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||||  ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ  || ||   
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3 08/01/2013 I Proof Reading & Correction H K Srinivasa Rao & M S Venugopal 

4 23/03/2013 I Proof Correction completed H K Srinivasa Rao & M S Vevugopal 
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||||  ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ  ||||  

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, despitegreat 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 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳುಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು  

 
 

ಜನಾಮಂಜನಾಮಂತತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತಜನಿಸಲತ,,  ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾಕ್ಾರಣರಾದ್ದ್, , ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್,,  
ನ್ನ್ನನ್ನ್ನ  ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್,,  
ದಿವಂಗತದಿವಂಗತರಾದ್ರಾದ್  ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್  
ಹ್ಚ್ ಆಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ ಈ 
""ಸವಯಮ ಲಸವಯಮ ಲ  ರ್ಜ್ಞರ್ಜ್ಞ""  

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀ ಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ  ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್  ಸಾಷ್ಟವಾದ್ಸಾಷ್ಟವಾದ್  ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, , ಕನ್ನಡಕನ್ನಡ  
ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್   ಇರತವಾಗಇರತವಾಗ, , ಅದ್ರಅದ್ರ  ಜ್ಞಾನ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ದ್  ಗಂಧ್ವ್ೀಗಂಧ್ವ್ೀ  ಇಲಿದ್ವರಂತ್್ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, , ಕನ್ನಡಿಗರತಕನ್ನಡಿಗರತ  
ಇದ್ನ್ತನಇದ್ನ್ತನ  ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ  ಏಕ್್ ೀಏಕ್್ ೀ  ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. . ಸರಿರಾದ್ಸರಿರಾದ್  ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, , 
ಸರಿರಾದ್ಸರಿರಾದ್  ಅನ್ತಸಾವರಗಳುಅನ್ತಸಾವರಗಳು  ಅವಶಯಕಅವಶಯಕ. . ಆದ್ದರಿಂದ್ಆದ್ದರಿಂದ್, , ಶರಮವಹಿಸ್ತಶರಮವಹಿಸ್ತ, , ಸರಿರಾದ್ಸರಿರಾದ್  
ಅನ್ತನಾಸ್ತಕಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, , ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ  ಬಳಸಲಾಗಿದ್ಬಳಸಲಾಗಿದ್. . ಓದ್ತಗರತಓದ್ತಗರತ  ಇದ್ನ್ತನಇದ್ನ್ತನ  ಗಮನಿಸ್ತಗಮನಿಸ್ತ  
ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ  ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್..  
ಗರಂರ್ ಋಣಗರಂರ್ ಋಣ::ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ಸವಯಸವಯಮ ಲಗರಂರ್ಗಳುಮ ಲಗರಂರ್ಗಳು..  
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  ||||  ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃ  ||||  
((ತ್ಾತಾರ್ಯಸಮಬದ್ಧಶ್ರೀಮದಾಾಗವತಶ್್ ಿೀಕ್್ೈಾಃ ಸಂವಲ್ಲತಾಃತ್ಾತಾರ್ಯಸಮಬದ್ಧಶ್ರೀಮದಾಾಗವತಶ್್ ಿೀಕ್್ೈಾಃ ಸಂವಲ್ಲತಾಃ))  

|| || ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯಮ್ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯಮ್ ||||  
 

ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯಯೀಹಾನಿರ್ತದ್ೃಶ್ತಮೀಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾಶಾ ರ್ಸಾಮಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯಯೀಹಾನಿರ್ತದ್ೃಶ್ತಮೀಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾಶಾ ರ್ಸಾಮ- - 
ದ್ಸಯ ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರಪರಭೃತಸತರನ್ರದಿವಯೀಶಶತ್ಾವಾತಮಕಸಯದ್ಸಯ ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರಪರಭೃತಸತರನ್ರದಿವಯೀಶಶತ್ಾವಾತಮಕಸಯ||  
ವಿಷ್ ಣೀವಯಯಸಾುಾಃ ಸಮಸಾುಾಃವಿಷ್ ಣೀವಯಯಸಾುಾಃ ಸಮಸಾುಾಃ ಸಕಲಗತಣನಿ ಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಯಪ್ೀತಾಃ  ಸಕಲಗತಣನಿ ಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಯಪ್ೀತಾಃ   
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀವವSSವಯಯೀ ಯೀ ಗತರತರಪ ಪರಮಶ್ಾನ್ುಯೀ ತಂ ಮಹಾನ್ುಮ್ ವಯಯೀ ಯೀ ಗತರತರಪ ಪರಮಶ್ಾನ್ುಯೀ ತಂ ಮಹಾನ್ುಮ್ ||||  

 

|| || ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತಮ್ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತಮ್ ||||  
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|| || ಪರರ್ಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ಪರರ್ಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ||||  1 1 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11  --  1 1 ||||  
 

ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ರ್ತ್್ ೀಜನಾಮದ್ಯಸಯ ರ್ತ್್ ೀSSನ್ವರಾದಿತರತಶಾಾಥ್ೀಯಷ್ವಭಿಜ್ಞಾಃ ಸವರಾಟ್ ನ್ವರಾದಿತರತಶಾಾಥ್ೀಯಷ್ವಭಿಜ್ಞಾಃ ಸವರಾಟ್   
ತ್್ೀನ್ೀ ಬರಹಮ ಹೃದಾ ರ್ ಆದಿಕವಯೀ ಮತಹಯನಿುತ್್ೀನ್ೀ ಬರಹಮ ಹೃದಾ ರ್ ಆದಿಕವಯೀ ಮತಹಯನಿು  ರ್ಂ ಸ ರರ್ಾಃ ರ್ಂ ಸ ರರ್ಾಃ ||  
ತ್್ೀಜ್ ೀವಾರಿಮೃದಾಂ ರ್ಥಾ ವಿನಿಮಯೀ ರ್ತರ ತರಸಗ್ ೀಯ ಮೃಷಾ ತ್್ೀಜ್ ೀವಾರಿಮೃದಾಂ ರ್ಥಾ ವಿನಿಮಯೀ ರ್ತರ ತರಸಗ್ ೀಯ ಮೃಷಾ   
ಧ್ಾಮಾನ ಸ್ವೀನ್ ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕಂ ಸತಯಂ ಪರಂ  ೀಮಹಿ ಧ್ಾಮಾನ ಸ್ವೀನ್ ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕಂ ಸತಯಂ ಪರಂ  ೀಮಹಿ || || 01 01 ||||  

ತ್ಾತಾರ್ಯಮ್ ತ್ಾತಾರ್ಯಮ್ ::  

ಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀತ್ಾಯದಿಜನಾಮದ್ಯಸ್ಯೀತ್ಾಯದಿ  | | ತಂತಂ  ಪರಂಪರಂ   ೀಮಾಃ ೀಮಾಃ  | | ಅನ್ವರಾತ್ಅನ್ವರಾತ್  | | ‘‘ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀ    ವಾವಾ  ಇಮಾನಿಇಮಾನಿ’’  

ಇತ್ಾಯದಿಶತರತಸೃತಭಯಾಃಇತ್ಾಯದಿಶತರತಸೃತಭಯಾಃ  | | ಇತರತಾಃಇತರತಾಃ  ತಕಯತಾಃತಕಯತಾಃ    ಚ್ೀತನಾದಿಧಚ್ೀತನಾದಿಧ  ಪತ್ಾರದ್ೀಾಃಪತ್ಾರದ್ೀಾಃ  
ಪುತ್ಾರಪುತ್ಾರದಿರತತಾದ್ಯತ್್ೀದಿರತತಾದ್ಯತ್್ೀ  ||  ಅಭಿಜ್ಞಾಃಅಭಿಜ್ಞಾಃ  ––  ಸವಯಜ್ಞಾಃಸವಯಜ್ಞಾಃ  | | ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀ  ರ್ತಜಯತ್್ೀರ್ತಜಯತ್್ೀ  ‘‘ರ್ಂರ್ಂ  ಕ್ಾಮಯೀಕ್ಾಮಯೀ  
ತಂತಂ  ತಮತಗರಂತಮತಗರಂ  ಕೃಣ್ ೀಮಿಕೃಣ್ ೀಮಿ’’  | | ‘‘ಮಮಮಮ  ರ್ನಿರಿರ್ನಿರಿ’’  ತಯತಯನ್ಯೀಷಾಂನ್ಯೀಷಾಂ  ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್ಾವತ್ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್ಾವತ್  | | ನ್ನ್  
ಚಾನಾಯಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀಚಾನಾಯಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀSSಸೌಸೌ  | | ಸವರಾಟ್ಸವರಾಟ್  | | ಕತತಾಃಕತತಾಃ  | | ತ್್ೀನ್ೀತ್್ೀನ್ೀ  ಬರಹಾಮಹೃದಾಬರಹಾಮಹೃದಾ  ರ್ರ್  ಆದಿಕವಯೀಆದಿಕವಯೀ  | | 
ಸಸ  ಹಿಹಿ  ‘‘ವಿಶಾವಜಾತ್ಾನಿವಿಶಾವಜಾತ್ಾನಿ  ಪರಿತ್ಾಪರಿತ್ಾ  ಬಭ ವಬಭ ವ’’| | ನಾನ್ಯಾಃನಾನ್ಯಾಃ  ||  ಹೃದಾಹೃದಾ  ಸ್ನೀಹಾತ್ಸ್ನೀಹಾತ್  | | ‘‘ಯೀಯೀ  
ಬರಹಾಮಣಂಬರಹಾಮಣಂ’’  ಇತಇತ  ಚಚ  | | ಸಾವತಮತಸಾವತಮತ  ಏವಏವ  ಹಿಹಿ  ತಸಯತಸಯ  ಬತದಿಧಪರಕ್ಾಶಾಃಬತದಿಧಪರಕ್ಾಶಾಃ  | | ನ್ನ್  ಚಚ  ಪರಸಾದ್ಂಪರಸಾದ್ಂ  ವಿನಾವಿನಾ  
ಜ್ಞಾತತಂಜ್ಞಾತತಂ  ಶಕಯಾಃಶಕಯಾಃ  | | ಮತಹಯನಿುಮತಹಯನಿು  ರ್ಂರ್ಂ  ಸ ರರ್ಾಃಸ ರರ್ಾಃ  | | ನ್ನ್  ಚಾತೃಪುಾಃಚಾತೃಪುಾಃ  ಪರವತಯತ್್ೀಪರವತಯತ್್ೀ    | | ಕಿನ್ತುಕಿನ್ತು  
ಮೃಷಾಮೃಷಾ  ವೃಥ್ೈವವೃಥ್ೈವ  | | ‘‘ಭಿತ್ಾವಭಿತ್ಾವ  ಮೃಷಾಶತರಾಃಮೃಷಾಶತರಾಃ’’  ಇತವತ್ಇತವತ್  | | ‘‘ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್ದ್ೀವಸ್ಯೈಷ್  
ಸವಭಾವೀಸವಭಾವೀSSರ್ಮ್ರ್ಮ್’’  ಇತಇತ  ಚಚ  | | ರ್ತ್್ರೀತರ್ತ್್ರೀತ  ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಾನನ್ಯತರನಾನನ್ಯತರ    | | ಸವವಿಷ್ರ್ಸವವಿಷ್ರ್  ಏವಏವ  
ವೃಥಾವೃಥಾ  | | ಜೀವ್ೀಶವರಜೀವ್ೀಶವರಜಡಾನಾಂಜಡಾನಾಂ    ಸಗಯಸ್ತಿಸಗಯಾಃಸಗಯಸ್ತಿಸಗಯಾಃ  | | ಏಕಸಯಏಕಸಯ  ತ್್ೀಜಸ್ ೀತ್್ೀಜಸ್ ೀ  
ಬಹತತವವದಿೀಶವರಸಗಯಾಃಬಹತತವವದಿೀಶವರಸಗಯಾಃ  | | ವಾರಿನಿಮಿತುವಾರಿನಿಮಿತುಪರತಬಿಮಬವಪರತಬಿಮಬವಜಜೀವಸಗಯಾಃಜಜೀವಸಗಯಾಃ    | | ಮೃದ್ ೀಮೃದ್ ೀ  
ಘಘಟಾಟಾದಿವದ್ವಯಕ್ಾುಜಜಡಸಗಯಾಃದಿವದ್ವಯಕ್ಾುಜಜಡಸಗಯಾಃ  ||  

 

ನ್ ಚ ಮಾರ್ಮಯೀ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ನ್ ಚ ಮಾರ್ಮಯೀ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ | | ಧ್ಾಮಾನ ಸ್ವೀನ್ ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕಮ್ ಧ್ಾಮಾನ ಸ್ವೀನ್ ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕಮ್ | | ತದಾಧಮಾನ ತದಾಧಮಾನ 
ಶ್ರಯೀ ನಿರಸುಕತಹಕತವಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಶ್ರಯೀ ನಿರಸುಕತಹಕತವಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ | | ನ್ ಚ ಮತಕುವತ ಾವಯಂ ಬನ್ಧಭಾಕುವನ್ ಚ ಮತಕುವತ ಾವಯಂ ಬನ್ಧಭಾಕುವಮ್ ಮ್ | | 
ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕತ್ಾವತ್ ಸದಾ ನಿರಸುಕತಹಕತ್ಾವತ್ | | ಸತಯಂ ನಿದ್ತಯಾಃಖನಿತಯನಿರತಶರಾನ್ನಾದನ್ತಭವಸತಯಂ ನಿದ್ತಯಾಃಖನಿತಯನಿರತಶರಾನ್ನಾದನ್ತಭವ--
ರ ಪಮ್ ರ ಪಮ್ | | ಪರಂ ಸಮ ಾಣಯಗತಣಮ್ ಪರಂ ಸಮ ಾಣಯಗತಣಮ್ | | ಪರತವಸಾಧ್ಕಂ ಜನಾಮದಿೀತ್ಾಯದಿ ಪರತವಸಾಧ್ಕಂ ಜನಾಮದಿೀತ್ಾಯದಿ | | ತನ್ಿ ತನ್ಿ 
ಭಾಗವತ್್ೀ ಚ ಭಾಗವತ್್ೀ ಚ ––  
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‘‘ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯಯೀಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯಯೀಹದ್ೀಾಃ ಶತರತಸೃತಸಮನ್ವರಾತ್ ಹದ್ೀಾಃ ಶತರತಸೃತಸಮನ್ವರಾತ್ ||  
ರ್ತಕಿುತಶ್ಾೀತೃಪೂವಾಯದ್ೀಾಃ ಶ್ರೀಬರಹಮಭವಪೂವಿಯಣಾಃ ರ್ತಕಿುತಶ್ಾೀತೃಪೂವಾಯದ್ೀಾಃ ಶ್ರೀಬರಹಮಭವಪೂವಿಯಣಾಃ ||||  

 

ಸತರಗನ್ಧವಯಮನ್ತಜಪತೃಸತರಗನ್ಧವಯಮನ್ತಜಪತೃತ್್ೈತ್ಾಯತಮನ್ಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ತ್್ೈತ್ಾಯತಮನ್ಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ಕತ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣರಜ್ ೀ ನಿತಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವನ್ನ ಚಾಪರಾಃ ಕತ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣರಜ್ ೀ ನಿತಯಾಃ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವನ್ನ ಚಾಪರಾಃ ||||  

 

ಅನ್ನಾಯ ಪತಶಾಾಸೌ ಗರಿೀರಾನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ್ತಾಃ ಅನ್ನಾಯ ಪತಶಾಾಸೌ ಗರಿೀರಾನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ್ತಾಃ ||  
ತತರಸಾದ್ಮೃತ್್ೀ ತಸಯ ನಾನ್ ಯೀ ವ್ೀತ್ಾುತತರಸಾದ್ಮೃತ್್ೀ ತಸಯ ನಾನ್ ಯೀ ವ್ೀತ್ಾುSSಸ್ತು ಕಶಾನ್ ಸ್ತು ಕಶಾನ್ ||||  

 

ತ್್ೀಜಸ್ ೀ ರ ಪವದ್ ರಪಂ ಬಹತಧ್ಾ ಕತರತತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ತ್್ೀಜಸ್ ೀ ರ ಪವದ್ ರಪಂ ಬಹತಧ್ಾ ಕತರತತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ವಾರಿಸಿತ್್ೀಜಾಃ ಪರತಮಾ ಜೀವಾಸುಸಾಮದಿವನಿಗಯತ್ಾಾಃ ವಾರಿಸಿತ್್ೀಜಾಃ ಪರತಮಾ ಜೀವಾಸುಸಾಮದಿವನಿಗಯತ್ಾಾಃ || ||   

 

ಕತಲಾಲ್ೀನ್ ಮೃದಾಕತಲಾಲ್ೀನ್ ಮೃದಾ  ರ್ದ್ವನಿನಮಿೀಯರ್ನ ು್ೀ ಘಟಾದ್ರ್ಾಃ ರ್ದ್ವನಿನಮಿೀಯರ್ನ ು್ೀ ಘಟಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣನ್ೈವಂ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ನಿಮಯಯತ್್ೀ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವಂ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ನಿಮಯಯತ್್ೀ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ ||||  

 

ಏಷ್ ತರಸಗ್ ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀಸತುಏಷ್ ತರಸಗ್ ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ವೃಥಾ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾವೃಥಾ  ವೃಥಾ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾವೃಥಾ ||  
ಇನ್ದಾಇನ್ದಾಜಾಜಾಲಲವಿವಿಧ್ಾಂಧ್ಾಂ  ಸೃಷ್ಟಟಂ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ತಬಯಲಾಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಂ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ತಬಯಲಾಾಃ ||||  

 

ನಿತಯಂ ನಿನಿತಯಂ ನಿರಸ ು್ೀರಸ ು್ೀನ್ದಾಜಾಲ್ೀ ಸವತ ಏವ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ನ್ದಾಜಾಲ್ೀ ಸವತ ಏವ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅಕ್ಷಮಾಾಃ ಸತಯಸೃಷೌಟ ಹಿ ಮಾರಾಸೃಷ್ಟಟಂ ವಿತನ್ವತ್್ೀ ಅಕ್ಷಮಾಾಃ ಸತಯಸೃಷೌಟ ಹಿ ಮಾರಾಸೃಷ್ಟಟಂ ವಿತನ್ವತ್್ೀ ||||  

 

ಅನ್ನಾುಚಿನ್ಯವಿಭವಾಃ ಕರ್ಂ ತ್ಾಮಿೀಹತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ಅನ್ನಾುಚಿನ್ಯವಿಭವಾಃ ಕರ್ಂ ತ್ಾಮಿೀಹತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ನಿದ್ತಯಾಃಖಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ಾವದ್ಯಮಾಹತಾಃ ಸತಯಮಚತಯತಮ್ ನಿದ್ತಯಾಃಖಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತ್ಾವದ್ಯಮಾಹತಾಃ ಸತಯಮಚತಯತಮ್ ||||  

 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪರಂ ಚಾಹತಜಯನಾದ್ಯನ್ಮ್ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪರಂ ಚಾಹತಜಯನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ವಿಧ್ಾನ್ತಭಾವೀ ರ್ಾಃ ಸ ಕರ್ಂ ನಿನಿದತಂ ಸೃಜ್ೀತ್ ಏವಂ ವಿಧ್ಾನ್ತಭಾವೀ ರ್ಾಃ ಸ ಕರ್ಂ ನಿನಿದತಂ ಸೃಜ್ೀತ್ ||||  

 

ಸವಪಾನದಿಕಂ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪಾರಣಾದಿಸಿಸುನ್ ೀತಯಸೌ ಸವಪಾನದಿಕಂ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪಾರಣಾದಿಸಿಸುನ್ ೀತಯಸೌ ||  
ಕ್್ೀವಲಸಯ ಪರಸಾಯಸಯ ಮಾರಾಸೃಷ್ಟಟನ್ಯ ರ್ತಕ್್ೀವಲಸಯ ಪರಸಾಯಸಯ ಮಾರಾಸೃಷ್ಟಟನ್ಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಜಯತ್್ೀ ||||  
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ತಸಾಮದಾಾಧ್ಾರ್ತತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವತಸಾಮದಾಾಧ್ಾರ್ತತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಪಾನಪಾನದಾಯ ಯೀ ತವಕ್್ೀವಲಾಾಃ ದಾಯ ಯೀ ತವಕ್್ೀವಲಾಾಃ ||  
ಇದ್ಂ ನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ಸವಯಂಇದ್ಂ ನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ಸವಯಂ ಜಗತ್್ೆೀವಲಜಂ ರ್ತಾಃ  ಜಗತ್್ೆೀವಲಜಂ ರ್ತಾಃ ||||  

 

ಮೀಕ್ಷವತ್ ಕ್್ೀವಲಸಾಯಸಯ ಶಕ್ಾಯ ಸಮಯಗಿವಜೃಮಿಾತಮ್ ಮೀಕ್ಷವತ್ ಕ್್ೀವಲಸಾಯಸಯ ಶಕ್ಾಯ ಸಮಯಗಿವಜೃಮಿಾತಮ್ ||  
ಏದ್ದ್ರಹಸಯಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮಸ ತರಪದ್ ೀದಿತಮ್ ಏದ್ದ್ರಹಸಯಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮಸ ತರಪದ್ ೀದಿತಮ್ ||||  

 

ಯೀ ತ್್ವೀಯೀ ತ್್ವೀವಂ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್್ೀ ಹಿ ರಾನ್ಯವಂ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್್ೀ ಹಿ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ ಧ್ರಂ ತಮಾಃ ||  
ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ಭಯಸ ರ್ನ್ ುೀ ನಾಯೀ ತ್್ವೀತದ್ಭಯಸ ರ್ನ್ ುೀ ನಾನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್ ನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಮತಮ್ ||||  

 

ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್ ವಿದಿಧ ನ್ಷಾಟನ್ಚ್ೀತಸಾಃ ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್ ವಿದಿಧ ನ್ಷಾಟನ್ಚ್ೀತಸಾಃ ||  
ಯೀ ತ್್ವೀಯೀ ತ್್ವೀತದ್ತದ್ನ್ತತಷ್ಠನಿು ಪಾರಮಾರಾಯಗತಂ ಮಮ ನ್ತತಷ್ಠನಿು ಪಾರಮಾರಾಯಗತಂ ಮಮ ||||  

 

ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ಮಮೈವೀದಿತಮಞ್ಜಸಾತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ಮಮೈವೀದಿತಮಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ ||  
 

‘‘ವ್ೈಧ್ಮಾಯಯಚಾ ನ್ ಸವಪಾನದಿವತ್ವ್ೈಧ್ಮಾಯಯಚಾ ನ್ ಸವಪಾನದಿವತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

‘‘ಪರ ಘಾ ನ್ವಸಯ ಮಹತ್್ ೀ ಮಹಾನಿ ಸತ್ಾಯಸತಯಸಯ ಕರಣಾನಿ ವೀಚಮ್ಪರ ಘಾ ನ್ವಸಯ ಮಹತ್್ ೀ ಮಹಾನಿ ಸತ್ಾಯಸತಯಸಯ ಕರಣಾನಿ ವೀಚಮ್’’  ಇತ್ಾಯದಿಇತ್ಾಯದಿ  ||  

ಬರಹಮಸ ತರಬರಹಮಸ ತರಮಹಾಭಾರತಗಾರ್ತರೀವ್ೀದ್ಸಮಬನ್ಧಶಾಾರ್ಂಮಹಾಭಾರತಗಾರ್ತರೀವ್ೀದ್ಸಮಬನ್ಧಶಾಾರ್ಂ  ಗರನಿ್ಾಃ ಗರನಿ್ಾಃ ||  

ಉಕುಂ ಚ ಗಾರತಡ್ೀ ಉಕುಂ ಚ ಗಾರತಡ್ೀ ––  

‘‘ಅಥ್ ೀಯಅಥ್ ೀಯSSರ್ಂ ಬರಹಮಸ ತ್ಾರಣಾಂ ಭಾರತ್ಾರ್ಯವಿನಿಣಯರ್ಾಃ ರ್ಂ ಬರಹಮಸ ತ್ಾರಣಾಂ ಭಾರತ್ಾರ್ಯವಿನಿಣಯರ್ಾಃ ||  
ಗಾರ್ತರೀಭಾಷ್ಯರ ಪೀಗಾರ್ತರೀಭಾಷ್ಯರ ಪೀSSಸೌ ವ್ೀದಾರ್ಯಪರಿಬೃಂಹಿತಾಃ ಸೌ ವ್ೀದಾರ್ಯಪರಿಬೃಂಹಿತಾಃ ||  
ಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರರ ಪಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವತ್್ ೀದಿತಾಃ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರರ ಪಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವತ್್ ೀದಿತಾಃ ||  
ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಶತವಿಚ ಛ್ೀದ್ಸಂರ್ತತಾಃ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಶತವಿಚ ಛ್ೀದ್ಸಂರ್ತತಾಃ ||  
ಗರನ್ ಿೀಗರನ್ ಿೀSSಷಾಟದ್ಶಸಾಹಸರಾಃಷಾಟದ್ಶಸಾಹಸರಾಃ  ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ್ಾಭಿದ್ಾಃಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ್ಾಭಿದ್ಾಃ’’  ಇತ ಇತ || || 01 01 ||||  

 

ಧ್ಮಯಾಃ ಪರೀಜಿತಕ್್ೈತವೀಧ್ಮಯಾಃ ಪರೀಜಿತಕ್್ೈತವೀSSತರ ಪರಮೀ ನಿಮಯತಸರಾಣಾಂ ಸತ್ಾಂತರ ಪರಮೀ ನಿಮಯತಸರಾಣಾಂ ಸತ್ಾಂ  
ವ್ೀದ್ಯಂ ವಾಸುವಮತರ ವಸತು ಶ್ವದ್ಂ ತ್ಾಪತರಯೀನ್ ಮಲನ್ಮ್ ವ್ೀದ್ಯಂ ವಾಸುವಮತರ ವಸತು ಶ್ವದ್ಂ ತ್ಾಪತರಯೀನ್ ಮಲನ್ಮ್ ||  
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ್್ೀ ಮಹಾಮತನಿಕೃತ್್ೀ ಕಿಂ ವಾ ಪರ್ೈರಿೀಶವರಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ್್ೀ ಮಹಾಮತನಿಕೃತ್್ೀ ಕಿಂ ವಾ ಪರ್ೈರಿೀಶವರಾಃ ||  
ಸದ್ ಯೀ ಹೃದ್ಯವರತಧ್ಯತ್್ೀಸದ್ ಯೀ ಹೃದ್ಯವರತಧ್ಯತ್್ೀSSತರ ಕೃತಭಿಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ತಭಿಸುತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ತರ ಕೃತಭಿಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ತಭಿಸುತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || || 02 02 ||||  
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ಅ ಕ್ಾರಿವಿಷ್ರ್ಫಅ ಕ್ಾರಿವಿಷ್ರ್ಫಲಾನ್ತಯಚಯನ ು್ೀ ಧ್ಮಯ ಇತ ಲಾನ್ತಯಚಯನ ು್ೀ ಧ್ಮಯ ಇತ | | ಪರೀಜಿತಪರೀಜಿತಕ್್ೈತಕ್್ೈತವಾಃ ಫಲಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಾಃ ಫಲಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ | | 
ಈಶವರಾಪಯಣ್ೀನ್ ಪರಮಾಃ ಈಶವರಾಪಯಣ್ೀನ್ ಪರಮಾಃ ||  

 

‘‘ತತಕ್ಷವಾಃ ಕ್ಾರತಣಿಕ್ಾಾಃ ಸತಹೃದ್ಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ತತಕ್ಷವಾಃ ಕ್ಾರತಣಿಕ್ಾಾಃ ಸತಹೃದ್ಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ಅಜಾತಶತರವಾಃ ಶಾನಾುಾಃ ಸಾಧ್ವಾಃ ಸಾಧ್ತಭ ಷ್ಣಾಾಃ ಅಜಾತಶತರವಾಃ ಶಾನಾುಾಃ ಸಾಧ್ವಾಃ ಸಾಧ್ತಭ ಷ್ಣಾಾಃ ||  
ಮರ್ಯನ್ನ್ಯೀನ್ ಭಾವ್ೀನ್ ಭಕಿುಂ ಕತವಯನಿು ಯೀ ದ್ೃಢಾಮ್ಮರ್ಯನ್ನ್ಯೀನ್ ಭಾವ್ೀನ್ ಭಕಿುಂ ಕತವಯನಿು ಯೀ ದ್ೃಢಾಮ್’’  

ಇತ್ಾಯದಿ ಸತ್ಾಂ ಲಕ್ಷಣಮ್ ಇತ್ಾಯದಿ ಸತ್ಾಂ ಲಕ್ಷಣಮ್ ||  

ಸತ್ಾಂ ಚ ಮಾತಸರ್ಯಮಜತಯನ್ಸಯ ಏಕಲವಯಸತ್ಾಂ ಚ ಮಾತಸರ್ಯಮಜತಯನ್ಸಯ ಏಕಲವಯ  ಇವ ಕತತರಚಿದ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಇವ ಕತತರಚಿದ್ದೃಶಯತ್್ೀ | | 
ತದ್ವಜಯನಿೀರ್ಮತತುಮೀಷ್ತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಯನಾ ತದ್ವಜಯನಿೀರ್ಮತತುಮೀಷ್ತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಯನಾ | | ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ  --  

‘‘ಉತುಮೀ ಸಾವತಮನ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮಾತಸರ್ಯಂ ಉತುಮೀ ಸಾವತಮನ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮಾತಸರ್ಯಂ ಪಪರಿವಜಯಯೀತ್ ರಿವಜಯಯೀತ್ ||  
ಕತರತತ್್ೀ ರ್ತರ ಮಾತಸರ್ಯಂ ತತುತುಸಯ ವಿಹಿೀರ್ತ್್ೀಕತರತತ್್ೀ ರ್ತರ ಮಾತಸರ್ಯಂ ತತುತುಸಯ ವಿಹಿೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ ||||  

ನಿತಯನಿರಸುದ್ ೀಷ್ಪೂಣಯಗತಣಂ ವಾಸುವಮ್ ನಿತಯನಿರಸುದ್ ೀಷ್ಪೂಣಯಗತಣಂ ವಾಸುವಮ್ | | ನಿತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ ನಿತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ ––  

‘‘ನಿರಸಾುಖಿಲದ್ ೀಷ್ಂ ರ್ದಾನ್ನಾದದಿಮಹಾಗತನಿರಸಾುಖಿಲದ್ ೀಷ್ಂ ರ್ದಾನ್ನಾದದಿಮಹಾಗತಣಮ್ ಣಮ್ ||  
ಸವಯದಾ ಪರಮಂ ಬರಹಮತಸಾಮದಾವಸವಯದಾ ಪರಮಂ ಬರಹಮತಸಾಮದಾವಸುವಮಿೀರ್ತ್್ೀಸುವಮಿೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ ||  

ವಸತು ಅಪರತಹತಂ ನಿತಯಮ್ ಚವಸತು ಅಪರತಹತಂ ನಿತಯಮ್ ಚ  | | ಸಾೆನ ದ್ೀ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಚ ––  
 

‘‘ವಸನಾದಾವಸನಾದ್ವಸತು ನಿತ್ಾಯಪರತಹತಂ ರ್ತಾಃ ವಸನಾದಾವಸನಾದ್ವಸತು ನಿತ್ಾಯಪರತಹತಂ ರ್ತಾಃ ||  
ವಾಸ್ೀನ್ೀದ್ಂ ರ್ತಸತುನ್ನಮತಸುದ್ಬಾಹಮ ಶಬದಯತ್್ೀವಾಸ್ೀನ್ೀದ್ಂ ರ್ತಸತುನ್ನಮತಸುದ್ಬಾಹಮ ಶಬದಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ ||  

ಕಿಂ ವಾ ಪರ್ೈಾಃ ಅರ್ಯಕ್ಾಮಾದಿಕರ್ನ್ೈಾಃ ಕಿಂ ವಾ ಪರ್ೈಾಃ ಅರ್ಯಕ್ಾಮಾದಿಕರ್ನ್ೈಾಃ | | ಗಾರತಡ್ೀ ಚ ಗಾರತಡ್ೀ ಚ ––  

‘‘ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಣಾಮೀಕಮೀವ ಪಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಣಾಮೀಕಮೀವ ಪದ್ಂದ್ಂ  ರ್ತಾಃರ್ತಾಃ  ||  
ಅವರ್ ೀಧ್್ ೀ ಹೃ ೀಶಸಯ ಪೃರ್ಗವಕ್ಷ್ಯೀ ನ್ ತ್ಾನ್ಹಮ್ಅವರ್ ೀಧ್್ ೀ ಹೃ ೀಶಸಯ ಪೃರ್ಗವಕ್ಷ್ಯೀ ನ್ ತ್ಾನ್ಹಮ್’’  ಇತ ಇತ ||  

ಸದ್ಯಾಃ ಶಬದಾಃ ಆಪ್ೀಸದ್ಯಾಃ ಶಬದಾಃ ಆಪ್ೀಕ್ಷಿಕ್ಷಿಕ ಇತ ತತ್ ಕ್ಷಣಾದಿತ ಕ ಇತ ತತ್ ಕ್ಷಣಾದಿತ | | ನ್ ಚಾ ಸಮ ಾಣಾಯ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ತತ್ನ್ ಚಾ ಸಮ ಾಣಾಯ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ತತ್  
ಕ್ಷಣಾದ್ವರತಧ್ಯತ ಇತ ಸದ್ಯಾಃ ಶಬದಾಃಕ್ಷಣಾದ್ವರತಧ್ಯತ ಇತ ಸದ್ಯಾಃ ಶಬದಾಃ  | | ಅ ಕ್ಾರಿವಿಷ್ರ್ಫಲಾನಾಂ ಸಮರಣಾತ್ ಅ ಕ್ಾರಿವಿಷ್ರ್ಫಲಾನಾಂ ಸಮರಣಾತ್ 
ಫಲಾ ಕಯಂ ಭವತಫಲಾ ಕಯಂ ಭವತ  | | ವಾಮನ್ೀ ಚ ವಾಮನ್ೀ ಚ ––  

‘‘ಅ ಕ್ಾರಂ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಪರತಪಾದ್ಯಂ ಚ ವಸತುರ್ತ್ ಅ ಕ್ಾರಂ ಫಲಂ ಚ್ೈವ ಪರತಪಾದ್ಯಂ ಚ ವಸತುರ್ತ್ ||  
ಸೃತ್ಾವ ಪಾರಸೃತ್ಾವ ಪಾರರಭತ್್ ೀ ಗರನಿ್ಂ ಕರ್ ೀತೀಶ್್ ೀ ಮಹತಮಲಮ್ರಭತ್್ ೀ ಗರನಿ್ಂ ಕರ್ ೀತೀಶ್್ ೀ ಮಹತಮಲಮ್’’  ಇತ ಇತ || || 02 02 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 8 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ನಿಗಮಕಲಾತರ್ ೀಗಯಲ್ಲತಂ ಫಲಂ ಶತಕಮತಖಾದ್ಮೃತದ್ರವಸಂರ್ತತಮ್ ನಿಗಮಕಲಾತರ್ ೀಗಯಲ್ಲತಂ ಫಲಂ ಶತಕಮತಖಾದ್ಮೃತದ್ರವಸಂರ್ತತಮ್ ||  
ಪಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲರ್ಂ ಮತಹತರಹ್ ೀ ರಸ್ತಕ್ಾ ಭತವಿ ಭಾವುಕ್ಾಾಃ ಪಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲರ್ಂ ಮತಹತರಹ್ ೀ ರಸ್ತಕ್ಾ ಭತವಿ ಭಾವುಕ್ಾಾಃ || || 03 03 ||||  

ಜ್ಞಾತಫಲಸಾಯಪ ಪರಶಂಸಾವಿ ಭಾಯಂ ಕ್ಷಿಪರಪರವೃತುಭಯವತೀತ ಪರಶಜ್ಞಾತಫಲಸಾಯಪ ಪರಶಂಸಾವಿ ಭಾಯಂ ಕ್ಷಿಪರಪರವೃತುಭಯವತೀತ ಪರಶಸಯ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ ಸಯ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ | | 
ನಿಗಮಕಲಾತರ್ ೀನಿಗಮಕಲಾತರ್ ೀರಿತ ರಿತ | | ಭಗವತ್ಾ ಗಲ್ಲತಮ್ ಭಗವತ್ಾ ಗಲ್ಲತಮ್ | | ಶತಕ್್ೀನ್ ದ್ರವಿೀಕೃತಮ್ ಶತಕ್್ೀನ್ ದ್ರವಿೀಕೃತಮ್ | | ಉಕುಂ ಚ ಉಕುಂ ಚ 
ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ  ||  --  

‘‘ಧ್ಮಯಪುಷ್ಾಸುವರ್ಯಪತರಾಃ ಕ್ಾಮಪಲಿವಸಂರ್ತತಾಃ ಧ್ಮಯಪುಷ್ಾಸುವರ್ಯಪತರಾಃ ಕ್ಾಮಪಲಿವಸಂರ್ತತಾಃ ||  
ಮಹಾಮೀಕ್ಷಫಲ್ ೀ ವೃಕ್ಷ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀಮಹಾಮೀಕ್ಷಫಲ್ ೀ ವೃಕ್ಷ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀSSರ್ಂ ಸತಮತದಿೀರಿತಾಃ ರ್ಂ ಸತಮತದಿೀರಿತಾಃ ||  
ಶಾತತ್ಾನಿ ಫಲಾನಿೀಹ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾರ್ನ್ೀನ್ ತತ ಶಾತತ್ಾನಿ ಫಲಾನಿೀಹ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾರ್ನ್ೀನ್ ತತ ||  
ಭಾರತ್ಾಖಾಯನಿ ರಾಭಾರತ್ಾಖಾಯನಿ ರಾನಿೀಹತಥಾ ಭಾಗವತಂ ಭತವಿ ನಿೀಹತಥಾ ಭಾಗವತಂ ಭತವಿ ||  
ಆದಿರಯಕೃತ್ಾನಿ ತ್ಾನಿೀಹ ಶತಆದಿರಯಕೃತ್ಾನಿ ತ್ಾನಿೀಹ ಶತಕಪರಭೃತಭಿಜಯನ್ೈಾಃ ಕಪರಭೃತಭಿಜಯನ್ೈಾಃ ||  
ಖಾಯಪರ್ದಿಾಖಾಯಪರ್ದಿಾಗತಯರತಪರೀಗತಯರತಪರೀಕ್ಾುನ್ ವ್ೀದಾಥಾಯನ್ ಗರನಿ್ನಿಷ್ಟಠಕ್ಾುನ್ ವ್ೀದಾಥಾಯನ್ ಗರನಿ್ನಿಷ್ಟಠತ್ಾತ್ಾನ್ ನ್ ||  
ಕ್ಾನಿಚಿದ್ದಶಯರಾಮಾಸ ವೃಕ್ಷಸಾಯಗ್ರೀ ಫಲಾನಿ ತತ ಕ್ಾನಿಚಿದ್ದಶಯರಾಮಾಸ ವೃಕ್ಷಸಾಯಗ್ರೀ ಫಲಾನಿ ತತ ||  
ವಾಯಚಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಲ್ ೀಕಪೂಜತಾಃ ವಾಯಚಕ್ಷಮಾಣ್ ೀ ವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಲ್ ೀಕಪೂಜತಾಃ ||  
ಏತ್್ೀಷಾಮರ್ ತ್್ೀಷಾಂ ವಾ ರಸಾನ್ ಪಬತ ಸಜಜನಾಾಃ ಏತ್್ೀಷಾಮರ್ ತ್್ೀಷಾಂ ವಾ ರಸಾನ್ ಪಬತ ಸಜಜನಾಾಃ ||  
ಆಮೀಕ್ಷಾನ್ಮಹತೀ ತೃಪುರಹ್ ೀ ಮೀ ಪಶಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಆಮೀಕ್ಷಾನ್ಮಹತೀ ತೃಪುರಹ್ ೀ ಮೀ ಪಶಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಇತ || || 03 03 ||||  

 

ನ್ೈಮಿಷ್ೀನ್ೈಮಿಷ್ೀSSನಿಮಿಷ್ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಶೌನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ನಿಮಿಷ್ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಶೌನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಸತಿಂಸತಿಂ ಸವಗಾಯರ್ ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ ಸಹಸರಸಮಮಾಸತ  ಸವಗಾಯರ್ ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ ಸಹಸರಸಮಮಾಸತ || || 04 04 ||||  

ಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಪುರತಷಾರ್ಯಪರಕ್ಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಪುರತಷಾರ್ಯಶಶಙ್ಕೆನಿವೃತಯರ್ಯಮಾಖಾಯಯಕ್ಾ ಙ್ಕೆನಿವೃತಯರ್ಯಮಾಖಾಯಯಕ್ಾ | | ಪಾದ್ೇ ಚ ಪಾದ್ೇ ಚ ––  

‘‘ಆಖಾಯಯಕ್ಾಾಃ ಪರದ್ಶಯಯನ ು್ೀ ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ ಆಖಾಯಯಕ್ಾಾಃ ಪರದ್ಶಯಯನ ು್ೀ ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ ||  
ದ್ ಯೀದ್ ಯೀತರ್ನ್ಯಸತು ಮಹತ್ಾಂ ತ್ಾತಾರ್ಯಂ ತತರ ತತರ ಹ ತರ್ನ್ಯಸತು ಮಹತ್ಾಂ ತ್ಾತಾರ್ಯಂ ತತರ ತತರ ಹ ||  
ಅಲಾಭಾಃ ಪುರತಅಲಾಭಾಃ ಪುರತಷಾಷಾರ್ಯಸಯ ಪರೀಕುಮರ್ಯಮೃತ್್ೀ ತವತ ರ್ಯಸಯ ಪರೀಕುಮರ್ಯಮೃತ್್ೀ ತವತ ||  
ದ್ ಯೀತನಾರ್ ಮಹಾರಾದ್ ಯೀತನಾರ್ ಮಹಾರಾಜ ಶರದಾಧಜ ಶರದಾಧವೃದ್ಧಯರ್ಯಮೀವ ಚವೃದ್ಧಯರ್ಯಮೀವ ಚ’’  ಇತ  ಇತ  || || 04 04 ||||  

 

ರಾನಿ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಃ ರಾನಿ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಾಃ ||  
ಅನ್ಯೀ ಚ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಸ ತ ಪರಾಪರವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ಅನ್ಯೀ ಚ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಸ ತ ಪರಾಪರವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ || || 7 7 ||||  
ವ್ೀತಿ ತವಂ ಸೌಮಯ ತತ್ ಸವಯಂ ತತುವತಸುದ್ನ್ತಗರಹಾತ್ ವ್ೀತಿ ತವಂ ಸೌಮಯ ತತ್ ಸವಯಂ ತತುವತಸುದ್ನ್ತಗರಹಾತ್ ||  
ಬ ರರ್ತಾಃ ಸ್ತನಗಧಸಯ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಗತರವೀ ಗತಹಯಮಪುಯತ ಬ ರರ್ತಾಃ ಸ್ತನಗಧಸಯ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಗತರವೀ ಗತಹಯಮಪುಯತ || || 0088  ||||  
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ರಾನಿ ಭಗವಜಾಜಾತ್ಾರಾನಿ ಭಗವಜಾಜಾತ್ಾನ್ಯನ್ಯೈರಪಯೃನ್ಯನ್ಯೈರಪಯೃಷ್ಟಭಿಜ್ಞಾಯರ್ನ ು್ೀ ತ್ಾನಿ ವ್ೀತಿ ಷ್ಟಭಿಜ್ಞಾಯರ್ನ ು್ೀ ತ್ಾನಿ ವ್ೀತಿ | | ಉಕುಂ ಹಿ ಉಕುಂ ಹಿ 
ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ––  

‘‘ದ್ವೈಪಾರ್ನ್ೀದ್ವೈಪಾರ್ನ್ೀನ್ ರ್ದ್ತಬದ್ಧಂ ಬರನ್ ರ್ದ್ತಬದ್ಧಂ ಬರಹಾಮದ್ಯೈಸುನ್ನ ಬತಧ್ಯತ್್ೀ ಹಾಮದ್ಯೈಸುನ್ನ ಬತಧ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸವಯಸವಯ  ಬತದ್ಧಂ ಸ ವ್ೈ ವ್ೀದ್ ತದ್ತಬದ್ಧಂ ನಾನ್ಯಗ್ ೀಚರಮ್ಬತದ್ಧಂ ಸ ವ್ೈ ವ್ೀದ್ ತದ್ತಬದ್ಧಂ ನಾನ್ಯಗ್ ೀಚರಮ್’’  ಇತ ಇತ || || 77,,  88||||  

 

ಅಪನ್ನಾಃ ಸಂಸೃತಂ ಘ ೀರಾಂಅಪನ್ನಾಃ ಸಂಸೃತಂ ಘ ೀರಾಂ  ರ್ನಾನಮ ವಿವಶ್್ ೀ ಗೃಣನ್ ರ್ನಾನಮ ವಿವಶ್್ ೀ ಗೃಣನ್ ||  
ತತಾಃ ಸದ್ ಯೀ ವಿಮಚ್ಯೀತ ರ್ಂ ಬಿಭ್ೀತ ಸವರ್ಂ ಭವಾಃ ತತಾಃ ಸದ್ ಯೀ ವಿಮಚ್ಯೀತ ರ್ಂ ಬಿಭ್ೀತ ಸವರ್ಂ ಭವಾಃ || || 14 14 ||||  

ವಿವವಿವಶಾಃ ಬಹವಭಾಯಸಾತ್ ಶಾಃ ಬಹವಭಾಯಸಾತ್ | | ಉಕುಂ ಚ ಸಾೆಉಕುಂ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ನ ದ್ೀ ||  --  

ಶಾರಿೀರಾದಾವಚಿಕ್ಾಭಾಯಸ್ ೀ ವಾಚಿಕ್ಾನಾಮನ್ಸ್ ೀಶಾರಿೀರಾದಾವಚಿಕ್ಾಭಾಯಸ್ ೀ ವಾಚಿಕ್ಾನಾಮನ್ಸ್ ೀ  ಭವ್ೀತ್ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಮಾನ್ಸಾದಿವವಶಾನ್ತಮಚ್ಯೀನಾನನ್ಯಥಾ ಮತಕಿುರಿಷ್ಯತ್್ೀಮಾನ್ಸಾದಿವವಶಾನ್ತಮಚ್ಯೀನಾನನ್ಯಥಾ ಮತಕಿುರಿಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ   || || 14 14 ||||  

 

ಅಥಾಖಾಯಹಿ ಹರ್ೀ ೀಯಮನ್ನವತ್ಾರಕಥಾಾಃ ಶತಭಾಾಃ ಅಥಾಖಾಯಹಿ ಹರ್ೀ ೀಯಮನ್ನವತ್ಾರಕಥಾಾಃ ಶತಭಾಾಃ ||  
ಲ್ಲೀಲಾ ವಿದ್ಧ್ತಾಃ ಸ್ವೈರಂ ಈಶವರಸಾಯತಮಮಾರ್ರಾ ಲ್ಲೀಲಾ ವಿದ್ಧ್ತಾಃ ಸ್ವೈರಂ ಈಶವರಸಾಯತಮಮಾರ್ರಾ || || 18 18 ||||  

ಆತಮಮಾರ್ರಾ ಆತಮಮಾರ್ರಾ ––  ಸವರ ಪಭ ಸವರ ಪಭ ತ್್ೀಚಛರಾತ್್ೀಚಛರಾ  ||  
 

‘‘ಮಹಾಮಾಯೀತಯವಿದ್ಯೀತ ನಿರ್ತಮೀಯಹಿನಿೀತ ಚ ಮಹಾಮಾಯೀತಯವಿದ್ಯೀತ ನಿರ್ತಮೀಯಹಿನಿೀತ ಚ ||  
ಪರಕೃತವಾಯಸನ್ೀತ್್ಯೀವ ತವ್ೀಚಾಛಪರಕೃತವಾಯಸನ್ೀತ್್ಯೀವ ತವ್ೀಚಾಛSSನ್ನ್ು ಕರ್ಯತ್್ೀನ್ನ್ು ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  

ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ ––  

‘‘ಇಚಾಛಶಕಿುಇಚಾಛಶಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಶಕಿುಾಃ ಕಿರರಾಶಕಿುರಿತ ತರಧ್ಾ ಜ್ಞಾಯನ್ಶಕಿುಾಃ ಕಿರರಾಶಕಿುರಿತ ತರಧ್ಾ ||  
ಶಕಿುಶಕಿುಮತ್್ ೀಶಾಾಪ ನ್ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಶಾನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀಶಕಿುಶಕಿುಮತ್್ ೀಶಾಾಪ ನ್ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕಶಾನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ || || 18 18 ||||  

 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ  ಪರರ್ಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯಯೀಯಪರರ್ಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯಯೀಯ    

ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ||||  11--11  ||||  
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  || || ದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--2 2 ||||  

ಸ ತ ಉವಾಚಸ ತ ಉವಾಚ  

ರ್ಂ ಪರವರಜನ್ುರ್ಂ ಪರವರಜನ್ುಮನ್ತಪ್ೀಮನ್ತಪ್ೀತಮಪ್ೀತಕೃತಯಂ ತಮಪ್ೀತಕೃತಯಂ   
ದ್ವೈಪಾರ್ನ್ ೀ ವಿರಹಕ್ಾತರ ಆಜತಹಾವ ದ್ವೈಪಾರ್ನ್ ೀ ವಿರಹಕ್ಾತರ ಆಜತಹಾವ ||  
ಪುತ್್ರೀತ ತನ್ಮರ್ತರಾ ತರವೀಪುತ್್ರೀತ ತನ್ಮರ್ತರಾ ತರವೀSSಪ ನ್ೀದ್ತಪ ನ್ೀದ್ತ--  
ಸುಂ ಸವಯಭ ತಹೃದ್ರ್ಂ ಮತನಿಮಾನ್ತ್್ ೀಸುಂ ಸವಯಭ ತಹೃದ್ರ್ಂ ಮತನಿಮಾನ್ತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಸ್ತಮ || || 02 02 ||||  

ಅನ್ತಪ್ೀತಂ ದ್ೀಹಾಅನ್ತಪ್ೀತಂ ದ್ೀಹಾದಿಭಿಾಃ ದಿಭಿಾಃ | | ಅನ್ಭಿಮಾನಾತ್ ಅನ್ಭಿಮಾನಾತ್ | | ಅಕ್ಾತರಾಃ ಕ್ಾತರವದ್ಧಶಯರ್ನ್ ಅಕ್ಾತರಾಃ ಕ್ಾತರವದ್ಧಶಯರ್ನ್ | | 
ಉಕುಂ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಉಕುಂ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ––  

‘‘ನಿತಯತೃಪುಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ಯೀನಿತಯತೃಪುಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ಯೀSSವಯರ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ವಯರ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  
ರ್ಸಯ ಪುತರ ಫಲಂ ನ್ೈವ ರ್ಜಾಜತಂ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ ರ್ಸಯ ಪುತರ ಫಲಂ ನ್ೈವ ರ್ಜಾಜತಂ ಜಗದಿೀದ್ೃಶಮ್ ||  
ರ್ದ್ ೀನ್ಶ್ರಯೀರ್ದ್ ೀನ್ಶ್ರಯೀSSಪಾಙ್ಕುಪಾಙ್ಕುದ್ಾಾಹಮರತದಾರದಿಸಂಸಿ್ತತಾಃ ದ್ಾಾಹಮರತದಾರದಿಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಸ ಪುತ್ಾರರ್ಯಂ ತಪಸ ು್ೀಪ್ೀ ವಾಯಸ್ ೀ ರತದ್ರಸಯ ಚ್ೀಶವರಾಃ ಸ ಪುತ್ಾರರ್ಯಂ ತಪಸ ು್ೀಪ್ೀ ವಾಯಸ್ ೀ ರತದ್ರಸಯ ಚ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಕ್ಾತರ್ಯಂಕ್ಾತರ್ಯಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ವಿಯೀಗ್ೀ ಲೌಕಿಕಂ ಹರಿಾಃ  ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ವಿಯೀಗ್ೀ ಲೌಕಿಕಂ ಹರಿಾಃ ||  
ಕತತಾಃ ಕ್ಾತರತ್ಾ ತಸಯ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಮಹ್ ೀದ್ಧ್್ೀಾಃಕತತಾಃ ಕ್ಾತರತ್ಾ ತಸಯ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಮಹ್ ೀದ್ಧ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ಇತ ||||  
‘‘ಈಶನ್ನಪ ಹಿ ಲ್ ೀಕಸಯ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಈಶನ್ನಪ ಹಿ ಲ್ ೀಕಸಯ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಕಮಾಯಣಿ ಕತರತತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಿೀಕಮಾಯಣಿ ಕತರತತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಿೀನಾಶ ಇವ ದ್ತಬಯಲಾಃನಾಶ ಇವ ದ್ತಬಯಲಾಃ’’  ಇತ ಚ್ ೀದ್ ಯೀಗ್ೀ ಇತ ಚ್ ೀದ್ ಯೀಗ್ೀ ||  

‘‘ದ್ೀವತ್್ವೀ ದ್ೀವವಚ್ಾೀಷಾಟ ಮಾನ್ತಷ್ತ್್ವೀ ಚ ಮಾನ್ತಷ್ಟೀದ್ೀವತ್್ವೀ ದ್ೀವವಚ್ಾೀಷಾಟ ಮಾನ್ತಷ್ತ್್ವೀ ಚ ಮಾನ್ತಷ್ಟೀ’’  ಇತ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯ ಇತ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯ | | 
ಸವಯಭ ತಹೃದ್ಯೀಸವಯಭ ತಹೃದ್ಯೀSSಹಙ್ಕೆರಾಹಙ್ಕೆರಾತಮಕತ್ಾವತ್ ತಮಕತ್ಾವತ್ ||  

‘‘ಅಹಙ್ಕೆರಾತಮಕ್್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಶತಕ್್ ೀ ದ್ವೈಪಾರ್ನಾತಮಜಾಃಅಹಙ್ಕೆರಾತಮಕ್್ ೀ ರತದ್ರಾಃ ಶತಕ್್ ೀ ದ್ವೈಪಾರ್ನಾತಮಜಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 02 02 ||||  
 

ರ್ಾಃ ಸಾವನ್ತಭಾವಮಖಿಲಶತರತಸಾರಮೀಕರ್ಾಃ ಸಾವನ್ತಭಾವಮಖಿಲಶತರತಸಾರಮೀಕ--  
ಮಧ್ಾಯತಮದಿೀಪಮತತತೀಷ್ಯತ್ಾಂ ತಮೀಮಧ್ಾಯತಮದಿೀಪಮತತತೀಷ್ಯತ್ಾಂ ತಮೀSSನ್ಧಮ್ ನ್ಧಮ್ ||  
ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರತಣರಾಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರತಣರಾSSSSಹ ಪುರಾಣಗತಹಯಂ ಹ ಪುರಾಣಗತಹಯಂ   
ತಂ ವಾಯಸಸ ನ್ತಮತಪರಾಮಿ ಗತರತಂ ಮತನಿೀನಾಮ್ತಂ ವಾಯಸಸ ನ್ತಮತಪರಾಮಿ ಗತರತಂ ಮತನಿೀನಾಮ್  ||||  0303  ||||  

ಸಾವನ್ತಭವಮ್ ಸಾವನ್ತಭವಮ್ ––  ಬರಹಮ ಬರಹಮ || || 03 03 ||||  
 

ವದ್ವದ್ನಿು ತತ್ ತತುವವಿದ್ಸುತುವಂ ರ್ಜ್ಞಾನ್ಮದ್ವರ್ಮ್ ನಿು ತತ್ ತತುವವಿದ್ಸುತುವಂ ರ್ಜ್ಞಾನ್ಮದ್ವರ್ಮ್ ||  
ಬರಹ್ೇತ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಭಗವಾನಿತ ಶಬದಯತ್್ೀ ಬರಹ್ೇತ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಭಗವಾನಿತ ಶಬದಯತ್್ೀ || || 11 11 ||||  
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ಅದ್ವರ್ಮ್ ಅದ್ವರ್ಮ್ ––  ಅಸಮಾ ಕಮ್ ಅಸಮಾ ಕಮ್ | | ತಥಾ ಚ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ತಥಾ ಚ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ||  
‘‘ಸ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀಸ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀSSದ್ವರ್ ಇತ ನ್ ಹ್ಯೀನ್ಮಭಿ ಕಶಾನ್ ನ್ ಹ್ಯೀನ್ಮಪ ಕಶಾನ್ೀತದ್ವರ್ ಇತ ನ್ ಹ್ಯೀನ್ಮಭಿ ಕಶಾನ್ ನ್ ಹ್ಯೀನ್ಮಪ ಕಶಾನ್ೀತ’’  ಇತ ಇತ | | 
‘‘ಸ್ ೀಸ್ ೀSSದ್ವರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮನ್ನ ಸಮೀ ನಾ ಕ್್ ೀ ಹಯತಾಃದ್ವರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮನ್ನ ಸಮೀ ನಾ ಕ್್ ೀ ಹಯತಾಃ’’    

ಇತ ಮಹಾಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||  

ತತುವಶಬಾದರ್ಯಸುತ್್ೈವೀಕುಾಃ ತತುವಶಬಾದರ್ಯಸುತ್್ೈವೀಕುಾಃ ||  

‘‘ಅತೀತ್ಾನಾಅತೀತ್ಾನಾಗತ್್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ತ್ಾುದ್ೃಶಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಗತ್್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ತ್ಾುದ್ೃಶಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಕತತಶ್ಾದ್ನ್ಯಥಾ ನ್ೀರಾತ್ ತತ್ ತತುವಂ ತತುವತ್್ ೀ ವಿದ್ತಾಃಕತತಶ್ಾದ್ನ್ಯಥಾ ನ್ೀರಾತ್ ತತ್ ತತುವಂ ತತುವತ್್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಇತ || || 11 11 ||||  

 

ಸತ್ಾುಸತ್ಾುಮಾತರಂ ತತ ರ್ತೆಞ್ಚಾತ್ ಸದ್ಸಚಾಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಮಾತರಂ ತತ ರ್ತೆಞ್ಚಾತ್ ಸದ್ಸಚಾಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||  
ಉಭಾಭಾಯಂ ಭಾಷ್ಯತ್್ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಕ್್ೀವಲಾಃ ಸೃತಾಃ ಉಭಾಭಾಯಂ ಭಾಷ್ಯತ್್ೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಕ್್ೀವಲಾಃ ಸೃತಾಃ || || 12 12 ||||  

ಸತ್ಾುಮಾತರಮಾನ್ನ್ದಸತ್ಾುಮಾತರಮಾನ್ನ್ದಮಾತರಮ್ ಮಾತರಮ್ | | ತಥಾ ಚ ಪೌಙಚುೀಶತರತಾಃ ತಥಾ ಚ ಪೌಙಚುೀಶತರತಾಃ ––  

‘‘ಅರ್ ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್್ೀ ಸತ್ ು್ೀತ ನ್ನ್ದತ ನ್ನ್ದರ್ತ ಚ್ೀತಅರ್ ಕಸಾಮದ್ತಚಯತ್್ೀ ಸತ್ ು್ೀತ ನ್ನ್ದತ ನ್ನ್ದರ್ತ ಚ್ೀತ’’  ಇತ ಇತ ||  

ನ್ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಿಷ್ರ್ವಿಶ್ೀಷ್ಟತವ್ೈಷ್ಯಕಜ್ಞಾನ್ಮ್ ನ್ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಿಷ್ರ್ವಿಶ್ೀಷ್ಟತವ್ೈಷ್ಯಕಜ್ಞಾನ್ಮ್ | | ಕ್್ೀವಲಮೀವ ತಕ್್ೀವಲಮೀವ ತಜಾಜಾಜಾಜಾನ್ಮ್ ನ್ಮ್ | | 
ಸರಸರಷ್ಟೃಷ್ಟೃತ್ಾವದಿಭಿಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಿಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಚ ತ್ಾವದಿಭಿಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಿಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಚ | | ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ  ಚ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ  ಚ ––  

‘‘ವಿಷ್ರಾಪ್ೀಕ್ಷಿ ನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ಯೈಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಟತಮ್ ವಿಷ್ರಾಪ್ೀಕ್ಷಿ ನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ಯೈಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಟತಮ್ ||  
ರ್ತುದಾನ್ನ್ದಮಾರ್ತುದಾನ್ನ್ದಮಾತರಂ ಚ ತದ್ಬಾಹ್ೇತಯವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್ತರಂ ಚ ತದ್ಬಾಹ್ೇತಯವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್’’  ಇತ ಇತ ||  

ರ್ತೆಞ್ಾದ್ಲ್ ೀಕಸ್ತದ್ಧಮ್ ರ್ತೆಞ್ಾದ್ಲ್ ೀಕಸ್ತದ್ಧಮ್ || || 12 12 ||||  
 

ತಚಛಾದ್ದಧ್ಾನಾ ಮತನ್ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯರ್ತಕುರಾ ತಚಛಾದ್ದಧ್ಾನಾ ಮತನ್ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯರ್ತಕುರಾ ||  
ಪಶಯನಾಯತಮನಿ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ಶತರತಗೃಹಿೀತರಾ ಪಶಯನಾಯತಮನಿ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ಶತರತಗೃಹಿೀತರಾ || || 13 13 ||||  

ರ್ಸಾಮತ್ ಪರಮಾತ್್ೈವ ತತುವಂ ತಸಾಮತ್ ತಮೀವ ಪಶಯನಿು ಮತನ್ರ್ಾಃ ರ್ಸಾಮತ್ ಪರಮಾತ್್ೈವ ತತುವಂ ತಸಾಮತ್ ತಮೀವ ಪಶಯನಿು ಮತನ್ರ್ಾಃ || || 13 13 ||||  
 

ಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಶ್ಾದ್ಯಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಶ್ಾದ್ಯನ ು್ೀ ಸವಯಸಂಶರಾಾಃ ನ ು್ೀ ಸವಯಸಂಶರಾಾಃ ||  
ಕ್ಷಿೀರ್ನ ು್ೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಯಣಿ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ ಕ್ಷಿೀರ್ನ ು್ೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಯಣಿ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ || || 22 22 ||||  

ಆತಮನಿೀಶವರ ಇತ ನ್ ಜೀವ್ೈಕಯಮತಚಯತ್್ೀ ಆತಮನಿೀಶವರ ಇತ ನ್ ಜೀವ್ೈಕಯಮತಚಯತ್್ೀ | | ಪರ್ೀಷಾಮಪ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಪರ್ೀಷಾಮಪ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ 
ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀSSವರತವಂ ಸ ಪರಾವರಾಃ ವರತವಂ ಸ ಪರಾವರಾಃ ||  
‘‘ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯSSಭಿಮಾನ್ೀನ್ಭಿಮಾನ್ೀನ್’’  ಇತ ಚ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಚ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ||  
ಬರಹಮಪರಧ್ಾನ್ಮತಪರಾನ್ಯಗತ್ಾಭಿಮಾನಾಾಃಬರಹಮಪರಧ್ಾನ್ಮತಪರಾನ್ಯಗತ್ಾಭಿಮಾನಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
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‘‘ವಿದಾಯವಿದಾಯSSSSತಮನಿ ಭಿದಾಭ್ ೀದ್ಾಃತಮನಿ ಭಿದಾಭ್ ೀದ್ಾಃ’’  | | ‘‘ರ್ತರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತರ್ತರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತ’’  | | ‘‘ಅನ್ಯಮಿೀಶಮಸಯ ಅನ್ಯಮಿೀಶಮಸಯ 
ಮಹಿಮಾನ್ಮಿತಮಹಿಮಾನ್ಮಿತ’’  | | ‘‘ಅನ್ಶನನ್ನನ್ ಯೀ ಅಭಿಚಾಕಶ್ೀತಅನ್ಶನನ್ನನ್ ಯೀ ಅಭಿಚಾಕಶ್ೀತ’’  ||‘‘ಛಾರಾತಪೌ ಛಾರಾತಪೌ 
ಬರಹಮವಿದ್ ೀವದ್ನಿುಬರಹಮವಿದ್ ೀವದ್ನಿು’’| | ‘‘ಏಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಯೀ ವಿದ್ಧ್ಾತ ಕ್ಾಮಾನ್ಏಕ್್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಯೀ ವಿದ್ಧ್ಾತ ಕ್ಾಮಾನ್’’  | | ‘‘ಸತಯಾಃ ಸತಯಾಃ 
ಸ್ ೀ ಅಸಯ ಮಹಿಮಾ  ಗೃಣ್ೀ ಶವೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ವಿಪರರಾಜ್ಯೀಸ್ ೀ ಅಸಯ ಮಹಿಮಾ  ಗೃಣ್ೀ ಶವೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ವಿಪರರಾಜ್ಯೀ’’  | | ‘‘ಸತಯಮೀನ್ಮನ್ತ ಸತಯಮೀನ್ಮನ್ತ 
ವಿಶ್ವೀ ಮದ್ನಿುವಿಶ್ವೀ ಮದ್ನಿು’’  ||‘‘ರ್ತರ ಪೂವ್ೀಯ ಸಾಧ್ಾಯಾಃ ಸನಿು ದ್ೀವಾಾಃರ್ತರ ಪೂವ್ೀಯ ಸಾಧ್ಾಯಾಃ ಸನಿು ದ್ೀವಾಾಃ’’  | | ‘‘ಶೃಣ್ವೀ ವಿೀರ ಶೃಣ್ವೀ ವಿೀರ 
ಉಗರಮತಉಗರಮತಗರಂ ದ್ಮಾರ್ನ್ಗರಂ ದ್ಮಾರ್ನ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  

‘‘ಮಗನಸಯ ಹಿ ಪರ್ೀಮಗನಸಯ ಹಿ ಪರ್ೀSSಜ್ಞಾನ್ೀ ಕಿಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಜ್ಞಾನ್ೀ ಕಿಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖತರಂ ಭವ್ೀತ್ತರಂ ಭವ್ೀತ್’’  ||  
‘‘ಬಹವಾಃ ಪುರತಷಾ ಬರಹಮನ್ತನತ್ಾಹ್ ೀ ಏಕ ಏವ ತತ ಬಹವಾಃ ಪುರತಷಾ ಬರಹಮನ್ತನತ್ಾಹ್ ೀ ಏಕ ಏವ ತತ ||  
ನ್ೈನ್ೈತತದಿಚಛನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕಲ್ ೀದ್ವಹದಿಚಛನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕಲ್ ೀದ್ವಹ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಇತ್ಾಯದಿ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ||  
‘‘ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯSSಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಪಶಯನ್ ುೀ ರಾನಿು ತತಾದ್ಮ್ಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಪಶಯನ್ ುೀ ರಾನಿು ತತಾದ್ಮ್’’    ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ ||  

‘‘ಅನ್ತಪಪತ್ ು್ೀಸತುನ್ ಶಾರಿೀರಾಃಅನ್ತಪಪತ್ ು್ೀಸತುನ್ ಶಾರಿೀರಾಃ’’  | | ‘‘ಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾಭ್ೀದ್ವಯಪದ್ೀಶಾಚಾ’’  | | ‘‘ಶಾರಿೀರಶ್್ ಾೀಭಯೀಶಾರಿೀರಶ್್ ಾೀಭಯೀSSಪ  ಹಿ ಪ  ಹಿ 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈನ್ಮ ೀರ್ತ್್ೀಭ್ೀದ್ೀನ್ೈನ್ಮ ೀರ್ತ್್ೀ’’  | | ‘‘ಪೃರ್ಗತಪದ್ೀಶಾತ್ಪೃರ್ಗತಪದ್ೀಶಾತ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
ಸತಯತವಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಸ್ ಯೀಕುಂ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತ್ೌ ಸತಯತವಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಸ್ ಯೀಕುಂ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತ್ೌ ||  
‘‘ಸಾಿಮತಹ್ ೀಯಚಾಕ್ಾರಮ ಸ ಪರಜಾಪತಮತವಾಚ ಕ್್ ೀಸಾಿಮತಹ್ ೀಯಚಾಕ್ಾರಮ ಸ ಪರಜಾಪತಮತವಾಚ ಕ್್ ೀSSಸ್ತ ಕ್್ೀ ಸಮ ಕಾಃಸ್ತ ಕ್್ೀ ಸಮ ಕಾಃ  ಸ ಇತ  ಸ ಸ ಇತ  ಸ | | 
ಹ್ ೀವಾಚ ಯೀಹ್ ೀವಾಚ ಯೀSSಸ್ತಮ ಯೀ ಸಿಸ್ತಮ ಯೀ ಸಿ  ರ್ಾಃ ಸ ಇತ ರ್ಾಃ ಸ ಇತ | | ಅರ್ ಹ್ೈನ್ಮತಪಾಕ್್ ರೀಅರ್ ಹ್ೈನ್ಮತಪಾಕ್್ ರೀಶತ್ ಶತ್ | | ಸತಯಂ ಸತಯಂ 
ಭಿದಾ ಸತಯಂ ಭಭಿದಾ ಸತಯಂ ಭದಾದಾ  ಸತಯಂ ಭಿಸತಯಂ ಭಿದ್ೀತದ್ೀತ  | | ಮೈವಾರತವಣ್ ಯೀ ಮೈವಾರತವಣ್ ಯೀ ಮೈವಾರತವಣ್ ಯೀ ಮೈವಾರತವಣ್ ಯೀ 
ಮೈವಾರತವಣಯ ಇತಮೈವಾರತವಣಯ ಇತ’’  ಇತ ಇತ | | ‘‘ಸತಯಮೀನ್ಮ್ಸತಯಮೀನ್ಮ್’’  | | ‘‘ಸತಯಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಯಸತಯಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಯ’’  ಇತ ಚ್ ೀಕುಮ್ ಇತ ಚ್ ೀಕುಮ್ | | 
ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಂ ಚ  --  

 

‘‘ತರವಿಧ್ಂ ಜೀವಸಙ್ಘಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್ ತರವಿಧ್ಂ ಜೀವಸಙ್ಘಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ಯೀ ಸತಯಂ ವಿದ್ತಮೀಯಹವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ಯೀ ಸತಯಂ ವಿದ್ತಮೀಯಹವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಸಾಿತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾಚಲಂ ಧ್ತರವಮ್ ನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವಾಚಲಂ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಜೀವ್ೀಶವರಭಿದಾಂ ಭಾರನಿುಂ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ಜೀವ್ೀಶವರಭಿದಾಂ ಭಾರನಿುಂ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ||  
ಅನಾರತಂ ತಮೀ ರಾನಿು ಪರಮಾತಮವಿನಿನ್ದನಾತ್ ಅನಾರತಂ ತಮೀ ರಾನಿು ಪರಮಾತಮವಿನಿನ್ದನಾತ್ ||  
ಪರಾ ೀನ್ಶಾ ಬದ್ಧಶಾ ಸವಲಾಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ೀಹಿತಾಃ ಪರಾ ೀನ್ಶಾ ಬದ್ಧಶಾ ಸವಲಾಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ೀಹಿತಾಃ ||  
ಅಲಾಶಕಿುಾಃ ಸದ್ ೀಷ್ಶಾ ಜೀವಾತ್ಾಮಅಲಾಶಕಿುಾಃ ಸದ್ ೀಷ್ಶಾ ಜೀವಾತ್ಾಮSSನಿೀದ್ೃಶಾಃ ಪರಾಃ ನಿೀದ್ೃಶಾಃ ಪರಾಃ ||  
ವದ್ತ್ಾ ತತ ತಯೀರ್ೈಕಯಂ ಕಿಂವದ್ತ್ಾ ತತ ತಯೀರ್ೈಕಯಂ ಕಿಂ  ತ್್ೀನಾತ್್ೀನಾದ್ತಷ್ೃತಂ ದ್ತಷ್ೃತಂ ಕೃತಮ್ ಕೃತಮ್ ||  
ಅನ್ುರಾಯಮಯೈಕಯವಾಚಿೀನಿ ಅನ್ುರಾಯಮಯೈಕಯವಾಚಿೀನಿ ವವಚನಾನಿೀಹ ರಾನಿ ತತ ಚನಾನಿೀಹ ರಾನಿ ತತ ||  
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ತ್ಾನಿ ದ್ೃಷಾಟವಭರಮನಿುೀಹ ದ್ತರಾತ್ಾಮನ್ ೀತ್ಾನಿ ದ್ೃಷಾಟವಭರಮನಿುೀಹ ದ್ತರಾತ್ಾಮನ್ ೀSSಲಾಚ್ೀತಸಾಃ ಲಾಚ್ೀತಸಾಃ ||  
ಅಸಾಯಸ್ತಮತವಮಹಂ ಸಾವತ್್ೇತಯಭಿಧ್ಾಗ್ ೀಚರ್ ೀ ರ್ತಾಃ ಅಸಾಯಸ್ತಮತವಮಹಂ ಸಾವತ್್ೇತಯಭಿಧ್ಾಗ್ ೀಚರ್ ೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಸವಾಯನ್ುರತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ಸುವನ್ುರಾಯಮಿೀ ನಿರಾಮರ್ನ್ ಸವಾಯನ್ುರತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ಸುವನ್ುರಾಯಮಿೀ ನಿರಾಮರ್ನ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ಭರಮನಿು ವಚನ್ೈರಾಸತರಾ ಮೀಹತತಾರ್ೈಾಃ ಅತ್್ ೀ ಭರಮನಿು ವಚನ್ೈರಾಸತರಾ ಮೀಹತತಾರ್ೈಾಃ ||  
ತನ್ ೇಹನ್ೀ ಪರಾ ಪರೀತದ್ೀಯವಾನಾಂ ಪರಮಸಯ ಚ ತನ್ ೇಹನ್ೀ ಪರಾ ಪರೀತದ್ೀಯವಾನಾಂ ಪರಮಸಯ ಚ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮಹಾನ್ಧಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಪತನ್ಯಜ್ಞಾಅತ್್ ೀ ಮಹಾನ್ಧಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಪತನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮೀಹಿತ್ಾಾಃನ್ಮೀಹಿತ್ಾಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ || || 22 22 ||||  

 

ಸತುವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಸ್ೈರ್ತಯಕುಾಃ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಏಕ ಇಹಾಸತುವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಸ್ೈರ್ತಯಕುಾಃ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಏಕ ಇಹಾಸಯಸಯಧ್ತ್್ುೀ ಧ್ತ್್ುೀ ||  
ಸ್ತಿತ್ಾಯದ್ಯೀ ಹರಿವಿರಿಞ್ಾಹರ್ೀತ ಸಂಜ್ಞಾಃ ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತಸ್ತಿತ್ಾಯದ್ಯೀ ಹರಿವಿರಿಞ್ಾಹರ್ೀತ ಸಂಜ್ಞಾಃ ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ  ತತರ ಖಲತ ಸತವತನೌ ನ್ೃಣಾಂ ಸತಯಾಃ ತತರ ಖಲತ ಸತವತನೌ ನ್ೃಣಾಂ ಸತಯಾಃ || || 2424  ||||  

ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ತರಸಂಜ್ಞಾಾಃ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ತರಸಂಜ್ಞಾಾಃ | | ವಾಮನ್ಪುರಾಣ್ೀ ಚ ವಾಮನ್ಪುರಾಣ್ೀ ಚ ––  

‘‘ಬರಹಮವಿಷ್ಟಣವೀಶರ ಪಾಣಿ ತರೀಣಿ ವಿಬರಹಮವಿಷ್ಟಣವೀಶರ ಪಾಣಿ ತರೀಣಿ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ ಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಬರಹಮಣಿ ಬರಹಮರ ಪಾಃ ಸ ಶ್ವರ ಪೀ ಶ್ವ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಬರಹಮಣಿ ಬರಹಮರ ಪಾಃ ಸ ಶ್ವರ ಪೀ ಶ್ವ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಇತ ||  

ತರಯೀತರಯೀSSಪ ಗತಣಾ ವಿಷಾಣವಶರರಾಾಃ ಪ ಗತಣಾ ವಿಷಾಣವಶರರಾಾಃ | | ತಥಾತಥಾSSಪ ಸತವತನೌ ಜೀವ್ೀ ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ ಸತಯಾಃಪ ಸತವತನೌ ಜೀವ್ೀ ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ ಸತಯಾಃ   
|| || 2424  ||||  

 

ಪಾರ್ಥಯವಾದಾಧರತಣ್ ೀ ಧ್ ಮಸುಸಾಮದ್ಗಿನಸಿಯೀಮರ್ಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಾದಾಧರತಣ್ ೀ ಧ್ ಮಸುಸಾಮದ್ಗಿನಸಿಯೀಮರ್ಾಃ ||  
ತಮಸಸತು ರಜಸುಸಾಮತಮಸಸತು ರಜಸುಸಾಮತ್ ಸತವಂ ರ್ತ್ ಸತವಂ ರ್ದ್ಬಾಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ದ್ಬಾಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 2525  ||||  

ಮೀಘರ ಪತ್ಾವದ್ ಧಮ ಉತುಮಾಃ ಮೀಘರ ಪತ್ಾವದ್ ಧಮ ಉತುಮಾಃ || || 25 25 ||||  
 

ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಘ ೀರಮ ಢಾನ್ ಹಿತ್ಾವ ಭ ತಪತೀನ್ರ್ ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಘ ೀರಮ ಢಾನ್ ಹಿತ್ಾವ ಭ ತಪತೀನ್ರ್ ||  
ನಾರಾರ್ಣಕಲಾ ಶಾನಾುಾಃ ಭಜನಿು ಹಯನ್ಸ ರ್ವಾಃ ನಾರಾರ್ಣಕಲಾ ಶಾನಾುಾಃ ಭಜನಿು ಹಯನ್ಸ ರ್ವಾಃ || || 27 27 ||||  

ಸಾತವಕ್ಾನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಕಿುರತತಾದ್ಯತ್್ೀ ಸಾತವಕ್ಾನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಕಿುರತತಾದ್ಯತ್್ೀ || || 27 27 ||||  
 

ರಜಸುಮಾಃ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸಮಶ್ೀಲಾನ್ ಭಜನಿು ವ್ೈ ರಜಸುಮಾಃ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸಮಶ್ೀಲಾನ್ ಭಜನಿು ವ್ೈ ||  
ಪತೃಭ ತಪರಜ್ೀಶಾದಿೀನ್ ಶ್ರಯೈಶವರ್ಯಪತೃಭ ತಪರಜ್ೀಶಾದಿೀನ್ ಶ್ರಯೈಶವರ್ಯಪರಜ್ೀಪಸವಾಃ ಪರಜ್ೀಪಸವಾಃ || || 28 28 ||||  

ಭ ತ್್ೀಶಪರಜ್ೀಶಾದಿೀನ್ ಭ ತ್್ೀಶಪರಜ್ೀಶಾದಿೀನ್ || || 28 28 ||||  
 

ಸ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸಸಜಾಯಗ್ರೀ ಭಗವಾನಾತಮಮಾರ್ರಾ ಸ ಏವ್ೀದ್ಂ ಸಸಜಾಯಗ್ರೀ ಭಗವಾನಾತಮಮಾರ್ರಾ ||  
ಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ ಚಾಸೌ ಗತಣಮರಾಯಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ ಚಾಸೌ ಗತಣಮರಾಯSSಗತಣ್ ೀ ವಿಭತಾಃ ಗತಣ್ ೀ ವಿಭತಾಃ || || 31 31 ||||  
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ಆತಮಮಾರ್ರಾ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಆತಮಮಾರ್ರಾ ಸ್ವೀಚಛರಾ | | ಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಚ ಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಚ || || 31 31 ||||  
 

ತರಾ ವಿಲಸ್ತತ್್ೀತರಾ ವಿಲಸ್ತತ್್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣವಾನಿವ ಷ್ವೀಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣವಾನಿವ ||  
ಅನ್ುಾಃಅನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟ ಆಭಾತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಿಾಪರವಿಷ್ಟ ಆಭಾತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಿಾತಾಃ ತಾಃ || || 32 32 ||||  

ತರಾ ಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ ತರಾ ಸದ್ಸದ್ ರಪರಾ | | ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಿಾತಾಃ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಿಾತಾಃ | | ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸಮ ಾಣಯಾಃ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸಮ ಾಣಯಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ಅಸೌ ಗತಣಮಯೈಭಾಯವ್ೈಭ ಯತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರಾತಮಭಿಾಃ ಅಸೌ ಗತಣಮಯೈಭಾಯವ್ೈಭ ಯತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರಾತಮಭಿಾಃ ||  
ಸವನಿಮಿಯತ್್ೀಷ್ತ ನಿವಿಯಷ್ ಟೀ ಭತಙಕೆ ತೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತದ್ತುಣಾನ್ ಸವನಿಮಿಯತ್್ೀಷ್ತ ನಿವಿಯಷ್ ಟೀ ಭತಙಕೆ ತೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತದ್ತುಣಾನ್ || || 34 34 ||||  

ತದ್ತುಣಾನ್ೀವ ಭತತದ್ತುಣಾನ್ೀವ ಭತಙಕೆ ತೀ ನ್ ದ್ ೀಷಾನ್ ಙಕೆ ತೀ ನ್ ದ್ ೀಷಾನ್ ||  

‘‘ಸವಯತರ ಸಾರಭತಗ ದ್ೀವೀ ನಾಸಾರಂ ಸವಯತರ ಸಾರಭತಗ ದ್ೀವೀ ನಾಸಾರಂ ಸಸ  ಕದಾಚನ್ಕದಾಚನ್’’  ಇತ ವಾಮನ್ಪುರಾಣ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ಪುರಾಣ್ೀ ||  

ಅನ್ಶನನಿನತಯಶತಭಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರವಶತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕಿೃಪಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ  ಚ ಅನ್ಶನನಿನತಯಶತಭಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪರವಶತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕಿೃಪಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ  ಚ ||  

‘‘ಅಕಿೃಪಾಯ ಚ ಸವತನ್ಿತ್ಾವದ್ಶತಭಸಯ ಚ ವಜಯನಾತ್ ಅಕಿೃಪಾಯ ಚ ಸವತನ್ಿತ್ಾವದ್ಶತಭಸಯ ಚ ವಜಯನಾತ್ ||  
ಅಭ್ ೀಕ್ಾು ಶತಭಭ್ ೀಕೃತ್ಾವದ್ ಾೀಕ್ ು್ೀಅಭ್ ೀಕ್ಾು ಶತಭಭ್ ೀಕೃತ್ಾವದ್ ಾೀಕ್ ು್ೀತ್್ಯೀವ ಚ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ತ್್ಯೀವ ಚ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಅನ್ ಯಅನ್ ಯನಾನ್ ಕತ್ಾವಚಾ ಪೂಣಯಸಾವನ್ನ್ದಭ್ ೀಜನಾತ್ ನಾನ್ ಕತ್ಾವಚಾ ಪೂಣಯಸಾವನ್ನ್ದಭ್ ೀಜನಾತ್ ||  
ವಿರಾಗಾಚಾಪರಸಾಯಸಯ ಭ್ ೀಕೃತವಪರತಷ್ೀಧ್ನ್ವಿರಾಗಾಚಾಪರಸಾಯಸಯ ಭ್ ೀಕೃತವಪರತಷ್ೀಧ್ನ್ಮ್ಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 34 34 ||||  

 

|| || ಇತಇತ  ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11--2 2 ||||  

 

  || || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--3 3 ||||  

ಸ ತ ಉವಾಚ ಸ ತ ಉವಾಚ ––  

ಜಗೃಹ್ೀ ಪೌರತಷ್ಂ ರ ಪಂ ಭಗವಾನ್ ಮಹದಾದಿಭಿಾಃ ಜಗೃಹ್ೀ ಪೌರತಷ್ಂ ರ ಪಂ ಭಗವಾನ್ ಮಹದಾದಿಭಿಾಃ ||  
ಸಮ ಾತಂ ಷ್ ೀಡಶಕಲಮಾದೌ ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾ ಸಮ ಾತಂ ಷ್ ೀಡಶಕಲಮಾದೌ ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾ || || 01 01 ||||  

ವಯಕಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಜಗೃಹ ಇತ ವಯಕಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಜಗೃಹ ಇತ | | ತಥಾ ಹಿ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ತಥಾ ಹಿ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||  

‘‘ಅಹ್ೀರ್ಮನ್ತಪಾಅಹ್ೀರ್ಮನ್ತಪಾದ್ೀರ್ಂ ರ್ದ್ ರಪಂ ನಿತಯಮವಯರ್ಮ್ ದ್ೀರ್ಂ ರ್ದ್ ರಪಂ ನಿತಯಮವಯರ್ಮ್ ||  
ಸ ಏವಾಪ್ೀಕ್ಷಯರ ಪಾಣಾಂ ಸ ಏವಾಪ್ೀಕ್ಷಯರ ಪಾಣಾಂ ವಯಕಿುಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ವಯಕಿುಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಅಗೃಹಾಣದ್ವಯಸೃಜಚ್ಾೀತ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ ಅಗೃಹಾಣದ್ವಯಸೃಜಚ್ಾೀತ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ ||  
ಪಠ್ಯತ್್ೀ ಭಗವಾನಿೀಶ್್ ೀಪಠ್ಯತ್್ೀ ಭಗವಾನಿೀಶ್್ ೀ  ಮ ಢಬತದಿಧವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಮ ಢಬತದಿಧವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ತಮಸಾ ಹತಯಪಗ ಢಸಯ ರ್ತುಮಾಃ ಪಾನ್ಮಿೀಶ್ತತಾಃ ತಮಸಾ ಹತಯಪಗ ಢಸಯ ರ್ತುಮಾಃ ಪಾನ್ಮಿೀಶ್ತತಾಃ ||  
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ಏತತತಾರತಷ್ರ ಪಸಯ ಗರಹಣಂ ಸಮತ ೀರ್ಯತ್್ೀ ಏತತತಾರತಷ್ರ ಪಸಯ ಗರಹಣಂ ಸಮತ ೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿರ ಪಾಣಾಂ ಲ್ ೀಕವಯಕಿುಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿರ ಪಾಣಾಂ ಲ್ ೀಕವಯಕಿುವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ’’  ಇತ ಇತ ||  

ಮಹದಾದಿಭಿಾಃ ಸಮ ಾಮಹದಾದಿಭಿಾಃ ಸಮ ಾತಂ ಅನ್ುಗಯತಮಹದಾದಿ ತಂ ಅನ್ುಗಯತಮಹದಾದಿ | | ನ್ ಮಹದಾದಿಶರಿೀರಮ್ ನ್ ಮಹದಾದಿಶರಿೀರಮ್ ||  

‘‘ರ್ಸ್ತಮನ್ನೀತ್ಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಕಲಾಾಃ ಪರಭವನಿುರ್ಸ್ತಮನ್ನೀತ್ಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಕಲಾಾಃ ಪರಭವನಿು’’  ಇತ ಹಿ ಶತರತಾಃ ಇತ ಹಿ ಶತರತಾಃ ||  
‘‘ರ್ತೆಞ್ಚಾದಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀರ್ತೆಞ್ಚಾದಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀSSಸ್ತಮನ್ ದ್ೀಹಬದ್ಧಂ ವಿಶಾಮಾತ್್ೀ ಸ್ತಮನ್ ದ್ೀಹಬದ್ಧಂ ವಿಶಾಮಾತ್್ೀ ||  
ಸವಯಂ ಪಞ್ಾಭಿಸವಯಂ ಪಞ್ಾಭಿರಾವಿಷ್ಟಂ ಭ ತ್್ೈರಿೀಶವರಬತದಿಧಜ್ೈಾಃ ರಾವಿಷ್ಟಂ ಭ ತ್್ೈರಿೀಶವರಬತದಿಧಜ್ೈಾಃ ||  
ಈಶವಈಶವರ್ ೀ ಹಿ ಜಗತಸಾಷಾಟರ್ ೀ ಹಿ ಜಗತಸಾಷಾಟಪರಭತನಾಯರಾರ್ಣ್ ೀ ವಿರಾಟ್ ಪರಭತನಾಯರಾರ್ಣ್ ೀ ವಿರಾಟ್ ||  
ಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸಗತಣ್ ೀ ನಿಗತಯಣ್ ೀಭ ತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸಗತಣ್ ೀ ನಿಗತಯಣ್ ೀSSಪ ಚ ಪ ಚ ||  
ಭ ತಪರಲರ್ಮವಯಕುಂ ಶತಶ್ರಷ್ತನ್ೃಯಪಸತುಮಭ ತಪರಲರ್ಮವಯಕುಂ ಶತಶ್ರಷ್ತನ್ೃಯಪಸತುಮ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ||  
‘‘ನಾಸ್ತೀದ್ಹ್ ೀ ನ್ ರಾತರರಾಸ್ತೀನಾನನಾಸ್ತೀದ್ಹ್ ೀ ನ್ ರಾತರರಾಸ್ತೀನಾನಸದಾಸ್ತೀತ್ ತನ್ಮಹದ್ವಪುಸುದಾಸದಾಸ್ತೀತ್ ತನ್ಮಹದ್ವಪುಸುದಾSS  
ಭವದಿವಶವರ ಪಂ ಸಾ ವಿಶವರ ಪಸಯ ರಜನಿೀಭವದಿವಶವರ ಪಂ ಸಾ ವಿಶವರ ಪಸಯ ರಜನಿೀ’’  ಇತ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ಇತ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ||  
‘‘ನ್ ತಸಯ ಪಾರಕೃತ್ಾ ಮ ತಯಮಾಯಂಸಮೀದ್ ೀನ್ ತಸಯ ಪಾರಕೃತ್ಾ ಮ ತಯಮಾಯಂಸಮೀದ್ ೀSSಸಿ್ತಸಮಾವಾ ಸಿ್ತಸಮಾವಾ ||  
ನ್ ಯೀನ್ ಯೀಗಿತ್ಾವದಿೀಶವರತ್ಾವತ್ ಸತಯರ ಪೀಗಿತ್ಾವದಿೀಶವರತ್ಾವತ್ ಸತಯರ ಪೀSSಚತಯತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃಚತಯತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||  
‘‘ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯ  ನಿತ್ಾಯಾಃ ಶಾಶವತ್ಾಶಾದ್ೀಹಾಸುಸಯ ಪರಾತಮನ್ಾಃ ನಿತ್ಾಯಾಃ ಶಾಶವತ್ಾಶಾದ್ೀಹಾಸುಸಯ ಪರಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಹಾಹಾನ್ ೀನ್ ೀಪಾದಾನ್ರಹಿತ್ಾ ನ್ೈವ ಪರಕೃತಜಾಾಃ ಕವಚಿತ್ ಪಾದಾನ್ರಹಿತ್ಾ ನ್ೈವ ಪರಕೃತಜಾಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಪರಮಾನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರಶಾ ಸವಯತಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರಶಾ ಸವಯತಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಭ್ೀದ್ವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಯಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಭ್ೀದ್ವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ||  
ಅನ್ ಯಅನ್ ಯನಾನ್ ಕ್ಾಶ್ೈವ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನಾನ್ ಕ್ಾಶ್ೈವ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಶಾಸವಯತಾಃ ಶಾಸವಯತಾಃ ||  
ದ್ೀಹಿೀದ್ೀಹಭಿದಾ ಚಾತರ ನ್ೀಶವರ್ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ದ್ೀಹಿೀದ್ೀಹಭಿದಾ ಚಾತರ ನ್ೀಶವರ್ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ||  
ತತವಸೀಕ್ಾರಾದಿಶಬದಸತು ಹಸುಸ್ತವೀಕ್ಾರವತ್ ಸೃತಾಃ ತತವಸೀಕ್ಾರಾದಿಶಬದಸತು ಹಸುಸ್ತವೀಕ್ಾರವತ್ ಸೃತಾಃ ||  
ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯನ್ನ ವಾ ತತರ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರರ್ಯಮಿೀರಿತಮ್ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯನ್ನ ವಾ ತತರ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ಾರರ್ಯಮಿೀರಿತಮ್ ||  
ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರ್ಯಸಂಯೀಗಾದಿೀಶವರಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರ್ಯಸಂಯೀಗಾದಿೀಶವರಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಜಾತ್್ ೀ ಗತಸ್ತುವದ್ಂ ರ ಪಂ ತದಿತ್ಾಯದಿ ವಯವಹರಯತ್್ೀಜಾತ್್ ೀ ಗತಸ್ತುವದ್ಂ ರ ಪಂ ತದಿತ್ಾಯದಿ ವಯವಹರಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ ||  
‘‘ಏಕಮೀವಾಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಂದಿವತೀರ್ಂ’’  ‘‘ನ್ೀಹನಾನಾಸ್ತು ಕಿಞ್ಾನ್ನ್ೀಹನಾನಾಸ್ತು ಕಿಞ್ಾನ್’’  ||  
‘‘ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  

ತತಸ್ಯೈಸ್ಯೈವಾಸ ಿವಾಸ ಿಲತ್ಾವಲತ್ಾವದ್ಯೈಶವರ್ಯಯೀಗಾತ್ ದ್ಯೈಶವರ್ಯಯೀಗಾತ್ | | ತಥಾ ಚ ಕ್ೌಮೀಯ ತಥಾ ಚ ಕ್ೌಮೀಯ ––  

‘‘ಅಸ ಿಅಸ ಿಲಲಶಾಾಶಾಾನ್ಣತಶ್ೈವ ಸ ಿಲ್ ೀನ್ಣತಶ್ೈವ ಸ ಿಲ್ ೀSSಣತಶ್ೈವ ಸವಯತಾಃ ಣತಶ್ೈವ ಸವಯತಾಃ ||  
ಅವಣಯಾಃ ಸವಯತಾಃ ಪರೀಕುಾಃಅವಣಯಾಃ ಸವಯತಾಃ ಪರೀಕುಾಃ  ಶಾಯಮೀ ರಕ್ಾುನ್ುಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಶಾಯಮೀ ರಕ್ಾುನ್ುಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ||  
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ಐಶವರ್ಯಯೀಗಾದ್ಾಗವಾನ್ ವಿರತದಾಧಥ್ ೀಯಐಶವರ್ಯಯೀಗಾದ್ಾಗವಾನ್ ವಿರತದಾಧಥ್ ೀಯSSಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಪರಮೀ ನ್ೈವಾಹಾರಾಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಪ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಪರಮೀ ನ್ೈವಾಹಾರಾಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್  ||  
ಗತಣಾ ವಿರತದಾಧ ಅಪ ತತ ಸಮಾಹಾರಾಯಶಾಸವಯತಾಃಗತಣಾ ವಿರತದಾಧ ಅಪ ತತ ಸಮಾಹಾರಾಯಶಾಸವಯತಾಃ’’  ಇತ ಇತ ||||  

ವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯತುರ್ೀ ಚ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮೀಯತುರ್ೀ ಚ ––  

ಗತಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯSSಪ ರ್ತಜಯನ ು್ೀ ಹ್ಯೈಶವರಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ಪ ರ್ತಜಯನ ು್ೀ ಹ್ಯೈಶವರಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ||  
ದ್ ೀಷಾಾಃಕರ್ಞ್ಚಾನ್ನೈವಾತರ ರ್ತಜಯನ ು್ೀ ಪರಮೀದ್ ೀಷಾಾಃಕರ್ಞ್ಚಾನ್ನೈವಾತರ ರ್ತಜಯನ ು್ೀ ಪರಮೀ  ಹಿ ಸಾಃ ಹಿ ಸಾಃ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷೌ ಮಾರ್ಯೈವ ಕ್್ೀಚಿದಾಗತಣದ್ ೀಷೌ ಮಾರ್ಯೈವ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತಹತರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ||  
ನ್ ತತರ ಮಾರಾ ಮಾನ್ ತತರ ಮಾರಾ ಮಾಯೀಯೀ  ವಾ ತದಿೀರೌ ತ್ೌ ಕತತ್್ ೀವಾ ತದಿೀರೌ ತ್ೌ ಕತತ್್ ೀ  ಹಯತಾಃ ಹಯತಾಃ ||  
ತಸಾಮನ್ನ ಮಾರ್ರಾ ಸವಯಂ ಸವಯಮೈಶವರ್ಯಸಮಾವಮ್ ತಸಾಮನ್ನ ಮಾರ್ರಾ ಸವಯಂ ಸವಯಮೈಶವರ್ಯಸಮಾವಮ್ ||  
ಅಮಾಯೀ ಹಿೀಶವರ್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮತ್ ತಂ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃಅಮಾಯೀ ಹಿೀಶವರ್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮತ್ ತಂ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಇತ || || 01 01 ||||  

 

ರ್ಸಾಯವರ್ವಸಂಸಾಿನ್ೈಾಃ ಕಲ್ಲಾತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕವಿಸುರಾಃ ರ್ಸಾಯವರ್ವಸಂಸಾಿನ್ೈಾಃ ಕಲ್ಲಾತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕವಿಸುರಾಃ ||  
ತದ್ವೈ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ಸತವಮ ಜಯತಮ್ ತದ್ವೈ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ಸತವಮ ಜಯತಮ್ || || 03 03 ||||  

ರ್ಸಾಯವರ್ವಸಂಸಾಿನ್ನೈಾಃ ರ್ಸಾಯವರ್ವಸಂಸಾಿನ್ನೈಾಃ | | ‘‘ನಾಭಾಯ ಆಸ್ತೀದ್ನ್ುರಿಕ್ಷನಾಭಾಯ ಆಸ್ತೀದ್ನ್ುರಿಕ್ಷಮ್ಮ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ | | ಸತವಂ ಸತವಂ 
ಸಾಧ್ತಗತಣಸಾಧ್ತಗತಣವತುವಮ್ ವತುವಮ್ | | ಜ್ಞಾನ್ಬಲರ ಪಂ ವಾ ಜ್ಞಾನ್ಬಲರ ಪಂ ವಾ ||  

‘‘ಬಲಜ್ಞಾನ್ಸಮಾಹಾರಾಃ ಸತವಮಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಬಲಜ್ಞಾನ್ಸಮಾಹಾರಾಃ ಸತವಮಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 03 03 ||||  

ಏತನಾನನಾವಾತ್ಾರಾಣಾಂ ನಿಧ್ಾನ್ಂ ಬಿೀಜಮವಯರ್ಮ್ ಏತನಾನನಾವಾತ್ಾರಾಣಾಂ ನಿಧ್ಾನ್ಂ ಬಿೀಜಮವಯರ್ಮ್ ||  
ರ್ಸಾಯಂಶಾಂಶ್ೀನ್ ಸೃಜಯನ ು್ೀ ದ್ೀವತರ್ಯರ್ಸಾಯಂಶಾಂಶ್ೀನ್ ಸೃಜಯನ ು್ೀ ದ್ೀವತರ್ಯಙ್ನಙ್ನರಾದ್ರ್ಾಃ ರಾದ್ರ್ಾಃ || || 05 05 ||||  

ನಿಧ್ಾನ್ಮ್ ನಿಧ್ಾನ್ಮ್ | | ಅತ್್ೈಕಿೀಭವನ್ಯನ್ು ಇತ ಅತ್್ೈಕಿೀಭವನ್ಯನ್ು ಇತ | | ಅಂಶಾಂಶ್ೀನ್ ಸಾಮಥ್ಯೈಯಅಂಶಾಂಶ್ೀನ್ ಸಾಮಥ್ಯೈಯಕದ್ೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ಶ್ೀನ್ | | ಬಾರಹ್ೇ ಬಾರಹ್ೇ 
ಚ ಚ ––  

‘‘ರ್ಚಛರ್ಚಛಕ್್ಯೈಕ್್ಯೈಕ್ಾಂಶಸಮ ಾತಂ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್ಕ್ಾಂಶಸಮ ಾತಂ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್’’  ಇತ  ಇತ  || || 05 05 ||||  
 

ಸ ಏವ ಪರರ್ಮಂ ದ್ೀವಾಃ ಕ್ೌಮಾರಂ ಸಗಯಮಾಸಿ್ತತಾಃ ಸ ಏವ ಪರರ್ಮಂ ದ್ೀವಾಃ ಕ್ೌಮಾರಂ ಸಗಯಮಾಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಚಚಾರ ದ್ತಶಾರಂ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಚರ್ಯಮಖಣಿಡತಮ್ ಚಚಾರ ದ್ತಶಾರಂ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಚರ್ಯಮಖಣಿಡತಮ್ || || 06 06 ||||  

‘‘ಕತಮಾರ್ ೀ ನಾಮ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಂಸವಸಾಮದ್ಜಾರ್ತ ಕತಮಾರ್ ೀ ನಾಮ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಂಸವಸಾಮದ್ಜಾರ್ತ ||  
ದಿದ್ೀಶ ಬರಹಮಣ್ೀ ಬರಹಮಬರಹಮಚಯೀಯ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ದಿದ್ೀಶ ಬರಹಮಣ್ೀ ಬರಹಮಬರಹಮಚಯೀಯ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ರ್ಸಾಮತ್ರ್ಸಾಮತ್  ಸನ್ತತೆಮಾರಶಾಬರಹಮಸನ್ತತೆಮಾರಶಾಬರಹಮಚರ್ಯಮಪಾಲರ್ತ್ ಚರ್ಯಮಪಾಲರ್ತ್ ||  
ರ್ಾಃ ಸಾಿಣ್ ೀಾಃ ಸಾಿಣತರ್ಾಃ ಸಾಿಣ್ ೀಾಃ ಸಾಿಣತತ್ಾಂ ಪಾರದಾದ್ಾಗವಾನ್ವಯಯೀ ಹರಿಾಃತ್ಾಂ ಪಾರದಾದ್ಾಗವಾನ್ವಯಯೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 06 06 ||||  
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ತೃತೀರ್ತೃತೀರ್ಮೃಷ್ಟಸಗಯಂ ವ್ೈ ದ್ೀವಷ್ಟಯತವಮತಪ್ೀತಯ ಸಾಃಮೃಷ್ಟಸಗಯಂ ವ್ೈ ದ್ೀವಷ್ಟಯತವಮತಪ್ೀತಯ ಸಾಃ  ||  
ತನ್ಿಂ ಸಾತವತಮಾಚಷ್ಟ ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಂ ಕಮಯಣಾಂ ರ್ತಾಃ ತನ್ಿಂ ಸಾತವತಮಾಚಷ್ಟ ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಂ ಕಮಯಣಾಂ ರ್ತಾಃ || || 08 08 ||||  

‘‘ಅವತ್ಾರಸೃತೀಯೀಅವತ್ಾರಸೃತೀಯೀSSಸಯ ದ್ೀವಷ್ಟಯಾಃ ಪರರ್ಥತ್್ ೀ ದಿವಿ ಸಯ ದ್ೀವಷ್ಟಯಾಃ ಪರರ್ಥತ್್ ೀ ದಿವಿ ||  
ಮಹಿದಾಸಸ ು್ವೈತರ್ೀಯೀಮಹಿದಾಸಸ ು್ವೈತರ್ೀಯೀ  ರ್ಸುನ್ಿಂ ನಾರದ್ೀರ್ಸುನ್ಿಂ ನಾರದ್ೀSSವದ್ತ್ವದ್ತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 08 08 ||||  

 

ತತರ್ಯಂ ಧ್ಮಯಕಲಾಸಗ್ೀಯ ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾವೃಷ್ಟೀ ತತರ್ಯಂ ಧ್ಮಯಕಲಾಸಗ್ೀಯ ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾವೃಷ್ಟೀ ||  
ಭ ತ್ಾವಭ ತ್ಾವSSSSತ್್ ೇಪಶಮೀಪ್ೀತಮಕರ್ ೀದ್ತದಶಾರಂ ತಪಾಃ ತ್್ ೇಪಶಮೀಪ್ೀತಮಕರ್ ೀದ್ತದಶಾರಂ ತಪಾಃ || || 0909  ||||  

ಧ್ಮಯಕಲಾಸಗಯಾಃ ಧ್ಮೀಯ ಸಾವಂಶಾವತ್ಾರಾಃ ಧ್ಮಯಕಲಾಸಗಯಾಃ ಧ್ಮೀಯ ಸಾವಂಶಾವತ್ಾರಾಃ | | ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯSSSSತಮಶಮೀಪ್ೀತಮ್ತಮಶಮೀಪ್ೀತಮ್  
||||  0909  ||||  

 

ಪಞ್ಾಮಾಃ ಕಪಲ್ ೀ ನಾಮ ಸ್ತದ ಧ್ೀಶಾಃ ಕ್ಾಲವಿಪುಿತಮ್ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಕಪಲ್ ೀ ನಾಮ ಸ್ತದ ಧ್ೀಶಾಃ ಕ್ಾಲವಿಪುಿತಮ್ ||  
ಪರೀವಾಚಾಪರೀವಾಚಾಸತರಯೀ ಸಾಙ್್ಯಂ ಸತರಯೀ ಸಾಙ್್ಯಂ ತತುವತತುವಗಾರಗಾರಮವಿನಿಣಯರ್ಮ್ ಮವಿನಿಣಯರ್ಮ್ || || 10 10 ||||  

ತನ್ಿಂತನ್ಿಂ ಸಾಙ್್ಯಮ್ ವ್ೀದಾನ್ತ ಸಾಙ್್ಯಮ್ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾಸಾರಿ ರಿ | | ಪಾದ್ೇ ಚ ಪಾದ್ೇ ಚ ––  

‘‘ಕಪಲ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಸುನ್ಿಂ ಸಾಙ್್ಯಂ ಜಗಾದ್ ಹ ಕಪಲ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಸುನ್ಿಂ ಸಾಙ್್ಯಂ ಜಗಾದ್ ಹ ||  
ಬರಹಾಮದಿಭಯಶಾ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಭೃಗಾವದಿಭಯಸುಥ್ೈವ ಚ ಬರಹಾಮದಿಭಯಶಾ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಭೃಗಾವದಿಭಯಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ತಥ್ೈವಾಸತರಯೀ ಸವಯವ್ೀದಾಥ್ೈಯರತಪಬೃಂಹಿತಮ್ ತಥ್ೈವಾಸತರಯೀ ಸವಯವ್ೀದಾಥ್ೈಯರತಪಬೃಂಹಿತಮ್ ||||  
ಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ವಿರತದ್ಧಂ ಚ ಕಪಲ್ ೀಸವ್ೀಯವ್ೀದ್ವಿರತದ್ಧಂ ಚ ಕಪಲ್ ೀSSನ್ ಯೀ  ಜಗಾನ್ ಯೀ  ಜಗಾದ್ದ್  ಹ ಹ ||  
ಸಾಙ್್ಯಮಾಸತರಸಾಙ್್ಯಮಾಸತರಯೀಯೀSSನ್ಯಸ್ೈ ಕತತಕಯಪರಿಬೃಂಹಿತಮ್ನ್ಯಸ್ೈ ಕತತಕಯಪರಿಬೃಂಹಿತಮ್’’  ಇತ ಇತ || || 10 10 ||||  

 

ಷ್ಷ್ಟಮತ್್ರೀರಪತಯತವಂ ವೃತಾಃ ಪಾರಪುೀಷ್ಷ್ಟಮತ್್ರೀರಪತಯತವಂ ವೃತಾಃ ಪಾರಪುೀSSನ್ಸ ರ್ರಾ ನ್ಸ ರ್ರಾ ||  
ಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀಮಲಕ್ಾಯರ್ ಪರಹಾಿದಾದಿಭಯ ಊಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀಮಲಕ್ಾಯರ್ ಪರಹಾಿದಾದಿಭಯ ಊಚಿಚಿವಾನ್ ವಾನ್ || || 11 11 ||||  

ಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀಂ ಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀಂ ––  ತತುವವಿದಾಯಮ್ ತತುವವಿದಾಯಮ್ ||  

‘‘ಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಕತತಕ್ಾಯಖಾಯ ತಥ್ೈವಾನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಪರಾಅನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಕತತಕ್ಾಯಖಾಯ ತಥ್ೈವಾನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಪರಾ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 11 11 ||||  
 

ಋಷ್ಟಭಿರಾಯಚಿತ್್ ೀ ಭ್ೀಜ್ೀಋಷ್ಟಭಿರಾಯಚಿತ್್ ೀ ಭ್ೀಜ್ೀ  ನ್ವಮಂ ಪಾರ್ಥಯವಂ ವಪುಾಃ ನ್ವಮಂ ಪಾರ್ಥಯವಂ ವಪುಾಃ ||  
ದ್ತಗದವಾನ್ ೀಷ್ ೀವಿಯಪಾರಸ ು್ೀನಾರ್ಂ ಚ ಉಶತುಮಾಃ ದ್ತಗದವಾನ್ ೀಷ್ ೀವಿಯಪಾರಸ ು್ೀನಾರ್ಂ ಚ ಉಶತುಮಾಃ || || 14 14 ||||  

ಪೃರ್ತಶರಿೀರಾವಿಷ್ಟರ ಪಮ್ ಪೃರ್ತಶರಿೀರಾವಿಷ್ಟರ ಪಮ್ ||  

‘‘ಆವಿವ್ೀಶ ಪೃರ್ತಂ ದ್ೀವಾಃ ಶಙಚ್ ೀ ಚಕಿರೀ ಚತತಭತಯಜಾಃಆವಿವ್ೀಶ ಪೃರ್ತಂ ದ್ೀವಾಃ ಶಙಚ್ ೀ ಚಕಿರೀ ಚತತಭತಯಜಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  
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ಉಶ ಇಚಾಛರಾಮ್ ಉಶ ಇಚಾಛರಾಮ್ | | ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ ಸತಯಕ್ಾಮಾಃ || || 14 14 ||||  
 

ತತಾಃ ಸಪುದ್ಶ್ೀ ಜಾತಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಾಶರಾತ್ ತತಾಃ ಸಪುದ್ಶ್ೀ ಜಾತಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ಪರಾಶರಾತ್ ||  
ಚಕ್್ರೀ ವ್ೀದ್ತರ್ ೀಾಃ ಶಾಖಾ ದ್ೃಷಾಟವ ಪುಂಸ್ ೀಚಕ್್ರೀ ವ್ೀದ್ತರ್ ೀಾಃ ಶಾಖಾ ದ್ೃಷಾಟವ ಪುಂಸ್ ೀSSಲಾಲಾಮೀಧ್ಸಾಃ ಮೀಧ್ಸಾಃ || || 21 21 ||||  

ರಾಮಾತ್ ಪೂವಯಮಪಯಸ್ತು ವಾಯಸಾವತ್ಾರಾಃ ರಾಮಾತ್ ಪೂವಯಮಪಯಸ್ತು ವಾಯಸಾವತ್ಾರಾಃ ||  

‘‘ತೃತೀರ್ಂ ರ್ತಗಮಾರಭಯ ವಾಯಸ್ ೀ ಬಹತಷ್ತ ಜಜ್ಞಿವಾನ್ತೃತೀರ್ಂ ರ್ತಗಮಾರಭಯ ವಾಯಸ್ ೀ ಬಹತಷ್ತ ಜಜ್ಞಿವಾನ್’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 21 21 ||||  
 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀ ವಿಂಶತಮೀ ವೃಷ್ಟಣಷ್ತ ಪಾರಪಯ ಜನ್ಮನಿೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀ ವಿಂಶತಮೀ ವೃಷ್ಟಣಷ್ತ ಪಾರಪಯ ಜನ್ಮನಿೀ  ||  
ರಾಮಕೃಷಾಣವಿತ ಭತವೀ ಭಗವಾನ್ಹರದ್ಾರಮ್ ರಾಮಕೃಷಾಣವಿತ ಭತವೀ ಭಗವಾನ್ಹರದ್ಾರಮ್ || || 23 23 ||||  

ಆವ್ೀಶ್್ ೀ ಬಲಭದ್ರೀ ಆವ್ೀಶ್್ ೀ ಬಲಭದ್ರೀ ||  

‘‘ಶಙ್್ಚಕರಭೃದಿೀಶ್ೀಶಾಃ ಶ್ವೀತವಣ್ ೀಯ ಮಹಾಭತಜಾಃ ಶಙ್್ಚಕರಭೃದಿೀಶ್ೀಶಾಃ ಶ್ವೀತವಣ್ ೀಯ ಮಹಾಭತಜಾಃ ||  
ಆವಿಷ್ಟಾಃಆವಿಷ್ಟಾಃ  ಶ್ವೀತಕ್್ೀಶಾತ್ಾಮ ಶ್ೀಷಾಂಶಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಮ್ಶ್ವೀತಕ್್ೀಶಾತ್ಾಮ ಶ್ೀಷಾಂಶಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಮ್’’    

ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ || || 23 23 ||||  

ತತಾಃ ಕಲೌ ಸಂಪರವೃತ್ ು್ೀ ಸಮೇಹಾರ್ ಸತರದಿವಷಾಮ್ ತತಾಃ ಕಲೌ ಸಂಪರವೃತ್ ು್ೀ ಸಮೇಹಾರ್ ಸತರದಿವಷಾಮ್ ||  
ಬತದ್ ಧೀ ನಾಮಾನ ಜನ್ಸತತಾಃ ಕಿೀಕಟ್ೀಷ್ತ ಭವಿಷ್ಯತ ಬತದ್ ಧೀ ನಾಮಾನ ಜನ್ಸತತಾಃ ಕಿೀಕಟ್ೀಷ್ತ ಭವಿಷ್ಯತ || || 24 24 ||||  

‘‘ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ದಾನಾವಾನಾಂ ಬಾಲರ ಪೀ ಪರ್ಥ ಸಿ್ತತಾಃ ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ದಾನಾವಾನಾಂ ಬಾಲರ ಪೀ ಪರ್ಥ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಪುತರಂ ತಂ ಕಲಾರಾಮಾಸ ಮ ಢಬತದಿಧಜಯನ್ಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಪುತರಂ ತಂ ಕಲಾರಾಮಾಸ ಮ ಢಬತದಿಧಜಯನ್ಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ತತಾಃ ಸಮೇಹರಾತತಾಃ ಸಮೇಹರಾಮಾಸ ಜನಾದಾಯನ್ಸತರಾಂಶಕ್ಾನ್ ಮಾಸ ಜನಾದಾಯನ್ಸತರಾಂಶಕ್ಾನ್ ||  
ಭಗವಾನ್ ವಾಗಿಾರತಗಾರಭಿರಹಿಂಸಾವಾಚಿಭಿಹಯರಿಾಃಭಗವಾನ್ ವಾಗಿಾರತಗಾರಭಿರಹಿಂಸಾವಾಚಿಭಿಹಯರಿಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 24 24 ||||  

 

ಅವತ್ಾರಾ ಹಯಸಙಕ್ ಯೀರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸತವನಿಧ್್ೀದಿವಯಜಾಾಃ ಅವತ್ಾರಾ ಹಯಸಙಕ್ ಯೀರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸತವನಿಧ್್ೀದಿವಯಜಾಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ವಿದಾಸ್ತನ್ಾಃ ಕತಲಾಯಾಃ ಸರಸಾಃ ಸತಯಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ ರ್ಥಾ ವಿದಾಸ್ತನ್ಾಃ ಕತಲಾಯಾಃ ಸರಸಾಃ ಸತಯಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ || || 26  26  ||||  

ವಿದಾಸ್ತನ್ಾಃ ವಿದಾಸ್ತನ್ಾಃ ––  ಉನ್ನತ್ಾತ್ ಭಿನಾನದಾವ ಉನ್ನತ್ಾತ್ ಭಿನಾನದಾವ ||  

‘‘ತರವಿಧ್ಾಾಃತರವಿಧ್ಾಾಃ  ಪುರತಷಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಿೀಚಮಧ್ಯವಿದಾಪುರತಷಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಿೀಚಮಧ್ಯವಿದಾಸ್ತನ್ಾಃಸ್ತನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
‘‘ಚತತಧ್ಾಯ ವಣಯರ ಪ್ೀಣ ಜಗದ್ೀತದಿವದಾಸ್ತತಮ್ಚತತಧ್ಾಯ ವಣಯರ ಪ್ೀಣ ಜಗದ್ೀತದಿವದಾಸ್ತತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  

 

ಏತ್್ೀ ಸಾವಂಶಕಲಾಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಸತು ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್ ಏತ್್ೀ ಸಾವಂಶಕಲಾಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಸತು ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಇನಾದಾರಿವಾಯಕತಲಂ ಲ್ ೀಕಂ ಮೃಡರ್ನಿು ರ್ತಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಇನಾದಾರಿವಾಯಕತಲಂ ಲ್ ೀಕಂ ಮೃಡರ್ನಿು ರ್ತಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ || || 28 28 ||||  
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ಏತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾುವತ್ಾರಾಾಃ ಏತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾುವತ್ಾರಾಾಃ | | ಮ ಲರ ಪ ಸವರ್ಮೀವ ಮ ಲರ ಪ ಸವರ್ಮೀವ ||  

‘‘ಜೀವಾಸುತರತಬಿಮಾಬಂಶಾ ವರಾಹಾದಾಯಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃಜೀವಾಸುತರತಬಿಮಾಬಂಶಾ ವರಾಹಾದಾಯಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ  ||  
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಷ್ತಣದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೈರ್ೈಶವಯರಾಯದಿಕ ಏವ ತತಶವಯರಾಯದಿಕ ಏವ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 28  28  ||||  

 

ಏತದ್ ರಪಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಹಯರ ಪಸಯ ಚಿದಾತಮನ್ಾಃ ಏತದ್ ರಪಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಹಯರ ಪಸಯ ಚಿದಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಮಾರಾಗತಣ್ೈವಿಯರಚಿತಂ ಮಹದಾದಿಭಿರಾತಮನಿ ಮಾರಾಗತಣ್ೈವಿಯರಚಿತಂ ಮಹದಾದಿಭಿರಾತಮನಿ || || 30 30 ||||  

ಏತಜಜಡರ ಪಮ್ ಏತಜಜಡರ ಪಮ್ ||  

‘‘ನಾರಾರ್ಣವರಾಹಾದಾಯಾಃ ಪರಮಂ ರ ಪಮಿೀಶ್ತತಾಃ ನಾರಾರ್ಣವರಾಹಾದಾಯಾಃ ಪರಮಂ ರ ಪಮಿೀಶ್ತತಾಃ ||  
ಜ್ೈಜ್ೈವಂ ತತ ಪರತಬಿಮಾಬಖಯಂ ಜಡಮಾರ್ ೀಪತಂ ಹರ್ೀಾಃ ವಂ ತತ ಪರತಬಿಮಾಬಖಯಂ ಜಡಮಾರ್ ೀಪತಂ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಏವಂ ಹಿ ತರಏವಂ ಹಿ ತರವಿಧ್ಂ ತಸಯ ರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃವಿಧ್ಂ ತಸಯ ರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 30 30 ||||  

 

ರ್ಥಾ ನ್ಭಸ್ತ ಮೀಘೌಘಾ ರ್ೀಣತವಾಯ ಪಾರ್ಥಯವೀರ್ಥಾ ನ್ಭಸ್ತ ಮೀಘೌಘಾ ರ್ೀಣತವಾಯ ಪಾರ್ಥಯವೀSSನಿಲ್ೀ ನಿಲ್ೀ ||  
ಏವಂ ದ್ರಷ್ಟರಿ ದ್ೃಶಯತವಮಾರ್ ೀಪತಮಬತದಿಧಭಿಾಃ ಏವಂ ದ್ರಷ್ಟರಿ ದ್ೃಶಯತವಮಾರ್ ೀಪತಮಬತದಿಧಭಿಾಃ || || 31 31 ||||  

ದ್ೃಶಯತವಂ ಜಡರ ಪತವಮ್ ದ್ೃಶಯತವಂ ಜಡರ ಪತವಮ್ ||  

‘‘ಅವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರಂ ದ್ೀಹಮಾನ್ನಾದತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್ ಅವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರಂ ದ್ೀಹಮಾನ್ನಾದತ್ಾಮನ್ಮವಯರ್ಮ್ ||  
ಆರ್ ೀಪರ್ನಿು ಜನಿಮತಾಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ಜಡಮ್ಆರ್ ೀಪರ್ನಿು ಜನಿಮತಾಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ಜಡಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 31 31 ||||  

 

ಅತಾಃ ಪರಂ ರ್ದ್ವಯಕುಮವೂಯಢಗತಣಬೃಂಹಿತಮ್ ಅತಾಃ ಪರಂ ರ್ದ್ವಯಕುಮವೂಯಢಗತಣಬೃಂಹಿತಮ್ ||  
ಅದ್ೃಷಾಟವಶತರತವಸತುತ್ಾವತ್ ಸಜೀವೀ ರ್ಾಃ ಪುನ್ಭಯವಾಃ ಅದ್ೃಷಾಟವಶತರತವಸತುತ್ಾವತ್ ಸಜೀವೀ ರ್ಾಃ ಪುನ್ಭಯವಾಃ || || 32 32 ||||  

ಅತಾಃ ಪರಂ ಜಡ್ೀಶವರರ ಪಯೀಾಃ ಪರಮ್ ಅತಾಃ ಪರಂ ಜಡ್ೀಶವರರ ಪಯೀಾಃ ಪರಮ್ | | ಅವೂಯಢಗತಣಬೃಂಹಿತಂ ಅನಾದಿಕ್ಾಲ್ೀ ಅವೂಯಢಗತಣಬೃಂಹಿತಂ ಅನಾದಿಕ್ಾಲ್ೀ | | 
ಕದಾಚಿದ್ಪಯನ್ಪಗತಸತ್ಾವದಿಗತಣಬೃಂಹಿತಮ್ಕದಾಚಿದ್ಪಯನ್ಪಗತಸತ್ಾವದಿಗತಣಬೃಂಹಿತಮ್  | | ಅದ್ೃಷಾಟಅದ್ೃಷಾಟಶತರತವಸತುಶತರತವಸತುತ್ಾವತ್ತ್ಾವತ್  
ಪುನ್ಭಯವಾಃ ಪುನ್ಭಯವಾಃ || || 32 32 ||||  

 

ರ್ತ್್ರೀಮೀ ಸದ್ಸದ್ ರಪ್ೀ ಪರತರ್ತ್್ರೀಮೀ ಸದ್ಸದ್ ರಪ್ೀ ಪರತಷ್ಟದ ಧ್ೀ ಸವಸಂವಿದಾ ಷ್ಟದ ಧ್ೀ ಸವಸಂವಿದಾ ||  
ಅವಿದ್ಯರಾಅವಿದ್ಯರಾSSSSತಮನಿ ಕೃತ್್ೀ ಇತ ತದ್ಬಾಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ತಮನಿ ಕೃತ್್ೀ ಇತ ತದ್ಬಾಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 33 33 ||||  

ಅವಿದ್ಯರಾ ಜೀವಕೃತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ಪರತಷ್ಟದ ಧ್ೀ ಇತ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ಅವಿದ್ಯರಾ ಜೀವಕೃತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ಪರತಷ್ಟದ ಧ್ೀ ಇತ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 33 33 ||||  
 

ರ್ದ್ಯೀಷ್ ೀಪರತ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಮಾರಾ ವ್ೈಶಾರದಿೀ ಮತಾಃ ರ್ದ್ಯೀಷ್ ೀಪರತ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಮಾರಾ ವ್ೈಶಾರದಿೀ ಮತಾಃ   ||  
ಸಮಾನ್ನ ಏವ್ೀತ ವಿದ್ತಮಯಹಿಮಿನ ಸ್ವೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಸಮಾನ್ನ ಏವ್ೀತ ವಿದ್ತಮಯಹಿಮಿನ ಸ್ವೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ || || 34 34 ||||  
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ವಿಶಾರದ್ಾಃ ವಿಶಾರದ್ಾಃ ––  ಪರಮೀಶವರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ | | ತನ್ಮತಮಾಯತನ್ಮತಮಾಯರಾ ರಾ | | ರ್ದಾ ನ್ೈನ್ಂ ರ್ದಾ ನ್ೈನ್ಂ 
ಶ್್ ೀಚಶ್್ ೀಚರಾರಾಮಿೀತತಯಪರತ್ಾ ತದಾ ಸಮಾನ್ನ ಏವ ಮಿೀತತಯಪರತ್ಾ ತದಾ ಸಮಾನ್ನ ಏವ || || 34 34 ||||  

 

ಏವಂ ಜನಾಮನಿ ಕಮಾಯಣಿ ಹಯಕತತಯರಜನ್ಸಯ ಚ ಏವಂ ಜನಾಮನಿ ಕಮಾಯಣಿ ಹಯಕತತಯರಜನ್ಸಯ ಚ ||  
ವಣಯರ್ನಿು ಸಮ ಕವಯೀ ವ್ೀದ್ಗತಹಾಯನಿ ಹೃತಾತ್್ೀಾಃ ವಣಯರ್ನಿು ಸಮ ಕವಯೀ ವ್ೀದ್ಗತಹಾಯನಿ ಹೃತಾತ್್ೀಾಃ || || 35 35 ||||  

‘‘ಅಪರರ್ತ್ಾನತ್ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಫಲಾನಾಂ ಚ ವಿವಜಯನಾತ್ ಅಪರರ್ತ್ಾನತ್ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಫಲಾನಾಂ ಚ ವಿವಜಯನಾತ್ ||  
ಕಿರರಾರಾಶಾಸವರ ಪತ್ಾವದ್ಕತ್್ೀಯತ ಚ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ಕಿರರಾರಾಶಾಸವರ ಪತ್ಾವದ್ಕತ್್ೀಯತ ಚ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಕತೃಯತವ ಭಾರನಿುಜಂಕತೃಯತವ ಭಾರನಿುಜಂ  ಪಾರಹತರತಸುತುವವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ ಪಾರಹತರತಸುತುವವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ ||  
ಐಶವರ್ಯಜಂ ತತ ಕತೃಯತವಂ ಸಮಯಕ್ ತತುತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃಐಶವರ್ಯಜಂ ತತ ಕತೃಯತವಂ ಸಮಯಕ್ ತತುತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 35 35 ||||  

 

ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ||  
ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಚರಿತಂ ಚಕ್ಾರ ಭಗವಾನ್ೃಷ್ಟಾಃ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಚರಿತಂ ಚಕ್ಾರ ಭಗವಾನ್ೃಷ್ಟಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ಧ್ಮಯಾಃ ಕಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃಧ್ಮಯಾಃ ಕಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃ’’  ಇತಯಸಯ ತಮೀವ ವಾಯಸರ ಪಣಮಿತ ಪರಿಹಾರ ಉಚಯತ್್ೀ ಇತಯಸಯ ತಮೀವ ವಾಯಸರ ಪಣಮಿತ ಪರಿಹಾರ ಉಚಯತ್್ೀ 
‘‘ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಮ್ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಮ್’’  ಇತ್ಾಯಇತ್ಾಯದಿನಾ ದಿನಾ || || 40 40 ||||  

 

|| || ಇತಇತ  ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 0011--33  ||||  

 

  || || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--4 4 ||||  
 

ತಸಯ ಪುತಸಯ ಪುತ್್ ರೀ ಮಹಾಯೀಗಿೀ ಸಮದ್ೃಙ್ ನಿವಿಯಕಲಾಕಾಃ ತ್್ ರೀ ಮಹಾಯೀಗಿೀ ಸಮದ್ೃಙ್ ನಿವಿಯಕಲಾಕಾಃ ||  
ಏಕ್ಾನ್ುಗತರತನಿನದ್ ರೀ ಗ ಢ್ ೀ ಮ ಢ ಇವ್ೀರ್ತ್್ೀ ಏಕ್ಾನ್ುಗತರತನಿನದ್ ರೀ ಗ ಢ್ ೀ ಮ ಢ ಇವ್ೀರ್ತ್್ೀ || || 04 04 ||||  

ನಿವಿಯಕಲಾಾಃ ನಿವಿಯಕಲಾಾಃ ––  ಮದಿೀರ್ಂ ತದಿೀರ್ಮಿತ ಭ್ೀದ್ಮಪಹಾರ್ ಸವಯಮಿೀಶವರಾ ೀನ್ಮಿತ ಮದಿೀರ್ಂ ತದಿೀರ್ಮಿತ ಭ್ೀದ್ಮಪಹಾರ್ ಸವಯಮಿೀಶವರಾ ೀನ್ಮಿತ 
ವಿಜ್ಞಾರ್ ಸಿ್ತವಿಜ್ಞಾರ್ ಸಿ್ತತಾಃ ತಾಃ ||  

‘‘ಸಾಮಯಮಿೀಶವರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸವಯತರ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾಮ್ ಸಾಮಯಮಿೀಶವರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಸವಯತರ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾಮ್ ||  
ಪಶಯತ ಜ್ಞಾನ್ಸಮಾತ್ಾಯ ವಿನಿದ್ ರೀ ರ್ಾಃ ಸ ಯೀಗವಿತ್ಪಶಯತ ಜ್ಞಾನ್ಸಮಾತ್ಾಯ ವಿನಿದ್ ರೀ ರ್ಾಃ ಸ ಯೀಗವಿತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 04 04 ||||  

ಸ ತ ಉವಾಚ ಸ ತ ಉವಾಚ   

ದಾವಪರ್ೀ ಸಮನ್ತಪಾರಪ ು್ೀ ತೃತೀಯೀ ರ್ತಗಪರ್ಯಯೀ ದಾವಪರ್ೀ ಸಮನ್ತಪಾರಪ ು್ೀ ತೃತೀಯೀ ರ್ತಗಪರ್ಯಯೀ ||  
ಜಾತಾಃ ಪರಾಶರಾದ್ ಯೀಗಿೀ ವಾಸವಾಯಂ ಕಲರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಜಾತಾಃ ಪರಾಶರಾದ್ ಯೀಗಿೀ ವಾಸವಾಯಂ ಕಲರಾ ಹರ್ೀಾಃ || || 13 13 ||||  

ತೃತೀಯೀ ದಾವಪರ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಪರ್ಯತೃತೀಯೀ ದಾವಪರ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಪರ್ಯವಸಾನ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಸತ ವಸಾನ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಸತ || || 1313  ||||  
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ದ್ತಭಯಗಾಂಶಾ ಜನಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಮತನಿದಿಯವ್ಯೀನ್ ಚಕ್ಷತಷಾ ದ್ತಭಯಗಾಂಶಾ ಜನಾನ್ ವಿೀಕ್ಷಯ ಮತನಿದಿಯವ್ಯೀನ್ ಚಕ್ಷತಷಾ ||  
ಸವಯವಣಾಯಶರಮಾಣಾಂ ರ್ದ್ದಧ್ೌಯ ಚಿರಮಮೀಘದ್ೃಕ್ ಸವಯವಣಾಯಶರಮಾಣಾಂ ರ್ದ್ದಧ್ೌಯ ಚಿರಮಮೀಘದ್ೃಕ್ || || 17 17 ||||  

ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚಿದ್ದೃಷ್ಟಟಲ್ ೀಯಕದ್ೃಷ್ಟಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚಿದ್ದೃಷ್ಟಟಲ್ ೀಯಕದ್ೃಷ್ಟಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

‘‘ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಸವಯಜ್ಞ್ ೀSSಪಯಜ್ಞವದ ದ್ೀವಾಃ ಸವಯಶಕಿುರಶಕಿುವತ್ ಪಯಜ್ಞವದ ದ್ೀವಾಃ ಸವಯಶಕಿುರಶಕಿುವತ್ ||  
ಪರತ್ಾಯರ್ರ್ತ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚಪರತ್ಾಯರ್ರ್ತ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 17 17 ||||  

 

ಸ್ತಿೀಸ್ತಿೀಶ್ದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತರಯೀ ನ್ ಶತರತಗ್ ೀಚರಾ ಶ್ದ್ರಬರಹಮಬನ್ ಧನಾಂ ತರಯೀ ನ್ ಶತರತಗ್ ೀಚರಾ ||  
ಕಮಯಶ್ರೀರ್ಸ್ತ ಮ ಢಾನಾಂ ಶ್ರೀರ್ ಏವಂ ಭವ್ೀದಿಹ ಕಮಯಶ್ರೀರ್ಸ್ತ ಮ ಢಾನಾಂ ಶ್ರೀರ್ ಏವಂ ಭವ್ೀದಿಹ ||  
ಇತ ಭಾರತಮಾಖಾಯನ್ಂ ಇತ ಭಾರತಮಾಖಾಯನ್ಂ ಕೃಕೃಪರಾ ಮತನಿನಾ ಕೃತಮ್ ಪರಾ ಮತನಿನಾ ಕೃತಮ್ || || 24 24 ||||  

ಭಾರತಂ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ವ್ೀದಾರ್ಯಪರಿವಿತುಯೀ ಭಾರತಂ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ವ್ೀದಾರ್ಯಪರಿವಿತುಯೀ ||  
ತ ಏವ ವ್ೀದಾಸುವನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ತ್್ೀಯ ತತ್ ಕಸಯಚಿತ್ ಸತಖಮ್ತ ಏವ ವ್ೀದಾಸುವನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ತ್್ೀಯ ತತ್ ಕಸಯಚಿತ್ ಸತಖಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 24 24 ||||  

 

ಏವಂ ಪರವೃತುಸಯ ಏವಂ ಪರವೃತುಸಯ ಸದಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಶ್ರೀರ್ಸ್ತ ದಿವಜಾಾಃ ಸದಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಶ್ರೀರ್ಸ್ತ ದಿವಜಾಾಃ ||  
ಸವಾಯತಮಕ್್ೀನಾಪ ರ್ದಾ ನಾತತಷ್ಯದ್ಧೃದ್ರ್ಂ ತತಾಃ ಸವಾಯತಮಕ್್ೀನಾಪ ರ್ದಾ ನಾತತಷ್ಯದ್ಧೃದ್ರ್ಂ ತತಾಃ || || 25 25 ||||  

ಅತ್್ ೀಷ್ ೀಅತ್್ ೀಷ್ ೀSSನ್ಲಂಬತದಿಧಾಃ ನ್ಲಂಬತದಿಧಾಃ ||  

‘‘ಶತರತ್ಾವ ಕಥಾಂ ನ್ ತತಷಾಯಮಿ ಹರ್ೀರದ್ತಾತಕಮಯಣಾಃಶತರತ್ಾವ ಕಥಾಂ ನ್ ತತಷಾಯಮಿ ಹರ್ೀರದ್ತಾತಕಮಯಣಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 25 25 ||||  
 

ನಾತಪರಸನ್ನಹೃದ್ರ್ಾಃ ಸರಸವತ್ಾಯಸುಟ್ೀ ಶತಚೌ ನಾತಪರಸನ್ನಹೃದ್ರ್ಾಃ ಸರಸವತ್ಾಯಸುಟ್ೀ ಶತಚೌ ||  
ವಿತಕಯರ್ನ್ ವಿವಿಕುಸಿ ಇದ್ಂ ಪರೀವಾಚ ಧ್ಮಯವಿತ್ ವಿತಕಯರ್ನ್ ವಿವಿಕುಸಿ ಇದ್ಂ ಪರೀವಾಚ ಧ್ಮಯವಿತ್ || || 26 26 ||||  

ಅಪರಅಪರಸಾದ್ಶಾ ಸ ಏವ ಸಾದ್ಶಾ ಸ ಏವ ||  

‘‘ಕಾಃ ಪರಸನ್ ನೀ ಭವ್ೀದಿದವಾಯಂ ಕಥಾಂ ಶೃಣವನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಾಮ್ಕಾಃ ಪರಸನ್ ನೀ ಭವ್ೀದಿದವಾಯಂ ಕಥಾಂ ಶೃಣವನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಾಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  
 

ಧ್ೃತವರತ್್ೀನ್ ಹಿ ಮರಾ ಛನಾದಂಸ್ತ ಗತರತವೀಧ್ೃತವರತ್್ೀನ್ ಹಿ ಮರಾ ಛನಾದಂಸ್ತ ಗತರತವೀSSಗನರ್ಾಃ ಗನರ್ಾಃ ||  
ಮಾನಿತ್ಾ ನಿವಯಯಲ್ಲೀಕ್್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಂ ಚಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ ಮಾನಿತ್ಾ ನಿವಯಯಲ್ಲೀಕ್್ೀನ್ ಗೃಹಿೀತಂ ಚಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ || || 27 27 ||||  

ಆಚಾರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಧ್ೃತವರತತ್ಾವದಿ ಪರಿಪೂಣಯಸಯ ಆಚಾರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಧ್ೃತವರತತ್ಾವದಿ ಪರಿಪೂಣಯಸಯ || || 27 27 ||||  
 

ಅಥಾಪ ಬತ ಮೀ ದ್ೈಹ್ ಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಚ್ೈವಾತಮನಾ ಅಥಾಪ ಬತ ಮೀ ದ್ೈಹ್ ಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಚ್ೈವಾತಮನಾ ವಿಭತಾಃ ವಿಭತಾಃ ||  
ಅಸಮಾನ್ನ ಇವಾಭಾತ ಬರಹಮವಚಯಸ್ತವಸತುಮಾಃ ಅಸಮಾನ್ನ ಇವಾಭಾತ ಬರಹಮವಚಯಸ್ತವಸತುಮಾಃ || || 29 29 ||||  
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ದ್ೈಹಯಾಃ  ದ್ೈಹಯಾಃ  --  ದ್ೀಹರ ಪಾಃ ದ್ೀಹರ ಪಾಃ | | ಆತಮನಾ ವಿಭತಾಃ ಸವತ ಏವ ವಾಯಪುಾಃ ಆತಮನಾ ವಿಭತಾಃ ಸವತ ಏವ ವಾಯಪುಾಃ ||  

‘‘ತಸಯ ಸವಾಯವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀತಸಯ ಸವಾಯವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀSSಸ್ತು ಕಶಾನ್ ಸ್ತು ಕಶಾನ್ ||  
ದ್ೀಹದ್ೀಹಿವಿಭ್ೀದ್ಶಾದ್ೀಹದ್ೀಹಿವಿಭ್ೀದ್ಶಾ  ನ್ ಪರ್ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ನ್ ಪರ್ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯSSವತ್ಾರಾ ವಾಯಪಾುಶಾ ಸವ್ೀಯ ಸ ಕ್ಷಾಮಶಾತತುವತಾಃ ವತ್ಾರಾ ವಾಯಪಾುಶಾ ಸವ್ೀಯ ಸ ಕ್ಷಾಮಶಾತತುವತಾಃ ||  
ಐಶವರ್ಯಯೀಗಾದ್ಾಗವಾಐಶವರ್ಯಯೀಗಾದ್ಾಗವಾನ್ ಕಿರೀಡತ್್ಯೀವಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃನ್ ಕಿರೀಡತ್್ಯೀವಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’    

ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

ಅವತ್ಾರಪರಯೀಜನಾಸಮಾತ್ಾಯಅವತ್ಾರಪರಯೀಜನಾಸಮಾತ್ಾಯSSಸಮಾನ್ನ ಇವ ಸಮಾನ್ನ ಇವ | | ಬರಹಮವಚಯಸರ್ತಕ್ಾುನಾಮತತುಮಾಃ ಬರಹಮವಚಯಸರ್ತಕ್ಾುನಾಮತತುಮಾಃ   
|| || 29 29 ||||  

 

ಕಿಂ ವಾ ಭಾಗವತ್ಾ ಧ್ಮಾಯ ನ್ ಪಾರಯೀಣ ನಿರ ಪತ್ಾಾಃ ಕಿಂ ವಾ ಭಾಗವತ್ಾ ಧ್ಮಾಯ ನ್ ಪಾರಯೀಣ ನಿರ ಪತ್ಾಾಃ ||  
ಪರರಾಾಃ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ತ ಏವ ಹಯಚತಯತಪರರಾಾಃ ಪರರಾಾಃ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ತ ಏವ ಹಯಚತಯತಪರರಾಾಃ || || 30 30 ||||  

ಪುನ್ರಪ್ೀಕ್ಷಿತತ್ಾವನ್ನ ಪಾರಯೀಣ ನಿರ ಪತ್ಾಾಃ ಪುನ್ರಪ್ೀಕ್ಷಿತತ್ಾವನ್ನ ಪಾರಯೀಣ ನಿರ ಪತ್ಾಾಃ ||  

‘‘ರ್ಥಾರ್ಥಾ  ತತ ಭಾರತ್್ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ತಥಾತತ ಭಾರತ್್ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ತಥಾSSನ್ಯೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತಚಿತ್ ನ್ಯೀಷ್ತ ಕ್್ೀಷ್ತಚಿತ್ ||  
ಉಚಯತ್್ೀ ನ್ ತಥಾಉಚಯತ್್ೀ ನ್ ತಥಾSSಪೀಶಂ ಜಾನ್ನ್ಯಜ್ಞಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ಪೀಶಂ ಜಾನ್ನ್ಯಜ್ಞಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 30 30 ||||  

 

ತಸ್ಯೈವಂ ಖಿನ್ನಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಖಿದ್ಯತಾಃ ತಸ್ಯೈವಂ ಖಿನ್ನಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಖಿದ್ಯತಾಃ ||  
ಕೃಷ್ಣಸಯ ನಾರದ್ ೀಕೃಷ್ಣಸಯ ನಾರದ್ ೀSSಭಾಯಗಾಭಾಯಗಾದಾಶರಮಂ ಪಾರಗತದಾಹೃತಮ್ ದಾಶರಮಂ ಪಾರಗತದಾಹೃತಮ್ || || 31 31 ||||  

ಖ್ೀದ್ ೀಖ್ೀದ್ ೀSSನ್ಲಮತಬದಿಧಾಃ ನ್ಲಮತಬದಿಧಾಃ ||  

‘‘ಅತತಷ್ಟಟರಪರಸಾದ್ಶಾಖ್ೀದ್ ೀಅತತಷ್ಟಟರಪರಸಾದ್ಶಾಖ್ೀದ್ ೀSSತೃಪುಸುಥ್ೈವ ಚ ತೃಪುಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಅನ್ಲತವಂ ವದ್ನ್ಯೀತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃಅನ್ಲತವಂ ವದ್ನ್ಯೀತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  

ಮನ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಮನ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಸ್ವೀಚಛರಾ || || 31 31 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಜಮೀಪಞ್ಜಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--5 5 ||||  
 

ಪಾರಾಶರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಭವತಾಃ ಕಚಿಾದಾತಮನಾ ಪಾರಾಶರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಭವತಾಃ ಕಚಿಾದಾತಮನಾ ||  
ಪರಿತತಷ್ಯತ ಶಾರಿೀರ ಆತ್ಾಮ ಮಾನ್ಸ ಏವ ವಾ ಪರಿತತಷ್ಯತ ಶಾರಿೀರ ಆತ್ಾಮ ಮಾನ್ಸ ಏವ ವಾ || || 02 02 ||||  
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ಶಾರಿೀರಮಾನ್ಶಾರಿೀರಮಾನ್ಸಯೀರಭ್ೀದಾದ್ತಭರ್ಥಾಸಯೀರಭ್ೀದಾದ್ತಭರ್ಥಾSSಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | | ಸವತನ್ಿತ್ಾವದಾತಮನ್ೈವ ಸವತನ್ಿತ್ಾವದಾತಮನ್ೈವ 
ಹಯಲಮತಬದಿಧಾಃ ಹಯಲಮತಬದಿಧಾಃ || || 02 02 ||||  

 

ಜಜ್ಞಾಸ್ತತಮ ೀತಂ ಚ ಬರಹಮ ರ್ತ್ ತತ್ ಸನಾತನ್ಮ್ ಜಜ್ಞಾಸ್ತತಮ ೀತಂ ಚ ಬರಹಮ ರ್ತ್ ತತ್ ಸನಾತನ್ಮ್ ||  
ತಥಾಪ ಶ್್ ೀಚಸಾಯತ್ಾಮನ್ಮಕೃತ್ಾರ್ಯ ಇವ ಪರಭ್ ೀ ತಥಾಪ ಶ್್ ೀಚಸಾಯತ್ಾಮನ್ಮಕೃತ್ಾರ್ಯ ಇವ ಪರಭ್ ೀ || || 04 04 ||||  

ಶ್್ ೀಚಸ್ತ ಪರಕ್ಾಶರ್ಸ್ತ ಶ್್ ೀಚಸ್ತ ಪರಕ್ಾಶರ್ಸ್ತ ||  

‘‘ಅಜಸ್ರೀಣ ಶ್್ ೀಚಿಷಾ ಶ್್ ೀಶತಚಾನ್ಾಃಅಜಸ್ರೀಣ ಶ್್ ೀಚಿಷಾ ಶ್್ ೀಶತಚಾನ್ಾಃ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ || || 04 04 ||||  
 

ಅಸ್ಯೀವ ಮೀ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತವಯೀಕುಂಅಸ್ಯೀವ ಮೀ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತವಯೀಕುಂ  ತಥಾತಥಾSSಪ ನಾತ್ಾಮ ಪರಿತತಷ್ಯತ್್ೀ ಮೀ ಪ ನಾತ್ಾಮ ಪರಿತತಷ್ಯತ್್ೀ ಮೀ ||  
ತನ್ ಮಲಮವಯಕುಮಗಾಧ್ಬ್ ೀಧ್ಂ ಪೃಚಾಛಮಹ್ೀ ತ್ಾವತನ್ ಮಲಮವಯಕುಮಗಾಧ್ಬ್ ೀಧ್ಂ ಪೃಚಾಛಮಹ್ೀ ತ್ಾವSSSSತಮಭವಾತಮಭ ತಮ್ತಮಭವಾತಮಭ ತಮ್||||05 05 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುಸವರ ಪೀಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುಸವರ ಪೀSSಪ ಹಯಜ್ಞಾಶಕುಂ ವದ್ೀದ್ಧರಿಾಃ ಪ ಹಯಜ್ಞಾಶಕುಂ ವದ್ೀದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾಯೀಶಸ ು್ೀನ್ ಮತಹಯನಿು ಮೀಹಿತ್ಾಾಃಅಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾಯೀಶಸ ು್ೀನ್ ಮತಹಯನಿು ಮೀಹಿತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 05 05 ||||  

 

ರ್ಥಾ ಧ್ಮಾಯದ್ಯೀ ಹಯಥಾಯ ಮತನಿವರಾಯನ್ತವಣಿಯತ್ಾಾಃ ರ್ಥಾ ಧ್ಮಾಯದ್ಯೀ ಹಯಥಾಯ ಮತನಿವರಾಯನ್ತವಣಿಯತ್ಾಾಃ ||  
ನ್ ತಥಾ ವಾಸತದ್ೀನ್ ತಥಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಮಹಿಮಾ ಹಯನ್ತವಣಿಯತಾಃ ವಸಯ ಮಹಿಮಾ ಹಯನ್ತವಣಿಯತಾಃ || || 09 09 ||||  

ಧ್ಮಾಯದಿೀನಾಮಲಾಕರ್ನ್ೀನ್ ಪೂತಯಾಃ ಧ್ಮಾಯದಿೀನಾಮಲಾಕರ್ನ್ೀನ್ ಪೂತಯಾಃ | | ನ್ ವಾಸತದ್ೀವಮಹಿಮನೀನ್ ವಾಸತದ್ೀವಮಹಿಮನೀSSತಕರ್ಥತಸಾಯಪ ತಕರ್ಥತಸಾಯಪ   
|| || 09 09 ||||  

 

ನ್ ರ್ದ್ವಚಶ್ಾತರಪದ್ಂ ಹರ್ೀರ್ಯಶ್್ ೀ ಜಗತಾವಿತರಂ ನ್ ಗೃಣಿೀತ ಕಹಿಯಚಿತ್ ನ್ ರ್ದ್ವಚಶ್ಾತರಪದ್ಂ ಹರ್ೀರ್ಯಶ್್ ೀ ಜಗತಾವಿತರಂ ನ್ ಗೃಣಿೀತ ಕಹಿಯಚಿತ್ ||  
ತದಾವರ್ಸಂ ತೀರ್ಯಮತಶನಿು ಮಾನ್ಸಾ ನ್ ರ್ತರ ಹಂಸಾ ನ್ಯಪತನ್ ಮಿಮಙ್ಷರಾತದಾವರ್ಸಂ ತೀರ್ಯಮತಶನಿು ಮಾನ್ಸಾ ನ್ ರ್ತರ ಹಂಸಾ ನ್ಯಪತನ್ ಮಿಮಙ್ಷರಾ||||  

ವಾರ್ಸಂ ತೀರ್ಯಂ ವಯೀಮಾತ್ಾರನ್ತಜೀವಿ ಶಾಸಿವಾರ್ಸಂ ತೀರ್ಯಂ ವಯೀಮಾತ್ಾರನ್ತಜೀವಿ ಶಾಸಿಮ್ ಮ್ || || 10 10 ||||  
 

ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಮಪಯಚತಯತಭಾವವಜಯತಂ ನ್ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಮಪಯಚತಯತಭಾವವಜಯತಂ ನ್ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಲಂ ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್ ಲಂ ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್ ||  
ಕತತಾಃಕತತಾಃ  ಪುನ್ಾಃ ಶಶವದ್ಭದ್ರಮಿೀಶವರ್ೀ ನ್ ಚಾಪಯತಂ ಕಮಯ ರ್ದ್ಪಯಕ್ಾರಣಮ್ ಪುನ್ಾಃ ಶಶವದ್ಭದ್ರಮಿೀಶವರ್ೀ ನ್ ಚಾಪಯತಂ ಕಮಯ ರ್ದ್ಪಯಕ್ಾರಣಮ್ ||||12 12 ||||  

ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ | | ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಭಕ್ಾಯ ವಿನ್ ೀತಾದ್ಯತ್್ೀ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಭಕ್ಾಯ ವಿನ್ ೀತಾದ್ಯತ್್ೀ | | ‘‘ರ್ಸಯ ರ್ಸಯ 
ದ್ೀವ್ೀ ಪರಾ ಭಕಿುಾಃದ್ೀವ್ೀ ಪರಾ ಭಕಿುಾಃ’’  | | ‘‘ರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಲಭಯಾಃರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಲಭಯಾಃ’’  | | ‘‘ರ್ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಶರಣಾ ದಾವಸತದ್ೀವಶರಣಾ 
ವಿದ್ತರಞ್ಜಸ್ೈವವಿದ್ತರಞ್ಜಸ್ೈವ’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ || || 12 12 ||||  
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ಅತ್್ ೀ ಮಹಾಭಾಗ ಭವಾನ್ಮೀಘದ್ೃಕ್ ಶತಚಿಶರವಾಾಃ ಸತಯರತ್್ ೀ ಧ್ೃತವರತಾಃ ಅತ್್ ೀ ಮಹಾಭಾಗ ಭವಾನ್ಮೀಘದ್ೃಕ್ ಶತಚಿಶರವಾಾಃ ಸತಯರತ್್ ೀ ಧ್ೃತವರತಾಃ ||  
ಉರತಕರಮಸಾಯಖಿಲಬನ್ಧಮತಕುಯೀ ಸಮಾ ನಾಉರತಕರಮಸಾಯಖಿಲಬನ್ಧಮತಕುಯೀ ಸಮಾ ನಾSSನ್ತಸಮರ ರ್ದಿವಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ ನ್ತಸಮರ ರ್ದಿವಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ || || 13 13 ||||  

ಶತಚಿಶರವಾಾಃ ವಿಷ್ತಣಾಃ  ಶತಚಿಶರವಾಾಃ ವಿಷ್ತಣಾಃ  | | ಸಮಾ ನಾ ಸಮಾ ಭಾಷ್ರಾ ಸಮಾ ನಾ ಸಮಾ ಭಾಷ್ರಾ | | ಸಮರಣಂ ಗರನಿ್ಕೃತಾಃ ಸಮರಣಂ ಗರನಿ್ಕೃತಾಃ | | ‘‘ಸಮರನಿು ಸಮರನಿು 
ಚಚ’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ || || 13 13 ||||  

 

ಜತಗತಪಸತಂ ಧ್ಮಯಕೃತ್್ೀಜತಗತಪಸತಂ ಧ್ಮಯಕೃತ್್ೀSSನ್ತಶಾಸನ್ಂ ಸವಭಾವರಕುಸಯ ಮಹಾನ್ ವಯತಕರಮಾಃ ನ್ತಶಾಸನ್ಂ ಸವಭಾವರಕುಸಯ ಮಹಾನ್ ವಯತಕರಮಾಃ ||  
ರ್ದಾವಕಯತ್್ ೀ ಧ್ಮಯ ಇತೀತರಾಃ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ತಸಯ ನಿವಾರಣಂ ಜನ್ಾಃರ್ದಾವಕಯತ್್ ೀ ಧ್ಮಯ ಇತೀತರಾಃ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ತಸಯ ನಿವಾರಣಂ ಜನ್ಾಃ||||15 15 ||||  

ಪರವೃತುಧ್ಮಯಕೃತ್್ೀ ಪರವೃತುಧ್ಮಯಕೃತ್್ೀ || || 15 15 ||||  
 

ವಿಚಕ್ಷಣ್ ೀವಿಚಕ್ಷಣ್ ೀSSಸಾಯಹಯತ ವ್ೀದಿತತಂ ವಿಭ್ ೀಸಾಯಹಯತ ವ್ೀದಿತತಂ ವಿಭ್ ೀ--  
ರನ್ನ್ುಪಾರಸಯ ನಿವೃತುತಾಃ ಸತಖಮ್ ರನ್ನ್ುಪಾರಸಯ ನಿವೃತುತಾಃ ಸತಖಮ್ ||  
ಪರವೃತುಮಾನ್ಸಯ ಗತಣ್ೈರನಾತಮನ್ಪರವೃತುಮಾನ್ಸಯ ಗತಣ್ೈರನಾತಮನ್--  
ಸುತ್್ ೀ ಭವಾಸುತ್್ ೀ ಭವಾತ್ ದ್ಶಯರ್ ಚ್ೀಷ್ಟಟತಂ ವಿಭ್ ೀಾಃತ್ ದ್ಶಯರ್ ಚ್ೀಷ್ಟಟತಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ  ||||1616||||  

ಅನ್ನ್ುಪಾರಸಯ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸಅನ್ನ್ುಪಾರಸಯ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸಕ್ಾಕ್ಾಶಾದ್ಯತತಸಖಮ್ ಶಾದ್ಯತತಸಖಮ್ || || 16 16 ||||  
 

ಇದ್ಂ ಹಿ ವಿಶವಂ ಭಗವಾನಿವ್ೀತರ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಜಗತ್ಾಾನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಸಮಾವಾಃ ಇದ್ಂ ಹಿ ವಿಶವಂ ಭಗವಾನಿವ್ೀತರ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಜಗತ್ಾಾನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಸಮಾವಾಃ ||  
ತದಿಧ ಸವರ್ಂ ವ್ೀದ್ ಭವಾಂಸುಥಾತದಿಧ ಸವರ್ಂ ವ್ೀದ್ ಭವಾಂಸುಥಾSSಪ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಂ ಭವತಾಃ ಪರದ್ಶ್ಯತಮ್ ಪ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಂ ಭವತಾಃ ಪರದ್ಶ್ಯತಮ್ || ||   

ಇತರ್ ೀಇತರ್ ೀSSಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಶವಮಿವ ಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಶವಮಿವ | | ಸಾವತನಾಿತ್ ಸಾವತನಾಿತ್ || || 20 20 ||||  
 

ತಸ್ತಮಂಸುದಾ ಲತಸ್ತಮಂಸುದಾ ಲಬಧರತಚ್ೀಮಯಹಾಮತನ್ೀ ಪರರ್ಶರವಸಯಸ್ಲ್ಲತ್ಾ ಮತಮಯಮ ಬಧರತಚ್ೀಮಯಹಾಮತನ್ೀ ಪರರ್ಶರವಸಯಸ್ಲ್ಲತ್ಾ ಮತಮಯಮ ||  
ರ್ರಾರ್ರಾSSಹಮೀತತಸದ್ಸತ್ ಸವಮಾರ್ರಾ ಪಶ್ಯೀ ಮಯ ಬರಹಮಣಿ ಕಲ್ಲಾತಂ ಪರ್ೀ ಹಮೀತತಸದ್ಸತ್ ಸವಮಾರ್ರಾ ಪಶ್ಯೀ ಮಯ ಬರಹಮಣಿ ಕಲ್ಲಾತಂ ಪರ್ೀ || || 27 27 ||||  

ಮಯ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಸಿ್ತೀರ್ತ್ಾಮತ್್ರೀತೀಶವರ್ೀಚಛರಾ ಕಲ್ಲಾತಮ್ ಮಯ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಸಿ್ತೀರ್ತ್ಾಮತ್್ರೀತೀಶವರ್ೀಚಛರಾ ಕಲ್ಲಾತಮ್ || || 27 27 ||||  
 

ತವಮಪಯದ್ಭರಶತರತ ವಿಶತರತಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸಮಾಪಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿದಾಂ ಬತಭತತಸತಮ್ ತವಮಪಯದ್ಭರಶತರತ ವಿಶತರತಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸಮಾಪಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿದಾಂ ಬತಭತತಸತಮ್ ||  
ಪರಖಾಯಹಿ ದ್ತಾಃಖ್ೈಪರಖಾಯಹಿ ದ್ತಾಃಖ್ೈಮತಯಹತರದಿಯತ್ಾತಮನಾಂ ಸಙಕೆ ಲೀಶನಿವಾಯಣಮತಶನಿು ನಾನ್ಯಥಾ ಮತಯಹತರದಿಯತ್ಾತಮನಾಂ ಸಙಕೆ ಲೀಶನಿವಾಯಣಮತಶನಿು ನಾನ್ಯಥಾ || || 40 40 ||||  

ತವಮಿೀಶವರ್ ೀತವಮಿೀಶವರ್ ೀSSಪ ಪ || || 40 40 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಜಮೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಜಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--  5 5 ||||  
 

  || || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--  5 5 ||                ||                  
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ಸ್ತಮೀಸ್ತಮೀತ್ಾನ್ ಜತ್ಾನ್ ಜನ್ನ್ಪದಾಂಸುತರ ಪುರಗಾರಮವರಜಾಕರಾನ್ ಪದಾಂಸುತರ ಪುರಗಾರಮವರಜಾಕರಾನ್ ||  
ಖ್ೀಟಾನ್ ಪಟ್ಟನ್ವಾಖ್ೀಟಾನ್ ಪಟ್ಟನ್ವಾಟೀಟೀಶಾ ವನಾನ್ತಯಪವನಾಶಾ ವನಾನ್ತಯಪವನಾನಿ ಚ ನಿ ಚ || || 11 11 ||||  

‘‘ಮೃಗರಾಜೀವಿನಾಂ ಖ್ೀಟ್ ೀಮೃಗರಾಜೀವಿನಾಂ ಖ್ೀಟ್ ೀ  ವಾಟೀ ಪೂಷ್ ಟೀಪಜೀವಿನಾಮ್ ವಾಟೀ ಪೂಷ್ ಟೀಪಜೀವಿನಾಮ್ ||  
ಗಾರಮೀ ಬಹತಜನಾಕಿೀಣ್ ೀಯ ರಾಜರಾಜಾಶರರ್ಂ ಪುರಮ್ ಗಾರಮೀ ಬಹತಜನಾಕಿೀಣ್ ೀಯ ರಾಜರಾಜಾಶರರ್ಂ ಪುರಮ್ ||  
ಜಲಸಿಲಾರ್ತ ಸ್ತಮೀತಂ ಪಟ್ಟನ್ಂ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಜಲಸಿಲಾರ್ತ ಸ್ತಮೀತಂ ಪಟ್ಟನ್ಂ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 11 11 ||||  

 

ಪ್ರೀಮಾತಭರನಿಭಿಯನ್ನಪುಲಕ್ಾಙಕ ು್ೀಪ್ರೀಮಾತಭರನಿಭಿಯನ್ನಪುಲಕ್ಾಙಕ ು್ೀSSತನಿವೃಯತಾಃ ತನಿವೃಯತಾಃ ||  
ಆನ್ನ್ದಸಮಾಲವ್ೀ ಲ್ಲೀನ್ ೀ ನಾಪಶಯಮತಭರ್ಂ ಮತನ್ೀ ಆನ್ನ್ದಸಮಾಲವ್ೀ ಲ್ಲೀನ್ ೀ ನಾಪಶಯಮತಭರ್ಂ ಮತನ್ೀ || || 21 21 ||||  

ಉಭರ್ಂ ದಿವಉಭರ್ಂ ದಿವತೀರ್ಂ ನಾಪಶಯಂ ತಮೀವಾಪಶಯಮ್ ತೀರ್ಂ ನಾಪಶಯಂ ತಮೀವಾಪಶಯಮ್ || || 21 21 ||||  
 

||||ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--  6 6 ||||  
 

  || || ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--7 7 ||||  

ಸ ತ ಉವಾಚ ಸ ತ ಉವಾಚ ––  

ಬರಹಮನ್ದಾಯಾಃ ಸರಸವತ್ಾಯ ಆಶರಮಾಃ ಪಶ್ಾಮೀ ತಟ್ೀ ಬರಹಮನ್ದಾಯಾಃ ಸರಸವತ್ಾಯ ಆಶರಮಾಃ ಪಶ್ಾಮೀ ತಟ್ೀ ||  
ಶಮಾಯಪಾರಸ ಇತ ಪರೀಕು ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಸತರವಧ್ಯನ್ಾಃ ಶಮಾಯಪಾರಸ ಇತ ಪರೀಕು ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಸತರವಧ್ಯನ್ಾಃ || || 02 02 ||||  

ಶಮಾಯಂ ಪಾರಸಯ ತತರ ಶಾಲಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಶಮಾಯಂ ಪಾರಸಯ ತತರ ಶಾಲಾಂ ಕೃತ್ಾವ ರ್ತರ ರ್ತರ ರ್ಜ್ಞಾಃ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಸ ಶಮಾಯಪಾರಸಾಃ ರ್ಜ್ಞಾಃ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಸ ಶಮಾಯಪಾರಸಾಃ ||||0202||||  
 

ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ತ ಸಮಯಕ್ ಪರಣಿಹಿತ್್ೀಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ತ ಸಮಯಕ್ ಪರಣಿಹಿತ್್ೀSSಮಲ್ೀ ಮಲ್ೀ ||  
ಅಪಶಯತ್ ಪುರತಷ್ಂ ಪೂಣಯಂ ಮಾರಾಂ ಚ ತದ್ಪಾಶರರಾಮ್ ಅಪಶಯತ್ ಪುರತಷ್ಂ ಪೂಣಯಂ ಮಾರಾಂ ಚ ತದ್ಪಾಶರರಾಮ್ || || 04 04 ||||  

ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಸಮಯಕ್ ಪರಣಿಹಿತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಮನ್ಸ್ತ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಸಮಯಕ್ ಪರಣಿಹಿತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಮನ್ಸ್ತ || || 04 04 ||||  
 

ಭತತಯಾಃ ಪರರ್ಂ ದೌರಣಿರಿತ ಸಮ ಪಶಯನ್ ಕೃಷಾಣಸತತ್ಾನಾಂ ಸವಪತ್ಾಂ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಭತತಯಾಃ ಪರರ್ಂ ದೌರಣಿರಿತ ಸಮ ಪಶಯನ್ ಕೃಷಾಣಸತತ್ಾನಾಂ ಸವಪತ್ಾಂ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ||  
ಅಪಾಹರದಿವಅಪಾಹರದಿವಪರರ್ಮೀತದ್ಸಯ ಜತಗತಪಸತಂ ಕಮಯ ವಿಗಹಯರ್ನಿು ಪರರ್ಮೀತದ್ಸಯ ಜತಗತಪಸತಂ ಕಮಯ ವಿಗಹಯರ್ನಿು || || 114 4 ||||  

ಸಾವತಮನ್ ಏವ ವಿಪರರ್ಂ ನ್ ಭತತಯಾಃ ಸಾವತಮನ್ ಏವ ವಿಪರರ್ಂ ನ್ ಭತತಯಾಃ | | ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾದಿವಪರರ್ಮಿವ  ಚ ತಸಯ ಪರಯೀಜನಾಭಾವಾದಿವಪರರ್ಮಿವ  ಚ ತಸಯ 
ಪರರ್ಮಿತ ಹಿ ಪರಸಾವಪೀಕುಮ್ ಪರರ್ಮಿತ ಹಿ ಪರಸಾವಪೀಕುಮ್ || || 14 14 ||||  

 

ಮಾತ್ಾ ಶ್ಶ್ನಾಂ ನಿಧ್ನ್ಂ ಸತತ್ಾನಾಂ ನಿಶಮಯ ಘ ೀರಂ ಪರತಪಯಮಾನಾ ಮಾತ್ಾ ಶ್ಶ್ನಾಂ ನಿಧ್ನ್ಂ ಸತತ್ಾನಾಂ ನಿಶಮಯ ಘ ೀರಂ ಪರತಪಯಮಾನಾ ||  
ತದಾತದಾSSರತದ್ದ್ ಬಾಷ್ಾಕಳಾಕತಲಾಕ್ಷಿೀ ತ್ಾಂ ಸಾನ್ುವರ್ನಾನಹ ಕಿರಿೀರತದ್ದ್ ಬಾಷ್ಾಕಳಾಕತಲಾಕ್ಷಿೀ ತ್ಾಂ ಸಾನ್ುವರ್ನಾನಹ ಕಿರಿೀಟ್ಮಾಲ್ಲೀ ಟ್ಮಾಲ್ಲೀ ||||  
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ಸವಸವಪನೀಪನೀSSರ್ಮ್ ರ್ಮ್ ––  

‘‘ಪಾಥಾಯನ್ತರಾತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ದೌರಣಿಾಃ ಸವಪ್ನೀ ದ್ದ್ಪಾಥಾಯನ್ತರಾತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ದೌರಣಿಾಃ ಸವಪ್ನೀ ದ್ದ್ಶಯಶಯ  ಹ ಹ ||  
ಬನ್ಧನ್ಂ ಚಾತಮನ್ಸುತರ ದೌರಪದಾಯ ಚ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಣಮ್ಬನ್ಧನ್ಂ ಚಾತಮನ್ಸುತರ ದೌರಪದಾಯ ಚ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಣಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  

ತಸಾಮನ್ನೈಷ್ಟೀಕವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ತಸಾಮನ್ನೈಷ್ಟೀಕವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ || || 15 15 ––  57 57 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--7 7 ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ।। ।। 11--  8 8 ।।।।  

 

ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮತನಿೀನಾಮಮಲಾತಮನಾಮ್ ನಾಂ ಮತನಿೀನಾಮಮಲಾತಮನಾಮ್ ||  
ಭಕಿುಯೀಗವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ ಕರ್ಂ ಪಶ್ಯೀಮಹಿ ಸ್ತಿರ್ಾಃ ಭಕಿುಯೀಗವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ ಕರ್ಂ ಪಶ್ಯೀಮಹಿ ಸ್ತಿರ್ಾಃ || || 23 23 ||||  

ಭಕಿುಯೀಗವಿಧ್ಾನ್ವಿಷ್ರ್ಮ್ ಭಕಿುಯೀಗವಿಧ್ಾನ್ವಿಷ್ರ್ಮ್ || || 23 23 ||||  
 

ವಿಪದ್ಾಃ ಸನ್ತು ನ್ ಶಶವತ್ ತತರ ತತರ ಜಗತಾತ್್ೀ ವಿಪದ್ಾಃ ಸನ್ತು ನ್ ಶಶವತ್ ತತರ ತತರ ಜಗತಾತ್್ೀ ||  
ಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ರ್ತ್ಾಸಯದ್ಪುನ್ಭಯವದ್ಶಯನ್ಮ್ ಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ರ್ತ್ಾಸಯದ್ಪುನ್ಭಯವದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 28 28 ||||  

ಅಪುನ್ಭಯವಂ ದ್ಶಯರ್ತ ಅಪುನ್ಭಯವಂ ದ್ಶಯರ್ತ || || 28 28 ||||  
 

ಮನ್ಯೀ ತ್ಾವಂ ಕ್ಾಲಮಿೀಶಾನಾಮನಾದಿನಿಧ್ನ್ಂ ಪರಮ್ ಮನ್ಯೀ ತ್ಾವಂ ಕ್ಾಲಮಿೀಶಾನಾಮನಾದಿನಿಧ್ನ್ಂ ಪರಮ್ ||  
ಸಮಂ ಚರನ್ುಂ ಸವಯತರ ಭ ತ್ಾನಾಂ ರ್ನಿಮರ್ಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ  ಸಮಂ ಚರನ್ುಂ ಸವಯತರ ಭ ತ್ಾನಾಂ ರ್ನಿಮರ್ಾಃ ಕಲ್ಲಾಃ  || || 31 31 ||||  

ತತುದ್ ಯೀತತುದ್ ಯೀಗಯತರಾ ಸಮತವಮ್ ಗಯತರಾ ಸಮತವಮ್ || || 31 31 ||||  
 

ತ್್ೀ ವರ್ಂ ನಾಮರ ಪಾಭಾಯಂ ರ್ದ್ತಭಿಾಃ ಸಹ ಪಾಣಡವಾಾಃ ತ್್ೀ ವರ್ಂ ನಾಮರ ಪಾಭಾಯಂ ರ್ದ್ತಭಿಾಃ ಸಹ ಪಾಣಡವಾಾಃ ||  
ಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ರ್ಹಿಯ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ಾಣಾಮಿಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ರ್ಹಿಯ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ಾಣಾಮಿವ್ೀಶ್ತತಾಃ ವ್ೀಶ್ತತಾಃ || || 41 41 ||||  

ರ್ಹಿಯ ಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ತದಾ ರ್ದ್ ನಾಮಸಾಮಕಂ ಚ ನಾಮರ ಪ್ೀ ರ್ಹಿಯ ಭವತ್್ ೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ತದಾ ರ್ದ್ ನಾಮಸಾಮಕಂ ಚ ನಾಮರ ಪ್ೀ || || 41 41 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ।। ।। 11--  8 8 ।।।।  

 

  ।।।।  ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ।। ।। 11--  9 9 ।।।।  
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ನ್ೈನ್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರಜಾಭತತಯಾಃ ಧ್ಮೀಯ ರ್ತದ ಧ್ೀ ವಧ್್ ೀ ದಿವಷಾಮ್ ನ್ೈನ್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರಜಾಭತತಯಾಃ ಧ್ಮೀಯ ರ್ತದ ಧ್ೀ ವಧ್್ ೀ ದಿವಷಾಮ್ ||  
ಇತ ಮೀಇತ ಮೀ  ನ್ ತತ ಬ್ ೀಧ್ಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ಶಾಶವತಂ ವಚಾಃ ನ್ ತತ ಬ್ ೀಧ್ಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ಶಾಶವತಂ ವಚಾಃ || || 05 05 ||||  

‘‘ರ್ಾಃ ಪದಾತಂ ಹನಿು ಸ ಭವತ ಚಾತತಮಾಯಸಯರಾಜೀ ರ್ಾಃ ಸಾದಿನ್ಂ ರ್ಾಃ ಪದಾತಂ ಹನಿು ಸ ಭವತ ಚಾತತಮಾಯಸಯರಾಜೀ ರ್ಾಃ ಸಾದಿನ್ಂ 
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಗಿನಷ್ ಟೀಮಸಯ ಯೀ ಹನಿು ಗಜರಥೌ ಸ್ ೀಗಿನಷ್ ಟೀಮಸಯ ಯೀ ಹನಿು ಗಜರಥೌ ಸ್ ೀSSಶವಮೀಧ್ರಾಜಸ ರಾಭಾಯಮ್ಶವಮೀಧ್ರಾಜಸ ರಾಭಾಯಮ್’’  
ಇತ್ಾಯಇತ್ಾಯದಿ ಶಾಶವತಂ ವಚಾಃ ದಿ ಶಾಶವತಂ ವಚಾಃ || || 05 05 ||||  

 

ಶ್ತವಿಷ್ಟಖಹತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಣಯದ್ಂಶಾಃ ಕ್ಷತಜಪರಿಪುಿತ ಆತತ್ಾಯನ್ ೀ ಮೀ ಶ್ತವಿಷ್ಟಖಹತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಣಯದ್ಂಶಾಃ ಕ್ಷತಜಪರಿಪುಿತ ಆತತ್ಾಯನ್ ೀ ಮೀ ||  
ಪರಸಭಮಭಿಸಸಾರ ಮದ್ವಧ್ಾರ್ಯಂ ಸ ಭವತತ ಮೀ ಭಗವಾನ್ತಮದ್ೀ ಮತಕತನ್ದಾಃ ಪರಸಭಮಭಿಸಸಾರ ಮದ್ವಧ್ಾರ್ಯಂ ಸ ಭವತತ ಮೀ ಭಗವಾನ್ತಮದ್ೀ ಮತಕತನ್ದಾಃ || || 45 45 ||||  

ಅಸಙ್ುಶಾಾವಯಥ್ ೀಅಸಙ್ುಶಾಾವಯಥ್ ೀSSಭ್ೀದ್ ಯೀಭ್ೀದ್ ಯೀSSನಿಗಾರಹ್ ಯೀನಿಗಾರಹ್ ಯೀSSಶ್್ ೀಷ್ಯ ಏವ ಚ ಶ್್ ೀಷ್ಯ ಏವ ಚ ||  
ವಿದ್ ಧೀವಿದ್ ಧೀSSಸೃಗಞ್ಚಾತ್್ ೀ ಬದ್ಧ ಇತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಸೃಗಞ್ಚಾತ್್ ೀ ಬದ್ಧ ಇತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  
ಅಸತರಾನ್ ಮೀಹರ್ನ್ ದ್ೀವಾಃ ಅಸತರಾನ್ ಮೀಹರ್ನ್ ದ್ೀವಾಃ ಕಿರೀಡಯೈವ ಸತರ್ೀಷ್ವಪ ಕಿರೀಡಯೈವ ಸತರ್ೀಷ್ವಪ ||  
ಮಾನ್ತಷಾನ್ ಮಧ್ಯರಾ ದ್ೃಷಾಟಯ ನ್ ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಕರ್ಞ್ಜನ್ಮಾನ್ತಷಾನ್ ಮಧ್ಯರಾ ದ್ೃಷಾಟಯ ನ್ ಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಕರ್ಞ್ಜನ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 45 45 ||||  

 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--  9 9 ।।।।  

 

  || || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--10 10 ।।।।  

 

ನಿಶಮಯ ಭಿೀಷ್ ೇಕುಮಥಾಚತಯತ್್ ೀದಿತಂ ಪರವೃತುವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಧ್ ತವಿಭರಮಾಃ ನಿಶಮಯ ಭಿೀಷ್ ೇಕುಮಥಾಚತಯತ್್ ೀದಿತಂ ಪರವೃತುವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಧ್ ತವಿಭರಮಾಃ ||  
ಶಶಾಸ ಗಾಮಿನ್ದಾ ಇವಾಜತ್ಾಶರರ್ಾಃ ಶಶಾಸ ಗಾಮಿನ್ದಾ ಇವಾಜತ್ಾಶರರ್ಾಃ ಪರಣಿಧ್ತಯಪಾತ್ಾುಮನ್ತಜಾನ್ತವತಯತಾಃ ಪರಣಿಧ್ತಯಪಾತ್ಾುಮನ್ತಜಾನ್ತವತಯತಾಃ || || 04 04 ||||  

 

‘‘ಅಮಾತಯ ಮನಿಿಣ್ ೀ ದ್ ತ್ಾಾಃ ಶ್ರೀಣರ್ಶಾಪುರ್ ೀಹಿತ್ಾಾಃ ಅಮಾತಯ ಮನಿಿಣ್ ೀ ದ್ ತ್ಾಾಃ ಶ್ರೀಣರ್ಶಾಪುರ್ ೀಹಿತ್ಾಾಃ ||  
ಪುರಂ ಜನ್ಪದ್ಂ ಚ್ೀತ ಸಪು ಪರಣಿಧ್ರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಪುರಂ ಜನ್ಪದ್ಂ ಚ್ೀತ ಸಪು ಪರಣಿಧ್ರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 04 04 ||||  

 

ಅಶ್ರರ್ನಾುಅಶ್ರರ್ನಾುಶ್ಷ್ಾಃ ಸತ್ಾಯಸುತರ ತತರ ದಿವಜ್ೀರಿತ್ಾಾಃ ಶ್ಷ್ಾಃ ಸತ್ಾಯಸುತರ ತತರ ದಿವಜ್ೀರಿತ್ಾಾಃ ||  
ನಾನ್ತರ ಪಾನ್ತರ ಪಾಶಾ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾತಮನ್ಾಃ ನಾನ್ತರ ಪಾನ್ತರ ಪಾಶಾ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾತಮನ್ಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ಪಾಲನಾನ್ತಗರಹಜರಾನ್ಪಾಲನಾನ್ತಗರಹಜರಾನ್  ಗೌಣ್ೀಗೌಣ್ೀSSಣ ಡ್ೀ ಸಂಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಣ ಡ್ೀ ಸಂಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಕರ್ ೀತಯಸೌ ಬಹಿಾಃ ಸಂಸ್ ಿೀ ನ್ ಕರ್ ೀತೀವ ನಿಗತಯಣಾಃಕರ್ ೀತಯಸೌ ಬಹಿಾಃ ಸಂಸ್ ಿೀ ನ್ ಕರ್ ೀತೀವ ನಿಗತಯಣಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  

ಅತ್್ ೀ ನಾನ್ತರ ಪಾನ್ತರ ಪಾಶಾ ಅತ್್ ೀ ನಾನ್ತರ ಪಾನ್ತರ ಪಾಶಾ || || 20 20 ||||  
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ಸ ವ್ೈ ಕಿಲಾರಾಂ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪೂರಾತನ್ ೀ ರ್ ಏಕಸ ವ್ೈ ಕಿಲಾರಾಂ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪೂರಾತನ್ ೀ ರ್ ಏಕ  ಆಸ್ತೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ ಆತಮನಿ ಆಸ್ತೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ ಆತಮನಿ ||  
ಅಗ್ರೀ ಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀಅಗ್ರೀ ಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀ  ಜಗದಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ ನಿಮಿೀಲ್ಲತ್ಾತ್ಾಮನಿಶ್ ಸತಪುಶಕಿುಷ್ತ ಜಗದಾತಮನಿೀಶವರ್ೀ ನಿಮಿೀಲ್ಲತ್ಾತ್ಾಮನಿಶ್ ಸತಪುಶಕಿುಷ್ತ || || 22 22 ||||  

ಸತ್ಾವದಿಶಕಿುಷ್ತ ಸತ್ಾವದಿಶಕಿುಷ್ತ || || 22 22 ||||  
 

ಸ ಏವ ಭ ಯೀ ನಿಜವಿೀರ್ಯಚ್ ೀದಿತ್ಾಂ ಸವಜೀವಮಾರಾಂ ಪರಕೃತಂ ಸ್ತಸೃಕ್ಷತೀಮ್ ಸ ಏವ ಭ ಯೀ ನಿಜವಿೀರ್ಯಚ್ ೀದಿತ್ಾಂ ಸವಜೀವಮಾರಾಂ ಪರಕೃತಂ ಸ್ತಸೃಕ್ಷತೀಮ್ ||  
ಅನಾಮರ ಪಾತಮನಿ ರ ಪನಾಮನಿೀ ವಿ ತಸಮಾನ್ ೀಅನಾಮರ ಪಾತಮನಿ ರ ಪನಾಮನಿೀ ವಿ ತಸಮಾನ್ ೀSSನ್ತಸಸಾರ ಶಾಸ್ತುಕೃತ್ ನ್ತಸಸಾರ ಶಾಸ್ತುಕೃತ್ || || 23 23 ||||  

ಶ್ರೀಭ ದ್ತಗ್ೀಯತ ರಾ ಭಿನಾನ ಜೀವಮಾರಾ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀಭ ದ್ತಗ್ೀಯತ ರಾ ಭಿನಾನ ಜೀವಮಾರಾ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಆತಮಮಾರಾ ತದಿಚಾಛ ಸಾಯದ್ತುಣಮಾರಾ ಜಡಾತಮಕ್ಾಆತಮಮಾರಾ ತದಿಚಾಛ ಸಾಯದ್ತುಣಮಾರಾ ಜಡಾತಮಕ್ಾ’’    

ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

‘‘ಅಪರಸ್ತದ ಧ್ೀಸುದ್ತುಣಾನಾಅಪರಸ್ತದ ಧ್ೀಸುದ್ತುಣಾನಾಮನಾಮಾಸೌ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ಮನಾಮಾಸೌ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಅಪಾರಕೃತತ್ಾವದ್ ರಪಸಾಯಪಯರ ಪೀಅಪಾರಕೃತತ್ಾವದ್ ರಪಸಾಯಪಯರ ಪೀSSಸಾವುದಿೀರ್ಯತ್್ೀಸಾವುದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  

ಇತ ವಾಸತದ್ೀವಾಧ್ಾಯತ್್ೇಇತ ವಾಸತದ್ೀವಾಧ್ಾಯತ್್ೇ||||2323||||  
ರ್ದಾ ಹಯಧ್ಮಿಯಣ ತಮೀರ್ದಾ ಹಯಧ್ಮಿಯಣ ತಮೀSS ಕ್ಾ ನ್ೃಪಾ ಜೀವನಿು ತತ್್ೈಷ್ ಹಿ ಸಾತವತಾಃ ಕಿಲ  ಕ್ಾ ನ್ೃಪಾ ಜೀವನಿು ತತ್್ೈಷ್ ಹಿ ಸಾತವತಾಃ ಕಿಲ ||  
ಧ್ಮಯಂ ಭಗಂ ಸತಯಮೃತಂ ದ್ರಾಂ ರ್ಶ್್ ೀ ಭವಾರ್ ರ ಪಾಣಿ ದ್ಧ್ದ್ತಯಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀಧ್ಮಯಂ ಭಗಂ ಸತಯಮೃತಂ ದ್ರಾಂ ರ್ಶ್್ ೀ ಭವಾರ್ ರ ಪಾಣಿ ದ್ಧ್ದ್ತಯಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ  ||||  2626  ||||  

ಸಾತವಕ್ಾನಾಮನ್ತಗಾರಹಕಾಃ ಸಾತವಕ್ಾನಾಮನ್ತಗಾರಹಕಾಃ ||  

‘‘ಅಗತಣ್ ೀಅಗತಣ್ ೀSSಪ ಪರ್ ೀಪ ಪರ್ ೀ  ದ್ೀವೀ ದ್ೀವೀ ಹಯನ್ತಗೃಹಾಣತ ಸಾತವಕ್ಾನ್ ಹಯನ್ತಗೃಹಾಣತ ಸಾತವಕ್ಾನ್ ||  
ದ್ೀವಾಂಸತು ಮಾನ್ವಾನ್ ಮಧ್ಾಯನ್ತಪ್ೀಕ್ಷಯಕ್್ಿೀಶಯತ್್ೀದ್ೀವಾಂಸತು ಮಾನ್ವಾನ್ ಮಧ್ಾಯನ್ತಪ್ೀಕ್ಷಯಕ್್ಿೀಶಯತ್್ೀSSಸತರಾನ್ಸತರಾನ್’’  ಇತ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ೀಇತ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ೀ||  
‘‘ಸಾತವತಾಃ ಸಾತವಕಸ್ನೀಹಾತ್ ಸತ್್ ವೀ ಹಾಯನ್ನ್ದರ ಪತಾಃಸಾತವತಾಃ ಸಾತವಕಸ್ನೀಹಾತ್ ಸತ್್ ವೀ ಹಾಯನ್ನ್ದರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ||  
‘‘ಧ್ಾರಕತ್ಾವದ್ಧಮಯರ ಪೀ ಹ್ಯೈಶವರಾಯದ್ೀಭಯಗ್ ೀ ಹಯಸೌ ಧ್ಾರಕತ್ಾವದ್ಧಮಯರ ಪೀ ಹ್ಯೈಶವರಾಯದ್ೀಭಯಗ್ ೀ ಹಯಸೌ ||  
ಸತಯ ಆನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವದ್ೃಸತಯ ಆನ್ನ್ದರ ಪತ್ಾವದ್ೃತ್್ ೀತ್್ ೀ  ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾಃ ||  
ರ್ಶ್್ ೀ ಹಯಲಂ ರ್ಶ್್ ೀ ಹಯಲಂ ಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ದರಾ ಹಿ ಕರತಣಾಕರಾಃಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ದರಾ ಹಿ ಕರತಣಾಕರಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||  

ಏವಂಗತಣಸವರ ಪಾಣಿ ದ್ಧ್ದ್ತಯಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಏವಂಗತಣಸವರ ಪಾಣಿ ದ್ಧ್ದ್ತಯಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ || || 26 26 ||||  
 

ಏತ್ಾಾಃ ಪುರಾ ಸ್ತಿೀತವಮವಾಪುಯೀ ಸಮಂ ನಿರಸುಶ್್ ೀಕಂ ಬತ ಸಾಧ್ತ ಕತವಯತ್್ೀ ಏತ್ಾಾಃ ಪುರಾ ಸ್ತಿೀತವಮವಾಪುಯೀ ಸಮಂ ನಿರಸುಶ್್ ೀಕಂ ಬತ ಸಾಧ್ತ ಕತವಯತ್್ೀ ||  
ರಾಸಾಂ ಗೃಹಾತ್ ಪುಷ್ೆರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಪತನ್ಯ ಜಾತವರಾಸಾಂ ಗೃಹಾತ್ ಪುಷ್ೆರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಪತನ್ಯ ಜಾತವಪ್ೈತ್ಾಯಪ್ೈತ್ಾಯಕೃತಭಿಹೃಯದಿ ಸಾೃಶನ್ ಕೃತಭಿಹೃಯದಿ ಸಾೃಶನ್ || || 31 31 ||||  

‘‘ಅಗಿನಪುತ್ಾರ ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಸುಪಸಾ ಸ್ತಿೀಅಗಿನಪುತ್ಾರ ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಸುಪಸಾ ಸ್ತಿೀತವಮಾಪರ್ೀ ತವಮಾಪರ್ೀ ||  
ಭತ್ಾಯರಂ ಚ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ವಾಸತದ್ೀವಮಜಂ ವಿಭತಮ್ಭತ್ಾಯರಂ ಚ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ವಾಸತದ್ೀವಮಜಂ ವಿಭತಮ್’’  

  ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ || || 31 31 ||||  
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ಅಜಾತಶತತರಾಃ ಪೃತನಾಂ ಗ್ ೀಪೀಥಾರ್ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ಅಜಾತಶತತರಾಃ ಪೃತನಾಂ ಗ್ ೀಪೀಥಾರ್ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ||  
ಪರ್ೀಭಯಾಃ ಶಙಚೆ ತಾಃ ಸ್ನೀಹಾತ್ ಪಾರರ್ತಙ್ೆತ ಚತತರಙಚುಣಿೀಮ್ ಪರ್ೀಭಯಾಃ ಶಙಚೆ ತಾಃ ಸ್ನೀಹಾತ್ ಪಾರರ್ತಙ್ೆತ ಚತತರಙಚುಣಿೀಮ್ || || 33 33 ||||  

ಸ್ನೀಹಮಾತ್ಾರತ್ ಸ್ನೀಹಮಾತ್ಾರತ್ || || 33 33 ||||  

ತತರ ತತರ ಚ ತತರತ್್ಯೈಹಯರಿಾಃ ಪರತತಯದ್ಯತ್ಾಹಯಣಾಃ ತತರ ತತರ ಚ ತತರತ್್ಯೈಹಯರಿಾಃ ಪರತತಯದ್ಯತ್ಾಹಯಣಾಃ ||  
ಸಾರ್ಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ದಿಸಾರ್ಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ದಿಶಂ ಪಶಾಾದ್ುವಿಷ್ ಠೀ ಗಾಂ ಗತಸುಶಂ ಪಶಾಾದ್ುವಿಷ್ ಠೀ ಗಾಂ ಗತಸುದಾದಾ  || || 37 37 ||||  

ಗವಿಷ್ಠ ಗವಿಷ್ಠ ––  ಆದಿತಯಾಃ ಆದಿತಯಾಃ ||  

‘‘ಅಸೌ ವಾವ ಗವಿಷ್ ಠೀಅಸೌ ವಾವ ಗವಿಷ್ ಠೀSSಪೂಸಪೂಸದ್ೀತಯಪಸವಸುಮೀತದ್ೀತಯಪಸವಸುಮೀತ’’    

ಇತ ಮಾಧ್ಯನಿದನಾರ್ನ್ಶತರತಾಃಇತ ಮಾಧ್ಯನಿದನಾರ್ನ್ಶತರತಾಃ  ||||  3737  ||||  
ರ್ಹಯಯಮತಬಜಾಕ್ಷಾಞ್ಾತ ಮಾಧ್ವೀ ಭವಾನ್ ಕತರ ನ್ ಮಧ್ ನ್ ವಾರ್ಹಯಯಮತಬಜಾಕ್ಷಾಞ್ಾತ ಮಾಧ್ವೀ ಭವಾನ್ ಕತರ ನ್ ಮಧ್ ನ್ ವಾSSರ್ ಸತರ್ ಸತಹೃದಿದದ್ೃಕ್ಷರಾ ಹೃದಿದದ್ೃಕ್ಷರಾ ||  
ತತ್ಾರಬದಕ್್ ೀಟಪರತಮಾಃ ಕ್ಷಣ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ ರವ್ೀವಿಯನಾತತ್ಾರಬದಕ್್ ೀಟಪರತಮಾಃ ಕ್ಷಣ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ ರವ್ೀವಿಯನಾSSಕ್ಷ್ಣಾಮಿವ ನ್ಕ್ಷ್ಣಾಮಿವ ನ್ಸುವಾಚತಯತ ಸುವಾಚತಯತ || || 46 46 ||||  

ಕತರ ಣಾಂ ಮಧ್ ನಾಂ ಚ ನ್ಾಃ ಕತರ ಣಾಂ ಮಧ್ ನಾಂ ಚ ನ್ಾಃ || || 46 46 ||||  
 

ರ್ತುದಿೀಶನ್ಮಿೀಶಸಯ ಪರಕೃತಸ್ ಿೀರ್ತುದಿೀಶನ್ಮಿೀಶಸಯ ಪರಕೃತಸ್ ಿೀSSಪ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಪ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ||  
ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಸದಾನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಸದಾSSSSತಮಸ್ಿೈಾಃ ರ್ಥಾ ಬತದಿಧಸುದಾಶರರಾ ತಮಸ್ಿೈಾಃ ರ್ಥಾ ಬತದಿಧಸುದಾಶರರಾ || || 75 75 ||||  

ತದಾಶರರಾ ಬತದಿಧಾಃ ತದಾಶರರಾ ಬತದಿಧಾಃ | | ತಜಾಜಾನಿನಾಮಪ ಪರಕೃತಸಾಿನಾಂ ನ್ ತತಸಙ್ುಾಃ ಕಿಮತ ತಸ್ಯೀತ ತಜಾಜಾನಿನಾಮಪ ಪರಕೃತಸಾಿನಾಂ ನ್ ತತಸಙ್ುಾಃ ಕಿಮತ ತಸ್ಯೀತ 
ವಯತ್ಾಯಸದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ವಯತ್ಾಯಸದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ||  

‘‘ವಯತ್ಾಯಸ್ ೀವಯತ್ಾಯಸ್ ೀSSನ್ನ್ವರ್ಶ್ೈನ್ನ್ವರ್ಶ್ೈವ ಪರಸ್ತದ್ ಧೀ ಭ ತ ಏವ ಚ ವ ಪರಸ್ತದ್ ಧೀ ಭ ತ ಏವ ಚ ||  
ಸವಯಸಾಂಸವಯಸಾಂಹಾರಿಕಶ್ಾೀತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸೃತಾಃಹಾರಿಕಶ್ಾೀತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 75 75 ||||  

 

ತಂ ಮೀನಿರ್ೀ ಖಲಾ ಮ ಢಾಾಃ ಸ್ಿೈಣಂ ಚಾನ್ತವರತಂ ಹರ್ೀಾಃ ತಂ ಮೀನಿರ್ೀ ಖಲಾ ಮ ಢಾಾಃ ಸ್ಿೈಣಂ ಚಾನ್ತವರತಂ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಅಪರಮಾಣವಿದ್ ೀಅಪರಮಾಣವಿದ್ ೀ  ಭತತಯರಿೀಶವರಂ ಮತಯೀ ರ್ಥಾ ಭತತಯರಿೀಶವರಂ ಮತಯೀ ರ್ಥಾ || || 76 76 ||||  

ಮತಯೀ ರ್ಥಾ ಮತಯೀ ರ್ಥಾ ––  ರ್ಥಾಮತರ್ಥಾಮತ, , ಮೀನಿರ್ೀ ಮೀನಿರ್ೀ || || 76 76 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||||  11--10 10 ||||  
 

  || || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--11 11 ||||  
 

ಪಾರ್ಯ ಪರಜಾವಿತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಪಾರ್ಯ ಪರಜಾವಿತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಕ್ಷಾವಕ್ಷಾವಕತರಿವ ಮಾನ್ವಾಃ ಕತರಿವ ಮಾನ್ವಾಃ ||  
ಬರಹಮಣಯಾಃ ಸತಯಸನ್ಧಶಾ ರಾಮೀ ದಾಶರರ್ಥರ್ಯಥಾ ಬರಹಮಣಯಾಃ ಸತಯಸನ್ಧಶಾ ರಾಮೀ ದಾಶರರ್ಥರ್ಯಥಾ || || 19 19 ||||  
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ರಾಮೀ ದಾಶರರ್ಥರ್ಯಥಾ ರಾಮೀ ದಾಶರರ್ಥರ್ಯಥಾ | | ಅ ಕದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ಅ ಕದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ ||  

““ಊಣಯನ್ಭಾಯಊಣಯನ್ಭಾಯದಿಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ತಣವಿಯಷ್ ಣೀಸುಥ್ೈವದಿಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ತಣವಿಯಷ್ ಣೀಸುಥ್ೈವ  ಚ ಚ ||  
ವಿಷ್ತಣಯಜೀಯವಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುವಿಷ್ತಣಯಜೀಯವಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ು  ಊನ್ಸಾಮಾಯಊನ್ಸಾಮಾಯ ಕಾಃ ಕರಮಾತ್  ಕಾಃ ಕರಮಾತ್ ””  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 19 19 ||||  

 

ಸ ರಾಜಪುತ್್ ರೀ ವವೃಧ್ ಆಶತ ಶತಕಿ ಇವೀಡತಪಾಃ ಸ ರಾಜಪುತ್್ ರೀ ವವೃಧ್ ಆಶತ ಶತಕಿ ಇವೀಡತಪಾಃ ||  
ಆಆಪೂರ್ಯಮಾಣಾಃ ಪತೃಭಿಾಃ ಕ್ಾಷಾಠಪೂರ್ಯಮಾಣಾಃ ಪತೃಭಿಾಃ ಕ್ಾಷಾಠಬಿರಿವ ಚಾನ್ವಹಮ್ ಬಿರಿವ ಚಾನ್ವಹಮ್ || || 31 31 ||||  

““  ಪೂರರ್ಪೂರರ್ನಿುನಿು ದಿಶಾಃ ಸ್ ೀಮಂ ದ್ೀವಾ ಗಾವಾಃ ಸರಸವತೀ  ದಿಶಾಃ ಸ್ ೀಮಂ ದ್ೀವಾ ಗಾವಾಃ ಸರಸವತೀ ””  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 31 31 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11--11 11 ||||  
 

  || || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||||  11--12 12 ।।।।  

ಪರತತಯಪರತತಯಜಜಗತಮಾಃ ಪರಹಷ್ೀಯಣ ಪಾರಣಾಂಸುಜಜಗತಮಾಃ ಪರಹಷ್ೀಯಣ ಪಾರಣಾಂಸುನ್ವನ್ವ  ಇವಾಗತ್ಾನ್ ಇವಾಗತ್ಾನ್ ||  
ಅಭಿಸಙ್ುಮಯ ವಿ ವತ್ ಪರಿಷ್ವಙ್ುಭಿವಾದ್ನ್ೈಾಃ ಅಭಿಸಙ್ುಮಯ ವಿ ವತ್ ಪರಿಷ್ವಙ್ುಭಿವಾದ್ನ್ೈಾಃ || || 5 5 ||||  

““  ತತ್ಾರಣ್ೀ ಪರಪನ್ನ ಉದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್ಾರಣ್ೀ ಪರಪನ್ನ ಉದ್ತಷ್ಠತ್ ””  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ || || 5 5 ||||  
 

  ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯರಾಜ್ೀನ್ ಸವಯಂ ತತಸಇತತಯಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯರಾಜ್ೀನ್ ಸವಯಂ ತತಸಮವಣಯರ್ತ್ ಮವಣಯರ್ತ್ ||  
ರ್ಥಾನ್ತಭ ತಂ ಭರಮತ್ಾ ವಿನಾ ರ್ದ್ತಕತಲಕ್ಷರ್ಮ್ ರ್ಥಾನ್ತಭ ತಂ ಭರಮತ್ಾ ವಿನಾ ರ್ದ್ತಕತಲಕ್ಷರ್ಮ್ || || 12 12 ||||  

ರ್ದ್ತಕತರ್ದ್ತಕತಲಕ್ಷರ್ಮ್ ಏಷ್ಯತ್ ಲಕ್ಷರ್ಮ್ ಏಷ್ಯತ್ ||  

““ಶಾಪಂ ಶತರತ್ಾವ ಬಾರಹಮಣಾನಾಮತದ್ಧವಾಃ ಖಿನ್ನಮಾನ್ಸಾಃ ಶಾಪಂ ಶತರತ್ಾವ ಬಾರಹಮಣಾನಾಮತದ್ಧವಾಃ ಖಿನ್ನಮಾನ್ಸಾಃ ||  
ಉದಾಸ್ತೀನ್ಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಉದಾಸ್ತೀನ್ಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಮಿಮಿವ ಸತಪರೀತಮೀವ ಚ ವ ಸತಪರೀತಮೀವ ಚ ||||  
ನ್ ಶ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ಸವಕತಲಂ ಸವಯಯರಾಸತಂ ಚ ಕ್್ೀಶವಮ್ ನ್ ಶ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ಸವಕತಲಂ ಸವಯಯರಾಸತಂ ಚ ಕ್್ೀಶವಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪಪರಚಛ ಭಗವತಸವರ ಪಂ ತಮತಪಹವರ್ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪಪರಚಛ ಭಗವತಸವರ ಪಂ ತಮತಪಹವರ್ೀ ||||  
ಮೈತ್್ರೀಯೀಮೈತ್್ರೀಯೀSSಪ ತದ್ೈವಾಗಾಜಜಜ್ಞಾಸತಸುತುವಮತತುಮಮ್ ಪ ತದ್ೈವಾಗಾಜಜಜ್ಞಾಸತಸುತುವಮತತುಮಮ್ ||  
ತಯೀರದಾತ್ ಸ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾತಯೀರದಾತ್ ಸ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿಮಯಲಮಞ್ಜಸಾ ನ್ಂ ನಿಮಯಲಮಞ್ಜಸಾ ||||  
ಷ್ಡಿವಂಶದ್ವತಸರಾತ್ ಪೂವಯಂ ಸವಗಯತ್್ೀಾಃಷ್ಡಿವಂಶದ್ವತಸರಾತ್ ಪೂವಯಂ ಸವಗಯತ್್ೀಾಃ  ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ರ್ೀಷ್ರಾಮಾಸ ಚ ಹರಿರತದ್ಧವಂ ಬದ್ರಿೀಮನ್ತ ರ್ೀಷ್ರಾಮಾಸ ಚ ಹರಿರತದ್ಧವಂ ಬದ್ರಿೀಮನ್ತ ||||  
ಕಲಾಪಗಾರಮಿಣಾಂ ವಕತುಮೀತತ್ ತತುವಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಕಲಾಪಗಾರಮಿಣಾಂ ವಕತುಮೀತತ್ ತತುವಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ವಿದ್ತರಂ ತೀರ್ಯರಾತ್ಾರಸಿಮನ್ುರಾಲ್ೀ ಸ ಉದ್ಧವಾಃ ವಿದ್ತರಂ ತೀರ್ಯರಾತ್ಾರಸಿಮನ್ುರಾಲ್ೀ ಸ ಉದ್ಧವಾಃ ||||  
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ದ್ೃಷಾಟವ ನ್ಶ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಕತಲಂ ಜಗಮಿಷ್ತಂದ್ೃಷಾಟವ ನ್ಶ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಕತಲಂ ಜಗಮಿಷ್ತಂ  ಹರಿಮ್ ಹರಿಮ್ ||  
ಕರ್ಯತ್ಾವ ಬದ್ರಾಯಂ ಚ ಕಲಾಪಗಾರಕರ್ಯತ್ಾವ ಬದ್ರಾಯಂ ಚ ಕಲಾಪಗಾರಮವಾಸ್ತನಾಮ್ ಮವಾಸ್ತನಾಮ್ ||||  
ಪರೀಚಯ ತತುವಮಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಾಸತದ್ೀವಮತಖ್ ೀದ್ುತಮ್ ಪರೀಚಯ ತತುವಮಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಾಸತದ್ೀವಮತಖ್ ೀದ್ುತಮ್ ||  
ಷ್ಡಿವಂಶದ್ವಷ್ಯಗಮನ್ೀ ಪುನ್ರಾಗತಮಾತಮನ್ಾಃ ಷ್ಡಿವಂಶದ್ವಷ್ಯಗಮನ್ೀ ಪುನ್ರಾಗತಮಾತಮನ್ಾಃ ||||  
ತ್್ೀಷಾಮತಕ್ಾುವ ಪುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಸನಿನಧ್ೌ ವಿಚಚಾರ ಹ ತ್್ೀಷಾಮತಕ್ಾುವ ಪುನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಸನಿನಧ್ೌ ವಿಚಚಾರ ಹ ||  
ಮೈತ್್ರೀಯೀ ವಿದ್ತರಾಮೈತ್್ರೀಯೀ ವಿದ್ತರಾಯೈತದ್ ಚಿವಾನ್  ಕೃಷ್ಣಚ್ ೀದಿತಾಃ ಯೈತದ್ ಚಿವಾನ್  ಕೃಷ್ಣಚ್ ೀದಿತಾಃ ||||  
ವಿದ್ತರಾಃ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ ವಿನಾ ರ್ದ್ತವಿನಾಶನ್ಮ್ ವಿದ್ತರಾಃ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ ವಿನಾ ರ್ದ್ತವಿನಾಶನ್ಮ್ ||  
ಷ್ಟ್ ತರಂಶದ್ವಷ್ಯತಾಃ ಪೂವಯಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವಷ್ಟ್ ತರಂಶದ್ವಷ್ಯತಾಃ ಪೂವಯಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವSSಪಯಪರಪಯಪರರ್ಮೀವ ತತ್ ರ್ಮೀವ ತತ್ ||||  
ನಾವೀಚದಿವದ್ತರ್ ೀ  ೀಮಾಂಸುಸಾಮನಾನಪರರ್ಮಾನಾವೀಚದಿವದ್ತರ್ ೀ  ೀಮಾಂಸುಸಾಮನಾನಪರರ್ಮಾವದ್ೀತ್ ವದ್ೀತ್ ””  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  

““ತ್ಾವಚಛಶಾತ್ಾವಚಛಶಾಸಸ  ಕ್ಷಿತಮೀಕ್ಷಿತಮೀಕಚಕ್ಾರಮೀಕ್ಾತಪತ್ಾರಮಜತ್್ೀನ್ ಪಾರ್ಯಾಃ ಕಚಕ್ಾರಮೀಕ್ಾತಪತ್ಾರಮಜತ್್ೀನ್ ಪಾರ್ಯಾಃ ””  ಇತ ಚ್ ೀಪರಿ ಇತ ಚ್ ೀಪರಿ ||||  
““  ವಿದ್ತರಂ ಚಾಗತಂ ಪುನ್ಾಃ ವಿದ್ತರಂ ಚಾಗತಂ ಪುನ್ಾಃ ””  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಭಾರತ್್ೀ ಚ್ೈಕವಿಂಶದ್ವಷಾಯತ್ ಪೂವಯಂ ವಿದ್ತರಸಯ ರ್ತ ಷ್ಟಠರಭಾವ ಉಕುಾಃ ಭಾರತ್್ೀ ಚ್ೈಕವಿಂಶದ್ವಷಾಯತ್ ಪೂವಯಂ ವಿದ್ತರಸಯ ರ್ತ ಷ್ಟಠರಭಾವ ಉಕುಾಃ || || 12 12 ||||  

 

  ಅಭಿಭರದ್ರ್ಯಮಾ ದ್ಣಡಂ ರ್ಅಭಿಭರದ್ರ್ಯಮಾ ದ್ಣಡಂ ರ್ಥಾಘಮಘಕ್ಾರಿಷ್ತ ಥಾಘಮಘಕ್ಾರಿಷ್ತ ||  
ರಾವದ್ಬಭಾರ ಶ್ದ್ರತವಂ ಶಾಪಾದ್ವಷ್ಯಶತಂ ರ್ಮಾಃ ರಾವದ್ಬಭಾರ ಶ್ದ್ರತವಂ ಶಾಪಾದ್ವಷ್ಯಶತಂ ರ್ಮಾಃ || || 15 15 ||||  

ಯೀಯೀSSಅರ್ಯಮಾ ದ್ಣಡಮಬಿಭರತ್ ಸ ವಷ್ಯಶತಂ ರಾವಚ ಛದ್ರಅರ್ಯಮಾ ದ್ಣಡಮಬಿಭರತ್ ಸ ವಷ್ಯಶತಂ ರಾವಚ ಛದ್ರತವಂತವಂ  ಬಭಾರ ಬಭಾರ ||  

  ““ನ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ ದ್ೀವಿೀನಾಂ ಸಾಮಸ್ಯೀನ್ ಜನಿಭತಯವಿ ನ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ ದ್ೀವಿೀನಾಂ ಸಾಮಸ್ಯೀನ್ ಜನಿಭತಯವಿ ||  
ಅಂಶಾಂಶ್ೀನ್ೈವ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸವ್ೀಯ ತ್ಾವಜಾನ್ಜಾದ್ರ್ಾಃ ಅಂಶಾಂಶ್ೀನ್ೈವ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸವ್ೀಯ ತ್ಾವಜಾನ್ಜಾದ್ರ್ಾಃ ””  || || 15 15 ||||  

 

ಪರತಕಿರರಾ ನ್ ರ್ಸ್ಯೀಹ ಕತತಶ್ಾಪರತಕಿರರಾ ನ್ ರ್ಸ್ಯೀಹ ಕತತಶ್ಾತ್ತ್  ಕಹಿಯಚಿತ್ ಪರಭ್ ೀಕಹಿಯಚಿತ್ ಪರಭ್ ೀ  ||  
ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನ್ಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ ನ್ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ನ್ಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ || || 20 20 ||||      

““  ಸಂಹತ್ಾಯ ಭಗವಾನ್ಸಂಹತ್ಾಯ ಭಗವಾನ್  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಅರ್ವಾ ಗತಣಸವಯಸವಂ ಕ್ಾಲಶಬ್ ದೀ ವಯನ್ಕಿುಹಿ ಅರ್ವಾ ಗತಣಸವಯಸವಂ ಕ್ಾಲಶಬ್ ದೀ ವಯನ್ಕಿುಹಿ ””  ಇತ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 20 20 ||||  

 

ಅಥ್ ೀದಿೀಚಿೀಂ ದಿಶಂ ರಾತತ ಸ್ವೈರಜ್ಞಾತಗತಭಯವಾನ್ ಅಥ್ ೀದಿೀಚಿೀಂ ದಿಶಂ ರಾತತ ಸ್ವೈರಜ್ಞಾತಗತಭಯವಾನ್ ||  
ಇತ್್ ೀಇತ್್ ೀSSವಾಯಕ್ ಪಾರರ್ಶಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಗತಣವಿಕಷ್ಯಣಾಃ ವಾಯಕ್ ಪಾರರ್ಶಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಗತಣವಿಕಷ್ಯಣಾಃ || || 28 28 ||||  

ಸ್ವೈಸ್ವೈರಜ್ಞಾತಗತಾಃ ರಜ್ಞಾತಗತಾಃ ––  ವಿವಿಕುಗತಾಃ ವಿವಿಕುಗತಾಃ || || 28 28 ||||  
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ಅಅಜಾತ ಶತತರಾಃ ಕೃತಮೈತ್್ ರೀ ಹತತ್ಾಗಿನವಿಯಪಾರನ್ ನ್ತ್ಾವ ತಲಗ್ ೀವಸಿರತಕ್್ೈಾಃ ಜಾತ ಶತತರಾಃ ಕೃತಮೈತ್್ ರೀ ಹತತ್ಾಗಿನವಿಯಪಾರನ್ ನ್ತ್ಾವ ತಲಗ್ ೀವಸಿರತಕ್್ೈಾಃ ||  
ಗೃಹಾನ್ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಗತರತವನ್ದನಾಗೃಹಾನ್ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಗತರತವನ್ದನಾರ್ ನ್ ಚಾಪಶಯರ್ ನ್ ಚಾಪಶಯತ್ತ್  ಪತರೌ ಸೌಬಲ್ಲೀಂ ಚ ಪತರೌ ಸೌಬಲ್ಲೀಂ ಚ ||||  31 31 ||||  

  ಪತರೌ ಕತನಿುೀಧ್ೃತರಾಷೌೌ ಪತರೌ ಕತನಿುೀಧ್ೃತರಾಷೌೌ | | ನ್ ಚಾಪಶಯತ್ ನ್ ಚಾಪಶಯತ್ | | ತಸಯ ಮನ್ಸ್ತ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಪದಾಾವೀ ತಸಯ ಮನ್ಸ್ತ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಪದಾಾವೀ 
ಬಭ ವ ಬಭ ವ | | ಅನ್ಯಥಾ ಮಹಾಭಾರತವಿಅನ್ಯಥಾ ಮಹಾಭಾರತವಿರ್ ೀಧ್ಾರ್ ೀಧ್ಾತ್ ತ್ | | ಸಾೆನ ದ್ೀ ಚ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಚ ––  

 

““  ಭಿೀಮಸನ್ುಜಯತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಸುವನ್ತಜ್ಞಾಂ ಪಾರಪಯ ರ್ತನತಾಃ ಭಿೀಮಸನ್ುಜಯತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಸುವನ್ತಜ್ಞಾಂ ಪಾರಪಯ ರ್ತನತಾಃ ||  
ಧ್ೃತರಾಷ್ ೌೀಧ್ೃತರಾಷ್ ೌೀ  ವನ್ೀವಾಸಮಕರ್ ೀದ್ವತಸರತರರ್ಮ್ ವನ್ೀವಾಸಮಕರ್ ೀದ್ವತಸರತರರ್ಮ್ ||  
ವಿದ್ತರಸುದಿದದ್ೃಕ್ಷಾವಿದ್ತರಸುದಿದದ್ೃಕ್ಷಾರ್ಯಮಾಗತ್್ೀಷ್ತ ವನ್ಂ ಪುರಾತ್ ರ್ಯಮಾಗತ್್ೀಷ್ತ ವನ್ಂ ಪುರಾತ್ ||  
ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ತತ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರವಿಶ್ಯೈಕತವಮಾಗತಾಃ ಪಾಣಡವ್ೀಷ್ತ ತತ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರವಿಶ್ಯೈಕತವಮಾಗತಾಃ ||  
ತತ್್ ೀ ದಾವಾಗಿನನಾ ದ್ಗಧಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಂ ಚ ಸೌಬಲ್ಲೀಮ್ ತತ್್ ೀ ದಾವಾಗಿನನಾ ದ್ಗಧಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಂ ಚ ಸೌಬಲ್ಲೀಮ್ ||  
ಶತರತ್ಾವ ಕತನಿುೀಂಶತರತ್ಾವ ಕತನಿುೀಂ  ಚ ಚಿನಾುಂ ತ್್ೀ ಪಾರಪುಾಃ ಪಾಣತಡಸತತ್ಾಸುದಾ ಚ ಚಿನಾುಂ ತ್್ೀ ಪಾರಪುಾಃ ಪಾಣತಡಸತತ್ಾಸುದಾ ||||  
ತ್ಾಂತ್ಾಂಸುದಾ ನಾರದ್ ೀ ವಿದಾವನ್ ಶಮರಾಮಸ ಧ್ಮಯವಿತ್ ಸುದಾ ನಾರದ್ ೀ ವಿದಾವನ್ ಶಮರಾಮಸ ಧ್ಮಯವಿತ್ ||  
ಉಕ್್ ುವೀತುಮಾಂ ಗತಂ ತ್್ೀಷಾಂ ನಿಷಾಠಂ ತ್ಾಉಕ್್ ುವೀತುಮಾಂ ಗತಂ ತ್್ೀಷಾಂ ನಿಷಾಠಂ ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕಿೀಂ ತಥಾ ತ್ಾೆಲ್ಲಕಿೀಂ ತಥಾ ””  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ || || 31 31 ||||  

 

ತತರಸಞ್ಜರ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ಪಪರಚ್ ಛೀದಿವಗನಮಾನ್ಸಾಃತತರಸಞ್ಜರ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ಪಪರಚ್ ಛೀದಿವಗನಮಾನ್ಸಾಃ   
ಗಾವದ್ುಣ್ೀ ಕವ ನ್ಸಾುತ್್ ೀ ವೃದ್ ಧೀ ಹಿೀನ್ಶಾ ನ್ೀತರಯೀಾಃ ಗಾವದ್ುಣ್ೀ ಕವ ನ್ಸಾುತ್್ ೀ ವೃದ್ ಧೀ ಹಿೀನ್ಶಾ ನ್ೀತರಯೀಾಃ ||  
ಅಮಾಬ ವಾ ಹತಪುತ್ಾರಅಮಾಬ ವಾ ಹತಪುತ್ಾರSSSSತ್ಾಯತ್ಾಯ ಪತೃವಯಾಃ ಕವ ಗತ್್ ೀ ಇತಾಃ  ಪತೃವಯಾಃ ಕವ ಗತ್್ ೀ ಇತಾಃ || || 32 32 ||||  

ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಚ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಚ ||  

““  ಧ್ೃತರಾಷ್ೌೀ ಮೃತ್್ೀ ಸ ತಾಃ ಸಞ್ಜರ್ಾಃ ಪಾಣತಡಸ ನ್ವ್ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌೀ ಮೃತ್್ೀ ಸ ತಾಃ ಸಞ್ಜರ್ಾಃ ಪಾಣತಡಸ ನ್ವ್ೀ ||  
ಗತಂ ಶಶಂಸ ಕತನಾಯಶಾ ಗಾನಾಧರಿೀಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಯೀಾಃಗತಂ ಶಶಂಸ ಕತನಾಯಶಾ ಗಾನಾಧರಿೀಧ್ೃತರಾಷ್ಾಾಯೀಾಃ””  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ ||||  

ಪತೃವಯೀಪತೃವಯೀSSಪ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌ ಏವ ಪ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌ ಏವ | | ದಿವರತಕಿುಸಾುತಾರಾಯಥಾಯ ದಿವರತಕಿುಸಾುತಾರಾಯಥಾಯ ||  

““  ರ್ತ್ಾರ ಕಂ ತತಾರತ್ಾ ಬಹತವಾರಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ರ್ತ್ಾರ ಕಂ ತತಾರತ್ಾ ಬಹತವಾರಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ತದ್ವದ್ನಿು ತದ್ವದ್ನಿು ಮಹಾಮಹಾಪಾರಪಾರಜ್ಞಾ ಲ್ ೀಕವ್ೀದಾನ್ತಸಾರತಾಃ ಜ್ಞಾ ಲ್ ೀಕವ್ೀದಾನ್ತಸಾರತಾಃ ””  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 3232  ||||  

 

  ಪತರ್ತಯಪರತ್್ೀ ಪಾಣ ಡೌ ಸವಾಯನ್ ನ್ಾಃ ಸತಹೃದ್ಾಃ ಶ್ಶ್ನ್ ಪತರ್ತಯಪರತ್್ೀ ಪಾಣ ಡೌ ಸವಾಯನ್ ನ್ಾಃ ಸತಹೃದ್ಾಃ ಶ್ಶ್ನ್ ||  
ಅರಕ್ಷತ್ಾಂ ವಯಸನ್ತಾಃ ಪತೃವೌಯ ಕವ ಗತ್ಾವಿತಾಃ ಅರಕ್ಷತ್ಾಂ ವಯಸನ್ತಾಃ ಪತೃವೌಯ ಕವ ಗತ್ಾವಿತಾಃ || || 34 34 ||||  

ಪತೃವೌಯ ಪತೃವೌಯ ––  ಗಾನಾಧರಿೀಧ್ೃತರಾಷೌೌ ಗಾನಾಧರಿೀಧ್ೃತರಾಷೌೌ || || 34 34 ||||  
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  ಅಹಂ ಚ ವಯಂಅಹಂ ಚ ವಯಂಸ್ತತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪತ್್ ರೀವಯಾಃ ಕತಲನ್ನ್ದನ್ಸ್ತತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪತ್್ ರೀವಯಾಃ ಕತಲನ್ನ್ದನ್  ||  
ನ್ ವ್ೀದ್ ಸಾಧ್ಾವಯ ಗಾನಾಧನ್ ವ್ೀದ್ ಸಾಧ್ಾವಯ ಗಾನಾಧರಾಯ ಮತಷ್ಟತ್್ ೀರಾಯ ಮತಷ್ಟತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ಸ್ತಮ ಮಹಾತಮಭಿಾಃ || || 37 37 ||||  

ಮತಷ್ಟತ್್ ೀಮತಷ್ಟತ್್ ೀSSಸ್ತೇತ ಪರಲಾಪಾಃ ಸ್ತೇತ ಪರಲಾಪಾಃ || || 37 37 ||||  
 

ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ ಗತಂ ಪತ್್ ರೀಭಯಗವನ್ ಕವ ಗತ್ಾವಿತಾಃ ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ ಗತಂ ಪತ್್ ರೀಭಯಗವನ್ ಕವ ಗತ್ಾವಿತಾಃ ||  
ಕಣಯಧ್ಾರ ಇವಾಪಾರ್ೀ ಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ಪಾರದ್ಶಯನ್ಾಃ ಕಣಯಧ್ಾರ ಇವಾಪಾರ್ೀ ಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ಪಾರದ್ಶಯನ್ಾಃ || || 40 40 ||||  

ಕವ ಗತ್ಾವಿತಯದ್ೃಷಾಟಕವ ಗತ್ಾವಿತಯದ್ೃಷಾಟಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪ್ೀಕ್ಷರಾ || || 40 40 ||||  
 

ರ್ನ್ಮನ್ಯಸ್ೀ ಧ್ತರವಂ ಲ್ ೀಕಮಧ್ತರವಂ ಚಾರ್ವೀಭರ್ಮ್ರ್ನ್ಮನ್ಯಸ್ೀ ಧ್ತರವಂ ಲ್ ೀಕಮಧ್ತರವಂ ಚಾರ್ವೀಭರ್ಮ್  ||  
ಸವಯಥಾ ಹಿ ನ್ ಶ್್ ೀಚಾಯಸ ು್ೀ ಸ್ನೀಸವಯಥಾ ಹಿ ನ್ ಶ್್ ೀಚಾಯಸ ು್ೀ ಸ್ನೀಹಾದ್ನ್ಯತರ ಮೀಹಜಾತ್ ಹಾದ್ನ್ಯತರ ಮೀಹಜಾತ್ || || 44 44 ||||  

ಅಪರಿಹಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಶ್್ ೀಚಾಯಾಃ ಅಪರಿಹಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಶ್್ ೀಚಾಯಾಃ || || 44 44 ||||  
 

ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಾಃ ಸಹಭಾರತ್ಾರ ಗಾನಾಧರಾಯ ಚ ಸವಭಾರ್ಯರಾ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಾಃ ಸಹಭಾರತ್ಾರ ಗಾನಾಧರಾಯ ಚ ಸವಭಾರ್ಯರಾ ||  
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ಹಿಮವತ  ಋಷ್ಟೀಣಾಮಾಶರಮಂ ಗತಾಃ ಹಿಮವತ  ಋಷ್ಟೀಣಾಮಾಶರಮಂ ಗತಾಃ || || 5151  ||||  

ಗಮನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಹ ಭಾರತ್ಾರ ಗಮನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಹ ಭಾರತ್ಾರ || || 51 51 ||||  
 

ಸಾನತ್ಾವ ತರಷ್ವಣಂ ತಸ್ತಮನ್ ಹತತ್ಾವ ಚಾಗಿನೀನ್ ರ್ಥಾವಿ ಸಾನತ್ಾವ ತರಷ್ವಣಂ ತಸ್ತಮನ್ ಹತತ್ಾವ ಚಾಗಿನೀನ್ ರ್ಥಾವಿ   ||  
ಅಬಬಕ್ಷ ಉಪಶಾನಾುತ್ಾಮ ಸ ಆಅಬಬಕ್ಷ ಉಪಶಾನಾುತ್ಾಮ ಸ ಆಸ ು್ೀ ವಿಗತ್್ೀಕ್ಷಣಾಃಸ ು್ೀ ವಿಗತ್್ೀಕ್ಷಣಾಃ  || || 53 53 ||||  

  ಆಸು ಇತ್ಾಯದ್ಯತೀತ್ಾಥ್ೀಯ ಆಸು ಇತ್ಾಯದ್ಯತೀತ್ಾಥ್ೀಯ ||  

““  ಸ ಏಷ್ ತಹಯಯಧ್ಾಯಸು ಆಸನ್ಂ ಪಾರ್ಥಯವೀಚಿತಮ್ ಸ ಏಷ್ ತಹಯಯಧ್ಾಯಸು ಆಸನ್ಂ ಪಾರ್ಥಯವೀಚಿತಮ್ ””  ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ||  
““  ಸತಪುಙ್ತಸತಪುಙ್ತಪಗರಹಲ್ಲಙ್ುನ್ರಾಣಾಂ ಕ್ಾಲಹಲಚ್ ಸವಪಗರಹಲ್ಲಙ್ುನ್ರಾಣಾಂ ಕ್ಾಲಹಲಚ್ ಸವರರಕತೃಯರ್ಙ್ಕಂ ಚ ಕತೃಯರ್ಙ್ಕಂ ಚ ||  
ವಯತಯವಯತಯರ್ಮಿಚಛತ ಶಾಸ್ಿೈಕೃರ್ಮಿಚಛತ ಶಾಸ್ಿೈಕೃದ್ೀಷಾಂ ಸ್ ೀದ್ೀಷಾಂ ಸ್ ೀSSಪ ಪ ಚ ಚ ಸ್ತದ್ಧಯತ ಬಾಹತಲಕ್್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧಯತ ಬಾಹತಲಕ್್ೀನ್ ””    

ಇತ ಇತ ಚ ಚ ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ||  

““  ವಾಯಸಾದ್ಯೀ ವತಯಮಾವಾಯಸಾದ್ಯೀ ವತಯಮಾನ್ಮತೀತ್ಾನಾಗತ್್ೀ ತಥಾ ನ್ಮತೀತ್ಾನಾಗತ್್ೀ ತಥಾ ||  
ವಯತಯಸಾಯವಯತಯಸಾಯಪ ವದ್ನ್ಯದಾಧ ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್ ಪ ವದ್ನ್ಯದಾಧ ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್ ||||  
ಪೌವಾಯಪರ್ಯಂ ರ್ತ್್ ೀಪೌವಾಯಪರ್ಯಂ ರ್ತ್್ ೀ  ನ್ೈವ ಸದ್ೈವ ಪರಿವತಯನಾತ್ನ್ೈವ ಸದ್ೈವ ಪರಿವತಯನಾತ್  ||  
ಅತಶಾವಯತಯರಾದ್ೀತದ್ವದ್ನಿುಅತಶಾವಯತಯರಾದ್ೀತದ್ವದ್ನಿು ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ  ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ ””  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 53 53 ||||  
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  ವಿಜ್ಞಾನಾತಮನಿ ಸಂಯೀಜಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಪರವಿಲಾಪಯ ತಮ್ ವಿಜ್ಞಾನಾತಮನಿ ಸಂಯೀಜಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಪರವಿಲಾಪಯ ತಮ್ ||  
ಬರಹಮಣಾಯತ್ಾಮಬರಹಮಣಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾಧ್ಾರ್ೀ ಘಟಾಮಬರಮಿವಾಮಬನ್ಮಾಧ್ಾರ್ೀ ಘಟಾಮಬರಮಿವಾಮಬರ್ೀ ರ್ೀ || || 55 55 ||||  

““  ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮ ವಿರಿಞ್ಕ್ಾೀವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮ ವಿರಿಞ್ಕ್ಾೀSSರ್ಂ ರ್ಸುಸ್ತಮಲಿ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಜಗತ್ ರ್ಂ ರ್ಸುಸ್ತಮಲಿ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಜಗತ್ ||  
ರಾರಾದಾಂಸ್ತ ಸಾಗರ್ೀ ರ್ದ್ವತ್ ಸ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ದಾಂಸ್ತ ಸಾಗರ್ೀ ರ್ದ್ವತ್ ಸ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ||  
ಹೃದಿಸ್ಿೀ ಚ ಸ ಚ ವಾಯಪ ು್ೀ ಸಾವತಮನ್ಯೀಕಿೀಭವತತಯತ ಹೃದಿಸ್ಿೀ ಚ ಸ ಚ ವಾಯಪ ು್ೀ ಸಾವತಮನ್ಯೀಕಿೀಭವತತಯತ ||||  
ಪರಲರೌ ಭ್ೀದ್ವನ ುೌ ತತ ಪೂವೀಯಕ್ ುೌ ಬರಹಮಕೃಷ್ಣಯೀಾಃ ಪರಲರೌ ಭ್ೀದ್ವನ ುೌ ತತ ಪೂವೀಯಕ್ ುೌ ಬರಹಮಕೃಷ್ಣಯೀಾಃ ||  
ಅನ್ುಸಿಸಯ ಬಹಿಷ್ ಠೀ ತತ ತಸಯ ತಸ್ತಮನ್ನಭ್ೀದ್ತಾಃಅನ್ುಸಿಸಯ ಬಹಿಷ್ ಠೀ ತತ ತಸಯ ತಸ್ತಮನ್ನಭ್ೀದ್ತಾಃ””  ಇತ ಬರಹಮಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ವ್ೈವತ್್ೀಯ ||  

  ಕ್ಾಲ್ೀ ತಸಯ ತತರ ಲಯೀ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ಧ್ಾಯನ್ಮಾತರಂ ವಿಲಾಪನ್ಮ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ತಸಯ ತತರ ಲಯೀ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ಧ್ಾಯನ್ಮಾತರಂ ವಿಲಾಪನ್ಮ್ ||||  

““  ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಯೀ ಧ್ಾಯಯೀತ್್ೈವಂಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಯೀ ಧ್ಾಯಯೀತ್್ೈವಂ  ವಿವಿನಿಶ್ಾತಾಃ ನಿಶ್ಾತಾಃ ||  
ಉಚಯತ್್ೀ ತಸಯ ಕತ್್ೀಯತ ತಥ್ೈವ ಮತನ್ಯೀಉಚಯತ್್ೀ ತಸಯ ಕತ್್ೀಯತ ತಥ್ೈವ ಮತನ್ಯೀSSಮಲಾಾಃಮಲಾಾಃ  ||  
ಜಗದಿವಲಾಪರಾಮಾಸತರಿತತಯಚಯನ ು್ೀಜಗದಿವಲಾಪರಾಮಾಸತರಿತತಯಚಯನ ು್ೀSSರ್ ತತಸಮೃತ್್ೀಾಃರ್ ತತಸಮೃತ್್ೀಾಃ  ||||  
ನ್ ಚ ತತಸಮೃತ ಮಾತ್್ರೀಣ ಲಯೀ ಭವತ ನಿಶ್ಾತಮ್ ನ್ ಚ ತತಸಮೃತ ಮಾತ್್ರೀಣ ಲಯೀ ಭವತ ನಿಶ್ಾತಮ್ ””  ಇತ ಹಿ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ಹಿ ನಾರದಿೀಯೀ ||  
““  ಸವಸವರ ಪಂ ಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ಚ ಆಕ್ಾಶಂ ಚ ಘಟ್ೀ ದಿವಧ್ಾ ರ ಪಂ ಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ಚ ಆಕ್ಾಶಂ ಚ ಘಟ್ೀ ದಿವಧ್ಾ ||  
ಸವರ ಪಂ ಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ತತ ಘಟ್ೀ ನಿಭ್ೀಯದ್ಮೀವ ಹಿ ಸವರ ಪಂ ಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ತತ ಘಟ್ೀ ನಿಭ್ೀಯದ್ಮೀವ ಹಿ ||  
ಭಿನ್ನವದ್ವಯವಹಾರಸಯ ಸಮರ್ಯಂ ತಲಿಯೀ ಚ ತತ್ ಭಿನ್ನವದ್ವಯವಹಾರಸಯ ಸಮರ್ಯಂ ತಲಿಯೀ ಚ ತತ್ ||  
ತದ್ವದ್ೀವಾವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಸಿಶಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ತದ್ವದ್ೀವಾವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಸಿಶಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಭಿನ್ನವದ್ವಯವಭಿನ್ನವದ್ವಯವಹಾಹಾರಾರ್ ಶಕ್್ ುೀ ರಾರ್ ಶಕ್್ ುೀ ಲ್ಲೀಲ್ಲೀನ್ೀ ಜಗತಯಪ ನ್ೀ ಜಗತಯಪ ||  
ಸ ಏವ ಪೂವಯವಜ ಜ್ಾೀಯೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸ ಏವ ಪೂವಯವಜ ಜ್ಾೀಯೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ಘಟ್ೀ ಜಾತ್್ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀಜಾರ್ಮಾನ್ಂ ಘಟ್ೀ ಜಾತ್್ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ  ತಲಿಯೀ ತತ ನ್ ತಲಿಯೀ ತತ ನ್ ||  
ತಸಾಮದಿಾನ್ನಂ ಮಹಾಕ್ಾಶಾತಸಾಮದಿಾನ್ನಂ ಮಹಾಕ್ಾಶಾದ್ೀವಂ ಜೀವೀದ್ೀವಂ ಜೀವೀSSಪ ಕಿೀತಯತಾಃ ಪ ಕಿೀತಯತಾಃ ||||  
ಉಪಾಧ್್ೀಶ್ೈವ ನಿತಯತ್ಾವಉಪಾಧ್್ೀಶ್ೈವ ನಿತಯತ್ಾವನ್ನೈನ್ನೈವ ಜೀವೀ ವಿನ್ಶಯತ ವ ಜೀವೀ ವಿನ್ಶಯತ ||  
ಸವರ ಪತ್ಾವದ್ತಪಾಧ್್ೀಶಾ ನ್ ಭಿನ್ ನೀಪಾ ಕಲಾನ್ಮ್ ಸವರ ಪತ್ಾವದ್ತಪಾಧ್್ೀಶಾ ನ್ ಭಿನ್ ನೀಪಾ ಕಲಾನ್ಮ್ ||||  
ನ್ ಚಾಭಿನ್ನತವಮಿೀಶ್ೀನ್ ಚಿನಾಮತರತವಂ ಚ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ನ್ ಚಾಭಿನ್ನತವಮಿೀಶ್ೀನ್ ಚಿನಾಮತರತವಂ ಚ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ””  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 55 55 ||||  

