
 

 
 

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

 
2012 

Page 1 ! ! 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 ! !  

 

   || ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ||  

 
Tracking:    

Sr Date Remarks By 
1 29/06/2012 Typing Started on H K Srinivasa Rao 

2 09/07/2012 Typing Ended on H K Srinivasa Rao 

3 04/09/2012 I Proof Reading  Started H K Srinivasa Rao & MS Venugopal 

4 16/09/2012 I Proof Reading Completed H K Srinivasa Rao & MS Venugopal 

    

 
 
 



 

 
 

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

 
2012 

Page 2 ! ! 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 ! !  

 

|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this Magnani-
mous 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 propa-
gating 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, N 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR VIDHYAPEETA 
CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 565. PH NO. 26615951, 9901971176, 

8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ  - ಪತೃದ್ೀವೀ ಭವ  - ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀ ಭವ 

ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಆಶಚರ್ಯಜನ್ಕವಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಚರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಕ್್ ೀರತತ್್ುೀವ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:  ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಞ್ಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು. 

 

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

ನಾರಾರ್ಣಂ ನಿಖಿಲಪೂಣಯಗತಣ್ೈಕದ್ೀಹಂ 
ಸವಯಜ್ಞಮಚ್ತಯತಮಪ್ೀತಸಮಸುದ್ ೀಷ್ಮ್ | 
ಪಾರಣಸಯ ಸವಯಚಿದ್ಚಿದ್ಾರಮೀಶವರಸಯ  
ಸಾಕ್ಷದ್ಧೀಶವರಮಿರಾಂ ಶರಣಂ ರಮೀಶಮ್ || 

 

ಪಾರದ್ತಭಯಭ ವ ಭಗವಾನ್್ತಪಸ್ೀತರಾರ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀSಬಜಜಸತತಸಯ ವಿಶಾಲನಾಮನಾಃ | 
ತಸ್ತಮನ್ುತ್್ೀSಧ್ವರಮಭ ತತ್ರವಿಪರಸಙ ್ ಘೀ ನಿಶ್ಚೀತನ್ಸುದ್ನ್ತ ಪದ್ಮಭವೀSಮತಮಸತುತ್ || 

 

ತ್್ೀನ್ ಸತುತಾಃ ಸ ಭಗವಾನಿುರಿಶ್ೀನ್ದರಮತಖ್ಾಯನ್್ವಾಯನ್ಬ್ ೀಧ್ರ್ದ್ಜ್ೀನ್ ಸಹ್ೈವ ತ್್ೀSರ್ | 
ದಾಸತವಮಾಪುರತ ಏವ ಮಹತತ್ರಾಣಾಂ ದಾಸತವತಾಃ ಸ ಮಹಿದಾಸ ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ || 

 

ಶತರಣವತತ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್ವದ್ದ್ರಮಾಯೈ ದಿವಾಯಂ ಶತರತಂ ಸ ಪರಮೀSತಮತದ್ೈತರ್ೀಯೀಮ್ | 
ಸಾ ಬಹವೃಚ್ೈಾಃ ಪರಪಠಿತ್ಾ ಚ್ತತರಾನ್ನಾಸಾಯದ್ಯಸಾಯಂ ರಹಸಯಮತದಿತಂ ಪರಮಂ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ || 

 

ಮಹಾಭ ತಾಃ ಶತರತಾಃ ಸ್ೈಷಾ ಮಹಾಭ ತರ್ಯತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾತರ ಕಥಿತಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಶಾಶವತಾಃ ಪರಭತಾಃ || ಇತ ಋಕ್ಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

 

|| ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ತ್ || 
 

|| ಹರಿಾಃ ಓಂ || ಏಷ್ ಪನಾಾ ಏತತ್ ಕಮೈಯತದ್್ರಹ್ೈತತ್ ಸತಯಂ ತಸಾಮನ್ನ 
ಪರಮಾದ್ಯೀತ್ ತನಾನತೀರಾನ್ನಹಯತ್ಾಯರ್ ಪ ಪೂವ್ೀಯ ಯೀSತ್ಾಯರ್ಂಸ್ುೀ ಪರಾ 
ಬಭ ವುಸುದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾಪರಜಾ ಹ ತಸ್ ರೀ ಅತ್ಾಯರ್ಮಿೀರ್ತನಾಯಯSನಾಯ 
ಅಕಯಮಭಿತ್್ ೀ ವಿವಿಶ್ರೀ | ಬೃಹದ್ಧ ತಸತಾ ಭತವನ್ೀಷ್ವನ್ುಾಃ ಪವಮಾನ್ ೀ ಹರಿತ ಆ 
ವಿವ್ೀಶ್ೀತ || 

 

ಪರಜಾ ಹ ತಸ್ ರೀ ಆತ್ಾಯರಾಮಿೀರ್ತರಿತ ರಾ ವ್ೈ ತ್ಾ ಇಮಾಾಃ ಪರಜಾಸ್ತುಸ್ ರೀ 
ಅತ್ಾಯರ್ಮಾರ್ಂಸಾುನಿೀಮಾನಿ ವ ರಾಂಸ್ತ ವಙ್ಗುವಗಧಾಶ್ಚೀರಪಾದಾಾಃ ನ್ಯನಾಯ 
ಅಕಯಮಭಿತ್್ ೀ ವಿವಿಶರ ಇತ ತ್ಾ ಇಮಾಾಃ ಪರಜಾ ಅಕಯಮಭಿತ್್ ೀ ನಿವಿಷಾಠ 
ಇಮಮೀವಾಗಿನಂ ಬೃಹದ್ಧತಸತಾಭತವನ್ೀಷ್ವನ್ುರಿತಯದ್ ಉ ಏವ 
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ಬೃಹದ್ತಾವನ್ೀಷ್ವನ್ುರಸಾವಾದಿತಯಾಃ ಪವಮಾನ್ ೀ ಹರಿತಾಃ ಆ ವಿವ್ೀಶ್ೀತ 
ವಾರ್ತರ್ೀವ ಪವಮಾನ್ ೀ ದಿಶ್್ ೀ ಹರಿತ ಆವಿಷ್ಠಾಃ || 1 ||  

 

ಭಾ  - ಏಷ್ ಏವ ಸದಾ ಪನಾಾ ಭಗವಾ ಪ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ನಿತಯಂ ಸವಪಾರಪುಹ್ೀತತತ್ಾವತ್ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಕಮಯ ಮಾತೃತಾಃ || 

 

 ಬರಹ್ೈಷ್ ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸತಯಂ ಸಾಧ್ತಸವರ ಪತಾಃ | 
ಕ್ಾವಪ ತಂ ವಿಸಮರ್ೀನ್ನೈವ ತಯಕ್ಾುಾ ತಂ ನ್ೀತರಂ ವರಜ್ೀತ್ || 

 

ಪೂವ್ೀಯ ನ್ೈನ್ಂ ತತಯಜತಹಿಯ ಬರಹಾಮದಾಯಸ್ುೀನ್ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ | 
ಮತಕ್ಾು ಶ್ರೀಶಚ ತದ್ತ್ಾಯಗಾನಿನತಯಮತಕ್ಾು ಗತಣಾಧಕ್ಾ || 

 

ವಿಹಾರ್ಸಯರ್ನಾತ್ ಪ್ರೀಕ್ಾು ವರಾಂಸ್ತೀತ ಪಶಾಚ್ಕ್ಾಾಃ | 
ವತಯತಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ವಙ್ಗು ನ್ರಾಸ್ೈರವನ್ಂ ಸದಾ || 

 

ಅನ್ನರ ಪ್ೈಗೃಯಧ್ನವೀ ಹಿ ವಙ್ಗುವಗಧ್ನಾಮಕ್ಾಾಃ | 
ರಾಕ್ಷಸಾ ಆಸತರಾ ಈರಪಾದಾ ಇತ ಸಮಿೀರಿತ್ಾಾಃ || 

 

ಧ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವರ್ಯಂ ಚ್ತತರಾತಮಕಾಃ | 
ವಾರ್ತದ್ೀಯವೀSತ್ಾರಸತರಾಣಾಮೈಶವರ್ಯಂ ಗತಣ ಏವ ಹಿ || 

 

ಈರಪಾದಾಸುತಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾುಸ್ುೀ ತರಯೀ ವಿಷ್ತಣಮತಯಜ ಪ | 
ಪರಾಭ ತ್ಾಸುತಸ್ುೀ ತತ ತಮಸಯನ್ಧೀ ನಿಪಾತತ್ಾಾಃ || 

 

ದ್ೀವಾಶಚ ಋಷ್ಯೀ ಮತ್ಾಯಯಸತುಮಾ ಇತ ಚ್ ತರರ್ಾಃ | 
ಆಶ್ರತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಮೀವ್ೈಕಂ ತರಸಾಾನ್ಸ್ತಾತಮಚ್ತಯತಮ್ ||  

 

ಅಗಿನಸಾಮಾಶ್ರತ್ಾ ಮತ್ಾಯಯ ವಿಷ್ತಣಮಕ್ಾಯಭಿಧ್ಂ ಪರಮ್ | 
ಆಜನ್ೈರಚಿಯತತ್ಾವತ್ ಸ ಹಯಕಯ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ || 

 

ಅಗತನ ಕಮಾಯಣಿ ಕೃತ್್ವೈವ ಮಾನ್ತಷಾ ಮತಕ್ತುಭಾಗಿನ್ಾಃ | 
ಕಮಯಭಿಾಃ ಶತದ್ಧಸತ್ಾುಾನಾಂ ಕಮಯತ್ಾಯಗ್ ೀSಪ ನಾನ್ಯಥಾ || 
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ಆಶ್ರತ್ಾಾಃ ಸ ರ್ಯಗಂ ವಿಷ್ತಣಮೃಷ್ಯೀ ಬೃಹದಿತಯಸತ | 
ತ್್ೀಜಸಾ ಬೃಂಹಣಾದ್ತಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣರಾದಿತಯ ಇತಯಪ || 

 

ಆದಾನಾತ್ ಸವಯವಸ ುನಾಂ ಸಾವಧಾಯಯೀನಾಮತಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಮತಚ್ಯನ್ುೀ ಋಷ್ಯೀ ನಿತಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಚನ್ || 

 

ವಾರ್ತಸಾಮಾಶ್ರತ್ಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಪವಮಾನಾಭಿಧ್ಂ ಹರಿಮ್ | 
ಸಂಸಾರಾತ್ ಪಾವಯತ್ಾವ ರ್ನ್ಮಹಾನ್ನ್ದೀ ಮಿನ್ ೀತಯರ್ಮ್ || 

 

ಪವಮಾನ್ಸುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಾಯಯಪುಾಃ ಸವಾಯಸತ ದಿಕ್ಷತ ಚ್ | 
ಆಶ್ರತ್್ ೀ ಭಗಾವಾ ಪ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಯತ್ಾರಪ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 

 

ಆಶರರಾತ್  ಪೃರ್ಗತಕ್್ ುೀSರ್ಂ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀ ರಮಾಪತಾಃ || 1 || 
 

ಉಕಾಮತಕಾಮಿತ ವ್ೈ ಪರಜಾ ವದ್ನಿು ತದಿದ್ಮೀವೀಕಾಮಿರ್ಮೀವ ಪೃಥಿವಿೀತ್್ ೀ 
ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮತತುಷ್ಠತ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಯಗಿನರಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತ ಯೀSನ್ನೀನ್ 
ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮಶತನತ್್ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಮೀವೀಕಾಮನ್ುರಿಕ್ಷಂ ವಾ ಅನ್ತ ಪತನ್ಯನ್ುರಿಕ್ಷಮನ್ತ 
ಧಾವರ್ನಿು ತಸಯ ವಾರ್ತರಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತಯೀSನ್ನೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮಶತನತ್್ೀ-
Sಸಾವ್ೀವ ದತಯರತಕಾಮಮತತಾಃ ಪರದಾನಾದಿಧೀದ್ಂ ಸವಯಮತತುಷ್ಠತ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ 
ತಸಾಯಸಾವಾದಿತ್್ ಯೀSಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತಯೀSನ್ನೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮಶತನತ 
ಇತಯಧದ್ೈವತಮಥಾಧಾಯತಮಂ ಪುರತಷ್ ಏವೀಕಾಮರ್ಮೀವ ಮಹಾನ್ರಜಾಪತರಹ-
ಮತಕಾಮಸ್ತೀತ ವಿದಾಯತುಸಯ ಮತಖಮೀವೀಕಾಂ ರ್ಥಾ ಪೃಥಿವಿೀ ತಥಾ ತಸಯ 
ವಾಗಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತಯೀSನ್ನೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮಶತನತ್್ೀ ನಾಸ್ತಕ್್ೀ ಏವೀಕಾಂ 
ರ್ಥಾನ್ುರಿಕ್ಷಂ ತಥಾ ತಸಯ ಪಾರಣ್ ೀSಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತಯೀSನ್ನೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ 
ಸವಯಮಶತನತ್್ೀ ತದ್ೀತದ್ ಬರಧ್ನಸಯ ವಿಷ್ಟಪಂ ರ್ದ್ೀತನಾನಸ್ತಕ್ಾಯೈ ವಿನ್ತಮಿವ 
ಲಲಾಟಮೀವೀಕಾಂ ರ್ಥಾ ದತಯಸುಥಾ ತಸಯ ಚ್ಕ್ಷತರಕ್್ ೀಯSನ್ನಮಶ್ೀತಯೀSನ್ನೀನ್ 
ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮಶತನತ್್ೀ ಸಮಾನ್ಮಶ್ೀತಯೀSಧಾಯತಮಂ ಚ್ೈವಾಧದ್ೈವತಂ  
ಚಾನ್ನಮೀವಾನ್ನೀನ್ ಹಿೀಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಮನ್ನಿುೀ ಅನ್ನೀನ್ೀಮಂ 
ಲ್ ೀಕಂ ಜರ್ತಯನ್ನೀನಾಮತಂ ತಸಾಮತ್ಮಾನ್ಮಶ್ೀತಯೀSಧಾಯತಮಂ 
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ಚಾಧದ್ೈವತಂ ಚಾನ್ನಮೀವ ತದಿದ್ಮನ್ನಮನಾನದ್ಮಿರ್ಮೀವ ಪೃಥಿವಿೀತ್್ ೀ 
ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮತತುಷ್ಠತ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ರ್ದ್ಧ ಕ್ತಞ ಚೀದ್ಂ  ಪ್ರೀತ್ಾ೩ ಇ ತದ್ಸತ 
ಸವಯಮತು ರ್ದ್ತ ಕ್ತಞ್ಚಚತಾಃ ಪ್ೈತೀ೩ ತದಿರ್ಂ ಸವಯಮತುಸ್ೀರ್-
ಮಿತ್ಾಯದಾಯSತರಯತ್ಾು ಹ ವಾ ಆದ್ ಯೀ ಭವತ ನ್ ತಸ್ಯೀಶ್ೀ ರ್ಂ ನಾದಾಯದ್ಯದ್ವೈನ್ಂ 
ನಾದ್ತಯಾಃ || 2 || 

 

ಭಾ – ಉತ್ಾಾಪನಾದ್ತಕಾನಾಮಾ ಸ ಏವ ಪೃಥಿವಿೀಸ್ತಾತಾಃ | 
ಪರಥಿತಾಃ ಪೃಥಿವಿೀನಾಮಾ ಸ್ ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಾಭಿಧ್ ೀSತರಗಾಃ || 

 

ಅನ್ುರಿಕ್ಷ್ ಯೀ ರ್ತ್್ ೀ ದ್ತಯಸ್ ಾೀ ದ್ತಯನಾಮಾSತಪರಕ್ಾಶನಾತ್ | 
ಅಧಾಯತ್್ೀ ಚ್ ನಿವಿಷ್ ಟೀSಸತ ಪುರತಷಾಖ್್ ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

 

ಪೂಷ್ತಯ ಸ್ತಾತತ್ಾವತ್ ಸ ಮಹಾ ಪ ಪರಜಾನಾಂ ಪತರ್ೀವ ಚ್ | 
ಅಹಮತಕಾಮಿತ ಹ್ಯೀತ್ಾಂ ವಿದಾಯಮನ್ತಭವತಯಸತ || 

 

ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕಚ ತಸಾಯಙ್ಗುನ್ತಯಕ್ಾಾನಿ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ | 
ಅಗನವಾತದಿನ್ೀಶಾನಾಮತತ್ಾಾನಾನಿ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

 

ವದ್ನ್ಂ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ನ್ೀತರಮಿತ್್ಯೀತ್ಾನಿ ಪರಾತಮನ್ಾಃ | 
ತೃಚಾSಶ್ೀತವಿಭಿನ್ನಸಯ ಶಸರಸಾಯನ್ನತವಹ್ೀತತತಾಃ || 

 

ವಿಷ್ ಣೀಸೃಚಾಶ್ೀತವತ್ ಸಾಯತ್ ಪರಸ್ತದಾಧನ್ನಮಿತ ಸತಫಟಮ್ | 
ಅನಾನಭಿಮಾನಿದ್ೀವಶಚ ತೃಚಾಶ್ೀತ್ಾಯಶಚ ದ್ೀವತ್ಾ || 

 

ಸ್ ೀಮ ಏವ ತತಶಾಚನ್ನಮಶ್ೀತರ್ ಇತೀರಿತಮ್ | 
ಅದ್ನಾSSಘ್ರರಣದ್ೃಷಾಟಯಖಯಭ್ ೀಗತರರ್ವಿಭಾಗತಾಃ || 

 

ಮತಖನಾಸಾಚ್ಕ್ಷತಷಾಂ ತದ್ ಾೀಗಯಮನ್ನಂ ಹರ್ೀ ಶತರತಮ್ | 
ಅರಣಂ ಗಮನ್ಂ ರ್ಸಾಮದ್ಕಯಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಗತತವತಾಃ || 
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ಶ್ಯೀನ್ ಏವ ತದಾಕ್ಾರ ಚಿತರಕಯಪದ್ ೀದಿತ್ಾ | 
ಸತಪಣಯಪರತಮಾ ಸಾ ರ್ತುದಾರ ಢ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

 

ತಸಾಮತ್ ತಸಾಯಕಯ ಇತ ಸಾ ಪ್ರೀಚ್ಯತ್್ೀ ವ್ೈದಿಕ್್ೈಾಃ ಪದ್ೈಾಃ | 
ಯೀSಸತ ಚಿತಗತ್್ ೀ ವಿೀನ್ದರಾಃ ಸ್ ೀSಗಿನವಾತರವಿಷ್ವಪ || 

 

ತಥಾ ವಾಕ್ಾರಣಛಕ್ಷತಷ್ತುತಸಾಮತ್ ತ್್ೀSಕ್ಾಯಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತ್್ೀ ಸತಪಣ್ೀಯ ಚ್ ರ ಪಭ್ೀದ್ೈಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

 

ಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ಕ್ಾಯಸ್ುೀ ತಸಾಮದ್ೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ವಾಯಪುತ್ಾವಜ್ಜೀವದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಮತಖ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಮತಯಖಂ ಸೃತಮ್ || 

 

ನಾಸಯೀನಾಯಸ್ತಕ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀರಕ್ಷ್ ೀರ್ೀವ ತದ್ಕ್ಷಿಣಿೀ | 
ಜ್ೀವವಾಕ್ಾರಣ ಚ್ಕ್ಷತಷ್ತು ತದಾವಗಾದಾಯಸುಾಃ ಸ್ತಾತ್ಾಾಃ || 

 

ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಗಾಾಗಯವೀ ರಾಮೀ ಪಾರಣ್ ೀSಸಯ ನ್ರಕ್್ೀಸರಿೀ | 
ಚ್ಕ್ಷತಸತು ಕಪಲ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಗಾನಯದಿೀನಾಂ ಚ್ ಕ್ಾರಣಮ್ || 

 

ಜ್ೀವವಾಗಾದಿಸಂಸಾಂ  ಚ್ ಸತಪಣಯಮಧಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ | 
ಅವಿಶ್ೀಷ್ ೀSಪ ಭಗವಾ ಪ ಪೂಣ್ೈಯಶವರ್ಯಸವರ ಪತಾಃ || 

 

ಅಙ್ಗುಙಗುತ್್ವೀನ್ೈಕ ಏವ ಸಾವನ್ನಾದನ್ತಭವ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಸ ಏವ ವೂಯಹಯ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪೃರ್ಗ ರಪ ಇವ ಸ್ತಾತಾಃ || 

 

ಸತಪಣಯನಾಮಾ ಭಗವಾ ಪ ಸತಪಣ್ೀಯ ಚ್ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ಅಗಾನಯದಿಷ್ತ ಚ್ ತನಾನಮಾ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

 

ಅನ್ನನಾಮಾ ಸ ಏವಾನ್ನೀ ಚ್ೀಷ್ಟರ್ ಪ ಸವಯಮಾಸ್ತಾತಾಃ || 
ಅನ್ನೀ ಸ್ತಾರ್ಾಃ ಸ ಏವ್ೀಶ್್ ೀ ಹಯನ್ನದಾತೃಗತಪರದ್ಾಃ || 

 

ತಸಾಯನ್ುರಿಕ್ಷಗಸ್ಯೈವ ನಿರ್ಮಾದ್ನ್ತಪಕ್ಷಿಣಾಃ | 
ಪತನಿು ಧಾವರ್ನ್ಯಶವನ್ರಾದಿೀಂಶಚ ನ್ರಾದ್ರ್ಾಃ || 
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ಪರಸಯ  ವಿಷ್ ಣೀಧಾಯಮತ್ಾವತ್ ಸ ಯೀಯ ಬರಧ್ನ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ನಿಹಿತಶ್ೈವ ತಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ ನಾಸ್ತಕ್ಾರಾಂ ನ್ತಸಾಲ್ೀ || 

 

ಪೃಥಿವಾಯಂ ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀಣ ದ್ತಯಲ್ ೀಕತಾಃ | 
ಪತತಂ ಸವಯಮೀವಾತು ತಥಾ ದಿವಿ ಚ್ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

 

ಇತ್್ ೀ ಗತಂ ಸವಯಮತು ದ್ತಯನಾಮಾ ಭಗವಾ ಪ ಪರಾಃ | 
ಭ್ ೀಗಯತ್ಾವದಾದ್ಯ ಇತತಯಕು ಏವಮಾದಾಯತೃರ ಪವಾ ಪ || 

 

ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತ್ಾುSನ್ಯೈರತಪಜ್ೀವಯತಾಃ | 
ಆದ್ ಯೀ ಭವತ ಚಾನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ ೀಪಜ್ೀವಯೀ ಭವ್ೀದ್ಯಥಾ || 

 

ಹರಿಾಃ ಸ ಸವಯಜ್ೀವಾನಾಂ ನ್ ಭತಜಯನ್ುೀ ರ್ಥಾSಮತನಾ | 
ಸವ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಸುಥಾ ಕತತಯಂ ನ್ೈವ್ೀಷ್ಟೀ ಕಶಚನ್ ಕವಚಿತ್ || 2 || 

 

ಅತ್ಾಥ್ ೀ ರ್ೀತಸಾಃ ಸೃಷಿಟಾಃ ಪರಜಾಪತ್್ೀ ರ್ೀತ್್ ೀ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ರ್ೀತ್್ ೀ 
ವಷ್ಯಂ ವಷ್ಯಸಯ ರ್ೀತ ಓಷ್ಧ್ರ್ಾಃ ಓಷ್ಧೀನಾಂ ರ್ೀತ್್ ೀSನ್ನಮನ್ನಸಯ ರ್ೀತ್್ ೀ 
ರ್ೀತ್್ ೀ ರ್ೀತಸ್ ೀ ರ್ೀತಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ರ್ೀತ್್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಹೃದ್ರ್ಸಯ 
ರ್ೀತ್್ ೀ ಮನ್ ೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ರ್ೀತ್್ ೀ ವಾಗಾವಚ್ ೀ ರ್ೀತಾಃ ಕಮಯ ತದಿದ್ಂ ಕಮಯ 
ಕೃತಮರ್ಂ ಪುರತಷ್ ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕಾಃ ಸ ಇರಾಮಯೀ ರ್ದಿಧೀರಾಮರ್-
ಸುಸಾಮದಿಧರಣಮಯೀ ಹಿರಣಮಯೀ ಹ ವಾ ಅಮತಷಿಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸಮಾವತ ಹಿರಣಮರ್ಾಃ 
ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ || 3 || 

 

ಭಾ – ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಜಾಪತರಿತೀರಿತಾಃ | 
ತಸಾಮಜಾಜತ್ಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾ ಬರಹಾಮದಾಯಸ್ುೀಭಯ ಏವ ಚ್ || 

 

ವೃಷಿಟಾಃ ಸಞ್ಚಜರ್ತ್್ೀ ತಸಾಯಾಃ ಸವಾಯ ಓಷ್ಧ್ಯೀSಭವ ಪ | 
ಓಷ್ಧೀಭ್ ಯೀSನ್ನಮನಾನಚ್ಚ ರ್ೀತ್್ ೀ ರ್ೀತಸ ಏವ ಚ್ || 
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ಸವಾಯಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪರಜಾರ್ನ್ುೀ ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ಹೃದ್ರಾಭಿಧ್ಾಃ | 
ಪರಜಾಭ್ ಯೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ತಸಾಮದಿವಕಲಾಾಖಯಂ ಮನ್ಸುಥಾ || 

 

ವಿಕಲಾಾದಾವಕರಚಾರಶಚ ವಾಚಾ ನಾಮಾದಿವ್ೀದ್ನಾತ್ | 
ಕಮಯ ಸಞ್ಚಜರ್ತ್್ೀ ತಸಾಮತ್ ಕಮಯಣಶಚ ಜಗತತಾನ್ಾಃ || 

 

ಕಮಾಯಭಿಮಾನ್ಯರ್ಂ ಜ್ೀವಾಃ ಪರಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಆವಾಸಸಾಾನ್ಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸ ಇರಾಮರ್ಾಃ || 

 

ಇಚಾಾನ್ತರ ಪಂ ತತ ಸತಖಮಿೀರ್ೀತ್್ಯೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತಮ್ | 
ಇಚಾಾನ್ನ್ದಪರಭ ತತ್ಾವತ್ ಸ ಏವ ಚ್ ಹಿರಣಮರ್ಾಃ || 

 

ಹಿರತಕ್ ಸತಖಂ ಹಿರಣಯಂ ಸಾಯದಾ್ಹಾಯನ್ನಾದತ್ ಪೃರ್ಗಯತಾಃ | 
ಆಧಕ್ಾಯಥ್ೀಯ ಮರ್ಡಯಸಾಮದ್ಧಕ್ಾನ್ನ್ದರ ಪಕಾಃ || 

 

ಉತ್ೃಜಯ ಕಮಯಜಂ ರ ಪಂ ನಿಜಾನ್ನ್ದೈಕರ ಪಕಾಃ | 
ಏವಂ ನಾರಾರ್ಣಂ ಜಾನ್ ಪ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೈಕಕ್ಾರಣಮ್ || 

 

ತಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಭ ತ್್ೈಮತಯಕ್್ೈರಾನ್ನ್ದರ ಪಕಾಃ || 3 || 
 

ತಂ ಪರಪಾದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ ಬರಹ್ೀಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ತರಪದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ 
ಬರಹ್ೀಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಶಫಾಾಃ ಖತರಾ 
ಇತಯನ್ಯೀಷಾಂ ಪಶ್ನಾಂ ತದ್ ಧ್ವಯಮತತಸಪಯತ್ಾು ರರ  ಅಭವತ್ಾಮತರತ 
ಗೃಣಿೀಹಿೀತಯಬರವಿೀತುದ್ತದ್ರಮಭವದ್ತವ್ೀಯವ ಮೀ ಕತವಿಯತಯಬರವಿೀತುದ್ತರ S-
ಭವದ್ತದ್ರಂ ಬರಹ್ೀತ ಶಕಯರಾಕ್ಷಾಯ ಉಪಾಸತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬರಹ್ೀತ್ಾಯರತಣಯೀ 
ಬರಹಾಮಹ್ೈವ ತ್ಾ೩ ಈ ರಧ್ವಯಂ ತ್್ವೀವೀದ್ಸಪಯತುಚಿಾರ್ ೀSಶರರ್ತ ರ್ಚಿಾರ್ ೀS-
ಶರರ್ತ ತಚಿಾರ್ ೀSಭವತುಚಿಾರಸಾಃ ಶ್ರಸುಾಂ ತ್ಾ ಏತ್ಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯಂಚಿಾರರ್ಾಃ ಶ್ರತ್ಾಶಚಕ್ಷತಾಃ 
ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ವಾಕ್ಾರಣಾಃ  ಶರರ್ನ್ುೀSಸ್ತಮಂಚಿಾರಯೀ ರ್ ಏವಮೀತಚಿಾರಸಾಃ 
ಶ್ರಸುಾಂ ವ್ೀದ್ | ತ್ಾ ಅಹಿಂಸತ್ಾಹಮತಕಾಮಸಯಹಮತಕಾಮಸ್ತೀತ ತ್ಾ ಅಬತರವನ್ಹನಾು-
ಸಾಮಚ್ಾರಿೀರಾದ್ತತ್ಾೆರಮಾಮ ತದ್ಯಸ್ತಮನ್ನ ಉತ್ಾೆರನ್ು ಇದ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಪತ್ಯತ ತದ್ತಕಾಂ 
ಭವಿಷ್ಯತೀತ ವಾಗತದ್ಕ್ಾರಮದ್ವದ್ನ್ನಶನನಿಾಬನಾನಸ್ೈವ ಚ್ಕ್ಷತರತದ್ಕ್ಾರಮದ್-
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ಪಶಯನ್ನಶನ ಪ ಪಬನಾನಸ್ೈವ ಶ್್ ರೀತರಮತದ್ಕ್ಾರಮದ್ಶತರಣವನ್ನಶನನಿಾಬನಾನಸ್ೈವ ಮನ್ 
ಉದ್ಕ್ಾರಮನಿೀಲ್ಲತ ಇವಾಶನನಿಾಬನಾನಸ್ೈವ ಪಾರಣ ಉದ್ಕ್ಾರಮತುತ್ಾರಣ 
ಉತ್ಾೆರನ್ುೀSಪದ್ಯತ ತದ್ಶ್ೀರ್ಯತ್ಾ–ಶಾರಿೀತೀಂ೩ ತಚ್ಾರಿೀರಮಭವತುಚ್ಾರಿೀರಸಯ 
ಶರಿೀರತವಂ ಶ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ಹ ವಾ ಅಸಯ ದಿವಷ್ನಾಾಪಾಮ ಭಾರತೃವಯಾಃ ಪರಾSಸಯ 
ದಿವಷ್ನಾಾಪಾಮ ಭಾರತೃವಯೀ ಭವತ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತ್ಾ ಅಹಿಂಸಮೈವಾಹ-
ಮತಕಾಮಸಯಹಮತಕಾಮಸ್ತೀತ ತ್ಾ ಅಬತರವನ್ಹನ್ುೀದ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ಶರಿೀರಂ ಪರವಿಶಾಮ 
ತದ್ಯಸ್ತಮನ್ನಾಃ ಪರಪನ್ನ ಇದ್ಂ ಶರಿೀರಮತತ್ಾಾಸಯತ ತದ್ತಕಾಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತ 
ವಾಕ್ಾರವಿಶದ್ಶರ್ದ್ೀವ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಪಾರವಿಶದ್ಶರ್ದ್ೀವ ಶ್್ ರೀತರಂ ಪಾರವಿಶದ್-
ಶರ್ದ್ೀವ ಮನ್ಾಃ ಪಾರವಿಶದ್ಶರ್ದ್ೀವ ಪಾರಣಾಃ ಪಾವವಿಶತುತ್ಾರಣ್ೀ ಪರಪನ್ನ 
ಉದ್ತಷ್ಠತುದ್ತಕಾಮಭವತು–ದ್ೀತದ್ತಕಾಂ ಪಾರಣ ಏವ ಪಾರಣ ಉಕಾಮಿತ್್ಯೀವ ವಿದಾಯತುಂ 
ದ್ೀವಾ ಅಬತರವ ಪ ತವಮತಕಾಮಸ್ತ ತವಮಿದ್ಂ ಸವಯಮಸ್ತ ತವ ವರ್ಂ 
ಸಮಸುಾಮಸಾಮಕಮಸ್ತೀತ ತದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಂ ತವಮಸಾಮಕಂ ತವ ಸಮಸ್ತೀತ || 4 || 

 

ಭಾ – ತಮಿಮಂ ಪರರ್ಮಜ್ಞಾನಿಪುರತಷ್ಂ ಚ್ತತರಾನ್ನ್ಮ್ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಂ ಬರಹಮ ಪಾರಪ ಪರಪದ್ಯೀಾಃ ಪುರಾ || 

 

ರ್ಸಾಮತ್ ಪರಪ್ೀದ್ೀ ಭಗವಾ ಪ ಪರಪದಾ ಚ್ತತರಾನ್ನ್ಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಪರಪದ್ನಾದ್ೀವ ಪರಪದ್ಂ ನಾಮ ಕ್ತೀತಯತಮ್ || 

 

ಚ್ತತಮತಯಖ್ಾಕ್ಾರವತ್ಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ಪಾದ್ತಲ್ ೀಪರಿ | 
ಪರಪದಾಖ್ಾಯ ವತಯತ್್ೀSತ್್ ೀ ನ್ ತತ ಪಶಾವದಿನಾಂ ಕವಚಿತ್ || 

 

ಅರಾದ್ ಧ್ವಯಂ ತತ್್ ೀ  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಪದಾದ್ ರತಮತರ ಚ್ | 
ಸ್ತಾತ ರರ  ಚ್ ತ್ಾವಾಸಾುಮ ರ ಧ್ವಯಗಮನಾದ್ಧರ್ೀಾಃ || 

 

ಕ್ತಞ್ಚದ್ ಧ್ವಯಂ ತತ್್ ೀ ಗತ್ಾವ ವಾರ್ತನಾ ಸಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ವಾರ್ತಮಾಹ್ ೀರತಗರಣಂ ಕತವಯತರ ಸ್ತಾತ ಇತಯಪ || 

 

ಉವ್ೀಯವ ಗರಣಂ ಚ್ಕ್್ರೀ ವಾರ್ತರ್ಯತರ ಸ್ತಾತಾಃ ಸದಾ | 
ತತ್ಾಾನ್ಮತದ್ರಂ ನಾಮ ಪುನ್ರಾಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 
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ಉರತ ಸಾಾನ್ಂ ನಿವಾಸಂ ಮೀ ಕತರತ ವಿಸಾುರಸಂರ್ತತಮ್ | 
ತಥಾSಕರ್ ೀತ್ ಸ ವಾರ್ತಶಚ ತದ್ತರ್ ೀSಭ ದ್ತರತವತಾಃ || 

 

ರರ್ ೀಮಧ್ಯೀ ಚ್ ಹೃದ್ರ್ಂ ತತ್ಾರವಾಸ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ | 
ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಷಿಟರ್ತತ್ಾ ಯೀ ತತ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಶಾಕಯರಾಕ್ಷಯಕ್ಾಾಃ || 

 

ಉದ್ರ್ೀ ತ್್ೀ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಾಸತದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ | 
ಹೃತಾಮೀವ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ದಾಯರ್ನಾಯರತಣರ್ಾಃ ಸದಾ ||  

 

ಉದ್ರಸಾಂ ಚ್ ಹೃದ್ುಂ ಚ್ ತ್್ೀ ಉಭ್ೀ ಬರಹಮ ತತಾರಮ್ | 
ಏಕಮೀವ ರ್ತಸುಸಾಮದ್ತಭಯೀ ಹಯಪ ತದಿವದ್ಾಃ || 

 

ತತ ರಧ್ವಯಂ ಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಾಯರ್ತನಾ ಸಹ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ | 
ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಮ ಧ್ಯನಿ ದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಶ್ರತ್್ ೀSಸಾವಿತ ತಚಿಾರಾಃ || 

 

ತತರ ಪಾರಣಾತಮನಾ ವಾರ್ತಮಯನ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ಶಙ್ೆರಾಃ | 
ಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಪಣಯ ಇನ್ದರಶಚ ಮನಾಂಸ್ಯೀವ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

 

ಅಹಂಭಾವಮನ್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಶ್ೀಷಾSಸತ ಪಾಞ್ಚರಾತರಕಾಃ | 
ವ್ೈದಿಕಂ ಗರತಡಶ್ಚೀನ್ ದರೀ ರ್ಜ್ಞಾದಿವಿಷ್ರ್ಂ ಮನ್ಾಃ || 

 

ಶ್್ ರೀತರಂ ಚ್ನ್ ದರೀ ರವಿಶಚಕ್ಷತವಾಯಗಗಿನಾಃ ಪರಿಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಏತ್್ೀ ದ್ೀವಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ್ ಸವಯಪಾರಣಿಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ || 

 

ಉಪಾಸತ್್ೀ ಸದಾವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚ್ತಯತಮ್ | 
ವಾಚಾ ಹಿಂಸಾಮಕತವಯಂಸ್ುೀ ವಿನಿನ್ದನ್ುಾಃ ಪರಸಾರಮ್ || 

 

ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾಜ್ಞರಾSವೀಚ್ನ್ತನತ್ಾೆರಮಾಮ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ದ್ೀಹಾದ್ಭಜಭವಸಾಯಸಾಮದ್ಯಸ್ತಮನ್ತನತ್ಾೆರನ್ು ಏವ ಹಿ | 
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ಶರಿೀರಂ ಪದ್ಯತ್್ೀ ಶ್ರೀರಾ ಪ  ಸ ನ್ ಇತಯವಧಾರ್ಯತ್ಾಮ್ | 
ತತಾಃ ಕರಮೀಣ ಚಾಗಾನಯದಾಯ ನಿಷಾೆರನಾುಸ್ುೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ನಿಷಾೆರನ್ುೀಷ್ತ ನ್ ವ್ೈ ಪಾತಾಃ ಶರಿೀರಸಾಯಭವತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ವಾರ್ತವುತ್ಾೆರನ್ು ಏವ್ೈತಚ್ಾರಿೀರಮಪತತ್ ಕ್ಷಿತ್ತ || 

 

ಉದಾಸ್ತೀನ್ವದಾಸಾುಂ ತ್ತ ಕ್್ೀಶವಶಾಚಬಜಸಮಾವಾಃ | 
ತ್್ೀಷಾಂ ಬಲಪರಿೀಕ್ಷಾರ್ಯಂ ವಾರಾವದಿೀನಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ಪುನ್ಸ್ುೀ ಪಾರವಿಶ ಪ ಸವ್ೀಯ ವಹಿನಸ ರತಯ ಶಶ್ೀ ಶ್ವಾಃ | 
ನ್ ೀತ್ಾಾನ್ಮಭವತ್್ುೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟೀಷ್ವಪ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ವಾರತ ಪರವಿಷ್ಟೀ ತ ತ್ಾಾನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಸಾಯಸ್ತೀತ್ ತದ್ೈವ ಚ್ | 
ಉಚ್ೈಾಃ ಸ್ತಾತತ್ಾವದ್ತಕ್್ ಾೀSಭ ದಾವರ್ತರ್ೀವ ತತಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

 

ಉಚ್ಚತವಂ ಚ್ ಗತಣಾಧಕಯಂ ತವಮತಚ್ ಚೀSಸ್ತೀತ ತ್್ೀSಬತರವ ಪ | 
ಭೃತ್ಾಯ ವರ್ಂ ತವ್ೈವ ಸಮ ತವಮಸಾಮಕಂ ಪತಾಃ ಸದಾ || 

 

ಸಾಧಾಯಮಹ್ೀ ತವದ್್ಲ್ೀನ್ ತವರಾ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ | 
ಇತ ಯಚ್ತವಿೀಯನ್ದರಶ್ೀಷ್ೀಶಶಕರಚ್ನಾದರದಿಕ್ಾಾಃ ಪೃರ್ಕ್ || 

 

ವಾರ್ತಾಃ ಸ ಸಂಸತುತಸ್ೈಶಚ ಪರಸನ್ ನೀSಭ ದಿದವತಕಸಾಮ್ || 4 || 
 

ತಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣರ್ನ್ು ಸ ಪರಣಿೀತಾಃ ಪಾರತ್ಾರ್ತ ಪಾರತ್ಾಯೀತೀ೩ ತತ್ಾರತರ 
ಭವತ್ಮಾಗಾದಿತೀ ೩ ತತ್ಾ್ರ್ಮಭವದ್ಹರ್ೀವ ಪಾರಣ್ ೀ ರಾತರರಪಾನ್ ೀ 
ವಾಗಗಿನಶಚಕ್ಷತರಸಾವಾದಿತಯಶಚನ್ದರಮಾ ಮನ್ ೀ ದಿಶಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಸ ಏಷ್ ಪರಹಿತ್ಾಂ 
ಸಂಯೀಗ್ ೀSಧಾಯತಮಮಿಮಾ ದ್ೀವತ್ಾ ಆದ್ ಉ ಆವಿರಧದ್ೈವತಮಿತ್್ಯೀತತುದ್ತಕುಂ 
ಭವತ್್ಯೀತದ್ಧಸಮವ್ೈ ತದಿವದಾವನಾಹ ಹಿರಣಯದ್ನ್ವೈದ್ ೀ ನ್ ತಸ್ಯೀಶ್ೀ ರ್ಂ ಮಹಯಂ ನ್ 
ದ್ದ್ತಯರಿತ ಪರಹಿತ್ಾಂ ವಾ ಅಹಮಧಾಯತಮಂ ಸಂಯೀಗಂ ನಿವಿಷ್ಟಂ ವ್ೀದ್ೈತದ್ಧತ-
ದ್ನಿೀಶಾನಾನನಿ ಹ ವಾ ಅಸ್ೈ ಭ ತ್ಾನಿ ಬಲ್ಲಂ ಹರನಿು ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತತ್ತಯಂ 
ಸದಿತ ಪಾರಣಸ್ತುೀತಯನ್ನಂ ರ್ಮಿತಯಸಾವಾದಿತಯಸುದ್ೀತತರವೃತರವೃದಿವ ವ್ೈ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ 
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ಶತಕಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಕನಿೀನಿಕ್್ೀತ ಸ ರ್ದಿ ಹ ವಾ ಅಪ ಮೃಷಾ ವದ್ತ ಸತಯಂ 
ಹ್ೈವಾಸ್ ಯೀದಿತಂ ಭವತ ರ್ ಏವಮೀತತ್ತಯಸಯ ಸತಯತವಂ ವ್ೀದ್ || 5 || 

 

 ಭಾ – ತಸಾಮಚ್ತಾತ್ಾವ ಪರಂ ಬರಹಮ ದ್ೀವಾ ನಾರಾರ್ಣಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ಶ್ಷ್ಯಪರಶ್ಷಾಯದಿಷ್ತ ಚ್ ತ್್ೀSನ್ರ್ ಪ ವಾರ್ತನ್ ೀದಿತಮ್ || 

 

ವಾರ್ತಮಪಯನ್ರ್ ಪ  ಸವ್ೀಯ ರ್ಶಸಾ ತದ್ತುಣ್ ೀಕ್ತುತಾಃ | 
ಯೀ ಯೀ ಗತಣಾನಿವಜಾನ್ನಿು ವಾಯೀಸಾುನಾವಿಶನ್ಮರತತ್ || 

 

ತತರ ತತರ ಪರವಿಷ್ಟತ್ಾವತ್ ಪರತತ್್ ೀSಸತ ಬಭ ವ ಹ | 
ಪರತತತ್ಾವತ್ ಪಾರತರಿತ ತಸಯ ನಾಮಾಭವದಿವಭ್ ೀಾಃ || 

 

ಸಙ್ೆತಶಾಚಭವಜ್ಜೀವಚಿತ್ಾ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಸಾಃ | 
ಸಙ್ುತತ್ಾವತ್ ಸಾರ್ಮಿತ ತದ್ ರಪಂ ನಾಮತ್್ ೀSಭವತ್ || 

 

ವಾರ್ತಸುತತಾನ್ರಧಾಯತಮಂ ಪಾರಣಾಪಾನ್ಭಿಧ್ಂ ದ್ವರ್ಮ್ | 
ಅಧಾಯತಮಮಗಿನವಾಯಗಾಖಯಶಚಕ್ಷತಾಃ ಸ ರ್ಯಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

 

ರ್ಜ್ಞಾದಿಸಾಧ್ನ್ೀ ರ್ತತು ಮನ್ಶಚನ್ದರಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಮಿತ್್ ರೀ ರ್ಮಶಚ ವರತಣಾಃ ಕತಭ್ೀರಶಚ ದಿಗಿೀಶವರಾಾಃ || 

 

ಶ್್ ರೀತ್ಾರಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈದಿಕಶರವಣ್ ೀಚಿತಮ್ | 
ಶ್್ ರೀತರಂ ಚ್ನ್ದರಸುಥಾ ಸಾಮತಯತ್ಾನಿರಕಶರವಣ್ ೀಚಿತಮ್ || 

 

ರ್ಮ ಏವ ಷ್ಡಙ್ಗುನಾಂ ವಿಷ್ರ್ಶರವಣ್ ೀಚಿತಮ್ | 
ಶ್್ ರೀತರಂ ತತ ವರತಣಾಃ ಕ್ಾಮಯಶಾಸಾರರ್ಯಂ ಮಿತರ ಏವ ಚ್ || 

 

ಶ್್ ರೀತರಂ ರ್ನಿನೀತಶಾಸಾರರ್ಯಂ ಕತಬ್ೀರಶಚ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಹಿತ್ಾನಾಂ ಹಿ ಸಂಯೀಗ್ ೀSಧಾಯತಮಮೀಷ್ ಹಿ || 

 

ಶ್ವಾದಿೀನಾಂ ಚ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮನ್ಸುಾಂ ಕಥಿತಂ ಪುರಾ | 
ಏತಸ್ವಾಯ ದ್ೀವತ್ಾ ಹಿ ಬರಹಮವಾರ್ತಸತಪಣಯಕ್ಾಾಃ || 



 

 
 

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

 
2012 

Page 14 ! ! 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 ! !  

 

 

ಶ್ೀಷ್ಶಙ್ೆರಶಕ್ಾರಶಚ ಚ್ನ್ದರಸ ರ್ಯರ್ಮಾ ಅಪ | 
ಅಗಿನಶಚ ಮಿತ್ಾರವರತಣತ ಕತಬ್ೀರಾದಾಯಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ಆಧದ್ೈವಂ ಸ ಏವ್ೈಕ ಆಧಕ್ಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ದ್ೀವಮಾತ್ಾರಸುದ್ನ್ಯೀ ತತ ಸ ಆವಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

 

ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತ್ಾವದ್ೀತ್ಾವತ್ ಕಥಿತಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ತ್ಾತಾರಾಯತ್ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಚ ತಜಾಜನ್ನ್ನವದ್ನ್ತಮನಿಾಃ || 

 

ಹಿರಣಯದ್ನಾನಮ ವ್ೈದ್ ೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಹಿ ಸತರಾನ್ೃತ್್ೀ | 
ಮದ್ಭಿೀಷ್ಟಂ ಮಮಾದಾತತಂ ನ್ೈವ್ೀಷ್ಟೀ ಕಶಚನಾಞ್ಜಸಾ || 

 

ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಹಿತ್ಾನಾಂ ಹಿ ದ್ೀವಾನಾಮಹಮತತುಮ್ | 
ವ್ೀದ್ಸಂಯೀಗಮಧಾಯತಮಂ ತತ್್ ೀ ಮತಕ್ತು ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಭತಕ್ || 

 

ಸಾಯನ್ನೈವಾತ್ಾರಸ್ತು ಸನ್ದೀಹಾಃ ಸ್ವೀಚ್ಾವಿಹೃತರ್ೀವ ಚ್ | 
ಮನಿನಷ್ೀಧ್ೀ  ನ್ಶಕ್್ ುೀSಸ್ತು ಪರೀತ್ಾ ದ್ೀವಾ ಹಿ ಮೀ ಸದಾ || 

 

ಅಧದ್ೈವ್ೀನ್ ಸಹಿತ್ಾ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ | 
ಏದ್ದಿಧ ತ್್ೀನ್ ಕಥಿತಂ ಮತನಿನಾ ತತುಾವ್ೀದಿನಾ || 

 

ವಿಷ್ತಣ ಪರಹಿತದ್ೀವಾನಾಂ ಯೀಗಮಧಾಯತಮಮಞ್ಜಸಾ | 
ವ್ೀದ್ ತಂ ಚ್ ನಿಯೀಕ್ಾುರಮತಪಾಸ್ುೀ ವಿಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ || 

 

ಏತ್ಾದ್ೃಷ್ ೀಪಾಸನಾರಾ ಯೀಗಯಾಃ ಸ ಪ ಸತತಂ ಸತಧೀಾಃ | 
ಸವಸಾವಮಯನಾಯನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಹರ್ೀರ್ತಬಯಲ್ಲಮಸಯ ಹಿ || 

 

ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತಕ್ಾುನಿ ಚ್ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ | 
ಇತ್್ಯೀತದಾಧಯನ್ಯೀಗಾಶಚ ಮತನ್ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಸುಥಾ || 
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ಮಾನ್ತಷಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣ ಸಾವವರ್ೈಾಃ ಪೂಜಯತ್ಾಮಿರ್ತಾಃ | 
ಮತಕ್ಾುಮತಕ್್ೈಮತಯಕ್ತುಯೀಗಾಯ ಇತ ಶಾಸರಸಯ ನಿಣಯರ್ಾಃ || 

 

ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತಯಮಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ಸವೀಯತುಮತ್ಾವತ್ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವತ್ ತಥ್ೈವ ಚ್ || 

 

ದ್ೀವತ್ಾತರರ್ಮನ್ಯಚ್ಚ ಪೃರ್ಕ್ತಯಮಿತೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ್ದರಶ್ವಾದಿಭಯ ಉತುಮತ್ಾವತ್ ಸದ್ೈವ ಹಿ || 

 

ವಾರ್ತಾಃ ಸದಿತ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ಜ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತತ ಸತಪೂಣಯತಾಃ | 
ತೀತ ಬರಹಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸ ಏವಾನಾನಭಿಮಾನ್ವಾ ಪ | 
ಅನ್ನಂ ಪರಜಾಪತರಿತ ಶತರತರನಾಯ ಹಯಭಾಷ್ತ | 
ಅತನಾದಾತ್ ಸದಾ ವ್ೀದ್ೈರಪಯನ್ನಂ ಸ ಚ್ತತಮತಯಖಾಃ || 

 

ರ್ಮಿತ್ಾಯದಿತಯ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಗಮಯೀದ್ಯತರಕ್ಾಶರ್ತ್ | 
ದ್ೀವತ್ಾತರರ್ಮೀತತತು ಸಹಿತಂ ಸತಯಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

 

ಶತಕಿಕೃಷ್ಣಕನಿೀನಾಸತ ಚ್ಕ್ಷತಷ್ ೀSಪ್ಯೀತ  ಆಸ್ತಾತ್ಾಾಃ | 
ಏವಂ ಸತಯಪದಾರ್ಯಂ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾಯೀಪಾಸು ಆದ್ರಾತ್ || 

 

ಯೀಗಸುಸಾಯ ಉಪಾಸಾರಾ ನ್ೈವಾಸತ್್ಯೀನ್ ದ್ತಷ್ಯತ | 
ದ್ೀವತ್ಾ ಮತನ್ರ್ಶ್ೈವ ಯೀಗಾಯ ಅಸಾಯ ಅಪ ಸತಫಟಮ್ || 
ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರದ್ ದೀಷ್ ೀ ನಾತತರಾಂ ಭವ್ೀತ್ || 5 || 

 

ತಸಯ ವಾಕುನಿುನಾಯಮಾನಿ ದಾಮಾನಿ ತದ್ಸ್ಯೀದ್ಂ ವಾಚಾ ತನಾಯ ನಾಮಭಿದಾಯಮಭಿಾಃ 
ಸವಯಂ ಸ್ತತಂ ಸವಯಂ ಹಿೀದ್ಂ ನಾಮಾನಿೀ ೩ ಸವಯಂ ವಾಚಾSಭಿವದ್ತ ವಹನಿು ಹ 
ವಾ ಏನ್ಂ ತನಿುಸಮ್ದಾಧರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಸ್ ಯೀಷಿಣಗ್ ಿೀಮಾನಿ ತವ ಗಾರ್ತರ 
ತರಷ್ತಟಪ್ ಮಾಂಸಮನ್ತಷ್ಟಪಾ್ಾವಾನ್ಯಸ್ತಾ ಜಗತೀ ಪಙಗೆ ತಮಯಜಾಜ ಪಾರಣ್ ೀ ಬೃಹತ ಸ 
ಚ್ಾನ್ ದೀಭಿಶಾನ್ ನೀ ರ್ಶಾನ್ ದೀಭಿಶಚನ್ನಸುಸಾಮಚ್ಾನಾದಂಸ್ತೀತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಚಾಾದ್ರ್ನಿು ಹ ವಾ 
ಏನ್ಂ ಛನಾದಂಸ್ತ ಪಾಪಾತೆಮಯಣ್ ೀ ರ್ಸಾಯಂ ಕಸಾಯಂಚಿದಿಧಶ್ ಕ್ಾಮರ್ತ್್ೀ ರ್ 
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ಏವಮೀತಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ಛನ್ದಸುಾಂ ವ್ೀದ್ ತದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾSಪಶಯಂ ಗ್ ೀಪಾಮಿತ್್ಯೀಷ್ ವ್ೈ 
ಗ್ ೀಪಾ ಏಷ್ ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಗ್ ೀಪಾರ್ತಯಮಿಪದ್ಯಮಾನ್ಮಿತ ನ್ ಹ್ಯೀಷ್ 
ಕದಾಚ್ನ್ ಸಂವಿಶತ್ಾಯ ಚ್ ಪರಾ ಚ್ ಪಥಿಭಿಷ್ಚರನ್ುಮಿತ್ಾಯ ಚ್ ಹ್ಯೀಷ್ ಪರಾ ಚ್ 
ಪಥಿಭಿಶಚರತ ಸ ಸಧರೀಚಿೀಾಃ ಸ ವಿಷ್ ಚಿೀವಯಸಾನ್ ಇತ ಸಧರೀಚಿಶಚಹ್ಯೀಷ್ 
ವಿಷ್ ಚಿೀಶಚವಸು ಇಮಾ ಏವ ದಿಶ ಆವರಿೀವತಯ ಭತವನ್ೀಷ್ವನ್ುರಿತ್್ಯೀಷ್ 
ಹಯನ್ುಭತಯವನ್ೀಷಾವವರಿೀವತಯಯಥ್ ೀ ಆವೃತ್ಾಸ್ ೀSವತ್ಾಸ್ ೀ ನ್ ಕತೃಯಭಿರಿತ 
ಸವಯಂ ಹಿೀದ್ಂ ಪಾರಣ್ೀನಾವೃತಂ ಸ್ ೀSರ್ಮಾಕ್ಾಶಾಃ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಬೃಹತ್ಾಯ 
ವಿಷ್ಟಬಧಸುಧ್ಯತ್ಾ ಅರ್ಮಾಕ್ಾಶಾಃ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಬೃಹತ್ಾಯ ವಿಷ್ಟಬಧ ಏವಂ ಸವಾಯಣಿ 
ಭ ತ್ಾನಾಯ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾಭಯಾಃ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಬೃಹತ್ಾಯ ವಿಷ್ಟಬಾಧನಿೀತ್್ಯೀವಂ ವಿದಾಯತ್ || 6 || 

 

ಭಾ – ತಸಯ ನಾರಾರ್ಣಸ್ಯೈವ ಸವಯವ್ೀದಾತಮಕ್ಾ ಹಿ ವಾಕ್ | 
ತನಿುರ ಪಾ ಜಗದ್್ನ್ಧೀ ನಾಮ ಬರಹಾಮದಿಕಂ ಚ್ ರ್ತ್ || 

 

ವಿಪರಕ್ಷತರರ್ವ್ೈಶಾಯದಿರ ಪಂ ಚಾಖಿಲಮೀವ ತತ | 
ದಾಮ ತ್್ೀನ್ೈವ ಬಧಾನತ ಸಕಲಂ ಜಗದ್ಚ್ತಯತಾಃ || 

 

ಸವ್ೀಯ ಹಿ ನಾಮವನ್ ುೀSತರ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದ್ ೀದಿತ್ಾ ಅಪ | 
ವ್ೀದಾತಮಕ್ಾಯ ರ್ತ್್ ೀ ವಾಚಾ ವಿಷ್ತಣವಯದ್ತ ಸ್ ೀSಖಿಲಮ್ | 
ರ್ ಏತದಿವಷ್ತಣವಾಚ್ೈವ ಬದ್ಧಂ ನಾಮಾಖಯದಾಮಭಿಾಃ | 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಜಗದ್ತಪಾಸ್ುೀ ತತ ಯೀಗಯಾಃ ಸಂಸುದ್ತಪಾಸನ್ೀ || 

 

ತಂ ಪರತ್್ಯೀವಾಖಿಲಾನ್ಯೀವ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಹ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ | 
ಬಲ್ಲಂ ಹರನಿು ಪಞ್ಚಚರ್ ಭ ತ್ಾನ್ಯೀನ್ಂ ವಹನಿು ಚ್ || 

 

ಯೀಗಯಶಾಚಸಾಯ ಉಪಾಸಾರಾ ಯೀಗ್ ಯೀ ಬರಹಮಪದ್ಸಯ ರ್ಾಃ | 
ಭ ತರ್ತಕ್್ುೀ ರಥ್ೀ ತಸಾಮತ್ ಸ ತಷ್ಠತ ಸತರಾಚಿಯತಾಃ  || 

 

ಮತಕುಾಃ ಸಂಶಚ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರದಿವಮತಕ್ತುಗ್ೈಾಃ | 
ಸಾವವರ್ೈಾಃ ಸ್ೀವಯತ್್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕ್್ೈಶ್ಚದ್ೀವ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ || 
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ತಥ್ೈವ ವಾರ್ತನಾ ಬದ್ಧಂ ಜಗದ್ೀತತ್ ತತ್್ ೀSವರಮ್ | 
ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ಗಿರಿಶಶಕರಸ ರಾಯದ್ಯಮಞ್ಜಸಾ || 

 

ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಯೀಶಚ ಲ್ ೀಮಾದತ ಛನಾದಂಸ್ಯೀವಾಶ್ರತ್ಾನಿ ಚ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಮತಕುವಾಯೀಶಚ ಲ್ ೀಮಾದ್ಯಂ ತತ ಚಿದಾತಮಕಮ್ || 

 

ಲ್ ೀಮಪಾರಣಾದಿಭ್ೀದ್ಶಚ ನ್ೈವ ಕಶ್ಚಚಿಚದಾತಮನಿ | 
ಛನ್ನಶಾನ್ ದೀಭಿರ್ೀವಂ ಸ ಕ್್ೀಶವಸ್ುೀನ್ ಚಾಭಿಧಾ || 

 

ಛನಾದಂಸ್ತೀತ್್ಯೀವ ತ್್ೀಷಾಂ  ಹಿ ರ್ ಏವಂವಿದ್ತಪಾಸಕಾಃ | 
ನಿವಾರರ್ನಿು ಪಾಪ್ೀಭಯಶಾನಾದಂಸ್ತ ಕ್ತಮತ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

 

ಯೀಗಾಯ ಅಸಾಯಶಚ ವಿದಾಯರಾ ಭೃಗಾವದಾಯ ದ್ೀವತ್ಾಸುಥಾ | 
ಛನ್ದಸತ್ ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಗ್ ೀಯಪಾರ್ತ್್ಯೀವ ತದಿವದ್ಾಃ || 

 

ಮನ್ ರೀSಪಯರ್ಯಮಿಮಂ ಪಾರಹಾಪಶಯಂ ಗ್ ೀಪಾಮಿತ ಸಮ ಹ | 
ಏಷ್ ಗ್ ೀಪಾು ಹಿ ಸವಯಸಯ ವಾರ್ತಸಾಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

 

ಛನ್ದಸತ್ ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಾರ್ತವಾಯರತ ಚ್ ಸ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ವಾರ್ತಶಚ ವಾರ್ತಸಂಸಾಶಚ ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ತಷ್ಠತಾಃ || 

 

ವಾರ್ತಹಿಯ ನಿತಯಸಂಚಾರಿೀ ಸದಾ ಸವಯಪರವೃತುಮಾ ಪ | 
ಚ್ ೀದಿತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ೈವ ತಸ್ಾೀನಾಮಿತಶಕ್ತುನಾ || 

 

ಆಸಮನಾುತ್ ಪರಾಕ್ ಚಾಪ ಪಞ್ಚಭ ತ್್ೀಭಯ ಈಶವರಾಃ | 
ವಾರ್ತಸುತ್್ ಾೀ ಹರಿಶ್ೈವ ಚ್ರತಯಮಿತಪತರತಷ್ಾಃ || 

 

ಸದಿಧೀಚಿೀನಾಸತ ಪೂವಾಯದಿದಿಕ್ಷ್ಾೀತ್ತ ಚ್ತಸೃಷ್ವಪ | 
ನಿತಯದಾ ವಸತಾಃ ಕ್್ ೀಣದಿಕ್ಷಾಥಾಸತ ವಿಷ್ ಚಿಷ್ತ || 
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ಅನ್ುಶಚ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ರತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕಸಾಕ್ಷಿಣತ | 
ಹಸುಯೀರ್ೀತಯೀರ್ೀವ ನಿತ್ಾಯಕ್ಷಿೀಣಂ ವಸತ ಸ್ತಾತಮ್ || 

 

ತದ್ಧಯಸಹಯಂ ಬಲಂ ವಾಯೀರನ್ನ್ುಂ ಕ್ತಮತ ತದ್ಧರ್ೀಾಃ | 
ವಾಯೀರಾಧಾರಭ ತಸಯ ತ್ಾಭಾಯಂ ಹಿ ಋತತನಾಮಕ್ಾಾಃ || 

 

ಆವೃತ್ಾಾಃ ಸವಯಜ್ೀವಾ ಹಿ ರ್ಥ್ೈವ ಕನ್ಕ್ಾ ವಟಾಾಃ | 
ಆಚಾಾದ್ಯನ್ುೀ  ವಿತುವದಿ್ಸಾುಭಾಯಮೀವಂ ಚ್ ಚ್ೀತನಾಾಃ || 

 

ಆವೃತ್ಾ ಮಹಾದಾದಾಯಸತು ದ್ೀಹ್ೀ ತಷ್ಠನಿು ಚ್ೈತಯೀಾಃ | 
ವಿಷ್ಟಬಾಧಶ್ೈವ ಸವ್ೀಯSಪ ಜ್ೀವಾ ಆಕ್ಾಶ ಏವ ಚ್ || 

 

ಸ ವಾರ್ತಾಃ ಪರಕೃತಶ್ೈವ ವಿಷ್ಟಬತಧ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ಹಿ | 
ಬೃಹತ್ಾುಾದ್್ೃಹತೀತ್್ಯೀವ ತಯೀನಾಯಮ ಪರಕ್ತೀತಯತಮ್ || 

 

ವಾರ್ತಕ್್ೀಶವಯೀಾಃ ಪಾರಣನಾಮ ಸವಯಪರಣಾರ್ನಾತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಬೃಹತ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಭಗವಾಂಸುತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

 

ಇತ ವಿದಾಯತ್............................................. || 6 || 
 

ಅಥಾತ್್ ೀ ವಿಭ ತಯೀSಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ತಸಯ ವಾಚಾ ಸೃಷತಟ ಪೃಥಿವಿೀ 
ಚಾಗಿನಶಾಚಸಾಯಮೀಷ್ಧ್ಯೀ ಜಾರ್ನ್ುೀSಗಿನರ್ೀನಾಾಃ ಸವದ್ರ್ತೀದ್ಮಾಹರತ್್ೀದ್-
ಮಹಾರತ್್ೀತ್್ಯೀವಮೀತ್ತ ವಾಚ್ಂ ಪತರಂ ಪರಿಚ್ರತಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ಚಾಗಿನಶಚರಾವದ್ನ್ತ 
ಪೃಥಿವಿೀ ರಾವದ್ನ್ವಗಿನಸಾುವಾನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭವತ ನಾಸಯ ತ್ಾವಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ 
ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ರಾವದ್ೀತಯೀನ್ಯ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ಪೃಥಿವಾಯಶಾಚಗ್ನೀಶಚ ರ್ 
ಏವಮೀತ್ಾಂ ವಾಚ್ ೀ ವಿಭ ತಂ ವ್ೀದ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸೃಷಾಟವನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಚ್ 
ವಾರ್ತಶಾಚನ್ುರಿಕ್ಷಂ ವಾ ಅನ್ತ ಚ್ರನ್ಯನ್ುರಿಕ್ಷಮನ್ತ ಶತರಣವನಿು ವಾರ್ರಸ್ೈ ಪುಣಯಂ 
ಗನ್ಧಮಾವಹತ್್ಯೀವಮೀತ್ತ ಪಾರಣಂ ಪತರಂ ಪರಿಚ್ರತ್್ ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಚ್ ವಾರ್ತಶಚ 
ರಾವದ್ನ್ವನ್ುರಿಕ್ಷಂ ರಾವದ್ನ್ತ ವಾರ್ತಸಾುವಾನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭವತ ನಾಸಯ 
ತ್ಾವಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ರಾವದ್ೀತಯೀನ್ಯ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಸಯ ಚ್ 
ವಾಯೀಶಚ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಪಾರಣಸಯ ವಿಭ ತಂ ವ್ೀದ್ ಚ್ಕ್ಷತಷಾ 
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ಸೃಷತಟದತಯಶಾಚದಿತಯಶಚದತಯಹಾಯಸ್ೈ ವೃಷಿಟಮನಾನದ್ಯಂ ಸಮರರ್ಚ್ಾತ್ಾಯದಿತ್್ ಯೀSಸಯ 
ಜ್ ಯೀತಾಃ ಪರಕ್ಾಶಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀವಮೀತ್ತ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಪತರಂ ಪರಿಚ್ರತ್್ ೀ 
ದತಯಶಾಚದಿತಯಶಚ ರಾವದ್ನ್ತ ದತಯರಾಯವದ್ನಾವದಿತಯಸಾುವಾನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭವತ 
ನಾಸಯ ತ್ಾವಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ರಾವದ್ೀತಯೀನ್ಯ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ 
ದಿವಶಾಚದಿತಯಸಯ ಚ್ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಚ್ಕ್ಷತಷ್ ೀ ವಿಭ ತಂ ವ್ೀದ್ ಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ 
ಸೃಷಾಟದಿಶಶಚ ಚ್ನ್ದರಮಾಶಚ ದಿಗ್ ಾಯೀ ಹ್ೈನ್ಮಾರ್ನಿುೀಂ೩ ದಿಗ್ ಾಯೀ ವಿಶತರಣ್ ೀತ 
ಚ್ನ್ದರಮಾ ಅಸ್ೈ ಪೂವಯಪಕ್ಷಪರಪಕ್ಷಾನಿವಚಿನ್ ೀತ ಪುಣಾಯರ್ ಕಮಯಣ್ೀ ಏವಮೀತ್್ೀ 
ಶ್್ ರೀತರಂ ಪತರಂ ಪರಿಚ್ರನಿು ದಿಶಶಚ ಚ್ನ್ದರಮಾಶಚ ರಾವದ್ನ್ತ ದಿಶ್್ ೀ ರಾವದ್ನ್ತ 
ಚ್ನ್ದರಮಾಸಾುವಾನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭವತ ನಾಸಯ ತ್ಾವಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ 
ರಾವದ್ೀತ್್ೀಷಾಂ ನ್ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ದಿಶಾಂ ಚ್ ಚ್ನ್ದರಮಸಶಚರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ 
ಶ್್ ರೀತರಸಯ ವಿಭ ತಂ ವ್ೀದ್ ಮನ್ಸಾ ಸೃಷಾಟ ಆಪಶಚವರತಣಶಾಚಪ್ೀ ಹಾಸ್ೈ 
ಶರದಾಧಂ ಸನ್ನಮನ್ುೀ ಪುಣಾಯರ್ ಕಮಯಣ್ೀ ವರತಣ್ ೀSಸಯ ಪರಜಾಂ ಧ್ಮೀಯಣ 
ದಾಧಾರ್ೈವಮೀತ್್ೀ ಮನ್ಾಃ ಪತರಂ ಪರಿಚ್ರನಾಯಪಶಚ ವರತಣಶಚ ರಾವದ್ನಾವಪ್ೀ 
ರಾವದ್ನ್ತ ವರತಣಸಾುವನ್ಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭವತ ನಾಸಯ ತ್ಾವಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ 
ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀ ರಾವದ್ೀತ್್ೀಷಾಂ ನ್ ಜ್ೀರ್ಯತ್್ೀSಪಾಂ ಚ್ ವರತಣಸಯ ಚ್ ರ್ 
ಏವಮೀತ್ಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಭ ತಂ ವ್ೀದ್ || 7 || 

 

ಭಾ -  .......... ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ಗುನಾಮರ್ ವ್ೈಭವಾಃ || 
 

ಉಚ್ಯತ್್ೀ ತಸಯ ವಾಚಾ ಹಿ ಸೃಷಾಟವಗಿನಾಃ ಕ್ಷಿತಸುಥಾ | 
ಶತಶ್ರಷಾರ್ಯಂ ತಸಯ ಪೃಥಿವೀ ಜನ್ರ್ತ್್ ಯೀಷ್ಧೀಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 

 

ತ್ಾಾಃ ಪಚ್ತಯಗಿನರತದ್ತಯಕು ಆಹೃತ್ಾ ಆಹೃತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಆಹರ್ೀತ ವಚ್ ೀSಸಾಯಪ ಶತರಣವನ್ಯೀವ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ || 

 

ಮತಖಜತ್ಾವತ್ ತಯೀರಿವಯಷ್ ಣೀಮತಯಖಂ ಜನ್ಕಮಿಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಆಸಯಭ್ ೀಗಯಂ ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನಂ ತ್ತ ಕತರತತಾಃ ಸದಾ || 

 

ಸವ್ೈಯರ್ಯದ್ತಾಜಯತ್್ೀ ಚಾನ್ನಂ ತತರ ತತರ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ತದ್ತಾಙ ುೀSತಸುದ್ರ್ಯಂ ಹಿ ತ್ಾವನ್ನಂ ಕತರತತಸ್ದಾ || 
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ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಗಿವಭವಂ ವ್ೀದ್ ರ್ ಉಪಾಸ್ುೀ ಚ್ ಸವಯದಾ | 
ಯೀಗಯಾಃ ಸಂಸುದ್ತಪಾಸಾರಾಾಃ ಸ ಭ ಮಯಗಿನಸಮನಿವತಾಃ || 

 

ಸಮಂ ತಯೀವಾಯಯಪುಮಾಂಶಚ ತದ್ವನ್ತಮಕುಶಚ ನಿತಯದಾ | 
ಅನ್ಷ್ಟಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಸತ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಚ್ || 

 

ಯೀಗಾಯ ಅಸಾಯ ಉಪಾಸಾರಾಾಃ ಪೃಥಿವಯಗಿನಪದ್ಸಯ ಯೀ | 
ಯೀಗಾಯಸ್ುೀ ವ್ೈ ಮತಖಯತರಾ ತದ್ನ್ಯೀ ತತರ ತ್ತ ಸ್ತಾತ್ತ || 

 

ತತರ ಚ್ತತಯಂ ಸಮಥಾಯಾಃ ಸತಯಮತಯಕ್ತುಂ ಪಾರಪಯ ರ್ಥ್ೀಚ್ಾರಾ | 
ಕ್ಾದಾಚಿತ್್ ೆೀಪಾಸನ್ೀ ತತ ತ್ಾವತ್್ಯೀಷಾಂ ಚ್ ಯೀಗಯತ್ಾ || 

 

ವ್ೀದ್ನ್ಂ ಹಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಮತಖಯಂ ಭವತ ನಾನ್ಯಥಾ | 
ಏಕದ್ೀಶವಿದ್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಿನ್ ೀSಖಿಲಾಾಃ || 

 

ಆಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಭವ್ೀದ್ಯಸಾಮನ್ನೈವೀಪಾಸಾಮೃತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸಾಮದ್ತಪಾಸಾಪೂವಯಂ ತತ ಯೀSಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಪರಪಶಯತ || 

 

ಸ ಏವ ವ್ೀದ್ ನಾನ್ಯಸತು ಯೀಗಯಸ್ಯೈ ವಾಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಕ್ | 
ತಸಾಮದ್ ಯೀಗಯಸ್ ಯೀಕುಫಲಮನ್ಯೀಷಾಂ ಕ್ತಞಗಚದ್ೀವ ಹಿ || 

 

ಪಾರಣಾದಿಭಯಶಚ ವಾರಾವದಾಯ ಏವಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ | 
ಬರಹಮಶ್ೀಷ್ಸತಪಣ್ೀಯನ್ದರಶ್ವಾದಾಯ ಆಪ ಈರಿತ್ಾಾಃ || 

 

ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಯನ್ಸಾ ಜಾತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಚಾಬಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ | 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಯಸುತ್್ ೀ ಹಾಯಪ್ೀ ವರತಣಶಚ ಮನ್ ೀಭವಾಃ || 

 

ಪಾರಣಿನಾಂ ಪೂತಯಪುಣ್ಯೀಷ್ತ ಶರದಾಧರ ಪಮನ್ ೀSಧಪಾಃ | 
ಏವಂ ಹಿ ಸವಯದ್ೀವಾ ಹಿ ವಿಷ್ಣಾಙ ುೀಭಯಾಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ || 
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ಸ್ ವೀತಾತಯಙ್ುಂ ಚ್ ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ನ್ುೀ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ರ್ಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಜ್ಞಾನಾದಿಷ್ತ ಚ್ತತಮತಯಖಾಃ || 

 

ಶರದಾಧಂ ದ್ದಾತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ವ್ೈದಿಕಶರವಣ್ೀ ವಿಪಾಃ | 
ತ್ಾನಿರಕ್್ೀ ಶ್ೀಷ್ರತದತರ ಚ್ ಶಕ್್ ರೀ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕಮಯಣಿ || 

 

ವಾರ್ತಗಯನ್ಧವಹಶಾಚಸಯ ಭಕ್ತುಜ್ಞಾನ್ಪರದ್ಸುಥಾ | 
ಭ ತ್ಾನಾಂ ತಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ತವನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಚ್ ಕಮಯಣಾಃ || 

 

ತದಿೀರ್ಸ್ಯೈವ ಭ್ ೀಗಾರ್ಯಂ ಜ್ೀವಾನಾಂ ಶತರತಚಾರದ್ಮ್ | 
ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಚ್ ವಿಘ್ನೀಶಾಃ ಸ ರ್ಯಸುತೆಮಯಸ್ತದ್ಧಯೀ || 

 

ಭ ತ್ಾನಾಂ ಜ್ ಯೀತಷ್ ೀ ದಾತ್ಾ ದತಯರಪಯನಾನದಿದಾಯನಿೀ || 7 || 
 

ಆಪಾಾಃ೩ ಇತ್ಾಯಪ ಇತ ತದಿದ್ಮಾಪ ಏವ್ೀದ್ಂ ವ್ೈ ಮ ಲಮದ್ಸ ುಲಮರ್ಂ 
ಪತ್್ೈತ್್ೀ ಪುತ್ಾರ ರ್ತರ ಹ ಕವ ಚ್ ನ್ ಪುತರಸಯ ತತಾತತರ್ಯತರ ವಾ ಪತತಸುದಾವ 
ಪುತರಸ್ಯೀತ್್ಯೀತತುದ್ತಕುಂ ಭವತ್್ಯೀತದ್ಧ ಸಮ ವ್ೈ ತದಿವದಾವನಾಹ ಮಹಿದಾಸ ಐತರ್ೀರ್ 
ಆSಹಂ ಮಾಂ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀದಾ  ಓಮದ್ದೀವಾನ್ವೀದ್ೀತಾಃ ಪರದಾನಾ ಹ್ಯೀತ ಇತಾಃ 
ಸಮಾೃತ್ಾ ಇತ ಸ ಏಷ್ ಗಿರಿಶಚಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ವಾಕ್ಾರಣಸುಂ ಬರಹಮಗಿರಿ-
ರಿತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಗಿರತ ಹ ವ್ೈ ದಿವಷ್ನ್ುಂ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಭಾರತೃವಯಂ ಪರಾSಸಯ ದಿವಷ್ ಪ 
ಪಾಪಾಮ ಭಾರತೃವಯೀ ಭವತ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ಸ ಏಷ್ ೀSಸತಾಃ ಸ ಏಷ್ ಪಾರಣಾಃ ಸ 
ಏಷ್ ಭ ತಶಾಚಭ ತಶಚ ತಂ ಭ ತರಿತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಚಕ್ತರರ್ೀ ತ್್ೀ 
ಬಭ ವುಸುಸಾಮದಾಧಪ್ಯೀತಹಿಯ ಸತಪ್ುೀ ಭ ಭತಯರಿತ್್ಯೀವ ಪರಶವಸ್ತತಯಭ ತರಿತಯ-
ಸತರಾಸ್ುೀ ಹ ಪರಾಬಭ ವುಭಯವತ್ಾಯತಮನಾ ಪರಾSಸಯ ದಿವಷ್ಮ್ ಪಾಪಾಮ 
ಭಾರತೃವಯೀ ಭವತ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ಸ ಏಷ್ ಮೃತತಯಷ್ೈವಾಮೃತಂ ಚ್ | 
ತದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾSಪಾಙ್ ಪಾರಙ ೀತ ಸವಧ್ರಾ ಗೃಭಿೀತ ಇತಯಪಾನ್ೀನ್ ಹಯರ್ಂ ರ್ತಾಃ 
ಪಾರಣ್ ೀ ನ್ ಪರಾಙ್ ಭವತಯಮತ್್ ಯೀಯ ಮತ್್ಯೀಯನಾ ಸಯೀನಿರಿತ್್ಯೀತ್್ೀನ್ ಹಿೀದ್ಂ 
ಸವಯಂ ಸಯೀನಿ ಮತ್ಾಯಯನಿ ಹಿೀಮಾನಿ ಶರಿೀರಾಣಿೀ ೩ ಅಮೃತ್್ೈಷಾ ದ್ೀವತ್ಾ ತ್ಾ 
ಶಶವನಾು ವಿಷ್ ಚಿೀನಾ ವಿರ್ನಾು ನ್ಯ೧ ನ್ಯಂ ಚಿಕತಯನ್ಯ ನಿಚಿನ್ವನಿು ಹ್ೈವ್ೀಮಾನಿ 
ಶರಿೀರಾಣಿೀ ೩ ಅಮೃತ್್ೈವ್ೈಷಾ ದ್ೀವತ್ಾSಮೃತ್್ ೀ ಹ ವಾ ಅಮತಷಿಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ 
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ಸಮಾವತಯಮೃತಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ರ್ ಏವಂ 
ವ್ೀದ್ || 8 ||  

 

|| ಇತ ಪರರ್ಮ ಘ್ಟಟಕಾಃ ||  
 

ಭಾ - ಆಪ ಇತ್್ಯೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ನಾಮೀತಯಪೃಚ್ಾಲಿಕ್ಷಿಮೀಸುಂ ಮಹಿದಾಸಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 

 

