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॥ SRI HAYAVADANA RANGAVITTALA 

GOPINATHAYA NAMAHA ॥ 

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

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

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

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

ಕೃತಜ್ಞತ್ೆಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಾಂತರದ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲು, ಪೆರೀಮಮೂತಥಗಳಾಗಿ ನನನ ಅಸಿ್ತತವಕ್ೆೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ, ಈ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ, ನನನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪಿತೃಗಳಾದ, ದಿವಾಂಗತರಾದ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತುಿ 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ ಈ 
"ಸವಥಮೂಲ ರ್ಜ್ಞ" 

‘ಮಾತೃದೆೀವೀ ಭವ-ಪಿತೃದೆೀವೀ ಭವ-ಆಚಾರ್ಥದೆೀವೀ 
ಭವ’ 

1. ಸಾಂಸೃತದಲಿ್ಲರುವ ಅನುನಾಸ್ತಕದ ಸಾಷ್ಟವಾದ ವೆೈವಿದಯತ್ೆರ್ು, ಕನನಡ ಭಾಷೆರ್ಲಿ್ಲರ್ೂ 
ಇರುವಾಗ, ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಗಾಂಧ್ವೆೀ ಇಲಿದವರಾಂತ್ೆ, ಕನನಡಿಗರು ಇದನುನ 
ಕಡೆಗಣಿಸ್ತರುವುದು ಏಕ್ೊೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉಚಾಾರಣೆಗಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ 
ಅನುಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದದರಿಾಂದ, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿಯಾದ ಅನುನಾಸ್ತಕ, 
ಅನುಸಾವರಗಳನುನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು ಇದನುನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬೆೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಥಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಗರಾಂರ್ ಋಣ:  ಆಚಾರ್ಥ ಪರಭಞ್ಜನರಿಾಂದ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ ಸವಥಮೂಲಗರಾಂರ್ಗಳು. 
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॥ ಋಗಾಾಷ್ಯಮ್ ॥ 
 

ನಾರಾರ್ಣಾಂ ನಿಖಿಲಪೂಣಥಗುಣಾಣಥಮುಚ್ಾಸೂಯಾಥಮಿತದುಯತಮಶೆೀಷ್ನಿರಸಿದೊೀಷ್ಮ್ । 
ಸವೆೀಥಶವರಾಂ ಗುರುಮಜೆೀಶನುತಾಂ ಪರಣಮಯ ವಕ್ಷ್ಾಾಮಯೃಗರ್ಥಮತತುಷ್ಟಟಕರಾಂ ತದಸಯ ॥01॥ 

ಓಮಶೆೀಷ್ಗುಣಾಧಾರ ಇತ ನಾರಾರ್ಣೊೀSಪಯಸೌ । 

ಪೂಣೊೀಥ ಭೂತವರೊೀSನನಿಸುಖೊೀ ರ್ದಾವಾಹೃತೀರಿತಃ ॥ 02 ॥ 

ಗುಣೆೈಸಿತಃ ಪರಸವಿತ್ಾ ವರಣಿೀಯೀ ಗುಣೊೀನನತ್ೆೀಃ । 
ಭಾರತಜ್ಞಾನರೂಪತ್ಾವದಬಗೊೀಥ ಧೆಯೀಯೀSಖಿಲೆೈಜಥನೆೈಃ 

ಪೆರೀರಕ್ೊೀSಶೆೀಷ್ಬುದಿಧೀನಾಾಂ ಸ ಗಾರ್ತರಾರ್ಥ ಈರಿತಃ ॥ 03 ॥ 

ಸ ಪೂಣಥತ್ಾವತ್ ಪುಮಾನ್ ನಾಮ ಪೌರುಷೆೀ ಸೂಕಿ ಈರಿತಃ । 

ಸ ಏವಾಖಿಲವೆೀದಾರ್ಥಃ ಸವಥಶಾಸಾಾರ್ಥ ಏವ ಚ್ ॥ 04 ॥ 

 ‘ಸ ಏವ ಸವಥಶಬಾದರ್ಥಃ’ ಇತ್ಾಯಹೊೀಪನಿಷ್ತ್ ಪರಾ । 

‘ತ್ಾ ವಾ ಏತ್ಾ ಋಚ್ಃ’ ಇತ ವಿಶೆೀಷೆೀಣಾಪಯೃಗರ್ಥತ್ಾಮ್ ॥ 05 ॥ 

ಯೀ ದೆೀವಾನಾಮಿತ ಶುರತ್ಾಯ ದೆೀವಾನಾಮಾನಾಂ ವಿಶೆೀಷ್ತಃ । 
ಸಾಷ್ಟತ್ಾವತ್ ತದಗತತ್ೆವೀನ – 

॥ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯರ್ಃ ॥ 
 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  01 01   
 

ನವಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಅಗಿನಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 
 

ಅಗಿನಮ̄ಿೀಳ ೀೆ ಪುರೊೀಹ̍ಿತಾಂ ರ್ಜ್ಞಸಯ ̍ದೆೀವಮೃತವಜ̄ಮ್ ।  

ಹೊೀತ್ಾರ̄ಾಂ ರತನಧಾತ̍ಮಮ್  ॥ 01॥  
 

                              -ತತ್ಾರಹಾಗೆರೀSಗಿನನಾಮಕಮ್ ॥ 06 ॥ 

ಅಗರಣಿೀತವಾಂ ರ್ದಗಿನತವಮಿತಯಗೆರೀ ನಾಮ ತದಾವೆೀತ್ । 

ಏವಮೀವಾಹ ಭಗವಾನ್ ನಿರುಕ್ಿಾಂ ಬಾದರಾರ್ಣಃ ॥ 07 ॥ 
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"ರ್ಥೆೈವಾಗಾನಾದರ್ಃ ಶಬಾದಃ ಪರವತಥನೆಿೀ ಜನಾದಥನೆೀ । 

ತಥಾ ನಿರುಕ್ಿಾಂ ವಕ್ಷ್ಾಾಮೀ ಜ್ಞಾನಿೀನಾಾಂ ಜ್ಞಾನಸ್ತದಧಯೀ" ॥ 08 ॥ 

ಇತ ತ್ೆೀನಾಗಿನಶಬೊದೀSರ್ಮಗರ ಏವಾಭಿಪೂಜಯತ್ಾಮ್ । 

ಅಗರಾತವಮಗರನೆೀತೃತವಮತಿಮಙ್ಗಗಗನೆೀತೃತ್ಾಮ್ ॥ 09 ॥ 

ಆಹ ತಾಂ ಸೌಿಮಯಶೆೀಷ್ಸಯ ಪೂವಥಮೀವ ಹಿತಾಂ ಪರಭುಮ್ । 

ಋತವಙ್ ನಿಯಾಮಕತ್ೆವೀನ ರ್ಜ್ಞಾನಾಮೃತವಜಾಂ ಸದಾ ॥ 10 ॥ 

ದೊಯೀತನಾತ್ ವಿಜಯಾತ್ ಕ್ಾನಾಾ ಸುಿತ್ಾಯ ವಯವಹೃತ್ೆೀರಪಿ । 

ಗತ್ಾಯ ರತ್ಾಯ ಚ್ ದೆೀವಾಖ್ಯಾಂ ಹೊೀತೃಸಾಂಸಥಾಂ ವಿಶೆೀಷ್ತಃ ॥ 11 ॥ 

ಅಗಿನಸಾಂಸ ಥೆೀನ ರೂಪೆೀಣ ರ್ತ್ೊೀSಗಿನಹೊೀಥತೃದೆೀವತ್ಾ । 

ಇನಿದಿಯಾಗಿನಷ್ು ಚಾಥಾಥನಾಾಂ ರ್ದೊಧೀತ್ಾ ಹೊೀತೃನಾಮಕಃ । 

ರತಧಾರಕ್ೊೀತಿಮತ್ಾವತ್ ಸ ರತನಧಾತಮ ಈರಿತಃ ॥ 12 ॥ 
 

ಅಗಿನಃ ಪೂವೆೀಥಭ̄ಿಋಥಷ್̍ಟಭಿರಿೀಡೊಯೀ ನೂತ̍ನೆೈರುತ । ಸ ದೆೀವಾ ಏಹ ವ̍ಕ್ಷತ  ॥02॥  

ಸ ಪೂವೆೈಥನೂಥತನೆೈರೆೀಷೆಯೈವಿಥಜ್ಞಾನಾದೃಷ್ಟನಾಮಕ್ೆೈಃ । 

ಈಡೊಯೀ ದೆೀವಾದಿಭಿಃ ಸವೆೈಥಃ ಸ ಚ್ ದೆೀವಾನಿಹಾನಯೀತ್ ॥ 13 ॥ 

ಅಗಿನನಾ ̄ರಯಿಮಶ̍ನವತ್ ಪೀಷ್ಮ̍ೀವ ದಿವೆೀದ̍ಿವೆೀ । ರ್ಶಸಾ̄ಂವಿೀರವತಿಮಮ್  ॥03॥  

ತ್ೆೀನೆೈವ ರಯಿಮಾಪನೀತ ವಿತಿಾಂ ವಿದಾಯಧ್ನಾತಮಕಮ್ । 

ದಿವಸೆೀ ದಿವಸೆೀ ನಿತಯಾಂ ಪುಷ್ಟಟಮೀವ ನ ಹಿೀನತ್ಾಮ್ । 

ರ್ಶಶಾ ಪುತರಸಾಂರ್ುಕಿಾಂ ವಿೀರ್ಥವತಿಮಮೀವ ವಾ ॥ 14 ॥ 

ಅಗೆನೀ ರ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞಮಧ್ವರಾಂ ವಿಶವತಃ ಪರಿಭೂರಸ್ತ । ಸ ಇದ್ ದೆೀವೆೀಷ್ು ಗಚ್ಛತ  ॥04॥  

ರ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಪರಿತ್ೊೀ ಭೂತ್ಾವ ರಕ್ಷಸ್ತ ತವಾಂ ಸದೆೈವ ಚ್ । 

ವಿಧಿಮಾಗಥಸ್ತಥತಾಂ ದೆೀವಾನ್ ಸ ಏವಾಪನೀತಯಸಾಂಶರ್ಮ್ ॥ 15 ॥ 

ಅಗಿನಹೊೀಥತ್ಾ ಕವಿಕರತುಃ ಸತಯಶ್ಾತರಶರವಸಿಮಃ । ದೆೀವೀ ದೆೀವೆೀಭಿರಾ ಗಮತ್  ॥05॥  

ಸೊೀSಖಿಲಗರಹಣಪರಜ್ಞಃ ಸದುಗಣೆೈಃ ಸನಿತ್ೊೀSಖಿಲಮ್ । 

ರ್ಮರ್ತಯಗರಾಕ್ೀತೀಥನಾಮುತಿಮೀ ವಿಬುಧೆೈಃ ಸಹ । 

ಆಗನಾಿSಖಿಲಭಕ್ಾಿನಾಾಂ ಪೂಜಾಸ್ತವೀಕ್ಾರತತಾರಃ ॥ 16 ॥ 
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ರ್ದಙ್ಗ ದಾಶುಷೆೀ ತವಮಗೆನೀ ಭದರಾಂ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತ । ತವೆೀತ್ ತತ್ ಸತಯಮಙ್ಗಗರಃ  ॥06॥  

ರ್ಜಮಾನಾರ್ ರ್ದಬದರಾಂ ಕತುಥಮಿಚ್ಛಸ್ತ ಸತಿರ್ । 

ತವಚೆಾೀಷ್ಟಯೈವ ಕಮಾಥಣಿ ವತಥಯಿತ್ಾವ ತದಿೀಹನಮ್ ॥ 17 ॥ 

ತವೆೈವ ಸತಯಮಙ್ಗಗನಾಾಂ ರಸ ರ್ದವಹಿನಗೊೀ ಹರಿಃ । 

ಅಙ್ಗಗರಾ ಅಙ್ಗಗರಃ ಪುತ್ೊರೀ ರ್ತ್ೊೀSಗಿನರಭವತ್ ಕವಚಿತ್ ॥ 18 ॥ 

ಉಪ ತ್ಾವಗೆನೀ ದಿವೆೀ ದಿವೆೀ ದೊೀಷಾವಸಿಧಿಥಯಾ ವರ್ಮ್ ।  
ನಮೀ ಭರನಿ ಏಮಸ್ತ  ॥07॥  

ವಸಿದಿಥನಮಹೊೀರಾತರಮಭಿೀಷ್ಟ ಪಾರಣಿನಾಾಂ ಸದಾ । 

ಅಲಾಾ ಅಪಿ ವರ್ಾಂ ಬುದಾಧಾ ತ್ಾವಮುಚ್ಾಗುಣಮಿೀಶವರಮ್ । 

ಉಪಯಾಮ ಮನಃ ಕಮಥವಾಗಿಾಸಿವನನಮಸಮಾರಾಃ ॥ 19 ॥ 

ರಾಜನಿಮಧ್ವರಾಣಾಾಂ ಗೊೀಪಾಮೃತಸಯ ದಿೀದಿವಿಮ್ । ವಧ್ಥಮಾನಾಂ ಸೆವೀ ದಮೀ  ॥08॥  

ದೆೀದಿೀಪಯಮಾನಾಂ ಸೆವೀ ಸದಮನಯಧ್ವರೆೀಶಾಂ ಸದಾವೃಧ್ಮ್ । 
ರ್ಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಗೊೀಪಾಂ ತ್ಾವಮುಪೆೀಮಸ್ತ – 

ಸ ನಃ ಪಿತ್ೆೀವ ಸೂನವೆೀSಗೆನೀ ಸೂಪಾರ್ನೊೀ ಭವ । ಸಚ್ಸಾವ ನಃ ಸವಸಿಯೀ  ॥09॥  

-ಪಿತ್ೆೀವ ನಃ ॥ 20 ॥ 

ಸೂಪಾಶರಯೀ ಭವ ತವಾಂ ಚ್ ರ್ದವದೌರಸಸೂನವೆೀ । 

ರಕ್ಷ ಸನಿತಸೌಖಾಯರ್ ಸಮಯಕ್ ಸತ್ಾಿವರ್ ವಾ ಸದಾ ॥ 21 ॥ 

ಮುನಿಸುಿ ಸವಥವಿದಾಯನಾಾಂ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷೊೀತಿಮಃ । 

ವಿಶೆೀಷ್ತಶಾ ವೆೀದಾನಾಾಂ ಯೀ ಬರಹಾಮಣಮಿತ ಶುರತಃ ॥ 22 ॥ 

ಋಗೆವೀದಾದಿಕಮಸೆಯೈವ ಶವಸ್ತತಾಂ ಪಾರಹ ಚಾಪರಾ । 

ವಾಚೊೀ ಬಭೂವುರುಶತೀಹಥರ್ಗಿರೀವಾದಿತ ಸುುಟಮ್ । 

ವಚೊೀ ಭಾಗವತ್ೆೀSಪಯಸಿ್ತ ಬರಹಾಮಣ ಡೆೀSಪಿ ತಥಾSಪರಮ್ ॥ 23 ॥ 

"ಹರ್ಗಿರೀವಾದಿಮಾ ವಿದಾಯಃ ಶವಸ್ತತತ್ೆವೀನ ನಿಃಸೃತ್ಾಃ । 

ಬರಹಮಣಾ ಸ್ತವೀಕೃತ್ಾಸಾಿಶಾ ರುದರ ಶೆೀಷ್ವಿಪಾ ಅಪಿ ॥ 24 ॥ 

ದಕ್ಷ್ಾದಾಯಃ ಸನಕ್ಾದಾಯಶಾ ಶಕ್ಾರದಾಯ ಮನವಸಿಥಾ । 

ಜಗೃಹುಸೆಿೀ ಚ್ ವಿಶವಸ್ತಮಾಂಶಾಕುರವಾಯಥಪಿಸಿತ್ೊೀSಖಿಲಾಃ" ॥ 25 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 6 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

ಉಕಿಾಂ ಪದಮಪುರಾಣೆೀ ಚ್ "ಕಪಿಲೊೀ ಭಗವಾನಜಃ । 

ಪರೀವಾಚ್ ಬರಹಮಣೆೀ ವಿದಾಯಃ ", " ಹೃದಿಸೊಥೀ ಬಾದರಾರ್ಣಃ ॥ 26 ॥ 

ಓಙ್ಗೆರಪೂವಥಕ್ಾ ವಿದಾಯಃ ಪೆರೀರರ್ತಯಖಿಲೆೀಷ್ವಪಿ । 

ಸದೆೈವ ಬರಹಮಣೆೀ ಪೂವಥಮ್" ಇತ ಸಾತಿವತಸಾಂಹಿತ್ಾ ॥ 27 ॥ 

ಸಕೃನಿನಗದಮಾತ್ೆರೀಣ ಗೃಹಿೀತಾಂ ಬರಹಮಣಾSಖಿಲಮ್ । 

ಅನಿಗಥತಸಯ ವಾಯಸಸಯ ಪರಸಾದಾನಿನತಯಶಕ್ಿತಃ ॥ 28 ॥ 

ತ್ೆೀನ ಚಾನನಿಶಕ್ಿತ್ಾವದ್ ರ್ುಗಪದ್ ಸಮುದಿೀರಿತಮ್ । 

ಪರರ್ಮಪರತಪತೃತ್ಾವನುಮನಿಬರಥಹಾಮSಖಿಲಸಯ ಚ್ ॥ 29 ॥ 

ಸುಪಣೊೀಥSಖಿಲವೆೀದಾನಾಾಂ ಪಞ್ಾರಾತರಸಯ ನಾಗರಾಟ್ । 

ದಿವತೀರ್ಪರತಪತೃತ್ಾವನುಮನಿತ್ೆವೀ ಸಮಿಕ್ೀತಥತ್ೌ ॥ 30 ॥ 

ರ್ಃ ಪಶಯತ ಸವರ್ಾಂ ವಾಕಯಾಂ ಸ ಋಷ್ಟಸಿಸಯ ಕ್ೀತಥತಃ । 

ಅವಾಥಕುಿ ದಾವದಶಾವೃತ್ೆಿೀರಧಿೀತ್ಾಯಪಯೃಷ್ಟರೆೀವ ಸಃ ॥ 31 ॥ 

ರ್ತ್ ಸವರ್ಾಂ ಪರತಭಾತಸಯ ನಿಶಾಯಾರ್ಥಾಂ ಗುರೊೀವಥಚ್ಃ । 

ಸುಪಣಾಥದೆೀವಿಥರಿಞ್ಾಸಯ ಕ್ೆೀವಲಾಂ ಧ್ಮಥಕ್ಾರಣಮ್ ॥ 32 ॥ 

ಋಚಾಮೃಷ್ಟಸಿತಃ ಶಕ್ೊರೀ ರ್ಜುಷಾಾಂ ಸೂರ್ಥ ಏವ ಚ್ । 

ಸೊೀಮಃ ಸಾಮಾನಾಂ ತೃತೀಯಾಸೆಿೀ ಪರತಪತ್ಾಿರ ಈರಿತ್ಾಃ ॥ 33 ॥ 

ಅರ್ವಾಥಙ್ಗಗೀರಸಾಮಾಗಿಿರೆೀಕಷ್ಟಥಶಾಾಪಯರ್ವಥಣಾಮ್ । 

ಇತುಯಕ್ಾಿಃ ಸಮುದಾರ್ಸಯ ಸನಾನೆಯೀ ಚ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ॥ 34 ॥ 

ಏತಜಾಜಾನಾದದೃಷ್ಟಸಯ ಫಲಸಾಯಪಿಿಃ  ಸುುಟಮ್ ಭವೆೀತ್ । 

ದರಷ್ರೄಣಾಾಂ ಚ್  ಚ್ತುಥಾಥನಾಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಪೆಯೈಹಿಕಾಂ ಭವೆೀತ್ ॥ 35 ॥ 

ತ್ೆೀ ಚೆೈಕಸಾಯಪಿ ಬಹವಃ ಸುಯಃ ಸೂಕಸಿಯಚ್ಥ ಯೀವ ವಾ । 

ತಸಾಯಾಂ  ತಸಾಯಮವಸಾಥಯಾಾಂ ತತಿತ್ಾಿಪಿಿವಿಶೆೀಷ್ತಃ ॥ 36 ॥ 

ತ್ೆೀಷಾಾಂ ವಾಕಯಸವರೂಪೆೀಣ ಪಾರರ್ಥನಾದಿಷ್ು ಪಶಯತ । 

ವಿಷ್ುಣಬರಥಹಾಮಸುಪಣೊೀಥ ವಾ ತತಿದೊಯೀಗಾಯರ್ಥಭೆೀದತಃ ॥ 37 ॥ 

ಸವಥವೆೀದಾಭಿಮಾನಿತ್ಾವಚಿಛಿೀಬರಥಹಾಮಣಿ ಚ್ ಭಾರತ । 

ದರಷ್ರಾಶಾ ಸವಥವಿದಾಯನಾಾಂ ವಾಯಖಾಯತ್ೊೀ ಬರಹಮಣಾ ಮರುತ್ ॥ 38 ॥ 
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ಸವಭತರಥನನಿರಾಂ ದರಷ್ರಸೆಿೀಭಯಸಿನೊನೀದಿತ್ಾ ಹಿರುಕ್ । 

ತ್ಾಃ ಸುಿವನಿಿ ಹರಿಾಂ ನಿತಯಾಂ ವಿದಾಯಭಿಸೆಿೀ ಚ್ ಸವಥಶಃ ॥ 39 ॥ 

ಛನದಸೆಿವೀನ ಮುನಿತ್ೆವೀನ ತ್ಾಸಾಾಂ ಸೃತರುದಿೀರಿತ್ಾ । 

ಸಮತಥವಾಯಸೆಿೀ ಚ್ ಸವೆೀಥSಪಿ ಮುನಿತ್ೆವೀನ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ॥ 40 ॥ 

ಗಾರ್ತರೀ ಬೃಹತೀ ಚೆೈವ ತ್ಾಃ ಸವಾಥ ಗರುಡಸಿಥಾ । 

ಬರಹಾಮಣಯನುಷ್ುಟಿನನಾದಿಣಿೀ ತರಷ್ುಟಪ್ ಸಾವಹೆೀತ ಚೊೀಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 41 ॥ 

ಗಾರ್ತರೀ ಜಗತೀ ಚೆೈವ ವಾರುಣಿೀ ರೊೀಹಿಣಿೀ ತಥಾ । 

ಅನುಷ್ುಟಬ್ ಬೃಹತೀ ಚೆೈವ ತ್ಾರಾ ಪಙ್ಗೆ ತಃ ಶಚಿೀ ತಥಾ ॥ 42 ॥ 

ಉಷ್ಟಣಕ್ ಸೌರಿೀ ಜಗತಯಶಾ ಸವೆೀಥದೆೀವಸ್ತಾಯೀ ಮತ್ಾಃ । 

ವಿರಾಣಿಮತ್ಾವವರುಣಯೀಭಾಥಯೀಥ ಇತ ಚ್ ಕ್ೀತಥತ್ೆೀ ॥ 43 ॥ 

ಅತಚ್ಛನಾದಾಂಸ್ತ ಸವಾಥಣಿ ಸವಥದೆೀವಯಃ ಪರಕ್ೀತಥತ್ಾಃ । 

ವಿರಾಡಿತ ಚ್ ನಾಮಾಸಾಾಂ ತ್ಾಸಾಿ ಊನಾಧಿಕ್ೆೀಷ್ವಪಿ । 

ನಿಚ್ೃದ್ ಭುರಿಗ್ ವಿರಾಟ್ ಸಾಂಜ್ಞಾಃ ಪರಸಾಿರೆೀತ್ಾಯದಿ ನಾಮ ಚ್ ॥ 44 ॥ 

ಬಹಿವೀನಾಮೀಕಮಾನೆೀನ ತ್ೆವೀಕಾಂ ನಾಮ ಚ್ ರ್ುಜಯತ್ೆೀ । 

ಸವಾಥಭಿಮಾನಿತ್ಾ ಚೆೈವ ತಸೄಣಾಾಂ ಚ್ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ॥ 45 ॥ 

ದೆೀವತ್ಾ ಸವಥವಿದಾಯನಾಾಂ ಸವರ್ಾಂ ನಾರಾರ್ಣಃ ಪರಭುಃ । 

ಋತ್ೆೀ ತತರ ಪರಸ್ತದಾಧಶಾ ದೆೀವತ್ಾ ಶ್ರೀಸಿಥಾSತರ ಚ್ ॥ 46 ॥ 

ಋತ್ೆೀ ಪರಸ್ತದಾಧ ಬರಹೆೈವ ತತಸೆಿೀನ ಕರಮೀಣ ಚ್ । 

ಪೂವಥಪರಸ್ತದಧವಜಥಾಂ ತು ಶಕ್ಾರನಾಿ ದೆೀವತ್ಾ ಮತ್ಾಃ ॥ 47 ॥ 

ಬರಹಮವಾರ್ೂ ಗಿರೌ ವಿೀನದಿಶೆೀಷ್ರುದಾರಶಾ ತತ್ತಿರ್ಃ । 

ಶಕರಕ್ಾಮೌ ಕ್ಾಮಪುತರಮನುದಕ್ಷ್ಾಙ್ಗಗರಃಸುತ್ಾಃ ॥ 48 ॥ 

ತದವಚ್ಛಚಿೀ ರತಃ ಸೂರ್ಥಸೊೀಮಧ್ಮಾಥದಿತತ್ತಿರ್ಃ । 

ಪರಧಾನಮರುತ್ೊೀ ವಾರಿಪತರಗಿನಶಾ ಮಾರುತ್ಾಃ ॥ 49 ॥ 

ನಿಋಥತಃ ಸ್ತಾರ್ಶಾ ಸೂಯಾಥದೆೀರಶ್ವನಾವಿತರೆೀ ತಥಾ । 

ಅನನಿಕ್ೊೀಟಿಶತಕದಶಾದಾಧಥದಯಾಂಶತಃ ಕರಮಾತ್ ॥ 50 ॥ 
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ಜ್ಞಾನಭಕ್ಿಬಲೆೈಶವರ್ಥಪೂವಾಥಖಿಲಗುಣೆೈರಪಿ । 

ಮುಕ್ಾಿವಪಿ ಕರಮೀ ಹೆಯೀಷಾ ದೆೀವತ್ಾ ಉದಿತ್ಾ ಇಮಾಃ ॥ 51 ॥ 

ಇನಾದಿವರಾ ವಿಶೆೀಷೆೀಣ ಲ್ಲಙ್ ಗ್ೀನೆೈವ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ । 

ದೆೀವತ್ಾಸಿತರ ತತರ ಸುಯರೆೀಷ್ ಏವ ಪರೊೀ ವಿಧಿಃ ॥ 52 ॥ 

ವೆೀದಾದಿವಣಥಪರ್ಥನೆೈಮೂಥತಥರ್ಃ ಕ್ೆೀಶವಸಯ ತು । 

ಸಮಾಸವಾಯಸಯೀಗೆೀನ ವಾಚಾಯಸಾಿತಾರ್ಥತಃ ಪೃರ್ಕ್ । 

ರ್ಥಾಯೀಗಯಾಂ ರ್ಥಾನಾಯರ್ಮನಾಯಸಾಮಪಿ ಮೂತಥರ್ಃ ॥ 53 ॥ 

ಋಕ್ಾಂಹಿತ್ಾಯಾಾಂ ಸಾವಧಾಯಯೀ ನಿರುಕ್ೆಿೀ ವಾಯಸನಿಮಿಥತ್ೆೀ । 

ಪರವೃತ್ೆಿೀ ಚೆೈತದಖಿಲಮುಕಿಾಂ ಹಿ ಪರಭುಣಾ ಸವರ್ಮ್ ॥ 54 ॥ 

ಸವೆೀಥ ವೆೀದಾಶಾ ನಾಮಾನಿ ತ್ಾ ವಾ ಏತ್ಾ ಋಚ್ಸಿಥಾ । 

ಇನದಿಾಂ ಮಿತರಾಂ ಚ್ ವರುಣಮಿತ್ಾಯದಯತರ ಪರಮಾ ಪರಾ ॥ 55 ॥ 

"ದೆೀವತ್ಾತ್ಾರತಮಯಾಂ ಚ್ ಸವೀಥತೃಷ್ಟಾಂ ಚ್ ಕ್ೆೀಶವಮ್ । 

ಜ್ಞಾತ್ೆವೈವ ಮುಚ್ಯತ್ೆೀ ಹಯಸಾಮನಾನನಯಥಾ ತು ಕರ್ಞ್ಾನ " । 

ಇತ ಪೆೈಙ್ಗಗಶುರತಶಾಾಹ ದೃಶಯತ್ೆೀSತರ ಚ್ ಸವಥಶಃ ॥ 56 ॥ 

ನ ತ್ೆೀ ಮಹಿತವಮಿತ್ಾಯದಿನೆೈಶವರಾನೆೀವ ಕ್ೆೀವಲಾನ್ । 

ಗುಣಾನ್ ವಿಷೊಣೀಃ ಶುರತಹಾಯಹ ನೆೈವ ದೊೀಷಾನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ ॥ 57 ॥ 

ಜಾತ್ಾ ಪರಿ ಬಭೂವೆೀತ ಮಯಾಥದಾಾಂ ಬರಹಮಣೊೀSಪಿ ಹಿ । 

ನೆೈವ ರೆೀಮೀSಿನಭೆೀದಬಿಹಾಮ ನಾಸ್ತೀದಿತ್ಾಯದಿಕ್ಾನಪಿ ॥ 58 ॥ 

ದೊೀಷಾನ್ ರುದೆರೀ ಚ್ ತ್ಾನೆೀವ ನ ಮಿನನಿಿೀತ ಪೂವಥಕ್ಾನ್ । 

ರ್ಾಂ ಕ್ಾಮಯೀ ತಾಂ ತಮುಗರಾಂ ರುದಾರರ್ ಧ್ನುರಿತಯಪಿ ॥ 59 ॥ 

ಅಸಯ ದೆೀವಸಯ ಮಾ ಶ್ಶನದೆೀವಾ ಅಪಿ ಗುರಿತಯಪಿ । 

ಘ್ನಞ್ಗಾಶನದೆೀವಾನಿತ್ಾಯದಾಯ ದೊೀಷಾ ಬಹವ ಈರಿತ್ಾಃ ॥ 60 ॥ 

ತತ್ೊೀ ವಿತಷ ಠೆೀ ಯೀನಿಃ ಸ ಏತ್ಾವತಯಹಮಿತಯಪಿ । 

ಅನಾಯಶರರ್ತವಾಂ ದೆೀವಾಯಶಾ ಕರ್ಥತಾಂ ಬಹುಶೆ ೀSಪಿ ಹಿ । 

ತದಾಶರರ್ತವಮನೆಯೀಷಾಮಪಿ ತತ್ೆೈವ ನಿಶಾಯಾತ್ ॥ 61 ॥ 
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ಬರಹೆೈವಾಗರ ಇತ ಹುಯಕ್ಾಿವ ರುದಾರದಿೀನಾಾಂ ತತ್ೊೀ ಜನಿಃ । 

ಉಕ್ಾಿ ಜಾತ್ಾನಿ ವಿಶಾವನಿ ಸ ಪರ್ಥಭವದಿತಯಪಿ । 

ರ್ಸಯ ಚಾಛಯಾSಮೃತಾಂ ಮೃತುಯರಿತ ಚಾದರತ್ೊೀSಬರವಿೀತ್ ॥ 62 ॥ 

"ಅನನಾಿದವರೆೀಶಾನಾ ತಸಾಯಃ ಪಾರಣಾಸಿತಶಾ ವಾಕ್ । 

ತಸಾಯ ರುದರ ಉಮಾ ತಸಾಮದಿನದಿಸಿಸಾಯಸಿತ್ೊೀSಪರೆೀ" । 

ಸೌಪಣಥಶುರತರಿತ್ಾಯಹ "ಸಪಾಿಕ್ಷಿತರ್" ಇತಯಪಿ ॥ 63 ॥ 

"ವಾರ್ುರಸಾಮ ಉಪಾಮನಥತ್" ‘‘ವಿಶವದೆೀವಾರ್ ವಾರ್ವೆೀ" । 

"ವಿಶೆವೈದೆೀಥವೆೈಃ ಸ " ಇತ್ಾಯದಾಯಃ ಪರಮಾ ಅತ್ಾರಪರಾ ಅಪಿ ॥ 64 ॥ 

"ನಾರಾರ್ಣೊೀSದಿತವಾಥರ್ುವಾಥಣಿೀ ರುದರ ಉಮಾ ವಿಭುಃ । 

ಇತರೆೀ ಚ್ ಕರಮಾದಿಧೀನಾಃ ಶತ್ಾಾಂಶಾದಾವರ್ುತ್ೊೀSವರಾಃ ॥ 65 ॥ 

ಇತ ಬಕುಥಶುರತಶಾಾಹ ಶಕ್ಾರತ್ ಸಪಾಿಕ್ಷಿತಶುರತಃ । 

ಅರ್ಾಂ ತ ಏಮಿ ತನೆವೀತಪೂವಾಥ ಅನಾಯ ಅಪಿ ಸುುಟಮ್ । 

ವಾಯೀರಾಧಿಕಯಮಪಾಯಹುಃ "ಇನದಿಾಂ ಸೊೀಮಾಂ ಹುತ್ಾಶನಮ್ ॥ 66 ॥ 

ಸೂರ್ಥಾಂ ರುದರಮಿಮಾನ್ ಪಞ್ಾ ದೆೀವಾನೆೀಕ್ೊೀ ಮಹಾತಮನಃ । 

ಸೃಜತಯತಿ ಮಹಾನ್ ಪಾರಣಃ" ಇತ ಚಾಹ ತುರಶುರತಃ ॥ 67 ॥ 

"ವಿ ಹಿ ಸೊೀತ್ೊೀರಸೃಕ್ಷತ ನೆೀನದಿಾಂ ದೆೀವಮಮಾಂಸತ । 

ರ್ತ್ಾರಮದದ್ ವೃಷಾಕಪಿರರ್ಥಃ ಪುಷೆಟೀಷ್ು ಮತ್ಖಾ" । 

"ನ ರ್ಸೆಯೀನದಿ" ಇತ ಹಾಯಹ ವಿಷೊಣೀರಿನದಿಸಯ ಹಿೀನತ್ಾಮ್ ॥ 68 ॥ 

ವೆೀಧಾ ಅಜಿನವದಿತ್ಾಯದಿವಚ್ನಾಂ ವಿಷ್ುಣನಾಮತಃ । 

ಆನನದಶುರತರಪಯಸಯ ಜಿೀವತ್ಾಮೀವ ದಶಥಯೀತ್ ॥ 69 ॥ 

ಆಹ ಸೂಯಾಥದಪಿೀನದಿಸಯ ವಾಯೀವಿಥಷೊಣೀರಪಿೀಶತ್ಾಮ್ । 

ರ್ಃ ಸೂರ್ಥಾಂ ರ್ ಉಷ್ಸಾಂ ಮಿರರ್ನೆಿೀ ಪಞ್ಾ ದೆೀವತ್ಾಃ ॥ 70 ॥ 

ಚ್ಕ್ಷುಷಾ ದೌಯಶಾಾದಿತಯಶಾ ಚ್ಕ್ಷ್ೊೀಃ ಸೂಯೀಥ ಅಜಾರ್ತ । 

ರ್ಮಾದಿತ್ೊಯೀ ನ ವೆೀದೆೀತಪೂವಾಥ ಶುರತರಥಾಪರಾಃ ॥ 71 ॥ 

"ವಿಷೊಣೀವಾಥತ್ೊೀ ಅಜನಿಷ್ಟ ವಾತ್ಾದಿನದಿಸಿತ್ೊೀ ರವಿಃ । 

ಸೊೀಮಶೆಾೀತ ಲಯೀSಪೆಯೀವಾಂ ಪೂವೆೀಥ ಪೂವೆೀಥ ಗುಣಾಧಿಕ್ಾಃ" ॥ 72 ॥ 
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"ವಿಷೊಣೀಃ ಪಾರಣೊೀ ಅಜನಿಷ್ಟ ಪಾರಣಾದಿನೊದಿೀ ರವಿವಿಥಧ್ುಃ । 

ಲಯೀSಪೆಯೀತ್ಾದೃಶಸೆಿೀಷಾಾಂ ಪೂವಥಃ ಪೂವೀಥ ಗುಣಾಧಿಕಃ" ॥ 73 ॥ 

ತುರಶುರತಶಾ ಸೌಪಣಿೀಥ ಪಿಙ್ಗಶುರತರಪಿೀದೃಶ್ೀ । 

ಅತಃ ಸವಾಥಧಿಕ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣನಿಥಣಿೀಥತಃ ಶುರತಸಞ್ಾಯಾತ್ ॥ 74 ॥ 

ಅತ್ೊೀ ದೊೀಷ್ವಚೊೀ ರ್ತರ ತದಾವಕಯಮವರಾಂ ವದೆೀತ್ । 

ನಿದೊೀಥಷ್ತ್ೆೈವ ವಿಷೊಣೀಸುಿ ಕರಮಾನಮಧ್ಯಗತ್ೆೀಷ್ವಪಿ ॥ 75 ॥ 

"ತರಯೀSಥಾಥಃ ಸವಥವೆೀದೆೀಷ್ು ದಶಾಥಾಥಃ ಸವಥಭಾರತ್ೆೀ । 

ವಿಷೊಣೀಃ ಸಹಸರನಾಮಾಪಿ ನಿರನಿರಶತ್ಾರ್ಥಕಮ್’’ ॥ 76 ॥ 

ಇತ ಸಾೆನದವಚೊೀ ರ್ಸಾಮದರ್ಥಭೆೀದವಯಪೆೀಕ್ಷಯಾ । 

ನಿದೊೀಥಷ್ತವಾಂ ಹರೆೀವಥಕ್ಿ ದೊೀಷ್ಮನೆಯೀಷ್ವಪಿ ಕರಮಾತ್ ॥ 77 ॥ 

ತ್ಾರತಮಯಸಯ ವಿಜ್ಞಪೆಾೈ ವಚೊೀ ದೊೀಷ್ಸಯ ಚಾರ್ಥವತ್ । 

"ಗುಣಾಃ ಶುರತ್ಾಃ" ಇತ ಹಾಯಹ ಗುಣೆೈಕನಿರ್ತಾಂ ಹರೌ ॥ 78 ॥ 

"ನಿದೊೀಥಷ್ಗುಣಪೂಣಥಶಾ ವಿಷ್ುಣರೆೀಕ್ೊೀ ನ ಚಾಪರಃ । 

ಅಪೂಣಾಥ ದೊೀಷ್ರಹಿತ್ಾ ಮಾಯೈಕ ತದವಶೆೈವ ಚ್ ॥ 79 ॥ 

ಅದೊೀಷ್ಃ ಪಾರರ್ಶೆ ೀ ಬರಹಾಮ ದೊೀಷ್ವನಿಃ ಕರಮಾತ್ ಪರೆೀ" । 

ಇತ ಮಾನಯಶುರತಶಾಾಹ ಭೆೀದೊೀSಥಾಥನಾಾಂ ತತ್ೊೀ ಮತಃ ॥ 80 ॥ 

"ರೂಢಿಮೀವ ಸಮಾಶ್ರತಯ ವಿಭಜಾಯಥಾಥನ್ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ । 

ವಿದೊೀಷ್ಗುಣಪೂತಯಥರ್ಥಾಂ ವಿಷ ಣೌ ಯೀಗಾರ್ಥಮಾನಯೀತ್ ॥ 81 ॥ 

ಪಶಾಾದೆೀವ ರ್ಥಾಯೀಗಮಿತರೆೀಷ್ವಪಿ ಸನನಯೀತ್" । 

ಋಗೆವೀದಸಾಂಹಿತ್ಾಯಾಾಂ ಚ್ ಪರಭುಣೆೈವಾಂ ಸಮಿೀರಿತಮ್ ॥ 82 ॥ 

ಪೃರ್ಗೂರಪಾಣಿ ವಿಷೊಣೀಸುಿ ದೆೀವತ್ಾನಿರಗಾಣಿ ಚ್ । 

ಅಗಾನಾದಿಸೂಕಿವಾಚಾಯನಿ ನಾಮಾನ ಸೂಕಿಭಿದಾ ಭವೆೀತ್ ॥ 83 ॥ 

ನಕ್ಮಾಥಕ್ಃ ಸಮಸ್ತೀತ್ಾಯದಿ ಪರೀಕ್ಾಿಧಿಕಯ ವಿವಕ್ಷಯಾ । 

‘ಆಧಿಕ್ೆಯೀSಧಿಕ’ ಮಿತ್ೆಯೀವ ಹರಿಣಾ ಸೂತರಮಿೀರಿತಮ್ ॥ 84 ॥ 
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ಕೃತವೀ ಹತವೀತಪೂವಾಥಶಾ "ತೃತೀಯೀSತಶಯೀ" ರ್ತಃ । 

ವಿಶ್ಿಷಾಟಥೆೀಥ ಚ್ ವಿಶ್ಿಷ್ಟಮೂನಾಥೆೀಥ ಚೊೀನಮಿಷ್ಯತ್ೆೀ । 

ವಯತಯಯೀSಭೆೀದಕರಣಸಾವತನೆಾೀಷ್ು ಸಮಿೀರಿತಃ ॥ 85 ॥ 

ಅಭೆೀದೊೀ ಹರಿರೂಪಾಣಾಾಂ ಗುಣಾನಾಾಂ ಚ್ ಕ್ರಯಾಸು ಚ್ । 

ತಸೆಯೈವಾವರ್ವಾನಾಾಂ ಚ್ ಭೆೀದಃ ಶ್ರೀಬರಥಹಮಪೂವಥಕ್ೆೈಃ ॥ 86 ॥ 

ಮುಕ್ೆೈರಪಿ ಜಡೆೈಭೆೀಥದಃ ಕ್ೆೈಮುತ್ಾಯದೆೀವ ದೃಶಯತ್ೆೀ । 

ಋಗೆವೀದಸಾಂಹಿತ್ಾಯಾಾಂ ಚ್ ಪರೀಕಿಮೀತತ್ ಸಮಸಿಶಃ ॥ 87 ॥ 

"ಅಭೆೀದಃ ಸವಗುಣಾದೆಯೈಶಾ ಮುಕ್ಾಿನಾಮಪಿ ಸವಥಶಃ । 

ಭೆೀದಾಭೆೀದಸಿವಭೆೀದಶಾ ಗುಣೆೈಃ ಸಾಂಸಾರಿಣಾಮಪಿ । 

ಜಡಾನಾಮಾಂಶತ್ೊೀSಭೆೀದಃ ಸಮುದಾಯೀನ ಚೊೀಭರ್ಮ್" ॥ 88 ॥ 

"ಮನುಷ್ಯಗನಧವಥಪಿತೃಗಣಕ್ಾಮಿಥಕತ್ಾತವಕ್ಾಃ । 

ದೆೀವಾಃ ಶಕರಃ ಶ್ವೀ ಬರಹಾಮ ಮುಕ್ೌಿ ಸೌಖಾಯದಿಭಿಗುಥಣೆೈಃ ॥ 89 ॥ 
ಶತ್ಾರ್ುತ್ೊೀತಿರಾ ನಿತಯಮನೊಯೀನಯ ಪಿರೀತಸಾಂರ್ುತ್ಾಃ " 

ಇತ ಸ್ತದಾಧನಿಗಾಂ ವಾಕಯಾಂ ಸವರ್ಾಂ ಭಗವತ್ೆೀರಿತಮ್ ॥ 90 ॥ 

ಸಾವಧಾಯರ್ಸಿತಿವವಿಜ್ಞಾನಾಂ ವಿಷ್ುಣಭಥಕ್ಿವಿಥರಾಗತ್ಾ । 

ನಿಷ್ಟದಧಕಮಥಸನಾಾಗೊೀ ವಿಹಿತಸಯ ಸದಾ ಕ್ರಯಾ ॥ 91 ॥ 

ಸದಾ ವಿಷ್ುಣಸೃತಶೆೈವ ಕ್ೆೀವಲಾಂ ಮೀಕ್ಷಸಾಧ್ನಮ್ । 

ಏತ್ೆೈವಿಥನಾ ನ ಮೀಕ್ಷಃ ಸಾಯದಬಭವೆೀದೆೀತ್ೆೈರಪಿ ಧ್ುರವಮ್ ॥ 92 ॥ 

ಋಷ್ಟಚ್ಛನೊದೀದೆೈವತ್ಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ಾವSರ್ಥಾಂ ಚೆೈವ ಭಕ್ಿತಃ । 

ಸಾವಧಾಯಯೀನೆೈವ ಮೀಕ್ಷಃ ಸಾಯದಿವರಕಿಸಯ ಹರಿಸೃತ್ೆೀಃ ॥ 93 ॥ 

"ಜಪೆಯೀನೆೈವ ತು ಸಾಂಸ್ತದ ಧೆಾೀದಾಬಿಹಮಣೊೀ ನಾತರ ಸಾಂಶರ್ಃ । 

ಕುಯಾಥದನಯನನ ವಾ ಕುಯಾಥನೆೈತ್ೊರೀ ಬಾರಹಮಣ ಉಚ್ಯತ್ೆೀ" ॥ 94 ॥ 

ತಸಾಮನಿನತಯಾಂ ಹರಿಾಂ ಧಾಯಯೀತ್ ಕುಯಾಥತ್ ಸಾವಧಾಯರ್ಮಞ್ಜಸಾ । 

ಐಹಿಕ್ಾಮುಷ್ಟಮಕ್ಾ ಭೊೀಗಾ ರಕಿಸಾಯನಯಸುಿ ಮುಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ಇತ ಸಾವಧಾಯರ್ವಚ್ನಾಂ ಸವರ್ಾಂ ಭಗವತ್ೊೀದಿತಮ್ ॥ 95 ॥ 
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"ಸಾವಧಾಯಯಾತ್ ತು ಪರವಚ್ನೆೀ ಸಹಸರಗುಣಿತಾಂ ಫಲಮ್ । 

ಅರ್ಥದರಷ್ುಟಃ ಕ್ೊೀಟಿಗುಣಾಂ ತತ್ೊೀSನನಿಾಂ ನಿಯಾಮಕ್ೆೀ ॥ 96 ॥ 

ತಕ್ಾಥಗಮಾಭಾಯಾಂ ನಿರ್ತಾಂ ರ್ಃ ಕರೊೀತಯಧಿಕಾಂ ತತಃ । 

ಪೂಣಥಾಂ ವೆೀದಾಖಿಲದರಷ್ುಟಬರಥಹಮಣಃ ಫಲಮುತಯತ್ೆೀ ॥ 97 ॥ 

ದಾಡಯಥಮೀವಾನುದಾತ್ಾಿರ್ಥ ಉದಾತಿಸೊಯೀಚ್ಾತ್ಾರ್ಥತ್ಾ । 

ನಿೀಚ್ತ್ಾ ಸವರಿತಸಾಯರ್ಥಃ ಪರಚ್ರ್ಸಯ ರ್ಥಾಸ್ತಥತಃ । 

ಸಮಾಹಾರೆೀSಖಿಲಾ ಅಥಾಥಃ ಸವರಾಥಾಥಃನಾಮಿರ್ಾಂ ಸ್ತಥತಃ ॥ 98 ॥ 

ಸುಿತಯಧ್ಮಥಸಯ ಭೆೀದೆೀನ ಪದಾದಾಯದಿಸವರೆೀ ಭಿದಾ । 

ಸಾಧಾರಣೊೀ ವಿಧಿಸೆಿವೀಷ್ ವಿಶೆೀಷೊೀ ರ್ತರ ರ್ತರ ಚ್ ॥ 99 ॥ 

ಕರಮಾದೆೀವ ತದನೆಯೀಷಾಮೃಷಾಯದಿೀನಾಾಂ ಸವಯೀಗಯತಃ । 

ವಿಪರ್ಥಯಾರ್ಥಕರ್ನೆೀ ವಿಪರಿೀತಾಂ ತಥಾ ತಮಃ ॥ 100 ॥ 

ಯಾವತ್ ಪರಯೀಜಕ್ೊೀ ಜ್ಞಾನೆೀ ತ್ಾವತ್ ತ್ಾವಚ್ುಛಭಾಧಿಕಃ । 

ತಥೆೈವ ವಿಪರಿೀತ್ೆೀSಪಿ ಸೃತ್ೌ ಜ್ಞಾನೆೀ ಚ್ ತತ್ ಸಮಮ್ ॥ 101 ॥ 

ತಮೀನಿರರ್ಮಾನುಷ್ಯಸವಗಥಮೀಕ್ಷ್ಾತರೆೀಕತಃ । 

ಯೀಗಯತ್ಾ ತ್ಾರತಮಯೀನ ಫಲಾಂ ಸವೆೀಥಷ್ು ಚೊೀಚ್ಯತ್ೆೀ "। 

ಇತ ಪರವೃತಿವಚ್ನಾಂ ವಿವೆೀಕ್ೆೀSಪೆಯೀತದಿೀರಿತಮ್ ॥ 102 ॥ 

 ‘ಯಾದೃಶೆ ೀ ಯೀಗಯತ್ಾಾಂ ಯಾಯಾತ್ಜ್ಞೆೀಯೀSರ್ಥಸಿಥಾ ಸುುಟಮ್ । 

ಅನನಿನಿರ್ಮೈರ್ುಥಕ್ಾಿ ಅನನಾಿರ್ಥವಿಶೆೀಷ್ಟಣಃ । 

ವೆೀದಾ ಇತ ಸಮಾಸೆೀನ ನಿರ್ಮೀSರ್ಾಂ ಸಮಿೀರಿತಃ ॥ 103 ॥ 

ಋಕ್ಾಂಹಿತ್ಾಗತಾಂ ವಾಕಯಮಿತ ಚಾನಯನ್ ನಿಯಾಮಕಮ್ । 

ತಸಾಮದ್ ವನಾದಾಶಾ ಪೂಜಾಯಶಾ ಬರಹಾಮದಾಯ ಜ್ಞಾನಯೀಜಕ್ಾಃ । 

ಗುರುತ್ೆವೀನ ಕರಮೀಣೆೈವ ವಿಶೆೀಷೆೀಣೆೈವ ಕ್ೆೀಶವಃ ॥ 104 ॥ 

ಆರಭಯ ಸವಗುರುಾಂ ಯಾವದಿವಷ್ುಣರೆೀವೀತಿರೊೀತಿರಾಃ । 

ಕರಮಾನಿನಷ್ುಲತ್ಾSನಯತರ ಗುರುತತ್ೆಿವೀ ಸಮಿೀರಿತ್ಾ ॥ 105 ॥ 
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ಏವಾಂ ಸ್ತಥತ್ೆೀSಗಿನಗಾಂ ವಿಷ್ುಣಮಗಿನನಾಮಾನಮೀವ ಚ್ । 

ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ಋಕ್ ಶತ್ೆೀನ ವಾಯಾವದಿಗತಮೀವ ಚ್ । 

ಸಾಗಾನಾದಿಾಂ ಸೌಿತ ಸದಾಕ್ಾಾ ತತಿನಾನಮಾನಮೀವ ಚ್ ॥ 106 ॥ 

--ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ --0202  
 

ನವಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । 1 - 3 ವಾರ್ುಃ; 4 - 6 ಇನದಿವಾರ್ೂ; 7- 9 ಮಿತ್ಾರ - ವರುಣೌ । 
ಗಾರ್ತರೀ । 

10.  ವಾರ್ವಾ ಯಾಹಿ ದಶಥತ್ೆೀಮೀ ಸೊೀಮಾ ಅರಙ್ೃತ್ಾಃ । 

ತ್ೆೀಷಾಾಂ ಪಾಹಿ ಶುರಧಿೀ ಹವಮ್ ॥01॥ 

ಬಲತ್ಾವದರ್ನಾಚೆೈವ ವಾರ್ುರಿತಯಭಿದಿೀರ್ತ್ೆೀ । 

ವಾತ್ಾಯರ್ುರಿತ ವಾ ಜ್ಞಾನಾದ್ ವರಣಾದಾಶರರ್ತವತಃ ॥ 107 ॥ 

ವರ್ ಬನಧನ ಇತಯಸಾಮತ್ ಸಾಂಸಾರಾದೆೀವಯಥಯಾದಪಿ । 

ವೆಯೈತಯಸ್ತಮನಿನತ ವಾ ವಾರ್ುವಥರ್ ಶೆರೀಷ್ಠತವ ಇತಯಪಿ ॥ 108 ॥ 

ಮುಖ್ಯತ್ೊೀ ವಾಸುದೆೀವೆೀ ತ್ೆೀ ಗುಣಾಃ ಸನೆಾೀವ ಸವಥಶಃ । 

ಅನಿಷ್ಟದಾಧಸಿದನೆಯೀಷ್ು ರ್ಥಾಯೀಗಯತಯಾ ಮತ್ಾಃ ॥ 109 ॥ 

ದಶಥತಸಿತದೃಷ್ಟಟತ್ಾವತ್ ಸವಥಜ್ಞೊೀSಸೌ ರ್ತ್ೊೀ ವಿಭುಃ । 

ಭಕ್ಾಾದಯಲಙ್ೃತ್ಾಃ ಸೊೀಮಾ ಮನಾಾಂಸಯನೆಯೀ ಹಿರಣಯತಃ । 

ಹಿರಣಾಯಲಙ್ೃತ್ಾ ರ್ಸಾಮದೂಧರ್ನಿ ವಾರ್ವೆೀ ಸುತ್ಾಃ ॥ 110 ॥ 

ತ್ಾನ್ ಪಾಹಿ ಶುರಧಿ ಚಾಹಾವನಾಂ ಸಾವತನೆಾಾೀ ವಯತಯಯೀSಪಯರ್ಮ್ । 

ಮನೊೀSಪಿ ಭೊೀಗಯಮಿೀಶಸಯ ಪಿರೀತಮಾತ್ೆರೀಣ ಕ್ೆೀವಲಮ್ ॥ 111 ॥ 

ಗುಣಾಧಿಕಯಾಂ ಯೀನ ಭವೆೀದ್ ವೆೀದಸಾಯರ್ಥಃ ಸ ಏವ ಹಿ । 

ಪರಯೀಜಕತ್ಾವನಾನಯಸಯ ಫಲಾಭಾವಾತ್ ತದರ್ಥತ್ಾ । 

ಉಪಕರಮಾದಯೀ ರ್ತರ ತ್ಾತಾಯಾಥರ್ಥಃ ಸ ಏವ ಹಿ ॥ 112 ॥ 

11. ವಾರ್ ಉಕ್ೆಿೀಭಿಜಥರನೆಿೀ ತ್ಾವಮಚಾಛ ಜರಿತ್ಾರಃ । 

ಸುತಸೊೀಮಾ ಅಹವಿಥದಃ ॥ 02॥  

ಸುಿವನಿಿ ಶಸೆಾೈಃ  ಸೊಿೀತ್ಾರೊೀ ರ್ಥಾವದ್ ರ್ಜ್ಞವೆೀದಿನಃ ॥ 113 ॥ 
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12. ವಾಯೀ ತವ ಪರಪೃಞ್ಾತೀ ಧೆೀನಾ ಜಿಗಾತ ದಾಶುಷೆೀ । 

ಉರೂಚಿೀ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥03॥   

ವಾಕ್ ತವತ್ಮಾಕ್ಥಣಿೀ ರ್ಜ್ಞಕೃತ್ೆೀ ಪಾರಪರ್ತೀಪಿ್ತಮ್ । 

ಸೊೀಮಪಾಯಾತಮಹತೀ ಮಹಾರ್ಥತ್ಾವತ್ ತವದರ್ಥತಃ ॥ 114 ॥ 

13. ಇನದಿವಾರ್ೂ ಇಮೀ ಸುತ್ಾ ಉಪ ಪರಯೀಭಿರಾ ಗತಮ್  

ಇನದವೀ ವಾಮುಷ್ನಿಿ  ಹಿ  ॥04॥  

ಇನದಿಃ ಸ ಪರಮೈಶವಯಾಥದಿದಮುದಿದಶಯ ಚ್ ದುರತ್ೆೀಃ । 

ದದಶೆೀಥದಾಂ ದಿೀಪಿಿಮತ್ಾಿವದಿದಾಂ ರಾತೀತ ವಾ ಭವೆೀತ್ ॥ 115 ॥ 

ಸೊೀಮಾಭಿಮಾನಿನೊೀ ದೆೀವಾ ವಾಮಿಚ್ಛನಿಿ ಹಿ ಸೊೀಮಗಾಃ । 

ಪಿರೀಯೈರುಪಾಗತಾಂ ತ್ೆೀನೊೀಪೆೀನದಿಃ ಸಙ್ೆಷ್ಥಣೊೀ ಹರಿಃ ॥ 116 ॥ 

ದಿವರೂಪತ್ಾವದಬಹುತವಾಂ ಚ್ ವಿಶೆೀಷಾದೆೀವ ಕ್ೆೀವಲಮ್ । 

ಏಕಸೆಯೈವ ಹರೆೀನಾಥತರ ಭೆೀದಃ ಶಙ್ೆಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ ॥ 117 ॥ 

"ಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಾಂ" "ನೆೀಹ ನಾನಾSಸಿ್ತ ಕ್ಞ್ಾನ" । 

"ಮೃತ್ೊಯೀಃ ಸ ಮೃತುಯಮಾಪನೀತ ರ್ ಇಹ ನಾನೆೀವ ಪಶಯತ" ॥ 118 ॥ 

"ರ್ಥೊೀದಕಾಂ ದುಗೆೀಥ ವೃಷ್ಟಾಂ ಪವಥತ್ೆೀಷ್ು ವಿಧಾವತ । 

ಏವಾಂ ಧ್ಮಾಥನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯಾಂಸಾಿನೆೀವಾನು ವಿಧಾವತ " ॥ 119 ॥ 

ಉಕ್ಾಿವ ಧ್ಮಾಥನ್ ಪೃರ್ಕಿವಸಯ ನಿಷೆೀಧಾದೆೀವಮೀವ ಹಿ । 

ವಿಶೆೀಷೊೀ ಜ್ಞಾರ್ತ್ೆೀ ಶುರತ್ಾಯ ಭೆೀದಾದನಯಶಾ ಸಾಕ್ಷಿತಃ ॥ 120 ॥ 

14. ವಾರ್ವಿನದಿಶಾ ಚೆೀತರ್ಃ ಸುತ್ಾನಾಾಂ ವಾಜಿನಿೀವಸೂ । 

ತ್ಾವಾ ಯಾತಮುಪ ದರವತ್  ॥05॥  

ವಿಜಾನತಃ ಸುತ್ಾನನನಪತ್ೌ ಸೂಯೀಥ ಸದಾ ಸ್ತಥತ್ೌ । 

ದರವದ್ ದುರತಾಂ ಸುತ್ಾತಾರ್ಥದೊಯೀತಕ್ೊೀSಭಾಯಸ ಇಷ್ಯತ್ೆೀ ॥ 121 ॥ 

15. ವಾರ್ವಿನದಿಶಾ ಸುನವತ ಆ ಯಾತಮುಪ ನಿಷ್ೃತಮ್ । 

ಮಕ್ಷಿವ(ಇ)೧ತ್ಾಥ ಧಿಯಾ ನರಾ  ॥06॥  

ರ್ಜನ್ ಸುನವನ್ ಕೃತಸಾಯನುಸಾರಿ ಕಮೈಥವ ನಿಷ್ೃತಮ್ । 

ತದರ್ಥಾಂ ಕ್ಷಿಪರಮಾಯಾತಾಂ ಧಿೀಯೀತಥಾಂಭೂತಯಾSಚ್ಲೌ ॥ 122 ॥ 
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ನರೌ ತ್ಾವವಿನಾಶ್ತ್ಾವದುಪಚಾರಃ ಕವಚಿತ್ ಭವೆೀತ್ । 

ಅಮರತವವದ್ ರ್ತ್ೊೀ ಮೀಕ್ಷ್ೊೀ ದೆೀವತ್ಾನಾಾಂ ಸುನಿಶ್ಾತಃ ॥ 123 ॥ 

16. ಮಿತರಾಂ ಹುವೆೀ ಪೂತದಕ್ಷಾಂ ವರುಣಾಂ ಚ್ ರಿಶಾದಸಮ್ । 

ಧಿರ್ಾಂ ಘ್ೃತ್ಾಚಿೀಾಂ ಸಾಧ್ನಾಿ  ॥07॥  

ಮಿತ್ಾವ ತ್ಾರತೀತ ಮಿತ್ೊರೀSರ್ಾಂ ಮಿತಮಹಾನ ಕರೊೀತ ವಾ । 

ಮಿತಾಂ ರಾತೀತ ವಾ ನಿತಯಾಂ ಮಿತಾಂ ರಮರ್ತೀತ ವಾ ॥ 124 ॥ 

ಆವೃಣೊೀತೀತ ವರುಣಸಿಮಸಾSಜ್ಞಾನತ್ೊೀSಪಿ ವಾ । 

ವರಮುನನರ್ತೀತಯಸಾಮದ್ ವರಾನನದತವತ್ೊೀSಪಿ ವಾ ॥ 125 ॥ 

ಪೂತ್ಾ ದಕ್ಷ್ಾ ಅನೆೀನೆೀತ ಪೂತದಕ್ಷ ಇತೀರಿತಃ । 

ತಮಾಹವಯಾಮಿ ಸುಖಿನಾಂ ಶಮದನ್ ರಮತ್ೆೀ ರ್ತಃ । 

ಅನೂನಸುಖ್ಭೊೀಕೃತ್ಾವದ್ ರಿಶಾದಾ ಇತ ಕ್ೀತಥತಃ ॥ 126 ॥ 

ಹರಿಘ್ೃಥತಃ ಸುಶುದಧತ್ಾವದ್ ಘ್ೃತ್ಾಚಿೀ ಚ್ ತದಞ್ಾನಾತ್ । 

ಸವಧಿೀತಸಾಧ್ಕ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಭಥಕ್ಾಿನಾಾಂ ಚ್ ರ್ಥಾರ್ಥತಃ ॥ 127 ॥ 

17. ಋತ್ೆೀನ ಮಿತ್ಾರವರುಣಾವೃತ್ಾವೃಧಾವೃತಸಾೃಶಾ । 

ಕರತುಾಂ ಬೃಹನಿಮಾಶಾಥೆೀ  ॥08,  
ನಿತಯವೃದಧಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಋತ್ೆೀನಾನುಪಚಾರತಃ । 

ಋತಸಾೃಗ್ ವೆೀದವಾಚ್ಯತ್ಾವದನೌಯ ಚೆೀದ್ ಭಗವಾನ್ ಋತಃ ॥ 128 ॥ 

ಋ ಗತ್ಾವಿತಯತಃ ಸವಥವಸುಿಷ್ವನುಗತತವತಃ । 

ತ್ೆೀನ ವೃದ ಧೌ ತತ್ಪೃಶೌ ಚ್ ಸವಥದಾ ಮಿತರವಾರಿಪೌ ॥ 129 ॥ 

ಸಾಂಹಿತ್ಾಯಾಾಂ ತು ದೆೈರ್ಘ್ಯಥದಿರುಕ್ಾಿಧಿಕ್ೆಯೀ ಪದೆೀSನಯಥಾ । 

ಅನನಾಯರ್ಥತವವಿಜ್ಞಪಾಾ ಈಶಾಥೆೀ ಚ್ ಮಹಾಕರತುಮ್ ॥ 130 ॥  
ಮಹತ್ ಸುಖ್ಾಂ ವಾ – 

 

18. ಕವಿೀ ನೊೀ ಮಿತ್ಾರವರುಣಾ ತುವಿಜಾತ್ಾ ಉರುಕ್ಷಯಾ । 

ದಕ್ಷಾಂ ದಧಾತ್ೆೀ ಅಪಸಮ್  ॥09॥  

- ತುವಿಜೌ ಬರಹಮಜಾತ್ೌ ತಥಾವಿಧೌ । 
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ಹರಿಸಿಥೆೈವ ಭೂತತ್ಾವತ್ ಸಾಥನಾಂ ಕ್ಷರ್ ಇಹೊೀಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 131 ॥ 

ಕಮಾಥಪಸಾಂ ಚ್ ಕತ್ಾಥರಾಂ ದಕ್ಷಾಂ ಕತ್ಾಥರಮೀವ ವಾ । 

ಅಸಮದಥೆೀಥ ದಧಾತ್ೆೀ ತ್ೌ ನಿತಯಾಂ ಬುದ ಧೌ ಗತ್ಾಗತ್ೌ ॥ 132 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  3 3   

ದಾವದಶಚ್ಥಮ್ । 12 ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । 1-3 ಅಶ್ವನೌ ; 4-6 ಇನದಿ ಃ  7-9 ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಃ ; 10-12 

ಸರಸವತೀ । ಗಾರ್ತರೀ । 

19. ಅಶ್ವನಾ ರ್ಜವರಿೀರಿಷೊೀ ದರವತ್ಾಾಣಿೀ ಶುಭಸಾತೀ । 

ಪುರುಭುಜಾ ಚ್ನಸಯತಮ್  ॥01॥  

ಅನಾನನಿ ರ್ಜ್ಞಯೀಗಾಯನಿ ಕ್ಷಿಪರಹಸೌಿ ಶುಭಾಧಿಪೌ । 

ಬಹುಗೊೀಪೌ ಬಹುಭುಜೌ ನೊೀ ಯೀಜರ್ತಮಶ್ವನೌ । 

ರ್ಜ್ಞೆೀ ವೃತ್ಾಿನ್ ಸವಭಾಗಾನ್ ವಾ ಸಾಂಯೀಜರ್ತಮಾಶು ವೆೈ ॥ 133 ॥ 

ಆಶು ವಾನಾದ್ ಗತ್ೆೀರಶ್ವೀ ಕ್ಷಿಪಾರ ವಗತತ್ೊೀSರ್ವಾ । 

ಅಶುನತ್ೆೀSಖಿಲಮಿತ್ೆಯೀವಾಪಯಶವಜತ್ಾವತ್ ತಥಾSಶ್ವನೌ ॥ 134 ॥ 
 

20. ಅಶ್ವನಾ ಪುರುದಾಂಸಸಾ ನರಾ ಶವಿೀರಯಾ ಧಿಯಾ । 

ಧಿಷಾಣಾ ವನತಾಂ ಗಿರಃ ॥ 02॥  

ಬಹುಕಮಥಕೃತ್ೌ ಸೊೀಖ್ಯವಿೀಯಾಥತಮಕ್ಾಯ ಧಿಯಾ ಗಿರಃ । 

ಅಸಮದಿೀಯಾಃ ಸಮಾಜತಾಂ ಧಿಷ ಣೌಾ ಸವಾಥಶರಯೌ ಸದಾ ॥ 135 ॥ 

21. ದಸಾರ ರ್ುು॒ವಾಕವಃ ಸುತ್ಾ ನಾಸತ್ಾಯ ವೃಕಿಬಹಿಥಷ್ಃ । 

ಆ ಯಾತಾಂ ರುದರವತಥನಿೀ ॥ 03॥  

ಭೆೀದಕ್ೌ ಸವಥಶತೂರಣಾಾಂ ದಸೌರ ಸಮಬನಿಧನೊೀ ಹಿ ವಾಮ್ । 

ಸುತ್ಾ ರ್ುವಾಕವಃ ಸೊೀಮಾ ರ್ಜವನಃ ಸೃತಬಹಿಥಷ್ಃ ॥ 136 ॥ 

ನಾಸತ್ೌಯ ನಾಸ್ತಕ್ಾಸಾಂಸ ಥೌ ನೆೈವ ಚಾಸದುಗಣೌ ಕವಚಿತ್ । 

ರುಜಾಾಂ ದರವಣತ್ೊೀ ರುದೊರೀ ವಾರ್ುಸಿದನುವತಥನಾತ್ ॥ 137 ॥ 

ಸೆನೀಹತ್ೊೀSನುವಶತ್ಾವದ್ ವಾ ತನಾಮಗಥಗತತ್ೊೀSರ್ವಾ । 

ಕಸ್ತಮನನವಹಮಿತ ಶುರತ್ಾಯ ವಾಸುದೆೀವೀSಶ್ವನಾವಪಿ ॥ 138 ॥ 
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ರುದರವತಥನಿಶಬೊದೀಕ್ಾಿಃ - 

