ 

ತಿೀರ್ಾಪರಸ್ಾದ್ಳಿೀಪರಿ ನಾನಿತತು, ಮಾಡತವ್್ ಮತ್್ ುಮಮ, ಪರತಿಮಯಲಿ 
ಅಥಿಾಯಲಾ ತತುವ ಮಾತೃಕಾನಾಾಸವ, ಪೂಜ್ಯ ಮತಗಿಸತವ ಕಾಲದ್ಲಿ, 

ಧ್ಾಾನಿಸ ಹರಿಯನ್ತ ಪಠಿಸತತಲಿ “ ಆತಾಮ ದ್ೀವ್ಾನಾಂ ” ಎಂಬಂರ್ ಋಙ್ಮಂತರವ 
ನಾನಿೀಗ ತ್್ ೀರತವ್್, ವಿಪರಿೀತ ಕರಮದಿಂದ್ “ ಆವ್ಾಹನ್ೀ ” ತಾಾದಿ ಮತದ್ರಗಳ 

ಪುನ್ಃ ಪ್ಾರರ್ಾನ್ 

ನಿೀನಿಂದ್ತ ಮಾಡಿಸದಿೀ ಪೂಜ್, ನಿನ್ನಯ ಪರಸ್ಾದ್ ತಾನ್ದ್ತ ಬ್ೀರಿಲಲವೀ 
ನಾ ಮತ ು್ ದಾಸನ್ತ, ಲೌಕಕ ವ್್ೈದಿಕ ವಿಧನಿಷ್್ೀದ್ಗಳರಿಯದ್ವ, 

ನ್ನ್ನಂರ್ ಪ್ಾಪಿಯ ಇನಿನಲಲ, ನಿನ್ನಂರ್ ರ್ಘನ್ಕರತಣಿ ತಾನ್ಲಿಲ ಮತಿುಲಲವೀ, 
ಸನ್ತನತಮಹಿಮನ್, ಶ್ರೀಗರತಡವ್ಾಹನ್, ನ್ನ್ನಯ ರಕ್ಷರ್್, ನಿನ್ನ ಭಾರವೀ 

ಬಿಡದ್ಂತ್, ಆ ಭಕು ಆ ಫಲಪರಸ್ಾದ್ ಎನ್ಗಿನ್ತನ ದ್್ ರಕಲಿ ಮತ ು್ಮತ ು್, 
ಹಿಡಿದ್ಲಲ ಕಮಾವು ಹರಿಪೂಜ್ಗಾಗಿದ್ತದ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣತತೃಪಿುಗ್ ಒದ್ಗಿರಲಿ, 

ಶ್ರೀಭಾರತಿೀರಮರ್ ಆ ಮತಖಾಪ್ಾರರ್ನ್, ಒಳಗಿಹ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯರ್, 
ಶ್ರೀಭ್ದ್ತಗ್ಾರ ಸಹಿತದಿ ಈ ಪೂಜ್ ಪಿರೀತಿಯಿಂ ಕ್್ಳುಳತ ವರವಿೀವುದ್್ ೀ 

ಪರತಾಾವ್ಾಹನ್ 

ಹಿಡಿಯತತ ಕ್ೈಯಲಿ ತತಲಸಯ ಹ್ಗಳ, ಪ್ಾರರ್ಾನ್ ಸಲಿಸತತ ಭಕುಯಲಿ 
ಬ್ೀಡತವ್್ “ ಏಹ್ಾೀಹಿ ” ಎನ್ತನತ ಹರಿಯನ್ತ, ಹೃದ್ಯಕ್ ಮತಿುೀಗ ಮರಳಲಿಕ್, 

ಸ್ಾವಮಿಯೆ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ೀಶ, ಸರಿಸಹ ಹೃದ್ಯದಿ, ವ್ಾಸಸ್್ ಬಾರ್ಂದ್ತ ಬ್ೀಡತತಲಿ, 
ನ್ೀಮದಿ ನ್ಂತರ ಮಾಡತವ್್ ಆ ತತುವಮಾತೃಕಾನಾಾಸವ ನ್ನ್ನಲಿಲ ನಾ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 37 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕೃಷ್ಾಣಪಾರ್ 

ಧ್ಾಾನಿಸ “ ಉದ್ಾದ್ ಭಾಸವತ್ ” ಇತಾಾದಿ ಮಂತರದಿಂ ವಿಷ್ತಣವ ಮನ್ದ್ಲಿೀಗ 
ನಾನಿನ್ತನ ಈ ಪೂಜಾ ಕಮಾವ ಅಪಿಾಪ್್  ಆ “  ಯಸಾಸೃತಾಾದಿ ” ಮಂತರದಿಂದ್ 