ಆಪ ಇತ್್ಯೀವ ನಾಮೈಷಾಂ ಭವತೀತ್ಾಯಹ ಸ ಪರಭತಾಃ | 
ಇದ್ಂ ಮದಾಖಯಂ ರ್ದ್್ರಹಮ ಹಾಯಪ ಇತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

 

ಆ ಪೂಣಯತ್ಾವದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಸುನ್ ಮಲಮಖಿಲಸಯ ಚ್ | 
ತ ಲಭ ತಂ ತದ್ನ್ಯತತು ಪತ್ಾ ಹ್ಯೀಷ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

 

ಪುತ್ಾರ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ೈವಾರ್ಂ ವೃಕ್ಷಮ ಲವತ್ | 
ಸವತನ್ರತ್ಾವಜಜಗನಾನರ್ಾಃ ಪತೃತ್ಾವತಾರಮೀಶ್ತತಾಃ || 

 

ತನಾನಮಾಪ ಇತ ಹ್ಯೀತದ್್ರಹಮರತದಾರದಿನಾಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ರ್ಥಾ ರ್ದ್ವ ಇತ್್ಯೀವ ರಘ್ವಾಃ ಕತರತವಸುಥಾ || 

 

ಪುತರನಾಮ ಪತತಶಚ ಸಾಯತ್ ತತುನ್ರತ್ಾವತ್ ಸತತಸಯ ಹಿ | 
ರ್ಥಾ ಪತ್ಾಮಹಾದಾಯಶಚ ಪತರ್ ೀ ನಾಮ ಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ || 

 

ತಥಾಪ ಮತಖಯರಾ ವೃತ್ಾಯ ವಯವಹಾರವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ಆಪ ಇತ್್ಯೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರದ್ದತ ಹರಿಾಃ || 

 

ಸವಕ್ತೀರ್ಮೀವಮನಾಯನಿ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಗದಾತ್ ಪರಭತಾಃ | 
ನಾರಾರ್ಣಾದಿನಾಮಾನಿ ದ್ದತ ನಾನ್ಯಸಯ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

 

ಏವಂ ಸ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಮಯಹಿದಾಸಾಭಿಧ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಜಾನ್ನಿನತ್್ ಯೀದಿತಜ್ಞಾನಾದಾಹ ದ್ೀವಿೀಮಿದ್ಂ ವಚ್ಾಃ || 
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ದ್ೀವಪರ್ಯನ್ುಮಾ ವಾಯಪುಂ ವ್ೀದಾಹಂ ಮಮ ಸವಯದಾ  
ಮತಾರ್ಯನ್ುಂ ರ್ಥಾ ವಾಯಪುಂ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ಮಯ ದ್ೀವಾಸ್ುೀಷ್ತ ಜಾಹಮಿತ ವಿದಿಧ ವರಾನ್ನ್ೀ | 
ಮಯೈತ್ಾನಿ ಪರದ್ತ್ಾುನಿ ಪದಾನಿ ಬರಹಮಪೂವಯಕ್ಾಾಃ | 
ಅಧತಷ್ಠನಿು ಸತ್ಾುದಾಯ ಅಪ್ಯೀತ್್ೀಷಾಂ ಮದಾಜ್ಞರಾ | 
ಜ್ಞಾನ್ಕಮಯಬಲ್ೀಹಾದಾಯ ಮದ್ದತ್ಾು ಇತ ಕ್ತಂ ವದ್ೀ || 

 

ಸಮಾೃತ್ಾ ಮತು ಏವ್ೈತ್್ೀ ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾ ಪ ಗಿರಿಾಃ | 
ಗಿರಿಣಾತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಚ್ಕ್ಷತನಾಯಮಾಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ || 

 

ಸವಯಶ್್ ರೀತೃತವತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ಮನ್ೃತವಹ್ೀತತತಾಃ | 
ಪರಣನಾಮಾ ಪರಣ್ೀತೃತ್ಾವತ್ ತಮೀನ್ಂ ಗತಣಪೂತಯತಾಃ || 

 

ಗಿರಿಣಾಚಾಚಖಿಲಸಾಯಸಯ ಪಾರಹತಬರಯಹಮಗಿರಂ ಪರಭತಮ್ | 
ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಂ ವಿಷ್ತಣಮಾಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಶಾಶವತಮ್ || 

 

ಗಿರತ್್ಯೀವಾಖಿಲಂ ಪಾಪಂ ಭಾರತೃವತ್ ಸಹಸಂಸ್ತಾತಮ್ | 
ಪರಾಭವತ ಪಾಪಾಮSಸಯ ದ್ವೀಷ್ಟ ನಿರರ್ಗಾಃ ಸದಾ || 

 

ಅಸನಾದ್ಾಗವಾ ಪ ಸ್ ೀSಸತಾಃ ಸವಯಸಾಯಪ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಪರಕೃಷಾಟನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಪಾರಣ ಇತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

 

ಸ ಏಷ್ ಭ ತನಾಮಾSಪ ಜ್ಞಾನ್ೈಶವರಾಯದಿಭ ತದ್ಾಃ | 
ಆಜ್ಞಾನಾದಿಪರದಾತೃತ್ಾವತ್ ಸ ಏವಾಭ ತನಾಮಕಾಃ || 

 

ಸತಖಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣದ್ಂ ಪೂಣಯಂ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪರಭತಮ್ | 
ಉಪಾಸತ್್ೀ ತಂ ವಾರಾವದಾಯ ದ್ೀವಾಸುಸಾಮಚ್ಚ ತ್್ೀSಖಿಲಾಾಃ || 

 

ಬಭ ವುಾಃ ಸತಖಸಜಾಜಾನ್ಪೂವ್ೈಯಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈರ್ತಯತ್ಾಾಃ | 
ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರಧಾನ್ ೀSದಾಯಪ ಮಾರತತಾಃ || 
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ಸ್ತಾತ್ಾವ ಸತಪ್ುೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಂತಂ ಭ ಭತಯರಿತ್್ಯೀವ ಶಂಸತ | 
ಭ ಾಃ ಶಬಾದಥ್ ೀಯ ಭ ತರಿತ ವ್ೈಪರಿೀತ್್ಯೀನ್ ಚಾಸತರಾಾಃ || 

 

ಅಭ ತಕ್ಾರಕ್್ ೀSಸಾಮಕಮೈಶವರಾಯದಿಗತಣ್ ೀಜ್ಿತಾಃ | 
ಇತ್್ಯೀವೀಪಾಸತ್್ೀ ತಸಾಮತ್ ಪರಾಭ ತ್ಾಶಚ ಸವಯಶಾಃ || 

 

ಜ್ಞಾನ್ೈಶವರಾಯದಿಭಿಹಿೀಯನಾಾಃ ಪ್ೀತತರನ್ಧೀ ತಮಸಯರ್ | 
ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಭ ತದ್ಂ ಭ ತರ ಪಣಮ್ || 

 

ಭಾವಾಭಾವಂ ಚ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಚ್ೈವಮೀವ ತತ | 
ಜ್ಞಾನ್ೈಶವರಾಯದಿಭಿಾಃ ಸ್ ೀSಪ ಭವ್ೀತ್ ತಸಯ ಪರಾತಮನ್ಾಃ || 

 

ಪರಸಾದಾತ್ ತಸಯ ಪಾಪಾಮ ಚ್ ಪರಾಭವತ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸ ಏಶ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಮೃಯತತಯದ್ ೀ ಮೀಕ್ಷದ್ಸುಥಾ || 

 

ಸ ಏವ ಜ್ೀವನ್ಕರ್ ೀ ರ್ದಾSಪಾನ್ೀನ್ ಸಂರ್ತತಮ್ | 
ಪಾರಣಂ ನಿರ್ಮರ್ತಯಸ್ತಮಂಚ್ಾರಿೀರ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

 

ಶರಿೀರಾದ್್ಹಿರ್ೀತ್ತ ತತ ರ್ದಾ ನಿಾಃಸಾರರ್ತಯಜಾಃ | 
ತದಾ ಮೃತತಯಪರದ್ಶಾಚರ್ಂ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಜ್ೀವನ್ಮ್ || 

 

ಪಾರಣಾದ್ೀವ ಹಿ ತತ್ಾರಪ ಪಾರಣಾಧಾರ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಅವಾಕ್ ಪಾರಕ್ ಚ್ ಸದಾ ಗಚ್ಾೀದಾವರ್ತರಾನ್ನ್ದರ ಪಣಾ || 

 

ಅನ್ೀನ್ೈವ ಗೃಹಿೀತ್್ ೀ ಹಿ ಪಾರಣ್ ೀSಪಾನ್ೀನ್ ಸಂರ್ತತಾಃ | 
ಅನ್ೀನ್ ಹರಿಣಾ ರ್ಸಾಮನಿನರ್ತ್್ ೀ ನ್ ಪರಾಗಾವ್ೀತ್ || 

 

ಅಮತಯಯಸುತರಸಾದ್ೀನ್ ವಾರ್ತದ್ೀಯಹ್ೈಾಃ ಸಹ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಅನಿತ್ಾಯ ಅಪ ದ್ೀಹಾಸ್ುೀ ಶಶವತ್ನಾಯವಿಮೀಕ್ಷತಾಃ || 

 

ಸ ಾಲಸ ಕ್ಷಮವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಕ್ತಮತ ವಾರ್ತಜಯಗತರಭತಾಃ | 
ನಾನಾಗತೀ ತತ ತ್ಾವ್ೀತ್ತ ವಾರ್ತಾಃ ಪಾರಪ್ನೀತ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 
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ಶರಿೀರಂ ತತ ವಿನ್ಷ್ಟಂ ಸಾಯತ್ ಪಞ್ಚತವಮತಪಗಚ್ಾತ | 
ಜಡಂ ತಜಜಡತ್ಾಮೀತ ಚ್ೀತನಾ ವಾರ್ತದ್ೀವತ್ಾ || 

 

ಚ್ೀತನ್ೀಶಂ ಹರಿಂ ರಾತ ವಿರತದ್ಧಗಮನತ ಚ್ ತ್ತ | 
ರಧ್ವಯಂ ಗಚ್ಾತ ದ್ೀವಾಃ ಸ ದ್ೀಹ್ ೀSಧ್ಾಃ ಪತತ ಕ್ಷಿತ್ತ || 

 

ದ್ೃಶಯಮೀತಚ್ಾರಿೀರಂ ಚಾಪಯದ್ೃಶಾಯ ವಾರ್ತದ್ೀವತ್ಾ | 
ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಂ ವಾರ್ತಮಮೃತಂ ಸವಯನಾರ್ಕಮ್ || 

 

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದೀನ್ ಹರಿಣಾ ಗೃಹಿೀತಂ ತದ್ವಶಂ ಸದಾ | 
ಸ ಮತಕ್್ ುೀ ಲ್ ೀಕಮಾಪ್ನೀತ ವಿಷ್ ಣೀಮತಯಕ್್ೈಶಚ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ || ಇತ ಚ್ || 

 

ಬರಹಮಪನಾಾಾಃ ಸತಯಂ ಕಮೀಯತ ತಸಯ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯಾಃ | ಕರಮೀಣ 
ಚ್ತಸ್ ರೀ ಮ ತಯರ್ಾಃ | ನಾಸ್ತಕ್ಾರಾಂ ರ್ನ್ನೀತರಯೀಮಯಧ್ಯೀ ವಿನ್ತಮಿವ 
ಕ್ತಞಗಚನ್ನತಸಾಾನ್ಂ ತತ ್ರ್ಯಲ್ ೀಕಸಾಾನಿೀರ್ಂ ವಿದಾಯತ್ | ತಥ್ೀತ ನಿಣಯರ್ಾಃ | 
ಈರಾಮರ್ ಇತ ದ್ೈಘ್ಯಯಮವಧಾರಣಾರ್ಯಮ್ | ‘ದ್ೈಘ್ಯಯಂ ಪೃತಂ ಚ್ ಹಿಙ್ಗೆರ್ ೀ 
ಬಿನ್ತದರಪಯವಧಾರಣ್ೀ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | ಬರಹಾಮ ಹ್ೈವ ತ್ಾ೩ ಈತ್್ೀ | 

ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀSಥಾಯಚ್ಚ ಬಲತ್್ ೀ ಗತಣತಸುಥಾ | 
ಸವರ ಪತ್್ ೀSಪ ನ್ೈವ ಸಾಯದ್್ೀಧ್ ೀSತಯಲ್ ಾೀSಪ ರ್ತರ ಹಿ || 

 

ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರ್ಯಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತರ ಸಙ್ಗಯಯದಿವದ್ಾವ್ೀತ್ | 
ಸವರಸಾಶಯವಿಭಾಗ್ೀನ್ ತತ್್ ರೀಕ್ತುಾಃ ಸಾಯದಿವಭಕ್ತುಷ್ತ || 

 

ಅಚಿನಾಯಸತು ತಥ್ೈಶವರಾಯದ್ೀಕ್್ ೀSಪ ಬಹತರ ಪವಾ ಪ | 
ಪರಕ್ಾಶರ್ದ್ಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯತ್ಾರಪಯವಿಶ್ೀಷ್ವಾ ಪ || 

 

ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಹಿ ರ ಪಾಣಾಂ ಮತ್ಾ್ಯದಿೀನಾಂ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 
ನ್ೈಶವಯೀಯ ನ್ ಬಲ್ೀ ಚ್ೈವ ನಾನ್ನಾದದಿಗತಣ್ೀಷ್ವಪ || 
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ಇತ್ಾಯದಿ ಶಬದನಿಣಯರ್ವಚ್ನಾತ್ | ದಿವವಚ್ನ್ಮತರ ವಯವಹಾರಮಾತರಮಿತ ತ್ಾ 
ಇತತಯಕುಮ್ | 

 

ಭಾ - ‘ಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ರ್ತರ ದ್ೈಘ್ಯಯಂ ಪದ್ೀ ರ್ತರ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ಉಕ್ಾುರ್ಯಸಯ ಮಹಾಧಕಯಂ ಶತರತ್್ೀಸುತರ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ || 

 

ಇತಯತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಹ್ೀತ ದ್ೈಘ್ಯಯಮಪ ಪರಬರಹಮತವವಿವಕ್ಷರಾ | ಅದ್ ಉ ಏವ 
ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಮಧದ್ೈವತಮ್ ಅನಾಯನಿ ದ್ೈವತಮಾತ್ಾರಣಿ |  ಸಾಾನಾನ್ುರ್ೀS-
ನ್ಯೀಷಾಮಪಯಧದ್ೈವತವಕರ್ನ್ಂ ಕಮಯಜಯದ್ೀವಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ | ಮತಖ್ಾಯಧದ್ೈವತಂ 
ನಾರಾರ್ಣ ಏವ | ತಸ್ ಯೀಷಿಣಗ್ ಿೀಮಾನಿೀತ್ಾಯದಿ ಲ್ ೀಮಸ ಷಿಣಗಿತ್ಾಯದ್ಯಥ್ೀಯ | 
‘ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾ’ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ | ‘ಸಚ್ಾನ್ ದೀಭಿಶಾನ್ನಾಃ’ ಇತ ವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ | 
‘ಬಾರಹಮಣ್ ೀSಸಯ ಮತಖಮಾಸ್ತೀತ್’ ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ಚ| 

‘ಅಙ ುೀಷ್ತ ರ್ಸಯ ಛನಾದಂಸ್ತ ದ್ೀವಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಮಖ್ಾ ಅಪ | 
ತದ್ವಶಾ ನಿರ್ತ್ಾ ನಿತಯಂ ನ್ಮಸುಸ್ೈ ಪರಾತಮನ್ೀ’ || ಇತ ಚ್ ಸಾೆನ್ದೀ | 

ಅಸ್ೈ ಪುಣಾಯರ್ ಕಮಯಣ ಇತ್್ಯೀತಮತದಿದಶಯ ಜ್ೀವಾನಾಂ ಪುಣಯಕಮಯಕತತಯಮ್ | 
ತ್್ೈಹಿಯ ಸತುತ್ಾಯದಿಕಮಾಯಣಿ ಕೃತ್ಾನಿ ಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ಶತರಣ್ ೀತ ಭಗವಾ ಪ | 
ದಿಗ್ ಾಯೀSಪಯನ್ಯ ಏವ ವಿಶತರಣ್ ೀತ ಜ್ೀವಾಃ | ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ೀವಾನಾಂ ಶರವಣಜಂ 
ಭ್ ೀಗಂ ಸವಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ದಿಗಿ್ರನ್ನ್ತಗೃಹಿೀತ್್ೀನ್ೈವ ಭಗವಾ ಪ ಭತಙ ೆ ತೀ | ನ್ ಚ್ 
ಜ್ೀವವಾಗಾದಿನಾ ಪೃಥಿವಯಗಾನಯದಿಕಂ ಸೃಷ್ಟಮಿತಯತರ ಕ್ತಞಗಚನಾಮನ್ಮಸ್ತು | 
ಮತಖ್ಾದಿನ್ದರಶಾಚಗಿನಶ್ಚೀತ್ಾಯದಿನಾ ಭಗವತಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದಿಧ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸೃಷಿಟಾಃ ಪರಸ್ತದಾಧ | 
ಸೃಷಿಟಭ್ೀದಾದ್ನ್ಯಥಾ ವಚ್ನ್ಮ್ | ನ್ ಚ್ ಮತಖಯಕ್ಾರಣಾಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀSವಿರ್ ೀಧ್ೀ  
ಔಪಚಾರಿಕಂ ಕ್ಾರಣಮಙಗುೀಕತತಯಂ ರ್ತಕುಮ್ | ಅತಪರಸಙ್ಗುತ್ | ನ್ ಹಿ 
ರ್ತೆಞಗಚತ್ಾೆರಣತವಮಸ್ತುೀತ್್ಯೀತ್ಾವತ್ಾ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಚ್ಣಾಾಲಾಃ ಪೀತ್್ೀತತಯಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಪತೃತವಂ ಚಾತ್್ ರೀಕುಂ ವಾಚ್ಂ ಪತರಮಿತ್ಾಯದಿನಾ | 

 ಭಾ - ‘ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ತತ ರ್ತೆಮಯ ನ್ ದ್ೀವೀತಾತುಕ್ಾರಣಮ್ | 
ದ್ೈವತ್್ೈರತಪಕ್ಾರಸತು ಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ನ್ರಕಮಯಣಾಮ್ || 

 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಕಮಯಣ್ೈವ್ೀತ್್ೀ ಜಾರ್ನ್ುೀ ಸವಯಮಾನ್ತಷಾಾಃ’ | 
ಪರಧಾನ್ತ್ಾವನ್ನ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ೃಕಮೀಯತಾತುಕ್ಾರಣಮ್ || ಇತ ಚ್ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ || 
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‘ಆಹ ಮಹಿದಾಸ ಐತರ್ೀರ್’ ಇತ ತತ ಸವಯಸಯ ವಚ್ನ್ಸಯ ತದಿೀರ್ತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ನ್ 
ತತ ಸನಿನಹಿತಸ್ಯೈವ | ರ್ಥ್ೀನ್ದರಂ ಕತತ್ಂ ಇತ್ಾಯದಿ | ರ್ಥಾ ಚ್ ‘ಪೂವಯಂ ತತ 
ಬಾದ್ರಾರ್ಣ್ ೀ ಹ್ೀತತವಯಪದ್ೀಶಾತ್’  ಇತ || 8 || 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ಪರರ್ಮ ಪರಘ್ಟಟಕಾಃ || 1 || 

 

|| ಹರಿಾಃ ಓಂ || ಏಷ್ ಇಮಂ ಲ್ ೀಕಮಭಾಯಚ್ಯತತಾರತಷ್ರ ಪ್ೀಣ ರ್ ಏಷ್ ತಪತ 
ಪಾರಣ್ ೀ ವಾವ ತದ್ಭಾಯಚ್ಯತ್ಾರಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ರ್ ಏಷ್ ತಪತ ತಂ ಶತಂ 
ವಷಾಯಣಯಭಾಯಚ್ಯತುಸಾಮಚ್ಾತಂ ವಷಾಯಣಿ ಪುರತಷಾರ್ತಷ್ ೀ ಭವನಿು ತಂ ರ್ಚ್ಾತಂ 
ವಷಾಯಣಯಭಾಯಚ್ಯತುಸಾಮಚ್ಾತಚಿಯನ್ಸುಸಾಮಚ್ಾತಚಿಯನ್ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ 
ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಮಧ್ಯತ್್ ೀ ದ್ಧ್ೀ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ಸ ರ್ದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಮಧ್ಯತ್್ ೀ 
ದ್ಧ್ೀ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಮನ್ಮಧ್ಯಮಾಸುಸಾಮನ್ಮಧ್ಯಮಾ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ 
ಸನ್ುಂ ಪಾರಣ್ ೀ ವ್ೈ ಗೃತ್್ ್ೀSಪಾನ್ ೀ ಮದ್ಾಃ ಸ ರ್ತ್ಾರಣ್ ೀ ಗೃತ್್ ್ೀS-
ಪಾನ್ ೀSಮತಸುಸಾಮದ್ುೃತ್ಮದ್ಸುಸಾಮದ್ುೃತ್ಮದ್ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ 
ತಸ್ಯೀದ್ಂ ವಿಶವಂ ಮಿತರಮಾಸ್ತೀದ್ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತದ್ಯದ್ಸ್ಯೀದ್ಂ ವಿಶವಂ ಮಿತರಮಾಸ್ತೀ-
ದ್ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಮದಿವಶಾವಮಿತರಸುಸಾಮದಿವಶಾವಮಿತರ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ 
ತಂ ದ್ೀವಾ ಅಬತರವನ್ನರ್ಂ ವ್ೈ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಾಮ ಇತ ತಂ ರ್ದ್ದೀವಾ 
ಅಬತರವನ್ನರ್ಂ ವ್ೈ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಾಮ ಇತ ತಸಾಮದಾವಮದ್ೀವ-
ಸುಸಾಮದಾವಮದ್ೀವ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಾಪಮನ್ ೀS-
ತ್ಾರರ್ತ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ಸ ರ್ದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಾಪಮನ್ ೀSತ್ಾರರ್ತ ರ್ದಿದ್ಂ 
ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಮದ್ತರರ್ಸುಸಾಮದ್ತರರ್ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಮ್ || 1 || 

 

ಭಾ - || ಓಂ || ಏಷ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಹ್ೈವ್ೀಮಂ 
ಲ್ ೀಕಮಭಾಯಚ್ಯತ್ | ಬರಹಾಮದಿಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪರವಿವ್ೀಶ | ಪುರತಷ್ ಇತಯನ್ುರಾಯಮಿ-
ರ ಪಸಾಯಖ್ಾಯ | ಪುರಿ ಶ್ೀತ ಇತ | ಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚ್ಚ ಪಞ್ಚರಾತ್್ರೀಷ್ತ | ರ್ ಏಷ್ 
ಸ ರ್ಯಮಣಾಲ್ೀ ಸ್ತಾತ್ಾವ ತಪತ ಭಗವಾ ಪ ಸ ನಾರಾರ್ಣಾಃ | ‘ರ್ ಆದಿತ್್ಯೀ 
ತಷ್ಠನಾನದಿತ್ಾಯದ್ನ್ುರ್ ೀ ರ್ಮಾದಿತ್್ ಯೀ ನ್ ವ್ೀದ್’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಭಯಾಃ | ರ್ 
ಏಷ್ ೀSನ್ುರಾದಿತ್್ಯೀ ಹಿರಣಮರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ’ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ‘ತಸಯ ರ್ಥಾ 
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ಕಪಾಯಸಂ ಪುಣಾರಿೀಕಮೀವಮಕ್ಷಿಣಿ’ ಇತತಯಕುತ್ಾವನ್ನ ಶ್ವಾದ್ರ್ಾಃ | ಶ್ವೀ ಹಿ 
ವಿರ ಪಾಕ್ಷಾಃ | ಪರಸ್ತದ್ಧಶಚ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ಇತ ಭಗವಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ | ರ್ಮಾದಿತ್್ ಯೀ 
ನ್ ವ್ೀದ್ೀತತಯಕುತ್ಾವನಾನದಿತಯಾಃ | ‘ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಚನ್ಯಾಃ’ ಇತ ಭಗವದ್ವಚ್ನ್ಂ | 

 

ವೃತರಂ ರ್ದಿನ್ದರ ಶವಸಾSವಧೀರಹಿಮಾದಿತ ್ರ್ಯಂ ದಿವಾಯರ್ ೀಹಯೀ ದ್ೃಶ್ೀ | 
ರ್ತ್ ಸ ರ್ಯಸಯ ಹರಿತಾಃ ಪತನಿುೀಾಃ ಪುರಸ್ತೀರತಪರಾ ಏತಸ್ೀ ಕಾಃ || 

 

ಸ್ತೀದ್ನಿನನ್ದರಸಯ ಜಠ್ರ್ೀ ಕನಿಕರದ್ನ್ನೃಭಿರ್ಯತಸ ್ರ್ಯಮಾರ್ ೀಹಯೀ ದಿವಿ | 
ಚ್ನ್ದರಮಾ ಮನ್ಸ್ ೀ ಜಾತಶಚಕ್ಷ್ ೀಸ ್ಯೀಯ ಅಜಾರ್ತ | ರ್ಸ ್ರ್ಯಂ ರ್ 
ಉಷ್ಸಂ ಜಜಾನ್ ಯೀ ಅಪಾಂ ನ್ೀತ್ಾ ಸ ಜನಾಸ ಇನ್ದರಾಃ | 
‘ಉದ್ವೀತ ಪರಸವಿೀತ್ಾ ಜನಾನಾಂ ಮಹಾ ಪ ಕ್್ೀತತರಣಯವಾಃ ಸ ರ್ಯಸಯ| 
ಯೀನಾವೃತಂ ಖಂ ಚ್ ದಿವಂ ಮಹಿೀಂ ಚ್ ಯೀನಾದಿತಯಸುಪತ ತ್್ೀಜಸಾ  
ಭಾರಜಸಾ ಚ್ || 

ರ್ಮನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ಕವಯೀ ವರ್ನಿು ತದ್ಕ್ಷರ್ೀ ಪರಮೀ ಪರಜಾಾಃ | 
ತಮೀತ್ಾಾಃ ಪಞ್ಚದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪರಿಮಿರರ್ನ್ುೀ ವಿದ್ತಯದ್ ವೃಷಿಟಶಚನ್ದರಮಾ  
ಆದಿತ್್ ಯೀSಗಿನಾಃ’ | 
ಇತ್ಾಯದತ ಸ ರ್ಯಸಯ ಸವಯತರ ಪರಾಧೀನ್ತ್ಾವವಗತ್್ೀಶಚ | 
‘ಧ್ಯೀರ್ಾಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಣಾಲಮಧ್ಯವತಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸರಸ್ತಜಾಸನ್ಸನಿನವಿಷ್ಟಾಃ | 
ಕ್್ೀರ್ ರವಾನ್ಮಕರಕತಣಾಲವಾ ಪ ಕ್ತರಿೀಟೀ ಹಾರಿೀ  
ಹಿರಣಮರ್ವಪುದ್ೃಯತಶಙ್ಯಚ್ಕರಾಃ’  ||  

ಇತ ನಾರಸ್ತಂಹಪುರಾಣ್ೀ 

ತ್ಾಪನಿ ಪಾಚಿಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಶ್್ ೀಷ್ಣಿೀ ಚ್ ಪರಕ್ಾಶನಿೀ | 
ನ್ೈವ ರಾಜ ಪ ರವ್ೀಾಃ ಶಕ್ತುಾಃ ಶಕ್ತುನಾಯರಾರ್ಣಸಯ ಸಾ ಚ್’  ಇತ ಪಾದ್ೀ | 
‘ರ್ದಾದಿತಯಗತಂ ತ್್ೀಜ್ ೀ ಜಗದಾಾಸರ್ತ್್ೀSಖಿಲಮ್ | 
ರ್ಚ್ಾನ್ದರಮಸ್ತ ರ್ಚಾಚಗತನ ತತ್್ುೀಜ್ ೀ ವಿದಿಧ ಮಾಮಕಮ್’ || ಇತ ಚ್ || 110 || 

ನ್ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀರನಾಯಧೀನ್ತವಂ ಶತರತಷ್ ಕುಂ ಕತತರಚಿತ್ | ಉತಾತುಸತು ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾ-
ಪ್ೀಕ್ಷರಾ | ‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ್ ಶಙ್ೆರಾಃ’ ಇತ 
ಮಹಾಪರಲಯೀ ತಸ್ಯೈವಾವಸಾಾನ್ಶತರತ್್ೀಾಃ | ‘ರ್ಂ ಕ್ಾಮಯೀ ತಂ ತಮತಗರಂ 
ಕೃಣ್ ೀಮಿ ತಂ ಬರಹಾಮಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸತಮೀಧಾಮ್’ ಇತ ಬರಹಮಶ್ವಾದಿೀನಾಂ 
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ದ್ೀವಯಧೀನ್ಪದ್ಪಾರಪುಮತಕ್ಾುಾ ತಸಾಯ ಅಪ ಭಗವದಿೀನ್ತವಂ ‘ ಮಮ ಯೀನಿರಪ್ಾನ್ುಾಃ 
ಸಮತದ್ರೀ ತತ್್ ೀ ವಿತಷ್ಠೀ ಭತವನಾ ನ್ತ ವಿಶಾವ ಪರ್ ೀ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವಾಯ’ 
ಇತ್ಾಯಹ | ‘ಅಹಂ ರತದಾರರ್ ಧ್ನ್ತರಾತನ್ ೀಮಿ ಬರಹಮದಿವಶ್ೀ ಶರವ್ೀ ಹನ್ುವಾ ಉ | 
ಅಹಂ ಸತವ್ೀ ಪತರಮಸಯ ಮ ಧ್ಯ ಪ’ ಇತ ಬರಹಮರತದ್ರಯೀದ್ೀಯವಾಯಸಾ್ಕ್ಾಶಾತ್ 
ಸೃಷಿಟಸಂಹಾರತ ಚ್ ೀಕ್ತು | 

 

‘ಅಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಿೀಳುಹಷ್ ೀ ವರಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಷ್ಸಯ ಪರಭೃಥ್ೀ ಹವಭಿಯಾಃ | 
ವಿದ್ೀ ಹಿ ರತದ್ ರೀ ರತದಿರರ್ಂ ಮಹಿತವಂ ರಾಸ್ತಷ್ಟಂ ವತಯರಶ್ವನಾ ವಿರಾವತ್ |’ 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದಾದ್ೀವ ಶ್ವಾದಿೀನಾಂ ಪದ್ಪಾರಪುಕರ್ನಾಚ್ಚ | 
‘ತ್್ೀಮೀತ್ಾಾಃ ಸಪಾುಕ್ಷಿತರ್ ಉಪತಷ್ಠನ್ುೀ ತದಾಯ ಇಮಾ ಅಕ್ಷಂಲ್ ಿೀಹಿನ್ ಯೀ 
ರಾಜರ್ಸಾುಭಿರ್ೀನ್ಂ ರತದ್ ರೀSನಾವರ್ತು’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ 
ಶ್ವಾದಿಸವಯದ್ೀವೀಪಾಸಯಸಯ ವಾಯೀಾಃ ‘ಅರ್ಂ ವಾವ ಶ್ಶತಯೀಯSರ್ಂ 
ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪಾರಣ ’ ಇತ ಮಧ್ಯಮಶಬ್ ದೀಕುಸಯ ‘ಪಾರಣಾಃ ಸ ಾಣಾ’ ಇತ 
ಪಾರಣಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಶರರ್ ಉಕುಾಃ | ತಸಾಮತ್ ಸವೀಯತುಮೀ ಭಗವಾ ಪ 
ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪಾರಣಶಬ್ ದೀದಿತ ಆದಿತಯಮಣಾಲಸಾಸುಪತೀತ್ಾಯದಿ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 

‘ಕ್ಷಿತಪಾ ಮನ್ತಷ್ಯಗನ್ಧವಾಯ ದ್ೀವಾಶಚ ಪತರಶ್ಚರಾಾಃ | 
ಆಜಾನ್ಜಾಾಃ ಕಮಯದ್ೀವಾಸಾುತುಾಕ್ಾ ದ್ಕ್ಷ ಏವ ಚ್ || 

ಶಕರಶ್್ ಚೀಮಾ ಚ್ ರತದ್ರಶಚ ಭಾರತ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಚ್ | 
ಮತಕ್ಾು ಉಕ್ಾುಾಃ ಶತಗತಣಾ ಬಲಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ಾದಿಭಿಾಃ || 

ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯದಿಭಿಶ್ೈವ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಕರಮಾಧಕ್ಾಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ರಮಾ ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರನ್ನ್ುಗತಣತ್್ ೀSಧಕಾಃ || 

ನಿತಯಮತಕುಾಃ ಸವತನ್ರಶಚ ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾುದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಕತತ ಏವಾಧಕ್್ ೀSನ್ಯಾಃ ಸಾಯದ್ಯನ್ತಕ್ಾು ಅಪ ತದ್ವಶಾಾಃ || 

ರಮಾSಪ ತದ್ವಶಾ ನಿತಯಂ ಸ ನಾನ್ಯಸಯ ವಶ್ೀ ಪರಭತಾಃ | 
ನ್ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಶ್ೀಷ್ಶ್ವಯೀಾಃ ಸತಪಣಯಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸಂಮಿತಾಃ || 

ಕ್ಾಮಾಃ ಶಕರಸಮೀ ನಿತಯಂ ಪರತಬಿಮಾ್ಶಚ ತ್್ೀ ಕರಮಾತ್ | 

ಇತ ಚ್ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 
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ನ್ ಪುರತಷ್ೀಷ್ತ  ಶತವಷ್ಯಂ ಗತ ಇತ ಶತಚಿಯನಾಮಾ  | ಬಹತರ ಪತ್ಾವ-
ದ್್ಹತವಚ್ನ್ಮ್ | ಏತಮೀವ ತಥಾಸನ್ುಂ ಮತಖಯತ ಆಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ | 
ಋಷಿೀಂಸ ುಪಚಾರತಾಃ | ಆತಮನ್ ಉದ್ರ್ೀ ಧ್ೃತವಾ ಪ ಮಧ್ಯೀ ಸ್ತಾತ್ಾವ ಧ್ೃತವಾಂಶಚ| 

 ‘ಪಾರಣಸಾಾಃ ಪಾರಣನಾಮಾSಸಾವಾಪಾನ್ೀSಪಾನ್ನಾಮಕಾಃ | 
ನ್ೀತೃತ್ಾವಚಾಚಪನ್ೀತೃತ್ಾವದ್ ಭಗವಾ ಪ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’  || ಇತ ಚ್ | 

ವಾಮೀ ಭದ್ರಾಃ || 1 || 

ಏಷ್ ಉ ಏವ ಬಿಭರದಾವಜಾಃ ಪರಜಾ ವ್ೈ ವಾಜಸಾು ಏಷ್ ಬಿಭತಯ ರ್ದಿಾಭತಯ 
ತಸಾಮದಾಾರದಾವಜಸುಸಾಮದಾಾರದಾವಜ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ ತಂ ದ್ೀವಾ 
ಅಬತರವನ್ನರ್ಂ ವ್ೈ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಸ್ತಷ್ಠ ಇತ ತಂ ರ್ದ್ದೀವಾ ಅಬತರವನ್ನರ್ಂ ವ್ೈ 
ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಸ್ತಷ್ಠ ಇತ ತಸಾಮದ್ವಸ್ತಷ್ಠಸುತ್ಾಮದ್ವಸ್ತಷ್ಠ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ 
ಸನ್ುಂ ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಮಭಿಪಾರಗಾದ್ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ರ್ದಿದ್ಂ ಸವಯಮಭಿ-
ಪಾರಗಾದ್ಯದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಮತರಗಾಥಾಸುತ್ಮಾತರಗಾಥಾ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ 
ಸನ್ುಂ ಸ ಇದ್ಂ ಸವಯಮಭಯಪವರ್ತರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ಸ ರ್ದಿದ್ಂ ಸವಯಮಭಯ-
ಪವರ್ತ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ ತಸಾಮತ್ಾಾವಮಾನ್ಯಸುಸಾಮತ್ಾಾವಮಾನ್ಯ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ 
ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ ಸ್ ೀSಬರವಿೀದ್ಹಮಿದ್ಂ ಸವಯಮಸಾನಿ ರ್ಚ್ಚಕ್ಷತದ್ರಂ 
ರ್ಚ್ಚಮಹದಿತ ತ್್ೀ  ಕ್ಷತದ್ರಸ ಕ್ಾುಶಾಚಭವನಾಮಹಾಸ ಕ್ಾುಶಚತಸಾಮತ್ 
ಕ್ಷತದ್ರಸ ಕ್ಾುಸುಸಾಮತ್ ಕ್ಷತದ್ರಸ ಕ್ಾು ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ ಸ ಕುಂ 
ಬತ್ಾವೀಚ್ತ್್ೀತ ತತ ್ಕುಮಭವತುಸಾಮತ ್ಕುಂ ತಸಾಮತ ್ಕುಮಿತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ 
ಏತಮೀವ ಸನ್ುಮೀಷ್ ವಾ ಋಗ್ೀಷ್ಹ್ಯೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀSಚ್ಯತ ಸ 
ರ್ದ್ೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀSಚ್ಯತ ತಸಾಮದ್ೃಕುಸಾಮದ್ೃಗಿತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ 
ಏತಮೀವ ಸನ್ುಮೀಷ್ ವಾ ಅಧ್ಯಚ್ಯ ಏಷ್ಹ್ಯೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀSದ್ಧೀಯಭ್ ಯೀSಚ್ಯತ 
ಸ ರ್ದ್ೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀSದ್ೀಯಭ್ ಯೀSಚ್ಯತ ಸತ್ಾಮದ್ಧ್ಯಚ್ಯಸುಸಾಮದ್ಧ್ಯಚ್ಯ 
ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಮೀಷ್ ವ್ೈ ಪದ್ಮೀಷ್ ಹಿೀಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ 
ಪಾದಿ ಸ ರ್ದಿಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಪಾದಿ ತಸಾಮತಾದ್ಂ ತಸಾಮತಾದ್ಮಿತ್ಾಯ-
ಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಮೀಷ್ ವಾ ಅಕ್ಷರಮೀಷ್ ಹ್ಯೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭಯಾಃ 
ಕ್ಷರತ ನ್ ಚ್ೈನ್ಮತಕ್ಷರನಿು ಸ ರ್ದ್ೀಭಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಕ್ಷರತ ನ್ 
ಚ್ೈನ್ಮತಕ್ಷರನಿು ತಸಾಮದ್ಕ್ಷರಮಿತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ ಏತಮೀವ ಸನ್ುಂ ತ್ಾ ವಾ  ಏತ್ಾಾಃ 
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ಸವಾಯ ಋಚ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಘ್ ೀಷಾ ಏಕ್್ೈವ ವಾಯಹೃತಾಃ ಪಾರಣ ಏವ 
ಪಾರಣ ಋಚ್ ಇತ್್ಯೀವ ವಿದಾಯತ್ || 2 || 

ಭಾ – ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ವಸತ್ಾಮತತುಮಾಃ | ಅಬಯಪವರ್ತ್ ಪಾವರಾಮಾಸ ಸಂಸಾರಾತ್ | 
ತದಿವಷಾಣಾಖಯಂ ಬರಹಮ ಸ ಕ್ಾುನ್ಯವೀಚ್ತ್್ೀತ ಸ ಕುನಾಮಕಮಭವತ | 
ಬತ್್ೀತ್ಾಯಸಾವದ್ನ್ೀ | ಸಾವತಮನ್ೈವ ಸವರ್ಂ ಸತಷ್ ಠಕುಮಿತ ವಾ | ಇದ್ಂ ಸವಯಂ 
ಪರಿಪೂಣಯಂ ಸನ್ನಹಮಲಾ ಪಾರಣಿಷ್ತ ಪರವಿಶಯ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪ್ೀ ಮಹಾಪಾರಣಿಷ್ತ 
ಮಹಾರ ಪಶಚ ಭವಾನಿೀತ  ಸ ಭಗವಾನ್ಬರವಿೀತ್ | ತಸಾಮತ್ ಕ್ಷತದ್ ರೀSಸಾನಿೀತತಯ-
ಕುತ್ಾವತ್ ಕ್ಷತದ್ರಸ ಕ್ಾುಸ್ುೀ ಕ್ಷತದ್ರಪಾರಣಿಷ್ತ ಸ್ತಾತ್ಾ ಭಗವದ್ ರಪ ಸಙ್ಗಘಾಃ  | 
ಮಹಾನ್ಸಾನಿೀತತಯಕುತ್ಾವನ್ಮಹಾಸ ಕುಮಹಾಪಾರಣಿಷ್ತ ಸ್ತಾತ್ಾಾಃ |  ಸ ಕ್ಷಮರ ಪತ್ಾವ-
ದ್ೀವ ಕ್ಷತದಾರನಾಮ ಭಗವತಾಃ | ನ್ ತತ ಸಾಮಥಾಯಯಲಾತ್ಾವತ್ | ನ್ ಹಿ 
ಸಾಮಥಾಯಯದಿಗತಣ್ೀಷ್ತ ಕಶ್ಚದಿವಶ್ೀಷ್ ೀ ಭಗವದ್ ರಪ್ೀಷ್ತ  | ಏಭಯಾಃ ಪಾರಣಿಭ್ ಯೀ 
ಗತವಾನಿನತಯೃಕ್ | ಗಚ್ಾತ ಹಿ ಮರಣಕ್ಾಲ್ೀ | 

‘ಬರಹಮಣಾ ಸಮಾರಿೀತಯಕ್್ ುೀ ಮೃತ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಬತಧ್ೈಾಃ’ ಇತ ಹಿ ಭಾರತ್್ೀ | 
‘ಮಿರರ್ಮಾಣಮಿಮಂ ಜ್ೀವಂ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿದ್ೀವತ್ಾಾಃ | 

ತಯಕ್ಾುಾ ಭಾಗ್ೀನ್ ಗಚ್ಾನಿು ಭಾಗತ್್ ೀSನ್ತವರಜನಿು ತಮ್ || 
ಗತ್್ೈಭಾರಯಗ್ೈರಪ ಪುನ್ವಿಯಶ್ೀರ್ತಭ್ ೀಯಗಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ಭ್ ೀಗಯಲ್ ೀಕಮನ್ತಪಾರಪುಂ ತಸಾಮತ್ ಸವಪನವದ್ನ್ುರಾ’ || ಇತ ಚ್ | 

ಅಚ್ಯ ಗತಪೂಜನ್ಯೀಾಃ ಋ ಗತ್ಾವಿತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ | ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀSಧ್ೀಯಭಯಾಃ 
ಸಾಾನ್ೀಭಯಾಃ ಶರಿೀರ್ೀಭ್ ಯೀ ಗತವಾನಿತಯಧ್ಯಚ್ಯಾಃ | ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನ್ಯಪಾದಿ | ಪದ್ 
ಗತ್ತ | ತಸಾಮತಾದ್ಂ ನಾಮ | ಅಧಕಂ ಕ್ಷರತೀತಯಕ್ಷರಮ್ | ಕ್ಷರಣಂ ನಾಮ 
ಸನ್ುತದಾನ್ಮ್ | ಕ್ಷರ ವಿನಾಶಸನ್ುತದಾನ್ಯೀರಿತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ | ಏವಮೃಷಿಷ್ತ 
ಶಬ್ದೀಷ್ತ ಚ್ ವಯವಹಿರರ್ಮಾಣಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಮತಖಯತಾಃ | 
ಕ್ತಮತ ದ್ೀವತ್ಾನಾಮಾನಿ | 

‘ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ ತಂ ಸಮರಶನಂ ಭತವನಾರ್ನ್ಯನಾಯ’  | 
‘ಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ವರತಣಮಗಿನಮಾಹತರಥ್ ೀ ದಿವಯಾಃ ಸ ಸತಪಣ್ ೀಯ ಗರತತ್ಾಮ ಪ’ | 
‘ರ್ಮಿನ್ದರಮಾಹತವಯರತಣಂ ರ್ಮಾಹತರ್ಯಂ ಮಿತರಮಹತರ್ಯಮತ ಸತಯಮಾಹತಾಃ’| 
‘ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ರ್ಮಾವಿಶನಿು ತಂ ವ್ೈ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಮತದಾಹರನಿು’  

ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಭಯಾಃ | 
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ನ್ ಕ್್ೀವಲಮೃಷಾಯದಿೀನಾಂ ನಾಮ ಭಗವತಾಃ  ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾ ಅಪ ತಸ್ಯೈವ ನಾಮಾನಿ| 
ಕ್ತಮತ ಚ್ ವ್ೀದಾಾಃ | ಸಮತದ್ರಮೀಘ್ವೃಕ್ಷಪತನ್ಭ್ೀರಿೀತ್ಾಡನಾದಿಸವಯಘ್ ೀಷಾ ಅಪ 
ತಸ್ಯೈವ  ನಾಮಾನಿ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಯೀಜನಿೀರಾನಿ |ಏಕಮೀವ ವಾಯಹರಣಮ್ | 
ಏಕಪರಕ್ಾರಮೀವ ನಾಮ | ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂತಯವಾಚ್ಕತ್ಾವದ್ೀಕಪರಕ್ಾರತ್ಾ | 
ಪಾರಣ್ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಏವ | ನಾರಾರ್ಣವಿಷ್ರ್ ಏವ ವಾಯಹಾರಾಃ | ಋಚ್ಸತು 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ ಇನಾದರದಿನಾಮವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಾನ್ಲಾಜ್ಞಾನಾಮಪ ಪರಕ್ಾಶರ್ನಿುೀತ 
ಪಾರಣ್ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಏವ್ೀತ ವಿದಾಯತ್ | ಉಕುಂ ಚ್ ಬೃಹತ್ಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ – 

‘ಹತಙ್ಗೆರ್ೀಣ ಸಹ್ೈವಾಬಿಧಾಃ ಸವಾಯಭಿಭವಶಕುತ್ಾಮ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀವಯಕ್ತು ರ್ತ್್ ೀ ಹತಂ ಚ್ ಹಿ ಪರಾಭಿಭವವಾಚ್ಕಾಃ || 
ಓಮಿತ ಸವರತ್್ೀ ನಿತಯಂ ವಾರ್ತಯಮೀಘ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 

ಬಲವನಾನದ್ಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಹಯಧಕ್್ ೀಚ್ಾತವಮಸಯ ತತ || 
ಓಂಕ್ಾರಸಾಯರ್ಯ ಉದಿದಷ್ಚ ಉಕ್ಾುಥಾಯಧಕಯಮೀವ ಚ್ | 

ನಾದ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ ಪರವದ್ತ ತಥಾ ಭ್ೀರಿೀಧ್ವನಿಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 
ಅನ್ತದಾತುಸವರ ಪತ್ಾವದತದಾರ್ಯಂ ವದ್ತೀಶ್ತತಾಃ | 

ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾSನ್ಯನಿೀಚ್ತವಂ ಘ್ಣಾಟದಾಯಾಃ ಸವರಿತ್ಾತಮಕ್ಾಾಃ || 
ಉಚ್ಾಸ್ತಾತಮತದಾತುಸತು ಸವಣಯಚ್ಮಾಚಾಧಕಾಃ ಸವರಾಃ | 

ವಿಷ್ ಣೀವಯಕ್ತುತಥಾಮನ್ದರಾಃ ಶಾವಸಾದಿಾಃ ಪರಚ್ರಾತಮಕಾಃ | 
ಏಕಪರಕ್ಾರತ್ಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸದಾಚಾಲಾಯಂ ವದ್ತಯಪ ||  

ಇತ್ಾಯದ್ರ್ಾಃ ಸವಯಘ್ ೀಷಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಗತಣ್ ೀನ್ನತಮ್ | 
ವದ್ನಿು ಕ್ತಮತ ವ್ೀದಾದಾಯ ಮಾಜಾಯರಾದ್ಯಭಿಧಾಸುಥಾ|| 

ಮಾರಯತ್ಾವ ಪರಭಕ್ಷ್ಯೈವ ಜರಯತಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ | 
ತ್್ೀನ್ ಮಾಜಾಯರ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಮೀಷ್ಣಾ ಪ ಮ ಷ್ಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ವಷ್ಯಣಾದ್್ೃಷ್ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಬಲನಾದ್ ಬಲಿ್ಲನಾಮಕಾಃ | 
ತ್ಾರಣಾತ್ ತೃಣನಾಮಾSಸಾವಿತ್ಾಯದ್ಯೀಕ್್ ೀSಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಸವಯನಾಮಾಪ ಭಗವಾ ಪ ಸವಯಶಕ್ತುಶಚ ಸವಯವಿತ್ | 
ಬರಹಮರತದಾರದಿಜ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡ್ೀಭಯಾಃ ಶ್ರರ್ ಏವ ತತ || 

ವಯತರಿಕು ಸದಾನ್ನ್ುಸಾನಾದರನ್ನ್ದೈಕರ ಪಕಾಃ | 
ತಸ್ಯೈವ ಮತಖಯನಾಮಾನಿ ಸಮಾಕೃಷ್ಯತರ್ೀಷ್ವಪ || 
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ಉಪಚಾರಾತ್ ಪರವತಯನ್ುೀ ವಯವಹಾರಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ | 
ತಥ್ೈವ ಸವಯನಾಮಾನಿ ಪರವತಯನ್ುೀ ಚ್ ಮಾರತತ್್ೀ || 

ನ್ ತ್ಾವನ್ತಮಖಯವೃತ್್ಯೈವ ಮತಖಯತ್್ ೀSನ್ಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ | 
ಮತಖಯತಾಃ ಸವಾಯನಾಮಾ ತತ  ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ || 

ತಸಾಮತ್ ಪಾರಣಾದಿಶಬಾದಶಚ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಹಿ ಮತಖಯತಾಃ | 
ಅನ್ಯವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾರತ ಮತಖಯವೃತುವಿಯಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ವಾರ್ತಶಚ ಸ ರ್ಯಸಂಸಾಾಃ ಸಂಸುಪತ್್ಯೀತಜಜಗತರರ್ಮ್ | 
ಆಜ್ಞಯೈವ ಹರ್ೀವಾಯಯೀಾಃ ಶಕ್ಾಯ ಸ ರ್ಯಸುಪತಯರ್ಮ್ ’ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ನ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಸ ರ್ಯಸ್ಯೀರ್ಂ ತ್ಾಪನ್ಶಕ್ತುರಿತ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ ಪಾರಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ಯೀ ಏಷ್ 
ತಪತೀತತಯಕುಮ್ | ‘ಪಾರಣಾದಾವ ಏಷ್ ಉದ್ೀತ ಪಾರಣ್ೀSಸುಮೀತ’ ಇತ ಚ್ ಶತರತಾಃ |  
ಪಾರಣಶಬದಶಚಮತಖಯತ್್ ೀ ವಿಷತಣಪರವತಯಮಾನ್ ೀSಪ ವಾರಾವಪ ವತಯತ್್ೀ | ಅತಾಃ 
ಸವಯವ್ೀದಾದ್ಯಭಿಧ್ೀರ್ತವಂ ವಾಯೀರಪಯಸ್ತು | ‘ಪಾರಣಸಯ ಪಾರಣಾಃ’ ಇತ 
ಶತರತ್್ೀರತಭಯೀರಪ ಪಾರಣಶಬದಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಏವ | ‘ಅರ್ಂ ವಾವ ಶ್ಶತಯೀಯSರ್ಂ 
ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪಾರಣಾಃ ’ ಇತ ವಾಯೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಾದ್ತತುಮಪಾರಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಚ್ 
ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 

 ‘ದಾವವಾತ್ಾಮನತ ಹಿ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ದತವ ಪಾರಣತ ದತವ ಚ್ ಚ್ೀತನತ | 
ಅಜ್ಞಾನಾಭಿಭವಾಸಾೃಷತಟ ವಾರ್ತನಾಯರಾರ್ಣಶಚ ತ್ತ || 

ತದ್ನ್ಯೀ ಚ್ೀತನಾಸ್ವ್ೀಯ ಪಾರಣಾಶಾಚತ್ಾಮನ್ ಏವ ಚ್ | 
ಅಜ್ಞಾನಾಭಿಭವಸಾೃಷಾಟಸುಸಾಮತ್ ತ್್ೀ ಹಯಧ್ಮಾಾಃ ಶತರತ್ಾಾಃ || 

ಮಧ್ಯಮೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ್ೈಕ ಉತುಮಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಸವಯಶಬ್ ದೀದಿತ್ತ ತಸಾಮದ್ೀತ್ತ ದಾವವ್ೀವ ನಾಪರಾಃ || 

ಅನ್ಯೀ ಚ್ೈವ ಮಿತ್್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈರತಚ್ಯನ್ುೀ ನಾಮಿತ್್ೈಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ಶ್ರೀರಪಯಖಿಲಶಬ್ ದೀಕ್ಾು ವಿಷ್ತಣವನ್ನ ತತ ಮತಖಯತಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ಮಿತನಾಮಾನಾವಪ ತ್ತ ಮಿತನಾಮವತ್ | 
ಶ್ರೀಶಚ ವಾರ್ತಶಚ ವಿಷ್ತಣಸತು ಮತಖ್್ ಯೀಕ್್ುೀರಮಿತ್ಾಭಿಧ್ಾಃ || 

ಅನ್ನ್ುನಾಮಕತ್ಾವಚ್ಚ ಸ್ ೀSನ್ನ್ುಗತಣ ಈರಿತಾಃ | 
ಪೃರ್ಙ್ಗನಮಾನಿ ರ್ಸಾಮತ್ ತದ್ತುಣಾನ್ೀವ ಪರಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ || 2 || 
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ವಿಶಾವಮಿತರಂ ಹ್ಯೀತದ್ಹಾಃ ಶಂಸ್ತಷ್ಯನ್ುಮಿನ್ದರ ಉಪನಿಷ್ಸಾದ್  ಸ 
ಹಾನ್ನಮಿತಯಭಿವಾಯಹೃತಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಶಶಂಸ ತ್್ೀನ್ೀನ್ದರಸಯ ಪರರ್ಂ 
ಧಾಮೀಪ್ೀರಾರ್ ತಮಿನ್ದರ ಉವಾಚ್ ಋಷ್ೀ ಪರರ್ಂ ವ್ೈ ಮೀ ಧಾಮೀಪಾಗಾಾಃ ಸ 
ವಾ ಋಷ್ೀ ದಿವತೀರ್ಂ ಶಂಸ್ೀತ ಸ ಹಾನ್ನಮಿತಯಭಿವಾಯಹೃತಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ 
ಶಶಂಸ ತ್್ೀನ್ೀನ್ದರಸಯ ಪರರ್ಂ ಧಾಮೀಪ್ೀರಾರಾ ತಮಿನ್ದರ ಉವಾಚ್ ಋಷ್ೀ 
ಪರರ್ಂ ವ್ೈ ಮೀ ಧಾಮೀಪಾಗಾಾಃ ಸ ವಾ ಋಷ್ೀ ತೃತೀರ್ಂ ಶಂಸ್ೀತ ಸ 
ಹಾನ್ನಮಿತ್್ಯೀವಾಭಿವಾಯಹೃತಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಶಶಂಸ ತ್್ೀನ್ೀನ್ದರಸಯ ಪರರ್ಂ 
ಧಾಮೀಪ್ೀರಾರ್ ತಮಿನ್ದರ ಉವಾಚ್ ಋಷ್ೀ ಪರರ್ಂ ವ್ೈ ಮೀ ಧಾಮೀಪಾಗಾ 
ವರಂ ತ್್ೀ ದ್ದಾಮಿೀತ ಸ ಹ್ ೀವಾಚ್ ತ್ಾವಮೀವ ಜಾನಿೀರಾಮಿತ ತಮಿನ್ದರ ಉವಾಚ್ 
ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸೃಷ್ೀ ಪಾರಣಸುಾಂ ಪಾರಣಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಪಾರಣ್ ೀ 
ಹ್ಯೀಷ್ ರ್ ಏಷ್ ತಪತ ಸ ಏತ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಸವಾಯ ದಿಶ್್ ೀ ವಿಷ್ ಟೀSಸ್ತಮ ತಸಯ 
ಮೀSನ್ನಂ ಮಿತರಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ತದ್ವೈಶಾವಮಿತರಮೀಷ್ ತಪನ್ನೀವಾಸ್ತೀತ ಹ್ ೀವಾಚ್ 
|| 3 || 

ಭಾ – ಅನ್ಯದ್ೀವತ್ಾವಿಷ್ರ್ತ್್ವೀನ್ ಪರತೀರ್ಮಾನಾ ಅಪಯೃಚ್ ೀ ಭಗವದಿವಷ್ರಾ ಏವ 
ಮತಖಯತಾಃ | ತದ್ನ್ನ್ುರಂ ವಾರ್ತವಿಷ್ರಾಶಚ | ತಸಾಮದ್್ೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸವಯಂ 
ಮತಖಯತ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಸಾಯನ್ನಂ ತದಾಜ್ಞರಾ ವಾಯೀಶಚ | ತಸಾಮತ್ 
ತಚ್ಾಂಸನ್ೀನ್ ಭಗವಾ ಪ ವಾರ್ತಸಾಾತಪರೀರ್ತ ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ ವಿಶಾವಮಿತರಂ 
ಹ್ಯೀತದ್ಹಾಃ ಶಂಸ್ತಷ್ಯನ್ುಮಿತ್ಾಯದಿನಾ | 

‘ವೃತರಂ ಹತ್ಾವ ಪುರ್ೀನ್ದರಸತು ಮಹ್ೀನ್ದರತ್ಾವಭಿಪತುಯೀ | 
ಮಹಾವರತಂ ಕಮಯ ಚ್ಕ್್ರೀ ಹತತರಂ ಚ್ಕ್್ರೀSತರ ಕ್ತಶ್ಕಾಃ || 

ಭೃಗತರಧ್ವರ್ತಯರಭವದ್ ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮSಭವತ್ ಸವರ್ಮ್ | 
ಉದಾುತ್ಾ ವಾರ್ತರಭವತ್ಾರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಸಾದ್ಸಯಮಕರ್ ೀತ್ ತತರ ತದ್ನ್ಯೀSನ್ಯೀSಪ ಚ್ತವಯಜಾಃ | 
ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಶಂಸ್ತಷ್ಯನ್ಯದಾ ಸಸಾಮರ ಕ್್ೀಶವಮ್ || 

ವಾರ್ತನಾ ಸಹ ದ್ೀವ್ೀಶಸುದಾ ವಾಸವಮಾವಿಶತ್ | 
ಆವಿಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣನಾಥ್ೀನ್ ದರೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಹ ಕ್ತಶ್ಕಮ್ || 

ಶಂಸ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ನಿಷ್ಣ್ ಣೀSಭ ದಿದ್ಮನ್ನಂ ತವ್ೀತ ಸಾಃ | 
ಋಕ್ಾ್ಹಸರಂ ಶಶಂಸಾರ್ ರ್ಜ್ಞಾಙ್ುತ್್ವೀ ನ್ ಭಕ್ತುತಾಃ || 
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ತಚ್ತಾರತ್ಾವ ತತಷಿಟಮಗಮತ್ ಕ್್ೀಶವೀ ವಾರ್ತಸಂರ್ತತಾಃ | 
ದಿವತೀರ್ವಾರಂ ಶಂಸ್ೀತ ಪಾರಹ ತಂ ಚ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಪರೀತ್್ಯೈವ ಶಕರಮಾವಿಷ್ ಟೀ ವಿಶಾವಮಿತರಾಃ ಶಶಂಸ ತತ್ | 
ಅತಪರರ್ತ್ಾವದ್ಾಗವಾ ಪ ಪುನ್ರಪಾಯಹ ಕ್ತಶ್ಕಮ್ || 

ತೃತೀರ್ಂ ಚ್ ಶಶಂಸಾಸತ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನಂ ಪರಕಲಾಯ ತತ್ | 
ತತ್್ ೀSತತತಷ್ ಟೀ ಭಗವಾ ಪ ದ್ದಾಮಿ ವರಮಿತಯಮತಮ್ || 

ರಚ್ೀ ಸ ಪರರ್ಮೀ ತ್್ವೀವ ನಿಜಸಾಲ್ ಯೀಕಯಮಿೀಶವರಾಃ | 
ಪಾರದಾದಿದಾತೀಯೀ ಸಾಮಿೀಪಯಂ ತೃತೀಯೀ ಪುನ್ರ್ೀವ ಚ್ || 

ವರಂ ದ್ದಾನಿೀತತಯಕುಾಃ ಸ ಮತನಿಾಃ ಪಾರಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ | 
ಸಮಯಕ್ಾುಾಮೀವ ಜಾನಿೀರಾಮಿತ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ಸತಖ್್ ೀಚ್ಚತ್ಾಮ್ || 

ಇಚ್ಾಂಸುಂ ಪಾರಹ ಭಗವಾನಿನ್ದರಸ್ ಾೀ ವಾರ್ತಸಂರ್ತತಾಃ | 
ಸವಯನಾಮಾಹಮಸ್ಯೀಕ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮೀತುಮಮ್ || 

ರ್ಸಾಮತ್ ಸವಯಗತಣತವಂ ಸಾಯತ್ ಸವಯನಾಮತವ ಏವ ತತ | 
ನ್ಹಿ ದ್ ೀಷಾಭಿಧಾಯೀನಿ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ || 

ಅದ್ ೀಷ್ತ್ಾವನ್ಮಹಾವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಚಾಂಸಯಪ | 
ಸವೀಯತುಮಗತಣಾತಮತ್ಾವತ್ದಾ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ಹಿ || 

ಸವೀಯತುಮಗತಣಾನ್ೀವ ನಾಮಾನಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ  | 
ರಾವಜಾಜಾನ್ೀನ್ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಸಾಯತ್ಾುಜಾಜಾತ್ಾವSಪ ಕ್ತಶ್ಕಾಃ || 

ಅಧಕಜ್ಞಾನ್ಲಬಧಯರ್ಯಂ ಮೀಕ್ಷ್ೀSಧಕಸತಖ್ಾಪುಯೀ | 
ಜಾನಿೀರಾಂ ತ್ಾವಮಿತ ಪಾರಹ ತಸಾಮ ಆಹ ಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ಇನಾದರವಿಷ್ಟಾಃ ಪಾರಣನಾಮ ತಥಾSನ್ಯಶಾಚಭಿಧಾಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಪರಕೃಷಾಟನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಪಾರಣ ಇತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ಅಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಹಂನಾಮಾSಸಯಸನಾನಿಮನ್ತತ್್ೀರಪ | 
ತತ್್ ೀ ವ್ೀತುೀತ ಚ್ ತವಂ ಸ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸವಯನಾಮಕಾಃ || 

ಸವಾಯಣಿ ಬಹತರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ಪೂತಯತಾಃ | 
ಪರಭ ತತ್ಾವದ್ ಾತನಾಮಾ ಸವಯರ ಪಪರಭ ತತಾಃ || 

ಬಹತರ ಪಾಃ ಸ ಭ ತ್ಾನಿೀತತಯಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಸ್ನಾತನ್ಾಃ | 
ಸವ್ೈಯಶವರ್ಯಸವರ ಪತ್ಾವದ್ೀಷ್ ಇತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 
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ಸ ಏವ ಸ ರ್ಯಸಂಸಾಾಃ ಸ ಪ ಲ್ ೀಕಂ ತಪತ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಸವಯನಾಮವತಸುಸಯ ಮಮಾನ್ನಂ ಮಿತರಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಅನಾನಭಿಮಾನಿನಿೀ ಸಾಕ್ಷಾಚಿಾರೀರ್ೀವ ಪರಮದ್ ೀತುಮಾ | 
ಸಾSನ್ನಮಿತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ ೀಯಗಯತ್ಾವನಿಮತರಮೀವ ಚ್ || 

ದ್ಕ್ಷಭಾಗಸ್ತಾತ್್ೀನ್ತ್ಾವದ್ದಕ್ಷಿಣಂ ನಾಮ ಸ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಯ ಇನ್ ೀ ಹಿ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ದ್ಕ್ಷ ಭಾಗ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ ಸದಾ || 

ರ್ಸಾಯಭಿಮಾನಿನ್ಯನ್ನಸಯ ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಸಾ ದ್ೀವತ್್ ೀತುಮಾ | 
ವ್ೈಶಾವಮಿತರಂ ತದ್ನ್ನಂ ತತ ಋಗ್ಹಸಾರತಮಕಂ ಮತಮ್ || 

ವಿಶಾವಮಿತ್್ರೀಣ ದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ವೈಶಾವಮಿತರಮಿತೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ಇನಾದರವಷ್ಟಾಃ ಕ್್ ೀSರ್ಮಿತ ಶಙ್ಗೆಂ ಪರಿಹರ ಪ ಹರಿಾಃ || 

ಆದಿತಯಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುಪನ್ನಸ್ತೀತ ಚ್ ೀಚಿವಾ ಪ | 
ತ್ಾವಂ ಜಾನಿೀರಾಮಿತ ಪರಶನಂ ವಿಶಾವಮಿತರಸಯ ಕತವಯತಾಃ || 

ಅಭಿಪಾರರ್ದ್ವರ್ಂ ಹಯಸ್ತು ಶಕ್ಾರವಿಷ್ ಟೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ | 
ಹರ್ೀರಿತ ತತ ಮೀ ತಕಯಸ್ುೀಜ್ ೀಬಾಹತಲಯತ್್ ೀSಜನಿ || 

ತಸಯ ತಕಯಸಯ ಸತಯತವಂ ಜ್ಞಾತವಯಂ ಪರರ್ಮಂ ಮರಾ | 
ದಿವತೀರ್ಂ ರ್ದಿ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾಯಜಾಜಾತವಯೀ ಮೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 

ಇತಯಭಿಪಾರರ್ಮಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ಅಭಿಪಾರರ್ದ್ವರ್ಸಾಯಪ ಪರಿಹಾರಂ ಹರಿದ್ಯದತ || 

ಪಾರಣ್ ೀ ವಾSಹಮಿತ್ಾಯದಿ ನಾಮಸನ್ದಭಯಮತಕುವಾ ಪ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಸ್ತದ್ಧಯರ್ಯಂ ನಾಮಾನಮತಕ್ತುಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ || 

ಇನಾದರವಿಷ್ಟಾಃ ಕ್್ ೀSರ್ಮಿತ ಶಙ್ಗೆನ್ತತಯರ್ಯಮೀವ ಚ್ | 
ತಪನ್ನೀವಾಸ್ತೀತಯವದ್ತ್ ತಪನ್ುಂ ವ್ೀದ್ ಸ್ ೀSಪ ಹಿ || 

ನಾರಾರ್ಣಂ ಸ ರ್ಯಗತಂ ಗಾರ್ತ್್ ರಯೀಪಾಸಕ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ’ || ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ | 

ಉಪನಿಷ್ಣಣಮಿನ್ದರಂ ದ್ೃಷಾಟಾSಪ ತ್ಾವಮೀವ ಜಾನಿೀರಾಮಿತ ವರಸ್ತವೀಕ್ಾರಾ-
ದಿೀನಾದರದ್ೀವ ಚ್ೀನಾದರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನ್ತ್್ ರೀಕು ಇತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ಇನ್ದರಂ ತತ 
ಜಾನಾತ್್ಯೀವ ಹಿ ವಿಶಾವಮಿತರಾಃ | ಭಗವನ್ುಮಪ ಸವರ ಪತ ಆಗತಂ ಜಾನಾತ್್ಯೀವ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಪಾರರ್ಯನ್ೀ ‘ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸೃಷ್’ ಇತ್ಾಯದಿಕಮೀವ  
ಪೂರ್ಯತ್್ೀ | ಏಷ್ ತಪನ್ನೀವಾಸ್ತೀತ ವಯರ್ಯಮ್ | ‘ಪಾರಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ರ್ ಏಷ್ ತಪತ’ 
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ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ | ಸ ಏತ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಸವಾಯ ದಿಶ್್ ೀ ವಿಷ್ ಟೀSಸ್ತೀತ್ಾಯ-
ದಿನಾSಪಾಯವಿಷ್ಟಸಯ ವಿಷ್ತಣತವಂ ಕ್ತಞಗಚಜಾಜಾರ್ತ್್ೀ  | ತಥಾSಪ್ಯೀತ್್ೀನ್ೀತ 
ತೃತೀರಾತ್ಾವತ್ ಕರಣತ್ಾವಶಙ್ಗೆ ಭವತ | ‘ ತಸಯ ಮೀ’ ಇತ ವ್ೈರ್ಧಕರಣಯಮಿತ  
ಚ್ | ಅತ್್ ೀ ಭಗವನಾನಮಾನಿ ಪೃರ್ಗತಕ್ಾುಾSಹಂ ವಿಷ್ತಣರಿತ್್ಯೀಷ್ 
ತಪನ್ನೀವಾಸ್ತೀತತಯವಾಚ್ | ಇನ್ದರಶರಿೀರಮೀವ ಪಶಯತ್್ ೀ ವಿಶಾವಮಿತರಸಯ 
ತಕಯಮಾತರತ್್ ೀ ಭಗವಾನಿತ ಕ್ತಞಗಚಜಾಜನಾತ  ಇತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ನ್ ಚ್ೀನ್ದರಸಯ 
ಪಾರಣಶಬದಾಃ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್ೀರ್ತವಂ ಚ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | ‘ಅಜಸಯ ನಾಭಾವಧ್ಯೀಕ-
ಮಪಯತಮ್ ’ ಇತತಯಕುಸಯ ಪದ್ಮನಾಭಸಯ ಹಿ ‘ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ’ 
ಇತ ಸವಯದ್ೀವಾಭಿಧಾನ್ತವಮತಕುಮ್ | ಇನ್ದರೀ ಹಿೀನ್ದರಶಬ್ ದೀSಪ ನ್ ಮತಖಯತ್್ ೀ 
ವತಯತ್್ೀ | ಪರಮೈಶವರಾಯಭಾವಾತ್ | ಇನ್ದರಶಬ್ ದೀSಪ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ವತಯತ್್ೀ | ಸ 
ಹಿ ಪರಮೀಶವರಾಃ | 

‘ರ್ಮಿನ್ದರಮಾಹತವಯರತಣಂ ರ್ಮಾಹತರ್ಯಂ ಮಿತರಮಾಹತರ್ಯಮತ ಸತಯಮಾಹತಾಃ’ 
 ಇತ ಶತರತ್್ೀಶಚ | 

‘ಇನ್ದರಂ ಮಿತರಂ ವರತಣಮಗಿನಮಾಹತರಥ್ ೀ ದಿವಯಾಃ ಸ ಸತಪಣ್ ೀಯ ಗರತತ್ಾಮ ಪ’  
ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಶಚ | 

‘ಸಪಾುಧ್ಯಗಭಾಯ ಭತವನ್ಸಯ ರ್ೀತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ತುಷ್ಠನಿು ಪರದಿಶಾ ವಿಧ್ಮಯಣಿ’  
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ ತತರ ಪರಸತುತಾಃ | 

‘ನಾಮಾನಿ ವಿಶಾವSಭಿ ನ್ ಸನಿು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ದಾವಿರಾಸ್ತೀದ್ನ್ೃತಸಯ ಸವಯಮ್ | 
ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ರ್ಮಾವಿಶನಿು ತಂ ವ್ೈ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಮತದಾಹರನಿು’ 
|| ಇತ ಶತರತಾಃ | 

‘ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ ’ ಇತಯವಧಾರಣಾನಾನನ್ಯಸಯ 
ಸವಯನಾಮತವಮ್ | ಸ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯಾಃ | ಪದ್ಮನಾಭತ್ಾವದ್ೀವ | ಶ್ರಯೀ 
ವಾಯೀರಪ ನ್ ನಾರಾರ್ಣಾದಿನಾಮವತುಾಮ್ | 

 ‘ಏಕ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸುತ್ದ್ೃಶಪರತ ನ್ ಸುಾಃ’ ಇತ ಶತರತಾಃ | 
‘ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀತ್ ತತ್ಮೀ ವಾSಧಕ್್ ೀ ವಾ ನಾಸ್ತು’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಯೀನಾವೃತಂ ಖಂ ಚ್ ದಿವಂ ಮಹಿೀಂ ಚ್ ಯೀನಾದಿತಯಸುಪತ ತ್್ೀಜಸಾ ಭಾರಜಸಾ  
ಚ್ |’ 

‘ರ್ಮನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ಕವಯೀ ವರ್ನಿು ತದ್ಕ್ಷರ್ೀ ಪರಮೀ ಪರಜಾ’ 
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ಇತತಯಕುಸಯ ಸಮತದ್ರಶಾಯನ್ ಏವ ನಾರಾರ್ಣಸಯ  

‘ತದ್ೀವತಯಂ ತದ್ತ ಸತಯಮಾಹತಸುದ್ೀವ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಕವಿೀನಾಂ’ 

ಇತ ಪರಬರಹಮತ್ಾವವಧಾರಣಾಚ್ಚ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಂ ಸದ್ೃಶಂ ವಾ ನಾಸ್ಯೀವ | 
ಅತಸುದ್ತ್್ ರೀಚ್ಯತ ಇತಯಪ ನ್ ವಕುವಯಮ್ | 

‘ಪರ್ ೀಮಾತರರಾ ತನಾವ ವೃಧಾನ್ ನ್ ತ್್ೀ ಮಹಿತವಮನ್ವಶತನವನಿು | 
ನ್ ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಜಾರ್ಮಾನ್ ೀ ನ್ ಜಾತ್್ ೀ ದ್ೀವ ಮಹಿಮನಾಃ ಪರಮನ್ುಮಾಪ’ 
ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಚ 

‘ನ್ಕ್ತರಿನ್ದರ ತವದ್ತತುರ್ ೀ ನ್ ಜಾಯರಾ ಪ ಅಸ್ತು ವೃತರಹ ಪ | 
ನ್ಕ್ತರ್ೀವಾ ರ್ಥಾ ತವಮ್ ’ ................... 