22. ಇನಾದಿ ಯಾಹಿ ಚಿತರಭಾನೊೀ ಸುತ್ಾ ಇಮೀ ತ್ಾವರ್ವಃ । 

ಅಣಿವೀಭಿು॒ಸಿನಾ ಪೂತ್ಾಸಃ  ॥04॥  

- ಚಿತರಾಂ ಭದರಾಂ ರತಾಂ ಚಿತ್ೌ। 

ಚಿದರತ್ೆೀಶಾಾರ್ನಿೀರ್ತ್ಾವದದನಾದ್ ವಾ ಚಿತ್ೊೀSಭಿದಾ । 

ತ್ಾದೃಶಾ ರಶಮಯೀ ಜ್ಞಾನಮಸೆಯೀತ ಭಗವಾನ್ ಪರಃ ॥ 139 ॥ 

ಚಿತರಭಾನುರಿತ ಪರೀಕಿಸೆಿೀಜೊೀ ವಾ ತ್ಾದೃಶಾಂ ಪರಭೊೀಃ । 

ತವದಿಚ್ಛವ ಇಮೀ ಸೊೀಮಾಃ ಪಟಿೀಭಿಃ ಸೂಕ್ಷಮ ತನುಿಭಿಃ । 

ವಿಸೃತಯ ಶೆ ೀಧಿತ್ಾಃ ಸೂಕ್ಷಮಪರಮಾಭಿವಾಥ ಮನಾಾಂಸ್ತ ಚ್ ॥ 140 ॥ 

ಸೊೀಮಾನಾಾಂ ಮನಸಾಾಂ ಚೆೈವ ದೆೀವತ್ಾಃ ಸೊೀಮರಶ್ಮಗಾಃ । 

ಸೊೀಮಭೃತ್ಾಯಃ ಸಮಸಿಸಯ ಸೊೀಮ ಏವಾಧಿಪೀ ಹರಿಃ ॥141 ॥ 

23. ಇನಾದಿ ಯಾಹಿ ಧಿಯೀಷ್ಟತ್ೊೀ ವಿಪರಜೂತಃ ಸುತ್ಾವತಃ । 

ಉಪ ಬರಹಾಮಣಿ ವಾಘ್ತಃ  ॥05॥  
 

ಅಸಮದುಬದಾಧಾ ಪಾರರ್ಥಥತ್ೊೀ ವಾ ಸವಬುದಾಧಾ ಪೆರೀರಿತ್ೊೀSಪಿ ವಾ । 

ಬಾರಹಮಣೆೈಃ ಪೆರೀರಿತ್ೊೀ ಭಕ್ಾಾ ವದತ್ೊೀ ಹೊೀತುರಞ್ಜಸಾ। 

ಬರಹಾಮಣಿ ಸೊೀಮರ್ುಕ್ಾಿನಿ ರ್ಜಮಾನಸಯ ವೆೀಚ್ಛತಃ ॥ 142 ॥ 

ಉಪಾಯಾಹಯಹಿ ರ್ಃ ಕ್ೊೀSಪಿ ಸಾಧ್ಕ್ೊೀರ್ಜ್ಞಕೃನಮತಃ। 

ಮಾನಸೊೀ  ವಾಚಿಕ್ೊೀ ವಾ ಸಾಯದ್ ಯೀಜ್ಞೊೀ ಹೊೀತ್ಾ ಹವರ್ನ್ ಸ ಚ್ ॥ 

24. ಇನಾದಿ ಯಾಹಿ ತೂತುಜಾನ ಉಪ ಬರಹಾಮಣಿ ಹರಿವಃ । 

ಸುತ್ೆೀ ದಧಿಷ್ವ ನಶಾನಃ  ॥06॥ 

ವೆೀಗವಾಾಂಸೂಿತುಜಾನಃ ಸಾಯತ್ ಸಾಂಸಾರಮುಪಸಾಂಹರನ್ । 

ವತಥತ್ೆೀ ಯೀನ ಹರಿವಾ ಹರಿಭಿವಥತಥತ್ೆೀSರ್ವಾ ॥ 144 ॥ 

ಹರಣಾದ್ ವಿಷ್ಯಾಣಾಾಂ ಚ್ ಪಾರಣಾ ಹರರ್ ಈರಿತ್ಾಃ । 

ತ್ೆೀಷ್ು ವತಥತ ಇತಯಸಾಮತ್ ತ್ಾನ್ ವಾSರ್ ಗಮಯೀದಸೌ ॥ 145 ॥ 
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ಹರಿವಾ ಹರಿವಾನ್ ವಾSಪಿ ವಿಷ್ುಣನಾ ವತಥತ್ೆೀSರ್ವಾ । 

ಚ್ನೊೀ ಮನ ಇಹ ಪರೀಕಿಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ಚ್ ಕವಚಿದಿೀರ್ಥತ್ೆೀ  ॥ 146 ॥ 

25. ಓಮಾಸಶಾಷ್ಥಣಿೀದೃತ್ೊೀ ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಸ ಆ ಗತ । 

ದಾಶಾವಾಂಸೊೀ ದಾಶುಷ್ಃ ಸುತಮ್  ॥07॥  

ಆ ಸಮನಾಿತ್ ಸ್ತವೀಕೃತ್ಾ ಮಾ ಓಮಾ ಇತ  ಕ್ೀತಥತ್ಾಃ । 

ಓನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ುಣಸೆಿೀನ ವಾ ನಿಮಿಥತ್ಾಃ ಸುರಾಃ । 

ಓತ್ಾ ಮಾನೆೀಷ್ು ಮಾ ವೆೈಷ್ು ಪರೀತ್ಾ ಓಮಾ ಇತೀರಿತ್ಾಃ ॥ 147 ॥ 

ಪರಜಾಶಾಷ್ಥಣರ್ಃ ಪರೀಕ್ಾಿ ವಿಶೆವೀ ತ್ೆೀ ಚ್ ಪರವೆೀಶನಾತ್ । 

ಸವೆೀಥ ವಾSರ್ ವಿಶಾಾಂ ವಾನಾಚ್ಛಬದಃ ಕಸೆೈ ರ್ಥಾ ಭವೆೀತ್ ॥ 148 ॥ 
ದಾತ್ಾರೊೀ ರ್ಜಮಾನಾ ವಾ – 

26. ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಸೊೀ ಅಪುಿರಃಃ॑ ಸುತಮಾ ಗನಿ ತೂಣಥರ್ಃ । 

ಉಸಾರ ಇವ ಸವಸರಾಣಿ ॥ 08॥  

-ಅಪುಿರಃ ಕಮಥವೆೀಗಿನಃ। 
ಉಸಾರಸುಿ ರಶಮರ್ಶೆೈವ ಸವಸರಾಣಿ ದಿನಾನಿ ಚ್ ॥ 149 ॥ 

27. ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಸೊೀ ಅಸ್ತರಧ್ ಏಹಿಮಾಯಾಸೊೀ ಅದುರಹಃ । 

ಮೀಧ್ಾಂ ಜುಷ್ನಿ ವಹನರ್ಃ ॥09॥  
ಅಸಾಂಸಾರಾದಸ್ತರ ಧ್ಸೆಿೀ ದೆೀವಾಶೆಾೀನೊೋಕ್ಷನಿಶಾಯಾತ್ । 

ರ್ಥೆೀಷ್ಟನಿಶ್ಾತಜ್ಞಾನಾ ಏಹಿಮಾಯಾಃ ಸಮನಿತಃ ॥ 150 ॥ 

ಅದುಃಖ್ತ್ಾವದದುರ ಹಸೆಿೀ ಮೀಧ್ಾಂ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಜುಷ್ನುಿ ನಃ । 
ವಹನಯೀ ವಹನಾದಸಯ – 

28. ಪಾವಕ್ಾ ನಃ ಸರಸವತೀ ವಾಜೆೀಭಿವಾಥಜಿನಿೀವತೀ । 

ರ್ಜ್ಞಾಂ ವಷ್ುಟ ಧಿಯಾವಸುಃ ॥10॥  

-ಶೆ ೀಧ್ಕತ್ಾವತ್ ತು ಪಾವಕ್ಾಃ ॥ 151॥ 

ಸರಣಾತ್ ಸವಥಗತ್ೆವೀನ ಸವಥಜ್ಞೊೀ ವಾ ಸರೊೀ ಹರಿಃ । 

ಸರಸಃ ಸರತತ್ಾವದ್ ವಾ ತದವತ್ೆಯೀವ ಸರಸವತ । 

ಹರೌ ಗುಣಾಃ ಸರಃಶಬಾದ ದೆೀವಿೀ ತು ಹರಿವಾಚಿನಿೀ ॥ 152 ॥ 
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ಹರಿಪಿರರ್ತವತ್ೊೀ ವಾರ್ುಃ ಸರಸಾವಾಂಸಿತಿಯಾSರ್ವಾ । 

ಗುಣಸೆವೀನ ತತತ್ಾವದಾವ ಭಗವಾಾಂಸುಿ ಸರಸವತೀ ॥ 153 ॥ 

ಸ್ತಾೀರೂಪಶೆೈವ ಪುಾಂರೂಪೀ ಭಗವಾನ್ ನ ನಪುಾಂಸಕಃ । 

ಸ್ತಾೀಪುನೊದೀಷ್ವಿಹಿೀನತ್ಾವದಪಿ ತಚ್ಛಬದಗೊೀಚ್ರಃ॥ 154 ॥ 

ಅನೆನೀನೊೀ ವಾಜಿನಾಮಿೀಶೆ ೀ ವಾಜಿನಿೀ ಸೂರ್ಥ ಉಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ವಾಜಿೀನಚ್ಛನದಸಾಾಂ ವಾSಪಿ ಸಾವಮಿೀ ಪರೀಕಿಃ ಸ ವಾಜಿನಿೀ ॥ 155 ॥ 

ಛನಾದಾಂಸಯಶಾವ ರ್ತಸಿಸಯ ತ್ೆೀ ಚೆೀನಾ ಅನಯವಾಜಿನಾಮ್ । 

ಅನನವತ್ಾಿವದ್ ವಾಜಿನಿೀ ವಾಗ್ ಜ್ಞಾನರ್ುದಧತವತ್ೊೀSಪಿ ವಾ ॥ 156 ॥ 

ಸ ಪುತ್ೊರೀ ವಾಗುಮಾ ತಸಾಯಃ ಪುತರೀ ತದ್ ವಾಜಿನಿೀವತೀ । 

ಸರಸವತೀ ಹರಿವಾಥSಪಿ ರ್ಜ್ಞಾಂ ವಹುತು ನೊೀSಶನೆೈಃ ॥ 157 ॥ 

ಅನನದಾ ಹಿ ಸದಾ ದೆೀವಿೀ ಧಿಯಾ ಸಹ ವಸೆೀದ್ ರ್ತಃ । 
ಧಿಯಾವಸುನಿಥತಯಬೊೀಧಾ – 

29. ಚೊೀದಯಿತರೀ ಸೂನೃತ್ಾನಾಾಂ ಚೆೀತನಿಿೀ ಸುಮತೀನಾಮ್ । 

ರ್ಜ್ಞಾಂ ದಧೆೀ ಸರಸವತೀ ॥ 11॥  

- ಸುವಾಚಾಾಂ ಪೆರೀರಿಕ್ಾ ಸದಾ ॥ 158॥ 

ಸುಬುದಿಧಜ್ಞಾಪಿಕ್ಾ ಸೆೈವ ಸಾವತನಾಾಾಲುಿಪಿಯೀ ಭವೆೀತ್ । 

ಅನೆೀನೆೈವ ಪರಕ್ಾರೆೀಣ ಸೆೈವ ರ್ಜ್ಞಾದಿಧಾರಿಣಿೀ ॥ 159 ॥ 

30. ಮಹೊೀ ಅಣಥಃ ಸರಸವತ ಪರಚೆೀತರ್ತ ಕ್ೆೀತುನಾ । 

ಧಿಯೀ ವಿಶಾವವಿ ರಾಜತ ॥ 12॥  

ಮಹೊೀ ಅಣಥಃ ಪರಾಂ ಬರಹಮ ತ್ೆೀಜಸಾಿವಚ್ಾ ಮಹತಿವತಃ । 

ಅರಮಾನನದರೂಪತ್ಾವಣೊಣೀ ಹಿ ನಿವೃಥತವಾಚ್ಕಃ । 

ತಜಾಜಾಪರ್ತ ಸಾ ದೆೀವಿೀ ಜ್ಞಾನಾಂ ದತ್ಾಿವ ಮಹತಿರಮ್ ॥ 160  ॥ 

ಮಹೊೀ ಅಣಥಃ ಸವರ್ಾಂ ದೆೀವಃ ಸವಮಾತ್ಾಮನಾಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ । 

ವಿರಾಜರ್ತ ವಿಶಾವಶಾ ಧಿರ್ಃ ಸುಜ್ಞಾನದಾನತಃ ॥ 161 ॥ 
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ಸೂಕಿಾಂ ತವನಾರತಾಂ ಪರೀಕಿಮನುವಾಗೆೀಕಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾ । 

ಅನಯಥಾತವಾಂ ಚ್ ತತರ ಸಾಯದಾವಾಪೀದಾವಪತಸಿವೃಚಾಮ್ । 

ವೆೀದಾನನಿತವವಿಜ್ಞಪೆಾೈತ್ೌ ಚ್ಕ್ೆರೀ ಬಾದರಾರ್ಣಃ ॥ 162 ॥ 

"ಋಚ್ಃ ಸ ಋಚ್ ಉದಧೃತಯ ಋಗೆವೀದಾಂ ಕೃತವಾನ್ ಪರಭುಃ । 

ರ್ಜೂಾಂಷ್ಟ ನಿಗದಾಚೆೈವ ತಥಾ ಸಾಮಾನಿ ಸಾಮತಃ ॥ 163 ॥ 

ಏವಾಂ ಪುರಾಣವಚ್ನಾದುದಧೃತ್ಾ ಹಿ ತತಸಿತಃ । 

ಋಚ್ಃ ಶಾಖಾತವಮಾಪನಾನಃ ಶ್ಷ್ಯತಚಿಛಷ್ಯಕ್ೆೈರಿಮಾಃ ॥ 164 ॥ 

ಮಾನಃಸೆಿೀನೆೀತಪೂವಾಥಸು ಹೂಯನತ್ಾ ದೃಶಯತ್ೆೀSರ್ಥತಃ। 

ಶುನಶೆಯೀಪೀದಿತ್ಾಭಯಶಾ ಪ್ಯನೆಿೀSನಯತರ ಕ್ಾಶಾನ ॥ 165 ॥ 

ಅತ್ಾರಪಯಕರಮತ್ೊೀ ದೃಷ್ಟಟರಿತ ನೆೈಕಕರಮೀ ಭವೆೀತ್ । 

ಅನನಿತ್ಾಿವತ್ ತು ವೆೀದಾನಾಾಂ ಪಾರರ್ಃ ಕಮಾಥನುಸಾರತಃ ॥ 166॥ 

ಸಾಂಕ್ಷ್ೆೀಪಾಂ ಕೃತವಾನ್ ದೆೀವಃ ಶ್ಷಾಯಶಾ ತದನುಜ್ಞಯಾ । 

ಅಷ್ಟಕ್ಾಧಾಯರ್ವಗಾಥದಿಭೆೀದಾಂ ಚ್ ಕೃತವಾನ್ ಸವರ್ಮ್ ॥ 167  ॥ 

ಸಾವಧಾಯರ್ವಿಶರಮಾಥಾಥರ್ ತಸಾಮತ್ ಕರಮವಿಪರ್ಥರ್ಃ । 

ತತರ ತತ್ೆೈವಾನಿರಿತ್ಾ ದೃಶಯನೆಿೀಚ್ ಖಿಲಾ ಅಪಿ ॥ 168 ॥ 

ರ್ತ್ಾರಥೆೀಥ ನ ವಿಶೆೀಷೊೀSಸಿ್ತ ಪದಾನಿರಿತತ್ಾSತರ ಚ್ । 

ರ್ತ್ಾರಲೊಾೀSಪಿ ವಿಶೆೀಷೊೀSಸಿ್ತ ಪದಾಂ ನಾನಿರಿತಾಂ ಭವೆೀತ್ ॥ 169 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  44  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ  । ಇನದಿಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

31. ಸುರೂಪಕೃತುನಮೂತಯೀ ಸುದುರ್ಘ್ಮಿವ ಗೊೀದುಹೆೀ । 

ಜುಹೂಮಸ್ತ ದಯವಿದಯವಿ  ॥01॥  

ವಿಷ್ುಣಾಂ ಸುರೂಪಕತ್ಾಥರಮಭಿಪೆರೀತ್ಾರ್ಥಸ್ತದಧಯೀ । 

ತ್ಾರಣಾರ್ ವಾ ಕ್ಾಮಧೆೀನುಮಿವ ದೊೀಹಾರ್ ತತಿತ್ೆೀಃ ॥ 170 ॥ 
ದಿನೆೀ ದಿನೆೀ ಸಾವಹವಯಾಮಃ- 
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32. ಉಪ ನಃ ಸವನಾ ಗಹಿ ಸೊೀಮಸಯ ಸೊೀಮಪಾಃ ಪಿಬ । 

ಗೊೀದಾ ಇದೆರೀವತ್ೊೀ ಮದಃ  ॥02॥  
 

ಜ್ಞಾನದೊೀSಸೆಯೈವ ಚಾಧಿಕಮ್ । 

ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯರಯಿರ್ುಕಿಸಯ ಹಿರಣಾಯದಿಮತ್ೊೀSಪಿ ವಾ ॥ 171 ॥ 
ಸುಖ್ಕ್ಾರಿೀ ಭವಾನ್ – 

33. ಅಥಾ ತ್ೆೀ ಅನಿಮಾನಾಾಂ ವಿದಾಯಮ ಸುಮತೀನಾಮ್ । 

ಮಾ ನೊೀ ಅತ ಖ್ಯ ಆ ಗಹಿ  ॥03॥  

- ತಸಾಮಲಿಭೆೀಮ ಸುಮತೀಸಿವ । 

ಅನೆಿೀ ಮಿತ್ಾಸಿವದಿವಷ್ಯಾ ಮತಯೀ ಹುಯತಿಮೀತಿಮಾಃ । 

ಅಸಾಮನತೀತಯ ಮಾ ಪಶಯ ಕರುಣಾದರಥದೃಶಾ ಸದಾ ॥ 172 ॥ 

34. ಪರೆೀಹಿ ವಿಗರಮಸೃತ ಮಿನದಿಾಂ ಪೃಚಾಛ ವಿಪಶ್ಾತಮ್ । 

ರ್ಸೆಿೀ ಸಖಿಭಯ ಆ ವರಮ್  ॥04॥  
 

ಮನಮನೊೀ ವಾSರ್ ಶಕ್ೊರೀ ವಾ ದೂರೆೀSಪಿ ಪರಮೀಶವರಮ್ । 

ಗಚಾಛಗಾರಹಯಮನಷ್ಟಾಂ ಚ್  ವಾಯಪಿಚಿತಿಾಂ  ರ್ ಏವ ಚ್ । 
ಸಖಿಭಯ ಉತಿಮೀ ನಿತಯಮ್ – 

35. ಉತ ಬುರವನುಿ ನೊೀ ನಿದೊೀ ನಿರನಯತಶ್ಾದಾರತ। 

ದಧಾನಾ ಇನದಿ ಇದುದವಃ  ॥05॥  

- ನಿದಸಿಸಯ ಸಮಿೀಪಗಾಃ ॥ 173 ॥ 

ತ್ೆೀSಪಿ ಬುರವನುಿ ನೊೀ ದೆೀವಾಂ ಪಾರಪುಯೀಥ ಚಾನಯತ್ೊೀSಪಿ ತಮ್ । 

ನಿಗಥತ್ಾಯಜ್ಞಾನತಸಿವಸಾಮದದಧಾನಾ ಈಶ ಏವ ಚ್ । 

ದುವಃ ಪಾರಣಾನ್ ಬುರವನೆಿವೀವ ತ್ೆೀSಪಿ ನಃ ಪರಮೀಶವರಮ್ ॥ 174 ॥ 
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36. ಉತ ನಃ ಸುಭಗಾँ   ಅರಿವೀಥಚೆೀರ್ುಥಧ್ಸಮ ಕೃಷ್ಟರ್ಃ । 

ಸಾಯಮೀದಿನದಿಸಯ ಶಮಥಣಿ ॥ 06॥ 

ಅರಯೀSಪಿ ಪರಜಾ ಅಸಾಮನ್ ವೀಚೆೀರ್ುಃ ಸುಭಗಾನ್ ಸದಾ। 

ಶತುರಭೆೀದಿಾಂಸಿವೆೀನದಿಸಯ ಸಾಯಮೈವಾನುಗರಹೆೀ ಸುಖೆೀ ॥ 175 ॥ 

ಏಮಾಶುಮಾಶವೆೀ ಭರ ರ್ಜ್ಞಶ್ರರ್ಾಂ ನೃಮಾದನಮ್ । 

ಪತರ್ನ್ ಮನದರ್ತ್ಖ್ಮ್  ॥07॥   

ಆಶುವಿೀರ್ಥ ತವೆೈವಾಶುಾಂ ಸೊೀಮಾಂ ಕ್ಷಿಪರಾಂ ಮನೊೀSಪಿ ವಾ । 

ಆಭರ ಸೊವೀದರೆೀ ತುಷಾಟಾ ಹೃದಿ ವಾ ರ್ಜ್ಞಭೂಷ್ಣಮ್ ॥ 176 ॥ 

ಈಮೀವ ಪುಮಮದಕರಾಂ ಮದಾದುತಾತನಾದಿಕ್ೆೀ । 

ಹೆೀತುಾಂ ಮನದತವಹೆೀತುಾಂ ಚ್ ತತ್ಖಿೀನಾಾಂ ಪುರೊೀಗತ್ೆೀಃ ॥ 177 ॥ 

38. ಅಸಯ ಪಿೀತ್ಾವ ಶತಕರತ್ೊೀ ಘ್ನೊೀ ವೃತ್ಾರಣಾಮಭವಃ । 

ಪಾರವೀ ವಾಜೆೀಷ್ು ವಾಜಿನಮ್  ॥08॥  

ಏನಾಂ ಪಿೀತ್ಾವ ಬಹುಜ್ಞಾನಾಭೂಸಿಮೀಭಿರನಾವೃತಃ । 

ಪರಸಾದಾದೆೀವ ಮುಕ್ೆಿೀಷ್ು ತಮೀಸಹಯತಯಾ ಘ್ನಃ ॥ 178 ॥ 

ಅವೃತ್ೆೀರೆೀವ ವೃತ್ಾರಣಿ ಹಯಜ್ಞಾನಾನಯನನದಾಂ ನರಮ್ । 

ಪಾರವೀ ರ್ುದ ಧೆೀಷ್ು ಯೀದಾಧರಾಂ ಭಕಿಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಮೀವ ಚ್ ॥ 179 ॥ 

39. ತಾಂ ತ್ಾವ ವಾಜೆೀಷ್ು ವಾಜಿನಾಂ ವಾಜಯಾಮಃ ಶತಕರತ್ೊೀ । 

ಧ್ನಾನಾಮಿನದಿ ಸಾತಯೀ ॥09॥  

ಯೀಧ್ಯಾಮೀ ವರ್ಾಂ ತಾಂ ತ್ಾವಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಧ್ನಲಬದಯೀ । 
ಅಜ್ಞಾನಾದಯಸಮದರಿಭಿಃ –  

40. ಯೀ ರಾಯೀ (ಓ)3 ವನಿಮಥಹಾನುಿುಪಾರಃ ಸುನವತಃ ಸಖಾ । 

ತಸಾಮ ಇನಾದಿರ್   ಗಾರ್ತ ॥10॥  
 

- ಯೀSಶೆೀಷ್ದರವಿಣಾವನಿಃ । 

ಸುಖ್ದಃ ಸಾಂಸೃತ್ೆೀಃ ಪಾರಸಿಸಾಮ ಇನಾದಿರ್ ಗಾರ್ತ ॥ 180 ॥ 
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ಕಮಾೀSಶೆೀಷ್ಗರಹೆೀ ಕ್ಾವಪಿ ಲಜಾಜಯಾಾಂ ವಾ ಪುರಾತನೆೀ । 

ಪೃರ್ಕ್ೆಿವೀSಧ್ೃಷ್ಯತ್ಾಯಾಾಂ ವಾಹರಿಣಕ್ಥಮ್ ಹಿತ್ೊೀದಿತಃ ॥ 181 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  5 5 --  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಇನದಿಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

41.  ಆ ತ್ೆವೀತ್ಾ ನಿ ಷ್ಟೀದತ್ೆೀನದಿಮಭಿ ಪರ ಗಾರ್ತ । 

ಸಖಾರ್ಃ ಸೊಿೀಮವಾಹಸಃ  ॥01॥  
 

42. ಪುರೂತಮಾಂ ಪುರೂಣಾಮಿೀಶಾನಾಂ ವಾಯಾಥಣಾಮ್ । 

ಇನದಿಾಂ ಸೊೀಮೀ ಸಚಾ ಸುತ್ೆೀ  ॥02॥  

ಸುಪೂಣಾಥನಾಾಂ ಪೂಣಥತಮಾಂ ವರೆೀಣಾಯನಾಮಧಿೀಶವರಮ್ । 

ಸುತ್ೆೀ ಸೊೀಮೀ ಸುಖೆೀನೆೈವ ಸಚಾ ಗಾರ್ತ ತಾಂ ಪರಭುಮ್ ॥ 182 ॥  
43. ಸ ರ್ಘ್ ನೊೀ ಯೀಗ ಆ ಭುವತ್ ಸ ರಾಯೀ ಸ ಪುರನಾಧಾಮ್ । 

ಗಮದಾವಜೆೀಭಿರಾ ಸ ನಃ  ॥03॥  

ಮುಕ್ೌಿ ಯೀಗಾಯಾಸಮನಾಿದ್ ಭವೆೀನೊನೀ ಘೂೀSವಧಾರಣೆೀ । 

ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಿತ್ಾಿರ್ ಸ ಚ್ ಬುದಿಧಗಃ ॥ 183 ॥ 

ಬುದಿಧಃ ಪುರಾಶರರ್ತ್ೆವೀನ ಪುರನಿಧಃ ಪತನಾಥಾಪಿ ವಾ । 

ಪತನಾರ್ಥತ್ೆವೀ ತು ತ್ಾದರ್ಯಥಾಂ ಸೊೀSನೆಯೈಃ ಸಹ ನ ಆವರಜೆೀತ್ ॥ 184 ॥ 

44. ರ್ಸಯ ಸಾಂಸ ಥೆೀ ನ ವೃಣವತ್ೆೀ ಹರಿೀ ಸಮತು್ ಶತರವಃ  

ತಸಾಮ ಇನಾದಿರ್ ಗಾರ್ತ  ॥04॥  

ರ್ಸಯ ಸ್ತಥತ್ೌ ನ ವೃಣತ್ೆೀ ಹರ್ಥಗರಮಪಿ ಶತರವಃ । 

ಮನಃ ಪುರೊೀ ವಾ ವಿಷ್ರ್ಹರಣಾನಮನ ಏವ ಚ್ । 

ಬುದಿಧಶಾ ಹರಿಶಬೊದೀಕ್ೆಿೀ ತಮ ಆದಿೀನಿ ಶತರವಃ ॥ 185 ॥ 

45. ಸುತಪಾವೆನೀ ಸುತ್ಾ ಇಮೀ ಶುಚ್ಯೀ ರ್ನಿಿ ವಿೀತಯೀ  । 

ಸೊೀಮಾಸೊೀ ದಧಾಯಶ್ರಃ  ॥05॥  

ಸೊೀಮಪೆೀ ಶುಚ್ರ್ಃ ಸೊೀಮಾಃ ಪಾರಪೆಾೈ ದಧಿವಿಮಿಶ್ರತ್ಾಃ । 

ಮನಾಾಂಸ್ತ ಧಾಯನರ್ುಕ್ಾಿನಿ ವಾSSಯಾನಿಿ ಹರಯೀ ಸದಾ ॥ 186 ॥ 
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46. ತವಾಂ ಸುತಸಯ ಪಿೀತಯೀ ಸದೊಯೀ ವೃದೊಧೀ ಅಜಾರ್ಥಾಃ । 

ಇನದಿ ಜೆಯೈಷಾಠಾರ್ ಸುಕರತ್ೊೀ  ॥06॥  

ಸದಾ ಪೂಣಥಃ ಶುಭಜ್ಞಾನ ಚೆಯೈಷ್ಠಾವಯಕ್ೆಾೈ ಸುತ್ಾಪಿಯೀ । 
ನ ಕ್ಷುದಾದೆೀರಭಿವಯಕ್ೊಿೀSಭವಃ – 

47. ಆ ತ್ಾವ ವಿಶನಾಿವಶವಃ ಸೊೀಮಾಸ ಇನದಿ ಗಿವಥಣಃ । 

ಶಾಂ ತ್ೆೀ ಸನು ಿಪರಚೆೀತಸೆೀ ॥ 07॥  

-ಗಿೀಭಿಥವೃಥತ ಪರಭೊೀ । 

ಪರಕೃಷ್ಟಚೆೀತ್ಾಸಿವದಾೃತ್ೊಯೀ ಯೀSಸೆೈ ಸುಯಃ ಶಙ್ೆರಾಃ ಸುತ್ಾಃ ॥ 187 ॥ 

48. ತ್ಾವಾಂ ಸೊಿೀಮಾ ಅವಿೀವೃಧ್ನ್ ತ್ಾವಮುಕ್ಾಥ ಶತಕರತ್ೊೀ । 

ತ್ಾವಾಂ ವಧ್ಥನುಿ ನೊೀ ಗಿರಃ  ॥08॥  

ವಯಞ್ಜರ್ನಾಧಿಕಾಂ ಸೊಿೀಮಾ ಸಾಮುಯಕ್ಾಥನಯೃಕ್ಷು ಚೆೈವ ಹಿ । 

ಮಹಾಗುಣೆೈವಯಥಞ್ಜರ್ನುಿ ಗಿರೊೀSಸಾಮಕಮಪಿ ಪರಭೊೀ ॥ 188 ॥ 

ಆಕ್ಾಶವೃದಿಧವದ್ ವೃದಿಧವಿಥಷ ಣೌಸಾಯನೆನೈವ ಚಾನಯಥಾ । 

"ನ ವಧ್ಥತ್ೆೀ ನೊೀ ಕನಿೀಯಾನ್" ಇತ ಹೆಯೀನಾಂ  ಶುರತಜಥಗೌ ॥ 189 ॥ 

ಮಹಾತ್ಾತಾರ್ಥರೊೀಧಾಚ್ಾ ಶುರತಯಥೊೀಥ ನಾಪರೊೀ ಭವೆೀತ್ । 

ರ್ದಯನಾಯಪೆೀಕ್ಷಯಾ ವೃದಿಧರಿೀಶತವಾಂ ಸಾಯತ್ ಕುತ್ೊೀSಸಯ ಚ್ । 

ಅಕ್ಷಿತ್ೊೀತರಿತ ಹಯಸಾಮತ್ ಪೂಣಾಥಭಿಪಾರರ್ತ್ೊೀದಿತ್ಾ ॥ 190 ॥ 

49. ಅಕ್ಷಿತ್ೊೀತಃ  ಸನೆೀದಿಮಾಂ ವಾಜಮಿನದಿಃ ಸಹಸ್ತರಣಮ್ । 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿಶಾವನಿ ಪೌಾಂಸಾಯ  ॥09॥  

ಅನನಿಫಲದಾಂ ವಾಜಮಸಮತ್ೊಿೀ ಲಭತ್ಾಾಂ ಸ ಚ್ । 

ದದಾತು ವಾ ಪೌರುಷಾಣಿ ಶಕಿಯೀ ರ್ತರ ಚಾಖಿಲಾಃ ॥ 191 ॥ 

ಅತಶಾಾನನಿಶಕ್ಿತ್ಾವನನ ವೃದಾಧಾದಾಯಃ ಕರ್ಞ್ಾನ । 

ಸವೀಥಪೆೀತ್ೆೀತ್ೆಯೀತಮರ್ಥಮಭಿಪೆರೀತ್ಾಯಹ ವೆೀದರಾಟ್ ॥ 192 ॥ 
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50. ಮಾ ನೊೀ ಮತ್ಾಥ ಅಭಿ ದುರಹನ್ ತನೂನಾಮಿನದಿ ಗಿವಥಣಃ । 

ಈಶಾನೊೀ ರ್ವಯಾ ವಧ್ಮ್  ॥10॥  

ಮಾ ಮತ್ಾಥ ನಸಿನೂನಾಾಂ ತು ದೊರೀಗಾಧರಃ ಸುಯಃ ಕರ್ಞ್ಾನ । 

ಈಶೆ ೀSಸಯಪಾಕುರು ವಧ್ಾಂ ತ್ೆೀನ ನೊೀ ಮುಕ್ಿದಾನತಃ ॥ 193 ॥ 

ಮನುಷೆಯೀಭಯಸಿನೂನಾಾಂ ಚ್ ನೆೈವ ನಃ ಸುಯವಿಥಪತಿರ್ಃ । 

ಕ್ಾಲೆೀನ ದೆೈವತಃ ಪಾರಪೆಿೀ ಸಾಯದದೆೀಹತವತ್ೊೀ ವಧ್ಃ ॥ 194 ॥ 

--ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  66  --  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । 1-3 ಇನದಿಃ, 4,6,8,9 ಮರುತಃ, 5-7 ಮರುತ ಇನದಿಶಾ 10 ಇನದಿಃ 

। ಗಾರ್ತರೀ । 

51. ರ್ುಞ್ಜನಿಿ ಬರಧ್ನಮ ರುಷ್ಾಂ ಚ್ರನಿಾಂ ಪರಿ ತಸುಥಷ್ಃ । 

ರೊೀಚ್ನೆಿೀ ರೊೀಚ್ನಾ ದಿವಿ ॥01॥  

ಪೌಾಂಸಾಯನಿ ವಾಸುದೆೀವಸಯ ಬರಧ್ನಾಂ ವೃದಧಾಂ ದಿವಾಕರಮ್ । 

ಅರುಣಾಂ ಚ್ರನಿಾಂ ಪರಿತ್ೊೀ ಗಿರಿೀನ್ ರ್ುಞ್ಜನಿಿ ಸವಥದಾ ॥ 195 ॥ 

ತ್ೆೈರೆೀವಾನಾಯನಿ ಚ್ನಾದಿದಿರೊೀಚ್ನಾನಿ ತರವಿಷ್ಟಪೆೀ । 
ರೊೀಚ್ರ್ನಿಿ – 

52. ರ್ುಞ್ಜನಾಸಯ ಕ್ಾಮಾಯ ಹರಿೀ  ವಿಪಕ್ಷಸಾ ರಥೆೀ । 

ಶೆ ೀಣಾ  ಧ್ೃಷ್ೂಣ ನೃವಾಹಸಾ  ॥02॥  

- ಹರಿೀ ಚಾಸಯ ಮನೊೀಬುದಿಧೀ ಸವಶಕಿರ್ಃ । 

ರ್ುಞ್ಜನಾಧಿಗುಣತ್ೆವೀನ ಕ್ಾಮಾಯವಶಾವವಥಾಪಿ ವಾ ॥ 196 ॥ 

ವಿಶ್ಷ್ಟಪಕ್ಷಸಾಂರ್ುಕ್ಾಿವಿವ ಕ್ಷಿಪರತರೌ ಸದಾ । 

ರಥೆೀ ದೆೀಹೆೀSಪಿ ವಾ ದೆೀವಾಃ ಸವಮನೊೀ ಬುದಿಧಮೀವ ಚ್ ॥ 197 ॥ 

ಅಸಯ ದೆೀಹೆೀ ಪರರ್ುಞ್ಜನಿಿ ಸೂಯಾಥದಿೀನ್ ಸಾಥಪರ್ನಿಿ ಚ್ । 

ಸೂಯಾಥದಿಸಾಥಪಕತವಾಂ ಚ್ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಾಂ ಭವೆೀತ್ ಸದಾ ॥ 198 ॥ 

ಶೆ ೀಣೌ ಚ್ ಶಮಣೌ ಪರೀಕ್ೌಿ ಸುಖ್ಪಾರಪೌಿ ರ್ತಃ ಸದಾ । 

ಶಾಯಮೌ ಮೂಧ್ಥನಿ ಶೆ ೀಣೌ ಚ್ ಶಕ್ಾರಶಾವವಗರಗೌ ಸೃತ್ೌ । 

ದೃಷೌಟ ನೄನ್ ಪರತ ತಾಂ ಚೆೀಶಾಂ ವಹನೌಿ ತ್ಾವುಭಾವಪಿ ॥ 199 ॥ 
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53. ಕ್ೆೀತುಾಂ ಕೃಣವನನಕ್ೆೀತವೆೀ ಪೆೀಶೆ ೀ ಮಯಾಥ ಅಪೆೀಶಸೆೀ । 

ಸಮುಷ್ದಿಾರಜಾರ್ಥಾಃ  ॥03॥  

ಅಜ್ಞಾರ್ ಕುವಥನ್ ಸಜಾಜಾನಾಂ ಹೆೀಮಾಹೆೀಮಾರ್ ಚೆೀಶವರಃ । 

ಉಷ್ದಿಾಃ ಸಮಿಕ್ಾಶದಿಾಃ ಶಕ್ಿಭಿವಯಥಕಿತ್ಾಮಗಾಃ ॥ 200 ॥ 
ಮಯಾಥ ಮರಣವನೊಿೀSಪಿ ದೆೀವಾ ಏವಮ್ - 

54. ಆದಹ̍ ಸವಧ̱ಾಮನು ̱ ಪುನಗಥಭಥ̱ತವಮೀ ̍ರ̱ಿರೆೀ । 

ದಧಾನ̍ಾ ̱ನಾಮ ̍ರ್ ̱ಜ್ಞಿರ್ಮ್̍  ॥04॥  

  -  ಹರೆೀವಥಶಾತ್ । 

ತದೆೈವ ಸುಖ್ಮನೆವೀವ ಪುನಗೂಥಢತವಮಾಪಿರೆೀ ॥ 201 ॥ 

ಸೆವೀಚ್ಛಯೈವ ಪರೆೀಶಸಯ ಶಕಿಯೀ ದೆೀವತ್ಾ ಅಪಿ । 
ರ್ಜ್ಞೆೀ ವಾಚ್ಯಾಂ ದಧಾನಾಶಾ ನಾಮ - 

55. ವಿೀಳ̱ು ಚ̍ಿದಾರುಜ̱ತುನಭಿ ̱ಗುಥಹಾ ̍ಚಿದಿನದಿ ̱ವಹಿನ ̍ಭಿಃ । 

ಅವಿನ̍ದ ಉ ̱ಸ್ತರಯಾ ̱ಅನು̍ ॥05॥  

  -  ವಿೀಳು ದೃಢಾಂ ಹಯಪಿ ॥ 202 ॥ 

ಆರುಜದಿಬಃ ಸವಸಾಮಥೆಯೈಥಗೃಥಹಾಯಾಾಂ ಸಾಂಸ್ತಥತ್ೊೀSಪಿ ಸನ್ । 

ವಹದಿಬರಖಿಲಾಂ ಲೊೀಕಾಂ ಪರಕ್ಾಶತ್ಾವನಿ ಲಬಧವಾನ್ । 

ದೆೀವೆೈವೆೈಥತ್ಾದೃಶೆೈಃ ಸಾಕಮಾನುಕೂಲೆಯೀನ ಲಬಧವಾನ್ ॥ 203 ॥ 

56. ದೆೀವ̱̱ರ್ನೊಿೀ ̱ ರ್ಥಾ ̍ಮತ̱ಮಚಾಛ ̍ವಿದ̱ದವಸ̍ುಾ̱ಂ ಗಿರಃ ̍ । 

ಮಹ̱ಾಮನ̍ೂಷ್ತ ಶುರ ̱ತಮ್  ॥06॥  

ಸಮಯಕ್ ಪರದೊಯೀತರ್ನೊಿೀSಮುಾಂ ಮತರೂಪಾಂ ರ್ಥಾಸ್ತಥತಮ್ । 

ವಿದದಿವತಿಾಂ ಮಹಾನಿಾಂ ಚ್ ವಿಶುರತಾಂ ಸುಗಿರೊೀSಸುಿವನ್ ॥ 204 ॥ 

57. ಇನ ದೆಿೀಣ̱̍ ಸಾಂ ಹಿ ದೃಕ್ಷಸ̍ೆೀ ಸಞ್ಜಗಾಮನ̱ೊೀ ಅಭಿಭ̍ುಯಷಾ । 

ಮನ̱ೂದ ಸ̍ಮಾನ̱ವ̍ಚ್ಥಸಾ  ॥07॥  

ತಸಯ ಸನದಶಥನಾಯೈವ ಸಙ್ಗತಸೆಿೀನ ಶಙ್ೆರಃ । 

ಮಖಾತ್ಾಮ ಪುರುಹೂತ್ೊೀ ವಾ ಶ್ರೀಭೂಮಿೀ ಚ್ ಸುಖಾತಮಕ್ೆೀ ॥ 205 ॥ 
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58. ಅ̱ನ̱ವ̱ದೆಯೈ ರ̱ಭಿದಯಭ̍ಿಮಥ̱ಖ್ಃ ಸಹ̍ಸವದಚ್ಥತ । 

ಗ̱ಣೆೈರಿನದಿ ̍ಸಯ ̱ಕ್ಾಮಯೈಃ ̍ ॥08॥  

ಅನವದೆಯೈಮಥಹಾಜ್ಞಾನೆೈಃ ಪಿರಯೈದೆೀಥವಗಣೆೈಃ ಸಹ । 

ವಾರ್ುನಾ ಚ್ ಸಹಾಚ್ಥನಿಿ ಸುಧಿೀತ್ಾವತ್ ಪರಮೀಶವರಮ್ ॥ 206 ॥ 

59. ಅತಃ ̍ ಪರಿಜಮನ̱ಾನ ಗ̍ಹಿ ದ̱ಿವೀ ವಾ ̍ರೊೀಚ್̱ನಾದಧ̱ಿ । 

ಸಮಸ್̍ತಮನನೃಞ್ಜತ್ೆೀ ̱ಗಿರಃ ̍ ॥09॥  

ಅತ್ೊೀ ಹೆೀತ್ೊೀರಿಹಾಯಾಹಿ ದಿವೀ ವಾ ಸೂರ್ಥಮಣಡಲಾತ್ । 

ಪರಿಜಮನ್ ಸವಥಗಾಸಾಮಕಮಧಿಕೃತಯ ಸಮಹಥಣಮ್ । 

ಅಸ್ತಮನ್ ಗಿರಃ ಪಾರಪುನವನಿಿ ಸಮಯಕ್ ಪರಮಮುಖ್ಯತಃ ॥ 207 ॥ 

ರ್ುಞ್ಜನಿಿೀತಯತರ ಬಾಹುಲಾಯದ್ ದೆೀವರ್ನೊಿೀSತ ಇತಯಪಿ । 

ಬಾಹುಲಾಯದೃಷ್ಟಟತ್ೊೀ ಗಿೀಭಿಥವಿಥನಾSಥೊೀಥ ನಾನಯ ಇಷ್ಯತ್ೆೀ ॥ 208 ॥ 

60. ಇ̱ತ್ೊೀ ವಾ ̍ಸಾ ̱ತಮಿೀಮಹ̍ೆೀ ದ̱ಿವೀ ವಾ ̱ಪಾರ್ಥಥ̍ವಾ ̱ದಧಿೀ ̍ । 

ಇನದಿಾ̍ಂ ಮಹ̱ೊೀ ವಾ ̱ರಜ̍ಸಃ  ॥10॥  

ಇತ್ೊೀ ದಿವೀ ವಾ ಪಾತ್ಾಲಾತ್ ಸಾತಾಂ ಲಾಭಸವರೂಪಿಣಮ್ । 

ಮಹತ್ೊೀ ರಞ್ಜಕ್ಾದ್ ವಿಷೊಣೀಲೊೀಥಕ್ಾದ್ ವಾ ತಮಧಿೀಮಹೆೀ ॥ 209 ॥ 
 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  77  --  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಇನದಿಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

61. ಇನದಿ ̱ವಿದಾಗರ್̱ಥನೊೀ ̍ಬೃ ̱ಹದಿನದಿಮ̍ಕ್̱ೆೀಥಭಿ ̍ರಕ್ಥ̱ಣಃ ̍। 

ಇನದಿಾ̱ಂ ವಾಣಿೀ ̍ರನೂಷ್ತ  ॥01॥  

ತಮೀವ ಗಾರ್ಥನಃ ಸಾಮಾನ ಸುಿವನಾೃಗಿಾಶಾ ಬಹವೃಚಾಃ । 
ಬೃಹನಿಮನಯವಾಣಿೀಭಿರಪಿ 

62. ಇನದಿ ̱ಇದಧಯೀಥಃ ̱ ಸಚಾ ̱ಸಾಂಮಿ ̍ಶ̱ಿ ಆ ವ̍ಚೊೀರ್̱ುಜಾ ̍ । 

ಇನೊದಿೀ ̍ವ̱ಜಿರೀ ಹ̍ಿರ̱ಣಯರ್ಃ ̍  ॥02॥  

-ಹಯೀಥವಿಥಮಿಶ್ರತಃ ॥ 210 ॥ 
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ರಥೆೀSರ್ವಾ ಮನೊೀಬುದೊಧಾೀವಾಥಙ್ಗಮತ್ೆರೀಣೆೈವ ಯೀಗಿನೊೀಃ। 

ಸಚಾ ಸುಖೆೀನ ವಜಿರೀ ಚ್ ಜ್ಞಾನಾನನೊದೀ ಹಿ ಧಾತುತಃ। 

ಹಿತಶಾ ರಮಣಿೀರ್ಶಾ ಹಿರಣಯರ್ ಇತೀರಿತಃ ॥ 211 ॥ 

63. ಇನೊದಿೀ ̍ದಿೀರ್̱ಘ್ಥರ್ ̱ ಚ್ಕ್ಷ ̍ಸ̱ ಆ ಸೂರ್ಥಾ̍ಂ ರೊೀಹರ್ದ್ ದಿವ̱ಿ । 

ವಿ ಗೊೀಭಿ ̱ರದಿರಮ̍ೈರರ್ತ್  ॥03॥  

ದಿೀಘ್ಥಕ್ಾಲಾಂ ದಶಥನಾರ್ ಸೂರ್ಥಮಾರೊೀಹರ್ದ್ ದಿವಿ। 

ಜ್ಞಾನೆೈರಾದರಯೀಗಯಾಂ ಚ್ ಪಾರಣಾತ್ಾಮನಾಂ ಸಮೈರರ್ತ್ ॥ 212 ॥ 

64. ಇನದಿ ̱ವಾಜೆೀ ̍ಷ್ು ನೊೀSವ ಸ̱ಹಸರಪ̍ರಧ್ನೆೀಷ್ು ಚ್ । 

ಉಗ̱ರ ಉಗ̱ಾರಭಿರ̍ೂತ̱ಭಿಃ ̍ ॥04॥  
 

ಬಹುಭಿರ್ುಥದಧಾಮಾನೆೀಷ್ು ರ್ುದ ಧೆೀಷ್ವಪಿ ಸದಾSವ ನಃ । 
ದುಷೊಟೀಗೆೈಃ ಸದಭಿಪಾರಯೈಃ - 

65. ಇನದಿಾ̍ಂ ವ̱ರ್ಾಂ ಮಹ̍ಾಧ್̱ನ ಇನದಿಮ̱ಭೆೀಥ̍ ಹವಾಮಹೆೀ । 

ರ್ುಜಾ̍ಂ ವೃತ್̱ೆರೀಷ್ು ̱ ವ̱ಜಿರಣ̍ಮ್  ॥05॥  

- ಮಹದಲಾಧ್ನಾರ್ಥಥನಃ 

ಹವಾಮಹೆೀSರಿವಜಯಥಾಂ ತಾಂ ತಮಸಾಾಂ ಪರತಯೀಗಿನಮ್ ॥ 213 ॥ 

66. ಸ ನೊೀ ̍ ವೃಷ್ನನ ̱ಮುಾಂ ಚ್̱ರುಾಂ ಸತ್ಾರದ̍ಾವ̱ನನಪಾ ̍ವೃಧಿ । 

ಅ̱ಸಮಭಯಮ̱ಪರತ̍ಷ್ುೆತಃ   ॥06॥  

ಅಸಮದಿೀರ್ಾಂ ಚ್ರುಾಂ ಭೊೀಜಯಮಾನನದಾಂ ತಮಪಾವೃಣು। 

ಮೀಕ್ಷಗಾಂ ಸವಥದಾತಸಿವಮಪರತದವನದವ ನೊೀ ವೃಷ್ನ್ ॥ 214 ॥ 

67. ತುಞ್̱ ಜ್ೀತುಞ್ ಜ್ೀ ̱ರ್ ಉತ̍ಿರೆೀ ̱ ಸೊಿೀಮಾ ̱ ಇನದಿಸ̍ಯ ವ̱ಜಿರಣಃ ̍। 

ನ ವಿನ̍ ಧೆೀ ಅಸಯ ಸುಷ್ುಟತ̱ಮ್  ॥07॥  

ತವಯೈವ ಪೆರೀರಣೆೀ ಜಾತ್ೆೀ ತತರ ತತರ ಚ್ ಉತಿರಾಃ । 

ತ್ೆೀSಪಿ ಸೊಿೀಮಾಃ ಸುಷ್ುಟತತವಮಸಾಯನನಾಾನನ ಚಾಪುನರ್ುಃ ॥ 215 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 29 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

68 . ವೃಷ̱ಾ ̍ರ್ೂಥ̱ೆೀವ̱ ವಾಂಸ̍ಗಃ ಕೃಷ್ಟಟೀರ̍ಿರ್ತ್̱ೊಯೀಥಜಸ̍ಾ । 

ಈಶಾನ̍ೊೀ ̱ಅಪರತ̍ಷ್ುೆತಃ  ॥08॥  

ಪರತವಿೀರೊೀ ವೃಷಾ ವಾಂಸಸಿದಘನಾಿ ವಾಂಸಗೊೀ ವಿಭಿೀಃ । 

ರ್ೂಥಾನಾಯಕಷ್ಥತ ರ್ಥಾ ಪರಜಾಃ ಪೆರೀರರ್ತ ಪರಭುಃ । 

ಅಲಾಸಾಯಪಿ ಪರಸ್ತದ ಧೆಾೈವ ದೃಷಾಟನಿತಿವಾಂ ತು ರ್ುಜಯತ್ೆೀ ॥ 216 ॥ 

69. ರ್ ಏಕ ̍ಶಾಷ್ಥಣಿೀನ̱ಾಾಂ ವಸೂನ̍ಾಮಿರ̱ಜಯತ̍ । 

ಇನದಿಃ ಪಞ್ಾ ಕ್ಷಿತೀನ̱ಾಮ್  ॥09॥  

ರಾಜಾ ಭವತ ವಿತ್ಾಿನಾಾಂ ಪರಜಾನಾಾಂ ಚೆೈಕ ಏವ ರ್ಃ । 

ದೆೀವಗನಧವಥದೆೈತ್ೆೀರ್ಪಿತೃಮಾನುಷ್ಭೆೀದತಃ । 

ಪರಜಾನಾಮಪಿ ಪಞ್ಚಾನಾಾಂ ಸಾಮಾನಾಯಚ್ಾ ವಿಶೆೀಷ್ತಃ ॥ 217 ॥ 

70, ಇನದಿಾ̍ಂ ವೀ ವಿಶ̱ವತ̱ಸಾರ̱ಿ ಹವಾಮ̍ಹೆೀ ̱ಜನೆೀಭ̍ಯಃ । 

ಅ̱ಸಾಮಕಮ̍ಸುಿ ̱ಕ್ೆೀವ̍ಲಃ ॥10॥   

ಸಮಯಗ್ ಹವಾಮಹೆೀ ಸವಥಗತಾಂ ಚ್ ವಯಕಿರೂಪತಃ । 

ಸಾಥತುಮೀಕತರ ವೀSಥಾಥರ್ ಜನಾ ನೊೀSಸುಿ ಸ ಕ್ೆೀವಲಃ ॥ 218 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  88  --  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಇನದಿಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

71. ಏನದಿ ̍ಸಾನ̱ಸ್ತಾಂ ರ̱ಯಿಾಂ ಸ̱ಜಿತ್ಾವನ̍ಾಂ ಸದಾಸ̱ಹ̍ಮ್ । 

ವಷ್ಟಥ̍ಷ್ಠಮೂ ̱ತಯೀ̍ ಭರ  ॥01॥  

ಜರ್ುನಾ ಸಹಿತಾಂ ಲಾಭರ್ುಕಿಾಂ ವಿತಿಾಂ ಸದಾಬಲಮ್ । 

ವಷ್ಟಥಷ್ಠಾಂ ಸುಮಹದ್ ರಕ್ಷ್ಾನಿಮಿತಿಾಂ ನಿತಯದಾ ಭರ ॥ 219 ॥ 
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72. ನಿ ಯೀನ̍ ಮುಷ್ಟಟಹ̱ತಯಯಾ ̱ನಿ ವೃತ್̱ಾರ ರುಣ̱ಧಾಮ̍ಹೆೈ । 

ತ್ೊವೀತ್ಾಸ̍ೊೀ ̱ನಯವಥ̍ತ್ಾ  ॥02॥  

ಯೀನಾರಿೀನ್ ಮುಷ್ಟಟರ್ುದ ಧೆೀನ ತಮಾಾಂಸ್ತ ಜ್ಞಾನರ್ುದಧತಃ । 

ತವತ್ೆಿೀರಿತ್ಾ ನಿರುನಾಧಮಃ ಕ್ಾಾಂಶ್ಾದ್ ವಾ ತುರಗಾದಿಭಿಃ । 

ಆವೃತ್ೆಯೈವೀಪಸಗಥಸಯ ಕ್ರಯಾವೃತಿಭಥವಿಷ್ಯತ ॥ 220 ॥ 

73. ಇನದಿ ̱ತ್ೊವೀತ್ಾಸ̱̍ ಆ ವ̱ರ್ಾಂ ವಜರಾಂ ̍ ಘ್̱ನಾ ದದ̍ಿೀಮಹಿ । 

ಜಯೀಮ̱̍ ಸಾಂ ರ್ುಧ̱ಿ ಸಾೃಧ್ಃ ̍ ॥03॥  

ತವತ್ೆಿೀರಿತ್ಾ ಜ್ಞಾನರತಾಂ ದೃಢತ್ೆವೀನಾದಧಿೀಮಹಿ । 

74. ವ̱ರ್ಾಂ ಶ ರೆೀಭ̍ಿ ̱ರಸೃ̍ಭಿ ̱ರಿನದಿ ̱ ತವಯಾ ̍ ರ್ುಜ̱ಾ ವ̱ರ್ಮ್ । 

ಸಾಸ̱̱ಹಾಯಮ ̍ಪೃತನಯತ̱ಃ  ॥04॥  
ತವಯಾ ಪೃತನಯತಃ ಶತೂರನಭಿಷಾಯಮ ಸುಯೀದಧೃಭಿಃ ॥ 221 ॥ 

75. ಮಹ̱ಾ ಇನದಿಃ ̍ಪ̱ರಶಾ̱ನು ಮ ̍ಹ̱ಿತವಮಸ̍ುಿ ವ̱ಜಿರಣೆೀ ̍। 

ದೌಯನಥ ಪರರ್̍ಥನಾ ಶವಃ ̍ ॥05॥  
 

ರ್ಸಾಮನಮಹಾನನಾದಿಶಾ ವಿಷ್ುಣಜಿೀಥವೀSವರಸಿಥಾ । 

ತಸೆಯೈವಾಸುಿ ಮಹತಿವಾಂ ತನನ ಜಿೀವಬರಹಮತ್ಾಾಂ ಸಮರೆೀತ್ । 

ಆಕ್ಾಶವತ್ ಪರರ್ಥಮಾನSಸೌ ಶವಃ ಸುಖ್ಬಲೆೀ ತಥಾ ॥ 222 ॥ 

76. ಸ̱ಮೀಹ̱ೆೀ ವಾ ̱ರ್ ಆಶ̍ತ̱ ನರ̍ಸೊಿೀಕ̱ಸಯ ̱ ಸನಿತ್ೌ । 

ವಿಪಾರಸ̍ೊೀ ವಾ ಧಿಯಾರ್̱ವಃ ̍ ॥06॥  
 

ಅನಯಸಾಂವಹನೆೀನಾಪಿ ಯೀ ತಾಂ ಪಾರಪಾಿ ಜನಾದಥನಮ್ । 

ಜ್ಞಾನಲಾಭೆೀನ ತು ನರಸಿ ಏವ ಪಶವೀSಪರೆೀ । 

ವಿಪಾರಶೆೈವ ಧಿಯಾ ರ್ಕ್ಾಿ ಮೂಖಾಥಃ ಶ ದರಸಮಾ ಮತ್ಾಃ ॥ 223 ॥ 
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77. ರ್ಃ ಕುಕ್ಷಿಃ ಸೊೀಮ̍ಪ̱ಾತ̍ಮಃ ಸಮುದರ ಇ̍ವ̱ ಪಿನವ ̍ತ್ೆೀ । 

ಉವ̱ಿಥರಾಪೀ ̱ನ ಕ್ಾಕ̱ುದಃ ̍ ॥07॥  
 

ರ್ಃ ಕುಕ್ಷಿಸಿಸಯ ದೆೀವಸಯ ಸಮುದರ ಇವ ಸೊೀSಖಿಲಾನ್ । 

ಕ್ಾಮಾನ್ ಕ್ಷರತ ಭಕ್ಾಿರ್ ಮಹಾಪ ಇವ ತಪಥಕ್ಾಃ । 

ಕ್ಾಕುದಸಿಸಯ ಜಿಹಾವಸುಿ ಬಹೊವಾೀ ಬಹುಮುಖೆೀಷ್ು ಯಾಃ ॥ 224 ॥ 

78. ಏ̱ವಾ ಹಯಸ̍ಯ ಸೂ ̱ನೃತ್ಾ ̍ವಿರ̱ಪಿಯೀ ಗೊೀಮತ̍ೀ ಮ̱ಹಿೀ । 

ಪ̱ಕ್ಾವ ಶಾಖಾ ̍ನ ದಾಶ̱ುಷೆೀ ̍ ॥08॥  

ಏವಮೀವಾಸಯ ವಾಣಿೀ ಚ್ ವೆೀದೆೀತ್ಾ ಮಹತೀ ತಥಾ । 

ಪಕ್ಾವ ಶಾಖೆೀವ ರ್ಜತ್ೆೀ ವರದಾತರೀ ವಿರಪಿಯನಃ ॥ 225 ॥ 
                                               ಬಲ್ಲಷ್ಠಸಯ ಹಿ ತ್ೆೀ - 

79. ಏ̱ವಾ ಹಿ ತ್ೆೀ ̱ ವಿಭೂ ̍ತರ್ ಊ ̱ತರ್ ̍ ಇನದಿ ̱ಮಾವ̍ತ್ೆೀ । 

ಸ̱ದಯಶ್ಾ̱ತ್ ಸನ̍ಿಿ ದಾಶ̱ುಷೆೀ ̍  ॥09॥  
 

-ಸನಿಿ ಸದೊಯೀSಪಿ ರ್ಜತ್ೆೀSಸಯ ತ್ೆೀ । 

ಮಾವತ್ೆೀ ಜ್ಞಾನಿನೆೀ ನಿತಯಮೂತರ್ಶಾ ವಿಭೂತರ್ಃ ॥ 226 ॥ 

80. ಏ̱ವಾ ಹಯಸ̍ಯ ಕ್ಾಮಾಯ ̱ಸೊಿೀಮ ̍ ಉಕ̱ಿಾಂ ಚ್̱ ಶಾಂಸಾಯ ̍। 

ಇನಾದಿರ್̍ ̱ಸೊೀಮ ̍ಪಿೀತಯೀ  ॥10॥  

ಸೊಿೀಮಾ ಉಕ್ಾಥನಿ ಚೆೈವಾಸಯ ತಸೆೈ ಕ್ಾಮಾಯನಿ ಸವಥದಾ । 

ಗೆೀಯಾಃ ಶಾಂಸಾಯನಿ ಸೊೀಮಸಯ ಪಿೀತಯೀ ನಾನಯಥಾ ಪಿಬೆೀತ್ ॥ 227 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  99  ––  
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ದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಇನದಿಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

81. ಇನ ದೆಿೀಹ̱ಿ ಮರ್್ಾನಧಸ̍ೊೀ ̱ವಿಶೆವೀಭ̍ಿಃ ಸೊೀಮಪ̱ವಥ̍ಭಿಃ । 

ಮಹಾ ಅ̍ಭಿ ̱ಷ್ಟಟರೊೀಜ̍ಸಾ  ॥01॥  

ಸೊೀಮಪಾಃ ಸೊೀಮಪವಾಥಣಃ ಸವಥಾಂ ರ್ಸಾಮತ್ ತದಿಚ್ಛಯಾ । 

ಅಭಿಷ್ಟಟರೊೀಜಸಾ ನಿತಯಾಂ ಮದಾಂ ಸುಖ್ಮವಾಪ್ಾಸ್ತ ॥ 228 ॥ 

82. ಏಮೀ̍ನಾಂ ಸೃಜತ್ಾ ಸುತ್̱ೆೀ ಮಾ̱ಂದಿಮಿನಾದಿರ್̍ ಮ̱ನಿದನೆೀ ̍। 

ಚ್ಕ್ರಾ̱ಂ ವಿಶಾವ ̍ನಿ ಚ್ಕರಯ̍ೀ  ॥02॥  

ಏನಮಾಸೃಜತ್ೆೀನ ದೌ ಚ್ ವಿಷ್ುಣಾಂ ತಾಂ ಮದಕ್ಾರಿಣಮ್ । 

ಮನಿದನೆೀ ವಿಷ್ಣವೆೀ ಸಮಯಕ್ ಕಮಿಥಣಾಂ ಸವಥಕಮಿಥಣೆೀ ॥ 229 ॥ 

83. ಮಥಾ್ವ̍ ಸುಶ್ಪರ ̱ ಮನ̱ಿದಭಿಃ ̱ಸೊಿೀಮೀಭ̍ಿವಿಥಶವ ಚ್ಷ್ಥಣೆೀ । 

ಸಚೆೈ̱ಷ್ು ಸವ̍ನೆೀಷ̱ಾವ  ॥03॥  

ಸಾವನನದ ವಿಶವಜಿೀವೆೀಶಾಮತ್ಾ್ವಸಮದರಕ್ಷಯಾ ಸಹ । 

84. ಅಸೃ ̍ಗರಮಿನದಿ ತ್ೆೀ ̱ ಗಿರಃ ̱ಪರತ̱ ತ್ಾವಮುದಹ̍ಾಸತ । 

ಅಜೊೀಷ̍ಾ ವೃಷ್̱ಭಾಂ ಪತ̍ಮ್  ॥04॥  

ತವನಿನಸ್ೃತ್ಾ ವೆೀದವಾಚ್ಸಾಿವಾಂ ಪರತ್ೆಯೀವಾಪಯನಾರತಮ್ ॥ 230 ॥ 

ಉಚೆೈಮುಥಖ್ಯತಯಾ ಸಮಯಗಿವಸೃಷಾಟಃ ಸವಪತಾಂ ಪರತ । 

ಅಜೊೀಷಾಃ ಸುಿತಯರೂಪೆೀಣ ತವಸೆೀವಾಯಸಿವದೃತ್ೆೀ ಕವಚಿತ್ ॥ 231 ॥ 

85. ಸಾಂ ಚೊೀ ̍ದರ್ ಚ̱ಿತರಮವ̱ಾಥಗ್ ರಾಧ್ ̍ ಇನದಿ ̱ವರೆೀ̍ಣಯಮ್ । 

ಅಸ̱ದಿತ್ ತ್ೆೀ ̍ ವಿಭ̱ು ಪರ ̱ಭು  ॥05॥  

ಅವಾಥಙ್ ನಿೀಚಾನ್ ಪರತ ತವಸಾಮನ್ ಭದರಾಂ ರಾಧ್ಃ ಪರಚೊೀದರ್ । 

ಅಸೆಾೀವ ತ್ೆೀ ವಿಶೆೀಷೆೀಣ ಪರಕೃಷ್ಟಾಂ ಶುಭಮಚ್ುಯತಮ್ ॥ 232 ॥ 
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86. ಅ̱ಸಾಮಾಂತು್ ತತರ ̍ಚೊೀದ̱ಯೀನದಿ ̍ರಾಯ̱ೀ ರಭ̍ಸವತಃ । 

ತುವಿದ̍ುಯಮನ ̱ರ್ಶ̍ಸವತಃ  ॥06॥  

ರಭಸವತಃ ಶಬದವತಃ ಸೊಿೀತೄನಸಾಮನ್ ರ್ಶಸವತಃ । 

ತತರ ತವಯಿ ಮಹಾರಾಯೀ ಮಹಾಕ್ೀತ್ೆೀಥ ಸುಚೊೀದರ್ ॥ 233 ॥ 

87. ಸಾಂ ಗೊೀಮ̍ದಿನದಿ ̱ವಾಜ̍ವದ̱ಸೆೋ ಪೃರ್̱ು ಶರವೀ ̍ಬೃಹ̱ತ್ । 

ವಿಶ̱ಾವರ್ುಧ̍ೆೀಥಹಯಕ್ಷಿ ̍ತಮ್  ॥07॥  

ಅಸಾಮಸವತಬೃಹಜಾಜಾನಾಂ ನಿತಯಾಂ ಸನ ಧೆೀಹಿ ಚಾಕ್ಷರ್ಮ್ । 

88. ಅ̱ಸೆೋ ಧೆೀ ̍ಹಿ ಶರವೀ ̍ಬೃ ̱ಹದ್ ದುಯಮ̱ನಾಂ ಸ̍ಹಸರಸ̱ಾತ̍ಮಮ್ । 

ಇನದಿತ್̱ಾ ರ̱ರ್ಥನಿೀ̱ರಿಷ್ಃ ̍  ॥08॥  

ವಿದಾಯಾಂ ಕ್ೀತಥಾಂ ಸದೆೀಹಾನನಾಂ ಬಹುಲಾಭರ್ುತಾಂ ಬೃಹತ್ । 

ಪಾರರ್ಥನೆೀ ಪೌನರುಕಾಾಂ ನ ಚೊೀದಯೀತ ತತಃ ಪುನಃ ॥ 234 ॥ 

89. ವಸೊೀ ̱ರಿನದಿಾ̱ಂ ವಸು ̍ಪತಾಂ ಗಿೀಭ̱ಿಥಗೃಥ̱ಣನ̍ಿ ಋ̱ಗಿಮರ್ ̍ಮ್ । 

ಹೊೀಮ ̱ಗನಾಿರ̍ಮೂ ̱ತಯೀ̍  ॥09॥  
 

ವಸೊೀವಥಸೂನಾಾಂ ಚ್ ಪತಾಂ ದೆೀವದೆೀವೆೀಶವರಾಂ ಪರಭುಮ್ । 

ಋಙ್್ೋರ್ಮಾಹವಯಾಮೀSತರ ಗೃಣನೊಿೀSಭಿೀಷ್ಟಸ್ತದಧಯೀ ॥ 235 ॥ 
 

90. ಸುತ್̱ೆೀಸುತ್̍ೆೀ̱ ನೊಯೀಕ̍ಸೆೀ ಬೃಹ̱ದ್ ಬೃಹ̱̍ತ ಏದ̱ರಿಃ । 

ಇನಾದಿರ್̍ ಶ ̱ಷ್ಮಚ್̍ಥತ  ॥10॥  
 

ಅವಿನಾಶಯರಿರುದಿದಷೊಟೀ ಬೃಹಚ್ೂಛಷ್ಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ಪರತ । 