ರ್ಾರ ಆ ಸಂಸಮರರ್್, ನಾಮದ್ತಚಾಿರರ್್, ತಪಸನ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಮಾದ್ಲಿ, 
ತ್್ ೀರಿಹ ಲ್್ ೀಪವ, ಪೂರ್ಾವಗ್್ ಳಿಸತವದಾತನ್ಚತಾತನ್ನ ವಂದಿಸತವ್್ 

ನಾ ಮಾಡಿದ್ಂತಹ ಕಮಾದಿ ತ್್ ೀರಿಹ, ಮಂತರದ್ ಕರಯೆಯ ಆ ಭಕುಯ, 
ಆ ಮಹಾಲ್್ ೀಪಗಳ್ಲಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಾವ್ಾಗಲಿ, ನಿನಿನಂದ್, ರಮಯ ಪತಿ 

ಮೈಮನ್ ಮಾತಿನ್ ಇಂದಿರಯಕಾಯಾವು ಬತದಿಧಯತ ಆತಮವು ಇವುಗಳಿಂದ್, 
ನಾ ಮಡಿದ್ಂತಹ ಸವಭಾವಕಮಾವು, ಶ್ರೀಹರಿ ನಿನ್ಗದ್ತ ಅಪಿಾತವೀ 

ಸಮಾಪನ್ 

ಮತಚತಿತ ಸಂಪುಟ್ವ್್ಲಲವ ದ್ೀವರ ಪ್್ಟ್ಟುಗ್ಲಲವುಗಳ ಭದ್ರಗ್ೈವ್್ 
ಅಚತಾತನಾ ಪೂಜ್ ಸಮಾಪಿುವ್್ೀಳಲಿ ಪಠಿಸತವ್್ನಾದ್ಷ್ತು ಮನ್ತಾಸ್ಕು 

ವ್್ೈಶವದ್ೀವ – ಬಲಿಹರರ್ – ಗ್್ ೀಗಾರಸ 

ಪೂಜಿಸ ಆಗಿನಯ ವಿಧ ವ್್ೈಶವದ್ೀವನ್, ಬಲಿಹರರ್್ೀತಾಾದಿ ಮತಗಿಸತತಲಿ, 
ಪೂಜಿಸ ತತಲಸಯ, ಗ್್ ೀಗಾರಸವಿೀಯತತ, ಗತರತವರಗಿೀಾವ್್ನ್ತ ಹಸ್್್ ುೀದ್ಕ, 

ಕ್್ಡತವ್್ನ್ತ ನ್ಂತರ, ತಿೀರ್ಾ ಗಂಧ್ಾಕ್ಷತ್ ವಿಪರರಿಗ್ಲಲಗ್ಾ ನಾ ಮತದ್ದಿ, 
ಹಿಡಿವ್್ನ್ತ ತಿೀರ್ಾವ ಗಂಧವ ಅಕ್ಷತ್ ತತಲಸಯ ಸಹಿತದಿ ನ್ಂತರ ನಾ 

ಮನ್ತಾಸ್ಕುಭಾವ 

ಇಂದ್ರನ್ ರ್ಪದಿಂ ನ್ರಹರಿ ವಜರವ ಬಾರ್ದ್ ತ್ರದ್ಲಿ ಧರಿಸಹನ್ 
ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿನ್ನಯ ಓಜದಿ ತ್ೀಜದಿ ಸೃಷ್ಟುಯ ಪೀಷ್ಟಸ ನಿಲಿಲಸಹ್ 

ನ್ಮಮರಿ ದಾಸರತ ಕ್ಷತದ್ರರತ ಮತಿುನ್ತನ ಆಯಾರತ ಶಕುರತ ಇವರ್ಲಲರ 
ಸತಮಹಿಮ ನಿನ್ನಯ ಸಹಾಯದಿಂದ್ಲಿ ಅನ್ತಗರಹದಿಂದ್ಲಿ  ಓಡಿಪ್್ವು 

ನಿೀನ್ೀವ್್ ಇಂದ್ರನ್ತ, ನಿೀನ್ೀವ್್ ಹ್್ ೀತನ್ತ, ನಿೀನ್ೀವ್್ ವರತರ್ನ್ತ, ಮತುಗಿನಯತ, 
ನಿನ್ಗಾಗಿ ಸಂತಸದಿೀತಪಸ್್್ ುೀತರವು, ದ್ೀವನ್ ನ್ಮಮನ್ತ ರಕ್ಷ್ಪುದ್ತ 