ಇತ್ಾಯದ್ಯಪ ಸವಯನಾಮಕತ್ಾವತ್ ತಸ್ಯೈವ | 

‘ಕ್ತಮೀಕಂ ದ್ೈವತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ತಂ ವಾಪ್ಯೀಕಂ ಪರಾರ್ಣಂ’ ಇತ್ಾಯದಿಪರಶನಸಾಯಪ  
‘ಪರಮಂ ಯೀ ಮಹತ್್ುೀಜಾಃ ಪರಮಂ ಯೀ ಮಹತುಪಾಃ | 

ಪರಮಂ ಯೀ ಮಹದ್್ರಹಮ ಪರಮಂ ರ್ಾಃ ಪರಾರ್ಣಮ್ || 
ಪವಿತ್ಾರಣಾಂ ಪವಿತರಂ ಯೀ ಮಙ್ುಲಾನಾಂ ಚ್ ಮಙ್ುಲಮ್ | 

ದ್ೈವತಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಯೀSವಯರ್ಾಃ ಪತ್ಾ || 
ರ್ತಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಭವನಾಯದಿರ್ತಗಾಗಮೀ | 

ರ್ಸ್ತಮಂಶಚ ಪರಲರ್ಂ ರಾನಿು ಪುನ್ರ್ೀವ ರ್ತಗಕ್ಷಯೀ || 
ತಸಯ ಲ್ ೀಕಪರಧಾನ್ಸಯ ಜಗನಾನರ್ಸಯ ಭ ಪತ್್ೀ | 

ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಸಹಸರಮ್ ..................... ||’ 

ಇತ್್ಯೀವ ಭಾರತ್್ೀ ಪರಿಹಾರಾಚ್ಚ | ಮೀSನ್ನಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಮಿತತಯಕುತ್ಾವಚ್ಚ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ 
ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | ಸ ಹಿ ವಿಷ್ತಣದ್ಯಕ್ಷಿಣಾಮಿತರ  ಉಕ್್ ುೀ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ 
ಧ್ನಾಯಶಚರಾಯಧಾಯಯೀ – 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಿಾಃ ಸಹ್ೈವ್ೈತನ್ಮದ್ಧ್ಸಾುಜಜಕತ್ ಸದಾ | 
ಧ್ನಾಯಶಚಯೀಯSಹಮೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಮಿತರಂ ಮೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ರಮಾ || 

ಇತಯವಾದಿೀದ್ಧರಿಭ ಯಪಾ ಧ್ನ್ ಯೀSಸ್ತೀತತಯದಿತ್್ ೀ ಮರಾ | ಇತ ನಾರದ್ವಚ್ನ್ಮ್ | 

ನ್ ಚ್ ಬೃಹತೀಸಹಸಾರಭಿಮಾನಿನಿೀಂ ದ್ೀವಿೀಂ ವಿನಾ ಚ್ೀತನ್ಮಾತರಸಯ 
ಮತಖಯಮಿತರತವಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
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 ‘ಮಿನ್ ೀತ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ಚ್ೀತ ಮಿತರಮಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ ಯೀSರ್ಂ ವಿಜಾನಾತ ಸ ಮಿತರಂ ತಸಯ ನಾನ್ಯಥಾ’ || ಇತ ಹಿ ಭಾರತ್್ೀ | 

ಉಕ್ಾಾರ್ತತ್ಾವಚ್ಚ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾತ್್ ರೀಕು ಇತಯವಗಮಯತ್್ೀ | ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ 
ಹತಯಕಾನಾಮಕಂ ಮತಖಯತಾಃ | 

‘ಮಹಾವರತನಿರ್ತಕುಂ ರ್ದ್ೃಕ್ಹಸರಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ | 
ತದ್ತಕಾಮಿತ ಸಮರೀಕುಂ ತ್್ೀನ್ೀ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ || 

ತಸಾಮದ್ತಕ್ಾಾರ್ತರಿತತಯಕು ಐಶವರಾಯದಿನ್ದರ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಮದ್ತಕ್ಾಾರ್ತರಿನ್ದರೀತ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಪೂಜಯತ್್ೀ ’|| ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ | 

ವಿಷ್ತಣಹತಯಯಕ್ಾಾರ್ತರಿೀನ್ದರ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ | ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ವನ್ಯ ಇನ್ದರಾಃ ಪೃತಕ್್ ಚೀಚ್ಯತ್್ೀ |                
‘ರ್ಮಿನ್ದರಮಾಹತವಯರತಣಂ ರ್ಮಾಹತರ್ಯಂ ಮಿತರಮಾಹತರ್ಯಮತ ಸತಯಮಾಹತಾಃ’ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ‘ತಸ್ೈ ತ್ಾವತ್್ೀಭಯಸುಾ’ ಇತ ಭ್ೀದ್ವಚ್ನಾಚ್ಚ | ಸತಯ ಇತ ವಾರ್ತಾಃ |           
‘ಸದಿತ ಪಾರಣ ’ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ | 

ಸದ್ೀವ ಸತಯಮಿತತಯಕುಂ ಸತ್್ ಯೀ ವಾರ್ತರತದಾಹೃತಾಃ | 
ಸಾಧ್ತತವಂ ಸತಯತ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಸಾಧ್ತವಾಯರ್ತಹಿಯ ಸವಯತಾಃ ’ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಪರರ್ಧಾಮನ ಉಪ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಗಮನ್ಂ ನಾಮ 
ತದಾಧಮಪಾರಪುಕ್ಾರಣಭಗವತರಸಾದ್ಪಾರಪುಾಃ | ಅನ್ಯಥ್ ೀಪಶಭ್ ್ದೀ ವಯರ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ | 
ನ್ ಚ್ ತದ್ೈವ ಭಗವತಾಃ ಪರರ್ಂ ಧಾಮ ವಿಶಾವಮಿತ್್ರೀಣ ಪಾರಪುಮ್ | 

‘ಬೃಹಸಾತೀಸಹಸ್ರೀ ಪರರ್ಮೀ ಸಾಲ್ ಯೀಕಯಂ ಪರದ್ದತ ಹರಿಾಃ | 
ದಿವತೀಯೀ ಸವಪುರಪಾರಪುಂ ತೃತೀಯೀSನ್ುಾಃ ಪುರಸಯ ಚ್ || 

ತಥಾ ಸವವಿಷ್ರ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಶಾವಮಿತ್್ರೀ ದ್ದತ ಪರಭತಾಃ’ | ಇತ ಚ್ ಗಾರತಡ್ೀ | 

ನ್ ಚ್ೀನಾದರದಿಭಿರ್ೈಕಯಮತ್್ ರೀಚ್ಯತ್್ೀ | ‘ಪಾರಣಸುಥಾSನ್ತಗಮಾತ್ ’ ಇತ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ 
ಪಾರಣಶಬಾದಭಿಧ್ೀರ್ತವಮತಕ್ಾುಾ ‘ನ್ ವಕತುರಾತ್್ ೀಪದ್ೀಶಾದಿತ ಚ್ೀದ್ಧಾಯತಮ-
ಸಮ್ನ್ಧಭ ಮಾ ಹಯಸ್ತಮ ಪ’ ಇತ ವಕತುಾಃ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಶಂಸ್ತತತ-
ವಿಯಶಾವಮಿತರಸ್ಯೀನ್ದರೀಣ ಸಾವತ್್ ೀಪದ್ೀಶಾಃ ಕ್ತರರ್ತ ಇತ ಪಕ್ಷ್ ೀ ನಿರಾಕೃತ್್ ೀ ಹಿ 
ಭಗವತ್ಾ ಸ ತ್್ರೀಷ್ತ | ಅಧಾಯತಮಸಮ್ನ್ಧಶಬ್ದೀನಾವ್ೀಶ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಿನ್ದರೀ ವಿವಕ್ಷಿತ್್ ೀ 
ಭಗವತ್ಾ | ಅನ್ಯೀಷ್ವನ್ುರಾಯಮಿರ ಪ್ೀಣ ಸಮ್ನ್ ಧೀSಸ್ಯೀವ | ಅಸ್ತಮನಿನನ್ದರೀ ತತ 
ವಿಶ್ೀಷಾವ್ೀಶಸಾುತ್ಾೆಲ್ಲಕಾಃ | ಅಧಕ್ಾತಮನ್ಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ 
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ಸಮ್ನ್ ಧೀSಧಾಯತಮಸಮ್ನ್ಧಾಃ | ನ್ ಹಿ ಸಾವತಮನಾಸವಸಯ ಸಮ್ನ್ ಧೀ ಭವತ | 
ರ್ದಾಯಧಾಯತಮಮಾತರಮತ್್ ರೀಚ್ಯತ ಇತ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ತಹಯಯಧಾಯತಮಭ ಮೀತ್್ಯೀವ 
ಸಾಯತ್ ಸಮ್ನ್ಧಶಬ್ ದೀ ವಯರ್ಯಾಃ | ತಸಾಮದಿೀನಾದರದಿ ಜ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ೀಯದ್ 
ಏವಾತರ ಭಗವತ್್ ೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ | ‘ ಶಾಸರದ್ೃಷಾಟಯ ತ ಪದ್ೀಶ್್ ೀ ವಾಮದ್ೀವವತ್’ 
ಇತ ಶಾಸತುರನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಶರಿೀರಸ್ತಾತತ್ಾವಸ್ವಯ-
ನಾಮಾಭಿಧ್ೀರ್ತವಂ ಚ್ ೀಕುಂ ಅಹಂ ಮನ್ತರಭವಂ ಸ ರ್ಯಶ್ಚೀತ್ಾಯದಿವತ್ | ನ್ ಹಿ 
ಮನ್ತಸ ರಾಯದಿಭಯವತ ವಾಮದ್ೀವಸ್ುೀಷಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀSಪ | ಸವಯಪರವೃತುಹಿೀನ್ತ್ಾಂ 
ಹಿ ತ್್ೀ ಮೀಕ್ಷಂ ವದ್ನಿು | ಅತರ ಚಾಹಂ 
ಭ ಮಿಮದ್ದಾಮಾರಾಯಯೀತ್ಾಯದಿನಾಪರವೃತುರ್ೀವೀಚ್ಯತ್್ೀ | ನ್ ಚ್ 
ವಾಮದ್ೀವ್ೀನ್ ಮನಾವದಿಕಮಯಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ಕದಾಪ | ಅತೀತ್ಾರ್ಯಶಾಚರ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ 
ಭ ಮಿಮದ್ದಾಮಿತ್ಾಯದಿನಾ | ನ್  ಹಿ ಪೂವಯಂ ವಾಮದ್ೀವ್ೀನ್ ತ್ಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ 
ಕೃತ್ಾನಿ | ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಹಿೀಯನಾದರರ್ ಭ ಮಿಮದ್ದಾತ್ | ಸ ಏವ ಚ್ ಸವ್ೀಯಷ್ವನ್ು–
ರಾಯಮಿತ್್ವೀನ್ ಸ್ತಾತ್ಾವ ನಾಮಪರವೃತುನಿಮಿತ್ಾುನಿ ಸವಯಕಮಾಯಣಿ 
ಕತವಯನ್ನವಬ್ ೀಧ್-ಸ ರಿನಿಯರ್ಮನಾದಿಭಿಮಯನ್ತಸ ರಾಯದಿಸವಯನಾಮಾ 
ಭವತ| ರ್ದಿ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಪೂವಯಮಪ ಮಿಥಾಯತವಮಙಗುೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ತಹಿಯ 
ಭ ಮಿದಾನಾದಿಸವಯಕಮಾಯಣಾಂ ಮನಾವದಿತವಸಾಯಪ ಮಿಥಾಯತ್ಾವದ್ಹಂ 
ಮನ್ತರಭವಮಿತ್ಾಯದಿಕಂ ಸವಯಮನ್ರ್ಯಕಮೀವ  ಭವತ |  

 

ಜ್ೀವ್ೀಶವರಭಿದಾ ಚ್ೈವ ಜ್ೀವಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರಸಾರಮ್ | 
ಜಡ್ೀಶವರಭಿದಾ ಚ್ೈವ ಜಡಭ್ೀದ್ಸುಥ್ೈವ ಚ್ || 

ಜಡಜ್ೀವಭಿದಾ ಚ್ೈವ ಸತ್್ ಯೀSರ್ಂ ಭ್ೀದ್ಪಞ್ಚಕಾಃ | 
ನ್ ಕದಾಚಿನಿನವತ್್ ಯೀಯSರ್ಂ ಮತಕ್ತು ಸಂಸಾರ ಏವ ವಾ || 

ರ್ ಏತದ್ನ್ಯಥಾ ಬ ರರ್ತಸ್ುೀ ಹಿ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ | ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ | 
ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್ | 
ಈಶವರ್ ೀSಹಂಮಹಂ ಭ್ ೀಗಿೀ ಸ್ತದ್ ಧೀಹಂ ಬಲವಾ ಪ ಸತಖಿೀ || 

ಏತ್ಾಂ ದ್ೃಷಿಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತ್ಾಮನ್ ೀSಲಾಬತದ್ಧರ್ಾಃ | 
ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮ ಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ || 

ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ತನ್ುೀರ್ ತತ್್ ೀ ರಾನ್ಯಧ್ಮಾಂ ಗತಮ್ | ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್  
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ನ್ ಚ್ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾ ಅಹಮಸೃಷ್ೀ ಇತ್ಾಯದಾವಹಮಸಾಯದಿಶಬ್ ದೀSಸಮಚ್ಾಬಾದರ್ಯಸಾಾಃ | 
ಏಷ್ ತಪನ್ನೀವಾಸ್ತೀತತಯಪರಿತನ್ಸಯ ವ್ೈರ್ಥಾಯಯತ್ | ಪಾರಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ರ್ ಏಷ್ 
ತಪತೀತತಯಕುತ್ಾವತ್ | ಅತ್್ ೀSಹಮಸ್ತೀತ್ಾಯದಿ ಚ್ ಭಗವನಾನಮೈವ | ನ್ ಚ್ 
ಜ್ೀವ್ೈಕಯವಚ್ನ್ಮತರ ಪರಸತುತಮ್ | ತ್ಾ ವಾ ಏತ್ಾಾಃ ಸವಾಯ ಋಚ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ 
ಸವ್ೀಯ ಘ್ ೀಷಾ ಏಕ್್ೈವ ವಾಯಹೃತಾಃ ಪಾರಣ ಏವ್ೀತ ಸವಯನಾಯಮಾಭಿಧ್ೀರ್ತವಂ 
ಭಗವತ ಉಕ್ಾುಾ ತತ್್ೈವ ಪರಮಾಣತ್್ವೀನ್ ವಿಶಾವಮಿತರಂ ಹ್ಯೀತದ್ರಿತ್ಾಯ-
ದಾಯಖ್ಾಯಯಕ್್ ೀಕ್ಾು | ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿತ್ಾವತ್ ಸವಯಗತಣವತ್ಾವತ್ 
ಸವಯಶಕ್ತುತ್ಾವಚ್ಚ ಸವಯನಾಮವತುಾಮೀವ ವಿಷ್ ಣೀರತಚ್ಯತ್್ೀ ನ್ ತತ 
ಸವಯಸವರ ಪತವಮ್ | ಉಕುಂ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ – 

 

ಸರಷ್ಟೃತ್ಾವಚ್ೈವ ಪಾತೃತ್ಾವನಿನರ್ಮಾಚ್ಚ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ | 
ಸವಯತವಮತಕುಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನ್ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ || ಇತ || 

‘ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ರ್ದ್ ಾತಂ ರ್ಚ್ಚ ಭವಯಮ್’ ಇತ  
ಪುರತಷ್ಣ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಂ ವಾಯಪುಂ  ‘ ರ್ದ್ ಾತಂ ರ್ಚ್ಚ ಭವಯಮ್’, 

‘ಆ ತೃಣಾದಾಕರಿೀಷಾತ್ ಸವಯಂ ಭಗವಾನಿತ ಮಿಥಾಯದ್ೃಷಿಟರ್ೀವ’ ಇತ ಚ್ ಶತರತಾಃ | 
‘ಹಿರಣಮಯೀ ಹ ವಾ ಅಮತಷಿಮಂಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸಮಾವತ ಹಿರಣಮರ್ಾಃ | 

ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ’  ‘ಅಮೃತ್್ ೀ ಹ ವಾ 
ಅಮತಷಿಮಂಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸಮಾವತಯಮೃತಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ರ್ 
ಏವಂ ವ್ೀದ್’ 

 

‘ಸ ಏತ್್ೀನ್ ಪರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾSಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ತತ್ಾೆರಮಾಯಮತಷಿಮ ಪ ಸವಗ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ಸವಾಯ ಪ ಕ್ಾಮಾನಾಪಾುಾSಮೃತಾಃ ಸಮಭವತ್ಮಭವತ್ ’ 

 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವೀಕ್್ುೀಶಚ | 
 

ನ್ ಹಿ ಭ್ೀದಾಭಾವ್ೀ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದ್ೃಶ ಇತ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ನ್ 
ಚಾಮತಕ್್ೈಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೈಮತಯಕ್್ ುೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | ಏಕತ್್ವೀ ತತ ದ್ದ್ೃಶ ಇತ್್ಯೀತ್ಾವತ್ಾ 
ಪೂರ್ಯತ್್ೀ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಭ ತ್್ೀಭಯ ಇತ ವಯರ್ಯಮ್ | ನ್ ಚ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ 
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ಸವರ್ಮಪ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಪಶಯತ | ಕತೃಯಕಮಯವಿರ್ ೀಧ್ ಇತ ಹಿ ತ್್ೀ ವದ್ನಿು | ಅತಾಃ 
ಸವಯಶತರತವಿರ್ ೀಧ್ ಏವ ಜ್ೀವ್ೀಶವರ್ೈಕ್ಾಯಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ | 

 

ನ್ ಚ್ ಕತೃಯಕಮಯವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ನಾಮಾಸ್ತುೀತಯತರ ಕ್ತಞಗಚನಾಮನ್ಮ್ | 
ಶತರತಯನ್ತಭವಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚ್ಚ ಸವದ್ಶಯನಾದ್ೀಾಃ | ನ್ ಚ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ಪರಜ್ಞ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞ್ೀನ್ 
ಪರಮಾತಮನಾ ಸವಯಕ್ಾಮಾವಾಪುನಾಯಮಾಙಗುೀಕ್ತರರ್ತ್್ೀ  ಶರಿೀರಾದ್ತತ್ಾೆರನ್ುಸಯ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ | ತಸಾಮದ್ವೀದ್ವಿರತದ್ಧವಾದಿನ್ಾಃ ಏವ ತ್್ೀSಪ | 

 

ನ್ ಚ್ ಶ್ನ್ಯವಾದಿನ್ಾಃ ಕಶ್ಚದಿವಶ್ೀಷ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | ನ್ ಹಿ ಸವಾಯವಾಚ್ಯಂ ಸವಾಯಜ್ಞ್ೀರ್ಂ 
ಶ್ನ್ಯಂ ಚ್ೀತ ಕಶ್ಚದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ | ಕ್್ೀನಾಪ ಶಬ್ದೀನಾವಾಚ್ಯಸಯ ಲಕ್ಷಣಾರಾಮಪ 
ಪರಮಾಣಂ ನಾಸ್ತು | ಕ್ಷಿೀರಮಾದ್ತರಾಯದ್ಯೀSಪ ತ್್ೈರ್ೀವ ಶಬ್ದೈರತಚ್ಯನ್ುೀ | 

 

ವಿಶದ್ಂ ಕ್ಷಿೀರಮಾಧ್ತರ್ಯಂ ಸ್ತಾರಮಾಜಯಸಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಕಮ್ | 
ಸ್ತತಸಯ ಪನ್ಸಾದಿೀನಾಂ ನಿಹಾಯರಿೀತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ನ್ ಚ್ ಸವಯಗತಣದ್ ೀಷ್ಕ್ತರರಾವಿನಿಮತಯಕುಸಾಯಸ್ತುತವಮಪ ಕತತರ ಚಿದ್ದೃಷ್ಟಮ್ | ಅತಾಃ 
ಶ್ನ್ಯವಾದಿನ್ ಏವ ತ್್ೀSಪ | ‘ ಅಸ್ತುೀತ್್ಯೀವೀಪಲಬದಸಯ ತತುಾಭಾವಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ ’ 
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಪರಸಾದಾದಿಗತಣಾಶಚ ಭಗವತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ | ‘ರ್ಸಯ ಬರಹಮ ಚ್ ಕ್ಷತರಂ 
ಚ್ ೀಭ್ೀ ಭವತ ಓದ್ನ್ಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಕಮಾಯಣಿ ಚ್ | ‘ ತಸ್ತಮ ಪ ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ರತ್ಾಾಃ 
ಸವ್ೀಯ’ ಇತ್ಾಯದಿಗತಣಾಶಚ ತತ್್ೈವೀಕ್ಾುಾಃ | 

ಅಕ್ಷಣವನ್ುಾಃ ಕಣಯವನ್ುಾಃ ಸಖ್ಾಯೀ ಮನ್ ೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭ ವುಾಃ | 
ಆದ್ಘ್ರನಸ ಉಪಕಕ್ಷಾಸ ಉತ್್ವೀ ಹರದಾ ಇವ ಸಾನತ್ಾವ ಉ ತ್್ವೀ ದ್ದ್ೃಶ್ರೀ || 

ಇತ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ತ್ಾರತಮಯಂ ಚ್ ೀಕುಮ್ | 
‘ಶತರತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಕಣಯಫಲಂ ಪಾರಪುತ್ಾವತ್ ಕಣಯಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ | 

ಅಕ್ಷಣವನ್ ುೀ ದ್ಶಯನಾಚ್ಚ ವಿಷ್ ಣೀಮತಯಕ್ಾುಶಚ ಯೀ ಗತಣಾಾಃ || 
ತ್ಾರತಮಯಂ ಚ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಹಿ ಶತರತ್ಾವುದಿತಮಞ್ಜಸಾ | 

ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರದ್ಧಾನಸತು ಕ್್ೀಚಿತ್ ತಷ್ಠನಿು ಮತಕ್ತುಗಾಾಃ || 
ಉಪಸ್ತಾತ್ಾ ಬರಹಮವನ್ಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ಶವತಾಮಣಾಲಮ್ | 

ಐರ್ೀ ಹರದ್ೀ ಕ್್ೀಚಿದ್ಪ ದ್ೀವಾ ಏವ ಸದಾ ಹರಿಮ್ || 
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ನಾಗಭ್ ೀಗಶರ್ಂ ಮತಕ್ಾು ದ್ದ್ೃಶ್ರೀSಧಕಮೀದಿನ್ಾಃ | 
ಸಾಗರಾದಿಸ್ತಾತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಪಶಯನಿು ಕವಚಿದ್ೀವ ಹಿ’ || ಇತ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ | 
‘ರ್ತರ ಬರಹಾಮ ಪವಮಾನ್ ಛನ್ದಸಾಯಂ ವಾಚ್ಂ ವದ್ ಪ | ಗಾರವಾಣ ಸ್ ೀಮೀ  
ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಸ್ ೀಮೀನಾನ್ನ್ದಂ ಜನ್ರ್ನಿನನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ’ || 

‘ರ್ತರ ಜ್ ಯೀತರಜಸರಂ ರ್ಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸವಹಿಯತಮ್ | 
ತಸ್ತಮನಾಮಂ ಧ್ೀಹಿ ಪವಮಾನಾಮೃತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅಕ್ಷಿತ ಇನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ’|| 

‘ರ್ತರ ರಾಜ ವ್ೈವಸವತ್್ ೀ ರ್ತ್ಾರವರ್ ೀಧ್ನ್ಂ ದಿವಾಃ | 
ರ್ತ್ಾರಮ ರ್ಯಹವತೀರಾಪಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧೀನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ|| 

‘ರ್ತ್ಾರ ನ್ತ ಕ್ಾಮಂ ಚ್ರಣಂ ತರನಾಕ್್ೀ ತರದಿವ್ೀ ದಿವಾಃ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾ ರ್ತರ ಜ್ ಯೀತಷ್ಮನ್ುಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧೀನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ’ || 

‘ರ್ತ್ಾರನ್ನಾದಶಚ ಮೀದಾಶಚ ಮತದ್ಾಃ ಪರಮತದ್ ಆಸತ್್ೀ | 
ಕ್ಾಮಸಯ ರ್ತ್ಾರಪಾುಾಃ ಕ್ಾಮಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧೀನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ’ || 

ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಬರಹಮಸ ರ್ಯರ್ಮಾದಿೀನಾಂ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ದಿವೀದ್ೀವಾಯ 
ಅವರ್ ೀಧ್ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸವಯದ್ೀವಿೀನಾಂ ಗಙ್ಗುದ್ಯಬ್ದೀವತ್ಾನಾಂ ಚ್ ವ್ೀತ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಂ ಸ್ ೀಮರಾಗಾದಿಕಂ ಕ್ಾಮಚ್ರಣಂ ಚ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ 
ಭ್ೀದ್ೀನಾವಸ್ತಾತ್ಾನಾಮತಚ್ಯತ್್ೀ | ಮತಕ್ಾುಶಾಚತ್್ ರೀಚ್ಯನ್ು ಇತ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | 
ಅಮೃತಂ ಕೃಧೀತ ವಚ್ನಾತ್ | ಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸ್ವೀ ಸ್ವೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀSವಸಾಾನಾಂ ಹಿ 
ತ್್ೀಷಾಮ್ | ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಹಿ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀSವಸಾಾನ್ಂ ದ್ೀವಾನಾಮ್ | ‘ಮತಕುಾಃ 
ಪರತಜ್ಞಾನಾತ್ ’ | ‘ಸಙ್ೆಲಾಾದ್ೀವ ಚ್ ತಚ್ತಾರತ್್ೀ’  | ‘ಜಗದಾವಯಪಾರವಜಯನ್ಮ್’ |          
‘ಭ್ ೀಗಮಾತರಸಾಮಯಲ್ಲಙ್ಗುಚ್ಚ’ | ‘ಅನಾವೃತುಾಃ ಶಬಾದದ್ನಾವೃತುಾಃ ಶಬಾದತ್’ | ಇತ್ಾಯದಿ 
ಮತಕುಸ ತ್್ರೀಭಯಶಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ೀಯದ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾದಿಕಂ ಚ್ ಸವಯಂ 
ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | ಗಾರವಾಣ ಸ್ ೀಮೀ ಮಹಿೀರ್ತ ಇತ ಬರಹಮಣ್ ೀSನ್ಯಮತಕ್್ೈಾಃ ಪೂಜಯತವಂ 
ಚ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | 

 

ನ್ ಚ್ ಸ ತ್್ರೀಷ್ತ ನಿಶ್ಚತ್ಾರ್ಯಸತಯಪಚಾರಿಕತವಂ ವಕತುಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ 
ನಿಣಯರಾತಮಕತ್ಾವತ್ ತ್್ೀಷಾಮ್ | ಅತಪರಸಙ್ುಶ್್ ಚೀಪಚಾರಾದಿಕಲಾನ್ೀ |  
‘ಬರಹಮಸ ತರಪದ್ೈಶ್ೈವ ಹ್ೀತತಮದಿಾವಿಯನಿಶ್ಚತ್್ೈಾಃ’ ಇತ ನಿಶ್ಚತ್ಾನಿ ಬರಹಮಸ ತ್ಾರಣಿ | 
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ಬಹತನಾSತರ ಕ್ತಮತಕ್್ುೀನ್ ರಾವಚ್ಾಾೀತಂ ನ್ ಗಚ್ಾತ | 
ಯೀಗಿೀ ತ್ಾವನ್ನ ಮತಕುಾಃ ಸಾಯದ್ೀಷ್ ಶಾಸರಸಯ ನಿಣಯರ್ಾಃ || ಇತ ಚಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ 

ನ್ ಚ್ ನಿಣಾಯರ್ಕ್ಾನಿ ಭಗವದಾವಕಯನ್ಯಪಹಾರ್ ಮಾನ್ತಷ್ವಾಕ್್ಯೈರ್ೀವ 
ತ್್ೀಷಾಮತಪಚಾರತ್ಾವದಿಕಂ ಕಲಾಯಮ್ | ನ್ ಚ್ ಭ್ ೀಗರಹಿತ್ಾ 
ಮತಕ್ತುನಾಯಮಾನಾಯSಸ್ತುೀತಯತರ ಕ್ತಞಗಚನಾಮನ್ಮ್ | 

 

ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಂ  ಪಾರಪಯ ರ್ಥಾ ದ್ೀವಗರಹಾದ್ರ್ಾಃ | 
ತಥಾ ಮತಕ್ಾುವುತುಮಾರಾಂ ವಿಷ್ತಣಮಾವಿಶಯ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ || 

ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಾಶಚ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಸವಯದಾ ದ್ತಾಃಖವಜ್ಯತ್ಾಾಃ | 
ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾನ್್ವ್ೀಯ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ತ್್ೀ ಕದಾಚ್ನ್ || 

ಬಾಹಯಭ್ ೀಗಾ ಪ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ಚ್ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಕ್ಾಂಶಚನ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀದ್ೀಯಹಾದ್್ಹಿಶಾಚಪ ನಿಗಯಚ್ಾನಿು ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ || ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ | 

ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾಶ್ರತಯ ಮಮ ಸಾಧ್ಮಯಯಮಾಗತ್ಾಾಃ | 
ಸಗ್ೀಯSಪ ನ್ ೀಪಜಾರ್ನ್ುೀ ಪರಲಯೀ ನ್ ವಯರ್ನಿು ಚ್ || ಇತ ಭಗವದ್ವಚ್ನ್ಮ್ | 

ತಸಾಮನ್ತಮಕ್್ೈರಪೀಜಯಮಾನ್ಾಃ ಸವಯಸಾಮದಿಾನ್ನಾಃ ಸವೀಯತುಮಾಃ ಸವಯನಾಮಾ 
ಸವಯಶಕ್ತುಾಃ ಸವಯಗತಣಸಮ ಾಣ್ ೀಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸವಯವ್ೀದಾದಿಷ್ ಚ್ಯತ ಇತ 
ಸ್ತದ್ಧಮ್ || 3 || 

 

ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ತಸಯ ರಾನಿ ವಯಞ್ಜನಾನಿ ತಚ್ಾರಿೀರಂ 
ಯೀಘ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ಆತ್ಾಮರ್ ರಷಾಮಣಾಃ ಸ ಪಾರಣ ಏತದ್ಧಸಮ ವ್ೈ ತದಿವದಾವನ್ವಸ್ತಷ್ ಠೀ 
ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಬಭ ವ ತತ ಏತನಾನಮಧ್ೀರ್ಂ ಲ್ೀಭ ಏತದ್ತ ಹ್ೈವ್ೀನ್ ದರೀ 
ವಿಶಾವಮಿತ್ಾರರ್ ಪ್ರೀವಾಚ್ೈತದ್ತ ಹ್ೈವ್ೀನ್ ದರೀ ಭಾರದಾವಜಾರ್ ಪ್ರೀವಾಚ್ 
ತಸಾಮತ್ತ್್ೀನ್ ಬನ್ತಧನಾ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಹ ರ್ತ್್ೀ ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ 
ಸಮಾನ್ನಂ ತಸಯ ವಾ ಏತಸಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಯ ಸಮಾನ್ನಸಯ ಷ್್  ತರಂಶತ-
ಮಕ್ಷರಾಣಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಭವನಿು ತ್ಾವನಿು ಶತಸಂವತ್ರಸಾಯಹಾನಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಭವನಿು 
ವಯಞ್ಜನ್ೈರ್ೀವ ರಾತರರಾಪುನವನಿು ಸವರ್ೈರಹಾನಿ ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ 
ಸಮಾನ್ನಂ ತಸಯ ವಾ ಏತಸಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಯ ಸಮಾನ್ನಸಯ ಪರಸಾುತರಜ್ಞಾಮಯೀ 
ದ್ೀವತ್ಾಮಯೀ ಬರಹಮಮಯೀSಮೃತಮರ್ಾಃ ಸಮ ಾರ್ ದ್ೀವತ್ಾ ಅಪ್ಯೀತ ರ್ 
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ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತದ್ ಯೀSಹಂ ಸ್ ೀSಸತ ಯೀSಸತ ಸ್ ೀSಹಂ ತದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾ 
ಸ ರ್ಯ ಆತ್ಾಮ ಜಗತಸಾಸತಾಷ್ಶ್ಚೀತ್್ಯೀತದ್ತ ಹ್ೈವೀಪ್ೀಕ್ಷ್ೀತ್್ ೀಪ್ೀಕ್ಷ್ೀತ || 4 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ ||  
 

ಭಾ – ರಾವತೀಭಿಋಯಗಿಾಾಃ ಶಂಸ್ತತ್ಾಭಿಾಃ ಷ್್ -ತರಂಶತ್ಹಸಾರಣಯಕ್ಷರಾಣಿ ಭವನಿು | 
ರ್ಸಾಮತೆಸಾಮದ್ಪ ಚ್ಾನ್ದಸಸಾುವತಯಾಃ ಶಂಸನಿೀರಾಸುದಾ ಸಮಾಾದಿತಂ 
ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಭವತ  | ತತರ ರಾ ವಯಞ್ಜನಾಭಿಮಾನಿದ್ೀವತ್ಾ ಸ್ೈವ 
ಸವಯಪಾರಣಿನಾಂ ಶರಿೀರಾಭಿಮಾನಿದ್ೀವತ್ಾ ಸಾವರ್ಮತಾವೀ ಮನ್ತಾಃ | 
ಘ್ ೀಷಾಭಿಮಾನಿದ್ೀವತ್ಾ ಸವಯಜ್ೀವಾಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹಾಮ | ರಷಾಮಭಿಮಾನಿೀ 
ವಾರ್ತಾಃ | 

ವಯಞ್ಜನಾನಾಂ ಶರಿೀರಸಯ ಚಾಭಿಮಾನಿ ಮನ್ತಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಘ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸವಯಜ್ೀವಾನಾಮಭಿಮಾನಿೀ ಚ್ತತಮತಯಖಾಃ || 

ರಷಾಮಭಿಮಾನಿೀ ವಾರ್ತಶಚ ಪರತಪಾದ್ ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಏತ್್ೀಷಾಮಧಪಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಬೃಹತತಯಕುಸಯ ದ್ೀವತ್ಾಮ್ || 

ಉಪಾಸ್ಯೈವ ವಸ್ತಷ್ ಠೀSಭ ದ್ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ ಶಕರ ಏವ ಚ್ | 
ಏತ್ಾಂ ವಿದಾಯಂ ಕ್ತಶ್ಕ್ಾರ್ ಭರದಾವಜಾರ್ ಚಾದ್ದಾತ್ || 

ಏತದಿವದಾಯಬಲ್ೀನ್ೈವ ವಿದಾಯಧೀಶ್ೀನ್ ಬನ್ತಧನಾ | 
ರ್ಜ್ಞ್ೀಷಾವಹ ರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಮಿನ್ ದರೀ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ || 

ಷ್್ -ತರಂಶದ್ ರಪವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣವಯಯಞ್ಜನ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ತ್ಾನ್ಯೀವ ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಿ ರಾತರೀನಾಮಪ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 

ಏಕ್್ೈಕಂ ಚ್ ಸಹಸರಂ ತದ್ವಯಞ್ಜನ್ೀಷ್ತ ಚ್ ರಾತರಷ್ತ | 
ರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸ್ತಾತಂ ವೂಯಹಯ ಷ್್ - ತರಂಶತಸಹಸರಧಾ || 

ಷ್್ -ತರಂಶತಸಹಸಾರಣಿ ಸವರಗಾಣಿ ಹರ್ೀರಪ | 
ತ್ಾನ್ಯೀವಾಹಾನಂ ದ್ೈವತ್ಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ || 

ದಾವಸಪುತಸಹಸಾರಣಿ ರ ಪಾಣ್ಯೀವಂ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ | 
ಶತ್ಾಬಾದನಾಮಹ್ ೀರಾತರ ದ್ೈವತ್ಾನ್ತಯತುಮಾನಿ ಚ್ || 

ಬೃಹತೀಸಹಸರವಣಾಯನಾಮಪ ಧಾಯತ್ಾವSಖಿಲಾನ್ಯಪ | 
ಶತವಷ್ಯಹರಿಧಾಯನ್ಫಲಮಾಪ್ನೀತ ಪೂರತಷ್ಾಃ || 
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ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್್ವೈವ ಸಮಾಾದ್ಯ ಬೃಹತೀನಾಂ ಸಹಸರಕಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾನಾನರಾರ್ಣಸ್ಯೈವ ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಸನ್ುತ್್ೀಾಃ || 

ಸ ಏವ ಮೀ ವಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ರ ಪಕಾಃ | 
ಪಾರಧಾನ್ಯಂ ಮರ್ಶಬ್ ದೀSರ್ಂ ವಕ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸದ್ೈವ ಹಿ || 

ಪರಧಾನ್ ೀSಸಯ ಹರಿರ್ಯಸಾಮತ್ ಪರಜ್ಞಾರ ಪ್ೀSಧದ್ೀವತ್ಾ | 
ಬರಹಾಮಮೃತಂ ಚ್ ತ್್ೀನಾರ್ಂ ಬರಹಾಮದಿಮರ್ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಸವೀಯತುಮಸವರ ಪತ್ಾವದಿವಷ್ತಣರತಕುಾಃ ಸ ದ್ೀವತ್ಾ | 
ಬರಹಮ ಪೂಣಯಗತಣತ್ಾವಚ್ಚ ನಿತಯತ್ಾವದ್ಮೃತಂ ತಥಾ || 

ಏತ್ಾದ್ೃಶಂ ತತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಧಾನ್ಂ ವ್ೀತು ಸವಯದಾ | 
ಪರಜ್ಞಾದಿಭಿಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸವಸಾಮತ್ ಪರ್ೀಭಯಶಚ ಸದಾSಧಕಮ್ || 

ಪರಜ್ಞಾದ್ೀವಬರಹಾಮಮೃತಮರ್ಾಃ ಸ ಪರಿಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಪರಜ್ಞಾದಿಮರ್ ಏವಂ ಸ ಭ ತ್ಾವ ದ್ೀವಾ ಪ ಕರಮೀಣ ಚ್ || 

ಏತ ಮಾರತತಪರ್ಯನಾು ಪ ಮಾರತತ್್ೀನ್ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ಸಮಾಾದ್ನಾಚ್ಚ ವಿದಾಯರಾ ಅಸಾಯಾಃ ಪರತ ಏವ ಚ್ || 

ದಾವಸಪುತಸಹಸಾರಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಹಿ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ | 
ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಂಸಾಾನಿ ಸವರವಯಞ್ಜನ್ಭ್ೀದ್ತಾಃ || 

ತ್ಾನ್ಯೀವ ಪುರತಷ್ಸಾಾನಿ ರ್ಸಾಮತ್ ಪುರತಷ್ಸಂಸ್ತಾತಮ್ | 
ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ತಚ್ಾಂಸಯಂ ವಯಜಯತ್್ೀ ನ್ ಹಯೃತ್್ೀ ನ್ರಮ್ || 

ದಾವಸಪುತಸಹಸಾರಣಿ ತ್ಾನ್ಯೀವಾಹನಿಯಶಾಸತಚ್ | 
ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಿ ಸ ಯೀಯSಪ ತವಹ್ ೀರಾತರಂ ಹಿ ಸ ರ್ಯಗಮ್ || 

ತಸಾಮದ್ ಯೀSರ್ಮಹಂ ನಾಮಾ ಸದಾSಹ್ೀರ್ತವಹ್ೀತತತಾಃ | 
ಸ ಏವಾಸತ ಸ ರ್ಯಸಂಸಾಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಯೀSಸತ ಸ ರ್ಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ ೀSಹ್ೀಯೀ ಭಾಸೆರಾದಿಭಿಾಃ | 
ಏವಂ ಮನ್ತಷ್ಯಜ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸ ರಾಯದಿಷ್ತ ಚ್ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಜ್ೀವಸಮಿೀಪಗಮ್ | 
ಈಕ್ಷ್ೀನಾನರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ಸವಯಜ್ೀವ್ೀಶವರ್ೀಶವರಮ್’ 
ಇತ್್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 



 

 
 

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

 
2012 

Page 47 ! ! 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 ! !  

 

ಸಂಪನ್ನಸಯ ಪರಸಾುದ್ೀವಾನ್ನ್ುರಮೀವ | ನ್  ಪುನ್ಾಃ ಕಮಾಯನ್ುರ್ೀಣ ಶರಿೀರಾರಮಾ 
ಏವಂವಿದ್ ೀ ಭವತ | ಪರಜ್ಞಾಮಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಮರ್ ಇತ್ಾಯದಿ ಪೃರ್ಕ್ 
ಪೃರ್ಙ್ಮರ್ಶಬ್ ದೀSನಿರತದಾಧದಿಚ್ತತಮ ಯತೀಯನಾಮಪ ಪರಸಾರಸಾಮಯೀನ್ 
ಸವಯಜ್ೀವ್ೀಭಯ ಆಧಕಯಂ ಜ್ಞಾತವಯಮಿತ ದ್ಶಯಯತತಮ್ | 

ಅನ್ುರಾಯಮಿಸವರ ಪ್ೀಣ ಜ್ಞಾಪರ್ನ್ನನಿರತದ್ಧಕಾಃ | 
ಪರಜ್ಞ್ೀತತಯಕ್್ ುೀ ದ್ ಯೀತನಾಚ್ಚ ಪರದ್ತಯಮನೀ ದ್ೀವತ್್ ೀದಿತಾಃ || 

ಅಮಂ ಕರ್ ೀತ ರ್ಚಾಾಸರಮೃತಂ ಸವಸ್ತಮ ಪ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀSಮೃತಂ ತಸಾಮದಾವಸತದ್ೀವಸತು ಬೃಂಹಣಾತ್ || 

ಜ್ೀವಾನಾಂ ಮತಕ್ತುದಾನ್ೀನ್ ಬರಹ್ೀತ ಕಥಿತಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಏವಮೀಕ್್ ೀSಪ ಭಗವಾಂಶಚತತಧಾಯ ಸಮತದಿೀರಿತಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚಾತತರಾತ್್ಯೀ | 

ಸಮ ಾಯೀತಯತರ ಸಮಿತತಯಪಸಗಾಯದ್್ೃಹತೀಸಹಸರಸಮಾಾದ್ನಾನ್ನ್ುರಂ 
ಭಗವದಾಧಕಯಂ ಪುನ್ರಾಧಕ್್ಯೀನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ ಇತತಯಕುಂ ಭವತ | ಭಗವದಾಧಕಯಮಧಕಂ 
ಜ್ಞಾತ್ಾವದ್ೀವತ್ಾ ಅಪ ಕರಮೀಣ ಪಾರಪ್ನೀತ | 

ದಾವಸಪುತಸಹಸಾರಣಾಂ ರ ಪಾಣಾಂ ಪರ್ತಯಪಾಸನಾತ್ | 
ಆಧಕಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯತರಾಂ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ || 

ಪಾರಪ್ನೀತ ದ್ೀವತ್ಾಶ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಾನಾುಾಃ ಕರಮೀಣ ತತ | 
ಯೀಗಾಯ ಅಸಾಯಶಚ ವಿದಾಯರ್ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ರ್ ಏವ ಚ್ || ಇತ್ಾಯದಿ ಸತುತ್್ುಾೀ | 

ಬೃಹಸಾತೀಸಹಸರಸ್ತಾತ್ಾನಿ ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಿ ಪುರತಷ್ೀ ಸ್ತಾತ್ಾನಿ ಪುರತಷ್ೈರಹ್ೀರ್ತ್ಾವ-
ದ್ಹಂನಾಮಕ್ಾನಿ ತ್ಾನ್ಯೀವ ಸ ಯೀಯ ಸ್ತಾತ್ಾನಿ ರಾನ್ಯೀವ ಸ ಯೀಯ ಸ್ತಾತ್ಾನಿ 
ತ್ಾನ್ಯಪ ಸ ರಾಯದಿಭಿರಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಹಂನಾಮಕ್ಾನಿ ತದ್ೀವೀಕುಂ 
ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಪರಂ ಬರಹ್ೈವ ಸವಯದಾ ಉಪ ಸಮಿೀಪ ಈಕ್ಷ್ೀತ | 

 

ನಾತರ ಜ್ೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ ೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ | ಉಪ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಈಕ್ಷ್ೀತ್್ೀತ ಸಮಿೀಪ್ೀ 
ದ್ಶಯನ್ವಚ್ನಾತ್ | ನ್ ಚ್ ನಿರರ್ಯಕತವಮತಪಸಗಯಸಾಯಙಗುೀಕತತಯಂ ರ್ತಕುಮ್ | ಸ 
ಹಾಯಷ್ೀಯಷ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ವಾಯಕರಣನಿರತಕ್ಾುದಿಷ್ ಪಸಗಾಯಣಾಂ 
ವ್ೈರ್ಯರ್ಯಯಮಙಗುೀಕೃತಂ ಕತತರಚಿತ್ | ಉಕುಂ ಚ್ ಭಗವತ್ಾ ವಾಯಸ್ೀನ್  - 

ನಾನ್ರ್ಯಕಾಃ ಸವರ್ ೀ ವಾSಪ ವಣ್ ೀಯ ವಾ ಕತತರಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ | 
ಪದ್ಂ ವಾಕಯಂ ಕತತಶಚ ಸಾಯನಾನಲಾಾರ್ಯಮಪ ಕತತರಚಿತ್ || 
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ಉಚಾಚರಾದ್ಯರ್ಯಮಪ ವಾ ನಾಸ್ತು ಕ್ತಞಗಚತ್ಾರಾದಿಕಮ್ | 
ಮಹಾರ್ಯಮೀವ ಸವಯಂ ಹಿ ವ್ೀದ್ೀ ವಾ ವ್ೈದಿಕ್್ೀSಪ ವಾ || ಇತ | 

ಸತಕರಂ ಚ್ ಸವಯಪದಾನಾಮನ್ರ್ಯಕತವಕಲಾನ್ಮ್ | ಯೈಶಚ ವಾಕ್್ಯೈರರ್ಯವತುಾಂ 
ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ತ್್ೀಷಾಮಪಯನ್ರ್ಯಕತವಮೀವ ಸಾಯದಿವಶ್ೀಷಾಭಾವಾತ | ನ್ ಚ್ 
ಮಾನ್ತಷ್ವಾಕ್್ಯೀನ್ ವ್ೀದ್ಪದಾನಾಮಾನ್ರ್ಯಕಯಂ ಕಲಾಯಮ್ | 
ಜ್ೀವ್ೀಶವರ್ೈಕ್ಾಯಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ ಯೀSಹಂ  ಸ್ ೀSಸಾವಿತ್್ಯೀವ ಪೂರ್ಯತ್್ೀ 
ಪುನ್ಯೀಯSಸತ ಸ್ ೀSಹಮಿತ ವಯರ್ಯಮ್ | ನ್ ಹಯಸಯ ತ್್ೀನ್ೈಕ್್ಯೀ ತಸಾಯನ್ೀನ್ 
ಭ್ೀದ್ಶಙ್ಗೆ ಭವತ | ಅಸಯ ತಸ್ಯೀತ ಭ್ೀದಾಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ ನಾಭ್ೀದ್ ೀ ಮತಖಯಾಃ | ಕ್ತನ್ತು 
ತದ್ಧೀನ್ತವಮೀವಾನ್ಯಸಯ ಭವತ ಸ್ನೀಹವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ವಾ | ಚ್ೈತ್್ ರೀ ಮೈತ್್ ರೀ 
ಮೈತರಶ್ೈತರ ಇತವತ್ | ತತರ ಹತಯಭರ್ಸ್ನೀಹಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪುನ್ವಯಚ್ನ್ಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
ಅಭಾಯಸತ್್ವೀ ಹ್ಯೀಕಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಪರಯೀಗ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ | ಅತರ ಹಿ ಪರಯೀಗದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ 
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | 

ಏಕಪರಕ್ಾರಾ ಬಹತಶ್್ ೀ ವಾಗಭಾಯಸ ಇತೀರಿತಾಃ | 
ಅಥಾಯನ್ುರಾಥಾಯ ದಿವವಿಧಾ ಪರರ್ತಕ್್ುೀತ ಹಿ ನಿಣಯರ್ಾಃ || ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ | 

ಅಹಂಶಬದಸಾಯಹ್ೀರ್ತ್ಾವಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ ನ್ರಾಹ್ೀರ್ತವಂ ಸತರಾಹ್ೀರ್ತವಂ ಚ್ ೀಚ್ಯತ 
ಇತ ನ್ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಮ್ |‘ಅ ಇತ ಬರಹಮ ತತ್ಾರಗತಮಹಮಿತ ನ್ ವಾ ಅಹಮಿಮಂ 
ವಿಜಾನಾತ ತಸ್ ಯೀಪನಿಷ್ದ್ಮ್’  ಇತ್ಾಯದತ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾಹ್ೀರ್ತ್್ವೀನಾಹಂ-
ನಾಮಕತವಪರಸ್ತದ್ಧೀಾಃ | ಅಹಂಶಬದಸಾಯಸಮಚ್ಾಬಾದರ್ಯಕತ್್ವೀSಹಮಿಮಂ ವಿಜಾನಾತೀತ ನ್ 
ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ತಸಯ ಭ ರಿತ ಶ್ರ್ ೀ ಭತವ ಇತ ಬಾಹ  ಇತ್ಾಯದಿನಾSಕ್ಷಿಸಂಸ್ ಾೀ 
ಭಗವಾನ್ೀವ ಹಯಹಂಶಬ್ ದೀದಿತಾಃ | ನ್ ಹಿ ಜ್ೀವಸಾಯಕ್ಷಿಣಿ ಪೃರ್ಕ್ ಶ್ರ್ ೀಬಾಹಾವದಿಕಂ 
ವಿದ್ಯತ್್ೀ | ಹೃದಿ ಸ್ತಾತಮೀವ ಹಿ ತಸಯ ಸವರ ಪಮ್ | ಜಾಗರಿತ್್ೀSಪಯಕ್ಷಾಯದಿಷ್ತ 
ವಿಶ್ೀಷ್ಸನಿನಹಿತಂ ಭವತ ದಿೀಪಪರಕ್ಾಶವತ್ | ‘ಅವಯಸ್ತಾತವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದಿತ 
ಚ್ೀನಾನಭತಯಪಗಮಾದ್ಧೃದಿ ಹಿ’ | ‘ಗತಣಾದಾವSSಲ್ ೀಕವದಿತ್ ’ ಇತ ಚ್ ಸ ತ್ಾರತ್ |    
‘ಆದಿತ್್ಯೀ ಹಿರಣಮರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಯ ರ್ಥಾ ಕಪಾಯಸಂ ಪುಣಾರಿೀಕಮೀವಮಕ್ಷಿಣಿ’ 
ಇತ್ಾಯದಿ ಸ ಯೀಯ ಸ್ತಾತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀ ರ ಪಮತಕ್ಾುಾSಕ್ಷಿಸ್ತಾತಸಾಯಪ ತಸ್ಯೈತಸಯ ತದ್ೀವ 
ರ ಪಮಿತ್ಾಯದಿ ಕರ್ನಾಚ್ಚ | ‘ಸ ಏಷ್  ಏವ್ೈತಸಾಮದ್ವಾಯಞ ್ ಚೀ ಲ್ ೀಕಸ್ುೀಷಾಂ 
ಚ್ೀಷ್ಟೀ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಪತಯಕರ್ನಾಚ್ಚ | ನ್ ಹಿ ಕಶ್ಚದಿಾಕ್ಷತಕಾಃ 
ಪಾತ್ಾಲಾದ್ಯಧಪತರಿತಯತರ ಕ್ತಞಗಚನಾಮನ್ಮ್ | ತಸಾಮದ್ಾಗವಾನ್ೀವಾಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಹಂ 
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ನಾಮಾ | ‘ಚ್ಕ್ಷತಮಿಯತರಸಯ ವರತಣಸಾಯಗ್ನೀಾಃ’ | ‘ಜಗತಸುಸತಾಷ್ಶಾಚತ್ಾಮ’ ಇತ್ಾಯದಿ 
ಜ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನಾಚ್ಚ | 

ರ್ಚಾಚಪ್ನೀತ ರ್ದಾದ್ತ್್ುೀ ರ್ಚಾಚತು ವಿಷ್ರಾನಿಹ | 
ರ್ಚಾಚಸಯ ಸನ್ುತ್್ ೀ ಭಾವಸುಸಾಮದಾತ್್ೀತ ಭಣಯತ್್ೀ || ಇತ ಭಾರತ್್ೀ | 

 ದ್ೀವತ್ಾ ಅಪ ಏತ ಪಾರಪ್ನೀತೀತ್್ಯೀವ ಚಾರ್ಯಾಃ |ಲರ್ಶ್ಚೀದ್ದೀವತ್ಾಸವಪ್ಯೀತೀತ 
ಸಾಯತ್ | ನ್ ಚ್ ವಿನಾಶಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಾಃ | ಮರ್್  ಶಬದಸಯ ಭಗವತ್ಾರಧಾನ್ಯರ್ಯತ್ಾವ-
ನ್ಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ ಸಮ ಾರ್ ದ್ೀವತ್ಾ ಅಪ್ಯೀತೀತ ಲಯಪ್ ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
ಉಪಾಸನಾರಾಸತು ಸಮಾನ್ನಸಯ ಪರಸಾುದಿತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಪೂವಯಮೀವ ಸ್ತದಿಧಾಃ | 128  

ಸವಯಸಾಮದಿಾನ್ನಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಜ್ೀವಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ರ್ಾಃ ಸಮರ್ೀತ್ | 
ಸ ರಾತಯನ್ಧನ್ುಮೀ ಘ್ ೀರಂ ನಿತ್ಾಯತಶರ್ದ್ತಾಃಖದ್ಮ್ || 

ಸವೀಯತುಮಂ ತತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಭಿನ್ನಂ ಜಾನಾತ ಸವಯತಾಃ | 
ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಮಸತ ರಾತ ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ತಾಃ ||  

ಇತ ಚ್ೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ಅತಾಃ ಸವಯವಯತರಿಕು ಸವೀಯತುಮಾಃ ಸವಯಗತಣಸಮ ಾಣ್ ೀಯ ನಾರಾರ್ಣ ಇತ 
ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 

ಸವಯಪರಮಾಣಸ್ತದ್ಧತವಂ ವಕತುಮಾಧಾಯರ್ಮ ಲತಾಃ | 
ಅಧಾಯರಾನ್ುೀ ದಿವರತಕ್ತುಾಃ ಸಾಯತ ಾವೀಯಕುಸಾಯವಧಾರಣ್ೀ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ|| 4 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 2 || 1 || 

 

ಓಂ ಯೀ ಹ ವಾ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಮತಕಾಂ ವ್ೀದ್ ರ್ಸಾಮದಿಧೀದ್ಂ ಸವಯಮತತುಷ್ಠತ 
ಸ  ಸಮರತವಿತಾೃಥಿವಿೀ ವಾರ್ತರಾಕ್ಾಶ ಆಪ್ೀ ಜ್ ಯೀತೀಂಷಿೀತ್್ಯೀಷ್ ವಾ 
ಆತ್್ ೀಕಾಂ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಮೀತಸಾಮದಿಧೀದ್ಂ ಸವಯಮತತುಷ್ಠತ್್ಯೀತಮೀವಾಪ್ಯೀತಯರ್ನ್ಂ 
ಹ ವ್ೈ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಸ್ತಮನ್ ಯೀSನ್ನಂ ಚಾನಾನದ್ಂ ಚ್ 
ವ್ೀದ್ಹಾಸ್ತಮನ್ನನಾನದ್ ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭವತಯಸಾಯನ್ನಮಾಪಶಚ ಪೃಥಿವಿೀ 
ಚಾನ್ನಮೀತನ್ಮರಾನಿ ಹಯನಾನನಿ ಭವನಿು ಚ್ ಯೀತಶಚ ವಾರ್ತಶಾಚನಾನದ್ಮೀತ್ಾಭಾಯಂ 
ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಮನ್ನಮತ್ಾಯವಪನ್ಮಾಕ್ಾಶ ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಹಿೀದ್ಂ ಸವಯಂ ಸಮೀಪಯತ 
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ಅವಪನ್ಂ ಹ ವ್ೈ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ ತಸ್ತಮನ್ ಯೀSನ್ನಂ 
ಚಾನಾನದ್ಂ ಚ್ ವ್ೀದಾಹಾಸ್ತಮನ್ನನಾನದ್ ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭವತಯಸಾಯನ್ನಮೀಷ್ಧ-
ವನ್ಸಾತಯೀSನ್ನಂ ಪಾರಣಭೃತ್್ ೀSನಾನದ್ಮೀಷ್ಧವನ್ಸಾತೀನಿಹ ಪಾರಣಭೃತ್್ ೀS-
ದ್ನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ ಉಭರ್ತ್್ ೀದ್ನಾುಾಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯನ್ತವಿಧಾಂ ವಿಹಿತ್ಾಸ್ುೀSನಾನದಾ 
ಅನ್ನಮಿತರ್ೀ ಪಶವಸುಸಾಮತು ಇತರಾನ್ಾಶ್ನ್ಧೀವ ಚ್ರನ್ಯಧೀವ ಹಯನ್ನೀSನಾನದ್ ೀ 
ಭವತಯಧೀವ ಹ ಸಮಾನಾನಾಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ || 1 || 

 

ಭಾ - ಯೀSಸತ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ನಿತ್ಾಯತತಗತಣತ್ಾವತ್ ಆತ್್ೀತತಯಕುಾಃ ಸದಾ ಶತರತ್ತ || 

ನಾರಾರ್ಣಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಪಞ್ಚಧಾSವಸ್ತಾತಾಃ ಸದಾ | 
ಸವಯಸ್ ಯೀತ್ಾಾಪಕತ್ಾವತ್ ಉಕಾಮಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಬೃಹತೀಸಹಸರರ ಪ್ೀ ಚ್ ಸ ಉಕ್್ಾೀ ಪಞ್ಚಧಾ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಪಞ್ಚಭ್ೀದ್ಂ ಹಿ ತಚ್ಾಸರಂ ತೃಚಾಶ್ೀತತರರ್ಂ ಚ್ ರ್ತ್ || 

ಪೂವಾಯಪರಂ ತೃಚಾಶ್ೀತ್ಾಯ ಇತ ಪಞ್ಚಚತಮಕಂ ಹಿ ತತ್ | 
ಪರರ್ಮೀ ಪಞ್ಚಕ್ಾದಾಾಗ್ೀ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್ || 

ಋಕರರಾಶ್ೀತಕ್್ೀ ಪೂವ್ೀಯ ಗಾರ್ತರೀಚ್ಾನ್ದ ಆತಮಕ್್ೀ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ನಿತಯಮೃಗಶ್ೀತತರಯೀ ತಥಾ || 

ದಿವತೀಯೀ ಬೃಹತೀಚ್ಾನ್ದಸಯಸತ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ರ್ಸಾಯವ್ೀಶಬಲ್ೀನ್ೈವ ಜ್ೀವಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀSಪರಾಃ || 

ಪೃಥಿವಿೀಂ ಬಿಭತಯ ಸತತಂ ತತರಪಸಾದಾತುವ್ೈಭವಾಃ | 
ತೃತೀರಾರಾಂ ತೃಚಾಶ್ೀತ್ಾಯಮತಷಿಣಕಾನ್ದಸ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ಪರದ್ತಯಮನರ ಪೀ ಸತತಂ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ರ್ಸ್ಯೈವ ಸನಿನಧ್ೀಾಃ | 
ಕ್ಾಮಾಃ ಪರದ್ತಯಮನನಾಮಾಭ ತುತರಸಾದಾತುವ್ೈಭವಾಃ || 

ಉಕಾಸ್ಯೈವಾನ್ಯಭಾಗ್ೀ ತತ ಸ್ ೀSನಿರತದ್ ಧೀ ಹರಿಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಕ್ಾಮಪುತ್್ ರೀSನಿರತದಾದಖಯಂ ರಾದ್ವ್ೀಶ್ೀನ್ ಲಬಧವಾ ಪ || 

ಏವಂ ಪಞ್ಚಚತಮಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಬೃಹತತಯಕಾಸಯ ದ್ೀವತ್ಾಮ್ | 
ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸಮಯಗ್ವೀತ್ಾು ಸ ತ್ಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ವ್ೈ ಹರ್ೀಾಃ || 

ಸ್ತಾತ್ಾನಿ ಪಞ್ಚಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಪೃಥಿವಾಯದ್ಯಭಿಧಾನಿ ಚ್ | 
ತದಾವ್ೀಶಾತ್ ಪೃಥಿವಾಯದಿನಾಮ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಪಞ್ಚಸತ || 
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ಪೃರ್ತತ್ಾವತ್ ಪೃಥಿವಿೀನಾಮಾ ಭ ಮತ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಬಲಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತ್ಾವದಾವರ್ತನಾಮ ಸ ಏವ ಚ್ || 

ವಾರತ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸ್ತಾತ ಆಕ್ಾಶನಾಮಕಾಃ | 
ವಾಯಪುತ್ಾವದಾವಸತದ್ೀವಸತು ಸದಾSSಕ್ಾಶ್ೀ ಸ್ತಾತಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಅನಿರತದ್ಧಸುಥ್ೈವಾಪು್ ಬಹತರ ಪ್ೀ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ಅಮಾನಮಾ ಪಾಲನಾನಿನತಯಂ ಪರದ್ತಯಮನೀ ಜ್ ಯೀತಷಿ ಸ್ತಾತಾಃ || 

ಜ್ ಯೀತನಾಯಮಾ ದ್ ಯೀತನಾಚ್ಚ ಬಹತರ ಪಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ರ್ದ್ಯಪಯಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯರ ಪಾಣಯಪಯಖಿಲ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ || 

ಪೂಣಾಯನ್ಯಥಾಪ ಚ್ೈಕ್್ೈಕರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸ ಪೃರ್ಗತುಣ್ೈಾಃ || 
ವಯವಹಾರಾ ಪ ಪೃರ್ಗ್ದೀವಾಃ ಕರ್ ೀತೀವ ಹಿ ಲ್ಲೀಲರಾ || 

ತಸಾಮತ್ ಪೃರ್ಗಿವಾಸ್ಯೀತ ನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸವಯತರ ಸವಯನಾಮನೀSಪ ವಯವಹಾರಾರ್ಯಮಿೀರ್ಯತ್್ೀ || 

ಏತಸಾಮದಿಧ ಹರ್ೀನಿಯತಯಂ ಜಗದ್ತತುಷ್ಠತ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ಮತಕ್ತು ಲಯೀ ಚ್ ತಂ ರಾತ ಸ ಚ್ ಸವಾಯಶರರ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ರ್ ಏವಂ ವ್ೀತು ತಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸ್ುೀ ಚಾಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಃ || 

ಸ ಮತಕುಾಃ ಸಮಜಾತೀನಾಮಾಶರರ್ಶಚ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಸವಜಾತೀನಾಮತತುಮತವಪದ್ಯೀಗಾಯ ಹಿ ಯೀ ಸತರಾಾಃ || 

ಬರಹ್ೀನಾದರದಾಯಸ್ುೀ ಹಿ ಯೀಗಾಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಸ್ತಮನ್ತನಪಾಸನ್ೀ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣ ಯೀಗಯಮಾಧಕಯಮಾಪಯತ್್ೀ || 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಚ ಪರದ್ತಯಮನಸುತರ ಭ್ ೀಕೃಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್ತ | 
ಬ್ ೀಕೃಶಕ್ತುಪರದತ ನಿತಯಂ ಭ್ ೀಕ್ಾುರತ ಚ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 

ನಾರಾರ್ಣಾನಿರತದತಧ ತ್ತ ಭ್ ೀಗಯವಸತುಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್ತ | 
ತಪಯಕ್ತ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ತಸಾಮದ್ ಾೀಗತಯ ನ್ ಚ್ವಯಯತಾಃ || 

ಅವಕ್ಾಶಪರದ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನ್ಭಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಏವಂ ಪಞ್ಚಚತಮಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ರ್ ಉಪಾಸ್ುೀ ಸದ್ೈವ ತತ || 

ಅವಕ್ಾಶಪರದ್ಾಃ ಸ್ ೀSಪ ಸವಜಾತೀನಾಂ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚಾಪಾಯರ್ಕಶ್ೈವ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದ್ತಾಃ || 
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ಬರಹ್ೀನಾದರದಾಯಾಃ ಸವಜಾತೀಶಪದ್ಯೀಗಾಯ ಅಮತಷ್ಯ ಚ್ | 
ಯೀಗಾಯ ಉಪಾಸನ್ಸಯ ಸತಯಸುದ್ನ್ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಕ್್ೀ || 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಚ ಪರದ್ತಯಮನೀ ಜಙ್ುಮೀಷ್ತ ವಯವಸ್ತಾತ್ತ | 
ನಾರಾರ್ಣಾನಿರತದತಧ ತತ ಸಾಾವರಾನ್ುಗಯತ್ತ ಪರಭ || 

ತತ್ಾರಪಾಯಕ್ಾಶಗ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ | 
ಪಾರಣಾನಾಂ ಭರಣಾನಿನತಯಂ ಪಾರಣಭೃನಾನಮ ತದ್ಧರ್ೀಾಃ || 

ನ್ ಹಯನ್ಯಾಃ ಪಾರಣಭತ್ಾಯSಸ್ತು ತಮೃತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಓಷ್ಣಾಚ್ಚ ನಿಧಾನಾಚ್ಚ ಸ ಏವತಷ್ಧನಾಮಕಾಃ || 

ವನ್ನಿೀರ್ಪತತ್ಾವಚ್ಚ ಸ ಏವ ಹಿ ವನ್ಸಾತಾಃ | 
ಅನ್ನೀ ಸ್ತಾತ್ಾವ ತೃಪುದ್ತವಂ ತಸಾಯದ್ಯತವಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀ || 

ಪುರತಷ್ಸಯ ಹರ್ೀಯೀಯ ತತ ಸದಾಕ್ಾರ್ೀಣ ಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ | 
ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಮಥಾಯಯದಾಯಸ್ುೀಷ್ತ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಪರದ್ತಯಮನಶಚ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಪುರತಷಾಕೃತರ್ೀವ ತತ | 
ತ್ತ ಭ್ ೀಕ್ಾುರತ ಚ್ ಭ್ ೀಗಾಯನಾಂ ಭ್ ೀಜಕ್ಾವಖಿಲಸಯ ಚ್ || 

ನಾರಾರ್ಣಾನಿರತದತಧ ತತ ತಥಾSನ್ಯಪಶತಷ್ತ ಸ್ತಾತ್ತ | 
ವೃಷ್ಭಾಶಾವದಿರ ಪ್ೀಣ ತೃಪುದಾವಖಿಲಸಯ ಚ್ || 

ವಾಹನ್ ೀಪಾನ್ಹಾದಿೀನಾಮಾರ್ ೀಢಾರ್ ೀ ನ್ರಾದ್ರ್ಾಃ | 
ರ್ತಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶ್ೈವ ಪರದ್ತಯಮನಸ್ುೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್ತ || 

ತತಸುಯೀಹಿಯ ಸಞ್ಚಚರ ಉಪರಿೀವ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಆಕ್ಾಶಗ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪಞ್ಚಮೀSತ್ಾರಪುಯಪಾಸಯತ್್ೀ || 

ವಾಹನಾದಿರ್ತತ್್ ೀ ಮತಕ್ತು ಭವ್ೀದ್ೀತದ್ತಪಾಸಕಾಃ  

ಇತ್್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || 

ಆತಮಶಬಾದಚ್ಚ ನ್ ಭ ತಮಾತರಮತ್್ ರೀಚ್ಯತ್್ೀ | ನ್ ಚ್ ಮತಖ್ಾಯರ್ಯಂ 
ಪರಿತಯಜ್ ಯೀಪಚಾರಾಥ್ ೀಯSಙಗುೀಕತಯವಯೀ ವಿರ್ ೀಧಾಭಾವ್ೀ | 
ಸವಯನಾಮವತುಾಂ ಚ್ ಭಗವತಾಃ ಶತರತ್್ಯೈವೀಪಪಾದಿತಂ ಪೂವಯತರ | ‘ವಪ 
ನಿರ್ ೀಮಕರಣಾವಕ್ಾಶಪರದಾನಾಬಿೀಜವದ್ಯನ್ೀಷ್ತ’ ಇತ ಚ್ ಧಾತತಾಃ | ತಸ್ತಮ ಪ 
ಪಞ್ಚಕ್್ೀ ಯೀSನ್ನಮನಾನದ್ಂ ಚ್ ವ್ೀದ್ ಸ್ ೀSಸ್ತಮ ಪ ಸವಜಾತರ್ ಥ್ೀ 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾನಾನದ್ ಆಜಾರ್ತ್್ೀ ಹ | ತಸ್ತಮನ್ವೀದ್ ಅಸ್ತಮನಾನಜಾರ್ತ ಇತ ಪೃರ್ಕ್ 
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ಪೃರ್ಕ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣಾದ್ತಪಾಸಕಸಯ ಸವಜಾತಸನಿನಧಾನಾಚ್ಚ 
ಸವಜಾತ್ಾವಿತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 

ಕ್ಷಿೀರಾಬಿದಶರ್ನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀ ರ ಪಂ ರ್ತತಾರತಷಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಚ ಪರದ್ತಯಮನಸುದಾಕ್ಾರತ ನ್ೃಷ್ತ ಸ್ತಾತ್ತ || 

ನಾರಾರ್ಣಾನಿರತದತಧ ತತ ಪಶಾವಕ್ಾರತ ಪಶತಸ್ತಾತ್ತ || ಇತ ಚ್ ಸತುತ್್ುಾೀ | 

ಗತಣವ್ೈಶ್ೀಷಾಯಭಾವ್ೀನ್ ವಾಹಾನಾದಿಷ್ತ ಚ್ರಣಮಾತ್ಾರದ್ಧೀವ ಚ್ರನಿುೀತ್ಾಯದಾವಿವ 
ಶಬದಾಃ || 1 ||  

ತಸಯ ಚ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಸುರಾಂ ವ್ೀದಾಶತನತ್್ೀ ಹಾವಿಭ ಯರ್ ಓಷ್ಧ ವನ್ಸಾತಯೀ 
ರ್ಚ್ಚ ಕ್ತಞ್ಚ ಪಾರಣಭೃತ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಸುರಾಂ ವ್ೀದತಷ್ಧವನ್ಸಾತಷ್ತ ಹಿ ರಸ್ ೀ 
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಚಿತುಂ ಪಾರಣ ಭೃತತ್ ಪಾರಣಭೃತತ್ ತ್್ವೀವಾವಿಸುರಾಮಾತ್ಾಮ ತ್್ೀಷ್ತ ಹಿ 
ರಸ್ ೀSಪ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನ್ ಚಿತುಮಿತರ್ೀಷ್ತ ಪುರತಷ್ೀ ತ್್ವೀವಾವಿಸುರಾಮಾತ್ಾಮ ಸ ಹಿ 
ಪರಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸಮಾನ್ನತಮೀ ವಿಜ್ಞಾತಂ ವದ್ತ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಪಶಯತ ವ್ೀದ್ ಶವಸುನ್ಂ 
ವ್ೀದ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ತ ಮತ್್ಯೀಯನಾಮೃತಮಿೀಪ್ತ್್ಯೀವಂ ಸಮಾನ್ ನೀSಥ್ೀತರ್ೀಷಾಂ 
ಪಶ್ನಾಮಶನಾಪಪಾಸ್ೀ ಏವಾಭಿವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ವಿಜ್ಞಾತಂ ವದ್ನಿು ನ್ ವಿಜ್ಞಾತಂ 
ಪಶಯನಿು ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಶವಸುನ್ಂ ನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ತ ತ ಏತ್ಾವನ್ ುೀ ಭವನಿು ರ್ಥಾಪರಜ್ಞಂ 
ಹಿ  ಸಮಾವಾಾಃ || 

ಭಾ  - ಆವಿಭಾಯವಂ ತ್ಾರತಮಾಯದ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರೀತಯೀಗಾದ್ಾವಿಷ್ಯತ || 

ಸಾಾವರಂ ಜಙ್ುಮಂ ಚ್ೈವ ಭ ರ್ಸ್ುಾೀನಾಶತಣತ್್ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಆವಿಭ ಯತ್್ೀಷ್ತ ಸದಾ ಸಮಯಕ್ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಚ್ || 

ತ್ಾರತಮಾಯತ್ ಸನಿನಹಿತಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ವ್ೀತ್್ಯೀಕ ಏವ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಯದಿವಶ್ೀಷಾವ್ೀಶನ್ಂ ಸದಾ || 

ಜಙ್ುಮೀಷ್ತ ಚ್ ವೃಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ನ್ೈವ ತ್ಾದ್ೃಕ್ ಶ್ಲಾದಿಷ್ತ | 
ತಸಾಮದ್ವೃಕ್ಷಾದಿಷ್ತ ರಸಶ್ಚತುಂ ಚ್ಲನ್ವತತ್ ಚ್ || 

ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನ್ ಶ್ಲಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸನಿನಧನ್ಯ ಹಿ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ | 
ಶ್ಲಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ಣಭಾಯರದಾರ್ಢಯಯದಿಕ್ಾರಣಮ್ || 

ನ್ೈವ ಚಿತ್ಾುದಿಕಸಾಯತ್್ ೀ ವೃಕ್ಷಾದಾಯ ಉತುಮಾಸುತಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀSರ್ಂ ಪದಾಥಾಯನಾಂ ನ್ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕರ್ಞ್ಚನ್ || 
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ರ್ತರ ವಿಷ್ತಣಗತಯಣಾಧಕಯಂ ದ್ಶಯಯೀದ್ವಸತು ತದ್ವರಮ್ | 
ಗತಣಪೂಣ್ ೀಯ ಹಿ ಸವಯತರ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ || 

ವೃಕ್ಷ್ೀಭ್ ಯೀSಪಯಧಕಂ ವಿಷ್ತಣಜಯಙ್ುಮೀಷ್ತ ಪರಕ್ಾಶ್ತಾಃ | 
ತ್್ೀಭ್ ಯೀSಪ ಪುರತಷ್ೀ ವಿಷ್ತಣಗತಯಣಾಧಕಯಪರಕ್ಾಶತಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

 

ರ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಸುರಾಮ್ ಆವಿಭಾಯವತ್ಾರತಮಯೀನ್ ವ್ೀದ್ ಸ 
ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ | ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತದಿೀರ್ತ್್ವೀSಪ ಪರರ್ತ್ಾವತ್ 
ತದಿೀರ್ತವವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್  | ಓಷ್ಧವನ್ಸಾತಯೀ ರ್ಚ್ಚ ಕ್ತಞ್ಚ ಪಾರಣಭೃತ್ ತತ್ 
ಸವಯಂ ಶ್ೀಲಾದಿಭ್ ಯೀ ಭ ರ್ಸ್ುಾೀನ್ ತ್್ೀಷಾವವಿಭ ಯತ್್ ೀSಶತನತ್್ೀ ಭಗವಾ ಪ | ಸ 
ಏವ ಚ್ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಸುರಾಂ ವ್ೀದ್ | ಅನ್ 
ಚ್ೀಷಾಟರಾಮಿತ ಧಾತ್್ ೀಶ್ಚೀಷಾಟವತುಾಮೀವ ಪಾರಣಭೃತುಾಂ ಪಶಾವದಿೀನಾಂ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಹತಯತಾತುರ್ಾಃ ಸಮಾವಾಾಃ || 2 || 

 

ಸ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸಮತದ್ರಾಃ ಸವಯಂ ಲ್ ೀಕಮತ ರ್ದ್ಧ ಕ್ತಞ್ಚಚಶತನತ್್ೀSತ್್ಯೀನ್ಂ 
ಮನ್ಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಯನ್ುರಿಕ್ಷಲ್ ೀಕಮಶತನತ್್ೀSತ್್ಯೀನ್ಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಯಮತಂ 
ಲಕಮಶತನವಿೀತ್ಾತ್್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ಮನ್ಯೀತ ಸ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಸುಸಯ ರ್ದ್ತಷ್ಣಂ 
ತಜ್ ಜಯೀತರಾಯನಿ ಖ್ಾನಿ ಸ ಆಕ್ಾಶ್್ ೀSರ್ ರ್ಲ್ ಿೀಹಿತಂ ಶ್ಿೀಷಾಮರ್ೀತಸಾುಆಪ್ೀ 
ರ್ಚ್ಾರಿೀರಂ ಸಾ ಪೃಥಿವಿೀ ರ್ಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸ ವಾರ್ತಾಃ ಸ ಏಷ್ ವಾರ್ತಾಃ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಾಃ 
ಪಾರಣ್ ೀSಪಾನ್ ೀ ವಾಯನ್ ಉದಾನ್ಾಃ ಸಮಾನ್ಸಾು ಏತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪಾರಣಾಪಾನ್-
ಯೀರ್ೀವ ನಿವಿಷಾಟಶಚಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ ವಾಗಿತ ಪಾರಣಸಯ ಹಯನ್ವಪಾರ್ಮೀತ್ಾ 
ಅಪರ್ನಿು ಸ ಏಷ್ ವಾಚ್ಶ್ಚತುಸ್ ಯೀತುರ್ ೀತುರಿಕರಮೀ ರ್ದ್ಯಜ್ಞಾಃ ಸ ಏಷ್ ರ್ಜ್ಞಾಃ  
ಪಞ್ಚವಿಧ್ ೀSಗಿನಹ್ ೀತರಂ ದ್ಶಯಪೂಣಯಮಾಸತ ಚಾತತಮಾಯಸಾಯನಿ ಪಶತಾಃ ಸ್ ೀಮಾಃ 
ಸ ಏಷ್ ರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಸಮಾನ್ನತಮೀ ರ್ತ್್ ್ೀಮ ಏತಸ್ತಮನ್ ಹಯೀತ್ಾಾಃ ಪಞ್ಚವಿಧಾ 
ಅಧಗಮಯನ್ುೀ ರ್ತ್ಾರಕ್ವನ್ೀಭಯಾಃ ಸ್ೈಕ್ಾ ವಿಧಾ ತರೀಣಿ ಸವನಾನಿ ರ್ದ್ ಧ್ವಯಂ ಸಾ 
ಪಞ್ಚಮಿೀ || 3 || 

 

ಭಾ – ಯೀSಸ್ತಮ ಪ ಪುರತಷ್ೀ ಪಶಾವದಿಭಯ ಆಧಕ್್ಯೀನ್ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ಭಗವಾ ಪ ಸ ಏಷ್ 
ಪುರತಷ್ಾಃ ಸಮತದ್ರಾಃ ಸಮತದಿರಕ್್ ುೀSನ್ಯೀಭಯಾಃ | ಸ ಜ್ೀವೀ ರ್ದ್ಯಪ ಭಗವತರಸಾದಾತ್ 
ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಪ್ೀ ಭವತ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತೀತಯ ರ್ತೆಞಗಚದ್ಲತಕ್ತಕಂ 
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ಮೀಕ್ಷಾಖಯಮಪಯಶತನತ್್ೀ ತಥಾಪ ತಮೀನ್ಮಾತಮಶಬ್ದೀನ್ ಪರಸತುತಂ ವಿಷ್ತಣಮತ್್ಯೀವ 
ಮನ್ಯತ್್ೀSಧಕಮೀವ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಸವಯಸಾಮಚ್ಚ ಮತಕ್್ ುೀSಪ ನ್ ತ್್ೀನ್ 
ಸಾಮಯಂ ತದಾಾವಂ ವಾ ಮನ್ಯತ್್ೀ | ‘ಕೃಷ್ ಣೀ ಮತಕ್್ೈರಿಜಯತ್್ೀ ವಿೀತಮೀಹ್ೈಾಃ’ |         
‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಾಃ ’| ‘ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ ’ ಇತ್ಾಯದಿವಾಕ್ಾಯಚ್ಚ | 
ರ್ದ್ಯಪ  ದ್ೀವ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಪತಯಂ ತದ್ ಯೀಗಯಸಯ ವಿಷ್ತಣದ್ಯದಾತ ತದ್ಪಯಶತನವಿೀತ್್ೈವ | 
ಬಹತಗಣಿಕ್ಾದಿಪರಿವಾರರ ಪಮಶತಚಿೀದ್ಂ ಪದ್ಮಿತ್ಾಯದಿಬತದಾಧಯ ನಾಪಹತನವಿೀತ | 
ಏನ್ಂ ಭಗವನ್ುಮತಮನ್ಯೀತ್್ೈವ ಸವಯಥಾ ಸವತಾಃ ಸವಯಸಾಮಚಾಾಧಕಮೀವ 
ಮನ್ಯೀತ| ರ್ದ್ಯಮತಂ ಲ್ ೀಕಮಶತನತ್್ೀ ಪಾರಪ್ನೀತ ಅಶತನವಿೀತ ಭತಂಜ್ೀತ | 
ಪೃಥಿವಿೀಲ್ ೀಕ್ಾಧಪತ್್ಯೀSಪ ವಿಷ್ ಣೀರಾಧಕಯಂ ಸತತಾರತಷ್ ೀ ಮನ್ಯತ ಇತ 
ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಧತ್ಾವನ್ನ ಪೃರ್ಗತಕುಮ್ | ಅತಶಬಾದದ್ಯದ್ಧ ಕ್ತಞ ಚೀತ ಪರರ್ಮೀಕ್್ ುೀ ಮೀಕ್ಷ 
ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | ಅನ್ುರಿಕ್ಷಪಾರಪ್ುೀರಲಾತ್ಾವನ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ಸವತಾಃ ಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚಾಚತಮನ್ಯತ್್ೀ ಇತ 
ಸ್ತದ್ಧವಚ್ನ್ಮೀವ ಕೃತಮ್ | ಸವಗಾಯದಿಪಾರಪ್ುೀರಧಕ್್ೈಶವರಾಯದ್ಾಗವತ್ಮೀSಹಂ 
ಭಗವತ್ಾರ ಪ ಇತ ವಾ ಮನ್ತುಂ ಪಾರಪುರಸ್ತುೀತ್್ಯೀವ್ೈನ್ಂ ಮನ್ಯೀತ್್ೀತ 
ಸಾವಧಾರಣವಿಧಾಃ | ನ್ ಚ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಇತ ಕ್ಾಮಮಾತರಮ್ | ‘ ಮನ್ತ ಅವಬ್ ೀಧ್ನ್’ 
ಇತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ | ನ್ ಹಯವಭ್ ೀಧ್ ಏವ ಕ್ಾಮಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ ರಾಜಯಂ ಚಾನ್ನ್ನಪ 
ರಾಜಯಕ್ಾಮ ಇತ ಸಾಯತ್ | ನ್ ಚ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಮನ್ಯೀತ್್ೀತ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಪರಯೀಗಸುಸ್ತಮ ಪ 
ಪಕ್ಷ್ೀ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ನ್ ಚ್ ಸವಯಲ್ ೀಕಮತೀತ್ಾಯಶನತ್್ ೀ ಮತಕುಸಯ ಮತಕ್್ುೀರನ್ಯತರ 
ಕ್ಾಮೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಕಂ ಚ್ ಮತಕ್ತುಂ ವಿನಾ ನಾನ್ಯತ್ | 
ತಸಾಮನ್ತಮಕ್್ೈರಪ ಭಗವಾ ಪ ಸವೀಯತುಮತ್್ವೀನ್ ಚಿನ್ಯ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 

 

‘ಪುರತಷ್ಸಾಪಞ್ಚಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಪಞ್ಚರ ಪ್ೀ ಹರಿಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಪರದ್ತಯಮಾನದಿಸವರ ಪ್ೀಣ ಜ್ ಯೀತರಾದತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

ಸ ಏವ ತತ ಪುನ್ವಾಯರತ ಪಞ್ಚಧಾSವಸ್ತಾತಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಪಾರಣಾದಿರ ಪ್ೀ ವಸತ ಹಯನಿರತದಾಧದಿರ ಪವಾ ಪ || 

ಅನಿರತದ್ಧಾಃ ಸ ಪರದ್ತಯಮನಸುಥಾ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪಞ್ಚರ ಪ ಇತ ಕರಮಾತ್ || 

ಪಞ್ಚರ ಪ್ೀSಪ ಭಗವಾನ್ಯಸಾಮದಾವರತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಸ್ತಾತಸ್ುೀನ್ ಚ್ ಖ್ಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ || 
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ಅತ ಏವ ಪೃಥಿವಾಯದಿಸವರ ಪಾ ಮನ್ ಆದ್ರ್ಾಃ| 
ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣಾಶ್ರತ್ಾ ನಿತಯಂ ಗಚ್ಾನಿು ಪಾರಣಮನ್ವಪ || 

ಪೃಥಿವಿೀಮರ್ಂ ಮನ್ಸುತರ ಶಷ್ವಿೀನ್ದರಶ್ವ್ೀನ್ದರಕ್ಾಾಃ | 
ಕ್ಾಮಾನಿರತದತಧ ದ್ೀವಗತರತಮಯನ್ ೀದ್ೀವಾಾಃ ಸಚ್ನ್ದರಕ್ಾಾಃ || 

ಶ್್ ರೀತರಮಾಕ್ಾಶರ ಪಂ ಚ್ ಮಿತರಧ್ಮಯಜಲಾಧಪಾಾಃ | 
ಕತಭ್ೀರಶಚ ದಿಶಾಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್್ ರೀತರದ್ೀವಾ ಇತ ಶತರತ್ಾಾಃ || 

ಜ್ ಯೀತೀರ ಪಂ ತಥಾ ಚ್ಕ್ಷತಶಚಕ್ಷತದ್ೀಯವೀ ರವಿಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ಕ್ತಞಗಚತ್್ುೀಜ್ ೀರ್ತತ್ಾ ವಾಕತು ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತವಬಾತಮಕ್ಾ || 

ಉಪಚಿೀರ್ತ್್ೀ ತತಾಃ ಸಾSದಿ್ಸುದ್ಭಾವ್ೀ ಚ್ ಶತಷ್ಯತ | 
ತೃಷಿತಸಯ ಹಿ ವಾಗ್ೀವ ಪೂವಯಂ ಮನಾದ ಪರವತಯತ್್ೀ || 

ವಾಗ್ದೀವತ್್ೀ ತತ್್ ೀ ವಹಿನರತಮಾ ಚಾಪ ಪರಕ್ತೀತಯತ್್ೀ | 
ಚ್ಕ್ಷತಷ್ಟಾಮಗ್ನೀಾಃ ಶ್್ ರೀತರತವಂ ಚ್ನ್ದರಸಾಯಪ ಸಹ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಸಾವಹಾರಾ ಅಪ ವಾಕುಾಂ ಚ್ ಪಜಯನ್ಯಸಯ ಮನ್ಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ದಿವತೀರ್ಮೀತದಾಸಾಾನ್ಂ ಶತರತವಾಕಯಪರಮಾಣತಾಃ || 

ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ್ದರಶ್ವಾದಿೀನಾಂ ಮನ್ಆದಿಸವರ ಪಣಾಮ್ | 
ಆಶರಯೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ್ೈಕಸುಸಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್ || 

ತಸಾಮದಾವರ್ತವಶಾನಾಂ ಹಿ ವಾಕ್ತಚತ್ಾುದಿಸವರ ಪಣಾಮ್ | 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಕರಮವೃತುಭ್ ಯೀ ಜಾತ್್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀSಪ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ಅಗಿನಹ್ ೀತ್ಾರದಿಕ್್ೀ ನಿತಯಮನಿರತದಾಧದಿರ ಪಕಾಃ | 
ಪಞ್ಚಧಾSವಸ್ತಾತಾಃ ಸ್ ೀಮೀ ಪಞ್ಚರ ಪ್ೀ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸವನ್ತರರಾತ್ ಪೂವಯಕ್್ೀ ಚ್ ಸವನ್ತರತಯೀ ಪರ್ೀ | 
ಅನಿರತದಾಧದಿರ ಪ್ೀಣ ಕರಮೀಣ್ೈವ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ತಮೀತಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತಕ್್ ುೀSಪಯತ್್ಯೀವ ಮನ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಧಕಂ ಹ್ಯೀವ ತಸಾಮತುಂ ಮನ್ಯೀತ್ಾನ್ ಯೀSಪ ಸವಯದಾ’ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ || 

ಪಞ್ಚರ ಪಭಗವದಾಧಯನಾರ್ಯಮೀವ ಚ್ೈತತ್ ಪಞ್ಚವಿಧ್ತವಂ ಸವಯತ್್ ರೀಕುಮ್ || 3 || 

ಯೀ  ಹ ವ್ೈ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ರ್ಜ್ಞಂ ವ್ೀದಾಹನ್ಯಹದ್ೀಯವ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಮಧ್ ಯಳಹಂ ಸ 
ಸಮರತವಿದ್ೀಷ್ ವ್ೈ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀSಹನ್ಯಹದ್ೀಯವ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವೀSಧ್ ಯಳಹಂ 
ರ್ದ್ೀತನ್ಮಹದ್ತಕುಂ  ತದ್ೀತತಾಞ್ಚವಿಧ್ಂ ತರವೃತಾಞ್ಚದ್ಶಂ ಸಪುದ್ಶಮೀಕವಿಂಶಂ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 57 ! ! 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 ! !  