ಸುತ್ೆೀ ಸುತ್ೆೀ ಸದಗೃಹಾರ್ ದೆೀವಾರ್ ಬೃಹತ್ೆೀSಚ್ಥತ ॥ 236  ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  1010  --  
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ದಾವದಶಚ್ಥಮ್ । ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದ ವೆೈಶಾವಮಿತರಃ । ಇನದಿಃ । ಅನುಷ್ುಟಪ್ । 

91. ಗಾರ್ನಿ̍ಿ ತ್ಾವ ಗಾರ್ ̱ತರಣೊೀSಚ್ಥನಾಕ̱ಥಮಕ್̱ಥಣಃ ̍ । 

ಬರಹಾಮಣಸ̍ಾಿವ ಶತಕರತ ̱ಉದ್ ವಾಂ̱ಶಮಿ̍ವ ಯೀಮಿರೆೀ ॥ 1॥  

ಗಾರ್ನಿಿ ಸಾಮಗಾಸಿವೃಗಿಾಃ ಶಾಂಸನೃಗೆವೀದಿನೊೀSತಕಮ್ । 

ವಿರಿಞ್ಚಾಸಾಿವಾಂ ಬಹುಜ್ಞಾನ ಶಕರಕ್ೆೀತುಮಿವೀಚಿಛಿತಮ್ ॥ 237 ॥ 
ವಯಜಾನನ್ - 

92. ರ್ತ್ಾ್ನೊೀಃ ̱ಸಾನುಮಾರುಹ̱̍ದ್ ಭೂರ್ಥಸಾ ̍ಷ್ಟ ̱ಕತವಥ̍ಮ್ । 

ತದಿನೊದಿೀ ̱ ಅರ್ಥಾ̍ಂ ಚೆೀತತ ರ್ೂಥ̱ೆೀನ̍ ವೃಷ್̱ಟಣರೆೀಜ̍ತ ॥ 2॥  

- ಉಚ್ಾತ್ೊೀSಪುಯಚ್ಾಾಂ ಸಾಮರ್ಯಥಾಂ ಕರಣೆೀ ತವ । 

ತತ್ೊೀSಪಿ ಭೂರಿ ರ್ತ್ ತ್ೆೀನ ಚೆೀತತಯರ್ಥಮತ್ೊೀ ಭವಾನ್ । 

ಮುಕ್ಾಿಮುಕಿಸಮೂಹೆೀನ ಶೆ ೀಭತ್ೆೀ ಗೂಢಶಕ್ಿಮಾನ್ ॥ 238 ॥ 

ಉಚಾಾದುಚ್ಾಾಂ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಗತಾಂ ಕತೃಥತವಮೀವ ರ್ತ್ । 

ಭೂರಿ ಸಾಷ್ಟಮಭೂತ್ ತ್ೆೀನ ಪರೆೀಶಸಯ ತತಶಾ ಸಃ । 

ಚೆೀತತಯಥಾಥನಶೆೀಷಾಾಂಶಾ ಮಹಾರ್ೂಥೆೀನ ಚೆೀಷ್ಟತ್ೆೀ ॥ 239 ॥ 

93. ರ್ುಕ್̱ಷ್ಾವ ಹಿ ಕ್ೆೀಶ್̱ನಾ ̱ಹರಿೀ ̱ವೃಷ್̍ಣಾ ಕಕ್ಷಾಪ̱ಾರ । 

ಅಥಾ ̍ನ ಇನದಿ ಸೊೀಮಪಾ ಗಿರ̱ಾಮುಪ̍ಶುರತಾಂ ಚ್ರ  ॥3॥  

ಕಕ್ಷ್ಾಾಭಿಪೂರಕ್ೌ ಪುಷಾಟಾ ರ್ುಙ್್ವ ತವಾಂ ಕ್ೆೀಶ್ನೌ ಹರಿೀ । 
ಅಥೊೀಪಗಮಯ ಶೃಣು ನೊೀ ಗಿರಃ - 

94. ಏಹ̱ಿ ಸೊಿೀಮಾ ̍ಅ̱ಭಿ ಸವರ̍ಾ ̱Sಭಿ ಗೃ ̍ಣಿೀಹ̱ಾಯ ರುವ̍ । 

ಬರಹಮ ̍ಚ್ ನೊೀ ವಸೊೀ ̱ಸಚೆೀನದಿ ̍ ರ್ಜ್̱ಞಾಂ ಚ್̍ ವಧ್ಥರ್  ॥4॥  

- ಅಭಿಸವರ ಚ್ ಸುಿತಮ್ ॥ 240 ॥ 

ಪರಶಾಂಸಾಾಂ ಕುರು ಶಬದಾಂ ಚ್ ಪುನಹಥರಷಾನಮಹತಿರಮ್। 

ಬರಹಮ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಚ್ ನೊೀSನಿಸೊಥೀ ಬಹಿಷ್ಠಶೆೈವ ವಧ್ಥರ್ ॥ 241 ॥ 
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95. ಉ ̱ಕಥಮಿನಾದಿರ್̍ ̱ಶಾಂಸಾಾಂ ವಧ್ಥ ̍ನಾಂ ಪುರುನ̱ಿಷ್ಟಿಧೆೀ ̍ । 

ಶ̱ಕ್ೊರೀ ರ್ಥಾ ̍ಸುತ್̱ೆೀಷ್ು ̍ಣೊೀ ರಾರ̱ಣ̍ತ್ ಸ̱ಖೆಯೀಷ್ು ̍ ಚ್  ॥5॥  

ನಿತಯವೃದಧತವತ್ೊೀ ವಿಷೊಣೀವಥದಥನಾಂ ತು ಪರಕ್ಾಶನಮ್ । 

ಬಹುಶತೂರನ್ ನಿಷ್ಟಾದಸೌ ಹರಿದಥನುಜರ್ಘ್ತಕಃ ॥ 242 ॥ 

ಅಸಮತ್ಖಾಯರ್ ಶಬದಾಂ ಚ್ ಚ್ಕರಾಸಾಮಸು ಸಾಂಸ್ತಥತಃ । 

ರ್ಥಾ ಸುತ್ೆೀಷ್ು ಸೊೀಮೀಷ್ು ಕರೊೀತಯೃತವಕ್ಷು ಸಾಂಸ್ತಥತಃ ॥ 243 ॥ 

96. ತಮಿತ್ ಸ̍ಖಿ ̱ತವ ಈಮ̍ಹೆೀ ̱ತಾಂ ರಾಯ̱ೀ ತಾಂ ಸುವ̱ಿೀಯೀಥ̍ । 

ಸ ಶ̱ಕರ ಉತ ನಃ ̍ಶಕ ̱ದಿನೊದಿೀ ̱ವಸು ̱ ದರ್ಮ̍ಾನಃ  ॥6॥  

ತಮೀವ ಶರಣಾಂ ನಿತಯಾಂ ಸಖಿತ್ಾವದಯರ್ಥಮಿೀಮಹೆೀ । 

ಶಕ್ಾಾನನದಸವರೂಪತ್ಾವಚ್ಛಕರಃ ಸವಥತರ ಚಾಶಕತ್ । 

ಅಸಾಮಕಾಂ ಚ್ ಸದಾ ವಿತಿಾಂ ದದದೆೀವ ಪರವತಥತ್ೆೀ ॥ 244 ॥ 

97. ಸುವ̱ಿ ̱ವೃತಾ̍ಂ ಸುನ̱ಿರಜ̱ಮಿನದಿ ̱ ತ್ಾವದಾತ̱̍ಮಿದಯಶಃ ̍। 

ಗವಾಮ̱ಪ̍ ವರ ̱ಜಾಂ ವೃ ̍ಧಿ ಕೃಣುಷ್̱ವ ರಾಧೊೀ ̍ಅದಿರವಃ ॥ 7॥  

ವಿಸಾಷ್ಟಾಂ ಸುಷ್ಠವಕ್ಾಲಯಾಂ  ಚ್  ರ್ಶಸಿವದದತಿಮೀವ ಹಿ । 

ಗೂಢಾಂ ಜ್ಞಾನಸಮೂಹಾಂ ತವಾಂ ವಿವೃಣವೃದಿಧಾಂ ಚ್ ನಃ ಕುರು ॥ 245 ॥ 

ಅದಿರರಾದರಣಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಪಾರಣಸಿದವತಥಕ್ೊೀSದಿರವಾಃ । 

ಹರಿಃ ಶಕರಸಿಥಾSದಿರೀಣಾಾಂ ಛೆೀದನಾದ್ ವಾರಣಾದಪಿ ॥ 246 ॥ 

98. ನ̱ಹಿ ತ್ಾವ ̱ರೊೀಧ್̍ಸ್ತೀ ಉಭ̱ೆೀ ಋ̍ರ್̱ಘ್ರ್ಮಾ ̍ಣ̱ಮಿನವತ̍ಃ । 

ಜೆೀಷ್ಃ ̱ಸವವ̍ಥತರ̱ಪಃ ಸಾಂ ಗಾ ಅ ̱ಸಮಭಯಾ̍ಂ ಧ್ೂನುಹಿ  ॥8॥  

ನ ತ್ಾವಮೃರ್ಘ್ರ್ಮಾಣಾಂ ಹಿ ವಧ್ಥಮಾನಾಂ ತು ರೊೀದಸ್ತೀ । 

ಸಮಾಿಪುನತಃ ಶ್ರೀಭೂಮಿೀ ಚ್ ಸಹಿತ್ೆೀ ವಾSಪರಸಾದತಃ ॥ 247 ॥ 

ಅಪಃ ಪರಜಾಃ ಸುಖ್ವತೀರಜರ್ಸಿವದವಶತವತಃ । 

ಜ್ಞಾನಾನಿ ಸನುಧನು ಹಿ ಚ್ ಪಾರಪಯೀಚಾಾ ಅಪಿ ಸವರ್ಮ್ ॥ 248 ॥ 
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99. ಅಶುರತ̍ೆಣಥ ಶುರ ̱ಧಿೀ ಹವಾ̱ಂ ನೂ ಚ̍ಿದದಧಿಷ್ವ ಮೀ ̱ ಗಿರಃ ̍। 

ಇನದಿ ̱ಸೊಿೀಮಮ̍ಿ̱ಮಾಂ ಮಮ ̍ ಕೃಷ̱ಾವ ರ್ು ̱ಜಶ್ಾದ̱ನ̍ಿರಮ್ ॥ 9॥  

ಬಹುಶರವಣಕಣಾಥಸಮದಾಹಾವನಾಂ ಶೃಣು ಚಾದರಾತ್ । 

ಅದೆಯೈವ ಚ್ ಗಿರೊೀ ಧೆೀಹಿ ಮಯಿ ಸೊಿೀಮಾಂ ಚ್ ಮತೃತಮ್ ॥ 249 ॥ 
ಪಿರರ್ಾಂ ಯೀಗಾದಪಿ ಕುರು - 

100. ವಿದ̱ಾಮ ಹಿ ತ್ಾವ ̱ವೃಷ್̍ನಿಮಾ̱ಂ ವಾಜೆೀಷ್̍ು ಹವನ̱ಶುರತ̍ಮ್ । 

ವೃಷ್̍ನಿಮಸಯ ಹೂಮಹ ಊ ̱ತಾಂ ಸ̍ಹಸರಸ̱ಾತ̍ಮಾಮ್ ॥10॥  

- ವಿದಮ ತ್ಾವಾಂ ಶಕ್ಿಮತಿಮಮ್ । 

ಶೆ ರೀತ್ಾರಾಂ ರ್ುತು್ ಚಾಹಾವನಮಾಹವಯಾಮಸಿವಾವನಮ್ ॥ 250 ॥ 

101. ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಕ್ೌಶ್ಕ ಮನದಸಾನಃ ಸುತಾಂ ಪಿಬ । 

ನವಯಮಾರ್ುಃ ಪರ ಸೂತರ ಕೃಧಿೀ ಸಹಸರಸಾಮೃಷ್ಟಮ್  ॥11॥  

ಬಹುಲಾಭೊೀತಿಮಮಿತ ಸಾಥನಾನಿರಗತ್ೆೀ ಋಚೌ । 

ದೃಷೆಟವೀನದಿಾಂ ರ್ಜ್ಞಗಾಂ ಯಾಭಾಯಾಂ ಮಧ್ುಚ್ಛನಾದಸಿಮಸುಿವತ್ । 

ಆತೂನ ಇತ ತ್ೆೀನೆೈವ ನ ವಿರುದಾಧ ಶತಚಿಥತ್ಾ ॥ 251 ॥ 

ಮಾತ್ಾರ ಕುಶೆೈಗೃಥಹಿೀತತ್ಾವಚ್ಾನಮನಾಯಸ್ತೀತ್ ಸ ಕ್ೌಶ್ಕಃ । 

ಗಾರ್ಥತ್ಾವದಾವ ಹಿರಣಾಯಣಡಕ್ೊೀಶಸಥತ್ಾವದ್ ಹರಿಸಿಥಾ ॥ 252 ॥ 

ಮನದಸಾನೊೀ ನಿತಯಸುಖಿೀ ಸುಿತಯಮಾರ್ುಶಾ ನಸಿ್ತರ । 
ಋಷ್ಟಾಂ ಸಹಸರಲಾಭಾಂ ಮಾಾಂ ಕುರು ಚ್ - 

102. ಪರಿ ತ್ಾವ ಗಿವಥಣೊೀ ಗಿರ ಇಮಾ ಭವನುಿ ವಿಶವತಃ । 

ವೃದಾಧರ್ುಮನು ವೃದಧಯೀ ಜುಷಾಟ ಭವನುಿ ಜುಷ್ಟರ್ಃ ॥ 12॥  

-ತ್ಾವ ಇಮಾ ಗಿರಃ ॥ 253 ॥ 

ಸವಥದಾ ಪರಿತಃ ಸನುಿ ಮದಿೀಯಾಃ ಸವಥಲಾಭಿನಮ್ । 

ವೃದಿಧರೂಪಾ ಗಿರೊೀ ಜುಷಾಟಃ ಸೆೀವಾರೂಪಾಶಾ ಸನುಿ ನಃ ॥ 254॥ 

ಸೂಕಿಮ್ಸೂಕಿಮ್  ––  1111  --  
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ಅಷ್ಟಚ್ಥಮ್ । ಜೆೀತ್ಾ ಮಧ್ುಚ್ಛನದಸಃ । ಇನದಿಃ । ಅನುಷ್ುಟಪ್ । 

ಅಷಾಟವೃಚ್ಃ ಪುನಸೆಿೀನ ದೃಷಾಟ ಅನಯತರಗಾಸಿಪಃ । 
ಕುವಥತ್ಾ - 

103. ಇನದಿಾಂ ವಿಶಾವ ಅವಿೀವೃಧ್ನ್ಿ ಸಮುದರವಯಚ್ಸಾಂ ಗಿರಃ । 

ರರ್ಥೀತಮಾಂ ರರ್ಥೀನಾಾಂ ವಾಜಾನಾಾಂ ಸತಾತಾಂ ಪತಮ್ ॥ 1॥  

- ಸಮಯಗುದಿರಕಿಗುಣವಯಕ್ಿಸಿಥಾವಿಧ್ಃ ॥ 255 ॥ 

104. ಸಖೆಯೀ ತ ಇನದಿ ವಾಜಿನೊೀ ಮಾ ಭೆೀಮ ಶವಸಸಾತ್ೆೀ । 

ತ್ಾವಮಭಿ ಪರ ಣೊೀನುಮೀ ಜೆೀತ್ಾರಮಪರಾಜಿತಮ್ ॥ 2॥  
 

105. ಪೂವಿೀಥರಿನದಿಸಯ ರಾತಯೀ ನ ವಿ ದಸಯನೂಾತರ್ಃ । 

ರ್ದಿೀ ವಾಜಸಯ ಗೊೀಮತಃ ಸೊಿೀತೃಭೊಯೀ ಮಾಂಹತ್ೆೀ ಮಘ್ಮ್ ॥ 3॥  

ಪರರ್ಮಾನಿ ಮಹತ್ೆಿವೀನ ತ್ೆೀ ದಾನಾನಯವನಾನಿ ಚ್ । 

ನಭಿದಯನೆಿೀ ನ ನಶಯನಿಿ ಗೊೀಮದನನಾಂ ರ್ಶಸಿಥಾ ॥ 256 ॥ 
ರ್ದಿ ಮಾಂಹತ್ೆೀ ದದಾತೀಶೆ ೀ - 

106. ಪುರಾಾಂ ಭಿನುದರ್ುಥವಾ ಕವಿರಮಿತ್ೌಚಾ ಅಜಾರ್ತ । 

ಇನೊದಿೀ ವಿಶವಸಯ ಕಮಥಣೊೀ ಧ್ತ್ಾಥ ವಜಿರೀ ಪುರುಷ್ುಟತಃ  ॥4॥  
 

107. ತವಾಂ ವಲಸಯ ಗೊೀಮತ್ೊೀSಪಾವರದಿರವೀ ಿನಲಮ್ । 

ತ್ಾವಾಂ ದೆೀವಾ ಅಭಿಭುಯಷ್ಸ್ ತುಜಯಮಾನಾಸ ಆವಿಷ್ುಃ ॥ 5॥  

- ವಲಸಿ್ತರ್ಥಗಗತಧಿಥರ್ಃ । 

ವಾಚಾಮನಾಯರ್ಥಬುದ ಧೆೀಸುಿ ಿನಲಾಂ ಮೂಲಾಂ ತಮೀ ಹಿ ರ್ತ್ । 

ತದಪಾವೃತವಾಾಂಸಿವಾಂ ಚ್ ಪರದಶಯಥ ವಿನಿವಾರ್ಥ ಚ್ ॥ 257 ॥ 

ತ್ಾವಾಂ ಹಿ ದೆೀವಾ ಭಯಾಪೆೀತ್ಾಃ ಪೆರೀರ್ಥಮಾಣಾಸಿವಯೈವ ಚ್ । 

ಛಾದಯಮಾನಾಂ ಗಿರಾದೆೈತ್ೆಯೈರರಕ್ಷನಿನವ ಸದಿಗರಾ ॥ 258 ॥ 

ಇನದಿಸಯ ಕ್ೊೀಸವಾಥೆೀಥ ಚ್ ಸಮುತ್ೃಷಾಟ ಜಗತಯಪಿ । 

ಚ್ತುಥಾಂ ಗಾವೀ ಹೃತ್ಾ ದೆೈತ್ೆಯೈಃ ಸರಮಾರಕ್ಷಿತ್ಾಃ ಪುರಾ । 

ತಸಾಯಃ ಸವಸೃತವಮುಕ್ೆಿವೈವ ತಯೀಚಿಛಷ್ಟಾಂ ಚ್ ಗೊೀಪರ್ಃ ॥ 259 ॥ 
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ತದರ್ಥಾಂ ಪಣಯೀ ನಾಮ ತ್ೆೀ ದೆೈತ್ಾಯ ಬಲಪೂವಥಕ್ಾಃ । 

ಇನ ದೆಿೀಣ ನಿಹತ್ಾಃ ಪಶಾಾಜಾಜಾತ್ಾವ ಚ್ ಸರಮಾಕೃತಮ್ ॥ 260 ॥ 

ತ್ಾಡಯಿತ್ಾವ ಪದಾ ವಕ್ಾಾತ್ ಸೃತ್ೆೀ ಪರ್ಸ್ತ ತ್ಾಾಂ ಭಯಾತ್ । 

ಶರಣಾಗತ್ಾಾಂ ಪೆರೀಷ್ಯಿತ್ಾವ ದೌತ್ೆಯೀನ ಪಣಿನಾಾಂ ಪುನಃ ॥ 261 ॥ 

ಭಿತ್ಾಿವ ಗಿರಿವರಜಾಂ ತಾಂ ಚ್ ಗಾವೀ ರ್ತರ ಪರತಷ್ಟಠತ್ಾಃ । 

ನಿಸಾ್ರಿತ್ಾಃ ಪುನಸಾಿಶಾ ಗೊೀಸವೆೀನೆೀಷ್ಟಮೀವ ಚ್ । 

ತದಾ ದೆೀವಾ ಅಭಿೀತ್ೆಯೈವ ಪರಿತ್ೊೀ ಜುಗುಪುಃ ಪತಮ್ ॥ 262 ॥ 

108. ತವಾಹಾಂ ಶ ರ ರಾತಭಿಃ ಪರತ್ಾಯರ್ಾಂ ಸ್ತನುಧಮಾವದನ್ । 

ಉಪಾತಷ್ಠನಿ ಗಿವಥಣೊೀ ವಿದುಷೆವೀ ತಸಯ ಕ್ಾರವಃ  ॥6॥  

ತವ ದಾನೆೈರಹಾಂ ಸ್ತನುಧಾಂ ನದಿೀಾಂ ಪರತ್ಾಯಗಮಾಂ ಪುನಃ । 

ತ್ಾವಮಾವದನ್ ಸುಿತಪದೆೈರ್ಥಜ್ಞದಿೀಕ್ಷ್ಾರ್ಥಮುದಯತಃ ॥ 263 ॥ 

ಉಪಾತಷ್ಠನಿ ಕತ್ಾಥರೊೀ ವಿದುತ್ಾ್ವಾಂ ಯೀ ಗಿರೊೀದಿತ । 

109. ಮಾಯಾಭಿರಿನದಿ ಮಾಯಿನಾಂ ತವಾಂ ಶುಷ್ಣಮವಾತರಃ । 

ವಿದುಷೆವೀ ತಸಯ ಮೀಧಿರಾಸ್ ತ್ೆೀಷಾಾಂ ಶರವಾಾಂಸುಯತಿರ ॥ 7॥  

ಶಕ್ಿಭಿಃ ಶಕ್ಿಮನಿಾಂ ತವಾಂ ಶೆ ೀಷ್ಕಾಂ ವೃತರಮಾತರಃ ॥ 264 ॥ 

ತಮೀ ವಾ ತ್ಾವಾಂ ವಿದುಮೀಥಧಾರತ್ಾಸೆಿೀಷಾಾಂ ಶರವಾಾಂಸ್ತ ಚ್ । 
ವಿದಾಯ ಉಚೆೈಸಿರಾಾಂ ದೆೀಹಿ - 

110. ಇನದಿಮಿೀಶಾನಮೀಜಸಾಭಿ ಸೊಿೀಮಾ ಅನೂಷ್ತ । 

ಸಹಸರಾಂ ರ್ಸಯ ರಾತರ್ ಉತ ವಾ ಸನಿಿ ಭೂರ್ಸ್ತೀಃ ॥ 8॥  

- ಸುಿವನಿಿ ತ್ಾವಾಂ ಸಹೌಜಸಾ ॥ 265 ॥ 

ಋಕ್ಾಂಹಿತ್ಾಯಾಃ ಸಾವಧಾಯಯಾತ್ ಪರಬನಾಧತ್ ವಾಯಸನಿಮಿಥತ್ಾತ್ । 

ಬಾರಹಮಣೆೀಭಯಸಿಥಾ ಮಾನಾತ್ ಪರೀಕ್ಾಿಃ ಸುಯಮುಥನಯೀSತರ ಯೀ ॥ 

ಶುರತಯಭಾವಾದಲ್ಲಙ್ಗಗಚ್ಾ ಮುನಿನಾಥನಯಃ ಪರತೀರ್ತ್ೆೀ । 

ಶುರತಲ್ಲಙ್ಗಗನಯತ್ಾ ಯಾವತ್ ತ್ಾವತ್ ಪೂವಥಪರಮಾ ಭವೆೀತ್ ॥ 267 ॥ 

ಶತಗಿಾಥರುತಿರಾಭಿಸುಿ ವಹಿನನಾಮಾನಮಚ್ುಯತಮ್ । 

ಅಸೌಿನೆೋಧಾತರ್ಥಸಾಿಭಯ ಉತಿರಾ ಅಪಿ ತದದೃಶಃ ॥ 268 ॥ 
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ಅನಯತರಗಾಸಿಪಸಯನ್ ಸ ತ್ಾ ದದಶಥ ಕದಾಚ್ನ । 

ಕ್ಾಲಸಾಥನಾನಿರತವಾಂ ಚೆೀತ್ ಸಙ್ಗಯಾತ್ೊೀSಭಯಧಿಕಾಂ ಭವೆೀತ್ ॥ 269 ॥ 

ಅನಯಸಾಥನಗತ್ಾ ಅನಯದೃಷಾಟ ಅಪಯತರಗಾ ರ್ದಿ । 

ಸಙ್ಗಯಾನಿಭಾಥವಮೀಷ್ಯನಿಿ ತ್ಾ ಇತ್ೊೀSಪಗತ್ಾ ರ್ತಃ ॥ 270 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ --1212  --    

ದಾವದಶಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಅಗಿನಃ, 6 ಪರರ್ಮಪಾದಸಯ (ನಿಮಥಥಾಯಹವನಿೀಯೌ) ಅಗಿನೀ । 
ಗಾರ್ತರೀ । 

111. ಅಗಿನಾಂ ದೂತಾಂ ವೃಣಿೀಮಹೆೀ ಹೊೀತ್ಾರಾಂ ವಿಶವವೆೀದಸಮ್ । 

ಅಸಯ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಸುಕರತುಮ್  ॥1॥  

ರ್ಜ್ಞಭಾಗಾರ್ಥಮತರಸೊಥೀ ದೆೀವಸಮಿೀಷ್ಟತ್ೊೀ ರ್ತಃ । 

ದೂತ್ೊೀSಗಿನವಾಥಸುದೆೀವಶಾ ತತಿತ್ಾಿರ್ಥಥತಕೃದ್ ರ್ತಃ । 

ವಿಶವವೆೀದಾಃ ಸ ಸವಥಜ್ಞೊೀ ರ್ಜ್ಞಜ್ಞೊೀ ರ್ಜ್ಞಸುಕರತುಃ ॥ 271 ॥ 

112. ಅಗಿನಮಗಿನಾಂ ಹವಿೀಮಭಿಃ ಸದಾ ಹವನಿ ವಿಶಾತಮ್ । 

ಹವಯವಾಹಾಂ ಪುರುಪಿರರ್ಮ್  ॥2॥  

ಅಗಿನನಾಮಾ ಜಾಮದಗೊನಾೀ ಭಗವಾನ್ ಸಮಿಕ್ೀತಥತಃ । 

ತಸಯ ರೂಪಬಹುತ್ೆವೀನ ವಿೀಪಾ್ ಚೆೈವೀಪಪದಯತ್ೆೀ । 

ಹವಿೀಮಭಿಋಥಗಾಹಾವನೆೈರಾಹವರ್ನಿ ಪರಜಾಪತಮ್ ॥ 272 ॥ 

113. ಅಗೆನೀ ದೆೀವಾ ಇಹಾ ವಹ ಜಜ್ಞಾನೊೀ ವೃಕಿಬಹಿಥಷೆೀ । 

ಅಸ್ತ ಹೊೀತ್ಾ ನ ಈಡಯಃ ॥ 3॥  

ಜಜ್ಞಾನೊೀ ವಯಜಯಮಾನಸು ಿವೃಕಿಾಂ ಪರಸೃತಮುಚ್ಯತ್ೆೀ । 
ರ್ಜಮಾನೊೀ ವೃಕಿಬಹಿಥಃ- 

114. ತ್ಾ  ಉಶತ್ೊೀ ವಿ ಬೊೀಧ್ರ್ ರ್ದಗೆನೀ ಯಾಸ್ತ ದೂತಯಮ್ । 

ದೆೀವೆೈರಾ ಸತ್ ಬಹಿಥಷ್ಟ  ॥4॥  

-ಬೊೀಧ್ಯೀಶೆೀಚ್ಛತಃ ಸುರಾನ್ ॥ 273 ॥ 
ದೆೀವೆೈಃ ಸಹೊೀಪವಿಶಸ್ತ - 
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115. ಘ್ೃತ್ಾಹವನ ದಿೀದಿವಃ ಪರತ ಷ್ಮ ರಿಷ್ತ್ೊೀ ದಹ । 

ಅಗೆನೀ ತವಾಂ ರಕ್ಷಸ್ತವನಃ  ॥5॥  

-ರ್ಸಯ ತ್ೆೀ ಸಘ್ೃತಾಂ ಹವಿಃ । 

ರಿಷ್ತ್ೊೀ ನಾಶಕ್ಾನ್ ರಕ್ಷ್ೊೀಜನಾನ್ ಪರತದಹೆೈವ ಚ್ ॥ 274 ॥ 

116. ಅಗಿನನಾಗಿನಃ ಸಮಿಧ್ಯತ್ೆೀ ಕವಿಗೃಥಹಪತರ್ುಥವಾ । 

ಹವಯವಾಡ್ ಜುಹಾವಸಯಃ ॥ 6॥  
ರ್ಸಾಯಸೆಯೀ ಹೂರ್ತ್ೆೀ ಸೊೀSಗಿನಃ ಪರೆೀಶೆೀನ ಸಮಿಧ್ಯತ್ೆೀ । 

ಅರ್ವಾSSಹವನಿೀಯೀSಗಿನಮಥರ್ಥತ್ೆೀನ ಸಮಿಧ್ಯತ್ೆೀ ॥ 275 ॥ 

117 . ಕವಿಮಗಿನಮುಪ ಸುಿಹಿ ಸತಯಧ್ಮಾಥಣಮಧ್ವರೆೀ । 

ದೆೀವಮಮಿೀವಚಾತನಮ್  ॥7॥  

ಸತಯಧ್ಮಾಥ ಸದುಗಣಭೃದ್ ದಃಖ್ಘೂನೀSಮಿೀವಚಾತನಃ । 
ಚಾತನಾಂ ಕ್ಾಲನಾಂ ವಾ ಸಾಯತ್ - 

118. ರ್ಸಾಿವಮಗೆನೀ ಹವಿಷ್ಾತದೂಥತಾಂ ದೆೀವ ಸಪರ್ಥತ । 

ತಸಯ ಸಮ ಪಾರವಿತ್ಾ ಭವ  ॥8॥  
 

119 . ಯೀ ಅಗಿನಾಂ ದೆೀವವಿೀತಯೀ ಹವಿಷಾಮ  ಆವಿವಾಸತ। 

ತಸೆೈ ಪಾವಕ ಮೃಳರ್  ॥9॥  
       - ದೆೀವವಿೀತಸುಿ ತದಗತಃ॥ 276 ॥ 

ಆವಾಸರ್ತ ರ್ಸಾಿವಾಂ ಚ್ ತಾಂ ತವಾಂ ಮೃಳರ್ ಸವಥದಾ । 

120. ಸ ನಃ ಪಾವಕ ದಿೀದಿವೀSಗೆನೀ ದೆೀವಾ ಇಹಾ ವಹ । 

ಉಪ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಹವಿಶಾನಃ  ॥10॥  
ತವತೂಾಜಾವಿಷ್ಯೀ ದೆೀವಾನಾವಹೆೀನಿದಿರ್ಮಾನಿನಃ ॥ 277 ॥ 

121. ಸ ನಃ ಸಿವಾನ ಆ ಭರ ಗಾರ್ತ್ೆರೀಣ ನವಿೀರ್ಸಾ । 

ರಯಿಾಂ ವಿೀರವತೀಮಿಷ್ಮ್ ॥ 11  

ಗಾರ್ತ್ೆರೀಣ ಸೂಿರ್ಮಾನೊೀ ದೃಶಯಮಾನೆೀನ ನೊೀ ರಯಿಮ್ । 

ಪುತರರ್ುಕ್ಾಿಮಿಷ್ಾಂ ಚೆೈವ ವಿೀರ್ಥರ್ುಕ್ಾಿಮಥಾವಹ ॥ 278 ॥ 
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122 . ಅಗೆನೀ ಶುಕ್ೆರೀಣ ಶೆ ೀಚಿಷಾ ವಿಶಾವಭಿದೆೀಥವಹೂತಭಿಃ । 

ಇಮಾಂ ಸೊಿೀಮಾಂ ಜುಷ್ಸವ ನಃ  12॥  

ಜವಲತ್ಾ ತ್ೆೀಜಸಾ ವಿಶವದೆೀವಾಹಾವನೆೈವೃಥಣು ಸುಿತಮ್ । 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  13 13 ––  

ದಾವದಶಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ( ಅಪಿರೀಸೂಕಿಾಂ, ಅಗಿನರೂಪಾ ದೆೀವತ್ಾಃ =)1 ಇದಮಃ 
ಸಮಿದೊಧೀSಗಿನವಾಥ, 2 ತನೂನಪಾತ್ , 3 ನರಾಶಾಂಸಃ, 4 ಇಳಃ , 5 ಬಹಿಥಃ , 6 ದೆೀವಿೀಃದಾವರ, 7 
ಉಷಾಸಾನಕ್ಾಿ, 8 ದೆೈವೌಯ ಹೊೀತ್ಾರೌ ಪರಚೆೀತಸೌ, 9 ತಸೊರೀ ದೆೀವಯಃ ಸರಸವತೀಳಾಭಾರತಯಃ, 10 

ತವಷಾಟ, 11 ವನಸಾತಃ, 12 ಸಾವಹಾಕೃತರ್ಃ । ಗಾರ್ತರ । 

123. ಸುಸಮಿದೊಧೀ ನ ಆ ವಹ ದೆೀವಾ  ಆಗೆನೀ ಹವಿಷ್ಮತ್ೆೀ । 

ಹೊೀತಃ ಪಾವಕ ರ್ಕ್ಷಿ ಚ್ ॥ 1॥  

ಅಸಮದಧವಿಷ್ಮತ್ೆೀ ದೆೀವಾನಾಹೂರ್ ರ್ಜ ಚಾದರಾತ್ ॥ 279 ॥ 

124. ಮಧ್ುಮನಿಾಂ ತನೂನಪಾದ್ ರ್ಜ್ಞಾಂ ದೆೀವೆೀಷ್ು ನಃ ಕವೆೀ । 

ಅದಾಯ ಕೃಣುಹಿ ವಿೀತಯೀ  ॥2॥  

ತನೂಭೊಯೀ ವಾಕ್ ತತ್ೊೀ ದೆೀವೀ ವಯಕಿಸೆಿೀನ ತನೂನಪಾತ್ । 

125. ನರಾಶಾಂಸಮಿಹ ಪಿರರ್ಮಸ್ತಮನ್ ರ್ಜ್ಞ ಉಪ ಹವಯೀ । 

ಮಧ್ುಜಿಹವಾಂ ಹವಿಷ್ೃತಮ್  ॥3॥  

ನರೆೈಃ ಸುಿತ್ೊಯೀ ನರಾಶಾಂಸೊೀ ವಹೆನೀರನಾಯSರ್ವಾ ತನೂಃ ॥ 280 ॥ 

126. ಅಗೆನೀ ಸುಖ್ತಮೀ ರಥೆೀ ದೆೀವಾ  ಈಳಿತ ಆ ವಹ । 

ಅಸ್ತ ಹೊೀತ್ಾ ಮನುಹಿಥತಃ  ॥4॥  

ಮನೂನಾಾಂ ಚ್ ಹಿತತ್ೆವೀನ ಮನುಹಿಥತ ಇತೀರಿತಃ । 

127. ಸೃಣಿೀತ ಬಹಿಥರಾನುಷ್ಗ್ ಘ್ೃತಪೃಷ್ಠಾಂ ಮನಿೀಷ್ಟಣಃ । 

ರ್ತ್ಾರಮೃತಸಯ ಚ್ಕ್ಷಣಮ್  ॥5॥  

ಅನುಷ್ಕ್ ಸವಥತ್ೊೀ ದೆೀವಸಾಥನಾಂ ಬಹಿಥಃ ಸೃಣಿೀತ ಚ್ ॥ 281 ॥ 

ಶುದಧಸಯ ವಿಷೊಣೀರ್ಥತ್ ಸಾಥನಾಂ ಘ್ೃತಪೃಷ್ಠಾಂ ಹಿ ತನಮನಃ । 

ರ್ತರ ಸಾಯದ್ ದಶಥನಾಂ ವಿಷೊಣೀನಿಥತ್ಾಯಮರಣಧ್ಮಿಥಣಃ ॥ 282 ॥ 
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128. ವಿ ಶರರ್ನಾಿಮೃತ್ಾವೃಧೊೀ ದಾವರೊೀ ದೆೀವಿೀರಸಶಾತಃ । 

ಅದಾಯ ನೂನಾಂ ಚ್ ರ್ಷ್ಟವೆೀ  ॥6॥  

ಋತರೂಪೆೀಣ ಹರಿಣಾ ಸಮೃದಾಧ ಯಾ ಋತ್ಾವೃಧ್ಃ । 

ದಾವರೊೀ ದೆೀವಯಃ ಶ್ರಯೀ ದಾಸಯಃ ಶರಯಾನಾಿಮಿಹ ನೊೀ ಮಖೆೀ ॥ 283 ॥ 

ಮಾನಸೆೀ ಬಾಹಯರ್ಜ್ಞೆೀ ವಾ ಹಯಸಙ್ಗತ್ಾವದಸಶಾತಃ । 

ಅದಾಯಹನಿ ತಥಾ ನೂನಮದೆಯೈವ ರ್ಜನಾರ್ಥತಃ ॥ 284 ॥ 

ದಾವರಭೂತಃ ಸ ಭಗವಾನಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಾನುಮಮುಕ್ಷತಃ । 
ಸ್ತಾೀರೂಪಶಾ ಸಃ - 

129. ನಕ್ೊಿೀಷಾಸಾ ಸುಪೆೀಶಸಾSಸ್ತಮನ್ ರ್ಜ್ಞ ಉಪ ಹವಯೀ । 

ಇದಾಂ ನೊೀಬಹಿಥರಾಸದೆೀ  ॥7॥  

-ನಕ್ಾಿ ಸಾಯನಾನಕ್ೊಿೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ಸವಥತಃ । 

ಉಷಾಃ ಪರಕ್ಾಶರೂಪತ್ಾವತ್ ಶುಭದೆರೀ ತ್ೆೀ ಉಪಹವಯೀ ॥ 285 ॥ 
ಅಸ್ತಮನ್ ಬಹಿಥಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ತಥತ್ೆಯೈ - 

130. ತ್ಾ ಸುಜಿಹಾವ ಉಪ ಹವಯೀ ಹೊೀತ್ಾರಾ ದೆೈವಾಯಕವಿೀ । 

ರ್ಜ್ಞಾಂ ನೊೀ ರ್ಕ್ಷತ್ಾಮಿಮಮ್ ॥ 8॥  

     -ಹೊೀತ್ಾರೌ ದೆೀವಗಾವಪಿ । 

ಮರ್ಯಮಾನೊೀSಪರಶೆೈವ ವಹಿನೀ ತದೊಗೀSರ್ವಾ ಹರಿಃ ॥ 286 ॥ 

ಆತ್ಾಮನಿರಾತಮರೂಪೆೀಣ ದಿವರೂಪೀ ವಾ ವಯವಸ್ತಥತಃ । 

ದೆೀವೆೀಷ್ು ರ್ಜತ್ಾಾಂ ರ್ಜ್ಞಮಸಮದಿೀರ್ಮಿಮಾಂ ಸದಾ ॥ 287 ॥ 

131. ಇಳಾ ಸರಸವತೀ ಮಹಿೀ ತಸೊರೀ ದೆೀವಿೀಮಥಯೀಭುವಃ । 

ಬಹಿಥಃ ಸ್ತೀದನಿವಸ್ತರಧ್ಃ  ॥9,  
ಇಳ ೀೆಡಯತ್ಾವದಧರಿಃ ಶ್ರೀವಾಥ ಭೂರೂಪಾ ಸೆೈವ ಚಾಪರಾ । 

ಮಹಿೀ ತು ಭಾರತೀ ನಾಮ ವಾರ್ವಾಯ ಬರಹಮಣೊೀSಪರಾ । 

ತದಗತಸಾಿದೃಶೆೈ ರೂಪೆೈಃ ಪೃರ್ಕ್ೊಿೀ ವಾ ಹರಿಸಿಥಾ ॥ 288 ॥ 
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132. ಇಹ ತವಷಾಟರಮಗಿರರ್ಾಂ ವಿಶವರೂಪಮುಪ ಹವಯೀ । 

ಅಸಾಮಕಮಸುಿ ಕ್ೆೀವಲಃ  ॥10॥  

ತವಷಾಟ ತ್ೆೀಜಸಿವತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಬಥಲತ್ಾವದ್ ವಾ ಸಮಿೀರಿತಃ । 

ವಿಶವರೂಪಕರತ್ಾವಚ್ಾ ವಿಶವರೂಪೀSರ್ ಪೂತಥತಃ ॥ 289 ॥ 

133. ಅವ ಸೃಜಾ ವನಸಾತ್ೆೀ ದೆೀವದೆೀವೆೀಭೊಯೀ ಹವಿಃ । 

ಪರ ದಾತುರಸುಿ ಚೆೀತನಮ್ ॥ 11॥  

ವನನಿೀರ್ಪತತ್ೆವೀನ  ವನಸಾತರಿತೀರಿತಃ । 
ಜ್ಞಾನಾಂ ತು ಚೆೀತನಮ್ - 

134. ಸಾವಹಾ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಕೃಣೊೀತನೆೀನಾದಿರ್ ರ್ಜವನೊೀ ಗೃಹೆೀ । 

ತತರ ದೆೀವಾ  ಉಪ ಹವಯೀ  ॥12॥   

      -ಸಾವಹಾ ಸವಭಾಗಗತಮಾನ್ ಸೃತಃ ॥ 290 ॥ 
ಅವಯರ್ತ್ಾವದಮೀಷ್ಶಾ –  

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  1414  --  

ದಾವದಶಾಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಃ (ವಿಶೆವೈದೆೈಥವೆೈಃ ಸಹಿತ್ೊೀSಗಿನಃ), 3 
ಇನದಿವಾರ್ುಬೃಹಸಾತಮಿತ್ಾರಗಿನಪೂಷ್ಭಗಾದಿತಯಮರುದಗಣಾಃ, 10 

ವಿಶವದೆೀವಾಗಿನನದಿವಾರ್ುಮಿತರಧಾಮಾನಿ, 11 ಅಗಿನಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

135. ಐಭಿರಗೆನೀ ದುವೀ ಗಿರೊೀ ವಿಶೆವೀಭಿಃ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ ।  
ದೆೀವೆೀಭಿಯಾಥಹಿ ರ್ಕ್ಷಿ ಚ್ ॥1॥  

     - ಕ್ಾಮಮೀಹಾದ್ ದುವಃ ಸೃತ್ಾಃ । 

136. ಆ ತ್ಾವ ಕಣಾವ ಅಹೂಷ್ತ ಗೃಣನಿಿ ವಿಪರ ತ್ೆೀ ಧಿರ್ಃ। ದೆೀವೆೀಭಿರಗನ ಆ ಗಹಿ ॥ 2॥  
 

137. ಇನದಿವಾರ್ೂ ಬೃಹಸಾತಾಂ ಮಿತ್ಾರಗಿನ ಪೂಷ್ಣಾಂ ಭಗಮ್ ।  
ಆದಿತ್ಾಯನ್ ಮಾರುತಾಂ ಗಣಮ್  ॥3,  
ಬೃಹನ್ ಪತಬೃಥಹತ್ಾಯ ವಾ ವಾಚ್ ಏವ ಬೃಹಸಾತಃ ॥ 291 ॥ 

ಮಿತ್ೆರೀತ ಮಿತ್ಾರವರುಣೌ ಪೂಷಾ ನಾಮ ಸ ಪೀಷ್ಣಾತ್ । 

ಪೂಣಥತ್ಾವದ್ ವಾ ಭಗಃ ಪರೀಕಿಃ ಪೂಣೆೈಥಶವಯಾಥದಿಕತವತಃ ॥ 292 ॥ 
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ಆದಿಸಥತ್ಾವತ್ ಸ ಆದಿತಯ ಆದದಾನಃ ಪರಯಾತ ವಾ । 

ಬಹುರೂಪತವತಶೆೈವ ಮಾನೊೀಕಿತ್ಾವತ್ ತು ಮಾರುತಃ ॥ 293 ॥ 

138. ಪರ ವೀಭಿರರ್ನಿ ಇನದವೀ ಮತ್ರಾ ಮಾದಯಿಷ್ಣವಃ। ದರಪಾ್ ಮಧ್ವಶಾಮೂಷ್ದಃ 

॥4॥  

ಮತ್ರಾ ಮದಕ್ಾರಿತ್ಾವತ್ ತ್ಾಚಿಛೀಲಾಯದುತಿರಾಂ ಪದಮ್ । 

ದರಪಾ್ಸೆಿೀ ದರವಣಾಚೆೈವ ಚ್ಮಸಸಾಥಶಾಮೂಷ್ದಃ । 

ಶ್ರಶಾ ಚ್ಮಸಾಂ ಪರೀಕಿಮಿಷ್ಟದಾನಾತ್ ತಥೆೀನದವಃ ॥ 294 ॥ 

139. ಈಳತ್ೆೀ ತ್ಾವಮವಸಯವಃ ಕಣಾವಸೊೀ ವೃಕಿಬಹಿಥಷ್ಃ ।ಹವಿಷ್ಮನೊಿೀ ಅರಙ್ೃತಃ ॥5॥  

ಅವಸುಯರ್ಥಜಮಾನಃ ಸಾಯದವನಾರ್ಥಪರವೃತಿತಃ । 

ಆತಮಸಥಾಂ ವಾ ಬಹುವಚೊೀ ಬಹವೀ ಮುನಯೀSತರ ವಾ ॥ 295 ॥ 

ಉತಿರಾಣಾಾಂ ವಚ್ಸೆಿವೀನ ಸವರ್ಾಂ ವದತ ಚೆೀಶವರಃ । 

ಅರಙ್ೃತ್ೊೀSತಕತ್ಾಥರಸಿವಲಙ್ೆತ್ಾಥರ ಏವ ವಾ ॥ 296 ॥ 

140. ಘ್ೃತಪೃಷಾಠ ಮನೊೀರ್ುಜೊೀ ಯೀ ತ್ಾವ ವಹನಿಿ ವಹನರ್ಃ ।  
ಆ ದೆೀವಾನೊ್ೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥6॥  

ಸ್ತನಗದಪೃಷಾಠ ಸಮಾರೂಢಾ ಹರಿಣಾ ವಾ ವಿದೊೀಷ್ಟಣಾ । 

ಮನೊೀಮಾತ್ೆರೀಣ ಯೀಜಾಯಶಾ ತ್ಾವಾಂ ದೆೀವಾಾಂಶಾಾವಹನಿಿ ಯೀ ॥ 297 ॥ 

141. ತ್ಾನ್ ರ್ಜತ್ಾರ  ಋತ್ಾವೃಧೊೀSಗೆನೀ ಪತನೀವತಸೃಧಿ।  
ಮಧ್ವಃಃ॑ ಸುಜಿಹವ ಪಾರ್ಯಾ ॥ 7॥  

ತ್ೆೈದೆೀಥವಾನ್  ರ್ಜತಃ ಸೊಿೀತೄನ್ ಜ್ಞಾತ್ೆೀನ ಬರಹಮಣೆೈಧಿತ್ಾನ್ । 

ಪತನೀಭಿಯೀಥಜಯಾಗನುಿಾಂ ಸಹ ಮಧ್ವಶಾ ಪಾರ್ರ್ ॥ 298 ॥ 

142. ಯೀ ರ್ಜತ್ಾರ ರ್ ಈಡಾಯಸ್ ತ್ೆೀ ತ್ೆೀ ಪಿಬನುಿ ಜಿಹವಯಾ ।  
ಮಧೊೀರಗೆನೀ ವಷ್ಟ್ ಕೃತ ॥8॥ 

ತ್ೆೀ ಷ್ಷ್ಠಾತ್ೊೀSನುದಾತಿಃ ಸಾಯದುದಾತ್ೊಿೀ ಬಹುವಾಚ್ಕಃ । 

ಆವೃತಿಸುಿ ಭವತಯರ್ಥಸೆಿೀ ಪಿಬನುಿ ವಷ್ಟ್ ಕೃತ್ೌ ॥ 299 ॥ 
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143. ಆಕ್ೀಾಂ ಸೂರ್ಥಸಯ ರೊೀಚ್ನಾದ್ ವಿಶಾವಾಂದೆೀವಾ  ಉಷ್ಬುಥಧ್ಃ ।  
ವಿಪರೀ ಹೊೀತ್ೆೀಹ ವಕ್ಷತ  ॥9॥  

ಸೂರ್ಥಸಯ ರೊೀಚ್ನಾತ್ ಸವಗಾಥದಾವಕ್ಷತಯಗಿನರಿನುದಪಾನ್ । 

ಉಷ್ಃ ಪರಕ್ಾಶನಾದ್ ಬರಹಮ ತದಿವದಸಿ ಉಷ್ಬುಥಧ್ಃ । 

144. ವಿಶೆವೀಭಿಃ ಸೊೀಮಯಾಂ ಮಧ್ವಗನ ಇನ ದೆಿೀಣ ವಾರ್ುನಾ। ಪಿಬಾಮಿತರಸಯ ಧಾಮಭಿಃ॥10॥  

ದೆೀವಾಸೆಿೀ ವಿಷ್ುಣಧಾಮತ್ಾವನಿಮತರಧಾಮಾನ ಈರಿತ್ಾಃ ॥ 300 ॥ 

145. ತವಾಂ ಹೊೀತ್ಾ ಮನುಹಿಥತ್ೊೀSಗೆನೀ ರ್ಜ್ಞೆೀಷ್ು ಸ್ತೀದಸ್ತ । 

ಸೆೀಮಾಂ ನೊೀ ಅಧ್ವರಾಂ ರ್ಜ  ॥11॥  
 

146.  ರ್ುಕ್ಷ್ಾವ ಹಯರುಷ್ಟೀ ರಥೆೀ ಹರಿತ್ೊೀ ದೆೀವ ರೊೀಹಿತಃ ।  
ತ್ಾಭಿದೆೀಥವಾ  ಇಹಾ ವಹ ॥ 12॥  

ಆಗಿನವಾಹಾ ಅಶವತಯೀಥ ದೂವಾಥಪದಾಮಗಿನಸಪರಭಾಃ । 

ಲೊೀಹಿತ್ಾಃ ಕವಚಿದಶಾಾಶಾ ರೊೀಹಿನೃಗೊಯೀSಪಿ ಕುತರಚಿತ್ ॥ 301 ॥ 
 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  15 15 ––  

ದಾವದಶಾಚ್ಥಮ್। ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । (ಪರತದೆೈವತಃ ಋತುಸಹಿತಮ್ =)1 ಇನದಿಃ, 2 ಮರುತಃ, 3 

ತವಷಾಟ, 4 ಅಗಿನಃ, 5 ಇನದಿ ಃ, 6 ಮಿತ್ಾರವರುಣೌ, 7-10 ದರವಿಣೊೀದಾಃ, 11 ಅಶ್ವನೌ, 12 ಅಗಿನಃ ।ಗಾರ್ತರೀ । 

147. ಇನದಿ ಸೊೀಮಾಂ ಪಿಬ ಋತುನ ತ್ಾವ ವಿಶನಿಿವನದವಃ ಮತ್ರಾಸಸಿದೊೀಕಸಃ  ॥1॥  
 

148. ಮರುತಃ ಪಿಬತ ಋತುನಾ ಪರೀತ್ಾರದ್ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಪುನಿೀತನ ।  
ರ್ೂರ್ಾಂ ಹಿ ಷಾಠ ಸುದಾನವಃ  ॥2॥  

 

149. ಅಭಿ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಗೃಣಿೀಹಿ ನೊೀ ಗಾನವೀ ನೆೀಷ್ಟಃ ಪಿಬ ಋತುನಾ ।  
ತವಾಂ ಹಿ ರತನಧಾ ಅಸ್ತ  ॥3॥  

ಋತುಮಾಥಗಸುಿ ನೆೀತೃತ್ಾವನೆನೀಷಾಟSಗಿನಹಥರಿರೆೀವ ವಾ । 

ಈಷೆಟೀ ನ ಕಶ್ಾದಸೆಯೀತ ಗಾನ ನದಯಶಾ ಸಮಿೀರಿತ್ಾಃ । 

ಗತಶ್ೀಲತವತ್ೊೀ ಗಾನಸಾಿ ಜ್ಞಾತೃನೆೀತೃತವತ್ೊೀ ಹರಿಃ ॥ 302॥ 
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ಗಮನಾನನರ್ನಾದ್ ವಾ ಗಾನ ಋತುಪಾತರಮೃತುಸಿಥಾ । 

ಸೊೀಮಾಸಿದೊೀಕಸಃ ಪರೀಕ್ಾಿ ಋತುಪಾತರಸ್ತಥತ್ಾ ರ್ತಃ ॥ 303 ॥ 

ಪತನೀನೆೀತೃತವತ್ೊೀ ನೆೀಷಾಟ ನೆೀಷ್ಟತವಥಕ್ ಸಮಿಕ್ೀತಥತಃ । 

ಜ್ಞಾಪರ್ನಿಿ ಸವಲ್ಲಙ್ಗಗನಿೀತಯೃತವಃ ಷ್ಟ್ ಪರಕ್ೀತಥತ್ಾಃ ॥ 304 ॥ 

ಪಾವನಾಚೆೈವ ಪೀತ್ಾರೊೀ ಮರುತಃ ಪೀತೃದೆೀವತ್ಾಃ । 

ಅಗಿನಸುಿ ದೆೀವತ್ಾ ನೆೀಷ್ುಟಸಿವಶೆಟೀನೊದಿೀ ವಿಷ್ುಣರೆೀವ ವಾ ॥ 305 ॥ 

150.  ಅಗೆನೀ ದೆೀವಾ ಇಹಾ ವಹ ಸಾದಯಾ ಯೀನಿಷ್ು ತರಷ್ು।  
ಪರಿ ಭೂಷ್ ಪಿಬ ಋತುನಾ ॥4॥ 

ವೆೀದುಯತಿರಾ ಸದಶೆೈವ ಪಾರಗವಾಂಶೆ ೀ ಯೀನರ್ಃ ಸೃತ್ಾಃ । 
ಭೂಷ್ ಭೂಷ್ರ್ ನೊೀ ರ್ಜ್ಞಮ್ - 

151. ಬಾರಹಮಣಾದಿನದಿ ರಾಧ್ಸಃ ಪಿಬಾ ಸೊೀಮಮೃತೂರನು ।  
ತವೆೀದಿಧ ಸಖ್ಯಮಸೃತಮ್  ॥5॥  

                     -ಬಾರಹಮಣಾಚ್ಛಾಂಸ್ತಪಾತರತಃ । 

ಪಿಬೆೀನದಿ ನೊೀ ರಾಧ್ಸೊೀSಥೆೀಥ ತ್ಾವಮನು ತವತುಥದೆೀವತ್ಾಃ ॥ 306 ॥ 
ಸೃತಾಂ ಛಿನನಮಿತ ಪರೀಕಿಮ್ - 

152. ರ್ುವಾಂ ದಕ್ಷಾಂ ಧ್ೃತವರತ ಮಿತ್ಾರವರುಣ ದೂಳಭಮ್ ।  
ಋತುನಾ ರ್ಜ್ಞಮಾಶಾಥೆೀ ॥ 6॥  

           - ಆಸಿಭಯಾಂ ದುದಥಭಾಂ ಸೃತಮ್ । 

ದಕ್ಷ್ಾಖ್ಯಾಂ ರ್ಜಮಾನಾಂ ವಾSಪಿೀಶಾಥೆೀ ರ್ಜ್ಞಮೀವ ಚ್ । 

ಸೊೀಮಾಂ ಪಿೀತವತುಥಪಾತ್ೆರೀಣ ಸಹ ವಾ ತ್ೆೀನ ಚ್ತುಥನಾ ॥ 307 ॥ 

153. ದರವಿಣೊೀದಾ ದರವಿಣಸೊೀ ಗಾರವಹಸಾಿಸೊೀ ಅಧ್ವರೆೀ ।  
ರ್ಜ್ಞೆೀಷ್ು ದೆೀವಮಿೀಳತ್ೆೀ  ॥7॥  

ಹೊೀತ್ಾ ಚ್ ಹೊೀತೃಕ್ಾಶೆೈವ ದರವಿಣೊೀದಾ ದರವಿೀಣಸಃ । 

ಅಗಿನಶೆೈವಾಗನರ್ಸೆಿೀಷಾಾಂ ದೆೀವತ್ಾ ವಿಷ್ುಣಮಿೀಳತ್ೆೀ ॥ 308 ॥ 
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154. ದರವಿಣೊೀದಾ  ದದಾತು ನೊೀ ವಸೂನಿ ಯಾನಿ ಶೃಣಿವರೆೀ ।  
ದೆೀವೆೀಷ್ು ತ್ಾ ವನಾಮಹೆ  ॥8॥  

 

155.  ದರವಿಣೊೀದಾಃ  ಪಿಪಿೀಷ್ತ ಜುಹೊೀತ ಪರ ಚ್ ತಷ್ಠತ ।  
ನೆೀಷಾಿದೃತುಭಿರಿಷ್ಯತ  ॥9॥  

ಪಾತುಮಿಚ್ಛತ ಸೊೀಮಾಂ ಸ ಸೊೀಮಸಿಸೆೈ ಪರತಷ್ಟಠತ್ಾಃ । 

ಋತುಪಾತ್ೆೈದೆೀಥವತ್ಾಭಿಃ ಸಹೆೈವೆೈನಮಭಿೀಪ್ತ ॥ 309 ॥ 

156. ರ್ತ್ ತ್ಾವ ತುರಿೀರ್ಮೃತುಭಿದರಥವಿಣೊೀದೊೀ ರ್ಜಾಮಹೆೀ ।  
ಅಧ್ ಸಾಮ ನೊೀ ದದಿಭಥವ ॥10॥  

ಚ್ತುರ್ಥವಾರಮಪಿ ರ್ತ್ ತ್ಾವಾಂ ರ್ಜಾಮೀ ದದಿಭಥವ । 

157. ಅಶ್ವನಾ ಪಿಬತಾಂ ಮಧ್ು ದಿೀದಯಗಿನೀ ಶುಚಿವರತ್ಾ । ಋತುನಾ ರ್ಜ್ಞವಾಹಸಾ  11  

ದಿದಯಗಿನೀ ಇತ ದಿೀಪಾಿಗಿನೀ - 

158. ಗಾಹಥಪತ್ೆಯೀನ ಸನಾ ಋತುನಾ ರ್ಜ್ಞನಿೀರಸ್ತ ।  
ದೆೀವಾನ್ ದೆೀವರ್ತ್ೆೀ ರ್ಜ ॥ 12॥  

ಸನೊಾೀSಗಿನಃ ಸನಿತತವತಃ ॥ 310 ॥ 

ವಿಷ್ುಣವಥತವಥಧಿಪೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಕ್ೆೀಶವಾದಿಸವರೂಪತಃ । 

“ ಗರಹಾನೊ್ೀಮಸಯ ಮಿಮತ್ೆೀ ” ಇತ ತಸೆಯೈವ ಕರ್ಯತ್ೆೀ । 

ಗಾಹಥಪತ್ೆಯೀನ ಪಾತ್ೆರೀಣ ರ್ಜಮಾನಸುಿ ದೆೀವರ್ನ್ ॥ 311 ॥ 
ದೆೀವಾನ್ ಯಾತೀತ – 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  16 16 ––    

ನವಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಇನದಿ ಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

159.  ಆ ತ್ಾವ ವಹನುಿ ಹರಯೀ ವೃಷ್ಣಾಂ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ ।  
ಇನದಿ ತ್ಾವ ಸೂರಚ್ಕ್ಷಸಃ ॥ 1॥  

- ಸುಶ ಠರಿೀಕುವಥನಿಿ ವಿಷ್ಯಾನ್ ರ್ತಃ । 

ಚ್ಕ್ಷೂಾಂಷ್ಟೀನದಿಸಯ ಹರರ್ಸೆಿೀನೊೀಕ್ಾಿಃ ಸೂರಚ್ಕ್ಷಸಃ ॥ 312 ॥ 
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160. ಇಮಾ ಧಾನಾ ಘ್ೃತಸುನವೀ ಹರಿೀ ಇಹೊೀಪ ವಕ್ಷತಃ ।  
ಇನದಿಾಂ ಸುಖ್ತಮೀ ರಥೆೀ  ॥2॥  

ಭಕ್ಿಸುನತ್ಾನಿ ಧಾನಾನಿ ಬುದ ಧೆೀಧಾಥನಾ ಇತ ಹಯಪಿ । 

161. ಇನದಿಾಂ ಪಾರತಹಥವಾಮಹ ಇನದಿಾಂ ಪರರ್ತಯಧ್ವರೆೀ ।  
ಇನದಿಾಂ ಸೊೀಮಸಯ ಪಿೀತಯೀ  ॥3॥  

ಪಾರತರಿತ್ಾಯದಿವಾಕ್ೆಯೀನ ಸವನತರರ್ಮಿೀರಿತಮ್ । 

ಸಮಾಪಿತ್ಾವತ್ ಸೊೀಮಪಿೀತಸೃತೀರ್ಾಂ ಸವನಾಂ ಸೃತಮ್ ॥ 313 ॥ 
ಸದಾ - 

162. ಉಪ ನಃ ಸುತಮಾ  ಗಹಿ ಹರಿಭಿರಿನದಿ ಕ್ೆೀಶ್ಭಿಃ ।  
ಸುತ್ೆೀ ಹಿ ತ್ಾವ ಹವಾಮಹೆೀ  ॥4॥  

 

163. ಸೆೀಮಾಂ ನಃ ಸೊಿೀಮಮಾ ಗಹುಯಪೆೀದಾಂ ಸವನಾಂ ಸುತಮ್ ।  
ಗೌರೊೀ ನ ತೃಷ್ಟತಃ ಪಿಬ ॥ 5॥  

 

164. ಇಮೀ ಸೊೀಮಾಸ ಇನದವಃ ಸುತ್ಾಸೊೀ ಅಧಿ ಬಹಿಥಷ್ಟ ।  
ತ್ಾಇನದಿ ಸಹಸೆೀ ಪಿಬ  ॥6॥  

- ವಿಷ್ುಣವಿವಕ್ಷ್ಾಯಾಾಂ ರ್ಜಮಾನಬಲಾಂ ಸಹಃ । 

ತದಿಷ್ಟಸೆಯೈವ ದಾನಾರ್ ತದುಗಣವಯಕ್ಿರೆೀವ ವಾ ॥ 314 ॥ 

“ ಪೂಣಥಮದಃ ಪೂಣಥಮಿದಾಂ ಪೂಣಾಥತ್ ಪೂಣಥಮುದಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ಹೆೀಯೀಪಾದೆೀರ್ರಹಿತಗುಣಪೂಣೊೀಥ ಹರಿಃ ಸದಾ । 

ಅನುಗರಹವಯಕ್ಿರೆೀವ ತದುಗಣಾನಾಾಂ ನ ಚಾನಯಥಾ ”।  ॥ 315 ॥ 

ಇತ್ಾಯದಿವೆೀದವಾಕ್ೆಯೀಭೊಯೀ ನೆೈವ ವೃದಿಧಹಥರೆೀಃ ಕವಚಿತ್ । 

165. ಅರ್ಾಂ ತ್ೆೀ ಸೊಿೀಮೀ ಅಗಿರಯೀ ಹೃದಿಸಾೃಗಸುಿ ಶನಿಮಃ। 
ಅಥಾ ಸೊೀಮಾಂ ಸುತಾಂ ಪಿಬ ॥7॥  
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166. ವಿಶವಮಿತ್ವನಾಂ ಸುತಮಿನೊದಿೀ ಮದಾರ್ ಗಚ್ಛತ ।  
ವೃತರಹಾ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥8॥  

 

167. ಸೆೀಮಾಂ ನಃ ಕ್ಾಮಮಾ ಪೃಣ ಗೊೀಭಿರಶೆವೈಃ ಶತಕರತ್ೊೀ ।  
ಸಿವಾಮ ತ್ಾವ ಸಾವದಯಃ  ॥9॥   

ಪೃಣ ಸಮೂಾರರ್ ಸಾವಧ್ಯಃ ಸುಧಿೀತರ್ ಇತ ಸೃತ್ಾಃ ॥ 316 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  17 17 ––  

ನವಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಇನಾದಿವರುಣೌ । ಗಾರ್ತರೀ, 4-5 ಪಾದನಿಚ್ೃತ್ (5 ಹರಸ್ತೀರ್ಸ್ತೀ 

ವಾ) ಗಾರ್ತರೀ । 

168. ಇನಾದಿವರುಣಯೀರಹಾಂ ಸಮಾರಜೊೀರವ ಆ ವೃಣೆೀ ।  
ತ್ಾ ನೊೀ ಮೃಳಾತ ಈದೃಶೆೀ  ॥1॥  

ಅವಿಕ್ಾರೆೀಣ ಸಾಂಸಾಥನಮಿೀದೃಕಿವಾಂ ನಾಮ ಕ್ೀತಥತಮ್ । 

169. ಗನಾಿಃ॑ರಾ ಹಿ ಸೊಥೀSವಸೆೀ ಹವಾಂ ವಿಪರಸಯ ಮಾವತಃ ।  
ಧ್ತ್ಾಥರಾ ಚ್ಷ್ಥಣಿೀನಾಮ್  ॥2॥  

ಮಾವತ್ೊೀ ಜ್ಞಾನರ್ುಕಿಸಯ ಪರಜಾಶಾಷ್ಥಣರ್ಃ ಸೃತ್ಾಃ । 

170. ಅನುಕ್ಾಮಾಂ ತಪಥಯೀಥಾಮಿನಾದಿವರುಣ ರಾರ್ ಆ ।  
ತ್ಾ ವಾಾಂ ನೆೀಏದಿಷ್ಠಮಿೀಮಹೆೀ  ॥3॥  

ನೆೀದಿಷ್ಠತವಾಂ ಸಮಿೀಪತವಾಂ ಕ್ಷಿಪರಾಂ ಶರಣಮಿೀಮಹೆೀ ॥ 317 ॥ 

171. ರ್ುವಾಕು ಹಿ ಶಚಿೀನಾಾಂ ರ್ುವಾಕು ಸುಮತೀನಾಮ್ । 

ಭೂಯಾಮ ವಾಜದಾವಾನಮ್  ॥4॥  

ರ್ುವಯೀರೆೀವ ವಾಕ್ಾಯನಾಾಂ ಸುಮತೀನಾಾಂ ಚ್ ಸವಥಶಃ । 

ಭವೆೀಮಾನನಪರದಾತೄಣಾಾಂ ಸವಥದಾ ವಿಷ್ಯಾ ವರ್ಮ್ ॥ 318 ॥ 

172. ಇನದಿಃ ಸಹಸರದಾವಾನಾಂ ವರುಣಃ ಶಾಂಸಾಯನಾಮ್ । ಕರತುಭಥವತುಯಕಥಾಃ  ॥5॥  

ಕರತುಃ ಪರಧಾನ ಉಕಥಾಶಾ ಶಸೆಾೈಃ ಸುಿತ್ೊಯೀ ವಿಶೆೀಷ್ತಃ । 
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173. ತಯೀರಿದವಸಾ ವರ್ಾಂ ಸನೆೀಮ ನಿ ಚ್ ಧಿೀಮಹಿ । ಸಾಯದುತ ಪರರೆೀಚ್ನಮ್  ॥6॥  