 

ಧ್ವಸುಮಾರಾಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್್ ೀ ನಿರತದ್ಧಕರಣಾಶರ್ಾಃ ಧ್ವಸುಮಾರಾಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್್ ೀ ನಿರತದ್ಧಕರಣಾಶರ್ಾಃ ||  
ನಿನಿವತೀಯತ್ಾಖಿಲಾಹಾರ ಆಸ ು್ೀ ಸಾಿಣತರಿವಾಧ್ತನಾ ವತೀಯತ್ಾಖಿಲಾಹಾರ ಆಸ ು್ೀ ಸಾಿಣತರಿವಾಧ್ತನಾ || || 56 56 ||||  

““  ತರಗತಣಾತಮಕ್ಾ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಶಕಿುಸುಥ್ೈವ ಚ ತರಗತಣಾತಮಕ್ಾ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಶಕಿುಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಮಾರಾಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯನ ು್ೀ ಶಬದತತ್ಾವರ್ಯವ್ೀದಿಭಿಾಃ ಮಾರಾಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯನ ು್ೀ ಶಬದತತ್ಾವರ್ಯವ್ೀದಿಭಿಾಃ || || ””  ಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ ಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ ||  
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ಅತರ ಸತ್ಾವಅತರ ಸತ್ಾವದ್ಯೀ ಮಾರಾಗತಣಾಾಃ ದ್ಯೀ ಮಾರಾಗತಣಾಾಃ || || 56 56 ||||  
 

  ಸ ವಾ ಅದ್ಯತನಾದ್ ರಾಜಾ ಪರತಾಃ ಪಞ್ಾಮೀಸ ವಾ ಅದ್ಯತನಾದ್ ರಾಜಾ ಪರತಾಃ ಪಞ್ಾಮೀSSಹನಿ ಹನಿ ||  
ಕಳ ೀ್ವರಂ ಹಾಸಯತ ಹ ತಚಾ ಭಸ್ತೇಕಳ ೀ್ವರಂ ಹಾಸಯತ ಹ ತಚಾ ಭಸ್ತೇಭವಿಷ್ಯತ ಭವಿಷ್ಯತ || || 57 57 ||||  

““  ಪರಾವರ್ೀ ತಥ್ೈವಾರಾದ್ತಭರಾಥಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಾಃ ಪರಾವರ್ೀ ತಥ್ೈವಾರಾದ್ತಭರಾಥಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಾಃ ””  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 57 57 ||||  
 

  ವಿದ್ತರಸತು ತದಾಶಾರ್ಯಂ ನಿಶಾಮಯ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ ವಿದ್ತರಸತು ತದಾಶಾರ್ಯಂ ನಿಶಾಮಯ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ ||  
ಹಷ್ಯಶ್್ ೀಕರ್ತತಸುಸಾಮದ್ುನಾು ತೀರ್ಯನಿಷ್ೀವಕಾಃ ಹಷ್ಯಶ್್ ೀಕರ್ತತಸುಸಾಮದ್ುನಾು ತೀರ್ಯನಿಷ್ೀವಕಾಃ ||||  60 60 ||||  

ಏತತಸವಯಂ ಪೂವಯಮೀವ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಸಾಮದ್ೀವ ಕ್ಾರಣಾದಿವದ್ತರಏತತಸವಯಂ ಪೂವಯಮೀವ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಸಾಮದ್ೀವ ಕ್ಾರಣಾದಿವದ್ತರಸ್ತುೀಸ್ತುೀಥಾಯನಿಥಾಯನಿ  ರ್ರೌ ರ್ರೌ   
|| || 6060  ||||  

 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ದತ್ಾತಾಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ದತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--12 12 ||||  
 

|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--13 13 ।।।।  

 

ವಯತೀವಯತೀತ್ಾಾಃ ಕತಚಿನಾಮಸಾಸುದಾ ತತ ಶತಶ್್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ ತ್ಾಾಃ ಕತಚಿನಾಮಸಾಸುದಾ ತತ ಶತಶ್್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ ||  
ದ್ದ್ಶಯ ಘ ೀರರ ಪಾಣಿ ನಿಮಿತ್ಾುನಿ ಭೃಗ ದ್ವಹ ದ್ದ್ಶಯ ಘ ೀರರ ಪಾಣಿ ನಿಮಿತ್ಾುನಿ ಭೃಗ ದ್ವಹ || || 2 2 ||||  

ಮಾಸಶಬ ದ್ೀನಾಹಾನ್ತಯಚಯನ ು್ೀ ಮಾಸಶಬ ದ್ೀನಾಹಾನ್ತಯಚಯನ ು್ೀ | | ತಥಾ ಹಿ ಮಹಾಭಾರತ್್ೀ ತಥಾ ಹಿ ಮಹಾಭಾರತ್್ೀ ||  

““ಅಹಸತುಮಾಸಶಬ್ ದೀಕುಂ ರ್ತರ ಚಿನಾುರ್ತತಂ ವರಜ್ೀತ್ ಅಹಸತುಮಾಸಶಬ್ ದೀಕುಂ ರ್ತರ ಚಿನಾುರ್ತತಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ಏವಂ ಸಂವತಸರಾದ್ಯಂಏವಂ ಸಂವತಸರಾದ್ಯಂ  ಚ ವಿಪರಿೀತ್್ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಚ ವಿಪರಿೀತ್್ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ””ಇತ ಇತ ನಾನಾಮಮಹ್ ೀದ್ದೌಮಮಹ್ ೀದ್ದೌ||||22||||  

 

  ಅಪ ದ್ೀವಷ್ಟೀಯಣಾಅಪ ದ್ೀವಷ್ಟೀಯಣಾSSSSದಿಷ್ಟಾಃ ಸ ಕ್ಾಲ್ ೀದಿಷ್ಟಾಃ ಸ ಕ್ಾಲ್ ೀSSರ್ಮತರ್ಮತಪಪಸಿ್ತತಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ರ್ದಾರ್ದಾSSSSತಮನ್ ೀತಮನ್ ೀSSಙ್ುಮಾಕಿರೀಡಂ ಭಗವಾನ್ತತಸಸೃಕ್ಷತ ಙ್ುಮಾಕಿರೀಡಂ ಭಗವಾನ್ತತಸಸೃಕ್ಷತ || || 8 8 ||||  

ಅಙ್ುಂ ಅಙ್ುಂ ––  ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ||  

““  ರ್ದಾ ತ್ಾಯಗಾದಿರತಚ್ಯೀತ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಙ್ುಕಲಾನಾ ರ್ದಾ ತ್ಾಯಗಾದಿರತಚ್ಯೀತ ಪೃರ್ಥವಾಯದ್ಯಙ್ುಕಲಾನಾ ||  
ತದಾ ತದಾ ಜ್ಞಜ್ಞರಾ ನ್ಹಿ ಸಾವಙ್ುಂ ಕದಾಚಿದಿವಷ್ತಣರತತಸೃಜ್ೀತ್ ರಾ ನ್ಹಿ ಸಾವಙ್ುಂ ಕದಾಚಿದಿವಷ್ತಣರತತಸೃಜ್ೀತ್ ””  ಇತ ಬರಹಮಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ತಕ್್ೀಯ || || 8 8 ||||  

 

ಮೃತತಯದ್ ತಾಃ ಕಪೀಮೃತತಯದ್ ತಾಃ ಕಪೀತ್್ ೀತ್್ ೀSSಗಾನವುಲ ಕಾಃ ಕಮಾರ್ನ್ ಮನ್ಾಃ ಗಾನವುಲ ಕಾಃ ಕಮಾರ್ನ್ ಮನ್ಾಃ ||  
ಪರತತಯಲ ಕಪರತತಯಲ ಕಶಾಶಾ  ಹತಙ್ಕೆರ್ೈರನಿದೌರ ಶ್ನ್ಯಮಿಚಛತಾಃ ಹತಙ್ಕೆರ್ೈರನಿದೌರ ಶ್ನ್ಯಮಿಚಛತಾಃ || || 14 14 ||||  
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ಅಗೌನ ಪದ್ಂ ಕರ್ ೀತ ಅಗೌನ ಪದ್ಂ ಕರ್ ೀತ ||  

  ““  ರ್ದ್ತಲ ಕ್್ ೀ ವದ್ತ ಮೀಘಮೀತದ್ಯತ್ ಕಪೀತಾಃ ಪದ್ಮಗೌನಕೃಣ್ ೀತ ರ್ದ್ತಲ ಕ್್ ೀ ವದ್ತ ಮೀಘಮೀತದ್ಯತ್ ಕಪೀತಾಃ ಪದ್ಮಗೌನಕೃಣ್ ೀತ ””    
ಇತ ಹಿ ಶತರತಾಃ ಇತ ಹಿ ಶತರತಾಃ || || 14 14 ||||  

 

ಭಗವಾನ್ಪ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಬರಹಮಣ್ ಯೀ ಭಕುವತಸಭಗವಾನ್ಪ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಬರಹಮಣ್ ಯೀ ಭಕುವತಸಲಾಃಲಾಃ  ||  
ಕಚಿಾತ್ ಪುರ್ೀಕಚಿಾತ್ ಪುರ್ೀ  ಸತಧ್ಮಾಯರಾಂ ಸತಖಮಾಸ ು್ೀ ಸತಸತಧ್ಮಾಯರಾಂ ಸತಖಮಾಸ ು್ೀ ಸತಹೃದ್ವೃತಾಃ ಹೃದ್ವೃತಾಃ || || 34 34 ||||  

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSನ್ಯೀಷಾಂ ಸತಖಂ ಭವಿಷ್ಯತ ತಥಾ ನ್ಯೀಷಾಂ ಸತಖಂ ಭವಿಷ್ಯತ ತಥಾ | | ನಿತಯಸತಖತ್ಾವದ್ಧರ್ೀಾಃ ನಿತಯಸತಖತ್ಾವದ್ಧರ್ೀಾಃ ||  

““ಅತತಯತುಮಾನಾಂಅತತಯತುಮಾನಾಂ  ಕತಶಲಪರಶ್್ ನೀಕತಶಲಪರಶ್್ ನೀ  ಲ್ ೀಕಸತಲ್ ೀಕಸತಖ್ೀಚಛರಾಖ್ೀಚಛರಾ  ||  
ನಿತಯದಾನಿತಯದಾSSSSಪುಪುಸತಖಸತಖತ್ಾವತ್ ತತ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ತ್ಾವತ್ ತತ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ””    

ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 34 34 ||||  

ಕಚಿಾತ್ ು್ೀಕಚಿಾತ್ ು್ೀSSನಾಮರ್ಂ ತ್ಾತನಾಮರ್ಂ ತ್ಾತ  ಭರಷ್ಟತ್್ೀಜಾ ವಿಭಾಸ್ತ ಮೀಭರಷ್ಟತ್್ೀಜಾ ವಿಭಾಸ್ತ ಮೀ  ||  
ಅಲಬಧಮಾನ್ ೀಅಲಬಧಮಾನ್ ೀSSವಜ್ಞಾತಾಃ ಕಿಂವಾ ತ್ಾತವಜ್ಞಾತಾಃ ಕಿಂವಾ ತ್ಾತ  ಚಿರ್ ೀಷ್ಟತಾಃ ಚಿರ್ ೀಷ್ಟತಾಃ || || 39 39 ||||  

ಪೂವಯಂ ಚಿರ್ ೀಷ್ಟತಾಃ ಪೂವಯಂ ಚಿರ್ ೀಷ್ಟತಾಃ || || 39 39 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--13 13 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ।। ।। 11--14 14 ।।।।  

 

ಪತ್ಾನಯಸುವಾಪ ಮಖಪತ್ಾನಯಸುವಾಪ ಮಖಕಿೃಕಿೃಪುಮಹಾಭಿಷ್ೀಕಪುಮಹಾಭಿಷ್ೀಕ  
ಶಾಿಘಿಷ್ಠಚಾರತಕಬರಂ ಕಿತವ್ೈಾಃ ಸಭಾರಾಮ್ ಶಾಿಘಿಷ್ಠಚಾರತಕಬರಂ ಕಿತವ್ೈಾಃ ಸಭಾರಾಮ್ ||  
ಸಾೃಷ್ಟಂ ವಿಕಿೀರ್ಯ ಪದ್ಯೀಾಃ ಪತಸಾೃಷ್ಟಂ ವಿಕಿೀರ್ಯ ಪದ್ಯೀಾಃ ಪತತ್ಾಶತರಮತಖ್ ಯೀ ತ್ಾಶತರಮತಖ್ ಯೀ   
ಯೈಸುತ್ ಸ್ತಿಯೀ ನ್ಯಕೃತ ತತ್ ಸವಿಮತಕುಕ್್ೀಶಯಾಃ ಯೈಸುತ್ ಸ್ತಿಯೀ ನ್ಯಕೃತ ತತ್ ಸವಿಮತಕುಕ್್ೀಶಯಾಃ || || 10 10 ||||  

ರ್ತ್ಾಾದ್ಯೀಾಃ ಪತತ್ಾಶತರಪರಧ್ಾನ್ಾಃ ರ್ತ್ಾಾದ್ಯೀಾಃ ಪತತ್ಾಶತರಪರಧ್ಾನ್ಾಃ | | ಯೈಾಃ ಕಬಯೈಾಃ ಕಬರಂ ಸಾೃಷ್ಟಂ ತತಸತಾರ್ಾಃ ರಂ ಸಾೃಷ್ಟಂ ತತಸತಾರ್ಾಃ 
ತತಾದ್ಯೀಾಃತತಾದ್ಯೀಾಃ  ಪತತತ್ಾವದ್ೀವ ಪತತತ್ಾವದ್ೀವ | | ಸ ವಿಮತಕುಕ್್ೀಶ್್ ಯೀ ನ್ಯಕೃತ ಸ ವಿಮತಕುಕ್್ೀಶ್್ ಯೀ ನ್ಯಕೃತ || || 10 10 ||||  

 

ತದ್ವೈ ಧ್ನ್ತಸು ಇಷ್ವಾಃ ಸ ರಥ್ ೀ ಹರಾಸ್ುೀ ಸ್ ೀತದ್ವೈ ಧ್ನ್ತಸು ಇಷ್ವಾಃ ಸ ರಥ್ ೀ ಹರಾಸ್ುೀ ಸ್ ೀSSಹಂ ರರ್ಥೀಹಂ ರರ್ಥೀ  ನ್ೃಪತಯೀ ರ್ತನ್ೃಪತಯೀ ರ್ತ  ಆಮನ್ನಿು ಆಮನ್ನಿು ||  
ಸವಯಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸವಯಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ತದ್ಭ ದ್ಸದಿೀಶರಿಕುಂ ಭಸಮನ್ ಹತತಂ ಕತತದ್ಭ ದ್ಸದಿೀಶರಿಕುಂ ಭಸಮನ್ ಹತತಂ ಕತಹಕರಾದ್ಧಮಿವೀಪುಮ ಷ್ೀ ಹಕರಾದ್ಧಮಿವೀಪುಮ ಷ್ೀ || || 21 21 ||||  

ಸ ರಥ್ ೀಸ ರಥ್ ೀ  ಹರಾಸ ು್ೀ ಹರಾಸ ು್ೀ | | ತ್ಾದ್ೃಶಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ ತ್ಾದ್ೃಶಾ ಇತಯರ್ಯಾಃ | | ತ ಇಷ್ವ ಇತವತ್ ತ ಇಷ್ವ ಇತವತ್ ||  
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““  ಸದ್ೃಶ್ೀಸದ್ೃಶ್ೀ  ವಾ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ವಾ ಕರಣ್ೀ ವಾ ತದಿತಯರ್ಮ್ ವಾ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ವಾ ಕರಣ್ೀ ವಾ ತದಿತಯರ್ಮ್ ||  
ಶಶಬದಾಃ ಸಙ್ಘಟ್ತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಬದಾಃ ಸಙ್ಘಟ್ತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ತತುವತಾಃ ಪ ತತುವತಾಃ ””  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

ತದ್ರರ್ಹರಾನಾಂ ದಾಹ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ ತದ್ರರ್ಹರಾನಾಂ ದಾಹ್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ || || 21 21 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--15 15 || ||   

ಸ ತ ಉವಾಚಸ ತ ಉವಾಚ  

ವಾಸತದ್ೀವಾವಾಸತದ್ೀವಾಙ್ಘಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಪರಿಬೃಂಹಿತರಂಹಸಾ ಙ್ಘಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಪರಿಬೃಂಹಿತರಂಹಸಾ ||  
ಭಕ್ಾಯ ನಿಮಯರ್ಥತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಷಾರ್ ಷ್ಣ್ ೀಭಕ್ಾಯ ನಿಮಯರ್ಥತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಷಾರ್ ಷ್ಣ್ ೀSSಜತಯನ್ಾಃ ಜತಯನ್ಾಃ || || 1 1 ||||  

ಜ್ಞಾನಿನಾಂಜ್ಞಾನಿನಾಂ  ಪಾರರಬಧಪಾರರಬಧಸ್ಯೈವಸ್ಯೈವ  ನಿಮಯರ್ನ್ಂ ಯೀಗಯಸ್ಯೈವ ನಿಮಯರ್ನ್ಂ ಯೀಗಯಸ್ಯೈವ ||  

““  ಮಹತ್ಾ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ೈವ ಪಾರರಬಾಧನ್ಯಪ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ ಮಹತ್ಾ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ೈವ ಪಾರರಬಾಧನ್ಯಪ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ ||  
ಕಮಾಯಕಮಾಯಣಿ ಕ್ಷರ್ಮಾರಾನಿು ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟಟಮತಾಃ ಕವಚಿತ್ ಣಿ ಕ್ಷರ್ಮಾರಾನಿು ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟಟಮತಾಃ ಕವಚಿತ್ ””  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ||||  

ತ್್ೀಷಾಮಪ ಕ್ಾಮಯಕಮಯಫಲದ್ೃಷ್ಟೀತ್್ೀಷಾಮಪ ಕ್ಾಮಯಕಮಯಫಲದ್ೃಷ್ಟೀಷ್ಾಷ್ಾ  || || 1 1 ||||  
 

ಗಿೀತಂ ಭಗವತ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ತುತ್ ಸಙ್ಕುಾಮಮ ಧ್ಯನಿ ಗಿೀತಂ ಭಗವತ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ತುತ್ ಸಙ್ಕುಾಮಮ ಧ್ಯನಿ ||  
ಕ್ಾಲಕಮಯತಮೀರತದ್ಧಂ ಪುನ್ರಧ್ಯಗಮದಿವಭತಾಃ ಕ್ಾಲಕಮಯತಮೀರತದ್ಧಂ ಪುನ್ರಧ್ಯಗಮದಿವಭತಾಃ || || 2 2 ||||  

ತಮಆದಿರ್ ೀಧ್ಶಾ ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ ತಮಆದಿರ್ ೀಧ್ಶಾ ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ ||  

““  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾದಿವಯಕಿುರವಯಕಿುಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾದಿವಯಕಿುರವಯಕಿುಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಿದಿಕಂ ತಥಾ ಕಂ ತಥಾ ||  
ಸತಸತದ್ೃಷ್ಟಬರಹಮತತ್ಾುವನಾಂ ಭವತ್ಾಯರಬಧಕಮಯಣಾ ದ್ೃಷ್ಟಬರಹಮತತ್ಾುವನಾಂ ಭವತ್ಾಯರಬಧಕಮಯಣಾ ””  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 2 2 ||||  

 

ವಿಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮಸಮಾತ್ಾಯ ಸಞ್ಚಾಿನ್ನದ್ವೈತಸಂಶರ್ಾಃ ವಿಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮಸಮಾತ್ಾಯ ಸಞ್ಚಾಿನ್ನದ್ವೈತಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತನ್ೈಗತಯಣಾಯದ್ಲ್ಲಙ್ುತ್ಾವದ್ಸಮಾವಾಃ ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತನ್ೈಗತಯಣಾಯದ್ಲ್ಲಙ್ುತ್ಾವದ್ಸಮಾವಾಃ || || 3 3 ||||  

ಬರಹಮಸಮಾತುರವಗತಾಃ ಬರಹಮಸಮಾತುರವಗತಾಃ ||  

ಭಗವನ್ುಂ ವಿನಾಭಗವನ್ುಂ ವಿನಾSSನ್ಯತರ ಪರವೃತ್ಾಯದಿಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್ ನ್ಯತರ ಪರವೃತ್ಾಯದಿಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್ ||  
ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕದಾಚಿಜಾಜಾನಿನಾಮಪ ಸಾಯತ್ ಕದಾಚಿಜಾಜಾನಿನಾಮಪ ||  
ತ್ಾಂ ದ್ವೈತ್ಾಂ ದ್ವೈತದ್ೃಷ್ಟಟಂ ಮೀ ದ್ೀವ ನ್ನಿಧ ಜ್ಞಾನ್ವತದ್ೃಷ್ಟಟಂ ಮೀ ದ್ೀವ ನ್ನಿಧ ಜ್ಞಾನ್ವರಾಸ್ತನಾರಾಸ್ತನಾ””  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
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ತದ್ೀವ ಸಞ್ಚಛನ್ನದ್ವೈತಸಂಶರ್ತವಮ್ ತದ್ೀವ ಸಞ್ಚಛನ್ನದ್ವೈತಸಂಶರ್ತವಮ್ | | ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತತವಂ ನ್ೈಗತಯಣಯಂ ಚ ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತತವಂ ನ್ೈಗತಯಣಯಂ ಚ 
ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತನ್ೈಗತಯಣಯಮ್ ಲ್ಲೀನ್ಪರಕೃತನ್ೈಗತಯಣಯಮ್ | | ತಸಾಮದ್ಸ ಕ್ಷಮಶರಿೀರತ್ಾವದ್ನಾರಬಧತಸಾಮದ್ಸ ಕ್ಷಮಶರಿೀರತ್ಾವದ್ನಾರಬಧಕಮಯಕಮಯ--
ಮ ಲತ್ಾವತ್ ಮ ಲತ್ಾವತ್ | | ಅಸಮಾವಾಃ ಪುನ್ರತತಾತುವಜಯತಾಃ ಅಸಮಾವಾಃ ಪುನ್ರತತಾತುವಜಯತಾಃ ||  ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರ್ಕ್ಾಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರ್ಕ್ಾಲ ಲ 
ಏಏವ್ೈವ್ೈವಂಭ ತಾಃಸನ್ ಪುನ್ರಧ್ಯಗಚಛತ್ವಂಭ ತಾಃಸನ್ ಪುನ್ರಧ್ಯಗಚಛತ್  ||  

““  ಪರಕೃತಂ ಸಾವತಮಸಂಶ್ಿಷಾಟಂ ಗತಣಾನ್ ಸತ್ಾವದಿಕ್ಾನ್ಪ ಪರಕೃತಂ ಸಾವತಮಸಂಶ್ಿಷಾಟಂ ಗತಣಾನ್ ಸತ್ಾವದಿಕ್ಾನ್ಪ ||  
ಕಮಾಯಣಿ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೀಹಂ ಚ ಜಾಕಮಾಯಣಿ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೀಹಂ ಚ ಜಾರ್ಮಾನಾ ಹರ್ೀದ್ೃಯಶ್ಾಃ ರ್ಮಾನಾ ಹರ್ೀದ್ೃಯಶ್ಾಃ ||  
ದ್ದ್ಹ್ೀದ್ಥಾಪ ಸನ್ದಗ ಧ್ೀನ್ಧನ್ವತ್ ತತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಹ್ೀದ್ಥಾಪ ಸನ್ದಗ ಧ್ೀನ್ಧನ್ವತ್ ತತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ||  
ರಾವದಾರಬಧಕಮಯ ಸಾಯದಾವಿವಾಯಪ ತರಾವದಾರಬಧಕಮಯ ಸಾಯದಾವಿವಾಯಪ ತರ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್ ರ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್ ””  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ  || || 3 3 ||||  

 

ಸವರಾಟ್ ಪೌತರಂ ವಿನಿೀತಂಸವರಾಟ್ ಪೌತರಂ ವಿನಿೀತಂ  ತಮಾತಮನ್ ೀತಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ವಮಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ನ್ವಮಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ||  
ತ್್ ೀತ್್ ೀರ್ರ್ನಿೀವಾಯಾಃ ಪತಂ ಭ ಮೀರಭಯಷ್ಟಞ್ಾದ್ುಜಾಹವಯೀ ನಿೀವಾಯಾಃ ಪತಂ ಭ ಮೀರಭಯಷ್ಟಞ್ಾದ್ುಜಾಹವಯೀ || || 7 7 ||||  

ಪೌತರತವಯೀಗಯಪೌತರತವಯೀಗಯತವತವಮನ್ವಮತವಮ್ ಮನ್ವಮತವಮ್ ||||  

““  ಇನಾದಾಇನಾದಾದ್ತಯತುಮತ್ಾದ್ತಯತುಮತ್ಾSSನ್ಯೀಷಾಂ ಸಮತ್ಾ ವಾ ಸವಕ್್ೀನ್ಯೀಷಾಂ ಸಮತ್ಾ ವಾ ಸವಕ್್ೀ  ಕತಲ್ೀ ಕತಲ್ೀ ||  
ಉತುಮತವಮತಪಾಸಾಯದಿಯೀಗಯತ್ಾ ವಾ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ ಉತುಮತವಮತಪಾಸಾಯದಿಯೀಗಯತ್ಾ ವಾ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ ””  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 7 7 ||||  

 

ವಾಚಂ ಜತಹಾವ ಮನ್ಸ್ತ ತತ್ಾರಣಾ ಇತರ್ೀ ಪರಮ್ ವಾಚಂ ಜತಹಾವ ಮನ್ಸ್ತ ತತ್ಾರಣಾ ಇತರ್ೀ ಪರಮ್ ||  
ಧ್ೃಧ್ೃತ್ಾಯ ಹಯಪಾನ್ಂ ಸ್ ೀತಸಗಯಂ ತತಾರತ್್ವೀ ಹಯಜ್ ೀಹವಿೀತ್ ತ್ಾಯ ಹಯಪಾನ್ಂ ಸ್ ೀತಸಗಯಂ ತತಾರತ್್ವೀ ಹಯಜ್ ೀಹವಿೀತ್ || || 10 10 ||||  

 

ತರತ್್ವೀ ಹತತ್ಾವತರತ್್ವೀ ಹತತ್ಾವSSರ್ ಪಞ್ಾತವಂ ತಚ್ೈಕತ್್ವೀರ್ ಪಞ್ಾತವಂ ತಚ್ೈಕತ್್ವೀSSಜತಹ್ ೀನ್ತಮನಿಾಃ ಜತಹ್ ೀನ್ತಮನಿಾಃ ||  
ಸವಯಮಾತಮನ್ಯಜತಹವಿೀದ್ ಬರಹಮಣಾಯತ್ಾಮನ್ಮವಯಯೀ ಸವಯಮಾತಮನ್ಯಜತಹವಿೀದ್ ಬರಹಮಣಾಯತ್ಾಮನ್ಮವಯಯೀ || || 11 11 ||||  

ಪಾರಣಮಪಾನ್ೀ ತಂ ವಾಯನ್ೀ ಪಾರಣಮಪಾನ್ೀ ತಂ ವಾಯನ್ೀ | | ಸಮಾನ್ ೀದಾನೌ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮಾನ್ ೀದಾನೌ ತ್್ೀಷ್ತ | | ತ್ಾಂಶಾಮ ಲಪಾರಣ್ೀ ತ್ಾಂಶಾಮ ಲಪಾರಣ್ೀ | | 
ಆತ್ಾಮ ಆತ್ಾಮ ––  ಹೃದಿಸ್ ಿೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಹೃದಿಸ್ ಿೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ | | ಬರಹಮ ಬರಹಮ ––  ಸವಯಸವಯಗತಮ್ ಗತಮ್ ||  

““  ಉಮಾ ವಾಗಾತಮಕ್ಾ ರತದಾರಜಾಜತ್ಾ ಸಾ ಮನ್ಆತಮನ್ಾಃ ಉಮಾ ವಾಗಾತಮಕ್ಾ ರತದಾರಜಾಜತ್ಾ ಸಾ ಮನ್ಆತಮನ್ಾಃ ||  
ಪಾರಣಾಹವರಾತ್ ಸ ವಾಯೀಶಾ ಸ್ ೀಪಾರಣಾಹವರಾತ್ ಸ ವಾಯೀಶಾ ಸ್ ೀSSಪಾನಾದಾತಮರ ಪತಾಃ ಪಾನಾದಾತಮರ ಪತಾಃ ||||  
ಸವರ ಪಾದ್ೀವ ಸ ವಾಯನಾದ್ತದಾನ್ ೀ ವಾಯನ್ತಸುರ್ ಸವರ ಪಾದ್ೀವ ಸ ವಾಯನಾದ್ತದಾನ್ ೀ ವಾಯನ್ತಸುರ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ತಸಾಮತ್ ಸಸಮಾನ್ ೀ ವಾಯನಾಚಾಾಪಯಪಾನ್ಾಃ ಪಾರಣ ಏವ ಚ ಮಾನ್ ೀ ವಾಯನಾಚಾಾಪಯಪಾನ್ಾಃ ಪಾರಣ ಏವ ಚ ||||  
ಅಪಾನಾತ್ ತಅಪಾನಾತ್ ತಸೃಭಿಶಾಾಪ ಸಮಾನ್ ೀದಾನ್ಯೀಜಯನಿಾಃ ಸೃಭಿಶಾಾಪ ಸಮಾನ್ ೀದಾನ್ಯೀಜಯನಿಾಃ ||  
ತರರಾಣಾಮರ್ ಪಞ್ಚಾನಾಮನಾದಾವ ಪಾರಣತ್್ ೀ ಭವಾಃತರರಾಣಾಮರ್ ಪಞ್ಚಾನಾಮನಾದಾವ ಪಾರಣತ್್ ೀ ಭವಾಃ  ||||  
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ಏಕಸ್ಯೈವ ಸವರ ಪಾಣಿ ಪಾರಣಸ್ಯೈತ್ಾನಿ ಪಏಕಸ್ಯೈವ ಸವರ ಪಾಣಿ ಪಾರಣಸ್ಯೈತ್ಾನಿ ಪಞ್ಾಞ್ಾ ಚ  ಚ ||  
ಸ ಚ ಪಾರಣ್ ೀ ಹರ್ೀಜಾಯತ್್ ೀ ಹೃಸ ಚ ಪಾರಣ್ ೀ ಹರ್ೀಜಾಯತ್್ ೀ ಹೃದಿದಿಸಾಿದಾತಮನ್ ೀ ಮತಾಃ ಸಾಿದಾತಮನ್ ೀ ಮತಾಃ ||||  
ಸ ಆತ್ಾಮಬರಹಮಣ್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಶವರ ಪಾಜಜನಾದ್ಯನಾತ್ ಸ ಆತ್ಾಮಬರಹಮಣ್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಶವರ ಪಾಜಜನಾದ್ಯನಾತ್ ||  
ಏತ್್ೀಷಾಂ ಬರಹಮಪರ್ಯನ್ುಂ ವಿಲಯೀತಾತುಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಏತ್್ೀಷಾಂ ಬರಹಮಪರ್ಯನ್ುಂ ವಿಲಯೀತಾತುಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||||  
ಬರಹಯಜ್ಞ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಸವಯಸಂಸಾರಮೀಚಕಾಃ ಬರಹಯಜ್ಞ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಸವಯಸಂಸಾರಮೀಚಕಾಃ ””  ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ||||  
““  ಅಸಾಯಸ್ತಮನ್ಅಸಾಯಸ್ತಮನ್  ವಿಲಯೀ ಭಾವಿೀತ್್ಯೀವಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಹತತಾಃ ವಿಲಯೀ ಭಾವಿೀತ್್ಯೀವಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾಹತತಾಃ ||  
ನ್ ತತ ತತ್ಾೆಲವಿಲರ್ಸುವನ್ ಯೀ ವಾ ತಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ ನ್ ತತ ತತ್ಾೆಲವಿಲರ್ಸುವನ್ ಯೀ ವಾ ತಸಯ ದ್ಶಯನಾತ್ ””  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||1010,,1111  ||||  

 

  ಉದಿೀಚಿೀಂಉದಿೀಚಿೀಂ    ಪರವಿವ್ೀಪರವಿವ್ೀಶಾಶಾಂ ಗತಪೂವಾಯಂ ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ಶಾಶಾಂ ಗತಪೂವಾಯಂ ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ||  
ಹೃದಿ ಬರಹಮಪರಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ನಾವತ್್ೀಯತ ಗತ್್ ೀಹೃದಿ ಬರಹಮಪರಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ನಾವತ್್ೀಯತ ಗತ್್ ೀ  ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ || || 13 13 ||||  

ನಾವತ್್ೀಯತ ವಿೀರಗತಮ್ ಗತಾಃನಾವತ್್ೀಯತ ವಿೀರಗತಮ್ ಗತಾಃ  || || 13 13 ||||  
 

  ತ್್ೀ ಸಾತ್್ೀ ಸಾಧ್ತಕೃತಸವಾಯತ್ಾಯ ಜ್ಞಾಧ್ತಕೃತಸವಾಯತ್ಾಯ ಜ್ಞಾತ್ಾವತ್ಾವSSSSತಯನಿುಕಮಾತಮನ್ಾಃ ತಯನಿುಕಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಮನ್ಸಾ ಧ್ಾರರಾಮಾಸತವ್ೈಯಕತಣಠಚರಣಾಮತಬಜಮ್ ಮನ್ಸಾ ಧ್ಾರರಾಮಾಸತವ್ೈಯಕತಣಠಚರಣಾಮತಬಜಮ್ || || 15 15 ||||  

  ಆತಮನ್ಾಃ ಸವರ ಪಮಾತಯನಿುಕಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಆತಮನ್ಾಃ ಸವರ ಪಮಾತಯನಿುಕಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ || || 15 15 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  11--15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11--1616  ||||  
 

ಕಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀನಿಯಜಗಾರಹ ಕಲ್ಲಂ ದಿಗಿವಜಯೀ ನ್ೃಪ ಕಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀನಿಯಜಗಾರಹ ಕಲ್ಲಂ ದಿಗಿವಜಯೀ ನ್ೃಪ ||  
ನ್ೃದ್ೀವನ್ೃದ್ೀವಚಿಚಿಹನಧ್ೃಕ್ ಶ್ಹನಧ್ೃಕ್ ಶ್ದ್ರಾಃ ಕ್್ ೀದ್ರಾಃ ಕ್್ ೀSSಸೌ ಕ್ಾಂ ರ್ಾಃ ಪದಾಸೌ ಕ್ಾಂ ರ್ಾಃ ಪದಾSSಹನ್ತ್ ಹನ್ತ್ || || 5 5 ||||  

ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSಸಾವಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಕಲ್ಲಮಿಸಾವಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಕಲ್ಲಮಿತತಯಕುತ್ಾವತ್ ತತಯಕುತ್ಾವತ್ || || 5 5 ||||  
 

ತತ್ ಕರ್ಯತ್ಾಂ ಮಹಾಭಾಗ ರ್ದಿ ವಿಷ್ತಣಕಥಾಶರರ್ಮ್ ತತ್ ಕರ್ಯತ್ಾಂ ಮಹಾಭಾಗ ರ್ದಿ ವಿಷ್ತಣಕಥಾಶರರ್ಮ್ ||  
ಅರ್ ವಾಅರ್ ವಾSSಸಯ ಪದಾಮಾೀಜಮಸಯ ಪದಾಮಾೀಜಮಕಕರನ್ದಲ್ಲಹಾಂ ಸತ್ಾಮ್ ರನ್ದಲ್ಲಹಾಂ ಸತ್ಾಮ್ || || 6 6 ||||  

 

ಕಿಮನ್ಯೈರಸದಾಲಾಪ್ೈರಾರ್ತಷ್ ೀ ರ್ದ್ಸದ್ವಯಕಿಮನ್ಯೈರಸದಾಲಾಪ್ೈರಾರ್ತಷ್ ೀ ರ್ದ್ಸದ್ವಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||  
ಕ್ಷತದಾರರ್ತಷಾಂ ನ್ೃಣಾಮಙ್ು ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಮೃತಮೃಚಛತ್ಾಮ್ ಕ್ಷತದಾರರ್ತಷಾಂ ನ್ೃಣಾಮಙ್ು ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಮೃತಮೃಚಛತ್ಾಮ್ || || 7 7 ||||  

ಅಥ್ೀತ ಪಕ್ಷಾನ್ುರ್ೀ ಅಥ್ೀತ ಪಕ್ಷಾನ್ುರ್ೀ | | ವಾ ವಾ ––  ರ್ದಿ ರ್ದಿ ||||  
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ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ೀಅನ್ಯಥಾ ಚ್ೀದಾರ್ತಷ್ ೀದಾರ್ತಷ್ ೀSSಸದ್ವಯರ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ ಸದ್ವಯರ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ ||  

  ““ರ್ದ್ಯಥ್ೀಯ ಚ ವಿಕಲಾಾಥ್ೀಯ ವಾಶಬದಾಃ ಸಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಯಥ್ೀಯ ಚ ವಿಕಲಾಾಥ್ೀಯ ವಾಶಬದಾಃ ಸಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ””  ಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ  

|| || 66, , 7 7 ||||  
 

ಏತದ್ರ್ಯಂ ಹಿ ಭಗವಾನಾಹ ತಾಃ ಪರಮಷ್ಟಯಭಿಾಃ ಏತದ್ರ್ಯಂ ಹಿ ಭಗವಾನಾಹ ತಾಃ ಪರಮಷ್ಟಯಭಿಾಃ ||  
ಅಹ್ ೀ ನ್ೃಲ್ ೀಕ್್ೀಅಹ್ ೀ ನ್ೃಲ್ ೀಕ್್ೀ  ಪೀಯೀತ ಪೀಯೀತ ಹಹರಿಲ್ಲೀಲಾಮೃತಂ ವಚಾಃ ರಿಲ್ಲೀಲಾಮೃತಂ ವಚಾಃ || || 9 9 ||||  

ಏತದ್ರ್ಯಂ ಹಿ ಮೃತತಯರತಪಹ ತಾಃ ಏತದ್ರ್ಯಂ ಹಿ ಮೃತತಯರತಪಹ ತಾಃ | | ಅಹ್ ೀ ನ್ೃಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪೀಅಹ್ ೀ ನ್ೃಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪೀಯೀತ್್ೀತ ಯೀತ್್ೀತ || || 9 9 ||||  
 

ಸಾರರ್ಯಪಾಷ್ಯದ್ಸತಸಾರರ್ಯಪಾಷ್ಯದ್ಸತಸ್ೀಸ್ೀವನ್ಸಖಯದೌವನ್ಸಖಯದೌತಯತಯವಿೀವಿೀರಾಸನಾನ್ತಗಮನ್ಸುವನ್ಪರಣಾಮೈಾಃ ರಾಸನಾನ್ತಗಮನ್ಸುವನ್ಪರಣಾಮೈಾಃ ||  
ಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತ  ಜಗತರಣತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಕಿುಂ ಕರ್ ೀತ ನ್ೃಪತಶಾರಣಾರವಿನ ದ್ೀ ಜಗತರಣತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಕಿುಂ ಕರ್ ೀತ ನ್ೃಪತಶಾರಣಾರವಿನ ದ್ೀ ||||  

ಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾರಥಾಯದಿಭಿವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಭಕಿುಂ ಕರ್ ೀತ ಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ತ ಪಾಣತಡಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾರಥಾಯದಿಭಿವಿಯಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಭಕಿುಂ ಕರ್ ೀತ || || 17 17 ||||  
 

  ಸತಯಂ ಶೌಚಂ ದ್ರಾ ದಾನ್ಂ ತ್ಾಯಗಾಃ ಸನ್ ುೀಷ್ ಆಜಯಸತಯಂ ಶೌಚಂ ದ್ರಾ ದಾನ್ಂ ತ್ಾಯಗಾಃ ಸನ್ ುೀಷ್ ಆಜಯವಮ್ ವಮ್ ||  
ಶಮೀ ದ್ಮಸುಪಾಃ ಸಾಮಯಂ ತಕಿಕ್ಷ್ ೀಪರತಾಃ ಶತರತಮ್ ಶಮೀ ದ್ಮಸುಪಾಃ ಸಾಮಯಂ ತಕಿಕ್ಷ್ ೀಪರತಾಃ ಶತರತಮ್ || || 27 27 ||||  

ತ್ಾಯಗ್ ೀ ಮಿಥಾಯಭಿಮಾನ್ವಜಯನ್ಮ್ ತ್ಾಯಗ್ ೀ ಮಿಥಾಯಭಿಮಾನ್ವಜಯನ್ಮ್ ||  

  ““ಮಿಥಾಯಭಿಮಾನ್ವಿರತಸಾಯಗ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಮಿಥಾಯಭಿಮಾನ್ವಿರತಸಾಯಗ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ””  ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 27 27 ||||  
 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿರಕಿುರ್ೈಶವರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ತ್್ೀಜ್ ೀ ಧ್ೃತಾಃ ಸೃತಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿರಕಿುರ್ೈಶವರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ತ್್ೀಜ್ ೀ ಧ್ೃತಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಸಾವತನ್ಿಂ ಕ್ೌಶಲಂ ಕ್ಾನಿುಾಃ ಸೌಭಗಂ ಮಾಧ್ಯವಂ ಕ್ಷಮಾ ಸಾವತನ್ಿಂ ಕ್ೌಶಲಂ ಕ್ಾನಿುಾಃ ಸೌಭಗಂ ಮಾಧ್ಯವಂ ಕ್ಷಮಾ ||||  28 28 ||||  

ಏಕ್ಾಏಕ್ಾನ್ುತಾಃ ಶತನ್ುತಾಃ ಶತಭಭಭಾಗಿತವಂ ಭಾಗಿತವಂ ––  ಸೌಭಾಗಯಮ್ ಸೌಭಾಗಯಮ್ ||  

  ““ಶತಭ್ೈಕಭಾಗಿೀ ಸತಭಗ್ ೀ ದ್ತಭಯಗಸುದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ ಶತಭ್ೈಕಭಾಗಿೀ ಸತಭಗ್ ೀ ದ್ತಭಯಗಸುದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ ””  ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ || || 28 28 ||||  
 

  ಪಾರಗಲಾಯಂಪಾರಗಲಾಯಂ  ಪರಶರರ್ಾಃ ಶ್ೀಲಂ ಸಹ ಓಜ್ ೀ ಬಲಂ ಭಗಾಃ ಪರಶರರ್ಾಃ ಶ್ೀಲಂ ಸಹ ಓಜ್ ೀ ಬಲಂ ಭಗಾಃ ||  
ಗಾಮಿಾೀಗಾಮಿಾೀರ್ಯಂರ್ಯಂ  ಸ್ಿೈರ್ಯಮಾಸ್ತುಕಯಂ ಕಿೀತಯಮಾನ್ ೀಸ್ಿೈರ್ಯಮಾಸ್ತುಕಯಂ ಕಿೀತಯಮಾನ್ ೀSSನ್ಹಙ್ೃತಾಃ ನ್ಹಙ್ೃತಾಃ || || 29 29 ||||  

““  ಶಮಾಃ ಪರರಾದಿಬತಧ್ತಯಜಾಿಕ್ಷಮಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಧ್ಯನ್ತತಿತಾಃಶಮಾಃ ಪರರಾದಿಬತಧ್ತಯಜಾಿಕ್ಷಮಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಧ್ಯನ್ತತಿತಾಃ  ||  
ಮಹಾವಿರ್ ೀಧ್ಕತತಯಮಹಾವಿರ್ ೀಧ್ಕತತಯಶಾಶಾ  ಸಹನ್ಂ ತತ ತತಕ್ಷಣಮ್ ಸಹನ್ಂ ತತ ತತಕ್ಷಣಮ್ ””  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  
““ಸವರ್ಂ ಸವಯಸಯ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಕತತಸುಸಯ ಪರರಾಪರಯೀಸವರ್ಂ ಸವಯಸಯ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಕತತಸುಸಯ ಪರರಾಪರಯೀ””  ಇತ ಚ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಚ ಪಾದ್ೇ ||  
““  ಪರರ್ಮೀವ ರ್ತಾಃ ಸವಯಮಪರರ್ಂ ನಾಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್ ಪರರ್ಮೀವ ರ್ತಾಃ ಸವಯಮಪರರ್ಂ ನಾಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್ ||  
ಸವರ್ಮೀವ ರ್ತಾಃ ಕತ್ಾಯಸವರ್ಮೀವ ರ್ತಾಃ ಕತ್ಾಯ  ಶಾನ್ ುೀಶಾನ್ ುೀSSತ್್ ೀ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ತ್್ ೀ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ | | ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
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ಮಾನ್ಾಃ ಪರ್ೀಷಾಮ್ ಮಾನ್ಾಃ ಪರ್ೀಷಾಮ್ || || 29 29 ||||  
 

ಇಮೀ ಚಾಇಮೀ ಚಾನ್ಯೀನ್ಯೀಚ ಭಗವನ್ ನಿತ್ಾಯ ರ್ತರ ಮಹಾಗತಣಾಾಃ ಚ ಭಗವನ್ ನಿತ್ಾಯ ರ್ತರ ಮಹಾಗತಣಾಾಃ ||  
ಪಾರರ್ಯಯ ಮಹತವಮಿಚಛದಿಾನ್ಯ ಚ ರಾನಿು ಸಮ ಕಹಿಯಚಿತ್ ಪಾರರ್ಯಯ ಮಹತವಮಿಚಛದಿಾನ್ಯ ಚ ರಾನಿು ಸಮ ಕಹಿಯಚಿತ್ || || 30 30 ||||  

““ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವರ ಪಗತಣ್ೈಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್್ೈಸತುಗತಭ ತ್್ೈಸತುಗತಣಯಸೌಣಯಸೌ  ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ||  
ನ್ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಕ್್ ೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯಚ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಕ್್ ೀSSಪ ಭಿನ್ ನೀ ಗತಣ್ ೀ ಮತಾಃ ಪ ಭಿನ್ ನೀ ಗತಣ್ ೀ ಮತಾಃ ””  ಇತ ಇತ ಬರಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಹಮತಕ್್ೀಯ || || 
30 30 ||||  

 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಧ್ಾದಯಯೀಾಃಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಧ್ಾದಯಯೀಾಃ  || || 1 1 --16 16 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀ SSರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||||  11--17 17 ||||  
 

ವೃಷ್ಂ ಮೃಣಾಲಧ್ವಲಂ ಮೀಹನ್ುಮಿವ ಬಿಭಯತಮ್ ವೃಷ್ಂ ಮೃಣಾಲಧ್ವಲಂ ಮೀಹನ್ುಮಿವ ಬಿಭಯತಮ್ ||  
ವ್ೀಪಮಾನ್ಂ ಪದ್ೈಕ್್ೀನ್ ಸ್ತೀವ್ೀಪಮಾನ್ಂ ಪದ್ೈಕ್್ೀನ್ ಸ್ತೀದ್ನ್ುಂ ಶ್ದ್ರ ಪೀಡಿತಂದ್ನ್ುಂ ಶ್ದ್ರ ಪೀಡಿತಂ  || || 2 2 ||||  

ಬಿಬಿಭಯಭಯತಮಿವ ಮೀಹನ್ುಮ್ ತಮಿವ ಮೀಹನ್ುಮ್ || || 2 2 ||||  
 

ಧ್ಮಯಂ ಬರವಿೀಷ್ಟ ಧ್ಮಯಜ್ಞ ಧ್ಮೀಯಧ್ಮಯಂ ಬರವಿೀಷ್ಟ ಧ್ಮಯಜ್ಞ ಧ್ಮೀಯSSಸ್ತ ವೃಷ್ರ ಪಧ್ೃಕ್ ಸ್ತ ವೃಷ್ರ ಪಧ್ೃಕ್ ||  
ರ್ದ್ಧ್ಮಯಕೃತಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ಸ ಚಕಸಾಯಪ ತದ್ಾವ್ೀತ್ ರ್ದ್ಧ್ಮಯಕೃತಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ಸ ಚಕಸಾಯಪ ತದ್ಾವ್ೀತ್ || || 21 21 ||||  

ಅಸತ್ಾಂ ಸ ಚಕಸಯ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುಅಸತ್ಾಂ ಸ ಚಕಸಯ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾಪ ಸತ್ಾಂ ನ್ ಸ ಚನಿೀರ್ಮಿತ ದ್ಶಯಯತತಮ್ಥಾಪ ಸತ್ಾಂ ನ್ ಸ ಚನಿೀರ್ಮಿತ ದ್ಶಯಯತತಮ್||  
ಜ್ಞಾತತಂ ಶಕುತ್ಾವಚಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಜ್ಞಾತತಂ ಶಕುತ್ಾವಚಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ||  

‘‘ರ್ದ್ಯಧ್ಮಯಾಃ ಕೃತಾಃ ಸದಿಾನ್ಯ ಸ ವಾಚಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ರ್ದ್ಯಧ್ಮಯಾಃ ಕೃತಾಃ ಸದಿಾನ್ಯ ಸ ವಾಚಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಅಸತೃತಮಧ್ಮಯಂ ತತ ವದ್ನ್ ಧ್ಮಯಮವಾಪುನರಾತ್ಅಸತೃತಮಧ್ಮಯಂ ತತ ವದ್ನ್ ಧ್ಮಯಮವಾಪುನರಾತ್’’  

  ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ || || 21 21 ||||  

ಅರ್ವಾ ದ್ೀವಮಾರಾರಾ ನ್ ನ್ಂ ಗತರಗ್ ೀಚರಾ ಅರ್ವಾ ದ್ೀವಮಾರಾರಾ ನ್ ನ್ಂ ಗತರಗ್ ೀಚರಾ ||  
ಚ್ೀತಸ್ ೀ ವಚಸಶಾಾಪ ಭ ತ್ಾನಾಮಿತ ನಿಶಾರ್ಾಃ ಚ್ೀತಸ್ ೀ ವಚಸಶಾಾಪ ಭ ತ್ಾನಾಮಿತ ನಿಶಾರ್ಾಃ || || 22 22 ||||  

ತಸಯ ಗ್ ೀತಸಯ ಗ್ ೀಚರತ್್ವೀಚರತ್್ವೀSSಪ ಭ ತ್ಾನಾಮಗ್ ೀಚರ್ೀತ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ ವಾ ಪ ಭ ತ್ಾನಾಮಗ್ ೀಚರ್ೀತ ಜ್ಞಾಪಯತತಂ ವಾ || || 22 22 ||||  
 

ನ್ ವತಯತವಯಂ ತದ್ಧ್ಮಯಬನ್ ಧೀ ಧ್ಮೀಯಣ ಸತ್್ಯೀನ್ ಚ ವತಯತವ್ಯೀ ನ್ ವತಯತವಯಂ ತದ್ಧ್ಮಯಬನ್ ಧೀ ಧ್ಮೀಯಣ ಸತ್್ಯೀನ್ ಚ ವತಯತವ್ಯೀ ||  
ಬರಹಾಮವತ್್ೀಯ ರ್ತರ ರ್ಜನಿು ರ್ಜ್ಞ್ೈರ್ಯಜ್ಞ್ೀಶವರಂ ಬರಹಮವಿತ್ಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಾಃ ಬರಹಾಮವತ್್ೀಯ ರ್ತರ ರ್ಜನಿು ರ್ಜ್ಞ್ೈರ್ಯಜ್ಞ್ೀಶವರಂ ಬರಹಮವಿತ್ಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಾಃ || || 32 32 ||||  
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ಬರಹಮರ್ಜ್ಞಾ ವಿತ್ಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ಬರಹಮರ್ಜ್ಞಾ ವಿತ್ಾನ್ರ್ಜ್ಞಾಶಾ || || 32 32 ||||  
 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಹರಿಭಯಗವಾನಿಜಯಮಾನ್ ಇಷಾಟತಮಮ ತಯರ್ಯಜತ್ಾಂರ್ಸ್ತಮನ್ ಹರಿಭಯಗವಾನಿಜಯಮಾನ್ ಇಷಾಟತಮಮ ತಯರ್ಯಜತ್ಾಂ  ಶಂ ತನ್ ೀತ ಶಂ ತನ್ ೀತ ||  
ಕ್ಾಮಾನ್ಮೀಘಾನ್ ಸಿ್ತರಜಙ್ುಮಾನಾಮನ್ುಬಯಹಿವಾಯರ್ತರಿವ್ೀಶ ಆತ್ಾಮ ಕ್ಾಮಾನ್ಮೀಘಾನ್ ಸಿ್ತರಜಙ್ುಮಾನಾಮನ್ುಬಯಹಿವಾಯರ್ತರಿವ್ೀಶ ಆತ್ಾಮ || || 33 33 ||||  

ಇಷಾಟತಮಮ ತಯರಿಚಾಛತನ್ತಾಃ ಇಷಾಟತಮಮ ತಯರಿಚಾಛತನ್ತಾಃ || || 33 33 ||||  
 

ಅಥ್ೈತ್ಾನಿ ನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ಅಥ್ೈತ್ಾನಿ ನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಶ್ೀಲ್ ೀ ರಾಜಾ ಲ್ ೀಕಪತಗತಯರತಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಶ್ೀಲ್ ೀ ರಾಜಾ ಲ್ ೀಕಪತಗತಯರತಾಃ || || 40 40 ||||  

ವಿಹಿತ್ಾತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ವಿಹಿತ್ಾತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ || || 40 40 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--17 17 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11  --18 18 ||||  
 

ಉತಸೃಜಯ ಸವಯತಾಃ ಸಙ್ುಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಜಯತಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಉತಸೃಜಯ ಸವಯತಾಃ ಸಙ್ುಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಜಯತಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ವ್ೈರಾಸಕ್್ೀಜಯಹೌ ಶ್ಷ್ ಯೀ ಗಙ್ಕುರಾಂ ಸವಕಲ್ೀರವರಮ್ ವ್ೈರಾಸಕ್್ೀಜಯಹೌ ಶ್ಷ್ ಯೀ ಗಙ್ಕುರಾಂ ಸವಕಲ್ೀರವರಮ್ || || 3 3 ||||  

““  ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮಯೀಗಯಂ ಸಾಯಜಾಜಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಾರಣಂ ಸೃತಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮಯೀಗಯಂ ಸಾಯಜಾಜಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಾರಣಂ ಸೃತಮ್ ””    

ಇತ ಭಾಗವತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತನ್ಿೀ || || 3 3 ||||  

  ತತಲರಾಮ ಲವ್ೀನಾಪ ನ್ ಸವಗಯಂತತಲರಾಮ ಲವ್ೀನಾಪ ನ್ ಸವಗಯಂ  ನಾಪುನ್ಭಯವಮ್ ನಾಪುನ್ಭಯವಮ್ ||  
ಭಗವತಸಙಚುಸಙ್ುಸಯ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕಿಮತತ್ಾಶ್ಷ್ಾಃ ಭಗವತಸಙಚುಸಙ್ುಸಯ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕಿಮತತ್ಾಶ್ಷ್ಾಃ || || 13 13 ||||  

““  ಸಮಯಕ ಸವರ ಪಸಾಯವಯಕಿುರಭಾವೀ ಜನ್ನ್ಸಯ ಚ ಸಮಯಕ ಸವರ ಪಸಾಯವಯಕಿುರಭಾವೀ ಜನ್ನ್ಸಯ ಚ ||  
ಅಲಾರ್ತ್ಾನತ್ ತತ್್ ೀ ವೃಅಲಾರ್ತ್ಾನತ್ ತತ್್ ೀ ವೃದಿಧದಿಧಹ್ೀತ್್ ೀಾಃಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ  ಸತಸಙ್ುತವಯರಾಸತಸಙ್ುತವಯರಾ””ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ||||1313||||  

 

ಕತತಾಃ ಪುನ್ಗೃಯಣತ್್ ೀ ನಾಮ ತಸಯ ಮಹತುಮೈಕ್ಾನ್ುಪರಾರ್ಣಸಯ ಕತತಾಃ ಪುನ್ಗೃಯಣತ್್ ೀ ನಾಮ ತಸಯ ಮಹತುಮೈಕ್ಾನ್ುಪರಾರ್ಣಸಯ ||  
ಯೀಯೀSSನ್ನ್ುಶಕಿುಭಯಗವಾನ್ನ್ನ್ ುೀನ್ನ್ುಶಕಿುಭಯಗವಾನ್ನ್ನ್ ುೀ  ಮಹದ್ತುಣತ್ಾವಮಹದ್ತುಣತ್ಾವದ್ಯಮನ್ನ್ುಮಾಹತಾಃ ದ್ಯಮನ್ನ್ುಮಾಹತಾಃ || || 19 19 ||||  

ಅನ್ನ್ುಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ದ್ೀಶಅನ್ನ್ುಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ದ್ೀಶತತಶಾ ಶಾ || || 19 19 ||||  
 

  ರ್ತ್ಾರನ್ತರಕ್ಾುಾಃ ಸಹಸ್ೈವ  ೀರಾ ವಯಪೀಹಯ ದ್ೀಹಾದಿಷ್ತರ್ತ್ಾರನ್ತರಕ್ಾುಾಃ ಸಹಸ್ೈವ  ೀರಾ ವಯಪೀಹಯ ದ್ೀಹಾದಿಷ್ತ  ಸಙ್ುಮ ಢಮ್ ಸಙ್ುಮ ಢಮ್ ||  
ವರಜನಿು ರ್ತ್ಾಾರಮಹಂಸಯಸತಯಂ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಹಿಂಸ್ ೀಪರಮಶಾ ಧ್ಮಯಾಃ ವರಜನಿು ರ್ತ್ಾಾರಮಹಂಸಯಸತಯಂ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಹಿಂಸ್ ೀಪರಮಶಾ ಧ್ಮಯಾಃ || || 22 22 ||||  
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ಪರಪರಮಹಂಸಾಶರಮಪಾರಪಯಂ ಸತಯಂ ಬರಹಮ ಮಹಂಸಾಶರಮಪಾರಪಯಂ ಸತಯಂ ಬರಹಮ || || 22 22 ||||  
 

ಪರತರತದ ಧ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಬತದಿಧಮತಪಾರತಮ್ಪರತರತದ ಧ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಬತದಿಧಮತಪಾರತಮ್  ||  
ಸಾಿನ್ತರರಾತ್ ಪರಂ ಪಾರಪುಂ ಬರಹಮಭ ತಮವಿಕಿರರ್ಮ್ ಸಾಿನ್ತರರಾತ್ ಪರಂ ಪಾರಪುಂ ಬರಹಮಭ ತಮವಿಕಿರರ್ಮ್ || || 26 26 ||||  

““  ಸವತ್್ ೀ ಮನ್ಾಃಸಿ್ತತವಿಯಷ ಣೌ ಬರಹಮಭಾವ ಉದಾಹೃತಾಃ ಸವತ್್ ೀ ಮನ್ಾಃಸಿ್ತತವಿಯಷ ಣೌ ಬರಹಮಭಾವ ಉದಾಹೃತಾಃ ””  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 26 26 ||||  
 

ಅಭ ತಪೂವಯಾಃ ಸಹಸಾ ಕ್ಷತಅಭ ತಪೂವಯಾಃ ಸಹಸಾ ಕ್ಷತತೃಡಾಬಯಮದಿಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ ತೃಡಾಬಯಮದಿಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಬಾರಹಮಣಂ ಪರತಯಭ ದ್ಬಾಹಮನ್ ಬಾರಹಮಣಂ ಪರತಯಭ ದ್ಬಾಹಮನ್ ಮಮತಸರ್ ೀ ಮನ್ತಯರ್ೀವ ಚ ತಸರ್ ೀ ಮನ್ತಯರ್ೀವ ಚ || || 29 29 ||||  

““  ಅಪರೀತಮಯದ್ವಶ್್ ೀ ನಾರ್ಮಿತಅಪರೀತಮಯದ್ವಶ್್ ೀ ನಾರ್ಮಿತ  ಮತಸರಮತಸರ  ಈರಿತಾಃ ಈರಿತಾಃ ””  ಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ||||2929||||  
ಇತತಯಕ್ಾುವ ರ್ ೀಷ್ತ್ಾಮಾರಕ್ಷ್ ೀ ವರ್ಇತತಯಕ್ಾುವ ರ್ ೀಷ್ತ್ಾಮಾರಕ್ಷ್ ೀ ವರ್ಸಾಯಸಾಯನ್ೃಷ್ಟಬಾಲಕ್ಾನ್ ನ್ೃಷ್ಟಬಾಲಕ್ಾನ್ ||  
ಕ್ೌಶ್ಕಯಪ ಉಪಸಾೃಶಯ ವಾಗವಜರಂ ವಿಸಸಜಯ ಹ ಕ್ೌಶ್ಕಯಪ ಉಪಸಾೃಶಯ ವಾಗವಜರಂ ವಿಸಸಜಯ ಹ || || 36 36 ||||  
ಕ್ೌಶ್ಕಿೀಕ್ೌಶ್ಕಿೀ  --  ಕತಶಪಾಣಿಾಃ ಕತಶಪಾಣಿಾಃ || || 36 36 ||||  

 

ಅರಕ್ಷಮಾಣ್ೀ ನ್ರದ್ೀವನಾಮಿನೀ ರಥಾಙ್ುಪಾಣಾವರ್ಮಙ್ು ಲ್ ೀಕಾಃ ಅರಕ್ಷಮಾಣ್ೀ ನ್ರದ್ೀವನಾಮಿನೀ ರಥಾಙ್ುಪಾಣಾವರ್ಮಙ್ು ಲ್ ೀಕಾಃ ||  
ತದ್ೈವ ಚ್ ೀರಪರಚತರ್ ೀ ತದ್ೈವ ಚ್ ೀರಪರಚತರ್ ೀ ವಿವಿನ್ಙ್ಷಯತಯರಕ್ಷಯಮಾಣ್ ೀ ವಿವರ ರ್ವತ್ ಕ್ಷನ್ಙ್ಷಯತಯರಕ್ಷಯಮಾಣ್ ೀ ವಿವರ ರ್ವತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ಣಾತ್ || || 43 43 ||||  

““  ಸ್ೀನಾ ವರ ಸ್ೀನಾ ವರ ರ್ಥರ್ಥನಿೀ ಪರೀಕ್ಾು ನಿೀ ಪರೀಕ್ಾು ವರ ಥ್ ೀವರ ಥ್ ೀ  ಗತಪುರತಚಯತ್್ೀ ಗತಪುರತಚಯತ್್ೀ ””  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ || || 43 43 ||||  
 

ತದ್ದ್ಯ ನ್ಾಃ ಪಾಪಮತಪ್ೈತಯನ್ನ್ವರ್ಂ ರ್ನ್ನಷ್ಟನಾರ್ಸಯ ಪಶ್್ ೀವಿಯಲತಮಾಕ್ಾಾಃ ತದ್ದ್ಯ ನ್ಾಃ ಪಾಪಮತಪ್ೈತಯನ್ನ್ವರ್ಂ ರ್ನ್ನಷ್ಟನಾರ್ಸಯ ಪಶ್್ ೀವಿಯಲತಮಾಕ್ಾಾಃ ||  
ಪರಸಾರಂ ಘನನಿು ಶಪನಿು ವೃಞ್ಜತ್್ೀ ಪಶ್ನ್ ಸ್ತಿಯೀಪರಸಾರಂ ಘನನಿು ಶಪನಿು ವೃಞ್ಜತ್್ೀ ಪಶ್ನ್ ಸ್ತಿಯೀSSಥಾಯನ್ ಪುರತದ್ಸಯವೀ ಜನಾಾಃ ಥಾಯನ್ ಪುರತದ್ಸಯವೀ ಜನಾಾಃ || || 44 44 ||||  

““ವಿಡಾರವಿಡಾರಷ್ೌಂಷ್ೌಂ  ಪಪಶತಶತರತತ್್ಸೀಕ್್ ೀ ಭರಮರಶ್ಾೀತ ಕರತತ್್ಸೀಕ್್ ೀ ಭರಮರಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ರ್ಯತ್್ೀ ””  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44 44 ||||  
 

ಸಾಧ್ವಾಃ ಪಾರರ್ಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರ್ೈದ್ವಯನ ದ್ವೀಷ್ತ ಯೀಜತ್ಾಾಃ ಸಾಧ್ವಾಃ ಪಾರರ್ಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರ್ೈದ್ವಯನ ದ್ವೀಷ್ತ ಯೀಜತ್ಾಾಃ ||  
ನ್ ವಯರ್ನಿು ನ್ ಹೃಷ್ಯನಿು ರ್ತ ಆತ್ಾಮನ್ ವಯರ್ನಿು ನ್ ಹೃಷ್ಯನಿು ರ್ತ ಆತ್ಾಮSSಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ಗತಣಾಶರರ್ಾಃ || || 50 50 ||||  

  ಸವಕೃತ್್ ೀ ಗತಣಾಃ ಸವಸ್ಯೈವ ರ್ತಾಃ ಸವಕೃತ್್ ೀ ಗತಣಾಃ ಸವಸ್ಯೈವ ರ್ತಾಃ || || 50 50 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1 1 --  18 18 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11--  19 19 ||||  
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  ಇತ ಸಮಇತ ಸಮ ರಾಜಾ ವಯವಸಾರ್ರ್ತಕುಾಃ ಪಾರ ರಾಜಾ ವಯವಸಾರ್ರ್ತಕುಾಃ ಪಾರಚಿೀಚಿೀನ್ಮ ಲ್ೀಷ್ತ ಕತಶ್ೀಷ್ತ  ೀರಾಃ ನ್ಮ ಲ್ೀಷ್ತ ಕತಶ್ೀಷ್ತ  ೀರಾಃ ||  
ಉದ್ಙ್ತಮಖ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಕ ಲ ಆಸ ು್ೀ ಸಮತದ್ರಪತ್ಾನಯಾಃ ಸವಸತತ್್ೀ ನ್ಯಸುಭಾರಾಃ ಉದ್ಙ್ತಮಖ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಕ ಲ ಆಸ ು್ೀ ಸಮತದ್ರಪತ್ಾನಯಾಃ ಸವಸತತ್್ೀ ನ್ಯಸುಭಾರಾಃ || || 17 17 ||||  

ಗಙ್ಕುರಾಮತದ್ಕ ಏವ ಕಿಞ್ಚಾದ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ್ೀ ಪಾರಸಾದ್ೀ ಗಙ್ಕುರಾಮತದ್ಕ ಏವ ಕಿಞ್ಚಾದ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ್ೀ ಪಾರಸಾದ್ೀ ||ತಥಾಹಿ ಮಹಾಭಾರತ್್ೀತಥಾಹಿ ಮಹಾಭಾರತ್್ೀ||||17 17 ||||  
 

|| || ಇತ ಪರರ್ಮಇತ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1 1 --19 19 ||||  
 

ವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 11--  20 20 ||||  
 

ಶಾಯಮಂ ಸದಾಶಾಯಮಂ ಸದಾSSSSವಿೀಚಯವಯೀಙ್ುಲಕ್ಷಾಮಯ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಂ ರತಚಿರಸ್ತಮತ್್ೀನ್ ವಿೀಚಯವಯೀಙ್ುಲಕ್ಷಾಮಯ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಂ ರತಚಿರಸ್ತಮತ್್ೀನ್ ||  
ಪರತತಯತಿತ್ಾ ಮತನ್ರ್ಶಾಾಸನ್ೀಭಯಸುಲಿಕ್ಷಣಜ್ಞಾ ಅಪ ಗ ಢವಚಯಸಮ್ ಪರತತಯತಿತ್ಾ ಮತನ್ರ್ಶಾಾಸನ್ೀಭಯಸುಲಿಕ್ಷಣಜ್ಞಾ ಅಪ ಗ ಢವಚಯಸಮ್ || || 4 4 ||||  

 

  ““  ಕ್್ೈಶ್್ ೀಕ್್ೈಶ್್ ೀರರರೌವನಾಭಯನ್ುಾಃ ಕ್ಾಲ ಆವಿೀಚಯಮತಚಯತ್್ೀ ರೌವನಾಭಯನ್ುಾಃ ಕ್ಾಲ ಆವಿೀಚಯಮತಚಯತ್್ೀ ””  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 4 4 ||||  
 

ಇತ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯಯೀ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯರ್ಾಃವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ    

||||  1 1 --  20 20 ||||  
 

|| || ಇತಇತ  ಪರರ್ಮಸೆನ್ಧಾಃಪರರ್ಮಸೆನ್ಧಾಃ  || || 1 1 || ||   
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|| || ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ   ||||  2 2 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  22--  1 1 ||||  

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ವರಿೀರಾನ್ೀಷ್ ತ್್ೀ ಪರಶನಾಃ ಕೃತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕಹಿತಂ ನ್ೃಪ ವರಿೀರಾನ್ೀಷ್ ತ್್ೀ ಪರಶನಾಃ ಕೃತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕಹಿತಂ ನ್ೃಪ ||  
ಆತಮವಿತಸಮಮತಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಆತಮವಿತಸಮಮತಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಶ್್ ರೀಶ್್ ರೀತವಾಯದಿಷ್ತ ರ್ಾಃ ಪರಾಃ ತವಾಯದಿಷ್ತ ರ್ಾಃ ಪರಾಃ ||||  1 1 ||||  

ರ್ಾಃ ಪರ ಇತ ರ್ಾಃ ಪರ ಇತ || || 1 1 ||||  
 

ಶ್್ ರೀತವಾಯನಿೀಹ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ನ್ೃಣಾಂ ಸನಿು ಸಹಸರಶಾಃ ಶ್್ ರೀತವಾಯನಿೀಹ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ನ್ೃಣಾಂ ಸನಿು ಸಹಸರಶಾಃ ||  
ಅಪಅಪಶಯಶಯತ್ಾಮಾತಮತತವಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಗೃಹಮೀ ನಾಮ್ ತ್ಾಮಾತಮತತವಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಗೃಹಮೀ ನಾಮ್ || || 2 2 ||||  

 

ನಿದ್ರರಾ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ನ್ಕುಂ ವಯವಾಯೀನ್ ನ್ವಂ ವರ್ಾಃ ನಿದ್ರರಾ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ನ್ಕುಂ ವಯವಾಯೀನ್ ನ್ವಂ ವರ್ಾಃ ||  
ದಿವಾ ಚಾಥ್ೀಯದಿವಾ ಚಾಥ್ೀಯಹಹರಾ ರಾಜನ್ ಕತಟ್ತಮಬಭರಣ್ೀನ್ ವಾ ರಾ ರಾಜನ್ ಕತಟ್ತಮಬಭರಣ್ೀನ್ ವಾ || || 3 3 ||||  

ಅಪಶಯತ್ಾಂ ನಿದ್ರರಾ ಅಪಶಯತ್ಾಂ ನಿದ್ರರಾ || || 22,,  3 3 ||||  
 

ದ್ೀಹಾಪತಯದ್ೀಹಾಪತಯಕಕಲತ್ಾರದಿಷಾವತಮದ್ೈಲತ್ಾರದಿಷಾವತಮದ್ೈವ್ಯೀಷ್ವಸತಸವಪ ವ್ಯೀಷ್ವಸತಸವಪ ||  
ತ್್ೀಷ್ತ ಪರಸಕ್್ ುೀ ನಿಧ್ನ್ಂ ಪತ್್ೀಷ್ತ ಪರಸಕ್್ ುೀ ನಿಧ್ನ್ಂ ಪಶಯಶಯನ್ನಪ ನ್ ಪಶಯತ ನ್ನಪ ನ್ ಪಶಯತ || || 4 4 ||||  

ಅಸಅಸತತಸತತಸ  ––  ಅಭತ್್ರೀಷ್ತ ಅಭತ್್ರೀಷ್ತ | | ““  ಸದಾಾವ್ೀ ಸಾಧ್ತಸದಾಾವ್ೀ ಸಾಧ್ತಭಾವ್ೀ ಚ ಭಾವ್ೀ ಚ ””    ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ || || 4 4 ||||  
 

ಪಾರಯೀಣ ಮತನ್ಯೀ ರಾಜನ್ ನಿವೃತ್ಾು ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ತಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಮತನ್ಯೀ ರಾಜನ್ ನಿವೃತ್ಾು ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ತಾಃ ||  
ನ್ೈಗೃಯಣಯಸಾಿ ರಮನ ು್ೀ ಸಮ ಗತಣಾನ್ತಕರ್ನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ನ್ೈಗೃಯಣಯಸಾಿ ರಮನ ು್ೀ ಸಮ ಗತಣಾನ್ತಕರ್ನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ || || 7 7 ||||  

ಧ್ಾಯನಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪಾರಯೀಣ ಧ್ಾಯನಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪಾರಯೀಣ | | ನ್ೈಗತಯಣಯಸಾಿನ್ೈಗತಯಣಯಸಾಿ ಮತಕ್ಾುಾಃ  ಮತಕ್ಾುಾಃ ||  

  ““  ಏತತ್ಾಸಮಗಾರ್ನಾನಸ ು್ೀಏತತ್ಾಸಮಗಾರ್ನಾನಸ ು್ೀ””  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ || || 7 7 ||||  
 

ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ಇದ್ಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ||  
ಅಅ ೀತವಾನ್ ದಾವ ೀತವಾನ್ ದಾವಪಪರಾಧ್ೌ ಪರಾಧ್ೌ ಪತತದ್ವೈಯಪಾರ್ನಾದ್ಹಮ್ ತತದ್ವೈಯಪಾರ್ನಾದ್ಹಮ್ || || 8 8 ||||  

ದಾವಪರ್ೀ ಚ ಆದೌ ಚ ದಾವಪರ್ೀ ಚ ಆದೌ ಚ | | ಕೃಷಾಣವತ್ಾರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕೃಷಾಣವತ್ಾರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

““  ವಾಯಸಾಃ ಷ್ಟ್ ಶತವಷ್ಟಯಯೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಮಜೀಜನ್ತ್ ವಾಯಸಾಃ ಷ್ಟ್ ಶತವಷ್ಟಯಯೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌಮಜೀಜನ್ತ್ ””  ಇತ ಸಾೆನ ಧ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ಧ್ೀ || || 8 8 ||||  
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ಪರಿನಿಷ್ಟಠಪರಿನಿಷ್ಟಠತ್್ ೀತ್್ ೀSSಪ ನ್ೈಗತಯಣಯ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಲ್ಲೀಲರಾ ಪ ನ್ೈಗತಯಣಯ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಲ್ಲೀಲರಾ ||  
ಗೃಹಿೀತಚ್ೀತ್ಾ ರಾಜಷ್ಯ ಆಖಾಯನ್ಂ ರ್ದ್ ೀತವಾನ್ ಗೃಹಿೀತಚ್ೀತ್ಾ ರಾಜಷ್ಯ ಆಖಾಯನ್ಂ ರ್ದ್ ೀತವಾನ್ || || 9 9 ||||  

ಪಪರಿನಿರಿನಿಷ್ಟಠತ್್ ೀಷ್ಟಠತ್್ ೀSSಪ ಮತಕಿುರಸಯ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ನಿಶ್ಾತ್್ ೀಪ ಮತಕಿುರಸಯ ಭವಿಷ್ಯತೀತ ನಿಶ್ಾತ್್ ೀSSಪ ಪ ||  

““  ಉದ್ರಂ ಸಂಶರ್ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಪರಿನಿಷಾಠ ವಿನಿಶಾರ್ಾಃ ಉದ್ರಂ ಸಂಶರ್ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಪರಿನಿಷಾಠ ವಿನಿಶಾರ್ಾಃ ””  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ||||  
““  ಋಷ್ತಯತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಶಾ ವಿಮತಕ್ ುೌ ಪರನಿಶ್ಾತ್ಾಾಃಋಷ್ತಯತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಶಾ ವಿಮತಕ್ ುೌ ಪರನಿಶ್ಾತ್ಾಾಃ  ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯ ಕಸೌಖಾಯರ್ಯಂ ರ್ತನ ು್ೀಪಯ ಕಸೌಖಾಯರ್ಯಂ ರ್ತನ ು್ೀ ಶತಭಕಮಯಸತ  ಶತಭಕಮಯಸತ ||||  
ವಿಮತಕ್ಾುಸತು ಸವಭಾವ್ೀನ್ ನಿತಯಂವಿಮತಕ್ಾುಸತು ಸವಭಾವ್ೀನ್ ನಿತಯಂ  ಧ್ಾಯನಾದಿತತಾರಾಾಃ ಧ್ಾಯನಾದಿತತಾರಾಾಃ ””  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 9 9 ||||  

 

ನಿರ್ಚ ಛ್ೀದಿವಷ್ಯೀಭ್ ಯೀನಿರ್ಚ ಛ್ೀದಿವಷ್ಯೀಭ್ ಯೀSSಕ್ಷಾನ್ ಮನ್ಸಾ ಬತದಿಧಸಾರರ್ಥಾಃ ಕ್ಷಾನ್ ಮನ್ಸಾ ಬತದಿಧಸಾರರ್ಥಾಃ ||  
ಮನ್ಾಃ ಕಮಯಭಿರಾಕ್ಷಿಪುಂ ಶತಭಾಥ್ೀಯ ಧ್ಾರಯೀದಿಧರಾ ಮನ್ಾಃ ಕಮಯಭಿರಾಕ್ಷಿಪುಂ ಶತಭಾಥ್ೀಯ ಧ್ಾರಯೀದಿಧರಾ || || 18 18 ||||  

ಶತಭಾಥ್ೀಯ ಭಗವತ ಶತಭಾಥ್ೀಯ ಭಗವತ || || 18 18 ||||  
 

  ತತ್್ೈಕ್ಾವರ್ವಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ವುಯಚಿಛತತ್್ೈಕ್ಾವರ್ವಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ವುಯಚಿಛನ್ನೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ ನ್ನೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ ||  
ಮನ್ ೀ ನಿವಿಯಮನ್ ೀ ನಿವಿಯಷ್ರ್ಂ ರ್ತಙ್ಕೆತವತತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾನ್ನ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ ಷ್ರ್ಂ ರ್ತಙ್ಕೆತವತತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾನ್ನ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ || || 19 19 ||||  

ವಿವಿಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ನಿಗಯತಯ ತತ್್ೈವ ಮನ್ ೀರ್ತಙ್ಕೆತವಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ನಿಗಯತಯ ತತ್್ೈವ ಮನ್ ೀರ್ತಙ್ಕೆತವSSನ್ಯನ್ನ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ ನ್ಯನ್ನ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ || || 19 19 ||||  
 

ರ್ಸಾಯಂ ಸನಾಧರ್ಯಮಾಣಾರಾಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ರ್ಸಾಯಂ ಸನಾಧರ್ಯಮಾಣಾರಾಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ||  
ಆಶತ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಯೀಗ ಆಶರರ್ಂ ಭದ್ರಮಿೀಕ್ಷತಾಃಆಶತ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಯೀಗ ಆಶರರ್ಂ ಭದ್ರಮಿೀಕ್ಷತಾಃ  || || 21 21 ||||  

ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ––  ಹರಿಮ್ ಹರಿಮ್ || || 21 21 ||||  
 

ರ್ಥಾ ಸನಾಧರ್ಯತ್್ೀ ಬರಹಮನ್ ಧ್ಾರ್ಥಾ ಸನಾಧರ್ಯತ್್ೀ ಬರಹಮನ್ ಧ್ಾರಣಾ ರ್ತರ ಸಮಮತ್ಾ ರಣಾ ರ್ತರ ಸಮಮತ್ಾ ||  
ರಾದ್ೃಶ್ೀ ವಾ ಹರ್ೀದಾಶತ ಪುರತಷ್ಸಯ ಮನ್ ೀಮಲಮ್ ರಾದ್ೃಶ್ೀ ವಾ ಹರ್ೀದಾಶತ ಪುರತಷ್ಸಯ ಮನ್ ೀಮಲಮ್ || || 22 22 ||||  

ರ್ಚಛಬದಾಃ ಪರಶ್ನೀ ರ್ಚಛಬದಾಃ ಪರಶ್ನೀ | | ““  ರ್ತಶ್್ ಾೀದ್ೀತ ಸ ರ್ಯಾಃ ರ್ತಶ್್ ಾೀದ್ೀತ ಸ ರ್ಯಾಃ ””  ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ||  

““  ರ್ಚಛಬದಸತು ಪರಾಮಶ್ೀಯ ಪರಶಾನಥ್ೀಯ ಚಾಭಿಭಣಯತ್್ೀ ರ್ಚಛಬದಸತು ಪರಾಮಶ್ೀಯ ಪರಶಾನಥ್ೀಯ ಚಾಭಿಭಣಯತ್್ೀ ””  ಇತ್ಾಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತ್ಾಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ || || 222 2 ||||  
 

ಜತ್ಾಸನ್ ೀ ಜತಶಾವಸ್ ೀ ಜತಸಙಕ್ ುೀ ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ಜತ್ಾಸನ್ ೀ ಜತಶಾವಸ್ ೀ ಜತಸಙಕ್ ುೀ ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ||  
ಸ ಿಲ್ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪ್ೀ ಮನ್ಾಃ ಸನಾಧರಸ ಿಲ್ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪ್ೀ ಮನ್ಾಃ ಸನಾಧರಯೀದ್  ರಾ ಯೀದ್  ರಾ || || 23 23 ||||  

ರ್ತ್್ೀತಯಸಯ ಜತ್ಾಸನ್ ಇತ್ಾಯದಿ ರ್ತ್್ೀತಯಸಯ ಜತ್ಾಸನ್ ಇತ್ಾಯದಿ | | ರ್ತರ ಸ ಿಲ್ೀ ರ್ತರ ಸ ಿಲ್ೀ | | ರಾದ್ೃಶ್ೀತಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾಯದಿ ರಾದ್ೃಶ್ೀತಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾಯದಿ 
|| || 23 23 ||||  
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ವಿಶ್ೀಷ್ಸುಸಯ ದ್ೀಹ್ ೀವಿಶ್ೀಷ್ಸುಸಯ ದ್ೀಹ್ ೀSSರ್ಂ ಸಿವಿಷ್ಠಶಾ ಸಿವಿೀರ್ಸಾಮ್ ರ್ಂ ಸಿವಿಷ್ಠಶಾ ಸಿವಿೀರ್ಸಾಮ್ ||  
ರ್ತ್್ರೀದ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ವಿಶವಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ರ್ತ್ ರ್ತ್್ರೀದ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ವಿಶವಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ರ್ತ್ || || 24 24 ||||  

ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ  ––  ಆಆಣಡಕ್್ ೀಶಾಃ ಣಡಕ್್ ೀಶಾಃ ||  

  ““  ಶ್ಲಾವತ್ ತಸಯ ದ್ೀಹ್ ೀಶ್ಲಾವತ್ ತಸಯ ದ್ೀಹ್ ೀSSರ್ಮಾಣಡಕ್್ ೀಶಸತು ಸಾವೃತಾಃರ್ಮಾಣಡಕ್್ ೀಶಸತು ಸಾವೃತಾಃ  ||  
ತತುನ್ಿತ್ಾವನ್ನ ತತಸಂಸಿದ್ತಾಃಖಭ್ ೀಗ್ ೀತತುನ್ಿತ್ಾವನ್ನ ತತಸಂಸಿದ್ತಾಃಖಭ್ ೀಗ್ ೀSSಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್ ಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್ ””  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ||||24 24 ||||  

 

ಆಆಣಡಕ್್ ೀಶ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀಣಡಕ್್ ೀಶ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಸಪಾುಸ್ತಮನ್ ಸಪಾುವವರಣಸಂರ್ತತ್್ೀ ರಣಸಂರ್ತತ್್ೀ ||  
ವ್ೈರಾಜಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಯೀವ್ೈರಾಜಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಯೀSSಸೌ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಾರಣಾಶರರ್ಾಃ ಸೌ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಾರಣಾಶರರ್ಾಃ || || 25 25 ||||  

ಆಆಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀ  ವಿರಾಟ್ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ ವಿರಾಟ್ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ ||  
ವ್ೈರಾಜಸುದ್ುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರರ್ವಾ ಸವಯತ್್ ೀ ವರಾಃವ್ೈರಾಜಸುದ್ುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರರ್ವಾ ಸವಯತ್್ ೀ ವರಾಃ””  ಇತ ಭಾಗಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ವತತನ್ಿೀ || || 25 25 ||||  

 

ಪಾತ್ಾಲಮೀತಸಯ ಹಿ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಪಠ್ನಿು ಪಾಷ್ಟಣಯಪರಪದ್ೀ ರಸಾತಲಮ್ ಪಾತ್ಾಲಮೀತಸಯ ಹಿ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಪಠ್ನಿು ಪಾಷ್ಟಣಯಪರಪದ್ೀ ರಸಾತಲಮ್ ||  
ಮಹಾತಲಂ ವಿಶವಸೃಜಾಃ ಸತಗಲೌಮ ತಲಾತಲಂ ವ್ೈ ಪುರತಷ್ಸಯ ಜಙಕಘೀ ಮಹಾತಲಂ ವಿಶವಸೃಜಾಃ ಸತಗಲೌಮ ತಲಾತಲಂ ವ್ೈ ಪುರತಷ್ಸಯ ಜಙಕಘೀ || || 26 26 ||||  

ಪರತಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾಪರತಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾSSಙ್ಕುನಿ ಸವರ ಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಙ್ಕುನಿ ಸವರ ಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತತಜಾಜತ್ಾನಿ ತದಾಶ್ರತ್ಾನಿ  ಚ ಜಾಜತ್ಾನಿ ತದಾಶ್ರತ್ಾನಿ  ಚ || || 26 26 ||||  
 

ಛನಾದಂಸಯನ್ನ್ುಸಯ ಗಿರ್ ೀ ಗೃಣನಿು ದ್ಂಷಾೌರ್ಯಮೀನ್ ದಡತಗಛನಾದಂಸಯನ್ನ್ುಸಯ ಗಿರ್ ೀ ಗೃಣನಿು ದ್ಂಷಾೌರ್ಯಮೀನ್ ದಡತಗಣಾ ದಿವಜಾನಿ ಣಾ ದಿವಜಾನಿ ||  
ಹಾಸ್ ೀ ಜನ್ ೀನಾಮದ್ಕಹಾಸ್ ೀ ಜನ್ ೀನಾಮದ್ಕರಿೀ ಚ ಮಾರಾ ದ್ತರನ್ುಸಗ್ ೀಯ ರ್ದ್ಪಾಙ್ುಮೀಕ್ಷಾಃರಿೀ ಚ ಮಾರಾ ದ್ತರನ್ುಸಗ್ ೀಯ ರ್ದ್ಪಾಙ್ುಮೀಕ್ಷಾಃ  || ||   

ಬಹತರ ಪತ್ಾವದ್ ಬಹತರ ಪತ್ಾವದ್ ದ್ಂದ್ಂಷಾೌರ್ಯಮೀನಿದವತ್ಾಯದಿ ಷಾೌರ್ಯಮೀನಿದವತ್ಾಯದಿ ||  

““  ಪರತಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾಪರತಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾSSಙ್ಕುನಿ ಭ ರಾದಿೀನಿ ಸವರ ಪತಾಃ ಙ್ಕುನಿ ಭ ರಾದಿೀನಿ ಸವರ ಪತಾಃ ||  
ತದಾಶ್ರತ್ಾನಿ ತಜಾಜನಿ ಬಹವಙ್ುತವಂ ಬಹತತವತಾಃ ತದಾಶ್ರತ್ಾನಿ ತಜಾಜನಿ ಬಹವಙ್ುತವಂ ಬಹತತವತಾಃ ””  ಇತಇತ  ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 3030, , 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--1 1 ||||  
 

ಶಬದಸಯ ಹಿ ಬರಹಮಣ ಏಷ್ ಪನಾಿ ರ್ನಾನಮಭಿಧ್ಾಯಯರ್ತ  ೀರಪಾಥ್ೈಯಾಃ ಶಬದಸಯ ಹಿ ಬರಹಮಣ ಏಷ್ ಪನಾಿ ರ್ನಾನಮಭಿಧ್ಾಯಯರ್ತ  ೀರಪಾಥ್ೈಯಾಃ ||  
ಪರಿಭರಮಂಸುತರ ನ್ ವಿನ್ದತ್್ೀಪರಿಭರಮಂಸುತರ ನ್ ವಿನ್ದತ್್ೀSSಥಾಯನ್ ಮಾರಾಮಯೀ ವಾಸನ್ರಾ ಶರಾನ್ಾಃಥಾಯನ್ ಮಾರಾಮಯೀ ವಾಸನ್ರಾ ಶರಾನ್ಾಃ|| || 2 2 ||||  

ಏಷ್ ಹರಿಾಃ ಏಷ್ ಹರಿಾಃ | | ರ್ದ್ಪಾಥ್ೈಯಧ್ಾಯಯರ್ತ ರ್ದ್ಪಾಥ್ೈಯಧ್ಾಯಯರ್ತ | | ತತ್ಾರಥಾಯನ್ನ ವಿನ್ದತ್್ೀ ತತ್ಾರಥಾಯನ್ನ ವಿನ್ದತ್್ೀ ||  

‘‘ಸವಯನಾಮಾ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ನಾಯಥಾಯನ್ ನ್ ತತ ಸಮರ್ೀತ್ ಸವಯನಾಮಾ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ನಾಯಥಾಯನ್ ನ್ ತತ ಸಮರ್ೀತ್ ||  
ಸಮರಂಸತುಸಮರಂಸತು  ರಾವದ್ರ್ಯಾಃ ಸಾಯದ್ನ್ಯಥಾ ಸಾವತಮಹ ಸೃತಾಃರಾವದ್ರ್ಯಾಃ ಸಾಯದ್ನ್ಯಥಾ ಸಾವತಮಹ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 2 2 ||||  
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ಏವಂ ಸವಚಿತ್ ು್ೀ ಸವತ ಏವ ಸ್ತದ್ಧ ಆತಮ ಪರಯೀಏವಂ ಸವಚಿತ್ ು್ೀ ಸವತ ಏವ ಸ್ತದ್ಧ ಆತಮ ಪರಯೀSSಥ್ ೀಯ ಭಗವಾನ್ನ್ುಾಃ ಥ್ ೀಯ ಭಗವಾನ್ನ್ುಾಃ ||  
ತಂ ನಿವೃಯತಂ ನಿವೃಯತ್್ ೀ ನಿರ್ತ್ಾಥ್ ೀಯ ಭಜ್ೀತ ಸಂತ್್ ೀ ನಿರ್ತ್ಾಥ್ ೀಯ ಭಜ್ೀತ ಸಂಸಾರಹ್ೀತ ಪರಮಶಾ ರ್ತರ ಸಾರಹ್ೀತ ಪರಮಶಾ ರ್ತರ || || 6 6 ||||  

‘‘ಏತಮಿತಾಃ ಪ್ರೀತ್ಾಯಭಿಸಮಾವಿತ್ಾಏತಮಿತಾಃ ಪ್ರೀತ್ಾಯಭಿಸಮಾವಿತ್ಾSSಸ್ತಮಸ್ತಮ’’  ಇತ ನಿರ್ತ್ಾರ್ಯಾಃ ಇತ ನಿರ್ತ್ಾರ್ಯಾಃ || || 6 6 ||||  
 

ಸ ಸವಯವಿದ್ಧೃದ್ಯನ್ತಭ ಶಾ ಸವಯಸ ಸವಯವಿದ್ಧೃದ್ಯನ್ತಭ ಶಾ ಸವಯ ಆತ್ಾಮ ರ್ಥಾ ಸತಪುಜನ್ೀಕ್ಷಿತ್್ೈಕಾಃ  ಆತ್ಾಮ ರ್ಥಾ ಸತಪುಜನ್ೀಕ್ಷಿತ್್ೈಕಾಃ ||  
ತಂ ಸತಯಮಾನ್ನ್ದನಿ ಂ ಭಜ್ೀತ ಸವಾಯತಮನಾತಂ ಸತಯಮಾನ್ನ್ದನಿ ಂ ಭಜ್ೀತ ಸವಾಯತಮನಾSSತ್್ ೀತ್್ ೀSSನ್ಯನ್ಯತತ  ಆತಮಘಾತಾಃ ಆತಮಘಾತಾಃ || || 7 7 ||||  

  ‘‘ರ್ಥ್ೈಕಸತುರ್ಥ್ೈಕಸತು  ಬಹ ನ್ ಸತಪಾುನ್ಸತಪುಾಃ ಪಶಯತ ಪರಭತಾಃ ಬಹ ನ್ ಸತಪಾುನ್ಸತಪುಾಃ ಪಶಯತ ಪರಭತಾಃ ||  
ಏವಮಿೀಶ್್ ೀ ಬಹ ನ್ ಜೀವಾನ್ಜ್ಞಾನ್ ಪಶಯತ ನಿತಯದ್ೃಕ್ಏವಮಿೀಶ್್ ೀ ಬಹ ನ್ ಜೀವಾನ್ಜ್ಞಾನ್ ಪಶಯತ ನಿತಯದ್ೃಕ್’’    

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

‘‘ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಭವನಾದಿವಷ್ತಣರನ್ತಭ ಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತಾಃ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಭವನಾದಿವಷ್ತಣರನ್ತಭ ಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಉದ್ ಾಃ ಕಮಯಣಾಮಿೀಉದ್ ಾಃ ಕಮಯಣಾಮಿೀಶಾಃ ಸವಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀಶಾಃ ಸವಯಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ  ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ ||  
ಸತಯಾಃ ಕ್್ೀವಲಸಾರತ್ಾವನಿನರ್ಮೀ ನಿರ್ತ್್ೀರಜಾಃಸತಯಾಃ ಕ್್ೀವಲಸಾರತ್ಾವನಿನರ್ಮೀ ನಿರ್ತ್್ೀರಜಾಃ’’  ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||||7 7 ||||  

 

ಅದಿೀನ್ಲ್ಲೀಲಾಹಸ್ತತ್್ೀಕ್ಷಣ್ ೀಲಿಸದ್ ಾಾಭಙ್ುಸಂಸ ಚಿತಭ ರ್ಯನ್ತಗರಹಮ್ ಅದಿೀನ್ಲ್ಲೀಲಾಹಸ್ತತ್್ೀಕ್ಷಣ್ ೀಲಿಸದ್ ಾಾಭಙ್ುಸಂಸ ಚಿತಭ ರ್ಯನ್ತಗರಹಮ್ ||  
ಈಕ್ಷ್ೀತ ಚಿನಾುಮರ್ಮೀನ್ಮಿೀಶವರಂ ರಾವನ್ಮನ್ ೀ ಧ್ಾರಣರಾಈಕ್ಷ್ೀತ ಚಿನಾುಮರ್ಮೀನ್ಮಿೀಶವರಂ ರಾವನ್ಮನ್ ೀ ಧ್ಾರಣರಾSSವತಷ್ಠತ್್ೀ ವತಷ್ಠತ್್ೀ ||||1313||||  

ಚಿನಾುಮರ್ಂ ಚಿನಾುಮರ್ಂ ––  ಚಿನಾುಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ಚಿನಾುಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ರ್ಸಾಮತ್ ಸಞ್ಾನಿುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಶ್ಾನಿುತಂ ಪರದ್ದಾತಯಜಾಃ ರ್ಸಾಮತ್ ಸಞ್ಾನಿುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಶ್ಾನಿುತಂ ಪರದ್ದಾತಯಜಾಃ ||  
ತಸಾಮಚಿಾನಾುಮರ್ಂ ದ್ೀವಂ ವದ್ನಿು ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃತಸಾಮಚಿಾನಾುಮರ್ಂ ದ್ೀವಂ ವದ್ನಿು ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ರಾವನ್ನ ಜಾರಾವನ್ನ ಜಾಯೀತ ಪರಾವರ್ೀಯೀತ ಪರಾವರ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ವಿಶ್ವೀಶವರ್ೀ ದ್ರಷ್ಟರಿ ಭಕಿುಯೀಗಾಃ ಸ್ತಮನ್ ವಿಶ್ವೀಶವರ್ೀ ದ್ರಷ್ಟರಿ ಭಕಿುಯೀಗಾಃ ||  
ತ್ಾವತ್ ಸಿವಿೀರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ರ ಪಂ ಕಿರರಾವಸಾನ್ೀ ಪರರ್ತಾಃ ಸಮತ್ಾವತ್ ಸಿವಿೀರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ರ ಪಂ ಕಿರರಾವಸಾನ್ೀ ಪರರ್ತಾಃ ಸಮರ್ೀತ ರ್ೀತ || || 15 15 ||||  

ಸಿವಿೀರ್ಾಃ ಪಾತ್ಾಲಮೀತಸ್ಯೀತ್ಾಯದಿ ಸಿವಿೀರ್ಾಃ ಪಾತ್ಾಲಮೀತಸ್ಯೀತ್ಾಯದಿ || || 15 15 ||||  
 

ಸಿ್ತರಂ ಸತಖಂ ಚಾಸನ್ಮಾಸಿ್ತತ್್ ೀ ರ್ತರ್ಯದಾ ಜಹಾಸತರಿಮಮಙ್ು ಲ್ ೀಕಮ್ ಸಿ್ತರಂ ಸತಖಂ ಚಾಸನ್ಮಾಸಿ್ತತ್್ ೀ ರ್ತರ್ಯದಾ ಜಹಾಸತರಿಮಮಙ್ು ಲ್ ೀಕಮ್ ||  
ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಮನ್ ೀ ನ್ ಸಜ ಜ್ೀತ್ ಪಾರಣಾನಿನರ್ಚ ಛ್ೀನ್ಮನ್ಸಾ ಜತ್ಾಸತಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಮನ್ ೀ ನ್ ಸಜ ಜ್ೀತ್ ಪಾರಣಾನಿನರ್ಚ ಛ್ೀನ್ಮನ್ಸಾ ಜತ್ಾಸತಾಃ ||||16 16 ||||  

  ‘‘ಭಕ್ಾಯ ಪಾರಣಂ ವಶಂ ನಿೀತ್ಾವಭಕ್ಾಯ ಪಾರಣಂ ವಶಂ ನಿೀತ್ಾವಜತಪಾರಣ್ ೀ ಭವತತಯತಜತಪಾರಣ್ ೀ ಭವತತಯತ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ  || || 16 16 ||||  
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ಮನ್ಶಾ ಬತದಾಧಯಮನ್ಶಾ ಬತದಾಧಯSSಮಲರಾ ನಿರ್ಮಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಮಲರಾ ನಿರ್ಮಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ  ಏತ್ಾಂಏತ್ಾಂ  ನಿನ್ಯೀತ್ ತಮಾತಮನಿ ನಿನ್ಯೀತ್ ತಮಾತಮನಿ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನ್ಯವರತಧ್ಯ  ೀರ್ ೀ ಲಬ್ ಧೀಪಶಾನಿುವಿಯರಮೀತ ಕೃತ್ಾಯತ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನ್ಯವರತಧ್ಯ  ೀರ್ ೀ ಲಬ್ ಧೀಪಶಾನಿುವಿಯರಮೀತ ಕೃತ್ಾಯತ್ || || 17 17 ||||  

  ‘‘ಜೀವಸ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಇತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ಜೀವಸ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಇತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ | |   
ಹೃಹೃದ್ುತಸತುದ್ುತಸತು  ಸಸ  ಏವಾತ್ಾಮ ವಾಯಪುೀಏವಾತ್ಾಮ ವಾಯಪುೀSSಪಾಯತ್್ೇತ ಭಣಯತ್್ೀಪಾಯತ್್ೇತ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||  
‘‘ಹರೌ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀನಿನೀತಸುದ್ೀಹರೌ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀನಿನೀತಸುದ್ೀಕತವಸಯ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಕತವಸಯ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||  
ಅನ್ಯತರ ತನಿನರ್ಮಾಯದಿಚಿನ್ುನ್ಂ ನಿೀತರತಚಯತ್್ೀಅನ್ಯತರ ತನಿನರ್ಮಾಯದಿಚಿನ್ುನ್ಂ ನಿೀತರತಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 17 17 ||||  
ನ್ ರ್ತರ ಕಲ್ ೀನ್ ರ್ತರ ಕಲ್ ೀSSನಿಮಿಷಾಂ ಪರಾಃ ಪರಭತಾಃ ಕತತ್್ ೀ ನ್ತ ದ್ೀವಾ ಜಗತ್ಾಂ ರ್ ಈಶ್ರ್ೀ ನಿಮಿಷಾಂ ಪರಾಃ ಪರಭತಾಃ ಕತತ್್ ೀ ನ್ತ ದ್ೀವಾ ಜಗತ್ಾಂ ರ್ ಈಶ್ರ್ೀ ||  
ನ್ ರ್ತರ ಸತವಂ ನ್ ರಜಸುಮಶಾನ್ ರ್ತರ ಸತವಂ ನ್ ರಜಸುಮಶಾ ನ್ ವ್ೈ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ಮಹಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ಮ್  ನ್ ವ್ೈ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ಮಹಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ||||1818  ||||  

  ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ||||  

‘‘ಹರಿಶಾಹರಿಶಾ  ಪರಕೃತಶ್ೈವ ಬರಹಮವಾಪರಕೃತಶ್ೈವ ಬರಹಮವಾರ್  ತಥ್ೈವ ಚ ರ್  ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರಶಾ ಶಕರಾಃ ಸ ರ್ಯಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರಶಾ ಶಕರಾಃ ಸ ರ್ಯರ್ರ್ಮಾವಪ ಮಾವಪ ||  
ಅಗಿನರ್ಯಮಾನ್ತಜಶ್ೈವ ಕ್ಾಲಶಬ್ ದೀದಿತ್ಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಅಗಿನರ್ಯಮಾನ್ತಜಶ್ೈವ ಕ್ಾಲಶಬ್ ದೀದಿತ್ಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ||  
ಪೂವೀಯಕ್ಾುಸುವಪರ್ ೀಕ್ಾುನಾಂ ಪರಭವಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀ ಮತ್ಾಾಃಪೂವೀಯಕ್ಾುಸುವಪರ್ ೀಕ್ಾುನಾಂ ಪರಭವಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀ ಮತ್ಾಾಃ’’    

ಇತತಯದಾದಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತತಯದಾದಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 18 18 ||||  

ನಾಭಾಯಂ ಸಿ್ತತಂ ಹೃದ್ಯ ರ್ ೀಪಯ ತಸಾಮದ್ತದಾನ್ಗತ್್ ಯೀರಸ್ತ ತಂ ನ್ಯೀನ್ತಮನಾಭಾಯಂ ಸಿ್ತತಂ ಹೃದ್ಯ ರ್ ೀಪಯ ತಸಾಮದ್ತದಾನ್ಗತ್್ ಯೀರಸ್ತ ತಂ ನ್ಯೀನ್ತಮನಿಾಃ ನಿಾಃ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSನ್ತಸನಾಧರ್  ರಾನ್ತಸನಾಧರ್  ರಾ  ಮನ್ಸ್ತವೀಮನ್ಸ್ತವೀ ಸವತ್ಾಲತಮ ಲಂ ಶನ್ಕ್್ೈನ್ಯಯೀತ ಸವತ್ಾಲತಮ ಲಂ ಶನ್ಕ್್ೈನ್ಯಯೀತ  || || 21 21 ||||  

ಉದಾನ್ಗತ್ಾಯ ಉದಾನ್ಗತ್ಾಯ ––  ಬರಹಮನಾಡಾಯ ಬರಹಮನಾಡಾಯ | | ‘‘ಅಥ್ೈಕಯೀಧ್ವಯ ಉದಾನ್ಾಃಅಥ್ೈಕಯೀಧ್ವಯ ಉದಾನ್ಾಃ’’  ಇತ ಶೃತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶೃತ್್ೀಾಃ ||  

‘‘ಪಾರಣಾಪಾನಾವಿಡಾರಾಂ ಚ ಪಙ್ುಲಾರಾಂ ಚ ವತಯತಾಃ ಪಾರಣಾಪಾನಾವಿಡಾರಾಂ ಚ ಪಙ್ುಲಾರಾಂ ಚ ವತಯತಾಃ ||  
ವಾಯನ್ಾಃ ಸನಿಧಷ್ತ ಸವಯತರ ಉದಾನ್ ೀ ಬರಹಮನಾಡಿಗಾಃ ವಾಯನ್ಾಃ ಸನಿಧಷ್ತ ಸವಯತರ ಉದಾನ್ ೀ ಬರಹಮನಾಡಿಗಾಃ ||  
ಸವಯತ್್ೈವ ಸಮಾನ್ಸತು ಸಮಂ ಚರತ ಸವಯಗಾಃಸವಯತ್್ೈವ ಸಮಾನ್ಸತು ಸಮಂ ಚರತ ಸವಯಗಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 21 21 ||||  

 

ತಸಾಮದ್ ಭತರವೀರನ್ುರತಸಾಮದ್ ಭತರವೀರನ್ುರಮತನ್ನಯೀತ ನಿರತದ್ಧಸಪಾುಶವಪಥ್ ೀಮತನ್ನಯೀತ ನಿರತದ್ಧಸಪಾುಶವಪಥ್ ೀSSನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಃ ನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಃ ||  
ಸಿ್ತತ್ಾವ ಮತಹ ತ್ಾಯಧ್ಯಮಕತಣಠದ್ೃಷ್ಟಟನಿಯಭಿಯದ್ಯ ಮ ಧ್ಯನ್  ವಿಸೃಜ್ೀತಾರಙ್ುತಾಃಸಿ್ತತ್ಾವ ಮತಹ ತ್ಾಯಧ್ಯಮಕತಣಠದ್ೃಷ್ಟಟನಿಯಭಿಯದ್ಯ ಮ ಧ್ಯನ್  ವಿಸೃಜ್ೀತಾರಙ್ುತಾಃ||||2222||||  

ಪರಂ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ಪರಂ ಚಿನ್ುರ್ನ್ || || 22 22 ||||  
 

ರ್ದಿ ಪರರಾಸಯರ್ದಿ ಪರರಾಸಯತಯರ್ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ವ್ೈಹಾರ್ಸಾನಾಮತತತಯರ್ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ವ್ೈಹಾರ್ಸಾನಾಮತತ  ರ್ದಿವಹಾರಮ್ ರ್ದಿವಹಾರಮ್ ||  
ಅಷಾಟಅಷಾಟ ಪತಯಂ ಗತಣಸನಿನವಾಪ್ೀ ಸಹ್ೈವ ಗಚ ಛ್ೀನ್ಮನ್ಸ್ೀ ಪತಯಂ ಗತಣಸನಿನವಾಪ್ೀ ಸಹ್ೈವ ಗಚ ಛ್ೀನ್ಮನ್ಸ್ೀನಿದಾನಿದಾಯೈಶಾ ಯೈಶಾ || || 23 23 ||||  
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‘‘ಚಿಚಿನಾಮತ್ಾರಣಿೀನಿದಾರಾಣಾಯಹತಮತಯಕ್ಾುನಾಮನ್ಯದ್ೈವ ತತ ನಾಮತ್ಾರಣಿೀನಿದಾರಾಣಾಯಹತಮತಯಕ್ಾುನಾಮನ್ಯದ್ೈವ ತತ ||  
ತ್ಾನ್ಯೀವ ಜಡರ್ತಕ್ಾುನಿ ವಿಭಿನಾನನಿ ಸವರ ಪತಾಃತ್ಾನ್ಯೀವ ಜಡರ್ತಕ್ಾುನಿ ವಿಭಿನಾನನಿ ಸವರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 23 23 ||||  

 

ಯೀಗ್ೀಶವರಾಣಾಂ ಗತಮಾಮನ್ನಿು ಬಹಿಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಾಃ ಪವನಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ಯೀಗ್ೀಶವರಾಣಾಂ ಗತಮಾಮನ್ನಿು ಬಹಿಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಾಃ ಪವನಾನ್ುರಾತ್ಾಮ ||  
ನ್ ಕನ್ ಕಮಯಮಯಭಿಸಾುಂ ಭಿಸಾುಂ ಗತಮಾಪುನವನಿು ವಿದಾಯತಪೀಯೀಗಸಮಾ ಭಾಗತಮಾಪುನವನಿು ವಿದಾಯತಪೀಯೀಗಸಮಾ ಭಾಜಾಮ್ ಜಾಮ್ || || 24 24 ||||    

ಪವನ್ಸಾಯಪಯನ್ುರಾತ್ಾಮ ರ್ಾಃ ತಪವನ್ಸಾಯಪಯನ್ುರಾತ್ಾಮ ರ್ಾಃ ತಮ್ ಮ್ | | ಪವನ್ಶಾಾಸಾವನ್ುರಾತ್ಾಮ ಚ್ೀತ ವಾ ಪವನ್ಶಾಾಸಾವನ್ುರಾತ್ಾಮ ಚ್ೀತ ವಾ ||  

‘‘ಈರ್ತಸ್ತಿೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ತದ್ತತುರಾನ್ ಈರ್ತಸ್ತಿೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ತದ್ತತುರಾನ್ ||  
ತತರ ಮತಖಾಯ ಹರಿಂ ರಾನಿು ತದ್ನ್ಯೀ ವಾರ್ತಮೀವ ತತ ತತರ ಮತಖಾಯ ಹರಿಂ ರಾನಿು ತದ್ನ್ಯೀ ವಾರ್ತಮೀವ ತತ ||  
ಅಪಕ್ಾವ ಯೀ ನ್ ತ್್ೀ ರಾನಿು ವಾರ್ತಂ ವಾ ಹರಿಮೀವ ವಾ ಅಪಕ್ಾವ ಯೀ ನ್ ತ್್ೀ ರಾನಿು ವಾರ್ತಂ ವಾ ಹರಿಮೀವ ವಾ ||  
ಸಾಿನ್ಮಾತ್ಾರಶ್ರತ್ಾಸ ು್ೀ ತತ ಪುನ್ಜಯನಿವಿವಜಯತ್ಾಾಃಸಾಿನ್ಮಾತ್ಾರಶ್ರತ್ಾಸ ು್ೀ ತತ ಪುನ್ಜಯನಿವಿವಜಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 24 24 ||||  

ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ರಾತವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ರಾತ  ವಿಹಾರ್ಸಾ ವಿಹಾರ್ಸಾ ಗತಾಃ ಸತಷ್ತಮನರಾ ಬರಹಮಪಥ್ೀನ್ ಶ್್ ೀಚಿಷಾಗತಾಃ ಸತಷ್ತಮನರಾ ಬರಹಮಪಥ್ೀನ್ ಶ್್ ೀಚಿಷಾ  ||  
ವಿಧ್ ತಕಲ್ ೆೀವಿಧ್ ತಕಲ್ ೆೀSSರ್ ರ್ ಹಹರ್ೀರತದ್ಸಾುತ್ ಪರರಾತ ಚಕರಂ ನ್ೃಪ ಶ್ೈಂಶತಮಾರಮ್ ರ್ೀರತದ್ಸಾುತ್ ಪರರಾತ ಚಕರಂ ನ್ೃಪ ಶ್ೈಂಶತಮಾರಮ್ || || 25 25 ||||  

ಹರ್ೀಾಃ ಶ್ಂಶತಮಾರಂ ಚಕರಮ್ ಹರ್ೀಾಃ ಶ್ಂಶತಮಾರಂ ಚಕರಮ್ | | ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀದ್ಸಾುತ್ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀದ್ಸಾುತ್ ||  

‘‘ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೀ ದ್ತಯನ್ದಾಯಂ ವಾ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೀ ದ್ತಯನ್ದಾಯಂ ವಾ ಸ ಯೀಯಸ ಯೀಯ  ವಾ ದ್ೀಹ ಏವ ವಾ ವಾ ದ್ೀಹ ಏವ ವಾ ||  
ವಿಧ್ ವಿಧ್ ರ್ ಸವಯಪಾಪಾನಿ ರಾನಿು ಕಿಂಸತುಘನಕ್್ೀರ್ ಸವಯಪಾಪಾನಿ ರಾನಿು ಕಿಂಸತುಘನಕ್್ೀಶವಮ್ಶವಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||| | 25 25 ||||  

 

ಯೀಯೀSSನ್ುಾಃ ಪಚತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ರ್ಸುಪತಯಣಡಮಧ್ಯಗಾಃ ನ್ುಾಃ ಪಚತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ರ್ಸುಪತಯಣಡಮಧ್ಯಗಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಗಿನವ್ೈಯಶಾವನ್ರ್ ೀ ಮಾಗ್ ೀಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪತೃಣಾಂ ಮತನ್ೀಾಃ ಗಿನವ್ೈಯಶಾವನ್ರ್ ೀ ಮಾಗ್ ೀಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪತೃಣಾಂ ಮತನ್ೀಾಃ || || 26 26 ||||  

‘‘ಪತೃರಾನ್ಂ ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಬರಹಮರಾನ್ಮಿತ ತರಧ್ಾ ಪತೃರಾನ್ಂ ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಬರಹಮರಾನ್ಮಿತ ತರಧ್ಾ ||  
ಗಚಛನ್ ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ರಾತ ತಸಾಮನಾಮಗಯಾಃ ಸ ಈರಿತಾಃ ಗಚಛನ್ ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ರಾತ ತಸಾಮನಾಮಗಯಾಃ ಸ ಈರಿತಾಃ ||||  

 

ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಪಙ್ುಲಾಭಿರಹಾನ್ಯೀತ ಶತ್ಾರ್ತಷಾ ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಪಙ್ುಲಾಭಿರಹಾನ್ಯೀತ ಶತ್ಾರ್ತಷಾ ||  
ರಾತರೀರಿಡಾಭಿಾಃ ಪತೃಣಾಂ ವಿರಾತರೀರಿಡಾಭಿಾಃ ಪತೃಣಾಂ ವಿಷ್ತವತ್ಾುಂ ಸತಷ್ತಮನರಾ ಷ್ತವತ್ಾುಂ ಸತಷ್ತಮನರಾ || || 27 27 ||||  

‘‘ದ್ಕ್ಷಿಣಾಾಃದ್ಕ್ಷಿಣಾಾಃ  ಪಙ್ುಲಾಾಃ ಸವಾಯ ಇಡಾ ವಾಮಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಪಙ್ುಲಾಾಃ ಸವಾಯ ಇಡಾ ವಾಮಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ನಾಡ್ ಯೀನಾಡ್ ಯೀSSರ್ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸತಷ್ತಮಾನವ್ೀದ್ಪಾರಗ್ೈಾಃರ್ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸತಷ್ತಮಾನವ್ೀದ್ಪಾರಗ್ೈಾಃ’’  ಇತ ಭಾಗವತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತನ್ಿೀ ||  
‘‘ದ್ೀವರಾನ್ಸಯ ಮಾಗಯಸಾಿ ಅಹಾಃ ಶಬಾದಭಿಸಂಜ್ಞಿತ್ಾಾಃ ದ್ೀವರಾನ್ಸಯ ಮಾಗಯಸಾಿ ಅಹಾಃ ಶಬಾದಭಿಸಂಜ್ಞಿತ್ಾಾಃ ||  
ಪತೃರಾನ್ಸಯ ಮಾಗಯಸಾಿ ರಾತರಶಬಾದಹವರಾ ಮತ್ಾಾಃಪತೃರಾನ್ಸಯ ಮಾಗಯಸಾಿ ರಾತರಶಬಾದಹವರಾ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬೃಹತುನ್ಿೀ ಇತ ಬೃಹತುನ್ಿೀ ||||  
‘‘ಶತ್ಾರ್ತಶತ್ಾರ್ತಮಯರಣಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ಲಕಂ ಪಾರಮಾವೃತಾಃಮಯರಣಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ಲಕಂ ಪಾರಮಾವೃತಾಃ’’  ಇತಯಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಭಿಧ್ಾನ್ೀ ||||  
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ಪಙ್ುಲಾಭಿಾಃ ಶತ್ಾರ್ತಷಾ ಅಹಾಃಸಂಜ್ಞಂ ದ್ೀವರಾನ್ಮೀತ ಪಙ್ುಲಾಭಿಾಃ ಶತ್ಾರ್ತಷಾ ಅಹಾಃಸಂಜ್ಞಂ ದ್ೀವರಾನ್ಮೀತ | | ಇಡಾಇಡಾಭಿೀ ರಾತರಸಂಜ್ಞಂ ಭಿೀ ರಾತರಸಂಜ್ಞಂ 
ಪತೃರಾನ್ಮ್ ಪತೃರಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ತವತ್ಾುಬರಹಮರಾನ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸತಖಂ ರ್ತಾಃ ವಿಷ್ತವತ್ಾುಬರಹಮರಾನ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸತಖಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಪಙ್ುಲಾ ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಸಾಯತ್ ಪಙ್ಕುಖಯಸತಖದ್ಂ ರ್ತಾಃ ಪಙ್ುಲಾ ದ್ೀವರಾನ್ಂ ಸಾಯತ್ ಪಙ್ಕುಖಯಸತಖದ್ಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಇಡಾಇಡಾSSನ್ನದಾನಾತ್ ಪತೃಣಾಮೀವಂ ಮಾಗಾಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃನ್ನದಾನಾತ್ ಪತೃಣಾಮೀವಂ ಮಾಗಾಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ಬರಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಹಮತಕ್್ೀಯ || || 26 26 , , 27 27 ||||  

ತದಿವಶವನಾಭಿಂ ತವಭಿಪದ್ಯ ವಿಷ್ ಣೀರಣಿೀರ್ಸಾ ವಿರತದಿವಶವನಾಭಿಂ ತವಭಿಪದ್ಯ ವಿಷ್ ಣೀರಣಿೀರ್ಸಾ ವಿರಜ್ೀಜ್ೀನಾತಮನ್ೈಕಮ್ ನಾತಮನ್ೈಕಮ್ ||  
ನ್ಮಸೃತಂ ಬರಹಮವಿದಾಮತಪ್ೈತ ಕಲಾಾರ್ತಷ್ ೀ ರ್ದಿವಬತಧ್ಾ ರಮನ ು್ೀ ನ್ಮಸೃತಂ ಬರಹಮವಿದಾಮತಪ್ೈತ ಕಲಾಾರ್ತಷ್ ೀ ರ್ದಿವಬತಧ್ಾ ರಮನ ು್ೀ || || 28 28 ||||  

‘‘ಅಶ್ೀಷ್ಜಗದಾಧ್ಾರಾಃ ಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ ಅಶ್ೀಷ್ಜಗದಾಧ್ಾರಾಃ ಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ನ್ತ್ಾವ ತಂ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮವಿದ್ ೀ ನ್ತ್ಾವ ತಂ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಣ ಡ್ೀ ||||  

ತದಿವಷ್ ಣೀವಿಯಶಾವತದಿವಷ್ ಣೀವಿಯಶಾವಧ್ಾರಂ ಸವರ ಪಂ ಪರತಪದ್ಯ ರ್ತರ ಕಲಾಾರ್ತಷ್ಸುಂ ಮಹಲ್ ೀಯಕಧ್ಾರಂ ಸವರ ಪಂ ಪರತಪದ್ಯ ರ್ತರ ಕಲಾಾರ್ತಷ್ಸುಂ ಮಹಲ್ ೀಯಕ--
ಮತಪ್ೈತ ಮತಪ್ೈತ ||  

‘‘ಮನ್ವನ್ುರಾರ್ತಶಾಃಮನ್ವನ್ುರಾರ್ತಶಾಃ  ಸವಗಾಯಯ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ತತ ಕ್ಾಲ್ಲಾಕ್ಾಾಃ ಸವಗಾಯಯ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ತತ ಕ್ಾಲ್ಲಾಕ್ಾಾಃ ||  
ಆಬರಹಮಣ್ ೀ ಜನಾದಾಯಸತುಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀಆಬರಹಮಣ್ ೀ ಜನಾದಾಯಸತುಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀSSಪ ಯೀ ವರಾಾಃಪ ಯೀ ವರಾಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 28 28 ||||  

 

ಅಥ್ ೀ ಅನ್ನ್ುಸಯ ಮತಖಾನ್ಲ್ೀನ್ ದ್ನ್ದಹಯಮಾನ್ಂ ಸ ನಿೀರಿೀಕ್ಷಯ ವಿಶವಮ್ ಅಥ್ ೀ ಅನ್ನ್ುಸಯ ಮತಖಾನ್ಲ್ೀನ್ ದ್ನ್ದಹಯಮಾನ್ಂ ಸ ನಿೀರಿೀಕ್ಷಯ ವಿಶವಮ್ ||  
ನಿರಾಯತ ಸ್ತದ ಧ್ೀಶವರಜತಷ್ಟ ಷ್ಣಯಂನಿರಾಯತ ಸ್ತದ ಧ್ೀಶವರಜತಷ್ಟ ಷ್ಣಯಂ ರ್ದ ದ್ವೈಪರಾಧ್ಯಯಂ ತದ್ತ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮ್  ರ್ದ ದ್ವೈಪರಾಧ್ಯಯಂ ತದ್ತ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮ್ ||||  29 29 ||||  

 

ನ್ ರ್ತರ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಜರಾನ್ ರ್ತರ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಜರಾ  ನ್ ಮೃತತಯನಾಯ ನ್ಯ ಚ್ ೀದ್ವೀಗ ಋತ್್ೀ ಕತತಶ್ಾತ್ ನ್ ಮೃತತಯನಾಯ ನ್ಯ ಚ್ ೀದ್ವೀಗ ಋತ್್ೀ ಕತತಶ್ಾತ್ ||  
ರ್ಶ್ಾತುತ್್ ೀದ್ಧ್ಾಃ ಕಿರರ್ರಾರ್ಶ್ಾತುತ್್ ೀದ್ಧ್ಾಃ ಕಿರರ್ರಾSSನಿದ್ಂವಿದಾಂ ದ್ತರನ್ುದ್ತಾಃನಿದ್ಂವಿದಾಂ ದ್ತರನ್ುದ್ತಾಃಖಖಪರಭವಾನ್ತದ್ಶಯನಾತ್ ಪರಭವಾನ್ತದ್ಶಯನಾತ್ || || 30 30 ||||  

ಋತ್್ೀ ಸತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ಋತ್್ೀ ಸತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ | | ಅನಿದ್ಂವಿದಾಂಅನಿದ್ಂವಿದಾಂ  ಅಬರಹಮವಿದಾಮ್ ಅಬರಹಮವಿದಾಮ್ ||  ದ್ತರನ್ುದ್ತಾಃಖಂ ಚ  ದ್ತರನ್ುದ್ತಾಃಖಂ ಚ  
ಪರಭವಶಾಪರಭವಶಾ||  

‘‘ಸವಯದ್ತಾಃಖವಿಹಿೀಸವಯದ್ತಾಃಖವಿಹಿೀನಾ ಯೀ ಮತಕ್ಾುಾಃನಾ ಯೀ ಮತಕ್ಾುಾಃ  ಪಾರರ್ಸತುತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ ಪಾರರ್ಸತುತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ ||  
ಅಮತಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಜನಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತ ಸತಯಗಾಾಃಅಮತಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಜನಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತ ಸತಯಗಾಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  

ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕಂ ತದ್ೈವ್ೈಕ್್ೀ ರಾನಿು ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಪರ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕಂ ತದ್ೈವ್ೈಕ್್ೀ ರಾನಿು ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಪರ್ೀ ||  

‘‘ಆಜ್ಞಯೈವ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ಪೂತ್್ೀಯಾಃಆಜ್ಞಯೈವ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ಪೂತ್್ೀಯಾಃ  ಕ್್ೀಚಿದ್ಞ್ಜಸಾ ಕ್್ೀಚಿದ್ಞ್ಜಸಾ ||  
ವಿಹೃತ್್ಯೈವಾನ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹವಿಹೃತ್್ಯೈವಾನ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 2929, , 30 30 ||||  
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ತತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಪರತತತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಪರತಪದ್ಯ ನಿಭಯರ್ಸ್ುೀನಾತಮನಾಪದ್ಯ ನಿಭಯರ್ಸ್ುೀನಾತಮನಾSSಪೀಪೀSSನ್ಲಮ  ನಯ ಚ ತವರನ್ ನ್ಲಮ  ನಯ ಚ ತವರನ್ ||  
ಜ್ ಯೀತಮಯಯೀ ವಾರ್ತಮತಪ್ೀತಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ವಾರಾವತಮನಾ ಖಂ ಬರಹದಾತಮಲ್ಲಙ್ುಮ್ಜ್ ಯೀತಮಯಯೀ ವಾರ್ತಮತಪ್ೀತಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ವಾರಾವತಮನಾ ಖಂ ಬರಹದಾತಮಲ್ಲಙ್ುಮ್|| || 31 31 ||||  

ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ | | ತ್್ೀನಾತಮನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯತಮನಾ ತ್್ೀನಾತಮನಾ ಪೃರ್ಥವಾಯತಮನಾ | | 
ಜ್ ಯೀತಮಯರ್ ಅಗಿನಪರಧ್ಾನ್ಾಃ ಜ್ ಯೀತಮಯರ್ ಅಗಿನಪರಧ್ಾನ್ಾಃ | | ಆಆಕ್ಾಶವತ್ ಸವಯಗತಶಾ ನಿತಯ ಇತ ಕ್ಾಶವತ್ ಸವಯಗತಶಾ ನಿತಯ ಇತ 
ಪರಮಾತಮಸದ್ೃಶಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪರಮಾತಮಸದ್ೃಶಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ||  

‘‘ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಪರಲಯೀ ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಪಾರ್ಥಯವಮ್ ನಿನ್ಾಃ ಪರಲಯೀ ಸವ್ೀಯ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಪಾರ್ಥಯವಮ್ ||  
ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಶಯ ವಾರಿಸಿಂ ತಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾವಿಶಯ ವಾರಿಸಿಂ ತತಸಮತಸಮನಿವತ್ಾಾಃ ನಿವತ್ಾಾಃ ||||  
ಅಗಿನಸಿಂ ತದ್ತಯತ್ಾಶ್ೈವಅಗಿನಸಿಂ ತದ್ತಯತ್ಾಶ್ೈವ  ತ್್ೀನ್ ನಿೀತ್ಾತ್್ೀನ್ ನಿೀತ್ಾಶಾಶಾವಾರ್ತಗಮ್ ವಾರ್ತಗಮ್ ||  
ನ್ಬ್ ೀಗತಂ ತ್್ೀನ್ ನಿೀತ್ಾ ಮನ್ಾಃಸಿಂ ತದ್ತಯತ್ಾಸುಥಾ ನ್ಬ್ ೀಗತಂ ತ್್ೀನ್ ನಿೀತ್ಾ ಮನ್ಾಃಸಿಂ ತದ್ತಯತ್ಾಸುಥಾ ||||  
ತತ್್ ೀ ಬತದಿಧಸಿಮಿೀಶ್ೀಶಂ ತತ್್ ೀತತ್್ ೀ ಬತದಿಧಸಿಮಿೀಶ್ೀಶಂ ತತ್್ ೀSSಹಙ್ಕೆರಗಂ ಹರಿಮ್ ಹಙ್ಕೆರಗಂ ಹರಿಮ್ ||  
ತತ್್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ನಾಮಾನ್ಂ ಮಹತುತುವಗತಂ ಹರಿಮ್ ತತ್್ ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ನಾಮಾನ್ಂ ಮಹತುತುವಗತಂ ಹರಿಮ್ ||||  
ತತ ಆನ್ತತ ಆನ್ನ್ದನಾಮಾನ್ಮವಯಕುನ್ದನಾಮಾನ್ಮವಯಕುಸಿಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ಸಿಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಪಾರಪಯ ನಾವೃಪಾರಪಯ ನಾವೃತುಮಾರಾನಿು ಶ್ೀತೀಭ ತ್ಾ ನಿರಾಮರಾಾಃ ತುಮಾರಾನಿು ಶ್ೀತೀಭ ತ್ಾ ನಿರಾಮರಾಾಃ ||||  
ಯೀಷಾಂ ಪದಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷಾ ವಾರಾವದಿೀನಾಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್ ಯೀಷಾಂ ಪದಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷಾ ವಾರಾವದಿೀನಾಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್ ||  
ಆವೃತಯ ತ್್ೀ ಪುನ್ರಾಯನಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಆವೃತಯ ತ್್ೀ ಪುನ್ರಾಯನಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀSSಪ ನಿರಾಮರಾಾಃ ಪ ನಿರಾಮರಾಾಃ ||  
ಅನಾವೃತುಮಸಂಮ ಢಾಾಃ ಪರಾನ್ನ ದ್ೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃಅನಾವೃತುಮಸಂಮ ಢಾಾಃ ಪರಾನ್ನ ದ್ೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಭ ಮಯಬುಮನ್ನನಾಮಾನ್ಂ ಪಾರಣಮಗಾನಯದಿಭ ಮಯಬುಮನ್ನನಾಮಾನ್ಂ ಪಾರಣಮಗಾನಯದಿಸಂಸಿ್ತತಮ್ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಮಾನ್ಸಂ ಮನ್ಆದಿಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಹತ ಸಿ್ತತಮ್ ಮಾನ್ಸಂ ಮನ್ಆದಿಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಹತ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಆನ್ನ್ದಮವಯಕುಗತಂ ಕರಮಶ್್ ೀ ರಾನಿು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಆನ್ನ್ದಮವಯಕುಗತಂ ಕರಮಶ್್ ೀ ರಾನಿು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವಾತರ ತದ್ನ್ಯೀ ಕರಮಶ್್ ೀಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವಾತರ ತದ್ನ್ಯೀ ಕರಮಶ್್ ೀSSಪರಾನ್ಪರಾನ್’’  ಇತ ಬೃಹತುನ್ಿೀ ಇತ ಬೃಹತುನ್ಿೀ || || 31 31 ||||  

 

ಘಾರಣ್ೀನ್ ಗನ್ಧಂ ರಸನ್ೀನ್ ವ್ೈ ರಸಂ ರ ಪಂ ತತ ದ್ೃಷಾಟವಸಾಶಯಂಘಾರಣ್ೀನ್ ಗನ್ಧಂ ರಸನ್ೀನ್ ವ್ೈ ರಸಂ ರ ಪಂ ತತ ದ್ೃಷಾಟವಸಾಶಯಂ  ತವಚ್ೈವ ತವಚ್ೈವ ||  
ಶ್್ ರೀಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ಚ್ ೀಪ್ೀತಯ ನ್ಭ್ ೀಗತಣಂ ತತ್ ಪಾರತ್್ರೀಣ ಚ್ ೀಪ್ೀತಯ ನ್ಭ್ ೀಗತಣಂ ತತ್ ಪಾರಯೀಣ ನಾವೃತುಮತಯೀಣ ನಾವೃತುಮತಪ್ೈತ ಯೀಗಿೀ ಪ್ೈತ ಯೀಗಿೀ || || 32 32 ||||  

‘‘ಪಞ್ಾಚ್ೀನಿದಾಯೈಯೀಯ ವಿಷ್ರಾ ಏಷ್ಟವಾಯಾಃ ಸವಯತ್್ ೀ ವರಾಾಃ ಪಞ್ಾಚ್ೀನಿದಾಯೈಯೀಯ ವಿಷ್ರಾ ಏಷ್ಟವಾಯಾಃ ಸವಯತ್್ ೀ ವರಾಾಃ ||  
ಮಾನ್ಸಾಂಶಾಾಖಿಲಾನ್ ಪಾರಪಯ ಮತಕ್ಾು ಮೀದ್ಮಾನ್ಸಾಂಶಾಾಖಿಲಾನ್ ಪಾರಪಯ ಮತಕ್ಾು ಮೀದ್ನಿುನಿು  ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ತಥ್ ೀದಿರಕುನಿಜಾನ್ನಾದ ನಿತ್ಾಯನ್ನಾದ ಅಸಂವೃತ್ಾಾಃತಥ್ ೀದಿರಕುನಿಜಾನ್ನಾದ ನಿತ್ಾಯನ್ನಾದ ಅಸಂವೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 32 32 ||||  

 

ಸ ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರ್ಸನಿನಕಷಾಯತ್ ಸನಾತನ್ ೀಸ ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರ್ಸನಿನಕಷಾಯತ್ ಸನಾತನ್ ೀSSಸೌ ಭಗವಾನ್ನಾದಿಾಃ ಸೌ ಭಗವಾನ್ನಾದಿಾಃ ||  
ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ದ್ೀವಮರ್ಂ  ವಿಕ್ಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಮತ್ಾಯ ಸಹ ತ್್ೀನ್ ರಾತ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ದ್ೀವಮರ್ಂ  ವಿಕ್ಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಮತ್ಾಯ ಸಹ ತ್್ೀನ್ ರಾತ ||||  
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ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾಯೈಶಾ ಸಹ ಅನಾದಿಭಯಗವಾನಾಕ್ಾಶಗ್ ೀ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ರಾತ ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾಯೈಶಾ ಸಹ ಅನಾದಿಭಯಗವಾನಾಕ್ಾಶಗ್ ೀ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ರಾತ | | 
ನಾದ್ವತ್ಾುವತ್ ಸನಾತನ್ಾಃ ನಾದ್ವತ್ಾುವತ್ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  

  ‘‘ನಾದ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಮಹತ್ಾ ಸನಾತನ್ ಇತ ಸೃತಾಃನಾದ್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಮಹತ್ಾ ಸನಾತನ್ ಇತ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ||||  

ವಿವಿಧ್ಕ್ಾರ್ಯರ್ತಕುಂ ವಿಕ್ಾರ್ಯಮ್ ವಿವಿಧ್ಕ್ಾರ್ಯರ್ತಕುಂ ವಿಕ್ಾರ್ಯಮ್ | | ದ್ೀವಮರ್ಂ ದ್ೀವಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ದ್ೀವಮರ್ಂ ದ್ೀವಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ಮನ್ಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿನಿಯಮನ್ಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ಸವಯದ್ೀವ್ೀತಯಂ ಸವಯದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ದ್ೀವಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾನ್ ಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಕರ್ ೀತಯನ್ತಗತಾಃ ಸದಾದ್ೀವಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾನ್ ಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಕರ್ ೀತಯನ್ತಗತಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  

ಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮಣಿ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ಜೀವಾಶಾ ಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮಣಿ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ಜೀವಾಶಾ ||  

‘‘ಪಞ್ಾಭ ತ್್ೈಶಾ ಶಬಾದದ್ಯೈರಿನಿದಾಯೈಜೀಯವರಾಶ್ಭಿಾಃ ಪಞ್ಾಭ ತ್್ೈಶಾ ಶಬಾದದ್ಯೈರಿನಿದಾಯೈಜೀಯವರಾಶ್ಭಿಾಃ ||  
ರ್ತಕು ಆಕ್ಾಶಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಯರ್ತಕು ಆಕ್ಾಶಗ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಯನ್ನ್ಸಿಮತಪಗಚಛತಸಿಮತಪಗಚಛತ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||  

ಯೀಯೀSSಸಾವನಾದಿಮಯನ್ ೀಮರ್ಸುಮಿತ ವಾ ಸಾವನಾದಿಮಯನ್ ೀಮರ್ಸುಮಿತ ವಾ | | ವಿಪರ್ಯರ್ಶ್ಾೀತ್ವಿಪರ್ಯರ್ಶ್ಾೀತ್  ತಸ್ಯೈವ ತಸ್ಯೈವ 
ಗನ್ೃತವಮಿತ  ಜ್ಞಾಪಯತತಮ್ ಗನ್ೃತವಮಿತ  ಜ್ಞಾಪಯತತಮ್ | | ಮತಸ್ಿೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಮನ್ಾಃಸ ು್ೀನ್ಮತಸ್ಿೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಮನ್ಾಃಸ ು್ೀನ್  ಚ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನ್ತತುವಂ ಚ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನ್ತತುವಂ 
ರಾತ ರಾತ || || 33 33 ||||  

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ತತುವಂ ಗತಣಸನಿನರ್ ೀಧ್ಂ ತ್್ೀನಾತಮನಾವಿಜ್ಞಾನ್ತತುವಂ ಗತಣಸನಿನರ್ ೀಧ್ಂ ತ್್ೀನಾತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮತಪ್ೈತ ಶಾನಿುಮ್ ತ್ಾಮನ್ಮತಪ್ೈತ ಶಾನಿುಮ್ ||  
ಆನ್ನ್ದಮಾನ್ನ್ದಮಯೀಆನ್ನ್ದಮಾನ್ನ್ದಮಯೀSSವಸಾನ್ೀ ಸವಾಯತಮಕ್್ೀ ಬರಹಮಣಿ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ವಸಾನ್ೀ ಸವಾಯತಮಕ್್ೀ ಬರಹಮಣಿ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ||||34 34 ||||  

 

ಏತ್ಾಂ ಗತಂ ಭಾಗಏತ್ಾಂ ಗತಂ ಭಾಗವತ್್ ೀ ಗತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಸ ವ್ೈ ಪುನ್ನ್ೀಯಹ ವಿಷ್ಜಜವತ್್ ೀ ಗತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಸ ವ್ೈ ಪುನ್ನ್ೀಯಹ ವಿಷ್ಜಜತ್್ೀತ್್ೀSSಙ್ು ಙ್ು ||  
ಏತ್್ೀ ಸೃತೀ ತ್್ೀ ನ್ೃಪ ವ್ೀದ್ಗಿೀತ್್ೀ ತವರಾಏತ್್ೀ ಸೃತೀ ತ್್ೀ ನ್ೃಪ ವ್ೀದ್ಗಿೀತ್್ೀ ತವರಾSSಭಿಪೃಷ್ಟೀಭಿಪೃಷ್ಟೀSSರ್ ಸನಾತನ್ೀ ಚ ರ್ ಸನಾತನ್ೀ ಚ ||  
ಯೀ ವ್ೈ ಪುರಾ ಬರಹಮಣ ಆಹ ಪೃಷ್ಟ ಆರಾ ತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಯೀ ವ್ೈ ಪುರಾ ಬರಹಮಣ ಆಹ ಪೃಷ್ಟ ಆರಾ ತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ || || 35 35 ||||  

ಗತಣಸಂನಿರ್ ೀಧ್ಮ್ ಗತಣಸಂನಿರ್ ೀಧ್ಮ್ ––  ನಿಗತಯಣಂ ವಾಸತದ್ೀಮ್ ನಿಗತಯಣಂ ವಾಸತದ್ೀಮ್ || || ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಏತ್ಾಂ ಗತಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಏತ್ಾಂ ಗತಂ 
ಗತ್್ ೀಗತ್್ ೀನ್ ವಿಷ್ಜಜತ್್ೀ ನ್ ವಿಷ್ಜಜತ್್ೀ ||  

ವಾಸತದ್ೀವಾಶ್ರತ್ಾ ದ್ೀವಾ ಬರಹಾಮದಾಯ ಮತಕುಬನ್ದನಾಾಃ ವಾಸತದ್ೀವಾಶ್ರತ್ಾ ದ್ೀವಾ ಬರಹಾಮದಾಯ ಮತಕುಬನ್ದನಾಾಃ ||  
ಭ್ೀದ್ದ್ೃಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯಷಾಟಯSSಭಿಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಚಾವೃತುಂ ನ್ೈವ ರಾನಿು ತ್್ೀ ಮಾನ್ೀನ್ ಚಾವೃತುಂ ನ್ೈವ ರಾನಿು ತ್್ೀ ||  
ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ತತ ಪೃರ್ಗ್ ಾೀಗಾನ್ ನಾನ್ನ್ದಂ ತತಸವರ ಪಕಮ್ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ತತ ಪೃರ್ಗ್ ಾೀಗಾನ್ ನಾನ್ನ್ದಂ ತತಸವರ ಪಕಮ್ ||  
ಸವರ ಪಂ ಚ ಪೃರ್ಗ್ ತ್್ೀಷಾಮಾವಿಷ್ಟಗರಹವದ್ಾವ್ೀತ್ಸವರ ಪಂ ಚ ಪೃರ್ಗ್ ತ್್ೀಷಾಮಾವಿಷ್ಟಗರಹವದ್ಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 34 34 ,,  35 35 ||||  

ನ್ ಹಯತ್್ ೀನ್ ಹಯತ್್ ೀSSನ್ಯಾಃ ಶ್ವಾಃ ಪನಾಿ ವಿಶತರತಾಃ ಸಂಸೃತ್ಾವಿಹ ನ್ಯಾಃ ಶ್ವಾಃ ಪನಾಿ ವಿಶತರತಾಃ ಸಂಸೃತ್ಾವಿಹ ||  
ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಗವತ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಗವತ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || || 36 36 ||||  

ರ್ದ್ಾಗವಾನಾಹ ರ್ದ್ಾಗವಾನಾಹ | | ಅತ್್ ೀ ಭಾಅತ್್ ೀ ಭಾಗಾವತ್ಾಖಾಯದ್ುಾನಾಿಚಿಛವಾಃ ಪನಾಿ ನ್ ಗಾವತ್ಾಖಾಯದ್ುಾನಾಿಚಿಛವಾಃ ಪನಾಿ ನ್ || || 36 36 ||||  
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ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮ ಕ್ಾತ್್ಸನಯೀಯಭಗವಾನ್ ಬರಹಮ ಕ್ಾತ್್ಸನಯೀಯನ್ ತರರನಿವೀನ್ ತರರನಿವೀಕ್ಷಯ ಮನಿೀಷ್ರಾ ಕ್ಷಯ ಮನಿೀಷ್ರಾ ||  
ತದ್ಪಶಯದಿಧ ಕ ಟ್ಸ್ಿೀ ರತರಾತಮನ್ಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ತದ್ಪಶಯದಿಧ ಕ ಟ್ಸ್ಿೀ ರತರಾತಮನ್ಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || || 37 37 ||||  

ತತದಾಾಗವತಂ ಪುರಾದಾಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮಪಶಯತ್ ಣಮಪಶಯತ್ ||  

‘‘ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ರವ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ರವ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ ||  
ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಪರ್ೀ ದ್ೀವೀ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚಲ್ಲೀಲಯೈವ ಪರ್ೀ ದ್ೀವೀ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚ’’  ಇತ ಬರಹಮಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ತಕ್್ೀಯ ||||37 37 ||||  

 

  ಭಗವಾನ್ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಿತಶಾಾತಮನಾ ಹರಿಾಃ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಿತಶಾಾತಮನಾ ಹರಿಾಃ ||  
ದ್ೃಶ್ಯೈಬತಯದಾಧಯದಿಭಿದ್ರಯಷಾಟ ಲಕ್ಷಣ್ೈರನ್ತಮಾಪಕ್್ೈಾಃ ದ್ೃಶ್ಯೈಬತಯದಾಧಯದಿಭಿದ್ರಯಷಾಟ ಲಕ್ಷಣ್ೈರನ್ತಮಾಪಕ್್ೈಾಃ || || 38 38 ||||  

ಲಕ್ಷಿತಶಾಾಸ್ತಮನ್ ಪುರಾಣ್ೀ ಬತಲಕ್ಷಿತಶಾಾಸ್ತಮನ್ ಪುರಾಣ್ೀ ಬತದಾಧಯದಿೀನಾಂ ಪಾರವಶಯದ್ಶಯನಾದ್ನ್ ಯೀ ದಾಧಯದಿೀನಾಂ ಪಾರವಶಯದ್ಶಯನಾದ್ನ್ ಯೀ 
ನಿರ್ನಾುನಿರ್ನಾುSSಸ್ತುೀತ ಸ್ತುೀತ | |   

‘‘ಸಮಾಧ್ಾವಸಮಾಧ್ೌ ಚ ನಿಾಃಸವತನ್ಿಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಸಮಾಧ್ಾವಸಮಾಧ್ೌ ಚ ನಿಾಃಸವತನ್ಿಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ||  
ಅನ್ ಯೀ ನಿರ್ನಾು ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃಅನ್ ಯೀ ನಿರ್ನಾು ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ  ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್’’ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ||||38 38 ||||  

 

ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯತಮನಾ ರಾಜನ್ ಹರಿಾಃ ಸವಯತರತಸಾಮತ್ ಸವಾಯತಮನಾ ರಾಜನ್ ಹರಿಾಃ ಸವಯತರ  ಸವಯದಾ ಸವಯದಾ ||  
ಶ್್ ರೀತವಯಾಃಶ್್ ರೀತವಯಾಃ  ಕಿೀತಯತವಯಕಿೀತಯತವಯಶಾಶಾ  ಸಮತಯವಯೀ ಭಗವಾನ್ ನ್ೃಣಾಮ್ ಸಮತಯವಯೀ ಭಗವಾನ್ ನ್ೃಣಾಮ್ || || 39 39 ||||  

ರ್ಸಾಮದ್ಾಗವರ್ಸಾಮದ್ಾಗವತ್್ೈಷ್ತ್್ೈಷ್  ಏವೀಕುಸುಸಾಮತ್ ಸ ಏವ ಶ್್ ರೀತವಾಯದಿಾಃ ಏವೀಕುಸುಸಾಮತ್ ಸ ಏವ ಶ್್ ರೀತವಾಯದಿಾಃ || || 39 39 ||||  

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--3 3 ||||  
 

ಅಕ್ಾಮಾಃ ಸವಯಕ್ಾಮೀ ವಾ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮ ಉದಾರ ೀಾಃ ಅಕ್ಾಮಾಃ ಸವಯಕ್ಾಮೀ ವಾ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮ ಉದಾರ ೀಾಃ ||  
ತೀವ್ರೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತಜ್ೀತ ಪುರತಷ್ಂ ಪರಮ್ ತೀವ್ರೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತಜ್ೀತ ಪುರತಷ್ಂ ಪರಮ್ || || 10 10 ||||  

‘‘ಅಕ್ಾಮೀ ಧ್ಮಯಕ್ಾಮೀ ವಾ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮೀಅಕ್ಾಮೀ ಧ್ಮಯಕ್ಾಮೀ ವಾ ಮೀಕ್ಷಕ್ಾಮೀSSಪ ಯೀ ಭವ್ೀತ್ ಪ ಯೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅರ್ವಾ ಸವಯಕ್ಾಮೀ ರ್ಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಂ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ಜ್ೀತ್ಅರ್ವಾ ಸವಯಕ್ಾಮೀ ರ್ಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣಂ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ಜ್ೀತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||10 10 ||||  

 

ಆರ್ತಹಯರತ ವ್ೈ ಪುಂಸಾಮತದ್ಯನ್ನಸುಂ ಚ ರ್ನ್ನಸೌ ಆರ್ತಹಯರತ ವ್ೈ ಪುಂಸಾಮತದ್ಯನ್ನಸುಂ ಚ ರ್ನ್ನಸೌ ||  
ತಸಯತ್್ೀಯ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಣ್ ೀ ನಿೀತ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕವಾತಯರಾ ತಸಯತ್್ೀಯ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಣ್ ೀ ನಿೀತ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕವಾತಯರಾ || || 17 17 ||||  

ತಸಾಯರ್ತಷ್ ೀ ರ್ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕವಾತಯರಾತ್್ೀಯ ಕ್ಷಣಾಃ  ಸ ನಿೀತ ಏವ ವೃಥಾತಸಾಯರ್ತಷ್ ೀ ರ್ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕವಾತಯರಾತ್್ೀಯ ಕ್ಷಣಾಃ  ಸ ನಿೀತ ಏವ ವೃಥಾ||||1717||||  
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|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯಯೀ ಧ್ಾಯಯೀ ||  ||  22--3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--4 4 ||||  
 

ಆತಮಜಾರಾಸತತ್ಾಆತಮಜಾರಾಸತತ್ಾಗಾಗಾರಪಶತದ್ರವಿಣಬನ್ತಧಷ್ತ ರಪಶತದ್ರವಿಣಬನ್ತಧಷ್ತ ||  
ರಾಜ್ಯೀ ಚಾವಿಕಲ್ೀ ನಿತಯನಿರ ರಾಜ್ಯೀ ಚಾವಿಕಲ್ೀ ನಿತಯನಿರ ಢಾಂ ಮಮತ್ಾಂ ಜಹೌ ಢಾಂ ಮಮತ್ಾಂ ಜಹೌ || || 2 2 ||||  

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ನಿತಯನಿರ ಢಾಮ್ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ನಿತಯನಿರ ಢಾಮ್ | | ತದಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಜಹೌ ತದಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಜಹೌ || || 2 2 ||||  

ಸಂಸಾಿಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಸನ್ಯಸಯ ಕಮಯ ತ್್ೈವಗಿಯಕಂ ಚ ರ್ತ್ ಸಂಸಾಿಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಸನ್ಯಸಯ ಕಮಯ ತ್್ೈವಗಿಯಕಂ ಚ ರ್ತ್ ||  
ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಗವತ ಸಾವತಮಭಾವಂ ದ್ೃಢಂ ಗತಾಃ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಭಗವತ ಸಾವತಮಭಾವಂ ದ್ೃಢಂ ಗತಾಃ || || 4 4 ||||  

‘‘ಆಪ ು್ೀಾಃ ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ರ್ ಆತಮನಾಮತರಾ ಹರಿಮ್ ಆಪ ು್ೀಾಃ ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ರ್ ಆತಮನಾಮತರಾ ಹರಿಮ್ ||  
ಉಪಾಸ ು್ೀ ನಿತಯಶ್್ ೀ ವಿದಾವನಾಪುಕ್ಾಮಸುದಾ ಭವ್ೀತ್ಉಪಾಸ ು್ೀ ನಿತಯಶ್್ ೀ ವಿದಾವನಾಪುಕ್ಾಮಸುದಾ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀಇತ ವಾಮನ್ೀ  || || 4 4 ||||  

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ಭ ರ್ಸ್ೀ ಸದ್ತದ್ಾವಸಾಿನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಲ್ಲೀಲರಾ ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ಭ ರ್ಸ್ೀ ಸದ್ತದ್ಾವಸಾಿನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಲ್ಲೀಲರಾ ||  
ಗೃಹಿೀತಶಕಿುತರತರಾರ್ ದ್ೀಹಿನಾಮನ್ುಧ್ತರಯವಾರಾನ್ತಪಲಭಯವತಮಯನ್ೀ ಗೃಹಿೀತಶಕಿುತರತರಾರ್ ದ್ೀಹಿನಾಮನ್ುಧ್ತರಯವಾರಾನ್ತಪಲಭಯವತಮಯನ್ೀ || ||   

ಗೃಹಿೀತಶಕಿುತರತರಾಯೀತ ಗೃಹಿೀತಶಕಿುತರತರಾಯೀತ ||  

‘‘ಇಚಾಛ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಿರರಾ ಚ್ೀತ ನಿತ್ಾಯಾಃ ಶಕುರ್ ಈಶ್ತತಾಃ ಇಚಾಛ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಿರರಾ ಚ್ೀತ ನಿತ್ಾಯಾಃ ಶಕುರ್ ಈಶ್ತತಾಃ ||  
ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ಅಪ ತತ ಭ್ೀದ್ವದಾವಯವಹಾರಿಕ್ಾಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ಅಪ ತತ ಭ್ೀದ್ವದಾವಯವಹಾರಿಕ್ಾಾಃ ||||  

ಇತ ಪರಕ್ಾಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾವಚನಾನಿನತಯಗೃಹಿೀತತವಮೀವ ಶಸಂಹಿತ್ಾವಚನಾನಿನತಯಗೃಹಿೀತತವಮೀವ || || 12 12 ||||  
ಭ ಯೀ ನ್ಮಾಃ ಸದ್ವೃಜನ್ಚಿಛದ್ೀಭ ಯೀ ನ್ಮಾಃ ಸದ್ವೃಜನ್ಚಿಛದ್ೀSSಸತ್ಾಮಸಮಾವಾರಾಖಿಲಸತವಮ ತಯಯೀ ಸತ್ಾಮಸಮಾವಾರಾಖಿಲಸತವಮ ತಯಯೀ ||  
ಪುಂಸಾಂ ಪುನ್ಾಃ ಪಾರಮಹಂಸಯ ಆಶರಮೀ ವಯವಸ್ತಿತ್ಾನಾಮನ್ತಮೃಗಯದಾಶತಷ್ೀ ಪುಂಸಾಂ ಪುನ್ಾಃ ಪಾರಮಹಂಸಯ ಆಶರಮೀ ವಯವಸ್ತಿತ್ಾನಾಮನ್ತಮೃಗಯದಾಶತಷ್ೀ ||||  1313  ||||  

ಅಖಿಲಸತವಮ ತಯಯೀ ಅಖಿಲಸತವಮ ತಯಯೀ ––  ಪೂಣಯಸಾಧ್ತಭಾವಸವರ ಪಾರ್ ಪೂಣಯಸಾಧ್ತಭಾವಸವರ ಪಾರ್ ||  

‘‘ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸತವ ಇತ್್ಯೀವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಗತಣಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸತವ ಇತ್್ಯೀವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ||  

ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ರಾಮ್ || || 13 13 ||||  

ಸ ಏಷ್ ಆತ್ಾಮಸ ಏಷ್ ಆತ್ಾಮSSSSತಮವತ್ಾಮ ೀಶವರಸಿಯೀಮಯೀ ಧ್ಮಯಮರ್ಸುಪೀಮರ್ಾಃ ತಮವತ್ಾಮ ೀಶವರಸಿಯೀಮಯೀ ಧ್ಮಯಮರ್ಸುಪೀಮರ್ಾಃ ||  
ಗತವಯಲ್ಲೀಕ್್ೈರಜಶಙ್ೆರಾದಿಭಿವಿಯತಕಯಯಲ್ಲಙಕ್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಮ್ ಗತವಯಲ್ಲೀಕ್್ೈರಜಶಙ್ೆರಾದಿಭಿವಿಯತಕಯಯಲ್ಲಙಕ್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಮ್ || || 19 19 ||||  

‘‘ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರಿವಶಗಾಃ ಸ್ವೀಚಛರಾ ತತ ಹರಿರ್ಯತಾಃ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರಿವಶಗಾಃ ಸ್ವೀಚಛರಾ ತತ ಹರಿರ್ಯತಾಃ ||  
ಅತಾಃ ಸವತನ್ಿಮಪಾಯಹತಾಃ ಪಾರಜ್ಞಾ ವ್ೀದ್ಮಯೀತ ಹಅತಾಃ ಸವತನ್ಿಮಪಾಯಹತಾಃ ಪಾರಜ್ಞಾ ವ್ೀದ್ಮಯೀತ ಹ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 19 19 ||||  
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|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--5 5 ||||  

ನಾರದ್ ಉವಾಚನಾರದ್ ಉವಾಚ  

ದ್ೀವದ್ೀವ ನ್ಮಸ ು್ೀದ್ೀವದ್ೀವ ನ್ಮಸ ು್ೀSSಸತು ಭ ತಭಾವನ್ಸತು ಭ ತಭಾವನ್  ಪೂವಯಜ ಪೂವಯಜ ||  
ತದಿವಜಾನಿೀಹಿ ರ್ಜಾಜಾನ್ಮಾತಮತತುವನಿದ್ಶಯನ್ಮ್ ತದಿವಜಾನಿೀಹಿ ರ್ಜಾಜಾನ್ಮಾತಮತತುವನಿದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 1 1 ||||  

ವಿಜಾನಿೀಹಿ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ––  ವಿಜ್ಞಾಪರ್ ವಿಜ್ಞಾಪರ್ ||  

‘‘ವಯತಯಯೀ ಭ್ೀವಯತಯಯೀ ಭ್ೀದ್ಸಾವತನ್ಿಯಕರಣ್ೀಷ್ತದ್ಸಾವತನ್ಿಯಕರಣ್ೀಷ್ತ’’  ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ || || 1 1 ||||  
 

ರ್ದ್ ರಪಂ ರ್ದ್ ಷಾಠನ್ಂ ರ್ತಾಃರ್ದ್ ರಪಂ ರ್ದ್ ಷಾಠನ್ಂ ರ್ತಾಃ  ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ವಿಭ್ ೀ ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ವಿಭ್ ೀ ||  
ರ್ತಸಂಸಿಂ ರ್ತಾರಂ ರ್ಚಾ ತತ್ ತತುವಂ ವದ್ ತತುವತಾಃ ರ್ತಸಂಸಿಂ ರ್ತಾರಂ ರ್ಚಾ ತತ್ ತತುವಂ ವದ್ ತತುವತಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ತದ್ವಶತ್ಾವದಿದ್ಂ ರ ಪಂ ಹರ್ೀನ್ೈಯವ ಸವರ ಪತಾಃತದ್ವಶತ್ಾವದಿದ್ಂ ರ ಪಂ ಹರ್ೀನ್ೈಯವ ಸವರ ಪತಾಃ’’ಇತ ಮಾನ್ಸಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಾನ್ಸಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  
‘‘ಅ ಷಾಠನ್ಅ ಷಾಠನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ಮ ಲಾಧ್ಾರಂ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ಮ ಲಾಧ್ಾರಂ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ||  
ರ್ತ್ ಸಿ್ತತಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ವಸತು ಸಂಸಾಿನ್ಂ ತದ್ತದಿೀರಿತಮ್ ರ್ತ್ ಸಿ್ತತಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ವಸತು ಸಂಸಾಿನ್ಂ ತದ್ತದಿೀರಿತಮ್ ||  
ಉಭರ್ಂ ಹರಿರ್ೀವಾಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಮತನಿಪುಙ್ುವಉಭರ್ಂ ಹರಿರ್ೀವಾಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಮತನಿಪುಙ್ುವ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||||  
‘‘ಹರಿಾಃ ಪರ್ ೀಹರಿಾಃ ಪರ್ ೀSSಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಹಯವಯಕ್ಾುದ್ೀಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ ಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಹಯವಯಕ್ಾುದ್ೀಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ ||  
ಅತಸುತಾರಮೀವ್ೀದ್ಂ ವದ್ನಿು ಮತನ್ಯೀಅತಸುತಾರಮೀವ್ೀದ್ಂ ವದ್ನಿು ಮತನ್ಯೀSSಮಲಾಾಃಮಲಾಾಃ’’ಇತ ಸಾತವತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಸಾತವತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||  
‘‘ರ್ದ್ ೀನಾ ರ್ಸಯ ಸತ್ಾು ತತುದಿತ್್ಯೀವ ಭಣಯತ್್ೀ ರ್ದ್ ೀನಾ ರ್ಸಯ ಸತ್ಾು ತತುದಿತ್್ಯೀವ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ವಿಭ್ೀಧ್್ೀವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ವಿಭ್ೀಧ್್ೀSSಪ ಮಿಥ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸವರ ಪತಾಃಪ ಮಿಥ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸವರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ || || 2 2 ||||  

 

ಏಕಾಃ ಸೃಜಸ್ತ ಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್್ೈರ್ೀವಾತಮಮಾಏಕಾಃ ಸೃಜಸ್ತ ಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್್ೈರ್ೀವಾತಮಮಾರ್ರಾ ರ್ರಾ ||||  
ಆತಮನ್ ಭಾವರ್ಸ್ೀ ತ್ಾನಿ ನ್ ಪರಾಗ್ ಭಾವಯೀಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಆತಮನ್ ಭಾವರ್ಸ್ೀ ತ್ಾನಿ ನ್ ಪರಾಗ್ ಭಾವಯೀಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಆತಮಶಕಿುಮವಷ್ಟಭಯ ಸ ತರನಾಭಿರಿವಾಕಿಮಾಃ ಆತಮಶಕಿುಮವಷ್ಟಭಯ ಸ ತರನಾಭಿರಿವಾಕಿಮಾಃ || || 5 5 ||||  

ತದ್ ಕಂತದ್ ಕಂ  ಜ್ಞಾತತಂ ಪೂವಯಪಕ್ಷಂ ದ್ಶಯರ್ತ ಜ್ಞಾತತಂ ಪೂವಯಪಕ್ಷಂ ದ್ಶಯರ್ತ | | ಏಕಾಃ ಸೃಜಸ್ತೀತ್ಾಯದಿನಾ ಏಕಾಃ ಸೃಜಸ್ತೀತ್ಾಯದಿನಾ || || 44,,5 5 ||||  
 

ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ ಪರಂ ತವಸಾಮನಾನವರಂ ನ್ ಸಮಂ ವಿಭ್ ೀ ನಾಹಂ ವ್ೀದ್ ಪರಂ ತವಸಾಮನಾನವರಂ ನ್ ಸಮಂ ವಿಭ್ ೀ ||  
ನಾಮರ ಪಗತಣ್ೈಭಾಯವಯಂ ಸದ್ಸದ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ನ್ಯತಾಃ ನಾಮರ ಪಗತಣ್ೈಭಾಯವಯಂ ಸದ್ಸದ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ನ್ಯತಾಃ || || 6 6 ||||  

‘‘ತವದ್ದಿೀನಾತವದ್ದಿೀನಾ  ರ್ತಾಃ ಸತ್ಾು ಅವರಸಾಯಪ ಕ್್ೀಶವ ರ್ತಾಃ ಸತ್ಾು ಅವರಸಾಯಪ ಕ್್ೀಶವ ||  
ಅತಾಃಅತಾಃ  ಸವರ ಪತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸತ ಭ್ೀದ್ೀಸವರ ಪತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸತ ಭ್ೀದ್ೀSSಪ ತದ್ಾವಾನ್ಪ ತದ್ಾವಾನ್’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 6 6 ||||  
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ನಾನ್ೃತಂ ಬತ ತಚಾಾಪ ರ್ಥಾ ಮಾಂ ಪರಬರವಿೀಷ್ಟ ಭ್ ೀ ನಾನ್ೃತಂ ಬತ ತಚಾಾಪ ರ್ಥಾ ಮಾಂ ಪರಬರವಿೀಷ್ಟ ಭ್ ೀ ||  
ಅವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರಂ ಮತು ಏತ್ಾಅವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರಂ ಮತು ಏತ್ಾವತುವಂ ರ್ತ್್ ೀ ಹಿ ಮೀ ವತುವಂ ರ್ತ್್ ೀ ಹಿ ಮೀ || || 10 10 ||||  

ನಾನ್ೃತಮಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ನಾನ್ೃತಮಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ || || 10 10 ||||  
 

ತಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್  ೀಮಹಿ ತಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್  ೀಮಹಿ ||  
ರ್ನಾಮರ್ರಾ ದ್ತಜಯರ್ನಾಮರ್ರಾ ದ್ತಜಯರ್ರಾ ಮಾಂ ವದ್ನಿು ಜಗದ್ತುರತಮ್ ರ್ರಾ ಮಾಂ ವದ್ನಿು ಜಗದ್ತುರತಮ್ || || 12 12 ||||  

  ‘‘ಮತಖಾಯ ಮಾರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕಿುರಮತಖಾಯ ಪರಕೃತಮಯತ್ಾ ಮತಖಾಯ ಮಾರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕಿುರಮತಖಾಯ ಪರಕೃತಮಯತ್ಾ ||  
ಅಥಾಮತಖಯತಮಾ ಚ್ೈವ ಮಾರಾ ದಿೀನಾ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಅಥಾಮತಖಯತಮಾ ಚ್ೈವ ಮಾರಾ ದಿೀನಾ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ’’  ಇತ ಇತ || || 112 2 ||||  

 

ದ್ರವಯಂ ಕಮಯ ಚ ಕ್ಾಲಶಾ ಸವಭಾವೀ ಜೀವ ಏವ ಚ ದ್ರವಯಂ ಕಮಯ ಚ ಕ್ಾಲಶಾ ಸವಭಾವೀ ಜೀವ ಏವ ಚ ||  
ವಾಸತದ್ೀವಾವಾಸತದ್ೀವಾತ್ ಪರ್ ೀ ಬರಹಮನ್ ನ್ ಚಾನ್ ಯೀತ್ ಪರ್ ೀ ಬರಹಮನ್ ನ್ ಚಾನ್ ಯೀSSಥ್ ೀಯಥ್ ೀಯSSಸ್ತು ತ್ಾತುವತಾಃ ಸ್ತು ತ್ಾತುವತಾಃ || || 14 14 ||||  

ಪರಾಃ ಪರಾಃ ––  ಅ ಕಾಃ ಅ ಕಾಃ ||  

‘‘ತತದ್ವದ್ೀವ ಸಿ್ತತಂ ರ್ತ್ ತತ ತ್ಾತವತಂ ತದ್ವದ್ೀವ ಸಿ್ತತಂ ರ್ತ್ ತತ ತ್ಾತವತಂ ತತರತರಚಕ್ಷತ್್ೀಚಕ್ಷತ್್ೀ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 14 14 ||||  
 

ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ವ್ೀದಾ ದ್ೀವಾ ನಾರಾರ್ಣಾಙ್ುಜಾಾಃ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ವ್ೀದಾ ದ್ೀವಾ ನಾರಾರ್ಣಾಙ್ುಜಾಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಮಖಾಾಃ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಮಖಾಾಃ || || 15 15 ||||  

 

ನಾರಾರ್ಣಪರ್ ೀ ಯೀಗ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಪರಂ ತಪಾಃ ನಾರಾರ್ಣಪರ್ ೀ ಯೀಗ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಪರಂ ತಪಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಪರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಗತಾಃ ನಾರಾರ್ಣಪರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ಗತಾಃ || || 16 16 ||||  

ವ್ೀದ್ಪರತಪಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸ ಪರ ಇತ್ಾಯದಿ ವ್ೀದ್ಪರತಪಾದ್ಯೀಷ್ತ ಸ ಪರ ಇತ್ಾಯದಿ ||  

‘‘ಗಮಯೀಜಯಜ್ಞ್ೀಗಮಯೀಜಯಜ್ಞ್ೀರ್ವಾಚ್ಯೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ಚ ಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ರ್ವಾಚ್ಯೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ಚ ಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ತಪಸಾ ಪೂಜಯಮಾನಾನಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಭಯ ಏವ ಚತಪಸಾ ಪೂಜಯಮಾನಾನಾಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಭಯ ಏವ ಚ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 15 15 , , 16 16 ||||  

 

ಸತುವಂ ರಜಸತುವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾಸಿರ್ಾಃ ಸುಮ ಇತ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾಸಿರ್ಾಃ ||  
ಸಿ್ತತಸಗಯನಿರ್ ೀಧ್್ೀಷ್ತ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ಮಾರ್ರಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸಿ್ತತಸಗಯನಿರ್ ೀಧ್್ೀಷ್ತ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ಮಾರ್ರಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ || || 18 18 ||||  

ರ್ತಗಪತ್ ಕರಮಶ್್ ೀರ್ತಗಪತ್ ಕರಮಶ್್ ೀSSಪ ವ್ೀತಯಸಯ ಪರಿಹಾರಾಃ ಪ ವ್ೀತಯಸಯ ಪರಿಹಾರಾಃ ‘‘ಸತವಂ ರಜಸುಮಾಃಸತವಂ ರಜಸುಮಾಃ’’  ಇತಇತ  

‘‘ನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಸತ್ಾವನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯ ಸಿ್ತತ್ಾಯದಿಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ದಾಯ ಸಿ್ತತ್ಾಯದಿಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ರ್ತಗಪತ್ ಕರಮಶಶ್ೈವ ಗೃಹಾಣತ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್ರ್ತಗಪತ್ ಕರಮಶಶ್ೈವ ಗೃಹಾಣತ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ  ||||18 18 ||||  
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ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಕತೃಯತ್್ವೀ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಕತೃಯತ್್ವೀ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾಕಿರರಾಶರರಾಾಃ ಶರರಾಾಃ ||  
ಬಧ್ನನಿು ನಿತಯದಾ ಮತಕುಂ ಮಾಯನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಗತಣಾಾಃ ಬಧ್ನನಿು ನಿತಯದಾ ಮತಕುಂ ಮಾಯನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಗತಣಾಾಃ || || 19 19 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾಯೈಶಾ ಮನ್ಸಾ ಸತವಂ ಬಧ್ಾನತ ಪೂರತಷ್ಮ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾಯೈಶಾ ಮನ್ಸಾ ಸತವಂ ಬಧ್ಾನತ ಪೂರತಷ್ಮ್ ||  
ರಜಾಃ ಕಮೀಯನಿದಾರಜಾಃ ಕಮೀಯನಿದಾಯೈನಿಯತಯಂ ಶರಿೀರ್ೀಣ ತಮಸುಥಾ ಯೈನಿಯತಯಂ ಶರಿೀರ್ೀಣ ತಮಸುಥಾ ||||  
ಆನ್ುರಂ ರ್ತ್ ತತ ಕತೃಯತವಂ ತತಸತ್್ವೀನಾಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ಆನ್ುರಂ ರ್ತ್ ತತ ಕತೃಯತವಂ ತತಸತ್್ವೀನಾಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
ರಜಸಾ ತವಭಿಮನ್ಯೀತ ಕರಣ್ೈಾಃ ಕಮಯಕ್ಾರಣ್ೈಾಃ ರಜಸಾ ತವಭಿಮನ್ಯೀತ ಕರಣ್ೈಾಃ ಕಮಯಕ್ಾರಣ್ೈಾಃ ||||  
ಶಾರಿೀರಂ ವ್ೀದ್ನಾದ್ಯಂ ತತ ತಮಸಾ ಹಯಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ಶಾರಿೀರಂ ವ್ೀದ್ನಾದ್ಯಂ ತತ ತಮಸಾ ಹಯಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅಕತ್ಾಯ ಕರಣ್ೈಹಿೀಯನ್ಾಃ ಶರಿೀರ್ೀಣ ವಿವಜಯತಾಃ ಅಕತ್ಾಯ ಕರಣ್ೈಹಿೀಯನ್ಾಃ ಶರಿೀರ್ೀಣ ವಿವಜಯತಾಃ ||||  
ನಿನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪೀತಯಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪೀSSಸೌ ಗತಣ್ೈರ್ೀವಾಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ಸೌ ಗತಣ್ೈರ್ೀವಾಭಿಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
ಏವಂ ಜೀವಾಃ ಪರ್ೀಣ್ೈವ ಪ್ರೀರಿತಾಃಏವಂ ಜೀವಾಃ ಪರ್ೀಣ್ೈವ ಪ್ರೀರಿತಾಃ  ಸಂಸೃತಂ ವರಜ್ೀತ್ ಸಂಸೃತಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ನ್ ಪರಾಃ ಸಂಸೃತಂ ಕ್ಾವಪ ಸಾವತನಾಿಯ ದ್ ಕತವತಾಃ ನ್ ಪರಾಃ ಸಂಸೃತಂ ಕ್ಾವಪ ಸಾವತನಾಿಯ ದ್ ಕತವತಾಃ ||||  
ಏವಂ ಜೀವಪರೌ ಭಿನೌನಕಿಮನ್ಯಚ್ ಛಾೀತತಮಿಚಛಸ್ತಏವಂ ಜೀವಪರೌ ಭಿನೌನಕಿಮನ್ಯಚ್ ಛಾೀತತಮಿಚಛಸ್ತ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  

ಮಾಯನ್ಂ ಮಾಯನ್ಂ ––  ಜ್ಞಾನಿನ್ಂ ಸವತಾಃ ಜ್ಞಾನಿನ್ಂ ಸವತಾಃ || || 19 19 ||||  
 

  ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ಲ್ಲಙಕುೈಸ್ತಿಭಿರ್ೀತ್್ೈರಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ಲ್ಲಙಕುೈಸ್ತಿಭಿರ್ೀತ್್ೈರಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ ||  
ಸವಸವಲಲಕ್ಷಿತಗತಬರಯಹಮನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಮ ಚ್ೀಶವರಾಃ ಕ್ಷಿತಗತಬರಯಹಮನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಮ ಚ್ೀಶವರಾಃ || || 20 20 ||||  

ಲ್ಲಙಕುೈಲ್ಲಙಕುೈಜ್ಞಾಯಪಕ್್ೈಾಃ ಜ್ಞಾಯಪಕ್್ೈಾಃ | | ತರಗತಣ್ೈಾಃ ತರಗತಣ್ೈಾಃ | | ಏತ್್ೈಲ್ಲಯಙಕುೈಾಃ ಏತ್್ೈಲ್ಲಯಙಕುೈಾಃ | | ಸವಪರಸಾದಾಜಜೀವ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಿತಗತಾಃ ಸವಪರಸಾದಾಜಜೀವ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಿತಗತಾಃ ||  

‘‘ಸವಪರಸಾದಾದಿಮಂ ಜೀವಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಸವಲಕ್ಷಿತಾಃಸವಪರಸಾದಾದಿಮಂ ಜೀವಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಸವಲಕ್ಷಿತಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 20 20 ||||  
 

ಕ್ಾಲಂ ಕಮಯ ಸವಭಾವಂ ಚ ಮಾಯೀಶ್್ ೀ ಮಾರ್ರಾ ಸವಕ್ಾಲಂ ಕಮಯ ಸವಭಾವಂ ಚ ಮಾಯೀಶ್್ ೀ ಮಾರ್ರಾ ಸವರಾರಾ  ||  
ಆತಮನ್ ರ್ದ್ೃಚಛರಾ ಪಾರಪುಂ ವಿಆತಮನ್ ರ್ದ್ೃಚಛರಾ ಪಾರಪುಂ ವಿಬತಭ ಷ್ತರತಬತಭ ಷ್ತರತಪಾದ್ದ್ೀ ಪಾದ್ದ್ೀ || || 21 21 ||||  

ಸವರಾ ಮಾರ್ರಾ ಸವರಾ ಮಾರ್ರಾ ––  ಸವಶಕ್ಾಯಸವಶಕ್ಾಯ  ||  

‘‘ರ್ತ್ಾರನ್ಯಹ್ೀತವಭಾವಾಃ ಸಾಯದಿೀಶವರ್ೀಚಾಛದಿನಾ ವಿನಾ ರ್ತ್ಾರನ್ಯಹ್ೀತವಭಾವಾಃ ಸಾಯದಿೀಶವರ್ೀಚಾಛದಿನಾ ವಿನಾ ||  
ತದಿಚಾಛ ಹಿ ರ್ದ್ೃಚಾಛ ಸಾಯದ್ತಸುತರ ರ್ದ್ೃಚಛರಾತದಿಚಾಛ ಹಿ ರ್ದ್ೃಚಾಛ ಸಾಯದ್ತಸುತರ ರ್ದ್ೃಚಛರಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಾದಿ ನಿತಯಯೀಶ್ೀಚಛರಾ ಸದಾ ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಾದಿ ನಿತಯಯೀಶ್ೀಚಛರಾ ಸದಾ ||  
ಪಾರಪುಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸೃಷಾಟಯ ದಾವುನ್ನರ್ತಯಜಾಃಪಾರಪುಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸೃಷಾಟಯ ದಾವುನ್ನರ್ತಯಜಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ವಿಬತಭ ಷ್ತಾಃ ವಿಬತಭ ಷ್ತಾಃ ––  ಬಹತಧ್ಾ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ಬಹತಧ್ಾ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ||  
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Page 59 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಈಶ್್ ೀ ಬಹಿವೀಾಃ ಪುರಾಃ ಸೃಷಾಟವ ತತ್್ೈಈಶ್್ ೀ ಬಹಿವೀಾಃ ಪುರಾಃ ಸೃಷಾಟವ ತತ್್ೈವ ಬಹತರ ಪತ್ಾಮ್ ವ ಬಹತರ ಪತ್ಾಮ್ ||  
ತತುನಿನರಾಮಕತರಾ ಪಾರಪುುಂ ಕ್ಾಲಾದ್ತಯಪಾದ್ದ್ೀತತುನಿನರಾಮಕತರಾ ಪಾರಪುುಂ ಕ್ಾಲಾದ್ತಯಪಾದ್ದ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 21 21 ||||  

 

ಕ್ಾಲಾದ್ತುಣವಯತಕರಾತ್ ಪರಿಣಾಮಸವಭಾವತಾಃ ಕ್ಾಲಾದ್ತುಣವಯತಕರಾತ್ ಪರಿಣಾಮಸವಭಾವತಾಃ ||  
ಕಮಯಣ್ ೀ ಕಮಯಣ್ ೀ ಜನ್ಮಮಹತಾಃಜನ್ಮಮಹತಾಃ  ಪುರತಷಾ ಷ್ಟಠತ್ಾದ್ಭ ತ್ ಪುರತಷಾ ಷ್ಟಠತ್ಾದ್ಭ ತ್ || || 22 22 ||||  

ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಿಣಾಮಸವಭಾವತಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಿಣಾಮಸವಭಾವತಾಃ ||  

‘‘ಗತಣಕ್ಾಲಸವಭಾವ್ೀಭಯ ಈಶ್ೀನಾ ಷ್ಟಠತತವತಾಃ ಗತಣಕ್ಾಲಸವಭಾವ್ೀಭಯ ಈಶ್ೀನಾ ಷ್ಟಠತತವತಾಃ ||  
ಜಗದಾದಿ ಮಹತುತುವಮಭ ತ್ ತಸ್ಯೀಚಛರಾ ಹಜಗದಾದಿ ಮಹತುತುವಮಭ ತ್ ತಸ್ಯೀಚಛರಾ ಹರ್ೀಾಃರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ  || || 22 22 ||||  

ಮಹತಸತು ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ರಜಾಃಸತ್್ ವೀಪಬೃಂಹಿತ್ಾತ್ ಮಹತಸತು ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ರಜಾಃಸತ್್ ವೀಪಬೃಂಹಿತ್ಾತ್ ||  
ತಮಾಃಪರಧ್ಾನ್ಸುವಭವದ್ದಾವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಕಾಃ ತಮಾಃಪರಧ್ಾನ್ಸುವಭವದ್ದಾವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಕಾಃ || || 23 23 ||||  

‘‘ಭ ತ್ಾನಿ ದ್ರವಯನಾಮಾನಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಯಪ ಭ ತ್ಾನಿ ದ್ರವಯನಾಮಾನಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಯಪ ||  
ಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಾಯಹತಸುನ್ ಮಲತ್ಾವದ್ಹಂ ತರಧ್ಾಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಾಯಹತಸುನ್ ಮಲತ್ಾವದ್ಹಂ ತರಧ್ಾ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 23 23 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಹಙ್ಕೆರ ಇತ ಪರೀಹಙ್ಕೆರ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಕತವಯನ್ ಸಮಭ ತ್ ತರಧ್ಾ ಕ್್ ುೀ ವಿಕತವಯನ್ ಸಮಭ ತ್ ತರಧ್ಾ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ೈಜಸಶಾ ತ್ಾಮಸಶ್ಾೀತ ರ್ದಿಾಧ್ಾ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ೈಜಸಶಾ ತ್ಾಮಸಶ್ಾೀತ ರ್ದಿಾಧ್ಾ || || 24 24 ||||  

‘‘ವಿಶ್ಷ್ಟಕ್ಾರ್ಯಶಕಿುತ್ಾವದ ದ್ೀವಾ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ವಿಶ್ಷ್ಟಕ್ಾರ್ಯಶಕಿುತ್ಾವದ ದ್ೀವಾ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||||  
ಅತಜಾಅತಜಾಜವಲಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್ ತ್್ೈಜಸಾನಿೀನಿದಾರಾಣಯಜವಲಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್ ತ್್ೈಜಸಾನಿೀನಿದಾರಾಣಯಪ ಪ ||  
ತ್ಾಮಸಾನಿ ತತ ಭ ತ್ಾನಿ ರ್ತಸಾುತ್ಾಮಸಾನಿ ತತ ಭ ತ್ಾನಿ ರ್ತಸಾುವನ್ನತ ಭರ್ಮ್ವನ್ನತ ಭರ್ಮ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 24 24 ||||  

 

ದ್ರವಯಶಕಿುಾಃ ಕಿರರಾಶಕಿುಜ್ಞಾಯದ್ರವಯಶಕಿುಾಃ ಕಿರರಾಶಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಶಕಿುರಿತ ಪರಭ್ ೀಾಃ ನ್ಶಕಿುರಿತ ಪರಭ್ ೀಾಃ ||  
ತ್ಾಮಸಾದ್ಪ ಭ ತ್ಾಮಸಾದ್ಪ ಭ ತ್ಾದ್ೀತ್ಾದ್ೀವಿಯಕತವಾಯಣಾದ್ಭ ನ್ನಭಾಃ ವಿಯಕತವಾಯಣಾದ್ಭ ನ್ನಭಾಃ || || 25 25 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುರತದಿೀರಿತ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುರತದಿೀರಿತ್ಾ ||  
ಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಾಂ ಚ ಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ರವಯಶಕಿುತ್ಾಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಾಂ ಚ ಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ರವಯಶಕಿುತ್ಾ ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  
‘‘ದ್ರವಯಂ ತತ ದ್ರವಣಪಾರಪಯಂ ದ್ವಯೀವಿಯವದ್ಮಾನ್ಯೀಾಃ ದ್ರವಯಂ ತತ ದ್ರವಣಪಾರಪಯಂ ದ್ವಯೀವಿಯವದ್ಮಾನ್ಯೀಾಃ ||  
ಪೂವಯಂ ವ್ೀಗಾಭಿಸಮಬನಾಧದಾಕ್ಾಶಸತುಪೂವಯಂ ವ್ೀಗಾಭಿಸಮಬನಾಧದಾಕ್ಾಶಸತುಪರದ್ೀಶತಾಃಪರದ್ೀಶತಾಃ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 25 25 ||||  

ತಸಯ ಮಾತ್ಾರಗತಣಾಃ ಶಬ್ ದೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ರ್ದ್ದಾತಸಯ ಮಾತ್ಾರಗತಣಾಃ ಶಬ್ ದೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ರ್ದ್ದಾಷ್ಟೃದ್ೃಷ್ಟೃದ್ೃಶಯಯೀಾಃ ಶಯಯೀಾಃ ||  
ನ್ಭಸ್ ೀನ್ಭಸ್ ೀSSರ್ ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ಭ ತ್ ಸಾಶಯಗತಣ್ ೀರ್ ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ಭ ತ್ ಸಾಶಯಗತಣ್ ೀSSನಿಲಾಃ ನಿಲಾಃ || || 26 26 ||||  



 

 
 

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

 

Page 60 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾಭಿಮೀರ್ತ್ಾವನಾಮತ್ಾರ ಗತಣ ಇತೀರಿತಾಃಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾಭಿಮೀರ್ತ್ಾವನಾಮತ್ಾರ ಗತಣ ಇತೀರಿತಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ||  

‘‘ಶಬ ದ್ೀನ್ೈವ ಪರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಜಗದ್ೀವ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ೈವ ಪರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಜಗದ್ೀವ ಚ’’ಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಮ್||||26 26 ||||  
 

ಪರಾನ್ವರಾಚಛಬದವಾಂಪರಾನ್ವರಾಚಛಬದವಾಂಶಾ ಪಾರಣ ಓಜಾಃ ಸಹ್ ೀ ಬಲಮ್ ಶಾ ಪಾರಣ ಓಜಾಃ ಸಹ್ ೀ ಬಲಮ್ ||  
ವಾಯೀರಪ ವಿಕತವಾಯಣಾತ್ ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವತಾಃ ವಾಯೀರಪ ವಿಕತವಾಯಣಾತ್ ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವತಾಃ ||||  
ಉದ್ಪದ್ಯತಉದ್ಪದ್ಯತ  ತ್್ೀಜ್ ೀ ವ್ೈ ರ ಪವತ್ ಸಾಶಯಶಬದವತ್ ತ್್ೀಜ್ ೀ ವ್ೈ ರ ಪವತ್ ಸಾಶಯಶಬದವತ್ || || 27 27 ||||  

‘‘ಸವಯಚ್ೀಷ್ಟಯತೃತ್ಾವತ್ ತತ ಪಾರಣ್ ೀಸವಯಚ್ೀಷ್ಟಯತೃತ್ಾವತ್ ತತ ಪಾರಣ್ ೀSSಭಿಭವಶಕಿುತಾಃ ಭಿಭವಶಕಿುತಾಃ ||  
ಓಜಸುವನ್ಭಿಭಾವಯತ್ಾವತ್ ಸಹಶಾಸ್ವೀಚಛರಾ ಕೃತ್್ೀಾಃ ಓಜಸುವನ್ಭಿಭಾವಯತ್ಾವತ್ ಸಹಶಾಸ್ವೀಚಛರಾ ಕೃತ್್ೀಾಃ ||  
ಬಲಂ ವಿಧ್ಾರಕತ್ಾವಚಾವಿಧ್ೃಬಲಂ ವಿಧ್ಾರಕತ್ಾವಚಾವಿಧ್ೃತವಾಯತವಾಯರ್ತರತಚಯತ್್ೀರ್ತರತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 27 27 ||||  

 

ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾನ್ಮನ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ದ್ೀವಾ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾ ದ್ಶ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾನ್ಮನ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ದ್ೀವಾ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾ ದ್ಶ ||  
ದಿಗಾವತ್ಾಕಯಪರಚ್ೀತ್್ ೀದಿಗಾವತ್ಾಕಯಪರಚ್ೀತ್್ ೀSSಶ್ವವಹಿನೀನ್ ದಾೀಪ್ೀನ್ದಾಮಿತರಕ್ಾಾಃ ಶ್ವವಹಿನೀನ್ ದಾೀಪ್ೀನ್ದಾಮಿತರಕ್ಾಾಃ || || 30 30 ||||  

‘‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀSSಪ ಹರಿವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಗಣ್ೀಷ್ವಜಾಃ ಪ ಹರಿವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಗಣ್ೀಷ್ವಜಾಃ ||  
ಅವತೀಣಯಾಃ ಪದಾಙ್ತುಷ್ಠಮಧ್ಾಯಅವತೀಣಯಾಃ ಪದಾಙ್ತುಷ್ಠಮಧ್ಾಯಸ ು್ೀ ವಿಶವಭತಗಿವಭತಾಃ ಸ ು್ೀ ವಿಶವಭತಗಿವಭತಾಃ ||  
ಪಾದ್ದ್ೀವಪಾದ್ದ್ೀವಸತು ರ್ಜ್ಞ್ ೀಸತು ರ್ಜ್ಞ್ ೀSSನ್ಯಸುಂ ಪರವಿಶಯ ಹರಿಾಃ ಸವನ್ಯಸುಂ ಪರವಿಶಯ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ರ್ಮ್ ||  
ಸವಯಂ ವಿಧ್ಾರರ್ನ್ ದ್ೀಹ್ೀ ವತಯತ್್ೀಸವಯಂ ವಿಧ್ಾರರ್ನ್ ದ್ೀಹ್ೀ ವತಯತ್್ೀSSನ್ನ್ನ್ುಶಕಿುಧ್ೃಕ್ನ್ುಶಕಿುಧ್ೃಕ್’’  ಇತ ವಹಿನಪುರಾಣ್ೀ ಇತ ವಹಿನಪುರಾಣ್ೀ || || 30 30 ||||  

 

ತದಾ ಸಂಹೃತಯ ಚಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಭಗವಚಛಕಿುಚ್ ೀದಿತ್ಾಾಃ ತದಾ ಸಂಹೃತಯ ಚಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಭಗವಚಛಕಿುಚ್ ೀದಿತ್ಾಾಃ ||  
ಸದ್ಸತುವಮತಪಾದಾರ್ ನ್ ೀ ಭರ್ಂ ಸಸೃಜತಹಯಯದ್ಾಃ ಸದ್ಸತುವಮತಪಾದಾರ್ ನ್ ೀ ಭರ್ಂ ಸಸೃಜತಹಯಯದ್ಾಃ || || 33 33 ||||  

ಸದ್ಸತುವಂ ಸದ್ಸತುವಂ ––  ವಯಕ್ಾುವಯಕುತವಮ್ ವಯಕ್ಾುವಯಕುತವಮ್ | | ನ್ಾಃ ಭರ್ಮ್ ನ್ಾಃ ಭರ್ಮ್ | | ಅದ್ ೀ ಬರಹಾಮಣಡಮ್  ಅದ್ ೀ ಬರಹಾಮಣಡಮ್  | | ಬರಹಾಮಣಡಂ ಹಿ ಬರಹಾಮಣಡಂ ಹಿ 
ವದ್ನಿುೀತ ಜೀವಾನಾಂವದ್ನಿುೀತ ಜೀವಾನಾಂ  ಭರ್ಕ್ಾರಣಮ್ ಭರ್ಕ್ಾರಣಮ್ | | ತತರ ಹಿ ಸಂಸೃತಾಃ ತತರ ಹಿ ಸಂಸೃತಾಃ ||  

‘‘ಆಕ್ಾಶವಾರ್  ತವವಯಕ್ಾುವಿತರ್ೀಆಕ್ಾಶವಾರ್  ತವವಯಕ್ಾುವಿತರ್ೀSSಣ ಡ್ೀ ಪರಕ್ಾಶ್ತ್ಾಾಃ ಣ ಡ್ೀ ಪರಕ್ಾಶ್ತ್ಾಾಃ ||  
ತಥಾತ್ಾವದಾಬಹಯಭ ತ್ಾನಾಮಣಡಸಾಿನಾಂತಥಾತ್ಾವದಾಬಹಯಭ ತ್ಾನಾಮಣಡಸಾಿನಾಂ  ಚ ಸಾ ಗತಾಃಚ ಸಾ ಗತಾಃ’’  ಇತ ಮತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮತ್್ಸಯೀ || || 33 33 ||||  

 

ವಷ್ಯಪೂಗಸಹಸಾರನ ು್ೀ ತದ್ಣಡಮತದ್ಕ್್ೀಶರ್ಮ್ ವಷ್ಯಪೂಗಸಹಸಾರನ ು್ೀ ತದ್ಣಡಮತದ್ಕ್್ೀಶರ್ಮ್ ||  
ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಸ್ ುೀಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಸ್ ುೀSSಜೀವೀಜೀವೀSSಜೀವಮಜೀಜನ್ತ್ ಜೀವಮಜೀಜನ್ತ್ || || 34 34 ||||  

ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಸಿ ಅಜೀವಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಕ್ಾಲಕಮಯಸವಭಾವಸಿ ಅಜೀವಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ | | ಅಜೀವಂಅಜೀವಂ  ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಜೀಜನ್ತ್ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಜೀಜನ್ತ್ | | 
ತದ್ಣಡಂ ರ್ಥಾ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಸ ತ್್ೀ ತಥಾ ಚಕ್ಾರ ತದ್ಣಡಂ ರ್ಥಾ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಸ ತ್್ೀ ತಥಾ ಚಕ್ಾರ ||  
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‘‘ರ್ಾಃ ಪಾರಣಧ್ಾರಣಂ ಪಾರಣಪರಸಾದಾತ್ ರ್ಾಃ ಪಾರಣಧ್ಾರಣಂ ಪಾರಣಪರಸಾದಾತ್ ಕತಕತರತತ್್ೀರತತ್್ೀSSನಿಶಮ್ ನಿಶಮ್ ||  
ಸ ಜೀವ ಇತ ಸನಿದಷ್ಟಸುದ್ನ್ ಯೀಸ ಜೀವ ಇತ ಸನಿದಷ್ಟಸುದ್ನ್ ಯೀSSಜೀವ ಉಚಯತ್್ೀ ಜೀವ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ರ್ತರಸಾದಾತ್ ಸ ತತ ಪಾರಣಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸವಸಯ ಧ್ಾರಣಮ್ರ್ತರಸಾದಾತ್ ಸ ತತ ಪಾರಣಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸವಸಯ ಧ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ  ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ  ||||  
‘‘ಕ್ಾಲಕಕ್ಾಲಕಮಯಮಯಸವಭಾವಸ್ ಿೀ ವಾಸತಸವಭಾವಸ್ ಿೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಅಕರ್ ೀದ್ಣಡಮತದ್ವೃದ್ಧಮಾತಮಪರಸವಕ್ಾರಣಮ್ಅಕರ್ ೀದ್ಣಡಮತದ್ವೃದ್ಧಮಾತಮಪರಸವಕ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  

ಜೀವ ಇತ ವಾ ಜೀವ ಇತ ವಾ ||  

‘‘ಪಾರಣಂ ಧ್ಾರರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ಜೀವಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಪಾರಣಂ ಧ್ಾರರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ಜೀವಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  
ಅಜೀವೀಅಜೀವೀSSಪ ಮಹಾತ್್ೀಜಾಸುವರ್ವಾ ಜೀವರ್ನ್ ಜಗತ್ಪ ಮಹಾತ್್ೀಜಾಸುವರ್ವಾ ಜೀವರ್ನ್ ಜಗತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 34 34 ||||  

 

ಸ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮದ್ಣಡಂ ನಿಭಿಯದ್ಯ ನಿಗಯತಾಃ ಸ ಏಷ್ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮದ್ಣಡಂ ನಿಭಿಯದ್ಯ ನಿಗಯತಾಃ ||  
ಸಹಸ್ ರೀವಯಙಚಘಾಬಾಹವಕ್ಷಿಾಃ ಸಹಸಾರನ್ನ್ಶ್ೀಷ್ಯವಾನ್ಸಹಸ್ ರೀವಯಙಚಘಾಬಾಹವಕ್ಷಿಾಃ ಸಹಸಾರನ್ನ್ಶ್ೀಷ್ಯವಾನ್  || || 35 35 ||||  

‘‘ಅಣ ಡ್ೀ ಜಾತ್ೌ ಪುಮಾಂಸೌ ದೌವ ಹರಿಬರಯಹಾಮ ತಥ್ೈವ ಚ ಅಣ ಡ್ೀ ಜಾತ್ೌ ಪುಮಾಂಸೌ ದೌವ ಹರಿಬರಯಹಾಮ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಅನಾದಿಸತು ಹರಿಸುತರ ಅನಾದಿಸತು ಹರಿಸುತರ   ಬರಹಾಮಸಾದಿರತದಾಹೃತಾಃಬರಹಾಮಸಾದಿರತದಾಹೃತಾಃ’’    ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 35 35 ||||  
ರ್ಸ್ಯೀಹಾವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾನ್ ಕಲಾರ್ನಿು ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ರ್ಸ್ಯೀಹಾವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾನ್ ಕಲಾರ್ನಿು ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ||  
ಊವಾಯದಿಭಿರಧ್ಾಃ ಊವಾಯದಿಭಿರಧ್ಾಃ ಸಪು ಸಪುೀಧ್ವಯಂ ಜಘನಾದಿಭಿಾಃ ಸಪು ಸಪುೀಧ್ವಯಂ ಜಘನಾದಿಭಿಾಃ || || 36 36 ||||  
‘‘ಹರ್ೀರಹರ್ೀರವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾಾಃ ಸೃಷಾಟ ಇತ ವಿಕಲಾನ್ಮ್ ವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾಾಃ ಸೃಷಾಟ ಇತ ವಿಕಲಾನ್ಮ್ ||  
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತಯಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತಯಮತ್್ ೀಮತ್್ ೀSSನ್ಯಸಾಮದಾವಯವಹಾರಿಕಮತಚಯತ್್ೀನ್ಯಸಾಮದಾವಯವಹಾರಿಕಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 36 36 ||||  

 

ಪುರತಷ್ಸಯ ಮತಖಂ ಬರಹಮಕ್ಷತರಮೀತಸಯ ಬಾಹವಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ಮತಖಂ ಬರಹಮಕ್ಷತರಮೀತಸಯ ಬಾಹವಾಃ   
ಊವೀಯವ್ೈಯಶ್್ ಯೀ ಭಗವತಾಃ ಪದಾಾಯಂ ಶ್ಊವೀಯವ್ೈಯಶ್್ ಯೀ ಭಗವತಾಃ ಪದಾಾಯಂ ಶ್ದ್ ರೀ ವಯಜಾರ್ತದ್ ರೀ ವಯಜಾರ್ತ  || || 37 37 ||||  

‘‘ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖಮಿತ್್ಯೀವ ಮತಖಾಜಾಜತಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖಮಿತ್್ಯೀವ ಮತಖಾಜಾಜತತವಹ್ೀತತತಾಃ ತವಹ್ೀತತತಾಃ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSವದ್ಚತಛಾತ್ೌ ತದ್ವಜಜೀವೀ ಬರಹ್ೇತ ವಾಗಾವ್ೀತ್ವದ್ಚತಛಾತ್ೌ ತದ್ವಜಜೀವೀ ಬರಹ್ೇತ ವಾಗಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 337 7 ||||  

 

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--5 5 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22--  6 6 ||||  
 

ರ ಪಾಣಾಂ ತ್್ೀಜಸಾಂ ಚಕ್ಷತದಿಯವಾಃ ಸ ರ್ಯಸಯ ಚಾಕ್ಷಿಣಿೀರ ಪಾಣಾಂ ತ್್ೀಜಸಾಂ ಚಕ್ಷತದಿಯವಾಃ ಸ ರ್ಯಸಯ ಚಾಕ್ಷಿಣಿೀ  ||  
ಕಣೌಯ ದಿಶಾಂ ಕಣೌಯ ದಿಶಾಂ ಚ ಚ ತೀಥಾಯನಾಂ ಶ್್ ರೀತರಮಾಕ್ಾಶಶಬದಯೀಾಃ ತೀಥಾಯನಾಂ ಶ್್ ರೀತರಮಾಕ್ಾಶಶಬದಯೀಾಃ || || 3 3 ||||  
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ತೀಥಾಯನಾಂ ತೀಥಾಯನಾಂ ––  ಶಾಸಾಿಣಾಮ್ ಶಾಸಾಿಣಾಮ್ || || 3 3 ||||  
 

ರ್ ೀಮಾಣತಯದಿಬಜಜಾತೀನಾಂ ಯೈವಾಯ ರ್ಜ್ಞಸತುರ್ ೀಮಾಣತಯದಿಬಜಜಾತೀನಾಂ ಯೈವಾಯ ರ್ಜ್ಞಸತು ಸಮಾೃತಾಃ  ಸಮಾೃತಾಃ ||  
ಕ್್ೀಶಶಮಶತರನ್ಖಾನ್ಯಸಯ ಶ್ೀಲಾಲ್ ೀಹಾಭರವಿದ್ತಯತ್ಾಮ್ ಕ್್ೀಶಶಮಶತರನ್ಖಾನ್ಯಸಯ ಶ್ೀಲಾಲ್ ೀಹಾಭರವಿದ್ತಯತ್ಾಮ್ || || 5 5 ||||  

‘‘ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾ ರ್ ೀಮಮ ಲಸಾಿ ರ್ ೀಮಾನ್ುಸಾಿಸತು ತತಾರ್ೀ ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾ ರ್ ೀಮಮ ಲಸಾಿ ರ್ ೀಮಾನ್ುಸಾಿಸತು ತತಾರ್ೀ ||  
ಉದಿಬದ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಗಾಸತು ಜರಾರ್ತಜಾಾಃಉದಿಬದ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಗಾಸತು ಜರಾರ್ತಜಾಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  

‘‘ಹರ್ೀಾಃ ಶಮಶಾವಶರರಾ ವಿದ್ತಯಚಿಛಲಾ ಲ್ ೀಹಾ ನ್ಖಾಶರರಾಾಃಹರ್ೀಾಃ ಶಮಶಾವಶರರಾ ವಿದ್ತಯಚಿಛಲಾ ಲ್ ೀಹಾ ನ್ಖಾಶರರಾಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 5 5 ||||  
 

ಬಾಹವೀ ಲ್ ೀಕಬಾಹವೀ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನಾಂ ಪಾರರ್ಶಾಃಪಾಲಾನಾಂ ಪಾರರ್ಶಾಃ  ಕ್ಷ್ೀಮಕಮಯಣಾಮ್ ಕ್ಷ್ೀಮಕಮಯಣಾಮ್ ||  
ವಿಕರಮೀ ಭ ಭತಯವಾಃಸವಶಾ ಕ್ಷ್ೀಮಸಯ ಶರಣಸಯ ಚ ವಿಕರಮೀ ಭ ಭತಯವಾಃಸವಶಾ ಕ್ಷ್ೀಮಸಯ ಶರಣಸಯ ಚ ||  
ಸವಯಕ್ಾಮಾವರಸಾಯಪ ಹರ್ೀಶಾರಣ ಆಸಾದ್ಮ್ ಸವಯಕ್ಾಮಾವರಸಾಯಪ ಹರ್ೀಶಾರಣ ಆಸಾದ್ಮ್ || || 6 6 || ||   

ಬಾರಹಮಣವ್ೈಶಾಯದಿೀನ್ ವಜಯಯತತಂ ಪಾರರ್ಶ ಇತ ಬಾರಹಮಣವ್ೈಶಾಯದಿೀನ್ ವಜಯಯತತಂ ಪಾರರ್ಶ ಇತ ||  

‘‘ಮೀಕ್ಷಾಃಮೀಕ್ಷಾಃ  ಶಾನಿುಶಾಶಾನಿುಶಾಶಶರಣಂ ನಿವಾಯಣಂ ಚಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ರಣಂ ನಿವಾಯಣಂ ಚಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇಇತ ಬಾರಹ್ೇ    
‘‘ಭ್ೀಜ್ೀ ಖಗ್ೀನ್ದಾಧ್ವಜಪಾದ್ಮ ಲಮ್ಭ್ೀಜ್ೀ ಖಗ್ೀನ್ದಾಧ್ವಜಪಾದ್ಮ ಲಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಸ್ ವೀಸ್ ವೀತಾತಯತಾತಯಙಕುೀಷ್ತಙಕುೀಷ್ತ  ದ್ೀವಾನಾದ್ೀವಾನಾಮನ್ಯೀಮನ್ಯೀಷಾಂ ಪಾದ್ಮ ಲತಾಃ ಷಾಂ ಪಾದ್ಮ ಲತಾಃ ||  
ಮತಕಿುಮತಕಿುಸತುಸತುವಿಹಿತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯದಿಷ್ಟೀಯಷ್ತ ರ್ಥಾವಚಾಃವಿಹಿತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀನಿಯದಿಷ್ಟೀಯಷ್ತ ರ್ಥಾವಚಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 6 6 ||||  

 

ಧ್ಮಯಸಯ ಮಮ ತತಭಯಂ ಚ ಕತಮಾರಾಣಾಂ ಭವಸಯ ಧ್ಮಯಸಯ ಮಮ ತತಭಯಂ ಚ ಕತಮಾರಾಣಾಂ ಭವಸಯ ಚ ಚ ||||  
ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚ ತತುವಸಯ ಪರಸಾಯತ್ಾಮ ಪರಾರ್ಣಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚ ತತುವಸಯ ಪರಸಾಯತ್ಾಮ ಪರಾರ್ಣಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ಕತಮಾರಬರಹಮಕತಮಾರಬರಹಮರತರತದಾರದಾಯ ಹರ್ೀಮಯಧ್ಾಯತ್ ಸಮತದ್ುತ್ಾಾಃದಾರದಾಯ ಹರ್ೀಮಯಧ್ಾಯತ್ ಸಮತದ್ುತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||  
‘‘ಆತ್್ೇತಆತ್್ೇತ  ಮಧ್ಯದ್ೀಹಶಾಸವಯದ್ೀಹ್ ೀಮಧ್ಯದ್ೀಹಶಾಸವಯದ್ೀಹ್ ೀSSಪ ವಾ ಭವ್ೀತ್ ಪ ವಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಮನ್ ೀಬತದಿಧರಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಂ ಜೀವಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಮನ್ ೀಬತದಿಧರಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಂ ಜೀವಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅರ್ವಾ ಸವರ್ಮೀವ್ೀತ ವಾರ್ತಬರಯಹಾಮಅರ್ವಾ ಸವರ್ಮೀವ್ೀತ ವಾರ್ತಬರಯಹಾಮSSSSಪ ವಾ ಭವ್ೀತ್ ಪ ವಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಮತಖಯತ್್ ೀ ಬರಹಮಪರಮಮಾತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀಮತಖಯತ್್ ೀ ಬರಹಮಪರಮಮಾತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌಇತ ನಾಮಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ||||11 11 ||||  

 

ಸವಯಂ ಪುರತಷ್ಸವಯಂ ಪುರತಷ್  ಏವ್ೀದ್ಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ರ್ತ್ ಏವ್ೀದ್ಂ ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಭವಚಾ ರ್ತ್ ||  
ತ್್ೀನ್ೀದ್ಮಾವೃತಂ ವಿಶವಂ ವಿತಸ್ತುಮ ತಷ್ಠತ್ಾತ್್ೀನ್ೀದ್ಮಾವೃತಂ ವಿಶವಂ ವಿತಸ್ತುಮ ತಷ್ಠತ್ಾ  || || 15 15 ||||  

‘‘ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಿಭ್ೀಯದ್ ೀದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಿಭ್ೀಯದ್ ೀSSಪ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಪ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಭಣಯತ್್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರಾಯದ್ನಾದಾಯನ್ನ್ದಚಿದ್ಘನ್ಾಃಭಣಯತ್್ೀ ಕ್್ೀವಲ್ೈಶವರಾಯದ್ನಾದಾಯನ್ನ್ದಚಿದ್ಘನ್ಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  
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‘‘ಸವಯಂ ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀಸವಯಂ ಪುರತಷ್ ಏವ್ೀತ ಭಣಯತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ವಜಜಗತ್ ತ ಭಣಯತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ವಜಜಗತ್ ||  
ತದ್ ೀನ್ಂತದ್ ೀನ್ಂ  ತತ ಸತ್ಾುದಿ ರ್ತ್್ ೀ ಹಯಸಯ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್ತತ ಸತ್ಾುದಿ ರ್ತ್್ ೀ ಹಯಸಯ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ವಿತಸ್ತುಮಾತರಂ ಹೃದ್ರ್ಮಾಸಾಿರ್ ವಾಯಪುನತ್್ೀ ಜಗತ್ವಿತಸ್ತುಮಾತರಂ ಹೃದ್ರ್ಮಾಸಾಿರ್ ವಾಯಪುನತ್್ೀ ಜಗತ್’’  ಇತ ಗಾಇತ ಗಾರತರತಡ್ೀ ಡ್ೀ || || 15 15 ||||  

 

ಸವ ಷ್ಣಯಂ ಪರತಪನ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಬಹಿಶಾ ಪರತಪತಯಸೌ ಸವ ಷ್ಣಯಂ ಪರತಪನ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಬಹಿಶಾ ಪರತಪತಯಸೌ ||  
ಏವಂ ವಿರಾಜಂ ಪರತಪಂಸುಪತಯನ್ುಬಯಹಿಾಃ ಪುಮಾನ್ ಏವಂ ವಿರಾಜಂ ಪರತಪಂಸುಪತಯನ್ುಬಯಹಿಾಃ ಪುಮಾನ್ || || 16 16 ||||  

‘‘ಪಶಯನ್ ಸವ ಷ್ಣಯಂ ದ್ೀಪಶಯನ್ ಸವ ಷ್ಣಯಂ ದ್ೀಹಂ ಸಹಂ ಸ  ಬಹಿಷಾಠನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ಪ ಬಹಿಷಾಠನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ಪ ||  
ಏವಮಣಾಡನ್ುರಂ ಪಶಯನ್ ಬಹಿಾಃ ಸವಯಂ ಚ ಪಶಯತಏವಮಣಾಡನ್ುರಂ ಪಶಯನ್ ಬಹಿಾಃ ಸವಯಂ ಚ ಪಶಯತ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 16 16 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಮೃತಸಾಯಭರ್ಮೃತಸಾಯಭರ್ಸ್ಯೀಶ್್ ೀ ಮತಯಯಮನ್ನಂ ರ್ದ್ತಯಸ್ಯೀಶ್್ ೀ ಮತಯಯಮನ್ನಂ ರ್ದ್ತಯಗಾತ್ ಗಾತ್ ||  
ಮಹಿಮೈಷ್ ತತ್್ ೀ ಬರಹಮನ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ದ್ತರತಯರ್ಾಃ ಮಹಿಮೈಷ್ ತತ್್ ೀ ಬರಹಮನ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ದ್ತರತಯರ್ಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ಪಾದ್ ೀಪಾದ್ ೀSSಸಯ ಸವಾಯ ಸಯ ಸವಾಯ ಭ ಭ ತ್ಾನಿ ತ್ಾನಿ ಪುಂಸಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಸಿ್ತತವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ಸಿ್ತತವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ || || 18 18 ||||  
 

‘‘ಅವಯಕುಮಾತಮನ್ ೀಅವಯಕುಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ನಂ  ಚ ಮಹದಾದಿ ನ್ನಂ  ಚ ಮಹದಾದಿ ವಿವಿನಾಶ್ ಚ ನಾಶ್ ಚ ||  
ರ್ದ್ತೀತಾಃ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಏವಾತ್್ ೀ ವಿಮೀಕ್ಷದ್ಾಃರ್ದ್ತೀತಾಃ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಏವಾತ್್ ೀ ವಿಮೀಕ್ಷದ್ಾಃ’’    

ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 17 17 , , 1818||||  

ಅಮೃತಂ ಕ್ಷ್ೀಮಮಭರ್ಂ ತರಮ ಧ್್ ನೀಯಅಮೃತಂ ಕ್ಷ್ೀಮಮಭರ್ಂ ತರಮ ಧ್್ ನೀಯSSಧ್ಾಯ ಮ ಧ್ಯಧ್ಾಯ ಮ ಧ್ಯಸತ ಸತ ||  
ಪಾದಾಸಿಯೀ ಬಹಿಸಾುವಸನ್ನ ಪರಜಾನಾಂ ರ್ ಆಶರರಾಾಃ ಪಾದಾಸಿಯೀ ಬಹಿಸಾುವಸನ್ನ ಪರಜಾನಾಂ ರ್ ಆಶರರಾಾಃ || || 19 19 ||||  

 

‘ಸ್ವರೂಪ್ಾಂಶ್ ೋ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಇತಿ ದ್ವೋಧ್Sಮ್ಶ ಇಷ್ಯತ್ೋ | 

ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಪದ್ಮನಾಭಾಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಪದ್ಮನಾಭಾಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ ||  
ಜೀವಾ ಇಮೀ ವಿಭಿನಾನಂಶಾ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮಾಯದಿಸಂರ್ತತ್ಾಾಃಜೀವಾ ಇಮೀ ವಿಭಿನಾನಂಶಾ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮಾಯದಿಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀಇತ ವಾಮನ್ೀ|| || 19 19 ||||  

ಸವಯಸಯ ರ್ಥಾವತ್ ಸಿ್ತತವಿದ್ಾಃ ಸವಯಸಯ ರ್ಥಾವತ್ ಸಿ್ತತವಿದ್ಾಃ ||||  

‘‘ತರಮ ಧ್ಾಯ ಸನ್ ಹರಿಧ್ಯತರಮ ಧ್ಾಯ ಸನ್ ಹರಿಧ್ಯತ್ ು್ೀ ದ್ತಯತರರ್ಂ ಮ ಧ್ಯಭಿಸ್ತಿಭಿಾಃ ತ್ ು್ೀ ದ್ತಯತರರ್ಂ ಮ ಧ್ಯಭಿಸ್ತಿಭಿಾಃ ||  
ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠನಾರಾರ್ಣಪುರಾಣಿ ತತ ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠನಾರಾರ್ಣಪುರಾಣಿ ತತ ||  
ಬಹತಲಕ್ಷ್ ೀಚಿಛಾತ್್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಸ ವಸತಯಮೃತ್್ ೀ ಹರಿಾಃಬಹತಲಕ್ಷ್ ೀಚಿಛಾತ್್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಸ ವಸತಯಮೃತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ||  

 



 

 
 

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

 

Page 64 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಅನ್ುಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಸುವಪರ್ ೀ ಗೃಹಮೀಧ್್ೈಬೃಯಹದ್ತಧತಾಃ ಅನ್ುಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಸುವಪರ್ ೀ ಗೃಹಮೀಧ್್ೈಬೃಯಹದ್ತಧತಾಃ ||  
ಸೃತೀ ವಿಚಕರಮೀ ವಿಷ್ವಕ್ ಸಾಶನಾನ್ಶನ್ೀ ಉಭ್ೀ ಸೃತೀ ವಿಚಕರಮೀ ವಿಷ್ವಕ್ ಸಾಶನಾನ್ಶನ್ೀ ಉಭ್ೀ || || 20 20 ||||  

 

ರ್ದ್ವಿದಾಯ ಚ ವಿದಾಯ ಚ ಪುರತಷ್ಸ ುಭರಾಶರರ್ಾಃ ರ್ದ್ವಿದಾಯ ಚ ವಿದಾಯ ಚ ಪುರತಷ್ಸ ುಭರಾಶರರ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮದ್ಣಾಡದಿವರಾಡ್ ಜಜ್ಞ್ೀ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ತಸಾಮದ್ಣಾಡದಿವರಾಡ್ ಜಜ್ಞ್ೀ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾಶರರ್ಾಃ || || 21 21 ||||  

‘‘ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠನಾರಾರ್ಣಪುರಾಣಿ ತತ ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠನಾರಾರ್ಣಪುರಾಣಿ ತತ ||  
ತರೀಣಿ ಧ್ಾಮಾನಿ ವ್ೈ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾದ್ಬಹಿರ್ೀವ ಹಿ ತರೀಣಿ ಧ್ಾಮಾನಿ ವ್ೈ ವಿಷ್ ಣೀಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾದ್ಬಹಿರ್ೀವ ಹಿ ||  
ಅಅದಾರಾದಾಸತುದಾರಾದಾಸತು  ಪುತ್ಾರಣಾಮತದಿರಕುಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ ಪುತ್ಾರಣಾಮತದಿರಕುಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ದ್ೀವಾ ಏವಂ ತ್ಾನಾಯಪುನವನ್ತಯತ ನಾರಾರ್ಣಪರಾ ದ್ೀವಾ ಏವಂ ತ್ಾನಾಯಪುನವನ್ತಯತ ||||  
ಸ ಏವಾನ್ಯಸವರ ಪ್ೀಣ ಶಕರಸ ಏವಾನ್ಯಸವರ ಪ್ೀಣ ಶಕರಲ್ ೀಕಲ್ ೀಕಸಮಿೀಪಗಾಃ ಸಮಿೀಪಗಾಃ ||  
ಇಜ್ ಯೀಇಜ್ ಯೀ  ರ್ಜ್ಞಪುಮಾನಾನರ್ಜ್ಞಪುಮಾನಾನಮ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಗೃಹಿಣಾಂ ಪದ್ಮ್ ಮ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಗೃಹಿಣಾಂ ಪದ್ಮ್ ||  
ರ್ತೀನಾಂ ಧ್ತರವಲ್ ೀಕಸ್ ಿೀ ವನಿೀನಾಂ ಮೀರತಮಧ್ಯಗಾಃ ರ್ತೀನಾಂ ಧ್ತರವಲ್ ೀಕಸ್ ಿೀ ವನಿೀನಾಂ ಮೀರತಮಧ್ಯಗಾಃ ||  
ಆದಿತಯಮಣಡಲಸಿಸತು ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮ್ಆದಿತಯಮಣಡಲಸಿಸತು ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮ್’’  ಇತ ಬಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||  
‘‘ತರಪಾತ್ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಪಾರಣಿಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ತರಪಾತ್ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಪಾರಣಿಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ನಿರನ್ನೀಷ್ತ ಚ ವಿದ್ವತತಸ ತರದ್ಶ್ೀಷ್ಟವತರ್ೀಷ್ತ ಚನಿರನ್ನೀಷ್ತ ಚ ವಿದ್ವತತಸ ತರದ್ಶ್ೀಷ್ಟವತರ್ೀಷ್ತ ಚ’’  ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ||  
‘‘ತಸಾಮದ್ಧತಸಾಮದ್ಧರ್ೀರಣಡಮಭ ದ್ಣಾಡದ್ಪ ಚತತಮತಯಖಾಃ ರ್ೀರಣಡಮಭ ದ್ಣಾಡದ್ಪ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಸ ವಿರಾಣಾನಸ ವಿರಾಣಾನಮಕಸುಸಾಮದ್ ಕ್್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ ತತ ಮಕಸುಸಾಮದ್ ಕ್್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ ತತ || || 2020, , 21 21 ||||  

ತದ್ದಾವಯಮತಯಗಾದಿವಶವಂ ಗ್ ೀಭಿಾಃ ಸ ರ್ಯಾಃ ಇವಾಶರರ್ಮ್ ತದ್ದಾವಯಮತಯಗಾದಿವಶವಂ ಗ್ ೀಭಿಾಃ ಸ ರ್ಯಾಃ ಇವಾಶರರ್ಮ್ ||  
ರ್ದಾಸಯ ನಾಭಾಯನ್ನಲ್ಲನಾದ್ಹಮಾಸಂ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ರ್ದಾಸಯ ನಾಭಾಯನ್ನಲ್ಲನಾದ್ಹಮಾಸಂ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ || || 22 22 ||||  

 

ನಾವಿದ್ಂ ರ್ಜ್ಞಸಮಾಾರಾನ್ ಪುರತಷಾವರ್ವಾನ್ೃತ್್ೀ ನಾವಿದ್ಂ ರ್ಜ್ಞಸಮಾಾರಾನ್ ಪುರತಷಾವರ್ವಾನ್ೃತ್್ೀ ||  
ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ಪಶವಾಃ ಸವನ್ಸಾತರ್ಾಃ ಕತಶಾಾಃ ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಜ್ಞಾಶಾ ಪಶವಾಃ ಸವನ್ಸಾತರ್ಾಃ ಕತಶಾಾಃ || || 23 23 ||||  

 

‘‘ಅಣಾಡಜಾಜತಸಯ ತಸಾಯನ್ಯದ್ ರಪಂ ಪದಾಮದ್ಭ ದ್ಧರ್ೀಾಃ ಅಣಾಡಜಾಜತಸಯ ತಸಾಯನ್ಯದ್ ರಪಂ ಪದಾಮದ್ಭ ದ್ಧರ್ೀಾಃ ||  
ರ್ದ್ ೀಭರಾರ್ದ್ ೀಭರಾತಮತಮಕ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ ಕ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ ||  
ತದ್ೈವ ಸ್ ೀತದ್ೈವ ಸ್ ೀSSತರಿಕ್್ ುೀತರಿಕ್್ ುೀSSಭ ಚಛವಯಪೂವಾಯಪರಾಜಜನಾತ್ ಭ ಚಛವಯಪೂವಾಯಪರಾಜಜನಾತ್ ||||  
‘‘ತರಲ್ ೀಕಸಾುನ್ಗಂ ವಿತರಲ್ ೀಕಸಾುನ್ಗಂ ವಿಷ್ತಣಮರ್ಜಚಾ ಸಮಾಹಿತಾಃ ಷ್ತಣಮರ್ಜಚಾ ಸಮಾಹಿತಾಃ ||  
ತದ್ ರಪಭ ತ್ಾಂಸ್ತಿಂತದ್ ರಪಭ ತ್ಾಂಸ್ತಿಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್  ಪಶ್ನ್ ಕೃತ್ಾವ ಮಹಾಮನಾಾಃಪಶ್ನ್ ಕೃತ್ಾವ ಮಹಾಮನಾಾಃ’’    

ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 2222, , 23 23 ||||  
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ನಾಮಧ್್ೀರಾನಿ ಮನಾಮಧ್್ೀರಾನಿ ಮನಾಿಶಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಶಾ ವರತ್ಾನಿ ಚ ನಾಿಶಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಶಾ ವರತ್ಾನಿ ಚ ||||  
ದ್ೀವತ್ಾನ್ತಕರಮಾಃ ಕಲಾಾಃ ಸಙ್ೆಲಾಾಃ ಸ ತರಮೀವ ಚ ದ್ೀವತ್ಾನ್ತಕರಮಾಃ ಕಲಾಾಃ ಸಙ್ೆಲಾಾಃ ಸ ತರಮೀವ ಚ || || 25 25 ||||  

ಸ ತರಂ ಸ ತರಂ ––  ಮಿೀಮಾಂಸಾಸ ತರಮ್ ಮಿೀಮಾಂಸಾಸ ತರಮ್ || || 25 25 ||||  
 

ನಾರಾರ್ಣ್ೀ ಭಗವತ ತದಿದ್ಂನಾರಾರ್ಣ್ೀ ಭಗವತ ತದಿದ್ಂ  ವಿಶವಮಾಹಿತಮ್ ವಿಶವಮಾಹಿತಮ್ ||  
ಗೃಹಿೀತಮಾಯೀರತಗತಣ್ೀ ಸಗಾಯದಾಗೃಹಿೀತಮಾಯೀರತಗತಣ್ೀ ಸಗಾಯದಾವವಗತಣ್ೀ ಸವತಾಃ ಗತಣ್ೀ ಸವತಾಃ || || 30 30 ||||  

ರ್ಸಾಮತ್ ತಮೀವಾರ್ಜನ್ ತಸಾಮದಿದ್ಂ ತಸ್ತಮರ್ಸಾಮತ್ ತಮೀವಾರ್ಜನ್ ತಸಾಮದಿದ್ಂ ತಸ್ತಮನಾನನಾನಹಿತಮ್ ಹಿತಮ್ ||  

‘‘ನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯ ಜೀವವಜಜಸತ್ಾವದಾಯ ಜೀವವಜಜಡಡವನ್ನ ತತ ವನ್ನ ತತ ||  
ಮಿಥಾಯಮಾಮಿಥಾಯಮಾನಾತ್ ಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸಾವತನ್ಿಯದ್ಬಹಿರ್ೀವ ತತನಾತ್ ಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸಾವತನ್ಿಯದ್ಬಹಿರ್ೀವ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ||||  30 30 ||||  

ಇತ ತ್್ೀಇತ ತ್್ೀSSಭಿಹತಂ ತ್ಾತ ರ್ಥ್ೀದ್ಮನ್ತಪೃಚಛಸ್ತ ಭಿಹತಂ ತ್ಾತ ರ್ಥ್ೀದ್ಮನ್ತಪೃಚಛಸ್ತ ||  
ನಾನ್ಯದ್ಾಗವತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾದಾಾವಯಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ ನಾನ್ಯದ್ಾಗವತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾದಾಾವಯಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ || || 32 32 ||||  

‘‘ಸದಿತ ವಯಕುಮತದಿದಷ್ಟಮಸದ್ವಯಕುಮತಚಯತ್್ೀ ಸದಿತ ವಯಕುಮತದಿದಷ್ಟಮಸದ್ವಯಕುಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಗಮಾಯಗಮಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ತತಸತ್ಾುಗಮಾಯಗಮಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ತತಸತ್ಾುದಿಹರ್ೀರ್ಯತಾಃ ದಿಹರ್ೀರ್ಯತಾಃ ||  
ಅತಸುಸಾಮದ್ನ್ಯದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ಯ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀಅತಸುಸಾಮದ್ನ್ಯದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ಯ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 32 32 ||||  

 

ನ್ತ್್ ೀಸಯಹಂ ತಚಾರಣಂ ಸಮಿೀರ್ತನ್ತ್್ ೀಸಯಹಂ ತಚಾರಣಂ ಸಮಿೀರ್ತಷಾಂ ಭವಚಿಛದ್ಂ ಸವಸಯರ್ನ್ಂ ಸತಮಷಾಂ ಭವಚಿಛದ್ಂ ಸವಸಯರ್ನ್ಂ ಸತಮಙ್ುಲಮ್ ಙ್ುಲಮ್ ||  
ರ್ಾಃ ಸಾವತಮಮಾರಾವಿಭವಂ ಸವರ್ಂ ಗತ್್ ೀ ನಾಹಂ ನ್ಭಸಾವಂಸುಮಥಾಪರ್ೀ ಕತತಾಃ ರ್ಾಃ ಸಾವತಮಮಾರಾವಿಭವಂ ಸವರ್ಂ ಗತ್್ ೀ ನಾಹಂ ನ್ಭಸಾವಂಸುಮಥಾಪರ್ೀ ಕತತಾಃ ||||  35 35 ||||  

‘‘ಸವಯಜೀವನಿಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಬರಹಮವಾರ್  ಹರ್ೀವಿಯದೌ ಸವಯಜೀವನಿಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಬರಹಮವಾರ್  ಹರ್ೀವಿಯದೌ ||  
ನ್ ಚಾನ್ಯಸಾುದ್ೃಶ್್ ೀ ವ್ೀತ್ಾುನ್ ಚಾನ್ಯಸಾುದ್ೃಶ್್ ೀ ವ್ೀತ್ಾು  ರಾವದ್ವೀತು ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ರಾವದ್ವೀತು ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ತ್ಾವತ್ ತ್ಾವಪ ನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನಿೀತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕವನಿದತ್ೌತ್ಾವತ್ ತ್ಾವಪ ನ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನಿೀತ್್ ೀ ಲ್ ೀಕವನಿದತ್ೌ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 35 35 ||||  

 

ಸ ಏಷ್ ಆದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕಲ್ಾೀ ಕಲ್ಾೀ ಸೃಜತಯಜಾಃ ಸ ಏಷ್ ಆದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಕಲ್ಾೀ ಕಲ್ಾೀ ಸೃಜತಯಜಾಃ ||  
ಆತ್ಾಮಆತ್ಾಮSSತಮನಾಯತಮನಾತಮನಾಯತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ಸ ಸಂರ್ಚಛತ ಪಾತ ಚ ತ್ಾಮನ್ಂ ಸ ಸಂರ್ಚಛತ ಪಾತ ಚ || || 38 38 ||||  

‘‘ಸವರ್ಮೀವ ಸವರ ಪಾಣಿ ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿಕ್ಾನ್ಯಜಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಸವರ ಪಾಣಿ ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿಕ್ಾನ್ಯಜಾಃ ||  
ಸಾವತಮನ್ಯೀವ್ೀಚಛರಾ ಸೃಷಾಟವಸಾವತಮನ್ಯೀವ್ೀಚಛರಾ ಸೃಷಾಟವತ್್ೈದ್ೀಯವಾದಿೀನ್ ಪರಪಾತಯಸೌ ತ್್ೈದ್ೀಯವಾದಿೀನ್ ಪರಪಾತಯಸೌ ||||  
ಸಂರ್ಚಛತಯಸತರಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಲ್ಾೀ ಕಲ್ಾೀ ಜಗತರಭತಾಃ ಸಂರ್ಚಛತಯಸತರಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕಲ್ಾೀ ಕಲ್ಾೀ ಜಗತರಭತಾಃ ||  
ತರ್ ೀಹಿತಂ ಸವರ ಪಂ ಚ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ ಶಾಸಿತಾಃತರ್ ೀಹಿತಂ ಸವರ ಪಂ ಚ ಪರಕ್ಾಶರ್ತ ಶಾಸಿತಾಃ’’  ಇತ ಭಾಗವತಇತ ಭಾಗವತತತನ್ಿೀ ನ್ಿೀ || || 38 38 ||||  
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ವಿಶತದ್ಧಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಯಕ್ ಸಮಯಗವಸಿ್ತತಮ್ ವಿಶತದ್ಧಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಯಕ್ ಸಮಯಗವಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಸತಯಂ ಪೂಣಯಮನಾದ್ಯನ್ುಂ ನಿಗತಯಣಂ ನಿತಯಮದ್ವರ್ಮ್ ಸತಯಂ ಪೂಣಯಮನಾದ್ಯನ್ುಂ ನಿಗತಯಣಂ ನಿತಯಮದ್ವರ್ಮ್ || || 39 39 ||||  

 

ಋತಂ ವಿನ್ದಋತಂ ವಿನ್ದನಿು ಮತನ್ರ್ಾಃ ಪರಶಾನಾುತ್್ೇನಿದಾರಾಶರಾಾಃ ನಿು ಮತನ್ರ್ಾಃ ಪರಶಾನಾುತ್್ೇನಿದಾರಾಶರಾಾಃ ||  
ರ್ದಾ ತದ್ೈವಾಸತುಕ್್ೈಯಸ್ತುರ್ ೀ ೀಯೀತ ವಿಪುಿತಮ್ ರ್ದಾ ತದ್ೈವಾಸತುಕ್್ೈಯಸ್ತುರ್ ೀ ೀಯೀತ ವಿಪುಿತಮ್ || || 40 40 ||||  

ಋತಂ ಋತಂ ತತದಾತಮನಾ ಜ್ಞಪ ು್ೀಾಃದಾತಮನಾ ಜ್ಞಪ ು್ೀಾಃ  ಸತಯಂ ಸಾಧ್ತತವತಾಃ ಪರಮ್ ಸತಯಂ ಸಾಧ್ತತವತಾಃ ಪರಮ್ ||  
ಸಮಯಕಸಂಸಿಸಮಯಕಸಂಸಿಮದ್ ಮದ್ ಶಯಶಯತ್ಾವಚತಛದ್ಧಂ ದ್ ೀಷ್ ೀಜಿತತವತಾಃ ತ್ಾವಚತಛದ್ಧಂ ದ್ ೀಷ್ ೀಜಿತತವತಾಃ ||  
ಕ್್ೀವಲಂ ತ್ಾದ್ೃಶಾಭಾವಾತ್ ಪರತಯಗನ್ುರವಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ತ್ಾದ್ೃಶಾಭಾವಾತ್ ಪರತಯಗನ್ುರವಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ||  
ಏತದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಂ ತತುವಂ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ವಿಮತಚಯಏತದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಂ ತತುವಂ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ವಿಮತಚಯತ್್ೀತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 3939,,40 40 ||||  

ಆದ್ ಯೀಆದ್ ಯೀSSವತ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಸಯ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ಸದ್ಸನ್ಮನ್ಶಾ ವತ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಸಯ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ಸದ್ಸನ್ಮನ್ಶಾ ||  
ದ್ರವಯಂ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಗತಣ ಇನಿದಾರಾಣಿ ವಿರಾಟ್ ಸವರಾಟ್ ಸಾಸಿತನ ಚರಿಷ್ತಣ ಭ ಮನಾಃ  ದ್ರವಯಂ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಗತಣ ಇನಿದಾರಾಣಿ ವಿರಾಟ್ ಸವರಾಟ್ ಸಾಸಿತನ ಚರಿಷ್ತಣ ಭ ಮನಾಃ  ||||  4141  ||||  