 

ಪಞ್ಚವಿಂಶಮಿತ  ಸ್ ುೀಮತ್್ ೀ ಗಾರ್ತರಂ ರರ್ನ್ುರಂ ಬೃಹದ್ಾದ್ರಂ ರಾಜನ್ಮಿತ 
ಸಾಮತ್್ ೀ ಗಾರ್ತತರಯಷಿಣಗ್ೃಹತೀ ತರಷ್ತಟಬಿಧಾಪದ್ೀತ ಚ್ಾನ್ದಸುಾಃ ಶ್ರ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಃ ಪಕ್ಷ 
ಉತುರಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ  ಪುಚ್ಾಮಾತ್್ೀತ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ಮ್| ಪಞ್ಚಕೃತವಾಃ  ಪರಸತುತ ಪಞ್ಚಕೃತವ 
ಉದಾುರ್ತ ಪಞ್ಚಕೃತವಾಃ  ಪರತಹರತ ಪಞ್ಚಕೃತವ ಉಪದ್ರವತ ಪಞ್ಚಕೃತ್್ ವೀ 
ನಿಧ್ನ್ಮತಪರ್ನಿು ತತ್್ ್ತೀಭಸಹಸರಂ ಭವತ್್ಯೀವಂ ಹ್ಯೀತ್ಾಾಃ ಪಞ್ಚವಿಧಾ 
ಅನ್ತಶಸಯನ್ುೀ ರ್ತ್ಾರಕೃಚಾಶ್ೀತಭಯಾಃ ಸ್ೈಕ್ಾ ವಿಧಾತಸರಸೃಚಾಶ್ೀತಯೀ 
ರ್ದ್ ಧ್ವಯಂ  ಸಾ ಪಞ್ಚಮಿೀ ತದ್ೀತತ್ಹಸರಂ  ತತ್ವಯಂ ತ್ಾನಿ ದ್ಶ ದ್ಶ್ೀತ ವ್ೈ 
ಸವಯಮೀತ್ಾವತೀ ಹಿ ಸಙ್ಗಯಯ ದ್ಶ ದ್ಶತಸುಚ್ಾತಂ ದ್ಶ ಶತ್ಾನಿ ತತ್ವಯಂ ತ್ಾನಿ 
ತರೀಣಿ ಚ್ಾನಾದಂಸ್ತ ಭವನಿು ತ್್ರೀಧಾ ವಿಹಿತಂ ವಾ ಇದ್ಮನ್ನಮಶನ್ಂ ಪಾನ್ಂ 
ಖ್ಾದ್ಸುದ್ೀತ್್ೈರಾಪ್ನೀತ || 4 || 

 

ಭಾ – ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ರ್ಜ್ಞನಾಮಾನ್ಂ ರಾಜಯತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಅಧರ ರ್ಢಂ ತಥಾSಹಸತ್ ಚಾಹನಾಯಮಾನ್ಮೀವ ತತ || 

ಅಹಾರ್ಯತ್ಾವದಿದ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಂ ಸವೀಯತುಮತವತಾಃ | 
ಏವಂ ಚ್ ಸವಯನಾಮಾನ್ಂ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸ್ತಾತಮಚ್ತಯತಮ್ || 

ಸ್ ುೀಮಾದಿಷ್ತ ಚ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ಸಮಯಗಿವದಿತ ಶತರತಾಃ | 
ರ್ ಏಷ್ ಉಕಾನಾಮಾSಸತ ಸವೀಯತ್ಾಾಪನ್ಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಮಹಾಂಶಚ ಪರಿಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸಹಸರಬೃಹತೀಸ್ತಾತಾಃ | 
ಅಹರಹಾನಂ ಸರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವಾಧಕ್್ ೀSಪ ಸಾಃ || 

ಅನಿರತದಾಧದಿರ ಪ್ೀಣ ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಞ್ಚಧಾ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಸ್ ುೀಮಸಾಮಚಿತಚ್ಾನ್ದಶಯಸ್ರೀಷ್ವಪ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

ಏಕ್್ೈಕಮೀವ ತದ್ ರಪಮನಿರತದಾಧದಿಪಞ್ಚಕಮ್ | 
ಪರಸಾುವಾದಿಷ್ವಪ ವಿಭತಾಃ ಪಞ್ಚಧ್ೈವ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ಪರಸಾುವಾದಿೀನ್ಾಞ್ಚಕೃತವಸುಸಾಮದ್ೀವ ಪರಕತವಯತ್್ೀ | 
ಪಞ್ಚರ ಪಂ ತಮೀವ್ೈಕಂ ಸ್ ುೀತತಮೀವ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

ತತರ ಯೀ ಸ್ ುೀಮಶಬಾದಶಚ ಸಂಸ್ತಾತ್ಾ ಬಹತಕ್್ ೀಟರ್ಾಃ | 
ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್್ುೀSಪ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾ ಪ ಪರಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ || 

ಅನ್ನ್ುರ ಪ್ೀ ಹಿ ಹರಿಾಃ ಶಬ್ ದೀSಪ್ಯೀಷ್ ಹಯನ್ನ್ುಧಾ | 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಹಸರನಾಮನಸತು ರ್ತುದ್ ರಪಸಹಸರಕಮ್ || 
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ಬೃಹತೀಸಹಸರಮೀತಚ್ಚ ತದ್ವಕ್ತು ಹಿ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಸಹಸರಶಬ್ ದೀSಪಯಮಿತಂ ರ್ತ್್ ೀ ವಕಯಮಿತ್ಾನ್ಯತಾಃ || 

ನಾಮಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀರತಚ್ಯನ್ುೀ ಸಹಸರಮಿತ ಚಾಖಯರಾ | 
ಅನ್ನ್ುನಾಮವಚ್ನ್ೀ ತವಶಕುತ್ಾವತ್ ಸಹಸರಕಮ್ | 
ನಾಮಾನಂ ಪೃರ್ಗಿದ್ಂ ಪ್ರೀಕುಮನ್ನ್ುತನ್ತವಾಚ್ಕಮ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ುರ ಪಾಣಾಮತಕ್ಾಯ ಪಞ್ಚಶತದ್ವಯೀ || 

ಆಸ್ತೀತ್ ಸಹಸರಮಿತ್ಾಯಖ್ಾಯ ಸಹಸರಂ ಮತಖಯತ್್ ೀSಮಿತಮ್ | 
ಬರಹಮ ರಾವತ್ ತ್ಾವತೀ ವಾಗಿತ ವ್ೀದ್ಪರಮಾಣತಾಃ || 

ಸಹ್ೈವಾನ್ನ್ುರ ಪ್ೈಸತು ಸರಣ್ೀನ್ ಸಹಸರಕಮ್ | 
ನಾಮಾನ ಸಹ ಸೃತ್್ೀರ್ೀವ ರ ಪಾಣಾಂ ವಾ ಸಹಸರತ್ಾ || 

ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಚ್ೈತಸಾಮದ್ ರಪಾನ್ನಾುಭಿಧಾರ್ಕಮ್ | 
ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಗಿಘನಾಮಾಥಾಯ ಋಚ್ ಏತ್ಾಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ || 

ಸವಯನಾಮಾತಮಕಂ ತಸಾಮದ್ೃಕ್ಹಸರಮಿದ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಸವಯರ ಪಾಣಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ಂಸತುತ್ಾನ್ಯಮತನ್ೈವ ಹಿ || 

ಮತ್ಯಕ ಮಯಕ್್ ರೀಡಸ್ತಂಹವಟತಭಾಗಯವರಾಘ್ವಾಾಃ| 
ಕೃಷ್ಣಬತದತಧ ಚ್ ಕಲ್ಲೆೀತ ರ ಪಾಣಾಂ ದ್ಶಕಂ ಹರ್ೀಾಃ || 

ಪಞ್ಚಭ್ೀದ್ವಿಭಿನ್ನೀನ್ ಹಯೃಕ್ಹಸ್ರೀಣ ಶಂಸಯತ್್ೀ | 
ರ ಪಾಣಾಂ ಪಞ್ಚಕಂ ಪೂವಯಮಪರ ಪಞ್ಚಕಂ ಹರ್ೀಾಃ || 

ಪರಸಾುವಾದ್ಯೈರಾನಿಧ್ನ್ೈಾಃ ಸ ುರ್ತ್್ೀ ಸಾಮಭಕ್ತುಭಿಾಃ | 
ತ್ಾನಿ ರ ಪಾಣಯಸಯ ದ್ಶ ಸವಯರ ಪಾತಮಕ್ಾನಿ ಚ್ || 

ದ್ಶನಾಮಾನಿ ಚಾಸ್ಯೈವ ಸವಯರ ಪಾಭಿಧಾನ್ಯಪ| 
ಪಞ್ಚಕಂ ಸಾಮಭಕ್ತುೀನಾಮೃಕ್ಹಸರಂ ಚ್ ತದ್ದಾರ್ಮ್ || 

ಸಾುವಕಂ ಸವಯರ ಮಾಣಾಮತ ಏವ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ | 
ದ್ಶ್ೀತ ಸವಯನಾಮೈತತ್ ಪರಥಿತಂ ಮತಖಯತಾಃ ಶತರತ್ತ || 

ಶಂರ ಪಂ ಭಗವನ್ುಂ ರ್ದ್ದದಾಯದ್ವಯಕ್ಾಯ ಸಮಸುಶಾಃ | 
ದ್ಶ್ೀತಯಮಿತನಾಮಾನಂ ತದಾಖ್ಾಯ ರ ಪ್ೀಷ್ತ ಶಂದ್ದ್ೀಾಃ || 

ಸವಯನಾಮಾರ್ಯವಚ್ನಾತ್ ಪಞ್ಚಕದಿವತರ್ಸಯ ಚ್ | 
ಅಭ ದ್ದೀಶ್ೀತ ವ್ೈ ನಾಮ ತಸಾಮದ್ೀತದ್ದಶಾಖಿಲಮ್ || 
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ದ್ಶ್ೈವ ಮ ಲಸಙ್ಗಯಯ ಚ್ ತದಿವಭ್ೀದಾಾಃ ಶತ್ಾದ್ರ್ಾಃ | 
ಋಕ್ಹಸರಮಿದ್ಂ ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುಗತಣಮಚ್ತಯತಮ್ || 

ಅನ್ನ್ುಶಕ್ತುಮಮಿತರ ಪನಾಮಾನ್ಮೀವ ಚ್ | 
ವಕ್ತು ಚ್ಾನ್ದಸರರ್ಂ ಚಾತರತೃಚಾಶ್ೀತತರರಾತಮಕಮ್ || 

ಅಶನಾದಿತರಕಂ ತಚ್ಚ ಭ ತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಮತಪ್ೈತ ಚ್ | 
ಸವಯಚ್ಾನ್ ದೀSಭಿಧ್ಶ್ೈವ ಸವ್ೀಯದ್ೀವಾಭಿಧ್ಸುಥಾ || 

ಸವಯಮತನ್ಯಭಿಧ್ಶ್ೈವ ಸವಯವಸುಾಭಿಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಅನ್ನ್ುಪೂಣಯಗತಣಕಸುಸಾಮಜ್ಜಾೀಯೀ ರಮಾಪತಾಃ || 

ಮತಖಯತ್್ ೀSಸಾಯಂ ಚ್ ವಿದಾಯರಾಂ ಯೀಗಯ ಏಕಶಚತತಮತಯಖಾಃ | 
ಏಕದ್ೀಶಪರಿಜ್ಞಾನ್ೀ ತವನ್ಯೀ ಯೀಗಾಯಾಃ ಶ್ವಾದ್ರ್ಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ || 

ತರವಿಧ್ ೀ ಹಯನಿರತದ್ ಧೀSಸಾವಾಧಾಯತ್ಾಮದಿವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಅತಸ್ತರವೃದಿತ ಪ್ರೀಕುಸುಥಾ ಪಞ್ಚದ್ಶಾತಮಕಾಃ || 

ಪರದ್ತಯಮನಾಃ ಪಞ್ಚಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಹಯಧಾಯತ್ಾಮದಿವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಲ್ಲಙ್ುಸಪುದ್ಶಸಾತ್ಾವತ್ ತ್ಾವಾ ಪ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಶತರತಾಃ || 

ಸಪುಧಾತತಷ್ತ ಸಂಸಾಾಃ ಸನ್ನಧಾಯತ್ಾಮದಿವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಏಕವಿಂಶ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಮನ್ಆದಿಚ್ತತಷ್ಟಯೀ || 

ಗತಣತರಯೀ ಚ್ ಪರಕೃತ್ಾವಧಾಯತ್ಾಮದಿವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಚ್ ಸಹ ಪಞ್ಚವಿಂಶಾತಮಕಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ನಾರಾರ್ಣಸುಾಚಿನಾಯತ್ಾಮ ಸ ಏಕ್್ ೀSಪ ಹಯನ್ನ್ುಧಾ | 
ಗಾರ್ಕ್ಾನಾಂ ತ್ಾರಣತ್್ ೀSಸತ ಗಾರ್ತರಮನಿರತದ್ಧಕಾಃ || 

ಪರದ್ತಯಮನೀ ಹಿ ರಥಾರ ರ್ಢಸ್ುೀನ್ ಚ್ ೀಕ್್ ುೀ ರರ್ನ್ುರಮ್ | 
ಬೃಹದ್ ರಪ್ೀ ಬೃಹನಾನಮಾ ತಥಾ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಭದ್ರಂ ತತ ವಾಸತದ್ೀವೀSಸತ ಭದ್ರಮೀಕ್ಷಪರದ್ ೀ ರ್ತಾಃ | 
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ರಾಜನ್ಂ ಸಾಯದಾರಜರ್ತ್್ಯೀಷ್ ಮೀಕ್ಷಿಣಾಃ || 

ಗಾರ್ತರೀ ತವನಿರತದ್ ಧೀSಸತ ತರಕ್ಾಲ್ೀ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ | 
ಉಷಿಣಗತಷ್ಣಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಪರದ್ತಯಮನೀSಗಾನಯದಿಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀ ಬೃಹತೀನಾಮಾ ಬೃಹತ್ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವಸುಥಾ ತರಷ್ತಟಪ್ ತರವ್ೀದ್ೈಾಃ ಸ ುರ್ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ || 
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ನಾರಾರ್ಣಸತು ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀ ದಿವಧ್ೈವಾಸತ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ದಿವಪದ್ೀತ ತತ್್ ೀ ನಾಮ ಸವಯಚ್ಾನ್ ದೀSಭಿಧಾ ಇಮೀ || 

ವನಿತ್ಾತನ್ವಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಮಧ್ಯಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವೀSಸಯ ಪುಚ್ಾಂ ಚ್ ವಾಮದ್ಕ್ಷತ ಚ್ ಪಕ್ಷಕ್ತ || 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಚ ಪರದ್ತಯಮನಾಃ ಕರಮಾದ್ೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ತ | 
ಅನಿರತದ್ಧಾಃ ಶ್ರಶ್ೈವ ತಥ್ೈಕ್್ ೀSಪ ಹಿ ಪಞ್ಚಧಾ || 

ಪರಸಾುವನಾಮಾSನಿರತದ್ ಧೀ ರಕ್ಷ ಪ ಸಂಸ ುರ್ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ | 
ಸೃಜ ಪ ಜಗಚ್ಚ ರಮರಾ ಪರದ್ತಯಮನಸುತರ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ || 

ಉದಿುೀರ್ನಾಮಾ ತ್್ೀನಾಸತ ಜಗದ್ತದ್ುಮನ್ೀನ್ ವಾ | 
ಸಂಹಾರಾತ್ ಪರತಹಾರಾಖಯಸುಥಾ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಮೀಚ್ಯತ್ಾವ ಸಮಿೀಪಂ ಹಿ ದಾರವಯೀದಾವಸತದ್ೀವಕಾಃ | 
ತ್್ೀನ್ ೀಪದ್ರವನಾಮಾSಸತ ನಿಧೀರ್ನ್ುೀ ರ್ತ್್ ೀSಖಿಲಾಾಃ || 

ಮತಕ್ಾು ನಾರಾರ್ಣ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ತ್್ೀನಾಸತ ನಿಧ್ನಾಭಿಧ್ಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 
ಸ ುರ್ಮಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸ್ ುೀಮಾಃ | ಸಮತ್ಾವತ್ ಸಾಮ | ಛನ್ದಯತ್ಾವಚ್ಾನ್ದಾಃ || 4 || 

ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ತದ್ಧೈತದ್ೀಕ್್ೀ ನಾನಾಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ಸಹಸರಂ 
ಪರತಜಾನ್ತ್್ೀ ಕ್ತಮನ್ಯತ್ದ್ನ್ಯದ್ ಬ ರರಾಮೀತ ತರಷ್ತಟಪ್ಹಸರಮೀಕ್್ೀ 
ಜಗತೀಸಹಸರಮೀಕ್್ೀSನ್ತಷ್ತಟಪ್ಹಸರಮೀಕ್್ೀ ತದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾSನ್ತಷ್ತಟಭಮನ್ತ 
ಚ್ಚ್ ಯರ್ಯಮಾಣಮಿನ್ದರಂ ನಿಚಿಕತಯಾಃ ಕವಯೀ ಮನಿೀಷ್ೀತ ವಾಚಿ ವ್ೈ ತದ್ೈನ್ದರಂ 
ಪಾರಣಂ ನ್ಯಚಾರ್ನಿನತ್್ಯೀತತುದ್ತಕುಂ ಭವತ ಸ ಹ್ೀಶವರ್ ೀ ರ್ಶಸ್ತವೀ ಕಲಾಯಣ-
ಕ್ತೀತಯಭಯವಿತ್್ ೀರಿೀಶವರ್ ೀಹ ತತ ಪುರಾSSರ್ತಷ್ಾಃ ಪ್ೈತ್್ ೀರಿತ ಹಸಾಮಹ ಕೃತ್್ ್ಾೀ 
ಹ್ಯೀಷ್ ಆತ್ಾಮರ್ದಾವಗಭಿ ಹಿ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ೀಸಯಮಾನ್ ೀ ವಾಚಾ ನಾನ್ತಭವತ 
ಬೃಹತೀಮಭಿ ಸಮಾಾದ್ಯೀದ್ೀಷ್ ವ್ೈಕೃತ್ಾ ಆತ್ಾಮ ರ್ದ್್ೃತೀ ಸ್ ೀSರ್ಮಾತ್ಾಮ 
ಸವಯತಾಃ ಶರಿೀರ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತಸುದ್ಯಥಾSರ್ಮಾತ್ಾಮ ಸವಯತಾಃ ಶರಿೀರ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತ 
ಏವಮೀವ ಬೃಹತೀ ಸವಯತಶಚನ್ ದೀಭಿಾಃ ಪರಿವೃತ್ಾ ಮಧ್ಯಂ ಹ್ಯೀಷಾಮಙ್ಗು-
ನಾಮಾತ್ಾಮ ಮಧ್ಯಂ ಛನ್ದಸಾಂ ಬೃಹತೀ ಸ ಹ್ೀಶವರ್ ೀ ರ್ಶಸ್ತವೀ ಕಲಾಯಣಕ್ತೀತಯ-
ಭಯವಿತ್್ ೀರಿೀಶವರ್ ೀಹತತ ಪುರಾSSರ್ತಷ್ಾಃ ಪ್ೈತ್್ ೀರಿತ ಹ ಸಾಮಹ ಕೃತ್್ ್ಾೀ 
ಹ್ಯೀಷ್ ಆತ್ಾಮರ್ದ್್ೃಹತೀ ತಸಾಮದ್್ೃಹತೀಮೀವಾಭಿಸಮಾಾದ್ಯೀತ್ ||5 || 
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ಭಾ – ತದಿದ್ಮತಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ಭವತ | ತದ್ೀಕ್್ೀ 
ನಾನಾಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ಸಹಸರಂ ಶಂಸ್ತತವಯಮೀವ, ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಮಾಾದ್ನ್ಮ-
ವಿವಕ್ಷಿತಮಿತ ಪರತಜಾನ್ತ್್ೀ | ಕ್್ೀಚಿತ್ ತರಷ್ತಟಪ್ಹಸರಮೀವ ಶಂಸ್ತತವಯಮಿತ | 
ಅನ್ತಷ್ತಟಪ್ಹಸರಮೀವ್ೀತ ವದ್ನ್ ುೀSನ್ತಷ್ತಟಪರಪಶಂಸಾತಮಕ್ಾಮೃಚ್ಂ ದ್ಶಯರ್ನಿು | 
ಬಿೀಭತ ್ನಾಂ ಜಗದ್ಾತತಯಮಿಚ್ ಾನಾಮ್ | ಅಪಾಂ ಸರ್ತಜಂ ಸಹ್ೈವ ಚ್ರನ್ುಂ 
ಚಾಹತಾಃ | ವಿಷ್ತಣಂ ಹಂಸಸವರ ಪಣಮ್ ಅನ್ತಷ್ತಟಭತಂ ಚ್ಚ್ ಯರ್ಯಮಾಣಂ ಪುನ್ಾಃ 
ಪುನ್ವಯದ್ನ್ುಂ ಪರಮೀಶವರಂ ದ್ದ್ೃಶತಶಚ | 

ಮೀಘ್ಸಂಸಾಂ ಹಂಸರ ಪಂ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ | 
ವಿರಿಞಗಚಶ್ವಪೂವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾನ್ತಷ್ತಟಭಂ ಪರಾಮ್ || 

ಉಚಾಚರರ್ನ್ುಮಥಾಯಂಶಚ ವಾಯಚ್ಕ್ಷಾಣಂ ಸಮನ್ುತಾಃ | 
ದ್ದ್ೃಶತಮತಯನ್ಯೀ ದಿವಾಯ ಆಚಾರ್ಯಂ ಬರಹಮಶವಯಯೀಾಃ || 

ಏವಂ ವಾರ್ತಂ ಚ್ ದ್ದ್ೃಶತಸುತರ ಹಂಸಸವರ ಪಣಮ್ | 
ಶ್ವಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾಯಹರನ್ುಂ ತಮೀವಾನ್ತಷ್ತಟಭಂ ಪರಾಮ್ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ || 

ವಾಗಾಖ್ಾಯರಾಮನ್ತಷ್ತಟಭತಯಚಾಚರ್ಯಮಾಣಾರಾಂ ಹಿ ಮತನ್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ದ್ೃಶತಾಃ| 
ಅತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೀSಪ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ನ್ತಷ್ತಟಭರ್ಯಂ ಸವಯದಾ ಶತರಣವನಿುೀತ 
ವಿಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀSತ್್ ೀSನ್ತಷ್ತಟಭ್ೀವ ಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ವರ್ೀತ ಚ್ ೀಕುಂ ಭವತ | 

ಅನ್ತಷ್ತಟಭಾಂ ಸಹಸರಂ ತತ ರ್ಾಃ ಶಂಸ್ತೀತ್ಾತ ಏವ ತತ | 
ಭವಿತತಂ ಚ್ೀಶವರಾಃ ಸ ಸಾಯದಾ್ವೀ ಮತಕ್ತುನ್ಯ ಚಾನ್ಯಥಾ || 

ರ್ಶಸ್ತವೀ ಸ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ಸಾಯಚ್ತಾಭಕ್ತೀತಯಶಚ ಸವಯದಾ | 
ಸವಚ್ಾನ್ದಮೃತತಯತ್ಾ ಚ್ ಸಾಯತ್ ತಸ್ಯೈತ್ಾಯಹ್ೈತರ್ೀರ್ಕಾಃ || 

ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀ ಭಗವಾವಾಂಸುನ್ನೀತ್ಾಯಹ ರಮಾಪತಾಃ | 
ನಾನಾಚ್ಾನ್ದಾಃ ಪರಶಂಸಾದಿಪರಮಾಣರಹಿತತವತಾಃ || 

ಪರಿಹಾರಾರ್ ಚಾಪೂಣಯಮೈತರ್ೀರ್ಮತನ್ೀ ಶತರಣತ | 
ತವಂ ತತ ಮನ್ರಮದಾಹೃತಯ ರ್ಸಾಮದ್ೀತದ್ವೀಚ್ಥಾಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ವಕ್ಷಾಮತಯತುರಂ ತ್್ೀ ಪರರ್ಾಃ ಶ್ಷ್ ಯೀSಸ್ತ  ಮೀ ರ್ತಾಃ | 
ಉಮೈವ ವಾಗಿತ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಸಾನ್ತಷ್ತಟಬಭಿಮಾನಿನಿೀ || 

ಅಕೃತ್ಾ್ಾ ಸಾ ತತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಬರಹ್ೀತತಯಕ್ಾು ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 
ವಾಗಿನಿದರರಾಭಿಮಾನಿನಾಯಂ ನ್ ಹಿ ಬರಹಮವಚ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ || 
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ವಾರ್ತನಾ ಪಾರಣರ ಪ್ೀಣ ಮನ್ ೀರ ಪಶ್ವ್ೀನ್ ಚ್ | 
ಅಭಯಸಯಮಾನ್ ೀSನ್ತಭವ್ೀತ್ ಪುಮಾ ಪ ವಾಚಾ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ || 

ಅಭಿಮಾನಿೀ ಬೃಹತ್ಾಯಸತು ವಾರ್ತರ್ೀವ ರ್ತಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ೀಷಾ ಛನ್ದಸಾಂ ಹಿ ವರಿಷಾಠ ಬೃಹತೀ ಸೃತ್ಾ || 

ಪೂಣ್ ೀಯ ಹಿ ವಾರ್ತದ್ೀಯವಾನಾಂ ತಸಾಮದ್ ಬರಹ್ೀತ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಮಾಹಾತ್ಾಯಧಕಯತಶ್ೈವ ಬೃಹತೀತ್್ಯೀವ ನಾಮ ತತ್ || 

ಅಙ ುೀಭಯ ಏವ ಸಮ ಾತ್ಾನ್ಯನ್ಯಚ್ಾನಾದಂಸ್ತ ಚಾಬಜಜಾತ್ | 
ಮಧಾಯತತು ಬೃಹತೀ ಜಾತ್ಾ ತಸಾಮತ್ ಸಾ ಮಧ್ಯಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಪಠ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಮಧ್ಯೀ ಸಾ ಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ಪರವರಾ ಸತೀ | 
ಛನಾದಂಸಯನಾಯನ್ಯಙ್ುವತತ್ಯಮಯಧ್ಯವದ್್ೃಹತೀ ಪರಾ || 

ಸಪು ಚ್ಾನಾದಂಸ್ತ ಚ್ೈವಂ ಹಿ ಪರತಮಾ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಮತ್ಾ | 
ಗಾರ್ತರೀದ್ೀವತ್ಾತವಂ ತತ ಲಕ್ಷಾಮಯ ರ್ತ್ಾರಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಬೃಹತೀ ದ್ೀವತ್ಾ ತತರ ಭಗವಾ ಪ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಆಧಕಯಂ ಛನ್ದಸಾಂ ರ್ತರ ಗಾರ್ತ್ಾರಯಸತು ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ || 

ತತರ ತತತಾತರಕ್್ ೀ ವಾರ್ತಬೃಯಹತೀ ದ್ೀವತ್ಾ ಮತ್ಾ | 
ಋಚಾಮಾಧಕಯಯೀಗಾರ್ಯಂ ನಾಙಗುೀಕತಯವಯಮತರ ತತ್ || 

ಪರಧಾನ್ತ್ಾವದ್್ೃಹತ್ಾಯಸತು ಜಗತ್ಾಯದ್ಯಂ ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
ಸಮಾಾದ್ನಾದ್್ೃಹತ್ಾಯಸತು ಮತಕ್್ ುೀ ಭವಿತತಮಿೀಶವರಾಃ || 

ಸಾಯತ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ಸತಕ್ತೀತಯಶಚ ಚ್ಾನ್ ದೀಮೃತತಯಗತಯಣಾಧಕಾಃ | 
ಇತ ಪಾರಹ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮಯಹಿದಾಸಾಭಿಧ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ’ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ಇತ್್ ೀSನ್ಯತ್ತೆಮಿತ್ಾಯಹತನಾಯನಾಚ್ಾನ್ದಸುಾವಾದಿನ್ಾಃ | 
ಅನ್ಯತ್ ಸದ್ ರಪಮಿತ್ಾಯಹತಸ್ತರಷ್ತಟಬಾವದಿನ್ ಏವ ತ್್ೀ || 

ಐನ್ದರಂ ಪಾರಣಂ ಪರಮೀಶವರಸಹಿತಂ ವಾರ್ತಮ್ | ಪಾರಣ್ೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಚ್ | ಅಭಿ 
ಇಸಯಮಾನ್ ೀSಭಯಸಯಮಾನ್ಾಃ | ‘ತೃತೀಯೀSತಶಯೀ’ ಇತ 
ಸ ತ್ಾರದ್ಕ್ಾರಸ್ಯೀಕ್ಾರಾಃ | 

‘ಮರ್ನಾನಿಮಥಿಲ್ ೀ ಜಾತಾಃ ಸಹನಾತ್ ಸ್ತಂಹ ಉಚ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ಚ | 
‘ಹತವೀ ದ್ಸ ಯ ಪ’ ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ಚ | 



 

 
 

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

 
2012 

Page 63 ! ! 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 ! !  

 

ಅಭಯಸಯಮಾನ್ಾಃ ಅಭಿತಾಃ ಕ್ಷಿಪಯಮಾಣ್ ೀ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಬಹತಶಾಃ | ಕೃತ್ಾ ಆತ್ಾಮ 
ಕೃತ್ಾಪರತಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | 

‘ಏಕ್ಾSಪ ಪರತಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಬೃಯಹತೀ ಚ್ಾನ್ದಸಾಂ ವರಾ | 
ಅನ್ಯಚ್ಾನ್ ದೀSಭಿಧಾ ರ್ತ್ ಸಾಯತ್ ಪರತಮಾ ಮಧ್ಯಮೈವ ತತ್ ’ || ಇತ ಚ್ | 

ಏವಂ ಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಶ್ರರ್ಮಾಣಾSನ್ತಷ್ತಟಬಪ ಬೃಹತ್ಾಯ ಅಙ್ುಮಿತ ಬೃಹತ್ಾಯ 
ಏವಾಧಕಯಮತಕುಂ ಭವತ || 5 || 

 

ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ತಸಯ  ವಾ ಏತಸಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಯ 
ಸಮಾನ್ನಸ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶಾನ್ತಷ್ತಟಭಾಂ ಶತ್ಾನಿ ಭವನಿು ಪಞ್ಚವಿಂಶತಶಾಚನ್ತಷ್ಟಭ ಅತುಂ ವ್ೈ 
ಭ ರ್ಸಾ ಕನಿೀರ್ಸುದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾ ವಾಚ್ಮಷಾಟಪದಿೀಮಹಮಿತಯಷತಟ ಹಿ 
ಚ್ತತರಕ್ಷರಾಣಿ ಭವನಿು ನ್ವಸರಕ್ತುಮಿತ ಬೃಹತೀ ಸಮಾದ್ಯಮಾನಾ 
ನ್ವಸರಕಯೃತಸಾೃಶಮಿತ ಸತಯಂ ವ್ೈ ವಾಗೃಚಾ ಸಾೃಷ್ಟೀನಾದರತಾರಿ ತನ್ವಂ ಮಮ ಇತ 
ತದ್ಯದ್ೀವ್ೈತದ್್ೃಹತೀಸಹಸರಮನ್ತಷ್ತಟಪ್ ಸಮಾನ್ನಂ ಭವತ ತಸಾಮತುದ್ೈನಾದರ-
ತ್ಾರಣಾದ್್ೃಹತ್್ಯೈ ವಾಚ್ಮನ್ತಷ್ತಟಭಂ ತನ್ವಂ ಸಂನಿಮಿಯತ್್ೀ ಸ ವಾ ಏಷ್ ವಾಚ್ಾಃ 
ಪರಮೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ರ್ದ್ೀತನ್ಮಹದ್ತಕಾಂ ತದ್ೀತತಾಞ್ಚವಿಧ್ಂ ಮಿತಮಮಿತಂ ಸವರಾಃ 
ಸತ್ಾಯನ್ೃತ್್ೀ ಇತಯೃಗಾುಥಾ ಕತಮಾಾಯ ತನಿಮತಂ ರ್ಜತನಿಯಗದ್ ೀ ವೃಥಾವಾಕುದ್-
ಮಿತಂ ಸಾಮಾಥ್ ೀ ರ್ಾಃ ಕಶಚಗ್ೀಷ್ಣಾಃ ಸ ಸವರ ಓಮಿತ ಸತಯಂ ನ್ೀತಯನ್ೃತಂ 
ತದ್ೀತತತಾಷ್ಾಂ ಫಲಂ ವಾಚ್ ೀ ರ್ತ್ತಯಂ ಸಹ್ೀಶವರ್ ೀ ರ್ಶಸ್ತವೀ 
ಕಲಾಯಣಕ್ತೀತಯಭಯವಿತ್್ ೀಾಃ ಪುಷ್ಾಂ ಹಿ ಫಲಂ ವಾಚ್ಾಃ ಸತಯಂ ವದ್ತಯಥ್ೈತನ್ ಮಲಂ 
ವಾಚ್ ೀ ರ್ದ್ನ್ೃತಂ ತದ್ಯಥಾ ವೃಕ್ಷ ಆವಿಮ ಯಲಾಃ ಶತಷ್ಯತ ರದ್ವತಯತ 
ಏತಮೀವಾನ್ೃತಂ ವದ್ನಾನವಿಮ ಯಲಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಕರ್ ೀತ ಸ ಶತಷ್ಯತ ಸ 
ಉದ್ವತಯತ್್ೀ ತಸಾಮದ್ನ್ೃತಂ ನ್ ವದ್ೀದ್ಧಯೀತ ತ್್ವೀನ್ೀನ್ ಪರಾಗಾವ 
ಏತದಿರಕುಮಕ್ಷರಂ ರ್ದ್ೀತದ್ ೀಮಿತ ತದ್ಯತೆಞ ್ ಚೀಮಿತ್ಾಯಹತ್್ೈವಾಸ್ೈತದಿರಚ್ಯತ್್ೀ 
ಸ ರ್ತ್ವಯಮೀಙ್ತೆರಾಯದಿರಚಾಯದಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಕ್ಾಮೀಭ್ ಯೀ ನಾಲಂ 
ಸಾಯದ್ಥ್ೈತತ ಾಣಯಮಭಾಯತಮಂ ರ್ನ್ನೀತ ಸ ರ್ತ್ವಯಂ ನ್ೀತ ಬ ರರಾತ್ಾಾ-
ಪಕ್ಾSಸಯ ಕ್ತೀತಯಜಾಯಯೀತ ಸ್ೈನ್ಂ ತತ್್ೈವ ಹನಾಯತುಸಾಮತ್ಾೆಲ ಏವ 
ದ್ದಾಯತ್ಾೆಲ್ೀ ನ್ ದ್ದಾಯತುತ್ತ್ಾಯನ್ೃತ್್ೀ ಮಿರ್ತನಿೀಕರ್ ೀತ ತಯೀಮಿಯರ್ತನಾತರ-
ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭ ರಾ ಪ ಭವತ ಯೀ ವ್ೈತ್ಾಂ ವಾಚ್ಂ ವ್ೀದ್ ರ್ಸಾಯ ಏಷ್ ವಿಕ್ಾರಾಃ 
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ಸಮರತವಿದ್ಕ್ಾರ್ ೀ ವ್ೈ ಸವಾಯ ವಾಕ್ ಸ್ೈಷಾ ಸಾಶ್್ ೀಯಷ್ಮಭಿವಯಯಜಯಮಾನಾ ಬಹಿೀ 
ನಾನಾರ ಪಾ ಭವತ ತಸ್ಯೈ ರ್ದ್ತಪಾಂಶತ ಸ ಪಾರಣ್ ೀSರ್ ರ್ದ್ತಚ್ೈಸುಚ್ಾರಿೀರಂ 
ತಸಾಮತುತುರ ಇವ ತರ ಇವ ಹಯಶರಿೀರಮಶರಿೀರ್ ೀ ಹಿ ಪಾರಣ್ ೀSರ್ 
ರ್ದ್ತಚ್ೈಸುಚ್ಾರಿೀರಂ ತಸಾಮತುದಾವಿರಾವಿಹಿಯ ಶರಿೀರಮ್ || 6 || 

 

 ಭಾ – ಬೃಹತೀಸಮಾಾದ್ನ್ೀSನ್ತಷ್ತಟಪಯಂಸನ್ಮಾತ್ಾರತ್ ಪಞ್ಚವಿಂಶ್್ ೀತುರಶತ್ಾನ್ತ-
ಷ್ತಟಬಾಧಕಯಂ ಚ್ ಭವತ | ಅತ ಆಧಕ್ಾಯದ್್ೃಹತೀಸಮಾಾದ್ನ್ಮೀವ ವರಮ್ | 
ತಸಾಯತ್್ೈವಾನ್ುಭಾಯವಾತ್ | ಜಗತ್ಾಯದಿಕಂ ತವಧಕತ್್ವೀSಪ ಬೃಹತೀವಾನ್ಮಹಾತ್ಾಯ-
ಭಾವಾದ್ೀವೀಪ್ೀಕ್ಷಯತ್್ೀ | ವಾಚ್ಮಷಾಟಪದಿೀಮಹಮಿತಯನ್ತಷ್ತಟಭ್ ೀ 
ಬೃಹತೀಸಮಾಾದ್ನ್ವಚ್ನಾಚ್ಚ | ಅಷ್ಟಚ್ತತರಕ್ಷರಾಣಯನ್ತಷ್ತಟಪ್ | ತಸಾಯ ಏವ 
ಬೃಹತೀಸಮಾಾದ್ನ್ೀನ್ ನ್ವ ಸರಕುಯೀ ಭವನಿು | ಋಚಾ ವಾಕ್ ಋಗ ರಪ್ೀಣ 
ವಾಗೃತಂ ಸಾೃಷಾಟಾ ಸತಯರ ಪಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಾೃಷಾಟ ಭವತ | ಇನ್ದರಸಯ ಪರಮೀಶವರಸಯ 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮ್ನಿಧೀ ನಿತರಾಂ ಪರರ್ತ್ಾವದ್ಯಾಃ ಪಾರಣದ್ೀವತ್ಾ ವಾರ್ತಾಃ ತಸಯ 
ಪರತಮಾರ ಪಮಿದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಮ್| ಸ ಚ್ ವಾರ್ತವಿಯಷ್ ಣೀಮತಯಖಯಪರತಮಾ| 
ತಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಪರತಮಾ ಬೃಹತೀಸಹಸರಮ್ | ತಸಾಮತುಸ್ಯೈವ 
ಬೃಹತೀಸಹಸರತ್್ವೀನ್ ಸಮಾನ್ನಸಯ ಪಞ್ಚವಿಂಶ್್ ೀತುರ್ೈಕ್ಾದ್ಶಶತ್ಾನ್ತಷ್ತಟಪ್ುಾೀನ್ 
ಸಮಾಾದ್ನ್ೀ ಬೃಹತೀದ್ೈವತಪಾರಣರ ಪಾದಾವರ್ತರನ್ತಷ್ತಟಭ್ದೀವತ್ಾರಾ 
ವಾಗ ರಪಾರಾ ಉಮಾರಾ ಉತಾತುಾಃ ಸಂಸೃತ್ಾ ಭವತ್್ಯೀವಂ ಜಾನ್ತಾಃ | 
ತತಶ್್ ಚೀಮಾರಾ ಆಪ ಭಗವತರತಮಾತ್ಾದಿವಷ್ತಣಪರತಮಾಸಾುಪಕ ಏವ 
ಭವತ್್ಯೀತತ್ವಯಂ ಸಮಯಗಾದಯರ್ ಪ | ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಬೃಹತ್ಾಯಾಃ ಪಾರಣ 
ಸಾಯದಿಷ್ಠತೃದ್ೀವತ್ಾ | ಪರತಮಾಧಷಿಠತ ದ್ೀವತ್ಾವತ್ | ತಸಾಮದ್್ೃಹತ್ಾಯಾಃ 
ಸಕ್ಾಶಾದ್ನ್ತಷ್ತಟಪ್ಮಾಾದ್ನ್ೀ ತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರತಮಾನ್ುರಂ ತಸಾಮದ್ೀವ 
ನಿಮಿಯತಂ ಭವತ | ಅತ ಏವ್ೀನಾದರತ್ ಪರಿತನ್ವಂ ಮಮ ಇತತಯಕುಮ್ | 
ಬೃಹತೀಸಾವಿಷ್ ಣೀಬಯಲಾದ್ೀವ ಹಿ ತತ್ಮಾದ್ಯತ್್ೀ | ಸ ಹಿ ತಸಾಯಾಃ ಷ್್  
ತರಂಶದ್ಕ್ಷರಾದಿತವಮಪ ನಿರ್ಮರ್ತ ತತರಸಾದಾದಾವರ್ತಶಚ | ವಾರ್ತರ್ೀವ 
ತದ್್ಗವನಿನರ್ತ್್ ೀ ನಿರಾಮರ್ತ ಸತ್ಾಮದಿನಾದರತ್ ಪರಿೀತಯಸ್ೈನಾದರತ್ ಪಾರಣಾದಿತ 
ವಾಯಖ್ಾಯ ಕೃತ್ಾ | 

ರಾವತ್ಹಸರಂ ಬೃಹತೀ ತ್ಾವಚ್ಾಂಸ್ೀದ್ನ್ತಷ್ತಟಭಾಮ್ | 
ಛನ್ದಸಾಂ ವಾ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಬೃಹತೀತವಂ ಸಮರ್ೀತ್ ತತಾಃ || 
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ತ್್ೀನ್ ಸವಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಾಮದ್ಧಕ್್ ೀSಚಿಯತಾಃ | 
ಭವ್ೀದ್ೀವಂ ಜಾನ್ತಸತು ಕೃತ್ಾ ಚ್ ಪರತಮಾ ಭವ್ೀತ್ || 

ತಥಾ ವಯೀರಪ ಕೃತ್ಾ ವಾರ್ತಹಿಯ ಪರತಮಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ತಸಾಮದಾವರ್ತಕೃತಂ ಸವಯಂ ಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ಹಿ || 

ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಮೀಕ್ಾದ್ಶಶತಂ ಪುನ್ಾಃ | 
ಅನ್ತಷ್ತಟಭಾಂ ಸಮರ್ೀತ್ ಪಞ್ಚವಿಂಶ್್ ೀತುರಮತದಾರಧೀಾಃ || 

ತ್್ೀನ್ ವಾಯೀರತಮೀತಾತುಾಃ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಸೃತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ತತ್್ ೀ ದಿವತೀರ್ಪರತಮಾ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಕೃತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ | 
ವಿಷ್ತಣನಾSನ್ತಪರವಿಷತಟ ರ್ದ್ತಮಾ ವಾರ್ತಶಚ ತದ್ವಶತ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ಸರಕುಯೀ ವಿಭಾಗಾಾಃ | 

‘ಸರಕ್ತುರಂಶ್್ ೀ ವಿಭಾಗಶಚ ವಿದ್ಲಂ ಚ್ೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಸ ವಾ ಏಷ್ ವಾಚ್ಾಃ ಪರಮೀ ವಿಕ್ಾರಾಃ | ಅಕ್ಾರಾಖಯವಾಗಿವಕ್ಾರ್ೀಷ್ ತುಮೀ 
ಬೃಹತೀಸಹಸಾರಖಯಾಃ | 

ಅಕ್ಾರಾಃ ಪರರ್ಮಂ ನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಗತಣಾ ಪ ಬತರವ ಪ | 
ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿರತದ್ಧತ್ಾವದ್ತುಣಾನಾಮನ್ಯತ್ಾಮಪ || 

ವಿಷ್ ಣೀವಯದ್ತ ಜ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡ್ೀಭಯಶ್ೈವ ಸವಯದಾ | 
ಅಭಾವಂ ಚ್ೈವ ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ವದ್ೀತ್ || 

ಸಮಯಗವಕರೃತವತಸುಸಾಮದ್ಕ್ಾರ್ ೀ ಮತಖಯನಾಮ ಹಿ | 
ತದ್ಥಾಯನ್ೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ಶಬಾದಾಃ ಸವ್ೀಯSಪ ಚ್ ೀಚಿರ್ೀ || 

ವಾಯಖ್ಾಯವಾಯಖ್್ಯೀರ್ರ ಪತವಂ ವಿಕ್ಾರತವಮಿಹ್ ೀದಿತಮ್ | 
ವಿಕ್ಾರತವಂ ಚ್ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಯನಿನತ್ಾಯ ವ್ೀದಾ ರ್ತ್್ ೀSಖಿಲಾಾಃ || 

ವಾಚ್ಕ್್ೀಷ್ತ ತಥಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಹಸರಬೃಹತೀಮರ್ಮ್ | 
ಉಕುಮತತುಮಮತದಿದಷ್ಟಂ ವಾಯಖ್ಾಯSಕ್ಾರಸಯ ಸಾ ಪರಾ || 

ಅನ್ಯೀSಪ ಶಬಾದಾಃ ಸವ್ೀಯSಪ ಹಯಕ್ಾರಾಥಾಯಭಿಧಾಯನ್ಾಃ | 
ಯೀಷಾಂ ಪರಮಮತಕಾಂ ತತ್ ತದ್ೀತತ್ ಪಞ್ಚಧಾ ಸ್ತಾತಮ್ || 

ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮೀವಾಕ್ಾರಸಯ ಸಹ್ೈವೀಕ್್ಾೀನ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ಮಿತ್ಾಮಿತ್್ೀ ಸವರಸ್ತಯಮನ್ೃತಂ ಚ್ೀತ ಪಞ್ಚಧಾ || 
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ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರ ಏವಾರ್ಂ ಸವಯವಾಗಾತಮಕಾಃ ಶತರತಾಃ | 
ತಸ್ಯೈವ ವಯಕ್ತುರ ಪ್ೀSರ್ಂ ಸವಯವ್ೀದಾದಿವಿಸುರಾಃ || 

ತಸಾಮತ್ ಸವಯಗತಣಾ ಪ ವಿಷ್ ಣೀರಕ್ಾರ್ ೀ ವಕ್ತು ರ್ತ್ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ತದ್ವಯಕುಯೀSಪ ಶಬಾದ ಯೀ ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ತಣಗತಣಬತರವಾಾಃ || 

ಅಕ್ಾರಸಯ ತಥ್ ೀಪಾಂಶ್್ ೀರಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಮಾರತತಾಃ | 
ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾನ್ುಾಃ ಕರಣನಾಮನೀSಸಯ ದಿವವಿಧ್ಸಯ ಚ್ || 

ಸ ಾಲಸ ಕ್ಷಶರಿೀರಸಯ ಸವ್ೀಯಷಾಮಭಿಮಾನಿನಿೀ | 
ಭಾರತತಯಚ್ ಚೀದಿತಸಾಯಪ ಹಯಕ್ಾರಸಾಯಭಿಮಾನಿನಿೀ || 

ತಸಾಮದ್ತಚಾಚದ್ತಪಾಂಶತಹಿಯ ಜಪಾದಿಷ್ತ ಫಲಾಧಕಾಃ | 
ವಾರ್ತಾಃ ಪತಹಿಯ ಭಾರತ್ಾಯ ಉಪಾಂಶ್್ ೀದ್ೀಯವತ್ಾ ಮತಾಃ || 

ಅಕ್ಾರಸಯ ವಿಕ್ಾರ್ ೀSರ್ಮೀಙ್ಗೆರ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ಅಧಕ್್ ೀಚ್ಚತವಮಾನ್ಂ ಹಿ ತಸಾಯರ್ಯಾಃ ಸಮತದಿೀರಿತಾಃ || 

ಅಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ತತ್ವಯಮತಕುಮಾಧಕಯವಕರೃತಾಃ | 
ಅಧಕ್್ ೀಚ್ಚಸವರ ಪ್ೀSಸತ ಮಾತ್ಾ ಚಾಧಕ ಏವ ಹಿ || 

ಏಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಕ್ಾರ್ ೀSಸತ ನ್ಕ್ಾರತವಮತಪಾಗತಾಃ | 
ದಿೀರ್ೀಯಭ ತಾಃ ಪುನ್ಸ್ುೀನ್ೈವಾಕ್ಾರ್ೀಣ ಸಹ ಸ್ತಾತಾಃ || 

ಅಭಾವವಾಚ್ಯಕ್ಾರಸಯ ಹಯಥ್ ೀಯ ರ್ೀಫಾಃ ಕ್ಷರ್ಂ ವದ್ ಪ | 
ಸ್ ೀSಪಯಕ್ಾರ್ೀಣ ಸಹಿತ್್ ೀ ದಿೀಘ್ಯತವಂ ಸಮತಪಾಗತಾಃ || 

ಅಭಾವವಾಚ್ಯಕ್ಾರಾಃ ಸ ಏಕ್ಾಥಾಯದ್ುತಯಭಾವಯೀಾಃ | 
 ರ್ಕ್ಾರತವಂ ಕತಸುಸಾಮನ್ ನೀ ರ್ೀಫಸ್ ಯೀತುರತವತಾಃ || 

ಣತವಂ ಗತ್್ ೀ ಹಯಕ್ಾರ್ ೀSಸತ ನ್ ೀ ವಿರತದಾಧರ್ಯವಾಚ್ಕಾಃ | 
ಅನ್ಯತ್ಾವತ್ ಸವಯಜ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡ್ೀಭಯಶಚ ಸದ್ೈವ ಹಿ || 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀಜ್ಿತತ್ಾವಚ್ಚ ಸವಯತ್್ ೀSಪಯಧಕತವತಾಃ | 
ನಿರಾಸನಾಚ್ಚ ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸವಭಕ್್ುೀಭಯಾಃ ಸಮನ್ುತಾಃ || 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿರತದ್ ಧೀರತಗತಣಪೂಣಯಸವರ ಪತಾಃ | 
ನಾರಾರ್ಣ ಇತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಹಯಕ್ಾರಾಥ್ ೀಯSರ್ಮೀವ ಹಿ || 

ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರಬಿೀಜ್ೀರ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯರಾರ್ಣಾಭಿದಾ | 
ಪರಣವಶಚ ತತ್್ ೀSಕ್ಾರಾಃ ಪರಧಾನ್ಂ ನಾಮ ಚ್ಕ್ತರಣಾಃ || 
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ಅಕ್ಾರನಾಮಾ ನಾನ್ ಯೀSಸ್ತು ತಮೃತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ | 
ಬರಹಮರತದಾರದಿನಾಮಾನಿ ಬರಹಾಮದಿಷ್ವಪಯಮತಖಯತಾಃ || 

ವತ್್ೀಯನ್ುೀ ನ್ ತವಕ್ಾರ್ ೀSರ್ಂ ವತಯತ್್ೀ ಕ್್ೀಶವಂ ವಿನಾ | 
ನಾರಾರ್ಣಾದಿನಾಮಾನಿ ನ್ೃಣಾಂ ನಾಮಕ್ತರರಾಸವಪ || 

ವಿಹಿತ್ಾನ್ಯಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ೈವಾರ್ಂ ವಿಹಿತಸುಮೃತ್್ೀ ಪರಭತಮ್ | 
ವಾರ್ತಬರಯಹಾಮಪ ಚಾಕ್ಾರದ್ೀವತ್್ೀ ನ್ ತತ ನಾಮಿನತ || 

ರ್ಥಾ ವ್ೀದಾಭಿಧ್ೀಯೀSನ್ ಯೀ ವ್ೀದಾಖ್ಾಯ ದ್ೀವತ್ಾ ಪರಾ | 
ಏವಂ ನಾಮಾಭಿಮಾನಿೀ ತತ ವಾರ್ತವಾಯಚ್ ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ ಇತ ನಾಮೈತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್್ೀವಲಮೀವ ಹಿ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀSಸಯ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಂ ಬೃಹತೀನಾಂ ಸಹಸರಕಮ್ || 

ತಸಾಮತ್ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವ್ೀದಿವಷ್ತಣಾಃ ಶಂಸನಾದ್ಸಯ ಸವಯದಾ | 
ತಸಾಮದ್ಯಜ್ಞ್ೀSಪ ವಾ ಶಂಸ್ೀದ್ರ್ಜ್ಞ್ೀSಪ ರಹಾಃ ಪುಮಾ ಪ || 

ಧಾಯತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನಂ ಹಿ ತತಾರಮ್ || ಇತ್ಾಯದಿ ಬರಹಮಸಾರ್ೀ | 

ಪರಮವಿಕ್ಾರ್ೀಣ ಸಹ ವಿಕ್ಾರಮಾತರಸಾಯಪ ಪರಸತುತತ್ಾವತುದ್ೀತತಾಞ್ಚವಿಧ್ಮಿತ 
ಪರಾಮಶಯಾಃ | 

 ಸವರಾಣಾಂ ನಿರ್ಮೀ ರ್ತರ ಹಯೃಚ್ ೀನಾಮೈವ ತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ | 
ಅನಾಯಮಿತ್ಾಕ್ಷರಾ ರಾಸತು ತ್ಾ ಗಾಥಾಾಃ ಪರಿಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ || 

ಖಣಾವಾಕ್ಾಯನಿ ಕತಮಾಾಯಾಃ ಸತಯರಸಮಾನಿೀ ಪರಸಾರಮ್ | 
ರ್ಜ್ಞಾಙ್ುಂ ರ್ಜತರತದಿದಷ್ಟಂ ನಿಗದ್ಂ ವಾಕಯಮಾತರಕಮ್ || ಇತ್ಾಯದಿ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಆಕ್ಾರಾರ್ಯತ್ಾವನ್ನಕ್ಾರಸಯ ಕ್ತಞಗಚನ್ ಮಲಮಿವ | ತಸಾಮನ್ ಮಲತ್ಾವದ್ಕ್ಾರಾಥ್ ೀಯSಪ 
ಜ್ಞ್ೀರ್ ಏವ | ನಾಯೀಗಾಯನಾಂ ಸಮಯಗಾವಚ್ಯ ಇತ ಸವಲಾ ಏವ  
ಪರಕ್ಾಶ್ತ್್ ೀSಸಾಮಭಿಾಃ | ವಾಚ್ ಉದ್ವತಯನಾಶಕ್್ುೀಾಃ ಸವರ್ಮೀವೀದ್ವತಯತ್್ೀ | ರ್ದಿಧ 
ದ್ೀವತ್ಾಸತ ಕರ್ ೀತ ತದಾತಮನಾಯಪತತ | ತಸಾಮದ್ದರವಯದಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ದಾನ್ಂ ವಾ 
ಕ್ಾಲ್ೀ ಪಾತ್ಾರದ್ಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ್ೈವ ಕತರಾಯತ್ | ಅಕ್ಾರಸ್ ಯೀಙ್ಗೆರತ್ಾ 
ತವಕ್ಾರಲ್ ೀಪ್ೀನ್ೈವ ಜಾತ್್ೀತ ಸತಯಮ ಙ್ಗೆರಾಃ ಅಕ್ಾರಸಾಯದತ ಸ್ತಾತತ್್ವೀನ್ ಚ್ 
ರ್ಥಾರ್ಯರ ಪತ್ಾವತ್ | ಉಕ್ಾರಾದಿ ವಿಕ್ಾರಾದಿಸಹಿತತ್ಾವತ್ ಪುಷ್ಾಫಲಾತಮಕಶಚ | 
ಅಕ್ಾರಸಾಯರ್ಯರ ಪಾಃ ಸನ್ನೀವ ಚ್ ಭಗವಾವಾಂಸುಮೀವ ಚ್ ೀಙ್ಗೆರ್ ೀ ವಕ್ತು | 
ಅತಶಚ ಸತಯಮೀಙ್ಗೆರಾಃ ರ್ಮರ್ಯಮಕ್ಾರ್ ೀ ವಕ್ತು ತಮೀವ ವಕ್ತುೀತ | 
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ನ್ಕ್ಾರಸುಾಚಿಾರಸೆತ್ಾವನ್ ಮಲಭ ತಸಾಯಕ್ಾರಸಾಯನ್ುೀ ಸ್ತಾತ 
ರ ಪತ್ಾವದ್ರ್ಥಾಸ್ತಾತ್್ೀರಸತಯರ ಪಾಃ | ತಥಾಪಯಕ್ಾರಸಯ 
ಚ್ೈಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವನ್ ಮಲಭ ತಶಚ | ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರಸ್ಯೈವ್ೈತದ್ವೃಥಾವಾಗಾದಿಕಮಪ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮ್ | ತಸಾಮದಿವಜಾನ್ತಾಃ ಸವಯಮಪ ಭಗವನಾನಮೈವ || 6 || 

 

ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ತದ್ಯಶಾಃ ಸ ಇನ್ದರಾಃ ಸ ಭ ತ್ಾನಾಮಧಪತಾಃ ಸ 
ರ್ ಏವಮೀತಮಿನ್ದರಂ ಭ ತ್ಾನಾಮಧಪತಂ ವ್ೀದ್ ವಿಸರಸಾ ಹ್ೈವಾಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾ-
ತ್್ರೈತೀತ ಹ ಸಾಮಹ ಮಹಿದಾಸ ಐತರ್ೀರ್ಾಃ ಪ್ರೀತ್್ಯೀನ್ ದರೀ ಭ ತ್್ವೈಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ 
ರಾಜತ ತದಾಹತರ್ಯದ್ನ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣಾಮತಂ ಲ್ ೀಕಮಭಿಸಮಾವತೀ೩ ಅರ್ ಕ್್ೀನ್ 
ರ ಪ್ೀಣ್ೀಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾಭವತೀ೩ ತದ್ಯದ್ೀತತ್ತರರಾಂ ಲ್ ೀಹಿತಂ 
ಭವತಯಗ್ನೀಸುದ್ ರಪಂ ತಸಾಮತುಸಾಮನ್ನಭಿಭತ್್್ೀತ್ಾರ್ ರ್ದ್ೀತತತಾರತಷ್ೀ ರ್ೀತ್್ ೀ 
ಭವತ್ಾಯದಿತಯಸಯ ತದ್ ರಪಂ ತಸಾಮತುಸಾಮನ್ನ ಬಿಭತ್್್ೀತ ಸ Sರ್ಮಾತ್್ೀಮ-
ಮಾತ್ಾಮನ್ಮತಷಾಮ ಆತಮನ್ೀ ಸಮರರ್ಚ್ಾತಯಸಾವಾತ್ಾಮSಮತಮಾತ್ಾಮನ್-
ಮಿೀಮಮಸಾಮ ಆತಮನ್ೀ ಸಮರರ್ಚ್ಾತ ತ್ಾವನ್ ಯೀನ್ಯಮಭಿಸಮಾವತ್್ ೀSನ್ೀನಾಹ 
ರ ಪ್ೀಣಾಮತಂ ಲ್ ೀಕಮಭಿಸಮಾವತಯಮತನ್ ೀರ ಪ್ೀಣ್ೀಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾಭವತ 
|| 7 || 

 

ಭಾ – ವಿದಾಯನ್ುರ ಪದ್ೀಶಾರ್ಯಂ ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಮಿತ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ 
ಪರಾಮಶಯಾಃ | ತದಿದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ತದ್ಯಶಸುಸಯ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ರ್ಶಾಃ | ರ್ಸಯ 
ನಾರಾರ್ಣಸ್ಯೈತದ್ಯಶಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ೀವ್ೀನ್ದರನಾಮಾ | ಸ ಹಿ ಪರರ್ಮತ ಇನ್ ದರೀ 
ಬಭ ವ ಸ್ವೀಚ್ಾರಾ ರ್ಜ್ಞನಾಮಾ| ತಸಾಮತ್ ತಮೀವ ವ್ೀದಾ ಇನ್ದರಶಬ್ದೀನ್ ವದ್ನಿು 
ಮತಖಯತಾಃ |‘ಇದಿ ಪರಮೈಶವಯೀಯ’ ಇತ ಧಾತ್್ ೀಶಚ ತಸ್ಯೈವ ಹಿ ಪರಮೈಶವರ್ಯಮ್ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ದಾವದ್ಶಾನಾಂ ತ್್ೀನ್ ದ್ತುಮೀವ್ೀನ್ದರತವಂ ನ್ ತತ ಮತಖಯತಾಃ | ಅತ್್ ೀ 
ವಿಷಾಣವ್ೀವ್ೀನ್ದರಶಬದಂ ಪರರ್ತಙ ೆ ತೀ ಶತರತಾಃ | ‘ಮತ್ ಸ್ ೀಮಂ ವರತಣಂ ಮತ್ ಮಿತರಂ 
ಮತ್ೀನಿದರಮಿನ್ ದೀ ಪವಮಾನ್ ವಿಷ್ತಣಮ್’ ಇತ | ನ್ ಚ್ೀನ್ದರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ್ೀತ 
ಪೃರ್ಗನ್ವರ್ಾಃ ಕ್ತರರ್ತ್್ೀ | ತದಾವ ವರತಣಾದಿಷ್ತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಙ್ಮತ್ಶಬದದ್ಶಯನಾ-
ದ್ತ್ಾರಪ ಪೃರ್ಙ್ಮತ್ಶಬ್ ದೀ ದ್ೃಶ್ಯೀತ | ನ್ ಹಿ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪೃರ್ಙ್ಮತ್ಶಬದದ್ಶಯನ್ೀ 
ಏಕಸ್ೈವಾನ್ಯಥಾತವಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ನ್ ಚಾತರ ದಿವತವಗಮಕಂ ಚ್ಕ್ಾರಾದಿಕಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಮತ್ ಪಾರತಭಯಗಂ ಪೂಷ್ಣಂ ಬರಹಮಣಸಾತಮಿತ್ಾಯದ್ಯಪ್ಯೀಕಸ್ಯೈವ 
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ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | ರ್ತರ ಚ್ೈವಂ ಭ ತ್್ೀಷ್ವೀಕತ್್ವೀ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ 
ತತರ ತ್್ೀನ್ೈವ ವಿರ್ ೀದ್ೀನ್ ದಿವತವಂ ಭವತ | ಅನ್ಯಥ್ೈಕತವಮೀವ | ‘ 
ಯೀದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ’ ಇತ ಚ್ ೀಕುಮ್ | ಬಹತರ ಪತ್ಾವದ್್-
ಹತವಚ್ನ್ಂ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ತಸಾಮನ್ತಮಖಯತ್್ ೀ ವಿಷಾಣವ್ೀವ್ೀನಾದರದಿ-
ಶಬಾದ ಅನ್ಯೀಷಾಮತಪಚಾರತಾಃ | ಮತ್ ಮಹಾಮಿನ್ದರಮಿನ್ ದೀ ಮದಾಯೀತಯನ್ಯೀನ್ದರಸಯ 
ಪೃರ್ಗತಕ್್ುೀಶಚ ಮತ್ೀನ್ದರಮಿನ್ ದೀ ಪವಮಾನ್ೀತ ಪೂವೀಯಕು ಇನ್ ದರೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ 
ಸ್ತದ್ಧಮ್ | ಮಹತುಾಂ ಚ್ ತಸಾಯದಿತಪುತರತ್್ವೀSಗರಜತವಮಾತರಂ ನ್ ತತ ಸಾಮರ್ಯಯತಾಃ | 
ಮಹ ಪೂಜಾರಾಮಿತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ | ಪೂಜ್ ಯೀ ಹಯಗರಜ್ ೀ ಭವತ || 

 

ಆಯೀ ವಿವಾರ್  ಸಚ್ಥಾರ್ ದ್ೈವಯ ಇನಾದರರ್ ವಿಷ್ತಣ ಸೃಕೃತ್್ೀ ಸತಕೃತುರಾಃ | 
ವ್ೀಧಾ ಅಜ್ನ್ವತ್ ತರಷ್ಧ್ಸಾ ಆರ್ಯಮೃತಸಯ  ಭಾಗ್ೀ ರ್ಜಮಾನ್ಮಾಭಜತ್ || 

ಇತೀನ್ದರಸಯಪರಮದ್ೈವಂ ಜನ್ಕ್್ ೀ  ರ್ಜ್ಞಭಾಗಾದಿಪರದಾತ್ಾ ಚ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ 
ಶ್ರರ್ತ್್ೀ    | ಇನ್ದರಶಚ ರ್ಜಮಾನ್ಾಃ | ತಸಾಮತುತರಸಾದಾದ್ವತ್ಾರಾಗರಜತವಮೀವ 
ತಸಯ ಮಹತವಂ | ಅನ್ಯೀನ್ ದರೀ ಹಯಹಂ ಪರರ್ಮಾಃ ಪಬ್ೀರ್ಮಹಂ ಪರರ್ಮಾಃ 
ಪಬ್ೀರ್ಮಿತ  ವಾರ್ತನಾ ವಿವದ್ಮಾನ್ ಆಜತ  ಪರಾಜ್ತ್್ ೀ ವಾರ್ತಂ 
ಪರಸಾದ್ಯತ್ಾವ ಚ್ತತಥ್ೀಯ ವಾರ್ತನಾ ಸಹ ಗರಹಮಾಪ | ವಿಷ್ತಣಸತು ‘ಕರತತಂ ಸಚ್ನ್ು 
ಮಾರತತಸಯ ವ್ೀದ್ಸಾಃ’ ಇತ ವಾಯೀರಪ ವಿಧಾತ್ಾ ಶ್ರರ್ತ್್ೀ |  
ಡತಧಾಞ್ ಧಾರಣಪ್ೀಷ್ಣಯೀರಿತ ಧಾತ್್ ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಧಾರಣಪ್ೀಷ್ಣಕತ್ಾಯ 
ಹಿ ವ್ೀಧಾಾಃ  | ತಸಾಮದಾ್ಗವತ ಏವ್ೈತದ್ಯಶ್್ ೀ ಬೃಹದ್ತಕ್ಾಾದಿಕಮ್ | 

 

ಋಕ್ಹಸಾರತಮಕಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಯಶ ಇನಾದರಭಿಧ್ಸಯ ಹಿ | 
ಇನ್ ದರೀ ಹಿ ಪರರ್ಮೀ ವಿಷ್ತಣರ್ಜ್ಞಯನಾಮಾ ಜಗತಾತಾಃ || 

ತತರಸಾದಾದ್ಥ್ೀನ್ದರತವಂ ದಾವದ್ಶಾನ್ಯೀ ಪರಪ್ೀದಿರ್ೀ | 
ಪುರನ್ದರಸ್ುಾೀಕ ಏವ ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ತಾಃ || 

ದಿವವಾರಮಿನ್ದರತ್ಾಮಾಪ ತಸಾಮತ್ ದಾವದ್ಶ ತ್್ೀ ಪರ್ೀ | 
ಅಗರಜತ್ಾವದ್ದಿತ್ಾಯಂ ತತ ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ನಾಮ ಚಾಭವತ್ || 

ಮಹಾವರತಂ ಕಮಯ ಕೃತ್ಾವ ಚ್ೈವ ನಾಮಾನ ಮಹ್ೀನ್ದರಕಾಃ | 
ಮಹತುಾಂ ಮತಖಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಹಯನ್ಯಸಯ ಕದಾಚ್ನ್ || 
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ಏವಂ  ಯೀ ವ್ೀದ್ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ  ವಿಸರಸ್ ುೀ ಬನ್ಧತ್್ ೀSಖಿಲಾತ್ | 
ಅಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ಧರ್ೀಲ್ ೀಯಕಮೀತ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ || 

ಇತ್ಾಯಹ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಮಯಹಿದಾಸಸವರ ಪಕಾಃ | 
ಶ್ವೀತದಿವೀಪಾದಿಕ್ಾ ಪ ಪಾರಪಯ ಸ ಇನಾದರಖ್್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ || 

ಮಹಿದಾಸಾಭಿಧ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ವಿರಾಜತ | 
ತತರ ಪೃಚ್ಾನಿು ಕ್್ೀಚಿತತು ರ್ದ್ಯೀಷ್ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ || 

ಮಹಿದಾಸಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಭ ಮಿಷ್ ಠೀ ರಮತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ | 
ತದಾ ರ್ದಾ ಸ್ತರರಾ ವಿಷ್ ಣೀ ರಮತ್್ೀ ನಿತಯಸತತ್ಖಾಃ || 

ಕರಾ ಸ್ತರರಾ ರತಂ ಕತರಾಯನ್ನ ಹಯನ್ಯರತರತಚ್ಯತಾಃ | 
ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀ ತತ್ಾರ್ಂ ಸವಸ್ತಮ ಪ ರಮತ್್ೀSಸಾವಿತೀದ್ೃಶಮ್ || 

ವಾಚ್ಯಂ ತತರ ತತ ಭ ಮಿಷ್ಠರ ಪ್ೀಣ ತತ ದಿವಿ ಸ್ತಾತಮ್ | 
ಸ್ತರೀರ ಪಂ ಕ್ತಮಸತ ಗಚ್ಾೀದ್ರ್ ರ್ದ್ಯೀವಮತರ ಚ್ | 
ಸ್ತರೀರ ಪಂ ಪೃಥಿವಿೀಂಸಂಸಾಂ ಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಸಂವರಜ್ೀತ್ | 
ನ್ ಹಯನ್ಯಗಮಯೀ ಭಗವಾ ಪ ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀSಪ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಇತ ಪೃಷ್ಟಾಃ ಸವಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಸ ಮಹಿದಾಸ್ ೀSವದ್ದ್ಧರಿಾಃ | 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ರ್ಲ್ ಿೀಹಿತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ಾರಗಿನಸ್ ಾೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಸ್ತರೀರ ಪ ಸ್ ೀSಗಿನನಾಮೈವ ಜವಲಜಾಜಾಲಾಸಮಪರಭಾಃ | 
ತಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಸನಿನಧಾನಾದ್ಾತ್ಾಯ ಭಾರಾಯಶರಿೀರಗಾತ್ || 

ನ್ ಬಿೀಭತ್್್ೀತ್್ೈವ ರಕ್ಾುತ್ ತಥಾ ಪುಂರ್ೀತಸ್ತ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಆದಿತ್್ಯೀ ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾದ್ೀರಾದಿತಯನಾಮಕಾಃ || 

ತಸಾಮನ್ನ ರ್ೀತಸ್ ೀ ಭಾರಾಯ ಬಿೀಭತ್್್ೀತ ಪತಸ್ತಾತ್ಾತ್ | 
ಪುಂರ ಪ್ೀ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ ಣ ರ್ೀತಸ್ತಸ್ ಾೀ ದ್ತಯಮತರಭಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ಯಭ ಮಿಗಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸ್ತರೀರ ಪಂ ತತ್ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ | 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಗತ್್ ೀ ದ್ದಾಯದಿದವಿ ಸ್ತಾತಪುಮಾತಮನ್ಾಃ  || 

ಸ ರ್ಯಗಸಯ ತಥಾ ಪುಂಸ್ ೀ ರ್ೀತಸ್ತಸಾಸಯ ಚಾತಮನ್ಾಃ | 
ದ್ೀವಿೀಷ್ತ ರ್ಲ್ ಿೀಹಿತಗಂ ಸ್ತರೀರ ಪಂ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ || 

ತತ್ ಸ ರ್ಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪುಂರ್ೀತಾಃಸಾಸಯ ಚಾತಮನ್ಾಃ | 
ದ್ದಾಯದ್ ಾಮಿಗತಸ್ಯೈವ ರ ಪದ್ವರ್ಮಿದ್ಂ ತತಾಃ || 
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ಪರಸಾರಂ ಸಮಾವತ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯತಯಸತಖ್ಾತಮಕಮ್ | 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಸ್ತಾತಂ ರ ಪಂ ರ್ಚ್ಚ ಭ ಮತ ಪುಮಾತಮಕಮ್ || 

ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ಪ ದ್ೀವಿೀಷ್ತ ಸ್ತಾತಸ್ತರೀರ ಪಕ್ಾತಮನಾ | 
ಏವಮನ್ ಯೀನ್ಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣ ರತಾಃತವಸ್ತಮನ್ನ ಚಾನ್ಯತಾಃ || 

ರಮರಾ ರಮಮಾಣ್ ೀSಪ ತತ್್ಾೀನ್ೈವ ಸ್ತರರಾತಮನಾ | 
ರಮತ್್ೀ ನಾನ್ಯತಾಃ ಕ್ಾವಪ ರತವಿಯಷ್ ಣೀಾಃ ಸತಖ್ಾತಮನ್ಾಃ || 

ರಮರಾ ರಮಣಂ ತಸಮದ್ರಮಾರಾ ರತಪಾತರತ್ಾ | 
ನ್ೈವಾಸಾಯ ರತದಾತೃತವಂ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಹಯನ್ಯತ್್ ೀ ರತಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ನ್ ಮಹಿದಾಸ ಏವ ಇನ್ದರನಾಮಾ ಪಾರಪ್ಯೀಮಂ ಲ್ ೀಕಮತರ ಭ ತ್ಾವ ಪಾರದ್ತಭ ಯರ್ 
ಮನ್ತಷ್ಯದ್ೃಷಿಟಗ್ ೀಚ್ರತ್ಾಂ ಪಾರಪ್ಯೈಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ರಾಜತ | ನಾತರ ಪ್ರೀತಯಶಬ್ ದೀ 
ಮರಣವಾಚಿೀ | ಕ್ತನ್ತು ‘ಪ್ರೀತ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಶಮತಾವಾ’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ಪಾರಪುವಾಚ್ಯೀವ | 
ನ್ ಹಿ ಮೃತಾಃ ಪುನ್ರ್ೀಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ವೀವ ರಾಜತ | ನ್ ಚ್ ರ್ಶ್್ ೀಮಾತರ ರಾಜನ್ೀನ್ 
ಸವಸಯ ರಾಜನ್ಂ ಭವತ | ಭಿನ್ನಪದಾರ್ಯತ್ಾವತ್ |  ರ್ದಾವ ಏತ ಚ್ ಪ್ರೀತ ಚ್ೀತ್ಾಯದತ 
ಪಾರಪ್ಯೈಥ್ೀಯSಪ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚ್ಚ |  

‘ಲಕ್ಷಮಣಾಃ ಪ್ರೀತಯ ಸತಗಿರೀವಂ ಬಭಾಷ್ೀ ರಾಮಚ್ ೀದಿತಮ್’ ಇತ ಚ್ ಸಾೆನ್ದೀ | 
ರ್ದ್ನ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣಾಮತಂ ಲ್ ೀಕಮಭಿಸಮಾವತ | ಅನ್ೀನ್ 
ಮಹಿದಾಸಾದಿರ ಪ್ೀಣಾಮತಂ ಲ್ ೀಕಂ ದಿವಿಷ್ಠಂ ಸವರ ಪಮ್ | ಲ್ ೀಕಯತ ಇತ 
ಸವರ ಪವಾಚಿೀ ಲ್ ೀಕಶಬದಾಃ | ‘ಆತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪಾಸ್ತೀತ’ ಇತವತ್ | 
ರ್ಚ್ಾಬದಾಃ ಕ್ತಂಶಬಾದಥ್ೀಯ | ಅನ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ತದ್ ರಪಮಭಿಸಮಾವತ ಕ್ತಮ್ ? 
ಉಭಯೀರಪ ಪರಿಹಾರದ್ಶಯನಾದ್ಸಾಯಪ ಪರಶನತವಮವಗಮಯತ್್ೀ | 
‘ರ್ತಶ್್ ಚೀದ್ೀತ ಸ ರ್ಯಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ | ರಙ್ುಸತು ಪರಶನವಿಷ್ರ್ಸಯ 
ದ್ತರವಗಮತವಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ | 

 

‘ದ್ತಗಯಮೀ ಪರಶನನಿಷ್ಯೀ ಪರಶ್್ ನೀ ರಙ್ುರ್ತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 
 

ಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ್ೀಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾಭವತ | ಕ್್ೀನ್ ಸವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ಭ ಮಿಷ್ಠೀನಾತಮನ್ 
ಏವ ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮ್ಧ್ಯತ್್ೀ | ಸ್ ೀSರ್ಂ 
ಮಹಿದಾಸಾದಿಪಾರದ್ತಭಾಯವರ ಪ ಇದ್ಂ ಭ ಮಿಷ್ಠಸ್ತರೀರ ಪಂ ಲ್ ೀಹಿತಗಂ ಚ್ 
ಸವಕ್ತೀರ್ಮೀವ ರ ಪಮಮತಷ್ೈ  ದಿವಿಷಾಠರ್ ಸವಪುರತಷ್ರ ಪಾರ್ ಪರರ್ಚ್ಾತ 



 

 
 

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

 
2012 

Page 72 ! ! 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 ! !  