ರಕ್ಷಣೆೀನ ತಯೀವಿಥತಿಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ವಾ ಪಾರಪುನಮಃ ಸದಾ । 

ನಿಧಿೀಮಹಿ ಚ್ ದಾನಾಂ ಚ್ ಸಾಯದೆೀವಾಸಾಮಕಮರ್ಥಥನೆೀ ॥ 319 ॥ 

174. ಇನಾದಿವರುಣ ವಾಮಹಾಂ ಹುವೆೀ ಚಿತ್ಾರರ್ ರಾಧ್ಸೆೀ ।  
ಅಸಾಮನು್ ಜಿಗುಯಷ್ಸೃತಮ್  ॥7॥  

ಹರಸವತ್ಾ ಸಾಂಹಿತ್ಾಯಾಾಂ ತು ದೆೀವತ್ೆೈಕಯಪರದಶ್ಥನಿೀ । 

ಸವರೂಪೆೈಕಯಾಂ ಹರೌ ತತ್ ತು ಮತ್ೆಯೈಕಯಾಂ ಭಿನನಯೀರಪಿ ॥ 320 ॥ 

175. ಇನಾದಿವರುಣ ನೂ ನು ವಾಾಂ ಸ್ತಷಾಸನಿಿೀಷ್ು ಧಿೀಷಾವ ।  
ಅಸಮಭಯಾಂ ಶಮಥ ರ್ಚ್ಛತಮ್  ॥8॥  

ಅದಯ ವಾಾಂ ನು ನುಮೀ ಲೊೀಪಃ ಸಾವತನಾಾಾಥೆೀಥ ಹಿ ಸೂತರತಃ । 

ಸಾಧ್ರ್ನಿಿೀಷ್ು ಧಿೀಷೆವೀವ ಶಮಾಥಸಮಭಯಾಂ ಪರರ್ಚ್ಛತಮ್ । 

176. ಪರ ವಾಮಶೆ ನೀತು ಸುಷ್ುಟತರಿನಾದಿವರುಣ ಯಾಾಂ ಹುವೆೀ ।  
ಯಾಮೃಧಾಥೆೀ ಸದಸುಿತಮ್  ॥9॥  

ರ್ಥಾಸ್ತಥತಸುಿತಾಂ ಯಾಾಂ ಚ್ ವಧ್ಥಯೀಥೆೀ ಸದೆೈವ ಮೀ ॥ 321 ॥ 
 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  18 18 ––  

(ಪಞ್ಚಾಮೀSನುವಾಕಃ ॥ 5 ॥ ಸೂ. 18-23) ನವಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । 1-3 ಬರಹಮಣಸಾತಃ, 4 
ಇನೊದಿೀ ಬರಹಮಣಸಾತಃ ಸೊೀಮಶಾ, 5 ಬರಹಮಣಸಾತಃ ಸೊೀಮ ಇನೊದಿೀ ದಕ್ಷಿಣಾ ಚ್ , 6-8 ಸದಸಸಾತಃ, 9 

ಸದಸಸಾತನಥರಾಶಾಂಸೊೀ ವಾ । ಗಾರ್ತರೀ । 

177. ಸೊೀಮಾನಾಂ ಸವರಣಾಂ ಕೃಣುಹಿ ಬರಹಮಣಸಾತ್ೆೀ । ಕಕ್ಷಿೀವನಿಾಂ ರ್ ಔಶ್ಜಃ  ॥1॥  

ಸೌಮಯಾಂ ಶಬದಾಂ ಕೃಣು ತವಾಂ ನೊೀ ವಿಷೊಣೀ ವಾಯೀ ಸುವಾಕಾತ್ೆೀ ।  
ಕಕ್ಷಿೀವನಿಾಂ ಪರತ ಹಿ ಯೀ ದತ್ೊಿೀ ರ್ಃ ಸ ಉಶ್ಕು್ತಃ । 

ವಿವಕ್ಷಿತ್ೊೀ ಮುನಿಃ ಸೊೀSಪಿ ತಸಾಮದಥೊೀಥSಪಿ ಮಾಾಂ ಪರತ ॥ 322 ॥ 
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178. ಯೀ ರೆೀವಾನ್ ಯೀ ಅಮಿೀವಹಾ ವಸುವಿತ್ ಪುಷ್ಟಟವಧ್ಥನಃ ।  
ಸ ನಃ ಸ್ತಷ್ಕುಿ ರ್ಸುಿರಃ  ॥2॥  

ವಿತಿವಾನ್ ರೊೀಗಹಾ ಜ್ಞಾವೆೀತ್ಾಿSಸಾಮಭಿಃ ಸರ್ುಗ್ ಭವೆೀತ್ । 
ತುರೊೀ ವೆೀಗಾದ್ ಹರಿವಾಥರ್ುಃ - 

179. ಮಾ ನಃ ಶಾಂಸೊೀ ಅರರುಷೊೀ ಧ್ೂತಥಃ ಪರಣಙ್ ಮತಯಥಸಯ । 

ರಕ್ಷ್ಾ ಣೊೀ ಬರಹಮಣಸಾತ್ೆೀ  ॥3॥  

  - ಅರರುಟ್ ಚಾತರೊೀಷ್ಣಾತ್ । 

ತಸಯ ಧ್ೂತಥವಥಚೊೀ ನಾಸಾಮನ್ ಪೂರಯೀದ್ ರಕ್ಷ ನೊೀ ಹರೆೀ ॥ 323 ॥ 

180. ಸ ರ್ಘ್ ವಿೀರೊೀ ನ ರಿಷ್ಯತ ರ್ಮಿನೊದಿೀ ಬರಹಮಣಸಾತಃ ।  
ಸೊೀಮೀ ಹಿನೊೀತ ಮತಯಥಮ್  ॥4॥  

ಘೀತ ಹಾವಧ್ೃತಶೆೈವ ಸೊೀಮಃ ಸೌಮಯತವತ್ೊೀ ಹರಿಃ । 

ಉನಾ ಮಯಾ ಚ್ ರ್ುಕಿತ್ಾವದೂಮೈರ್ುಥಕಿತವತ್ೊೀSರ್ವಾ ॥ 324 ॥ 
ಅಮಃ ಸ ಇತ ವಾ - 

181. ತವಾಂ ತಾಂ ಬರಹಮಣಸಾತ್ೆೀ ಸೊೀಮ ಇನದಿಶಾ ಮತಯಥಮ್ ।  
ದಕ್ಷಿಣಾ ಪಾತವಾಂಹಸಃ  ॥5॥  

- ಸಾಕ್ಷ್ಾಚಿಛಿೀದಥಕ್ಷ್ೆೀಣೆೀತ ತು ದಕ್ಷಿಣಾ। 

ದಕ್ಷಿಣಾ ಚ್ತುರತ್ಾವದ್ ವಾ ಸವರ್ಮೀವ ಜನಾದಥನಃ ॥ 325 ॥ 

182.  ಸದಸಸಾತಮದುಾತಾಂ ಪಿರರ್ಮಿನದಿಸಯ ಕ್ಾಮಯಮ್ । 

ಸನಿಾಂ ಮೀಧಾಮಯಾಸ್ತಷ್ಮ್  ॥6॥  

ಸದಸಸಾತಹಥರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ ವಾರ್ುರಗಿನರಥಾಪಿ ವಾ । 

ಲಾಭಜ್ಞಾನಸವರೂಪೀSಸೌ ಶರಣಾಂ ತಮಯಾಸ್ತಷ್ಮ್ ॥ 326 ॥ 

183. ರ್ಸಾಮದೃತ್ೆೀ ನ ಸ್ತಧ್ಯತ ರ್ಜ್ಞೊೀ ವಿಪಶ್ಾತಶಾನ ।  
ಸ ಧಿೀನಾಾಂ ಯೀಗಮಿನವತ  ॥7॥  

ಧಿೀಪೆರೀರಕಃ ಸ ಧೆಯೀರ್ಶಾ ಧಿೀಭಿಥಯೀಥಗಾಂ ತದಾಪುನತ್ೆೀ । 
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184 . ಆದೃಧೊನೀತ ಹವಿಷ್ೃತಾಂ ಪಾರಞ್ಾಾಂ ಕೃಣೊೀತಯಧ್ವರಮ್ ।  
ಹೊೀತ್ಾರ ದೆೀವೆೀಷ್ು ಗಚ್ಛತ  ॥8॥  

ತಸಾಮದಧವಿಷ್ೃತಃ ಸವೃದಿಧಾಂ ಕರೊೀತ ರ್ಜತ್ೊೀ ವಿಭುಃ । 

ಕರೊೀತ ಚೊೀತಿಮಾಂ ರ್ಜ್ಞಾಂ ದೆೀವಾಹಾವನಾನಿ ಗಚ್ಛತ ॥ 327 ॥ 

185. ನರಾಶಾಂಸಾಂ ಸುಧ್ೃಷ್ಟಮಮಪಶಯಾಂ ಸಪರರ್ಸಿಮಮ್ ।  
ದಿವೀ ನ ಸದಮಮಖ್ಸಮ್  ॥9॥  

ನರೆೈಃ ಸುಿತ್ೊಯೀ ನರಾಶಾಂಸೊೀ ಹರಿಧ್ೃಥಷ್ಟತಮಶಾ ಸಃ । 

ಗುಣಾನಾಾಂ ಪರರ್ಥಮಾಧಿಕ್ಾಯತ್ ಸಪರರ್ಸಿಮ ಈರಿತಃ । 

ರ್ಸಯ ಸವಗಾಥದಪಿ ಗೃಹಾಂ ಮಖ್ಃ ಪಿರರ್ಮಿವೆೀರ್ತ್ೆೀ ॥ 328 ॥ 
 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  19 19 ––  

ನವಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಅಗಿನಮಥರುತಶಾ । ಗಾರ್ತರೀ । 

186. ಪರತ ತಯಾಂ ಚಾರುಮಧ್ವರಾಂ ಗೊೀಪಿೀಥಾರ್ ಪರ ಹೂರ್ಸೆೀ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥1॥  

ರ್ಜ್ಞಾಂ ಪರತಪರತ ತಯಾಂ ಸಮಯಕ್ ಶಾಸೊಾೀಕಿಲಕ್ಷಣಮ್ । 
ಆಹೂರ್ಸೆೀ - 

187. ನಹಿ ದೆೀವೀ ನ ಮತ್ೊಯೀಥ ಮಹಸಿವ ಕರತುಾಂ ಪರಃ ।  
ಮರುದಿಬರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥2॥  

- ಮಹಾನ್ ನೆೈವ ತವದನೊಯೀSಸಿ್ತ ಕರತುಾಂ ಪರತ ॥ 329 ॥ 

ವಿಷ ಣೌ ಹಿ ಮುಖ್ಯತ್ೊೀSಥೊೀಥSರ್ಮಗೌನ ಕ್ಾಾಂಶ್ಾತೃತ್ೆೀ ಸುರಾನ್ । 

188. ಯೀ ಮಹೊೀ ರಜಸೊೀ ವಿದುವಿಥಶೆವೀ ದೆೀವಾಸೊೀ ಅದುರಹಃ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥3,  
ಮಹತ್ೊೀ ರಞ್ಜಕ್ಾತ್ ಸವಗಾಥದದೊರೀಗಾಧರೊೀSಖಿಲಾಂ ವಿದುಃ ॥ 330 ॥ 

189. ರ್ ಉಗಾರ ಅಕಥಮಾನೃಚ್ುರನಾಧ್ೃಷಾಟಸ ಓಜಸಾ । ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥4॥  

ಪಾರಪಾಿ ಅಕಥಾಂ ವಿಶೆೀಷೆೀಣ ಸನಿನಧಿಸಿತರ ರ್ದಧರೆೀಃ । 
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190. ಯೀ ಶುಭಾರ ಘೂೀರವಪಥಸಃ ಸುಕ್ಷತ್ಾರಸೊೀ ರಿಶಾದಸಃ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥5॥  

ಶುದಾಧ ಘೂೀರಬಲಾಃ ಕ್ಷ್ೆೀತರತ್ಾರತ್ಾರಃ ಕ್ಷತತ್ೊೀSಪಿ ವಾ । 

ರಮಯಸತು್ಖ್ಭೊೀಕ್ಾಿರೊೀ ಮರುತ್ೊೀ ಮಾರುತತವತಃ ॥ 331 ॥ 

ಏತ್ಾದೃಶಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಪಾರಣಾಗಿನಸಾಥನಿ ಚೆೀಶ್ತುಃ । 

ಪೃರ್ಗ್ ವಾ ತ್ಾದೃಶಾನೆಯೀವ ದೆೀವಗಾನಯಪಿ ಸವಥಶಃ ॥ 332 ॥ 

191. ಯೀ ನಾಕಸಾಯಧಿ ರೊೀಚ್ನೆೀ ದಿವಿ ದೆೀವಾಸ ಆಸತ್ೆೀ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥6॥  

ಸವಗೊೀಥಪರಿ ಪರಕ್ಾಶೆೀ ಚ್ ಸೂಯಾಥದಾವಾಸತ್ೆೀ ಸುರಾಃ । 

ನಾಕ್ೊೀ ನಿದುಥಃಖ್ರೂಪತ್ಾವದ್ ದೌಯಃ ಪರಕ್ಾಶಸವರೂತಃ ॥ 333 ॥ 

192. ರ್ ಈಾಂಖ್ರ್ನಿಿ ಪವಥತ್ಾನ್ ತರಃ ಸಮುದರಮಣಥವಮ್ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥7॥  

ಪರತ್ೊೀಲರ್ನಿಿ ಚ್ ಗಿರಿೀಾಂಸಿ್ತರಸೃತಯ ಚ್ ಸಾಗರಮ್ । 

ಪುರುಶಾನ್ ಪರಕೃತಾಂ ವಾSಪಿ ಪವಥವನೊಿೀ ಹಿ ಜನಮನಾ । 

ಪುರುಷಾಃ ಸುಸಮುದೆರೀಕ್ಾತ್ ಸಮುದರಃ ಪರಕೃತಮಥತ್ಾ ॥ 334 ॥ 

ಪರಕೃತ್ೆೀಃ ಪುರುಷಾಣಾಾಂ ಚ್ ಪೆರೀರಕಃ ಸನ್ ಸದಾ ಹರೆೀ । 

ಸವರೂಪೆೈಬಥಹುಭಿರ್ುಥಕಿ ಆಯಾಹಿ ಸಮ ಸದುಗಣೆೈಃ ॥ 335 ॥ 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥ ವಿರಚಿತ್ೆೀ ಶ್ರೀಮದೃಗಾಾಷೆಯೀ 

ಪರರ್ಮಾಷ್ಠಕಸಯ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯರ್ಃ ॥ 
 
 

193. ಆ ಯೀ ತನವನಿಿ ರಶ್ಮಭಿಸ್ ತರಃ ಸಮುದರಮೀಜಸಾ ।  
ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥8॥  

 

194. ಅಭಿ ತ್ಾವಪೂವಥಪಿೀತಯೀ ಸೃಜಾಮಿಸೊೀಮಯಾಂ ಮಧ್ು । ಮರುದಿಾರಗನ ಆ ಗಹಿ  ॥9॥  
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॥ ಇತ  ಪರರ್ಮಾಷ್ಠಕ್ೆೀ ಪರರ್ಮೀSಧಾಯರ್ಃ ॥ 
 

- ಸೂಕಿಮ್ - 20 - 

ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧಾಯರ್ಃ ಧಾಯರ್ಃ ॥॥  2 2 ॥॥    
 

(ವ.1-38) ಅಷ್ಟಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಋಭವಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

195. ಓಮ್  ಅರ್ಾಂ ದೆೀವಾರ್ ಜನಮನೆೀ ಸೊಿೀಮೀ ವಿಪೆರೀಭಿರಾಸಯಾ । 

ಅಕ್ಾರಿ ರತನಧಾತಮಃ  ॥1॥  

ಸವಥಜನಮಕೃತ್ೆೀ ವಿಷ್ುಣದೆೀವಾಯೀರ್ಾಂ ಸುಿತಃ ಕೃತ್ಾ । 

ಮುಖೆೀನ ವಿಪೆೈಃ ಕ್ಾಣಾವದೆಯೈಃ ಸೆೈವ ರ್ದರತಧಾತಮಾ ॥ 1 ॥ 

196. ರ್ ಇನಾದಿರ್ ವಚೊೀರ್ುಜಾ ತತಕ್ಷುಮಥನಸಾ ಹರಿೀ । 

ಶಮಿೀಭಿರ್ಥಜ್ಞಾಮಾಶತ  ॥2॥  

ವಾಙ್ ಮಾತ್ೆರೀಣೆೈವ ಯೀಜೌಯ ಯೀ ಚ್ಕುರರಿನಾದಿರ್ ವಾಜಿನೌ । 

ಶಮಿೀಭಿವಿಥಷ್ುಣನಿಷಾಠಭಿರ್ಥಜ್ಞಭಾಗಾಂ ಚ್ ಲೆೀಭಿರೆೀ ॥ 2 ॥ 

ಭಗವಾಾಂಶೆೈತದಖಿಲಾಂ ಕೃತವಾನೃಭುಷ್ು ಸ್ತಥತಃ । 
ಪೃರ್ಗ್ ವಾ ಫಲದಾತೃತ್ಾವತ್ - 

197. ತಕ್ಷನ್ ನಾಸತ್ಾಯಭಾಯಾಂ ಪರಿಜ್ಞಾನಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ರರ್ಮ್ । 

ತಕ್ಷನ್ ಧೆೀನುಾಂ ಸಬದುಥರ್ಘ್ಮ್  ॥3॥  

          - ಪರಿತ್ೊೀ ಜಾಮಾಂ ರ್ತಶಾರೆೀತ್ ॥ 3 ॥ 

ಪರಿಜಾಮSತ್ೊೀ ರರ್ಃ ಕ್ಾಮಯಾಂ ಸಬರಿತಯಭಿಧಿೀರ್ತ್ೆೀ । 
ವ ಕ್ಾಮನ ಇತ ಹಯಸಾಮತ್ - 

198 . ರ್ುವಾನಾ ಪಿತರಾ ಪುನಃ ಸತಯಮನಾಾ ಋಜೂರ್ವಃ । 

ಋಭವೀ ವಿಷ್ಟಾಕರತ  ॥4॥  

                       -  ಸುಧ್ನೆವೈಷಾಾಂ ಪಿತ್ಾ ಸೃತಃ ॥ 4 ॥ 
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ಬೃಹಸಾತ್ೆೀಃ ಕ್ಾಮಧೆೀನುಮೃಜುಭಕ್ಾಿ ಋಜೂರ್ವಃ । 

ಅವೆೀತನಾಂ ಸಾವಮಿಬಲಾತ್ ಕಮಥ ವಿಷ್ಟಾತರ ತ್ೆೀSಕರತ ॥ 5 ॥ 

ಋತಭೂಮಿಜ್ಞಾಥನಭೂಮಿಭಥಗವಾನ್ ಋಭುರಿೀರಿತಃ । 

ಯೀಷಾಾಂ ಭೂತಮೃತಾಂ ಕಮಥ ರ್ಜ್ಞಭಾಗಾಪಿಿತ್ೊೀSಪಿ ತ್ೆೀ ॥ 6 ॥ 

199.  ಸಾಂ ವೀ ಮದಾಸೊೀ ಅಗಮತ್ೆೀನ ದೆಿೀಣ ಚ್ ಮರುತವತ್ಾ । 

ಆದಿತ್ೆಯೀಭಿಶಾ ರಾಜಭಿಃ  ॥5॥  

ಸಹೆೀನ ದೆಿೀಣ ಸಹಾದಿತ್ೆಯೈಃ ಪಾರಪಾಿ ರ್ುಷಾಮಕಮಿನದವಃ । 

200. ಉತ ತಯಾಂ ಚ್ಮಸಾಂ ನವಾಂ ತವಷ್ುಟದೆೀಥವಸಯ ನಿಷ್ೃತಮ್ । 

ಅಕತಥ ಚ್ತುರಃ ಪುನಃ  ॥6॥  

“ ಏಕಾಂ ಚ್ಮಸಾಂ ಚ್ತುರಃ ”  ಕುರತ್ೆೀತ್ಾಯಹ ತ್ಾನ್ ಪುರಾ । 

ತವಷಾಟSಗಿನಶೆೈವ ದೆೀವಾನಾಾಂ ವಾಕ್ಾಯತ್ ತದಪಿ ತ್ೆೈಃ ಕೃತಮ್ ॥ 7 ॥ 

ದಾವಾದಿ ಸೊವೀಕಿಾಂ ಪರಿತಯಜಯ ತವಷ್ುಟಃ ಶ ಶ ರಷ್ಣಾಂ ಕೃತಮ್ । 

ತಾಂ ಪೂವಥಕೃತಮೀವೆೈಕಾಂ ಚ್ಮಸಾಂ ಚ್ತುರೊೀSಕರತ ॥ 8 ॥ 

201. ತ್ೆೀ ನೊೀ ರತ್ಾನನಿ ಧ್ತಿನ ತರರಾ ಸಾಪಾಿನಿ ಸುನವತ್ೆೀ । ಏಕಮೀಕಾಂ ಸುಶಸಿ್ತಭಿಃ  ॥7॥  

ಸಪಿಸಙ್ಗಯಾನಿ ರತ್ಾನನಿ ತರಕ್ಾಲೆೀಷ್ವಪಿ ಧ್ತಿನ । 

ಪುರಾಣಪಞ್ಾರಾತ್ೆರೀತಹಾಸವೆೀದಾನ್ ಹರಿಸಿಥಾ ॥ 9 ॥ 

ಮಿೀಮಾಾಂಸಾತಕಥ ಸಹಿತ್ಾನ್ ಪಞ್ಾ ವೆೀದಾನಥಾಪಿ ವಾ । 

ಸಪಿ ಚ್ಛನಾದಾಂಸ್ತ ವೆೈಕ್ೆೈಕಾಂ ತದುಗಣೆೈರಖಿಲೆೈಃ ಸಹ ॥ 10 ॥ 

202. ಆಧಾರರ್ನಿ ವಹನಯೀSಭಜನಿ ಸುಕೃತಯಯಾ । 

ಭಾಗಾಂ ದೆೀವೆೀಷ್ು ರ್ಜ್ಞಿರ್ಮ್  ॥8॥  

ಸುಕಮಥಣಾ ರ್ಜ್ಞಭಾಗಮಭಜನನಪಯಧಾರರ್ನ್ । 

ವಹನಯೀ ಧಾರಕತ್ೆವೀನ ಸ್ತಥರತ್ೆವೀನ ರ್ಥಾ(S)ಗತಃ ॥ 11 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ಸೂಕಿಮ್--  21 21 ––  
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ಷ್ಳಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । ಇನಾದಿಗಿನೀ । ಗಾರ್ತರೀ । 

203. ಇಹೆೀನಾದಿಗಿನೀ ಉಪ ಹವಯೀ ತಯೀರಿತ್  ಸೊಿೀಮಮುಶಮಸ್ತ । 

ತ್ಾ ಸೊೀಮಾಂ ಸೊೀಮಪಾತಮಾ  ॥1॥  

ಹವಯೀ ಸೊೀಮಾಂ ಪರತ ಚ್ ತ್ೌ - 

204. ತ್ಾ ರ್ಜ್ಞೆೀಷ್ು ಪರ ಶಾಂಸತ್ೆೀನಾದಿಗಿನೀ ಶುಮಾತ್ಾ  ನರಃ । 

ತ್ಾ ಗಾರ್ತ್ೆರೀಷ್ು ಗಾರ್ತ  ॥2॥  

            - ಶುಮಾನಾಂ ಭೂಷ್ಣಾಂ ಮತಮ್  । 

205.  ತ್ಾ ಮಿತರಸಯ ಪರಶಸಿರ್ ಇನಾದಿಗಿನ ತ್ಾ ಹವಾಮಹೆೀ । 

ಸೊೀಮಪಾ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥3॥  

ತ್ೌ ಮಿತರಸಯ ಪರಶಸಾಥೌಥ ಹರೆೀಃ – 

206. ಉಗಾರ ಸನಾಿ ಹವಾಮಹ ಉಪೆೀದಾಂ ಸವನಾಂ ಸುತಮ್ । 

ಇನಾದಿಗಿನೀ ಏಹ ಗಚ್ಛತ್ಾಮ್  ॥4॥  
 

207 ತ್ಾ ಮಹಾನಾಿಸದಸಾತೀ ಇನಾದಿಗಿನೀ ರಕ್ಷ ಉಬಜತಮ್ । 

ಅಪರಜಾಃ ಸನಿವತರಣಃ  ॥5॥  

                                           - ರಕ್ಷ್ಾಾಂಸ್ತ ಚೊೀಬಜತಮ್ ॥ 12 ॥ 

ರಕ್ಷ್ೊೀರಕ್ಷ್ಾಾಃ ಪರಜಾ ರ್ಸಾಮದತ್ೊರಾೀ ಮಾಗಥತರಯೀಜಿಿತ್ಾಃ । 

ಪಿತೃದೆೀವಮನುಷಾಯಣಾಂ ಗತಯಭಾವಾದಧೊೀಗತ್ೆೀಃ ॥ 13 ॥ 

208. ತ್ೆೀನ ಸತ್ೆಯೀನ ಜಾಗೃತಮಧಿ ಪರಚೆೀತುನೆೀ ಪದೆೀ । 

ಇನಾದಿಗಿನ ಶಮಥ ರ್ಚ್ಛತಮ್  ॥6॥  

ಸತ್ೆಯೀನ ಗುಣಪೂಣೆೀಥನ ವಿಷ್ುಣನಾ ತ್ೆೀನ ಜಾಗೃತಮ್ । 

ಸವಗುಣೆೈರೆೀವ ವಿಷ್ುಣಸುಿ ಪರಕೃಷೆಟೀ ಚೆೀತನೆೀ ಹರೌ ॥  14 ॥ 

ಪದೆೀ ಗಮಯತವತಃ ಸಮಯಕ್ ತಸ್ತಮನೆನೀವ ಸವಭಾವತಃ । 

ತಥಾ ಸ್ತಥತ್ೌ ತು ಜಾಗೃತಮಿತ ವಿಷ್ುಣವಿಥಶೆೀಷ್ತಃ ॥ 15 ॥ 
ಉಕಿಃ – 

--  ಸೂಕಿಮ್ಸೂಕಿಮ್  ––  2222  --  
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ಏಕವಿಾಂಶತಯಚ್ಥಮ್ । ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । 1- 4 ಅಶ್ವನೌ ; 5 - 8 ಸವಿತ್ಾ ; 9,10 ಅಗಿನಃ; 11 ದೆೀವಯಃ; 12 
ಇನಾದಿಣಿೀವರುಣಾನಯಗಾನರ್ಯಃ; 13 ,14 ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವೌಯ; 15 ಪೃರ್ಥವಿೀ; 16 ವಿಷ್ುಣದೆೀಥವಾ ವಾ ; 17-21  

ವಿಷ್ುಣಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

209. ಪಾರತರ್ುಥಜಾ ವಿಬೊೀಧ್ಯಾಶ್ವನಾವೆೀಹ ಗಚ್ಛತ್ಾಮ್  । 

ಅಸಯ ಸೊೀಮಸಯ ಪಿೀತಯೀ  ॥1॥  

- ಪಾರತಃ ಸುಿತತ್ೆವೀನ ಪೀಕ್ೌಿ ಪಾರತರ್ುಥಜಾವಿತ । 

ಅಶ್ವನೌ ಭಗವಾಾಂಶೆೈವ ಪಾರತಯೀಥಗೆೀನ ಗಮಯತ್ೆೀ ॥ 16 ॥ 

ಸುಿತಶಬದಃ ಸುಿತ್ೌ ರ್ಸಾಮದುಬದಧಾತ್ೆೀ ವತಥಮಾನಕಃ । 

ಭೊೀಧ್ಯೀತಯತ ಉಕಿಾಂ ತತ್ ಪರತ್ೊೀ ಬುದಧಾತ್ೆೀ ಕರ್ಮ್ ॥ 17 ॥ 

210. ಯಾ ಸುರಥಾ ರರ್ಥೀತಮೀಭಾ ದೆೀವಾ ದಿವಿಸಾೃಶಾ । 

ಅಶ್ವನಾ ತ್ಾ ಹವಾಮಹೆೀ  ॥2॥  
 

211. ಯಾ ವಾಾಂ ಕಶಾ ಮಧ್ುಮತಯಶ್ವನಾ ಸೂನೃತ್ಾವತೀ । 

ತಯಾ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಮಿಮಿಕ್ಷತಮ್  ॥3॥  

ಕಶಯಾ ಸಾೃಷ್ಟಟಮಾತ್ೆರೀಣ ಮಧ್ುರಾಂ ಕುರುತ್ೊೀSಖಿಲಮ್ । 

ಅತ್ೊೀ ಮಿಮಿಕ್ಷತಮಿತ ಸಾಶೆ ೀಥ ಮೀಕ್ಷಣಮುಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 18 ॥ 

ವೆೀದವಾಕಯಸುಿತತ್ೆವೀನ ಕಶಾ ಸಾ ಸೂನೃತ್ಾವತೀ । 

ತಯೈವ ಘ್ೃತಸೊೀಮಾದಿ ಸಾೃಶತಾಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಂ ವಸು ॥ 19 ॥ 

212. ನಹಿ ವಾಮಸಿ್ತ ದೂರಕ್ೆೀ ರ್ತ್ಾರ ರಥೆೀನ ಗಚ್ಛರ್ಃ । 

ಅಶ್ವನಾ ಸೊೀಮಿನೊೀ ಗೃಹಮ್  ॥4॥  
 

213. ಹಿರಣಯಪಾಣಿಮೂತಯೀ ಸವಿತ್ಾರಮುಪ ಹವಯೀ । 

ಸ ಚೆೀತ್ಾಿ ದೆೀವತ್ಾ ಪದಮ್  ॥5॥  

ಹಿತತ್ಾವದರಮಣಿೀರ್ತ್ಾವದಿಧರಣಯಾಂ ವಣಥತ್ೊೀSಪಿ ಚ್ । 

ರೂಪಾಂ ನಾರಾರ್ಣಸೆಯೈವ ಪಾಣಿಶಬೊದೀಪಲಕ್ಷಿತಮ್ ॥ 20 ॥ 

ಸರಷ್ಟೃತ್ಾವತ್  ಸವಿತ್ಾ ವಿಷ್ುಣಃ ಸ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಸವಪದಾದಿಕಮ್ । 

ಸ ಏವ ದೆೀವತ್ಾ ಮುಖಾಯ ತದುಗಣೆೈಕ್ೆಯೀನ ದೆೀವತ್ಾ ॥ 21 ॥ 
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214. ಅಪಾಾಂ ನಪಾತಮವಸೆೀ ಸವಿತ್ಾರಮುಪ ಸುಿಹಿ । 

ತಸಯವರತ್ಾನುಯಶಮಸ್ತ  ॥6॥  

ವಯಕಿತ್ಾವತ್ ಪಾರ್ಥಥವೆೀ ದೆೀಹೆೀ ಸೊೀSಪಾಾಂ ನಪಾಿ ಜನಾದಥನಃ । 

215. ವಿಭಕ್ಾಿರಾಂ ಹವಾಮಹೆೀ ವಸೊೀಶ್ಾತರಸಯ ರಾಧ್ಸಃ । 

ಸವಿತ್ಾರಾಂ ನೃಚ್ಕ್ಷಸಮ್  ॥7॥  

ಸದಾ ವಿಭಜಯ ದಾತ್ಾರಾಂ ವಸೊೀರುತಿಮರಾಧ್ಸಃ ॥ 22 ॥ 

ಅಶೆೀಷ್ಪುಣಯಪಾಪಾದಿವಿಶೆೀಷೆೈಸ್ತಛತದಶಥಕಮ್ । 
ಆಹವಯಾಮಃ - 

216. ಸಖಾರ್ ಆ ನಿ ಷ್ಟೀದತ ಸವಿತ್ಾ ಸೊಿೀಮಯೀ ನು ನಃ । 

ದಾತ್ಾ ರಾಧಾಾಂಸ್ತ ಶುಮಾತ  ॥8॥  

                      - ಸ ರಾಧಾಾಂಸ್ತ ಶೆ ೀಭರ್ತಯಞ್ಜಸಾ ಹರಿಃ ॥ 23 ॥ 

217. ಅಗೆನೀ ಪತನೀರಿಹಾ ವಹ ದೆೀವಾನಾಮುಶತೀರುಪ । 

ತವಷಾಟರಾಂ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥9॥  
 

218.  ಆ ಗಾನ ಅಗನ ಇಹಾವಸೆೀ ಹೊೀತ್ಾರಾಂ ರ್ವಿಷ್ಠ ಭಾರತೀಮ್ । 

ವರೂತರೀಾಂ ಧಿಷ್ಣಾಾಂ ವಹ  ॥10॥  

ನದಿೀಶಾ ಭಾರತೀಾಂ ಚೆೈವ ಹೊೀತ್ಾರಮಾಹುತರೂಪತಃ । 

ವರೂತರೀಾಂ ವರಣಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ತ್ಾರಣಾದುಬದಿಧಸವರೂಪಿಣಿೀಮ್ । 24 ॥ 

ವಿಷ್ುಣಶಾ ಪಾರಣಸಮಬನಾಧದಾಾರತೀತ್ೆಯೀವ ಚೊೀದಿತಃ । 

ಪಾರಣಸುಿ ಭರತ್ೊೀ ಭಾರತತ್ಾವದಾತೃಥರೂಪತಃ ॥ 25 ॥ 

ಹೊೀತ್ಾರ ಹುತತವತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಶ್ರೀವಾಥSಪಿ ಧಿಷ್ಣಾ ಮತ್ಾ । 

219. ಅಭಿ ನೊೀ ದೆೀವಿೀರವಸಾ ಮಹಃ ಶಮಥಣಾ ನೃಪತನೀಃ । 

ಅಚಿಛನನಪತ್ಾರಃ ಸಚ್ನಾಿಮ್  ॥11॥  

ಶಮಥ ದತ್ೆವೈವ ಮಹತ್ೊೀ ವಿಷೊಣೀ ರಕ್ಷನುಿ ಲೊೀSಭಿತಃ ॥ 26 ॥ 

ಪಾರಣೆೀನೆೈವಾವಸಾ ಸಾಕಾಂ ರ್ಸಾಮದವಿಧ್ವಾ ಸದಾ । 

ಅತ್ೊೀ ಹಯಚಿಛನನಪತ್ಾರಸಾಿಃ ಸದಾರ್ುಕೆಣಥಭೂಷ್ಣಾಃ ॥ 27 ॥ 
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220. ಇಹೆೀನಾದಿಣಿೀಮುಪ ಹವಯೀ ವರುಣಾನಿೀಾಂ ಸವಸಿಯೀ । 

ಅಗಾನಯಿೀಾಂ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ  ॥12॥  
 

221. ಮಹಿೀ ದೌಯಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚ್ ನ ಇಮಾಂ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಮಿಮಿಕ್ಷತ್ಾಮ್ । 

ಪಿಪೃತ್ಾಾಂ ನೊೀ ಭರಿೀಮಭಿಃ  ॥13॥  

ಭರಣೆೈನಥಃ ಪಾರಯೀತ್ಾಾಂ ದುಃಖೆೀಭಯಃ ಶ್ರೀಶಾ ಭೂಶಾ ತ್ೆೀ । 

ಸವರ್ಾಂ ವಾ ಭಗವಾನನೆಯೀ ರೊೀದಸ್ತೀ ಲೊೀಕದೆೀವತ್ೆೀ ॥ 28 ॥ 

222. ತಯೀರಿದ್ ಘ್ೃತವತ್ ಪಯೀ ವಿಪಾರ ರಿಹನಿಿ ಧಿೀತಭಿಃ । 

ಗನಧವಥಸಯ ಧ್ುರವೆೀ ಪದೆೀ  ॥14॥  

ತಯೀಃ ಪರ್ಸುಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಂ ಘ್ೃತವತ್ ಸಾಪರೊೀಕ್ಷಕಮ್ । 

ರ್ಲೊಿೀಕದೆೀವತ್ಾSಪಿ ಸಾಯದಾಾರತೀ ಜ್ಞಾನದೆೀವತ್ಾ ॥ 29 ॥ 

ವಿಷೊಣೀನಿಥತಯಪದಸಥಾಂ ರ್ಜಾಜಾನಾಂ ತದ್ ಘ್ೃತವತಾರ್ಃ । 

ಲ್ಲಹನಿಿ ವಿಪಾರಸಿಜಾಜಾನಾಂ ಬುದಿಧಭಿಸಿತಿಸಾದತಃ । 

ಗಾಾಂ ಧಾರರ್ನ್ ವತಥತ್ೆೀ ರ್ದಗನಧವಥಸೆಿೀನ ಕ್ೆೀಶವಃ ॥ 30 ॥ 

223. ಸೊಯೀನಾ ಪೃರ್ಥವಿಭವಾನೃಕ್ಷರಾ ನಿವೆೀಶನಿೀ । 

ರ್ಚಾಛ ನಃ ಶಮಥ ಸಪರರ್ಃ  ॥15॥  

ಸೊಯೀನಾ ಸುಖ್ಕರಿೀ ಸಾಯ ನೊೀ ರ್ತ್ೊೀ ನಶಯಸ್ತ ನೊೀ ನೃವತ್ । 

ನಿವೆೀಶನಿೀ ಸಾSSಧಾರತ್ಾವಚ್ಛಮಥ ರ್ಚ್ಛ ಮಹತಿರಮ್ ॥ 31 ॥ 

224. ಅತ್ೊೀ ದೆೀವಾ ಅವನುಿ ನೊೀ ರ್ತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣವಿಥಚ್ಕರಮೀ । 

ಪೃರ್ಥವಾಯ ಸಪಿ ಧಾಮಭಿಃ  ॥16॥  

ಅಸುರೆೀಭೊಯೀ ಜಗದಧೃತ್ಾವ ರ್ತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಸ್ತಾಭಿಃ ಕರಮೈಃ । 

ಆರಭಯ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ಸಪಿಲೊೀಕ್ೆೈಃ ಸಾಕಾಂ ಜಗತಾತಃ । 

ಚ್ಕ್ೆರೀ ಸುರಾನ್ ಪದಸಾಥನಪಯತ್ೊೀ ದೆೀವಾ ಅವನುಿ ನಃ ॥ 32 ॥ 

ವಿಶ್ಷ್ಟಬಲಚೆೀಷ್ಟತ್ಾವದಿವಷ್ುಣರಿತಯಭಿಧಾ ಹರೆೀಃ । 

ಪಾರಣಾಂ ಬಲಾಂ ಷ್ಕ್ಾರಾಂ ಚ್ ಣಕ್ಾರಾಂ ಚಾಹ ಹಿ ಶುರತಃ ॥ 33 ॥ 
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225. ಇದಾಂ ವಿಷ್ುಣವಿಥ ಚ್ಕರಮೀ ತ್ೆರೀಧಾ ನಿ ದಧೆೀ ಪದಮ್ । 

ಸಮೂಳಹಮಸಯ ಪಾಾಂಸುರೆೀ  ॥17॥  

ರಮಾಂತ ಪಾಾಂಸವೀ ರ್ತರ ಪಾಾಂಸುರಾಂ ಪದಮಿೀರಿತಮ್ । 

ಸಮೂಢಾಂ ತತರ ವಿಶವಾಂ ಹಿ ಪಾಾಂಸುವಜಜಗತಃ ಪತ್ೆೀಃ ॥ 34 ॥ 

226. ತರೀಣಿಪದಾ ವಿ ಚ್ಕರಮೀ ವಿಷ್ುಣಗೊೀಥಪಾ ಅದಾಭಯಃ । 

ಅತ್ೊೀ ಧ್ಮಾಥಣಿ ಧಾರರ್ನ್  ॥18॥  

ವೆೀದಾನ್ ಕ್ಾಲಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಲೊೀಕ್ಾನ್ ದೆೀವಮಾನುಷ್ದಾನವಾನ್ । 

ಚೆೀತನಾಚೆೀತನಾನ್  ಮಿಶಾರನ್ ತರೀಣಿ ಪದಾ ವಿಚ್ಕರಮೀ ॥ 35 ॥ 

ರಕ್ಷಕತ್ೆವೀನ ಸವಾಥಣಿ ಸರಷ್ಟೃಭತೃಥತವತಸಿಥಾ। 

ಮೀಕ್ಷದತ್ೆವೀನ ಚ್ ವಿಭುಃ ಸಿಮಾನಿೀಯೀ ನ ಕ್ೆೀನಚಿತ್ । 

ಧಾರಕ್ಾಾಂಶೆೈವ ವಾಯಾವದಿೀನ್ ಧಾರರ್ನ್ ವತಥತ್ೆೀ ತತಃ ॥ 36 ॥ 

227. ವಿಷೊಣೀಃ ಕಮಾಥಣಿ ಪಶಯತ ರ್ತ್ೊೀ ವರತ್ಾನಿ ಪಸಾಶೆೀ । 

ಇನದಿಸಯ ರ್ುಜಯಃ ಸಖಾ  ॥19॥  

ಜಾನಿೀರ್ ವಿಷ್ುಣಕಮಾಥಣಿ ಪಾರಣಿಕಮಾಥಣಯಶೆೀಷ್ತಃ । 

ರ್ತ್ೊೀ ಜಾತ್ಾನಯವಿಜ್ಞಾತ್ೊೀ ಭಗವಾನ್ ಸವಥದೆೈವ ಚ್ । 

ಸಾಶಾಜ್ಞಾತದೃಶೌ ರ್ಸಾಮದಿನದಿಸಯ ಸಹಿತಃ ಸಖಾ ॥ 37 ॥ 

ಪಾರಣಸೆಯೈವೆೀನದಿನಾಮನಶಾ ಕಸ್ತಮನ್ ನವಹಮಿತ ಶುರತ್ೆೀಃ । 

ತವಯೀದಿನ ದೆಿೀತವಚ್ನಾತ್ ಪಾರಣ ಇನಾದಿಭಿಧೊೀ ಮತಃ ॥ 38 ॥ 

228. ತದ್ ವಿಷೊಣೀಃ ಪರಮಾಂ ಪದಾಂ ಸದಾ ಪಶಯನಿಿ ಸೂರರ್ಃ । 

ದಿವಿೀವ ಚ್ಕ್ಷುರಾತತಮ್  ॥20॥  

ರಮಾಬರಹಮಶ್ವಾದಿಭೊಯೀ ರ್ದಿವಷೊಣೀಃ ಪರಮಾಂ ಪದಮ್ । 

ರೂಪಾಂ ಪಶಯನಿಿ ನಿಮುಥಕ್ಾಿಃ ಸಾಂಸಾರಾತ್ ಸೂರರ್ಃ ಸದಾ । 

ಚ್ಕ್ಷುದಿಥವಿೀವ ವಾಯಪಿಾಂ ರ್ದದೃಶಯಾಂ ಫಲದಶ್ಥತಮ್ ॥ 39 ॥ 
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229. ತದ್ ವಿಪಾರಸೊೀ ವಿಪನಯವೀ ಜಾಗೃವಾಾಂಸಃ ಸಮಿನಧತ್ೆೀ । 

ವಿಷೊಣೀರ್ಥತ್ ಪರಮಾಂ ಪದಮ್ ॥21॥  

ಸನಿದೀಪರ್ನಿಿ ವಿಜ್ಞಾನೆೈಃ ಸಾಂಸಾರಾತ್ ಪಾರಪಿಜಾಗರಾಃ । 

ವಿಪನಯವೀ ಜ್ಞಾನಿತಮಾ ವಿಷೊಣೀರ್ಥತಾರಮಾಂ ಪದಮ್ । 

ತ್ಾತಾಯಾಥಧಿಕಯವಿಜ್ಞಪಾಾ ಅರ್ಥಮೀತಾಂ ಪುನಜಥಗೌ ॥ 40 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  2323  ––  

ಚ್ತುವಿಥಾಂಶತಯಚ್ಥಾಂ ಮೀಧಾತರ್ಥಃ ಕ್ಾಣವಃ । 1 ವಾರ್ುಃ; 2,3 ಇನದಿವಾರ್ೂ; 4-6 ಮಿತ್ಾರವರುಣೌ; 7-9 
ಇನೊದಿೀ ಮರುತ್ಾವನ್ ; 10-12 ವಿಶೆವೀ ದೆೀವಾಃ; 13-15 ಪೂಷಾ; 16-22,23 (ಪೂವಾಥಧ್ಥಸಯ) ಆಪಃ; 23 

(ಉತಿರಾಧ್ಥಸಯ), 24 ಅಗಿನಃ । 1-18 ಗಾರ್ತರೀ, 19 ಪುರಉಷ್ಟಣಕ್, 21 ಪರತಷಾಠ; 20, 22-24 ಅನುಷ್ುಟಪ್ । 
 

230. ತೀವಾರಃ ಸೊೀಮಾಸ ಆ ಗಹಾಯಶ್ೀವಥನಿಃ ಸುತ್ಾ ಇಮೀ । 

ವಾಯೀ ತ್ಾನ್ ಪರಸ್ತಥತ್ಾನ್ ಪಿಬ  ॥1॥  
 

ವಿೀರ್ಥವನಿಶಾ ಯೀ ಸೊೀಮಾ ರ್ಜಮಾನೆೀಷ್ಟಸಾಧ್ಕ್ಾಃ ।  
ಪಿಬ ತ್ಾನ್ - 

231. ಉಭಾ ದೆೀವಾ ದಿವಿಸಾೃಶೆೀನದಿವಾರ್ೂ ಹವಾಮಹೆೀ । 

ಅಸಯ ಸೊೀಮಸಯ ಪಿೀತಯೀ  ॥2॥  

                  -ಸವಥದೆೀವಾನಾಾಂ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ೌಯ ದಿವಿಸಾೃಶೌ ॥ 41 ॥ 

232. ಇನದಿವಾರ್ೂ ಮನೊೀಜುವಾ ವಿಪಾರ ಹವನಿ ಊತಯೀ । 

ಸಹಸಾರಕ್ಷ್ಾ ಧಿರ್ಸಾತೀ  ॥3॥  

ಮನಸಃ ಪೆರೀರಕ್ೌ ಚೆೈವ ಬಹುಜ್ಞಾನೌ ಧಿರ್ಸಾತೀ । 

233. ಮಿತರಾಂ ವರ್ಾಂ ಹವಾಮಹೆೀ ವರುಣಾಂ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ । 

ಜಜ್ಞಾನಾ ಪೂತದಕ್ಷಸಾ  ॥4॥  

ಜಜ್ಞಾನೌ ವಯಜಯಮಾನೌ ತು ರ್ಜಮಾನಸಯ ಶೆ ೀಧ್ಕ್ೌ ॥ 42 ॥ 
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234. ಋತ್ೆೀನ ಯಾವೃತ್ಾವೃಧಾವೃತಸಯ ಜೊಯೀತಷ್ಸಾತೀ । 

ತ್ಾ ಮಿತ್ಾರವರುಣಾ ಹುವೆೀ  ॥5॥  

ಪರೆೀಣ ಬರಹಮಣಾ ತಸ್ತಮನ್ ವೃದ ಧೌ ಸತಯಪತೀ ಸದಾ । 

ಸತಯಾಂ ಜೊಯೀತಃ ಪರಕ್ಾಶತ್ಾವತ್ ತ್ೌ ಮಿತ್ಾರವರುಣೌ ಹುವೆೀ ॥ 43 ॥ 

235. ವರುಣಃ ಪಾರವಿತ್ಾ ಭುವನ್ ಮಿತ್ೊರೀ ವಿಶಾವಭಿರೂತಭಿಃ । 

ಕರತ್ಾಾಂ ನಃ ಸುರಾಧ್ಸಃ  ॥6॥  

ಸಾಂಸ್ತದಾಧನ್ ಕುರುತ್ಾಾಂ ನಸೌಿ - 

236. ಮರುತವನಿಾಂ ಹವಾಮಹ ಇನದಿಮಾ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ । 

ಸಜೂಗಥಣೆೀನ ತೃಮಾತು  ॥7॥  

                                -ಸಗಣಸೃಪಯತ್ಾಾಂ ಹರಿಃ । 

237. ಇನದಿ ಜೆಯೀಷಾಠ ಮರುದಗಣಾ ದೆೀವಾಸಃ ಪೂಷ್ರಾತರ್ಃ । 

ವಿಶೆವೀ ಮಮ ಶುರತ್ಾ ಹವಮ್  ॥8॥  

ಪೂಷಾ ಪೂಣಥತವತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಸಿನಿಮತ್ಾರಃ ಪೂಷ್ರಾತರ್ಃ ॥ 44 ॥ 

238. ಹತ ವೃತರಾಂ ಸುದಾನವ ಇನ ದೆಿೀಣ ಸಹಸಾ ರ್ುಜಾ । 

ಮಾ ನೊೀ ದುಃಶಾಂಸ ಈಶತ  ॥9॥  

ಸಹಸಾ ಬಲರೂಪೆೀಣ ಶಕ್ೆರೀಣ ಸಹಿತ್ಾಃ ಸುರಾಃ । 

ಮದಜ್ಞಾನಾಂ ಹತ್ಾತೀವ ದಾನಶ್ೀಲಾ ನ ಶಕುನಯಾತ್ ॥ 45 ॥ 
ದುವಾಥಕ್ ತದಾವನ ಪುಮಾನ್ ವಾ ನಃ - 

239. ವಿಶಾವನ್ ದೆೀವಾನ್ ಹವಾಮಹೆೀ ಮರುತಃ ಸೊೀಮಪಿೀತಯೀ । 

ಉಗಾರ ಹಿ ಪೃಶ್ನಮಾತರಃ  ॥10॥  

                  -ಭಾರತೀ ಪೃಶ್ನರುಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ಗೊೀರೂಪಾ ಚ್ ಕವಚಿತ್ ಸಾSಭೂತ್ ತತು್ತ್ಾಶಾಾಖಿಲಾಃ ಸುರಾಃ ॥ 46 ॥ 
ಅನಯತ್ಾರಪಿ ಸುತ್ಾಸಿಸಾಯಃ - 

240. ಜರ್ತ್ಾಮಿವ ತನಯತುಮಥರುತ್ಾಮೀತ ಧ್ೃಷ್ುಣಯಾ । 

ರ್ಚ್ುಛಭಾಂ ಯಾರ್ನಾ ನರಃ  ॥11॥  

                   -ಜರ್ತ್ಾಮಿವ ತದ್ ಧ್ವನಿಃ । 
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ಧೆೈಯಾಥದ್ ಯಾತ ರ್ದಾ ವಿಷ್ುಣಾಂ ವಾರ್ುಾಂ ವಾ ಯಾರ್ನೊೀತಿಮಮ್ ॥  
241. ಹಸಾೆರಾದ್ ವಿದುಯತಸಾರ್ಥತ್ೊೀ ಜಾತ್ಾ ಅವನುಿ ನಃ । 

ಮರುತ್ೊೀ ಮೃಳರ್ನುಿ ನಃ  ॥12॥  

ದೊೀಷ್ತ್ಾಯಗಾದುಗಣಪಾರಪೆಿೀಹಥಸಾೆರೊೀ ವಾರ್ುರುಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ವಿದುಯದಿವಶ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನತ್ಾವದಾಾರತೀ ತತು್ತ್ಾ ಹಿ ಯೀ ॥ 48 ॥ 

ಸವೆೀಥ ದೆೀವಾಶಾ ಮರುತ್ೊೀ ರಕ್ಷನೆಿವೀತ್ಾದೃಶೆ ೀ ಹರಿಃ । 
ತತಿದನಿಗಥತತ್ೆವೀನ - 

242. ಆ ಪೂ  ॑ಷ್ಞ್ಗಾ  ॑ತರಬ  ॑ಹಿಥಷ್ಮಾಘ್ೃ  ॑ಣೆೀ ಧ್ರುಣಾಂ ದಿವಃ । 

ಆಜಾ ನಷ್ಟಾಂ ರ್ಥಾ ಪಶುಮ್  ॥13॥  

                        - ಪೂಷಾ ಪೂಣಥತವತಶಾ ಸಃ ॥ 49 ॥ 

ಆಘ್ೃಣಿಃ ಪೂಣಥರಶ್ಮತ್ಾವದಾಜ ನಶ್ಾತರಬಹಿಥಷ್ಮ್ । 

ಬರಹಾಮಣಾಂ ಚ್ ದಿವೀ ದೆೀವಾಯ ಭತ್ಾಥರಾಂ ವಾರ್ುಮಾಜ ಗಾಮ್ ॥ 50 ॥ 
ರ್ಥಾ ಗತಮ್ - 

243. ಪೂಷಾ ರಾಜಾನಮಾಘ್ೃಣಿರಪಗೂಹಳಾಂ ಗುಹಾ ಹಿತಮ್ । 

ಅವಿನದಚಿಛತರಬಹಿಥಷ್ಮ್  ॥14॥  

                     -ಜಗದಾರಜಮವಿನದದ್ ಭಗವಾನ್ ಸುತಮ್ । 
ಸವಕುಕ್ಷಿಗೂಢಾಂ ಬರಹಾಮಣಮ್ - 

244 . ಉತ್ೊೀ ಸ ಮಹಯಮಿನುದಭಿಃ ಷ್ಡ್ ರ್ುಕ್ಾಿ ಅನುಸೆೀಷ್ಟಧ್ತ್ । 

ಗೊೀಭಿರ್ಥವಾಂ ನ ಚ್ಕೃಥಷ್ತ್  ॥15॥  

             -ಮಹಯಾಂ ಸೊೀಮೈಶಾ ತಪಿಥತಃ ॥ 51 ॥ 

ಸಾಧ್ಯಾಮಾಸ ಷ್ಡ್ ರ್ುಕ್ಾಿನಿೀನಿದಿಯಾಣಿ ಚ್ಕ್ಾರ ಚ್ । 

ಸಾಧ್ನಾಂ ಶಕ್ಿದಾನಾಂ ತು ಗೊೀಭಿವಾಥಭಿಥರ್ಥಥಾ ರ್ವಮ್ ॥ 52 ॥ 
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245. ಅಮಬಯೀ ರ್ನಾಧ್ವಭಿಜಾಥಮಯೀ ಅಧ್ವರಿೀರ್ತ್ಾಮ್ । 

ಪೃಞ್ಾತೀಮಥಧ್ುನಾ ಪರ್ಃ  ॥16॥  

 ಅಮಬಯೀ ಮಾತರೊೀ ಹಾಯಪಃ ಕ್ಾರಣತ್ಾವತ್ ಸಹೊೀದರಾಃ । 

ಜಗತ್ೊೀ ಜಾಮಯೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಹ ತ್ಾಭಿವಿಥವಧ್ಥತ್ೆೀ ॥ 53 ॥ 

ಅಧ್ವರಾಂ ಕುವಥತ್ಾಾಂ ಕ್ಷಿೀರಾಂ ಸೊೀಮಾಂ ಚಾಪಿ ಪರಪೃಞ್ಾತೀಃ । 
ಸಮಾೃಕ್ಾಿಃ - 

246. ಅಮೂಯಾಥ ಉಪ ಸೂಯೀಥಯಾಭಿವಾಥಸೂರ್ಥಃ ಸಹ । 

ತ್ಾ ನೊೀ ಹಿನವನಿವಧ್ವರಮ್  ॥17॥  

           - ಯಾಃ ಸಮಿೀಪಸಾಥಃ ಸೂರ್ಥಸಯ ಸಹಿತ್ಾ ಅಪಿ ॥ 54 ॥ 

247. ಅಪೀ ದೆೀವಿೀರುಪ ಹವಯೀ ರ್ತರ ಗಾವಃ ಪಿಬನಿಿ ನಃ । 

ಸ್ತನುಧಭಯಥಃ ಕತವಥಾಂ ಹವಿಃ  ॥18॥  

ಹವಯಾಮಿ ತ್ಾ ಯಾಃ ಪಿಬನಿಿ ಗಾವೀ ನಃ ಸವಥಥಾ ಹವಿಃ । 
ಕ್ಾರ್ಥಾಂ ನದಿೀಭಯಃ - 

248. ಅಪ್ವ೧ನಿರಮೃತಮಪು್ ಭೆೀಷ್ಜಮಪಾಮುತ ಪರಶಸಿಯೀ । 

ದೆೀವಾ ಭವತ ವಾಜಿನಃ  ॥19॥  

                              - ತ್ಾಸವನಿರದೃಶಯಮಮೃತಾಂ ಸ್ತಥತಮ್ ॥ 55 ॥ 

ಅಪಾಮೀವ ಪರಶಾಂಸಾರ್ಥಾಂ ಸಹಾಯಾಃ ಸನುಿ ನಃ ಸುರಾಃ । 

249. ಅಪು್ ಮೀ ಸೊೀಮೀ ಅಬರವಿೀದನಿವಿಥಶಾವನಿ ಭೆೀಷ್ಜಾ । 

ಅಗಿನಾಂ ಚ್ ವಿಶವಶಮುಾವಮಾಪಶಾ   ವಿಶವಭೆೀಷ್ಜಿೀಃ  ॥20॥  

ತ್ಾತಾಯಾಥರ್ಥಾಂ ಪುನವಾಥಕಯಾಂ ಸುಖಾಧಾರೊೀ ಹುತ್ಾಶನಃ ॥ 56 ॥ 

250. ಆಪಃ ಪೃಣಿೀತ ಭೆೀಷ್ಜಾಂ ವರೂರ್ಾಂ ತನೆವೀ೩ ಮಮ । 

ಜೊಯೀಕ್ ಚ್ ಸೂರ್ಥಾಂ ದೃಶೆೀ  ॥21॥  

ವರೂರ್ಾಂ ಗುಪಿಿರುದಿದಷಾಟ ಜೊಯೀತವಿಥಷ್ುಣದೃಶೆೀ ತಥಾ । 

ಸೂರಿಪಾರಪಯೀ ರ್ತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಸೂರ್ಥ ಇತಯಭಿಧಿೀರ್ತ್ೆೀ ॥ 57 ॥ 
ಪೃಣ ದಾನೆೀ - 
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251. ಇದಮಾಪಃ ಪರ ವಹತ ರ್ತ್ ಕ್ಾಂ ಚ್ ದುರಿತಾಂ ಮಯಿ । 
ರ್ದ್ ವಾಹಮಭಿದುದೊರೀಹ ರ್ದ್ ವಾ ಶೆೀಪ ಉತ್ಾನೃತಮ್  

                   - ಅಖಿಲಾಂ ಪಾಪಮಾಪಃ ಪರವಹತ್ಾಪಿ ನಃ । 

ಹಿಾಂಸಾಜಾಂ ಶೆೀಪಜಾಂ ಚೆೈವ ತಥೆೈವಾನೃತಸಮಾವಮ್ ॥ 58 ॥ 

252. ಆಪೀ ಅದಾಯನವಚಾರಿಷ್ಾಂ ರಸೆೀನ ಸಮಗಸಮಹಿ । 

ಪರ್ಸಾವನಗನ ಆ ಗಹಿ  ತಾಂ ಮಾ ಸಾಂ ಸೃಜ ವಚ್ಥಸಾ  ॥23॥  

ರಸೆೀನ ಸಙ್ಗತ್ಾಶಾ ಸೊೋ ರ್ಸಾಮದನುಚಾರಾ ಹಿ ವಃ  

253. ಸಾಂ ಮಾಗೆನೀ ವಚ್ಥಸಾ ಸೃಜ ಸಾಂ ಪರಜಯಾ ಸಮಾರ್ುಷಾ । 

ವಿದುಯಮೀಥ ಅಸಯ ದೆೀವಾ ಇನೊದಿೀವಿದಾಯತ್ ಸಹ ಋಷ್ಟಭಿಃ  ॥24॥  
 

ಕುರ್ುಥಮಾಥಮಪಿ ವಿದಾವಾಂಸಾಂ ಮದರ್ಥಾಂ ಸವಥದಾ ಸುರಾಃ । 

ಏತಾಂ ಮಾಮಿತ ವಾSರ್ಥಃ ಸಾಯದನುಜಾನನುಿ ವೀದಿತಮ್ ॥ 59 ॥ 
 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  24  24  --  
 

ಷ್ಷೊಠೀSನುವಾಕಃ 6  ಸೂ 24-30 
 

ಪಞ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । 15 ಆಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಃ ಶೆೀಪಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । 1 ಕಃ 
(ಪರಜಾಪತಃ) 2 ಅಗಿನಃ, 3-5 ಸವಿತ್ಾ, 5 ಭಾಗೊೀ ವಾ, 6-15 ವರುಣಃ । 1,2,6-15 ತರಷ್ುಟಪ್, 3-5 

ಗಾರ್ತರೀ । 
 

ಶುನಃಶೆೀಪೀ ದದಶಾಥತ ಉತಿರಾಂ ಪರಮೃಕ್ ಶತಮ್। 

ರ್ೂಪಾದಾತಮವಿಮೀಕ್ಷ್ಾರ್ ಸುಿವನ್ ದೆೀವಾನ್ ಪೃರ್ಕ ಪೃರ್ಕ್ ॥ 60 ॥ 

ತೂರಾನಾಂ ಶತಮಿಹೆೈವಾನಯಚ್ಾತುಥೆೀಥ ಪಞ್ಾಮೀSಪಿ ಚ್ । 

ಮಣಡಲೆೀ ಬಾರಹಮಣೊೀಕಿಸುಿ ಕರಮೀSತ್ಾರಪಿ ಹಯೃಚಾಾಂ ಭವೆೀತ್ ॥ 61 ॥ 
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254. ಕಸಯ ನೂನಾಂ ಕತಮಸಾಯಮೃತ್ಾನಾಾಂ ಮನಾಮಹೆೀ ಚಾರು ದೆೀವಸಯ ನಾಮ । 

ಕ್ೊೀ ನೊೀ ಮಹಾಯ ಅದಿತಯೀ ಪುನದಾಥತ್ ಪಿತರಾಂ ಚ್ ದೃಶೆೀರ್ಾಂ ಮಾತರಾಂ ಚ್  ॥1॥  

ಕತುಥಃ ಪರಾನನದತನೊೀರಿದಾನಿೀಾಂ ಮನಾಮಹೆೀ ಚಾರು ವಿಷೊಣೀಃ ಸುರಾಣಾಮ್ । 
ನಾಮೀಶಶೆಾೀದಿನಿದರಾಯೈ ಪುನದಾಥದ್ ದೃಶೆೀರ್ಾಂ ತ್ಾಾಂ ಮಾತರಾಂ ತಾಂ ಚ್ ದೆೀವಮ್ 

॥62॥ 

ಸ ಮುಕ್ಾಿನಾಮಮೃತ್ಾನಾಮಜೆೀಶಮುಖಾಯನಾಾಂ ಚಾಭಯಧಿಕ್ೊೀ ರ್ತ್ ಸುಖಾದೌ । 

ತ್ೆೀನೊೀಕ್ೊಿೀSಸೌ ಕತಮೀSಖ್ಣಿಡತತ್ಾವತ್ ಸ ಚಾದಿತಮಥಹತೀ ತನಮಹಿೀ ಚ್ ॥ 63 ॥ 

ದೆೀಶಾನನಾಾತ್ ತನಮಹಿತವಾಂ ಗುಣೆೈಸುಿ ಕ್ಾಲಾಚೊಾೀಕಿಾಂ ತಸಯ ಚಾಖ್ಣಿಡತತಿವಮ್ । 

ಸ ಏವ ಮಾತ್ಾ ಚ್ ಪಿತ್ಾ ಚ್ ದೆೀವಸಿಸ್ತಮನ್ ಸದಾ ಸಾಂಸ್ತಥತ್ಾಸಿತ್ ಪುನದಾಥತ್ ॥ 64 ॥ 

ಅತಿ ವಿಶವಾಂ ತ್ೆೀನ ಚೆೈವಾದಿತಃ ಸ ಶ್ರೀವಾಥ ಬರಹಾಮ ಪರೀಕಿ ಏವಾಂ ಕ ಏವ । 

ಗುಣಾಶಾ ತಸಾಯಭಯಧಿಕ್ಾಃ ಸದೆೈವ ಜಿೀವೆೀಭಯಸಿತ್ ಸೊೀSಪಿ ತದಾವಕಯಯೀಗಯಃ ॥ 65 ॥ 

ದದಾತವಸೌ ವಿಷ್ಣವೆೀ ಚೆೀನಿದರಾಯೈ ಪಾರಪಾಿನಸಾಮನಪಿ ತ್ೌ ಸವಥಗತ್ಾವತ್ । 

ವಿಶೆೀಷ್ದೆೀಶಪಾರಪಿಿತಸಿಸಯ ಚಾಪಿಿವೆೈಥಕುಣಾಠದಿಲೊೀಥಕ ಉಕ್ೊಿೀ ಹರೆೀಶಾ ॥ 66 ॥ 

255. ಅಗೆನೀವಥರ್ಾಂ ಪರರ್ಮಸಾಯಮೃತ್ಾನಾಾಂ ಮನಾಮಹೆೀ ಚಾರುದೆೀವಸಯ ನಾಮ ।  
 ಸ ನೊೀ ಮಹಾಯ ಅದಿತಯೀ ಪುನದಾಥತ್ ಪಿತರಾಂ ಚ್ ದೃಶೆೀರ್ಾಂ ಮಾತರಾಂ ಚ್  ॥2॥  

ತಸೆಯೈವಾನಯದ್ ರೂಪಮಗಾನಾಖ್ಯಮುಕಿಾಂ ಯೀ ರ್ಜ್ಞೆೀಶೆ ೀ ಹೂರ್ತ್ೆೀ ಜಾಮದಗನಾಃ । 

ಸ ದೆೀವಾನಾಾಂ ಪರರ್ಮೀ ನಾಮ ತಸಯ ಸೃತಾಂ ಸಾರ್ಥಾಂ ಸವಥಕ್ಾಮಪರದಾಂ ಸಾಯತ್ ॥  
256. ಅಭಿ ತ್ಾವ ದೆೀವ ಸವಿತರಿೀಶಾನಾಂ ವಾಯಾಥಣಾಮ್ । 