 

ಅಹಂ ಭವೀ ರ್ಜ್ಞ ಇಮೀ ಪರಜ್ೀಅಹಂ ಭವೀ ರ್ಜ್ಞ ಇಮೀ ಪರಜ್ೀಶಾ ದ್ಕ್ಷಾದ್ಯೀ ಯೀ ಭವದಾದ್ರ್ಶಾ ಶಾ ದ್ಕ್ಷಾದ್ಯೀ ಯೀ ಭವದಾದ್ರ್ಶಾ ||  
ಸವಲ್ ೀಯಕಪಾಲಾಾಃ ಖಗಲ್ ೀಕಪಾಲಾ ನ್ೃಲ್ ೀಕಪಾಸವಲ್ ೀಯಕಪಾಲಾಾಃ ಖಗಲ್ ೀಕಪಾಲಾ ನ್ೃಲ್ ೀಕಪಾಲಾಲಾಸುಲಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃಸುಲಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃ  || || 42 42 ||||  

 

ಗನ್ಧವಯವಿದಾಯಧ್ರಚಾರಣ್ೀಶಾ ಯೀ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷ್ ೀರಗನಾಗನಾಥಾಾಃ ಗನ್ಧವಯವಿದಾಯಧ್ರಚಾರಣ್ೀಶಾ ಯೀ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷ್ ೀರಗನಾಗನಾಥಾಾಃ ||  
ಯೀ ವಾ ಋಷ್ಟೀಣಾಮೃಷ್ಭಾಾಃ ಪತೄಯೀ ವಾ ಋಷ್ಟೀಣಾಮೃಷ್ಭಾಾಃ ಪತೄಣಾಂ ದ್ೈತ್್ಯೀನ್ದಾಸ್ತದ ಧ್ೀಶವರದಾನ್ವ್ೀನಾದಾಾಃ ಣಾಂ ದ್ೈತ್್ಯೀನ್ದಾಸ್ತದ ಧ್ೀಶವರದಾನ್ವ್ೀನಾದಾಾಃ || || 43 43 ||||  

 

ಅನ್ಯೀ ಚ ಯೀ ಪ್ರೀತಪಶಾಚಭ ತಕ ಷಾಣಣಡರಾದ್ ೀಮೃಗಪಶವ ೀಶಾಾಃ ಅನ್ಯೀ ಚ ಯೀ ಪ್ರೀತಪಶಾಚಭ ತಕ ಷಾಣಣಡರಾದ್ ೀಮೃಗಪಶವ ೀಶಾಾಃ ||  
ರ್ತೆಞ್ಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭಗವನ್ಮಹಸವದ್ ೀಜಾಃಸಹಸವದ್ಬಲವತ್ ಕ್ಷಮಾವತ್ ರ್ತೆಞ್ಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭಗವನ್ಮಹಸವದ್ ೀಜಾಃಸಹಸವದ್ಬಲವತ್ ಕ್ಷಮಾವತ್ ||  
ಹಿರೀಶ್ರೀವಿಭ ತ್ಾಯತಮವದ್ಹಿರೀಶ್ರೀವಿಭ ತ್ಾಯತಮವದ್ದ್ತಾತ್ಾಣಯಂ ತತುತ್ ಪರಂ ರ ಪವದ್ಸವರ ಪಮ್ ದ್ತಾತ್ಾಣಯಂ ತತುತ್ ಪರಂ ರ ಪವದ್ಸವರ ಪಮ್ || || 44 44 ||||  

 

ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತ್್ ೀ ರಾನ್ೃಷ್ರ್ ಆಮನ್ನಿು ಲ್ಲೀಲಾವತ್ಾರಾನ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಭ ಮನಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತ್್ ೀ ರಾನ್ೃಷ್ರ್ ಆಮನ್ನಿು ಲ್ಲೀಲಾವತ್ಾರಾನ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಭ ಮನಾಃ ||  
ಆಪೀರ್ತ್ಾಂ ಕಮಯಕಷಾರ್ಶ್್ ೀಷಾನ್ನ್ತಕರಮಿಷ್ಯೀ ತ ಇಮಾನ್ ಸತಪ್ೀಶಲಾನ್ ಆಪೀರ್ತ್ಾಂ ಕಮಯಕಷಾರ್ಶ್್ ೀಷಾನ್ನ್ತಕರಮಿಷ್ಯೀ ತ ಇಮಾನ್ ಸತಪ್ೀಶಲಾನ್ ||||  

 

‘‘ರ್ಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಪರಲಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ನ್ಯನಾಮಾ ಮಹಾಕೃತಾಃ ರ್ಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಪರಲಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ನ್ಯನಾಮಾ ಮಹಾಕೃತಾಃ ||  
ಸ ತತ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾಮ ನ್ರಾಣಾಮರ್ನ್ತವತಾಃ ಸ ತತ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾಮ ನ್ರಾಣಾಮರ್ನ್ತವತಾಃ ||  
ರ ಪಂ ದಿವತೀರ್ಂ ಭವತ ದಿೀರ ಪಂ ದಿವತೀರ್ಂ ಭವತ ದಿೀಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಂ ರ್ಥಾ ಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಂ ರ್ಥಾ ||  
ಸ್ತಸೃಕ್ಷ್ ೀಸುಸಯ ಪುರತಷ್ ಇತ್ಾಯಹತಸುದಿವದ್ ೀ ಜನಾಾಃ ಸ್ತಸೃಕ್ಷ್ ೀಸುಸಯ ಪುರತಷ್ ಇತ್ಾಯಹತಸುದಿವದ್ ೀ ಜನಾಾಃ ||  
ಸ ರಮಾರಾ ದಿವತೀಯೀ ತತ ರ ಪ್ೀ ಪರಕೃತಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ ಸ ರಮಾರಾ ದಿವತೀಯೀ ತತ ರ ಪ್ೀ ಪರಕೃತಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ ||  
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ವಿೀರ್ಯವಿೀರ್ಯಮಾಧ್ತುಪುರತಷ್ ೀ ಮಹಾಂಸುಸಾಮದ್ಜಾರ್ತಮಾಧ್ತುಪುರತಷ್ ೀ ಮಹಾಂಸುಸಾಮದ್ಜಾರ್ತ  ||  
ಯೀಯೀSSಸೌ ಹಿರಣಯಗಭಾಯಖಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀಸೌ ಹಿರಣಯಗಭಾಯಖಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀSSಪ ಭಣಯತ್್ೀ ಪ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಶರದ ಧ್ೀತತಯಕ್ಾು ತತ ತತಾತನೀ ಸಾಶರದ ಧ್ೀತತಯಕ್ಾು ತತ ತತಾತನೀ ಸಾSSಪ ಪರಕೃತರತಚಯತ್್ೀ ಪ ಪರಕೃತರತಚಯತ್್ೀ ||  
ಪರಲಯೀ ತವಶರಿೀರೌ ಪರಲಯೀ ತವಶರಿೀರೌ ತ್ೌ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ವಯವಸಿ್ತತ್ೌ ತ್ೌ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ವಯವಸಿ್ತತ್ೌ ||  
ಶರಿೀರಂ ಪಾರಪಯ ಪುರತಷಾತ್ ಸಂಯೀಗಂ ತ್ೌ ಪರಚಕರತತಾಃ ಶರಿೀರಂ ಪಾರಪಯ ಪುರತಷಾತ್ ಸಂಯೀಗಂ ತ್ೌ ಪರಚಕರತತಾಃ ||  
ತತಾಃ ಪುನ್ಮಯಹತುತುವಂ ಪರಜಾತಂ ಜಗದ್ತತಾಃ ಪುನ್ಮಯಹತುತುವಂ ಪರಜಾತಂ ಜಗದ್ಙ್ತೆಙ್ತೆರಮ್ ರಮ್ ||  
ಸವಸ್ಯೈವ ಪುರತರತ್ಾಂ ರಾತಮಹಙ್ಕೆರಸುತ್್ ೀಸವಸ್ಯೈವ ಪುರತರತ್ಾಂ ರಾತಮಹಙ್ಕೆರಸುತ್್ ೀSSಜನಿಜನಿ’’    

ಇತ ವಯೀಮಇತ ವಯೀಮಸಂಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

ಪುರತಷ್ಸುಸ್ಯೈವಾದ್ ಯೀಪುರತಷ್ಸುಸ್ಯೈವಾದ್ ಯೀSSವತ್ಾರಾಃ ವತ್ಾರಾಃ | | ಕ್ಾಲಾದ್ಯೀ ರ ಪವಕ್ಾಲಾದ್ಯೀ ರ ಪವತ್ತ್  | | ಅಸವರ ಪಮಅಸವರ ಪಮಪಪ  
ಪರರ್ತ್ಾವತ್ ಪರರ್ತ್ಾವತ್ ||  

‘‘ಪುರತಷಾದಾಯಪುರತಷಾದಾಯ  ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ಬರಹಾಮದಾಯಸುತರರಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ಬರಹಾಮದಾಯಸುತರರಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ನ್ೈವ್ೈತ್್ೀ ತತಸನಿನ ರ್ತತ್ಾ ಅಪಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ನ್ೈವ್ೈತ್್ೀ ತತಸನಿನ ರ್ತತ್ಾ ಅಪ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  
‘‘ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಸತುಸವಭಾವಶಾ ಪರಕೃತಾಃ ಪಾರಣ ಏವ ಚ ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಸತುಸವಭಾವಶಾ ಪರಕೃತಾಃ ಪಾರಣ ಏವ ಚ ||  
ಮನ್ಶಾ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ವಿಕ್ಾರಾಸ್ತಿಗತಣಾ ಅಪ ಮನ್ಶಾ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ವಿಕ್ಾರಾಸ್ತಿಗತಣಾ ಅಪ ||  
ನ್ ಸವರ ಪಂ ಹರ್ೀರ್ೀತತುಥಾನ್ ಸವರ ಪಂ ಹರ್ೀರ್ೀತತುಥಾSSಪ್ಯೀಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಸಿ್ತತಾಃಪ್ಯೀಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  

ಸತ್ ಸತ್ ––  ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣಾಃ | | ‘‘ಸದಿತಸದಿತ  ಪಾರಣಾಃಪಾರಣಾಃ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ||  

‘‘ದ್ರವಯಂ ತತ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ವಿಕ್ಾರ್ ೀದ್ರವಯಂ ತತ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾನಿ ವಿಕ್ಾರ್ ೀSSಣಡಮತದಾಹೃತಮ್ ಣಡಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ವಿರಾಜಂ ಗರತಡಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸವರಾಡಿನ್ದಾ ಉದಾಹೃತವಿರಾಜಂ ಗರತಡಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸವರಾಡಿನ್ದಾ ಉದಾಹೃತ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ||  
‘‘ಸವ್ೀಯ ತತ ರ ಪವದಿವಷ್ ಣೀಸವ್ೀಯ ತತ ರ ಪವದಿವಷ್ ಣೀವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿಭ ತಮತ್ ವಿಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿಭ ತಮತ್ ||  
ಅತಪರರ್ಅತಪರರ್ತ್ಾವನ್ನೈವ್ೈತತ್ ಸವರ ಪಮಪ ಭಣಯತ್್ೀತ್ಾವನ್ನೈವ್ೈತತ್ ಸವರ ಪಮಪ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  
‘‘ಸವತ್್ ೀ ಮಹತವಂ ತತ ಮಹ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಪಾರಸವತ್್ ೀ ಮಹತವಂ ತತ ಮಹ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಪಾರಪುಶಪುಶಕಿುತ್ಾ ಕಿುತ್ಾ ||  
ವಿಭ ತಲಯಕ್ಷಣ್ ೀನಾನಹ್ ೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀವಿಭ ತಲಯಕ್ಷಣ್ ೀನಾನಹ್ ೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 44 44 ||||  
‘‘ಪರಧ್ಾನ್ತ್್ವೀನ್ ಸವಯಸಾಮನ್ಮತಸಯಕ ಮಾಯದ್ಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತ್್ವೀನ್ ಸವಯಸಾಮನ್ಮತಸಯಕ ಮಾಯದ್ಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಅವತ್ಾರಾಾಃ ಶತರತ್ೌ ಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸ ಏವ್ೈತ್್ೀ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಅವತ್ಾರಾಾಃ ಶತರತ್ೌ ಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸ ಏವ್ೈತ್್ೀ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ನ್ ಸವರ ಪಂ ತತ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಸೃತ್ಾ ಮಾರಾವಿಭ ತರ್ಾಃ ನ್ ಸವರ ಪಂ ತತ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಸೃತ್ಾ ಮಾರಾವಿಭ ತರ್ಾಃ ||  
ಸ್ವೀಚಛಯೈಷಾಂ ವಿಶ್ಷ್ಟತವಂ ಕತರತತ್್ೀ ತತಿಸ್ವೀಚಛಯೈಷಾಂ ವಿಶ್ಷ್ಟತವಂ ಕತರತತ್್ೀ ತತಿಥಾ ಸೃತಾಃಥಾ ಸೃತಾಃ’’    

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  
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‘‘ರ್ಜ್ಞಶಬ್ ದೀದಿತ್ೌ ದೌವರ್ಜ್ಞಶಬ್ ದೀದಿತ್ೌ ದೌವ  ತತ ದ್ೀವೌ ಲ್ ೀಕಪುರಸೃತ್ೌ ತತ ದ್ೀವೌ ಲ್ ೀಕಪುರಸೃತ್ೌ ||  
ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಸುತರ ರತದ್ರಚಿಛನ್ನಸುಥಾಪರಾಃ ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಸುತರ ರತದ್ರಚಿಛನ್ನಸುಥಾಪರಾಃ ||  
ಸ ತತ ರ್ಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿೀ ಸಾಯತ್ ತತಾತಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸೃತಾಃ ಸ ತತ ರ್ಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿೀ ಸಾಯತ್ ತತಾತಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸೃತಾಃ ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 41 41 --  45 45 ||||  

 

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22  --  6 6 ||||  
 

ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 22--  7 7 ||||  
 

ಜಾತ್್ ೀ ರತಚ್ೀರಜನ್ರ್ತತಸರ್ಶಾಾಃ ಸತರ್ಜ್ಞ ಆಕ ತಸ ನ್ತರಮರಾನ್ರ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಾರಾಮ್ ಜಾತ್್ ೀ ರತಚ್ೀರಜನ್ರ್ತತಸರ್ಶಾಾಃ ಸತರ್ಜ್ಞ ಆಕ ತಸ ನ್ತರಮರಾನ್ರ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಾರಾಮ್ ||  
ಲ್ ೀಕತರರ್ಸಯ ಮಹತೀಮಹರದ್ ರ್ ಆತಯಂ ಸಾವರ್ಮತಾವ್ೀನ್ ಮನ್ತನಾ ಹರಿರಿತಯನ್ ಕುಾಃ ಲ್ ೀಕತರರ್ಸಯ ಮಹತೀಮಹರದ್ ರ್ ಆತಯಂ ಸಾವರ್ಮತಾವ್ೀನ್ ಮನ್ತನಾ ಹರಿರಿತಯನ್ ಕುಾಃ ||||22||||  

 

‘‘ಕಿರರಾಭಿಮಾನಾದ್ಯಜ್ಞ್ ೀಕಿರರಾಭಿಮಾನಾದ್ಯಜ್ಞ್ ೀSSಸಾವಿನ್ದಾಸ ನ್ತಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ಸಾವಿನ್ದಾಸ ನ್ತಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ರ್ಜ್ಞ್ೀಶತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಜ್ಞ್ ೀ ರತಚಿಸತತಾಃ ಸೃತಾಃರ್ಜ್ಞ್ೀಶತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಜ್ಞ್ ೀ ರತಚಿಸತತಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇಇತ ಪಾದ್ೇ  ||  

ಹರಿರಿತ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಹರಿರಿತ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ‘‘ಈಶಾವಾಸಯಮ್ಈಶಾವಾಸಯಮ್’’  ಇತ್ಾಯದಿನಾಇತ್ಾಯದಿನಾSSನ್ ನ್ ಕುಾಃ ಕುಾಃ ||  

‘‘ತರಯೀ ಶತರತನಿಯತಯವಾಕ್ ಚ ವ್ೀದ್ ೀತರಯೀ ಶತರತನಿಯತಯವಾಕ್ ಚ ವ್ೀದ್ ೀSSನ್ತವಚನ್ಂ ತಥಾನ್ತವಚನ್ಂ ತಥಾ’’  ಇತ ಹಯಇತ ಹಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 2 2 ||||  
ಅತ್್ರೀರಪತಯಮಭಿಕ್ಾಙ್ಷತ ಆಹ ತತಷ್ ಟೀ ದ್ತ್್ ುೀ ಮರಾಅತ್್ರೀರಪತಯಮಭಿಕ್ಾಙ್ಷತ ಆಹ ತತಷ್ ಟೀ ದ್ತ್್ ುೀ ಮರಾSSಹಮಿತ ರ್ದ್ಾಗವಾನ್ ಸ ದ್ತುಾಃ ಹಮಿತ ರ್ದ್ಾಗವಾನ್ ಸ ದ್ತುಾಃ ||  
ರ್ತ್ಾಾದ್ಪಙ್ೆಜಪರಾಗಪವಿತರ ದ್ೀಹಾ ಯೀಗ ಯಮಾಪುರಮಯೀಂ ರ್ದ್ತಹ್ೈಹರಾದಾಯಾಃ ರ್ತ್ಾಾದ್ಪಙ್ೆಜಪರಾಗಪವಿತರ ದ್ೀಹಾ ಯೀಗ ಯಮಾಪುರಮಯೀಂ ರ್ದ್ತಹ್ೈಹರಾದಾಯಾಃ || || 4 4 ||||  

ಅಮಅಮಯೀಂ ಯೀಂ ––  ವಿಷ್ತಣಪರಧ್ಾನಾಮ್ ವಿಷ್ತಣಪರಧ್ಾನಾಮ್ || || 4 4 ||||  
 

ತಪುಂ ತಪೀ ವಿವಿಧ್ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾತಪುಂ ತಪೀ ವಿವಿಧ್ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾ  ಮ ಆದೌ ಸನಾತ್ ಸತತಪಮ ಆದೌ ಸನಾತ್ ಸತತಪಸಸಸುಪತಾಃ ಸ ನ್ ೀಸುಪತಾಃ ಸ ನ್ ೀSSಭ ತ್ ಭ ತ್ ||  
ಪಾರಪಾರಕೆಕೆಲಾಸಮಾಲಲಾಸಮಾಲವವಿನ್ಷ್ಟಮಿಹಾತಮತತುವಂ ಸವವಿನ್ಷ್ಟಮಿಹಾತಮತತುವಂ ಸಮಯಗ್ಮಯಗ್  ಜಗಾದ್ ಮತನ್ಯೀ ರ್ದ್ಚಕ್ಷತ್ಾತಮನ್ ಜಗಾದ್ ಮತನ್ಯೀ ರ್ದ್ಚಕ್ಷತ್ಾತಮನ್ || || 5 5 ||||  

ಮೀ ತಪತಾಃ ಸತಾಃ ಮೀ ತಪತಾಃ ಸತಾಃ | | ಸಾಃ ನ್ಾಃ ನ್ ೀಸಾಃ ನ್ಾಃ ನ್ ೀSSಥ್ೀಯ ಥ್ೀಯ | | ಸನಾತ್ ಪೂವಯಮ್ ಸನಾತ್ ಪೂವಯಮ್ ||  

‘‘ಬರಹಮಣಸುಪತಾಃ ಪೂವಯಂ ವಿಷ್ತಣಜಾಯತ ಉರತಬರಹಮಣಸುಪತಾಃ ಪೂವಯಂ ವಿಷ್ತಣಜಾಯತ ಉರತಕರಮಾಃ ಕರಮಾಃ ||  
ಸವಯಲ್ ೀಕಹಿತ್ಾಥಾಯರ್ ಯೀನ್ ರ ಪಂ ಪರಕ್ಾಶ್ತಮ್ ಸವಯಲ್ ೀಕಹಿತ್ಾಥಾಯರ್ ಯೀನ್ ರ ಪಂ ಪರಕ್ಾಶ್ತಮ್ ||  
ರ್ಶಾ ಪಾತ ಸದಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಜತ್್ ೀ ಜರ್ತ್ಾಂ ವರಾಃ ರ್ಶಾ ಪಾತ ಸದಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಜತ್್ ೀ ಜರ್ತ್ಾಂ ವರಾಃ ||  
ತಸಾಮದ್ತರದ್ರಾಃ ಸಮತತಾನ್ನಾಃ ಸವಯಸಂಹಾರಕೃದಿವಭತಾಃ ತಸಾಮದ್ತರದ್ರಾಃ ಸಮತತಾನ್ನಾಃ ಸವಯಸಂಹಾರಕೃದಿವಭತಾಃ ||  
ಏತ್್ೀ ತರಪುರತಷಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸೃಷ್ಟಸಿ್ತತಯನ್ುಕ್ಾರಿಣಾಃ ಏತ್್ೀ ತರಪುರತಷಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸೃಷ್ಟಸಿ್ತತಯನ್ುಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ತ್ೌ ದ್ೀವೌ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ತ್ೌ ದ್ೀವೌ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 5 5 ||||  
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ಧ್ಮಯಸಯ ಧ್ಮಯಸಯ ದ್ಕ್ಷದ್ತದ್ಕ್ಷದ್ತಹಿಹಿತರ್ಯಜನಿ ಸವಮ ತ್ಾಯಯ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನ್ರ ಇತ ಸವತಪಾಃಪರಭಾವಾಃ ತರ್ಯಜನಿ ಸವಮ ತ್ಾಯಯ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನ್ರ ಇತ ಸವತಪಾಃಪರಭಾವಾಃ ||  
ದ್ೃಷಾಟತಮನ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟತಮನ್ ೀ ಭಭಗವತ್್ ೀ ನಿರ್ಮಾವಲ್ ೀಪಂ ದ್ೀವಯಸುವನ್ಙ್ುಪೃತನಾ ಘಟತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃಗವತ್್ ೀ ನಿರ್ಮಾವಲ್ ೀಪಂ ದ್ೀವಯಸುವನ್ಙ್ುಪೃತನಾ ಘಟತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ|| || 6 6 ||||  

‘‘ನ್ರ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಶ್ೈವ ಹರಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಸುಥ್ೈವ ಚ ನ್ರ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಶ್ೈವ ಹರಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಚತ್ಾವರ್ ೀ ಧ್ಮಯತನ್ರಾ ಹರಿರ್ೀವ ತರಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ಚತ್ಾವರ್ ೀ ಧ್ಮಯತನ್ರಾ ಹರಿರ್ೀವ ತರಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಅನ್ನ್ ುೀ ನ್ರಅನ್ನ್ ುೀ ನ್ರನಾನಾಮಾಮಾSSತರ ತಸ್ತಮಂಸತು ನ್ರನಾಮವಾನ್ ತರ ತಸ್ತಮಂಸತು ನ್ರನಾಮವಾನ್ ||  
ವಿವಿಶ್ೀಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವಷ್ೀಣ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣನಿಯವಸತಯಮತಬಜ್ೀಕ್ಷಣಾಃ ರ್ಂ ವಿಷ್ತಣನಿಯವಸತಯಮತಬಜ್ೀಕ್ಷಣಾಃ ||  
ತಸಾಮಚಾತತಧ್ಾಯ ಧ್ಮಯಸಯ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತೀರ್ಯತ್್ೀತಸಾಮಚಾತತಧ್ಾಯ ಧ್ಮಯಸಯ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 6 6 ||||  

ವಿದ್ಧಾಃ ಸಪತತನಯದಿತಪತರಭಿರನಿು ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಬಾವಿದ್ಧಾಃ ಸಪತತನಯದಿತಪತರಭಿರನಿು ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಬಾಲ್ ೀಲ್ ೀSSಪ ಸನ್ತನಪಗತಸುಪಸ್ೀ ವನಾರ್ ಪ ಸನ್ತನಪಗತಸುಪಸ್ೀ ವನಾರ್ ||  
ತಸಾಮ ತಸಾಮ ಅಅದಾದ್ತಧಾವಗತಂ ಗೃಣತ್್ೀ ಪರಸನ್ ನೀ ದಿವಾಯಾಃ ಸತುವನಿು ಮತನ್ಯೀದಾದ್ತಧಾವಗತಂ ಗೃಣತ್್ೀ ಪರಸನ್ ನೀ ದಿವಾಯಾಃ ಸತುವನಿು ಮತನ್ಯೀ  ರ್ದ್ತರ್ದ್ತಪಪರ್ಯಧ್ಸಾುತ್ರ್ಯಧ್ಸಾುತ್  
||||88||||  

‘‘ಅವತ್ಾರ್ ೀಅವತ್ಾರ್ ೀ  ಮಹಾವಿಷ್ತಣವಾಯಸತದ್ೀವ ಇತೀರಿತಾಃ ಮಹಾವಿಷ್ತಣವಾಯಸತದ್ೀವ ಇತೀರಿತಾಃ ||  
ಯೀ ಧ್ತರವಾರ್ ನಿಜಂ ಪಾರದಾತ್ ಸಾಿನ್ಮನಾಯನ್ ಷ್ಟಠತಮ್ ಯೀ ಧ್ತರವಾರ್ ನಿಜಂ ಪಾರದಾತ್ ಸಾಿನ್ಮನಾಯನ್ ಷ್ಟಠತಮ್ ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 88  ||||  
ರ್ದ್ವೀನ್ಮತತಾರ್ಗತಂ ದಿವಜವಾಕಯವಜರನಿರ್ದ್ವೀನ್ಮತತಾರ್ಗತಂ ದಿವಜವಾಕಯವಜರನಿಷ್ಟಾಷ್ಟಾಷ್ಟಪೌರತಷ್ಭಗಂ ನಿರಯೀ ಪತನ್ುಮ್ ಷ್ಟಪೌರತಷ್ಭಗಂ ನಿರಯೀ ಪತನ್ುಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವSSರ್ಥಯತ್್ ೀ ಜಗತ ಪುತರಪದ್ಂ ಚ ಲ್ೀಭ್ೀ  ದ್ತಗಾಧ ವಸ ನಿ ವಸತಧ್ಾ ಸಕಲಾನಿ ಯೀನ್ ರ್ಥಯತ್್ ೀ ಜಗತ ಪುತರಪದ್ಂ ಚ ಲ್ೀಭ್ೀ  ದ್ತಗಾಧ ವಸ ನಿ ವಸತಧ್ಾ ಸಕಲಾನಿ ಯೀನ್ || || 9 9 ||||  

‘‘ಪೃರ್ತಪೃರ್ತನಾಯನಾಯಮ ಮಹಾರಾಜಸುತರ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂಮ ಮಹಾರಾಜಸುತರ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ  ಪರಭತಾಃ ಪರಭತಾಃ ||  
ಪೃರ್ತಪೃರ್ತನಾಮಾ ಚತತಬಾಯಹತಾಃ ಪರವಿಷ್ಟಸ ು್ೀನ್ ಚಾರ್ಥಯತಾಃ ನಾಮಾ ಚತತಬಾಯಹತಾಃ ಪರವಿಷ್ಟಸ ು್ೀನ್ ಚಾರ್ಥಯತಾಃ ’’    

ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 9 9 ||||  
ನಾಭ್ೀರಸಾವೃಷ್ಭ ಆಸ ಸತದ್ೀವಿಸ ನ್ತಯೀಯ ವ್ೈ ಚಚಾರ ಸಮದ್ೃಗ್ ಹೃದಿ ಯೀಗಚರಾಯಮ್ ನಾಭ್ೀರಸಾವೃಷ್ಭ ಆಸ ಸತದ್ೀವಿಸ ನ್ತಯೀಯ ವ್ೈ ಚಚಾರ ಸಮದ್ೃಗ್ ಹೃದಿ ಯೀಗಚರಾಯಮ್ ||  
ರ್ತ್ಾಾರಮಹಂಸಯ ಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಸವಸಿಾಃ ರ್ತ್ಾಾರಮಹಂಸಯ ಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಸವಸಿಾಃ ಪರಪರಶಾನ್ುಕರಣಾಃ ಪರಿಮತಕುಸಙ್ುಾಃ ಶಾನ್ುಕರಣಾಃ ಪರಿಮತಕುಸಙ್ುಾಃ || || 10 10 ||||  

ರ್ದ್ ರಪಂರ್ದ್ ರಪಂ  ಪರಮಹಂಪರಮಹಂಸಸಪಾರಪಯಂ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಪಾರಪಯಂ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು || || 10 10 ||||  

ಸತ್್ರೀ ಮಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯ ಏಷ್ಾಃ ಸತ್್ರೀ ಮಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯ ಏಷ್ಾಃ   
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ ರ್ಜ್ಞಪುರತಷ್ಸುಪನಿೀರ್ವಣಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ ರ್ಜ್ಞಪುರತಷ್ಸುಪನಿೀರ್ವಣಯಾಃ ||  
ಛನ್ ದೀಮಯೀ ಮಖಮಯೀಛನ್ ದೀಮಯೀ ಮಖಮಯೀSSಖಿಲದ್ೀವತ್ಾತ್ಾಮ ಖಿಲದ್ೀವತ್ಾತ್ಾಮ   
ವಾಚ್ ೀ ಬಭ ವುರತಶತೀಾಃ ಶವಸತ್್ ೀವಾಚ್ ೀ ಬಭ ವುರತಶತೀಾಃ ಶವಸತ್್ ೀSSಸಯ ನ್ಸುಾಃ ಸಯ ನ್ಸುಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಛನಾದಂಸ್ತ ಚ ಮಛನಾದಂಸ್ತ ಚ ಮಖಾಶ್ೈವ ದ್ೀವಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಶಾ ಸವಯಶಾಃ ಖಾಶ್ೈವ ದ್ೀವಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಶಾ ಸವಯಶಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯ ವಿಷ ಣೌಸಿ್ತತ್ಾ ರ್ಸಾಮದ್ತಾಃ ಸವಯಮಯೀ ಹಯಸವ್ೀಯ ವಿಷ ಣೌಸಿ್ತತ್ಾ ರ್ಸಾಮದ್ತಾಃ ಸವಯಮಯೀ ಹಯಸೌಸೌ’’    

ಇತ ಮಹಾಸಂಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 11 11 ||||  
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ಮತ್್ ಸಯೀ ರ್ತಗಾನ್ುಸಮಯೀ ಮನ್ತನ್ ೀಪಲಬಧಾಃ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮಯೀ ನಿಖಿಲಜೀವನಿಕ್ಾರ್ಕ್್ೀತಾಃ ಮತ್್ ಸಯೀ ರ್ತಗಾನ್ುಸಮಯೀ ಮನ್ತನ್ ೀಪಲಬಧಾಃ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮಯೀ ನಿಖಿಲಜೀವನಿಕ್ಾರ್ಕ್್ೀತಾಃ ||  
ವಿವಿಸರಂಸ್ತತ್ಾನ್ತರತಭಯೀ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಮತಖಾನ್ಮ ಆದಾರ್ ತತರ ವಿಜಹಾರ ಹ ವ್ೀದ್ಮಾಗಾಯನ್ ಸರಂಸ್ತತ್ಾನ್ತರತಭಯೀ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಮತಖಾನ್ಮ ಆದಾರ್ ತತರ ವಿಜಹಾರ ಹ ವ್ೀದ್ಮಾಗಾಯನ್ || || 1212||||  

ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮರ್ನೌಕ್ಾಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮರ್ಾಃ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮರ್ನೌಕ್ಾಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಮರ್ಾಃ || || 12 12 ||||  
 

ಸೃತ್ಾವ ಹರಿಸುಮರಣಾರ್ಥಯನ್ಮಪರಮೀರ್ಶಾಕ್ಾರರ್ತಧ್ಾಃ ಪತಕರಾಸೃತ್ಾವ ಹರಿಸುಮರಣಾರ್ಥಯನ್ಮಪರಮೀರ್ಶಾಕ್ಾರರ್ತಧ್ಾಃ ಪತಕರಾಜಭತಜಾ ರ ಢಾಃ ಜಭತಜಾ ರ ಢಾಃ ||  
ಚಕ್್ರೀಣ ನ್ಕರವದ್ನ್ಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸಾಮದ್ಧಸ್ುೀ ಪರಗೃಹಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೀಜಜಹಾರ ಚಕ್್ರೀಣ ನ್ಕರವದ್ನ್ಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸಾಮದ್ಧಸ್ುೀ ಪರಗೃಹಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೀಜಜಹಾರ || || 16 16 ||||  

‘‘ಹರಿಸಾುಪಸನಾಮಾಹರಿಸಾುಪಸನಾಮಾSSಸೌ ಸೌ ಜಾಜಾತಸುಪಸ್ತ ವ್ೈ ಮನ್ತಾಃ ತಸುಪಸ್ತ ವ್ೈ ಮನ್ತಾಃ ||  
ಗಜ್ೀನ್ದಾಂ ಮೀಚರಾಮಾಸ ಸಸಜಯ ಚ ಜಗದಿವಭತಾಃಗಜ್ೀನ್ದಾಂ ಮೀಚರಾಮಾಸ ಸಸಜಯ ಚ ಜಗದಿವಭತಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 16 16 ||||  

 

ನಾಥ್ ೀಯ ಬಲ್ೀರರ್ಮತರತಕರಮಪಾದ್ಶೌಚಮಮಾಾಃ ಶ್ವಂ ಧ್ೃತವತ್್ ೀ ವಿಬತಧ್ಾ ಪತಯಮ್ ನಾಥ್ ೀಯ ಬಲ್ೀರರ್ಮತರತಕರಮಪಾದ್ಶೌಚಮಮಾಾಃ ಶ್ವಂ ಧ್ೃತವತ್್ ೀ ವಿಬತಧ್ಾ ಪತಯಮ್ ||  
ಯೀ ವ್ೈ ಯೀ ವ್ೈ ಪರತಶತರತಮೃತ್್ೀಪರತಶತರತಮೃತ್್ೀSSಪ ಚ ಶ್ೀಷ್ಯಪ ಚ ಶ್ೀಷ್ಯಮಾಮಾಣಣ--  
ಮಾತಮನ್ಯಮಙ್ುಮನ್ಸಾ ಹರಯೀಮಾತಮನ್ಯಮಙ್ುಮನ್ಸಾ ಹರಯೀSSಭಿಮೀಭಿಮೀನ್ೀನ್ೀ  ||||  1818  ||||  

‘‘ಐನ್ದಾಂ ಪದ್ಂ ನಾನ್ುರಿೀರ್ಂ ಫಲಂ ತತ ಹರಿತ್್ ೀಷ್ಣಮ್ ಐನ್ದಾಂ ಪದ್ಂ ನಾನ್ುರಿೀರ್ಂ ಫಲಂ ತತ ಹರಿತ್್ ೀಷ್ಣಮ್ ||  
ಜಗದಾದತತಬಯಲ್ೀರ್ಯಸಾಮದಾನ್ನ್ ದೀದಿರಕುತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಜಗದಾದತತಬಯಲ್ೀರ್ಯಸಾಮದಾನ್ನ್ ದೀದಿರಕುತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ || || ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ   

ಶ್ೀಷಾಯಖಯಂ ಮಾನ್ಮ್ ಶ್ೀಷಾಯಖಯಂ ಮಾನ್ಮ್ || || 18 18 ||||  
 

ತತಭಯಂ ಚ ನಾರದ್ ಭೃಶಂ ಭಗವಾನ್ ವಿವೃದ್ಧಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಧ್ತ ಪರಿತತಷ್ಟ ಉವಾತತಭಯಂ ಚ ನಾರದ್ ಭೃಶಂ ಭಗವಾನ್ ವಿವೃದ್ಧಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಧ್ತ ಪರಿತತಷ್ಟ ಉವಾಚ ಯೀಗಮ್ ಚ ಯೀಗಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಭಾಗವತಮಾತಮಸತತತತವದಿೀಪಂ ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಶರಣಾ ವಿದ್ತರಞ್ಜಸ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಭಾಗವತಮಾತಮಸತತತತವದಿೀಪಂ ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಶರಣಾ ವಿದ್ತರಞ್ಜಸ್ೈವ || || 19 19 ||||  

ಐತರ್ೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರಹ ನಾರದಾರ್ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ ಐತರ್ೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರಹ ನಾರದಾರ್ ಸವಕ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ ||  
ರ್ತ್ಾರರ್ತ್ಾರಪುವ್ೈಯಷ್ಣವಾ ನಾನ್ಯೀ ರ್ದ್ೃತ್್ೀ ನ್ ಸತಖಂ ಪರಮ್ ಪುವ್ೈಯಷ್ಣವಾ ನಾನ್ಯೀ ರ್ದ್ೃತ್್ೀ ನ್ ಸತಖಂ ಪರಮ್ ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 19 19 ||||  

 

ಚಕರಂ ಚ ದಿಕ್ಷವವಿಹತಂ ದ್ಶಸತ ಸವತ್್ೀಜ್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ತವಂಶಧ್ರ್ ೀ ಬಿಭತಯಚಕರಂ ಚ ದಿಕ್ಷವವಿಹತಂ ದ್ಶಸತ ಸವತ್್ೀಜ್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ತವಂಶಧ್ರ್ ೀ ಬಿಭತಯ||  
ದ್ತಷ್ಟೀದ್ತಷ್ಟೀಷ್ತ ರಾಜಸತ ದ್ಮಂ ವಿದ್ಧ್ತಸವಕಿೀತಯಂ ಸತ್್ಯೀ ನಿವಿಷ್ಟ ಉಶತೀಂ ಪರರ್ರ್ಂಶಾರಿತ್್ೈಾಃ ಷ್ತ ರಾಜಸತ ದ್ಮಂ ವಿದ್ಧ್ತಸವಕಿೀತಯಂ ಸತ್್ಯೀ ನಿವಿಷ್ಟ ಉಶತೀಂ ಪರರ್ರ್ಂಶಾರಿತ್್ೈಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್ ಚಕರವತಯಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್ ಚಕರವತಯಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಚತತಭತಯಜ್ ೀ ಚತತಭತಯಜ್ ೀ ಜತಗ್ ೀಪ್ೈತದ್ತದಷ್ಟರಾಜನ್ಯನಾಶಕಾಃ ಜತಗ್ ೀಪ್ೈತದ್ತದಷ್ಟರಾಜನ್ಯನಾಶಕಾಃ ||  
ರಾರಾಜರಾಜ್ೀಶವರ್ೀತ್ಾಯಹತಮತಯನ್ರ್ಶಾಕರವತಯನಾಮ್ ಜರಾಜ್ೀಶವರ್ೀತ್ಾಯಹತಮತಯನ್ರ್ಶಾಕರವತಯನಾಮ್ ||  
ವಿೀರ್ಯದ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಶಙ್್ಚಕರಗಧ್ಾಧ್ರಮ್ ವಿೀರ್ಯದ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಶಙ್್ಚಕರಗಧ್ಾಧ್ರಮ್ ’’  ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

 

ಕೃತಸನಪರಸಾದ್ಸತಮತಖಾಃ ಕಲರಾ ಕಲ್ೀಶ ಇಕ್ಷಾವಕತವಂಶ ಅವತೀರ್ಯ ಗತರ್ ೀನಿಯದ್ೀಶ್ೀ ಕೃತಸನಪರಸಾದ್ಸತಮತಖಾಃ ಕಲರಾ ಕಲ್ೀಶ ಇಕ್ಷಾವಕತವಂಶ ಅವತೀರ್ಯ ಗತರ್ ೀನಿಯದ್ೀಶ್ೀ ||  
ತಷ್ಠನ್ ವನ್ಂ ತಷ್ಠನ್ ವನ್ಂ ಸಸದ್ಯತ್ಾನ್ತಜ ಆವಿವ್ೀಶ ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿರತಧ್ಯ ದ್ಶಕನ್ಧರ ಆತಯಮಾಚಛಯತ್ ದ್ಯತ್ಾನ್ತಜ ಆವಿವ್ೀಶ ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿರತಧ್ಯ ದ್ಶಕನ್ಧರ ಆತಯಮಾಚಛಯತ್ || || 23 23 ||||  

ಪಾರಣಾದಿಕಲ್ೀಶಾಃ ಪಾರಣಾದಿಕಲ್ೀಶಾಃ || || 23 23 ||||  
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  ರ್ಸಾಮರ್ಸಾಮ  ಅದಾದ್ತದ್ ರ ಢಭರಾಙ್ುವ್ೀಪೀ ಮಾಗಯಂ ಸಪದ್ಯರಿಪುರಂ ಹರವದಿದಧ್ಕ್ಷ್ ೀಾಃ ಅದಾದ್ತದ್ ರ ಢಭರಾಙ್ುವ್ೀಪೀ ಮಾಗಯಂ ಸಪದ್ಯರಿಪುರಂ ಹರವದಿದಧ್ಕ್ಷ್ ೀಾಃ ||  
ದ್ ರ್ೀಸತಹೃನ್ಮ ತರ್ ೀಷ್ಸತಶ್್ ೀಷ್ದ್ ರ್ೀಸತಹೃನ್ಮ ತರ್ ೀಷ್ಸತಶ್್ ೀಷ್ದ್ೃಷಾಟಯ ತ್ಾತಪಯಮಾನ್ಮಕರ್ ೀರಗನ್ಕರ ಚಕರಾಃ ದ್ೃಷಾಟಯ ತ್ಾತಪಯಮಾನ್ಮಕರ್ ೀರಗನ್ಕರ ಚಕರಾಃ || || 24 24 ||||  

ದ್ ರಸಾಿ ಸತಹೃದ್ಯಸಯ ಭಗವತಾಃ ಸ ದ್ ರ್ೀಸತಹೃತ್ ದ್ ರಸಾಿ ಸತಹೃದ್ಯಸಯ ಭಗವತಾಃ ಸ ದ್ ರ್ೀಸತಹೃತ್ | | ಸತಶ್್ ೀಷ್ ೀಸತಶ್್ ೀಷ್ ೀSSಗಿನಾಃ ಗಿನಾಃ ||  

‘‘ಅಗಿನಾಃ ಸತಶ್್ ೀಷ್ಾಃ ಕಕ್ಷಘನಸ್ತುಮಿರಾಅಗಿನಾಃ ಸತಶ್್ ೀಷ್ಾಃ ಕಕ್ಷಘನಸ್ತುಮಿರಾರಿರಿಹಿಯರಣಯದ್ಾಃಹಿಯರಣಯದ್ಾಃ’’  ಇತ ಹಯಇತ ಹಯಬಿಧ್ಾನ್ೀ ಬಿಧ್ಾನ್ೀ || || 24 24 ||||  
 

ವಕ್ಷಾಃವಕ್ಷಾಃಸಿಲಸಾಶಯರತಗಣಮಹ್ೀನ್ದಾವಾಹದ್ನ್ೈವಿಯಲಮಿಬತಕಕತಬಜರ್ರ ಢಹಾಸಾಃ ಸಿಲಸಾಶಯರತಗಣಮಹ್ೀನ್ದಾವಾಹದ್ನ್ೈವಿಯಲಮಿಬತಕಕತಬಜರ್ರ ಢಹಾಸಾಃ ||  
ಸದ್ ಯೀಸದ್ ಯೀSSಸತಭಿಾಃ ಸಹ ವಿನ್ೀಷ್ಯತ ದಾಸತಭಿಾಃ ಸಹ ವಿನ್ೀಷ್ಯತ ದಾರಹತತಯವಿಯಸ ಮರಹತತಯವಿಯಸ ಮಜಯತ್್ೈಧ್ಯನ್ತಷ್ ಉಚಾರಿತ್್ೈಾಃ ಸಸ್ೈನ್ಯಾಃಜಯತ್್ೈಧ್ಯನ್ತಷ್ ಉಚಾರಿತ್್ೈಾಃ ಸಸ್ೈನ್ಯಾಃ||||2525||||  

ವಿನ್ೀಷ್ಯತ ವಿನ್ೀಷ್ಯತ ––  ವಿನಾಶಂ ಏಷ್ಯತ ವಿನಾಶಂ ಏಷ್ಯತ | | ದಾರಹತತಯಾಃದಾರಹತತಯಾಃ  ––  ಭಗವತಾಃ ಭಗವತಾಃ ||||  

‘‘ಧ್ನ್ತವಿಯಸ ಮಜಯತ್್ೈನ್ಯಷ್ ಟೀ ರಾವಣಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ತತ ಧ್ನ್ತವಿಯಸ ಮಜಯತ್್ೈನ್ಯಷ್ ಟೀ ರಾವಣಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ತತ ||  
ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ  ಶರ್ೈ ರಾಮಮತಶರ್ೈ ರಾಮಮತಕ್್ಯೈಾಃಕ್್ಯೈಾಃ  ಸಾನ್ತಬನ್ ಧೀ ವಿನ್ಸಾನ್ತಬನ್ ಧೀ ವಿನ್ಶಯಶಯತತ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 25 25 ||||  

ಭ ಮೀಾಃ ಸತರ್ೀತರವರ ರ್ವಿಮದಿಯತ್ಾರಾಾಃ ಭ ಮೀಾಃ ಸತರ್ೀತರವರ ರ್ವಿಮದಿಯತ್ಾರಾಾಃ ಕ್್ಿೀಕ್್ಿೀಶವಯರಾರ್ ಕಲರಾಶವಯರಾರ್ ಕಲರಾ  ಸ್ತತಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಾಃ ಸ್ತತಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಾಃ ||  
ಜಾತಾಃ ಕರಿಷ್ಯತ ಜನಾನ್ತಪಲಕ್ಷಯಮಾಗಯಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಚಾತಮಮಹಿಮೀಪನಿಬನ್ಧನಾನಿ ಜಾತಾಃ ಕರಿಷ್ಯತ ಜನಾನ್ತಪಲಕ್ಷಯಮಾಗಯಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಚಾತಮಮಹಿಮೀಪನಿಬನ್ಧನಾನಿ || || 26  26  ||||  

‘‘ರಾಮ ಏಕ್್ ೀ ಹಯರಾಮ ಏಕ್್ ೀ ಹಯನ್ನ್ನಾುಂಶಸುತರ ರಾಮಾಭಿಧ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ನಾುಂಶಸುತರ ರಾಮಾಭಿಧ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||      
ಶತಕಿಕ್್ೀಶಾತಮಕಸ್ತುಷ್ಠನ್ ರಮರಾಮಾಸ ವ್ೈ ಜಗತ್ಶತಕಿಕ್್ೀಶಾತಮಕಸ್ತುಷ್ಠನ್ ರಮರಾಮಾಸ ವ್ೈ ಜಗತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
‘‘ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯೀನ್ ಕಮಾಯಣಿ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯೀನ್ ಕಮಾಯಣಿ ಪರ್ೀಪರ್ೀಷಾಂ ತನಿನಬನ್ಧನ್ಮ್ಷಾಂ ತನಿನಬನ್ಧನ್ಮ್’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 26 26 ||||  

ತ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಜೀವಹರಣಂ ರ್ದ್ತಲ ಪಕ್ಾರಾ ತ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಜೀವಹರಣಂ ರ್ದ್ತಲ ಪಕ್ಾರಾ   
ಸ್ಿೈಮಾಸ್ಿೈಮಾಸ್ತಸ್ತಕಸಯ ಚ ಪದಾ ಶಕಟ್ ೀಕಸಯ ಚ ಪದಾ ಶಕಟ್ ೀSSಪವೃತುಾಃ ಪವೃತುಾಃ ||  
ರ್ದ್ ರಿಙ್ುತ್ಾರ್ದ್ ರಿಙ್ುತ್ಾSSನ್ುರಗತ್್ೀನ್ ದಿವಿಸಾೃಶ್್ ೀವಾಯ ನ್ುರಗತ್್ೀನ್ ದಿವಿಸಾೃಶ್್ ೀವಾಯ   
ಉನ್ ಮಲನ್ಂ ತವತರಥಾಉನ್ ಮಲನ್ಂ ತವತರಥಾSSಜತಯನ್ಯೀನ್ಯ ಭಾವಯಮ್ ಜತಯನ್ಯೀನ್ಯ ಭಾವಯಮ್ || || 2727  ||||  

‘‘ಸಹಸರಧ್ನ್ತಷ್ಸ ುಧ್ವಯಂ ದ್ತಯಸಹಸರಧ್ನ್ತಷ್ಸ ುಧ್ವಯಂ ದ್ತಯಶಶಬ ದ್ೀನಾಪ ಭಣಯತ್್ೀಬ ದ್ೀನಾಪ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ||  
ಇತರಥಾ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಚ್ೀತ್ ಇತರಥಾ ವಿಷ್ತಣನ್ಯ ಚ್ೀತ್ | | ಸವಮಹಿಮನಿಬನ್ಧನ್ತ್್ವೀನ್ ನ್ ಭಾಸವಮಹಿಮನಿಬನ್ಧನ್ತ್್ವೀನ್ ನ್ ಭಾವಯಮ್ ವಯಮ್ || || 27 27 ||||  
ತತೆಮಯ ದಿವಯಮಿವ ರ್ನಿನಶ್ ನಿಾಃಶರಾನ್ಂ ದಾವಾಗಿನನಾತತೆಮಯ ದಿವಯಮಿವ ರ್ನಿನಶ್ ನಿಾಃಶರಾನ್ಂ ದಾವಾಗಿನನಾSSSSಶತ ವಿಪನ್ೀ ಪರಿದ್ಹಯಮಾನ್ೀ ಶತ ವಿಪನ್ೀ ಪರಿದ್ಹಯಮಾನ್ೀ ||  
ಉನ್ನೀಷ್ಯತ ವರಜಮಿತ್್ ೀಉನ್ನೀಷ್ಯತ ವರಜಮಿತ್್ ೀSSವಸ್ತತ್ಾನ್ುಕ್ಾಲಂ ನ್ೀತ್್ರೀ ವಿಧ್ಾರ್ಯ ಸಬಲ್ ೀವಸ್ತತ್ಾನ್ುಕ್ಾಲಂ ನ್ೀತ್್ರೀ ವಿಧ್ಾರ್ಯ ಸಬಲ್ ೀSSನ್ ಗಮಯವಿೀರ್ಯಾಃ ನ್ ಗಮಯವಿೀರ್ಯಾಃ || ||   

ದಿವಯಮಿವ ಸತುತಯಮಿವ ದಿವಯಮಿವ ಸತುತಯಮಿವ | | ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ | | ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಸತುತಯಮೀವ ರ್ತ್ ತಸಯ ತಚಾ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಸತುತಯಮೀವ ರ್ತ್ ತಸಯ ತಚಾ 
ದಿವಯಮಿವ ದಿವಯಮಿವ || || 29 29 ||||  

ನ್ನ್ದಂ ಚ ಮೀಕ್ಷಯನ್ನ್ದಂ ಚ ಮೀಕ್ಷಯತ ಭರಾದ್ವರತಣಸಯ ಪಾಶಾದ್ ತ ಭರಾದ್ವರತಣಸಯ ಪಾಶಾದ್   
ಗ್ ೀಗ್ ೀಪಾಪಾನ್ ಬಿಲ್ೀಷ್ತಪಹಿತ್ಾನ್ ಮರ್ಸ ನ್ತನಾ ಚನ್ ಬಿಲ್ೀಷ್ತಪಹಿತ್ಾನ್ ಮರ್ಸ ನ್ತನಾ ಚ  ||  
ಜಲಾಯವೃತಂ ನಿಶ್ ಶರಾನ್ಮತಶರಮೀಣಜಲಾಯವೃತಂ ನಿಶ್ ಶರಾನ್ಮತಶರಮೀಣ  
ಲ್ ೀಲ್ ೀಕ್್ೀಕ್್ೀ  ವಿಕತಣಠ ಉಪಧ್ಾಸಯತ ಗ್ ೀಕತಲಂ ಸಾಃ ವಿಕತಣಠ ಉಪಧ್ಾಸಯತ ಗ್ ೀಕತಲಂ ಸಾಃ || || 3311  ||||  
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ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತರಾಯ ವಾಕ್ ಸಾ ಜಲ್ಲಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತರಾಯ ವಾಕ್ ಸಾ ಜಲ್ಲಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ’’    
ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್  ||||  
ರ್ತತುರ್ತತು ಸವಾಯತಮನಾ ಸವಾಯತಮನಾSSಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿಶಾ ಸಾ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿಶಾ ಸಾ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾ’’  ಇತ ಕ್ೌಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಮೀಯ || || 31 31 ||||  
ಕಿರೀಕಿರೀಡಡನ್ ವನ್ೀ ನಿಶ್ ನಿಶಾಕರರಶ್ಮಗೌರಾಯಂ ರಾಸ್ ೀನ್ತಮಖಾಃ ನ್ ವನ್ೀ ನಿಶ್ ನಿಶಾಕರರಶ್ಮಗೌರಾಯಂ ರಾಸ್ ೀನ್ತಮಖಾಃ ಕಕಲಪದಾರ್ತಮ ಚಿಛಯತ್್ೀನ್ ಲಪದಾರ್ತಮ ಚಿಛಯತ್್ೀನ್ ||  
ಉದಿಧೀಪತಸಮರರತಜಾಂ ವರಜಸದ್ವಧ್ ನಾಂ ಹತತಯಹಯರಿಉದಿಧೀಪತಸಮರರತಜಾಂ ವರಜಸದ್ವಧ್ ನಾಂ ಹತತಯಹಯರಿಷ್ಯಷ್ಯತ ಶ್ರ್ ೀ ಧ್ನ್ದಾನ್ತಗಸಯ ತ ಶ್ರ್ ೀ ಧ್ನ್ದಾನ್ತಗಸಯ || || 33 33 ||||  

ಕಲಪದ್ಂ ಚ ಆರ್ತಂ ಚ ಕಲಪದ್ಂ ಚ ಆರ್ತಂ ಚ ||  

‘‘ಸಪುಸವರಸಮಾಹಾರ್ ೀ ಮ ಚಛಯನ್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಸಪುಸವರಸಮಾಹಾರ್ ೀ ಮ ಚಛಯನ್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಗಾನ್ಧವ್ೀಯಇತ ಗಾನ್ಧವ್ೀಯ  || || 33 33 ||||  
ಯೀ ಚ ಪರಲಮಾಖರದ್ಧ್ತಯರಕ್್ೀಶಯಯೀ ಚ ಪರಲಮಾಖರದ್ಧ್ತಯರಕ್್ೀಶಯರಿಷ್ಟಮಲ್ಿೀ ಭಕಂಸರ್ವನಾಾಃ ಕತಜಪೌಣಡಾಕ್ಾದಾಯಾಃ ರಿಷ್ಟಮಲ್ಿೀ ಭಕಂಸರ್ವನಾಾಃ ಕತಜಪೌಣಡಾಕ್ಾದಾಯಾಃ ||  
ಅನ್ಯೀಅನ್ಯೀSSಪ ಸಾಲವಕಪಬಲವಲದ್ನ್ುವಕರ ಸಪುೀಕ್ಷಪ ಸಾಲವಕಪಬಲವಲದ್ನ್ುವಕರ ಸಪುೀಕ್ಷಶಶಮಬರವಿದ್ ರರ್ರತಗಿಮಮತಖಾಯಾಃ ಮಬರವಿದ್ ರರ್ರತಗಿಮಮತಖಾಯಾಃ || || 334 4 ||||  

 

ಯೀಯೀ  ವಾ ಮೃಧ್್ೀ ಸಮಿತಶಾಲ್ಲನ್ ಆತುಚಾಪಾಾಃ ಕ್ಾಮಬೀಜಮತಸಯಕತರತಸೃಞ್ಜರ್ಕ್್ೈಕರಾದಾಯಾಃ ವಾ ಮೃಧ್್ೀ ಸಮಿತಶಾಲ್ಲನ್ ಆತುಚಾಪಾಾಃ ಕ್ಾಮಬೀಜಮತಸಯಕತರತಸೃಞ್ಜರ್ಕ್್ೈಕರಾದಾಯಾಃ ||  
ರಾಸಯನ್ಯದ್ಶಯನ್ಮಿತ್ಾ ಬಲಪಾರ್ಯಭಿೀಮವಾಯಜಾಹವಯೀನ್ ಹರಿಣಾ ನಿಲರ್ಂ ತದಿೀರ್ಮ್ರಾಸಯನ್ಯದ್ಶಯನ್ಮಿತ್ಾ ಬಲಪಾರ್ಯಭಿೀಮವಾಯಜಾಹವಯೀನ್ ಹರಿಣಾ ನಿಲರ್ಂ ತದಿೀರ್ಮ್||||35 35 ||||  

‘‘ವಿವಿದ್ವೀಷ್ಟಣ್ ೀದ್ವೀಷ್ಟಣ್ ೀSSಪುಯದಾಸ್ತೀನಾ ಭಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ಪುಯದಾಸ್ತೀನಾ ಭಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಹರ್ೀಹಿಯ ಸದ್ನ್ಂ ರಾನಿು ವಯಕುಂ ಭಕ್್ೈಸತು ಗಮಯತ್್ೀ ಹರ್ೀಹಿಯ ಸದ್ನ್ಂ ರಾನಿು ವಯಕುಂ ಭಕ್್ೈಸತು ಗಮಯತ್್ೀ ||  
ಆರಭಯ ತಮ ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸದ್ನ್ಂ ರ್ತಾಃ ಆರಭಯ ತಮ ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸದ್ನ್ಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಅವಯಕುಹರಿಲ್ ೀಕತ್ಾವದ್ನ್ಯೀಷಾಮನ್ಯಲ್ ೀಕತ್ಾಅವಯಕುಹರಿಲ್ ೀಕತ್ಾವದ್ನ್ಯೀಷಾಮನ್ಯಲ್ ೀಕತ್ಾ’’  ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
ರಾಮಭಿೀಮಾಜತಯನಾದಿೀನಿ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಸವಯಶಾಃ ರಾಮಭಿೀಮಾಜತಯನಾದಿೀನಿ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಾನಿ ಸವಯಶಾಃ ||  
ರಮಣಾಭರ್ವಣಾಯದಾಯಾಃ ಶಬದವೃತ್ ು್ೀಹಿಯರಮಣಾಭರ್ವಣಾಯದಾಯಾಃ ಶಬದವೃತ್ ು್ೀಹಿಯ  ಹ್ೀತವಾಃ ಹ್ೀತವಾಃ ||  
ಹರಿಹಿಯ ತತರ ತತರಸ್ ಿೀ ರಮಣಾದಿೀನ್ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ಹರಿಹಿಯ ತತರ ತತರಸ್ ಿೀ ರಮಣಾದಿೀನ್ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ||||  
ಅತಸುಸ್ಯೈವ ನಾಮಾನಿ ವಾಯಜಾದ್ನ್ಯಗತ್ಾನಿ ತತ ಅತಸುಸ್ಯೈವ ನಾಮಾನಿ ವಾಯಜಾದ್ನ್ಯಗತ್ಾನಿ ತತ ||  
ವಯವಹಾರಪರವೃತಯರ್ಯಂ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚ ವಯವಹಾರಪರವೃತಯರ್ಯಂ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚ ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 3434, , 35 35 ||||  

  ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಮಿೀಲ್ಲತದ್ೃಶಾಮವಮೃಶಯ ನ್ೄಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಮಿೀಲ್ಲತದ್ೃಶಾಮವಮೃಶಯ ನ್ೄಣಾಂ ಸ್ ುೀಕ್ಾರ್ತಷಾಂ ಸವನಿಗಮೀ ಬತ ದ್ ರಪಾರಾಃ ಣಾಂ ಸ್ ುೀಕ್ಾರ್ತಷಾಂ ಸವನಿಗಮೀ ಬತ ದ್ ರಪಾರಾಃ ||  
ಆವಿಹಿಯತಸುವನ್ತರ್ತಗಂ ಸಹಿ ಸತಯವತ್ಾಯಂಆವಿಹಿಯತಸುವನ್ತರ್ತಗಂ ಸಹಿ ಸತಯವತ್ಾಯಂ ವ್ೀದ್ದ್ತರಮಂ ವಿಟ್ಪಶ್್ ೀ ವಿಭಜಷ್ಯತ ಸಮ  ವ್ೀದ್ದ್ತರಮಂ ವಿಟ್ಪಶ್್ ೀ ವಿಭಜಷ್ಯತ ಸಮ || || 36 36 ||||  

‘‘ತೃತೀಯೀ ಸಪುಮೀ ಚ್ೈವ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ಪಞ್ಾವಿಂಶಕ್್ೀ ತೃತೀಯೀ ಸಪುಮೀ ಚ್ೈವ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ಪಞ್ಾವಿಂಶಕ್್ೀ ||  
ಅಷಾಟವಿಂಶ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಮಜಾರ್ತಅಷಾಟವಿಂಶ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸತಯವತ್ಾಯಮಜಾರ್ತ  ||  
ವಾಯಸಾವಾಯಸಾಚಾರ್ಯಸತು ಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಚರಮೀ ಸವರ್ಮೀವ ತತ ಚಾರ್ಯಸತು ಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಚರಮೀ ಸವರ್ಮೀವ ತತ ||  
ವಿವಾಯಸ ವ್ೀದಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಚ ಭಾರತಂ ವ್ೀದ್ಸಂಮಿತಮ್ವಿವಾಯಸ ವ್ೀದಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಚ ಭಾರತಂ ವ್ೀದ್ಸಂಮಿತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 36 36 ||||  
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ಸಗ್ೀಯ ಸಗ್ೀಯ ತತ ತತ ಯೀಯೀSSಹಮೃಷ್ಯೀ ನ್ವ ಯೀ ಪರಜ್ೀಶಾಾಃ ಹಮೃಷ್ಯೀ ನ್ವ ಯೀ ಪರಜ್ೀಶಾಾಃ ಸಾಿನ್ೀಸಾಿನ್ೀSSರ್ ಧ್ಮಯಮಖಮನ್ವಮರಾವನಿೀಶಾಾಃ ರ್ ಧ್ಮಯಮಖಮನ್ವಮರಾವನಿೀಶಾಾಃ   
ಅನ್ುೀ ತವಧ್ಮಯಹರಮನ್ತಯವಶಾಸತರಾದಾಯ ಮಾರಾವಿಭ ತರ್ ಇಮಾಾಃ ಪುರತಶಕಿುಭಾಜಾಃ ಅನ್ುೀ ತವಧ್ಮಯಹರಮನ್ತಯವಶಾಸತರಾದಾಯ ಮಾರಾವಿಭ ತರ್ ಇಮಾಾಃ ಪುರತಶಕಿುಭಾಜಾಃ || || 39 39 ||||  

‘‘ಹರಿೀಚಛರಾ ವಿಭ ತರಾಯ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್ ಹರಿೀಚಛರಾ ವಿಭ ತರಾಯ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಇಚಛರಾ ವಾ ಬಹತವಿಧ್ಸ ು್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಸಿ್ತತಾಃ  ಇಚಛರಾ ವಾ ಬಹತವಿಧ್ಸ ು್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಸಿ್ತತಾಃ  ||  
ಅತ್್ ೀ ಮಾರಾವಿಭ ತತವಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮತ್ಾಸಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸವರ್ಮ್ಅತ್್ ೀ ಮಾರಾವಿಭ ತತವಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮತ್ಾಸಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ||||3939  

ನಾನ್ುಂ ವಿದಾಮಯಹಮಮಿೀ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಪರಜ್ೀಶಾ ಮಾರಾಬಲಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕತತ್್ ೀನಾನ್ುಂ ವಿದಾಮಯಹಮಮಿೀ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಪರಜ್ೀಶಾ ಮಾರಾಬಲಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕತತ್್ ೀSSಪರ್ೀ ಯೀ ಪರ್ೀ ಯೀ ||  
ಗಾರ್ನ್ ಗತಣಾನ್ ದ್ಶಶತ್ಾನ್ನ್ ಆದಿದ್ೀವಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀಗಾರ್ನ್ ಗತಣಾನ್ ದ್ಶಶತ್ಾನ್ನ್ ಆದಿದ್ೀವಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀSSಧ್ತನಾಧ್ತನಾSSಪ ಸಮವಸಯತ ನಾಸಯ ಪಾರಮ್ಪ ಸಮವಸಯತ ನಾಸಯ ಪಾರಮ್||||  

ವಿದ್ತನಾಯನ್ುಮ್ ವಿದ್ತನಾಯನ್ುಮ್ | | ಅನ್ನ್ುತ್ಾವತ್ ಅನ್ನ್ುತ್ಾವತ್ || || 41 41 ||||  
ಯೀಷಾಂ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ದ್ರ್ಯೀದ್ನ್ನ್ುಾಃ ಸವಾಯತಮನಾಯೀಷಾಂ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ದ್ರ್ಯೀದ್ನ್ನ್ುಾಃ ಸವಾಯತಮನಾSSಶ್ರತಪದ್ ೀ ರ್ದಿ ನಿವಯಯಲ್ಲೀಕಮ್ ಶ್ರತಪದ್ ೀ ರ್ದಿ ನಿವಯಯಲ್ಲೀಕಮ್ ||  
ತ್್ೀ ವ್ೈ ವಿದ್ನ್ಯತ್್ೀ ವ್ೈ ವಿದ್ನ್ಯತತರನಿುತತರನಿು ಚ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ನ್ೈಷಾಂ ಮಮಾಹ ಚ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ನ್ೈಷಾಂ ಮಮಾಹಮಿತ  ೀಾಃ ಶವಸೃಗಾಲಭಕ್ಷ್ಯೀ ಮಿತ  ೀಾಃ ಶವಸೃಗಾಲಭಕ್ಷ್ಯೀ ||||4242||||  

ದ್ೀವಮಾರಾಂ ವಿದ್ನಿು ದ್ೀವಮಾರಾಂ ವಿದ್ನಿು ||  ಸಂಸಾರಮತತತರನಿು ಚ ಸಂಸಾರಮತತತರನಿು ಚ || || 42 42 ||||  
ತ್್ೀ ವ್ೈ ವಿದ್ನ್ಯತತರನಿು ಚ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ಸ್ತಿೀಶ್ದ್ರಹ ಣಶಬರಾ ಅಪ ಪಾಪಜೀವಾಾಃ ತ್್ೀ ವ್ೈ ವಿದ್ನ್ಯತತರನಿು ಚ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ಸ್ತಿೀಶ್ದ್ರಹ ಣಶಬರಾ ಅಪ ಪಾಪಜೀವಾಾಃ ||  
ರ್ದ್ಯದ್ತಾತಕರಮಪರಾರ್ಣಶ್ೀಲಶ್ಕ್ಷಾಸ್ತುರ್ಯಗ್ ಜನಾ ಅಪ ಕಿಮತ ಶತರತಧ್ಾರಣಾ ಯೀ ರ್ದ್ಯದ್ತಾತಕರಮಪರಾರ್ಣಶ್ೀಲಶ್ಕ್ಷಾಸ್ತುರ್ಯಗ್ ಜನಾ ಅಪ ಕಿಮತ ಶತರತಧ್ಾರಣಾ ಯೀ || || 46 46 ||||  

ತತಾರಾರ್ಣಾಸುತತಾರಾರ್ಣಾಸುಚಿಛೀಲಾಸುಚಿಛಕ್ಷಾಶಾ ಚಿಛೀಲಾಸುಚಿಛಕ್ಷಾಶಾ || || 46 46 ||||  
ಶಶವತ್ ಪರಶಾಶಶವತ್ ಪರಶಾನ್ುನ್ುಮಭರ್ಂ ಪರತಬ್ ೀಧ್ಮಾತರಂ ಶತದ್ಧಂ ಸಮಂ ಸದ್ಸತಾಃ ಪರಮಾತಮತತುವಮ್ ಮಭರ್ಂ ಪರತಬ್ ೀಧ್ಮಾತರಂ ಶತದ್ಧಂ ಸಮಂ ಸದ್ಸತಾಃ ಪರಮಾತಮತತುವಮ್ ||    
ಶಬ್ ದೀ ನ್ ಶಬ್ ದೀ ನ್ ರ್ತರ ಪುರತಕ್ಾರಕವಾನ್ ಕಿರರಾಥ್ ೀಯ ಮಾರಾ ಪರ್ೈತಯಭಿಮತಖ್ೀ ಚ ವಿಲಜಜಮಾನಾರ್ತರ ಪುರತಕ್ಾರಕವಾನ್ ಕಿರರಾಥ್ ೀಯ ಮಾರಾ ಪರ್ೈತಯಭಿಮತಖ್ೀ ಚ ವಿಲಜಜಮಾನಾ||  

‘‘ಅವಯಕ್ಾುದ್ಯನ್ಹಂಮಾನಾದಾತಮತತುವಂ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ಅವಯಕ್ಾುದ್ಯನ್ಹಂಮಾನಾದಾತಮತತುವಂ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಅಅಶಬದಶಾಾಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚಾಛನ್ುಾಃ ಪೂಣಯಸತಖತವಶಬದಶಾಾಪರಸ್ತದ್ಧತ್ಾವಚಾಛನ್ುಾಃ ಪೂಣಯಸತಖತವತಾಃತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 47 47 ||||  

ಸ ಶ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ವಿಭತಭಯಗವಾನ್ ರ್ತ್್ ೀಸ ಶ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ವಿಭತಭಯಗವಾನ್ ರ್ತ್್ ೀSSಸಯ ಸಯ   
ಭಾವಸವಭಾವವಿಹಿತಸಯ ಸತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ಭಾವಸವಭಾವವಿಹಿತಸಯ ಸತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ||  
ದ್ೀಹ್ೀ ಸವಧ್ಾತತವಿಗಮೀ ತತ ವಿಶ್ೀರ್ಯಮಾಣ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಸವಧ್ಾತತವಿಗಮೀ ತತ ವಿಶ್ೀರ್ಯಮಾಣ್ೀ   
ವಯೀಮೀವ ತತರ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀರ್ಯತ್್ೀವಯೀಮೀವ ತತರ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀರ್ಯತ್್ೀSSಜಾಃ ಜಾಃ || || 49 49 ||||  

ಭಾವಸವಭಾವೀ ಭಕಿುಸವಭಾವಾಃ ಭಾವಸವಭಾವೀ ಭಕಿುಸವಭಾವಾಃ | | ತ್್ೀನ್ ನಿಮಿಯತಸಯ ಸತತಾರತಷ್ಸಯ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ತ್್ೀನ್ ನಿಮಿಯತಸಯ ಸತತಾರತಷ್ಸಯ ಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ||  

‘‘ಭಾವೀ ಭಕಿುಾಃ ಪರಭಾವೀ ಭಕಿುಾಃ ಪರಣಾಮಶಾ ಪಾರವಣಯಮಪ ಚಾದ್ರಾಃಣಾಮಶಾ ಪಾರವಣಯಮಪ ಚಾದ್ರಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನಾತ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನಾತ್ || || 49 49 ||||  

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ತ್್ೀರ್ಂ ತ್್ೀSSಭಿಹಿತಸಾುತ ಭಗವಾನ್ ವಿಶವಭಾವನ್ಾಃ ಭಿಹಿತಸಾುತ ಭಗವಾನ್ ವಿಶವಭಾವನ್ಾಃ ||  
ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಹರ್ೀನಾಯನ್ಯದ್ನ್ಯಸಾಮತ್ ಸದ್ಸಚಾ ರ್ತ್ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಹರ್ೀನಾಯನ್ಯದ್ನ್ಯಸಾಮತ್ ಸದ್ಸಚಾ ರ್ತ್ || || 50 50 ||||  

‘‘ಸತ್ಾುಸತ್ಾುದಿರ್ಯತ್ ಸವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುಸಾಮದ್ನ್ಯಾಃ ಸ ಸವಯತಾಃ ದಿರ್ಯತ್ ಸವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುಸಾಮದ್ನ್ಯಾಃ ಸ ಸವಯತಾಃ ||  
ರ್ತ್ ಸತ್ಾುದಿರತ್್ ೀರ್ತ್ ಸತ್ಾುದಿರತ್್ ೀSSನ್ಯಸಯ ನಾನ್ಯತವಂ ಭ್ೀದಿನ್ ೀನ್ಯಸಯ ನಾನ್ಯತವಂ ಭ್ೀದಿನ್ ೀSSಪ ತತಪ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 50 50 ||||  
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ನ್ೃಜನ್ಮನಿ ನ್ ತತಷ್ಯೀತ ಕಿಂ ಫಲಂ ರ್ಮನ್ಶವರ್ೀ ನ್ೃಜನ್ಮನಿ ನ್ ತತಷ್ಯೀತ ಕಿಂ ಫಲಂ ರ್ಮನ್ಶವರ್ೀ ||  
ಕೃಷ ಣ್ೀ ರ್ದ್ಯಪವಗ್ೀಯಶ್ೀ ಭಕಿುಾಃ  ಸಾಯದ್ನ್ಪಾಯನಿೀ ಕೃಷ ಣ್ೀ ರ್ದ್ಯಪವಗ್ೀಯಶ್ೀ ಭಕಿುಾಃ  ಸಾಯದ್ನ್ಪಾಯನಿೀ || || 53 53 ||||  

 

ಕಿಂ ಸಾಯದ್ ವಣಾಯಶರಮಾಚಾರ್ೈಾಃ ಕಿಂ ದಾಕಿಂ ಸಾಯದ್ ವಣಾಯಶರಮಾಚಾರ್ೈಾಃ ಕಿಂ ದಾನ್ೈಾಃ ಕಿಂ ತಪಾಃಶತರತ್್ೈಾಃ ನ್ೈಾಃ ಕಿಂ ತಪಾಃಶತರತ್್ೈಾಃ ||  
ಸವಾಯಘಘ ನೀತುಮಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ ಭಕಿುರಧ್್ ೀಕ್ಷಜ್ೀ ಸವಾಯಘಘ ನೀತುಮಶ್್ ಿೀಕ್್ೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ ಭಕಿುರಧ್್ ೀಕ್ಷಜ್ೀ || || 54 54 ||||  

‘‘ಅಕ್ಷಿಪಯತ್್ೀ ಕಿಮಿತ್್ಯೀತದ್ಯತ್್ ೀಅಕ್ಷಿಪಯತ್್ೀ ಕಿಮಿತ್್ಯೀತದ್ಯತ್್ ೀSSಲಾಫಲತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಲಾಫಲತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ವಸತುನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಚಾಲಾವಸತುನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಚಾಲಾತವಂ ಪುಂಸ್ ೀ ವಾ ನ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀತವಂ ಪುಂಸ್ ೀ ವಾ ನ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 53 53 , , 54 54 ||||  

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  7 7 ||||  
 

ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಅಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಅಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  8 8 ||||  
 

ಪುರತಷಾವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾಾಃ ಪೂವಯಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ ಪುರತಷಾವರ್ವ್ೈಲ್ ೀಯಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾಾಃ ಪೂವಯಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ ||  
ಲ್ ೀಲ್ ೀಕ್್ೈರಮತಷಾಯವರ್ವಾಾಃ ಸಪಾಲ್ೈರಿತ ಶತಶತರಮಾಃ ಕ್್ೈರಮತಷಾಯವರ್ವಾಾಃ ಸಪಾಲ್ೈರಿತ ಶತಶತರಮಾಃ || || 11 11 ||||  

ನಿಜಾವರ್ವ್ೀಭಯಾಃ ಸೃಷಾಟಾಃನಿಜಾವರ್ವ್ೀಭಯಾಃ ಸೃಷಾಟಾಃ  | | ಬಾಹಾಯವರ್ವಾ ಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಕಲಾಯನ ು್ೀ ಬಾಹಾಯವರ್ವಾ ಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಕಲಾಯನ ು್ೀ || || 11 11 ||||  
 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಸಮಾವಾಪೀ ರ್ಥಾ ಯೀರ್ಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಸಮಾವಾಪೀ ರ್ಥಾ ಯೀನ್ ೀಪಗೃಹಯತ್್ೀ ನ್ ೀಪಗೃಹಯತ್್ೀ ||  
ಗತಣಾನಾಂ ಗತಣಿನಾಂ ಚ್ೈವ ಪರಿಮಾಣಂ ಸತವಿಸುರಮ್ ಗತಣಾನಾಂ ಗತಣಿನಾಂ ಚ್ೈವ ಪರಿಮಾಣಂ ಸತವಿಸುರಮ್ || || 14 14 ||||  

‘‘ಜೀವ್ೀ ಕಮಯಸಮಾವಾಪಾಃ ಜೀವ್ೀ ಕಮಯಸಮಾವಾಪಾಃ | | ಪರಮೀಶವರ್ೀಣ ಗೃಹಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರ್ೀಣ ಗೃಹಯತ್್ೀ | | ಗತಣಿನಾಂ ಗತಣಿನಾಂ 
ಮಹಾದಾದಿಜೀವಾನಾಂ ಸಾಮರ್ಯಯಂ ಪರಿಮಾಣಮ್ ಮಹಾದಾದಿಜೀವಾನಾಂ ಸಾಮರ್ಯಯಂ ಪರಿಮಾಣಮ್ | | ದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ 
ಮಘವಾನ್ಮಘವಾನ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ || || 1111  ,,14 14 ||||  

ನ್ೃಣಾಂ ಸಾಧ್ಾರಣ್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಸವಿಶ್ೀಷ್ಶಾ ರಾದ್ೃಶಾಃ ನ್ೃಣಾಂ ಸಾಧ್ಾರಣ್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಸವಿಶ್ೀಷ್ಶಾ ರಾದ್ೃಶಾಃ ||  
ಶ್ರೀಣಿೀನಾಂ ರಾಜಷ್ಟಯಣಾಂ ಚ ಧ್ಮಯಾಃ ಕೃಚ ಛ್ಾೀಷ್ತ ಜೀವತ್ಾಮ್ ಶ್ರೀಣಿೀನಾಂ ರಾಜಷ್ಟಯಣಾಂ ಚ ಧ್ಮಯಾಃ ಕೃಚ ಛ್ಾೀಷ್ತ ಜೀವತ್ಾಮ್ || || 18 18 ||||  

ಶ್ರೀಶ್ರೀಣಿನಾಮಙ್ುರಕ್ಷಕ್ಾಣಾಂ ರ್ತದ ಧ್ೀಷ್ ಚಯತ್್ೀ ಣಿನಾಮಙ್ುರಕ್ಷಕ್ಾಣಾಂ ರ್ತದ ಧ್ೀಷ್ ಚಯತ್್ೀ || || 18 18 ||||  

ತತ್ಾುವನಾಂ ಪರಿಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಮ್ ತತ್ಾುವನಾಂ ಪರಿಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಮ್ | |   
ಪುರತಷಾರಾಧ್ನ್ವಿ ಯೀಯಗಸಾಯಧ್ಾಯಪುರತಷಾರಾಧ್ನ್ವಿ ಯೀಯಗಸಾಯಧ್ಾಯತಮತಮಕಸಯ ಚ ಕಸಯ ಚ || || 19 19 ||||  

ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಂ ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಂ ––  ಬರಹಮಲಕ್ಷಬರಹಮಲಕ್ಷಣಮ್ ಣಮ್ || || 19 19 ||||  
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ಯೀಗ್ೀಶವರ್ೈಶವರ್ಯಯೀಗ್ೀಶವರ್ೈಶವರ್ಯಗಗತಂ ಲ್ಲಙ್ುಭಙ್ುಂ ಚ ಯೀಗಿನಾಮ್ ತಂ ಲ್ಲಙ್ುಭಙ್ುಂ ಚ ಯೀಗಿನಾಮ್ ||  
ವ್ೀದ್ ೀಪವ್ೀದ್ಧ್ಮಾಯಣಾಮಿತಹಾಸಪುರಾಣಯೀಾಃ ವ್ೀದ್ ೀಪವ್ೀದ್ಧ್ಮಾಯಣಾಮಿತಹಾಸಪುರಾಣಯೀಾಃ || || 20 20 ||||  

ಯೀಗತ್್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಭಙ್ುಾಃ ಪೂವೀಯಕುಾಃ ಯೀಗತ್್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಭಙ್ುಾಃ ಪೂವೀಯಕುಾಃ | | ಪಾನ್ೀನ್ ತ್್ೀ ದ್ೀವ್ೀತ್ಾಯದಿ ಪಶಾಾತ್ ಪಾನ್ೀನ್ ತ್್ೀ ದ್ೀವ್ೀತ್ಾಯದಿ ಪಶಾಾತ್ || || 20 20 ||||  

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSSSತಮತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಕಿರೀಡತ್ಾಯತಮಮಾರ್ರಾ ತಮತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಕಿರೀಡತ್ಾಯತಮಮಾರ್ರಾ ||  
ವಿಸೃಜಯ ಚ ರ್ಥಾ ಮಾರಾಮತದಾಸ ು್ೀ ಸಾಕ್ಷಿವಿಸೃಜಯ ಚ ರ್ಥಾ ಮಾರಾಮತದಾಸ ು್ೀ ಸಾಕ್ಷಿವದಿವಭತಾಃ ವದಿವಭತಾಃ || || 223 3 ||||  

ದ್ವೀಧ್ಾ ದ್ವೀಧ್ಾ ವಾವಾವಾತಮಮಾರಾ ತದ್ ರಪಾ ತದ್ವಶ್ೀತ ವಾತಮಮಾರಾ ತದ್ ರಪಾ ತದ್ವಶ್ೀತ | | ತದ್ವತದ್ವಶರಾ ಸಂಸಾರರ್ತ ಶರಾ ಸಂಸಾರರ್ತ ||  
‘‘ಸವರ ಸವರ ಪಪರಾ ವಿಮೀಚರ್ತತಯದಾಸ ು್ೀ ತದ್ವಶಾಂ ವಿಮತಕುಸಯ ಇತರಯೈನ್ಂ ರಾ ವಿಮೀಚರ್ತತಯದಾಸ ು್ೀ ತದ್ವಶಾಂ ವಿಮತಕುಸಯ ಇತರಯೈನ್ಂ 
ರಮರ್ತ್್ಯೀಷ್ ಆತ್್ೈಷ್ ಆನ್ನ್ದಾಃರಮರ್ತ್್ಯೀಷ್ ಆತ್್ೈಷ್ ಆನ್ನ್ದಾಃ’’  ಇತ ಸೌಕ್ಾಇತ ಸೌಕ್ಾರಾರ್ಣಶತರತಾಃ ರಾರ್ಣಶತರತಾಃ || || 23 23 ||||  

ಅತರ ಪರಮಾಣಂ ಹಿ ಭವಾನ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ರ್ಥಾಅತರ ಪರಮಾಣಂ ಹಿ ಭವಾನ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ರ್ಥಾSSSSತಮಭ ಾಃ ತಮಭ ಾಃ ||  
ಅಪರ್ೀ ಹಯನ್ತತಷ್ಠನಿು ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಪೂವಯಜ್ೈಾಃ ಕೃತಅಪರ್ೀ ಹಯನ್ತತಷ್ಠನಿು ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಪೂವಯಜ್ೈಾಃ ಕೃತಮ್ ಮ್ || || 25 25 ||||  

ರ್ಸಾಮದ್ನ್ತತಷ್ಠನಿು ತಸಾಮತ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ಪರಮಾಣಮ್ ರ್ಸಾಮದ್ನ್ತತಷ್ಠನಿು ತಸಾಮತ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ಪರಮಾಣಮ್ || || 25 25 ||||  
 

ಸ ಉಪಾಮನಿಿಸ ಉಪಾಮನಿಿತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಾ ಕರ್ರಾಮಿತ ಸತಾತ್್ೀಾಃ ತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಾ ಕರ್ರಾಮಿತ ಸತಾತ್್ೀಾಃ ||  
ಬರಬರಹಮರಾಹಮರಾತ್್ ೀ ಭೃಶಂ ಪರೀತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾತ್್ೀನ್ ಸಂಸದಿ ತ್್ ೀ ಭೃಶಂ ಪರೀತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾತ್್ೀನ್ ಸಂಸದಿ || || 27 27 ||||  

‘‘ಬಾಲ್ ೀಬಾಲ್ ೀSSಪ ಸ ಗತರತತ್್ವೀಪ ಸ ಗತರತತ್್ವೀನ್ ಮತನಿಭ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಾ ರ್ತಾಃ ನ್ ಮತನಿಭ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಾ ರ್ತಾಃ ||  
ದ್ತ್್ ುೀದ್ತ್್ ುೀSSತ್್ ೀ ಬರತ್್ ೀ ಬರಹಮರಾಹಮರಾತ್್ೀತ ನಾಮ ವ್ೈರಾಸಕ್್ೀರಭ ತ್ತ್್ೀತ ನಾಮ ವ್ೈರಾಸಕ್್ೀರಭ ತ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 27 27 ||||  

ಆಹ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ಆಹ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬರಹಮಸಮಿಮತಮ್ ||  
ಬರಹಮಣ್ೀ ಭಗವತ್್ ರೀಕುಂ ಬರಹಮಕಲಾ ಉಪಾಗತ್್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ಭಗವತ್್ ರೀಕುಂ ಬರಹಮಕಲಾ ಉಪಾಗತ್್ೀ || || 28 28 ||||  

‘‘ರ್ತರ ಬರಹಾಮನ್ುರ್ ೀತಾತುಬರಯಹಮಕಲಾಾಃ ಸ ಈರಿತಾಃರ್ತರ ಬರಹಾಮನ್ುರ್ ೀತಾತುಬರಯಹಮಕಲಾಾಃ ಸ ಈರಿತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  8 8 ||||  
 

ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  9 9 ||||  

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ --  

ಆತಮಆತಮಮಾರಾಮೃತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಪರಸಾಯನ್ತಭವಾತಮನ್ಾಃ ಮಾರಾಮೃತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಪರಸಾಯನ್ತಭವಾತಮನ್ಾಃ ||  
ನ್ ಘಟ್ೀತ್ಾರ್ಯಸಮಬನ್ಧಾಃ ಸವಪ್ನೀ ದ್ರಷ್ತಟರಿವಾಞ್ಜಸಾ ನ್ ಘಟ್ೀತ್ಾರ್ಯಸಮಬನ್ಧಾಃ ಸವಪ್ನೀ ದ್ರಷ್ತಟರಿವಾಞ್ಜಸಾ || || 1 1 ||||  

 

ಬಹತರ ಪ ಇವಾಭಾತ ಮಾರ್ರಾ ಬಹತರ ಪರಾ ಬಹತರ ಪ ಇವಾಭಾತ ಮಾರ್ರಾ ಬಹತರ ಪರಾ ||  
ರಮಮಾಣ್ ೀ ಗತಣ್ೀಶವಸಾಯ ಮಮಾಹಮಿತ ಮನ್ಯತ್್ೀ ರಮಮಾಣ್ ೀ ಗತಣ್ೀಶವಸಾಯ ಮಮಾಹಮಿತ ಮನ್ಯತ್್ೀ || || 2 2 ||||  
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ಪರಸಯ ಪರಸಯ ––  ಅರ್ಯವಯತರಿಕುಸಯ ಅರ್ಯವಯತರಿಕುಸಯ | | ರ್ದ್ಧ್ಾತತಮತಾಃ ಇತಯಸಯ ಹತಯತುರಮ್ ರ್ದ್ಧ್ಾತತಮತಾಃ ಇತಯಸಯ ಹತಯತುರಮ್ ||||  

‘‘ಅಶರಿೀರಸಯ ಜೀವಸಯ ಶರಿೀರ್ ೀತಾತುಕ್ಾರಅಶರಿೀರಸಯ ಜೀವಸಯ ಶರಿೀರ್ ೀತಾತುಕ್ಾರಣಮ್ ಣಮ್ ||  
ಈಶವರ್ೀಚಾಛ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ಾ ತ್ಾಂ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ ಕಿಞ್ಾನ್ ಈಶವರ್ೀಚಾಛ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ಾ ತ್ಾಂ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ ಕಿಞ್ಾನ್ ||||  
ದಿವತೀರಾ  ಪರಕೃತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ತದ್ ರಪಾ ಹಿ ಗತಣಾಸಿರ್ಾಃ ದಿವತೀರಾ  ಪರಕೃತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ತದ್ ರಪಾ ಹಿ ಗತಣಾಸಿರ್ಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಸತ್್ೀಷಾಂ ಸಮಾಾಮಾಾತಜ್ ೀ ಭಾವೀ ಮಮಾಹಮಿತ ರಾ ಮತಾಃ ತಜ್ ೀ ಭಾವೀ ಮಮಾಹಮಿತ ರಾ ಮತಾಃ ||  
ದ್ೀಹಾತ್ ಪರಸಯ ದ್ೀಹಿತವಮದ್ೀಹಾತ್ ಪರಸಯ ದ್ೀಹಿತವಮಹಮಾಾಹಮಾಾವಮೃತ್್ೀ ಕತತಾಃ ವಮೃತ್್ೀ ಕತತಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ರಜಸುಮೀಭಾವ್ೈವಿಯರ್ಥಾ ರಜಸುಮೀಭಾವ್ೈವಿಯನಾ ಸವಪನೀ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನಾ ಸವಪನೀ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ನಿದಾರ ಕ್ಾಮಾದ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ವದ ದ್ೀಹಾಃ ಕವನಿದಾರ ಕ್ಾಮಾದ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ವದ ದ್ೀಹಾಃ ಕವ  ತ್ಾನ್ ವಿನಾ ತ್ಾನ್ ವಿನಾ ||  
ತಸಾಮತ್ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಪುಮಾನ್ ಮಾನ್ತಷಾದಿವಿಕ್ಾರರಾ ತಸಾಮತ್ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಪುಮಾನ್ ಮಾನ್ತಷಾದಿವಿಕ್ಾರರಾ ||  
ಮಾನ್ತಷಾದಿರಿವಾಭಾತ ನಿತಯಚ್ೈತನ್ಯರ ಪವಾನ್ ಮಾನ್ತಷಾದಿರಿವಾಭಾತ ನಿತಯಚ್ೈತನ್ಯರ ಪವಾನ್ || || 11, , 2 2 ||||  

ರ್ಹಿಯ ಚಾರ್ಂ ಮಹಿತ್್ವೀ ಸ್ವೀ ಪರಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲರ್ಹಿಯ ಚಾರ್ಂ ಮಹಿತ್್ವೀ ಸ್ವೀ ಪರಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲಮಾಮಾರ್ಯೀಾಃ ರ್ಯೀಾಃ ||  
ರಮತ್್ೀ ಗತಸಮೇಹಸಯಕ್್ ುವೀದಾಸ ು್ೀ ತದ್ ೀಭರ್ಮ್ ರಮತ್್ೀ ಗತಸಮೇಹಸಯಕ್್ ುವೀದಾಸ ು್ೀ ತದ್ ೀಭರ್ಮ್ || || 3 3 ||||  

‘‘ರ್ದಾ ಸವರ ಪಂ ಜಾನಾತ ಕ್ಾಲಪರಕೃತವಜಯತಮ್ ರ್ದಾ ಸವರ ಪಂ ಜಾನಾತ ಕ್ಾಲಪರಕೃತವಜಯತಮ್ ||  
ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ತದಾವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ತದಾ  ಮತಕ್್ ುೀ ಭವತಯಸೌ ಮತಕ್್ ುೀ ಭವತಯಸೌ ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ || || 3 3 ||||  

ಆತಮತತುವವಿಶತದ್ಧಯರ್ಯಂ ರ್ದಾಹ ಭಗವಾನ್ೃತಮ್ ಆತಮತತುವವಿಶತದ್ಧಯರ್ಯಂ ರ್ದಾಹ ಭಗವಾನ್ೃತಮ್ ||  
ಬರಹಮಬರಹಮಣ್ೀಣ್ೀSSದ್ಶಯರ್ದ್ ರಪದ್ಶಯರ್ದ್ ರಪಮಮವಯಲ್ಲೀಕವರತ್ಾದ್ೃತಾಃ ವಯಲ್ಲೀಕವರತ್ಾದ್ೃತಾಃ || || 4 4 ||||  

ರ್ತ್್ ೀ ಭಗವದ್ತಕುಂ ಪರಮಾಣಮತಸುದ್ತಕುಂ ಪುರಾಣಂ ತವತರಶಾನನಾಮತತುರತ್್ವೀನ್ ರ್ತ್್ ೀ ಭಗವದ್ತಕುಂ ಪರಮಾಣಮತಸುದ್ತಕುಂ ಪುರಾಣಂ ತವತರಶಾನನಾಮತತುರತ್್ವೀನ್ 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ || || 4 4 ||||  

ದಿವಯಂ ಸಹಸಾರಬದಮಮೀಘದ್ಶಯನ್ ೀ ಜತ್ಾನಿಲಾತ್ಾಮ ವಿಜತ್್ ೀದಿವಯಂ ಸಹಸಾರಬದಮಮೀಘದ್ಶಯನ್ ೀ ಜತ್ಾನಿಲಾತ್ಾಮ ವಿಜತ್್ ೀಭಯೀನಿದಾರ್ಾಃ ಭಯೀನಿದಾರ್ಾಃ ||  
ಅತಪಯತಸಾಮಖಿಲಲ್ ೀಕತ್ಾಪನ್ಂ ತಪಸುಅತಪಯತಸಾಮಖಿಲಲ್ ೀಕತ್ಾಪನ್ಂ ತಪಸುಪೀಪೀರಾಂಸುಪತ್ಾಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ ರಾಂಸುಪತ್ಾಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ || || 8 8 ||||  

ತಪೀ ಬರಹಮ ತಪೀ ಬರಹಮ | | ‘‘ತಪತಪಸ್ ೀಸ್ ೀSSಧ್ಯಜಾರ್ತಧ್ಯಜಾರ್ತ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ | | ಅಖಿಲಲ್ ೀಕಪರಕ್ಾಶನ್ಂ ತತ್ ಅಖಿಲಲ್ ೀಕಪರಕ್ಾಶನ್ಂ ತತ್ 
ತದಾತದಾSSSSಲ್ ೀಚರಾಮಾಸ ಲ್ ೀಚರಾಮಾಸ | | ತಪತ್ಾಂ ತಪತ್ಾಂ ತತಪೀರಾನಿತಯನ್ೀನಾತತಯತುಮೀತುಮತವಪೀರಾನಿತಯನ್ೀನಾತತಯತುಮೀತುಮತವ--
ಮತಕುಂ ಭವತ ಮತಕುಂ ಭವತ ||  

‘‘ಮಹಾನ್ ಮಹಿೀರ್ಸಾಮಾದಿಂ ಬ ರರಾದ್ತತಯತುಮೀತುಮಮ್ ಮಹಾನ್ ಮಹಿೀರ್ಸಾಮಾದಿಂ ಬ ರರಾದ್ತತಯತುಮೀತುಮಮ್ ||  
ರ್ತ್ಾರ ಕಂ ವದ್ೀರ್ತ್ಾರ ಕಂ ವದ್ೀತ್ ಕಿಞ್ಚಾಜ ಜ್ಾೀಯೀತ್ ಕಿಞ್ಚಾಜ ಜ್ಾೀಯೀSSರ್ಯಸುತರ ಚಾ ಕಾಃರ್ಯಸುತರ ಚಾ ಕಾಃ’’  ಇತ ವಾಯಸನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ವಾಯಸನಿರತಕ್ ು್ೀ ||||  
‘‘ತಪೀರ ಪಂ ಪರಂ ಬರಹಮಬರಹಾಮತಪೀರ ಪಂ ಪರಂ ಬರಹಮಬರಹಾಮSSಚಿನ್ುರ್ದ್ಞ್ಜಸಾಚಿನ್ುರ್ದ್ಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 8 8 ||||  
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ತಸ್ೈ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಭಗವಾನ್ ಸಭಾತಸ್ೈ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಭಗವಾನ್ ಸಭಾಜತಾಃ ಜತಾಃ ಸನ್ದಶಯರಾಮಾಸ ಪರಂ ನ್ ರ್ತಾದ್ಮ್ ಸನ್ದಶಯರಾಮಾಸ ಪರಂ ನ್ ರ್ತಾದ್ಮ್ ||  
ವಯಪ್ೀತಸಙಕೆ ಲೀಶವಿಮೀಹಸಾಧ್ವಸಂ ಸನ್ದೃಷ್ಟವದಿಾವಿಯವಯಪ್ೀತಸಙಕೆ ಲೀಶವಿಮೀಹಸಾಧ್ವಸಂ ಸನ್ದೃಷ್ಟವದಿಾವಿಯಬತಧ್್ೈರಭಿಷ್ತಟತಮ್ ಬತಧ್್ೈರಭಿಷ್ತಟತಮ್ || || 9 9 ||||  

ರ್ತ್ ರ್ತ್ ––  ರ್ತಾಃರ್ತಾಃ  ||  
‘‘ರ್ತುದಿತ್ಾಯದ್ರ್ಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಪಞ್ಾಮಯನಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃರ್ತುದಿತ್ಾಯದ್ರ್ಾಃ ಶಬಾದಾಃ ಪಞ್ಾಮಯನಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 9 9 ||||  

ನ್ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತರ ರಜಸುಮಸುಯೀಾಃನ್ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತರ ರಜಸುಮಸುಯೀಾಃ  ಸತವಂ ಚ ಮಿಶರಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲವಿಕರಮಾಃ ಸತವಂ ಚ ಮಿಶರಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲವಿಕರಮಾಃ ||  
ನ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ ಕಿಮತತ್ಾಪರ್ೀ ಹರ್ೀರನ್ತವರತ್ಾ ರ್ತರ ಸತರಾಸತರಾಚಿಯತ್ಾಾಃ ನ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ ಕಿಮತತ್ಾಪರ್ೀ ಹರ್ೀರನ್ತವರತ್ಾ ರ್ತರ ಸತರಾಸತರಾಚಿಯತ್ಾಾಃ ||||  

ಮಾರಾತೀತತ್ಾವತ್  ಮಾರಾತೀತತ್ಾವತ್  || || 10 10 ||||  
ಶ್ರೀರ್ಯತರ ರ ಪಣತಯರತಗಾರ್ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಕರ್ ೀತ ಮಾನ್ಂ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಶ್ರೀರ್ಯತರ ರ ಪಣತಯರತಗಾರ್ಪಾದ್ಯೀಾಃ ಕರ್ ೀತ ಮಾನ್ಂ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಭ ತಭಿಾಃ ಭ ತಭಿಾಃ ||  
ಪ್ರೀಪ್ರೀಙ್್ಙ್್ಶ್ರತ್ಾ ರಾಾಃ ಕತಸತಮಾಕರಾನ್ತಗ್ೈವಿಯಗಿೀರ್ಮಾನಾ ಪರರ್ಕಮಯ ಗಾರ್ತೀ ಶ್ರತ್ಾ ರಾಾಃ ಕತಸತಮಾಕರಾನ್ತಗ್ೈವಿಯಗಿೀರ್ಮಾನಾ ಪರರ್ಕಮಯ ಗಾರ್ತೀ || || 13 13 ||||  

ಪ್ರೀಙ್್ಶ್ರತ್ಾಾಃ ರಾಾಃ ವಿಭ ತರ್ಾಃ ಪ್ರೀಙ್್ಶ್ರತ್ಾಾಃ ರಾಾಃ ವಿಭ ತರ್ಾಃ ||  

ದ್ದ್ಶಯ ತತ್ಾರಖಿಲಸಾತವತ್ಾಂ ಪತಂ ಶ್ರರ್ಾಃಪತಂ ರ್ಜ್ಞಪತಂ ಜಗತಾತಮ್ ದ್ದ್ಶಯ ತತ್ಾರಖಿಲಸಾತವತ್ಾಂ ಪತಂ ಶ್ರರ್ಾಃಪತಂ ರ್ಜ್ಞಪತಂ ಜಗತಾತಮ್ ||  
ಸತನ್ನ್ದನ್ನ್ದಪರಬಲಾಹಯಣಾದಿಭಿಾಃ ಸವಪಾಷ್ಯದ್ಮತಖ್ಯೈಾಃ ಪರಿಸ್ೀವಿತಂ ವಿಭತಮ್ ಸತನ್ನ್ದನ್ನ್ದಪರಬಲಾಹಯಣಾದಿಭಿಾಃ ಸವಪಾಷ್ಯದ್ಮತಖ್ಯೈಾಃ ಪರಿಸ್ೀವಿತಂ ವಿಭತಮ್ ||||1414||||  

‘‘ಸತವಂ ತತ ಶ್್ ೀಭನ್ತವಂ ಸಾಯಸತವಂ ತತ ಶ್್ ೀಭನ್ತವಂ ಸಾಯತ್ ತದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಸಾತವತ್ಾ ಮತ್ಾಾಃತ್ ತದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಸಾತವತ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 13 13 ||||  
‘‘ಮತಕ್್ೈಾಃ ಸವಪಾಷ್ಯದ್ೈಾಃ ಪೂವ್ೈಯಬರಯಹಾಮದ್ಯೈಮತಕ್್ೈಾಃ ಸವಪಾಷ್ಯದ್ೈಾಃ ಪೂವ್ೈಯಬರಯಹಾಮದ್ಯೈಶ್ೈವ ಸಂರ್ತತಮ್ ಶ್ೈವ ಸಂರ್ತತಮ್ ||  
ಬರಹಾಮದ್ದ್ಶಯ ತಪಸಾ ಭಗವನ್ುಂ ಹರಿಂ ಪರಭತಮ್ ಬರಹಾಮದ್ದ್ಶಯ ತಪಸಾ ಭಗವನ್ುಂ ಹರಿಂ ಪರಭತಮ್ ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 14 14 ||||  

ಭೃತಯಪರಸಾದಾಭೃತಯಪರಸಾದಾಭಿಮತಖಂ ದ್ೃಗಸವ್ೈಾಃಭಿಮತಖಂ ದ್ೃಗಸವ್ೈಾಃ  ಪರಸನ್ನಹಾಸಾರತಣಲ್ ೀಚನಾನ್ನ್ಮ್ ಪರಸನ್ನಹಾಸಾರತಣಲ್ ೀಚನಾನ್ನ್ಮ್ ||  
ಕಿರಿೀಟನ್ಂ ಕತಣಡಲ್ಲನ್ಂ ಚತತಭತಯಜಂ ಪೀತ್ಾಂಕಿರಿೀಟನ್ಂ ಕತಣಡಲ್ಲನ್ಂ ಚತತಭತಯಜಂ ಪೀತ್ಾಂಶತಕಂ ವಕ್ಷಸ್ತ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರರಾ ಶತಕಂ ವಕ್ಷಸ್ತ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರರಾ || || 15 15 ||||  

 

ಅಧ್ಯಹಯಣಿೀರಾಸನ್ಮಾಸಿ್ತತಂ ಪರಂ ವೃತಂ ಚತತಾಃಷ್ ೀಡಶಪಞ್ಾಶಕಿುಭಿಾಃ ಅಧ್ಯಹಯಣಿೀರಾಸನ್ಮಾಸಿ್ತತಂ ಪರಂ ವೃತಂ ಚತತಾಃಷ್ ೀಡಶಪಞ್ಾಶಕಿುಭಿಾಃ ||  
ರ್ತಕುಂ ಭಗ್ೈಾಃ ಸ್ವೈರ್ತಕುಂ ಭಗ್ೈಾಃ ಸ್ವೈರಿತರತರ ಚಾಧ್ತರವ್ೈಾಃ ಸವ ಏವ ಧ್ಾಮನ್ ರಮಮಾಣಮಿೀಶವರಮ್ರಿತರತರ ಚಾಧ್ತರವ್ೈಾಃ ಸವ ಏವ ಧ್ಾಮನ್ ರಮಮಾಣಮಿೀಶವರಮ್||||  

ಇಚಾಛದಾಯ ಮೀಚಿಕ್ಾದಾಯಶಾ ಅಣಿಮಾದಾಯಶಾ ಶಕುರ್ಾಃ ಇಚಾಛದಾಯ ಮೀಚಿಕ್ಾದಾಯಶಾ ಅಣಿಮಾದಾಯಶಾ ಶಕುರ್ಾಃ ||  

‘‘ಪರದಿಷಾಟ ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯ ದಾಮೀದ್ರಪರಾಸುಥಾ ಪರದಿಷಾಟ ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯ ದಾಮೀದ್ರಪರಾಸುಥಾ ||  
ಅಙ್ಕುನಿ ವಿಮಲಾದಾಯಅಙ್ಕುನಿ ವಿಮಲಾದಾಯಸತು ಪರಹಾವಯದಾಯತ್ಾಮದಿಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ಸತು ಪರಹಾವಯದಾಯತ್ಾಮದಿಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಏವಂ ಷ್ ೀಡಶಭಿಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಭಿಶಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಏವಂ ಷ್ ೀಡಶಭಿಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಭಿಶಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಚತತಭಿಯಚತತಭಿಯಷ್ಾಷ್ಾ  ವೃತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ತತಸವರ ಪಾಶಾಶಕುರ್ಾಃ ವೃತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ತತಸವರ ಪಾಶಾಶಕುರ್ಾಃ ’’    

ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ || || 15 15 , , 16 16 ||||  
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ಮನಿೀಷ್ಟತ್ಾನ್ತಭಾವೀಮನಿೀಷ್ಟತ್ಾನ್ತಭಾವೀSSರ್ಂ ಮಮ ಲ್ ೀಕ್ಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ ರ್ಂ ಮಮ ಲ್ ೀಕ್ಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ ||  
ರ್ದ್ತಪರ್ದ್ತಪಶತರತಯ ರಹಸ್ತ ಚಕರ್ಯ ಪರಮಂ ತಪಾಃ ಶತರತಯ ರಹಸ್ತ ಚಕರ್ಯ ಪರಮಂ ತಪಾಃ || || 21 21 ||||  

ಮನಿೀಷ್ಟತಂ ಮನಿೀಷ್ಟತಂ ––  ತಪಾಃ ತಪಾಃ || || 21 21 ||  
 

ಪರತ್ಾಯಪರತ್ಾಯದಿಷ್ಟಂ ಮರಾ ತತರದಿಷ್ಟಂ ಮರಾ ತತರ  ತವಯ ಕಮಯವಿಮೀಹಿತ್್ೀ ತವಯ ಕಮಯವಿಮೀಹಿತ್್ೀ ||  
ತಪೀ ಮೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಾಮತಪೀ ಮೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಾಮSSಹಂ ತಪಸ್ ೀಹಂ ತಪಸ್ ೀSSನ್ಘ ನ್ಘ || || 22 22 ||||  

 

ಸೃಜಾಮಿ ತಪಸ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಗರಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಪುನ್ಾಃ ಸೃಜಾಮಿ ತಪಸ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಗರಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಬಿಭಮಿಯ ತಪಸಾ ವಿಶವಂ ವಿೀರ್ಯಂ ಮೀ ದ್ತಸುರಂ ತಪಾಃ ಬಿಭಮಿಯ ತಪಸಾ ವಿಶವಂ ವಿೀರ್ಯಂ ಮೀ ದ್ತಸುರಂ ತಪಾಃ || || 23 23 ||||  

ಕಮಯವಿಮೀಹಿತ್್ೀ ಇದ್ಂಕ್ಾರ್ಯಮಿತಯಜಾನ್ತ ಕಮಯವಿಮೀಹಿತ್್ೀ ಇದ್ಂಕ್ಾರ್ಯಮಿತಯಜಾನ್ತ | | ಹೃದ್ರ್ಂಹೃದ್ರ್ಂ  --  ಪರರ್ಮ್ ಪರರ್ಮ್ ||  

‘‘ಪರರ್ಂ ಹೃದ್ರ್ಮತದಿರಕುಂ ಕ್ಾನ್ುಮಿಪರರ್ಂ ಹೃದ್ರ್ಮತದಿರಕುಂ ಕ್ಾನ್ುಮಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನಾತ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನಾತ್ ||  
‘‘ತಪಾಃ ಪರರ್ಂ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀಸುಪಸ್ೈವಾಪಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ತಪಾಃ ಪರರ್ಂ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀಸುಪಸ್ೈವಾಪಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಸವರ್ಂ ಚ ತಪಸ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಬಿಭತಯ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ ಸವರ್ಂ ಚ ತಪಸ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಬಿಭತಯ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ ||  
ತಪಾಃಶಬಾದಭಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪೀ ಹರಿರ್ಯತಾಃ ತಪಾಃಶಬಾದಭಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪೀ ಹರಿರ್ಯತಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ವಿೀಯೀಯ ಜ್ಞಾನ್ಬಲ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ ಇತೀರಿತಾಃಜ್ಞಾನ್ವಿೀಯೀಯ ಜ್ಞಾನ್ಬಲ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ ಇತೀರಿತಾಃ’’    

ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಮ್  ||||  2222  ,,  23 23 ||||  
ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಗತಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಗತಹಯಂ ಮೀ ರ್ದಿವಜ್ಞಾನ್ಸಮನಿವತಮ್ ಹಯಂ ಮೀ ರ್ದಿವಜ್ಞಾನ್ಸಮನಿವತಮ್ ||  
ಸರಹಸಯಂ ತದ್ಙ್ುಂ ಚ ಗೃಹಾಣ ಗದಿತಂ ಮರಾ ಸರಹಸಯಂ ತದ್ಙ್ುಂ ಚ ಗೃಹಾಣ ಗದಿತಂ ಮರಾ || || 30 30 ||||  

‘‘ಯೀನ್ ಯೀನ್ ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾತ್ಾವನಿರ್ತಂ ಮತಕಿುರಾಪಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ಯೀನ್ ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾತ್ಾವನಿರ್ತಂ ಮತಕಿುರಾಪಯತ್್ೀ ||  
ತದಿವಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಾರಣಂ ಸೃತಮ್ ತದಿವಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಾರಣಂ ಸೃತಮ್ ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 30 30 ||||  

 

ಅಹಮೀವಾಸಮೀವಾಗ್ರೀ ನಾನ್ಯದ್ಯತ್ ಸದ್ಸತಾರಮ್ ಅಹಮೀವಾಸಮೀವಾಗ್ರೀ ನಾನ್ಯದ್ಯತ್ ಸದ್ಸತಾರಮ್ ||  
ಪಶಾಾದ್ಹಂ ತವಮೀತಚಾ ಯೀಪಶಾಾದ್ಹಂ ತವಮೀತಚಾ ಯೀSSವಶ್ಷ್ಯೀತ ಸ್ ೀವಶ್ಷ್ಯೀತ ಸ್ ೀSSಸಯಹಮ್ ಸಯಹಮ್ || || 32 32 ||||  

ಪರಂ ಸವತನ್ಿಂ ನ್ ಪರಂ ಸವತನ್ಿಂ ನ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀರ ೀನ್ಂ ಪಾರಕ್ ಸೃಷ್ಟೀಸುಥ್ೈವ ಚ ಲರಾದ್ನ್ತ ವಿಷ್ ಣೀರ ೀನ್ಂ ಪಾರಕ್ ಸೃಷ್ಟೀಸುಥ್ೈವ ಚ ಲರಾದ್ನ್ತ ||  
ಅಸಯ ಸತವಪರವೃತ್ಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾ ಗಮಯತ್್ೀ ಅಸಯ ಸತವಪರವೃತ್ಾಯದಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾ ಗಮಯತ್್ೀ ||  
ಸಾವತನ್ಿಯಮ್ ಸಿ್ತಸಾವತನ್ಿಯಮ್ ಸಿ್ತತತಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಕತಙಚಾದ್ತಬದಿಧಮೀಹತಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಕತಙಚಾದ್ತಬದಿಧಮೀಹತಾಃ ||  
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ಪರತೀರ್ಮಾನ್ಮಪಪರತೀರ್ಮಾನ್ಮಪ  ತತ ತಸಾಮನ್ನೈವ್ೀತ ಗಮಯತ್ಾಮ್ ತತ ತಸಾಮನ್ನೈವ್ೀತ ಗಮಯತ್ಾಮ್ ||  
ಜಜನಿಷ್ಯೀನಿಷ್ಯೀSSಹಂ ಲಯಷ್ಯೀಹಂ ಲಯಷ್ಯೀSSಹಮಿತ ನ್ ಹಯಭಿಸನಿಧತಾಃಹಮಿತ ನ್ ಹಯಭಿಸನಿಧತಾಃ  ||  
ಅತ್್ ೀ ಜೀವನ್ಮಪ್ಯೀತದ್ಾವ್ೀದಿೀಶಾಭಿಸನಿಧತಾಃ ಅತ್್ ೀ ಜೀವನ್ಮಪ್ಯೀತದ್ಾವ್ೀದಿೀಶಾಭಿಸನಿಧತಾಃ ||  
ಅತಾಃ ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ೀಅತಾಃ ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ೀSSಪ ಹಾಯತ್್ೈವ್ೀದ್ಮಿತ ಶತರತಾಃ ಪ ಹಾಯತ್್ೈವ್ೀದ್ಮಿತ ಶತರತಾಃ ||  
ವದ್ತಯಸ್ಯೀಶತನ್ಿತ್ಾವದ್ಯಥಾವದ್ತಯಸ್ಯೀಶತನ್ಿತ್ಾವದ್ಯಥಾSSಶಕುಸುವಸನಿನತ ಶಕುಸುವಸನಿನತ ||  
ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಹಿ ತದಾ ಜೀವಾಾಃ ಕ್ಾಲಕಮಾಯದಿಕಂ ತಥಾ ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಹಿ ತದಾ ಜೀವಾಾಃ ಕ್ಾಲಕಮಾಯದಿಕಂ ತಥಾ ||  
ಕ್ಾವನ್ಯಥಾ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಪೂವಯಕಮಾಯನ್ತಸಾರಿಣಿೀಕ್ಾವನ್ಯಥಾ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಪೂವಯಕಮಾಯನ್ತಸಾರಿಣಿೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

ತವಮೀತಚಾ ಪರಂ ನ್ ಭವತ ತವಮೀತಚಾ ಪರಂ ನ್ ಭವತ | | ಸವತನ್ಿಂ ನ್ ಸವತನ್ಿಂ ನ್ || || 32 32 ||||  

ಋತ್್ೀಋತ್್ೀSSರ್ಯಂ ರ್ತರತೀಯೀತ ನ್ ಪರತೀಯೀತ ಚಾತಮನಿ ರ್ಯಂ ರ್ತರತೀಯೀತ ನ್ ಪರತೀಯೀತ ಚಾತಮನಿ ||  
ತದಿವದಾಯದಾತಮನ್ ೀ ಮಾರಾಂ ರ್ಥಾತದಿವದಾಯದಾತಮನ್ ೀ ಮಾರಾಂ ರ್ಥಾSSSSಭಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ತಮಾಃ ಭಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ತಮಾಃ || || 33 33 ||||  

ಅರ್ಯವದಿವ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ಅರ್ಯವದಿವ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | | ನ್ ಚ ಪರಮಾತಮನ್ಯರ್ಯವತ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ನ್ ಚ ಪರಮಾತಮನ್ಯರ್ಯವತ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ | | ಅರ್ಯಂ ಅರ್ಯಂ 
ಪರಯೀಜನ್ಮೃತ್್ೀ ಪರಯೀಜನ್ಮೃತ್್ೀ | | ನ್ ಹಿ ಜೀವಪರಕೃತಭಾಯಮಿೀಶವರಸಾಯರ್ಯಾಃ ನ್ ಹಿ ಜೀವಪರಕೃತಭಾಯಮಿೀಶವರಸಾಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಮತಖಯತ್ೌಮತಖಯತ್ೌ  ವಿಷ್ತಣಶಕಿುಹಿಯ ಮಾರಾಶಬ ದ್ೀವಿಷ್ತಣಶಕಿುಹಿಯ ಮಾರಾಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಉಪಚಾರತಸತು ಪರಕೃತಜೀಯವಶ್ೈವ ಹಿ ಭಣಯತ್್ೀ ಉಪಚಾರತಸತು ಪರಕೃತಜೀಯವಶ್ೈವ ಹಿ ಭಣಯತ್್ೀ ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSSSಭಾಸ್ ೀ ಜೀವಾಃಭಾಸ್ ೀ ಜೀವಾಃ  ||  

‘‘ಸವಯಂ ಪರ್ೀ ಸಿ್ತತಮಪ ನ್ೈವ ತತ್್ರೀತ ಭಣಯತ್್ೀ ಸವಯಂ ಪರ್ೀ ಸಿ್ತತಮಪ ನ್ೈವ ತತ್್ರೀತ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀನ್ಯ ಜೀವ್ೀನ್ ಜೀವನ್ಂ ನ್ ಹರೌ ತತಾಃ ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀನ್ಯ ಜೀವ್ೀನ್ ಜೀವನ್ಂ ನ್ ಹರೌ ತತಾಃ ||  
ಜೀವಾಃ ಪರಕೃತರಪಯತರ ರ್ತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಹಿ ಬನ್ಧಕೃತ್ ಜೀವಾಃ ಪರಕೃತರಪಯತರ ರ್ತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಹಿ ಬನ್ಧಕೃತ್ ||  
ಕಮಯಚಾಫಲದಾತೃತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಲಶಾಾಪರಿಣಾಮನಾತ್ ಕಮಯಚಾಫಲದಾತೃತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಲಶಾಾಪರಿಣಾಮನಾತ್ ||  
ರ್ಥಾ ಛತರಧ್ರಾದಾಯಸತು ರರ್ರ್ಥಾ ಛತರಧ್ರಾದಾಯಸತು ರರ್ಸಾಿಸಾಿ  ಅಪ ಸವಯಶಾಃ ಅಪ ಸವಯಶಾಃ ||  
ರರ್ಥನ್ ೀ ನ್ೈವ ಭಣಯನ್ುರರ್ಥನ್ ೀ ನ್ೈವ ಭಣಯನ್ು  ಏವಂ ಹರಿಗತ್ಾ ಅಪಏವಂ ಹರಿಗತ್ಾ ಅಪ’’  || || 33 33 ||||  

ರ್ಥಾ ಮಹಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ ಚಾಾವಚ್ೀಷ್ತ ಚ ರ್ಥಾ ಮಹಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ ಚಾಾವಚ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಪರವಿಷಾಟನ್ಯಪರವಿಷಾಟನಿ ತಥಾಪರವಿಷಾಟನ್ಯಪರವಿಷಾಟನಿ ತಥಾ  ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ತ್್ೀಷ್ವಹಮ್ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ತ್್ೀಷ್ವಹಮ್ || || 3344  ||||  

‘‘ರ್ಥಾ ಮಹಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಬಹಿಸುಥಾ ರ್ಥಾ ಮಹಾನಿು ಭ ತ್ಾನಿ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಬಹಿಸುಥಾ ||  
ಏವಂ ಹರಿಶಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬಹಿಶಾವಾಯಪುಹ್ೀತತತಾಃ ಏವಂ ಹರಿಶಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬಹಿಶಾವಾಯಪುಹ್ೀತತತಾಃ ||  
ತಸಾಮತ್ ತತ್್ ಾೀ ನ್ ತತಾತಸಾಮತ್ ತತ್್ ಾೀ ನ್ ತತಾಶಾಪರೀಚಯತ್್ೀ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃಶಾಪರೀಚಯತ್್ೀ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 ||||  
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ಏತ್ಾಏತ್ಾವದ್ೀವ ಜವದ್ೀವ ಜಜ್ಞಾಸಯಂ ತತವಜಜ್ಞಾಸತನಾಜ್ಞಾಸಯಂ ತತವಜಜ್ಞಾಸತನಾSSSSತಮನ್ಾಃ ತಮನ್ಾಃ ||  
ಅನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ಾಭಾಯಂ ರ್ತ್ ಸಾಯತ್ ಸವಯತರ ಸವಯದಾ ಅನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ಾಭಾಯಂ ರ್ತ್ ಸಾಯತ್ ಸವಯತರ ಸವಯದಾ || || 35 35 ||||  

ಅನ್ಯಭಾವಾಭಾವಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ತದಿವದ್ಯಮಾನಾವಿದ್ಯಮಾನ್ಶಕಿುಮದಿತಯನ್ವರ್ಅನ್ಯಭಾವಾಭಾವಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ತದಿವದ್ಯಮಾನಾವಿದ್ಯಮಾನ್ಶಕಿುಮದಿತಯನ್ವರ್ --
ವಯತರ್ೀಕಾಃ ವಯತರ್ೀಕಾಃ || || 35 35 ||||  

ಅನ್ುಹಿಯತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯರ್ ಹರಯೀ ವಿಹಿತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃಅನ್ುಹಿಯತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯರ್ ಹರಯೀ ವಿಹಿತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ  ||  
ಸವಯಭ ತಮಯೀ ವಿಶವಂ ಸಸಜ್ೀಯದ್ಂ ಸ ಪೂವಯವತ್ ಸವಯಭ ತಮಯೀ ವಿಶವಂ ಸಸಜ್ೀಯದ್ಂ ಸ ಪೂವಯವತ್ || || 38 38 ||||  

‘‘ಸವಯಸಾಯಪ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸ ಸವಯಮರ್ ಈರ್ಯತ್್ೀ ಸವಯಸಾಯಪ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸ ಸವಯಮರ್ ಈರ್ಯತ್್ೀ ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 38 38 ||||  

ಮಾರಾಂ ವಿವಿದಿಷ್ತವಿಯಷ್ ಣೀಮಾಯಯೀಶಸಯ ಮಹಾಮತನಿಾಃ ಮಾರಾಂ ವಿವಿದಿಷ್ತವಿಯಷ್ ಣೀಮಾಯಯೀಶಸಯ ಮಹಾಮತನಿಾಃ ||  
ಮಹಾಭಾಗವತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪತರಂ ಪರ್ಯತ್್ ೀಷ್ರ್ತ್ ಮಹಾಭಾಗವತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪತರಂ ಪರ್ಯತ್್ ೀಷ್ರ್ತ್ || || 41 41 ||||  

ಮಾರಾಂ ಮಾರಾಂ ––  ಮಾಹಾತಯಂಮಾಹಾತಯಂ, , ವಿವಿದಿಷ್ತಾಃ ವಿವಿದಿಷ್ತಾಃ | | ಅಅನ್ಯೀನ್ಯೀಷಾಂ ಮಾಹಾತಯಪತ್್ೀಾಃ ಷಾಂ ಮಾಹಾತಯಪತ್್ೀಾಃ ||  

‘‘ಮತಮತಖಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಯಂ ಮಾರಾಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಭವ್ೀತ್ ಖಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಯಂ ಮಾರಾಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಭವ್ೀತ್ ||  

ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವಚಾ ಮಾತೃತ್ಾವನ್ೇರ್ತವಂ ಚ್ೈವ ತಸಯ ಹಿಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವಚಾ ಮಾತೃತ್ಾವನ್ೇರ್ತವಂ ಚ್ೈವ ತಸಯ ಹಿ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 41 41 ||  

ನಾರದ್ಾಃ ಪಾರಹ ಮತನ್ಯೀ ಸರಸವತ್ಾಯಸುಟ್ೀ ನ್ೃಪ ನಾರದ್ಾಃ ಪಾರಹ ಮತನ್ಯೀ ಸರಸವತ್ಾಯಸುಟ್ೀ ನ್ೃಪ ||  
ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ವಾಯಸಾರಾಮಿತತ್್ೀಜಸ್ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ವಾಯಸಾರಾಮಿತತ್್ೀಜಸ್ೀ || || 44 44 ||||  

‘‘ಹರಿಹರಿವಾಯಯಸಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀವಾಯಯಸಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀSSಪ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃ ಪ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃ ||  
ಶೃಣ್ ೀತ ನಾರದಾದಿಭ್ ಯೀ ಮೀಶೃಣ್ ೀತ ನಾರದಾದಿಭ್ ಯೀ ಮೀಹಾಯೈಷಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀಹಾಯೈಷಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 44 44 ||||  

ರ್ದ್ತತ್ಾಹಂ ತವರಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ವ್ೈರಾಜಾತ್ ಪುರತಷಾದಿದ್ಮ್ ರ್ದ್ತತ್ಾಹಂ ತವರಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ವ್ೈರಾಜಾತ್ ಪುರತಷಾದಿದ್ಮ್ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSSSಸ್ತೀತ್ ತದ್ತಪಾಖಾಯಸ್ಯೀ ಪರಶಾನನ್ನಾಯಂಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ ಸ್ತೀತ್ ತದ್ತಪಾಖಾಯಸ್ಯೀ ಪರಶಾನನ್ನಾಯಂಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ || || 45 45 ||||  

‘‘ವಿವಿರಾಡ್ ಬರಹಾಮಸತಮತದಿದಷ್ಟಸುದ್ುತಾಃ ಪರಮೀ ರ್ತಾಃ ರಾಡ್ ಬರಹಾಮಸತಮತದಿದಷ್ಟಸುದ್ುತಾಃ ಪರಮೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ವ್ೈರಾಜಮಿತ್್ಯೀನ್ಮಾಹತರಿೀಶತವತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ಅತ್್ ೀ ವ್ೈರಾಜಮಿತ್್ಯೀನ್ಮಾಹತರಿೀಶತವತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ’’  

ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಬೃಹತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 45 45 ||||  

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 2 2 --  9 9 ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 22  --  10 10 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ಅತರ ಸಗ್ ೀಯ ವಿಸಗಯಶಾ ಸಾಿನ್ಂ ಪೀಷ್ಣಮ ತರ್ಾಃ ಅತರ ಸಗ್ ೀಯ ವಿಸಗಯಶಾ ಸಾಿನ್ಂ ಪೀಷ್ಣಮ ತರ್ಾಃ ||  
ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಶಾನ್ತಕಥಾ ನಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ಮತಕಿುರಾಶರರ್ಾಃ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಶಾನ್ತಕಥಾ ನಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ಮತಕಿುರಾಶರರ್ಾಃ || || 1 1 ||||  
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ಭ ತಮಾತ್್ರೀನಿದಾಭ ತಮಾತ್್ರೀನಿದಾರ್ರ್ ರಾಂ ಜನ್ಮ ಸಗಯ ಉದಾಹೃತಾಃ  ರಾಂ ಜನ್ಮ ಸಗಯ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಬರಹಮಣ್ ೀ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿವಸಗಯಾಃಬರಹಮಣ್ ೀ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಾಯದಿವಸಗಯಾಃ  ಪೌರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ಪೌರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ || || 3 3 ||||  

‘‘ಮಹದಾದ್ಯಣಡಪರ್ಯನ್ುಾಃ ಸಗ್ ೀಯಮಹದಾದ್ಯಣಡಪರ್ಯನ್ುಾಃ ಸಗ್ ೀಯSSಣ ಡ್ೀ ಬರಹಮಣಸತು ರ್ಾಃ ಣ ಡ್ೀ ಬರಹಮಣಸತು ರ್ಾಃ ||  
ಅನ್ತಸಗಯ ಇತ ಪರೀಕುಾಃಅನ್ತಸಗಯ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಪೌರತಷ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ  ಪೌರತಷ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪಞ್ಾಭ ತಸಮ ಹ್ೀನ್ ಜಾತಾಃ ಪುರತಷ್ ಉಚಯತ್್ೀ ಪಞ್ಾಭ ತಸಮ ಹ್ೀನ್ ಜಾತಾಃ ಪುರತಷ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಬಹತತ್ಾವತ್ ತತರ ಭ ತ್ಾನಾಂ ತ್ಾವತ್ಾುವತ್ ತತುವಬಹತತ್ಾವತ್ ತತರ ಭ ತ್ಾನಾಂ ತ್ಾವತ್ಾುವತ್ ತತುವಮೀಕಜಮ್ಮೀಕಜಮ್’’  

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 11,,3 3 ||||  

ನಿರ್ ೀಧ್್ ೀನಿರ್ ೀಧ್್ ೀSSಸಾಯಸಾಯನ್ತಶರ್ನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಹ ಶಕಿುನ್ತಶರ್ನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ ಸಹ ಶಕಿುಭಿಾಃ ಭಿಾಃ ||  
ಮತಕಿುಹಿಯತ್ಾವಮತಕಿುಹಿಯತ್ಾವSSನ್ಯಥಾ ರ ಪಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ ನ್ಯಥಾ ರ ಪಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ || || 6 6 ||||  

‘‘ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಪರಮಂ ಜೀವಸಯ ಶರ್ನ್ಂ ತತ ರ್ತ್ ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಪರಮಂ ಜೀವಸಯ ಶರ್ನ್ಂ ತತ ರ್ತ್ ||  
ಸಹ್ೈವ ಶಕಿುಭಿಾಃ ಸ್ತವೀಯೈರಿಚಾಛದ್ಯೈರಪರಕ್ಾಶ್ತ್್ೈಾಃ ಸಹ್ೈವ ಶಕಿುಭಿಾಃ ಸ್ತವೀಯೈರಿಚಾಛದ್ಯೈರಪರಕ್ಾಶ್ತ್್ೈಾಃ ||  
ಸನಿನರ್ ೀಧ್ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಮತಕಿುರ್ಯತರ ಮೀಕ್ಷಿಣಾಮ್ಸನಿನರ್ ೀಧ್ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಿಮತಕಿುರ್ಯತರ ಮೀಕ್ಷಿಣಾಮ್’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||66||||  

 

ಆಆಭಾಸಶಾ ನಿರ್ ೀಧ್ಭಾಸಶಾ ನಿರ್ ೀಧ್ಶಾಶಾ  ರ್ತಸುತಿರ್ಮಿೀರ್ತ್್ೀ ರ್ತಸುತಿರ್ಮಿೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಸ ಆಶರಸ ಆಶರರ್ಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಶಬದಯತ್್ೀ ರ್ಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಶಬದಯತ್್ೀ || || 7 7 ||||  

‘‘ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯರಾಭಾಸಾ ರ್ದ್ಬಲಾದ್ಯತರ ಚ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತಿತಯಪಯರಾಭಾಸಾ ರ್ದ್ಬಲಾದ್ಯತರ ಚ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ತದ್ಬಾಹಮಜಗದಾಧ್ಾರಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀತ ತದಿವದ್ತಾಃತದ್ಬಾಹಮಜಗದಾಧ್ಾರಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀತ ತದಿವದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ || || 7 7 ||||  

 

ಆಧ್ಾಯತಮಕ್್ ೀಆಧ್ಾಯತಮಕ್್ ೀSSರ್ಂ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀರ್ಂ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ್ ೀSSಸಾವ್ೀವಾ ದ್ೈವಿಕಾಃ ಸಾವ್ೀವಾ ದ್ೈವಿಕಾಃ ||  
ರ್ಸುತ್್ ರೀಭರ್ವಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸ ಸೃತ್್ ೀರ್ಸುತ್್ ರೀಭರ್ವಿಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸ ಸೃತ್್ ೀ  ಹಾಯ ಭೌತಕಾಃ ಹಾಯ ಭೌತಕಾಃ || || 8 8 ||||  

ಆ ಭೌತಕ್್ೀಆ ಭೌತಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಹಿ ಚಕ್ಷತಾಃ ಪರಕ್ಾಶಯೀಾಃ ಸಮಯಕುವಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ ನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಹಿ ಚಕ್ಷತಾಃ ಪರಕ್ಾಶಯೀಾಃ ಸಮಯಕುವಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮ್ || || 8 8 ||||  

ಏತದ್ೀಕತಮಾಭಾವ್ೀ ರ್ದಾ ನ್ ೀಪಲಭಾಮಹ್ೀ ಏತದ್ೀಕತಮಾಭಾವ್ೀ ರ್ದಾ ನ್ ೀಪಲಭಾಮಹ್ೀ ||  
ತರತರ್ಂ ತತರ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ಆತ್ಾಮ ಸಾವಶರರಾಶರರ್ಾಃ ತರತರ್ಂ ತತರ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ಆತ್ಾಮ ಸಾವಶರರಾಶರರ್ಾಃ || || 9 9 ||||  

ಸತಪಾುವಪ ರ್ಾಃ ಸವಯಂ ವ್ೀತು ಸತಪಾುವಪ ರ್ಾಃ ಸವಯಂ ವ್ೀತು ಜೀವಾನಾಂ ಸ ಪರಾಃಜೀವಾನಾಂ ಸ ಪರಾಃ  ||  
‘‘ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತ’’  ಇತ ಹಿ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಹಿ ಶತರತ್್ೀಾಃ | | 
ಸತಷಾಠವಶರಸತಷಾಠವಶರರಾಣಾಮಪಾಯಶರರ್ಾಃ ರಾಣಾಮಪಾಯಶರರ್ಾಃ || || 9 9 ||||  
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ಪುರತಷ್ ೀಪುರತಷ್ ೀSSಣಡಂ ವಿನಿಭಿಯದ್ಯ ರ್ದಾಣಡಂ ವಿನಿಭಿಯದ್ಯ ರ್ದಾSSಸೌ ಸ ವಿನಿಗಯತಾಃ ಸೌ ಸ ವಿನಿಗಯತಾಃ ||  
ಆತಮನ್ ೀಆತಮನ್ ೀSSರ್ನ್ಮನಿವಚಛನ್ನಪೀರ್ನ್ಮನಿವಚಛನ್ನಪೀSSಸಾರಕ್ಷಿೀಚತಛಚಿಾಃ ಶತಚಿೀಾಃ ಸಾರಕ್ಷಿೀಚತಛಚಿಾಃ ಶತಚಿೀಾಃ || || 10 10 ||||  

 

ತ್ಾತ್ಾಸವಸವವಾತಸೀತ್ ಸವಸೃಷಾಟಸತ ಸಹಸರಪರಿವತಸರಾನ್ ವಾತಸೀತ್ ಸವಸೃಷಾಟಸತ ಸಹಸರಪರಿವತಸರಾನ್ ||  
ತ್್ೀನ್ ನಾರಾತ್್ೀನ್ ನಾರಾರ್ರ್ಣ್ ೀ ನಾಮ ರ್ದಾಪಾಃ ಪುರತಷ್ ೀದ್ಾವಾಾಃ ಣ್ ೀ ನಾಮ ರ್ದಾಪಾಃ ಪುರತಷ್ ೀದ್ಾವಾಾಃ || || 11 11 ||||  

ವಿನಿಗಯತಾಃ ವಿನಿಗಯತಾಃ ––  ಪರಕ್ಾಶ್ತಾಃ ಪರಕ್ಾಶ್ತಾಃ ||  

‘‘ಅಣಡಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಯೀಅಣಡಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಯೀ  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ ೀವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ ೀSSಣಡಂ ಭಿತ್ಾುವಪರಕ್ಾಶ್ತಾಃಣಡಂ ಭಿತ್ಾುವಪರಕ್ಾಶ್ತಾಃ  ||||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪೀಪೀSSಸೃಜತ್ ತತ್್ ೀ ನಾರಾ ನ್ರ್ ೀಸೃಜತ್ ತತ್್ ೀ ನಾರಾ ನ್ರ್ ೀSSನಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ರ್ತಾಃ ನಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ರ್ತಾಃ ’’  

ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ ನಾರಾರ್ಣಾಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 1010,,11 11 ||||  

ಏಕ್್ ೀ ನಾನಾತವಮನಿವಚಛನ್ ಯೀಗತಲಾಾತ್ ಸಮತತಿತಾಃ ಏಕ್್ ೀ ನಾನಾತವಮನಿವಚಛನ್ ಯೀಗತಲಾಾತ್ ಸಮತತಿತಾಃ ||  
ವಿೀರ್ಯಂವಿೀರ್ಯಂ  ಹಿರಣಮರ್ಂ ದ್ೀವೀ ಮಾರ್ಹಿರಣಮರ್ಂ ದ್ೀವೀ ಮಾರ್ರಾ ವಯಸೃಜತ್ ತರಧ್ಾ ರಾ ವಯಸೃಜತ್ ತರಧ್ಾ || || 13 13 ||||  

‘‘ತತುನಿನರಾಮಕತ್್ವೀನ್ ಬಹತತವಂ ಪಾರಪುುಮಿೀಶವರಾಃ ತತುನಿನರಾಮಕತ್್ವೀನ್ ಬಹತತವಂ ಪಾರಪುುಮಿೀಶವರಾಃ ||  
ಅಅಣಡಂ ಸವವಿೀರ್ಯಂ ತತಾಾಃ ಸನ್ ಕ್ಾಮಾದ್ನ್ುಸ್ತಿಧ್ಾ ವಯಧ್ಾಣಡಂ ಸವವಿೀರ್ಯಂ ತತಾಾಃ ಸನ್ ಕ್ಾಮಾದ್ನ್ುಸ್ತಿಧ್ಾ ವಯಧ್ಾತ್ತ್’’  ಇತ ಚಇತ ಚ||  
‘‘ಅನ್ುಾಃಸಿ್ತಅನ್ುಾಃಸಿ್ತತತಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ಣ ಡ್ೀ ಬರಹಮತನ್ ೀಜಯನಿಾಃ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ಣ ಡ್ೀ ಬರಹಮತನ್ ೀಜಯನಿಾಃ ||  
ತತರ ದ್ೀವಾಶಾ ಸತತರ ದ್ೀವಾಶಾ ಸಞ್ಚಜಞ್ಚಜತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಸುತ್ಾುವತಮಕ್ಾಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಸುತ್ಾುವತಮಕ್ಾಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ಉತಸಸೃಕ್ಷ್ ೀಧ್ಾಯತತಮಲಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ ವ್ೈ ಗತದ್ಮ್ ಉತಸಸೃಕ್ಷ್ ೀಧ್ಾಯತತಮಲಂ ನಿರಭಿದ್ಯತ ವ್ೈ ಗತದ್ಮ್ ||  
ತತಾಃ ಪಾರ್ತಸುತ್್ ೀ ಮಿತರ ಉತಸಗಯ ಉಭರಾಶರರ್ಾಃ ತತಾಃ ಪಾರ್ತಸುತ್್ ೀ ಮಿತರ ಉತಸಗಯ ಉಭರಾಶರರ್ಾಃ || || 27 27 ||||  

‘‘ಮಲಾದಿಕಂ ಕದಾಚಿತ್ ತತ ಬರಹಾಮಲ್ ೀಕ್ಾಭಿಪತುಯೀ ಮಲಾದಿಕಂ ಕದಾಚಿತ್ ತತ ಬರಹಾಮಲ್ ೀಕ್ಾಭಿಪತುಯೀ ||  
ಆತಮನ್ ೀ ನಿಮಯಮೀ ಕ್ಾಮಾತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮಭವತ್ ತತಾಃ ಆತಮನ್ ೀ ನಿಮಯಮೀ ಕ್ಾಮಾತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮಭವತ್ ತತಾಃ ||  
ವಶ್ತ್ಾವತ್ ತಸಯ ದಿವಾಯತ್ಾವದಿಚಛರಾ ಭವತ ಪರಭ್ ೀಾಃವಶ್ತ್ಾವತ್ ತಸಯ ದಿವಾಯತ್ಾವದಿಚಛರಾ ಭವತ ಪರಭ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

ಏತದ್ಾಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ಸ ಿಲಂ  ಏತದ್ಾಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ಸ ಿಲಂ  ತ್್ೀ ತ್್ೀ ವಾಯಹೃತಂ  ಮರಾ ವಾಯಹೃತಂ  ಮರಾ ||  
ಮಹಾಯದಿಭಿಶಾಾವರಣ್ೈರಷ್ಟಭಿಬಯಹಿರಾವೃತಮ್ ಮಹಾಯದಿಭಿಶಾಾವರಣ್ೈರಷ್ಟಭಿಬಯಹಿರಾವೃತಮ್ || || 33 33 ||||  

‘‘ಸ ಿಲಂ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ಬರಸ ಿಲಂ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ಬರಹಮದ್ೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃ ಹಮದ್ೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ತತುನ್ಿತ್ಾವಚಾ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಚ ಶಙ್್ಚಕರಗಧ್ಾಧ್ರಮ್ತತುನ್ಿತ್ಾವಚಾ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಚ ಶಙ್್ಚಕರಗಧ್ಾಧ್ರಮ್’’  ಇತ ಚಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ ಚಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ||||  33 33 ||||  

 

ಅತಾಃ ಪರಂ ಸ ಕ್ಷಮತಮಮವಯಕುಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಅತಾಃ ಪರಂ ಸ ಕ್ಷಮತಮಮವಯಕುಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||  
ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧ್ನ್ಂ ನಿತಯಂ ವಾಙ್ಮನ್ಸ್ ೀಾಃ ಪರಮ್ ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧ್ನ್ಂ ನಿತಯಂ ವಾಙ್ಮನ್ಸ್ ೀಾಃ ಪರಮ್ || || 34 34 ||||  
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ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಣಂ ––  ನಿರತಶರ್ಮ್ ನಿರತಶರ್ಮ್ ||  

‘‘ಅಸಯ ಕ್ಾವಯಸಯ ಕವಯೀ ನ್ ಸಮಥಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೀಅಸಯ ಕ್ಾವಯಸಯ ಕವಯೀ ನ್ ಸಮಥಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೀ’’  ಇತವತ್ ಇತವತ್ || || 34 34 ||||  

ಅಮತಅಮತನಿೀ ಭಗವದ್ ರಪ್ೀ ಮರಾ ತ್್ೀ ಹಯನ್ತವಣಿಯತ್್ೀ ನಿೀ ಭಗವದ್ ರಪ್ೀ ಮರಾ ತ್್ೀ ಹಯನ್ತವಣಿಯತ್್ೀ ||  
ಉಭ್ೀ ಅಪ ನ್ ಗೃಹಣನಿು ಮಾರಾಸೃಉಭ್ೀ ಅಪ ನ್ ಗೃಹಣನಿು ಮಾರಾಸೃಷ್ಟೀಷ್ಟೀSSವಿಪಶ್ಾತಾಃ ವಿಪಶ್ಾತಾಃ || || 35 35 ||||  

ಮಾರಾಸೃಷ್ಟೀ ಜಗತ ಯೀ ಅವಿಪಶ್ಾತಾಃ ಮಾರಾಸೃಷ್ಟೀ ಜಗತ ಯೀ ಅವಿಪಶ್ಾತಾಃ || || 35 35 ||||  

ಸ ವಾಚಯವಾಚಕತರಾ ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮರ ಪಧ್ೃಕ್ ಸ ವಾಚಯವಾಚಕತರಾ ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮರ ಪಧ್ೃಕ್ ||  
ನಾಮರ ಪಕಿರರಾ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಸಕಮಾಯಕಮಯಕಾಃ ಪರಾಃ ನಾಮರ ಪಕಿರರಾ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಸಕಮಾಯಕಮಯಕಾಃ ಪರಾಃ || || 36 36 ||||  

‘‘ನಾಮೈವ ವಾಚಕತ್್ವೀನ್ ನಾಮರ ಪಕಿರರಾ ಅಪ ನಾಮೈವ ವಾಚಕತ್್ವೀನ್ ನಾಮರ ಪಕಿರರಾ ಅಪ ||  
ವಾಚಯತ್್ವೀನ್ ಹವಾಚಯತ್್ವೀನ್ ಹರಿದ್ೀಯವೀ ನಿರಾಮರ್ತ ಚ್ೈಕರಾಟ್ರಿದ್ೀಯವೀ ನಿರಾಮರ್ತ ಚ್ೈಕರಾಟ್  ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ತತ ಸಕಮಾಯಕತೃಯತ್ಾವತ್ ತತ ಸಕಮಾಯSSಸೌ ನಿಶಮಲತ್ಾವದ್ಕಮಯಕಾಃಸೌ ನಿಶಮಲತ್ಾವದ್ಕಮಯಕಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

 

ಪರಜಾಪತೀನ್ ಮನ್ ನ್ ದ್ೀವಾನ್ೃಷ್ಟೀನ್ ಪತೃಗಣಾನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪರಜಾಪತೀನ್ ಮನ್ ನ್ ದ್ೀವಾನ್ೃಷ್ಟೀನ್ ಪತೃಗಣಾನ್ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ಸ್ತದ್ಧಚಾರಣಗನ್ಧವಾಯನ್ ವಿದಾಯಧ್ಾರಸತರಗತಹಯಕ್ಾನ್ ಸ್ತದ್ಧಚಾರಣಗನ್ಧವಾಯನ್ ವಿದಾಯಧ್ಾರಸತರಗತಹಯಕ್ಾನ್ || || 37 37 ||||  

ಪರಜಾಪತ್ಾಯದಿೀನ್ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಪರಜಾಪತ್ಾಯದಿೀನ್ ಧ್ತ್ ು್ೀ || || 3636, , 37 37 ||||  

ಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ತಸರಾಃ ಸತಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ತಸರಾಃ ಸತರನ್ೃರನ್ೃನಾರಕ್ಾಾಃನಾರಕ್ಾಾಃ  ||  
ತತ್ಾರಪ್ಯೀಕ್್ೈಕಶ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಭಿದ್ಯನ ು್ೀ ಗತರ್ಸ್ತಿಧ್ಾ ತತ್ಾರಪ್ಯೀಕ್್ೈಕಶ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಭಿದ್ಯನ ು್ೀ ಗತರ್ಸ್ತಿಧ್ಾ || || 41 41 ||||  

‘‘ತ್ಾಮಸಾಸಾುಮಸಾ ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ಪರಧ್ಾನಾ ದ್ೀವಶತರವಾಃ ತ್ಾಮಸಾಸಾುಮಸಾ ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ಪರಧ್ಾನಾ ದ್ೀವಶತರವಾಃ ||  
ತ್ಾಮಸಾ ರಾಜಸಾಸ ು್ೀಷಾಮನ್ತಗಾಸ ು್ೀಷ್ತ ಸಾತ್ಾಮಸಾ ರಾಜಸಾಸ ು್ೀಷಾಮನ್ತಗಾಸ ು್ೀಷ್ತ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ತವಕ್ಾಾಃ ||  
ಅನಾಕ್ಾಯತ್ಾಸತರಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಅನಾಕ್ಾಯತ್ಾಸತರಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಮಾನ್ತಷಾ ದ್ತ ಮಾನ್ತಷಾ ದ್ತಷ್ಟಷ್ಟಚಾರಿಣಾಃ ಚಾರಿಣಾಃ ||  
ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶ್ೈವ ಮಧ್ಾಯ ರಾಜಸರಾಜಸಾಾಃ ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶ್ೈವ ಮಧ್ಾಯ ರಾಜಸರಾಜಸಾಾಃ ||  
ರಾಜಸಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಸುತರ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮಾರಾಜಸಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಸುತರ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮಾ  ಗಣಾಾಃ ಗಣಾಾಃ ||  
ದ್ೀವಾಾಃ ಪೃರ್ಗನಾಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಸಾತವಕತ್ಾಮಸಾಾಃ ದ್ೀವಾಾಃ ಪೃರ್ಗನಾಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಸಾತವಕತ್ಾಮಸಾಾಃ ||  
ಅತ್ಾತವಕ್ಾಸುಥಾಅತ್ಾತವಕ್ಾಸುಥಾSSSSಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಸಾತವಕರಾಜಸಾಾಃ ಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಸಾತವಕರಾಜಸಾಾಃ ||  
ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಸುತರ ತ್ಾತವಕ್ಾಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಸುತರ ತ್ಾತವಕ್ಾಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಚ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಗರತತಮದ್ತರದ್ರತತಸತಾರ್ಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ಚ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಗರತತಮದ್ತರದ್ರತತಸತಾರ್ಾಃ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಪ ದ್ೀವಿೀ ಬರಹಾಮಣಿೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ತತಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಪ ದ್ೀವಿೀ ಬರಹಾಮಣಿೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ತತಾಃ ಸವರ್ಮ್ || || 41 41 ||||  
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ರ್ದ್ೈರ್ದ್ೈವ್ೈಕತಮೀವ್ೈಕತಮೀSSನಾಯಭಾಯಂ ಸವಭಾವ ಉಪಹನ್ಯತ್್ೀ ನಾಯಭಾಯಂ ಸವಭಾವ ಉಪಹನ್ಯತ್್ೀ ||  
ತದ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಜಗದಾಧತ್ಾ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಮಯರ ಪಧ್ೃಕ್ ತದ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಜಗದಾಧತ್ಾ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಮಯರ ಪಧ್ೃಕ್ ||  
ಪುಷಾಣತ ಸಾಿಪರ್ನ್ ವಿಶವಂ ತರ್ಯಙ್ನರಸತರಾತಮಭಿಾಃ ಪುಷಾಣತ ಸಾಿಪರ್ನ್ ವಿಶವಂ ತರ್ಯಙ್ನರಸತರಾತಮಭಿಾಃ || || 42 42 ||||  

‘‘ಸಾತವಕ್್ೀಷ್ತ ತರಷ್ತ ರ್ದಾ ತ್್ವೀಕಸಯ ಪರತಬಾಧ್ನ್ಮ್ ಸಾತವಕ್್ೀಷ್ತ ತರಷ್ತ ರ್ದಾ ತ್್ವೀಕಸಯ ಪರತಬಾಧ್ನ್ಮ್ ||  
ರಜಸುಮೀಭಾಯಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ತದಾ ಪಾರದ್ತಭಯವತಯಜಾಃ ರಜಸುಮೀಭಾಯಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ತದಾ ಪಾರದ್ತಭಯವತಯಜಾಃ ||  
ರಾಜಸಾಂಸಾುಮಸಾನ್ ಹತ್ಾವ ಸಾತವಕ್ಾನ್ ವಧ್ಯರಾಜಸಾಂಸಾುಮಸಾನ್ ಹತ್ಾವ ಸಾತವಕ್ಾನ್ ವಧ್ಯಯಷ್ಯತಯಷ್ಯತ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 42 42 ||||  

ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾಗಿನರತದಾರತ್ಾಮ ರ್ತಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಮಾತಮನ್ಾಃ ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾಗಿನರತದಾರತ್ಾಮ ರ್ತಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಸನಿನರ್ಚಛತ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ಘನಾನಿೀಕಮಿವಾನಿಲಾಃ ಸನಿನರ್ಚಛತ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ಘನಾನಿೀಕಮಿವಾನಿಲಾಃ || || 43 43 ||||  

‘‘ಮತ್ಾಸಯದಿರ ಪೀ ಪೀಷ್ರ್ತ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ರತದ್ರಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಮತ್ಾಸಯದಿರ ಪೀ ಪೀಷ್ರ್ತ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ರತದ್ರಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ವಿಲಾಪಯೀದಿವರಿಞ್ಾಸಿಾಃ ಸೃಜತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃವಿಲಾಪಯೀದಿವರಿಞ್ಾಸಿಾಃ ಸೃಜತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 43 43 ||||  

ಇತಿಂಭಾವ್ೀನ್ ಕರ್ಥತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತುಮಾಃಇತಿಂಭಾವ್ೀನ್ ಕರ್ಥತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತುಮಾಃ  ||  
ನ್ೀತಿಂಭಾವ್ೀನ್ ಹಿ ಪರಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಹಯನಿು ಸ ರರ್ಾಃ ನ್ೀತಿಂಭಾವ್ೀನ್ ಹಿ ಪರಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಹಯನಿು ಸ ರರ್ಾಃ || || 44 44 ||||  

ಭಗವತುಮಾಃ ಭಗವತುಮಾಃ | | ನಾ ನಾ ––  ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ || || 44 44 ||||  

ನ್ ಚಾಸಯ ಜನ್ಮಕಮಾಯಣಿ ಪರಸಯ ನ್ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ನ್ ಚಾಸಯ ಜನ್ಮಕಮಾಯಣಿ ಪರಸಯ ನ್ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಕತೃಯತವಂ ಪರತಷ್ೀಧ್ಾರ್ಯಂ ಮಾರ್ರಾಕತೃಯತವಂ ಪರತಷ್ೀಧ್ಾರ್ಯಂ ಮಾರ್ರಾSSSSರ್ ೀಪತಂ ಹಿ ತತ್ ರ್ ೀಪತಂ ಹಿ ತತ್ || || 45 45 ||||  

ಜನ್ಮಕಮಾಯಣಿ ವಿ ೀರ್ತಜನ್ಮಕಮಾಯಣಿ ವಿ ೀರ್ತ  ಇತ ಕಿರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಇತ ಕಿರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||  

‘‘ಪರತಷ್ೀಧ್ಾರ್ ಬನ್ಧಸಯ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮೀಶ್ತತಾಃ ಪರತಷ್ೀಧ್ಾರ್ ಬನ್ಧಸಯ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮೀಶ್ತತಾಃ ||  
ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ತತ ಕತೃಯಸ್ವೀಚಛಯೈವ ತತ ಕತೃಯತವಂ ನಿತ್ಾಯರ ಢಂ ಚಿದಾತಮಕಮ್ತವಂ ನಿತ್ಾಯರ ಢಂ ಚಿದಾತಮಕಮ್’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ||||  

ರ ಪೀಪರಿಭಾವ್ೀ ಇತ ಧ್ಾತತಾಃ ರ ಪೀಪರಿಭಾವ್ೀ ಇತ ಧ್ಾತತಾಃ | | ‘‘ಸತಭದಾರಂ ರರ್ಮಾರ್ ೀಪಯಸತಭದಾರಂ ರರ್ಮಾರ್ ೀಪಯ’’  ಇತ್ಾಯದಿವಚಾ ಇತ್ಾಯದಿವಚಾ | | 
‘‘ಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕಿರರಾ ಚಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕಿರರಾ ಚ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 45 45 ||||  

ಅರ್ಂ ತತ ಬರಹಮಣಾಃ ಕಲಾಾಃ ಸವಿಕಲಾ ಉದಾಹೃತಾಃ ಅರ್ಂ ತತ ಬರಹಮಣಾಃ ಕಲಾಾಃ ಸವಿಕಲಾ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ವಿ ಾಃ ಸಾಧ್ಾರಣ್ ೀ ರ್ತರ ಸಗಾಯಾಃ ಪಾರಕೃತವ್ೈಕೃತ್ಾಾಃ ವಿ ಾಃ ಸಾಧ್ಾರಣ್ ೀ ರ್ತರ ಸಗಾಯಾಃ ಪಾರಕೃತವ್ೈಕೃತ್ಾಾಃ ||| | 46 46 ||||  

ಅನ್ಯಕಲಾಾನಾಂ ಸಾಧ್ಾರಣಾಃ ಅನ್ಯಕಲಾಾನಾಂ ಸಾಧ್ಾರಣಾಃ | | ರ್ತ್್ೈವ ಪಾರಕೃತವ್ೈಕೃತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಗಾಯಾಃ ರ್ತ್್ೈವ ಪಾರಕೃತವ್ೈಕೃತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಗಾಯಾಃ | | 
ಅನ್ಯಬರಹಮಕಲಾಾನಾಂ ಚ ಸಾಧ್ಾರಣಾಃ ಅನ್ಯಬರಹಮಕಲಾಾನಾಂ ಚ ಸಾಧ್ಾರಣಾಃ || || 46 46 ||||  

 

|| || ಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 2 2 ––  10 10 ||||  

|| || ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ದಿವತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || || 2 2 ||||  
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||| | ತೃತೀರ್ಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ತೃತೀರ್ಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ||||  3 3 ||||  
|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --1 1 ||||  

ಶ್ರೀಶತಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚಕ ಉವಾಚ  

ಏವಮೀತತ್ ಪುರಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ಮೈತ್್ರೀಯೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿಲ ಏವಮೀತತ್ ಪುರಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ಮೈತ್್ರೀಯೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿಲ ||  
ಕ್ಷಕ್ಷತ್ಾರತ್ಾರ  ವನ್ಂ ಪರವಿಷ್ಟೀನ್ ತಯಕ್ಾುವಸವಗೃಹಮೃದಿಧಮತ್ ವನ್ಂ ಪರವಿಷ್ಟೀನ್ ತಯಕ್ಾುವಸವಗೃಹಮೃದಿಧಮತ್ || || 1 1 ||||  

 

ರ್ದಾ ತವರ್ಂ ಮನ್ಿಕೃದ್ ವೀ ಭಗವಾನ್ಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ ರ್ದಾ ತವರ್ಂ ಮನ್ಿಕೃದ್ ವೀ ಭಗವಾನ್ಖಿಲ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಪೌರವ್ೀನ್ದಾಪೌರವ್ೀನ್ದಾಪುರಂ ಹಿತ್ಾವ ಪರವಿವ್ೀಶಾತಮಸಾತೃತಮ್ ಪುರಂ ಹಿತ್ಾವ ಪರವಿವ್ೀಶಾತಮಸಾತೃತಮ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ರ್ತದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವಿದ್ತರಸ್ತುೀರ್ಯರಾತ್ಾರಂ ಗತ್್ ೀರ್ತದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವಿದ್ತರಸ್ತುೀರ್ಯರಾತ್ಾರಂ ಗತ್್ ೀSSಪ ಸನ್ ಪ ಸನ್ ||  
ಪಾರರ್ ಆಸ ು್ೀಪಾರರ್ ಆಸ ು್ೀ  ಗಜಪುರ್ೀ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾಗಜಪುರ್ೀ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 11, , 2 2 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ  

ರ್ದಾ ತತ ರಾಜಾ ಸವಸತತ್ಾನ್ಸಾರ್ದಾ ತತ ರಾಜಾ ಸವಸತತ್ಾನ್ಸಾಧ್ ನ್ ಪುಷ್ಣನ್ನಧ್ಮೀಯಣ ವಿನ್ಧ್ ನ್ ಪುಷ್ಣನ್ನಧ್ಮೀಯಣ ವಿನ್ಷ್ಟಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ||  
ಭಾರತತರ್ಯವಿಷ್ಠಸಯ ಸತತ್ಾನ್ ವಿಬನ್ ಧನ್ ಪರವ್ೀಶಯ ಲಾಕ್ಷಾಭವನ್ೀ ದ್ದಾಹ ಭಾರತತರ್ಯವಿಷ್ಠಸಯ ಸತತ್ಾನ್ ವಿಬನ್ ಧನ್ ಪರವ್ೀಶಯ ಲಾಕ್ಷಾಭವನ್ೀ ದ್ದಾಹ || || 6 6 ||||  

 

ರ್ದಾ ಸಭಾರಾಂ ಕತರತದ್ೀವ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಕ್್ೀಶಾಭಿಮಶಯಂ ಸತತಕಮಯ ಗಹಯಯಮ್ ರ್ದಾ ಸಭಾರಾಂ ಕತರತದ್ೀವ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಕ್್ೀಶಾಭಿಮಶಯಂ ಸತತಕಮಯ ಗಹಯಯಮ್ ||  
ನ್ ನ್ ವಾರರಾಮಾಸ ನ್ೃಪಾಃ ಸತನಷಾರಾ ಅಸ್ೈಹಯರನಾಯಾಃ ಕತಚಕತಙ್ತೆಮಾನಿ ವಾರರಾಮಾಸ ನ್ೃಪಾಃ ಸತನಷಾರಾ ಅಸ್ೈಹಯರನಾಯಾಃ ಕತಚಕತಙ್ತೆಮಾನಿ || || 7 7 ||||  

ರ್ದಾ ದ್ದಾಹ ತದಾ ಕ್್ೀಶಾಭಿಮಶಯಾಃ ಪಾರಪು ಇತ ರ್ದಾಶಬ್ ದೀ ಹ್ೀತವರ್ಯಾಃ ರ್ದಾ ದ್ದಾಹ ತದಾ ಕ್್ೀಶಾಭಿಮಶಯಾಃ ಪಾರಪು ಇತ ರ್ದಾಶಬ್ ದೀ ಹ್ೀತವರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ರ್ದಾ ತದ್ೀತ ಹ್ೀತವಥ್ೀಯ ಕ್ಾಲಾಥ್ೀಯ ಚಾರ್ದಾ ತದ್ೀತ ಹ್ೀತವಥ್ೀಯ ಕ್ಾಲಾಥ್ೀಯ ಚಾಪ ಭಣಯತ್್ೀಪ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 6 6 , , 7 7 ||||  
 

ತತ್ಾರರ್ ಶತಶಾರವ ಸತಹೃದಿವತತ್ಾರರ್ ಶತಶಾರವ ಸತಹೃದಿವನ್ಷ್ಟಟಂನ್ಷ್ಟಟಂ  ವನ್ಂ ರ್ಥಾ ವ್ೀಣತಜವಹಿನನಾವನ್ಂ ರ್ಥಾ ವ್ೀಣತಜವಹಿನನಾSSSSಶರರ್ಮ್ ಶರರ್ಮ್ ||  
ಸಂಸಾಧ್ಯಸಂಸಾಧ್ಯರಾ ದ್ಗಧಮಥಾನ್ತಶ್್ ೀಚನ್ ಸರಸವತೀಂ ಪರತಯಗಿರಾರ್ ತ ಷ್ಟಣೀಮ್ ರಾ ದ್ಗಧಮಥಾನ್ತಶ್್ ೀಚನ್ ಸರಸವತೀಂ ಪರತಯಗಿರಾರ್ ತ ಷ್ಟಣೀಮ್ ||||  

ಸಹೃದಿವನ್ಷ್ಟಟಂ ರ್ದ್ತಕತಲವಿನ್ಷ್ಟಟಮೀಷಾಯಮ್ ಸಹೃದಿವನ್ಷ್ಟಟಂ ರ್ದ್ತಕತಲವಿನ್ಷ್ಟಟಮೀಷಾಯಮ್ ||  

‘‘ವಿದ್ತರಸತು ಪರಭಾಸಸಿಾಃ ಶಾಪಂ ಸಙಕಷೀಪತ್್ ೀವಿದ್ತರಸತು ಪರಭಾಸಸಿಾಃ ಶಾಪಂ ಸಙಕಷೀಪತ್್ ೀSSಶೃಣ್ ೀತ್ ಶೃಣ್ ೀತ್ ||  
ರ್ದ್ ನಾಂ ವಿಸುರಾತ್ ಪಶಾಾದ್ತದ್ಧವಾದ್ಯಮತನಾಮನ್ತರ್ದ್ ನಾಂ ವಿಸುರಾತ್ ಪಶಾಾದ್ತದ್ಧವಾದ್ಯಮತನಾಮನ್ತ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  

ಭಾರತವಿರ್ ೀಧ್ಾಚಾಾನ್ಯಥಾ ಭಾರತವಿರ್ ೀಧ್ಾಚಾಾನ್ಯಥಾ || || 20 20 , , 21 21 ||||  
 

ಅನಾಯನಿ ಚ್ೀಹ ದಿವಅನಾಯನಿ ಚ್ೀಹ ದಿವಜದ್ೀವದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕೃಜದ್ೀವದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾನಿ ನಾನಾರ್ತನಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ತ್ಾನಿ ನಾನಾರ್ತನಾನಿ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ||  
ಪರತಯಙ್ೆಮತಖಾಯಙಚೆ ತಮನಿದರಾಣಿ ರ್ದ್ದಶಯನಾತ್ ಕೃಷ್ಣಮನ್ತಸಮರನಿು ಪರತಯಙ್ೆಮತಖಾಯಙಚೆ ತಮನಿದರಾಣಿ ರ್ದ್ದಶಯನಾತ್ ಕೃಷ್ಣಮನ್ತಸಮರನಿು || || 23 23 ||||  
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ಪರತಯಙ್ೆಮತಖ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಪರತಯಙ್ೆಮತಖ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ  ||  

‘‘ಬರಹಾಮ ಪರತಯಙ್ೆವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಯಗಿಕ್ಷಣವತುಮಾಃಬರಹಾಮ ಪರತಯಙ್ೆವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಯಗಿಕ್ಷಣವತುಮಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ || || 23 23 ||||  

ಕಚಿಾತ್ ಪುರಾಣೌ ಪುರತಷೌ ಸವನಾಭಯಕಚಿಾತ್ ಪುರಾಣೌ ಪುರತಷೌ ಸವನಾಭಯಪದಾಮಪದಾಮನ್ತವೃತ್್ಯೀಹ ಕಲಾವತೀಣೌಯ ನ್ತವೃತ್್ಯೀಹ ಕಲಾವತೀಣೌಯ ||  
ಆಸಾತಆಸಾತ  ಉವಾಯಯಾಃ ಕತಶಲಂ ವಿಧ್ಾರ್ಉವಾಯಯಾಃ ಕತಶಲಂ ವಿಧ್ಾರ್  ಕೃತಕ್ಷಣೌ ಕತಶಲಂ ಶ್ರಗ್ೀಹ್ೀ ಕೃತಕ್ಷಣೌ ಕತಶಲಂ ಶ್ರಗ್ೀಹ್ೀ || || 26 26 ||||  

‘‘ಪದ್ ೇ ಬರಹಾಮಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪದಾಮಪದ್ ೇ ಬರಹಾಮಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪದಾಮಶ್ರೀರಪ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಶ್ರೀರಪ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
‘‘ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಸತಖಕತೃಯತವಮಪ್ೀಕ್ಷಯ ಕತಶಲಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಸತಖಕತೃಯತವಮಪ್ೀಕ್ಷಯ ಕತಶಲಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||  
ಪೃಚಛಯತ್್ೀ ಸತತ್ಾನ್ನಾದತ್ ಕರ್ಂ ತಸ್ಯೈವ ಪೃಚಛಯತ್್ೀಪೃಚಛಯತ್್ೀ ಸತತ್ಾನ್ನಾದತ್ ಕರ್ಂ ತಸ್ಯೈವ ಪೃಚಛಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 26 26 ||||  

 

ಕಚಿಛತ್ ಕತರ ಣಾಂ ಪರಮಾಃ ಸತಹೃಕಚಿಛತ್ ಕತರ ಣಾಂ ಪರಮಾಃ ಸತಹೃನ್ ನೀ ಭಾಮಾಃ ಸ ನ್ ನೀ ಭಾಮಾಃ ಸ ಆಆಸ ು್ೀ ಸತಖಮಙ್ು ಶೌರಿಾಃ ಸ ು್ೀ ಸತಖಮಙ್ು ಶೌರಿಾಃ ||  
ಯೀ ವ್ೈ ಸವಸೄಯೀ ವ್ೈ ಸವಸೄಣಾಂ ಪತೃವದ್ದದಾತ ವರಾನ್ ವದಾನ್ ಯೀ ವರತಪಯಣ್ೀನ್ ಣಾಂ ಪತೃವದ್ದದಾತ ವರಾನ್ ವದಾನ್ ಯೀ ವರತಪಯಣ್ೀನ್ || || 27 27 ||||  

ವರತಪಯಣ್ೀನ್ ವರತಪಯಣ್ೀನ್ ––  ಭತೃಯತಪರಣ್ೀನ್ ಭತೃಯತಪರಣ್ೀನ್ || || 27 27 ||||  
 

ಕಚಿಾಕಚಿಾತ್ತ್  ಸತಖಂ ಸಾತವತವೃಷ್ಟಣಭ್ ೀಜದ್ಶಾಹಯಕ್ಾಣಾಮ ಪಾಃ ಸ ಆಸ ು್ೀ ಸತಖಂ ಸಾತವತವೃಷ್ಟಣಭ್ ೀಜದ್ಶಾಹಯಕ್ಾಣಾಮ ಪಾಃ ಸ ಆಸ ು್ೀ ||  
ರ್ಮಭಯಷ್ಟಞ್ಾಚಛತಪತರನ್ೀತ್್ ರೀ ರ್ಮಭಯಷ್ಟಞ್ಾಚಛತಪತರನ್ೀತ್್ ರೀ ನ್ೃನ್ೃಪಾಸನಾ ಂ ಪರಿಹೃತಯ ದ್ ರಾತ್ ಪಾಸನಾ ಂ ಪರಿಹೃತಯ ದ್ ರಾತ್ || || 29 29 ||||  

‘‘ಆ ಮಯನ್ ೀವರ ಆ ಮಯನ್ ೀವರ ರ್ಂ ಚ ಆತ್ಾಮಸವಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀರ್ಂ ಚ ಆತ್ಾಮಸವಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್  || || 29 29 ||||  
 

ಕಿಂ ವಾ ಕೃತ್ಾಘೀಷ್ವಘಮತಯಮಷ್ಟೀಯ ಭಿೀಮೀ ಗದಿೀ ದಿೀಘಯತಮಂ ವಯಮತಞ್ಾತ್ ಕಿಂ ವಾ ಕೃತ್ಾಘೀಷ್ವಘಮತಯಮಷ್ಟೀಯ ಭಿೀಮೀ ಗದಿೀ ದಿೀಘಯತಮಂ ವಯಮತಞ್ಾತ್ ||  
ರ್ಸಾಯಙಚಘಾರ್ಸಾಯಙಚಘಾಪಾತಂ ರಣಭ ನ್ಯ ಸ್ೀಹ್ೀ ಮಾಗಯಂ ಗದಾರ್ಶಾಪಾತಂ ರಣಭ ನ್ಯ ಸ್ೀಹ್ೀ ಮಾಗಯಂ ಗದಾರ್ಶಾರತ್್ ೀ ವಿಚಿತರಮ್ರತ್್ ೀ ವಿಚಿತರಮ್  ||||    

ಅಘಂ ವಯಮತಞ್ಾತ್ ಅಘಂ ವಯಮತಞ್ಾತ್ | | ಪುನ್ರಪರಾಧ್ಬತದಿಧಂ ಮತಕ್ಾುವಪುನ್ರಪರಾಧ್ಬತದಿಧಂ ಮತಕ್ಾುವSSSSಸ ು್ೀ ಸ ು್ೀ || || 337 7 ||||  
 

ಅಜಸಯ ಅಜಸಯ ಜಜನ್ ೇತಾರ್ನಾಶನಾರ್ ಕಮಾಯಣಯನ್ ೇತಾರ್ನಾಶನಾರ್ ಕಮಾಯಣಯಕತತಯಗರಯಹಣಾರ್ ಪುಂಸಾಮ್ ಕತತಯಗರಯಹಣಾರ್ ಪುಂಸಾಮ್ ||  
ನ್ ತವನ್ಯಥಾ ಕ್್ ೀನ್ ತವನ್ಯಥಾ ಕ್್ ೀSSಹಯತ ದ್ೀಹಯೀಗಂ ಪರ್ ೀ ಗತಣಾನ್ಮತತ ಕಮಯತನ್ಿಮ್ ಹಯತ ದ್ೀಹಯೀಗಂ ಪರ್ ೀ ಗತಣಾನ್ಮತತ ಕಮಯತನ್ಿಮ್ || || 44 44 ||||  

 

‘‘ನ್ ದ್ೀಹಯೀಗ್ ೀ ಹಿ ಜನಿವಿಯಷ್ ಣೀವಯಯಕಿುಜಯನಿಾಃ ಸೃತ್ಾನ್ ದ್ೀಹಯೀಗ್ ೀ ಹಿ ಜನಿವಿಯಷ್ ಣೀವಯಯಕಿುಜಯನಿಾಃ ಸೃತ್ಾ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ||  
‘‘ಹರಿಾಃ ಕತ್ಾಯಹರಿಾಃ ಕತ್ಾಯSSಪಯಕತ್್ೀಯತ ಫಲಾಭಾವ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀಪಯಕತ್್ೀಯತ ಫಲಾಭಾವ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44 44 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --1 1 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  2 2 ||||  
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ರ್ದ್ಧಮಯಸ ನ್ ೀಬಯತ ರಾಜಸ ಯೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ದ್ೃಕ್ ಸವಸಯರ್ನ್ಂ ತರಲ್ ೀಕಾಃ ರ್ದ್ಧಮಯಸ ನ್ ೀಬಯತ ರಾಜಸ ಯೀ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ದ್ೃಕ್ ಸವಸಯರ್ನ್ಂ ತರಲ್ ೀಕಾಃ ||  
ಕ್ಾತ್್ಸನಯೀಯನ್ ಚಾತ್್ ರೀಪಗತಂ ವಿಧ್ಾತತರವಾಯಕಸೃತ್ೌ ಕ್ೌಶಲಮಿತಯಮನ್ಯತ ಕ್ಾತ್್ಸನಯೀಯನ್ ಚಾತ್್ ರೀಪಗತಂ ವಿಧ್ಾತತರವಾಯಕಸೃತ್ೌ ಕ್ೌಶಲಮಿತಯಮನ್ಯತ || || 13 13 ||||  

ತರಲ್ ೀಕಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಬತ ತರಲ್ ೀಕಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಬತ ||  

‘‘ಆನ್ನ್ದರ ಪಂ ದ್ೃಆನ್ನ್ದರ ಪಂ ದ್ೃಷಾಟವಷಾಟವSSಪ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭೌತಕಮೀವ ತತ ಪ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭೌತಕಮೀವ ತತ ||  
ಮನ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪಂ ಚ ಅಹ್ ೀಮನ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರ ಪಂ ಚ ಅಹ್ ೀ  ಭಾರನಿುಬಯಹತಸಿ್ತತ್ಾಭಾರನಿುಬಯಹತಸಿ್ತತ್ಾ ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 13 13 ||||  

 

ಮನ್ಯೀಮನ್ಯೀSSಸತರಾನ್ ಭಾಗವತ್ಾಂಸಿಯ ೀಶ್ೀ ಸಂರಮಾಮಾಗಾಯಭಿನಿವಿಷ್ಟಚಿತ್ಾುನ್ ಸತರಾನ್ ಭಾಗವತ್ಾಂಸಿಯ ೀಶ್ೀ ಸಂರಮಾಮಾಗಾಯಭಿನಿವಿಷ್ಟಚಿತ್ಾುನ್ ||  
ಯೀಯೀ  ಸಂರ್ತಗ್ೀಸಂರ್ತಗ್ೀSSಚಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ಷಯಯಪುತರಸಾಯಂಸ್ೀ ಸತನಾಭಾರ್ತಧ್ಮಾಪತನ್ುಮ್ ಚಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ಷಯಯಪುತರಸಾಯಂಸ್ೀ ಸತನಾಭಾರ್ತಧ್ಮಾಪತನ್ುಮ್ ||||  

‘‘ಅಸತರಾ ಅಪ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಶಙ್ೆಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್ ಅಸತರಾ ಅಪ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಶಙ್ೆಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್ ||  
ಭಕಿುಪೂವಯಮವ್ೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಭಾಗವತ್ಾ ಇತ ಭಕಿುಪೂವಯಮವ್ೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಭಾಗವತ್ಾ ಇತ ||||  
ವಿದಿವವಿದಿವಷ್ನಿು ತತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮೃಷ್ಟಪುತ್ಾರ ಅಪ ಸತಮಟ್ಮ್ ಷ್ನಿು ತತ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮೃಷ್ಟಪುತ್ಾರ ಅಪ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಅಸತರಾಸ ು್ೀಅಸತರಾಸ ು್ೀSSಪ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಗಚಛನಿು ಚ ಸದಾತಮಾಃ ಪ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಗಚಛನಿು ಚ ಸದಾತಮಾಃ ||||  
ಜೀವದ್ವರ್ಸಮಾಯೀಗಾದಿಧರಣಯಕಮತಜೀವದ್ವರ್ಸಮಾಯೀಗಾದಿಧರಣಯಕಮತಖಾಾಃ ಪರ್ೀ ಖಾಾಃ ಪರ್ೀ ||  
ಭಕಿುದ್ವೀಷ್ರ್ತತ್ಾಶಾಸತಯಗಯತಸ ು್ೀಷಾಂ ರ್ಥಾ ನಿಜಮ್ ಭಕಿುದ್ವೀಷ್ರ್ತತ್ಾಶಾಸತಯಗಯತಸ ು್ೀಷಾಂ ರ್ಥಾ ನಿಜಮ್ ||  
ಕಂಸಪೂತನಿಕ್ಾದಾಯಶಾ ಬಾನ್ಧವಾದಿರ್ತತ್ಾಕಂಸಪೂತನಿಕ್ಾದಾಯಶಾ ಬಾನ್ಧವಾದಿರ್ತತ್ಾ  ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ ||  
ಜೀವದ್ವರ್ಸಮಾಯೀಗಾದ್ುತದ್ವರ್ಜಜೀವದ್ವರ್ಸಮಾಯೀಗಾದ್ುತದ್ವರ್ಜಗಿೀಷ್ವಾಃ ಗಿೀಷ್ವಾಃ ||  
ಸವಯಥಾ ಭಕಿುತ್್ ೀ ಮತಸವಯಥಾ ಭಕಿುತ್್ ೀ ಮತಕಿುದ್ವೀಯಕಿುದ್ವೀಯಷಾತುಮಷಾತುಮ  ಉದಿೀರಿತಮ್ ಉದಿೀರಿತಮ್ ||  
ನಿರ್ಮಸುವನ್ಯೀನಿಯತಯಂ ಮೀಹಾರಾನ್ಯವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ನಿರ್ಮಸುವನ್ಯೀನಿಯತಯಂ ಮೀಹಾರಾನ್ಯವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’    

ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ  ||||  2424  ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  3 3 ||||  
 

ಸಮಾಹತತ್ಾ ಭಿೀಷ್ಮಕಕನ್ಯರಾ ಯೀ ಶ್ರಸಮಾಹತತ್ಾ ಭಿೀಷ್ಮಕಕನ್ಯರಾ ಯೀ ಶ್ರರ್ಾಃ ಸವಣ್ೀಯನ್ ಜರ್ಾಃ ಸವಣ್ೀಯನ್ ಜಹಿೀಷ್ಯಯೈಷಾಮ್ ಹಿೀಷ್ಯಯೈಷಾಮ್ ||  
ಗಾನ್ಧವಯವೃತ್ಾಯಗಾನ್ಧವಯವೃತ್ಾಯ  ಮಿಷ್ತ್ಾಂ ಸವಭಾಗಂ ಜಹ್ರೀ ಪದ್ಂ ಮ  ನಯ ದ್ಧ್ತತಸಪಣಯಾಃ ಮಿಷ್ತ್ಾಂ ಸವಭಾಗಂ ಜಹ್ರೀ ಪದ್ಂ ಮ  ನಯ ದ್ಧ್ತತಸಪಣಯಾಃ || || 3 3 ||||  

ಭಿೀಷ್ಮಕಕನಾಯರಾ ಅಥ್ೀಯ ಸವಣ್ೀಯನ್ ಸವಣಯಮಾಭಿೀಷ್ಮಕಕನಾಯರಾ ಅಥ್ೀಯ ಸವಣ್ೀಯನ್ ಸವಣಯಮಾತರತರಾ ಆಹ ತ್ಾಾಃ ತರತರಾ ಆಹ ತ್ಾಾಃ | | ಏಷಾಂ ಏಷಾಂ 
ಶ್ರಯೀ ಜಹಿೀಷ್ಯರಾಶ್ರಯೀ ಜಹಿೀಷ್ಯರಾSSSSಹಾವನ್ಬತದಿಧಭಯಗವತ್ಾ ಕೃತ್ಾ ಹಾವನ್ಬತದಿಧಭಯಗವತ್ಾ ಕೃತ್ಾ ||  

‘‘ಸತಪಣಯಾಃ ಸತಪರಾನ್ನಾದತ್ ಕ್ಾಕತತ್್ ಾೀ ವಾಚಿ ಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಸತಪಣಯಾಃ ಸತಪರಾನ್ನಾದತ್ ಕ್ಾಕತತ್್ ಾೀ ವಾಚಿ ಸಂಸಿ್ತತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 3 3 ||||  
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ತ್ಾಸವಪತ್ಾಯನ್ಯಜನ್ರ್ದಾತಮತತಲಾಯನಿ ಸವಯತ್ಾಸವಪತ್ಾಯನ್ಯಜನ್ರ್ದಾತಮತತಲಾಯನಿ ಸವಯತಾಃ ತಾಃ ||  
ಏಕ್್ೈಕಸಾಯಂ ದ್ಶದ್ಶ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಬತಭ ಷ್ರಾ ಏಕ್್ೈಕಸಾಯಂ ದ್ಶದ್ಶ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಬತಭ ಷ್ರಾ || || 9 9 ||||  

‘‘ಉತುಮೈಾಃ ಸವಯತಾಃ ಸಾಮಯಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಮಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಉತುಮೈಾಃ ಸವಯತಾಃ ಸಾಮಯಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಮಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 9 9 ||||  
 

ಭಗವಾನ್ಪ ವಿಶಾವಭಗವಾನ್ಪ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಲ್ ೀಕವ್ೀದ್ಪಥಾನ್ತಗಾಃ ತ್ಾಮ ಲ್ ೀಕವ್ೀದ್ಪಥಾನ್ತಗಾಃ ||  
ಕ್ಾಮಾನ್ ಸ್ತಷ್ೀವ್ೀ ದಾವವಯತ್ಾಯಮಸಕುಾಃ ಸಾಙ್್ಯಮಾಸಿ್ತತಾಃ ಕ್ಾಮಾನ್ ಸ್ತಷ್ೀವ್ೀ ದಾವವಯತ್ಾಯಮಸಕುಾಃ ಸಾಙ್್ಯಮಾಸಿ್ತತಾಃ || || 19 19 ||||  

  ‘‘ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಭಗವಜಾಜಾನ್ಂ ಸಾಙ್್ಯಮಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಭಗವಜಾಜಾನ್ಂ ಸಾಙ್್ಯಮಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಯೀ || || 19 19 ||||  
 

ತಸ್ಯೀತಿಂ ರಮಮಾಣಸಯ ಸಂವತಸರಗಣಾನ್ ಬಹ ನ್ ತಸ್ಯೀತಿಂ ರಮಮಾಣಸಯ ಸಂವತಸರಗಣಾನ್ ಬಹ ನ್ ||  
ಗೃಹಮೀಧ್್ೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ವಿರಾಗಾಃ ಸಮಜಾರ್ಗೃಹಮೀಧ್್ೀಷ್ತ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ವಿರಾಗಾಃ ಸಮಜಾರ್ತತ  || || 22 22 ||||  

‘‘ಸವಯದಾಸವಯದಾSSಪ ವಿರಕುಾಃ ಸಪ ವಿರಕುಾಃ ಸನ್ನ್  ಭಾಸಯೀತ ವಿರಾಗಿವತ್ ಭಾಸಯೀತ ವಿರಾಗಿವತ್ ||  
ಕ್ಾಕ್ಾದಾಚಿತೆಾಃ ಕತತಸುಸಯ ಲ್ ೀಕಶ್ದಾಚಿತೆಾಃ ಕತತಸುಸಯ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀಕ್ಷಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  

 

ದ್ೈವಾ ೀನ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಮೀಷ್ತ ದ್ೈವಾ ೀನ್ಾಃ ಸವರ್ಂ ಪುಮಾನ್ ದ್ೈವಾ ೀನ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಮೀಷ್ತ ದ್ೈವಾ ೀನ್ಾಃ ಸವರ್ಂ ಪುಮಾನ್ ||  
ಕ್್ ೀ ವಿಸರಮಾೀತ ಯೀಗ್ೀನ್ಕ್್ ೀ ವಿಸರಮಾೀತ ಯೀಗ್ೀನ್  ಯೀಗ್ೀಶವಯೀಗ್ೀಶವರಮನ್ತವರತಾಃ ರಮನ್ತವರತಾಃ || || 23 23 ||||  

ತ್್ೀನಾಪ ವಿರಾಗಾಃ ಪರದ್ಶ್ಯತಾಃ ತ್್ೀನಾಪ ವಿರಾಗಾಃ ಪರದ್ಶ್ಯತಾಃ | | ಅತಾಃ ಕ್್ ೀಅತಾಃ ಕ್್ ೀSSನ್ ಯೀ ವಿಸರಮಾಂ ಕತರಾಯತ್ ನ್ ಯೀ ವಿಸರಮಾಂ ಕತರಾಯತ್ || || 23 23 ||||  
 

ತತಾಃ ಕತಪಯೈಮಾಯಸ್ೈವೃಯಷ್ಟಣಭ್ ೀಯಜಾನ್ಧಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ತತಾಃ ಕತಪಯೈಮಾಯಸ್ೈವೃಯಷ್ಟಣಭ್ ೀಯಜಾನ್ಧಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ರ್ರ್ತಾಃ ಪರಭಾಸಂ ಸಂಹೃಷಾಟ ರಥ್ೈದ್ೈಯವವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ರ್ರ್ತಾಃ ಪರಭಾಸಂ ಸಂಹೃಷಾಟ ರಥ್ೈದ್ೈಯವವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ || || 25 25 ||||  

 

ತತರ ಸಾನತ್ಾವ ಪತೄತತರ ಸಾನತ್ಾವ ಪತೄನ್ ದ್ೀವಾನ್ ಋಷ್ಟೀಂಶ್ೈವ ತದ್ಮಾಸಾ ನ್ ದ್ೀವಾನ್ ಋಷ್ಟೀಂಶ್ೈವ ತದ್ಮಾಸಾ ||  
ತಪಯಯತ್ಾವತಪಯಯತ್ಾವSSರ್ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀರ್ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ  ಗಾವೀ ಬಹತಗತಣಾ ದ್ದ್ತಾಃ ಗಾವೀ ಬಹತಗತಣಾ ದ್ದ್ತಾಃ || || 26 26 ||||  

 

ಹಿರಣಯಂ ರಜತಂ ಶರಾಯಂ ವಾಸಾಂಸಯಜನ್ಕಮಬಲಾನ್ ಹಿರಣಯಂ ರಜತಂ ಶರಾಯಂ ವಾಸಾಂಸಯಜನ್ಕಮಬಲಾನ್ ||  
ಹರಾನ್ ರಥಾನಿಭಾನ್ ಕನಾಯಂ ಧ್ರಾಂ ವೃತುಕರಿೀಮಪ ಹರಾನ್ ರಥಾನಿಭಾನ್ ಕನಾಯಂ ಧ್ರಾಂ ವೃತುಕರಿೀಮಪ || || 27 27 ||||  

 

ಅನ್ನಂ ಚ್ ೀರತರಸಂ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ತ್ಾವ ಭಗವದ್ಪಯಣಮ್ ಅನ್ನಂ ಚ್ ೀರತರಸಂ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ತ್ಾವ ಭಗವದ್ಪಯಣಮ್ ||  
ಗ್ ೀವಿಪಾರಥಾಯಸವಾಃ ಶ್ರಾಾಃ ಪರಣ್ೀಮತಭತಯವಿ ಮ ಧ್ಯಭಿಾಃ ಗ್ ೀವಿಪಾರಥಾಯಸವಾಃ ಶ್ರಾಾಃ ಪರಣ್ೀಮತಭತಯವಿ ಮ ಧ್ಯಭಿಾಃ || || 28 28 ||||  
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ಏಷ್ಯಚಾ ನಿಶ್ಾತಂ ರ್ತುದ್ತೀತತ್್ವೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ಏಷ್ಯಚಾ ನಿಶ್ಾತಂ ರ್ತುದ್ತೀತತ್್ವೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಚಕರವತ್ ಪರಿವೃತ್ ು್ೀವಾಯ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ವಾಚಕರವತ್ ಪರಿವೃತ್ ು್ೀವಾಯ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ವಾ’’    

ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 2525  --  28 28 ||||  

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  33  --  4 4 ||||  

ಉದ್ಧವ ಉವಾಚಉದ್ಧವ ಉವಾಚ  

ಭಗವಾನಾತಮಮಾರ್ರಾ ಗತಂ ತ್ಾಮವಲ್ ೀಕಯ ಸಾಃ ಭಗವಾನಾತಮಮಾರ್ರಾ ಗತಂ ತ್ಾಮವಲ್ ೀಕಯ ಸಾಃ ||  
ಸರಸವತೀಮತಪಸಾೃಶಯ ಸರಸವತೀಮತಪಸಾೃಶಯ ವೃವೃಕ್ಷಮ ಲ ಉಪಾವಿಷ್ತ್ ಕ್ಷಮ ಲ ಉಪಾವಿಷ್ತ್ || || 3 3 ||||  

 

ಅಹಂ ಚ್ ೀಕ್್ ುೀ ಭಗಅಹಂ ಚ್ ೀಕ್್ ುೀ ಭಗವತ್ಾ ಪರಸನಾನತಯಹರ್ೀಣ ಹ ವತ್ಾ ಪರಸನಾನತಯಹರ್ೀಣ ಹ ||  
ಬದ್ರಿೀಂ ತವಂ ಪರರಾಹಿೀತ ಸವಕತಲಂ ಸಞ್ಚಜಹಿೀಷ್ತಯಣಾ ಬದ್ರಿೀಂ ತವಂ ಪರರಾಹಿೀತ ಸವಕತಲಂ ಸಞ್ಚಜಹಿೀಷ್ತಯಣಾ || || 4 4 ||||  

ಆತಮಮಾರಾಆತಮಮಾರಾರಾಾಃ ರಾಾಃ ಆತಮಸಾಮರ್ಯಯಸಯ ಗತಂ ಪೂವಯಮೀಆತಮಸಾಮರ್ಯಯಸಯ ಗತಂ ಪೂವಯಮೀವಾವಾವವಲ್ ೀಕಯ ಲ್ ೀಕಯ ||  

‘‘ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕತಪಯೈವಯಷ್ಯೈಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕತಪಯೈವಯಷ್ಯೈಾಃ ಪೂವಯಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಮೌಸಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಸನ್ುತ್ಾಯ ಉದ್ಧವಂ ಬದ್ರಿೀಂ ನ್ರ್ತ್ ಮೌಸಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಸನ್ುತ್ಾಯ ಉದ್ಧವಂ ಬದ್ರಿೀಂ ನ್ರ್ತ್ ||  
ಸ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತರ ವಿಸ್ತುೀರ್ಯ ಪುನ್ದಾವಯರವತೀಂ ರ್ರೌ ಸ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತರ ವಿಸ್ತುೀರ್ಯ ಪುನ್ದಾವಯರವತೀಂ ರ್ರೌ ||||  
ಪೂವಯಮೀವೀಪದಿಷ್ ಟೀಪೂವಯಮೀವೀಪದಿಷ್ ಟೀSSಪ ಹರಿಣಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತದ್ಧವಾಃ ಪ ಹರಿಣಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತದ್ಧವಾಃ ||  
ಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪುನ್ಾಃ ಪಪರಚಛ ಕ್್ೀಶವಮ್ ಸವಗಾಯರ್ ೀಹಣಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪುನ್ಾಃ ಪಪರಚಛ ಕ್್ೀಶವಮ್ ||  
ಪುನ್ಾಃ ಶತರತ್ಾವಬದ್ರಾಯಂ ತತ ವಷ್ಯತರರ್ಮತವಾಸ ಹ ಪುನ್ಾಃ ಶತರತ್ಾವಬದ್ರಾಯಂ ತತ ವಷ್ಯತರರ್ಮತವಾಸ ಹ ||  
ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ಪಶಾಾಚಾಸ್ವೀಚಛರಾ ಸವಗಯತಾಃ ಪರಭತಾಃನ್ಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ಪಶಾಾಚಾಸ್ವೀಚಛರಾ ಸವಗಯತಾಃ ಪರಭತಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ ಇತ ಗಾರತಡ್ || || 33,,4 4 ||||  

ರಾಜ್ ೀವಾಚ ರಾಜ್ ೀವಾಚ ––  

ನಿಧ್ನ್ಮತಪಗತ್್ೀಷ್ತ ವೃಷ್ಟಣಭ್ ೀಜ್ೀಷ್ವ ನಿಧ್ನ್ಮತಪಗತ್್ೀಷ್ತ ವೃಷ್ಟಣಭ್ ೀಜ್ೀಷ್ವ ರರ್ರ್ ರ್ಪರ್ ರ್ಪ್ೀಷ್ತ ಮತಖಯಾಃರರ್ರ್ ರ್ಪರ್ ರ್ಪ್ೀಷ್ತ ಮತಖಯಾಃ  ||  
ಸ ತತ ಕರ್ಮವಶ್ಷ್ಟ ಉದ್ಧವೀ ರ್ದ್ಧರಿರಪ ತತಯಜ ಆಕೃತಂ ತರಯ ೀಶಾಃ ಸ ತತ ಕರ್ಮವಶ್ಷ್ಟ ಉದ್ಧವೀ ರ್ದ್ಧರಿರಪ ತತಯಜ ಆಕೃತಂ ತರಯ ೀಶಾಃ || || 28 28 ||||  

ಆಕೃತಂ ಆಕೃತಂ ––  ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಮ್ ||  

‘‘ಶರಿೀರಮಾಕೃತದ್ೀಯಹಾಃ ಕತಾಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಚ ಮಹಿೀ ತಥಾಶರಿೀರಮಾಕೃತದ್ೀಯಹಾಃ ಕತಾಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಚ ಮಹಿೀ ತಥಾ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||  
‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀಲ್ ೀಕಸನಾಯಗ್ ೀ ದ್ೀಹತ್ಾಯಗ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಲ್ ೀಕಸನಾಯಗ್ ೀ ದ್ೀಹತ್ಾಯಗ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
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ಚಿದಾನ್ನ್ದಸವರ ಪತ್ಾವದ್ನ್ಯನ್ನೈವೀಪಲಭಯತ್್ೀ ಚಿದಾನ್ನ್ದಸವರ ಪತ್ಾವದ್ನ್ಯನ್ನೈವೀಪಲಭಯತ್್ೀ ||||  
ದ್ಶಯಯೀಜಜನ್ಮೀಹಾರ್ ದ್ಶಯಯೀಜಜನ್ಮೀಹಾರ್ ಸದ್ೃಶ್ೀಂ ಮೃತಕ್ಾಕೃತಸದ್ೃಶ್ೀಂ ಮೃತಕ್ಾಕೃತಮ್ ಮ್ ||  
ನ್ಟ್ವದ್ಾಗವಾನ್ನ್ಟ್ವದ್ಾಗವಾನ್  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಜ್ಞಾನಾಕೃತಾಃ ಸದಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಜ್ಞಾನಾಕೃತಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  

‘‘ರಾಜನ್ ಪರಸಯ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾಂ ಮಾರಾವಿಡಮಬನ್ಮವ್ೈಹಿ ರ್ಥಾ ರಾಜನ್ ಪರಸಯ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾಂ ಮಾರಾವಿಡಮಬನ್ಮವ್ೈಹಿ ರ್ಥಾ 
ನ್ಟ್ಸಯನ್ಟ್ಸಯ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

 

ನ್ ೀದ್ಧವೀನ್ ೀದ್ಧವೀSSಣವಪ ಮನ್ ನಯನ್ ೀಣವಪ ಮನ್ ನಯನ್ ೀ  ರ್ದ್ತುಣ್ೈನಿಯಜಯತಾಃ ಪರಭತಾಃ ರ್ದ್ತುಣ್ೈನಿಯಜಯತಾಃ ಪರಭತಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮದ್ವತತಾನ್ಲ್ ೀಯಅತ್್ ೀ ಮದ್ವತತಾನ್ಲ್ ೀಯಕಂ ಗಾರಹರ್ನಿನಹ ತಷ್ಠತತ ಕಂ ಗಾರಹರ್ನಿನಹ ತಷ್ಠತತ || || 31 31 ||||  

‘‘ಉತುಮೈಉತುಮೈರ ರ ಕತವಂ ವಾಕತವಂ ವಾ  ಸಾಮಯಂ ವಾ ವಿಜಯೀಸಾಮಯಂ ವಾ ವಿಜಯೀSSಪ ವಾ ಪ ವಾ ||  
ಉಚಯತ್್ೀಉಚಯತ್್ೀSSಪ ತತ ನಿೀಚಾನಾಂ ಮೀಹಾರ್ಯಂ ವಾಪ ತತ ನಿೀಚಾನಾಂ ಮೀಹಾರ್ಯಂ ವಾSSಪುಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಪುಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ಮ ಮ ಢಢದ್ೃಷ್ಟಯನ್ತದ್ೃಷ್ಟಯನ್ತಸಾಸಾರಾದಾವ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಮಯೀನ್ ವಾ ಕವಚಿತ್ರಾದಾವ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಮಯೀನ್ ವಾ ಕವಚಿತ್’’ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ|| || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  5 5 ||||  
 

ಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಭಗವನ್ ಕೃತ್ಾನಿ ಶತರಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಭಗವನ್ ಕೃತ್ಾನಿ ಶತರತ್ಾನಿ ಮೀತ್ಾನಿ ಮೀ  ವಾಯಸಮತಖಾದ್ಭಿೀಕ್ಷ್ಣಮ್ ವಾಯಸಮತಖಾದ್ಭಿೀಕ್ಷ್ಣಮ್ ||  
ನ್ ತೃಪುನಮಾಃ ಕಣಯಸತಖಾವಹಾನಾಂ ತ್್ೀಷಾಮೃತ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತ್ೌಘಾತ್ ನ್ ತೃಪುನಮಾಃ ಕಣಯಸತಖಾವಹಾನಾಂ ತ್್ೀಷಾಮೃತ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತ್ೌಘಾತ್ || || 10 10 ||||  

ಋತ್್ೀ ಋತ್್ೀ ––  ಅವಗಮೀ ಅವಗಮೀ |  |  ಋಋ  ಗತ್ಾವಿತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ ಗತ್ಾವಿತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ | | ತ್್ೀಷಾಂ ತ್ಾತಾರ್ಯವಗಮೀ ತ್್ೀಷಾಂ ತ್ಾತಾರ್ಯವಗಮೀ 
ಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತ್ೌಘ ಏವಾಸೌ ರ್ತಾಃ ಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತ್ೌಘ ಏವಾಸೌ ರ್ತಾಃ || || 10 10 ||||  

 

ಮತನಿವಿಯವಕ್ಷತಭಯಗವದ್ತುಣಾನಾಂ ಸಖಾಮತನಿವಿಯವಕ್ಷತಭಯಗವದ್ತುಣಾನಾಂ ಸಖಾSSಪ ತ್್ೀ ಭಾರತಮಾಹ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪ ತ್್ೀ ಭಾರತಮಾಹ ಕೃಷ್ಣಾಃ ||  
ರ್ಸ್ತಮರ್ಸ್ತಮನ್ನೃಣಾಂ ಗಾರಮಯಸತನ್ನೃಣಾಂ ಗಾರಮಯಸತಖಾನ್ತವಾದ್ೈಮಯತಗೃಯಹಿೀತ್ಾ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಮ್ ಖಾನ್ತವಾದ್ೈಮಯತಗೃಯಹಿೀತ್ಾ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಮ್ ||||  

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಭಾರತ್್ೀ ಅಭಯಸಯಮಾನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಂ ಗಾರಮಯಸತಖಾರ್ಸ್ತಮನ್ ಭಾರತ್್ೀ ಅಭಯಸಯಮಾನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಂ ಗಾರಮಯಸತಖಾ --
ನ್ತವಾನ್ತವಾದ್ೈದ್ೈಮಯತನ್ಯ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ಮಯತನ್ಯ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ||  

‘‘ಭಾರತ್ಾನಾನ ಕಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಿಮಾವಾಚಕಂ ಕವಚಿತ್ ಭಾರತ್ಾನಾನ ಕಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹಿಮಾವಾಚಕಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಭಾರತ್ಾನ್ನವಿರಾಗಾರ್ ಭಾರತ್ಾನ್ನ ವಿಮತಕುಯೀಭಾರತ್ಾನ್ನವಿರಾಗಾರ್ ಭಾರತ್ಾನ್ನ ವಿಮತಕುಯೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 12 12 ||||  
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ಸಾ ಶರದ್ದಧ್ಾನ್ಸಯ ವಿವಧ್ಯಮಾನಾ ವಿರಕಿುಮನ್ಯತರಸಾ ಶರದ್ದಧ್ಾನ್ಸಯ ವಿವಧ್ಯಮಾನಾ ವಿರಕಿುಮನ್ಯತರ ಕರ್ ೀತ ಪುಂಸಾಃ  ಕರ್ ೀತ ಪುಂಸಾಃ ||  
ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾಹರ್ೀಾಃ ಸದಾSSನ್ತಸೃತನಿವೃಯತಸಯ ಸಮಸುದ್ತಾಃಖಾತಯಮಮಾಶತ ಧ್ತ್ ು್ೀ ನ್ತಸೃತನಿವೃಯತಸಯ ಸಮಸುದ್ತಾಃಖಾತಯಮಮಾಶತ ಧ್ತ್ ು್ೀ || || 13 13 ||||  

ಸಾ ಗಾರಮಯಸತಖಾನ್ತವಾದ್ೈನ್ಯ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಂ ವಿವಧ್ಯಮಾನಾ ಸಾ ಗಾರಮಯಸತಖಾನ್ತವಾದ್ೈನ್ಯ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕಥಾರಾಂ ವಿವಧ್ಯಮಾನಾ   
ಮತಾಃ ಮತಾಃ || || 13 13 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  5 5 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  6 6 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ––  

ಭಗವಾನ್ೀಕ ಆಸ್ೀಭಗವಾನ್ೀಕ ಆಸ್ೀದ್ಮಗರ ಆತ್ಾಮದ್ಮಗರ ಆತ್ಾಮSSSSತಮನಾಂ ವಿಭತಾಃ ತಮನಾಂ ವಿಭತಾಃ ||  
ಆತ್್ೇಚಾಛನ್ತಗತ್್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ನಾನಾಶಕತಯಪಲಕ್ಷಿತಾಃ ಆತ್್ೇಚಾಛನ್ತಗತ್್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ನಾನಾಶಕತಯಪಲಕ್ಷಿತಾಃ || || 1 1 ||||  

ಆತಮಆತಮನಾಂ ವಿಭತಜೀಯವಾ ಪಾಃ ನಾಂ ವಿಭತಜೀಯವಾ ಪಾಃ || || 1 1 ||||  
 

ಸ ವಾ ಏಷ್ ತದಾ ದ್ರಷಾಟ ನಾಪಶಯದಿವಶವಸ ವಾ ಏಷ್ ತದಾ ದ್ರಷಾಟ ನಾಪಶಯದಿವಶವಮೀಕರಾಟ್ ಮೀಕರಾಟ್ ||  
ಮೀನ್ೀಮೀನ್ೀSSಸನ್ುಮಿವಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸತಪುಶಕಿುರಸತಪುದ್ೃಕ್ ಸನ್ುಮಿವಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸತಪುಶಕಿುರಸತಪುದ್ೃಕ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ಪರಮಾತ್ಾಮ ರ್ತ್್ ೀ ಜೀವಂ ಮೀನ್ೀಪರಮಾತ್ಾಮ ರ್ತ್್ ೀ ಜೀವಂ ಮೀನ್ೀSSಸಸನ್ುಮಶಕಿುತಾಃ ನ್ುಮಶಕಿುತಾಃ ||  
ಅಸನ್ನಸಾವತ್್ ೀ ನಿಅಸನ್ನಸಾವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಸತಯಜ್ಞಾನ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃತಯಂ ಸತಯಜ್ಞಾನ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಯೀ ||||  
‘‘ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುಯೀ ಭಾರಾಯಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಮತಚಯತ್್ೀಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುಯೀ ಭಾರಾಯಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಸತಪುಸತುಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅತೀವ ಭಗವದ್ರತಾಃ ಸತಪುಸತುಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅತೀವ ಭಗವದ್ರತಾಃ ||  
ಅನಾಸಾಿಅನಾಸಾಿSSನ್ಯತರ ಚ ಪರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ ಣೀಶಾಕ್ಷತನಿಯಮಿೀಲನ್ಮ್ನ್ಯತರ ಚ ಪರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ ಣೀಶಾಕ್ಷತನಿಯಮಿೀಲನ್ಮ್’’    
ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 2 2 ||||  

 

ಸ್ ೀಪಯಂಶಗತಣಕ್ಾಲಾತ್ಾಮಸ್ ೀಪಯಂಶಗತಣಕ್ಾಲಾತ್ಾಮ  ಭಗವದ್ದೃಷ್ಟಟಗ್ ೀಚರಾಃ ಭಗವದ್ದೃಷ್ಟಟಗ್ ೀಚರಾಃ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಂ ವಯಕರ್ ೀದಾತ್ಾಮ ವಿಶವಸಾಯಸಯ ಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ವಯಕರ್ ೀದಾತ್ಾಮ ವಿಶವಸಾಯಸಯ ಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾ || || 6 6 ||||  

ಅಂಶ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ಅಂಶ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ||  

‘‘ಕ್ಾಲಜೀವಗತಣಾದಿೀನಾಮಭಿಮಾನಿೀ ಚತತಮತಯಖಾಃ ಕ್ಾಲಜೀವಗತಣಾದಿೀನಾಮಭಿಮಾನಿೀ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಸವಯಜೀವಾಭಿಮಾನಿತ್ಾವದ್ಂಶ ಇತ್್ಯೀವ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಸವಯಜೀವಾಭಿಮಾನಿತ್ಾವದ್ಂಶ ಇತ್್ಯೀವ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 6 6 ||||  
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ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗ್ೀನ್ ಭಗವದಿವೀಕ್ಷಿತಂ ನ್ಭಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗ್ೀನ್ ಭಗವದಿವೀಕ್ಷಿತಂ ನ್ಭಾಃ ||  
ತ್ಾತ್ಾಮಸಾನ್ತಸೃತಂ ಸಾಶಯಂ ವಿಕತವಯನಿನಮಯಮೀಮಸಾನ್ತಸೃತಂ ಸಾಶಯಂ ವಿಕತವಯನಿನಮಯಮೀSSನಿಲಮ್ನಿಲಮ್  || || 11 11 ||||  

 

ಅನಿಲ್ೀನಾನಿವತಂ ಜ್ ಯೀತವಿಯಕತವಯತ್ ಪರವಿೀಕ್ಷಿತಮ್ ಅನಿಲ್ೀನಾನಿವತಂ ಜ್ ಯೀತವಿಯಕತವಯತ್ ಪರವಿೀಕ್ಷಿತಮ್ ||  
ಆಧ್ತ್ಾುಮಾೀ ರಸಮರ್ಂ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ ಆಧ್ತ್ಾುಮಾೀ ರಸಮರ್ಂ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ || || 13 13 ||||  

 

ಜ್ ಯೀತಷಾಜ್ ಯೀತಷಾSSಮಾೀಮಾೀSSನ್ತಸಂಸೃಷ್ಟಂ ವಿಕತವಯತಾರವಿೀಕ್ಷಿತಮ್ ನ್ತಸಂಸೃಷ್ಟಂ ವಿಕತವಯತಾರವಿೀಕ್ಷಿತಮ್ ||  
ಮಹಿೀಂ ಗನ್ಧಗತಣಾಮಾಧ್ಾತ್ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ ಮಹಿೀಂ ಗನ್ಧಗತಣಾಮಾಧ್ಾತ್ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ || || 14 14 ||||  

ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಯೀಗತಾಃ | | ಕ್ಾಲಾತ್ ಪರಿಣಾಮಾತ್ ಕ್ಾಲಾತ್ ಪರಿಣಾಮಾತ್ | | ಪರಕೃತ್್ೀಹಿಯರಣಯಗಭಾಯಚಾ ಪರಕೃತ್್ೀಹಿಯರಣಯಗಭಾಯಚಾ 
|| || 1111  ––  14 14 ||||  

 

ಏತ್್ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಕಲಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಲ್ಲಙಚುನ್ಾಃ ಏತ್್ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಕಲಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಲ್ಲಙಚುನ್ಾಃ ||  
ನಾನಾತ್ಾವತ್ ಸವಕಿರರಾನಿೀಶಾಾಃ ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯೀ ವಿಭತಮ್ ನಾನಾತ್ಾವತ್ ಸವಕಿರರಾನಿೀಶಾಾಃ ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯೀ ವಿಭತಮ್ || || 16 16 ||||  

ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಲ್ಲಙಚುನ್ಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶಲ್ಲಙಚುನ್ಾಃ | | ತನಿನಮಿತುಶರಿೀರಾಾಃ ತನಿನಮಿತುಶರಿೀರಾಾಃ | | ಹಿರಣಯಗಭಯಸ್ಯೈವ ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿೀ ಹಿರಣಯಗಭಯಸ್ಯೈವ ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿೀ 
ಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀತ ದಿವವಿಧ್ಂ ರ ಪಮ್ ಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀತ ದಿವವಿಧ್ಂ ರ ಪಮ್ ||  

  ‘‘ಕ್ಾಲಜೀವಾಭಿಮಾನ್ೀನ್ ರ ಪದ್ವನಿದವೀ ಚತತಮತಯಖಾಃಕ್ಾಲಜೀವಾಭಿಮಾನ್ೀನ್ ರ ಪದ್ವನಿದವೀ ಚತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ ಪಾಇತ ಪಾದ್ೇ ದ್ೇ || || 16 16 ||||  
 

ಋತ್್ೀ ರ್ದ್ಸ್ತಮನ್ ಭವ ಈಶ ಜೀವಸಾುಪತರಯೀಣಾಭಿಹತ್ಾ ನ್ ಶಮಯ ಋತ್್ೀ ರ್ದ್ಸ್ತಮನ್ ಭವ ಈಶ ಜೀವಸಾುಪತರಯೀಣಾಭಿಹತ್ಾ ನ್ ಶಮಯ ||  
ಆತಮನ್ಆತಮನ್  ಲಭನ ು್ೀ ಭಗವಂಸುವಾಲಭನ ು್ೀ ಭಗವಂಸುವಾಙಚಘಾಚಾಛರಾಂಶವಿದಾಯಮತ ಆಶರಯೀಮಙಚಘಾಚಾಛರಾಂಶವಿದಾಯಮತ ಆಶರಯೀಮ  || || 18 18 ||||  

‘‘ಬರಹಮವಿದಾಯ ಹರ್ೀಶಾಛರಾ ತದ್ಂಶ್್ ೀ ಹಿ ಸತಬರಹಮವಿದಾಯ ಹರ್ೀಶಾಛರಾ ತದ್ಂಶ್್ ೀ ಹಿ ಸತರ್ೀಷ್ವಪ ರ್ೀಷ್ವಪ ||  
ಸವಯವಿದಾಯಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಪರಧ್ಾನಾಂಶಶಾಸವಯವಿದಾಯಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಪರಧ್ಾನಾಂಶಶಾತತಮತಯಖಾಃತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 18 18 ||||  

 

ಮಾಗಯನಿು ಮಾಗಯನಿು ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಮತಖಪದ್ಮನಿೀಡ್ೈಶಾನ್ದಾಃ ಸತಪಣ್ೈಯಋಯಷ್ಯೀ ವಿವಿಕ್ ು್ೀ ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಮತಖಪದ್ಮನಿೀಡ್ೈಶಾನ್ದಾಃ ಸತಪಣ್ೈಯಋಯಷ್ಯೀ ವಿವಿಕ್ ು್ೀ ||  
ರ್ಸಾಯಘಮಷ್ ೀಯ ದ್ತಯಸರಿದ್ಧರಾರಾಾಃ ಪರಂ ಪದ್ಂ ತೀರ್ಯಪದ್ಾಃ ಪರಪನಾನಾಃ ರ್ಸಾಯಘಮಷ್ ೀಯ ದ್ತಯಸರಿದ್ಧರಾರಾಾಃ ಪರಂ ಪದ್ಂ ತೀರ್ಯಪದ್ಾಃ ಪರಪನಾನಾಃ || || 19 19 ||||  

ದ್ತಯಸರಿತ್ ಧ್ರಾರಾಶಾ ದ್ತಯಸರಿತ್ ಧ್ರಾರಾಶಾ || || 19 19 ||||  
 

ತಥಾತಥಾSSಪರ್ೀ ತ್ಾವತಮಸಮಾ ಯೀಗಬಲ್ೀನ್ ಜತ್ಾವ ಪರಕೃತಂ ಬಲ್ಲಷಾಠಮ್ ಪರ್ೀ ತ್ಾವತಮಸಮಾ ಯೀಗಬಲ್ೀನ್ ಜತ್ಾವ ಪರಕೃತಂ ಬಲ್ಲಷಾಠಮ್ ||  
ತ್ಾವಮೀವ  ೀರಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ವಿಶನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ಶರಮಾಃ ಸಾಯನ್ನ ತತ ಸ್ೀವರಾತ್ಾವಮೀವ  ೀರಾಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ವಿಶನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ಶರಮಾಃ ಸಾಯನ್ನ ತತ ಸ್ೀವರಾ  ತ್್ೀತ್್ೀ||||2525||||  

  ‘‘ವಾಯೀಶಾ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಷ್ ಣೀಜಯಯೀ ಭಕ್್ಯೈವ ನಾನ್ಯಥಾವಾಯೀಶಾ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಷ್ ಣೀಜಯಯೀ ಭಕ್್ಯೈವ ನಾನ್ಯಥಾ’’    
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ಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ ಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ || || 25 25 ||||  
 

ತತ್ ು್ೀ ವರ್ಂ ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾತತ್ ು್ೀ ವರ್ಂ ಲ್ ೀಕಸ್ತಸೃಕ್ಷರಾSSದ್ಯ ತವರಾ ವಿಸೃಷಾಟಸ್ತಿಭಿರಾತಮಭಿಯೀಯದ್ಯ ತವರಾ ವಿಸೃಷಾಟಸ್ತಿಭಿರಾತಮಭಿಯೀಯ  ||  
ಸವ್ೀಯ ವಿರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಸವವಿಹಾರತನ್ಿಂ ನ್ ಶಕತನಸವ್ೀಯ ವಿರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಸವವಿಹಾರತನ್ಿಂ ನ್ ಶಕತನಮಸುತರತಕತಯವ್ೀ ತ್್ೀ ಮಸುತರತಕತಯವ್ೀ ತ್್ೀ || || 26 26 ||||  

ತರಭಿರಾತಮಭಿಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶ್ೈಾಃ ತರಭಿರಾತಮಭಿಾಃ ಕ್ಾಲಮಾರಾಂಶ್ೈಾಃ || || 26 26 ||||  
 

ತತ್್ ೀ ವರ್ಂ ಸತರಮತಖಾ ರ್ದ್ಥ್ೀಯ ಬಭ ವಿಮಾತಮನ್ ಕರವಾಮ ಕಿಂ ತ್್ೀ ತತ್್ ೀ ವರ್ಂ ಸತರಮತಖಾ ರ್ದ್ಥ್ೀಯ ಬಭ ವಿಮಾತಮನ್ ಕರವಾಮ ಕಿಂ ತ್್ೀ ||  
ತವಂ ನ್ಾಃ ಸ ಚಕ್ಷತಾಃ ಪರಿದ್ೀಹಿ ಶಕ್ಾು ದ್ೀವ ಕಿರರಾಥ್ೀಯ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹ್ೀಣ ತವಂ ನ್ಾಃ ಸ ಚಕ್ಷತಾಃ ಪರಿದ್ೀಹಿ ಶಕ್ಾು ದ್ೀವ ಕಿರರಾಥ್ೀಯ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹ್ೀಣ || || 29 29 ||||  

ಸತರಮತಖಾ ಮಹಸತರಮತಖಾ ಮಹದಾದ್ರ್ಾಃ ದಾದ್ರ್ಾಃ || || 29 29 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --  66  ||||  
 

|| || ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  7 7 ||||  
 

ಇತ ತ್ಾಸಾಂ ಸವಶಕಿುೀನಾಇತ ತ್ಾಸಾಂ ಸವಶಕಿುೀನಾಮಸತೀನಾಂ ಸಮೀತಯ ಸಾಃ ಮಸತೀನಾಂ ಸಮೀತಯ ಸಾಃ ||  
ಪರಸತಪುಲ್ ೀಕತನಾಿಣಾಂ ನಿಶಮಯ ಗತಮಿೀಶವರಾಃ ಪರಸತಪುಲ್ ೀಕತನಾಿಣಾಂ ನಿಶಮಯ ಗತಮಿೀಶವರಾಃ || || 1 1 ||||  

‘‘ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹದಾದಾಯ ತಥಾ ರಮಾ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಹದಾದಾಯ ತಥಾ ರಮಾ ||  
ಸವರ ಪಶಕಿುಾಃ ಶಕಿುತ್ಾವನ್ತಮಖಯಸವರ ಪಶಕಿುಾಃ ಶಕಿುತ್ಾವನ್ತಮಖಯಶಕಿುಹಿಯ ಸಾ ರ್ತಾಃಶಕಿುಹಿಯ ಸಾ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  

ಸಮೀತ್ಾಯಸತೀನಾಂ ಅಸಮೀತ್ಾನಾಂ ಪರಸತಪುಲ್ ೀಕತನಾಿಣಾಂ ಸಮೀತ್ಾಯಸತೀನಾಂ ಅಸಮೀತ್ಾನಾಂ ಪರಸತಪುಲ್ ೀಕತನಾಿಣಾಂ 
ಅನಾವಿಭ ಯತಲ್ ೀಕಸೃಷ್ಟಟಶಕಿುೀನಾಮ್ ಅನಾವಿಭ ಯತಲ್ ೀಕಸೃಷ್ಟಟಶಕಿುೀನಾಮ್ ||  

‘‘ತನ್ತತ್್ೀತನ್ತತ್್ೀSSನ್ೀನ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ರ್ತ್ ತನ್ಿಂ ಸಾಧ್ನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ನ್ೀನ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ರ್ತ್ ತನ್ಿಂ ಸಾಧ್ನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಕ್ಾರಾಣಾನಾಂ ಸವಶಕಿುವಾಯ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ರ್ತಾಃಕ್ಾರಾಣಾನಾಂ ಸವಶಕಿುವಾಯ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 1 1 ||||  

 

ಕ್ಾಲಸಂಜ್ಞಾಂ ರ್ದಾ ದ್ೀವಿೀಂ ಬಿಭರಚಛಕಿುಮತರತಕರಮಾಃ  ಕ್ಾಲಸಂಜ್ಞಾಂ ರ್ದಾ ದ್ೀವಿೀಂ ಬಿಭರಚಛಕಿುಮತರತಕರಮಾಃ  ||  
ತರಯೀವಿಂಶತತತ್ಾುವನಾಂ ಗಣಂ ರ್ತಗಪದಾವಿಶತ್ ತರಯೀವಿಂಶತತತ್ಾುವನಾಂ ಗಣಂ ರ್ತಗಪದಾವಿಶತ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ಶಬಾದದಾಯ ನ್ಭಶಬಾದದಾಯ ನ್ಭಆದಾಯಶಾಮಆದಾಯಶಾಮನ್ ೀರ್ತಕ್ ು್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ನ್ ೀರ್ತಕ್ ು್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ||  
ಅಹಙ್ಕೆರ್ ೀಅಹಙ್ಕೆರ್ ೀ  ಮಹಾಂಶ್ೈವ ತರಯೀವಿಂಶತಕ್್ ೀ ಗಣಾಃ ಮಹಾಂಶ್ೈವ ತರಯೀವಿಂಶತಕ್್ ೀ ಗಣಾಃ ||||  
ದ್ೀವತ್್ೀನಿದಾರ್ಯೀರ್ೈಕ್ಾಯನ್ನ ಪೃರ್ಗುಣನ್ಂ ತಯೀಾಃ ದ್ೀವತ್್ೀನಿದಾರ್ಯೀರ್ೈಕ್ಾಯನ್ನ ಪೃರ್ಗುಣನ್ಂ ತಯೀಾಃ ||  
ಪರಕೃತಸತುಚತತವಿಯಂಶಾ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಪರಕೃತಸತುಚತತವಿಯಂಶಾ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||||  
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ರ್ದಾ ಜಡಾಂಶಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ ೀ ಜೀವಸುತಾಞ್ಾವಿಂಶಕಾಃ ರ್ದಾ ಜಡಾಂಶಸ್ತವೀಕ್ಾರ್ ೀ ಜೀವಸುತಾಞ್ಾವಿಂಶಕಾಃ ||  
ಷ್ಡ್ ವಿಂಶಕ್್ ೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ರರಾ ವಾ ಸಪುವಿಂಶಕಾಃಷ್ಡ್ ವಿಂಶಕ್್ ೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ರರಾ ವಾ ಸಪುವಿಂಶಕಾಃ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ತರಯೀವಿಂಶತತತ್ಾುವನಿ ಪಾರವಿಶದ್ರತರಯೀವಿಂಶತತತ್ಾುವನಿ ಪಾರವಿಶದ್ರಮರಾ ಸಹ ಮರಾ ಸಹ ||  
ಕ್ಾಲಾಖಯರಾ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕಿುರ ಪರಾ ಕ್ಾಲಾಖಯರಾ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕಿುರ ಪರಾ || || 2 2 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSನ್ತಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀಷಾಟರ ಪ್ೀಣ ತಂ ಗಣಮ್ ನ್ತಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನ್ ಚ್ೀಷಾಟರ ಪ್ೀಣ ತಂ ಗಣಮ್ ||  
ಭಿನ್ನಂ ಭಿನ್ನಂ ಸಂಸಂಯೀಜರಾಮಾಸ ಸತಪುಂ ಕಮಯ ಪರಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ ಯೀಜರಾಮಾಸ ಸತಪುಂ ಕಮಯ ಪರಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ || || 3 3 ||||  

‘‘ಸವಯಚ್ೀಷ್ಟಕರ ಪ್ೀಣ ಸವಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸವಯಚ್ೀಷ್ಟಕರ ಪ್ೀಣ ಸವಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ತ್ಾನಿ ಭಿನಾನನಿ ತತ್ಾುವನಿ ಯೀಜರಾಮಾಸ ಚಾಂಶತಾಃತ್ಾನಿ ಭಿನಾನನಿ ತತ್ಾುವನಿ ಯೀಜರಾಮಾಸ ಚಾಂಶತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  33  ||||  

 

ಪರಬತದ್ಧಪರಬತದ್ಧಕಮಾಯ ದ್ೈವ್ೀನ್ ತರಯೀವಿಂಶತಕ್್ ೀ ಗಣಾಃ ಕಮಾಯ ದ್ೈವ್ೀನ್ ತರಯೀವಿಂಶತಕ್್ ೀ ಗಣಾಃ ||  
ಪ್ರೀರಿತ್್ ೀಪ್ರೀರಿತ್್ ೀSSಜನ್ರ್ತ್ ಸಾವಭಿಮಾಯತ್ಾರಭಿರಭಿಪೂರತಷ್ಮ್ ಜನ್ರ್ತ್ ಸಾವಭಿಮಾಯತ್ಾರಭಿರಭಿಪೂರತಷ್ಮ್ || || 4 4 ||||  

ಮಾತ್ಾರಭಿರಂಶ್ೈಾಃ ಮಾತ್ಾರಭಿರಂಶ್ೈಾಃ | | ‘‘ಈಶವರ್ ೀ ದ್ೈವಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವಯಸಾಯಪ ಪರಭತತವತಾಃಈಶವರ್ ೀ ದ್ೈವಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವಯಸಾಯಪ ಪರಭತತವತಾಃ’’  ಇತ ಚಇತ ಚ||||4 4 ||||  
 

ಸ ವ್ೈ ವಿಶವಸೃಜಾಂ ಗಭ್ ೀಯ ದ್ೈವಕಮಾಯತಮಶಕಿುಮಾನ್ ಸ ವ್ೈ ವಿಶವಸೃಜಾಂ ಗಭ್ ೀಯ ದ್ೈವಕಮಾಯತಮಶಕಿುಮಾನ್ ||  
ವಿವಿಬಬಭಾಜಾತಮನಾಭಾಜಾತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮೀಕಧ್ಾ ದ್ಶಧ್ಾ ತರಧ್ಾ ತ್ಾಮನ್ಮೀಕಧ್ಾ ದ್ಶಧ್ಾ ತರಧ್ಾ || || 7 7 ||||  

ಆತಮಶಕಿುಾಃಆತಮಶಕಿುಾಃ  ––  ಪರಕೃತಾಃ ಪರಕೃತಾಃ || || 7 7 ||||  
 

ಏಷ್ ಹಯಶ್ೀಷ್ಸತ್ಾುವನಾಮಾತ್ಾಮಏಷ್ ಹಯಶ್ೀಷ್ಸತ್ಾುವನಾಮಾತ್ಾಮ  ಅಂಅಂಶಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಶಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಆದ್ ಯೀಆದ್ ಯೀSSವತ್ಾರ್ ೀ ರ್ತ್ಾರಸೌ ಭ ತಗಾರಮೀವತ್ಾರ್ ೀ ರ್ತ್ಾರಸೌ ಭ ತಗಾರಮೀ  ವಿಭಾವಯತ್್ೀ ವಿಭಾವಯತ್್ೀ || || 8 8 ||||  

ಪುರತಷ್ೀಣಾತಮಭ ತ್್ೀನ್ೀತ ಯೀಪುರತಷ್ೀಣಾತಮಭ ತ್್ೀನ್ೀತ ಯೀSSಣಡಮಸೃಜತ್ ಸ ಏಷ್ ಇತತಯಕುಾಃ ಣಡಮಸೃಜತ್ ಸ ಏಷ್ ಇತತಯಕುಾಃ ||  

‘‘ಆದ್ ಯೀಆದ್ ಯೀSSವತ್ಾರ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಕಿೀತಯತಾಃ ವತ್ಾರ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಅಸೃಜತ್ ಸ ಮಹತುತವಂ ಸ ಏವಾಣಡಂ ಸಮಾವಿಶತ್ ಅಸೃಜತ್ ಸ ಮಹತುತವಂ ಸ ಏವಾಣಡಂ ಸಮಾವಿಶತ್ || || 8 8 ||||  

 

ಸಾಧ್ಾಯತಮಂ ಸಾ ದ್ೈವಂ ಚ ಸಾ ಭ ತಮಿತ ತರಧ್ಾ ಸಾಧ್ಾಯತಮಂ ಸಾ ದ್ೈವಂ ಚ ಸಾ ಭ ತಮಿತ ತರಧ್ಾ ||  
ವಿರಾಟ್ ಪಾರಣ್ ೀ ದ್ಶವಿಧ್ ಏಕವಿರಾಟ್ ಪಾರಣ್ ೀ ದ್ಶವಿಧ್ ಏಕಧ್ಾಧ್ಾ  ಹೃದ್ಯೀನ್ ಚ ಹೃದ್ಯೀನ್ ಚ || || 9 9 ||||  

 

ನಿಭಿಯಣಾಣನ್ಯರ್ನಿಭಿಯಣಾಣನ್ಯರ್  ಚಮಾಯಣಿ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ ೀಚಮಾಯಣಿ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ ೀSSನಿಲ್ ೀನಿಲ್ ೀSSವಿಶತ್ ವಿಶತ್ ||  
ಪಾರಣ್ೀನಾಂಶ್ೀನ್ ಸಂಸಾಶಯಂ ಯೀನಾಸೌ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ಪಾರಣ್ೀನಾಂಶ್ೀನ್ ಸಂಸಾಶಯಂ ಯೀನಾಸೌ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ || || 16 16 ||||  
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‘‘ಸ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹೃದಿಸ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹೃದಿಸಿಸಿತ್ಾವದ್ಧೃದ್ರ್ಂ ಚ್ೀತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀತ್ಾವದ್ಧೃದ್ರ್ಂ ಚ್ೀತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕಂ ಚ್ೈವ ಪಾರಣಾದಿಪಞ್ಾಕಂ ಚ್ೈವ ತಥಾ ನಾಗಾದಿಪಞ್ಾಕಮ್ ತಥಾ ನಾಗಾದಿಪಞ್ಾಕಮ್ ||  
ಸನಾಗಕ ಮಯಕೃಕಲದ್ೀವದ್ತುಧ್ನ್ಞ್ಜರಾಾಃ ಸನಾಗಕ ಮಯಕೃಕಲದ್ೀವದ್ತುಧ್ನ್ಞ್ಜರಾಾಃ ||  
ಏವಂ ತತ ದ್ಶಧ್ಾ ಪಾರಣಾ ಅಧ್ಾಯತ್ಾಮದಿ ತರಧ್ಾಏವಂ ತತ ದ್ಶಧ್ಾ ಪಾರಣಾ ಅಧ್ಾಯತ್ಾಮದಿ ತರಧ್ಾSSಖಿಲಾಾಃಖಿಲಾಾಃ’’    
ಇತ ಇತ ಚ ಚ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
‘‘ಪಾರಣಾಃ ಪರರ್ಮಜ್ ೀ ರ್ಸತು ಪಾರಣಾಃ ಪರರ್ಮಜ್ ೀ ರ್ಸತು ಪರಧ್ಾನ್ ೀ ವಾರ್ತರಿೀರಿತಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ ೀ ವಾರ್ತರಿೀರಿತಾಃ ||  
ತವತವಗಾತ್ಾಮದಾಯಸತು ತತತಾತ್ಾರ ದಿವಧ್ಾ ಭ ತಮತದಾಹೃತಮ್ಗಾತ್ಾಮದಾಯಸತು ತತತಾತ್ಾರ ದಿವಧ್ಾ ಭ ತಮತದಾಹೃತಮ್’’    
ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 99, , 16 16 ||||  

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾಸಯಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾಸಯ ನಿಭಿಯಣಣಂ ವಾಚಸಾತರಥಾವಿಶತ್  ನಿಭಿಯಣಣಂ ವಾಚಸಾತರಥಾವಿಶತ್ ||  
ಬತದಾಧಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ನಿಶಾರ್ಂ ಪರತಪಬತದಾಧಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ನಿಶಾರ್ಂ ಪರತಪದ್ಯದ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀ || || 24 24 ||||  

 

ಅಹಂ ಚಾಸಯವಿನಿಭಿಯನ್ನಮಭಿಮಾನ್ ೀಅಹಂ ಚಾಸಯವಿನಿಭಿಯನ್ನಮಭಿಮಾನ್ ೀSSವಿಶತ್ ಪದ್ಮ್ ವಿಶತ್ ಪದ್ಮ್ ||  
ಕತ್ಾರಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ಕತಯವಯಂ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ಕತ್ಾರಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ಕತಯವಯಂ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ || || 25 25 ||||  

 

ಸತವಂ ಚಾಸಯ ವಿನಿಭಿಯನ್ನಂ ಮಹಾನ್  ಷ್ಣಯಮತಪಾವಿಶತ್ ಸತವಂ ಚಾಸಯ ವಿನಿಭಿಯನ್ನಂ ಮಹಾನ್  ಷ್ಣಯಮತಪಾವಿಶತ್ ||  
ಚಿತ್ ು್ೀನಾಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ವಿಚಿತ್ ು್ೀನಾಂಶ್ೀನ್ ಯೀನಾಸೌ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ || || 26 26 ||||  