 

ದ್ೀವರ್ೀತಸ್ತಸ್ತಾತ್ಾರ್ ಚ್ | ದ್ೀವಿೀ ಲ್ ೀಹಿತಸ್ತಾತಮಾತಮನ್ಾಃ ಸ್ತರೀರ ಪಂ 
ಮಹಿದಾಸಾದಿರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ರ್ೀತಾಃ ಸ್ತಾತರ ಪ್ೀಭಯಶಚ ದಿವಿಷ್ಠೈಾಃ ಸ 
ವಿಷಾಣಾದಿಸವರ ಪ್ೈಾಃ ಪರರ್ಚ್ಾತ | ತ್ಾನಿ ಭ ಮಿಷ್ಠತ್್ವೀನ್ ದಿವಿಷ್ಠತ್್ವೀನ್ ಚ್ 
ದಿವವಿಧ್ತ್ಾವತ್ ತ್ಾವಿತತಯಚ್ಯನ್ುೀ  | ಅಗ್ನೀಸುದ್ ರಪಮಗಿನನಾಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರತಮಾ 
ತತ್ನಿನಧಾನಾತ್ | ಏವಮಾದಿತಯನಾಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | ನ್ ಹಯಗಾನಯದಿಸವರ ಪಮೀವ 
ಲ್ ೀಹಿತ್ಾದಿ | ನ್ ಚ್ ಲತಕ್ತಕಸ್ತರೀಪುರತಷ್ಸಮ್ನ್ಧಮಾತರಮತ್್ ರೀಚ್ಯೀ | 
ಅಪರಸತುತತ್ಾವತ್ ತಸಯ | ಭಗವಾನ್ೀವ ಹಯತರ ಪರಸತುತಾಃ | ಅಸಾವಾತ್್ೀತ್ಾಯತಮಶಬಾದಚ್ಚ 
ಭಗವಾನ್ೀವ್ೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 

 

‘ಆತಮಶಬದಾಃ ಪರ್ೀ ವಿಷತಣ ನಾನ್ಯತರ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಗತಣಪೂತಯಯಭಿಧಾಯೀ ಸ ನಾನ್ಯಸಯ ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾ || 

ಅಮತಖ್ಾಯತ್ಾಮನ್ ಏವಾತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ಹಿ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ | 
‘ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಂ ಸಮೀತ | ಸತಯಸಯ ಸತಯಮನ್ತ ರ್ತರ ರ್ತಜಯತ್್ೀ’ 

ಇತ್ಾಯದಿಲ್ ೀಕ್ಾುರ್ಯವಿಷ್ರ್ಂ ಉದಾಹೃತ್್ೈಾಃ ಶ್್ ಿೀಕ್್ೈರಪ ಭಗವತ ಏವ 
ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಪರಸಾರಯೀಗಸ್ ಯೀಕುತ್ಾವತ್ | ಗಾರ್ತತರಯಷಿಣಗ್ೃಹತೀತ್ಾಯದಿನಾ 
ಭಗವತ ಏವ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಸಯ ಸ್ತರೀರ ಪಸಯ ಮಹಿದಾಸಾದಿಪಞ್ಚಪುಂರ ಪಾಣಾಂ ಚ್ 
ಪರಸತುತತ್ಾವಚ್ಚ || 7 || 19 || 

 

ತತ್್ೈತ್್ೀ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಾಃ – 
 

ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಂ ಸಮೀತ ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾು ಅಭಿರ್ತ್ಂವಹನಿು | 
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮನ್ತ ರ್ತರ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ತತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯ ಏಕಂ ಭವನಿು || 

ರ್ದ್ಕ್ಷರಾದ್ಕ್ಷರಮೀತ ರ್ತಕುಂ ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾು ಅಭಿ ರ್ತ್ಂವಹನಿು | 
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮನ್ತ ರ್ತರ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ತತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯ ಏಕಂ ಭವನಿು | 
ರ್ದಾವ ಚ್ ಓಮಿತ ರ್ಚ್ಚ ನ್ೀತ ರ್ಚಾಚಸಾಯಾಃ ಕ ರರಂ ರ್ದ್ತ ಚ್ ೀಲ್ಣಿಷ್ತಣ | 
ರ್ದಿವರ್ ರಾ ಕವಯೀSನ್ವವಿನ್ದನಾನಮಾರ್ತ್ಾು ಸಮತೃಪಯಞ್ಾೃತ್್ೀSಧ || 

ರ್ಸ್ತಮನಾನಮಾ ಸಮತೃಪಯಞ್ಾೃತ್್ೀSಧ ತತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯರ್ತಜ್ ೀ ಭವನಿು | 
ತ್್ೀನ್ ಪಾಪಾಮನ್ಮಪಹತಯ ಬರಹಮಣಾ ಸವಗಯಂ ಲ್ ೀಕಮಪ್ಯೀತ ವಿದಾವ ಪ || 



 

 
 

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

 
2012 

Page 73 ! ! 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 ! !  

 

ನ್ೈನ್ಂ ವಾಚಾ ಸ್ತರರ್ಂ ಬತರವನ್ನೈನ್ಮಸ್ತರೀಪುಮಾ ಪ ಬತರವ ಪ | 
ಪುಮಾಂಸಂ ನ್ ಬತರವನ್ನೀನ್ಂ ವದ್ನ್ವದ್ತ ಕಶಚನ್ | 

 ಅಾಃ ಇತ ಬರಹಮ ತತ್ಾರಗತಮಹಮಿತ | ತದಾವ ಇದ್ಂ ಬೃಹತೀಸಹಸರಂ ಸಮಾನ್ನಂ ತಸಯ 
ವಾ ಏತಸಯ ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಯ ಸಮಾನ್ನಸಯ ಷ್್ -ತರಂಶತಮಕ್ಷರಾಣಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ 
ಭವನಿು ತ್ಾವನಿು ಪುರತಷಾರ್ತಷ್ ೀSಹಾನಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಭವನಿು ಜ್ೀವಾಕ್ಷರ್ೀಣ್ೈವ 
ಜ್ೀವಾಹರಾಪ್ನೀತ ಜ್ೀವಾಹಾನ ಜ್ೀವಾಕ್ಷರಮಿತಯನ್ಕ್ಾಮಮಾರ್ ೀSರ್ 
ದ್ೀವರರ್ಸುಸಯ ವಾಗತದಿಧಾಃ ಶ್್ ರೀತ್್ರೀ ಪಕ್ಷಸ್ತೀ ಚ್ಕ್ಷತಷಿೀ ರ್ತಕ್್ುೀ ಮನ್ಾಃ ಸಙ್ುರಹಿೀತ್ಾ 
ತದ್ರ್ಂ ಪಾರಣ್ ೀSಧತಷ್ಠತ ತದ್ತಕುಮೃಷಿೀಣಾ ಆ ತ್್ೀನ್ ರಾತಂ ಮನ್ಸ್ ೀ 
ಜವಿೀರ್ಸಾನಿಮಿಷ್ಶ್ಚಜಜವಿೀರ್ಸ್ೀತ ಜವಿೀರ್ಸ್ೀತ || 8 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ದಿವತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ - ರ್ನಾನರಾರ್ಣಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವ 
ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪ್ೀಣ ಸಮೀತ | ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪ್ೀಣ ರ್ತಜ್ ೀ ದ್ೀವ ಅಶವರ ಪ್ೀಣ ರಥಾ 
ರ್ಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ ರ್ನಾನರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಪರಂ ಬರಹಾಮಭಿಸಂವಹನಿು | ತದ್ೀವ ಸತಯಸಯ 
ಸತಯಂ ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಂ ಬರಹಮ ರ್ತ್ಾರನ್ತರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ಸ್ತಮ ಪ ಸವರ ಪ್ೀ ಏವ 
ಸ್ತರೀ ಪುಂರ ಪ್ೀಣ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ನಾರಾರ್ಣಾಖ್್ಯೀ 
ಸವಯದ್ೀವಾ ಏಕ್ತೀಭವನಿು | ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ ಮಿಲ್ಲತ್ಾ ಭವನಿು | ನಾರ್ಮೀಕ್ತೀಭಾವೀ 
ನಾಮ ಸವರ ಪ್ೈಕಯಮ್ | ಕ್ತನ್ುಾೀಕಸಾಾನ್ೀ ವಾಸ್ ೀSತಯನ್ತಕ ಲಚಿತುತ್ಾ ಚ್ | 

 ಏಕ್ತೀಭ ರ್ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವವೃಷ್ತಾಃ ಪಾಣಾವಂ ಶರ್ೈಾಃ’ | 
‘ಏಕ್ತೀಭ ತ್ಾ ತತ ಸಾ ಸ್ೀನಾ ಪಾಣಾವಾನ್ಭಯವತಯತ’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ | 

ನ್ ಚ್ೈಕ್ತೀಭಾವಶಬದಾಃ ಸವರ ಪ್ೈಕತವವಿಷ್ಯೀ ಪರರ್ತಜಯಮಾನ್ಾಃ ಕತತರಚಿದ್ದೃಷ್ಟಾಃ | ಏಕಾಃ 
ಪುರತಷ್ ೀSಪ ರ್ದಾ ದಿವಧಾ ಭ ತ್ಾವ ಏಕ್ತೀಭವತೀತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ತದಾSಪ 
ಸಾಾನ್ೈಕಯಮೀವ | ಸವರ ಪ್ೈಕಯಸಯ ಪೂವಯಮೀವ ಸ್ತದ್ಧತ್ಾವತ್ | ನ್ಚಾಜ್ಞಾತ ಏಕತ್್ವೀ 
ಪುನ್ಜ್ಞಾಯತ್್ೀ ಐಕಯಂ ಪಾರಪು ಇತ ಪರಯೀಗ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | ಕ್ತನ್ತು ಜ್ಞಾತ ಇತ್್ಯೀವ 
ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ | ತಸಾಮದಾಾವಸಹಿತ ಏಕಶಬ್ ದೀ ನ್ ಸವರ ಪವಾಚಿೀ | ನ್ ಹಿ ಪೂವಯಂ 
ಭಿನ್ನಸಯ ಪಶಾಚತ್ಾರ ಪ್ೈಕಯಂ ಭವತ ಕ್ತನ್ತು ಸಂಸಗಯ ಏವ ಭವತ | ತಸಾಮದ್ತ್ಾರಪ 
ಸಂಸಗಯ ಏವ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ | ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಚವಿಧ್ಂ ಸಮೀತೀತತಯಕುಸಯ ಸತಯಸಯ 
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ಸತಯಮನ್ತ ರ್ತರ ರ್ತಜಯತ ಇತ ಪರಾಮಶಯಂ ಕೃತ್ಾವ ತತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯ ಏಕಂ 
ಭವನಿುೀತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ತಸಾಮನ್ನ ಪುನ್ರತಕ್ತುಾಃ | ರ್ಸಾಮದ್ಕ್ಷರಾನಾನರಾರ್ಣಾಖ್ಾಯತ್ ಸ  
ಸವರ್ಮೀವ ಭಗವಾನಾರದ್ತಭಾಯವರ ಪೀ ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪರ್ತಕು ಆಗಚ್ಾತ | 
ತ್ಾತಾರಾಯರ್ಯಂ ತಸ್ಯೈವಾರ್ಯಸಯ ಪುನ್ರಭಾಯಸಾಃ | ವಿೀರ್ ರ್ – ವಿಚಾರ್ಯ, 
ನಾಮಾರ್ತ್ಾುನ್ಯೀವ    ನಾಮಾರ್ಯಭ ತ್ಾನ್ಯೀವ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯಹಾತ್ಾಯ-
ದಿೀನ್ಯನ್ವವಿನ್ದ ಪ | ತತಶಾಚಧಕಂ ಸಮತೃಪಯ ಪ | ಶತರತ್್ೀ ಪರಿಪಕ್್ವೀ ಸತ ಜ್ಞಾನ್ೀ | 
ರ್ಸ್ತಮನಿವಷ್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಸ್ತಮ ಪ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಿಪಕ್್ವೀ ಸಮತೃಪಯ ಪ 
ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯರ್ತಜ್ ೀ ಭವನಿುೀತಯವಧಾರಣಾರ್ಯಂ ಪುನ್ವಯಚ್ನ್ಮ್ | 
ಸವಯರ್ತಜ್ ೀ ಭವನಿು ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಯಭಿಸುತ್್ೈವ ರ್ತಕ್ಾು ಭವನಿು | ‘ಅರ್ಯತಾಃ 
ಕಠಿನ್ಂ ಕ ರರಮತಲ್ಣಂ ಶರವಣಾಪರರ್ಮ್’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | ಅಸ್ತರೀ ಪುಮಾ ಪ 
ಬತರವ ಪ ಅಸ್ತರೀ ಪುಮಾಂಸಂ ಬತರವ ಪ | ‘ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾ’ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್  | 
‘ಸಾವತನ್ರಯೀ ವಿಭಕ್ತುವಯತಯರ್ಾಃ’ ಇತ ಚ್ | ಸವತನ್ ರೀ ಹಿ ಭಗವಾ ಪ ತತ್್ರೀರಿತ ಏವ ತಂ 
ವದ್ತೀತಯಭಿಪಾರರ್ಾಃ | ವದ್ ಪ ವದ್ತ ವದ್ನ್ನೀವ ವದ್ತ | ವದ್ನ್ನೀವ ನ್ ವದ್ತ | 
ಭವತ್್ಯೀವ ಹಿ ಭಗವಾ ಪ ಸ್ತರೀರ ಪಾಃ ಪುಂರ ಪಶಚ | ತಸಾಮದ್ವದ್ತ್್ಯೀವ | 
ಅಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವನ್ನ ವದ್ತ ಚ್ | 

ಸ್ತರೀರ ಪಶ್ೈವ ಪುಂರ ಪ್ೀ ರ್ಸಾಮನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಪುಮಾಂಸ್ತರೀ ಚ್ೀತ ವಾಚ್ ಯೀSತ್್ ೀ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯನ್ನ ಚ್ ೀಚ್ಯತ್್ೀ || 

ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯಪುಂಸಕ್ಾಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಕವಚ್ನ್ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ತಥಾಪಯರಾಗಾಕೃಷ್ಟತ್ಾವತುಚ್ಾಬ್ದೈರಪ ಕರ್ಯತ್್ೀ || ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ | 

ನಾರರ್ಣಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಪಞ್ಚಧ್ೈವ ಹರಿಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ತನಾನಮಭಿಶಚ ಸ್ತರೀರ ಪ್ೈಾಃ ಸಮೀತ ಸ್ವೈಾಃ ಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ರ್ತ್ಯನ್ದನ್ಂ ವಹನ್ಯೀತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ಭಾರಾಯಸಮನಿವತ್ಾಾಃ | 
ಅಧದ್ೈವ್ೀ ತಥಾSಧಾಯತ್್ೀ ಜ್ೀವದ್ೀಹಾತಮಕಂ ರರ್ಮ್ || 

ಸ ಸ ರ್ಯಾಃ ಸ ರ್ಯಭಾರಾಯ ಚ್ ಚ್ಕ್ಷತದ್ವಯರ್ಸಮಾಶ್ರತ್ತ | 
ವಹತ್್ ೀSಶಾವತಮಕ್ತ ದ್ೀಹಂ ನಾರಾರ್ಣರಥಾತಮಕಮ್ || 

ಸ್ ೀಮಶಚ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಚ್ೈವ ದ್ಕ್ಷವಾಮಶತರತಸ್ತಾತ್ತ | 
ಉಭಯೀಾಃ ಪಕ್ಷಯೀಾಃ ಸ್ತಾತ್ಾವ ವಹತ್್ ೀSಶಾವತಮಕ್ತ ತಯೀಾಃ || 
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ಉದ್ಧರಣಾರ್ಯಮೀತ್್ೀಷಾಮತಮಾ ವಾಚಿೀ ಸಮಾಸ್ತಾತ್ಾ | 
ನಾಗಾಕ್ಾರ್ೈವ ರಶ್ಮತವಮಗಮದ್ವೈಷ್ಣವ್ೀ ರಥ್ೀ || 

ಮನ್ಾಃಸ್ತಾತಾಃ ಶ್ವಶಾಚತರ ಮನ್ ೀನಾಮಾ ಮಹಾಬಲಾಃ | 
ಅಭವತ್ ಸಾರಥಿವಿಯಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ತಣವಾಯರ್ತಶಚ ತಂ ರರ್ಮ್ || 

ಪರಕೃಷಾಟನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಪಾರಣಾಖ್ಾಯವಧತಷ್ಠತಾಃ | 
ತ್ಾವ್ೀವ ಚಾಶ್ವನಾಮಾನತ ಹರಾಸತಯ ಜಗದಿೀಶವರತ || ಇತ್ಾಯದಿ ಗಾರತಡ್ೀ | 

ತಸ್ ಯೀಪನಿಷ್ತ್ತಯಸಯ ಸತಯಮಿತ ಪಾರಣಾ ವ್ೈ ಸತಯಂ ತ್್ೀಷಾಮೀಷ್ ಸತಯಮ್’  
ಇತ ಚ್ ಶತರತಾಃ | 

ಸವಯಸಾಧ್ತಗತಣತ್ಾವತತು ವಾರ್ತಾಃ ಸತಯ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸಾಯಪ ಸತಯತ್ಾದಾತ್ಾ ಸಾಧ್ತಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಸತಯಸಯ ಸತಯ ಏತಸಾಮತ್ ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪಾಃ ಸ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ರ್ಸ್ತಮ ಪ ಸಾವತಮನಿ ರ್ತಕುಾಃ ಸ ರಮತ್್ೀ ಸ್ತರೀಪುಮಾತಮನಾ || 

ಮತನಿಗನ್ಧವಯ ಪತ್ಾರದ್ಯೈನ್ಯ ತತ್ಾರಪಯಂ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 
ಪಾರಪುನವನಿು ಸತರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತದ್ ರಪಂ ಜಾಜವಲತ್ ಸದಾ || 

ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾಕ್ಾರಂ ತಸಯ ವಾಮಸ್ತಾತ್ಾನಿ ಚ್ | 
ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಿ ತತ ಸವಾಯಣಿ ವಿಷ್ ಣೀರತಯದ್ತಾತ್ಾನಿ ಚ್ || 

ವಿಷ್ ಣೀರಾಯನಿ ತತ ಪುಂರ ಪಾಣಾಯಸ್ತಾತ್ಾನ್ಯಸಯ  ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ | 
ತ್ಾನ್ಯಸ್ಯೈವ ತತ ರ ಪಾಣಿ ರ್ತಜಯನ್ುೀSತರ ಪರಸಾರಮ್ || 

ಏಷ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಹಯಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮಕಾಃ | 
ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಸ್ಭಾರಾಯಶಚ ತಂ ಪಾರಪಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ || 

ಏಕ್ತೀಭಾವಂ ಸವಭಾರಾಯಭಿರಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮನಾ | 
ಪಾರಪ್ಯೈವೀಪಾಸತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ || 

ಮೀದ್ನ್ುೀ ಚ್ ರಮನ್ುೀ ಚ್ ವಿಭಾಗಂ ಚ್ೀಚ್ಾರಾSSಪುನರ್ತಾಃ | 
ಬಹತಧಾ ಚ್ ಭವನ್ಯೀತ್್ೀ ಸ್ತರೀಪುಮಾತಮಪೃರ್ಕುಾತಾಃ ||  

ಪರಸಾದಾದಾವಸತದ್ೀವಸಯ ಭಾಗಾಃ ಸ್ತರೀಪುಂಸವರ ಪಣಾಃ | 
ತ್್ೀನ್ೈವ ನಿರ್ತ್ಾ ನಿತಯಂ ತದ್ವಶಾಸುತಾರಾರ್ಣಾಾಃ || 

ರಮನ್ುೀ ನಾನ್ಯಗಮಯೀಸತ ದ್ೀಶ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ | 
ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪ್ೀಣ ರ್ತಕುಂ ತದಿವಷಾಣಾಖಯಂ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ || 
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ಅಕ್ಷರಾದ್ೀವ ಪರಮಾತ್ ಪುಂಸ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಭಿಧಾತ್ | 
ಆಗಚ್ಾನಿು ತದ್ೀತ್್ೀ ಚ್ ದ್ೀವಾ ಭಾರಾಯಸಮನಿವತ್ಾಾಃ || 

ವಹನ್ಯಶಾವದಿರ ಪ್ೀಣ ರರ್ಸಾಂ ಪರಮಂ ವಪುಾಃ | 
ತತ್ವಯದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪಾರಪಯಂ ಚ್ ನಾನ್ಯೈಾಃ ಕರ್ಮಪ ಕವಚಿತ್ || 

ಮಿತ್ಾದಿಪಞ್ಚರ ಪಂ ರ್ದಾವಕಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀSರ್ವಾ ಶತರತ್ತ | 
ನಾರಾರ್ಣಸಯ ನಾಮೈತದಿತ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 

ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಯಭಿಸುಸಾಮದ್ ಯೀಗಮಾಪ್ಯನಿು ತತರ ತ್್ೀ | 
ಸವಯಶಬಾದ ಪ ಹರತ ನ್ೀತತಂ ಕಸಯ ದ್ೀವಾನ್ೃತ್್ೀ ಬಲಮ್ || 

ವಾವಯನಾುಸಾುರತಮಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾರ್ಯವ್ೀದಿನ್ಾಃ | 
ಸಮಯಗ್ವೀತ್ಾು ಮಾರತತ್್ ೀSತರ ತಸಾಮನ್ತಮಕ್್ುೀಭಯ ಏವ ಚ್ || 

ಸತರ್ೀಭ್ ಯೀSಧಕಮಾನ್ನ್ದಂ ನಿತಯಂ ಭತಙ ೆ ತೀ ಹರ್ೀರನ್ತ ||  

ಇತ್ಾಯದ್ಯಧ್ಯನಾರಿೀನಾರಾರ್ಣತನ್ರೀ | 

ಏವಂ ಸವ್ೀಯ ಶಬಾದ ಭಗವದಾವಚ್ಕ್ಾ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಆಕ್ಾರ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ 
ನಾರಾರ್ಣವಾಚ್ಕ ಇತ್ಾಯಹ | ಅಾಃ ಇತ ಬರಹ್ೀತ | 

ಇತ ಶಬ್ ದೀSಭಿಧಾನಾನ್ುೀ ರ್ತರ ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕಂ ಹಿ ತತ್ | 
ನಾಮ ಸಾಯದಿತ ಮೀ  ಸಾಕ್ಷಾನಿನಣಯರ್ಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ತತ್ಾರಗತಮಹಮಿತ | ರ್ಸಾಮದ್ ಇತಯರ್ಂ ಶಬದಾಃ ಪರಸತುತಸಯ ಭಾವಂ 
ವಿರ್ ೀಧನ್ಮನ್ಯಂ ಚ್ ವದ್ತ ತಸಾಮತ್ ಪರತಯಕ್ಷತ್ಾವಜ್ಜೀವಜಡಾತಮಕಸಯ ಜಗತ 
ಏವಾನ್ತಕ್ಾುವಪ ಪರಸತುತರ ಪತ್ಾವತ್ ತದ್ನ್ಯಸುದಿವರ್ ೀಧೀ ತತರ 
ದ್ೃಶಯಮಾನ್ದ್ ೀಷ್ವಜ್ಯತಶಾಚಕ್ಾರಶಬಾದರ್ಯ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಯತ | ಮನ್ಸ್ತ 
ಪರಸತುತತ್ಾವದ್ವಚ್ನ್ೀSಪ ಪರಸತುತಮೀವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಮ್ | ದ್ೃಷ್ಟಸಮ್ನಿಧತ್ಾವದ್ದ್ೃಷ್ಟಂ 
ಸವಯಮಪ ಪರಸತುತಂ ಭವತ | ಭಗವಾಂಸುಾ ಇತ ಪೃರ್ಗಿವವಕ್ಷಿತತ್ಾವದ್ೀವ ನ್ 
ಪರಸತುತಸಮತದಾಯೀ | ನ್ ಚ್ ಶ್ನ್ಯಸಾಯಶಬಾದರ್ಯತ್ಾ | ಶ್ನಾಯಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ 
ಹಯಕ್ಾರಸಾಯಭಾವತ್ಾಖಯ ಏಕ ಏವಾರ್ಯ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಯತ | ವಿಷ್ ಣೀರಙಗುೀಕ್ಾರ್ೀ 
ತವಭಾವತ್ಾSನ್ಯಥಾ ವಿರ್ ೀಧತ್್ೀತ ತರಯೀSಪಯಥಾಯಾಃ | ಸಮಯಗ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧಯನಿು | 
ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರಸಯ ಭಗವಾನ್ೀವ ಮತಖ್ಾಯಥ್ ೀಯ ನ್ ಶ್ನ್ಯಮ್ | ಏಕದ್ೀಶಾರ್ಯತ್ಾವತ್| 
ತಸಾಮದ್ಮತಖ್ಾಯರ್ಯತ್ಾವದ್ನ್ಯರ್ತಕ್್ುೀನ್ೈವಾಕ್ಾರ್ೀಣಾಭಾವ ಇತ್್ಯೀವ ತದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ ನ್ 
ತವ ಇತ್್ಯೀವ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ | ನ್ ಚ್ ತಥಾ ಪರಯೀಗ್ ೀSಸ್ತು | ತಸಾಮತ್ 
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ಪಾರತನಾರಲಾಗತಣತ್ಾವದಿಸವಯವಸತುಸವಭಾವವಿರತದ್ಧಸವಭಾವಂ ಸವತನ್ರಂ 
ಪೂಣಯಗತಣಂ 
ಸವಯಜ್ೀವಜಡ್ೀಭ್ ಯೀSನ್ಯದ್ಜ್ಞಾನ್ದ್ತಾಃಖ್ಾಲಾತವಪಾರತನ್ ರಯೀತಾತುನಾಶಾದಿ 
ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜ್ಯತಂ ಬರಹ್ೈವಾಶಬಾದರ್ಯಾಃ | ಪೂಣಯಂ ಹಿ ಬರಹಮಶಬದಸಾಯರ್ಯಾಃ | ನ್ 
ಚ್ ದ್ ೀಷ್ರ್ತಕುಸಯ ಪೂಣಯತ್ಾ | ನ್ ಚ್ ಜ್ೀವಜಡಾದ್ಯಪೂಣಯವಸುಾಭಿನ್ನಸಯ 
ಪೂಣಯತವಂ ಭವತ |ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರಶಬಾದರ್ಯ ಏವ ಬರಹಮಶಬಾದರ್ಯಾಃ ತ್್ೀದ್ೀತದ್ತಕುಮ್ 

 ಅಾಃ ಇತ ಬರಹ್ೀತ | ಅಾಃ ಇತ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ ವಚ್ನ್ಂ ತತ್ಮಧಕಂ ವಾ ಕ್ತಮಪ ನಾಸ್ತುೀತ 
ದ್ಶಯಯತತಮ್ | 

ವಿವೃತ್ಾವಪ ಸಗಯಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ್ ರ್ತರ ಹಿ | 
ಸಮಾನ್ ೀತುಮಹಿೀನ್ತವಮತಚ್ಯತ್್ೀ ವಸತುನ್ ೀSಞ್ಚಸಾ | ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಅಾಃ ಇತ ಬರಹಮ ಪೂಣಯಂ ವಸ ುಚ್ಯತ್್ೀ | ತತ್ಾರಗತಮಹಮಿತ | ತತ್ಾರಕ್ಾರಸಯ 
ಪೂಣಯವಾಚಿತ್್ವೀSಹಮೀವ ಸ್ ೀSಕ್ಾರವಾಚ್ಯ ಇತ್ಾಯಹ ಮಹಿದಾಸರ ಪ್ೀ 
ಭಗವಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ | ಅಹಮೀಕ ಏವ ಪರಿಪೂಣಯಾಃ | ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ 
ಮದ್ಧೀನ್ತ್ಾವದ್ಲಾತ್ಾವದಿತ | ಮತಕ್್ುೀಭಯಾಃ ಪರಲಯೀ ಲ್ಲೀನ್ೀಭಯಶಚ ಹಿ ಸವಯವಸತುಭಯಾಃ 
ಸವಯದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಏವ ಭಗವಾನಿತ ದ್ಶಯಯತತಂ ಚ್ ಅಾಃ ಇತ ಪೃರ್ಗವಚ್ನ್ಮ್ | 
ತಚ್ ಚೀಕುಂ ವಾಕಯನಿಣಯಯೀ - 

ಮತಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ವಿಷ್ತಣತವಂ ರಾನಿು ತತ್ಮತ್ಾಮಪ | 
ಆಧಕಯಂ ಕತತ ಏವ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ಾುನಾಂ ಮತಕ್ತುಧಾತೃತಾಃ || 

ಕತತ ಏವ ಪರಲ್ಲೀನಾನಾಂ ಪರಲಯೀ ತತ ತದಾತಮತ್ಾ | 
ಬರಹಮಶವ್ೀಯನ್ದರಪೂವಾಯಣಾಂ ಮತಕ್ಾುವಪ ನ್ ವಿಷ್ತಣತ್ಾ || 

ರ್ದಾ ತದಾ ತತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಕವ ತದ್ ರಪತವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಅನ್ ಯೀSಸತ ಸವಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತನಾರಯದ್ತುಣಪೂತಯತಾಃ || 

ಸವಯವಸತುಸವಭಾವಸಯವಿರತದ್ ಧೀರತಸವಭಾವಕಾಃ | 
ಪಾರತನಾರಯಲಾತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಜನಿವಾಶಾದಿವಜ್ಯತಾಃ || 

ಅಕ್ಾರ್ೀಣ ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಪದಾತಮನಾ | 
ಬಹವೃಚ್ ೀಪನಿಷ್ತ್್ ರೀಕುಸ್ುೀನ್ೈವ ಪರಮಾತಮನಾ  || 

ಮಹಿದಾಸಾವತ್ಾರ್ೀಣ ಸ್ ೀSಹಮೀವಂವಿಧ್ಸ್ತುಾತ | 
ಮತ್್ ುೀSನ್ ಯೀ ನ್ ಹಿ ಪೂಣ್ ೀಯSಸ್ತು ರ್ತ್್ ೀSಕ್ಾರಶಚ ಪೂಣಯತ್ಾಮ್ || 
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ವಕ್ತು ತಸಾಮದ್ಕ್ಾರ್ ೀSರ್ಂ ಮಾಮೀವ ವದ್ತ ಸತಫಟಮ್ | 
ನಾಭಾವವಾಚ್ಯಕ್ಾರಾಃ ಸಾಯದ್ರ್ಯತರರ್ರ್ತತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ || 

ಏಕ್ಾಥಾಯತ್ಾಮ ಹಯಭಾವಾಃ ಸಾಯನಿನಷ್ೀಧ್ೈಕಸವರ ಪತಾಃ | 
ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ ನಿಷ್ೀದ್ಶಚ ವಿರತದ್ಧತವಮಿತ ತರರ್ಾಃ || 

ಅಕ್ಾರಾಥಾಯ ಹಯಭಾವಸತು ನಿಷ್ೀಧ್ೈಕಸವರ ಪಕಾಃ | 
ಏಕದ್ೀಶಸವರ ಪತ್ಾವನಾಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಭಣಯತ್್ೀ | 

ಕ್ತನ್ುಾಭಾವ ಇತ ತ್್ವೀವ ತ್್ೀನಾಕ್ಾರ್ ೀದಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || ಇತ ಚ್ || 

 ನ್ ಚ್ ನಿಷ್ೀಧ್ಸವರ ಪ್ೀ ವಿರತದ್ಧತ್ಾ ಚಾನ್ಯಥಾ ಚಾಸ್ತುೀತ್್ಯೀತ್ಾವತ್ಾ ಪೂಣಾಯರ್ಯತ್ಾ 
ಭವತ | ತದಾSರ್ಯತರರ್ಕಲಾನ್ಸಯ ವ್ೈರ್ಥಾಯಯತ್ | ಉಕುಂ ಹಿ ಶಬದನಿಣಯಯೀ – 

ವಿರತದ್ಧತ್ಾನಿಷ್ೀಧಾನ್ಯಭಾವರ್ತಕ್್ುೀ ಹಿ ಕ್್ೀವಲಾಃ | 
ಅಕ್ಾರ್ ೀ ವತಯತ್್ೀ ತ್್ೀಷಾಮೀಕ್ಾಥಾಯತಮನ್ಯಭಾವಕ್್ೀ || 

ವತಯತ್್ೀSಭಾವ ಇತ್್ಯೀವ ನ್ ತವ ಇತ್್ಯೀವ ಕ್್ೀವಲಾಃ || ಇತ | 
 

ತಸಾಮನಾನರಾರ್ಣ ಏವಾಕ್ಾರವಾಚ್ಯ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 

ರ್ತ್್ ೀSಕ್ಾರಾಃ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಚ್ಕತ್್ವೀನ್ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ವಣಯತರರಾತ್ಾಮSರ್ಂ ಪರಣವೀSಪ ತರರಾತಮಕಮ್ || 

ಹರಿಮೀವ ಸದಾ ವಕ್ತು ನ್ೈವಾನ್ಯಂ ಕಞ್ಚನ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಸೃಷಿಟಕತ್ಾಯ ಬರಹಮನಾಮಾ ಯೀSಸೃಜಚ್ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್ || 

ಅನ್ುರಾಯಮಿ ವಿರಿಞ್ಚಸಯ ಸ್ ೀSಕ್ಾರಾಥ್ ೀಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕ ಆಸ್ುೀ ಸ ದಿವತೀರ್ವಪುಷಾ ಹರಿಾಃ || 

ಉಕ್ಾರವಾಚ್ಯಾಃ ಸ ವಿಭತನ್ೃಯಸ್ತಂಹ್ ೀ ರತದ್ರನಾಮಕಾಃ | 
ರತತರತ್ಾವತ್ ಸ ಶ್ವಸಾಯಪ ಸರಷಾಟ ಸಂಹಾರಕ್ಾರಕಾಃ || 

ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ಶ್ವಸಾಯಪ ಮಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಏವಂ ತರರಾತಮಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಣವೀSರ್ಂ ತರರಾತಮಕಾಃ || 

ಏವಂ ಪೃರ್ಗಿವಾಚ್ಷ್ಟೀ ಬಿನ್ತದವಯಕಯನಿರತದ್ಧಕಮ್ | 
ಪರದ್ತಯಮಾನದಾಯ ಪ ನಾದ್ಪೂವಾಯಾಃ ಸವಯನಾರಾರ್ಣಾತಮಕ್ಾ ಪ || 

ಪದ್ಮನಾದಿಕ್ಾ ಏವ ಮ ತಯನಾಯರಾರ್ಣ್ ೀತುರಾ  | 
ಪರಣವೀSರ್ಂ ವದ್ತಯಷತಟ ತಸಾಮನಾನನಾಯಭಿಧಾರ್ಕಾಃ || ಇತ ತತುಾಸಾರ್ೀ | 
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ಷ್್  ತರಂಶತಸಹಸಾರಣಿ ಬೃಹತತಯಕ್ಾಾಣಯಗಾನಿ ತತ | 
ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಿ ಹರ್ೀಸಾುವದ್ಹಾನಮಪಯಭಿಮಾನಿಷ್ತ || 

ಸ ರ್ಯರ ಪ್ೀಷ್ತ  ರ ಪಾಣಿ ಪುಮಾಕ್ಾರಾಣಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಏತ್್ೈಾಃ ಪುರತಷ್ಗ್ೈ ರ ಪ್ೈಬೃಯಹತತಯಕುವಯವಸ್ತಾತ್್ೈಾಃ || 

ಕದಾಜ್ದ್ಾಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪುಮಾಕ್ಾರಾಣಿ ತ್ಾನಿ ಚ್ | 
ಕೃತ್ಾವ ಸ ರ್ಯಗತ್ಾನ್ಯೀವ ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಿ ವಿಧಾರ್ ಚ್ || 

ತ್ಾನಾಯಪ್ನೀತ ಚ್ ಪುಂರ ಪ್ೈಸ್ೈರ್ೀವಾಕ್ಷರಗಾನಿ ಚ್ | 
ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಿ ಜಗನಾನರ್ಾಃ ಪಾರಪ್ನೀತ್ಾಯತ್್ೀಚ್ಾರಾ ಪರಭತಾಃ || 

ಪುಂರ ಪಪರಮಮದಾರ ಪಸವರ ಪ್ೈಾಃ ರಮತ್್ೀ ಸವರ್ಮ್ | 
ಏಕ್ತೀಕೃತಯ ಚ್ ತ್ಾನ್ಯೀವ ದಿವರ ಪ್ೀ ರಮತ್್ೀ ತಥಾ || 

ಸ ಏವ ರಮತ್್ೀ ಮಾರಾಸ್ತಾತ್ಾತಮಸ್ತರೀತನತ ಹರಿಾಃ | 
ಪಾರಣಸ್ ಯೀತಾತುಕ್ಾಮಾಃ ಸನ್ನನ್ೀಚಾಾಮಾರನಾಮಕಾಃ ||  

ಇತಯಧ್ಯನಾರಿೀನಾರಾರ್ಣತನ್ರೀ | 

ವಾಯೀರತತಾತುಕ್ಾಮೀ ಮಾರಾಂ ರಮಾರಾಂ ರಮತ ಇತಯನ್ಕ್ಾಮಮಾರಾಃ | 
ಜ್ೀವ್ೀಸ್ತಾತ್್ೀನಾಕ್ಷರಗ್ೀನಾಕ್ಷರನಾಮಾನ ಸವರ ಪ್ೀಣ 
ಜ್ೀವಾಖಯಸ ರ್ಯಸ್ತಾತಮಹರಾಖಯಂ ಸವರ ಪಮಾಪ್ನೀತ ತ್್ೀನ್ ಚಾಕ್ಷರಾಖಯಂ 
ಸವರ ಪಮಾಪ್ನೀತ | ರ್ದ್ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಮೀತ | ರ್ತಕುಮಿತಯಸಯ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ರ ಪತ್ಾವಚ್ೈತದ್ವಸ್ತೀರ್ತ್್ೀ | ಪುಮಾಂಸಂ ಸ್ತರರ್ಂ ಚ್ ವದ್ನ್ನೀವ ನ್ 
ವದ್ತೀತತಯಕುತ್ಾವದ್ತಭರಾತಮಕಂ ರ ಪಂ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | ಅಸ್ತರೀಪುಮಾನಿತ 
ಬತರವನ್ನಪ ನ್ ವದ್ತೀತತಯಕುತ್ಾವಚ್ಚ ಸ್ತರೀತವಂ ಪುಂಸುಾಂ ಚ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | ನ್ ಚ್ 
ನ್ಪುಂಸಕರ ಪಂ ಭಗವತಾಃ ಕತತರಚಿದ್ತಕುಮ್ | ಪರಸ್ತದ್ಧಮೀವ ಚ್ ರ ಪದ್ವರ್ಮ್ | 
ಅತ್್ ೀ ನ್ಪುಂಸಕ್್ೀ ವದ್ನ್ನಪ ನ್ ವದ್ತೀತ ನ್ ತದ್ವದ್ನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ | ನ್ಪುಂಸರ ಪ್ೀ 
ಪರಮಾಣಾಭಾವಾದ್ೀವ | ಲತಕ್ತಕಸ್ತರೀಪುಂವಿಲಕ್ಷಣತ್ಾವದ್ಸ್ತರೀ ಪುಮಾನಿತಯಪ ವದ್ನಿನತ 
ಭವತ | 

ಸ್ತರೀಪುಂರ ಪದ್ವಯೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ತೃತೀರ್ಂ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 
ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಪುಂಸಕಸುಸಾಮನ್ತಮಕ್ತುಭಾಗಿೀ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ || ಇತ ಚ್ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ | 

ನ್ ಚ್ ರಕ್ಷ ಇತ ನ್ಪುಂಸಕಶಬದಮಾತ್್ರೀಣ ರಾವಣಾದ್ಯೀ ನ್ಪುಂಸಕ್ಾ ಭವನಿು | 
ಭವತೀತಪದಾಭಾವಾದ್ನ್ಕ್ಾಮಮಾರ ಇತ ಭಗವನಾನಮೈವ್ೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | 
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ಋಷ್ ಜ್ಞಾನ್ ಇತ ಹಯಸಾಮದಾಧತ್್ ೀಾಃ ಸವಯಜ್ಞ ಏಕರಾ್  | 
ವ್ೀದ್ದ್ರಷಾಟ ಪರಮಋಷಿಹಯರಾಸಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

ಮನಾರಣಾಂ ಪರರ್ಮೀ ದ್ರಷಾಟ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಯೀSತ ಏವ ತತ | 
ಋಷಿಣ್ ೀಕುಮಿತ ಪಾರಹತಮಯನ್ ರೀಕುಂ ಬರಹಮಣಾನ್ಯತಾಃ || 

ತತರಸಾದಾದಿಧ ತಪಸಾ ಪಶಾಯನ್ಮನಾರ ಪ ಪರಪ್ೀದಿರ್ೀ | 
ಬರಹಾಮದಾಯ ಬಾರಹಮಣಂ ಪಶಾಚತ್ ತ್್ೈದ್ೃಯಷ್ಟಮೃಷಿಭಿಾಃ ಪೃರ್ಕ್ || 

ಮನಾರಶ್್ ಚೀಪನಿಷ್ಚ್ೈವ ನಾಕೃತ್ಾವ ಸತಮಹತುಪಾಃ | 
ಪರರ್ಮಂ ತದ್ಧರಾಸ್ಯೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿದಿೀಕ್ಷಯತ್್ೀ || 

ವಿನಾ ಪೃರ್ಕುಪ್ೀ ದ್ೃಶ್ಯೀದ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಮತನಿಭಿರ್ತಯತಾಃ | 
ಮನಾರಶ್್ ಚೀಪನಿಷ್ಚ್ೈವ ಬರಹಮಣಾದ್ತತುಮಾಸುತಾಃ | 
ತತ್ಾರಪುಯಪನಿಷ್ತ್ ಶ್ರೀಷಾಠ ರ್ತಕ್ಾುವಸಾಾSಧಗಮಯತಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಪರಮಾಣವಿವಕ್್ೀ | 

ತ್್ೀನ್ ರಥ್ೀನಾಧಾಯತಮಶರಿೀರಾಖ್್ಯೀನಾಧದ್ೈವಂ ರರ್ರ ಪ್ೀಣ | ಋಭವ ಇತಯತರ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾಧಾರಣನಾಮ | 

ಆದಿತ್ಾಯ ವಸವೀ ರತದಾರ ವಿಶ್ವೀ ಋಭವ ಇತಯಪ | 
ಸವಯದ್ೀವಸಮಾಖ್ಾಯ ಚ್ ದಾವದ್ಶಾಷಾಟದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ನಿಮಿಯತ್್ ೀ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯವಿಯಷ್ತಣನಾ ವಾರ್ತನಾ ಸಹ | 
ಅಧಷಿಠತ್್ ೀ ರಥ್ ೀ ದಿವಯಾಃ ಸ್ ೀSಧಾಯತಮಂ ದ್ೀಹನಾಮಕಾಃ || 

ಸಮಯಗ್ ಯೀಗ್ ೀ ರ್ದಾ ತಸಯ ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಯಭಿಭಯವ್ೀತ್ | 
ದ್ೀಹಾಖಯಸಯ ರರ್ಸ್ಯೈವ ತದಾ ನಾರಾರ್ಣಾತ್ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 

ವಿವಿಧ್ಂ ವಾಸವತ್ಾವತತು ವಿವಸವನಾನಮಕ್ಾಚ್ತಾಭಮ್ | 
ಸಂಸಾರವಾರಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದಿವೀ ದ್ತಹಿತೃನಾಮಕಮ್ || 

ವಿಷ್ತಣತತ್ಾುಾಪರ್ ೀಕ್ಷಾಖಯಮಹನಿೀ ದ್ವೀ ಚ್ ಶ್್ ೀಭನ್ೀ | 
ಜ್ಞಾನ್ವಸಾಾ ಮತಕ್್ೈವಸ್ಾೀತತಯಭ್ೀ ಏವಾಹನಿೀ ಪರ್ೀ || 

ಜಾರ್ನ್ುೀ ದ್ೀವತ್ಾಸ್ುಾೀಷಾಂ ಭಾರತೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಚ್ | 
ಜ್ೀವನ್ತಮಕ್್ುೀಶಚ ಮತಕ್್ುೀಶಚ ದಾತ್ಾ ರ ಪದ್ವಯೀ ಪರಭತಾಃ || 

ಸವಯಸ್ತರೀಣಾಮತತುಮತ್ಾವದ್ ದತಯನಾಯಮಾ ಶ್ರೀರತದಾಹೃತ್ಾ | 
ದ್ತಹಿತ್ಾSಸಾಯ ಭಾರತೀ ತತ ನಿತ್ಾಯಹ್ೀರ್ಸವರ ಪತಾಃ || 
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ಅಹರಿತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ವಾರ್ತಜ್ಞಾಯನಾತಮತ್ಾವತ್ ತಥ್ೈವ ಚ್ | 
ಅಧದ್ೈವರಥ್ೀSಪ್ಯೀತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಲಯಕ್ಷಾಮಯಂ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ || 

ರಥ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀಶತ ವಿಷ್ತಣವಾರ್  ಜಗತಾತೀ | 
ಆರಾತಮಿತ ಹ್ೈವ್ೈತ್ತ ಪಾರರ್ಯಯೀದ್ಯಜ್ಞಕಮಯಣಿ || 

ಅನ್ಯದಾSಪಯರ್ಯಯೀದ್ೀತ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಚ್ತಾಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸದಾ | 
ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ರದ್ವರ್ಂ ನಿತಯಮಾ ತ್್ೀನ್ ನಿಮಿಷ್ಸುಥಾ|| 

ರಕ್ಷಣಂ ವಾಂ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಸಾಯನ್ಮಮೀತಯಧಾಯತಮಮೀವ ಚ್ | 
ಹರಾಸಯತ್ಾವಚಾಚಶ್ವನತ ತ್ಾವಿತ್ಾಯಹ ಪರಮಾ ಶತರತಾಃ || 

ಐನಾದರಗ್ನೀರಾದಿಕ್ಾಶ್ೈವ ಸವ್ೀಯ ಮನಾರ ಹರಿಂ ಪರಮ್ | 
ವದ್ನಿು ಮತಖಯತ್್ ೀ ನಾನ್ಯಂ ಸವಾಯನಾಮಾನ್ಮಚ್ತಯತಮ್ || 

ಅರ್ವಾ ವಾರ್ತದ್ೀಹಸಾಂ ಪೃರ್ಕ್ಂಸಾಂ ಚ್ ಕ್್ೀಶವಮ್ | 
ಮನ್ ರೀ ದಿವವಚ್ನ್ ೀ ವಕ್ತು ತಥಾ ಬಹತವಚ್ಸ್ಾಪ ||  

ಇತ್ಾಯದ್ಯೈತ್್ೀರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ಸತಖಂ ದ್ದ್ತ ಇತ ಸತದಿನ್ೀ | ವಿವಸವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದಿದವೀ ದ್ತಹಿತ್ಾ ಅಹನಿೀ 
ಚ್ ಜಾರ್ನ್ುೀ | ಅಹನಿೀ ಇತ ದಿವವಚ್ನ್ೀನ್ ದಿವತ್್ವೀ ಸ್ತದ್ಧೀSಪುಯಭ್ೀ ಇತ 
ವಚ್ನ್ಮಧಾಯತ್ಾಮಧದ್ೈವತಯೀರತಭಯೀರಪ ವಚ್ನಾರ್ಯಮ್ | ನ್ ಚ್ 
ಸ ರ್ಯರಥ್ ೀSತರ ವಣಯಯತ್್ೀ | ನ್ ಚಾಹ್ ೀರಾತ್್ರೀ ಅಹನಿ ಇತತಯಚ್ಯೀತ್್ೀ 
ಸ ರ್ಯಸಾಯಶ್ವನಾಮಾಭಾವಾತ್ ಸಪಾುಶವತ್ಾವಚ್ಚ ತದ್ರರ್ಸಯ | ಚ್ತತರಶವತವಂ 
ಚಾತ್್ ರೀಚ್ಯತ್್ೀ | ಶ್್ ರೀತ್್ರೀ ಪಕ್ಷಸ್ತ ಚ್ಕ್ಷತಷಿೀರ್ತಕ್್ುೀ ಇತಯಧಾಯತಮಸಮ್ನಾಧಚ್ಚ | ನ್ ಚ್ 
ರಾತ್ತರ ಸತದಿನ್ಮಿತಪರಯೀಗ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ | ಅಸತದಿನ್ಸಾಯಪ ತತ ಏವ 
ಜಾತತ್ಾವದ್ವಯರ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ೀಣತ್ಾ ಚ್ | ಅಸ್ತಮ ಪ ಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ಲತಕ್ತಕ್ಾಹವಾಯಯವೃತಯರ್ಯಂ 
ಸತದಿನ್ೀ ಇತ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಜ್ೀವನ್ತಮಕ್ತುಶಚ ಮತಕ್ತುಶಚ ಹಿ ಮತಖ್್ಯೀ ಸತದಿನ್ೀ | ‘ಸ ರ್ 
ಆತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಲ್ ೀಕಮತಪಾಸ್ುೀ ನ್ ಹಾಸಯ ಕಮಯ ಕ್ಷಿೀರ್ತ್್ೀSಸಾಮದ್ದಯೀವಾತಮನ್ ೀ 
ರ್ದ್ಯತ್ ಕ್ಾಮರ್ತ್್ೀ ತತುತ್ ಸೃಜತ್್ೀ’ ಇತ ಜ್ಞಾನಾವಸಾಾರಾಂ ಮತಕ್ತು 
ಭ್ ೀಗಬಾಹತಲಯಕ್ಾರಣತ್ಾವತ್ ಸಾSಪ ಮತಕ್ತುವತ್ ಸತದಿನ್ಮ್ | ನ್ ಹಿ 
ಮತಕ್ಾುವಾಧಕ್ಾಯಜಯನ್ಮಸ್ತು | 

‘ನ್ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ ರ್ತರ ಗತ್ಾವ ರ್ತರ ಗತ್ಾವ ನ್ ವಧ್ಯತ್್ೀ’ ಇತ ವಚ್ನಾತ್ | 
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 ಅತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ ೀತಾತುಸಮನ್ನ್ುರಮೀವ ಮತಕ್ತು ನ್ ಪುನ್ರಾಜಯನ್ಮಸ್ತುೀತ 
ಕ್ತಞಗಚತ್ಾೆಲಂ ಜ್ಞಾನಿತ್್ವೀನಾವಸಾಾನ್ಮಪ ಸತದಿನ್ಮೀವ | ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪೂವಯಂ ತತ 
ಪತನ್ಸಂಶರಾದ್ೀವ ನ್ ಸತದಿನ್ಮ್ | 

 

ನ್ ಚಾಶ್ವರಥ್ ೀ ವಣಯಯತ್್ೀ | ನ್ ಹಯಶ್ವರರ್ಯೀಗಾದ್ಹನಿೀ ಜಾಯೀತ್್ೀ | 
ಏಕರಾಸಭರ್ತಕ್್ ುೀ ಹಿ ತದ್ರರ್ಾಃ | ‘ತದಾರಸಭ್ ೀ ನಾಸತ್ಾಯ ಸಹಸರಮ್ ’ ಇತ 
ವಚ್ನಾತ್ | ನ್ ಚ್ ವಿವಸವಚ್ಾಬ್ ದೀSಶ್ವನ್ ೀವಿಯದ್ಯತ್್ೀ | ‘ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ 
ಏಕ ಏವ’ ಇತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯನಾಮಾನಿ ಪರಸ್ತದಾಧನಿ ಚ್ | ‘ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾು ಅಭಿ 
ರ್ತ್ ಸಂವಹನಿು’ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ತಸ್ಯೈವ ಪರಸಾುವಾಚ್ಚ | ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಮತಖಯತಾಃ 
ಸವಯನಾಮೀಕು ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ || 8 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ದಿವತೀರ್ ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ದಿವತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ 

 || 2 || 2 || 
 

ಓಂ ಆತ್ಾಮವಾ ಇದ್ಮೀಕ ಏವಾಗರ ಆಸ್ತೀನಾನನ್ಯತೆಞ್ಚನ್ ಮಿಷ್ತ್ ಈಕ್ಷತ್್ೀಮಾ ಪ 
ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತನ ಸೃಜಾ ಇತ ಸ ಇಮಾಂಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಸೃಜತ್ಾಮಾೀ 
ಮರಿೀಚಿಮಯರಮಾಪ್ೀSದ್ ೀSಮಾಾಃ ಪರ್ೀಣ ದಿವಂ ದತಯಾಃ ಪರತಷಾಠSನ್ುರಿಕ್ಷಂ 
ಮರಿೀಚ್ರ್ಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ಮರ್ ೀ ರಾ ಅಧ್ಸಾುತ್ಾು ಆಪಾಃ ಸ ಈಕ್ಷತ್್ೀಮೀ ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್ಾ 
ಲ್ ೀಕಪಾನಾನ್ತನ ಸೃಜಾ ಇತ ಸ್ ೀದ್ಾಯ ಏವ ಪುರತಷ್ಂ ಸಮತದ್ಧೃತ್ಾಯಮ ಚ್ಾಯ-
ರ್ತುಮಭಯತಪತುಸಾಯಭಿತಪುಸಯ ಮತಖಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ ರ್ಥಾSನ್ಾಂ 
ಮತಖ್ಾದಾವಗಾವಚ್ ೀSಗಿನನಾಯಸ್ತಕ್್ೀ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ನಾಸ್ತಕ್ಾಭಾಯಂ ಪಾರಣಾಃ 
ಪಾರಣಾದಾವರ್ತರಕ್ಷಿಣಿೀ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಮಕ್ಷಿಭಾಯಂ ಚ್ಕ್ಷತಶಚಕ್ಷತಷ್ ಆದಿತಯಾಃ ಕಣತಯ 
ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ಕಣಾಯಭಾಯಂ ಶ್್ ರೀತರಂ ಶ್್ ರೀತ್ಾರದಿದಶಸುಾಙಗನರಭಿದ್ಯತ ತವಚ್ ೀ 
ಲ್ ೀಮಾನಿ ಲ್ ೀಮಭಯ ಓಷ್ಧವನ್ಸಾತಯೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ 
ಹೃದ್ರಾನ್ಮನ್ ೀ ಮನ್ಸಶಚನ್ದರಮಾ ನಾಭಿವಿಯರವದ್ಯತ ನಾಭಾಯ 
ಅಪಾನ್ ೀSಪಾನ್ೃತತಯಾಃ ಶ್ಶನಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ ಶ್ಶಾನದ್ರೀತ್್ ೀ ರ್ೀತಸ ಆಪಾಃ || 1 || 

ಭಾ - ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಸಾುಾಸ್ತೀತ್ ಪರಲಯೀ ರಮರಾ ಸಹ | 
ನಿತ್ಾಯತತಗತಣತ್ಾವತ್ ಸ ಆತ್್ೀತ ಶತರತಷ್ ದಿತಾಃ || 
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ಇದ್ಂ ಸವಯಮಪ್ೀಕ್ಷಾಯಸತ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಗತಣತಸುಥಾ | 
ಅಗರಯ ಏವ ಸಮಸ್ುೀಭಯಸುದ್ವಶತ್ಾವದ್ರಮಾSಪ ಸಾ || 

ವಿದ್ಯಮಾನಾSಪ ನಾಗರಸಾಾ ಗತಣ್ೈರ ನಾ ತತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ | 
ನ್ ಬರಹಾಮ ನ್ ಶ್ವಾಶಚಸ್ತೀನ್ನೈವಾನ್ಯಚ್ಚ ಮಿಷ್ತ್ ಕವಚಿತ್ || 

ಸತಪಾರಸುತರ ರ್ತ್್ ೀ ಜ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮಶ್ವಾದಿಕ್ಾಾಃ | 
ಅಸತಪಾು ಶ್ರೀಶಚ ಮತಕ್ಾುಶಚ ಸವತನ್ ರೀನ್ೀಷ್ವಜಯನಾತ್ || 

ಅನ್ತನ್ೀಷಾ ಏವ ತ್್ೀSಪ ಸವತನ್ ರೀನ್ೀಷ್ ಏಕರಾ್  | 
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನ್ ಚಾನ್ ಯೀSಸ್ತು ಪೂಣ್ ೀಯನಿೀಲದ್ತುಣಾತಮಕಾಃ || 

ಪರಾಧೀನ್ೀನ್ ವಿತ್್ುೀನ್ ಭತಞ್ಜನ್ನಪ ಹಿ ಭಿಕ್ಷತಕಾಃ | 
ವಿತುವಾನಿತ ನ್ೈವೀಕಸುಥಾ ಶ್ರೀಮತಯಕ್ತುಗಾ ಆಪ || 

ಮಿಷ್ನ್ ುೀSಪಯನ್ಯತನ್ರತ್ಾವನ್ನ ಮಿಷ್ನ್ುಾಃ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 
ಸವಯದಾSಪ್ಯೀಕ ಏವಾರ್ಂ ಸವತನ್ ರೀ ನಾಪರಾಃ ಕವಚಿತ್ || 

ಕ್ಾಲಾಗರಯತವಂ ವಕತುಮಸಯ ಪರಲಯೀ ಸ್ತಾತರತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಸ ಐಚ್ಾದ್ಾಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸರಷ್ತಟಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ || 

ಲ್ ೀಕ್ಾಭಿಧಾನ್ವದ್ದೀವಾ ಪ ಜಡಲ್ ೀಕ್ಾಂಶಚ ಶಾಶವತಾಃ | 
ಸ ಲ್ ೀಕ್್ೀಭಯಾಃ ಪೂವಯತನಾನ್ಬಾಖ್ಾಯನ್ಮಹದಾದಿಕ್ಾ ಪ || 

ಬರಹಮಶವಾಯದಿಕ್ಾ ಪ ಸೃಷಾಟಾಜಜಡ್ೈಸ್ಹ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ದಿವಮಾಕ್ಾಶಮತವಿೀಯಂ ಚ್ ಸಸೃಜ್ೀSರ್ ದಿವಸಪುಕ್ಾ ಪ || 

ಇತ ಸೃಷಾಟಾಸ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸತು ಪುನ್ಸಾುನ್ೀವ ಲ್ ೀಕಪಾ ಪ | 
ಅಣಾಾನ್ುಾಃ ಸರಷ್ತಟಮೈಚ್ಾಚ್ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಪೂಜಯತವಸ್ತದ್ಧಯೀ || 

ಅಮಾನಮಕ್್ೀಭಯಸ್ುೀಭಯಾಃ ಸ ಪೂವಯಸೃಷ್ಟೀಭಯ ಏವ ತತ | 
ಸವಯಜ್ೀವಾಧಕತ್ಾವತತು ಬರಹಾಮಣಂ ಪುರತಷಾಭಿಧ್ಮ್ || 

ಅಂಶ್ೀನ್ ೀದ್ಧೃತಯ ರತದಾರದ್ಯೈಾಃ ಸಹ ಚ್ೈನ್ಮಯೀಜರ್ತ್ | 
ತಥ್ೈವ ಚ್ೀತನಾನಾಂ ಚ್ ಭಾಗಾನ್ತದ್ಧೃತಯ ಪಣಾವತ್ || 

ಚ್ೀತನಾಚ್ೀತನ್ಂ ರಾಶ್ಮೀಕಸಾಂ ವಿದ್ಧ್ೀ ಪರಭತಾಃ | 
ಪುನ್ರ್ೈಚ್ಾಜಜಗನಾನರ್ಸುಸಾಯಙ ್ ುೀತಾತುಮಚ್ತಯತಾಃ || 

ಅಣಾವನ್ತಮಖಮಸಾಯಸ್ತೀತ್ ಪರರ್ಮಂ ತತ ಶ್ರ್ ೀSಭಿಧ್ಮ್ | 
ಭಿನ್ನಮಾಸಯಂ ಪುನ್ಸುಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ್ೀಚ್ಾರಾ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 
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ತತರ ವಾಙ್ಗನಮಕಂ ರ ಪಂ ವಹ್ನೀರಾಸ್ತೀತ್ ಪುರಾತನ್ಮ್ | 
ತಸ್ಯೈವಾರ್ ದಿವತೀರ್ಂ ಚ್ ರ್ದ್ಗಿನರಿತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ || 

ತಥ್ೈವ ನಾಸ್ತಕ್ಾತ್್ ೀSಭ ನ್ತಮಖಯವಾಯೀಾಃ ಸತತ್್ ೀ ಮರತತ್ | 
ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತರಿತ ದ್ವೀಧಾ ಚ್ಕ್ಷತಷ್ ೀSಭ ತ್ ತಥಾರವಿಾಃ || 

ದಿವರ ಪ ಏವ ಕಣಾಯಭಾಯಂ ಮಿತರಧ್ಮಾಯಪಯವಿತುಪಾಾಃ | 
ದಿಗ್ದೀವತ್ಾ ದಿವರ ಪ್ೀಣ ಬಭ ವುಾಃ ಸವಯ ಏವ ಚ್ || 

ಹೃದ್ರಾದ್ತುರತಡಾನ್ನ್ುಶ್ವಚ್ನಾದರಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಮನ್ ೀಬತದಾಧಯಭಿಮಾನಾಶಚ ತನಾನಮಾನ್ಶಚ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ || 

ತವಚ್ಶಚ ರ್ ೀಮನಾಮಾನ್ ೀ ವೃಕ್ಷನಾಮಾನ್ ಏವ ಚ್ | 
ದಿವವಿಧಾಾಃ ಪಾರಿಜಾತ್ಾದಾಯ ಬಭ ವುಬರಯಹಮದ್ೀಹತಾಃ || 

ಹಸಾುಭಾಯಂ ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಶಕರಾಃ ಪದಾಾಯಂ ತತ ್ನ್ತರ್ೀವ ಚ್ | 
ರ್ಜ್ಞಸುಾಜನಿ ಪಾಯೀಶಚ ರ್ಮೀ ನಿಋಯತರ್ೀವ ಚ್ || 

ರ್ೀತ್್ ೀSಮಾನಮಾ ದಿವರ ಪಸತು ಶ್ವ ಏವ ಚ್ ಗತಹಯತಾಃ | 
ಅಪಾನ್ ೀ ಮೃತತಯರಿತ ಚ್ ಮತಖ್್ ಯೀ ನಾಭ್ೀಶಚ ಮಾರತತಾಃ || 1 || 

ತ್ಾ ಏತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸೃಷಾಟ ಅಸ್ತಮನ್ಮಹತಯಣಯವ್ೀ ಪಾರಪುಂಸುಮಶನಾಪಪಾಸಾ–
ಭಾಯಮನ್ವವಾಜಯಗತ್ಾುಏನ್ಮಬತರವನಾನರ್ತನ್ಂ ನ್ಾಃ ಪರಜಾನಿೀಹಿ ರ್ಸ್ತಮನ್ರತಷಿಠತ್ಾ 
ಅನ್ನಮದಾಮೀತ ತ್ಾಭ್ ಯೀ ಗಾಮಾನ್ರ್ತ್ಾು ಆಬತರವನ್ನ ವ್ೈ ನ್ ೀSರ್ಮಲಮಿತ 
ತ್ಾಭ್ ಯೀSಶವಮಾನ್ರ್ತ್ಾು ಅಬತರವನ್ನ ವ್ೈ ನ್ ೀSರ್ಮಲಮಿತ ತ್ಾಭಯಾಃ 
ಪುರತಷ್ಮಾನ್ರ್ತ್ಾು ಅಬತರವನ್ತ್ಕೃತಂ ಬತ್್ೀತ ಪುರತಷ್ ೀ ವಾವಾ ಸೃಕೃತಂ ತ್ಾ 
ಅಬರವಿೀದ್ಯಥಾರ್ತನ್ಂ ಪರವಿಶತ್್ೀರ್ಯಗಿನವಾಯಗ ಾತ್ಾವ ಮತಖಂ ಪಾರವಿಶದಾವರ್ತಾಃ 
ಪಾರಣ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ನಾಸ್ತಕ್್ೀ ಪಾರವಿಶದಾದಿತಯಶಚಕ್ಷತಭ ಯತ್ಾವSಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪಾರವಿಶದಿದಶಾಃ 
ಶ್್ ರೀತರಂ ಭ ತ್ಾವ ಕಣ್ ೀಯ ಪಾರವಿಶನ್ ನೀಷ್ಧವನ್ಸಾತಯೀ ಲ್ ೀಮಾನಿ ಭ ತ್ಾವ 
ತವಚ್ಂ ಪಾರವಿಶಂಶಚನ್ದರಮಾ ಮನ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಹೃದ್ರ್ಂ ಪಾರವಿಶನ್ೃತತಯರಪಾನ್ ೀ 
ಭ ತ್ಾವ ನಾಭಿಂ ಪಾರವಿಶದಾಪ್ೀ ರ್ೀತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಶ್ಶನಂ ಪಾರವಿಶಂಸುಮಶನಾ-
ಪಪಾಸ್ೀ ಅಬ ರತ್ಾಮಾವಾಭಾಯಮಭಿ ಪರಜಾನಿೀಹಿೀತ ತ್್ೀ ಅಬರವಿೀದ್ೀತ್ಾಸ್ವೀವ 
ವಾಂ ದ್ೀವತ್ಾಸಾವ ಭಜಾಮಯೀತ್ಾಸತ ಭಾಗಿನತಯ ಕರ್ ೀಮಿೀತ ತಸಾಮದ್ಯಸ್ಯೈ ಕಸ್ಯೈ 
ಚ್ ದ್ೀವತ್ಾಯೈ ಹವಿಗೃಯಹಯತ್್ೀ ಭಾಗಿನಾಯವ್ೀವಾಸಾಯಮಶನಾಪಪಾಸ್ೀ ಭವತಾಃ||2 || 
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ಭಾ – ಏವಂ ರ ಪದ್ವಯೀನಾಪ ಸತುವನ್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಮಚ್ತಯತಮ್ | 
ದಿವಾಯಮ್ರಾಾಃ ಕತಣಾನಿನ್ಾಃ ಪಾರವಿಶನ್ತನದ್ಕ್ಾಣಯವಮ್ || 

ತದಾSಶನಾಪಪಾಸಾಖಯಂ ದಿವರ ಪಂ ಮಾರತತಂ ಪುನ್ಾಃ | 
ತಸ್ತಮ ಪ ದ್ೀವಸಮ ಹ್ೀ ತತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರವ್ೀಶರ್ತರಭತಾಃ || 

ತ್್ೀSಬತರವ ಪ ದ್ೀಹಿ ನ್ ೀ ವಾಸಂ ರ್ತರ ಚಾನ್ನಮದಾಮಹ್ೀ | 
ಗ್ ೀರ ಪಮೀಭ್ ಯೀ ಬರಹಾಮಣಂ ದ್ದತ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ತತರ ಪರವಿಶಯತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ನಾಲಮಿತಯಬತರವ ಪ ಪುನ್ಾಃ | 
ಅಸವರ ಪಂ ವಿರಿಞ್ಚಂ ಚ್ ಪುನ್ರ್ೀವಾವದ್ತ್ ಪರಭತಾಃ || 

ತದ್ ರಪ್ೀSಪ ಪರವಿಶ್ಯೈವ ನಾಲಮಿತಯಬತರವ ಪ  ಪುನ್ಾಃ | 
ಪೂವಯಸೃಷ್ಟಂ ಪುಮಾಕ್ಾರಂ ಬರಹಮಣ್ ೀದಾತ್ ಪುನ್ಹಯರಿಾಃ || 

ತದ್ದೃಷ್ಟೈವಾಲಮಿತ ಯಚ್ತವಿಯಶತ್್ೀತ ಸ ಚಾಬರವಿೀತ್ | 
ವಿವಿಶತಶಚ ರ್ಥ್ ೀತಾನಾನಾಃ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಶಚತತಮತಯಖಮ್ || 

ಅಶನಾಪಪಾಸಾಮಾನಿೀ ತತ ದಿವರ ಪ್ೀ ಮಾರತತ್್ ೀSವದ್ತ್ | 
ಕತವಾಯಜ್ಞಾಮಾವಯೀಶ್ೈವ ರ್ಥಾ ತವಚಾಾಸನಾನ್ತಗತ || 

ನಿತಯಂ ಭವಾವ್ೀತ ಹರಿಾಃ ಸವಯತರ ಪರವಿಶ್ೀತಯಮತಮ್ | 
ಆಹ ತಸಾಮದ್ದೀವತ್ಾನಾಂ  ಸವಾಯಸಾಂ ಭಾಗಭತಙ್ಮರತತ್ || 

ಏಕ ಏವ ಪಾರಣನಾಮಾ ನಾಭಿಸ್ ಾೀSಪ ಸ ಏವ ಹಿ | 
ಅಶನಾಪಪಾಸSಪಾನ್ಶಚ ಮೃತತಯಶ್ಚೀತ ಚ್ತತವಿಯಧ್ಾಃ || 

ಏಕ ಏವ ಮಹಾ ಪ ವಾರ್ತಾಃ ಸವಯದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 2 || 

ಸ ಈಕ್ಷತ್್ೀಮೀ ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್ಾಶಚ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಶಾಚನ್ನಮೀಭಯಾಃ ಸೃಜಾ ಇತ ಸ್ ೀSಪ್ೀS 
ಭಯತಪತ್ಾುಭ್ ಯೀSಭಿತಪಾುಭ್ ಯೀ ಮ ತಯರಜಾರ್ತ ರಾ ವ್ೈ ಸಾ ಮ ತಯರಜಾ-
ರ್ತ್ಾನ್ನಂ ವ್ೈ ತತುದ್ೀತತ್ೃಷ್ಟಂ ಪರಾಙ್ ತಯ ಜ್ಘ್ರಂಸತುದಾವಚಾSಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನ-
ಶಕ್್ ನೀದಾವಚಾ ಗರಹಿೀತತಂ ಸ ರ್ದ್ಧೈನ್ದಾವಚಾSಗರಹ್ೈಷ್ಯದ್ಭಿವಾಯಹೃತಯ ಹ್ೈವಾನ್ನ 
ಮತರಪ್ಯತುತ್ಾರಣ್ೀನ್ಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನಶ ಕ್್ ನೀತ್ಾರಣ್ೀನ್ ಗರಹಿತತಂ ಸ ರ್ದ್ಧೈನ್ತ್ಾರಣ್ೀ-
ನಾಗರಹ್ೈಷ್ಯದ್ಭಿಪಾರಣಯ  ಹ್ೈವಾನ್ನಮತುಪ್ಯತುಚ್ಕ್ಷತಷಾSಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನಶಕ್್ ನೀಚ್ಚಕ್ಷತಷಾ   
ಗರಹಿೀತತಂ ಸ ರ್ದ್ಧೈನ್ಚ್ಚಕ್ಷತಷಾSಗರಹ್ೈಷ್ಯದ್ದೃಷಾಟಾ ಹ್ೈವಾನ್ನಮತರಪ್ಯತು 
ಚ್ ಾರೀತ್್ರೀಣಾ ಜತಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನಶಕ್್ ನೀಚ್ ಾರೀತ್್ರೀಣ ಗರಹಿೀತತಂ ಸ 
ರ್ದ್ಧೈನ್ಚ್ ಾರೀತ್್ರೀಣಾಗರಹ್ೈಷ್ಯತ್ ಶತರತ್ಾವ ಹ್ೈವಾನ್ನಮತರಪ್ಯತುತುಾಚಾS-
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ಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾಶಕ್್ ನೀತುಾಚಾ ಗರಹಿೀತತಂ ಸ ರ್ದ್ಧಯೈನ್ತವಚಾSಗರಹ್ೈಷ್ಯತ್ೃಷಾಟಾ 
ಹ್ೈವಾನ್ನಮತರಪ್ಯತುನ್ಮನ್ಸಾSಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನಶಕ್್ ನೀನ್ಮನ್ಸಾ ಗೃಹಿೀತತಂ ಸ 
ರ್ದ್ಧೈತನ್ಮನ್ಸಾಗರಹ್ೈಷ್ಯದ್ ಧಾಯತ್ಾವಹ್ೈವಾನ್ನಮತರಪ್ಯತುಚಿಾಶ್ನೀನಾಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುನಾನ-
ಶಕ್್ ನೀಚಿಾಶ್ನೀನ್ ಗರಹಿೀತತಂ ಸ ರ್ದ್ಧೈನ್ಚಿಾಶ್ನೀನಾಗರಹ್ೈಷ್ಯದಿವಸೃಜಯ ಹ್ೈವಾನ್ನ-
ಮತರಪ್ಯತುದ್ಪಾನ್ೀನಾ ಜ್ಘ್ೃಕ್ಷತುದಾವರ್ತ್್್ೈಷ್ ೀSನ್ನಸಯ ಗರಹ್ ೀ ರ್ದಾವರ್ತ-
ರನಾನರ್ತವಾಯ ಏಷ್ ರ್ದಾವರ್ತಾಃ ಸ ಈಕ್ಷತ  ಕರ್ಂ ನಿವದ್ಂ ಮದ್ೃತ್್ೀ ಸಾಯದಿತ ಸ 
ಈಕ್ಷತ ಕತರ್ೀಣ ಪರಪದಾಯ ಇತ ಸ ಈಕ್ಷತ  ರ್ದಿ ವಾಚಾSಭಿವಾಯಹೃತಂ ರ್ದಿ 
ಪಾರಣ್ೀನಾಭಿಪಾರಣಿತಂ ರ್ದಿ ಚ್ಕ್ಷತಷಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ರ್ದಿ ಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ಶತರತಂ ರ್ದಿ 
ತವಚಾ ಸಾೃಷ್ಟಂ ರ್ದಿ ಮನ್ಸಾ ಧಾಯತಂ ರ್ದ್ಯಪಾನ್ೀನಾಭಯಪಾನಿತಂ ರ್ದಿ ಶ್ಶ್ನೀನ್ 
ವಿಸೃಷ್ಟಮರ್ ಕ್್ ೀSಹಮಿತ ಸ ಏತಮೀವ ಸ್ತೀಮಾನ್ಂ ವಿದಾಯೈಯತರಾ ದಾವರಾ 
ಪಾರಪದ್ಯತ ಸ್ೈಷಾ ವಿದ್ೃತನಾಯಮ ದಾವಸುದ್ೀತನಾನನ್ದನ್ಂ ತಸಯ ತರರ್ 
ಅವಸಥಾಸರರ್ಾಃ ಸವಪಾನ ಅರ್ಮಾವಸಥ್ ೀSರ್ಮಾವಸಥ್ ೀSರ್ಮಾವಸರ್ 
ಇತ  ಸ ಜಾತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾನ್ಯಭಿವ್ಯೈಖಯತೆಮಿಹಾನ್ಯಂ ವಾವದಿಷ್ದಿತ ಸ ಏತಮೀವ 
ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮತತಮಮಪಶಯದಿದ್ಮದ್ಶಯಮಿತೀ೩ ತಸಾಮದಿದ್ನ್ ದರೀ 
ನಾಮೀದ್ನ್ ದರೀ ಹ ವ್ೈ ನಾಮ ತಮಿದ್ನ್ದರಂ ಸನ್ುಮಿನ್ದರ ಇತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣ 
ಪರ್ ೀಕ್ಷಪರರಾ ಇವ ಹಿ ದ್ೀವಾಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಪರರಾ ಇವ ಹಿ ದ್ೀವಾಾಃ || 3 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ತೃತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ – ಪುನ್ರ್ೈಚ್ಾತ್ ಕ್್ೀಶವೀSಸಾವನ್ನಮೀಭಯಾಃ ಸೃಜಾ ಇತ | 
ಅಬಾಖ್ಾಯ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪೂವಯಂ ಸೃಷಾಟಾ ಬರಹಾಮದಿಕ್ಾಾಃ ಪುನ್ಾಃ || 

ದ್ದ್ಶಾಯಶತವಿಶಾಲಾಭಾಯಂ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ಪುಷ್ೆರ್ೀಕ್ಷಣಾಃ | 
ತದ್ದಶಯನಾತ್ ತದಿಚಾಾತಸಾುಸಾಂ ದ್ೀಹ್ ೀSಭವತ್ ಪೃರ್ಕ್ || 

ಸವಾಯಸಾಮಪ ದ್ೀಹ್ೈಕದ್ೀಶ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಿಲ್ಲತಂ ಶತಭಮ್ | 
ಸವ್ೈಯರಧಷಿಠತಂ ಚ್ೈವ ವಿರಿಞ ಚೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 

ದಿವಾಯವರ್ವಸಮಾನ್ನಮೀಕಮೀವ ಸತಲ್ ೀಚ್ನ್ಮ್ | 
ಭ್ ೀಗಯಭ್ ೀಕ್ಾರತಮನಾ ನಾಸ್ತು ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಂ ಕರ್ಞ್ಚನ್ || 

ತ್್ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವರ್ಂ ಭ್ ೀಗಾಯಾಃ ಸವರ್ಂ ಭ್ ೀಕ್ಾುರ ಏವ ಚ್ | 
ಕ್ತರೀಡನ್ುೀ ಮೀದಿನ್ ೀ ನಿತಯಂ ತಥಾSಪಯನಾನತಮಕಸುಾಸತ || 
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ಕ್ತರೀಡರಾSಪಾಕರಮತ್ ಕ್ತಞಗಚತುಂ ತದಾSಸತ ಚ್ತತಮತಯಖಾಃ | 
ಅತತುಂ ವಾಗಾದಿಭಿಾಃ ಸವ್ೈಯರ್ೈಚ್ಾನಾನಪಯಶಕತ್ ತದಾ || 

ಜಾನ್ನ್ನಪ ಕ್ತರೀಡಯೈವ ತ್ಾರತಮಯಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ ಪ | 
ಏವಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಬರಹಾಮ ಸ ಕ್ಾವಜ್ಞಾನ್ಂ ಲ್ ೀಕಕತಯರಿ || 

ಕ್ಷತತಾಪಾಸಾದ್ರ್ಶ್ೈವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭ್ ೀಗಸಾಧ್ಕ್ಾಾಃ | 
ನ್ ತತ ಪೀಡಾಕರಾಸ್ುೀಷಾಮೈಶವರಾಯದಿಗತಣ್ ೀನ್ನತ್್ೀಾಃ || 

ಅನ್ನಮ ತಯಂ ತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಪರಧಾನ್ೀನ್ೈವ ವಾರ್ತನಾ | 
ಅಪಾನಾಖ್್ಯೀನಾತತುಮೈಚ್ಾತುದ್ೈವಾಶಕದಾಶತ ಸಾಃ || 