ಸದಾವನ್ ಭಾಗಮಿೀಮಹೆೀ  ॥3॥  

ಸವಿತ್ೆೀತಯ ಪರಾಂ ರೂಪಾಂ ಜಗತ್ಾೆರಣಮಿೀಶ್ತುಃ । 

ವಿತ್ಾಿನಾಮಿೀಶವರಾಂ ತತ್ ತು ವಾರ್ಥಾಂ ಹಿ ವರಣಿೀರ್ತಃ ॥ 68 ॥ 

ವಿತಿಾಂ ರಕ್ಷನನವನಿನತಯಮಾತ್ಾಮನಾಂ ಭಾಗಮೀಮಯಹಮ್ । 
ತ್ಾವಮೈಶವಯಾಥದಿಸಮಿತಮ್ - 

257. ರ್ಶ್ಾದಿಧ ತ ಇತ್ಾಥ ಭಗಃ ಶಶಮಾನಃ ಪುರಾ ನಿದಃ । 

ಅದೆವೀಷೊೀ ಹಸಿಯೀದಥಧೆೀ  ॥4॥  

                           - ಯೀSಪಿ ತ್ೆೀ ಪರಮೀ ಭಗಃ ॥ 69 ॥ 
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ಇತಥಾಂ ಭೂತ್ೊೀSವಿಕ್ಾರಿತ್ಾವಚ್ಛಶಮಾನಃ ಸುಖಾಧಿಕಃ । 

ನೆೀದಿೀರ್ಸೊೀ ಬರಹಮಣೊೀSಪಿ ಪೂವೀಥ ದೆವೀಷಾದಿವಜಿಥತಃ । 

ಹಸಿಯೀಸಿಾಂ ದಧೆೀ ದೆೀವ ತವ ರೂಪಮನಾಮರ್ಮ್ ॥ 70 ॥ 

ನಿದೊೀ ದವಿೀರ್ ಇತ ತು ವಿರುದಾಧರ್ಥದವಯಾಭಿಧೌ। 

ದೂರಸಾಮಿೀಪಯವಚ್ನಾವುಭಾವಪಿ ಮಹೊೀದಧೌ ॥ 71 ॥ 

ರ್ದಾSನಯಃ ಸವಿತ್ಾ ದೆೀವಸಿವ ಸಾವಮಿೀ ಭಗೊೀ ಹರಿಃ । 

ಅದೆವೀಷೊೀ ವಿಷ್ುಣರಿತುಯಕ್ೆಿೀಸಿಮಹಾಂ ಹಸಿಯೀದಥಧೆೀ ॥ 72 ॥ 

258. ಭಗಭಕಿಸಯ ತ್ೆೀ ವರ್ಮುದಶೆೀಮ ತವಾವಸಾ । 

ಮೂಧಾಥನಾಂ ರಾರ್ ಆರಭೆೀ  ॥5॥  
 

ವಿಷ್ುಣಭಕಿಸಯ ತ್ೆೀ ರಾಯೀ ಮೂಧಾಥನಾಾಂ ರಾರ್ ಉತಿಮಮ್ । 

ತವಾವಸಾSSರಭೆೀ ವಿದಾಯಮುಚೆೈರಶಾನಮಿ ತತುಲಮ್ ॥ 73 ॥ 

ಐಶವಯಾಥದಿಗುಣಾ ರ್ಸಯ ಭಗೊೀ ಭಕಿಾಂ ಪರಾತಮನಃ । 

ತಸಯ ತ್ೆೀ ವಿತಿಮಶಾನಮಿ ತವ ರಕ್ಷಬಲಾದಧರೆೀ ॥ 74 ॥ 

259. ನಹಿ ತ್ೆೀ ಕ್ಷತರಾಂ ನ ಸಹೊೀ ನ ಮನುಯಾಂ ವರ್ಶಾನಾಮಿೀ ಪತರ್ನಿ ಆಪುಃ । 

ನೆೀಮಾ ಆಪೀ ಅನಿಮಿಷ್ಾಂ ಚ್ರನಿಿೀನಥ ಯೀ ವಾತಸಯ ಪರಮಿನನಾಭವಮ್  ॥6॥  

ಕ್ಷತ್ಾತ್ ತ್ಾರಣಾಂ ತ್ೆೀ ಬಲಾಂ ಸಾಂವಿದಾಂ ಚ್ ಪೂಣಥಾಂ ನಾಪುಮುಥಕ್ಿಗಾ ಯೀ ವಿಶ್ಷಾಾಃ । 

ಅಪಿ ಸವರ್ಾಂ ಸಾಂಸೃತ್ೆೀರುತಾತನಿಃ ಪತರ್ನೊಿೀSನಾಯಮಿಛಷ್ಯಭಕ್ಾಿನುದಾರಾಃ ॥ 75 ॥ 

ಸದಾ ಶುಭಾನಾಯಚ್ರನೊಿೀSಪಿ ದೆೀವಾ ಅಬ ದೆೀವತ್ಾ ಆಪ ಇತ ಶುರತರ್ಥತ್ । 

ಗಙ್ಗಗದಾಯ ವಾ ವಾರ್ುದೆೀವಸಯ ವಿಷೊಣೀರುತಾತಿಾಂ ಯೀ ಜಾನತ್ೆೀ ದೆೀವಸಙ್ಗಘಃ ॥ 
ವರ್ಃ ಸುಪಣಾಥ ಇತ ವಾSಪಿ - 

260. ಅಬುದೆನೀ ರಾಜಾ ವರುಣೊೀ ವನಸೊಯೀಧ್ವಥಾಂ ಸೂಿಪಾಂ ದದತ್ೆೀ ಪೂತದಕ್ಷಃ । 

ನಿೀಚಿೀನಾಃ ಸುಥರುಪರಿ ಬುಧ್ನ ಏಷಾಮಸೆೋ ಅನಿನಿಥಹಿತ್ಾಃ ಕ್ೆೀತವಃ ಸುಯಃ  ॥7॥  

                   - ಅಬುಧೆನೀ ಪರಕ್ಾಶತಃ ಸಮಾಜತಃ ಸವಮುಚೆೈಃ ॥ 76 ॥ 

ಸೂಿಪಾಂ ಸಾಥನಾಂ ದದತ್ೆೀ ಪೂತದಕ್ಷ್ೊೀ ನಿೀಚ್ಸಾಥ ಅಪೂಯಧ್ವಥಗಾಸೆಿೀನ ತಸುಥಃ । 

ನಿಚಾಶಾ ಯೀ ಮುಕ್ಿಗಾ ಮಾನುಷಾದಾಯಸೆಿೀಷಾಾಂ ಬುಧೊನೀ ನಿೀಚ್ಲೊೀಕಃ ಸುರೆೀಭಯಃ । 
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ನಿೀಚಾ ಗುಣಾ ಅಪರಕ್ಾಶೆ ೀSರ್ವೆೈಷಾಾಂ ನಿಚೊೀಚ್ಛತವಾಂ ಕರಮಶಶಾಾವಿರಿಞ್ಚಾತ್ ॥ 77 ॥ 

ಅಸಾಮಕಮನಿನಿಥಹಿತ್ಾನಿ ನಿತಯಾಂ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಭೂಯಾಸುರುತ್ಾಧಿಕ್ಾನಿ । 

ಭವನಾಾಹಾಥ ಭವಿತುಾಂ ವಾ ಭವಿಷಾಯಃ ಸುಯದಿವಥಗರಥಹೆೀ ಪಾರರ್ಥನೆೈವಾಧಿಕ್ಾಥೆೀಥ ॥ 78 ॥ 

261. ಉರುಾಂ ಹಿ ರಾಜಾವರುಣಶಾಕ್ಾರ ಸೂಯಾಥರ್ ಪನಾಥಮನೆವೀತವಾ ಉ । 

ಅಪದೆೀ ಪಾದಾ ಪರತಧಾತವೆೀSಕರುತ್ಾಪವಕ್ಾಿ ಹೃದಯಾವಿಧ್ಶ್ಾತ್  ॥8॥  

ಉರುಾಂ ರಾಜಾ ರಞ್ಜನಾದ್ ರಾಜನಾದ್ ವಾ ಸೂಯಾಥರ್ ಪನಾಥನಮಸೌ ಚ್ಕ್ಾರ । 

ಸಾವಜ್ಞಾನುಸಾರೆೀಣ ಸದೆೈವ ಕತ್ೆಯೈ ಪಾದಾವಪಾದಾರ್ ಚ್ ಗನಿವೆೀSಕರೊೀತ್ । 

ಅಜ್ಞಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಕಃ ಸ ಗನುಿಮಾತ್ಾಮನಮಿತಯರ್ಥ ಇಹಾಞ್ಜಸೊೀಕಿಃ ॥ 79 ॥ 

ಬುದ ಧೆೀಧಾಥತುಃ ಶಙ್ೆರಸಾಯಪಿ ದೊೀಷಾನ್ ವಕ್ಾಿಜ್ಞಾನಾಚಿಛಕ್ಷಕತ್ಾವಚ್ಾ ವಿಷ್ುಣಃ । 

262. ಶತಾಂ ತ್ೆೀ ರಾಜನ್ ಭಿಷ್ಜಃ ಸಹಸರಮುವಿೀಥ ಗಭಿೀರಾ ಸುಮತಷೆಟೀ ಅಸುಿ । 

ಬಾಧ್ಸವ ದೂರೆೀ ನಿಋಥತಾಂ ಪರಾಚೆೈಃ ಕೃತಾಂ ಚಿದೆೀನಃ ಪರ ಮುಮುಗಧಾಸಮತ್  ॥9॥  

ಜಗದರಕ್ಷ್ಾಸಾಧ್ನಾನಯಪಯನನಾಿನಯನನಿಧಾ ಸನಿಿ ಪುನಸಿವೆೀಶ । 

ಅಗಾಧ್ರೂಪಾ ಮಹತೀ ಶುಭಾ ಚ್ ಮತಮಥಮ ತವದಿವಷ್ಯೀ ಸದಾSಸುಿ ॥ 80 ॥ 

ಋತಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ಪರತರೂಪತವಹೆೀತ್ೊೀನಿಥಋಥತ್ಾಯಖಾಯಾಂ ದುಮಥತಾಂ ದೂರ ಏವ । 

ಭಾಧ್ಸವ ದುಜ್ಞಾಥನಿಜನಾಂ ನಿರಸಯ ಸವಗಾಥತ್ ಪರಾಕೃತಯ ಚ್ ಶಶವದೆೀವ ॥ 81 ॥ 
ಕೃತಾಂ ಚ್ ಪಾಪಾಂ ಪರಮುಮುಗಿಧ ಮತಿಃ - 

263. ಅಮಿೀ ರ್ ಋಕ್ಷ್ಾ ನಿಹಿತ್ಾಸ ಉಚಾಾ ನಕಿಾಂ ದದೃಶೆರೀ ಕುಹ ಚಿದ್ ದಿವೆೀರ್ುಃ । 

ಅದಬಾಧನಿ ವರುಣಸಯ ವರತ್ಾನಿ ವಿಚಾಕಶಚ್ಛನದಿಮಾ ನಕಿಮೀತ  ॥10॥  

                   -ಋಕ್ಷ್ಾಣಯಮಿೀ ನಿಹಿತ್ಾನಿ ತವಯೀಚೆೈಃ । 

ದೃಶಾಯನಿ ರಾತ್ೌರ ನ ದಿವಾ ತವಯೈವೆೀತ್ಾಯದಿೀನಿ ಕಮಾಥಣಯನಿರೊೀಧಿತ್ಾನಿ ॥ 82 ॥ 

ಪಶಯನ್ ಪರಾನನದತನೊೀಸಿವೆೈವ ಚ್ನೊದಿೀ ನಿತಯಾಂ ದೃಶಯಮಾನಸಿವಯೈವ । 

ಸಮಿೀರಿತ್ೊೀ ಯಾತ ಪರೆೀ ಚ್ ದೆೀವಾ ಏವಾಂ ತವದಾಜ್ಞಾಕರಣಾಃ ಸದೆೈವ ॥ 83 ॥ 

264.ತತ್  ತ್ಾವ ಯಾಮಿ ಬರಹಮಣಾ ವನದಮಾನಸ್ ತದಾ ಶಾಸೆಿೀ ರ್ಜಮಾನೊೀ 

ಹವಿಭಿೀಥಃ। 

ಅಹೆೀಳಮಾನೊೀ ವರುಣೆೀಹ ಬೊೀಧ್ುಯರುಶಾಂಸಮಾ ನ ಆರ್ುಃ ಪರ ಮೀಷ್ಟೀಃ  ॥11॥  

ಏವಾಂಗುಣೊೀ ರ್ತ್ ತವಮತ್ೊೀ ವರಜಾಮಿ  ಸದಾ ಶರಣಯಾಂ ಶರಣಾಂ ವೆೀದವಾಚಾ । 
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ನಮನನನೊಯೀ ರ್ಜಮಾನೊೀ ಹವಿಭಿಥಸಿದಾಶಾಸೆಿೀ ತವದಗತಾಂ ದೆೀವದೆೀವ ॥ 84 ॥ 

ಅನಿನದನನಸಾಮನ್ ನರಮಾತರಬುದಾಧಾ ಸಮಾೀಧ್ಯೀಚ್ಾಸುಿತ ಮಾSಸಮದಾರ್ುಃ  । 
            ಚ ಛೆೀತ್ೀಃ - 

265. ತದಿನನಕಿಾಂ ತದ್ ದಿವಾ ಮಹಯಮಾಹುಸ್ ತದರ್ಾಂ ಕ್ೆೀತ್ೊೀ ಹೃದ ಆ ವಿ ಚ್ಷೆಟೀ ॥12॥ 
ಶುನಃ ಶೆೀಪೀ ರ್ಮಹವದ್ ಗೃಭಿೀತಃ ಸೊೀ ಅಸಾಮನ್ ರಾಜಾ ವರುಣೊೀ ಮುಮೀಕುಿ  

                               - ನಕಿಾಂ ದಿವಸೆೀ ಚೆೈತದೆೀವ ಸೊಿೀತರಾಂ 

ತವದಿೀರ್ಾಂ ಪಾರಹುರಾಯಾಥಃ ಸುಕ್ಾರ್ಥಮ್ ॥ 85 ॥ 

ಮಹಯಾಂ ಕ್ೆೀತ್ೊೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೀ ಹೃದಿಸೊಥೀ ನಾರಾರ್ಣೊೀ ವಕಾರ್ಾಂ ತ್ೆೀSನಯರೂಪಮ್ । 

ಪಶಯತಯಪಿೀಶೆ ೀ ರ್ಾಂ ಸಮಹವದಗೃಹಿೀತಃ ಸ ನೊೀ ದೆೀವೀ ಮೀಚ್ರ್ತವಗರಾದುಃಖಾತ್॥ 

266. ಶುನಃ ಶೆೀಪೀ ಹಯಹವದ್ ಗೃಭಿೀತಸ್ತಾಷಾವದಿತಯಾಂ ದುರಪದೆೀಷ್ು ಬದಧಃ । 

ಅವೆೈನಾಂ ರಾಜಾ ವರುಣಃ ಸಸೃಜಾಯದ್ ವಿದಾವಅದಬೊಧೀ ವಿ ಮುಮೀಕುಿ ಪಾಶಾನ್ ॥13॥  

ಶುನಶೆಯೀಪೀ ಹಯಹವದಗೃಹಿೀತಃ ಸಾಥನತರಯೀ ವಿಕರಯಾದೆಯೈಃ ಸುಬದಧಃ । 

ದುರತಾಂ ಪಾರಪಾಿನಿ ದುರಪದಾನಿ ವಿಕರಯೀ ರ್ೂಪೆೀ ಬನಧಃ ಸಾಂಜ್ಞಪನೊೀದಯಮಶಾ ॥ 87 ।. 
ಆದಿತ್ೊಯೀSಸಾವಾದಿಸಾಂಸಥಃ ಪರೆೀಶೆ ೀ ವಾರಿೀಶಾನಿಃ ಸಾಂಸ್ತಥತಃ ಸೂಿರ್ತ್ೆೀSತರ । 

ಶುನಶೆಯೀಪೀ ರ್ಮಿತ್ಾಯದಿಕ್ೆೀನ ವಾರಿೀಶೆ ೀSಪಿ ಹಯೃಷ್ಟಣಾ ಸೂಿರ್ಮಾನಃ ॥ 88 ॥ 

ಗುಣಾಸಾಯೀ ದುರಪದಾನಿೀತ ಚೊೀಕ್ಾಿ ದರವತಯರ್ಾಂ ಜಿೀವಸಙ್್ ಘೀ ಹಿ ರ್ತರ । 

ಕರೊೀತ್ೆವೀನಮವಸೃಷ್ಟಾಂ ಸೃತ್ೆೀಃ ಸ ಪರಸನೊನೀSಸಾಮನ್ ಕಮಥಪಾಶಾನುಮಮೀಕುಿ॥89॥ 

267. ಅವ ತ್ೆೀ ಹೆೀಳ  ೆೀ ವರುಣ ನಮೀಭಿರವ ರ್ಜ್ಞೆೀಭಿರಿೀಮಹೆೀ ಹವಿಭಿಥಃ । 

ಕ್ಷರ್ನನಸಮಭಯಮಸುರ ಪರಚೆೀತ್ಾ ರಾಜನೆನೀನಾಾಂಸ್ತ ಶ್ಶರರ್ಃ ಕೃತ್ಾನಿ  ॥14॥  

ನಿನಾದಾಂ ಚ್ ತ್ೆೀSವಾಗಗತ್ೆೀಹೆೀಥತುಭೂತ್ಾಮವಗಚಾಛಮಃ ಸೆೀರ್ಮಿತಯಪಯಯೀಗಾಯಮ್ । 

ನಮಸಾೆರೆೈಸಿವದಗತ್ೆೈಸಿವನಮಖೆೈಶಾ ಹವಿರ್ುಥಕ್ೆೈಸಿವತಿಸಾದಾತ್ ಸ ಚ್ ತವಮ್ । 

ಕ್ಷಿತರಸಮಭಯಾಂ ಪಾರಣರನಾಿSಖಿಲಜ್ಞೊೀ ವಿಯೀಜಯಾಸಮತೃತ್ಾನಾಯಶವರ್ಘ್ನಿ ॥ 90 ॥ 

268. ಉದುತಿಮಾಂ ವರುಣಪಾಶಮಸಮದವಾಧ್ಮಾಂ ವಿ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಶರಥಾರ್ । 

ಅಥಾ ವರ್ಮಾದಿತಯ ವರತ್ೆೀ ತವಾನಾಗಸೊೀ ಅದಿತಯೀ ಸಾಯಮ  ॥15॥  

ಪುಣಯಾಂ ಪಾಪಾಂ ಮಿಶರಮಿತ್ೆಯೀವ ಪಾಶಾನ್ ರ್ಥಾಯೀಗಯಾಂ ಶರರ್ಯಾನೆಯೀಷ್ು ದತ್ಾವ । 

ತವನಿನಷ್ಠಯಾ ತ್ೆೀನ ವರ್ಾಂ ತವದಿೀರ್ಲಕ್ಷ್ಾಮಾಃ ಪುತ್ಾರಃ ಸಾಯಮ ಮುಕ್ಾಿಃ ಸೃತ್ೆೀಶಾ ॥ 91 ॥ 
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ಏಷಾ ವಿಷೊಣೀಃ ಕ್ೆೀವಲಾSಪೆಯೀವಮನಾಯ ಅಯೀಗಾಯ ಯಾ ಅನಯದೆೀವೆೀಷ್ು ಸಮಯಕ್ । 

ವಾಕ್ೆಯೈವಿಥಶ್ಷೆಟೈರಪವಾದಹಿೀನೆೈಜ್ಞೆೀಥಯಾ ಗುಣಾ ಅನಯದೆೀವೆೀಷ್ು ಚೆೈವ ॥ 92 ॥ 

“ಪತಃ ಸೊೀಮೀ ವರುಣಸಾಯಪಯಥಾಗೆನೀಃ ಪತಃ ಸೂರ್ಥಸಾಿವುಭೌ ತುಲಯವಿೀಯೌಥ । 

ಸೂಯಾಥಚ್ನದಿಮಸೊೀಃ ಪತರಿನೊದಿೀSಸಯ ರುದರಃ ಪತಬರಥಹಾಮ ಪತರಸಾಯಪಿ ವಿಷ್ುಣಃ॥93 

ಪತಮುಥಕ್ೆಿೀವಾಥಸುದೆೀವೀSರ್ ದೃಷೆಟೀಬರಥಹಾಮ ವಿದಾಯಯಾಃ ಶವಥ ಇನದಿಃ ಕ್ರಯಾಯಾಃ। 

ಕ್ರಯಾಾಂಶಾನಾಮಧಿಪಾ ಅನಯದೆೀವಾಸಿಥಾ ಫಲಾನಾಮಪಿ ಮುಕ್ಿಮಾಗೆೀಥ ॥ 94 ॥ 

ರ್ಥಾಯೀಗಯಾಂ ಸೆವೀನಿದಿರ್ಪೆರೀರಕ್ಾಶಾ ತತಃ ಪೂಜಾಯ ದೆೀವತ್ಾ ಮುಕ್ಿಕ್ಾಮೈಃ।” 
ಇತ ಶುರತ್ೆೀಸಾಿರತಮಯಾಂ ಗುಣಾನಾಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಯೀಜಾಯಃ ಶುರತರ್ಸಿತರ ತತರ ॥ 95 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  25 25 ––    

ಏಕವಿಾಂಶತಯಚ್ಥಮ್ । ಅಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಃಶೆೀಪಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । ವರುಣಃ । 
ಗಾರ್ತರೀ । 

269. ರ್ಚಿಾದಿಧ ತ್ೆೀ ವಿಶೆ ೀ ರ್ಥಾ ಪರ ದೆೀವ ವರುಣ ವರತಮ್ । ಮಿನಿೀಮಸ್ತ ದಯವಿದಯವಿ 

॥1॥  

ದಿವಸೆೀ ದಿವಸೆೀ ದೆೀವ ಕೂಮೀಥ ರ್ದಪಿ ತ್ೆೀ ವರತಮ್ ।  
ರ್ಥೆೈವ ಸುಜನಾಃ - 

270. ಮಾ ನೊೀ ವಧಾರ್ ಹತನವೆೀ ಜಿಹಿೀಳಾನಸಯ ರಿೀರಧ್ಃ।ಮಾ ಹೃಣಾನಸಯ ಮನಯವೆೀ 

॥2॥ 

                               - ಮಾ ನೊೀ ಹನುಿಾಂ ಸಾಧ್ರ್ ನಿಘ್ನತ್ೆೀ । 

ಜಿೀಹಿೀಳಾನಸಾಜನ್ ಧ್ಮಥಾಂ ಹರತ್ೊೀ ಮಾ ಚ್ ಮನಯವೆೀ ॥ 96 ॥ 

271. ವಿ ಮೃಳಿೀಕ್ಾರ್ ತ್ೆೀ ಮನೊೀ ರರ್ಥೀರಶವಾಂ ನ ಸನಿದತಮ್।ಗಿೀಭಿಥವಥರುಣ ಸ್ತೀಮಹಿ 

॥3॥ 

ಮನಸಿವಯಿ ನಿಬಧಿನೀಮೀ ಗಿೀಭಿಥರಶವಾಂ ವಿಯೀಜಿತಮ್ । 

ಬಧಾನತ ಸಾರರ್ಥರ್ಥದವನೃಳಿೀಕ್ೊೀ ರಕ್ಷಕ್ೊೀSಧಿಕಮ್ । 

ತವನಮನೊೀSಸಾಮಸು ವಾ ಗಿೀಭಿೀಥ ರಕ್ಷಣಾರ್ ವಿಸ್ತೀಮಹಿ ॥ 97 ॥ 
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272. ಪರಾ ಹಿ ಮೀ ವಿಮನಯವಃ ಪತನಿಿ ವಸಯಇಷ್ಟಯೀ । ವಯೀ ನ ವಸತೀರುಪ  ॥4॥  

ಪರಾಕ್ ಪತನಿಿ ಪರಜ್ಞಾ ಮೀ ವಿವಿಧಾಃ ಶುಭಲಬಧಯೀ । 

ಪಕ್ಷಿಣೊೀ ವಸತೀರ್ಥದವದಾಧ ನ ತ್ಾವಾಂ ಪಾರಪುನವನಿಿ ಚ್ ॥ 98 ॥ 

273. ಕದಾ ಕ್ಷತರಶ್ರರ್ಾಂ ನರಮಾ ವರುಣಾಂ ಕರಾಮಹೆೀ ।ಮೃಳಿೀಕ್ಾಯೀರುಚ್ಕ್ಷಸಮ್  

॥5॥  

ಅತ್ೊೀSಖಿಲಕ್ಷತಾಪತಮಾಹವಯಾಮಃ ಕದಾ ವರ್ಮ್ । 

ಅವಿನಾಶ್ನಾಂ ರಕ್ಷಣಾರ್ ಮಹಾದಶಥನಮಞ್ಜಸಾ ॥ 99 ॥ 

274.ತದಿತ್ ಸಮಾನಮಾಶಾತ್ೆೀ ವೆೀನನಾಿ ನ ಪರ ರ್ುಚ್ಛತಃ।ಧ್ೃತವರತ್ಾರ್ ದಾಶುಷೆೀ 

॥6॥ 

ತತಿಸಾದಾದ್ ಬರಹಮವಾರ್ೂ ಸಮಮೀವಾವಗಚ್ಛತಃ । 

ವೆೀನನೌಿ ಹಿ ವಿಜಾನನೌಿ ತ್ೌ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿವರೌ ಮತ್ೌ ॥ 100 ॥ 

ರ್ಥಾಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಯೀಗಾಂ ಚ್ ದಾಶುಷೆೀ ಕುರುತ್ೊೀ ನ ತ್ೌ। 
ಅಶ್ವನೌ ವರುಣಶೆಾೀತ್ ಸಾಯತ್ -  

275. ವೆೀದಾ ಯೀ ವಿೀನಾಾಂ ಪದಮನಿರಿಕ್ಷ್ೆೀಣ ಪತತ್ಾಮ್।ವೆೀದ ನಾವಃ ಸಮುದಿರರ್ಃ 

॥7॥  

                                    - ಆಕ್ಾಶೆೀ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ ಪದಮ್ । 

ವೆೀತಾಸೌ ಸೂಕ್ಷಮವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ತಥಾ ನಾವೀ ಜಲೆೀSಿನಧಗಃ ॥ 101 ॥ 

ಮುಕ್ಾಿನಾಾಂ ಚ್ ಸ್ತಥತಾಂ ವೆೀದ ಜ್ಞಾನಸಯ ಚ್ ಗತಾಂ ಪರಾಮ್ । 
ಕ್ಷಿೀರಾಿನಧಶರ್ನೊೀ ವಿಷ್ುಣಃ - 

276. ವೆೀದ ಮಾಸೊೀ ಧ್ೃತವರತ್ೊೀ ದಾವದಶ ಪರಜಾವತಃ।ವೆೀದಾ ರ್ ಉಪಜಾರ್ತ್ೆೀ 

॥8॥  

                                        - ಕ್ಾಲಾಂ ಕ್ಾಲೊೀದಾವೆೈಃ ಸಹ ॥ 102 ॥ 

ರ್ ಆತಮನಃ ಸಮಿೀಪೆೀ ಚ್ ಜಾರ್ತ್ೆೀ ತಾಂ ಚ್ ಪದಮಜಮ್ । 
ಮುಕಿಾಂ ವಾ - 
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277. ವೆೀದ ವಾತಸಯ ವತಥನಿಮುರೊೀಋಥಷ್ವಸಯ ಬೃಹತಃ । ವೆೀದಾ ಯೀ ಅಧಾಯಸತ್ೆೀ  

॥9॥  

                     - ವತಥನಾಾಂ ವಾಯೀಮಥಹತ್ೊೀSತಪರಕ್ಾಶ್ನಃ ॥ 103 ॥ 

ಬೃಹತ್ೊೀ ಜ್ಞಾನಿನಶೆೈವ ಬೃಹತ್ೊೀ ಮಹತ್ೊೀSಪಿ ವಾ । 

ಅಧಿಕ್ಾನಿ ಪದಾನೆಯೀವ ದೆೀವಾ ಅಧಾಯಸತ್ೆೀSಪಿ ತ್ಾನ್ ॥ 104 ॥ 

278. ನಿ ಷ್ಸಾದ ಧ್ೃತವರತ್ೊೀ ವರುಣಃ ಪಸಾಾ೩ಸಾವ। ಸಾಮಾರಜಾಯರ್ ಸುಕರತುಃ  ॥10॥  

ಸಾಮಾರಜಾಯರ್ ಸ ಪಸಾಾಸು ನಿಷ್ಸಾದ ಪರಜಾಸು ಚ್ । 
ಸುಜ್ಞಾನಃ - 

279 ಅತ್ೊೀ ವಿಶಾವನಯದುಾತ್ಾ ಚಿಕ್ತ್ಾವ ಅಭಿ ಪಶಯತ । ಕೃತ್ಾನಿ ಯಾ ಚ್ ಕತ್ಾವಥ  ॥11॥  

                           - ತತರ ಸನ್ ವಿಶಾವನಯದುಾತ್ಾನಿ ಚ್ ಪಶಯತ । 

ಕತ್ಾಥ ಚಿಕ್ತ್ಾವನ್ ಸ ಕೃತಕತಥವಾಯನಿ ಚ್ ಪಶಯತ ॥ 105 ॥ 

280. ಸ ನೊೀ ವಿಶಾವಹಾ ಸುಕರತುರಾದಿತಯಃ ಸುಪಥಾ ಕರತ್ ।ಪರ ಣ ಆರ್ೂಾಂಷ್ಟ ತ್ಾರಿಷ್ತ್ 

ವಿಶಾವನಯಹಾನಿ ನೊೀ ದೆೀವಃ ಸುಪಥಾನಿ ಕರೊೀತವಸೌ । 
ದದಾತ್ಾವರ್ೂಾಂಷ್ಟ ನೊೀ ನಿತಯಾಂ ಮುಕ್ೌಿ ವಾ - 

281. ಿನಭರದ್ ದಾರಪಿಾಂ ಹಿರಣಯರ್ಾಂ ವರುಣೊೀ ವಸಿ ನಿಣಿಥಜಮ್ ।  
ಪರಿ ಸಾಶೆ ೀ ನಿ ಷೆೀದಿರೆೀ ॥13॥ 

                                                                 -ಅತದುರತಭರಮಮ್ ॥ 106 ॥ 

ಹಿತಾಂ ಚ್ ರಮಣಿೀರ್ಾಂ ಚ್ ಚ್ಕರಾಂ ಸವಣಥಾಂ ಚ್ ವಣಥತಃ । 

ಅಭಿಭರಚ್ಾ ಸುನಿಣಿಥಕಿಾಂ ಶುದಧಾಂ ವಸಾಮವಸಿ ಚ್ ॥ 107 ॥ 

ಅವಿಜ್ಞಾತಚ್ರಾ ದೆೀವಾಃ ಸಾಶಸಿಸಯ ನಿಷೆೀದಿರೆೀ । 

ಪರಿತ್ೊೀ ವರುಣಃ ಪಾಶಮಿನಭರದುಧಿತಬನಧನಮ್ ॥ 108 ॥ 

282. ನ ರ್ಾಂ ದಿಪ್ನಿಿ ದಿಪ್ವೀ ನ ದುರಹಾವಣೊೀ ಜನಾನಾಮ್ । ನ ದೆೀವಮಭಿಮಾತರ್ಃ  

ಸಿಮಾರ್ನಿಿ ನ ರ್ಾಂ ವಿೀರಾಃ ಸಿಮಾಕ್ಾ ಅಪಿ ರಾಕ್ಷಸಾಃ । 

ಜನಾನಾಾಂ ದೊರೀಹಿಣೊೀ ದೆೈತ್ಾಯಃ ಶತರವಶಾಾಭಿಮಾತರ್ಃ॥ 109 ॥ 
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283. ಉತ  ಯೀ ಮಾನುಷೆೀಷಾವ ರ್ಶಶಾಕ್ೆರೀ ಆಸಾಮಾಯ। ಅಸಾಮಕಮುದರೆೀಷಾವ  ॥15॥  

ಅಸಮಾಂ ಚ್ ರ್ಶಶಾಕ್ೆರೀ ಯೀSಸಾಮಕಾಂ ಹೃದಯೀಷ್ು ಚ್ । 

ಆಮಾನುಷೆೀಷ್ು ಚಾನೆಯೀಷ್ು ಸಮನಾಿದಾತಮನಃ ಸದಾ । 

ಅಜ್ಞೆೀಷ್ವಪಿ ಚ್ ಮತ್ೆಯೀಥಷ್ು ವಯತನೊೀದಾತಮನೊೀ ರ್ಶಃ ॥ 110 ॥ 

284. ಪರಾ ಮೀ ರ್ನಿಿ ಧಿೀತಯೀ ಗಾವೀ ನ ಗವೂಯತೀರನು । ಇಚ್ಛನಿಿೀರುರುಚ್ಕ್ಷಸಮ್ 

॥16॥ 

ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಂ ಪರೆೀಶಾನಮಿಚ್ಛನೊಾೀ ಮಮ ಧಿೀತರ್ಃ । 

ಸವಥತ್ೊೀ ಯಾನಿಿ ರ್ದವಚ್ಾ ಗಾವಃ ಶುಙ್ಗಸವರಾನನು ॥ 111 ॥ 

285. ಸಾಂ ನು ವೀಚಾವಹೆೈ ಪುನರ್ಥತ್ೊೀ ಮೀ ಮಧಾವಭೃತಮ್ । 

ಹೊೀತ್ೆೀವ ಕ್ಷದಸೆೀ ಪಿರರ್ಮ್ ॥17॥  

ಆಪೂಣಥಾಂ ಮಧ್ು ಮೀಕ್ಷಸಥಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ಪಚ್ಸ್ತ ಮೀSಗಿನವತ್ । 

ತತ್ ಸಾಂವೀಚಾವಹೆೈ ಭೂರ್ಃ ಪಿರರ್ಸಿವಾಂ ಮಮ ರ್ತ್ ಸದಾ ॥ 112 ॥ 

286. ದಶಥಾಂ ನು ವಿಶವದಶಥತಾಂ ದಶಥಾಂ ರರ್ಮಧಿು॒ ಕ್ಷಮಿ । ಏತ್ಾ ಜುಷ್ತ ಮೀ ಗಿರಃ  ॥18॥  

ಅದಶಥಾಂ ತಾಂ ಚ್ ಸವಥಜ್ಞಾಂ ತದರರ್ಾಂ ಚ್ ಭುವಿ ಸ್ತಥತಮ್ । 
ಸ ಗಿರೊೀ ಮೀ ಜುಷ್ತ ಚ್ - 

287. ಇಮಾಂ ಮೀ ವರುಣ ಶುರಧಿೀ ಹವಮದಾಯ ಚ್ ಮೃಳರ್ । ತ್ಾವಮವಸುಯರಾ ಚ್ಕ್ೆೀ  

॥19॥  

                                       - ತ್ಾವSವನೆೀಪು್ರಹಾಂ ಚ್ಕ್ೆೀ ॥ 113 ॥ 
ಪಶೆಯೀರ್ಾಂ -  

288. ತವಾಂ ವಿಶವಸಯ ಮೀಧಿರ ದಿವಶಾ ಗಮಶಾ ರಾಜಸ್ತ । ಸ ಯಾಮನಿ ಪರತ ಶುರಧಿ  ॥20॥  

                  - ತವಾಂ ಚ್ ವಿಶವಸಯ ರಾಜಾ ಭವಸ್ತ ಮೀಧಿರಃ । 

ಮೀಧಾವಾನ್ ಗಮಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಶಾ ಸ ಕ್ಾಲೆೀ ಚ್ ಪರತ ಶುರಧಿ । 

289. ಉದುತಿಮಾಂ ಮುಮುಗಿಧ ನೊೀ ವಿ ಪಾಶಾಂ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಚ್ೃತ ।  
ಅವಾಧ್ಮಾನಿ ಜಿೀವಸೆೀ  ॥21॥ 

ಸ ತವಾಂ ತರಗುಣಪಾಶಾನೊನೀ ಮುಮುಗಿಧ ಚಿಛನಿಧ ಚಾಞ್ಜಸಾ ॥ 114 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 74 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

--  ಸೂಕಿಮ್ಸೂಕಿಮ್  --  26 26 ––  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಆಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಃಶೆೀಫಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । ಆಗಿನಃ । ಗಾರ್ತರೀ 

। 
290. ವಸ್ತಷಾವ ಹಿ ಮಿೀರ್ಧ್ಯ ವಸಾಾಣೂಯಜಾಥಾಂ ಪತ್ೆೀ। ಸೆೀಮಾಂ ನೊೀ ಅಧ್ವರಾಂ ರ್ಜ 

॥1॥  

ಅರ್ ಸೌಿತಯಗಿನಗಾಂ ವಿಷ್ುಣಮಗಿನಮಪಯಗಿನಗೊೀಚ್ರೆೈಃ । 

ವಚ್ನೆೈಃ ಸವಥದೆೀವಾನಾಾಂ ಪೂಜಾಯೈ ಪರೀದಯತ್ೊೀ ಭವನ್ ॥ 115 ॥ 

ವಸ್ತಷೊವೀತಿಮವಸಾಾಣಿ ಭೂಷ್ಣೆೈರಪಯಲಙ್ುೆರು । 

ಕುವಥನುನತ್ವಮತಯನಿಮಸಮದಿೀರ್ಾಂ ಮಖ್ಾಂ ರ್ಜ ॥ 116 ॥ 

ನಿತಯಮೀಧ್ಯ ಹರೆೀ ದೆೀವ ಭೊೀಗಾಯನಾನನಾಾಂ ಸದಾ ಪತ್ೆೀ । 

ಊಜಿಥತ್ಾನಾಾಂ ಜನಾನಾಾಂ ವಾ ಸವಸ್ತಮನ್ ನೊೀ ಅಧ್ವರಾಂ ರ್ಜ । 

ರಮರ್ತಯಧ್ವನಿ ಶುಭೆೀ ಯೀನ ತ್ೆೀನಾಧ್ವರೊೀ ಮಖ್ಃ ॥ 117 ॥ 

291. ನಿ ನೊೀ ಹೊೀತ್ಾ ವರೆೀಣಯಃ ಸದಾ ರ್ವಿಷ್ಠ ಮನಮಭಿಃ । ಅಗೆನೀ ದಿವಿತಮತ್ಾ ವಚ್ಃ  
॥2॥  

ವಚೊೀ ನೊೀ ನಿ ನಯಾತಯನಿಾಂ ದಿವಿ ವಾಯಪಿತಯಾ ಸದಾ । 

ಅಶೆೀಷ್ದೆೀವಗತ್ೆವೀನ ಮನಮಭಿಮಥತಭಿಃ ಸಹ । 

ಅವಮೀ ದಶದೆೀವೆೀಷ್ು ವಹಿನವಿಷ್ುಣಸುಿ ತತಿತಃ ॥ 118 ॥ 

292. ಆ ಹಿ ಷಾಮ ಸೂನವೆೀ ಪಿತ್ಾಪಿಯಾಥಜತ್ಾಯಪಯೀ । ಸಖಾ ಸಖೆಯೀ ವರೆೀಣಯಃ  ॥3॥  

  ಸಖೆಯೀ  ಚ್ ಸೂನವೆೀ ಮಹಾಯಮಾರ್ಜತ್ೆಯೀಷ್ ದೆೀವತ್ಾಃ । 

ಆಪಿಃ ಪಾರಪಯೀ ಮಮ ಸಾವಮಿೀ ಭೃತಯತ್ಾವನಮಹಯಮಾಪಯೀ ॥ 119 ॥ 

293. ಆ ನೊೀ ಬಹಿಥ ರಿಶಾದಸೊೀ ವರುಣೊೀ ಮಿತ್ೊರೀ ಅರ್ಥಮಾ ।  
ಸ್ತೀದನುಿ ಮನುಷೊೀ ರ್ಥಾ  ॥4॥  

 

294. ಪೂವಯಥ ಹೊೀತರಸಯ ನೊೀ ಮನದಸವ ಸಖ್ಯಸಯ ಚ್ । ಇಮಾ ಉ ಷ್ು ಶುರಧಿೀ ಗಿರಃ  ॥5॥  

ಅಸಯ ಮೀSಥೆೀಥ ಕುರು ಮದಾಂ ಸಾವತನಾಾಾನಾಮದರ್ಸವ ವಾ । 
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295. ರ್ಚಿಾದಿಧ ಶಶವತ್ಾ ತನಾ ದೆೀವಾಂದೆೀವಾಂ ರ್ಜಾಮಹೆೀ । ತ್ೆವೀ ಇದೂಧರ್ತ್ೆೀ ಹವಿಃ  

॥6॥  

ಶಶವದಿವಸಿರತಃ ಸವಾಥನ್ ರ್ದಾ ದೆೀವಾನ್ ರ್ಜಾಮಹೆೀ । 
ತದಾ ತವಯಯೀವ ಹಿ ಹವಿಹೂಥರ್ತ್ೆೀ - 

296. ಪಿರಯೀ ನೊೀ ಅಸುಿ ವಿಶಾತಹೊೀಥತ್ಾ ಮನೊದಿೀ ವರೆೀಣಯಃ । 

ಪಿರಯಾಃ ಸವಗನಯೀ ವರ್ಮ್  ॥7॥  

                                                      -ಸ ಪಿರಯೀ ಭವ ॥ 120 ॥ 
ಮನೊದಿೀ ಮದಕರಃ - 

297. ಸವಗನಯೀ ಹಿ ವಾರ್ಥಾಂ ದೆೀವಾಸೊೀ ದಧಿರೆೀ ಚ್ ನಃ । ಸವಗನಯೀ ಮನಾಮಹೆೀ 

॥8॥  
 

298. ಅಥಾ ನ ಉಭಯೀಷಾಮಮೃತ ಮತ್ಾಯಥನಾಮ್ । ಮಿರ್ಃ ಸನುಿ ಪರಶಸಿರ್ಃ  ॥9॥  

                              -ಸ್ತಾೀಣಾಾಂ ಪುಾಂಸಾಾಂ ಚೊೀಭರ್ವಗಿಥಣಾಮ್ । 

299. ವಿಶೆವೀಭಿರಗೆನೀ ಅಗಿನಭಿರಿಮಾಂ ರ್ಜ್ಞಮಿು॒ದಾಂ ವಚ್ಃ । ಚ್ನೊೀ ಧಾಃ ಸಹಸೊೀ ರ್ಹೊೀ 

॥10॥ 

ಚ್ನಃ ಸುಖ್ಾಂ ಧಾ ಅಸಾಮಸು ವಾಯೀಃ ಪುತ್ೊರೀSಗಿನರೆೀವ ಚೆೀತ್ ॥ 121 ॥ 
ಭಗವಾನ್ ವಾರ್ುನಾ ವಯಙ್ಗಾಃ - 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  27 27 ––  

ತರಯೀದಶಚ್ಥಮ್ । ಆಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಶೆೀಪಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । 1-12  ಅಗಿನಃ 

13 ದೆೀವಾಃ । 1 – 12 ಗಾರ್ತರ, 13 ತರಷ್ುಟಪ್ । 

300. ಅಶವಾಂ ನ ತ್ಾವ ವಾರವನಿಾಂ ವನದಧಾಯ ಅಗಿನಾಂ ನಮೀಭಿಃ । 
ಸಮಾರಜನಿಮಧ್ವರಾಣಾಮ್॥1॥  
                                        - ವಾರವಾನ್ ಬಡಭಾಮುಖ್ಃ । 

ಸವದೃಷಾಟನೊಿೀ ಹರೆೀರ್ಥಸಾಮದ್ ವಿಷ್ುಣಃ ಸ ವಡವಾಮುಖ್ಃ ॥ 122 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 76 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

301. ಸ ರ್ಘ್ ನಃ ಸೂನುಃ ಶವಸಾ ಪೃರ್ಪರಗಾಮಾ ಸುಶೆೀವಃ ।  
ಮಿೀಢ್ ವಾ ಅಸಾಮಕಾಂ ಬಭೂಯಾತ್  ॥2॥  

ಸೂನುಃ ಸ ಶವಸೊೀ ವಾಯೀಃ ಪೃರ್ುಜ್ಞಾನಃ ಸುಶೆೀವಕೃತ್ । 

ಸುಖ್ಕೃನೊನೀ ಭವೆೀನಿೋಢ್ ವಾನ್ ಸಾವಮಿೀ ನಃ ಸೂನುರೆೀವ ವಾ । 

ವಯಙ್ಗಾತ್ಾವದ್ ವಾರ್ುನಾ ಸಾರ್ಥಾಂ ಸುಶೆೀವಃ ಸುಸುಖಾತಮಕಃ ॥ 123 ॥ 

302. ಸ ನೊೀ ದೂರಾಚಾಾಸಾಚ್ಾ ನಿ ಮತ್ಾಯಥದರ್ಘ್ಯೀಃ । ಪಾಹಿ ಸದಮಿದ್ 

ವಿಶಾವರ್ುಃ॥3॥  
ಆಸಾತ್ ಸಮಿೀಪತಶಾಾಸಾಮನರ್ಘ್ಥಾಥಯೀನಿಥಪಾಹಿ ಚ್ । 
ಪರತಪರತ ಸದೊೀ ನಿತ್ೊಯೀ ವಿಶಾವರ್ುಃ - 

303. ಇಮಮೂ ಷ್ು ತವಮಸಾಮಕಾಂ ಸನಿಾಂ ಗಾರ್ತರಾಂ ನವಾಯಾಂಸಮ್ ।  
ಅಗೆನೀ ದೆೀವೆೀಷ್ು ಪರ ವೀಚ್ಃ  ॥4॥  

                                                    -ತವಮಿಮಾಾಂ ಸುಿತಮ್ ॥ 124 ॥ 

ಸನಿಾಂ ದಾನಸವರೂಪಾಾಂ ಚ್ ಗಾರ್ತರಚ್ಛನದ ಆತಮಕ್ಾಮ್ । 

ನವಾಯಾಂಸಾಂ ಸುಿತಷ್ು ಶೆರೀಷಾಠಾಂ ವದ ದೆೀವೆೀಷ್ು ಸಾದರಮ್ ॥ 125 ॥ 

304. ಅ ನೊೀ ಭಜ ಪರಮೀಷಾವ ವಾಜೆೀಷ್ು ಮಧ್ಯಮೀಷ್ು। ಶ್ಕ್ಷ್ಾ ವಸೊವೀ ಅನಿಮಸಯ  ॥5॥  

ಉತಿಮಾಧ್ಮಮಧೆಯೀಷ್ು ಭೊೀಗೆೀಷ್ವಸಾಮನವಾಪುನಹಿ । 

ರಕ್ಷಕತ್ೆವೀನ ಶ್ಕ್ಷ್ಾಸಾಮನ್ ಜ್ಞಾನವಸವರ್ಥಮೀವ ಚ್ । 

ಅನೆಿೀ ಮೀಕ್ಷ್ೆೀ ಮಿತತ್ೆವೀನ ಜ್ಞಾನಮನಿಮಮುಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 126 ॥ 

305. ವಿಭಕ್ಾಿಸ್ತ ಚಿತರಭಾನೊೀ ಸ್ತನೊಧೀರೂಮಾಥ ಉಪಾಕ ಆ। ಸದೊಯೀ ದಾಶುಷೆೀ 
ಕ್ಷರಸ್ತ॥6॥ 

ಕ್ಷಿೀರಾಬೂಧಾಮಿಥಸಮಿೀಪಸೊಥೀ ಮುಕಿಭೊೀಗವಿಭಾಗದಃ । 

ರ್ಜಮಾನಾರ್ ಸದಯಶಾ ಕ್ಷರಸಯಖಿಲಮಿೀಪಿ್ತಮ್ । 

ನಿತಯಮುತಿಮತ್ೆೀಜಸಾಿವಚಿಾತರಭಾನುಹಥರಿಃ ಸೃತಃ ॥ 127 ॥ 
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306. ರ್ಮಗೆನೀ ಪೃತು್ ಮತಯಥಮವಾ ವಾಜೆೀಷ್ು ರ್ಾಂ ಜುನಾಃ ।ಸ ರ್ನಾಿ ಶಶವತೀರಿಷ್ಃ 

॥7॥ 

ರ್ಾಂ ಮತಯಥಾಂ ರಕ್ಷಸ್ತ ವಿಭೊೀ ರ್ಾಂ ರ್ುತು್ ಪೆರೀರರ್ಸಯಪಿ । 

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ೆೀಷೆವೀವ ಸ ಗನಾಿ ನಿತಯಸತು್ಖ್ಮ್ । 

ಭೊೀಗಾನ್ ವಾ ಮುಕ್ಿಗಾನ್ ನಿತ್ಾಯನಿಹ ಚೆೀದುಪಚಾರತಃ ॥ 128 ॥ 

307.  ನಕ್ರಸಯ ಸಹನಾ ಪಯೀಥತ್ಾ ಕರ್ಸಯ ಚಿತ್ । ವಾಜೊೀ ಅಸಿ್ತ ಶರವಾರ್ಯಃ  ॥8॥  

ಪರಿಪೂಣೊೀಥSಸಯ ನೆೈವಾಸಿ್ತ ತವದಿೀರ್ಸಯ ತು ಕಸಯಚಿತ್ । 

ಭೊೀಗೊೀSಪಿ ಬಹುಲೊೀ ರ್ಸಾಮದ್ ದಿತ್ಸೆಯೀವ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 129 ॥ 

ಸಹನಾಃ ಸನಿತಬಲಃ ಸಹಸಃ ಪುತರ ಏವ ವಾ । 

ಶರವಾರ್ಯಃ ಶರವಣಿೀರ್ಶಾ ಸುಪರಸ್ತದಧತಮೀSಪಿ ವಾ ॥ 130 ॥ 

308. ಸ ವಾಜಾಂ ವಿಶವಚ್ಷ್ಥಣಿರವಥದಿಾರಸುಿ ತರುತ್ಾ । ವಿಪೆರೀಭಿರಸುಿ ಸನಿತ್ಾ  ॥9॥  

ವಾಜಾಂ ತ್ಾರಯಿತ್ಾSSನೆೀತ್ಾ ಸೊೀSವಥದಿಾಗೊೀಥಸಮಾಪಿಿತಃ । 

ತವದಿೀರ್ಸುಿ ಭವೆೀದ್ ವಿಪೆೈದಾಥತ್ಾ ವಿಪುಲದಾನತಃ ॥ 131 ॥ 

ರ್ುದಧಸಯ ತ್ಾರಕ್ೊೀSನನಸಯ ದಾತ್ಾ ಭೊೀಗಸಯ ವಾ ಭವೆೀತ್ । 

ಇನಿದಿಯೈಸಿಮಸಾ ರ್ುದಧಾಂ ತರುತ್ಾ ಜ್ಞಾನದೊೀSರ್ವಾ ॥ 132 ॥ 

309. ಜರಾಬೊೀಧ್ ತದ್ ವಿವಿಡಿಿ ವಿಶೆೀವಿಶೆೀ ರ್ಜ್ಞಿಯಾರ್ ।  
ಸೊಿೀಮಾಂ ರುದಾರರ್ ದೃಶ್ೀಕಮ್ ॥10॥  

ಸುಿತಬೊೀದಾಧ ರ್ತಸಾಿಾಂ ತವಮವಧಾರರ್ ಸವಥದಾ । 

ನಿತಯಜ್ಞಾನೊೀSಪಿ ದತ್ಾವ ತತುಲಾಂ ವೆೀತ್ೆಿೀತ ಕರ್ಯತ್ೆೀ । 

ರುಜಾಾಂ ವಿದಾರವಕ್ೆೀಶಾರ್ ಪರತಯಕ್ಷ್ಾಾಂ ತವ ವಾ ಸುಿತಮ್ ॥ 133 ॥ 

310. ಸ ನೊೀ ಮಹಾ ಅನಿಮಾನೊೀ ಧ್ೂಮಕ್ೆೀತುಃ ಪುರುಶಾನದಿಃ ।  
ಧಿಯೀ ವಾಜಾರ್ ಹಿನವತು  ॥11॥  

ನಿತರಾಮಮಿತತ್ೆವೀನ ಮಹಾನ್ ಪುರುಸುಖ್ಶಾ ಸಃ । 

ಧ್ೂತೆರೊೀತ ಗರುತ್ಾಮನ್ ರ್ದಧರೆೀಶೆಾೀದೂಧಮಕ್ೆೀತುತ್ಾ । 

ತ್ಾಚಿಛೀಲೆಯೀ ಮ ಇತ ಹಯಸಾಮತ್ ಸೂತ್ಾರದೂಧಮ ಇತೀರಿತಃ ॥ 134 ॥ 

ಜ್ಞಾನಾರ್ನಾನರ್ ಚ್ ಸ ನಃ ಪರಹಿಣೊೀತು ಸುಕಮಥಣಾಮ್ । 
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311. ಸ ರೆೀವಾ ಇವ ವಿಶವತದೆೈಥವಯಃ ಕ್ೆೀತುಃ ಶೃಣೊೀತು ನಃ । ಉಕ್ ಥೆೈರಗಿನಬೃಹದಾಾನುಃ 

॥12॥ 

ದೆೀವಾನಾಾಂ ಕ್ೆೀತುಭೂತ್ೊೀSಸೌ ವಿತಿವಾನ್ ವಿಶಾತರ್ಥಥಾ । ಅಸಮದಿೀಯಾನಿ 

ಚೊೀಕ್ಾಥನಿ ಬೃಹತ್ೆಿೀಜಾಃ ಶೃಣೊೀತವರ್ ॥ 135 ॥ 

312.  ನಮೀ ಮಹದೊಾಾೀ ನಮೀ ಅಭಥಕ್ೆೀಭೊಯೀ ನಮೀ ರ್ುವಭೊಯೀ ನಮ ಆಶ್ನೆೀಭಯಃ 

ರ್ಜಾಮ ದೆೀವಾನ್ ರ್ದಿ ಶಕನವಾಮ ಮಾ ಜಾಯರ್ಸಃ ಶಾಂಸಮಾ ವೃಕ್ಷಿ ದೆೀವಾಃ ॥13॥ 

ನಾರಾರ್ಣಬರಹಮಪುರಃಸರಾಸುಿ ದೆೀವಾ ಮಹಾನಿಃ ಶ್ಶವಃ ಸೆನದಪೂವಾಥಃ । 

ವಟುಸವರೂಪಾಶಾ ತ ಏವ ಕುತರಚಿದ್ ರ್ುವಾನ ಇನಾದಿದರ್ ಏತ ಏವ ಚ್ ॥  136 ॥ 

ಮಹತಿವಮೀಷಾಾಂ ಗುಣತ್ೊೀSಪಿ ರ್ೂನಾ ಮಿನಾದಿದಯೀ ಮಧ್ಯಗುಣಾ ರ್ುವಾನಃ । 

ಆಪೆೀಕ್ಷಿಕ್ಾಲೆಾೈಶಾ ಗುಣೆೈಸಿದಿೀಯೈಃ ಸಮಿೀರಿತ್ಾ ಆಶ್ನಾ ಅಭಥಕ್ಾಶಾ । 

ಕೃತಾಂ ನಮಃ ಶಕ್ಿಮನೊಿೀ ರ್ಜಾಮ ನ ಜಾಯರ್ಸಾಾಂ ಸುಿತಮಾತರಾಂ ಲುಪಾಮಃ ॥ 

ಏಕಸಯ ವಿಷೊಣೀರಪಿ  ರೂಪಭೆೀದಾ ಅಣಿೀಯಾಾಂಸಃ ಸನಾರ್ವಾ ಮಹಾನಿಃ । 

ರ್ುವತವಸಾಮಯೀSಪಿ ಮಹತಿವಭೆೀದಾದ್ ರ್ುವಾ ಮಹಾನಿತಯಪಿ ಭೆೀದ ಉಕಿಃ ॥ 138 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  28 28 ––    

ನವಚ್ಥಮ್ । ಅಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಃ ಶೆೀಫಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । 1- 4 ಇನದಿಃ, 5-6 

ಊಲೂಖ್ಲಾಂ, 7-8 ಊಲೂಖ್ಲಮುಸಲೆ, 9 ಪರಜಾಪತಹಥರಿಶಾನದಿಃ (ಅಧಿಷ್ವಣ-)ಚ್ಮಥ ಸೊೀಮೀ ವಾ। 
1-6 ಅನುಷ್ುಟಪ್, 7-9 ಗಾರ್ತರೀ । 

313. ರ್ತರ ಗಾರವಾ ಪೃರ್ುಬುಧ್ನ ಊಧೊವೀಥ ಭವತ ಸೊೀತವೆೀ । 

ಉಲೂಖ್ಲಸುತ್ಾನಾಮವೆೀದಿವನದಿ ಜಲುಗಲಃ  ॥1॥  

ವಿಸಿ್ತೀಣಾಥಧ್ಸಿನಾ ರ್ತರ ಗಾರವಾಣೊೀSಭಿಷ್ವೀದಧೃತ್ಾಃ । 

ಧಿಷ್ಣಾಭಿಷ್ುತ್ಾನ್ ಸೊೀಮಾನವ  ನಃ ಸ್ತವೀಕೃತಸುಿತ್ೆೀ । 

ಗುರ ಸ್ತವೀಕ್ಾರ ಇತಯಸಾಮದ್ ಧಾತ್ೊೀಃ ಸುಿತ್ೊಯೀ ಹಿ ಜಲುಗಲಃ ॥ 139 ॥ 

314. ರ್ತರ ದಾವವಿವ ಜಘ್ನಾಧಿಷ್ವಣಾಯ ಕೃತ್ಾ ।  
ಉಲೂಖ್ಲಸುತ್ಾನಾಮವೆೀದಿವನದಿ ಜಲುಗಲಃ  ॥2॥  
ಫಲಕ್ೆೀSಿನಷ್ವಸೆಯೈವ ಸ್ತಾಯೀ ಜಘ್ನಸಾಮಯತಃ । 
ಪರೀಕ್ೆಿೀ - 
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315. ರ್ತರನಾರ್ಥಪಚ್ಯವಮುಪಚ್ಯವಾಂ ಚ್ ಶ್ಕ್ಷತ್ೆೀ । 

 ಉಲೂಖ್ಲಸುತ್ಾನಾಮವೆೀದಿವನದಿ ಜಲುಗಲಃ  ॥3॥  

                       -ಪುಪಚ್ಯವಶಾಾಪಚ್ಯವಃ ಸಙ್ಗತಭೆೀದತಃ ॥ 140 ॥ 

ಜಿಹಾವ ಗಾರವಾSರ್ ವಾಗುಯಕ್ಿರುಚ್ಯತ್ೆೀSಭಿಷ್ವಸಿಥಾ । 

ಖ್ಲಶೆ ಾೀರುಸಿಥಾ ದೆೀಹಃ ಸೊೀಮೀ ಮನ ಇತೀರಿತಃ । 

ಜ್ಞಾನೊೀತಾತ್ೌಿ ಚ್ ಫಲಕಸಾಥನೆೀ ಓಷ ಠೆೀ ಉದಿೀರಿತ್ೆೀ ॥ 141 ॥ 

316. ರ್ತರ ಮನಾಥಾಂ ವಿಬಧ್ನತ್ೆೀ ರಶ್ೋನ್ ರ್ಮಿತವಾ ಇವ ।  
ಉಲೂಖ್ಲಸುತ್ಾನಾಮವೆೀದಿವನದಿ ಜಲುಗಲಃ  ॥4॥  

ಮನಥರಶ್ೋನಶವರಶ್ೋನ್ ರ್ಥಾ ರ್ತರ ವಿಬಧ್ನತ್ೆೀ । 
ರಶಮಯೀSನಯತರ ನಾಡಯಶಾ - 

317. ರ್ಚಿಾದಿಧ ತವಾಂ ಗೃಹೆೀಗೃಹ ಉಲೂಖ್ಲಕ ರ್ುಜಯಸೆೀ । 
ಇಹ ದುಯಮತಿಮಾಂ ವದ ಜರ್ತ್ಾಮಿವ ದುನುದಭಿಃ  5  

                          -ರ್ಸಾಮದ್ ರ್ುಕ್ೊಿೀ ಗೃಹೆೀ ಗೃಹೆೀ । 

ದೆೀಹೆೀ ದೆೀಹೆೀSರ್ವಾ ತ್ೆೀನ ದುಯಮದುದನುದಭಿಮದವದ ॥ 142 ॥ 

ಪೃರ್ಥವಿೀ ದೆೀವತ್ಾ ತಸಯ ತದಗತ್ೊೀ ವಾ ಸವರ್ಾಂ ಹರಿಃ । 

ಸೊೀಮಾಮಾತ್ೊಯೀSಪರೊೀ ದೆೀವೀ ವನಸಾತರಿತೀರತಃ ॥ 143 ॥ 

ಸೊೀಮೀ ವಾ ತದಗವಿಷ್ುಣವಾಥ ಶುರತಃ ಫಲಕದೆೀವತ್ಾ । 
ಮೃಕ್ಷ್ಾಣಾಮಪಿ ಸವೆೀಥಷಾಮತಃ - 

318. ಉತ ಸಮತ್ೆೀ ವನಸಾತ್ೆೀ ವಾತ್ೊೀವಿ ವಾತಯಗರಮಿತ್ । 
ಅಥೊೀ ಇನಾದಿರ್ ಪಾತವೆೀ ಸುನು ಸೊೀಮಮುಲೂಖ್ಲ  6  

                              -       ವೃಕ್ಷ್ಾಗರ ಏವ ತು ॥ 144 ॥ 

ವಾರ್ುವಾಥತ ವನಾನಾಾಂ ವಾ ಭಜನಿೀರ್ದಿವೌಕಸಾಮ್ । 

ಪತವಿಥಷ್ುಣಸುಿ ತಸಾಯಗೆರೀ ವಾರ್ುದೆೀಥವೀ ಹಿ ಗಚ್ಛತ । 

ಪಾತವೆೀ ಸವಸಯ ಸೊೀಮಾಂ ವಾ ಮನೊೀ ವಾ ಸುನು ವಿಷ್ಣವೆೀ ॥ 145 ॥ 
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319. ಆರ್ಜಿೀ ವಾಜಸಾತಮಾ ತ್ಾ ಹುಯ೧ಚಾಾ ವಿಜಭೃಥತಃ । 

ಹರಿೀ ಇವಾಾಂಧಾಾಂಸ್ತ ಬಪ್ತ್ಾ  ॥7॥  

ಆಯಾಜಾಯವನನಲಬಧೄಣಾಮುತಿಮಾವತಭಕ್ಷಕ್ೌ । 

ಜಹ ಭಕ್ಷಣ ಇತಯಸಾಮದ್ ರ್ಥಾSಶಾವವನನಭಕ್ಷಕ್ೌ ॥ 146 ॥ 
ಸೊೀಮಸಯ ಭಕ್ಷಕ್ಾವತರ - 

320. ತ್ಾ ನೊೀ ಅದಯ ವನಸಾತೀ ಋಷಾವವೃಷೆವೀಭಿಃ ಸೊೀತೃಭಿಃ । 

ಇನಾದಿರ್ ಮಧ್ುಮತ್ ಸುತಮ್  ॥8॥  

                                       -ಋಷಾವವತಮಹತಿರೌ । 

ಮಹದಿಾಃ ಸೊೀತೃಭಿಃ ಸೊೀಮಮಿನಾದಿರ್ ಮಧ್ುಮತ್ ಸುತಮ್ ॥ 147 ॥ 

321. ಉಚಿಛಿಷ್ಟಾಂ ಚ್ಮವೀಭಥರ ಸೊೀಮಾಂ ಪವಿತರ ಆ ಸೃಜ । ನಿ ಧೆೀಹಿು॒ ಗೊೀರಧಿ ತವಚಿ  ॥9॥  

ಸೊೀಮಮುತಾವನಾಯೈತಾಂ ದೊರೀಣೊೀಪರಿ ಪವಿತರಕ್ೆೀ । 

ಭರ ಶ್ಷ್ಟಾಂ ಚ್ಮಸಯೀಋಥಜಿೀಷ್ಾಂ ಗೊೀರಧಿತವಚಿ । 

ಭರೆೀತ್ಾಯತ್ಾಮನಮೀವಾಹ ಸಾವನಿಯಾಥಮಿಣಮೀವ ವಾ ॥ 148 ॥ 

ಶ್ರೊೀಭೆೀದೌ ತು ಚ್ಮಸೌ ದೊರೀಣಾಂ ಚೊೀದರಮಿೀರಿತಮ್। 

ಪವಿತರಾಂ ಬುದಿಧರೆೀವಾತರ ಮನಃಶುದಿಧಸಿಯಾ ರ್ತಃ ॥ 149 ॥ 

ಮುಖ್ಚ್ಮೈಥವ ಗೊೀಚ್ಮಥ ಮನ ಏತ್ೆೀಷ್ು ವಿಷ್ಣವಿ। 
ಧಾರ್ಥಮ್ – 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  29 29 ––    

ಸಪಿಚ್ಥಮ್ । ಅಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಶೆೀಫಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । ಇನದಿಃ । ಪಙ್ೆತಃ । 

322. ರ್ಚಿಾದಿಧ ಸತಯ ಸೊೀಮಪಾ ಅನಾಶಸಾಿ ಇವ ಸಮಸ್ತ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥1॥  

                        -ರ್ತ್ದುಗಣಾಶಸಾಿ ಇವ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಾಂ ತತಃ । 

ಶುಭರವಾಙ್ ಮನಆದಿೀನಾಾಂ ವಿಷ್ಯೀSಸಾಮನ್ ಪರಶಾಂಸರ್ ॥ 150 ॥ 

ಬಹುವಾಚ್ಯಜ್ಞೆೀರ್ರ್ುಕ್ಾಿನ್ ಕೃತ್ಾವSಸಾಮಾಂಸಿವಾಂ ಮಹಾಮಖ್ । 
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323. ಶ್ಪಿರನ್ ವಾಜಾನಾಾಂ ಪತ್ೆೀ ಶಚಿೀವಸಿವ ದಾಂಸನಾ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥2॥  

ಸುಖಿನನನನಪತ್ೆೀ ವಾಗಾಜಾತವ ಕಮಾಥಣಿ ಸವಥಶಃ  ॥ 151 ॥ 

324. ನಿ ಷಾವಪಯಾ ಮಿರ್ೂದೃಶಾ ಸಸಾಿಮಬುಧ್ಯಮಾನೆೀ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥3॥  

ದೆೈತಯರಕ್ಷಃಪರಜೆೀ ಮಿಥಾಯದೃಶೌ ಸಸಾಿಾಂ ಪುನಬಥಹು । 

ಅಬುದಧಾಮಾನೆೀ ನಿತಯಾಂ ಚ್ ರ್ಥಾ ನಿಷಾವಪಯೀಶವರ ॥ 152 ॥ 

325. ಸಸನುಿ ತ್ಾಯ ಅರಾತಯೀ ಬೊೀಧ್ನುಿ ಶ ರ ರಾತರ್ಃ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥4॥  

ಸವಪನುಿ ತ್ೆೀ ಶತರವಸೆಿೀ ಸವಥದಾSಜ್ಞಾನಮೀಹಿತ್ಾಃ । 

ಬೊೀಧ್ನುಿ ಚೆೈವ ಮಿತ್ಾರಣಿ ತವ ರೂಪಾಂ ಸುನಿಭಥರ್ಮ್ ॥ 153 ॥ 

326. ಸಮಿನದಿ ಗದಥಭಾಂ ಮೃಣ ನುವನಿಾಂ ಪಾಪಯಾಮುಯಾ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥5॥  