‘‘ಅಹಂ ಸತುವಮಿತ ದ್ವೀಧ್ಾ ಬರಹಮನಾಡಯ ಅವಾನ್ುರಮ್ ಅಹಂ ಸತುವಮಿತ ದ್ವೀಧ್ಾ ಬರಹಮನಾಡಯ ಅವಾನ್ುರಮ್ ||  
ಕತೃಯನಾಮಾ ಹಯಹಙ್ಕೆರಸುವಹಂನಾಡಾಯಂ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ ಕತೃಯನಾಮಾ ಹಯಹಙ್ಕೆರಸುವಹಂನಾಡಾಯಂ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಸತವನಾಡಾಯಂ ತಥಾ ಚಿತುಮಭಿಮಾನ್ ೀ ಹರಸುಥಾ ಸತವನಾಡಾಯಂ ತಥಾ ಚಿತುಮಭಿಮಾನ್ ೀ ಹರಸುಥಾ ||  
ಅಹಂನಾಡಾಯಂ ಸತವನಾಡಾಯಂ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ವವವಸಿ್ತತಾಃ ಅಹಂನಾಡಾಯಂ ಸತವನಾಡಾಯಂ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ವವವಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಆತಮನಾಡಾಯಂ ತಥಾ ಬತದಿಧಸುತರಸಿಶಾ ಬೃಹಸಾತಾಃಆತಮನಾಡಾಯಂ ತಥಾ ಬತದಿಧಸುತರಸಿಶಾ ಬೃಹಸಾತಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 24 24 ––  26 26 ||||  

 

ಮತಖತ್್ ೀಮತಖತ್್ ೀSSವತಯತ ಬರಹಮ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕತರ ದ್ವಹ ವತಯತ ಬರಹಮ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕತರ ದ್ವಹ ||  
ರ್ತ್್ ರೀನ್ತಮಖತ್ಾವದ್ವಣಾಯನಾಂ ಮತಖ್ ಯೀರ್ತ್್ ರೀನ್ತಮಖತ್ಾವದ್ವಣಾಯನಾಂ ಮತಖ್ ಯೀSSಭ ದಾಬಾಹಮಣ್ ೀ ಗತರತಾಃ ಭ ದಾಬಾಹಮಣ್ ೀ ಗತರತಾಃ || || 30 30 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಭೃಗತರಜನಿ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖಾತ್ ಬರಹಾಮಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಭೃಗತರಜನಿ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತಖಾತ್ || || 30 30 ||||  
 

ಬಾಹತಭ್ ಯೀಬಾಹತಭ್ ಯೀSSವತಯತ ಕ್ಷತರಂ ಕ್ಷತರರ್ಸುದ್ನ್ತವರತಾಃ ವತಯತ ಕ್ಷತರಂ ಕ್ಷತರರ್ಸುದ್ನ್ತವರತಾಃ ||  
ಯೀ ಜಾತಸಾಿರ್ತ್್ೀ ವಣಾಯನ್ ಪುರತಷಾನ್ ಕಣಟಕಯೀ ಜಾತಸಾಿರ್ತ್್ೀ ವಣಾಯನ್ ಪುರತಷಾನ್ ಕಣಟಕಕ್ಷಕ್ಷತ್ಾತ್ಾತ್ ತ್ || || 31 31 ||||  

ಕ್ಷತ್ಾರಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಮನ್ತಬರಯಹಮಬಾಹ್ ವೀರಜಾರ್ತ ಕ್ಷತ್ಾರಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಮನ್ತಬರಯಹಮಬಾಹ್ ವೀರಜಾರ್ತ || || 31 31 ||||  
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ವಿಶ್್ ೀವಿಶ್್ ೀSSವತಯನ್ು ತಸ್ ಯೀವೀಯಲ್ ೀಯಕವೃತುಕರಿೀವಿಯಭ್ ೀಾಃ ವತಯನ್ು ತಸ್ ಯೀವೀಯಲ್ ೀಯಕವೃತುಕರಿೀವಿಯಭ್ ೀಾಃ ||  
ವ್ೈಶಯಸುದ್ತದ್ಾವೀ ವಾತ್ಾಯಂ ನ್ೃಣಾಂ ರ್ಾಃ ಸಮವತಯರ್ತ್ ವ್ೈಶಯಸುದ್ತದ್ಾವೀ ವಾತ್ಾಯಂ ನ್ೃಣಾಂ ರ್ಾಃ ಸಮವತಯರ್ತ್ || || 32 32 ||||  

ಊವೀಯವಿಯಡಭಿಮಾನಿೀ ಚ ವಾಸತುಾಃ ಊವೀಯವಿಯಡಭಿಮಾನಿೀ ಚ ವಾಸತುಾಃ .... .... || || 32 32 ||||  
 

ಪಪದಾಾಯಂದಾಾಯಂ  ಭಗವತ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಶತಶ್ರಷಾಕಮಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಶತಶ್ರಷಾಕಮಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ||  
ತಸಾಯಂತಸಾಯಂ  ಜಾತಾಃ ಪುರಾ ಶ್ದ್ ರೀ ರ್ದ್ವೃತ್ಾಯ ತತಷ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ಜಾತಾಃ ಪುರಾ ಶ್ದ್ ರೀ ರ್ದ್ವೃತ್ಾಯ ತತಷ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ || || 33 33 ||||  

..........  ಪಾದಾತ್ ಕೃತಸುಥಾ ಪಾದಾತ್ ಕೃತಸುಥಾ ||  
‘‘ಏತ್್ೀ ಪೂವಯಂ ಹರ್ೀಜಾಯತ್ಾ ಬರಏತ್್ೀ ಪೂವಯಂ ಹರ್ೀಜಾಯತ್ಾ ಬರಹಮಣಸುಹಮಣಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್ ದ್ನ್ನ್ುರಮ್ ||  
ಏವಂ ಏವಂ ರತರತದಾರಚಾವಾಯೀಶಾತದ್ನ್ುಸಿಹರ್ೀಜಯನಿಾಃದಾರಚಾವಾಯೀಶಾತದ್ನ್ುಸಿಹರ್ೀಜಯನಿಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 33 33 ||||  

 

ಏತತ್ ಕ್ಷತುಭಯಗವತ್್ ೀ ದ್ೈವಕಮಾಯತಮರ ಪಣಾಃ ಏತತ್ ಕ್ಷತುಭಯಗವತ್್ ೀ ದ್ೈವಕಮಾಯತಮರ ಪಣಾಃ ||  
ಕಾಃ ಶರದ್ದಧ್ಾಯದ್ತದಾಹತತಯಂ ಯೀಗಮಾರಾಬಲ್ ೀಕಾಃ ಶರದ್ದಧ್ಾಯದ್ತದಾಹತತಯಂ ಯೀಗಮಾರಾಬಲ್ ೀದ್ರ್ಮ್ ದ್ರ್ಮ್ || || 35 35 ||||  

‘‘ಅಅ  ಕತ್ಾವದ ದ್ೀವಶಬ್ ದೀ ದ್ೈವತ್್ೀಷ್ವ ಕ್್ ೀಕತ್ಾವದ ದ್ೀವಶಬ್ ದೀ ದ್ೈವತ್್ೀಷ್ವ ಕ್್ ೀ  ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ ||  
ದ್ೈವಂ ಹರಿಾಃ ಕಮಯಮ ಲಂ ಕೃತರಿತ್್ಯೀವ ಭಣಯತ್್ೀ ದ್ೈವಂ ಹರಿಾಃ ಕಮಯಮ ಲಂ ಕೃತರಿತ್್ಯೀವ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ವಾಯಪುತ್ಾವದಾತಮಶಬದಶಾ ಶ್ರೀಪತತ್ಾವಚಾ ಮಾಧ್ವಾಃವಾಯಪುತ್ಾವದಾತಮಶಬದಶಾ ಶ್ರೀಪತತ್ಾವಚಾ ಮಾಧ್ವಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 35 35 ||||  

 

ಅತ್್ ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ ಮಾಯನಾಮಪ ಮೀಹಿನಿೀ ಅತ್್ ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ ಮಾಯನಾಮಪ ಮೀಹಿನಿೀ ||  
ರ್ತ್ ಸವರ್ಂ ಚಾತಮವತ್ಾಮಯರ್ತ್ ಸವರ್ಂ ಚಾತಮವತ್ಾಮಯSSSSತ್ಾಮ ನ್ ವ್ೀದ್ ಕಿತ್ಾಮ ನ್ ವ್ೀದ್ ಕಿಮತತ್ಾಪರ್ೀ ಮತತ್ಾಪರ್ೀ || || 39 39 ||||  

 

ಯೀತ್್ ೀಯೀತ್್ ೀSSಪಾರಪಯಪಾರಪಯ ನಿವತಯನ ು್ೀ ವಾಚಶಾ ಮನ್ಸಾ ಸಹ  ನಿವತಯನ ು್ೀ ವಾಚಶಾ ಮನ್ಸಾ ಸಹ ||  
ಅಹಂ ಚಾನ್ಯ ಇಮೀ ದ್ೀವಾಸುಸ್ೈ ಭಗವತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ಅಹಂ ಚಾನ್ಯ ಇಮೀ ದ್ೀವಾಸುಸ್ೈ ಭಗವತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ಆತ್ಾಮ ನ್ ವ್ೀದ್ ಬರಹಾಮಆತ್ಾಮ ನ್ ವ್ೀದ್ ಬರಹಾಮ’’  | | ಅಹಮ್ ಅಹಮ್ ––  ರತದ್ರಾಃ ರತದ್ರಾಃ   

‘‘ಗತಣಪೂತ್್ೀಯರಾತಮಶಬ್ ದೀ ಬರಹಾಮಗತಣಪೂತ್್ೀಯರಾತಮಶಬ್ ದೀ ಬರಹಾಮSSಹಿೀನ್ತವತ್್ ೀ ಹರಾಃ ಹಿೀನ್ತವತ್್ ೀ ಹರಾಃ ||  
ಅಹಂ ಶಬದಸುಥಾಅಹಂ ಶಬದಸುಥಾSSಪ್ಯೀತ್ೌ ನ್ ಜಾನಿೀತ್್ ೀ ಹರಿಂ ಪರಮ್ಪ್ಯೀತ್ೌ ನ್ ಜಾನಿೀತ್್ ೀ ಹರಿಂ ಪರಮ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  

ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾಂ ––  ಭಗವತ್್ ೀ ಮಹಿಮಾನ್ಮ್ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಹಿಮಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ಮಾರಾ ತತ ಮಹಿಮಾರಾ ತತ ಮಹಿಮಾ ಪರೀಕ್ಾು ಪಾರಚತಯೀಯ ತತ ಮರ್ಡಯತಾಃಮಾ ಪರೀಕ್ಾು ಪಾರಚತಯೀಯ ತತ ಮರ್ಡಯತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  

ಆತಮವತ್ಾಮಯ ಆತಮವತ್ಾಮಯ ––  ಪರಮಾತಮಗತಾಃ ಪರಮಾತಮಗತಾಃ || || 39 39 , , 40 40 ||||  
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|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  77  ||||    
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  8 8 ||||  
 

ಕಿರೀಡಾರಾಮತದ್ಯತ್್ ೀಕಿರೀಡಾರಾಮತದ್ಯತ್್ ೀSSಹಯಸಯ ಕ್ಾಮಂ ಚಿಕಿರೀಡಿಷಾಹಯಸಯ ಕ್ಾಮಂ ಚಿಕಿರೀಡಿಷಾSSನ್ಯತಾಃ ನ್ಯತಾಃ ||  
ಸವತಸೃಪುಸಯ ತತ ಕರ್ಂ ನಿವೃಯತಸಯ ಸವತಸೃಪುಸಯ ತತ ಕರ್ಂ ನಿವೃಯತಸಯ ಸದಾತಮನ್ಾಃ ಸದಾತಮನ್ಾಃ || || 3 3 ||||  

ಕಿರೀಡಾರಾಾಃ ಮತತ್ ಕಿರೀಡಾರಾಾಃ ಮತತ್ | | ಅಅಹಯಹಯಸಾಯಪೂಣಯಸತಖಸಯ ಸಾಯಪೂಣಯಸತಖಸಯ | | ಅನ್ಯತಾಃ ಅರತತಾಃ ಅನ್ಯತಾಃ ಅರತತಾಃ ||  ||  3 3 ||||  

ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಯೀದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಯೀSSಸಾವವಸಾಿತಾಃ ಸವತ್್ ೀಸಾವವಸಾಿತಾಃ ಸವತ್್ ೀSSನ್ಯತಾಃ ನ್ಯತಾಃ ||  
ಅವಿಲತಪಾುವಬ್ ೀಧ್ಾತ್ಾಮ ಸಂರ್ತಜ್ಯೀತ್ಾಜರಾ ಕರ್ಮ್ ಅವಿಲತಪಾುವಬ್ ೀಧ್ಾತ್ಾಮ ಸಂರ್ತಜ್ಯೀತ್ಾಜರಾ ಕರ್ಮ್ || || 5 5 ||||  

 

ಭಗವಾನ್ೀಷ್ ಏವ್ೈಕಾಃ ಸವಯಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಭಗವಾನ್ೀಷ್ ಏವ್ೈಕಾಃ ಸವಯಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀಷ್ವವಸಿ್ತತಾಃ ಷ್ವವಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಅಮತಷ್ಯ ದ್ತಭಯಗತವಂ ವಾ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ವಾ ಕಮಯಭಿಾಃ ಕತತಾಃ ಅಮತಷ್ಯ ದ್ತಭಯಗತವಂ ವಾ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ವಾ ಕಮಯಭಿಾಃ ಕತತಾಃ || || 6 6 ||||  

ದ್ತಭಯಗಕ್್ಿೀಶಶರಿೀರಸಿತ್ಾವತ್ ತಸಾಯಪ ಭಾವಯಮ್ ದ್ತಭಯಗಕ್್ಿೀಶಶರಿೀರಸಿತ್ಾವತ್ ತಸಾಯಪ ಭಾವಯಮ್ | | ನ್ ಚ ತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ನ್ ಚ ತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ || || 55, , 6 6 ||||  
 

ಸ್ೀರ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ ನಾಯರ್ಂ ಯೀನ್ ವಿರತದ್ಧಯತ್್ೀ ಸ್ೀರ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ ನಾಯರ್ಂ ಯೀನ್ ವಿರತದ್ಧಯತ್್ೀ ||  
ಈಶವರಸಯ ವಿಮತಕುಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಮತತ ಬನ್ಧನ್ಮ್ ಈಶವರಸಯ ವಿಮತಕುಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಮತತ ಬನ್ಧನ್ಮ್ || || 9 9 ||||  

ಸ್ೀರ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ ಸ್ೀರ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮಾರಾ | | ಅರ್ಂ ಹಿ ಭಗವನ್ಮಹಿಮಾ ಅರ್ಂ ಹಿ ಭಗವನ್ಮಹಿಮಾ | | ತಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಂ ತಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಂ 
ಬನ್ಧನಾದಿ ನ್ ರ್ತಜಯತ ಇತ ರ್ದ್ತಕುಂ ತನಾನಯರ್ಯಬನ್ಧನಾದಿ ನ್ ರ್ತಜಯತ ಇತ ರ್ದ್ತಕುಂ ತನಾನಯರ್ಯಮೀವಮೀವ  ದ್ತಭಯಗಾದಿಶರಿೀರದ್ತಭಯಗಾದಿಶರಿೀರಸಿಸಾಯಪ ಸಿಸಾಯಪ 
ತದ್ ದೀಷಾಸಾಶಯ ಏವ ತನ್ಮತದ್ ದೀಷಾಸಾಶಯ ಏವ ತನ್ಮಹಿಹಿಮೀತಯರ್ಯಾಃ ಮೀತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಕರ್ಂ ದ್ೀಹಪರ್ ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ಲ್ಲಪ್ಯೀತ ಹಿ ಬನ್ಧನ್ೈಾಃ ಕರ್ಂ ದ್ೀಹಪರ್ ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ಲ್ಲಪ್ಯೀತ ಹಿ ಬನ್ಧನ್ೈಾಃ ||  
ಕರ್ಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಭವ್ೀದ್ತದಾಃಖಿೀ ಚ್ೀದಿೀಶವರಾಃ ಕತತಾಃ ಕರ್ಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಭವ್ೀದ್ತದಾಃಖಿೀ ಚ್ೀದಿೀಶವರಾಃ ಕತತಾಃ ||  
ಮಹಿಮಾ ಪರಮಸ್ಯೈವ ರ್ದ ದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ಮಹಿಮಾ ಪರಮಸ್ಯೈವ ರ್ದ ದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ||  
ರ್ದ್ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಈಶಾನ್ ೀ ಮಾಯೀತ ಮಹಿಮೀಚಯತ್್ೀ ರ್ದ್ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಈಶಾನ್ ೀ ಮಾಯೀತ ಮಹಿಮೀಚಯತ್್ೀ ||  
ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಮರ್ ಇತ್ಾಯಹತಾಃ ಪಾರಧ್ಾನಾಯನ್ಮರ್ತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಮರ್ ಇತ್ಾಯಹತಾಃ ಪಾರಧ್ಾನಾಯನ್ಮರ್ತ್ಾ ಭವ್ೀತ್  ||  
ಅತ್್ ೀ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಪಾರಹತಮಯಹಾಮಾರ್ಮನಾಮರ್ಮ್ಅತ್್ ೀ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಪಾರಹತಮಯಹಾಮಾರ್ಮನಾಮರ್ಮ್’’    
ಇತ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ಇತ ಭಾಲಿವ್ೀರ್ಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ಅಲತಪುಬ್ ೀಧ್ರ ಪತ್ಾವನಾನಸೌ ಪಾರಕೃತದ್ೀಹವಾನ್ ಅಲತಪುಬ್ ೀಧ್ರ ಪತ್ಾವನಾನಸೌ ಪಾರಕೃತದ್ೀಹವಾನ್ ||  
ನ್ ಚ ಸೃಷಾಟಯದಿಕಂ ಭಾರನಿುಭಾರಯನಿುವಾದಾ ಹಿ ದಾನ್ವಾಾಃ ನ್ ಚ ಸೃಷಾಟಯದಿಕಂ ಭಾರನಿುಭಾರಯನಿುವಾದಾ ಹಿ ದಾನ್ವಾಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯದಿಸಮಬನ್ ಧೀ ನಾಸಯ ಕವಚಅತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯದಿಸಮಬನ್ ಧೀ ನಾಸಯ ಕವಚನ್ನ್  ರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ತಜಯತ್್ೀ || || 9 9 ||||  
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ರ್ಥಾರ್ಥಾSSಥ್ೀಯನ್ ವಿನಾಥ್ೀಯನ್ ವಿನಾSSಮತಷ್ಯ ಪುಂಮತಷ್ಯ ಪುಂಸ ಆತಮವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಸ ಆತಮವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ಪರತೀಪರತೀರ್ತ ಉಪದ್ರರ್ತ ಉಪದ್ರಷ್ತಟಾಃ ಸವಶ್ರಶ್ಾೀದ್ನಾದಿಕಾಃ ಷ್ತಟಾಃ ಸವಶ್ರಶ್ಾೀದ್ನಾದಿಕಾಃ || || 10 10 ||||  

 

ರ್ಥಾ ಜಲ್ೀ ಚನ್ದಾಮಸಾಃ ಕಮಾಾದಿಸುತೃತ್್ ೀ ಗತಣಾಃ ರ್ಥಾ ಜಲ್ೀ ಚನ್ದಾಮಸಾಃ ಕಮಾಾದಿಸುತೃತ್್ ೀ ಗತಣಾಃ ||  
ದ್ೃಶಯತ್್ೀದ್ೃಶಯತ್್ೀSSಸನ್ನಪ ದ್ರಷ್ತಟರಾತಮನ್ ೀಸನ್ನಪ ದ್ರಷ್ತಟರಾತಮನ್ ೀSSನಾತಮನ್ ೀ ಗತಣಾಃ ನಾತಮನ್ ೀ ಗತಣಾಃ || || 11 11 ||||  

 

ಸ ವ್ೈ ನಿಸ ವ್ೈ ನಿವೃಯವೃಯರರತುಧ್ಮೀಯಣ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ತಕಮಾರಾ ತುಧ್ಮೀಯಣ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ತಕಮಾರಾ ||  
ಭಗವದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ತರ್ ೀಧ್ತ್ ು್ೀ ಶನ್ೈರಿಹ ಭಗವದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ತರ್ ೀಧ್ತ್ ು್ೀ ಶನ್ೈರಿಹ || || 12 12 ||||  

ಭಾರನಾಯ ಜೀವಸಯ ಸಂಸಾರ ಈಶಜ್ಞಾನಾದಿವಭಾರನಾಯ ಜೀವಸಯ ಸಂಸಾರ ಈಶಜ್ಞಾನಾದಿವಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಭಾರನಿುದ್ೀಯಹಾದ್ಯಭಿಮತರಿೀಶಜ್ಞಾನಾದಿವನ್ಶಯತಭಾರನಿುದ್ೀಯಹಾದ್ಯಭಿಮತರಿೀಶಜ್ಞಾನಾದಿವನ್ಶಯತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 1010--12 12 ||||  

 

ರ್ದ್ೀನಿದಾಯೀಪರಾಮಾಥ್ ೀಯ ದ್ೃಷಾಟತಮನಿ ಪರ್ೀ ಹರೌ ರ್ದ್ೀನಿದಾಯೀಪರಾಮಾಥ್ ೀಯ ದ್ೃಷಾಟತಮನಿ ಪರ್ೀ ಹರೌ ||  
ವಿಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ತದಾ ಕ್್ಿೀಶಾಾಃ ಸಂಸತಪುಸ್ಯೀವ ಕೃತಸನಶಾಃ ವಿಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ತದಾ ಕ್್ಿೀಶಾಾಃ ಸಂಸತಪುಸ್ಯೀವ ಕೃತಸನಶಾಃ || || 13 13 ||||  

ಇನಿದಾಯೀಪರಾಮಾಖಯಾಃ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯ ಮತಕಿುಾಃ ಇನಿದಾಯೀಪರಾಮಾಖಯಾಃ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯ ಮತಕಿುಾಃ || || 13 13 ||||  

ವಿದ್ತರ ಉವಾಚ ವಿದ್ತರ ಉವಾಚ ––  

ಸಞ್ಚಛನ್ನಾಃ ಸಂಶಯೀ ಮಹಯಂಸಞ್ಚಛನ್ನಾಃ ಸಂಶಯೀ ಮಹಯಂ ತವ ಸ ಕ್ಾುಸ್ತನಾ ವಿಭ್ ೀ  ತವ ಸ ಕ್ಾುಸ್ತನಾ ವಿಭ್ ೀ ||  
ಉಭರ್ತ್ಾರಪ ಭಗವನ್ ಮನ್ ೀ ಮೀ ಸಮರಧ್ಾವತ ಉಭರ್ತ್ಾರಪ ಭಗವನ್ ಮನ್ ೀ ಮೀ ಸಮರಧ್ಾವತ || || 15 15 ||||  

 

ಸಾಧ್ತ ತದಾವಯಹೃತಂ ವಿದ್ವನಾನತಮಮಾರಾರ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಧ್ತ ತದಾವಯಹೃತಂ ವಿದ್ವನಾನತಮಮಾರಾರ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಆಭಾತಯಪಾರ್ಯಂ ನಿಮ ಯಲಂ ವಿಶವಮ ಲಂ ನ್ ರ್ದ್ಬಹಿಾಃ ಆಭಾತಯಪಾರ್ಯಂ ನಿಮ ಯಲಂ ವಿಶವಮ ಲಂ ನ್ ರ್ದ್ಬಹಿಾಃ || || 16 16 ||||  

 

ರ್ಶಾ ಮ ಢತಮೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ಶಾ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಪರಂ ಗತಾಃ ರ್ಶಾ ಮ ಢತಮೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ಶಾ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಪರಂ ಗತಾಃ ||  
ತ್ಾವುಭ್ ೀ ಸತಖಮೀಧ್್ೀತ್್ೀ ಕಿಿಶಯತಯನ್ುರಿತ್್ ೀ ಜನ್ಾಃ ತ್ಾವುಭ್ ೀ ಸತಖಮೀಧ್್ೀತ್್ೀ ಕಿಿಶಯತಯನ್ುರಿತ್್ ೀ ಜನ್ಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ಅಅಥಾಯಭಾವಂ ವಿನಿಶ್ಾತಯ ಪರತೀತಸಾಯಪಯನಾತಮನ್ಾಃ ಥಾಯಭಾವಂ ವಿನಿಶ್ಾತಯ ಪರತೀತಸಾಯಪಯನಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತ್ಾಂ ಚಾಪ ರ್ತಷ್ಮಚಾರಣಸ್ೀವರಾತ್ಾಂ ಚಾಪ ರ್ತಷ್ಮಚಾರಣಸ್ೀವರಾSSಹಂ ಪರಾಣತದ್ೀ ಹಂ ಪರಾಣತದ್ೀ || || 18 18 ||||  

ಸವರ ಪಸಾಮಥಾಯಯಶರರ್ಮ್  ರ್ದಾವಯಹೃತಮ್ ಸವರ ಪಸಾಮಥಾಯಯಶರರ್ಮ್  ರ್ದಾವಯಹೃತಮ್ | | ಅಪಾರ್ಯಂ ನಿಮ ಯಲಂ ಚ ಅಪಾರ್ಯಂ ನಿಮ ಯಲಂ ಚ 
ದ್ೀಹಸಮಬನಿಧತ್ಾವದಾಯಭಾತ ದ್ೀಹಸಮಬನಿಧತ್ಾವದಾಯಭಾತ | | ವಿಶವಮ ಲಂ ಚ ಬರಹಮ ರ್ನ್ಮಮ ಜ್ಞಾನಾದ್ಬಹಿನ್ಯ ವಿಶವಮ ಲಂ ಚ ಬರಹಮ ರ್ನ್ಮಮ ಜ್ಞಾನಾದ್ಬಹಿನ್ಯ 
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ಭವತ ಭವತ | | ತಸಾಮದ್ತಭರ್ತರ ಧ್ಾವತ ತಸಾಮದ್ತಭರ್ತರ ಧ್ಾವತ | | ತಸಾಮದ್ನ್ುರಿತ್್ ೀತಸಾಮದ್ನ್ುರಿತ್್ ೀSSಸ್ತಮಸ್ತಮ  | | ತಥಾತಥಾSSಪ ತ್ಾಂ ಪ ತ್ಾಂ 
ಪರತೀತಂ ಪರಾಣತದ್ೀ ಪರತೀತಂ ಪರಾಣತದ್ೀ ||  

‘‘ಆತಮನ್ಸತು ಗತಣಾಭಾವಂ ವದ್ತ್್ ೀ ನ್ತವಸತಯತ್ಾ ಆತಮನ್ಸತು ಗತಣಾಭಾವಂ ವದ್ತ್್ ೀ ನ್ತವಸತಯತ್ಾ ||  
ಅಪೃಷ್ಟಸಯ ದ್ಮಾರ್ಯಂ ಚ ಗತಣಾಯೈವ ಭವತಯಅಪೃಷ್ಟಸಯ ದ್ಮಾರ್ಯಂ ಚ ಗತಣಾಯೈವ ಭವತಯSSಪೀತಪೀತ’’  ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್್ೀಾಃ ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್್ೀಾಃ ||  

ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪಯನ್ತಭವಮನ್ಯಥಾ  ವದ್ತ ವಿದ್ತರಾಃ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪಯನ್ತಭವಮನ್ಯಥಾ  ವದ್ತ ವಿದ್ತರಾಃ ||  

‘‘ದ್ ರೀಣದೌರಣಿಕೃಪಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಭಿೀಷ್ ೇ ವಿದ್ತರಸಞ್ಜರೌ ದ್ ರೀಣದೌರಣಿಕೃಪಾಾಃ ಪಾಥಾಯ ಭಿೀಷ್ ೇ ವಿದ್ತರಸಞ್ಜರೌ ||  
ಯೀಯೀ  ಚಾನ್ಯೀ ತತರ ದ್ೀವಾಂಶಾಾಃ ಸಮಯಕುತ್ಾುವಪರ್ ೀಚಾನ್ಯೀ ತತರ ದ್ೀವಾಂಶಾಾಃ ಸಮಯಕುತ್ಾುವಪರ್ ೀಕ್ಷಿಣಾಃಕ್ಷಿಣಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ಧ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ಧ್ೀ || || 1515  --18 18 ||||  

ಸೃಷಾಟವಸೃಷಾಟವSSಗ್ರೀ ಮಹದಾದಿೀನಿ ಸವಿಕ್ಾರಾಣಯನ್ತಕರಮಾತ್ ಗ್ರೀ ಮಹದಾದಿೀನಿ ಸವಿಕ್ಾರಾಣಯನ್ತಕರಮಾತ್ ||  
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ವಿರಾಜಮತದ್ಧೃತಯ ತಮನ್ತಪಾರವಿಶದಿವಭತಾಃ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ವಿರಾಜಮತದ್ಧೃತಯ ತಮನ್ತಪಾರವಿಶದಿವಭತಾಃ || || 21 21 ||||  

 

ರ್ಮಾಹತರಾದ್ಯಂ ಪುರತಷ್ಂ ಸಹಸಾರಙ್ ಘಾಯರತಬಾಹತಕಮ್ ರ್ಮಾಹತರಾದ್ಯಂ ಪುರತಷ್ಂ ಸಹಸಾರಙ್ ಘಾಯರತಬಾಹತಕಮ್ ||  
ರ್ತರ ವಿಶವ ಇಮೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸವಿಕ್ಾಸಂ ಸಮಾಸತ್್ೀ ರ್ತರ ವಿಶವ ಇಮೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸವಿಕ್ಾಸಂ ಸಮಾಸತ್್ೀ ||  
ರ್ಸ್ತಮನ್ ದ್ಶವಿಧ್ಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸ್ೀನಿದಾರಾಥ್ೀಯನಿದಾರ್ರ್ಸ್ತಮನ್ ದ್ಶವಿಧ್ಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸ್ೀನಿದಾರಾಥ್ೀಯನಿದಾರ್ಸ್ತಿವೃತ್ ಸ್ತಿವೃತ್ || || 22 22 ||||  

ವಿರಾಜಮ್ ವಿರಾಜಮ್ ––  ಬರಬರಹಾಮಹಾಮಣಮ್ ಣಮ್ ||  

‘‘ಬರಹಾಮಣಂ ಪಾರವಿಶದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷಾಃ ಸಹಸರಪಾತ್ಬರಹಾಮಣಂ ಪಾರವಿಶದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಹಸಾರಕ್ಷಾಃ ಸಹಸರಪಾತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || ||   
ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಬರಹಾಮಣಂ ಪಾರಣಂ ದ್ಶವಿಧ್ಂ ತಥಾ ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಬರಹಾಮಣಂ ಪಾರಣಂ ದ್ಶವಿಧ್ಂ ತಥಾ ||  
ಇನಿದಾರಾಣಿೀನಿದಾರಾಥಾಯಂಶಾ  ವಣಾಯಂಶ್ೈವಾಸೃಜದ್ಧರಿಾಃಇನಿದಾರಾಣಿೀನಿದಾರಾಥಾಯಂಶಾ  ವಣಾಯಂಶ್ೈವಾಸೃಜದ್ಧರಿಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 2121,,2222||||  

 

ವಣಾಯಶರವಣಾಯಶರಮವಿಭಾಗಾಂಶಾ ರ ಪಶ್ೀಲಸವಮವಿಭಾಗಾಂಶಾ ರ ಪಶ್ೀಲಸವಭಾವತಾಃ ಭಾವತಾಃ ||  
ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಜನ್ಮ ಕಮಾಯಣಿ ವ್ೀದ್ಸಯ ಚ ವಿಕಷ್ಯಣಮ್ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಜನ್ಮ ಕಮಾಯಣಿ ವ್ೀದ್ಸಯ ಚ ವಿಕಷ್ಯಣಮ್ ||  
ರ್ಜ್ಞಸಯ ಚ ವಿತ್ಾನಾನಿ ಯೀಗಸಯ ಚ ಪರ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಚ ವಿತ್ಾನಾನಿ ಯೀಗಸಯ ಚ ಪರ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀ || || 29 29 ||||  

ವಿಕಷ್ಯಣಮ್  ವಿಕಷ್ಯಣಮ್  --  ಸ ಸ ವಿಭಾಗಾಃ ವಿಭಾಗಾಃ || || 29 29 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  8 8 ||||  
 

|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  9 9 ||||  
 

ಸವಮೀವ  ಷ್ಣಯಂ ಬಹತಮಾನ್ರ್ನ್ುಂ ರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಮಾಮಸವಮೀವ  ಷ್ಣಯಂ ಬಹತಮಾನ್ರ್ನ್ುಂ ರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಮಾಮನ್ನಿು ನ್ನಿು ||  
ಪರತಯಕ್ ಧ್ೃತ್ಾಕ್ಷಾಪರತಯಕ್ ಧ್ೃತ್ಾಕ್ಷಾಮತಬಜಕ್್ ೀಶಮಿೀಷ್ದ್ತನಿೇಲರ್ನ್ುಂ ವಿಬತಧ್್ ೀದ್ಮತಬಜಕ್್ ೀಶಮಿೀಷ್ದ್ತನಿೇಲರ್ನ್ುಂ ವಿಬತಧ್್ ೀದ್ರಾರ್ ರಾರ್ ||||44||||  
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‘‘ಆಧ್ಾರ ಆಶರಯೀ  ಷ್ಣಯಂ ನಿಧ್ಾನ್ಂ ಚಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಆಧ್ಾರ ಆಶರಯೀ  ಷ್ಣಯಂ ನಿಧ್ಾನ್ಂ ಚಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ || || 4 4 ||||  
 

ತಸಾಯತಮಸ ಕ್ಷಾಮಭಿನಿವಿಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟೀರನ್ುಗಯತ್್ ೀತಸಾಯತಮಸ ಕ್ಷಾಮಭಿನಿವಿಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟೀರನ್ುಗಯತ್್ ೀSSಥ್ ೀಯ ರಜಸಾ ತನಿೀರಾನ್ ಥ್ ೀಯ ರಜಸಾ ತನಿೀರಾನ್ ||  
ಗತಣ್ೀನ್ ಕ್ಾಗತಣ್ೀನ್ ಕ್ಾಲಾನ್ತಲಾನ್ತಗತ್್ೀನ್ ವಿದ್ಧಾಃ ಶತಷ್ಯಂಸುದಾಗತ್್ೀನ್ ವಿದ್ಧಾಃ ಶತಷ್ಯಂಸುದಾSSಭಿದ್ಯತಭಿದ್ಯತ  ನಾಭಿದ್ೀಶಾತ್ ನಾಭಿದ್ೀಶಾತ್ || || 13 13 ||||  

‘‘ಉದ್ಕಂ ಉದ್ಕಂ ವಾರ್ತನಾ ಶತಷ್ೆಂ ಭಿನ್ನಂ ಪದ್ಮಮಭ ದ್ಧರ್ೀಾಃವಾರ್ತನಾ ಶತಷ್ೆಂ ಭಿನ್ನಂ ಪದ್ಮಮಭ ದ್ಧರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 13 13 ||||  
 

ಸ ಪದ್ಮಕ್್ ೀಶಾಃ ಸಹಸ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕಮಯಪರತಬ್ ೀ ತ್್ೀನ್ ಸ ಪದ್ಮಕ್್ ೀಶಾಃ ಸಹಸ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕಮಯಪರತಬ್ ೀ ತ್್ೀನ್ ||  
ಸವರ್ ೀಚಿಷಾ ತತಸಲ್ಲಲಂ ವಿಶಾಲಂ ವಿದ್ ಯೀತರ್ನ್ನಕಯ ಇವಾತಮಯೀನಿಾಃ ಸವರ್ ೀಚಿಷಾ ತತಸಲ್ಲಲಂ ವಿಶಾಲಂ ವಿದ್ ಯೀತರ್ನ್ನಕಯ ಇವಾತಮಯೀನಿಾಃ || || 14 14 ||||  

  ಆತ್ಾಮ ವಿಷ್ತಣರಸಯ ಯೀನಿಾಃ ಆತ್ಾಮ ವಿಷ್ತಣರಸಯ ಯೀನಿಾಃ || || 14 14 ||||  
ತಲ್ ಿೀಕಪದ್ಮಂ ಸ ಉ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರವಿೀವಿಶತ್ ಸವಯಗತಣಾವಭಾಸಮ್ ತಲ್ ಿೀಕಪದ್ಮಂ ಸ ಉ ಏವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಾರವಿೀವಿಶತ್ ಸವಯಗತಣಾವಭಾಸಮ್ ||  
ತಸ್ತಮನ್ ಸವರ್ಂ ವ್ೀದ್ಮಯೀ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ಸವರ್ಮತಾವಂ ರ್ಂ ಸಮ ವದ್ನಿು ಸ್ ೀತಸ್ತಮನ್ ಸವರ್ಂ ವ್ೀದ್ಮಯೀ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ಸವರ್ಮತಾವಂ ರ್ಂ ಸಮ ವದ್ನಿು ಸ್ ೀSSಭ ತ್ ಭ ತ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಪದ್ಮಸಂಸಾಿಪದ್ಮಸಂಸಾಿದ್ಧರ್ೀಸುತರ ಬರಹಾಮದ್ಧರ್ೀಸುತರ ಬರಹಾಮSSಜನಿ ಚತತಮತಯಖಾಃಜನಿ ಚತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಸವಯಗತಣಾವಭಾಸಂ ಪೃರ್ಥವಾಯತಮಕಮ್ ಸವಯಗತಣಾವಭಾಸಂ ಪೃರ್ಥವಾಯತಮಕಮ್ | | ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಹಿ ಶಬಾದದ್ರ್ಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಹಿ ಶಬಾದದ್ರ್ಾಃ 
ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯವವಭಾಸನ ು್ೀ ಭಾಸನ ು್ೀ ||  

‘‘ತಸಾಯಸನ್ವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪದ್ಮಮತಚಯತ್್ೀತಸಾಯಸನ್ವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಪದ್ಮಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ ಚ ಚ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ || || 115 5 ||||  
 

ಕ ಏಷ್ ಯೀಕ ಏಷ್ ಯೀಸಾಸಾವಹಮಬಜಪೃಷ್ಠ ಏತತ್ ಕತತ್್ ೀ ವಾವಹಮಬಜಪೃಷ್ಠ ಏತತ್ ಕತತ್್ ೀ ವಾSSಬಜಮನ್ನ್ಯಬಜಮನ್ನ್ಯದ್ಪುಸ ದ್ಪುಸ ||  
ಅಸ್ತು ಹಯಧ್ಸಾುದಿಹ ಕಿಞ್ಾಅಸ್ತು ಹಯಧ್ಸಾುದಿಹ ಕಿಞ್ಾನ್ೈತದ್ ಷ್ಟಠತಂ ರ್ತರ ಸದಾನ್ೈತದ್ ಷ್ಟಠತಂ ರ್ತರ ಸದಾSSನ್ತಭಾವಯಮ್ ನ್ತಭಾವಯಮ್ || || 18 18 ||||  

‘‘ಪರಧ್ಾನ್ವಾಚಾಕಸ ು್ವೀಕಶಾಾನ್ನ್ಯಾಃ ಕ್್ೀವಲಾಃ ಸವರ್ಮ್ಪರಧ್ಾನ್ವಾಚಾಕಸ ು್ವೀಕಶಾಾನ್ನ್ಯಾಃ ಕ್್ೀವಲಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  

ಸಸತ್ಾತ್ಾ  ––  ಬರಹಮಣಾ ಬರಹಮಣಾ ||  

‘‘ಸ ಬರಹಾಮಸ ಬರಹಾಮSSಚಿನ್ುರ್ತ್ ಕತತ್್ ೀ ನ್ತ ಪದ್ಮಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾಯದಿತಚಿನ್ುರ್ತ್ ಕತತ್್ ೀ ನ್ತ ಪದ್ಮಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾಯದಿತ’’  
  ಇತ ಮೈಇತ ಮೈತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ||||  

 

ಪುಂಸಾಂ ಸವಕ್ಾಮಾರ್ ವಿವಿಕುಮಾಗ್ೈಯರಭಯಚಯತ್ಾಂ ಕ್ಾಮದ್ತಘಾಙಚಘಾಪದ್ಮಮ್ ಪುಂಸಾಂ ಸವಕ್ಾಮಾರ್ ವಿವಿಕುಮಾಗ್ೈಯರಭಯಚಯತ್ಾಂ ಕ್ಾಮದ್ತಘಾಙಚಘಾಪದ್ಮಮ್ ||  
ಪರದ್ಶಯರ್ನ್ುಂ ಕೃಪರಾ ನ್ಖ್ೀನ್ತದಮರ್ ಖಭಿನಾನಙ್ತುಲ್ಲಚಾರತಪತರಮ್ ಪರದ್ಶಯರ್ನ್ುಂ ಕೃಪರಾ ನ್ಖ್ೀನ್ತದಮರ್ ಖಭಿನಾನಙ್ತುಲ್ಲಚಾರತಪತರಮ್ || || 26 26 ||||  

ಭಿನ್ನಮನ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್ ಭಿನ್ನಮನ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್ || || 26 26 ||||  
 

ಪರಾಧ್ಯಯಕ್್ೀರ್ ರಮಣಿಪರವ್ೀಕಪರ್ಯಸುದ್ ೀದ್ಯಣಡಸಹಸರಶಾಖಮ್ ಪರಾಧ್ಯಯಕ್್ೀರ್ ರಮಣಿಪರವ್ೀಕಪರ್ಯಸುದ್ ೀದ್ಯಣಡಸಹಸರಶಾಖಮ್ ||  
ಅವಯಕುಮ ಲಂ ಭತವನಾಙಚಘಾಪ್ೀನ್ದಾಅವಯಕುಮ ಲಂ ಭತವನಾಙಚಘಾಪ್ೀನ್ದಾಮಹಿೀನ್ದಾಭ್ ೀಗ್ೈರ ವಿೀತವಲೆಮ್ ಮಹಿೀನ್ದಾಭ್ ೀಗ್ೈರ ವಿೀತವಲೆಮ್ || || 29 29 ||||  
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‘‘ತಸಾಮದ್ವಯಕುಮತತಾನ್ನಂ ತರಗತಣಂ ದಿವಜಸತುಮತಸಾಮದ್ವಯಕುಮತತಾನ್ನಂ ತರಗತಣಂ ದಿವಜಸತುಮ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ || || 29 29 ||||  
 

ನಿವಿೀತಮಾಮಾನರ್ಮಧ್ತವರತ್ಾಶರರ್ಸವಕಿೀತಯಮರಾಯ ವನ್ಮಾಲರಾ ಹರಿಮ್ ನಿವಿೀತಮಾಮಾನರ್ಮಧ್ತವರತ್ಾಶರರ್ಸವಕಿೀತಯಮರಾಯ ವನ್ಮಾಲರಾ ಹರಿಮ್ ||  
ಸ ಯೀಯನ್ತದವಾರ್ವಗನಯಗಮತರಧ್ಾಮಭಿಾಃ ಪರಿಕರಮತ್ಾರಧ್ನಿಕ್್ೈದ್ತಯರಾಸದ್ಮ್ ಸ ಯೀಯನ್ತದವಾರ್ವಗನಯಗಮತರಧ್ಾಮಭಿಾಃ ಪರಿಕರಮತ್ಾರಧ್ನಿಕ್್ೈದ್ತಯರಾಸದ್ಮ್ || ||   

ಸ ಯೀಯನ್ತದವಾರ್ವಗಾನಯದಿಭಿಸ್ತಿಸ ಯೀಯನ್ತದವಾರ್ವಗಾನಯದಿಭಿಸ್ತಿಧ್ಾಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀರಗಚಛದಿಾಾಃ ಧ್ಾಮನೀ ವಿಷ್ ಣೀರಗಚಛದಿಾಾಃ ಪಾರಪಾರಧ್ನಿಕ್್ೈಾಃ ಧ್ನಿಕ್್ೈಾಃ ||  
‘‘ಮತಕುವಾರಾವದಿಭಿವಿಯಷ್ತಣಂ ವೃತಂ ಬರಹಾಮ ದ್ದ್ಶಯ ಹ ಮತಕುವಾರಾವದಿಭಿವಿಯಷ್ತಣಂ ವೃತಂ ಬರಹಾಮ ದ್ದ್ಶಯ ಹ ||  
ತದ್ನಾಯಭಾವತ್್ ೀ ನಾನ್ಯದ್ತಸುತ್ ಸರಷ್ತಟಮೈಚಛತತದ್ನಾಯಭಾವತ್್ ೀ ನಾನ್ಯದ್ತಸುತ್ ಸರಷ್ತಟಮೈಚಛತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  9 9 ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --10 10 ||||  

ಬರಹ್ ೇವಾಚ ಬರಹ್ ೇವಾಚ ::  
ಜ್ಞಾತ್್ ೀಜ್ಞಾತ್್ ೀSSಸ್ತ ಮೀಸ್ತ ಮೀದ್ಯದ್ಯ  ಸತಚಿರಾನ್ನನ್ತ ದ್ೀಹಭಾಜಾಂ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಗತರಿತಯವದ್ಯಮ್ ಸತಚಿರಾನ್ನನ್ತ ದ್ೀಹಭಾಜಾಂ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಗತರಿತಯವದ್ಯಮ್ ||  
ನಾನ್ಯತ್ ತವದ್ಸ್ತು ಭಗವನ್ನಪ ತತ್ ತವಶತದ್ಧಂ ಮಾರಾಗತಣವಯತಕರಾದ್ಯದ್ತರತವಿಯಭಾಸ್ತ ನಾನ್ಯತ್ ತವದ್ಸ್ತು ಭಗವನ್ನಪ ತತ್ ತವಶತದ್ಧಂ ಮಾರಾಗತಣವಯತಕರಾದ್ಯದ್ತರತವಿಯಭಾಸ್ತ || || 1 1 ||||  

ಸವತ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಸವತ್್ ೀ ನಾಸ್ತು | | ತದ್ ೀನ್ಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪಯಶತದ್ಧಮ್ ತದ್ ೀನ್ಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪಯಶತದ್ಧಮ್ | | ರ್ಚಾ ಸವನಾನಾತವಂ ತದ್ಪ ರ್ಚಾ ಸವನಾನಾತವಂ ತದ್ಪ 
ಸಾಿನ್ಭ್ೀದಾದ್ಸದ್ೀವ ಭಾತ ಸಾಿನ್ಭ್ೀದಾದ್ಸದ್ೀವ ಭಾತ ||  

‘‘ಏಕ್್ ೀಏಕ್್ ೀSSಪ ಸಾಿನ್ನಾನಾತ್ಾವನಾನನ್ೀವ ಹಪ ಸಾಿನ್ನಾನಾತ್ಾವನಾನನ್ೀವ ಹರಿರಿೀರ್ತ್್ೀ ರಿರಿೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣಸುಸಯ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣಸುಸಯ ನ್ ನ್ ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ಭ್ೀದ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 1 1 ||||  

 

ರ ಪಂ ರ್ದ್ೀತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ ೀದ್ಯೀನ್ ಶಸವನಿನವೃತುತಮಸಾಃ ಸದ್ನ್ತಗರಹಾರ್ ರ ಪಂ ರ್ದ್ೀತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ ೀದ್ಯೀನ್ ಶಸವನಿನವೃತುತಮಸಾಃ ಸದ್ನ್ತಗರಹಾರ್ ||  
ಆದೌ ಗೃಹಿೀತಮವತ್ಾರಶತ್್ೈಕಬಿೀಜಂ ರ್ನಾನಆದೌ ಗೃಹಿೀತಮವತ್ಾರಶತ್್ೈಕಬಿೀಜಂ ರ್ನಾನಭಿಪಭಿಪದ್ಮದ್ಮಭವನಾದ್ಹಮಾವಿರಾಸಮ್ ಭವನಾದ್ಹಮಾವಿರಾಸಮ್ || || 2 2 ||||  

 

ನಾತಾಃ ಪರಂ ಪರಮ ರ್ದ್ಾವತಾಃ ಸವರ ಪಮಾನ್ನ್ದಮಾತರಮವಿಕ್ಾರಮವಿದ್ಧವಚಯಾಃ ನಾತಾಃ ಪರಂ ಪರಮ ರ್ದ್ಾವತಾಃ ಸವರ ಪಮಾನ್ನ್ದಮಾತರಮವಿಕ್ಾರಮವಿದ್ಧವಚಯಾಃ ||  
ಪಶಾಯಪಶಾಯಮಿ ವಿಶವಮಿ ವಿಶವಸೃಜಮೀಕಮವಿಶವಮಾದ್ಯಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾತಮಕಮದ್ಸು ಉಪಾಶ್ರತ್್ ೀಸೃಜಮೀಕಮವಿಶವಮಾದ್ಯಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾತಮಕಮದ್ಸು ಉಪಾಶ್ರತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಸ್ತಮ ||||33||||  

ರ್ನಾನಭಿಪದ್ಮಭವನಾದ್ಹಮಾವಿರಾಸಮ್ ರ್ನಾನಭಿಪದ್ಮಭವನಾದ್ಹಮಾವಿರಾಸಮ್ | | ರ್ಚ್ಾೀದ್ಂ ಭಗವತಸವರ ಪಮಾನ್ನ್ದರ್ಚ್ಾೀದ್ಂ ಭಗವತಸವರ ಪಮಾನ್ನ್ದ--
ಮಾತರಂ ಪಶಾಯಮಿ ಮಾತರಂ ಪಶಾಯಮಿ | | ರ್ಚಾಾಶ್ರತ್್ ೀರ್ಚಾಾಶ್ರತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಅತಾಃ ಪರಂ ನಾಸ್ತು ಸ್ತಮ ಅತಾಃ ಪರಂ ನಾಸ್ತು | | ಅತ್್ ೀ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ ಅತ್್ ೀ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ 
ಇತ ಅವದ್ಯಮತತಯತುಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಇತ ಅವದ್ಯಮತತಯತುಮಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ | | ಅನಾದಿಗೃಹಿೀತಮೀವ ನ್ೀದಾನಿೀಂ ಗೃಹಯತ್್ೀ ಅನಾದಿಗೃಹಿೀತಮೀವ ನ್ೀದಾನಿೀಂ ಗೃಹಯತ್್ೀ ||  

‘‘ರ್ತ್ರ್ತ್  ತದಿದವಯಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಮಧ್ಯತದಿದವಯಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಮಧ್ಯಗಮ್ ಗಮ್ ||  
ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ ದ್ೈಕಮಾತರಂ ಚ ನ್ ತತಾಃ ಪರಮಂ ಕವಚಿತ್ ಸಜಾಜಾನಾನ್ನ ದ್ೈಕಮಾತರಂ ಚ ನ್ ತತಾಃ ಪರಮಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಅನಾದಿನಿತ್ಾಯದ್ವಯಕ್ಾುತ್ ತಸಾಮಅನಾದಿನಿತ್ಾಯದ್ವಯಕ್ಾುತ್ ತಸಾಮಜಜಜಜಜ್ಞ್ೀ ಚತತಮತಯಖಾಃಜ್ಞ್ೀ ಚತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ್ಾಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ||  



 

 
 

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

 

Page 102 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಣಾಮಾತಮಕಮ್ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಣಾಮಾತಮಕಮ್ | | ರ್ಚಾಾಪನೀತರ್ಚಾಾಪನೀತ’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ || || 22,,3 3 ||||  
 

ಯೀ ತತ ಯೀ ತತ ತವತವದಿೀರ್ಚರಣಾಮತಬಜಕ್್ ೀಶಗದಿೀರ್ಚರಣಾಮತಬಜಕ್್ ೀಶಗನ್ಧಂನ್ಧಂ    
ಜಘರನಿು ಕಣಯವಿವರ್ೈಾಃಜಘರನಿು ಕಣಯವಿವರ್ೈಾಃ  ಶತರತವಾತನಿೀತಮ್ ಶತರತವಾತನಿೀತಮ್ ||  
ಭಕ್ಾಯ ಗೃಹಿೀತಚರಣಾಃ ಪರರಾ ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಭಕ್ಾಯ ಗೃಹಿೀತಚರಣಾಃ ಪರರಾ ಚ ತ್್ೀಷಾಂ   
ನಾಪ್ೈಷ್ಟ ನಾರ್ ಹೃನಾಪ್ೈಷ್ಟ ನಾರ್ ಹೃದ್ರಾಮತಬರತಹಾತ್ ಸವಪುಂಸಾಮ್ ದ್ರಾಮತಬರತಹಾತ್ ಸವಪುಂಸಾಮ್ || || 5 5 ||||  

‘‘ಹೃದಿ ವಯಕುಂ ತತ ರ್ದ್ ರಪಂ ಹರ್ೀಗಯನ್ಧಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ಹೃದಿ ವಯಕುಂ ತತ ರ್ದ್ ರಪಂ ಹರ್ೀಗಯನ್ಧಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಗನ್ಧಗನ್ಧವತ್್ ೀರ್ಯಸಾಮನ್ನ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕವಚನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀಗನ್ಧಗನ್ಧವತ್್ ೀರ್ಯಸಾಮನ್ನ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕವಚನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 5 5 ||||  

 

ರಾವತಾೃರ್ಕುವಮಿದ್ಮಾತಮನ್ ಇನಿದಾರಾರ್ಯಂ ಮಾರಾಬಲಂ ಭಗವರಾವತಾೃರ್ಕುವಮಿದ್ಮಾತಮನ್ ಇನಿದಾರಾರ್ಯಂ ಮಾರಾಬಲಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಜನ್ ಈಶ ಪಶ್ಯೀತ್ ತ್್ ೀ ಜನ್ ಈಶ ಪಶ್ಯೀತ್ ||  
ತ್ಾವಚಾ ಸಂಸೃತರಸೌ ಪರತಸಙ್ ಾೆಮೀತ ವಯಥಾಯಪ ದ್ತಾಃಖನಿವಹಂ ವಹತೀ ಕಿರರಾಥಾಯ ತ್ಾವಚಾ ಸಂಸೃತರಸೌ ಪರತಸಙ್ ಾೆಮೀತ ವಯಥಾಯಪ ದ್ತಾಃಖನಿವಹಂ ವಹತೀ ಕಿರರಾಥಾಯ || || 9 9 ||||  

ಮಾರಾಬಲಂ ಮಾರಾಬಲಂ ––  ಭಗವದಿಚಾಛಬಲಮ್ ಭಗವದಿಚಾಛಬಲಮ್ ||  

‘‘ಜ್ಞ್ೀರ್ತವಂ ದ್ತಘಯಟ್ಸಾಯಪ ಘಟ್ನಾಜ್ಞ್ೀರ್ತವಂ ದ್ತಘಯಟ್ಸಾಯಪ ಘಟ್ನಾSS ಕಶಕಿುತ್ಾ  ಕಶಕಿುತ್ಾ ||  
ಅಭ್ೀದ್ ಈಶವರ್ೀಣಾಪ ಸೃಷಾಟಯದಾವನ್ುರಙ್ುತ್ಾ ಅಭ್ೀದ್ ಈಶವರ್ೀಣಾಪ ಸೃಷಾಟಯದಾವನ್ುರಙ್ುತ್ಾ ||  
ಉಚ್ಯೀತ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಮಾರಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛಉಚ್ಯೀತ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಮಾರಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛSSರ್ವಾ ಬಲಮ್ ರ್ವಾ ಬಲಮ್ ||  
ಭಗವತುನ್ಿಭಗವತುನ್ಿತ್ಾ ರ್ಸಾಯಸುದಾಾರಾಯತವಂ ಸತರ ಪತ್ಾ ತ್ಾ ರ್ಸಾಯಸುದಾಾರಾಯತವಂ ಸತರ ಪತ್ಾ ||  
ಉಚ್ಯೀತ ಮಾರಾ ಸಾ ತತ ಶ್ರೀದ್ ೀಯಷ್ರ್ತಕ್ಾು ಜಡಾ  ಸೃತ್ಾ ಉಚ್ಯೀತ ಮಾರಾ ಸಾ ತತ ಶ್ರೀದ್ ೀಯಷ್ರ್ತಕ್ಾು ಜಡಾ  ಸೃತ್ಾ ||  
ಪರಿಣಾಮಿನಿೀ ಚ ರ್ಸಾಯಸತು ದ್ ೀಷಾಶ್ಾೀತಪರಿಣಾಮಿನಿೀ ಚ ರ್ಸಾಯಸತು ದ್ ೀಷಾಶ್ಾೀತನ್ನ್ತ್ಾ ತಥಾ ತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಶ್ೈವಲ್ಲೀ ನಾಮ ಸಾ ಮಾರಾ ಜಗದ್ಬನಾಧತಮಕ್ಾ ಸದಾಶ್ೈವಲ್ಲೀ ನಾಮ ಸಾ ಮಾರಾ ಜಗದ್ಬನಾಧತಮಕ್ಾ ಸದಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ಧ್ಾಯಯೀ ಮಂಸ್ಯೀ ತಥಾಧ್ಾಯಯೀ ಮಂಸ್ಯೀ ತಥಾ  ಪಶ್ಯೀಪಶ್ಯೀ ಶತರಣ್ ೀಮಿೀತ ವಿಭಕುತ್ಾ  ಶತರಣ್ ೀಮಿೀತ ವಿಭಕುತ್ಾ ||  
ಜೀವಸಯ ತತ ಹರ್ೀರಿಚಾಛಬಲಾದಿೀನಿದಾಜೀವಸಯ ತತ ಹರ್ೀರಿಚಾಛಬಲಾದಿೀನಿದಾರ್ಭತಕುರ್ಾಃರ್ಭತಕುರ್ಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ||  

ಇನಿದಾರಾಣಂ ಭ್ ೀಇನಿದಾರಾಣಂ ಭ್ ೀಗಾರ್ಯಮ್ ಗಾರ್ಯಮ್ | | ವಯಥಾಯವಯಥಾಯSSಪ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕಿರರಾಥಾಯ ಪ ರ್ಜ್ಞಾದಿಕಿರರಾಥಾಯ || || 9 9 ||||  
 

ಅಧ್ಾಯಅಧ್ಾಯಹೃತ್ಾರ್ಯಕರಣಾ ನಿಶ್ ನಿಾಃಶರಾನಾ  ನಾನಾಮನ್ ೀರರ್ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಣಭಙ್ುನಿದಾರಾಃ ಹೃತ್ಾರ್ಯಕರಣಾ ನಿಶ್ ನಿಾಃಶರಾನಾ  ನಾನಾಮನ್ ೀರರ್ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಣಭಙ್ುನಿದಾರಾಃ ||  
ದ್ೈವಾದ್ಧತ್ಾರ್ಯರಚನಾ ಋಷ್ಯೀದ್ೈವಾದ್ಧತ್ಾರ್ಯರಚನಾ ಋಷ್ಯೀSSಪ ದ್ೀವ ರ್ತಷ್ಮತರಸಙ್ುವಿಮತಖಾ ಇಹ ಸಂಸರನಿು ಪ ದ್ೀವ ರ್ತಷ್ಮತರಸಙ್ುವಿಮತಖಾ ಇಹ ಸಂಸರನಿು || || 10 10 ||||  

ಅಥ್ೈಯರಧ್ಾಯಹೃತ್ಾನಿ ಕರಣಾನಿ ಯೀಷಾಮ್ ಅಥ್ೈಯರಧ್ಾಯಹೃತ್ಾನಿ ಕರಣಾನಿ ಯೀಷಾಮ್ ||  

‘‘ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ನಿಶಾ ಪರೀಕ್ಾು ದಿವಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಅಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ನಿಶಾ ಪರೀಕ್ಾು ದಿವಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 10 10 ||||  
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ತವದಾಾವಯೀಗಪರಿಭಾವಿತಹೃತಸರ್ ೀಜಾ ಯೀತವದಾಾವಯೀಗಪರಿಭಾವಿತಹೃತಸರ್ ೀಜಾ ಯೀ  ಸಚತಛಾಸಚತಛಾತ್್ೀಕ್ಷಿತತ್್ೀಕ್ಷಿತಪಥಾ ನ್ನ್ತ ನಾರ್ ಪುಂಸಾಮ್ ಪಥಾ ನ್ನ್ತ ನಾರ್ ಪುಂಸಾಮ್ ||  
ರ್ದ್ಯದಿಧರಾ ತತ ಉರತಗಾರ್ ವಿಭಾವರ್ನಿು ತತುದ್ವಪುಾಃ ಪರಣರ್ಸ್ೀ ತದ್ನ್ತಗರಹಾರ್ ರ್ದ್ಯದಿಧರಾ ತತ ಉರತಗಾರ್ ವಿಭಾವರ್ನಿು ತತುದ್ವಪುಾಃ ಪರಣರ್ಸ್ೀ ತದ್ನ್ತಗರಹಾರ್ || || 11 11 ||||  

ತತುದ್ವಪುಸ ು್ೀಷಾಂ ಪರಣರ್ಸ್ೀ ತತುದ್ವಪುಸ ು್ೀಷಾಂ ಪರಣರ್ಸ್ೀ ||  

‘‘ರಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಭಾವಿತಸ್ತುವೀರಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಭಾವಿತಸ್ತುವೀಶಸಾುದ್ೃಶ್್ ೀ ಜೀವ ಆಭವ್ೀತ್ಶಸಾುದ್ೃಶ್್ ೀ ಜೀವ ಆಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ||  
‘‘ತಂ ರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತತಂ ರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 11 11 ||||  

ನಾತಪರಸ್ತೀದ್ಸ್ತ ತಥ್ ೀಪಚಿತ್್ ೀಪಚಾರ್ೈರಾರಾ ತಾಃ ಸತರಗಣ್ೈಹೃಯದಿ ಬದ್ಧಕ್ಾಮೈಾಃ ನಾತಪರಸ್ತೀದ್ಸ್ತ ತಥ್ ೀಪಚಿತ್್ ೀಪಚಾರ್ೈರಾರಾ ತಾಃ ಸತರಗಣ್ೈಹೃಯದಿ ಬದ್ಧಕ್ಾಮೈಾಃ ||  
ರ್ಾಃ ಸವಯಭ ತದ್ರ್ಮಾರ್ಾಃ ಸವಯಭ ತದ್ರ್ಮಾSSಸದ್ಲಭಯಯೈಕ್್ ೀ ನಾನಾಜನ್ೀಷ್ವವಹಿತಾಃ ಸೃಹೃಸದ್ಲಭಯಯೈಕ್್ ೀ ನಾನಾಜನ್ೀಷ್ವವಹಿತಾಃ ಸೃಹೃದ್ನ್ುರಾತ್ಾಮ ದ್ನ್ುರಾತ್ಾಮ ||||1212||||  

ಸವಯಭ ತದ್ರ್ರಾ ಸತರಗಣ್ೈಹೃಯಧ್ಾಯರಾ ತಸುವಂ ಬದ್ಧಕ್ಾಮೈಜಯಸವಯಭ ತದ್ರ್ರಾ ಸತರಗಣ್ೈಹೃಯಧ್ಾಯರಾ ತಸುವಂ ಬದ್ಧಕ್ಾಮೈಜಯನ್ೈರತಪನ್ೈರತಪ--
ಚಿತ್್ ೀಪಚಾರ್ೈನಾಯತಪರಸ್ತೀದ್ಸ್ತ ಚಿತ್್ ೀಪಚಾರ್ೈನಾಯತಪರಸ್ತೀದ್ಸ್ತ ||  

‘‘ಆರಾ ತ್್ ೀ ಯೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೈಭಯಕಿುಜ್ಞಾನ್ದ್ರಾದಿಭಿಾಃ ಆರಾ ತ್್ ೀ ಯೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೈಭಯಕಿುಜ್ಞಾನ್ದ್ರಾದಿಭಿಾಃ ||  
ಕಿಂ ತಸಯ ಕ್ಾಮತಕಜನ್ೈಾಃ ಕೃತರಾ ಪರಿಚರ್ಯರಾಕಿಂ ತಸಯ ಕ್ಾಮತಕಜನ್ೈಾಃ ಕೃತರಾ ಪರಿಚರ್ಯರಾ’’  ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

 

ಶಶವತಸವರ ಪಮಹಸ್ೈವ ನಿಪೀತಭ್ೀದ್ಮೀಹಾರ್ ಬ್ ೀಧ್ ಷ್ಣಾರ್ ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಶಶವತಸವರ ಪಮಹಸ್ೈವ ನಿಪೀತಭ್ೀದ್ಮೀಹಾರ್ ಬ್ ೀಧ್ ಷ್ಣಾರ್ ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ||  
ವಿಶ್್ ವೀದ್ರ್ಸ್ತಿತಲಯೀಷ್ತ ನಿಮಿತುಲ್ಲೀಲಾರಾಮಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮ ಇದ್ಂ ಚಕೃಮೀಶವರಾರ್ ವಿಶ್್ ವೀದ್ರ್ಸ್ತಿತಲಯೀಷ್ತ ನಿಮಿತುಲ್ಲೀಲಾರಾಮಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮ ಇದ್ಂ ಚಕೃಮೀಶವರಾರ್ || || 1414  ||||  

‘‘ಈಶಸಾಯಪೂಣಯತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯಸಯ ಚ್ೀಶತ್ಾ ಈಶಸಾಯಪೂಣಯತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯಸಯ ಚ್ೀಶತ್ಾ ||  
ಭ್ೀದ್ಸುಭ್ೀದ್ಸುಸಾಯಸಾಯವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಜೀವಸ್ಯೀಶತವಮೀವ ಚ ವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಜೀವಸ್ಯೀಶತವಮೀವ ಚ ||  
ತಥಾ ಜೀವತವಮಿೀಶಸಯ ತಥಾ ಜೀವತವಮಿೀಶಸಯ ಜಜಡಾಭ್ೀದ್ಸುಯೀರಪ ಡಾಭ್ೀದ್ಸುಯೀರಪ ||  
ಭ್ೀದ್ಮೀಹ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಸ ಸದಾ ನ್ ಹರೌ ಕಿವಚಿತ್ ಭ್ೀದ್ಮೀಹ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಸ ಸದಾ ನ್ ಹರೌ ಕಿವಚಿತ್ ||  
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ತಅನ್ಯೀಷಾಂ ತತರತರಸಾದ್ೀನ್ ಶನ್ೈರಾಯತ ಸತ್ಾಮಪಸಾದ್ೀನ್ ಶನ್ೈರಾಯತ ಸತ್ಾಮಪ’’  ಇತ ಸಾೆಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀನ ದ್ೀ  || || 14 14 ||||  

 

ರ್ಸಾಯವತ್ಾರಗತಣಕಮಯವಿಡಮಬನಾನಿ ನಾಮಾನಿರ್ಸಾಯವತ್ಾರಗತಣಕಮಯವಿಡಮಬನಾನಿ ನಾಮಾನಿ  ಯೀಯೀSSಸತಸತವಿವಿಗಮೀ ವಿವಶಾ ಗೃಣನಿು ಗಮೀ ವಿವಶಾ ಗೃಣನಿು ||  
ತ್್ೀ ನ್ೈಕಜನ್ಮಶಮಲಂ ಸಹಸ್ೈವ ಹಿತ್ಾವ ಸಂರಾನ್ಯಪಾವೃತಮೃತಂ ತಮಜಂ ಪರಪದ್ಯೀ ತ್್ೀ ನ್ೈಕಜನ್ಮಶಮಲಂ ಸಹಸ್ೈವ ಹಿತ್ಾವ ಸಂರಾನ್ಯಪಾವೃತಮೃತಂ ತಮಜಂ ಪರಪದ್ಯೀ || || 15 15 ||||  

ಭಕಿುವಿವಶಾಃ ಭಕಿುವಿವಶಾಃ ||  

‘‘ಯೀ ಭಕ್ಾಯ ವಿವಶಾ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಮಾತ್್ೈಕಜಲಾಕ್ಾಾಃ ಯೀ ಭಕ್ಾಯ ವಿವಶಾ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮಮಾತ್್ೈಕಜಲಾಕ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀತ್್ೀSSಪ ಮತಕಿುಂ ವರಜನಾಯಶತ ಕಿಮತ ತದಾಧಯಯನ್ಾಃ ಸದಾಪ ಮತಕಿುಂ ವರಜನಾಯಶತ ಕಿಮತ ತದಾಧಯಯನ್ಾಃ ಸದಾ’’    
ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 15 15 ||||  
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ಯೀ ವಾ ಅಹಂ ಚ ಗಿರಿಶಶಾಯೀ ವಾ ಅಹಂ ಚ ಗಿರಿಶಶಾ ವಿಭತಾಃ ಸವರ್ಂ ಚ ಸ್ತಿತತಯದ್ಾವಪರಲರ್ಹ್ೀತವ ಆತಮಮ ಲಾಾಃ  ವಿಭತಾಃ ಸವರ್ಂ ಚ ಸ್ತಿತತಯದ್ಾವಪರಲರ್ಹ್ೀತವ ಆತಮಮ ಲಾಾಃ ||  
ಭ ತ್ಾವ ತರಪಾದ್ವವೃಧ್ ಏಕ ಉರತಪರರ್ ೀಹಭ ತ್ಾವ ತರಪಾದ್ವವೃಧ್ ಏಕ ಉರತಪರರ್ ೀಹಸುಸ್ೈಸುಸ್ೈ  ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಭತವನ್ದ್ತರಮಾರ್ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಭತವನ್ದ್ತರಮಾರ್ || || 16 16 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಿಭಾವೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತುತನಿನರಾಮಕತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಬರಹಾಮದಿಭಾವೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತುತನಿನರಾಮಕತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಮತ್ಾಸಯದಿತ್ಾ ಸವಭಾವಸತು ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀಮತ್ಾಸಯದಿತ್ಾ ಸವಭಾವಸತು ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||  
‘‘ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಕ್ಷಿೀರಾಬಿಧಸ್ ಿೀ ಹರಿಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಕ್ಷಿೀರಾಬಿಧಸ್ ಿೀ ಹರಿಸ್ತಿಪಾತ್ಸ್ತಿಪಾತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 16 16 ||||  

 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಕಮಯನಿರತಾಃ ಕತಶಲ್ೀ ಪರಮತುಾಃ ಕಮಯಣಯರ್ಂ ತವದ್ತದಿತ್್ೀ ಭವದ್ಚಯನ್ೀ ಸ್ವೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿಕಮಯನಿರತಾಃ ಕತಶಲ್ೀ ಪರಮತುಾಃ ಕಮಯಣಯರ್ಂ ತವದ್ತದಿತ್್ೀ ಭವದ್ಚಯನ್ೀ ಸ್ವೀ ||  
ರ್ಸಾುವದ್ಸಯ ಬಲವಾನಿಹ ಜೀವಿತ್ಾಶಾಂ ಸದ್ಯಶ್ಛನ್ತಯನಿಮಿಷಾರ್ ನ್ಮೀರ್ಸಾುವದ್ಸಯ ಬಲವಾನಿಹ ಜೀವಿತ್ಾಶಾಂ ಸದ್ಯಶ್ಛನ್ತಯನಿಮಿಷಾರ್ ನ್ಮೀSSಸತು ತಸ್ೈ ಸತು ತಸ್ೈ || || 17 17 ||||  

ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಶಾ ನಿತಯಂ ಲವಕ್ಾಲಮಪೀಶವರಾಃ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಶಾ ನಿತಯಂ ಲವಕ್ಾಲಮಪೀಶವರಾಃ ||  
ಪಶ್ಯೀತ್ ತತ್ಾೆಲ್ಲಕಂ ಚ್ೈವ ತಸಾಮದ್ನಿಮಿಷ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪಶ್ಯೀತ್ ತತ್ಾೆಲ್ಲಕಂ ಚ್ೈವ ತಸಾಮದ್ನಿಮಿಷ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಸಾಯಕ್ಾಲಸಾಯನಿಮಿಷ್ತವಂ ಚ ಲವಾದ್ೀನಿಯತಯವಿೀಕ್ಷಣಾತ್ನಿಮಿಷ್ತವಂ ಚ ಲವಾದ್ೀನಿಯತಯವಿೀಕ್ಷಣಾತ್’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 17 17 ||||  

 

ತರ್ಯಙ್ಮನ್ತಷ್ಯವಿಬತಧ್ಾದಿಷ್ತ ಜೀವಯೀನಿಷಾವತರ್ಯಙ್ಮನ್ತಷ್ಯವಿಬತಧ್ಾದಿಷ್ತ ಜೀವಯೀನಿಷಾವತ್್ೇಚಛರಾತ್್ೇಚಛರಾSSತಮಕೃತಸ್ೀತತಪರಿೀಪಸರಾ ರ್ಾಃ ತಮಕೃತಸ್ೀತತಪರಿೀಪಸರಾ ರ್ಾಃ ||  
ರ್ೀಮೀರ್ೀಮೀSSನಿರಸುರತರಪುಯಪಲಬಧಕ್ಾಷ್ಠಸುಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾರ್ ನಿರಸುರತರಪುಯಪಲಬಧಕ್ಾಷ್ಠಸುಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾರ್ || || 19 19 ||||  

ಅನಿರಸುರತನಿಯತಯರತಾಃ ಅನಿರಸುರತನಿಯತಯರತಾಃ || || 19 19 ||||  
 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ಸಮಸುಜಗತ್ಾಂ ಸತಹೃದ್ೀಕ ರ್ಂ ಸಮಸುಜಗತ್ಾಂ ಸತಹೃದ್ೀಕ ಆತ್ಾಮ ಸತ್್ವೀನ್ ರ್ನ್ೃಡರ್ತ್್ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗ್ೀನ್ ಆತ್ಾಮ ಸತ್್ವೀನ್ ರ್ನ್ೃಡರ್ತ್್ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಗ್ೀನ್ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಮೀ ದ್ೃಶಮನ್ತಸಾೃಶತ್ಾದ್ಯಥಾತ್್ೀನ್ೈವ ಮೀ ದ್ೃಶಮನ್ತಸಾೃಶತ್ಾದ್ಯಥಾSSಹಂ ಸರಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೂವಯವದಿದ್ಂ ಪರಣತಪರಯೀಹಂ ಸರಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೂವಯವದಿದ್ಂ ಪರಣತಪರಯೀSSಸೌ ಸೌ   

‘‘ಸವಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಸವಕಮಾಯಣಿ ರಮರಾ ಸಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸವಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಸವಕಮಾಯಣಿ ರಮರಾ ಸಹ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಕತರತತ್್ೀ ಸವರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಕತರತತ್್ೀ ಸವರ್ಮೀವ್ೈಷ್ ಕ್ಾನಿಚಿತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 22 22 ||||  

 

ಏಷ್ ಪರಸನ್ನವರದ್ ೀ ರಮರಾಏಷ್ ಪರಸನ್ನವರದ್ ೀ ರಮರಾSSSSತಮಶಕ್ಾಯ ತಮಶಕ್ಾಯ   
ರ್ದ್ಯತ್ ಕರಿಷ್ಯರ್ದ್ಯತ್ ಕರಿಷ್ಯತ ಗೃಹಿೀತಗತಣಾವತ್ಾರಾಃ ತ ಗೃಹಿೀತಗತಣಾವತ್ಾರಾಃ ||  
ತಸ್ತಮನ್ ಸವವಿಕರಮ ಇದ್ಂ ಸೃಜತ್್ ೀತಸ್ತಮನ್ ಸವವಿಕರಮ ಇದ್ಂ ಸೃಜತ್್ ೀSSಪ ಚ್ೀತ್್ ೀ ಪ ಚ್ೀತ್್ ೀ   
ರ್ತಞ್ಚಜೀತ ಕಮಯಶಮಲಂ ಚ ರ್ಥಾರ್ತಞ್ಚಜೀತ ಕಮಯಶಮಲಂ ಚ ರ್ಥಾ  ವಿಜಹಾಯಮ್ ವಿಜಹಾಯಮ್ || || 2323  ||||  

‘‘ಆತಮಶಬದಸಯ ಮತಖಾಯಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ಆತಮಶಬದಸಯ ಮತಖಾಯಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಸನ್ ದೀಹದ್ೀಹಮನ್ಸ್ ೀ ಬತದಿಧಜೀವಾಾಃ ಸವರ್ಂ ತಥಾ ಸನ್ ದೀಹದ್ೀಹಮನ್ಸ್ ೀ ಬತದಿಧಜೀವಾಾಃ ಸವರ್ಂ ತಥಾ ||  
ಬರಹಾಮಬರಹಾಮSSಪಯಮತಖಾಯಪಯಮತಖಾಯ ಕರಮಶ ಉತೆಷ್ ೀಯ ಹಾಯತಮತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಕರಮಶ ಉತೆಷ್ ೀಯ ಹಾಯತಮತ್ಾ ಭವ್ೀತ್’’    
ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  23 23 ||||  
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ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಮಾ ವ್ೀದ್ಗಭಯ ಗಾಸುನಿದಾೀಂ ಸಗಯ ಉದ್ಯಮಮಾವಹ ಮಾ ವ್ೀದ್ಗಭಯ ಗಾಸುನಿದಾೀಂ ಸಗಯ ಉದ್ಯಮಮಾವಹ ||  
ತನ್ಮರಾ ಚ್ ೀದಿತಂ ಹಯಗ್ರೀ ರ್ನಾಮಂ ಪಾರರ್ಯರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ ತನ್ಮರಾ ಚ್ ೀದಿತಂ ಹಯಗ್ರೀ ರ್ನಾಮಂ ಪಾರರ್ಯರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ || || 29 29 ||||  
ಪಾರರ್ಯನ್ಮಪ ಮತ್್ರೀರಣಮೀವ ಪಾರರ್ಯನ್ಮಪ ಮತ್್ರೀರಣಮೀವ || || 29 29 ||||  

 

ಭ ರ್ಶಾ ತಪ ಆತಷ್ಠ ವಿದಾಯಂ ಚ್ೈವ ಮದಾಶರರಾಮ್ ಭ ರ್ಶಾ ತಪ ಆತಷ್ಠ ವಿದಾಯಂ ಚ್ೈವ ಮದಾಶರರಾಮ್ ||  
ತ್ಾಭಾಯಮನ್ುಹೃಯದಿ ಬರಹಮನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ದ್ರಕ್ಷಯಸಯಪಾವೃತ್ಾನ್ ತ್ಾಭಾಯಮನ್ುಹೃಯದಿ ಬರಹಮನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ದ್ರಕ್ಷಯಸಯಪಾವೃತ್ಾನ್ || || 30 30 ||||  

‘‘ತಪ ಆಲ್ ೀಚನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ವಿದಾಯ ನಿಷಾಠಪರಕಿೀತಯತ್ಾತಪ ಆಲ್ ೀಚನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ವಿದಾಯ ನಿಷಾಠಪರಕಿೀತಯತ್ಾ’’    
ಇತ ಕಪಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಕಪಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 30 30 ||||  

 

ತತ ಆತಮನಿ ಯೀಗ್ೀನ್ ಭಕಿುರ್ತಕುಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ ತತ ಆತಮನಿ ಯೀಗ್ೀನ್ ಭಕಿುರ್ತಕುಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ ||  
ದ್ರಷಾಟದ್ರಷಾಟSSಸ್ತ ಮಾಂ ತತಂ ಬರಹಮನ್ ಮಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸುವಮಾತಮನಿ ಸ್ತ ಮಾಂ ತತಂ ಬರಹಮನ್ ಮಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸುವಮಾತಮನಿ || || 31 31 ||||  

  ‘‘ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಹರಿಸುಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರತಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಹರಿಸುಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರತಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ||  
ಅಙ್ತುಷ್ಠಅಙ್ತುಷ್ಠಮಾತ್್ರೀಮಾತ್್ರೀSSಪ ಪರ್ೀ ಪರಶಕಿುಪ ಪರ್ೀ ಪರಶಕಿುರ್ಯತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃರ್ಯತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಆತಮನಿ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ ಆತಮನಿ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ || || 31 31 ||||  
 

ರ್ದಾ ರಹಿತಮಾತ್ಾಮರ್ದಾ ರಹಿತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾಶಯೈಾಃ ನ್ಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾಶಯೈಾಃ ||  
ಸವರ ಪ್ೀಣ ಮಯೀಪ್ೀತಂ ಪಶಯನ್ ಸಾವರಾಜಯಮೃಚಛತ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಮಯೀಪ್ೀತಂ ಪಶಯನ್ ಸಾವರಾಜಯಮೃಚಛತ || || 33 33 ||||  

ಸವರ ಪ್ೀಣ ಮಯೀಪ್ೀತಂ ಹೃದಿಸಿಂ ಜೀವರ ಪಂ ಹಿ ಪರಮೀಶವರಸಹಿತಂ ಭವತ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಮಯೀಪ್ೀತಂ ಹೃದಿಸಿಂ ಜೀವರ ಪಂ ಹಿ ಪರಮೀಶವರಸಹಿತಂ ಭವತ ||  

‘‘ತಯಕ್ಾುವ ದ್ೀಹಾದಾಯತಮಭಾವಂ ಜೀವರ ಪ್ೀ ಹೃದಿ ಸಿ್ತತ್್ೀ ತಯಕ್ಾುವ ದ್ೀಹಾದಾಯತಮಭಾವಂ ಜೀವರ ಪ್ೀ ಹೃದಿ ಸಿ್ತತ್್ೀ ||  
ದ್ೃಷಾಟವದ್ೃಷಾಟವSSSSತಮತಮಭಾವಂ ತಂ ಚಾಪ ಹರಿಪಾದಾಬಜಸಂಸಿ್ತತಮ್ ಭಾವಂ ತಂ ಚಾಪ ಹರಿಪಾದಾಬಜಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ರ್ದಾ ಪಶಯತ್ಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯತ್ ತದಾ ಮತಕಿು ವರಜತಯಸೌರ್ದಾ ಪಶಯತ್ಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯತ್ ತದಾ ಮತಕಿು ವರಜತಯಸೌ’’    
ಇತ  ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀಇತ  ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ  || || 33 33 ||||  

 

ಜ್ಞಾತ್್ ೀಜ್ಞಾತ್್ ೀSSಹಂ ಭವತ್ಾ ತವದ್ಯ ದ್ತವಿಯಜ್ಞ್ೀಯೀಹಂ ಭವತ್ಾ ತವದ್ಯ ದ್ತವಿಯಜ್ಞ್ೀಯೀSSಪ ದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಪ ದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ರ್ನಾಮ ತವಂ ಮನ್ಯಸ್ೀ ರ್ತಕುಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾತಮಭಿಾಃ ರ್ನಾಮ ತವಂ ಮನ್ಯಸ್ೀ ರ್ತಕುಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣಾತಮಭಿಾಃ || || 36 36 ||||  

‘‘ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಬತದಿಧತರಗತಣಾದಿಷ್ತ ಸವಯಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಬತದಿಧತರಗತಣಾದಿಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ ಶಾಃ ||  
ರ್ತಕುಂ ನಿರಾಮಕತರಾ ಪಶಯನ್ ಜಾನಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್ರ್ತಕುಂ ನಿರಾಮಕತರಾ ಪಶಯನ್ ಜಾನಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 36 36 ||||  
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  ಪರೀತ್್ ೀಪರೀತ್್ ೀSSಹಮಸತು ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ವಿಜಯೀಚಛರಾ ಹಮಸತು ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ವಿಜಯೀಚಛರಾ ||  
ರ್ದ್ಸ ುೌಷ್ಟೀದ್ತುಣಮರ್ಂ ನಿಗತಯಣಂ ಮಾರ್ದ್ಸ ುೌಷ್ಟೀದ್ತುಣಮರ್ಂ ನಿಗತಯಣಂ ಮಾSSನ್ತವಣಯರ್ನ್ ನ್ತವಣಯರ್ನ್ || || 39 39 ||||  

‘‘ಸಾವಯಜ್ಞಾಯದಿಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ಸತ್ಾವದಿಗತಣವಜಯತಮ್ ಸಾವಯಜ್ಞಾಯದಿಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ಸತ್ಾವದಿಗತಣವಜಯತಮ್ ||  
ಯೀ ಜಾನಾತ ಹರಿಂ ತಸಯ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವತ ಕ್್ೀಶವಾಃಯೀ ಜಾನಾತ ಹರಿಂ ತಸಯ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವತ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  
ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ರಾಮ್ || || 39  39  ||||  

 

  ರ್ರ್  ಏತ್್ೀನ್ ಪುಮಾನ್ ನಿತಯಂ ಸತುತ್ಾವ ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ ಮಾಂ ಭಜ್ೀತ್ ಏತ್್ೀನ್ ಪುಮಾನ್ ನಿತಯಂ ಸತುತ್ಾವ ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ ಮಾಂ ಭಜ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಯಹಂ ಸಮರಸ್ತೀದ್ೀರ್ಂ ಸವಯಕ್ಾಮವರ್ೀಶವರಾಃ ತಸಾಯಹಂ ಸಮರಸ್ತೀದ್ೀರ್ಂ ಸವಯಕ್ಾಮವರ್ೀಶವರಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ಆ ಕ್ಾರಿಕದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾವ ಕ್ಾರಾಭಿಕ್ಾಮನ್ಮ್ ಆ ಕ್ಾರಿಕದ್ೀವಾನಾಂ ಸಾವ ಕ್ಾರಾಭಿಕ್ಾಮನ್ಮ್ ||  
ಭವತ ಪರೀತಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಕ್ಾಯದ್ೀರಪ ರ್ತ್ ಸದಾಭವತ ಪರೀತಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಕ್ಾಯದ್ೀರಪ ರ್ತ್ ಸದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 40 40 ||||  

 

ಪೂತ್್ೀಯನ್ ತಪಸಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈದಾಯನ್ೈಯೀಯಗ್ೈಾಃ ಸಮಾ ನಾ ಪೂತ್್ೀಯನ್ ತಪಸಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈದಾಯನ್ೈಯೀಯಗ್ೈಾಃ ಸಮಾ ನಾ ||  
ರಾರಾಜಯಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಂ ಪುಂಸಾಂ ಮತರೀತಸುತುವವಿನ್ಮತಮ್ ಜಯಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಂ ಪುಂಸಾಂ ಮತರೀತಸುತುವವಿನ್ಮತಮ್ || || 41 41 ||||  

ನಿಾಃಶ್ರೀನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಂ ರಾಜಯಮ್ ರ್ಸಂ ರಾಜಯಮ್ | | ಮೀಕ್ಷ್ೀಮೀಕ್ಷ್ೀSSಪ ರಞ್ಜನಿೀರಾ ಮತರೀತರ್ೀವ ಪ ರಞ್ಜನಿೀರಾ ಮತರೀತರ್ೀವ ||  

‘‘ಮತಕುಸಾಯಪ ಹರ್ೀಾಃ  ಪರೀತಾಃ ಸವಯತ್್ ೀಮತಕುಸಾಯಪ ಹರ್ೀಾಃ  ಪರೀತಾಃ ಸವಯತ್್ ೀSSಪಯನ್ತರಜಯತ್್ೀಪಯನ್ತರಜಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 41 41 ||||  
 

ಅಹಮಾತ್ಾಮಅಹಮಾತ್ಾಮSSSSತಮನಾಂ ಧ್ಾತಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸನ್ ಪ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ತಮನಾಂ ಧ್ಾತಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸನ್ ಪ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮಯ ರತಂ ಕತರಾಯದ ದ್ೀಹಾದಿರ್ಯಅತ್್ ೀ ಮಯ ರತಂ ಕತರಾಯದ ದ್ೀಹಾದಿರ್ಯತೃತ್್ೀ  ಪರರ್ಾಃ ತೃತ್್ೀ  ಪರರ್ಾಃ || || 42 42 ||||  

‘‘ಸವಯತ್್ ೀಸವಯತ್್ ೀSSಪ ಪರಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ತಸಾಯಪ ಪರರ್ತ್ಾಂ ಹರಿಾಃ ಪ ಪರಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ತಸಾಯಪ ಪರರ್ತ್ಾಂ ಹರಿಾಃ ||  
ಆಪಾದ್ರ್ತ ರ್ತ್ ತಸಾಮತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀಆಪಾದ್ರ್ತ ರ್ತ್ ತಸಾಮತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀSSಪ ಪರಯೀ ಹರಿಾಃಪ ಪರಯೀ ಹರಿಾಃ’’  
  ಇತ ಬರಹಮಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯವ್ೈವತ್್ೀಯ  || || 42 42 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --10 10 ||||  
 

|| || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --1111  ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ::  

ವಿರಿಞ್ಕ್ ಾೀವಿರಿಞ್ಕ್ ಾೀSSಪ ತಥಾ ಚಕ್್ರೀ ಪ ತಥಾ ಚಕ್್ರೀ ದಿದಿವಯಂವಯಂ  ವಷ್ಯಶತಂ ತಪಾಃ ವಷ್ಯಶತಂ ತಪಾಃ ||  
ಆತಮಆತಮನಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾವ್ೀಶಯ ರ್ಥಾನಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾವ್ೀಶಯ ರ್ಥಾSSSSಹ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ಹ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ || || 4 4 ||||  

ಆತಮನಿ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ಆತಮನಿ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ––  ಮನ್ ಆವ್ೀಶಯ ಮನ್ ಆವ್ೀಶಯ || || 4 4 ||||  
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ಏತ್ಾಏತ್ಾವಾನ್ ಜೀವಲ್ ೀಕಸಯ ಸಂಸಾಿಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಮಾಸತಾಃ ವಾನ್ ಜೀವಲ್ ೀಕಸಯ ಸಂಸಾಿಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಮಾಸತಾಃ ||  
ಧ್ಮಯಸಯ ಹಯನಿಮಿತುಸಯ ವಿಪಾಕಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠನ್ಾಃ ಧ್ಮಯಸಯ ಹಯನಿಮಿತುಸಯ ವಿಪಾಕಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠನ್ಾಃ || || 9 9 ||||  

ಅನಿಮಿತುಅನಿಮಿತುಸಯ ಬರಹಾಮಪಯಣಬತದಾಧಯಕೃತಸಯ ಸಯ ಬರಹಾಮಪಯಣಬತದಾಧಯಕೃತಸಯ | | ‘‘ಅಅ  ಇತ ಬರಹಮಇತ ಬರಹಮ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ || || 9 9 ||||  

ವಿದ್ತರ ಉವಾಚ ವಿದ್ತರ ಉವಾಚ ::  

ರ್ದಾತಿ ಬಹತರ ಪಸಯ ಹರ್ೀರದ್ತಾತಕಮಯಣಾಃ ರ್ದಾತಿ ಬಹತರ ಪಸಯ ಹರ್ೀರದ್ತಾತಕಮಯಣಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಾಖಯಂ ಲಕ್ಷಕ್ಾಲಾಖಯಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಬರಹಮನ್ ರ್ಥಾ ವಣಯರ್ ನ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀಣಂ ಬರಹಮನ್ ರ್ಥಾ ವಣಯರ್ ನ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀ  || || 10 10 ||||  

‘‘ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಯಮಾತ್ಾಮ ಚ ಸವರ ಪಮಿತ ಕರ್ಯತ್್ೀಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಯಮಾತ್ಾಮ ಚ ಸವರ ಪಮಿತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 10 10 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ::  

ಗತಣವಯತಕರಾಕ್ಾರ್ ೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀಗತಣವಯತಕರಾಕ್ಾರ್ ೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀSSಪರತಷ್ಟಠತಾಃ ಪರತಷ್ಟಠತಾಃ ||  
ಪುರತಷ್ಸುದ್ತಪಾದಾಪುರತಷ್ಸುದ್ತಪಾದಾನ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಲ್ಲೀಲರಾನ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಲ್ಲೀಲರಾSSಸೃಜತ್ ಸೃಜತ್ || || 11 11 ||||  

ಗತಣವಯತಕರಮಾಕರ್ ೀತ ತದ್ದಾಷಾಟ ಗತಣವಯತಕರಮಾಕರ್ ೀತ ತದ್ದಾಷಾಟ | | ಅಪರತಷ್ಟಠತ್್ ೀಅಪರತಷ್ಟಠತ್್ ೀSSನ್ಯತರ ನ್ಯತರ ||  

‘‘ಸ ಭಗವಾಃ ಕಸ್ತಮನ್ ಪರತಷ್ಟಠತ ಇತ ಸ್ವೀ ಮಹಿಮಿನಸ ಭಗವಾಃ ಕಸ್ತಮನ್ ಪರತಷ್ಟಠತ ಇತ ಸ್ವೀ ಮಹಿಮಿನ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ ||  

ತದ್ತಪಾದಾನ್ಮ್ ತದ್ತಪಾದಾನ್ಮ್ | | ಗತಣವಯತಕರ್ ೀಪಾದಾನ್ಕತ್ಾಯರಮ್ ಗತಣವಯತಕರ್ ೀಪಾದಾನ್ಕತ್ಾಯರಮ್ | | ಸೃಷಾಟಯದ್ಯರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಸೃಷಾಟಯದ್ಯರ್ಯತ್್ವೀನ್ 
ತಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ತಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ | | ಬರಹಾಮಬರಹಾಮವಿಷ್ತಣರಿೀಶವರ ಇತ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಾಯವಿಷ್ತಣರಿೀಶವರ ಇತ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಾಯತಮನಾ ಸೃಷಾಟನಿತಮನಾ ಸೃಷಾಟನಿ||||1111  ||||  

 

ವಿಶವಂ ವ್ೈ ಬರಹಮವಿಶವಂ ವ್ೈ ಬರಹಮತತನಾಮತರಂ ಸಂಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಮಾರ್ರಾ ನಾಮತರಂ ಸಂಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಮಾರ್ರಾ ||  
ಈಶವರ್ೀಣ ಪರಿಚಿಛನ್ನಂ ಕ್ಾಲ್ೀನಾವಯಕುಮ ತಯನಾ ಈಶವರ್ೀಣ ಪರಿಚಿಛನ್ನಂ ಕ್ಾಲ್ೀನಾವಯಕುಮ ತಯನಾ || || 12 12 ||||  

ಬರಹಮನಿಮಾಯತೃಕಮ್ ಬರಹಮನಿಮಾಯತೃಕಮ್ | | ಮಾರ್ರಾ ಸಾಮಥ್ಯೀಯಮಾರ್ರಾ ಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ನ್ | | ತತರ ರ್ತ್ ಸಂಹತತಯ ತತರ ರ್ತ್ ಸಂಹತತಯ 
ಈಶವರಾಖಯಂಈಶವರಾಖಯಂ  ರ ಪಂ ತತ್ ಕ್ಾಲಾಖಯಮ್ ರ ಪಂ ತತ್ ಕ್ಾಲಾಖಯಮ್ | | ‘‘ಕಲ ಛ್ೀದ್ನ್ೀಕಲ ಛ್ೀದ್ನ್ೀ’’  ಇತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ ಇತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ ||  
‘‘ಅರ್ ಅರ್ ತರಯೀ ವಾವ ಪರಕೃತಾಃತರಯೀ ವಾವ ಪರಕೃತಾಃ  ಸತವಂ ರಜಸುಮಸತವಂ ರಜಸುಮ  ಇತ ತ್ಾಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಇತ ತ್ಾಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ 
ಪರ್ಯಪಶಯದ್ನ್ನ್ಯಪರತಷ್ಠಾಃ ತಂ ವಾ ಏತಮಾಹತಾಃ ಪುರತಷ್ ಇತ ಪೂಣ್ ೀಯ ಹ್ಯೀಷ್ ಪರ್ಯಪಶಯದ್ನ್ನ್ಯಪರತಷ್ಠಾಃ ತಂ ವಾ ಏತಮಾಹತಾಃ ಪುರತಷ್ ಇತ ಪೂಣ್ ೀಯ ಹ್ಯೀಷ್ 
ಭವತ ಸ ತ್್ರೀಧ್ಾ ಬಭ ವ್ೈಷಾಂ ಗತಣಾನಾಮತಪಾದಾನಾರ್ ವಿಷ್ತಣವಾಯವ ಸತವಸಯ ಭವತ ಸ ತ್್ರೀಧ್ಾ ಬಭ ವ್ೈಷಾಂ ಗತಣಾನಾಮತಪಾದಾನಾರ್ ವಿಷ್ತಣವಾಯವ ಸತವಸಯ 
ರಜಸ್ ೀ  ಬರಹ್ೇಶಾನ್ ೀ ನಾಮ ತಮಸಾಃ ಸ ಆವಿವ್ೀಶ ರಜಸ್ ೀ  ಬರಹ್ೇಶಾನ್ ೀ ನಾಮ ತಮಸಾಃ ಸ ಆವಿವ್ೀಶ | | ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮಣಂ ನಾಮ ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮಣಂ ನಾಮ 
ಚತತಮತಯಖಂ ಈಶ ಈಶಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಮತಖಂ ಯೀ ವಾ ಈಶ ಚತತಮತಯಖಂ ಈಶ ಈಶಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಮತಖಂ ಯೀ ವಾ ಈಶ 
ಈಶಾನ್ಈಶಾನ್ಮಾವಿವ್ೀಶ ತಂ ವಾ ಏನ್ಂ ಕ್ಾಲ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷತ್್ೀಮಾವಿವ್ೀಶ ತಂ ವಾ ಏನ್ಂ ಕ್ಾಲ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷತ್್ೀ  ಕ್ಾಲ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷತ್್ೀಕ್ಾಲ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷತ್್ೀ’’    
ಇತ ಸೌಕರಾರ್ಣಶತರತಾಃ ಇತ ಸೌಕರಾರ್ಣಶತರತಾಃ || || 12 12 ||||  
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ರ್ಥ್ೀದಾನಿೀಂರ್ಥ್ೀದಾನಿೀಂ  ತಥಾ ಚಾಗ್ರೀ ಪಶಾಾದ್ಪ್ಯೀತದಿೀದ್ೃಶಮ್ ತಥಾ ಚಾಗ್ರೀ ಪಶಾಾದ್ಪ್ಯೀತದಿೀದ್ೃಶಮ್ ||  
ಸಗ್ ೀಯ ನ್ವವಿಧ್ಸುಸಯ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ವ್ೈಕೃತಶಾ ರ್ಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ನ್ವವಿಧ್ಸುಸಯ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ವ್ೈಕೃತಶಾ ರ್ಾಃ ||  
ಕ್ಾಲದ್ರವಯಗತಣ್ೈರಸಯ ತರವಿಧ್ಾಃ ಪರತಸಙ್ೆಾಮಾಃ ಕ್ಾಲದ್ರವಯಗತಣ್ೈರಸಯ ತರವಿಧ್ಾಃ ಪರತಸಙ್ೆಾಮಾಃ || || 1313  , , 14 14 ||||  

‘‘ಸೃಷ್ಟಟಶಾಪರಲರ್ಶ್ೈವ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಮತಕಿುರ್ೀವ ಸೃಷ್ಟಟಶಾಪರಲರ್ಶ್ೈವ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಮತಕಿುರ್ೀವ ಚ ಚ ||  
ದ್ೀವಾ ಋಷ್ಟಪರಭೃತಯೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಭ ರಾದ್ರ್ಸುಥಾದ್ೀವಾ ಋಷ್ಟಪರಭೃತಯೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಭ ರಾದ್ರ್ಸುಥಾ  ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ಲೀನಾಾಃ ಸವಯಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ಲೀನಾಾಃ ಸವಯದ್ೈದ್ೈಕಪರಕ್ಾರತಾಃ ಕಪರಕ್ಾರತಾಃ ||  
ಜಗತರವಾಹಾಃ ಸತ್್ ಯೀಜಗತರವಾಹಾಃ ಸತ್್ ಯೀSSರ್ಂ ನ್ೈವ ಮಿಥಾಯ ಕದಾಚನ್ ರ್ಂ ನ್ೈವ ಮಿಥಾಯ ಕದಾಚನ್ ||  
ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ನ್ಯಥಾ ಬ ರರ್ತಾಃ ಸವಯಹನಾುರ ಏವ ತ್್ೀ ಯೀ ತ್್ವೀತದ್ನ್ಯಥಾ ಬ ರರ್ತಾಃ ಸವಯಹನಾುರ ಏವ ತ್್ೀ ||  
ದ್ೀವ್ೈಬರಯಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಶಪಾುಋಷ್ಟಭಿಮಾಯನ್ತಷಾದಿಭಿಾಃ ದ್ೀವ್ೈಬರಯಹಾಮದಿಭಿಾಃ ಶಪಾುಋಷ್ಟಭಿಮಾಯನ್ತಷಾದಿಭಿಾಃ ||  
ಸ್ೀತಹಾಸ್ೀತಹಾಸ್ೈಸುಥಾ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ ಸ್ೈಸುಥಾ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ ||  
ಸವಯಬರಹಮಸವಯಬರಹಮತವವ್ೀತ್ಾುರ್ ೀ ಜೀವಬರಹಮತವವ್ೀದಿನ್ಾಃ ತವವ್ೀತ್ಾುರ್ ೀ ಜೀವಬರಹಮತವವ್ೀದಿನ್ಾಃ ||  
ಅನ್ಯಸಾಮಯವಿದ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ತಣದ್ವೀಷಾಟರ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಸಾಮಯವಿದ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ತಣದ್ವೀಷಾಟರ ಏವ ಚ ||  
ಸವ್ೀಯ ರಾನಿು ತಮೀ ಘ ೀರಂ ನ್ ಚ್ೈಷಾಮತತಿತಾಃ ಕವಚಿತ್ಸವ್ೀಯ ರಾನಿು ತಮೀ ಘ ೀರಂ ನ್ ಚ್ೈಷಾಮತತಿತಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ತ್ಾಮಸಸಯ ತ್ಾಮಸಸಯ ಪದಾರ್ಯಸಯ ಪದಾರ್ಯಸಯ ಸತವಂ ಹಿ ಲರ್ಕ್ಾರಣಮ್ ಸತವಂ ಹಿ ಲರ್ಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ಸಾತವಕಸಯ ತಮಶ್ೈವ ತಯೀಸಾತವಕಸಯ ತಮಶ್ೈವ ತಯೀರರಪ ರಜಾಃ ಕವಚಿತ್ ಪ ರಜಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಗತಣತ್್ ೀಗತಣತ್್ ೀSSರ್ಂ ಲರ್ಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ಂ ಲರ್ಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ದ್ರವಯದ್ರವಯತಸತು  ವಿತಸತು  ವಿರ್ ೀ ನಾ ರ್ ೀ ನಾ ||  
ಕ್ಾಲತಾಃ ಕ್ಾಲಸಙ್ಕ್ಯಕ್್ ೀ ಲರ್ಾಃ ಸವಯಸಯ ವಸತುನ್ಾಃಕ್ಾಲತಾಃ ಕ್ಾಲಸಙ್ಕ್ಯಕ್್ ೀ ಲರ್ಾಃ ಸವಯಸಯ ವಸತುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ತಮಸ್ ೀ ರಜಸತು ದಿವಗತಣಂ ತಮಸ್ ೀ ರಜಸತು ದಿವಗತಣಂ ರಜಸಾಃ ರಜಸಾಃ ಸತವಮೀವ ಚ ಸತವಮೀವ ಚ ||  
ಪರಿಮಾಣತ ಏವಂ ಸತಯಸಿರ್ಾಃ ಪರಕೃತಜಾ ಗತಣಾಾಃ ಪರಿಮಾಣತ ಏವಂ ಸತಯಸಿರ್ಾಃ ಪರಕೃತಜಾ ಗತಣಾಾಃ ||  
ತತರ ಸತವಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಾಯದ್ರಜಸಯಪ ಶತ್ಾ ಕಮ್ ತತರ ಸತವಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಾಯದ್ರಜಸಯಪ ಶತ್ಾ ಕಮ್ ||  
ಸತವಂ ರಜಾಃಸತವಂ ರಜಾಃಶತ್ಾಂಶಂ ತತ ತಮಸುತರ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ಶತ್ಾಂಶಂ ತತ ತಮಸುತರ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ತಮಸಯಪ ತಥಾ ಸತವಂ ತಮಸಸತುತಮಸಯಪ ತಥಾ ಸತವಂ ತಮಸಸತು ದ್ಶ್್ ೀತುರಮ್  ದ್ಶ್್ ೀತುರಮ್ ||  
ತದ್ದಶಾಂಶ್ೀನ್ ತತ ರಜ್ ೀ ಮ ಲಜಂ ರ್ದ್ರತದ್ದಶಾಂಶ್ೀನ್ ತತ ರಜ್ ೀ ಮ ಲಜಂ ರ್ದ್ರಜಸತುತತ್ ಜಸತುತತ್ ||  
ವಿಲಯೀ ದ್ಶಾಂಶತಾಃ ಸತವವಿಲಯೀ ದ್ಶಾಂಶತಾಃ ಸತವ  ಏಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ತಮಸಯಪ ಏಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ತಮಸಯಪ ||  
ಮಿಶ್ರತಂ ಭವತ ಹ್ಯೀತ್ಾಂ ಸಾಮಾಯವಸಾಿಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ಮಿಶ್ರತಂ ಭವತ ಹ್ಯೀತ್ಾಂ ಸಾಮಾಯವಸಾಿಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ||  
ರ್ದಾ ತತ ತದ್ರಜಾಃ ಸವಯಂ ತಮಸಾ ಸಹ ಸಙ್ುತಮ್ ರ್ದಾ ತತ ತದ್ರಜಾಃ ಸವಯಂ ತಮಸಾ ಸಹ ಸಙ್ುತಮ್ ||  
ತದಾ ತ್ಾವಹತಮಯಹತುತುವಂ ತಚಾತತಭಾಯಗಸಮಬವಮ್ ತದಾ ತ್ಾವಹತಮಯಹತುತುವಂ ತಚಾತತಭಾಯಗಸಮಬವಮ್ ||  
ತತರ ತರಭಾಗ್ ೀ ರಜಸ ಏಕ್ಾಂತತರ ತರಭಾಗ್ ೀ ರಜಸ ಏಕ್ಾಂಶಶಸುಸುಮಸಸುಥಾಮಸಸುಥಾ  ||  
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ತದಾತದಾಹತಬರಯಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಕಮ್ ಹತಬರಯಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಕಮ್ ||  
ತದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ಸತವಮಿತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭವ್ೀತ್ ತದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ಸತವಮಿತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಶ್ರೀಮ ಯಲಸತವಂ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ಮ ಯಲಂ ರಜ ಉಚಯತ್್ೀ ಶ್ರೀಮ ಯಲಸತವಂ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ಮ ಯಲಂ ರಜ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಮ ಲಂ ತಮಸುತಥಾ ದ್ತಗಾಯ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಸ್ತಿಮ ಲ್ಲಕ್ಾ ಮ ಲಂ ತಮಸುತಥಾ ದ್ತಗಾಯ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಸ್ತಿಮ ಲ್ಲಕ್ಾ ||  
ಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀ ಗತಣಮ ಲಾಚಾ ಯೀಗತಣ್ೀಭ್ ಯೀ ಗತಣಮ ಲಾಚಾ ಯೀSSತೀತಾಃ ತೀತಾಃ   ಸ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ || || 1313,,14 14 ||||  

 

ಆದ್ಯಸತು ಮಹತಾಃ ಸಗ್ ೀಯಆದ್ಯಸತು ಮಹತಾಃ ಸಗ್ ೀಯ  ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಮಾತಮಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಮಾತಮನ್ಾಃ ನ್ಾಃ ||||  
ದಿವತೀರ್ಸುವಹಮಸುತರ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾದಿವತೀರ್ಸುವಹಮಸುತರ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾದ್ರ್ಾಃ ದ್ರ್ಾಃ ||  
ಭ ತಸಗಯಭ ತಸಗಯಸೃತೀರ್ಸತು ತನಾಮತರದ್ರವಯಶಕಿುಮಾನ್ ಸೃತೀರ್ಸತು ತನಾಮತರದ್ರವಯಶಕಿುಮಾನ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ರ್ದ್ರಜ್ ೀ ಮ ಲರಜಸ್ತ ಮ ಲ್ೀ ತಮಸ್ತ ರ್ದ್ರಜಾಃ ರ್ದ್ರಜ್ ೀ ಮ ಲರಜಸ್ತ ಮ ಲ್ೀ ತಮಸ್ತ ರ್ದ್ರಜಾಃ ||  
ತಮತಮಶಾಶಾ  ಮ ಲ್ೀ ತಮಸ್ತ ಮಹತುತುವಂ ತದಾತಮಕಮ್ ಮ ಲ್ೀ ತಮಸ್ತ ಮಹತುತುವಂ ತದಾತಮಕಮ್ ||  
ದ್ದ್ಶಾಂಶಾಸುತಿ ಸತವಂ ಸತಯರ್ೀಕ್ಾಂಶ್್ ೀ ರಜ ಏವ ಚ ಶಾಂಶಾಸುತಿ ಸತವಂ ಸತಯರ್ೀಕ್ಾಂಶ್್ ೀ ರಜ ಏವ ಚ ||  
ತದ್ೃಶಾಂಶಂ ತಮೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಹಙ್ಕೆರಸುದಾತಮಕಾಃತದ್ೃಶಾಂಶಂ ತಮೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಹಙ್ಕೆರಸುದಾತಮಕಾಃ  ||  
ಸ ರತದ್ರಸಾುಮಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿರಿಞ್ಚಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ತತ ಸ ರತದ್ರಸಾುಮಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿರಿಞ್ಚಾಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ತತ ||  
ಇತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸತವಂ ಸತವದಾಯಸುದ್ವದ್ಸಯ ಚ ಇತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸತವಂ ಸತವದಾಯಸುದ್ವದ್ಸಯ ಚ ||  
ತತುಮೀತತುಮೀ  ಅಂಅಂಶಾತ್  ಸಾತವಕ್ಾಂಶಾತ್  ಸಾತವಕ್ಾಂಶ್್ ೀ ಮನ್ಆದಾಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಶ್್ ೀ ಮನ್ಆದಾಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ರಜಸ್ ೀ ಅಂಶಸ್ತುವರಜಸ್ ೀ ಅಂಶಸ್ತುವನಿದಾನಿದಾರಾಣಿ ತಮಸ್ ೀ ಅಂರಾಣಿ ತಮಸ್ ೀ ಅಂಶಶಾಖಾದ್ರ್ಾಃಶಶಾಖಾದ್ರ್ಾಃ’’    
ಇತ್ಾಯದಿ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ್ಾಯದಿ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 15 15 ||||  

 

ಚತತರ್ಯ ಐನಿದಾರ್ಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ರ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಚತತರ್ಯ ಐನಿದಾರ್ಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ರ್ಸತು ಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಕಾಃ ಕಾಃ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ದ್ೀವಸಗಯಾಃ ಪಞ್ಾಮೀ ರ್ನ್ಮವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ದ್ೀವಸಗಯಾಃ ಪಞ್ಾಮೀ ರ್ನ್ಮರ್ಂರ್ಂ  ಮನ್ಾಃ ಮನ್ಾಃ || || 16 16 ||||  

‘‘ಭ ತ್ಾನಿ ದ್ರವಯಶಕಿುೀನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ದ್ರವಣಂ ರ್ತಾಃ ಭ ತ್ಾನಿ ದ್ರವಯಶಕಿುೀನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ದ್ರವಣಂ ರ್ತಾಃ ||  
ತಥಾ ತನಾಮತರಶಕಿುೀನಿ ಶಬಾದದಾಯತಮಕತ್ಾ ರ್ತಾಃ ತಥಾ ತನಾಮತರಶಕಿುೀನಿ ಶಬಾದದಾಯತಮಕತ್ಾ ರ್ತಾಃ ||  
ಕಿರರಾಶಕಿುೀನಿ ವಾಗಾದಾಯನಿೀನಿದಾರಾಣಿೀತರಾಣಿ ತತ ಕಿರರಾಶಕಿುೀನಿ ವಾಗಾದಾಯನಿೀನಿದಾರಾಣಿೀತರಾಣಿ ತತ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುೀನಿ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀವಾಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಶಕುರ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುೀನಿ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀವಾಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಶಕುರ್ಾಃ ||  
ಏತ್್ೀಷಾಂ ಮ ಲಭ ತತ್ಾವದ್ಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿಶಕಿುಮಾಏತ್್ೀಷಾಂ ಮ ಲಭ ತತ್ಾವದ್ಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿಶಕಿುಮಾನ್ ನ್ ||  
ಮಾನ್ತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಾಃಮಾನ್ತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ  ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ  ||  
ತತ್ಾರಪ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸಾುತತ್ಾರಪ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸಾುತವಕ್ಾ ರಾತವಕ್ಾ ರಾಸತು ದ್ೀವತ್ಾಾಃಸತು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ  ||  
ತತ್ಾರಪ  ಸಾತವಕ್್ ೀ ರತದ್ರಸುತ್ಾರಪ ತತ ಚತತಮತಯಖಾಃ ತತ್ಾರಪ  ಸಾತವಕ್್ ೀ ರತದ್ರಸುತ್ಾರಪ ತತ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
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ಅವಿಕ್ಾರೌ ಬರಹಮರತದೌರ ದ್ೀಹಭ್ೀದಾದಿಸಮಾವ್ೀ ಅವಿಕ್ಾರೌ ಬರಹಮರತದೌರ ದ್ೀಹಭ್ೀದಾದಿಸಮಾವ್ೀ ||  
ವಿಕ್ಾರವನ್ು ಇನಾದಾದಾಯಸುಸಾಮದ್ವೈಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ವಿಕ್ಾರವನ್ು ಇನಾದಾದಾಯಸುಸಾಮದ್ವೈಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ತ ಏವನಿಿರ್ರ ಪ್ೀಣ ರ್ತತ ಏವನಿಿರ್ರ ಪ್ೀಣ ರ್ತಸುವತವಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಸುವತವಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಗತಣ್ ೀದಿರಕ್ಾುಸುಸಾಮತ್ ತ್್ೈಜಸನಾಮಕ್ಾಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಗತಣ್ ೀದಿರಕ್ಾುಸುಸಾಮತ್ ತ್್ೈಜಸನಾಮಕ್ಾಾಃ ||  
ಅವಿಕ್ಾರಿತವಯೀಗಯತವಂ ನಿವೃತುಂ ಹಿೀನಿದಾಯೀಷ್ತ ತತ ಅವಿಕ್ಾರಿತವಯೀಗಯತವಂ ನಿವೃತುಂ ಹಿೀನಿದಾಯೀಷ್ತ ತತ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕತವನಾಮಾಪ ತವ್ೈಕ್ಾರಿಕತವನಾಮಾಪ ತತಸ ು್ೀತಸ ು್ೀಷಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಷಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||    
ರ್ಥಾ ವಿರ್ಥಾ ವಿಪರಕತಲ್ೀ ಮ ಖ್ ೀಯ ಮ ಖಯ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಪರಕತಲ್ೀ ಮ ಖ್ ೀಯ ಮ ಖಯ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ವಿದಾಯಯೀವಿದಾಯಯೀಗಯತವತಾಃ ಶ್ದ್ ರೀ ನ್ ಮ ಖ್ ೀಯ ಮ ಖಯಗಯತವತಾಃ ಶ್ದ್ ರೀ ನ್ ಮ ಖ್ ೀಯ ಮ ಖಯ  ಏವ ಸನ್ ಏವ ಸನ್ ||  
ತ್ಾಮಸಾನಿ ಹಿ ಭ ತ್ಾನಿತ್ಾಮಸಾನಿ ಹಿ ಭ ತ್ಾನಿ  ಕಿಞ್ಚಾಕಿಞ್ಚಾದ್ವಯವಹಿತತುವತಾಃ ದ್ವಯವಹಿತತುವತಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸತಷ್ತಟಜ್ಞಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಸತಷ್ತಟಜ್ಞತವತವSSಪ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ಪ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 16 16 ||||  

 

ಷ್ಷ್ಠಸತು ತಮಸಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ರ್ಸುವಬತದಿಧಕೃತಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಷ್ಷ್ಠಸತು ತಮಸಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ರ್ಸುವಬತದಿಧಕೃತಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ ||  
ಷ್ಡಿಮೀ ಪಾರಕೃತ್ಾಾಃ ಸಗಾಯ ವ್ೈಕೃತ್ಾನ್ಪ ಮೀ ಶತರಣತ ಷ್ಡಿಮೀ ಪಾರಕೃತ್ಾಾಃ ಸಗಾಯ ವ್ೈಕೃತ್ಾನ್ಪ ಮೀ ಶತರಣತ || || 17 17 ||||  

‘‘ಅಬತದಿಧಪೂವಯಮಿವ ತತ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹರಿಬತದಿಧತಾಃ ಅಬತದಿಧಪೂವಯಮಿವ ತತ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹರಿಬತದಿಧತಾಃ ||  
ತಮೀ ಮೀಹ್ ೀ ಮಹಾಮೀಹಸಾುಮಿಸ್ ರೀತಮೀ ಮೀಹ್ ೀ ಮಹಾಮೀಹಸಾುಮಿಸ್ ರೀ  ಹಯನ್ಧಸಂಹಯನ್ಧಸಂಜ್ಞಿಜ್ಞಿತಾಃ ತಾಃ ||  
ಅವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವ್ೈಯಷಾ ಪಾರದ್ತಭ ಯತ್ಾ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಅವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವ್ೈಯಷಾ ಪಾರದ್ತಭ ಯತ್ಾ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತ್ಾಮಸಾನಾಂ ತತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸಹಸರಂ ಸತವಭಾಗಿನಾಮ್ ತ್ಾಮಸಾನಾಂ ತತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸಹಸರಂ ಸತವಭಾಗಿನಾಮ್ ||  
ಶತ್ಾಂಶರಜಸಾಮೀಕತಮಸಾಂಶತ್ಾಂಶರಜಸಾಮೀಕತಮಸಾಂ  ಸವಯವ್ೀದಿನಾಮ್ ಸವಯವ್ೀದಿನಾಮ್ ||  
ಕ್್ೀವಲಸಾುಮಸ್ ೀ ಯೀ ಅಂಕ್್ೀವಲಸಾುಮಸ್ ೀ ಯೀ ಅಂಶಾಃ ಸಾಶಾಃ ಸಾSSವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವಿಯಕ್ಾ ವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವಿಯಕ್ಾ ||  
ಜಾತ್ಾಜಾತ್ಾSSತಕೃಷಾಣತದ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೈತಯರಕ್ಷಾಃಪಶಾಚಕ್ಾಾಃ ತಕೃಷಾಣತದ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೈತಯರಕ್ಷಾಃಪಶಾಚಕ್ಾಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ರಜ್ ೀಭಾಜ್ ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಲ್ಲೀಲ್ೀರಜ್ ೀಭಾಜ್ ೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಲ್ಲೀಲ್ೀರ್ಂ ಹರಿರ್ಂ ಹರಿಮೀಧ್ಸಾಃ ಮೀಧ್ಸಾಃ ||  
ಸಸಪುಮೀ ಮತಖಯಸಗಯಸತು ಷ್ಡಿವಪುಮೀ ಮತಖಯಸಗಯಸತು ಷ್ಡಿವಧ್ಸುಸತಿಷಾಂ ಚ ರ್ಾಃ ಧ್ಸುಸತಿಷಾಂ ಚ ರ್ಾಃ || || 18 18 ||||  

 

ವನ್ಸಾತ್್ ಯೀಷ್ ಲತ್ಾ ತವಕ್ ಸಾರಾ ವಿೀರತಧ್್ ೀ ದ್ತರಮಾಾಃ ವನ್ಸಾತ್್ ಯೀಷ್ ಲತ್ಾ ತವಕ್ ಸಾರಾ ವಿೀರತಧ್್ ೀ ದ್ತರಮಾಾಃ ||  
ಉತ್್ ಸಾೀತಉತ್್ ಸಾೀತಸಸಸುಮಾಃಪಾರರಾ ಅನ್ುಾಃಸಾಶಾಯ ವಿಶ್್ ೀಷ್ಟಣಾಃ ಸುಮಾಃಪಾರರಾ ಅನ್ುಾಃಸಾಶಾಯ ವಿಶ್್ ೀಷ್ಟಣಾಃ || || 19 19 ||||  

 

ತರಶಾಾಮಷ್ಟಮಾಃತರಶಾಾಮಷ್ಟಮಾಃ  ಸಗಯಾಃ ಸ್ ೀಸಗಯಾಃ ಸ್ ೀSSಷ್ಟವಿಂಶದಿವಧ್್ ೀ ಮತಾಃ ಷ್ಟವಿಂಶದಿವಧ್್ ೀ ಮತಾಃ ||  
ಅವಿದ್ ೀ ಭ ರಿತಮಸ್ ೀ ಘಾರಣಜ್ಞಾ ಹೃದಿವ್ೀದಿನ್ಾಃ ಅವಿದ್ ೀ ಭ ರಿತಮಸ್ ೀ ಘಾರಣಜ್ಞಾ ಹೃದಿವ್ೀದಿನ್ಾಃ || || 20 20 ||||  
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ಗೌರಜ್ ೀ ಮಹಿಗೌರಜ್ ೀ ಮಹಿಷ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸ ಕರ್ ೀ ಗವಯೀ ರತರತಾಃ ಷ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸ ಕರ್ ೀ ಗವಯೀ ರತರತಾಃ ||  
ದಿವಶಫಾಾಃ ಪಶವಶ್ಾೀಮೀ ದಿವಶಫಾಾಃ ಪಶವಶ್ಾೀಮೀ ಅಅವಿರತಷ್ರಶಾ ಸತುಮ ವಿರತಷ್ರಶಾ ಸತುಮ || || 21 21 ||||  

 

ಖರ್ ೀಖರ್ ೀSSಶ್್ ವೀಶ್್ ವೀSSಶವತರ್ ೀ ಗೌರಾಃ ಶರಭಶಾಮರಿೀ ತಥಾಶವತರ್ ೀ ಗೌರಾಃ ಶರಭಶಾಮರಿೀ ತಥಾ  ||  
ಏತ್್ೀ ಚ್ೈಕಶಫಾಾಃ ಏತ್್ೀ ಚ್ೈಕಶಫಾಾಃ ಕ್ಷತುಾಃ ಶೃಣತ ಪಞ್ಾನ್ಖಾಕ್ಷತುಾಃ ಶೃಣತ ಪಞ್ಾನ್ಖಾನ್ನ್  ಪಶ್ನ್ ಪಶ್ನ್ || || 22 22 ||||  

 

ಶಾವ ಸೃಗಾಲ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀ ವಾಯಘ ರೀ ಮಾಜಾಯರಾಃ ಶಶಶಲಯಕ್ೌ ಶಾವ ಸೃಗಾಲ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀ ವಾಯಘ ರೀ ಮಾಜಾಯರಾಃ ಶಶಶಲಯಕ್ೌ ||  
ಸ್ತಂಹಾಃ ಕಪಗಯಜಾಃ ಕ ಮೀಯ ಗ್ ೀಧ್ಾ ಚ ಮಕರಾದ್ರ್ಾಃ ಸ್ತಂಹಾಃ ಕಪಗಯಜಾಃ ಕ ಮೀಯ ಗ್ ೀಧ್ಾ ಚ ಮಕರಾದ್ರ್ಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ಕಙ್ೆಗೃಧ್ರಬಕಶ್ಯೀನ್ಭಾಸಕಙ್ೆಗೃಧ್ರಬಕಶ್ಯೀನ್ಭಾಸಬಲ ಿರಬಹಿಯಣಾಃ ಬಲ ಿರಬಹಿಯಣಾಃ ||  
ಹಂಸಸಾರಸಚಕ್ಾರಹವಕ್ಾಕ್್ ೀನ್ ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಖಾಾಃ ಹಂಸಸಾರಸಚಕ್ಾರಹವಕ್ಾಕ್್ ೀನ್ ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಖಾಾಃ || || 24 24 ||||  

 

ಅವಾಯಕ್ ಸ್ ರೀತಸತು ನ್ವಮಾಃ ಕ್ಷತರ್ೀಕವಿಧ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ಅವಾಯಕ್ ಸ್ ರೀತಸತು ನ್ವಮಾಃ ಕ್ಷತರ್ೀಕವಿಧ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ರಜ್ ೀರಜ್ ೀSS ಕ್ಾಾಃ ಕಮಯಪರಾ ದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ಸತಖಮಾನಿನ್ಾಃ  ಕ್ಾಾಃ ಕಮಯಪರಾ ದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ಸತಖಮಾನಿನ್ಾಃ || || 25 25 ||||  

 

ರ್ದ್ರಜ್ ೀ ಭೌತಕಂ ತ್್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಸದಾ ಜನಿಾಃ ರ್ದ್ರಜ್ ೀ ಭೌತಕಂ ತ್್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಸದಾ ಜನಿಾಃ ||  
ತಮೀಗ ಢ್ೀ ನ್ ರಜಸಾ ತವತತಮೀಗ ಢ್ೀ ನ್ ರಜಸಾ ತವತರರಸಾಿಸತನಚಾರಿಣಾಮ್ ಸಾಿಸತನಚಾರಿಣಾಮ್ || || 225 5 ||||  

 

ವ್ೈಕೃವ್ೈಕೃತ್ಾಸಿರ್ ಏವ್ೈತ್್ೀ ದ್ೀವಸಗಯಶಾ ಸತುಮತ್ಾಸಿರ್ ಏವ್ೈತ್್ೀ ದ್ೀವಸಗಯಶಾ ಸತುಮ  ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸತು ರ್ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕ್ೌಮಾರಸ ುಭರಾತಮಕಾಃ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸತು ರ್ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕ್ೌಮಾರಸ ುಭರಾತಮಕಾಃ || || 26 26 ||||  

 

ದ್ೀವಸಗಯಶಾಾಷ್ಟವಿಧ್್ ೀ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಪತರ್ ೀದ್ೀವಸಗಯಶಾಾಷ್ಟವಿಧ್್ ೀ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಪತರ್ ೀSSಸತರಾಾಃ ಸತರಾಾಃ ||  
ಗನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಃ ಸ್ತದಾಧ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಚಾರಣಾಾಃ ಗನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಃ ಸ್ತದಾಧ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಚಾರಣಾಾಃ || || 27 27 ||||  

 

ಭ ತಪ್ರೀತಪಶಾಚಾಭ ತಪ್ರೀತಪಶಾಚಾಶಾ ವಿದಾಯಧ್ಾರಾಃ ಕಿನ್ನರಾದ್ರ್ಾಃ ಶಾ ವಿದಾಯಧ್ಾರಾಃ ಕಿನ್ನರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ದ್ದ್ಶ್ೈತ್್ೀ ವಿದ್ತರಾಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸಗಾಯಸ ು್ೀಶ್ೈತ್್ೀ ವಿದ್ತರಾಖಾಯತ್ಾಾಃ ಸಗಾಯಸ ು್ೀ  ವಿಶವಸೃಕೃತ್ಾಾಃ ವಿಶವಸೃಕೃತ್ಾಾಃ || || 28 28 ||||  

‘‘ಭೌತಕ್್ೀನ್ ತತ ಸತ್್ವೀನ್ ಗ ಢಂ ಬರಹಮಣ ಆಣಡಜಮ್ ಭೌತಕ್್ೀನ್ ತತ ಸತ್್ವೀನ್ ಗ ಢಂ ಬರಹಮಣ ಆಣಡಜಮ್ ||  
ರ ಪಂ ತತ್ಾರಪ ತತ ತಮಾಃ ಶತ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ರ ಪಂ ತತ್ಾರಪ ತತ ತಮಾಃ ಶತ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ತಜ್ ಜೀ ರತದ್ರಸುತಸ ು್ವೀವಮಿನಾದಾದಿೀನಾಂ ಪುನ್ಜಯನಿಾಃ ತಜ್ ಜೀ ರತದ್ರಸುತಸ ು್ವೀವಮಿನಾದಾದಿೀನಾಂ ಪುನ್ಜಯನಿಾಃ ||  
ಗ ಹಿತಂ ಭ ತರಗ ಹಿತಂ ಭ ತರಜಸಾ ತತ್ ಸತವಂ ಮಾನ್ತಷಾ ರ್ದಾ ಜಸಾ ತತ್ ಸತವಂ ಮಾನ್ತಷಾ ರ್ದಾ ||  
ದ್ೀವಾ ಏವಂಗತಣಾಸ ು್ವೀತ್್ೀ ಸವಯಂ ವಾಯಪಯ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ದ್ೀವಾ ಏವಂಗತಣಾಸ ು್ವೀತ್್ೀ ಸವಯಂ ವಾಯಪಯ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
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ಗತಣಾತೀತಂ ಚ ಗತಣಾತೀತಂ ಚ ರ್ದ್ ರಪಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸತಖಾತಮಕಮ್ ರ್ದ್ ರಪಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸತಖಾತಮಕಮ್ ||  
ಚಿದ್ ರಪಂ ತಚಾಸತವಸ್ಯೈವೀತೆಷ್ ೀಯ ರ್ತರ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಚಿದ್ ರಪಂ ತಚಾಸತವಸ್ಯೈವೀತೆಷ್ ೀಯ ರ್ತರ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಚ್ ಾೀತೃಷ್ಟಂ ತಮೀ ರ್ತರ  ಹಿೀನ್ಂ ತತರ ಸವಭಾವತಾಃ ತಚ್ ಾೀತೃಷ್ಟಂ ತಮೀ ರ್ತರ  ಹಿೀನ್ಂ ತತರ ಸವಭಾವತಾಃ ||  
ಉಪಗ ಹನ್ೀ ತತ ನ್ೈವಾಸ್ತು ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಿತಯಚಿನ್ಮಯೀ ಉಪಗ ಹನ್ೀ ತತ ನ್ೈವಾಸ್ತು ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಿತಯಚಿನ್ಮಯೀ ||  
ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣರ ಪಾರಾ ಮ ಲ್ಲಕ್ಾರಾಶಾ ನ್ ಕವಚಿತ್ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣರ ಪಾರಾ ಮ ಲ್ಲಕ್ಾರಾಶಾ ನ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಪರಮೀ ತತ್ ು್ವೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಕತತಾಃ ಪುನ್ಾಃವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಪರಮೀ ತತ್ ು್ವೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಕತತಾಃ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 , , 28 28 ||||  
ಅವಯಕ್ಾುದಾಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಯನಾುಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಅವಯಕ್ಾುದಾಯಾಃ ಪೃರ್ಥವಯನಾುಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ತದ್ತಪಾದಾನ್ಕಾಃ ಸಗಯಾಃ ಪಾರಕೃತಾಃ ಪರಿಪಠ್ಯತ್್ೀ ತದ್ತಪಾದಾನ್ಕಾಃ ಸಗಯಾಃ ಪಾರಕೃತಾಃ ಪರಿಪಠ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅಣಡಂ ತತ ವಿಕೃತಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತಜ್ ಜೀ ವ್ೈಕೃತ ಉಚಯತ್್ೀ ಅಣಡಂ ತತ ವಿಕೃತಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತಜ್ ಜೀ ವ್ೈಕೃತ ಉಚಯತ್್ೀ || || 13 13 ||||  
‘‘ಪಞ್ಾಪವಾಯ ತವಪಞ್ಾಪವಾಯ ತವವಿದಾಯ ತತ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ವಿದಾಯ ತತ ಭ ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಹಹರಿಣಾ ಪುರಾ ರಿಣಾ ಪುರಾ ||  
ಉದ್ಧೃತಯ ಬರಹಮಣಿ ಕ್ಷಿಪಾು ಸಾ ಪುಉದ್ಧೃತಯ ಬರಹಮಣಿ ಕ್ಷಿಪಾು ಸಾ ಪುನ್ಸ ು್ೀನ್ ನಿಾಃಸೃತ್ಾ ನ್ಸ ು್ೀನ್ ನಿಾಃಸೃತ್ಾ ||  
ತತಸಾತತಸಾಷ್ಟೃತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ ತಸಾಮತ್ ಸಾ ಪಾರಕೃತ್ಾ ಮತ್ಾಷ್ಟೃತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ ತಸಾಮತ್ ಸಾ ಪಾರಕೃತ್ಾ ಮತ್ಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 17 17 ||||  
ಏತ್್ೀ ಗತಣಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸಮಯಕ್ಾಸವತನ್ಿಯವಿಷ್ರಾಾಃ ಸದಾ ಏತ್್ೀ ಗತಣಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸಮಯಕ್ಾಸವತನ್ಿಯವಿಷ್ರಾಾಃ ಸದಾ ||  
ಸವತನಾಿಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಶಾಾಪ ಬರಹಮಣ್ ೀಸವತನಾಿಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಶಾಾಪ ಬರಹಮಣ್ ೀSSನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ಕರಮಾತ್ ನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ಕರಮಾತ್ ||  
ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀವ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ಪರತನಾಿ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀವ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ಪರತನಾಿ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಸಾಿಸತನಭಿನಿಯರ್ಮಾನ್ತಮಸಾಿಸತನಭಿನಿಯರ್ಮಾನ್ತಮಖಾಯ ಸಿ್ತತ್್ೀಗಯತರವಾಪಯತ್್ೀ ಖಾಯ ಸಿ್ತತ್್ೀಗಯತರವಾಪಯತ್್ೀ ||  
ಪಾರಪಾರರ್ಾಃ ಪರ್ ೀಪಕತೃಯತ್ಾವತ್ ು್ೀ ಮತಖಯಸ್ ರೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ರ್ಾಃ ಪರ್ ೀಪಕತೃಯತ್ಾವತ್ ು್ೀ ಮತಖಯಸ್ ರೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ || || 18 18 ||||  
ನಾಧ್್ ೀ ನ್ ೀಧ್ವಯಂ ತರಶಾಾಂ ತತ ಪುನ್ಸುತ್್ೈವ ರ್ಜಜನಿಾಃ ನಾಧ್್ ೀ ನ್ ೀಧ್ವಯಂ ತರಶಾಾಂ ತತ ಪುನ್ಸುತ್್ೈವ ರ್ಜಜನಿಾಃ ||  
ರ್ಜ್ಞ್ ೀಪಯೀಗಂ ಚ ಸತ್ಾಮತಪಕ್ಾರಂ ವಿನಾರ್ಜ್ಞ್ ೀಪಯೀಗಂ ಚ ಸತ್ಾಮತಪಕ್ಾರಂ ವಿನಾSSಪ ಚ ಪ ಚ ||  
ತರ್ಯಕ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ್್ಯೀತರ್ಯಕ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ಪರೀವ ಪರೀಚಯಚಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನಿಭಿಸುತಾಃ  ನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನಿಭಿಸುತಾಃ  || || 20 20 ||||  
ಪಾರಯೀಪಾರಯೀSSಧ್್ ೀಗಮನ್ಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ವಿನಾ ಭವ್ೀತ್ ಧ್್ ೀಗಮನ್ಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ವಿನಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ್್ಯೀಅವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ವ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ || || 25 25 ||||  
‘‘ನಿರ್ಮಾದ್ ಧ್ವಯಗನಾುರ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಮೀಕ್ಷ್ಯೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃ ನಿರ್ಮಾದ್ ಧ್ವಯಗನಾುರ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಮೀಕ್ಷ್ಯೈಕಭಾಗಿನ್ಾಃ ||  
ಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ತಸಾಮತ್ ು್ೀ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ತಸಾಮತ್ ು್ೀ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 19 19 ||||  
‘‘ತರಶಾಾಂ ಸಾಿವರಾಣಾಂ ಚ ಬತದಿಧಪೂವಯಪರವೃತುನಾಮ್ ತರಶಾಾಂ ಸಾಿವರಾಣಾಂ ಚ ಬತದಿಧಪೂವಯಪರವೃತುನಾಮ್ ||  
ಅಸತರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಚ ಪಶಾಚಾನಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ ಅಸತರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಚ ಪಶಾಚಾನಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಅವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸುವಮತದಿಧಷ್ಟಂಅವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸುವಮತದಿಧಷ್ಟಂ ನಿರ್ಮಾದ್ಸತರಾದಿನಾಮ್ ನಿರ್ಮಾದ್ಸತರಾದಿನಾಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 25 25 ||||  

ಮತಖಯಸ್ ರೀತಸ ಇತಯಸಾಯರ್ಯಮತಖಯಸ್ ರೀತಸ ಇತಯಸಾಯರ್ಯ  ಉತ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ ಉತ್್ ಸಾೀತಸ ಇತ ||  
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‘‘ಊಧ್ವಯ ಇತ್್ಯೀವ ರ್ಸ ುಚಾತಮ ಏವಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಊಧ್ವಯ ಇತ್್ಯೀವ ರ್ಸ ುಚಾತಮ ಏವಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಏತಸಾಮದ ದ್ೀವಾ ಏವ ನ್ ತತಾರ್ೀ ಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಏತಸಾಮದ ದ್ೀವಾ ಏವ ನ್ ತತಾರ್ೀ ||  
ಉಚಛಬದ ಉಚಾಮಾತ್್ರೀಉಚಛಬದ ಉಚಾಮಾತ್್ರೀSSಪ ತಸಾಮತ್ ಸಾಿಸತನಷ್ತ ಭಣಯತ್್ೀಪ ತಸಾಮತ್ ಸಾಿಸತನಷ್ತ ಭಣಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 19 19 ||||  
‘‘ತರಶ್ಾೀನಾಾಃ ಸಾಿವರಾಶಾ ಅನ್ುಾಃಸಾಶಾಯ ತರಶ್ಾೀನಾಾಃ ಸಾಿವರಾಶಾ ಅನ್ುಾಃಸಾಶಾಯ ಇತೀರಿತ್ಾಾಃ ಇತೀರಿತ್ಾಾಃ ||  
ರ್ತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾಭಾಯಂ ಹೃದ್ುಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಶಾಸಿತಾಃರ್ತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಮಾಭಾಯಂ ಹೃದ್ುಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಶಾಸಿತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  

ರ್ದ್ಪರರ್ತ್ಾನದ್ಧೃದ್ರ್ಙ್ುಮಂ ತದ್ೀವ ಜಾನ್ನಿು ನ್ ೀ ಶಾಸಿರ್ತಕಿುಭಾಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ ರ್ದ್ಪರರ್ತ್ಾನದ್ಧೃದ್ರ್ಙ್ುಮಂ ತದ್ೀವ ಜಾನ್ನಿು ನ್ ೀ ಶಾಸಿರ್ತಕಿುಭಾಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ ||||  

ಅಷಾಟವಿಂಶದಿವಶ್ೀಷ್ೀಣ ರ್ಜ್ಞ್ೀಅಷಾಟವಿಂಶದಿವಶ್ೀಷ್ೀಣ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ ಪಕೃತಂ ರ್ತಾಃ ಷ್ ಪಕೃತಂ ರ್ತಾಃ ||||  
ತರಶಾಾಂ ತ್ಾವದ್ೀತಸಾಮದ್ುಣಯತ್್ೀ ಶಾಸಿವ್ೀದಿಭಿಾಃ ತರಶಾಾಂ ತ್ಾವದ್ೀತಸಾಮದ್ುಣಯತ್್ೀ ಶಾಸಿವ್ೀದಿಭಿಾಃ || || 20 20 ||||  
ಗೌರಜ್ ೀ ಮಗೌರಜ್ ೀ ಮಹಿಷ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸ ಕರ್ ೀಹಿಷ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸ ಕರ್ ೀ  ಗವಯೀ ರತರತಾಃ ಗವಯೀ ರತರತಾಃ ||  
ಅವುಯಅವುಯಷೌೌಷೌೌ  ಚ ಖರಾಶೌವಚ ಖರಾಶೌವ  ಚ ತಥ್ೈವಾಚ ತಥ್ೈವಾಶವಶವತರ್ ೀತರ್ ೀSSಪರಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಗೌರಶಾ ಶರಭಶ್ೈವ ಚಮರಿೀ ಶವಸೃಗಾಲಕ್ೌ ಗೌರಶಾ ಶರಭಶ್ೈವ ಚಮರಿೀ ಶವಸೃಗಾಲಕ್ೌ ||  
ವೃಕ್್ ೀ ವಾಯಘರಶಾ ಮಾಜಾಯರ್ ೀ ಹರಿಶಾ ಶಶಶಲಯಕ್ೌ ವೃಕ್್ ೀ ವಾಯಘರಶಾ ಮಾಜಾಯರ್ ೀ ಹರಿಶಾ ಶಶಶಲಯಕ್ೌ ||  
ಕಪಗಯಕಪಗಯಜಜಶಾ ಶಾ ಗ್ ೀಗ್ ೀಧ್ಾದಾಯ ಜಲಜಾಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಸುಥಾಧ್ಾದಾಯ ಜಲಜಾಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಸುಥಾ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||  

ಕ ಮೀಯ ಜಲಜತ್್ವೀನಾಷಾಟವಿಂಶತಸವನ್ುಭ ಯತ್್ ೀಕ ಮೀಯ ಜಲಜತ್್ವೀನಾಷಾಟವಿಂಶತಸವನ್ುಭ ಯತ್್ ೀSSಪ ಪಞ್ಾನ್ಖಪ ಪಞ್ಾನ್ಖತವಪರದ್ಶಯನಾರ್ಯಂ ತವಪರದ್ಶಯನಾರ್ಯಂ 
ಪೃಪೃರ್ಗತಕುಾಃ ರ್ಗತಕುಾಃ ||  

‘‘ತತುದಾಕ್ಾರಸಂರ್ತಕ್ಾುನ್ ಸೃಜಾಯನ್ ಸರಷಾಟರಮೀವ ಚ ತತುದಾಕ್ಾರಸಂರ್ತಕ್ಾುನ್ ಸೃಜಾಯನ್ ಸರಷಾಟರಮೀವ ಚ ||  
ರ್ಾಃ ಸದಾ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ ಯೀಗಿೀ ನ್ ಸ ಭ ಯೀರ್ಾಃ ಸದಾ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ ಯೀಗಿೀ ನ್ ಸ ಭ ಯೀSSಭಿಜಾರ್ತ್್ೀಭಿಜಾರ್ತ್್ೀ’’  

ಇತ ಸಾೆನ್ದವಚನಾತ್ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಮಪ ದಿವಶಫಾದಿೀನಾಂ ಸಮರಣವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ ಇತ ಸಾೆನ್ದವಚನಾತ್ ಪರಸ್ತದಾಧನಾಮಪ ದಿವಶಫಾದಿೀನಾಂ ಸಮರಣವಿಧ್ಾನಾರ್ಯಂ 
ತದ್ತಕಿುಾಃ ತದ್ತಕಿುಾಃ ||  

‘‘ಉಚಯತ್್ೀ ಸತಪರಸ್ತದ್ಧಂ  ಚ ಸಮರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಕತತರಚಿತ್ ಉಚಯತ್್ೀ ಸತಪರಸ್ತದ್ಧಂ  ಚ ಸಮರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ಅಪರಸ್ತದ್ಧಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ದಿವಧ್ಾ ಶಾಸಿವಚಾಃ ಅಪರಸ್ತದ್ಧಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ದಿವಧ್ಾ ಶಾಸಿವಚಾಃ ಸೃತಮ್ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ||  
‘‘ವಲ ಿವಲ ಿರ್ ೀ ನ್ೃತುಪಕ್ಷಿೀ ಚ ಸಲಲ ಕಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀರ್ ೀ ನ್ೃತುಪಕ್ಷಿೀ ಚ ಸಲಲ ಕಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ೀ || || 21 21 ––  24 24 ||||  
‘‘ಅಷಾಟವಿಂಶತರಧ್ಾನಾಸತುತರಶಾಾಂ ರಾಸತು ಜಾತರ್ಾಃ ಅಷಾಟವಿಂಶತರಧ್ಾನಾಸತುತರಶಾಾಂ ರಾಸತು ಜಾತರ್ಾಃ ||  
ಯೀ ರ್ಸಯ ಸದ್ೃಶಸುವನ್ಯಾಃ ಸ ತತ್ಾರನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಯೀ ರ್ಸಯ ಸದ್ೃಶಸುವನ್ಯಾಃ ಸ ತತ್ಾರನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಜಲಜಾನ್ುಗಯತ್ಾಾಃ ಸಪಾಯಾಃ ಕಿೀಟಾದಾಯ ರಾಶಾ ಜಾತರ್ಾಃ ಜಲಜಾನ್ುಗಯತ್ಾಾಃ ಸಪಾಯಾಃ ಕಿೀಟಾದಾಯ ರಾಶಾ ಜಾತರ್ಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಜಲಪರತ್್ೀಷಾಂ ಜಲಪರದಾದಾನ್ತ್ಾವಚಛರಿೀರಸಯ ತತನ್ತ್ಾವಚಛರಿೀರಸಯ ತತ  ಸವಯಶಾಃಸವಯಶಾಃ’’    

ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 2020  ||||  
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‘‘ರಜ್ ೀನಿಷಾಠಸುಮೀನಿಷಾಠದ್ವೀಧ್ಾರಜ್ ೀನಿಷಾಠಸುಮೀನಿಷಾಠದ್ವೀಧ್ಾSSವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಅಸತರಾದಾಯಸುಮೀನಿಷಾಠಮಾನ್ತಷಾಸತು ರಜ್ ೀಅಸತರಾದಾಯಸುಮೀನಿಷಾಠಮಾನ್ತಷಾಸತು ರಜ್ ೀSS ಕ್ಾಾಃ ಕ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

ದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ಸತಖಮಾನಿನ್ ೀದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ಸತಖಮಾನಿನ್ ೀSSಸತರಾಾಃ ಸತರಾಾಃ ||  

‘‘ಸವಾಯಥಾಯನ್ ವಿಪರಿೀತ್ಾಂಶಾ ಬತದಿಧಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ತ್ಾಮಸ್ತೀಸವಾಯಥಾಯನ್ ವಿಪರಿೀತ್ಾಂಶಾ ಬತದಿಧಾಃ ಸಾ ಪಾರ್ಯ ತ್ಾಮಸ್ತೀ’’  ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ ||  
‘‘ಸತಖ್ೀ ಸತಸತಖ್ೀ ಸತಖ್ೈಕಭಾಖ್ೈಕಭಾವಾಸತು ದ್ೀವಾ ನ್ೈವಂ ತತ ದಾನ್ವಾಾಃವಾಸತು ದ್ೀವಾ ನ್ೈವಂ ತತ ದಾನ್ವಾಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 25 25 ||||  
‘‘ಕತಮಾರನಿುೀತ ಕ್ೌಮಾರ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಮಣಡಜ್ ೀದ್ಾವಾಃ ಕತಮಾರನಿುೀತ ಕ್ೌಮಾರ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಮಣಡಜ್ ೀದ್ಾವಾಃ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾಣಾಂ ಜನ್ನಾತ್ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ವ್ೈಕೃತಶಾ ಸಾಃ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್ಾಣಾಂ ಜನ್ನಾತ್ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ವ್ೈಕೃತಶಾ ಸಾಃ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀಷ್ವೀವಾನ್ಯೀಷಾಮಿೀಷ್ದ್ ಾೀಗಿತವಹ್ೀತತತಾಃ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀಷ್ವೀವಾನ್ಯೀಷಾಮಿೀಷ್ದ್ ಾೀಗಿತವಹ್ೀತತತಾಃ ||  
ಉಭರಾತಮಕತ್್ವೀನ್ೈವ್ೈತ್್ೀ ಪರೀಚಯನ ು್ೀಉಭರಾತಮಕತ್್ವೀನ್ೈವ್ೈತ್್ೀ ಪರೀಚಯನ ು್ೀSSಷ್ಟಗಣಾ ಅಪಷ್ಟಗಣಾ ಅಪ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ದ್ೀವಸಗಯಶ್ಾೀತ ಚಕ್ಾರಾರ್ಯಾಃ ಉಭರಾದ್ೀವಸಗಯಶ್ಾೀತ ಚಕ್ಾರಾರ್ಯಾಃ ಉಭರಾತಮಕ ಇತ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸತು ದ್ೀವಸಗಯಾಃ ತಮಕ ಇತ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸತು ದ್ೀವಸಗಯಾಃ 
ಪಾರಕೃತಪಾರಕೃತತ್್ವೀತ್್ವೀನ್ ೀಕುಾಃ ನ್ ೀಕುಾಃ || || 26 26 ||||    

ಪರೀಕ್ಾು ಅಷ್ಟವಿಧ್ಾ ದ್ೀವಾ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸವಯ ಏವ ತತ ಪರೀಕ್ಾು ಅಷ್ಟವಿಧ್ಾ ದ್ೀವಾ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸವಯ ಏವ ತತ ||  
ಪತೄಪತೄಣಾಂ ಶತಮೀವಾತರ ಅಸತರಸ್ತಿಂಣಾಂ ಶತಮೀವಾತರ ಅಸತರಸ್ತಿಂಶದ್ೀವ ಚ ಶದ್ೀವ ಚ ||  
ಗನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಂ ಚ್ೈವ ಗನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಂ ಚ್ೈವ ವಿಶತಂ ಪರಿಕಿೀತಯತಮ್ ವಿಶತಂ ಪರಿಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ಸಪುತರ್ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸತಸತರಂಶಚಾಾರಣಜಾತಷ್ತಸಪುತರ್ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸತಸತರಂಶಚಾಾರಣಜಾತಷ್ತ  ||  
ಶತಂ ಸ್ತದಾಧಸುಥಾನಾಯಸತ ಸಪುತಾಃಶತಂ ಸ್ತದಾಧಸುಥಾನಾಯಸತ ಸಪುತಾಃ  ಸವಯಸವಯಜಾತಷ್ತ ಜಾತಷ್ತ ||  
ಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ಅನ್ಯೀಊಧ್ವಯಸ್ ರೀತಸ ಇತ್್ಯೀವ ಅನ್ಯೀSSವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ವಾಯಕ್್ ಸಾೀತಸಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಏತ್್ೀ ವ್ೈ ಮತಖಯಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಏತ್್ೀ ವ್ೈ ಮತಖಯಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಅಭ್ ೀಗಿನ್ಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ ದ್ೀವಾ ಏತ್್ೀ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಅಭ್ ೀಗಿನ್ಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ ದ್ೀವಾ ಏತ್್ೀ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಸಸವಯವಯಜ್ಞಾಯಸ ು್ೀ ಸಹಾರಾಧ್ಾಯ ಭಕ್ಾುಸ ು್ೀಷ್ವನ್ುರ್ೀವ ಚ ಜ್ಞಾಯಸ ು್ೀ ಸಹಾರಾಧ್ಾಯ ಭಕ್ಾುಸ ು್ೀಷ್ವನ್ುರ್ೀವ ಚ ||  
ನ್ೃತುಗಾನಾದಿಕತ್ಾಯರ್ ೀ ವಾಹನಾದಿಕೃತಸುಥಾ ನ್ೃತುಗಾನಾದಿಕತ್ಾಯರ್ ೀ ವಾಹನಾದಿಕೃತಸುಥಾ ||  
ಸ್ತದ್ಧಸ್ತದ ಧ್ೀತವಕ್ಾುರಶಾಾರಾಸ್ತದ್ಧಸ್ತದ ಧ್ೀತವಕ್ಾುರಶಾಾರಾಶ್ೈಷಾಂ ಶ್ೈಷಾಂ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸ್ೀನಾಕ್ಾರ ಇತ ಹ್ಯೀತ್್ೈಭ್ೀಯದ್ೈರಷ್ಟವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ಸ್ೀನಾಕ್ಾರ ಇತ ಹ್ಯೀತ್್ೈಭ್ೀಯದ್ೈರಷ್ಟವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಅನ್ಯೀ ತತ ಯೀ ಚ ಸವಯಜ್ಞಾ ವಿಬತಧ್ಾಸ ು್ೀ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಅನ್ಯೀ ತತ ಯೀ ಚ ಸವಯಜ್ಞಾ ವಿಬತಧ್ಾಸ ು್ೀ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSನ್ಯೀ ಕಮಯಭಿಸ್ೈಸ್ೈರಷ್ಟಭ್ೀದಾನ್ುರಂ ಗತ್ಾಾಃನ್ಯೀ ಕಮಯಭಿಸ್ೈಸ್ೈರಷ್ಟಭ್ೀದಾನ್ುರಂ ಗತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||  
‘‘ರ್ದಿ ದ್ೀವಾದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಜಾಜಯೀರನಾಮನ್ತಷಾದಿಷ್ತ ರ್ದಿ ದ್ೀವಾದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಜಾಜಯೀರನಾಮನ್ತಷಾದಿಷ್ತ ||  
ತಥಾಪ ದ್ೀವಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಸತರಾದಾಯಸುಥಾ ಧ್ತರವಮ್ತಥಾಪ ದ್ೀವಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಸತರಾದಾಯಸುಥಾ ಧ್ತರವಮ್’’  ಇತ ಇತ ಚ ಚ || || 27 27 , , 28 28 ||||  
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ಅತಾಃ ಪರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ವಂಶಾನ್ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ ಅತಾಃ ಪರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ವಂಶಾನ್ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ ||  
ಏವಂ ರಜಾಃಪುಿತಾಃ ಸರಷಾಟ ಕಲಾಾದಿಷಾವತಮಭ ಹಯರಿಾಃ ಏವಂ ರಜಾಃಪುಿತಾಃ ಸರಷಾಟ ಕಲಾಾದಿಷಾವತಮಭ ಹಯರಿಾಃ ||  
ಸೃಜತಯಮೀಘಸಙ್ೆಲಾ ಆತ್್ೈವಾತ್ಾಮಸೃಜತಯಮೀಘಸಙ್ೆಲಾ ಆತ್್ೈವಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಾ ನ್ಮಾತಮನಾ || || 29 29 ||||  
‘‘ಗತಣಾಪುಿತ್್ ೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ಗತಣಾನಾಂ ಮಧ್ಯಗ್ ೀ ರ್ತಾಃ ಗತಣಾಪುಿತ್್ ೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ಗತಣಾನಾಂ ಮಧ್ಯಗ್ ೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಅನ್ಹಂವ್ೀದ್ನಾತ್ ತಸಯ ಗತಣಾಸಂಸಾಶಯ ಏವ ಚಅನ್ಹಂವ್ೀದ್ನಾತ್ ತಸಯ ಗತಣಾಸಂಸಾಶಯ ಏವ ಚ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಸೃಷಾಟವದ್ೀವಾಸೃಷಾಟವದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹಾನ್ ಸ ಆತ್ಾಮನಾಂ ಬಹತಧ್ಾದಿದ್ೀಹಾನ್ ಸ ಆತ್ಾಮನಾಂ ಬಹತಧ್ಾSSಕರ್ ೀತ್ ಕರ್ ೀತ್ ||  
ತನಿನರ್ನ್ೃತರಾತನಿನರ್ನ್ೃತರಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂತ್ಾಮನ್ಂ  ಪರಕೃತಂ ದ್ೀಹಭ್ೀದ್ತಾಃಪರಕೃತಂ ದ್ೀಹಭ್ೀದ್ತಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||  
‘‘ಕತ್ಾಯ ಚ ಕರಣಂ ಚ್ೈವ ಕಮಯ ಚ್ೈವ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ ಕತ್ಾಯ ಚ ಕರಣಂ ಚ್ೈವ ಕಮಯ ಚ್ೈವ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ ||  
ಆತಮನ್ ೀ ಬಹತಧ್ಾಭಾವ್ೀ ಪರಕೃತ್್ೀಸತುಸವತನ್ಿತ್ಾಆತಮನ್ ೀ ಬಹತಧ್ಾಭಾವ್ೀ ಪರಕೃತ್್ೀಸತುಸವತನ್ಿತ್ಾ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ  || || 29 29 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --11 11 ||||  
 

|| || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --12 12 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ::  

ಚರಮಸತು ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮನ್ೀಕ್ಾಂಸರ್ತತಾಃ ಸದಾ ಚರಮಸತು ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಮನ್ೀಕ್ಾಂಸರ್ತತಾಃ ಸದಾ ||  
ಪರಮಾಣತಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ೃಣಾಮೈಕಯಭರಮೀ ರ್ತಾಃ ಪರಮಾಣತಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ೃಣಾಮೈಕಯಭರಮೀ ರ್ತಾಃ || || 1 1 ||||  

ಕ್ಾಲಪರಿಮಾಣಂ ದ್ಶಯಯತತಂ ದ್ರವಯಪರಿಮಾಣಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್್ವೀನ್ ದ್ಶಯರ್ತ ಕ್ಾಲಪರಿಮಾಣಂ ದ್ಶಯಯತತಂ ದ್ರವಯಪರಿಮಾಣಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್್ವೀನ್ ದ್ಶಯರ್ತ ||  

‘‘ಮಮನ್ತಷಾಯ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್್ೀನ್ತಷಾಯ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್್ೀSSಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ್ೈಣ್ೈವ ದ್ಶಯನ್ೀ ವ ದ್ಶಯನ್ೀ ||  
ಅಂಶಾಂಶ್ತವವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತ ರ್ಸಯ ದ್ರಷ್ತಟಂ ನ್ ಶಕತನಅಂಶಾಂಶ್ತವವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತ ರ್ಸಯ ದ್ರಷ್ತಟಂ ನ್ ಶಕತನರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ ||  
ಚರಮೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ ತಂ ಮತನ್ಯೀ ಬ ರರ್ತರಞ್ಜಸಾ ಚರಮೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ ತಂ ಮತನ್ಯೀ ಬ ರರ್ತರಞ್ಜಸಾ ||  
ಪರಮಾಣತಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಕಣಾದಾದಾಯ ನಿರಂಶ್ನ್ಮ್ ಪರಮಾಣತಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಕಣಾದಾದಾಯ ನಿರಂಶ್ನ್ಮ್ ||  
ಅನ್ನಾುಂಶರ್ತತತ್್ವೀಅನ್ನಾುಂಶರ್ತತತ್್ವೀSSಪ ರ್ಂ ಬ ರರ್ಭಾರಯನಿುದ್ಶಯನಾತ್ ಪ ರ್ಂ ಬ ರರ್ಭಾರಯನಿುದ್ಶಯನಾತ್ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಪ ಪರಮಾಣತತವಂ ತದ್ಂಶಾನಾಂ ತತ ರ್ದ್ಯಪ ಪ ಪರಮಾಣತತವಂ ತದ್ಂಶಾನಾಂ ತತ ರ್ದ್ಯಪ ||  
ಅಅನ್ನ್ನ್ುತ್ಾವದಿವವ್ೀಕ್ಾರ್ಯಮಸ್ ಯೀಕ್ಾು ಪರಮಾಣತತ್ಾನ್ುತ್ಾವದಿವವ್ೀಕ್ಾರ್ಯಮಸ್ ಯೀಕ್ಾು ಪರಮಾಣತತ್ಾ’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||  

ಅನ್ೀಕ್ಾಂಶ್ೈರಾ ಸಮನಾುದ್ತಯತಾಃ ಅನ್ೀಕ್ಾಂಶ್ೈರಾ ಸಮನಾುದ್ತಯತಾಃ || || 1 1 ||||  

ಸತ ಏವ ಪದಾರ್ಯಸಯ ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸಯ ರ್ತ್ ಸತ ಏವ ಪದಾರ್ಯಸಯ ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸಯ ರ್ತ್ ||  
ಕ್್ೈವಲಯಂ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಪರಮಪರಮಮಹಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಿರನ್ುರಾಃ ಮಹಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಿರನ್ುರಾಃ || || 2 2 ||||  
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ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ದ್ೀಶತ್್ ೀ ಗತಣತಶಾ ಪರಮಮಹತುವಂ ಸತಾಃ ಪರಬರಹಮಣ ಏವ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ದ್ೀಶತ್್ ೀ ಗತಣತಶಾ ಪರಮಮಹತುವಂ ಸತಾಃ ಪರಬರಹಮಣ ಏವ | | 
ಸಚಾಬ್ ದೀಸಚಾಬ್ ದೀSSನ್ಯತ್ಾರಪುಯಪಚಾರತ್್ ೀ ಭವತೀತಯತಾಃ ಪದಾರ್ಯಸ್ಯೀತ ನ್ಯತ್ಾರಪುಯಪಚಾರತ್್ ೀ ಭವತೀತಯತಾಃ ಪದಾರ್ಯಸ್ಯೀತ | | ಸತಾದ್ಸಯ ಯೀ ಸತಾದ್ಸಯ ಯೀ 
ಮತಖಾಯಮತಖಾಯಭಿಧ್್ೀರ್ಸುಸಯ ಭಿಧ್್ೀರ್ಸುಸಯ ||  

‘‘ಮತಖಾಯಭಿಧ್್ೀರ್ಸುವರ್ಯಾಃ ಸಾಯದಾವಚಯಮನ್ಯಮತಖಾಯಭಿಧ್್ೀರ್ಸುವರ್ಯಾಃ ಸಾಯದಾವಚಯಮನ್ಯಚಾ ಭಣಯತ್್ೀ ಚಾ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಅಮತಖ್ಯೀಷ್ವರ್ಯಶಬದಸತು ನಿೀಚ್ ೀಪರಿಹಿತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಅಮತಖ್ಯೀಷ್ವರ್ಯಶಬದಸತು ನಿೀಚ್ ೀಪರಿಹಿತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

‘‘ರ್ದ್ವೀರ್ದ್ವೀವ ಸಮಾಃ ಪುಿವ ಸಮಾಃ ಪುಿಷ್ಟಣಾಷ್ಟಣಾ’’  ಇತ್ಾಯದಿನಾಇತ್ಾಯದಿನಾSSನ್ಯತರ ಸಿ್ತತಸಯ ತತಾರಿಮಾಣತವಮನ್ಯತರ ಸಿ್ತತಸಯ ತತಾರಿಮಾಣತವಮಪಯಸ್ತುೀತಯತಾಃ  ಪಯಸ್ತುೀತಯತಾಃ  
ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸ್ಯೀತ ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸ್ಯೀತ | | ಜಗದಾವರಕಸಯ ಸವರ ಪಸಯ ತತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾನ್ಮಹತವಮಿತಯತಾಃಜಗದಾವರಕಸಯ ಸವರ ಪಸಯ ತತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾನ್ಮಹತವಮಿತಯತಾಃ  
ಕ್್ೈವಲಯಮಿತ ಕ್್ೈವಲಯಮಿತ | | ತತ್ಾರಪ ಬಹತವಿಧ್ಾನಿ ತಸಯ ರ ಪಾತತ್ಾರಪ ಬಹತವಿಧ್ಾನಿ ತಸಯ ರ ಪಾಣಿ ಸನಿುೀತಯವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ ಣಿ ಸನಿುೀತಯವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ ||  
ಸವಯಗತ್್ೀ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಮಪ ವಿದ್ಯತಸವಯಗತ್್ೀ ಪಾರದ್ೀಶಮಾತರಮಪ ವಿದ್ಯತ  ಇತಯತ್್ ೀ ನಿರನ್ುರ ಇತ ಇತಯತ್್ ೀ ನಿರನ್ುರ ಇತ | | ಪರಬರಹಮಣ್ ೀ ಪರಬರಹಮಣ್ ೀ 
ರ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಭಾವಾಃ ರ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಭಾವಾಃ | | ಅಣಾಡದ್ಯನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಂ ತದಾವರಕಂ ತಸ್ಯೈವ ಅಣಾಡದ್ಯನ್ುಾಃಪರವಿಷ್ಟಂ ತದಾವರಕಂ ತಸ್ಯೈವ 
ಪರಮಪುರಷಾದಿರ ಪಾನ್ುರಂ ತದ್ೀಕದ್ೀಶಂ ಪಾರದ್ೀಶತ್ಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ವಿನಾ ಪರಮಪುರಷಾದಿರ ಪಾನ್ುರಂ ತದ್ೀಕದ್ೀಶಂ ಪಾರದ್ೀಶತ್ಾವದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ವಿನಾ 
ರ್ತ್ ಸವಯಗತಂ ರ ಪಂ ತದ್ೀವ ಪರಮಮಹಾನ್ ರ್ತ್ ಸವಯಗತಂ ರ ಪಂ ತದ್ೀವ ಪರಮಮಹಾನ್ ||  

‘‘ಕ್ಾಲಕ್್ ೀಟವಹಿೀಕ್ಾಲಕ್್ ೀಟವಹಿೀನ್ತವಂ ಕ್ಾಲಾನ್ನ್ಯಂನ್ತವಂ ಕ್ಾಲಾನ್ನ್ಯಂ  ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ||  
ದ್ೀಶಕ್್ ೀಟವಿಹಿೀನ್ತವಂ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ದ್ೀಶಕ್್ ೀಟವಿಹಿೀನ್ತವಂ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಗತಣಾನಾಮಪರಯೀತವಂ ವತ್ಾಸವನ್ನ್ಯಂ ವಿದ್ ೀಗತಣಾನಾಮಪರಯೀತವಂ ವತ್ಾಸವನ್ನ್ಯಂ ವಿದ್ ೀ  ವಿದ್ತಾಃ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಆನ್ನ್ಯಂ ಆನ್ನ್ಯಂ ತರತರವಿಧ್ಂ ನಿತಯಂ ಹರ್ೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ವಿಧ್ಂ ನಿತಯಂ ಹರ್ೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ||  
ತಸಯ ಸವಯಸವರ ಪ್ೀಷ್ವಪಾಯನ್ನ್ಯಂ ತತ ತರಲಕ್ಷಣಮ್ ತಸಯ ಸವಯಸವರ ಪ್ೀಷ್ವಪಾಯನ್ನ್ಯಂ ತತ ತರಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ದ್ೀಶತಸುಸಯ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀಪ ದ್ೀಶತಸುಸಯ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀSSಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಸುಥಾ ವಾಯಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ಸುಥಾ ವಾಯಪುರ್ೀಕರ ಪ್ೀಪುರ್ೀಕರ ಪ್ೀSSಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಯಚಿನಾಯದ್ತಾತ್್ೈಶವರಾಯದ್ವಯವಹಾರಾರ್ಯಮೀವ ಚ ತಸಾಯಚಿನಾಯದ್ತಾತ್್ೈಶವರಾಯದ್ವಯವಹಾರಾರ್ಯಮೀವ ಚ ||  
ಗತಣತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಕತತರಚಿತ್ ಗತಣತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಪರಿಚ ಛ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ವಾಯಪುತವಂ ದ್ೀಶತ್್ ೀವಾಯಪುತವಂ ದ್ೀಶತ್್ ೀSSಪಯಸ್ತು ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ರ್ದ್ಯಪ ಪಯಸ್ತು ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ತ ರ್ದ್ಯಪ ||  
ನ್ನ್  ಚ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ತ್್ೀಷಾಮಣತಮಾತ್್ ರೀಚ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ತ್್ೀಷಾಮಣತಮಾತ್್ ರೀSSಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀSSಣತತವಂ ರ್ಸಾಮದ್ೈಶವರ್ಯಯೀಗತಾಃ ಣತತವಂ ರ್ಸಾಮದ್ೈಶವರ್ಯಯೀಗತಾಃ ||  
ತಸಾಮದ್ತಬದ್ಧಯತಸಾಮದ್ತಬದ್ಧಯವತ್ಾರಾರ್ಯಮವಾಯಪುತವಂ ಚ ಭಣಯತ್್ೀ ವತ್ಾರಾರ್ಯಮವಾಯಪುತವಂ ಚ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ರ್ತ್ ತಸಯ ವಾಯಪಕಂ ರ ಪಂ ಪರಂ ನಾರಾರ್ಣಾರ್ತ್ ತಸಯ ವಾಯಪಕಂ ರ ಪಂ ಪರಂ ನಾರಾರ್ಣಾಭಿಭಿಧ್ಮ್ ಧ್ಮ್ ||  
ಶ್ನ್ಯಂಶ್ನ್ಯಂ  ಬರಹ್ೇತ ತತ್ ಪಾರಹತದಿವಯತೀರ್ಂ ಸರಷ್ತಟಬರಹ್ೇತ ತತ್ ಪಾರಹತದಿವಯತೀರ್ಂ ಸರಷ್ತಟ   ರ್ತ್ ತತಾಃ ರ್ತ್ ತತಾಃ ||  
ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಮಿತಂಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಮಿತಂ  ತದ ದ್ೀಶತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ತದ ದ್ೀಶತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||  
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ತೃತೀರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಜಗದಾವರಕಂ ಮಿತಮ್ ತೃತೀರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಜಗದಾವರಕಂ ಮಿತಮ್ ||  
ದ್ೀಶತ್್ ೀ ಜಗದಾವಿಷ್ಟಂ ತತರಿೀರ್ಂ ವಿಷ್ತಣನಾಮಕಮ್ದ್ೀಶತ್್ ೀ ಜಗದಾವಿಷ್ಟಂ ತತರಿೀರ್ಂ ವಿಷ್ತಣನಾಮಕಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಕ್್ೀಯ ||||  

ಸವಯಗತಸಾಯಪ ಬರಹಮರ ಪಸಯ ಕ್ಾಲಾದಿರ ಪರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಸಮವಾಯಪಾುವಪ ಸವಯಗತಸಾಯಪ ಬರಹಮರ ಪಸಯ ಕ್ಾಲಾದಿರ ಪರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಸಮವಾಯಪಾುವಪ 
ದಾಷಾಟಯನಿುಕ್ಾದಾಷಾಟಯನಿುಕ್ಾನ್ುನ್ುಭಾಯವಾತ್ ತದ್ನ್ಯಸ್ತಮನ್ನವಸಾಿನಾಚಾ ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸ್ಯೀತತಯಕುಮ್ಭಾಯವಾತ್ ತದ್ನ್ಯಸ್ತಮನ್ನವಸಾಿನಾಚಾ ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸ್ಯೀತತಯಕುಮ್||  

 

‘‘ದ್ೀವಾಯಂದ್ೀವಾಯಂ  ಕ್ಾಲಾದಿರ ಪಣಾಯಂ ಸಿ್ತತಂ ಬರಹಾಮಪ ಸವಯಗಮ್ ಕ್ಾಲಾದಿರ ಪಣಾಯಂ ಸಿ್ತತಂ ಬರಹಾಮಪ ಸವಯಗಮ್ ||  
ಉಚಯತ್್ೀಉಚಯತ್್ೀSSನ್ನ್ಯಗಂ ರ್ಸಾಮದಾನ್ನ್ಯಗಂ ರ್ಸಾಮದಾತಮತಮವತ್ ಸಾ ಹರ್ೀವಿಯಭ್ ೀಾಃವತ್ ಸಾ ಹರ್ೀವಿಯಭ್ ೀಾಃ||  
ಮಹದಾದಿಕತಂ ರ್ತ್ಮಹದಾದಿಕತಂ ರ್ತ್  ತತ ತದ್ನ್ಯಗತಮತಚಯತ್್ೀತತ ತದ್ನ್ಯಗತಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 2 2 ||||  

 

ಏವಂ ಕ್ಾಲ್ ೀಏವಂ ಕ್ಾಲ್ ೀSSಪಯನ್ತಮಿತಾಃ ಸೌಕ್ಷ್ಮಯೀ ಸೌಿಲ್ಯೀ ಚ ಸತುಮ ಪಯನ್ತಮಿತಾಃ ಸೌಕ್ಷ್ಮಯೀ ಸೌಿಲ್ಯೀ ಚ ಸತುಮ ||  
ಸಂಸಾಿನ್ಭತಕ್ಾಯಂ ಭಗವಾನ್ವಯಕ್್ ುೀ ವಯಕುಭತಗಿವಭತಾಃ ಸಂಸಾಿನ್ಭತಕ್ಾಯಂ ಭಗವಾನ್ವಯಕ್್ ುೀ ವಯಕುಭತಗಿವಭತಾಃ || || 3 3 ||||  

 

ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮಾಣತವ್ೈಯ ಯೀ ಭತಙಕೆ ತೀ ಪರಮಾಣತತ್ಾಮ್ ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮಾಣತವ್ೈಯ ಯೀ ಭತಙಕೆ ತೀ ಪರಮಾಣತತ್ಾಮ್ ||  
ಸತ್್ ೀಸತ್್ ೀSSವಿವಿಶ್ೀಷ್ಭತಗಯಸತು ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮೀ ಮಹಾನ್ ಶ್ೀಷ್ಭತಗಯಸತು ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮೀ ಮಹಾನ್ || || 4 4 ||||  

ಅನ್ತಮಿತಾಃ ಶಾಸಿಲ್ ೀಕ್ಾಅನ್ತಮಿತಾಃ ಶಾಸಿಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಜ್ಞಾತಾಃ ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಜ್ಞಾತಾಃ ||  

‘‘ಅನ್ತಮೀತ ದ್ವರ್ಂ ಪಾರಹತರ್ಯಥಾಜ್ಞಾಅನ್ತಮೀತ ದ್ವರ್ಂ ಪಾರಹತರ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಂನ್ಂ  ತತ ಲ್ಲಙ್ುಜಮ್ತತ ಲ್ಲಙ್ುಜಮ್’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||||  
‘‘ರಾವನ್ುಂ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಸ್ ಿೀ ಮಾನ್ತಷ್ಸುವವಧ್ಾರಯೀತ್ ರಾವನ್ುಂ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಸ್ ಿೀ ಮಾನ್ತಷ್ಸುವವಧ್ಾರಯೀತ್ ||  
ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವಜ ಕಾಃ ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮಾಣತಕಾಃ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವಜ ಕಾಃ ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮಾಣತಕಾಃ ||  
ಸಗಾಯದ್ಯೈರನ್ವಚಿಛನ್ನಸುದ್ನ್ನ್ುರ ಇತಯಪ ಸಗಾಯದ್ಯೈರನ್ವಚಿಛನ್ನಸುದ್ನ್ನ್ುರ ಇತಯಪ ||  
ತಥ್ೈವ ಪರಮಾಣಾವದಿವಿಶ್ೀಷಾತ್ಾಮತಥ್ೈವ ಪರಮಾಣಾವದಿವಿಶ್ೀಷಾತ್ಾಮSSಪ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಪ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಪೂವಾಯಪರಾದಿಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಸ ಕ್ಾಪೂವಾಯಪರಾದಿಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಸ ಕ್ಾಲಾಃ ಪರಮೀ ಮಹಾನ್ಲಾಃ ಪರಮೀ ಮಹಾನ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  

ಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸಯ ಕ್್ೈವಲಯಂಸವರ ಪಾವಸಿ್ತತಸಯ ಕ್್ೈವಲಯಂ, , ಅವಿಶ್ೀಷ್ ೀಅವಿಶ್ೀಷ್ ೀ, , ನಿರನ್ುರಾಃ ನಿರನ್ುರಾಃ , , ಇತ್್ಯೀತ್ಾನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಿ ಇತ್್ಯೀತ್ಾನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾನಿ 
ಕರಮೀಣ ಪರಮಮಹತಾಃ ಕ್ಾಲಸಾಯಪಯತ್್ ರೀಕ್ಾುನಿ ಕರಮೀಣ ಪರಮಮಹತಾಃ ಕ್ಾಲಸಾಯಪಯತ್್ ರೀಕ್ಾುನಿ ||  

‘‘ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈಶ್ೈವ ವವ ವಸತುತಾಃಚಾಸತುತಾಃಚಾತರಧ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ತರಧ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSSSನ್ನ್ಯಂ ನ್ ಚಾನ್ಯಸಯ ಪರಕೃತ್್ೀದ್ೀಯಶಕ್ಾಲತಾಃ ನ್ನ್ಯಂ ನ್ ಚಾನ್ಯಸಯ ಪರಕೃತ್್ೀದ್ೀಯಶಕ್ಾಲತಾಃ ||  
ತಥಾ ಶಬದಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ಚತಥಾ ಶಬದಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ಚ  ಕ್ಾಲತಾಃ ಕ್ಾಲತಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಶಬಾದಶಬಾದತಮಕ್ಾ ಸ್ೈವ ತಥಾತಮಕ್ಾ ಸ್ೈವ ತಥಾSSಪ ಪ ತತ ತತ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ||  
ನಾಸಾಯಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಲ್ೀನಾಸಾಯಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಲ್ೀಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಪ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಗತಣ್ೀಷ್ವಪ ಪ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಗತಣ್ೀಷ್ವಪ ||  
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ಜ್ಞ್ೀರ್ಸುದ್ವರ್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಶಷ್ವಿೀನ್ದಾಹರಾಸುತಾಃ ಜ್ಞ್ೀರ್ಸುದ್ವರ್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಶಷ್ವಿೀನ್ದಾಹರಾಸುತಾಃ ||  
ಅವರಾಸುತ ಇನಾದಾದಾಯ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃಅವರಾಸುತ ಇನಾದಾದಾಯ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಅಣಾವದಿಕ್ಾಲಸಂಸಾಿನ್ಭ್ ೀಕೃತ್ಾವತ್ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಅಣಾವದಿಕ್ಾಲಸಂಸಾಿನ್ಭ್ ೀಕೃತ್ಾವತ್ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  

ಅಣಾವದಿನಾಮವಾಚ್ ಯೀಅಣಾವದಿನಾಮವಾಚ್ ಯೀSSಸೌಸೌ  ಕ್ಾಲಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಕ್ಾಲಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತಇತ  ಚಚ  ||||  
ಸತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಅವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಸವರ ಪಂ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಕ್ಾಲಾನ್ುರಾಯಮಿೀ ತದ್ೀವ ಸತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಅವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಸವರ ಪಂ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಕ್ಾಲಾನ್ುರಾಯಮಿೀ ತದ್ೀವ 
ಬರಹಮಭತಙಕೆ ತೀ ಬರಹಮಭತಙಕೆ ತೀ ||  
ತದ್ಪ ಬರಹಮ ಪರಮಮಹಾನ್ ತದ್ಪ ಬರಹಮ ಪರಮಮಹಾನ್ | | ತಸಾಯಪ ತರಧ್ಾ ಪರಿಚ ಛ್ೀದಾಭಾವಾತ್ ತಸಾಯಪ ತರಧ್ಾ ಪರಿಚ ಛ್ೀದಾಭಾವಾತ್ ||  

‘‘ಸವಯಂ ಸವಯತರ ಭ್ ೀಕ್ಾುಸವಯಂ ಸವಯತರ ಭ್ ೀಕ್ಾುSSಪ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೀಕಭ್ ೀಕೃವತ್ ಪ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ೀಕಭ್ ೀಕೃವತ್ ||  
ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿರಚಿನಾಯತ್ಾಮ ನಿಜ್ೈಶವರಾಯದ್ಜ್ ೀ ವಿಭತಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿರಚಿನಾಯತ್ಾಮ ನಿಜ್ೈಶವರಾಯದ್ಜ್ ೀ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತಇತ  ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 33, , 4 4 ||||  

 

ಅಣತದೌವಯ ಅಣತದೌವಯ ಪರಮಾಣ  ಸಾಯತ್ ತರಸರ್ೀಣತಸಿರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ಪರಮಾಣ  ಸಾಯತ್ ತರಸರ್ೀಣತಸಿರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಜಾಲಾಕಯರಜಾಲಾಕಯರಶಯಶಯವಗತಾಃ ಖಮೀವಾನ್ತಪತನ್ನಗಾತ್ ವಗತಾಃ ಖಮೀವಾನ್ತಪತನ್ನಗಾತ್ || || 5 5 ||||  

ಅಅಗಾತ್ ಗಾತ್ || || 5 5 ||||  
 

ಲಘ ನಿ ವ್ೈ ಸಮಾಮಾನತ್ಾ ದ್ಶ ಪಞ್ಾ ಚ ನಾಡಿಕ್ಾ ಲಘ ನಿ ವ್ೈ ಸಮಾಮಾನತ್ಾ ದ್ಶ ಪಞ್ಾ ಚ ನಾಡಿಕ್ಾ ||  
ತ್್ೀ ದ್ವೀ ಮತಹ ತಯಂ ಪರಹರಾಃತ್್ೀ ದ್ವೀ ಮತಹ ತಯಂ ಪರಹರಾಃ  ಷ್ಡಾಯಮಾಃ ಸಪು ವಾ ನ್ೃಣಾಮ್ ಷ್ಡಾಯಮಾಃ ಸಪು ವಾ ನ್ೃಣಾಮ್ || || 88  ||||  

ರಾಶ್ಭ್ೀದಾತ್ ರಾಶ್ಭ್ೀದಾತ್ | | ಊನಾತರ್ೀಕ್ಾತ್ ಸಪುವ್ೀಊನಾತರ್ೀಕ್ಾತ್ ಸಪುವ್ೀತ ತ || || 8 8 ||||  
 

ದಾವದ್ಶಾಧ್ಯಪಲ್ ೀನಾಮದಾವದ್ಶಾಧ್ಯಪಲ್ ೀನಾಮನ್ಂ ಚತತಭಿಯಶಾತತರಙ್ತುಲ್ೈಾಃ ನ್ಂ ಚತತಭಿಯಶಾತತರಙ್ತುಲ್ೈಾಃ ||  
ಸವಣಯಮಾಷ್ೈಾಃ ಕೃತಚಿಛದ್ರಂ ರಾವತ್ ಪರಸಿಂ ಜಲಂ ಪಬ್ೀತ್ ಸವಣಯಮಾಷ್ೈಾಃ ಕೃತಚಿಛದ್ರಂ ರಾವತ್ ಪರಸಿಂ ಜಲಂ ಪಬ್ೀತ್ || || 9 9 ||||  

  ‘‘ಕ್ಾಕಣಿಕ್ಾಚತತಷ್ೆಂ ತತ ವಿಂಶಾಂಶ್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಕಣಿಕ್ಾಚತತಷ್ೆಂ ತತ ವಿಂಶಾಂಶ್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಕೃಷ್ಣಲ್ೀಕೃಷ್ಣಲ್ೀತಯಪ ತಂ ಬ ರರ್ತಸ್ೈಶಾತತಭಿಯಸತು ಮಾಷ್ಕಮ್ ತಯಪ ತಂ ಬ ರರ್ತಸ್ೈಶಾತತಭಿಯಸತು ಮಾಷ್ಕಮ್ ||  
ಚತತರಙ್ತುಲದಿೀಘೀಯ ತತ ಕೃತ್್ೀ ಮಾಷ್ಚತತಷ್ಟಯೀ ಚತತರಙ್ತುಲದಿೀಘೀಯ ತತ ಕೃತ್್ೀ ಮಾಷ್ಚತತಷ್ಟಯೀ ||  
ರಾವತ್ ಸಾಯತ್ ಪರಿರಾವತ್ ಸಾಯತ್ ಪರಿಣಾಹ್ೀನ್ ತ್ಾವತ್ ದ್ವರಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಣಾಹ್ೀನ್ ತ್ಾವತ್ ದ್ವರಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಪರಸಿಸಯ ನಾಡಿೀಪಾತರಸಯ ಷ್ಡ್ ದ್ಲಸಯ ಶತಭ್ೀ ಜಲ್ೀ ಪರಸಿಸಯ ನಾಡಿೀಪಾತರಸಯ ಷ್ಡ್ ದ್ಲಸಯ ಶತಭ್ೀ ಜಲ್ೀ ||  
ಭಾರಾ ಕ್್ಯೀಭಾರಾ ಕ್್ಯೀನ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಕ್ಷಿಪರಂ ಪೂತಯಭಯವಿಷ್ಯತ  ನ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಕ್ಷಿಪರಂ ಪೂತಯಭಯವಿಷ್ಯತ  ||  
ಅತಶ್ೈತ್್ಯೀ ಕಲಙಕೆ ೀ ಚ ಮಾನ ದ್ಯೀ ನ್ೈವ ತತ ಪೂರಣಮ್ ಅತಶ್ೈತ್್ಯೀ ಕಲಙಕೆ ೀ ಚ ಮಾನ ದ್ಯೀ ನ್ೈವ ತತ ಪೂರಣಮ್ ||  
ತಸಾಮದ್ವಸನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪಾರರಾಗಸ್ ಿೀದ್ಕ್್ೀನ್ ತತ ತಸಾಮದ್ವಸನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪಾರರಾಗಸ್ ಿೀದ್ಕ್್ೀನ್ ತತ ||  
ನಾಡಿೀಶತದಿಧಪರಿನಾಡಿೀಶತದಿಧಪರಿಕ್ಷಾ ಸಾಯದ್ನ್ಯಥಾ ನ್ ಸಮಂ ಭವ್ೀತ್ಕ್ಷಾ ಸಾಯದ್ನ್ಯಥಾ ನ್ ಸಮಂ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇಇತ ಪಾದ್ೇ  ||||  
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‘‘ನಿಮಯಲ್ೀನ್ ಸಮೀಷ ಣ್ೀನ್ನಿಮಯಲ್ೀನ್ ಸಮೀಷ ಣ್ೀನ್  ನಿತಯಸ ರಾಯಂಶತವಾರಿಣಾ ನಿತಯಸ ರಾಯಂಶತವಾರಿಣಾ ||  
ಪರವಾಹಗ್ೀನ್ ಕ್ಾರಾಯ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಲಶತದಿಧಾಃ ಸದ್ೈವ ತತಪರವಾಹಗ್ೀನ್ ಕ್ಾರಾಯ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಲಶತದಿಧಾಃ ಸದ್ೈವ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 9 9 ||||  

 

ರ್ಮಾಶಾತ್ಾವರಶಾತ್ಾವರ್ ೀ ಮತ್ಾಯಯನಾಮಹನಿೀ ಉಭ್ೀ ರ್ಮಾಶಾತ್ಾವರಶಾತ್ಾವರ್ ೀ ಮತ್ಾಯಯನಾಮಹನಿೀ ಉಭ್ೀ ||  
ಪಕ್ಷಾಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಹಾನಿ ಶತಕಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಶಾ ಮಾನ್ದ್ ಪಕ್ಷಾಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಹಾನಿ ಶತಕಿಾಃ ಕೃಷ್ಣಶಾ ಮಾನ್ದ್ || || 10 10 ||||  

  ‘‘ರ್ತ್್ ರೀಭಯೀಾಃರ್ತ್್ ರೀಭಯೀಾಃ  ಸ ಶಬದಾಃ ಸಾಯತ್ ತತರ ದಿವವಚನ್ೀಸ ಶಬದಾಃ ಸಾಯತ್ ತತರ ದಿವವಚನ್ೀSSಪುಯಭ್ೀಪುಯಭ್ೀ’’  ಇತಯಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 10 10 ||||  
 

ಗರಹಕ್ಷಯತ್ಾರಾಚಕರಸಿಾಃ ಪರಮಾಣಾವದಿನಾ ಜಗತ್ ಗರಹಕ್ಷಯತ್ಾರಾಚಕರಸಿಾಃ ಪರಮಾಣಾವದಿನಾ ಜಗತ್ ||  
ಸಂವತಸರಾವಸಾನ್ೀನ್ ಪಯೀಯತಯನಿಮಿಷ್ ೀ ವಿಭತಾಃ ಸಂವತಸರಾವಸಾನ್ೀನ್ ಪಯೀಯತಯನಿಮಿಷ್ ೀ ವಿಭತಾಃ || || 13 13 ||||  

 

ಸಂವಸಂವತಸತಸರಾಃ ಪರಿವತಸರ ಇಡಾರಾಃ ಪರಿವತಸರ ಇಡಾವತಸರ ಏವ ಚ ವತಸರ ಏವ ಚ ||  
ಅನ್ತವತಸರ್ ೀ ವತಸರಶಾ ವಿದ್ತರ್ೈವಂ ಪರಭಾಷ್ಯತ್್ೀ ಅನ್ತವತಸರ್ ೀ ವತಸರಶಾ ವಿದ್ತರ್ೈವಂ ಪರಭಾಷ್ಯತ್್ೀ || || 14 14 ||||  

‘‘ಇಡಾವತಸರನಾಮಾಇಡಾವತಸರನಾಮಾSSಸೌ ನ್ಕ್ಷತರದಾವದ್ಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಸೌ ನ್ಕ್ಷತರದಾವದ್ಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ತರ್ಥೀನಾಂ ದಾವದ್ಶಾವತ್್ೀಯ ಯೀ ಹರಿಾಃತರ್ಥೀನಾಂ ದಾವದ್ಶಾವತ್್ೀಯ ಯೀ ಹರಿಾಃ  ಸ್ ೀಸ್ ೀSSನ್ತವತಸರಾಃ ನ್ತವತಸರಾಃ ||  
ವತಸರ್ ೀ ರ್ಾಃ ಸಿ್ತತಸುವಹಾನಂ ಷ್ಷ್ತಠಯವತಸರ್ ೀ ರ್ಾಃ ಸಿ್ತತಸುವಹಾನಂ ಷ್ಷ್ತಠಯತುತುರಶತತರಯೀ ರಶತತರಯೀ ||  
ಗತವಾಯವತ್್ೀಯ ದಾವದ್ಶಾಂಶ್ೀ ರ್ಾಃ ಸಿಾಃಗತವಾಯವತ್್ೀಯ ದಾವದ್ಶಾಂಶ್ೀ ರ್ಾಃ ಸಿಾಃ  ಸಸ  ಪರಿವತಸರಾಃ ಪರಿವತಸರಾಃ ||  
ಸೌರದಾವದ್ಶಕ್್ೀ ಮಾಸ್ೀ ರ್ಾಃ ಸಿಾಃ ಸಂವತಸರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸೌರದಾವದ್ಶಕ್್ೀ ಮಾಸ್ೀ ರ್ಾಃ ಸಿಾಃ ಸಂವತಸರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಏವಂ ಸ ಕ್ಾಲನಾಮಾಏವಂ ಸ ಕ್ಾಲನಾಮಾSSಪ ಕ್ಾಲಸಿಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃಪ ಕ್ಾಲಸಿಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಸವಯದಾ ದ್ಶಯನಾತ್ ತಸಾಯನಿಮಿಷ್ತವಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ಸವಯದಾ ದ್ಶಯನಾತ್ ತಸಾಯನಿಮಿಷ್ತವಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ||  
ಸತತಂ ಸತತಂ ಗಮನಾದಾವಗಮನಾದಾವSSಪ ಕ್ಾಲಸಿಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃಪ ಕ್ಾಲಸಿಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 , , 14 14 ||||  

 

ರ್ಾಃ ಸೃಜಯಶಕಿುಮತರತಧ್್ ೀಚಛವಸರ್ನ್ ಸವಶಕ್ಾಯ ರ್ಾಃ ಸೃಜಯಶಕಿುಮತರತಧ್್ ೀಚಛವಸರ್ನ್ ಸವಶಕ್ಾಯ   
ಪುಂಸ್ ೀಪುಂಸ್ ೀSSಭರಮಾರ್ ದಿವಿ ಧ್ಾವತ ಭ ತಭ್ೀದ್ಾಃ ಭರಮಾರ್ ದಿವಿ ಧ್ಾವತ ಭ ತಭ್ೀದ್ಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಾಖಯರಾ ಗತಣಮಯೀಂ ಕರತತಭಿವಿಯತನ್ವನ್ ಕ್ಾಲಾಖಯರಾ ಗತಣಮಯೀಂ ಕರತತಭಿವಿಯತನ್ವನ್   
ತಸ್ೈ ಬಲ್ಲಂ ಹರತ ವತಸರಪಞ್ಾಕ್ಾರ್ ತಸ್ೈ ಬಲ್ಲಂ ಹರತ ವತಸರಪಞ್ಾಕ್ಾರ್ || || 15 15 ||||  

ಅಭರಮಾರಾ ಭ ತಭ್ೀದ್ಕಾಃ ಅಭರಮಾರಾ ಭ ತಭ್ೀದ್ಕಾಃ | | ಕರತತಭಿಾಃ ಸವಪರಜ್ಞಾಭಿಾಃ ಕರತತಭಿಾಃ ಸವಪರಜ್ಞಾಭಿಾಃ ||  

‘‘ಭ ತ್ಾನಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಚ್ಯೈಷ್ಠಯಕ್ಾನಿಷ್ಠಯಜ್ಞಪ್ಯೈರ್ಜ್ಞಾದಿವೃತುಯೀ ಚ್ಯೈಷ್ಠಯಕ್ಾನಿಷ್ಠಯಜ್ಞಪ್ಯೈರ್ಜ್ಞಾದಿವೃತುಯೀ ||  
ಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ ಸೃಜಯಶಕಿುಂ ಚ ಕ್ಾಲಸ್ ಿೀ ವತಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ ಸೃಜಯಶಕಿುಂ ಚ ಕ್ಾಲಸ್ ಿೀ ವತಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ’’    

ಇತ ತನ್ಿಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ತನ್ಿಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ || || 15 15 ||||  
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ನಿಶಾವಸಾನ್ ಆರಬ್ ಧೀ ಲ್ ೀಕಕಲ್ ಾೀನಿಶಾವಸಾನ್ ಆರಬ್ ಧೀ ಲ್ ೀಕಕಲ್ ಾೀSSನ್ತವತಯತ್್ೀ ನ್ತವತಯತ್್ೀ ||  
ರಾವದಿದರಾವದಿದನ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮನ್ ನ್ ಭತಞ್ಜಂಶಾತತದ್ಯಶನ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ಮನ್ ನ್ ಭತಞ್ಜಂಶಾತತದ್ಯಶ  || || 23 23 ||||  

ದಿನ್ಸ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ಭ್ ೀಕ್ಾು ದಿನ್ಸ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ಭ್ ೀಕ್ಾು || || 23 23 ||||  
 

ಸವಂ ಸವಂ ಕ್ಾಲಂ ಮನ್ತಭತಯಸವಂ ಸವಂ ಕ್ಾಲಂ ಮನ್ತಭತಯಙಕೆ ತೀ ಸಾ ಕ್ಾಮೀಕಸಪುತಮ್ ಙಕೆ ತೀ ಸಾ ಕ್ಾಮೀಕಸಪುತಮ್ ||  
ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ವಸುದ್ವಂಶಾಯ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಸತರಾಾಃ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ವಸುದ್ವಂಶಾಯ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಸತರಾಾಃ ||  
ಭವನಿು ಚ್ೈತ್್ೀ ರ್ತಗಪತ್ ಸತರ್ೀಶಾಶಾಾನ್ತ ಯೀ ಚ ತ್ಾನ್ ಭವನಿು ಚ್ೈತ್್ೀ ರ್ತಗಪತ್ ಸತರ್ೀಶಾಶಾಾನ್ತ ಯೀ ಚ ತ್ಾನ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ರ್ತಗ್ೈಕಸಪುತ್್ೀರ್ತಗ್ೈಕಸಪುತ್್ೀರ ಧ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಾಯಷಾಟದ್ಶಲಕ್ಷಣಮ್ ರ ಧ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಾಯಷಾಟದ್ಶಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ವತಸರಾಣಾಂ ಮನ್ ೀಭತಯಕಿುಾಃ ಸಹಸರಂ ಚತತರತತುರಮ್ ವತಸರಾಣಾಂ ಮನ್ ೀಭತಯಕಿುಾಃ ಸಹಸರಂ ಚತತರತತುರಮ್ ||  
ಶತ್ಾನಾಂ ಪರಲರ್ಶ್ೈವ ಪಞ್ಕ್ ಾೀತುರಮಥಾಪ ಚ ಶತ್ಾನಾಂ ಪರಲರ್ಶ್ೈವ ಪಞ್ಕ್ ಾೀತುರಮಥಾಪ ಚ ||  
ಆದ್ಯೀಷ್ತ ಷ್ಟ್ತಸಆದ್ಯೀಷ್ತ ಷ್ಟ್ತಸ  ಪರರ್ಮೀ ದಿವಸಹಸರಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ಪರರ್ಮೀ ದಿವಸಹಸರಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ವತಸರಾಣಾಂ ಮನ್ ೀರನ್ುಮೀವತಸರಾಣಾಂ ಮನ್ ೀರನ್ುಮೀವಮಿನಾದಾದಿನಾಂ ಭವ್ೀತ್ವಮಿನಾದಾದಿನಾಂ ಭವ್ೀತ್’’    

ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ಮಹಾವಾರಾಹ್ೀ || || 2424||||  

ತಮೀಮಾತ್ಾರಮತಪಾದಾರ್ ಪರತಸಂರತದ್ಧವಿಕರಮಾಃ ತಮೀಮಾತ್ಾರಮತಪಾದಾರ್ ಪರತಸಂರತದ್ಧವಿಕರಮಾಃ ||  
ಕ್ಾಲ್ೀನಾನ್ತಗತಾಃ ಶ್ೀಷ್ ಆಸ ು್ೀ ತ ಷ್ಟಣೀಂ ದಿನಾತಯಯೀ ಕ್ಾಲ್ೀನಾನ್ತಗತಾಃ ಶ್ೀಷ್ ಆಸ ು್ೀ ತ ಷ್ಟಣೀಂ ದಿನಾತಯಯೀ || || 27 27 ||||  

‘‘ಬರಹಮಣಾ ಕ್ಾಲನಾಮಾನ ತತ ಸಹ ಶ್ೀತ್್ೀ ಹರಿನಿಯಶ್ಬರಹಮಣಾ ಕ್ಾಲನಾಮಾನ ತತ ಸಹ ಶ್ೀತ್್ೀ ಹರಿನಿಯಶ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 27 27 ||||  
 

ಏವಂವಿಏವಂವಿಧ್್ೈರಹ್ ೀರಾತ್್ೈಾಃ ಕ್ಾಲಗತ್್ ಯೀಪಲಕ್ಷಿತ್್ೈಾಃ ಧ್್ೈರಹ್ ೀರಾತ್್ೈಾಃ ಕ್ಾಲಗತ್್ ಯೀಪಲಕ್ಷಿತ್್ೈಾಃ ||  
ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಮಿವಾಸಾಯಪ ಪರಮಾರ್ತವಯರ್ಾಃ ಶತಮ್ ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಮಿವಾಸಾಯಪ ಪರಮಾರ್ತವಯರ್ಾಃ ಶತಮ್ || || 32 32 ||||  

ಅಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಅಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ |  |  ‘‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ದಿನ್ಮ್ಬರಹಮಣ್ ೀ ದಿನ್ಮ್’’  ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್   
 

‘‘ನಾರ್ತಮಾಯನ್ಂನಾರ್ತಮಾಯನ್ಂ  ಭಗವತಾಃ ಕಸ್ತಮನ್ ರ ಪ್ೀಭಗವತಾಃ ಕಸ್ತಮನ್ ರ ಪ್ೀSSಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅನಾದಿತ್ಾವದ್ಮಧ್ಯತ್ಾವದ್ನ್ನ್ುತ್ಾವಚಾ ಸ್ ೀಅನಾದಿತ್ಾವದ್ಮಧ್ಯತ್ಾವದ್ನ್ನ್ುತ್ಾವಚಾ ಸ್ ೀSSವಯರ್ಾಃವಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 32 32 ||||  

 

ಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀSSರ್ಂ ದಿವಪರಾಧ್ಾಯರ್ಂ ದಿವಪರಾಧ್ಾಯಖ್ ಯೀ ನಿಮೀಷ್ ಉಪಚರ್ಯತ್್ೀ ಖ್ ಯೀ ನಿಮೀಷ್ ಉಪಚರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅವಾಯಕೃತಸಾಯನ್ನ್ುಸಯ ಹಯನಾದ್ೀಜಯಗದಾತಮನ್ಾಃ ಅವಾಯಕೃತಸಾಯನ್ನ್ುಸಯ ಹಯನಾದ್ೀಜಯಗದಾತಮನ್ಾಃ || || 37 37 ||||  

 

ಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀSSರ್ಂ ಪರಮಾಣಾವದಿದಿವಯಪರಾಧ್ಾಯನ್ು ಈರಿತಾಃ ರ್ಂ ಪರಮಾಣಾವದಿದಿವಯಪರಾಧ್ಾಯನ್ು ಈರಿತಾಃ ||  
ನ್ೈವ್ೀಷ್ಟೀ ಸ ಪರಭತಭ ಯಮನ ಈಶವರ್ ೀ ಧ್ಾಮ ಮಾನಿನಾಮ್ ನ್ೈವ್ೀಷ್ಟೀ ಸ ಪರಭತಭ ಯಮನ ಈಶವರ್ ೀ ಧ್ಾಮ ಮಾನಿನಾಮ್ || || 38 38 ||||  
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‘‘ರ್ಮಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಾರ್ಮಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಯಣಾಂ ತಸಯ ಕ್ಾಲಾಃ ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ ನ್ತಷಾಯಣಾಂ ತಸಯ ಕ್ಾಲಾಃ ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ರತದ್ರಸುತ್ಾೆಲ್ ೀ ಬರಹಾಮ ದ್ತಗಾಯತಸಾಯಪ ರತದ್ರಸುತ್ಾೆಲ್ ೀ ಬರಹಾಮ ದ್ತಗಾಯSSಪ ತಸಯಪ ತಸಯ  ತತ ತತ ||  
ಸಾ ಬರಹಮಪರಲಯೀ ದ್ೀವಿೀ ವತಯತ್್ೀ ಚಕರರ ಪಣಿೀ ಸಾ ಬರಹಮಪರಲಯೀ ದ್ೀವಿೀ ವತಯತ್್ೀ ಚಕರರ ಪಣಿೀ ||  
ಸಂಹರನಿುೀ ಸದಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಂಹರನಿುೀ ಸದಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸ್ೈಸ್ೈವ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾ ವ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾ ||  
ತಸಾಯ ನಿರಾಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ತಸಾಯ ನಿರಾಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿನಿೀ ಸ್ೈವ ಪರಭತನಾಯ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿನಿೀ ಸ್ೈವ ಪರಭತನಾಯ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ||  
ತಸಾಯಾಃ ಪರಭತಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃತಸಾಯಾಃ ಪರಭತಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 38 38 ||||  

 

ವಿಕ್ಾರ್ೈಾಃ ಷ್ ೀಡಶ್ೈರ್ತಯಕ್್ ುೀವಿಕ್ಾರ್ೈಾಃ ಷ್ ೀಡಶ್ೈರ್ತಯಕ್್ ುೀ  ವಿಶ್ೀಷಾದಿಭಿರಾವೃತಾಃ ವಿಶ್ೀಷಾದಿಭಿರಾವೃತಾಃ ||  
ಆಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀ ಆಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀ ಬಹಿಬಹಿರರ್ಂ ಪಞ್ಚಾಶತ್್ ೆೀಟವಿಸೃತಾಃ ರರ್ಂ ಪಞ್ಚಾಶತ್್ ೆೀಟವಿಸೃತಾಃ || || 39 39 ||||  

 

ದ್ಶ್್ ೀತುರಾ ಕ್್ೈರ್ಯತರ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪರಮಾಣತವತ್ ದ್ಶ್್ ೀತುರಾ ಕ್್ೈರ್ಯತರ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪರಮಾಣತವತ್ ||  
ಲಕ್ಷಯತ್್ೀಲಕ್ಷಯತ್್ೀSSನ್ುಗಯತ್ಾನ್ುಗಯತ್ಾಶಾಾಶಾಾನ್ಯೀ ಕ್್ ೀಟಶ್್ ೀ ಹಯಣಡರಾಶರ್ಾಃ ನ್ಯೀ ಕ್್ ೀಟಶ್್ ೀ ಹಯಣಡರಾಶರ್ಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಭ ತ್ಾನ್ಯಣಡಗತ್ಾನಿ ತತ ದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಭ ತ್ಾನ್ಯಣಡಗತ್ಾನಿ ತತ ||  
ವಿಕ್ಾರಾ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ತ್ಾಹಂಮಹತಾಃ ಪರ್ೀವಿಕ್ಾರಾ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ತ್ಾಹಂಮಹತಾಃ ಪರ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀಂಪೃರ್ಥವಿೀಂ    ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾಯಹತಾಃ ಶಬಾದದಿೀನಾಂ ಬಹತತವತಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ ಇತ್ಾಯಹತಾಃ ಶಬಾದದಿೀನಾಂ ಬಹತತವತಾಃ ||  
ಸಾ ಸ ಕ್ಷಾಮಸಾ ಸ ಕ್ಷಾಮತ್ಾವತ್ಾವದ್ವೃಣ್ ೀತಯಣಡಂ ದಿವಗತಣಾ ತತ ದ್ಶ್್ ೀತುರಾಾಃ ದ್ವೃಣ್ ೀತಯಣಡಂ ದಿವಗತಣಾ ತತ ದ್ಶ್್ ೀತುರಾಾಃ ||  
ಅಬಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಕೃತಯನಾು ಅಷ್ಟಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃಅಬಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಕೃತಯನಾು ಅಷ್ಟಪರಕೃತರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಅನ್ುಗಯತ್ಾಾಃ ಶರಿೀರಾಣಿ ಅನ್ುಗಯತ್ಾಾಃ ಶರಿೀರಾಣಿ ||  

‘‘ಶರಿೀರಾಣಾಂ ಬಹತತ್್ವೀನ್ ಅತೀತ್ಾನಾಗತ್್ೈಸುಥಾ ಶರಿೀರಾಣಾಂ ಬಹತತ್್ವೀನ್ ಅತೀತ್ಾನಾಗತ್್ೈಸುಥಾ ||  
ಅಸ್ಯೈವ ದ್ೀವಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಪರತಪರತ ಚ ದ್ಶಯನಾತ್ ಅಸ್ಯೈವ ದ್ೀವಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಪರತಪರತ ಚ ದ್ಶಯನಾತ್ ||  
ವಿಷ್ತಣಸಾಮರ್ಯಯವಿಷ್ತಣಸಾಮರ್ಯಯತ್್ ೀತ್್ ೀSSಣಾಡನಾಂ ಬಹತತವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್ಣಾಡನಾಂ ಬಹತತವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ಏಕಮಣಡಂ ಬಹತತ್್ವೀನ್ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ರ್ ೀಮಕ ಪಗಮ್ ಏಕಮಣಡಂ ಬಹತತ್್ವೀನ್ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ರ್ ೀಮಕ ಪಗಮ್ ||  
ಬರಹಾಮಬರಹಾಮSSಪಶಯತ್ ತಥಾಪಶಯತ್ ತಥಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ಹರ್ೀಸ ು್ೀಷ್ತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ತ್ಾಮನ್ಂ ಹರ್ೀಸ ು್ೀಷ್ತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ  ||||  
‘‘ಬೃಹದ್ಣಡಮಭ ಬೃಹದ್ಣಡಮಭ ದ್ೀಕಮ್ದ್ೀಕಮ್’’  ಇತ ಚ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಚ ಭಾರತ್್ೀ || || 3939, , 40 40 ||||  

 

ರ್ಮಾಹತರಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಸವಯಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣಮ್ ರ್ಮಾಹತರಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಸವಯಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಯಮ ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಯಮ ಪರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃಪರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ’’  || || 41 41 ||||  

ಧ್ಾಮ ಗೃಹಮಣಡರಾಶರ್ಾಃ ಧ್ಾಮ ಗೃಹಮಣಡರಾಶರ್ಾಃ || || 41 41 ||||  
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|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --12 12 ||||  
 

|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  13 13 ||||  
 

ಸಸಜಾಯಗ್ರೀಸಸಜಾಯಗ್ರೀSSರ್ ತ್ಾಮಿಸರಮನ್ಧತ್ಾಮಿಸರಮಾದಿಕೃತ್ ರ್ ತ್ಾಮಿಸರಮನ್ಧತ್ಾಮಿಸರಮಾದಿಕೃತ್ ||  
ಮಹಾಮೀಹಂ ಚ ಮೀಹಂ ಚ ತಮಶಾಾಜ್ಞಾನ್ವೃತುರ್ಾಃ ಮಹಾಮೀಹಂ ಚ ಮೀಹಂ ಚ ತಮಶಾಾಜ್ಞಾನ್ವೃತುರ್ಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ತಮಸತು ಶಾವಯರಂತಮಸತು ಶಾವಯರಂ  ಪರೀಕುಂ ಮೀಹಶ್ೈವ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಪರೀಕುಂ ಮೀಹಶ್ೈವ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ತದಾಗರಹ್ ೀ ಮಹಾಮೀಹಸಾುಮಿಸರಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ ಉಚಯತ್್ೀ ತದಾಗರಹ್ ೀ ಮಹಾಮೀಹಸಾುಮಿಸರಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಮರಣಂ ತವನ್ಧತ್ಾಮಿಸರಮವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವಿಯಕ್ಾಮರಣಂ ತವನ್ಧತ್ಾಮಿಸರಮವಿದಾಯ ಪಞ್ಾಪವಿಯಕ್ಾ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  
‘‘ತಮೀತಮೀSSಜ್ಞತ್ಾ ವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ಮೀಹ್ ೀಜ್ಞತ್ಾ ವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ಮೀಹ್ ೀSSನ್ಯೀ ತತ ತದಾಗರಹಾಾಃನ್ಯೀ ತತ ತದಾಗರಹಾಾಃ’’    

ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 2 2 ||||  

ದ್ೃಷಾಟವ ಪಾಪೀರ್ಸ್ತೀಂ ಸೃಷ್ಟಟಂ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ಬಹವಮನ್ಯತ ದ್ೃಷಾಟವ ಪಾಪೀರ್ಸ್ತೀಂ ಸೃಷ್ಟಟಂ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ಬಹವಮನ್ಯತ ||  
ಭಗವದಾಧಯನ್ಪೂತ್್ೀನ್ ಮಭಗವದಾಧಯನ್ಪೂತ್್ೀನ್ ಮನ್ಸಾನ್ಸಾSSನಾಯಂಸುತ್್ ೀನಾಯಂಸುತ್್ ೀSSಸೃಜತ್ ಸೃಜತ್ || || 3 3 ||||  

 

ಸನ್ಕಂ ಚ ಸನ್ಂದ್ಂ ಚ ಸನಾತನ್ಮಥಾತಮಭ ಾಃ ಸನ್ಕಂ ಚ ಸನ್ಂದ್ಂ ಚ ಸನಾತನ್ಮಥಾತಮಭ ಾಃ ||  
ಸನ್ತತೆಮಾರಂ ಚ ಮತನಿಂ ನಿಷ್ಟೆಾರಾನ್ ಧ್ವಯರ್ೀತಸಾಃ ಸನ್ತತೆಮಾರಂ ಚ ಮತನಿಂ ನಿಷ್ಟೆಾರಾನ್ ಧ್ವಯರ್ೀತಸಾಃ || || 4 4 ||||  

‘‘ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಬಲತಶ್ೈವ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಕ್್ೈರಪ ಕ್ಾಲತ್್ ೀ ಬಲತಶ್ೈವ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದಿಕ್್ೈರಪ ||  
ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುದ್ವಮಾ ರಮಾ ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುದ್ವಮಾ ರಮಾ ||  
ಅನ್ನಾುಂಶ್ೀನ್ ಕ್ಾಲಾತ್ ತತ ಸಮಾ ತಸಾಯಶಾತತಮತಯಖಾಃ ಅನ್ನಾುಂಶ್ೀನ್ ಕ್ಾಲಾತ್ ತತ ಸಮಾ ತಸಾಯಶಾತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಅವರ್ ೀ ಬಹತಲಾಂಶ್ೀನ್ ತತಸಅವರ್ ೀ ಬಹತಲಾಂಶ್ೀನ್ ತತಸಮೀಮೀ  ವಾರ್ತರತಚಯತ್್ೀ ವಾರ್ತರತಚಯತ್್ೀ ||  
ನಿರ್ಮಾದಾವರ್ತರ್ೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಬರಹಮತವಂ ರಾತ ನಾಪರಾಃ ನಿರ್ಮಾದಾವರ್ತರ್ೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಬರಹಮತವಂ ರಾತ ನಾಪರಾಃ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸಮಾನ್ತ್ಾ ಮತಕ್ ುೌ ವಾರ್ತತ್್ವೀ ಕಿಞ್ಚಾದ್ ನ್ತ್ಾ ತಸಾಮತ್ ಸಮಾನ್ತ್ಾ ಮತಕ್ ುೌ ವಾರ್ತತ್್ವೀ ಕಿಞ್ಚಾದ್ ನ್ತ್ಾ ||  
ದ್ಶವಷ್ಯಂ ದ್ಶವಷ್ಯಂ ತತ ತತಾಶಾಾಜಜನ್ನ್ಂ ತತಸತಾಯೀರಪ ತತ ತತಾಶಾಾಜಜನ್ನ್ಂ ತತಸತಾಯೀರಪ ||  
ಆನ್ನಾದದಿಸುದ್ದಶಾಂಶಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸಂವತಸರಾತ್ ಪರಾಃ ಆನ್ನಾದದಿಸುದ್ದಶಾಂಶಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸಂವತಸರಾತ್ ಪರಾಃ ||  
ರಾವತ್ ಪಶಾಾರಾವತ್ ಪಶಾಾಜಜನಿಸಾುವತ್ ಪೂವಯಂ ದ್ೀಹಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್ ಜಜನಿಸಾುವತ್ ಪೂವಯಂ ದ್ೀಹಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಬರಹಮವಾಯವೀಸತು ಯೀಬರಹಮವಾಯವೀಸತು ಯೀ  ದ್ೀವೌಯ ತದ್ೀವೌಯ ತದ್ದಶಾಂಶಾಃ ಸತಖಾದಿಕಾಃ ದ್ದಶಾಂಶಾಃ ಸತಖಾದಿಕಾಃ ||  
ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಗರತಡಶ್ೀಷ್ಸಯ ಗರತಡಸಾಯಪ ಕ್ಾಲ್ ೀ ದಿವಯಸಹಸರಕಾಃ ಸಾಯಪ ಕ್ಾಲ್ ೀ ದಿವಯಸಹಸರಕಾಃ ||  
ಶ್ೀಷ್ರತದೌರ ಬರಹಮವಾರ್  ರ್ಥಾ ತದ್ವತ್ ಪರಸಾರಮ್ ಶ್ೀಷ್ರತದೌರ ಬರಹಮವಾರ್  ರ್ಥಾ ತದ್ವತ್ ಪರಸಾರಮ್ ||  
ತದ ದ್ೀವಯಸುದ್ದಶಾಂಶಾಾಃ ಸತಯಸುತಸ್ತುವನಾದಾದ್ಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ತದ ದ್ೀವಯಸುದ್ದಶಾಂಶಾಾಃ ಸತಯಸುತಸ್ತುವನಾದಾದ್ಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ||  
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ಏವಂ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಪೂವಯಂ ಚ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀಏವಂ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಪೂವಯಂ ಚ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ  ||  
ಅನ್ಯತ್್ ೀಅನ್ಯತ್್ ೀಕಿುಕಿುರ್ಯತರ ಚ ಸಾಯತ್ ತನ್ ೇಹಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ ರ್ಯತರ ಚ ಸಾಯತ್ ತನ್ ೇಹಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ಪೂವಾಯಪರವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ಬಹತರ ಪತವಹ್ೀತತತಾಃ  ಪೂವಾಯಪರವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ಬಹತರ ಪತವಹ್ೀತತತಾಃ  ||||’’  

ಇತ ವಿಷ್ತಣಕೃತಇತ ವಿಷ್ತಣಕೃತತತತವವಿವ್ೀಕ್್ೀತವವಿವ್ೀಕ್್ೀ  ||||  

‘‘ಅಥಾತ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾಅಥಾತ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಮಿೀಮಾಂಸಾ’’  ||  
‘‘ದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಘವಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ಾಃದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಘವಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
‘‘ಇನಾದಾದಾಯಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಶಾ ದ್ಕ್ಷಾದಾಯ ಯೀಇನಾದಾದಾಯಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಶಾ ದ್ಕ್ಷಾದಾಯ ಯೀSSಪ ಚಾಪರ್ೀ ಪ ಚಾಪರ್ೀ ||  
ಋಷ್ಯೀ ಮನ್ವೀ ದ್ೀವಾಸುದ್ವಶಾ ಯೀ ಚ ಕ್್ೀಚನ್ ಋಷ್ಯೀ ಮನ್ವೀ ದ್ೀವಾಸುದ್ವಶಾ ಯೀ ಚ ಕ್್ೀಚನ್ ||  
ಉಮಾರಾ ಅವರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃಉಮಾರಾ ಅವರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ  ||  
ತತಸಮೀ ನ್ ಭವಿಷ್ ಯೀ ವಾ ನ್ ಭ ತ್್ ೀತತಸಮೀ ನ್ ಭವಿಷ್ ಯೀ ವಾ ನ್ ಭ ತ್್ ೀSSದ್ಯತನ್ ೀದ್ಯತನ್ ೀSSಪ ವಾ ಪ ವಾ ||  
ಋತ್್ೀ ಹರಿಂ ಬರಹಮವಾರ್  ಶ್ೀಷ್ವಿೀಂದಾರನ್ ಸಭಾರ್ಯಕ್ಾನ್ ಋತ್್ೀ ಹರಿಂ ಬರಹಮವಾರ್  ಶ್ೀಷ್ವಿೀಂದಾರನ್ ಸಭಾರ್ಯಕ್ಾನ್ ||  
ಶಙ್ೆರಂ ಚ್ೀತ ವ್ೀತುವಯಮನ್ಯನ್ ೇಹಾರ್ಯಮತಚಯತ್್ೀಶಙ್ೆರಂ ಚ್ೀತ ವ್ೀತುವಯಮನ್ಯನ್ ೇಹಾರ್ಯಮತಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ವಿಷ್ತಣಕೃತತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ವಿಷ್ತಣಕೃತತತುವನಿಣಯಯೀ ||||  

ಸ ಇತಿಂ ಗೃಣತಾಃ ಪುತ್ಾರನ್ ಪುರ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟವ ಪರಜಾಪತೀನ್ ಸ ಇತಿಂ ಗೃಣತಾಃ ಪುತ್ಾರನ್ ಪುರ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟವ ಪರಜಾಪತೀನ್ ||  
ಪರಜಾಪತಪತಸುನಿವೀಂ ತತ್ಾಯಜ ವಿರೀಡಿತಸುದಾಪರಜಾಪತಪತಸುನಿವೀಂ ತತ್ಾಯಜ ವಿರೀಡಿತಸುದಾ  ||  
ತ್ಾಂ ದಿಶ್್ ೀ ಜಗೃಹತಘ ೀಯರಾಂ ನಿೀಹಾರಂತ್ಾಂ ದಿಶ್್ ೀ ಜಗೃಹತಘ ೀಯರಾಂ ನಿೀಹಾರಂ  ರ್ದಿವದ್ತಸುಮಾಃ ರ್ದಿವದ್ತಸುಮಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ರಾಂ ತತ್ಾಯಜ ವಿಭತಭರಯಹಾಮಮಾನ್ತಷ್ಟೀ ವಾಕಾ ಸಾ ಸೃತ್ಾ ರಾಂ ತತ್ಾಯಜ ವಿಭತಭರಯಹಾಮಮಾನ್ತಷ್ಟೀ ವಾಕಾ ಸಾ ಸೃತ್ಾ ||  
ಸರಸವತೀ ನಿಜಾ ಭಾರಾಯ ದ್ೈವಿೀಂ ವಾಚಂ ತತ ತ್ಾಂ ವಿದ್ತಾಃಸರಸವತೀ ನಿಜಾ ಭಾರಾಯ ದ್ೈವಿೀಂ ವಾಚಂ ತತ ತ್ಾಂ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಾರ್ವಾಯಋಗಯಜತಾಃಸಾಮಾರ್ವಾಯಖಾಯನ್ಖಾಯನ್  ವ್ೀದಾನ್ ಪೂವಾಯದಿಭಿಮತಯಖ್ೈಾಃ ವ್ೀದಾನ್ ಪೂವಾಯದಿಭಿಮತಯಖ್ೈಾಃ ||  
ಶಸಿಮಿಜಾಯ ಸತುತಾಃ ಸ್ ುೀಮಾಃ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ರ್ಶಸಿಮಿಜಾಯ ಸತುತಾಃ ಸ್ ುೀಮಾಃ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ರ್ಥಾಕರಮಾತ್ ಥಾಕರಮಾತ್ || || 37 37 ||||  

 

‘‘ಅಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಶಬದತಶಾ ಬರಹಾಮ ವ್ೀದಾನ್ ಸಸಜಯ ಹ ಅಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಶಬದತಶಾ ಬರಹಾಮ ವ್ೀದಾನ್ ಸಸಜಯ ಹ ||  
ರ್ಜ್ಞಾದಿೀಂಶಾಕಿೃಪ್ೀ ವಾಚಾ ತಥಾ ಸವಾಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃರ್ಜ್ಞಾದಿೀಂಶಾಕಿೃಪ್ೀ ವಾಚಾ ತಥಾ ಸವಾಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ’’  || || 3377  ||||  

 

ಇತಹಾಸಪುರಾಣಂ ಚ ಇತಹಾಸಪುರಾಣಂ ಚ ಪಞ್ಾಪಞ್ಾಮಂ ವ್ೀದ್ಮಿೀಶವರಾಃ ಮಂ ವ್ೀದ್ಮಿೀಶವರಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯಭಯ ಏವ ವಕ್್ಿೀಭಯಾಃ ಸಸೃಜ್ೀ ಸವಯದ್ಶಯನ್ಾಃ ಭಯ ಏವ ವಕ್್ಿೀಭಯಾಃ ಸಸೃಜ್ೀ ಸವಯದ್ಶಯನ್ಾಃ || || 39 39 ||||  
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  ‘‘ಇತಹಾಸಪುರಾಣ್ೀ ತತ ಶತರತ್ಾವ ಹರಿಮತಖಾತ್ ಸವರ್ಮ್ ಇತಹಾಸಪುರಾಣ್ೀ ತತ ಶತರತ್ಾವ ಹರಿಮತಖಾತ್ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಭಾರತ್ಾದಿೀಭಾರತ್ಾದಿೀನ್ ವಿನಾ ಪಶಾಾದ್ಧರಿಣಾನ್ ವಿನಾ ಪಶಾಾದ್ಧರಿಣಾSSನ್ಯೈಶಾ ನಿಮಿಯತ್ಾನ್ನ್ಯೈಶಾ ನಿಮಿಯತ್ಾನ್’’  ಇತ  ಇತ  || || 39 39 ||||  

 

ಸಾವಿತರಂ ಪಾರಜಾಸಾವಿತರಂ ಪಾರಜಾಪತಯಂ ಚ ಬಾರಹಮಂ ಚಾರ್ ಬೃಹತ್ ತಥಾ ಪತಯಂ ಚ ಬಾರಹಮಂ ಚಾರ್ ಬೃಹತ್ ತಥಾ ||  
ವಾತ್ಾಯವಾತ್ಾಯSSಸಞ್ಾರ್ಶಾಲ್ಲೀನ್ಂ ಶ್ಲ್ ೀಞ್ಾ ಇತ ವ್ೈ ಗೃಹ್ೀ ಸಞ್ಾರ್ಶಾಲ್ಲೀನ್ಂ ಶ್ಲ್ ೀಞ್ಾ ಇತ ವ್ೈ ಗೃಹ್ೀ || || 42 42 ||||  

‘‘ಪಾರಜಾಪತಯಂ ಬರಹಮಚರ್ಯಮೀಕಭಾರಾಯತತಯಗಾಮಿತ್ಾಪಾರಜಾಪತಯಂ ಬರಹಮಚರ್ಯಮೀಕಭಾರಾಯತತಯಗಾಮಿತ್ಾ’’  ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ ||||  
‘‘ವಾತ್ಾಯ ರಾರಾವರಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮೀಕ್ಾಹಿತವಮಸಞ್ಾವಾತ್ಾಯ ರಾರಾವರಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮೀಕ್ಾಹಿತವಮಸಞ್ಾರ್ಾಃರ್ಾಃ’’  ಇತ ಇತ ಚ ಚ || || 42 42 ||||  

 

ವ್ೈಖಾನ್ಸಾ ವಾಲಖಿಲ್ ಯೀದ್ತಮಬವ್ೈಖಾನ್ಸಾ ವಾಲಖಿಲ್ ಯೀದ್ತಮಬರಾಾಃ ಫ್ೀನ್ಪಾ ವನ್ೀ ರಾಾಃ ಫ್ೀನ್ಪಾ ವನ್ೀ ||  
ನಾಯಸ್ೀ ಕತಟೀಚಕಾಃ ಪೂವಯಂ ಬಹ ದ್ ೀ ಹಂಸನಿಷ್ಟೆಾರೌ ನಾಯಸ್ೀ ಕತಟೀಚಕಾಃ ಪೂವಯಂ ಬಹ ದ್ ೀ ಹಂಸನಿಷ್ಟೆಾರೌ || || 43 43 ||||  

‘‘ವ್ೈಖಾನ್ಸಾ ಮ ಲಭಕ್ಷಾಾಃ ವ್ೈಖಾನ್ಸಾ ಮ ಲಭಕ್ಷಾಾಃ ಫಲಭಕ್ಷಾ ಉದ್ತಮಬರಾಾಃ ಫಲಭಕ್ಷಾ ಉದ್ತಮಬರಾಾಃ ||  
ವಾಲಖಿಲಾಯಾಃ ಸವಯಭಕ್ಷಾಾಃ ವಾಲಖಿಲಾಯಾಃ ಸವಯಭಕ್ಷಾಾಃ ಫ್ೀನ್ಪಾ ವತಸಫ್ೀನ್ಪಾಾಃಫ್ೀನ್ಪಾ ವತಸಫ್ೀನ್ಪಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 43 43 ||||  

 

ಆನಿವೀಕ್ಷಿಆನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ತರಯೀ ವಾತ್ಾಯ ದ್ಣಡನಿೀತಸುಥ್ೈವ ಚ ಕಿೀ ತರಯೀ ವಾತ್ಾಯ ದ್ಣಡನಿೀತಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಏವಂ ವಾಯಹೃತರ್ಶಾಾಏವಂ ವಾಯಹೃತರ್ಶಾಾಸನ್ ಪರಣವ್ೀನಾಸಾದ್ಂ ಗತ್ಾಾಃ ಸನ್ ಪರಣವ್ೀನಾಸಾದ್ಂ ಗತ್ಾಾಃ || || 44 44 ||||  

‘‘ಆಆನಿವೀನಿವೀಕ್ಷಿಕ್ಷಿಕಿೀ ತನ್ಿವಿದಾಯ ಸಾ ಚ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾಕಿೀ ತನ್ಿವಿದಾಯ ಸಾ ಚ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರಿರಿಣಿೀಣಿೀ  ||  
ವಿಷ್ತಣಪರೀಕ್ಾುಶ್ವಾದ್ತಯಕ್ಾುಜ್ಞ್ೀವಿಷ್ತಣಪರೀಕ್ಾುಶ್ವಾದ್ತಯಕ್ಾುಜ್ಞ್ೀರಾ ವ್ೀದ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾರಾ ವ್ೀದ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾ  ||  
ದ್ಣಡನಿೀತೀ ರಾಜಧ್ಮಯಸಿಯೀ ವ್ೀದಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ದ್ಣಡನಿೀತೀ ರಾಜಧ್ಮಯಸಿಯೀ ವ್ೀದಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ವಾತ್ಾಯ ವಾತ್ಾಯ ವಾವಾಣಿಜಯಕ್ಾದಿಾಃ ಸಾಯದ್ೀತ್ಾಭಿರ್ಯತ್ ತತ ಜೀವನ್ಮ್ ಣಿಜಯಕ್ಾದಿಾಃ ಸಾಯದ್ೀತ್ಾಭಿರ್ಯತ್ ತತ ಜೀವನ್ಮ್ ||  
ತದಾನಿವೀಕ್ಷಿಕ್ಾಯದಿನಾಮ ಬರಹಮಣಾ ನಿಮಿಯತಂತದಾನಿವೀಕ್ಷಿಕ್ಾಯದಿನಾಮ ಬರಹಮಣಾ ನಿಮಿಯತಂ  ಪುರಾಪುರಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಪರಣವಾಃ ಪೂವಯವಕ್ಾಿತ್ ಪರಣವಾಃ ಪೂವಯವಕ್ಾಿತ್ ||  

‘‘ಪರಣವಾಃ ಪೂವಯವಕ್್ಿೀಣ ಭ ರಾದಾಯಶಾ ಮತಖತರರಾತ್ ಪರಣವಾಃ ಪೂವಯವಕ್್ಿೀಣ ಭ ರಾದಾಯಶಾ ಮತಖತರರಾತ್ ||  
ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮವತಯನ್ು ವ್ೀದಾಶ್ೈವಾಶರಮಾಸುಥಾಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮವತಯನ್ು ವ್ೀದಾಶ್ೈವಾಶರಮಾಸುಥಾ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 44 44 ||||  

 

ಸಾಶಾಯಸಾಶಾಯಸುಸಾಯಭವನ್ ಜೀವಾತ್ ಸವರ್ ೀ ದ್ೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃ ಸುಸಾಯಭವನ್ ಜೀವಾತ್ ಸವರ್ ೀ ದ್ೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಉಉಷಾಮಷಾಮಣ ಇನಿದಾರಾಣಾಯಹತರನ್ುಸಾಿಬಲಮಾತಮನ್ಾಃ ಣ ಇನಿದಾರಾಣಾಯಹತರನ್ುಸಾಿಬಲಮಾತಮನ್ಾಃ || || 46 46 ||||  

‘‘ಸಾಶಾಯಸುಸಾಶಾಯಸುಸಾಯಭವನ್ ಜೀವಾತ್ ಸವರಾ ದ್ೀಸಾಯಭವನ್ ಜೀವಾತ್ ಸವರಾ ದ್ೀಹಾಹಾದ್ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ದ್ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ||  
ಊಷಾಮಣ ಇನಿದಾಯೀಭಯಊಷಾಮಣ ಇನಿದಾಯೀಭಯಶಾಶಾ  ಅನ್ುಸಾಿಬಲತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃಅನ್ುಸಾಿಬಲತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

‘‘ರ್ಸಾಮದ್ಯಜಾಜರ್ತ್್ೀ ಚಾಙ್ಕುತ್ ತತ್ ತದ್ಙ್ಕುಭಿಧ್ಂ ಭವ್ೀತ್ರ್ಸಾಮದ್ಯಜಾಜರ್ತ್್ೀ ಚಾಙ್ಕುತ್ ತತ್ ತದ್ಙ್ಕುಭಿಧ್ಂ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 46 46 ||||  
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ಸವರಾಾಃ ಸಪುಸವರಾಾಃ ಸಪು ವಿಹಾರ್ೀಣ ಭವನಿು ಸಮ ಪರಜಾಪತ್್ೀಾಃ  ವಿಹಾರ್ೀಣ ಭವನಿು ಸಮ ಪರಜಾಪತ್್ೀಾಃ ||  
ಶಬದಬರಹಾಮತಮನ್ಸಾುತ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮನ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃಶಬದಬರಹಾಮತಮನ್ಸಾುತ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮನ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ  || || 47 47 ||||  

‘‘ಶಬದಬರಹಾಮತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ ೀ ರ್ತಾಃ ಶಬದಬರಹಾಮತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ ೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಋತ್್ೀ ನಾರಾರ್ಣಾದಿೀನಿಋತ್್ೀ ನಾರಾರ್ಣಾದಿೀನಿ  ನಾಮಾನಂ ಸ ವಿಷ್ಯೀ ರ್ತಾಃ ನಾಮಾನಂ ಸ ವಿಷ್ಯೀ ರ್ತಾಃ ||  
ವಯಕುಂ ಬರಹಾಮಣಡಮತದಿದಷ್ಟಮವಯಕುಂ ಮಹದಾದಿ ಚ ವಯಕುಂ ಬರಹಾಮಣಡಮತದಿದಷ್ಟಮವಯಕುಂ ಮಹದಾದಿ ಚ ||  
ತದಾವಯಪಕತ್ಾವದ್ಬಾಹಾಮತತ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮಕಾಃ ಸೃತಾಃತದಾವಯಪಕತ್ಾವದ್ಬಾಹಾಮತತ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮಕಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 47 47 ||||  

 

ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಭ ರಿವಿೀರಾಯಣಾಮಪಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಭ ರಿವಿೀರಾಯಣಾಮಪ  ಸಗಯಮವಿಸೃತಮ್ ಸಗಯಮವಿಸೃತಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತದ್ಧೃಜ್ಞಾತ್ಾವ ತದ್ಧೃದ್ದ್ಯೀ ಭ ರ್ಶ್ಾನ್ುರಾಮಾಸ ಕ್ೌರವ ಯೀ ಭ ರ್ಶ್ಾನ್ುರಾಮಾಸ ಕ್ೌರವ || || 49 49 ||||  

‘‘ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಭ ರಿವಿೀರಾಯಣಾಮ್ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಭ ರಿವಿೀರಾಯಣಾಮ್’’  ಇತ ಸ್ತಂಇತ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ಹಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್  ||  
‘‘ರ್ತರ ಪಶಾಾತುನ್ಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುತರ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ರ್ತರ ಪಶಾಾತುನ್ಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಸುತರ ಸ್ತಂಹಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 49 49 ||||  

 

ಏವಂ ರ್ತಕಿುಮತಸುಸಯ ದ್ೈವಂ ಚಾವ್ೀಕ್ಷತಸುದಾ ಏವಂ ರ್ತಕಿುಮತಸುಸಯ ದ್ೈವಂ ಚಾವ್ೀಕ್ಷತಸುದಾ ||  
ಕಸಯ ರ ಪಮಭ ದ್ವೀಧ್ಾ ರ್ತ್ಾೆರ್ಮಭಿಚಕ್ಷತ್್ೀ ಕಸಯ ರ ಪಮಭ ದ್ವೀಧ್ಾ ರ್ತ್ಾೆರ್ಮಭಿಚಕ್ಷತ್್ೀ || || 51 51 ||||  

ಕ್್ೀನ್ ವಾಯಪುತ್ಾವತ್ ಕ್ಾರ್ಾಃ  ಕ್್ೀನ್ ವಾಯಪುತ್ಾವತ್ ಕ್ಾರ್ಾಃ  ||| | 51 51 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --13 13 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --14 14 ||||  
 

ತದ್ ವಿಧ್್ೀಹಿ ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಕಮಯಸ್ತವತದ್ ವಿಧ್್ೀಹಿ ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಕಮಯಸ್ತವಜಾಯಜಾಯತಮಶಕಿುಷ್ತ ತಮಶಕಿುಷ್ತ ||  
ರ್ತ್ ಕೃತ್್ವೀಹ ರ್ಶ್್ ೀ ವಿಷ್ವಗಮತತರ ಚ ಭವ್ೀದ್ ಗತಾಃ ರ್ತ್ ಕೃತ್್ವೀಹ ರ್ಶ್್ ೀ ವಿಷ್ವಗಮತತರ ಚ ಭವ್ೀದ್ ಗತಾಃ || || 8 8 ||||  

ಇಜಾಯ ಇಜಾಯ ––  ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ||  
 

ಸವದ್ಂಷ್ೌಯೀದ್ಧೃತಯ ಮಹಿೀಂ ವಿಲಗಾನಂ ಸ ಉತಿತಾಃ ಸಂಸವದ್ಂಷ್ೌಯೀದ್ಧೃತಯ ಮಹಿೀಂ ವಿಲಗಾನಂ ಸ ಉತಿತಾಃ ಸಂರತರತಹ್ೀ ರಸಾರಾಾಃ ರತರತಹ್ೀ ರಸಾರಾಾಃ ||  
ತತ್ಾರಪ ದ್ೈತಯಂ ಗದ್ರಾತತ್ಾರಪ ದ್ೈತಯಂ ಗದ್ರಾSSSSಪತನ್ುಂ ಪತನ್ುಂ ಸತಸತನಾಭಸನಿದೀಪತತೀವರಮನ್ತಯಾಃ ನಾಭಸನಿದೀಪತತೀವರಮನ್ತಯಾಃ || || 33 33 ||||  

 

ಜಘಾನ್ ರತನಾಧನ್ಮಸಹಯವಿಕರಮಾಃ ಸಲ್ಲೀಲಯೀಭಂ ಮೃಗರಾಡಿವಾಮಾಸ್ತ ಜಘಾನ್ ರತನಾಧನ್ಮಸಹಯವಿಕರಮಾಃ ಸಲ್ಲೀಲಯೀಭಂ ಮೃಗರಾಡಿವಾಮಾಸ್ತ ||  
ತದ್ರಕುಪಙ್ಕೆಙಚೆ ತತತಣಡಗಣ್ ಡೀತದ್ರಕುಪಙ್ಕೆಙಚೆ ತತತಣಡಗಣ್ ಡೀ  ರ್ಥಾ ಗಜ್ೀನ್ ದಾೀ ಜಗತೀಂ ವಿಭಿನ್ದನ್ ರ್ಥಾ ಗಜ್ೀನ್ ದಾೀ ಜಗತೀಂ ವಿಭಿನ್ದನ್ || || 34 34 ||||  
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‘‘ಬರಹಮಜಸತು  ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಾಃ ಪರರ್ಮಂ ದ್ಂಷ್ೌರಾ ಹತಾಃ ಬರಹಮಜಸತು  ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಾಃ ಪರರ್ಮಂ ದ್ಂಷ್ೌರಾ ಹತಾಃ ||  
ಸ ಏವ ಪಾಷ್ಯಸ ಏವ ಪಾಷ್ಯದಾದಾವಿಷ್ ಟೀ ದಿವತೀರ್ಾಃ ಕಣಯತ್ಾಡನಾತ್ ವಿಷ್ ಟೀ ದಿವತೀರ್ಾಃ ಕಣಯತ್ಾಡನಾತ್ ||  
ಪೂವಯಂ ಲಯೀದ್ಕ್್ೀ ಮಗಾನಂ ದಿವತೀರ್ಂ ತ್್ೀನ್ ಮಜಜತ್ಾಮ್ ಪೂವಯಂ ಲಯೀದ್ಕ್್ೀ ಮಗಾನಂ ದಿವತೀರ್ಂ ತ್್ೀನ್ ಮಜಜತ್ಾಮ್ ||  
ಭತವಮತದ್ಧರತ್್ೈವಾಸೌ ಹರಿಣಾ ಕ್್ ರೀಡರ ಪಣಾಭತವಮತದ್ಧರತ್್ೈವಾಸೌ ಹರಿಣಾ ಕ್್ ರೀಡರ ಪಣಾ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  
‘‘ವಯತ್ಾಯಸ್ೀನಾಪ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ಅವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ ಕತತರಚಿತ್ ವಯತ್ಾಯಸ್ೀನಾಪ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ಅವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ತತರ ತತರ ಕಥಾಾಃ ಕವಚಿತ್ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ತತರ ತತರ ಕಥಾಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  

ಅವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ೀತಯಸಯ ವಿಅವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ೀತಯಸಯ ವಿವಿಚಯ ನ್ ೀಚಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ ವಿಚಯ ನ್ ೀಚಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ | | ನ್ ತತ ಕನ್ ತತ ಕತತಯರವಿವ್ೀಕಾಃ ತತಯರವಿವ್ೀಕಾಃ ||  

‘‘ಸವಯಜ್ಞಸಯ ಕತತ್್ ೀಸವಯಜ್ಞಸಯ ಕತತ್್ ೀSSಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾಯಸಸ್ ಯೀದಾರಕಮಯಣಾಃಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾಯಸಸ್ ಯೀದಾರಕಮಯಣಾಃ’’  ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ||  
‘‘ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ,,  34 34 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 ––  15 15 ||||  
 

ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ರ್ತೃತಬರಹಾಮದ್ಯೀ ರ್ತೃತಸ್ೀತತಪಾಲಾ ರ್ತ್ಾೆರಣಂ ವಿಶವಮಿದ್ಂ ಚ ಮಾರ್ರಾ ಸ್ೀತತಪಾಲಾ ರ್ತ್ಾೆರಣಂ ವಿಶವಮಿದ್ಂ ಚ ಮಾರ್ರಾ ||  
ಆಜ್ಞಾಕರಿ ತಸಯ ಪಶಾಚಚರಾಯ ಅಹ್ ೀ ವಿಭ ಮನಶಾರಿತಂ ವಿಡಮಬನ್ಮ್ ಆಜ್ಞಾಕರಿ ತಸಯ ಪಶಾಚಚರಾಯ ಅಹ್ ೀ ವಿಭ ಮನಶಾರಿತಂ ವಿಡಮಬನ್ಮ್ || || 28 28 ||||  

‘‘ಪಶಾಚಚರಾಯಮಚರದ್ತರದ್ ರೀ ವಿಷಾಣವಪಶಾಚಚರಾಯಮಚರದ್ತರದ್ ರೀ ವಿಷಾಣವಜ್ಞಯೈವ ತತ ಜ್ಞಯೈವ ತತ ||  
ಗಭಿಯಣಿೀವಧ್ನ್ ೀದಾರ್ಯಮಹ್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಡಮಬಕೃತ್ಗಭಿಯಣಿೀವಧ್ನ್ ೀದಾರ್ಯಮಹ್ ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಡಮಬಕೃತ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 28 28 ||||  

ಮೈತ್್ರೀಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚರ್ ಉವಾಚ  ::  

ಶತರತ್ಾವ ಭಾಗವತಂ ಪೌತರಮಮೀದ್ತ ದಿತಭೃಯಶಮ್ಶತರತ್ಾವ ಭಾಗವತಂ ಪೌತರಮಮೀದ್ತ ದಿತಭೃಯಶಮ್  ||  
ಪುತರಯೀಶಾ ವಧ್ಂ ಕೃಷಾಣದಿವದಿತ್ಾವಪುತರಯೀಶಾ ವಧ್ಂ ಕೃಷಾಣದಿವದಿತ್ಾವSSSSಸ್ತೀನ್ಮಹಾಮನಾಾಃ ಸ್ತೀನ್ಮಹಾಮನಾಾಃ || || 50 50 ||||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಹಸುವಧ್ಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭಕುಸಾಯನ್ಯಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್ ವಿಷ್ತಣಹಸುವಧ್ಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭಕುಸಾಯನ್ಯಸಯ ನ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯಸತರಮೀಹಾರ್ ನ್ ವಿವಿಕುಂ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ಪಯಸತರಮೀಹಾರ್ ನ್ ವಿವಿಕುಂ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾಾಪ ಭಗವನಿನನ್ದರಾ ತಮಾಃಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾಾಪ ಭಗವನಿನನ್ದರಾ ತಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 43 43 , , 44 44 ||||  
‘‘ಸವತಾಃ ಸದ್ುತಯೀಗಯಸಯ ಪುತ್ಾರದ್ೀಹ್ೀಯತತಸವತಾಃ ಸದ್ುತಯೀಗಯಸಯ ಪುತ್ಾರದ್ೀಹ್ೀಯತತತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಯೀಗಯತ್ಾಯೀಗಯತ್ಾSSನಾದಿಭಕಿುಾಃ ಸಾಯದ್ಯೀಗಯಸಯ ಕತತ್್ ೀ ಗತಾಃನಾದಿಭಕಿುಾಃ ಸಾಯದ್ಯೀಗಯಸಯ ಕತತ್್ ೀ ಗತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 45 45 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪಞ್ಾಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --15 15 ||||  
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|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --16 16 ||||  
 

ವಸನಿು ರ್ತರ ಪುರತಷಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಕತಣಠಮ ತಯರ್ಾಃ ವಸನಿು ರ್ತರ ಪುರತಷಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಕತಣಠಮ ತಯರ್ಾಃ ||  
ಯೀಯೀ  ನಿತಯಮನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ಧ್ಮೀಯಣಾರಾಧ್ರ್ನ್ ಹರಿಮ್ ನಿತಯಮನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ಧ್ಮೀಯಣಾರಾಧ್ರ್ನ್ ಹರಿಮ್ || || 14 14 ||||  

ಅನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ಅನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ––  ವಿಷ್ಣವಪಯತ್್ೀನ್ ವಿಷ್ಣವಪಯತ್್ೀನ್ || || 14 14 ||||  
 

ವ್ೈಮಾನಿಕ್ಾಾಃ ಸಲಲನಾಶಾರಿತ್ಾನಿ ರ್ತರ ಗಾರ್ನಿು ಲ್ ೀವ್ೈಮಾನಿಕ್ಾಾಃ ಸಲಲನಾಶಾರಿತ್ಾನಿ ರ್ತರ ಗಾರ್ನಿು ಲ್ ೀಕಕಶಮಲಕ್ಷಪಣಾನಿ ಭತತಯಾಃಶಮಲಕ್ಷಪಣಾನಿ ಭತತಯಾಃ  ||  
ಅನ್ುಜಯಅನ್ುಜಯಲ್ೀ ಲ್ೀ ತತ ವಿಕಸನ್ಮಧ್ತಮಾಧ್ವಿೀನಾಂ ಗನ್ಧೀನ್ ಖಣಿಡತ ಯೀತತ ವಿಕಸನ್ಮಧ್ತಮಾಧ್ವಿೀನಾಂ ಗನ್ಧೀನ್ ಖಣಿಡತ ಯೀSSಪಯನಿಲಂ ಕ್ಷಿಪನ್ುಾಃಪಯನಿಲಂ ಕ್ಷಿಪನ್ುಾಃ  || || 17 17 ||||  

‘‘ಮತಕ್ಾುಶ್ೈವಾ ಕ್ಾರಸಾಿದ್ವೀಧ್ಾ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಗಾಾಃ ಮತಕ್ಾುಶ್ೈವಾ ಕ್ಾರಸಾಿದ್ವೀಧ್ಾ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಗಾಾಃ ||  
ಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭರಮಾಃ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭರಮಾಃ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಮತಕ್ಾುನಾಂ  ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ||  
‘‘ಕೃಷಾಣತಮನಾಂ ನ್ ರಜಾಃ ಆದ್ಕೃಷಾಣತಮನಾಂ ನ್ ರಜಾಃ ಆದ್ಧ್ತಾಃಧ್ತಾಃ’’    ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 17 17 ||||  

 

ಪಾರಾವಪಾರಾವತ್ಾನ್ಯಭೃತಸಾರಸಚಕರವಾಕನ್ತ ಯಹಹಂಸಶತಕತತುರಿಬಹಿಯಭಿಸುತ್ತ್ಾನ್ಯಭೃತಸಾರಸಚಕರವಾಕನ್ತ ಯಹಹಂಸಶತಕತತುರಿಬಹಿಯಭಿಸುತ್  ||  
ಕ್್ ೀಲಾಹಲ್ೀ ವಿರಚಿತ್್ೀ ಚಿರಮಾತರಯೀಚ್ೈಭೃಯಙ್ಕು ಪ್ೀ ಹರಿಕಥಾಮನ್ತಗಾರ್ಮಾನ್ೀ ಕ್್ ೀಲಾಹಲ್ೀ ವಿರಚಿತ್್ೀ ಚಿರಮಾತರಯೀಚ್ೈಭೃಯಙ್ಕು ಪ್ೀ ಹರಿಕಥಾಮನ್ತಗಾರ್ಮಾನ್ೀ || || 18 18 ||||  

‘‘ತರಶ್ಾೀನಾಾಃ ಸಾಿವರಾಶಾ ಸವ್ೀಯ ಜ್ಞಾನಾದಿವಕತಣಠತರಶ್ಾೀನಾಾಃ ಸಾಿವರಾಶಾ ಸವ್ೀಯ ಜ್ಞಾನಾದಿವಕತಣಠಗಾಾಃಗಾಾಃ  ||  
ಅಮತಕ್ಾು ಮತಕಿುಮಾರಾನಿು ನಿರ್ಮಾತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಕ್ಷಯೀಅಮತಕ್ಾು ಮತಕಿುಮಾರಾನಿು ನಿರ್ಮಾತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಕ್ಷಯೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 18 18 ||||  

 

ಮನಾದರಕತನ್ದಕತರವೀತಾಲಚಮಾಕ್್ ೀಣಯಪುನಾನಗನಾಗಬಮನಾದರಕತನ್ದಕತರವೀತಾಲಚಮಾಕ್್ ೀಣಯಪುನಾನಗನಾಗಬಕತಕತಲಾಮತಬಜಪಾರಿಜಾತ್ಾಾಃ ಲಾಮತಬಜಪಾರಿಜಾತ್ಾಾಃ ||  
ಗನ್ಧೀಗನ್ಧೀSSಚಿಯತ್್ೀ ತತಲಸ್ತಕ್ಾಭರಣ್ೀನ್ ತಸಾಯ ರ್ಸ್ತಮಂಸುಪಾಃ ಸತಚಿಯತ್್ೀ ತತಲಸ್ತಕ್ಾಭರಣ್ೀನ್ ತಸಾಯ ರ್ಸ್ತಮಂಸುಪಾಃ ಸತಮಮನ್ಸ್ ೀ ಬಹತ ಮಾನ್ರ್ನಿು ನ್ಸ್ ೀ ಬಹತ ಮಾನ್ರ್ನಿು || || 19 19 ||||  

ಭಕ್್ೈಭಕ್್ೈರಚಿಯತ್್ೀ ಸತ ಭಗವತ್ಾ ರಚಿಯತ್್ೀ ಸತ ಭಗವತ್ಾ ತತತತಲಸ್ತಕ್ಾಭಾರಣ್ೀ ಕೃತ್್ೀ ತಸಾಯ ಗನಾಧರ್ಯಂ ಲಸ್ತಕ್ಾಭಾರಣ್ೀ ಕೃತ್್ೀ ತಸಾಯ ಗನಾಧರ್ಯಂ ತಪೀ ತಪೀ 
ಬಹತ ಮಾನ್ರ್ನಿು ಬಹತ ಮಾನ್ರ್ನಿು || || 19 19 ||||  

 

ರ್ನ್ನ ವರಜನ್ಯಘಭಿದ್ ೀರ್ನ್ನ ವರಜನ್ಯಘಭಿದ್ ೀSSರಚನಾನ್ತವಾದಾಾಃ ಶೃಣವನಿು ಯೀರಚನಾನ್ತವಾದಾಾಃ ಶೃಣವನಿು ಯೀSSನ್ಯವಿಷ್ರಾಾಃ ಕತಕಥಾ ಮತಘಿನೀಾಃ ನ್ಯವಿಷ್ರಾಾಃ ಕತಕಥಾ ಮತಘಿನೀಾಃ   
ರಾಸತು ಶತರತ್ಾ ಹತಭಗ್ೈನ್ೃಯಭಿರಾತುವಿೀರಾಯಸಾುಂಸಾುನ್ ಕ್ಷಿಪನ್ಯಶರಣ್ೀಷ್ತ ತಮಸತಸ ಹನ್ು ರಾಸತು ಶತರತ್ಾ ಹತಭಗ್ೈನ್ೃಯಭಿರಾತುವಿೀರಾಯಸಾುಂಸಾುನ್ ಕ್ಷಿಪನ್ಯಶರಣ್ೀಷ್ತ ತಮಸತಸ ಹನ್ು || || 23 23 ||||  

ಅರಚನಾನ್ತಅರಚನಾನ್ತವಾದಾಾಃ ವಾದಾಾಃ || || 2323  ||||  
 

ಯೀಯೀSSಭಯರ್ಥಯತ್ಾಮಪ ಚ ನ್ ೀ ನ್ೃಗತಂ ಪರಪನಾನ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತತುವಭಯರ್ಥಯತ್ಾಮಪ ಚ ನ್ ೀ ನ್ೃಗತಂ ಪರಪನಾನ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತತುವವಿಷ್ರ್ಂ ಸಹಧ್ಮಯ ರ್ತರ ವಿಷ್ರ್ಂ ಸಹಧ್ಮಯ ರ್ತರ ||  
ನಾರಾಧ್ನ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ವಿತರನ್ಯಮತಷ್ಯ ಸಮೇಹಿತ್ಾ ವಿತತರಾ ನ್ನ್ತ ಮಾರ್ರಾ ತ್್ೀ ನಾರಾಧ್ನ್ಂ ಭಗವತ್್ ೀ ವಿತರನ್ಯಮತಷ್ಯ ಸಮೇಹಿತ್ಾ ವಿತತರಾ ನ್ನ್ತ ಮಾರ್ರಾ ತ್್ೀ ||||2424||||  

ಯೀಯೀ  ನ್ೃಗತಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಯೀಗಾಯಂ ನ್ ಪರಪನಾನಾಃ ತ್್ೀ ಮೀಹಾದ್ಾಗವದಾರಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ನ್ೃಗತಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಯೀಗಾಯಂ ನ್ ಪರಪನಾನಾಃ ತ್್ೀ ಮೀಹಾದ್ಾಗವದಾರಾಧ್ನ್ಂ ನ್ 
ಕತವಯನಿು ಕತವಯನಿು | | ಧ್ಧ್ಮಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯತ್ಾ ಮಾನ್ತಷಾ ಏವ ನ್ ಭವನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ ಮಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯತ್ಾ ಮಾನ್ತಷಾ ಏವ ನ್ ಭವನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ || || 24 24 ||||  
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ಮತುದಿವರ್ೀಫವನ್ಮಾಲ್ಲಕರಾ ನಿವಿೀತ್ೌ ವಿನ್ಯಸುರಾಮತುದಿವರ್ೀಫವನ್ಮಾಲ್ಲಕರಾ ನಿವಿೀತ್ೌ ವಿನ್ಯಸುರಾSSಸ್ತತಸ್ತತಚತತಷ್ಟರ್ಬಾಹತಮಧ್್ಯೀ ಚತತಷ್ಟರ್ಬಾಹತಮಧ್್ಯೀ ||  
ವಕ್್ಿೀ ಭತರವಾ ಕತಟಲರಾ ಸತಮವಕ್್ಿೀ ಭತರವಾ ಕತಟಲರಾ ಸತಮಟ್ನಿಗಯತ್್ೀನ್ ರಕ್್ುೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ ಮನಾಗ್ ರಭಸಂ ದ್ಧ್ಾನೌ ಟ್ನಿಗಯತ್್ೀನ್ ರಕ್್ುೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ ಮನಾಗ್ ರಭಸಂ ದ್ಧ್ಾನೌ || || 28 28 ||||  

ವಕಿಸಿರಾ ಭತರವಾ ಸಹ ನಿಗಯತ್್ೀನ್ ವಕಿಸಿರಾ ಭತರವಾ ಸಹ ನಿಗಯತ್್ೀನ್ || || 28 28 ||||  
 

ತ್ಾನ್ ವಿಕ್ಷಯ ವಾತರಶನಾಶಾತತರಾಃ ಕತಮಾರಾನ್ ವೃದಾಧನ್ ದ್ಶಾಧ್ಯವರ್ಸ್ ೀ ವಿದಿತ್ಾತಮತತ್ಾುವನ್ತ್ಾನ್ ವಿಕ್ಷಯ ವಾತರಶನಾಶಾತತರಾಃ ಕತಮಾರಾನ್ ವೃದಾಧನ್ ದ್ಶಾಧ್ಯವರ್ಸ್ ೀ ವಿದಿತ್ಾತಮತತ್ಾುವನ್||  
ವ್ೀತ್್ರೀಣ ಚಾಸ್ಲರ್ತ್ಾಮತದ್ಹಯಣಾಂಸೌು  ತ್್ೀಜ್ ೀ ವಿಹಸಯವ್ೀತ್್ರೀಣ ಚಾಸ್ಲರ್ತ್ಾಮತದ್ಹಯಣಾಂಸೌು  ತ್್ೀಜ್ ೀ ವಿಹಸಯ ಭಗವತರತಕ ಲಶ್ೀಲೌ  ಭಗವತರತಕ ಲಶ್ೀಲೌ || || 30 30 ||||  

‘‘ಜರ್ಸಯ ವಿಜರ್ಸಾಯಪ ಕದಾಜರ್ಸಯ ವಿಜರ್ಸಾಯಪ ಕದಾಚಿಚಿದ್ಬಾಹಮಶಾಪತಾಃ ದ್ಬಾಹಮಶಾಪತಾಃ ||  
ಕೃಷಾಣವತ್ಾರಪರ್ಯನ್ುಂ ಪಾರತಕ ಲಯಂ ಚ ಜಾರ್ತ್್ೀಕೃಷಾಣವತ್ಾರಪರ್ಯನ್ುಂ ಪಾರತಕ ಲಯಂ ಚ ಜಾರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 30 30 ||||  

 

ಕ್್ ೀ ವಾ ಇಹ್ೈತಯ ಭಗವತಾರಿಚರ್ಯಯೀಚ್ೈಸುದ್ಧಕ್್ ೀ ವಾ ಇಹ್ೈತಯ ಭಗವತಾರಿಚರ್ಯಯೀಚ್ೈಸುದ್ಧಮಿಯಮಿಯಣಾಮಪ ಸತ್ಾಂ ವಿಷ್ಮಸವಭಾವಾಃ ಣಾಮಪ ಸತ್ಾಂ ವಿಷ್ಮಸವಭಾವಾಃ ||  
ತಸ್ತಮನ್ ಪರಶಾನ್ುಪುರತಷ್ೀ ಗತವಿಗರಹ್ೀ ವಾಂ ಕ್್ ೀ ವಾತಸ್ತಮನ್ ಪರಶಾನ್ುಪುರತಷ್ೀ ಗತವಿಗರಹ್ೀ ವಾಂ ಕ್್ ೀ ವಾSSSSತಮವತತೆಹಕಯೀಾಃ ಪತಮವತತೆಹಕಯೀಾಃ ಪರಿಶಙ್ೆನಿೀರ್ಾಃ ರಿಶಙ್ೆನಿೀರ್ಾಃ ||||  

ರ್ತವಯೀರ್ಯಥಾ ವಿರತದ್ಧಸವಭಾವತವಂ ತದ್ವದ್ಾಗವದಿವಷ್ರ್ ಇಹ ಶಙ್ೆನಿೀರ್ಾಃ ಕಾಃ ರ್ತವಯೀರ್ಯಥಾ ವಿರತದ್ಧಸವಭಾವತವಂ ತದ್ವದ್ಾಗವದಿವಷ್ರ್ ಇಹ ಶಙ್ೆನಿೀರ್ಾಃ ಕಾಃ ??  
ತಸಾಮನಿನಷ್ೀಧ್್ ೀ ವಯರ್ಯಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ ತಸಾಮನಿನಷ್ೀಧ್್ ೀ ವಯರ್ಯಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ || || 32 32 ||||  

 

ನ್ ಹಯನ್ ಹಯನ್ುರಂ ಭಗವತೀಹ ಸಮಸುಕತಕ್ಷಾವಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ನ್ಭ್ ೀ ನ್ಭಸ್ತೀವ  ೀರಾಾಃ ನ್ುರಂ ಭಗವತೀಹ ಸಮಸುಕತಕ್ಷಾವಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ನ್ಭ್ ೀ ನ್ಭಸ್ತೀವ  ೀರಾಾಃ ||  
ಪಶಯನಿು ರ್ತರ ರ್ತವಯೀಾಃ ಸತರಲ್ಲಙಚುನ್ ೀಾಃ ಕಿಂ ವುಯತ್ಾಾಪಶಯನಿು ರ್ತರ ರ್ತವಯೀಾಃ ಸತರಲ್ಲಙಚುನ್ ೀಾಃ ಕಿಂ ವುಯತ್ಾಾದಿತಂ ಹತಯದ್ರಭ್ೀದಿ ಭರ್ಂ ರ್ತ್್ ೀದಿತಂ ಹತಯದ್ರಭ್ೀದಿ ಭರ್ಂ ರ್ತ್್ ೀSSಸಯಸಯ||  

ಸಮಸಮಸುಕತಕ್ಷೌ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಭಗವತ ನ್ಹಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸುಕತಕ್ಷೌ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಭಗವತ ನ್ಹಿ ಭ್ೀದ್ಾಃ | | ಅಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀಅಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ  ||  
ಅನ್ುಸಿಂ ಭಗವದ್ ರಪಂ ಬಹಿಷ ಠ್ೈಕ್್ಯೀನ್ ಪಶಯನಿು ನ್ಭ್ ೀ ನ್ಭಸ್ತೀವ ಅನ್ುಸಿಂ ಭಗವದ್ ರಪಂ ಬಹಿಷ ಠ್ೈಕ್್ಯೀನ್ ಪಶಯನಿು ನ್ಭ್ ೀ ನ್ಭಸ್ತೀವ | | ತತರ ತತರ 
ಪರತತಯದ್ರಭ್ೀದ್ನಿಮಿತುಂ ಭರ್ಂ ರ್ತವಾಭಾಯಂ ವುಯತ್ಾಾದಿತಂ ಕಿಮ್ ಪರತತಯದ್ರಭ್ೀದ್ನಿಮಿತುಂ ಭರ್ಂ ರ್ತವಾಭಾಯಂ ವುಯತ್ಾಾದಿತಂ ಕಿಮ್ | | 
ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿತ್್ವೀನಾಭರ್ಸಯ ಭರ್ಮಸ್ತುೀತ ಭಾವಾಃ ಕೃತಾಃ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿತ್್ವೀನಾಭರ್ಸಯ ಭರ್ಮಸ್ತುೀತ ಭಾವಾಃ ಕೃತಾಃ | | ಅನ್ಯಥಾ ಕಿಮಿತ ಅನ್ಯಥಾ ಕಿಮಿತ 
ನಿವಾರಣಮ್ ನಿವಾರಣಮ್ ||  

‘‘ಸವೀಯದ್ರಗತಂ ಬರಹಮ ಯೀಸವೀಯದ್ರಗತಂ ಬರಹಮ ಯೀ  ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಚಕ್ಷತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಚಕ್ಷತ್್ೀ ||  
ಸವಯತ್ಾರಪಭರ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮೃತ್ಾನಾಂ ತಮ ಏವ ಚಸವಯತ್ಾರಪಭರ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮೃತ್ಾನಾಂ ತಮ ಏವ ಚ’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 33 33 ||||  

 

ತದಾವ ಅಮತಷ್ಯ ಪರಮಸಯ ವಿಕತಣಠಭತತಯಾಃ ಕತತಯಂ ನ್ ರ್ತಕುಮಿತ  ೀಮಹಿ ಮನ್ದ ೀಭಾಯಮ್ ತದಾವ ಅಮತಷ್ಯ ಪರಮಸಯ ವಿಕತಣಠಭತತಯಾಃ ಕತತಯಂ ನ್ ರ್ತಕುಮಿತ  ೀಮಹಿ ಮನ್ದ ೀಭಾಯಮ್ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾನಿತ್್ ೀ ವರಜತಮನ್ುರಭಾವದ್ೃಷಾಟಯ ಪಾಪೀರ್ಸಸಿರ್ ಇಮೀ ರಿಪವೀಲ್ ೀಕ್ಾನಿತ್್ ೀ ವರಜತಮನ್ುರಭಾವದ್ೃಷಾಟಯ ಪಾಪೀರ್ಸಸಿರ್ ಇಮೀ ರಿಪವೀSSಸಯ ರ್ತರ ಸಯ ರ್ತರ ||||3434||||  

ತರಯೀತರಯೀSSಪ ರಿಪವೀ ದ್ೀಹತರಯೀ ಪ ರಿಪವೀ ದ್ೀಹತರಯೀ || || 34 34 ||||  
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ಭ ರಾನ್ಘಾದಿಧ ಭಗವದ್ಾರಕ್ಾರಿ ದ್ಣ್ ಡೀ ಭ ರಾನ್ಘಾದಿಧ ಭಗವದ್ಾರಕ್ಾರಿ ದ್ಣ್ ಡೀ   
ಯೀ ನೌ ಹರ್ೀತ ಸತರಹ್ೀಲನ್ಮಪಯಶ್ೀಷ್ಮ್ ಯೀ ನೌ ಹರ್ೀತ ಸತರಹ್ೀಲನ್ಮಪಯಶ್ೀಷ್ಮ್ ||  
ಮಾ ವೀಮಾ ವೀSSನ್ತತ್ಾಪಕಲರಾ ಭಗವತಸಮೃತಘ ನೀ ನ್ತತ್ಾಪಕಲರಾ ಭಗವತಸಮೃತಘ ನೀ   
ಮೀಹ್ ೀ ಭವ್ೀದಿಹ ತತ ನೌ ವರಜತ್್ ೀರಧ್್ ೀಮೀಹ್ ೀ ಭವ್ೀದಿಹ ತತ ನೌ ವರಜತ್್ ೀರಧ್್ ೀSSಧ್ಾಃ ಧ್ಾಃ || || 36 36 ||||  

ಸತರಹ್ೀಲನ್ಸಾಯಪ ದ್ಣ್ ಡೀ ಭವತ ಸತರಹ್ೀಲನ್ಸಾಯಪ ದ್ಣ್ ಡೀ ಭವತ | | ಅತರ ಸಿ್ತತಯೀಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪೂವಯವನ್ ೇಹ್ ೀ ನ್ ಅತರ ಸಿ್ತತಯೀಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪೂವಯವನ್ ೇಹ್ ೀ ನ್ 
ಸಾಯದ್ಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀಾಃ ಸಾಯದ್ಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀಾಃ || || 36 36 ||||  

 

ತಂ ತ್ಾವಗತಂ ಪರತಹೃತ್ೌಪಯಕಂ ಸವಪುಮಿಾತಂ ತ್ಾವಗತಂ ಪರತಹೃತ್ೌಪಯಕಂ ಸವಪುಮಿಾಸ್ುೀಚಕ್ಷತ್ಾಕ್ಷವಿಷ್ರ್ಂ ಸವಸಮಾ ಗಮಯಮ್ ಸ್ುೀಚಕ್ಷತ್ಾಕ್ಷವಿಷ್ರ್ಂ ಸವಸಮಾ ಗಮಯಮ್ ||  
ಹಂಸಶ್ರಯೀವಯಯಜನ್ಯೀಾಃ ಶ್ವವಾರ್ತಲ್ ೀಲಶತಭಾರತಹಂಸಶ್ರಯೀವಯಯಜನ್ಯೀಾಃ ಶ್ವವಾರ್ತಲ್ ೀಲಶತಭಾರತಪತರಶಶ್ಕ್್ೀಸರಶ್ೀಕರಾಮತಬಪತರಶಶ್ಕ್್ೀಸರಶ್ೀಕರಾಮತಬಮ್ ಮ್ || || 38 38 ||||  

ಕ್್ೀಸರಾಾಃ ಕ್್ೀಸರಾಾಃ ––  ರಶಮರ್ಾಃ ರಶಮರ್ಾಃ || || 38 38 ||||  
 

ಕೃತಸನಪರಸಾದ್ಸತಮತಖಂ ಸವೃಕೃತಸನಪರಸಾದ್ಸತಮತಖಂ ಸವೃಹಣಿೀರ್ಧ್ಾಮಸ್ನೀಹಾವಲ್ ೀಕಕಲರಾ ಹೃದಿ ಸಂಸಾೃಶನ್ುಮ್ ಹಣಿೀರ್ಧ್ಾಮಸ್ನೀಹಾವಲ್ ೀಕಕಲರಾ ಹೃದಿ ಸಂಸಾೃಶನ್ುಮ್ ||  
ಶಾಯಮೀ ಪೃಥಾವುಶಾಯಮೀ ಪೃಥಾವುರಸ್ತ ಶ್್ ೀಭಿತರಾ ಶ್ರರಾ ಸವಗಿರೀರಸ್ತ ಶ್್ ೀಭಿತರಾ ಶ್ರರಾ ಸವಗಿರೀವಾಮಣಿಂ ಸತಭಗರ್ನ್ುಮಿವಾಮಣಿಂ ಸತಭಗರ್ನ್ುಮಿವಾತಮ ಷ್ಣಯವಾತಮ ಷ್ಣಯಮ್ ಮ್ ||||  

ಕ್ೌಸತುಭ್ ೀ ಕ್ೌಸತುಭ್ ೀ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಪಾರಣಶ್ಾಡಾಮಣಿಸುಬರಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಪಾರಣಶ್ಾಡಾಮಣಿಸುಥಾಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 39 39 ||||  
 

ಅತ್್ ರೀಪಸೃಷ್ಟಮಿತ ಚ್ ೀತಸೃತಮಿನಿದರಾರಾಾಃ ಸಾವನಾಂ  ರಾ ವಿರಚಿತಂ ಬಹತಸೌಷ್ಠವಾಢಯಮ್ ಅತ್್ ರೀಪಸೃಷ್ಟಮಿತ ಚ್ ೀತಸೃತಮಿನಿದರಾರಾಾಃ ಸಾವನಾಂ  ರಾ ವಿರಚಿತಂ ಬಹತಸೌಷ್ಠವಾಢಯಮ್ ||  
ಮಹಯಂ ಭವಸಯ ಭವತ್ಾಂ ಚ ಭಜನ್ುಮಙ್ುಂ ನ್ೀಮತಮಹಯಂ ಭವಸಯ ಭವತ್ಾಂ ಚ ಭಜನ್ುಮಙ್ುಂ ನ್ೀಮತನಿೀಯರಿೀಕ್ಷಯ ನ್ ವಿತೃಪುದ್ೃಶ್್ ೀ ಮತದಾನಿೀಯರಿೀಕ್ಷಯ ನ್ ವಿತೃಪುದ್ೃಶ್್ ೀ ಮತದಾ  ಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ೈಾಃ ||||  

‘‘ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಕರಣಂ ವಿದ್ಯಮಾಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಕರಣಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ನ್ಸೃತಸುಸೃತಸುಥಾ ಥಾ ||  
ಉಭರ್ಂ ರಉಭರ್ಂ ರಚಚನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಪೂವಯಸ್ತದ ಧ್ೀಷ್ತ ತತ ಸೃತಾಃನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಪೂವಯಸ್ತದ ಧ್ೀಷ್ತ ತತ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||4242||||  

 

ತಸಾಯರವಿನ್ದ ತಸಾಯರವಿನ್ದ ನ್ರ್ನ್ಸಯ ನ್ರ್ನ್ಸಯ ಪದಾರವಿನ್ದಕಿಞ್ಜಲೆಮಿಶರತತಲಸ್ತೀಮಕರನ್ದವಾರ್ತಾಃ ಪದಾರವಿನ್ದಕಿಞ್ಜಲೆಮಿಶರತತಲಸ್ತೀಮಕರನ್ದವಾರ್ತಾಃ ||  
ಅನ್ುಗಯತಾಃ ಸವವಿವರ್ೀಣ ಚಕ್ಾರ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙಕ್ ಷೀಭಮಕ್ಷರಜತಷಾಮಪ ಚಿತುತನ್ ವೀಾಃ ಅನ್ುಗಯತಾಃ ಸವವಿವರ್ೀಣ ಚಕ್ಾರ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙಕ್ ಷೀಭಮಕ್ಷರಜತಷಾಮಪ ಚಿತುತನ್ ವೀಾಃ || || 43 43 ||||  

ಅಕ್ಷರಜತಷಾಮಪ ಅಕ್ಷರಜತಷಾಮಪ ––  ತದ್ ರಪಸ್ೀವಾಭಾಯಸ್ತನಾಮಪ ತದ್ ರಪಸ್ೀವಾಭಾಯಸ್ತನಾಮಪ || || 43 43 ||||  
 

ನಾನಾತಯನಿುಕಂ ವಿಗಣರ್ನ್ಯಪ ತ್್ೀ ಪರಸಾದ್ಂ ಕಿಂ ಚಾನ್ಯದ್ಪಯತಭರ್ಂ ಭತರವ ಉನ್ನಯೈಸ್ುೀ ತಯನಿುಕಂ ವಿಗಣರ್ನ್ಯಪ ತ್್ೀ ಪರಸಾದ್ಂ ಕಿಂ ಚಾನ್ಯದ್ಪಯತಭರ್ಂ ಭತರವ ಉನ್ನಯೈಸ್ುೀ ||  
ಯೀಯೀSSಙ್ು ತವದ್ಙಚಘಾಶರಣಾ ಭವತಾಃ ಕಥಾರಾಾಃ ಕಿೀತಯನ್ಯತೀರ್ಯರ್ಶಸಾಃ ಕತಶಲಾ ರಸಜ್ಞಾಾಃ ಙ್ು ತವದ್ಙಚಘಾಶರಣಾ ಭವತಾಃ ಕಥಾರಾಾಃ ಕಿೀತಯನ್ಯತೀರ್ಯರ್ಶಸಾಃ ಕತಶಲಾ ರಸಜ್ಞಾಾಃ || || 48 48 ||||  

ಭಕಿುಜ್ಞಾನ್ಪರಿೀಪಾಕ್ಾತ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪೂವಯಂ ಚ ಮತಚಯತ್್ೀ ಭಕಿುಜ್ಞಾನ್ಪರಿೀಪಾಕ್ಾತ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪೂವಯಂ ಚ ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಹರ್ೀಸುತರ ನಾನ್ನ್ದಾಃ ಪೂಣಯತ್ಾಂ ವರಜ್ೀತ್ದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಹರ್ೀಸುತರ ನಾನ್ನ್ದಾಃ ಪೂಣಯತ್ಾಂ ವರಜ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಣಾಮಾನ್ನ್ ದೀದ್ರೀಕ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀಚತಛನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾಣಾಮಾನ್ನ್ ದೀದ್ರೀಕ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀಚತಛಭಯಾಃಭಯಾಃ  | | ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಿಪಾಕತಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಿಪಾಕತಾಃ 
ಪೂವಯಂ ಬರಹಮದ್ೃಷಾಟಯ ಮತಕಿುಪಾರಪ ು್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಬರಹಮದ್ೃಷಾಟಯ ಮತಕಿುಪಾರಪ ು್ೀಾಃ ||  

‘‘ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 48 48 ||||  
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ಕ್ಾಮಂ ವರಜ್ೀಮ ವೃಜನ್ೈನಿಯರಯೀಷ್ತ ನ್ಷಾಟಶ್ಾೀತ್್ ೀಕ್ಾಮಂ ವರಜ್ೀಮ ವೃಜನ್ೈನಿಯರಯೀಷ್ತ ನ್ಷಾಟಶ್ಾೀತ್್ ೀSSಲ್ಲವದ್ಯದಿ ನ್ತಲ್ಲವದ್ಯದಿ ನ್ತ  ತ್್ೀ ಪದ್ಯೀ ರಮೀತ ತ್್ೀ ಪದ್ಯೀ ರಮೀತ ||  
ವಾಚಶಾ ನ್ಸತುಲಸ್ತವದ್ಯದಿ ತ್್ೀವಾಚಶಾ ನ್ಸತುಲಸ್ತವದ್ಯದಿ ತ್್ೀSSಙಚಘಾಙಚಘಾಶ್್ ೀಭಾಾಃ ಪೂಯೀಯತ ತ್್ೀ ಗತಣಗಣ್ೈರ್ಯದಿ ಕಣಯರನ್ಧಾಾಃ ಶ್್ ೀಭಾಾಃ ಪೂಯೀಯತ ತ್್ೀ ಗತಣಗಣ್ೈರ್ಯದಿ ಕಣಯರನ್ಧಾಾಃ ||||4949||||  

‘‘ರಾವತ್ ಪರಮಭಕ್್ೈಸತು ಭತಜಯತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖಮತಲಬಣಮ್ ರಾವತ್ ಪರಮಭಕ್್ೈಸತು ಭತಜಯತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖಮತಲಬಣಮ್ ||  
ತವಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ಸತಖ್ ೀದ್ರೀಕಸುತರ ಚ್ೀದ್ಾಕಿುವಧ್ಯನ್ಮ್ತವಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ಸತಖ್ ೀದ್ರೀಕಸುತರ ಚ್ೀದ್ಾಕಿುವಧ್ಯನ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 49 49 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --16 16 ||||    
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --17 17 ||||  
 

ರ್ಸಾಯಮೃರ್ಸಾಯಮೃತ್ಾಮಲರ್ಶಾಃತ್ಾಮಲರ್ಶಾಃ  ಶರವಣಾವಗಾಹಾಃ ಸದ್ಯಾಃ ಪುನಾತ ಜಗದಾಶವಪಚಂ ವಿಕತಣಠಾಃ ಶರವಣಾವಗಾಹಾಃ ಸದ್ಯಾಃ ಪುನಾತ ಜಗದಾಶವಪಚಂ ವಿಕತಣಠಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಹಂ ಭವದ್ಾಯ ಉಪಲಬಧಸತತೀರ್ಯಕಿೀತಯಶ್ಛನಾದಯಂ ಸವಬಾಹತಮಪ ವಾಃ ಪರತಕ ಲವೃತುಮ್ ಹಂ ಭವದ್ಾಯ ಉಪಲಬಧಸತತೀರ್ಯಕಿೀತಯಶ್ಛನಾದಯಂ ಸವಬಾಹತಮಪ ವಾಃ ಪರತಕ ಲವೃತುಮ್ ||||66||||  

‘‘ಸವೀಯತುಮೀಸವೀಯತುಮೀSSಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಪಾರದ್ೀಾಃ ಪೂಜನಾರ್ ತತ ಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಪಾರದ್ೀಾಃ ಪೂಜನಾರ್ ತತ ||  
ಗತಣಲಬಿಧಂ ತತ್್ ೀ ಬ ರತ್್ೀ ನಿತಯಪೂಣಯಗತಣ್ ೀಗತಣಲಬಿಧಂ ತತ್್ ೀ ಬ ರತ್್ೀ ನಿತಯಪೂಣಯಗತಣ್ ೀSSಪ ಸನ್ ಪ ಸನ್ ||  
ಬ ರರ್ತಶಾಾನ್ಯೀ ಕವಚಿತ್ ತತ್ ತತ ತದ್ತಕ್ ು್ೀಬ ರರ್ತಶಾಾನ್ಯೀ ಕವಚಿತ್ ತತ್ ತತ ತದ್ತಕ್ ು್ೀರನ್ತಸಾರತಾಃ ರನ್ತಸಾರತಾಃ ||  
ಉಪಾದ್ತ್ ು್ೀ ವರಾಂಶಾಾಪ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಉಪಾದ್ತ್ ು್ೀ ವರಾಂಶಾಾಪ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚಚ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 6 6 ||||  

 

ರ್ತ್್ಸೀವರಾ ಚರಣಪದ್ಮಪವಿತರರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ಸದ್ಯಾಃ ಕ್ಷತ್ಾಖಿಲಮಲಂ ಪರತಲಬಧಶ್ೀಲಮ್ ರ್ತ್್ಸೀವರಾ ಚರಣಪದ್ಮಪವಿತರರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ಸದ್ಯಾಃ ಕ್ಷತ್ಾಖಿಲಮಲಂ ಪರತಲಬಧಶ್ೀಲಮ್ ||  
  ನ್ ಶ್ರೀವಿಯರಕುಮಪ ಮಾಂ ವಿಜಹಾತ ರ್ಸಾಯಾಃ ಪ್ರೀನ್ ಶ್ರೀವಿಯರಕುಮಪ ಮಾಂ ವಿಜಹಾತ ರ್ಸಾಯಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಾಲವಾರ್ಯಮಿತರನಿನರ್ಮೀಕ್ಷಾಲವಾರ್ಯಮಿತರನಿನರ್ಮೀSSಹಯಹಯತ್್ೀತ್್ೀ  ಮತ್ಮತ್  

ವಿಪಾರಣಾಂ ಚರಣಪದ್ಮವಿಪಾರಣಾಂ ಚರಣಪದ್ಮಪಪವಿತರರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ಸ್ೀವರಾ ಪರತಲಬಧಶ್ೀಲಂ ವಿತರರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ಸ್ೀವರಾ ಪರತಲಬಧಶ್ೀಲಂ ಶ್ರೀನ್ಯ ಶ್ರೀನ್ಯ 
ಜಹಾತೀತ ರ್ತ್ ಜಹಾತೀತ ರ್ತ್ | | ಅತಅತಶ್ಾಶ್ಾನಾದಯಮ್ ನಾದಯಮ್ ||  

‘‘ಅಅನ್ತಕ್ಾುಶಾ ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀರತಕ್ಾುದ್ ೀಷಾ ನ್ ತಸಯ ತತ ನ್ತಕ್ಾುಶಾ ಗತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀರತಕ್ಾುದ್ ೀಷಾ ನ್ ತಸಯ ತತ ||  
ಆಜ್ಞಾನಾದ್ ದೀಷ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಗತಣಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಥಾರ್ಯತಾಃಆಜ್ಞಾನಾದ್ ದೀಷ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಗತಣಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಥಾರ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ಪ್ೈಙಚುೀಶತರತಾಃ ಇತ ಪ್ೈಙಚುೀಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ವಿಪಾರಣಾಂ ಚಾಪವಿಪಾರಣಾಂ ಚಾಪ  ಭಕ್ಾುನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಭಕ್ಾುನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಬರಹಮಣಾಃ ಶಙ್ೆರಾದಾವಬರಹಮಣಾಃ ಶಙ್ೆರಾದಾವSSಪ ದ್ೀವತ್ಾಭಯಸುಥ್ೈವ ಚ ಪ ದ್ೀವತ್ಾಭಯಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಆತಮನ್ಶಾಶ್ರರ್ಆತಮನ್ಶಾಶ್ರರ್ಶ್ೈಶ್ೈವ ಸಕ್ಾವ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪರಶಾತ್ ಪರರ್ರ್ತ್ಾಮಪ ತ್ಾಮಪ ||  
ಪೂಜಯತ್ಾಮತಯರ್ತಕುಂ ಚ ವದ್ೀತ್ ಕ್ಾವಪ ವಿಮೀಹರ್ನ್ಪೂಜಯತ್ಾಮತಯರ್ತಕುಂ ಚ ವದ್ೀತ್ ಕ್ಾವಪ ವಿಮೀಹರ್ನ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 7 7 ||||  

ಬರಹ್ ೇವಾಚ ಬರಹ್ ೇವಾಚ ––  

ಅರ್ ತಸ್ ಯೀಅರ್ ತಸ್ ಯೀಶತೀಂ ದ್ೀವಿೀಮೃಷ್ಟಕತಲಾಯಂ ಸರಸವತೀಮ್ ಶತೀಂ ದ್ೀವಿೀಮೃಷ್ಟಕತಲಾಯಂ ಸರಸವತೀಮ್ ||  
ಆಸಾವದ್ಯ ಮನ್ತಯದ್ಷಾಟನಾಂ ತ್್ೀಷಾಮಾತ್ಾಮಆಸಾವದ್ಯ ಮನ್ತಯದ್ಷಾಟನಾಂ ತ್್ೀಷಾಮಾತ್ಾಮSSಪಯತೃಪಯತ ಪಯತೃಪಯತ || || 13 13 ||||  
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ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ೀವಿೀಂ ––  ದ್ ಯೀತಮಾನಾಮ್ ದ್ ಯೀತಮಾನಾಮ್ | | ಋಷ್ಟಕತಲಾಯಂ ಋಷ್ಟಕತಲಾಯಂ ––  ಋಷ್ಟತತಲಸತುತಪರಾಮ್ ಋಷ್ಟತತಲಸತುತಪರಾಮ್ || || 13 13 ||||  
 

ತ್್ೀ ಯೀತ್್ೀ ಯೀಗಮಾರ್ರಾಗಮಾರ್ರಾSSರಬಧಪಾರಮೀಷ್ಠಯ ಮಹ್ ೀದ್ರ್ಮ್ ರಬಧಪಾರಮೀಷ್ಠಯ ಮಹ್ ೀದ್ರ್ಮ್ ||  
ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯೀ ವಿಪಾರಾಃ ಪರೀಚತಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲಯೀ ವಿಪಾರಾಃ ಪರಪರಹೃಷಾಟಾಃ ಕಮಿಾತತವಚಾಃ ಹೃಷಾಟಾಃ ಕಮಿಾತತವಚಾಃ || || 15 15 ||||  

‘‘ತದ್ ಬಾವಿಜೃಮಾಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠ ಷ್ಣಯಮ್ತದ್ ಬಾವಿಜೃಮಾಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠ ಷ್ಣಯಮ್’’  ಇತತಯಕುಮ್ ಇತತಯಕುಮ್ || || 15 15 ||||  
 

ತವತುಾಃ ಸನಾತನ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಯತ್್ೀ ತನ್ತಭಿಸುವ ತವತುಾಃ ಸನಾತನ್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಯತ್್ೀ ತನ್ತಭಿಸುವ ||  
ಧ್ಮಯಸಯ ಪರಮೀ ಗತಹ್ ಯೀ ನಿವಿಯಕ್ಾರಾ ಭವಾನ್ ಮತಾಃ ಧ್ಮಯಸಯ ಪರಮೀ ಗತಹ್ ಯೀ ನಿವಿಯಕ್ಾರಾ ಭವಾನ್ ಮತಾಃ || || 18 18 ||||  

ಧ್ಮಯಸಾಯಪ ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಧ್ಮಯಸಾಯಪ ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 18 18 ||||  
 

ರ್ಂ ವ್ೈ ವಿಭ ತರತಪರಾತಯನ್ತವ್ೀಲಮನ್ಯೈರಥಾಯರ್ಥಯಭಿಾಃ ಸವಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತಪಾದ್ರ್ೀಣತಾಃ ರ್ಂ ವ್ೈ ವಿಭ ತರತಪರಾತಯನ್ತವ್ೀಲಮನ್ಯೈರಥಾಯರ್ಥಯಭಿಾಃ ಸವಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತಪಾದ್ರ್ೀಣತಾಃ ||  
ಧ್ನಾಯಪಯತ್ಾಧ್ನಾಯಪಯತ್ಾಙಚಘಾಙಚಘಾತತಳಸ್ತೀನ್ವದಾಮಧ್ಾಮನೀ ಲ್ ೀಕಂ ಮಧ್ತವರತಪತ್್ೀರಿವ ಕ್ಾಮರಾನಾ ತತಳಸ್ತೀನ್ವದಾಮಧ್ಾಮನೀ ಲ್ ೀಕಂ ಮಧ್ತವರತಪತ್್ೀರಿವ ಕ್ಾಮರಾನಾ ||||2020||||  

ಮಧ್ತವರತಪತ್್ೀಾಃ ಸಾರಗಾರಹಿಣಾಂ ಪತ್್ೀಾಃ ಮಧ್ತವರತಪತ್್ೀಾಃ ಸಾರಗಾರಹಿಣಾಂ ಪತ್್ೀಾಃ | | ಅಙಚಘಾಸಿತತಲಸ್ತೀಲ್ ೀಕಂ ಅಙಚಘಾಸಿತತಲಸ್ತೀಲ್ ೀಕಂ 
ಸಾಿನ್ಮತರಸ್ತಸಾಿಸಾಿನ್ಮತರಸ್ತಸಾಿSSಪಪ  ಸಾಸಾಧ್ಯಧ್ಯಯೀವ ಕ್ಾಮರಾನಾ ಯೀವ ಕ್ಾಮರಾನಾ ||  

‘‘ಲಬಾಧವಲಬಾಧವSSಪ ವಕ್ಷಪ ವಕ್ಷಸ್ತ ಪದ್ಮ್ಸ್ತ ಪದ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 20 20 ||||  
 

ರ್ಸಾುಂ ರ್ಸಾುಂ   ವಿವಿವಿಕುಚರತ್್ೈರನ್ತವತಯಮಾನಾಂ ನಾತ್ಾಯದಿರರ್ಾಃ ಪರಮಭಾಗವತಪರಸಙ್ುಾಃ ವಿಕುಚರತ್್ೈರನ್ತವತಯಮಾನಾಂ ನಾತ್ಾಯದಿರರ್ಾಃ ಪರಮಭಾಗವತಪರಸಙ್ುಾಃ ||  
ಸ ತವಂ ದಿವಜಾನ್ತಪರ್ಪುಣಯರಜಾಃಪುನಿೀತಾಃ ಶ್ರೀವತಸಲಕ್ಷಮ ಕಿಮಗಾ ಭಗಭಾಜನ್ತವಮ್ ಸ ತವಂ ದಿವಜಾನ್ತಪರ್ಪುಣಯರಜಾಃಪುನಿೀತಾಃ ಶ್ರೀವತಸಲಕ್ಷಮ ಕಿಮಗಾ ಭಗಭಾಜನ್ತವಮ್ || || 21 21 ||||  

ಪರಮಭಾಗವತತ್್ವೀನ್ ತಸಾಯಮತ್ಾಯದ್ರಾಃ ಪರಮಭಾಗವತತ್್ವೀನ್ ತಸಾಯಮತ್ಾಯದ್ರಾಃ | | ನ್ ತತ ಕ್ಾಮಾತ್ ನ್ ತತ ಕ್ಾಮಾತ್ ||  

‘‘ಹರಿಭಯಕಿುಹಯರ್ೀಾಃ ಪರೀತಜ್ಞಾಯನಾನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಹರಿಭಯಕಿುಹಯರ್ೀಾಃ ಪರೀತಜ್ಞಾಯನಾನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಅ ಕ್ಾರ್ೀ ಚ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಬರಹಮವಾಯವೀಶಾತತಸತಯೀಾಃ ಅ ಕ್ಾರ್ೀ ಚ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಬರಹಮವಾಯವೀಶಾತತಸತಯೀಾಃ ||  
ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ್ದಾಹರಾಣಾಂ ಚ ತತಸತಾೀಣಾಂ ವಾಸವಾದಿನಾಮ್ ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ್ದಾಹರಾಣಾಂ ಚ ತತಸತಾೀಣಾಂ ವಾಸವಾದಿನಾಮ್ ||  
ರ್ರ್ಥಾಥಾಕರಮಂ ತತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ಮೌ ಕ್ಾರಣತ್್ ೀಕರಮಂ ತತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಭ ಮೌ ಕ್ಾರಣತ್್ ೀSSನ್ಯಥಾ ನ್ಯಥಾ ||  
ದ್ೀಹಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ೈವ ಭ ಮಾವಪಯನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ದ್ೀಹಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ೈವ ಭ ಮಾವಪಯನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಬರಹಾಮದಿಷ್ತಬರಹಾಮದಿಷ್ತ  ಕರಮೀಣ್ೈವ ನಿತಯಂ ಸಾಯದ ದ್ೀಹಲಕ್ಷಣಮ್ಕರಮೀಣ್ೈವ ನಿತಯಂ ಸಾಯದ ದ್ೀಹಲಕ್ಷಣಮ್  ||  
ಶ್ರಯೀಶ್ರಯೀSS ಕ್ಾ ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಕ್ಾ ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ  ನಿರ್ಮೀನಿರ್ಮೀನ್ ತತ ನ್ ತತ ||  
ಉಕ್ಾುಶ್ೈವಾಪಯನ್ತಕ್ಾುಶಾ ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃಉಕ್ಾುಶ್ೈವಾಪಯನ್ತಕ್ಾುಶಾ ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 2121  ||||  
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ಧ್ಮಯಸಯ ತ್್ೀ ಭಗವತಸ್ತಿರ್ತಗ ತರಭಿಾಃ ಸ್ವೈಾಃ ಪದಿಾಶಾರಾಚರಮಿದ್ಂ ದಿವಜದ್ೀವತ್ಾರ್ಯಮ್ ಧ್ಮಯಸಯ ತ್್ೀ ಭಗವತಸ್ತಿರ್ತಗ ತರಭಿಾಃ ಸ್ವೈಾಃ ಪದಿಾಶಾರಾಚರಮಿದ್ಂ ದಿವಜದ್ೀವತ್ಾರ್ಯಮ್ ||  
ನ್ ನ್ಂ ಭೃತಂ ತದ್ಭಿಘಾತ ರಜಸುಮಶಾ ಸತ್್ುವೀನ್ ನ್ ೀ ವರದ್ರಾ ತನ್ತವಾ ನಿರಸಯ ನ್ ನ್ಂ ಭೃತಂ ತದ್ಭಿಘಾತ ರಜಸುಮಶಾ ಸತ್್ುವೀನ್ ನ್ ೀ ವರದ್ರಾ ತನ್ತವಾ ನಿರಸಯ || || 22 22 ||||  

‘‘ಧ್ಾರಣಾದ್ಾಗವಾನ್ ಧ್ಮೀಯ ರ್ಮನಾದ್ಯಧ್ಾರಣಾದ್ಾಗವಾನ್ ಧ್ಮೀಯ ರ್ಮನಾದ್ಯಮ  ಉಚಯತ್್ೀಮ  ಉಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  

‘‘ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಗ್ೈಸ್ತಿಭಿಾಃ ಅನ್ನಾುಸನ್ವ್ೈಕತಣಠಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಗ್ೈಸ್ತಿಭಿಾಃ ||  
ರಕ್ಷಾಂ ಕರ್ ೀತ ಭಗವಾನ್ ಕಪಲಾಃ ಸತವವಧ್ಯನಾತ್ ರಕ್ಷಾಂ ಕರ್ ೀತ ಭಗವಾನ್ ಕಪಲಾಃ ಸತವವಧ್ಯನಾತ್ ||  
ಅಸತ್್ ವೀಅಸತ್್ ವೀSSಪ ರಜಶ್ೈವ ತಮಶಾಾಪ ನಿರಸಯ ತತಪ ರಜಶ್ೈವ ತಮಶಾಾಪ ನಿರಸಯ ತತ’’  ಇತ ಮ ತಯಭ್ೀಇತ ಮ ತಯಭ್ೀದ್ೀ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಕಪಲ್ ೀ ವರದ್ಶ್ೈವ ವಿಕಲಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀಕಪಲ್ ೀ ವರದ್ಶ್ೈವ ವಿಕಲಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಅತಾಃ ಸತವಸಯ ಕ್ಾರಣತವಮಾತರಮ್ ಅತಾಃ ಸತವಸಯ ಕ್ಾರಣತವಮಾತರಮ್ | | ಕಪಲ್ ೀ ವರದಾ ತನ್ತಾಃ ಕಪಲ್ ೀ ವರದಾ ತನ್ತಾಃ ||||  22 22 ||||  
 

ನ್ ತವಂ ದಿವಜ್ ೀನ್ ತವಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮಕತಲಂ ರ್ದಿಹಾತಮಗ್ ೀಪಂ ತುಮಕತಲಂ ರ್ದಿಹಾತಮಗ್ ೀಪಂ ಗ್ ೀಗ್ ೀಪಾು ವೃಷ್ ಸವಹಯಣ್ೀನ್ ಸತಸ ನ್ೃತ್್ೀನ್ ಪಾು ವೃಷ್ ಸವಹಯಣ್ೀನ್ ಸತಸ ನ್ೃತ್್ೀನ್ ||  
ತಹ್ಯೀಯವ ನ್ಙ್ಷಯತ ಶ್ವಸುವ ದ್ೀವ ಪನಾ ಿಲ್ ೀಕ್್ ೀತಹ್ಯೀಯವ ನ್ಙ್ಷಯತ ಶ್ವಸುವ ದ್ೀವ ಪನಾ ಿಲ್ ೀಕ್್ ೀSSಗರಹಿೀಷ್ಯದ್ೃಷ್ಭಸಯ ಹಿ ರ್ತರಮಾಣಮ್ ಗರಹಿೀಷ್ಯದ್ೃಷ್ಭಸಯ ಹಿ ರ್ತರಮಾಣಮ್ ||||2323||||  

ಆತ್್ೈವ ಗ್ ೀಪೀ ರ್ಸಯ ತದಾತಮಗ್ ೀಪಮ್ ಆತ್್ೈವ ಗ್ ೀಪೀ ರ್ಸಯ ತದಾತಮಗ್ ೀಪಮ್ || || 23 23 ||||  
 

ತತ್್ುೀತತ್್ುೀSSನ್ಭಿೀಷ್ಟಮಿವ ಸತವನಿಧ್್ೀವಿಯ ತ್್ ಸೀಾಃನ್ಭಿೀಷ್ಟಮಿವ ಸತವನಿಧ್್ೀವಿಯ ತ್್ ಸೀಾಃ  ಕ್ಷ್ೀಮಂ ಜನಾರ್ ನಿಜಶಕಿುಭಿಕ್ಷ್ೀಮಂ ಜನಾರ್ ನಿಜಶಕಿುಭಿರತರತದ್ಧೃತ್ಾರ್ೀಾಃ ದ್ಧೃತ್ಾರ್ೀಾಃ ||  
ನ್ೈತ್ಾವತ್ಾ ತರಯದಿಪನ್ೈತ್ಾವತ್ಾ ತರಯದಿಪತ್್ೀಬಯತ ವಿಶವಭತತಯಸ್ುೀಜಾಃ ತ್್ೀಬಯತ ವಿಶವಭತತಯಸ್ುೀಜಾಃ ಕ್ಷಕ್ಷತಸುವವನ್ತಸಯ ಸ ತ್್ೀ ವಿನ್ ೀದ್ಾಃ ತಸುವವನ್ತಸಯ ಸ ತ್್ೀ ವಿನ್ ೀದ್ಾಃ || || 24 24 ||||  

‘‘ಅಸತರಾ ಅಪರರಾಶಾಾಪ ನಿತ್ಾಯನ್ನಾದನ್ನಲ್ ೀಕವತ್ ಅಸತರಾ ಅಪರರಾಶಾಾಪ ನಿತ್ಾಯನ್ನಾದನ್ನಲ್ ೀಕವತ್ ||  
ನಿಷ್ೀಧ್ಯಬತದಿಧವಿಷ್ರ್ಮಪರರ್ಂ ಹಿ ಹರ್ೀಮಯತಮ್ನಿಷ್ೀಧ್ಯಬತದಿಧವಿಷ್ರ್ಮಪರರ್ಂ ಹಿ ಹರ್ೀಮಯತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ತಸಾಮದ್ನ್ಭಿೀಷ್ಟಮಿವ ತಸಾಮದ್ನ್ಭಿೀಷ್ಟಮಿವ || || 24 24 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಏತ್ೌ ಸತರ್ೀತರಗತಂ ಪರತಪದ್ಯ ಸದ್ಯಾಃ ಸಂರಏತ್ೌ ಸತರ್ೀತರಗತಂ ಪರತಪದ್ಯ ಸದ್ಯಾಃ ಸಂರಮಾಸಮಾೃತಸಮಾಧ್ಯನ್ತಬದ್ಧಯೀಗೌ ಮಾಸಮಾೃತಸಮಾಧ್ಯನ್ತಬದ್ಧಯೀಗೌ ||  
ಭ ರ್ಾಃ ಸಕ್ಾಶಮತಪರಾಸಯತ ಆಶತ ಯೀ ವಾಃ ಶಾಪೀ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಸುದ್ವ್ೈತ ವಿಪಾರಾಃ ಭ ರ್ಾಃ ಸಕ್ಾಶಮತಪರಾಸಯತ ಆಶತ ಯೀ ವಾಃ ಶಾಪೀ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಸುದ್ವ್ೈತ ವಿಪಾರಾಃ ||||2626||||  

ಅನ್ುಭಯಕ್ಾು ಬಹಿಾಃ ಕತರದಾಧ ಹಿರಣಾಯದಾಯ ಹರಿಂ ಪರತ ಅನ್ುಭಯಕ್ಾು ಬಹಿಾಃ ಕತರದಾಧ ಹಿರಣಾಯದಾಯ ಹರಿಂ ಪರತ ||  
ಸವಯಕತರದಾಧಾಃಸವಯಕತರದಾಧಾಃ  ಶಮಬರಾದಾಯ ಅನ್ುಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾಸುಥಾಶಮಬರಾದಾಯ ಅನ್ುಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾಸುಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  

 

ಭಗವನ್ುಂ ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಿಪತ್ಾಯನ್ತಮಾನ್ಯ ಚ ಭಗವನ್ುಂ ಪರಿಕರಮಯ ಪರಣಿಪತ್ಾಯನ್ತಮಾನ್ಯ ಚ ||  
ಪರತಜಗತಮಾಃಪರತಜಗತಮಾಃ ಪರಮತದಿತ್ಾಾಃ ಶಂಸನ್ ುೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ಶ್ರರ್ಮ್  ಪರಮತದಿತ್ಾಾಃ ಶಂಸನ್ ುೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ಶ್ರರ್ಮ್ || || 28 28 ||||  

‘‘ಸವರ ಪಶ್ರೀಸುಥಾ ಭಾರಾಯ ದ್ವೀಧ್ಾ ಶ್ರೀಸತುಹಯರ್ೀಮಯತ್ಾಸವರ ಪಶ್ರೀಸುಥಾ ಭಾರಾಯ ದ್ವೀಧ್ಾ ಶ್ರೀಸತುಹಯರ್ೀಮಯತ್ಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  
 

ಮಯ ಸಂರಮಾಯೀಗ್ೀನ್ ನಿಸ್ತುೀರ್ಯ ಬರಹಮಹ್ೀಲನ್ಮ್ ಮಯ ಸಂರಮಾಯೀಗ್ೀನ್ ನಿಸ್ತುೀರ್ಯ ಬರಹಮಹ್ೀಲನ್ಮ್ ||  
ಪರತ್್ಯೀಷ್ಯರ್ಾಃ ಸಕ್ಾಶಂ ಮೀ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪರತ್್ಯೀಷ್ಯರ್ಾಃ ಸಕ್ಾಶಂ ಮೀ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಲ್ಲಾೀಲ್ಲಾೀರ್ಸಾ ಪುನ್ಾಃ ರ್ಸಾ ಪುನ್ಾಃ || || 31 31 ||||  
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‘‘ಅನ್ುಭಯಕ್ಾು ಬಹಿವ್ೈಯರಾ ಹಿರಣಾಯದಾಯ ಹರ್ೀಮಯತ್ಾಾಃಅನ್ುಭಯಕ್ಾು ಬಹಿವ್ೈಯರಾ ಹಿರಣಾಯದಾಯ ಹರ್ೀಮಯತ್ಾಾಃ  ||  
ತತರತತರ ಭಕ್ಾಯ ಭಕ್ಾಯSSಭವನ್ ಪೂತ್ಾ ದ್ವೀಷ್ ಆವ್ೀಶಕ್ಾನ್ ಗತಾಃ ಭವನ್ ಪೂತ್ಾ ದ್ವೀಷ್ ಆವ್ೀಶಕ್ಾನ್ ಗತಾಃ ||  
ಬರಹಮಜಾ ಅಸತರಾ ಯೀ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾಷ್ಯದಾನ್ ಗತ್ಾಾಃ ಬರಹಮಜಾ ಅಸತರಾ ಯೀ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾಷ್ಯದಾನ್ ಗತ್ಾಾಃ ||  
ಬಲಾಯದಿೀಂಶಾ ಹರ್ೀದ್ವೀಯಬಲಾಯದಿೀಂಶಾ ಹರ್ೀದ್ವೀಯಷ್ಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ತಮೀ ಗತ್ಾಾಃಷ್ಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ತಮೀ ಗತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ತಸಾಮತ್ ಸಂರಮಾೀ ನಿೀತಸಾಮತ್ ಸಂರಮಾೀ ನಿೀಚಚಫಲಾಃ ಕರ್ಯತ ಏವ ಫಲಾಃ ಕರ್ಯತ ಏವ | | ಭಕಿುಯೀಗ ಏವ ಭಕಿುಯೀಗ ಏವ 
ಬರಹಮಹ್ೀಲನ್ನಿಸಾುರಕಾಃ ಬರಹಮಹ್ೀಲನ್ನಿಸಾುರಕಾಃ || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 33  --17 17 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --18 18 ||||  
 

ವವೌ ವಾರ್ತಾಃ ಸತದ್ತಾಃಸಾಶಯಾಃ ವವೌ ವಾರ್ತಾಃ ಸತದ್ತಾಃಸಾಶಯಾಃ ಫಾಫಾಟ್ಟ್  ಕ್ಾರರವವಾನ್ ಮತಹತಾಃ ಕ್ಾರರವವಾನ್ ಮತಹತಾಃ ||  
ಉನ್ ಮಉನ್ ಮಲರ್ನ್ನಗಪತೀನ್ ವಾತ್ಾಯನಿೀಕ್್ ೀ ರಜ್ ೀಧ್ವಜಾಃ ಲರ್ನ್ನಗಪತೀನ್ ವಾತ್ಾಯನಿೀಕ್್ ೀ ರಜ್ ೀಧ್ವಜಾಃ || || 5 5 ||||  

‘‘ಫಾಟ್ ಕ್ಾರಶ್ೈವ ಪೂತ್ಾೆರಸುಥಾ ಕಿಲಫಾಟ್ ಕ್ಾರಶ್ೈವ ಪೂತ್ಾೆರಸುಥಾ ಕಿಲಕಿಕಿಲಾದ್ರ್ಾಃ ಲಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಅನ್ತಕ್ಾರಶಬಾದವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ತ್ಾದ್ೃಶಾ ಮತ್ಾಾಃಅನ್ತಕ್ಾರಶಬಾದವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ತ್ಾದ್ೃಶಾ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||||55||||  

 

ಅನ್ುಗಾರಯಮೀಅನ್ುಗಾರಯಮೀಷ್ತ ಮತಖತ್್ ೀ ವಮನ್ ುೀ ವಹಿನಮತಲಬಣಮ್ ಷ್ತ ಮತಖತ್್ ೀ ವಮನ್ ುೀ ವಹಿನಮತಲಬಣಮ್ ||  
ಸೃಗಾಲಾ ಅಪ ಠ್ಙ್ಕೆರ್ೈಾಃ ಪರಣ್ೀದ್ತರಶ್ವಾಾಃ ಶ್ವಾಾಃ ಸೃಗಾಲಾ ಅಪ ಠ್ಙ್ಕೆರ್ೈಾಃ ಪರಣ್ೀದ್ತರಶ್ವಾಾಃ ಶ್ವಾಾಃ || || 9 9 ||||  

  ಠ್ಙ್ಕೆಠ್ಙ್ಕೆSSರ್ ೀರ್ ೀಪಯನ್ತಕ್ಾರಶಬದಾಃ ಪಯನ್ತಕ್ಾರಶಬದಾಃ | | ಸೃಗಾಲಾಸೃಗಾಲಾಸುತರ ಪುಮಾಂಸಾಃ ಸುತರ ಪುಮಾಂಸಾಃ ||||  

‘‘ನಾಶಸುತರ ಸೃಗಾಲಾನಾಂ ಶ್ವಾನಾಂ ಚಾನ್ಯಥಾಸವರ್ೀನಾಶಸುತರ ಸೃಗಾಲಾನಾಂ ಶ್ವಾನಾಂ ಚಾನ್ಯಥಾಸವರ್ೀ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ  || || 9 9 ||||  
 

ಖರ್ ೀಷಾೌಾಃ ಕಕಯಶ್ೈಾಃ ಕ್ಷತುಾಃ ಖತರ್ೈಘನಯನ್ ುೀ ಧ್ರಾತಲಮ್ ಖರ್ ೀಷಾೌಾಃ ಕಕಯಶ್ೈಾಃ ಕ್ಷತುಾಃ ಖತರ್ೈಘನಯನ್ ುೀ ಧ್ರಾತಲಮ್ ||  
ಖಾತ್ಾೆರರಭಸಾಖಾತ್ಾೆರರಭಸಾ  ಮತ್ಾುಾಃ ಪರ್ಯಧ್ಾವನ್ ವರ ರ್ಶಾಃ ಮತ್ಾುಾಃ ಪರ್ಯಧ್ಾವನ್ ವರ ರ್ಶಾಃ ||||11 11 ||||  

ಖಾತ್ಾೆರ್ ೀಖಾತ್ಾೆರ್ ೀSSಪಯನ್ತಕ್ಾರಶಬದಾಃ ಪಯನ್ತಕ್ಾರಶಬದಾಃ || || 11 11 ||||  
 

ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ದ್ತಸಸಹಜವಂ ರಣತ್ಾೆಞ್ಾನ್ನ್ ಪುರಮ್ ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ದ್ತಸಸಹಜವಂ ರಣತ್ಾೆಞ್ಾನ್ನ್ ಪುರಮ್ ||  
ವ್ೈಜರ್ನಾಯ ಸರಜಾ ಜತಷ್ಟಮಂಸನ್ಯಸುಮಹಾಗದ್ಮ್ ವ್ೈಜರ್ನಾಯ ಸರಜಾ ಜತಷ್ಟಮಂಸನ್ಯಸುಮಹಾಗದ್ಮ್ || || 21 21 ||||  

 

ಮನ್ ೀವಿೀರ್ಯಮದ್ ೀತಸಕುಮಧ್ೃಷ್ಯಮಕತತ್್ ೀಭರ್ಮ್ ಮನ್ ೀವಿೀರ್ಯಮದ್ ೀತಸಕುಮಧ್ೃಷ್ಯಮಕತತ್್ ೀಭರ್ಮ್ ||  
ಭಿೀತ್ಾ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಯರ್ೀ ದ್ೀವಾಸಾುಕ್ಷಯಯತರಸಾು ಇವಾಹರ್ಾಃ ಭಿೀತ್ಾ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಯರ್ೀ ದ್ೀವಾಸಾುಕ್ಷಯಯತರಸಾು ಇವಾಹರ್ಾಃ || || 22 22 ||||  
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‘‘ನ್ ದ್ೀವಾನಾಂನ್ ದ್ೀವಾನಾಂ  ಪರಜಾಪಾನಾಂ ವಿಜ್ೀತ್ಾ ಪರಜಾಪಾನಾಂ ವಿಜ್ೀತ್ಾ ವವರತ್್ ೀ ವಿನಾ ರತ್್ ೀ ವಿನಾ ||  
ಬಲ್ೀನ್ ವಿದ್ಯರಾ ವಾಬಲ್ೀನ್ ವಿದ್ಯರಾ ವಾSSಪ ನ್ ಸಮಸುಪ ನ್ ಸಮಸುತಾತಾತೀನ್ ವಿನಾ ತೀನ್ ವಿನಾ ||  
ವರ್ ೀವರ್ ೀSSಪ ತ್ಾದ್ೃಶ್್ ೀ ರಾವಚಛರಿೀರಂ ನಾನ್ಯದ್ೀಹಗಾಃಪ ತ್ಾದ್ೃಶ್್ ೀ ರಾವಚಛರಿೀರಂ ನಾನ್ಯದ್ೀಹಗಾಃ’’    
ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 2121, , 22 22 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --18 18 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --19 19 ||||  
 

ತಯೀಾಃ ಸಾೃಧ್್ ೀಸ್ತುಗಮಗದಾಹತ್ಾತಯೀಾಃ ಸಾೃಧ್್ ೀಸ್ತುಗಮಗದಾಹತ್ಾಙ್ುಯೀಾಃ ಕ್ಷತಸರವಾಘಾರಣವಿವೃದ್ಧರ್ತದ್ಧಯೀಾಃ ಙ್ುಯೀಾಃ ಕ್ಷತಸರವಾಘಾರಣವಿವೃದ್ಧರ್ತದ್ಧಯೀಾಃ ||  
ವಿಚಿತರಮಾಗಾಯಂಶಾರತ್್ ೀಜಯಗಿೀಷ್ರಾ ವಯಭಾದಿಲಾರಾಮಿವ ಶತಷ್ಟಮಣ್ ೀಮೃಯಧ್ಾಃ ವಿಚಿತರಮಾಗಾಯಂಶಾರತ್್ ೀಜಯಗಿೀಷ್ರಾ ವಯಭಾದಿಲಾರಾಮಿವ ಶತಷ್ಟಮಣ್ ೀಮೃಯಧ್ಾಃ || || 19 19 ||||  

 

ಆಆಸಸನ್ನಶೌಣಿಡೀರಮಪ್ೀತಸಾಧ್ವಸಂ ಕೃತಪರತೀಕ್ಾರಮಹಾರ್ಯವಿಕರಮಮ್ ನ್ನಶೌಣಿಡೀರಮಪ್ೀತಸಾಧ್ವಸಂ ಕೃತಪರತೀಕ್ಾರಮಹಾರ್ಯವಿಕರಮಮ್ ||  
ವಿಲಕ್ಷಯವಿಲಕ್ಷಯ  ದ್ೈತಯಂ ಭಗವಾನ್ ಸಹಸರಣಿೀಜಯಗಾದ್ ನಾರಾರ್ಣಮಾದಿಸ ಕರಮ್ ದ್ೈತಯಂ ಭಗವಾನ್ ಸಹಸರಣಿೀಜಯಗಾದ್ ನಾರಾರ್ಣಮಾದಿಸ ಕರಮ್ ||||  

ಅನ್ೀಕಲಾ ಜನ್ನ್ೀತೃತ್ಾವತ್ ಸಹಸರಣಿೀಾಃ ಅನ್ೀಕಲಾ ಜನ್ನ್ೀತೃತ್ಾವತ್ ಸಹಸರಣಿೀಾಃ || || 19 19 ,,  21 21 ||||  

‘‘ಅಕ್ಷತಾಃ ಕ್ಷತವದಿವಷ್ತಣರಸಮಾಃ ಸಮವತ್ ತಥಾ ಅಕ್ಷತಾಃ ಕ್ಷತವದಿವಷ್ತಣರಸಮಾಃ ಸಮವತ್ ತಥಾ ||  
ಅಜತ್್ ೀ ಜತವಚ್ೈವ ಜ್ಞ್ ೀಅಜತ್್ ೀ ಜತವಚ್ೈವ ಜ್ಞ್ ೀSSಜ್ಞವಚಾ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ ಜ್ಞವಚಾ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ ||  
ಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವನ್ನ್ ುೀಸವಯರ ಪ್ೀಷ್ವನ್ನ್ ುೀSSಪ ಬರಹಾಮದಾಯಶ್ೈವ ತನ್ಮತ್್ೀಾಃ ಪ ಬರಹಾಮದಾಯಶ್ೈವ ತನ್ಮತ್್ೀಾಃ | |   
ಅನ್ತಸಾರಿತರಾ ಬ ರರ್ತಾಃ ಕತರ್ತಯಶಾ ನ್ ಸ ದ್ತಾಃಖಭಾಕ್ಅನ್ತಸಾರಿತರಾ ಬ ರರ್ತಾಃ ಕತರ್ತಯಶಾ ನ್ ಸ ದ್ತಾಃಖಭಾಕ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  || || 21 21 ||||  

 

ಏಷಾ ಘ ೀರತಮಾ  ಸನಾಧಯ ಲ್ ೀಕಶಮಬಟ್ ಕರಿೀ ಪರಭ್ ೀ ಏಷಾ ಘ ೀರತಮಾ  ಸನಾಧಯ ಲ್ ೀಕಶಮಬಟ್ ಕರಿೀ ಪರಭ್ ೀ ||  
ಉಪಸಪಯತ ಸಉಪಸಪಯತ ಸವಾಯತಮನ್ ಸತರಾಣಾಂ ಜರ್ಮಾವಹ ವಾಯತಮನ್ ಸತರಾಣಾಂ ಜರ್ಮಾವಹ || || 26 26 ||||  

‘‘ಆದ್ಆದ್ರಂ ತತ ಮತಖಂ ವಿನಾದಯಚಛಮಬಟ್ ಕ್ಾರನ್ತುರಂ ತತ ಮತಖಂ ವಿನಾದಯಚಛಮಬಟ್ ಕ್ಾರನ್ತು ಭಕ್ಷಣಮ್ ಭಕ್ಷಣಮ್’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 26 26 ||||  
 

ಅಅಧ್ತನ್ೈವಾಭಿಜನಾನಮ ಯೀಗ್ ೀ ಮೌಹ ತಯಕ್್ ೀಧ್ತನ್ೈವಾಭಿಜನಾನಮ ಯೀಗ್ ೀ ಮೌಹ ತಯಕ್್ ೀSSಭಯಗಾತ್ ಭಯಗಾತ್ ||  
ಶ್ವಾರ್ ನ್ಸುವಂ ಸತಹೃದಾಮಾಶತ ನಿಸುರ ದ್ತಸುರಮ್ ಶ್ವಾರ್ ನ್ಸುವಂ ಸತಹೃದಾಮಾಶತ ನಿಸುರ ದ್ತಸುರಮ್ || || 27 27 ||||  

      ‘‘ಮಧ್ಾಯಹನಸುವಭಿಜತ್್ ರೀಕು ಆಷಾಢ್ ೀತುರ ಏವ ಚ ಮಧ್ಾಯಹನಸುವಭಿಜತ್್ ರೀಕು ಆಷಾಢ್ ೀತುರ ಏವ ಚ ||  
ಶರವಣಸಾಯಶರವಣಸಾಯಪಪ  ಪೂವಾಯಧ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತವಂ ಚಾಭಿಜಪೂವಾಯಧ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತವಂ ಚಾಭಿಜತಸಮೃತಮ್ತಸಮೃತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --19 19 ||||  
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|| || ವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  20 20 ||||  
 

ಗದಾರಾಮಪವಿದಾಧರಾಂ ಹಾಹಾಕ್ಾರ್ೀ ವಿನಿಗಯತ್್ೀ ಗದಾರಾಮಪವಿದಾಧರಾಂ ಹಾಹಾಕ್ಾರ್ೀ ವಿನಿಗಯತ್್ೀ ||  
ಮಾನ್ರಾಮಾಸ ತಂ ಧ್ಮಯಂ ಸತನಾಭಂ ಚಾಸಮರದಿವಭತಾಃ ಮಾನ್ರಾಮಾಸ ತಂ ಧ್ಮಯಂ ಸತನಾಭಂ ಚಾಸಮರದಿವಭತಾಃ || || 5 5 ||||  

‘‘ಧ್ಮಯ ಸತಯಮಿತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯಶಾಾಧ್ಮಯ ಸತಯಮಿತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಧ್ಮಯಶಾಾಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  
‘‘ರ್ಥ್ೀಚಛಯೈವ ಸವಯಂ ತತ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀಹತ್್ ೀರ್ಥ್ೀಚಛಯೈವ ಸವಯಂ ತತ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀಹತ್್ ೀSSಪ ವಾ ಪ ವಾ ||  
ಕತತಯಂ ಶಕ್್ ುೀಕತತಯಂ ಶಕ್್ ುೀSSಪ ಪ ಶಶಸಾಿದಾಯ ಲ್ಲೀಲ್ೈವಾನ್ನ್ುಶಕಿುತಾಃಸಾಿದಾಯ ಲ್ಲೀಲ್ೈವಾನ್ನ್ುಶಕಿುತಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 5 5 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀSSದಾಯರ್ಾಃ ದಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  20 20 ||||  
 

|| || ಏಕವಿಂಶ್್ ೀಏಕವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  21 21 ||||  
 

ದ್ೈವ್ೀನ್ ದ್ೈವ್ೀನ್ ದ್ತದ್ತವಿಯತಕ್್ಯೀಯಣ ಪರ್ೀಣಾನಿಮಿಷ್ೀವಿಯತಕ್್ಯೀಯಣ ಪರ್ೀಣಾನಿಮಿಷ್ೀಣ ಚ ಣ ಚ ||  
ಜಾತಕ್ಷ್ ೀಭಾದ್ಾಗವತ್್ ೀ ಮಹಾನಾಸ್ತೀದ್ತುಣತರರಾತ್ ಜಾತಕ್ಷ್ ೀಭಾದ್ಾಗವತ್್ ೀ ಮಹಾನಾಸ್ತೀದ್ತುಣತರರಾತ್ || || 12 12 ||||  

‘‘ಸೃಷೌಟಲಯೀಸೃಷೌಟಲಯೀ  ತ್ಾರತಮಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸತಮಟ್ಮ್ ತ್ಾರತಮಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ತ್ಾರತಮಯಪರಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಮಹಾತ್ಾತಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ತ್ಾರತಮಯಪರಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಮಹಾತ್ಾತಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅತಸುದ್ಬಹತಶಸ ುಕುಮನ್ಯಚ್ೈತತರಕ್ಾಶಕಮ್ಅತಸುದ್ಬಹತಶಸ ುಕುಮನ್ಯಚ್ೈತತರಕ್ಾಶಕಮ್’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||  
‘‘ಮಹತ್್ ೀ ಬರಹಮವಾರ್  ಚ ತದಾಾಯೀಯ ಚಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಮಹತ್್ ೀ ಬರಹಮವಾರ್  ಚ ತದಾಾಯೀಯ ಚಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಅಹಮಾಃ ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ ದೌಾ ಚ ರತದ್ರೀಅಹಮಾಃ ಶ್ೀಷ್ವಿೀನ ದೌಾ ಚ ರತದ್ರೀನ ದೌಾ ಕ್ಾನ ದೌಾ ಕ್ಾಮತತಸತಾರ್ಾಃ ಮತತಸತಾರ್ಾಃ ||  
ಮನ್ಸಸುವನಿರತದ್ಧಶಾ ಚನ್ದಾಶಾಾನ್ಯೀ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ ಮನ್ಸಸುವನಿರತದ್ಧಶಾ ಚನ್ದಾಶಾಾನ್ಯೀ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ ||  
ಏವಂ ಕರಮೀ ವಯತಯರ್ಸತು ಸ ಕ್ಷಮಸ ಿಲವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ಏವಂ ಕರಮೀ ವಯತಯರ್ಸತು ಸ ಕ್ಷಮಸ ಿಲವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ಸೃಷೌಟ ಗತಣ್ೀ ಚ ಜ್ಞಾನಾದೌ ಮತಕಿುಸ್ಿೀ ವಾಸೃಷೌಟ ಗತಣ್ೀ ಚ ಜ್ಞಾನಾದೌ ಮತಕಿುಸ್ಿೀ ವಾSSಪಯರ್ಂ ಕರಮಾಃ ಪಯರ್ಂ ಕರಮಾಃ ||  
ನಿರ್ಮೀನಾನ್ಯಥ್ ೀಕಿುಸತುಮೀಹಾರಾಸತರಜನ್ಮನಾಮ್ನಿರ್ಮೀನಾನ್ಯಥ್ ೀಕಿುಸತುಮೀಹಾರಾಸತರಜನ್ಮನಾಮ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಶಯಷಾಟ ಸಲ್ಲಲ ಆಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀ ನಿರಾತಮಕಾಃ ಶಯಷಾಟ ಸಲ್ಲಲ ಆಣಡಕ್್ ೀಶ್್ ೀ ನಿರಾತಮಕಾಃ ||  
ಸಾಗರಂ ವ್ೈ ವಷ್ಯಸಾಹಸರಮನ್ವವಾತಸೀತ್ ತಮಿೀಸಾಗರಂ ವ್ೈ ವಷ್ಯಸಾಹಸರಮನ್ವವಾತಸೀತ್ ತಮಿೀಶವರಾಃಶವರಾಃ  || || 15 15 ||||  

ನಿರಾತಮಕಾಃ ನ್ ವಯಕುಸುತ್ಾರನಿರಾತಮಕಾಃ ನ್ ವಯಕುಸುತ್ಾರತ್ಾಮ ತ್ಾಮ || || 1212,,15 15 ||||  
 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSನ್ತವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವತ್ಾ ರ್ಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಸಲ್ಲಲಾಶಯೀ ನ್ತವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವತ್ಾ ರ್ಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಸಲ್ಲಲಾಶಯೀ ||  
ಲ್ ೀಕಸಂಸಾಿಂಲ್ ೀಕಸಂಸಾಿಂ  ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ನಿಮಯಮೀ ಸಂಸಿರಾ  ಸವರಾ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ನಿಮಯಮೀ ಸಂಸಿರಾ  ಸವರಾ || || 17 17 ||||  
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ಸಂಸಿರಾ ಸವರಾ ಭಗವತ ಸಿ್ತತಸಂಸಿರಾ ಸವರಾ ಭಗವತ ಸಿ್ತತಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ ಸಾಮಥ್ಯೀಯನ್ || || 17 17 ||||  
 

ತತತ್್ ೀತ್್ ೀ  ಹಸನ್ ಸ ಭಗವಾನ್ಸತರ್ೈನಿಯರಹಸನ್ ಸ ಭಗವಾನ್ಸತರ್ೈನಿಯರಪತರಪ್ೈಾಃ ಪತರಪ್ೈಾಃ ||  
ಅನಿವೀರ್ಮಾನ್ಸುರಸಾ ಕತರದ್ ಧೀ ಭಿೀತಾಃ ಪರಾಪತತ್ ಅನಿವೀರ್ಮಾನ್ಸುರಸಾ ಕತರದ್ ಧೀ ಭಿೀತಾಃ ಪರಾಪತತ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಚಾನ್ನ್ನಪ ಸಮಥ್ ೀಯಚಾನ್ನ್ನಪ ಸಮಥ್ ೀಯSSಪ ಕವಚಿದ್ಬಾಹಾಮ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ಪ ಕವಚಿದ್ಬಾಹಾಮ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕರ್ ೀತ ಕಮಾಯಣಿ ಹಯಜ್ಞವಚಾಾಪಯಶಕುವತ್ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕರ್ ೀತ ಕಮಾಯಣಿ ಹಯಜ್ಞವಚಾಾಪಯಶಕುವತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 24 24 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSವಧ್ಾರಾಯಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಂ ವಿವಿಕ್ಾುಧ್ಾಯತಮದ್ಶಯನ್ಾಃ ವಧ್ಾರಾಯಸಯ ಕ್ಾಪಯಣಯಂ ವಿವಿಕ್ಾುಧ್ಾಯತಮದ್ಶಯನ್ಾಃ ||  
ವಿಮತಞ್ಚಾವಿಮತಞ್ಚಾತಮತನ್ತಂ ಘ ೀರಾಮಿತತಯಕ್್ ುೀ ವಿಮತಮೀಚ ತಮತನ್ತಂ ಘ ೀರಾಮಿತತಯಕ್್ ುೀ ವಿಮತಮೀಚ ಹ ಹ || || 28 28 ||||  

‘‘ವಯಸೃಜನ್ಮಲವದ ದ್ೀಹಂ ಬಾಹಯಂ ನ್ ತತ ನಿಜಂ ಪುರಾ ವಯಸೃಜನ್ಮಲವದ ದ್ೀಹಂ ಬಾಹಯಂ ನ್ ತತ ನಿಜಂ ಪುರಾ ||  
ಬರಹಾಮ ತಚಾಾಹರಾದಿತವಂ ಪಾರಪ ದ್ೀವಾದಿದ್ೈವತಮ್ಬರಹಾಮ ತಚಾಾಹರಾದಿತವಂ ಪಾರಪ ದ್ೀವಾದಿದ್ೈವತಮ್’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 28 28 ||||  

 

ಊಜಯಸವನ್ುಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ಊಜಯಸವನ್ುಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ||  
ಸಾಧ್ಾಯನ್ ಗಣಾನ್ ಪತೃಗಣಾನ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣಾಸೃಜತ್ ಪರಭತಾಃ ಸಾಧ್ಾಯನ್ ಗಣಾನ್ ಪತೃಗಣಾನ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣಾಸೃಜತ್ ಪರಭತಾಃ || || 42 42 ||||  

‘‘ಊಜಯಂಊಜಯಂ  ಸಾಸಾರಾನ್ನಮತದಿದಷ್ಟಂ ತದ್ೀವ ಪತೃಭಕ್ಷಣಂರಾನ್ನಮತದಿದಷ್ಟಂ ತದ್ೀವ ಪತೃಭಕ್ಷಣಂ’’  ಇತಇತ  ಬಾರಹ್ೇ ಬಾರಹ್ೇ || || 42 42 ||||  
 

  ಸ ಆತ್ಾಮನ್ಂಸ ಆತ್ಾಮನ್ಂ  ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಕೃತಕೃತಯಮಿವಾತಮಭ ಾಃ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಕೃತಕೃತಯಮಿವಾತಮಭ ಾಃ ||  
ತದಾ ತದಾ ಮನ್ ನ್ ಸಸಜಾಯನ ು್ೀ ಮನ್ಸಾ ಲ್ ೀಕಭಾವನಾನ್ಮನ್ ನ್ ಸಸಜಾಯನ ು್ೀ ಮನ್ಸಾ ಲ್ ೀಕಭಾವನಾನ್  || || 4949  ||||  

 

ತ್್ೀಭಯಾಃ ಸ ವಯಸೃಜದ ದ್ೀಹಂ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಆತಮನ್ಾಃ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಸ ವಯಸೃಜದ ದ್ೀಹಂ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಆತಮನ್ಾಃ ||  
ತ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟವ ಯೀ ಪುರಾ ಸೃಷಾಟಾಃ ಪರಶಶಂಸತಾಃ ಪರಜಾಪತಮ್ ತ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟವ ಯೀ ಪುರಾ ಸೃಷಾಟಾಃ ಪರಶಶಂಸತಾಃ ಪರಜಾಪತಮ್ || || 50 50 ||||  

 

ಅಹ್ ೀ ಏತಜಜಗತಸಾಷ್ಟಾಃ ಸಕೃತಂ ಬತ ತ್್ೀ ಕೃತಮ್ ಅಹ್ ೀ ಏತಜಜಗತಸಾಷ್ಟಾಃ ಸಕೃತಂ ಬತ ತ್್ೀ ಕೃತಮ್ ||  
ಪರತಪರತಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ಕಿರರಾ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸಾಕಮನ್ನಮದಾಮಹ್ೀ ಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ಕಿರರಾ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸಾಕಮನ್ನಮದಾಮಹ್ೀ || || 51 51 ||||  

  ಯೀ ಪುರಾ ಸೃಷಾಟ ದ್ೀವಾಾಃ ಯೀ ಪುರಾ ಸೃಷಾಟ ದ್ೀವಾಾಃ ||  

‘‘ದ್ೃಷಾಟವ ತತ ಪೌರತಷ್ಟೀಂ ಸೃಷ್ಟಟಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಸತಕೃತಮ ಚಿರ್ೀದ್ೃಷಾಟವ ತತ ಪೌರತಷ್ಟೀಂ ಸೃಷ್ಟಟಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಸತಕೃತಮ ಚಿರ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 4949  --  51 51 ||||  
 

ತಪಸಾ ವಿದ್ಯರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸತಸಮಾ ನಾ ತಪಸಾ ವಿದ್ಯರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸತಸಮಾ ನಾ ||  
ಆದಾವೃಷ್ಟೀನ್ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಾಃ ಸಸಜಾಯಭಿಮತ್ಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಆದಾವೃಷ್ಟೀನ್ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಾಃ ಸಸಜಾಯಭಿಮತ್ಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ || || 52 52 ||||  



 

 
 

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

 

Page 137 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ರ್ತ್ಾರಪ ತತ ಹರ್ೀನಾಯಮ ತದ್ನ್ಯತರ ಪರರ್ತ್ಾರಪ ತತ ಹರ್ೀನಾಯಮ ತದ್ನ್ಯತರ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ತದಾತದಾSSSSನ್ುರಹರ್ೀಸುತರ ಗೃಹಿೀತನಾಯನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್  ನ್ುರಹರ್ೀಸುತರ ಗೃಹಿೀತನಾಯನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್  ||||  
ಸಾವತನಾಿಯದ್ವರತವಂ ಚ ಪರಸಾಯಪ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ ಸಾವತನಾಿಯದ್ವರತವಂ ಚ ಪರಸಾಯಪ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ಸಿ್ತತಸಾಯಪ ರ್ಥಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸಾವನಾಂ ಜರ್ಪರಾಜರೌಸಿ್ತತಸಾಯಪ ರ್ಥಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸಾವನಾಂ ಜರ್ಪರಾಜರೌ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  

ಅತ್್ ೀ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಾಮನ್ುರಾಯಮಿೀಅತ್್ ೀ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಾಮನ್ುರಾಯಮಿೀ  || || 52 52 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  21 21 ||||  
 

||||  ದಾವದಾವವಿಂವಿಂಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  2222  ||||  
 

ತ್ಾವತ್ ಪರಸನ್ ನೀ ಭಗವಾನ್ ಪುಷ್ೆರಾಕ್ಷಾಃ ಕೃತ್್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ತ್ಾವತ್ ಪರಸನ್ ನೀ ಭಗವಾನ್ ಪುಷ್ೆರಾಕ್ಷಾಃ ಕೃತ್್ೀ ರ್ತಗ್ೀ ||  
ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ತಂ ಕ್ಷತುಾಃ ಶಾಬದಂ ಬರಹಮ ದ್ಧ್ದ್ವಪುಾಃ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ತಂ ಕ್ಷತುಾಃ ಶಾಬದಂ ಬರಹಮ ದ್ಧ್ದ್ವಪುಾಃ || || 8 8 ||||  

ಶಬದವಿಷ್ರ್ಂ ಬರಹಮ ಶಬದವಿಷ್ರ್ಂ ಬರಹಮ || || 8 8 ||||  
 

ನ್ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀSSಜರಾಕ್ಷಭರಮಿರಾರ್ತರ್ೀಷಾಂ ತರಯೀಜರಾಕ್ಷಭರಮಿರಾರ್ತರ್ೀಷಾಂ ತರಯೀದ್ಶಾರಂ ತರಶತಂ ಷ್ಷ್ಟಟಪವಯ ದ್ಶಾರಂ ತರಶತಂ ಷ್ಷ್ಟಟಪವಯ ||  
ಷ್ಣ ಣ್ೀನ್ಯನ್ನ್ುಚಛದಿ ರ್ತಿನಾಬಿ ಕಷ್ಣ ಣ್ೀನ್ಯನ್ನ್ುಚಛದಿ ರ್ತಿನಾಬಿ ಕರಾಲಸ್ ರೀತ್್ ೀ ಜಗರಾಲಸ್ ರೀತ್್ ೀ ಜಗದಾಚಿಛದ್ಯ ಧ್ಾವತ್ ದಾಚಿಛದ್ಯ ಧ್ಾವತ್ || || 18 18 ||||  

ಅನ್ನ್ುಚಛದಿ ಅನ್ನ್ುಚಛದಿ ––  ಅನ್ನಾುವರ್ವಮ್ ಅನ್ನಾುವರ್ವಮ್ ||  

‘‘ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSತಶಯೀತಶಯೀ’’  ಇತ ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ ಇತ ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ ||  
‘‘ಮರ್ನಾನಿಮರ್ಥಲ್ ೀ ಜಾತಾಃಮರ್ನಾನಿಮರ್ಥಲ್ ೀ ಜಾತಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿವಚಾ ಇತ್ಾಯದಿವಚಾ || || 18 18 ||||  

 

ನ್ ನ್ಂ ಚಙ್ೆಾಮಣಂ ದ್ೀವ ಸತ್ಾಂನ್ ನ್ಂ ಚಙ್ೆಾಮಣಂ ದ್ೀವ ಸತ್ಾಂ  ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ ತ್್ೀ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ ತ್್ೀ ||  
ವಧ್ಾರ್ ಚಾಸತ್ಾಂ ರ್ಸುವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕಿುಹಿಯ ಪಾಲ್ಲನಿೀ ವಧ್ಾರ್ ಚಾಸತ್ಾಂ ರ್ಸುವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕಿುಹಿಯ ಪಾಲ್ಲನಿೀ || || 5500  ||||  

 

ಯೀಯೀSSಕ್್ೀಯನ್ದವಗಿನೀನ್ದಾವಾರ್ ನಾಂ ರ್ಮಧ್ಮಯಪರಕ್್ೀಯನ್ದವಗಿನೀನ್ದಾವಾರ್ ನಾಂ ರ್ಮಧ್ಮಯಪರಚ್ೀತಸಾಮ್ ಚ್ೀತಸಾಮ್ ||  
ರ ಪಾಣಿ ಸಾಿನ್ ಆಧ್ತ್್ಸೀ ತಸ್ೈ ಶತಕ್ಾಿತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ ರ ಪಾಣಿ ಸಾಿನ್ ಆಧ್ತ್್ಸೀ ತಸ್ೈ ಶತಕ್ಾಿತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 51 51 ||||  

‘‘ಸಾವರ್ಮತಾವೀ ಮನ್ತಶ್ೈವ ಪೃರ್ತಶ್ೈವಾಜತಯಸಾವರ್ಮತಾವೀ ಮನ್ತಶ್ೈವ ಪೃರ್ತಶ್ೈವಾಜತಯನಾವಪ ನಾವಪ ||  
ಬರಹಮಶ್ೀಷ್ವಿಪಾ ರತದ್ರ ಇನ್ದಾ ಋಷಾಯದ್ರ್ಸುಥಾ ಬರಹಮಶ್ೀಷ್ವಿಪಾ ರತದ್ರ ಇನ್ದಾ ಋಷಾಯದ್ರ್ಸುಥಾ ||  
ವಿಷಾಣವವ್ೀಶರ್ತತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣಸವರ ಪಕ್ಾಾಃವಿಷಾಣವವ್ೀಶರ್ತತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ ತತ ವಿಷ್ತಣಸವರ ಪಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 51 51 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಾವವಿಂಶ್್ ೀದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 33  --  22 22 ||||  
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|| || ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  3 3 ––  23 23 ||||  
 

ಕ್ಾಮಾಃ ಸ ಭ ರಾನ್ನರದ್ೀವ ತ್್ೀಕ್ಾಮಾಃ ಸ ಭ ರಾನ್ನರದ್ೀವ ತ್್ೀSSಸಾಯಾಃ ಪುತ್ಾರಯಾಃ ಸಮಾಮಾನರ್ವಿಧ್ೌ ಪರತೀತಾಃ ಸಾಯಾಃ ಪುತ್ಾರಯಾಃ ಸಮಾಮಾನರ್ವಿಧ್ೌ ಪರತೀತಾಃ ||  
ಕ ಏವ ತ್್ೀ ತನ್ರಾಂ ನಾದಿರಯೀತ ಸವಯೈವ ಕ್ಾಕ ಏವ ತ್್ೀ ತನ್ರಾಂ ನಾದಿರಯೀತ ಸವಯೈವ ಕ್ಾನಾಯ ಕ್ಷಿಪತೀಮಿವ ಶ್ರರ್ಮ್ನಾಯ ಕ್ಷಿಪತೀಮಿವ ಶ್ರರ್ಮ್|| || 16 16 ||||  

ಸವರಾ ಕ್ಾನಾಯಸವರಾ ಕ್ಾನಾಯSSನಾಯಾಃ ಕ್ಷಿಪನಿುೀ ಶ್ರೀರ್ಯಥಾ ತದ್ವತ್ ಸಿ್ತತ್ಾಮ್ ನಾಯಾಃ ಕ್ಷಿಪನಿುೀ ಶ್ರೀರ್ಯಥಾ ತದ್ವತ್ ಸಿ್ತತ್ಾಮ್ || || 16 16 ||||  
 

ಬಹಿಯಬಹಿಯಷ್ಮತೀ ನಾಮ ಪುರಿೀ ಸವಯಸಮಾತಸಮನಿವತ್ಾ ಷ್ಮತೀ ನಾಮ ಪುರಿೀ ಸವಯಸಮಾತಸಮನಿವತ್ಾ ||  
ನ್ಯನ್ಯಪತನ್ಯತರ ರ್ ೀಮಾಣಿ ರ್ಜ್ಞಸಾಯಙ್ುಂ ವಿಧ್ತನ್ವತಾಃ ಪತನ್ಯತರ ರ್ ೀಮಾಣಿ ರ್ಜ್ಞಸಾಯಙ್ುಂ ವಿಧ್ತನ್ವತಾಃ || || 229 9 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಸವರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ ೀಮಭ್ ಯೀಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಸವರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ ೀಮಭ್ ಯೀSSಸಯ ಕತಶಾಸಯ ಕತಶಾದ್ದ್ರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||  
ವಿಧ್ತನ್ವತಾಃ ಪರರಾಗ್ೀ ತತ ವರಾಹವಪುಷ್ ೀವಿಧ್ತನ್ವತಾಃ ಪರರಾಗ್ೀ ತತ ವರಾಹವಪುಷ್ ೀSSಭವನ್ ಭವನ್ ||  
ರ್ ೀಮಾಣಿ ತ್ಾನಿ ದ್ೀವಸಯ ರ ಪಾಣಾಯಸನ್ ಸಹಸರಶಾಃರ್ ೀಮಾಣಿ ತ್ಾನಿ ದ್ೀವಸಯ ರ ಪಾಣಾಯಸನ್ ಸಹಸರಶಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 29 29 ||||  

 

ಕತಶಕ್ಾಶಾಸು ಏವಾಸನ್ ಲಸಕತಶಕ್ಾಶಾಸು ಏವಾಸನ್ ಲಸದ್ಧರಿತವಚಯಸಾಃ ದ್ಧರಿತವಚಯಸಾಃ ||  
ಋಷ್ಯೀ ಯೈಾಃ ಪರಾಭಾವಯ ರ್ಜ್ಞಘಾನನ್ ರ್ಜ್ಞಮಿೀಜರ್ೀ ಋಷ್ಯೀ ಯೈಾಃ ಪರಾಭಾವಯ ರ್ಜ್ಞಘಾನನ್ ರ್ಜ್ಞಮಿೀಜರ್ೀ || || 30 30 ||||  

ತ ಏವಾಸನ್ ತ್್ೀಭಯ ಏವಾಸನ್ ತ ಏವಾಸನ್ ತ್್ೀಭಯ ಏವಾಸನ್ | | ‘‘ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾ’’  ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ || || 30 30 ||||  
 

ಅರಾತರಾಮಾಸುಸಾಯಸನ್ ರಾಮಾಾಃ ಸಾವನ್ುರರಾಪನಾಾಃ ಅರಾತರಾಮಾಸುಸಾಯಸನ್ ರಾಮಾಾಃ ಸಾವನ್ುರರಾಪನಾಾಃ ||  
ಶತರಣವತ್್ ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕತವಯತ್್ ೀ ಬತರವತಾಃ ಕಥಾಾಃಶತರಣವತ್್ ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕತವಯತ್್ ೀ ಬತರವತಾಃ ಕಥಾಾಃ  || || 35 35 ||||  

‘‘ಗತಸಾರಂ ರಾತರಾಮಂ ರಾಮಾಃ ಸಾರ ಇಹ್ ೀಚಯಗತಸಾರಂ ರಾತರಾಮಂ ರಾಮಾಃ ಸಾರ ಇಹ್ ೀಚಯತ್್ೀತ್್ೀ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||3535||||  
 

ಶಾಶಾರಿೀರಿೀರಾ ಮಾನ್ಸಾ ದಿವಾಯಾಃ ಪರಾಯಸ್ೀ ಯೀ ಚ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ರಾ ಮಾನ್ಸಾ ದಿವಾಯಾಃ ಪರಾಯಸ್ೀ ಯೀ ಚ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ||  
ಭೌತಕ್ಾಶಾ ಕರ್ಂ ಕ್್ಿೀಶಾ ಬಾಭೌತಕ್ಾಶಾ ಕರ್ಂ ಕ್್ಿೀಶಾ ಬಾಧ್ಧ್ನ ು್ೀ ಹರಿಸಂಶರರ್ಮ್ ನ ು್ೀ ಹರಿಸಂಶರರ್ಮ್ || || 37 37 ||||  

ಪರಾಯಸ್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ತ್್ವೀನಾವಸಾಿನ್ೀಪರಾಯಸ್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ತ್್ವೀನಾವಸಾಿನ್ೀSSಪ ಪ || || 37 37 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಾಃ ಧ್ಾಯಾಃ || || 33  --  23 23 ||||  
 

|| || ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  24 24 ||||  
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ದಾವದಾವಸತಸ ವಿದ್ತರಮದ್ೀಹಲಾಯ ಭಾತಂ ವಜರಸತಸ ವಿದ್ತರಮದ್ೀಹಲಾಯ ಭಾತಂ ವಜರಕಕಪಾಟಮತ್ ಪಾಟಮತ್ ||  
ಶ್ಖರ್ೀಷ್ಟವನ್ದಾನಿೀಲ್ೀಷ್ತ ಹ್ೀಮಕತಮಾೈರ ಷ್ಟಠತಮ್ ಶ್ಖರ್ೀಷ್ಟವನ್ದಾನಿೀಲ್ೀಷ್ತ ಹ್ೀಮಕತಮಾೈರ ಷ್ಟಠತಮ್ || || 18 18 ||||  

ದ್ೀಹಲ್ಲೀ ದ್ೀಹಲ್ಲೀ ––  ದಾವರಬನ್ಧಾಃದಾವರಬನ್ಧಾಃ  || || 1818  ||||  
 

ಹಂಸಪಾರಾವತವಾರತ್್ೈಸುತರ ತತರ ನಿಕ ಜತಮ್ ಹಂಸಪಾರಾವತವಾರತ್್ೈಸುತರ ತತರ ನಿಕ ಜತಮ್ ||  
ಕೃತರಮಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನ್ೈಾಃ ಸಾವನ್ ರತಹಾಯವರತಹಯ ಚ ಕೃತರಮಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನ್ೈಾಃ ಸಾವನ್ ರತಹಾಯವರತಹಯ ಚ || || 20 20 ||||  

ಕೃತರಮಾನ್ ಶ್್ ೀಭಾರ್ಯಂ ಕೃತ್ಾನ್ ಕೃತರಮಾನ್ ಶ್್ ೀಭಾರ್ಯಂ ಕೃತ್ಾನ್ || || 20 20 ||||  
 

ಅಥಾದ್ಶ್ೀಯ ಅಥಾದ್ಶ್ೀಯ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸರಗಿವಣಂ ವಿರಜಾಮಬರಮ್ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸರಗಿವಣಂ ವಿರಜಾಮಬರಮ್ ||  
ವಿರಜಂ ಕೃತಸವಸಯರ್ನ್ಂ ಕನಾಯಭಿಬಯಹತಮಾವಿರಜಂ ಕೃತಸವಸಯರ್ನ್ಂ ಕನಾಯಭಿಬಯಹತಮಾನಿನಿತಮ್ ತಮ್ || || 30 30 ||||  

ಆದ್ಶ್ೀಯ ದ್ದ್ಶಯ ಆದ್ಶ್ೀಯ ದ್ದ್ಶಯ || || 30 30 ||||  
 

ತಸ್ತಮನ್ನಲತಪುಮಹಿಮಾ ಪರತಸ್ತಮನ್ನಲತಪುಮಹಿಮಾ ಪರರ್ರಾರ್ರಾSSನ್ತಷ್ಕ್್ ುೀ ವಿದಾಯಧ್ರಿೀಭಿರತಪಚಿೀಣಯವಪುವಿಯಮಾನ್ೀ ನ್ತಷ್ಕ್್ ುೀ ವಿದಾಯಧ್ರಿೀಭಿರತಪಚಿೀಣಯವಪುವಿಯಮಾನ್ೀ ||  
ಬಭಾರಜ ಉತೆಚಕ ಉದ್ತುಣಪಾನ್ವಿೀಚಯಸಾುರಾಭಿರಾವೃತ ಇವೀಡತಪತನ್ಯಭಸಿಾಃ ಬಭಾರಜ ಉತೆಚಕ ಉದ್ತುಣಪಾನ್ವಿೀಚಯಸಾುರಾಭಿರಾವೃತ ಇವೀಡತಪತನ್ಯಭಸಿಾಃ || || 338 8 ||||  

ಉದ್ತುಣಾಪಾನ್ವಿೀಉದ್ತುಣಾಪಾನ್ವಿೀಚಯಾಃ ಉತುಮಾಮೃತವಿೀಚಿೀರ್ತಕುಾಃ ಚಯಾಃ ಉತುಮಾಮೃತವಿೀಚಿೀರ್ತಕುಾಃ || || 38 38 ||||  
 

ತಸ್ತಮನ್ ವಿಮಾನ್ ಉತೃಷಾಟಂ ಶರಾಯಂ ರತಕರಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾ ತಸ್ತಮನ್ ವಿಮಾನ್ ಉತೃಷಾಟಂ ಶರಾಯಂ ರತಕರಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾ ||  
ನ್ ಚಾಬತಧ್ಯತ ತಂ ಕ್ಾಲಂ ಪತ್ಾಯನ್ ಚಾಬತಧ್ಯತ ತಂ ಕ್ಾಲಂ ಪತ್ಾಯSSSSವಿೀಚ್ಯೀನ್ ಸಙ್ುತ್ಾ ವಿೀಚ್ಯೀನ್ ಸಙ್ುತ್ಾ || || 45 45 ||||  

‘‘ಪಾರಪುಷ್ ೀಡಶವಷ್ಯಾಃ ಸನಾನವಿೀಚಯ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀಪಾರಪುಷ್ ೀಡಶವಷ್ಯಾಃ ಸನಾನವಿೀಚಯ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 45 45 ||||  
 

||||ಇತಇತ  ತೃತೀರ್ಸೆತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  24 24 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  25 25 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ --  

ನಿವ್ೀಯದ್ವಾದಿನಿೀಮೀವಂ ಮನ್ ೀದ್ತಯಹಿತರಂ ಮತನಿಾಃ ನಿವ್ೀಯದ್ವಾದಿನಿೀಮೀವಂ ಮನ್ ೀದ್ತಯಹಿತರಂ ಮತನಿಾಃ ||  
ದ್ರಾಲತಾಃ ಶಾಲನಿೀಮಾಹ ಶತಕ್ಾಿಭಿವಾಯಹೃತಂ ಸಮರನ್ ದ್ರಾಲತಾಃ ಶಾಲನಿೀಮಾಹ ಶತಕ್ಾಿಭಿವಾಯಹೃತಂ ಸಮರನ್ || || 1 1 ||||  

‘‘ಶಾಲ್ಲನಿೀಶಾಲ್ಲನಿೀ  ಮಾಲ್ಲನಿೀ ಮಾಲಾಯ ಚಾರಾಯ ಭಾಯೀಯತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಮಾಲ್ಲನಿೀ ಮಾಲಾಯ ಚಾರಾಯ ಭಾಯೀಯತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1 1 ||||  
 

ತಸಾಯಂ ಬಹತತಥ್ೀತಸಾಯಂ ಬಹತತಥ್ೀ  ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಾಃ ||  
ಕ್ಾದ್ಯಮಂ ವಿೀರ್ಯಮಾಕ್ಾದ್ಯಮಂ ವಿೀರ್ಯಮಾಪನ್ ನೀಪನ್ ನೀ  ಜಜ್ಞ್ೀಜಜ್ಞ್ೀSSಗಿನರಿವ ದಾರತಣಿ ಗಿನರಿವ ದಾರತಣಿ || || 6 6 ||||  
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‘‘ನಾನಾವತ್ಾರ್ೀವತ್ಾರ್ೀಷ್ವಷ್ವಪ ಹರ್ೀದ್ೀಯಪ ಹರ್ೀದ್ೀಯಹಾಃಹಾಃ  ಶತಕ್ಾಿದಿಸಮಾವಾಃ ಶತಕ್ಾಿದಿಸಮಾವಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಶತಕಿಸಂಸಿಾಃ ಸನ್ ಮಾತೃದ್ೀಹಂ ಪರವಿಶಯ ಚ ಪ ಶತಕಿಸಂಸಿಾಃ ಸನ್ ಮಾತೃದ್ೀಹಂ ಪರವಿಶಯ ಚ ||  
ವಿಲಾಪಯ ಶತಕಿಂ ತತ್್ೈವ ಕ್್ೀವಲಜ್ಞಾನ್ರ ಪಕಾಃ ವಿಲಾಪಯ ಶತಕಿಂ ತತ್್ೈವ ಕ್್ೀವಲಜ್ಞಾನ್ರ ಪಕಾಃ ||  
ಉದ್ೀತ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಲ್ ೀಕಂ ವಿಮೀಹರ್ನ್ಉದ್ೀತ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಲ್ ೀಕಂ ವಿಮೀಹರ್ನ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  

ಅಗಿನರಿವ ದಾರತಣಿೀತ ವಯಕಿುಸಾಿನ್ಮಾತ್್ರೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃಅಗಿನರಿವ ದಾರತಣಿೀತ ವಯಕಿುಸಾಿನ್ಮಾತ್್ರೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಾಃ  || || 6 6 ||||  

‘‘ಮಹಾಗತಣಾಭಿಪೂಣಯತವಂ ಸತವಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಮಹಾಗತಣಾಭಿಪೂಣಯತವಂ ಸತವಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 10 10 ||||  
 

ಅರ್ಂ ಸ್ತದ್ಧಗಣಾ ೀಶಾಃ ಸಾಙ್ಕ್ಯಚಾಯೈಯಾಃ ಸತಅರ್ಂ ಸ್ತದ್ಧಗಣಾ ೀಶಾಃ ಸಾಙ್ಕ್ಯಚಾಯೈಯಾಃ ಸತಸಸಮಮತಾಃ ಮಮತಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕಪಲ ಇತ್ಾಯಖಾಯಂ ಗನಾು ತ್್ೀ ಕಿೀತಯವಧ್ಯನ್ಾಃ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕಪಲ ಇತ್ಾಯಖಾಯಂ ಗನಾು ತ್್ೀ ಕಿೀತಯವಧ್ಯನ್ಾಃ || || 19 19 ||||  

‘‘ಸಮಯಜಾಜಾನ್ಂ ತತ ಸಾಸಮಯಜಾಜಾನ್ಂ ತತ ಸಾಙ್್ಯಂ ಸಾಯತ್ ತದ್ಥ್ ೀಯಙ್್ಯಂ ಸಾಯತ್ ತದ್ಥ್ ೀಯ  ಯೀಗ ಉಚಯತ್್ೀಯೀಗ ಉಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 19 19 ||||  

  ಸ ಚಾವತೀಣಯಂಸ ಚಾವತೀಣಯಂ  ತರರ್ತಗಮಜ್ಞಾರ್ ವಿಬತಧ್ಷ್ಯಭಮ್ ತರರ್ತಗಮಜ್ಞಾರ್ ವಿಬತಧ್ಷ್ಯಭಮ್ ||  
ವಿವಿಕು ಉಪಸಙ್ುಮಯ ಪರಣಮಯ ಸಮಭಾಷ್ತ ವಿವಿಕು ಉಪಸಙ್ುಮಯ ಪರಣಮಯ ಸಮಭಾಷ್ತ || || 26 26 ||||  

‘‘ರ್ತಗತರರಾವತ್ಾರ್ೀಣ ತರರ್ತಗಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀರ್ತಗತರರಾವತ್ಾರ್ೀಣ ತರರ್ತಗಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 26 26 ||||  
 

ತ್ಾನ್ಯೀವ ತ್್ೀತ್ಾನ್ಯೀವ ತ್್ೀSSಭಿರ ಪಾಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಭಗವಂಸುವ ಭಿರ ಪಾಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಭಗವಂಸುವ ||  
ರಾನಿ ರಾನಿೀಹ ರ್ ೀಚನ ು್ೀ ಸವಜನಾನಾಮರ ಪಣಾಃ ರಾನಿ ರಾನಿೀಹ ರ್ ೀಚನ ು್ೀ ಸವಜನಾನಾಮರ ಪಣಾಃ || || 31 31 ||||  

ರಾನಿ ರಾನಿ ಬರಹಾಮದಿರ ಪಾಣಿ ರ್ ೀಚನ ು್ೀ ಸವಜನಾನಾಂ ರಾನಿ ರಾನಿ ಬರಹಾಮದಿರ ಪಾಣಿ ರ್ ೀಚನ ು್ೀ ಸವಜನಾನಾಂ ತ್ಾನ್ಯೀವ ತ್್ೀ ತ್ಾನ್ಯೀವ ತ್್ೀ 
ವಯವಯಕಯಕಯರ್ಯಮಭಿರ ಪಾಮಿ ರ್ಯಮಭಿರ ಪಾಮಿ ||  

‘‘ವಯಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀದ್ಧರಿವಯಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀದ್ಧರಿಸುಸುತರ ರ್ತ್ ಸಾಿನ್ಂ ರ್ತಚಿತಂ ಸತ್ಾಮ್ತರ ರ್ತ್ ಸಾಿನ್ಂ ರ್ತಚಿತಂ ಸತ್ಾಮ್’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 31 31 ||||  
 

ಪರಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಕ್ಾಲಂ ಕಪರಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಕ್ಾಲಂ ಕವಿಂವಿಂ  ತರವೃತಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲಮ್ ತರವೃತಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲಮ್ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ತಭ ತ್ಾಯಆತ್ಾಮನ್ತಭ ತ್ಾಯSSನ್ತಗತಪರಪಞ್ಾಂ ಸವಚಛನ್ದಶಕಿುಂ ಕಪಲಂ ಪರಪದ್ಯೀ ನ್ತಗತಪರಪಞ್ಾಂ ಸವಚಛನ್ದಶಕಿುಂ ಕಪಲಂ ಪರಪದ್ಯೀ || || 33 33 ||||  

  ‘‘ವ್ೀದ್ೈವೃಯತತ್ಾವದ್ಾಗವಾಂಸ್ತಿವ್ೀದ್ೈವೃಯತತ್ಾವದ್ಾಗವಾಂಸ್ತಿವೃದಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃವೃದಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಹಿ ಲ್ ೀಕಸಯ ಪರಮಾಣಂ ಸತಯಲೌಕಿಕ್್ೀ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಹಿ ಲ್ ೀಕಸಯ ಪರಮಾಣಂ ಸತಯಲೌಕಿಕ್್ೀ ||  
ಅಥಾಜನಿ ಮರಾ ತತಭಯಂ ರ್ದ್ವೀಚಮೃತಂ ಮತನ್ೀ ಅಥಾಜನಿ ಮರಾ ತತಭಯಂ ರ್ದ್ವೀಚಮೃತಂ ಮತನ್ೀ || || 35 35 ||||  
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ಸತಯಲೌಕಿಕ್್ೀ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯೀ ಸತಯಲೌಕಿಕ್್ೀ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ಯೀ ||  
‘‘ಆಭಾಸ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭಾಸಶಾಕರ್ಯತ್್ೀಆಭಾಸ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಭಾಸಶಾಕರ್ಯತ್್ೀ’’ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್||||3535||||  

 

ವಿಶವಮೀವಿಶವಮೀತದಿಧ ಶಾಸ್ಿೀಣ ವಿಜ್ಞಾರಾತಮತದಿಧ ಶಾಸ್ಿೀಣ ವಿಜ್ಞಾರಾತಮನ್ಮಿೀಶವರಮ್ ನ್ಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಮತನಿಾಃ ಶಾನ್ುಮನ್ ೀವಾಕಯಸುದಾ ನ್ ಖಾಯತತಯಪಪಿವಾಃ ಮತನಿಾಃ ಶಾನ್ುಮನ್ ೀವಾಕಯಸುದಾ ನ್ ಖಾಯತತಯಪಪಿವಾಃ || || 40 40 ||||  

ವಿಶವಮೀತದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಂ ಅಸಾರಂ ರ್ತಾಃ ವಿಶವಮೀತದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಂ ಅಸಾರಂ ರ್ತಾಃ | | ಅತ ಈಶವರಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಅತ ಈಶವರಂ ವಿಜ್ಞಾರ್ | | ನ್ ನ್ 
ಖಾಯತತಯಪಪಿವಾಃ ಖಾಯತತಯಪಪಿವಾಃ ––  ದ್ತಾಃಖಾಜ್ಞಾನಾದ್ತಯಪದ್ರವೀ ನ್ ದ್ತಾಃಖಾಜ್ಞಾನಾದ್ತಯಪದ್ರವೀ ನ್ || || 40 40 ||||  

 

ನಿರಹಙ್ೃತನಿಯಮಯಮಶಾ ನಿದ್ವಯನ್ದವಾಃ ಸಮದ್ೃಕ್ ಸವದ್ೃಕ್ ನಿರಹಙ್ೃತನಿಯಮಯಮಶಾ ನಿದ್ವಯನ್ದವಾಃ ಸಮದ್ೃಕ್ ಸವದ್ೃಕ್ ||  
ಪರತಯಗರಾಃ ಶಾನ್ು ೀ ೀಯರಾಃ ಪರಶಾನ್ ುೀಮಿಯಪರತಯಗರಾಃ ಶಾನ್ು ೀ ೀಯರಾಃ ಪರಶಾನ್ ುೀಮಿಯರಿವೀದ್ ಾಃ ರಿವೀದ್ ಾಃ || || 45 45 ||||  

‘‘ಅನ್ನಾಯ ೀನ್ಶಕಿುತ್ಾವದ್ಧರಿಾಃ ಸವ ಇತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಅನ್ನಾಯ ೀನ್ಶಕಿುತ್ಾವದ್ಧರಿಾಃ ಸವ ಇತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ||  

ಪರತಯಗರಾಃಪರತಯಗರಾಃ  ––  ಪರತಯಗರತಾಃ ಪರತಯಗರತಾಃ || || 45 45 ||||  
 

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಗವನ್ುಮವಸಿ್ತತಮ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಗವನ್ುಮವಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಅಪಶಯತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವತಯಪ ಚಾತಮನಿ ಅಪಶಯತ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವತಯಪ ಚಾತಮನಿ || || 47 47 ||||  

‘‘ಭ ತಗಭಯಭ ತಗಭಯಶಾಶಾ  ಭ ತಸಿಾಃ ಪೂಣಯ ಏವಂ ದಿವರ ಪವಾನ್ ಭ ತಸಿಾಃ ಪೂಣಯ ಏವಂ ದಿವರ ಪವಾನ್ ||  
ಅತ ಆತ್್ೇತ ತಂ ಪಾರಅತ ಆತ್್ೇತ ತಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸದ್ೈವಾತುಗತಣ್ ೀ ರ್ತಾಃಹತಾಃ ಸದ್ೈವಾತುಗತಣ್ ೀ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 447 7 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  25 25 ||||  
 

|| || ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  26 26 ||||  
 

ತಂ ತ್ಾವ ಗತ್ಾತಂ ತ್ಾವ ಗತ್ಾSSಹಂ ಶರಣಂ ಶರಣಯಂ ಸವಭೃತಯಸಂಸಾರತರ್ ೀಾಃ ಕತಠಾರಮ್ ಹಂ ಶರಣಂ ಶರಣಯಂ ಸವಭೃತಯಸಂಸಾರತರ್ ೀಾಃ ಕತಠಾರಮ್ ||  
ಜಜ್ಞಾಸರಾ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪೂರತಷ್ಸಯ ನ್ಮಾಮಿ ಸದ್ಧಮಯವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ಜಜ್ಞಾಸರಾ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪೂರತಷ್ಸಯ ನ್ಮಾಮಿ ಸದ್ಧಮಯವಿದಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ನಾರಾನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಬರಹಮವಾರ್  ವಿೀನ್ದಾಶ್ೀಷೌ ಹರಸುಥಾ ರ್ಣ್ ೀ ಬರಹಮವಾರ್  ವಿೀನ್ದಾಶ್ೀಷೌ ಹರಸುಥಾ ||  
ಕ್ಾಮಾಃ ಶಕ್್ ರೀ ಗತರತದ್ಯಕ್ಷ್ ೀ ಮನಾವದಾಯ ಭಾಸೆರಾದ್ರ್ಾಃ ಕ್ಾಮಾಃ ಶಕ್್ ರೀ ಗತರತದ್ಯಕ್ಷ್ ೀ ಮನಾವದಾಯ ಭಾಸೆರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಸವಯಜೀವಾಶಾಕರಮಶಾಃ ಪುರತಷಾಖಾಯಭಿಶಬಿದತ್ಾಾಃ ಸವಯಜೀವಾಶಾಕರಮಶಾಃ ಪುರತಷಾಖಾಯಭಿಶಬಿದತ್ಾಾಃ ||  
ಏತತಾತ್್ ನಯೀ ಬನ್ಧಶಕಿುಾಃ ಸ್ತಿರ್ಾಃ ಸವಾಯಸುಥಾ ಜಡಮ್ ಏತತಾತ್್ ನಯೀ ಬನ್ಧಶಕಿುಾಃ ಸ್ತಿರ್ಾಃ ಸವಾಯಸುಥಾ ಜಡಮ್ ||  
ಕರಮಾತ್ ಪರಕೃತಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಸುಜಾಜಾನಾದಿವಪರಮತಚಯತ್್ೀಕರಮಾತ್ ಪರಕೃತಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಸುಜಾಜಾನಾದಿವಪರಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ  ||||  
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ಶ್ರೀಭಗವಾಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚನ್ತವಾಚ--  

ಯೀಗ ಆಧ್ಾಯತಮಕಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಮತ್್ ೀ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾರ್ ಮೀ ಯೀಗ ಆಧ್ಾಯತಮಕಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಮತ್್ ೀ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾರ್ ಮೀ ||  
ಅತಯನ್ ುೀಅತಯನ್ ುೀಪರತರ್ಯತರ ದ್ತಾಃಖಸಯ ಚ ಸತಖಸಯ ಚ ಪರತರ್ಯತರ ದ್ತಾಃಖಸಯ ಚ ಸತಖಸಯ ಚ || || 13 13 ||||  

‘‘ಪರಮಾತ್ಾಮದಿಕಂ ದ್ೀಹ್ೀ ರ್ದ್ಧ್ಾಯತಮಂಪರಮಾತ್ಾಮದಿಕಂ ದ್ೀಹ್ೀ ರ್ದ್ಧ್ಾಯತಮಂ ತದಿೀರಿತಮ್ ತದಿೀರಿತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಸತಖಂ ಶರಿೀರಭ್ ೀಗಯಂ ಸತಖಂ ಶರಿೀರಭ್ ೀಗಯಂ ಸಾಯದ್ತದಾಃಸಾಯದ್ತದಾಃಖಂ ಸವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ಖಂ ಸವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಮತಕ್ ುೌ ವಿಲರ್ಮಾರಾತ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಮತಕ್ ುೌ ವಿಲರ್ಮಾರಾತ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಸತುಸತುಭತಜಯತ್್ೀಭತಜಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ಅಹಂಮಮಾಭಿಮಅಹಂಮಮಾಭಿಮನ್ ೀತ್್ಿೈಾಃ ಕ್ಾಮಲ್ ೀಭಾದಿಭಿಮಯಲ್ೈಾಃ ನ್ ೀತ್್ಿೈಾಃ ಕ್ಾಮಲ್ ೀಭಾದಿಭಿಮಯಲ್ೈಾಃ ||  
ವಿೀತಂ ರ್ದಾ ಮನ್ಾಃ ಶತದ್ಧಮದ್ತಾಃಖಮಸತಖಂ ಸಮಮ್ ವಿೀತಂ ರ್ದಾ ಮನ್ಾಃ ಶತದ್ಧಮದ್ತಾಃಖಮಸತಖಂ ಸಮಮ್ || || 16 16 ||||  

 

ತದಾ ಪುರತಷ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್ ತದಾ ಪುರತಷ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್ ||  
ನಿರನ್ುರಂ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಣಿಮಾನ್ಮಖಣಿಡತಮ್ ನಿರನ್ುರಂ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಣಿಮಾನ್ಮಖಣಿಡತಮ್ || || 17 17 ||||  

‘‘ಬಾಹ್ಯೀ ಸತಖ್ೀ ತವನಾಸಕ್ ು್ೀರಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖವಜಯನಾತ್ ಬಾಹ್ಯೀ ಸತಖ್ೀ ತವನಾಸಕ್ ು್ೀರಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖವಜಯನಾತ್ ||  
ಅದ್ತಾಃಖಂ ಹರಿಭಕ್್ಯೈವ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಂ ರ್ದಾ ಮನ್ಾಃ ಅದ್ತಾಃಖಂ ಹರಿಭಕ್್ಯೈವ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಂ ರ್ದಾ ಮನ್ಾಃ ||  
ತದಾ ತದಾ ತಂ ಪರಮಾತ್ಾಮತಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪಶಯತ್ಾಯತಮಪರಸಾದ್ತಾಃನ್ಂ ಪಶಯತ್ಾಯತಮಪರಸಾದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ||  
‘‘ಅಭ್ೀದಾತ್ ಸಾವವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ನಿರನ್ುರ ಉದಾಹೃತಾಃ ಅಭ್ೀದಾತ್ ಸಾವವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ನಿರನ್ುರ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಗತಣದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಭ್ೀದಾತ್ ಕ್್ೀಗತಣದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಭ್ೀದಾತ್ ಕ್್ೀವಲ್ ೀವಲ್ ೀSSಸದ್ೃಶತವತಾಃ ಸದ್ೃಶತವತಾಃ ||  
ಅಖಣಡಾಃ ಪೂಣಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ಹಮೀಕಾಃ ಸತರ್ ೀತುಮಾಃಅಖಣಡಾಃ ಪೂಣಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ಹಮೀಕಾಃ ಸತರ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1616,,17 17 ||||  

 

ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯರ್ತಕ್ ು್ೀನ್ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಚಾತಮನಾ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯರ್ತಕ್ ು್ೀನ್ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಚಾತಮನಾ ||  
ಪರಿಪಶಯತತಯದಾಪರಿಪಶಯತತಯದಾಸ್ತೀಸ್ತೀನಾಂ ಪರಕೃತಂ ಚ ಹತ್ೌಜಸಮ್ನಾಂ ಪರಕೃತಂ ಚ ಹತ್ೌಜಸಮ್  || || 18 18 ||||  

‘‘ಬನ್ಧಶಕಿುಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯಖಾಯ ವಿಷ್ತಣಶಕ್ಾಯ ವಿರ್ತಜಯತ್್ೀಬನ್ಧಶಕಿುಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯಖಾಯ ವಿಷ್ತಣಶಕ್ಾಯ ವಿರ್ತಜಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 18 18 ||||  
 

ಮರ್ಯನ್ನ್ಯೀನ್ ಭಾವ್ೀನ್  ಭಕಿುಂ ಕತವಯನಿು ಯೀ ದ್ೃಢಾಮ್ ಮರ್ಯನ್ನ್ಯೀನ್ ಭಾವ್ೀನ್  ಭಕಿುಂ ಕತವಯನಿು ಯೀ ದ್ೃಢಾಮ್ ||  
ಮತೃತ್್ೀ ತಯಕುಕಮಾಯಣಸಯಕುಸವಜನ್ಬಾನ್ಧವಾಾಃ ಮತೃತ್್ೀ ತಯಕುಕಮಾಯಣಸಯಕುಸವಜನ್ಬಾನ್ಧವಾಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಮಯ ಭಕಿುಾಃ ಸಾಯತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಯನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಚ್ೀತ್ ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಮಯ ಭಕಿುಾಃ ಸಾಯತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಯನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಚ್ೀತ್ ||  
ಅನ್ನ್ಯಭಕಿುರತದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಸಾ ರ್ಯೈವ ತಅನ್ನ್ಯಭಕಿುರತದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಸಾ ರ್ಯೈವ ತರ್ೀತ್ ಸೃತಮ್ರ್ೀತ್ ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  
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ಮದಾಶರರಾಾಃ ಕಥಾ ಮೃಷಾಟಾಃ ಶೃಣವನಿು ಕರ್ರ್ನಿು ಚ ಮದಾಶರರಾಾಃ ಕಥಾ ಮೃಷಾಟಾಃ ಶೃಣವನಿು ಕರ್ರ್ನಿು ಚ ||  
ತಪನಿು ವಿವಿಧ್ಾಂಸಾುತಪನಿು ವಿವಿಧ್ಾಂಸಾುಪಾನ್ೈಕ್ಾತಯಪಾನ್ೈಕ್ಾತಯಗತಚ್ೀತಸಾಃ ಗತಚ್ೀತಸಾಃ || || 23 23 ||||  

‘‘ಏಕಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಹರಿನಾಯನ್ಯಸುದ್ನ್ಯೀ ತದ್ವಶಾ ಮತ್ಾಾಃ ಏಕಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಹರಿನಾಯನ್ಯಸುದ್ನ್ಯೀ ತದ್ವಶಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಿ್ತರಂ ರ್ತ್ ತದ್ೈಕ್ಾತಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಿ್ತರಂ ರ್ತ್ ತದ್ೈಕ್ಾತಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 23 23 ||||  

 

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ––  

ವಿದಿವಿದಿತ್ಾವತ್ಾವSSರ್ಯಂ ಕಪಲ್ ೀ ಮಾತತರಿತಿಂ ಜಾತಸ್ನೀಹ್ ೀ ರ್ತರ ತನಾವರ್ಯಂ ಕಪಲ್ ೀ ಮಾತತರಿತಿಂ ಜಾತಸ್ನೀಹ್ ೀ ರ್ತರ ತನಾವSSಭಿಜಾತಾಃ ಭಿಜಾತಾಃ ||  
ತತ್ಾುವಮಾನರ್ಂ ರ್ತರವದ್ನಿು ಸಾಙ್್ಯಂ ಪಾರವೀಚದ್ವೈ ಭಕಿುವಿತ್ಾನ್ಯೀಗಮ್ತತ್ಾುವಮಾನರ್ಂ ರ್ತರವದ್ನಿು ಸಾಙ್್ಯಂ ಪಾರವೀಚದ್ವೈ ಭಕಿುವಿತ್ಾನ್ಯೀಗಮ್||||  

‘‘ಶತಕ್್ಿೀನ್ ಜನಿರನ್ಯೀಷಾಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸವತನ್ತವ್ೈವ ತತ ಶತಕ್್ಿೀನ್ ಜನಿರನ್ಯೀಷಾಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸವತನ್ತವ್ೈವ ತತ ||  
ನಿನಿತ್್ ಯೀದಿತಜ್ಞಾನ್ತನ್ ೀಾಃ ಕತತಾಃ ಸಾಯಚತಛಕಿತ್್ ೀ ಜನಿಾಃತ್್ ಯೀದಿತಜ್ಞಾನ್ತನ್ ೀಾಃ ಕತತಾಃ ಸಾಯಚತಛಕಿತ್್ ೀ ಜನಿಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 31 31 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ದ್ೀವಾನಾಂ ಗತಣದ್ೀವಾನಾಂ ಗತಣಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಾನ್ತಶರವಿಕಕಮಯಣಾಮ್ ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಮಾನ್ತಶರವಿಕಕಮಯಣಾಮ್ ||  
ಸತವ ಸತವ ಏವ್ೈಕಮನ್ಸ್ ೀ ವೃತುಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ತತ ರಾ  ಏವ್ೈಕಮನ್ಸ್ ೀ ವೃತುಾಃ ಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ತತ ರಾ  || || 32 32 ||||  

‘‘ಅನ್ತಶರವಿಕಕಮಾಯಅನ್ತಶರವಿಕಕಮಾಯSSಸೌ ಶತರತತಯಕುಂ ಯೀ ನ್ ಲಙ್ಘಯೀತ್ಸೌ ಶತರತತಯಕುಂ ಯೀ ನ್ ಲಙ್ಘಯೀತ್’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ||  

‘‘ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾಢಯತ್ಾವತ್ ಸತ್್ ವೀ ವಿಷ್ತಣರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಸದಾ ಸವಯಗತಣಾಢಯತ್ಾವತ್ ಸತ್್ ವೀ ವಿಷ್ತಣರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 32 32 ||||  
 

  ಅನಿಮಿತ್ಾು ಭಗವತ ಭಕಿುಾಃ ಸ್ತದ ಧ್ೀಗಯರಿೀರ್ಸ್ತೀ ಅನಿಮಿತ್ಾು ಭಗವತ ಭಕಿುಾಃ ಸ್ತದ ಧ್ೀಗಯರಿೀರ್ಸ್ತೀ ||  
ಜಜರರ್ತ್ಾಯಶತ ರಾ ಕ್್ ೀಶಂ ನಿರರ್ತ್ಾಯಶತ ರಾ ಕ್್ ೀಶಂ ನಿಗಿೀಣಯಗಿೀಣಯಮನ್ಲ್ ೀ ರ್ಥಾ ಮನ್ಲ್ ೀ ರ್ಥಾ || || 33 33 ||||  

‘‘ಅಪೂಣಯಭಕ್ ು್ೀಮತಯಕ್ ುೌ ತತಅಪೂಣಯಭಕ್ ು್ೀಮತಯಕ್ ುೌ ತತ  ನ್ ಸತಖಂ ಪೂತಯಮೀಷ್ಯತ ನ್ ಸತಖಂ ಪೂತಯಮೀಷ್ಯತ ||  
ಅಅತಸಾುದ್ೃಶಮತಕ್ ು್ೀಶಾ ಭಕಿುಾಃ ಪೂಣಾಯತಸಾುದ್ೃಶಮತಕ್ ು್ೀಶಾ ಭಕಿುಾಃ ಪೂಣಾಯ  ಗರಿೀರ್ಸ್ತೀಗರಿೀರ್ಸ್ತೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ನ್ೈಕ್ಾತಯತ್ಾಂನ್ೈಕ್ಾತಯತ್ಾಂ  ಮೀ ಸಾೃಹರ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿನ್ಮತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವಾಮೀ ಸಾೃಹರ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿನ್ಮತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವಾಭಿರತ್ಾ ಮದಿೀಹಾಾಃ ಭಿರತ್ಾ ಮದಿೀಹಾಾಃ ||  
ಯೀಯೀSSನ್ ಯೀನ್ ಯೀನ್ಯತ್್ ೀ ಭಾಗವತ್ಾಾಃ ಪರಸಜಯ ಸಮಾಾಜರ್ನ ು್ೀ ಮಮ ಪೌರತಷಾಣಿನ್ಯತ್್ ೀ ಭಾಗವತ್ಾಾಃ ಪರಸಜಯ ಸಮಾಾಜರ್ನ ು್ೀ ಮಮ ಪೌರತಷಾಣಿ||||3434||||  

‘‘ನ್ೀಚಛನಿು ಸಾರ್ತಜಯಮಪ ಫಲತ್್ವೀನ್ ಹರಿರ್ಯದಿ ನ್ೀಚಛನಿು ಸಾರ್ತಜಯಮಪ ಫಲತ್್ವೀನ್ ಹರಿರ್ಯದಿ ||  
ದ್ದಾತ ಭಕಿುಸನ್ತುಷ್ಟ ಆದ್ದಾತ ಭಕಿುಸನ್ತುಷ್ಟ ಆಜ್ಞಾತ್್ವೀಜ್ಞಾತ್್ವೀನ್ೈವ ಗೃಹಣತ್್ೀ ನ್ೈವ ಗೃಹಣತ್್ೀ ||  
ತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ಸತಖಾ ಕಯಂ ಪುನ್ಮತಯಕ್ ುೌ ಭವಿಷ್ಯತತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ಸತಖಾ ಕಯಂ ಪುನ್ಮತಯಕ್ ುೌ ಭವಿಷ್ಯತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 334 4 ||||  
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  ನ್ ಹಿ ಕಹಿಯಚಿನ್ಮತಾರಾಾಃ ಶಾನ್ುರ ಪಾ ನ್ಙ್ಷಯನಿು ಮೀ ನ್ ೀನ್ ಹಿ ಕಹಿಯಚಿನ್ಮತಾರಾಾಃ ಶಾನ್ುರ ಪಾ ನ್ಙ್ಷಯನಿು ಮೀ ನ್ ೀSSನಿಮಿಷ್ ೀ ಲ್ೀಢಿ ಹ್ೀತಾಃ ನಿಮಿಷ್ ೀ ಲ್ೀಢಿ ಹ್ೀತಾಃ ||  
ಯೀಷಾಮಹಂ ಪರರ್ ಆತ್ಾಮ ಸತತಶಾಯೀಷಾಮಹಂ ಪರರ್ ಆತ್ಾಮ ಸತತಶಾ  ಸಖಾ ಗತಸಖಾ ಗತರತಾಃ ಸೃಹೃದ್ ೀ ದ್ೈವಮಿಷ್ಟಮ್ ರತಾಃ ಸೃಹೃದ್ ೀ ದ್ೈವಮಿಷ್ಟಮ್ ||||  

  ಆದಾನಾದಿಕತೃಯತ್ಾವದಾತ್ಾಮ ಆದಾನಾದಿಕತೃಯತ್ಾವದಾತ್ಾಮ || || 38 38 ||||  
 

  || || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  26 26 ||||  
 

|| || ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --  27 27 ||||  
 

  ನ್ ಜಾತ್್ ೀನ್ ಜಾತ್್ ೀ  ನ್ ಮಿರನ್ ಮಿರಯೀತ್ಾತ್ಾಮ ಸ ಹಿ ದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾ ಭಿಾಃ ಯೀತ್ಾತ್ಾಮ ಸ ಹಿ ದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾ ಭಿಾಃ ||  
ನಿಮಿತ್್ೈರಾತುಧ್ಮೀಯನಿಮಿತ್್ೈರಾತುಧ್ಮೀಯSSರ್ಂ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ತದಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ ರ್ಂ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ತದಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ || || 4 4 ||||  

  ಸ ಪರಮೀಸ ಪರಮೀ  ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ಮಿರರ್ತನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ಮಿರರ್ತ  ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಹಿ ಇತ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಹಿ | | 
ದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾ ಭಿರಾತುಧ್ಮೀಯ ಜೀವೀದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾ ಭಿರಾತುಧ್ಮೀಯ ಜೀವೀSSಪ ಸವಪನವಪ ಸವಪನವದಾಾಾದಾಾಾನಾಯ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ನಾಯ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಿರರ್ತ್್ೀ 
ಚ ಚ | | ಭಾರನಿುತ್ಾವದ ದ್ೀಹಾತಮತವಭಾರನಿುತ್ಾವದ ದ್ೀಹಾತಮತವಸಯ ಸಯ | | ಕಿಮತ ಸವಯಜ್ಞತವಸವತನ್ಿತ್ಾವಕಿಮತ ಸವಯಜ್ಞತವಸವತನ್ಿತ್ಾವದಿದಿವ್ೈವ್ೈಲಕ್ಷಣಯರ್ತಕು ಲಕ್ಷಣಯರ್ತಕು 
ಈಶವರಾಃಈಶವರಾಃ||  

‘‘ಪರಸಯ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಸವತನ್ಿಸಯ ಕಿಂ ಪುನ್ಾಃ ಪರಸಯ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಸವತನ್ಿಸಯ ಕಿಂ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಜೀವಸಾಯಪ ರ್ಜೀವಸಾಯಪ ರ್ತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿಸಙ್ುತಾಃಸಙ್ುತಾಃ’’  ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ || || 4 4 ||||  

 

  ಸ ಏವ ಪರಕೃತಂ ಸ ಕ್ಷಾಮಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಗತಣಮಯೀಂ ವಿಭತಾಃ ಸ ಏವ ಪರಕೃತಂ ಸ ಕ್ಷಾಮಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಗತಣಮಯೀಂ ವಿಭತಾಃ ||  
ರ್ದ್ೃಚಛಯೈವೀಪಗತ್ಾಮಭಯಪದ್ಯತ ಲ್ಲೀಲರಾ ರ್ದ್ೃಚಛಯೈವೀಪಗತ್ಾಮಭಯಪದ್ಯತ ಲ್ಲೀಲರಾ || || 5 5 ||||  

ಉಪಗತ್ಾಂ ಸವಯದಾ ಸಮಿೀಪಸಾಿಮ್ ಉಪಗತ್ಾಂ ಸವಯದಾ ಸಮಿೀಪಸಾಿಮ್ || || 5 5 ||||  
 

  ಗತಣ್ೈವಿಯಚಿತ್ಾರಾಃ ಸೃಜತೀಂ ಸರ ಪಾಾಃ ಪರಕೃತಂ ಪರಜಾಾಃ ಗತಣ್ೈವಿಯಚಿತ್ಾರಾಃ ಸೃಜತೀಂ ಸರ ಪಾಾಃ ಪರಕೃತಂ ಪರಜಾಾಃ ||  
ವಿಲ್ ೀಕಯ ಮತಮತಹ್ೀ ಸದ್ಯಾಃ ಸ ಇಹ ಜ್ಞಾವಿಲ್ ೀಕಯ ಮತಮತಹ್ೀ ಸದ್ಯಾಃ ಸ ಇಹ ಜ್ಞಾನ್ಗ ಹರಾನ್ಗ ಹರಾ  || || 6 6 ||||  

  ಮತಮತಹ್ೀ ಮತಮತಹ್ೀ ––  ಮೀಹರಾಮಾಸ ಮೀಹರಾಮಾಸ | | ‘‘ತದ್ೀತನ್ೇ ವಿಜಾತದ್ೀತನ್ೇ ವಿಜಾನಿೀಹಿನಿೀಹಿ’’  | | ‘‘ಕೃತ್ಾವ ವಿವಾಹಮ್ಕೃತ್ಾವ ವಿವಾಹಮ್’’  
ಇತ್ಾಯದಿವತ್ಇತ್ಾಯದಿವತ್  ||  

  ‘‘ರ್ತರ ಕ್ಾರಯರ್ತರ ಕ್ಾರಯತ್ಾತ್ಾSSತೀವ ಸವತನ್ಿಸುತರ ಕತೃಯತ್ಾ ತೀವ ಸವತನ್ಿಸುತರ ಕತೃಯತ್ಾ ||  
ಪರೀಚಯತ್್ೀ ತತ ರ್ಥಾ ಬರಹಮತವಜ್ಞಂ ಸಂಸಾರಭಾಗಿತಪರೀಚಯತ್್ೀ ತತ ರ್ಥಾ ಬರಹಮತವಜ್ಞಂ ಸಂಸಾರಭಾಗಿತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಲಯೀ ವಾಲಯೀ ವಾSSಪಯರ್ವಾ ಸೃಷೌಟತವನ್ುರಾಲ್ೀಪಯರ್ವಾ ಸೃಷೌಟತವನ್ುರಾಲ್ೀSSಪ ನ್ ಕವಚಿತ್ ಪ ನ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ಪರಕೃತ್ಾಯ ರಹಿತಂ ಬರಹಮಕದಾಪರಕೃತ್ಾಯ ರಹಿತಂ ಬರಹಮಕದಾಚಿದ್ಪ ತಷ್ಠತಚಿದ್ಪ ತಷ್ಠತ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 6 6 ||||  
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ಏವಂ  ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಏವಂ  ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಕತೃಯತವಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪುಮಾನ್ ಕತೃಯತವಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಕಮಯಸತ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣ್ೈರಾತಮನಿ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಕಮಯಸತ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣ್ೈರಾತಮನಿ ಮನ್ಯತ್್ೀ || || 7 7 ||||  

ಏವಂ ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಏವಂ ಪರಾಭಿಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಪರಮಾತ್್ೇಚಛರಾ ಪರಮಾತ್್ೇಚಛರಾ | | ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕತೃಯತವಂ ಜೀವ ಆತಮನಿ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕತೃಯತವಂ ಜೀವ ಆತಮನಿ 
ಮನ್ಯತ್್ೀ ಮನ್ಯತ್್ೀ || || 7 7 ||||  

 

ತದ್ಸಯ ಸಂಸೃತಬಯನ್ಧಾಃ ಪಾರತನ್ಿಯಂ ಚ ತತೃತಮ್ ತದ್ಸಯ ಸಂಸೃತಬಯನ್ಧಾಃ ಪಾರತನ್ಿಯಂ ಚ ತತೃತಮ್ ||  
ಭಭವತಯಕತತಯರಿೀಶಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ ೀ ನಿವೃಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ ವತಯಕತತಯರಿೀಶಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ ೀ ನಿವೃಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ || || 8 8 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಗತರ ಣಾಂ ನಿತ್ಾಯ ಜೀವಸಯ ತನ್ಿತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಗತರ ಣಾಂ ನಿತ್ಾಯ ಜೀವಸಯ ತನ್ಿತ್ಾ ||  
ರ್ತ್ ತತ ತಸಾಯನ್ಯತನ್ಿತವಂರ್ತ್ ತತ ತಸಾಯನ್ಯತನ್ಿತವಂ  ತಜಾಜಾನಾದಿವನಿವತಯತ್್ೀತಜಾಜಾನಾದಿವನಿವತಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಅಕತತಯರಿೀಅಕತತಯರಿೀಶಶಸಯ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಸಯ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ||  

‘‘ಅಕಿಿಷ್ಟತ್ಾವದ್ಕತ್ಾಯಅಕಿಿಷ್ಟತ್ಾವದ್ಕತ್ಾಯSSಸಾವಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಥಾಪ ವಾಸಾವಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದ್ಥಾಪ ವಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಏಷ್ ಕತ್ಾಯ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಏಷ್ ಕತ್ಾಯ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಜಗತರಭತಾಃಜಗತರಭತಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 8 8 ||||  

 

ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಕತೃಯತ್್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಕೃತಂ ವಿದ್ತಾಃಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಕತೃಯತ್್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಕೃತಂ ವಿದ್ತಾಃ  ||  
ಬ್ ೀಕೃತ್್ವೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಪುರ ಬ್ ೀಕೃತ್್ವೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಪುರ ಷ್ಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್ ಷ್ಂ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್ || || 9 9 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃಬರಹಾಮದಿಭಿಾಃ  ಸಗಯಕರಿೀ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ತಣಬಲಸಂಸಗಯಕರಿೀ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ತಣಬಲಸಂಶರಶರರಾತ್ ರಾತ್ ||  
ಸತಖದ್ತಾಃಖಪರದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಸನಾತನ್ಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಪರದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಕತೃಯತವಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ತದಾಜ್ಞರಾ ಕತೃಯತವಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ತದಾಜ್ಞರಾ ||  
ಭ್ ೀಭ್ ೀಕೃತವಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಕೃತವಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  

ಭ್ ೀಕೃತವಮಾತರ ಹ್ೀತತತವಂ ಜೀವ್ೀ ನಾನ್ಯತರ ಕತತರಚಿತ್ಭ್ ೀಕೃತವಮಾತರ ಹ್ೀತತತವಂ ಜೀವ್ೀ ನಾನ್ಯತರ ಕತತರಚಿತ್’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ  ||||  
‘‘ಪರಕೃತಂ ಪುರತಪರಕೃತಂ ಪುರತಷ್ಂಷ್ಂ  ಚ್ೈವ ವಿದ್ಧಯನಾದಿೀಚ್ೈವ ವಿದ್ಧಯನಾದಿೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 9 9 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ರ್ತುತ್ ತರಗತಣಮವಯಕುಂ ನಿತಯಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ ರ್ತುತ್ ತರಗತಣಮವಯಕುಂ ನಿತಯಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ ||  
ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪರಕೃತಂ ಪಾರಹತರವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪರಕೃತಂ ಪಾರಹತರವಿಶ್ೀಷ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ವತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ವತ್ || || 11 11 ||||  

ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮಕಂ ರ್ತುದಿವದಾಯತ್ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುತಮಕಂ ರ್ತುದಿವದಾಯತ್ ಸದ್ಸದಾತಮಕಮ್ ||  
ಅಸಗಾಯ ಕ್್ೀವಲಾಅಸಗಾಯ ಕ್್ೀವಲಾSSವಯಕ್ಾು ಸ್ತಸೃಕ್ಷತವಯಕ್ಾು ಸ್ತಸೃಕ್ಷತರತಭರಾತಮಕ್ಾ ರತಭರಾತಮಕ್ಾ ||  
ವಯಕ್್ೈವ ಕ್ಾರ್ಯರ ಪಾವಯಕ್್ೈವ ಕ್ಾರ್ಯರ ಪಾ  ತತ ಪರಕೃತಸ್ತಿವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾ ತತ ಪರಕೃತಸ್ತಿವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾ ||  
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ಕ್ಾರ್ಯತಾಃ ಸಾ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಪರಧ್ಾನ್ಮಿತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯತಾಃ ಸಾ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಪರಧ್ಾನ್ಮಿತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ||  
ಅವಿಶ್ೀಷಾ ಹಯಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವತ್ ಸಾ ಚ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ತಣಸಂಶರರಾಅವಿಶ್ೀಷಾ ಹಯಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವತ್ ಸಾ ಚ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ತಣಸಂಶರರಾ’’  ಇತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||||  
‘‘ವಿಶ್ೀಷ್ ಕ್ಾರ್ಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ವಿಶ್ೀವಿಶ್ೀಷ್ ಕ್ಾರ್ಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ವಿಶ್ೀಷಾಷಾದ್ದೃಶಯತ್್ೀ ರ್ತಾಃದ್ದೃಶಯತ್್ೀ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 11 11 ||||  

 

ಮನ್ ೀಬತದಿಧಮನ್ ೀಬತದಿಧರಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಮಿತಯನ್ುರಾತಮನ್ಾಃರಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಮಿತಯನ್ುರಾತಮನ್ಾಃ  ||  
ಚತತಧ್ಾಯ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀಚತತಧ್ಾಯ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ  ಭ್ೀದ್ ೀ ವೃತ್ಾಯ ಲಕ್ಷಣರ ಪರಾ ಭ್ೀದ್ ೀ ವೃತ್ಾಯ ಲಕ್ಷಣರ ಪರಾ || || 15 15 ||||  

‘‘ಬತದಿಧರಧ್ಯವಸಾನಾರ್ ಸಂಶರ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ಮನ್ಾಃ ಬತದಿಧರಧ್ಯವಸಾನಾರ್ ಸಂಶರ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ಮನ್ಾಃ ||  
ಅಭಿಮಾನ್ೀ ತವಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಂ ಸಮರಣಕ್ಾರಣಮ್ಅಭಿಮಾನ್ೀ ತವಹಙ್ಕೆರಶ್ಾತುಂ ಸಮರಣಕ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ  || || 15 15 ||||  

 

ಏತ್ಾವಾನ್ೀವ ಸಙ್ಕ್ಯತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಗತಣಸಯ ಹಿ ಏತ್ಾವಾನ್ೀವ ಸಙ್ಕ್ಯತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಗತಣಸಯ ಹಿ ||  
ಸನಿನವ್ೀಶ್್ ೀ ಮರಾ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶಕಾಃ ಸನಿನವ್ೀಶ್್ ೀ ಮರಾ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶಕಾಃ || || 16 16 ||||  

 

ಪರಭಾವಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಪಾರಹತಾಃ ಕ್ಾಲಪರಭಾವಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಪಾರಹತಾಃ ಕ್ಾಲಮೀಕ್್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ಮೀಕ್್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ||  
ಅಹಙ್ಕೆರವಿಮ ಢಸಯ ಕತತಯಾಃ ಪರಕೃತಮಿೀರ್ತಷ್ಾಃ ಅಹಙ್ಕೆರವಿಮ ಢಸಯ ಕತತಯಾಃ ಪರಕೃತಮಿೀರ್ತಷ್ಾಃ || || 17 17 ||||  

‘‘ಹರಿಸತು ಹರಿಸತು ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮಶ್ರೀಬರಯಹಮಸಗತಣಂ ಸೃತಮ್ ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮಶ್ರೀಬರಯಹಮಸಗತಣಂ ಸೃತಮ್ ||  
ತದ್ಙ್ುಜಾನಿ ತತ್ಾುವತದ್ಙ್ುಜಾನಿ ತತ್ಾುವನಿ ತಸಾಮತ್ ತದ್ ರಪಮತಚಯತ್್ೀನಿ ತಸಾಮತ್ ತದ್ ರಪಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||  
‘‘ಪುರತಷ್ ೀ ಹೃದಿಸಿಾಃ ಪರಮಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಹೃದಿಸಿಾಃ ಪರಮಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಅರ್ವಾ ಹತದ್ರದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ಹರಿಾಃ ಕ್ಾಲ ಇತೀರಿತಾಃಅರ್ವಾ ಹತದ್ರದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ಹರಿಾಃ ಕ್ಾಲ ಇತೀರಿತಾಃ’’ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  

  ಪರಭಾವಂ ಪರಭಾವಂ ––  ಪೌರತಷ್ಮ್ ಪೌರತಷ್ಮ್ | | ಪುರತಷ್ಸಯ ಪರಕಷ್ೀಯಪುರತಷ್ಸಯ ಪರಕಷ್ೀಯಣಣ  ಭಾವಂ ವಾಯಪುಂ ರ ಪಮ್ ಭಾವಂ ವಾಯಪುಂ ರ ಪಮ್ | | ಏಕ್್ೀ ಏಕ್್ೀ 
ಸಮಯಸಮಯಜಾಜಾನಿನ್ಾಃ ಜಾಜಾನಿನ್ಾಃ | | ನ್ ಪಾರಕೃತ್ಾಾಃ ನ್ ಪಾರಕೃತ್ಾಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ದ್ೈವಾತ್ ಕ್ಷತಭಿದ್ೈವಾತ್ ಕ್ಷತಭಿತಧ್ಮಿಯಣಾಯಂ ಸವಸಾಯಂ ಯೀನೌ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ತಧ್ಮಿಯಣಾಯಂ ಸವಸಾಯಂ ಯೀನೌ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಆಧ್ತು ವಿೀರ್ಯಂ ಸಾಆಧ್ತು ವಿೀರ್ಯಂ ಸಾSSಸ ತ ಮಹತುತವಂ ಹಿರಣಮರ್ಮ್ ಸ ತ ಮಹತುತವಂ ಹಿರಣಮರ್ಮ್ || || 20 20 ||||  

‘‘ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಂ ರ ಪಂ ದ್ೈವಂ ನಾರಾರ್ಣಾತಮಕಮ್ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಂ ರ ಪಂ ದ್ೈವಂ ನಾರಾರ್ಣಾತಮಕಮ್ ||  
ಪರಕೃತ್ೌ ಮಹತಾಃ ಸರಷಾಟ ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಪರಕೃತ್ೌ ಮಹತಾಃ ಸರಷಾಟ ಪರಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||||  
ತದ್ೀವ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಮಹತುತುವನಿರಾಮಕಮ್ ತದ್ೀವ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಮಹತುತುವನಿರಾಮಕಮ್ ||||  
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಖಯಸತು ಹರಿಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮಹಙ್ಕೆರರಾಮಕಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಖಯಸತು ಹರಿಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮಹಙ್ಕೆರರಾಮಕಾಃ ||  
ಸ ಿಲಾಹಙ್ಕೆರನಿರ್ಮಿೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರದ್ತಯಮನನಾಮಕಾಃ ಸ ಿಲಾಹಙ್ಕೆರನಿರ್ಮಿೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರದ್ತಯಮನನಾಮಕಾಃ ||  
ಅನಿರತದ್ ಧೀ ಮನ್ಸುತುವನಿರ್ನಾು ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ಅನಿರತದ್ ಧೀ ಮನ್ಸುತುವನಿರ್ನಾು ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
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ಮಹತುತ್ಾುವಮಹತುತ್ಾುವದಿಜೀವಾಸತು ಬರಹಮಶ್ೀಷಾಙ್ುಜಾಸುಥಾ ದಿಜೀವಾಸತು ಬರಹಮಶ್ೀಷಾಙ್ುಜಾಸುಥಾ ||  
ಸ ಕ್ಷಮಸ ಿಲವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕ್ಾಮಜಶಾಾನಿರತದ್ಧಕಾಃಸ ಕ್ಷಮಸ ಿಲವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕ್ಾಮಜಶಾಾನಿರತದ್ಧಕಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 20 20 ||||  

 

ವಿಶವಮಾತಮಗತಂ ವಯಞ್ಜನ್ ಕ ಟ್ಸ್ ಿೀ ಜಗದ್ವಿಶವಮಾತಮಗತಂ ವಯಞ್ಜನ್ ಕ ಟ್ಸ್ ಿೀ ಜಗದ್ಙ್ತೆಙ್ತೆರಾಃ ರಾಃ ||  
ಸವತ್್ೀಜಸಾಸವತ್್ೀಜಸಾSSಪಬತ್ ತೀವರಪಬತ್ ತೀವರಮಾತಮಪರಸಾವಪನ್ಂ ತಮಾಃ ಮಾತಮಪರಸಾವಪನ್ಂ ತಮಾಃ || || 21 21 ||||  

  ‘‘ಅಙಕೆ ೀ ರಮರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಕ್್ೀಶವೀ ಜಗದ್ಙ್ತೆರಾಃ ಅಙಕೆ ೀ ರಮರ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಕ್್ೀಶವೀ ಜಗದ್ಙ್ತೆರಾಃ ||  
ಮಹಾನ್ುಂ ಯೀಮಹಾನ್ುಂ ಯೀSSಸೃಜಜಜೀವಂ ಮೀಹಕಂ ಚ ತಮೀಸೃಜಜಜೀವಂ ಮೀಹಕಂ ಚ ತಮೀSSಗರಸತ್ಗರಸತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 21 21 ||||  

 

ರ್ತ್ ತತ್ ಸತವಗತಣಂ ಸವಚಛಂ ಶಾನ್ುಂ ಭಗವತಾಃ ಪದ್ಮ್ ರ್ತ್ ತತ್ ಸತವಗತಣಂ ಸವಚಛಂ ಶಾನ್ುಂ ಭಗವತಾಃ ಪದ್ಮ್ ||  
ರ್ದಾಹತವಾಯಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಚಿತುಂ ತನ್ಮಹದಾತಮಕಮ್ ರ್ದಾಹತವಾಯಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ಚಿತುಂ ತನ್ಮಹದಾತಮಕಮ್ || || 22 22 ||||  

ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಾಖಯಂರ್ದಾವಸತದ್ೀವಾಖಯಂ  ಭಗವತಾಃ ಸವರ ಪಂಭಗವತಾಃ ಸವರ ಪಂ  ತತ್್ ೀತತ್್ ೀ  ಮಹದಾತಮಕಂ ಚಿತುಂ ಜಾರ್ತ್್ೀಮಹದಾತಮಕಂ ಚಿತುಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ  ||  

‘‘ಸತವಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃಸತವಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಮಹತುತುವಗತ್್ ೀ ಯೀಮಹತುತುವಗತ್್ ೀ ಯೀSSಸೌ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್್ ೀ ಹರಿಾಃ  ಸೌ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್್ ೀ ಹರಿಾಃ  ||  
ಸ ಚಿತುಜನ್ಕಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ಸ ಚಿತುಜನ್ಕಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  

 

ಸವಚಛತವಮವಿಕ್ಾರಿತವಂ ಶಾನ್ುತವಮಿತ ಚ್ೀತಸಾಃ ಸವಚಛತವಮವಿಕ್ಾರಿತವಂ ಶಾನ್ುತವಮಿತ ಚ್ೀತಸಾಃ ||  
ವೃತುಭಿಲಯಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ರ್ವೃತುಭಿಲಯಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ರ್ಥಾಥಾSSಪಾಂಪಾಂ  ಪರಕೃತಾಃ ಪರಾ ಪರಕೃತಾಃ ಪರಾ || || 23 23 ||||  

  ಚಿತುಸಯ ಸವಚಛತ್ಾವದ್ರ್ಾಃ ಪೃರ್ಗತುಣಾ ಉಚಯನ ು್ೀ  ಸವಚಛಚಿತುಸಯ ಸವಚಛತ್ಾವದ್ರ್ಾಃ ಪೃರ್ಗತುಣಾ ಉಚಯನ ು್ೀ  ಸವಚಛತವತವಮಿತ್ಾಯದಿ ಮಿತ್ಾಯದಿ ||  

‘‘ಸ್ತುಮಿತ್್ ೀದ್ಕಚಿತ್ಾುದ್ೀರವಿಕ್ಾರ್ ೀಸ್ತುಮಿತ್್ ೀದ್ಕಚಿತ್ಾುದ್ೀರವಿಕ್ಾರ್ ೀSSಲಾವಿಕರರಾಲಾವಿಕರರಾ’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ||  
‘‘ವೃತುಾಃ ಸವಭಾವೀ ವೃತುಂ ಚ ಸಿ್ತತರಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀವೃತುಾಃ ಸವಭಾವೀ ವೃತುಂ ಚ ಸಿ್ತತರಿತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  

ವೃತುಭಿಲಯಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಮಿತ ಸಾವಭಾವಿಕಂ ಲಕ್ಷಣಮಿವೃತುಭಿಲಯಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಮಿತ ಸಾವಭಾವಿಕಂ ಲಕ್ಷಣಮಿತಯರ್ಯಾಃ ತಯರ್ಯಾಃ || || 23 23 ||||  
 

ಮಹತುತ್ಾವದಿವಕತವಾಯಣಾತ್ ಭಗವದಿವೀರ್ಯಸಮಾವಾತ್ ಮಹತುತ್ಾವದಿವಕತವಾಯಣಾತ್ ಭಗವದಿವೀರ್ಯಸಮಾವಾತ್ ||  
ಕಿರರಾಶಕಿರರಾಶಕಿುಕಿುರಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿವಿಧ್ಾಃ ಸಮಪದ್ಯತ ರಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿವಿಧ್ಾಃ ಸಮಪದ್ಯತ || || 24 24 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ಪರಧ್ಾನ್ಸತು ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರ ಕಿರರಾ ಕಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಪರಧ್ಾನ್ಸತು ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರ ಕಿರರಾ ಕಾಃ ||  
ಇತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸ್ ೀಇತರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸ್ ೀSSಪ ಜ್ಞಾನಾ ಕ ಉದಾಹೃತಾಃಪ ಜ್ಞಾನಾ ಕ ಉದಾಹೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 24 24 ||||  

 

ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀSS ದ್ೈವಂ ತತ ಬತದಿಧಾಃ ಪಾರಣಶಾ ತ್್ೈಜಸಾಃ  ದ್ೈವಂ ತತ ಬತದಿಧಾಃ ಪಾರಣಶಾ ತ್್ೈಜಸಾಃ ||  
ತ್ಾಮಸಸುವತ್ಾಮಸಸುವರ್ಯಮಾರ್ಯಮಾ  ತರಂ ಚ ಗತಣವಯತಕರಸ್ತಿವೃತ್ ತರಂ ಚ ಗತಣವಯತಕರಸ್ತಿವೃತ್ || || 26 26 ||||  
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‘‘ದ್ೀವತ್ಾ ಕೃತಂ ರ್ತುದ್ ದ್ೈವಮಿತ ಸೃತಮ್ದ್ೀವತ್ಾ ಕೃತಂ ರ್ತುದ್ ದ್ೈವಮಿತ ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಚಇತ ಚ  ||  

ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀSS ದ್ೈವಮಿತ್ಾಯದಿ ಪರರ್ಮಾ ಪಞ್ಾ ದ್ೈವಮಿತ್ಾಯದಿ ಪರರ್ಮಾ ಪಞ್ಾಮಯಥ್ೀಯ ಮಯಥ್ೀಯ ||  

‘‘ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾ ತತರ ಸಾವತನ್ಿಯಮ್ ರ್ದಿವವಕ್ಷಿತಮ್ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾ ತತರ ಸಾವತನ್ಿಯಮ್ ರ್ದಿವವಕ್ಷಿತಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 26 26 ||||  
 

ಕತೃಯತವಂ ಕರಣತವಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯತವಂ ಚ್ೀತ ಲಕ್ಷಣಮ್ ಕತೃಯತವಂ ಕರಣತವಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯತವಂ ಚ್ೀತ ಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ಶಾನ್ುಶಾನ್ುಘ ೀರವಿಮ ಢತವಮಿತ ವಾ ಸಾಯದ್ಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ಘ ೀರವಿಮ ಢತವಮಿತ ವಾ ಸಾಯದ್ಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ || || 28 28 ||||  

‘‘ಮನ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ಕತೃಯತವಂ ದ್ೀಹರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾರ್ಯತ್ಾ ಮನ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ಕತೃಯತವಂ ದ್ೀಹರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾರ್ಯತ್ಾ ||  
ಇನಿದಾರಾತಮತರಾ ಚ್ೈವ ಕರಣತವಮಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ಇನಿದಾರಾತಮತರಾ ಚ್ೈವ ಕರಣತವಮಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ಮನ್ಸಯಹಮಾಾವಸುಸಾಮತ್ರ್ತ್್ ೀ ಮನ್ಸಯಹಮಾಾವಸುಸಾಮತ್  ಕತೃಯ ಮನ್ಾಃ ಸೃತಮ್ ಕತೃಯ ಮನ್ಾಃ ಸೃತಮ್ ||  
ಸವಭಾವಕತತಯಜೀಯಸವಭಾವಕತತಯಜೀಯವಸಯ ತ್ಾವಸನ್ ನೀಪಾ  ತದ್ಯತಾಃ ವಸಯ ತ್ಾವಸನ್ ನೀಪಾ  ತದ್ಯತಾಃ ||  
ಕಮಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಕರಣತ್ಾ ರ್ತಾಃ ಕರಣಮಿನಿದಾರ್ಮ್ ಕಮಯಜ್ಞಾನ್ೀ ಕರಣತ್ಾ ರ್ತಾಃ ಕರಣಮಿನಿದಾರ್ಮ್ ||  
ಕ್ಾರ್ಯಂ ದ್ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ದ್ೀಹಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟ ಉತ್ಾಾದ್ಯತ್ಾವತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃಹಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟ ಉತ್ಾಾದ್ಯತ್ಾವತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ಶಾನ್ುರ ಪೀ ದ್ೀವಪತ್ಾ ಘ ೀರಾಃ ಕರಣಸೃಙ್ಮತಾಃ ಶಾನ್ುರ ಪೀ ದ್ೀವಪತ್ಾ ಘ ೀರಾಃ ಕರಣಸೃಙ್ಮತಾಃ ||  
ತ್ಾವಜಾಜಾನ್ಸಾಯಪರಕ್ಾಶಾನ್ ಮಢ್ ೀ ಭ ತಪತ್ಾ ಸೃತಾಃ ತ್ಾವಜಾಜಾನ್ಸಾಯಪರಕ್ಾಶಾನ್ ಮಢ್ ೀ ಭ ತಪತ್ಾ ಸೃತಾಃ ||  
ತರರ ಪೀತರರ ಪೀSSರ್ಮಹಙ್ಕೆರಾಃ ಶ್ೀಷ್ ಇತ್್ಯೀವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃರ್ಮಹಙ್ಕೆರಾಃ ಶ್ೀಷ್ ಇತ್್ಯೀವ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ||||2828||||  

 

ತ್್ೈಜಸಾತತು ವಿಕತವಾಯಣಾತ್ ಬತದಿಧತತುವಮಭ ತ್ ಸತ ತ್್ೈಜಸಾತತು ವಿಕತವಾಯಣಾತ್ ಬತದಿಧತತುವಮಭ ತ್ ಸತ ||  
ದ್ರದ್ರವಯಸತಮರಣವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿನಿದಾರಾಣಾಮನ್ತಗರಹಾತ್ ವಯಸತಮರಣವಿಜ್ಞಾನ್ಮಿನಿದಾರಾಣಾಮನ್ತಗರಹಾತ್ || || 31 31 ||||  

ದ್ರವಯಸತಮರಣ್ೀ ರ್ದಿವಶ್ೀದ್ರವಯಸತಮರಣ್ೀ ರ್ದಿವಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನ್ಮ್ ಷ್ಜ್ಞಾನ್ಮ್ || || 31 31 ||||  
 

ಸಂಶಯೀಸಂಶಯೀSSರ್ ವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ನಿಶಾರ್ಾಃ ಸೃತರ್ೀವ ಚ ರ್ ವಿಪರಾಯಸ್ ೀ ನಿಶಾರ್ಾಃ ಸೃತರ್ೀವ ಚ ||  
ಸಾವಪ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತದ ದ್ೀಲಯಕ್ಷಣಂ ವೃತುಭಿಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಸಾವಪ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತದ ದ್ೀಲಯಕ್ಷಣಂ ವೃತುಭಿಾಃ ಪೃರ್ಕ್ || || 32 32 ||||  

  ‘‘ಸಾಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸಂ ಜಾತಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ತಬದಿಧಜಂ ಭವ್ೀತ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸಂ ಜಾತಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ತಬದಿಧಜಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅಚಲಾಃ ಸಂಶಯೀ ಬತದ ಧ್ೀಶಾಲ್ ೀ ಮಾಅಚಲಾಃ ಸಂಶಯೀ ಬತದ ಧ್ೀಶಾಲ್ ೀ ಮಾನ್ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ನ್ಸ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಚಞ್ಾಲಾ ತತ ಸೃತಬತಯದಿಧಚಞ್ಾಲಾ ತತ ಸೃತಬತಯದಿಧಶ್ಾತುಜ್ೈವ ಸಿ್ತರಾ ಸೃತಾಃಶ್ಾತುಜ್ೈವ ಸಿ್ತರಾ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಯೀನ್ ರ್ಜಾಜಾರ್ತ್್ೀ ವಸತು ತತುಲಿಕ್ಷಣಮತಚಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ರ್ಜಾಜಾರ್ತ್್ೀ ವಸತು ತತುಲಿಕ್ಷಣಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ತತಸವರ ಪಂ ಪೃರ್ಕ್ ಚ್ೀತ ದಿವವಿಧ್ಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃತತಸವರ ಪಂ ಪೃರ್ಕ್ ಚ್ೀತ ದಿವವಿಧ್ಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 32 32 ||||  
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ತ್್ೈಜಸಾನಿೀನಿದಾರಾಣ್ಯೀವ ಕಿರರಾಜ್ಞಾನ್ವಿಭಾಗಶಾಃ ತ್್ೈಜಸಾನಿೀನಿದಾರಾಣ್ಯೀವ ಕಿರರಾಜ್ಞಾನ್ವಿಭಾಗಶಾಃ ||  
ಪಾರಣಸಯ ಹಿ ಕಿರರಾಶಕಿುಬತಯದ ಧ್ೀವಿಯಪಾರಣಸಯ ಹಿ ಕಿರರಾಶಕಿುಬತಯದ ಧ್ೀವಿಯಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುತ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಶಕಿುತ್ಾ || || 33 33 ||||  

 

ತ್ಾಮಸಾಚಾ ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ ಭಗವದಿವೀರ್ಯಚ್ ೀದಿತ್ಾತ್ ತ್ಾಮಸಾಚಾ ವಿಕತವಾಯಣಾದ್ ಭಗವದಿವೀರ್ಯಚ್ ೀದಿತ್ಾತ್ ||  
ಶಬದಮಾತರಮಭ ತ್ ತಸಾಮನ್ನಭಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ತತ ಶಬದಗಮ್ ಶಬದಮಾತರಮಭ ತ್ ತಸಾಮನ್ನಭಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ತತ ಶಬದಗಮ್ || || 34 34 ||||  

‘‘ಪರಧ್ಾನ್ವಾರ್ತಾಃ ಸ ತ್ಾರತ್ಾಮಮಹತ್ಾ ಸಹ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಪರಧ್ಾನ್ವಾರ್ತಾಃ ಸ ತ್ಾರತ್ಾಮಮಹತ್ಾ ಸಹ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ತ್್ೈಜಸಶಾಖಜಾಃ ಸಾಶಯ ಇತ್ಾಯದಾಯಸುತತಸತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ತ್್ೈಜಸಶಾಖಜಾಃ ಸಾಶಯ ಇತ್ಾಯದಾಯಸುತತಸತ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ತದಾವಿಷಾಟ ಅನ್ಯಜೀವಾಸುದಾಧ್ಾರಾತದಾವಿಷಾಟ ಅನ್ಯಜೀವಾಸುದಾಧ್ಾರಾಶಾ ತದ್ಬಲಾಾಃಶಾ ತದ್ಬಲಾಾಃ’’  ಇತ ಚಇತ ಚ  ||||  

 

ಅಥಾಯಶರರ್ತವಂ ಶಬದಸಯ ದ್ರಷ್ತಟಲ್ಲಯಙ್ುತವಮೀವ ಚ ಅಥಾಯಶರರ್ತವಂ ಶಬದಸಯ ದ್ರಷ್ತಟಲ್ಲಯಙ್ುತವಮೀವ ಚ ||  
ತನಾಮತರತವಂ ಚ ನ್ಭಸ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ತನಾಮತರತವಂ ಚ ನ್ಭಸ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ || || 35 35 ||||  

ಅಥಾಯಶರರ್ತವಂ ಅಥಾಯಶರರ್ತವಂ ––  ಅರ್ಯವಿಷ್ರ್ತವಮ್ ಅರ್ಯವಿಷ್ರ್ತವಮ್ ||  

‘‘ಶಶಬ ದ್ೀಬ ದ್ೀನ್ೈವ ನ್ೈವ ರ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀರ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ  ಹರಿಲ್ಲಯಙ್ುಂ ತತ ತಸಯ ತತ್ ಹರಿಲ್ಲಯಙ್ುಂ ತತ ತಸಯ ತತ್ ||  
ಸಾಶಾಯದ್ಯಭಾವಾತ್ ತನಾಮತ್ಾರ ನ್ಭಸಶ್ಾೀತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ಸಾಶಾಯದ್ಯಭಾವಾತ್ ತನಾಮತ್ಾರ ನ್ಭಸಶ್ಾೀತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ||  
ಸಾಶಾಯದ್ರ್ಶಾ ತಸಾಶಾಯದ್ರ್ಶಾ ತನಾಮತ್ಾರ ಇತರ್ೀ ಪೂನಾಮತ್ಾರ ಇತರ್ೀ ಪೂವಯಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ವಯಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ||  
ತತಷ್ಠನ್ಯೀಕ್್ ೀ ಗತಣ್ ೀ ಭ ತ್್ೀ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಸತ ಸಿ್ತತಾಃ ಷ್ಠನ್ಯೀಕ್್ ೀ ಗತಣ್ ೀ ಭ ತ್್ೀ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಸತ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಶಬ್ ದೀ ವಣಾಯತಮಕ್್ ೀ ನಿತ್್ ಯೀ ಧ್ವನಿರಾಕ್ಾಶಸಮಾವಾಃ ಶಬ್ ದೀ ವಣಾಯತಮಕ್್ ೀ ನಿತ್್ ಯೀ ಧ್ವನಿರಾಕ್ಾಶಸಮಾವಾಃ ||  
ಆಕ್ಾಶ ಏವ ಸ ಕ್ಷಮಸತು ಧ್ವನಿರಿತ್್ಯೀವ ಶಬದಯತ್್ೀ ಆಕ್ಾಶ ಏವ ಸ ಕ್ಷಮಸತು ಧ್ವನಿರಿತ್್ಯೀವ ಶಬದಯತ್್ೀ ||  
ಸ ಏವ ವಯಜಯಮಾನ್ಸತು ಭವ್ೀತ್ ಕಣ್ೈಯಕಗ್ ೀಚರಾಃಸ ಏವ ವಯಜಯಮಾನ್ಸತು ಭವ್ೀತ್ ಕಣ್ೈಯಕಗ್ ೀಚರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 , , 35 35 ||||  

 

  ನ್ಭಸಾಃ ಶಬದತನಾಮತ್ಾರತ್ ಕ್ಾಲಗತ್ಾಯ ವಿಕತವಯತಾಃ ನ್ಭಸಾಃ ಶಬದತನಾಮತ್ಾರತ್ ಕ್ಾಲಗತ್ಾಯ ವಿಕತವಯತಾಃ ||  
ಸಾಸಾಶ್್ ೀಯಶ್್ ೀಯSSಭವತ್ ತತ್್ ೀ ವಾರ್ತಸುವಕ್ ಸಾಶಯಸಯ ಚ ಸಙ್ುಾಹಾಃ ಭವತ್ ತತ್್ ೀ ವಾರ್ತಸುವಕ್ ಸಾಶಯಸಯ ಚ ಸಙ್ುಾಹಾಃ || || 37 37 ||||  

  ನ್ಭಸಾಃ ಶಬದತನಾಮತ್ಾರಚಛಬದತನಾಮತರಗತಣಾತ್ ನ್ಭಸಾಃ ಶಬದತನಾಮತ್ಾರಚಛಬದತನಾಮತರಗತಣಾತ್ ||  

‘‘ಸಾಶಾಯದ್ಯೀಸಾಶಾಯದ್ಯೀSSಪ ವಾರಾವದ್ೀಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮವಸಾಿಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಪ ವಾರಾವದ್ೀಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮವಸಾಿಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಸ ಕ್ಷ್ಮೀಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರಾಣಿ ಸನ್ಯೀವನಿದಾರಾಣಿ ಸನ್ಯೀವ  ಸತಯಾಃ ಸ ಿಲಾನ್ಯಪಯಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ಸತಯಾಃ ಸ ಿಲಾನ್ಯಪಯಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ||  
ಭ ತ್್ೀಭಯಶ್್ ಾೀಪಚಿೀರ್ನ ು್ೀ ಪುನ್ಬರಯಹಮಶರಿೀರತಾಃಭ ತ್್ೀಭಯಶ್್ ಾೀಪಚಿೀರ್ನ ು್ೀ ಪುನ್ಬರಯಹಮಶರಿೀರತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 37 37 ||||  

 

ಚಾಲನ್ಂ ವೂಯಹನ್ಂ ಪಾರಪುನ್ೀಯತೃತವಂ ದ್ರವಯಶಬದಯೀಾಃ ಚಾಲನ್ಂ ವೂಯಹನ್ಂ ಪಾರಪುನ್ೀಯತೃತವಂ ದ್ರವಯಶಬದಯೀಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಣಾಮಾತಮತವಂ ವಾಯೀಾಃ ಕಮಾಯಭಿಲಕ್ಷಣಮ್ ಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಣಾಮಾತಮತವಂ ವಾಯೀಾಃ ಕಮಾಯಭಿಲಕ್ಷಣಮ್ || || 39 39 ||||  
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‘‘ಪಾರಪನೀತ ವಾರ್ತಾಃ ಸವಯಂ ತತ ಸವತ ಏವ ಹರ್ೀಸುಥಾ ಪಾರಪನೀತ ವಾರ್ತಾಃ ಸವಯಂ ತತ ಸವತ ಏವ ಹರ್ೀಸುಥಾ ||  
ಅತಾಃ ಪಾರಪುರಿತ ಪಾರಹತವಾಯರ್ತಂ ಭ ತಪತಂ ಪರಭತಮ್ ಅತಾಃ ಪಾರಪುರಿತ ಪಾರಹತವಾಯರ್ತಂ ಭ ತಪತಂ ಪರಭತಮ್ ||  
ಪರಧ್ಾನ್ವಾರ್ತರನ್ಯೀಷ್ತ ನಿತ್ಾಯವಿಷ್ ಟೀ ರ್ತಸುತಾಃಪರಧ್ಾನ್ವಾರ್ತರನ್ಯೀಷ್ತ ನಿತ್ಾಯವಿಷ್ ಟೀ ರ್ತಸುತಾಃ  ||  
ತದ್ತುಣಾತದ್ತುಣಾಸ ು್ೀಸ ು್ೀಷ್ತ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ನಿೀಚತ್ಾ ನಾಸಯ ತತೃತ್ಾಷ್ತ ಚ್ ೀಚಯನ ು್ೀ ನಿೀಚತ್ಾ ನಾಸಯ ತತೃತ್ಾ’’  ಇತ ಬರಇತ ಬರಹಮವ್ೈಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ವತ್್ೀಯ ||  
‘‘ಸವರ ಪಮಪ ಕಮೀಯತ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಸವರ ಪಮಪ ಕಮೀಯತ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 39 39 ||||  

 

ದ್ರವಾಯಕೃತತವಂ ಗತಣತ್ಾ ವಯಕಿುಸಂಸಾಿತವಮೀವ ಚ ದ್ರವಾಯಕೃತತವಂ ಗತಣತ್ಾ ವಯಕಿುಸಂಸಾಿತವಮೀವ ಚ ||  
ತ್್ೀಜಸುವಂ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಸಾ ವ ರ ಪಮಾತರಸಯ ವೃತುರ್ಾಃ ತ್್ೀಜಸುವಂ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಸಾ ವ ರ ಪಮಾತರಸಯ ವೃತುರ್ಾಃ || || 41 41 ||||  

ವಯಕಿುಸಂಸಾಿತವಂ ವಯಕುತ್್ವೀವಯಕಿುಸಂಸಾಿತವಂ ವಯಕುತ್್ವೀನ್ ಸಿ್ತತಾಃ ನ್ ಸಿ್ತತಾಃ | | ಗತಣತ್ಾ ಪರಕ್ಾಶತವಮ್ ಗತಣತ್ಾ ಪರಕ್ಾಶತವಮ್ ||  

‘‘ತ್್ೀಜಸುವಮರ್ ಚ್ ೀಗರತವಂ ಕ್ೌರರ್ಯಮಿತಯಪ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀತ್್ೀಜಸುವಮರ್ ಚ್ ೀಗರತವಂ ಕ್ೌರರ್ಯಮಿತಯಪ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್  ||  
‘‘ಆಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಗತಣ ಇತ್್ಯೀವ ಪರಕ್ಾಶಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀಆಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಗತಣ ಇತ್್ಯೀವ ಪರಕ್ಾಶಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 41 41 ||||  

 

ಕ್್ಿೀದ್ನ್ಂ ಪಣಡನ್ಂ ತೃಪುಾಃ ಪಾರಣಾನಾಪಾಯರ್ನ್ ೀನ್ದನ್ಮ್ ಕ್್ಿೀದ್ನ್ಂ ಪಣಡನ್ಂ ತೃಪುಾಃ ಪಾರಣಾನಾಪಾಯರ್ನ್ ೀನ್ದನ್ಮ್ ||  
ತ್ಾಪಾಪನ್ ೀದ್ ೀ ಭ ರ್ಸುವಮಮಾಸ್ ೀ ವೃತುರ್ಸ್ತುವತ್ಾಪಾಪನ್ ೀದ್ ೀ ಭ ರ್ಸುವಮಮಾಸ್ ೀ ವೃತುರ್ಸ್ತುವಮಾಾಃ ಮಾಾಃ || || 45 45 ||||  

‘‘ಉಉನ್ದನ್ಂ ಬಿನ್ತದಭಾವಾಃ ಸಾಯತಸಯನ್ದನ್ಂ ಸರವಣಂ ಸೃತಮ್ನ್ದನ್ಂ ಬಿನ್ತದಭಾವಾಃ ಸಾಯತಸಯನ್ದನ್ಂ ಸರವಣಂ ಸೃತಮ್’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||  
‘‘ಪೃರ್ಥವಯಗನಯಪೃರ್ಥವಯಗನಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭ ರ್ಸುವಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭ ರ್ಸುವಂ ದ್ೀಹ್ೀ || || 45 45 ||||  

 

ಭಾವನ್ಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ಧ್ಾರಣಂ ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಭಾವನ್ಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ಧ್ಾರಣಂ ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||  
ಸವಯಸತವಸವಯಸತವಗತಣ್ ೀದ್ಬೀದ್ಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀವೃತುಲಕ್ಷಣಮ್ ಗತಣ್ ೀದ್ಬೀದ್ಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀವೃತುಲಕ್ಷಣಮ್ || || 48 48 ||||  

ಭಾವನ್ಮತತ್ಾಾದ್ಕತವಮ್ ಭಾವನ್ಮತತ್ಾಾದ್ಕತವಮ್ ||  

‘‘ಬರಹಮಸಾಿನ್ಂ ತತ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಶರಿೀರ್ೀ ಬರಹಮದ್ಶಯಬರಹಮಸಾಿನ್ಂ ತತ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಶರಿೀರ್ೀ ಬರಹಮದ್ಶಯನಾತ್ನಾತ್’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ||  

ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಣಂ ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಣಂ ––  ವಿಶ್ೀಷ್ೀವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಯಕುತವಮ್ ಣ ವಯಕುತವಮ್ ||  

‘‘ಅಸದ್ವಯಕುನಾಮ ಸಾಯದ್ವಯಕುಂ ಸದಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಅಸದ್ವಯಕುನಾಮ ಸಾಯದ್ವಯಕುಂ ಸದಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  

ಸವಯಸತವಗತಣ್ ೀದ್ಬೀದ್ಾಃ ಸವಯಸತವಗತಣ್ ೀದ್ಬೀದ್ಾಃ ––  ಶಶರಿೀರ್ೀ ಹಿ ಪಾರಣಿನಾಂರಿೀರ್ೀ ಹಿ ಪಾರಣಿನಾಂ  ಸವಯಗತಣಾ ವಯಜಯಸವಯಗತಣಾ ವಯಜಯನ ು್ೀನ ು್ೀ  
ಸಂಸಾರಾವಸಾಿರಾಮ್ ಸಂಸಾರಾವಸಾಿರಾಮ್ ||  

‘‘ಶರಿೀರಂ ಪಾರ್ಥಯವಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಿನಿದಾರಾಣೌಯದ್ಕ್ಾನಿ ತತ ಶರಿೀರಂ ಪಾರ್ಥಯವಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಿನಿದಾರಾಣೌಯದ್ಕ್ಾನಿ ತತ ||  
ತ್್ೈಜಸಾಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠಗ್ ೀ ವಹಿನತ್್ೈಜಸಾಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠಗ್ ೀ ವಹಿನಶ್ಛದ್ರಮಾಕ್ಾಶಸಮಾವಮ್ ಶ್ಛದ್ರಮಾಕ್ಾಶಸಮಾವಮ್ ||  
ಪಾರಣಾ ವಾರ್ತಮರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಪುನ್ಾಃಪಾರಣಾ ವಾರ್ತಮರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ||||4848||||  
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ತತಸ ು್ೀನಾನ್ತವಿದ ಧ್ೀತತಸ ು್ೀನಾನ್ತವಿದ ಧ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀಭ್ ಯೀ ರ್ತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀSSಣಡಮಚ್ೀತನ್ಮ್ ಣಡಮಚ್ೀತನ್ಮ್ ||  
ಉತಿತಂ ಪುರತಷ್ ೀ ರ್ಸಾಮದ್ತದ್ತಷ್ಠದ್ಸೌ ವಿರಾಟ್ ಉತಿತಂ ಪುರತಷ್ ೀ ರ್ಸಾಮದ್ತದ್ತಷ್ಠದ್ಸೌ ವಿರಾಟ್ || || 54 54 ||||  

‘‘ಅಚ್ೀತನಾದ್ಯತಸುವಣಾಡದ್ಬಾಹಾಮ ಸಮಜನಿ ಸತಮಟ್ಮ್ ಅಚ್ೀತನಾದ್ಯತಸುವಣಾಡದ್ಬಾಹಾಮ ಸಮಜನಿ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಣಡಮಿತ್ಾಯಹತವಿಯರಾಅತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಣಡಮಿತ್ಾಯಹತವಿಯರಾಡ್ ಬರಹಾಮ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್ಡ್ ಬರಹಾಮ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 54 54 ||||  

 

ಹಸ ುೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ಬಲಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ತತಾಃ ಸವರಾಟ್ ಹಸ ುೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ಬಲಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ತತಾಃ ಸವರಾಟ್ ||  
ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ಗತಸಾುಭಾಯಂ ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೀತ್ಾಂ ಗತಸಾುಭಾಯಂ ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ || || 61 61 ||||  

‘‘ರ್ಜ್ಞನಾಮಾ ತತ ದ್ೀವೀರ್ಜ್ಞನಾಮಾ ತತ ದ್ೀವೀSSನ್ ಯೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ  ಪಾದ್ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಯೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ  ಪಾದ್ದ್ೀವತ್ಾ ||  
ತದಾವಿಷ್ ಟೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ತಮಾಹತಾಃ ಪಾದ್ದ್ೈವತಮ್ ತದಾವಿಷ್ ಟೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ತಮಾಹತಾಃ ಪಾದ್ದ್ೈವತಮ್ | |   
ತಸ್ಯೀನಿದಾರಾಭಿಮಾನಿತವಂ ಕತತಾಃ ಪೂಣಾಯತಸ್ಯೀನಿದಾರಾಭಿಮಾನಿತವಂ ಕತತಾಃ ಪೂಣಾಯಮಲಾತಮನ್ಾಃಮಲಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 61 61 ||||  

 

ಅಥಾಸಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ಭಿನ್ನಂ ಹೃದ್ರಾನ್ಮನ್ ಉತಿತಮ್ ಅಥಾಸಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ಭಿನ್ನಂ ಹೃದ್ರಾನ್ಮನ್ ಉತಿತಮ್ ||  
ಮನ್ಸಶಾನ್ದಾಮಾ ಜಾತ್್ ೀ ಬತದಿಧಬತಯದ ಧ್ೀಗಿಯರಾಮಾತಾಃ ಮನ್ಸಶಾನ್ದಾಮಾ ಜಾತ್್ ೀ ಬತದಿಧಬತಯದ ಧ್ೀಗಿಯರಾಮಾತಾಃ ||  
ಅಹಙ್ಕೆರಸುತ್್ ೀ ರತದ್ರಶ್ಾತುಂ ಚ್ೈತಯಸುತ್್ ೀಅಹಙ್ಕೆರಸುತ್್ ೀ ರತದ್ರಶ್ಾತುಂ ಚ್ೈತಯಸುತ್್ ೀSSಭವತ್ಭವತ್  || || 62 62 ||||  

‘‘ಚ್ೈತ್್ ಯೀಚ್ೈತ್್ ಯೀSSಪ ಭಗವಾನ್ಪ ಭಗವಾನ್  ವಿಷ್ತಣರನ್ುರಾಯಮಿೀ ಚತತಮತಯಖಾತ್ ವಿಷ್ತಣರನ್ುರಾಯಮಿೀ ಚತತಮತಯಖಾತ್ ||  
ಸ್ವೀಚಛರಾ ವಯಕಿುಮಗಮತ್ ತತ್್ ೀಸ್ವೀಚಛರಾ ವಯಕಿುಮಗಮತ್ ತತ್್ ೀSSಸೌ ಬರಹಮಜಾಃಸೌ ಬರಹಮಜಾಃ  ಸೃತಾಃಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 62 62 ||||  

 

ವಿಷ್ತಣಗಯತ್್ಯೈವ ಚರಣೌ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ವಿಷ್ತಣಗಯತ್್ಯೈವ ಚರಣೌ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ||  
ನಾಡಿೀನ್ಯದ್ ಯೀ ಲ್ ೀಹಿತ್್ೀನ್ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ನಾಡಿೀನ್ಯದ್ ಯೀ ಲ್ ೀಹಿತ್್ೀನ್ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ || || 7700  ||||  

‘‘ರ್ಜ್ಞಾನ್ುಸಿಾಃ ಸವರ್ಂ ಪಾದೌ ವಿಶರ್ಜ್ಞಾನ್ುಸಿಾಃ ಸವರ್ಂ ಪಾದೌ ವಿಶನ್ ನೀತ್ಾಿನ್ ನೀತ್ಾಿಪರ್ದ್ಧರಿಾಃ ಪರ್ದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಶಕ್್ ುೀಶಕ್್ ುೀSSಪ ಬರಹಮವಾಯವೀಸತು ಬಲಜ್ಞಪ ಬರಹಮವಾಯವೀಸತು ಬಲಜ್ಞಪ್ಯೈಪ್ಯೈ  ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ತತಾ ಉತ್ಾಿಪರಾಮಾಸ ಬರಹಮದ್ೀಹಂ ವಿಶನ್ ಪರತತಾ ಉತ್ಾಿಪರಾಮಾಸ ಬರಹಮದ್ೀಹಂ ವಿಶನ್ ಪರಭತಾಃಭತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 7700  ||||  

 

ಬತದಾಧಯ ಬರಹಾಮಬತದಾಧಯ ಬರಹಾಮSSಪ ಹೃದ್ರ್ಂ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠಪ ಹೃದ್ರ್ಂ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ||  
ರತದ್ ರೀರತದ್ ರೀSSಭಿಮತ್ಾಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ ಭಿಮತ್ಾಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ನ್ ೀದ್ತಷ್ಠತ್ ತತ್್ ೀ ವಿರಾಟ್ || || 72 72 ||||  

ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮ ––  ಬೃಹಸಾತಾಃ ಬೃಹಸಾತಾಃ ||  

‘‘ರ್ಸ್ತಮನ್ ಬರಹಾಮ ರಾಜನಿ ಪೂವಯ ಏತರ್ಸ್ತಮನ್ ಬರಹಾಮ ರಾಜನಿ ಪೂವಯ ಏತ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ ||  
‘‘ಬೃಹಸಾತಾಃ ಪುರ್ ೀಧ್ಾಶಾ ಬರಹಾಮ ಚ ಬರಹಮಣಸಾತಾಃಬೃಹಸಾತಾಃ ಪುರ್ ೀಧ್ಾಶಾ ಬರಹಾಮ ಚ ಬರಹಮಣಸಾತಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 7272  ||||  
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ಚಿತ್ ು್ೀನ್ ಹೃದ್ರ್ಂ ಚ್ೈತಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಾಃ ಪಾರವಿಶದ್ಯದಾ ಚಿತ್ ು್ೀನ್ ಹೃದ್ರ್ಂ ಚ್ೈತಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಾಃ ಪಾರವಿಶದ್ಯದಾ ||  
ವಿವಿರಾಟ್ ತದ್ೈವ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸಲ್ಲಲಾದ್ತದ್ತಷ್ಠತರಾಟ್ ತದ್ೈವ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸಲ್ಲಲಾದ್ತದ್ತಷ್ಠತ  || || 73 73 ||||  

‘‘ಅಂಶ್ೀನ್ ಸತಪುೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಅಂಶ್ೀನ್ ನಿರಗಾತ್ ತಥಾ ಅಂಶ್ೀನ್ ಸತಪುೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಅಂಶ್ೀನ್ ನಿರಗಾತ್ ತಥಾ ||  
ಸವದ್ೀಹಾದಾವರ್ತಸಹಿತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ಚ ಜಗತರಭತಾಃ ಸವದ್ೀಹಾದಾವರ್ತಸಹಿತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ಚ ಜಗತರಭತಾಃ ||  
ತಮತತ್ಾಿಪಯತತಂ ದ್ೀವಾಸಾುನ್ೃತ್್ೀ ತರೀನ್ ಮಹಾಬಲಾನ್ ತಮತತ್ಾಿಪಯತತಂ ದ್ೀವಾಸಾುನ್ೃತ್್ೀ ತರೀನ್ ಮಹಾಬಲಾನ್ ||  
ನಾಶಕತನವನ್ನೀಕಸಂಸಾಿಸುತಸ ು್ೀನಾಶಕತನವನ್ನೀಕಸಂಸಾಿಸುತಸ ು್ೀ  ತವವಿತವವಿಶಂಶಂಸಿರ್ಾಃ ಸಿರ್ಾಃ ||  
ಉದ್ತಷ್ಠದ್ಬಾಹಮದ್ೀಹಸುದಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಭಾವತಾಃ ಉದ್ತಷ್ಠದ್ಬಾಹಮದ್ೀಹಸುದಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಭಾವತಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಪರಭಾವ್ೀನ್ ಶ್ರರ್ಾಃ ಪತ್್ೀಾಃವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಪರಭಾವ್ೀನ್ ಶ್ರರ್ಾಃ ಪತ್್ೀಾಃ  ||  
ಚಿತ್ಾುಭಿಮಾನಿ ಬರಹ್ೈವ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸುದ್ುತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಚಿತ್ಾುಭಿಮಾನಿ ಬರಹ್ೈವ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸುದ್ುತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತರಿತ ಪರೀಕುಸುಯೀರಿೀಶ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತರಿತ ಪರೀಕುಸುಯೀರಿೀಶ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 73 73 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  27 27 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  28 28 ||||  
 

ಪರಬತದ್ಧಾಃ ಸವಪನಸತಪುಭಾಯಂ ಪರಬತದ್ಧಾಃ ಸವಪನಸತಪುಭಾಯಂ ಸಂಸಮಸಂಸಮರನಾನತಮವ್ೈಶರನಾನತಮವ್ೈಶಸಸಮ್ ಮ್ ||  
ವ್ೈತರ್ಯಂ ವಯಭಿಚಾರಂ ಚ ನಾಸೌ ಧ್ಾಯಯೀದ್ಯತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ವ್ೈತರ್ಯಂ ವಯಭಿಚಾರಂ ಚ ನಾಸೌ ಧ್ಾಯಯೀದ್ಯತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ || || 5 5 ||||  

‘‘ಅಜ್ಞಾನ್ಂಅಜ್ಞಾನ್ಂ  ಸತಪುಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವಪನಶ್ೈವ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃಸತಪುಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವಪನಶ್ೈವ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  5 5 ||||  
 

ನಿವೃತುಬತದ್ಧಯವಸಾಿನ್ ೀ ದ್ ರಿೀಭ ತ್ಾನ್ಯದ್ಶಯನ್ಾಃ ನಿವೃತುಬತದ್ಧಯವಸಾಿನ್ ೀ ದ್ ರಿೀಭ ತ್ಾನ್ಯದ್ಶಯನ್ಾಃ ||  
ಉಪಲಉಪಲಭಾಯತಮನಾಭಾಯತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ಚಕ್ಷತಷ್ೀವಾಕಯಮೀತ್ಾಮನ್ಂ ಚಕ್ಷತಷ್ೀವಾಕಯಮೀಕದ್ೃಕ್ ಕದ್ೃಕ್ || || 11 11 ||||  

ಬತದ ಧ್ೀರವಸಾಿನ್ಂ ನಿದಾರದಿ ಬತದ ಧ್ೀರವಸಾಿನ್ಂ ನಿದಾರದಿ || || 11 11 ||||  
 

ಮತಕುಲ್ಲಙ್ುಾಃ ಸದಾಭಾಸಮಸತ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ಮತಕುಲ್ಲಙ್ುಾಃ ಸದಾಭಾಸಮಸತ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸತ್್ ೀ ಬನ್ತಧಂ ಸಮಂ ಚಕ್ಷತಾಃ ಸವಾಯನ್ತಸ ಯತಮದ್ವರ್ಮ್ ಸತ್್ ೀ ಬನ್ತಧಂ ಸಮಂ ಚಕ್ಷತಾಃ ಸವಾಯನ್ತಸ ಯತಮದ್ವರ್ಮ್ || || 12 12 ||||  

ಅಸತ ಅಸತ ––  ಪರಲಯೀ ಪರಲಯೀ || || 12 12 ||||  
 

ಏವಂ ತರವೃದ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಗತಣ್ೈಾಃ ಏವಂ ತರವೃದ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಗತಣ್ೈಾಃ ||  
ಸಾವಭಾಸ್ೈಲಯಕ್ಷಿತ್್ ೀಸಾವಭಾಸ್ೈಲಯಕ್ಷಿತ್್ ೀSSನ್ೀನ್ ನ್ೀನ್ ಸದಾಭಾಸ್ೀನ್ ಸತಯದ್ೃಕ್ ಸದಾಭಾಸ್ೀನ್ ಸತಯದ್ೃಕ್ || || 14 14 ||||  
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‘‘ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಪರತಬಿಮಾಬಸತು ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸತುಬರಹಮಣಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಪರತಬಿಮಾಬಸತು ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸತುಬರಹಮಣಾಃ ||  
ಸ ಸ ಪರಪರಬರಹಮಣಶ್ೈವ ತ್್ೀ ಸವಬಿಮಬಪರದ್ಶಯಕ್ಾಾಃ ಬರಹಮಣಶ್ೈವ ತ್್ೀ ಸವಬಿಮಬಪರದ್ಶಯಕ್ಾಾಃ ||  
ತತಾಃ ಸವಬಿಮಬದಾವರ್ೀಣ ಪರಮಾತಮಪರದ್ಶಯನ್ಮ್ತತಾಃ ಸವಬಿಮಬದಾವರ್ೀಣ ಪರಮಾತಮಪರದ್ಶಯನ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 14 14 ||||  

 

ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಬತದಾಧಯದಿಷ್ಟವಹ ನಿದ್ರರಾ ಭ ತಸ ಕ್ಷ್ಮೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಬತದಾಧಯದಿಷ್ಟವಹ ನಿದ್ರರಾ ||  
ಲ್ಲೀನ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ ರ್ಸುತರ ವಿನಿದ್ ರೀಲ್ಲೀನ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ ರ್ಸುತರ ವಿನಿದ್ ರೀ  ನಿರಹಙ್ೃತಾಃ ನಿರಹಙ್ೃತಾಃ || || 15 15 ||||  

  ಯೀ ವಿನಿದ್ರಾಃ ಸ ಸತಯದ್ೃಕ್ ಯೀ ವಿನಿದ್ರಾಃ ಸ ಸತಯದ್ೃಕ್ || || 1414  , , 15 15 ||||  
 

ಮನ್ಯಮಾನ್ಸುದಾಮನ್ಯಮಾನ್ಸುದಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮತ್ಾಮನ್ಮನ್ನ್ಷ್ ಟೀ ನ್ಷ್ಟವನ್ೃಷಾ ಷ್ ಟೀ ನ್ಷ್ಟವನ್ೃಷಾ ||  
ನ್ಷ್ಟೀನ್ಷ್ಟೀSSಹಙ್ೆಹಙ್ೆರಣ್ೀ ದ್ರಷಾಟ ನ್ಷ್ಟರಣ್ೀ ದ್ರಷಾಟ ನ್ಷ್ಟವಿತು ಇವಾತತರಾಃ ವಿತು ಇವಾತತರಾಃ || || 1166  ||||  

ಯೀಯೀSSನ್ಷ್ ಟೀ ನ್ಷ್ಟವನಾನಜ್ಞಾಸ್ತಷ್ಮಿತ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸ ಆತತರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಜೀವಾಃ ನ್ಷ್ ಟೀ ನ್ಷ್ಟವನಾನಜ್ಞಾಸ್ತಷ್ಮಿತ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸ ಆತತರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಜೀವಾಃ || || 
16 16 ||||  

 

ಏವಂ ಪರತಯವಮೃಶಾಯಸಾವಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತಪದ್ಯಏವಂ ಪರತಯವಮೃಶಾಯಸಾವಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀ ||  
ಸಾಹಙ್ಕೆರಸಯ ದ್ರವಯಸಯ ಯೀಸಾಹಙ್ಕೆರಸಯ ದ್ರವಯಸಯ ಯೀSSವಸಾಿನ್ಮನ್ತಗರಹಾಃ ವಸಾಿನ್ಮನ್ತಗರಹಾಃ || || 17 17 ||||  

ಸಾಹಙ್ಕೆರಂ ದ್ರವಯಂ ಜೀವಾಃ ತಸಾಯವಸಾಿನ್ಮನ್ತಗಾರಹಕಶಾ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸಾಹಙ್ಕೆರಂ ದ್ರವಯಂ ಜೀವಾಃ ತಸಾಯವಸಾಿನ್ಮನ್ತಗಾರಹಕಶಾ ಪರಮಾತ್ಾಮ ||  

‘‘ನಿತಯದ್ೃಕ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನಿತಯದ್ೃಕ್ ಪರಮಾತ್ಾಮSSಸೌ ಮೃತವದ್ ಯೀ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾನ್ ಸೌ ಮೃತವದ್ ಯೀ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾನ್ ||  
ಜಾನಾತ ಜೀವಾಃ ಸ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ತದಾಶರರ್ಾಃಜಾನಾತ ಜೀವಾಃ ಸ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ತದಾಶರರ್ಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 17 17 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟವಿಂಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  28 28 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  29 29 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಯೀಗಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಬಿೀಜಸಯ ನ್ೃಪಾತಮಜ್ೀ ಯೀಗಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಬಿೀಜಸಯ ನ್ೃಪಾತಮಜ್ೀ ||  
ಮನ್ ೀ ಯೀನ್ೈವ ವಿ ನಾ ಪರಸನ್ನಂ ರಾತ ಸತಾರ್ಮ್ ಮನ್ ೀ ಯೀನ್ೈವ ವಿ ನಾ ಪರಸನ್ನಂ ರಾತ ಸತಾರ್ಮ್ || || 1 1 ||||  

‘‘ಸಬಿೀಜ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಯೀಗ್ ೀ ನಿಬಿೀಯಜಸುವನ್ಯದ್ೈವತಾಃ ಸಬಿೀಜ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಯೀಗ್ ೀ ನಿಬಿೀಯಜಸುವನ್ಯದ್ೈವತಾಃ ||  
ಬಿೀಜಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಜಗತಾಃ ಶಾಬಿೀಜಂ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಜಗತಾಃ ಶಾಖಾಖಾದಾಯಶಾಾದಾಯಶಾಾನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃನ್ಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ’’  ಇತಇತ  ಕ್ೌಮೀಯ ಕ್ೌಮೀಯ || || 1 1 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 154 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಸವ ಷಾಣಯನಾಮೀಕದ್ೀಶ್ೀ ಮನ್ಸಾ ಪಾರಣಧ್ಾರಣಮ್ ಸವ ಷಾಣಯನಾಮೀಕದ್ೀಶ್ೀ ಮನ್ಸಾ ಪಾರಣಧ್ಾರಣಮ್ ||  
ವ್ೈಕತಣಠಲ್ಲೀಲಾಭಿಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಮಾಧ್ಾವ್ೈಕತಣಠಲ್ಲೀಲಾಭಿಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಮಾಧ್ಾನ್ಂ ತಥಾನ್ಂ ತಥಾSSSSತಮನ್ಾಃ ತಮನ್ಾಃ || || 6 6 ||||  

‘‘ಸಮಾ ರಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ಮನ್ಸಾಃ ಸಂಸಿ್ತತಭಯವ್ೀತ್ಸಮಾ ರಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ಮನ್ಸಾಃ ಸಂಸಿ್ತತಭಯವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 6 6 ||||  
 

ತಸ್ತಮಂಲಿಬಧಪದ್ಂ ಚಿತುಂ ಸವಾಯವರ್ವಸಂಸಿ್ತತಮ್ ತಸ್ತಮಂಲಿಬಧಪದ್ಂ ಚಿತುಂ ಸವಾಯವರ್ವಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ವಿಲಕ್ಷ್ಯೈವಿಲಕ್ಷ್ಯೈಕತರ ಸಂರ್ತಜಾಯದ್ಙಕುೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ ಕತರ ಸಂರ್ತಜಾಯದ್ಙಕುೀ ಭಗವತ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ || || 20 20 ||||  

ಸವಯಸಮಸವಯಸಮರಣಾಶಕ್ಾುವ್ೀಕ್ಾಙಕುೀ ರಣಾಶಕ್ಾುವ್ೀಕ್ಾಙಕುೀ ||  

‘‘ರಾವನ್ನಚಯವತ್್ೀ ಮನ್ಾಃರಾವನ್ನಚಯವತ್್ೀ ಮನ್ಾಃ’’  ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ||  
‘‘ಸವಯಂ ಸಮತತಯಮಶಕುಾಃ ಸನ್ನೀಕ್ಾಙ್ುಂ ಚಿನ್ುಯೀದ್ತಬಧ್ಾಃಸವಯಂ ಸಮತತಯಮಶಕುಾಃ ಸನ್ನೀಕ್ಾಙ್ುಂ ಚಿನ್ುಯೀದ್ತಬಧ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 20 20 ||||  

 

ಕ್ೌಮೀದ್ಕಿೀಂ ಭಗವತ್್ ೀ ದ್ಯತ್ಾಂ ಸಮರ್ೀತ ದಿಗಾಧಮರಾತಭಟ್ಶ್್ ೀಣಿತಕದ್ಯಮೀನ್ ಕ್ೌಮೀದ್ಕಿೀಂ ಭಗವತ್್ ೀ ದ್ಯತ್ಾಂ ಸಮರ್ೀತ ದಿಗಾಧಮರಾತಭಟ್ಶ್್ ೀಣಿತಕದ್ಯಮೀನ್ ||  
ಮಾಲಾಂ ಮಧ್ತವರತವರ ರ್ಗಿರ್ ೀಪಘುಷಾಟಂ ಚ್ೈತಯಸಯ ತತುವಮಮಲಂ ಮಣಿಮಸಯ ಕಣ್ಠೀ ಮಾಲಾಂ ಮಧ್ತವರತವರ ರ್ಗಿರ್ ೀಪಘುಷಾಟಂ ಚ್ೈತಯಸಯ ತತುವಮಮಲಂ ಮಣಿಮಸಯ ಕಣ್ಠೀ || || 27 27 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮಬರಹಾಮಚಿತ್ಾುಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಚ್ೈತಯಸುನಿನರ್ಮಾದ್ಧರಿಾಃ ಚಿತ್ಾುಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಚ್ೈತಯಸುನಿನರ್ಮಾದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಸ ಚ ಬರಹಾಮ ಹರ್ೀಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಕ್ೌಸತುಭತ್್ವೀನ್ ಭಾಸತ್್ೀಸ ಚ ಬರಹಾಮ ಹರ್ೀಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಕ್ೌಸತುಭತ್್ವೀನ್ ಭಾಸತ್್ೀ’’  ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ || || 27 27 ||||  

 

ರ್ಚಿಛಾೀನಿಕ್್ೀತಮಲ್ಲಭಿಾಃ ಪರಿಸ್ೀವಯಮಾನ್ಂ  ಭ ತ್ಾಯಸವರಾರ್ಚಿಛಾೀನಿಕ್್ೀತಮಲ್ಲಭಿಾಃ ಪರಿಸ್ೀವಯಮಾನ್ಂ  ಭ ತ್ಾಯಸವರಾ  ಕತಟಲಕತನ್ುಲವೃನ್ದಜತಷ್ಟಮ್  ಕತಟಲಕತನ್ುಲವೃನ್ದಜತಷ್ಟಮ್  ||  
ಮಿೀಮಿೀನ್ದ್ವರ್ಶ್ರರ್ಮ ಕ್ಷಿಪದ್ಬಜನ್ೀತರಂ ಧ್ಾಯಯೀನ್ಮನ್ ೀಮರ್ಮತನಿದಾತ ಉಲಿಸದ್ ಬತರ ನ್ದ್ವರ್ಶ್ರರ್ಮ ಕ್ಷಿಪದ್ಬಜನ್ೀತರಂ ಧ್ಾಯಯೀನ್ಮನ್ ೀಮರ್ಮತನಿದಾತ ಉಲಿಸದ್ ಬತರ || || 29 29 ||||  

  ಸಾಸಾಕ್ಷಾಚಿಛಾೀಸತು ಹರ್ೀ ರ ಪಮಿನಿದರಾ ತತ ತದಾಶರಕ್ಷಾಚಿಛಾೀಸತು ಹರ್ೀ ರ ಪಮಿನಿದರಾ ತತ ತದಾಶರರಾತ್ರಾತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 29 29 ||||  
 

ಧ್ಾಯನಾರ್ನ್ಂ ರಹಸ್ತ ತದ್ಬಹತಲಾಧ್ರ್ ೀಷ್ಠಧ್ಾಯನಾರ್ನ್ಂ ರಹಸ್ತ ತದ್ಬಹತಲಾಧ್ರ್ ೀಷ್ಠ  
ಭಾಸಾಭಾಸಾSSರತಣಾಯತತನ್ತದಿವಜಕತನ್ದಪಙಚೆ ತರತಣಾಯತತನ್ತದಿವಜಕತನ್ದಪಙಚೆ ತ| |   
ಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸವಹೃತತೆಹರಕ್್ೀಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸವಹೃತತೆಹರಕ್್ೀSSವಸ್ತತಸಯವಿಷ್ ಣೀವಸ್ತತಸಯವಿಷ್ ಣೀ- - 
ಭಯಕ್ಾಯಭಯಕ್ಾಯSSSSದ್ರಯರಾದ್ರಯರಾSSಪಯತಮನಾ ನ್ ಪೃರ್ಗಿದಪಯತಮನಾ ನ್ ಪೃರ್ಗಿದದ್ೈದ್ೈಕ್ಷ್ೀತ್ ಕ್ಷ್ೀತ್ || || 32 32 ||||  

ನ್ ಪೃರ್ಗಿದದ್ೈನ್ ಪೃರ್ಗಿದದ್ೈಕ್ಷ್ೀತ್ ಕ್ಷ್ೀತ್ | | ತಮೀವ ದಿತಮೀವ ದಿದ್ೈದ್ೈಕ್ಷ್ೀಕ್ಷ್ೀದಿತಯರ್ಯಾಃ ದಿತಯರ್ಯಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ಏವಂ ಹರೌ ಭಗವತ ಪರತಲಬಧಭಾವೀ ಭಕ್ಾಯ ದ್ರವದ್ಧೃದ್ರ್ ಉತತಾಲಕಪರಮೀದ್ಾಃ ಏವಂ ಹರೌ ಭಗವತ ಪರತಲಬಧಭಾವೀ ಭಕ್ಾಯ ದ್ರವದ್ಧೃದ್ರ್ ಉತತಾಲಕಪರಮೀದ್ಾಃ ||  
ಔತೆಣಠಯಬಾಷ್ಾಕಲರಾ ಮತಹತರದ್ಯಯಮಾನ್ಸುಚಾಾಪ ಚಿತುಬಡಿಶಂ ಶನ್ಕ್್ೈಔತೆಣಠಯಬಾಷ್ಾಕಲರಾ ಮತಹತರದ್ಯಯಮಾನ್ಸುಚಾಾಪ ಚಿತುಬಡಿಶಂ ಶನ್ಕ್್ೈವಿವಿರ್ತಯಙಕುೀರ್ತಯಙಕುೀ||    

ಚಿತು ಬಡಿಶವಿಯೀಗ್ ೀ ಧ್ಾಯನಾನ್ನ್ುರಸಮಾ ಾಃ ಚಿತು ಬಡಿಶವಿಯೀಗ್ ೀ ಧ್ಾಯನಾನ್ನ್ುರಸಮಾ ಾಃ || || 33 33 ||||  
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ಮತಕ್ಾುಶರರ್ಂ ರ್ಹಿಯ ನಿವಿಯಷ್ರ್ಂ ಸವಚಿತುಂ ನಿವಾಯಣಮೃಚಛತ ಮನ್ಾಃಮತಕ್ಾುಶರರ್ಂ ರ್ಹಿಯ ನಿವಿಯಷ್ರ್ಂ ಸವಚಿತುಂ ನಿವಾಯಣಮೃಚಛತ ಮನ್ಾಃ  ಸಹಸಾ ರ್ಥಾಚಿಯಾಃ ಸಹಸಾ ರ್ಥಾಚಿಯಾಃ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಮತರ ಪುರತಷ್ ೀಆತ್ಾಮನ್ಮತರ ಪುರತಷ್ ೀSSವಯವಯವವಧ್ಾನ್ಮೀಕಮನಿವೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪರತನಿವೃತುಗತಣಪರವಾಹಾಃ ಧ್ಾನ್ಮೀಕಮನಿವೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪರತನಿವೃತುಗತಣಪರವಾಹಾಃ || || 34 34 ||||  

ಮತಕ್ಾುಶರರ್ಂಮತಕ್ಾುಶರರ್ಂ  ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ರ್ಮ್ ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ರ್ಮ್ | | ಸವಚಿತುಂ ಜೀವಚ್ೈತನ್ಯೀ ತತಂ ನಿವಾಯಣಮೃಚಛತ ಸವಚಿತುಂ ಜೀವಚ್ೈತನ್ಯೀ ತತಂ ನಿವಾಯಣಮೃಚಛತ | | 
ಶರಿೀರಾಭಿಮಾನ್ಂ ಜಹಾತ ಶರಿೀರಾಭಿಮಾನ್ಂ ಜಹಾತ | | ಚಿದ್ಭಿಮಾನ್ಂ ನ್ ಜಹಾತ ಚಿದ್ಭಿಮಾನ್ಂ ನ್ ಜಹಾತ || || 34 34 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ್ಯೀತರಾ ಚರಮರಾ ಮನ್ಸ್ ೀ ನಿವೃತ್ಾಯ ತಸ್ತಮಪ್ಯೀತರಾ ಚರಮರಾ ಮನ್ಸ್ ೀ ನಿವೃತ್ಾಯ ತಸ್ತಮನ್ನ್  ಮಹಿಮನಯವಮಹಿಮನಯವಸ್ತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಬಾಹ್ಯೀಸ್ತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಬಾಹ್ಯೀ    ||  
ಹ್ೀತತತವಮಪಯಸತ ಕತಯರಿ ದ್ತಾಃಖಯೀನ್ಯ ಸಾವತಮನಿವಧ್ತು ಉಪಲಬಧಪರಾತಮಕ್ಾಷ್ಠಾಃ ಹ್ೀತತತವಮಪಯಸತ ಕತಯರಿ ದ್ತಾಃಖಯೀನ್ಯ ಸಾವತಮನಿವಧ್ತು ಉಪಲಬಧಪರಾತಮಕ್ಾಷ್ಠಾಃ || || 35 35 ||||  

‘‘ಅಸತೆತ್ಾಯ ತತ ಜೀವಾಃ ಸಾಯತ್ ಸತೆತ್ಾಯ ಪರಮೀಶವರಾಃಅಸತೆತ್ಾಯ ತತ ಜೀವಾಃ ಸಾಯತ್ ಸತೆತ್ಾಯ ಪರಮೀಶವರಾಃ’ ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  
‘‘ದ್ತದ್ತಯಾಃಖಮಿತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಖಂ ಸತಖಂ ಚ ತಯೀರ್ಯತಾಃ ದ್ತದ್ತಯಾಃಖಮಿತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಖಂ ಸತಖಂ ಚ ತಯೀರ್ಯತಾಃ ||  
ಪರದಾತ್ಾ ಪರಮೀಪರದಾತ್ಾ ಪರಮೀ  ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದ್ತದಾಃಖಾದಿನಾಮವಾನ್ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದ್ತದಾಃಖಾದಿನಾಮವಾನ್’’  ಇತ ಹರಿಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 35 35 ||||  