ತಸಾಮದ್ ಾೀಕ್್ೈಕ ಏವಾಸತ ಸವಯಸಾಯನ್ನಸಯ ಮಾರತತಾಃ | 
ತತರಸಾದಾತಾರ್ೀSಶನನಿು ಕ್ತಞಗಚತೆಞಗಚನ್ನ ಚಾಖಿಲಮ್ || 

ಆರ್ತರ ಪ್ೀSಖಿಲಾನಾಂ ಚ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಹಿ | 
ಅನ್ನದ್ೀವಸಯ ಚಾರ್ತಾಃ ಸ ತಸಾಮದ್ದೀವೀತುಮೀ ಮರತತ್ || 

ಆರ್ತಾಃ ಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಚಿೀ ಗತವಾಚಿೀ ಚ್ ರ್ತುತಾಃ | 
ಚ್ೀಷಾಟಮೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ದಾತ್ಾ ಸತರಾಣಾಂ ಮಾರತತಸುತಾಃ || 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಗತಣದಾತೃತ್ಾವತ್ ಸಮಾನತ ಬರಹಮಮಾರತತ್ತ | 
ತಸಾಮನ್ ೀಕ್ಷಸತಖ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್ || 

ಸವ್ೀಯಭಯಶಾಚಧಕ್ತ ತ್ತ ಹಿ ತಯೀವಿಯಷ್ತಣಾಃ ಪರಸ್ದಾ | 
ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಪರವ್ೀಶಾತತು ಪೂವಯಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಇತಾಮೈಕ್ಷತ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಾಯ ರ್ದಿ ಮಾಂ ವಿನಾ | 
ಕ್ತರರಾದಿಷ್ತ ಸಮಥಾಯಾಃ ಸತಯನ್ಯ ಮೀ ವಿಷ್ಣಾಭಿಧಾ ಭವ್ೀತ್ || 

ಸವಯಚ್ೀಷ್ಟಯತೃತ್ಾವಚ್ಚ ವಿಶ್ಷ್ಟಬಲತಸುಥಾ | 
ವಿಷ್ತಣರಿತಯಭಿಧಾ ಮಹಯಂ ಸಾ ನ್ ರ್ತಕ್ಾು ವಿವತಕಸಾಮ್ || 

ಸವತನ್ರತ್್ವೀ ತತಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮದ್ವಶಾ ಏವ ನಾನ್ಯಥಾ | 
ತಸಾಮದ್ೀಷಾಂ ಪರವೃತಯರ್ಯಂ ಪರವ್ೀಕ್ಷ್ಯೀ ಸಹ ವಾರ್ತನಾ || 

ಇತ ಮತ್ಾವ ವಿರಿಞ್ಚಸಯ ಶರಿೀರಂ ಪರವಿವ್ೀಶ ಸಾಃ | 
ಮ ಧ್ಯನ್ಯನಾಡಾಯ ಪರರ್ಮಂ ಬರಹಮವಾರ್ತಸಮನಿವತಾಃ || 

ಅಗಾನಯದ್ರ್ಸುತಾಃ ಪಶಾಚತ್ ಪರವಿಷಾಟಸುನಿನಯೀಜ್ತ್ಾಾಃ | 
ಪರಪದಾಭಾಯಂ ತರ್Sನ್ಯೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಪರವಿವ್ೀಶ ಸಾಃ || 
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ಬಿಭತಯ ದ್ೀಹಂ ತ್್ೀನ್ೈವ ಮ ಥಾಯವಿಷ್ಟೀನ್ ಚ್ೀಷ್ಟರ್ ಪ | 
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ ಇತ ದ್ವೀಧಾ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ಮ ಧಾಯವಿಷ್ ಟೀ ವಾಸತದ್ೀವಸುಸಯ ಚಾವಸಥಾಸರರ್ಾಃ | 
ಅಕ್ಷಿ ಕಣಠಹೃದಿತ್್ಯೀವ ತ ಏವ ಸವಪನನಾಮಕ್ಾಾಃ || 

ಆಪ್ನೀತಯತರ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣರತಾಃ ಸವಪಾನಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ಅನಿರತದಾಧದಿರ ಪ್ೀಣ ತರಧಾ ತ್್ೀಷ್ತ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ದಾತ್ಾSವಸಾಾತರರ್ಸಾಯಸಯ ಜ್ೀವಸಯ ಕರಮಶ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ | 
ಸತಷ್ತಮಾನರಾಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಮ ಧ್ಯನ್ಯೀವ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ತಸಾಯಮೀವ ಬರಹಮನಾಡಾಯಂ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಸ ಏವ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾತಮನಾ ಪುನ್ಾಃ || 

ಜಾತ್್ ೀ ಮತ್ಾ್ಯದಿರ ಪ್ೀಣ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚಾವಿಶತ್ | 
ಅಸತರಾಣಾಂ ನಿಹನಾುರಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣದ್ಂ ತಥಾ || 

ಚ್ೀಷಾಟಪರದ್ಂ ಚ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ಮದ್ನ್ಯಂ ವದ್ತಯಪ | 
ಇತ ಮತ್ಾವ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ದ್ೈತಯನಿಗರಹಣ್ೀಚ್ಾರಾ || 

ಜ್ಞಾನ್ದಾನಾರ್ಯಮಪ ತತ ಪಾರದ್ತಭ ಯತ್್ ೀ ಭತವಿ ಪರಭತಾಃ | 
ತಥಾ ಜ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪ್ರೀರಣ್ೀಚ್ಾರಾ || 

ಕ್್ ೀ ಹಯನ್ಯಸುಮೃತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮೀಯತತ್ ಕಮಯ ಕರಿಷ್ಯತ | 
ಸ ಸವಯಗತಣಸಮ ಾಣಯಂ ಸವಯಗಂ ನಿತಯಮವಯರ್ಮ್ || 

ಏತದ್ೀವ ಸವರ ಪಂ ಸ ತವಪಶಯದ್ವತ್ಾರಗಮ್ | 
ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯವತ್ಾರಾಶಚ ಸವಯಜ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್ಾಾಃ || 

ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣಾಯ ಏವ ಸದಾ ಸ್ತಾತ್ಾಾಃ | 
ಪಶಯನಿು ಚ್ ತಥಾ ನಿತಯನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀರತಸವಸಂವಿದಾ || 

ಗತಣಪೂಣಯಸವರ ಪಸಯ ತ್ಾವಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ಶಯನಾತ್ | 
ಸವಯದ್ೈವ ಹಯಸತ ವಿಷ್ತಣರಿದ್ನ್ ದರೀ ನಾಮತ್್ ೀ ಮತಾಃ || 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಹಿ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ | 
ಜಾನ್ನಿು ನ್ ಸವತಸ್ುೀನ್ ನ್ೀದ್ನಾದರಸ್ುೀ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ || 

ರಮಾSಪ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಜಾನಾತ ಕ್ತಮತತ್ಾಪರ್ೀ | 
ಅಲಾಜ್ಞಾನಾ ಅಲಾಗತಣಾ ಅಲಾಾನ್ನಾದಶಚ ತ್್ೀSಖಿಲಾಾಃ || 
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ರಮಾಜಶವಯಶಕ್ಾರದಾಯಸ್ುೀನಾನಿನಾದರಾಃ ಕರಮೀಣ ತ್್ೀ | 
ಪಾಪ್ೈರಜ್ಞಾತತ್ಾಂ ದ್ೀವಾ ಮಾನ್ರ್ನಿು ಸದಾSSತಮನ್ಾಃ || 

ಹಷ್ೀಯಣ ತ್್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಇನ್ದರ ಇತಯಭಿಶಬದಯತ್್ೀ | 
ನ್ೀದ್ನ್ದರತ್ಾSಸತರಾದಿೀನಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀತ ಶತರತಹಯರಿಮ್ || 

ಇನ್ದರ ಇತ್್ಯೀವ ವದ್ತ ಪಾರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ್ ೀರತಸದ್ತುಣಮ್ ||  

ಇತ್ಾಯದ್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ಆತತಗತಣತ್ಾವದಾತ್ಾಮ ನಾರಾರ್ಣಾಃ | ಬರಹಮ ಪನಾಾಾಃ ಸತಯಂ ಕಮೀಯತ ತಸ್ಯೈವ 
ಪಞ್ಚರಾತರಪರಸ್ತದ್ಧೈರ್ೀವ ನಾಮಭಿರಾರಬಧತ್ಾವಚ್ಚ | 

ಮತಖಯತಾಃ ಕಮಯನಾಮಾ ತತ ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾತಮಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಅನಿರತದ್ಧತನ್ತಶ್ೈವ ತತರಹಯಮಿತಚ್ೀಷಿಟತಾಃ || 

ಕಮಾಯಭಾಸಾ ಜ್ೀವಸಙ್ಗಘಾಃ ಸತಯಂ ಪರದ್ತಯಮನನಾಮಕಾಃ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪನಾಾ ಬರಹ್ ೀಕ್್ ುೀ ವಾಸತದ್ೀವಕಾಃ ||ಇತ್ಾಯದಿನಾಮನಿಣಯಯೀ | 

‘ಮತ್ೀನ್ದರಮಿನ್ ದರೀ ಪವಮಾನ್ ವಿಷ್ತಣಮ್’ ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್ತ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ 
ಪರಸ್ತದ್ಧಸ್ಯೀನ್ದರಶಬದಸಾಯತರ ಬಹತಶ್್ ೀSಭಾಯಸಾಚ್ಚ | ಅಕ್ಾರಸಯ ಚ್ ವಿಷಾಣವ್ೀವ 
ಪರಸ್ತದ್ಧಸಾಯತ್ಾರಪಯಭಾಯಸಾತ್ | ‘ತಸಯ ರ್ಥಾ ಕಪಾಯಸಂ ಪುಣಾರಿೀಕಮೀವಮಕ್ಷಿಣಿೀ’ 
ಇತ ಸ ರ್ಯಮಣಾಲ್ೀ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷತ್್ವೀನ್ ನಿದಿಯಷ್ಟಸಾಯತ್ಾರಪ ರ್ ಏಷ್ 
ತಪತೀತ್ಾಯದಿನಾ ಬಹತಶ್್ ೀSನ್ತಸನಾಧನಾಚ್ಚ | ಸ ಯೀಯ ಹಿ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಾಃ | ಸವಿತ್ಾ 
ದ್ೀವ ಆಗಾದಿತ ಪಙ್ುಲಾಕ್ಷಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ | 

ವಿರ ಪಾಕ್ಷಾಃ ಶ್ವಾಃ ಸ ರ್ಯಾಃ ಸತರಾಚಾಯೀಯ ವಿನಾರ್ಕಾಃ | 
ಪುಣಾರಿೀಕ್್ೀಕ್ಷಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷಾಃ ಸತರಾಧಪಾಃ || ಇತ ಚ್ ಸಾೆನ್ದೀ | 
ಯೀದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ | 
ನಾಮಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ರ್ಮಾವಿಶನಿು ತಂ ವ್ೈ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಮತದಾಹರನಿು | 
ರ್ಮಿನ್ದರಮಾಹತವಯರತಣಂ ರ್ಮಾಹತಾಃ | 
ಚ್ನ್ದರಸ ರಾಯದ್ರ್ಾಃ ಶಬಾದ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಹಿ ಮತಖಯತಾಃ | 
ಉಪಚಾರಾತ್ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ಕೃತ್ಾಾಃ ಪುರಾ | ಇತ್ಾಯದಿನಾ ತಸ್ಯೈವ 
ಸವಯನಾಮಾವತ್ಾುಾಚ್ಚ | 

ಣಕ್ಾರ್ ೀ ಬಲಂ ಷ್ಕ್ಾರಾಃ ಪಾರಣ ಆತ್್ೀತ್ಾಯದಿನಾSನ್ುೀSಪ ವಿಷ್ತಣಶಬದವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ-
ನ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಚ್ಚ | 
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ಆತಮಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ ಶಬಾದಸುಮೃತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ | 
ನ್ ವತಯನ್ುೀ ತದ್ನ್ಯತರ ಶೃಙಗುಭ್ೀರ್ೀSಗಿನಶಬದವತ್’ ಇತ ಚ್ ಪಾದ್ೀ | 
ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ್ ಶಙ್ೆರಾಃ | 
ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ೀಶಾನ್ಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಾ ಇದ್ಮಗರ ಆಸ್ತೀನ್ನ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚ್ ಶಙ್ೆರಾಃ | ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಭಯಶಚ | 

ಅಗರಶಬ್ ದೀ ಗತಣಾಧಕಯವಾಚಿೀ | ಇದ್ಂ ರಮಾಬರಹಮಶ್ವಾದಿಕಂ ಸವಯಂ 
ಜಗದ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಯತ್್ೈವಾಗ್ರೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಗಯರಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈರಿತಯರ್ಯಾಃ | ತತರ 
ಹ್ೀತತಸುದ್ನ್ಯತ್ ಕ್ತಞಗಚನ್ನ ಮಿಷ್ದಾಸ್ತೀತ್ | ಸವಯಸಾಯಪುಯನ್ೀಷ್ಣಂ ನಾಸ್ತೀದಿತಯರ್ಯಾಃ | 
ಸವತ ಉನ್ೀಷ್ಣಂ ಕಸಾಯಪ ನಾಸ್ತು | ಅಸ್ತುಶಬದವದಾಸ್ತೀಚ್ಾಬ್ ದೀSಪ 
ಸವಯಕ್ಾಲಸಾಧಾರಣಾಃ | ಭಗವತರಸಾದಾದ್ೀವ ಸವಯದಾ ಸವಯಂ ಕ್ತಞಗಚದ್ತನಿಮಷ್ತ | 
ಸಾವತನ್ರಯೀಣ ಪೂಣ್ ೀಯನ್ೀಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ | 

‘ಉನ್ೀಷ್ ೀ ಗತಣಸಮ ಾತ್್ೀಯರತದಿರಕ್ಾುನ್ತಭವಾಃ ಸೃತಾಃ | 
ತದ್ೀವ ಮಿಷ್ಣಂ ನಾಮ ಸದ್ ರಪಂ ಮಿನ್ತತ್್ೀ ರ್ತಾಃ || 

ಮಿಷ್ಚ್ಚ ನಾನ್ಯದಿವಷ್ ಣೀಹಿಯ ಕ್ತಮತತ್್ ೀನಿಮಷ್ದಿಷ್ಯತ್್ೀ | 
ಉಚ್ೈಮಿಯಷ್ ಪ ಹಿ ಭಗವಾ ಪ ಸವಯದ್ೈವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ’ ಇತ ಚ್ ಸತುತ್್ುಾೀ | 
ನಾಸ್ತು ನಾರಾರ್ಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ || ಇತ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ | 

ಸವಯಜ್ೀವಾನಾಂ ರಮಾರಾಶಚ ಪರಲಯೀSಪ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವದ್ೀವ ನಾಗರ ಇತ 
ಕ್ಾಲಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತದ್ಧೀನ್ಮಿಷ್ತ್ಾವದ್ನ್ಯೀಷಾಮಗರಯಾಃ ಸ ಏವ್ೀತ್ಾಯಶರ್ಾಃ | 
ತದ್ಧೀನ್ತವಮೀವ ತ್್ೀಷಾಂ ಸೃಷಾಟಯದಿನಾ ದ್ಶಯರ್ತ | ಸ ಾಲಶರಿೀರಸಯ 
ಪೂವಾಯಭಾವಸುತ ಏವಾರ್ಯತಾಃ ಸ್ತದ್ಧಯತ | 

ಪರಲಯೀSಪಯಖಿಲಂ ದ್ೀವಿೀ ರಮಾ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ | 
ಜಾನಾತ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಮತಕ್ಾು ಧಾಯನ್ಸ್ತಾತ್ಾಲಯೀ || ಇತ ಚ್ ಸತುತ್್ುಾೀ  
ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಶರಿೀರಾನ್ುರಸಾಯಪ ಪರಲಯೀSನ್ತಕ್್ುೀರ್ೀವಾಭಾವಾಃ ಸ್ತದ್ಧಯತ | 
ಆತ್ಾಮ ಬರಹಾಮಗರ ಇತ್ಾಯದಿ ಗತಣಾಗಯರತವಂ ಹರ್ೀವಯದ್ೀತ್ | 
ಕ್ಾಲಜ್ಯೀಶಠಯಂ ನ್ ರ್ಸಾಮತ್ ತತ್ೃಷ್ತಟಯಕ್್ುೀರ್ೀವ ಸ್ತದ್ಧಯತ || ಇತ ವಾಕಯನಿಣಯಯೀ | 

ಗತಣಾಗಯರತ್ಾರಾಮೀವ ಕ್ಾಲಜ್ಯೈಷ್ಠಸಾಯಪಯನ್ುಭಾಯವಾಚ್ಚ | ಅಂ ವಿಷ್ತಣಂ 
ಬಿಭತೀಯತಯಮಾೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ ೀ ದಿವಾಃ ಪರಾಃ | ಮಹರಾದ್ರ್ಶಚ ದಿವಯಪ ಭಗವಾ ಪ 
ಪರತತಷ್ಠತೀತ ಪರತಷಾಠ | ತ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷತಶಚರತ ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದ್ಮಾ 
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ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ | ದಿವಾಃ ಪರ್ೀ ದತಯಶಾಚಮಾೀನಾಮಕ್ಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ | 
ಸ ರ್ಯಮರಿೀಚಿೀನಾಂ ತತರ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿತತತ್ಾವದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಮರಿೀಚ್ರ್ಾಃ | 
ಮರಿೀಚಿೀನಾಮರ್ನಾತ್ | ಪೃಥಿವಾಯಂ ಕ್ಷಿಪರಂ ಮರನಿುೀತ ಪೃಥಿವಿೀ ಮರಾಃ | 

ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀSನ್ನ್ುರಂ ತವಣಾಂ ಸೃಷಾಟಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪುರಾ ಪರಭತಾಃ | 
ಲ್ ೀಕಭ್ೀದಾಂಶಚ ಚ್ಕ್್ರೀSತರ ಪಶಾಚದ್ ಬರಹಾಮ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಸಮಯಕ್ ಚ್ಕ್ಾರ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸಾುಂಲ್ ಿೀಕಕತ್ಾಯ ತತಾಃ ಸ ಚ್ || ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ | 

ರಾ ಅಧ್ಸಾುತ ಾವಯಮೀವ ಸೃಷಾಟ ದ್ೀವತ್ಾಸಾು ಆಪ ಇತತಯಚ್ಯನ್ುೀ | ‘ಆಪಾ ಇತ್ಾಯಪ 
ಇತ’ ಇತ ಪೂವಯಂ ಭಗವದ್ಙ್ುಸೃಷಾಟನಾಮೀವಾಪ್ ಶಬ್ದೀನ್ ೀಕ್್ುೀಾಃ | ಅರ್ಂ 
ಪತ್್ೈತ್್ೀ ಪುತ್ಾರ ಇತ ಚ್ | ‘ಅಹಂ ಮಾಂ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಓಮದ್ದೀವಾನ್ವೀದ್’ ಇತ 
ಚ್ | 

ಬರಹಮವಾರ್  ಚ್ ತದಾಾಯೀಯ ವಿೀನ್ದರಶ್ೀಷತ ಚ್ ತತ್ತರರತ | 
ಶ್ವಸುದ್ದಯತ್ಾ ಶಕರಕ್ಾಮತ ತದ್ದಯತ್ಾದ್ರ್ಾಃ || 

ಸವ್ೀಯ ಸತರಾಾಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಜಾಯತ್ಾ ಅಬಾಖಯಕ್ಾಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಬಲಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಭಯಕ್ತು ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 

ಹಿೀನಾಾಃ ಶತಗತಣ್ೀನ್ೈವ ಕರಮೀಣಾನ್ೀನ್ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃ | 
ತ್್ೀಭಯಶಚ ಋಷ್ಯೀ ಮತ್ಾಯಯ ಹಿೀನಾ ಏವ ಕರಮೀಣ ಚ್ || 

ವಿಶ್ೀಷ್ತಸತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಸವಯಸಂಸಾರಬನ್ಧನಾತ್ | 
ಕರಮೀSರ್ಂ ಸಮಯಗತದಿದಷ್ ಟೀ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದೈಕಭ್ ೀಗಿನಾಮ್ || 

ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಬರಹಮವಾಯವೀರಧಕ್ಾರಾವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ | 
ನ್ ಶ್ೀಷ್ಶ್ವಯೀಶ್ೈವ ತತಾತನೀನಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 

ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ಯೀಶ್ೈವ ಸಾಮಯಂ ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ವಪ | 
ಸಾಮಯಮೀವ್ೈತಯೀಾಃ ಪತ್್ ನಯೀಾಃ ಸಾಮಯಂ ಶಕರಮನ್ ೀಜಯೀಾಃ || 

ಏತ್್ೀ ತತ ಮಹದಾದಿೀನಾಂ ಸವ್ೀಯSಪ ಹಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ | 
ಪೂವಯಸಯ ಪರತಬಿಮ್ಶಚ ಚ್ರಮಸುತತ್ತಸುಥಾ || 

ತದ್ವಶಾಶಾಚಖಿಲಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಸಯಚಿದ್ವಶ್ೀ | 
ಮಹದಾದಿಮಾನಿನ್ಶ್ೈತ್್ೀ ಜಾತ್ಾಸ್ೈಾಃ ಸಹ ಸವಯಶಾಃ | 
ಏತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಇತ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ || 
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ತ ಏವ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಶಚ ರ್ದಾ ಪಶಾಚತ್ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ | 
ಪಶಾಚಜಾಜತ್್ೈಹಿಯ ರ ಪ್ೈಸ್ೈಲ್ ೀಯಕಸಾಾನಾಾಲರ್ನ್ಯಲಮ್ || ಇತ್ಾಯದಿ ತತುಾಸಾರ್ೀ | 

ಅಮ ಚ್ಾಯರ್ತ್ ಮ ತಯಮಕರ್ ೀತ್ | ಅಗಿನವಾಯಗ ಾತ್್ವೀತ್ಾಯದಿನಾ 
ಪಶಾಚದ್ೈಕಯಪರತೀತ್್ೀರ್ೀಕಸ್ಯೈವ  ರ ಪದ್ವರ್ಂ ತದಿತ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | ಪರಜಾನಿೀಹಿ 
ಪರಕಷ್ಯಣ್ೀನ್ತಜಾನಿೀಹಿ | ಅನ್ನದ್ೀವತ್ಾ ಚ್ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾರ್ತಕ್್ ುೀ ವಿರಿಞ್ಚ ಏವ | 
ಗರಸನ್ಂ ಚ್ೈತಸ್ತಮ ಪ ಪರವ್ೀಶ ಏವ | ನ್ ತತ ಪೀಡಾ ತಸಯ | ಏಕ ಏವ ಹಿ ಬರಹಾಮ 
ಭ್ ೀಕೃಭ್ ೀಜಯತ್್ವೀನ್ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಭ್ ೀಜಯರ ಪ್ೀಣ್ೈಕ್ತೀಭ ರಾತತತರಾಂ 
ಮತಮೀದ್ೀತಯರ್ಯಾಃ | ದ್ೀವಾನಾಮತಪದ್ರವಾಭಾವಾದ್ ಾೀಕೃತವಶಕ್ತುಯೀಜನ್-
ಮೀವಾಶನಾಪಪಾಸಾಭಾಯಮನ್ವವಾಜಯನ್ಮ್ | ವಾರ್ತರ್ೀವ ಚ್ 
ಭ್ ೀಕೃತವಶಕ್ತುರ ಪಾಃ | ರ್ದಿ ವಾಗಾದಿೀನಾ–ಮೀವಾಭಿವಾಯಹರಣಾದಿಶಕ್ತುಾಃ ಸಾಯನಾಮಂ 
ವಿನಾ ತಹಿಯ ನ್ ವಿಷ್ತಣತವಂ ಮಮ ಸಾಯತ್ ತಸಾಮತ್ ಕ್್ ೀSಹಂ ಭವಾನಿೀತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪಾರಣರ್ತ ಸವಾಯ ಪ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ಷ್ಠಶ್ಚೀತ ಹಿ ವಿಷ್ತಣಾಃ | ಣಕ್ಾರ್ ೀ 
ಬಲಂ ಷ್ಕ್ಾರಾಃ ಪಾರಣ ಆತ್್ೀತ ವಾಯಖ್ಾಯನಾತ್ | ತಸಾಮನ್ಮತ್್ರೀರಿತ್ಾ ಏವ್ೈತ್್ೀ 
ಅಭಿವಾಯಹಾರಾದಿಶಕ್ಾು ಇತಯಭಿಪಾರರ್ಾಃ | ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪತ್ಾವನ್ನನ್ದನ್ ೀ 
ಭಗವಾ ಪ | ಪಾರದ್ತಭಾಯವರ ಪ್ೀಣ ಜಾತ್್ ೀSಪ ಭಗವಾ ಪ ಸವಯಭ ತ್ಾನ್ಯಭಿತಾಃ 
ಸವಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪಶಯತ್್ಯೀವ | ಇಹ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಮತ್್ ುೀSನ್ಯಂ ಪರವತಯಕಂ 
ವದ್ೀತ್ ಕ್ತಮಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ | ಅಹಮೀವ ಸವತನ್ರಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಗತಣ ಇತ ಕೃಷ್ಣರಾಘ್ವಾದಿ 
ಸವಾಯವತ್ಾರರ ಪ್ೀSಪ ಸವಯದಾSನ್ತಭವತ್್ಯೀವ | 

 

ನಾರ್ಂ ದ್ಶರಥಾಜಾಜತ್್ ೀ ನ್ ಚಾಪ ವಸತದ್ೀವತಾಃ | 
ಕ್ಾವಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕತತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಂ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ಪರಭ್ ೀಾಃ || 

ಪಾರದ್ತಭ ಯತಶ್ಚದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ ೀ ರಾಘ್ವಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 
ಸುಮಾಾದಾವ ನ್ರದ್ೀಹಾದಾವ ನ್ೈವಾಸಯ ಪಾರಕೃತೀ ತನ್ತಾಃ || 

ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಸ್ ೀSಜ್ಞಾನಾದ್ಯಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ | 
ಪೂಣಯಚಿತತ್ಖರ ಪ್ೀSಪ ಸದಾ ಸವಾಯವತ್ಾರಗಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಸಾೆನ್ದೀ | 

ಏತಮೀವ ಪುರತಷ್ಂ ವಾಯಸಕೃಷ್ಣಕಪಲರಾಘ್ವಾದಿರ ಪಂ ತತಮಪಶಯತ್ | ತತಮಂ 
ಪರಿಪೂಣಯತಮಂ ಬರಹಮSಪಶಯತ್ | ಇದ್ಂ ಮೀ ಸವರ ಪಮದ್ಶಯಮೀವಾಹಮಿತ | 
ರಙ್ುಸುಾವಧಾರಣ್ೀ | 
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‘ರಙ ್ ುೀSವಧಾರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಂವಾದ್ೀ ಚ್ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ’ ಇತ ಪದ್ವಿವ್ೀಕ್್ೀ | 

ಅಪಶಯದಿತಯತರ ನಾತೀತಕ್ಾಲತವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ | 
ಅಭಿವ್ಯೈಖಯದಿತಯಭಿಶಬದಸಾಯನ್ತಷ್ಙ್ಗುತ್ | ಅಪಶಯತ್ ಪಶ್ಯೀತೀತ ಚ್ೈಕಕ್ಾಲಸಮ್ನ್ಧಂ 
ವಿನಾ ವಕತುಮಶಕಯತ್ಾವತ್ ತಥಾ ಪರಯೀಗಾಃ | 

ಪರಯೀಗ ಏಕಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಾಃ ಸವಯಕ್ಾಲ್ೀSನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ | 
ದ್ದ್ಶಯ ವಿಷ್ತಣರಿತ್ಾಯದತ ನಿತಯಚಿದ್ ರಪತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಸತತ್್ುಾೀ | 

ಪರ್ ೀಕ್ಷಪರರಾ ಇವ್ೀತಯಸತರಾಣಾಂ ಸಮಯಗದಶಯನ್ೀನ್ ಪತನ್ಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರರ್ಂ 
ತಥಾಪಯಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ಶ್ಯನ್ಯೀವ ಪರೀತಂ ಕತವಯನಿುೀತೀವಶಬದಾಃ || 3 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಟೀ ದಿವತೀರ್ಘ್ಟಟಕ್್ೀ ತೃತೀಯೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 2 

|| 3 || 
 

ಓಂ ( ಅಪಕ್ಾರಮನ್ತು ಗಭಿಯಣಯಾಃ ) ||  ಪುರತಷ್ೀ ಹ ವಾ ಅರ್ಮಾದಿತ್್ ೀ ಗಭ್ ೀಯ ಭವತ 
ರ್ದ್ೀತದ್ರೀತಸುದ್ೀತತ್ವ್ೀಯಭ್ ಯೀSಙ ುೀಭಯಸ್ುೀಜಸ್ಮ ಾತಮಾತಮನ್ಯೀವಾತ್ಾಮನ್ಂ 
ಬಿಭತಯ ತದ್ಯದಾ ಸ್ತರರಾಂ ಸ್ತಞ್ಚತಯಥ್ೈನ್ಜಜನ್ರ್ತ ತದ್ಸಯ ಪರರ್ಮಂ ಜನ್ಮ 
ತತುರರರಾ ಆತಮಭ ರ್ಂ ಗಚ್ಾತ ರ್ಥಾ ಸವಮಙ್ುಂ ತಥಾ ತಸಾಮದ್ೀನಾಂ ನ್ ಹಿನ್ಸ್ತು 
ಸಾSಸ್ಯೈತಮಾತ್ಾಮನ್ಮತರ ಗತಂ ಭಾವರ್ತ ಸಾ ಭವರ್ತರೀ ಭವಯತವಾಯ 
ಭವತ ತಂ ಸ್ತರೀ ಗಭಯಂ ಬಿಭತಯ ಸ್ ೀSಗರ ಏವ ಕತಮಾರಂ 
ಜನ್ಮನ್ ೀSಗ್ರೀSಧಭಾವರ್ತ ಸ ರ್ತತೆಮಾರಂ ಜನ್ಮನ್ ೀSಗ್ರೀSಧ 
ಭಾವರ್ತ್ಾಯತ್ಾಮನ್ಮೀವ ತದಾಾವರ್ತ್್ಯೀತ್್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಸನ್ುತ್ಾಯ ಏವಂ 
ಸನ್ುತ್ಾ ಹಿೀಮೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಸುದ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ಂ ಜನ್ಮ ಸ್ ೀSಸಾಯರ್ಮಾತ್ಾಮ 
ಪುಣ್ಯೀಭಯಾಃ ಕಮಯಭಯಾಃ ಪರತಧೀರ್ತ್್ೀSಥಾಸಾಯರ್ಮಿತರ 
ಆತ್ಾಮಕೃತಕೃತ್್ ಯೀವಯೀಗತಾಃ ಪ್ೈತ ಸ ಇತಾಃ ಪರರ್ನ್ನೀವ ಪುನ್ಜಾಯರ್ತ್್ೀ 
ತದ್ಸಯ ತೃತೀರ್ಂ ಜನ್ಮತದ್ತಕುಮೃಷಿಣಾ – 

ಗಭ್ೀಯ ನ್ತ ಸನ್ನನ್ವೀಷಾಮವ್ೀದ್ಮಹಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜನಿಮಾನಿ ವಿಶಾವ | 
ಶತಂ ಮಾ ಪುರ ಆರ್ಸ್ತೀರರಕ್ಷನ್ನಧ್ಾಃ ಶ್ಯೀನ್ ೀ ಜವಸಾ ನಿರದಿೀರ್ಮ್ || 
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ಇತ ಗಭಯ ಏವ್ೈತಚ್ಾರಾನ್ ೀ ವಾಮದ್ೀವ ಏವಮತವಾಚ್ ಸ ಏವಂ 
ವಿದಾವನ್ಸಾಮಚ್ಾರಿೀರಭ್ೀದಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಉತೆರಮಾಯಮತಮಿಷಿಮನ್್ಾಗ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 
ಸವಾಯನಾೆಮಾನಾಪಾುಾSಮೃತಾಃ ಸಮಭವತ್ಮಭವತ್ || 1 || ( ರ್ಥಾಸಾಾನ್ಂ 
ಗಭಿಯಣಯಾಃ) || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪೆಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಚ್ತತಥ್ ೀಯSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ – ಓಂ ಅರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪುರತಷ್ೀ ಪರರ್ಮಂ ವಿಶ್ೀತ್ | 
ಅನ್ನಸ್ ಾೀSನ್ನೀನ್ ಸಹಿತಸುಸ್ತಮ ಪ ರ್ೀತಸುಾಮಾಗತ್್ೀ || 

ತಸ್ತಮ ಪ ಸ್ತಾತಾಃ ಸವರ ಪಂ ಸ ಪುರತಷ್ಸ್ ಾೀ ಬಿಭತಯಯಜಾಃ | 
ತದ್ ರಪಂ ರ್ೀತಸಾ ಸಾಕಂ ಸವರ್ಂ ಪುಂಸ್ತ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಸ್ತರರಾಂ ಸ್ತಞ್ಚತ ತಸ್ಯೈವ ಸಾಾನಾನ್ುರಗತ್್ೀಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ | 
ಪರರ್ಮಂ ಜನ್ಮ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಸ ತಸಾಯ ಅಙ್ುವತ್ ಪರಭತಾಃ || 

ನ್ೈನಾಂ ಹಿನ್ಸಾಯನ್ತಕ ಲಾಯತ್ ಸಾ ಪುತರಂ ಭಾವರ್ತಯರ್| 
ಪುತರಸಯ ಭಾವನಾ ಸ್ೈವ ತದ್ುತ್ಾವದ್ಧರಿಭಾವನಾ || 

ಸಮಾಾವಿತವಾಯ ಸಾ ಚ್ೈವ ಭತ್ಾರಯ ಪುತರಶಚ ಸಾದ್ರಮ್ | 
ಸಮಾಾವನ್ಂ ಕತಮಾರಸಯ ಜಾನ್ತಾಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಭವ್ೀತ್ || 

ತಸ್ಯೀತಯಪಯಣಮಾತ್್ರೀಣ ಪೂಜ್ತ್್ ೀ ಹಿ ಭವ್ೀದ್ಧರಿಾಃ | 
ಪುತರಸಾಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾಂ ಕತವಯತಾಃ ಪೃಥಿವಿೀಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸವಗಯಸಾಸಾಯಪ ಭವತ ಪುತರಪುಣಯಂ ರ್ತ್್ ೀSಖಿಲಮ್ | 
ಅತಯಲಾಪುಣಯಭಾಕ್ ಸ ಸಾಯನಾನಚ್ಯಯೀತ್ ಕ್್ೀಶವಂ ರ್ದಿ || 

ಪೃಥಿವಾಯಂ  ಜನ್ಮ ಪುತರಸಯ ದಿವತೀರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಜನ್ಮ ಹಿ | 
ಏತದ್ ರಪಂ ನಿಧಾಯೈವ ಜ್ೀವಾಥ್ೀಯ ಧ್ಮಯಕತಯವ್ೀ | 
ಪತೃಸ್ಾೀನ್ ತತ ರ ಪ್ೀಣ ಗಚ್ಾತಯನ್ಯತರ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ಪತತರನ್ಯತರ ಜನ್ನ್ಂ ತೃತೀರ್ಂ ಜನ್ಮ ತದ್ಧರ್ೀಾಃ | 
ಅನ್ುರ್ಯಮಾಮಿತಯೈವಂ ಹಿ ಸವಯಜ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಮ್ || 

ಸವಯದ್ ೀಷ್ ೀಜ್ಿತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಕತ್ಾಯರಂ ಸವಯಕಮಯಣಾಮ್ | 
ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಂ ಸವತನ್ರಂ ಚ್ ಸವಯಜ್ಞಂ ಸವೀಯತ್್ ೀಧಕಮ್ || 
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ಯೀ ವ್ೀದ್ ದ್ೀಹಬನಾಧತ್ ಸ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ನಿತಯಮತತುಮಾ ಪ | 
ಭ್ ೀಗಾ ಪ ಭತಙ ೆ ತೀ ರ್ಥಾಯೀಗಯಮಿತ ವ್ೀದಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ ||  

ಇತ್್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ನಾತರಜ್ೀವೀತಾತುಮಾತರಮತಚ್ಯತ್್ೀ | ನ್ ಹಿ ಜ್ೀವೀತಾತುಮಾತರಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್-
ಮೃತತವಂ ಭವತ |ಜ್ಞಾತಮೀವ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪತ್ಾಪುತರಸಮ್ನ್ಧಮಾತರಂ ಪಶಾವದಿಭಿರಪ | 
‘ಗಭ್ೀಯ ನ್ತ ಸನ್ನನ್ವೀಷಾಮವ್ೀದ್ಮಹಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜನಿಮಾನಿ ವಿಶವ’ ಇತತಯಕ್ಾುರ್ಯ 
ಉದಾಹೃತಮನ್ರೀ ದ್ೀವಜನ್ಮಕರ್ನಾಚ್ಚ | ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಪರಮೀ ದ್ೀವಾಃ | ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ 
ಸವ್ೀಯSಪ ದ್ೀವಾ ಜ್ೀವದ್ೀಹಜನ್ನ್ೀ ಜಾರ್ನ್ು ಇವ | ಶರಿೀರಪಾರಪುರ್ೀವ ಹಿ 
ಜನಾಮನ್ೀಷಾಮಪ | ಅರ್ಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ತಾಃಖ್ಾಭ್ ೀಗಾಃ | 
ಸಾವತನ್ರಯಂ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | ಆತಮನ್ಯೀವಾತಮನ್ಂ ಬಿಭತಯ ಆತ್ಾಮನ್ಮೀವ 
ತದಾಾವರ್ತೀತ್ಾಯದಾಯತಮಶಬದಶಚ ಮತಖಯತ್್ ೀ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಣಕ್ಾರ್ ೀ 
ಬಲಂ ಷ್ಕ್ಾರಾಃ ಪಾರಣ ಆತ್್ೀತ ವಿಷ್ತಣಶಬಾದಥ್ೈಯಕದ್ೀಶವಾಚಿತ್ಾವಚಾಚತಮಶಬದಸಯ | 
ಏತರಾ ದಾವರಾ ಪಾರಪದ್ಯತ್್ೀತ ತಸ್ಯೈವ ಶರಿೀರಪರವ್ೀಶಸಯ ಪರಸತುತತ್ಾವಚ್ಚ | 
ಜ್ೀವಶರಿೀರಂ ಪರಿತಯಜಾಯನ್ಯತರಗಮನ್ಮಾತರಂ ವಿಷ್ ಣೀರಪಯಸ್ತುೀತ 
ಪ್ೈತೀತತಯಕ್್ುೀSಪಯವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | ಕೃಷ್ಣರಾಘ್ವಾದಿಸವರ ಪಮೀವ ಹಯಸತ ನ್ ಪರಿತಯಜತ | 

ಕೃಷ್ ಣೀ ಹಯತಯಕುದ್ೀಹ್ ೀSಪ ತಯಕುದ್ೀಹವದ್ೀವ ಚ್ | 
ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಸವರ ಪಸದ್ೃಶಾಕೃತಮ್ || 

ಯೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಕಂಸಾದಿೀ ಪ  ಜಘ್ನೀ ತದ್ ರಪ ಏವ ಹಿ | 
ಪೂಜಯತ್್ೀSದಾಯಪ ಶವಾಯದ್ಯೈನಿಯಮಿಯತ್ಾSನಾಯ ಶವಾಕೃತಾಃ || 

ಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ಹಿ ಜನಾಸ್ುೀನ್ೈವ ಮೀಹಿತ್ಾಾಃ | 
ರ್ತುದ್ ರಪಂ ನಿಜಂ ವಿಷ್ ಣೀದ್ೃಯಷ್ಟಂ ಸವಯನ್ರ್ೈಭತಯವಿ || 

ಅದಾಯಪ ತದ್ದೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಸವಯದ್ೈವತ್್ೈಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಸಾೆನ್ದೀ | 
ಪರದ್ಶಾಯಯತಪುತಪಸಾಮವಿತೃಪುದ್ೃಶಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್ | 

ಆದಾರಾನ್ುರಧಾದ್ಯಸತು ಸವಬಿಮ್ಂ ಲ್ ೀಕಲ್ ೀಚ್ನ್ಮ್ || ಇತ ಚ್ ಭಾಗವತ್್ೀ | 

‘ಪ್ರೀತ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಶಮತಾವಾ’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್  ಪರಕೃಷ್ಟಗತವಾಚ್ಯೀವಾರ್ಂ ಶಬದಾಃ | 
ಪರಕೃಷ್ಟಗತತ್ಾವದ್ೀವ ಮರಣ್ೀSಪ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಏಷಾಮವ್ೀದ್ಮಹಮಿತಯತ್ಾರಪ 
ಜ್ೀವಭ್ೀದ್ ಏವೀಕುಾಃ | ಅನ್ಯಥಾ ಮಮ ಜನಿಮಾನಿೀತ್್ಯೈವೀಚ್ಯೀತ | ವಯರ್ಯತ್ಾ 
ಚ್ೈಷಾಮಿತ್ಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಾಮ್ | ಅವ್ೀದ್ಮಿತಯನ್ೀನ್ೈವ ಸವಸಯ 
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ಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ಹಮಿತಯಪಯಹ್ೀರ್ತ್್ವೀನ್ೀತ ಕ್ತರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | ಜನ್ಮ ಜಾನ್ನ್ನಪ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ತಾಃಖ್ಾದಿಹ್ೀರ್ರಹಿತತ್್ವೀನ್ ವಯಜಾನಾಮಿೀತಯರ್ಯಾಃ | ತಸಾಮದ್ಹಂ 
ಮನ್ತರಿತ್ಾಯದಾವಪಯಹ್ೀರ್ಗತಣಂ ಭಗವನ್ುಮೀವಾಹಂಶಬ್ ದೀ ವಕ್ತು | 
ಸವಾಯನ್ುರತ್ಾವತ್ ತಸ್ತಮನ್ನೀವಾಭವಮಿತತಯತುಮಪುರತಷ್ಶಬ್ ದೀSಪ ಸವೀಯ 
ವತಯತ್್ೀ | 

ಅಹ್ೀರ್ತ್ಾವದ್ಹಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ತತ ಸವಾಯನ್ುರತವತಾಃ | 
ಅಸಯಸ್ತೀತ್ಾಯದಿಭಿಾಃ ಶಬ್ದೈರತಚ್ಯತ್್ೀSನ್ ಯೀSಪ ಜ್ೀವತಾಃ || ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ | 

ನ್ ಚ್ ಮ ರ್ಢವಯವಹಾರ ಏವ ವ್ೀದ್ನಿಣಯರಾರ್ ಭವತ | ಕ್ತಂ ತತ 
ಸವ್ೀಯಷಾಮನ್ತಭವೀ ರ್ತಕುರ್ಶಚವಾಕ್ಾಯನ್ುರಂ ಚ್ ನಿಣಯರ್ಕ್ಾರಣಮ್ | ತಸಾಮತ್ 
ಸವಯಜ್ೀವಾದಿಭ್ ಯೀSನ್ಯಾಃ ಸವೀಯತುಮೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾತ್್ ರೀಕುಾಃ | 

ನ್ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಪದ್ಂ ಕ್ತಞಗಚದ್ವಣ್ ೀಯ ವಾ ವಯರ್ಯ ಇಷ್ಯತ್್ೀ | 
ರ್ಥಾಯೀಗಂ ಚಾರ್ಯಭ್ೀದ್ ರಹಯಾಃ ಸವಯತರ ವ್ೀದಿಭಿಾಃ || ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | 

ಶಬಾದ ರ್ೀತ್್ ೀSನ್ನಮಿತ್ಾಯದಾಯ ಅಪ ತತರ ಗತಂ ಹರಿಮ್ | 
ವದ್ನ್ಯವಿಷ್ತಣವಾಚ್ೀ ಹಿ ನ್ ಶಬದಾಃ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ || ಇತ ಚ್ | 

ಭಾವರ್ತ ಸಮಾಾವರ್ತ | ಸ್ ೀSಗರ ಏವ ಸ್ ೀSಗ್ ರಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ | 
ಪುತರಸಮಾಾವನ್ಮಪ ತತರಸಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಾಾವರಾಮಿೀತ ತತ್ ತಸ್ಯೈವ ಭವತ | 
ಏವಂ ಭಾವರ್ತ್ಾಮೀವ್ೈಷ್ ಪನಾಾ ಉರತಗಾರ್ ಇತ್ಾಯದ್ಯಪ | ತಂ ಪಶಯನಿು ಪಶವ 
ಇತ್ಾಯದ್ಯಪ ದಿವಯಪಶಾವದಿೀನಾಮೀವ | ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಸವಭಾವಪರವೃತುಾಃ | ತ್ಾ ಏವ 
ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಶತಂ ಪುರ ಆರ್ಸ್ತೀಜ್ಞಾಯನಿನ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | ಅರ್ ಪರ್ ಗತ್ಾವಿತ 
ಧಾತ್್ ೀಾಃ | ಮಾನ್ತಷಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಯ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪುರಾಃ |ವಿಷ್ತಣಮತಯಖಯತ ಏವ ಪೂಣಯಾಃ| 
ನ್ ಚ್ ಶರಿೀರ್ೈಜ್ೀಯವೀ ರಕ್ಷಿತಾಃ |ಮತಖ್್ಯೀ ರ್ತಜಯಮಾನ್ೀ ಚ್ ನಾಮತಖ್ಾಯರ್ಯಾಃ ಕಲಾಯಾಃ | 
ಶಮಸಯ ವಿದ್ಯತ ಇತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ಾವತ್ | ಸ ಏವ ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾವದ್ಯಶ್ಚೀತ ಶಯಾಃ 
ಸ್ ೀSಸಯ ಜ್ೀವಸ್ಯೀನ್ ಇತ ಶ್ಯೀನ್ಾಃ | ವಿಷ್ತಣಂ ಸಾವಮಿನ್ಂ ಜ್ಞಾತ್್ವೀತಯರ್ಯಾಃ | 
ನಿರದಿೀರ್ಂ ನಿಷ್ೆರಮಾಯತೀತ್್ ೀSಸ್ತಮ ಗಭಯವಾಸಮ್ | ಸವರಾನ್ನ್ ದೀ ವಿಷ್ತಣರತರಗ 
ಇತ ಸವಗಯಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಾಃ | ಅಮೃತಾಃ ಸ ಪ ಸವಾಯ ಪ ಕ್ಾಮಾನಾಪಾುಾ 
ತ್ಾನ್ೀವ ಸವಾಯ ಪ ಕ್ಾಮಾನ್್ಮಭವನ್ತಭವತ | ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಮಸತುಸ್ತವೀಕ್ಾರಾಃ ಆಪುಾಃ | 
ಸಮಾವೀ ಭ್ ೀಗಾಃ ತ್ಾ ಪ ಸಮಭವತ್ ತತ್್ ೀ ಮನ್ತಷಾಯ ಅಜಾರ್ನ್ುೀತ್ಾಯದಿವತ್ | 
ಮತಕಯನ್ನ್ುರಮೀವ ಹಯನ್ತಪಚ್ರಿತಸವಯಕ್ಾಮಾವಾಪುಾಃ | ಮತಖಯ ಏವ ಚಾರ್ಯಾಃ 
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ಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ಯಾಃ | ಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಗಾನಾಮಪ ನ್ ಸವಯಕ್ಾಮಾವಾಪುಾಃ | 
ಜರ್ವಿಜರಾದಿೀನಾಮಪರರ್ದ್ಶಯನಾತ್ | ಅತ್್ ೀSಮೃತಾಃ ಸ ಪ ಸವಾಯ ಪ 
ಕ್ಾಮಾನಾಪ್ುಾೀತಯರ್ಯಾಃ | 

 ‘ಮತಕುಾಃ ಕ್ಾಮಾನ್ವಾಪ್ನೀತ ಭತಙ ೆ ತೀ ಚ್ೈವ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ | 
ಸವಾಯನ್ಪ ನಿರಾತಙ್ೆಾಃ ಸವಯದಾ ಚ್ ಹರ್ೀವಯಶ್ೀ ||’ ಇತ ಸತುತ್್ುಾೀ || 1 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚ್ರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಚ್ತತಥ್ ೀಯSಧಾಯರ್ಾಃ  

|| 2 || 4 || 
 

ಓಂ ಕ್್ ೀSರ್ಮಾತ್್ೀತ ವರ್ಮತಪಾಸಮಹ್ೀ ಕತರಾಃ ಸ ಆತ್ಾಮಯೀನ್ ವಾ ಪಶಯತ 
ಯೀನ್ ವಾ ಶತರಣ್ ೀತ ಯೀನ್ ವಾ ಗನಾಧನಾಜ್ಘ್ರತ ಯೀನ್ ವಾ ವಾಚ್ಂ ವಾಯಕರ್ ೀತ 
ಯೀ ನ್ ವಾ ಸಾವದ್ತ ಚಾಸಾವದ್ತ ಚ್ ವಿಜಾನಾತ ರ್ದ್ೀತದ್ಧೃದ್ರ್ಂ 
ಮನ್ಶ್ೈತತ್ಞ್ಚಜಾನ್ಮಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ಂ ಮೀಧಾ ದ್ೃಷಿಟಧ್ೃತಮಯತ-
ಮಯನಿೀಷಾ ಜ ತಾಃ ಸೃತಾಃ ಸಙ್ೆಲಾಾಃ ಕರತತರಸತಾಃ ಕ್ಾಮೀSವಶ ಇತ 
ಸವಾಯಣ್ಯೀವ್ೈತ್ಾನಿ ಪರಜ್ಞಾನ್ಸಯ ನಾಮಧ್ೀರಾನಿ ಭವನ್ಯೀಷ್ ಬರಹ್ೈಷ್ ಇನ್ದರ ಏಷ್ 
ಪರಜಾಪತರ್ೀತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾ ಇಮಾನಿ ಚ್ ಪಞ್ಚಮಹಾಭ ತ್ಾನಿ ಪೃಥಿವಿೀ 
ವಾರ್ತರಾಕ್ಾಶ ಆಪ್ೀ ಜ್ ಯೀತೀಂಷಿೀತ್್ಯೀತ್ಾನಿೀಮಾನಿ ಚ್ ಕ್ಷತತರಮಿಶಾರಣಿೀವ 
ಬಿೀಜಾನಿೀತರಾಣಿ ಚ್ೀತರಾಣಿ ಚಾಣಾಜಾನಿ ಚ್ ಜಾರತಜಾನಿ ಚ್ ಸ್ವೀದ್ಜಾನಿ 
ಚ್ ೀದಿ್ಜಾಜನಿ ಚಾಶಾವ ಗಾವಾಃ ಪುರತಷಾ ಹಸ್ತುನ್ ೀ ರ್ತೆಞ ಚೀದ್ಂ ಪಾರಣಿ ಜಙ್ುಮಂ ಚ್ 
ಪತತರಚ್ ರ್ಚ್ಚ ಸಾಾವರಂ ಸವಯಂ ತತರಜ್ಞಾನ್ೀತರಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರತಷಿಠತಂ 
ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀSಲ್ ೀಕಾಃ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಷ್ಠ ಪರಜ್ಞಾನ್ಂ ಬರಹಮ ಸ ಏತ್್ೀನ್ 
ಪರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನಾಸಾಮಲ್ ಿೀಕ್ಾದ್ತತೆರಮಾಯಮತಷಿಮನ್್ಾಗ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಾಯ ಪ 
ಕ್ಾಮಾನಾಪಾುಾSಮೃತಾಃ ಸಮಭವತ್ಮಭವತ್ || 1 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಪಞ್ಚಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ – ಆರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಕ್ತಂರ ಪ ಉಪಾಸ್ ಯೀSಸಾಮಭಿರಚ್ತಯತಾಃ | 
ಇತಯಪೃಚ್ಾದ್ರಮಾ ದ್ೀವಿೀ ಮಹಿದಾಸಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 
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ಆಹ ತ್ಾಂ ಮಹಿದಾಸ್ ೀSರ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತಮಸ್ತುಾತ | 
ಉಪಾಸಯಸಾುದ್ೃಶ್್ ೀ ಹಯಸಯ ಸವಭಾವಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ || 

ಯೀನ್ ಜ್ೀವೀ ದ್ಶಯನಾದಿೀ ಪ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಕತರತತ್್ೀ  ಸದಾ | 
ಯೀ ವಿಷ್ತಣಹೃಯದ್ರ್ಮಿತ ಹೃದ್ುತತ್ಾವತ್ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

ಮನ್ೃತ್ಾವನ್ಮನ್ ಇತ್್ಯೀವ ರ್ಚ್ಚಜ್ಞಾತೃಸವರ ಪತಾಃ | 
ಏತತ್ ಸನಿನಹಿತತ್ಾವಚ್ಚ ಸ ಪೂಣಯತ್ಾವದ್ೀತ ಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

ಇತುತ್ಾವಚ್ಚ ತತತ್ಾವಚ್ಚ ಸ ಇತನಾನಮ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಗತಣಾನಾಮತಚ್ಚಯೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ಚ್ ಇತ್್ಯೀವಶಬಿದತಾಃ || 

ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಆತತಜ್ಞಾನ್ರ ಪತ್ಾವದಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ || 

ವಿವಿಧ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪತ್ಾವದಿವಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಪರಕೃಷಾಟತಮಗತಣಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾಃ ಪರಜ್ಞಾನ್ಮತಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಅವಿಸೃತತ್ಾವನ್ೀಧಾ ಸ ದ್ೃಷಿಟದ್ಯಶಯನ್ರ ಪತಾಃ | 
ಧ್ೃತಧಾಯರಣರ ಪತ್ಾವನ್ಮತಮಾಯಸತ ತತತವತಾಃ || 

ಮನ್ತನಾಮಾನಮಜಾದಿೀನಾಂ ಮನಿೀಷ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಸವಯಪ್ರೀರಕರ ಪತ್ಾವಜ ಜತರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಸವಯದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸಮಂ ರಮತ ಇತ್್ಯೀವ ಸೃತನಾಯಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಸವಯಸಯ ಕಿೃಪುಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಸಭೆಲಾ ಇತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಕರತತಾಃ ಸ ಸವಯಕತೃಯತ್ಾವದ್ಸತರಪರಸನಾದ್ಧರಿಾಃ | 
ಅಮೀರಾನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಮ ಇತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಅವಶಾಃ ಸ ಸವತನ್ರತ್ಾವತ್ ತರಯೀವಿಂಶತನಾಮಕಮ್ | 
ಯೀ ವ್ೀದ್ೈವಂ ಹರಿಂ ಸಮಯಙ್ತಮಚ್ಯತ್್ೀSಖಲಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ || 

ಬರಹಾಮ ಶ್ವಶಚ ಶಕರಶಚ ದ್ೀವಾಶಚನ್ಯೀ ಸಮಸುಶಾಃ | 
ತಥ್ೈವ ಪಞ್ಚಭ ತ್ಾನಿ ಪುಣಯಪಾಪಾವಿಮಿಶ್ರತ್ಾಾಃ | 
ಕ್ಷತದಾರತ್ಾಮನ್ಸತು ಯೀ ಮತ್ಾಯಯ ಇತರ್ೀ ಅಸತರಾ ಅಪ || 

ಸವಯಂ ಜಗದಿದ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ ತಷ್ಠತ ಸವಯದಾ | 
ತ್್ೀನ್ೈವ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಂ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಪರತಷಿಠತಮ್ || 
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ಮತಕ್ಾು ಯೀ ಲ್ ೀಕನಾಮಾನ್ ೀ ನಿೀರ್ನ್ುೀ ತ್್ೀSಪ ವಿಷ್ತಣನಾ | 
ಸವರ್ಂ ಚಾನ್ನ್ಯನಿಷ್ಠತ್ಾವತ್ ಪರತಷ್ಠಯೀತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಗತಣತಶಾಚತಪೂತಯತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹ್ೀತ ನಾಮೈತನ್ತಮಖಯತ್್ ೀSನ್ಯತರ ನ್ ಕವಚಿತ್ || 

ಸ್ ೀSಲ್ ೀಕನಾಮಾ ಮತಕುಸತು ಚಿತಮಾತರಸವರ ಪತಾಃ | 
ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ರ ಪಸಯ ಪರಸಾದಾತ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ || 

ಅಸಾಮದ್ದೀಹಾತ್ ಸಮತತೆರಮಯ ಗತ್್ ವೀಧ್ವಯಂ ಲ್ ೀಕಮತತುಮಮ್ | 
ಅಮೃತಾಃ ಸ ಪ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭ್ ೀಗಾ ಪ ಸಮಾರಪಯ ಪುಷ್ೆಲಾ ಪ || 

ಭತಙ ೆ ತೀ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತ್್ ೀ ನಿತಯಮಿತ ವ್ೀದಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ ||  

ಇತ್ಾಯದ್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ಜಾನ್ನಾಯSಪ ದ್ೀವಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಂ ಚ್ 
ಕ್್ ೀSರ್ಮಾತ್್ೀತ ಪೃಷ್ಟಾಃ ಸ ಭಗವಾನಾಹ | ಕತರಾಃ ಸ ಆತ್್ೀತ | ಕತರಾಃ 
ಆನ್ನ್ದತಮಾಃ  ‘ರ್ತ್್ ರೀಭಯೀಾಃ ಪರಯೀಗ್ ೀ ನ್ ತತ್್ೈಕ್ಾಥತಯ ತರಪುಮತ’ ಇತ 
ಶಬದನಿಣಯಯೀ | ರ್ತ್್ರೀರಣಾದ್ರ್ಂ ಜ್ೀವೀ ದ್ಶಯನಾದಿೀ ಪ ಕರ್ ೀತ ಚ್ | 
ರಮಾಬರಹಾಮದಿನಾಮಪ  ತತ್್ರೀರಿತತ್ಾವತ್ | ಸವ್ೀಯಷಾಂ 
ದ್ಶಯನಾದಿಕ್ಾರಣತವಮೀಕ್್ೈಕಮಪ ತಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತೀತ ವಾ ಶಬದಾಃ 
ಸವಯತ್ಾರನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ | ಪರಜಾಪತಾಃ ಶ್ವ ಲ್ಲಙ್ಗುಭಿಮಾನಿತ್ಾವತ್ | 

ಪರಜಾಪತಾಃ ಶ್ವಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಮಿತಯಭಿಧೀತ್್ೀ | 
ಲ್ಲಙ್ಗುಭಿಮಾನಿೀ ಲ್ ೀಕಸಯ ಸರಷಾಟ ಗಿರಿಶ ಏವ ಹಿ || ಇತ ಶ್ೈವಪುರಾಣ್ೀ | 

ಸಮಮಸುಾನ್ಯೀರ್ತಯದ್ಧಮಿತ ಪಾರಹ ಪರಜಾಪತಾಃ | 
ವಾಕಯಂ ಶ್ವಸಯ ತಚ್ತಾರತ್ಾವ ಶಕ್್ ರೀ ನ್ೀತ್ಾಯಹ ಸತವರಾಃ || ಇತ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ | 

ಕ್ಷತದ್ರಮಿಶಾರಣಿೀವ ಬಿೀಜಾನಿ ಶಾಲಾಯದಿಭಿೀಜವತ್ | ಭಿನ್ನಸವಭಾವಾ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಾಃ 
ಸವಯಜ್ೀವಾಾಃ | 

ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಸವಯ ಏವ್ೈತ್್ೀ ಜ್ೀವಾ ಭಿನ್ನಸವಭಾವಕ್ಾಾಃ | 
ರ್ಥಾ ಶಾಲಾಯದಿಬಿೀಜಾನಿ ಭಿನ್ನವಿೀರಾಯಣಿ ಸವಯಶಾಃ || ಇತ ಸತುತ್್ವೀ | 

ಪರರ್ಮೀತರಾಣಿೀತಶಬ್ ದೀ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ  ದಿವತೀಯೀ ಸತರಾದಿೀನಾಮ್ | 
ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀSಲ್ ೀಕ ಇತ | ಅಲ್ ೀಕಶಬ್ದೀನ್ ಮತಕುಸಮತದಾರ್ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಬರಹಾಮದಿಸಾಾವರಾನ್ುಸಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ಸವಯಂ ತತರಜ್ಞಾನ್ೀತರಮಿತ ವಿಷ್ಣಾಧೀನ್ತವಸಯ 
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ಪೂವಯಮೀವೀಕುತ್ಾವತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀSಲ್ ೀಕ ಇತ ಮತಕುವಿಷ್ರ್ಮೀವ | 
ಮತಕ್್ ುೀ ಹಯಲ್ ೀಕಯತ್ಾವದ್ಲ್ ೀಕಾಃ | ಅಣಾಜಾನಿ ಚ್ೀತ್ಾಯದ್ತಯಕ್ಾುಾ ಪುನ್ರಶಾವ ಗಾವ 
ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಮನ್ ಆದ್ೀರ್ೀವ ಜಾತ್ಾನಾಮಪ ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾರ್ಯಮ್ | 
ಅಣಾಜಾತ್ಾವದ್ತಯತಾತುಪರಕ್ಾರ್ ೀSಪ ವಿಷ್ಣಾಧೀನ್ ಇತ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ ತತೆರ್ನ್ಮ್ | 

‘ತಥಾSಶಾಮನ್ಸೃಣಕ್ಾಷಾಠಶಚ ಸವ್ೀಯ ದಿದ್ೃಕ್ಷಯೀ ಸಾವಂ ಪರಕೃತಂ ಭಜನ್ುೀ’ 

 ಇತ ಭಾರತವಚ್ನಾದ್ಶಾಮದಿೀನಾಮಪ ಪಾರಣಿತ್ಾವತ್ ತತ್ಾೀಕ್ಾರಾರ್ಯಂ ಪಾರಣಿೀತ | 
ಗಮನ್ಪತನ್ಸ್ತಾರತ್ಾವದ್ಯೀSಪ ಭಾವಾ ವಿಷ್ಣಾಧೀನಾ ಇತ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ 
ಜಙ್ುಮಮಿತ್ಾಯದಿವಚ್ನ್ಮ್ | ಸ ಏತ್್ೀನ್ೀತಯಲ್ ೀಕಶಬ್ ದೀಕ್್ ುೀ ಮತಕುಾಃ 
ಪರಾಮೃಶಯತ್್ೀ | ಸಕಲಕಮಯಬನ್ಧಮತಕಯನ್ನ್ುರಂ ಹಿ ಶರಿೀರಾದ್ತತ್ಾೆರಮತ | 
ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಪರಜ್ಞ್ೀನಾತಮವೀತೆರಮಯ ತ್್ೀನ್ೈವ 
ಸವಾಯ ಪ ಕ್ಾಮಾನಾಪಾುಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸವಾಯ ಪ ಕ್ಾಮಾನ್್ಭತಙ್ೆತ ಇತ 
ಸವಯತ್ಾರನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ | ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀSಲ್ ೀಕ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಕರ್ಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀ 
ಮತಕು ಇತ್ಾಯಕ್ಾಙ್ಗಾರಾಂ ತಸ್ಯೈವ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಮ್ – ಸ ಏತ್್ೀನ್ 
ಪರಜ್ಞ್ೀನಾತಮನ್ೀತ್ಾಯದಿ | ಅನ್ತಕುವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಾಮಪ ಭಗವದ್ಧೀನ್ತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ 
ಪರಜ್ಞಾನ್ೀತ್್ ರೀ ಲ್ ೀಕ ಇತ ಸಮಾನ್ಯವಚ್ನ್ಮ್ | 

ಅನಾರಬದಫಲಾನಾಂ ಚ್ ಪಾರರಬಾಧನಾಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ಕಮಯಣಾಂ ದಾಹ ಏವಾರ್ಂ ಮತಕ್ತುರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಸ ತತ ಮತಕುಸುತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾದ್ತದ್ುಚ್ಾತ ಪರಾತಮನಾ | 
ಪ್ರೀರಿತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಚ್ ಪಾರಪಯ ಭ್ ೀಗಾನ್ವಾಪಯ ಚ್ || 

ಭತಙ ೆ ತೀ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ೀನ್ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀರವಶಾಃ ಕವಚಿತ್ | 
ವಿಷ್ತಣತನಾರ ಇಮೀ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾು ಅಪ ರ್ತ್್ ೀSಖಿಲಾಾಃ || ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ | 

ಬರಹ್ೀನಾದರದಿಶಬಾದ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಮತಖಯತ ಇತ ತದಾವಯವೃತ್ಾಯ ಜ್ೀವಾನಾಂ 
ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾರ್ಯಮೀಷ್ ಇತ್ಾಯದಿಶಬದಾಃ | ಸ ಹಿ ಭಗವಾ ಪ ಸವನ್ೀತರಕ್್ ೀSಪ 
ನಾನ್ತಗಾರಹಯಾಃ | ಅನ್ತಗಾರಹಯತವಂ ಹಿ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಮತರ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ | 

‘ನ್ೀರ್ತ್ಾSನ್ತಗಾರಹಯತ್ಾSಪ ನ್ ಸಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವತ್್ ೀSಪ ತತ’  
ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || 1 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಪಞ್ಚಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ  

|| 2 || 5 ||  
 

ಓಂ ವಾಙ ೀಮನ್ಸ್ತ ಪರತಷಿಠತ್ಾ ಮನ್ ೀ ಮೀ ವಾಚಿ ಪರತಷಿಠತಮಾವಿರಾವಿೀಮಯ ಏಧ 
ವ್ೀದ್ಸಯ ಮ ಆಣಿೀಸಾಾಃ ಶತರತಂ ಮೀ ಮಾ ಪರಹಾಸ್ತೀರನ್ೀನಾಧೀತ್್ೀನಾಹ್ ೀರಾತ್ಾರ ಪ 
ಸನ್ದಧಾಮಯೃತಂ ವದಿಷಾಯಮಿ ಸತಯಂ ವದಿಷಾಯಮಿ ತನಾಮಮವತತ ತದ್ವಕ್ಾುರಮವತತ  
ಅವತತ ಮಾಮ್ ಅವತತ ವಕ್ಾುರಮ್ || 1 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಷ್ಷ್ ಠೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

 ಭಾ – ವಾಙ ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಪರತಷಿಠತ್ಾ | ಅವಬ್ ೀಧ್ರ ಪ್ೀ ವಿಷತಣ ಪರತಷಿಠತ್ಾ ಸ ಚ್ 
ವಿಷ್ತಮಮೀಯ ವಾಚಿ ಸ್ತಾತಾಃ | ‘ರ್ದ್ೀತದ್ಧೃದ್ರ್ಂ ಮನ್ಶಚ’ ಇತ 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಧ್ೀಯೀಷ್ ಕುತ್ಾವತ್ | ‘ಆವಿರಾವಿಮಯ ಏಧ’ ಹ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ 
ಮಮಾವಿರಾವಿಭಯವ | ಆಣಿೀಸ್ತಾತ ಆಣಾಯಂ ಸ್ತಾತ ವಿಷ್ ಣೀ ಇತ ಸಮ್ೀಧ್ನಾ | 

 ಆಧಾರಾಃ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ವ್ೀದಾಣಿ ಪಾರಣ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತಸ್ತಮ ಪ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿನಿಯತಯಮಾಣಿೀಸಾ ಇತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ || ಇತ ಶಬದತತ್್ುಾೀ   

ಆವಿರಾವಿೀರಿತ ದ್ೈಘ್ಯಯಮತಶರಾಥ್ೀಯ | ಆಧಕ್್ಯೀSಧಕಮಿತ ಸ ತ್ಾರತ್ | ಅಣಶಬದಸಯ 
ಗತವಾಚಿತ್ಾವಚ್ಚಲಮಾಣಮತಚ್ಯತ್್ೀ | ತಸಯ ಧಾರಣ್ೀನ್ ತದಾವನಾಣಿೀ | ಸಾಾಪಕ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ | ಮೀ ಶತರತಂ ಮಾ ಪಾರಹಾಸ್ತೀಾಃ | ಮಮ ವಿದಾಯಗ್ ೀಚ್ರ ಏವ ಸವಯದಾ 
ಭವ | ವಿಸೃತ್್ ೀ ಮಾ ಭವ | ಹ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಅನ್ೀನ್ ತವದಿವಷ್ಯೀಣ್ೈವಾಧೀತ್್ೀ-
ನಾಹ್ ೀರಾತ್ಾರ ಪ ಸನ್ದಧಾಮಿ | ಸವಾಯಹ್ ೀರಾತ್್ರೀಷ್ವಪ ತವದಿವಷ್ರಾ-
ಧಾಯರ್ನ್ಮೀವ ಕರ್ ೀಮಿೀತಯರ್ಯಾಃ | ಋತಂ ರ್ಥಾವದ್ವಗತಂ ತ್ಾವಂ ವದಿಷಾಯಮಿ | 
ಸತಯಂ ಸಾಧ್ತಗತಣ್ೈಸುತಂ ಸವಯನಿರ್ನಾುರಂ ಚ್ | ತದಿವಷಾಣಾಖಯಂ ಬರಹಮ 
ಮಾಮವತವತ ತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷತ್್ವೀನ್ೈವ ಪಾರರ್ಯನ್ಮ್ | 

 ವಾಙ್ಮ ಇತ್ಾಯದಿಕಂ ಖಣಾಂ ವಿಷ್ತಣಪಾರರ್ಯನ್ರ ಪಕಮ್ | 
ಅವಿಘ್ನತವಮಭಿೀಪೂ್ನಾಂ ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾ ಪ ಹರಿಾಃ || ಇತ ಚ್ || 1 || 
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|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪವಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ದಿವತೀರ್ ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಷ್ಷ್ ಠೀSಧಾಯರ್ಾಃ  

|| 2 || 6 ||  
 

ಓಂ ಅಥಾತಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾರಾ ಉಪನಿಷ್ತಾೃಥಿವಿೀ ಪೂವಯರ ಪಂ ದತಯರತತುರರ ಪಂ 
ವಾರ್ತಸ್ಂಹಿತ್್ೀತ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಾಃ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಂರಿತ್್ೀತಯಸಯ ಮಾಕ್ಷವಯೀ 
ವ್ೀದ್ರಾಞ್ಚಕ್್ರೀ ಸ ಹಾವಿಪರಿಹೃತ್್ ೀ ಮೀನ್ೀ ನ್ ಮೀSಸಯ ಪುತ್್ರೀಣ ಸಮಗಾದಿತ | 
ಸಮಾನ್ೀ ವ್ೈ ತತಾರಿಹೃತ್್ ೀ ಮೀನ್ ಇತ್ಾಯಗಸಯಾಃ | ಸಮಾನ್ಂ ಹ್ಯೀತದ್್ವತ 
ವಾರ್ತಶಾಚಕ್ಾಶಶ್ಚೀತಯಧದ್ೈವತಮಥಾಧಾಯತಮಮ್ | ವಾಕ ಾವಯರ ಪಂ ಮನ್ 
ಉತುರರ ಪಂ ಪಾರಣಸ್ಂಹಿತ್್ೀತ ಶ್ರವಿೀರ್ ೀ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೀSರ್ ಹಾಸಯ ಪುತರ 
ಆಹ ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ಮನ್ಾಃ ಪೂವಯರ ಪಂ ವಾಗತತುರರ ಪಂ ಮನ್ಸಾ ವಾ ಅಗ್ರೀ 
ಸಙ್ೆಲಾರ್ತಯರ್ ವಾಚಾ ವಾಯಹರತ ತಸಾಮನ್ಮನ್ ಏವ ಪೂವಯರ ಪಂ 
ವಾಗತತುರರ ಪಂ ಪಾರಣಸ್ುಾೀವ ಸಂಹಿತ್್ೀತ | ಸಮಾನ್ಮೀನ್ಯೀರತರ 
ಪತತಶಚಪುತರಸಯ ಚ್ | ಸ ಏಷ್ ೀSಶವರರ್ಾಃ ಪರಷಿಟವಾಹನ್ ೀ ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಣಾಃ-
ಸಂಹತಾಃ ಸ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ 
ಪರಜರಾಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ 
ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತೀತ ನ್ತ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರಾನಾಮ್ || 1 || 

 

ಭಾ – ವಿಷ್ತಣನಾಮಿನ ಷ್ಕ್ಾರಸಯ ಣಕ್ಾರಸಯ ಚ್ ಸಂಹಿತ್ಾಮ್ | 
ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಬಹತರ ಪಾಣಾಂ ವಾಚಿಕ್ಾಮೃಷ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ || 

ತ್ತ ಚ್ ವಣತಯಹರ್ೀಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸವರ ಪಪರತಪಾದ್ಕ್ತ | 
ಬಹತಧ್ೈವ ಸ್ತಾತಸಾಯಸಯ ಸದ್ೈವ್ೈಕಸವರ ಪಣಾಃ || 

ವಿಷ್ತಣನಾಮಾರ್ಯರ ಪತ್ಾವದ್ವೀದಾನಾಮಪ ಸವಯಶಾಃ | 
ಅನ್ಯೀಷಾಮಪ ಶಬಾದನಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾ ವಿಷ್ತಣವಾಚ್ಕ್ಾಾಃ || 

ತದಾವಚ್ಕ್ಾಸುಥಾ ವಣಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈದಿಕಲತಕ್ತಕ್ಾಾಃ | 
ಪೃಥಿವಿೀನಾಮಕಂ ರ ಪಂ ಪೃರ್ತತ್ಾವತ್ ಪೃಥಿವಿೀಸ್ತಾತಮ್ || 

ದ್ೀವತ್ಾ ಪೂವಯವಣಯಸಯ ಪೂವಯರ ಪಂ ತದ್ತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ದ್ೀವತ್್ ೀತುರವಣಯಸಯ ಕ್ತರೀಡನಾಚ್ಚ ದ್ತಯನಾಮಕಮ್ || 
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ದಿವಿ ಸ್ತಾತಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಮತತುರಂ ರ ಪಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ವ್ೀದ್ಕತ್ಾವಚಾಚರ್ನ್ತ್ಾವದ್ ರಪಂ ರ್ದಾವರ್ತನಾಮಕಮ್ || 

ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ವಣಯಯೀಮಯಧ್ಯದ್ೀವತ್್ೀತ ಪರಕ್ತೀತಯತಮ್ | 
ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕಂ ತಚ್ಚ ರ ಪದ್ವರ್ಸಹಸ್ತಾತ್್ೀಾಃ || 

ವಣಯದ್ವರ್ಂ ವಿಕ್ಾರಂ ಚ್ ಷ್ಕ್ಾರಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ಬತರವ ಪ | 
ಷ್ಕ್ಾರಂ ಮಧ್ಯಮತ್್ೈವ ಣಕ್ಾರಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ತತುರಮ್ || 

ಪೃರ್ಕೆರಣಮೀವ್ೈಷಾಂ ವಣಯಯೀಮಯದ್ಯಮತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಉಪಸಗಯಮಾತರಂ ಮಿೀತ್ಾಯಹತಾಃ ಕ್್ೀಚಿನಾನಮ ಷ್ತಣಮಾತರಕಮ್ || 

ಷ್ಕ್ಾರಂ ಚ್ ಣಕ್ಾರಂ ಚ್ ವಣತಯ ಪೂವೀಯತುರಾವಪ | 
ವಯಕ್ತುರ್ೀವೀಷ್ಮಣಸುತರ ಮಧ್ಯಮಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಸವ್ೀಯSಪ್ಯೀತ ಉಪಾದ್ೀರಾಾಃ ಪಕ್ಷಾ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಕ್ಾ ರ್ತಾಃ || 
ಇತ್ಾಯದ್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ಆಕ್ಾಶಸಾ ಆಕ್ಾಶನಾಮ ಭಗವಾ ಪ ವಣಯಯೀಮಯಧ್ಯದ್ೀವತ್್ೀತ ಮಾಕ್ಷವಯಾಃ | 
ಉಭರ್ರ ಪಸಂಹಿತ್ಾವತ್ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕಾಃ | ಸ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಸ್ುೀನ್ 
ಮಾಕ್ಷವ್ಯೀನಾಪರಿಹೃತಾಃ  ಸವಪಕ್ಷ ಇತ ಮೀನ್ೀ | ಮೀ ಮದಿೀಯೀನ್ 
ಮದ್ತಪಾಸ್ತತ್್ೀನಾಸಾಯಕ್ಾಶಸಯ ಪುತ್್ರೀಣ ವಾರ್ತನಾ ನ್ ಸಮಾಗಾದ್ಸತ ಮಾಕ್ಷವಯಾಃ | 
ವಾರ್ತಸಾವಿಷ್ಣಾನ್ತಪಾಸನಾತ್ | ರ್ದ್ಯಪಾಯಕ್ಾಶಸ್ ಾೀ ಭಗವಾ ಪ 
ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕ್್ ೀ ಭವತ | ತಥಾಪ ನ್ ವಾರ್ತಸಾಸಾಯಸಂಹಿತ್ಾತವಂ 
ಭವತೀತಯಪರಿಹೃತತವಮ್ | ಪರಿಹೃತ್್ ೀ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಪಕ್ಷ ಇತಯಹಂ ಮೀನ್ 
ಇತ್ಾಯಗಸಯಾಃ | ಆಕ್ಾಶ್ೀ ವಿಷ್ ಣಪಾಸನ್ಸಾಯಧಕಫಲತ್ಾವತ್ | ಪತ್ಾ ಹಾಯಕ್ಾಶ್್ ೀ 
ವಾಯೀಾಃ | ಭಗವತಸತು ಪಕ್ಷಾಃ ಸಮತವಮೀವ ವಾರಾವಕ್ಾಶಯೀರಿತ | ಆಕ್ಾಶಸಯ 
ಪತೃತ್ಾವದಾವಯೀಬಯಲಾಧಕತ್ಾವಚ್ ಚೀಭಯೀರತಪಾಸನಾಸಾಾನ್ತ್್ವೀ ಸಾಮಯಮ್ | 
ತಸಾಮದ್ತಭಾವಪ ಗಾರಹತಯ | ತವಗಿೀನಿದರರ್ದ್ೀವತ್ಾತ್್ವೀನಾಕ್ಾಶಾತ್  ಪೂವಯಮೀವ 
ವಾಯೀಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಹಙ್ಗೆರಜತ್ಾವದಾವಯೀರಾಕ್ಾಶಾದ್ತುಣಾಧಕಯಮ್ | 

 

ತಥಾಪಯತ್ಾರಕ್ಾಶಸಯ ಪತೃತವಂ ವಾಯಪುಶಾಚಧಕ್್ೀತತಯಪಾಸನಾರಾಂ ಸಾಮಯಮ್ | ಅತರ 
ಪಾರಣಾಖಯಸಯ ಪಾರಣ್ೀ ಸ್ತಾತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ | ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮತ್್ವೀ ಪತ್ಾಪುತರಯೀಾಃ 
ಸಾಮಯಮೀವ | ಅನ್ಯತರ ತತ ಪುತರಪಕ್ಷ ಏವ ಬಲ್ಲೀರ್ ಪ | ರ್ತಕ್ತುಮತ್ಾುಾತ್ | 



 

 
 

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

 
2012 

Page 104 ! ! 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 ! !  