ಪಾಪಯಾ ಮಾರ್ಯಾ ಮಿಥಾಯ ಸುಿವನಿಾಂ ತ್ಾವಮಪಿ ಪರಭೊೀ । 

ಮಾಯಾಮಯಾಸಿವ ಗುಣಾ ನ ಸನಿಿ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ॥ 154 ॥ 

ಇತ ನಿತಯಾಂ ರುವನಿಾಂ ಚ್ ಮಾಯಾವಾದಾಯಖ್ಯಗದಥಭಮ್ । 

ಸಞ್ ಾಣಥರ್ ತಮಸೆಯೀವ ಕ್ಷಿಪಾಿವ ತಪಾಿಶಮಭಿಃ ಸದಾ ॥ 155 ॥ 

327. ಪತ್ಾತ ಕುಣಡೃಣಾಚಾಯ ದೂರಾಂ ವಾತ್ೊೀ ವನಾದಧಿ । 

ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥6॥  

ದೂರಾಂ ಚ್ ಪಾತರ್ತ್ೆವೀನಾನ್ ವಾರ್ುಸಿಸ್ತಮಾಂಸಿಮಸಯಧ್ಃ । 

ವನಾಂ ದೃಢಗರಹೆೀಣೆೈವ ತತಿಮೀ ವೆೀದನೊೀಲಬಣಾ । 

ಕುಣಡೃಣಾಚಿೀತ ಸಮಿೀಕ್ಾಿ ಕುಣಾಡನಿನೀಚ್ತವತ್ೊೀSಧಿಕಮ್ ॥ 156 ॥ 

ಕುಮಾಃ ಕುಣಾಡಭಿಧ್ಃ ಕುಮಿಾೀಪಾಕ್ಾನಿನೀಚಾ ಹಿ ತದಗತಃ । 

ರೆೀಫಃ ಸವರವಯತಯರ್ಶಾ ತದಾಧಿಕ್ಾಯರ್ಥಮಿೀರಿತ್ೌ ॥ 157 ॥ 
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328. ಸವಥಾಂ ಪರಿಕ್ೊರೀಶಾಂ ಜಹಿ ಜಮಾಯಾ ಕೃಕದಾಶವಮ್ ।  
ಆ ತೂ ನ ಇನದಿ ಶಾಂಸರ್ ಗೊೀಷ್ವಶೆವೀಷ್ು ಶುಭಿರಷ್ು ಸಹಸೆರೀಷ್ು ತುವಿೀಮಘ್  ॥7॥  

ಸವಥಾಂ ಪರಿಕ್ೊರೀಶಕರಾಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಜಹಿ ಜಮಾರ್ । 

ದಾಂಶರ್ ಶಾವದಿಭಿನಿಥತಯಾಂ ಕರಕಚೆೈದಥಾಂಶನಮ್ ರ್ಥಾ ॥ 158 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  30 30 ––    

ದಾವವಿಾಂಶತಯಚ್ಥಮ್ । ಅಜಿೀಗತಥಃ ಶುನಃ ಶೆೀಪಃ ಸ ಕೃತರಮೀ ವೆೈಶಾವಮಿತ್ೊರೀ ದೆೀವರಾತಃ । 1-16 

ಇನದಿಃ, 17-19 ಅಶ್ವನೌ, 20-22 ಉಷಾಃ । 1-10, 12-15, 17-22 ಗಾರ್ತರೀ, 11 ಪಾದ ನಿಚ್ೃದಾಗರ್ತರೀ, 

16 ತರಷ್ುಟಪ್ । 

329. ಆ ವ ಇನದಿಾಂ ಕ್ರವಿಾಂ ರ್ಥಾ ವಾಜರ್ನಿಃ ಶತಕರತುಮ್ । 

ಮಾಂಹಿಷ್ಠಾಂ ಸ್ತಞ್ಾ ಇನುದಭಿಃ  ॥1॥  

ಹೆೀ ವಾಜರ್ನೊಿೀ ರ್ುದಧಾನೊಿೀ ದೆೀವಾ ಭೊೀಗಿನ ಏವ ವಾ । 

ಸೊೀಮೈವಥ ಇನದಿಮಾಸ್ತಞ್ ಾ್ೀ ಕ್ರವಿಾಂ ರ್ದಾವನನೃಪಾಂ ಕೃತ್ೆೀಃ । 

ಕತ್ಾಥರಮಿೀಶಮಿವ ವಾ ಸವದೃಷಾಟನೊಿೀ ಹರೆೀಭಥವೆೀತ್ ॥ 159 ॥ 

330. ಶತಾಂ ವಾ ರ್ಃ ಶುಚಿೀನಾಾಂ ಸಹಸರಾಂ ವಾ ಸಮಾಶ್ರಾಮ್ । 

ಏದು ನಿಮನಾಂ ನ ರಿೀರ್ತ್ೆೀ  ॥2॥  

ಶತ್ೆೀನ ವಾ ಸಹಸೆರೀಣ ಸೊೀಮಾನಾಮಾಶ್ರಾವತ್ಾಮ್ । 

ಪಾತ್ಾಲ ಇವ ನೆೈವಾರ್ಾಂ ನಿಲ್ಲೀನೊೀ ಭವತ ಕವಚಿತ್ ॥ 160 ॥ 
ವಿಲಾಪರ್ತ ತ್ಾನೆೀವ - 

331. ಸಾಂ ರ್ನಮದಾರ್ ಶುಷ್ಟಮಣ ಏನಾ ಹಯಸೊಯೀದರೆೀ ।  
ಸಮುದೊರೀ ನ ವಯಚೊೀ ದಧೆೀ  ॥3॥  

                        -ಬಲ್ಲನೆೀSಸೆೈಮದಾರ್ ಚ್ । 

ಸನದಧ್ುನೆೈಥವ ವಿಶಾವನಿ ವಯಕ್ಿರಸೊಯೀದರೆೀ ಕವಚಿತ್ । 

ಸಮುದೆರೀಕ್ಾತ್ ಸಮುದಾರಖಾಯ ಪರಕೃತಶಾ ಮಹತಿವತಃ ॥ 161 ॥ 

332. ಅರ್ಮು ತ್ೆೀ ಸಮತಸ್ತ ಕಪೀತ ಇವ ಗಭಥಧಿಾಂ । ವಚ್ಸಿಚಿಾನನ ಓಹಸೆೀ  4  
 ತವೆೈವಾರ್ಾಂ ಪರಪಞ್ಾಶಾ ಕಪೀತ್ೊೀ ಗಭಥಧಿಾಂ ರ್ಥಾ । 

ಸಮಯಗಾವಾಪನೀಷ್ಟ ವಿಶವಾಂ ಚ್ ತಸಾಮನೊನೀ ವಚ್ ಓಹಸೆೀ ॥ 162 ॥ 
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333. ಸೊಿೀತರಾಂ ರಾಧಾನಾಾಂ ಪತ್ೆೀ ಗಿವಾಥಹೊೀ ವಿೀರ ರ್ಸಯ ತ್ೆೀ ।  
ವಿಭೂತರಸುಿ ಸೂನೃತ್ಾ ॥5॥ 

ಗಿರಾಾಂ ವಾಹಕ ತ್ೆೀ ಸೊಿೀತರಮಖಿಲಾಂ ವೆೀದವೆೈದಿಕಮ್ । 

ಸೂನೃತ್ಾ ವಾಗಿರ್ಾಂ ಮೀ ಚ್ ವಿಭೂತರಿತ ಕಲಾಾತ್ಾಮ್ । 

ಅಸಿ್ತವತ್ೆಯೀತತ್ ಪರಸಾದೆೀನ ಫಲದಾನಾದುದಿೀರ್ಥತ್ೆೀ ॥ 163 ॥ 

334. ಊಧ್ವಥಸಿ್ತಷಾಠ ನ ಊತಯೀSಸ್ತಮನ್ ವಾಜೆೀ ಶತಕರತ್ೊೀ ।  
ಸಮನೆಯೀಷ್ು ಬರವಾವಹೆೈ  ॥6॥  

ಉತಿಮಃ ಸನನತರ ರ್ುದ ಧೆೀ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಮಯೀ ವಿಭೊೀ । 

ಅಭಿಪೆರೀತ್ಾರ್ಥಸ್ತದಧಾರ್ಥಮಸಾಮಕಾಂ ತಷ್ಠ ಸವಥದಾ ॥ 164 ॥ 

ಮತಿತಸಿವಮಹಾಂ ಚೆೈವ ತ್ಾವಮನೆಯೀಷ್ು ಬರವಾವಹೆೈ । 

335. ಯೀಗೆೀಯೀಗೆೀ ತವಸಿರಾಂ ವಾಜೆೀವಾಜೆೀ ಹವಾಮಹೆೀ ।  
ಸಖಾರ್ ಇನದಿಮೂತಯೀ  ॥7॥ 

ತ್ೆೀಜಸ್ತವತಮಮಿನದಿಾಂ ತಾಂ ಯೀಗೆೀ ಯೀಗೆೀ ಹವಾಮಹೆೀ ॥ 165 ॥ 

336. ಆ ರ್ಘ್ ಗಮದಯದಿ ಶರವತ್ ಸಹಸ್ತರಣಿೀಭಿರೂತಭಿಃ । ವಾಜೆೀಭಿರುಪ ನೊೀ ಹವಮ್  

॥8॥  

ಉಕಿಾಂ ಚೆೀತ್ ಸ ಶೃಣೊೀತ್ೆಯೀವ ಶುರತಾಂ ಚೆೀದಾಗಮಿಷ್ಯತ । 

ಬಹವರ್ಥರ್ುಕ್ಾಿಭಿಪಾರಯೈರನೆನೈರಪುಯಪ ನೊೀ ಹವಮ್ ॥ 166 ॥ 

337. ಅನು ಪರತನಸೌಯಕಸೊೀ ಹುವೆೀ ತುವಿಪರತಾಂ ನರಮ್ ।  
ರ್ಾಂ ತ್ೆೀ ಪೂವಥಾಂ ಪಿತ್ಾ ಹುವೆೀ  ॥9॥  
ಪುರಾತನಸಯ ವಿಷೊಣೀಸಿದೊೀಕಸೊೀSಥೆೀಥ ಹವಯೀ ಹರಿಮ್ । 

ಮಹಾನ್ ಪರತ ಪರತಸಥಶಾ ತುವಿಪರತರಿತೀರಿತಃ ॥ 167 ॥ 

ರ್ಾಂ ತ್ಾವ ಪೂವಥಾಂ ಪಿತ್ಾ ಜ್ಞಾತ್ೆೈವಾಹವಯಾಮಾಸ ವಿಶವಕೃತ್ । 
ತವದಾಕಿ ಇತ ವಾ ಬರಹಾಮ - 

338. ತಾಂ ತ್ಾವ ವರ್ಾಂ ವಿಶವವಾರಾ SSಶಾಸಮಹೆೀ ಪುರುಹೂತ ।  
ಸಖೆೀ ವಸೊೀ ಜರಿತೃಭಯಃ  ॥10॥  

                                        -ತಾಂ ತ್ಾವಮಾಶಾಸಮಹೆೀ ವರ್ಮ್ ॥ 168 ॥ 
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339. ಅಸಾಮಕಾಂ ಶ್ಪಿರಣಿೀನಾಾಂ ಸೊೀಮಪಾಃ ಸೊೀಮಪಾವಾನಮ್ । 

 ಸಖೆೀ ವಾಜಿರನ್ಖಿೀನಾಮ್ ॥11॥ 

ಅಸಾಮಕಾಂ ಸುಖಿನಾಾಂ ಸೊೀಮಪಾತೄಣಾಮ್ - 

340. ತಥಾ ತದಸುಿ ಸೊೀಮಪಾಃ ಸಖೆೀ ವಜಿರನ್ ತಥಾ ಕೃಣು ।  
ರ್ಥಾ ತ ಉಶಮಸ್ತೀಷೆಟಾೀ   ॥12॥  

                                                            -ಅಸುಿ ತತ್ ತಥಾ । 

ತ್ೆೀ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ರ್ಥೆೀಚಾಛಮಃ ಪಾರಪುಿಾಂ ದೆೀವ ತಥಾ ಕೃಣು ॥ 169 ॥ 
ವಜೊರೀ ಜ್ಞಾನಾಂ ವಜ ಗತ್ಾವಿತಯಸಾಮತ್  - 

341. ರೆೀವತೀನಥಃ ಸಧ್ಮಾದ ಇನ ದೆಿೀ ಸನುಿ ತುವಿವಾಜಾಃ ।  
ಕ್ಷುಮನೊಿೀ ಯಾಭಿಮಥದೆೀಮ  ॥13॥  

                                                       - ವಿತಿಸಾಂರ್ುತ್ಾಃ । 

ರೆೀವತೀಃ ಪಶವಃ ಪರೀಕ್ಾಿಃ ಸಧ್ಮಾದೆೀ ಸುಖ್ಸ್ತಥತ್ೌ ॥ 170 ॥ 

ತುವಿವಾಜಾ ಮಹಾನಾನನಿ ಕ್ಷುಮನಿಃ ಸ್ತಥತಸಾಂರ್ುತ್ಾಃ । 

ಜ್ಞಾನರ್ುಕಿಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ವಾ ಸಾಯತ್ ಸತೀಶೆೀSಸಾಮಕಮೂಜಿಥತಮ್ ॥ 171 ॥ 

342. ಆ ಘ್ ತ್ಾವವಾನ್ ತಮನಾಪಿಃ ಸೊಿೀತೃಭೊಯೀ ಧ್ೃಷ್ಣವಿಯಾನಃ । 

ಋಣೊೀರಕ್ಷಾಂ ನ ಚ್ಕ್ೊರಾೀಃ  ॥14॥  

ತವದಾವಾಂಸಿವಯೈವ ಚಾಪಿಃ ಸಾಯತ್ ಸೊಿೀತೄಣಾಮಾ ಸಮನಿತಃ । 

ಇಯಾನೊೀ ಗಮಯಮಾನಸೆೈ ರಣತ್ೊೀಶಾಕರಯೀರ್ಥಥಾ ॥ 172 ॥ 
ಅಕ್ಷಮಾಶರರ್ಭಾವೆೀನ - 

343. ಆ ರ್ದ್ ದುವಃ ಶತಕರತವಾ ಕ್ಾಮಾಂ ಜರಿತೄಣಾಮ್ ।  
ಋಣೊೀರಕ್ಷಾಂ ನ ಶಚಿೀಭಿಃ  ॥15॥  

                                      -ಸೊಿೀತೄಣಾಮ್ ಕ್ಾಮಮಾದುಹಃ । 

ಆ ಸಮನಾಿತ್ ಸ್ತಥತಾಂ ಕ್ಾಮಮತ್ಾಯಧಿಕ್ೆಯೀ ಪೃರ್ಕ್ ಪದಮ್ ॥ 173 ॥ 
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344. ಶಶವದಿನದಿಃ ಪೀಪುರರ್ದಿಾಜಿಥಗಾರ್ ನಾನದದಿಾಃ ಶಾಶವಸದಿಾು॒ಧ್ಥನಾನಿ । 

ಸ ನೊೀ ಹಿರಣಯರರ್ಾಂ ದಾಂಸನಾವಾನ್ ತ್ ನಃ ಸನಿತ್ಾ ಸನಯೀ ಸ ನೊೀSದಾತ್ ॥16॥ 

ಕ್ೊರೀಧಾಚ್ಛವಸದಿಾಃ ಪರರ್ರ್ದಿಾರಾತ್ಾಮವಿೀರ್ಥಾಂ ಸುರೆೈಃ ಶಶವದಿನೊದಿೀ ಜಿಗಾರ್ । 

ಧ್ನಾನಿ ನಃ  ಸವಣಥರರ್ಾಂ ಚ್ ದಾತ್ಾ ಲಬಾಧ ಪಾರದಾಲಾಿಭಕೃತ್ೆೀ ಚ್ ನೊೀSಖಿಲಮ್ ॥174। 

345. ಆಶ್ವನಾವಶಾವವತ್ೆಯೀಷಾ ಯಾತಾಂ ಶವಿೀರಯಾ ।  
ಗೊೀಮದ್ ದಸಾರ ಹಿರಣಯವತ್  ॥17॥  

ಗೊೀಮದಿಧರಣಯವಚ್ಾ ಸಾಯದ್ ರ್ಥಾSSಯಾತಾಂ ತಥೆೈವ ನ  । 

ಸುಖ್ಪುತರ ರ್ುಜಾ ಚಾಶವವತ್ೆಯೀಷಾ ಶಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ರ್ತಃ ॥ 175 ॥ 

ಇಡೆೈಶವರ್ಥಾಂ ತಥಾ ವಿೀರಾಂ ವಿೀರ್ಥಾಂ ಖಾನಯಶವನಾಮತಃ । 

ಗೌವಾಥಗ್ ಹಿತಾಂ ಚ್ ರಮಣಾಂ ಪರಾಂ ಬರಹಮ ಗುಣೊೀಚಿಛಿತಮ್ ॥ 176 ॥ 

346. ಸಮಾನಯೀಜನೊೀ ಹಿ ವಾಾಂ ರಥೊೀ ದಸಾರವಮತಯಥಃ ।  
ಸಮುದೆರೀ ಅಶ್ವನೆೀರ್ತ್ೆೀ  ॥18॥  
ಸಮಾನಯೀಗರ್ುಕ್ೊಿೀSರ್ಾಂ ರಥೊೀ ದೆೀಹಸಿವದಾತಮನಾಮ್ । 

ಚಿತು್ಖ್ತ್ಾವದಮತಯಥಶಾ ಜ್ಞಾರ್ತ್ೆೀ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರೆೀ । 

ಮೀಕ್ಷಸಯ ಯಾವತ್ಾ ಪಾರಪಿಿಃ ಸಮಾನೊೀ ಯೀಗ ಉಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 177 ॥ 

347.  ನಯ೧ಘ್ನಾಸಯ ಮೂಧ್ಥನಿ ಚ್ಕರಾಂ ರರ್ಸಯ ಯೀಮರ್ುಃ । ಪರಿ ದಾಯಮನಯದಿೀರ್ತ್ೆೀ  

॥19॥  

ಏಕಾಂ  ಚ್ಕರಾಂ ಗಿರೆೀಮೂಥಧಿನ ನಿರ್ತಾಂ ದಿವಿ ಚಾಪರಮ್ । 

ಪಾಪಾಂ ಚ್ಕರಾಂ ಹರಿಘ್ನಸಯ ಪುಣಯಾಂ ದಿವಯಸಯ ಚೊೀಪರಿ ॥ 178  ॥ 

348. ಕಸಿ ಉಷ್ಃ ಕಧ್ಪಿರಯೀ ಭುಜೆೀ ಮತ್ೊೀಥ ಅಮತ್ೆಯೀಥ । ಕಾಂ ನಕ್ಷಸೆೀ ವಿಭಾವರಿ  
॥20॥  

ಕ್ೊೀ ಮತಯಥಸಿವ ಭೊೀಗಾರ್ ರ್ತಃ ಸವಥಪಿರಯೀ ಭವಾನ್ । 

ಕ್ಮಪಿ ಪಿರರ್ಮಸೆಯೀತ ಪೂಣಾಥನನಾದತ್ ಕಧ್ಪಿರರ್ಃ ॥ 179 ॥ 

ಆಪಿಕ್ಾಮತವತಃ ಕಾಂ ಚ್ ಗಚ್ಛಸ್ತ ಸಾವರ್ಥಹೆೀತುತಃ । 

ವಿಶೆೀಷಾದಾಾವೃತ್ೆೀವಿಥಷ್ುಣಃ ಕರ್ಥತಶಾ ವಿಭಾವರಿೀ ॥ 180 ॥ 
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349. ವರ್ಾಂ ಹಿ ತ್ೆೀ ಅಮನಮಹಾಯSSನಾಿದಾ ಪರಾಕ್ಾತ್ । ಅಶೆವೀ ನ ಚಿತ್ೆರೀ ಅರುಷ್ಟ  ॥21॥  

ಚಿನಿಯಾಮಸಿವೆೈಕಸಯ ವಿಶವಮಾನಿಪರಾಕಯೀಃ । 

ಪರಾಕಃ ಸುಸುಖೆೈವ ಶ್ರೀರನಿಃ ಕಲ್ಲರುದಾಹೃತಃ ॥ 181 ॥ 

ನರಕಸವಗಥಯೀರೆೀವ ದೆೀವುಯಷಾ ಉದಿತ್ಾ ರ್ದಾ । 
ಜಾತಯಶವವತ್ ಸದಾ ಭದೆರೀ ಚಾರುಣೆೀ - 

350. ತವಾಂ ತ್ೆಯೀಭಿರಾ ಗಹಿ ವಾಜೆೀಭಿದುಥಹಿತದಿಥವಃ । ಅಸೆೋ ರಯಿಾಂ ನಿ ಧಾರರ್  ॥22॥  

                                                -ಪಾರಣವಾಕ್ ಸುತ್ೆೀ । 

ತದವಾಙ್ಗಾತ್ಾವದಧರಿಶೆೈವ ದಿವಃಪುತರ ಉದಾಹೃತಃ ॥ 182 ॥ 
ಆಗಿನೀನಾದಿದಿಗತಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಸ್ತಥತಮಪಿ ಸೌಿತಯಚ್ುಯತಾಂ ಭಕ್ಿತಃ  

ಸವಣಥಸೂಿಪ ಇತ ಪರಸ್ತದಿಧಮಗಮದಯಃ ಸಾಂಸುಿವನ್ ಸೂರ್ಥಗಮ್ । 
ವಿಷ್ುಣಾಂ ಸವಣಥಸಮಾನಚಾರುವಪುಷ್ಾಂ ಸವಣಾಥಭಿಧ್ಾಂ ಶಾಶವತಾಂ  

ತಾಂ ದೃಷಾಟವಪರತ್ೊೀSಭವಚ್ಾ ಮಹಿತಃ ಸುಜ್ಞಾನಮಪಾಯಪಿವಾನ್ ॥ 183 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  31 31 ––    

ಅಷಾಟದಶಚ್ಥಮ್ । ಹಿರಣಯಸೂಿಪ ಅಙ್ಗಗರಸಃ । ಅಗಿನಃ । ಜಗತೀ ; 8, 16, 18 ತರಷ್ುಟಪ್ । 

351. ತವಮಗೆನೀ ಪರರ್ಮೀ ಅಙ್ಗಗರಾ ಋಷ್ಟದೆೀಥವೀ ದೆೀವಾನಾಮಭವಃ ಶ್ವಃ ಸಖಾ । 

ತವ ವರತ್ೆೀ ಕವಯೀ ವಿದಮನಾಪಸೊೀSಜಾರ್ನಿ ಮರುತ್ೊೀ ಭಾರಜದೃಷ್ಟರ್ಃ  ॥1 ॥ 

ಅಙ್ ಗ್ೀ ರಸೊೀ ಜ್ಞಾನತ ಏವ ಚ್ಷ್ಟಥಃ ಸಖಾ ಪಿರರ್ತ್ೆವೀನ ದಿವೌಕಸಾಾಂ ಹರಿಃ । 

ತವ ವರತ್ೆೀನೆೈವ ಸವಿದಯಕಮಿಥಣೊೀ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಾ ಮರುತ್ೊೀ ಬಭೂವಿರೆೀ ॥ 184 ॥ 

352. ತವಮಗೆನೀ ಪರರ್ಮೀ ಅಙ್ಗಗSರಸಿಮಃ ಕವಿದೆೀಥವಾನಾಾಂ ಪರಿ ಭೂಷ್ಸ್ತ ವರತಮ್ । 

ವಿಭುವಿಥಶವಸೆೈ ಭುವನಾರ್ ಮೀಧಿರೊೀ ದಿವಮಾತ್ಾ ಶರ್ುಃ ಕತಧಾ ಚಿದಾರ್ವೆೀ॥2॥ 

ವಾಯಪಿೀ ಚ್ ವಿಶವಸಯ ಸುಮೀಧ್ಯಾ ರ್ುತ್ೊೀ ಜಡಾಜಡೆೀ ವೆೀತಿ ತಥಾSಿನಧಶಾಯಿೀ । 

ಕತಪರಕ್ಾರೊೀSಪಿ ಸ ಹಿ ಪರಜಾಯೈ ಸಾವಮಿೀ ಗುರುನಿಥತಯಸಖಾ ಪಿತ್ಾ ಚ್ ॥ 185 ॥ 
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353. ತವಮಗೆನೀ ಪರರ್ಮೀ ಮಾತರಿಶವನ ಆವಿಭಥವ ಸುಕರತೂಯಾ ವಿವಸವತ್ೆೀ । 
ಅರೆೀಜೆೀತ್ಾಾಂ ರೊೀದಸ್ತೀ ಹೊೀತೃವೂಯೀಥSಸಘೂನೀಭಾಥರಮರ್ಜೊೀ ಮಹೊೀ 

ವಸೊೀ॥3॥ 

ತಾಂ ವಿಷೊಣೀ ಪರರ್ಮೀ ಮಾತರಿಶವನ ಆವಿಬಥಭೂವಾಸಯ ಸುಬೊೀಧ್ವತ್ಾಿವತ್ । 

ವಾರ್ುವಿಥವಸಾವನ್ ವಿವಿಧೆೀಷ್ು ವಾಸಾದಶೆ ೀಭೆೀತ್ಾಾಂ ಶ್ರೀಶಾ ಭೂಃ ಸವಥಹೊೀತುಃ । 

ವರತವತಸೆಿೀ ರದನಾದ್ ರೊೀದಸ್ತೀ ತ್ೆೀ ಸೆೈಕ್ಾ ಹಿ ದಿೀಣಾಥ ದಿವವಿಧಾ ಬಭೂವ ॥ 186 ॥ 

ಸಹನೆಿೀSಮುಾಂ ನೆೈವ ಕ್ೆೀಚಿದಧಾಸಘ್ನನವಾಥರ್ುವಿಥರಿಞ್್ ಾೀSಪಿ ಮಹಾಾಂಶಾ ತಸೆೈ । 

ವಿಶವಸಯ ಭಾರಾಂ ಪರತದಿಷ್ಟವಾಾಂಸಿವಾಂ ವಾಸಾಚ್ಾ ಸವಥತರ ವಸುಭಥವಾನಸ್ತ ॥ 187 ॥ 

354. ತವಮಗೆನೀ ಮನವೆೀ ದಾಯಮವಾಶರ್ಃ ಪುರೂರವಸೆೀ ಸುಕೃತ್ೆೀ ಸುಕೃತಿರಃ  
ಶಾವತ್ೆರೀಣ ರ್ತ್ ಪಿತ್ೊರೀಮುಥಚ್ಯಸೆೀ  

ಪಯಾಥSSತ್ಾವ ಪೂವಥಮನರ್ನಾನಪರಾಂ ಪುನಃ  ॥4॥  

ವಿಶ್ಷ್ಟಬೊೀಧಾನಮನವೆೀ ವಾರ್ವೆೀ ತವಾಂ ಪಾರದಾ ದಿವಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಾಂ ಪಿರಯಾಾಂ ಚ್ । 

ರ್ಥಾ ತದಿೀಯೀತ ತು ವಾಶನಾಂ ಸಾಯಲೊಿೀಕಸಯ ಸವಥಸಯ ತಥೆೈವ ದೆೀವ ॥ 188 ॥ 

ಪುರೂರವಾ ವಾರ್ುರೆೀವೀರುಶಬಾದ ದನಯಸೆೈವಾ ಸುಕೃತ್ೆೀ ಸುಕೃತಿರಃ । 

ಶಾವ ವೆೈ ವಾರ್ುಃ ಶವಸನಾತ್ ತ್ಾರಣತ್ೊೀSಸಯ ನಿತಯಾಂ ಮುಕಿಃ ಪರಕೃತ್ೆೀಃ ಪೂರುಷಾಚ್ಾ । 

ತ್ೆೀನೆೈವ ತ್ಾವಮನರ್ನ್ ಪೂವಥಸನೊಿೀ ನಿೀತಾಂ ಪುನಶಾಾಪಯಪರೆೀ ಸುಭಕ್ಾಾ ॥ 189 ॥ 

355.  ತವಮಗೆನೀ ವೃಷ್ಭಃ ಪುಷ್ಟಟವದಥನ ಉದಯತಸುರಚೆೀ ಭವಸ್ತ ಶರವಾರ್ಯಃ । 

ರ್ ಆಹುತಾಂ ಪರಿ ವೆೀದಾ ವಷ್ಟ್ ಕೃತಮೀಕ್ಾ ರ್ುರಗೆರೀ ವಿಶ ಆವಿವಾಸಸ್ತ  ॥5॥  

ಶೆ ರೀತವಯಸಿವಾಂ ರ್ಜಮಾನೆೀನ ನಿತಯಾಂ ನಿತ್ಾಯರ್ುರಗೆರೀ  ಜನತ್ಾಪರವಿಷ್ಟಃ । 

ಐಶವಯಾಥದಾಯಃ ಷ್ಡುಗಣಾ ನಿತಯವೃತ್ಾಿ ವಷ್ಟ್ಾೆರಸಾಯರ್ಥ ಇತ್ಾಯಹ ವೆೀದಃ ॥ 190 ॥ 

356. ತವಮಗೆನೀ ವೃಜಿನವತಥನಿಾಂ ನರಾಂ ಸಕಮನ್ ಪಿಪಷ್ಟಥ ವಿದಥೆೀ ವಿಚ್ಷ್ಥಣೆೀ । 

ರ್ಃ ಶ ರಸಾತ್ಾ ಪರಿತಕ್ೆಯೀ ಧ್ನೆೀ ದಭೆರೀಭಿಶ್ಾತ್ ಸಮೃತ್ಾ ಹಾಂಸ್ತ ಭೂರ್ಸಃ  ॥6॥  

ಸದಿವದಾಯಖೆಯೀ ವಿದಥೆೀ ಸಮಿಜಾತ್ೆೀ ಪಾಪಾಚಾರಾಂ ಪುರುಷ್ಾಂ ವಾ ಪಿಪಷ್ಟಥ । 

ಸಕಮನ್ ಗೃಹೆೀ ಸೆವೀ ವಿವಿಧ್ಪರಜೆೀಶೆ ೀ ವಿಚ್ಷ್ಥಣಿಃ ಶ ರಸಾತ್ೌ ಚ್ ರ್ುದ ಧೆೀ ॥ 191 ॥ 
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ಸಾತಲಾಥಭೆೀ ರ್ತ್ ಪರಿತಕ್ೆಯೀSಧಿಗಮಯೀ ದಭಾರ ಅಪಿ ತ್ಾವಾಂ ಶರಣಾಂ ರ್ದಿ ಸಮ। 
ಋತ್ಾ ಗತ್ಾಸಿತರ ಹಿ ಭೂರ್ಸೊೀSಪಿ ತ್ೆೈಹಥಾಂಸ್ತ ಶಕ್ಾಾ ಸಙ್ಯಾಯಾ ವಾSಪರರ್ತ್ಾನತ್  

 

357.  ತವಾಂ ತಮಗೆನೀ ಅಮೃತತವ ಉತಿಮೀ ಮತಥಾಂ ದಧಾಸ್ತ ಶರವಸೆೀ ದಿವೆೀದಿವೆೀ । 

ರ್ಸಾಿತೃಷಾಣ ಉಭಯಾರ್ ಜನಮನೆೀ ಮರ್ಃ ಕೃಣೊೀಷ್ಟ ಪರರ್ ಆ ಚ್ ಸೂರಯೀ॥7॥ 

ದಿನೆೀ ದಿನೆೀ ತತು್ತತಾಂ ಶೆ ರೀತುಕ್ಾಮಸಿವ ಸೊಿೀತ್ಾರಮಮೃತತ್ೆವೀ ದಧಾಸ್ತ । 

ಪಿರೀತ್ಾಯಧಿಕ್ಾಯತ್ ತತೃಷಾಣೊೀ ಮನುಷ್ಯದೆೀವೀಭಯೀಷಾಾಂ ಸುಖ್ಮಾತನೊೀಷ್ಟ । 

ಆ ಸಮನಾಿಜಾಜಾನಿನೆೀ ತತರ ನಿತಯಾಂ ಪಿರರ್ಾಂ ಮೀಕ್ಷ್ಾಖ್ಯಾಂ ತತೃಷಾಣೊೀ ವಿಶೆೀಷಾತ್ ॥  
358. ತವಾಂ ನೊೀ ಅಗೆನೀ ಸನಯೀ ಧ್ನಾನಾಾಂ ರ್ಶಸಾಂ ಕ್ಾರುಾಂ ಕೃಣುಹಿ ಸಿವಾನಃ । 

ಋಧಾಯಮ ಕಮಾಥಪಸಾ ನವೆೀನ ದೆೀವೆೈದಾಯಥವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಪಾರವತಾಂ ನಃ  ॥8,  
ಪರಜ್ಞಾಧ್ನಾನಾಾಂ ಲಬಧಯೀ ನಃ ಕೃಧಿ ತವಾಂ ರ್ಶಸ್ತವನಾಂ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಂ ಚ್ । 

ಕತ್ಾಥSSಪರೊೀಕ್ಷಾಾಂ ಯಾವದುಪಾಸನಾದಿೀನ್ ಕ್ಾರುಸೆಿೀನ ಪರೀಚ್ಯತ್ೆೀ ತತಿವದಶ್ೀಥ । 

ಸಾಂಸೂಿರ್ಮಾನಃ ಕಮಥಣಾ ನೂತನೆೀನ ಸಮೃದಿಧಾಂ ಚ್ ಪಾರಪುನಮಃ ಪಾರಕಿನಸಯ ॥ 194 ॥ 

359. ತವಾಂ ನೊೀ ಅಗೆನೀ ಪಿತ್ೊರೀರುಪಸಥ ಆ ದೆೀವೀ ದೆೀವೆೀಷ್ವನವದಯ ಜಾಗೃವಿಃ । 

ತನೂಕೃದ್ ಬೊೀಧಿ ಪರಮತಶಾ ಕ್ಾರವೆೀ ತವಾಂ ಕಲಾಯಣ ವಸು ವಿಶವಮೀಪಿಷೆೀ  ॥9॥  

ತವಾಂ ನಃ  ಪಿತ್ೊರೀಃ ಪರಕೃತ್ೆೀಃ ಪೂರುಷ್ಸಯ ಸಮಿೀಪಸಥಸಿನಿನರ್ನಾಿ ಸದೆೈವ । 

ದೆೀವೆೀಷ್ು ತವಾಂ ಜಾಗೃವಿನಿಥತಯವೆೀತ್ಾಿ ತನೂಕೃನೊನೀ ಬೊೀಧ್ರ್ ಪಾರಜ್ಞವರ್ಥಃ ॥ 195 ॥ 
ವಿಶವಾಂ ವಸು ಪಾರಪಥರ್ಸೆೀ ಚ್ ಕ್ಾರವೆೀ - 

360. ತವಮಗೆನೀಃ ಪರಮತಸಿವಾಂ ಪಿತ್ಾಸ್ತ  ನ ಸಿವಾಂ ವರ್ಸೃತ್ ತವ ಜಾಮಯೀ ವರ್ಮ್ । 

ಸಾಂ ತ್ಾವ ರಾರ್ಃ ಶತನಃ ಸಾಂ ಸಹಸ್ತರಣಃ ಸುವಿೀರಾಂ ರ್ನಿಿ ವರತಪಾಮದಾಭಯ  ॥10॥  

                                                    -ಆರ್ುಷ್ೆರೊೀ ಭಾರತರಸೆಿೀ ವರ್ಾಂ ಚ್ ।  
ದೆೀಹೆೀ ತ್ೆವೀಕಸ್ತಮನ್ ಗಭಥವದ್ ವಾಸತಶಾ ಭಾರತ್ಾSಸಯ ಜಿೀವಃ ಪರಮಸಯ ನಿತಯಮ್॥ 96 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 89 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

361. ತ್ಾವಮಗೆನೀ ಪರರ್ಮಮಾರ್ುಮಾರ್ವೆೀ ದೆೀವಾ ಅಕೃಣವನ್ ನಹುಷ್ಸಯ ವಿಶಾತಮ್ ।  
ಇಳಾಮಕೃಣವನ್ ಮನುಷ್ಸಯ ಶಾಸನಿೀಾಂ 

ಪಿತುರ್ಥತ್ ಪುತ್ೊರೀ ಮಮಕಸಯ ಜಾರ್ತ್ೆೀ ॥11॥  

ಆಯೀ ರಾಜ್ಞೊೀ ಹೃದಯೀ ಪೆರೀರಕತ್ಾವ ದಾಯೀರಾರ್ುನಥಹುಷ್ಸಾಯಧಿಪಶಾ । 

ಚ್ಕುರದೆೀಥವಾ ದೆೀಹಸೃಷೆಟೈವ ತಸಯ ರ್ನಾನಮಾನಿಯಾಥಮಿಣೊೀ ಜಿೀವಗಾಂ ಚ್ । 

ನಾಮಾರ್ಥಭಾಗಾವಸುದೆೀವೀ ಹಿ ಶಕ್ಾಾ ತ್ೆೀನ ಹಾಯರ್ುಃ ಪರರ್ಮೀSಸಾವಿಹೊೀಕಿಃ ॥ 

ಮನುನಾಥಮಾನ ಮನುಷ್ಸಿಸಯ ಚೆೀಳಾ ಪುತರೀ ನಾಮಾಸಾಯ ಅಪಿ ವಿಷೊಣೀಃ ಸದೆೈವ । 

ಇಳ ೀೆಡಯತ್ಾವದುಪಜಿೀವಯತವತಶಾ ಸ ಏವಾSರ್ುರರ್ನಾಜಾಜಾನತಶಾ ॥ 198 ॥ 

ತಚಾಛಸಯತ್ಾವಚಾಛಸನಿೀ ಮಾನವಿೀಳಾ  ತಚಾಛಸಕತ್ಾವಚಾಛಸನಿೀ ವಾಸುದೆೀವಃ । 

ಮಮತವಕತುಥಹಿಥ ಪಿತುಃ ಸ ಪುತರಃ ಸಾವತನಾಾಾಂ ಚ್ ಮಮತ್ಾ ನಾನಯದಸಿ್ತ ॥ 199 ॥ 

362. ತವಾಂ ನೊೀ ಅಗೆನೀ ತವ ದೆೀವ ಪಾರ್ುಭಿಮಥಘೂೀನೊೀ ರಕ್ಷ ತನವಶಾ ವನದಾ । 

ತ್ಾರತ್ಾ ತ್ೊೀಕಸಯ ತನಯೀ ಗವಾಮಸಯನಿಮೀಷ್ಾಂ ರಕ್ಷಮಾಣಸಿವ ವರತ್ೆೀ  ॥12॥  
 

ತವಾಂ ನೊೀ ಮಘೂೀನೊೀ ರ್ಜಮಾನಸಯ ತನವಸಿವೆೈವ ರಕ್ಷ್ಾಶಕ್ಿಭಿೀ ರಕ್ಷ ದೆೀವ । 

ಚ್ಶಬ ದೆೀನ ಜ್ಞಾನಭಕ್ಾಾದಿಕಾಂ ಚ್ ಸದಾSಸಾಮಕಾಂ ಜರ್ಮಾನಸಯ ಚಾದಾಧ ॥ 200 ॥ 

ತ್ಾರತ್ಾ ತ್ೊೀಕಸಯ ಪುತರಸಯ ಚ್ ತವಾಂ ಸನಿತತ್ಾವತ್ ತನರ್ಸಾಯಸಯ ಸೂನೊೀಃ । 

ಗವಾಾಂ ಚ್ ತವಾಂ ರಕ್ಷಿತ್ಾ ಜ್ಞಾನಸೌಖ್ಯ ವಾಚಾಾಂ ವಾSದ ಧೆೈವಾನಿಮೀಷ್ಾಂ ಸುರಾಾಂಶಾ॥ 201 ॥ 
ಸಾಂರಕ್ಷಮಾಣಸಿವದವತ್ೆೀ ತ್ೆೈಃ ಪರವೃತ್ೆಿೀ -  

363.  ತವಮಗೆನೀ ರ್ಜಯವೆೀ ಪಾರ್ುರನಿರೊೀSನಿಷ್ಙ್ಗಗರ್ ಚ್ತುರಕ್ಷ ಇಧ್ಯಸೆೀ । ಯೀ 

ರಾತಹವಯೀSವೃಕ್ಾರ್ ಧಾರ್ಸೆೀ ಕ್ೀರೆೀಶ್ಾನ್ ಮನಾಾಂ ಮನಸಾ ವನೊೀಷ್ಟ ತಮ್ ॥13॥  
                                                    -ರ್ಜೊಯೀಶಾ ತವಾಂ ಪಾಲಕ್ೊೀ ಹಯನಿರಶಾ । 

ನಿತರಾಾಂ ರ್ಃ ಸಙ್ಗಹಿೀನೊೀSನಿಷ್ಙ್ಗಸಿಸೆೈ ಭಕ್ಾಾ ದಿೀಪಯಸೆೀ ಜ್ಞಾನಾದೃಷಾಟಾ ॥ 202 ॥ 

ದಿವಶ್ೀಷ್ಥತ್ಾವಚ್ಾತುರಕ್ಷ್ೊೀSಧಿರ್ಜ್ಞೊೀ “ ದೆವೀ ಶ್ೀಷೆೀಥ ” ಇತ ವಾಗುತಿರತರ । 

ಯೀ ದತಿಹವಯಸೆಿೀSತಸೌಮಾಯರ್ ಪಿೀತ್ೆಯೈ ಕತುಥಮಥನಾಾಂ ಸಮಾಜಸೆೀ ಹಿ ತಸಯ॥ 203 ॥ 
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364.ತವಮಗನ ಉರುಶಾಂಸಾರ್ ವಾಘ್ತ್ೆೀ ಸಾಾಹಥಾಂ ರ್ದ್ ರೆೀಕಣಃ ಪರಮಾಂ ವನೊೀಷ್ಟ 

ತತ್। 

ಆಧ್ರಸಯ ಚಿತಿಮತರುಚ್ಯಸೆೀ ಪಿತ್ಾ ಪರ ಪಾಕಾಂ ಶಾಸ್ತ್ ಪರ ದಿಶೆ ೀ ವಿದುಷ್ಟರಃ  ॥14॥  

ಮಹಾಸೊಿೀತ್ಾರರ್ ವದತ್ೆೀ ಸಾಾಹಥಮಿಷ್ಟಾಂ ರೆೀಕಣಃ ಸುಖ್ಾಂ ಪರಮಾಂ ತದ್ ದದಾಸ್ತ । 

ಆ ಸಮನಾಿದ್ ಧಾರಕಸಾಯಪಿ ವಾಯೀಃ ಪರಜ್ಞಾನದಃ ಪರೀಚ್ಯಸೆೀ ತವಾಂ ಪಿತ್ಾ ಚ್ । 

ಪರಶಾಸ್ತ್ ತವಾಂ ಪರಪಕ್ಾವಧಿಕ್ಾರಾಂ ಪರದೆೀಶಕತ್ಾವದಖಿಲಾಂ ತವಾಂ ಸುವೆೀತ್ಾಿ ॥ 204 ॥ 

365. ತವಮಗೆನೀ ಪರರ್ತದಕ್ಷಿಣಾಂ ನರಾಂ ವಮೀಥವ ಸೂಯತಾಂ ಪರಿ ಪಾಸ್ತ ವಿಶವತಃ । 
ಸಾವದುಕ್ಷದಾಮ ಯೀ ವಸತ್ೌ ಸೊಯೀನಕೃಜ್  

ಜಿೀವಯಾಜಾಂ ರ್ಜತ್ೆೀ ಸೊೀಪಮಾ ದಿವಃ ॥15॥  

ಧ್ೃತಾಂ ವಮೀಥವ ಪರಿಪಾಸ್ತ ನಿತಯಾಂ ಪರರ್ತ್ಾನದ್ ಯೀ ದಕ್ಷಿಣಾದೊೀ ಮಖೆೀಷ್ು । 

ಸಾವದುಕ್ಷದಾಮ ಸುಖ್ಗೆೀಹೊೀ ಗೃಹೆೀ ಚ್ ಸೊಯೀನಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ರ್ಃ ಪರೆೀಷಾಾಂ ಕರೊೀತ॥205। 

ಯಾವಜಿಜೀವಾಂ ರ್ಜನೆೀ ಸುಪರತಜ್ಞೊೀ ಭೂತ್ಾವ ಚ್ ಯೀ ರ್ಜತ್ೆೀ ತಸಯ ಸೆೈವ । 

ದುಯಪಾರಪಿಿಭಾವೆೀ ಹುಯಪಮಾ ದೆೀಹ ಏವ ಕ್ಷಮೀತ ವಾ ವಸತಜ್ಞಾಥನಮಾಗೆೀಥ ॥ 206 ॥ 

366. ಇಮಾಮಗೆನೀ ಶರಣಿಾಂ ಮಿೀಮೃಷೊೀ ನ ಇಮಮಧಾವನಾಂ ರ್ಮಗಾಮ ದೂರಾತ್ । 

ಆಪಿಃ ಪಿತ್ಾ ಪರಮತಃ ಸೊೀಮಾಯನಾಾಂ ಭೃಮಿರಸಯೃಷ್ಟಕೃನ್ ಮತ್ಾಯಥನಾಮ್  ॥16॥  

ಯಾ ಮೀ ಭವಚ್ಛರಣಪಾರಪಿಿರೆೀಷಾ ಮಷ್ಥಸವ ತ್ಾಮಲಾ ಇತ ಕುರಧೊೀ ಮಾ । 

ತವತ್ಾಿಪಾರ್ಥಾಂ ದೂರಮಗಾಾಂ ಚ್ ರ್ತಿತ್ ಪಾರಪಯಃ ಪಿತ್ಾ ಜ್ಞಾನದೊೀ ದೆೀವತ್ಾನಾಮ್ । 

ತವಾಂ ಭಾರಮಕ್ೊೀ ಮಾನುಷಾಣಾಮೃಷ್ಟೀಣಾಾಂ ಕತ್ಾಥ ತಥಾ ಜ್ಞಾನದಾನೆೀನ ದೆೀವ॥207 ॥ 

367. ಮನುಷ್ವದಗೆನೀ ಅಙ್ಗಗರಸವದಙ್ಗಗರೊೀ ರ್ಯಾತವತ್ ಸದನೆೀ ಪೂವಥವಚ್ುಛಚೆೀ । 

ಅಚ್ಛ ಯಾಹಾಯ ವಹಾ ದೆೈವಯಾಂ ಜನಮಾ ಸಾದರ್ ಬಹಿಥಷ್ಟ ರ್ಕ್ಷಿ ಚ್ ಪಿರರ್ಮ್  ॥17॥  

ರ್ಥಾ ಮನುಶಾಾಙ್ಗಗರಾ ವಾ ರ್ಯಾತಗೃಥಹೆೀ ಪಾರಪಾಿಸಾಿವಾಂ ತಥಾ ಮದಗೃಹಾಂ ಚ್ । 

ಅಭಾಯಯಾಹಾಯವಹ ದೆೀವಸಙ್ಘಮಾಸಾದರ್ ಬಹಿಥಷ್ಟ ರ್ಕ್ಷಿ ಚ್ ಪಿರರ್ಮ್ ॥ 208 ॥ 
ರ್ಷಾಟ ತವಮೀವಾಖಿಲಜಿೀವಗೊೀ ರ್ತ್ - 

368. ಏತ್ೆೀನಾಗೆನೀ ಬರಹಮಣಾ ವಾವೃಧ್ಸವ ಶಕ್ಿೀ ವಾ ರ್ತ್ ತ್ೆೀ ಚ್ಕೃಮಾ ವಿದಾ ವಾ । 

ಉತ ಪರ ಣೆೀಷ್ಯಭಿ ವಸೊಯೀ ಅಸಾಮನ್ ತ್ಾಂ ನಃ ಸೃಜ ಸುಮತ್ಾಯ ವಾಜವತ್ಾಯ  ॥18॥  

                                                        -ಸಾಷ್ಟತವಾಂ ಚ್ ಪಾರಪುನಹಿ ವೆೀದವಾಚಾ । 
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ಶಕ್ಾಾ ರ್ತ್ ತ್ೆೀ ಚ್ಕೃಮ ಜ್ಞಾನತ್ೊೀ ವಾ ವಸೊಯೀ ಭದರಾಂ ಪರಣಯಾಸಾಮನ್ ಸುಮತ್ಾಯ  

ಭೊೀಗೆೀತಯಾ ಸಾಂಸೃಜ ನಿತಯಮೀವ ರ್ಸಾಮಚ್ಛಕ್ಾಾ ಚ್ಕೃಮ ತವತು್ಕಮಥ ॥ 209 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  32 32 ––    

ಪಞ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । ಹಿರಣಯಸೂಿಪ ಅಙ್ಗಗರಸಃ । ಇನದಿಃ । ತರಷ್ುಟಪ್ । 

369. ಇನದಿಸಯ ನು ವಿೀಯಾಥಣಿ ಪರ ವೀಚ್ಾಂ ಯಾನಿ ಚ್ಕ್ಾರ ಪರರ್ಮಾನಿ ವಜಿರೀ । 
ಅಹನನಹಿಮನವಪಸಿತದಥ ಪರ ವಕ್ಷಣಾ ಅಭಿನತ್ ಪವಥತ್ಾನಾಮ್  ॥1॥  

ಇನದಿಸಯ ವಾ ವಾಸುದೆೀವಸಯ ವಿೀಯಾಥಣಾಯಚ್ಕ್ಷ್ೆೀSಹಾಂ ಯಾನಿ ಮುಖಾಯನಿ ಚ್ಕ್ೆರೀ । 

ಅಹಿಾಂ ದೆೈತಯಾಂ ಸಾಂಶರ್ಾಂ ವಾ ಜರ್ಘ್ನ ಜಲಾನುಸಾರೆೀಣ ಚ್ಖಾನ ಮಾಗಥಮ್ ॥ 210 ॥ 

ತತದಥ ವಿರ್ಘ್ನನ್ ಕಮಥಣಾಾಂ ವಾSನುಸಾರಾದವಹನಾತ್ ಪಕ್ಷ್ಾ ವಕ್ಷಣಾ ದುವಥಚಾಾಂಸ್ತ । 

ಜಿೀವಾನಾಾಂ ಚೆೀದ್ ವಕ್ಷಣಾ ಜನಮಪವಥವತ್ಾಾಂ ಿನಭೆೀದೆೈವ ಸುರ್ುಕ್ಿಭಿಸಾಿಃ ॥ 211 ॥ 

370. ಅಹನನಹಿಾಂ ಪವಥತ್ೆೀ ಶ್ಶ್ರಯಾಣಾಂ ತವಷಾಟಸೆೈ ವಜರಾಂ ಸವರ್ಥಾಂ ತತಕ್ಷ ।  
ವಾಶಾರ ಇವ ಧೆೀನವಃ ಸಯನದಮಾನಾ ಅಞ್ಜಃ ಸಮುದರಮವ ಜಗುಮರಾಪಃ  ॥2॥  

ತವಷಾಟ ತ್ೆವೀತಜಾಜಾನವಜರಾಂ ವಿರಿಞ್ಾಸಿತಕ್ಷ್ೆೈತದಿವಷ್ರ್ಾಂ ರ್ತ್ ತವಡಾತ್ಾಮ । 

ಸವರ್ಥಾಂ ವಜರಾಂ ನಿಶ್ತಾಂ ಶಬದಜಾಂ ವಾ ಶ್ಶುವತ್ಾ್ ಗಾವ ಇವೆೈತದಿೀರಿತ್ಾಃ । 

ಅನಜಃ ಸಮುದರಾಂ ಜಗುಮರಾಪಃ ಕ್ರಯಾ ವಾ ಸಮುದಿರಕಿಾಂ ದೆೀವಮೀನಾಂ ವರಜನಿಿ ॥ 212 ॥ 

371. ವೃಷಾರ್ಮಾಣೊೀSವೃಣಿೀತ ಸೊೀಮಾಂ ತರಕದುರಕ್ೆೀಷ್ವಪಿಬತ್ ಸುತಸಯ । 

ಆ ಸಾರ್ಕಾಂ ಮಘ್ವಾದತಿ ವಜರಮಹನೆನೀನಾಂ ಪರರ್ಮಜಾಮಹಿೀನಾಮ್  ॥3॥  

ವವೆರೀ ಸೊೀಮಾಂ ತೃಷ್ಟತ್ೊೀ ರ್ದವದೆೀವ ವೃಷಾSಪಿಬತ್ ಸವನೆೀಷ್ು ತರಷ್ು ಸಮ । 
ಸವನಾನಾಾಂ ಗತುರಕತವಾಂ ದುರತಾಂ ರ್ತ್ ಕಮತರ ಸೊೀಮಾ ಧಾಯನಯೀಗೆೀ ಮನೊೀ ವಾ  

ಸಾರ್ಙ್ಗೆರಾಂ ಲರ್ಕೃಜಾಜಾನಮೀವ ಸಮಾದದೆೀ ಸಾಂಶರ್ಮಿೀಶವದಾವ ॥ 213 ॥ 

372.ರ್ದಿಾಂದಾರಹನ್ ಪರರ್ಮಜಾಮಹಿೀನಾಮಾನಾಮಯಿನಾಮಮಿನಾಃ ಪರೀತ 

ಮಾಯಾಃ। 

ಅತ್ ಸೂರ್ಥಾಂ ಜನರ್ನ್ ದಾಯಮುಷಾಸಾಂ ತ್ಾದಿೀತ್ಾನ ಶತುರಾಂ ನ ಕ್ಲಾ ವಿವಿತ್ೆ್ೀ ॥4॥  

ಅಹನೆನೀನಾಂ ಪರರ್ಮಾಂ ಮಾಯಿನಾಾಂ ಚ್ ವಯನಾಶಯೀ ವಾಯಜರೂಪಾಶಾ ಮಾಯಾಃ । 

ತತಃ ಸೂರ್ಥದುಯದಿನಾದೆೀಶಾ ಕತ್ಾಥ ತವಮೀವ ತ್ಾವದಬಲತ್ೊೀ ನ ಶತುರಮ್ । 

ಲಭಸೆೀ ಮಾಯಾವಾದಿನಾಾಂ ವಾSರ್ ಮಾಯಾ ವಯನಾಶರ್ಃ ಸವಜನೆೈಸಿಜಜಯೀನ॥214 ॥ 
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373. ಅಹನ್ ವೃತರಾಂ ವೃತರತರಾಂ ವಯಾಂಸಮಿನೊದಿೀ ವಜೆರೀಣ ಮಹತ್ಾ ವಧೆೀನ । 

ಸೆನಾಧಾಂಸ್ತೀವ ಕುಲ್ಲಶೆೀನಾ ವಿವೃಕ್ಾಣSಹಿಃ ಶರ್ತ ಉಪಪೃಕ್ ಪೃರ್ಥವಾಯಃ  ॥5॥  

ಅಹನ್ ವೃತರಾಂ ವಯಾಂಸಮತ್ೊೀSಧಿಕಾಂ ಚ್ ತಮೀಮಿಥಾಯಪರತಯಯೌ ವಯಾಂಸನಾದಾವ । 

ಸೆನಾಧಸಿರೊೀರ್ಥದವದಥೊೀ ವಿವೃಕ್ಾಣ ಅಹಿಶಾ ವಜೆರೀಣ ಕುಲಸಯ ಶಙ್ೃತ್ೆೀಃ । 

ವಿದಾಯ ನಾಮಾನ ಕುಲ್ಲಶೆ ೀ ಬುದಿಧರೆೀವ ಪೃರ್ಥವಾಯಖಾಯ ಸಾಂಶರ್ಸಿದಗತ್ೊೀ ರ್ತ್ ॥  215 ॥ 
ಅತಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಉಪಪೃಕ್ - 

374. ಅಯೀದ ಧೆೀವ ದುಮಥದ ಆ ಹಿ ಜುಹೆವೀ ಮಹಾವಿೀರಾಂ ತುವಿಬಾಧ್ಮೃಜಿೀಷ್ಮ್ । 

ನಾತ್ಾರಿೀದಸಯ ಸಮೃತಾಂ ವಧಾನಾಾಂ ಸಾಂ ರುಜಾನಾಃ ಪಿಪಿಷ್ ಇನದಿ ಶತುರಃ  ॥6॥  

                                            - ರ್ಸಯ ಯೀದಾಧ 

ನಾಯೀದಾಧSಸೌ ತದವದೆೀವೆೀನದಿಶತುರಃ । 
ದಪೀಥದಿರಕ್ೊಿೀ ಹಾಯಹವಯಾಮಾಸ ಶಕರಾಂ ವಿಷ್ುಣಾಂ ವಾSಜ್ಞಾನಾಂ ವಿೀರತಮಾಂ 

ರಿಪೂಣಾಮ್। 
ಮಹೊೀಚಾಾನಾಾಂ ಬಾಧ್ಕಾಂ ದಾಢಯಥಹೆೀತ್ೊೀಋಥಜಿೀಷಾಖ್ಯಾಂ ನಾಸಯ 

ವಿಷೊಣೀವಥಧಾನಾಮ್ । 

ಸಮಾಿಪಿಿಮಜ್ಞಾನಮಥಾಪಿ ವೃತರಃ ಶಕರಸಾಯತ್ಾರಿೀತ್ ಸಮಿಾಪಿಷೆೀ ಪರಜಾಶಾ ॥ 217 ॥ 

ರುಜಾ ರ್ುಕ್ಾಿ ಮಾನುಷ್ಟೀವಾಥ ಸೃತಸಾಥ ಇನದಿಃ ಶತುರರ್ಥಸಯ ಸ ಹಿೀನದಿಶತುರಃ । 
ಪುಾಂಸೊೀಃ ಪೂವಥಸ್ತಮನ್ ಸವರಿತ್ಾನೆಿೀ ಸಮಾಸೊೀ  

ಬಹುವಿರೀಹಿಹಿೀಥತ ಸೂತರಾಂ ಪುರಾಣಮ್॥ 218 ॥ 

375. ಅಪಾದಹಸೊಿೀ ಅಪೃತನಯದಿನದಿಮಾಸಯ ವಜರಮಧಿ ಸಾನೌ ಜರ್ಘ್ನ । 

ವೃಷೊಣೀ ವಧಿರಃ ಪರತಮಾನಾಂ ಬುಭೂಷ್ನ್ ಪುರುತ್ಾರ ವೃತ್ೊರೀ ಅಶರ್ದ್ ವಯಸಿಃ  ॥7॥  

ಸಞ್ಗಾನನಪಾದಾಬಹುರಪಿೀನದಿಮೀವ ರ್ುಯೀಧ್ ವಜರಾಂ ವಯಸೃಜತ್ ಸ ತಸಯ । 

ಗಿರೆೀಃ ಸಾನುಪರತಮೀ ಕಣಠದೆೀಶೆೀ ತಕ್ಾಥಗಮಾಭಾಯಾಂ ರಹಿತಾಂ ತಮೀ ವಾ ॥ 219 ॥ 

ಸಾಂರ್ುದಧಾಮಾನಾಂ ಮಾನವಜೆರೀಣ ವಿಷ್ುಣಜಥರ್ಘ್ನ ವಧಿರವಥಧ್ಯೀಗೊಯೀSರ್ ನಿೀಚ್ಃ । 

ಈಶಸಯ ಶತುರಭಥವಿತುಾಂ ಸ ಇಚ್ಛನ್ ವಯಸೊಿೀSಶರ್ದ್ ಬಹುಧೆೀಶೆೀನ ತ್ೆೀನ ॥ 220 ॥ 
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376. ನದಾಂ ನ ಭಿನನಮಮುಯಾ ಶಯಾನಾಂ ಮನೊೀ ರುಹಾಣಾ ಅತ ರ್ನಾಾಪಃ । 

ಯಾಶ್ಾದ್ ವೃತ್ೊರೀ ಮಹಿನಾ ಪರ್ಥತಷ್ಠತ್  ತ್ಾಸಾಮಹಿಃ ಪತು್ತಃಶ್ೀಬಥಭೂವ  ॥8॥  

ಅಪಾಾಂ ರೊೀದಾಧರಮಮುಯಾ ಸವಮಾತ್ಾರ ಸಹೆೈವ ಶಕ್ೆರೀಣ ಹತಾಂ ಶಯಾನಮ್ । 

ಭಿನನಾಂ ನದಾಂ ರ್ದವದತೀತಯ ಚಾಪೀ ಮನಃ ಪೂವಥಾಂ ಚಾರುಹಾಣಾಃ ಪರಯಾನಿಿ ॥ 221 ॥ 
ವೃತ್ೊರೀ ಯಾಃ ಪೂವಥಾಂ ಸವಮಹಿಮಾನ ಪರಿೀತಯ ಪುರಾSತಷ್ಠತ್ ತತು್ತ್ೊೀSಹಿಶಾ 

ತ್ಾಸಾಮ್ । 

ಪತು್ತಃ ಶ್ರೀಃ ಪಾದತ್ೊೀSನನಿರಾಂ ತು ಶೆೀಥಾSಭವತ್ ತದವದೆೀವಾಭಿರುನಧನ್ । 

ತಮಃ ಪುತರಃ ಸಾಂಶಯೀ ವಾSಭಿರುನಧನ್ ಶುಭಾನಾಯಸೆಿೀ ನಿಹತಃ ಸೊೀSಪಿ ತ್ೆೀನ॥ 222 ॥ 

377. ನಿೀಚಾವಯಾ ಅಭವದ್ ವೃತರಪುತ್ೆರೀನೊದಿೀ ಅಸಾಯ ಅವ ವಧ್ಜಥಭಾರ । 

ಉತಿರಾ ಸೂರಧ್ರಃ ಪುತರ ಆಸ್ತೀದ್ ದಾನುಃ ಶಯೀ ಸಹವತ್ಾ್ನ ಧೆೀನುಃ  ॥9॥  

ನಿೀಚ್ಸಾಥನೆೀ ಬನಧನಾಂ ಯಾSಪಿ ಚಾಪಾಾಂ ಕರೊೀತ ದಾನುವೃತರಮಾತ್ಾ ದನುಃ ಸಾ । 

ವೃತ್ೊರೀ ಹಯಭೂದ್ ದನುಜಃ ಕಶಯಪಾಚ್ಾ ಪಾಪಾತ್ಾಮSಸೌ ವೆೈಷ್ಣವಸಿವಷ್ಟೃಜಾತಃ ॥ 223 ॥ 

ವೃತರಃ ಪುತ್ೊರೀSಸಾಯ ಇತ ವಾ ವೃತರಪುತ್ಾರ ವಧ್ಾಂ ತಸಾಯ ಅಹರತ್ ಪೂವಥಮಿನದಿಃ । 

ಪರಕೃತವಾಥ ವೃತರಮಾತ್ಾ ತಮೀ ಹಿ ತಸಾಯ ಅಭೂತ್ ತ್ಾಾಂ ಜರ್ಘ್ನೆೀಶ್ೀತ್ಾ ವಾ । 

ಪಾರತಸ್ತವಕ್ೀ ಪರಕೃತರ್ಥತ್ ತಮಶಾ ದೊೀಷಾಶಾಾನೆಯೀ ಪುಾಂಸವತ್ೊೀ ರ್ುಕಿಮೀತತ್॥224 

ಸುತ್ಾವನಾರ್ಥಮುಪರಿಸಾಥ ಬಭೂವ ಸುತಸಯ ಮಾತ್ಾ ತ್ಾಾಂ ನಿಹತ್ಾಯಮುಮೀವ । 

ಜರ್ಘ್ನೆೀನದಿಃ ಕ್ಾರಣಸೆಯೈವ ನಾಶಾತ್ ಕ್ಾಯೀಥತ್ಾಥನಾಂ ವಾರಯಾಮಾಸ ವಿಷ್ುಣಃ॥225 ॥ 

ಸಾಯದೆೀವ ಪೂವಥಾಂ ಕ್ಾರ್ಥನಾಶೆ ೀ ಹಯಥಾಪಿ ನಿಶೆಯೀಷ್ನಾಶಃ ಕ್ಾರಣಸೆಯೈವ ನಾಶಾತ್ । 

ಏವಾಂ ಭಕ್ಾಿನನುಜಗಾರಹ ದೆೀವೀ ನಾರಾರ್ಣಃ ಪಾರರ್ನ್ ಸಾಂಸೃತ್ೆೀಶಾ ॥ 226 ॥ 
ಉತಿರತವಾಂ ಪರಕೃತ್ೆೀಃ ಶಕ್ಿತಃ ಸಾಯತ್ - 

378. ಅತಷ್ಠನಿಿೀನಾಮನಿವೆೀಶನಾನಾಾಂ ಕ್ಾಷಾಠನಾಾಂ ಮಧೆಯೀ ನಿಹಿತಾಂ ಶರಿೀರಮ್  

ವೃತರಸಯ ನಿಣಯಾಂ ವಿ ಚ್ರನಾಾಪೀ ದಿೀಘ್ಥಾಂ ತಮ ಆಶರ್ದಿನದಿಶತುರಃ  ॥10॥  

                                                 - ಅನನಿತ್ಾವನೆನೈವ ತಷ್ಠನಿಿ ಕ್ಾಷಾಠಃ । 

ಅತಸಾಿಸಾಾಂ ನ ಗೃಹಾಂ ಕ್ಞ್ಗಾದಸಿ್ತ ನಿಣಯಾಂ ಸುಖೆೀನೆೈವ ಚ್ರನಿಿ ಚಾಪಃ । 

ದಿೀಘ್ಥಾಂ ತಮೀ ವೃತರಸಾಂಜ್ಞಾಂ ತಮೀ ವಾ ದಿೀಘ್ಥಮನಧಾಂ ಪಾರಪ ವೃತರಃ ಸ ಏವ॥ 227 ॥ 
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379. ದಾಸಪತನೀರಹಿಗೊೀಪಾ ಅತಷ್ಠನ್ ನಿರುದಾಧ ಆಪಃ ಪಣಿನೆೀವ ಗಾವಃ । 

ಅಪಾಾಂ ಿನಲಮಪಿಹಿತಾಂ ರ್ದಾಸ್ತೀದ್ ವೃತರಾಂ ಜಘ್ನಾವ  ಅಪ ತದ್ ವವಾರ  ॥11॥  

ದಾಸಸಯ ವಿಷೊಣೀವಥರುಣಸಯ ಪತ್ೊನಾೀ ನಿರುದಾಧ ಆಸನನಹಿನಾ ರ್ದವದೆೀವ । 

ಗಾವೀ ಬಲೆೀನೆೀನದಿ ರ್ಜ್ಞೆೀ ಸುಕಿೃಪಾಿ ವೃತರಾಂ ಹತ್ಾವ ತಮಹಿಾಂ ಚಾಶು ಶಕರಃ । 
ಉದಾಘಟಯಾಮಾಸ ಿನಲಾಂ ತದಾSಪಾಾಂ ಶುಭದಾವರಾಂ ಭಗವಾನ್ ವಾ ತಮೀ 