ಓಡಿಸತ ನ್ಮಮಲಲ ಶತತರಗಳನಿನೀಗ, ವೃತಾರದಿ ಅಸತರರ ಕ್್ಂದ್ವನ್, 
ಬಿಡದ್ಂತ್ ಒಳಗರ್ ಶತತರವ ಬ್ೀಗನ್, ನಾಶವ ಮಾಡತತ ಸಂಪದ್ವಿೀ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 38 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸವಾರ ಗ್ಲಬಲಲ ಓಜಸವೀ, ಸವಯಂಭ್, ಚಿನ್ಮಯತ್ೀಜನ್, ಅರಿಂದ್ಮ 
ಸವಾಜ್ಞ ಸಹಿಷ್ತಣ ಬಲವಿೀಯಾವಂತನ್, ಗ್ಲಿಪುದ್ತ ನ್ಮಮನ್ತ ಯತದ್ಧದ್ಲಿ 

ನಾನ್ಂರ್ ನಿಭಾಾಗಾ, ನಿನ್ನಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡದ್, ಸಂಪದ್ ನಿೀಗಿದ್ನ್ತ 
ಸ್ಾಿನ್ಭರಷ್ುನ್ನ್ನ, ನಿನ್ನವನ್ಂಬತದ್ ಮರ್ಯದ್, ಬಂದಿೀಗ ನಿೀ ಬಲವಿೀ 

ಹ್ೀ ಸಹಿಷ್ತಣ, ಶಕುನ್, ಹ್ೀ ವಜರಧ್ಾರಿಯೆ, ಹ್ೀ ವಿಶವಧ್ಾರನ್, ಬಂದಿೀಗ್ನ್ನ 
ನಿೀ ಸತತುಮತತಿುದ್ತದ, ಎಚಿರವಿೀವಯಾ, ಕ್್ಲತಲವ ನಾವಿೀಗ ಶತತರಗಳ, 

ಬಲಬದಿ ಬಾ, ಈಗ ಅಪಿಾಸ್್, ಮೊದ್ಲಿಗ್ ಕತಡಿಯಲತ ನಿನ್ಗ್ ಸ್್್ ೀಮರಸ, 
ಬಲವಿೀವರಸವದ್ ಪ್ಾನ್ವ ಮಾಡತತ, ಕ್್ಲತಲವ ನಾವಿೀಗ ಶತತರಗಳ, 

ನಿನ್ನಯ ಮತಂದಾಳುತನ್ದ್ಲಿ ಯೀಧರತ, ರರ್ವ್್ೀರಿ ಉತಸಹದಿ ಶತತರವ್್ಡ್, 
ಉನ್ನತವ್್ೀಗದಿ ಬಾರ್ಗಳ್ಸ್್ಯತತ, ನ್ತಗುಲಿ ಬ್ೀಗನ್ ಅಗಿನರ್ಾಗಿ, 

ಸ್್ೀನಾನಿ ನಿೀನಾಗಿ, ಸಹಿಷ್ತಣ, ನ್ರಹರಿ ಜಯವಂತ, ಬ್ೀಗನ್ ಬ್ಂಕಯಂತ್, 
ನಿೀನಿೀಗ ವಧಾಸ, ವ್್ೈರಿಯ ಗತತಿಾಸ, ಸ್್್ ೀಲಿಸತತವರನ್ತ ಸಂಹರಿಸತ 

ಅರಿತಿಹ್ ನಿೀ, ನ್ಮಮ ಸ್ಾಮರ್ಾಾವ್್ಲಲವ, ಸ್್್ ೀಲನ್ತ ಈಗಲ್ ಕಂಡಿರತವ, 
ಅರಿಗಳ ನ್ಮೊಮಶ ಗ್ೈಯತತ, ಉಳಿದಿಹ ಶತತರಗಳ್ಲಲರ ಸಂಹರಿಸತ, 

ಸವತಂತರ, ನ್ರಹರಿ, ನ್ಮಗಾಗಿ ವ್್ೈರಿಯ ರ್್ ೀಗದಿಂ, ರತಜಿನ್ದಿಂ, ಕಳ್ಯತವುದ್್ ೀ 
ಖತಿದ್್ ೀರತತವರನ್ತ, ಉಳಿಯದ್ಂತಾಗಿಸತ, ಉಗರಪರತಾಪವು, ನಿಂದ್ಚಲ 

ಸ್್್ ುೀತರಸತಾಪತರನ್ತ, ನಿೀನ್್ ಬಬನ್ಲಲವ್್, ಯೀಧರ ನ್ಡ್ಸತ, ಯತದ್ಧದಿೀಗ 
ಉತುಮ ನಿನ್ನಯ ಬ್ಂಬಲದಿ, ವಿಜಯದ್ ಸಂಹದ್ ನಾದ್ವ ಮೊಳಗಿಪ್್ವೂ, 