 

ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಣನಾಮಾSಸತ ಮನ್ಆದಿಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣಸುಸಯ ರಥ್ ೀ ದ್ೀಹ ಇನಿದರರಾಶವಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

ಪರಷಿಟಾಃ ಸ ವೃಚ್ಾನಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ವಕರೃತ್ಾವಚ್ೈವ ವಾಙ್ಗನಮಾ ಮನ್ ೀ ಮನ್ೃತವಹ್ೀತತತಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

‘ಪಾರಣನ್ನೀವ ಪಾರಣ್ ೀ ನಾಮ ಭವತ | ವದ್ ಪ ವಾಕಾಶಯಂಶಚಕ್ಷತಾಃ ಶತರಣವ ಪ ಶ್್ ರೀತರಂ 
ಮನಾವನ್ ೀ ಮನ್ಸಾುನ್ಯಸ್ಯೈವ ತ್ಾನಿ  ಕಮಯನಾಮಾನ್ಯೀವ’ ಇತ ಚ್ ಶತರತಾಃ | 
ಮತಕ್ತುರ್ೀವ ಸವಗಯಲ್ ೀಕಾಃ | ಅಮತಷಿಮ ಪ ಸವಗ್ೀಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಸವಾಯ ಪ 
ಕ್ಾಮಾನಾಪ್ುಾೀತ ಪರಸತುತತ್ಾವತ್ | 

ಮತಕುಾಃ ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ೈಶಚ ವ್ೀದ್ೈವಿಯಷ್ ಣತಾತ್್ೀಜಸಾ | 
ನಿತ್ಾಯರ್ತಷಾ ಚ್ ರ್ತಕುಾಃ ಸಾಯತ್ಂಹಿತ್ಾರ ಪವಿದ್ಧರ್ೀಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

ಪರಕೃಷ್ಟತ್್ವೀನ್ ಜನ್ನಾತ್ ಪರಜ್ೀತ ಜ್ಞಾನ್ಮ್ | ಪಾನಿು ಶಂಸಾಧ್ನಾಶ್ಚೀತ ಪಶವೀ 
ವ್ೀದಾಾಃ | ಪರಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಯರಣಾದ್ೀವ ಸಮಯಕ್ ಚಾಯತಂ  
ಸವರ ಪತ್್ೀಜಾಃ | ಲತಕ್ತಕಪರಜಾದಿಕಮಪ ತದಿಚ್ ಾನಾಂ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಭವತ | 
ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೈಋಯಷಿಭಿರತಪಾಶ್ರತ್ಾ ಏತ್ಾ ವಿದಾಯಾಃ || 1 || 

 

ಅರ್ಶಾಕಲಯಸಯ ಪೃಥಿವಿೀ ಪೂವಯರ ಪಂ ದತಯರತತುರರ ಪಂ ವೃಷಿಟಾಃ ಸನಿಧಾಃ ಪಜಯನ್ಯಾಃ 
ಸನಾಧತ್ಾ ತದ್ತತ್ಾಪ ರ್ತ್್ೈತದ್ ಬಲವದ್ನ್ ದ್ುೃಹಣನ್್ನ್ದಧ್ದ್ಹ್ ೀರಾತ್್ರೀ ವಷ್ಯತ | 
ದಾಯವಾಪೃಥಿವತಯ ಸಮಧಾತ್ಾಮಿತತಯತ್ಾಪಾಯಹತರಿತ  ನ್ವಧದ್ೈವತಮಥಾಧಾಯತಮಂ 
ಪುರತಷ್ ೀ ಹ ವಾ ಅರ್ಂ ಸವಯ ಆನ್ನ್ದಂ ದ್ವೀ ವಿದ್ಲ್ೀ ಭವತ ಇತ್ಾಯಹತಸುಸ್ಯೀ-
ದ್ಮೀವ ಪೃಥಿವಾಯ ರ ಪಮಿದ್ಂ ದಿವಸುತ್ಾರರ್ಮನ್ುರ್ೀಣಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ರ್ಥಾSಸತ 
ದಾಯವಾಪೃಥಿವಾಯವನ್ುರ್ೀಣಾಕ್ಾಶಸುಸ್ತಮ ಪ  ಹಾಸ್ತಮನಾನಕ್ಾಶ್ೀ ಪಾರಣ ಆರ್ತ್್ ುೀ 
ರ್ಥಾSಮತಷಿಮನಾನಕ್ಾಶ್ೀ ವಾರ್ತರಾರ್ತ್್ ುೀ ರ್ಥಾSಮ ನಿ ತರೀಣಿ 
ಜ್ ಯೀತೀಂಷ್ಯೀವಮಿಮಾನಿ ಪುರತಷ್ೀ ತರೀಣಿ ಜ್ ಯೀತೀಂಷಿ ರ್ಥಾSಸತ ದಿವಾಯದಿತಯ 
ಏವಮಿದ್ಂ ಶ್ರಸ್ತ ಚ್ಕ್ಷತರ್ಯಥಾSಸಾವನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ವಿದ್ತಯದ್ೀವಮಿದ್ಮಾತಮನಿ ಹೃದ್ರ್ಂ 
ರ್ಥಾSರ್ಮಗಿನಾಃ ಪೃಥಿವಾಯಮೀವಮಿದ್ಮತಪಸ್ಾೀ ರ್ೀತಾಃ ಏವಮತ ಹ ಸಮ 
ಸವಯಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾಮನ್ಮನ್ತವಿಧಾರ್ಹ್ೀದ್ಮೀವ ಪೃಥಿವಾಯ ರ ಪಮಿದ್ಂ ದಿವಾಃ ಸ 
ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ 
ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ || 2 || 
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 ಭಾ – ವರಾಹ್ ೀ ವಾಮನ್ಾಃ ಸ್ತಂಹ ಇತ ರ ಪತರರ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಪೂವೀಯತುರಾಣಯಮಧ್ಯೀಷ್ತ ಸ್ತಾತಮತಕುಂ ಸನಾತನ್ಮ್ || 

ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೈಹಿಯ ಶಾಕಲ್ ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿರ ಪಣಮ್ | 
ತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ೀಚಾಚರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸ್ತಾತಮಾಹ ಚ್ತತವಿಯಧ್ಮ್ || 

ಭ ಮಿದ್ತಯವೃಷಿಟಪಜಯನ್ಯನಾಮನೀವಾಯಯದಿಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಮ್ | 
ಉವಾಯಯದಿೀನಾಂ ಚ್ತತಣಾಯಂ ಚ್ ದ್ೀಹ ಏವ ಸ್ತಾತಂ ಪುನ್ಾಃ || 

ಅಧ್ರಾಧ್ಯಸಯ ಚ್ ೀವಾಯಯಶಚಸಾಮಯಮನ್ಯಸಯ ವ್ೈ ದಿವಾ | 
ವಾಚ್ ೀ ವೃಷ್ಟಯೈವ ಸಾಮಯಂ ಚ್ ಪಜಯನ್ಯೀನ್ೈವ ಚಾತಮನ್ಾಃ || 

ತ್್ೀಷಾಂ ತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಶಚ ಚ್ತತರಾತಮನ್ಾಃ | 
ಆಕ್ಾಶಸಾಯನ್ುರಾಕ್್ೀಶ್ೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಾಯತರ ಸಂಸ್ತಾತಮ್ || 

ವಾಯೀಾಃ ಪಾರಣಾತಮತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ತತರ ದಾಶರಥ್ೀಾಃ ಸ್ತಾತಮ್ | 
ಸ ರ್ಯವಿದ್ತಯದ್ತಧತ್ಾಶಾನಾಂ ದ್ೃಗುೃದ್ರೀತಾಃಸತ ಚ್ ಸ್ತಾತಮ್ || 

ಕಪಲಸಯ ಚ್ ಹಂಸಸಯ ಜಾಮದ್ಗನಯಸಯ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ | 
ಸ್ತಾತಂ ವದ್ತ ವಿದ್ಯೀರ್ಮಪ ಮೀಕ್ಷಪರದಾಯನಿೀ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ವಷ್ಯಣಾದ್ವೃಷಿಟಾಃ | ಪರಂ ಜನ್ರ್ತೀತ ಪಜಯನ್ಯನಾಮಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ |ಸನಿಧನ್ ೀತೀತ ಸನಿಧಾಃ | 
ಧನ್ತ ಪುಷಾಟವಿತ ಧಾತತಾಃ | ಸಮಯಗಾಧರಣಾತ್ನಾಧತ್ಾ | ವಷ್ಯಣಮೀವ 
ದಾಯವಾಪೃಥಿವಯೀಾಃ ಸನಾಧನ್ಮ್ | ಪಜಯನ್ಯಸ್ ಾೀ ಭಗವಾಂಸುತೆತ್ಾಯ || 2 || 

ಅಥಾತ್್ ೀ ನಿಭತಯಜಪರವಾದಾಾಃ ಪೃಥಿವಾಯರ್ತನ್ಂ ನಿಭತಯಜಂ ದಿವಾಯರ್ತನ್ಂ 
ಪರತೃಣಣಮನ್ುರಿಕ್ಷರ್ತನ್ಮತಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣಾರ್ ರ್ದ್ಯೀನ್ಂ ನಿಭತಯಜಂ 
ಬತರವನ್ುಮತಪವದ್ೀದ್ಚ್ ಯೀಷಾಠSವರಾಭಾಯಂ ಸಾಾನಾಭಾಯಮಿತ್್ಯೀನ್ಂ ಬ ರರಾದ್ರ್ 
ರ್ದ್ಯೀನ್ಂ ಪರತೃಣಣಂ ಬತರವನ್ುಮತಪವದ್ೀದ್ಚ್ ಯೀಷಾಠ ಉತುರಾಭಾಯಂ 
ಸಾಾನಾಭಾಯಮಿತ್್ಯೀನ್ಂ ಬ ರರಾದ್ಯಸ್ುಾೀವೀಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣಾಹ ತಸಾಯ 
ನಾಸತಯಪವಾದ್ ೀ ರ್ದಿಧ ಸನಿಧಂ ವಿವತಯರ್ತ ತನಿನಭತಯಜಸಯ ರ ಪಮರ್ ರ್ಚ್ತಾದ್ಧೀ 
ಅಕ್ಷರ್ೀ ಅಭಿವಾಯಹರತ ತತರತೃಣಣಸಾಯಗರ ಉ ಏವೀಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣ್ ೀಭರ್ಂ 
ವಾಯಪುಂ ಭವತಯನಾನದ್ಯಕ್ಾಮೀ ನಿಭತಯಜಂ ಬ ರರಾತ್ಾಗಯಕ್ಾಮಾಃ 
ಪರತೃಣಣಮತಭರ್ಕ್ಾಮ ಉಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣಾರ್ ರ್ದ್ಯೀನ್ಂ ನಿಭತಯಜಂ ಬತರವನ್ುಂ ಪರ 
ಉಪವದ್ೀತಾೃಥಿವಿೀಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಾರಾಃ ಪೃಥಿವಿೀ ತ್ಾವ ದ್ೀವತ್ಾ ರಿಷ್ಯತೀತ್್ಯೀನ್ಂ 
ಬ ರರಾದ್ರ್ ರ್ದ್ಯೀನ್ಂ ಪರತೃಣಣಂ ಬತರವನ್ುಂ ಪರ ಉಪವದ್ೀದಿದವಂ 
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ದ್ೀವತ್ಾಮಾರ್ ೀ ದತಯಸಾುಾ ದ್ೀವತ್ಾ ರಿಷ್ಯತೀತ್್ಯೀನ್ಂ ಬ ರರಾದ್ರ್ 
ರ್ದ್ಯೀನ್ಮತಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣ ಬತರವನ್ುಂ ಪರ ಉಪವದ್ೀದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಂ 
ದ್ೀವತ್ಾಮಾರ್ ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಂ ತ್ಾವದ್ೀವತ್ಾ ರಿಷ್ಯತೀತ್್ಯೀನ್ಂ ಬ ರರಾದ್ಯಥಾ ತತ 
ಕಥಾ ಚ್ ಬತರವನಾವ ಬತರವನ್ುಂ ವಾ ಬ ರರಾದ್ಭಾಯಶಮೀವ ರ್ತುಥಾ ಸಾಯನ್ನ 
ತ್್ವೀವಾನ್ಯತತೆಶಲಾದ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಬ ರರಾದ್ತದ್ತಯಮನ ಏವ ಬಾರಹಮಣಂ 
ಬ ರರಾನಾನತದ್ತಯಮನೀ ಚ್ನ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಬ ರರಾನ್ನಮೀ ಅಸತು ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯ ಇತ 
ಹ ಸಾಮಹ ಶ್ರವಿೀರ್ ೀ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಾಃ || 3 || 

 

ಭಾ – ಪೃಥಿವಿೀಸ್ ಾೀ ವರಾಹಸತು ಸಂಹಿತ್ಾದ್ೀವತ್್ ೀದಿತ್ಾ | 
ದಿವಿಷ್ ಠೀ ವಾಮನ್ಶ್ೈವ ಸಮರೀಕುಾಃ ಪದ್ದ್ೀವತ್ಾ || 

ನ್ೃಸ್ತಂಹಸುಾನ್ುರಿಕ್ಷಸ್ ಾೀ ಭಗವಾ ಪ ಕರಮದ್ೀವತ್ಾ | 
ಸಾವಧಾಯರ್ಮೀವಂ ಧಾಯತ್ಾವ ರ್ಾಃ ಕಪ್ೀತತಯಪವದ್ೀನ್ನ ತಮ್ || 

ತಸಾಯಪವದಿತ್ಾ ರಾತ ತ್್ೈಲ್ ೀಕ್ಾಯದ್ಧ್ ಏವ ಹಿ | 
ನಾಶಮಾಪ್ನೀತ ನಿರಯೀ ತಸಾಮದ್ಪವದ್ೀನ್ನ ತಮ್ || 

ಗಚ್ಾಸಯಧ್ ಇತ ಬ ರರಾದ್ನ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣತಸುಥಾ | 
ಬರಹಮಪಾರಪ್ುೀಹಿಯ ಯೀಗ್ ಯೀ ಯೀ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಸ ನ್ ಚ್ೀತರಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

ಭಞ್ಚನ್ವಜ್ಯತತ್ಾವನಿನಭತಯಜಂ ಸಂಹಿತ್ಾ ತೃಣ ಚ್ಾೀದ್ನ್ ಇತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ ಪರತೃಣಣಂ 
ಪದ್ಮ್ | ಉಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣ ಕರಮಾಃ | ನಿಭತಯಜಮ ಲತ್ಾವತ್ ಪದಾದಿೀನಾಂ 
ತದಿವಷ್ರ್ಪರವಾದಾ ಅಪ ನಿಭತಯಚ್ಪರವಾದಾ ಇತ್್ಯೀವೀಚ್ಯನ್ುೀ | 
ಪೃಥಿವಿೀಸ್ತಾತಪೃಥಿವಿೀನಾಮಕವಿಷಾಣಾರ್ತನ್ಂ ಪೃಥಿವಾಯರ್ತನ್ಮಿತ್ಾಯದಿ | 
ಅವರಾಭಾಯಂ ಪೃಥಿವಯನ್ುರಿಕ್ಷಾಭಾಯಂ ಚ್ತಯತ್್ ೀSಸ್ತೀತ | 
ಉತುರಾಭಾಯಮನ್ುರಿಕ್ಷದ್ತಯಭಾಯಮ್ | 

ಕರಮಸಾವಧಾಯರ್ಕೃದ್ಯಸುಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ ನ್ ನಿನ್ದಯೀತ್ | 
ಲ್ ೀಕತರರಾದ್ಪ ಬರಷ್ ಟೀ ರ್ಸಾಮತುನಿನನ್ದಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || ಇತ ಚ್ | 

ತಸಾಮದ್ತದ್ತಷ್ಟತ್ಾವತ್ ತನಿನನ್ದಕ್್ ೀ ನಾಸ್ಯೀವ್ೀತತಯಕುಂ ತಸಯ ನಾಸತಯಪವಾದ್ ಇತ | 

‘ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ರ್ತಧ್ಯೀತ ಬತದಿಧಮಾ ಪ’ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ | 

ಉಪವದ್ೀದಿತತಯಕ್್ ುೀ ಮನ್ತಷ್ಯಮಾತರಾಃ | ಪರ ಉಪವದ್ೀದಿತಯಸತರಾಃ | 
ಸವಯಶತತರತ್ಾವತ್ | 
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ಅಮತಕ್ತುಯೀಗ್ಯೈಸತು ನ್ರ್ೈವಿಯದ್ತಷಾಂ ನಿನ್ದನ್ೀ ಕೃತ್್ೀ | 
ಬ ರರಾಲ್ ಿೀಕಚ್ತಯತ್್ ೀSಸ್ತೀತ ನಿನಿದತ್್ ೀSಸತರಸಗಯಗ್ೈಾಃ || 

ನಾಶಯಷ್ಯತ ವಿಷ್ತಣಸಾುಾಮನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಪಾತಯೀತ್ | 
ಇತ ಬ ರರಾನ್ನ ತತ ಬ ರರಾದ್ದೀವಸಗಾಯತಮಕಂ ಕವಚಿತ್ || ಇತ ಚ್ | 

ಷ್ಣಯೀಾಃ ಸನಿಧಕರಣಾತ್ ಸಂಹಿತ್ಾಧ್ಯರ್ನ್ಂ ಭವ್ೀತ್ | 
ವಿಷ್ಣಸ್ತುಾತ ಯೀ ಬ ರರಾತಾದಾಧಾಯಯೀ ಭವ್ೀತ ಸಾಃ || 

ಸನ್ತಧಯಕ್ತುಶಚ ವಿಭಾಗಶಚ ದ್ವರ್ಂ ವಾಯಪುಂ ಕರಮೀಣ ತತ | 
ತಸಾಮದ್ ದಿವಧಾSಪ ವಚ್ನಾತ್ ಕರಮಾಧಾಯಯೀ ಭವ್ೀತ ಸಾಃ || 

ಭ್ ೀಗವೃದಿಧಂ ತತ ಯೀ ಮೀಕ್ಷ ಇಚ್ಾೀದಿವಷ್ಣವ ಇತಯಸತ | 
ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ದ್ವರ್ಕ್ಾಮೀ ದ್ವರ್ಂ ವದ್ೀತ್ || 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಾತಮಕತ್ಾವಚಾಚರ್ ಸಂಹಿತಪದ್ಕರಮಾಾಃ | 

ಸವಯವ್ೀದ್ಸ್ತಾತ್ಾ ಮೀಕ್ಷತದ್ ಾೀಗದ್ವರ್ಸಾಧ್ಕ್ಾಾಃ || 
ತಜಾಜಾನ್ಮೀವ ನಾನ್ಯೀಷಾಮಿತ ವ್ೀದಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ | 

ಸಂಹಿತ್ಾದಾಯ ಬತರವ ಪ ವಾSಪ ರ್ ಏವಂವಿನ್ನ ಚಾಬತರವ ಪ || 
ಪರಿವಾದ್ಂ ಬತರವನ್ುಂ ವಾ ನ್ ಬತರವನ್ುಮಥಾಪ ವಾ | 

ರ್ದ್ವದ್ೀತತ್ ತಥ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕ್ಷಿಪರಮೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

ಅಗರ ಏವ | ಅಗರಯಮೀವೀಭರ್ಮನ್ುರ್ೀಣ| 
 

ದ್ತಯಮನೀ ದ್ತಯತಸವರ ಪತ್ಾವದಿವಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಯೀSತಕ್ಾರಮತ ತಸಾಯಜ್ಞಾಮತದ್ತಯಮನಾಃ ಸ ಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

ಮೀಕ್ಷಯೀಗ್ ಯೀSಪ ರ್ಸ್ುಾೀವಮತದ್ತಯಮನೀ ಭವ್ೀತ್ ಪುಮಾ ಪ | 
ಲ್ ೀಕಚ್ತಯತ್್ ೀSಸ್ತೀತ್್ಯೀವಂ ತಂ ಬ ರರಾನಾನಜ್ಞಾಸ್ತಾತಂ ಕವಚಿತ್ || 

ಲ್ ೀಕಚ್ತಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್್ಯೀನ್ಮಪ ನ್ೈವ ವದ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ಚ್ತಯತ್್ ೀSಸ್ತೀತ ತತ ಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಬ ರರಾನ್ನೈವಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್ || ಇತ ಚ್ || 

ಅಥಾತ್್ ೀSನಾವಯಹಾರಾಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ವಂಶ ಇತ ವಿದಾಯತ್ ರ್ ಏನ್ಂ ಪಾರಣಂ 
ವಂಶಮತಪವದ್ೀಚ್ಾಕತನವನ್ುಂ ಚ್ೀನ್ಮನ್ಯೀತ ಪಾರಣಂ ವಂಶಂ ಸಮಧಾಂ೩ ಪಾರಣಂ 
ಮಾಂ ವಂಶಂ ಸನ್ದಧ್ತಂ ನ್ ಶಕ್್ ನೀಷಿೀತ್ಾಯಹ ಪಾರಣಾಸಾುಾವಂಶ್್ ೀ 
ಹಾಸಯತೀತ್್ಯೀನ್ಂ ಬ ರರಾದ್ರ್ ಚ್ೀದ್ಶಕತನವನ್ುಂ ಮನ್ಯೀತ ಪಾರಣಂ ವಂಶಂ 
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ಸಮಧತ್ಷ್ನ್ುಂ ನಾಶಕಾಃ ಸನಾಧತತಂ ಪಾರಣಸಾುಾ ವಂಶ್್ ೀ ಹಾಸ್ಯೀತೀತ್್ಯೀನ್ಂ 
ಬ ರರಾದ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಾ ಚ್ ಬತರವಾನಾವ ಬತರವನ್ುಂ ವಾ ಬ ರರಾದ್ಭಾಯಶಮೀವ 
ರ್ತುಥಾ ಸಾಯನ್ನ ತ್್ವೀವಾನ್ಯತತೆಶಲಾದ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಬ ರರ್ದ್ತದ್ತಯಮನ ಏವ 
ಬಾರಹಮಣಂ ಬ ರರಾನಾನತದ್ತಯಮನೀ ಚ್ ನ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಬ ರರಾನ್ನಮೀ ಅಸತು 
ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯ ಇತ ಹ ಸಾಮಹ ಶ್ರವಿೀರ್ ೀ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಾಃ || 4 || 

ಭಾ – ಭಗವದ್ತಪಾಸಕಸಯ ರ್ಸ್ತಮ ಪ ಕಸ್ತಮಂಶ್ಚದ್ ದೀಷ್ ಉಕ್್ುೀ ತಂ ಪರತತಯಕ್ತುಪರಕ್ಾರಾಃ 
ಪೂವಯಂ ದ್ಶ್ಯತಾಃ | ಅನ್ತವಾಯಹಾರಶಬ್ದೀನ್ ಭಗವದ್ತಪಾಸನಾವಿಷ್ರ್ ಏವಾಸಾಯ 
ಶಕ್ಾಯದಿ ದ್ ೀಷ್ಂ ವದ್ತಾಃ ಪರತತಯಕ್ತುರತಚ್ಯತ್್ೀ | ನಿಭತಯಜಂ ವದ್ನ್ುಮಿತ್ಾಯದಿ 
ತವವಸಾಾಮಾತರದ್ಶಯನ್ಮ್ | ಆತಮನ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಮಥಾಯಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ 
ವಕುವಯತ್ಾವದ್ನ್ತವಾಯಹಾರಾಃ | 

 

ಸವಾಯಧಾರತವತ್್ ೀ ವಂಶ ಇತತಯಪಾಸ್ತೀತ ಯೀ ಹರಿಮ್ | 
ವಾರ್ತಂ ಚ್ ಮತಕ್ತುಮಾಪ್ನೀತ ರ್ ಏವಂ ತದ್ತಪಾಸಕಮ್ || 

ನಿನ್ದೀತ ವಿಷ್ತಣವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯೀ ತಂ ವದ್ೀತ ಸಾಃ | 
ವಿಷ್ಣನಾ ವಂಶಭ ತ್್ೀನ್ ಸಹಿತಂ ವಾರ್ತನಾ ತಥಾ || 

ನ್ ಶಕ್್ ನೀಷಿೀತ ಮಾಮಾತಾ ಹಾಸಯತಸಾುಾಮತ್್ ೀ ಹಿ ತ್ತ | 
ಜ್ಞಾನ್ಸಾಮರ್ಯಯವಾನಿತಾಂ ಬ ರರಾದ್ದೀವಾದಿರತತುಮಾಃ || 

ಅನ್ ಯೀ ಗನ್ಧವಯಪತ್ಾರದಿರಲಾಜ್ಞಾನ್ಬಲ್ ೀ ಹಿ ರ್ಾಃ | 
ಸ ಬ ರರಾದಿವಷ್ತಣವಾರ್ತಭಾಯಂ ಸನಿಧಮಿಚ್ಾನ್ುಮೀವ ಮಾಮ್ | 

ಸನಾಧತತಂ ನಾಶಕ್್ ೀ ರ್ಸಾಮದಾಧಸಯತಸಾುಾಮತ್್ ೀ ಹಿ ತ್ತ || ಇತ ಚ್ || 

ಸ ರ್ ಏನ್ಂ ಪಾರಣಂ ವಂಶಮತಪವದ್ೀತ್ ಪಾರಣಂ ಪರತ್್ಯೀನ್ಮತಪಾಸಕಮತಪವದ್ೀತ್| 
ಪಾರಣಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರರ್ತವಂ ತವ ನ್ ಪಾರಪ್ಯತೀತ | ನಾಶಕಾಃ ಸನಾಧತತಂ ಮರಾ 
ಸಹ ಸನಾಧನ್ಂ ಕತತಯಂ ನಾಶಕಾಃ | ಮಮ ಪರೀತಂ ಕತತಯಂ ನಾಶಕಾಃ | 

ತದ್ಾಕುಭಕ್್ುೀಷ್ವಪ ಯೀ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಪರೀತಮಞ್ಜಸಾ | 
ವಿಷ್ತಣಜಯಹಾತ ತಂ ಪಾಪಮಿಹ ಚಾಮತತರ ಚ್ ಪರಭತಾಃ || ಇತ ಚ್ ಭಾರತ್್ೀ || 4 || 

ಅರ್ ಖಲಾವಹತನಿಯಭತಯಜವಕ್ಾರಾಃ ಪೂವಯಮಕ್ಷರಂ ಪೂವಯರ ಪಮತತುರಮತತುರರ ಪಂ 
ಯೀSವಕ್ಾಶಾಃ ಪೂವಯರ ಪ್ೀತುರರ ಪ್ೀ ಅನ್ುರ್ೀಣ ಸಾ ಸಂಹಿತ್್ೀತ ಸ ರ್ 
ಐವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ  ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ 
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ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್  ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತಯರ್ ವರ್ಂ ಬ ರಮೀ 
ನಿಭತಯಜವಕ್ಾರ ಇತ ಹ ಸಾಮಹ ಹರಸ್ ವೀ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಾಃ ಪೂವಯಮೀವಾಕ್ಷರಂ 
ಪೂವಯರ ಪಮತತುರಮತತುರರ ಪಂ ಯೀSವಕ್ಾಶಾಃ ಪೂವಯರ ಪ್ೀತುರರ ಪ್ೀ 
ಅನ್ುರ್ೀಣ ಯೀನ್ ಸನಿಧಂ ವಿವತಯರ್ತ ಯೀನ್ ಸವರಾಸವರಂ ವಿಜಾನಾತ ಯೀನ್ 
ಮಾತ್ಾರಮಾತ್ಾರಂ ವಿಭಜತ್್ೀ ಸಾ ಸಂಹಿತ್್ೀತ | ಸ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ 
ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ 
ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತಯರ್ ಹಾಸಯ ಪುತರ ಆಹ ಮಧ್ಯಮಾಃ 
ಪಾರತೀಭ್ ೀಧೀಪುತ್್ ರೀSಕ್ಷರ್ೀ ಖಲ್ಲವಮೀ ಅವಿಕಷ್ಯನ್ನನ್ೀಕ್ತೀಕತವಯನ್ಯಥಾ-
ವಣಯಮಾಹ ತದಾಯSಸತ ಮಾತ್ಾರ ಪೂವಯರ ಪ್ೀತುರರ ಪ್ೀ ಅನ್ುರ್ೀಣ 
ಸನಿಧವಿಜ್ಞಪನಿೀ ಸಾಮ ತದ್ಾವತ | ಸಾಮೈವಾಹಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ಮನ್ಯ ಇತ 
ತದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಮ್  ಬೃಹಸಾತ್್ೀ ನ್ ಪರಾಃ ಸಾಮನೀ ವಿದ್ತರಿತ ಸ ರ್ 
ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ 
ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಯಮತರ್ತರ್ೀತ || 5 ||  

 ಭಾ – ಪೂವಯವಣಯಸ್ತಾತಂ ರ್ತುದ್ ರಪಂ ಪೂವಾಯಕ್ಷರಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ವರಾಹಾಖಯಂ ಹರ್ೀರನ್ಯವಣಯಗಂ ವಾಮನಾಭಿಧ್ಮ್ || 

ಉತುರಾಕ್ಷರಸಂಜ್ಞಂ ಚ್ ವಣಯಯೀರನ್ುರಸ್ತಾತಮ್ | 
ಅವನಾತ್ ಕ್ಾಶನಾಚ್ೈತದ್ವಕ್ಾಶಾಭಿಧ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ || 

ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪಮಿತ್ಾಯಹತನಿಯಭತಯಜಾಸಾಯಸುಥಾSವದ್ತ್ | 
ಹರಸ್ ವೀ ಯೀನಾಕ್ಷರ್ ೀಚಾಚರ್ ೀ ಮಾತ್ಾರಸನಿಧಸವರಾತಮಕಾಃ || 

ವಾಯಸರ ಪ್ೀ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕಸ್ತುಾತ | 
ತತತಾತ್್ ರೀ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪಾರಹ ಸಮೀಚಾಚರಣಕ್ಾರಣಾಃ || 

ಸಾಮನಾಮಾ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮವಾನಿತ || ಇತ ಚ್ | 

ಮಾಪರ್ತ ತ್ಾರರ್ತ ಚ್ೀತ ಮಾತ್ಾರ ಭಗವಾ ಪ | ರ್ಥ್ ೀಚಾಚರಿತ-
ವಣಯಯೀಮಯಧ್ಯಸ್ತಾತಶಚ | 

ಮಾ ನ್ಸ್ುೀನ್ೀಭ್ ಯೀ ಯೀ ಅಭಿದ್ತರಹಸಾದ್ೀ ನಿರಾಮಿಣ್ ೀ ರಿಪವೀSನ್ನೀಷ್ತ ಜಾಗೃಧ್ತಾಃ| 
ಯೀಷಾಂ ನ್ೈತನಾನಪರಂ ಕ್ತಞ್ಚನ್ೈಕಂ ಬರಹಮಣಸಾತ್್ೀ ಬ ರಹಿ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಕದಾಚಿತ್ || 

ಅಥ್ ೀ ಶಮೀನ್ ೀಪರತ್ಾ ಮನ್ತಷಾಯ ಯೀ ಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ ಬ ರಹಿ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಸದಾ ನ್ಾಃ | 
ಆ ದ್ೀವಾನಾಮೀಹತ್್ೀ ವಿವಿರಯೀ ಹೃದಿ ಬೃಹಸಾತ್್ೀ ನ್ ಪರಾಃ ಸಾಮನೀ ವಿದ್ತಾಃ || 
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ಅಭಿದ್ತರಹಸಾದ್ೀ ಅಭಿತ್್ ೀ ದ್ ರೀಹಸಯ ನಿತಯನಿರತಶರ್ದ್ತಾಃಖಸಾಯನ್ಧತಮಸ್ ೀ 
ಯೀಗಾಯಾಃ | 

ಐಕ್ಾಯತಯಂ ನಾಮ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ ಬ ರರ್ತರನ್ೈಪುಣಾಾಃ | 
ಶಾಸರತತುಾಮವಿಜ್ಞಾರ್ ತಥಾ ವಾದ್ಬಲಾ ಜನಾಾಃ || 

ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧಾಭಿಭ ತತ್ಾವದ್ಹಙ್ಗೆರವಶಂ ಗತ್ಾಾಃ | 
ರ್ಥಾತರ್ಯಮವಿಜ್ಞಾರ್ ಶಾಸಾರಣಾಂ ಶಾಸರದ್ಸಯವಾಃ || 

ಬರಹಮಸ್ುೀನ್ ನಿರಾನ್ನಾದ ಅಪಕವಮನ್ಸ್ ೀSಶ್ವಾಾಃ | 
ವ್ೈಗತಣಯಮೀವ ಪಶಯನಿು ನ್ ಗತಣಾನಿ ನಿರ್ತಞ್ಜತ್್ೀ || 

ತ್್ೀಶಾಂ ತಮಾಃಶರಿೀರಾಣಾಂ ತಮ ಏವ ಪರಾರ್ಣಮ್ || 

ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ವಚ್ನಾದ್ೀವಂವಿಧಾ ಏವ ಸ್ುೀನಾಾಃ | 

ಅಭಿದ್ತರಹಸಾದ್ಸಾಾಶಚ | ನಿರಾಮಿಣಾಃ ರಾಮಸಯ ರಮಣರ ಪಸಯ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪಸಯ 
ವಿಷ್ ಣೀಜ್ೀಯವಸವರ ಪತ್ಾದಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ನಿೀಚ್ತ್ಾವಿದ್ಾಃ | ತ ಏವ ರಿಪವಶಚ ತಸಯ | 

ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ ಮಾನ್ತಷಿೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ | 
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ ುೀ ಮಮ ಭ ತಮಹ್ೀಶವರಮ್ || 

ಮೀಘ್ರಶಾ ಮೀಘ್ಕಮಾಯಣ್ ೀ ಮೀಘ್ಜ್ಞಾನ್ ವಿಚ್ೀತಸಾಃ | 
ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾಾಃ || 

ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ನಾದ್ಸತರಾದ್ರ್ಾಃ | 

ಅನ್ನೀಷ್ತ ಜಾಗೃಧ್ತಾಃ ಭ್ ೀಗಮಾತರಗೃಧ್ನವಾಃ | ಯೀಷಾಮೀತತ್ ಸವೀಯತುಮಂ 
ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ನಾಸ್ತುೀತ ಪಕ್ಷಾಃ ಈಶ್ತವ್ಯೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ಹಿೀಶವರ್ ೀ 
ಭವತೀತ | ನ್ ಚಾಪರಂ ಕ್ತಞಗಚತ್ ಪರಮಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಹಯಪರಮಿತ | ಕ್ತಂ ತಹಿಯ 
ಕ್ತಞ್ಚನ್ೈಕಂ ಕ್ತಮಪ್ಯೀಕಮೀವ ವಸುಾಸ್ತು ನ್ ಪರಮಪರಂ ಚ್ೀತ ತ್್ೀಷಾಂ ಪಕ್ಷಾಃ | 

ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್ | 
ಅಪರಸಾರಸಮ ಾತಂ ಕ್ತಮನ್ಯತ್ ಕ್ಾಮಹ್ೈತತಕಮ್ || 

ಏತ್ಾಂ ದ್ೃಷಿಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತ್ಾಮನ್ ೀSಲಾಬತದ್ಧರ್ಾಃ | 
ಪರಭವನ್ತಯಗರಕಮಾಯಣಾಃ ಕ್ಷರಾರ್ ಜಗತ್್ ೀSಹಿತ್ಾಾಃ || 

ಈಶವರ್ ೀSಹಮಹಂ ಭ್ ೀಗಿ ಸ್ತದ್ ಧೀSಹಂ ಬಲವಾ ಪ ಸತಖಿೀ|| ಇತ್ಾಯದಿವಚ್ನಾತ್ 
ಬರಹಮಣಸಾತ್್ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವ್ೀದ್ಸಯ ಪತ್್ೀ ವಾಯೀ | 
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‘ಅರ್ ಹ್ೀಮಮಾಸನ್ಯಂ ಪಾರಣಮ ಚ್ತಾಃ | ಏಷ್ ಉ ಏವ ಬರಹಮಣಸಾತವಾಯಗ್ವೈ ಬರಹಮ 
ತಸಾಯ ಏಷ್ ಪತಸುಸಾಮದ್ತ ಬರಹಮಣಸಾತಾಃ’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀರ್ೀತ್ಾದ್ೃಶ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾ 
ಬ ರಹಿ | ಶಮೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಿಷ್ಠರಾ ಉಪ ಸಮಿೀಪ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ರತ್ಾಾಃ ಸಾಮನೀ 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಂ ಕ್ತಮಪ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ | ತದ್ೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ವರರ್ಾಃ | ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ 
ಪರತಮಂ ವಿಷಾಣಾಖಯಂ ಬರಹಮ ಹೃದಾ ವಯೀಹತ್್ೀ | ವಾಸತದ್ೀವಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಪರಂ 
ನಿರಾಮಕಂ ಚ್ೀತ ವರರ್ಾಃ | ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಬ ರಹಿ | 

‘ವಾರ್ತಂ ವಿದಾಯಾಃ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸವಾಯಸಾಂ ಪತಮ ಚಿರ್ೀ | 
ಸ್ುೀನ್ೀಭ್ ಯೀ ಮೈವ ನ್ ೀ ಬ ರಹಿ ಬ ರಹಯಥ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀಷ್ತ ಚ್’ ಇತ ಚ್ | 

‘ಸಾಮನಾಮಾನ ಶತರತರ್ಯಸಾಮದಿವಷ್ತಣಮಾಯಹ ತತಾಃ ಪರರ್ಮ್ | 
ತನಾನಮ ವಿಷ್ ಣೀರಿಹ ತತ ಸಂಹಿತ್ಾರ್ಯಂ ವದ್ೀದ್ಯತಾಃ’ ಇತ ಚ್ | 

ಸಾಮನಾಮನಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾಶಬಾದರ್ಯತ್ಾವದಿವಷ್ ಣೀಸುಸಯ ನಾಮನಾಃ ಶತರತಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚ್ಚ 
ಸಾಮನಾಮನೀ ವಾಸತದ್ೀವರ ಪಸಮಾಖ್ಾಯಸತ ಪಞ್ಚರಾತ್್ರೀ ಪಠಿತತ್ಾವಚ್ಚ 
ತದ್ ರಪಂ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕಮಿತ ರ್ತಕುಮಿತಯಭಿಪಾರರ್ಾಃ || 5 || 

 

ಬೃಹದ್ರರ್ನ್ುರಯೀ ರ ಪ್ೀಣ ಸಂಹಿತ್ಾ ಸನಿಧೀರ್ತ ಇತ ತ್ಾಕ್ಷ್ ಯೀಯ 
ವಾಗ್ವೈರರ್ನ್ುರಸಯ ರ ಪಂ ಪಾರಣ್ ೀ ಬೃಹತ ಉಭಾಭಾಯಮತ ಖಲತ ಸಂಹಿತ್ಾ 
ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ವಾಚಾ ಚ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಚ್ೈತಸಾಯಂ ಹ ಸ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ ಸಂವತ್ರಂ ಗಾ 
ರಕ್ಷರ್ತ್್ೀ ತ್ಾಕ್ಷಯಯ ಏತಸಾಯಂ ಹ ಸಾಮ ಮಾತ್ಾರರಾಂ ಸಂವತ್ರಂ ಗಾ ರಕ್ಷರ್ತ್್ೀ 
ತ್ಾಕ್ಷಯಯಸುದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಂ ರರ್ನ್ುರಮಾಜಭಾರಾ ವಶ್ಷ್ಠಾಃ || ಭರದಾವಜ್ ೀ 
ಹೃಹದಾಚ್ಕ್್ರೀ ಅಗ್ನೀರಿತ ಸ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ 
ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ 
ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ ವಾಕ್ಾರಣ್ೀನ್ ಸಂಹಿತ್್ೀತ ಕ್ತಣಠರವಯಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪವಮಾನ್ೀನ್ 
ಪವಮಾನ್ ೀ ವಿಶ್ವೈದ್ೀಯವ್ೈವಿಯಶ್ವೀದ್ೀವಾಾಃ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಗ್ ೀಯ 
ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸ್ೈಷಾSವರಪರಾ ಸಂಹಿತ್ಾ ಸ ಯೀ ಹ್ೈತ್ಾಮವರಪರಾಂ 
ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ೈವಂ ಹ್ೈವ ಸ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ 
ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ರ್ಥ್ೈಷಾ ಸಂಹಿತ್ಾ ಸ ರ್ದಿ ಪರ್ೀಣ 
ವೀಪಸೃತಾಃ ಸ್ವೀನ್ ವಾSಥ್ೀಯನಾಭಿವಾಯಹರ್ೀದ್ಭಿವಾಯಹಾಷ್ಯನ್ನೀವ ವಿಧಾಯದಿದವಂ 
ಸಹಿತ್ಾSಗಮದಿವದ್ತಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮೀವಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ಶಶವತುಥಾ ಸಾಯತ್ರ್ 
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ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀಧ್ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ 
ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ ವಾಕ್ಂಹಿತ್್ೀತ 
ಪಞ್ಚಚಲಚ್ನ್ ಾೀವಾಚಾ ವ್ೈ ವ್ೀದಾಸ್ನಿಧೀರ್ಂತ್್ೀ ವಾಚಾ ಚ್ಾನಾದಂಸ್ತ ವಾಚಾ 
ಮಿತ್ಾರಣಿ ಸನ್ದಧ್ತ ವಾಚಾ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನ್ಯಥ್ ೀ ವಾಗ್ೀವ್ೀದ್ಂ ಸವಯಮಿತ 
ತದ್ಯತ್್ೈತದ್ಧೀರ್ತ್್ೀ ವಾ ಭಾಷ್ತ್್ೀ ವಾ ವಾಚಿ ತದಾ ಪಾರಣ್ ೀ ಭವತ ವಾಕುದಾ 
ಪಾರಣಂ ರ್ೀಳಹಯರ್ ರ್ತರ ತ ಷಿಣೀಂ ವಾ ಭವತ ಸವಪತ ವಾ ಪಾರಣ್ೀ ತದಾ ವಾಗಾವತ 
ಪಾರಣಸುದಾ ವಾಚ್ಂ ರ್ೀಳ್ಹಹತ್ಾವನ್ ಯೀನ್ಯಂ ರಿೀಳ್್ ಹೀ ವಾದ್ವೈ ಮಾತ್ಾ ಪಾರಣಾಃ 
ಪುತರಸುದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಮ್ || 

ಏಕಾಃ ಸತಪಣಯಾಃ ಸ ಸಮತದ್ರಮಾವಿವ್ೀಶ ಸ ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಭತವನ್ಂ ವಿಚ್ಷ್ಟೀ | 
ತಂ ಪಾಕ್್ೀನ್ ಮನ್ಸಾSಪಶಯಮನಿುತಸುಂ ಮಾತ್ಾ ರ್ೀಳ್ಹಹ ಸ ಹತ ರ್ೀಳ್ಹಹಮಾತರಮ್ 
ಇತ | 

ಸ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ 
ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ | ಅಥಾರ್ಾಃ 
ಪರಜಾಪತಸಂಹಿತ್ಾಜಾರಾ ಪೂವಯರ ಪಂ ಪತರತತುರರ ಪಂ ಪುತರಾಃ ಸನಿಧ 
ಪರಜನ್ನ್ಂ ಸನಾಧನ್ಂ ಸ್ೈಷಾSದಿತಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾSದಿತಹಿೀಯದ್ಂ ಸವಯಂ ರ್ದಿದ್ಂ ಕ್ತಞ್ಚ 
ಪತ್ಾ ಚ್ ಮಾತ್ಾ ಚ್ ಪುತರಶಚ ಪರಜನ್ನ್ಂ ಚ್ ತದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಮ್ 
ಅದಿತಮಾಯತ್ಾ ಸ ಪತ್ಾ ಸ ಪುತರ ಇತ ಸ ರ್ ಏವಮೀತ್ಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ 
ಸನಿಧೀರ್ತ್್ೀ ಪರಜರಾ ಪಶತಭಿರ್ಯಶಸಾ ಬರಹಮವಚ್ಯಸ್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಯಣ ಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ 
ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ ಸವಯಮಾಯರ್ತರ್ೀತ || 6 || 

 

 || ಇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಸಪುಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

ಭಾ – ದ್ೀವತ್ಾ ಪೂವಯವಣಯಸಯ ಲಕ್ಷಿೀರ್ೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾ | 
ನಾರಾರ್ಣಸ ುತುರಸಯ ತ್ತ ವಾಕ್ಾರಣಾಭಿಧತ ಮತ್ತ || 

ಮಧ್ಯಸಾಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಾ ಸ್ ೀSಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮಕಾಃ | 
ವ್ೀದಾತಮಕತ್ಾವದಾವಙ್ಗನಮಿನೀ ಲಕ್ಷಿೀರ್ೀವ ರರ್ನ್ುರಮ್ || 

ಪಾರಣನಾಮಾ ಪರಣ್ೀತೃತ್ಾವತ್ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್ | 
ರಮಿತ್ಾಯನ್ನ್ದ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ ಸಮಾೀಗಯಂ ತಮತದಾಹೃತಮ್ || 

ವಿಷ್ತಣಭ್ ೀಗಾಯ ರತತರಾ ಲಕ್ಷಿಮೀರ್ೀವ ರರ್ನ್ುರಮ್ || 
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ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಬೃಹತ್ಾುಾತತು ಬೃಹನಾನಮಾ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || 
ರರ್ನ್ುರಸಯ ಬೃಹತ್್ ೀ ದ್ೀವತ್್ೀ ಚ್ೈವ ತ್ಾವುಬತ | 

ವಾಕ್ಾರಣಸಂಸ್ತಾತ್ತ ಚ್ೈವ ತ್ಾಭಾಯಮೀವ ಹಿ ಸನಿಧತಮ್ || 
ಲಕ್ಷಿಮೀನಾರಾರ್ಣಂ ರ ಪಂ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಕಂ ಶತಭಮ್ | 

ಏತ್ಾಂ ವಿದಾಯಮವಾಪುುಂ ಹಿ ವತ್ರಂ ಗಾ ಅರಕ್ಷತ || 
ತ್ಾರತಕ್ಷಯ ಏತನಾಮತರಂ ಚ್ ಸಮತದಿದಶಯ ನ್ ಚಾಪರಮ್ | 

ಸಂಹಿತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾ ಬಹವಯ ಇತ ಕತಣಠರವಾತಮಜಾಃ || 
ದ್ವರ್ಂ ದ್ವರ್ಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಮಿಲ್ಲತಂ ಹರಿಶವಯವತ್ | 

ಸಂಹಿತ್ಾಮನಾಮಕಂ ತತರ ವಣಯಮಧ್ಯಸಯ ದ್ೀವತ್ಾ || 
ತಯೀರ್ೀಕಂ ದ್ೀವತಯೀಾಃ ಪರಮನ್ಯತ್ ತಥಾSವರಮ್ | 

ಅವರಸಯ ಪರಸಾಯಪ ಸಂಯೀಗಾತ್ ಸಂಹಿತ್ಾ ತತ ಸಾ || 
ಪ್ರೀಕ್ಾುSವರಪರ್ೀತ್್ಯೀವ ವಾಕ್ಾರಣಾಖ್ತಯ ರಮಾಚ್ತಯತ್ತ | 

ಸಂಹಿತ್್ೈಕ್ಾ ತಥ್ೈವಾನಾಯ ಕ್್ೀಶವೀ ವಾರ್ತಸಂರ್ತತಾಃ || 
ವಾರ್ತಾಃ ಸ ಪವಮಾನಾಖ್್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಶಾಚಖಿಲಾ ಅಪ | 

ತೃತೀರಾ ಸಂಹಿತ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ದ್ೀವತ್ಾಸಾುಾಃ ಸಶಙ್ೆರಾಾಃ || 
ಚ್ತತಥಿೀಯ ಸಂಹಿತ್ಾ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಶಙ್ೆರ್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ | 

ಪಞ್ಚಮಿೀ ಸಂಹಿತ್ಾ ಚ್ೈವ ಸಂಹಿತ್ಾ ಮೀಕ್ಷದಾ ಇಮಾಾಃ || 
ಪರರ್ಮಾರಾಂ ದಿವತೀರಾರಾಂ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರ್ ೀ ಮತಾಃ | 

ತೃತೀರಾರಾಂ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಚ್ತತಥಾಯಯಂ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 
ವಿರಿಞ್ಚ ಏವ ಪಞ್ಚಮಾಯಮವರಾ ಇತರ್ೀ ತತಾಃ | 

ಪರರ್ಮಾರಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮವರ್ ೀ ವಾಮಭಾಗಗಾಃ || 
ದಿವತೀರಾರಾಂ ತತ ಪರಮಸೃತೀರಾರಾಂ ತಥಾSವರಾಃ | 

ಚ್ತತಥಾಯಯಂ ಪರಮೈಶ್ೈವ ಪಞ್ಚಮಾಯಂ ವಾಮಗ್ ೀSವರಾಃ || 
ಅವರಾದಾಯಾಃ ಪರಾನಾು ರ್ದ್ೀತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಶಚ ಸಂಹಿತ್ಾಾಃ | 

ತತ್್ ೀSವರಪರಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾು ನ್ೈವೀಕ್ಾುಸಾುಾಃ ಪರಾವರಾಾಃ || 
ಅಭಿಮಾನಿ ದ್ತಯಲ್ ೀಕಸಯ ಶ್ವಾಃ ಸವಯಸಯ ಲ್ ೀಕನಾತ್ | 

ದ್ ಯೀತನಾಚ್ಚ ರ್ದಿ ಬ ರರಾನ್ಮನ್ರಮೀತಮಥಾಪ ವಾ || 
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ಆತ್ಾಮಥ್ೀಯSರ್ ಪರಾಥ್ೀಯ ವಾ ಚಿನ್ುಯೀದ್ೀವಮಞ್ಜಸಾ | 
ವಿದಾವಂಸ್ ೀ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಮಯಕ್್ುೀನ್ ಮಹತಫಲಮ್ || 

ತ್್ೀಷಾಮೀವ ಹರಿಶ್ೈವಸಂಹಿತ್ಾರ ಪಕಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ಅಗಮದ್ದೀವಲ್ ೀಕಂ ಹಿ ಕತತಯಂ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವನ್ತಗರಹಮ್ || 

ಇತ ಚಿನ್ುರ್ತಸ್ುೀಷಾಂ ಪರಸಾದಾತ್ ಫಲಮಞ್ಜಸಾ | 
ಪಞ್ಚಚಲಚ್ಣ್ ಾೀ ವಾಚ್ಂ ತತ ಬರಹಾಮಣಿೀಂ ಹಿ ಸರಸವತೀಮ್ || 

ಮನ್ಯತ್್ೀSಸಾಯಾಃ ಪುತರವಚ್ಚ ದ್ೀವಂ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ | 
ವ್ೀದ್ೈಹಿಯ ವಯಜಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾ ಚ್ ವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿನಿೀ || 

ಪಾರಣಸ್ ಾೀ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರಣನಾಮಾ ಪರಣ್ೀತೃತಾಃ | 
ಬರಹಮಣ್ ೀSಪ ಪತ್ಾ ನಿತಯಂ ಭಗವಾ ಪ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ || 

ಉಪಚ್ರ್ಯತ್್ೀ ಪುತರ ಇತ ವ್ೀದ್ೈರ್ಯದ್ವಯಜಯತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ | 
ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಸಂಹಿತ್ಾನಾಮಿೀ ವಾಚ್ ಯೀSಸಾಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ || 

ಪರಜಾಪತ್ಾಯಖಯಶವ್ೀಯಣ ಪ್ರೀಕ್ಾುSನಾಯ ಸಂಹಿತ್ಾSಪ ಹಿ | 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾದಿತನಾಯಮ ಸವಯಸಾಯತ್ಾು ರ್ತಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಸ ಏವ ಪತೃಸಂಸಾಸತು ಪಾತೃತ್ಾವತ್ ಪತೃನಾಮಕಾಃ | 
ದ್ೀವತ್್ ೀತುರವಣಯಸಯ ಮಾತೃಸ್ ಾೀ ಮಾತೃನಾಮಕಾಃ || 

ಮಾನ್ನಾತ್ ಪೂವಯವಣಯಸಯ ದ್ೀವತ್್ೀತ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ಪೂಷ್ಕತ್ಾವತ್ ಸನಿಧನಾಮಾ ವಣಯಯೀರನ್ುರಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸ ಏವ ಪುತರಸಂಸಾಶಚ ಪುತರನಾಮಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ತ್ಾರಣಾತ ಾತತ ಏವಾಸತ ವಣಯಸನಾಧನ್ಕಮಯಣಿ || 

ಸನಾಧನ್ನಾಮಾ ಸನಾಧನ್ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಪರಜಾತಕಮಯಸಂಸಾಶಚ ಸ ಏವ ಪರಜನಾಭಿಧ್ಾಃ || 

ಜನ್ಕತ್ಾವತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಸಂಹಿತ್ಾ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಚ್ತತದ್ೈಯವಂ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸ ಏವ ದಿವಿಸಂಸಾಶಚ ದ್ತಯನಾಮಾ ಕ್ತರೀಡನಾತ್ ಪರಭತಾಃ | 
ಅನ್ುರ್ೀವ್ೀಕ್ಷಣಾಚ್ೈವ ಸ್ ೀSನ್ುರಿಕ್ಷ್ ೀSನ್ುರಿಕ್ಷಗಾಃ || 

ಪೃಥಿವಿೀ ಪೃಥಿವಿೀಸಾಶಚ ಪರಥಿತತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಮತಖ್ಾಯರ್ಯತ್ಾವತ್ ಸವಯನಾಮಾನಂ ಸವಯದ್ೀವಾಭಿಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 
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ವಿಶ್ವೀ ದ್ೀವಾ ಇತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀ ಬಹತಧಾ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ತಯತ್್ೀದ್ೀಯವನಾಮಾ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ || 

ಗಾಂ ಧಾರರ್ಂಶಚ ಗನ್ಧವೀಯ ಗನ್ಧವ್ೀಯಷ್ತ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ಮಾನ್ನಾನಾಮನ್ತಷ್ ೀ ನಾಮ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಪಾಲನಾತ್ ಪತೃನಾಮಾSಸತ ಪತೃಷ್ವೀವ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ | 
ರತ್್ೀಾಃ ಪಾರಣ್ೀSಸತರಾಖಯಶಚ ಸ್ ೀSಸತರ್ೀಷ್ತ ವಯವಸ್ತಾತಾಃ || 

ಏವಂ ಪಞ್ಚಜನ್ೀಷ್ತಸ್ ಾೀ ಹರಿಾಃ ಪಞ್ಚಜನಾಭಿಧ್ಾಃ | 
ಜಾತನಾಮಾ ಜಾತಸಂಸಾಾಃ ಪಾರದ್ತಭ ಯತಗತಣತವತಾಃ || 

ಜನಿಕ್ತರರಾಸ್ತಾತಶಾಚಸತ ಜನಿತವಮಿತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಜನಿಂ ರ್ಸಾಮತ್ ತವರ್ತ ತವತನ್ಂ ಹಿ ಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್ || ಇತ ಚ್ | 

ಪರರ್ಶಚ ಸಪರರ್ಶ್ೈವ ರಾಜಾನತ ಮತ್ಯದ್ೀಶಜತ | 
ರಾಪರಾಮಾಸತತವಿಯಷ್ ಣೀಹಯವಿನಾಯಮನೀ ಹವಿಮತಯಖ್್ೀ || 

ಅನ್ಷ್ತಟಬ್ದೀವತ್ಾ ರ್ಸತು ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ಜಗತ್್ ೀSಸಯ ಚ್ | 
ಸವಮತಖ್್ೀ ಹವನಾದ್ೀವ ಹವಿರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ತಸ್ತಮ ಪ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ವಸ್ತಷ್ಠಸತು ಚ್ತ ರ ಪಾಜಜನಾದ್ಯನಾತ್ | 
ಆಜಹಾರ ಶ್ರರ್ಂ ದ್ೀವಿೀಂ ರರ್ನ್ುರವರಾಭಿಧಾಮ್ || 

ಚ್ತತಮ ಯತಯಾಃ ಸತುತಸ್ುೀನ್ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ತ್ಾಂ ಶ್ರರ್ಮ್ | 
ಸಾ ಚಾಸ್ೈಪರದ್ದತ ವಿದಾಯಂ ಪರರ್ರತ ಚ್ ಪುನ್ಹಯರಿಮ್ || 

ಧಾತ್್ೀತತಯಕ್್ ುೀSನಿರತದ್ಧಸತು ಪರದ್ತಯಮನಸತು ದ್ತಯನಾಮಕಾಃ | 
ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪರಸವಿತ್ಾ ಸವಯಸಯ ಪರಸವಾದಿವಭತಾಃ || 

ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ವಿಷ್ಣನಾಮಾ ಪರಣ್ೀತೃತ್ಾವದ್್ಲಾದ್ಪ | 
ಚ್ತ ರ ಪಂ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ರಾಜಾನತ ಪರರ್ಸಪರಥತ || 

ಭರದಾವಜ್ ೀ ವಸ್ತಷ್ಠಶಚ ಧಾಯತ್ಾವSವಿನ್ದನ್ಾರಾತ್ ಪರಮ್ | 
ರ್ಜನಿೀಯೀ ರ್ಜತನಾಯಮ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಭಿಧ್ಾಃ || 

ಜ್ೀವಾನಾಂ ಸೆನ್ದನಾದ್ೀವ ಸೆನ್ನಾಃ ಪರದ್ತಯಮನ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ಪರರ್ಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ದ್ೀವರಾನ್ ೀSನಿರತದ್ಧಕಾಃ || 

ಪಾರಪ್ಯೀ ದ್ೀವ್ೈರ್ಯತ್್ ೀ ನಿತಯಮನಿರತದಾಧಭಿಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ೀವಂ ಚ್ತತಮ ಯತ್್ೀಯಾಃ ಸತುತಸನ್ ುೀಷಿತ್ಾದ್ಧರ್ೀಾಃ || 
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ಆಜಹಾರ ಭರದಾವಜ್ ೀ ರ ಪಂ ನಾರಾರ್ಣಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ತದ್್ೃಹನಾನಮಕಂ ವಿಷ್ ಣೀಶಾಚತತರಾತ್ಾಯತ್ ಸಮತದ್ುತಮ್ || 

ಭರದಾವಜಮತಪಾಗಮಯ ಪಾರದಾನ್ ೀಕ್ಷವರಂ ಪರಮ್ | 
ಚ್ತತಮ ಯತಯಾಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಗಿನರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಅಗರಯತ್ಾವತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಮೀವಂ ಚ್ತ್ಾವರ ಏವ ತ್್ೀ | 
ಅವಿನ್ದಂಸುಂ ಚ್ತತಮ ಯತಯಂ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ || 

ಗತಹಾರಾಂ ಸಂಸ್ತಾತಮಪ ಹಯತೀವ ಹಿತಮಸಯ ಚ್ | 
ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವದ್ಯಜ್ಞನಾಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ುೀಜಾಃ ಪರಂ ಹಿ ತತ್ || 

ತಸಾಮದ್ೀವ ಚ್ತತಮ ಯತ್್ೀಯಾಃ ಸ ರಿಪಾರಪಯತವಹ್ೀತತತಾಃ | 
ಸ ರ್ಯನಾಮನೀSಹರ ಪ ಘ್ಮಯನಾಮಾನ್ಂ ತಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಕಮ್ || 

ಘ್ಷ್ಯಣಾತ್ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಯ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ಘ್ಮಯ ಉಚ್ಯತ್್ೀ | 
ನಿಗಯತಯ ಸ ಚ್ತತಮ ಯತ್್ೀಯವಿಯಪರಕ್ಷತ್ಾರಭಿಸಂಸತುತ್ಾತ್ || 

ಪರಥಾದಿೀನಾಂ ಚ್ತತಣಾಯಂ ಚ್ ಪುರತಷಾರ್ಯಚ್ತತಷ್ಟರ್ಮ್ | 
ದ್ತ್ಾವ ಜಗಾಮ ಭಗವಾ ಪ ಸವಕ್ತೀರಾಂ ತನ್ತಮೀವ ಚ್ || 

ವಸ್ತಷಾಠಚ್ಚ ಭರದಾವಜಾದ್ ಧೀತರಧ್ವರ್ವಯನ್ೃಪತ ತತ ತ್ತ || 
ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಂ ಸಮಾರಪತು ಸಮಯಗಿಷಾಟಜಜನಾದ್ಯನಾತ್ || 

ಇತ್ಾಯದ್ಯೃಗ್ವೀದ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ರ್ಸಯ ಪರರ್ ಇತ ನಾಮ ಸ ಚ್ ಹವಿನಾಯಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀಹಯವಿಯರ್ತ್  ಅರ್ತ್ | ಅಟ್ ೀ 
ಲ್ ೀಪ್ೀನಾನ್ುಣಿೀಯತಣಿಚ್ುಾೀನ್ ಅರಾಪರ್ದಿತಯರ್ಯಾಃ | ಏವಂ ಸಪರರ್ ಇತ  ರ್ಸಯ  
ನಾಮಾSಸತ | ಹವಿರ್ಯದಿತ ಪೃರ್ಕ್ ಸಮ್ನ್ಧಾಃ | ಆಚ್ಕ್್ರೀ ಆಕ್ಾರರಾಮಾಸ | 
ಅವಿನ್ದ ಪ ತ್್ೀ ತ್್ೀ ಅವಿನ್ದನಿನತಯಧಾಯತ್ಾಮಧದ್ೈವತಯೀರತಭರ್ತ್ಾರಪ 
ಭಗವನ್ುಮವಿನ್ದನಿನತಯರ್ಯಾಃ | ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಗತಹಾ ರ್ದಿತ ವಚ್ನಾತ್ | 

ಚ್ತತಾಃಶ್ಖಣಾಾಂ ತತ ರಮಾಂ ದಿವರ ಪ್ೀ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ | 
ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವತ್ ಸತಪಣಯ ಇತ ನಾಮಕಾಃ || 

ರಮರಾಮಾಸ ತಸಾಯಂ ಚ್ ನಿಷ್ಣಣಾಃ ಸವಯದ್ೈವ ಸಾಃ | 
ಏಕ ಏವ ಚ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಮ್ || 

ಸವಯಂ ಪಶಯತಯಸತ ದ್ೀವಾಃ ಪೂಣಾಯಕತಣ್ಠೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ | 
ಪರಿಪಕ್್ವೀನ್ ಮನ್ಸಾSಪಶಯಮಿತ್ಾಯಹ ತಂ ತವಜಾಃ || 
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ಮಾತ್್ೀವ ವಯಞ್ಜಕತ್ಾವತುಂ ಪಾರಮಸಾಂ ವಾಕ್ ಸರಸವತೀ | 
ಲ್ಲಹತ್್ೀ ಲ್ಲಹತಯ ಇವ ಪಾರಣಸ್ಾೀನ್ ತತ ಸಾ ಸದಾ || 

ಸವರ್ಂ ತತ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣವಾಯಕಾತ್್ೀಬರಯಹಮಣ್ ೀSಪ ಹಿ | 
ನಿತಯಾಃ ಪತ್ಾ ಸವತನ್ರಶಚ ನಾಸಯ ಮಾತ್ಾ ಪತ್ಾSಪ ವಾ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ || 6 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಾಾಷ್ಯೀ ದಿವತೀರ್ಪೆಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಸಪುಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ  

|| 2 || 7 || 
 

 ಓಂ || ಪಾರಣ್ ೀ ವಂಶ ಇತ ಸಾವಿರಾಃ ಶಾಕಲಯಸುದ್ಯಥಾ ಶಾಲಾವಂಶ್ೀ ಸವ್ೀಯSನ್ಯೀ 
ವಂಶಾಾಃ ಸಮಾಹಿತ್ಾಾಃ ಸತಯರ್ೀವಮಸ್ತಮನಾರಣ್ೀ ಚ್ಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ 
ವಾಗಿೀನಿದರರಾಣಿ ಶರಿೀರಂ ಸವಯ ಆತ್ಾಮಸಮಾಹಿತಸುಸ್ಯೈತಸಾಯತಮನ್ಾಃ ಪಾರಣ 
ಉಷ್ಮರ ಪಮಸ್ತಾೀನಿ ಸಾಶಯರ ಪಂ ಮಜಾಜನ್ಾಃ  ಸವರರ ಪಂ ಮಾಂಸಂ 
ಲ್ ೀಹಿತಮಿತ್್ಯೀತದ್ನ್ಯಚ್ಚತತರ್ಯಮನ್ುಸಾಾ ರ ಪಮಿತ ಹ ಸಾಮಹ ಹರಸ್ ವೀ 
ಮಾಣ ಾಕ್್ೀರ್ಸರರ್ಂ ತ್್ವೀವ ನ್ ಏತತ್್ ರೀಕುಂ ತಸ್ಯೈತಸಯ ತರರ್ಸಾಯಸಾಾಾಂ 
ಮಜ್ಞಾಂ ಪವಯಣಾಮಿತ ತರೀಣಿತಾಃ ಷ್ಷಿಟಶತ್ಾನಿ ತರೀಣಿತಸಾುನಿ ಸಪುವಿಂಶತಶತ್ಾನಿ 
ಭವನಿು ಸಪು ಚ್ ವ್ೈ ಶತ್ಾನಿ ವಿಂಶತಶಚ ಸಂವತ್ರಸಾಯಹ್ ೀರಾತ್ಾರಾಃ ಸ ಏಷ್ ೀSಹಂ 
ಸಂಮಾನ್ಶಚಕ್ಷತಮಯರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಶಚನ್ ದೀಮಯೀ ಮನ್ ೀಮಯೀ ವಾಙ್ಮರ್ 
ಆತ್ಾಮ ಸ ರ್ ಏವಮೀತಮಹಾಃ ಸಂಮಾನ್ಂ ಚ್ಕ್ಷತಮಯರ್ಂ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಂ 
ಛನ್ ದೀಮರ್ಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ವಾಙ್ಮರ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದಾಹಾನಂ ಸಾರ್ತಜಯಂ 
ಸರ ಪತ್ಾಂ ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಮಶತನತ್್ೀ ಪುತರೀ ಪಶತಮಾನ್ಾವತ  
ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ || 1 || 

 

ಭಾ – ಗೃಹಸಾಯಚಾಾದ್ನಾದಿೀನಾಂ ಮಧ್ಯವಂಶ್್ ೀ ರ್ಥಾSಶರರ್ಾಃ | 
ತಥ್ೀನಿದರರಾಭಿಮಾನಾಯದಿದ್ೀವಾನಾಂ ವಾರ್ತರಾಶರರ್ಾಃ || 

ತ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭಗವಾ ಪ ಬಹತರ ಪ್ೀ ಹರಿಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಾSಕ್ಷರ್ೀಷ್ವೀವಮನ್ಯೀಷ್ವಪ ತದ್ರ್ಯತಾಃ || 

ಪಾರಣನಾಮಾ ತತ ಭಗವಾ ಪ ಪಾರಣಸಾಶ್್ ಚೀಷ್ಮಸತ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ರಷ್ಮನಾಮಾ ಸಮರ್ಯತ್ಾವತ್ ಸ ಏವ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ || 
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ಪೂಣಯತ್ಾವದಾತಮನಾಮಾSಸತ ಪರತಮಾತ್ಾವದ್ಮತಷ್ಯ ತತ | 
ಸಙ್ಗಘತ ಆತಮಶಬ್ ದೀಕ್್ ುೀ ಹಯಸ್ತಾರಶಾಚಸ್ತಾನಾಮಕಾಃ || 

ಅಸ್ತಾಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸಾಶಯಸಂಸ್ತಾತಾಃ ಸಾಶಯನಾಮಕಾಃ | 
ಸಾಶಯಹ್ೀತತತವತಾಃ ಸಾಶಯನಾಮಾ ಸ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ || 

ಮಜಾಜಸತಸಾಾಃ ಸ ಮಜಾಜಖ್್ ಯೀ ಮದ್ಂ ಜನ್ರ್ತೀತ ಹ | 
ಸ ಏವ  ಸವರಸಂಸಾಶಚ ಸವರಾಖಯಾಃ ಸವರತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ || 

ಪರಮಾಣಂ ಸಾರಯೀದ್ಯಸಾಮನಾಮಂಸಾಖ್್ ಯೀ ಮಾಂಸಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ಲ್ ೀಹಿತ್ಾಖ್್ ಯೀ ರಕುವಣ್ ೀಯ ಲ್ ೀಹಿತಸ್ ಾೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಅಸ್ತಾಸಾಾನ್ಯೀವ ರ ಪಾಣಿ ಪವಯಸವಪ ಹರ್ೀರ್ಯತಾಃ | 
ತತ ಏವ ವಿಭಕ್ಾುನಿ ಸಙ್ಗಯಯ ತ್್ೀಷಾಂ ಪೃರ್ಙ್ ನ್ ತತ್ || 

ತಸಾಮತ್ ಸಪುಶತ್ಾನ್ಯೀವ ದ್ೀಹ್ೀ ವಿಂಶಚ್ಚ ತಸಯ ಹಿ | 
ರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ ಣೀಭಾಯಗ್ೀ ತತ ಷ್ಷ್ತಠಯತುರಶತತರರ್ಮ್ || 

ತ್ಾನ್ಯೀವ ವಿಷ್ ಣೀ ರ ಪಾಣಿ ವತ್ರಾಹಸತು ಸವಯಶಾಃ | 
ಅಹನಾಯಮ ಚ್ ಭಗವಾನ್ಹಾರ್ಯತ್ಾವತ್ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

ಅಹ್ ೀಭಿಾಃ ಸಮಸಙ್ಗಯಯನಿ ರ್ಸಾಮದ್ಧಾಯತಮಗಾನಿ ತತ | 
ರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ುೀನಾರ್ಮಹಸ್ಂಮಾನ್ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 

ಪೂಣಯದ್ಶಯನ್ಶಕ್ತುತ್ಾವಚ್ಚಕ್ಷತಮಯರ್ ಉದಿೀರಿತಾಃ | 
ತ್ಾದ್ೃಕ್ ಶರವಣಶಕ್ತುತ್ಾವತ್ ತಥಾ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ || 

ಛನ್ ದೀಮರ್ಾಃ ಸತಯಕ್ಾಮೀ ಮನ್ೃವಕೃಬಲಾತಮಕಾಃ | 
ಏವಂ ವಿದಾವಂಸುಸಯ ರ ಪಾಣಾಯಪ್ನೀತ ಜ್ಞಾನ್ಪುತರವಾ ಪ || 

ಪೀರ್ಮಾನ್ಂ ಶಮಾಪ್ನೀತ ಪಾರಪಾಯಹನಾಯಮಕಂ ಹರಿಮ್ || 1 || 

 ಅರ್ ಕ್ತಣಠರವಯಸ್ತರೀಣಿ ಷ್ಷಿಟಶತ್ಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣಾಂ ತರೀಣಿ ಷ್ಷಿಟಶತ್ಾನ್ ಯಷ್ಮಣಾಂ ತರೀಣಿ 
ಷ್ಷಿಟಶತ್ಾನಿ ಸನಿಧೀನಾಂ ರಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣಯವೀಚಾಮಾಹಾನಿ ತ್ಾನಿ 
ರಾನ್ ಷ್ಮಣ್ ೀSವೀಚಾಮರಾತರ ರ್ಸಾು ರಾನ್್ನಿಧೀನ್ವೀಚಾಮಾ-
ಹ್ ೀರಾತ್ಾರಣಾಂ ತ್್ೀ ಸನ್ಧರ್ ಇತಯಧದ್ೈವತಮಥಾಧಾಯತಮಂ 
ರಾನ್ಯಕ್ಷರಾಣಯಧದ್ೈವತಮವೀಚಾಮಾಸ್ತಾೀನಿ ತ್ಾನ್ಯಥಾಯತಮಂ 
ರಾನ್ ಷ್ಮಣ್ ೀSಧದ್ೈವತಮವೀಚಾಮ ಮಜಾಜನ್ಸ್ುೀSಧಾಯತಮಮೀಷ್ ಹ ವ್ೈ 
ಸಮರತ  ಪಾರಣ್ ೀ ರ್ನ್ಮಜ್ಜೈತದ್ರೀತ್್ ೀ ನ್ ಹ ವಾ ಋತ್್ೀ ಪಾರಣಾದ್ರೀತಾಃ ಸ್ತಚ್ಯತ್್ೀ 
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ರ್ದಾವ ಋತ್್ೀ ಪಾರಣಾದ್ರೀತಾಃ ಸ್ತಚ್ಯೀತ ಪೂಯೀನ್ನಸಮಾವ್ೀದಾಯನ್್ನಿಧೀನ್ಧ-
ದ್ೈವತಮವೀಚಾಮ ಪವಾಯಣಿ ತ್ಾನ್ಯಧಾಯತಮಂ ತಸ್ಯೈತಸಯ ತರರ್ಸಾಯಸಾಾಾಂ 
ಮಜ್ಞಾಂ ಪವಯಣಾಮಿತ ಪಞ ಚೀತಶಚತ್ಾವರಿಂಶಚ್ಾತ್ಾನಿ ಪಞ ಚೀತಸುದ್ಶ್ೀತಸಹಸರಂ 
ಭವತಯಶ್ೀತಸಹಸರಂ ವಾ ಅಕಯಲ್ಲನ್ ೀ ಬೃಹತೀರಹರಭಿಸಮಾಾದ್ರ್ನಿು ಸ 
ಏಷ್ ೀSಕ್ಷರಸಂಮಾನ್ಶಚಕ್ಷತಮಯರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಶಚನ್ ದೀಮಯೀ 
ಮನ್ ೀಮಯೀ ವಾಙ್ಮರ್ ಆತ್ಾಮ ಸ ರ್ ಏವಮೀತಮಕ್ಷರಸಂಮಾನ್ಂ 
ಚ್ಕ್ಷತಮಯರ್ಂ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಂ ಛನ್ ದೀಮರ್ಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ 
ವಾಙ್ಮರ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದಾಕ್ಷರಾಣಾಂ ಸಾರ್ತಜಯಂ ಸರ ಪತ್ಾಂ 
ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಮಶತನತ್್ೀ ಪುತರೀ ಪಶತಮಾನ್ಾವತ ಸವಯಮಾರ್ತರ್ೀತ || 2 || 

ಭಾ – ಏವಮತಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ತಸಯ ಹಯಕ್ಷರನಾಮಕಮ್ | 
ಅಶ್ೀತತಯತುರಸಾಹಸರರ ಪಂ ವಣ್ೀಯಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಮ್ || 

ವಿಷ್ತಣನಾಮನೀSರ್ವಾSನ್ಯೀಷ್ತ ಪಞ್ಚಚಶತ್ಂಖಯಕ್್ೀಷ್ವಪ | 
ತ್ಾವತ್ಙ್ಗಯಯನಿ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪೃರ್ಙ್ಮಜಾಜಸ್ತಾಪವಯಸತ || 

ರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ ಣೀಸಾುವನಿು ಚ್ೀಷ್ಟಕ್ಾನಿ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ | 
ಅಕಯಸ್ತಾತಬೃಹತ್ಾಯಖಯರ ಪಾಣಯಹಾನಂ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ || 

ಸಮಾಾದ್ಕ್ಾನಿ ತ್ಾನ್ಯೀವ ತ್ಾನ್ಯಕ್ಷರಮಿತ್ಾನಿ ಚ್ | 
ಅಸಾಾಯದಿಸ್ತಾತರ ಪಾಣಿ ತ್ಾನ್ತಯಪಾಸಯ ವಿಮತಚ್ಯತ್್ೀ  || ಇತ ಚ್ | 

ತಸ್ಯೈತಸಾಮತಮನ್ಸುಸಯ ಶರಿೀರಾಖಯಸಾಯತಮನ್ ೀ ರ್ ಆತ್ಾಮ ಆದಾನಾದಿಕತ್ಾಯ ತಸಯ 
ಪರಮಾತಮನ್ ಏತಸಯ | ಅಸಾಾಾಂ ಮಜ್ಞಾಂ ಪವಯಣಾಂ ಚ್ ಮಿಲ್ಲತ್ಾನಾಮಪ 
ವಿಂಶ್್ ೀತುರಸಪುಶತತ್್ ವೀಕ್್ುೀರಪ ತತರತಾವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣ್ಯೀವೀಚ್ಯನ್ು ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 
ಅಸಾಾಯದಿೀನ್ಯೀವ ಚ್ೀದ್ಶ್ೀತತಯತುರಸಹಸಾರಣಿ ಸನಿು ಹಿ | ಷ್ಣಷ್ತಣರಿತ್್ಯೀತ್ಾನಿ 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಗತ್ಾನ್ ಯೀಷಾಮಕ್ಷರಸನಿಧನಾಮಕ್ಾನಿ ತದ್ುತಭಗವದ್ ರಪಾಣಿ ಮತಖಯತಸು-
ನಾನಮಕ್ಾನಿ | 

ಅಹಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಹನಾಯಮ ರಾತರನಾಮಾ ರತಪರತಾಃ | 
ಸನಾಧನಾತ್ ಸನಿಧನಾಮಾSಸತ ಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಸನ್ ಧಯಷಾಮಕ್ಷರಗಾಣಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ರ ಪಾಣಿ ಸವಯಶಾಃ | 
ಸನಾಧಯರಾತರದಿವಾಸಾಾನಿ ಸಾಶ್ೀತಕಸಹಸರಕಮ್ || 
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ತ್ಾನ್ಯೀವಾಸ್ತಾಷ್ತ ಮಜಾಜಸತ ಪವಯಸವಪ ಚ್ ಸವಯಶಾಃ | 
ಪರಜ್ಞಾನಾತತು ಪವಾಯಣಿ ವಿಷ್ ಣೀ ರ ಪಾಣಿ ತ್ಾನಿ ಹಿ || 

ಅಸಾಾನಾನ್ಮದ್ನಾಚ್ೈವ ಹಯಸ್ತಾಮಜಾಜಭಿಧಾನಿ ಚ್ | 
ವಯಕ್ತುಮಯಜಾಜಸತ ತಸ್ಯೈವ ಪಾರಣ್ ೀ ಮಜಾಜಸತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

ಮಜ್ಜೈವ ರ್ೀತ್್ ೀ ಭವತ ರ್ೀತಸ್ತಸ್ ಾೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ | 
ಪಾರಣಸ್ುೀನ್ ಹಿ ತದ್ರೀತ್್ ೀರ್ತಕುಂ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸವಯದಾ || 

ರ್ದಿ ಪಾರಣ್ ೀ ನ್ ತದ್ರೀತ್್ ೀ ನ್ ಗಭಯತವಂ ವರಜ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ಪಾರಣಸಮ್ನ್ಧವಜ್ಯತ್ಾನ್ಯತ ಏವ ಹಿ || 

ನ್ ಮಾಂಸಾದಿೀನಿ ಗಭಯತವಂ ರಾನ್ಯತಾಃ ಸ ಹಿ ರ್ೀತಸ್ತ | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ್ತಾತಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ || 

ಸ್ತಾತ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಸುಸಾಮನ್ಮಜಾಜಸತ ಚ್ ಸ್ತಾತಾಃ || ಇತ ಚ್ | 