 

ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಚಾತಮನಿ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಚಾತಮನಿ ||  
ಈಈಕ್ಷ್ೀತ್ಾನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ತದಾತಮತ್ಾಮ್ ಕ್ಷ್ೀತ್ಾನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ತದಾತಮತ್ಾಮ್ || || 41 41 ||||  

ಅನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ ರಪಾಣಾಮಭ್ೀದ್ೀನ್ ಅನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತದ್ ರಪಾಣಾಮಭ್ೀದ್ೀನ್ | | ತದಾತಮತ್ಾಂ ತಸಾಯದಾನಾದಿಕತೃಯತವಂ ತದಾತಮತ್ಾಂ ತಸಾಯದಾನಾದಿಕತೃಯತವಂ 
ಚ ಭ ತವಿಷ್ಯೀ ಚ ಭ ತವಿಷ್ಯೀ || || 41 41 ||||  

 

ತಸಾಮದಿಮಾಂ ಸಾವಂ ಪರಕೃತಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕ್ಾಮ್ ತಸಾಮದಿಮಾಂ ಸಾವಂ ಪರಕೃತಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಸದ್ಸದಾತಮಕ್ಾಮ್ ||  
ದ್ತವಿಯಭಾವಾಯಂ ಪರಾಭಾವಯದ್ತವಿಯಭಾವಾಯಂ ಪರಾಭಾವಯ  ಸವರ ಪ್ೀಣಾವತಷ್ಠತ್್ೀ ಸವರ ಪ್ೀಣಾವತಷ್ಠತ್್ೀ || || 43 43 ||||  

ಪರಕೃತಂ ಪರಾಭಾವಯ ತದ್ತತುಮತ್್ವೀನ್ೈವ ಸದಾಪರಕೃತಂ ಪರಾಭಾವಯ ತದ್ತತುಮತ್್ವೀನ್ೈವ ಸದಾSSವತಷ್ಠತ್್ೀ ಪರಾಃ ವತಷ್ಠತ್್ೀ ಪರಾಃ ||  

‘‘ಸವಯಭ ತಸಿಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಜ್ೀತ್ಾರಂ ಪರಕೃತ್್ೀರಪ ಸವಯಭ ತಸಿಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಜ್ೀತ್ಾರಂ ಪರಕೃತ್್ೀರಪ ||  
ಅವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಸದ್ೈವ್ೈಕಂ ಚನ್ುರ್ನ್ ವಿಪರಮತಚಯತ್್ೀಅವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಸದ್ೈವ್ೈಕಂ ಚನ್ುರ್ನ್ ವಿಪರಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 43 43 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --  29  29  ||||  
 

|| || ತರಂಶ್್ ೀತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  30 30 ||||  

ದ್ೀವಹ ತರತವಾಚ ದ್ೀವಹ ತರತವಾಚ ––  

ರ್ಥಾ ಸಾಙಕ್ ಯೀಷ್ತ ಕರ್ಥತಂ ರ್ನ್ ಮಲಂ ತತ್ ಪರಚಕ್ಷತ್್ೀ ರ್ಥಾ ಸಾಙಕ್ ಯೀಷ್ತ ಕರ್ಥತಂ ರ್ನ್ ಮಲಂ ತತ್ ಪರಚಕ್ಷತ್್ೀ ||  
ಭಕಿುಯೀಗಸಯ ಮೀ ಮಾಗಯಂ ಬ ರಹಿ ವಿಸುರಶಾಃ ಪರಭ್ ೀ ಭಕಿುಯೀಗಸಯ ಮೀ ಮಾಗಯಂ ಬ ರಹಿ ವಿಸುರಶಾಃ ಪರಭ್ ೀ || || 2 2 ||||  

ರ್ಥಾ ಸಾಙಕ್ ಯೀಷ್ ಕುಂ ತಥಾ ಕರ್ಥತಮ್ ರ್ಥಾ ಸಾಙಕ್ ಯೀಷ್ ಕುಂ ತಥಾ ಕರ್ಥತಮ್ | | ರ್ತ್ಾಸಙ್್ಯಮ ಲಂ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ರ್ತ್ಾಸಙ್್ಯಮ ಲಂ ತಲಿಕ್ಷಣಂ   
ಪರಚಕ್ಷತ್್ೀಪರಚಕ್ಷತ್್ೀ  || || 2 2 ||||                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ವಿಷ್ರಾನ್ಭಿಸನಾಧರ್ ರ್ಶವಿಷ್ರಾನ್ಭಿಸನಾಧರ್ ರ್ಶ  ಐಶವರ್ಯಮೀವ ವಾಐಶವರ್ಯಮೀವ ವಾ  ||  
ಅಚಾಯದಾವಚಯಯೀದ್ ಯೀ ಮಾಂ ಪೃಅಚಾಯದಾವಚಯಯೀದ್ ಯೀ ಮಾಂ ಪೃರ್ರ್ಗಾಾವಾಃ ಸ  ರಾಜಸಾಃ ಗಾಾವಾಃ ಸ  ರಾಜಸಾಃ ||||  9 9 || ||   

ತದ್ ರಪಾಣಾಂ ಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ ತದ್ ರಪಾಣಾಂ ಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ || || 9 9 ||||  
 

ಕಮಯನಿಹಾಯಕಮಯನಿಹಾಯರರಮತದಿದಶಯ ಮತದಿದಶಯ ಪರಸ್ತಮನ್ ವಾ ತದ್ಪಯಣಮ್ ಪರಸ್ತಮನ್ ವಾ ತದ್ಪಯಣಮ್ ||  
ರ್ಜ್ೀದ್ಯಷ್ಟವಯಮಿತ ವಾರ್ಜ್ೀದ್ಯಷ್ಟವಯಮಿತ ವಾSSಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ ಸ ಸಾತವಕಾಃ ಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ ಸ ಸಾತವಕಾಃ ||||  10 10 ||||  

  ಅಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ ಸ ಸಾತವಕಾಃ ಅಪೃರ್ಗಾಾವಾಃ ಸ ಸಾತವಕಾಃ || || 10 10 ||||  
 

ಅಚಾಯದಾವಚಯಯೀತ್ ತ್ಾವದಿೀಶವರಂ ಮಾಂ ಸವಕಮಯಕೃತ್ ಅಚಾಯದಾವಚಯಯೀತ್ ತ್ಾವದಿೀಶವರಂ ಮಾಂ ಸವಕಮಯಕೃತ್ ||  
ರಾವನ್ನ ವ್ೀದ್ ಸವಹೃದಿ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವವಸಿ್ತತಮ್ ರಾವನ್ನ ವ್ೀದ್ ಸವಹೃದಿ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವವಸಿ್ತತಮ್ || || 25 25 ||||  

‘‘ಅಜ್ಞ್ ೀಅಜ್ಞ್ ೀSSಚಯಯೀದ್ೀವಾಚಯಯೀದ್ೀವಾಚಾಯಚಾಯರಾಮನ್ಯಥಾ ದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ಭವ್ೀತ್ ರಾಮನ್ಯಥಾ ದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಜ್ಞಸುವಚಯರ್ನ್ ಸತಗತಣವಾನ್ನ್ಯಥಾ ದ್ ೀಷ್ವಾನ್ನ ತತಜ್ಞಸುವಚಯರ್ನ್ ಸತಗತಣವಾನ್ನ್ಯಥಾ ದ್ ೀಷ್ವಾನ್ನ ತತ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 25 25 ||||  

 

ಆತಮನ್ಶಾ ಪರಸಾಯಪ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತಯನ್ುರ್ ೀದ್ರಮ್ ಆತಮನ್ಶಾ ಪರಸಾಯಪ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತಯನ್ುರ್ ೀದ್ರಮ್ ||  
ತಸಯ ಭಿನ್ನದ್ೃಶ್್ ೀ ಮೃತತಯವಿಯಧ್ತ್ ು್ೀ ಭರ್ಮತಲಬಣಮ್ ತಸಯ ಭಿನ್ನದ್ೃಶ್್ ೀ ಮೃತತಯವಿಯಧ್ತ್ ು್ೀ ಭರ್ಮತಲಬಣಮ್ || || 26 26 ||||  

ಅನ್ುರ್ ೀದ್ರಂಅನ್ುರ್ ೀದ್ರಂ  ಭಿನ್ನಂ ಬರಹಮ ಭಿನ್ನಂ ಬರಹಮ | | ಆತಮಸಿಮನ್ಯಸಿಂ ಚ ಬರಹಮಯೀ ಭಿನ್ನಂ ಪಶಯತ ಆತಮಸಿಮನ್ಯಸಿಂ ಚ ಬರಹಮಯೀ ಭಿನ್ನಂ ಪಶಯತ ||  

‘‘ಉದ್ರಂ ಬರಹಮಉದ್ರಂ ಬರಹಮ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ || || 26 26 ||||  
 

ಜೀವಾಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ಹಯಜೀವಾನಾಂ ತತಾಃ ಪಾರಣಭೃತಾಃ ಶತಭ್ೀ ಜೀವಾಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ಹಯಜೀವಾನಾಂ ತತಾಃ ಪಾರಣಭೃತಾಃ ಶತಭ್ೀ ||  
ತತಾಃ ಸಚಿತ್ಾುಾಃತತಾಃ ಸಚಿತ್ಾುಾಃ ಪರವರಾಸುತಶ್ಾೀನಿದಾರ್ವೃತುರ್ಾಃ ಪರವರಾಸುತಶ್ಾೀನಿದಾರ್ವೃತುರ್ಾಃ  || || 28 28 ||||  

ಪಾರಣಭೃತಶಾಲನ್ರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಪಾರಣಭೃತಶಾಲನ್ರ್ತಕ್ಾುಾಃ || || 28 28 ||||  
 

ತತ್್ ೀ ವಣಾಯಶಾ ಚತ್ಾವರಸ ು್ೀಷಾಂ ಬಾರತತ್್ ೀ ವಣಾಯಶಾ ಚತ್ಾವರಸ ು್ೀಷಾಂ ಬಾರಹಮಣ ಉತುಮಾಃ ಹಮಣ ಉತುಮಾಃ ||  
ಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ವಪ ವ್ೀದ್ಜ್ಞ್ ೀ ಹಯರ್ಯಜ್ಞ್ ೀಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ವಪ ವ್ೀದ್ಜ್ಞ್ ೀ ಹಯರ್ಯಜ್ಞ್ ೀSSಭಯ ಭಯ ಕಸುತಾಃ ಕಸುತಾಃ || || 31 31 ||||  

 

ಅರ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸಂಶರ್ಚ ಛ್ೀತ್ಾು ತತಾಃ ಶ್ರೀರಾಅರ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸಂಶರ್ಚ ಛ್ೀತ್ಾು ತತಾಃ ಶ್ರೀರಾವನ್ವನ್  ಸವಧ್ಮಯಕೃತ್ ಸವಧ್ಮಯಕೃತ್ ||  
ಮತಕುಸಙ್ೆಸುತ್್ ೀ ಭ ರಾನ್ ನ್ ದ್ ೀಗಾಧ ಧ್ಮಯಮಾತಮನ್ಾಃ ಮತಕುಸಙ್ೆಸುತ್್ ೀ ಭ ರಾನ್ ನ್ ದ್ ೀಗಾಧ ಧ್ಮಯಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮನ್ಮರ್ಯಪಯತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಿರರಾಥಾಯತಮರತನ್ಯರಾಃ ತಸಾಮನ್ಮರ್ಯಪಯತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಿರರಾಥಾಯತಮರತನ್ಯರಾಃ || || 32 32 ||||  
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ಮರ್ಯಪಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಮಯ ಸನ್ನಯಸುಕಮರ್ಯಪಯತ್ಾತಮನ್ಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಮಯ ಸನ್ನಯಸುಕಮಯಣಾಃ ಮಯಣಾಃ ||  
ನ್ ಪಶಾಯನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಪರಂ ಭ ತಮಕತತಯಾಃ ಸಮದ್ಶಯನಾತ್ ಮಿ ಪರಂ ಭ ತಮಕತತಯಾಃ ಸಮದ್ಶಯನಾತ್ || || 33 33 ||||  

‘‘ಪಶತವೃಕ್ಷಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜೀವಾ ಏವ ಸವತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಪಶತವೃಕ್ಷಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜೀವಾ ಏವ ಸವತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಸಂಸೃತ್ೌ ವಯತಯರ್ಸ ು್ೀಷಾಂ ಮತಕ್ ುೌ ತತುತಸವರ ಪತ್ಾ ಸಂಸೃತ್ೌ ವಯತಯರ್ಸ ು್ೀಷಾಂ ಮತಕ್ ುೌ ತತುತಸವರ ಪತ್ಾ ||  
ತತರ ಸಾಿವರಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ವರಾ ಜಙ್ುಮಮತಕುಕ್ಾಾಃ ತತರ ಸಾಿವರಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ವರಾ ಜಙ್ುಮಮತಕುಕ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ಮತಕ್ಾುಶಾ ವಿಪರಮತಕ್ಾುಸುತ್್ ೀತ್್ೀಭ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ಮತಕ್ಾುಶಾ ವಿಪರಮತಕ್ಾುಸುತ್್ ೀSS ಕ್ಾಾಃ  ಕ್ಾಾಃ ||  
ತತ್್ ರೀಪದ್ೀಶಮಾತ್್ರೀಣ ಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀತತ್್ ರೀಪದ್ೀಶಮಾತ್್ರೀಣ ಮತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ  ವ್ೀದ್ವ್ೀದಿನ್ಾಃ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಿನ್ಾಃ ||  
ಅರ್ಯಜ್ಞಾ ಋಷ್ರ್ಸ ು್ೀಭ್ ಯೀಅರ್ಯಜ್ಞಾ ಋಷ್ರ್ಸ ು್ೀಭ್ ಯೀSSತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಂಶರ್ಚಿಛದ್ಾಃ ತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಂಶರ್ಚಿಛದ್ಾಃ ||  
ಪೂಣಯಧ್ಮಾಯ ತತಸ್ತುವನ್ ದಾೀ ನಿಾಃಸಙಕ್ ುೀ ಗರತಡಸುತಾಃ ಪೂಣಯಧ್ಮಾಯ ತತಸ್ತುವನ್ ದಾೀ ನಿಾಃಸಙಕ್ ುೀ ಗರತಡಸುತಾಃ ||  
ಭಕಿುಪೂಣ್ ೀಯ ಹರ್ೀಬರಯಹಾಮತಸಾಮನಾನನ್ ಯೀಭಕಿುಪೂಣ್ ೀಯ ಹರ್ೀಬರಯಹಾಮತಸಾಮನಾನನ್ ಯೀSS ಕಸುತಾಃ  ಕಸುತಾಃ ||  
ಮತಕ್ ುೌ ವಾ ಸಂಸೃತ್ೌ ವಾಮತಕ್ ುೌ ವಾ ಸಂಸೃತ್ೌ ವಾSSಪ ಸಮಯಗ್ೀಷ್ತ ಹಿ ತ್್ೀ ಗತಣಾಾಃಪ ಸಮಯಗ್ೀಷ್ತ ಹಿ ತ್್ೀ ಗತಣಾಾಃ’’    
ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 3131  --  33 33 ||||  

 

ಮನ್ಾಃಸ್ೈಮನ್ಾಃಸ್ೈತ್ಾನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಪರಣಮೀದ್ಬಹತಮಾತ್ಾನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಪರಣಮೀದ್ಬಹತಮಾನ್ರ್ನ್ ನ್ರ್ನ್ ||  
ಈಶವರ್ ೀ ಜೀವಕಲರಾ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನಿತ ಈಶವರ್ ೀ ಜೀವಕಲರಾ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನಿತ || || 34 34 ||||  

ಜೀವಕಲರಾ ಸಹ ಭ ತ್ಾನಿ ಬಹತಮಾನ್ರ್ಂಸುದಾಲರ್ತ್್ವೀನ್ೀಶವರಂ ಪರಣಮೀತ್ ಜೀವಕಲರಾ ಸಹ ಭ ತ್ಾನಿ ಬಹತಮಾನ್ರ್ಂಸುದಾಲರ್ತ್್ವೀನ್ೀಶವರಂ ಪರಣಮೀತ್   
|| || 34 34 ||||  

 

ಭಕಿುಯೀಗಶಾ ಯೀಗಶಾ ಮರಾ ಮಾನ್ವುಯದಿೀರಿಭಕಿುಯೀಗಶಾ ಯೀಗಶಾ ಮರಾ ಮಾನ್ವುಯದಿೀರಿತಾಃ ತಾಃ ||  
ರ್ಯೀರ್ೀಕತರ್ೀಣ್ೈವ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಂರ್ಯೀರ್ೀಕತರ್ೀಣ್ೈವ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಂ  ವರಜ್ೀತ್ ವರಜ್ೀತ್ || || 35 35 ||||  

ಏಕತರಭಾವ್ೀಏಕತರಭಾವ್ೀSSನ್ಯತರಸಯ ನಿರ್ತತ್ಾವದ್ೀಕತರ್ೀಣ್ೈವ ನ್ಯತರಸಯ ನಿರ್ತತ್ಾವದ್ೀಕತರ್ೀಣ್ೈವ || || 35 35 ||||  
 

ರ್ತುದ್ಾಗವತ್್ ೀರ್ತುದ್ಾಗವತ್್ ೀ  ರ ಪಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ರ ಪಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಪರಂ ಪರಧ್ಾನಾತ್ ಪುರತಷಾದ ದ್ೈವಂ ಕಮಯವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ ಪರಂ ಪರಧ್ಾನಾತ್ ಪುರತಷಾದ ದ್ೈವಂ ಕಮಯವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ || || 36 36 ||||  

ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ರ್ಸಯ ವಿಚ್ೀಷಾಟನಿಮಿತ್ಾುನಿ ತತ್ ಕಮಯವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ರ್ಸಯ ವಿಚ್ೀಷಾಟನಿಮಿತ್ಾುನಿ ತತ್ ಕಮಯವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಮ್ || || 36 36 ||||  
 

ರ ಪಭ್ೀದಾಸಾದ್ಂ ದಿವಯಂರ ಪಭ್ೀದಾಸಾದ್ಂ ದಿವಯಂ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ  ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಭ ತ್ಾನಾಂ ಮಹಭ ತ್ಾನಾಂ ಮಹದಾದಿೀನಾಂ ರ್ತ್್ ೀ ಭಿನ್ನದ್ೃಶಾಂ ಭರ್ಮ್ ದಾದಿೀನಾಂ ರ್ತ್್ ೀ ಭಿನ್ನದ್ೃಶಾಂ ಭರ್ಮ್ || || 37 37 ||||  

ಭಿನ್ನದ್ೃಶಾಂ ಈಶವರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾಭಿನ್ನದ್ೃಶಾಂ ಈಶವರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾSSಲಾಲಾದ್ೃಶಾಮ್ ದ್ೃಶಾಮ್ ||  
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‘‘ಭಿನ್ನಮಲಾಂ ವಿಜಾನಿೀರಾದ್ಭಿನ್ನಂ ಪೂಣಯಮತಚಯತ್್ೀಭಿನ್ನಮಲಾಂ ವಿಜಾನಿೀರಾದ್ಭಿನ್ನಂ ಪೂಣಯಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 37 37 ||||  
 

ನ್ ಚಾಸಯ ಕಶ್ಾದ್ದಯತ್್ ೀ ನ್ ದ್ವೀಷ್ ಯೀ ನ್ ಚ ಬಾನ್ಧವಾಃ ನ್ ಚಾಸಯ ಕಶ್ಾದ್ದಯತ್್ ೀ ನ್ ದ್ವೀಷ್ ಯೀ ನ್ ಚ ಬಾನ್ಧವಾಃ ||  
ಆವಿಶತಯಪರಮತ್್ ುೀಆವಿಶತಯಪರಮತ್್ ುೀSSಸೌ ಪರಮತುಂ ಜನ್ಮನ್ುಕೃತ್ ಸೌ ಪರಮತುಂ ಜನ್ಮನ್ುಕೃತ್ || || 39 39 ||||  

‘‘ರ್ಥಾಯೀಗಾಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನ್ ರ್ಥಾಯೀಗಾಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನ್ ದ್ವೀಷ್ಯದ್ವೀಷ್ಯಶಾ ಪರಯೀ ಹರ್ೀಾಃಶಾ ಪರಯೀ ಹರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 39 39 ||||  
 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  33  --  30 30 ||||  
 

|| || ಏಕತರಂಶ್್ ೀಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  31 31 ||||  
 

ಏವಂ ಏವಂ ಸವಭಸವಭರಣಾಕಲಾಂ ತತೆಲತ್ಾರದ್ರ್ಸುದಾ ರಣಾಕಲಾಂ ತತೆಲತ್ಾರದ್ರ್ಸುದಾ ||  
ನಾದಿರರ್ನ ು್ೀ ರ್ಥಾಪೂವಯಂನಾದಿರರ್ನ ು್ೀ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ  ಕಿೀಕಿೀನಾಶ ಇವ ಗ್ ೀಜರಮ್ ನಾಶ ಇವ ಗ್ ೀಜರಮ್ || || 13 13 ||||  

ಕಿೀನಾಶಾಃ ಕಷ್ಯಕ್್ ೀ ಮತಾಃ ಕಿೀನಾಶಾಃ ಕಷ್ಯಕ್್ ೀ ಮತಾಃ || || 13 13 ||||  
 

ವಾರ್ತನ್ ೀತೆಾಮತ್್ ೀತ್ಾುರಕಫಸಂರತದ್ಧನಾಸ್ತಕಾಃ ವಾರ್ತನ್ ೀತೆಾಮತ್್ ೀತ್ಾುರಕಫಸಂರತದ್ಧನಾಸ್ತಕಾಃ ||  
ಕ್ಾಶಶಾವಸಕೃತ್ಾರಾಸಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಘುರತಘುರಾರ್ಕ್ಾಶಶಾವಸಕೃತ್ಾರಾಸಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಘುರತಘುರಾರ್ತ್್ೀ ತ್್ೀ || || 16 16 ||||  

ಉತ್ಾುರಮತದ್ುತಂ ವಿನಾದಯತ್ ಉತ್ಾುರಮತದ್ುತಂ ವಿನಾದಯತ್ || || 16 16 ||||  
 

ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ನ್ವತಂ ನ್ವ ಚಾಧ್ವನ್ಾಃ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ನ್ವತಂ ನ್ವ ಚಾಧ್ವನ್ಾಃ ||  
ತರಭಿಮತಯಹ ತ್್ೈಯದಾವಯಭಾಯಂ ವಾ ನಿೀತಾಃ ಪಾರಪನೀತ ರಾತನಾಮ್ ತರಭಿಮತಯಹ ತ್್ೈಯದಾವಯಭಾಯಂ ವಾ ನಿೀತಾಃ ಪಾರಪನೀತ ರಾತನಾಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ತರಭಿಮತಯಹ ತ್್ೈಯದಾವಯಭಾಯಂ ವಾ ದಿನ್ೈದ್ಯಶಭಿರ್ೀವ ವಾ ತರಭಿಮತಯಹ ತ್್ೈಯದಾವಯಭಾಯಂ ವಾ ದಿನ್ೈದ್ಯಶಭಿರ್ೀವ ವಾ | |   
ಪಕ್ಷಾನಾಮಸ್ೀನ್ ವಾ ರಾತ ರ್ಮಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀ ಮೃತಾಃಪಕ್ಷಾನಾಮಸ್ೀನ್ ವಾ ರಾತ ರ್ಮಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀ ಮೃತಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||2424||||  

 

ಅತ್್ೈವ ನ್ರಕಾಃ ಸವಗಯ ಇತ ಮಾತಾಃ ಪರಚಕ್ಷತ್್ೀ ಅತ್್ೈವ ನ್ರಕಾಃ ಸವಗಯ ಇತ ಮಾತಾಃ ಪರಚಕ್ಷತ್್ೀ ||  
ರಾ ರಾತನಾ ವ್ೈ ನಾರಕಯಸಾು ಇಹಾಪುಯಪಲಕ್ಷಿತ್ಾಾಃ ರಾ ರಾತನಾ ವ್ೈ ನಾರಕಯಸಾು ಇಹಾಪುಯಪಲಕ್ಷಿತ್ಾಾಃ || || 29 29 ||||  

ಅತ್್ೈವ್ೀತ್್ಯೀವಶಬದಾಃ ಸಾಮಿಪಾಯಥ್ೀಯ ಅತ್್ೈವ್ೀತ್್ಯೀವಶಬದಾಃ ಸಾಮಿಪಾಯಥ್ೀಯ ||  

‘‘ಸಾಮಿೀಪ್ಯೀ ಚ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ಚ ಏವಶಬ್ ದೀಸಾಮಿೀಪ್ಯೀ ಚ ಪರಧ್ಾನ್ೀ ಚ ಏವಶಬ್ ದೀSSವಧ್ಾರಣ್ೀವಧ್ಾರಣ್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | | 
ಅತ್ಾರಪಯಸ್ತುೀತಯರ್ಯಾಃ ಅತ್ಾರಪಯಸ್ತುೀತಯರ್ಯಾಃ || || 29 29 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 33  --  31 31 ||||  
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|| || ದಾವತರಂಶ್್ ೀದಾವತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  32 32 ||||  
 

ಕಲ್ಲಲಂ ತ್್ವೀಕರಾತ್್ರೀಣ ಪಞ್ಾರಾತ್್ರೀಣ ಬತದ್ತಬದ್ಮ್ ಕಲ್ಲಲಂ ತ್್ವೀಕರಾತ್್ರೀಣ ಪಞ್ಾರಾತ್್ರೀಣ ಬತದ್ತಬದ್ಮ್ ||  
ದ್ಶಾಹ್ೀನ್ ತತ ಕಕಯನ್ತಧಾಃ ಪ್ೀಶಯಣಡಂ ವಾ ತತಾಃ ಪರಮ್ ದ್ಶಾಹ್ೀನ್ ತತ ಕಕಯನ್ತಧಾಃ ಪ್ೀಶಯಣಡಂ ವಾ ತತಾಃ ಪರಮ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ನಾನಾವಿಧ್ಾ ಗಭಯವೃದಿಧಾಃ ಕಮಯಭ್ೀದಾದ್ಾವಿಷ್ಯತ ನಾನಾವಿಧ್ಾ ಗಭಯವೃದಿಧಾಃ ಕಮಯಭ್ೀದಾದ್ಾವಿಷ್ಯತ ||  
ಅತ್್ ೀ ನಾನಾವಿಧ್ಂ ಗರನ್ಿೀ ಗಭಯಸಂಸಾಿನ್ಮತಚಯತ್್ೀಅತ್್ ೀ ನಾನಾವಿಧ್ಂ ಗರನ್ಿೀ ಗಭಯಸಂಸಾಿನ್ಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 2 2 ||||  

 

ನಾರ್ಮಾನ್ನಾರ್ಮಾನ್  ಋಷ್ಟಭಿೀಯತಾಃ ಸಪುವ ರಾಃ ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಋಷ್ಟಭಿೀಯತಾಃ ಸಪುವ ರಾಃ ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ||  
ಸುವಿೀತ ತಂ ವಿಕಿವರಾ ವಾಚಾ ಯೀನ್ ೀದ್ರ್ೀಸುವಿೀತ ತಂ ವಿಕಿವರಾ ವಾಚಾ ಯೀನ್ ೀದ್ರ್ೀSSಪಯತಾಃ ಪಯತಾಃ || || 12 12 ||||  

‘‘ವಧ್ರರ್ಸ್ತುವೀನಿದಾರಾಣಾಯಹತಹೃಯಷ್ಟೀಕ್ಾಣಿೀತ ಚಾಪುಯತವಧ್ರರ್ಸ್ತುವೀನಿದಾರಾಣಾಯಹತಹೃಯಷ್ಟೀಕ್ಾಣಿೀತ ಚಾಪುಯತ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 12 12 ||||  
 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ದ್ೀತದ್ದ್ಧ್ಾತ್ ಕತಮಾಃ ಸ ದ್ೀವಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ದ್ೀತದ್ದ್ಧ್ಾತ್ ಕತಮಾಃ ಸ ದ್ೀವಸ್ಿೈಕ್ಾಲ್ಲಕಂ ಸ್ತಿರಚರ್ೀಷ್ವನ್ತವತಯತ್ಾಂಶಾಃ  ಸ್ಿೈಕ್ಾಲ್ಲಕಂ ಸ್ತಿರಚರ್ೀಷ್ವನ್ತವತಯತ್ಾಂಶಾಃ  ||  
ತಂ ಜೀವಕಮಯಪದ್ವಿೀಮನ್ತವತಯಮಾನಾ ಸಾುತಂ ಜೀವಕಮಯಪದ್ವಿೀಮನ್ತವತಯಮಾನಾ ಸಾುಪತರಯೀಪಶಮನಾರ್ ವರ್ಂ ಭಜ್ೀಮ ಪತರಯೀಪಶಮನಾರ್ ವರ್ಂ ಭಜ್ೀಮ || || 17 17 ||||  

ಕರ್ಮಾಃ ಕರ್ಮಾಃ ––  ಸತಖತಮಾಃ ಸತಖತಮಾಃ || || 17 17 ||||  
 

ಪಶಯತಯರ್ಂ  ಷ್ಣರಾ ನ್ನ್ತ ಸಪುವ ರಾಃ ಶಾರಿೀರಭ್ೀದ್ಮಶರಿೀರವದ್ಸಯ ದ್ೀಹ್ೀ ಪಶಯತಯರ್ಂ  ಷ್ಣರಾ ನ್ನ್ತ ಸಪುವ ರಾಃ ಶಾರಿೀರಭ್ೀದ್ಮಶರಿೀರವದ್ಸಯ ದ್ೀಹ್ೀ ||  
ರ್ದ್ದತುರಾ ಸ ತಮಹಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಂ ಪಶ್ಯೀ ಬಹಿಹೃಯದಿ ಚ ಚ್ೈತಯಮಿವ ಪರತೀತಮ್ರ್ದ್ದತುರಾ ಸ ತಮಹಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಂ ಪಶ್ಯೀ ಬಹಿಹೃಯದಿ ಚ ಚ್ೈತಯಮಿವ ಪರತೀತಮ್|| || 20 20 ||||  

ಅಶರಿೀರವತ್ ಅಶರಿೀರವತ್ ––  ಪರಮಾತಮವತ್ ಪರಮಾತಮವತ್ | | ಪರಮಾತಮನಾ ಏವ ದ್ೀಹ್ ೀಪರಮಾತಮನಾ ಏವ ದ್ೀಹ್ ೀSSಪ ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಪ ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ||||  

‘‘ತತುವಜ್ಞಾತತುವಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಗಭಯಸಾಿನಾಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಗಭಯಸಾಿನಾಂ ಭವಿಷ್ಯತ ತ ||  
ಉತುಮಾನಾಮೃಷ್ಟೀಣಾಂ ಚಾನ್ಯೀಷಾಂ ಉತುಮಾನಾಮೃಷ್ಟೀಣಾಂ ಚಾನ್ಯೀಷಾಂ ಬಹತಜನ್ಮಗಮ್ಬಹತಜನ್ಮಗಮ್’’  ಇತ ಸಾೆಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀನ ದ್ೀ  || || 20 20 ||||  

 

ತ್್ೀಷ್ವಶಾನ ು್ೀಷ್ತ ಮ ಢ್ೀಷ್ತ ಖಣಿಡತ್ಾತ್ಾಮವಸಾಯಷ್ತ ತ್್ೀಷ್ವಶಾನ ು್ೀಷ್ತ ಮ ಢ್ೀಷ್ತ ಖಣಿಡತ್ಾತ್ಾಮವಸಾಯಷ್ತ ||  
ಸಙ್ುಂ ನ್ ಕತರಾಯಚ್ ಛೀಸಙ್ುಂ ನ್ ಕತರಾಯಚ್ ಛೀಚ್ಯೀಷ್ತ ಯೀಷ್ಟತೆಾೀಡಾಚ್ಯೀಷ್ತ ಯೀಷ್ಟತೆಾೀಡಾಮೃಮೃಗ್ೀಷ್ತ ಚ ಗ್ೀಷ್ತ ಚ || || 35 35 ||||  

ಖಣಿಡತ್ಾತ್ಾಮಖಣಿಡತ್ಾತ್ಾಮವಸಾಯಷ್ತ ವಸಾಯಷ್ತ ––  ಜೀವಮಾತರಜ್ಞಾನಿಷ್ತ ಜೀವಮಾತರಜ್ಞಾನಿಷ್ತ || || 35 35 ||||  
 

ತತಸೃಷ್ಟಟಸೃತತಸೃಷ್ಟಟಸೃಷ್ಟಸೃಷ್ಟೀಷ್ತ ಕ್್ ೀ ನ್ವಖಣಿಡತ ೀಾಃ ಪುಮಾನ್ ಷ್ಟಸೃಷ್ಟೀಷ್ತ ಕ್್ ೀ ನ್ವಖಣಿಡತ ೀಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಋಷ್ಟಂ ನಾರಾರ್ಣಮೃತ್್ೀ ಯೀಷ್ಟನ್ಮಯಯೀಹ ಮಾರ್ರಾ ಋಷ್ಟಂ ನಾರಾರ್ಣಮೃತ್್ೀ ಯೀಷ್ಟನ್ಮಯಯೀಹ ಮಾರ್ರಾ || || 38 38 ||||  

 

ಬಲಂ ಮೀ ಪಶಯ ಮಾರಾರಾಾಃ ಸ್ತಿೀಮರಾಯ ಜಯನ್ ೀ ದಿಶಾಮ್ ಬಲಂ ಮೀ ಪಶಯ ಮಾರಾರಾಾಃ ಸ್ತಿೀಮರಾಯ ಜಯನ್ ೀ ದಿಶಾಮ್ ||  
ರಾ ಕರ್ ೀತ ಪದಾಕ್ಾರನಾುನ್ ಭ ರವಿಜೃಮಾೀಣ ಕ್್ೀವಲಮ್ ರಾ ಕರ್ ೀತ ಪದಾಕ್ಾರನಾುನ್ ಭ ರವಿಜೃಮಾೀಣ ಕ್್ೀವಲಮ್ || || 39 39 ||||  
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‘‘ಮರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಮರಾ ತದ್ವಶ ಉಚಯತ್್ೀಮರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಮರಾ ತದ್ವಶ ಉಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 3838,,39 39 ||||  
 

ಸಙ್ುಂಸಙ್ುಂ  ನ್ ಕತರಾಯತರಮನ್ ಕತರಾಯತರಮದಾಸತ ಜಾತತ ಯೀಗಸಯ ಪಾರಂ ಪರಮಾರತರತಕ್ಷತಾಃ ದಾಸತ ಜಾತತ ಯೀಗಸಯ ಪಾರಂ ಪರಮಾರತರತಕ್ಷತಾಃ ||  
ಮತ್್ಸೀವರಾ ಪರಮತ್್ಸೀವರಾ ಪರತಲಬಾಧತಮಲಾಭ್ ೀ ವದ್ನಿು ರಾಂ ನಿರರ್ತಲಬಾಧತಮಲಾಭ್ ೀ ವದ್ನಿು ರಾಂ ನಿರರ್ದಾವರಮಸಯ ದಾವರಮಸಯ || || 40 40 ||||  

 

ಯೀಪಯೀಪರಾತ ಶನ್ೈಮಾಯರಾ ಯೀಷ್ಟದ ದ್ೀವವಿನಿಮಿಯತ್ಾ ರಾತ ಶನ್ೈಮಾಯರಾ ಯೀಷ್ಟದ ದ್ೀವವಿನಿಮಿಯತ್ಾ ||  
ತ್ಾಮಿಕ್ಷ್ೀತ್ಾತಮನ್ ೀ ಮೃತತಯಂ ತೃಣ್ೈಾಃ ಕ ತ್ಾಮಿಕ್ಷ್ೀತ್ಾತಮನ್ ೀ ಮೃತತಯಂ ತೃಣ್ೈಾಃ ಕ ಪಮಿವಾವೃತಮ್ ಪಮಿವಾವೃತಮ್ || || 41 41 ||||  

‘‘ಸತತಾಂಸತ ಚ ತಥಾ ಸ್ತಿೀಷ್ತ ನ್ ಸಙಕ್ ುೀ ದ್ ೀಷ್ಮಾವಹ್ೀತ್ ಸತತಾಂಸತ ಚ ತಥಾ ಸ್ತಿೀಷ್ತ ನ್ ಸಙಕ್ ುೀ ದ್ ೀಷ್ಮಾವಹ್ೀತ್ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಗತಣಾಯೈವ ದ್ ೀಷ್ಕೃದ್ತದಷ್ಟಜನ್ತುಷ್ತಯೀಗಯಂ ಗತಣಾಯೈವ ದ್ ೀಷ್ಕೃದ್ತದಷ್ಟಜನ್ತುಷ್ತ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 4040, , 4141||||  

 

ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜೀವಭ ತ್್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ಿೀಕಮನ್ತವರಜನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜೀವಭ ತ್್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ಿೀಕಮನ್ತವರಜನ್ ||  
ಭತಞ್ಚಜನ್ ಏವ ಕಮಾಯಣಿ ಕರ್ ೀಭತಞ್ಚಜನ್ ಏವ ಕಮಾಯಣಿ ಕರ್ ೀತಯತಯವಿರತಂ ಪುಮಾನ್ ವಿರತಂ ಪುಮಾನ್ || || 44 44 ||||  

ಜೀವಭ ತ್್ೀನ್ ಜೀವಭ ತ್್ೀನ್ ––  ಜೀವಕಮಯಭ ತ್್ೀನ್ ಜೀವಕಮಯಭ ತ್್ೀನ್ || || 44 44 ||||  
 

ರ್ತ್ಾರ್ತ್ಾSSಕ್ಷ್ಣ್ ೀದ್ರಯವಾಯವರ್ವದ್ಶಯನಾಯೀಗಯತ್ಾ ರ್ದಾ ಕ್ಷ್ಣ್ ೀದ್ರಯವಾಯವರ್ವದ್ಶಯನಾಯೀಗಯತ್ಾ ರ್ದಾ ||  
ತದ್ೈವ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀ ದ್ರಷ್ತಟದ್ರಯಷ್ಟೃತವಂ ಯೀಗಯತದ್ೈವ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀ ದ್ರಷ್ತಟದ್ರಯಷ್ಟೃತವಂ ಯೀಗಯತ್ಾತ್ಾSSನ್ಯೀಾಃ ನ್ಯೀಾಃ || || 47 47 ||||  

ಚಕ್ಷತಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ದಾಷ್ತಟದ್ರಯಷ್ಟೃತವಮಕ್ಷ್ಣ್ ೀಯೀಯಗಯತ್ಾ ಚಕ್ಷತಾಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ದಾಷ್ತಟದ್ರಯಷ್ಟೃತವಮಕ್ಷ್ಣ್ ೀಯೀಯಗಯತ್ಾ || || 47 47 ||||  
 

ಆತಮನ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಥ್ ೀಯ ದ್ೀಹಾದ್ಯಸಙಚುನ್ಾಃ ಆತಮನ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಥ್ ೀಯ ದ್ೀಹಾದ್ಯಸಙಚುನ್ಾಃ ||  
ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ನ್ ದ್ೀಹಸಯ ನ್ ಚಾತಮನ್ಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ನ್ ದ್ೀಹಸಯ ನ್ ಚಾತಮನ್ಾಃ || || 49 49 ||  

ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುರತಷಾರ್ಯಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುರತಷಾರ್ಯಾಃ | | ದ್ೀಹಾದಿಷ್ವಸಙಚುನ್ ೀ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹಾದಿಷ್ವಸಙಚುನ್ ೀ ಜೀವಸಯ 
ತನಿನಮಿತುಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯೀತನಿನಮಿತುಸತಖದ್ತಾಃಖಾದ್ಯೀ  ನ್ ಸನಿು ಕಿಮತತ ದ್ೀಹಸಾಯನ್ ಸನಿು ಕಿಮತತ ದ್ೀಹಸಾಯಚ್ೀತನ್ತ್ಾವತ್ ಚ್ೀತನ್ತ್ಾವತ್ || || 49 49 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನಿ್ದ್ತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವತರಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನಿ್ದ್ತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --  32 32 ||||  
 

|| || ತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  33 33 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ತಚಛಾದ್ಧರಾತಚಛಾದ್ಧರಾSSSSಕ್ಾರನ್ುಮತಾಃ ಪತೃದ್ೀವವರತಾಃ ಪುಮಾನ್ ಕ್ಾರನ್ುಮತಾಃ ಪತೃದ್ೀವವರತಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಗತ್ಾವ ಚಾನ್ದಾಮಸಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸ್ ೀಮಪಾಾಃ ಪುನ್ರ್ೀಷ್ಯತ ಗತ್ಾವ ಚಾನ್ದಾಮಸಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸ್ ೀಮಪಾಾಃ ಪುನ್ರ್ೀಷ್ಯತ || || 3 3 ||||  
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‘‘ಈಷ್ದ್ಾಕ್್ ುೀ ಭಗವತ ಸತಕಮಾಯಈಷ್ದ್ಾಕ್್ ುೀ ಭಗವತ ಸತಕಮಾಯ  ಸವಗಯಮೀಷ್ಯತ ಸವಗಯಮೀಷ್ಯತ ||  
ಅಭಕ್್ ುೀ ನಿರರ್ಂ ರಾತ ಸತಕಮಾಯಅಭಕ್್ ುೀ ನಿರರ್ಂ ರಾತ ಸತಕಮಾಯSSಪ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃಪ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 3 3 ||||  

 

ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯSSಭಿಮಾನ್ೀನ್ ನಿಾಃಸಙಕುೀನಾಪ ಕಮಯಣಾ ಭಿಮಾನ್ೀನ್ ನಿಾಃಸಙಕುೀನಾಪ ಕಮಯಣಾ ||  
ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಸಗತಣಂ ಬರಹಮ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಮ್ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಸಗತಣಂ ಬರಹಮ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಮ್ || || 12 12 ||||  

ಅಭಿಮಾನ್ೀನ್ ಅಭಿಮಾನ್ೀನ್ ––  ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ || || 12 12 ||||  
 

ಸ ಸಙ್ುತಯ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಶವರಮ ತಯನಾ ಸ ಸಙ್ುತಯ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಶವರಮ ತಯನಾ ||  
ಜಾತ್್ೀಜಾತ್್ೀSSಗತಣವಯತಗತಣವಯತಕರ್ೀ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ ಕರ್ೀ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ || || 13 13 ||||  

ಸಙ್ುತಯ ಸಙ್ುತಯ ––  ಲಯೀಲಯೀ  ಪರಮೀಶವಪರಮೀಶವರಂ ಪರವಿಶಯ ರಂ ಪರವಿಶಯ | | ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ 
ಉಚಾನಿೀಚಾದಿಭಾವ್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಉಚಾನಿೀಚಾದಿಭಾವ್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ | | ಅಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಬಹಿಾಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ ಅಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಬಹಿಾಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ 
ನಿಗಯಚಛತನಿಗಯಚಛತ||||  

  ‘‘ಗತಣವಯತಕರಾಭಾವ್ೀಗತಣವಯತಕರಾಭಾವ್ೀSSಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿಪೂವಯವತ್ ಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿಪೂವಯವತ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚನ್ ಗಚಛತವಿಷ್ ಣೀಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚನ್ ಗಚಛತ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 13 13 ||||  

 

ಐಶವರ್ಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ರ್ಐಶವರ್ಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ರ್ತ್  ತ್್ೀತ್  ತ್್ೀSSಪ ಧ್ಮಯವಿನಿಮಿಯತಮ್ ಪ ಧ್ಮಯವಿನಿಮಿಯತಮ್ ||  
ನಿಷ್ೀವಯ ಪುನ್ರಾರಾನಿು ಗತಣವಯತಕರ್ೀನಿಷ್ೀವಯ ಪುನ್ರಾರಾನಿು ಗತಣವಯತಕರ್ೀSSಸತ ಸತ || || 14 14 ||||  

ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಅಸತ ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಅಸತ | | ಪರಲಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಮಾರಾನಿು ಪರಲಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಮಾರಾನಿು || || 14 14 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮ  ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತಾಃ ಪರಲಯೀ ಪರಮೀಶವರಮ್ ಬರಹಾಮ  ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪರಿವೃತಾಃ ಪರಲಯೀ ಪರಮೀಶವರಮ್ ||  
ಪರವಿಶಯ ಸಗ್ೀಯ ತತ ಪುನ್ಾಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ ಪರಮೀದ್ತ್್ೀ ಪರವಿಶಯ ಸಗ್ೀಯ ತತ ಪುನ್ಾಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ ಪರಮೀದ್ತ್್ೀ ||||  
ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಧ್ಮಯಫಲಾಂಸುತರ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಕ್ಾುವನ್ಧ್ಮಯಫಲಾಂಸುತರ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಭತಕ್ಾುವಲಯೀ ಪುನ್ಾಃ ಲಯೀ ಪುನ್ಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಜ್ಞಾನ್ವಯಕುಂ ನಿಜಂ ಸತಖಮ್ ನಾರಾರ್ಣಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಜ್ಞಾನ್ವಯಕುಂ ನಿಜಂ ಸತಖಮ್ ||  
ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ತ್್ವೀಭತಞ್ಜತ್್ೀ ತ್್ವೀವಮೀವ್ೈಷಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಗಯನಿಗಯಮೌ ವಮೀವ್ೈಷಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಗಯನಿಗಯಮೌ ||  
ನಿತ್ೌಯ ನಿತಯಸತಖಂ ಚ್ೈವ ಸೃಷೌಟ ಭ್ ೀಗಾಸುಥ್ ೀತುಮಾಾಃ ನಿತ್ೌಯ ನಿತಯಸತಖಂ ಚ್ೈವ ಸೃಷೌಟ ಭ್ ೀಗಾಸುಥ್ ೀತುಮಾಾಃ ||  
ಗತಣವಯತಕರಾಭಾವ್ೀಗತಣವಯತಕರಾಭಾವ್ೀSSಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿ ಪೂವಯವತ್ ಪುಯಚಾನಿೀಚಾದಿ ಪೂವಯವತ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚನ್ ಗಚಛತವಿಷ್ ಣೀಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಕದಾಚನ್ ಗಚಛತ’’  ಇಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  
‘‘ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈನಿೀಯಚ್ ೀಚಾತ್ಾ ತಥಾ ರ್ಥಾಪೂವಯಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಯಗತಣ್ೈನಿೀಯಚ್ ೀಚಾತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಬರಹಮಣಶಾ ತಥಾಬರಹಮಣಶಾ ತಥಾSSನ್ಯೀಷಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ರ್ಥಾಪದ್ಮ್ನ್ಯೀಷಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ರ್ಥಾಪದ್ಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 1313,,1414||||  
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ಯೀ ತವಹಾಸಕುಮನ್ಸಾಃ ಕಮಯಸತ ಶರದ್ಧರಾಯೀ ತವಹಾಸಕುಮನ್ಸಾಃ ಕಮಯಸತ ಶರದ್ಧರಾSSನಿವತ್ಾಾಃ ನಿವತ್ಾಾಃ ||  
ಕತವಯನ್ಯಪರತಷ್ಟದಾಧನಿ ನಿತ್ಾಯನ್ಯಪ ಚ ಕೃತಸನಶಾಃ ಕತವಯನ್ಯಪರತಷ್ಟದಾಧನಿ ನಿತ್ಾಯನ್ಯಪ ಚ ಕೃತಸನಶಾಃ || || 16 16 ||||  

 

ರಜಸಾ ಕತಣಠಮನ್ಸಾಃ ಕ್ಾಮಾತಮನ್ ೀರಜಸಾ ಕತಣಠಮನ್ಸಾಃ ಕ್ಾಮಾತಮನ್ ೀSSಜತ್್ೀನಿದಾಜತ್್ೀನಿದಾರಾಾಃ ರಾಾಃ ||  
ಪತೄಪತೄನ್ ರ್ಜನ್ಯನ್ತದಿನ್ಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ವಭಿರತ್ಾಶರಾಾಃ ನ್ ರ್ಜನ್ಯನ್ತದಿನ್ಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ವಭಿರತ್ಾಶರಾಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ತ್್ೈವಗಿಯಕ್ಾಸ ು್ೀ ಪುರತಷಾ ವಿಮತಖಾ ಹರಿಮೀಧ್ಸಾಃ ತ್್ೈವಗಿಯಕ್ಾಸ ು್ೀ ಪುರತಷಾ ವಿಮತಖಾ ಹರಿಮೀಧ್ಸಾಃ ||  
ಕಥಾರಾಂ ಕರ್ನಿೀಯೀರತವಿಕರಮಸಯ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ಕಥಾರಾಂ ಕರ್ನಿೀಯೀರತವಿಕರಮಸಯ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ || || 18 18 ||||  

 

ನ್ ನ್ಂ ದ್ೈವ್ೀನ್ ವಿಹತ್ಾ ಯೀ ತವಚತಯತಕಥಾಸತಧ್ಾಮ್ ನ್ ನ್ಂ ದ್ೈವ್ೀನ್ ವಿಹತ್ಾ ಯೀ ತವಚತಯತಕಥಾಸತಧ್ಾಮ್ ||  
ಹಿತ್ಾವ ಶೃಣವನ್ಯಸದಾುಥಾಾಃ ಪುರಿೀಷ್ಮಿವ ವಿಡತಾಜಾಃ ಹಿತ್ಾವ ಶೃಣವನ್ಯಸದಾುಥಾಾಃ ಪುರಿೀಷ್ಮಿವ ವಿಡತಾಜಾಃ || || 19 19 ||||  

 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ಪಥಾದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ಪಥಾSSರ್ಯಮಣಾಃ ರ್ಯಮಣಾಃ ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ವರಪತೃಲ್ ೀಕಂ ವರಜನಿು ತ್್ೀ ಜನಿು ತ್್ೀ ||  
ಪರಜಾರಾಂ ತತ ಪರಜಾರ್ಪರಜಾರಾಂ ತತ ಪರಜಾರ್ನ ು್ೀ ಶಮಶಾನಾನ್ುಕಿರರಾಕೃತಾಃ ನ ು್ೀ ಶಮಶಾನಾನ್ುಕಿರರಾಕೃತಾಃ || || 20 20 ||||  

 

ತತಸ ು್ೀ ಕ್ಷಿೀಣಸತಕೃತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಲ್ ೀಯಕಮಿಮಂ ಸತ ತತಸ ು್ೀ ಕ್ಷಿೀಣಸತಕೃತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಲ್ ೀಯಕಮಿಮಂ ಸತ ||  
ಪತನಿು ವಿವಶಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸದ್ ಯೀ ವಿಭರಂಶ್ತ್್ ೀದ್ರಾಾಃ ಪತನಿು ವಿವಶಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸದ್ ಯೀ ವಿಭರಂಶ್ತ್್ ೀದ್ರಾಾಃ || || 21 21 ||||  

ಅತಯಲಾಭಕ್ಾು ವಿಷ ಣೌ ಚ ಸದಾ ಶಾರದಾಧದಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ಅತಯಲಾಭಕ್ಾು ವಿಷ ಣೌ ಚ ಸದಾ ಶಾರದಾಧದಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಸವಸನಾುನ್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಸವಸನಾುನ್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಕ್ಷಿಪರಕ್ಷಿಪರಮೀವ ಪರಜಾರ್ನ ು್ೀ ಯೀ ತತ ತದ್ಾಕಿುವಜಯತ್ಾಾಃ ಮೀವ ಪರಜಾರ್ನ ು್ೀ ಯೀ ತತ ತದ್ಾಕಿುವಜಯತ್ಾಾಃ ||  
ಅನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವ್ೀತ್ಾುರಸುದ್ನ್ ಯೀತುಮವ್ೀದಿನ್ಾಃ ಅನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವ್ೀತ್ಾುರಸುದ್ನ್ ಯೀತುಮವ್ೀದಿನ್ಾಃ ||  
ತದ್ಾಕುನಿತದ್ಾಕುನಿನ್ದನ್ದಕ್ಾಶ್ೈವ ರಾನ್ಯೀವ ನಿರರ್ಂ ಧ್ತರವಮ್ ಕ್ಾಶ್ೈವ ರಾನ್ಯೀವ ನಿರರ್ಂ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಅಪ ಧ್ಮೈಯಕನಿಲರಾ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾಅಪ ಧ್ಮೈಯಕನಿಲರಾ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಮತಕಿುಯೀಗಾಯಸತು ದ್ೀವಾದಾಯ ಮಾನ್ತಷಾ ರ್ಜ್ಞಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ಮತಕಿುಯೀಗಾಯಸತು ದ್ೀವಾದಾಯ ಮಾನ್ತಷಾ ರ್ಜ್ಞಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಮನ್ತಷ್ಯಭ್ೀದಾಾಃ ಶಾರದಾಧದಿಕೃತ್್ ೀ ವಿದ್ವೀಷ್ಟಮನ್ತಷ್ಯಭ್ೀದಾಾಃ ಶಾರದಾಧದಿಕೃತ್್ ೀ ವಿದ್ವೀಷ್ಟಣ್ ೀಣ್ ೀSSಸತರಾಾಃಸತರಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 16 16 --21 21 ||||  

 

ಜ್ಞಾನ್ಮೀಕಂ ಪರಾಜ್ಞಾನ್ಮೀಕಂ ಪರಾಚಿೀಚಿೀನ್ೈರಿನಿದಾಯೈಬರಯಹಮ ನಿಗತಯಣಮ್ ನ್ೈರಿನಿದಾಯೈಬರಯಹಮ ನಿಗತಯಣಮ್ ||  
ಅವಭಾತಯರ್ಯರ ಪ್ೀಣ ಭಾರನಾಯ ಶಬಾದದಿಧ್ಮಿಯಣಾಮ್ ಅವಭಾತಯರ್ಯರ ಪ್ೀಣ ಭಾರನಾಯ ಶಬಾದದಿಧ್ಮಿಯಣಾಮ್ || || 28 28 ||||  

‘‘ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿರ ಪಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯನ್ೈಕಮಾತರಕಮ್ ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿರ ಪಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯನ್ೈಕಮಾತರಕಮ್ ||  
ತನ್ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಭೌತಕಂ ತತ ಯೀ ಗಚಛನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃತನ್ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಭೌತಕಂ ತತ ಯೀ ಗಚಛನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 28 28 ||||  
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ರ್ಥಾ ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರ್ಥಾ ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿವೃತಾಞ್ಾವಿಧ್ಾಃ ಸವರಾಟ್ ರಸ್ತಿವೃತಾಞ್ಾವಿಧ್ಾಃ ಸವರಾಟ್ ||  
ಏಕ್ಾದ್ಶವಿಧ್ಸುಸಯ ವಪುರಣಡಂ ಜಗದ್ಯತಾಃ ಏಕ್ಾದ್ಶವಿಧ್ಸುಸಯ ವಪುರಣಡಂ ಜಗದ್ಯತಾಃ || || 29 29 ||||  

  ‘‘ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾತ್ಾಮ ಚ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಸುಥಾ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾತ್ಾಮ ಚ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಸುಥಾ ||  
ಸವಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಭಗವಾನ್ ಸವರಾಡಿನ್ದಾಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ ಸವಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಭಗವಾನ್ ಸವರಾಡಿನ್ದಾಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ ||  
ಇದ್ಮಣಡಂ ಜಗತಸವಯಂ ಶಕರದ್ೀಹಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ಇದ್ಮಣಡಂ ಜಗತಸವಯಂ ಶಕರದ್ೀಹಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ ||  
ತತಾತಸ್ತಿಗತಣ್ ೀ ರತದ್ರಸುಸಯ ಬರಹಾಮ ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃತತಾತಸ್ತಿಗತಣ್ ೀ ರತದ್ರಸುಸಯ ಬರಹಾಮ ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀಇತ ವಾಮನ್ೀ  ||||  

ರ್ಥ್ೈತ್ಾನ್ ಪಶಯನಿು ತದ್ವದ್ೀವ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ಮತ್ಾಸಯದಿರ ಪಂ ಪಶಯನ್ಯಜ್ಞಾಾಃ ರ್ಥ್ೈತ್ಾನ್ ಪಶಯನಿು ತದ್ವದ್ೀವ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ಮತ್ಾಸಯದಿರ ಪಂ ಪಶಯನ್ಯಜ್ಞಾಾಃ || || 29 29 ||||  
 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಗಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಗಶಾಶಾ  ಮನಿನಷ್ ಠೀ ನ್ೈಗತಯಣ್ ಯೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ಮನಿನಷ್ ಠೀ ನ್ೈಗತಯಣ್ ಯೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ||  
ದ್ವಯೀರಪ್ಯೀಕ ಏವಾಥ್ ೀಯ ಭಗವಚಛಬದಲಕ್ಷಣಾಃ ದ್ವಯೀರಪ್ಯೀಕ ಏವಾಥ್ ೀಯ ಭಗವಚಛಬದಲಕ್ಷಣಾಃ || || 32 32 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ಭಕಿುೀ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಮತಕಿುಾಃ ಕಸಾಯಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಭಕಿುೀ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಮತಕಿುಾಃ ಕಸಾಯಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಯೀರ್ೀತಯೀರ್ೀಕತಕತರ್ೀಣಾಪ ವಿಷ್ತಣಗ್ೀನ್ ೀಭರ್ಂ ವಿನಾ ರ್ೀಣಾಪ ವಿಷ್ತಣಗ್ೀನ್ ೀಭರ್ಂ ವಿನಾ ||  
ಏವಮಪ್ಯೀತಯೀರ್ೀಕಭಾವ್ೀಏವಮಪ್ಯೀತಯೀರ್ೀಕಭಾವ್ೀSSನ್ಯನಿರ್ತ್್ೀಧ್ತರಯವಮ್ ನ್ಯನಿರ್ತ್್ೀಧ್ತರಯವಮ್ ||  
ಏಕ್್ೀನಾಪ ಭವ್ೀನ್ತಮಕಿುಸುದ್ರ್ಯಂ ತವನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಮ್ಏಕ್್ೀನಾಪ ಭವ್ೀನ್ತಮಕಿುಸುದ್ರ್ಯಂ ತವನ್ಯಸಾಧ್ನ್ಮ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 32 32 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  33 33 ||||  
 

|| || ಚತತಸ್ತಿಂಶ್್ ೀಚತತಸ್ತಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 33  --  34 34 ||||  

ದ್ೀವಹ ತರತವಾಚದ್ೀವಹ ತರತವಾಚ  

ಅಥಾಪಯರಾನ ು್ೀ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಶರಾನ್ಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯಅಥಾಪಯರಾನ ು್ೀ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಶರಾನ್ಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯತಮಮರ್ಂ ವಪುಸ ು್ೀ ತಮಮರ್ಂ ವಪುಸ ು್ೀ ||  
ಗತಣಪರವಾಹಂ ಸದ್ಶ್ೀಷ್ಬಿೀಜಂ ದ್ದ ಧೌಯ ಸವರ್ಂ ರ್ಜಜಠ್ರಾಬಜಜಾತಾಃ ಗತಣಪರವಾಹಂ ಸದ್ಶ್ೀಷ್ಬಿೀಜಂ ದ್ದ ಧೌಯ ಸವರ್ಂ ರ್ಜಜಠ್ರಾಬಜಜಾತಾಃ || || 2  2  ||||  

ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಥಾಯತಮಮರ್ಂ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ತಮಮರ್ಂ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ತವಂ ಪರಧ್ಾನ್ಮಯೀ ದ್ೀವ ಪರಧ್ಾನಾದ್ ಕ್್ ೀ ರ್ತಾಃತವಂ ಪರಧ್ಾನ್ಮಯೀ ದ್ೀವ ಪರಧ್ಾನಾದ್ ಕ್್ ೀ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 2 2 ||||  
 

ತವಂ ದ್ೀತವಂ ದ್ೀಹತನ್ಿಾಃಹತನ್ಿಾಃ ಪರಶಮಾರ್ ಪರಶಮಾರ್  ಪಾಪಮನಾಂ ನಿದ್ೀಶಭಾಜಾಂ ಚ ವಿಭ್ ೀ ವಿಭ ತಯೀ ಪಾಪಮನಾಂ ನಿದ್ೀಶಭಾಜಾಂ ಚ ವಿಭ್ ೀ ವಿಭ ತಯೀ | |   
ರ್ಥಾವತ್ಾರಸುವ ಸ ಕರಾರ್ಥಾವತ್ಾರಸುವ ಸ ಕರಾದ್ರ್ಸುಥಾದ್ರ್ಸುಥಾSSರ್ಮಪಾಯತಮಪಥ್ ೀಪಲಬಧಯೀ ರ್ಮಪಾಯತಮಪಥ್ ೀಪಲಬಧಯೀ || || 5 5 ||||  

ದ್ೀಹತನ್ಿಾಃ ದ್ೀಹತನ್ಿಾಃ ––  ದ್ೀಹಪರಕ್ಾಶಾಃ ದ್ೀಹಪರಕ್ಾಶಾಃ ||  

‘‘ತತಾಃ ಪರಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಿಸಾುರಸುನ್ಿಂ ಚ್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃತತಾಃ ಪರಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಿಸಾುರಸುನ್ಿಂ ಚ್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’    
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ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ||||  55  ||||  
 

ಬರಹಮಣಯವಸಿ್ತತಮತಬರಹಮಣಯವಸಿ್ತತಮತಭಯಗವತ್ಾಯತಮಸಂಶರಯೀ ಭಯಗವತ್ಾಯತಮಸಂಶರಯೀ ||  
ನಿವೃತುಜೀವಭಾವತ್ಾವದಿವೀತಕ್್ಿೀಶಾಪುನಿವೃಯತಾಃ ನಿವೃತುಜೀವಭಾವತ್ಾವದಿವೀತಕ್್ಿೀಶಾಪುನಿವೃಯತಾಃ || || 26 26 ||||  

  ‘‘ಜೀವೀಪಾ ಪರಭೃತರ್ ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃಜೀವೀಪಾ ಪರಭೃತರ್ ಆಮತಕ್ ು್ೀಾಃ  ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ನಿರ್ಮಾತ್ ಸನ್ಯಭಾವಸತು ನಿಷ್ಮಲತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀನಿರ್ಮಾತ್ ಸನ್ಯಭಾವಸತು ನಿಷ್ಮಲತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 26 26 ||||  

 

|| || ಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಸ್ತಿಂಶ್್ ೀಇತ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಸ್ತಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 3 3 --  34 34 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ ತಾಯೀಯ ತೃತೀರ್ಸೆನ್ಧಾಃ ||||  
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|| || ಚತತರ್ಯಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ಚತತರ್ಯಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 4 4 ||||  
 

||| | ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ   || || 44  --  1 1 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ––  

ಮಮನ್ ೀಸತು ಶತರ ಪಾರಾಂ ತಸರಾಃ ಕನಾಯಶಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ನ್ ೀಸತು ಶತರ ಪಾರಾಂ ತಸರಾಃ ಕನಾಯಶಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ||  
ಆಕ ತದ್ೀಯವಹ ತಶಾ ಪರಸ ತರಿತ ವಿಶತರತ್ಾಾಃ ಆಕ ತದ್ೀಯವಹ ತಶಾ ಪರಸ ತರಿತ ವಿಶತರತ್ಾಾಃ || || 1 1 ||||  

‘‘ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಥಾಂ ಪಾರಹತರಭಾಯಸಾದ್ತತುಮಂ ಫಲಮ್ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಥಾಂ ಪಾರಹತರಭಾಯಸಾದ್ತತುಮಂ ಫಲಮ್ ||  
ವಿಜ್ಞಾಪಯತತಕ್ಾಮಾಸತು ವಿದಾವಂಸಸುತರ ತವಿಜ್ಞಾಪಯತತಕ್ಾಮಾಸತು ವಿದಾವಂಸಸುತರ ತತರತರ  ತತತತ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 1 1 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ  ––  

ಶರಣಂ ತಂ ಪರಪದ್ಯೀಶರಣಂ ತಂ ಪರಪದ್ಯೀSSಹಂ ರ್ ಏವ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ ಹಂ ರ್ ಏವ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ ||  
ಪರಜಾಮಾತಮಸಮಾಂ ಮಹಯಂ ಪರರ್ಚಛತವತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ಪರಜಾಮಾತಮಸಮಾಂ ಮಹಯಂ ಪರರ್ಚಛತವತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ || || 20 20 ||||  

 

ತಪಯಮಾನ್ಂ ತರಭತತಪಯಮಾನ್ಂ ತರಭತವನ್ಂ ಪಾರಣಾರ್ಮೀತಿತ್ಾಗಿನನಾ ವನ್ಂ ಪಾರಣಾರ್ಮೀತಿತ್ಾಗಿನನಾ ||  
ನಿಗಯತ್್ೀನ್ ಮತನ್ೀಮ ಯ ನಯ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಪರಭವಸಿರ್ಾಃ ನಿಗಯತ್್ೀನ್ ಮತನ್ೀಮ ಯ ನಯ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಪರಭವಸಿರ್ಾಃ || || 21 21 ||||  

 

ಅಪಸರ್ ೀಮತನಿಗನ್ಧವಯಸ್ತದ್ಧವಿದಾಯಧ್ರ್ ೀರಗ್ೈಾಃ ಅಪಸರ್ ೀಮತನಿಗನ್ಧವಯಸ್ತದ್ಧವಿದಾಯಧ್ರ್ ೀರಗ್ೈಾಃ ||  
ವಿತ್ಾರ್ಮಾನ್ರ್ಶಸ್ ೀ ಮತದಾವಿತ್ಾರ್ಮಾನ್ರ್ಶಸ್ ೀ ಮತದಾSSSSಶರಶರಮಪದ್ಂಮಪದ್ಂ  ರ್ರ್ತಾಃ ರ್ರ್ತಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ಬರಹಮಸಿಶ್ೈವ ರತದ್ರಸಿಾಃ ಸವರ್ಂ ಚಾಪ ಹರಿಾಃ ಪರಭತಾಃ ಬರಹಮಸಿಶ್ೈವ ರತದ್ರಸಿಾಃ ಸವರ್ಂ ಚಾಪ ಹರಿಾಃ ಪರಭತಾಃ ||  
ಪರಜಾಂ ಪರಜಾಂ ತರತರಪುರತಷ್ಸಮಾಂ ರ್ಚಛತವತಯತರರ್ೈಚಛತ ಪುರತಷ್ಸಮಾಂ ರ್ಚಛತವತಯತರರ್ೈಚಛತ ||  
ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್  ಸ ಬರಹಮರತದಾರಭಾಯಂ ಸಹ ವಿಷ್ತಣಜಯಗತಾತಾಃ ಸ ಬರಹಮರತದಾರಭಾಯಂ ಸಹ ವಿಷ್ತಣಜಯಗತಾತಾಃ ||  
ಆಗತಯ ತತ ತರಮ ತಯಯಂಶಾನ್ ಪುತ್ಾರನ್ ಪಾರದಾಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಆಗತಯ ತತ ತರಮ ತಯಯಂಶಾನ್ ಪುತ್ಾರನ್ ಪಾರದಾಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಭಾವಿತ್ಾವಚ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ವಞ್ಾನಾರ್ ಚಭಾವಿತ್ಾವಚ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ವಞ್ಾನಾರ್ ಚ’’    
ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 2020  --  22 22 ||||  

ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ––  

ರ್ಥಾ ಕೃತಸ ು್ೀ ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ಭಾವಯಂರ್ಥಾ ಕೃತಸ ು್ೀ ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ಭಾವಯಂ  ತ್್ೀನ್ೈವ ನಾನ್ಯಥಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ನಾನ್ಯಥಾ ||  
ತತಸಙ್ೆಲಾಸಯ ತ್್ೀ ಬರಹಮನ್ ರ್ದ್ವೈ ಧ್ಾಯರ್ಸ್ತ ತ್್ೀ ವರ್ಮ್ ತತಸಙ್ೆಲಾಸಯ ತ್್ೀ ಬರಹಮನ್ ರ್ದ್ವೈ ಧ್ಾಯರ್ಸ್ತ ತ್್ೀ ವರ್ಮ್ || || 30 30 ||||  

 

ತತಾವಿಷ್ಣವತತಾವಿಷ್ಣವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತ್್ೀ ವರ್ಮಿತ ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತ್್ೀ ವರ್ಮಿತ || || 30 30 ||||  
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ಸ್ ೀಮೀಸ್ ೀಮೀSSಭ ಭ ದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ  ಅಂಅಂಶ್ೀನ್ ದ್ತ್್ ುೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಯೀಗವಿತ್ ಶ್ೀನ್ ದ್ತ್್ ುೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಯೀಗವಿತ್ ||  
ದ್ತವಾಯಸಾಾಃ ಶಙ್ೆರದ್ತವಾಯಸಾಾಃ ಶಙ್ೆರಸಾಯಂಸಾಯಂಶ್್ ೀಶ್್ ೀ  ನಿಬ್ ೀಧ್ಾಙಚುರಸಾಃ ಪರಜಾಾಃ ನಿಬ್ ೀಧ್ಾಙಚುರಸಾಃ ಪರಜಾಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ಬರಹಮಣ್ ೀ ನಾವತ್ಾರ್ ೀಬರಹಮಣ್ ೀ ನಾವತ್ಾರ್ ೀSSಸ್ತು ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ತತ ಕ್್ೀವಲಮ್ ಸ್ತು ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ತತ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ಋತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾತಮನ್ಶಾ ತದ್ಂಶ್್ ೀಕಿುಾಃ ಪರವ್ೀಶತಾಃಋತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾತಮನ್ಶಾ ತದ್ಂಶ್್ ೀಕಿುಾಃ ಪರವ್ೀಶತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಸೃಷ್ಟಟಭ್ೀದಾದಿವರ ಪಂ ತತ ಕಥಾಪಸೃಷ್ಟಟಭ್ೀದಾದಿವರ ಪಂ ತತ ಕಥಾಪಞ್ಕ್ ಾೀಞ್ಕ್ ಾೀತುರಂ ಶತಮ್ತುರಂ ಶತಮ್  ||  
ವ್ೈರ ಪಯಮನ್ಯವ್ೈರ ಪಯಮನ್ಯದಿವದಿವಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತ್ಾತಾರಾಯನ್ ೇಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತ್ಾತಾರಾಯನ್ ೇಹನಾರ್ ಚಹನಾರ್ ಚ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  
‘‘ಋತ್್ೀ ತತ ಪಾಣಡವಕಥಾಂ ಕ್ಾಷ್ಣಯಂಋತ್್ೀ ತತ ಪಾಣಡವಕಥಾಂ ಕ್ಾಷ್ಣಯಂ ರಾಮಾರ್ಣಂ ತಥಾ  ರಾಮಾರ್ಣಂ ತಥಾ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಾಮದಿನಾಂ ಚ್ೈವ ಕರಮಾದ್ವಯತಯಸುಶಕಿುತ್ಾಮ್ ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಾಮದಿನಾಂ ಚ್ೈವ ಕರಮಾದ್ವಯತಯಸುಶಕಿುತ್ಾಮ್ ||  
ಏತದಾಪಾದ್ಕಂ ಚಾನ್ಯದ್ೃತ್್ೀ ಕಲಾಾದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ಏತದಾಪಾದ್ಕಂ ಚಾನ್ಯದ್ೃತ್್ೀ ಕಲಾಾದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ಕಥಾಭ್ೀದ್ಸತುವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮೀಹಾಯೈತ್್ೀಷ್ತ ಭಿನ್ನತ್ಾಕಥಾಭ್ೀದ್ಸತುವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮೀಹಾಯೈತ್್ೀಷ್ತ ಭಿನ್ನತ್ಾ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 33 33 ||||  

ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ––  

ಮ ತಯಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀತಾತುೀ ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾವೃಷ್ಟೀ ಮ ತಯಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀತಾತುೀ ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾವೃಷ್ಟೀ ||  
ರ್ಯೀಜಯನ್ಮನ್ಯದ್ ೀ ವಿಶವಮಭಯನ್ನ್ದತ್ ಸತನಿರ್ಯೀಜಯನ್ಮನ್ಯದ್ ೀ ವಿಶವಮಭಯನ್ನ್ದತ್ ಸತನಿವೃಯವೃಯತಮ್ ತಮ್ || || 53 53 ||||  

 

ಯೀ ಮಾರ್ರಾ ವಿರಚಿತಂ ನಿಜರಾಯೀ ಮಾರ್ರಾ ವಿರಚಿತಂ ನಿಜರಾSSSSತಮನಿೀದ್ಂ ಖ್ೀತಮನಿೀದ್ಂ ಖ್ೀ  ರ ಪಭ್ೀದ್ಮಿವ ತತರತಚಕ್ಷಣಾರ್ರ ಪಭ್ೀದ್ಮಿವ ತತರತಚಕ್ಷಣಾರ್||  
ಏತ್್ೀನ್ ಧ್ಮಯಸದ್ನ್ೀ ಋಷ್ಟಮ ತಯನಾದ್ಯಪಾರದ್ತಶಾಕ್ಾರ ಪುರತಷಾರ್  ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಏತ್್ೀನ್ ಧ್ಮಯಸದ್ನ್ೀ ಋಷ್ಟಮ ತಯನಾದ್ಯಪಾರದ್ತಶಾಕ್ಾರ ಪುರತಷಾರ್  ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ || || 56 56 ||||  

ಖ್ೀ ರ ಪಭ್ೀದ್ ೀಖ್ೀ ರ ಪಭ್ೀದ್ ೀSSಭಾರದಿಾಃ ಭಾರದಿಾಃ ||  

‘‘ರ್ಥಾಕ್ಾಶಸಿ್ತತ್್ ೀ ನಿತಯಮ್ರ್ಥಾಕ್ಾಶಸಿ್ತತ್್ ೀ ನಿತಯಮ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
‘‘ರ್ಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ವಿಮಾನಾದಿರ ಪಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ರ್ಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ವಿಮಾನಾದಿರ ಪಭ್ೀದ್ಾಃ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತಥಾ ಹತಥಾ ಹರೌರೌ  ಜಗದಿದ್ಂ ತತ್ಾಸಜಗದಿದ್ಂ ತತ್ಾಸಮಥಾಯಯತ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀಮಥಾಯಯತ್ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ’’  

ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 5353, , 5656, , 59 59 ||||  

ತ್ಾವಿಮೌ ವ್ೈ ಭಗವತ್್ ೀ ಹರ್ೀರಂಶಾವಿಹಾಗತ್ೌ ತ್ಾವಿಮೌ ವ್ೈ ಭಗವತ್್ ೀ ಹರ್ೀರಂಶಾವಿಹಾಗತ್ೌ ||  
ಭಾರವಯರಾರ್ ಚ ಭತವಾಃ ಕೃಷ ಣೌ ರ್ದ್ತಕತರ ದ್ವಹೌ ಭಾರವಯರಾರ್ ಚ ಭತವಾಃ ಕೃಷ ಣೌ ರ್ದ್ತಕತರ ದ್ವಹೌ || || 59 59 ||||  

‘‘ನ್ರ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ ನ್ರ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಅಅಜತಯನ್ೀ ಚ ನ್ರಾವ್ೀಶಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್ಜತಯನ್ೀ ಚ ನ್ರಾವ್ೀಶಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||  

 

ಪತರ್ಯಪರತರ ಪ್ೀ ಸ್ವೀಪತರ್ಯಪರತರ ಪ್ೀ ಸ್ವೀ  ಭವಾರಾನಾಗಸ್ೀ ರತಷಾ ಭವಾರಾನಾಗಸ್ೀ ರತಷಾ ||  
ಅಪೌರಢ್ೀವಾತಮನಾಅಪೌರಢ್ೀವಾತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮಜಹಾದ್ ಯೀಗಸಂರ್ತತ್ಾ ತ್ಾಮನ್ಮಜಹಾದ್ ಯೀಗಸಂರ್ತತ್ಾ || || 66 66 ||||  
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ಅಪೌರಢ್ೀವ ಅಪೌರಢ್ೀವ ––  ಅಸ್ತವೀಕೃತ್್ೀವ ಅಸ್ತವೀಕೃತ್್ೀವ || || 66 66 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀSSದಾಯರ್ಾಃ ದಾಯರ್ಾಃ || || 44  --1 1 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  2 2 ||||  

ನ್ನಿದರತವಾಚ ನ್ನಿದರತವಾಚ --  

ರ್ ಏತನ್ಮತಯಯಮತದಿದಶಯ ಭಗವತಯಪರತದ್ತರಹಿ ರ್ ಏತನ್ಮತಯಯಮತದಿದಶಯ ಭಗವತಯಪರತದ್ತರಹಿ ||  
ದ್ತರಹಯತಯಜ್ಞಾಃ ಪೃದ್ತರಹಯತಯಜ್ಞಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ದ್ೃಷ್ಟಟಸುತುವತ್್ ೀ ವಿಮತಖ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ರ್ಕ್ ದ್ೃಷ್ಟಟಸುತುವತ್್ ೀ ವಿಮತಖ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || || 22 22 ||||  

‘‘ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ರಾಾಃ ಶಾಪಾ ಮತಕಿುಗಾಶಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಮ್ ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಷ್ರಾಾಃ ಶಾಪಾ ಮತಕಿುಗಾಶಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಮ್ ||  
ಕ್ಾದಾಚಿತ್ಾೆಸ ು್ೀ ಭವನಿು ನ್ೈವ ತ್್ೀ ಸಾಕ್ಾದಾಚಿತ್ಾೆಸ ು್ೀ ಭವನಿು ನ್ೈವ ತ್್ೀ ಸಾವಯಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಾಃ ವಯಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂತ್್ೀಷಾಂ  ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ ು್ೀಶಾ ತ್ಾರತಮಯಸಯ ಚ್ೈವ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಮತಕ್ ು್ೀಶಾ ತ್ಾರತಮಯಸಯ ಚ್ೈವ ಹಿ ||  
ಭಗವನಿನರ್ತತ್ಾವತ್ ತತ ಶಾಪಾದಿನಾಯತರ ಕ್ಾರಣಮ್ಭಗವನಿನರ್ತತ್ಾವತ್ ತತ ಶಾಪಾದಿನಾಯತರ ಕ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 22 22 ||||  

 

ಗಿರ್ೀಾಃ ಸತತ್ಾರಾಾಃ ಪುಗಿರ್ೀಾಃ ಸತತ್ಾರಾಾಃ ಪುಷ್ಟಟಣಾಯ ಮಧ್ತಗನ ಧ್ೀನ್ ಭ ರಿಣಾ ಷ್ಟಟಣಾಯ ಮಧ್ತಗನ ಧ್ೀನ್ ಭ ರಿಣಾ ||  
ಮಥಾನ ಚ್ ೀನ್ಮರ್ಥತ್ಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸಮಮಹಯನ್ತು ಹರದಿವಷ್ಾಃ ಮಥಾನ ಚ್ ೀನ್ಮರ್ಥತ್ಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಸಮಮಹಯನ್ತು ಹರದಿವಷ್ಾಃ || || 26 26 ||||  

          ‘‘  ಗಿರಿಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಾಸುತತಸತ್ಾ ವ್ೀದ್ವಾಗಸಮೃತ್ಾ ಗಿರಿಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಾಸುತತಸತ್ಾ ವ್ೀದ್ವಾಗಸಮೃತ್ಾ | |   
ಪುಷ್ಾಂ ಸವಗಾಯದ್ರ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಫಲಂ ಮೀಕ್ಷ ಉದಾಹೃತಮ್ಪುಷ್ಾಂ ಸವಗಾಯದ್ರ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಫಲಂ ಮೀಕ್ಷ ಉದಾಹೃತಮ್’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||||  
‘‘ಅನ್ಙಕ್ ುೀಅನ್ಙಕ್ ುೀ  ಮನ್ಮಥ್ ೀ ಮನಾಿ ಕ್ಾಮೀಮನ್ಮಥ್ ೀ ಮನಾಿ ಕ್ಾಮೀ  ಅಙ್ುಜಾಃ ಉದಾಹೃತಾಃಅಙ್ುಜಾಃ ಉದಾಹೃತಾಃ’’    

ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ  ||||  26 26 ||||  

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  44  --  2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  3 3 ||||  
 

ಸತವಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ವಸತದ್ೀವಶಬಿದತಂ ರ್ದಿೀರ್ತ್್ೀ ತತರ ಪುಮಾನ್ಪಾವೃತಾಃ ಸತವಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ವಸತದ್ೀವಶಬಿದತಂ ರ್ದಿೀರ್ತ್್ೀ ತತರ ಪುಮಾನ್ಪಾವೃತಾಃ | |   
ಸತವಂ ಚ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ತವಧ್್ ೀಕ್ಷಜ್ ೀ ಮೀ ಮನ್ಸಾ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಸತವಂ ಚ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ ತವಧ್್ ೀಕ್ಷಜ್ ೀ ಮೀ ಮನ್ಸಾ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 23 23 ||||  

ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ  ೀರ್ತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ  ೀರ್ತ್್ೀ ––  ಚಿನ್ಯತ್್ೀ ಚಿನ್ಯತ್್ೀ ||  

  ‘‘ರತರತದ್ರೀಣ  ೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಷ್ ಣೀದ್ಯೀಯಯೀ ನ್ ಕಶಾನ್ದ್ರೀಣ  ೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಯಷ್ ಣೀದ್ಯೀಯಯೀ ನ್ ಕಶಾನ್’’    

ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 2323||||  

                      || || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  3 3 ||||  
 



 

 
 

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

 

Page 168 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  4 4 ||||  
 

ರ್ತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮಂ ಮಹತ್ಾಂ ಮನ್ ೀರ್ತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮಂ ಮಹತ್ಾಂ ಮನ್ ೀSSಲ್ಲಭಿನಿಯಷ್ೀವಿತಂ ಬರಹಮರಸಾಸವಾರ್ಥಯಭಿಾಃ ಲ್ಲಭಿನಿಯಷ್ೀವಿತಂ ಬರಹಮರಸಾಸವಾರ್ಥಯಭಿಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕಸಯ ರ್ದ್ವಷ್ಯತ ಚಾಶ್ಷ್ ೀಲ್ ೀಕಸಯ ರ್ದ್ವಷ್ಯತ ಚಾಶ್ಷ್ ೀSSರ್ಥಯರ್ಥಯನ್ಸುಸ್ೈ ಭವಾನ್ಸುಸ್ೈ ಭವಾನ್ನ್  ದ್ತರಹಯತ ವಿಶವಬನ್ಧವ್ೀ ದ್ತರಹಯತ ವಿಶವಬನ್ಧವ್ೀ ||||  

ಬರಹಮರಸಾಸವಾರ್ಥಯಭಿಾಃಬರಹಮರಸಾಸವಾರ್ಥಯಭಿಾಃ  ಶ್ಷಾಯಣಾಂಶ್ಷಾಯಣಾಂ  ಮನ್ ೀಮನ್ ೀSSಲ್ಲಭಿಾಃಲ್ಲಭಿಾಃ  ||  

‘‘ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯೀ ರತದ್ರಸನ್ಕ್ಾದ್ಯೀ ರತದ್ರ  ಶ್ಷಾಯಸ ು್ೀಷಾಮನ್ಯೀ ತತ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಶ್ಷಾಯಸ ು್ೀಷಾಮನ್ಯೀ ತತ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಬರಹಮಶ್ಷ್ಯಸುಥಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಮಶ್ಷ್ಯಸುಥಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಾಮ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ಚಬರಹಾಮ ನಾರಾರ್ಣಸಯ ಚ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 15 15 ||||  

 

ಕಿಂ ವಾ ಶ್ವಾಖಯಮಶ್ವಂ ನ್ ವಿದ್ತಸುವದ್ನ್ಯೀ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸುಮವಕಿೀರ್ಯ ಜಟಾಾಃಕಿಂ ವಾ ಶ್ವಾಖಯಮಶ್ವಂ ನ್ ವಿದ್ತಸುವದ್ನ್ಯೀ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸುಮವಕಿೀರ್ಯ ಜಟಾಾಃ  ಶಮಶಾನ್ೀ ಶಮಶಾನ್ೀ | |   
ತನಾಮಲಯಭಸಮನ್ೃಕಪಾಲಯವಸತಾಶಾಚ್ೈಯೀಯತನಾಮಲಯಭಸಮನ್ೃಕಪಾಲಯವಸತಾಶಾಚ್ೈಯೀಯಮ ಧ್ಯಭಿದ್ಯಧ್ತ ತಚಾರಣಾವಸೃಷ್ಟಮ್ ಮ ಧ್ಯಭಿದ್ಯಧ್ತ ತಚಾರಣಾವಸೃಷ್ಟಮ್ || || 16 16 ||||  

ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಬರಹಮಪುತ್ಾರಾಃ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಬರಹಮಪುತ್ಾರಾಃ ||  

ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ಪಾರಣ್ೀಶಬರಹಮವಿಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ಪಾರಣ್ೀಶಬರಹಮವಿಷ್ ಣಷ್ ಣನ್ ಶ್ರರ್ಂ ಗಿರಮ್ ನ್ ಶ್ರರ್ಂ ಗಿರಮ್ ||  
ಋತ್್ೀ ನ್ಮತ ನ್ ೀ ರತದ್ರಂ ಕ ಏವ ಪುರತಷಾರ್ಯಭಾಕ್ಋತ್್ೀ ನ್ಮತ ನ್ ೀ ರತದ್ರಂ ಕ ಏವ ಪುರತಷಾರ್ಯಭಾಕ್’’  ಇತ ಗಾರಡ್ೀ ಇತ ಗಾರಡ್ೀ || || 16 16 ||||  

 

ಕಮಯ ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃಕಮಯ ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಮಪುಯತ ವ್ೀದ್ೀ ವಿವಿತುಮಪುಯತ ವ್ೀದ್ೀ ವಿವಿಚ್ ಯೀಭರ್ಲ್ಲಙ್ುಮಾಶ್ರತಮ್ ಚ್ ಯೀಭರ್ಲ್ಲಙ್ುಮಾಶ್ರತಮ್ ||  
ವಿರ್ ೀ  ತದೌಯಗಪದ್ೀಕಕತಯರಿವಿರ್ ೀ  ತದೌಯಗಪದ್ೀಕಕತಯರಿ  ದ್ವರ್ಂ ತಥಾದ್ವರ್ಂ ತಥಾSSSSಬರಹಮಣಿ ಕಮಯಬರಹಮಣಿ ಕಮಯ  ನ್ಚಛಯತ ನ್ಚಛಯತ ||||  20 20 ||||  

ಆಬರಹಮಣಿ ಆಬರಹಮಣಿ ––  ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನಿನಿ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನಿನಿ ||  

‘‘ಆಬರಹಾಮಸಿ್ತತ ೀಜೀಯವನ್ತಮಕುಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಆಬರಹಾಮಸಿ್ತತ ೀಜೀಯವನ್ತಮಕುಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ರ್ಸುಸಯ ನ್ ನಿವೃತುಂ ಚ ಪರವೃತುಂ ಕಮಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ರ್ಸುಸಯ ನ್ ನಿವೃತುಂ ಚ ಪರವೃತುಂ ಕಮಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ರ್ತತುದ್ೀವಾಾಃ ಪರಕತವಯನಿು ಸ ಮಹಾನಿರ್ಮಾಃ ಸೃತಾಃ ರ್ತತುದ್ೀವಾಾಃ ಪರಕತವಯನಿು ಸ ಮಹಾನಿರ್ಮಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಸವಗಾಯದ್ಯರ್ಯಂ ಪರವೃತುಂ  ಸಾಯನಿನವೃತುಂ ಮತಕುಯೀ ತತ ರ್ತ್ ಸವಗಾಯದ್ಯರ್ಯಂ ಪರವೃತುಂ  ಸಾಯನಿನವೃತುಂ ಮತಕುಯೀ ತತ ರ್ತ್ ||  
ಸ ಮಹಾನಿರ್ಮೀ ನಾಮ ಕಮಯ ರ್ತ್ಾುವ ಕ್ಾರಿಕಮ್ ಸ ಮಹಾನಿರ್ಮೀ ನಾಮ ಕಮಯ ರ್ತ್ಾುವ ಕ್ಾರಿಕಮ್ ||  
ಮಹತ್್ ೀ ನಿರ್ಮಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತ್ಾಯ ಮತಕ್ ುೌ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಾಃ ಮಹತ್್ ೀ ನಿರ್ಮಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರೀತ್ಾಯ ಮತಕ್ ುೌ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಾಃ   
ಕ್್ೀಚಿನಿನವೃತುಮಿತ್ಾಯಹತಮಯಹಾನಿರ್ಮಮಪುಯತಕ್್ೀಚಿನಿನವೃತುಮಿತ್ಾಯಹತಮಯಹಾನಿರ್ಮಮಪುಯತ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ||||  
‘‘ರ್ದಿ ದ್ೀವಾರ್ದಿ ದ್ೀವಾಶಾಶಾ  ಋಷ್ಯೀಋಷ್ಯೀ  ನಿನ್ದಯನ ು್ೀ ರ್ತರ ಕತತರಚಿತ್ ನಿನ್ದಯನ ು್ೀ ರ್ತರ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ನ್ ತ್ಾನ್ ತ್ಾವತ್ಾ ಗತಣ್ೈಹಿೀಯನಾಾಃವತ್ಾ ಗತಣ್ೈಹಿೀಯನಾಾಃ  ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞಾ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃ ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞಾ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ತತ ತ್ಾತಾರ್ಯಂ ನಿನಾದರಾಮನ್ಯದ್ೀವ ತತರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ತತ ತ್ಾತಾರ್ಯಂ ನಿನಾದರಾಮನ್ಯದ್ೀವ ತತ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||20 20 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 --  4 4 ||||  
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|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  5 5 ||||  
 

ತತಾಃ ಸವಭತತಯಶಾತತಾಃ ಸವಭತತಯಶಾರಣಾಮತಬಜಾಸವಂ ಜಗದ್ತುರಣಾಮತಬಜಾಸವಂ ಜಗದ್ತುರ್ ೀಶ್ಾನ್ುರ್ತೀ ನ್ ಚಾಪರಮ್ ರ್ ೀಶ್ಾನ್ುರ್ತೀ ನ್ ಚಾಪರಮ್ ||  
ದ್ದ್ಶಯ ದ್ದ್ಶಯ ದ್ೀಹ್ೀ ಹತಕಲಮಷಾ ಸತೀ ಸದ್ಯಾಃ ಪರಜದ್ೀಹ್ೀ ಹತಕಲಮಷಾ ಸತೀ ಸದ್ಯಾಃ ಪರಜಜಾವಲ ಸಮಾ ಜಾಗಿನನಾ ಜಾವಲ ಸಮಾ ಜಾಗಿನನಾ || || 4 4 ||||  

ನ್ ಚಾಪರಂ ತಸಾಮದ್ವರಂ ನ್ ಚಿನ್ುರ್ತೀ ನ್ ಚಾಪರಂ ತಸಾಮದ್ವರಂ ನ್ ಚಿನ್ುರ್ತೀ | | ಪರನ್ತು ವಿಷಾಣವದಿಕಂ ಚಿನ್ುರ್ತೀಪರನ್ತು ವಿಷಾಣವದಿಕಂ ಚಿನ್ುರ್ತೀ,,  
ಚಶಬಾದತ್ ಚಶಬಾದತ್ ||  

‘‘ರತದ್ರಂ ಚ ಬರಹಮವಾರ್  ಚ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ್ೈವ ಶ್ರರ್ಂ ಗಿರಮ್ ರತದ್ರಂ ಚ ಬರಹಮವಾರ್  ಚ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ್ೈವ ಶ್ರರ್ಂ ಗಿರಮ್ ||  
ಉಮಾ ಚಿನ್ುರ್ತೀ ದ್ೀಹಂ ತತ್ಾಯಜಾನ್ಯಂ ನ್ ಚಾಸಮರತ್ಉಮಾ ಚಿನ್ುರ್ತೀ ದ್ೀಹಂ ತತ್ಾಯಜಾನ್ಯಂ ನ್ ಚಾಸಮರತ್’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  5 5 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  6 6 ||||  
 

ದ್ೃಷಾಟವ ಸಂದ್ೃಷಾಟವ ಸಂಜ್ಞಕಜ್ಞಕಪನ್ೀ ಯೀಗಂ ಪಶ್ನಾಂ ಸ ಪತಮಯಖ್ೀ ಪನ್ೀ ಯೀಗಂ ಪಶ್ನಾಂ ಸ ಪತಮಯಖ್ೀ ||  
ರ್ಜಮಾನ್ಪಶ್್ ೀಾಃ ಕಸಯ ಕ್ಾರಾತ್  ತ್್ೀನಾಹರಚಿಛರಾಃ ರ್ಜಮಾನ್ಪಶ್್ ೀಾಃ ಕಸಯ ಕ್ಾರಾತ್  ತ್್ೀನಾಹರಚಿಛರಾಃ || || 24 24 ||||  

 

ಜತಹಾವ್ೈತಚಿಛರಸುಸ್ತಮನ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಗಾನವಮಷ್ಟಯತಾಃ ಜತಹಾವ್ೈತಚಿಛರಸುಸ್ತಮನ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಗಾನವಮಷ್ಟಯತಾಃ ||  
ತದ ದ್ೀವರ್ಜನ್ಂ ದ್ಗಾಧವ ಪಾರತಷ್ಠದ್ ಗತಹಯಕ್ಾಲರ್ಮ್ ತದ ದ್ೀವರ್ಜನ್ಂ ದ್ಗಾಧವ ಪಾರತಷ್ಠದ್ ಗತಹಯಕ್ಾಲರ್ಮ್ || || 26 26 ||||  

‘‘ವಿೀರಭದಾರಖಯರ ಪ್ೀಣ ಸ್ವೀನ್ ಪೂವಯಂ ರ್ರೌ ಹರಾಃ ವಿೀರಭದಾರಖಯರ ಪ್ೀಣ ಸ್ವೀನ್ ಪೂವಯಂ ರ್ರೌ ಹರಾಃ ||  
ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಪಶಾಾತ್ ತತ ಗತ್ಾವ ದ್ಕ್ಷಮಥಾವದಿೀತ್ ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಪಶಾಾತ್ ತತ ಗತ್ಾವ ದ್ಕ್ಷಮಥಾವದಿೀತ್ ||  
ತತ್್ ರೀಪ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಹರಿಣಾ ಜತ್್ ೀ ಧ್ಮಾಯತಮಜ್ೀನ್ ಚ ತತ್್ ರೀಪ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಹರಿಣಾ ಜತ್್ ೀ ಧ್ಮಾಯತಮಜ್ೀನ್ ಚ ||  
ಅನಾಯನ್ ಜಗಾರ್ ಪರರ್ರೌ ಕ್್ೈಲಾಸಂ ಸವಂ ನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್ಅನಾಯನ್ ಜಗಾರ್ ಪರರ್ರೌ ಕ್್ೈಲಾಸಂ ಸವಂ ನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್’’    
ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 24 24 --26 26 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  6 6 ||||  
 

|| || ಸಪುಸಪುಮೀಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  7 7 ||||  
 

ಉಪಲಭಯ ಪುರ್ೈವ್ೈತದ್ಾಗವಾನ್ಬಜಸಮಾವಾಃ ಉಪಲಭಯ ಪುರ್ೈವ್ೈತದ್ಾಗವಾನ್ಬಜಸಮಾವಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಶಾ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ನ್ ಕಸಾಯಧ್ವರಮಿೀರ್ತತಾಃ ನಾರಾರ್ಣಶಾ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ನ್ ಕಸಾಯಧ್ವರಮಿೀರ್ತತಾಃ || || 3 3 ||||  
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ತರಮ ತಯಗ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾರ್ರೌ ತರಮ ತಯಗ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾರ್ರೌ || || 3 3 ||||  
 

ನಾಹಂ ನ್ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ನ್ ಚ ರ್ ರ್ಮನ್ಯೀ ಯೀ ದ್ೀಹಭಾಜ್ ೀ ಮತನ್ನಾಹಂ ನ್ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ನ್ ಚ ರ್ ರ್ಮನ್ಯೀ ಯೀ ದ್ೀಹಭಾಜ್ ೀ ಮತನ್ರ್ರ್ಶಾ ತತುವಮ್ ಶಾ ತತುವಮ್ ||  
ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮಾಣಂ ಬಲವಿೀರ್ಯಯೀವಾಯ ತತ್ಾಸವತಮತನ್ಿಸಯ ಕ ಉದಿವವಿದ್ತಾಃ ಪರಮಾಣಂ ಬಲವಿೀರ್ಯಯೀವಾಯ ತತ್ಾಸವತಮತನ್ಿಸಯ ಕ ಉದಿವ ತ್್ಸೀತ್  ತ್್ಸೀತ್ ||||77||||  

ರ್ಜ್ಞಾಃ ರ್ಜ್ಞಾಃ ––  ಇನ್ದಾಾಃ ಇನ್ದಾಾಃ ||  
‘‘ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಪತಸ್ತುವನ್ದಾಾಃ ಪುರತಹ ತಾಃರ್ಜ್ಞ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಪತಸ್ತುವನ್ದಾಾಃ ಪುರತಹ ತಾಃ  ಪುರತಷ್ತಟತಾಃಪುರತಷ್ತಟತಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ | | 
ತಸಾಮತಮತನ್ಿಸಯ ತಸಾಮತಮತನ್ಿಸಯ | | ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯನ್ ೀವಶಸಯ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಯನ್ ೀವಶಸಯ ||  

‘‘ನಾಹಂ ಚ್ೀನ್ ದಾೀನಾಹಂ ಚ್ೀನ್ ದಾೀ ನ್ ಚ್ೈವಾನ್ಯೀ ರ್ತುತವಂ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮ್  ನ್ ಚ್ೈವಾನ್ಯೀ ರ್ತುತವಂ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮ್ ||  
ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ ರತದ್ ರೀ ಮಮ ವಾಯೀರಥಾಪ ವಾ ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ ರತದ್ ರೀ ಮಮ ವಾಯೀರಥಾಪ ವಾ ||  
ನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಪುಂಸನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಪುಂಸಸುಸ್ಯೀತಿಂ ವಾಃ ಕತತಾಃ ಕೃತಮ್ಸುಸ್ಯೀತಿಂ ವಾಃ ಕತತಾಃ ಕೃತಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ||  
‘‘ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಬರಹಮಣಶಾ ಶ್ವಾದಿನಾದಾದಿಭಿಸುಥಾ ಮತಮತಕ್ಷವೀ ಬರಹಮಣಶಾ ಶ್ವಾದಿನಾದಾದಿಭಿಸುಥಾ ||  
ಶತರತ್ಾವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹಶತರತ್ಾವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ’’  ಇತ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯಕ್ೌಮೀಯ  ||| | 7 7 ||||  

 

ಸ ತ ಪಲಭಾಯಗತಮಾತಮಯೀನಿಂ ಸತರಾಸತರ್ೀಶ್ೈರಭಿವನಿದತ್ಾಙಚಘಾಮ್ ಸ ತ ಪಲಭಾಯಗತಮಾತಮಯೀನಿಂ ಸತರಾಸತರ್ೀಶ್ೈರಭಿವನಿದತ್ಾಙಚಘಾಮ್ ||  
ಉತ್ಾಿರ್ ಚಕ್್ರೀ ಶ್ರಸಾಉತ್ಾಿರ್ ಚಕ್್ರೀ ಶ್ರಸಾSSಭಿವನ್ದನ್ಂ ಮಹತುಮೀಭಿವನ್ದನ್ಂ ಮಹತುಮೀSSಕಯಕಯಸಯ ರ್ಥ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಯ ರ್ಥ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ||||  40 40 ||||  

ಮಹತುಮಸ ು್ೀಜಸ್ತವತಮೀಮಹತುಮಸ ು್ೀಜಸ್ತವತಮೀSSಕಯಸಯ ಸಕ್ಾಶಾದ್ಪ ಕಯಸಯ ಸಕ್ಾಶಾದ್ಪ ||  

‘‘ತ್್ೀಜ್ ೀತ್್ೀಜ್ ೀSSರ್ಯ ಉತುಮಾಥ್ೀಯ ಚ ಪೂಜಾಯಥ್ೀಯ ಚ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ಯ ಉತುಮಾಥ್ೀಯ ಚ ಪೂಜಾಯಥ್ೀಯ ಚ ಪರರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ಮಹಚಛಬ್ ದೀ ಮಹಾಃಶಬ್ ದೀ ಮಾನ್ಯಶಬದಸುಥ್ೈವ ಚಮಹಚಛಬ್ ದೀ ಮಹಾಃಶಬ್ ದೀ ಮಾನ್ಯಶಬದಸುಥ್ೈವ ಚ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 40 40 ||||  

ಬರಹ್ ೇವಾಚ ಬರಹ್ ೇವಾಚ ––  

ಜಾನ್ೀ ತ್ಾವಮಿೀಶ ವಿಶವಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಯೀನಿಬಿೀಜಯೀಾಃ ಜಾನ್ೀ ತ್ಾವಮಿೀಶ ವಿಶವಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ಯೀನಿಬಿೀಜಯೀಾಃ ||  
ಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಶ್ವಸಯ ಚ ಪರಂ ರ್ತುದ್ಬಾಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಶ್ವಸಯ ಚ ಪರಂ ರ್ತುದ್ಬಾಹಮಹಮ  ನಿರನ್ುರಮ್ ನಿರನ್ುರಮ್ || || 42 42 ||||  

 

ತವಮೀವ ಭಗವನ್ನೀತಚಿಛವಶಕ್್ ಯೀಾಃ ಸವರ ಪಯೀಾಃ ತವಮೀವ ಭಗವನ್ನೀತಚಿಛವಶಕ್್ ಯೀಾಃ ಸವರ ಪಯೀಾಃ ||  
ವಿಶವಂ ಸೃಜಸ್ತ ಪಾಸಯತಸ ಕಿರೀಡನ್ ನಣಯಪದ್ ೀ ರ್ಥಾ ವಿಶವಂ ಸೃಜಸ್ತ ಪಾಸಯತಸ ಕಿರೀಡನ್ ನಣಯಪದ್ ೀ ರ್ಥಾ || || 43 43 ||||  

ಅನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಶ್ವಸಯ ಚ ಪರಮಿತ ಅನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಶ್ವಸಯ ಚ ಪರಮಿತ ||  

‘‘ಕಿರರ್ನ ು್ೀ ಸತುಕಿರರ್ನ ು್ೀ ಸತುತಯೀತಯೀSSನ್ಯತರ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ನ್ಯತರ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ನ್ ಜೀವ್ೀ ಹಿ ಗತಣಾಾಃ ಪೂಣಾಯ ರ್ಥಾಯೀಗಾಯ ಹಿ ತದ್ುತ್ಾಾಃನ್ ಜೀವ್ೀ ಹಿ ಗತಣಾಾಃ ಪೂಣಾಯ ರ್ಥಾಯೀಗಾಯ ಹಿ ತದ್ುತ್ಾಾಃ’’  ಇಇತ ಬಾರಹ್ೇ ತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
‘‘ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪಂ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪಂ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
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ಸವರ ಪಂ ಸ ತತ ಸವಯತರ ಬಿಸವರ ಪಂ ಸ ತತ ಸವಯತರ ಬಿಮಬಮಬತ್ಾವದ್ೀವ ತ ಚಯತ್್ೀ ತ್ಾವದ್ೀವ ತ ಚಯತ್್ೀ ||  
ಸಾಕ್ಷಾತಸವರ ಪಂ ಮತ್ಾಸಯದಾಯ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತಸವರ ಪಂ ಮತ್ಾಸಯದಾಯ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ತಸಾಮದ್ನ್ಯಗತ್ಾ ದ್ ೀಷಾ ನ್ ತಸ್ತಮನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀತಸಾಮದ್ನ್ಯಗತ್ಾ ದ್ ೀಷಾ ನ್ ತಸ್ತಮನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ’’    

ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 42 42 , , 43 43 ||||  
ತವಮೀವ ಧ್ಮಾಯರ್ಯದ್ತಘಾತವಮೀವ ಧ್ಮಾಯರ್ಯದ್ತಘಾSSಭಿಪಭಿಪತುಯೀ ದ್ಕ್ಷ್ೀಣ ಸ ತ್್ರೀಣ ವಿಸಜಯತ್ಾಧ್ವರಾಃ ತುಯೀ ದ್ಕ್ಷ್ೀಣ ಸ ತ್್ರೀಣ ವಿಸಜಯತ್ಾಧ್ವರಾಃ ||  
ತವಯೈವ ಲ್ ೀಕ್್ ೀತವಯೈವ ಲ್ ೀಕ್್ ೀSSವಸ್ತತ್ಾಶಾ ಸ್ೀತವೀ ರಾನ್ ಬಾರಹಮಣಾಾಃ ಶರದ್ದಧ್ತ್್ೀ ಧ್ೃತವರತ್ಾಾಃವಸ್ತತ್ಾಶಾ ಸ್ೀತವೀ ರಾನ್ ಬಾರಹಮಣಾಾಃ ಶರದ್ದಧ್ತ್್ೀ ಧ್ೃತವರತ್ಾಾಃ  ||||  44 44 ||||  

ಅಭಿಪತುಯೀ ಅಭಿಪತುಯೀ ––  ಪರತೀಕ್ಾರಾರ್ ಪರತೀಕ್ಾರಾರ್ | | ಸ ತ್್ರೀಣ ಸ ತ್್ರೀಣ ––  ದ್ ೀಷ್ಸ ಚಕ್್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ಸ ಚಕ್್ೀನ್ || || 44 44 ||||  
 

ನ್ ವ್ೈ ಸತ್ಾಂ ತವಚಾರಣಾಪಯತ್ಾತಮನಾಂ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ವಭಿಪಶಯತ್ಾಂ ತವ ನ್ ವ್ೈ ಸತ್ಾಂ ತವಚಾರಣಾಪಯತ್ಾತಮನಾಂ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ವಭಿಪಶಯತ್ಾಂ ತವ ||  
ಭ ತ್ಾನಿ ಚಾತಮನ್ಯಪೃರ್ಗಿದದ್ೃಕ್ಷತ್ಾಂಭ ತ್ಾನಿ ಚಾತಮನ್ಯಪೃರ್ಗಿದದ್ೃಕ್ಷತ್ಾಂ  ಪಾರಯೀಣ ರ್ ೀಷ್ ೀಪಾರಯೀಣ ರ್ ೀಷ್ ೀSSಭಿಭವ್ೀದ್ಯಥಾ ಪಶ್್ ೀಾಃ ಭಿಭವ್ೀದ್ಯಥಾ ಪಶ್್ ೀಾಃ || || 46 46 ||||  

ತವ ತವ ––  ತ್ಾವಮ್ ತ್ಾವಮ್ | | ‘‘ಚತತಷ್ತಯ ಷ್ಷ್ಟಠೀಚತತಷ್ತಯ ಷ್ಷ್ಟಠೀ’’  ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ||||  

‘‘ವಿಷ್ಣವವಿಷ್ಣವ ೀನಾ ಜಗತಸತ್ಾು ಪರತೀತಶ್ಾೀಷ್ಟಟತಂ ಗತಾಃ ೀನಾ ಜಗತಸತ್ಾು ಪರತೀತಶ್ಾೀಷ್ಟಟತಂ ಗತಾಃ  ||  
ಇತ ರ್ನಿನರ್ತಂಇತ ರ್ನಿನರ್ತಂ  ಜ್ಞಾನ್ಮಪೃರ್ಗದಶಯನ್ಂ ಸೃತಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಪೃರ್ಗದಶಯನ್ಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಮಿಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೃರ್ಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೃರ್ಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ರ್ಥ್ೈವಾರ್ಯಸುಥಾಜ್ಞಾನ್ಮಪೃರ್ಗದೃಷ್ಟಟರತಚಯತ್್ೀರ್ಥ್ೈವಾರ್ಯಸುಥಾಜ್ಞಾನ್ಮಪೃರ್ಗದೃಷ್ಟಟರತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  ||  46 46 ||||  

 

ಯೀ ಅಯೀ ಅಸ್ತಮನ್ ರ್ದಾ ಪುಷ್ೆರನಾಭಮಾರ್ರಾ ದ್ತಲಯಙ್ಘಯರಾ ಸಾೃಷ್ಟ ರ್ಾಃ ಪೃರ್ಗದೃಶಾಃ ಸ್ತಮನ್ ರ್ದಾ ಪುಷ್ೆರನಾಭಮಾರ್ರಾ ದ್ತಲಯಙ್ಘಯರಾ ಸಾೃಷ್ಟ ರ್ಾಃ ಪೃರ್ಗದೃಶಾಃ ||  
ಕತವಯನಿು ತತರ ಹಯನ್ತಕಮಾರಾ ಕೃಪಾಂ  ನ್ ಸಾಧ್ವೀ ದ್ೈವಬಲಾತ್ ಕೃತ್ಾಾಃ ಕರ್ಮ್ ಕತವಯನಿು ತತರ ಹಯನ್ತಕಮಾರಾ ಕೃಪಾಂ  ನ್ ಸಾಧ್ವೀ ದ್ೈವಬಲಾತ್ ಕೃತ್ಾಾಃ ಕರ್ಮ್ || || 48 48 ||||  

ರ್ದಾರ್ದಾ  --  ರ್ಸಾಮತ್ ರ್ಸಾಮತ್ ||  

‘‘ಹೃದ್ರ್ಸಯ ದ್ರವಿೀಭಾವಸುವನ್ತಕಮಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಸಯ ದ್ರವಿೀಭಾವಸುವನ್ತಕಮಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಉಪಕ್ಾರಂ ಕತತಯಮಿಚಾಛಂ ಕೃಪ್ೀತ್ಾಯಹತಮಯನಿೀಷ್ಟಉಪಕ್ಾರಂ ಕತತಯಮಿಚಾಛಂ ಕೃಪ್ೀತ್ಾಯಹತಮಯನಿೀಷ್ಟಣಾಃಣಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 48 48 ||||  

 

ಭವಾನ್ ಹಿ ಪುಂಸಾಃ ಪರಮಸಯ ಮಾರ್ರಾ ದ್ತರನ್ುರಾಭವಾನ್ ಹಿ ಪುಂಸಾಃ ಪರಮಸಯ ಮಾರ್ರಾ ದ್ತರನ್ುರಾSSಸಾೃಷ್ಟಮತಾಃ ಸಮಸುದ್ೃಕ್ ಸಾೃಷ್ಟಮತಾಃ ಸಮಸುದ್ೃಕ್ ||  
ತರಾ ಹತ್ಾತಮಸವನ್ತಕತರಾ ಹತ್ಾತಮಸವನ್ತಕಮಯಚ್ೀಮಯಚ್ೀತಾಃ ಸವನ್ತಗರಹಂ ಕತತಯಮಿಹಾಹಯಸ್ತ ಪರಭ್ ೀ ತಾಃ ಸವನ್ತಗರಹಂ ಕತತಯಮಿಹಾಹಯಸ್ತ ಪರಭ್ ೀ || || 49 49 ||||  

ಮಾರ್ರಾ ಮಾರ್ರಾ ––  ವಿಷ್ಣವವಿಷ್ಣವ ೀನ್ಬನ್ಧಕಶಕ್ಾಯ  ೀನ್ಬನ್ಧಕಶಕ್ಾಯ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಮಾರಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛ ಬನ್ಧಶಕಿುಶಾ ತದ್ವಶಾ ವಿಷ್ತಣಮಾರಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛ ಬನ್ಧಶಕಿುಶಾ ತದ್ವಶಾ ||  
ಸವಯತರಗಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛ ಬನ್ಧಸವಯತರಗಾ ಹರ್ೀರಿಚಾಛ ಬನ್ಧಶಕಿುಜ್ಞಯವಜಯತ್ಾಶಕಿುಜ್ಞಯವಜಯತ್ಾ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 49 49 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  7 7 ||||  
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|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  8 8 ||||  
 

ಅಪಯವಾಯಗವೃತುಯೀ ರ್ಸಯ ಮಹಿತ್್ವೀ ಸವಭತವಾದ್ರ್ಾಃ ಅಪಯವಾಯಗವೃತುಯೀ ರ್ಸಯ ಮಹಿತ್್ವೀ ಸವಭತವಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ರ್ಥಾಮತ ಗೃಣನಿು ಸಮ ಕೃತ್ಾನ್ತಗರಹವಿಗರಹಮ್ ರ್ಥಾಮತ ಗೃಣನಿು ಸಮ ಕೃತ್ಾನ್ತಗರಹವಿಗರಹಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಉತಾತುಹಯರಿರ ಪಾಣಾಂ ವಯಕಿುರ್ೀವಉತಾತುಹಯರಿರ ಪಾಣಾಂ ವಯಕಿುರ್ೀವ  ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಉತಾತುರ್ೀವ ಜೀವಾನಾಂ ದ್ೀಹ್ ೀತಾತುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಉತಾತುರ್ೀವ ಜೀವಾನಾಂ ದ್ೀಹ್ ೀತಾತುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||||  24 24 ||||  

ದ್ಕ್ಷ ಉವಾಚ ದ್ಕ್ಷ ಉವಾಚ ––  

ಶತದ್ಧಂ ಸವಧ್ಾಮತನಯಪರತ್ಾಖಿಲಬತದ್ಧಯವಸಿಂ ಚಿನಾಮತರಮೀಕಮಭರ್ಂ ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ಮಾರಾಮ್ ಶತದ್ಧಂ ಸವಧ್ಾಮತನಯಪರತ್ಾಖಿಲಬತದ್ಧಯವಸಿಂ ಚಿನಾಮತರಮೀಕಮಭರ್ಂ ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ಮಾರಾಮ್ ||  
ತಷ್ಠಂಸುಯೈವ ಪುರತಷ್ತವಮತಪ್ೀತಯ ತಸಾಯಮಾಸ್ುೀ ಭವಾನ್ಪರಿಶತದ್ಧಮಿವಾಮನ್ನಿು ತಷ್ಠಂಸುಯೈವ ಪುರತಷ್ತವಮತಪ್ೀತಯ ತಸಾಯಮಾಸ್ುೀ ಭವಾನ್ಪರಿಶತದ್ಧಮಿವಾಮನ್ನಿು || || 226 6 ||||  

‘‘ಜಡಮಾರಾ ನ್ ತಸಾಯಸ್ತುಜಡಮಾರಾ ನ್ ತಸಾಯಸ್ತು ಶರಿೀ ಶರಿೀರತ್್ವೀನ್ ಕತತರಚಿತ್ ರತ್್ವೀನ್ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ಸೃಷಾಟವತರಾ ಶರಿೀರಾಣಿ ತತ್ ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ಸೃಷಾಟವತರಾ ಶರಿೀರಾಣಿ ತತ್ ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಮಾರಾರಾಮಶರಿೀರಾರಾಮಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಸಿ್ತತಾಃ ಮಾರಾರಾಮಶರಿೀರಾರಾಮಪ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ತಸಾಮತ್ ಪಾರಕೃತ ಇತ್್ಯೀವ ಜೀತಸಾಮತ್ ಪಾರಕೃತ ಇತ್್ಯೀವ ಜೀವವತ್ ತಂ ವದ್ನಿು ಹಿ ವವತ್ ತಂ ವದ್ನಿು ಹಿ ||  
ಅಸಾೃಷ್ಟತ್್ವೀಅಸಾೃಷ್ಟತ್್ವೀSSಪ ತದ್ಧಮೈಯಸುದ್ುತ್ಾವದ್ೀವ ಕ್ಾರಣಾತ್ಪ ತದ್ಧಮೈಯಸುದ್ುತ್ಾವದ್ೀವ ಕ್ಾರಣಾತ್’’  ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 26 26 ||||  

ಋತವಜ ಊಚತಾಃ ಋತವಜ ಊಚತಾಃ   
ತತುವಂ ನ್ ತತುವಂ ನ್ ತ್್ೀ ವರ್ಮನ್ಞ್ಜನ್ ರತದ್ರಶಾಪಾತ್ ಕಮಯಣಯವಗರಹ ಯೀ ಭಗವನ್ ವಿದಾಮಾಃ ತ್್ೀ ವರ್ಮನ್ಞ್ಜನ್ ರತದ್ರಶಾಪಾತ್ ಕಮಯಣಯವಗರಹ ಯೀ ಭಗವನ್ ವಿದಾಮಾಃ ||  
ಧ್ಮೀಯಪಲಕ್ಷಣಮಿದ್ಂ ತರವೃದ್ಧ್ವಧ್ಮೀಯಪಲಕ್ಷಣಮಿದ್ಂ ತರವೃದ್ಧ್ವರಾಖಯಂ ಜ್ಞಾತಂ ರ್ದ್ರ್ಯಮ ದ್ೈವಮದ್ಸುವಮಾಸಾಿಾಃರಾಖಯಂ ಜ್ಞಾತಂ ರ್ದ್ರ್ಯಮ ದ್ೈವಮದ್ಸುವಮಾಸಾಿಾಃ||||2727||||  

ಅ ದ್ೈವಮ್ ಅ ದ್ೈವಮ್ ––  ಉತುಮದ್ೈವಮ್ ಉತುಮದ್ೈವಮ್ | | ರ್ದ್ಯಜ್ಞಭಾಗಾರ್ಯಂ ರ್ಜ್ಞಭತಗ ದ್ೀವತ್ಾಶರಿೀರ ರ್ದ್ಯಜ್ಞಭಾಗಾರ್ಯಂ ರ್ಜ್ಞಭತಗ ದ್ೀವತ್ಾಶರಿೀರ 
ಆಸಾಿಾಃ ಆಸಾಿಾಃ ||  

‘‘ಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ಜ್ಞಭತಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ಜ್ಞಭತಜ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾವಿಶಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಜ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾವಿಶಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

ರತರತದ್ರ ಉವಾಚ ದ್ರ ಉವಾಚ ––  

ತವ ವರದ್ ವರಾಙ್ಕಘಾವಾಶ್ಷಾ ಚಾನ್ಭಿಧ್್ಯೀ ಹಯಪ ಮತನಿಭಿಾಃ ಸಕ್್ೈರಾದ್ರ್ೀಣಾಹಯಣಿೀಯೀ ತವ ವರದ್ ವರಾಙ್ಕಘಾವಾಶ್ಷಾ ಚಾನ್ಭಿಧ್್ಯೀ ಹಯಪ ಮತನಿಭಿಾಃ ಸಕ್್ೈರಾದ್ರ್ೀಣಾಹಯಣಿೀಯೀ ||  
ರ್ದಿ ರಚಿತ ರ್ಂ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಲ್ ೀಕ್ಾಪವಿದ್ಧಂ ಜಗತ ನ್ ಗಣಯೀರ್ಂ ತವತಾರಾನ್ತಗರಹ್ೀಣರ್ದಿ ರಚಿತ ರ್ಂ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಲ್ ೀಕ್ಾಪವಿದ್ಧಂ ಜಗತ ನ್ ಗಣಯೀರ್ಂ ತವತಾರಾನ್ತಗರಹ್ೀಣ||||2929||||  

ಅಶ್ಷ್ ೀಅಶ್ಷ್ ೀSSಪ ತತ ಏವ ಭವನಿುೀತಯತಶಾಶಬದಾಃ ಪ ತತ ಏವ ಭವನಿುೀತಯತಶಾಶಬದಾಃ || || 29 29 ||||  
 

ನ್ೈತತ್ ಸವರ ಪಂ ಭವತ್್ ೀನ್ೈತತ್ ಸವರ ಪಂ ಭವತ್್ ೀSSಸೌ ಪದಾರ್ಯಭ್ೀದ್ಗರಹಾಃ  ಪುರತಷ್ ೀ ರಾವದಿೀಕ್ಷ್ೀತ್ ಸೌ ಪದಾರ್ಯಭ್ೀದ್ಗರಹಾಃ  ಪುರತಷ್ ೀ ರಾವದಿೀಕ್ಷ್ೀತ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚಾರ್ಯಸಯ ಗತಣಸಯ ಚಾಶರರಾನಾಮರ್ಮರಾದ್ವಯತರಿಕ್್ ುೀ ರ್ತಸುವಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚಾರ್ಯಸಯ ಗತಣಸಯ ಚಾಶರರಾನಾಮರ್ಮರಾದ್ವಯತರಿಕ್್ ುೀ ರ್ತಸುವಮ್ || || 31 31 ।।।।  

‘‘ಅವಯಕ್ಾುದಿಪದಾಥಾಯನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನಿನಾಅವಯಕ್ಾುದಿಪದಾಥಾಯನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾನಿನಾSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
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ನ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಆನ್ನ್ದಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ನ್ ಹಿನ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಆನ್ನ್ದಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ನ್ ಹಿ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ | | 
ಪದಾರ್ಯಭ್ೀದ್ಗರಹಾಃ ಪದಾರ್ಯಭ್ೀದ್ಗರಹಾಃ ––  ಪದಾರ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾಃ ಪದಾರ್ಯವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞಾಃ ||  

‘‘ಭ್ೀದ್ ೀಭ್ೀದ್ ೀSSನ್ುರಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಾಸ ಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಷಶಾಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀನ್ುರಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಾಸ ಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಷಶಾಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 31 31 ||||  

ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ ––  

ಅನ್ನಿವತಂ ಅನ್ನಿವತಂ ತ್್ೀ ತ್್ೀ ಭಗವನ್ ವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಂ ರ್ದಾತಮನಾ ಚರಸ್ತ ಹಿ ಕಮಯ ನಾಜಯಸ್ೀ ಭಗವನ್ ವಿಚ್ೀಷ್ಟಟತಂ ರ್ದಾತಮನಾ ಚರಸ್ತ ಹಿ ಕಮಯ ನಾಜಯಸ್ೀ ||  
ವಿಭ ತಯೀ ರ್ತ ಉಪಸ್ೀದ್ತರಿೀಶವರಾನ್ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಸವರ್ಮನ್ತವತಯನಿೀಂ ಭವಾನ್ ವಿಭ ತಯೀ ರ್ತ ಉಪಸ್ೀದ್ತರಿೀಶವರಾನ್ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಸವರ್ಮನ್ತವತಯನಿೀಂ ಭವಾನ್ || || 34 34 || ||   

ಈಶವರಾನ್ ಈಶವರಾನ್ || || 34 34 ||||  

ಲ್ ೀಕಪಾಲಾ ಊಚತಾಃ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾ ಊಚತಾಃ ––  

ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಕಿಂ ನ್ ೀ ದ್ೃಗಿಾರಸದ್ುಾಹ್ೈಸುವಂ ಪರತಯಗದೃಷಾಟಯ ದ್ೃಶಯದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಕಿಂ ನ್ ೀ ದ್ೃಗಿಾರಸದ್ುಾಹ್ೈಸುವಂ ಪರತಯಗದೃಷಾಟಯ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿಶವಮ್ ತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿಶವಮ್ ||  
ಮಾರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಭವದಿೀರಾ ಹಿ ಭ ಮನ್ ರ್ಸುವಂ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಪಞ್ಾಭಿಭಾಯಸ್ತ ಭ ತ್್ೈಾಃ ಮಾರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಭವದಿೀರಾ ಹಿ ಭ ಮನ್ ರ್ಸುವಂ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಪಞ್ಾಭಿಭಾಯಸ್ತ ಭ ತ್್ೈಾಃ || || 37 37 ||||  

ಮಾರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಭವದಿೀರಾ ಮಾರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಭವದಿೀರಾ | | ಭಗವತ್ಾಸಮರ್ಯಯಮೀವ ಭಗವತ್ಾಸಮರ್ಯಯಮೀವ ||  

ಭಗವನ್ಮಹಿಮೈವಾಸೌ ರ್ದ್ದೃಶ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್ಭಗವನ್ಮಹಿಮೈವಾಸೌ ರ್ದ್ದೃಶ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 37 37 ||||  

ಯೀಗ್ೀಶವರಾ ಊಚತಾಃ ಯೀಗ್ೀಶವರಾ ಊಚತಾಃ ––  

ಪ್ರೀರಾನ್ನ ತ್್ೀಪ್ರೀರಾನ್ನ ತ್್ೀSSನ್ ಯೀನ್ ಯೀSSಸಯಮೃತಪರರ್ ಪರಭ್ ೀ ವಿಸಯಮೃತಪರರ್ ಪರಭ್ ೀ ವಿಶಾವತಮಶಾವತಮನಿೀಕ್ಷ್ೀನ್ನನಿೀಕ್ಷ್ೀನ್ನ ಪೃರ್ಗಯ ಆತಮನ್ಾಃ  ಪೃರ್ಗಯ ಆತಮನ್ಾಃ ||  
ಅಥಾಪ ಭೃತ್್ಯೀಶ ತಯೀಪಧ್ಾವತ್ಾಮನ್ನ್ಯವೃತ್ಾಯಅಥಾಪ ಭೃತ್್ಯೀಶ ತಯೀಪಧ್ಾವತ್ಾಮನ್ನ್ಯವೃತ್ಾಯSSನ್ತಗೃಹಾಣ ವತಸಲನ್ತಗೃಹಾಣ ವತಸಲ  || || 38 38 ||||  

ನ್ ಪೃರ್ಗ್ ರ್ ಆತಮನ್ಾಃ ನ್ ಪೃರ್ಗ್ ರ್ ಆತಮನ್ಾಃ   | | ಅನ್ಯಥಾ ಯೀ ನ್ ಪಶಯತ ಅನ್ಯಥಾ ಯೀ ನ್ ಪಶಯತ ||  

‘‘ಪೃರ್ಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದಿತ್ಾಯಹತರ್ಯತೆಞ್ಚಾದಿವೀಕ್ಷಯತ್್ೀಪೃರ್ಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದಿತ್ಾಯಹತರ್ಯತೆಞ್ಚಾದಿವೀಕ್ಷಯತ್್ೀSSನ್ಯಥಾ ನ್ಯಥಾ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀರಾವಿರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ತವಪೃರ್ಗವಸತುನ್ ೀ ದ್ೃಶ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀರಾವಿರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ತವಪೃರ್ಗವಸತುನ್ ೀ ದ್ೃಶ್ಾಃ ||  
ಕ್್ೀಚಿದ್ಾೀದ್ಂಕ್್ೀಚಿದ್ಾೀದ್ಂ    ವಿನಿನ್ದನಿು ಹಾಯಸತರಜ್ಞಾನ್ವೃತುವಿನಿನ್ದನಿು ಹಾಯಸತರಜ್ಞಾನ್ವೃತುರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||  
ನಿರಾಕತವಯನ್ಯಥ್ ೀ ಮನಾದ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರಮಾರ್ಯತ್ಾಮ್ ನಿರಾಕತವಯನ್ಯಥ್ ೀ ಮನಾದ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಪರಮಾರ್ಯತ್ಾಮ್ ||  
ಯೀ ತತ ತತುವವಿದ್ ೀ ಮತಖಾಯ ಭ್ೀದ್ಂ ಯೀ ತತ ತತುವವಿದ್ ೀ ಮತಖಾಯ ಭ್ೀದ್ಂ ಬರಬರಹಾಮನ್ಯವಸತುನ್ ೀಾಃ ಹಾಮನ್ಯವಸತುನ್ ೀಾಃ ||  
ಪರಮಾರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸತ್್ೀಪರಮಾರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸತ್್ೀ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  

ಹ್ೀ ಭೃತ್್ಯೀಶ ಹ್ೀ ಭೃತ್್ಯೀಶ | | ತರಾತರಾSSನ್ನ್ಯವೃತ್್ ಯೀಪಧ್ಾವತ್ಾಮಸಾಮಕಮನ್ತಗರಹ್ ೀನ್ನ್ಯವೃತ್್ ಯೀಪಧ್ಾವತ್ಾಮಸಾಮಕಮನ್ತಗರಹ್ ೀSSಸ್ಯೀವ ಸ್ಯೀವ | | 
ತಥಾತಥಾSSಪ ಪುನ್ರನ್ತಗೃಹಾಣ ಪ ಪುನ್ರನ್ತಗೃಹಾಣ ||  

‘‘ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಪರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಕಶಾನ್  ಪರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಕಶಾನ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯ ಕಸನ್ತುಷ್ಟಯೈಪಯ ಕಸನ್ತುಷ್ಟಯೈ  ಪರಸ್ತೀದ್ೀತಯರ್ಯನ್ಂ ಪುನ್ಾಃಪರಸ್ತೀದ್ೀತಯರ್ಯನ್ಂ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 38 38 ||||  
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ಜಗದ್ತದ್ಾವಸಿ್ತತಲಯೀಷ್ತ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪರವಿಭಜಯಮಾನ್ಗತಣರಾಜಗದ್ತದ್ಾವಸಿ್ತತಲಯೀಷ್ತ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪರವಿಭಜಯಮಾನ್ಗತಣರಾSSSSತಮಮಾರ್ರಾ ತಮಮಾರ್ರಾ ||  
ರಚಿತ್ಾತಮಭ್ೀದ್ಮತಯೀ ಸವಸಂಸಿರಾ ಹಯತವತಯತಭರಮಗತಣಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃರಚಿತ್ಾತಮಭ್ೀದ್ಮತಯೀ ಸವಸಂಸಿರಾ ಹಯತವತಯತಭರಮಗತಣಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ||||3939||||  

ಪರಕೃತ್ಾಯ ಜಡರಾ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಜನ್ರ್ತೀಶವರಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಜಡರಾ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಜನ್ರ್ತೀಶವರಾಃ ||  
ತಸಯ ಭರತಸಯ ಭರಮಶಾ ಸತ್ಾವದಾಯ ನ್ ಸನಿು ಪರಮೀಶ್ತತಾಃಮಶಾ ಸತ್ಾವದಾಯ ನ್ ಸನಿು ಪರಮೀಶ್ತತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 39 39 ||||  

ಅಗಿನರತವಾಚ ಅಗಿನರತವಾಚ ––  

ರ್ತ್ ು್ೀಜಸಾರ್ತ್ ು್ೀಜಸಾSSಹಂ ಸತಸಮಿದ್ಧತ್್ೀಜಾ ಹವಯಂ ವಹಾಮಯಧ್ವರ ಆಹಂ ಸತಸಮಿದ್ಧತ್್ೀಜಾ ಹವಯಂ ವಹಾಮಯಧ್ವರ ಆಜಯಜಯಸ್ತಕುಮ್ ಸ್ತಕುಮ್ ||  
ತಂ ರ್ಜ್ಞಿರ್ಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಚ ಪಞ್ಾಭಿಾಃ ಸ್ತವಷ್ಟಂ ರ್ಜತಭಿಯಾಃತಂ ರ್ಜ್ಞಿರ್ಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಚ ಪಞ್ಾಭಿಾಃ ಸ್ತವಷ್ಟಂ ರ್ಜತಭಿಯಾಃ  ಪರಣತ್್ ೀಪರಣತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ರ್ಜ್ಞಮ್ಸ್ತಮ ರ್ಜ್ಞಮ್||||  

‘‘ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಪುಮಾಂಶ್ೈವ ಯೀಜ್ಞ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞಭಾವನ್ಾಃ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಪುಮಾಂಶ್ೈವ ಯೀಜ್ಞ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞಭಾವನ್ಾಃ ||  
ರ್ಜ್ಞಭತಕ್ ಚ್ೀತ ಪಞ್ಚಾತ್ಾಮ ರ್ರ್ಜ್ಞಭತಕ್ ಚ್ೀತ ಪಞ್ಚಾತ್ಾಮ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ಟವಜ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಜ್ಞ್ೀಷ್ಟವಜ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಓಶಾರವರಾಸತುಶೌರಷ್ಡಯಜಾಥ್ ೀ ಯೀ ರ್ಜಾಮಹ್ೀ ಓಶಾರವರಾಸತುಶೌರಷ್ಡಯಜಾಥ್ ೀ ಯೀ ರ್ಜಾಮಹ್ೀ ||  
ವಷ್ಟಾೆರಾನ್ುಕ್್ೈನಿಯತಯಂ ರ್ಜತಭಿಯಾಃ ಪಞ್ಾಭಿವಿಯಭತಾಃವಷ್ಟಾೆರಾನ್ುಕ್್ೈನಿಯತಯಂ ರ್ಜತಭಿಯಾಃ ಪಞ್ಾಭಿವಿಯಭತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 41 41 ||||  

ಬಾರಹಮಣಾ ಊಚತಾಃ ಬಾರಹಮಣಾ ಊಚತಾಃ ––  

ತವಂ ಕರತತಸುವಂ ಹವಿಸುವಂ ಹತತ್ಾಶಾಃ ಸವರ್ಂ ತವಂ ಹಿ ಮನಾಿಾಃ ಸಮಿದ್ದಭಯಪಾತ್ಾರಣಿ ಚ ತವಂ ಕರತತಸುವಂ ಹವಿಸುವಂ ಹತತ್ಾಶಾಃ ಸವರ್ಂ ತವಂ ಹಿ ಮನಾಿಾಃ ಸಮಿದ್ದಭಯಪಾತ್ಾರಣಿ ಚ ||  
ತವಂತವಂ  ಸದ್ಸದ್ಸಯತವಯಜ್ ೀ ದ್ಮಾತೀ ಸಯತವಯಜ್ ೀ ದ್ಮಾತೀ ದ್ೀವತ್ಾ ಅಗಿನಹ್ ೀತರಂ ಸವಧ್ಾ ಸ್ ೀಮ ಆಜಯಂ ಪಶತಸುವಮ್ ದ್ೀವತ್ಾ ಅಗಿನಹ್ ೀತರಂ ಸವಧ್ಾ ಸ್ ೀಮ ಆಜಯಂ ಪಶತಸುವಮ್ ||||4545||||  

‘‘ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ತವಂ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತವತಾಃ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ತವಂ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತವತಾಃ ||  
ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಯಭಿನ್ ನೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಯಭಿನ್ ನೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 45 45 ||||  

 

ಅಹಂ ಬರಹಾಮ ಚ ಶವಯಶಾ ಜಗತಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್ ಅಹಂ ಬರಹಾಮ ಚ ಶವಯಶಾ ಜಗತಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್ ||  
ಆತ್್ೇಶವರ ಉಪದ್ರಷಾಟ ಸವರ್ಂದ್ೃಗವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಃ ಆತ್್ೇಶವರ ಉಪದ್ರಷಾಟ ಸವರ್ಂದ್ೃಗವಿಶ್ೀಷ್ಣಾಃ || || 50 50 ||||  

‘‘ಅನ್ುರಾಯಮಿಅನ್ುರಾಯಮಿಸವರ ಪ್ೀಣ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯಭಿನ್ನತ್ಾ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯಭಿನ್ನತ್ಾ ||  
ನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪ್ೀಣ ಜೀವಾ ಭಿನಾನರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪ್ೀಣ ಜೀವಾ ಭಿನಾನರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷಾಭ್ೀದ್ವಚನ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ವಿಶ್ೀಷಾಭ್ೀದ್ವಚನ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ತತ ತತ್್ ರಪೀಕುಂ ಸಾಮರ್ಯಯವಯಞ್ಜನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ತತ ತತ್್ ರಪೀಕುಂ ಸಾಮರ್ಯಯವಯಞ್ಜನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ’’ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ||||5050||||  

 

ತಸ್ತಮನ್ ಬರಹಮಣಯದಿವತೀಯೀ ಕ್್ೀವಲ್ೀ ಪರಮಾತಮನಿ ತಸ್ತಮನ್ ಬರಹಮಣಯದಿವತೀಯೀ ಕ್್ೀವಲ್ೀ ಪರಮಾತಮನಿ ||  
ದ್ೀಹಾತಮಬತದಿಧಭ ಯತ್ಾನಿ ಭ್ೀದ್ೀನಾಜ್ಞ್ ೀದ್ೀಹಾತಮಬತದಿಧಭ ಯತ್ಾನಿ ಭ್ೀದ್ೀನಾಜ್ಞ್ ೀSSನ್ತಪಶಯತ ನ್ತಪಶಯತ || || 52 52 ||||  

‘‘ಹರ್ೀವಯಶತವದ್ೃಷ್ಟಟಸತು ಭ ತ್ಾನಾಮಪೃರ್ಗದೃಶ್ಾಃ ಹರ್ೀವಯಶತವದ್ೃಷ್ಟಟಸತು ಭ ತ್ಾನಾಮಪೃರ್ಗದೃಶ್ಾಃ ||  
ಪರಪರರ್ತವದ್ೃಷ್ಟಟರರ್ವಾ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃರ್ತವದ್ೃಷ್ಟಟರರ್ವಾ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 52 52 ||||  
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ತರರಾಣಾಮೀಕಭಾವಾನಾಂ ಯೀ ನ್ ಪಶಯತ ವ್ೈ ಭಿದಾಮ್ ತರರಾಣಾಮೀಕಭಾವಾನಾಂ ಯೀ ನ್ ಪಶಯತ ವ್ೈ ಭಿದಾಮ್ ||  
ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಾ ಬರಹಮನ್ ಸ ಶಾನಿುಮ ಗಚಛತ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಾ ಬರಹಮನ್ ಸ ಶಾನಿುಮ ಗಚಛತ || || 54 54 ||||  

ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಾ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಾ ––  ಸವಯಭ ತ್ಾನ್ುರಾಯಮಿತ್್ವೀನ್ ಸವಯಭ ತ್ಾನ್ುರಾಯಮಿತ್್ವೀನ್ || || 54 54 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ––  

  ಏವಂ ಭಗವತ್ಾಏವಂ ಭಗವತ್ಾSSSSದಿಷ್ಟಾಃ ಪರದಿಷ್ಟಾಃ ಪರಜಾಪತಪತಹಯರಿಮ್  ಜಾಪತಪತಹಯರಿಮ್  ||  
ಅಚಿಯತ್ಾವ ಕರತತಅಚಿಯತ್ಾವ ಕರತತನಾ ಸ್ವೀನ್ ದ್ೀವಾನ್ತಭರ್ತ್್ ೀನಾ ಸ್ವೀನ್ ದ್ೀವಾನ್ತಭರ್ತ್್ ೀSSರ್ಜತ್ ರ್ಜತ್ || || 55 55 ||||  

ಉಭರ್ತಾಃ ಉಭರ್ತಾಃ ––  ಸ್ ೀಸ್ ೀಮತ್್ ೀ ಹವಿಷ್ಶಾ ಮತ್್ ೀ ಹವಿಷ್ಶಾ || || 55 55 ||||  
 

ತಮೀವ ದ್ಯತಂ ಭ ರ್ಸುವವಾಪ ಪತಮಮಿಬಕ್ಾ ತಮೀವ ದ್ಯತಂ ಭ ರ್ಸುವವಾಪ ಪತಮಮಿಬಕ್ಾ ||  
ಅನ್ನ್ಯಭಾವ್ೈಕಗತಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸತಪ ು್ೀವ ಪೂರತಷ್ಮ್ ಅನ್ನ್ಯಭಾವ್ೈಕಗತಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸತಪ ು್ೀವ ಪೂರತಷ್ಮ್ || || 59 59 ||||  

‘‘ಶಕಿುತ್ಾವದಿವಷ್ತಣಶಕಿುಸತು ಶಕಿುಶಕಿುತ್ಾವದಿವಷ್ತಣಶಕಿುಸತು ಶಕಿುಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ಶಕಯತ್ಾವತ್ ಪರಕೃತಶಾಾಪ ಸಾವಪಾಃಶಕಯತ್ಾವತ್ ಪರಕೃತಶಾಾಪ ಸಾವಪಾಃ  ಸೃಷ್ಟಟಂ ವಿನಾ ಹರೌ ಸೃಷ್ಟಟಂ ವಿನಾ ಹರೌ ||  
ರತಸುಸಾಯಸತು ಕರ್ಥತ್್ ೀ ನ್ ಹಯನ್ಯಾಃ ಸಾವಪ ಇಷ್ಯತ್್ೀರತಸುಸಾಯಸತು ಕರ್ಥತ್್ ೀ ನ್ ಹಯನ್ಯಾಃ ಸಾವಪ ಇಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 59 59 ||||  

 

ಪೀತ್ಾವಪೀತ್ಾವSSನ್ುರಜರಂ ವಹಿನಶಾಚಛದ್ಯ ಶರಕ್ಾನ್ನ್ೀ ನ್ುರಜರಂ ವಹಿನಶಾಚಛದ್ಯ ಶರಕ್ಾನ್ನ್ೀ ||  
ಕತಮಾರ್ ೀಕತಮಾರ್ ೀSSಭ ತ್ ತತಸುಸ್ೈಸುನ್ಂ ಷ್ಟ್ ಕೃತುಕ್ಾ ದ್ದ್ತಾಃ ಭ ತ್ ತತಸುಸ್ೈಸುನ್ಂ ಷ್ಟ್ ಕೃತುಕ್ಾ ದ್ದ್ತಾಃ || || 64 64 ||||  

ಸಾವಹಾದಾವರ್ೀಣ ಶರಕ್ಾನ್ನ್ೀಸಾವಹಾದಾವರ್ೀಣ ಶರಕ್ಾನ್ನ್ೀ  ಚಚಛದ್ಯ ಚಚಛದ್ಯ | | ಭಾರತ್್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ ಭಾರತ್್ ೀಕ್ ು್ೀಾಃ || || 64 64 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  8 8 ||||  
 

|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  9 9 ||||  
 

ಅಥಾತಾಃ ಕಿೀತಯಯೀ ವಂಶಂ ಪುಣಯಕಿೀತ್್ೀಯಾಃ ಕತರ ದ್ವಹ ಅಥಾತಾಃ ಕಿೀತಯಯೀ ವಂಶಂ ಪುಣಯಕಿೀತ್್ೀಯಾಃ ಕತರ ದ್ವಹ ||  
ಸಾವರ್ಮತಾವಸಾಯಪ ಮನ್ ೀಹಯರ್ೀರಂಶಾಂಶಜನ್ಮನ್ಾಃಸಾವರ್ಮತಾವಸಾಯಪ ಮನ್ ೀಹಯರ್ೀರಂಶಾಂಶಜನ್ಮನ್ಾಃ  || || 7 7 ||||  

  ‘‘ಆವಿಷಾಟಹರಿಣಾ ಜೀವಾ ಬರಹಾಮ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ಪೃರ್ತಾಃ ಆವಿಷಾಟಹರಿಣಾ ಜೀವಾ ಬರಹಾಮ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ಪೃರ್ತಾಃ ||  
ಶಕ್ಾರಶಕ್ಾರದಾಯ ಋಷ್ರ್ಶ್ೈವ ಮತಸಯವಾಯಸಾದ್ಯೀ ಹರಿಾಃದಾಯ ಋಷ್ರ್ಶ್ೈವ ಮತಸಯವಾಯಸಾದ್ಯೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 7 7 ||||  

 

ಪರರ್ವರತ್್ ೀತ್ಾುನ್ಪಾದೌ ಶತರ ಪಾಪರರ್ವರತ್್ ೀತ್ಾುನ್ಪಾದೌ ಶತರ ಪಾSSಲಭತ್ ಸತತ್ೌ ಲಭತ್ ಸತತ್ೌ ||  
ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಕಲರಾ ರಕ್ಷಾರಾಂ ಜಗತಾಃ ಸಿ್ತತ್ೌ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಕಲರಾ ರಕ್ಷಾರಾಂ ಜಗತಾಃ ಸಿ್ತತ್ೌ || || 8 8 ||||  



 

 
 

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

 

Page 176 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಪರರ್ವರತ್್ ೀತ್ಾುನ್ಪಾದ್ಪರಮತಖ್ೀಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಪರರ್ವರತ್್ ೀತ್ಾುನ್ಪಾದ್ಪರಮತಖ್ೀಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಆವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಋಷ್ಭಾದಾಯಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃಆವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಋಷ್ಭಾದಾಯಾಃ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 8 8 ||||  

 

ವಿವಿಕಲ್ಾೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಕಲ್ಾೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ನ್ ಹಯಸನ್ ುೀಷ್ಹ್ೀತವಾಃ ಪ ನ್ ಹಯಸನ್ ುೀಷ್ಹ್ೀತವಾಃ ||  
ಪುಂಸ್ ೀ ಮೀಹಮೃತ್್ೀ ಭಿನಾನರ್ಲ್ ಿೀಕ್ಾ ನಿಜಕಮಯಭಿಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಮೀಹಮೃತ್್ೀ ಭಿನಾನರ್ಲ್ ಿೀಕ್ಾ ನಿಜಕಮಯಭಿಾಃ || || 31 31 ||||  

ವಿವಿಧ್ಕಲಾನ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀವಿವಿಧ್ಕಲಾನ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ಪ || || 31 31 ||||  
 

ಸಮರ್ಮಾನ್ಮಭಿಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸಾನ್ತರಾಗಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ ಸಮರ್ಮಾನ್ಮಭಿಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸಾನ್ತರಾಗಾವಲ್ ೀಕನ್ಮ್ ||  
ನಿರ್ತ್್ೀನ್ೈಕಭ ತ್್ೀನ್ ಮಾನ್ಸಾ ವರದ್ಷ್ಯಭಮ್ ನಿರ್ತ್್ೀನ್ೈಕಭ ತ್್ೀನ್ ಮಾನ್ಸಾ ವರದ್ಷ್ಯಭಮ್ || || 54 54 ||||  

ಪರಿಣತತರಾ ಏಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ಭ ತ್್ೀನ್ ಪರಿಣತತರಾ ಏಕಸ್ತಮನ್ನೀವ ಭ ತ್್ೀನ್ || || 54 54 ||||  
 

ಪರಿಚರಾಯ ಭಗವತ್್ ೀ ರಾವತೀಾಃಪರಿಚರಾಯ ಭಗವತ್್ ೀ ರಾವತೀಾಃ  ಪೂವಯಸ್ೀವಿತ್ಾಾಃ ಪೂವಯಸ್ೀವಿತ್ಾಾಃ ||  
ತ್ಾ ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೀನ್ೈವ ಪರರ್ತಞ್ಚಜಯನ್ಮನ್ಿ ಮ ತಯಯೀ ತ್ಾ ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೀನ್ೈವ ಪರರ್ತಞ್ಚಜಯನ್ಮನ್ಿ ಮ ತಯಯೀ || || 61 61 ||||  

ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೀನ್ ಮನ್ಿೀಣ ಚ ನ್ಮಾಃ ಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೀನ್ ಮನ್ಿೀಣ ಚ ನ್ಮಾಃ ಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ || || 61 61 ||||  
 

ಸದ್ತಷ್ೆರಂ ಕಮಯ ಕೃತ್ಾವ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈರಪ ಪರಭತಾಃ ಸದ್ತಷ್ೆರಂ ಕಮಯ ಕೃತ್ಾವ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈರಪ ಪರಭತಾಃ ||  
ಏಏಷ್ಯಷ್ಯತಯಚಿರತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ರ್ಶ್್ ೀ ವಿಪುಲರ್ಂಸುವ ತಯಚಿರತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ರ್ಶ್್ ೀ ವಿಪುಲರ್ಂಸುವ || || 72 72 ||||  

ತಸ್ಯೈವ ಯೀಗಯತ್ಾವಲ್ ಿೀಕಪಾಲಾನಾಂ ದ್ತಷ್ೆರಮ್ ತಸ್ಯೈವ ಯೀಗಯತ್ಾವಲ್ ಿೀಕಪಾಲಾನಾಂ ದ್ತಷ್ೆರಮ್ ||  

‘‘ನಾಶಕಯಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಶಕಯಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ತತ ರ್ದ್ನ್ಯೈಾಃ ಶಙಚೆ ತಂ ಕವಚಿತ್ ನಾಂ ತತ ರ್ದ್ನ್ಯೈಾಃ ಶಙಚೆ ತಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಶಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ಕತವಯನಿು ರ್ದ್ನ್ಯವಿಹಿತಂ ಬತಧ್ಾಾಃಶಕ್ಾು ಅಪ ನ್ ಕತವಯನಿು ರ್ದ್ನ್ಯವಿಹಿತಂ ಬತಧ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 72 72 ||||  

 

ತತ್ಾರಭಿಷ್ಟಕುಾಃ ಪರರ್ತಸಾುಮತಪೀಷ್ಯ ವಿಭಾವರಿೀಮ್ ತತ್ಾರಭಿಷ್ಟಕುಾಃ ಪರರ್ತಸಾುಮತಪೀಷ್ಯ ವಿಭಾವರಿೀಮ್ ||  
ಸಮಾಹಿತಾಃ ಪರ್ಯಚರದ್ದೃಷಾಟಯಸಮಾಹಿತಾಃ ಪರ್ಯಚರದ್ದೃಷಾಟಯSSSSದ್ೀಶ್ೀನ್ ಪೂರತಷ್ಮ್ ದ್ೀಶ್ೀನ್ ಪೂರತಷ್ಮ್ ||  ||  74 74 ||||  

ದ್ೃಷಾಟಯ ದ್ೃಷಾಟಯ ––  ನಿರ ಪಣರಾ ನಿರ ಪಣರಾ | | ಆದ್ೀಶ್ೀನ್ ಆದ್ೀಶ್ೀನ್ ––  ಉಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ಉಪದ್ೀಶ್ೀನ್ || || 74 74 ||||  
 

ದ್ೀವಾಶಾಕತರಸುಪೀದ್ೀವಾಶಾಕತರಸುಪೀವಿಘನಂ ತ್ಾರಸರ್ನ್ುಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾ ವಿಘನಂ ತ್ಾರಸರ್ನ್ುಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾ ||  
ಸಪ್ೀಯಭಸ್ತಂಹಕ ಷಾಣಣ ಡ್ೈಸಾುನಾನಪಶಯತ್ ಪರಂ ಗತಾಃ ಸಪ್ೀಯಭಸ್ತಂಹಕ ಷಾಣಣ ಡ್ೈಸಾುನಾನಪಶಯತ್ ಪರಂ ಗತಾಃ || || 80 80 ||||  

‘‘ರ್ತರ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕೃತ್್ೀ ವಿಘನೀ ಖಣಿಡತ್್ ೀ ನ್ ಪುಮಾನ್  ಭವ್ೀತ್ ರ್ತರ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕೃತ್್ೀ ವಿಘನೀ ಖಣಿಡತ್್ ೀ ನ್ ಪುಮಾನ್  ಭವ್ೀತ್ ||  
ತತರ ತದ್ಯಶಸ್ೀ ವಿಘನಂ ಕತರ್ತಯನ್ಯ ತತ ವಿಘಾತನ್ೀ ತತರ ತದ್ಯಶಸ್ೀ ವಿಘನಂ ಕತರ್ತಯನ್ಯ ತತ ವಿಘಾತನ್ೀ ||  
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ರ್ತರ ಖಣಿಡತತ್ಾ ತತರ ಖಣಡನಾಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ರ್ತರ ಖಣಿಡತತ್ಾ ತತರ ಖಣಡನಾಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ಸಸತಯಕ್ಾಮಾ ರ್ತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಸುಚಿಾತ್ಾುದ್ಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ತಯಕ್ಾಮಾ ರ್ತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಸುಚಿಾತ್ಾುದ್ಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀ  ವಿಮೀಹನಾಯೈವ ಪಾರಪುನರ್ತಸ ು್ೀ ಪರಾಜರ್ಮ್ ವಿಮೀಹನಾಯೈವ ಪಾರಪುನರ್ತಸ ು್ೀ ಪರಾಜರ್ಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಮಶಕಿುತ್್ ೀಕಿುಶಾ ವಿಮೀಹಾರ್ ಸತರದಿವಷಾಮ್ತ್್ೀಷಾಮಶಕಿುತ್್ ೀಕಿುಶಾ ವಿಮೀಹಾರ್ ಸತರದಿವಷಾಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 80 80 ||||  

 

ಸವಯತ್್ ೀ ಮನ್ ಆಕೃಷ್ಯ ಹೃದಿ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರರ್ಮ್ ಸವಯತ್್ ೀ ಮನ್ ಆಕೃಷ್ಯ ಹೃದಿ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರರ್ಮ್ ||  
ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ನಾದಾರಕ್ಷಿೀತ್ ಕಿಞ್ಾನಾಪರಮ್ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಭಗವತ್್ ೀ ರ ಪಂ ನಾದಾರಕ್ಷಿೀತ್ ಕಿಞ್ಾನಾಪರಮ್ || || 82 82 ||||  

ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರರ್ಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರರ್ಂ ––  ಭಗವದ್ ರಪಮ್ ಭಗವದ್ ರಪಮ್ || || 81 81 ||||  
 

ತಸಮನ್ನಭಿಧ್ಾಯರ್ತಸಮನ್ನಭಿಧ್ಾಯರ್ತ ವಿಶವಮಾತಮನ್ ೀ ದಾವರಂ ನಿರತಧ್ಾಯಸತಮನ್ನ್ಯರಾ  ರಾ ತ ವಿಶವಮಾತಮನ್ ೀ ದಾವರಂ ನಿರತಧ್ಾಯಸತಮನ್ನ್ಯರಾ  ರಾ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿರತಚಾಛವಸನಿಪೀಡಿತ್ಾ ಭೃಶಂ ಸಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃ ಶರಣಂ ರ್ರ್ತಹಯರಿಮ್ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿರತಚಾಛವಸನಿಪೀಡಿತ್ಾ ಭೃಶಂ ಸಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃ ಶರಣಂ ರ್ರ್ತಹಯರಿಮ್||||  

ವಿಶವಮ್ ವಿಶವಮ್ ––  ಭಗವನ್ುಮ್ ಭಗವನ್ುಮ್ | | ಆತಮನ್ ೀ ದಾವರಂ ಸವಯಜೀವೀತಾತ್ಾಯದಿ ದಾವರಮ್ ಆತಮನ್ ೀ ದಾವರಂ ಸವಯಜೀವೀತಾತ್ಾಯದಿ ದಾವರಮ್ | | 
ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮೀವ ನಿರತಚಾಛವಸಾಃ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮೀವ ನಿರತಚಾಛವಸಾಃ | | ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಸುದ್ರ್ಯಮೀವ ಶರಣಂ ರ್ರ್ತಾಃ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಸುದ್ರ್ಯಮೀವ ಶರಣಂ ರ್ರ್ತಾಃ ||  

‘‘ಧ್ಾಯತತಧ್ತರಯವಸಯ ಕಿೀತಯಯರ್ಯಂ ಧ್ಾಯತತಧ್ತರಯವಸಯ ಕಿೀತಯಯರ್ಯಂ ಹರಿಣಾ ಸಹ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಹರಿಣಾ ಸಹ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್್ ೀಚಾಛವಸಂ ನಿರತಧ್ಾಯರ್ ಶಾವಸಾರ್ಯಂ ಚ ಹರಿಂ ರ್ರ್ತಾಃ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಚಾಛವಸಂ ನಿರತಧ್ಾಯರ್ ಶಾವಸಾರ್ಯಂ ಚ ಹರಿಂ ರ್ರ್ತಾಃ ||  
ಅನ್ಯಪರವೃತುರ್ಸ ು್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಮನ್ಯತಾಃ ಕವಚಿತ್ ಅನ್ಯಪರವೃತುರ್ಸ ು್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಮನ್ಯತಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸ್ ವೀತುಮೀಭಯಸತು ದ್ೀವ್ೀಭಯಸ ು್ೀಷಾಂ ಸತಯಾಃ ಸವಪರವೃತುರ್ಾಃಸ್ ವೀತುಮೀಭಯಸತು ದ್ೀವ್ೀಭಯಸ ು್ೀಷಾಂ ಸತಯಾಃ ಸವಪರವೃತುರ್ಾಃ’’    

ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 84 84 ||||  
ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ ––  

ನ್ೈವಂ ವಿದಾಮೀ ಭಗವನ್ ಪಾರಣರ್ ೀಧ್ಂ ಚರಾಚರಸಾಯಖಿಲಸತವಧ್ಾಮನಾಃ ನ್ೈವಂ ವಿದಾಮೀ ಭಗವನ್ ಪಾರಣರ್ ೀಧ್ಂ ಚರಾಚರಸಾಯಖಿಲಸತವಧ್ಾಮನಾಃ ||  
ವಿಧ್್ೀಹಿ ಶಂ ನ್ ೀ ವೃಜನಾದಿವಮೀಕ್ಷಂ ಪಾರಪಾು ವರ್ಂ ತ್ಾವಂ ಶರಣಂ ಶರಣಯಮ್ ವಿಧ್್ೀಹಿ ಶಂ ನ್ ೀ ವೃಜನಾದಿವಮೀಕ್ಷಂ ಪಾರಪಾು ವರ್ಂ ತ್ಾವಂ ಶರಣಂ ಶರಣಯಮ್ ||||  

  ಅಖಿಲಸತವಸಮ ಹಸಯ ಅಖಿಲಸತವಸಮ ಹಸಯ ||  

‘‘ತ್್ೀಜಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸಮ ಹಶಾ ಗೃಹಂ ಧ್ಾಮೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀತ್್ೀಜಾಃ ಶಕಿುಾಃ ಸಮ ಹಶಾ ಗೃಹಂ ಧ್ಾಮೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ || || 85 85 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  9 9 ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --10 10 ||||  
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ರಾ ನಿವೃಯತುಸುನ್ತಭೃರಾ ನಿವೃಯತುಸುನ್ತಭೃತ್ಾಂ ತವ ಪಾದ್ಪದ್ಮಧ್ಾಯನಾದ್ಾವಜಜನ್ಕಥಾಶರವಣ್ೀನ್ ವಾ ಸಾಯತ್ ತ್ಾಂ ತವ ಪಾದ್ಪದ್ಮಧ್ಾಯನಾದ್ಾವಜಜನ್ಕಥಾಶರವಣ್ೀನ್ ವಾ ಸಾಯತ್ ||  
ಸಾ ಬರಹಮಣಿ ಸವಮಹಿಮನ್ಯಪ ನಾರ್ ಮಾ ಭ ತ್ ಕಿಮವನ್ುಕ್ಾಸ್ತಲತಲ್ಲತ್ಾತ್ ಪತತ್ಾಂ ವಿಮಾನಾತ್ ಸಾ ಬರಹಮಣಿ ಸವಮಹಿಮನ್ಯಪ ನಾರ್ ಮಾ ಭ ತ್ ಕಿಮವನ್ುಕ್ಾಸ್ತಲತಲ್ಲತ್ಾತ್ ಪತತ್ಾಂ ವಿಮಾನಾತ್ ||||  

  ಪರಬರಹಮಣಿ ಸಿ್ತತಸಯ ಧ್ಾಯನಾದಿಕಂ ವಿನಾ ನ್ ಭವತ ಪರಬರಹಮಣಿ ಸಿ್ತತಸಯ ಧ್ಾಯನಾದಿಕಂ ವಿನಾ ನ್ ಭವತ | | ಸತಪ ುೌದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವತ್ ಸತಪ ುೌದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವತ್ || || 10 10 ||||  
 

ತ್್ೀ ನ್ ಸಮರನ್ಯತತರಾಂ ಪರರ್ಮಿೀಶಮಾದ್ಯಂ ಸಾವನ್ ಸಮಾದ್ಾಃ ಸತತಸಹೃತ್್ೀ ನ್ ಸಮರನ್ಯತತರಾಂ ಪರರ್ಮಿೀಶಮಾದ್ಯಂ ಸಾವನ್ ಸಮಾದ್ಾಃ ಸತತಸಹೃದ್ುೃಹವಿತುದಾರಾನ್ ದ್ುೃಹವಿತುದಾರಾನ್ ||  
ಯೀ ತವಬಜನಾಭ ಭವದಿೀರ್ಪದಾರವವಿನ್ದಸೌಗನ್ಧಯಲತಬಧಹೃದ್ಯೀಷ್ತ ಕೃತಪರಸಙ್ಕುಾಃ ಯೀ ತವಬಜನಾಭ ಭವದಿೀರ್ಪದಾರವವಿನ್ದಸೌಗನ್ಧಯಲತಬಧಹೃದ್ಯೀಷ್ತ ಕೃತಪರಸಙ್ಕುಾಃ || || 12 12 ||||  

ಯೀ ಸಾವಯೀ ಸಾವನ್ ಸಮಾದ್ಾಃ ಸಮರನಿು ತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ನ್ ಸಮರನಿು ನ್ ಸಮಾದ್ಾಃ ಸಮರನಿು ತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ನ್ ಸಮರನಿು ||  
ಯೀ ಭಗವದ್ಾಕುಸಙ್ಕುಾಃ ತ್್ೀ ಸಾವನ್ ಸಮಾದ್ ೀ ನ್ ಸಮರನಿು ಯೀ ಭಗವದ್ಾಕುಸಙ್ಕುಾಃ ತ್್ೀ ಸಾವನ್ ಸಮಾದ್ ೀ ನ್ ಸಮರನಿು || || 12 12 ||||  

 

ತರ್ಯಙ್ನಗದಿವಜಸರಿೀಸೃಪದ್ೀವದ್ೈತಯಮತ್ಾಯಯದಿಭಿವಿಯರಚಿತಂ ಸದ್ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಮ್ತರ್ಯಙ್ನಗದಿವಜಸರಿೀಸೃಪದ್ೀವದ್ೈತಯಮತ್ಾಯಯದಿಭಿವಿಯರಚಿತಂ ಸದ್ಸದಿವಶ್ೀಷ್ಮ್  ||  
ರ ಪಂ ಸಿವಿಷ್ಠಮಜ ತ್್ೀ ಮಹದಾದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ನಾತಾಃ ಪರಂ ಪರಮ ವ್ೀದಿಮ ನ್ ರ್ತರ ವಾಚಾಃ ರ ಪಂ ಸಿವಿಷ್ಠಮಜ ತ್್ೀ ಮಹದಾದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ನಾತಾಃ ಪರಂ ಪರಮ ವ್ೀದಿಮ ನ್ ರ್ತರ ವಾಚಾಃ || || 13 13 ||||  

ಪಶಯಮಾನ್ ೀಪಶಯಮಾನ್ ೀSSಪ ತತ ಹರಿಂ ನ್ ತತ ವ್ೀತು ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಪ ತತ ಹರಿಂ ನ್ ತತ ವ್ೀತು ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ವ್ೀತು ಕಿಞ್ಚಾತರಸಾದ್ೀನ್ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಗತರ್ ೀವ್ೀತು ಕಿಞ್ಚಾತರಸಾದ್ೀನ್ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಗತರ್ ೀಸುಥಾಸುಥಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 13 13 ||||  

 

ತವಂ ನಿತಯಮತಕುಪರಿಶತದ್ಧವಿಬತದ್ಧ ಆತ್ಾಮ ಕ ಟ್ಸ ಿಆದಿಪುರತಷ್ ೀ ಭಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ತವಂ ನಿತಯಮತಕುಪರಿಶತದ್ಧವಿಬತದ್ಧ ಆತ್ಾಮ ಕ ಟ್ಸ ಿಆದಿಪುರತಷ್ ೀ ಭಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ||  
ರ್ದ್ತಬದ್ಧಯವಸ್ತಿತಮಖಣಿಡತರಾ ಸವದ್ೃಷಾಟಯ ದ್ೃಷಾಟವರ್ದ್ತಬದ್ಧಯವಸ್ತಿತಮಖಣಿಡತರಾ ಸವದ್ೃಷಾಟಯ ದ್ೃಷಾಟವSSSSಸ್ತಿತ್ಾ ವ ಮತ್್ ೀ ವಯತರಿಕು ಆಸ್ಸೀ ಸ್ತಿತ್ಾ ವ ಮತ್್ ೀ ವಯತರಿಕು ಆಸ್ಸೀ || || 15 15 ||||  

ವ ಂ ವ ಂ ––  ಅವ ಮ್ ಅವ ಮ್ | | ಅಲ್ ಿೀಅಲ್ ಿೀಪ್ೀನ್ ಪ್ೀನ್ | | ಸಂಸಾರಾವ ಭ ತಂ ತ್ಾವಮಾಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಸಂಸಾರಾವ ಭ ತಂ ತ್ಾವಮಾಸಿ್ತತ್ಾಾಃ | | 
ಸಹ್ೈವಾಸ ು್ೀ ಸಹ್ೈವಾಸ ು್ೀ || || 15 15 ||||  

 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿರತದ್ಧಗತಯೀರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿರತದ್ಧಗತಯೀSSಪಯನಿಶಂ ಪತನಿು ವಿದಾಯದ್ಯೀ ವಿವಿಧ್ಶಕುರ್ ಆನ್ತಪೂವಾಯಯ ಪಯನಿಶಂ ಪತನಿು ವಿದಾಯದ್ಯೀ ವಿವಿಧ್ಶಕುರ್ ಆನ್ತಪೂವಾಯಯ ||  
ತದ್ಬಾಹಮ ವಿಶವಭವಮೀತದ್ಬಾಹಮ ವಿಶವಭವಮೀಕಮವಿಶವಮಾದ್ಯಮಾನ್ಕಮವಿಶವಮಾದ್ಯಮಾನ್ನ್ದನ್ದಮಾತರಮವ ಕ್ಾರಮಹಂ ಪರಪದ್ಯೀ ಮಾತರಮವ ಕ್ಾರಮಹಂ ಪರಪದ್ಯೀ || || 16 16 ||||  

‘‘ಆನ್ತಪೂವಿೀಯ ಶತರತಶ್ೈವ ತರಯೀ ಚಾಮಾನಆನ್ತಪೂವಿೀಯ ಶತರತಶ್ೈವ ತರಯೀ ಚಾಮಾನರ್ ಉಚಯತ್್ೀರ್ ಉಚಯತ್್ೀ’’ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 16 16 ||||  
 

ಸತ್ಾಯಶ್ಷ್ ೀ ಹಿ ಭಗವಂಸುವ ಪಾದ್ಮ ಲಮಾಶ್ಷ್ಟಯೀಸತ್ಾಯಶ್ಷ್ ೀ ಹಿ ಭಗವಂಸುವ ಪಾದ್ಮ ಲಮಾಶ್ಷ್ಟಯೀSSನ್ತಭಜತಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಮ ತ್್ೀಯಾಃ ನ್ತಭಜತಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಮ ತ್್ೀಯಾಃ ||  
ಅಪ್ಯೀವಮಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪರಿಪಾತ ದಿೀನಾನ್ ವಾಶ್ರೀವ ವತಸಕಮನ್ತಗರಹಕ್ಾತರ್ ೀಅಪ್ಯೀವಮಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪರಿಪಾತ ದಿೀನಾನ್ ವಾಶ್ರೀವ ವತಸಕಮನ್ತಗರಹಕ್ಾತರ್ ೀSSಸಾಮನ್ಸಾಮನ್||||  

ತವಾ ಪಾತವಾ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಭಜತ ಆಚಾರ್ಯಸಾಯಶ್ದ್ಮ ಲಂ ಭಜತ ಆಚಾರ್ಯಸಾಯಶ್ಷ್ಟರ್ಾಃಷ್ಟರ್ಾಃ  ಶ್ಕ್ಷಾಾಃ ಸತ್ಾಯಶ್ಕ್ಷಾಾಃ ಸತ್ಾಯಶ್ೀಾಃಶ್ೀಾಃ  ಪರದಾ ಏವ ಪರದಾ ಏವ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಅಸಾಮನ್ ಶ್ಷಾಯನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲಪಾರಪುಯೀ ಪುನ್ಾಃ ಪರಿಪಾತ ಭವಾನ್ಪ ಅಸಾಮನ್ ಶ್ಷಾಯನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟಫಲಪಾರಪುಯೀ ಪುನ್ಾಃ ಪರಿಪಾತ ಭವಾನ್  ||||17 17 ||||  

 

ಅಹ್ ೀ ಬತ ಮಮಾನಾತಯಂ ಮನ್ದಭಾಗಯಸಯ ಪಶಯತ ಅಹ್ ೀ ಬತ ಮಮಾನಾತಯಂ ಮನ್ದಭಾಗಯಸಯ ಪಶಯತ ||  
ಭವಚಿಛದ್ಾಃ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಗತ್ಾವಭವಚಿಛದ್ಾಃ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಗತ್ಾವSSರಾಚ್ೀ ತದ್ನ್ುವತ್ ರಾಚ್ೀ ತದ್ನ್ುವತ್ || || 31 31 ||||  

‘‘ಅ ಪತಯಮನಿತಯಂ ತತ ಧ್ತರವಲ್ ೀಕಸಯ ರ್ದ್ ಧ್ತರವ್ೀ ಅ ಪತಯಮನಿತಯಂ ತತ ಧ್ತರವಲ್ ೀಕಸಯ ರ್ದ್ ಧ್ತರವ್ೀ ||  
ನ್ ತತ ತತ್ಾಾನ್ಗನ್ುೄನ್ ತತ ತತ್ಾಾನ್ಗನ್ುೄಣಾಂಣಾಂ  ರ್ತೀನಾಂ ಸಿ್ತತರತತುಮಾ ರ್ತೀನಾಂ ಸಿ್ತತರತತುಮಾ ||  
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ತಸಾಯಪ ಮತಕಿುನಿಯರ್ತ್ಾ ನಿರ್ತಂ ಚಾಪ ತತಾದ್ಮ್ ತಸಾಯಪ ಮತಕಿುನಿಯರ್ತ್ಾ ನಿರ್ತಂ ಚಾಪ ತತಾದ್ಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಕ್ಾಮನಾನಿನಾದ ಧ್ತರವ್ೀಣ ಸತಕೃತ್ಾ ಬತಪ ಕ್ಾಮನಾನಿನಾದ ಧ್ತರವ್ೀಣ ಸತಕೃತ್ಾ ಬತ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ || || 31 31 ||||  

 

ದ್ೈವಿೀ ಮಾರಾಮತಪಾಶ್ರತಯ ಪರಸತಪು ಇವ ಭಿನ್ನಧ್ೃಕ್ ದ್ೈವಿೀ ಮಾರಾಮತಪಾಶ್ರತಯ ಪರಸತಪು ಇವ ಭಿನ್ನಧ್ೃಕ್ ||  
ತಪ್ಯೀ ದಿವತೀಯೀತಪ್ಯೀ ದಿವತೀಯೀSSಪಯಪಯಸತಸತ  ಭಾರತೃಭಾರತೃವಯಹೃದ್ತರಜಾ ಭಾರತೃಭಾರತೃವಯಹೃದ್ತರಜಾ || || 33 33 ||||  

‘‘ದಿವತೀರ್ಸಯ ದಿವತೀರ್ಸಯ ಸವಸವತತನ್ಿನ್ಿಸಯ ತವಭಾವಾದ್ದವರ್ವಜಯತಾಃ ಸಯ ತವಭಾವಾದ್ದವರ್ವಜಯತಾಃ ||  
ಈಶವರಶ್ಾೀಶ್ತವಯಸಯ ಭಾವಾತ್ ಸ ಪರಮೀಶವರಾಃಈಶವರಶ್ಾೀಶ್ತವಯಸಯ ಭಾವಾತ್ ಸ ಪರಮೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 33 33 ||||  

 

ಭವಚಿಛದ್ಮರಾಚ್ೀಭವಚಿಛದ್ಮರಾಚ್ೀSSಹಂ ಭವಂ ಭಾಗಯವಿವಜಯತಾಃ ಹಂ ಭವಂ ಭಾಗಯವಿವಜಯತಾಃ ||  
ತ್ಾದಾತಯಂತ್ಾದಾತಯಂ  ರ್ಚಛತ್್ ೀ ಮೌರ್ಚಛತ್್ ೀ ಮೌಢಾಯಢಾಯನ್ಮನ್ ೀ ಮೀ ಭಿಕ್ಷಿತಂ ಬತ ನ್ಮನ್ ೀ ಮೀ ಭಿಕ್ಷಿತಂ ಬತ ||  
ಈಶವರಾತ್ ಕ್ಷಿೀಣಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಲಾಕ್ಾನಿವ ಚಾಧ್ನ್ಾಃ ಈಶವರಾತ್ ಕ್ಷಿೀಣಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಲಾಕ್ಾನಿವ ಚಾಧ್ನ್ಾಃ || || 35 35 ||||  

‘‘ಹರೌ ನಿರ್ತಚಿತುಹರೌ ನಿರ್ತಚಿತುತ್ಾವದ್ುೃಹವತ್ ತತರವ್ೀಶನಾತ್ ತ್ಾವದ್ುೃಹವತ್ ತತರವ್ೀಶನಾತ್ ||  
ಮೀಕ್ಷಂ ತ್ಾದಾತಯಮಿತ್ಾಯಹತನ್ಯ ತದ್ ರಪತಾಃ ಕವಚಿತ್ಮೀಕ್ಷಂ ತ್ಾದಾತಯಮಿತ್ಾಯಹತನ್ಯ ತದ್ ರಪತಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ||  

ತಚಿಾತುತಚಿಾತುತ್್ೈವತ್್ೈವ  ಚ ತ್ಾದಾತಯಮ್ ಚ ತ್ಾದಾತಯಮ್ ||  

‘‘ನ್ೈಕ್ಾತಮತ್ಾಂ ಮೀ ಸಾೃಹರ್ನಿುನ್ೈಕ್ಾತಮತ್ಾಂ ಮೀ ಸಾೃಹರ್ನಿು’’  ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ||  
‘‘ಹರಿೀಚಿಛತ್್ೀಚತಛತ್್ೈಕ್ಾತಯಂ ನ್ ತ್್ೀನ್ೈಕಸವರ ಪತ್ಾಹರಿೀಚಿಛತ್್ೀಚತಛತ್್ೈಕ್ಾತಯಂ ನ್ ತ್್ೀನ್ೈಕಸವರ ಪತ್ಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಕ್ಾಮೀನ್ ಮೀ ಕ್ಾಮ ಆಗಾತ್ಕ್ಾಮೀನ್ ಮೀ ಕ್ಾಮ ಆಗಾತ್’’  ಇತ ಚ ಶತರತಾಃ ಇತ ಚ ಶತರತಾಃ || || 35 35 ||||  

 

ಲಾಲಯಮಾನ್ಂ ಜನ್ೈರ್ೀವಂ ಧ್ತರವಂ ಸಭಾರತರಂ ನ್ೃಪಾಃ ಲಾಲಯಮಾನ್ಂ ಜನ್ೈರ್ೀವಂ ಧ್ತರವಂ ಸಭಾರತರಂ ನ್ೃಪಾಃ ||  
ಆರ್ ೀಪಯ ಕರಿಣಿೀಂ ಹೃಷ್ಟಾಃ ಸ ುರ್ಮಾನ್ ೀಆರ್ ೀಪಯ ಕರಿಣಿೀಂ ಹೃಷ್ಟಾಃ ಸ ುರ್ಮಾನ್ ೀSSವಿಶತ್ ಪುರಮ್ ವಿಶತ್ ಪುರಮ್ || || 53 53 ||||  

‘‘ಕಲಭಶ್ೈವ ಕನಾಯನಾಂ ಕರಿಣಿೀ ಬಾಲಮಙ್ುಲಾಕಲಭಶ್ೈವ ಕನಾಯನಾಂ ಕರಿಣಿೀ ಬಾಲಮಙ್ುಲಾ’’  ಇತ ರಾಜನಿೀತ್ೌ ಇತ ರಾಜನಿೀತ್ೌ || || 53 53 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --10 10 ||||  
 

|| || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44--1111  ||||  
 

ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ತನಿಮಿತುಮಾತರಂ ತತ್ಾರತ್ಾಮ ನಿಗತಯಣಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ ತ್ಾರತ್ಾಮ ನಿಗತಯಣಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ ||  
ವಯಕ್ಾುವಯಕುಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ್ತರ ಭರಮತ ಲ್ ೀಹವತ್ ವಯಕ್ಾುವಯಕುಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ್ತರ ಭರಮತ ಲ್ ೀಹವತ್ || || 47 47 ||||  
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ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕಮಯ ವದ್ನ್ಯೀನ್ಂ ಸವಭಾವಮಪರ್ೀ ನ್ೃಪ ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕಮಯ ವದ್ನ್ಯೀನ್ಂ ಸವಭಾವಮಪರ್ೀ ನ್ೃಪ ||  
ಏಕ್್ೀ ಕ್ಾಲಂ ಪರ್ೀ ದ್ೈವಂ ಪುಂಸಾಃ ಕ್ಾಮಮತತ್ಾಪರ್ೀ ಏಕ್್ೀ ಕ್ಾಲಂ ಪರ್ೀ ದ್ೈವಂ ಪುಂಸಾಃ ಕ್ಾಮಮತತ್ಾಪರ್ೀ || || 52 52 ||||  

‘‘ಹರಿರಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾಹರಿರಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವರಿತ್ಾವದ್ರ್ಸಾೆನ್ುವದ್ತಚಯತ್್ೀ ದ್ರ್ಸಾೆನ್ುವದ್ತಚಯತ್್ೀ ||  
ಕ್ಾಮಕ್ಾಮಕಮಯಕಮಯಸವಭಾವ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚಾವಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಭಾವ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚಾವಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಸವಯಕ್ಾರಣಭ ಸವಯಕ್ಾರಣಭ ತಾಃ ಸಂಸುತುನಾನಮಾನತಾಃ ಸಂಸುತುನಾನಮಾನSSಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’    

ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 52 52 ||||  

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 ––  11 11 ||||  
 

|| || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 ––  12 12 ||||  
 

ಅಹಂ ತವಅಹಂ ತವಮಿತಯಪಾಥಾಯ  ೀರಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿ ಮಿತಯಪಾಥಾಯ  ೀರಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿ ||  
ಸಾವಪನೀವ ಭಾತಯನ್ತಧ್ಾಯಸಾವಪನೀವ ಭಾತಯನ್ತಧ್ಾಯನಾದ್ಯನಾದ್ಯರಾ ಬನ್ಧವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ರಾ ಬನ್ಧವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ || || 4 4 ||||  

ಪರಮೀಶವರಂ ವಿನಾಪರಮೀಶವರಂ ವಿನಾSSಹಂ ತವಂ ಕತ್್ೀಯತ ಭಾರನಿುಾಃ ಹಂ ತವಂ ಕತ್್ೀಯತ ಭಾರನಿುಾಃ ||  

‘‘ನಾಹಂ ಕತ್ಾಯ ನ್ ಕತ್ಾಯ ತವಂ ಕತ್ಾಯ ರ್ಸತು ಸದಾ ಪರಭತಾಃನಾಹಂ ಕತ್ಾಯ ನ್ ಕತ್ಾಯ ತವಂ ಕತ್ಾಯ ರ್ಸತು ಸದಾ ಪರಭತಾಃ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ||  

ವಿಪರ್ಯಯೀ ದ್ತಾಃಖಾದಿಾಃ ಸತಖಾದಿರ ಪಸಯ ವಿಪರ್ಯಯೀ ದ್ತಾಃಖಾದಿಾಃ ಸತಖಾದಿರ ಪಸಯ || || 4 4 ||||  
 

ಭಜಸವ ಭಜನಿೀರಾಙಚಘಾಮಭವಾರ್ ಭವಚಿಛದ್ಮ್ ಭಜಸವ ಭಜನಿೀರಾಙಚಘಾಮಭವಾರ್ ಭವಚಿಛದ್ಮ್ ||  
ರ್ತಕುಂ ವಿರಹಿತಂ ಶಕ್ಾಯ ಗತಣಮರಾಯರ್ತಕುಂ ವಿರಹಿತಂ ಶಕ್ಾಯ ಗತಣಮರಾಯSSSSತಮಮಾರ್ರಾ ತಮಮಾರ್ರಾ || || 6 6 ||||  

ಆತಮಸಾಆತಮಸಾಮಥಾಯಯಮಥಾಯಯಖಯರಾ ಶಕ್ಾಯ ರ್ತಕುಮ್ಖಯರಾ ಶಕ್ಾಯ ರ್ತಕುಮ್  | | ಗತಣಮರಾಯ ವಿರಹಿತಮ್ ಗತಣಮರಾಯ ವಿರಹಿತಮ್ || || 6 6 ||||  
 

ವೃಣಿೀಹಿ ಕ್ಾಮಂ ನ್ೃಪ ರ್ನ್ಮನ್ ೀಗತಂ ಮತುಸುವಮೌತ್ಾುನ್ಪದ್ೀವೃಣಿೀಹಿ ಕ್ಾಮಂ ನ್ೃಪ ರ್ನ್ಮನ್ ೀಗತಂ ಮತುಸುವಮೌತ್ಾುನ್ಪದ್ೀSSವಿಶಙಚೆ ತಾಃ ವಿಶಙಚೆ ತಾಃ ||  
ವರಾಹಯಣ್ ೀವರಾಹಯಣ್ ೀSSಸಯಮತಬಜನಾಭಪಾದ್ಯೀನಿಯರನ್ುರಂ ತ್ಾವಂ ವರ್ಮಙ್ು ಶತಶತರಮ ಸಯಮತಬಜನಾಭಪಾದ್ಯೀನಿಯರನ್ುರಂ ತ್ಾವಂ ವರ್ಮಙ್ು ಶತಶತರಮ ||||  

ನಿರನ್ುರಂ ಭಗವತ್ಾಾದ್ಮಾನ್ಸಮ್ ನಿರನ್ುರಂ ಭಗವತ್ಾಾದ್ಮಾನ್ಸಮ್ || || 7 7 ||||  
 

ಅಥಾರ್ಜತ ರ್ಜ್ಞ್ೀಶಂ ಕರತತಭಿಭ ಯರಿದ್ಕ್ಷಿಣ್ೈಾಃ ಅಥಾರ್ಜತ ರ್ಜ್ಞ್ೀಶಂ ಕರತತಭಿಭ ಯರಿದ್ಕ್ಷಿಣ್ೈಾಃ ||  
ದ್ರವಯಕಿರರಾದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಕಮಾಯಕಮಯಫಲಪರದ್ರವಯಕಿರರಾದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಕಮಾಯಕಮಯಫಲಪರದ್ಮ್ ದ್ಮ್ || || 10 10 ||||  

ದ್ರವಯಕಿರರಾದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಕಮಯ ವಿಷ್ರ್ಮ್ ದ್ರವಯಕಿರರಾದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಕಮಯ ವಿಷ್ರ್ಮ್ | | ಅಕಮಯಫಲಪರದ್ಂ ಅಕಮಯಫಲಪರದ್ಂ 
ಮೀಕ್ಷಫಲಪರದ್ಮ್ ಮೀಕ್ಷಫಲಪರದ್ಮ್ || || 10 10 ||||  
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ಸವಾಯತಮನ್ಯಚತಯತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ತೀವೌರಘಾಂ ಭಕಿುಮತದ್ವಹನ್ ಸವಾಯತಮನ್ಯಚತಯತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ತೀವೌರಘಾಂ ಭಕಿುಮತದ್ವಹನ್ ||  
ದ್ದ್ಶಾಯತಮನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಮೀವಾವಸಿ್ತತಂ ವಿಭತಮ್ ದ್ದ್ಶಾಯತಮನಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ತಮೀವಾವಸಿ್ತತಂ ವಿಭತಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ವಿಶವಾಃ ಪೂಣಯಸುಥಾ ಸವಯಾಃ ಸಮಸುಶಾಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀವಿಶವಾಃ ಪೂಣಯಸುಥಾ ಸವಯಾಃ ಸಮಸುಶಾಾಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 11 11 ||||  
 

ಮನ್ಯಮಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನ್ ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಮಾರಾರಚಿತಮಾತಮನಿ ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಮಾರಾರಚಿತಮಾತಮನಿ ||  
ಅವಿದಾಯರಚಿತಸವಪನಗನ್ಧವಯನ್ಗರ್ ೀಪಮಮ್ ಅವಿದಾಯರಚಿತಸವಪನಗನ್ಧವಯನ್ಗರ್ ೀಪಮಮ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಅನ್ಯಥಾತ್ಾವತ್ ಕ್ಷಿಪರನಾಶಾಜಜಗತಸವಪಾನದಿವತ್ ಸೃತಮ್ ಅನ್ಯಥಾತ್ಾವತ್ ಕ್ಷಿಪರನಾಶಾಜಜಗತಸವಪಾನದಿವತ್ ಸೃತಮ್ ||  
ವತಯಮಾನ್ಂ ನಿರ್ತ್್ಯೈವ ಸದ್ೈವ ಪರಮಾತಮನಿವತಯಮಾನ್ಂ ನಿರ್ತ್್ಯೈವ ಸದ್ೈವ ಪರಮಾತಮನಿ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  
‘‘ಮಹಾಮಾಯೀತಯವಿದ್ಯೀತ ನಿರ್ತಮೀಯಹಿನಿೀತ ಚ ಮಹಾಮಾಯೀತಯವಿದ್ಯೀತ ನಿರ್ತಮೀಯಹಿನಿೀತ ಚ ||  
ಪರಕೃತವಾಯಸನ್ೀತ್್ಯೀವಂ ತವ್ೀಚಾಛನ್ನ್ು ಕರ್ಯತ್್ೀಪರಕೃತವಾಯಸನ್ೀತ್್ಯೀವಂ ತವ್ೀಚಾಛನ್ನ್ು ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಇತ  ಸಾೆನ ದ್ೀ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 15 15 ||||  

 

ತಸಾಯ ವಿಶತದ್ಧಕರಣಾಃ ಶ್ವವಾವಿಯಗಾಹಯ ಬಧ್ಾವತಸಾಯ ವಿಶತದ್ಧಕರಣಾಃ ಶ್ವವಾವಿಯಗಾಹಯ ಬಧ್ಾವSSSSಸನ್ಂ ಜಸನ್ಂ ಜತಮರತನ್ಮನ್ಸಾತಮರತನ್ಮನ್ಸಾSSSSಹೃತ್ಾಕ್ಷಾಃ  ಹೃತ್ಾಕ್ಷಾಃ  ||  
ಸ ಿಲ್ೀ ದ್ಧ್ಾರ ಭಗವತರತರ ಪ ಏತದಾಧಯರ್ಂಸುದ್ವಯವಹಿತ್್ ೀ ವಿಸೃಜನ್ ಸಮಾಧ್ೌ ಸ ಿಲ್ೀ ದ್ಧ್ಾರ ಭಗವತರತರ ಪ ಏತದಾಧಯರ್ಂಸುದ್ವಯವಹಿತ್್ ೀ ವಿಸೃಜನ್ ಸಮಾಧ್ೌ || || 17 17 ||||  

ಸ ಿಲ್ೀ ಸ ಿಲ್ೀ ––  ಪಾತ್ಾಲಾದಿಕ್್ೀ ಪಾತ್ಾಲಾದಿಕ್್ೀ | | ಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮಾರ ಪ್ೀ ಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮಾರ ಪ್ೀ ||  

‘‘ಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮೈಷಾ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕಚತತದ್ಯಶ್ೀಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮೈಷಾ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕಚತತದ್ಯಶ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 17 17 ||||  
 

ಸತದ್ತಜಯರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಪದ್ಂ ಜತಂ ತವರಾ ರ್ತ ಸರಯೀಸತದ್ತಜಯರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಪದ್ಂ ಜತಂ ತವರಾ ರ್ತ ಸರಯೀSSಪಾರಪಯ ವಿಚಕ್ಷತ್್ೀ ಪರಮ್ ಪಾರಪಯ ವಿಚಕ್ಷತ್್ೀ ಪರಮ್ ||  
ಆತುಷ್ಠ ತಚಛನ್ದಾದಿವಾಕರಾದ್ಯೀ ಗರಹಕ್ಷಯತ್ಾರಾಾಃ ಪರಿರ್ನಿು ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ ಆತುಷ್ಠ ತಚಛನ್ದಾದಿವಾಕರಾದ್ಯೀ ಗರಹಕ್ಷಯತ್ಾರಾಾಃ ಪರಿರ್ನಿು ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ || || 25 25 ||||  

 

ಅನಾಸಿ್ತತಂ ತ್್ೀ ಪಅನಾಸಿ್ತತಂ ತ್್ೀ ಪತೃತೃಭಿರನ್ಯೈರಪಯಙ್ು ಕಹಿಯಚಿತ್ ಭಿರನ್ಯೈರಪಯಙ್ು ಕಹಿಯಚಿತ್ ||  
ಆತಷ್ಠ ಜಗತ್ಾಂ ವನ್ದಯಂ ತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ ಆತಷ್ಠ ಜಗತ್ಾಂ ವನ್ದಯಂ ತದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ || || 26 26 ||||  

‘‘ಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ಧ್ತರಶ್ಂಶತಮಾರ್ ೀ ಧ್ತರವಶ್ೈವ ಸಂಸಿ್ತತ್ೌ ರ್ತತಾರ್ೀ ಸದಾ ವಶ್ೈವ ಸಂಸಿ್ತತ್ೌ ರ್ತತಾರ್ೀ ಸದಾ ||  
ತತಾಶಯನಿು ನ್ ರಾನ್ಯನ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಂ ರಾನಿು ಸತರಾನ್ ವಿನಾತತಾಶಯನಿು ನ್ ರಾನ್ಯನ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಂ ರಾನಿು ಸತರಾನ್ ವಿನಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 2525,,26 26 ||||  

 

ಶಾರವಯೀಚಛಾದ್ಧಧ್ಾನಾನಾಂ ತೀರ್ಯಪಾದ್ಪದಾಶರರ್ಾಃ ಶಾರವಯೀಚಛಾದ್ಧಧ್ಾನಾನಾಂ ತೀರ್ಯಪಾದ್ಪದಾಶರರ್ಾಃ ||  
ನ್ೀಚಛಂಸುತ್ಾರತಮನಾನ್ೀಚಛಂಸುತ್ಾರತಮನಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ಸನ್ತುಷ್ಟ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಯತ ತ್ಾಮನ್ಂ ಸನ್ತುಷ್ಟ ಇತ ಸ್ತದ್ಧಯತ || || 49 49 ||||  

ಮನ್ಸಾ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಮನ್ಸಾ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರತ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ || || 49 49 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  12 12 ||||  
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|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --13 13 ||||  

ಅವಯವಚಿಛನ್ನಯೀಗಾಗಿನದ್ಗಧಕಮಯಮಲಾಶರ್ಾಃ ಅವಯವಚಿಛನ್ನಯೀಗಾಗಿನದ್ಗಧಕಮಯಮಲಾಶರ್ಾಃ ||  
ಸವರ ಪಮವರತನಾಧನ್ ೀ ನಾನ್ಯದ್ಸಾಮತ್ ತದ್ೈಕ್ಷತ ಸವರ ಪಮವರತನಾಧನ್ ೀ ನಾನ್ಯದ್ಸಾಮತ್ ತದ್ೈಕ್ಷತ || || 9 9 ||||  

ಸವರ ಪಂ ಜೀವಸಯ ಬಿಮಬರ ಪಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮ್ ಸವರ ಪಂ ಜೀವಸಯ ಬಿಮಬರ ಪಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮ್ ||  

‘‘ಭಿನ್ನಸವರ ಪಮಭಿದ್ಂ ಸವರ ಪಂ ತತ ದಿವಧ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ಭಿನ್ನಸವರ ಪಮಭಿದ್ಂ ಸವರ ಪಂ ತತ ದಿವಧ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಭಿನ್ನಸವರ ಪಂ ಬರಭಿನ್ನಸವರ ಪಂ ಬರಹಾಮದಾಯ ಮತ್ಾಸಯದ್ಯಭಿದ್ಮತಚಯತ್್ೀಹಾಮದಾಯ ಮತ್ಾಸಯದ್ಯಭಿದ್ಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  

 

ತತ್ಾವ ತಂ ಜಡಮತನ್ಮತುಂ ಕತಲವೃದಾಧಾಃ ಸಮನಿಿಣಾಃ ತತ್ಾವ ತಂ ಜಡಮತನ್ಮತುಂ ಕತಲವೃದಾಧಾಃ ಸಮನಿಿಣಾಃ ||  
ವತಸರಂ ಭ ಪತಂ ಚಕತರರ್ಯವಿೀರಾಂಸಂ ಭರಮೀಾಃ ಸತತಮ್ ವತಸರಂ ಭ ಪತಂ ಚಕತರರ್ಯವಿೀರಾಂಸಂ ಭರಮೀಾಃ ಸತತಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ಕಲಾಾಃ ಕಲಾಾಭಿಮಾನಿೀ ಸನ್ ಶ್ಂಶತಮಾರಾನ್ತಗಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ಕಲಾಾಃ ಕಲಾಾಭಿಮಾನಿೀ ಸನ್ ಶ್ಂಶತಮಾರಾನ್ತಗಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ವತಸರ್ ೀ ರಾಜಯಮಕರ್ ೀತ್ ಪತ್ಾರ ದ್ತುಂ ಮಹಾಬಲಾಃವತಸರ್ ೀ ರಾಜಯಮಕರ್ ೀತ್ ಪತ್ಾರ ದ್ತುಂ ಮಹಾಬಲಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  
‘‘ಚಕ್್ರೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃಚಕ್್ರೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ  ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂಸತುಘನಾಃ ಕಲಾಮಾತಮಜಮ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂಸತುಘನಾಃ ಕಲಾಮಾತಮಜಮ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 11 11 ||||  

ಸದ್ಸಾಯ ಉಚತಾಃ ಸದ್ಸಾಯ ಉಚತಾಃ   

ನ್ರದ್ೀವ್ೀಹ ಭವತ್್ ೀ ನಾವದ್ಯಂ ಹಿ ಮನಾಕ್ ಸಿ್ತತಮ್ ನ್ರದ್ೀವ್ೀಹ ಭವತ್್ ೀ ನಾವದ್ಯಂ ಹಿ ಮನಾಕ್ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಅಸ್ಯೀಕಂ ಪಾರಅಸ್ಯೀಕಂ ಪಾರಕುನ್ಮಘಂ ರ್ದಿೀಹ್ೀದ್ೃಕ್ ತವಮಪರಜಾಃ ಕುನ್ಮಘಂ ರ್ದಿೀಹ್ೀದ್ೃಕ್ ತವಮಪರಜಾಃ || || 31 31 ||||  

 

ತಥಾ ಸಾಧ್ರ್ ಭದ್ರಂತಥಾ ಸಾಧ್ರ್ ಭದ್ರಂ ತ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸಪರಜಂ ನ್ೃಪ  ತ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಸಪರಜಂ ನ್ೃಪ ||  
ಇಷ್ಟಸ ು್ೀಇಷ್ಟಸ ು್ೀ ಪುತರಕ್ಾಮಸಯ ಪುತರಂ ದಾಸಯತ ರ್ಜ್ಞಭತಕ್  ಪುತರಕ್ಾಮಸಯ ಪುತರಂ ದಾಸಯತ ರ್ಜ್ಞಭತಕ್ || || 32 32 ||||  

 

ರ್ರ್ಥಾ ಸವಭಾಗಧ್್ೀರಾನಿ ಗರಹಿೀಷ್ಯನಿು ದಿವೌಕಸಾಃ ಥಾ ಸವಭಾಗಧ್್ೀರಾನಿ ಗರಹಿೀಷ್ಯನಿು ದಿವೌಕಸಾಃ ||  
ರ್ದ್ಯಜ್ಞಪುರತಷ್ಾಃರ್ದ್ಯಜ್ಞಪುರತಷ್ಾಃ  ಸಾಕ್ಷಾದ್ಪತ್ಾಯರ್ ಹರಿವೃಯತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಪತ್ಾಯರ್ ಹರಿವೃಯತಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ಅನ್ಪತ್್ ಯೀಅನ್ಪತ್್ ಯೀSSಪ ಸದ್ಧಮಾಯ ಲ್ ೀಕಜಪ ಸದ್ಧಮಾಯ ಲ್ ೀಕಜನಾನನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ದ್ೀವ್ೈಸತು  ಪೃರ್ತಜನಾಮಥ್ೀಯ ಹವಿರಙ್ುಸಯ ನ್ ೀ ಹೃತಮ್ ದ್ೀವ್ೈಸತು  ಪೃರ್ತಜನಾಮಥ್ೀಯ ಹವಿರಙ್ುಸಯ ನ್ ೀ ಹೃತಮ್ ||||  
ಅನ್ಅನ್ಪತಯಪತಯತವಕಮಾಯತವಕಮಾಯSSಸೌ ಬಾಲಹತ್ಾಯಕೃತ್್ೀಾಃ ಪುರಾ ಸೌ ಬಾಲಹತ್ಾಯಕೃತ್್ೀಾಃ ಪುರಾ ||  
ಅತ್್ ೀ ದ್ತಷ್ ಟೀಅತ್್ ೀ ದ್ತಷ್ ಟೀSSಭವತ್ ಪುತರ ಇಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣರತಾಃ ಪೃರ್ತಾಃಭವತ್ ಪುತರ ಇಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣರತಾಃ ಪೃರ್ತಾಃ’’    

ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 31 31 ––  33 33 ||||  

ಸ ಬಾಲ ಏವ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಾತ್ಾಮಹಮಸ ಬಾಲ ಏವ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಾತ್ಾಮಹಮನ್ತವರತಾಃ ನ್ತವರತಾಃ ||  
ಅಧ್ಮಾಯಂಶ್್ ೀದ್ಾವಂ ಮೃತತಯಂಅಧ್ಮಾಯಂಶ್್ ೀದ್ಾವಂ ಮೃತತಯಂ  ತ್್ೀನಾಭವದ್ಧ್ಾಮಿಯಕಾಃ ತ್್ೀನಾಭವದ್ಧ್ಾಮಿಯಕಾಃ || || 39 39 ||||  
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ಸ ಶರಾಸನ್ಮತದ್ಯಮಯ ಮೃಗರ್ತವಯನ್ಗ್ ೀಚರಾಃ ಸ ಶರಾಸನ್ಮತದ್ಯಮಯ ಮೃಗರ್ತವಯನ್ಗ್ ೀಚರಾಃ ||  
ಹನ್ಯಸಾಧ್ತಮೃಯಗಾನ್ ದಿೀನಾನ್ ವ್ೀನ್ ೀಹನ್ಯಸಾಧ್ತಮೃಯಗಾನ್ ದಿೀನಾನ್ ವ್ೀನ್ ೀSSಸಾವಿತಯರೌಜಜನ್ಾಃ ಸಾವಿತಯರೌಜಜನ್ಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ಮೃತತಯದ್ೀಯವೀ ರ್ಮಭಾರತ್ಾ ವ್ೀನ್ಮಾತ್ಾಮಹ್ ೀಮೃತತಯದ್ೀಯವೀ ರ್ಮಭಾರತ್ಾ ವ್ೀನ್ಮಾತ್ಾಮಹ್ ೀSSಸತರಾಃ ಸತರಾಃ ||||  
ಪೀಡಾಂ ವ್ೀನ್ೀತ ಚ ಪಾರಪೀಡಾಂ ವ್ೀನ್ೀತ ಚ ಪಾರಹತವ್ೀಯನ್ ೀಹತವ್ೀಯನ್ ೀSSಸೌ ಪೀಸೌ ಪೀಡನಾದ್ಭ ತ್ಡನಾದ್ಭ ತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 3939,,4040||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 4 4 --  13 13 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  14 14 ||||  
 

ತಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಮರರ್ಜ್ಞಸಙ್ುಾಹಂ ತರಯೀಮರ್ಂ ದ್ರವಯಮರ್ಂ ತಪೀಮರ್ಮ್ ತಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾಮರರ್ಜ್ಞಸಙ್ುಾಹಂ ತರಯೀಮರ್ಂ ದ್ರವಯಮರ್ಂ ತಪೀಮರ್ಮ್ ||  
ರ್ಜ್ಞ್ೀವಿಯಚಿತ್್ೈರ್ಯಜತ್್ ೀ ಭವಾರ್ ತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಸವದ್ೀಶಾನ್ನ್ತರ್ ೀದ್ತಧಮಹಯಸ್ತ ರ್ಜ್ಞ್ೀವಿಯಚಿತ್್ೈರ್ಯಜತ್್ ೀ ಭವಾರ್ ತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಸವದ್ೀಶಾನ್ನ್ತರ್ ೀದ್ತಧಮಹಯಸ್ತ || || 222 2 ||||  

ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಙ್ುೃಹಾಣತೀತ ತತಸಙ್ುಾಹಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸಙ್ುೃಹಾಣತೀತ ತತಸಙ್ುಾಹಾಃ ||  

‘‘ಸವಯಸಯ ಗರಹಣಾದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಙ್ುಾಹ ಉಚಯತ್್ೀ ಸವಯಸಯ ಗರಹಣಾದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸಙ್ುಾಹ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ವ್ೀದ್ಸಯ ತದ್ವಕೃವ್ೀದ್ಸಯ ತದ್ವಕೃಕಕತ್ಾವತ್ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಂ ತತ ತರಯೀಮರ್ಾಃ ತ್ಾವತ್ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಂ ತತ ತರಯೀಮರ್ಾಃ ||  
ಸವಯಂ ತದಿವಷ್ರ್ತ್್ವೀನ್ ಮತಖಯಂ ಸವಯಸವಯಂ ತದಿವಷ್ರ್ತ್್ವೀನ್ ಮತಖಯಂ ಸವಯಮರ್ಸುತಾಃಮರ್ಸುತಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 22 22 ||||  

 

ರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ರ್ತಷ್ಮದಿವಷ್ಯೀ ದಿವಜಾತಭಿವಿಯತ್ಾರ್ಮಾನ್ೀನ್ ಸತರಾಾಃ ಕಲಾ ಹರ್ೀಾಃರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ರ್ತಷ್ಮದಿವಷ್ಯೀ ದಿವಜಾತಭಿವಿಯತ್ಾರ್ಮಾನ್ೀನ್ ಸತರಾಾಃ ಕಲಾ ಹರ್ೀಾಃ   ||  
ಸ್ತವಷಾಟಾಃ ಸತತತಷಾಟಾಃ ಪರದಿಶನಿು ವಾಞ್ಚಛತಂ ತದ ಧ್ೀಲನ್ಂ ನಾಹಯಸ್ತ ವಿೀರ ಚ್ೀಷ್ಟಟತತಮ್ ಸ್ತವಷಾಟಾಃ ಸತತತಷಾಟಾಃ ಪರದಿಶನಿು ವಾಞ್ಚಛತಂ ತದ ಧ್ೀಲನ್ಂ ನಾಹಯಸ್ತ ವಿೀರ ಚ್ೀಷ್ಟಟತತಮ್ ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನಿನಹಿವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನಿನಹಿತತ್ಾವತ್ ತತ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕಲಾಾಃತತ್ಾವತ್ ತತ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕಲಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  
 

ಅವಜಾನ್ನಿು ಯೀಅವಜಾನ್ನಿು ಯೀ  ಮ ಢಾ ನ್ೃಪರ ಪಣಮಿೀಶವರಮ್ ಮ ಢಾ ನ್ೃಪರ ಪಣಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ನಾನ್ತವಿನ್ದನಿು ತ್್ೀ ಭದ್ರಮಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ ಚ  ನಾನ್ತವಿನ್ದನಿು ತ್್ೀ ಭದ್ರಮಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ ಚ  || || 25 25 ||||  

 

ತಸಾಮನಾಮಂ ಕಮಯಭಿವಿಯಪಾರ ತಸಾಮನಾಮಂ ಕಮಯಭಿವಿಯಪಾರ ರ್ಜಧ್ವಂ ಕತಮತಸರಾಾಃ ರ್ಜಧ್ವಂ ಕತಮತಸರಾಾಃ ||  
ಬಲ್ಲಂ ಚ ಮಹಯಂ ಹರತ ಮತ್್ ುೀಬಲ್ಲಂ ಚ ಮಹಯಂ ಹರತ ಮತ್್ ುೀSSನ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀನ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀSSಗರಭತಕ್ ಪುಮಾನ್  ಗರಭತಕ್ ಪುಮಾನ್  || || 29 29 ||||  

‘‘ಅಹಂ ಬರಹ್ೇತ ವ್ೀನ್ಸತು ಧ್ಾಯರ್ನಾನಪಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ ಅಹಂ ಬರಹ್ೇತ ವ್ೀನ್ಸತು ಧ್ಾಯರ್ನಾನಪಾಧ್ರಂ ತಮಾಃ ||  
ತದಾರದಾಧನ್ ುೀ ಮಹಿೀಂ ವಾಯಪುೀ ಭ್ೀರಾಯ ಖಾಯಪರ್ತ್್ ೀತದಾರದಾಧನ್ ುೀ ಮಹಿೀಂ ವಾಯಪುೀ ಭ್ೀರಾಯ ಖಾಯಪರ್ತ್್ ೀSSನಿಶಮ್ ನಿಶಮ್ ||  
ಆಸತರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ೈವ ಪಶಾಚಾಸುತಾರ್ಥ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಆಸತರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ೈವ ಪಶಾಚಾಸುತಾರ್ಥ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಭ ಮೌ ತತಾೃರ್ತನಾ ಸವಯಂ ನಿರಸುಂ ಮಹಿತ್ಾತಮನಾ ಭ ಮೌ ತತಾೃರ್ತನಾ ಸವಯಂ ನಿರಸುಂ ಮಹಿತ್ಾತಮನಾ ||  
ಪುನ್ಾಃ ಕಲ್ಲರ್ತಗ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಮನ್ ೀಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಲ್ಲರ್ತಗ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಮನ್ ೀಾಃ ||  
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ವ್ೈವಸವತಸಯ ಸಮಯೀ ಜಾತ್ಾಾಃವ್ೈವಸವತಸಯ ಸಮಯೀ ಜಾತ್ಾಾಃ  ಕ್್ ರೀಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾ ಭತವಿ ಧ್ವಶಾ ಭತವಿ ||  
ಖಾಯಪರ್ನಿು ದ್ತರಾತ್ಾಮನ್ ೀ ಮಣಿಮಾಂಸುತತಾರಾಃಸರಾಃಖಾಯಪರ್ನಿು ದ್ತರಾತ್ಾಮನ್ ೀ ಮಣಿಮಾಂಸುತತಾರಾಃಸರಾಃ’’    

ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ || || 2525  --29 29 ||||  

ವಿನಿಶ್ಾತ್್ಯೈವಮೃಷ್ಯೀ ವಿಪನ್ನಸಯ ಮಹಿೀಪತ್್ೀಾಃ ವಿನಿಶ್ಾತ್್ಯೈವಮೃಷ್ಯೀ ವಿಪನ್ನಸಯ ಮಹಿೀಪತ್್ೀಾಃ ||  
ಮಮನ್ತಿರ ರ ಂ ತರಸಾ ತತ್ಾರಸ್ತೀದಾವಹತಕ್್ ೀ ನ್ರಾಃ ಮಮನ್ತಿರ ರ ಂ ತರಸಾ ತತ್ಾರಸ್ತೀದಾವಹತಕ್್ ೀ ನ್ರಾಃ || || 44 44 ||||  

 

ತಂ ತತ ತ್್ೀತಂ ತತ ತ್್ೀSSವನ್ತಂವನ್ತಂ  ದ್ೃಷಾಟವ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀಮಿೀತ ವಾದಿನ್ಮ್ ದ್ೃಷಾಟವ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀಮಿೀತ ವಾದಿನ್ಮ್ ||  
ನಿಷ್ಟೀದ್ೀತಯಭತರವಂಸಾುತ ಸ ನಿಷಾದ್ಸುತ್್ ೀನಿಷ್ಟೀದ್ೀತಯಭತರವಂಸಾುತ ಸ ನಿಷಾದ್ಸುತ್್ ೀSSಭವತ್ ಭವತ್ || || 46 46 ||||  

 

ತಸಯ ವಂಶಾಯಸತು ನ್ೈಷಾದಾ ಗಿರಿಕ್ಾನ್ನ್ಗ್ ೀಚರಾಾಃ ತಸಯ ವಂಶಾಯಸತು ನ್ೈಷಾದಾ ಗಿರಿಕ್ಾನ್ನ್ಗ್ ೀಚರಾಾಃ ||  
ಯೀಯೀSSಪಾಹರಜಾಜರ್ಮಾನ್ ೀ ವ್ೀನ್ಕಿಲ್ಲಬಷ್ಮತಲಬಣಮ್ ಪಾಹರಜಾಜರ್ಮಾನ್ ೀ ವ್ೀನ್ಕಿಲ್ಲಬಷ್ಮತಲಬಣಮ್ || || 47  47  ||||  

  ‘‘ತರಯಂಶ್್ ೀ ವ್ೀನ್ಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸತ್ಾವಂಶಾಃ ಪೃತತತ್ಾಮಗಾತ್ ತರಯಂಶ್್ ೀ ವ್ೀನ್ಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸತ್ಾವಂಶಾಃ ಪೃತತತ್ಾಮಗಾತ್ ||  
ರಜ್ ೀಂರಜ್ ೀಂSSಶಶಾದಿವಂ ರಾಶಶಾದಿವಂ ರಾತ್್ ೀ ನಿಷಾದ್ಸಾುಮಸ್ ೀತ್್ ೀ ನಿಷಾದ್ಸಾುಮಸ್ ೀSSಭವತ್ ಭವತ್ ||  
ಸವರ್ಂ ವ್ೀನ್ಶಾತತರ್ಯಸತು ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾತತಾಃಸವರ್ಂ ವ್ೀನ್ಶಾತತರ್ಯಸತು ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾತತಾಃ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ||  
‘‘ಪಾಪರ ಪ ಪೃರ್ಗ್ ಜಾತ್್ ೀ ನಿಷಾದ್ ೀ ವ್ೀನ್ದ್ೀಹತಾಃ ಪಾಪರ ಪ ಪೃರ್ಗ್ ಜಾತ್್ ೀ ನಿಷಾದ್ ೀ ವ್ೀನ್ದ್ೀಹತಾಃ ||  
ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮ ಪೃಥ್ ೀಾಃ ಪುತ್ಾರದ್ರಜ್ ೀ ವ್ೀನ್ ೀ ದಿವಂ ರ್ರೌರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮ ಪೃಥ್ ೀಾಃ ಪುತ್ಾರದ್ರಜ್ ೀ ವ್ೀನ್ ೀ ದಿವಂ ರ್ರೌ’’    

ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||  
ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ   

ಏಷ್ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಗವತಾಃ ಕಲಾ ಭತವನ್ಪಾವನಿೀ ಏಷ್ ವಿಷ್ ಣೀಭಯಗವತಾಃ ಕಲಾ ಭತವನ್ಪಾವನಿೀ ||  
ಇರ್ಂಇರ್ಂ  ಚ ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಸಮ ಾತಾಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯನ್ಪಾಯನಿೀ ಚ ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಸಮ ಾತಾಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯನ್ಪಾಯನಿೀ || || 50 50 ||||  

‘‘ಪೃರ್ತಹ್ೈಹರಾದ್ಪೃರ್ತಹ್ೈಹರಾದ್ಯೀ ಜೀವಾಸ ು್ೀಷಾವವಿಷ್ ಟೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಯೀ ಜೀವಾಸ ು್ೀಷಾವವಿಷ್ ಟೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷಾವ್ೀಶತಸ ು್ೀಷ್ತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಯಂಶತ್ಾವಚಾಃ ವಿಶ್ೀಷಾವ್ೀಶತಸ ು್ೀಷ್ತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಯಂಶತ್ಾವಚಾಃ ||  
ಕಿಂಸತುಘನವಾಯಸಋಷ್ಭಕಪಲಾ ಮತಸಯಪೂವಯಕ್ಾಾಃ ಕಿಂಸತುಘನವಾಯಸಋಷ್ಭಕಪಲಾ ಮತಸಯಪೂವಯಕ್ಾಾಃ ||  
ಆಕ ತಚ್ೈತರ್ೀರೌ ಚ ಧ್ಮಯಜತರರ್ಮೀವ ಚ ಆಕ ತಚ್ೈತರ್ೀರೌ ಚ ಧ್ಮಯಜತರರ್ಮೀವ ಚ ||  
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಹಯರ್ಗಿರೀವೀ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಶಾ ತ್ಾಪಸಾಃ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಹಯರ್ಗಿರೀವೀ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಶಾ ತ್ಾಪಸಾಃ ||  
ಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಸ ು್ವೀತ್್ೀ ನಾಸವರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಸ ು್ವೀತ್್ೀ ನಾಣತಣತಮಾತರವಿಭ್ೀದಿನ್ಾಃ ಮಾತರವಿಭ್ೀದಿನ್ಾಃ ||  
ಬಲತಾಃ ಸವರ ಪತಶ್ೈವ ಗತಣ್ೈರಪಬಲತಾಃ ಸವರ ಪತಶ್ೈವ ಗತಣ್ೈರಪ  ಕರ್ಞ್ಾನ್ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||  
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‘‘ತತರ ಸನಿನಹಿತ್ಾ ಶ್ರೀಶಾರ್ತರ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ತತರ ಸನಿನಹಿತ್ಾ ಶ್ರೀಶಾರ್ತರ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ನಾಸಯ ಸನಿನ ಮಾತ್್ರೀಣ ರಮಾ ಪತನೀತವಮಾವರಜ್ೀತ್ ನಾಸಯ ಸನಿನ ಮಾತ್್ರೀಣ ರಮಾ ಪತನೀತವಮಾವರಜ್ೀತ್ ||  
ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ತತ ಸಾಕ್ಷಾಚಛ ಹರ್ೀಾಃ ಸನಿನ ತಾಃ ಕವಚಿತ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ತತ ಸಾಕ್ಷಾಚಛ ಹರ್ೀಾಃ ಸನಿನ ತಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಗ್ ೀಪಾಯದಿರ ಪಾ ಭವತ ವಿಪರಿೀತಂ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ಗ್ ೀಪಾಯದಿರ ಪಾ ಭವತ ವಿಪರಿೀತಂ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 50 50 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  15 15 ||||  
 

ಪಾದ್ಯೀರರವಿನ್ದಂ ಚ ತಸ್ತಮನ್ ಮೀನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ಯೀರರವಿನ್ದಂ ಚ ತಸ್ತಮನ್ ಮೀನ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕಲಾಮ್ ||  
ರ್ಸಾಯಪರತಹತಂ ಚಕರಮಂಶಾಃ ಸ ಪರಮೀಶ್ಠನ್ಾಃ ರ್ಸಾಯಪರತಹತಂ ಚಕರಮಂಶಾಃ ಸ ಪರಮೀಶ್ಠನ್ಾಃ || || 10 10 ||||  

ತತರ ಸನಿನಹಿತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾನ್ ತತರ ಸನಿನಹಿತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾನ್ ||  

‘‘ಬರಹಮಣಯನ್ನ ು್ೀ ಗರತಡ್ೀ ರತದ್ರೀ ಕ್ಾಮೀ ಶಚಿೀಪತ್ೌ ಬರಹಮಣಯನ್ನ ು್ೀ ಗರತಡ್ೀ ರತದ್ರೀ ಕ್ಾಮೀ ಶಚಿೀಪತ್ೌ ||  
ಅನಿರತದ ಧ್ೀ ಮನೌ ಚ್ೈವ ಪೃಥೌ ಚ ಕೃತವಿೀರ್ಯಜ್ೀ ಅನಿರತದ ಧ್ೀ ಮನೌ ಚ್ೈವ ಪೃಥೌ ಚ ಕೃತವಿೀರ್ಯಜ್ೀ ||  
ನಾರದ್ೀ ಚ್ೈವಮಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸನಿನ ಹಯರ್ೀಾಃನಾರದ್ೀ ಚ್ೈವಮಾದ್ಯೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸನಿನ ಹಯರ್ೀಾಃ||  
ಸತದ್ಶಯನಾದಿಷ್ವಸ್ಿೀಷ್ತ  ತಥಾ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸತದ್ಶಯನಾದಿಷ್ವಸ್ಿೀಷ್ತ  ತಥಾ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ನ್ರಲಕ್ಷಮಣೌ ಬಲಶ್ೈವ ಶ್ೀಷ್ಸಾಯಂಶಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ನ್ರಲಕ್ಷಮಣೌ ಬಲಶ್ೈವ ಶ್ೀಷ್ಸಾಯಂಶಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ತಥಾ ಭರತಶತಥಾ ಭರತಶತತರಘೌನತತರಘೌನಚಕರಶಙ್್ವುದಾಹೃತ್ೌ ಚಕರಶಙ್್ವುದಾಹೃತ್ೌ ||  
ಪರದ್ತಯಮನಶಾಕತಮಾರಶಾಸೆನ್ದಾಃ ಕ್ಾಮಾಂಶಕ್ಾಾಃ ಸಮತ್ಾಾಃಪರದ್ತಯಮನಶಾಕತಮಾರಶಾಸೆನ್ದಾಃ ಕ್ಾಮಾಂಶಕ್ಾಾಃ ಸಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||  
‘‘ವ್ೈನ್ಯೀ ಪೃಥೌ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ರಾವ್ೈನ್ಯೀ ಪೃಥೌ ಸನಿನಹಿತ್್ ೀ ರಾಜರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಜರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 10 10 ||||  

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯತಾಯೀಯ  ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  16 16 ||||  

ಸ ತ ಉವಾಚ ಸ ತ ಉವಾಚ --  

ಅರ್ಂ ತತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ಕ ಟ್ಸಿ ಆತ್ಾಮ ಕಲರಾಅರ್ಂ ತತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ಕ ಟ್ಸಿ ಆತ್ಾಮ ಕಲರಾSSವತೀಣಯಾಃ ವತೀಣಯಾಃ ||  
ರ್ಸ್ತಮನ್ನವಿದಾಯರಚಿತಂ ನಿರರ್ಯಕಂ ಪಶಯನಿು ನಾನಾತವಮಿವ ಪರತೀತಮ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ನವಿದಾಯರಚಿತಂ ನಿರರ್ಯಕಂ ಪಶಯನಿು ನಾನಾತವಮಿವ ಪರತೀತಮ್ ||||  20 20 ||||  

ರ್ಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ನಿರರ್ಯಕಂ ತದ್ಾಗವದ್ ರಪ್ೀಷ್ತ ಪರತೀತನಾನಾತವದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ಪಶಯನಿು ರ್ಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ನಿರರ್ಯಕಂ ತದ್ಾಗವದ್ ರಪ್ೀಷ್ತ ಪರತೀತನಾನಾತವದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ಪಶಯನಿು 
ಸನ್ುಾಃ ಸನ್ುಾಃ ||  

‘‘ಮತಸಯರ ಪಾದಿನಾನಾತವದ್ೃಷ್ಟಟವದ್ಯನಿನರರ್ಯಕಮ್ಮತಸಯರ ಪಾದಿನಾನಾತವದ್ೃಷ್ಟಟವದ್ಯನಿನರರ್ಯಕಮ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  
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‘‘ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್ಏವಂ ಧ್ಮಾಯನ್ ಪೃರ್ಕ್ ಪಶಯನ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 20 20 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  16 16 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  44  --  17 17 ||||  
 

ಬಾರಹಮಣಪರಮತಖಾನ್ ವಣಾಯನ್ ಭೃತ್ಾಯಮಾತಯಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಃ ಬಾರಹಮಣಪರಮತಖಾನ್ ವಣಾಯನ್ ಭೃತ್ಾಯಮಾತಯಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಃ ||  
ಪೌರಾನ್ ಜಾನ್ಪದಾನ್ ಶ್ರೀಣಿಾಃ ಪರಕೃತೀಾಃ ಸಮಪೂಜರ್ತ್ ಪೌರಾನ್ ಜಾನ್ಪದಾನ್ ಶ್ರೀಣಿಾಃ ಪರಕೃತೀಾಃ ಸಮಪೂಜರ್ತ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ರಾಜ್ಞಾ ಸಮಾನ್ವರ್ಸಾಃ ಶ್ರೀಣರ್ಸುವಙ್ುರಕ್ಷಕ್ಾಾಃರಾಜ್ಞಾ ಸಮಾನ್ವರ್ಸಾಃ ಶ್ರೀಣರ್ಸುವಙ್ುರಕ್ಷಕ್ಾಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 2 2 ||||  
 

ರ್ಚಾಾನ್ಯದ್ಪ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಬರಹಮನ್ ಭಗವತಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ ರ್ಚಾಾನ್ಯದ್ಪ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಬರಹಮನ್ ಭಗವತಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ ||  
ಶರವಾಃ ಸತಶರವಸಾಃ ಪುಣಯಂ ಪೂವಯದ್ೀಶರವಾಃ ಸತಶರವಸಾಃ ಪುಣಯಂ ಪೂವಯದ್ೀಹಹಕಥಾಶರರ್ಮ್ ಕಥಾಶರರ್ಮ್ ||| | 6 6 ||||  

ಪೂವಯಪೂವಯತನಾನಾಂ ಕಥಾತನಾನಾಂ ಕಥಾಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ ಹರ್ೀಸಮಬನ ಧ್ೀನ್ ಹರ್ೀರ್ಯರ್ಯಶಾಃ ಶಾಃ || || 6 6 ||||  

ಧ್ರಣತಯವಾಚ ಧ್ರಣತಯವಾಚ ––  

ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ಮಾರ್ರಾ ವಿನ್ಯಸುನಾನಾತನ್ವ್ೀನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ಮಾರ್ರಾ ವಿನ್ಯಸುನಾನಾತನ್ವ್ೀSSಗತಣಾತಮನ್ೀ ಗತಣಾತಮನ್ೀ ||  
ನ್ಮಾಃ ಸವರ ಪಾನ್ತಭವ್ೀನ್ ನಿಧ್ತಯತದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕವಿಭರಮೀಮಯಯೀ ನ್ಮಾಃ ಸವರ ಪಾನ್ತಭವ್ೀನ್ ನಿಧ್ತಯತದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕವಿಭರಮೀಮಯಯೀ || || 29 29 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಿಜೀವದ್ೀಹಾಸತು ಮಾರಾದ್ೀಬರಹಾಮದಿಜೀವದ್ೀಹಾಸತು ಮಾರಾದ್ೀಹಾಾಃಹಾಾಃ  ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 29 29 ||||  
 

  ನ್ ನ್ಂ ತವ್ೀಶಸಯನ್ ನ್ಂ ತವ್ೀಶಸಯ ಸಮಿೀಹಿತಂ ಜನ್ೈಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾ ದ್ತಜಯರ್ರಾ ಸಮಿೀಹಿತಂ ಜನ್ೈಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾ ದ್ತಜಯರ್ರಾSSಕೃತ್ಾತಮಭಿಾಃಕೃತ್ಾತಮಭಿಾಃ||  
ನ್ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ರ್ಸುವಕರ್ ೀದ್ಕ್ಾರರ್ದ್ ಯೀನ್ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ರ್ಸುವಕರ್ ೀದ್ಕ್ಾರರ್ದ್ ಯೀSSನ್ೀಕ ಏಕಾಃ ಪರತಾಃ ಸ ಈಶವರಾಃ ನ್ೀಕ ಏಕಾಃ ಪರತಾಃ ಸ ಈಶವರಾಃ || || 32 32 ||||  

ಸ ಪರತಾಃ ಈಶವರ ಇತ್ಾಯಕ್ಷ್ಯೀಪಾಃ ಸ ಪರತಾಃ ಈಶವರ ಇತ್ಾಯಕ್ಷ್ಯೀಪಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ಸಗಾಯದಿ ಯೀಸಗಾಯದಿ ಯೀSSಸಾಯನ್ತರತಣದಿಧ ಶಕಿುಭಿದ್ರಯವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕಚ್ೀತನಾತಮಭಿಾಃ ಸಾಯನ್ತರತಣದಿಧ ಶಕಿುಭಿದ್ರಯವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕಚ್ೀತನಾತಮಭಿಾಃ ||  
ತಸ್ೈ ಸಮತನ್ನದ್ಧವಿರತದ್ಧಶಕುಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ತಸ್ೈ ಸಮತನ್ನದ್ಧವಿರತದ್ಧಶಕುಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪರಸ್ೈ ಪುರತಷಾರ್ ವ್ೀಧ್ಸ್ೀ ವ್ೀಧ್ಸ್ೀ || || 33 33 ||||  

‘‘ವಿರತದ್ಧಶಕುಯೀ ರ್ಸಯ ನಿತ್ಾಯ ರ್ತಗಪದ್ೀವ ಚ ವಿರತದ್ಧಶಕುಯೀ ರ್ಸಯ ನಿತ್ಾಯ ರ್ತಗಪದ್ೀವ ಚ ||  
ತಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ  ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಸವಯಜಷ್ಣವ್ೀತಸ್ೈ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ  ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಸವಯಜಷ್ಣವ್ೀ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 33 33 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --17 17 ||||  
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|| || ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  18 18 ||||  

ಕೃತ್ಾವ ವತಸಂ ಸತರಗಣಾ ಇನ್ದಾಂ ಸ್ ೀಮಮದ್ ದ್ತಹನ್ ಕೃತ್ಾವ ವತಸಂ ಸತರಗಣಾ ಇನ್ದಾಂ ಸ್ ೀಮಮದ್ ದ್ತಹನ್ ||  
ಹಿರಣಮಯೀನ್ ಪಾಹಿರಣಮಯೀನ್ ಪಾತ್್ರೀಣ ವಿರ್ಯಮೀಜ್ ೀಬಲಂ ಪರ್ಾಃ ತ್್ರೀಣ ವಿರ್ಯಮೀಜ್ ೀಬಲಂ ಪರ್ಾಃ || || 15 15 ||||  

‘‘ಗತಣಾಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾಶಾ ಬಾಹಾಯಶ್ಾೀತ ದಿವಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ಗತಣಾಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾಶಾ ಬಾಹಾಯಶ್ಾೀತ ದಿವಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ವಯಜಯನ ು್ೀ ಹರ್ೀಬಾಯಹಾಯನ್ ದ್ತಹತಾಃ ಪರ್ೀಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ವಯಜಯನ ು್ೀ ಹರ್ೀಬಾಯಹಾಯನ್ ದ್ತಹತಾಃ ಪರ್ೀ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 15 15 ||||  

 

ದ್ೈತ್್ೀರಾ ದಾನ್ವಾ ವತಸಂ ಪರಹಾಿದ್ಮಸತರಷ್ಯಭಮ್ ದ್ೈತ್್ೀರಾ ದಾನ್ವಾ ವತಸಂ ಪರಹಾಿದ್ಮಸತರಷ್ಯಭಮ್ ||  
ವಿಧ್ಾರ್ ದ್ತದ್ತಹತಾಃ ಕ್ಷಿೀರಮರ್ಾಃಪಾತ್್ರೀ ಸತರಾಸವಮ್ ವಿಧ್ಾರ್ ದ್ತದ್ತಹತಾಃ ಕ್ಷಿೀರಮರ್ಾಃಪಾತ್್ರೀ ಸತರಾಸವಮ್ || || 16 16 ||||  

‘‘ಪರತಮನ್ವನ್ುರಂ ಪಾರಪರತಮನ್ವನ್ುರಂ ಪಾರರ್ಾಃ ಪರಹಾಿದಾದಾಯ ಬಭ ವಿರ್ೀರ್ಾಃ ಪರಹಾಿದಾದಾಯ ಬಭ ವಿರ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 16 16 ||||  
 

ಗಾರಮಾನ್ ಪುರಾಃ ಪತುನಾನಿ ದ್ತಗಾಯಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ ಗಾರಮಾನ್ ಪುರಾಃ ಪತುನಾನಿ ದ್ತಗಾಯಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ ||  
ಘ ೀಷಾನ್ ವರಜಾಂಶಾಘ ೀಷಾನ್ ವರಜಾಂಶಾ  ಶ್ಭಿರಾನ್ನಗರಾನ್ ಖ್ೀಶ್ಭಿರಾನ್ನಗರಾನ್ ಖ್ೀಟ್ಖವಯಟಾನ್ ಟ್ಖವಯಟಾನ್ || || 31 31 ||||  

‘‘ಗ್ ೀಷ್ಠಂ ಘ ೀಷ್ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವರಜಸುತ್ಾಾಲಸಂಗ್ ೀಷ್ಠಂ ಘ ೀಷ್ ಇತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವರಜಸುತ್ಾಾಲಸಂಸಿ್ತಸಿ್ತತಾಃತಾಃ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 31 31 ||||  

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 44  --  18 18 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  19 19 ||||  

ಏವಂ ವ್ೈನ್ಯಸತತಾಃ ಪರೀಕುಸುವರಮಾಣಂ ವಿಹಾರ್ಸಾ ಏವಂ ವ್ೈನ್ಯಸತತಾಃ ಪರೀಕುಸುವರಮಾಣಂ ವಿಹಾರ್ಸಾ ||  
ಅನ್ವಧ್ಾವದ್ತಕತರದ್ ಧೀ ರಾವಣಂ ಗೃಧ್ರರಾಡಿವ ಅನ್ವಧ್ಾವದ್ತಕತರದ್ ಧೀ ರಾವಣಂ ಗೃಧ್ರರಾಡಿವ || || 16 16 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಶವಂ ರ ಪಂ ಚ ತದಿಧತ್ಾವ ತಸಾಿವನ್ುಹಿಯತಾಃ ಸವರಾಟ್ ಶವಂ ರ ಪಂ ಚ ತದಿಧತ್ಾವ ತಸಾಿವನ್ುಹಿಯತಾಃ ಸವರಾಟ್ ||  
 ೀರಾಃ ಸವಪಶತಮಾದಾರ್ ಪತತರ್ಯಜ್ಞಮತಪ್ೀಯವಾನ್  ೀರಾಃ ಸವಪಶತಮಾದಾರ್ ಪತತರ್ಯಜ್ಞಮತಪ್ೀಯವಾನ್ || || 17 17 ||||  

      ‘‘ದ್ೀವಾಾಃ ಶಕ್ಾುಶಾಮೀಹಾರ್ ದ್ೀವಾಾಃ ಶಕ್ಾುಶಾಮೀಹಾರ್ ದ್ಶಯಯೀರ್ತರಶಕುವತ್ ದ್ಶಯಯೀರ್ತರಶಕುವತ್ ||  
ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಚ್ೈವ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ನ್ಹಿ ತ್್ೀ ದ್ೀವತ್ಾಸಮಾಾಃ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಚ್ೈವ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ನ್ಹಿ ತ್್ೀ ದ್ೀವತ್ಾಸಮಾಾಃ ||  
ಆಜ್ಞರಾ ವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕ್ಾರ್ಯತ್್ ೀ ವಾ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ಆಜ್ಞರಾ ವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕ್ಾರ್ಯತ್್ ೀ ವಾ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್’’ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||  
‘‘ಪರಣಿಪಾತ್ಾದಿಕಂ ದ್ೀವ್ೈಋಯಷಾಯದಿಷ್ತ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ಪರಣಿಪಾತ್ಾದಿಕಂ ದ್ೀವ್ೈಋಯಷಾಯದಿಷ್ತ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ||  
ಕಿರರ್ತ್್ೀಕಿರರ್ತ್್ೀSSತ್್ ೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಹಿ ತ್್ೀಜ್ ೀಭಙ್ುಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ತ್್ ೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಹಿ ತ್್ೀಜ್ ೀಭಙ್ುಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್||  
ಅತತಯತುಮಾನಾಮವರ್ೀ ತ್್ೀಜ್ ೀಭಙಕ ು್ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಅತತಯತುಮಾನಾಮವರ್ೀ ತ್್ೀಜ್ ೀಭಙಕ ು್ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಥಾ ನ್ರಾಣಾಂ ತರ್ಥಾ ನ್ರಾಣಾಂ ತರ್ಯಕ್ಷತ ಪಾರರ್ಾಃ ಸಾಮಯೀ ಹಿ ಸ ಸೃತಾಃರ್ಯಕ್ಷತ ಪಾರರ್ಾಃ ಸಾಮಯೀ ಹಿ ಸ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 17 17 ||||  
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ಧ್ಮಯ ಇತತಯಪಧ್ಮೀಯಷ್ತ ನ್ಗನರಕುಪಟಾದಿಷ್ತ ಧ್ಮಯ ಇತತಯಪಧ್ಮೀಯಷ್ತ ನ್ಗನರಕುಪಟಾದಿಷ್ತ ||  
ಪಾರಯೀಣ ಸಜಜತ್್ೀ ಭರನಾಯ ಪ್ೀಶಲ್ೀಷ್ತ ಚ ವಾಗಿಮಷ್ತ ಪಾರಯೀಣ ಸಜಜತ್್ೀ ಭರನಾಯ ಪ್ೀಶಲ್ೀಷ್ತ ಚ ವಾಗಿಮಷ್ತ || || 25 25 ||||  

‘‘ಧ್ಮೀಯಪಮಸುವಧ್ಮೀಯರ್ ಉಪಧ್ಮಯಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀಧ್ಮೀಯಪಮಸುವಧ್ಮೀಯರ್ ಉಪಧ್ಮಯಾಃ ಸ ಉಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 25 25 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  19 19 ||||  
 

|| || ವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 44  --  20 20 ||||  

ಏಕಾಃ ಶತದ್ಧಾಃ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತನಿಯಗತಯಣ್ ೀಏಕಾಃ ಶತದ್ಧಾಃ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತನಿಯಗತಯಣ್ ೀSSಸೌ ಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ಸೌ ಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ||  
ಸವಯಗ್ ೀಸವಯಗ್ ೀSSನಾವೃತಾಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ನಿರಾತ್ಾಮನಾವೃತಾಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ನಿರಾತ್ಾಮSSನಾತಮನ್ಾಃ ಪರಾಃ ನಾತಮನ್ಾಃ ಪರಾಃ || || 7 7 ||||  

‘‘ಅನ್ಯೀಷಾಮಾವೃತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಸಾಯನಾವೃತ ಏವ ಚ ಅನ್ಯೀಷಾಮಾವೃತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಸಾಯನಾವೃತ ಏವ ಚ || || 7 7 ||||  
 

ದ್ೀಹಾದ್ಯಪಾಥಾಯಸುದ್ಧಮಾಯ ನ್ ಸತಯಸುದ್ಧಾಷ್ತಟರಾತಮನ್ಾಃ ದ್ೀಹಾದ್ಯಪಾಥಾಯಸುದ್ಧಮಾಯ ನ್ ಸತಯಸುದ್ಧಾಷ್ತಟರಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಕ್್ೈವಲಯಂ ತಸಯಕ್್ೈವಲಯಂ ತಸಯ ವ್ೈ ಧ್ಮಯಾಃ ಸತಷ್ತಪುಂ ತನಿನದ್ಶಯನ್ಮ್  ವ್ೈ ಧ್ಮಯಾಃ ಸತಷ್ತಪುಂ ತನಿನದ್ಶಯನ್ಮ್ || || 8 8 ||||  

‘‘ಆತ್ಾಮ ಸವಯಸಯ ಜಗತಾಃ ಸವಸಾಯತ್ಾಮಆತ್ಾಮ ಸವಯಸಯ ಜಗತಾಃ ಸವಸಾಯತ್ಾಮSSನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸತಷ್ತಪುವಚಾ ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ ೀ ಜಾಗರಸತಷ್ತಪುವಚಾ ನಿದ್ತಯಾಃಖ್ ೀ ಜಾಗರದ್ವದ್ವಚಾಪರವೃತುಮಾನ್ ಚಾಪರವೃತುಮಾನ್ ||  
ಅನ್ನ್ಯಸದ್ೃಶತ್ಾವಚಾ ಕ್್ೀವಲ್ ೀಅನ್ನ್ಯಸದ್ೃಶತ್ಾವಚಾ ಕ್್ೀವಲ್ ೀSSಸೌ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃಸೌ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ||  
‘‘ಆತಮನ್ೈವಾವಗಮಯತ್ಾವದ್ಧರಿರ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಷ್ತಪುವತ್ ಆತಮನ್ೈವಾವಗಮಯತ್ಾವದ್ಧರಿರ್ೀಷ್ಾಃ ಸತಷ್ತಪುವತ್ ||  
ಕ್್ೀವಲತ್್ವೀನ್ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮತಕ್್ೀವಲತ್್ವೀನ್ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮತಕಿುಸುದ್ವದ್ದ್ತಾಃಖತ್ಾಕಿುಸುದ್ವದ್ದ್ತಾಃಖತ್ಾ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 8 8 ||||  

 

ಉದಾಸ್ತೀನ್ಮಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮನಾಮ್ ಉದಾಸ್ತೀನ್ಮಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮನಾಮ್ ||  
ಕ ಟ್ಸಿಮಿಮಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀ ವ್ೀದಾಪನೀತ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ ಕ ಟ್ಸಿಮಿಮಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀ ವ್ೀದಾಪನೀತ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ || || 12 12 ||||  

‘‘ಹರಿರಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವದ್ತದಾಸ್ತೀನ್ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀಹರಿರಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವದ್ತದಾಸ್ತೀನ್ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 12 12 ||||  
 

ಭಿನ್ನಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಗತಣಪರವಾಹಂ ದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕಚ್ೀತನಾತಮನ್ಾಃ ಭಿನ್ನಸಯ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಗತಣಪರವಾಹಂ ದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕಚ್ೀತನಾತಮನ್ಾಃ ||  
ದ್ೃಷಾಟವದ್ೃಷಾಟವSSSSಸತ ಸಮಾತತಸ ವಿಪತತಸ ಸ ರಯೀ ನ್ ವಿಕಿರರ್ನ ು್ೀ ಮಯ ಬದ್ಧಸೌಹೃದಾಾಃ ಸತ ಸಮಾತತಸ ವಿಪತತಸ ಸ ರಯೀ ನ್ ವಿಕಿರರ್ನ ು್ೀ ಮಯ ಬದ್ಧಸೌಹೃದಾಾಃ ||||  

‘‘ಜೀವಾದಿಾನ್ನಸಯ ಮನ್ಸ್ ೀ ಗತಣಾಾಃ ಸತ್ಾವದ್ಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ಜೀವಾದಿಾನ್ನಸಯ ಮನ್ಸ್ ೀ ಗತಣಾಾಃ ಸತ್ಾವದ್ಯೀ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ತಜಾಜಾತಜಾಜಾತ್ಾವನ್ ವಿಕತವಿೀಯತ ಸವಸವರ ಪಂ ಮನ್ಸುಥಾತ್ಾವನ್ ವಿಕತವಿೀಯತ ಸವಸವರ ಪಂ ಮನ್ಸುಥಾ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 13 13 ||||  
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ಸಾೃಶನ್ುಂ ಪಾದ್ಯೀಾಃಸಾೃಶನ್ುಂ ಪಾದ್ಯೀಾಃ  ಶ್ೀಷಾಣಯ ವಿರೀಡಿತಂ ಸ್ವೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಶ್ೀಷಾಣಯ ವಿರೀಡಿತಂ ಸ್ವೀನ್ ಕಮಯಣಾ ||  
ಶತಕರತತಂ ಪರಿಷ್ವಜಯ ವಿದ್ವೀಷ್ಂ ವಿಸಸಜಯಶತಕರತತಂ ಪರಿಷ್ವಜಯ ವಿದ್ವೀಷ್ಂ ವಿಸಸಜಯ ಹ  ಹ || || 19 19 ||||  

  ‘‘ಆರಾಸದ್ತಾಃಖವಿರೀಡಾದಿೀನ್ ಪಾರರ್ಶಾಃ ಸತಖಿನ್ ೀಆರಾಸದ್ತಾಃಖವಿರೀಡಾದಿೀನ್ ಪಾರರ್ಶಾಃ ಸತಖಿನ್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ನಿರ್ನಿರ್ಮಾದ್ೃಷ್ಟಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಮೀಹಾರಾದ್ಶಯರ್ನ್ ಸತರಾಾಃಮಾದ್ೃಷ್ಟಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಮೀಹಾರಾದ್ಶಯರ್ನ್ ಸತರಾಾಃ’’  

ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 19 19 ||||  

ಭಗವಾನ್ಪ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಪೃರ್ತನ್ ೀಪಹೃತ್ಾಹಯಣಾಃ ಭಗವಾನ್ಪ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಪೃರ್ತನ್ ೀಪಹೃತ್ಾಹಯಣಾಃ ||  
ಸಮತಜಜಹಾನ್ರಾ ಭಕ್ಾಯ ಗೃಹಿೀತಚರಣಾಮತಬಜಾಃ ಸಮತಜಜಹಾನ್ರಾ ಭಕ್ಾಯ ಗೃಹಿೀತಚರಣಾಮತಬಜಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ಅಪಕವಭಕಿುರ್ತಕ್ಾು ಯೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ಅಪಕವಭಕಿುರ್ತಕ್ಾು ಯೀ ನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಬರಹಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಪಾರಯೀ ಭಪಾರಯೀ ಭವತ ದ್ತಾಃಖಸಯ ತವಭಾವಾಃ ಪಾರರ್ಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ವತ ದ್ತಾಃಖಸಯ ತವಭಾವಾಃ ಪಾರರ್ಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’    

ಇತ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್  ||  

‘‘ಜಗತಸಮಸುಂ ವಿಶವಂ ಚ ನಿಖಿಜಗತಸಮಸುಂ ವಿಶವಂ ಚ ನಿಖಿಲಂ ಪೂಣಯಮತಚಯತ್್ೀಲಂ ಪೂಣಯಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ || || 20 20 ||||  
 

ಜನ್ ುೀಜಯಗತ್ಾಯಂ ಜಗದಿೀಶ ವ್ೈಶಸಂ ಸಾಯದ್ೀವ ರ್ತೆಮಯಣಿ ನ್ಾಃ ಸಮಿೀಹಿತಮ್ ಜನ್ ುೀಜಯಗತ್ಾಯಂ ಜಗದಿೀಶ ವ್ೈಶಸಂ ಸಾಯದ್ೀವ ರ್ತೆಮಯಣಿ ನ್ಾಃ ಸಮಿೀಹಿತಮ್ ||  
ಕರ್ ೀಷ್ಟ ಫಲುವಪುಯರತ ದಿೀನ್ವತಸಲ ಸವ ಏವ  ಷ ಣ್ಯೀಕರ್ ೀಷ್ಟ ಫಲುವಪುಯರತ ದಿೀನ್ವತಸಲ ಸವ ಏವ  ಷ ಣ್ಯೀSSಬಿರತಸಯ ಕಿಂ ತರಾ ಬಿರತಸಯ ಕಿಂ ತರಾ || || 29 29 ||||  

‘‘ ಷ್ಣಯಂ ಷ್ಣಯಂ ತ್್ೀಜಶಾಸಾಮರ್ಯಯಂ ಮಹಿಮಾ ಧ್ಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ತ್್ೀಜಶಾಸಾಮರ್ಯಯಂ ಮಹಿಮಾ ಧ್ಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||||  

ಅಲಾಪುಣಯತ್ಾವನ್ನ ಮದ್ಾಕಿುಯೀಗಯಸುವಮಿತ ನ್ ವಕುವಯಮ್ ಅಲಾಪುಣಯತ್ಾವನ್ನ ಮದ್ಾಕಿುಯೀಗಯಸುವಮಿತ ನ್ ವಕುವಯಮ್ | | ರ್ತಾಃ ಫಲುವಪುಯರತ ಕರ್ ೀಷ್ಟ ರ್ತಾಃ ಫಲುವಪುಯರತ ಕರ್ ೀಷ್ಟ 
ವಾತಸಲಾಯತ್ ವಾತಸಲಾಯತ್ | | ವಿನಾ ವಾತಸಲಯಂ ಶ್ರರಾವಿನಾ ವಾತಸಲಯಂ ಶ್ರರಾSSಪ ಕಿಂ ತವ ಪ ಕಿಂ ತವ || || 2929||||  

 

ಭಜನ್ಯರ್ ತ್ಾವಮತ ಏವ ಸಾಧ್ವೀ ವುಯದ್ಸುಮಾರಾಗತಣವಿಭರಮೀದ್ರ್ಮ್ ಭಜನ್ಯರ್ ತ್ಾವಮತ ಏವ ಸಾಧ್ವೀ ವುಯದ್ಸುಮಾರಾಗತಣವಿಭರಮೀದ್ರ್ಮ್ ||  
ಭವತಾದಾನ್ತಸಮರಣಾಭವತಾದಾನ್ತಸಮರಣಾದ್ೃತ್್ೀ ಸತ್ಾಂ ನಿಮಿತುಮನ್ಯದ್ಾಗವನ್ನ ವಿದ್ಮಹ್ೀ ದ್ೃತ್್ೀ ಸತ್ಾಂ ನಿಮಿತುಮನ್ಯದ್ಾಗವನ್ನ ವಿದ್ಮಹ್ೀ || || 30 30 ||||  

ಅಥಾನ್ಯಚಾ ಅಥಾನ್ಯಚಾ | | ಅತಾಃ ವಾತಸಲಾಯದ್ೀವ ಅತಾಃ ವಾತಸಲಾಯದ್ೀವ || || 30 30 ||||  
 

ರ್ಜ್ಞ್ೀಶವರ ರಾ ರಾಜ್ಞಾ ವಾಗಿವತ್ಾುಞ್ಜಲ್ಲಭಕಿುತಾಃ ರ್ಜ್ಞ್ೀಶವರ ರಾ ರಾಜ್ಞಾ ವಾಗಿವತ್ಾುಞ್ಜಲ್ಲಭಕಿುತಾಃ ||  
ಸಭಾಜತ್ಾ ರ್ರ್ತಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಕತಣಾಠನ್ತಗತ್ಾಸುತಾಃ ಸಭಾಜತ್ಾ ರ್ರ್ತಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಕತಣಾಠನ್ತಗತ್ಾಸುತಾಃ || || 37 37 ||||  

‘‘ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಹರಿರಿತ್್ಯೀವ ಹರ್ಯಪಯಣ ರಾ ತಥಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಹರಿರಿತ್್ಯೀವ ಹರ್ಯಪಯಣ ರಾ ತಥಾ ||  
ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರಾಯಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರಾಯSSSSತಮವ್ೀದಿಭಿಾಃತಮವ್ೀದಿಭಿಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 37 37 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  20 20 ||||  
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|| || ಏಕವಿಂಶ್್ ೀಏಕವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  21 21 ||||  
 

ಕ್್ ೀ ನ್ವಸಯ ಕಿೀತಯಂ ನ್ ಶೃಣ್ ೀತಯಭಿಜ್ಞ್ ೀ ರ್ದಿವಕರಮೀಚಿಛಷ್ಟಮಶ್ೀಷ್ಭ ಪಾಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ವಸಯ ಕಿೀತಯಂ ನ್ ಶೃಣ್ ೀತಯಭಿಜ್ಞ್ ೀ ರ್ದಿವಕರಮೀಚಿಛಷ್ಟಮಶ್ೀಷ್ಭ ಪಾಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾ ಉಪಜೀವನಿು ಕ್ಾಮಮದಾಯಪ ತನ್ೇ ವದ್ ಕಮಯ ಶತದ್ಧಮ್ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾ ಉಪಜೀವನಿು ಕ್ಾಮಮದಾಯಪ ತನ್ೇ ವದ್ ಕಮಯ ಶತದ್ಧಮ್ ||||1010||||  

  ‘‘ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಋಷ್ಯೀ ಭ ಪಾದ್ೀವ್ೀಭಯ ಋಷ್ಯೀ ಭ ಪಾಶ್್ ಾೀಚಯನ ು್ೀ ಶಕಿುಮತುರಾ ಶ್್ ಾೀಚಯನ ು್ೀ ಶಕಿುಮತುರಾ ||  
ಕಿವಚಿತ್ ಕವಚಿಚಾಮೀಹಾರ್ಯಂ ಕ್ಾದಾಚಿತ್ಾೆಚಾಹ್ೀತತತಾಃಕಿವಚಿತ್ ಕವಚಿಚಾಮೀಹಾರ್ಯಂ ಕ್ಾದಾಚಿತ್ಾೆಚಾಹ್ೀತತತಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 10 10 ||||  

 

ಅಸ್ತು ರ್ಜ್ಞಪತನಾಯಮ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಾದಿಹ ಸತುಮಾಾಃ ಅಸ್ತು ರ್ಜ್ಞಪತನಾಯಮ ಕ್್ೀಷಾಞ್ಚಾದಿಹ ಸತುಮಾಾಃ ||  
ಇಹಾಮತತರ ಚ ಲಕ್ಷಯನ ು್ೀ ಜ್ ಯೀತ್ಾಸನಇಹಾಮತತರ ಚ ಲಕ್ಷಯನ ು್ೀ ಜ್ ಯೀತ್ಾಸನವತಯಾಃ ಕವಚಿದ್ತಾವಾಃ ವತಯಾಃ ಕವಚಿದ್ತಾವಾಃ || || 26 26 ||||  

  ‘‘ಪರಕ್ಾಶವದ್ತಾವೀ ದ್ೀವಾ ಮಾನ್ತಷಾಶಾಾಪ ಕ್್ೀಚನ್ಪರಕ್ಾಶವದ್ತಾವೀ ದ್ೀವಾ ಮಾನ್ತಷಾಶಾಾಪ ಕ್್ೀಚನ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 26 26 ||||  
 

ರಾಜಯಸವಗಾಯಪವಗಾಯಣಾಂ ಪಾರಯೀಣ್ೈಕ್ಾತಮಹ್ೀತತತ್ಾ ರಾಜಯಸವಗಾಯಪವಗಾಯಣಾಂ ಪಾರಯೀಣ್ೈಕ್ಾತಮಹ್ೀತತತ್ಾ ||  
ದೌಹಿತ್ಾರದಿೀನ್ೃತ್್ೀ ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಶ್್ ೀಚಾಯನ್ ಧ್ಮಯವಿಮೀಹಿತ್ಾನ್ ದೌಹಿತ್ಾರದಿೀನ್ೃತ್್ೀ ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಶ್್ ೀಚಾಯನ್ ಧ್ಮಯವಿಮೀಹಿತ್ಾನ್ || || 29 29 ||||  

‘‘ಏಕ್ಾತ್ಾಮ ಹರಿರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸಮಸುತಾಃಏಕ್ಾತ್ಾಮ ಹರಿರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸಮಸುತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಪಾರರ್ ಇತಯವಧ್ಾರಣಾಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಪಾರರ್ ಇತಯವಧ್ಾರಣಾಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ||  

  ‘‘ಪಾರರ್ಾಃ ಪದ್ಂ ಸಾಯತ್ ಪಾರಚತಯೀಯ ಚಾಕ್ಷ್ೀಪಾತ್ಾಮವಧ್ಾರಣ್ೀ ಪಾರರ್ಾಃ ಪದ್ಂ ಸಾಯತ್ ಪಾರಚತಯೀಯ ಚಾಕ್ಷ್ೀಪಾತ್ಾಮವಧ್ಾರಣ್ೀ ||  
ಅರ್ಯತ್್ ೀಅರ್ಯತ್್ ೀSSವಧ್ೃತಾಃ ಕ್ಷ್ೀಪೀ ಮತಖಾವಧ್ೃತಾಃ ಕ್ಷ್ೀಪೀ ಮತಖಾಕ್ಷ್ೀಪೀಕ್ಷ್ೀಪೀSSವಧ್ಾರಣಮ್ವಧ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 29 29 ||||  

 

ಅಸಾವಿಹಾನ್ೀಅಸಾವಿಹಾನ್ೀಕಕಗತಣಾಧ್ವರ್ೈಾಃ ಸತ್ಾ ಪೃರ್ಗಿವಧ್್ೈದ್ರಯವಯಗತಣಕಿರಯೀಕಿುಭಿಾಃ ಗತಣಾಧ್ವರ್ೈಾಃ ಸತ್ಾ ಪೃರ್ಗಿವಧ್್ೈದ್ರಯವಯಗತಣಕಿರಯೀಕಿುಭಿಾಃ ||  
ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀಸಮಾದ್ಯತ್್ೀSSಥಾಯಶರ್ಲ್ಲಙ್ುನಾಮಭಿವಿಯಥಾಯಶರ್ಲ್ಲಙ್ುನಾಮಭಿವಿಯಶತಶತದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ್ಘನ್ಸವರ ಪತಾಃ ದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ್ಘನ್ಸವರ ಪತಾಃ || || 33 33 ||||  

ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ––  ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಪಾರಪಯತ್್ೀ || || 33 33 ||||  
 

ಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಲಾಶಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಲಾಶರ್ರ್ಕಮಯಸಙ್ುಾಹಾಃ ಶರಿೀರಶ್ೀಷ್ಂ ಪರತಪದ್ಯ ಚ್ೀತನ್ಾಃ ಕಮಯಸಙ್ುಾಹಾಃ ಶರಿೀರಶ್ೀಷ್ಂ ಪರತಪದ್ಯ ಚ್ೀತನ್ಾಃ ||  
ಕಿರರಾಫಲತ್್ವೀನ್ ವಿಕಿರರಾಫಲತ್್ವೀನ್ ವಿಭತವಿಯಭಾವಯತ್್ೀ ರ್ಥಾಭತವಿಯಭಾವಯತ್್ೀ ರ್ಥಾSSನ್ಲ್ ೀ ದಾರತಷ್ತ ತದ್ತುಣಾತಮಕಾಃ ನ್ಲ್ ೀ ದಾರತಷ್ತ ತದ್ತುಣಾತಮಕಾಃ ||||  

ಪರಧ್ಾನಾದಿೀನ್ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಜೀವಂ ಪಾರಪಯ ಪುಣಯಕಮಯಭಿಜ್ಞಾಯರ್ತ್್ೀ ಪರಧ್ಾನಾದಿೀನ್ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಜೀವಂ ಪಾರಪಯ ಪುಣಯಕಮಯಭಿಜ್ಞಾಯರ್ತ್್ೀ | | ರ್ಥಾರ್ಥಾ  
ಗತಣವದಿನ್ಧನ್ೀಗತಣವದಿನ್ಧನ್ೀSSಗಿನಮಯರ್ನಾದಿನಾ ಗಿನಮಯರ್ನಾದಿನಾ || || 34 34 ||||  

 

ಬರಹಮಣಯದ್ೀವಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾತನ್ ೀ ನಿತಯಂ ಹರಿರ್ಯಚಾರಣಾಭಿವನ್ದನಾತ್ ಬರಹಮಣಯದ್ೀವಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪುರಾತನ್ ೀ ನಿತಯಂ ಹರಿರ್ಯಚಾರಣಾಭಿವನ್ದನಾತ್ ||  
ಅವಾಪ ಲಕ್ಷಿಮೀಮನ್ಪಾಯನಿೀಂ ರ್ಶ್್ ೀ ಜಗತಾವಿತರಂ ಚ ಮಹತುಮಾಗರಣಿೀಾಃಅವಾಪ ಲಕ್ಷಿಮೀಮನ್ಪಾಯನಿೀಂ ರ್ಶ್್ ೀ ಜಗತಾವಿತರಂ ಚ ಮಹತುಮಾಗರಣಿೀಾಃ  ||||3737||||  
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ಹರಿರಿನ್ ದಾೀ ರ್ಚಾರಹರಿರಿನ್ ದಾೀ ರ್ಚಾರಣಾಭಿವನ್ದನಾದ್ನ್ಪಾಯನಿೀಂ ಲಕ್ಷಿಮೀಮವಾಪಣಾಭಿವನ್ದನಾದ್ನ್ಪಾಯನಿೀಂ ಲಕ್ಷಿಮೀಮವಾಪ  | | ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ಪ 
ವಿಷ್ತಣಬಾರಯಹಮಣಪರರ್ಾಃ ವಿಷ್ತಣಬಾರಯಹಮಣಪರರ್ಾಃ ||  

‘‘ರ್ರ್ತರತರಸಾದ್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ ದಾೀ ವ್ೀದ್ ೀದಿತರ್ಶಾ  ಅಭ ತ್ ಸಾದ್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ ದಾೀ ವ್ೀದ್ ೀದಿತರ್ಶಾ  ಅಭ ತ್ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ವಿಷ್ತಣರಮೀರಾತ್ಾಮ ಸದಾ ಬಾರಹಮಣವತಸಲಾಃಪ ವಿಷ್ತಣರಮೀರಾತ್ಾಮ ಸದಾ ಬಾರಹಮಣವತಸಲಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 37 37 ||||  

 

ಪುಮಾಂಲಿಭ್ೀಪುಮಾಂಲಿಭ್ೀತ್ಾಪಯತ್ಾಪಯತವ್ೀಲಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರಸಾದ್ತ್್ ೀತವ್ೀಲಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರಸಾದ್ತ್್ ೀSSತಯತಯನ್ುಶಮಂ ಸವತಾಃ ಸವನ್ುಶಮಂ ಸವತಾಃ ಸವರ್ಮ್ ರ್ಮ್ ||  
ರ್ನಿನತಯಸಮಬನ್ಧನಿಷ್ೀವರಾ ತತಾಃ ಪರಂ ಕಿಮತ್ಾರಸ್ತು ಸತಖಂ ಹವಿಭತಯಜಾಮ್ರ್ನಿನತಯಸಮಬನ್ಧನಿಷ್ೀವರಾ ತತಾಃ ಪರಂ ಕಿಮತ್ಾರಸ್ತು ಸತಖಂ ಹವಿಭತಯಜಾಮ್||||3737||||  

ತಸಾಮನ್ ೇಕ್ಷಸತಖಾತ್ ಪರಂ ಸತಖಂ ಹವಿಭತಯಜಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಪಯತರ ತಸಾಮನ್ ೇಕ್ಷಸತಖಾತ್ ಪರಂ ಸತಖಂ ಹವಿಭತಯಜಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಪಯತರ 
ಸಂಸಾರ್ೀಸಂಸಾರ್ೀSSಸ್ತು ಕಿಮ್ ಸ್ತು ಕಿಮ್ ??  