ಜಯವನ್ತ ಬಯಸತವ ಇಂದ್ರನ್ ತ್ರದ್ಲಿ, ನಿೀನಾಗಿ ಅಧಪತಿ ರಕ್ಷ್ಸತ ಬಾ, 
ಪಿರಯನ್ತಡಿರ್ಾಡತತ, ನಿನ್ಗ್ ಸಂತ್್ ೀಷ್ವ, ತರತವ್್ವು ಶಕುನ್ ಸಹಿಷ್ತಣವ್್, 

ಹ್ೀ ವಜರಬಾರ್ನ್, ಸಂಪತಸಮೃದ್ಧನ್ೀ, ಉತುಮ ಬಲವಂತ, ಶತತರಹಾರಿ 
ಸ್್ೀವ್್ಯನ್್ ಪುಪತ, ಪರಸನ್ನ ನಿೀನಾಗಿ, ಅತಿಧನ್ವಂತರನಾಗಿಸ್್ಮಮ, 

ವರತರ್ನ್ತ, ನ್ರಹರಿ ಶತತರಗಳಲಿಲಹ ಸಂಪದ್ವ್್ಲಲವ ವಿಭಜಿಸತತ, 
ದ್್ ರಕಸಕ್್ಡಲಾಗ, ಬ್ದ್ರತತ ಶತತರಗಳ್ಲಲರ್ ದ್ೀಶವ ಬಿಟ್್್ುೀಡಲಿ. 

ಶ್ರೀ ಜಯತಿೀರ್ಾರ ಕರತರ್್ಯ ಬ್ೀಡತತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಯರ ಸಮರಿಸತತ ನಾ 
ಓಜ್ಯ ಸವಗತರತವರರನ್ತ ವಂದಿಸ ಮತಗಿಸತವ್್ನಿೀ ಅಲಪಕೃತಿಯನ್ತನ ನಾ 
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ಗರಂರ್ಋರ್ 

ಆ ದ್ೀವಭಾಷ್್ಯ, ಗಂಧವನ್ರಿಯದ್ ನಾನಿೀದ್ ಬಲಲವರ ಪ್ಾರಕೃತದ್ 
ಆ ದ್ೀವಪೂಜ್ಯ ವರ್ಾನಾಗರಂರ್ಗಳರಿತಷ್ು ನಾನಿಲಿಲ ತ್್ ೀರಿರತವ್್ 

ಮತಕಾುಯ ಸಮಪಾರ್್ 

ಶ್ರೀಶಕ್ ಸ್ಾವಿರದ್ ಒಂಭ್ೈನ್್ರಾಎಂಟ್ತ ವತಸರ ಅಕ್ಷಯ ಮಾರ್ಘದ್ಲಿ 
ಆ ಸಮಿೀರನ್ವತಾರ ಶ್ರೀಮಧವರದ್ೃಶಾರಾದ್ಂರ್ ದಿನ್ವದ್ತ ಬಂದಿರಲತ 

ಮತಗಿದ್ಂರ್ ಈ ಕೃತಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ಾಮರಗ್, ಕರತರ್ದಿ ಇತುಂರ್ ಹ್ವದ್ಂದ್ತ 
ಬಗ್ಯತತಲಾತನ್ ಚರರ್ಗಳಲಿಲದ್ನ್ ಭಕುಯ ಭಾವದಿಂ ಅಪಿಾಸತವ್್ 

ಅಂಕತಲ್ೀಖನ್ 

ದ್ೀವನ್ತ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮವಿಠಠಲನ್ತ ಈ ಪರಿ ನ್ತಡಿಯಲತ ಪ್್ರೀರಿಸರ್ 
ಆವದ್್ ನ್ನ್ನದ್ತ ಎನ್ನದ್ ಬ್ೀಡತವ್್ ಸಜಜನ್ರಾಶ್ೀವಾಚನ್ವನ್ತ 

 

ಶ್ರೀ ಮಧ್್ವೀಶಾಪಾರ್ಮಸತು 

 
 
 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವ್ಾಗಿ ಮಧವಮತದ್ಲಿಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್್ರೀಮಮ್ತಿಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸುತವಕ್ಕ 
ಕಾರರ್ರಾದ್, ಈ ಸ್ಾಧನ್ಗ್ ಅವಕಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ 
ಪೂಜಾ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ 
ಲಲಿತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ 
ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಲ ಈ "ಸವಾಮ್ಲ ಯಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪಿತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾಯಾದ್ೀವೀಭವ’’ 

 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
2012 

Page 40 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

|| SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA GOPINATHAYA 

NAMAHA || 

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