ಘ್ನನ್॥228  
380. ಅಶೆ ವಾೀ ವಾರೊೀ ಅಭವಸಿದಿನದಿ ಸೃಕ್ೆೀ ರ್ತ್ ತ್ಾವ ಪರತಯಹನ್ ದೆೀವ ಏಕಃ । 

ಅಜಯೀ ಗಾ ಅಜರ್ಃ ಶ ರ ಸೊೀಮಮವಾಸೃಜಃ ಸತಥವೆೀ ಸಪಿ ಸ್ತನೂಧನ್ ॥12॥ 

ಸೃಕ್ೆೀ ರ್ುದ ಧೆೀ ಪರತಯಹಾಂಸಾಿವಾಂ ರ್ದಿ ಸಮ ದೆೀವಃ ಪರಧಾನೊೀSಪಿ ತದಶವವಾರಃ । 

ವಾಲ್ಲೀವ ತವಾಂ ನನು ದೆೀವಸಿದಾನಿೀಾಂ ಪರತಹನಾಿ ತ್ೆೀ ನೆೈವ ಕಶ್ಾದಿಧ ತಸಾಮತ್ । 

ಅಜಯೀ ಬಲಾದ್ ಗಾ ಅಜಯೀ ಹಿರಣಯಾಂ ಸೊೀಮಾಂ ಗನುಿಮಮುಚ್ಃ ಸಪಿ ಸ್ತನೂಧನ್ ॥  
381 ನಾಸೆೈ ವಿದುಯನನ ತನಯತುಃ ಸ್ತಷೆೀಧ್ ನ ಯಾಾಂ ಮಿಹಮಕ್ರದ್ ಧಾರದುನಿೀಾಂ ಚ್ । 

ಇನದಿಶಾ ರ್ದ್ ರ್ುರ್ುಧಾತ್ೆೀ ಅಹಿಶೆ ಾೀತ್ಾಪರಿೀಭೊಯೀ ಮಘ್ವಾ ವಿ ಜಿಗೆಯೀ  ॥13॥  

ಅಶನಿಾಂ ಯಾಃ ವಿದುಯತಾಂ ಯಾಾಂ ಮಿಹಾಂ ಚ್ ನಾಮಾನ ಹೆೀತಾಂ ವೆೀದುಯಪಮಾಾಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಮ್ 

ಅಶನಿಭೆೀದಾಂ ಹಾರದುನಿನಾಮಧೆೀರ್ಾಂ ತ್ಾವಮುದಿದಶೆಯೈ ವಾಕ್ರತ್ ಸೊೀSಹಿರುಗರಃ । 

ತ್ಾವಾಂ ಪರತ್ೆಯೀತನೆನೈವ ಸ್ತದಿಧಾಂ ಚ್ಕ್ಾರ ಪಶಾಾತ್ ಕ್ಾಲೆೀ ತವಜರ್ಸಿವಾಂ ತಮೀವ ॥ 230 ॥ 

382. ಅಹೆೀಯಾಥತ್ಾರಾಂ ಕಮಪಶಯ ಇನದಿ ಹೃದಿ ರ್ತ್ ತ್ೆೀ ಜಘ್ನನಷೊೀ ಭಿೀರಗಚ್ಛತ್ । 

ನವ ಚ್ ರ್ನನವತಾಂ ಚ್ ಸರವನಿಿೀಃ ಶೆಯೀನೊೀ ನ ಭಿೀತ್ೊೀ ಅತರೊೀ ರಜಾಾಂಸ್ತ  ॥14॥  

ಅಹೆೀಯೀಥದಾಧರಾಂ ಕಮಪಶಯ ಇನದಿ ರ್ಜ್ಞಘ್ನನಷ್ಸೆಿೀSಪಿ ಭರ್ಾಂ ಜಗಾಮ । 

ಜ್ಞಾನಾನಿ ಮಿಥಾಯಬೊೀಧ್ತ್ೊೀSಸಮನಮನಶಾ ಶಬಾದದಿಕ್ಾದಮುಚ್ಃ ಸಪಿ ಸ್ತನೂಧನ್ ॥ 231 ॥ 

ಮಹತಿತ್ಾಿವದಿೀನ್ ವಿಪರಿೀತ್ಾ ಮತಸುಿ ವಿದುಯಚ್ಛಬಾದಸಿನಯತುವಥಕೃಶಕ್ಿಃ । 

ಮಿಹೆೀತುಯಕ್ಾಿ ಹಾರದುನಿಹಥಙ್ೃತಶಾ ಪರತವಕಿೄಣಾಮನುಕೂಲೆೀ ಪರೆೀಶೆೀ ॥ 232 ॥ 

ನ ಸಾಧ್ರ್ನಿಿ ಸಮ ತಮಃಸಮುತ್ಾಥ ಜರ್ತ್ೆಯೀನಾಂ ಸಾಂಶರ್ಾಂ ವಾಸುದೆೀವಃ । 

ಸವಭಕ್ಾಿಥೆೀಥ ತದಧೃದಿಸಥಃ ಕ ಏವ ತವದನೊಯೀSಹೆೀರಭಿಗನಾಿ ಭವೆೀತ । 

ತವೆೈವ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಾಂಶರ್ಾಂ ಜಘ್ನನಷ್ಸುಿ ತವದಿೀಯಾನಾಾಂ ಭರ್ಮಞ್್ ಜೀ ವಯಪೆೈತ ॥  
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ಶತಮೀಕ್ೊೀನಮತರಸಿವಾಂ ನದಿೀನಾಮಹಿಾಂ ದೆೈತಯಾಂ ಘ್ನನ್ ರ್ಥಾSSಕ್ಾಶದೆೀಶಾನ್ । 

ಭಿೀತಃ ಶೆಯೀನೊೀ ಹಯಭಿಗಚ ಛೆೀತ್ ತಥೆೈವ ನಾನಾನದಿೀವಾರಕತ್ಾವತ್ ತು ತಸಯ ॥ 234 ॥ 

ಈಶೆ ೀ ದೆೀವಾನಾಾಂ ತ್ಾವತ್ಾಾಂ ತ್ಾವತೀಶಾ ಸೃತ್ಾಯಪಗಾಸಾಿರಯಾಮಾಸ ರ್ದವತ್ । 

ಭಿೀತಃ ಶೆಯೀನಸಿರತೀತಥಾಂ ತಥೆೈಷಾಾಂ ಕೃತ್ೊವೀಪಮಾಾಂ ತ್ಾರಯಾಮಾಸ ದೆೀವಃ । 

ಸಾವತನಾಾಭೆೀದೆೀ ಕರಣೆೀ ಚೊೀಕಿ ಏವ ವಯತ್ಾಯಸ ಇತಯನವದಯಾಂ ತದೆೀತತ್ ॥ 235 ॥ 

ವಸಾವದಿತ್ಾಯ ಮರುತಶಾಾಶ್ವನೌ ಚ್ ಬೃಹಸಾತಃ ಶೆೀಷ್ವಿಪಾನಿರುದಾಧಃ । 

ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮಣ ಋಭವಶೆೈವ ರುದಾರ ಊನಾಂ ಶತಾಂ ದೆೀವತ್ಾಸಾಂಹಿತ್ೊೀಕಿಮ್॥ 236 ॥ 

383. ಇನೊದಿೀ ಯಾತ್ೊೀSವಸ್ತತಸಾ ರಾಜಾ ಶಮಸಯ ಚ್ ಶೃಙ್ಗಗಣೊೀ ವಜರಬಾಹುಃ  ಸೆೀದು 

ರಾಜಾ ಕ್ಷರ್ತ ಚ್ಷ್ಥಣಿೀನಾಮರಾನ್ ನ ನೆೀಮಿಃ ಪರಿ ತ್ಾ ಬಭೂವ  ॥15॥  
  

॥ ಇತ ಪರರ್ಮಾಷ್ಟಕ್ೆೀ ದಿವತೀಯೀSಧಾಯರ್ಃ ॥ 

ಸ ಏವೆೀನೊದಿೀ ಭಗವಾಾಂಸಿತಿಸಾದಾತ್ ಪಾರಪಿೀ ಭಕ್ೆೈಃ ಪರ್ಥವಸಾನಗನುಿಃ । 

ಮುಕಿಸಯ ರಾಜಾSಥಾಪಿ ಶಮಸಯ ಮುಕ್ೆಿೀಜ್ಞಾಥನಾಂ ಶೃಙ್ಗಾಂ ತದವತಶೆೈವ ನಿತಯಮ್ । 

ಸ ಏವ ರಾಜಾ ಕ್ಷರ್ತ ಪರಜಾನಾಾಂ ಭೂತ್ಾನಯರಾಣಿೀವ ಚ್ ಪರ್ಥಭೂತ್ ಸಃ ॥ 237 ॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥ ವಿರಚಿತ್ೆೀ ಶ್ರೀಮದೃಗಾಾಷೆಯೀ 

ಪರರ್ಮಾಷ್ಟಕಸಯ ದಿವತೀಯೀSಧಾಯರ್ಃ ॥ 
 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  33 33 ––  

ಪಞ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । ಹಿರಣಯಸೂಿಪ ಅಙ್ಗಗರಸಃ । ಇನದಿಃ । ತರಷ್ುಟಪ್ । 

384. ಏತ್ಾಯಾಮೀಪ ಗವಯನಿ ಇನದಿಮಸಾಮಕಾಂ ಸು ಪರಮತಾಂ ವಾವೃಧಾತ । 

ಅನಾಮೃಣಃ ಕುವಿದಾದಸಯ ರಾಯೀ ಗವಾಾಂ ಕ್ೆೀತಾಂ ಪರಮಾವಜಥತ್ೆೀ ನಃ  ॥1॥  
 

ಯೀ ಸಖಾರ್ಸಿವರಿತ್ಾ ಏತ ದೆೀವಾ ಉಪಾಯಾಮ ಪಶುವತ್ ತದವಶಸಾಥಃ । 

ಗವಯನಿ ಉಕ್ಾಿ ಅತನಿಶ್ಾತ್ೆೀSಥೆೀಥSಭೂತ್ೆೀ ಶಬದಶೆಾೀತ್ಾಯಹ ಸೂತರಾಂ ಪರೆೀಶಃ ॥ 1 ॥ 
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ಪರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಾಂ ವಧ್ಥರ್ತ್ೆಯೀವ ಸುಷ್ುಠ ಸ ನೊೀSಭೆೀದೊಯೀSನಾಮೃಣಃ ಕ್ಾವಪಿ ತಸಯ । 

ವಿತ್ಾಿನಿ ತಸಾಮದ್ ವೆೀದವಾಕ್ೊಯೀತಥಮೀವ ಕ್ೆೀತಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಮಾವಜಥತ್ೆೀ ನಃ ॥ 2 ॥ 
ದದಾತ - 

385. ಉಪೆೀದಹಾಂ ಧ್ನದಾಮಪರತೀತಾಂ ಜುಷಾಟಾಂ ನ ಶೆಯೀನೊೀ ವಸತಾಂ ಪತ್ಾಮಿ । 

ಇನದಿಾಂ ನಮಸಯನುನಪಮೀಭಿರಕ್ೆೆೈಥರ್ಥ ಸೊಿೀತೃಭೊಯೀ ಹವಯೀ ಅಸಿ್ತ ಯಾಮನ್  ॥2॥  

                                            - ಉಪೆೈವೆೀಶಮಹಾಂ ಪತ್ಾಮಿ  

ರ್ಥಾ ಶೆಯೀನೊೀ ವಸತಾಂ ಪೂವಥಭುಕ್ಾಿಮ್ । 

ಇನದಿಾಂ ನಮಸಯನನನುಕೂಲಗಿಾಥರೆೀವ ರ್ಃ ಸೊಿೀತೃಭೊಯೀ ಹವಯ ಏವಾಸಿ್ತ ಕ್ಾಲೆೀ ॥ 3 ॥ 

386. ನಿ ಸವಥಸೆೀನ ಇಷ್ುಧಿೀರಸಕಿ ಸಮಯೀಥ ಗಾ ಅಜತ ರ್ಸಯ ವಷ್ಟಟ। 

ಚೊೀಷ್ೂೆರ್ಮಾಣ ಇನದಿ ಭೂರಿ ವಾಮಾಂ ಮಾ ಪಣಿಭೂಥರಸಮದಧಿ ಪರವೃದಧ  ॥3॥  

ಅಶೆೀಷ್ಸೆೀನಾಪತರೆೀಷ್ ಶತೂರನಶೆೀಷ್ತ್ೊೀ ಹನುಿಮಥೊೀ ತಮಾಾಂಸ್ತ । 

ಬಧಾನತ ತೂಣಾನ್ ನಿಜಸಜಜನಾನ್ ವಾ ಸಾಂಯೀಜರ್ತ್ಾಯತಮನಿ ಮಾನಬಾಣಾನ್ ॥ 4॥ 

ಅಥೊೀಥ ಗಮಯೀSಧಿೀಶವರೊೀ ಗಾ ಮತೀವಾಥ ಸಙ್ಗೆಲರ್ತ್ೆಯೀವ ಚ್ ರ್ಸಯ ವಷ್ಟಟ । 

ಭಕಿಸಯ ತತಿವಾಂ ದದಮಾನಶಾ ಭೂರಿ ಭದರಾಂ ಮಾ ಭೂರಸುರಸಿವಾಂ ಕದಾಚಿತ್ ॥ 5 ॥ 
ಅಸಮದಥೆೀಥ ಹಿಾಂಸಕತ್ೆವೀನ ನಿತಯಾಂ ಪರವೃದಧ - 

387.  ವಧಿೀಹಿಥ ದಸುಯಾಂ ಧ್ನಿನಾಂ ಘ್ನೆೀನ ಏಕಶಾರನುನಪಶಾಕ್ೆೀಭಿರಿನದಿ । 

ಧ್ನೊೀರಧಿ ವಿಷ್ುಣಕ್ ತ್ೆೀ ವಾಯರ್ನನರ್ಜಾವನಃ ಸನಕ್ಾಃ ಪೆರೀತಮಿೀರ್ುಃ  ॥4॥  

                                                                 -ವಜೆರೀಣ ಘ್ನೆೀನ ದಸುಯಮ್ । 

ಜ್ಞಾನೆೀನ ಚಾಜ್ಞಾನಗಣಾಂ ಧ್ನಾಢಯಮರ್ಜುಯಾಂ ಚಾಪೆಯೀಕ ಏವಾನಿರೆೀ ಚ್ । 

ಚ್ರಞ್ಚಛಕ್ೆೈಃ ಶಕ್ಿಭಿಃ ಸವಥದೆೀವನರಾದಿಲೊೀಕಾಂ ರ್ಮರ್ನ್ ಜಘ್ನಥ ॥ 6 ॥ 

ಅಧಿಕೃತಯ ತ್ಾವಾಂ ಧ್ನಮತಯನಿಪುಷ್ಟಾಂ ವಿಷ್ವಗಜಗುಮರರ್ಜನಿಃ ಸದೆೈವ । 

ಮೃತಾಂ ಪಾರಪುದುಥಃಖ್ಬಾಹುಲಯರೂಪಾಾಂ ಸನಕ್ಾ ಲಾಭೆೀ ಯೀಗಯರೂಪಾ ಅಪಿ ಸಮ॥ 7 ॥ 
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388. ಪರಾ ಚಿಚಿಛೀಷಾಥ ವವೃಜುಸಿ ಇನಾದಿSರ್ಜಾವನೊೀ ರ್ಜವಭಿಃ ಸಾಧ್ಥಮಾನಾಃ  ಪರ 

ರ್ದ್ ದಿವೀ ಹರಿವಃ ಸಾಥತರುಗರ ನಿರವರತ್ಾ ಅಧ್ಮೀ ರೊೀದಸೊಯೀಃ  ॥5॥  

ರ್ಜಾವನೊೀSನೆಯೀ ವಕ್ಷಾಮಾಣಾಸುಿ ಯೀ ತ್ೆೀ ಸನಾಾಸುರಾ ರ್ಜವಭಿಃ ಸಾಧ್ಥಮಾನಾಃ । 

ಶ್ರಾಾಂಸಯಪಿ ಸಾವನಿ ಸನಿತಯಜುಸೆಿೀ ಸದಿಾಃ ಸಾಧಾಥಮಾತರಸಮೂಾರಿತ್ಾಥಾಥಃ । 

ತ್ಾನವರತ್ಾನ್ ಸವಗಥತಃ ಖಾತ್ ಪೃರ್ಥವಾಯನಿರಧ್ಮಸಿವಾಂ ಸ ಥೆೈರ್ಥವಾನಿನಿದಿಯೀಶಃ ॥ 8 ॥ 

389. ಅರ್ುರ್ುತ್ನನನವದಯಸಯ ಸೆೀನಾಮಯಾತರ್ನಿ ಕ್ಷಿತಯೀ ನವಗಾವಃ । 

ವೃಷಾರ್ುಧೊೀ ನ ವದರಯೀ ನಿರಷಾಟಃ ಪರವದಿಬರಿನಾದಿ ಚಿಾತರ್ನಿ ಆರ್ನ್  ॥6॥  

ರ್ದಾ ನವಗಾವ ಋಷ್ಯೀSಸುರೆೀನ ದೆಿೈರುಪದುರತ್ಾಃ ಶರಣಾಂ ವಾಸುದೆೀವಮ್ । 

ಪಾರಪುಸಿಮೀಭಿಸಾಿಮಸೆೈವವಾಥSಘ್ಸಙ್ ಘ್ೈಃ ಸಮಿಾೀಡಿತ್ಾ ಅರ್ುರ್ುತ್ಾಂಸಿದಾ ತ್ೆೈಃ॥ 9 
॥ 
ಸೆೀನಾಾಂ ಚ್ ವಿಷೊಣೀನಿಥರಯಾತರ್ಾಂಸೆಿೀ ವಧಾರ್ ತ್ೆೀಷಾಾಂ ಹರಿಭಕ್ಾಾದಿಕ್ಾನ್ ವಾ । 

ಗುಣಾನ್ ಸಮಥಾಥ ಇವ ಯೀಧಾಃ ಸವಶತುರವಧೆೈಕಶ್ೀಲಾ ಅಪಿ ನಷಾಟಃ ಪಿವದಿಾಃ । 

ಗುಣೆೈವಿಥಷೊಣೀಃ ಸೆವೈಗುಥಣೆೈವಾಥ ಪರಸಾದಾದಿೀಶಸಯ ಸಙ್ಗೆಲರ್ನೊಿೀ ಹಯಗಚ್ಛನ್ ॥ 10 ॥ 

390. ತವಮೀತ್ಾನ್ ರುದತ್ೊೀ ಜಕ್ಷತಶಾಾಯೀಧ್ಯೀ ರಜಸ ಇನದಿ ಪಾರೆೀ । 

ಅವಾದಹೊೀ ದಿವ ಆ ದಸುಯಮುಚಾಾ ಪರ ಸುನವತಃ ಸುಿವತಃ ಶಾಂಸಮಾವಃ  ॥7॥  

ರಕ್ಷ್ೊೀಗಣಾನ್ ಭಕ್ಷರ್ತ್ೊೀ ಮುನಿೀಾಂಶಾ ಸಮಿಾೀಡಿತ್ಾನ್ ರುದತಶಾ ತವಯೈವ । 

ಅಯೀಧ್ಯೀ ರಜಸೊೀSನೆಿೀ ಸುಸತಿವವೃದಿಧರ್ಥದಾ ಜಗತಃ ಸಾಯತ್ ತದೆೈವ ॥ 11 ॥ 

ಪುಾಂದೊೀಷಾನ್ ವಾ ಗುಣಭಕ್ಷ್ಾನ್ ಲೃಸತಿವವೃದ ಧೌ ದಿವೀ ಜ್ಞಾನತ್ೊೀSವಾದಹಶಾ । 
ಅಜ್ಞಾನದಸುಯಾಂ ಸುಿವತಃ ಸಾಂಸುಿತಾಂ ಚ್ ಪಾರವೀSರಕ್ಷಃ - 

391. ಚ್ಕ್ಾರಣಾಸಃ ಪರಿೀಣಹಾಂ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಹಿರಣೆಯೀನ ಮಣಿನಾ ಶುಮಾಮಾನಾಃ । 

ನ ಹಿನಾವನಾಸಸಿ್ತತರುಸಿ ಇನದಿಾಂ ಪರಿ ಸಾಶೆ ೀ ಅದಧಾತ್ ಸೂಯೀಥಣ  ॥8॥  

                                                                -ಬನಧನಾಂ ಯೀ ಜನಾನಾಮ್ ॥ 12 ॥ 

ಕುವಥನಿಿ ಹೆೀಮಾನ ಮಣಿಭಿಃ ಶೆ ೀಭಮಾನಾ ದೆೈತ್ಾಯದಯೀ ದೃಢದೊೀಷಾ ಧ್ನೆೈವಾಥ । 

ತ್ೆೀ ಪೆರೀರರ್ನೊಿೀSಪಿ ಪರಸಾರೆೀಣ ನೆೈವಾತರನ್ ವಾಸುದೆೀವಾಂ ಕರ್ಞ್ಗಾತ್ ॥ 13 ॥ 

ಸಹೆೈವ ಸೂಯೀಥಣ ಚ್ ದೆೀವಸಙ್ಗಘಾಂಶಾರಾನಜ್ಞಾತ್ಾನದಧಾದ್ ವಾಸುದೆೀವಃ । 
ದೆೈತ್ಾಯನಾಾಂ ವಾ ತಮಸಾಾಂ ವೃತಿದೃಷೌಟ - 
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392. ಪರಿ ರ್ದಿನದಿ ರೊೀದಸ್ತೀ ಉಭೆೀ ಅಬುಭೊೀಜಿೀಮಥಹಿನಾ ವಿಶವತಃ ಸ್ತೀಮ್ । 

ಅಮನಯಮಾನಾ ಅಭಿ ಮನಯಮಾನೆೈನಿಥಬರಥಹಮಭಿರಧ್ಮೀ ದಸುಯಮಿನದಿ  ॥9॥  

                                                   -ಪರ್ಥಭುಙ್ಗೆಥಃ ಸಹ ರ್ದೊರೀದಸ್ತೀ ಚ್ । 

ಸವಮಹಿಮಾನ ವಿಶವತಃ ಸಮಯಗೆೀವ ತದಭಕ್ಾಿನಧ್ಮೀ ಭಕಿಸಙ್ ಘ್ೈಃ ॥ 14 ॥ 

393. ನ ಯೀ ದಿವಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಅನಿಮಾಪುನಥ ಮಾಯಾಭಿಧ್ಥನದಾಾಂ ಪರ್ಥಭೂವನ್ । 

ರ್ುಜಾಂ ವಜರಾಂ ವೃಷ್ಭಶಾಕರ ಇನೊದಿೀ ನಿಜೊಯೀಥತಷಾ ತಮಸೊೀ ಗಾ ಅದುಕ್ಷತ್ ॥10॥  
ಯೀ ದಸಯವೀ ದುಯಪೃರ್ಥವಯೀರಶೆೀಷ್ಭೊೀಗೆೀಚ್ಛವೀ ಧ್ನದಾಂ ಚೆೀಶವರಾಂ ತಮ್ । 

ಜಿಗಿೀಷ್ವಃ ಸ್ತವೀರ್ಮಾಯಾಭಿರೆೀವ ನೆೈವೀದಾಪುದವಥರ್ಮೀತತ್ ಕದಾಚಿತ್ ॥ 15 ॥ 

ರ್ುಕಿಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ವಜರಮೀವಾರ್ುಧ್ಾಂ ವಾ ದಸೂಯನ್ ಹನುಿಾಂ ಕೃತವಾನ್ ದೆೀವದೆೀವಃ । 

ನಿಜೆೀನೆೈವ ಜೊಯೀತಷಾ ಭಕಿಹೃದಗತಮೀಗೂಢಾನಯದುಹನಿನಶಾಯೀನ ॥ 16 ॥ 
ಜ್ಞಾನಾನಿ ವಿಷ್ುಣರ್ಥತ್ ತದಜ್ಞಾನಮುಗರಮ್ - 

394. ಅನು ಸವಧಾಮಕ್ಷರನಾನಪೀ ಅಸಾಯವಧ್ಥತ ಮಧ್ಯ ಆ ನಾವಾಯನಾಮ್ । 

ಸಧಿರೀಚಿೀನೆೀನ ಮನಸಾ ತಮಿನದಿ ಓಜಿಷ ಠೆೀನ ಹನಮನಾಹನನಭಿ ದೂಯನ್  ॥11॥  

                                                       -ರ್ಸಯ ಕಮಾಥಣಯಕ್ಷರನ್ ಸೌಖ್ಯಮೀವ । 

ಯೀ ವೆೀದಾವಾಚಾಾಂ ಸೃತನಾವಾತಮಕ್ಾನಾಾಂ ಮಧೆಯೀSವಧ್ಥದರ್ಥಾಜ್ಞಾನರೂಪಃ । 

ಸಮಿೀಚಿೀನಜ್ಞಾನತ್ೊೀSಹಾಂಸಿಮಿೀಶ ಓಜಿಷ ಠೆೀನ ಹತರೂಪೆೀಣ ಸಮಯಕ್ ॥ 17 ॥ 

ಮೀಕ್ಷಪರಕ್ಾಶಾರ್ಥಮಥಾಪಿ ನಾವಾ ತರಣಿೀಯಾನಾಾಂ ಮಧ್ಯತ್ೊೀSಪಾಾಂ ವೃಧ್ಾಂ ತಮ್ । 
ಅಹಿಾಂ ವೆೈ  - 

395. ನಾಯವಿಧ್ಯದಿಲ್ಲೀಿನಶಸಯ ದೃಹಾಳ ವಿ ಶೃಙ್ಗಗಣಮಭಿನಚ್ುಛಷ್ಣಮಿನದಿಃ । 

ಯಾವತಿರೊೀ ಮಘ್ವನ್ ಯಾವದೊೀಜೊೀ ವಜೆರೀಣ ಶತುರಮವಧಿೀಃ ಪೃತನುಯಮ್ ॥12॥ 

                             - ಇಳಿನೊೀ ಭೂಸ್ತಥತ್ಾಃ ಸುಯ –  

ಸಿತ್ಾರವಿಶನನಸುರೊೀ ನಾಮ ತಸಯ ॥ 18 ॥ 

ಇಳಿೀಿನಶಸಿಸಯ ದೃಢಾನಿ ಯಾನಿ ಬಲಾದಿೀನಿ ನಯಹನತ್ ತ್ಾನಿ ದೆೀವಃ । 

ತಮಸೊೀ ವಾ ಶೃಙ್ಗಗಣಾಂ ಶೆ ೀಷ್ಕಾಂ ಚ್ ವೃಷ್ರೂಪಾಂ ದೆೈತಯಮಹನನಥೊೀ ವಾ ॥ 19 ॥ 

ಕ್ಾಮಾಂ ಯಾವಚ್ಛಕ್ಿತ್ೊೀ ವಿಕರಮಾದಾವ ವೆೀಗೆೀನ ವಾ ಶತುರಮಥೊೀ ಪೃತನುಯಮ್ । 

ಜಘ್ನಥ ವಜೆರೀಣ ಸುಬೊೀಧ್ತ್ೊೀ ವಾ  ನ ಶಕ್ಿಸಾಮಸಾಮಿಹೊೀದಿತಾಂ ಹರೆೀಃ ॥ 20 ॥ 
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ಅನನಿಶಕ್ಿಹಿಥ ಹರಿಃ ಸದೆೈವ ಕುತ ಏವ ಶತುರಸಿದಮುಷ್ಯ ಕ್ೊೀSಪಿ । 

ಅತ್ೊೀ ರ್ಥಾಶಕಾಭಿರ್ುದಧಾಮಾನಾಂ ಶತುರಾಂ ಜಘ್ನ ಥೆೀತ ಮಹಾನಿಹಾರ್ಥಃ ॥ 21 ॥ 

396.  ಅಭಿ ಸ್ತಧೊೋ ಅಜಿಗಾತಸಯ ಶತೂರನ್ ವಿ ತಗೆೋನ ವೃಷ್ಭೆೀಣಾ ಪುರೊೀSಭೆೀತ್ । 

ಸಾಂ ವಜೆರೀಣಾಸೃಜದ್ ವೃತರಮಿನದಿಃ ಪರ ಸಾವಾಂ ಮತಮತರಚಾಛಶದಾನಃ  ॥13॥  

ಸ ಸವಥತಃ ಸ್ತದಿಧರ್ುತಃ ಸದೆೈವ ಜಿಗಾರ್ ಜಿೀವಾರಿಗಣಾನ್ ಪುರಶಾ । 

ಸಾಂಸಾರರೂಪಾ ಅಭಿನದವೃಷೆೀಣ ಪಾಣೆೀನ ತಗೆೋನ ವಿರೊೀಧಿನಃ ಪರತ ॥ 22 ॥ 

ಸಾಂಯೀಜಯಾಮಾಸ ವಜೆರೀಣ ವೃತರಾಂ ಜ್ಞಾನೆೀನ ವಾSಜ್ಞಾನಮಮುಷ್ಯ ಹತ್ೆಯೈ । 

ಮತಾಂ ಚ್ ಸಾವಮದಿಶತ್ ಸವಪರಜಾಭಯಃ ಸ ಶಾಶದಾನಃ ಸುಸುಖಿೀ ಸವಥದೆೈವ ॥ 23 ॥ 

397. ಆವಃ ಕುತ್ಮಿನದಿ ರ್ಸ್ತಮನಾಾಕನ್ ಪಾರವೀ ರ್ುಧ್ಯನಿಾಂ ವೃಷ್ಭಾಂ ದಶದುಯಮ್ । 

ಶಫಚ್ುಯತ್ೊೀ ರೆೀಣುನಥಕ್ಷತ ದಾಯ ಮುಚ ಛೆವೈತ್ೆರೀಯೀ ನೃಷಾಹಾಯರ್ ತಸ ಥೌ  ॥14॥  

ಕುತ್ಾಂ ದಶದುಯಾಂ ಚ್ ಮುನಿಾಂ ನೃಪಾಂ ಚ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸ್ತಥತಃ ಸಾವತಮರೂಪಾಂ ಸುಭಕ್ಾಾ । 

ಅದಶಥರ್ಸೊಿೀಷ್ಟತ್ೊೀ ರ್ಃ ಸವತನಾಶಾಾಕನುನಕಿಃ ಕಮಥ ರ್ತಃ ಸವತನೆಾೀ ॥ 24 ॥ 

ವೃಷ್ರೂಪಸಾಯಸಯ ನೃಪಸಯ ರ್ುಧ್ಯತಃ  ಶಫಚ್ುಯತ್ೊೀ ರೆೀಣುರುನನಕ್ಷತ ದಾಯಮ್ । 
ಶೆವೀತ್ಾ ವಾಣಿೀ ವಾರ್ುಭಾಯಾಥ ಸುತ್ೊೀSಸಾಯಃ ಶೆವೈತ್ೆರೀಯೀSರ್ಾಂ ರ್ುಧ್ತ್ೊೀ 

ಹುಯದಸಾಥತ್ ॥ 25 ॥ 
ವೃಷ್ಃ ಶೆವೈತ್ೆರೀಯೀ ಧ್ಮಥ ಏವಾರ್ ಕುತ್ನಾಮಾSಧಾಯತ್ೆೋ ಕುತ್ತ್ೊೀತ್ಾ್ರಣಾತ್ 

ಸಾಯತ್ । 

ದಮಥರೆೀಣುಃ ಸವಗಥಮಾತ್ಾರಭಿಗಾಮಿೀ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ ಧ್ಮೀಥ ಮೀಕ್ಷಫಲೊೀಪಗಃ ಸಾಯತ್ । 

398. ಆವಃ ಶಮಾಂ ವೃಷ್ಭಾಂ ತುಗಾರಾಸು ಕ್ಷ್ೆೀತರಜೆೀಷೆೀ ಮಘ್ವಞ್ಗಛವತರಾಾಂ ಗಾಮ್ । 

ಚೊಯೀಕ್ ಚಿದತರ ತಸ್ತಥವಾಾಂಸೊೀ ಅಕರಞ್ಗಛಛತೂರ ರ್ತ್ಾಮಧ್ರಾ ವೆೀದನಾಕಃ  ॥15॥  

ಶಮಾತಮಕಾಂ ವೃಷ್ಭಾಂ ಧ್ಮಥಮೀವಾಪಯರಕ್ಷಸಿವಾಂ ತುಗಿರಯಾಸವಪಯಧಿೀಶ । 

ತುಗಾರಾಖಾಯಸಾಯತ್ ಸನಿತದಿೀಥಘ್ಥಕ್ಾಲಾ ಮುಕ್ಿಕ್ಷ್ೆೀತರವಿಜಯಾಯೈವ ಧ್ಮಥಮ್ ॥ 27 ॥ 

ಶೆವೀತ್ಾಸುತಾಂ ರಮಣಾದೆರೀಫ ಉಕಿಸಿಮರಕ್ಷಸಿವಾಂ ತವಯಿ ಯೀ ತಸ್ತಥವಾಾಂಸಃ । 

ಜೊಯೀತಶಾಕುರನಿಥಜರೂಪಾಂ ವಿಮುಕ್ಾಾ ಜ್ಞಾನಾನಯರಿೀಣಾಮಧ್ರಾಣಿ ಚಾಕರೊೀಃ ॥ 28 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  34 34 ––    
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ದಾವದಶಚ್ಥಮ್ । ಹಿರಣಯಸೂಪಿ ಅಙ್ಗಗರಸಃ । ಅಶ್ವನೌ । ಜಗತೀ; 9, 12 ತರಷ್ುಟಪ್ । 

399. ತರಶ್ಾನ್ ನೊೀ ಅದಾಯ ಭವತಾಂ ನವೆೀದಸಾವಿಭುವಾಥಾಂ ಯಾಮ ಉತ ರಾತರಶ್ವನಾ । 
ರ್ುವೀಹಿಥ ರ್ನಾಾಂ ಹಿಮಯೀವ ವಾಸಸೊೀS 

ಭಾಯರ್ಾಂಸೆೀನಾಯ ಭವತಾಂ ಮನಿೀಷ್ಟಭಿಃ  ॥1॥  

ಆರಭಯ ಚಾದೆಯೈವ ದಿವಾ ನಿಶಾಯಾಾಂ ತದನಿರೆೀ ಚ್ ತರರಪಿ ಸಮ ಸವಥದಾ । 

ಅಸಾಮಕಮೀವ ಭವತಾಂ ರ್ತ್ೊೀSನೊಯೀ ವೆೀತ್ಾಿ ನ ತ್ಾವಿದುಯದಿತ್ೌ ನವೆೀದಸೌ ॥ 29 ॥ 
ಗೌಣಾಂ ತದನಯತರ ಹರೌ ತು ಮುಖ್ಯತ್ೊೀ ವಾಯಪಿೀ ತು ಮಾಗೊೀಥ ರ್ುವಯೀಶಾ 

ದಾನಮ್। 

ಅಶೆೀಷ್ದೆೀಶೆೀಷ್ು ಗತ್ೆೀರಶೆೀಷ್ದಾತೃತವತಶೆೈವ ರ್ುವೀಹಿಥ ರ್ನಾಮ್ ॥ 30 ॥ 

ವಾಸೊೀರ್ನಾಾಂ ರ್ದವದರ್ತನತಃ ಸಾಯದಿಧಮಾಯ ಹಿನೊೀತ್ೆೀಸಿನುಿವಿಕ್ಷ್ೆೀಪಣಿೀ ಹಿ । 

ತದವದುಬದಿಧಪೆರೀರಕ್ಾSರ್ತನತ್ೊೀ ವಾಮಾಯಾರ್ಥಸೆೀನೌ ಭವತಾಂ ಮನಿೀಷ್ಟಭಿಃ ॥ 31 ॥ 
 ಸಹೆೈವ ದೆೀವೆೈಃ -  

400. ತರರ್ಃ ಪವಯೀ ಮಧ್ುವಾಹನೆೀ ರಥೆೀ ಸೊೀಮಸಯ ವೆೀನಾಮನು ವಿಶವ ಇದ್ ವಿದುಃ। 

ತರರ್ಃ ಸೆಮಾಾಸಃ ಸೆಭಿತ್ಾಸ ಆರಭೆೀ ತರನಥಕಿಾಂ ಯಾರ್ಸ್ತಾವಥಶ್ವನಾ ದಿವಾ ॥2॥  

                                  - ಪವರ್ಶಾಾರ್ುಧಾನಿ 

ಸೊೀಮಸಯ ಪಾನಾಂ ಚೆೀತನತ್ಾವದ್ ವಿದುಸೆಿೀ । 

ವಜರಃ ಖ್ಡಗಃ ಶರ ಇತ್ಾಯರ್ುಧಾನಿ  ತರೀವೆೀಣವಃ ಸಿಮಾನಾಮಾನ ಏವ ॥ 32 ॥ 

ದಿವಾ ನಿಶಾಯಾಾಂ ತರಸ್ತಾರೆೀವಾನುಯಾರ್ಃ ಕಮಾಥರಮಾಾರ್ಥಾಂ ಲೊೀಕಸ್ತದಧಾರ್ಥಮಞ್ಜಃ । 

ಚ್ಕರಾಂ ಗದಾ ಶರ ಇತ್ಾಯರ್ುಧಾನಿ ವೆೀದಾಸಾಯೀ ವಾಸುದೆೀವಸಯ ಚ್ ಸುಯಃ । 

ರರ್ಃ ಸ್ತವಯೀ ಜ್ಞಾನಿನಾಾಂ ವಾ ಶರಿೀರಾಂ ಪಾರಣಾದರ್ಃ ಸಿಮಾನಾನಯಸಯ ಚಾಪಿ ॥ 33 ॥ 

401. ಸಮಾನೆೀ ಅಹನ್ ತರರವದಯಗೊೀಹನಾ ತರರದಯ ರ್ಜ್ಞಾಂ ಮಧ್ುನಾ ಮಿಮಿಕ್ಷತಮ್ । 

ತರವಾಥಜವತೀರಿಷೊೀ ಅಶ್ವನಾ ರ್ುವಾಂ ದೊೀಷಾ ಅಸಮಭಯಮುಷ್ಸಶಾ ಪಿನವತಮ್ ॥3॥  

ವೆೈಷ್ಮಯಹಿೀನೆೀ ಸುಖ್ಭಾಜನೆೀSಹಿನ ವಿಮುಕ್ಿಕ್ಾಲೆೀSಖಿಲದೊೀಷ್ನಾಶಕ್ೌ । 

ಸವಭಕ್ಾಿನಾಾಂ ಶೆ ೀಧ್ರ್ತಾಂ ಚ್ ರ್ಜ್ಞಾಂ ತರರಸಾಮಕಾಂ ರ್ುದಧಜಿತ್ಾ ಇಷ್ಶಾ । 

ಸುಖಾನಿ ವಾ ಮೀಕ್ಷಗತ್ಾನಿ ನೊೀSಲಮಹೊೀರಾತ್ೆರೀ ಕ್ಷರತಾಂ ಸವಥದೆೈವ ॥ 34 ॥ 
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402. ತರವಥತಥಯಾಥತಾಂ ತರರನುವರತ್ೆೀ ಜನೆೀ ತರಃ ಸುಪಾರವೆಯೀ ತ್ೆರೀಧೆೀವ ಶ್ಕ್ಷತಮ್ । 

ತರನಾಥದಯಾಂ ವಹತಮಶ್ವನಾ ರ್ುವಾಂ ತರಃ ಪೃಕ್ಷ್ೊೀ ಅಸೆೋ ಅಕ್ಷರೆೀವ ಪಿನವತಮ್  ॥4॥  

ರ್ದವತಥನಾಂ ಸವಥಲೊೀಕ್ೆೀಷ್ು ತಚ್ಾ ತರಕ್ಾಲಗಾಂ ರ್ುವಯೀರೆೀವ ಸವಥಮ್ । 

ಭಕ್ೆಿೀ ಜನೆೀ ಸುಷ್ುಠ ರಕ್ಷ್ೆಾೀ ಸುಭಕ್ೆಿೀ ತರಧೆೀವ ಕ್ಾನಾನುಗತ್ೆೀ ಸುಶ್ಕ್ಷತಮ್ । 

ಸುಖ್ಾಂ ವಹೆೀತಾಂ ಚ್ ರ್ುವಾಾಂ ತು ನಃ ಸದಾ ಪುಷ್ಟಟಾಂ ಚ್ ನಿತ್ಾಯಾಂ ಕ್ಷರತಾಂ ವಣಥವಚ್ಾ॥35॥ 

403. ತರನೊೀಥ ರಯಿಾಂ ವಹತಮಶ್ವನಾ ರ್ುವಾಂ ತರದೆೀಥವತ್ಾತ್ಾ ತರರುತ್ಾವತಾಂ ಧಿರ್ಃ । 

ತರಃ ಸೌಭಗತವಾಂ ತರರುತ ಶರವಾಾಂಸ್ತ ನಸ್ತಾಷ್ಠಾಂ ವಾಾಂ ಸೂರೆೀ ದುಹಿತ್ಾ ರುಹದರರ್ಮ್॥5॥ 

ವಿತಿಾಂ ಚ್ ನಿತಯಾಂ ದೆೀವತತಾಂ ಚ್ ನಿತಯಾಂ ಧಿರ್ಾಂ ಚ್ ಶುಭಾರಾಂ ನಿತಯಮೀವಾವತಾಂ ನಃ । 

ಕ್ೀತಥಾಂ ಸೌಭಾಗಯಾಂ ರಕ್ಷತಾಂ ನಃ ಸದೆೈವ ಕ್ಾಲತರಯೀ ರ್ುಷ್ಮದಿೀರ್ಾಂ ರರ್ಾಂ ಚ್ । 

ಪುತರೀ ಸೂರ್ಥಸಾಯರುಹದಾಕಿದೆೀಹೆೀ ಜ್ಞಾನೊೀದಯೀ ವಾ ಭಗವತಿಸಾದಾತ್ ॥ 36 ॥ 

404. ತರನೊೀಥ ಅಶ್ವನಾ ದಿವಾಯನಿ ಭೆೀಷ್ಜಾ ತರಃ ಪಾರ್ಥಥವಾನಿ ತರರು ದತಿಮದಾಾಃ । 

ಓಮಾನಾಂ ಶಾಂಯೀಮಥಮಕ್ಾರ್ ಸೂನವೆೀ ತರಧಾತು ಶಮಥ ವಹತಾಂ ಶುಭಸಾತೀ ॥6॥ 

ಸವೆೀಥಷ್ು ಕ್ಾಲೆೀಷ್ವಪಿ ಭೆೀಷ್ಜಾನಿ ನಃ ಸವಥಲೊೀಕಪರಭವಾನಿ ದತಿಮ್ । 

ಅದಾಾಃ ಸುಖಾಯೈವ ಸುಖ್ಾಂ ಮಮೈವ ಸವಲಾಸಯ ರ್ುಷ್ಮತುಾತರಕಸಾಯರ್ ದತಿಮ್ । 

ಪತೀ ಶುಭಸಾಯರ್ ಸುರ್ಸಯ ಶಾಂಯೀಮಥದಿೀರ್ಸೆಯೈವಾವಹತಾಂ ಸುಖ್ಾಂ ವಾ ॥ 37 ॥ 

405. ತರನೊೀಥ ಅಶ್ವನಾ ರ್ಜತ್ಾ ದಿವೆೀದಿವೆೀ ಪರಿ ತರಧಾತು ಪೃರ್ಥವಿೀಮಶಾರ್ತಮ್ । 

ತಸೊರೀ ನಾಸತ್ಾಯ ರಥಾಯ ಪರಾವತ ಆತ್ೆೋವ ವಾತಃ ಸವಸರಾಣಿ ಗಚ್ಛತಮ್  ॥7॥  
 

406. ತರರಶ್ವನಾ ಸ್ತನುಧಭಿಃ ಸಪಿಮಾತೃಭಿಸಾರ್ ಆಹಾವಾಸೆಾೀಧಾ ಹವಿಷ್ೃತಮ್ । 

ತಸರಃ ಪೃರ್ಥವಿೀರುಪರಿ ಪರವಾ ದಿವೀ ನಾಕಾಂ ರಕ್ಷ್ೆೀಥೆೀ ದುಯಭಿರಕುಿಭಿಹಿಥತಮ್  ॥8॥  
 

407. ಕವ೧ತರ ಚ್ಕ್ಾರ ತರವೃತ್ೊೀ ರರ್ಸಯ ಕವ೧ತರಯೀ ವನುಧರೊೀ ಯೀ ಸನಿೀಳಾಃ । 

ಕದಾ ಯೀಗೊೀ ವಾಜಿನೊೀ ರಾಸಭಸಯ ಯೀನ ರ್ಜ್ಞಾಂ ನಾಸತ್ೊಯೀಪಯಾರ್ಃ ॥9॥  
 

408. ಆ ನಾಸತ್ಾಯ ಗಚ್ಛತಾಂ ಹೂರ್ತ್ೆೀ ಹವಿಮಥಧ್ವಃ ಪಿಬತಾಂ ಮಧ್ುಪೆೀಭಿರಾಸಭಿಃ । 

ರ್ುವೀಹಿಥ ಪೂವಥಾಂ ಸವಿತ್ೊೀಷ್ಸೊೀ ರರ್ಮೃತ್ಾರ್ ಚಿತರಾಂ ಘ್ೃತವನಿಮಿಷ್ಯತ ॥10॥ 
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409. ಆ ನಾಸತ್ಾಯ ತರಭಿರೆೀಕ್ಾದಶೆೈರಿಹ ದೆೀವೆೀಭಿಯಾಥತಾಂ ಮಧ್ುಪೆೀರ್ಮಶ್ವನಾ । 
ಪಾರರ್ುಸಾಿರಿಷ್ಟಾಂ ನಿೀ ರಪಾಾಂಸ್ತ ಮೃಕ್ಷತಾಂ 

ಸೆೀಧ್ತಾಂ ದೆವೀಷೊೀ ಭವತಾಂ ಸಚಾಭುವಾ ॥11॥  
 

410.  ಆ ನೊೀ ಅಶ್ವನಾ ತರವೃತ್ಾ ರಥೆೀನಾವಾಥಞ್ಾಾಂ ರಯಿಾಂ ವಹತಾಂ ಸುವಿೀರಮ್ । 

ಶೃಣವನಾಿ ವಾಮವಸೆೀ ಜೊೀಹವಿೀಮಿ ವೃಧೆೀ ಚ್ ನೊೀ ಭವತಾಂ ವಾಜಸಾತ್ೌ  ॥12॥  
 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  3535--  

ಏಕ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । ಹಿರಣಯಸೂಪಿ ಆಙ್ಗಗರಸಃ । ೧ (ಪಾದಾನಾಾಂ ಕರಮೀಣ) ಅಗಿನಃ, ಮಿತ್ಾರವರುಣೌ, ರಾತರಃ , 

ಸವಿತ್ಾ ಚ್ । 2-11 ಸವಿತ್ಾ । ತರಷ್ುಟಪ್, 1,9 ಜಗತೀ । 
411. ಹವಯಾಮಯಗಿನಾಂ ಪರರ್ಮಾಂ ಸವಸಿಯೀ 

ಹವಯಾಮಿ ಮಿತ್ಾರವರುಣಾವಿಹಾವಸೆೀ । 
ಹವಯಾಮಿ ರಾತರೀಾಂ ಜಗತ್ೊೀ ನಿವೆೀಶನಿೀಾಂ  

ಹವಯಾಮಿ ದೆೀವಾಂ ಸವಿತ್ಾರಮೂತಯೀ  ॥1॥  

ಹವಯಾಮಿ ದೆೀವಾನಗಿನಪೂವಾಥನಥೊೀ ವಾ ವಿಷ್ುಣಾಂ ತ್ೆೈಸೆೈನಾಥಮಭಿೀ ರಾತ ರ್ಸಾಮತ್ । 
ರತತ್ಾವದ್ ವಾ ರತದತ್ಾವದ್ ಸ ರಾತರೀ - 

412. ಆ ಕೃಷ ಣೆೀನ ರಜಸಾ ವತಥಮಾನೊೀ ನಿವೆೀಶರ್ನನಮೃತಾಂ ಮತಯಥಾಂ ಚ್ । 

ಹಿರಣಯಯೀನ ಸವಿತ್ಾ ರಥೆೀನಾದೆೀವೀ ಯಾತ ಭುವನಾನಿ ಪಶಯನ್  ॥2॥  

                                           -ಕೃಷ್ಣಾಂ ರಜಃ ಶಾವಥರಾಂ ಹೃತಿಮೀ ವಾ ॥ 38 ॥ 

ದೆೀವಾನ್ ನೃಜಾತ್ಾನರ್ವಾ ವಿಮುಕ್ಾಿನನಾಯಾಂಶಾ ಮತ್ಾಯಥನ್ ಸೃತಗಾನ್ ವಾ ಲಯೀಷ್ು । 

ನಿಶಾಸು ವಾ ಸಾವತಮನಿ ಸನಿನವೆೀಶರ್ನ್ ಪರಸಾವಪರ್ನ್ ವಾ ರವಿಗೊೀ ಜನಾದಥನಃ ॥  
413. ಯಾತ ದೆೀವಃ ಪರವತ್ಾ ಯಾತುಯದವತ್ಾ ಯಾತ ಶುರಭಾರಭಾಯಾಂ ರ್ಜತ್ೊೀ 

ಹರಿಭಾಯಮ್ । 

ಆ ದೆೀವೀ ಯಾತ ಸವಿತ್ಾ ಪರಾವತ್ೊೀSಪ ವಿಶಾವ ದುರಿತ್ಾ ಬಾಧ್ಮಾನಃ  ॥3॥  

ಆಯಾತ ನಿತಯಾಂ ಚೊೀಚ್ಾನಿೀಚೆೈಃ ಪರದೆೀಶೆೈಃ ಶುಭಾರಶವರ್ುಕ್ೆಿೀನ ರಥೆೀನ ಯಾಜಯಃ । 

ಶುಭೌ ಚ್ ತ್ೌ ರಮಣಿೀಯೌ ಚ್ ಶುಭೌರ ಪುರೊೀಗಾಶೌವ ಹರಿದಶೆ ವೀ ಹಿ ಸೂರ್ಥಃ ॥ 40 ॥ 
ಪರಾವತ್ೊೀ ದೂರತಃ - 
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414. ಅಭಿೀವೃತಾಂ ಕೃಶನೆೈವಿಥಶವರೂಪಾಂ ಹಿರಣಯಶಮಯಾಂ ರ್ಜತ್ೊೀ ಬೃಹನಿಮ್ । 

ಆಸಾಥದರರ್ಾಂ ಸವಿತ್ಾ ಚಿತರಭಾನುಃ ಕೃಷಾಣರಜಾಾಂಸ್ತ ತವಿಷ್ಟೀಾಂ ದಧಾನಃ  ॥4॥  

                                         -ಅಭಿೀವೃತಶಾ 

ರಥೊೀ ಹಿರಣೆಯೈಸಿಸಯ ಶಮಾಯ ರ್ುಗಾಣಿೀ । 

ತಮಃ ಪರಕ್ಾಶೌ ರ್ದಧಿೀನೌ ರ್ತಸೌಿ ದಧಾನ ಇತುಯಚ್ಯತ್ೆೀ ವಾಸುದೆೀವಃ ॥ 41 ॥ 
ಕೃಷ್ಣಾಂ ರಜಸಿವಿಷ್ಟೀ ಸತಿವಪೂವಥಗುಣಾಸಾಯೀ ವಾ ವುಯತೆಿಮಾತ್ - 

415. ವಿ ಜನಾಞ್ಚಛಾವಾಃ ಶ್ತಪಾದೊೀ ಅಖ್ಯನ್ ರರ್ಾಂ ಹಿರಣಯಪರ ಉಗಾಂ ವಹನಿಃ । 

ಶಶವದಿವಶಃ ಸವಿತುದೆೈಥವಯಸೊಯೀಪಸ ಥೆೀ ವಿಶಾವ ಭುವನಾನಿ ತಸುಥಃ  ॥5॥  

                                                        -ತತುಿರಙ್ಗಗಃ । 

ಶಾಯವಾಃ ಶಾಯಮತ್ಾವನಿನೀಲಪಾದೊೀ ಜಗತ್ ತ್ೆೀ ಪಶಯನಿಿ ಸನಿಧಃ ಪರಉಗಾಂ ರರ್ಸಯ । 

ದೆೀವಪಿರರ್ತ್ಾವದ್ ದೆೈವಯನಾಮನೀ ಹರೆೀಸುಿ ಸಮಿೀಪಸಥಾಂ ಸವಥಗತ್ಾವಜಜಗದಿಧ ॥ 42 ॥ 

416. ತಸೊರೀ ದಾಯವಃ ಸವಿತುದಾವಥ ಉಪಸಾಥ ಏಕ್ಾ ರ್ಮಸಯ ಭುವನೆೀ ವಿರಾಷಾಟ್ । 

ಆಣಿಾಂ ನ ರರ್ಯಮಮೃತ್ಾಧಿ ತಸುಥರಿಹ ಬರವಿೀತುಿ ರ್ ಉ ತಚಿಾಕ್ೆೀತತ್  ॥6॥  
 

ತಸೊರೀ ದಾಯವೀ ಮಾತರರ್ಾಂ ದಾವವುಪಸ ಥೌ ಜಡಾಜಡೆೀ ಶ್ರೀವಿಥರಾಷಾಡಧಿೀಶಾ । 

ವಿಶವಸಯ ಸಾಕ್ಷ್ಾದ್ ಭಗವಾನ್ ನಿರ್ನಾಿ ರ್ಮೀSಸಯ ಸವಥಾಂ ಗದಿತಾಂ ಸದೆೈವ ॥ 43 ॥ 

ಜಡಾಜಡತ್ಾವನಾಮನಮುಕಿಾಂ ಪೃರ್ಗ್ ಹಿ ಸವಥಸಾವಮಯಾಂ ವಕುಿಮೀವೀದಿತ್ಾ ಶ್ರೀಃ । 

ಅನೊಯೀನಯಸಮಬನಧವಿವಕ್ಷಯೈವ ಹುಯಪಸಥತವಾಂ ಮುಕಿಭೂತ್ಾನಿ ಯಾನಿ ॥ 44 ॥ 

ಅಶೆೀಷ್ತಸಾಿನಿ ರರ್ಸಯ ರ್ದವದಾಣಿಾಂ ರರ್ಯಾಂ ಸಾಂಶ್ರತಾಂ ಸವಥದೆೈವ । 

ಏವಾಂ ಹರಿಾಂ ಸಾಂಶ್ರತ್ಾನಯಬಜಜೆೀಶಪೂವಾಥಣಯಪಿೀತ್ೆಯೀಷ್ ವೆೀದಾರ್ಥಸಾರಃ ॥ 45 ॥ 

ಇಹ ಬರವಿೀತವನಯಥಾ ಯೀSಭಿಪಶೆಯೀತ್ ಕುಯಾಥದ್ ವಾ ತದೊಯೀ ರ್ಥಾವಚ್ಾ ಪಶೆಯೀತ್ । 

ಶೆೀಷ್ಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ಸ ಬರವಿೀತವಸಮದಥೆೀಥ ಚ್ಕ್ಾರ ಯೀ ವಿಷ್ುಣರೆೀತತ್ ಸ ವಾ ನಃ ॥ 46 ॥ 
 

417. ವಿ ಸುಪಣೊೀಥ ಅನಿರಿಕ್ಷ್ಾಣಯಖ್ಯದ್ ಗಭಿೀರವೆೀಪಾ ಅಸುರಃ ಸುನಿೀರ್ಃ । 

ಕ್ೆವೀ೩ದಾನಿೀಾಂ ಸೂರ್ಥಃ ಕಶ್ಾಕ್ೆೀತ ಕತಮಾಾಂ ದಾಯಾಂ ರಶ್ಮರಸಾಯ ತತ್ಾನ  ॥7॥  

ಗಮಿಾೀರವೆೀಗೊೀ ಭಗವಾನ್ ಸುಪಣಥಃ ಪರಾನನಾದದನಿರಿೀಕ್ಷ್ಾಾಣಯಪಶಯತ್ । 

ಅಸೌ ರತಃ ಶುಭನಿೀತಶಾ ವಿಷ್ುಣರಿತಯಪಶಯದ್ ದುಲಥಭತ್ಾವತ್ ಕ ಏವ ॥ 47 ॥ 



 

 
 

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

 
2011 

Page 104 !!ಆಚಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ !! ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ !! 

 

ಪಶಯನ್ ರವೆೀ ರಶ್ಮಗಣಾನಪಿೀಹ ಸವಥವಾಯಪಾಿನಪಿ ವಿಷೊಣೀನಥ ರಶ್ೋನ್ । 

ಲೊೀಕಃ ಪಶೆಯೀದಿತ ಕುತ್ಾರತತ್ಾನೆೀತ್ಾಯಕ್ಷಿಪಯತ್ೆೀ ವಯಕ್ಿಮಪೆೀಕ್ಷಾ ರಶೆೋಃ ॥ 48 ॥ 

418. ಅಷೌಟ ವಯಖ್ಯತ್ ಕಕುಭಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಸ್ ತರೀ ಧ್ನವ ಯೀಜನಾ ಸಪಿ ಸ್ತನೂಧನ್ । 

ಹಿರಿಣಾಯಕ್ಷಃ ಸವಿತ್ಾ ದೆೀವ ಆಗಾದ್ ದಧ್ದರತ್ಾನ ದಾಶುಷೆೀ ವಾಯಾಥಣಿ  ॥8॥  

ಊಧ್ವಥಾಂ ಮಧ್ಯಮಧ್ರಾಂ ಚೆೀತ ಧ್ನವ ತರರ್ಾಂ ತಮಃ ಸುಖ್ಲ್ಲೀನಾಂ ರ್ತಸಿತ್ । 

ರ್ುಕಿಾಂ ಭವೆೀತ್ ತದಗತ್ೆೈಃ ಸವಥದೆೈವ ದೃಢಶೆಿೀಷಾದ್ ಯೀಜನಾಂ ಸಾಯತ್ ತಮೀ ಹಿ ॥  
ಅಷೌಟ ದಿಶಃ ಪರಕೃತ್ೆೀವಾಥ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಮಹದಾದಾಯಃ ಸ್ತನಧವಸಾಿನಯಪಶಯತ್ । 

ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್ೊೀ ನರಸ್ತಾಂಹಾತಮನಾ ಸ ವಾಯಾಥಣಿ ರ್ದವರಣಿೀರ್ಾಂ ಸುವಿತಿಮ್ ॥ 50 ॥ 

419. ಹಿರಣಯಪಾಣಿಃ ಸವಿತ್ಾ ವಿಚ್ಷ್ಥಣಿರುಭೆೀ ದಾವವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಅನಿರಿೀರ್ತ್ೆೀ । 

ಅಪಾಮಿೀವಾಾಂ ಬಾಧ್ತ್ೆೀ ವೆೀತ ಸೂರ್ಥಮಭಿ ಕೃಷ ಣೆೀನ ರಜಸಾ ದಾಯಮೃಣೊೀತ  ॥9॥  

ಚ್ಷ್ಥಣಿಭೊಯೀ ರ್ತಿಜಾಭೊಯೀ ವಿಶ್ಷೊಟೀ ವಿಚ್ಷ್ಥಣಿಃ ಕ್ೆೀಶವಃ ಸೂರ್ಥಮೀತ । 
ಋಣೊೀತ ಸಮೂಾರರ್ತ - 

420. ಹಿರಣಯಹಸೊಿೀ ಅಸುರಃ ಸುನಿೀರ್ಃ ಸುಮೃಳಿೀಕಃ ಸವವಾ ಯಾತವವಾಥಙ್ । 

ಅಪಸೆೀಧ್ನ್ ರಕ್ಷಸೊೀಯಾತುಧಾನಾನಸಾಥದ್ ದೆೀವಃ ಪರತದೊೀಷ್ಾಂ ಗೃಣಾನಃ  ॥10॥  

                                                -ಸವವಾನ್ ಸ 

ಸವತನಾತ್ಾವತ್ ಸವಣಥಪಾತರಾಂ ಸುಪೂಣಥಮ್ ॥ 51 ॥ 

ದಧಾನೊೀSಸೌ ಸವಣಥವಣಥಶಾ ತ್ೆೀನ ಸವಣಥಪಾಣಿಃ ಸವಣಥಹಸಿಶಾ ದೆೀವಃ । 

ಪೃರ್ಕಾೃರ್ಕ್ ಪಾಣಿಪೂವಾಥಙ್ಗವಿತ್ೆಾೈಃ ಸವಣಥವಣಥಃ ಸವಣಥಪಾಣಿಃ ಸ ಉಕಿಃ ॥ 52 ॥ 

ಏತ್ೆೈಲ್ಲಥಙ್ ಗ್ೈವೆೀಥತಿ ಸೂರ್ಥಾಂ ರ್ತಶಾ ಸೂಯಾಥದನಯಃ ಸವಿತ್ಾ ವಾಸುದೆೀವಃ । 

ಉಕ್ೊಿೀ ಗಾರ್ತ್ಾರಾಚಾರಣೆೈಸಿತರ ತತರ ಕಪಾಯಸ ಪದಾಮಕ್ಷ ಇತ ಹುಯದಾಖ್ಯಃ ॥ 53 ॥ 

421. ಯೀ ತ್ೆೀ ಪನಾಥಃ ಸವಿತಃ ಪೂವಾಯಥಸೊೀSರೆೀಣವಃ ಸುಕೃತ್ಾ ಅನಿರಿಕ್ಷ್ೆೀ। ತ್ೆೀಭಿನೊೀಥ 
ಅದಯ ಪರ್ಥಭಿಃ ಸುಗೆೀಭಿೀ ರಕ್ಷ್ಾ ಚ್ ನೊೀ ಅಧಿ ಚ್ ಬೂರಹಿ ದೆೀವ  ॥11॥  

 

ಯೀ ಪನಾಥನೊೀ ದೆೀವಯಾನಾ ಅಮುತರ ಸಾಧಾಯ ಯೀ ತ್ೆೀSರೆೀಣವೀSರಾಗತ್ೊೀ ವಾ । 

ರಜೊೀ ಹಾನಾದರ್ವಾ ತ್ಾನ್ ಪರದಾರ್ ರಕ್ಷ್ಾಧಿಕ್ಾನ್ ಬೂರಹಿ ನೊೀSಥೊೀ ಸಮೀಭಯಃ॥ 
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--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  36 36 ––  

ವಿಾಂಶತಯಚ್ಥಮ್ । ಕಣೊವೀ ಘೌರಃ । ಅಗಿನಃ, 13-14 ರ್ುಣೊೀ ವಾ । ಪರಗಾರ್ಃ ವಿಷ್ಮಾ ಬೃಹತಯಃ, ಸಮಾಃ 
ಸತ್ೊೀಬೃಹತಯಃ ( 13 ಉಪರಿಷಾಟದ್ ಬೃಹತೀ । ಐ.ಬಾರ.2 । 2 ಚ್ರಣಚೆಛೀದಃ ) 

ಕಣವಸಿವಧಾಯಪರ್ನ್ ವಿಷೊಣೀರನುಗರಹಮಥಾಪುನವನ್ । 

ಇಚ್ಛಾಂಶಾ ಜ್ಞಾನವಿತತಾಂ ದೆೀವಾಾಂಸುಿಷಾಟವ ಭಕ್ಿತಃ ॥ 55 ॥ 

ಋಕ್ ಚ್ಛತ್ೆೀನಾವಶ್ಷ್ಟಾಂ ಚ್ ಜಪಯಸಾಯನೆಿೀ ತು ಕ್ಾಲತಃ । 

ಶುರಣವನುಿ ಸೊಿೀಮಮಿತಯನಾಿ ದದಶೆೈಥಕ್ಾಗರಮಾನಸಃ ॥ 56 ॥ 

422. ಪರ ವೀ ರ್ಹವಾಂ ಪುರೂಣಾಾಂ ವಿಶಾಾಂ ದೆೀವರ್ತೀನಾಮ್ । 
ಅಗಿನಾಂ ಸೂಕ್ೆಿೀಭಿವಥಚೊೀಭಿರಿೀಮಹೆೀ ರ್ಾಂ ಸ್ತೀಮಿದನಯ ಈಳತ್ೆೀ  1  

ಬಹಾವಧೆೀರ್ತವತಃ ಪುತರಾಂ ಬಹೂನಾಾಂ ವೀ ಹುತ್ಾಶನಮ್ । 

ಬಹುಜ್ಞೆೀರ್ತವತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣಾಂ ವೆೀಮಹೆೀ ಹೆೀ ಪರಜಾಃ ಸದಾ ॥ 57 ॥ 

ದೆೀವಜ್ಞಾನಾದ್ ವಾ ರ್ಜನಾದ್ ದೆೀವರ್ತಯಃ ಸಮಿೀಳತ್ೆೀ । 
ರ್ಮನೆಯೀ ಚ್ ಜನಾಃ ಸನಿಃ - 

423. ಜನಾಸೊೀ ಅಗಿನಾಂ ದಧಿರೆೀ ಸಹೊೀವೃಧ್ಾಂ ಹವಿಷ್ಮನೊಿೀ ವಿಧೆೀಮ ತ್ೆೀ । 

ಸ ತವಾಂ ನೊೀ ಅದಯ ಸುಮನಾ ಇಹಾವಿತ್ಾ ಭವಾ ವಾಜೆೀಷ್ು ಸನಾಃ  ॥2॥  
                                                       -ಸಹಸಾ ವಾರ್ುನೆೈಧಿತಮ್ ॥ 58 ॥ 

ಧಾರರ್ನಿಿ ಜನಾಸಿಸಯ ಕಮಥ ಕುಮೀಥ ವರ್ಾಂ ಚ್ ತ್ೆೀ । 

ಸನಾಃ ಸಮಯಕಿತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣವಾಥಯೀರಪಿ ವಿವೃದಿಧಕೃತ್ ॥ 59 ॥ 

424. ಪರ ತ್ಾವ ದೂತಾಂ ವೃಣಿೀಮಹೆೀ ಹೊೀತ್ಾರಾಂ ವಿಶವವೆೀದಸಮ್ । 

ಮಹಸೆಿೀ ಸತ್ೊೀ ವಿ ಚ್ರನಾಚ್ಥಯೀ ದಿವಿ ಸಾೃಶನಿಿ ಭಾನವಃ  ॥3॥  
 

425. ದೆೀವಾಸಸಾಿವ ವರುಣೊೀ ಮಿತ್ೊರೀ ಅರ್ಥಮಾ ಸಾಂ ದೂತಾಂ ಪರತನಮಿನಧತ್ೆೀ 

ವಿಶವಾಂ ಸೊೀ ಅಗೆನೀ ಜರ್ತ ತವಯಾ ಧ್ನಾಂ ರ್ಸೆಿೀ ದದಾಶ ಮತಯಥಃ  ॥4॥  

ಪರತತ್ೆೀಃ ಪುರಾತನತ್ಾವದ್ ವಾ ಪರತನಃ -  
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426. ಮನೊದಿೀ ಹೊೀತ್ಾ ಗೃಹಪತರಗೆನೀ ದೂತ್ೊೀ ವಿಶಾಮಸ್ತ । 