 

ಅಶಾನತಯನ್ನ್ುಾಃ ಖಲತ ತತುವಕ್್ ೀವಿದ್ೈಾಃ ಶರದಾಧಹತತಂ ರ್ನ್ತಮಖ ಇಜಯನಾಮಭಿಾಃ ಅಶಾನತಯನ್ನ್ುಾಃ ಖಲತ ತತುವಕ್್ ೀವಿದ್ೈಾಃ ಶರದಾಧಹತತಂ ರ್ನ್ತಮಖ ಇಜಯನಾಮಭಿಾಃ ||  
ನ್ ವ್ೈ ತಥಾ ಚ್ೀತನ್ರಾ ಬಹಿಷ್ೃತ್್ೀ ಹತತ್ಾಶನ್ೀ ಪಾರಮಹಂಸಯವರ್ಯನ್ ವ್ೈ ತಥಾ ಚ್ೀತನ್ರಾ ಬಹಿಷ್ೃತ್್ೀ ಹತತ್ಾಶನ್ೀ ಪಾರಮಹಂಸಯವರ್ಯಗತಾಃ ಗತಾಃ ||||40 40 ||||  

ಪಾರಮಹಂಸಯವರಾಯ ಗಾವೀ ರ್ಸಯ ಪಾರಮಹಂಸಯವರಾಯ ಗಾವೀ ರ್ಸಯ || || 40 40 ||||  
 

ಪುತ್್ರೀಣ ಜರ್ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಿತ ಸತಯವತೀ ಶತರತಾಃ ಪುತ್್ರೀಣ ಜರ್ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನಿತ ಸತಯವತೀ ಶತರತಾಃ ||  
ಬರಹಮದ್ಣಡಹತಾಃ ಪಾಪೀ ರ್ದ್ವೀನ್ ೀಬರಹಮದ್ಣಡಹತಾಃ ಪಾಪೀ ರ್ದ್ವೀನ್ ೀSSತಯತರತ್ ತಮಾಃ ತಯತರತ್ ತಮಾಃ || || 45 45 ||||  

‘‘ವ್ೀನ್ಸ್ ಿೀ ರಾಜಸ್ ೀ ಜೀವಾಃ ಪೃರ್ತನಾ ಸವಗಯತಂ ಗತಾಃ ವ್ೀನ್ಸ್ ಿೀ ರಾಜಸ್ ೀ ಜೀವಾಃ ಪೃರ್ತನಾ ಸವಗಯತಂ ಗತಾಃ ||  
ಸವರ್ಂ ತತ ತಮ ಏವಾಪ ಸಾತವಕಾಃ ಪೃರ್ತತ್ಾಮಗಾತ್ಸವರ್ಂ ತತ ತಮ ಏವಾಪ ಸಾತವಕಾಃ ಪೃರ್ತತ್ಾಮಗಾತ್’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 45 45 ||||  

 

ಅಹ್ ೀ ವರ್ಂ ಅಹ್ ೀ ವರ್ಂ ಹಯಹಯದ್ಯ ಪವಿದ್ಯ ಪವಿತರಕಿೀತ್್ೀಯ ತವಯೈವ ನಾಥ್ೀನ್ ಮತಕತನ್ದನಾಥಾಾಃ ತರಕಿೀತ್್ೀಯ ತವಯೈವ ನಾಥ್ೀನ್ ಮತಕತನ್ದನಾಥಾಾಃ ||  
ರ್ದ್ತತುಮಶ್್ ಿೀಕತಮಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಮಣಯದ್ೀವಸಯ ಕಥಾಂ ವಯನ್ಙಚಷ ರ್ದ್ತತುಮಶ್್ ಿೀಕತಮಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಬರಯಹಮಣಯದ್ೀವಸಯ ಕಥಾಂ ವಯನ್ಙಚಷ || || 48 48 ||||  

ಅಹ್ ೀ ವರ್ಮಿತ್ಾಯದಿ ತತಾಪರಮೀಶವರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಅಹ್ ೀ ವರ್ಮಿತ್ಾಯದಿ ತತಾಪರಮೀಶವರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

‘‘ಯೀ ಬರಹಮಕ್ಷತರಮಾವಿಶಯಯೀ ಬರಹಮಕ್ಷತರಮಾವಿಶಯ’’  ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ || || 48 48 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 --  21 21 ||||  
 

ದಾವವಿಂದಾವವಿಂಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 ––  22 22 ||||  
 

ನ್ೈವ ಲಕ್ಷರ್ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪರ್ಯಟ್ನ್ೈವ ಲಕ್ಷರ್ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಪರ್ಯಟ್ತ್್ ೀತ್್ ೀSSಪ ತ್ಾನ್ ಪ ತ್ಾನ್ ||  
ರ್ಥಾ ಸವಯದ್ೃಶಾಃ ಸವಯ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀರ್ಥಾ ಸವಯದ್ೃಶಾಃ ಸವಯ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಯೀSSಸಯ ಹ್ೀತವಾಃ ಸಯ ಹ್ೀತವಾಃ || || 9 9 ||||  
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‘‘ಸವಯಜ್ಞಾಶಾ ವಿರಿಞ್ಚಾದಾಯ ನ್ ಜಾಸವಯಜ್ಞಾಶಾ ವಿರಿಞ್ಚಾದಾಯ ನ್ ಜಾನಿೀರ್ತಹಯರಿಂ ಪರಮ್ ನಿೀರ್ತಹಯರಿಂ ಪರಮ್ ||  
ಹ್ೀತವೀ ಜಗತ್್ ೀಹ್ೀತವೀ ಜಗತ್್ ೀSSಪಯಸಯ ರ್ಥಾಪಯಸಯ ರ್ಥಾSSಸೌ ವ್ೀದ್ ಕ್್ೀಶವಾಃಸೌ ವ್ೀದ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 9 9 ||||  

 

ವಯಕುಂ ಹಾಯತಮವತ್ಾಮಾತ್ಾಮ ಭಗವಾನಾತಮವಯಕುಂ ಹಾಯತಮವತ್ಾಮಾತ್ಾಮ ಭಗವಾನಾತಮಭಾವನ್ಾಃ ಭಾವನ್ಾಃ ||  
ಸಾವನಾಮನ್ತಗರಹಾಯೀಮಾಂ ಸ್ತದ್ಧರ ಪೀ ಚರತಯಜಾಃ ಸಾವನಾಮನ್ತಗರಹಾಯೀಮಾಂ ಸ್ತದ್ಧರ ಪೀ ಚರತಯಜಾಃ || || 16 16 ||||  

‘‘ಹರ್ೀಸತು ಪರತಮಾ ಪಾರಜ್ಞಾಸುತರಸಿಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಹರ್ೀಸತು ಪರತಮಾ ಪಾರಜ್ಞಾಸುತರಸಿಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ದ್ದಾತ ಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶ್ೀಶಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃದ್ದಾತ ಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶ್ೀಶಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 16 16 ||||  

 

ಅಸ್ಯೀವ ರಾಜನ್ ಭವತ್್ ೀ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದೀಅಸ್ಯೀವ ರಾಜನ್ ಭವತ್್ ೀ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದೀSSಸಯ ಗತಣಾನ್ತವಾದಿನಿೀ ಸಯ ಗತಣಾನ್ತವಾದಿನಿೀ ||  
ರತಾಃ ಸದಾ ರಾ ವಿಧ್ತನ್ ೀತ ನ್ೈಷ್ಟಠಕಿೀ ಕ್ಾರತಾಃ ಸದಾ ರಾ ವಿಧ್ತನ್ ೀತ ನ್ೈಷ್ಟಠಕಿೀ ಕ್ಾಮಂ ಕಷಾರ್ಂ ಮಲಮನ್ುರಾತಮನ್ಾಃಮಂ ಕಷಾರ್ಂ ಮಲಮನ್ುರಾತಮನ್ಾಃ  ||||  2020  ||||  

ಕಷ್ಣ್ೀನ್ ಗಚಛತೀತ ಕಷಾರ್ಾಃ ಪಾಪಂ ತದ್ತಭರ್ಮೀವ ಮಲಮ್ ಕಷ್ಣ್ೀನ್ ಗಚಛತೀತ ಕಷಾರ್ಾಃ ಪಾಪಂ ತದ್ತಭರ್ಮೀವ ಮಲಮ್ ||  
 

ಶಾಸ್ಿೀಷ್ಟವರಾನ್ೀವ ಸತನಿಶ್ಾತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀಮಸಯ ಸಮಯಗಿವಮೃಶ್ೀಷ್ತ ಹ್ೀತತಾಃ ಶಾಸ್ಿೀಷ್ಟವರಾನ್ೀವ ಸತನಿಶ್ಾತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀಮಸಯ ಸಮಯಗಿವಮೃಶ್ೀಷ್ತ ಹ್ೀತತಾಃ ||  
ಅಸಙ್ು ಆತಮವಯತರಿಕುವಸತುನಿ ದ್ೃಢಾ ರತಬರಯಹಮಣಿ ನಿಗತಯಣ್ೀ ಚ ರಾ ಅಸಙ್ು ಆತಮವಯತರಿಕುವಸತುನಿ ದ್ೃಢಾ ರತಬರಯಹಮಣಿ ನಿಗತಯಣ್ೀ ಚ ರಾ || || 21 21 ||||  

 

ಹರ್ೀಮತಯಹರ್ೀಮತಯಹತಹತಸುತಾರಕಣಯಪೂರರಾ ಗತಣಾಭಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಾಸುತಾರಕಣಯಪೂರರಾ ಗತಣಾಭಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ವಿಜೃಮಾಮಾಣರಾ ಮಾಣರಾ ||  
ಭಕ್ಾಯ ಹಯಸಙ್ುಾಃ ಸದ್ಸತಾರಾತಮನಿ ಸಾಯನಿನಗತಯಣ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಚಾಞ್ಜಸಾ ರತಾಃ ಭಕ್ಾಯ ಹಯಸಙ್ುಾಃ ಸದ್ಸತಾರಾತಮನಿ ಸಾಯನಿನಗತಯಣ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಚಾಞ್ಜಸಾ ರತಾಃ || || 25 25 ||||  

 

ರ್ದಾ ರತಬರಯಹಮಣಿ ನ್ೈಷ್ಟಠಕಿೀ ಪುಮಾನಾಚಾರ್ಯವಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ವಿರಾಗರಂಹಸಾ ರ್ದಾ ರತಬರಯಹಮಣಿ ನ್ೈಷ್ಟಠಕಿೀ ಪುಮಾನಾಚಾರ್ಯವಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ವಿರಾಗರಂಹಸಾ ||  
ದ್ಹತಯಬಿೀಜಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಜೀವಕ್್ ೀಶಂ ಪಞ್ಚಾತಮಕಂ ಯೀನಿಮಿವೀತಿತ್್ ೀದ್ಹತಯಬಿೀಜಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಜೀವಕ್್ ೀಶಂ ಪಞ್ಚಾತಮಕಂ ಯೀನಿಮಿವೀತಿತ್್ ೀSSಗಿನಾಃ ಗಿನಾಃ ||||  

‘‘ರತಾಃ ಪರಾತಮನಿ ಹರಾವನ್ಯತ್ಾರ ರತರ್ೀವ ಚ ರತಾಃ ಪರಾತಮನಿ ಹರಾವನ್ಯತ್ಾರ ರತರ್ೀವ ಚ ||  
ಪುಮರ್ಯಸಾಧ್ನ್ಂಪುಮರ್ಯಸಾಧ್ನ್ಂ  ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ನಾತ್್ ೀಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ನಾತ್್ ೀSSನ್ಯನ್ತಮಖಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀನ್ಯನ್ತಮಖಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ || || 20 20 ||||  

ಅಬಿೀಜಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬಿೀಜಹೃದ್ರ್ಂ ಸವರ ಪೀಪಾ ಂ ವಿನಾ ಅಬಿೀಜಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬಿೀಜಹೃದ್ರ್ಂ ಸವರ ಪೀಪಾ ಂ ವಿನಾ ||  

‘‘ಜೀವೀಪಾ ದಿವಯಧ್ಾ ಪರೀಕುಾಃ ಸವರ ಪಂ ಬಾಹಯಮೀವ ಚ ಜೀವೀಪಾ ದಿವಯಧ್ಾ ಪರೀಕುಾಃ ಸವರ ಪಂ ಬಾಹಯಮೀವ ಚ ||  
ಬಾಹ್ ಯೀಪಾ ಲಯರ್ಂ ರಾತ ಮತಕ್ಾುವನ್ಯಸಯ ತತ ಸಿ್ತತಾಃ ಬಾಹ್ ಯೀಪಾ ಲಯರ್ಂ ರಾತ ಮತಕ್ಾುವನ್ಯಸಯ ತತ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಸವೀಯಪಾ ವಿನಾಶ್ೀ ಹಿ ಪರತಬಿಮಬಾಃ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ಸವೀಯಪಾ ವಿನಾಶ್ೀ ಹಿ ಪರತಬಿಮಬಾಃ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಕರ್ಂ ಚಾತಮವಿನಾಶಾರ್ ಪರರ್ತನಾಃ ಸ್ೀತಸಯಕರ್ಂ ಚಾತಮವಿನಾಶಾರ್ ಪರರ್ತನಾಃ ಸ್ೀತಸಯತ ಕವಚಿತ್ ತ ಕವಚಿತ್ ||  
ಅಪುಮರ್ಯತ್ಾ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀಾಃಅಪುಮರ್ಯತ್ಾ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ  ಸಾಯದ್ಭಾವಾತ್ ಪುಂಸ ಏವ ತತ ಸಾಯದ್ಭಾವಾತ್ ಪುಂಸ ಏವ ತತ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀರಾದ್ಯಭಾವಾಚಾ ಸವಯಥಾ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾದ್ಯಭಾವಾಚಾ ಸವಯಥಾ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಮದ್ೀತನ್ಮತಂ ಯೀಷಾಂ ತಮೀನಿಷಾಠ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃತಸಾಮದ್ೀತನ್ಮತಂ ಯೀಷಾಂ ತಮೀನಿಷಾಠ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 2121,,26 26 ||||  
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ದ್ದ್ಗಾಧಗಾಧಶಯೀ ಮತಕುಸಮಸುತದ್ತುಣ್ ೀ ನ್ೈವಾತಮನ್ ೀ ಬಹಿರನ್ುವಿಯಚಷ್ಟೀ ಶಯೀ ಮತಕುಸಮಸುತದ್ತುಣ್ ೀ ನ್ೈವಾತಮನ್ ೀ ಬಹಿರನ್ುವಿಯಚಷ್ಟೀ ||  
ಪರಾತಮನ್ ೀರ್ಯದ್ವಯವಧ್ಾನ್ಂ ಪುರಸಾುತ್ಪರಾತಮನ್ ೀರ್ಯದ್ವಯವಧ್ಾನ್ಂ ಪುರಸಾುತ್  ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾSSಪುರತಷ್ಸುದಿವನಾಶ್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಸುದಿವನಾಶ್ೀಾಃ ||||  

ದ್ಗಾಧಶರ್ಾಃ ದ್ಗಾಧಶರ್ಾಃ | | ಬಿೀಬಿೀಜಾಶರ್ನಾಶ್ೀ ತದ್ತುಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಮಭಾವಾನ್ನ ಜಾಶರ್ನಾಶ್ೀ ತದ್ತುಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಮಭಾವಾನ್ನ 
ಕಿಞ್ಚಾದಿವಚಕ್ಷಿೀತ ಕಿಞ್ಚಾದಿವಚಕ್ಷಿೀತ | | ಪರಾತಮನ್ ೀರ್ಯದಾ ವವವಧ್ಾನ್ಂ ಸಂಸಾರವಸಾಿರಾಂ ತದಾ ಪರಾತಮನ್ ೀರ್ಯದಾ ವವವಧ್ಾನ್ಂ ಸಂಸಾರವಸಾಿರಾಂ ತದಾ 
ಸವಪನ ಇಸವಪನ ಇವ್ೀವ್ೀತ್್ಯೀತ್ಾವದಿಬೀಜಹೃದ್ರ್ನಾಶ್ೀ ತವಪುರತಷ್ ಏವ ತ್್ಯೀತ್ಾವದಿಬೀಜಹೃದ್ರ್ನಾಶ್ೀ ತವಪುರತಷ್ ಏವ | | ಆತಮನಾಶ ಆತಮನಾಶ 
ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ | | ಅತಾಃ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಿೈವೀತುಮಾ ಸಾಯತ್ ಅತಾಃ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಿೈವೀತುಮಾ ಸಾಯತ್ ||  

‘‘ಭಿದಾಭಿದಾ  ರ್ದಿ ನ್ರ್ದಿ ನ್  ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಜೀವಾತಮಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃದ್ೃಶ್ಯೀತ ಜೀವಾತಮಪರಮಾತಮನ್ ೀಾಃ  ||  
ಮತಕ್ ುೌ ತದಾ ವಿಮೀಕ್ಷಾರ್ ಕ್್ ೀ ರ್ತನಂ ಕತತಯಮಹಯತಮತಕ್ ುೌ ತದಾ ವಿಮೀಕ್ಷಾರ್ ಕ್್ ೀ ರ್ತನಂ ಕತತಯಮಹಯತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  
‘‘ಮಗನಸಯ ಹಿ ಪರ್ೀಮಗನಸಯ ಹಿ ಪರ್ೀSSಜ್ಞಾನ್ೀ ಕಿಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಕರಂ ಭವ್ೀತ್ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಕಿಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಕರಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಪರವೃತುಧ್ಮಯಮೀವಾಹಂ ಮನ್ಯೀ ಭರತಸತುಮಪರವೃತುಧ್ಮಯಮೀವಾಹಂ ಮನ್ಯೀ ಭರತಸತುಮ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ || || 27 27 ||||  

 

ಇನಿದಾಯೈವಿಯಷ್ರಾಕೃಷ್ಟೈರಾಕ್ಷಿಪುಂ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀಇನಿದಾಯೈವಿಯಷ್ರಾಕೃಷ್ಟೈರಾಕ್ಷಿಪುಂ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ  ಮನ್ಾಃ ಮನ್ಾಃ ||  
ಚ್ೀತನಾಂ ಹರತ್್ೀ ಚ್ೀತನಾಂ ಹರತ್್ೀ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಸತುಮಬಸ ುರ್ಮಿವ ಹರದಾತ್ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಸತುಮಬಸ ುರ್ಮಿವ ಹರದಾತ್ || || 30 30 ||||  

ಏವಂ ವಿಧ್ಾಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮಾಹ ಏವಂ ವಿಧ್ಾಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮಾಹ ––  ಇನಿದಾಯೈವಿಯಷ್ರಾಕೃಷ್ಟೈರಿತ್ಾಯದಿ ಇನಿದಾಯೈವಿಯಷ್ರಾಕೃಷ್ಟೈರಿತ್ಾಯದಿ ||  

‘‘ಬಹತಸಮರಣಶಕಿುಸತುಚ್ೀತನ್ೀಬಹತಸಮರಣಶಕಿುಸತುಚ್ೀತನ್ೀತತಯಚಯತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 30 30 ||||  
 

ಭರಶಯತಯನ್ತ ಸೃತಶ್ಾತುಂ ಜ್ಞಾನ್ಭರಂಶಾಃ ಸಮತಕ್ಷಯೀ ಭರಶಯತಯನ್ತ ಸೃತಶ್ಾತುಂ ಜ್ಞಾನ್ಭರಂಶಾಃ ಸಮತಕ್ಷಯೀ ||  
ತಧ್್ ರೀತಧ್್ ರೀಧ್ಂ ಕವರ್ಾಃ ಪಾರಹತರಾತ್ಾಮಪಹನವಮಾತಮನ್ಾಃ ಧ್ಂ ಕವರ್ಾಃ ಪಾರಹತರಾತ್ಾಮಪಹನವಮಾತಮನ್ಾಃ || || 31 31 ||||  

 

ನಾತಾಃ ಪರತರ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪುಂಸಾಃ ಸಾವರ್ಯವಯತಕರಮಾಃ ನಾತಾಃ ಪರತರ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪುಂಸಾಃ ಸಾವರ್ಯವಯತಕರಮಾಃ ||  
ರ್ದ್ಯಸಯನ್ಯಸಯ ಪ್ರೀರ್ಸುವಮಾತಮನ್ಾಃ ಸವವಯತಕರಮಾತ್ ರ್ದ್ಯಸಯನ್ಯಸಯ ಪ್ರೀರ್ಸುವಮಾತಮನ್ಾಃ ಸವವಯತಕರಮಾತ್ || || 32 32 ||||  

 

ಅಥ್ೀಯನಿದಾರಾಥಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಂ ಸವಾಯಥಾಯಪಹನವೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ಅಥ್ೀಯನಿದಾರಾಥಾಯಭಿಧ್ಾಯನ್ಂ ಸವಾಯಥಾಯಪಹನವೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ಸರಂಸ್ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಯೀನಾವಿಶತ ಮತಗಧತ್ಾಮ್ ಸರಂಸ್ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಯೀನಾವಿಶತ ಮತಗಧತ್ಾಮ್ || || 33 33 ||||  

 

ನ್ ಕತನ್ ಕತರಾಯರಾಯತ್ ಕಹಿಯಚಿತಸಙ್ುಂ ತಮಸ್ತುೀವರಂ ತತ್ ಕಹಿಯಚಿತಸಙ್ುಂ ತಮಸ್ತುೀವರಂ ತತೀತೀಷ್ತಯಣಾ ಷ್ತಯಣಾ ||  
ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಾಣಾಂಧ್ಮಾಯರ್ಯಕ್ಾಮಮೀಕ್ಷಾಣಾಂ  ರ್ದ್ತಯನ್ುರ್ದ್ತಯನ್ುವಿಘಾತಕಮ್ ವಿಘಾತಕಮ್ || || 34 34 ||||  

‘‘ಸವಪಕ್ಷಪಾತಸುವಭಾಯಸಾದ್ ಾೀಗಾರ್ಯಂ ವಾಯಪೃತಸಯ ತತ ಸವಪಕ್ಷಪಾತಸುವಭಾಯಸಾದ್ ಾೀಗಾರ್ಯಂ ವಾಯಪೃತಸಯ ತತ ||  
ಭವ್ೀತ್ ತತ್್ ೀಭವ್ೀತ್ ತತ್್ ೀSSನ್ೀಕಶಾಸಿರ್ಥಾರ್ಯಸಮರಣ್ೀಶ್ತ್ಾ ನ್ೀಕಶಾಸಿರ್ಥಾರ್ಯಸಮರಣ್ೀಶ್ತ್ಾ ||  
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ನ್ಶಯತಯತಾಃ ಸೃತ್್ೀನಾಯಶಾನ್ಶಯತಯತಾಃ ಸೃತ್್ೀನಾಯಶಾದ್ಾಗವತಾಕ್ಷಪಾತತ್ಾ ದ್ಾಗವತಾಕ್ಷಪಾತತ್ಾ ||  
ವಿನ್ಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಚ್ೈವಾಸಯ ಭವ್ೀಜಾಜಾನ್ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ವಿನ್ಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಚ್ೈವಾಸಯ ಭವ್ೀಜಾಜಾನ್ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ನ್ ಚ ಜ್ಞಾನ್ವಿಪರಾಯಸಾದ್ನ್ಯನಾನಶನ್ ಚ ಜ್ಞಾನ್ವಿಪರಾಯಸಾದ್ನ್ಯನಾನಶಕರಂ ಕವಚಿತ್ ಕರಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸವಯಸ್ಯೈತಸಯ ಮ ಲಂ ಹಿ ದ್ತಷ್ಟಸವಯಸ್ಯೈತಸಯ ಮ ಲಂ ಹಿ ದ್ತಷ್ಟಸಂಸಗಯ ಏವ ತತ ಸಂಸಗಯ ಏವ ತತ ||  
ದ್ತಷ್ಟಸಙಕ್ ುೀ ವಿರಕುಸಾಯಪಯನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮ್ ದ್ತಷ್ಟಸಙಕ್ ುೀ ವಿರಕುಸಾಯಪಯನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ದ್ತಷ್ಟಸಙ್ಕುದಿಧ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸಾವತಮತವಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ ದ್ತಷ್ಟಸಙ್ಕುದಿಧ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸಾವತಮತವಂ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ ||  
ಅಭಾವಂ ಸಾವತಮನ್ ೀಅಭಾವಂ ಸಾವತಮನ್ ೀSSನ್ಯಸಯ ಮತಕಿುಂ ಚಾಪ ನಿರಾತಮತ್ಾಮ್ನ್ಯಸಯ ಮತಕಿುಂ ಚಾಪ ನಿರಾತಮತ್ಾಮ್’’    

ಇತ್ಾಯದಿ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ್ಾಯದಿ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 31 31 ––  35 35 ||||  

ಮನ್ ೀಮಾತರಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ್ಥಾ ಸವಮನ್ ೀಮಾತರಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ಮನ್ಾಃಕಿರರಾ ಪ್ನೀ ಮನ್ಾಃಕಿರರಾ ||  
ಕಿರರಾ ಚ ವಾಸನಾಮಾತರಂ ಸಾಕಿರರಾ ಚ ವಾಸನಾಮಾತರಂ ಸಾSSನಿೀಹಾರಾಂ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ನಿೀಹಾರಾಂ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ || || 27 27 ||||  

‘‘ಮನ್ ೀಮಾತರಂ ಹರ್ೀರ್ಯಸಾಮನ್ಮನ್ಸಾ ಮಿೀರ್ತ್್ೀ ಜಗತ್ ಮನ್ ೀಮಾತರಂ ಹರ್ೀರ್ಯಸಾಮನ್ಮನ್ಸಾ ಮಿೀರ್ತ್್ೀ ಜಗತ್ ||  
ವಾಯಪ ು್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸಿ್ತತತ್ಾವದಾವಸನಾಮರ್ಮ್ ವಾಯಪ ು್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸಿ್ತತತ್ಾವದಾವಸನಾಮರ್ಮ್ ||  
ವಸ ಆಚಾಛದ್ನ್ೀತಯಸಾಮದಾಧತ್್ ೀವಾಯ ವಾಸನಾಮರ್ಮ್ ವಸ ಆಚಾಛದ್ನ್ೀತಯಸಾಮದಾಧತ್್ ೀವಾಯ ವಾಸನಾಮರ್ಮ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನಿೀಹಾರಾಂ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರನಿೀಹಾರಾಂ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ || || 37 37 ||||  

 

ಆತ್ಾಮಆತ್ಾಮ ತವನಿೀಹರಾ ತವನಿೀಹರಾ  ಸಾಕ್ಷಾತಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತಾಃ ಪರಸಾಕ್ಷಾತಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತಾಃ ಪರಸ್ತದ್ಧಯತ ಸ್ತದ್ಧಯತ ||  
ಏವಂ ವುಯದ್ಸಾಯತಮಮಾರಾಂ ಏವಂ ವುಯದ್ಸಾಯತಮಮಾರಾಂ ಜಾಜಾನ್ಂಸ ುಪರಮೀನ್ತಮನಿಾಃ ನ್ಂಸ ುಪರಮೀನ್ತಮನಿಾಃ || || 38 38 ||||  

‘‘ಅನಿೀಹಾವಸಿ ಏವಾಸೌ ಮತಮತಕ್ಷತಭಿರವಾಪಯತ್್ೀ ಅನಿೀಹಾವಸಿ ಏವಾಸೌ ಮತಮತಕ್ಷತಭಿರವಾಪಯತ್್ೀ ||  
ಏವಂ ವಿದಾವನ್ ಬನ್ಧಶಕಿುಂ ವಯದ್ಸಯ ಹರಿಮಾಪುನತ್್ೀ ಏವಂ ವಿದಾವನ್ ಬನ್ಧಶಕಿುಂ ವಯದ್ಸಯ ಹರಿಮಾಪುನತ್್ೀ ||  
ಪರಕೃತಭಿಯದಾ ಚ ಮಾರಾ ಚ ಭರಮಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಪರಕೃತಭಿಯದಾ ಚ ಮಾರಾ ಚ ಭರಮಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಬನ್ಧಶಕಿುರ್ಯರಾ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬಬನ್ಧಶಕಿುರ್ಯರಾ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬಮಾಾಮಿೀಮಾಾಮಿೀತಯನಿಶಂ ಭತವಿತಯನಿಶಂ ಭತವಿ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 38 38 ||||  

 

ನ್ ರ್ತರ ನಿದಾರ ಮ ಛಾಯ ವಾ ನಾರ್ಯದ್ೃಕ್ ಚ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ನ್ ರ್ತರ ನಿದಾರ ಮ ಛಾಯ ವಾ ನಾರ್ಯದ್ೃಕ್ ಚ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ||  
ನಾನ್ತವೃತುನ್ಯ ಪರಲರ್ಸುದ್ಬಾಹಮ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃ ನಾನ್ತವೃತುನ್ಯ ಪರಲರ್ಸುದ್ಬಾಹಮ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃ || || 39 39 ||||  

‘‘ಅನ್ತವೃತುರಿತ ಪಾರಜ ಜ್ಾೈಜೀವನ್ತಮಕಿುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಅನ್ತವೃತುರಿತ ಪಾರಜ ಜ್ಾೈಜೀವನ್ತಮಕಿುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 39 39 ||||  
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ತತುವಂ ನ್ರ್ೀನ್ದಾ ಜಗತ್ಾಮರ್ ತತತುವಂ ನ್ರ್ೀನ್ದಾ ಜಗತ್ಾಮರ್ ತಸತಿಷಾಂ ಚ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತ ಷ್ಣಾತಮಭಿಸತಿಷಾಂ ಚ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತ ಷ್ಣಾತಮಭಿರಾವೃತ್ಾನಾಮ್ ರಾವೃತ್ಾನಾಮ್ ||  
ರ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರವಿತವಮನ್ಯೀಹೃಯದಿ ವಿಷ್ವಗಾ ಾಃ ಪರತಯಕ್ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಭಗವಾಂಸುಮವ್ೈಹಿ ಸ್ ೀರ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರವಿತವಮನ್ಯೀಹೃಯದಿ ವಿಷ್ವಗಾ ಾಃ ಪರತಯಕ್ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಭಗವಾಂಸುಮವ್ೈಹಿ ಸ್ ೀSSಸ್ತಮ ಸ್ತಮ   

ಸವಯಸವಯಸಸತ್ಾುತ್ಾುಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯತತುವಂ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯತತುವಂ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಸವಯತರ ವಿತತತ್ಾವದಾವಸ್ ೀಸವಯತರ ವಿತತತ್ಾವದಾವಸ್ ೀSSಹಂ ತವಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಹಂ ತವಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಕತ್ಾವತ್ ತತ ನ್ ಜೀವಾತಮತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಕತ್ಾವತ್ ತತ ನ್ ಜೀವಾತಮತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||||  

ತವಮನ್ಯೀಾಃತವಮನ್ಯೀಾಃ  ಸಾಿವರಜಙ್ುಮಯೀಮಯಧ್್ಯೀ ಏಕ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ವಿಸಾಿವರಜಙ್ುಮಯೀಮಯಧ್್ಯೀ ಏಕ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ವಿಷ್ವಗಾ ಾಃ ನಾನಾ ಷ್ವಗಾ ಾಃ ನಾನಾ 
ದ್ತಾಃಖಾಃ ಸನ್ ಹೃದಿ ದ್ತಾಃಖಾಃ ಸನ್ ಹೃದಿ ತಮವ್ೈಹಿತಮವ್ೈಹಿ  ಅಹಂ ಚ ಜೀವೀಅಹಂ ಚ ಜೀವೀSSಸ್ತಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮಹಾನ್ ಭವಾಮಿ ಸ್ತಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮಹಾನ್ ಭವಾಮಿ 
ರ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರವಿತ್ ರ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರವಿತ್ | | ಸವಯಸಯ ಪರತಯಕ್ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಸ ಭಗವಾನಿತ ಚ ಸವಯಸಯ ಪರತಯಕ್ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಸ ಭಗವಾನಿತ ಚ ||  

‘‘ವಯವಧ್ಾನ್ೀನಾನ್ವಯೀವಯವಧ್ಾನ್ೀನಾನ್ವಯೀSSಪ ಯೀಗಯತ್ಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭವ್ೀತ್ಪ ಯೀಗಯತ್ಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ಅಭಿಮಾನ್ಸುವಹಙ್ಕೆರ ಆತ್ಾಮ ಚ್ೀತಯಭಿಅಭಿಮಾನ್ಸುವಹಙ್ಕೆರ ಆತ್ಾಮ ಚ್ೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ೀರ್ತ್್ೀ’’ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 40 40 ||||  

ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಸದ್ಸದಾತಮತರಾ ವಿಭಾತ ಮಾರಾವಿವ್ೀಕವಿಧ್ತತಾಃ ಸರಜ ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಸದ್ಸದಾತಮತರಾ ವಿಭಾತ ಮಾರಾವಿವ್ೀಕವಿಧ್ತತಾಃ ಸರಜ 
ವಾವಾSSಹಿಬತದಿಧಾಃ ಹಿಬತದಿಧಾಃ ||  
ತಂ ನಿತಯಮತಕುಪರಿಶತದ್ಧವಿತಂ ನಿತಯಮತಕುಪರಿಶತದ್ಧವಿಬತಬತದ್ಧತತವಂ ಪರತ ಯದ್ಧತತವಂ ಪರತ ಯಢಕಮಯಕಲ್ಲಲಪರಕೃತಂ ಪರಪದ್ಯೀಢಕಮಯಕಲ್ಲಲಪರಕೃತಂ ಪರಪದ್ಯೀ||||4141||||  

‘‘ರ್ತಸವರ ಪತರಾ ಭಾತಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಗಗನಾದಿಕಮ್ ರ್ತಸವರ ಪತರಾ ಭಾತಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಗಗನಾದಿಕಮ್ ||  
ವಿವ್ೀಕಜ್ಞಾನಿನಾಂ ರಜ ಜೌ ಸಪಯಮಾವದಿವಧ್ ವಿವ್ೀಕಜ್ಞಾನಿನಾಂ ರಜ ಜೌ ಸಪಯಮಾವದಿವಧ್ ರ್ತ್್ೀ ರ್ತ್್ೀ ||  
ತನಿನತನಿನತಯಮತಕುಭಾತಯಮತಕುಭಾವ್ೀನ್ ನಿರಸುಪರಕೃತಂ ಭಜ್ೀತ್ವ್ೀನ್ ನಿರಸುಪರಕೃತಂ ಭಜ್ೀತ್’’  ಇತ ಜ್ಞಾನ್ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ನ್ ಭಾರನಿುಜಯಗತ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಟನ್ಯ ಭಾರನಿುಹಯರಿದ್ಶಯನ್ಮ್ ನ್ ಭಾರನಿುಜಯಗತ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಟನ್ಯ ಭಾರನಿುಹಯರಿದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಅನ್ ಯೀನಾಯತಮತರಾ ದ್ೃಷ್ಟಟಭಾರಯನಿುರಿತಯವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್ಅನ್ ಯೀನಾಯತಮತರಾ ದ್ೃಷ್ಟಟಭಾರಯನಿುರಿತಯವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಮಾಯೀತ ಜ್ಞಾನ್ನಾಮ ಸಾಯನಾಮಯೀತ ಪರಕೃತಸುಥಾ ಮಾಯೀತ ಜ್ಞಾನ್ನಾಮ ಸಾಯನಾಮಯೀತ ಪರಕೃತಸುಥಾ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪರಕೃತನ್ಯ ಹರ್ೀಸುನ್ತಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪರಕೃತನ್ಯ ಹರ್ೀಸುನ್ತಾಃ ||  
ಏವಂ ವಿವ್ೀಕಿಏವಂ ವಿವ್ೀಕಿನ್ ೀ ವಿಶವಂ ಬರಹಮರ ಪ್ೀಣ ನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀನ್ ೀ ವಿಶವಂ ಬರಹಮರ ಪ್ೀಣ ನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  

ಜ್ಞಾನ್ಪರಕೃತ್ಾಯಖಯಮಾರಾದ್ವರ್ವಿವ್ೀಕಜ್ಞಾನಾತ್ ಸದ್ಸತ್್ ೀವಿಯಷಾಣವತಮತರಾ ಜ್ಞಾನ್ಪರಕೃತ್ಾಯಖಯಮಾರಾದ್ವರ್ವಿವ್ೀಕಜ್ಞಾನಾತ್ ಸದ್ಸತ್್ ೀವಿಯಷಾಣವತಮತರಾ 
ಪರತೀತಾಃಪರತೀತಾಃ  ಸರಜಯಹಿಬತದಿಧರಿವ ವಿಧ್ ರ್ತಸರಜಯಹಿಬತದಿಧರಿವ ವಿಧ್ ರ್ತ  ಇತಯರ್ಯಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ದ್ೀಹಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಶಯನ್ಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ದ್ೀಹಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಶಯನ್ಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ತಥಾ ನ್ ಯೀಗಿರಾದಾಧನ್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃತಥಾ ನ್ ಯೀಗಿರಾದಾಧನ್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ’’  

ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 41 41 ||||  
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ರ್ತ್ಾಾದ್ಪಙ್ೆಜಪಲಾಶವಿಲಾಸಭಕ್ಾಯ ಕಮಾಯಶರ್ಗರರ್ಥತಮತದ್ುಾರ್ರ್ನಿು ಸನ್ುಾಃ ರ್ತ್ಾಾದ್ಪಙ್ೆಜಪಲಾಶವಿಲಾಸಭಕ್ಾಯ ಕಮಾಯಶರ್ಗರರ್ಥತಮತದ್ುಾರ್ರ್ನಿು ಸನ್ುಾಃ ||  
ತತುವಂ ನ್ ತದಿದವಮತಯೀತತುವಂ ನ್ ತದಿದವಮತಯೀSSಪ ವಿರತದ್ಧಮಾಗಯಸ್ ುೀತ್್ ೀಗತಣಾಸುಮರಣಂ ಭಜ ವಾಸತದ್ೀವಮ್ಪ ವಿರತದ್ಧಮಾಗಯಸ್ ುೀತ್್ ೀಗತಣಾಸುಮರಣಂ ಭಜ ವಾಸತದ್ೀವಮ್||||  

ದಿವಮತರ್ಾಃ ಜಗತ ಭಗವತ ಚ ಪರತೀತದಿವಮತರ್ಾಃ ಜಗತ ಭಗವತ ಚ ಪರತೀತರ್ತಕ್ಾು ಅಪ ಭಕಿುವಿಶ್ೀಷಾತ್ ತತುವಂ ರ್ತಕ್ಾು ಅಪ ಭಕಿುವಿಶ್ೀಷಾತ್ ತತುವಂ 
ನ್ ೀದ್ುಾರ್ರ್ನಿು ನ್ ೀದ್ುಾರ್ರ್ನಿು | | ಪರತಸಂಸಾರಂ ಗತಣಾಸ ು್ೀಷಾಂ ವಿರತದಾಧ ಏವ ಪರತಸಂಸಾರಂ ಗತಣಾಸ ು್ೀಷಾಂ ವಿರತದಾಧ ಏವ ಪರತೀರ್ನ ು್ೀ ರ್ತಾಃ ಪರತೀರ್ನ ು್ೀ ರ್ತಾಃ 
|| || 42 42 ||||  

 

ಮಾತರಿಶ್ವೀವ ಸವಾಯತ್ಾಮ ಬಲ್ೀನ್ ಮಹತ್ೌಜಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವೀವ ಸವಾಯತ್ಾಮ ಬಲ್ೀನ್ ಮಹತ್ೌಜಸಾ ||  
ಅಅವಿಷ್ಹಯತರಾ ದ್ೀವೀ ಭಗವಾನ್ ಭ ತರಾಡಿವ ವಿಷ್ಹಯತರಾ ದ್ೀವೀ ಭಗವಾನ್ ಭ ತರಾಡಿವ || || 63 63 ||||  

‘‘ನ್ೈಜಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀತೆಷ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಮಹದ್ತಚಯತ್್ೀನ್ೈಜಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀತೆಷ್ಯಾಃ ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀ ಮಹದ್ತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 6363||||  
 

ಕನ್ದಪಯ ಇವ ಸೌನ್ದಯೀಯ ಮನ್ಸ್ತವೀ ಮೃಗರಾಡಿವ ಕನ್ದಪಯ ಇವ ಸೌನ್ದಯೀಯ ಮನ್ಸ್ತವೀ ಮೃಗರಾಡಿವ ||  
ವಾತಸಲ್ಯೀವಾತಸಲ್ಯೀ  ಮನ್ತವನ್ನೄಮನ್ತವನ್ನೄಣಾಂಣಾಂ  ಪರಭತತ್್ವೀ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ಪರಭತತ್್ವೀ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ||  
ಬೃಹಸಾಬೃಹಸಾತಬರಯಹಮವಾದ್ೀ ಆತಮತತ್್ವೀ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ ತಬರಯಹಮವಾದ್ೀ ಆತಮತತ್್ವೀ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ || || 64 64 ||||  

‘‘ಅಅನಾದ್ಯನಾದ್ಯನ್ುಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ನ್ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ನ್ುಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ನ್ ದ್ೀವಾ ಋಷ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಏಕಸುದ್ವೀದ್ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಸವರಾಟ್ಏಕಸುದ್ವೀದ್ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಸವರಾಟ್’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ||||6464||||  

 

ಭಕ್ಾಯ ಗ್ ೀಗತರತವಿಪ್ರೀಷ್ತ ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನಾನ್ತವತಯಷ್ತ ಭಕ್ಾಯ ಗ್ ೀಗತರತವಿಪ್ರೀಷ್ತ ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನಾನ್ತವತಯಷ್ತ ||  
ಹಿರರಾ ಪರಶರರ್ಶ್ೀಲಾಭಾಯಹಿರರಾ ಪರಶರರ್ಶ್ೀಲಾಭಾಯಮಾತಮತತಲಯಾಃ ಪರ್ ೀದ್ಯಮೀ ಮಾತಮತತಲಯಾಃ ಪರ್ ೀದ್ಯಮೀ || || 65 65 ||||  

 

ಕಿೀಕಿೀತ್್ ಯೀಯತ್್ ಯೀಯಧ್ವಯಗಿೀತರಾ ಪುಮಿಾಸ್ಿೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ತತರ ತತರ ಹ ಧ್ವಯಗಿೀತರಾ ಪುಮಿಾಸ್ಿೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ತತರ ತತರ ಹ ||  
ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಕಣಯರನ ದ್ಾೀಷ್ತ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ರಾಮಾಃ ಸತ್ಾಮಿವ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಕಣಯರನ ದ್ಾೀಷ್ತ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ರಾಮಾಃ ಸತ್ಾಮಿವ || || 66 66 ||||  

‘‘ಗತರತವಿಪ್ರೀಷ್ತ ಭಕ್ಾಯ ಚ ಪರ್ೀಷಾಂ ಹಿತಕೃತುರಾ ಗತರತವಿಪ್ರೀಷ್ತ ಭಕ್ಾಯ ಚ ಪರ್ೀಷಾಂ ಹಿತಕೃತುರಾ ||  
ಪರಶರಯೀಣ ಚ ಕಿೀತ್ಾಯಯ ಚ ಪೃರ್  ರಾಮಮನ್ತವರತಾಃಪರಶರಯೀಣ ಚ ಕಿೀತ್ಾಯಯ ಚ ಪೃರ್  ರಾಮಮನ್ತವರತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  ||  
‘‘ನ್ ಗತರತನ್ಯ ಚ ಧ್ಮೀಯನ್ ಗತರತನ್ಯ ಚ ಧ್ಮೀಯSSಸ್ತು ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಕತತರಚಿತ್ ಸ್ತು ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಧ್ಮಯರಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಗತರತಭಕಿುಮದ್ಶಯರ್ತ್ಪ ಧ್ಮಯರಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಗತರತಭಕಿುಮದ್ಶಯರ್ತ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 6565, , 66 66 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  22 22 ||||  
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|| || ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  23 23 ||||  
 

ತಸಾಯನ್ರಾ ಭಗವತಾಃ ಪರಿಶತದ್ಧಕಮಯ ಸತ್ಾವತಮನ್ಸುದ್ನ್ತಸಂಸಮರಣಾನ್ತಪೂವಾಯಯ ತಸಾಯನ್ರಾ ಭಗವತಾಃ ಪರಿಶತದ್ಧಕಮಯ ಸತ್ಾವತಮನ್ಸುದ್ನ್ತಸಂಸಮರಣಾನ್ತಪೂವಾಯಯ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿರಕಿುಮದ್ಭ ನಿನಶ್ತ್್ೀನ್ ಯೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿರಕಿುಮದ್ಭ ನಿನಶ್ತ್್ೀನ್ ಯೀನ್ ಚಿಚ್ಛೀದ್ ಸಂಶರ್ಪದ್ಂ ನಿಜಜೀವಕ್್ ೀಶಮ್ ಚಿಚ್ಛೀದ್ ಸಂಶರ್ಪದ್ಂ ನಿಜಜೀವಕ್್ ೀಶಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ಆವಿಭಾಯವತರ್ ೀಭಾವೌ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಆವಿಭಾಯವತರ್ ೀಭಾವೌ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಅಪ್ೀಕ್ಷಾಯಜ್ಞಸುಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತತಾನ್ನಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಅಪ್ೀಕ್ಷಾಯಜ್ಞಸುಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಮತತಾನ್ನಮಿತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 11 11 ||||  

 

ನ್ನಾನನ್ನಾನನ್ಯನ್ಯ ೀರ ಗತ್ಾತಮಗತನಿಯರಿೀಹಸುತುತಯಜ್ೀ ೀರ ಗತ್ಾತಮಗತನಿಯರಿೀಹಸುತುತಯಜ್ೀSSಚಿಛನ್ದಿದ್ಂ ವರ್ತನ್ೀನ್ ಯೀನ್ ಚಿಛನ್ದಿದ್ಂ ವರ್ತನ್ೀನ್ ಯೀನ್ ||  
ತ್ಾವತ್ ತತ ಯೀಗಗತಭಿರ್ಯತರಪರರ್ತ್್ ನೀ ರಾವದ್ುದಾತ್ಾವತ್ ತತ ಯೀಗಗತಭಿರ್ಯತರಪರರ್ತ್್ ನೀ ರಾವದ್ುದಾಗರಜಕಥಾಸತ ರತಂ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಗರಜಕಥಾಸತ ರತಂ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ||||  

‘‘ಅಪರ್ ೀಕ್ಷತರಾ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ಭ್ೀದ್ನಿರಿೀಕ್ಷಣಮ್ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷತರಾ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ಭ್ೀದ್ನಿರಿೀಕ್ಷಣಮ್ ||  
ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಯ ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾಯಗ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಯ ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾಯಗ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತಾಃ ಸಮಯಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತಾಃ ಸಮಯಗರಗರತವಿಯಷ್ತಣಕಥಾಸತ ಚತವಿಯಷ್ತಣಕಥಾಸತ ಚ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 12 12 ||||  

 

ಏವಂಏವಂ  ಸ ವಿೀರಪರವರಾಃ ಸಂಯೀಜಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ಸ ವಿೀರಪರವರಾಃ ಸಂಯೀಜಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ||  
ಬರಹಮಭ ತ್್ ೀ ದ್ೃಢಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ್ಾಯಜ ಸವಂ ಕಲ್ೀವರಮ್ಬರಹಮಭ ತ್್ ೀ ದ್ೃಢಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ್ಾಯಜ ಸವಂ ಕಲ್ೀವರಮ್  || || 13 13 ||||  

ಬರಹಮಣಿ ಭ ತಾಃ ಬರಹಮಣಿ ಭ ತಾಃ || || 13 13 ||||  
 

ಉತಸಪಯರ್ನ್ನಸ ನ್ ಮ  ನಯ ಕರಮೀಣಾವ್ೀಶಯ ನಿಾಃಸಾೃಹಾಃ ಉತಸಪಯರ್ನ್ನಸ ನ್ ಮ  ನಯ ಕರಮೀಣಾವ್ೀಶಯ ನಿಾಃಸಾೃಹಾಃ ||  
ವಾರ್ತಂ ವಾರೌ ಕ್ಷಿತ್ೌ ಕ್ಾರ್ಂ ತ್್ೀಜಸ ು್ೀಜಸಯರ್ ರ್ತಜತ್ ವಾರ್ತಂ ವಾರೌ ಕ್ಷಿತ್ೌ ಕ್ಾರ್ಂ ತ್್ೀಜಸ ು್ೀಜಸಯರ್ ರ್ತಜತ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಅಸ್ಯೀದ್ಂ ಕ್ಾರಣಮಿತ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ವಿಲಾಪನ್ಮ್ ಅಸ್ಯೀದ್ಂ ಕ್ಾರಣಮಿತ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ವಿಲಾಪನ್ಮ್ ||  
ಸಮಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ದ್ೀಹಾದ್ೀದ್ಯಶಯನಾತ್ ಪುನ್ಾಃಸಮಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ದ್ೀಹಾದ್ೀದ್ಯಶಯನಾತ್ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 15 15 ||||  

 

ಕ್ಷಿತಮಮಾಸ್ತ ತತ್ ತ್್ೀಜಸಯದ್ ೀಕ್ಷಿತಮಮಾಸ್ತ ತತ್ ತ್್ೀಜಸಯದ್ ೀ  ವಾರೌ ನ್ಭಸಯಮತಮ್ ವಾರೌ ನ್ಭಸಯಮತಮ್ ||  
ಇನಿದಾರಾಣಿ ಸಮಸಾುನಿ ತನಾಮತ್ಾರಣಿ ರ್ಥ್ ೀದ್ಾವಮ್ ಇನಿದಾರಾಣಿ ಸಮಸಾುನಿ ತನಾಮತ್ಾರಣಿ ರ್ಥ್ ೀದ್ಾವಮ್ || || 16 16 ||||  

 

ಭ ತ್ಾದಿಸಾಿನ್ ಸತಭ ತ್ಾದಿಸಾಿನ್ ಸತಮತತಷಮತತಷಪಯಪಯ  ಮಹತ್ಾಯತಮನಿ ಸನ್ದಧ್್ೀ ಮಹತ್ಾಯತಮನಿ ಸನ್ದಧ್್ೀ ||  
ತಂ ಸವಯಗತಣವಿನಾಯಸಂ ಜೀವ್ೀ ಮಾರಾಮಯೀ ನ್ಯಧ್ಾತ್ ತಂ ಸವಯಗತಣವಿನಾಯಸಂ ಜೀವ್ೀ ಮಾರಾಮಯೀ ನ್ಯಧ್ಾತ್ || || 17 17 ||||  

 

ತಂ ಚಾನ್ತಶರ್ಮಾತಮಸಿಮಸಾವನ್ತಶಯೀ ಪುಮಾನ್ ತಂ ಚಾನ್ತಶರ್ಮಾತಮಸಿಮಸಾವನ್ತಶಯೀ ಪುಮಾನ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯವಿೀಯೀಯಣ ಸವರ ಪಸ್ ಿೀ ವಯಧ್ಾತ್ ಪರಭತಾಃ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯವಿೀಯೀಯಣ ಸವರ ಪಸ್ ಿೀ ವಯಧ್ಾತ್ ಪರಭತಾಃ || || 118 8 ||||  
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‘‘ಮಾಯೀತ ಪರಕೃತಶ್ಾೀತ ಮಾರಾ ಜೀವಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಮಾಯೀತ ಪರಕೃತಶ್ಾೀತ ಮಾರಾ ಜೀವಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಶ್ೀತ್್ೀಶ್ೀತ್್ೀSSನ್ತಕ್್ೀಶವಂ ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮದ್ನ್ತಶಯೀನ್ತಕ್್ೀಶವಂ ರ್ಸಾಮತ್ ತಸಾಮದ್ನ್ತಶಯೀSSಪ ಚ ಪ ಚ ||  
ಏತ್್ೈಸತು ನಾಮಭಿವಾಯಚಾಯ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ ಣೀರನ್ಪಾಯನಿೀ ಏತ್್ೈಸತು ನಾಮಭಿವಾಯಚಾಯ ಶ್ರೀವಿಯಷ್ ಣೀರನ್ಪಾಯನಿೀ ||  
ತಯೈವಾನ್ತಶಯೀ ಜೀವಸುರಾ ಬದ್ ಧೀ ರ್ತಾಃ ಸದಾ ತಯೈವಾನ್ತಶಯೀ ಜೀವಸುರಾ ಬದ್ ಧೀ ರ್ತಾಃ ಸದಾ ||  
ಪರತಷ್ಾಃ ಶರ್ನಾತ್ ಪೂಷ್ತಯಪರತಷ್ಾಃ ಶರ್ನಾತ್ ಪೂಷ್ತಯ  ತಥಾ ಹಾನಾದ್ಹಂ ಸೃತಾಃ ತಥಾ ಹಾನಾದ್ಹಂ ಸೃತಾಃ ||  
ಅಪಾರಕೃತಅಪಾರಕೃತತನ್ತತ್ಾವತ್ ತತ ಸವರ ಪಂ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ತನ್ತತ್ಾವತ್ ತತ ಸವರ ಪಂ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ||  
ನಿತಯನಿತಯಚಿದ್ದಶಯನಾನಿನತಯಂ ಬರಹಮಪೂಣಯತವತಾಃ ಸದಾಚಿದ್ದಶಯನಾನಿನತಯಂ ಬರಹಮಪೂಣಯತವತಾಃ ಸದಾ’’    ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ || || 1616  --1818  ||||  

 

ಅಹ್ ೀ ಇರ್ಂ ವಧ್ ಧ್ಯನಾಯ ರಾ ಚ್ೈವಂ ಭ ಭತಜಾಂ ಪತಮ್ ಅಹ್ ೀ ಇರ್ಂ ವಧ್ ಧ್ಯನಾಯ ರಾ ಚ್ೈವಂ ಭ ಭತಜಾಂ ಪತಮ್ ||  
ಸವಾಯತಮನಾ ಪತಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀಶಂ ಶ್ರೀವಯಧ್ ರಿವ ಸವಾಯತಮನಾ ಪತಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀಶಂ ಶ್ರೀವಯಧ್ ರಿವ || || 25 25 ||||  

‘‘ಅನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಧ್ನ್ಯ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಅನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಧ್ನ್ಯ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||2525||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  23 23 ||||  
 

|| || ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  24 24 ||||  
 

ಸಾಮತದಿರೀಂ ದ್ೀವದ್ೀವೀಕ್ಾುಮತಪಯೀಮೀ ಶತದ್ತರತಮ್ ಸಾಮತದಿರೀಂ ದ್ೀವದ್ೀವೀಕ್ಾುಮತಪಯೀಮೀ ಶತದ್ತರತಮ್ ||  
ರಾಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಚಾರತಸವಾಯಙಚುೀಂ ಕಿಶ್್ ೀರಿೀಂ ಸತಷ್ಟವಲಙ್ೃತ್ಾಮ್ ರಾಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಚಾರತಸವಾಯಙಚುೀಂ ಕಿಶ್್ ೀರಿೀಂ ಸತಷ್ಟವಲಙ್ೃತ್ಾಮ್ ||  
ಪರಿಕರಮನಿುೀಮತದಾವಹ್ೀ ಚಕಮೀಪರಿಕರಮನಿುೀಮತದಾವಹ್ೀ ಚಕಮೀSSಗಿನಾಃ ಶತಕಿೀಮಿವ ಗಿನಾಃ ಶತಕಿೀಮಿವ || || 11 11 ||||  

‘‘ರಾಜಪುತರೀಂ ಶತಕಿೀಮಗಿನರಾವತಯನಿುೀಂರಾಜಪುತರೀಂ ಶತಕಿೀಮಗಿನರಾವತಯನಿುೀಂ  ಪರಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ ||  
ಆದಾರಾನ್ುರಧ್ಾದಾದನ್ಆದಾರಾನ್ುರಧ್ಾದಾದನ್ಸಮಯೀ ಮನ್ಮಥಾತತರಾಃಸಮಯೀ ಮನ್ಮಥಾತತರಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 11 11 ||||  

 

ಸವಧ್ಮಯನಿಷ್ಠಾಃ ಶತಜನ್ಮಭಿಾಃ ಪುಮಾನ್ ವಿರಿಞ್ಾತ್ಾಮೀತ ತತಾಃ ಪರಂ ಹಿ ಮಾಮ್ ಸವಧ್ಮಯನಿಷ್ಠಾಃ ಶತಜನ್ಮಭಿಾಃ ಪುಮಾನ್ ವಿರಿಞ್ಾತ್ಾಮೀತ ತತಾಃ ಪರಂ ಹಿ ಮಾಮ್ ||  
ಅವಾಯಕೃತಂ ಭಗಾವತ್್ ೀಅವಾಯಕೃತಂ ಭಗಾವತ್್ ೀSSರ್ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಂ ರ್ಥಾಹಯಂ ವಿವಿಧ್್ೈಾಃ ಕಲಾತಯಯೀರ್ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಂ ರ್ಥಾಹಯಂ ವಿವಿಧ್್ೈಾಃ ಕಲಾತಯಯೀ||||  

ಮಾಂ ಮಾಂ --  ಶ್ರರ್ಮ್ ಶ್ರರ್ಮ್ ||  

‘‘ಋಜವೀ ನಾಮ ಯೀ ದ್ೀವಾ ಯೀಗಾಯ ಬಹಮಯಪದ್ಸಯ ತತ ಋಜವೀ ನಾಮ ಯೀ ದ್ೀವಾ ಯೀಗಾಯ ಬಹಮಯಪದ್ಸಯ ತತ ||  
ತತ  ಏವ ಶತಜಏವ ಶತಜನಾಮನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಾಸಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ನಾಮನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಾಸಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಪಾರಪಯ ಬರಹಮಪದ್ಂ ಪಶಾಾಪಾರಪಯ ಬರಹಮಪದ್ಂ ಪಶಾಾಚಿಛಾಚಿಛಾರ್ಂ ಪಾರಪಾಯನ್ತಮೀದಿತ್ಾಾಃ ರ್ಂ ಪಾರಪಾಯನ್ತಮೀದಿತ್ಾಾಃ ||  
ತರಾತರಾ  ತತ್್ ೀ ಹರಿಂ ರಾನಿು ವಸನಿು ಹರಿಸನಿನಧ್ೌ ತತ್್ ೀ ಹರಿಂ ರಾನಿು ವಸನಿು ಹರಿಸನಿನಧ್ೌ ||  
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ಅನಾದಿಕ್ಾಲಭಕ್ಾುಶಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸ ು್ೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ಅನಾದಿಕ್ಾಲಭಕ್ಾುಶಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಸ ು್ೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ವಿಶ್ಷಾಟಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ಾಯದೌಯ ಸವಯಜೀವನಿಕ್ಾರ್ತಾಃ ವಿಶ್ಷಾಟಜ್ಞಾನ್ಭಕ್ಾಯದೌಯ ಸವಯಜೀವನಿಕ್ಾರ್ತಾಃ ||  
ಸವಯದಾಸವಯದಾSSಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶತಜನ್ಮಪರರ್ತನತಾಃ ಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶತಜನ್ಮಪರರ್ತನತಾಃ ||  
ಸವಪದ್ಪಾರಪುರತದಿದಷಾಟಸವಪದ್ಪಾರಪುರತದಿದಷಾಟ ತತ್್ ೀ ಮತಕಿುರವಾಪಯತ್್ೀ  ತತ್್ ೀ ಮತಕಿುರವಾಪಯತ್್ೀ ||  
ತಥ್ೈವ ಚತ್ಾವರಿಂಶದಿಾಾಃ ಪದ್ಂ ಶ್ೈವಂ ಚ ಜನ್ಮಭಿಾಃ ತಥ್ೈವ ಚತ್ಾವರಿಂಶದಿಾಾಃ ಪದ್ಂ ಶ್ೈವಂ ಚ ಜನ್ಮಭಿಾಃ ||  
ವಿಂಶದಿಾರ್ೈನ್ದಾಂ ದ್ಶಭಿರನ್ಯೀಷಾಮಪುಯದಿೀರಿತಮ್ವಿಂಶದಿಾರ್ೈನ್ದಾಂ ದ್ಶಭಿರನ್ಯೀಷಾಮಪುಯದಿೀರಿತಮ್’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 29 29 ||||  

 

  ಅಥಾ ಭಾಗವತ್ಾ ರ್ ರ್ಂ ಪರರಾಾಃ ಸಿ ಭಗವಾನ್ ರ್ಥಾ ಅಥಾ ಭಾಗವತ್ಾ ರ್ ರ್ಂ ಪರರಾಾಃ ಸಿ ಭಗವಾನ್ ರ್ಥಾ ||  
ನ್ನ್  ಮೀ ಭಾಗವಮೀ ಭಾಗವತ್ಾನಾಂ ಚ ಪ್ರೀರಾನ್ನ್ ಯೀತ್ಾನಾಂ ಚ ಪ್ರೀರಾನ್ನ್ ಯೀSSಸ್ತು ಕಹಿಯಚಿಸ್ತು ಕಹಿಯಚಿತ್ತ್  || || 30 30 ||||  

ಅರ್ ಏವಮನಾದಿಭಕ್್ ುೀಅರ್ ಏವಮನಾದಿಭಕ್್ ುೀSSಹಂ ರ್ತಾಃ ಅತಾಃ ಪರಹಂ ರ್ತಾಃ ಅತಾಃ ಪರರಾ ರ್ ರ್ಮ್ ರಾ ರ್ ರ್ಮ್ || || 30 30 ||||  

ರತದ್ರ ಉವಾಚ ರತದ್ರ ಉವಾಚ   

ಜತಂ ವ ಆತಮವಿದ್ತಧರಾಯಾಃ ಸವಸುಯೀ ಸುಸ್ತುರಸತುವಾಃ ಜತಂ ವ ಆತಮವಿದ್ತಧರಾಯಾಃ ಸವಸುಯೀ ಸುಸ್ತುರಸತುವಾಃ ||  
ಭವತ್ಾಂ ರಾಧ್ಸ್ೀ ರಾಧ್ಯಂ ಸವಯಸಾಮ ಆತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ ಭವತ್ಾಂ ರಾಧ್ಸ್ೀ ರಾಧ್ಯಂ ಸವಯಸಾಮ ಆತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 33 33 ||||  

  ‘‘ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯನಾಮಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯನಾಮಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವ್ೀಯಶ್್ ೀನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವ್ೀಯಶ್್ ೀSSಸೌ ಹರಿರ್ಯತಾಃಸೌ ಹರಿರ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||3333||||  

 

ಭವಾನ್ ಭಕಿುಮತ್ಾಂಭವಾನ್ ಭಕಿುಮತ್ಾಂ  ಲಭ್ ಯೀ ದ್ತಲಯಭಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಲಭ್ ಯೀ ದ್ತಲಯಭಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ಸಾವಸಾವರಾಜಯಸಾಯಪಯಭಿಮತ್ಾ ಏಕ್ಾನ ು್ೀನಾತಮವಿದ್ುತಾಃ ರಾಜಯಸಾಯಪಯಭಿಮತ್ಾ ಏಕ್ಾನ ು್ೀನಾತಮವಿದ್ುತಾಃ || || 55 55 ||||  

ಸಾವರಾಜಯಸಯ ಸಾವರಾಜಯಸಯ ––  ಇನಾದಾದ್ೀಾಃ ಇನಾದಾದ್ೀಾಃ || || 55 55 ||||  
 

ಕ್ಷಣಾದ್ೀಯನಾಪ ತತಲಯೀ ನ್ ಸವಗಯಂಕ್ಷಣಾದ್ೀಯನಾಪ ತತಲಯೀ ನ್ ಸವಗಯಂ  ನಾಪುನ್ಯಭವಮ್ ನಾಪುನ್ಯಭವಮ್ ||  
ಭಗವತಸಙಚುಸಙ್ುಸಯ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕಿಮತತ್ಾಶ್ಷ್ಾಃ ಭಗವತಸಙಚುಸಙ್ುಸಯ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕಿಮತತ್ಾಶ್ಷ್ಾಃ || || 58 58 ||||  

‘‘ಸಙಕ್ ುೀ ಭಾಗವತ್್ೈಭ ಯರಾನ್ಪುನ್ಭಯವಮಾತರತಾಃ ಸಙಕ್ ುೀ ಭಾಗವತ್್ೈಭ ಯರಾನ್ಪುನ್ಭಯವಮಾತರತಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ವಿರ್ತ್್ ೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಮಾನ್ನ್ದಂ ಮತಕ್ ುೌ ಜನ್ರ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್ಶ್ಷ್ಟಮಾನ್ನ್ದಂ ಮತಕ್ ುೌ ಜನ್ರ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 58 58 ||||  

 

ಅಥಾನ್ಘಾಙಕ್ ಘಾಯೀಸುವ ಕಿೀತಯತೀರ್ಯಯೀರನ್ುಬಯಹಿಾಃ ಸಾನನ್ವಿಧ್ ತಪಾಪಮನಾಮ್ ಅಥಾನ್ಘಾಙಕ್ ಘಾಯೀಸುವ ಕಿೀತಯತೀರ್ಯಯೀರನ್ುಬಯಹಿಾಃ ಸಾನನ್ವಿಧ್ ತಪಾಪಮನಾಮ್ ||  
ಭ ತ್್ೀಷ್ವನ್ತಕ್್ ರೀಶಸತಸತವಶ್ೀಲ್ಲನಾಂ ಸಾಯತ್  ಸಙ್ುಮೀಭ ತ್್ೀಷ್ವನ್ತಕ್್ ರೀಶಸತಸತವಶ್ೀಲ್ಲನಾಂ ಸಾಯತ್  ಸಙ್ುಮೀSSನ್ತಗರಹ ಏವ ನ್ಸುವ ನ್ತಗರಹ ಏವ ನ್ಸುವ || || 59 59 ||||  

ಅಙಕ್ ಘಾಯೀಜಾಯಅಙಕ್ ಘಾಯೀಜಾಯತಯೀಾಃ ಕಿೀತಯತೀರ್ಯಯೀಾಃ ತಯೀಾಃ ಕಿೀತಯತೀರ್ಯಯೀಾಃ || || 59 59 ||||  
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ರ್ತ್್ರೀದ್ಂ ವಯಜಯತ್್ೀ ವಿಶವಂ ವಿಶವಸ್ತಮರ್ತ್್ರೀದ್ಂ ವಯಜಯತ್್ೀ ವಿಶವಂ ವಿಶವಸ್ತಮನ್ನವಭಾತ ರ್ತ್ ನ್ನವಭಾತ ರ್ತ್ ||  
ತತುವಂ ಬರಹಮ ಪರಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಾಕ್ಾಶ ಇವ ವಿಸೃತಮ್ ತತುವಂ ಬರಹಮ ಪರಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಾಕ್ಾಶ ಇವ ವಿಸೃತಮ್ || || 61 61 ||||  

ವಿಶವಮಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತವಿಶವಮಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತತತಮಪ ನ್ ಭಾತಯಜ್ಞಾನಾಮ್ ಮಪ ನ್ ಭಾತಯಜ್ಞಾನಾಮ್ || || 61 61 ||  
 

ಯೀ ಮಾರ್ಯೀದ್ಂ ಪುರತರ ಪರಾಯೀ ಮಾರ್ಯೀದ್ಂ ಪುರತರ ಪರಾSSಸೃಜದಿಬಭತಯ ಭ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಪರ್ತಯವಿಕಿರರ್ಾಃ ಸೃಜದಿಬಭತಯ ಭ ರ್ಾಃ ಕ್ಷಪರ್ತಯವಿಕಿರರ್ಾಃ ||  
ರ್ದ್ಾೀದ್ಬತದಿಧಾಃ ಸದಿವಾತಮಸಂಸಿರಾ ತಮಾತಮತನ್ಿಂ ಭಗವನ್ ಪರತೀಮಹಿ ರ್ದ್ಾೀದ್ಬತದಿಧಾಃ ಸದಿವಾತಮಸಂಸಿರಾ ತಮಾತಮತನ್ಿಂ ಭಗವನ್ ಪರತೀಮಹಿ || || 62 62 ||||  

ರ್ದ್ಬೀದ್ಬತದಿಧಾಃರ್ದ್ಬೀದ್ಬತದಿಧಾಃ  ರ್ಸಯ ಜೀವಾದಿಭ್ ಯೀ ಭ್ೀದ್ಬತದಿಧಾಃ ರ್ಸಯ ಜೀವಾದಿಭ್ ಯೀ ಭ್ೀದ್ಬತದಿಧಾಃ | | ಸ ದಿವಾ ಸಮಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಯಗ್ ಸ ದಿವಾ ಸಮಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಯಗ್ 
ಜ್ಞಾನಿವಿಷ್ರಾ ಸತ್್ಯೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ಜ್ಞಾನಿವಿಷ್ರಾ ಸತ್್ಯೈವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ರಾತರರಜ್ಞಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸಮಯಜಾಜಾನ್ಂ ದಿವಾ ಸೃತಮ್ರಾತರರಜ್ಞಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸಮಯಜಾಜಾನ್ಂ ದಿವಾ ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡತಶ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಡತಶ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ||  
ವಾಸುವಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ತ್್ೀನ್ ಮತಕಿುರವಾಪಯತ್್ೀವಾಸುವಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ತ್್ೀನ್ ಮತಕಿುರವಾಪಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ||||  62 62 ||||  

 

ಕಿರರಾಕಲಾಪ್ೈರಿದ್ಮೀವ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಶರದಾಧನಿವತ್ಾಾಃ ಸಾಧ್ತ ರ್ಜನಿು ಸ್ತದ್ಧಯೀ ಕಿರರಾಕಲಾಪ್ೈರಿದ್ಮೀವ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಶರದಾಧನಿವತ್ಾಾಃ ಸಾಧ್ತ ರ್ಜನಿು ಸ್ತದ್ಧಯೀ ||  
ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣ್ ೀಪಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ತನ್ಿೀ ಚ ತ ಏವ ಕ್್ ೀವಿದಾಾಃ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣ್ ೀಪಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ತನ್ಿೀ ಚ ತ ಏವ ಕ್್ ೀವಿದಾಾಃ ||||  

ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣ್ೈರತಪಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣ್ೈರತಪಲಕ್ಷಯತ್್ೀ || || 63 63 ||||  
 

ತವಮೀಕ ಆದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸತಪುಶಕಿುಸುರಾ ರಜಾಃತವಮೀಕ ಆದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸತಪುಶಕಿುಸುರಾ ರಜಾಃ  ಸತವತಮೀಸತವತಮೀ  ವಿಭಿದ್ಯತ್್ೀ ವಿಭಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಮಹಾನ್ಹಂ ಖಂ ಮರತದ್ಗಿನವಾಧ್ಯಮಹಾನ್ಹಂ ಖಂ ಮರತದ್ಗಿನವಾಧ್ಯರಾಾಃರಾಾಃ  ಸತರಷ್ಯಯೀ ಭ ತಗಣಾಸತರಷ್ಯಯೀ ಭ ತಗಣಾ  ಇದ್ಂ ರ್ತಾಃ ಇದ್ಂ ರ್ತಾಃ ||||  

ಸತಪುಶಕಿುಾಃ ಸತಪುಶಕಿುಾಃ ––  ಸಾವತಮನ್ಯೀವಾಪುಶಕಿುಾಃ ಸಾವತಮನ್ಯೀವಾಪುಶಕಿುಾಃ ||  

‘‘ಪರಕೃತ್್ೀಾಃಸಾವಪ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಹರ್ಯನ್ಯಸಯ ತವದ್ಶಯನ್ಮ್ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃಸಾವಪ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ಹರ್ಯನ್ಯಸಯ ತವದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರೌ ಚಾಪ ರತಜ್ಞಾಯನಾತಮಕ್ಾ ರ್ತಾಃವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರೌ ಚಾಪ ರತಜ್ಞಾಯನಾತಮಕ್ಾ ರ್ತಾಃ’’    

ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||6464||||  
ಸೃಷ್ಟಂ ಸವಶಕ್್ಯೀದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟಶಾತತವಿಯಧ್ಂ ಪುರಮಾತ್ಾಮಂಶಕ್್ೀನ್ ಸೃಷ್ಟಂ ಸವಶಕ್್ಯೀದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟಶಾತತವಿಯಧ್ಂ ಪುರಮಾತ್ಾಮಂಶಕ್್ೀನ್ ||  
ಅಥ್ ೀಅಥ್ ೀ  ವಿದ್ತವಿದ್ತಸಾುವಂಸಾುವಂ ಪುರತಷ್ಂ ಸನ್ುಮತರ ಭತಙಕೆ ತೀ  ಪುರತಷ್ಂ ಸನ್ುಮತರ ಭತಙಕೆ ತೀ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೈಮಯಧ್ತ ಸಾರಘಂ ರ್ತಾಃ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೈಮಯಧ್ತ ಸಾರಘಂ ರ್ತಾಃ || || 65 65 ||||  

‘‘ಅವಧ್ಾರಣ್ೀ ಘಶಬದಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಾರಮಾತರಂ ತತ ಸಾರಘಮ್ಅವಧ್ಾರಣ್ೀ ಘಶಬದಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಾರಮಾತರಂ ತತ ಸಾರಘಮ್’’    

ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ|| || 65 65 ||||  

ಕಸುವತಾದಾಬಜಂ ವಿಜಹಾತ ಪಣಿಡತ್್ ೀ ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಪುಮಾನ್ಪಯಕಸುವತಾದಾಬಜಂ ವಿಜಹಾತ ಪಣಿಡತ್್ ೀ ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಪುಮಾನ್ಪಯರ್ರ್ಮಬಜಕ್್ೀತನ್ಾಃ ಮಬಜಕ್್ೀತನ್ಾಃ ||  
ವಿಶಙ್ೆರಾವಿಶಙ್ೆರಾSSಸಮದ್ತುರತರಚಯತ ಸಮ ರ್ದಿವನ್ ೀಪಪತುಂ ಮನ್ವಶಾತತದ್ಯಶ ಸಮದ್ತುರತರಚಯತ ಸಮ ರ್ದಿವನ್ ೀಪಪತುಂ ಮನ್ವಶಾತತದ್ಯಶ || || 68 68 ||||  
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ಅಅಸಾಮದ್ೀತದ್ಾವತೀತತಯಪಪತಯಸಾಮದ್ೀತದ್ಾವತೀತತಯಪಪತಯಪ್ೀಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಸವಭಾವತ ಏವ ಪ್ೀಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಸವಭಾವತ ಏವ || || 68 68 ||||  
 

ರ್ತಸೃಷ್ ಟೀರ್ತಸೃಷ್ ಟೀSSಹರಹಮತಯಕುಹರಹಮತಯಕುಕ್್ಿೀಕ್್ಿೀಶಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀಶಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀSSಮೃತ್ಾಮತಬಧ್ೌ ಮೃತ್ಾಮತಬಧ್ೌ ||  
ತ್ಾವದ್ವೀದಾರ್ ತತ್ ು್ೀತ್ಾವದ್ವೀದಾರ್ ತತ್ ು್ೀSSಙಚಘಾಂ ಜನ್ ೀಙಚಘಾಂ ಜನ್ ೀSSನ್ತಸಮರತ್್ೀ ಚ ತತ್ ನ್ತಸಮರತ್್ೀ ಚ ತತ್ || || 69 69 ||||  

ಅಹರಹಾಃ ಕ್್ಿೀಶಮೀಕ್ಷಾಃ ಸತಪ ುೌಅಹರಹಾಃ ಕ್್ಿೀಶಮೀಕ್ಷಾಃ ಸತಪ ುೌ  | | ತ್ಾವದ್ವೀದ್ೀತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ  ದೌಲಯಭಯತ್ಾವದ್ವೀದ್ೀತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ  ದೌಲಯಭಯಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮ್ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮ್   
|| || 69 69 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  24 24 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  25 25 ||||  

ನಾರದ್ ಉವಾಚ ನಾರದ್ ಉವಾಚ --  

ಶ್ರೀರ್ಸುವಂ ಕತಮದಾರಜನ್ ಕಮಯಣಾಶ್ರೀರ್ಸುವಂ ಕತಮದಾರಜನ್ ಕಮಯಣಾSSSSತಮನ್ ಈಹಸ್ೀ ತಮನ್ ಈಹಸ್ೀ ||  
ದ್ತಾಃಖಹಾನಿಾಃದ್ತಾಃಖಹಾನಿಾಃ  ಸತಖಾವಾಪುಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸುನ್ನೀಹ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ಸತಖಾವಾಪುಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸುನ್ನೀಹ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ || || 4 4 || ||   

 

ಏತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಸಮರತೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಸಮರನ್ ುೀ ವ್ೈಶಸಂ ತವ ಏತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಸಮರತೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಸಮರನ್ ುೀ ವ್ೈಶಸಂ ತವ ||  
ಸಮಾರ್ೀತಮರ್ಾಃಕ ಟ್ೈಶ್ಛನ್ದನ್ತಯಸಮಾರ್ೀತಮರ್ಾಃಕ ಟ್ೈಶ್ಛನ್ದನ್ತಯತಿತಮನ್ಯವಾಃ ತಿತಮನ್ಯವಾಃ || || 8 8 ||||  

‘‘ರ್ಥಾವತ್ ಕಮಯ ಕತತಯಸತು ಜ್ಞಾನ್ಸಾಹಾರ್ಯಕ್ಾರರ್ಥಾವತ್ ಕಮಯ ಕತತಯಸತು ಜ್ಞಾನ್ಸಾಹಾರ್ಯಕ್ಾರಕಮ್ ಕಮ್ ||  
ಅನ್ಯಥಾಕತವಯತಾಃ ಕಮಯ ನಿರರಾರ್ಅನ್ಯಥಾಕತವಯತಾಃ ಕಮಯ ನಿರರಾರ್  ಭವಿಷ್ಯತ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಪ  ಕಮಯ ನಿನ್ದನಿು ನ್ ರ್ತಾಃ ಕತತಯಮಞ್ಜಸಾ ಕಮಯ ನಿನ್ದನಿು ನ್ ರ್ತಾಃ ಕತತಯಮಞ್ಜಸಾ ||  
ಶಶಕಯಂಕಯಂ  ಜ್ಞಾನ್ಫಲಸಾಯಪ ಬಹತತ್ಾವನ್ ೇಹನಾರ್ ಚಜ್ಞಾನ್ಫಲಸಾಯಪ ಬಹತತ್ಾವನ್ ೇಹನಾರ್ ಚ’’  ಇಇತ ಬರಹಾಮತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  || || 44,,8 8 ||||  

 

ಆಸ್ತೀತ್ ಪುರಞ್ಜನ್ ೀ ನಾಮ ರಾಜಾ ರಾಜನ್ ಬೃಹಚಛಾವಾಾಃ ಆಸ್ತೀತ್ ಪುರಞ್ಜನ್ ೀ ನಾಮ ರಾಜಾ ರಾಜನ್ ಬೃಹಚಛಾವಾಾಃ ||  
ತಸಾಯತಸಾಯವಿವಿಜ್ಞಾಜ್ಞಾತನಾಮಾತನಾಮಾSSSSಸ್ತೀತ್ ಸಖಾಸ್ತೀತ್ ಸಖಾSSವಿಜ್ಞಾತಚ್ೀಷ್ಟಟತಾಃ ವಿಜ್ಞಾತಚ್ೀಷ್ಟಟತಾಃ || || 10 10 ||||  

‘‘ದ್ೀವಜೀವಾಭಿಮಾನಿ ಚ ಬರಹ್ೈವ ತತ ಚತತಮತಯಖಾಃ ದ್ೀವಜೀವಾಭಿಮಾನಿ ಚ ಬರಹ್ೈವ ತತ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತತ ಜೀವಾನಾಮಭಿಮಾನಿೀ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತತ ಜೀವಾನಾಮಭಿಮಾನಿೀ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃ  ||  
ಸತತ ರಾಜಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪುತರಸಾುವಸತರಾಣಾಂ ಕಲ್ಲಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಸತತ ರಾಜಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪುತರಸಾುವಸತರಾಣಾಂ ಕಲ್ಲಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಜೀವಸಂಜೀವಸಂಸೃತಸೃತವತ್ ತಸಾಮತ್ವತ್ ತಸಾಮತ್  ಪುರಞ್ಜನ್ಕಥಾ ಅಪ ತತಪುರಞ್ಜನ್ಕಥಾ ಅಪ ತತ  ||  
ತಸಾಮಜಜೀವಸೃತಜ್ಞಪ್ಯೈ ಪುರಞ್ಾನ್ಕಥಾಂ ಮತನಿಾಃತಸಾಮಜಜೀವಸೃತಜ್ಞಪ್ಯೈ ಪುರಞ್ಾನ್ಕಥಾಂ ಮತನಿಾಃ  ||  
ನಾರದ್ ೀನಾರದ್ ೀSSಶಾರಶಾರವವರ್ದಿವದಾವನ್ ನ್ೃಪಂರ್ದಿವದಾವನ್ ನ್ೃಪಂ  ಪಾರಚಿೀನ್ಬಹಿಯಷ್ಮ್ ಪಾರಚಿೀನ್ಬಹಿಯಷ್ಮ್ ||  
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ಪಾರರ್ಸತುಪಾರರ್ಸತು  ತತೆಥಾ ಜೀವ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾ ಪರತ್್ಯೀಕಶ್್ ೀತತೆಥಾ ಜೀವ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾ ಪರತ್್ಯೀಕಶ್್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಪರತ್್ಯೀಕಂ ರ್ತ್ ತತ ರ್ತಜ್ಯೀತ ತದ್ತನ್ನೀರ್ಂ ರ್ಥಾ ತಥಾ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ರ್ತ್ ತತ ರ್ತಜ್ಯೀತ ತದ್ತನ್ನೀರ್ಂ ರ್ಥಾ ತಥಾ ||  
ಉಕುಂ ಭಾಗವತ್್ೀಉಕುಂ ಭಾಗವತ್್ೀSSಪ್ಯೀತತ್ ಪುರಾಣ್ೀ ರಾವದಿಷ್ಯತ್್ೀ ಪ್ಯೀತತ್ ಪುರಾಣ್ೀ ರಾವದಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪರತ್್ಯೀಕಶಸತು ಜೀವಾನಾಂ ತದ್ನ್ಯತುಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್ಪರತ್್ಯೀಕಶಸತು ಜೀವಾನಾಂ ತದ್ನ್ಯತುಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ || || 10 10 ||||  

 

ರ್ದ್ೃರ್ದ್ೃಚಛರಾಚಛರಾSSSSಗತ್ಾಂ ತತರ ದ್ದ್ಶಯ ಪರಮದ್ ೀತುಮಾಮ್ ಗತ್ಾಂ ತತರ ದ್ದ್ಶಯ ಪರಮದ್ ೀತುಮಾಮ್ ||  
ಭೃತ್್ಯೈದ್ಯಶಭಿರಾರಾನಿುೀಮೀಕ್್ೈಕಶತನಾರ್ಕ್್ೈಾಃ ಭೃತ್್ಯೈದ್ಯಶಭಿರಾರಾನಿುೀಮೀಕ್್ೈಕಶತನಾರ್ಕ್್ೈಾಃ || || 20 20 ||||  

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಿವೃಢ್ ೀ ರಾಜನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಬಲ್ಲಮತದ್ವಹನ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಿವೃಢ್ ೀ ರಾಜನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಬಲ್ಲಮತದ್ವಹನ್ ||  
ಸಸ್ತಿೀಕ್ಾಣಾಂ ಸಖಾ ತಸಾಯ ಬಹತರ ಪೀಸಸ್ತಿೀಕ್ಾಣಾಂ ಸಖಾ ತಸಾಯ ಬಹತರ ಪೀSSಗರಣಿೀಾಃ ಸ್ತಿರಾಾಃ ಗರಣಿೀಾಃ ಸ್ತಿರಾಾಃ || || 21 21 ||||  

  ‘‘ಯೀ ಪುರಞ್ಜನ್ಭೃತ್ಾಯದಾಯ ಭಾರಾಯದಾಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ಚ ಯೀ ಪುರಞ್ಜನ್ಭೃತ್ಾಯದಾಯ ಭಾರಾಯದಾಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ಚ ||  
ತ್್ೀತ್್ೀSSಪ ಮಾನ್ತಷ್ಬತದಾಧಯದ್ೀವಿಯಪ ಮಾನ್ತಷ್ಬತದಾಧಯದ್ೀವಿಯಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಗಾರ್ತ್ಾರಯದಾಯಸತು ದ್ೀವಾನಾಂ ತ್್ೀಗಾರ್ತ್ಾರಯದಾಯಸತು ದ್ೀವಾನಾಂ ತ್್ೀSSಪ ಚ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಪ ಚ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಅಲಕ್ಷಿಮೀದಾವಪರಾದಾಯಸತು ಆಸತರಾಸ ು್ೀಅಲಕ್ಷಿಮೀದಾವಪರಾದಾಯಸತು ಆಸತರಾಸ ು್ೀSSಪ ಮಾನ್ತಷಾಾಃಪ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 2020,,21 21 ||||  

 

ಪತೃಭ ನಾಯಮ ಪುರಾಯ ದಾವಾಃ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃ ಪತೃಭ ನಾಯಮ ಪುರಾಯ ದಾವಾಃ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃ ||  
ರಾಷ್ೌಂರಾಷ್ೌಂ  ದ್ಕ್ಷಿಣಪಾಞ್ಚಾಲಂ ರಾತ ಶತರತಧ್ರಾನಿವದ್ಕ್ಷಿಣಪಾಞ್ಚಾಲಂ ರಾತ ಶತರತಧ್ರಾನಿವತಾಃ ತಾಃ || || 51 51 ||||  

 

ದ್ೀವಭ ನಾಯಮ ಪುದ್ೀವಭ ನಾಯಮ ಪುರಾಯ ದಾವರಾಯ ದಾವ  ಉತುರ್ೀಣ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃ ಉತುರ್ೀಣ ಪುರಞ್ಜನ್ಾಃ ||  
ರಾಷ್ೌರಾಷ್ೌಮತತುರಪಾಮತತುರಪಾಞ್ಚಾಞ್ಚಾಲಂಲಂ  ರಾತರಾತ  ಶತರತಧ್ರಾನಿವತಾಃಶತರತಧ್ರಾನಿವತಾಃ  || || 52 52 ||||  

  ‘‘ದ್ಕ್ಷಿಣಶ್್ ರೀತರಮಾಗ್ೀಯಣ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಂ ವರಜತಯಸೌ ದ್ಕ್ಷಿಣಶ್್ ರೀತರಮಾಗ್ೀಯಣ ದ್ೀವಲ್ ೀಕಂ ವರಜತಯಸೌ ||  
ವಾಮಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ಪತೃಣಾಮಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ  ವಿದ್ತಾಃವಾಮಶ್್ ರೀತ್್ರೀಣ ಪತೃಣಾಮಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ  ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಪರವೃತುತನ್ಿೀ ಇತ ಪರವೃತುತನ್ಿೀ ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  25 25 ||||  
 

|| || ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 44  --  26 26 ||||  
 

ತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ಶತರತದ್ತಷ್ಟೀಷ್ತ ರಾಜಾ ಮೀಧ್ಯಪಶ್ನ್ ವನ್ೀ ತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ಶತರತದ್ತಷ್ಟೀಷ್ತ ರಾಜಾ ಮೀಧ್ಯಪಶ್ನ್ ವನ್ೀ ||  
ರಾವದ್ರ್ಯಮಲಂ ಲತಬ್ ಧೀ ಹನಾಯದಿತ ನಿರ್ಮಯತ್್ೀ ರಾವದ್ರ್ಯಮಲಂ ಲತಬ್ ಧೀ ಹನಾಯದಿತ ನಿರ್ಮಯತ್್ೀ || || 6 6 ||||  
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ರ್ ಏವಂ ಕಮಯ ನಿರ್ತಂ ವಿದಾವನ್ ಕತವಿೀಯತ ವಾ ನ್ ವಾ ರ್ ಏವಂ ಕಮಯ ನಿರ್ತಂ ವಿದಾವನ್ ಕತವಿೀಯತ ವಾ ನ್ ವಾ ||  
ಕಮಯಣಾ ತ್್ೀನ್ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ಕಮಯಣಾ ತ್್ೀನ್ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ || || 7 7 ||||  

ಅಲತಬ್ ಧೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪಕ್ಾರಾರ್ಯಂ ಘನನಾನತ್ಾಮಥಾಯದ್ ಕಮಪ ಹನಾಯತ್ ಅಲತಬ್ ಧೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪಕ್ಾರಾರ್ಯಂ ಘನನಾನತ್ಾಮಥಾಯದ್ ಕಮಪ ಹನಾಯತ್ ||  

‘‘ಉಪಕ್ಾರ ಸತ್ಾಂ ಯೀನ್ ತತೃತ್ಾವನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯತ ಉಪಕ್ಾರ ಸತ್ಾಂ ಯೀನ್ ತತೃತ್ಾವನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯತ ||  
ಅತೀವ ನಿನಿದತಮಪ ಬಹತಹಿಂಸಾರ್ತಗ್ೀವ ವಾ ಅತೀವ ನಿನಿದತಮಪ ಬಹತಹಿಂಸಾರ್ತಗ್ೀವ ವಾ ||  
ಅರ್ವಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕಮಯ ನ್ ದ್ತಷ್ಟಮಪ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀಅರ್ವಾ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಕಮಯ ನ್ ದ್ತಷ್ಟಮಪ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 66,,7 7 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  26 26 ||||  
 

|| || ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  27 27 ||||  
 

ದಾವವಿಮಾವನ್ತಶ್್ ೀಚನಿು ಬಾಲಾವಸದ್ದಾವವಿಮಾವನ್ತಶ್್ ೀಚನಿು ಬಾಲಾವಸದ್ವಗರಹೌ ವಗರಹೌ ||  
ರ್ಲ್ ಿೀಕಶಾಸ್ ಿೀಪನ್ತಂ ನ್ ರಾತ ನ್ ತದಿಚಛತ ರ್ಲ್ ಿೀಕಶಾಸ್ ಿೀಪನ್ತಂ ನ್ ರಾತ ನ್ ತದಿಚಛತ || || 25 25 ||||  

‘‘ಅಲೌಕಿಕಂ ಚ ಶಾಸ್ತಿೀರ್ಂ ಕತಯವಯಂ ಲೌಕಿಕಂ ಕೃತಾಃ ಅಲೌಕಿಕಂ ಚ ಶಾಸ್ತಿೀರ್ಂ ಕತಯವಯಂ ಲೌಕಿಕಂ ಕೃತಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ಶಾಸಿಹಾ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ತವತರಾಃ ಸತರಾನ್ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ಶಾಸಿಹಾ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ತವತರಾಃ ಸತರಾನ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 25 25 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  27 27 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  228 8 ||||  
 

ಸ ವಾಯಪಕತರಾಸ ವಾಯಪಕತರಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ವಯತರಿಕುತರಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಯತರಿಕುತರಾSSSSತಮನಿ ತಮನಿ ||  
ವಿವಿದಾವನ್ ಸವಪನ ಇವಾಮೃಶಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಂದಾವನ್ ಸವಪನ ಇವಾಮೃಶಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಂ  ವಿರರಾಮ ಹ ವಿರರಾಮ ಹ || || 40 40 ||||  

‘‘ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತ’’  ಇತ ಶತರತಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ಇತ ಶತರತಪರಸ್ತದ್ಧಾಃ ||  

ಸವಪನ ಇವ್ೀತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್್ವೀನ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಸವಪನ ಇವ್ೀತ ದ್ೃಷಾಟನ್ುತ್್ವೀನ್ ೀಚಯತ್್ೀ | | ಸಸವಪ್ನೀ ಹಿ ಜೀವಸಾಯಸಾವತನ್ಿಯಂಸಸವಪ್ನೀ ಹಿ ಜೀವಸಾಯಸಾವತನ್ಿಯಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್| | 
ಅತಸುತರ ಪರಮೀಶವರಾ ೀನ್ತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮೀವಅತಸುತರ ಪರಮೀಶವರಾ ೀನ್ತವಂ ಸ್ತದ್ಧಮೀವ| | ಅತ್್ ೀ ಜೀವವಯತರಿಕು ಈಶವರಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ ಅತ್್ ೀ ಜೀವವಯತರಿಕು ಈಶವರಾಃ ಸ್ತದ್ಧಾಃ ||  

‘‘ಸವಪನೀ ರ್ತ್್ ೀಸವಪನೀ ರ್ತ್್ ೀ  ನ್ ಸವತನ್ಿಸುತರ ತದ್ದಶಯಕಾಃ ಪರಾಃ ನ್ ಸವತನ್ಿಸುತರ ತದ್ದಶಯಕಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಜೀವಾದ್ನ್ಯಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣರವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್ಜೀವಾದ್ನ್ಯಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸ ವಿಷ್ತಣರವಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 40 40 ||||  

 

ಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾಥಾಯ ಆರಾಮಾ ದಾವರ್ ೀಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾಥಾಯ ಆರಾಮಾ ದಾವರ್ ೀ  ಘಾರಣಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀಘಾರಣಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀ  ||  
ತ್್ೀಜ್ ೀತ್್ೀಜ್ ೀSSಬನಾನನಿ ಕ್್ ೀಷಾಠನಿ ಗ್ ೀಲಕ್್ೀಬನಾನನಿ ಕ್್ ೀಷಾಠನಿ ಗ್ ೀಲಕ್್ೀನಿದಾರ್ಸಙ್ುಾಹಾಃ ನಿದಾರ್ಸಙ್ುಾಹಾಃ || || 57 57 ||||  
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ಇನಿದಾರಾಣಿ ರ್ತರ ಸಙ್ುೃಹಯನ ು್ೀ ಸ ಗ್ ೀಲಕ್್ೀನಿದಾರ್ಸಙ್ುಾಹಾಃ ಇನಿದಾರಾಣಿ ರ್ತರ ಸಙ್ುೃಹಯನ ು್ೀ ಸ ಗ್ ೀಲಕ್್ೀನಿದಾರ್ಸಙ್ುಾಹಾಃ || || 57 57 ||||  
 

ಅಹಂ ಭವಾನ್ನ ಚಾನ್ಯಸುವಂ ತವಮೀವಾಹಂ ವಿಚಕ್ಷವಭ್ ೀ ಅಹಂ ಭವಾನ್ನ ಚಾನ್ಯಸುವಂ ತವಮೀವಾಹಂ ವಿಚಕ್ಷವಭ್ ೀ ||  
ನ್ ನೌ ಪಶಯನಿು ಕವರ್ಶ್ಾದ್ರಂ ಜಾತತ ಮನಾಗಪ ನ್ ನೌ ಪಶಯನಿು ಕವರ್ಶ್ಾದ್ರಂ ಜಾತತ ಮನಾಗಪ || || 62 62 ||||  

‘‘ಜೀವಸತ್ಾುಪರದ್ತ್ಾವಚಾ ಸದ್ೃಶತ್ಾವಚಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಜೀವಸತ್ಾುಪರದ್ತ್ಾವಚಾ ಸದ್ೃಶತ್ಾವಚಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಕರ್ಯತ್್ೀ ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪತಾಃಕರ್ಯತ್್ೀ ತದ್ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 62 62 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 --  28 28 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  29 29 ||||  
 

ಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾರ್ಯಪರಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಸಪುಧ್ಾತತವರ ರ್ಕಾಃ ಪಞ್ಕಾೀನಿದಾರಾರ್ಯಪರಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಸಪುಧ್ಾತತವರ ರ್ಕಾಃ ||  
ಆಕ ತವಿಯಕರಮೀ ಬಾಹ್ಯೀ ಮೃಗತೃಷಾಣಂ ಪರಧ್ಾವತ ಆಕ ತವಿಯಕರಮೀ ಬಾಹ್ಯೀ ಮೃಗತೃಷಾಣಂ ಪರಧ್ಾವತ || || 20 20 ||||  

‘‘ಸತಖವದ್ ದರತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯಂ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ದ್ತಾಃಖಮೀವ ರ್ತ್ ಸತಖವದ್ ದರತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯಂ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ದ್ತಾಃಖಮೀವ ರ್ತ್ ||  
ಮೃಗತೃಷ ಣ್ೀಮೃಗತೃಷ ಣ್ೀತಯತಾಃ ಪಾರಹತಭ್ ೀಯಗಂ ವ್ೈಷ್ಯಕಂ ಬತಧ್ಾಾಃತಯತಾಃ ಪಾರಹತಭ್ ೀಯಗಂ ವ್ೈಷ್ಯಕಂ ಬತಧ್ಾಾಃ’’ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||2020||||  

 

ದ್ತಾಃಖ್ೀಶ್ವೀಕತರ್ೀಣಾಪ ದ್ೈವಭ ತ್ಾತಮಹ್ೀತತಷ್ತ ದ್ತಾಃಖ್ೀಶ್ವೀಕತರ್ೀಣಾಪ ದ್ೈವಭ ತ್ಾತಮಹ್ೀತತಷ್ತ ||  
ಜೀವಸಯ ನ್ ವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯಚ್ಾೀತ್ ತಜೀವಸಯ ನ್ ವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯಚ್ಾೀತ್ ತತುತುತರತಕಿರರಾ ತರತಕಿರರಾ || || 33 33 ||||  

ತತುತರತಕಿರರಾತತುತರತಕಿರರಾSSಪ ದ್ತಾಃಖಮೀವ ಪ ದ್ತಾಃಖಮೀವ || || 33 33 ||||  
 

ಅಥ್ೀಯ ಅಥ್ೀಯ ಹಯಹಯವಿದ್ಯಮಾನ್ೀವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ಸಂಸೃತನ್ಯ ನಿವತಯತ್್ೀ ಪ ಸಂಸೃತನ್ಯ ನಿವತಯತ್್ೀ ||  
ಮನ್ಸಾ ಲ್ಲಙ್ುರ ಪ್ೀಣ ಸವಪ್ನೀಮನ್ಸಾ ಲ್ಲಙ್ುರ ಪ್ೀಣ ಸವಪ್ನೀ ವಿಚರತ್್ ೀ ರ್ಥಾ  ವಿಚರತ್್ ೀ ರ್ಥಾ || || 36 36 ||||  

‘‘ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ ಸವಪನಸಾಮಯಂ ತತ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ ಸವಪನಸಾಮಯಂ ತತ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯನ್ಮ್ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯನ್ಮ್’’  ಇತ ಚಇತ ಚ  ||  
ಜಾಗರತಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ತತ ಜಾಗರತಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ತತ ದ್ೀಹಾತಮತ್ಾವದಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ ದ್ೀಹಾತಮತ್ಾವದಿ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಸವಪ್ನೀ ತತ ಜಗರತುವಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಸವಪ್ನೀ ತತ ಜಗರತುವಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 36 36 ||||  

 

ಪರಜಾಪತಪತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾನ್ ಗಿರಿಶ್್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ಪರಜಾಪತಪತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವಾನ್ ಗಿರಿಶ್್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ||  
ದ್ಕ್ಷಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಜಾಧ್ಯದ್ಕ್ಷಾದ್ರ್ಾಃ ಪರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ನ್ೈಕ್ಷಾ ನ್ೈಷ್ಟಠಕ್ಾಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಷ್ಟಠಕ್ಾಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ || || 43 43 ||||  
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ಮರಿೀಚಿರತರಯಙಚುರಸೌ ಪುಲಸಯಾಃ ಪುಲಹಾಃ ಕರತತಾಃ ಮರಿೀಚಿರತರಯಙಚುರಸೌ ಪುಲಸಯಾಃ ಪುಲಹಾಃ ಕರತತಾಃ ||  
ಭೃಗತವಯಸ್ತಷ್ಠ ಇತ್್ಯೀತ್್ೀ ಮದ್ನಾು ಬರಹಮವಾದಿನ್ಾಃ ಭೃಗತವಯಸ್ತಷ್ಠ ಇತ್್ಯೀತ್್ೀ ಮದ್ನಾು ಬರಹಮವಾದಿನ್ಾಃ || || 44 44 ||||  

‘‘ಪರಜಾಪತಪತಬರಹಾಮ ವಿರಿಞ್ಾಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀಪರಜಾಪತಪತಬರಹಾಮ ವಿರಿಞ್ಾಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 4343, , 44 44 ||||  
 

ಶಬದಬರಹಮಣಿ ದ್ತಶಬದಬರಹಮಣಿ ದ್ತಷಾಾಷಾಾರ್ೀ ಚರನ್ು ಉರವಿಸುರ್ೀ ರ್ೀ ಚರನ್ು ಉರವಿಸುರ್ೀ ||  
ಮನ್ಿಲ್ಲಙಕುೈವಯಯವಚಿಛನ್ನಂಮನ್ಿಲ್ಲಙಕುೈವಯಯವಚಿಛನ್ನಂ  ಭಜನ್ ುೀ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮ್ ಭಜನ್ ುೀ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮ್ || || 46  46  ||||  

‘‘ಮನ್ಿಲ್ಲಙಕುೈವಯಯವಚಿಛನ್ನಂ ವ್ೀದ್ಶಬ್ ದೀಕುಮಾತರಮನ್ಿಲ್ಲಙಕುೈವಯಯವಚಿಛನ್ನಂ ವ್ೀದ್ಶಬ್ ದೀಕುಮಾತರಕಕಮ್ ಮ್ ||  
ವ್ೀದ್ ೀ ವದ್ನ್ನಪ ಹರಿಂ ನ್ ಸಮಯಗ್ ವಕಿು ಕತತರಚಿತ್ ವ್ೀದ್ ೀ ವದ್ನ್ನಪ ಹರಿಂ ನ್ ಸಮಯಗ್ ವಕಿು ಕತತರಚಿತ್ ||  
ನಾರ್ ೀಹರ್ತಯನ್ತಭವಮಪರಸ್ತದ್ಧಸವರ ಪತಾಃ ನಾರ್ ೀಹರ್ತಯನ್ತಭವಮಪರಸ್ತದ್ಧಸವರ ಪತಾಃ ||  
ಅಥಾಪಯನ್ತಭವಾರ್ ೀಹಾಃ ಪರಸನ್ನೀ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ಅಥಾಪಯನ್ತಭವಾರ್ ೀಹಾಃ ಪರಸನ್ನೀ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಕಿಞ್ಚಾದ್ೀವ ಸತಸಮಯಕ್ ಚ ಸವರ್ಂ ತವನ್ತಭವತಯಮತಮ್ಕಿಞ್ಚಾದ್ೀವ ಸತಸಮಯಕ್ ಚ ಸವರ್ಂ ತವನ್ತಭವತಯಮತಮ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  46 46 ||||  

 

ರ್ದಾ ರ್ಸಾಯನ್ತಗೃಹಾಣತ ಭಗವಾನಾತಮಭಾವಿತಾಃ ರ್ದಾ ರ್ಸಾಯನ್ತಗೃಹಾಣತ ಭಗವಾನಾತಮಭಾವಿತಾಃ ||  
ಸ ಜಹಾತ ಮತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀಸ ಜಹಾತ ಮತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ  ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರಿನಿಷ್ಟಠತ್ಾಮ್  ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರಿನಿಷ್ಟಠತ್ಾಮ್  || || 49 49 ||||  

‘‘ರ್ದಾ ತವನ್ತಭವಿೀ ಭ ರಾಚಛಬದಮಾತ್ಾರನ್ತರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ ರ್ದಾ ತವನ್ತಭವಿೀ ಭ ರಾಚಛಬದಮಾತ್ಾರನ್ತರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ ||  
ತಯಕ್ಾುವತಯಕ್ಾುವSSರ್ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ಪಾರಜ್ಞಾಸಯಕುವ್ೀದ್ ಇತ ಸೃತಾಃ ರ್ ತಂ ವಿದ್ತಾಃ ಪಾರಜ್ಞಾಸಯಕುವ್ೀದ್ ಇತ ಸೃತಾಃ ||  
ರ್ದ್ೈವ ತಯಕುವ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಥಾಸಾಮನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಭರಾತ್ ರ್ದ್ೈವ ತಯಕುವ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಥಾಸಾಮನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಭರಾತ್ ||  
ಪಾರರ್ಸತು ವ್ೈದಿಕ್ಾ ಏವ ರತಪಾರರ್ಸತು ವ್ೈದಿಕ್ಾ ಏವ ರತದಾರದಾಯ ಅಪ ವ್ೈ ಪುರಾ ದಾರದಾಯ ಅಪ ವ್ೈ ಪುರಾ ||  
ವ್ೈದಿಕಸಯಕುವ್ೀದ್ಶಾ ಬರಹ್ೈವ್ೈಕಾಃ ಪರಜಾಪತಾಃ ವ್ೈದಿಕಸಯಕುವ್ೀದ್ಶಾ ಬರಹ್ೈವ್ೈಕಾಃ ಪರಜಾಪತಾಃ ||  
ತತಸತು ಕ್್ೀಶವಂ ಭಕ್ಾಯ ಸಮ ಾಜಯ ಬಹತಜನ್ಮಸತ ತತಸತು ಕ್್ೀಶವಂ ಭಕ್ಾಯ ಸಮ ಾಜಯ ಬಹತಜನ್ಮಸತ ||  
ತಯಕುವ್ೀದ್ತವಮಾಪನಾನಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠನ್ಾಃತಯಕುವ್ೀದ್ತವಮಾಪನಾನಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ಪರಮೀಷ್ಟಠನ್ಾಃ’’  ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||  
‘‘ಕ್್ೀವಲಂ ವ್ೀದ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ಜಾನ್ನ್ ವ್ೈದಿಕ ಉಚಯತ್್ೀ ಕ್್ೀವಲಂ ವ್ೀದ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ಜಾನ್ನ್ ವ್ೈದಿಕ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ವ್ೀದ್ಂ ವಿನಾವ್ೀದ್ಂ ವಿನಾSSಪಯನ್ತಭವಾಜಾಜನ್ಂಸತುತಯಕುವ್ೈದಿಕಾಃಪಯನ್ತಭವಾಜಾಜನ್ಂಸತುತಯಕುವ್ೈದಿಕಾಃ’’  ಇತಯಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಧ್ಾಯತ್್ೇ ||||  
‘‘ತತುವಂ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಚಿನ್ುರ್ನ್ತತುವಂ ವ್ೀದಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಚಿನ್ುರ್ನ್  ವ್ೈದಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ವ್ೈದಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ವ್ೀದ್ ಊಹಾಮನ್ತಸರ್ೀದ್ಯಸಯ ಸ ತಯಕುವ್ೈದಿಕಾಃವ್ೀದ್ ಊಹಾಮನ್ತಸರ್ೀದ್ಯಸಯ ಸ ತಯಕುವ್ೈದಿಕಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 49 49 ||||  

 

ಸ ತವಂ ವಿಸ ತವಂ ವಿಚಚಕ್ಷವ ಮೃಗಚ್ೀಷ್ಟಟತಮಾತಮನ್ ೀಕ್ಷವ ಮೃಗಚ್ೀಷ್ಟಟತಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ುಾಃಶ್ಾತುಂ ನಿರ್ಚಛ ಹೃದಿ ಕಮಯಧ್ತನಿೀಂ ಚ ಚಿತುಮ್ ನ್ುಾಃಶ್ಾತುಂ ನಿರ್ಚಛ ಹೃದಿ ಕಮಯಧ್ತನಿೀಂ ಚ ಚಿತುಮ್ ||  
ಜಹಯಙ್ುನಾಭರಮಮಸತುಮರ್ ರ್ಗಾರ್ಂ ಪರೀಣಿೀಹಿ ಹಂಸಶರಣಂ ವಿರಮ ಕರಮೀಣ ಜಹಯಙ್ುನಾಭರಮಮಸತುಮರ್ ರ್ಗಾರ್ಂ ಪರೀಣಿೀಹಿ ಹಂಸಶರಣಂ ವಿರಮ ಕರಮೀಣ || || 57 57 ||||  

‘‘ಚಿತುಬತಯದಿಧರಿತ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಚಿತುಂ ತತ ಸೃತಕ್ಾರಣಮ್ಚಿತುಬತಯದಿಧರಿತ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಚಿತುಂ ತತ ಸೃತಕ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 57 57 ||||  
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ಏಕಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಲ್ಲಙ್ುಂ ತರವೃತ್ ಷ್ ೀಡಶವಿಸುರಮ್ ಏಕಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಲ್ಲಙ್ುಂ ತರವೃತ್ ಷ್ ೀಡಶವಿಸುರಮ್ ||  
ಏಷ್ ಚ್ೀತನ್ರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಜೀವ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಏಷ್ ಚ್ೀತನ್ರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಜೀವ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 76 76 ||||  

‘‘ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣಭ್ೀದ್ೀನ್ ತರವಿಧ್ಂ ಮತಮ್ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರಾನ್ುಾಃಕರಣಭ್ೀದ್ೀನ್ ತರವಿಧ್ಂ ಮತಮ್ ||  
ಪಞ್ಾ ಪಞ್ಕೈವ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಪಾರಣಬತದಿಧೀನಿದಾರಾಪಞ್ಾ ಪಞ್ಕೈವ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಪಾರಣಬತದಿಧೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಣಿ ಚ ||  
ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಿ ಚ ತಥಾ ತಸಾಮತ್ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಿ ಚ ತಥಾ ತಸಾಮತ್ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಸೃತಮ್ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಲ್ಲಙ್ುಂ ಷ್ ೀಡಶಕಂ ಪಾರಹತಮಯನ್ಸಾ ಸಹ ತತತಾನ್ಾಃಲ್ಲಙ್ುಂ ಷ್ ೀಡಶಕಂ ಪಾರಹತಮಯನ್ಸಾ ಸಹ ತತತಾನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 76 76 ||||  

 

ಭಕಿುಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ದ್ರಾ ಜೀವ್ೀಷ್ವಕತಣಠಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನಿ ಭಕಿುಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ದ್ರಾ ಜೀವ್ೀಷ್ವಕತಣಠಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನಿ ||  
ರ್ದಿ ಸಾಯದಾತಮನ್ ೀ ಭ ರಾದ್ಪವಗಯಸತು ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ ರ್ದಿ ಸಾಯದಾತಮನ್ ೀ ಭ ರಾದ್ಪವಗಯಸತು ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ || || 82 82 ||||  

‘‘ದ್ೀಹಾದಿವಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚಿದ್ ರಪೀದ್ೀಹಾದಿವಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಚಿದ್ ರಪೀSSಹಮಿತ ಸತಮಟ್ಮ್ ಹಮಿತ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಸದ್ೈಸದ್ೈವಾನ್ತಭವೀ ಭಕಿುವಿಯಷ ಣೌತದ್ದಶಯನಾವಾನ್ತಭವೀ ಭಕಿುವಿಯಷ ಣೌತದ್ದಶಯನಾದ್ನ್ತ ದ್ನ್ತ ||  
ರ್ಸಾಯಸೌ ಮತಚಯತ್್ೀ ಕ್ಷಿಪರಂರ್ಸಾಯಸೌ ಮತಚಯತ್್ೀ ಕ್ಷಿಪರಂ  ಸಂಸಾರಾನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃಸಂಸಾರಾನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ||||82 82 ||||  

 

ಅದ್ೃಷ್ಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವನ್ನಙಕಷಯೀಅದ್ೃಷ್ಟಂ ದ್ೃಷ್ಟವನ್ನಙಕಷಯೀದ್ ಾತಂ ಸವಪನವದ್ನ್ಯಥಾ ದ್ ಾತಂ ಸವಪನವದ್ನ್ಯಥಾ ||  
ಭ ತಂ ಭವದ್ಾವಿಷ್ಯಚಾ ಸತಪುಂ ಸವಯರಹ್ ೀ ರಹಾಃ ಭ ತಂ ಭವದ್ಾವಿಷ್ಯಚಾ ಸತಪುಂ ಸವಯರಹ್ ೀ ರಹಾಃ || || 83 83 ||||  

‘‘ಸಂಸಾರಸಿಮಿದ್ಂ ಸವಯಮನಿತಯತ್ಾವದ್ವೃಥಾ ರ್ತಾಃ ಸಂಸಾರಸಿಮಿದ್ಂ ಸವಯಮನಿತಯತ್ಾವದ್ವೃಥಾ ರ್ತಾಃ ||  
ಅತಾಃ ಪಾರಹತಾಃ ಸವಅತಾಃ ಪಾರಹತಾಃ ಸವಪನಸಮಂ ಪಾರಜ್ಞಾ ಜಗದಿದ್ಂ ಮೃಷಾಪನಸಮಂ ಪಾರಜ್ಞಾ ಜಗದಿದ್ಂ ಮೃಷಾ’’  ಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||  
‘‘ಸತಷ್ತಪುಸವಪನಯೀಶ್ೈವ ಸವಗಯವಯೀಸತಷ್ತಪುಸವಪನಯೀಶ್ೈವ ಸವಗಯವಯೀಮನೀಮನೀಸುಥ್ೈವ ಚ ಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಅನ್ ಯೀನ್ಯನಾಮತ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಮನ್ ೀಬತದ್ ಧಯೀಸುಥ್ೈವ ಚಅನ್ ಯೀನ್ಯನಾಮತ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಮನ್ ೀಬತದ್ ಧಯೀಸುಥ್ೈವ ಚ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  

ಅತ್್ ೀ ಭ ತಂ ಭವದ್ಾವಿಷ್ಯಚಾ ಸವಪನ ಇತಯರ್ಯಾಃ ಅತ್್ ೀ ಭ ತಂ ಭವದ್ಾವಿಷ್ಯಚಾ ಸವಪನ ಇತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ರಹ್ ೀ ಬರಹಮ ತಥಾ ರ್ಜ್ಞಾಃರಹ್ ೀ ಬರಹಮ ತಥಾ ರ್ಜ್ಞಾಃ  ಸವಾಃ ಸತಯಮಿತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀಸವಾಃ ಸತಯಮಿತ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 83 83 ||||  
 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 --  29 29 ||||  
 

|| || ತರಂಶ್್ ೀತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 ––  30 30 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ––  

ಪರಚ್ೀತಸ್ ೀಪರಚ್ೀತಸ್ ೀSSನ್ುರತನ್ುರತದ್ದ್ಧ್ೌ ಪತತರಾದ್ೀಶಕ್ಾರಿಣಾಃ ಧ್ೌ ಪತತರಾದ್ೀಶಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಜಪರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ತಪಸಾ ಪುರಞ್ಜನ್ಮತ್್ ೀಷ್ರ್ನ್ ಜಪರ್ಜ್ಞ್ೀನ್ ತಪಸಾ ಪುರಞ್ಜನ್ಮತ್್ ೀಷ್ರ್ನ್ || || 3 3 ||||  



 

 
 

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

 

Page 207 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಪುರ್ೀಷ್ತ ತವಞ್ಜನಾಜಜೀವಾಃ ಪುರಞ್ಜನ್ ಇತೀರಿತಾಃ ಪುರ್ೀಷ್ತ ತವಞ್ಜನಾಜಜೀವಾಃ ಪುರಞ್ಜನ್ ಇತೀರಿತಾಃ ||  
ಪುರಾಣಾಂ ಜನ್ನಾದಿವಷ್ತಣವಯಯಞ್ಜಕತವಂಪುರಾಣಾಂ ಜನ್ನಾದಿವಷ್ತಣವಯಯಞ್ಜಕತವಂ ತಯೀರಪ ತಯೀರಪ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  3 3 ||||  

ದಿವಯವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಾಂ ಸಹಸರಮಹತ್ೌಜಸಾಃ ದಿವಯವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಾಂ ಸಹಸರಮಹತ್ೌಜಸಾಃ ||  
ಭೌಮಾಭೌಮಾನ್ ಭ್ ೀಕ್ಷಯರ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ವ್ೈ ದಿವಾಯಂಶಾಾನ್ತಗರಹಾನ್ಮಮ ನ್ ಭ್ ೀಕ್ಷಯರ್ ಭ್ ೀಗಾನ್ ವ್ೈ ದಿವಾಯಂಶಾಾನ್ತಗರಹಾನ್ಮಮ || || 17 17 ||||  

ದಿವಯವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಾಮಿತ ಸಹಸರಶಬ್ ದೀ ಬಹತತವವಾಚಿೀ ದಿವಯವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಾಮಿತ ಸಹಸರಶಬ್ ದೀ ಬಹತತವವಾಚಿೀ ||  

‘‘ಮಾಮಾನ್ತನ್ತಷಾಷಾಣಾಂ ವತಸರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷದಾವದ್ಶಕಂ ಪುರಾ ಣಾಂ ವತಸರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷದಾವದ್ಶಕಂ ಪುರಾ ||  
ಪರಚ್ೀತ್್ ೀಭಿರಿರ್ಂ ಪೃರ್ಥವೀ ಪಾಲ್ಲತ್ಾಪರಚ್ೀತ್್ ೀಭಿರಿರ್ಂ ಪೃರ್ಥವೀ ಪಾಲ್ಲತ್ಾSSವಾಯಹತ್್ೀನಿದಾವಾಯಹತ್್ೀನಿದಾಯೈಾಃಯೈಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 17 17 ||||  

 

ನ್ ವಯವಹಿರನ್ ವಯವಹಿರರ್ತ್್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಬರಹ್ೈತತಬಾಹಮವಾದಿಭಿಾಃ ರ್ತ್್ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಬರಹ್ೈತತಬಾಹಮವಾದಿಭಿಾಃ ||  
ನ್ ಮತಹಯನಿು ನ್ ಶ್್ ೀಚನಿು ನ್ ಹೃಷ್ಯನಿು ರ್ತ್್ ೀ ಗತ್ಾಾಃ ನ್ ಮತಹಯನಿು ನ್ ಶ್್ ೀಚನಿು ನ್ ಹೃಷ್ಯನಿು ರ್ತ್್ ೀ ಗತ್ಾಾಃ || || 20 20 ||||  

ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಬರಹಮ ವಿಷಾಣವರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಬರಹಮ ವಿಷಾಣವಖಯಂ ಬರಹಮ ರ್ಥಾನ್ತಭವಂ ನ್ ವಯವಹಿರಖಯಂ ಬರಹಮ ರ್ಥಾನ್ತಭವಂ ನ್ ವಯವಹಿರರ್ತ್್ೀ ರ್ತ್್ೀ ||  

‘‘ಸ ಕ್ಷ್ಮೀಣ ಮನ್ಸಾ ವಿದ್ ೇ ವಾಚಾ ವಕತುಂ ನ್ ಶಕತನಮಾಃಸ ಕ್ಷ್ಮೀಣ ಮನ್ಸಾ ವಿದ್ ೇ ವಾಚಾ ವಕತುಂ ನ್ ಶಕತನಮಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 20 20 ||||  
 

ಶತಶತದಾಧರ್ ಶಾನಾುರ್ ನ್ಮಾಃ ಸವನಿಷ್ಠಮನ್ಸಯಪಾಥ್ೀಯ ವಿಲಸದಾಧರ್ ಶಾನಾುರ್ ನ್ಮಾಃ ಸವನಿಷ್ಠಮನ್ಸಯಪಾಥ್ೀಯ ವಿಲಸದ್ದವದ್ದವರಾರ್ ರಾರ್ ||  
ನ್ಮೀ ಜಗತ್ಾಾನ್ಲಯೀದ್ಯೀಷ್ತ ಗೃಹಿೀತಮಾರಾಗತಣವಿಗರಹಾರ್ ನ್ಮೀ ಜಗತ್ಾಾನ್ಲಯೀದ್ಯೀಷ್ತ ಗೃಹಿೀತಮಾರಾಗತಣವಿಗರಹಾರ್ || || 2323  ||||  

  ಸತ ಅನಿಷ್ಠಮನ್ಸ್ತ ಸತ ಅನಿಷ್ಠಮನ್ಸ್ತ ||  

‘‘ಅನ್ವಸಿ್ತತಬತದಿಧೀನಾಂ ದಿವತೀರ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಅನ್ವಸಿ್ತತಬತದಿಧೀನಾಂ ದಿವತೀರ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಸಮಯಕ್ ಸವಸಿ್ತತಬತದಿಧೀನಾಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶ್ೀಸಮಯಕ್ ಸವಸಿ್ತತಬತದಿಧೀನಾಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶ್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯ ವಿಗರಹಾಶಾ ತರನಿತಯಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯ ವಿಗರಹಾಶಾ ತರರ್ಾಃ ಸದಾ ರ್ಾಃ ಸದಾ ||  
ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕ್ಾಸ ು್ೀ ತತ ವಿಗರಹಾ ನಿಗತಯಣಾಸುಥಾ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕ್ಾಸ ು್ೀ ತತ ವಿಗರಹಾ ನಿಗತಯಣಾಸುಥಾ ||  
ದೌವ ತತರ ಬರಹಮರತದ್ರಸಾಿವ್ೀಕ್್ ೀ ವ್ೈಕತಣಠಧ್ಾಮಗಾಃದೌವ ತತರ ಬರಹಮರತದ್ರಸಾಿವ್ೀಕ್್ ೀ ವ್ೈಕತಣಠಧ್ಾಮಗಾಃ’’    

ಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್  ||| | 23 23 ||||  

ನ್ಮೀ ವಿಶತದ್ಧಸತ್ಾವರ್ ಹರಯೀ ಹರಿಮೀಧ್ಸ್ೀ ನ್ಮೀ ವಿಶತದ್ಧಸತ್ಾವರ್ ಹರಯೀ ಹರಿಮೀಧ್ಸ್ೀ ||  
ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ಪರಭವ್ೀ ಸವಯಸಾತವತ್ಾಮ್ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ಪರಭವ್ೀ ಸವಯಸಾತವತ್ಾಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಹರಣಾಜಾಜಾನ್ರ ಪತ್ಾವದ್ಧರಿಮೀಧ್ಾ ವಿಭತಾಃ ಸೃಹರಣಾಜಾಜಾನ್ರ ಪತ್ಾವದ್ಧರಿಮೀಧ್ಾ ವಿಭತಾಃ ಸೃತಾಃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಹರಿಾಃ ಸವಯಗತಣಾತಮತ್ಾವತ್ ಸತವ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಹರಿಾಃ ಸವಯಗತಣಾತಮತ್ಾವತ್ ಸತವ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 24 24 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 4 4 --  30 30 ||||  
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|| || ಏಕತರಂಶ್್ ೀಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  31 31 ||||  

ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ ಮೈತ್್ರೀರ್ ಉವಾಚ --  

ದಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ ಬರಹಮಸತ್್ರೀಣ ಸವಯಭ ದಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ ಬರಹಮಸತ್್ರೀಣ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಮೀಧ್ಸಾ ತ್ಾತಮಮೀಧ್ಸಾ ||  
ಪರತೀಚಾಯಂ ದಿಶ್ ವ್ೀಲಾರಾಂ ಸ್ತದ್ ಧೀಪರತೀಚಾಯಂ ದಿಶ್ ವ್ೀಲಾರಾಂ ಸ್ತದ್ ಧೀSSಭ ದ್ಯತರ ಜಾಜಲ್ಲಾಃ ಭ ದ್ಯತರ ಜಾಜಲ್ಲಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ಪಾರಿವಾರಜಯಂ ಬರಹಮಸತರಂ ನಾಯಸ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಪಾರಿವಾರಜಯಂ ಬರಹಮಸತರಂ ನಾಯಸ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||||  

ಸವಯಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಿ ಹರೌ ಮೀಧ್ಾ ರ್ತರ ತದ್ಬಾಹಮಸತರಂ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಮೀಧ್ಾಃ ಭ ತ್ಾತಮನಿ ಹರೌ ಮೀಧ್ಾ ರ್ತರ ತದ್ಬಾಹಮಸತರಂ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಮೀಧ್ಾಃ ||  

‘‘ಹರಿಮೀಧ್ಾಸತು ಸಂನಾಯಸ್ ೀ ಹರೌ ಮೀಧ್ಾಹರಿಮೀಧ್ಾಸತು ಸಂನಾಯಸ್ ೀ ಹರೌ ಮೀಧ್ಾSSತರ ರ್ದ್ಾವ್ೀತ್ತರ ರ್ದ್ಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 2 2 ||||  
 

ಶ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ಸವ್ೀಯಷಾಮಾತ್ಾಮ ಹಯವ ರರ್ಥಯತಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸಾಮಪ ಸವ್ೀಯಷಾಮಾತ್ಾಮ ಹಯವ ರರ್ಥಯತಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹರಿರಾತ್ಾಮಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹರಿರಾತ್ಾಮSSSSತಮದ್ಾಃ ಪರರ್ಾಃ ತಮದ್ಾಃ ಪರರ್ಾಃ || || 13 13 ||||  

ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವ ಫಲಮಿತಯವ ಾಃ ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವ ಫಲಮಿತಯವ ಾಃ || || 13 13 ||||  
 

ಏತತಾರಂ ತಜಜಗದಾತಮನ್ಾಃ ಪದ್ಂ ಸಕೃದಿವಭಾತಂ ಸವಿತತರ್ಯಥಾ ಪರಭಾ ಏತತಾರಂ ತಜಜಗದಾತಮನ್ಾಃ ಪದ್ಂ ಸಕೃದಿವಭಾತಂ ಸವಿತತರ್ಯಥಾ ಪರಭಾ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSಸವೀ ಜಾಗರತ ಸತಪುವೃತುಯೀ ದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕವಿಭರಮಾತಯರ್ಾಃ ಸವೀ ಜಾಗರತ ಸತಪುವೃತುಯೀ ದ್ರವಯಕಿರರಾಕ್ಾರಕವಿಭರಮಾತಯರ್ಾಃ ||||  

‘‘ಆತಮಭಾವಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ತತ ದ್ರವಯಭರಮ ಉದಾಹೃತಾಃ ಆತಮಭಾವಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ತತ ದ್ರವಯಭರಮ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಕಿರರಾಭರಕಿರರಾಭರಮಸುವಹಂ ಕತ್ಾಯ ಮದಿೀರಾನಿೀನಿದಾರಾಣಿ ತತ ಮಸುವಹಂ ಕತ್ಾಯ ಮದಿೀರಾನಿೀನಿದಾರಾಣಿ ತತ ||  
ಕ್ಾರಕಭರಮ ಇತತಯಕುಸು ಏತ್್ೀ ವಿಭರಮಾ ರ್ದಾ ಕ್ಾರಕಭರಮ ಇತತಯಕುಸು ಏತ್್ೀ ವಿಭರಮಾ ರ್ದಾ ||  
ಶಾವಸಾದಿವೃತುಲ್ ೀಪ್ೀನ್ ಪಾರಣಾ ಉದ್ ಯೀಗಿನ್ಸುದಾ ಶಾವಸಾದಿವೃತುಲ್ ೀಪ್ೀನ್ ಪಾರಣಾ ಉದ್ ಯೀಗಿನ್ಸುದಾ ||  
ವಿಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ಪಾರಣಭಕ್ಾಯ ನಿತಯಸಾವಪವತ್ಾಂ ಸತಮಟ್ಮ್ ವಿಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ಪಾರಣಭಕ್ಾಯ ನಿತಯಸಾವಪವತ್ಾಂ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಉದ್ ಯೀಗ ಏವ ಜಾಗರತ್ಾಸಯದ್ ಯೀಗಿನಾಂ ಮತಕಿುಸ್ತದ್ಧಯೀಉದ್ ಯೀಗ ಏವ ಜಾಗರತ್ಾಸಯದ್ ಯೀಗಿನಾಂ ಮತಕಿುಸ್ತದ್ಧಯೀ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 16 16 ||||  

 

ತ್್ೀನ್ೈಕಮಾತಮನ್ಮಶ್ೀಷ್ದ್ೀತ್್ೀನ್ೈಕಮಾತಮನ್ಮಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಿನಾಂ ಕ್ಾಲಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರ್ೀಶಮ್ ಹಿನಾಂ ಕ್ಾಲಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರ್ೀಶಮ್ ||  
ಸವತ್್ೀಜಸಾ ಧ್ವಸುಗತಣಪರವಾಹಮಾತ್್ೈಸವತ್್ೀಜಸಾ ಧ್ವಸುಗತಣಪರವಾಹಮಾತ್್ೈಕಕಭಾವ್ೀನ್ ಭಜಧ್ವಮದಾಧ ಭಾವ್ೀನ್ ಭಜಧ್ವಮದಾಧ || || 18 18 ||||  

‘‘ಪೂಣ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕ ಇತ ಭಾವೀ ರ್ ಈರಿತಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕ ಇತ ಭಾವೀ ರ್ ಈರಿತಾಃ ||  
ಆತ್್ೈಕಭಾವ ಇತ ತಂ ವಿದ್ತಬರಯಹಾಮತಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃಆತ್್ೈಕಭಾವ ಇತ ತಂ ವಿದ್ತಬರಯಹಾಮತಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||1818  
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ನಿರಸುಸಙ್ೆಲಾವಿಕಲಾಮದ್ವರ್ಂ ದ್ವರಾಪವಾದ್ ೀಪರಮೀಪಲಮಾನ್ಮ್ ನಿರಸುಸಙ್ೆಲಾವಿಕಲಾಮದ್ವರ್ಂ ದ್ವರಾಪವಾದ್ ೀಪರಮೀಪಲಮಾನ್ಮ್ ||  
ಅನಾದಿಅನಾದಿಮಧ್ಾಯಮಧ್ಾಯನ್ುಮಜಸರನಿವೃಯತಂ ಸಂಜ್ಞಪುಮಾತರಂ ಭಜತ್ಾಮತರಾ ದ್ೃಶಾನ್ುಮಜಸರನಿವೃಯತಂ ಸಂಜ್ಞಪುಮಾತರಂ ಭಜತ್ಾಮತರಾ ದ್ೃಶಾ||||  

‘‘ಸಙ್ೆಲಾಶಾ ವಿಕಲಾಶಯ ಋತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ ಸಙ್ೆಲಾಶಾ ವಿಕಲಾಶಯ ಋತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ ||  
ನ್ೈವ ಸಮಾವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮಾಭಾವಾತ್ ತತ ಸ್ ೀನ್ೈವ ಸಮಾವತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮಾಭಾವಾತ್ ತತ ಸ್ ೀSSದ್ವರ್ಾಃ ದ್ವರ್ಾಃ | |   

ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 19 19 ||||  

ನ್ ಭಜತ ಕತಮನಿೀಷ್ಟಣಾಂ ಸ ಇಜಾಯಂ ಹರಿರಧ್ನಾತಮಧ್ನ್ಪರಯೀ ರಸಜ್ಞಾಃ ನ್ ಭಜತ ಕತಮನಿೀಷ್ಟಣಾಂ ಸ ಇಜಾಯಂ ಹರಿರಧ್ನಾತಮಧ್ನ್ಪರಯೀ ರಸಜ್ಞಾಃ ||  
ಶತರತಧ್ನ್ಕತಲಕಮಯಣಾಂ ಮದ್ೈಯೀಯ ವಿದ್ಧ್ತಶತರತಧ್ನ್ಕತಲಕಮಯಣಾಂ ಮದ್ೈಯೀಯ ವಿದ್ಧ್ತ  ಪಾಪಮಕಿಞ್ಾನ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ ಪಾಪಮಕಿಞ್ಾನ್ೀಷ್ತ ಸತತಸ || || 2222  ||||  

ಅಧ್ನಾಶಾ ತ ಏವಾತಮಧ್ನಾಶಾಾಧ್ನಾತಮಧ್ನಾಾಃ ಅಧ್ನಾಶಾ ತ ಏವಾತಮಧ್ನಾಶಾಾಧ್ನಾತಮಧ್ನಾಾಃ || || 22 22 ||||  
 

ಶ್ರಶ್ರರ್ಮನ್ತಚರತೀಂ ತದ್ರ್ಥಯನ್ಶಾ ದಿವಪದ್ಪತೀನ್ ವಿಬತಧ್ಾಂಶಾ ರ್ಾಃ ಸವಪೂಣಯಾಃ ರ್ಮನ್ತಚರತೀಂ ತದ್ರ್ಥಯನ್ಶಾ ದಿವಪದ್ಪತೀನ್ ವಿಬತಧ್ಾಂಶಾ ರ್ಾಃ ಸವಪೂಣಯಾಃ ||  
ನ್ ಭಜತ ನಿಜಭೃತಯವಗಯತನ್ಿಾಃ ಕರ್ಮಮತಮತದಿವಸೃಜ್ೀತತಾಮಾನ್ ರಸಜ್ಞಾಃ ನ್ ಭಜತ ನಿಜಭೃತಯವಗಯತನ್ಿಾಃ ಕರ್ಮಮತಮತದಿವಸೃಜ್ೀತತಾಮಾನ್ ರಸಜ್ಞಾಃ || || 23 23 ||||  

‘‘ಶ್ರರ್ಂ ದ್ೀವಾಂಶಾ ಭೃತಯತ್ಾವನ್ಮನ್ತತ್್ೀ ಬಹತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಶ್ರರ್ಂ ದ್ೀವಾಂಶಾ ಭೃತಯತ್ಾವನ್ಮನ್ತತ್್ೀ ಬಹತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ನಾತ್ಾಮನಾತ್ಾಮಥಾಯರ್ ರ್ತಸ ು್ೀ ತತ ಭಕ್ಾಯ ಸವೀಯತುಮೀತುಮಾಾಃಥಾಯರ್ ರ್ತಸ ು್ೀ ತತ ಭಕ್ಾಯ ಸವೀಯತುಮೀತುಮಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  

 

ತಯಕ್ಾುವ ಸ್ಿೈಣಂ ಚ ತಂ ಗಚಛನ್ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮೀ ಪರ್ತಯದಾರರ್ಥೀಾಃ ತಯಕ್ಾುವ ಸ್ಿೈಣಂ ಚ ತಂ ಗಚಛನ್ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮೀ ಪರ್ತಯದಾರರ್ಥೀಾಃ ||  
ಪಞ್ಾವಷ್ ೀಯ ಮದಾದ್ೀಶ್ೈಾಃ ಸಂರಾಧ್ಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ಪಞ್ಾವಷ್ ೀಯ ಮದಾದ್ೀಶ್ೈಾಃ ಸಂರಾಧ್ಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ || || 25 25 ||||  

 

ತತಾರಂ ಸವಯ ಷ ಣ್ೀಭ್ ಯೀ ಮರಾ ಷ್ಟಠತಮಾರತಹತ್ ತತಾರಂ ಸವಯ ಷ ಣ್ೀಭ್ ಯೀ ಮರಾ ಷ್ಟಠತಮಾರತಹತ್ ||  
ಮತನ್ಯೀಮತನ್ಯೀSSದಾವಪುಯದಿೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಪರಂ ನಾಪುರವಾಙ್ ನ್ೃಪಾಾಃ ದಾವಪುಯದಿೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಪರಂ ನಾಪುರವಾಙ್ ನ್ೃಪಾಾಃ || || 26 26 ||||  

‘‘ಸವೀಯತುಮತ್ಾವದಿವಷ್ತಣಹಿಯ ಮಾರಾ ಇತ್್ಯೀವ ಶಬದಯತ್್ೀಸವೀಯತುಮತ್ಾವದಿವಷ್ತಣಹಿಯ ಮಾರಾ ಇತ್್ಯೀವ ಶಬದಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

‘‘ದ್ೀವಾನ್ತತಯತುಮಮತನಿೀನ್ ವಿನಾ ಕ್್ೀ ಶ್ೈಂಶತಮಾರಕಮ್ ದ್ೀವಾನ್ತತಯತುಮಮತನಿೀನ್ ವಿನಾ ಕ್್ೀ ಶ್ೈಂಶತಮಾರಕಮ್ ||  
ಹರ್ೀಗೃಯಹಂ ಪರವಿಷಾಟಸತು ಧ್ತರವೀ ದ್ೀವಾಶಾ ತದ್ುತ್ಾಾಃಹರ್ೀಗೃಯಹಂ ಪರವಿಷಾಟಸತು ಧ್ತರವೀ ದ್ೀವಾಶಾ ತದ್ುತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 25 25 , , 26 26 ||||  

 

|| || ಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀಇತ ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 44  --  31 31 ||||  
 

||||  ಇತಇತ  ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ  
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ  ಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧಾಃಚತತರ್ಯಸೆನ್ಧಾಃ  ||||  4 4 ||||  
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|| || ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧಾಃ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧಾಃ || || 5 5 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  1 1 ||||  
 

ತವಂ ತವಬಜನಾಭಾಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಕ್್ ೀಶದ್ತಗಾಯಶ್ರತ್್ ೀ ನಿಜಯತಷ್ಟ್ ಸಪತನಾಃ ತವಂ ತವಬಜನಾಭಾಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಕ್್ ೀಶದ್ತಗಾಯಶ್ರತ್್ ೀ ನಿಜಯತಷ್ಟ್ ಸಪತನಾಃ ||  
ಭತಭತಙಕಷವೀಙಕಷವೀಹ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಪುರತಷಾತಸೃಷಾಟನ್ ವಿಮತಕುಸಙ್ುಾಃ ಪರಹ ಭ್ ೀಗಾನ್ ಪುರತಷಾತಸೃಷಾಟನ್ ವಿಮತಕುಸಙ್ುಾಃ ಪರಕೃತಂ ಭಜಸವ ಕೃತಂ ಭಜಸವ || || 19 19 ||||  

‘‘ವಿಹಿತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಯೀ ಧ್ಮೀಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ ವಿಹಿತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಯೀ ಧ್ಮೀಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ ||  
ತ್್ೀನ್ ಮತಕಿುಭಯವ್ೀತ್ ತಸಯ ತಂ ಗತರತವ್ೀಯದ್ ಸವಯವಿತ್ತ್್ೀನ್ ಮತಕಿುಭಯವ್ೀತ್ ತಸಯ ತಂ ಗತರತವ್ೀಯದ್ ಸವಯವಿತ್’’    

ಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 19 19 ||||  

ಗದ್ಯಂಗದ್ಯಂ  || || ರಾರಾ  ವಾವಾ  ಇಹಇಹ  ತದ್ರರ್ಚರಣನ್ೀಮಿಕೃತಪರಿಖಾಸಾುಾಃತದ್ರರ್ಚರಣನ್ೀಮಿಕೃತಪರಿಖಾಸಾುಾಃ  ಸಪುಸ್ತನ್ಧವಸಪುಸ್ತನ್ಧವ  ಆಸನ್ಆಸನ್  
ರ್ತರ್ತ  ಏವಏವ  ಕೃತ್ಾಕೃತ್ಾ  ಸಪುಸಪು  ಭತವೀಭತವೀ  ದಿವೀಪಾಾಃದಿವೀಪಾಾಃ  || || 31 31 ||||  

‘‘ಪೂವಯಸೃಷಾಟಪೂವಯಸೃಷಾಟನ್ ರಥಾವೃತ್ಾಯ ಸ ಿಲಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಪರರ್ವರತಾಃ ನ್ ರಥಾವೃತ್ಾಯ ಸ ಿಲಾಂಶಾಕ್್ರೀ ಪರರ್ವರತಾಃ ||  
ಸಮತದಾರಂಸ ು್ೀನ್ ತತೆತ್್ೀಯತ್ಾಯಹತರ್ೀನ್ಂ ಪರರ್ವರತಮ್ಸಮತದಾರಂಸ ು್ೀನ್ ತತೆತ್್ೀಯತ್ಾಯಹತರ್ೀನ್ಂ ಪರರ್ವರತಮ್’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --1 1 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃದಿವತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 55  --  2 2 ||||  
 

ಕ್ಾ ತವಂ ಚಿಕಿೀಷ್ಯಸ್ತ ಚ ಕಿಂ ಮತನಿವರ್ಯ ಶ್ೈಲ್ೀ ಕ್ಾ ತವಂ ಚಿಕಿೀಷ್ಯಸ್ತ ಚ ಕಿಂ ಮತನಿವರ್ಯ ಶ್ೈಲ್ೀ   
ಮಾರಾಮಾರಾSSಸ್ತ ಕ್ಾಪ ಭಗವತಾರದ್ೀಸ್ತ ಕ್ಾಪ ಭಗವತಾರದ್ೀವತ್ಾರಾಾಃ ವತ್ಾರಾಾಃ ||  
ವಿಜ್ಯೀ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಧ್ನ್ತಷ್ಟೀ ಸತಹೃದಾತಮನ್ ೀವಿಜ್ಯೀ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಧ್ನ್ತಷ್ಟೀ ಸತಹೃದಾತಮನ್ ೀSSಥ್ೀಯಥ್ೀಯ  
  ಕಿಂ ವಾ ಮೃಗಾನ್ ಮೃಗರ್ಸ್ೀ ವಿಪನ್ೀ ಪರಮತ್ಾುನ್ ಕಿಂ ವಾ ಮೃಗಾನ್ ಮೃಗರ್ಸ್ೀ ವಿಪನ್ೀ ಪರಮತ್ಾುನ್ || || 8 8 ||||  

 

‘‘ಪರಿಹಾಸಪರಲಾಪಾದಿಷ್ವನ್ಥಾಯ ವಾಗಾವ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ಪರಿಹಾಸಪರಲಾಪಾದಿಷ್ವನ್ಥಾಯ ವಾಗಾವ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 8 8 ||||  
 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  2 2 ||||  
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|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  3 3 ||||  

ಶ್ರೀಭಗಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ವಾನ್ತವಾಚ --  

ಗದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ || || ಕಿಞ್ಚಾರ್ಂ ರಾಜಷ್ಟಯರಪತಯಕ್ಾಮಾಃ ಪರಜಾಂ ಭವಾದ್ೃಶ್ೀಮಾಶಾಸನ್ ಕಿಞ್ಚಾರ್ಂ ರಾಜಷ್ಟಯರಪತಯಕ್ಾಮಾಃ ಪರಜಾಂ ಭವಾದ್ೃಶ್ೀಮಾಶಾಸನ್ 
ಈಶವಈಶವರರಮಾಶ್ಷಾಂ ಸವಗಾಯಪವಗಯಯೀರಪ ಭಗವನ್ುಮತಪಧ್ಾವತ ಪರಜಾರಾಮಾಶ್ಷಾಂ ಸವಗಾಯಪವಗಯಯೀರಪ ಭಗವನ್ುಮತಪಧ್ಾವತ ಪರಜಾರಾ--
ಮರ್ಯಮರ್ಯಪರತಯಯೀ ಧ್ನ್ದ್ಮಿವಾಧ್ನ್ಾಃ ಫಲ್ಲೀಕರಣಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ಈಹತ್್ೀ ಪರತಯಯೀ ಧ್ನ್ದ್ಮಿವಾಧ್ನ್ಾಃ ಫಲ್ಲೀಕರಣಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ಈಹತ್್ೀ || || 14 14 ||||  

ಅಪರಾಜತ್ಾಪರಾಜತರಾ ಮಾರ್ರಾಅಪರಾಜತ್ಾಪರಾಜತರಾ ಮಾರ್ರಾSSನ್ವಸ್ತತಪದ್ಧ್ಾಯನ್ವಾಯವೃತುನ್ವಸ್ತತಪದ್ಧ್ಾಯನ್ವಾಯವೃತು--
ಮತವಿಯಷ್ಮಷ್ರ್ವಾಯಪೃತಪರಕೃತಾಃ ಅನ್ತಪಾಸ್ತತಮಹಮತವಿಯಷ್ಮಷ್ರ್ವಾಯಪೃತಪರಕೃತಾಃ ಅನ್ತಪಾಸ್ತತಮಹಚಾರಣಾಃ ಚಾರಣಾಃ || || 15 15 ||||  

‘‘ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮ ಇತ ಜಾನ್ನ್ ುೀನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮ ಇತ ಜಾನ್ನ್ ುೀSSಪಯೃಷ್ರ್ಾಃ ಸದಾ ಪಯೃಷ್ರ್ಾಃ ಸದಾ ||||  
ತಜಾಜಾಪನಾರ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ ಸಮಮ್ತಜಾಜಾಪನಾರ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ ಸಮಮ್’’    

ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 15 15 ||||  

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 --  3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  4 4 ||||  
 

ರ್ಸಯ ಹಿೀನ್ದಾಾಃ ಸಾಧ್ಯಮಾನ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಷ್ೀಯ ರ್ಸಯ ಹಿೀನ್ದಾಾಃ ಸಾಧ್ಯಮಾನ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಷ್ೀಯ ನ್ ವವಷ್ಯನ್ ವವಷ್ಯ, , ತದ್ವಧ್ಾರ್ಯ ತದ್ವಧ್ಾರ್ಯ 
ಭಗವಾನ್ ಋಷ್ಭದ್ೀವೀ ಯೀಗ್ೀಶವರಾಃ ಪರಹಸಾಯತಮಯೀಗಮಾರ್ರಾ ಭಗವಾನ್ ಋಷ್ಭದ್ೀವೀ ಯೀಗ್ೀಶವರಾಃ ಪರಹಸಾಯತಮಯೀಗಮಾರ್ರಾ 
ಸವವಷ್ಯಮಜನಾಭಂ ನಾಮಾಸವವಷ್ಯಮಜನಾಭಂ ನಾಮಾಭಯಭಯವಷ್ಟೀಯತ್ ವಷ್ಟೀಯತ್ || || 3 3 ||||  

‘‘ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ರ್ಜ್ಞ ಇನ್ದಾಪದ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ರ್ಜ್ಞ ಇನ್ದಾಪದ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಪಸಾರ್ಯ ಋಷ್ಭ್ೀಣ್ೈವ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ಪಸಾರ್ಯ ಋಷ್ಭ್ೀಣ್ೈವ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್’’  ಇತ ವಾಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ರಾಹ್ೀ || || 3 3 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  5 5 ||||  
 

ಪರಾಭವಸಾುವದ್ಬ್ ೀಧ್ಜಾತ್್ ೀ ರಾವನ್ನ ಜಜ್ಞಾಸತ ಆತಮ ತತುವಮ್ ಪರಾಭವಸಾುವದ್ಬ್ ೀಧ್ಜಾತ್್ ೀ ರಾವನ್ನ ಜಜ್ಞಾಸತ ಆತಮ ತತುವಮ್ ||  
ತ್ಾವತೆಾರಾಸಾುವದಿದ್ಂ ಮನ್ ೀ ವ್ೈ ಕಮಾಯತಮಕಂ ಯೀನ್ ಶರಿೀರಬನ್ಧಾಃ ತ್ಾವತೆಾರಾಸಾುವದಿದ್ಂ ಮನ್ ೀ ವ್ೈ ಕಮಾಯತಮಕಂ ಯೀನ್ ಶರಿೀರಬನ್ಧಾಃ || || 5 5 ||||  

ಕಿರರಾಫಲಂ ತ್ಾವದ್ೀವ ಕಿರರಾಫಲಂ ತ್ಾವದ್ೀವ | | ಕಮಾಯತಮಕಂ ಕಮಯವಶಮ್ ಕಮಾಯತಮಕಂ ಕಮಯವಶಮ್ || || 55  ||||  
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ಏವಂ ಮನ್ಾಃ ಕಮಯವಶಂ ಪರರ್ತಙಕೆ ತೀ ಅವಿದ್ಯರಾಏವಂ ಮನ್ಾಃ ಕಮಯವಶಂ ಪರರ್ತಙಕೆ ತೀ ಅವಿದ್ಯರಾSSSSತಮನ್ ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ೀ ತಮನ್ ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ೀ ||  
ಪರೀಪರೀತನ್ಯ ರಾವನ್ಮಯ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ದ್ೀಹಯೀಗ್ೀನ್ ತ್ಾವತ್ ತನ್ಯ ರಾವನ್ಮಯ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ದ್ೀಹಯೀಗ್ೀನ್ ತ್ಾವತ್ || || 6 6 ||||  

ಅವಿದ್ಯರಾ ಪರರ್ತಙಕೆ ತೀ ಅವಿದ್ಯರಾ ಪರರ್ತಙಕೆ ತೀ || || 6 6 ||||  
 

ಪುಂಸಾಃ ಸ್ತಿರಾ ಮಿರ್ತನಿೀಭಾವ ಏಷ್ ತಯೀಮಿಯಥ್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಮಾಹತಾಃ ಪುಂಸಾಃ ಸ್ತಿರಾ ಮಿರ್ತನಿೀಭಾವ ಏಷ್ ತಯೀಮಿಯಥ್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಮಾಹತಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ಗೃಹಕ್ಷ್ೀತರಸತತ್ಾರ್ತ್್ ೀ ಗೃಹಕ್ಷ್ೀತರಸತತ್ಾಪುಪುವಿತ್್ೈಜಯನ್ಸಯ ಮೀಹ್ ೀವಿತ್್ೈಜಯನ್ಸಯ ಮೀಹ್ ೀSSರ್ಮಹಂ ಮಮೀತ ರ್ಮಹಂ ಮಮೀತ ||||  8 8 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಾಯ ರಾಜ್ಞವಲೆಯದಾಯ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಸ್ತಿೀಸಹಾಯನ್ಾಃ ಬರಹಾಮದಾಯ ರಾಜ್ಞವಲೆಯದಾಯ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಸ್ತಿೀಸಹಾಯನ್ಾಃ ||  
ಬಧ್ಯನ ು್ೀ ಕ್್ೀಚನ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃಬಧ್ಯನ ು್ೀ ಕ್್ೀಚನ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  || || ಇತ ಸತಯಸಂಹಿರಾಮ್ಇತ ಸತಯಸಂಹಿರಾಮ್||||  

 

ಹರೌ ಗತರೌ ಮಯ ಭಕ್ಾಯಹರೌ ಗತರೌ ಮಯ ಭಕ್ಾಯSSನ್ತವೃತ್ಾಯ ವಿತೃಷ್ಣರಾ ದ್ವನ್ದವತತಕ್ಷರಾ ಚ ನ್ತವೃತ್ಾಯ ವಿತೃಷ್ಣರಾ ದ್ವನ್ದವತತಕ್ಷರಾ ಚ ||  
ಸವಯಸವಯತರ ಜನ್ ುೀವಯಯಸನಾವಗತ್ಾಯ ಜಜ್ಞಾತರ ಜನ್ ುೀವಯಯಸನಾವಗತ್ಾಯ ಜಜ್ಞಾಸರಾ ತಪಸ್ೀಹಾನಿವೃತ್ಾಯ ಸರಾ ತಪಸ್ೀಹಾನಿವೃತ್ಾಯ ||  
ಮತೆಮಯಭಿಮಯತೆರ್ರಾ ಚ ನಿತಯಂ ಮತ್ಾಾದ್ಸಙ್ಕುದ್ತುಣಕಿೀತಯಮತೆಮಯಭಿಮಯತೆರ್ರಾ ಚ ನಿತಯಂ ಮತ್ಾಾದ್ಸಙ್ಕುದ್ತುಣಕಿೀತಯನಾನ್ೇನಾನ್ೇ  ||||10 10 ||||  

‘‘ಆತಮಆತಮನ್ ೀ ವಿಹಿತಂ ಕಮಯ ವಜಯಯತ್ಾವನ್ ೀ ವಿಹಿತಂ ಕಮಯ ವಜಯಯತ್ಾವSSನ್ಯಕಮಯಣಾಃ ನ್ಯಕಮಯಣಾಃ ||  
ಕ್ಾಮಸಯ ಚ ಪರಿತ್ಾಯಗ್ ೀ ನಿಕ್ಾಮಸಯ ಚ ಪರಿತ್ಾಯಗ್ ೀ ನಿರಿೀಹ್ೀತ್ಾಯಹತರತತುಮಾಾಃರಿೀಹ್ೀತ್ಾಯಹತರತತುಮಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  

 

ಸಚಛಾದ್ಧರಾ ಬರಹಮಚಯೀಯಣ ಶಶವದ್ಸಂಪರಮಾದ್ೀನ್ ಜಯೀನ್ ವಾಚಾಮ್ ಸಚಛಾದ್ಧರಾ ಬರಹಮಚಯೀಯಣ ಶಶವದ್ಸಂಪರಮಾದ್ೀನ್ ಜಯೀನ್ ವಾಚಾಮ್ ||  
ಸವಯತರ ಮದಾಾವವಿಚಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಿರಾಜತ್್ೀನ್ ಸವಯತರ ಮದಾಾವವಿಚಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಿರಾಜತ್್ೀನ್ || || 12 12 ||||  

‘‘ಸವಯಸಾಮದ್ತತುಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಾಹೃತಮ್ ಸವಯಸಾಮದ್ತತುಮೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ಪರಪರತಜೀವಂ ಯೀನ್ ಮತಕಿುಸುದಿವಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿದಾಂ ಮತಮ್ತಜೀವಂ ಯೀನ್ ಮತಕಿುಸುದಿವಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿದಾಂ ಮತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರತತುಮತ್್ವೀ ತದ್ೀವ ಪರತಪೂರತಷ್ಮ್ ನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರತತುಮತ್್ವೀ ತದ್ೀವ ಪರತಪೂರತಷ್ಮ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಚಾ ಜಾನಾತ ಸವಯವಿತ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಚಾ ಜಾನಾತ ಸವಯವಿತ್ ||  
ದಾವದಾವತರಂತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈರ್ತಯಕುಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣದ್ಂಷ್ೌಶಾ ಸೌಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈರ್ತಯಕುಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣದ್ಂಷ್ೌಶಾ ಸೌಮಯದ್ೃಕ್ಮಯದ್ೃಕ್  ||  
ಘ ೀರರತಕ್ ಚ್ೀತ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಸವಯಜ್ಞ ಉದಾಹೃತಾಃಘ ೀರರತಕ್ ಚ್ೀತ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಸವಯಜ್ಞ ಉದಾಹೃತಾಃ’’ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ||||  
‘‘ಷ್ಣಣವಷ್ಣಣವತತಯಙ್ತುಲ್ ೀ ರ್ಸತುನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಪರಿಮಣಡಲಾಃ ತತಯಙ್ತುಲ್ ೀ ರ್ಸತುನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಪರಿಮಣಡಲಾಃ ||  
ಸಪುಪಾದ್ಶಾತತಹಯಸುಾಃ ಸ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಪೂಜಯತ್್ೀಸಪುಪಾದ್ಶಾತತಹಯಸುಾಃ ಸ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಪೂಜಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್ ು್ೀ  ||||  
‘‘ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಮಣಡಲ್ ೀ ವಾಯಮೀ ಬಾನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಮಣಡಲ್ ೀ ವಾಯಮೀ ಬಾಹ ಹ   ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ ಉಚಯತ್್ೀನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ ಉಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 12 12 ||||  

 

ತಸಾಮದ್ಬವನ್ ುೀ ಹೃದ್ಯೀನ್ ಜಾತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಹಿೀರಾಂತಸಾಮದ್ಬವನ್ ುೀ ಹೃದ್ಯೀನ್ ಜಾತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಹಿೀರಾಂಸಮಸಮಮತಂಮತಂ  ಸತನಾಭಮ್ ಸತನಾಭಮ್ ||  
ಅಕಿಿಷ್ಟಬತದಾಧಯ ಭರತಂಅಕಿಿಷ್ಟಬತದಾಧಯ ಭರತಂ  ಭಜಧ್ವಂ ಶತಶ್ರಷ್ಣಂ ತದ್ಾರಣಂಭಜಧ್ವಂ ಶತಶ್ರಷ್ಣಂ ತದ್ಾರಣಂ  ಪರಜಾನಾಮ್ ಪರಜಾನಾಮ್ || || 20 20 ||||  
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  ‘‘ನಾಭಿರಿತಯರ್ ನಾಮ ಸಾಯದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸವಾಯಶರಯೀ ರ್ತಾಃನಾಭಿರಿತಯರ್ ನಾಮ ಸಾಯದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸವಾಯಶರಯೀ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ತತುಸಯ ಮಮ ಶತಶ್ರಷ್ಣಮ್ ತತುಸಯ ಮಮ ಶತಶ್ರಷ್ಣಮ್ || || 20 20 ||||  
 

ದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಘವಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಾದ್ಯೀ ಬರಹಮಸತತ್ಾಶಾ ತ್್ೀಷಾಮ್ ದ್ೀವಾಸತರ್ೀಭ್ ಯೀ ಮಘವಾನ್ ಪರಧ್ಾನ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಾದ್ಯೀ ಬರಹಮಸತತ್ಾಶಾ ತ್್ೀಷಾಮ್ ||  
ಭವಾಃ ಪರಾಃ ಸ್ ೀಭವಾಃ ಪರಾಃ ಸ್ ೀSSರ್ ವಿರಿಞ್ಾವಿೀರ್ಯಾಃ ಸ ಮತಾರ್ ೀರ್ ವಿರಿಞ್ಾವಿೀರ್ಯಾಃ ಸ ಮತಾರ್ ೀSSಹಂ ದಿವಜದ್ೀವದ್ೀವಾಃ ಹಂ ದಿವಜದ್ೀವದ್ೀವಾಃ || || 22 22 ||||  

ದಿವಜಾನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವಾಃ ದಿವಜಾನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವಾಃ || || 22 22 ||||  
 

ಸವಾಯಣಿ ಮದಿಧಷ್ಣಯತರಾ ಭವದಿಾಶಾರಾಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಸತತ್ಾ ಧ್ತರವಾಣಿ ಸವಾಯಣಿ ಮದಿಧಷ್ಣಯತರಾ ಭವದಿಾಶಾರಾಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಸತತ್ಾ ಧ್ತರವಾಣಿ ||  
ಸಮಾಾವಿತವಾಯನಿ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ವೀ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಸುದ್ತತ್ಾಹಯಣಂ ಮೀ ಸಮಾಾವಿತವಾಯನಿ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ವೀ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಸುದ್ತತ್ಾಹಯಣಂ ಮೀ || || 26 26 ||||  

ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ––  ಜೀವಾನಾಂ  ಷ್ಣಯತರಾ ಪರಮೀಶವರಸಯ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಜೀವಾನಾಂ  ಷ್ಣಯತರಾ ಪರಮೀಶವರಸಯ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ||  

‘‘ಉಪಪಾದ್ಯೀತಾರಾತ್ಾಮನ್ಂ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಉಪಪಾದ್ಯೀತಾರಾತ್ಾಮನ್ಂ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ರ್ಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ||  
ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ನ್ ಚ್ೈತಸಾಮತ್ ಪರಯೀ ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈವ ನ್ ಚ್ೈತಸಾಮತ್ ಪರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಕಶಾನ್ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಕಶಾನ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  
‘‘ಯೀ ಹರ್ೀಶ್ೈವ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ವಕ್ಾು ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃಯೀ ಹರ್ೀಶ್ೈವ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ವಕ್ಾು ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  55  ||||    
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  6 6 ||||  
 

ರಾಜಾರಾಜಾ  --  ನ್ ನ್ ನ್ಂ ಭಗವನಾನತಮರಾಮಾಣಾಂ ನ್ ನ್ ನ್ಂ ಭಗವನಾನತಮರಾಮಾಣಾಂ 
ಯೀಗಸಮಿೀರಿತಜ್ಞಾನಾವಭಜಯತಕಮಯಭಿೀಜಾನಾಮೈಶವರಾಯಣಿ ಪುನ್ಾಃಯೀಗಸಮಿೀರಿತಜ್ಞಾನಾವಭಜಯತಕಮಯಭಿೀಜಾನಾಮೈಶವರಾಯಣಿ ಪುನ್ಾಃ  
ಕ್್ಿೀಶದಾನಿ ಭವಿತತಮಹಯನಿು ರ್ದ್ೃಚಛಯೀಪಗತ್ಾನಿ ಕ್್ಿೀಶದಾನಿ ಭವಿತತಮಹಯನಿು ರ್ದ್ೃಚಛಯೀಪಗತ್ಾನಿ ||||    

 

ಋಷ್ಟಾಃ ಋಷ್ಟಾಃ ::--  ಸತಯಸತಯಮತಕುಂ ಕಿನಿುವಹ ವಾ ಏಕ್್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ ೀ ಮತಕುಂ ಕಿನಿುವಹ ವಾ ಏಕ್್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ ೀ   
ವಿಸರಮಾಮನ್ವಸಾಿವಿಸರಮಾಮನ್ವಸಾಿನ್ಸಯನ್ಸಯ ಘಟ್ಕಿರಾಟ್ ಇವ ನ್ ಸಙ್ುಚಛತ  ಘಟ್ಕಿರಾಟ್ ಇವ ನ್ ಸಙ್ುಚಛತ || || 2 2 ||||  

ತಥಾ ಚ್ ೀಕುಮ್ ತಥಾ ಚ್ ೀಕುಮ್ ––  

ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಕಹಿಯಚಿತ್ ಸಙ್ುಂ ಮನ್ಸ್ತ ಹಯನ್ವಸಿ್ತತ್್ೀ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಕಹಿಯಚಿತ್ ಸಙ್ುಂ ಮನ್ಸ್ತ ಹಯನ್ವಸಿ್ತತ್್ೀ ||  
ರ್ದಿವಸರಮಾಾಚಿಾರಂ ಚಿೀಣಯಂ ಚಸ್ನ ದ್ೀತ್ ತಪ ಐಶವರಮ್ ರ್ದಿವಸರಮಾಾಚಿಾರಂ ಚಿೀಣಯಂ ಚಸ್ನ ದ್ೀತ್ ತಪ ಐಶವರಮ್ || || 3 3 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 214 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ನಿತಯಂ ದ್ದಾತ ಕ್ಾಮಸಯ ಚಿಛದ್ರಂ ತದ್ನ್ತ ಯೀನಿತಯಂ ದ್ದಾತ ಕ್ಾಮಸಯ ಚಿಛದ್ರಂ ತದ್ನ್ತ ಯೀSSರರ್ಾಃ ರರ್ಾಃ ||  
ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕೃತಮೈತರಸಯ ಪತತಯಜಾಯಯೀವ ಪುಂಶಾಲ್ಲೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕೃತಮೈತರಸಯ ಪತತಯಜಾಯಯೀವ ಪುಂಶಾಲ್ಲೀ || || 4 4 ||||  

 

ಕ್ಾಮೀ ಮನ್ತಯಮಯದ್ ೀ ಲ್ ೀಭಾಃ ಶ್್ ೀಕಮೀಹಭರಾದ್ರ್ಾಃ ಕ್ಾಮೀ ಮನ್ತಯಮಯದ್ ೀ ಲ್ ೀಭಾಃ ಶ್್ ೀಕಮೀಹಭರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಕಮಯಬನ್ಧಶಾ ರ್ನ್ ಮಲಾಃ ಸ್ತವೀಕತರಾಯತ್ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ತದ್ ಬತಧ್ಾಃ ಕಮಯಬನ್ಧಶಾ ರ್ನ್ ಮಲಾಃ ಸ್ತವೀಕತರಾಯತ್ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ತದ್ ಬತಧ್ಾಃ || || 5 5 ||||  

‘‘ಮಹ್ೈಶವರ್ಯಸವರ ಪೀ ಹಿ ಭಗವಾನ್ನೃಷ್ಭಾಃ ಸವರಾಟ್ ಮಹ್ೈಶವರ್ಯಸವರ ಪೀ ಹಿ ಭಗವಾನ್ನೃಷ್ಭಾಃ ಸವರಾಟ್ ||  
ನ್ೈಶವರಾಯಣಿ ಸವಕಿೀರಾನಿ ಖಾಯಪರಾನ್ೈಶವರಾಯಣಿ ಸವಕಿೀರಾನಿ ಖಾಯಪರಾಮಾಸ ಸವಯವಿತ್ ಮಾಸ ಸವಯವಿತ್ ||  
ಉತುಮಾನಾಂ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ಧ್ಮಯತತುವಸಯ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಉತುಮಾನಾಂ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ಧ್ಮಯತತುವಸಯ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಮೈಶವರ್ಯಭ್ ೀಗ್ೀ ಹಿ ಮನ್ಾಃ ಸಕಿುಂ ವರಜ್ೀದ್ಯದಿ ತ್್ೀಷಾಮೈಶವರ್ಯಭ್ ೀಗ್ೀ ಹಿ ಮನ್ಾಃ ಸಕಿುಂ ವರಜ್ೀದ್ಯದಿ ||  
ಆನ್ನ್ ದೀ ಮತಕಿುಗ್ ೀ ಹಾರಸಂ ವಿಕಮಯಕರಣಾದ್ವಾಜ್ೀತ್ ಆನ್ನ್ ದೀ ಮತಕಿುಗ್ ೀ ಹಾರಸಂ ವಿಕಮಯಕರಣಾದ್ವಾಜ್ೀತ್ ||  
ಧ್ಮಾಯಧ್ಮಯವಿಹಿೀನ್ ೀಧ್ಮಾಯಧ್ಮಯವಿಹಿೀನ್ ೀSSಪ ಭಗವಾನ್ ಋಷ್ಭಸುತಾಃ ಪ ಭಗವಾನ್ ಋಷ್ಭಸುತಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಧ್ಮಯಸಾಿಪನಾರ್ಯಂ ನಾವಿಶವಕ್್ರೀ ಪರಾಂ ಸಿ್ತತಮ್ ತ್್ೀಷಾಂ ಧ್ಮಯಸಾಿಪನಾರ್ಯಂ ನಾವಿಶವಕ್್ರೀ ಪರಾಂ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಶತಭಾದಾಧಾದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಶತಭಾದಾಧಾಸಾಃ ಶತಭಾತ್ ಕ್ಾಚಿತ್ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಾಃ ಸಾಃ ಶತಭಾತ್ ಕ್ಾಚಿತ್ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಾಃ ||  
ಆ ಕ್ಾರಿಕಜೀವಾನಾಮೀವಮನ್ಯೀಷ್ತ ತದ್ದವರ್ಮ್ ಆ ಕ್ಾರಿಕಜೀವಾನಾಮೀವಮನ್ಯೀಷ್ತ ತದ್ದವರ್ಮ್ ||  
ಅಲಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ತತರ ಹಾರಸ್ ೀಅಲಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ತತರ ಹಾರಸ್ ೀSSಪ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್ ಪ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಅಶತಭಾಭಾವಜ್ ೀನಾನಹ್ ೀ ಮಹಾ ೀಕ್ಾರಿಣಾಮಪ ಅಶತಭಾಭಾವಜ್ ೀನಾನಹ್ ೀ ಮಹಾ ೀಕ್ಾರಿಣಾಮಪ ||  
ಅಶತಭ್ೀ ಕೃತ್್ೀ ನ್ ಭವತ ತ್ಾರತಮಾಯಚಾ ಸ ಸೃತಾಃ ಅಶತಭ್ೀ ಕೃತ್್ೀ ನ್ ಭವತ ತ್ಾರತಮಾಯಚಾ ಸ ಸೃತಾಃ ||  
ಪರಜಾಪಾಶಾ ತಥಾ ದ್ೀವಾ ಮಹಾ ೀಕ್ಾರಿಣಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಪರಜಾಪಾಶಾ ತಥಾ ದ್ೀವಾ ಮಹಾ ೀಕ್ಾರಿಣಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಋಷ್ಯಶ್ೀತಸುಥಾ ಸಪುಪತರ್ ೀಋಷ್ಯಶ್ೀತಸುಥಾ ಸಪುಪತರ್ ೀSSಪಸಪಸರಸಾಂ ಶತಮ್ ರಸಾಂ ಶತಮ್ ||  
ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ತಥಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಂಶದ್ನಾಯಸತ ಜಾತಷ್ತ ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ತಥಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಂಶದ್ನಾಯಸತ ಜಾತಷ್ತ ||  
ಅಲಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅನ್ ೀಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರ್ೀಅಲಾಾ ಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅನ್ ೀಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪರ್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 22  --  5 5 ||||  

 

ಆಥ್ೈವಮಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಲಲಾಮೀ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಜಡವದ್ವಧ್ ತವ್ೀಷ್ಭಾಷಾಆಥ್ೈವಮಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಲಲಾಮೀ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಜಡವದ್ವಧ್ ತವ್ೀಷ್ಭಾಷಾ--
ಚರಿತ್್ೈರವಿಲಕ್ಷಿತಭಗವತಸವಚರಿತ್್ೈರವಿಲಕ್ಷಿತಭಗವತಸವಭಾವೀ ಯೀಗಿನಾಂ ಸಾಮಾರಾರ್ವಿ ಮನ್ತಭಾವೀ ಯೀಗಿನಾಂ ಸಾಮಾರಾರ್ವಿ ಮನ್ತಶ್ಕ್ಷರ್ನ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ನ್ 
ಸವಕಲ್ೀವರಂ ಜಹಾಸತರಾತಮನಾಯತ್ಾಮಸವಕಲ್ೀವರಂ ಜಹಾಸತರಾತಮನಾಯತ್ಾಮನ್ಮಸಂವಯವಹಿತನ್ಮಸಂವಯವಹಿತ--
ಮನ್ಥಾಯನ್ುರಮನ್ಥಾಯನ್ುರಭಾವ್ೀನಾನಿವೀಕ್ಷಮಾಣ ಉಪರತ್ಾನ್ತವೃತುರತಪರರಾಮ ಭಾವ್ೀನಾನಿವೀಕ್ಷಮಾಣ ಉಪರತ್ಾನ್ತವೃತುರತಪರರಾಮ || || 6 6 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕಲ್ೀವರತ್ಾಯಗ್ ೀ ಭ ತ್ಾಯಗ್ ೀವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕಲ್ೀವರತ್ಾಯಗ್ ೀ ಭ ತ್ಾಯಗ್ ೀSSನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಕಲ್ೀವರತ್ಾಯಗ್ ೀಕಲ್ೀವರತ್ಾಯಗ್ ೀSSನ್ಯೀಷಾಂ ಪಞ್ಾತವಮ್ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಪಞ್ಾತವಮ್ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ||  



 

 
 

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

 

Page 215 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಅನ್ಥಾಯನ್ುರಭಾವ್ೀನ್ ಅಥಾಯನ್ುರಂ ನಾಸ್ತುೀತ ಮನ್ಸಾ ಅನ್ಥಾಯನ್ುರಭಾವ್ೀನ್ ಅಥಾಯನ್ುರಂ ನಾಸ್ತುೀತ ಮನ್ಸಾ || || 6 6 ||||  

ತಸಯ ಹ ವಾ ಏವಂ ಮತಕುಲ್ಲಙ್ುಸಯತಸಯ ಹ ವಾ ಏವಂ ಮತಕುಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಭಗವತ ಋ ಭಗವತ ಋಷ್ಭಸಯ ಯೀಗಮಾರಾವಸಾನ್ ೀ ಷ್ಭಸಯ ಯೀಗಮಾರಾವಸಾನ್ ೀ 
ದ್ೀಹದ್ೀಹ  ಇಮಾಂ ಜಗತೀಮಭಿಮಾನಾಭಾಸ್ೀನ್ ಚಙ್ೆಾಇಮಾಂ ಜಗತೀಮಭಿಮಾನಾಭಾಸ್ೀನ್ ಚಙ್ೆಾಮಮಮಾಣಾ ಏಕದಾ ತತ ಮಾಣಾ ಏಕದಾ ತತ 
ಕ್ಾಙ್ೆಟ್ಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾನ್ ದ್ೀಶಾನ್ ರ್ದ್ೃಚಛಯೀಪಗತಾಃ ಕ್ಾಙ್ೆಟ್ಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾನ್ ದ್ೀಶಾನ್ ರ್ದ್ೃಚಛಯೀಪಗತಾಃ 
ಕತಟ್ಚಾಚಲ್ ೀಪವನ್ ಆಸಯಕೃತ್ಾಶಮಕಬಳ ಉನಾಮದ್ ಇವ ಕತಟ್ಚಾಚಲ್ ೀಪವನ್ ಆಸಯಕೃತ್ಾಶಮಕಬಳ ಉನಾಮದ್ ಇವ 
ಮತಕುಮ ಧ್ಯಜ್ ೀಮತಕುಮ ಧ್ಯಜ್ ೀSSಸಂವಿೀತ ಏವ ವಿಚಚಾರ ಸಂವಿೀತ ಏವ ವಿಚಚಾರ || || 7 7 ||||  

ಅಭಿಮಾನಾಭಾಸ್ೀನ್ ಅಭಿಮಾನಾಭಾಸ್ೀನ್ ––  ಅಭಿತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ಅಭಿತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ || || 7 7 ||||  
 

ಅರ್ ಸಮಿೀರವ್ೀಗವಿಧ್ತತವ್ೀಣತಅರ್ ಸಮಿೀರವ್ೀಗವಿಧ್ತತವ್ೀಣತನಿಕಷ್ ೀಯಪಜಾತ್್ ೀ ನಿಕಷ್ ೀಯಪಜಾತ್್ ೀ | | 
ದಾವಾನ್ಲಸುದ್ವನ್ಮಾಲ್ೀಲ್ಲಹಾನ್ಾಃ ಸಮನಾುತ್ ಸಹ ತ್್ೀನ್ ದ್ದಾಹ ದಾವಾನ್ಲಸುದ್ವನ್ಮಾಲ್ೀಲ್ಲಹಾನ್ಾಃ ಸಮನಾುತ್ ಸಹ ತ್್ೀನ್ ದ್ದಾಹ || || 9 9 ||||  

 

ರ್ಸಯ ಕಿಲಾನ್ತರ್ಸಯ ಕಿಲಾನ್ತರರಚಿತಮತಪಾಕಣಯಯ ಕ್ಾಙ್ೆಟ್ಕಚಿತಮತಪಾಕಣಯಯ ಕ್ಾಙ್ೆಟ್ಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾನಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾನಾಂ ಣಾಯಟ್ಕ್ಾನಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಕಣಾಯಟ್ಕ್ಾನಾಂ 
ರಾಜಾರಾಜಾSSಹಯತನಾಮೀಪಶ್ಕ್ಷಯ ಕಲಾವಧ್ಮಯ ಉತೃಷ್ಯಮಾಣ್ೀ ಭವಿತವ್ಯೀನ್ ಹಯತನಾಮೀಪಶ್ಕ್ಷಯ ಕಲಾವಧ್ಮಯ ಉತೃಷ್ಯಮಾಣ್ೀ ಭವಿತವ್ಯೀನ್ 
ವಿಮೀಹಿತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಪರ್ಮಕತತ್್ ೀಭರ್ಮಪಹಾರ್ ಕತಪರ್ಂ ಪಾಷ್ಣಡವಿಮೀಹಿತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಪರ್ಮಕತತ್್ ೀಭರ್ಮಪಹಾರ್ ಕತಪರ್ಂ ಪಾಷ್ಣಡ--
ಮಸಮಞ್ಜಮಸಮಞ್ಜಸಂ ನಿಜಮನಿೀಷ್ರಾ ಮನ್ದಾಃ ಸಮರಸಂ ನಿಜಮನಿೀಷ್ರಾ ಮನ್ದಾಃ ಸಮರವತಯಇವತಯಇಷ್ಯತ್್ೀ ಷ್ಯತ್್ೀ || || 10 10 ||||  

 

ಯೀನ್ ಹ ವಾ ಕಲೌ ಮನ್ತಜಾಪಸದಾ ದ್ೀವಮಾರಾವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ಯೀನ್ ಹ ವಾ ಕಲೌ ಮನ್ತಜಾಪಸದಾ ದ್ೀವಮಾರಾವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ 
ಸವವಿ ನಿಯೀಗಶೌಚಾಚಾರವಿಹಿೀನಾ ದ್ೀವಹ್ೀಲನಾದಿೀನ್ಯಪವರತ್ಾನಿ ನಿಜ್ೀಚಛರಾ ಸವವಿ ನಿಯೀಗಶೌಚಾಚಾರವಿಹಿೀನಾ ದ್ೀವಹ್ೀಲನಾದಿೀನ್ಯಪವರತ್ಾನಿ ನಿಜ್ೀಚಛರಾ 
ಗೃಹಾಣನಾ ಅಸಾನನಾಚಮನ್ಶೌಚಕ್್ೀಶ್್ ೀಲತಿಞ್ಛನಾದಿೀನಿ ಕಲ್ಲನಾಗೃಹಾಣನಾ ಅಸಾನನಾಚಮನ್ಶೌಚಕ್್ೀಶ್್ ೀಲತಿಞ್ಛನಾದಿೀನಿ ಕಲ್ಲನಾSSಧ್ಮಯಬಹತಧ್ಮಯಬಹತ--
ಲ್ ೀಪಲ್ ೀಪಬರಹಮಬಾರಹಮಣರ್ಜ್ಞಪುರತಷ್ಲ್ ೀಕವಿದ್ ಷ್ಕ್ಾಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಬರಹಮಬಾರಹಮಣರ್ಜ್ಞಪುರತಷ್ಲ್ ೀಕವಿದ್ ಷ್ಕ್ಾಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಭವಿಷ್ಯನಿು || || 11 11 ||||  

 

ತ್್ೈರಪ ಹಯವಾಯತ್್ೈರಪ ಹಯವಾಯಕುನ್ರಾ ನಿಜಲ್ ೀಕರಾತರರಾಕುನ್ರಾ ನಿಜಲ್ ೀಕರಾತರರಾSSನ್ಧಪರಮಾರರಾನ್ಧಪರಮಾರರಾSSತ ತ 
ಏವಾನಾಶವಸಾುಸುಮಸಯನ ಧ್ೀ ಸವರ್ಮೀವ ಪರಪಏವಾನಾಶವಸಾುಸುಮಸಯನ ಧ್ೀ ಸವರ್ಮೀವ ಪರಪತತಷ್ಯನಿು ಷ್ಯನಿು || || 12 12 ||||  

  ‘‘ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ಋಷ್ಭಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ಋಷ್ಭಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀನ್ೈವ ಮನ್ಸಾ ಕರಮಂಸತುಕತತ್ಾದ್ೃಶ್ೀನ್ೈವ ಮನ್ಸಾ ಕರಮಂಸತುಕತಟ್ಚಾಚಲ್ೀ ಟ್ಚಾಚಲ್ೀ ||  
ದಾವಾಗಿನಮನ್ತವಿಶಾಯರ್ ತತರಸಿಾಃ ಪಾರದ್ಹಜಜಗತ್ ದಾವಾಗಿನಮನ್ತವಿಶಾಯರ್ ತತರಸಿಾಃ ಪಾರದ್ಹಜಜಗತ್ ||  
ಏವಮಗ್ನೀರಭಿವಯಕುಸುತ್್ ಾೀಏವಮಗ್ನೀರಭಿವಯಕುಸುತ್್ ಾೀ  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
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ಋಋಷ್ಭತ್್ವೀನ್ ಸಙಕ್ ುೀಪಯ ಧ್ಮಾಯನ್ದಾಯಪ ತತರಗಾಃ ಷ್ಭತ್್ವೀನ್ ಸಙಕ್ ುೀಪಯ ಧ್ಮಾಯನ್ದಾಯಪ ತತರಗಾಃ ||  
ಆಆಸ ು್ೀ ಸ ವಾಸ ು್ೀ ಸ ವಾಸತದ್ೀವಾತ್ಾಮ ವಾಸತದ್ೀವೀಸತದ್ೀವಾತ್ಾಮ ವಾಸತದ್ೀವೀSSಹಮಿತಯಜಾಃ ಹಮಿತಯಜಾಃ ||||  
ಸದಾ ಸಿ್ತತಾಃ ಸಿ್ತತಂ ತ್ಾಂ ತತ ಸತಶಾರವಾಹ್ ೀಯ ದ್ತರಾತಮವಾನ್ ಸದಾ ಸಿ್ತತಾಃ ಸಿ್ತತಂ ತ್ಾಂ ತತ ಸತಶಾರವಾಹ್ ೀಯ ದ್ತರಾತಮವಾನ್ ||  
ಪೂವಯಂ ತತ ಪೌಣಡಾಕ್್ ೀ ನಾಮ ವಾಸತದ್ೀವಾಃಪೂವಯಂ ತತ ಪೌಣಡಾಕ್್ ೀ ನಾಮ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ  ಸತದ್ತಮಯತಾಃ ಸತದ್ತಮಯತಾಃ ||  
ಜಾತಸಮರ್ ೀ ದಿವಧ್ಾ ಶಾಸಿಂ ಪಾಷ್ಣಡಂ ನಿಮಯಮೀ ನ್ೃಪಾಃ ಜಾತಸಮರ್ ೀ ದಿವಧ್ಾ ಶಾಸಿಂ ಪಾಷ್ಣಡಂ ನಿಮಯಮೀ ನ್ೃಪಾಃ ||  
ಏಕಂ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀಏಕಂ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಾಖಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀSSಹಮಿತಯಪ ಹಮಿತಯಪ ||  
ಕತಸತಂ ವಾಸತದ್ೀವತವಪರತಪಾದ್ಕಮಾತಮನ್ಾಃ ಕತಸತಂ ವಾಸತದ್ೀವತವಪರತಪಾದ್ಕಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ಚಾಪರಮಪ ಚಕ್ಾರಾಹಯತನಾಮಕಮ್ ಲ್ ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ಚಾಪರಮಪ ಚಕ್ಾರಾಹಯತನಾಮಕಮ್ ||||  
ತತರಶ್ಷ್ಯಾಃ ಕರಮತನಾಯಮ ನ್ ಜಾನ್ಂಸುನ್ಮತಂ ಪರಮ್ ತತರಶ್ಷ್ಯಾಃ ಕರಮತನಾಯಮ ನ್ ಜಾನ್ಂಸುನ್ಮತಂ ಪರಮ್ ||  
ವಾಸತದ್ೀವಾತಮತ್ಾಂ ಸವಯಜೀವಾನಾಮವದ್ತ್ ಕತ ೀಾಃ ವಾಸತದ್ೀವಾತಮತ್ಾಂ ಸವಯಜೀವಾನಾಮವದ್ತ್ ಕತ ೀಾಃ ||  
ಕರಮಾವಖಯಂ ಶಾಸಿಮಕರ್ ೀಕರಮಾವಖಯಂ ಶಾಸಿಮಕರ್ ೀದ್ಭ್ೀದ್ಭ್ೀದ್ಪರತಪಾದ್ಕಮ್ ದ್ಪರತಪಾದ್ಕಮ್ ||  
ಕತಶಾಸಿಂ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ವಿರತದ್ಧಂ ತ್ಾಮಸಾಲರ್ಮ್ ಕತಶಾಸಿಂ ಸವಯವ್ೀದಾನಾಂ ವಿರತದ್ಧಂ ತ್ಾಮಸಾಲರ್ಮ್ ||  
ತದ್ದೃತದ್ದೃಷಾಟವಷಾಟವSSದಾಯಪ ವತಯನ ು್ೀ ವತಯಷ್ಯನಿು ತಥಾ ಕಲೌ ದಾಯಪ ವತಯನ ು್ೀ ವತಯಷ್ಯನಿು ತಥಾ ಕಲೌ ||  
ಅಶೌಚಾಅಶೌಚಾ  ಅವರತ್ಾಚಾರಾಅವರತ್ಾಚಾರಾ  ವಾಸತದ್ೀವೀವಾಸತದ್ೀವೀSSಹಿಹಿಮಿಮಿತಯಪತಯಪ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  ||||  

 

ಅಹ್ ೀ ಭತವಾಃ ಅಹ್ ೀ ಭತವಾಃ ಸಪುಸಮತದ್ರವತ್ಾಯಸಪುಸಮತದ್ರವತ್ಾಯ  ದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ವಷ್ೀಯಷ್ವ ಪುಣಯಮೀತತ್ ದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ವಷ್ೀಯಷ್ವ ಪುಣಯಮೀತತ್ ||  
ಗಾರ್ನಿು ರ್ತರತಯಜನಾ ಮತರಾರ್ೀಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಭದಾರಣಯವತ್ಾರರ್ನಿು ಗಾರ್ನಿು ರ್ತರತಯಜನಾ ಮತರಾರ್ೀಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಭದಾರಣಯವತ್ಾರರ್ನಿು || || 14 14 ||||  

‘‘ವಿಶ್ೀಷಾದಾಾರತ್್ೀ ಪುಣಯಂ ಚರ್ೀರ್ತಾಃ ವಿಶ್ೀಷಾದಾಾರತ್್ೀ ಪುಣಯಂ ಚರ್ೀರ್ತಾಃ ಪಾಪಮಪಯರ್ ಪಾಪಮಪಯರ್ ||  
ತಥ್ೈವ ಭಗವದ್ಾಕಿುಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ನಾನ್ಯವಷ್ಯಗಾಾಃತಥ್ೈವ ಭಗವದ್ಾಕಿುಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ನಾನ್ಯವಷ್ಯಗಾಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  || || 14 14 ||||  

 

ಕ್್ ೀ ನ್ವಸಯ ಕ್ಾಷಾಠಕ್್ ೀ ನ್ವಸಯ ಕ್ಾಷಾಠಮಪರ್ ೀಮಪರ್ ೀSSನ್ತಗಚ ಛ್ೀನ್ತಗಚ ಛ್ೀನ್ಮನ್ ೀರಥ್ೀನಾಪಯಭವಾರ್ ಯೀಗಿೀ ನ್ಮನ್ ೀರಥ್ೀನಾಪಯಭವಾರ್ ಯೀಗಿೀ ||  
ರ್ದ್ ಯೀಗಮಾರಾಂರ್ದ್ ಯೀಗಮಾರಾಂ  ಸಾೃಹರ್ನ್ತಯದ್ಸಾುಂ ಮಹತಮಮಾಸಾೃಹರ್ನ್ತಯದ್ಸಾುಂ ಮಹತಮಮಾ  ಯೀನ್ ಕೃತಪರಯೀನ್ ಕೃತಪರರ್ತ್ಾನಾಃ ರ್ತ್ಾನಾಃ ||||  

ಯೀಗಮಾರಾಂ ಯೀಗಮಾರಾಫಲಂ ಬಾಹಯಮ್ ಯೀಗಮಾರಾಂ ಯೀಗಮಾರಾಫಲಂ ಬಾಹಯಮ್ ||  

‘‘ನಿತ್್ ಯೀದ್ಸಾು ಯೀಗಶಕಿುರನಿತ್್ ಯೀದ್ಸಾು ಯೀಗಶಕಿುರನ್ನ್ಪ್ೀಕ್ಷಯಂ ಫಲಂ ಪ್ೀಕ್ಷಯಂ ಫಲಂ ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ ||  
ನಿತಯಸವರ ಪಭ ತ್ಾನಿತಯಸವರ ಪಭ ತ್ಾSSಪ ಬಹಿಾಃ ಫಲವಿವಜಯನಾತ್ ಪ ಬಹಿಾಃ ಫಲವಿವಜಯನಾತ್ ||  
ಅಕಮೀಯತತಯಚಯತ್್ೀ ರ್ದ್ವನ್ ೇಕ್ಷಾಃ ಫಲವಿವಜಯನಾತ್ಅಕಮೀಯತತಯಚಯತ್್ೀ ರ್ದ್ವನ್ ೇಕ್ಷಾಃ ಫಲವಿವಜಯನಾತ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 16 16 ||||  

ರ್ಸಾಯಮೀವ ಕವರ್ ಆತ್ಾಮನ್ರ್ಸಾಯಮೀವ ಕವರ್ ಆತ್ಾಮನ್ಮವಿರತವಿವಿಧ್ವೃಜನ್ಸಂಸಾರಪರಿತ್ಾಮವಿರತವಿವಿಧ್ವೃಜನ್ಸಂಸಾರಪರಿತ್ಾಪೀಪಪೀಪತಪಯತಪಯ  
ಮಾಮಾನ್ಮನ್ತಸವನ್ಂ ಸಾನಪರ್ನ್ುಸುಯೈವ ಪರರಾ ನಿವೃತ್ಾಯ ನ್ಮನ್ತಸವನ್ಂ ಸಾನಪರ್ನ್ುಸುಯೈವ ಪರರಾ ನಿವೃತ್ಾಯ 
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ಹಾಯಪವಗಿಯಕಮಾತಯನಿುಕಂ ಪರಮಪುರತಷಾರ್ಯಮಪ ಸವರ್ಮಾಸಾದಿತಂ ಹಾಯಪವಗಿಯಕಮಾತಯನಿುಕಂ ಪರಮಪುರತಷಾರ್ಯಮಪ ಸವರ್ಮಾಸಾದಿತಂ 
ನ್ೈವಾನ್ೈವಾದಿರರ್ನ ು್ೀ ಭಾಗವತತ್್ವೀನ್ೈವ ಪರಿಸಮಾಪುಸವಾಯಥಾಯಾಃ ದಿರರ್ನ ು್ೀ ಭಾಗವತತ್್ವೀನ್ೈವ ಪರಿಸಮಾಪುಸವಾಯಥಾಯಾಃ || || 18 18 ||||  

 

ರಾಜನ್ ಪತಗತಯರತರಲಂ ಭವತ್ಾಂ ರ್ದ್ ನಾಂ ದ್ೀವಪರರ್ಾಃ ಕತಲಪತಾಃ ಕವಚ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀ ವಾಃ ರಾಜನ್ ಪತಗತಯರತರಲಂ ಭವತ್ಾಂ ರ್ದ್ ನಾಂ ದ್ೀವಪರರ್ಾಃ ಕತಲಪತಾಃ ಕವಚ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀ ವಾಃ ||  
ಅಸ್ುವೀಅಸ್ುವೀವಮಙ್ುಭಗವಾವಮಙ್ುಭಗವಾನ್ ಭಜನಾಂ ಮತಕತನ್ ದೀ ಮತಕಿುಂನ್ ಭಜನಾಂ ಮತಕತನ್ ದೀ ಮತಕಿುಂ  ದ್ದಾತ ಕಹಿಯಚಿತಸಮ ನ್ ಭಕಿುಯೀಗಮ್ದ್ದಾತ ಕಹಿಯಚಿತಸಮ ನ್ ಭಕಿುಯೀಗಮ್||||1919  

‘‘ಬರಹಮಣ್ ೀಬರಹಮಣ್ ೀSSನ್ಯಸಯ ನ್ ೀ ಪೂಣಾಯಂ ನ್ಯಸಯ ನ್ ೀ ಪೂಣಾಯಂ ದ್ದ್ದಾಯದ್ಾಕಿುಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ದಾಯದ್ಾಕಿುಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಮತಕಿುಂಮತಕಿುಂ ದ್ದಾತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಕ್್ ೀ ಹಯ ೀಶ್ತ್್ೀ ದ್ದಾತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಕ್್ ೀ ಹಯ ೀಶ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ನಾದಿರರ್ನ ು್ೀ ತತ ಯೀ ಮೀಕ್ಷಂ ಪೂವಯಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಂ ಸತಖಮ್ ನಾದಿರರ್ನ ು್ೀ ತತ ಯೀ ಮೀಕ್ಷಂ ಪೂವಯಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಂ ಸತಖಮ್ ||  
ಸವಯೀಗಯಂ ವಯಜಯತ್್ೀ ಮತಕ್ ುೌ ತಚ್ ಾೀಕುಂ ತ್ಾರತಮಯರ್ತಕ್ಸವಯೀಗಯಂ ವಯಜಯತ್್ೀ ಮತಕ್ ುೌ ತಚ್ ಾೀಕುಂ ತ್ಾರತಮಯರ್ತಕ್’’    

ಇತ ವಯೀಮಸ್ತಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸ್ತಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 1818,,19 19 ||||  

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  6 6 ||||  
 

|| || ಸಪುಸಪುಮೀಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --7 7 ||||  

ಪರ್ ೀರಜಾಃ ಸವಿಪರ್ ೀರಜಾಃ ಸವಿತಜಾಯತವ್ೀದ್ ೀ ವ್ೀದ್ಸಯ ಗಭ್ ೀಯ ಮನ್ಸ್ೀದ್ಂ ಜಜಾನ್ ತಜಾಯತವ್ೀದ್ ೀ ವ್ೀದ್ಸಯ ಗಭ್ ೀಯ ಮನ್ಸ್ೀದ್ಂ ಜಜಾನ್ ||  
ಸವರ್ೀತಸಾಸವರ್ೀತಸಾSSದ್ಾಃ ಪುನ್ರಾವಿಶಯ ಚ ಸವಂದ್ಾಃ ಪುನ್ರಾವಿಶಯ ಚ ಸವಂ  ಹಂಸಂ ಗೃಧ್ಾರಣಾಮೃಷ್ಭಂ ಸಙ್ುೃಣಿೀಮಾಃಹಂಸಂ ಗೃಧ್ಾರಣಾಮೃಷ್ಭಂ ಸಙ್ುೃಣಿೀಮಾಃ||||1313          

 

‘‘ಪರ್ ೀರಜಾಪರ್ ೀರಜಾSSರಜಸೆತ್ಾವತ್ ತರಯೀಢಯತ್ಾವತ್ ತರಯೀಸತತಾಃ ರಜಸೆತ್ಾವತ್ ತರಯೀಢಯತ್ಾವತ್ ತರಯೀಸತತಾಃ ||  
ಗತಗತಣಾತಯರಾತ್ ತತರಿೀರ್ಶಾ ಜಾತವ್ೀದಾಶಾ ಸವಯವಿತ್ ಣಾತಯರಾತ್ ತತರಿೀರ್ಶಾ ಜಾತವ್ೀದಾಶಾ ಸವಯವಿತ್ ||  
ಹಂಸ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಾದಿಹಾನ್ೀನ್ ಜೀವ್ೀಶತ್ಾವಚಾಹಂಸ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಾದಿಹಾನ್ೀನ್ ಜೀವ್ೀಶತ್ಾವಚಾಗೃಧ್ರರಾಟ್ ಗೃಧ್ರರಾಟ್ ||  
ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಯನಿರ್ನ್ೃತ್ಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಕಿೀತಯತಾಃಕ್ಾಲಾಃ ಸವಯನಿರ್ನ್ೃತ್ಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿ ನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ನಿರತಕ್ ು್ೀ || || 13 13 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  77  ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  1010  ||||  
 

ಏವಂ ಬಹವಬದ್ಧಮಭಿಭಾಏವಂ ಬಹವಬದ್ಧಮಭಿಭಾಷ್ಷ್ಮಾಣಂ ನ್ರದ್ೀವಾಭಿಮಾನಿನ್ಂ ರಜಸಾ ತಮಸಾಮಾಣಂ ನ್ರದ್ೀವಾಭಿಮಾನಿನ್ಂ ರಜಸಾ ತಮಸಾSS--
ನ್ತವಿದ ಧ್ೀನ್ ಮದ್ೀನ್ ತರಸೃತ್ಾಶ್ೀಷ್ಭಗವತರನ್ತವಿದ ಧ್ೀನ್ ಮದ್ೀನ್ ತರಸೃತ್ಾಶ್ೀಷ್ಭಗವತರರ್ನಿಕ್್ೀತಂ ಪಣಿಡತಮಾನಿನ್ಂ ಸ ರ್ನಿಕ್್ೀತಂ ಪಣಿಡತಮಾನಿನ್ಂ ಸ 
ಭಗವಾನ್ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಭ ತಾಃ ಸವಯಭ ತಸೃಹೃದಾತ್ಾಮ ಭಗವಾನ್ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಭ ತಾಃ ಸವಯಭ ತಸೃಹೃದಾತ್ಾಮ 
ಯೀಗ್ೀಶವರಚರಾಯರಾಂ ನಾತವುಯತಾನ್ನಮತಂ ಸಮರ್ಮಾನ್ ಇವ ವಿಗಯೀಗ್ೀಶವರಚರಾಯರಾಂ ನಾತವುಯತಾನ್ನಮತಂ ಸಮರ್ಮಾನ್ ಇವ ವಿಗತಸಮತಸಮರ್ ರ್ 
ಇದ್ಮಾಹ ಇದ್ಮಾಹ || || 9 9 ||||  
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ಅಶ್ೀಷ್ಭಗವತರರಾಣಾಂ ನಿಕ್್ೀತಾಃ ಸ ಏವ ಭರತ್್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಅಶ್ೀಷ್ಭಗವತರರಾಣಾಂ ನಿಕ್್ೀತಾಃ ಸ ಏವ ಭರತ್್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

‘‘ತತ್ಾೆತತ್ಾೆಲಲಸಿ್ತತಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವೃಷ್ಭಾತಮಜಾಃ ಸಿ್ತತಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ವೃಷ್ಭಾತಮಜಾಃ ||  
ವರ್ ೀವರ್ ೀSSಪ  ಪ  ಕೃತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಕೃತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಾ  ಸತಹೃದಾ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀಷ್ವಪಸತಹೃದಾ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀಷ್ವಪ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 9 9 ||||  

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ––  

ತವಯೀದಿತಂ ವಯಕುಮವಿಪರಲಬಧಂ ಭತತಯಾಃ ಸ ಮೀ ಸಾಯದ್ಯದಿ ವಿೀರ ಭಾರಾಃ ತವಯೀದಿತಂ ವಯಕುಮವಿಪರಲಬಧಂ ಭತತಯಾಃ ಸ ಮೀ ಸಾಯದ್ಯದಿ ವಿೀರ ಭಾರಾಃ ||  
ಗನ್ತುರ್ಯದಿ ಸಾಯದ್ ಗಮಯಮಧ್ಾವ ಪೀಗನ್ತುರ್ಯದಿ ಸಾಯದ್ ಗಮಯಮಧ್ಾವ ಪೀವ್ೀತ ಚಾಸೌ ನ್ ವಿದಾಂ ಪರವಾದ್ಾಃ ವ್ೀತ ಚಾಸೌ ನ್ ವಿದಾಂ ಪರವಾದ್ಾಃ || || 10 10 ||||  

‘‘ಭರಣಾದಿಕೃದ್ಧರಿರಿತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ನ್ೃಪಮಬರವಿೀತ್ಭರಣಾದಿಕೃದ್ಧರಿರಿತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ನ್ೃಪಮಬರವಿೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  
 

ಸೌಿಲಯಂ ಕ್ಾಶಯಯಂಸೌಿಲಯಂ ಕ್ಾಶಯಯಂ  ವಾಯಧ್ರ್ ಆಧ್ರ್ಶಾ ಕ್ಷತತೃಡಾರ್ಂ ಕಲ್ಲರಿಚಾಛ ಜರಾ ಚ ವಾಯಧ್ರ್ ಆಧ್ರ್ಶಾ ಕ್ಷತತೃಡಾರ್ಂ ಕಲ್ಲರಿಚಾಛ ಜರಾ ಚ ||  
ನಿದಾರನಿದಾರSSರತಮಯನ್ತಯರಹಂ ಮದ್ಶಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜಾತಸಯ ಹಿ ಮೀ ನ್ ಸನಿು ರತಮಯನ್ತಯರಹಂ ಮದ್ಶಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜಾತಸಯ ಹಿ ಮೀ ನ್ ಸನಿು || || 11 11 ||||  

ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜಾತಸಯ ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಜಾತಸಯ ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  

‘‘ದ್ೀಹಮಾನಿೀ ದ್ೀಹಜಾತ್್ ೀ ವಿದ್ೀಹ್ ೀ ಮಾನ್ವಜಯತಾಃದ್ೀಹಮಾನಿೀ ದ್ೀಹಜಾತ್್ ೀ ವಿದ್ೀಹ್ ೀ ಮಾನ್ವಜಯತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 11 11 ||||  
 

ಜೀವನ್ೃತತವಂ ನಿರ್ಮೀನ್ ರಾಜನಾನಜೀವನ್ೃತತವಂ ನಿರ್ಮೀನ್ ರಾಜನಾನದ್ಯನ್ುವದ್ಯದಿವಕೃತಸಯ ದ್ೃಷ್ಟಮ್ ದ್ಯನ್ುವದ್ಯದಿವಕೃತಸಯ ದ್ೃಷ್ಟಮ್ ||  
ಸವಸಾವಸವಸಾವಮಿಭಾವೀ ಧ್ತರವ ಏಷ್ ರ್ತರ ತಹತಯಯಚಯತ್್ೀಮಿಭಾವೀ ಧ್ತರವ ಏಷ್ ರ್ತರ ತಹತಯಯಚಯತ್್ೀSSಸಾವಿತ ಕೃತಯಯೀಗಾಃ ಸಾವಿತ ಕೃತಯಯೀಗಾಃ ||||12 12 ||||  

‘‘ಪಾರಣರ್ತಕ್ ು್ೀರರತ್ಾಯ ಚ ಜಡಂ ಜೀವನ್ೃತಂ ಸೃತಂಪಾರಣರ್ತಕ್ ು್ೀರರತ್ಾಯ ಚ ಜಡಂ ಜೀವನ್ೃತಂ ಸೃತಂ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಸಾವಮಿತವಂ ತತ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಮತಖಯಮನ್ಯತರ ಭೃತಯತ್ಾ ಸಾವಮಿತವಂ ತತ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಮತಖಯಮನ್ಯತರ ಭೃತಯತ್ಾ || || 12 12 ||||  

 

ವಿಶ್ೀಷ್ಬತದ ಧ್ೀವಿಯವರಂ ಮನಾಕ್ ಚ ಪಶಾಯಮಿ ರ್ತರ ವಯವಹಾರತ್್ ೀವಿಶ್ೀಷ್ಬತದ ಧ್ೀವಿಯವರಂ ಮನಾಕ್ ಚ ಪಶಾಯಮಿ ರ್ತರ ವಯವಹಾರತ್್ ೀSSನ್ಯತ್ ನ್ಯತ್ ||  
ಕ ಈಶವರಸುತರ ಕಿಮಿೀಶ್ತವಯಮಥಾಪ ರಾಜನ್ ಕ ಈಶವರಸುತರ ಕಿಮಿೀಶ್ತವಯಮಥಾಪ ರಾಜನ್ ಕರವಾಮ ಕಿಂ ತ್್ೀ ಕರವಾಮ ಕಿಂ ತ್್ೀ || || 13 13 ||||  

‘‘ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತನಿನರ್ತ್ಾಯ ಚ ತವದಾದ್ೀವಾಯಯವಹಾರಿಕಮ್ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತನಿನರ್ತ್ಾಯ ಚ ತವದಾದ್ೀವಾಯಯವಹಾರಿಕಮ್ ||  
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಕ್್ ೀ ವಯವಹಾರಮೃತ್್ೀ ವದ್ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಕ್್ ೀ ವಯವಹಾರಮೃತ್್ೀ ವದ್ ||  
ವಯತ್ಾಯಸಾನ್ನವಯತ್ಾಯಸಾನ್ನ  ಹಿ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಯತ್ಾಯಹಿ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಯತ್ಾಯಸಾಃ ಸಾವಮಿತ್ಾಗತಾಃಸಾಃ ಸಾವಮಿತ್ಾಗತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ನ್ ವಿಕಿರರಾ ವಿಶವಸಹೃತಸಖಸಯ ಸಾಮಯೀನ್ ವಿೀತಭಿಮತ್್ೀಸುವಾಪ ನ್ ವಿಕಿರರಾ ವಿಶವಸಹೃತಸಖಸಯ ಸಾಮಯೀನ್ ವಿೀತಭಿಮತ್್ೀಸುವಾಪ ||  
ಮಹದಿವಮಾನಾತ್ ಸವಮಹದಿವಮಾನಾತ್ ಸವಕೃತ್ಾದಿಧಕೃತ್ಾದಿಧ  ಮಾದ್ೃಕ್ ಧ್ಕ್ಷತಯಮಾದ್ೃಕ್ ಧ್ಕ್ಷತಯದ್ ರಾದ್ಪ ಶ್ಲಪಾಣಿಾಃ ದ್ ರಾದ್ಪ ಶ್ಲಪಾಣಿಾಃ || || 26 26 ||||  