ಮಜಾಜಸವಧಕಸನಿನಧಾನ್ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮಿದ್ಂ ವಚ್ನ್ಮ್ | ಅಸ್ತೀತತಯತುರಸಹಸರ-
ವಣಾಯನಾಮಭಾವಾಚ್ಚ ತತಾವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣ್ಯೀವ ತತ್ಙ್ಗಯಯನಿೀತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ | 
ಅಕ್್ೀಯನಿಲ್ಲೀನ್ತ್್ವೀನಾದ್ೃಶಯತ್್ವೀನ್ ಸ್ತಾತ್ಾ ಭಗವತ್ಾರದ್ತಭಾಯವಾ ಅಕಯಲ್ಲನ್ಾಃ | ತ ಏವ 
ಶರಿೀರ್ೀ ಸ್ತಾತ್ಾವ ಸಹಸರಂ ಬೃಹತೀಾಃ ಸಮಾಾದ್ರ್ನಿು | 
ವಾಕ್್ರೀರಕತ್ಾವದಿವಷ್ತಣನಾಮಾರ್ಯವತ್ಾುಾದ್ೀವ ಚ್ ಬೃಹತೀಸಹಸರಸಯ 
ತದ್ದೀವತ್ಾಶ್ೈತ್ಾನ್ಯೀವಾಶ್ೀತತಯತುರಸಹಸರರ ಪಾಣಿ ಏತ್ಾನ್ಯೀವಾಹಾಃ ಪರವತಯಕ್ಾನಿ  
ಚ್ | ಅಹಾಃಶಬ್ದೀನ್ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದಿವಸಶ್್ ಚೀಭಾವಪಯಭಿಪ್ರೀತ್ತ | 

ರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ದಿವಸಾನಾಂ ಚ್ ಸಾಶ್ೀತಕಸಹಸರಕ್್ೈಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರವತಯಕ್್ ೀ ರ ಪ್ೈಬೃಯಹತತಯಕಾಸಯ ಚಾಞ್ಜಸಾ || 

ಬೃಹತತಯಕ್್ಾೀನ್ ವಾಚಾಯನಿ ರ ಪಾಣ್ಯೀತ್ಾನ್ಯಧೀಶ್ತತಾಃ || ಇತ ಚ್ || 2 || 

ಚ್ತ್ಾವರಾಃ ಪುರತಷಾ ಇತ ಬಾಧ್ವಾಃ ಶರಿೀರಪುರಷ್ಶಾನ್ದಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ವ್ೀದ್ಪುರತಷ್ ೀ 
ಮಹಾಪುರತಷ್ ಇತ ಶರಿೀರಪುರತಷ್ ಇತ ರ್ಮವೀಚಾಮ ಸ ರ್ ಏವಾರ್ಂ ದ್ೈಹಿಕ 
ಆತ್ಾಮ ತಸಯ ಯೀSರ್ಮಶರಿೀರಾಃ ಪರಜ್ಞಾತ್ಾಮ ಸ ರಸಶಚನ್ದಾಃ ಪುರತಷ್ ಇತ 
ರ್ಮವೀಚಾಮಾಕ್ಷರಸಮಾಮಾನರ್ ಏವ ತಸ್ಯೈತಸಾಯಕ್ಾರ್ ೀ 
ರಸ್ ೀವ್ೀದ್ಪುರತಷ್ ಇತ ರ್ಮವೀಚಾಮಯೀನ್ ವ್ೀದಾನ್ವೀದ್ ಋಗ್ವೀದ್ಂ 
ರ್ಜತವ್ೀಯದ್ಂ ಸಾಮವ್ೀದ್ಂ ತಸ್ಯೈತಸಯ ಬರಹಾಮ ರಸಸುಸಾಮದ್ ಬರಹಾಮಣಂ 
ಬರಹಿಮಷ್ಠಂ ಕತವಿೀಯತ ಯೀ ರ್ಜ್ಞಸ್ ಯೀಲ್ಣಂ ಪಶ್ಯೀನ್ಮಹಾಪುರತಷ್ ಇತ 
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ರ್ಮವೀಚಾಮ ಸಂವತ್ರ ಏವ ಪರಧ್ವಂಸರ್ನ್ನನಾಯನಿ ಭ ತ್ಾನ್ಯೈಕ್ಾಯ 
ಭಾವರ್ನ್ನನಾಯನಿ ತಸ್ಯೈತಸಾಯಸಾವಾದಿತ್್ ಯೀ ರಸಾಃ ಸ ರ್ಶಾಚರ್ಮಶರಿೀರಾಃ 
ಪರಜ್ಞಾತ್ಾಮ ರ್ಶಾಚಸಾವಾದಿತಯ ಏಕಮೀತದಿತ ವಿದಾಯತುಸಾಮತತಾರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ 
ಪರತ್ಾಯದಿತ್್ ಯೀ ಭವತ | ತದ್ಪ್ಯೀತೃಷಿಣ್ ೀಕುಂ – 

ಚಿತರಂ ದ್ೀವಾನಾಮತದ್ಗಾದ್ನಿೀಕಂ ಚ್ಕ್ಷತಮಿಯತರಸಯ ವರತಣಸಾಯಗ್ನೀಾಃ | 
ಆ ಪಾರ ದಾಯವಾಪೃಥಿವಿೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಸ ರ್ಯ ಆತ್ಾಮ ಜಗತಸುಸತಾಷ್ಶಚ || 

ಇತ್್ಯೀತ್ಾಮನ್ತವಿಧ್ಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ಸನಿಧೀರ್ಮಾನಾಂ ಮನ್ಯ ಇತ ಹ ಸಾಮಹ ಬಾಧ್ವ 
ಏತಂ ಹ್ಯೀವ ಬಹವೃಚಾ ಮಹತತಯಕ್್ಾೀ ಮಿೀಮಾಂಸನ್ು ಏತಮಗಾನವಧ್ವರ್ಯವ ಏತಂ 
ಮಹಾವರತ್್ೀ ಛನ್ ದೀಗಾ ಏತಮಸಾಯಮೀತಂ ದಿವ್ಯೀತಂ ವಾರ್ವ್ೀತಮಾಕ್ಾಶ 
ಏತಮಪ್್ಾೀತಮೀಷ್ಧೀಷ್ವೀತಂ ವನ್ಸಾತಷ್ವೀತಂ ಚ್ನ್ದರಮಸ್ಯೀತಂ ನ್ಕ್ಷತ್್ರೀಷ್ವೀತಂ 
ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ವೀತಮೀವ ಬರಹ್ೀತ್ಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಸ ಏಷ್ 
ಸಂವತ್ರಸಂಮಾನ್ಶಚಕ್ಷತಮಯರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಶಾನ್ ದೀಮಯೀ ಮನ್ ೀಮಯೀ 
ವಾಙ್ಮರ್ ಆತ್ಾಮ ಸ ರ್ ಏವಮೀತಂ ಸಂವತ್ರಸಂಮಾನ್ಂ ಚ್ಕ್ಷತಮಯರ್ಂ 
ಶ್್ ರೀತರಮರ್ಂ ಛನ್ ದೀಮರ್ಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ವಾಙ್ಮರ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಸ್ೈ 
ಶಂಸತ || 3 || 

 ಸಂಸಾರಬಾಧತ್್ೈಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀ ಬಾಧ್ ವೀ ವಾರ್ತರತದಾಹೃತಾಃ | 
ಸ ಹಿ ಮೀಕ್ಷಪರದ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾಜ್ಞರಾ ಸ ಉವಾಚ್ ಹ || 

ಸವಯದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಶರಿೀರಪುರತಷ್ಾಃ ಶ್ವಾಃ | 
ಸವಯವಣಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಚ್ ಶ್ೀಷ್ ೀSಸತ ಚಾಾನ್ದಸಾಃ ಪುಮಾ ಪ || 

ಸವಯವ್ೀದಾಭಿಮಾನ್ಯೀವ ಗರತಡ್ ೀ ವ್ೀದ್ಪುರತಷ್ಾಃ | 
ಸಂವತ್ರಾಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಬರಹ್ೈವ ಹಿ ಮಹಾಪುಮಾ ಪ || 

ಸಾರಾಃ ಶ್ವಸಾಯನಿರತದ್ಧನಾಮಾ ದ್ೀಹಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಆ ಇತ್ಾಯಕ್ತರರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮದಾವಸತದ್ೀವೀ ಹಯಕ್ಾರಕಾಃ || 

ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಸಾರಾಃ ಸ ವಿಭತಬರಯಹಾಮಖ್್ ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಬೃಂಹಣಾತ್ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಖಯಸತು ಹರಿಾಃ ಸಾರಾಃ ಸ ಗರತಡಸಯ ಚ್ || 

ಬರಹಮತವಯಕ್ಂಸ್ತಾತಶಾಚಸತ ತಸಾಮದ್್ರಹಿಮಷ್ಠಮೀವ ಹಿ | 
ಕತರಾಯದ್್ರಹಮತವಯಜಂ ತಸ್ತಮನಿವಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || 
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ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾರಭ ತಸತು ಪರದ್ತಯಮನೀ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ | 
ಸ ಏವಾದಿರ್ತಯಸಂಸಾಶಚ ಸ ಹಾಯದಿಜಯಗತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ || 

ತತಶಚ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಜ್ೀವಾನಾಂ ವಿನಿರಾಮಕಾಃ | 
ಸ ಏವಾದಿತಯದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಾಃ ಪರದ್ತಯಮಾನಭಿಧ್ ೀ ಹರಿಾಃ || 

ಸ ಏವ ಸವಯದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಚಾನಿರತದ್ಧತನ್ತಾಃ ಸ್ತಾತಾಃ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ ಇತ್್ಯೀಕಾಃ ಸ ಚ್ತತವಿಯಧ್ಾಃ || 

ಪರತಪೂರತಷ್ಮೀತಸಾಮತ್ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯರಾಮಕಾಃ | 
ಆದಿತ್ಾಯದಿಷ್ತ ಚ್ ಸ್ತಾತ್ಾವ ದ್ ಯೀತಕ್್ ೀSಸತ ಪರತ ಪರತ || 

ಸ ಚ್ೀತನ್ತಮತ್ಾವದಿಧ ಚಿತರಮಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ಮತಖಯತ್ಾವತ್ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಮನಾದಿೀಶ್ತೃತವತಾಃ || 

ಕತೃಯತ್ಾವದ್ಪಯನಿೀಕಂ ಸ ಉದ್ೈತ್ ಸ ರ್ಯಸ್ತಾತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ | 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ತ್ಾವಚ್ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ್ಕ್ಷತರ್ೀನ್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾತ್ || 

ಆಪೂರರ್ ಪ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾ ಪ ಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಆದಾನಾತ್ ಸವಯಜ್ೀವಾನಾಮತೃತ್ಾವತ್ ಪರಲಯೀSಪ ಚ್ || 

ಆತ್್ೀತತಯಕುಾಃ  ಸ ಭಗವಾ ಪ ಜಗತಾಃ ಸಾಾವರಸಯ ಚ್ | 
ಏವಂ ಚ್ತತವಿಯಧ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾದ್ೀವತ್ಾ ರ್ದಾ || 

ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಪೂವಯವಣಯಸಯ ರ ಪಂ ನಾರಾರ್ಣಾಭಿಧ್ಮ್ | 
ಪಾರದ್ತಭಾಯವಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಚ ಚ್ರಮಾಣಯಸಯ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ || 

ತದಾ ತತ ಸಂಹಿತ್ಾಂ ಸಮಯಙ್ಮನ್ಯೀSಹಂ ಸನಿಧತ್ಾಮಿತ | 
ಆಹ ವಾರ್ತರಿಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಬೃಹತತಯಕಾಸಯ ದ್ೀವತ್ಾಮ್ || 

ಮಹಾವರತ್ಾಖಯಸ್ ುೀತರಸಯ ಚ್ೀಷ್ಟಕ್ಾನಾಂ ಚ್ ದ್ೀವತ್ಾಮ್ | 
ಏತಮೀವಾಖಿಲಜಗದಾವಯಪುಂ ಪೂಣಯಗತಣಾತಮಕಮ್ || 

ಸಂವಸದ್ರತದಾತೃತ್ಾವದ್್ರಹಾಮ ಸಂವತ್ರಾಭಿಧ್ಾಃ | 
ನಿರಾಮಕಾಃ ಸ ಜ್ೀವಾನಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರಭತರಿೀಶವರಾಃ || 

ಅನ್ನ್ುಮ ತಯಬರಯಹಾಮSಸಾವನ್ನ್ುಜಗತ್ಾಸ್ತಾತಾಃ | 
ನಿರಾಮಕಸುಸಯ ವಿಷ್ತಣಸಾುವದ್ ರಪ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ || 

ತತ್ಂವತ್ರಸಂಮಾನ್ಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ || 3 || 
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ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾ ಅಸಯ ವ್ೀದಾ ಭವನಿು ನ್ ತಸಾಯನ್ ಕ್್ುೀ ಭಾಗ್ ೀSಅಸ್ತು| 
ನ್ ವ್ೀದ್ ಸೃಕೃತಸಯ ಪನಾಾನ್ಮಿತ ತದ್ಪ್ಯೀತದ್ೃಷಿಣ್ ೀಕುಮ್ - 

‘ರ್ಸ್ತುತ್ಾಯಜ ಸಚಿವಿದ್ಂ ಸಖ್ಾರ್ಂ ನ್ ತಸಯ ವಾಚ್ಯಪ ಭಾಗ್ ೀ ಅಸ್ತು | 
ರ್ದಿೀಂ ಶತರಣ್ ೀತಯಲಕಂ ಶತರಣ್ ೀತ ನ್ ಹಿ ಪರವ್ೀದ್ ಸೃಕೃತಸಯ ಪನಾಾಮ್’ 

ಇತ ನ್ ತಸಾಯನ್ ಕ್್ುೀ ಭಾಗ್ ೀSಸ್ತು ನ್ ವ್ೀದ್ ಸತಕೃತಸಯ ಪನಾಾನ್ಮಿತ್್ಯೀತತುದ್ತಕುಂ 
ಭವತ ತಸಾಮದ್ೀವಂ ವಿದಾವನ್ನ ಪರಸಾಮ ಅಗಿನಂ ಚಿನ್ತರಾನ್ನಪರಸ್ೈ ಮಹಾವರತ್್ೀನ್ 
ಸತುವಿೀತ ನ್ ಪರಸಾಮ ಏತದ್ಹಾಃ ಶಂಸ್ೀತ್ಾೆಮಂ ಪತ್್ರೀ ವಾSSಚಾರಾಯರ್ ವಾ 
ಶಂಸ್ೀದಾತಮನ್ ಏವಾಸಯ ತತೃತಂ  ಭವತ ಸ ರ್ಶಾಚರ್ಮಶರಿೀರಾಃ ಪರಜ್ಞಾತ್ಾಮ 
ರ್ಶಾಚಸಾವಾದಿತಯ ಏಕಮೀತದಿತಯವೀಚಾಮ ತ್ತ ರ್ತರ ವಿಹಿೀರ್ತ್್ೀ  ಚ್ನ್ದರಮಾ 
ಇವಾದಿತ್್ ಯೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನ್ ರಶಮರ್ಾಃ ಪಾರದ್ತಭಯವನಿು ಲ್ ೀಹಿನಿೀ ದತಯಭಯವತ ರ್ಥಾ 
ಮಞಗಜಷಾಠಾಃ ವಯಸುಾಃ ಪಾರ್ತಾಃ ಕ್ಾಕಕತಲಾರ್ಗನಿಧಕಮಸಯ ಶ್ರ್ ೀವಾರ್ತೀ 
ಸಮಾರ್ೀತ್್ ೀSಸಾಯತ್ಾಮ ನ್ ಚಿರಮಿವ ಜ್ೀವಿಷ್ಯತೀತ ವಿದಾಯತ್ರ್ತೆರಣಿೀರ್ಂ 
ಮನ್ಯೀತ ತತತೆವಿೀಯತ ರ್ದ್ನಿು ರ್ಚ್ಚದ್ ರಕ ಇತ ಸಪುಜಪ್ೀದಾದಿತರತನಸಯ ರ್ೀತಸ 
ಇತ್್ಯೀಕ್ಾ ರ್ತರ ಬರಹಾಮ ಪವಮಾನ್ೀತ ಷ್ಳುದ್ವರ್ನ್ುಮಸಸಾರಿೀತ್್ಯೀಕ್ಾSಥಾಪ 
ರ್ತರ ಚಿಾದ್ರ ಇವಾದಿತ್್ ಯೀ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ರರ್ನಾಭಿರಿವಾಭಿಖ್ಾಯಯೀತ ಚಿಾದಾರಂ ವಾ 
ಚಾಾರಾಂ ಪಶ್ಯೀತುದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದ್ಥಾಪಾಯದ್ಶ್ೀಯ ವೀದ್ಕ್್ೀ ವಾ 
ಜ್ಹಮಶ್ರಸಂ ವಾSಶ್ರಸಂ ವಾSSತ್ಾಮನ್ಂ ಪಶ್ಯೀದಿವಪರ್ಯಸ್ುೀ ವಾ ಕನಾಯಕ್್ೀ 
ಜ್ಹ್ೀನ್ ವಾ ದ್ೃಶ್ಯೀರಾತ್ಾಂ ತದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದ್ಥಾಪಯಪಧಾರಾಕ್ಷಿಣಿೀ 
ಉಪ್ೀಕ್ಷ್ೀತ ತದ್ಯಥಾ ವಟರಕ್ಾಣಿ ಸಮಾತನಿುೀವ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ತ್ಾನಿ ರ್ದಾ ನ್ 
ಪಶ್ಯೀತುದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದ್ಥಾಪಯಪಧಾರ್ ಕಣಾಯವುಪಶತರಣತರಾತ್ 
ಏಷ್ ೀSಗ್ನೀರಿವ ಪರಜವಲತ್್ ೀ ರರ್ಸ್ಯೀವೀಪಬಿದಸುಂ ರ್ದಾ ನ್ 
ಶತರಣತರಾತುದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದ್ಥಾಪ ರ್ತರ ನಿೀಲ ಇವಾಗಿನದ್ೃಯಶಯತ್್ೀ ರ್ಥಾ 
ಮರ್ ರಗಿರೀವಾ ಮೀಘ್ೀ ವಾ ವಿದ್ತಯತಂ ಪಶ್ಯೀನ್ೀಘ್ೀ ವಾ ವಿದ್ತಯತಂ ನ್ 
ಪಶ್ಯೀನ್ಮಹಾಮೀಘ್ೀ ವಾ ಮರಿಚಿೀರಿವ ಪಶ್ಯೀತ ತದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದ್ಥಾಪ 
ರ್ತರ ಭ ಮಿಂ ಜವಲನಿುೀಮಿವ ಪಶ್ಯೀತ ತದ್ಪ್ಯೀವಮೀವ ವಿದಾಯದಿತ 
ಪರತಯಕ್ಷದ್ಶಯನಾನಿ | ಅರ್ ಸವಪಾನಾಃ ಪುರತಶಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣದ್ನ್ುಂ ಪಶಯತ ಸ ಏನ್ಂ ಹನಿು 
ವರಾಹ ಏನ್ಂ ಹನಿು ಮಕಯಟ ಏನ್ಮಾಸೆನ್ದರ್ತ್ಾಯಶತ ವಾರ್ತರ್ೀನ್ಂ ಪರವಹತ 
ಸತವಣಯಂ ಖ್ಾದಿತ್ಾವSಪಗಿರತ ಮಧ್ವಶಾನತ ಬಿಸಾನಿ ಭಕ್ಷರ್ತ್್ಯೀಕಪುಣಾರಿೀಕಂ 
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ಧಾರರ್ತ ಖರ್ೈವಯರಾಹ್ೈರ್ತಯಕ್್ೈರಾಯತ ಕೃಷ್ಣಂ ಧ್ೀನ್ತಂ ಕೃಷ್ಣವತ್ಾ್ಂ 
ನ್ರದ್ಮಾಲ್ಲೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್್ ೀ ವಾರಜರ್ತ ಸ ರ್ದ್ಯೀತ್್ೀಷಾಂ 
ಕ್ತಞಗಚತಾಶ್ಯೀದ್ತಪ್ೀಷ್ಯ ಪಾರ್ಸಂ ಸಾಾಲ್ಲೀಪಾಕಂ ಶರಪಯತ್ಾವ ರಾತರಸ ಕ್್ುೀನ್ 
ಪರತತಯಚ್ಂ ಹತತ್ಾವSನ್ಯೀನಾನ್ನೀನ್ ಬಾರಹಮಣಾ ಪ ಭ್ ೀಜಯತ್ಾವ ಚ್ರತಂ ಸವರ್ಂ 
ಪಾರಶ್ನೀರಾತ್ ಯೀSತ್್ ೀSಶತರತ್್ ೀSಗತ್್ ೀSಮತ್್ ೀSನ್ತ್್ ೀSದ್ೃಷ್ ಟೀS-
ವಿಜ್ಞಾತ್್ ೀSನಾದಿಷ್ಟಾಃ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಮನಾು ದ್ರಷಾಟSSದ್ೀಷಾಟಘ್ ೀಷ್ಟವಿಜ್ಞಾತ್ಾ 
ಪರಜ್ಞಾತ್ಾ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಮನ್ುರಪುರತಷ್ಾಃ ಸಮ ಆತ್್ೀತ ವಿದಾಯತ್ || 4 || 

 

ಭಾ – ರ್ ಏನ್ಂ ವಕಯ ಯೀಗ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಯೀSರ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಮಹಾವರತ್್ೀ | 
ಕಮಯಣಾಯಚಾರ್ಯತ್್ ೀSನ್ಯಸಯ ಶಂಸ್ೀತ ಪತೃತ್್ ೀSರ್ವಾ || 

ಮಹಾವರತ್್ೀನ್ ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ ಸತುವಿೀತ್್ೈನ್ಮಥಾಪ ವಾ | 
ಮಹಾವರತ್್ೀ ಚಿತಂ ವಾSಪ ಕತರಾಯನಾನಸಯ ಫಲಂ ಶತರತ್್ೀಾಃ || 

ಸತಕೃತಸಯ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ನಾಸತ ಸಮಯಗವಾಪ್ಯತ | 
ಪರತಯಕ್ಷಜ್ಞಾನಿನ್ ೀSಪ್ಯೀತದಾನ್ನ್ದಹಾರಸಕೃದ್ಾವ್ೀತ್ || 

ಪರತಯಕ್ಷಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಕರ್ಞಗಚದಿಧ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ | 
ಆಚಾರ್ಯಮೀವ ತಂ ವಿದಾಯದ್ತುಣ್ೈರ್ಯಾಃ ಸಾವತಮನ್ ೀSಧಕಾಃ || 

ಗತಣಾಧಕಸಯ ತ್್ೀನ್ೈವ ಶಂಸನಾದಿ ನ್ ದ್ತಷ್ಯತ | 
ಅಯೀಗಯಸ್ ಯೀಪದ್ೀಶ್ೀ ತತ ಕೃತ್್ೀ ಹತತ್ಾರದಿಕ್್ೀSಪ ವಾ || 

ಪಾರರ್ಶ್ಚತ್ಾುರ್ಯಮೀತತತು ಶಂಸ್ತೀತ ಶತವಾರಕಮ್ | 
ಅನ್ಯಥಾ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವೀವ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್ || 

ಯೀಗಾಯ ಅಸಾಯಸತು ವಿದಾಯರಾ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ರ್ ಏವ ಚ್ | 
ಏಕದ್ೀಶಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಾಯ ಮಾನ್ತಷಾ ಉತುಮಾ ರ್ದಿ || 

ಕಮಯಸಞ್ಚರ್ವ್ೀತ್ಾುರಂ ತಯಜ್ೀನಾನರಾರ್ಣಮ್ ಹಿ ರ್ಾಃ | 
ಪರೀತ್್ಯೈಕದ್ೀಶಸಂಸಾತ್ಾವತ್ ಸಖ್ಾರ್ಮಿತ ಚ್ ೀದಿತಮ್ || 

ನ್ ವಿದಾಯರಾಾಃ ಫಲಂ ತಸಯ ಶತರತಂ ಚ್ ನ್ರಕ್ಾವಹಮ್ | 
ನ್ೈವ ಪಾರಪ್ನೀತ ಸತಕೃತಂ ಸನಾಯಗಾತ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ || 

ಮತಖಯತ್ಾಯಗ್ ೀ ಹರ್ೀರ್ೀಷ್ ರ್ನಾನಸ್ತುೀತ ವದ್ೀದ್ಮತಮ್ | 
ತತ್ಮಂ ವಾSಧಕಂ ವಾSಪ ಬ ರರಾದ್ೈಕಯಮಥಾಪ ವಾ || 
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ಐಶವರಾಯದಿಗತಣಾನಾಂ ವಾ ಹಾರಸಂ ನಾಸ್ತುತವಮೀವ ವಾ | 
ತತರಸಾದ್ಂ ವಿನಾ ಮೀಕ್ಷಂ ಬ ರರಾದಾವ ಕಸಯಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ || 

ಐಕಯಂ ವಾ ಬರಹಮಶವಾಯದ್ೀಮತಯಕ್ಾುಾವ್ೈಕಯಮಥಾಪ ವಾ | 
ವಯತ್ಾಯಸಂ ಚಾವತ್ಾರಾಣಾಂ ಜ್ೀವಾಭ್ೀದ್ಮಮತಷ್ಯ ವಾ || 

ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ತುಣಾನಾಂ ತ್್ೀನ್ ವಾSರ್ ಮಿಥ್ ೀSಪ ವಾ | 
ತಥ್ೈವ ತತೆರರಾಣಾಂ ಚ್ ತದ್ ರಪಾಣಾಮಥಾಪ ವಾ | 
ಅಸಾಮಯದ್ಶಯನ್ಂ ವಾSಪ ತದ್ ರಪಾಣಾಂ ಪರಸಾರಮ್ | 
ದ್ೀಹದ್ೀಹಿವಿಭ್ೀದ್ಂ ಚ್ ತಸ್ತಮನ್ನವರ್ವ್ೀಷ್ತ ವಾ || 

ಪರಸಾರಂ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಿಟಂ ತ್್ೀನ್ ವಾ ಕತತರಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ | 
ದ್ ೀಷ್ಸಂಸಗಯಮಸಾಯಪ ಸವತಾಃ ಪರತ ಏವ ವಾ || 

ಅಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ವಾ ನಿದ್ೀಯಹತವಮಮತಷ್ಯಚ್ | 
ತದ್ದೀಹಸಯ ಪಾರಕೃತತವಮಚಿದಾನ್ನ್ದದ್ೀಹತ್ಾಮ್ || 

ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ವಿಭ್ ೀದ್ೀಯಹತ್ಾಯಗ್ ೀದ್್ವಾದಿಕಮ್ | 
ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಾಮರ್ಯಯ ಪಾರವಶಾಯದಿಕಂ ತಥಾ || 

ಅತದ್ವಶತವಂ ಕಸಾಯಪ ಕದಾಚಿತ್ ಕವಚಿದ್ಪುಯತ | 
ಪರಿಮಾಣಂ ಬಲಾದ್ೀವಾಯ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ || 

ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ವಾಯSಸಯ ಜ್ೀವ್ೈವಾಯ ಸವಗತಣಾದಿಭಿಾಃ | 
ತಕ್್ೈಯಸುಸಾಯಪಲಾಪ್ೀ ವಾ ತತರ ರಕ್್ುೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ || 

ತ್ಾಯಗಾನಾಮೀವಮತಕ್ಾುನಾಂ ತಕ್ಾಯದ್ಯೈಾಃ ಸಾಧ್ನ್ಂ ತಥಾ | 
ಅಚಿನ್ಯವಿಭವ್ೀSಪಯಸ್ತಮನ್ನಸಮಾವನಿರ ಪಣಮ್ || 

ಸ ಏವ ಮತಖಯತಸಾಯಗ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ರಮಾಬರಹಾಮದಿಕ್ಾನಾಂ ಚ್ ತ್ಾರತಮಾಯನ್ಭಿಜ್ಞತ್ಾ || 

ಸಂಶರ್ಶ್್ ಚೀಕುತತ್್ುಾೀಷ್ತ ಜಗನಿಮಥಾಯತವದ್ಶಯನ್ಮ್ | 
ಅಸೃತವಾಯಸತದ್ೀವಸಯ ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಂ ಚ್ ನಿನ್ದನ್ಮ್ || 

ದಿವತೀರ್ ಏಷ್ ತ್ಾಯಗಸತು ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ನಿಷಿದ್ಧಕಮಯಕರಣಂ ವಿಹಿತಸಯ ಚ್ ವಜಯನ್ಮ್ || 

ತ್ಾಯಗಸೃತೀಯೀ ಹಿ ಹರ್ೀಶಚತತಥ್ ೀಯSಯೀಗಯಪೂರತಷ್ೀ | 
ಉಪದ್ೀಶಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಯ ರ್ಥಾಶಾಸ್ ರೀದಿತಕರಮಾತ್ || 
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ಆಚಾರ್ಯಪತ್್ ರೀರನ್ಯತರ ತಥ್ೈವ ಚ್ ಮಹಾವರತ್್ೀ | 
ಹತತ್್ ರೀದಾುತ್ಾರಧ್ವರ್ಯವಾಣಿ ತ್ಾಯಗ ಏವಂ ಚ್ತತವಿಯಧ್ಾಃ || 

ತ್ಾಯಗದ್ವರಾತತು ಪರರ್ಮಾತ್ ಪಾರಪಯತ್್ೀSನ್ಧಂ ತಮಾಃ ಕರಮಾತ್ | 
ತೃತೀರಾನಿನರರ್ಪಾರಪುಶಚತತಥಾಯನ್ನ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್ || 

ಉಪದಿಷ್ಟೀSಪ ರ್ಸುತ್್ುಾೀ ಸಂಶರ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ಪುಮಾ ಪ | 
ಸ್ ೀSನ್ಧನ್ುಮೀ ವರಜ್ೀದ್ನ್ ಯೀ ನಿರರಾಯೈವ ಗಚ್ಾತ || 

ಸ ಏವ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣರ್ೀತ್್ೈದ್ ೀಯಷ್ೈವಿಯನಾ ರ್ದಿ | 
ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಮತಕ್ತುಗಾಃ ಸಾಕ್ಷಾನಾನತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ || 

ರ್ದಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾತಪಕವಂ ಸರಾಗಂ ಚ್ ಮನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ತದಾ ಸವಗಾಯದಿಲ್ ೀಕ್ಾಪುಾಃ ಸಂಶರ್ಶ್ಚೀತ್ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ || 

ಆವೃತುರ್ೀವ ಸಂಸಾರ್ೀ ರಾವನಿನಾಃಸಂಶಯೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಪುನ್ರಾವೃತುಹಿೀನ್ಂ ತತ ತಮೀSನ್ಧಂ ಮತಕ್ತುರ್ೀವ ಚ್ || 

ಪೂವಯಂ ತತ ನಿಾಃಸತಖಂ ತತರ ನಿದ್ತಯಾಃಖಂ ಚಾಪರಂ ಮತಮ್ | 
ನಿಶ್ಯೀಷ್ಗತಣಹಿೀನ್ಂ ಚ್ ಪೂವಯಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಕಂ ಪರಮ್ || 

ವಿಮಿಶರಗತರ್ಸುಾನಾಯಾಃ ಪುನ್ರಾವೃತುಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ | 
ಅಸ ರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ಮತ್ಾಯಯ ಯೀಗಾಯ ಏತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ ಕರಮಾತ್ || 

ನ್ ಚ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙ್ೆರ್ ೀSಸ್ತು ರ್ಥಾಯೀಗಾಯ ಹಿ ತದ್ುತಾಃ | 
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮಾ ಮತಕ್ತುಮಧ್ಮಾ ನಿರರ್ಂ ತಥಾ || 

ಆಪುನವನಿು ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಸೃತಭಾಗಿನ್ಾಃ | 
ನಿರ್ಮೀSರ್ಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಾಯದ್ಚಿಾದ್ರತವಂ ರ್ದಾ ಭವ್ೀತ್ || 

ದ್ ೀಷ್ೀSರ್ವಾ ಗತಣ್ೀ ವಾSಪ ತದಾ ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ಸತರಾ ಅಪ | 
ಸಾವಂ ಸಾವಂ ಗತಂ ಸಮಾರಾನಿು ತ್ಾವತ್ ಸಂಸಾರಭಾಗಿನ್ಾಃ || 

ಅಚಿಾದ್ರತವಂ ನ್ೈವ ಸವ್ೈಯಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ರ್ತಾಃ | 
ಸೃಷಿಟಸ್ತಾತಲರಾದಿೀನಾಂ ನ್ ೀಚ್ಾೀದ್ಸ್ುೀನ್ ಕತತರಚಿತ್ || 

ತಸಾಮದ್ ದೀಷಾ ಪ ಪರಹಾಯೈವ ವಿಷ್ತಣಂ ಸವೀಯತುಮೀತುಮಮ್ | 
ಜಾನಿೀರಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಮತಕ್ತುಾಃ ಸಾಯದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ೀರನ್ತ || 

ಸ ರ್ಯಮಣಾಲಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಯಹ್ೀ ಚ್ಕ್ಷತಷಿ ಸಂಸ್ತಾತಾಃ | 
ಅನಿರತದ್ಧಶಚ ಹೃದ್ಯೀ ನ್ ಚ್ ಭ್ೀದ್ ೀSನ್ಯೀಾಃ ಕವಚಿತ್ || 
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ಅನ್ಯೀಷಾಮಪ ರ ಪಾಣಾಮಿತ ವಿದಾಯದಿವಚ್ಕ್ಷಣಾಃ | 
ದಿವರ ಪಾಃ ಸ ರ್ದಾ ವಿಷ್ತಣರಪಗಚ್ಾತ ದ್ೀಹತಾಃ || 

ತದ್ೈವ ದ್ತನಿಯಮಿತ್ಾುನಿ ಜಾರ್ನ್ುೀ ನಾನ್ಯದಾ ಕವಚಿತ್ | 
ತಸಾಮತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ಶಯನ್ೀ ತತ ಕತಯವಯಂ ಪಾರಲತಕ್ತಕಮ್ || 

ಸವಯಮೀವ ಜಪ್ೀಚ್ೈವ ರ್ದ್ನಿುೀತ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಋಚ್ಾಃ | 
ಋಗಿ್ಾಃ ಷ್ಡಿಾವಾಯರ್ತರ್ೀವ ಪವಮಾನಾದಿನಾಮಕಾಃ || 

ಸ ುರ್ತ್್ೀ ಸ್ ೀSಙ್ುನ್ೀತೃತ್ಾವದ್ಗಿನರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ಪರಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯಪನಾಖಯಪರಸ ತಭಿಾಃ || 

ವಾರ್ತಾಃ ಪುನಾತ ರ್ಲ್ ೀಿಕ್ಾ ಪ ಸವಿತ್ಾ ತ್್ೀನ್ ಕರ್ಯತ್್ೀ | 
ಪವಿತರಂ ನಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ್ ಪರಂ ಬರಹಮ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಪರಸಾದ್ಯತ್ಾವ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ತ್್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಪ ಪುನಾತಯಸತಾಃ | 
ಜ್ಞಾನಾಖಯಪರಸವ್ೀನಾಪ ಸವರ್ಂ ವಾರ್ತಾಃ ಪುನಾತಯರ್ಮ್ || 

ಪಾರಣಾಗ್ನೀರಚಿಯಷ್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ವಿತತ್ಾಸ್ುೀಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ | 
ಅಚಿಯಷಾಮ ಪ ವಿತತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾರ್ತಸ್ುೀನ್ ಪುನಾತಯರ್ಮ್ || 

ರ್ತರ ಬರಹ್ೀತ ಷ್ಡಿಾಶಚ ಪಾರರ್ಯನಿೀರ್ಾಃ ಸ ಮಾರತತಾಃ | 
ಮೀಚಿಯತ್್ವೈವ ಸಂಸಾರಾದಿವಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಕೃದಿೀತ ಚ್ || 

ಆದಿತರತನಸ್ಯೀತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತುತ್್ ಯೀ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಗಾಃ | 
ಆದಿತಯಮಣಾಲಸಾಶಚ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ || 

ಉದ್ವರ್ಂ ತವತಮನ್ರೀಣ ಸತುತ್್ ಯೀ ವಾಯೀರಪೀಶವರಾಃ | 
ಅಪಮೃತತಯಭರ್ಂ ತಸಯ ರ್ದ್ನಿುೀತಯೃಗಜಪಾದ್ ವರಜ್ೀತ್ || 

ಕ್ಾಲಮೃತತಯರ್ಯದಿ ಭವ್ೀತ್ ತಥಾ ಜನಾಮದಿಕಂ ಭರ್ಮ್ | 
ಅನಾಯಭಿಾಃ ಕಮಯತಾಃ ಪೂತ್್ ೀ ರ್ತರ ಬರಹ್ೀತ ವ್ೈಷ್ಣವಮ್ || 

ಲ್ ೀಕಂ ವರಜ್ೀತುಥಾSನಾಯಭಾಯಂ ವಿಷ್ತಣಮೀಯಕ್ಷಸತಖಪರದ್ಾಃ | 
ಇಷ್ಟಪರದಾನ್ಶ್ೀಲತ್ಾವದಿನ್ತದವಾಯರ್ತಾಃ ಸ ಏವ ಚ್ || 

ಸ್ ೀಮಾಃ ಸತಮಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಪವಮಾನ್ಶಚ ಪಾವನಾತ್ | 
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪುರಾತನ್ತ್ಾವತತು ಪರತ್್ ನೀರ್ೀತ್್ ೀ ಮಹಾರತಾಃ || 

ದ್ೀವತ್ಾರ ದ್ೀವ ಏವಾಸತ ಸವಯದ್ೀವ್ೀಶವರ್ ೀ ರ್ತಾಃ | 
ಸ ರ್ಯಶಚ ಸ ರಿಭಿಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀ ರಮಾಪತಾಃ || 
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ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಗತಣತಶಾಚಪ ಪೂತಯತಾಃ | 
ಅತ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನ್ುತ್್ ೀ ಹಯತ ಉಚ್ಯತ್್ೀ || 

ತೃತೀರ್ವಣ್ ೀಯSತಶಯೀ ರ್ತಸ್ುೀನಾತರ್ೀವ ವಾ | 
ಅತ ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಯಕ್ ಶತರತ್ಾಯದ್ಯಶಕಯತಾಃ || 

ಪೂಣಯತ್ಾವದ್ಾಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣರಶತರತತ್ಾವದಿನಾದಿತಾಃ | 
ಅನ್ುಸಾಾಃ ಸವಯಜ್ೀವಾನಾಂ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪರತಷಾಭಿಧ್ಾಃ || 

ಸಮಾಃ ಸ ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸವಯಜ್ೀವನಿರಾಮಕಾಃ | 
ಇತ ವಿದಾಯತ್ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತಚ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ || ಇತ್ಾಯದಿ ಚ್ | 

ಶರಿೀರಪುರತಷಾದಿೀನಾಂ ಪಾರಪಯತ್ಾವತ್ ತ್್ೈರತಪಾಸಯತ್ಾವತ್ ತ್್ೀಷಾಂ 
ನಿರಾಮಕತ್್ವೀನ್ ತ್್ೀಭ್ ಯೀSಪುಯತುಮತ್್ವೀನ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತತ್ಾವಚ್ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಾರ 
ಇತತಯಚ್ಯತ್್ೀ ಭಗವಾ ಪ | ರ್ದಿೀಂ ಏವ ಅಲಕಮ್ ಅರಕಂ ರ್ತೆಞ್ಚಚ್ಾೃಣ್ ೀತ ತತ್ 
ಸವಯಮರತರ ಪಾನ್ಧತಮಾಃ ಪಾರಪುಕ್ಾರಣಮೀವ ತಸಯ ಭವತ | ತತರ ಹಿ 
ಸವಯರತಯಭಾವೀ ರತವಿರತದ್ಧದ್ತಾಃಖಂ ಚ್ ಪೂಣಯಮ್ | ಪರಸ್ೈ 
ಶಂಸನ್ಮಾತರದ್ರತರ್ೀವ್ೀತಯತಾಃ ಪರಸತುತ್್ೀ ಚ್ತತರ್ಯತ್ಾಯಗ್ೀನ್ ತಸಯ ವಾಚ್ಯಪ 
ಭಾಗ್ ೀ ಅಸ್ತು | ನ್ ಹಿ ಪರಮೀದ್ ಸಕೃತಸಯ ಪನಾಾಮಿತ ದ್ ೀಷ್ದ್ವರ್ಮೀವ್ೀತಯವ-
ಧಾರರ್ತ | ನ್ ತಸಾಯನ್ ಕ್್ುೀ ಭಾಗ್ ೀSಸ್ತು ನ್ ವ್ೀದ್ ಸತಕೃತಸಯ ಪನಾಾನ್ಮಿತ್್ಯೀತತ್ 
ತದ್ತಕುಂ ಭವತೀತ | ಅತಕಂ ಶತರಣ್ ೀತೀತ ತ್ಾಯಗದ್ವರ್ಸಯ ಮತಖಯತಸೃತೀರ್ಸಾಯಪ 
ನ್ರಕಂ ಶತರಣ್ ೀತೀತ ಕ್ತಞಗಚದ್ಾವತ | ತ್ತ ರ್ದಾSಸಾಮಚ್ಾರಿೀರಾದಿವಹಿೀಯೀತ್್ೀ 
ತದ್ೈವ್ೈತ್ಾನಿ ನಿಮಿತ್ಾುನಿ ಪಶಯತೀತ ನಿರ್ಮಾಃ | ನ್ ತತ ತದಾ ಪಶಯತ್್ಯೀವ್ೀತ | 
ವಾಸ್ೀನ್ ರಮರ್ತೀತ ವಾಸರಂ ವಿಷ್ತಣಜ್ ಯೀಯತಾಃ | 

ರ್ತರ ಬರಹಾಮ ವ್ೀದ್ವಾಕಯಂ ವಾಯಚ್ಕ್ಷಾಣ್ ೀ ಮಖ್್ೈರ್ಯಜ ಪ | 
ಸ್ ೀಮೀನ್ ಚ್ ಸತತ್್ೀನ್ೀಶಮಾಸ್ುೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹರ್ೀಹಿಯ ಸಾಃ || ಇತ ಸಾೆನ್ದೀ  

ಗಾರವಾಣ ಸ್ ೀಮವಿಷ್ಯೀ ಸ್ೀಮೀನ್ೀಷಾಟಾ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ  ತ್್ೀನ್ೈವ 
ವಿಷ್ತಣಪರೀತ್ಾಯಸವಸಾಯನ್ನ್ದಂ ಜನ್ರ್ ಪ | ಸವರಾನ್ನ್ದರ ಪ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ | ದಿವೀ ದ್ೀವಾಯ 
ಅವರ್ ೀಧ್ನ್ಂ ತಸಾಯಾಃ ಪರಿವಾರಭ ತ್ಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಯಾಃ ದತಯನಾಯಮ ವಾರ್ತಪತನೀ | 

‘ಅಜನ್ಯೀ ಮರತತ್್ ೀ ವಕ್ಷಣಾಭ್ ಯೀ ದಿವ ಆವಕ್ಷಣಾಭಯಾಃ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ | 

ರ್ಹವತೀಾಃ ಸಯನ್ದಮಾನಾಾಃ | 
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 ಸವ್ೀಯಷ್ಟದಾ ಜಗತ್ಾರಣ ಮಾಮಾದಾರ್ ಪರಿಸರವ | 
ರ್ತ್ಾರಸತ ಭಗವಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಸುಾಂ ಹಿ ಮೀಕ್ಷಪರದ್ಾಃ ಸದಾ || ಇತ ಚ್  

ಇನ್ತದರಿಷ್ಟಪರದ್ತ್ಾವದ್ ಯೀ ವಾರ್ತರಾದಾರ್ ಗಚ್ಾತ | 
ಇನ್ದರನಾಮನಾಃ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಸಮಿೀಪಂ ಮತಕುಮಞ್ಜಸಾ || ಇತ ಚ್  

ಅನ್ನ್ಯಹ್ೀತತಕಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವದ್ಾಕ್ತುರ ಪಕಮ್ | 
ಸತಖಮಾನ್ನ್ದ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಮೀದ್ ೀ ಭ್ ೀಗನಿಮಿತುಕಾಃ | 
ಪರಮೀದ್ಸುದಿವಶ್ೀಷ್ ೀತ್್ ಾೀ ಮತನಾನಮಾತಯಲಾಭ್ ೀಗತಾಃ || 

- ಇತಯೃಗ್ವೀದ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ | 

ತಮಸಾಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಉದ್ುತ್ಾ ವರ್ಮತತುರಂ ಸವೀಯತುಮಂ ವಿಷಾಣಾಖಯಂ ಜ್ ಯೀತಾಃ 
ಪರಿಪಶಯನ್ುಸುಮೀವ ದ್ೀವತ್ಾರ ದ್ೀವಂ ದ್ೀವವಿಷ್ಯೀSಪ ದ್ೀವಮಗನ್ಮ | ತದ್ೀವ 
ಜ್ ಯೀತಷ್ಟಾೀನ್ ೀತುರತ್್ವೀನ್ ಚ್ ಪಶಯನ್ು ಇತ ದ್ಶಯನ್ೀ ಇತಾಂ ಭಾವವಿಧಾನಾರ್ಯಂ 
ಪೂವಯಮ್ | ತಥ್ೈವಾಸತ ಭಗವಾನ್ತತುಮಜ್ ಯೀತಾಃ | ನ್ ರಾಜಾದಿಷಿವವಾವಿದ್ಯಮಾನ್-
ಭಕ್ತುಮಾತರಮಿದ್ಮಿತ ಜ್ಞಾಪಯತತಮಗನ್ಮ ಜ್ ಯೀತರತತುಮಮಿತ ಪುನ್ವಯಚ್ನ್ಮ್ | 

 

‘ಅಚಿಯಷ್ ೀಅಂಶಾ ವತತಯಲಾಸತು ನಾಮಾನ ವಟರಕ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ |’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ 

‘ಬೃಹತುಮಂ ಮಧ್ತ ರ್ದಿ ಸಹಾಪೂಪಂ ಪರಭಕ್ಷಯೀತ್ | 
ಸವಪ್ನೀ ತಸಾಯಚಿರಾನ್ೃತ ಯ ರಕ್ಾುಬ್ಜೀ ವಾ ಶ್ರ್ ೀಧ್ೃತ್್ೀ’ ಇತ ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ  

ರಾತ್ಾರಯಸತು ದ್ೀವತ್ಾ ದ್ತಗಾಯ ದ್ತಾಃಸವಪ್ನೀ ಸಾ ಪರಪೂಜ್ತ್ಾ | 
ಪಾರ್ಸ್ೀನ್ ಹರ್ೀನ್ೃತತಯಂ  ರಾತರಸ ಕ್ಾುದ್ಕ್ಾಲ್ಲಕಮ್ || 

ರ್ದಿ ಕ್ಾಲ್ಲಕಮೃತತಯಾಃ ಸಾಯತ್ ಪದ್ಂ ಸಾ ಪರಮಂ ನ್ಯೀತ್ | 
ಸಹ್ೈವ ವಿಷ್ತಣನಾ ಭಕುಂ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ವೀದಿನ್ಂ ತಥಾ || 

ರತದ್ತ್ಾವತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮತಯಖಯತ್್ ೀ ರಾತರರತಚ್ಯತ್್ೀ | 
ತದಾಶರರ್ತ್ಾವದ್ತದಗಾಯSಪ ರಾತರರಿತಯಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ || 

ಸ್ತರೀರ ಪಾಃ  ಸ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ  ಪಾರ್ಸ್ೀಷ್ ಟೀ ಹಿ ಮೀಕ್ಷದ್ಾಃ | 
ತಸಾಮದ್ತಭತ ಸಹ್ೈವ್ೀಜತಯ ಭಕ್ಾಯ ದ್ತಾಃಸವಪನದ್ಶಯನ್ೀ || 

ಬಹತಭಿನ್ಯರ್ನ್ೈವಿಯಷ್ತಣಬಯಹತಧ್ೀದ್ಂ ದ್ದ್ಶಯ ಹ | 
ಆರ್ ಪ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಧ್ೃತ್ಾಸ್ುೀನ್ೈವ ಹಿ ಶ್ರರ್ಾಃ || 
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ನಿೀಚಾನ್ತಚಾಚಂಶಚ ಜ್ೀವಾ ಪ ಸ ಬರಹಾಮದಿೀನ್ತವಯಪೂರರ್ತ್ | 
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಬಾಧ್ತ್್ೀSಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಸಾರಂ ಸವಂ ತಥಾSಕರ್ ೀತ್ || 

ಉಷ್ಆಖಯಂ ಶತಕಿವಣಯಂ ಪರಮಾದಾರ ಪಮೀವ ತತ | 
ತಮಶಾಚಪಾಕರ್ ೀತ್್ಯೀವ ಸದಾ ಸ ರಾಯದಿಷ್ತ ಸ್ತಾತಾಃ || 

ಸ ನ್ಾಃ ಸಾವಮಿೀ ರ್ದ್ತದ್ರ್ೀ ರಾಮನಾದಾಯಮನಾಮಕ್್ೀ | 
ಅವಿಕ್ಷಮಹಿ ವರ್ಂ ಸವ್ೀಯ ವೃಕ್ಷ್ೀ ರ್ದ್ವತ್ ಪತತರಣಾಃ || 

ಶ್ಯೀನಾಖ್ಾಯಸತು ಸತಖಿೀನ್ತ್ಾವದಾಸಮನಾುತ್ ಸತರ್ ೀತುಮಾಾಃ | 
ಪದ್ವನ್ ುೀ ಮಾನ್ತಷಾಶ್ೈವ ಪಾದ್ಮಾತರಪರರಾಯನ್ಾಃ || 

ಗಾರಮಾಖ್ಾಯ ಬಹತಲತ್ಾವತತು ದ್ೈತ್ಾಯ ಏವ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾಾಃ | 
ಅಥಿಯನ್ಸತು ಕೃತ್ಾರ್ಯತ್ಾವನ್ತಮಕ್ಾು ಏವ ಶತರತ್ಾಾಃ ಶತರತ್ತ || 

ರರಿೀಕೃತಪರಮಾಣತ್ಾವದ್ ಮಯಯಾಃ ಸ ಭಗವಾ ಪ ಹರಿಾಃ | 
ವೃಕ್ಾಸ್ುೀನ್ೈವ ನಿರಾಯಪಾಯ ವೃಕ್ಾಾಃ ಕ ರರತವತ್್ ೀSಸತರಾಾಃ || 

ತತ್ಾಭಾವಾಶಚ ವೃಕ್ಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಸ್ುೀನಾಸುತರ ಮಹಾಸತರಾಾಃ | 
ಬರಹಮಸ್ುೀನಾ ರ್ತಸ್ುೀ ಹಿ ನಿತಯಮೈಕ್ಾತಯವ್ೀದಿನ್ಾಃ || 

ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತಖತರಶ್ೈವ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭವತ ಪರಭತಾಃ | 
ಕೃಷ್ಣಂ ವಯಕುಂ ತಮೀSಜ್ಞಾನ್ಮಜ್ಞಾನಾಂ ಪ್ೀಶಲಂ ಹಿ ತತ್ || 

ತದಾಯತರ್ತಯೃಣಮಿವ ಭಗವಾ ಪ ಪುರಷ್ ೀತುಮಾಃ | 
ಸ ಏವ ಚ್ ೀಷಾಾಃ ಕಥಿತಾಃ ಪರಕ್ಾಶತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || 

ಜಯನ್ಾಃ ಸ್ ುೀಮಮಿವ ಚ್ ಬಾರಹಮಣಾರ್ ರ್ಥಾ ಚ್ ಗಾಾಃ | 
ಉಪಾಕರಂ ತಥಾ ಸ್ ುೀಮಂ ತವಾಹಂ ತದ್ವೃಣಿೀಷ್ವ ಚ್ || 

ದತಯರಿತ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ತದ್ವಯಙ್ುಯತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ದ್ತಹಿತ್ಾ ದಿವ ಇತತಯಕು ಏವಮಥ್ೀಯನ್ ಪೂಜಯತ್್ೀ || 

ರಾತರೀಸ ಕ್್ುೀನ್ ಭಗವಾ ಪ ಸಾಕ್ಷಾನಾನರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ | 
ತತ್ನಿನಧಾನ್ದ್ತದಗಾಯರಾ ಏಷ್ ೀSರ್ಯ ಉಪಚಾರತಾಃ || 

ಏವಂ ಸತುತಸುಥ್ೈವ್ೀಷ್ ಟೀ ಭಗವಾ ಪ ಮೀಕ್ಷದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ರ್ದ್ನಿುೀತ್ಾಯದ್ಯೃಚ್ಾಃ ಸವಾಯ ಅಪ ದ್ತಾಃಸವಪನದ್ಶಯನ್ೀ || 

ಜಪಾಯ ಏವ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀSರ್ಂ ಹ್ ೀಮೀ ದ್ತಾಃಸವಪನದ್ಶಯನ್ೀ | 
ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ವರಜ್ೀತ್ ತವರ ಪ || 
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ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾಃ ಪರೀತಾಃ ಸತಖ್ಾಧಕಯಂ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ | 
ಮತಕುಸಯ ದಿವವಿಧ್ೈಸುಸಾಮಜಜಪ್ೀ ಯೀಗಶಚ ಸವಯಥಾ || 

ಕತಯವಯೀ ನಾಯಸ್ತಭಿೀ ರಾತರೀಸ ಕುಂ ಜಪಯಂ ತರಶ್್ ೀSಞ್ಜಸಾ |  

ಇತ್ಾಯದ್ಯೈತರ್ೀರ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || 4 || 

ಅರ್ ಖಲ್ಲವರ್ಂ ಸವಯಸ್ಯೈವಾಚ್ ಉಪನಿಷ್ತ್ವಾಯ ಹ್ಯೀವ್ೀಮಾಾಃ ಸವಯಸ್ಯೈ ವಾಚ್ 
ಉಪನಿಷ್ದ್ ಇಮಾಂ ತ್್ವೀವಾಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ ಪೃಥಿವಾಯ ರ ಪಂ ಸಾಶಾಯ 
ಅನ್ುರಿಕ್ಷಸ್ ಯೀಷಾಮಣ್ ೀ ದಿವಾಃ ಸವರಾ ಅಗ್ನೀ ರ ಪಂ ಸಾಶಾಯ ವಾಯೀರತಷಾಮಣ 
ಆದಿತಯಸಯ ಸವರಾ ಋಗ್ವೀದ್ಸಯ ರ ಪಂ ಸಾಶಾಯ ರ್ಜತವ್ೀಯದ್ಸ್ ಯೀಷಾಮಣಾಃ 
ಸಾಮವ್ೀದ್ಸಯ ಸವರಾಶಚಕ್ಷತಷ್ ೀ ರ ಪಂ ಸಾಶಾಯಾಃ ಶ್್ ರೀತರಸ್ ಯೀಷಾಮಣ್ ೀಮನ್ಸಾಃ 
ಸವರಾಾಃ ಪಾರಣಸಯ ರ ಪಂ ಸಾಶಾಯ ಅಪಾನ್ಸ್ ಯೀಷಾಮಣ್ ೀ ವಾಯನ್ಸಯ ಸವರಾ ಅರ್ 
ಖಲ್ಲವರ್ಂ ದ್ೈವಿೀ ವಿೀಣಾ ಭವತ ತದ್ನ್ತಕೃತರಸತ ಮಾನ್ತಷಿೀ ವಿೀಣಾ ಭವತ 
ರ್ಥಾSಸಾಯಾಃ ಶ್ರ ಏವಮತಮತಷಾಯಾಃ ಶ್ರ್ ೀ ರ್ಥಾSಸಾಯಾಃ ಉದ್ರಮೀವಮಮತಷಾಯ 
ಅಮಾಣಂ ರ್ಥಾSಸ್ಯೈ ಜ್ಹ್ವೈವಮಮತಷ್ಯೈ ವಾದ್ನ್ಂ ರ್ಥಾSಸಾಯಸುನ್ರರ್ 
ಏವಮಮತಷಾಯ ಅಙ್ತುಲಯೀ ರ್ಥಾSಸಾಯಾಃ ಸವರಾ ಏವಮಮತಷಾಯಾಃ ಸವರಾ 
ರ್ಥಾSಸಾಯಾಃ ಸಾಶಾಯ ಏವಮಮತಷಾಯಾಃ ಸಾಶಾಯ ರ್ಥಾ ಹ್ಯೀವ್ೀರ್ಂ ಶಬದವತೀ 
ತದ್ಮಯವತ್್ಯೀವಮಸತ ಶಬದವತೀ ತದ್ಮಯವತೀ ರ್ಥಾ ಹ್ಯೀವ್ೀರ್ಂ ಲ್ ೀಮಶ್ೀನ್ 
ಚ್ಮಯಣಾ ಪಹಿತ್ಾ ಭವತ್್ಯೀವಮಸತ ಲ್ ೀಮಶ್ೀನ್ ಚ್ಮಯಣಾ ಪಹಿತ್ಾ 
ಲ್ ೀಮಶ್ೀನ್ ಹ ಸಮ ವ್ೈ ಚ್ಮಯಣಾ ಪುರಾ ವಿೀಣಾ ಅಪದ್ಧ್ತ ಸ ಯೀ ಹ್ೈತ್ಾಂ 
ದ್ೈವಿೀಂ ವಿೀಣಾಂ ವ್ೀದ್ ಶತರದ್ವದ್ನ್ ೀ ಭವತ ಭ ಮಿಪಾರSಸಯಕ್ತೀತಯಭಯವತ ರ್ತರ 
ಕವ ಚಾರಾಯ ವಾಚ್ ೀ ಭಾಷ್ನ್ುೀ ವಿದ್ತರ್ೀನ್ಂ ತತ್ಾರಥಾತ್್ ೀ ವಾಗರಸ್ ೀ ರ್ಸಾಯಂ 
ಸಂಸದ್ಯಧೀರ್ನ್ ೀ ವಾ ಭಾಷ್ಮಾಣ್ ೀ ವಾ ನ್ ವಿರತರತಚ್ತಷ್ೀತ ತತ್್ೈತ್ಾಮೃಚ್ಂ 
ಜಪ್ೀದ್ ೀಷಾಠಪಧಾನಾ ನ್ ಕತಲ್ಲೀದ್ನ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತ್ಾ ಪವಿಾಃ ಸವಯಸ್ಯೈ ವಾಚಾ 
ಈಶಾನಾ ಚಾರತ ಮಾಮಿಹ ವಾದ್ಯೀದಿತ ವಾಗರಸಾಃ || 5 || 

ಅರ್ ಸವಾಯವಾಗಿವಷ್ರಾ ವಿದ್ ಯೀಚ್ಯತ್್ೀ | ವಿಷ್ತಣಶಬಾದರ್ಯತ್ಾವತ್ ಸವಯ ವಾಚಾಮ್ | 
ಪೂವೀಯಕ್ಾು ಅಪ ಸವಯವಾಗತಪನಿಷ್ದ್ ಏವ | ತಥಾಪ ಮತಖಯತ ಏವ 
ಸವಯವಾಗಿವಷ್ರ್ತ್ಾವದ್ವಕ್ಷಯಮಾಣಾವ್ೀವ ಸವಯಸ್ಯೈ ವಾಚ್ ಉಪನಿಷ್ದಿತ ಸವ್ೀಯ 
ವಾಯಚ್ಕ್ಷತ್್ೀ | 
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ಪೃಥಿವಾಯದಿಸ್ತಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೃಥಿವಾಯದ್ಯಭಿಧಾನ್ವಾ ಪ | 
ಸಾಶಾಯದಿೀನಾಂ ದ್ೀವತ್ಾSಸತ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ || 

ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರರ್ಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ವಿೀಣಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾ | 
ದ್ೈವಿೀ ವಿೀಣಾ ತತಾಃ ಸ್ೀರ್ಂ ಲ್ ೀಕಸ್ತದಾಧ ತತ ಮಾನ್ತಷಿೀ || 

ಬರಹಾಮದಿದ್ೀಹಾನ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ವಿಷ್ ಣೀವಿೀಯಣ್ೀತ ಭಕ್ತುತಾಃ | 
ವಿದಾಯಪೂಣಯಮತಖಾಃ ಸ ಸಾಯದ್ ಾಮಿಪೂರಿತಕ್ತೀತಯಮಾ ಪ || 

ವಿದಾಯಧಕ್ಾಯರ್ಯಮೀವ್ೈತ್ಾಂ ವಾಕ್ಾ್ರಾಮಪಯೃಚ್ಂ ಜಪ್ೀತ್ | 
ಧಾಯತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ದ್ೀವಂ ಸ್ತರೀರ ಪಂ ವಾಚಿ ಸಂಸ್ತಾತಮ್ || 

ಓಷಾಠಪಧಾನ್ೀತ್್ಯೀಷಾ ಹಯೃಕ್ಾ್ರ್ ೀ ವಾಚ್ಾಃ ಪರಕ್ತೀತಯತಾಃ | 
ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ವಾಚಿ ಸಂಸಾಸ್ಯೈವೀಷಾಠವ್ೀತ್ತ ಪಧಾನ್ವತ್ || 

ಕತಲ್ಲೀತ ಚ್ ೀಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ರಲ್ಲೀನಾಶ್ೀಷ್ಕತತ್ತಾಃ | 
ಪಾತ ಸವಯಂ ವಿಶ್ಷ್ಟಶಚ ಸವಯಸಾಮದಿತಯತಾಃ ಪವಿಾಃ || 

ಸವಯವಾಗಿೀಶವರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀ ಮಾಂ ಸತವಾದ್ಯೀತ್ | ಇತ ಚ್ | 

ನ್ೀತತಯಪಮಾಥ್ೀಯ | ಓಷಾಠವಪಧಾನ್ವದ್ಸ್ಯೀತ | ನ್ ಚ್ ವಿಷ್ ಣೀರನಾಯ ಸವಯಸಾಯ ವಾಚ್ 
ಈಶಾನಾ | ಸ ಹಿ ಮತಖಯತಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ | ತಸ್ಯೈವ ಪರಸತುತತ್ಾವದ್ವಕ್ಷಯಮಾಣತ್ಾವಚ್ಚ | 

ಶ್ರರ್ಾಃ ಪತರ್ಯಜ್ಞಪತಜಯಗತಾತಗಿಯರಾಂಪತಲ್ ೀಯಕಪತಧ್ಯರಾಪತಾಃ | ಇತ ಚ್ 
ಭಾಗವತ್್ೀ | 

‘ಯೀ ವಾಚಿ ತಷ್ಠನಾವಚ್ ೀSನ್ುರ್ ೀ ರ್ಂ ವಾಙ್ ನ್ ವ್ೀದ್’ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಶಚ | 
ಸ್ತರೀಲ್ಲಙ್ುತವಂ ದ್ೀವತ್್ೀತ್ಾಯದಿವದ್ಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | ಸ್ತರೀರ ಪತ್ಾವಚ್ಚ || 5 || 

ಅರ್ ಹಾಸಾಮ ಏತತತೃಷ್ಣಹಾರಿೀತ್್ ೀ ವಾಗಾ್ರಹಮಣಮಿವೀಪ್ೀದಾಹರತ ಪರಜಾಪತಾಃ 
ಪರಜಾಾಃ ಸೃಷಾಟಾವಯಸರಂಸತ ಸಂವತ್ರಾಃ ಸ ಚ್ಾನ್ ದೀಭಿರಾತ್ಾಮನ್ಂ 
ಸಮದ್ಧಾದ್ಯಚ್ಾನ್ ದೀಭಿರಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಮದ್ಧಾತುಸಾಮತ್ಂಹಿತ್ಾ ತಸ್ಯೈ ವಾ ಏತಸ್ಯೈ 
ಸಂಹಿತ್ಾಯೈ ಣಕ್ಾರ್ ೀ ಬಲಂ ಷ್ಕ್ಾರಾಃ ಪಾರಣ ಆತ್ಾಮ ಸ ಯೀ ಹ್ೈತ್್ ೀ 
ಣಕ್ಾರಷ್ಕ್ಾರಾವನ್ತಸಂಹಿತಮೃಚ್ ೀ ವ್ೀದ್ ಸಬಲಾಂ ಸಪಾರಣಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಂ 
ವ್ೀದಾರ್ತಷ್ಯಮಿತ ವಿದಾಯತ್ ರ್ದಿ ವಿಚಿಕ್ತತ್್್ೀತ್ಣಕ್ಾರಂ ಬರವಾಣಿೀಂ ೩ ಅಣಕ್ಾರಾ 
ಇತ ೩ || ಸಣಕ್ಾರಮೀವ ಬ ರರಾತ್ಷ್ಕ್ಾರಂ ಬರವಾಣಿೀಂ  ೩ ಅಷ್ಕ್ಾರಾ ೩ ಇತ || 
ಸಷ್ಕ್ಾರಮೀವ ಬ ರರಾತ್್ುೀ ರ್ದ್ವರ್ಮನ್ತಸಂಹಿತಮೃಚ್ ೀSಧೀಮಹ್ೀ ರ್ಚ್ಚ 
ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೀರ್ಮಧಾಯರ್ಂ ಪರಬ ರಮಸ್ುೀನ್ ನ್ ೀ 
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ಣಕ್ಾರಷ್ಕ್ಾರಾವುಪಾಪಾುವಿತ ಹ ಸಾಮಹ ಹರಸ್ ವೀ 
ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೀSರ್ರ್ದ್ವರ್ಮನ್ತಸಂಹಿತಮೃಚ್ ೀSಧೀಮಹ್ೀ ರ್ಚ್ಚ 
ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯೀರ್ಮಧಾಯರ್ಂ ಪರಬ ರಮಸ್ುೀನ್ ನ್ ೀ 
ಣಕ್ಾರಷ್ಕ್ಾರಾವುಪಾಪಾುವಿತ ಹ ಸಾಮಹ ಸಾವಿರಾಃ ಶಾಕಲಯ ಏತದ್ಧ ಸಮವ್ೈ ದ್ದಿವ 
ದಾವಂಸ ಆಹತಋಯಷ್ರ್ಾಃ  ಕ್ಾವಷ್ೀರಾಾಃ ಕ್ತಮಥಾಯ ವರ್ಮಧ್ಯೀಷಾಯಮಹ್ೀ 
ಕ್ತಮಥಾಯ ವರ್ಂ ರ್ಕ್ಷಾಯ ಮಹ್ೀ ವಾಚಿ ಹಿ ಪಾರಣಂ ಜತಹತಮಾಃ ಪಾರಣ್ೀ ವಾ ವಾಚ್ಂ 
ಯೀ ಹ್ಯೀವ ಪರಭವಾಃ ಸ ಏವಾಪಯರ್ಸಾು ಏತ್ಾಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾ ನಾನ್ನ್ುೀವಾಸ್ತನ್ೀ 
ಪರಬ ರರಾನಾನಸಂವತ್ರವಾಸ್ತನ್ೀ ನಾಪರವಕರ ಇತ್ಾಯಚಾರ್ಯ ಆಚಾರಾಯಾಃ || 6 || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ದಿ ದಿವತೀರ್ಪರಘ್ಟಟಕ್್ೀ ಅಷ್ಠಮೀSಧಾಯರ್ಾಃ || 
 

|| ಇತ ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ತ್ || 
 

ಭಾ – ಸಂವತ್ರ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾದಿವರಿಞ್ಚ ಏವಾತರ ಪರಜಾಪತಾಃ | 
‘ಬರಹಾಮ ವಿಶವಾಃ ಕತಮಾಃ ಸವರ್ಮ ಾಾಃ ಪರಜಾಪತಾಃ ಸಂವತ್ರಾಃ’ | ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತ್್ೀಾಃ | 

ಶಾರನ್ ುೀ ಬರಹಾಮ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಾಃ ಸತುತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ | 
ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಮಯಕ್ ಸನಾಧರ್ ದಾರ್ಢಯಯಂ ದ್ೀಹಸಯ ಸ್ ೀSಕರ್ ೀತ್ || 

ಸನಾಧನಾತ್ ಸಂಹಿತ್್ೀತತಯಕ್್ ುೀ  ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸನಾತನ್ಾಃ | 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಿನೀ ಣಶಬ್ದೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀಬಯಲಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ || 

ಣ ಇತ್ಾಯಕ್ತರರ್ಮಾಣತ್ಾವಣಣಕ್ಾರ್ ೀSಸಯ ಬಲಂ ಮತಮ್ | 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಿನೀ ಷ್ಕ್ಾರ್ೀಣ ರಮಾಬರಹ್ೀಶಪೂವಿಯಣಾಃ || 

ಪರಣ್ೀತೃತ್ಾSಖಿಲಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ ಣೀರತಕ್ಾು ತಥಾSSತಮತ್ಾ| 
ಆತತವಂ ಸವಯಗತಣ್ೈದ್ೀಯಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಸುಥಾ || 

ಆತಮಶಬ್ ದೀದಿತಂ ತಚ್ಚ ಪಶಬ್ದೀನಾಭಿಧೀರ್ತ್್ೀ | 
ಷ್ ಇತ್ಾಯಕ್ತರರ್ಮಾಣತವಂ ಪರಣ್ೀತೃತವಂ ಚ್ ಪೂಣಯತ್ಾ || 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಷ್ಕ್ಾರ ಇತತಯಕ್ಾು ವಿೀತತಯಕುಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ಾ | 
ಅನ್ಯಸ್ತಾತ ಉಕ್ಾರಸತು ತ್ಾಚಿಾೀಲಯಂ ಹಿ ಹರ್ೀವಯದ್ೀತ್ || 

ಏವಂ ವಿಶ್ಷ್ಟಪಾರಣತವಮಾತತತವಂ ಚ್ ಸವಯತಾಃ | 
ವಿಷಿಷ್ಟಂ ಚ್ ಬಲಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಸಾಮಚಿಾೀಲಮಿತಯಪ || 
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ಉದಿತಂ ವಿಷ್ತಣಶಬ್ದೀನ್ ತಸಾಮದ್ೃಕ್ಂಹಿತ್ಾಮನ್ತ | 
ವಣಯದ್ವರ್ಸಮಾಯೀಗ್ೀ ಷ್ತಣಶಬದಸಾಯರ್ಯಮೀವ ತತ || 

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣತವಮಾತಮತವಂ ಬಲಂ ಚ್ೈವಾತರ ವ್ೀತುರ್ಾಃ | 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ ಣೀಬಯಲವಿತ್ ತಥಾ ಪಾರಣತವವಿದ್ಾವ್ೀತ್ || 

ಸ ಏವ ಮತಕುಾಃ ಸಂಸಾರಾನಿನತ್ಾಯರ್ತಷಾಮ ಪ ಭವಿಷ್ಯತ | 
ಸಂಹಿತ್ಾಸಹಿತತ್್ವೀನ್ ರ್ದ್ೃಚ್ ೀSಧೀಮಹ್ೀ ವರ್ಮ್ | 

ವ್ೀದಾನ್ನಾಯ ಪ ಪುರಾಣಂ ವಾ ತ್್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಪದ್ ೀದಿತಾಃ || 
ಅವಾಪ್ುೀ ಭಗವಾ ಪ ಸಾಯನ್ನಸುನಾನಮಾಥಾಯ ರ್ತ್್ ೀSಖಿಲಾಾಃ | 

ಇತ್ಾಯಹತಋಯಷ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕ್ತಮನಾಯಧ್ಯರ್ನಾದ್ಾವ್ೀತ್ || 
ರ್ಜ್ಞ್ೈವ್ೀಯತಯೃಷ್ಯೀSಪಯನ್ಯೀ ಕ್ಾವಷ್ೀರಾ ವದ್ನಿು ಹಿ | 

ಮತನ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಶಬಾದರ್ಯಂ ಧಾಯರ್ನ್ ುೀ ವಾಚ್ಮೀವ ವಾ || 
ಜತಹತಮೀ ವಿಷ್ತಣನಾಮಾಖಯಂ ಜಪನ್ ುೀ ಮನ್ರಮೀವ ವಾ | 

ನ್ಮಸಾೆರಸಮಾರ್ತಕುಂ ಜತಹತಮಾಃ ಪಾರಣಮತರ ಹಿ || 
ಕ್ತಮನ್ಯೈಬಯಹತಭಿಾಃ ಕ್ಾಯೈಯರ್ೀತಸ್ಯೈವಾಧಕತವತಾಃ | 

ಏತದ್ಥಾಯನ್ತಸನಾಧನ್ಪೂವಯಂ ವ್ೀದಾನ್ಥಾಪ ವಾ || 
ಅಧೀಮಹ್ೀ ರ್ಜಾಮೀ ವಾ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 

ಏಷ್ ಏವ ಹಿ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವ್ೀದಾನಾಮರ್ಯ ಈರಿತಾಃ || 
ವಿಷ್ತಣನಾಮೀದಿತ್್ ೀ ಯೀSರ್ಯಸುದಾವಯಖ್ಾಯSನ್ಯದ್ವಚ್ ೀSಖಿಲಮ್ | 

ಏವಂ ವಿಶ್ಷ್ಟಪಾರಣಾತಮಬಲಾದ್ಯಖಿಲಸದ್ತುಣ್ೈಾಃ | 
ಪೂಣಯಸವಭಾವಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ವಚ್ಸಾಮರ್ಯ ಈರಿತಾಃ || 
ಸಂಹಿತ್ಾಖ್ಾಯನಿ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ರ ಪಾಣ್ಯೀತ್ಾನಿ ಸವಯಶಾಃ | 

ಅನ್ಯವಿದಾಯಸವಶ್ಷ್ಯಸಯ ನ್ ಬ ರರಾತ್ ಪರರ್ಮಂ ಕವಚಿತ್ || 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಶಕ್ತುಹಿೀನಾರ್ ನ್ೈವ ಬ ರರಾತ್ ಕರ್ಞ್ಚನ್ | 

ವ್ೈಷ್ಣವಾರ್ ಸತವೃತ್ಾುರ್ ಮೀಧಾಶರದಾಧರ್ತತ್ಾರ್ ಚ್ || 
ಗತರ್ ೀಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ಕ್ಾಯೈವ ಬ ರರಾದಿತಯನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ || ಇತ ಚ್ | 

ರ್ ಏತ್್ೀನ್ ಣ ಇತಶಬ್ದೀನಾಕ್ತರರ್ಮಾಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೂಣಯಬಲಂ 
ಷ್ಶಬ್ದೀನಾಕ್ತರರ್ಮಾಣಂ ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಗತಣತಶಾಚತತತವಂ ಸವಯಚಾಯಂ 
ಸವಾಯಸಾಂ ಸಂಹಿತ್ಾಮನ್ತತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ ವ್ೀದ್ | 
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ಅಕ್ಷರದ್ವರ್ಸಂಯೀಗರ ಪರಾ ಸಂಹಿತಯೈತದ್ೀವ ಸವಯತ್್ ರೀಚ್ಯತ ಇತ ಸ 
ಸಮ ಾಣಯಬಲಂ ಸವಯಪರಣ್ೀತೃತವಶಕ್ಾಯದಿರ್ತಕುಂ ಚ್ ವಿಷ್ತಣಂ ವ್ೀದ್ | ಅಥ್ೀತ್ಾಯದಿಕ್ಾ 
ಅಪ ಸಂಹಿತ್ಾರ ಪಾ ಏವ | ಪದ್ವಣಯಯೀಾಃ ಪೃರ್ಗನ್ಭಿವಾಯಹಾರಾತ್ | ತಸಾಮತ್ 
ಸವಯಶಬಾದ ವಿಷ್ತಣನಾಮವಾಯಖ್ಾಯನ್ರ ಪಾ  ಏವ | ರ್ದ್ವರ್ಂ 
ಸಂಹಿತ್ಾರ್ತಕುತ್್ವೀನ್ಚ್ ೀಯSಧೀಮಹ್ೀ ತ್್ೀನಾಸಾಮಕಂ ಣಶಬದಷ್ಶಬಾದರ್ಯರ ಪ್ೀ 
ವಿಷ್ತಣರತಪಾತುಾಃ | ತದಾವಯಖ್ಾಯನ್ತ್ಾವತ್ ಸವಯವಾಚಾಮ್ | 
ವಿೀತತಯಪಸಗಯತ್ಾವದ್ತಕ್ಾರಸಯ ಚ್ ತ್ಾಚಿಾೀಲಾಯರ್ಯತ್ಾವದ್ತಕ್ಾುರ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಣರ ಪತ್್ವೀನ್ 
ಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವನ್ನ ಪೃರ್ಕುಯೀವಾಯಯಖ್ಾಯನ್ಮತರ ಕೃತಮ್ | ಋಚ್ ಇತ 
ಸವಯವಾಚಾಮತಪಲಕ್ಷಣಮ್ | ಅತಾಃ ಸವಯವ್ೀದಾದಿಶಬ್ ದೀದಿತಾಃ 
ಸವಯಗತಣಪರಿಪೂಣ್ ೀಯ ಭಗವಾನಾನರಾರ್ಣ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಮ್ || 6 || 

 

ಸವ್ೈಯಶಚ ವ್ೈದಿಕಪದ್ೈರಪ ಲ್ ೀಕಶಬ್ದೈ- 
ಮೀಯಘ್ರಗಿನವಾರಿಧತಲಾದಿರವ್ೈಶಚ ಸವ್ೈಯಾಃ | 
ಏಕ್್ ೀSಭಿಧ್ೀರ್ಪರಿಪೂಣಯಗತಣಾಃ ಪರಯೀSಲಂ  
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಮಮ ಸದ್ೈವ ಸತತತಷಿಟಮೀತತ || 

ರ್ಸಯತರೀಣತಯದಿತ್ಾನಿ ವ್ೀದ್ವಚ್ನ್ೀ ರ ಪಾಣಿ ದಿವಾಯನ್ಯಲಂ 
ಬ್  ತದ್ದಶಯತಮಿತಾಮೀವ ನಿಹಿತಂ ದ್ೀವಸಯ ಭಗ್ ೀಯ ಮಹತ್ | 

ವಾಯೀ ರಾಮವಚ್ ೀನ್ರ್ಂ ಪರರ್ಮಕಂ ಪೃಕ್ಷ್ ೀ ದಿವತೀರ್ಂ ವಪು- 
ಮಯಧ್ ವೀ ರ್ತತು ತೃತೀರ್ಕಂ ಕೃತಮಿದ್ಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಹಿ ತ್್ೀನ್ ಪರಭತ || 

ಹನ್ತಶಬ್ ದೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾಚಿೀ ಹನ್ ಮಾ ಪ ಮತಶಬಿದತಾಃ | 
ರಾಮಸಯ ಸವೃತರ ಪಸಯ ವಾಚ್ಸ್ುೀನಾನ್ರ್ನ್ು ಹಿ || 

ಭೃತಮೀ ಭಿೀಮ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ವಾಚ್ ೀ ಮಾ ಮಾತರಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ | 
ಋಗಾದಾಯ ಇತಹಾಸಂ ಚ್ ಪುರಾಣಂ ಪಞ್ಚರಾತರಕಮ್ | 

ಪ್ರೀಕ್ಾುಾಃ ಸಪುಶ್ವಾಸುತರ ಶಯೀ ಭಿೀಮಸುತಾಃ ಸೃತಾಃ || 
ಮಧವತ್ಾಯನ್ನ್ದ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ವ್ೀತ ತೀರ್ಯಮತದಾಹೃತಮ್ | 

ಮಧ್ವ ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ ತೃತೀರಾ ಮಾರತತೀತನ್ತಾಃ || 
ಇತ ಸ ಕುಗತಂ ರ ಪತರರ್ಮೀತನ್ಮಹಾತಮನ್ಾಃ | 

ಯೀ ವ್ೀದ್ ವ್ೀದ್ವಿತ್ ಸಾಯತ್ ತತುಾವಿತ್ ತತರಸಾದ್ತಾಃ || ಇತ ಚ್ | 
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