ತ್ೆವೀ ವಿಶಾವ ಸಙ್ಗತ್ಾನಿ ವರತ್ಾ ಧ್ುರವಾ ಯಾನಿ ದೆೀವಾ ಅಕೃಣವತ  ॥5॥  

                                                    - ಮನೊದಿೀ ಮಹಾಮಖ್ಃ । 

427. ತ್ೆವೀ ಇದಗೆನೀ ಸುಭಗೆೀ ರ್ವಿಷ್ಠಾ ವಿಶವಮಾ ಹೂರ್ತ್ೆೀ ಹವಿಃ । 

ಸ ತವಾಂ ನೊೀ ಅದಯ ಸುಮನಾ ಉತ್ಾಪರಾಂ ರ್ಕ್ಷಿ ದೆೀವಾಾಂತು್ವಿೀಯಾಥ  ॥6॥  

ದೆೀವಾನ್ ಸುವಿೀಯಾಥದ್ ರ್ಜಸ್ತ - 

428. ತಾಂ ಘೀಮಿತ್ಾಥ ನಮಸ್ತವನ ಉಪ ಸವರಾಜಮಾಸತ್ೆೀ । 

ಹೊೀತ್ಾರಭಿರಗಿನಾಂ ಮನುಷ್ಃ ಸಮಿನಧತ್ೆೀ ತತವಾಥಾಂಸೊೀ ಅತ ಸ್ತರಧ್ಃ  ॥7॥  

                                                    - ತಾಂ ಹಿ ತ್ಾವಮೀವ ಸವಥದಾ । 

ಉಪಾಸತ್ೆೀ ನಮಸಯನಿಃ ಸನಿಸಿ್ತೀಣಾಥಸುಿ ಸಾಂಸೃತ್ೆೀಃ ॥ 60 ॥ 

ಸ್ತರಧೊೀ ಹಯತ ತತವಾಥಾಂಸಸಿ್ತೀಣಥದುಃಖಾ ಇಹೆೈವ ವಾ । 

ತವತಿಸಾದೆೀನ ವಿದಾವಾಂಸಃ ಪಾರಪಯ ಬಾರಹಮಣಯಮುತಿಮಮ್ ॥ 61 ॥ 

429. ಘ್ನನೊಿೀ ವೃತರಮತರನ್ ರೊೀದಸ್ತೀ ಅಪ ಉರು ಕ್ಷಯಾರ್ ಚ್ಕ್ರರೆೀ । 

ಭುವತ್ ಕಣೆವೀ ವೃಷಾ ದುಯಮಾನಾಹುತಃ ಕರನದದಶೆ ವೀ ಗವಿಷ್ಟಟಷ್ು  ॥8॥  

ತಮೀ ಘ್ನನೊಿೀSತರನ್ ಲೊೀಕ್ಾನಪಃ ಕಮಾಥಣಿ ಚೊೀತಿಮಾಃ । 

ಉರು ಬರಹಮ ಕ್ಷಿತತ್ೆವೀನ ಚ್ಕುರಸಿತ್ೆೈವ ಸಾಂಸ್ತಥತ್ೆೀಃ ॥ 62 ॥ 

ವೃಷಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ುಣಮುಥನೌ ಕಣೆವೀSಭವತ್ ಸ್ತಥತಃ । 

ಕರನದದಶವಸವರೂಪಶಾ ಜ್ಞಾನಸಾಯನೆವೀಷ್ಣೆೀ ಕೃತ್ೆೀ । 

ತತಃ ಕಣಾವನಿನಸ್ರನಿಿ ಶುದಾಧ ವೆೀದಾನುಗಾ ಗಿರಃ ॥ 63 ॥ 
ದುಯತಮತ್ಾಿವತ್ ಸ ತು ದುಯಮಿನೀ - 

430. ಸಾಂ ಸ್ತೀದಸವ ಮಹಾ ಅಸ್ತ ಶೆ ೀಚ್ಸವ ದೆೀವವಿೀತಮಃ । 

ವಿ ಧ್ೂಮಮಗೆನೀ ಅರುಷ್ಾಂ ಮಿಯೀಧ್ಯ ಸೃಜ ಪರಶಸಿ ದಶಥತಮ್  ॥9॥  

                                              - ದೆೀವೆೀಷ್ು ಜ್ಞಾನವತಿಮಃ । 

ಸತವಾಂ ಶೆ ೀಚ್ಸವ ದಿೀಪಯಸವ ಧ್ೂಮ ಸಾಂಸಾರಧ್ೂತೃತ್ೆೀಃ । 

ಅರುಷೊೀ ರೊೀಷ್ಹಿೀನತ್ಾವದ್ ಧ್ೂಮಶೆಾೀಚ್ುಛಭಗನಧನಾತ್ ॥ 64 ॥ 
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431. ರ್ಾಂ ತ್ಾವ ದೆೀವಾಸೊೀ ಮನವೆೀ ದಧ್ುರಿಹ ರ್ಜಿಷ್ಠಾಂ ಹವಯವಾಹನ । 

ರ್ಾಂ ಕಣೊವೀ ಮೀಧಾಯತರ್ಥಧ್ಥನಸಾೃತಾಂ ರ್ಾಂ ವೃಷಾ ರ್ಮುಪಸುಿತಃ  ॥10॥  
 

432. ರ್ಮಗಿನಾಂ ಮೀಧಾಯತರ್ಥಃ ಕಣವ ಈಧ್ ಋತ್ಾದಧಿ । 

ತಸಯ ಪೆರೀಷೊೀ ದಿೀದಿರ್ುಸಿಮಿಮಾ ಋಚ್ಸ್ ತಮಗಿನಾಂ ವಧ್ಥಯಾಮಸ್ತ  ॥11॥  

ರ್ಾಂ ಸುತ್ೊೀ ಮೀ ಸಮಿಧೆೀSಗಿನಾಂ ಮೀಧಾಯತರ್ಥ ಋತ್ಾದಧಿ । 

ಉಕ್ಾಿವ ಸತ್ಾಯಾಂ ವೆೀದವಾಚ್ಾಂ ದೆೀಯಾನಯನಾನನಿ ತಸಯ ಹಿ ॥ 65 ॥ 

ತಾಂ ಪರತೀಮಾ ಋಚ್ಃ ಸವಾಥಃ ಪರಕ್ಾಶಾದ್ ವದಧಥಯಾಮ ತಮ್ । 

ಇನಧನಾಂ ತು ಹರೆೀನಾಥನಯತ್ ಕವಚಿದಸಿ್ತ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ ॥ 66 ॥ 

433. ರಾರ್ಸೂಾಧಿಥ ಸವಧಾವೀಸಿ್ತ ಹಿ ತ್ೆೀSಗೆನೀ ದೆೀವೆೀಷಾವಪಯಮ್ । 

ತವಾಂ ವಾಜಸಯ ಶುರತಯಸಯ ರಾಜಸ್ತ ಸ ನೊೀ ಮೃಳ ಮಹಾ ಅಸ್ತ  ॥12॥  

ವಿತ್ಾಿನಿ ಪೂರಯಾಸಾಮಕಾಂ ದೆೀವೆೀಷ್ವಪಾಯಪಯಮಸಿ್ತ ತ್ೆೀ । 

ರ್ಜ್ಞಭಾಗಾದಿಪೂಜಯತ್ಾವತ್ ಸವಧಾವಃ ಸುಖ್ವಧ್ಥಕಃ । 

ಶುರತಯವಾಜೊೀ ರ್ಜ್ಞಭಾಗೊೀ ರಾಜಾ ಭವಸ್ತ ತಸಯ ಹಿ ॥ 67 ॥ 

434. ಊಧ್ವಥಾಂ ಊ ಷ್ು ಣ ಊತಯೀ ತಷಾಠ ದೆೀವೀ ನ ಸವಿತ್ಾ । 

ಊಧೊವೀಥ ವಾಜಸಯ ಸನಿತ್ಾ ರ್ದಞ್ಗಜಭಿವಾಥಘ್ದಿಾವಿಥಹವಯಾಮಹೆೀ  ॥13॥  

ಅಸಮದರಕ್ಷ್ಾಕೃತ್ೆೀ ನಿತಯಾಂ ಸೂದಯತ್ೊೀ ಭವ ವಿಷ್ುಣವತ್ । 

ವಿಷ್ುಣಶೆಾೀತ್ ಸಾವತಮದೃಷಾಟನೊಿೀ ನೊೀSನನದಾತ್ಾ ತಥೊೀದಯಮಿೀ ॥ 68 ॥ 

ರ್ತ್ ಸುಿವದಿಾದಿವಥಜೆೈರ್ುಥಕ್ಾಿಃ ಸೆನೀಹೆೈಸಾಿವಾಂ ವಿಹವಯಾಮಹೆೀ । 

435. ಊಧೊವೀಥ ನಃ ಪಾಹಯಾಂಹಸೊೀ ನಿ ಕ್ೆೀತುನಾ ವಿಶವಾಂ ಸಮತರಣಾಂ ದಹ  

ಕೃಧಿೀ ನ ಊಧಾವಥಞ್ಾರಥಾರ್ ಜಿೀವಸೆೀ ವಿದಾ ದೆೀವೆೀಷ್ು ನೊೀ ದುವಃ  ॥14॥  

ಜ್ಞಾನೆೀನ ಪಾಹಿ ನಿತರಾಮುದಯಮುಯಚ್ಾಗುಣೊೀSಪಿ ನಃ ॥ 69 ॥ 

ಅಸುರಾ ಅತರರ್ಃ ಪರೀಕ್ಾಿ ಮಾಗಥತರರ್ವಿವಜಿಥತ್ಾಃ । 

ಸವಗಾಥಪವಗಥಮಾನುಷ್ಯಾಂ ತಯಕ್ಾಿವ ಯಾನಿಿ ತಮೀ ಹಿ ತ್ೆೀ । 

ಅದನಿಿೀತಯರ್ ರಕ್ಷ್ಾಾಂಸ್ತ ವಾSತರಯೀSಧಿಕಭಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 70 ॥ 
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ಭೊೀಗಾರ್ ಜಿೀವನಾಯಾಪಿ ಸವಲೊೀಕಚ್ರಣಾರ್ ಚ್ । 

ಉತಿಮಾನ್ ಕುರು ನೊೀ ನಿತಯಾಂ ದೊೀಹನಾನಿ ಚ್ ಲಮಾರ್ । 

ದೆೀವೆೀಭೊಯೀSಖಿಲಕ್ಾಮಾಯನಿ ಸದಾ ನೊೀSತಮಹಾನಿಿ ಚ್ ॥ 71 ॥ 

436. ಪಾಹಿ ನೊೀ ಅಗೆನೀ ರಕ್ಷಸಃ ಪಾಹಿ ಧ್ೂತ್ೆೀಥರರಾವಣಃ । 

ಪಾಹಿ ರಿೀಷ್ತ ಉತ ವಾಜಿರ್ಘ್ಾಂಸತ್ೊೀ ಬೃಹದಾಬನೊೀ ರ್ವಿಷ್ಠಾ  ॥15॥  

ಅರಾಂ ಛಿದರಾಂ ಪಾರಪರ್ತೀತಯರಾ ವಾ ಪಾಪಪೂರುಷ್ಃ । 

ಧ್ೂತೃತ್ೆೀಸಿಸಯ ನೊೀ ರಕ್ಷ ನಶಯತ್ೊೀSಸಮದವಧಾರ್ ಚ್ ॥ 72 ॥ 

ರ್ವಿೀರ್ಸು್ ಸ್ತಥತತ್ೆವೀನ ರ್ವಿಷೊಠೀ ಹರಿರುಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ಬರಹಾಮದಯಪೆೀಕ್ಷಯಾ ನಿತಯಾಂ ರ್ವಿಷ್ಠತಮ ಏವ ರ್ತ್ । 

ಅಗಿನರ್ಥವಿಷ್ಠಾ ಇತುಯಕ್ೊಿೀ ರ್ದಾಧಿಕ್ಾಯರ್ಥತ್ೊೀSಧಿಕಮ್ ॥ 73 ॥ 

437. ಘ್ನೆೀವ ವಿಷ್ವಗಿವ ಜಹಯರಾವಣಸ್ ತಪುಜಥಮಾ ಯೀ ಅಸಮಧ್ುರಕ್ । 

ಯೀ ಮತಯಥಃ ಶ್ಶ್ೀತ್ೆೀ ಅತಯಕುಿಭಿಮಾಥ ನಃ ಸ ರಿಪುರಿೀಶತ  ॥16॥  

ವಾರ್ುಮೀಥರ್ಘ್ನಿವ ಜಹಿ ಸವಥತಃ ಪಾಪಪೂರುಷಾನ್ । 

ಅಸಮದೊದಿೀಹಿೀ ಚ್ ರ್ಸಿಾಂ ಚ್ ತ್ಾಪೆೀನೆೈವಾತಿ ರ್ತ್ ತತಃ ॥ 74 ॥ 

ತಪುಜಥಮಾಃ ಶ್ಶ್ೀತ್ೆೀ ರ್ಸಿ್ತೀಕ್ಷ್ಣೊೀ ಭವತ ಸವಥದಾ । 

ನೆೀಶೆ ೀ ಭವತು ಸೊೀSಸಾಮಕಾಂ ದುರಾತ್ಾಮ ಪಾಪಪೂರುಷ್ಃ ॥ 75 ॥ 

438. ಅಗಿನವಥವೆನೀ ಸುವಿೀರ್ಥಮಗಿನಃ ಕಣಾವರ್ ಸೌಭಗಮ್ । 

ಅಗಿನಃ ಪಾರವನ್ ಮಿತ್ೊರೀತ ಮೀಧಾಯತರ್ಥಮಗಿನಃ ಸಾತ್ಾ ಉಪಸುಿತಮ್  ॥17॥  
ಸುವಿೀರ್ಥಾಂ ಸೌಭಗಾಂ ಚೆೈವ ಮಮೀಶಃ ಸಮಭಾಜರ್ತ್ । 

ಮೀಧಾಯತರ್ಥಾಂ ಸುತಾಂ ಚೆೈವ ಮಿತ್ಾರಣಿ ಚ್ ರರಕ್ಷ ಮೀ । 

ಉಪಸುಿತಾಂ ಚೆೈವ ಮುನಿಾಂ ಸಾತ್ೌ ಲಾಭೆೀ ರರಕ್ಷ ಹ ॥ 76 ॥ 

439. ಅಗಿನನಾ ತುವಥಶಾಂ ರ್ದುಾಂ ಪರಾವತ ಉಗಾರದೆೀವಾಂ ಹವಾಮಹೆೀ । 

ಅಗಿನನಥರ್ನನವವಾಸಿವಾಂ ಬೃಹದರರ್ಾಂ ತುವಿೀಥತಾಂ ದಸಯವೆ ಸಹಃ  ॥18॥  

ತುವಥಶಾದಿೀಾಂಸಿಥಾ ರಾಜ್ಞೊೀ ವರ್ಾಂ ತ್ೆೀನ ಹವಾಮಹೆೀ । 

ತುರೊೀSಪಿ ರ್ದವಶೆ ೀ ವಿಷ್ುಣಃ ಸ ಚ್ ತುವಥಶನಾಮವಾನ್ । 

ರ್ದಸಿ್ತ ತತ ಉಚ್ಾತ್ಾವದ್ ರ್ದುರುಗೊರೀSಸುರಾನ್ ಪರತ ॥ 77 ॥ 
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ತಮೀವ ತತಿಸಾದೆೀನ ಹವಯಾಮೀSನರ್ದೆೀವ ಸಃ । 

ನವವಾಸಾಿವದಿಕ್ಾನ್ ರಾಜ್ಞೊೀ ಬಲಾಂ ದಸುಯವಿನಿಗರಹೆೀ ॥ 78 ॥ 

440.  ನಿ ತ್ಾವಮಗೆನೀ ಮನುದಥಧೆೀ ಜೊಯೀತಜಥನಾರ್ ಶಶವತ್ೆೀ । 

ದಿೀದೆೀರ್ ಕಣವ ಋತಜಾತ ಉಕ್ಷಿತ್ೊೀ ರ್ಾಂ ನಮಸಯನಿಿ ಕೃಷ್ಟರ್ಃ ॥19॥ 

ಮನುಷ್ಯಃ ಸನನಹಾಂ ತ್ಾವಾಂ ತು ಜೊಯೀತಮುಥಕಿಜನಾರ್ ಚ್ । 

ನಿದಧೆೀ ಹೃದಿ ಸ ತವಾಂ ಚ್ ದಿೀಪಯಸೆೀ ಮಯಿ ಸವಥದಾ ॥ 79 ॥ 

ಬರಹಮಜೊೀSಗಿನಋಥತ್ಾದ್ ವೆೀದವಾಚೊೀSಭಿವಯಜಯತ್ೆೀ ಹರಿಃ । 
ಉಕ್ಷಿತಃ ಸವಗುಣೆೈಃ ಸವೆೈಥರ್ುಥಕಿಃ – 

 

441. ತ್ೆವೀಷಾಸೊೀ ಅಗೆನೀರಮವನೊಿೀ ಅಚ್ಥಯೀ ಭಿೀಮಾಸೊೀ ನ ಪರತೀತಯೀ । 

ರಕ್ಷಸ್ತವನಃ ಸದಮಿದ್ ಯಾತುಮಾವತ್ೊೀ ವಿಶವಾಂ ಸಮತರಣಾಂ ದಹ  ॥20॥  

                                                           -ಅಮೀಯಾಶಾ ಶಕಿರ್ಃ । 

ತ್ೆವೀಷಾ ಇತುಯದಿತ್ಾಸಿಸಯ ಹರೆೀ ರಶಮರ್ ಏವ ಚ್ ॥ 80 ॥ 

ಭಿೀಮಾ ನ ಪರತಗನುಿಾಂ ಚ್ ಶಕ್ಾಯ ರಾಕ್ಷಸಪಕ್ಷಿಣಃ । 

ಯಾವತ್ೊೀ ಜಙ್ಗಮಾಸೆಿೀಷಾಾಂ ಹಿಾಂಸನಾವಾಾಂಸುಿ ರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 81 ॥ 

ಯಾತುಮಾವಾನಿತ ಪರೀಕ್ೊಿೀ ಯಾತನಾನುಭವಾತ್ ಕವಚಿತ್ । 

ಯಾತುರಿತ್ೆಯೀವ ಚ್ ಪರೀಕಿಃ ಸನಿಾಂ ಪರತಯನುಕೂಲತಃ ॥ 82 ॥ 
ಸ್ತಥತ್ಾಸಾಿಃ ಶಕಿಯೀ ವಿಷೊಣೀಃ – 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  37 37 ––    

ಪಞ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । ಕಣೊವೀಘೌರಃ । ಮರುತಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

442. ಕ್ರೀಳಾಂ ವಃ ಶಧೊೀಥ ಮಾರುತಮನವಾಥಣಾಂ ರಥೆೀಶುಭಮ್ । 

ಕಣಾವ ಅಭಿ ಪರ ಗಾರ್ತ  ॥1॥  

- ಕ್ರೀಡಾಶ್ೀಲಾಂ ಚ್ ಮಾರುತಮ್ । 

ಶಧ್ಥಃ ಸುಖ್ಬಲಾಢಯಾಂ ವಾSಪಯನವಾಥಣಮನಿನಿದಿರ್ಮ್ ॥ 83 ॥ 
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ನ ವಾಯೀರಿನಿದಿರ್ಣಾಮ್ ಹಿ ದೆೀವಾಃ ಸನಾಭಿಮಾನಿನಃ । 

ಅತ್ೊೀSನಿನಿದಿರ್ತ್ಾ ತಸಯ ರಥೆೀ ದೆೀಹೆೀ ಶುಭಶಾ ಸಃ । 

ಕಣಾವಸಿಾಂ ಗಾರ್ತ್ಾಭಿೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ವಿಷ್ುಣಾಂ ವಾ ತ್ಾದೃಶಾಂ ಗುಣೆೈಃ ॥ 84 ॥ 

443. ಯೀ ಪೃಷ್ತೀಭಿಋಥಷ್ಟಟಭಿಃ ಸಾಕಾಂ ವಾಶ್ೀಭಿರಞ್ಗಜಭಿಃ। ಅಜಾರ್ನಿ ಸವಭಾನವಃ ॥2॥  

ಪೃಷ್ತ್ೊಯೀ ವಾಹನಾನೆಯೀಷಾಮನಯದಾರ್ುಧ್ಮುಚ್ಯತ್ೆೀ । 

ಸವಪರಕ್ಾಶೆ ೀSರ್ವಾ ವಿಷ್ುಣಸೆೈಲ್ಲಥಙ್ ಗ್ೈವಯಥಜಯತ್ೆೀ ಸಹ । 

ತತಿದ ದೆೀವಗತಸಾಯಪಿ ವಿಷೊಣೀಲ್ಲಥಙ್ಗಾಂ ಚ್ ತದ್ ಭವೆೀತ್ ॥ 85 ॥ 

444. ಇಹೆೀವ ಶೃಣವ ಏಷಾಾಂ ಕಶಾ ಹಸೆಿೀಷ್ು ರ್ದ್ ವದಾನ್ । 

ನಿ ಯಾಮಞ್ಗಾತರಮೃಞ್ಜತ್ೆೀ  ॥3॥  

ರ್ದ್ ತ್ೆೀ ವದನಿಿ ವಚ್ನಾಂ ಮೀಘ್ನಾದಾತಮಕಾಂ ಹಿ ತತ್ । 

ಇಹಾಪಿ ಶ ರರ್ತ ಇವ ವಣಾಥ ವಯಕ್ೆಿೀರಿವೆೀತ ಚ್ ॥ 86 ॥ 

ಹಸೆಿೀಶೆವೀಷಾಾಂ ಕಶಾಃ ಸನಿಿ ಚಿತರಾಂ ಮಾಗೆೀಥSಧಿಗಮಯತ್ೆೀ । 

ರೆೀಣಾವದಿಸವಥವಸೂಿನಾಾಂ ಗಮನಾನಾಮಗಥಚಿತರತ್ಾ । 

ವಿಷೊಣೀಃ ಸವಥಾಂ ಜಗಚಿಾತರಾಂ ಮಾಗೆೀಥ ಸಮಿೀರ್ಥತ್ೆೀSಮುನಾ ॥ 87 ॥ 

445. ಪರ ವಃ ಶಧಾಥರ್ ಘ್ೃಷ್ವಯೀ ತ್ೆವೀಷ್ದುಯಮಾನರ್ ಶುಷ್ಟಮಣೆೀ । 

ದೆೀವತಿಾಂ ಬರಹಮ ಗಾರ್ತ  ॥4॥  

ಶೆ ೀಧ್ಕ್ಾರ್ ಪರಧಾನಾರ್ ವೀ ಬಲಾರ್ ಚ್ ವಾರ್ವೆೀ । 

ಶುದಾಧರ್ ವಾ ಸುಪರಕ್ಾಶಜ್ಞಾನಾಯಾತಬಲಾರ್ ಚ್ । 

ಗಾರ್ತ ಬರಹಮ ದೆೀವತಿಾಂ ದೆೀವೆೀಷ್ು ತತಮಿೀಶವರಮ್ ॥ 88 ॥ 

ಪಿರೀತವಾಥಯೀವಿಥಷ್ುಣಗಾನಾದ್ ವೆೀದಾಖ್ಯಾಂ ಬರಹಮ ವಿಷ್ಣವೆೀ । 

ದೆೀವೆೈರಧಿೀರ್ಮಾನತ್ಾವದ್ ದೆೀವತಿಾಂ ಬರಹಮ ವೆೈಷ್ಣವಮ್ ॥ 89 ॥ 

446. ಪರ ಶಾಂಸಾ ಗೊೀಷ್ವಘ್ನಾಾಂ ಕ್ರೀಳಾಂ ರ್ಚ್ಛಧೊೀಥ ಮಾರುತಮ್ । 

ಜಮಾೀ ರಸಸಯ ವಾವೃಧೆೀ ॥5 ॥ 

ಅಹನಿವಯತವತಸಿವಘ್ನಾಾಂ ವಾರ್ುಾಂ ವೃಷ್ಭರೂಪಿಣಮ್ । 

ಕ್ರೀಡನಿಾಂ ವೆೀದರೂಪಾಸು ಗೊೀಷ್ು ತಾಂ ಸುಿಹಿ ಮಾರುತಮ್ ॥ 90 ॥ 
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ಮಾಭಿವೆೀಥದೆೈಃ ಸುಿತತ್ೆವೀನ ಮಾರುತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣರೆೀವ ವಾ । 

ಭಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಂ ರಸಸಾಯಸೌ ವವೃಧೆೀ ಮರುತ್ಾಾಂ ಪಿತ್ಾ ॥ 91 ॥ 

447. ಕ್ೊೀ ವೀ ವಷ್ಟಥಷ್ಠ ಆ ನರೊೀ ದಿವಶಾಗಮಶಾ ಧ್ೂತರ್ಃ । 

ರ್ತ್ ಸ್ತೀಮನಿಾಂ ನ ಧ್ೂನುರ್  ॥6॥  

ಆ ಸಮನಾಿದುತಿಮಃ ಕಃ ಪರದಾನೊೀ ವಾರ್ುರೆೀವ ವಃ । 

ವಿಷೊಣೀರಾಕ್ಷ್ೆೀಪ ಏವ ಸಾಯತ್ ಕ್ೊೀ ನಾಮಾಸಿ್ತ ಪರಸಿ್ತವತ । 

ತವತಾರ್ಥನಿಾಂ ಚ್ ವಷ್ಟಥಷ್ಠಃ ಕ್ೊೀ ಭವೆೀದಿತ ವಾ ಭವೆೀತ್ ॥ 92 ॥ 

ಆ ಧ್ೂತಯೀ ದಿವೀ ಗಮಶಾ ಭೂಮಾಯ ಇತಯನವಯೀ ಭವೆೀತ್ । 

ತಸಾಮದನಿಾಂ ಪರತೀವೆೈತಜಜಗತ್ ಸನೂಧನುಥಾಖಿಲಮ್ ॥ 93 ॥ 

448. ನಿ ವೀ ಯಾಮಾರ್ ಮಾನುಷೊೀ ದಧ್ರ ಉಗಾರರ್ ಮನಯವೆೀ ।  
ಜಿಹಿೀತ ಪವಥತ್ೊೀ ಗಿರಿಃ  ॥7॥  

ನಿೀಚೆೈಧ್ೃಥತ್ೊೀ ಮಾನುಷೊೀ ವೀ ಮಾಗಾಥಯೀಗಾರರ್ ಮನಯವೆೀ । 

ನ ಪೂರ್ಥತ್ೆೀ ಚ್ ಕ್ೊೀಪಾರ್ ಸವಲಾತ್ಾವನಾಮನುಷ್ಃ ಕವಚಿತ್ ॥ 94 ॥ 

ಬಹುಪವಥರ್ುತ್ೊೀSತುಯಚ್ಾಗಿರಮಾಥಗೆೀಥ ಹಿ ವೀSತಯಜತ್ । 
ಮೂಲಾಂ - 

449. ಯೀಷಾಮಜೆೋಷ್ು ಪೃರ್ಥವಿೀ ಜುಜುವಾಥ ಇವ ವಿಶಾತಃ । 

ಭಿಯಾ ಯಾಮೀಷ್ು ರೆೀಜತ್ೆೀ  ॥8॥  

           - ಯೀಷಾಾಂ ತಥಾSಜೆೋಷ್ು ಮಾಗೆೀಥಷ್ವತಭಿಯಾ ಧ್ರಾ । 
ಕಮಾತ್ೆೀ ಜಿೀಣಥರಾಜೆೀವ - 

450. ಸ್ತಥರಾಂ ಹಿ ಚಾನಮೀಷಾಾಂ ವಯೀ ಮಾತುನಿಥರೆೀತವೆೀ । 

ರ್ತ್ ಸ್ತೀಮನು ದಿವತ್ಾ ಶವಃ  ॥9॥  

                                       -ಸ್ತಥರಾಂ ವೀ ಜನನಾಂ ರ್ತಃ ॥ 95 ॥ 

ಜಾತ್ಾ ವಾಯೀದಿಥವಿ ವಯೀ ಮಾತುಃ ಪಾರಪಾಿ ನಿರೆೀತವೆೀ । 

ನಿಗಥನುಿಾಂ ತತ್ಣೆೀನೆೈವ ಸವಥಲೊೀಕ್ಾಟನಾರ್ ಹಿ । 

ಯೌವನಾಂ ತ್ೆೀ ರ್ುವಾನೊೀ ಹಿ ನಿಸಗಾಥನಾಮತುರಾ ಜನೆೀಃ ॥ 96 ॥ 
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ಮಾತುರೆೀವ ಪರಸಾದೆೀನ ಸಮಯಕ್ ತದಿದವವಿಧ್ಾಂ ಬಲಮ್ । 
ಪರಜ್ಞಾಬಾಹುಬಲಾಂ ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮ ತ್ - 

451. ಉದು ತ್ೆಯೀ ಸೂನವೀ ಗಿರಃ ಕ್ಾಷಾಠ ಅಜೆೋಶವತನತ । 

ವಾಶಾರ ಅಭಿಜ್ಞು ಯಾತವೆೀ  ॥10॥  

                                      - ದಿಶ ಉದಾಪಿರೆೀ ॥ 97 ॥ 

ತ್ೆೀ ಗಿರಃ ಸೂನವೀ ದೆೀವಾಯ ವಾಶಾರ ವಚ್ನಶ್ೀಲ್ಲನಃ । 

ಅಭಿಜನಾಮನುಸಾರೆೀಣ ಗುಣಾನ್ ಯಾತುಮುದಾಪಿರೆೀ ॥ 98 ॥ 

452. ತಯಾಂ ಚಿದ್ ರ್ಘ್ ಧಿೀಘ್ಥಾಂ ಪೃರ್ುಾಂ ಮಿಹೊೀ ನಪಾತಿಮಮೃಧ್ರಮ್ । 

ಪರ ಚಾಯವರ್ನಿಿ ಯಾಮಭಿಃ  ॥11॥  

“ ಪದಾಬಾಾಂ ಭೂಮಿ” ರಿತ ಶುರತ್ಾಯ ಸುತ್ಾ ವಿಷೊಣೀವಥಸುನಧರಾ । 

ತಜಜತ್ಾವತ್ ಪವಥತ್ಾ ವಿಷೊಣೀನಥಪಾಿರಃ ಸೆೀಚ್ನಾದಿಧ ಮಿಟ್ । 

ಹರಿಸಿಮಪಿ ಮೀವಾಥದಿಾಂ ಮರುತಶಾಾಾವರ್ನಿಿ ಹಿ ॥ 99 ॥ 
ಅಮೃಧ್ರಮಪರಧ್ೃಷ್ಯತ್ಾವತ್ - 

453. ಮರುತ್ೊೀ ರ್ದಧ ವೀ ಬಲಾಂ ಜನಾ ಅಚ್ುಚ್ಯವಿೀತನ । 

ಗಿರಿೀರಚ್ುಚ್ಯವಿೀತನ  ॥12॥  

                                    - ಬಲಾಂ ರ್ದಪಿ ವೀSಖಿಲಮ್ । 

ಜನಾಾಂಶಾಾಾವಯಿತುಾಂ ಸಾಥನಾಚ್ಛಕ್ಾಿಃ ಸಮಯಗ್ ಗಿರಿೀನಪಿ ॥ 100 ॥ 

454. ರ್ುದಧ ಯಾನಿಿ ಮರುತಃ ಸಾಂ ಹ ಬುರವತ್ೆೀSಧ್ವನಾನ ।ಶುರಣೊೀತ ಕಶ್ಾದೆೀಷಾಮ್ ॥13॥  

ಕುವಥನಿಿ ಶಾಸಾಸಾಂವಾದಾಂ ಮಾಗೆೀಥ ಶೃಣವನಿಿ ಕ್ೆೀಚ್ನ । 
ತ್ೆೀಷಾಾಂ ಮಧೆಯೀ ಹಿ ಮರುತ್ಾಾಂ - 

455. ಪರ ಯಾತ ಶ್ೀಭಮಾಶುಭಿಃ ಸನಿಿ ಕಣೆವೀಷ್ು ವೀ ದುವಃ। 
 ತತ್ೊರೀ ಷ್ು ಮಾದಯಾದೆವೈ  14  

                                       -ಶ್ೀಭಾಂ ಕ್ಷಿಪರಾಂ ಪರಯಾತ ನಃ ॥ 101 ॥ 

ಮದಾಂ ಕುರುತ ತತ್ೆೈವ ದೊೀಹನಾನಯತರ ಸನಿಿ ಹಿ । 
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456. ಅಸಿ್ತ ಹಿ ಷಾಮ ಮದಾರ್ ವಃ ಸಮಸ್ತ ಷಾಮ ವರ್ಮೀಷಾಮ್ । 

ವಿಶವಾಂ ಚಿದಾರ್ುಜಿೀಥವಸೆೀ  ॥15॥  

ಸವಥಮಾರ್ುಜಿೀಥವಸೆೀSಸಿ್ತ ಪರಸಾದಾನಮರುತ್ಾಾಂ ಹಿ ನಃ ॥ 102 ॥  
 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  38 38 ––    

ಪಞ್ಾದಶಚ್ಥಮ್ । ಕಣೊವೀ ಘೌರಃ । ಮರುತಃ । ಗಾರ್ತರೀ । 

457. ಕದಧ ನೂನಾಂ ಕಧ್ಪಿರರ್ಃ ಪಿತ್ಾ ಪುತರಾಂ ನ ಹಸಿಯೀಃ  । 

ದಧಿಧೆವೀ ವೃಕಿಬಹಿಥಷ್ಃ  ॥1॥  
 

ಕದನಯೀಹಥಸಿಯೀಹ ದೆೀವಾ ದಧಿಧೆವೀ ಪಿರರ್ತ್ಾತವತ್ । 

ಕದಾSಪಿ ರ್ತ್ ಪಿರರ್ಸಾಿತಃ ಕಧ್ಪಿರರ್ ಇತೀರಿತಃ । 

ಸೃತಾಂ ಬಹಿಥರ್ಥದಿವಷ್ಯೀ ತ್ೆೀ ಪರೀಕ್ಾಿ ವೃಕಿಬಹಿಥಷ್ಃ ॥ 103 ॥ 
 

458. ಕವ ನೂನಾಂ ಕದ್ ವೀ ಅರ್ಥಾಂ ಗನಾಿ ದಿವೀ ನ ಪೃರ್ಥವಾಯಃ । 

ಕವ ವೀ ಗಾವೀ ನ ರಣಯನಿಿ  ॥2॥  
 

ದಿವಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಶೆಾೀದಾನಿೀಾಂ ಕವ ಗಚ್ಛರ್ ಚ್ ಕ್ಾಂ ಫಲಮ್ । 

ನ ಗಚ್ಛರ್ ಕವ ವಾSಪೆಯೀತಜಾಜಾತವಯಾಂ ತತಿಸಾದತಃ ॥ 104 ॥ 

ಆಹವರ್ನಿಿ ಕವ ವೀ ಗಾವೀ ರ್ಥೆೈವ ರ್ವಸಾರ್ಥಥನಃ । 

ಫಲಾರ್ಥಥನಃ ಸುಿವನೊಿೀ ವಃ ಕ್ಾವಹವರ್ನಿಿ ತಥೆೈವ ಚ್ ॥ 105 ॥ 

459. ಕವ ವಃ ಸುಮಾನ ನವಾಯಾಂಸ್ತ ಮರುತಃ ಕವ ಸುವಿತ್ಾ । 

ಕ್ೊವೀ೩ ವಿಶಾವನಿ ಸೌಭಗಾ  ॥3॥  

ಸುಿತ್ಾಯನಿ ವಃ ಸುಖಾನಿ ಚ್ ಕರ್ಾಂ ಜ್ಞೆೀಯಾನಿ ನಃ ಸದಾ । 

ಇತಯಭಿಪಾರರ್ತಃ ಪರಶನಃ ಕಸ್ತಮನ್ ನೊೀ ಜ್ಞಾಪಕಸಿ್ತವತ । 

ಸುವಿತ್ಾನಿ ಸುಭದಾರಣಿ ಸೌಭಗಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪರಮ್ ॥ 106 ॥ 
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460. ರ್ದೂಯರ್ಾಂ ಪೃಶ್ನಮಾತರೊೀ ಮತ್ಾಥಸಃ ಸಾಯತನ । 

ಸೊಿೀತ್ಾ ವೀ ಅಮೃತಃ ಸಾಯತ್  ॥4॥  

ಪೃಶ್ನವೆೀಥದಃ ಪರಶನಯೀಗಯಃ ಪೃಶ್ನಮಾತ್ಾ ಹರಿಸಿತಃ । 

ಜ್ಞೆೀರ್ಸಿಸಾಯಪಿ ವಿಜ್ಞಾತ್ಾ  ಮರುತಶೆಾೀತ್ ಸುತ್ಾ ಗಿರಃ । 

ಮಾನುಷಾ ರ್ದಿ ರ್ೂರ್ಾಂ ವಃ ಸೊಿೀತ್ಾ ದೆೀವೀ ಭವೆೀದಪಿ ॥ 107 ॥ 

461. ಮಾ ವೀ ಮೃಗೊೀ ನ ರ್ವಸೆೀ ಜರಿತ್ಾ ಭೂದಜೊೀಷ್ಯಃ । 

ಪಥಾ ರ್ಮಸಯ ಗಾದುಪ  ॥5॥  
 

ನ ಸಾಯದಸೆಯೀವಃ ಸೊಿೀತ್ಾSತರ ರ್ಥಾ ರ್ವಸಗೊೀಚ್ರೆೀ । 

ಗೊೀಪಾರಪೆಯೀ ತು ಮೃಗೊೀSಸೆೀವಯೀ ರ್ಮಮಾಗಥಾಂ ನ ಚ್ ವರಜೆೀತ್ । 

ಯಾಞ್ಚಾರಿೀತವಿಶೆೀಷೊೀSರ್ಾಂ ನಿನಾದ ಸುಿತ್ೆಯೀಕದೆೀಶರ್ುಕ್ ॥ 108 ॥ 
 

462. ಮೀ ಷ್ು ಣಃ ಪರಾಪರಾ ನಿಋಥತದುಥಹಥಣಾ ವಧಿೀತ್ । 

ಪದಿೀಷ್ಟ ತೃಷ್ಣಯಾ ಸಹ  ॥6॥  

ಮಾ ವಧಿೀನನಃ ಕವಚಿನೃತುಯಃ ಪರತಃ ಪರತ್ೊೀSಪಿ ಚ್ । 

ದುಹಥಣಾ ದುಃಖ್ದಾ ಹನಿಾೀ ಯಾತು ಸಾ ತೃಷ್ಣಯಾ ಸಹ ॥ 109 ॥ 
 

463. ಸತಯಾಂ ತ್ೆವೀಷಾ ಅಮವನೊಿೀಧ್ನವಞ್ಗಾದಾ ರುದಿರಯಾಸಃ । 

ಮಿಹಾಂ ಕೃಣವನಾವಾತ್ಾಮ್  ॥7॥  

ಅಪರಮೀಯಾ ರ್ಥಾ ಸತಯಾಂ ಧ್ನವನನಪಿ ಹಿ ಸೆೀಚ್ನಮ್ । 

ರುಜಾಾಂ ವಿದಾರವಕಸೆಯೈವ ವಾಯೀಃ ಪುತ್ಾರ ಹಿ ರುದಿರಯಾಃ । 

ವಿನಾSಪಯಚೆೀತನಾಂ ವಾತಾಂ ವೃಷ್ಟಟಾಂ ಕೃಣವನಿಿ ಹಿೀಚ್ಛಯಾ ॥ 110 ॥ 
 

464. ವಾಶೆರೀವ ವಿದುಯನಿಮಮಾತ ವತ್ಾಂ ನ ಮಾತ್ಾ ಸ್ತಷ್ಕ್ಿ। 

ರ್ದೆೀಷಾಾಂ ವೃಷ್ಟಟರಸಜಿಥ  ॥8॥  

ಏಷಾಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ವೃಷ್ಟಟಶಾ ವಿದುಯದ್ ಭೂಮಿಾಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ । 
ಗೌವಥತ್ವಿವ ಭೂಮಾಯಾಂ ಚ್ - 
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465. ದಿವಾ ಚಿತ್ ತಮಃ ಕೃಣವನಿಿ ಪಜಥನೆಯೀನೊೀದವಾಹೆೀನ । 

ರ್ತ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಾಂ ವುಯನದನಿಿ  ॥9॥  

                                      -ಲೊೀಕಾಂ ಸ್ತಞ್ಾನಿಿ ಮಾತೃವತ್ ॥ 111 ॥ 

466.  ಅಧ್ ಸವನಾನಮರುತ್ಾಾಂ ವಿಶವಮಾ ಸದಮ ಪಾರ್ಥಥವಮ್ । 

ಅರೆೀಜನಿ ಪರ ಮಾನುಷಾಃ  ॥10॥  

ಮಾನುಷಾದಿತವಮನಯಚಾಾಿನಭೆೀದೆೀಷಾಾಂ ಸವನಾದಪಿ । 

ಗೃಹಮಾನಿನೊೀ ಗೃಹಾದಯಾಂ ವಾ ಚ್ಚಾಲೆೈಷಾಾಂ ಸವನಾದಪಿ ॥ 112  ॥ 

467. ಮರುತ್ೊೀ ವಿೀಳುಪಾಣಿಭಿಶ್ ಚಿತ್ಾರ ರೊೀಧ್ಸವತೀರನು । 

ಯಾತ್ೆೀಮಖಿದರಯಾಮಭಿಃ  ॥11॥  

ಅಖಿನೆನೈಗಥಮನೆೈಶೆೈವ ದೃಢಸ್ತವೀಯೈಶಾ ಪಾಣಿಿನಃ । 
ಅನುಯಾತ್ ನದಿೀಶ್ಾತ್ಾರಃ - 

468. ಸ್ತಥರಾ ವಃ ಸನುಿ ನೆೀಮಯೀ ರಥಾ ಅಶಾವಸ ಏಷಾಮ್ । 

ಸುಸಾಂಸೃತ್ಾ ಅಭಿೀಶವಃ  ॥12॥  

                                     - ಸ್ತಥರಾಃ ಸನಿಿ ರಥಾದರ್ಃ ॥ 113 ॥ 

469. ಅಚಾಛ ವದಾ ತನಾ ಗಿರಾ ಜರಾಯೈ ಬರಹಮಣಸಾತಮ್ । 

ಅಗಿನಾಂ ಮಿತರಾಂ ನ ದಶಥತಮ್  ॥13॥  

ಬರಹಮಣಶಾ ಪತಾಂ ವಿಷ್ುಣಾಂ ರ್ಥಾವದಾವಾಪಿಯಾ ಗಿರಾ । 

ಜರಾಯೈ ಸಾಂಸುಿತತ್ೆವೀನ ತೃತೀಯಾ ಭಾವರೂಪಿಣಿೀ ॥ 114 ॥ 

ಸವಾಥ ವಿಭಕಿರ್ಶೆಾೀತಥಾಂಭಾವವಾಚಿನಯ ಏವ ಚ್ । 

ಮಹಾವಾಯಕರಣೆೀ ಸೂತರಮಿತ ಸಾಂಸುಿತರೂಪತಃ । 

ವದ ವಿಷ್ುಣಾಂ ಸವಪರಕ್ಾಶಮಗಿನವತ್ ಸೂರ್ಥವತ್ ತಥಾ ॥ 115 ॥ 

ಆಹ ಚಾತ್ಾಮನಮೀವಾತರ “ದಾಢೆಯೀಥ ಸವಪರತಯೀಗಿತ್ಾ” । 
ಇತ ಸೂತ್ಾರತ್  - 

470. ಮಿಮಿೀಹಿ ಶೆ ಿೀಕಮಾಸೆಯೀ ಪಜಥನಯ ಇವ ತತನಃ । 

ಗಾರ್ ಗಾರ್ತರಮುಕಥಾಮ್  ॥14॥  

                                    -ಕ್ೀತಥಮಸಯ ವಿಷೊಣೀಃ  ಗುರು ಮುಖೆೀ ಸದಾ ॥ 116 ॥ 
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ವಿಸಾಿರರ್ತ ಪಜಥನೊಯೀ ರ್ದವದ್ ವೃಷ್ಟಟಾಂ ತಥೆೈವ ಚ್ । 

ವಿಸೃಣಿೀಹಿ ತಥೆೀಶಸಯ ತಥಾ ಕ್ೀತಥಾಂ ಜಗತಯಪಿ ॥ 117 ॥ 

471. ವನದಸವ ಮಾರುತಾಂ ಗಣಾಂ ತ್ೆವೀಷ್ಾಂ ಪನಸುಯಮಕ್ಥಣಮ್ । 

ಅಸೆೋ ವೃದಾಧ ಅಸನಿನಹ  ॥15॥  

ಪನಸುಯಾಂ ಜ್ಞಾನಶ್ೀಲಾಂ ಚ್ ವಿಜ್ಞೆೀರ್ಾಂ ಗಣಮಕ್ಥಣಮ್ । 

ಅಭವನ್ ಜ್ಞಾಪಕ್ಾ ವೃದಾಧ ಅಸಾಮಕಾಂ ತದನುಗರಹಾತ್ ॥ 118 ॥ 

--  ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  39 39 ––  

ದಶಚ್ಥಮ್ । ಕಣೊವೀ ಘೌರಃ । ಮರುತಃ । ಪರಗಾರ್ =ವಿಷ್ಮಾ ಬೃಹೃತಯಃ, ಸಮಾಃ ಸತ್ೊೀಬೃಹತಯಃ । 

472. ಪರರ್ದಿತ್ಾಥ ಪರಾವತಃ ಶೆ ೀಚಿನಥ ಮಾನಮಸಯರ್ । 

ಕಸಯ ಕರತ್ಾವ ಮರುತಃ ಕಸಯ ವಪಥಸಾ ಕಾಂ ಯಾರ್ ಕಾಂ ಹ ಧ್ೂತರ್ಃ ॥1॥ 

ಪರಾವತ್ೊೀ ಹರೆೀಃ ಸಾಥನಾನಾಮನಾಂ ಶೆ ೀಚಿರಿವಾಸಯರ್ । 

ಸೂಯಾಥದಯೀ ರ್ಥಾ ಶೆ ೀಚಿದೂಥರಾದಸಯನಿಿ ಜನುಿಷ್ು । 

ಏವಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂ ಸಮಿದಾಯಾನಮರುತ್ೊೀ ವಿಷ್ುಣರೆೀವ ವಾ ॥ 119 ॥ 

ಇತಥಾಂ ರ್ಥಾ ಸವಥದೃಶಯಾಂ ತತ್ ತಥಾ ಭವತ್ಾಾಂ ಕೃತಮ್ । 

ಏವಾಂ ರ್ತರ ಕವ ವಾ ಜ್ಞಾನಾದಬಲಾದಾವ ಗಚ್ಛತ ಕವಚಿತ್ । 

ಸವತನಾತ್ಾವತ್ ಪರಾಪೆೀಕ್ಷ್ಾ ನಹಿ ವಃ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್ೆೀ ॥ 120 ॥ 

ಕ್ಞ್ಗಾದ್ ಯಾರ್ ಬಲಾತ್ ಕ್ಞ್ಗಾದ್ ಧ್ೂನುರ್ ಸವಬಲಾದಿಧ ತತ್ । 

473. ಸ್ತಥರಾ ವಃ ಸನಾಿವರ್ುಧಾ ಪರಾಣುದೆೀ ವಿೀಳ ೆೀ ಉತ ಪರತಷ್ೆಭೆೀ । 

ರ್ುಷಾಮಕಮಸುಿ ತವಿಷ್ಟೀ ಪನಿೀರ್ಸ್ತೀ ಮಾ ಮತಯಥಸಯ ಮಾಯಿನಃ  ॥2॥  

ಶತೂರಣಾಮಪನೊೀದಾರ್ ಸನಿಿ ವಸಿ್ತವಹ ಹೆೀತರ್ಃ । 

ಸಿಮಾನಾರ್ ಚ್ ಶತೂರಣಾಾಂ ಸುದೃಢಾನೆಯೀವ ತ್ಾಃ ಸದಾ ॥ 121 ॥ 

ಸ್ತಥರತವಾಂ ದಿೀಘ್ಥಕ್ಾಲತವಾಂ ವಿೀಳುತವಾಂ ದೃಢತ್ಾ ತಥಾ । 

ರ್ುಷಾಮಕಾಂ ತವಿಷ್ಟೀ ತ್ೆೀಜೊೀ ಬಲಮಸುಾತಿಮಾಂ ಸದಾ । 

ಮಾಯಿನೊೀ ನಹಿ ಮತಯಥಸಯ ಬಲಾಂ ತ್ೆೀಜೊೀSತವೀತಿಮಮ್ ॥ 122 ॥ 
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474. ಪರಾ ಹ ರ್ತ್ ಸ್ತಥರಾಂ ಹರ್ ನರೊೀ ವತಥರ್ಥಾ ಗುರು । 

ವಿ ಯಾರ್ನ ವನಿನಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ವಾಯಶಾಃ ಪವಥತ್ಾನಾಮ್  ॥3॥  

ಸ್ತಥರಾಂ ಚಾಜ್ಞಾನಪಾಪಾದಿ ತದಾಕ್ಾಿರ್ ಪರಾಹರ್। 

ಗುರೂನಪಿ ನರಾನ್ ನಿತಯಾಂ ಗುಣೆೈವಥತಥರ್ಥಾಞ್ಜಸಾ ॥ 123 ॥ 

ಪವಥತ್ಾನಾಾಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಶಾ ದಿಶೆ ೀ ನಿತಯಾಂ ವಿಯಾರ್ನ । 

ವನಿನಶಾ ತರೂನ್ ಸಮಯಗ್ ಭಜನಿೀಯಾನ್ ಸುರಾನ್ ಹರಿಃ ॥ 124 ॥ 

475. ನಹಿ ವಃ ಶತುರವಿಥವಿದೆೀ ಅಧಿ ದಯವಿ ನ ಭೂಮಾಯಾಂ ರಿಶಾದಸಃ । 

ರ್ುಷಾಮಕಮಸುಿ ತವಿಷ್ಟೀ ತನಾ ರ್ುಜಾ ರುದಾರಸೊೀ ನೂ ಚಿದಾಧ್ೃಷೆೀ  ॥4 ॥ 

ಭೂಮೌ ದಿವಿ ಚ್ ವಃ ಶತುರಃ ಕವಚಿನೆನೈವ ಹಿ ಲಭಯತ್ೆೀ । 

ರಿಶಾದಸಃ ಸುಸುಖಿನಃ ಸುಖೆೀನ ಶಮದನಿಿ ರ್ತ್ ॥ 125 ॥ 

ಬಲಾಂ ತ್ೆೀಜೊೀSಪಿ ವೀ ಹಯಸಿ್ತ ವಾಯಪಾಿ ನಿತಯತಯಾ ರ್ುಜಾ । 

ಅದಾಯಪಾಯಧ್ಷ್ಥಣಾಯೈವ ನಿಖಿಲಾಶುಭಸನಿತ್ೆೀಃ ॥ 126 ॥ 

476. ಪರ ವೆೀಪರ್ನಿಿ ಪವಥತ್ಾನ್ ವಿ ವಿಞ್ಾನಿಿ ವನಸಾತೀನ್ । 

ಪರೀ ಆರತ ಮರುತ್ೊೀ ದುಮಥದಾ ಇವ ದೆೀವಾಸಃ ಸವಥಯಾ ವಿಶಾ  ॥5 ॥ 

ಪರವೆೀಪರ್ನಿಿ ಪವಥತ್ಾನ್ ವಿವಿಞ್ಾನಿಿ ವನಸಾತೀನ್ । 

ಜನಿಪವಥವತ್ೊೀ ಜಿೀವಾನ್ ಸಮಿೀರರ್ತ ಕ್ೆೀಶವಃ ॥ 127 ॥ 

ಭಜನಿೀರ್ಪತೀನ್ ಬರಹಮಪೂವಾಥಾಂಶಾ ಫಲದಾನತಃ । 

ತ್ಾರತಮಯೀನ ಸಮಯಕ ಚ್ ವಿವೆೀಚ್ರ್ತ ಸವಥದಾ ॥ 128 ॥ 

ಸವಥಪರಜಾಸವತಷ್ಠನಿ ಪಾರಪಾಿಸಾಿಭಿಃ ಸಹೆೈವ ಚ್ । 

ಮತ್ಾಿ ಇವ ಪೆರೀರರ್ನಿಿ ಶುಭಾಶುಭಕೃತ್ೌ ನರಾನ್ ॥ 129 ॥ 

477. ಉಪೀ ರಥೆೀಷ್ು ಪೃಷ್ತೀರರ್ುಗಥವಾಂ ಪರಷ್ಟಟವಥಹತ ರೊೀಹಿತಃ । 

ಆ ವೀ ಯಾಮಾರ್ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಚಿದಶೆ ರೀದಿನೀಭರ್ನಿ ಮಾನುಷಾಃ  ॥6॥  

ಅರ್ುಗಧವಾಂ ಪೃಷ್ತೀಶೆೈವ ರೊೀಹಿತಾಂ ಪೃಷ್ಠತ್ೊೀ ರಥೆೀ । 

ವೀ ಯಾಮಾಂ ಪರತ ದಾಢಾಯಥರ್ ಶೆೀಷ್ಮಶೆರೀತ್ ಪುನಧ್ಥರಾ ॥ 130 ॥ 
ಭಿೀತಮಾಪುಮಥನುಷಾಯಶಾ - 
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478. ಆ ವೀ ಮಕ್ಷೂ ತನಾರ್ ಕಾಂ ರುದಾರ ಅವೀ ವೃಣಿೀಮಹೆೀ । 

ಗನಾಿ ನೂನಾಂ ನೊೀSವಸಾ ರ್ಥಾ ಪುರೆೀತ್ಾಥ ಕಣಾವರ್ ಿನಭುಯಷೆೀ  ॥7॥  
                                     - ಕ್ಷಿಪರಾಂ ವಃ ಪಾರಪಿಯೀ ಸುಖ್ಮ್ । 

ರಕ್ಷ್ಾಾಂ ವೃಣಿೀಮಹೆೀ ರ್ುಷ್ಮದ್ ಗನಾಿSದಾಯಪಿ ಚ್ ನೊೀSವಸಾ ॥ 131 ॥ 
ಭಿೀತರ್ುಕ್ಾಿರ್ ಕಣಾವರ್ ಮಹಯಮ್ - 

479. ರ್ುಷೆೋಷ್ಟತ್ೊೀ ಮರುತ್ೊೀ ಮತ್ೆಯೀಥಷ್ಟತ ಆ ಯೀ ನೊೀ ಅಭವ ಈಷ್ತ್ೆೀ । 

ವಿ ತಾಂ ರ್ುಯೀತ ಶವಸಾ ವಯೀಜಸಾ ವಿ ರ್ುಷಾಮಕ್ಾಭಿರೂತಭಿಃ  ॥8॥  

                                     -ರ್ುಷಾಮಭಿರೆೀವ ಚ್ । 

ಪೆರೀರಿತ್ೊೀSರ್ ನಿರ್ನೃತ್ಾವದ್ ರ್ುಷಾಮಕಾಂ ಮಾನುಷೆೀಣ ಚ್ ॥ 132 ॥ 

ಬಾಹಯದೃಷಾಟಾ ತವಭೂತೀನೊೀಥ ರ್ ಇಚ್ಛತ ತಮೀಜಸಾ । 

ಬಲೆೀನ ಚ್ ದಾರವರ್ತ ರ್ುಷ್ಮದಿೀಯೀ ತಭಿಸಿಥಾ ॥ 133 ॥ 

480. ಅಸಾಮಿ ಹಿ ಪರರ್ಜಯವಃ ಕಣವಾಂ ದದ ಪರಚೆೀತಸಃ । 

ಅಸಾಮಿಭಿಮಥರುತ ಆ ನ ಊತಭಿಗಥನಾಿ ವೃಷ್ಟಟಾಂ ನ ವಿದುಯತಃಃ॑  ॥9॥  
 

481. ಅಸಾಮಯೀಜೊೀ ಿನಭೃಥಾ ಸುದಾನವೀSಸಾಮಿ ಧ್ೂತರ್ಃ ಶವಃ । 

ಋಷ್ಟದಿವಷೆೀ ಮರುತಃ ಪರಿಮನಯವ ಇಷ್ುಾಂ ನ ಸೃಜತ ದಿವಷ್ಮ್  ॥10॥  

ಓಜೊೀSಸಮಾಂ ಿನಭೃರ್ ಚ್ ಮಖೆೀಜಾಯಃ ಸಮಮುತಿಮಮ್ । 

ಸುದಾನಶ್ೀಲಾಃ ಕಣಾವರ್ ದತ್ಾಿಸಮಮಭಿೀಪಿ್ತಮ್ । 

ಅಸಮೈನೊೀಥSಪಯಭಿಪಾರಯೈಗಥನಿ ವೃಷ್ಟಟಾಂ ನ ವಿದುಯತಃ ॥ 134 ॥ 

ಸೂಕಿಮ್ ಸೂಕಿಮ್ ––  40 40 ––    

ಅಷ್ಟಚ್ಥಮ್ । ಕಣೊವೀ ಘೌರಃ । ಬರಹಮಣಸಾತಃ । ಪರಗಾರ್ಃ=ವಿಷ್ಮಾ ಬೃಹತಯಃ, ಸಮಾಃ ಸತ್ೊೀಬೃಹತಯಃ । 

482. ಉತಿಷ್ಠ ಬರಹಮಣಸಾತ್ೆೀ ದೆೀವರ್ನಿಸೆಿವೀಮಹೆೀ । 

ಉಪ ಪರರ್ನುಿ ಮರುತಃ ಸುದಾನವ ಇನದಿ ಪಾರಶ ಭಥವಾ ಸಚಾ  ॥1॥  
 

ದೆೀವರ್ನಿಃ ಪೂಜರ್ನಿಃ ಸುಿವನೊಿೀSತಕೃತ್ಾಶನಃ । 
ಪಾರಶ ಃ – 
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483. ತ್ಾವಮಿದಿಧ ಸಹಸಸುಾತರ ಮತಯಥ ಉಪಬೂರತ್ೆೀ ಧ್ನೆೀ ಹಿತ್ೆೀ । 

ಸುವಿೀರ್ಥಾಂ ಮರುತ ಆ ಸವಖ್ಯಾಂ ದಧಿೀತ ಯೀ ವ ಆಚ್ಕ್ೆೀ  ॥2॥  

                              - ವಾಯೀಃ ಸುತ್ೆೀತ್ೆಯೀವ ಸಹಸಸುಾತರ ಇತಯರ್। 

ತದವಾಙ್ಗಾತ್ಾವದಧರಿಃ ಪರೀಕಿಃ ಶಕರ ಸಿತು್ತ ಏವ ಚ್ ॥ 135 ॥ 

ರ್ುದಧಾಂ ಹಿತಧ್ನಾಂ ಪರೀಕಿಾಂ ನಿಹಿತಾಂ ಧ್ನಮೀವ ವಾ । 

ಸವಖ್ಯಾಂ ತು ಸ್ತವನಿದಿರ್ಫಲಮಾಚ್ಕ್ೆೀSಪಶಯದಿತಯಪಿ ॥ 136 ॥ 

484. ಪೆೈತು ಬರಹಮಣಸಾತಃ ಪರ ದೆೀವೆಯೀತು ಸೂನೃತ್ಾ । 

ಅಚಾಛ ವಿೀರಾಂ ನರ್ಥಾಂ ಪಙ್ಗೆ ತರಾಧ್ಸಾಂ ದೆೀವಾ ರ್ಜ್ಞಾಂ ನರ್ನುಿ ನಃ  ॥3॥  

ಪತಸುಿ ಬರಹಮಣೊೀ ವಿಷ್ುಣವಾಥಗಿೀಶತ್ಾವತ್ ಸಮಿೀರಣಃ । 

ಅಗರತ್ೊೀ ಯಾತವಸಾವಸಮತ್ಾೆಯೀಥಷೆವೀವಾಂ ಸರಸವತೀ ॥ 137 ॥ 

ಸೂನೃತ್ಾ ವೆೈಷ್ಣವಿೀ ವಾ ವಾಗ್ ರ್ಜ್ಞಾಂ ವಿೀರಾಂ ನರಾಂ ಪರತ । 

ನರ್ನುಿ ದೆೀವಾಃ ಸವೆೀಥSಪಿ ರ್ತ್ ಪಞ್ಾಜನವಧ್ಥನಃ ॥ 138 ॥ 

ಪಙ್ಗೆ ತರಾಧಾ ಹರಿಸೆಿೀನ ವಿೀರೊೀ ನರ್ಥಃ ಸ ಏವ ಚ್ । 

ದೆೀವಗನಧವಥನೃಪಿತೃದೆೈತ್ಾಯಃ ಪಞ್ಾಜನಾಭಿಧಾಃ ॥ 139 ॥ 

485.  ಯೀ ವಾಘ್ತ್ೆೀ ದದಾತ ಸೂನರಾಂ ವಸು ಸ ಧ್ತ್ೆಿೀ ಅಕ್ಷಿತ ಶರವಃ । 

ತಸಾಮ ಇಳಾಾಂ ಸುವಿೀರಾಮಾ ರ್ಜಾಮಹೆೀ ಸುಪರತೂತಥಮನೆೀಹಸಮ್  ॥4॥  

ವಾಘ್ತ್ೆೀ ಸುಿವತ್ೆೀ ವಿಷ್ುಣದಥದಾತ ಸೂನರಾಂ ವಸು । 

ಸುಷ್ುಠ ಯೀನ ನರೊೀ ಭೂಯಾತ್ ಸುನರಾಂ ಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತ್ೆೀ ॥ 140 ॥ 

ಸ ಧ್ತ್ೆಿೀ ಚಾಕ್ಷಯಾಾಂ ಕ್ೀತಥಮಿಳಾಮನನಾಂ ರ್ಜಾಮಹೆೀ । 

ಸುವಿೀರ್ಥತ್ಾವತ್ ಸುವಿೀರಾಂ ತತ್ ಸುಪರತೂತಥಃ ಸುಪೆೀಶಕೃತ್ । 

ಪಾರಣಚೆೀಷಾಟನಿಮಿತಿತ್ಾವತ್ ತದನೆೀಹ ಇತೀರಿತಮ್ ॥ 141 ॥ 

486. ಪರ ನೂನಾಂ ಬರಹಮಣಸಾತಮಥನಾಾಂ ವದತುಯಕಥಾಮ್ ।  
ರ್ಸ್ತಮನಿನನೊದಿೀ ವರುಣೊೀ ಮಿತ್ೊರೀ ಅರ್ಥಮಾ ದೆೀವಾ ಓಕ್ಾಾಂಸ್ತ ಚ್ಕ್ರರೆೀ  ॥5॥  

ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ುಣಮಥನಾಾಂ ತದಿವಷ್ರ್ಾಂ ವದೆೀತ್ । 

ಉಕಿಮುತ್ಾಥಪಕತ್ೆವೀನ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ ॥ 142 ॥ 
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ತನಮನಾವಾಚಾಯ ದೆೀವಾಶಾ - 

487. ತಮಿದೊವೀಚೆೀಮಾ ವಿದಥೆೀಷ್ು ಶಮುಬವಾಂ ಮನಾಾಂ ದೆೀವಾ ಅನೆೀಹಸಮ್ । 

ಇಮಾಾಂ ಚ್ ವಾಚ್ಾಂ ಪರತಹರ್ಥಥಾ ನರೊೀ ವಿಶೆವೀದ್ ವಾಮಾ ವೀ ಅಶನವತ್॥6॥ 

                                         - ರ್ದಾವಚಾಯ ದೆೀವತ್ಾಸುಿ ತ್ಾಃ । 

ತಮೀವ ಮನಾಾಂ ವೀಚೆೀಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಾಂ ಸುಖ್ಕ್ಾರಣಮ್ ॥ 143 ॥ 

ಇಮಾ ವಾಚ್ಾಂ ಸ್ತವೀಕುರುತ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ವೀSಖಿಲಾಂ ಶುಭಮ್ । 
ಅಶನವಾನ್ – 

 

488. ಕ್ೊೀ ದೆೀವರ್ನಿಮಶನವಜಜನಾಂ ಕ್ೊೀ ವೃಕಿಬಹಿಥಷ್ಮ್ । 

ಪರಪರ ದಾಶಾವನ್ ಪಸಾಾಭಿರಸ್ತಥತ್ಾSನಿವಾಥವತ್ರ್ಾಂ ದಧೆೀ  ॥7॥  

                              -ಅತದೌಲಥಭಾಯದ್ ದೆೀವಭಕಿಾಂ ಕ ಆಪುನಯಾತ್ । 

ರ್ಜಮಾನಾಂ ವಾSನುಗಚ ಛೆೀತ್ ಕಃ ಸಮಯಕ್ ಸೃತಬಹಿಥಷ್ಮ್ ॥ 144 ॥ 

ತತರ ತತರ ಪರಸ್ತಥತ್ೊೀSಸೌ ರ್ಜಮಾನಃ ಸುಖೆೈಃ ಸವರ್ಮ್ । 

ಸೆವೀಷ್ಟಸಾಥನೆೀಷ್ು ಚಾನಿವಾಥ ವಿಷ್ುಣರನಿಗಥತ್ೊೀ ರ್ತಃ । 

ತದವತ್ೆಿವೀನ ಕ್ಷರ್ಾಂ ಸಾಥನಾಂ ಪಾರಪನೀತ ಜ್ಞಾನತ್ೊೀ ರ್ಜನ್ ॥ 145 ॥ 
 

489. ಉಪ̍ ಕ್ಷತರಾಂ ಪೃಞ್̍ಾತ ಹನಿಿ ರಾಜ̍ಭಿಭಥಯೀ ಚ̍ಿತ್ ಸುಕ್ಷಿತಾಂ ದ̍ಧೆೀ । 

ನಾಸಯ ̍ವತ್ಾಥ ನ ತ̍ರುತ್ಾ ಮಹ̍ಾಧ್ನೆೀ ನಾಭೆೀಥ ̍ಅಸಿ್ತ ವಜಿರಣಃ ̍ ॥8॥  
 

॥ ಇತ ಪರರ್ಮಾಷ್ಟಕ್ೆೀ ತೃತೀಯಾಧಾಯಯೀ ಏಕವಿಾಂಶೆ ೀ ವಗಥಃ ॥ 

 

ಉಪಪೃಕಿಃ ಕ್ಷತರಯೈಃ ಸ ಆವೆೀಶೆೀನ ಜನಾದಥನಃ । 

ಹನಿಿ ಶತೂರಾಂಶಾ ತ್ೆೈದೆೀಥವೀ ಭಯೀ ಚ್ ಸಾವಶರರ್ಾಂ ದದೌ ॥ 146 ॥ 

ವತ್ಾಥSಭಿಗನಾಿ ತರುತ್ಾ ಜೆೀತ್ಾ ಚಾಸಯ ನಹಿ ಕವಚಿತ್ । 
ರ್ುದಧಾಂ ಮಹಾಧ್ನಾಂ  ತವಭಥಾಂ ಪರಸ್ತದಧಾಂ ಧ್ನಮೀವ ಹಿ  147  
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॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದೃಗಾಾಷೆಯೀ ಪರರ್ಮಾಷ್ಟಕ್ೆೀ ತೃತೀಯಾಧಾಯಯೀ ಏಕವಿಾಂಶೆ ೀ ವಗಥಃ ॥ 

 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥ ವಿರಚಿತಾಂ ಶ್ರೀಮದೃಗಾಾಷ್ಯಮ್ ॥ 

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಥಣಮಸುಿ ॥ 

॥ ಮುಖ್ಯಪಾರಣ ವಶೆೀ ಸವಥಾಂ ಸ ವಿಷೊಣೀವಥಶಗಃ ಸದಾ ॥ 

॥ ಪಿರೀಣಯಾಮೀ ವಾಸುದೆೀವಾಂ ದೆೀವತ್ಾಮಣಡಲಾಖ್ಣಡಮಣಾಡನಮ್ ॥ 