‘‘ಸವತ್್ ೀ ಮಹದ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ತರದ್ ರೀಸವತ್್ ೀ ಮಹದ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ತರದ್ ರೀSSಪಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾದ್ಹ್ೀತ್ಪಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾದ್ಹ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  
 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --10 10 ||||  
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|| || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --11 11 ||||  

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ––  

ತಥ್ೈವ ರಾಜನ್ತನರಗಾಹಯಮೀಧ್ವಿತ್ಾನ್ವಿದ್ ಯೀರತವಿಜೃಮಿಾತ್್ೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ರಾಜನ್ತನರಗಾಹಯಮೀಧ್ವಿತ್ಾನ್ವಿದ್ ಯೀರತವಿಜೃಮಿಾತ್್ೀಷ್ತ ||  
ನ್ ವ್ೀದ್ವಾದ್ೀಷ್ತ ಹಿ ತತುವವಾನ್ ವ್ೀದ್ವಾದ್ೀಷ್ತ ಹಿ ತತುವವಾದ್ಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಶತದ್ ಧೀ ನ್ತ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಸಾಧ್ತ ದ್ಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಶತದ್ ಧೀ ನ್ತ ಚಕ್ಾಸ್ತು ಸಾಧ್ತ || || 2 2 ||||  

 

ನ್ ತಸಯ ತತವಗರಹಣಾರ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವರಿೀರ್ಸ್ತೀರಪ ವಾಚಾಃ ಸಮಾಸನ್ ನ್ ತಸಯ ತತವಗರಹಣಾರ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವರಿೀರ್ಸ್ತೀರಪ ವಾಚಾಃ ಸಮಾಸನ್ ||  
ಸವಪ್ನೀ ನಿರತಕ್ಾಯ ಗೃಹಮೀಧ್ಸೌಖಯಂ ನ್ ರ್ಸಯ ಹ್ೀರಾನ್ತಮಿತಂ ಸವರ್ಂ ಸಾಯತ್ಸವಪ್ನೀ ನಿರತಕ್ಾಯ ಗೃಹಮೀಧ್ಸೌಖಯಂ ನ್ ರ್ಸಯ ಹ್ೀರಾನ್ತಮಿತಂ ಸವರ್ಂ ಸಾಯತ್||||33||||  

‘‘ನ್ ವ್ೀದ್ೀಶವಲಾಬತದಿಧೀನಾಂ ಬರಹಮತತುವಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯತ್್ೀ ನ್ ವ್ೀದ್ೀಶವಲಾಬತದಿಧೀನಾಂ ಬರಹಮತತುವಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯತ್್ೀ ||  
ಮಹಾಬತದಿಧಸತು ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಪಶ್ಯೀದ್ಬಾಹ್ೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ಮಹಾಬತದಿಧಸತು ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಪಶ್ಯೀದ್ಬಾಹ್ೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22,,3 3 ||||  

ಸ ವಾಸನಾತ್ಾಮ ವಿಷ್ಯೀಪರಕ್್ ುೀ ಗತಣಪರವಾಹ್ ೀ ವಿಕೃತಾಃ ಷ್ ೀಡಶಾತ್ಾಮ ಸ ವಾಸನಾತ್ಾಮ ವಿಷ್ಯೀಪರಕ್್ ುೀ ಗತಣಪರವಾಹ್ ೀ ವಿಕೃತಾಃ ಷ್ ೀಡಶಾತ್ಾಮ ||  
ಚಿತರಂ ಪೃರ್ಙ್ಕನಮಭಿೀ ರ ಪಭ್ೀದ್ಮನ್ುಬಯಹಿಷ್ಠಾಃ ಸವಪುರ್ೈಸುನ್ ೀತ ಚಿತರಂ ಪೃರ್ಙ್ಕನಮಭಿೀ ರ ಪಭ್ೀದ್ಮನ್ುಬಯಹಿಷ್ಠಾಃ ಸವಪುರ್ೈಸುನ್ ೀತ || || 5 5 ||||  

 

ದ್ತಾಃಖಂ ಸತಖಂ ವಯತಮಿಶರಂ ಚ ತೀವರಂ ಕ್ಾಲ್ ೀಪಪನ್ನಂ ಫಲಮಾವಯನ್ಕಿು ದ್ತಾಃಖಂ ಸತಖಂ ವಯತಮಿಶರಂ ಚ ತೀವರಂ ಕ್ಾಲ್ ೀಪಪನ್ನಂ ಫಲಮಾವಯನ್ಕಿು ||  
ಆಲ್ಲಙ್ುಯ ಮಾರಾರಚಿತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ  ಸವದ್ೀಹಿನ್ಂ ಸಂಸೃತಚಕರಕ ಟ್ಮ್ ಆಲ್ಲಙ್ುಯ ಮಾರಾರಚಿತ್ಾನ್ುರಾತ್ಾಮ  ಸವದ್ೀಹಿನ್ಂ ಸಂಸೃತಚಕರಕ ಟ್ಮ್ || || 6 6 ||||  

ಸ ಮಾರಾರಚಿತಾಃ ಅನ್ುರಾತ್ಾಮ ಮನ್ಾಃ ಸ ಮಾರಾರಚಿತಾಃ ಅನ್ುರಾತ್ಾಮ ಮನ್ಾಃ || || 44  --  6 6 ||||  

  ತ್ಾವಾನ್ರ್ಂ ವಯವಹಾರಾಃ ಸದಾ ವ್ೈ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಾಕ್ಷ್ ಯೀಭಯವತ ಸ ಿಲಸ ಕ್ಷಮಾಃ ತ್ಾವಾನ್ರ್ಂ ವಯವಹಾರಾಃ ಸದಾ ವ್ೈ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಾಕ್ಷ್ ಯೀಭಯವತ ಸ ಿಲಸ ಕ್ಷಮಾಃ ||  
ತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀಲ್ಲಙ್ುಮದ್ ೀ ವದ್ನಿು ಗತಣಾಗತಣಸಾಯಸಯ ಪರಾವರಸಯ ತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀಲ್ಲಙ್ುಮದ್ ೀ ವದ್ನಿು ಗತಣಾಗತಣಸಾಯಸಯ ಪರಾವರಸಯ || || 7 7 ||||  

‘‘ಕ್ಷ್ೀತರವಿತ್ ತತ ಹರಿಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ತ್ಾಭಾಯಂ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ೀತ್ಕ್ಷ್ೀತರವಿತ್ ತತ ಹರಿಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ತ್ಾಭಾಯಂ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 7 7 ||||  
 

ಗತಣಾನ್ತರಕುಂಗತಣಾನ್ತರಕುಂ ವಯಸನಾರ್ ಜ ವಯಸನಾರ್ ಜನ್ ುೀಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್ ನ್ೈಗತಯನ್ ುೀಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್ ನ್ೈಗತಯಣಯಮಥ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಣಯಮಥ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ||  
ರ್ಥಾ ಪರದಿೀಪೀರ್ಥಾ ಪರದಿೀಪೀ  ಘೃತವತಯಮಾಸ್ತಿತ್್ ೀ ಸ್ತಿತಂ ಸಧ್ ಮಾಂ ಭಜತ ಹಯನ್ಯದಾ ಸವಮ್ ಘೃತವತಯಮಾಸ್ತಿತ್್ ೀ ಸ್ತಿತಂ ಸಧ್ ಮಾಂ ಭಜತ ಹಯನ್ಯದಾ ಸವಮ್ ||  

 

ಪದ್ಂ ತಥಾ ಗತಣಕಮಾಯನ್ತಬದ್ಧಂ ಬಹಿಮಯನ್ಾಃ ಶರರ್ತ್್ೀಪದ್ಂ ತಥಾ ಗತಣಕಮಾಯನ್ತಬದ್ಧಂ ಬಹಿಮಯನ್ಾಃ ಶರರ್ತ್್ೀSSನ್ಯತರ ತತುವಮ್ ನ್ಯತರ ತತುವಮ್ ||  
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಸನ್ಮನ್ಸ್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶಾಸನ್ಮನ್ಸ್ ೀSSಸಯ ವೃತುೀರಾಕ ತರ್ಾಃ ಪಞ್ಾ  ೀಯೀಸಯ ವೃತುೀರಾಕ ತರ್ಾಃ ಪಞ್ಾ  ೀಯೀSSಭಿಮಾನಾಾಃ ಭಿಮಾನಾಾಃ || || 8 8 ||||  

 

ಮಾತ್ಾರಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಪುರಂ ಚ ತ್ಾಸಾಂ ವದ್ಮಾತ್ಾರಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಪುರಂ ಚ ತ್ಾಸಾಂ ವದ್ನಿು ಹ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ವಿೀರ ಭ ಮಿಮ್ ನಿು ಹ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ವಿೀರ ಭ ಮಿಮ್ || || 9 9 ||||  

ಪದ್ಂ ಪದ್ಂ ––  ವಿಷ್ರ್ಮ್ ವಿಷ್ರ್ಮ್ || || 88  --  9 9 ||||  

ಗನಾಧಕೃತಸಾಶಯರಸಶರವಾಂಸ್ತ ವಿಸಗಯಗತಯತಯಭಿಜಲಾಶ್ಲಾಾಾಃ ಗನಾಧಕೃತಸಾಶಯರಸಶರವಾಂಸ್ತ ವಿಸಗಯಗತಯತಯಭಿಜಲಾಶ್ಲಾಾಾಃ ||  
ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ಸ್ತವಕರಣಂ ಮಮೀತ ಮಾರಾಮಹಂ ದಾವದ್ಶಮೀಕಮಾಹತಾಃ ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ಸ್ತವಕರಣಂ ಮಮೀತ ಮಾರಾಮಹಂ ದಾವದ್ಶಮೀಕಮಾಹತಾಃ || || 11 11 ||||  
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‘‘ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದಾರ್ದಾವರಾ ಸತಯರ್ೀಕ್ಾದ್ಶವೃತುರ್ಾಃ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದಾರ್ದಾವರಾ ಸತಯರ್ೀಕ್ಾದ್ಶವೃತುರ್ಾಃ ||  
ಶಬಾದದಾಯಸುದ್ಭಿೀಮಾನಾಸುದಿಶಬಾದದಾಯಸುದ್ಭಿೀಮಾನಾಸುದಿಚಾಛಚಾಛಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಶಾಃ ಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಶಾಃ ||  
ಸಾಶಾಯಸಾಶಾಯನ್ುಭಯವಾತಾಃ  ಕಮಯಖಾನಾಂ ನ್ೈವ ಪೃರ್ಗುತಾಃ ನ್ುಭಯವಾತಾಃ  ಕಮಯಖಾನಾಂ ನ್ೈವ ಪೃರ್ಗುತಾಃ ||  
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ಚ್ೀಷಾಟಾಃ ಸತಯರಿನಿದಾರಾಣಾಂ ಪೃಏಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ಚ್ೀಷಾಟಾಃ ಸತಯರಿನಿದಾರಾಣಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್  ರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್  ||  
ಗ್ ೀಲಕ್ಾಸುದ್ ಷಾಠನ್ಂಗ್ ೀಲಕ್ಾಸುದ್ ಷಾಠನ್ಂ  ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ ||||  
ಏಷ್ ಸಂಸೃತಸಮಾಾರ್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೈವಾರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್ ಏಷ್ ಸಂಸೃತಸಮಾಾರ್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೈವಾರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ದ್ಶಕಂ ವಿಷ್ರಾಣಾಂ ಚ ಮಮಾಹಮಿತ ಚ ದ್ವರ್ಮ್ ದ್ಶಕಂ ವಿಷ್ರಾಣಾಂ ಚ ಮಮಾಹಮಿತ ಚ ದ್ವರ್ಮ್ ||  
ದ್ವರ್ಮೀವ ಮಮಾಹಂ ವಾ ಸಂಸೃತಸುವಹಮೀವ ವಾದ್ವರ್ಮೀವ ಮಮಾಹಂ ವಾ ಸಂಸೃತಸುವಹಮೀವ ವಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಅತುರತಪಸಿಅತುರತಪಸಿವಿಷ್ರ್ಾಃ ವಿಷ್ರ್ಾಃ || || 1010  --  11 11 ||||  
 

ದ್ರವಯಸವಭಾವಾಶರ್ಕಮಯಕ್ಾಲ್ೈರ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾಮಿೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾಾಃ ದ್ರವಯಸವಭಾವಾಶರ್ಕಮಯಕ್ಾಲ್ೈರ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾಮಿೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾಾಃ ||  
ಸಹಸರಶಾಃ ಶತಶಾಃ ಕ್್ ೀಟಶಶಾಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞತ್್ ೀ ನ್ ಮಿಥ್ ೀ ನ್ ಸವತಾಃ ಸತಯಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ ಶತಶಾಃ ಕ್್ ೀಟಶಶಾಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞತ್್ ೀ ನ್ ಮಿಥ್ ೀ ನ್ ಸವತಾಃ ಸತಯಾಃ || || 12 12 ||||  

ದ್ರವಯಂದ್ರವಯಂ  --  ದ್ೀಹಾದಿಾಃ ದ್ೀಹಾದಿಾಃ | | ಸವಭಾವಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ––  ಯೀಗಯತ್ಾ ಯೀಗಯತ್ಾ | | ಜೀವಸಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞತಾಃ ಸತಯಾಃ ಜೀವಸಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞತಾಃ ಸತಯಾಃ | | ಮಿರ್ಾಃ ಮಿರ್ಾಃ 
ಸವತಶಾ ನ್ ಸತಯಾಃ ಸವತಶಾ ನ್ ಸತಯಾಃ || || 12 12 ||||  

 

ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆತ್ಾಮ ಪುರತಷ್ಾಃಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆತ್ಾಮ ಪುರತಷ್ಾಃ  ಪುರಾಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತರಜಾಃ ಪರ್ೀಶಾಃ ಪುರಾಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತರಜಾಃ ಪರ್ೀಶಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾSSತಮನ್ ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ಾಃತಮನ್ ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ಾಃ  
ರ್ರ್ಥಾಥಾSSನಿಲಾಃ ಸಾಿವರಜಙ್ುಮಾನಾಮಾತಮಸವರ ಪ್ೀಣ ನಿವಿಷ್ಟ ಈಷ್ಟೀ ನಿಲಾಃ ಸಾಿವರಜಙ್ುಮಾನಾಮಾತಮಸವರ ಪ್ೀಣ ನಿವಿಷ್ಟ ಈಷ್ಟೀ ||  
ಏವಂ ಪರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆತ್್ೇದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟಾಃಏವಂ ಪರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆತ್್ೇದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟಾಃ  || || 14 14 ||||  

ಸವಮಾರ್ರಾಸವಮಾರ್ರಾSSSSತಮನ್ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ಾಃ ತಮನ್ವಯವ ೀರ್ಮಾನ್ಾಃ | | ಸ್ವೀಚಛರಾ ಸವಸ್ತಮನ್ನೀಸ್ವೀಚಛರಾ ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವ ತರ್ ೀಹಿತತ್್ವೀನ್ ವ ತರ್ ೀಹಿತತ್್ವೀನ್ 
ಸಿ್ತತಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ||  

‘‘ಸಾವತ್ಾಮಧ್ಾರಾಃ ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಜೀವದ್ೃಷ್ಟೀಸ್ತುರ್ ೀಹಿತಾಃ ಸಾವತ್ಾಮಧ್ಾರಾಃ ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಜೀವದ್ೃಷ್ಟೀಸ್ತುರ್ ೀಹಿತಾಃ ||  
ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಸಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಸಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 , , 14 14 ||||  

 

ನ್ ರಾವದ್ೀತ್ಾಂ ತನ್ತಭೃನ್ನರ್ೀನ್ದಾ ವಿಧ್ ರ್ ಮಾರಾಂ ವರ್ತನ್ ೀದ್ಯೀನ್ ನ್ ರಾವದ್ೀತ್ಾಂ ತನ್ತಭೃನ್ನರ್ೀನ್ದಾ ವಿಧ್ ರ್ ಮಾರಾಂ ವರ್ತನ್ ೀದ್ಯೀನ್ ||  
ವಿಮತಕುಸಙಕ ು್ೀ ಜತಷ್ಟ್ಸಪತ್್ ನೀ ವ್ೀದಾರ್ಯತತುವಂ ಭರಮತೀಹ ತ್ಾವತ್ ವಿಮತಕುಸಙಕ ು್ೀ ಜತಷ್ಟ್ಸಪತ್್ ನೀ ವ್ೀದಾರ್ಯತತುವಂ ಭರಮತೀಹ ತ್ಾವತ್ || || 15 15 ||||  

 

ನ್ ತ್ಾವದ್ೀತನ್ಮನ್ ಆತಮಲ್ಲಙ್ುಮ್ ಸಂಸಾರತ್ಾಪಾವಪನ್ಂ ಜನ್ಸಯ ನ್ ತ್ಾವದ್ೀತನ್ಮನ್ ಆತಮಲ್ಲಙ್ುಮ್ ಸಂಸಾರತ್ಾಪಾವಪನ್ಂ ಜನ್ಸಯ ||  
ರ್ಚ್ ಛೀಕಮೀಹಾಮರ್ರಾಗಲ್ ೀಭವ್ೈರಾನ್ತಬನ್ಧಂ ಮಮತ್ಾಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ ರ್ಚ್ ಛೀಕಮೀಹಾಮರ್ರಾಗಲ್ ೀಭವ್ೈರಾನ್ತಬನ್ಧಂ ಮಮತ್ಾಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ || || 16 16 ||||  
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ಭಾರತೃವಯಮೀನ್ಂ ತವಮದ್ಭರವಿೀರ್ಯಮತಪ್ೀಕ್ಷರಾಭಾರತೃವಯಮೀನ್ಂ ತವಮದ್ಭರವಿೀರ್ಯಮತಪ್ೀಕ್ಷರಾSSಪ್ಯೀ ತಮಪರಮತುಾಃ ಪ್ಯೀ ತಮಪರಮತುಾಃ ||  
ಗತರ್ ೀಹಯರ್ೀಶಾರಣ್ ೀಪಾಸನಾಸ್ ಿೀ ಜಹಿ ವಯಲ್ಲೀಕಂ ಸವರ್ಮಾತಮಮೀಹಮ್ ಗತರ್ ೀಹಯರ್ೀಶಾರಣ್ ೀಪಾಸನಾಸ್ ಿೀ ಜಹಿ ವಯಲ್ಲೀಕಂ ಸವರ್ಮಾತಮಮೀಹಮ್ || ||   

ಅಭಿಮಾನಾದ್ೀವ ಸಂಸಾರ್ ೀಅಭಿಮಾನಾದ್ೀವ ಸಂಸಾರ್ ೀSSನ್ಯಥಾ ನ್ೀತ ಪರಿಹಾರಾಃ ನ್ಯಥಾ ನ್ೀತ ಪರಿಹಾರಾಃ || || 1515  --18 18 ||||  
 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --11 11 ||||  
 

|| || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --12 12 ||||  

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ ––  

ಅರ್ಂ ಜನ್ ೀ ನಾಮ ಚಲನ್ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಾಃ ಪಾರ್ಥಯವ ಕಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ ಅರ್ಂ ಜನ್ ೀ ನಾಮ ಚಲನ್ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಾಃ ಪಾರ್ಥಯವ ಕಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ಚಾಙಕ್ ಘಾಯೀರ  ಗತಲಮಜಙ್ಕಘ ಜಾನ್ ರತಮಧ್್ ಯೀರಾಃಶ್ರ್ ೀಧ್ರಾಂಸಾಾಃ ತಸಾಯಪ ಚಾಙಕ್ ಘಾಯೀರ  ಗತಲಮಜಙ್ಕಘ ಜಾನ್ ರತಮಧ್್ ಯೀರಾಃಶ್ರ್ ೀಧ್ರಾಂಸಾಾಃ ||||  

ರ್ಸಾಮನ್ ಮಲಕ್ಾರಣಭ ತ್್ ೀ ವಿರ್ಸಾಮನ್ ಮಲಕ್ಾರಣಭ ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಷ್ತಣರ್ೀವ | | ಅತ್್ ೀ ಮತಖಯಂ ಸವಯಕ್ಾರಣತವಂ ಅತ್್ ೀ ಮತಖಯಂ ಸವಯಕ್ಾರಣತವಂ 
ತಸ್ಯೈವ ತಸ್ಯೈವ | | ಮ ಲಾಶರರ್ವಿವಕ್ಷಾ ರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ಕತತಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಚಲತೀತ ಮ ಲಾಶರರ್ವಿವಕ್ಷಾ ರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ಕತತಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಚಲತೀತ 
ವಯವಹಾರಾಃ ವಯವಹಾರಾಃ ??  ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀSSವಾನ್ುರಾಶರರಾ ಬಹವಾಃ ಸನ್ಯಙ್ಕಘಾಯದಾಯಾಃ ವಾನ್ುರಾಶರರಾ ಬಹವಾಃ ಸನ್ಯಙ್ಕಘಾಯದಾಯಾಃ || || 5 5 ||||  

 

ಅಂಸ್ೀಅಂಸ್ೀSS  ದಾವಿೀಯ ಶ್ಬಿಕ್ಾ ಚ ರ್ಸಾಯಂ ಸೌವಿೀರರಾಜ್ೀತಯಪದ್ೀಶ ಆಸ ು್ೀ   ದಾವಿೀಯ ಶ್ಬಿಕ್ಾ ಚ ರ್ಸಾಯಂ ಸೌವಿೀರರಾಜ್ೀತಯಪದ್ೀಶ ಆಸ ು್ೀ ||  
ರ್ಸ್ತಮನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಭವಾನ್ ರಢನಿಜಾಭಿಮಾನ್ ೀ ರಾಜಾಭವಾನ್ ರಢನಿಜಾಭಿಮಾನ್ ೀ ರಾಜಾSSಸ್ತಮ ಸ್ತನ್ತಧಸ್ತಮ ಸ್ತನ್ತಧಷ್ಟವತ ದ್ತಮಯದಾನ್ಧಾಃ ಷ್ಟವತ ದ್ತಮಯದಾನ್ಧಾಃ ||||  

 

ಶ್್ ೀಚಾಯನಿಮಾಂಸಾುನ್  ಕಾಃ ಸಮಾ ವಿಯಷಾಟಯ ನಿಗೃಹಣನ್ ನಿರನ್ತಗರಹ್ ೀಶ್್ ೀಚಾಯನಿಮಾಂಸಾುನ್  ಕಾಃ ಸಮಾ ವಿಯಷಾಟಯ ನಿಗೃಹಣನ್ ನಿರನ್ತಗರಹ್ ೀSSಸ್ತಸ್ತ  ||  
ಜನ್ಯಸಯಜನ್ಯಸಯಗ್ ೀಪ ು್ೀತ ವಿಕತಿಮಾನ್ ೀ ನ್ ಶ್್ ೀಭಸ್ೀ ವೃದ್ಧಸಭಾಸತ ದ್ತಷ್ಟಾಃ ಗ್ ೀಪ ು್ೀತ ವಿಕತಿಮಾನ್ ೀ ನ್ ಶ್್ ೀಭಸ್ೀ ವೃದ್ಧಸಭಾಸತ ದ್ತಷ್ಟಾಃ || || 7 7 ||||  

ಏವಂ ಮ ಲಗ್ ೀಪೃತವಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಏವಂ ಮ ಲಗ್ ೀಪೃತವಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ || || 6 6 , , 7 7 ||||  
 

ಏವಂ ನಿರತಕುಂ ಕ್ಷಿತಶಬದವೃತುಮಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಪರಮಾಣವೀ ಯೀ ಏವಂ ನಿರತಕುಂ ಕ್ಷಿತಶಬದವೃತುಮಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಪರಮಾಣವೀ ಯೀ ||  
ಅವಿದ್ಯರಾ ಮನ್ಸಾಅವಿದ್ಯರಾ ಮನ್ಸಾ  ಕಲ್ಲಾತ್ಾಸ ು್ೀ ಯೀಷಾಂ ಸಮ ಹ್ೀನ್ ಕೃತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಕಲ್ಲಾತ್ಾಸ ು್ೀ ಯೀಷಾಂ ಸಮ ಹ್ೀನ್ ಕೃತ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ || || 9 9 ||||  

ಆಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಕ್ಷಿತರಿತ ನಿವಯಚನ್ೀ ಕ್ಷಿತಶಬ್ ದೀಆಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಕ್ಷಿತರಿತ ನಿವಯಚನ್ೀ ಕ್ಷಿತಶಬ್ ದೀSSಪ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಪ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ | | 
ಪರಮಾಣತಮಾತ್ಾರರಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಅರ್ತಕುತ್ಾವತ್ ಪರಮಾಣವೀಪರಮಾಣತಮಾತ್ಾರರಾಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಅರ್ತಕುತ್ಾವತ್ ಪರಮಾಣವೀSSಪಯಸಾಯಪಯಸಾಯ--
ವಿದ್ಯಯೈವಾಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ ಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ ವಿದ್ಯಯೈವಾಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ ಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ || || 9 9 ||||  

 

ಏವಂ ಕೃಶಂ ಸ ಿಲಮಣತಬೃಯಹದ್ಯದ್ಸಚಾ ಸಜಜೀವಮಜೀವಮನ್ಯತ್ ಏವಂ ಕೃಶಂ ಸ ಿಲಮಣತಬೃಯಹದ್ಯದ್ಸಚಾ ಸಜಜೀವಮಜೀವಮನ್ಯತ್ ||  
ದ್ರವಯಸವಭಾದ್ರವಯಸವಭಾವಾಶರ್ಕ್ಾಲಕಮಯನಾಮಾನಯವಾಶರ್ಕ್ಾಲಕಮಯನಾಮಾನಯSSಜರಾಜರಾSSವ್ೈಹಿ ಕೃತಂ ದಿವತೀರ್ಮ್ ವ್ೈಹಿ ಕೃತಂ ದಿವತೀರ್ಮ್ ||||1010||||  
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ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ಪರಮಾರ್ಯಮೀಕಮನ್ನ್ುರಂ ನ್ ಬಹಿಬರಯಹಮ ಸತಯಮ್ ನ್ಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ಪರಮಾರ್ಯಮೀಕಮನ್ನ್ುರಂ ನ್ ಬಹಿಬರಯಹಮ ಸತಯಮ್ ||  
ಪರತಯಕ್ ಪರಶಾನ್ುಂ ಭಗವಚಛಬದವಾಚಯಂ ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಂ ಕವಯೀ ವದ್ನಿು ಪರತಯಕ್ ಪರಶಾನ್ುಂ ಭಗವಚಛಬದವಾಚಯಂ ರ್ದಾವಸತದ್ೀವಂ ಕವಯೀ ವದ್ನಿು || || 11 11 ||||  

ಏವಂ ಸವಯಂ ತಥಾ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಕಲ್ಲಾತಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯತ್ ಏವಂ ಸವಯಂ ತಥಾ ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಕಲ್ಲಾತಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯತ್ | | ಏವಂ ಪರಕೃತ್ಾಯಧ್ಾರಾಃ  ಏವಂ ಪರಕೃತ್ಾಯಧ್ಾರಾಃ  
ಸವರ್ಮನ್ನಾಯಧ್ಾಸವರ್ಮನ್ನಾಯಧ್ಾರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ | | ಅತಾಃ ಸವಯಶಬಾದಶಾ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಅತಾಃ ಸವಯಶಬಾದಶಾ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ||  

‘‘ರಾಜಾ ಗ್ ೀಪಾುರಾಜಾ ಗ್ ೀಪಾುSSSSಶರಯೀ ಭ ಮಿಾಃ ಕ್ಾರಣಮ್ ಚ್ೀತ ಲೌಕಿಕಾಃ ಶರಯೀ ಭ ಮಿಾಃ ಕ್ಾರಣಮ್ ಚ್ೀತ ಲೌಕಿಕಾಃ ||  
ವವರ್ಹಾರ್ ೀ ನ್ ತತಸತಯಂ ತಯೀಬರಯಹಾಮವವರ್ಹಾರ್ ೀ ನ್ ತತಸತಯಂ ತಯೀಬರಯಹಾಮSSSSಶರಯೀ ವಿಭತಾಃ ಶರಯೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ಗ್ ೀಪಾು ಚ ತಸಯ ಪರಕೃತಸುಸಾಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃ ಗ್ ೀಪಾು ಚ ತಸಯ ಪರಕೃತಸುಸಾಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಪರಭತಾಃ ||  
ತವ ಗ್ ೀತವ ಗ್ ೀಪಿೀಪಿೀ  ತತ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ತವಂ ಗ್ ೀಪಾು ಕ್ಷಿತ್್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ತತ ಪೃರ್ಥವಿೀ ನ್ ತವಂ ಗ್ ೀಪಾು ಕ್ಷಿತ್್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಅತಾಃ ಸವಾಯಶರಅತಾಃ ಸವಾಯಶರರ್ಶ್ೈವ ಗ್ ೀಪಾು ಚ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ರ್ಶ್ೈವ ಗ್ ೀಪಾು ಚ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ||  
ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ಶಾ ಶಬದವೃತ್ ು್ೀಹಿಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ಶಾ ಶಬದವೃತ್ ು್ೀಹಿಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ಸವಾಯನ್ುರಾಃ ಸವಯಬಹಿರ್ೀಕ ಏವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸವಾಯನ್ುರಾಃ ಸವಯಬಹಿರ್ೀಕ ಏವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಶ್ಶ್ರಆರಆಧ್ಾರತ್ಾ ರ್ದ್ವದಿುಾೀವಾರಾಸುದ್ವದ್ೀವ ತತ ಧ್ಾರತ್ಾ ರ್ದ್ವದಿುಾೀವಾರಾಸುದ್ವದ್ೀವ ತತ ||  
ಆಶರರ್ತವಂ ಚ ಗ್ ೀಪೃತವಮನ್ಯೀಷಾಮತಪಚಾರತಾಃಆಶರರ್ತವಂ ಚ ಗ್ ೀಪೃತವಮನ್ಯೀಷಾಮತಪಚಾರತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1010,,11 11 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --  112 2 ||||  
 

|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 55  --13 13 ||||  
 

ಆಷ್ಯಭಸ್ಯೀಹ ರಾಜಷ್ೀಯಮಯನ್ಸಾಆಷ್ಯಭಸ್ಯೀಹ ರಾಜಷ್ೀಯಮಯನ್ಸಾSSಪ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಪ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ನಾನ್ತವತ್ಾಮಯಹಯತ ನ್ೃಪೀ ಮಕ್ಷಿಕ್್ೀವ ಗರತತಮತಾಃ ನಾನ್ತವತ್ಾಮಯಹಯತ ನ್ೃಪೀ ಮಕ್ಷಿಕ್್ೀವ ಗರತತಮತಾಃ || || 26 26 ||||  

‘‘ಋತ್್ೀ ಹ್ೈಹರ್ವ್ೈನಾಯದಿೀನಾಷ್ಯಭಸ್ಯೀಹ ಕಾಃ ಸಮಾಃ ಋತ್್ೀ ಹ್ೈಹರ್ವ್ೈನಾಯದಿೀನಾಷ್ಯಭಸ್ಯೀಹ ಕಾಃ ಸಮಾಃ ||  
ರ್ಸ್ ಯೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಸ್ತನಿಧವೀಶ್್ ೀ ದ್ದ್ಶಯ ಕಪಲಂ ಪರಭತಮ್ರ್ಸ್ ಯೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಸ್ತನಿಧವೀಶ್್ ೀ ದ್ದ್ಶಯ ಕಪಲಂ ಪರಭತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ||||  

 

ರ್ಜ್ಞಾರ್ ಧ್ಮಯಪತಯೀ ವಿ ನ್ೈಪುಣಾರ್ ಯೀಗಾರ್ಜ್ಞಾರ್ ಧ್ಮಯಪತಯೀ ವಿ ನ್ೈಪುಣಾರ್ ಯೀಗಾರ್ ಸಾಙ್್ಯಶ್ರಸ್ೀ ಪರಕೃತೀಶವರಾರ್ ರ್ ಸಾಙ್್ಯಶ್ರಸ್ೀ ಪರಕೃತೀಶವರಾರ್ ||  
ನಾರಾರ್ಣಾರ್ ಹರಯೀ ನ್ಮ ಇತತಯದಾರಂ ಗಾರ್ನ್ ಮೃಗನಾರಾರ್ಣಾರ್ ಹರಯೀ ನ್ಮ ಇತತಯದಾರಂ ಗಾರ್ನ್ ಮೃಗತವತವಮಪ ರ್ಾಃ ಸಮತದಾಜಹಾರಮಪ ರ್ಾಃ ಸಮತದಾಜಹಾರ||||2929||  

ರ್ತಜಯರ್ತಜಯತ್್ೀತ್್ೀ  ಅನ್ೀನ್ೀತ ಯೀಗ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಅನ್ೀನ್ೀತ ಯೀಗ್ ೀ ಹರಿಾಃ | | ಸಾಙ್್ಯಶ್ರಸ್ೀ ಸಾಙ್್ಯಶ್ರಸ್ೀ ––  ಉತುಮಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಾರ್ ಉತುಮಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಾರ್ 
|| || 29 29 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 --  13 13 ||||  
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|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  15 15 ||||  
 

ಗಗರ್ಂ ನ್ೃಪಂ ಕಾಃ ಪರತರಾತ ಕಮಯಭಿರ್ಯಜಾವರ್ಂ ನ್ೃಪಂ ಕಾಃ ಪರತರಾತ ಕಮಯಭಿರ್ಯಜಾವSSಭಿಮಾನಿೀ ಬಹತವಿದ್ಧಮಯಗ್ ೀಪಾು ಭಿಮಾನಿೀ ಬಹತವಿದ್ಧಮಯಗ್ ೀಪಾು ||  
ಸದಾಗತಶ್ರೀಾಃ ಸದ್ಸಸಾತಾಃ ಸತ್ಾಂ ಸತ್್ಸೀವಕ್್ ೀಸದಾಗತಶ್ರೀಾಃ ಸದ್ಸಸಾತಾಃ ಸತ್ಾಂ ಸತ್್ಸೀವಕ್್ ೀSSನ್ ಯೀ ಭಗವತೆಲಾಮೃತ್್ೀ ನ್ ಯೀ ಭಗವತೆಲಾಮೃತ್್ೀ || || 7 7 ||||  

‘‘ಪರರ್ವರತ್್ ೀ ಗರ್ಶ್ೈವ ಕಮಯದ್ೀವಸಮೌ ಗತಣ್ೈಾಃಪರರ್ವರತ್್ ೀ ಗರ್ಶ್ೈವ ಕಮಯದ್ೀವಸಮೌ ಗತಣ್ೈಾಃ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 7 7 ||||  
 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 --  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 5 5 --16 16 ||||  
 

‘‘ರ್ಥಾ ಭಾಗವತ್್ೀರ್ಥಾ ಭಾಗವತ್್ೀ  ತ ಕುಂ ಭೌವನ್ಂ ಕ್್ ೀಶಲಕ್ಷಣಮ್ ತ ಕುಂ ಭೌವನ್ಂ ಕ್್ ೀಶಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ತಸಾಯವಿರ್ ೀಧ್ತ್್ ೀ ಯೀಜಯಂ ಸವಯಂ ಗರನಾಿನ್ುರಸಿ್ತತಮ್ ತಸಾಯವಿರ್ ೀಧ್ತ್್ ೀ ಯೀಜಯಂ ಸವಯಂ ಗರನಾಿನ್ುರಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಮಣ್ ಡೀದ್ೀ ಪೂರಣಂ ಚ್ೈವ ವಯತ್ಾಯಸಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ ಮಣ್ ಡೀದ್ೀ ಪೂರಣಂ ಚ್ೈವ ವಯತ್ಾಯಸಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ ||  
ರಾಹತಸ್ ೀಮರವಿೀಣಾಂ ಚ ಮಣಡಲಾದಿದವರಾಹತಸ್ ೀಮರವಿೀಣಾಂ ಚ ಮಣಡಲಾದಿದವಗತಣ್ ೀಕಿುತ್ಾಮ್ ಗತಣ್ ೀಕಿುತ್ಾಮ್ ||  
ವಿನ್ೈವ ಸವಮಯಮತನ್ನೀರ್ಂ ಯೀಜನಾಭ್ೀದ್ತ್್ ೀವಿನ್ೈವ ಸವಮಯಮತನ್ನೀರ್ಂ ಯೀಜನಾಭ್ೀದ್ತ್್ ೀSSತರ ತತತರ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 7 7 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 --  16 16 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  5 5 --  17 17 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ --  

ತತರ ಭಗವತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಜ್ಞಲ್ಲಙ್ುಸಯ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಕರಮತ್್ ೀ ವಾಮಪಾದಾಙ್ತುಷ್ಠತತರ ಭಗವತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಜ್ಞಲ್ಲಙ್ುಸಯ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಕರಮತ್್ ೀ ವಾಮಪಾದಾಙ್ತುಷ್ಠ--
ನ್ಖನಿಭಿಯನ್ ನೀಧ್ಾವಯಣಡಕಟಾಹವಿವರ್ೀಣಾನ್ುಾಃಪರವಿಷಾಟ ರಾ ಬಾಹಯ ಜಲಧ್ಾರಾನ್ಖನಿಭಿಯನ್ ನೀಧ್ಾವಯಣಡಕಟಾಹವಿವರ್ೀಣಾನ್ುಾಃಪರವಿಷಾಟ ರಾ ಬಾಹಯ ಜಲಧ್ಾರಾ  
ತಚಾರಣಪಙ್ೆಜಾವನ್ೀಜನಾರತಣಕಿಞ್ಜಲ್ ೆೀಪರಞ್ಚಜತಚಾರಣಪಙ್ೆಜಾವನ್ೀಜನಾರತಣಕಿಞ್ಜಲ್ ೆೀಪರಞ್ಚಜತ್ಾಖಿಲಜಗದ್ಘಮಲಾಪಹ್ ೀತ್ಾಖಿಲಜಗದ್ಘಮಲಾಪಹ್ ೀ--
ಪಪಸಾಶಾಯನಾಮಲಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವತಾದಿೀತಯನ್ತಪಲಕ್ಷಿತವಚ್ ೀಭಿರಭಿ ೀರ್ಮಾನಾಸಾಶಾಯನಾಮಲಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಾಗವತಾದಿೀತಯನ್ತಪಲಕ್ಷಿತವಚ್ ೀಭಿರಭಿ ೀರ್ಮಾನಾ --
SSತಮಹತ್ಾತಮಹತ್ಾ  ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ರ್ತಕ್ಾಲ್ೀನ್ ರ್ತಗಸಹಸ್ ರೀಪಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ದಿವೀ ಮ ಧ್ಯನ್ಯವತತ್ಾರ ಗಸಹಸ್ ರೀಪಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ದಿವೀ ಮ ಧ್ಯನ್ಯವತತ್ಾರ 
||||11||||  

‘‘ವಾರಾಹ್ೀವಾರಾಹ್ೀ  ವಾಮಪಾದ್ಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ವಾಮಪಾದ್ಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್  ||  
ಪಾದ್ಂ ಕಲ್ಾೀಪಾದ್ಂ ಕಲ್ಾೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್ತಜಜಹಾರ ತರವಿಕರಮಾಃಷ್ತ ಭಗವಾನ್ತಜಜಹಾರ ತರವಿಕರಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ   || || 1 1 ||||  
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ಭವಾನಿೀನಾಥ್ೈಾಃ ಸ್ತಿಗಣಾಬತಯದ್ಸಭವಾನಿೀನಾಥ್ೈಾಃ ಸ್ತಿಗಣಾಬತಯದ್ಸಹಸ್ೈರವರತಧ್ಯಮಾನ್ ೀ ಭಗವತಶಾತತಮ ಯತ್್ೀಯಹಸ್ೈರವರತಧ್ಯಮಾನ್ ೀ ಭಗವತಶಾತತಮ ಯತ್್ೀಯ--
ಮಯಹಾಪುರತಷ್ಸಯ ತತರಿೀರಾಂ ತ್ಾಮಸ್ತೀಂ ಮ ತಯಂಮಯಹಾಪುರತಷ್ಸಯ ತತರಿೀರಾಂ ತ್ಾಮಸ್ತೀಂ ಮ ತಯಂ  ಪರಕೃತಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರಕೃತಮಾತಮನ್ಾಃ 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಸಂಜ್ಞಾಂ ಆತಮಸಮಾ ರ ಪ್ೀಣ ಸನಿನಧ್ಾಪ್ಯೈತದ್ಭಿಗೃಣನ್ ಭವ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಸಂಜ್ಞಾಂ ಆತಮಸಮಾ ರ ಪ್ೀಣ ಸನಿನಧ್ಾಪ್ಯೈತದ್ಭಿಗೃಣನ್ ಭವ 
ಉಪಧ್ಾವತ ಉಪಧ್ಾವತ || || 15 15 ||||  

 

ಭವ ಉವಾಚ ಭವ ಉವಾಚ ::  ಓಮ್ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಮಹಾಪುರತಷಾರ್ ಓಮ್ ನ್ಮೀ ಭಗವತ್್ೀ ಮಹಾಪುರತಷಾರ್ 
ಸವಯಗತಣಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾರಾನ್ನಾುರಾವಯಕ್ಾುರ್ ನ್ಮ ಇತ  ಸವಯಗತಣಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾರಾನ್ನಾುರಾವಯಕ್ಾುರ್ ನ್ಮ ಇತ  || || 16 16 ||||  

‘‘ಅನ್ನಾುನ್ುಾಃಅನ್ನಾುನ್ುಾಃ  ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರನ್ನ್ುಶಾ ಸಹಾಮತನಾ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರನ್ನ್ುಶಾ ಸಹಾಮತನಾ ||  
ಪೂಜಯತ್್ೀ ಗಿರಿಶ್ೀನ್ೀಶ ಇಲಾವೃತಗತ್್ೀನ್ ತತಪೂಜಯತ್್ೀ ಗಿರಿಶ್ೀನ್ೀಶ ಇಲಾವೃತಗತ್್ೀನ್ ತತ’’    ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಜೀವವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಚ್ೈವ ತಥಾಜೀವವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಚ್ೈವ ತಥಾSSನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ಮಿಶಾರಸತು ಸತುತಯೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯತರ ಕ್್ೀವಲಮ್ಮಿಶಾರಸತು ಸತುತಯೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯತರ ಕ್್ೀವಲಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 16 16 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  17 17 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 5 5 ––  18 18 ||||  
 

ವಿಶ್್ ವೀದ್ಾವಸಾಿನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಕಮಯ ತ್್ೀ ಹಯಕತತಯರಙಚುೀಕೃತಮಪಯಪಾವೃತಮ್ ವಿಶ್್ ವೀದ್ಾವಸಾಿನ್ನಿರ್ ೀಧ್ಕಮಯ ತ್್ೀ ಹಯಕತತಯರಙಚುೀಕೃತಮಪಯಪಾವೃತಮ್ ||  
ರ್ತಕುಂ ನ್ ಚಿತರಂ ತವಯ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರ್ತಕುಂ ನ್ ಚಿತರಂ ತವಯ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣ್ೀರಣ್ೀ  ಸವಾಯತಮಕ್್ೀ ವಯತರಿಕ್ ು್ೀ ಚ ವಸತುನಿ ಸವಾಯತಮಕ್್ೀ ವಯತರಿಕ್ ು್ೀ ಚ ವಸತುನಿ || || 5 5 ||||  

‘‘ಅಪರರಾಸ್ೀನ್ ಕತೃಯತವಮಕತೃಯತವಮಿಹ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಅಪರರಾಸ್ೀನ್ ಕತೃಯತವಮಕತೃಯತವಮಿಹ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ಮಹಾಶಕಿುತವತಸುಚಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪರಮಸಯ ತತಮಹಾಶಕಿುತವತಸುಚಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪರಮಸಯ ತತ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 5 5 ||||  

ತದ್ಾಗತದ್ಾಗವತ್್ ೀವತ್್ ೀ  ಮಾರಾಮರ್ಂ ರ ಪಂ ಪರಮಸಮಾ ಯೀಗ್ೀನ್ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ಮಾರಾಮರ್ಂ ರ ಪಂ ಪರಮಸಮಾ ಯೀಗ್ೀನ್ ರಮಾದ್ೀವಿೀ 
ಸಂವತಸರಸಯ ರಾತರಷ್ತ ಪರಜಾಪತ್್ೀದ್ತಯಹಿತೃಭಿರತಪ್ೀತ್ಾಸಂವತಸರಸಯ ರಾತರಷ್ತ ಪರಜಾಪತ್್ೀದ್ತಯಹಿತೃಭಿರತಪ್ೀತ್ಾSSಹಸತಸ ಹಸತಸ 
ತದ್ಾತೃಯಭಿರತಪ್ೀತ್್ ೀಪಾಸ ು್ೀ ತದ್ಾತೃಯಭಿರತಪ್ೀತ್್ ೀಪಾಸ ು್ೀ || || ಇದ್ಂ ಚ್ ೀದಾಹರತ ಇದ್ಂ ಚ್ ೀದಾಹರತ || || 17 17 ||||  

‘‘ಕ್ಾಮದ್ೀವಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸ ು್ೀ ಶ್ರೀ ರತಸಿ್ತತ್ಾ ಕ್ಾಮದ್ೀವಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸ ು್ೀ ಶ್ರೀ ರತಸಿ್ತತ್ಾ ||  
ಕ್ಾಮದ್ೀವಂ ಕ್ಾಮದ್ೀವಂ ರರತಶಾಾಪ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪಾರಕೃತ್ಾಂ ತನ್ತಮ್ತಶಾಾಪ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪಾರಕೃತ್ಾಂ ತನ್ತಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ  ಣ ಡ್ೀ  || || 17 17 ||||  

 

ರ್ಂ ಲ್ ೀಕರ್ಂ ಲ್ ೀಕಪಾಪಾಲಾಃ ಕಿಲ ಮತಸರಜವರಾ ಹಿತ್ಾವ ರ್ತನ್ ುೀಲಾಃ ಕಿಲ ಮತಸರಜವರಾ ಹಿತ್ಾವ ರ್ತನ್ ುೀSSಪ ಪೃರ್ಕಸಮೀತಯ ಚ ಪ ಪೃರ್ಕಸಮೀತಯ ಚ ||  
ಪಾತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತದಿವಯಪಾತತಂ ನ್ ಶ್ೀಕತದಿವಯ  ಪದ್ಶಾತತಷ್ಾದ್ಾಃ ಸರಿೀಸೃಪಸಾಿಸತನ ರ್ದ್ತರ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪದ್ಶಾತತಷ್ಾದ್ಾಃ ಸರಿೀಸೃಪಸಾಿಸತನ ರ್ದ್ತರ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ || || 27 27 ||||  



 

 
 

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

 

Page 225 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಸಾಧ್ಯನ್ು ಇಸಾಧ್ಯನ್ು ಇವವ  ದ್ೀವಾಸತು ಹರಿಣಾ ರ್ತರ ಕತತರಚಿತ್ ದ್ೀವಾಸತು ಹರಿಣಾ ರ್ತರ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ಹರ್ೀರ್ೀವಾಜ್ಞರಾ ಕ್ಾವಪ ಹರ್ೀರ್ೀವಾಜ್ಞರಾ ಕ್ಾವಪ ದ್ೈದ್ೈತ್ಾಯವ್ೀಶಾದ್ಥಾಪ ವಾತ್ಾಯವ್ೀಶಾದ್ಥಾಪ ವಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

ರ್ದ್ ರಪಮೀತನಿನಜಮಾರ್ರಾರ್ದ್ ರಪಮೀತನಿನಜಮಾರ್ರಾSSಪಯಪಯತಮರ್ಯಸವರ ಪಂ ಬಹತರ ಪರ ಪತಮ್ ತಮರ್ಯಸವರ ಪಂ ಬಹತರ ಪರ ಪತಮ್ ||  
ಸಙ್ಕ್ಯ ನ್ ರ್ಸಾಯಸಯ ರ್ಥ್ ೀಪಲಮಾನಾತುಸ್ೈ ನ್ಮಸ್ುೀಸಙ್ಕ್ಯ ನ್ ರ್ಸಾಯಸಯ ರ್ಥ್ ೀಪಲಮಾನಾತುಸ್ೈ ನ್ಮಸ್ುೀSSವಯಪದ್ೀಶಯರ ಪಣ್ೀವಯಪದ್ೀಶಯರ ಪಣ್ೀ  ||||  3131  ||||  

ಉಪಲಮಾನಾದ್ರ್ಥಾ ಉಪಲಮಾನಾದ್ರ್ಥಾ | | ರ್ಥಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ತಥಾ ನ್ ತಷ್ಠತಯನ್ಯಥಾಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ ರ್ಥಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ತಥಾ ನ್ ತಷ್ಠತಯನ್ಯಥಾಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ ||||31 31 ||||  
 

ಜರಾರ್ತಜಂ ಸ್ವೀದ್ಜಮಣಡಜ್ ೀದಿಾಜಂ ಚರಾಚರಂ ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಭ ತಭ್ೀದ್ಮ್ ಜರಾರ್ತಜಂ ಸ್ವೀದ್ಜಮಣಡಜ್ ೀದಿಾಜಂ ಚರಾಚರಂ ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಭ ತಭ್ೀದ್ಮ್ ||  
ದೌಯಾಃ ಖಂ ಕ್ಷಿತಾಃದೌಯಾಃ ಖಂ ಕ್ಷಿತಾಃ  ಶ್ೈಲಸರಿಶ್ೈಲಸರಿತಸಮತತಸಮತದ್ರದಿವೀದ್ರದಿವೀಪಗರಹಕ್ಷ್ೀಯತಯಭಿಧ್್ೀರ್ ಏಕಾಃ ಪಗರಹಕ್ಷ್ೀಯತಯಭಿಧ್್ೀರ್ ಏಕಾಃ || || 32 32 ||||  

‘‘ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಸವಾಯನ್ುರಾಯಮಿಕತ್ಾವತ್ ತತ ಸವಯನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವದ್ ರಪತವಮತಪಚಾರತಾಃನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತ್ಾವದ್ ರಪತವಮತಪಚಾರತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 32 32 ||||  

 

ರ್ಸ್ತಮನ್ನಸಙಕ್ ಯೀರ್ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮರ ಪಾಕೃತ್ೌ ಕವಿಭಿಾಃ ಕಲ್ಲಾತ್್ೀರ್ಮ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಸಙಕ್ ಯೀರ್ವಿಶ್ೀಷ್ನಾಮರ ಪಾಕೃತ್ೌ ಕವಿಭಿಾಃ ಕಲ್ಲಾತ್್ೀರ್ಮ್ ||  
ಸಙ್ಕ್ಯ ರ್ರಾ ತತುವದ್ೃಶಾ ವಿನಿೀರ್ತ್್ೀ ತಸ್ೈ ನ್ಮಾಃ ಸಾಙ್್ಯನಿದ್ಶಯನಾರ್ ಹಿ ಸಙ್ಕ್ಯ ರ್ರಾ ತತುವದ್ೃಶಾ ವಿನಿೀರ್ತ್್ೀ ತಸ್ೈ ನ್ಮಾಃ ಸಾಙ್್ಯನಿದ್ಶಯನಾರ್ ಹಿ ||||  

ದ್ಶಾದ್ಶಾವತ್ಾರ ಇತ್ಾಯದಿಸಙ್ಕ್ಯ ವಿನಿೀರ್ತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ತಜಾಜಾನ್ಂ ವತ್ಾರ ಇತ್ಾಯದಿಸಙ್ಕ್ಯ ವಿನಿೀರ್ತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ತಜಾಜಾನ್ಂ 
ತದ್ ರಪಮೀವ ಹಿ ತದ್ ರಪಮೀವ ಹಿ || || 33 33 ||||  

 

ರ್ಸಯ ಸವರ ಪಂ ಕವಯೀ ವಿಪಶ್ಾತ್್ ೀ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಯೀನಿಷ್ಟವವ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಮ್ ರ್ಸಯ ಸವರ ಪಂ ಕವಯೀ ವಿಪಶ್ಾತ್್ ೀ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಯೀನಿಷ್ಟವವ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಮ್ ||  
ಮರ್ನನಿು ಮಥಾನ ಮನ್ಸಾ ದಿದ್ೃಕ್ಷವೀ ಗ ಢಂ ಕಿರರಾಥ್ೈಯನ್ಯಮ ಈರಿತ್ಾತಮನ್ೀ ಮರ್ನನಿು ಮಥಾನ ಮನ್ಸಾ ದಿದ್ೃಕ್ಷವೀ ಗ ಢಂ ಕಿರರಾಥ್ೈಯನ್ಯಮ ಈರಿತ್ಾತಮನ್ೀ ||||  

ಕಿರರಾಥ್ೈಯಕಿರರಾಥ್ೈಯರ್ರ್ಜ್ಞಾಯದ್ಯಥ್ೈಯರಿನಾದಾದಿನಾಮಭಿರಿೀರಿತ್ಾತಮನ್ೀ ಜ್ಞಾಯದ್ಯಥ್ೈಯರಿನಾದಾದಿನಾಮಭಿರಿೀರಿತ್ಾತಮನ್ೀ || || 36 36 ||||  
 

ದ್ರವಯಕಿರರಾಹ್ೀತವರ್ನ್ೀಶಕತೃಯಭಿಮಾಯರಾಗತಣ್ೈವಯಸತುನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ಾತಮನ್ೀ ದ್ರವಯಕಿರರಾಹ್ೀತವರ್ನ್ೀಶಕತೃಯಭಿಮಾಯರಾಗತಣ್ೈವಯಸತುನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ಾತಮನ್ೀ ||  
ತಥ್ೈವ ತತ್ಾರತಶರಾತಮಬತದಿಧಭಿನಿಯರಸುಮಾರಾಕೃತಯೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ ತಥ್ೈವ ತತ್ಾರತಶರಾತಮಬತದಿಧಭಿನಿಯರಸುಮಾರಾಕೃತಯೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ || || 37 37 ||||  

ಮಾರಾಗತಣ್ೈಸುದಿಮಾರಾಗತಣ್ೈಸುದಿಚಾಛನ್ತಸಾರಿಭಿಾಃ ಚಾಛನ್ತಸಾರಿಭಿಾಃ ||  

‘‘ದ್ರವ್ಯೀಶಾಃ ಶಙ್ೆರಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕಿರಯೀಶ್್ ೀ ಗರತಡಾಃ ಸೃತಾಃ ದ್ರವ್ಯೀಶಾಃ ಶಙ್ೆರಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕಿರಯೀಶ್್ ೀ ಗರತಡಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಕರಣ್ೀಶಸುಥಾ ಬರಹಾಮ ವಾರ್ತರಾಧ್ಾರಪಾಃ ಸೃತಾಃಕರಣ್ೀಶಸುಥಾ ಬರಹಾಮ ವಾರ್ತರಾಧ್ಾರಪಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ  || || 37 37 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  18 18 ||||  
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|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  19 19 ||||  
 

ರ್ಥ್ೈಹಿಕ್ಾಮತಷ್ಟಮಕಕ್ಾಮಲಮಾಟ್ಾಃ ಸತತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಥ್ೈಹಿಕ್ಾಮತಷ್ಟಮಕಕ್ಾಮಲಮಾಟ್ಾಃ ಸತತ್್ೀಷ್ತ ದಾರ್ೀಷ್ತ ಧ್ನ್ೀಷ್ತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ದಾರ್ೀಷ್ತ ಧ್ನ್ೀಷ್ತ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ||  
ಶಙಕೆ ೀತಶಙಕೆ ೀತ  ವಿದಾವನ್ ಕತಕಲ್ೀವರಾತಯರಾದ್ಯಸುಸಯ ರ್ತನಾಃ ಶರಮ ಏವ ಕ್್ೀವಲಮ್ವಿದಾವನ್ ಕತಕಲ್ೀವರಾತಯರಾದ್ಯಸುಸಯ ರ್ತನಾಃ ಶರಮ ಏವ ಕ್್ೀವಲಮ್||||1414||||  

‘‘ರ್ಸಯ ಸಮಯಕ್ರ್ಸಯ ಸಮಯಕ್  ಚ ಭವತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಕಿುಚ ಭವತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಕಿುಸುಥ್ೈವ ಚ ಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ನಿಶ್ಾತಸುಸಯ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಸಾಯತ್ ಸವಯಪಾಪಕೃತ್್ ೀನಿಶ್ಾತಸುಸಯ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಸಾಯತ್ ಸವಯಪಾಪಕೃತ್್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಯೀ ಮಮತ್ಾವದಿನಾ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ತವನ್ಯವಿಷ್ರ್ಾಃ ಸೃತಾಃಯೀ ಮಮತ್ಾವದಿನಾ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ತವನ್ಯವಿಷ್ರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 14 14 ||||  

 

ರ್ದ್ಯತರ ನ್ಾಃ ಸವಗಯಸತಖಾವಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಸ್ತವಷ್ಟಸಯ ದ್ತುಸಯ ಕೃತಸಯ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ ರ್ದ್ಯತರ ನ್ಾಃ ಸವಗಯಸತಖಾವಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಸ್ತವಷ್ಟಸಯ ದ್ತುಸಯ ಕೃತಸಯ ಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ ||  
ತ್್ೀನಾಬಜನಾಭಸೃತ ಜನ್ಮ ನ್ಾಃ ಸಾಯದ್ವಷ್ೀಯ ಹರಿರ್ಯದ್ಾಜತ್ಾಂ ಶಂ ತನ್ ೀತ ತ್್ೀನಾಬಜನಾಭಸೃತ ಜನ್ಮ ನ್ಾಃ ಸಾಯದ್ವಷ್ೀಯ ಹರಿರ್ಯದ್ಾಜತ್ಾಂ ಶಂ ತನ್ ೀತ ||||  

‘‘ಅನ್ ೀಕ್ಾರಿಣ್ ೀಅನ್ ೀಕ್ಾರಿಣ್ ೀ  ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಗಯಸಾಿ ಭಾರತ್್ ೀದ್ಾವಮ್ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಗಯಸಾಿ ಭಾರತ್್ ೀದ್ಾವಮ್ ||  
ವಾಞ್ಾನಾಯತಮವಿಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಮತದ್ರೀಕ್ಾಥ್ೀಯವಾಞ್ಾನಾಯತಮವಿಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಮತದ್ರೀಕ್ಾಥ್ೀಯSS ಕ್ಾರಿಣಾಃ ಕ್ಾರಿಣಾಃ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 28 28 ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  19 19 ||||  
 

|| || ವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  20 20 ||||  
 

ಪರತನಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ರ ಪಂ ರ್ತ್ ಸತಯತಯಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಪರತನಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ರ ಪಂ ರ್ತ್ ಸತಯತಯಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ||  
ಅಮೃತಸಯ ಚ ಮೃತ್್ ಯೀಅಮೃತಸಯ ಚ ಮೃತ್್ ಯೀಶಾ ಸ ರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿೀಮಹಿ ಶಾ ಸ ರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿೀಮಹಿ || || ಇತ ಇತ || || 5 5 ||||  

‘‘ಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮಾಗಿನವಾರಿೀರವಿಧ್ಾತೃಷ್ತ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮಾಗಿನವಾರಿೀರವಿಧ್ಾತೃಷ್ತ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ||  
ಪಿಕ್ಷಾದಿದಿವೀಪಸಂಸಾಿಸತು ಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮತಪಾಸತ್್ೀಪಿಕ್ಷಾದಿದಿವೀಪಸಂಸಾಿಸತು ಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮತಪಾಸತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 5 5 ||||  

 

ತಥಾ ಬಹಿಾಃ ಕ್ೌರಞ್ಾದಿವೀಪಾಃ ಕತಶದಿವೀತಥಾ ಬಹಿಾಃ ಕ್ೌರಞ್ಾದಿವೀಪಾಃ ಕತಶದಿವೀಪಾದಿದವಗತಣಸಮಾನ್ೀನ್ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ೀನ್ ಪರಿತ ಪಾದಿದವಗತಣಸಮಾನ್ೀನ್ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ೀನ್ ಪರಿತ 
ಉಪಕಿೃಪುೀ ರ್ಥಾ ಕತಶದಿವೀಪೀ ಘೃತ್್ ೀದ್ೀನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಕ್ೌರಞ್ಕ್ ಾೀಉಪಕಿೃಪುೀ ರ್ಥಾ ಕತಶದಿವೀಪೀ ಘೃತ್್ ೀದ್ೀನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಕ್ೌರಞ್ಕ್ ಾೀ  ನಾಮ ನಾಮ 
ಪವಯಪವಯತರಾಜ್ ೀ ದಿವೀಪನಾಮನಿವತಯಕತರಾಜ್ ೀ ದಿವೀಪನಾಮನಿವತಯಕ  ಆಸ ು್ೀ ಆಸ ು್ೀ || || 18 18 ||||  

 

ಏವಂಏವಂ  ಪರಸಾುತ್ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದಾತ್ ಪರಿತ ಉಪವ್ೀಶ್ತಾಃ ಶಾಕದಿವೀಪೀ ಪರಸಾುತ್ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದಾತ್ ಪರಿತ ಉಪವ್ೀಶ್ತಾಃ ಶಾಕದಿವೀಪೀ 
ದಾವತರಂಶಲಿಕ್ಷಯೀಜನಾರಾಮಾಃ ಸಮಾನ್ೀನ್ ಚ ದ್ ಮಣ್ ಡೀದ್ೀನ್ ಪರಿತ ದಾವತರಂಶಲಿಕ್ಷಯೀಜನಾರಾಮಾಃ ಸಮಾನ್ೀನ್ ಚ ದ್ ಮಣ್ ಡೀದ್ೀನ್ ಪರಿತ 
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ಉಪಕಿೃಪುಾಃ ಉಪಕಿೃಪುಾಃ | | ರ್ಸ್ತಮನ್ ಹಿ ಶಾಕ್್ ೀ ನಾಮ ಮಹಿೀರತಹಾಃ ಸವಕ್ಷ್ೀತರವಯಪದ್ೀಶಕ್್ ೀ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಹಿ ಶಾಕ್್ ೀ ನಾಮ ಮಹಿೀರತಹಾಃ ಸವಕ್ಷ್ೀತರವಯಪದ್ೀಶಕ್್ ೀ 
ರ್ಸಯ ಹ ಮಹಾನ್ ಸತರಭಿಗನ್ಧಸುಂ ದಿವೀಪಮನ್ತವಾಸರ್ತ ರ್ಸಯ ಹ ಮಹಾನ್ ಸತರಭಿಗನ್ಧಸುಂ ದಿವೀಪಮನ್ತವಾಸರ್ತ || || 24 24 ||||  

‘‘ಅನಾಮಿಂಅನಾಮಿಂ ತತ  ತತ ದ್ದ್  ಕ್ಷಿೀರಂ   ಕ್ಷಿೀರಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಾನ್ದಾಂ ತಥಾ ದ್ ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಾನ್ದಾಂ ತಥಾ ದ್ ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||1818, , 24 24 ||||  
 

ಸ ಲ್ ೀಕತರರಾನ ು್ೀ ಪರಿತ ಈಶವರ್ೀಣ ವಿಹಿತ್್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ರಾಯದಿೀನಾಂ ಸ ಲ್ ೀಕತರರಾನ ು್ೀ ಪರಿತ ಈಶವರ್ೀಣ ವಿಹಿತ್್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ಸ ರಾಯದಿೀನಾಂ 
ಧ್ತರವಾಪವಗಾಯಣಾಂ ಜ್ ಯೀತಗಯಣಾನಾಂ ಗಭಧ್ತರವಾಪವಗಾಯಣಾಂ ಜ್ ಯೀತಗಯಣಾನಾಂ ಗಭಸುಸುಯೀಯೀSSವಾಯಚಿೀನಾಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ವಾಯಚಿೀನಾಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾನ್ 
ವಿತನಾವನಾವಿತನಾವನಾ  ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಪರಾಚಿೀನಾ ಭತವಿತತಮತತಸಹನ ು್ೀ ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಪರಾಚಿೀನಾ ಭತವಿತತಮತತಸಹನ ು್ೀ 
ತ್ಾವದ್ತನ್ನಹನಾರಾಮಾಃ ತ್ಾವದ್ತನ್ನಹನಾರಾಮಾಃ ||||  

‘‘ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದತಮಕ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಶ್ಂಶತಮಾರವಪುನಾನ್ನಾದತಮಕ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಶ್ಂಶತಮಾರವಪುಷ್ಯರ್ ಷ್ಯರ್ ||  
ಊಧ್ವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸಂವಾಯಪುಊಧ್ವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸಂವಾಯಪು  ಆದಿತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃಆದಿತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  

 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  20 20 ||||  
 

|| || ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  23 23 ||||  
 

ಉತಾತುಸ್ತತಿಉತಾತುಸ್ತತಿಲರ್ಹ್ೀತವೀಲರ್ಹ್ೀತವೀSSಸಯ ಕಲಾಯಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯಾಃ ಪರಕೃತಗತಣಾ ರ್ದಿೀಕ್ಷಸಯ ಕಲಾಯಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯಾಃ ಪರಕೃತಗತಣಾ ರ್ದಿೀಕ್ಷರಾರಾSSSSಸನ್ ಸನ್ ||  
ರ್ದ್ ರಪಂ ಧ್ತರವಮಕೃತಂ ರ್ದ್ೀಕಮಾತಮನ್ ನಾನಾ ಧ್ಾತೆತಮತ ಹ ವ್ೀದ್ ತಸಯ ವತಮಯ ರ್ದ್ ರಪಂ ಧ್ತರವಮಕೃತಂ ರ್ದ್ೀಕಮಾತಮನ್ ನಾನಾ ಧ್ಾತೆತಮತ ಹ ವ್ೀದ್ ತಸಯ ವತಮಯ ||||4141||||  

ಇಲಾವೃತಸಿಸತುತವತ್ ಪಾತ್ಾಲಮ ಲಸಿಸತುತಯೀಯಜನಿೀರಾಇಲಾವೃತಸಿಸತುತವತ್ ಪಾತ್ಾಲಮ ಲಸಿಸತುತಯೀಯಜನಿೀರಾSSನ್ನ್ುವಿಷ್ರಾನ್ನ್ುವಿಷ್ರಾ||||41 41 ||||  
 

|| || ಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ––  23 23 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧಾಃ ದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮಸೆನ್ಧಾಃ ||||  5 5 ||||  
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|| || ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ||||  6 6 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 --1 1 ||||  

ರ್ಮದ್ ತ್ಾ ಉಚತಾಃ ರ್ಮದ್ ತ್ಾ ಉಚತಾಃ ––  

ವ್ೀದ್ಪರಣಿಹಿತ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಹಯಧ್ಮಯಸುದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ ವ್ೀದ್ಪರಣಿಹಿತ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯ ಹಯಧ್ಮಯಸುದಿವಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ವ್ೀದ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತಸವರ್ಮ ಾರಿತ ಶತಶತರಮ ವ್ೀದ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತಸವರ್ಮ ಾರಿತ ಶತಶತರಮ || || 40 40 ||||  

‘‘ವ್ೀದಾನಾಂ ಪರರ್ಮೀ ವಕ್ಾು ಹರಿರ್ೀವ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ವ್ೀದಾನಾಂ ಪರರ್ಮೀ ವಕ್ಾು ಹರಿರ್ೀವ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ವಿಷಾಣವತಮಅತ್್ ೀ ವಿಷಾಣವತಮಕ್ಾ ವ್ೀದಾ ಇತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವಾದಿನ್ಾಃಕ್ಾ ವ್ೀದಾ ಇತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವಾದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 40 40 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  1 1 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  2 2 ||||  
 

ಸಾಙಕೆ ೀತಯಂ ಪಾರಿಹಾಸಯಂ ವಾ ಸ್ ುೀಭಂ ಹ್ೀಲನ್ಮೀವ ವಾ ಸಾಙಕೆ ೀತಯಂ ಪಾರಿಹಾಸಯಂ ವಾ ಸ್ ುೀಭಂ ಹ್ೀಲನ್ಮೀವ ವಾ ||  
ವ್ೈಕತಣಠನಾಮಗರಹಣಮಶ್ೀಷಾಘಹರಂ ವಿದ್ತಾಃ ವ್ೈಕತಣಠನಾಮಗರಹಣಮಶ್ೀಷಾಘಹರಂ ವಿದ್ತಾಃ || || 14 14 ||||  

ನಾರಾರ್ಣ್ ೀನಾರಾರ್ಣ್ ೀSSರ್ಮಿತಯನ್ಯಹ್ೀಲನ್ವಿಷ್ರ್ತ್್ ವೀನ್ ೀರ್ಮಿತಯನ್ಯಹ್ೀಲನ್ವಿಷ್ರ್ತ್್ ವೀನ್ ೀಕುಮಘಹರಮ್ ಕುಮಘಹರಮ್ ||  

‘‘ಸವಯಥಾಸವಯಥಾSSಘಹರಂ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮ ತದ್ಾಕಿುಪೂವಯಕಮ್ ಘಹರಂ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯಮ ತದ್ಾಕಿುಪೂವಯಕಮ್ ||  
ಅಭಕ್್ ಯೀದಾಹೃತಂ ನ್ೈವ ಫಲಅಭಕ್್ ಯೀದಾಹೃತಂ ನ್ೈವ ಫಲದಾದಾತೃಭವಿಷ್ಯತ ತೃಭವಿಷ್ಯತ ||  
ನಾಮಸಾವಮಿತರಾ ತಸಯ ಸಮರಣಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ ನಾಮಸಾವಮಿತರಾ ತಸಯ ಸಮರಣಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಭಕುಸಾಯತ್್ ೀ ನಾಮಕಿೀತಯಾಃಭಕುಸಾಯತ್್ ೀ ನಾಮಕಿೀತಯಾಃ  ಸಙಕೆ ೀತ್ಾದಾವಪೀರಿತ್ಾ ಸಙಕೆ ೀತ್ಾದಾವಪೀರಿತ್ಾ ||  
ಅಜಾಮಿಲ್ ೀಅಜಾಮಿಲ್ ೀSSಪಪ  ಸಮರಣಾದ್ಾಕ್ಾಯ ಮೃತ್್ ಯೀರಮತಚಯತಸಮರಣಾದ್ಾಕ್ಾಯ ಮೃತ್್ ಯೀರಮತಚಯತ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಿವದಿವತೀಯೀತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  3 3 ||||  

ರ್ಮ ಉವಾಚ ರ್ಮ ಉವಾಚ ––  

ಪರ್ ೀಪರ್ ೀ  ಮದ್ನ್ ಯೀ ಜಗತಸುಮದ್ನ್ ಯೀ ಜಗತಸುಸತಿಷ್ಶಾ ಓತಂ ಪರೀತಂ ಪಟ್ವದ್ಯತರ ವಿಶವಮ್ ಸತಿಷ್ಶಾ ಓತಂ ಪರೀತಂ ಪಟ್ವದ್ಯತರ ವಿಶವಮ್ ||  
ರ್ದ್ಂಶತ್್ ೀರ್ದ್ಂಶತ್್ ೀSSಸಯ ಸಿ್ತತಜನ್ಮನಾಶಾ ನ್ಸ್ ಯೀತವದ್ಯಸಯಸಯ ಸಿ್ತತಜನ್ಮನಾಶಾ ನ್ಸ್ ಯೀತವದ್ಯಸಯ  ವಶ್ೀ ಚ ಲ್ ೀಕಾಃ ವಶ್ೀ ಚ ಲ್ ೀಕಾಃ || || 12 12 ||||  

ಓತಂ ಪರೀತಂ ಪಟ್ವತ್ ಓತಂ ಪರೀತಂ ಪಟ್ವತ್ ||  



 

 
 

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

 

Page 229 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ರ್ಥಾ ಕನಾಿಪಟಾಾಃ ಸ ತರ ಓತ್ಾಾಃ ಪರೀತ್ಾಶಾ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ರ್ಥಾ ಕನಾಿಪಟಾಾಃ ಸ ತರ ಓತ್ಾಾಃ ಪರೀತ್ಾಶಾ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಏವಂ ವಿಏವಂ ವಿಷಾಣವಿದ್ಂ ವಿಶವಷಾಣವಿದ್ಂ ವಿಶವಮೀತಂ ಪರೀತಂ ಚ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ಮೀತಂ ಪರೀತಂ ಚ ಸಂಸಿ್ತತಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 12 12 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  4 4 ||||  
 

ನ್ ರ್ಸಯ ಸಖಯಂ ಪುರತಷ್ ೀ ವ್ೀತು ಸಖತಯಾಃ ಸಖಾ ವಸನ್ ಸಂವಸತಾಃ ಪುರ್ೀನ್ ರ್ಸಯ ಸಖಯಂ ಪುರತಷ್ ೀ ವ್ೀತು ಸಖತಯಾಃ ಸಖಾ ವಸನ್ ಸಂವಸತಾಃ ಪುರ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಸ್ತಮನ್ ||  
ಗತಣ್ ೀ ರ್ಥಾ ಗತಣಿನ್ ೀಗತಣ್ ೀ ರ್ಥಾ ಗತಣಿನ್ ೀSSವಯಕುದ್ೃಷ್ಟಟಸುಸ್ೈ ಮಹ್ೀಶಾರ್ ನ್ವಯಕುದ್ೃಷ್ಟಟಸುಸ್ೈ ಮಹ್ೀಶಾರ್ ನ್ಮಸೆರ್ ೀಮಿ ಮಸೆರ್ ೀಮಿ ||||2424||||  

ಗತಣ್ ೀ ರ್ತ್ಾ ಗತಣಿನ್ಾಃ ಗತಣ್ ೀ ರ್ತ್ಾ ಗತಣಿನ್ಾಃ | | ಕಶ್ಾತ್ ಪುರಸ್ ಿೀ ಗತಣಭ ತಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಭ ತಸಯ ರಾಜ್ಞಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಪುರಸ್ ಿೀ ಗತಣಭ ತಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಭ ತಸಯ ರಾಜ್ಞಾಃ | | 
ಮಮಾಸ್ ೀ ಸಖ್ೀತ ರಾಜ್ಞಾ ಚಿನಿುತಮಪ ನ್ ಜಾನಾತ ಮಮಾಸ್ ೀ ಸಖ್ೀತ ರಾಜ್ಞಾ ಚಿನಿುತಮಪ ನ್ ಜಾನಾತ ||  

‘‘ರ್ಥಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರರ್ತವಂ ತತ ಭೃತ್್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ನ್ ಚಾತಮನ್ಾಃ ರ್ಥಾ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರರ್ತವಂ ತತ ಭೃತ್್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ನ್ ಚಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತಥಾ ಜೀವೀ ನ್ ರ್ತಸಖಯಂ ವ್ೀತು ತಸ್ೈ ನ್ಮೀತಥಾ ಜೀವೀ ನ್ ರ್ತಸಖಯಂ ವ್ೀತು ತಸ್ೈ ನ್ಮೀSSಸತುತ್್ೀಸತುತ್್ೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 24 24 ||||  

 

ದ್ೀಹ್ ೀದ್ೀಹ್ ೀSSಸವೀಸವೀSSಕ್ಷಾ ಮನ್ವೀ ಕ್ಷಾ ಮನ್ವೀ ಭ ತಮಾತ್ಾರ ನಾತ್ಾಮನ್ಮನ್ಯಂ ಚ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಂ ರ್ತ್ ಭ ತಮಾತ್ಾರ ನಾತ್ಾಮನ್ಮನ್ಯಂ ಚ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಂ ರ್ತ್ ||  
ಸವಯಂ ಪುಮಾನ್ ವ್ೀದ್ ಗತಣಾಂಶಾ ತಜ್ ಜಾೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ಸವಯಜ್ಞಮನ್ನ್ುಮಿೀಡ್ೀ ಸವಯಂ ಪುಮಾನ್ ವ್ೀದ್ ಗತಣಾಂಶಾ ತಜ್ ಜಾೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ಸವಯಜ್ಞಮನ್ನ್ುಮಿೀಡ್ೀ || || 25 25 ||||  

 

‘‘ದ್ೀಹಮಾನಿೀ ವ್ೈಶರವಣ್ ೀ ಮರತತಾಃ ಪಾರಣಮಾನಿನ್ಾಃ ದ್ೀಹಮಾನಿೀ ವ್ೈಶರವಣ್ ೀ ಮರತತಾಃ ಪಾರಣಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಇನಾದಾದಾಯ ಇನಿದಾರಾತ್ಾಮನ್ ೀ ರತದ್ ರೀಇನಾದಾದಾಯ ಇನಿದಾರಾತ್ಾಮನ್ ೀ ರತದ್ ರೀSSನ್ುಾಃಕರಣಾತಮನ್ುಾಃಕರಣಾತಮಕಾಃ ಕಾಃ ||  
ನ್ೈತ್್ೀ ವಿನ್ದನಿು ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂನ್ೈತ್್ೀ ವಿನ್ದನಿು ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ  ಪರಂ ಚಾಪ ವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ಪರಂ ಚಾಪ ವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ||  
ಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀ ಬರಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಸವಯಂ ವ್ೀದ್ ಪರಜಾಪತಾಃ ಹಾಮ ತತ ಸವಯಂ ವ್ೀದ್ ಪರಜಾಪತಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ವ್ೀದ್ ಹರಿಂ ನ್ೈವ ಸಮಯಕ್ಪ ವ್ೀದ್ ಹರಿಂ ನ್ೈವ ಸಮಯಕ್  ಸ್ೈವ ಹಿ ಸವಯವಿತ್ಸ್ೈವ ಹಿ ಸವಯವಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 25 25 ||||  

 

ರ್ದ್ ೀಪರಾಮೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ನಾಮರ ಪರ ಪಸಯ ದ್ೃಷ್ಟಟಸೃತಸಮರರ್ದ್ ೀಪರಾಮೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ನಾಮರ ಪರ ಪಸಯ ದ್ೃಷ್ಟಟಸೃತಸಮರಮೀಷಾತ್ ಮೀಷಾತ್ ||  
ರ್ ಈರ್ತ್್ೀ ಕ್್ೀವಲರಾ ಸವಸಂಸಿರ್ ಈರ್ತ್್ೀ ಕ್್ೀವಲರಾ ಸವಸಂಸಿರಾರಾ  ಹಂಸಾರ್ ತಸ್ೈ ಶತಚಿಷ್ದ್ಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ ಹಂಸಾರ್ ತಸ್ೈ ಶತಚಿಷ್ದ್ಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ ||||  

ಕ್್ೀಕ್್ೀವಲವಲರಾ ಸವಸಂಸಿರಾ ರಾ ಸವಸಂಸಿರಾ | | ಸವಪನಸತಪಾಯದೌ ಮನ್ಸ ಉಪರಮಾಜಜೀವಸಾಯಸವಪನಸತಪಾಯದೌ ಮನ್ಸ ಉಪರಮಾಜಜೀವಸಾಯ--
ಸಾವತನ್ಿಯದ್ಶಯನ್ೀಸಾವತನ್ಿಯದ್ಶಯನ್ೀSSಪ  ಸವಪ  ಸವಪನಪರಬ್ ೀಧ್ಾದಿದ್ಶಯನಾದ್ನ್ಯಪನಪರಬ್ ೀಧ್ಾದಿದ್ಶಯನಾದ್ನ್ಯ  ಈಶವರಸುನಿನರಾಈಶವರಸುನಿನರಾಮಮ--
ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSಸ್ತುೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸ್ತುೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | | ಜೀವ್ೀಚಾಛಭಾವಾತ್ ಕ್್ೀವಲತವಮ್ ಜೀವ್ೀಚಾಛಭಾವಾತ್ ಕ್್ೀವಲತವಮ್ ||  

‘‘ರ್ದ್ ೀಪರಾಮೀ ಮನ್ಸಾಃ ಸವಪನಸತಪುಲರಾದಿಷ್ತ ರ್ದ್ ೀಪರಾಮೀ ಮನ್ಸಾಃ ಸವಪನಸತಪುಲರಾದಿಷ್ತ ||  
ತದಾತದಾSSವಸಾಿಪರಬ್ ೀಧ್ಾದಿಕ್ಾರವಸಾಿಪರಬ್ ೀಧ್ಾದಿಕ್ಾರಣತ್್ವೀಣತ್್ವೀನ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ನ್ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
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ಅಸವಅಸವತನಾಿಯತ್ ತತ ಜೀವಸಯ ವಿದ್ಯತ್್ೀತನಾಿಯತ್ ತತ ಜೀವಸಯ ವಿದ್ಯತ್್ೀSSನ್ ಯೀ ನಿರಾಮಕಾಃ ನ್ ಯೀ ನಿರಾಮಕಾಃ ||  
ಜೀವಪರವೃತ್ಾಯನ್ತಕ ಜೀವಪರವೃತ್ಾಯನ್ತಕ ಲಾಯಜಾಜಾಲಾಯಜಾಜಾರ್ತ್್ೀರ್ತ್್ೀSSಸೌ ಸದಾ ವಿಭತಾಃಸೌ ಸದಾ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 26 26 ||||  

 

ಮನಿೀಷ್ಟಣ್ ೀಮನಿೀಷ್ಟಣ್ ೀSSನ್ುಹೃಯದಿ ಸನಿನವ್ೀಶ್ತಂ ಸವಶಕಿುಭಿನ್ಯವಭಿಶಾ ತರವೃದಿಾಾಃ ನ್ುಹೃಯದಿ ಸನಿನವ್ೀಶ್ತಂ ಸವಶಕಿುಭಿನ್ಯವಭಿಶಾ ತರವೃದಿಾಾಃ ||  
ವಹಿನಂ ರ್ಥಾ ದಾರತಣಿ ಪಾಞ್ಾದ್ಶಯಂ ಮನಿೀಷ್ರಾ ನಿಷ್ೃಷ್ನಿುೀಹ ಗ ಢಮ್ ವಹಿನಂ ರ್ಥಾ ದಾರತಣಿ ಪಾಞ್ಾದ್ಶಯಂ ಮನಿೀಷ್ರಾ ನಿಷ್ೃಷ್ನಿುೀಹ ಗ ಢಮ್ ||||  27 27 ||||  

ಇಚಾಛದಿರ ಪ್ೀಣ ತರವೃಇಚಾಛದಿರ ಪ್ೀಣ ತರವೃದಿಾಾಃದಿಾಾಃ  ||  

‘‘ಇಚಾಛದಿತ್್ವೀನ್ ತರವಿಧ್ಾ ವಿಮಲಾದಾಯಸತು ಶಕುರ್ಾಃ ಇಚಾಛದಿತ್್ವೀನ್ ತರವಿಧ್ಾ ವಿಮಲಾದಾಯಸತು ಶಕುರ್ಾಃ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ರಾಸವರ ಪಭ ತ್ಾ ರಾಸಾುಭಯಸುನಾನಮಿಕ್ಾಾಃ ಪರಾಾಃ ಸಾುಭಯಸುನಾನಮಿಕ್ಾಾಃ ಪರಾಾಃ ||  
ಜಾರ್ನ ು್ೀ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ತ್ಾಶಾ ಪೀಠ್ೀ ಪರಪೂಜಯೀತ್ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ತ್ಾಶಾ ಪೀಠ್ೀ ಪರಪೂಜಯೀತ್ ||  
ತದಿಾನ್ನಜೀವಾತದಿಾನ್ನಜೀವಾಸುಸುಸ್ಯೈಸ್ಯೈವ ಪರಸಾದಾತ್ ತತಸಮಿೀಪಗಾಾಃವ ಪರಸಾದಾತ್ ತತಸಮಿೀಪಗಾಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ ||  
‘‘ದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧಪಾರಣಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಾಃ ದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧಪಾರಣಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಾಃ ||  
ಚತತದ್ಯಶ್ೈಷಾಂ ಪರಮಾಃ ಪಾಞ್ಾದ್ಶ್್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ಚತತದ್ಯಶ್ೈಷಾಂ ಪರಮಾಃ ಪಾಞ್ಾದ್ಶ್್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಬತದ ಧ್ೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ ಚ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ಪಾಬತದ ಧ್ೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ ಚ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ಪಾಞ್ಾದ್ಶ್್ ಯೀಞ್ಾದ್ಶ್್ ಯೀSSರ್ ಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃರ್ ಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ  ಇತ ಚ  || || 27 27 ||||  

 

ಸ ವ್ೈ ಮಸ ವ್ೈ ಮಮಾಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಮಾರಾನಿಷ್ೀಧ್ನಿವಾಯಣಸತಖಾನ್ತಭ ತಾಃ ಮಾಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಮಾರಾನಿಷ್ೀಧ್ನಿವಾಯಣಸತಖಾನ್ತಭ ತಾಃ ||  
ಸ ಸವಯನಾಮಾ ಸ ಚ ವಿಶವರ ಪಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಮನಿರತಕ್ಾುತಮಶಕಿುಾಃ ಸ ಸವಯನಾಮಾ ಸ ಚ ವಿಶವರ ಪಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಮನಿರತಕ್ಾುತಮಶಕಿುಾಃ || || 28 28 ||||  

 

ರ್ದ್ಯನಿನರತಕುಂ ವರ್ಸಾ ನಿರ ಪತಂ  ರಾರ್ದ್ಯನಿನರತಕುಂ ವರ್ಸಾ ನಿರ ಪತಂ  ರಾSSಕ್ಷಭಿವಾಯ ಮನ್ಸಾ ವೀತ ರ್ಸಯ ಕ್ಷಭಿವಾಯ ಮನ್ಸಾ ವೀತ ರ್ಸಯ ||  
ಮಾ ಭ ತ್ ಸವರ ಪಂ ಗತಣರ ಪಬೃಂಹಿತಂ ಸ ವ್ೈ ಗತಣಾಪಾರ್ನಿಸಗಯಲಮಾ ಭ ತ್ ಸವರ ಪಂ ಗತಣರ ಪಬೃಂಹಿತಂ ಸ ವ್ೈ ಗತಣಾಪಾರ್ನಿಸಗಯಲಕ್ಷಣಾಃ ಕ್ಷಣಾಃ ||||  

‘‘ಇರ್ತ್ಾು ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಾನ್ನಾದದೌ ತದ್ತಜಿತ್್ೀಾಃ ಇರ್ತ್ಾು ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದಾನ್ನಾದದೌ ತದ್ತಜಿತ್್ೀಾಃ ||  
ಸವ್ೈಯವಿಯಶ್ೀಷ್ೈ ರಹಿತ ಉಚಯತ್್ೀ ಹರಿರವಯರ್ಾಃ ಸವ್ೈಯವಿಯಶ್ೀಷ್ೈ ರಹಿತ ಉಚಯತ್್ೀ ಹರಿರವಯರ್ಾಃ ||  
ಅಪಾರಕೃತಸವರ ಪತ್ಾವನಿನಮಾಯರ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀಅಪಾರಕೃತಸವರ ಪತ್ಾವನಿನಮಾಯರ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ತದ್ ರಪಸದ್ೃಶಂ ರ ಪಂ ರ್ತಾಃ ಸವಯಸಯ ಸವಯದಾ ತದ್ ರಪಸದ್ೃಶಂ ರ ಪಂ ರ್ತಾಃ ಸವಯಸಯ ಸವಯದಾ ||  
ಸವಯರ ಪೀ ಸವಯರ ಪೀ ರ್ರ್ತಾಃ ಶಬದಮತಖಾಯರ್ಯಾಃ ಸವಯನಾಮಕಾಃತಾಃ ಶಬದಮತಖಾಯರ್ಯಾಃ ಸವಯನಾಮಕಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ ||  
‘‘ಅಲೌಕಿಕತ್ಾವನ್ ನೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯರತಅಲೌಕಿಕತ್ಾವನ್ ನೀ ವಿಷ್ತಣನಿಯರತಕ್್ ುೀಕ್್ ುೀSSತ ನಿರ ಪತಾಃ ತ ನಿರ ಪತಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ವ್ೀದ್ೀಷ್ ಕುತ್ಾವದ್ತಪ ವ್ೀದ್ೀಷ್ ಕುತ್ಾವದ್ತಕ್್ ುೀಕ್್ ುೀ  ರ ಪತ ಏವ ಚರ ಪತ ಏವ ಚ’’    

ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಯೀಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||| | 2828, , 29 29 ||||  
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ರ್ಸ್ತಮನ್ ರ್ತ್್ ೀ ಯೀನ್ ಚ ರ್ಸಯ ರ್ಸ್ೈ ರ್ಂ ಯೀ ರ್ಥಾ ಕತರತತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ವಾ ರ್ಸ್ತಮನ್ ರ್ತ್್ ೀ ಯೀನ್ ಚ ರ್ಸಯ ರ್ಸ್ೈ ರ್ಂ ಯೀ ರ್ಥಾ ಕತರತತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ವಾ ||  
ಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಪರಮಂ ಪಾರಕ್ ಸವಸ್ತದ್ಧಂ ತದ್ಬಾಹಮ ತದ್ಧೀತತರನ್ನ್ಯದ್ೀಕಮ್ ಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಪರಮಂ ಪಾರಕ್ ಸವಸ್ತದ್ಧಂ ತದ್ಬಾಹಮ ತದ್ಧೀತತರನ್ನ್ಯದ್ೀಕಮ್ || || 30 30 ||||  

ಸಪುವಿಭಕಯರ್ಯಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ಪರಕ್ಾರಸಯ ಚಸಪುವಿಭಕಯರ್ಯಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ಪರಕ್ಾರಸಯ ಚ  ಹ್ೀತತಬರಯಹ್ೈವ ಹ್ೀತತಬರಯಹ್ೈವ ||  

‘‘ವಿಭಕಯರ್ಯಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ಪರಕ್ಾರಾಣಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್ ವಿಭಕಯರ್ಯಸಯ ಕ್ಾಲಸಯ ಪರಕ್ಾರಾಣಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸತ್ಾುಪರದ್ತವತಾಃಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಸತ್ಾುಪರದ್ತವತಾಃ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ||||  
‘‘ಅನ್ನ್ಯಾಃ ಸದ್ೃಶಾಭಾವಾದ್ೀಕ್್ ೀ ರ ಪಾದ್ಯಭ್ೀದ್ತಾಃಅನ್ನ್ಯಾಃ ಸದ್ೃಶಾಭಾವಾದ್ೀಕ್್ ೀ ರ ಪಾದ್ಯಭ್ೀದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

 

ಅಅಸ್ತುೀತ ನಾಸ್ತುೀತ ಚ ವಸತುನಿಷ್ಠಯೀರ್ೀಕಸಿಯೀಭಿಯನ್ನವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಯೀಾಃ ಸ್ತುೀತ ನಾಸ್ತುೀತ ಚ ವಸತುನಿಷ್ಠಯೀರ್ೀಕಸಿಯೀಭಿಯನ್ನವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಯೀಾಃ ||  
ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಕಿಞ್ಾನ್ ಸಾಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಕಿಞ್ಾನ್ ಸಾಙ್್ಯಯೀಗಯೀಾಃ ಸಮಂ ಪರಂ ಹಯನ್ತಕ ಲಂ ಬೃಹತುತ್ ಙ್್ಯಯೀಗಯೀಾಃ ಸಮಂ ಪರಂ ಹಯನ್ತಕ ಲಂ ಬೃಹತುತ್ ||||  

‘‘ಮದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ಸವ್ೀಯಮದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ಸವ್ೀಯಶ ಇತ ವಿದಾಧಯಸತರಂ ಮತಮ್ ಶ ಇತ ವಿದಾಧಯಸತರಂ ಮತಮ್ ||  
ಅಸ್ತುೀತ ದ್ೈವಮತಭಯೀಹಯರಿರ್ೀವ ಹಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಾಃ ಅಸ್ತುೀತ ದ್ೈವಮತಭಯೀಹಯರಿರ್ೀವ ಹಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಾಃ ||  
ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧ್್ ಯೀವಿಯಷ್ರ್ಾಃ ಫಲದಾತ್ಾ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧ್್ ಯೀವಿಯಷ್ರ್ಾಃ ಫಲದಾತ್ಾ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ತ್ಾತ್ಾದ್ೃಗತಬದ ಧ್ೀಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಸಾಿನ್ಯೀಶ್್ ಾೀಚಾನಿೀಚಯೀಾಃದ್ೃಗತಬದ ಧ್ೀಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಸಾಿನ್ಯೀಶ್್ ಾೀಚಾನಿೀಚಯೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 32 32 ||||  

 

ಯೀಯೀSSನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ಭಜತ್ಾಂ ಪಾದ್ಮ ಲಮನಾಮರ ನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ಭಜತ್ಾಂ ಪಾದ್ಮ ಲಮನಾಮರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ನ್ನ್ುಾಃ ಪೀ ಭಗವಾನ್ನ್ನ್ುಾಃ ||  
ನಾಮಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಚ ಜನ್ಮಕಮಯಭಿಭ್ೀಯಜ್ೀ ಸ ಮಹಯಂ ಪರಮಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತತ ನಾಮಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಚ ಜನ್ಮಕಮಯಭಿಭ್ೀಯಜ್ೀ ಸ ಮಹಯಂ ಪರಮಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತತ ||||  

‘‘ತತೆಮಯಣಾಮದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ನಾಮಾ ಚಾಪಯದ್ಶಯನಾತ್ ತತೆಮಯಣಾಮದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ನಾಮಾ ಚಾಪಯದ್ಶಯನಾತ್ ||  
ಅರ ಪಸುವವತ್ಾರ್ೀಣ ರ ಪಕಮಾಯಣಿ ದ್ಶಯಯೀತ್ ಅರ ಪಸುವವತ್ಾರ್ೀಣ ರ ಪಕಮಾಯಣಿ ದ್ಶಯಯೀತ್ ||  
ನಿತಯರ ಪೀ ನಿತಯಕಮಾಯನಿತಯರ ಪೀ ನಿತಯಕಮಾಯSSಪಯವಯಕುತವಮಪ್ೀಕ್ಷಯತತಪಯವಯಕುತವಮಪ್ೀಕ್ಷಯತತ  
ಅರ ಪಕಮೀಯತತಯದಿತ್್ ೀ ರ ಪಕಮೀಯಜಿತ್್ೀನ್ಯ ತತಅರ ಪಕಮೀಯತತಯದಿತ್್ ೀ ರ ಪಕಮೀಯಜಿತ್್ೀನ್ಯ ತತ’’  

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಮ್||  

‘‘ಅನಾಮಾಸ್ ೀಅನಾಮಾಸ್ ೀSS ಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದ್ವಯಕ್ಾುತ್ಾವದ್ರ ಪಕಾಃ  ಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದ್ವಯಕ್ಾುತ್ಾವದ್ರ ಪಕಾಃ ||  
ಕಂಸಾರಿಕಂಸಾರಿತ್ಾವದಿಸಾಮಾಯಖ್ ಯೀತ್ಾವದಿಸಾಮಾಯಖ್ ಯೀSSವಯವಯಕುರ ಪೀಕುರ ಪೀSSವತ್ಾರಗಾಃವತ್ಾರಗಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಕ್ಾಥಾಯನಿ ಮ ಲನಾಮಾನಿ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಕ್ಾಥಾಯನಿ ಮ ಲನಾಮಾನಿ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ||  
ಅರ್ ದಾಮೀದ್ರಾದಿೀನಿ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಸಮಾನಿ ತತ ಅರ್ ದಾಮೀದ್ರಾದಿೀನಿ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಸಮಾನಿ ತತ ||  
ಆನ್ನ್ ದೀಆನ್ನ್ ದೀSSವಯಕುರ ಪಸತು ಮ ಲರ ಪಮತದಾಹೃತಮ್ ವಯಕುರ ಪಸತು ಮ ಲರ ಪಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ಸ ಏವ ವಯಕಿುಮಾಪನ್ನಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ ಉದಿೀರಿತಾಃಸ ಏವ ವಯಕಿುಮಾಪನ್ನಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ ಉದಿೀರಿತಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 33 33 ||||  
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ರ್ಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ೈಜ್ಞಾಯನ್ಪಥ್ೈಜಯನಾನಾಂ ರ್ಥಾಶರ್ಂ ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ವಿಭಾತ ರ್ಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ೈಜ್ಞಾಯನ್ಪಥ್ೈಜಯನಾನಾಂ ರ್ಥಾಶರ್ಂ ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ವಿಭಾತ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSನಿಲಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಮಾಶ್ರತ್್ ೀ ಗತಣಂ ಸ ಈಶವರ್ ೀ ಮೀ ಕತರತತ್ಾನ್ಮನ್ ೀರರ್ಮ್ ನಿಲಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಮಾಶ್ರತ್್ ೀ ಗತಣಂ ಸ ಈಶವರ್ ೀ ಮೀ ಕತರತತ್ಾನ್ಮನ್ ೀರರ್ಮ್ || || 34 34 ||||  

‘‘ಸ್ವೀದ್ೀಹಸಿಂ ಹರಿಂ ಪಾರಹತರಧ್ಮಾ ಜೀವಮೀವ ತತ ಸ್ವೀದ್ೀಹಸಿಂ ಹರಿಂ ಪಾರಹತರಧ್ಮಾ ಜೀವಮೀವ ತತ ||  
ಮಧ್ಯಮಾಶಾಾಪಯನಿಣಿೀಯತಂ ಜೀವಾದಿಾನ್ನಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ಮಧ್ಯಮಾಶಾಾಪಯನಿಣಿೀಯತಂ ಜೀವಾದಿಾನ್ನಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಗತಣಕಂ ಸವಯಜೀವವಿಲಕ್ಷಣಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಗತಣಕಂ ಸವಯಜೀವವಿಲಕ್ಷಣಮ್ ಮ್ ||  
ಉತುಮಾಸತು ಹರಿಂ ಉತುಮಾಸತು ಹರಿಂ ಪಾರಹತಪಾರಹತಸಾುರತಮಯೀನ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ಸಾುರತಮಯೀನ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಬತದಿಧಶತದ್ಧಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ರ್ಥಾಪಾರಣಂ ಶರಿೀರಗಮ್ ಬತದಿಧಶತದ್ಧಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ರ್ಥಾಪಾರಣಂ ಶರಿೀರಗಮ್ ||  
ಶಾವಸಮಾತರಂಶಾವಸಮಾತರಂ  ಜನಾಾಃ ಪಾರಹತರನಿಣಿೀಯತಂ ಚ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಜನಾಾಃ ಪಾರಹತರನಿಣಿೀಯತಂ ಚ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ||  
ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶವರಂ ಸ ತ್ಾರನಾಮಾನ್ಂ ಪಾರಣವ್ೀದಿನ್ಾಃದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶವರಂ ಸ ತ್ಾರನಾಮಾನ್ಂ ಪಾರಣವ್ೀದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 ||||  

 

ಬರಹಾಮ ಭವೀ ಭವನ್ುಶಾ ಮನ್ವೀ ವಿಬತಧ್್ೀಶವರಾಾಃ ಬರಹಾಮ ಭವೀ ಭವನ್ುಶಾ ಮನ್ವೀ ವಿಬತಧ್್ೀಶವರಾಾಃ ||  
ವಿಭ ತಯೀ ಮಮ ಹ್ಯೀತ್ಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ವಿಭ ತಯೀ ಮಮ ಹ್ಯೀತ್ಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಭ ತಹ್ೀತವಾಃ ಭ ತಹ್ೀತವಾಃ || || 45 45 ||||  

‘‘ವಿಶ್ೀಷ್ವಯಕಿುಪಾತರತ್ಾವದ್ ಬರಹಾಮದಾಯಸತು ವಿಭ ತರ್ಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ವಯಕಿುಪಾತರತ್ಾವದ್ ಬರಹಾಮದಾಯಸತು ವಿಭ ತರ್ಾಃ ||  
ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಶ್ೈವ ಮತ್ಾಸಯದಾಯ ವಿಭವಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಶ್ೈವ ಮತ್ಾಸಯದಾಯ ವಿಭವಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ || || 45 45 ||||  

 

ತಪೀ ಮೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬರಹಮ ತನ್ತವಿಯದಾಯ ಕಿರರಾತಪೀ ಮೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬರಹಮ ತನ್ತವಿಯದಾಯ ಕಿರರಾSSSSಕೃತಾಃ ಕೃತಾಃ ||  
ಅಙ್ಕುನಿ ಕರತವೀ ಜಾತ್ಾ ಧ್ಮಯ ಆತ್ಾಮಅಙ್ಕುನಿ ಕರತವೀ ಜಾತ್ಾ ಧ್ಮಯ ಆತ್ಾಮSSಸವಾಃ ಸತರಾಾಃ ಸವಾಃ ಸತರಾಾಃ ||  ||  46 46 ||||  

‘‘ತಪೀತಪೀSSಭಿಮಾಭಿಮಾನಿೀ ರತನಿೀ ರತದ್ರಸತು ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ ದ್ರಸತು ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ ||  
ವಿದಾಯರ ಪಾ ತಥ್ೈವೀಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ ವಿದಾಯರ ಪಾ ತಥ್ೈವೀಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ಮಾಶ್ರತಾಃ ||  
ವಿದಾಯರ ಪಾ ತಥ್ೈವೀಮಾ ವಿಷ್ ಣೀವಿದಾಯರ ಪಾ ತಥ್ೈವೀಮಾ ವಿಷ್ ಣೀಸುನ್ತಮತಪಾಶ್ರತ್ಾಸುನ್ತಮತಪಾಶ್ರತ್ಾ  ||  
ಶೃಙ್ಕುರಾದಾಯಕೃತಗತಾಃ ಕಿರರಾತ್ಾಮ ಪಾಕಶಾಸನ್ಾಃ ಶೃಙ್ಕುರಾದಾಯಕೃತಗತಾಃ ಕಿರರಾತ್ಾಮ ಪಾಕಶಾಸನ್ಾಃ ||  
ಅಙಕುೀಷ್ತ ಕರತವಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಧ್ಯದ್ೀಹ್ೀ ಚ ಧ್ಮಯರಾಟ್ ಅಙಕುೀಷ್ತ ಕರತವಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಧ್ಯದ್ೀಹ್ೀ ಚ ಧ್ಮಯರಾಟ್ ||  
ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತಶ್ಾತುಗತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಖ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವತ್ಾಾಃಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತಶ್ಾತುಗತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಖ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ರ್ದಾಶ್ರತಂ ರ್ದ್ಾವತ ತತುನಾನಮಕಮಿೀರಿತಮ್ರ್ದಾಶ್ರತಂ ರ್ದ್ಾವತ ತತುನಾನಮಕಮಿೀರಿತಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 46 46 ||||  
 

ಅಹಮೀವ್ೀದ್ಮಾಸಾಗ್ರೀ ನಾನ್ಯತೆಅಹಮೀವ್ೀದ್ಮಾಸಾಗ್ರೀ ನಾನ್ಯತೆಞ್ಚಾನ್ುರಂ ಬಹಿಾಃ ಞ್ಚಾನ್ುರಂ ಬಹಿಾಃ ||  
ಸಂಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಮವಯಕುಂ ಪರಸತಪುಮಿವ ವಿಶವತಾಃ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಮವಯಕುಂ ಪರಸತಪುಮಿವ ವಿಶವತಾಃ || || 47 47 ||||  

ಸಂಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ರ್ದಿದ್ಂ ತವರಾ ತಪಸಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮಮ ರ ಪಂ ತದ್ೀವಾಗರ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ರ್ದಿದ್ಂ ತವರಾ ತಪಸಾ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮಮ ರ ಪಂ ತದ್ೀವಾಗರ 
ಆಸ್ತೀತ್ ಆಸ್ತೀತ್ ||  
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‘‘ನಾನಾವಣ್ ೀಯ ಹರಿಸ ು್ವೀಕ್್ ೀ ಬಹತಶ್ೀಷ್ಯಭತಜ್ ೀನಾನಾವಣ್ ೀಯ ಹರಿಸ ು್ವೀಕ್್ ೀ ಬಹತಶ್ೀಷ್ಯಭತಜ್ ೀರತಪಾತ್ ರತಪಾತ್ ||  
ಆಸ್ತೀಲಿಯೀ ತದ್ನ್ಯತ್ಆಸ್ತೀಲಿಯೀ ತದ್ನ್ಯತ್  ತತ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪಂ ಶ್ರರ್ಂ ವಿನಾ ತತ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪಂ ಶ್ರರ್ಂ ವಿನಾ ||  
ಅಸತಪುಾಃ ಸತಪು ಇವ ಚ ಮಿೀಲ್ಲತ್ಾಕ್ಷ್ ೀಅಸತಪುಾಃ ಸತಪು ಇವ ಚ ಮಿೀಲ್ಲತ್ಾಕ್ಷ್ ೀSSಭವದ್ಧರಿಾಃ ಭವದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಅನ್ಯತ್ಾರನಾದ್ರಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರೀಶಾಅನ್ಯತ್ಾರನಾದ್ರಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರೀಶಾ  ಲ್ಲೀನ್ೀವ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಲ್ಲೀನ್ೀವ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸ ಕ್ಷಮತ್್ವೀನ್ ಹರೌ ಸಾಿನಾಲಿ್ಲೀನ್ಮನ್ಯದ್ಪೀಷ್ಯತ್್ೀಸ ಕ್ಷಮತ್್ವೀನ್ ಹರೌ ಸಾಿನಾಲಿ್ಲೀನ್ಮನ್ಯದ್ಪೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 47 47 ||||  

 

ಮರ್ಯನ್ನ್ುಗತಣ್ೀಮರ್ಯನ್ನ್ುಗತಣ್ೀSSನ್ನ ು್ೀ ಗತಣತ್್ ೀನ್ನ ು್ೀ ಗತಣತ್್ ೀSSನ್ನ್ುವಿಗರಹ್ೀ ನ್ನ್ುವಿಗರಹ್ೀ ||  
ರ್ದಾಸ್ತೀತ್ ರ್ದಾಸ್ತೀತ್ ತತ ಏವಾದ್ಯಾಃ ಸವರ್ಮ ಾಾಃ ಸಮಭ ದ್ಜಾಃ ತತ ಏವಾದ್ಯಾಃ ಸವರ್ಮ ಾಾಃ ಸಮಭ ದ್ಜಾಃ || || 48 48 ||||  

  ಗತಣತಾಃ ಅನ್ನ ು್ೀ ಗತಣತಾಃ ಅನ್ನ ು್ೀ ||  

ಪರತ್್ಯೀಪರತ್್ಯೀಕಶ್್ ೀ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮತವಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಕಶ್್ ೀ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮತವಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ತದಾನ್ನ್ಯಂ ತತ ಗತಣತಸ ು್ೀ ಚಾನ್ನಾು ಹಿ ಸಙ್್ಯರಾ ತದಾನ್ನ್ಯಂ ತತ ಗತಣತಸ ು್ೀ ಚಾನ್ನಾು ಹಿ ಸಙ್್ಯರಾ ||  
ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಗತಯಣತ್್ ೀನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಗತಯಣತ್್ ೀSSನ್ನ್ು ಏವ ಚನ್ನ್ು ಏವ ಚ’’ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 48 48 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 --  44  ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ||||  6 6 ––  8 8 ||||  
 

ಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀSSವತತ ಕ್ಾಮದ್ೀವಾದ್ಧರ್ಶ್ೀಷ್ ೀಯ ಮಾಂ ಪರ್ಥ ದ್ೀವಹ್ೀಲನಾತ್ ವತತ ಕ್ಾಮದ್ೀವಾದ್ಧರ್ಶ್ೀಷ್ ೀಯ ಮಾಂ ಪರ್ಥ ದ್ೀವಹ್ೀಲನಾತ್ ||  
ದ್ೀವಷ್ಟಯವರ್ಯಾಃ ಪುರತಷಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್  ಕ ಮೀಯ ಹರಿಮಾಯಂ ನಿರರಾದ್ಶ್ೀಷಾತ್ ದ್ೀವಷ್ಟಯವರ್ಯಾಃ ಪುರತಷಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್  ಕ ಮೀಯ ಹರಿಮಾಯಂ ನಿರರಾದ್ಶ್ೀಷಾತ್ || || 17 17 || ||   

ಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀSSವತತವತತ  ಕ್ಾಮದ್ೀವಾತ್ ಕ್ಾಮದ್ೀವಾತ್ ||  

‘‘ಸನ್ತತೆಮಾರನಾಮಾ ತತ ಬರಹಮಚರ್ಯವಪುಹಯರಿಾಃ ಸನ್ತತೆಮಾರನಾಮಾ ತತ ಬರಹಮಚರ್ಯವಪುಹಯರಿಾಃ ||  
ಸನ್ತತೆಮಾಸನ್ತತೆಮಾರರಮಪರಂ ಬರಹಮಪುತರಂ ಮಪರಂ ಬರಹಮಪುತರಂ ವಿವ್ೀಶ ರ್ಾಃ ವಿವ್ೀಶ ರ್ಾಃ ||  
ಸ ಮಾಂ ಯೀಗ್ಯೀತರಾತ್ ಕ್ಾಮಾತ್ ಪಾತತ ವಿಶ್ವೀಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃಸ ಮಾಂ ಯೀಗ್ಯೀತರಾತ್ ಕ್ಾಮಾತ್ ಪಾತತ ವಿಶ್ವೀಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ ||  

ದ್ೀವಷ್ಟಯವರ್ಯಾಃ ಪುರತಷಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್ ದ್ೀವಷ್ಟಯವರ್ಯಾಃ ಪುರತಷಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀರಪರಿವಾರತವದ್ೃಷಾಟಯ ದ್ೀವಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್ ವಿಷ್ ಣೀರಪರಿವಾರತವದ್ೃಷಾಟಯ ದ್ೀವಾನ್ುರಾಚಯನಾತ್ ||  
ಮಹಿದಾಸ್ ೀ ದ್ೀವಋಷ್ಟಾಃ ಪಾತತ ಮಾಂ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃಮಹಿದಾಸ್ ೀ ದ್ೀವಋಷ್ಟಾಃ ಪಾತತ ಮಾಂ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ||  
ತದ್ನ್ಪಯತಕಮಯಭಯಸುದ್ಸಮರಣಸುಥಾತದ್ನ್ಪಯತಕಮಯಭಯಸುದ್ಸಮರಣಸುಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 17 17 ||||  
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ರ್ಥಾ ಹಿ ಭಾಗವಾನ್ೀವ ವಸತುತಾಃರ್ಥಾ ಹಿ ಭಾಗವಾನ್ೀವ ವಸತುತಾಃ  ಸದ್ಸಚಾ ರ್ತ್ ಸದ್ಸಚಾ ರ್ತ್ ||  
ಸತ್್ಯೀನಾನ್ೀನ್ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ತು ನಾಶಮತಪದ್ರವಾಾಃ ಸತ್್ಯೀನಾನ್ೀನ್ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ತು ನಾಶಮತಪದ್ರವಾಾಃ || || 31 31 ||||  

  ರ್ಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನ್ೀವ ರ್ಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನ್ೀವ ||  

ಸದ್ಸನಿನರಾಮಕತರಾ ಸದ್ಸದ್ ರಪ ಉಚಯತ್್ೀ ಸದ್ಸನಿನರಾಮಕತರಾ ಸದ್ಸದ್ ರಪ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಸಸತ್್ಯೀತ್್ಯೀನಾನ್ೀನ್ ಮಾನಾನ್ೀನ್ ಮಾ  ಮಾಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾತತ ವಿಷ್ತಣಶಾತತಭತಯಜಾಃಮಾಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾತತ ವಿಷ್ತಣಶಾತತಭತಯಜಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 31 31 ||||  

 

ರ್ಥ್ೈಕ್ಾತ್ಾಯನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ವಿಕಲಾರಹಿತಾಃ ಸವರ್ಮ್ ರ್ಥ್ೈಕ್ಾತ್ಾಯನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ವಿಕಲಾರಹಿತಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಭ ಷ್ಣಾರ್ತಧ್ಲ್ಲಙ್ಕುಖಾಯ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಶಕಿುೀಾಃ ಸವಮಾರ್ಭ ಷ್ಣಾರ್ತಧ್ಲ್ಲಙ್ಕುಖಾಯ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಶಕಿುೀಾಃ ಸವಮಾರ್ರಾ ರಾ || || 32 32 ||||  

 

ತ್್ೀನ್ೈವ ಸತಯಮಾನ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸತಯಮಾನ್ೀನ್ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ಪಾತತ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವರ ಪ್ೈನ್ಯಾಃ ಸದಾ ಸವಯತರ ಸವಯಗಾಃ ಪಾತತ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವರ ಪ್ೈನ್ಯಾಃ ಸದಾ ಸವಯತರ ಸವಯಗಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ  ವಿಷ್ತಣಭ ಯಷಾಹ್ೀತಧ್ವಜ್ೀಷ್ವಜಾಃ ವಿಷ್ತಣಭ ಯಷಾಹ್ೀತಧ್ವಜ್ೀಷ್ವಜಾಃ ||  
ತತುಚಛಕಿುಸವರ ಪ್ೀಣ ಸವರ್ಮೀವ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ ತತುಚಛಕಿುಸವರ ಪ್ೀಣ ಸವರ್ಮೀವ ವಯವಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಸತ್್ಯೀನಾನ್ೀನ್ ಮಾಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾತತ ಸವ್ೀಯಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃಸತ್್ಯೀನಾನ್ೀನ್ ಮಾಂ ದ್ೀವಾಃ ಪಾತತ ಸವ್ೀಯಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ಏತದಾಧರರ್ಮಾಣಸತುಏತದಾಧರರ್ಮಾಣಸತು ರ್ಂ ರ್ಂ ಪಶಯತ ಚಕ್ಷತಷಾ  ರ್ಂ ರ್ಂ ಪಶಯತ ಚಕ್ಷತಷಾ ||  
ಪದಾ ವಾ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತ್ ಸದ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ ಸ ವಿಮತಚಯತ್್ೀ ಪದಾ ವಾ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತ್ ಸದ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ ಸ ವಿಮತಚಯತ್್ೀ || || 36 36 ||||  

 

ನ್ ಕತತಶ್ಾದ್ ಭರ್ಂ ತಸಯ ವಿದಾಯಂ ಧ್ಾರರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ನ್ ಕತತಶ್ಾದ್ ಭರ್ಂ ತಸಯ ವಿದಾಯಂ ಧ್ಾರರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ರಾಜದ್ಸತಯಗರಹಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾಯಧ್ಾಯದಿಭಯಶಾ ಕಹಿಯಚಿತ್ ರಾಜದ್ಸತಯಗರಹಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾಯಧ್ಾಯದಿಭಯಶಾ ಕಹಿಯಚಿತ್ || || 37 37 ||||  

 

‘‘ಗತರತಶ್ಷ್ಯಯೀರಯೀಗಯತ್ಾವದ್ತುರತವೃತ್ ು್ೀರಪೂತಯತಾಃ ಗತರತಶ್ಷ್ಯಯೀರಯೀಗಯತ್ಾವದ್ತುರತವೃತ್ ು್ೀರಪೂತಯತಾಃ ||  
ಅಪರಸಾದಾದ್ತುರ್ ೀವಿಯದಾಯ ನ್ ರ್ಥ್ ೀಅಪರಸಾದಾದ್ತುರ್ ೀವಿಯದಾಯ ನ್ ರ್ಥ್ ೀಕುಫಲಪರದಾಕುಫಲಪರದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ವಿದಾಯಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಚ ಸದಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃ ವಿದಾಯಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಚ ಸದಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃ ||  
ಅನ್ಯಥಾ ನ್ೈವ ಫಲದಾಾಃ ಪರಸನ್ ನೀಕ್ಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃಅನ್ಯಥಾ ನ್ೈವ ಫಲದಾಾಃ ಪರಸನ್ ನೀಕ್ಾುಾಃ ಫಲಪರದಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ಚ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 3636, , 37 37 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಠಮೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಠಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 66  --  8 8 ||||  
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|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  9 9 ||||  

ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ  

ವಾರ್ವಂಬರಾವಾರ್ವಂಬರಾಗನಯಪ್ ಕ್ಷಿಗನಯಪ್ ಕ್ಷಿತರ್ಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಯೀ ವರ್ಮತದಿವಜನ್ುಾಃ ತರ್ಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಯೀ ವರ್ಮತದಿವಜನ್ುಾಃ ||  
ಹರಾಮ ರ್ಸ್ೈ ಬಲ್ಲಮನ್ುಕ್್ ೀಹರಾಮ ರ್ಸ್ೈ ಬಲ್ಲಮನ್ುಕ್್ ೀSSಸೌ ಬಿಭ್ೀತ ರ್ಸಾಮಸೌ ಬಿಭ್ೀತ ರ್ಸಾಮದ್ದ್ರಣಂ ತತ್್ ೀ ನ್ಾಃ ರಣಂ ತತ್್ ೀ ನ್ಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀSSನ್ುಕಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಚ ಮೃತತಯರವಯಕುಮಿತಯಪ ನ್ುಕಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಚ ಮೃತತಯರವಯಕುಮಿತಯಪ ||  
ಉಚಯತ್್ೀ ಉಚಯತ್್ೀ ಪರಪರಕೃತಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮ ಶ್ರೀಭ ಯದ್ತಗ್ೀಯತ ನಾಮಭಿಾಃ ಕೃತಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮ ಶ್ರೀಭ ಯದ್ತಗ್ೀಯತ ನಾಮಭಿಾಃ ||  
ಸ್ೈವ ಬರಹಾಮದಿಭರ್ದಾ ವಿಷ್ ಣೀಸತುವಶವತಯಸ್ೈವ ಬರಹಾಮದಿಭರ್ದಾ ವಿಷ್ ಣೀಸತುವಶವತಯನಿೀನಿೀ  ||  
ಅಭರಾಅಭರಾSSಪ ಭಿಭ್ೀತೀವ ತದ್ವಪ ಭಿಭ್ೀತೀವ ತದ್ವಶತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಶತ್ಾವದ್ತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ  || || 20 20 ||||  

 

ಪುರಾಪುರಾ  ಸವರ್ಮ ಾಸವರ್ಮ ಾರಪ ಸಂರ್ಮಾಮಾಸತಯದಿೀಣಯವಾತ್್ ೀಮಿಯರವ್ೈಾಃ ಕರಾಲ್ೀ ರಪ ಸಂರ್ಮಾಮಾಸತಯದಿೀಣಯವಾತ್್ ೀಮಿಯರವ್ೈಾಃ ಕರಾಲ್ೀ ||  
ಏಕ್್ ೀಏಕ್್ ೀSSರವಿನಾದತಾತತಸುತ್ಾರ ತಸಾಮದ್ಾರಾದ್ಯೀನ್ ಸ ನ್ ೀರವಿನಾದತಾತತಸುತ್ಾರ ತಸಾಮದ್ಾರಾದ್ಯೀನ್ ಸ ನ್ ೀSSಸತು ಪಾರಾಃಸತು ಪಾರಾಃ  ||  ||  23 23 ||||  

‘‘ರ್ತರ ವಾರ್ ದ್ಪದಾಮದಿರ ಪ್ೀಣ ಪರಕೃತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾ ರ್ತರ ವಾರ್ ದ್ಪದಾಮದಿರ ಪ್ೀಣ ಪರಕೃತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾ ||  
ಏಕಸುಏಕಸುತ್ಾರತ್ಾರಬಿಭ್ೀದ್ಬಾಹಾಮವಿಚಾರ್ಯ ಭರ್ಮತಯಗಾತ್ ಬಿಭ್ೀದ್ಬಾಹಾಮವಿಚಾರ್ಯ ಭರ್ಮತಯಗಾತ್ ||  
ಅನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಅನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಸುಸಯ ಧ್ಾಯಸುಸಯ ಧ್ಾಯತ್್ ೀ ಭರ್ಮಪಾನ್ತದ್ತ್ತ್್ ೀ ಭರ್ಮಪಾನ್ತದ್ತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಜನಿಷ್ಯತ್ಾಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾನಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ ಜನಿಷ್ಯತ್ಾಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾನಾಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ ||  
ಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣಪೂಣಯಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀಜ್ಞಾನಾದಿಗತಣಪೂಣಯಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀSSಪ ಕ್ಷಣಾಧ್ಯಗಾಾಃ ಪ ಕ್ಷಣಾಧ್ಯಗಾಾಃ ||  
ಭರಾದಿಕ್ಾ ಭವನಿುೀವ ಕರ್ಂ ತಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತರಾಲರಾಾಃಭರಾದಿಕ್ಾ ಭವನಿುೀವ ಕರ್ಂ ತಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತರಾಲರಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಭಗವಭಗವತರೀತರೀತಯೀ ನಿತಯಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಯೀ ಭರಾದ್ರ್ಾಃ ತಯೀ ನಿತಯಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಯೀ ಭರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ನ್ ವೃಥಾ ತಸಯ ಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್ ಕಶ್ಾನ್ ವೃಥಾ ತಸಯ ಭಾವಾಃ ಸಾಯತ್ ಕಶ್ಾತ್ತ್  ತ್್ೀತ್್ೀSSಪ ಪ ಕ್ಷಣಾಧ್ಯಗಾಾಃ ಕ್ಷಣಾಧ್ಯಗಾಾಃ ||  
ಅಜ್ಞಾನ್ಂಅಜ್ಞಾನ್ಂ  ಚ ಚತತವಾಯರಂ ದಿವವಾರಂ ಭರ್ಮೀವ ಚ ಚ ಚತತವಾಯರಂ ದಿವವಾರಂ ಭರ್ಮೀವ ಚ ||  
ಶ್್ ೀಕ್್ ೀಶ್್ ೀಕ್್ ೀSSಪ ತ್ಾವಾನಾನನ್ಯತರ ಪ ತ್ಾವಾನಾನನ್ಯತರ ಕಕದಾಚಿದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ದಾಚಿದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತತ್ಾರಪ ಭಗವತರೀತ್ಾಯ ಉನ್ನತತ್ಾರಪ ಭಗವತರೀತ್ಾಯ ಉನ್ನತ್್ಯೈತ್್ಯೈ  ಚಾಸಯ ತದ್ಾವ್ೀತ್ಚಾಸಯ ತದ್ಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 23 23 ||||  

 

ರ್ ಏಕ ರ್ ಏಕ ಈಈಶ್್ ೀ ನಿಜಮಾರ್ರಾ ನ್ಾಃ ಸಸಜಯ ಯೀನಾನ್ತಸೃಜಾಮ ವಿಶವಮ್ ಶ್್ ೀ ನಿಜಮಾರ್ರಾ ನ್ಾಃ ಸಸಜಯ ಯೀನಾನ್ತಸೃಜಾಮ ವಿಶವಮ್ ||  
ವರ್ಂ ನ್ ರ್ಸಾಯಪ ಪುರಾಃ ಸಮೀತ್ಾಾಃ ಪಶಾಯಮ ಲ್ಲವರ್ಂ ನ್ ರ್ಸಾಯಪ ಪುರಾಃ ಸಮೀತ್ಾಾಃ ಪಶಾಯಮ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಪೃರ್ಗಿೀಶಮಾನಿನ್ಾಃ ಙ್ುಂ ಪೃರ್ಗಿೀಶಮಾನಿನ್ಾಃ || || 24 24 ||||  

ಲ್ಲಙ್ುಮೀವ ಪಶಾಯಮಾಃ ಲ್ಲಙ್ುಮೀವ ಪಶಾಯಮಾಃ ||  

‘‘ಕದಾಚಿದ್ಭಿಮಾನ್ಸತು ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಸನಿನವ ಕದಾಚಿದ್ಭಿಮಾನ್ಸತು ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಸನಿನವ ||  
ಪಾರರ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ನಾಸ ು್ೀವ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಸ್ ೀಪಾರರ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ನಾಸ ು್ೀವ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಸ್ ೀSSಪ ತತಪ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||| | 24 24 ||||  
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ಆತಮತತಲ್ಯೈಾಃ ಷ್ ೀಡಶಭಿವಿಯನಾ ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭೌ ಆತಮತತಲ್ಯೈಾಃ ಷ್ ೀಡಶಭಿವಿಯನಾ ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭೌ ||  
ಪರ್ತಯಪಾಸ್ತತಮತನಿನದ್ರಶರದ್ಮತಬರತಹ್ೀಕ್ಷಣಮ್ ಪರ್ತಯಪಾಸ್ತತಮತನಿನದ್ರಶರದ್ಮತಬರತಹ್ೀಕ್ಷಣಮ್ || || 28 28 ||||  

ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭೌ ವಿನಾಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭೌ ವಿನಾSSSSತಮತಮತತಲ್ಯೈಾಃ ಪರಕೃತಪುರತಷಾತೀತತ್ಾವತ್ ತತಲ್ಯೈಾಃ ಪರಕೃತಪುರತಷಾತೀತತ್ಾವತ್ 
ಸಪುದ್ಶರ ಪಾಣಯಪ ತತಲಾಯನಿೀತಯರ್ಯಾಃ ಸಪುದ್ಶರ ಪಾಣಯಪ ತತಲಾಯನಿೀತಯರ್ಯಾಃ | | ಆತಮಭ ತ್್ೈಶಾ ತತಲ್ಯೈಶಾ ಆತಮತತಲ್ಯೈಾಃ ಆತಮಭ ತ್್ೈಶಾ ತತಲ್ಯೈಶಾ ಆತಮತತಲ್ಯೈಾಃ ||  

‘‘ಅಪುಂಪರಕೃತಯ ೀನ್ತ್ಾವದಾವಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ಅಪುಂಪರಕೃತಯ ೀನ್ತ್ಾವದಾವಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ತತಲಾಯಶಾ ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಶಾ ನ್ ಚ ಭಿನಾನಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ತತಲಾಯಶಾ ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಶಾ ನ್ ಚ ಭಿನಾನಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ||||  
‘‘ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭಾಭಾಯಂ ತತ ವಿನಾಭಾವಂ ಪರದ್ಶಯಯೀತ್ ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭಾಭಾಯಂ ತತ ವಿನಾಭಾವಂ ಪರದ್ಶಯಯೀತ್ ||  
ಪುಂಪುಂಪರಕೃತ್ಾಯತಮಕ್ಾಭಾಯಂ ಸ ಧ್ತ್ ು್ೀ ನಿತಯಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯತಮಕ್ಾಭಾಯಂ ಸ ಧ್ತ್ ು್ೀ ನಿತಯಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ರ್ದ್ಸಾಯಭಾಯಮತೀತತವಂ ರ್ದ್ಸಾಯಭಾಯಮತೀತತವಂ ರ್ರ್ದ್ವಶ್್ ೀ ನಾನ್ಯೀಹಯರಿಾಃ ದ್ವಶ್್ ೀ ನಾನ್ಯೀಹಯರಿಾಃ ||  
ಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭಾಭಾಯಂ ತತ ವಿನಾಭಾವಾಃ ಸ ಏವ ತತಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭಾಭಾಯಂ ತತ ವಿನಾಭಾವಾಃ ಸ ಏವ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಆತ್್ೈವ ಸಪುದ್ಶಧ್ಾ ಸವರ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಆತ್್ೈವ ಸಪುದ್ಶಧ್ಾ ಸವರ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಮಧ್ಯಸಾಿವೃತರ ಪ್ೀಣ ಕಿರೀಡತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಮಧ್ಯಸಾಿವೃತರ ಪ್ೀಣ ಕಿರೀಡತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

ದ್ೀವಾ ಉಚತಾಃ ದ್ೀವಾ ಉಚತಾಃ ––  

ನ್ಮಸ ು್ೀ ರ್ಜ್ಞನ್ಮಸ ು್ೀ ರ್ಜ್ಞ  ವಿೀರಾಯರ್ ವರ್ಸ್ೀ  ಉತ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ವಿೀರಾಯರ್ ವರ್ಸ್ೀ  ಉತ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ||  
ನ್ಮಸ ು್ೀ ಅಸತು ಚಕ್ಾರರ್ ನ್ಮೀನ್ಮಸ ು್ೀ ಅಸತು ಚಕ್ಾರರ್ ನ್ಮೀSSಸತು ಪುರತಹ ತಯೀ ಸತು ಪುರತಹ ತಯೀ || || 30 30 ||||  

‘‘ವರ್ಾಃ ಸವಯಸಯ ವರ್ನಾದ್ಾಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃವರ್ಾಃ ಸವಯಸಯ ವರ್ನಾದ್ಾಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಮಾ ತಂತತಶ್ಾೀದಿ ವರ್ತ್್ ೀ  ರ್ಂ ಮೀಮಾ ತಂತತಶ್ಾೀದಿ ವರ್ತ್್ ೀ  ರ್ಂ ಮೀ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ || || 30 30 ||||  

ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಗತೀನಾಂ ತಸೃಣಾಮಿೀಶ್ತತಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ ರ್ತ್ ತ್್ೀ ಗತೀನಾಂ ತಸೃಣಾಮಿೀಶ್ತತಾಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ ||  
ನಾವಾಯಚಿೀನ್ ೀ ವಿಸಗಯಸಯ ಧ್ಾತತವ್ೀಯದಿತತಮಹಯತ ನಾವಾಯಚಿೀನ್ ೀ ವಿಸಗಯಸಯ ಧ್ಾತತವ್ೀಯದಿತತಮಹಯತ || || 331 1 ||||  

‘‘ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಪದ್ೀವಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಪತೃಲ್ ೀಕ್ಾನಿನರರಾಚಾಾಪ ರ್ತಾರಮ್ ತೃಲ್ ೀಕ್ಾನಿನರರಾಚಾಾಪ ರ್ತಾರಮ್ ||  
ತಸೃಭಯಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ತಸೃಭಯಾಃ ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ವಿದ್ತಷಾಂ ಗತಾಃವ್ೈಷ್ಣವಂ ವಿದ್ತಷಾಂ ಗತಾಃ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 31 31 ||||  

ಅರ್ ತತರ ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ದ್ೀವದ್ತುವದಿಹ ಗತಣವಿಸಗಾಯಪತತಾಃ ಪಾರತನ್ಿಯೀಣ ಅರ್ ತತರ ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ದ್ೀವದ್ತುವದಿಹ ಗತಣವಿಸಗಾಯಪತತಾಃ ಪಾರತನ್ಿಯೀಣ 
ಸವಕೃತಕತಶಲಾಕತಶಲಫಲಮತಪಾದ್ದಾತ ಸವಕೃತಕತಶಲಾಕತಶಲಫಲಮತಪಾದ್ದಾತ | | ಆಹ್ ೀಸ್ತವದಾತ್ಾಮರಾಮ ಆಹ್ ೀಸ್ತವದಾತ್ಾಮರಾಮ 
ಉಪಶಮಶ್ೀಲಾಃ ಸಮಞ್ಜಸದ್ಶಯನ್ ಉತ್ಾಸು ಇತ ಹ ಉಪಶಮಶ್ೀಲಾಃ ಸಮಞ್ಜಸದ್ಶಯನ್ ಉತ್ಾಸು ಇತ ಹ ವಾವ ನ್ ವಿದಾಮಾಃ ವಾವ ನ್ ವಿದಾಮಾಃ || || ನ್ ಹಿ ನ್ ಹಿ 
ವಿರ್ ೀಧ್ ಉಭರ್ಂ ಭಗವತಯಪರಿವಿರ್ ೀಧ್ ಉಭರ್ಂ ಭಗವತಯಪರಿಗಗಣಿತಗತಣಗಣ ಈಶವರ್ೀ ಣಿತಗತಣಗಣ ಈಶವರ್ೀ 
ಅನ್ವಗಾಹಯಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಅವಾಯಚಿೀನ್ವಿಅನ್ವಗಾಹಯಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಅವಾಯಚಿೀನ್ವಿತಕಯವಿಕಲಾವಿಚಾರಪರಮಾಣಾಭಾಸತಕಯವಿಕಲಾವಿಚಾರಪರಮಾಣಾಭಾಸ--
ಕತತಕಯಕತತಕಯಶಾಸಿಕಲ್ಲಲಾನ್ುಾಃ ಕರಣದ್ತರವಗರಹವಾದಿನಾಂ ಚ ವಿವಾದಾನ್ವಸರ್ೀ ಶಾಸಿಕಲ್ಲಲಾನ್ುಾಃ ಕರಣದ್ತರವಗರಹವಾದಿನಾಂ ಚ ವಿವಾದಾನ್ವಸರ್ೀ 
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ಉಪರತಸಮಸುಉಪರತಸಮಸುಮಾರಾಮಯೀ ಕ್್ೀವಲಸಾವತಮಮಾರಾಮನ್ುಧ್ಾಯರ್ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಮಾರಾಮಯೀ ಕ್್ೀವಲಸಾವತಮಮಾರಾಮನ್ುಧ್ಾಯರ್ ಕ್್ ೀ ನ್ತ 
ದ್ತಘಯಟ್ ಇವ ಭವತ ಸವರ ಪದ್ವರ್ಭಾವಾತ್ ಸಮವಿಷ್ದ್ತಘಯಟ್ ಇವ ಭವತ ಸವರ ಪದ್ವರ್ಭಾವಾತ್ ಸಮವಿಷ್ಮಮತೀನಾಂ ಮಮತೀನಾಂ 
ಮತಮನ್ತಚರಸ್ತ ಮತಮನ್ತಚರಸ್ತ | | ರ್ಥಾ ರಜತಜಖಣಡಾಃ ಸಪಾಯದಿ ರಾಮ್ ರ್ಥಾ ರಜತಜಖಣಡಾಃ ಸಪಾಯದಿ ರಾಮ್ | | ಸ ಏವ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ ಸ ಏವ ಹಿ ಪುನ್ಾಃ 
ಸವಯವಸತುಷ್ತ ವಸತುಸವರ ಪಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ ಸಕಲ ಜಗತ್ಾೆರಣಕ್ಾರಣಭ ತಾಃ ಸವಯವಸತುಷ್ತ ವಸತುಸವರ ಪಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ ಸಕಲ ಜಗತ್ಾೆರಣಕ್ಾರಣಭ ತಾಃ 
ಸವಯಪರತಯಸವಯಪರತಯಗಾತಮತ್ಾವತಸವಯಗಾತಮತ್ಾವತಸವಯಗತಣಾಭಾಸ್ ೀಪಲಕ್ಷಿತ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯವಗತಣಾಭಾಸ್ ೀಪಲಕ್ಷಿತ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯವಶ್ೀಷ್ಟತಾಃ ಶ್ೀಷ್ಟತಾಃ ||  

 

........ತರಭತತರಭತವವನಾತಮಭವನ್ ತರವಿಕರಮ ತರನ್ರ್ನ್ ತರಲ್ ೀಕಮನ್ ೀಹರಾನ್ತಭಾವ ನಾತಮಭವನ್ ತರವಿಕರಮ ತರನ್ರ್ನ್ ತರಲ್ ೀಕಮನ್ ೀಹರಾನ್ತಭಾವ 
ತವ್ೈವ ವಿಭ ತಯೀತವ್ೈವ ವಿಭ ತಯೀSSಭ ವನ್ ದಿತಜದ್ನ್ತಜಾಭ ವನ್ ದಿತಜದ್ನ್ತಜಾದ್ದ್ರ್ಶಾಾಪ ತ್್ೀಷಾಮನ್ತಪರ್ಶಾಾಪ ತ್್ೀಷಾಮನ್ತಪ--
ಕರಮಸಮಯೀಕರಮಸಮಯೀSSರ್ಮಿತ ಸಾವತಮಮಾರ್ರಾ ಸತರನ್ರಮೃಗರ್ಮಿತ ಸಾವತಮಮಾರ್ರಾ ಸತರನ್ರಮೃಗಮಿಶ್ರತಜಲಚರಾಮಿಶ್ರತಜಲಚರಾ--
ಕೃತಭಿರ್ಯಥಾಪರಾಧ್ಂ ದ್ಣಡಂ ದ್ದ್ರ್ಯಕೃತಭಿರ್ಯಥಾಪರಾಧ್ಂ ದ್ಣಡಂ ದ್ದ್ರ್ಯ  || || 33 33 ||||  

 

ಅರ್ ತತರ ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ದ್ೀವದ್ತುವದಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಅರ್ ತತರ ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ದ್ೀವದ್ತುವದಿತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ | | ಅಚಿನ್ಯಶಕ್ ು್ೀರನ್ನ್ುಗತಣಸಯ ಕತತಾಃ ಅಚಿನ್ಯಶಕ್ ು್ೀರನ್ನ್ುಗತಣಸಯ ಕತತಾಃ 
ಪಾರತನಾಿಯದಿಕಮಿತಯಭಿಪಾರರ್ಾಃ ಪಾರತನಾಿಯದಿಕಮಿತಯಭಿಪಾರರ್ಾಃ | | ಉಪರತಸಮಸುಮಾರಾಮಯೀ ಉಪರತಸಮಸುಮಾರಾಮಯೀ 
ಪಾರಕೃತಪಾರಕೃತಸವಭಾವಸವಭಾವವಜಯತ್್ೀ ವಜಯತ್್ೀ | | ಕ್್ೀವಲಸಾವತಮಮಾರಾಂ ನಿಜಸಾಮರ್ಯಯಮ್ ಕ್್ೀವಲಸಾವತಮಮಾರಾಂ ನಿಜಸಾಮರ್ಯಯಮ್ ||  

ಸವರ ಪಸವರ ಪದ್ವರಾಭಾವಾದಿತ್ಾಯದಿ ಸಮಾಧ್ಾನ್ಮ್ ದ್ವರಾಭಾವಾದಿತ್ಾಯದಿ ಸಮಾಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ಸವತನ್ಿಾಃ ಪರತನ್ ಿೀ ವಾ ಜ್ಞ್ ೀಸವತನ್ಿಾಃ ಪರತನ್ ಿೀ ವಾ ಜ್ಞ್ ೀSSಜ್ಞ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸತಖಿೀ ನ್ತ ಕಿಮ್ ಜ್ಞ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸತಖಿೀ ನ್ತ ಕಿಮ್ ||  
ಇತ್ಾಯದಿ ಸಂಶರ್ಾಃ ಕವ ಸಾಯಇತ್ಾಯದಿ ಸಂಶರ್ಾಃ ಕವ ಸಾಯಜಾಜಾಜಾಜಾನಿನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ನಿನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ||  
ತಸಾಯನ್ನ್ುಗತಣತ್ಾವಚಾ ಪೂಣಯಶಕಿುತವತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ತಸಾಯನ್ನ್ುಗತಣತ್ಾವಚಾ ಪೂಣಯಶಕಿುತವತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಸಾವತನಾಿಯದಿಕಮೀವಾಸಯ ವಿದ್ ೀ ಜಾಸಾವತನಾಿಯದಿಕಮೀವಾಸಯ ವಿದ್ ೀ ಜಾನ್ನಿು ನಿಶಾರಾತ್ ನ್ನಿು ನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಘಡಕತ್ಾವದ್ತದಘಯಟ್ಸಯ ದ್ತಘಡಕತ್ಾವದ್ತದಘಯಟ್ಸಯ ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಜ್ಞ್ೀಯರ್ತ್ಾವಚಾ ಸವಯಶಾಃ ರ್ತ್ಾವಚಾ ಸವಯಶಾಃ ||  
ತಚಛಕ್ ು್ೀರವಿದ್ ೀತಚಛಕ್ ು್ೀರವಿದ್ ೀ  ಜೀವಂ ಪರತನ್ಿಂ ವದ್ನ್ಯಮತಮ್ ಜೀವಂ ಪರತನ್ಿಂ ವದ್ನ್ಯಮತಮ್ ||  
ಏವಂ ದ್ತಏವಂ ದ್ತಘಯಟ್ರಾ ಶಕ್ಾಯಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಘಯಟ್ರಾ ಶಕ್ಾಯಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ರಜತಜಾಃ ಸಪಯ ರಾ ರಜಜಬತದಾಧಯರ್ಥಾ ರಜತಜಾಃ ಸಪಯ ರಾ ರಜಜಬತದಾಧಯSSವಗಮಯತ್್ೀ ವಗಮಯತ್್ೀ ||  
ತಥಾ ರ್ಥಾರ್ಯಬತದಾಧಯ ಚ ಮಿಥಾಯಬತದಾಧಯತಥಾ ರ್ಥಾರ್ಯಬತದಾಧಯ ಚ ಮಿಥಾಯಬತದಾಧಯSSವಗಮಯತ್್ೀ ವಗಮಯತ್್ೀ ||  
ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಮಹಾವಿಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಫಲದ್ಶಾಾನ್ತಷ್ತಣಾಃ ಫಲದ್ಶಾಾನ್ತಸಾಸಾರತಾಃರತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ||  

ತರನ್ರ್ನ್ಾಃ ತರನ್ರ್ನ್ಾಃ ––  ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪೀ ||  
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ವಿಷ್ ಣೀನ್ೃಯಸ್ತಂಹನಾಮಾನಿ ತರನ್ೀತ್್ ರೀಗಾರದಿಕ್ಾನಿ ತತವಿಷ್ ಣೀನ್ೃಯಸ್ತಂಹನಾಮಾನಿ ತರನ್ೀತ್್ ರೀಗಾರದಿಕ್ಾನಿ ತತ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  
‘‘ವಿವಿಧ್ಂ ಭಾವಪಾತರತ್ಾವತ್ ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಭ ತರ್ಾಃವಿವಿಧ್ಂ ಭಾವಪಾತರತ್ಾವತ್ ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಭ ತರ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ಹಂಸಾರ್ ದ್ಭರನಿಲರಾರ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ್ಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ಮೃಷ್ಟರ್ಶಸ್ೀ ನಿರತಪಕರಮಾರ್ ಹಂಸಾರ್ ದ್ಭರನಿಲರಾರ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ್ಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ಮೃಷ್ಟರ್ಶಸ್ೀ ನಿರತಪಕರಮಾರ್ ||  
ಸತಸಸತಸಙ್ುಾಹಾರ್ ಭವಪಾನ್ಿನಿಜಾಙ್ುಾಹಾರ್ ಭವಪಾನ್ಿನಿಜಾಶರರಾರ್ ಶಶವದ್ವರಿಷ್ಠಗತಯೀ ಹರಯೀ ನ್ಮಸ್ುೀ ಶರರಾರ್ ಶಶವದ್ವರಿಷ್ಠಗತಯೀ ಹರಯೀ ನ್ಮಸ್ುೀ || || 35 35 ||||  

‘‘ನಿರತಪಕರಮೀ ಹರಿನಿಯತಯಮಪರರ್ತ್್ ನೀ ಹತಯಪಕರಮೀತ್ನಿರತಪಕರಮೀ ಹರಿನಿಯತಯಮಪರರ್ತ್್ ನೀ ಹತಯಪಕರಮೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||35 35 ||||  
 

    ನ್ ನ್ ವ್ೀದ್ ಕೃಪಣಾಃ ಶ್ರೀರ್ ಆತಮನ್ ೀ ಗತಣವಸತುದ್ೃಕ್ ವ್ೀದ್ ಕೃಪಣಾಃ ಶ್ರೀರ್ ಆತಮನ್ ೀ ಗತಣವಸತುದ್ೃಕ್ ||  
ತಸಯ ತ್ಾನಿಚಛತ್್ ೀ ರ್ಚ ಛ್ೀ ರ್ದಿ ಸ್ ೀತಸಯ ತ್ಾನಿಚಛತ್್ ೀ ರ್ಚ ಛ್ೀ ರ್ದಿ ಸ್ ೀSSಪ ತಥಾವಿಧ್ಾಃಪ ತಥಾವಿಧ್ಾಃ|| || 39 39 ||||  

ರ್ದಿ ಸ್ ೀರ್ದಿ ಸ್ ೀSSಪ ತಥಾವಿದ್ಾಃ ಪ ತಥಾವಿದ್ಾಃ | | ಅತತಯತುಮೀ ನ್ ಭವತ ಚ್ೀತ್ಅತತಯತುಮೀ ನ್ ಭವತ ಚ್ೀತ್  || || 39 39 ||||  
 

ಸವರ್ಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಂ ವಿದಾವನ್ನ ವಸವರ್ಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಂ ವಿದಾವನ್ನ ವಕಯಜ್ಞಾಕಯಜ್ಞಾರ್ ಕಮಯಭಿಾಃ ರ್ ಕಮಯಭಿಾಃ ||  
ನ್ ರಾತ ರ್ ೀಗಿಣ್ ೀನ್ ರಾತ ರ್ ೀಗಿಣ್ ೀSSಪಪರ್ಯಂರ್ಯಂ  ವಾಞ್ಛವಾಞ್ಛತ್್ ೀತ್್ ೀSSಪ ಭಿಷ್ಕುಮಾಃ ಪ ಭಿಷ್ಕುಮಾಃ || || 40 40 ||||  

ರ್ತಷ್ಮತ್ಾೆಮೀ ಮತರರ್ ಏವ ರ್ತಷ್ಮತ್ಾೆಮೀ ಮತರರ್ ಏವ | | ಅನ್ಯಥಾ ನ್ ದ್ದಾಯಮಿತ ಭಾವಾಃ ಅನ್ಯಥಾ ನ್ ದ್ದಾಯಮಿತ ಭಾವಾಃ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರರ್ಂ ಕ್ಾಮರ್ನಿು ದ್ೀವಾ ನ್ೈವಾಪರರ್ಂ ಕವಚಿತ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರರ್ಂ ಕ್ಾಮರ್ನಿು ದ್ೀವಾ ನ್ೈವಾಪರರ್ಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ರ್ದ್ಯಪರರ್ಂ ಕ್ಾಮರ್ನಿು ನ್ ರಾತೀಶ್್ ೀ ಹಿತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃರ್ದ್ಯಪರರ್ಂ ಕ್ಾಮರ್ನಿು ನ್ ರಾತೀಶ್್ ೀ ಹಿತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಃ’’  ಇತಇತ  ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ|| || 4040||||  

 

ಮಘವನ್ ರಾತ ಭದ್ರಂ ವೀ ದ್ಧ್ಯಞ್ಾಮೃಷ್ಟಸತುಮಮ್ ಮಘವನ್ ರಾತ ಭದ್ರಂ ವೀ ದ್ಧ್ಯಞ್ಾಮೃಷ್ಟಸತುಮಮ್ ||  
ವಿದಾಯವರತತಪಾಃಸಾರಂ ಗಾತರಂ ರಾಚತ ಮಾ ಚಿರಮ್ ವಿದಾಯವರತತಪಾಃಸಾರಂ ಗಾತರಂ ರಾಚತ ಮಾ ಚಿರಮ್ || || 41 41 ||||  

‘‘ಸಮಥಾಯ ಅಪ ರಾಚನ ು್ೀ ದ್ೀವಾ ಮತನಾಯದಿಕ್ಾನ್ ಕವಚಿತ್ ಸಮಥಾಯ ಅಪ ರಾಚನ ು್ೀ ದ್ೀವಾ ಮತನಾಯದಿಕ್ಾನ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ಆಜ್ಞಯೈವ ಆಜ್ಞಯೈವ ಹಹರ್ೀಸ ು್ೀಷಾಂ ರ್ಶ್್ ೀರ್ೀಸ ು್ೀಷಾಂ ರ್ಶ್್ ೀSSರ್ಯಮಪ ನಾನ್ಯಥಾರ್ಯಮಪ ನಾನ್ಯಥಾ’’  ಇತ ಇತ ಚಚ  || || 41 41 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  9 9 ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 66  --10 10 ||||  
 

ನ್ ನ್ಂ ಸಾವರ್ಯಪರ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ಪರಸಙ್ೆಟ್ಮ್ ನ್ ನ್ಂ ಸಾವರ್ಯಪರ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ಪರಸಙ್ೆಟ್ಮ್ ||  
ರ್ದಿ ವ್ೀದ್ ನ್ ರಾರ್ದಿ ವ್ೀದ್ ನ್ ರಾಚ್ೀತ ನ್ೀತ ನಾಹ ರ್ದಿೀಶವರಾಃ ಚ್ೀತ ನ್ೀತ ನಾಹ ರ್ದಿೀಶವರಾಃ || || 6 6 ||||  
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‘‘ಆಜ್ಞಯೈವ ಮಹಾವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯರ್ಯಮಪ ಚ ಕವಚಿತ್ ಆಜ್ಞಯೈವ ಮಹಾವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯರ್ಯಮಪ ಚ ಕವಚಿತ್ ||  
ನಿೀಚಾನ್ಪ ಚ ರಾಚನ ು್ೀ ಸಾವತಮನ್ ೀ ಗತಣವತುರಾಾಃ ನಿೀಚಾನ್ಪ ಚ ರಾಚನ ು್ೀ ಸಾವತಮನ್ ೀ ಗತಣವತುರಾಾಃ ||  
ನಿೀಚವಾಕಯಂ ವದ್ೀರ್ತನಿೀಚವಾಕಯಂ ವದ್ೀರ್ತಶಾ ಸತರಾ ನ್ೈತ್ಾವತ್ಾ ಕವಚಿತ್ ಶಾ ಸತರಾ ನ್ೈತ್ಾವತ್ಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ತ್್ೀಜಾಃಕ್ಷತತ್್ೀಜಾಃಕ್ಷತಭಯವ್ೀದ್ೀಷಾಂ ಜನ್ಕಸಯ ರ್ಥಾಭಯವ್ೀದ್ೀಷಾಂ ಜನ್ಕಸಯ ರ್ಥಾSSಭಯಕ್್ೀಭಯಕ್್ೀ’’  ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್||||66||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 66  --10 10 ||||  
 

|| || ದಾವದಾವದ್ದ್ಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 66  --  12 12 ||||  
 

ಪುರತಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತವಯಯಕುಮಾತ್ಾಮಭ ತ್್ೀನಿದಾಷ್ಾಃ ಪರಕೃತವಯಯಕುಮಾತ್ಾಮಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರಾಾಃ ರಾಶರಾಾಃ ||  
ಶಕತನವನ್ಯಶಕತನವನ್ಯಸಯ ಸಗಾಯದೌ ನ್ ವಿನಾ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹಮ್ ಸಯ ಸಗಾಯದೌ ನ್ ವಿನಾ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹಮ್ ||  
ಅವಿಅವಿದಾವದಾವನ್ೀವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯತ್್ೀನ್ೀವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮನ್ಯತ್್ೀSSನಿೀನಿೀಶಮಿೀಶವರಮ್ ಶಮಿೀಶವರಮ್ || || 1111, , 12 12 ||||  

ಮನ್ಯತ್್ೀಮನ್ಯತ್್ೀSSನಿೀಶಮಿೀಶವರಮ್ ನಿೀಶಮಿೀಶವರಮ್ ||  

‘‘ಅನಿೀಶಂ ಜೀವರ ಪ್ೀಣ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿೀಶವರಮ್ ಅನಿೀಶಂ ಜೀವರ ಪ್ೀಣ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಯೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ತ್ಾನ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಯಸ್ನೀಹಾನಿನರರ್ಭಾಗಾವ್ೀತ್ಯೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ತ್ಾನ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಯಸ್ನೀಹಾನಿನರರ್ಭಾಗಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಪುರತಷ್ ಆತ್ಾಮ ವಾರ್ತರತದಾಹೃತಾಃ ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಪುರತಷ್ ಆತ್ಾಮ ವಾರ್ತರತದಾಹೃತಾಃ ||  
ಶ್ೀಷ್ ೀಶ್ೀಷ್ ೀSSವಯಕುಸುಥ್ೈವ್ೀನ್ದಾ ಆಶರ್ಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃವಯಕುಸುಥ್ೈವ್ೀನ್ದಾ ಆಶರ್ಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ’’  ಇತ ಇತ || || 11 11 , , 12 12 ||||  

 

ವಜರಸತು ತತೆನ್ಧರಮಾಶತವಜರಸತು ತತೆನ್ಧರಮಾಶತವ್ೀಗಾಃವ್ೀಗಾಃ  ಕೃನ್ುನ್ ಸಮನಾುತ್ ಪರಿವತಯಮಾನ್ಾಃ ಕೃನ್ುನ್ ಸಮನಾುತ್ ಪರಿವತಯಮಾನ್ಾಃ ||  
ನ್ಯಪಾತರ್ತ್ ತ್ಾವದ್ಹಗಯಣ್ೀನ್ ಯೀ ಜ್ ಯೀತಷಾಮನ್ಯಪಾತರ್ತ್ ತ್ಾವದ್ಹಗಯಣ್ೀನ್ ಯೀ ಜ್ ಯೀತಷಾಮರ್ರ್ನ್ೀ ವಾನ್ೀ ವಾತರಯತರಯಹತ್್ಯೀ ಹತ್್ಯೀ ||||  

‘‘ಸನಿಧತಾಃ ಸಮಯೀನ್ೀನ್ ದಾೀ ವೃತ್್ರೀಣಾಥ್ ೀ ಕರಗರಹಾಃ ಸನಿಧತಾಃ ಸಮಯೀನ್ೀನ್ ದಾೀ ವೃತ್್ರೀಣಾಥ್ ೀ ಕರಗರಹಾಃ ||  
ಸಮತದ್ರತೀರ್ೀ ವಿಚರನ್ ಫ್ೀನ್ೀನ್ ವಧ್ಮಸಯ ತತ ಸಮತದ್ರತೀರ್ೀ ವಿಚರನ್ ಫ್ೀನ್ೀನ್ ವಧ್ಮಸಯ ತತ ||  
ನ್ಮಯಣಾ ಜಹಿ ಫ್ೀನ್ೀತ ವಾಚಯತ್ಾವ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ ನ್ಮಯಣಾ ಜಹಿ ಫ್ೀನ್ೀತ ವಾಚಯತ್ಾವ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಪಾಪಾದ್ದ್ಸಾಶಯವಿವಾದ್ಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ ರ್ತದಾಧರ್ ದ್ಂಶ್ತಾಃ ಸಾಶಯವಿವಾದ್ಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ ರ್ತದಾಧರ್ ದ್ಂಶ್ತಾಃ ||  
ಫ್ೀನ್ೀ ಫ್ೀನ್ೀ ವಜರಂ ಸಮಾವ್ೀಶಯ ವಿಷ್ತಣವಜರಂ ಸಮಾವ್ೀಶಯ ವಿಷ್ತಣರ್ತಕುಂ ವಯಸಜಯರ್ರ್ತಕುಂ ವಯಸಜಯರ್ತ್ ತ್ ||  
ಅಪಾನ್ತದ್ತಅಪಾನ್ತದ್ತಚಿಛಚಿಛರಸುಸಯ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವತಸರ್ೀಣ ಸಾಃರಸುಸಯ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವತಸರ್ೀಣ ಸಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 33 33 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  12 12 ||||  
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|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  13 13 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ  

ಏವಂ ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತ್್ ೀ ವಿಪ್ೈಮಯರತತ್ಾವನ್ಹನ್ದಿರಪುಮ್ ಏವಂ ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತ್್ ೀ ವಿಪ್ೈಮಯರತತ್ಾವನ್ಹನ್ದಿರಪುಮ್ ||  
ಬರಹಮಹತ್ಾಯ ಹತ್್ೀ ತಸ್ತಮನಾನಸಸಾದ್ ವೃಷಾಕಪಮ್ ಬರಹಮಹತ್ಾಯ ಹತ್್ೀ ತಸ್ತಮನಾನಸಸಾದ್ ವೃಷಾಕಪಮ್ || || 10 10 ||||  

‘‘ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ್ೈಷಾಂ ಕಿೃಪುದ್ತಾಃಖಸಯ ಸ ಚಕಮ್ ಪಾರರಬಧಕಮಯಣ್ೈವ್ೈಷಾಂ ಕಿೃಪುದ್ತಾಃಖಸಯ ಸ ಚಕಮ್ ||  
ಇದಾನಿೀಂತನ್ಕಮಯ ಸಾಯದ್ವಾಣಹ್ೀತತರ್ಯಇದಾನಿೀಂತನ್ಕಮಯ ಸಾಯದ್ವಾಣಹ್ೀತತರ್ಯಥಾಥಾ  ರಣಾಃ ರಣಾಃ ||  
ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞಭಾವಾನ್ನೈವಾನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಸಿ್ತತಪರಜ್ಞಭಾವಾನ್ನೈವಾನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಪಾರರಬಧಮಪ ತತ ಕ್ಾವಪ ಕಿಪಾರರಬಧಮಪ ತತ ಕ್ಾವಪ ಕಿಞ್ಚಾದಿವಘಟಞ್ಚಾದಿವಘಟತಂತಂ  ಭವ್ೀತ್ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  13 13 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  14 14 ||||  
 

ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ನಾರಾರ್ಣಪರಾರ್ಣಾಃ ಮತಕ್ಾುನಾಮಪ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ನಾರಾರ್ಣಪರಾರ್ಣಾಃ ||  
ಸತದ್ತಲಯಭಾಃ ಪರಶಾನಾುತ್ಾಮ ಕ್್ ೀಟಷ್ವಪ ಮಹಾಮತನ್ೀ ಸತದ್ತಲಯಭಾಃ ಪರಶಾನಾುತ್ಾಮ ಕ್್ ೀಟಷ್ವಪ ಮಹಾಮತನ್ೀ || || 5 5 ||||  

‘‘ನ್ವಕ್್ ೀಟ್ಯಸತು ದ್ೀವಾನಾಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಶತಕ್್ ೀಟ್ರ್ಾಃ ನ್ವಕ್್ ೀಟ್ಯಸತು ದ್ೀವಾನಾಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಶತಕ್್ ೀಟ್ರ್ಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣಾರ್ನಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ ತತಾರಾರ್ಣಾಾಃನಾರಾರ್ಣಾರ್ನಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ ತತಾರಾರ್ಣಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ನಾರಾರ್ಣಾರ್ನಾನಾರಾರ್ಣಾರ್ನಾ  ದ್ೀವಾ ಋಷಾಯದಾಯಸುತಾರಾರ್ಣಾಾಃ ದ್ೀವಾ ಋಷಾಯದಾಯಸುತಾರಾರ್ಣಾಾಃ ||  
ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಚನ್ೈವ ಸತಯಾಃ ಸ್ತದ್ ಧೀ ಯೀಗಯಂ ಸತಖಂ ಲಭನ್ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಚನ್ೈವ ಸತಯಾಃ ಸ್ತದ್ ಧೀ ಯೀಗಯಂ ಸತಖಂ ಲಭನ್’’    

ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ || || 5 5 ||||  

ಅಹ್ ೀ ವಿಧ್ಾತಸುವಮತೀವ ಬಾಲ್ಲಶ್್ ೀ ರ್ಸಾುವತಮಸೃಷ್ಟಯಪರತರ ಪಮಿೀಹಸ್ೀ ಅಹ್ ೀ ವಿಧ್ಾತಸುವಮತೀವ ಬಾಲ್ಲಶ್್ ೀ ರ್ಸಾುವತಮಸೃಷ್ಟಯಪರತರ ಪಮಿೀಹಸ್ೀ ||  
ಪಪರ್ೀರ್ೀ  ತತ ಜೀವತಯಪರಸಯ ತತ ಜೀವತಯಪರಸಯ ರಾರಾ  ಮೃತವಿಯಪರ್ಯರ್ಶ್ಾೀತ್ ತವಮಪ ಧ್ತರವಂ ಪರಾಃ ಮೃತವಿಯಪರ್ಯರ್ಶ್ಾೀತ್ ತವಮಪ ಧ್ತರವಂ ಪರಾಃ ||||  

‘‘ಸನಾುಪಕ್್ ರೀಧ್ರಾಗಾದಿಷ್ವನ್ರ್ಯಕಸನಾುಪಕ್್ ರೀಧ್ರಾಗಾದಿಷ್ವನ್ರ್ಯಕವಚಾಃ ಕವಚಿತ್ವಚಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 54 54 ||||  
 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 --  14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 66  --  15 15 ||||  
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ಅಧ್ತನಾ ಪುತರಣಾಂ ತ್ಾಪೀ ಭವತ್್ೈವಾನ್ತಭ ರ್ತ್್ೀ ಅಧ್ತನಾ ಪುತರಣಾಂ ತ್ಾಪೀ ಭವತ್್ೈವಾನ್ತಭ ರ್ತ್್ೀ ||  
ಏವಂ ದಾರಾ ಗೃಹಾ ರಾಯೀ ವಿವಿಧ್್ೈಶವರ್ಯಸಮಾದ್ಾಃ ಏವಂ ದಾರಾ ಗೃಹಾ ರಾಯೀ ವಿವಿಧ್್ೈಶವರ್ಯಸಮಾದ್ಾಃ || || 25 25 ||||  

 

ದ್ೃಶಯಮಾನಾ ವಿನಾಥ್ೀಯನ್ ನ್ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಮನ್ ೀಭವಾಾಃ ದ್ೃಶಯಮಾನಾ ವಿನಾಥ್ೀಯನ್ ನ್ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಮನ್ ೀಭವಾಾಃ ||  
ಕಕಮಯಭಿಧ್ಾಯಯರ್ತ್್ ೀ ನಾನಾಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ಸ್ ೀಮಯಭಿಧ್ಾಯಯರ್ತ್್ ೀ ನಾನಾಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ಸ್ ೀSSಭವನ್ ಭವನ್ || || 28 28 ||||  

 

‘‘ಮನ್ಸ್ ೀ ರಾಗದ್ವೀಮನ್ಸ್ ೀ ರಾಗದ್ವೀಷಾಭಾಯಂ ಪುಣಯಪಾಪಸಮತದ್ಾವಾಃ ಷಾಭಾಯಂ ಪುಣಯಪಾಪಸಮತದ್ಾವಾಃ ||  
ಪುತ್ಾರದಿಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ತಸಾಮತ್ ಸವಯಂ ಮನ್ ೀಭವಮ್ಪುತ್ಾರದಿಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ತಸಾಮತ್ ಸವಯಂ ಮನ್ ೀಭವಮ್’’    

ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 2525, , 28 28 ||||  

ಅರ್ಂ ಹಿ ದ್ೀಹಿನ್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಕಾಃ ಅರ್ಂ ಹಿ ದ್ೀಹಿನ್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾತಮಕಾಃ ||  
ದ್ೀಹಿನ್ ೀ ವಿವಿಧ್ಕ್್ಿೀದ್ೀಹಿನ್ ೀ ವಿವಿಧ್ಕ್್ಿೀಶಶಸಸನಾುಪಕೃದ್ತದಾಹೃತಾಃ ನಾುಪಕೃದ್ತದಾಹೃತಾಃ || || 29 29 ||||  

‘‘ದ್ರವಾಯತಮದ್ರವಾಯತಮಕಾಃಕಾಃ  ಸ ಿಲದ್ೀಹಾಃ ಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಸ ಿಲದ್ೀಹಾಃ ಕಿರರಾ ಕಮೀಯನಿದಾರಾಣಿ ಚ ||  
ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಿಜ್ಞಾನ್ೀನಿದಾರಾಣಿ  ಚ ಮನ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಮತದಾಹೃತಮ್ಚ ಮನ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಮತದಾಹೃತಮ್’’ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀರ್ೀಕಶಬದವಯವಹೃತಭಯವ್ೀತ್ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀರ್ೀಕಶಬದವಯವಹೃತಭಯವ್ೀತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 29 29 ||||  

 

ತಸಾಮತ್ ಸವಸ್ಿೀನ್ ಮನ್ಸಾ ವಿಮೃಶಯ ಗತಮಾತಮನ್ಾಃ ತಸಾಮತ್ ಸವಸ್ಿೀನ್ ಮನ್ಸಾ ವಿಮೃಶಯ ಗತಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ದ್ವೈತ್್ೀ ಧ್ತರವಾರ್ಯವಿಸರಮಾಂ ತಯಜ್ ೀಪಶಮಮಾವಿಶ ದ್ವೈತ್್ೀ ಧ್ತರವಾರ್ಯವಿಸರಮಾಂ ತಯಜ್ ೀಪಶಮಮಾವಿಶ || || 30 30 ||||  

‘‘ಅನ್ನಾಯಪ್ೀಅನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷತಸ ು್ವೀಕ್್ ೀ ಹರಿರನ್ಯದ್ದವರ್ಂ ಸೃತಮ್ ಕ್ಷತಸ ು್ವೀಕ್್ ೀ ಹರಿರನ್ಯದ್ದವರ್ಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಅನಾಯಪ್ೀಕ್ಷತವತಸ ು್ೀನ್ ಪಾರಪುತ್ಾವದ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀಅನಾಯಪ್ೀಕ್ಷತವತಸ ು್ೀನ್ ಪಾರಪುತ್ಾವದ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

ನಾರದ್ ಉವಾಚನಾರದ್ ಉವಾಚ  --  
ರ್ತ್ಾಾದ್ಮ ಲಮತಪಸೃತಯ ನ್ರ್ೀನ್ದಾ ಪೂವ್ೀಯ ಶವಾಯದ್ಯೀ ಭರಮಮಿಮಂ ದಿವತರ್ಂ ವಿಸೃಜಯ ರ್ತ್ಾಾದ್ಮ ಲಮತಪಸೃತಯ ನ್ರ್ೀನ್ದಾ ಪೂವ್ೀಯ ಶವಾಯದ್ಯೀ ಭರಮಮಿಮಂ ದಿವತರ್ಂ ವಿಸೃಜಯ ||  
ಸದ್ಯಸುದಿೀರ್ಮತತಲಾನ್ ಕಂ ಮಹಿತವಂ ಪಾರಪುಭಯವಾನ್ಪ ಪರಂ ನ್ ಚಿರಾದ್ತಪ್ೈತ ಸದ್ಯಸುದಿೀರ್ಮತತಲಾನ್ ಕಂ ಮಹಿತವಂ ಪಾರಪುಭಯವಾನ್ಪ ಪರಂ ನ್ ಚಿರಾದ್ತಪ್ೈತ ||| | 36 36 ||||  

‘‘ರತದಾರದಾಯಾಃ ಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಸಿಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಭಿಧ್ಮ್ ರತದಾರದಾಯಾಃ ಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಸಿಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾಭಿಧ್ಮ್ ||  
ಶ್ೀಷಾನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಸವಪದ್ಂ ಪಾರಪುರಞ್ಜಸಾಶ್ೀಷಾನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಸವಪದ್ಂ ಪಾರಪುರಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ||||3636||||  

‘‘ದ್ವೈತ್್ೀನ್ ಬನ್ಧಸನಾಯಗಾದ ದ್ವೈತತ್ಾಯಗಿೀ ಭವತತಯತದ್ವೈತ್್ೀನ್ ಬನ್ಧಸನಾಯಗಾದ ದ್ವೈತತ್ಾಯಗಿೀ ಭವತತಯತ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ | | 
ದ್ೀಹಾದ್ಯಹಂಮಮಾಭಿಮಾನ್ ೀ ಭರಮಾಃ ದ್ೀಹಾದ್ಯಹಂಮಮಾಭಿಮಾನ್ ೀ ಭರಮಾಃ ||  

‘‘ತ್್ೀಷಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪದಾನ್ಯೀವ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ಪದಾನಿ ತತತ್್ೀಷಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪದಾನ್ಯೀವ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಿ ಪದಾನಿ ತತ  ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಮಹಿತವಂ ಚ ತಥಾ ಹರ್ೀಸುದ್ವಶಗಂ ರ್ತಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ಮಹಿತವಂ ಚ ತಥಾ ಹರ್ೀಸುದ್ವಶಗಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಅತತಲಾಯನ್ ಕಂ ಚ್ೈವ ತಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಮತಕಿುಅತತಲಾಯನ್ ಕಂ ಚ್ೈವ ತಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಮತಕಿುಗಮ್ ಗಮ್ ||  
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ಸವಸ್ಯೈವ ಪೂಸವಸ್ಯೈವ ಪೂವಯಮಾಹಾತಯಮವಯಮಾಹಾತಯಮಪ್ೀಕ್ಷಯ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ಪ್ೀಕ್ಷಯ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಮಹಾತಯಮನ್ಯಪಾರಪಯಂ ಸಾಯನ್ನ ತ್್ೀ ವಿಷಾಣವಿತ ಶತರತ್್ೀಾಃಮಹಾತಯಮನ್ಯಪಾರಪಯಂ ಸಾಯನ್ನ ತ್್ೀ ವಿಷಾಣವಿತ ಶತರತ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಬರಹ್ೇಶಾನಾದಿಭಿದ್ೀಯವ್ೈರ್ಯತ್ಾರಪುುಂ ನ್ೈವ ಶಕಯತ್್ೀ ಬರಹ್ೇಶಾನಾದಿಭಿದ್ೀಯವ್ೈರ್ಯತ್ಾರಪುುಂ ನ್ೈವ ಶಕಯತ್್ೀ ||  
ತದ್ಯತದ್ಯತಸವಭಾವಾಃ ಕ್್ೈವಲಯಂ ತಸವಭಾವಾಃ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಸ ಭವಾನ್ ಕ್್ೀಸ ಭವಾನ್ ಕ್್ೀವಲ್ ೀ ಹರಿಾಃವಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  

ತತರಸಾದ್ಲಭಯತ್ಾವತ್ ತದಿೀರ್ಮಪ ತ್್ೀನಾತತಲಮನ್ ಕಂ ಚಾನ್ಯಮಾಹಾತಯಮ್ ತತರಸಾದ್ಲಭಯತ್ಾವತ್ ತದಿೀರ್ಮಪ ತ್್ೀನಾತತಲಮನ್ ಕಂ ಚಾನ್ಯಮಾಹಾತಯಮ್   
|| || 36 36 ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 --  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಷ್ ೀಷ್ ೀಡಷ್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  16 16 ||||  
 

ಏಷ್ ನಿತ್್ ಯೀಏಷ್ ನಿತ್್ ಯೀSSವಯರ್ಾಃ ಸ ಕ್ಷಮ ಏಕಾಃ ಸವಾಯಶರರ್ಾಃ ಸವದ್ೃವಯರ್ಾಃ ಸ ಕ್ಷಮ ಏಕಾಃ ಸವಾಯಶರರ್ಾಃ ಸವದ್ೃಕ್ ಕ್ ||  
ಆತಮಮಾರಾಗತಣ್ೈವಿಯಶವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸೃಜತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ ಆತಮಮಾರಾಗತಣ್ೈವಿಯಶವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸೃಜತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ || || 9 9 ||||  

  ಏಷ್ ನಿತ್್ ಯೀಏಷ್ ನಿತ್್ ಯೀSSವಯರ್ಾಃ ವಯರ್ಾಃ ||  

‘‘ಅನಿತಯಸಮಬನ್ಧರ್ತತ್ಾಾಃ ಪತ್ಾರದಾಯ ನಿತಯರ್ತಗಘರಿಾಃಅನಿತಯಸಮಬನ್ಧರ್ತತ್ಾಾಃ ಪತ್ಾರದಾಯ ನಿತಯರ್ತಗಘರಿಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾವತ್ಾರರ ಪ್ೀಣ ಸೃಜತ್್ೀ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾವತ್ಾರರ ಪ್ೀಣ ಸೃಜತ್್ೀ || || 9 9 ||||  
 

ನಾದ್ತು ಆತ್ಾಮ ಹಿ ಗತಣಂ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಂ ನ್ ಕಿರರಾಫಲಮ್ ನಾದ್ತು ಆತ್ಾಮ ಹಿ ಗತಣಂ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಂ ನ್ ಕಿರರಾಫಲಮ್ ||  
ಉದಾಸ್ತೀನ್ ಇವಾಸ್ತೀನ್ಾಃ ಪರಾವರದ್ೃಗಿೀಶವರಾಃ ಉದಾಸ್ತೀನ್ ಇವಾಸ್ತೀನ್ಾಃ ಪರಾವರದ್ೃಗಿೀಶವರಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಭ್ ೀಕ್ಾು ಸ ಗತಭ್ ೀಕ್ಾು ಸ ಗತಣಭ್ ೀಕೃತ್ಾವನ್ನ ಭ್ ೀಕ್ಾುತದ್ವೃದಿಧತಾಃ ಣಭ್ ೀಕೃತ್ಾವನ್ನ ಭ್ ೀಕ್ಾುತದ್ವೃದಿಧತಾಃ ||  
ಅಚಿನ್ಯಶಕಿುತಸುಚಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶ್ತತಾಃಅಚಿನ್ಯಶಕಿುತಸುಚಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶ್ತತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 11 11 ||||  

 

ವಚಸತಯಪರತ್್ೀ ಪಾರಪಯೀ ರ್ ಏಕ್್ ೀ ಮನ್ಸಾ ಸಹ ವಚಸತಯಪರತ್್ೀ ಪಾರಪಯೀ ರ್ ಏಕ್್ ೀ ಮನ್ಸಾ ಸಹ ||  
ಅನಾಮರ ಪಶ್ಾನಾಮತರಾಃ ಸ್ ೀಅನಾಮರ ಪಶ್ಾನಾಮತರಾಃ ಸ್ ೀSSವಾಯನ್ನಾಃ ಸದ್ಸತಾರಾಃ ವಾಯನ್ನಾಃ ಸದ್ಸತಾರಾಃ || || 21 21 ||||  

ಬಾಹಯಮನ್ಸತಯಪರತ್್ೀ ಚಿನಾಮತರಮನ್ಸಾ ಸಹ ಪಾರಪಯಾಃ ಬಾಹಯಮನ್ಸತಯಪರತ್್ೀ ಚಿನಾಮತರಮನ್ಸಾ ಸಹ ಪಾರಪಯಾಃ || || 21 21 ||||  
 

ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ರ್ತರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ರ್ತಶ್ಾೀಶ್ಾೀದ್ಂ ತಷ್ಠತಯದ್ಂ ತಷ್ಠತಯಪ್ಯೀತ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಪ್ಯೀತ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ಮೃನ್ಮಯೀಷ್ಟವವ ಮೃಜಾಜತಸುಸ್ೈತ್್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಾಃ ಮೃನ್ಮಯೀಷ್ಟವವ ಮೃಜಾಜತಸುಸ್ೈತ್್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 22 22 ||||  

ಮೃನ್ಮಯೀಷ್ಟವವ ಮೃಜಾಜತಾಃ ಮೃನ್ಮಯೀಷ್ಟವವ ಮೃಜಾಜತಾಃ ||  
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‘‘ಪೃರ್ಥವಿೀಪಪೃರ್ಥವಿೀಪವಯವಯತ್ಾಯಶ್ೈವ ಮೃನ್ಮರಾಾಃ ಸಮತದಿೀರಿತ್ಾಾಃ ತ್ಾಯಶ್ೈವ ಮೃನ್ಮರಾಾಃ ಸಮತದಿೀರಿತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷ್ತ ಮೃಜಾಜತರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸಾಿವರಾದ್ರ್ಾಃತ್್ೀಷ್ತ ಮೃಜಾಜತರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸಾಿವರಾದ್ರ್ಾಃ ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  

 

ತತಾಃ ಕತಪರಾಹ್ ೀಭಿವಿಯದ್ಯಯೀದ್ಧಮನ್ ೀಗತಾಃ ತತಾಃ ಕತಪರಾಹ್ ೀಭಿವಿಯದ್ಯಯೀದ್ಧಮನ್ ೀಗತಾಃ ||  
ಜಗಾಮ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಚರಣಾಜಗಾಮ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಚರಣಾನಿುಕಮ್ ನಿುಕಮ್ || || 29 29 ||||  

‘‘ಅನಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸಾಯನ್ಯಸಮಿೀಪಗಾಃ ಅನಾಯನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ವಿಷ್ತಣಮತಪಾಸಾಯನ್ಯಸಮಿೀಪಗಾಃ ||  
ಭವ್ೀದ್ ಯೀಗಯತರಾ ತಸಯ ಪದಾಂ ವಾ ಪಾರಪುನರಾನ್ನರಾಃಭವ್ೀದ್ ಯೀಗಯತರಾ ತಸಯ ಪದಾಂ ವಾ ಪಾರಪುನರಾನ್ನರಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||  

 

ತದ್ದಶಯನ್ಧ್ವಸುಸಮಸುಕಿಲ್ಲಬಷ್ಾಃ ಸವಸಾಿಮಲಾನ್ುಾಃಕರಣ್ ೀತದ್ದಶಯನ್ಧ್ವಸುಸಮಸುಕಿಲ್ಲಬಷ್ಾಃ ಸವಸಾಿಮಲಾನ್ುಾಃಕರಣ್ ೀSSಭಯರಾನ್ತಮಹತಾಃ ಭಯರಾನ್ತಮಹತಾಃ ||  
ಪರವೃದ್ಧಭಕ್ಾಯ ಪರಣರಾಶತರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಪರಹೃಷ್ಟರ್ ೀಮಾ ತಮನಾದಿಪೂರತಷ್ಮ್  ಪರವೃದ್ಧಭಕ್ಾಯ ಪರಣರಾಶತರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಪರಹೃಷ್ಟರ್ ೀಮಾ ತಮನಾದಿಪೂರತಷ್ಮ್  || || 31 31 ||||  

 

ಸ ಉಸ ಉತುಮಶ್್ ಿೀಕಪದಾಬಜವಿಷ್ಟರಂ ಪ್ರೀಮಾಶತ ಲ್ೀಶ್ೈರತಪಸ್ೀಚರ್ನ್ತಮಹತಾಃ ತುಮಶ್್ ಿೀಕಪದಾಬಜವಿಷ್ಟರಂ ಪ್ರೀಮಾಶತ ಲ್ೀಶ್ೈರತಪಸ್ೀಚರ್ನ್ತಮಹತಾಃ ||  
ಪ್ರೀಮೀಪರತದಾಧಖಿಲವಣಯನಿಗಯಮೀ ನ್ೈವಾಶಕತ್ ತಂ ಪರಸಮಿೀಡಿತತಂಪ್ರೀಮೀಪರತದಾಧಖಿಲವಣಯನಿಗಯಮೀ ನ್ೈವಾಶಕತ್ ತಂ ಪರಸಮಿೀಡಿತತಂ  ಚಿರಮ್ ಚಿರಮ್ ||||  

ಅನ್ೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಮತಹತಸುತಸಕ್ಾಶಮಭಯರಾತ್ ಅನ್ೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಮತಹತಸುತಸಕ್ಾಶಮಭಯರಾತ್ ||  

‘‘ಶ್ೀಷಾನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚಿತರಕ್್ೀತತರತಪಾಸಯ ತತ ಶ್ೀಷಾನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚಿತರಕ್್ೀತತರತಪಾಸಯ ತತ ||  
ಶ್ೀಷಾವಿಷ್ಟಹರ್ೀಶಾಾಪ ವರಾನ್ ಪಾರಪಾಯಪ ಸದ್ುತಮ್ಶ್ೀಷಾವಿಷ್ಟಹರ್ೀಶಾಾಪ ವರಾನ್ ಪಾರಪಾಯಪ ಸದ್ುತಮ್’’  ಇತ ತನ್ಿಮಾಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ಲಾರಾಮ್||||  

 

ಅಹಂ ವ್ೈ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್ಾತ್ಾಮ ಭ ತಭಾವನ್ಾಃ ಅಹಂ ವ್ೈ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭ ತ್ಾತ್ಾಮ ಭ ತಭಾವನ್ಾಃ ||  
ಶಬದಬರಹಮ ಪರಂಬರಹಮ ಮಮೀಭ್ೀ ಶಾಶವತೀ ತನ್  ಶಬದಬರಹಮ ಪರಂಬರಹಮ ಮಮೀಭ್ೀ ಶಾಶವತೀ ತನ್  || || 51 51 ||||  

‘‘ಹರಿಸತು ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಹರಿಸತು ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ತಙ್ ಪದಾನ್ಯಪ ಸವಾಯಣಿ ಸತಪಾದಾನಿ ತಥ್ೈವ ಚ ತಙ್ ಪದಾನ್ಯಪ ಸವಾಯಣಿ ಸತಪಾದಾನಿ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಪರವತಯನ ು್ೀ ಮತಖಯವೃತ್ಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಪರವತಯನ ು್ೀ ಮತಖಯವೃತ್ಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 51 51 ||||  
ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿತತಮಾತ್ಾಮನ್ಂಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿತತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ  ಲ್ ೀಕಂ ಚಾತಮನಿ ಸನ್ುತಮ್ ಲ್ ೀಕಂ ಚಾತಮನಿ ಸನ್ುತಮ್ ||  
ಉಭರ್ಂ ಚ ಮರಾ ವಾಯಪುಂ ಮಯ ಚ್ೈವೀಭರ್ಂ ಕೃತಮ್ ಉಭರ್ಂ ಚ ಮರಾ ವಾಯಪುಂ ಮಯ ಚ್ೈವೀಭರ್ಂ ಕೃತಮ್ || || 52 52 ||||  

ಲ್ ೀಕಂ ಚಾತಮನಿ ಸನ್ುತಮ್ ವಾಸನಾರ ಪ್ೀಣಲ್ ೀಕಂ ಚಾತಮನಿ ಸನ್ುತಮ್ ವಾಸನಾರ ಪ್ೀಣ|| || 52 52 ||||  
 

ಏವಂ ಜಾಗರಣಾದಿೀನಿ ಜೀವಸಾಿನಾನಿ ಚಾತಮನ್ಾಃ ಏವಂ ಜಾಗರಣಾದಿೀನಿ ಜೀವಸಾಿನಾನಿ ಚಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಮಾರಾಮಾತ್ಾರಣಿ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತದ್ದಾಷಾಟರಂ ಪರಂ ಸಮರ್ೀತ್ ಮಾರಾಮಾತ್ಾರಣಿ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತದ್ದಾಷಾಟರಂ ಪರಂ ಸಮರ್ೀತ್ || || 54 54 ||||  

ಮಾರಾಮಾತ್ಾರಣಿ ಮಾರಾಮಾತ್ಾರಣಿ ––  ಪರಕೃತನಿಯಮಿತ್ಾುನಿ ಪರಕೃತನಿಯಮಿತ್ಾುನಿ || || 54 54 ||||  
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ಉಭರ್ಂಉಭರ್ಂ  ಸಮಸಮರತ ಪುಂಸಾಃ ಪರಸಾವಪಪರತಬ್ ೀಧ್ಯೀಾಃ ರತ ಪುಂಸಾಃ ಪರಸಾವಪಪರತಬ್ ೀಧ್ಯೀಾಃ ||  
ಅನ್ವೀತ ವಯತರಿಚ್ಯೀತ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಬರಹಮತತಾರಮ್ ಅನ್ವೀತ ವಯತರಿಚ್ಯೀತ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಬರಹಮತತಾರಮ್ || || 56 56 ||||  

ಪರತಬ್ ೀಧ್್ೀಪರತಬ್ ೀಧ್್ೀSSನ್ವೀತ ಸವರ್ಮಪ ಪರತಬತದ್ಧಾಃ ನ್ವೀತ ಸವರ್ಮಪ ಪರತಬತದ್ಧಾಃ | | ಸತಪಾುವಸವಪನ್ ವಯತರಿಚ್ಯೀತ ಸತಪಾುವಸವಪನ್ ವಯತರಿಚ್ಯೀತ || || 56 56 ||||  
 

ರ್ದ್ಯೀಷ್ ವಿಸೃತಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಮದಾಬವೀ ಭಿನ್ನ ಆತಮನ್ಾಃ ರ್ದ್ಯೀಷ್ ವಿಸೃತಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಮದಾಬವೀ ಭಿನ್ನ ಆತಮನ್ಾಃ ||  
ತತಾಃ ಸಂಸಾರ ಏತಸಯ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹ್ ೀ ಮೃತ್್ೀಮೃಯತಾಃ ತತಾಃ ಸಂಸಾರ ಏತಸಯ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹ್ ೀ ಮೃತ್್ೀಮೃಯತಾಃ || || 57 57 ||||  

‘‘ಸವಯಭಿನ್ನಂ ಪರಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಸಮರನ್ ಸಂಸರ್ೀದಿಹ ಸವಯಭಿನ್ನಂ ಪರಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಸಮರನ್ ಸಂಸರ್ೀದಿಹ ||  
ಅಭಿನ್ನಂ ಸಂಸಮರನ್ ರಾತ ತಮೀ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃಅಭಿನ್ನಂ ಸಂಸಮರನ್ ರಾತ ತಮೀ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 57 57 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಷ್ ೀಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಷ್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  16 16 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  17 17 ||||  
 

ಏಷಾಮನ್ತಧ್್ಯೀರ್ಪದಾಬಜರ್ತಗಮಂ ಜಗದ್ತುರತಂ ಮಙ್ುಲಮಙ್ುಲಂ ಸವರ್ಮ್ ಏಷಾಮನ್ತಧ್್ಯೀರ್ಪದಾಬಜರ್ತಗಮಂ ಜಗದ್ತುರತಂ ಮಙ್ುಲಮಙ್ುಲಂ ಸವರ್ಮ್ ||  
ರ್ಾಃ ಕ್ಷತರ ಬನ್ತಧಾಃರ್ಾಃ ಕ್ಷತರ ಬನ್ತಧಾಃ ಪರಿಭ ರ್ ಸ ರಿೀನ್ ಪರಶಾಸ್ತು ಧ್ೃಷ್ಟಸುದ್ರ್ಂ ಹಿ ದ್ಣಡಯಾಃ  ಪರಿಭ ರ್ ಸ ರಿೀನ್ ಪರಶಾಸ್ತು ಧ್ೃಷ್ಟಸುದ್ರ್ಂ ಹಿ ದ್ಣಡಯಾಃ || || 13 13 ||||  

  ಏಷಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ತದ್ವತ್ಾರಾಣಾಮನ್ತಧ್್ಯೀರ್ಪದಾಬಜರ್ತಗಮಮ್ ಏಷಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ತದ್ವತ್ಾರಾಣಾಮನ್ತಧ್್ಯೀರ್ಪದಾಬಜರ್ತಗಮಮ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಬರಹಮಪಾರಣವಿೀನಾದಾಂಸುದಾದರಾನ್ಪಯೃತ್್ೀ ಹರಾಃ ವಿಷ್ತಣಬರಹಮಪಾರಣವಿೀನಾದಾಂಸುದಾದರಾನ್ಪಯೃತ್್ೀ ಹರಾಃ ||  
ಧ್್ಯೀಧ್್ಯೀಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾಷ್ಯದಾದ್ಯೈಧ್ಾಯಯರ್ನ್ ಹರಿಚತತಮತಯಖೌ ಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾಷ್ಯದಾದ್ಯೈಧ್ಾಯಯರ್ನ್ ಹರಿಚತತಮತಯಖೌ ||  
ಪಾರಣಮೀಷಾಂ ತಥಾ ದಾರಾನ್ನಸವತನ್ಿತರಾ ಕವಚಿತ್ಪಾರಣಮೀಷಾಂ ತಥಾ ದಾರಾನ್ನಸವತನ್ಿತರಾ ಕವಚಿತ್’’    

ಇತ ತನ್ಿಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ಮಾಲಾರಾಮ್ || || 13 13 ||||  

ನ್ ಚಾಸಯ ಕಶ್ಾದ್ದಯತಾಃ ಪರತೀಪೀ ನ್ ಜ್ಞಾತಬನ್ತಧನ್ಯ ಪರ್ ೀ ನ್ ಚ ಸವಾಃ ನ್ ಚಾಸಯ ಕಶ್ಾದ್ದಯತಾಃ ಪರತೀಪೀ ನ್ ಜ್ಞಾತಬನ್ತಧನ್ಯ ಪರ್ ೀ ನ್ ಚ ಸವಾಃ ||  
ಸಮಸಯ ಸವಯತರ ನಿರಞ್ಜನ್ಸಯ ಕತತ್್ ೀಸಮಸಯ ಸವಯತರ ನಿರಞ್ಜನ್ಸಯ ಕತತ್್ ೀSSನ್ತರಾಗಾಃ ಕತತ ಏವ ರ್ ೀಷ್ಾಃ ನ್ತರಾಗಾಃ ಕತತ ಏವ ರ್ ೀಷ್ಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ಸ್ೀವಾಯೀಗಾಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಸಾವನಾಮಪ ನ್ ದಾಸಯತ ಸ್ೀವಾಯೀಗಾಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಸಾವನಾಮಪ ನ್ ದಾಸಯತ ||  
ಅಪರಾಧ್ಾತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನಾನ್ಯಅಪರಾಧ್ಾತರ್ೀಕ್್ೀಣ ನಾನ್ಯಸಾಯತಾಃ ಸಾಯತಾಃ   ಸಮೀ ಹರಿಾಃಸಮೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 22 22 ||||  

 

  ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಸಂದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಸಂಯೀಗಾದ್ದವನಾದವನಿೀಶವರಲ್ಲೀಲರಾ ಯೀಗಾದ್ದವನಾದವನಿೀಶವರಲ್ಲೀಲರಾ ||  
ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಮೃತಜಯನ್ಮ ಶಾಪೀಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಮೃತಜಯನ್ಮ ಶಾಪೀSSನ್ತಗರಹ ಏವ ಚ ನ್ತಗರಹ ಏವ ಚ || || 29 29 ||||  
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ಅವಿವ್ೀಕಕೃತಾಃಅವಿವ್ೀಕಕೃತಾಃ  ಪುಂಸ್ ೀ ಹಯರ್ಯಭ್ೀದ್ ಇಹಾತಮನಿ ಪುಂಸ್ ೀ ಹಯರ್ಯಭ್ೀದ್ ಇಹಾತಮನಿ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಕಲಾಕಲಾಶಾ ಭಿದ್ೀವ ಸವಪನಕಲ್ಲಾತ್ಾಶಾ ಭಿದ್ೀವ ಸವಪನಕಲ್ಲಾತ್ಾ  || || 30 30 ||||  

ರ್ತುದ್ಾಗವತ್ಾ ಕಿೃಪುಂ ತದ್ೀವ ನಿರ್ತಂ ಭವ್ೀತ್ ರ್ತುದ್ಾಗವತ್ಾ ಕಿೃಪುಂ ತದ್ೀವ ನಿರ್ತಂ ಭವ್ೀತ್ ||||  

‘‘ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSನ್ಯೀಷಾಂ ವರಾಃ ಶಾಪೀ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಪರಕತೃಯತ್ಾ ನ್ಯೀಷಾಂ ವರಾಃ ಶಾಪೀ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಪರಕತೃಯತ್ಾ ||  
ಸವತಾಃ ಪಾರಪಾುಸವತಾಃ ಪಾರಪಾುಭ್ೀದ್ಕೃತವಾಯಸನಾರ ಪಣ್ ೀ ರ್ಥಾ ಭ್ೀದ್ಕೃತವಾಯಸನಾರ ಪಣ್ ೀ ರ್ಥಾ ||  
ವಿದ್ಯಮಾವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯನ್ಸಯ  ಮನ್ಸ್ತ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀಷ್ತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಮನ್ಸ್ತ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀಷ್ತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಭಗವದ್ವಶತ್ಾ ರ್ಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮೀವ ತತ್ಭಗವದ್ವಶತ್ಾ ರ್ಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಮೀವ ತತ್’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರ್ಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರ್ಮ್ || || 19 19 , , 20 20 ||||  

ಇತ ಭಾಗವತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಪರತಇತ ಭಾಗವತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಪರತಶಶಪುುಮಲನ್ುಮಾಃ ಪುುಮಲನ್ುಮಾಃ ||  
ಮ ಧ್ಾನಯ ಸಞ್ಜಗೃಹ್ೀ ಶಾಪಮೀತ್ಾವತ್ಾಸಧ್ತಲಕ್ಷಣಮ್ ಮ ಧ್ಾನಯ ಸಞ್ಜಗೃಹ್ೀ ಶಾಪಮೀತ್ಾವತ್ಾಸಧ್ತಲಕ್ಷಣಮ್ || || 37 37 ||||  

ಪರತಶಪುುಮಲಂನ್ುಮಾಃ ಪರತಶಪುುಮಲಂನ್ುಮಾಃ ||  

‘‘ದ್ೀದ್ೀವಾ ಏವ ತದ್ನ್ಯೀಭಯಾಃ ಶಕ್ಾು ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ವಾ ಏವ ತದ್ನ್ಯೀಭಯಾಃ ಶಕ್ಾು ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಅಶಕ್ಾು ಅಪ ಶಕ್ಾುನಾಂ ಶಕ್ಾುಾಃ ಶಾಪಾದಿಷ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್ ಅಶಕ್ಾು ಅಪ ಶಕ್ಾುನಾಂ ಶಕ್ಾುಾಃ ಶಾಪಾದಿಷ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯಶಕ್್ೈವಿಯಹಿತ್ಾಾಃ ಶಾಪಾದಾಯಾಃಶಕಿುಮತತಸ ತತ ಪಯಶಕ್್ೈವಿಯಹಿತ್ಾಾಃ ಶಾಪಾದಾಯಾಃಶಕಿುಮತತಸ ತತ ||  
ಅತಯಲಾಾಶಾಾಲಾಕ್ಾಲಾಶಾ ನ್ ಸಮಯಕ್ ಪರಭವನಿು ಚ ಅತಯಲಾಾಶಾಾಲಾಕ್ಾಲಾಶಾ ನ್ ಸಮಯಕ್ ಪರಭವನಿು ಚ ||  
ರ್ತ್್ನೀನಾಪೀರ್ತ್್ನೀನಾಪೀಹಿತತಂ ಶಕ್ಾಯ ಉತುಮೈಸತು ನ್ ಶಂಶರ್ಾಃ ಹಿತತಂ ಶಕ್ಾಯ ಉತುಮೈಸತು ನ್ ಶಂಶರ್ಾಃ ||  
ಉತುಮೀಷ್ತ ಕೃತ್ಾಾಃ ಶಾಪಾಾಃ ಕತೄಯಉತುಮೀಷ್ತ ಕೃತ್ಾಾಃ ಶಾಪಾಾಃ ಕತೄಯಣಾಂಣಾಂ  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಪುಣಯಯೀಾಃ ನ್ಪುಣಯಯೀಾಃ ||  
ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ೀಣ ನಿಹನಾುರಸುದ್ನ್ತಗರಹಮನ್ುರಾ ನಿಾಃಶ್ೀಷ್ೀಣ ನಿಹನಾುರಸುದ್ನ್ತಗರಹಮನ್ುರಾ ||  
ಸದಾರಯೀಬರಯಹಮವಿಷ್ ಣೀವಯರಶಾಪಾದ್ಯೀಸದಾರಯೀಬರಯಹಮವಿಷ್ ಣೀವಯರಶಾಪಾದ್ಯೀSSಖಿಲಾಾಃ ಖಿಲಾಾಃ ||  
ತದ್ನ್ಯೀನ್ ಕೃತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿಷ್ಮಲಾ ಏವ ನಿಶಾರಾತ್ ತದ್ನ್ಯೀನ್ ಕೃತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿಷ್ಮಲಾ ಏವ ನಿಶಾರಾತ್ ||  
ನ್ ಚಾಪಯವಾನ್ುರಾಾಃ ಶಾಪಾ ಭವನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ಕತತರಚಿತ್ ನ್ ಚಾಪಯವಾನ್ುರಾಾಃ ಶಾಪಾ ಭವನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ಕತತರಚಿತ್ ||  
ವರಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರರ್ಶಾಸತಯಬರಯಹಮಣಶಾರ್ಥಾಕರಮಮ್ ವರಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರರ್ಶಾಸತಯಬರಯಹಮಣಶಾರ್ಥಾಕರಮಮ್ ||  
ಉತುಮೈರಧ್ಮಾನಾಂ ತತ ವರಾಾಃ ಶಾಪಾ ಉತುಮೈರಧ್ಮಾನಾಂ ತತ ವರಾಾಃ ಶಾಪಾ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ ರ್ಥ್ ೀದಿತಮ್ ||  
ಸಮ ಾಣಯಫಲದಾ ಏವ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾಸಮ ಾಣಯಫಲದಾ ಏವ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 37 37 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  17 17 ||||  
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|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  19 19 ||||  

ತಸಾಯ ಅ ೀಶವರಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತವಮೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ತಸಾಯ ಅ ೀಶವರಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತವಮೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ||  
ತವಂತವಂ  ಸವಯರ್ಜ್ಞ ಇಜ್ಯೀರ್ಂ ಕಿರಯೀರ್ಂ ಫಲಭತಗ್ ಭವಾನ್ ಸವಯರ್ಜ್ಞ ಇಜ್ಯೀರ್ಂ ಕಿರಯೀರ್ಂ ಫಲಭತಗ್ ಭವಾನ್ || || 11 11 ||||  

ಇಜಾಯ ಇಜಾಯ ––  ಕಿರರಾಕಿರರಾ  

‘‘ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ತತ ರ್ಜ್ಞಾದ್ೀವಿಯಷ್ತಣರಿಜಾಯದಿನಾಂ ರಮಾ ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ತತ ರ್ಜ್ಞಾದ್ೀವಿಯಷ್ತಣರಿಜಾಯದಿನಾಂ ರಮಾ ||  
ತತುಚಛಬ ದ್ೈಸುತ್್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ ತತುಚಛಬ ದ್ೈಸುತ್್ ೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ತತ ಸವಯಸವರ ಪತಾಃ ||  
ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ಶ್ರರ್ಶಾಾಪ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ಶ್ರರ್ಶಾಾಪ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ನಾನ್ುರಾಯಮಿ ಕಶ್ಾನಾನ್ುರಾಯಮಿ ಕಶ್ಾದ್ಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕತತಶಾನ್ದ್ಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕತತಶಾನ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  

 

|| || ಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಷ್ಷ್ಠಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 6 6 ––  19 19 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ ತ್ಾತಾಯೀಯಶ್ರೀಮದಾಾಗವತ ತ್ಾತಾಯೀಯ  ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 6 6 ||||  
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|| || ಸಪುಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃಸಪುಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ  || || 7 7 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  1 1 ||||  
 

ನಿಗತಯಣ್ ೀನಿಗತಯಣ್ ೀSSಪ ಹಯಜ್ ೀಪ ಹಯಜ್ ೀSSವಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ವಯಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಸವಸವಮಾರಾಗತಣಮಾವಿಶಯ ಬಾಧ್ಯಬಾಧ್ಕತ್ಾಂ ಗತಾಃಮಾರಾಗತಣಮಾವಿಶಯ ಬಾಧ್ಯಬಾಧ್ಕತ್ಾಂ ಗತಾಃ  || || 6 6 ||||  

‘‘ಬಾಧ್ಾಯದಿಸ್ ಿೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ಬಾಧ್ಯತ್ಾದಿಗತ್್ೀತಯಪ ಬಾಧ್ಾಯದಿಸ್ ಿೀ ಹರಿನಿಯತಯಂ ಬಾಧ್ಯತ್ಾದಿಗತ್್ೀತಯಪ ||  
ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ನ್ ತತ ಬಾಧ್ಯತ್ಾವದಿದ್ ೀಷ್ರ್ತತತವತಾಃಗಿೀರ್ತ್್ೀ ನ್ ತತ ಬಾಧ್ಯತ್ಾವದಿದ್ ೀಷ್ರ್ತತತವತಾಃ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ || || 6 6 ||||  

 

ಜ್ ಯೀತರಾದಿರಿವಾಭಾತ ಸಙ್ಕಘತ್ಾನ್ನ ವಿವಿಚಯತ್್ೀ ಜ್ ಯೀತರಾದಿರಿವಾಭಾತ ಸಙ್ಕಘತ್ಾನ್ನ ವಿವಿಚಯತ್್ೀ ||  
ವಿದ್ನಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಂ ಮರ್ಥತ್ಾವ ಕವಯೀವಿದ್ನಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಂ ಮರ್ಥತ್ಾವ ಕವಯೀSSನ್ುತಾಃ ನ್ುತಾಃ || || 9 9 ||||  

ದ್ ಸಿಘೃತವತ್ಾೆಷ ಠ್ೀ ವಹಿನವಚಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ದ್ ಸಿಘೃತವತ್ಾೆಷ ಠ್ೀ ವಹಿನವಚಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತಜೀವ್ೀಬ್ ಯೀ ವಿವಿಚಯ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ತತರಾಸತಜೀವ್ೀಬ್ ಯೀ ವಿವಿಚಯ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ತತ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 9 9 ||||  

 

ಕ್ಾಲಂ ಚರನ್ುಂ ಸೃಜತೀಶ ಆಶರರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಪುಮಾಾಯಂ ನ್ರದ್ೀವ ಸತಯಕೃತ್ ಕ್ಾಲಂ ಚರನ್ುಂ ಸೃಜತೀಶ ಆಶರರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಪುಮಾಾಯಂ ನ್ರದ್ೀವ ಸತಯಕೃತ್ ||  
ಸ ತತರ ತತ್್ ರೀಭರ್ಸ್ತದಿಧಮಾಸ ತತರ ತತ್್ ರೀಭರ್ಸ್ತದಿಧಮಾಪುನಪುನರಾಲಿ್ಲರಾಲಿ್ಲಙ್ಕುತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಗತಣಾಶಾ ಸನಿು ಙ್ಕುತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಗತಣಾಶಾ ಸನಿು ||  ||  11 11 ||||  

ಪರಧ್ಾನ್ಪುಮಾಾಯಂ ಸಹ ಪರಧ್ಾನ್ಪುಮಾಾಯಂ ಸಹ || || 11 11 ||||  
 

ರ್ ಏಷ್ ರಾಜನ್ನಪ ಕ್ಾಲ ಈಶ್ತ್ಾ ಸತವಂ ಸತರಾನಿೀಕಮಿವ್ೈಧ್ರ್ತಯರ್ ಏಷ್ ರಾಜನ್ನಪ ಕ್ಾಲ ಈಶ್ತ್ಾ ಸತವಂ ಸತರಾನಿೀಕಮಿವ್ೈಧ್ರ್ತಯಜಾಃ ಜಾಃ ||  
ತತರತಯನಿೀಕ್ಾನ್ಸತರಾನ್ ಸತತತರತಯನಿೀಕ್ಾನ್ಸತರಾನ್ ಸತರಪರಯೀ ರಜಸುಮಸಾೆನ್ ಪರಮಿಣ್ ೀತತಯರಪರಯೀ ರಜಸುಮಸಾೆನ್ ಪರಮಿಣ್ ೀತತಯರತರತಶರವಾಾಃ ಶರವಾಾಃ ||||  

ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲವಿಷ್ಯೀಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲವಿಷ್ಯೀSSಪೀಶ್ತ್ಾ ಪೀಶ್ತ್ಾ | | ದ್ೀಹಾದಿಕ್ಾರಣತ್ಾವತತಸರಾನಿೀಕಮಿವ ಸಿ್ತತಂ ದ್ೀಹಾದಿಕ್ಾರಣತ್ಾವತತಸರಾನಿೀಕಮಿವ ಸಿ್ತತಂ 
ಸತವಮ್ ಸತವಮ್ ||  

‘‘ಸಾವಭಾವತಾಃ ಪರರ್ತ್ಾವತತು ಸದಾ ದ್ೀವಪರಯೀ ಹರಿಾಃ ಸಾವಭಾವತಾಃ ಪರರ್ತ್ಾವತತು ಸದಾ ದ್ೀವಪರಯೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಅಪರರ್ಶಾಾಸತರಾಣಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾತ್ ತ ಭರ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್ ಅಪರರ್ಶಾಾಸತರಾಣಾಂ ತತ ಸವಭಾವಾತ್ ತ ಭರ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ದ್ೀದ್ೀಶಶಕ್ಾಲೌ ಗತಣಾಂಶ್ೈವ ಭಕ್ಾಯಕ್ಾಲೌ ಗತಣಾಂಶ್ೈವ ಭಕ್ಾಯದಿೀನ್ಪಯಪ್ೀಕ್ಷಯತತ ದಿೀನ್ಪಯಪ್ೀಕ್ಷಯತತ ||  
ಯೀಗಯತ್ಾಂ ಚ ತಥಾ ಕಮಯ ಸಮ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಯೀಗಯತ್ಾಂ ಚ ತಥಾ ಕಮಯ ಸಮ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಸವತಾಃ ಪರಯೀಸವತಾಃ ಪರಯೀSSಪ ದ್ೀವಾನಾಮತತ್ಾಾದ್ಯೈವ ಗತಣಾನಿಮಾನ್ ಪ ದ್ೀವಾನಾಮತತ್ಾಾದ್ಯೈವ ಗತಣಾನಿಮಾನ್ ||  
ಇತರ್ೀಷಾಂ ತಥಾ ದ್ ೀಷಾನ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀ ದ್ದಾತಯಜಾಃ ಇತರ್ೀಷಾಂ ತಥಾ ದ್ ೀಷಾನ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀ ದ್ದಾತಯಜಾಃ ||  
ಉಭರ್ಂ ತತ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮತಾಃ ಸಮ ಇತೀರಿತಾಃ ಉಭರ್ಂ ತತ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮತಾಃ ಸಮ ಇತೀರಿತಾಃ ||  
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ಅನಾದಿನಿರ್ತ್ಾಶ್ೈವ ಗತಣದ್ ೀಷಾಾಃ ಸತರಾದಿಷ್ತ ಅನಾದಿನಿರ್ತ್ಾಶ್ೈವ ಗತಣದ್ ೀಷಾಾಃ ಸತರಾದಿಷ್ತ ||  
ರ್ಥಾಕರಮಂ ಪುನ್ಶ್ೈವ ನಿರ್ಮಾದ್ವ ಯತ್ಾಸುಥಾ ರ್ಥಾಕರಮಂ ಪುನ್ಶ್ೈವ ನಿರ್ಮಾದ್ವ ಯತ್ಾಸುಥಾ ||  
ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ತತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ಮಶಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃನ್ೈವ ತತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ಮಶಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
‘‘ನ್ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ಮತವಂ ತತ ಯೀಗಯತ್ಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕವಚಿತ್ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಷ್ಮತವಂ ತತ ಯೀಗಯತ್ಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ಯೀಯೀಗಯಗಯತ್ಾರಾಸುನಿನರ್ತ್ಾಯ ವಿಷ್ಮತವಂ ಭವ್ೀದಿತತ್ಾರಾಸುನಿನರ್ತ್ಾಯ ವಿಷ್ಮತವಂ ಭವ್ೀದಿತ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ವಿಷ್ಮತವಂ ತತ ದ್ ೀಷಾರ್ ಶತಭಾಶತಭವಿಪರ್ಯಯೀ ವಿಷ್ಮತವಂ ತತ ದ್ ೀಷಾರ್ ಶತಭಾಶತಭವಿಪರ್ಯಯೀ ||  
ಅತಸಾುದ್ೃಶವ್ೈಷ್ಮಯಂ ಬರಹಮಸ ತ್್ರೀ ನಿರಾಕೃತಮ್ ಅತಸಾುದ್ೃಶವ್ೈಷ್ಮಯಂ ಬರಹಮಸ ತ್್ರೀ ನಿರಾಕೃತಮ್ ||  
ಶತಭಾಶತಭನಿರ್ನ್ೃತವಂ ನ್ಶತಭಾಶತಭನಿರ್ನ್ೃತವಂ ನ್  ದ್ ೀಷ್ ೀ ಗತಣ ಏವ ಸಾಃ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಗತಣ ಏವ ಸಾಃ ||  
ಅತಸುದಿಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಬರಹಮಸ ತರಕೃತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃಅತಸುದಿಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಬರಹಮಸ ತರಕೃತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ ಇತ ತನ್ಿನಿಣಯಯೀ ||||1212||||  

 

ಶಪತ್್ ೀರಸಶಪತ್್ ೀರಸಕೃಕೃದಿವಷ್ತಣಂ ರ್ದ್ಬಾಹಮ ಪರಮವಯರ್ಮ್ ದಿವಷ್ತಣಂ ರ್ದ್ಬಾಹಮ ಪರಮವಯರ್ಮ್ ||  
ಶ್ವತ್್ ರೀ ನ್ ಜಾತ್್ ೀ ಜಹಾವರಾಂ ನಾನ್ಧಂ ವಿವಿಶತತಸುಮಾಃ ಶ್ವತ್್ ರೀ ನ್ ಜಾತ್್ ೀ ಜಹಾವರಾಂ ನಾನ್ಧಂ ವಿವಿಶತತಸುಮಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ನಿರ್ಮಾದ್ತಾಜಯನಿರ್ಮಾದ್ತಾಜಯತ್್ೀತ್್ೀ  ಪುಮಿಾಧ್ಯಮಾಯಧ್ಮಯಫಲಂ ಮೃತ್ೌ ಪುಮಿಾಧ್ಯಮಾಯಧ್ಮಯಫಲಂ ಮೃತ್ೌ ||  
ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ತ್ಾರಪ ಭತಜ್ಯೀತ ತಸಾಮನಾನಕ್್ೈಶ್ಾದ್ತ್ಾರಪ ಭತಜ್ಯೀತ ತಸಾಮನಾನಧ್ಮಯಮಾಚರ್ೀತ್ಧ್ಮಯಮಾಚರ್ೀತ್’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 20 20 ||||  

 

ರ್ನಿನಬನ್ ಧೀರ್ನಿನಬನ್ ಧೀSSಭಿಮಾನ್ ೀಭಿಮಾನ್ ೀSSರ್ಂ ತದ್ವಧ್ಾತ್ ಪಾರಣಿನಾಂ ವಧ್ಾಃ ರ್ಂ ತದ್ವಧ್ಾತ್ ಪಾರಣಿನಾಂ ವಧ್ಾಃ ||  
ತಥಾ ನ್ ರ್ಸಯ ಕ್್ೈವಲಾಯದ್ಭಿಮಾನ್ ೀತಥಾ ನ್ ರ್ಸಯ ಕ್್ೈವಲಾಯದ್ಭಿಮಾನ್ ೀSSಖಿಲಾತಮನ್ಾಃ ಖಿಲಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಪರಸ್ಯೀದ್ಮಕತತಯಹಿಯ ಹಿಂಸಾ ಕ್್ೀನಾಸಯ ಕಲಾಯತ್್ೀ ಪರಸ್ಯೀದ್ಮಕತತಯಹಿಯ ಹಿಂಸಾ ಕ್್ೀನಾಸಯ ಕಲಾಯತ್್ೀ || || 26 26 ||||  

ಕ್್ೈವಲಾಯದ ದ್ೀಹಾದ್ಯಭಾವಾದ್ೀವ ಕ್್ೈವಲಾಯದ ದ್ೀಹಾದ್ಯಭಾವಾದ್ೀವ | | ಅಕತತಯಸುಸಾಯನ್ಯಾಃ ಕತ್ಾಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಅಕತತಯಸುಸಾಯನ್ಯಾಃ ಕತ್ಾಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ||ಇದ್ಂ ಇದ್ಂ ಏಏಷಾಷಾ| | 
‘‘ವಯತಯಯೀವಯತಯಯೀSSತಶರ್ಕತತಸತಶರ್ಕತತಸನ್ಭ್ೀದ್ೀಷ್ತನ್ಭ್ೀದ್ೀಷ್ತ’’  ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ || || 26 26 ||||  

 

ತಸಾಮದ್ವೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ನಿವ್ೈಯರ್ೀಣ ಭಯೀನ್ ವಾ ತಸಾಮದ್ವೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ನಿವ್ೈಯರ್ೀಣ ಭಯೀನ್ ವಾ ||  
ಸ್ನೀಹಾತ್ ಕ್ಾಮೀನ್ ವಾ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಕರ್ಞ್ಚಾನ್ನೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪೃರ್ಕ್ ಸ್ನೀಹಾತ್ ಕ್ಾಮೀನ್ ವಾ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಕರ್ಞ್ಚಾನ್ನೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪೃರ್ಕ್ || || 27 27 ||||  

ಕರ್ಂನ್ನ್ನೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪೃರ್ಕ್ ಕರ್ಂನ್ನ್ನೀಕ್ಷತ್್ೀ ಪೃರ್ಕ್ | | ತತ್್ೈವ ಮನ್ಸ್ ೀತತ್್ೈವ ಮನ್ಸ್ ೀSSಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ತದ್ನ್ಯಂ ನ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ ಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ತದ್ನ್ಯಂ ನ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ | | 
ವ್ೈರಾದಿೀನಾಮೀಕತಮೀನಾಪ ಯೀ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಸ ನ್ೀಕ್ಷತ ಇತ ಸವಭಾವಕರ್ನ್ಂ ವ್ೈರಾದಿೀನಾಮೀಕತಮೀನಾಪ ಯೀ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಸ ನ್ೀಕ್ಷತ ಇತ ಸವಭಾವಕರ್ನ್ಂ 
ನ್ ವಿನ್ ವಿ ಾಃ  ಾಃ ||  

  ‘‘ಕಮಯಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಯೀ ದಿವಷಾಯದಿವಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ ಕಮಯಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಯೀ ದಿವಷಾಯದಿವಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ ||  
ಮಜಜನಿು ಪತರಸುಸಯ ನ್ರಕ್್ೀ ಶಾಶವತೀಾಃ ಸಮಾಾಃಮಜಜನಿು ಪತರಸುಸಯ ನ್ರಕ್್ೀ ಶಾಶವತೀಾಃ ಸಮಾಾಃ’’  ||  
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‘‘ತ್ಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತಾಃ ಕ ರರಾನ್ ಸಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ ತ್ಾನ್ಹಂ ದಿವಷ್ತಾಃ ಕ ರರಾನ್ ಸಂಸಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಾಧ್ಮಾನ್ ||  
ಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಕ್ಷಿಪಾಮಯಜಸರಮಮಶತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ ಶತಭಾನಾಸತರಿೀಷ್ವೀವ ಯೀನಿಷ್ತ ||  
ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮ ಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಆಸತರಿೀಂ ಯೀನಿಮಾಪನಾನ ಮ ಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ||  
ಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ ು್ೀರ್ ತತ್್ ೀ ರಾನ್ಯಮಾಮಪಾರಪ್ಯೈವ ಕ್ೌನ ು್ೀರ್ ತತ್್ ೀ ರಾನ್ಯಧ್ಧ್ಮಾಂಮಾಂ  ಗತಮ್ ಗತಮ್ ||||  
‘‘ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ ಮಾನ್ತಷ್ಟೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ ಮಾನ್ತಷ್ಟೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ ||  
ಪರಂಭಾವಮಜಾನ್ನ್ ುೀ ಮಮ ಭ ತಮೀಹ್ೀಶವರಮ್ಪರಂಭಾವಮಜಾನ್ನ್ ುೀ ಮಮ ಭ ತಮೀಹ್ೀಶವರಮ್’’  ||||  
‘‘ಮೀಘಾಮೀಘಾಶಾ ಮೀಘಕಮಾಯಣ್ ೀ ಮೀಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ್ೀತಸಾಃ ಶಾ ಮೀಘಕಮಾಯಣ್ ೀ ಮೀಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ್ೀತಸಾಃ ||  
ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾಾಃರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮಾಸತರಿೀಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತ್ಾಾಃ’’  ||||  
‘‘ರ್ದ್ನಿನ್ದರ್ದ್ನಿನ್ದತ್ ಪತ್ಾ ಮೀ ತ್ಾವಮವಿದಾವಂಸ ು್ೀಜ ಐಶವರಮ್ ತ್ ಪತ್ಾ ಮೀ ತ್ಾವಮವಿದಾವಂಸ ು್ೀಜ ಐಶವರಮ್ ||  
ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್  ಪತ್ಾ ಮೀ ಪೂಯೀತ ದ್ತರನಾುದ್ತದಪತ್ಾ ಮೀ ಪೂಯೀತ ದ್ತರನಾುದ್ತದಸುರಾದ್ಘಾತ್ ಸುರಾದ್ಘಾತ್ ||  
ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾಾಪ ಭಗವನಿನನ್ದರಾ ತಮಾಃ ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾಾಪ ಭಗವನಿನನ್ದರಾ ತಮಾಃ ||  
ವಿವಿವಿವಿಕ್ಷತಕ್ಷತರತಯಗಾತ್ ಸ ನ್ ೀಾಃ ಪರರತಯಗಾತ್ ಸ ನ್ ೀಾಃ ಪರಹಾಿಹಾಿದ್ಸಾಯನ್ತಭಾವತಾಃದ್ಸಾಯನ್ತಭಾವತಾಃ’’  ||||  
‘‘ವರತ್್ ೀವರತ್್ ೀSSಪ ನ್ ಮತಚಯನ ು್ೀ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾಃಪ ನ್ ಮತಚಯನ ು್ೀ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾಃ  ಶಾಪತ್್ ೀಶಾಪತ್್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಭಭಕ್ಾುನ್ೈವ ನಿಪಾತಯನ ು್ೀ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೈಯಸುಥ್ೀಕ್ಾುನ್ೈವ ನಿಪಾತಯನ ು್ೀ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೈಯಸುಥ್ೀತುತುರ್ೈಾಃ ರ್ೈಾಃ ||  
ಅನಾಯವ್ೀಶಕೃತಂ ರ್ತ್ ತತ ತದ್ವರಾದ್ಯೈರಪೀಹಯತ್್ೀ ಅನಾಯವ್ೀಶಕೃತಂ ರ್ತ್ ತತ ತದ್ವರಾದ್ಯೈರಪೀಹಯತ್್ೀ ||  
ತದಿವರತದ್ಧಸವಭಾವಾನಾಮನ್ಯಥಾ ನ್ ಕತದಿವರತದ್ಧಸವಭಾವಾನಾಮನ್ಯಥಾ ನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ||||  

ರ್ಸಾಮದ್ೀವಂ ಕ್್ ೀರ್ಸಾಮದ್ೀವಂ ಕ್್ ೀSSಪುಯಪದ್ರವೀ ನಾಸ್ತು ಭಗವಪುಯಪದ್ರವೀ ನಾಸ್ತು ಭಗವತಸುತಸುಸಾಮದ್ೀವ ದ್ವೀಷಾದಿನಾಸಾಮದ್ೀವ ದ್ವೀಷಾದಿನಾSSಪ ಪ 
ಮನ್ ೀ ಯೀಕತುಂ ಶಕಯತ್್ೀ ತತ್್ರೀರಣರಾ ಮನ್ ೀ ಯೀಕತುಂ ಶಕಯತ್್ೀ ತತ್್ರೀರಣರಾ | | ತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ತದ್ೀವ ಚಿನ್ುರ್ತ ಚ ತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ತದ್ೀವ ಚಿನ್ುರ್ತ ಚ | | 
ಅನ್ಯಥಾಅನ್ಯಥಾSSSSತಮನ್ ೀತಮನ್ ೀ  ದ್ತಾಃಖಕ್ಾರಣಂ ದ್ವೀಷಾದಿಕಂ ಕರ್ಂ ಸವಯನಿರಾಮಕ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಕ್ಾರಣಂ ದ್ವೀಷಾದಿಕಂ ಕರ್ಂ ಸವಯನಿರಾಮಕ್್ ೀ 
ಹರಿರತತ್ಾಾದ್ಯೀತ್ ಹರಿರತತ್ಾಾದ್ಯೀತ್ || || 27 27 ||  

 

ರ್ಥಾ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ಮತಯಯಸುನ್ಮರ್ತ್ಾಮಿರಾತ್ ರ್ಥಾ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ಮತಯಯಸುನ್ಮರ್ತ್ಾಮಿರಾತ್ ||  
ನ್ ತಥಾ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಇತ ಮೀ ನಿಶ್ಾತ್ಾ ಮತಾಃ ನ್ ತಥಾ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಇತ ಮೀ ನಿಶ್ಾತ್ಾ ಮತಾಃ || || 28 28 ||||  

ತತ್್ೈವ ಹ್ೀತತಾಃ ತತ್್ೈವ ಹ್ೀತತಾಃ ––  
ರ್ಥಾ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ೀತರ್ಥಾ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ೀತ  | | ರ್ಥಾ ವ್ೈರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ನ್ಸುಥಾ ಭಕಯಭಿನಿವ್ೀಶ್ನ್ ೀ ನ್ ರ್ಥಾ ವ್ೈರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ನ್ಸುಥಾ ಭಕಯಭಿನಿವ್ೀಶ್ನ್ ೀ ನ್ 
ಸನಿುಸನಿು  | | ತತ್ ಕರ್ಮ್ ತತ್ ಕರ್ಮ್ ??  ಅನ್ಯಥಾ ಭಕ್ಾುನ್ೀವ ಬಹ ನ್ ಹರಿಾಃ ಕತರಾಯದಿತ ಭವಾಃ ಅನ್ಯಥಾ ಭಕ್ಾುನ್ೀವ ಬಹ ನ್ ಹರಿಾಃ ಕತರಾಯದಿತ ಭವಾಃ ||||2828||||  

 

ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತ್ಾ ರತದ್ಧಾಃ ಕತಡ್ಯೀ ರಾನ್ುಮನ್ತಸಮರನ್ ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತ್ಾ ರತದ್ಧಾಃ ಕತಡ್ಯೀ ರಾನ್ುಮನ್ತಸಮರನ್ ||  
ಸಂರಮಾಭರ್ಯೀಗ್ೀನ್ ವಿಸಂರಮಾಭರ್ಯೀಗ್ೀನ್ ವಿನ್ದದ್ೀ ತತಸರ ಪತ್ಾಮ್ ನ್ದದ್ೀ ತತಸರ ಪತ್ಾಮ್ || || 29 29 ||||  
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ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತ್್ೀತ್ಾಯದಿ ಚ್ೈದಾಯದಿೀನಾಂ ಭಕಿುರ್ತತತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತ್್ೀತ್ಾಯದಿ ಚ್ೈದಾಯದಿೀನಾಂ ಭಕಿುರ್ತತತವಪರತಪಾದ್ನ್ಮ್ | | 
ಸ್ನೀಹಾದಾಯರ್ತನ್ನಾಶಾದ್ತಯಪದ್ರವೀಸ್ನೀಹಾದಾಯರ್ತನ್ನಾಶಾದ್ತಯಪದ್ರವೀSSಸಯ ನಾಸ್ತುೀತ ನಿವ್ೈಯರ್ೀಣ್ೀತ್ಾಯದ್ತಯಕುಮ್ ಸಯ ನಾಸ್ತುೀತ ನಿವ್ೈಯರ್ೀಣ್ೀತ್ಾಯದ್ತಯಕುಮ್ ||  

‘‘ತತಾಃ ಕನಿೀರ್ಸಾ ಏವ ದ್ೀವಾ ಜಾಯರ್ಸಾ ಆಸತರಾಾಃತತಾಃ ಕನಿೀರ್ಸಾ ಏವ ದ್ೀವಾ ಜಾಯರ್ಸಾ ಆಸತರಾಾಃ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ ||  

ತನ್ಮರ್ತ್ಾಂ ಮನ್ಸಸುತ್ಾರಭಿನಿವ್ೀಶನ್ಮ್ ತನ್ಮರ್ತ್ಾಂ ಮನ್ಸಸುತ್ಾರಭಿನಿವ್ೀಶನ್ಮ್ ||  

‘‘ಮಾಗಧ್ಾದಾಯ ರ್ಥಾ ನಿತಯಂಮಾಗಧ್ಾದಾಯ ರ್ಥಾ ನಿತಯಂ  ದ್ವೀಷಾದಾಗರಹಿಣ್ ೀ ಹರೌ ದ್ವೀಷಾದಾಗರಹಿಣ್ ೀ ಹರೌ ||  
ನ್ ತಥಾನ್ ತಥಾSSSSಗರಹಿಣ್ ೀ ಭಕ್ಾು ವಿನಾ ಬರಹಾಮಣಮವಯರ್ಮ್ಗರಹಿಣ್ ೀ ಭಕ್ಾು ವಿನಾ ಬರಹಾಮಣಮವಯರ್ಮ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||||2929||||  

ಯೀಗಾಃ ಯೀಗಾಃ --  ಸ್ನೀಹಾಃಸ್ನೀಹಾಃ  | | ಸಂರಮಾಭರ್ರ್ತಕುಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಸಂರಮಾಭರ್ರ್ತಕುಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ||  

‘‘ಪರೀತಾಃ ಸ್ನೀಹಸುಥಾ ಯೀಗಾಃ ಪ್ರೀಮಬನ್ಧ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀಪರೀತಾಃ ಸ್ನೀಹಸುಥಾ ಯೀಗಾಃ ಪ್ರೀಮಬನ್ಧ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ’’ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 29 29 ||||  
 

ಏವಂ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಭಗವತ ಮಾರಾಮನ್ತಜ ಈಶವರ್ೀ ಏವಂ ಕೃಷ ಣ್ೀ ಭಗವತ ಮಾರಾಮನ್ತಜ ಈಶವರ್ೀ ||  
ವ್ೈರ್ೀಣ ಧ್ ತಪಾಪಾಮನ್ಸುಮಾಪುರನ್ತವ್ೈರ್ೀಣ ಧ್ ತಪಾಪಾಮನ್ಸುಮಾಪುರನ್ತಚಿನ್ುರಾ ಚಿನ್ುರಾ || || 30 30 ||||  

ವ್ೈರರ್ತಕುರಾವ್ೈರರ್ತಕುರಾSSಪಯನ್ತಚಿನ್ುರಾ ತಮಾಪುಾಃ ಪಯನ್ತಚಿನ್ುರಾ ತಮಾಪುಾಃ ||  

‘‘ಅನ್ತಚಿನ ು್ೀತ ಅನ್ತಚಿನ ು್ೀತ ತ್ಾತ್ಾಮಾಹತಭಯಕಿುಪೂವಾಯ ತತ ರಾ ಸೃತಾಃಮಾಹತಭಯಕಿುಪೂವಾಯ ತತ ರಾ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಸ್ನೀಹಾದ್ನ್ನಂ ದ್ದಾತೀತ ಸಾವಕಷ್ಯಣಭಯೀಸ್ನೀಹಾದ್ನ್ನಂ ದ್ದಾತೀತ ಸಾವಕಷ್ಯಣಭಯೀSSಪ ಚ ಪ ಚ ||  
ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪಯಪಯಲಾಕ್್ ೀಪ್ೀ ಸಙ್ುತಸ್ನೀಹತಸುಥಾ ಲಾಕ್್ ೀಪ್ೀ ಸಙ್ುತಸ್ನೀಹತಸುಥಾ ||||  
ಪ್ೀಶಸೃದ್ ರಪತ್ಾಂ ಕಿೀಟ್ ೀಪ್ೀಶಸೃದ್ ರಪತ್ಾಂ ಕಿೀಟ್ ೀ  ರ್ಥಾ ರಾತ ತಥ್ೈವ ತತ ರ್ಥಾ ರಾತ ತಥ್ೈವ ತತ ||  
ಚ್ೈದಾಯದ್ಯೀಚ್ೈದಾಯದ್ಯೀSSಸತರಾವ್ೀಶಾದ್ಧರೌ ದ್ವೀಸತರಾವ್ೀಶಾದ್ಧರೌ ದ್ವೀಷ್ರ್ತತ್ಾ ಅಪ ಷ್ರ್ತತ್ಾ ಅಪ ||||  
ನಿಜಸವಭಾವರಾ ಭಕ್ಾಯ ನಿೀತ್ಾ ಹರಿಸರ ಪತ್ಾಮ್ ನಿಜಸವಭಾವರಾ ಭಕ್ಾಯ ನಿೀತ್ಾ ಹರಿಸರ ಪತ್ಾಮ್ ||  
ತಥಾ ಹಿ ಕರತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತಥಾ ಹಿ ಕರತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರನಾಯನಾಯವ್ೀವ್ೀಶಾದ್ಯದಿ ದಿವಷ್ನ್ ಶಾದ್ಯದಿ ದಿವಷ್ನ್ ||||  
ಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಕಿಂ ಮಮಾನ್ೀನ್ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪಣಾಃ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಕಿಂ ಮಮಾನ್ೀನ್ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪಣಾಃ ||  
ದ್ೀಹಬನ್ಧರ್ತತ್ಾನಾಂ ಹಿ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾದ್ೀಹಬನ್ಧರ್ತತ್ಾನಾಂ ಹಿ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾSSಪಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್ ಪಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್ ||||  
ಮಮ ಕ್್ ೀ ಹಯಪರಾಧ್್ಯೀತ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಮಮ ಕ್್ ೀ ಹಯಪರಾಧ್್ಯೀತ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಸತಖರ ಪಣಾಃ ಸತಖರ ಪಣಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮರ್ಯಪರಾಧ್ಸತು ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವ ನ್ ಮೀ ಭವ್ೀಅತ್್ ೀ ಮರ್ಯಪರಾಧ್ಸತು ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವ ನ್ ಮೀ ಭವ್ೀತ್ ತ್ ||||  
ಅತ್್ ೀ ರ್ಚಾಾಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಕೃತಮೀನ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ೃತಮ್ ಅತ್್ ೀ ರ್ಚಾಾಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಕೃತಮೀನ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ೃತಮ್ ||  
ಅನಾದಿಭಕ್್ ುೀ ರ್ಸಾಮನ್ೇಅನಾದಿಭಕ್್ ುೀ ರ್ಸಾಮನ್ೇ  ಮೀಚಯಷ್ಯೀ ತತಸುವಹಮ್ ಮೀಚಯಷ್ಯೀ ತತಸುವಹಮ್ ||||  
ಇತ ಮತ್ಾವ ಮೀಚರ್ತ ಚ್ೈದಾಯದಿೀನ್ಪ ಕ್್ೀಶವಾಃಇತ ಮತ್ಾವ ಮೀಚರ್ತ ಚ್ೈದಾಯದಿೀನ್ಪ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 30 30 ||||  
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ಕ್ಾಮಾತ್ ಸ್ನೀಹಾದ್ಾರಾದ ದ್ವೀಷಾದ್ಯಥಾ ಭಕ್್ಯೀಶವರ್ೀ ಮನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಾತ್ ಸ್ನೀಹಾದ್ಾರಾದ ದ್ವೀಷಾದ್ಯಥಾ ಭಕ್್ಯೀಶವರ್ೀ ಮನ್ಾಃ ||  
ಆವ್ೀಶಯ ತದ್ಘಂ ಆವ್ೀಶಯ ತದ್ಘಂ ಹಿಹಿತ್ಾವ ಬಹವಸುದ್ುತಂ ಗತ್ಾಾಃ ತ್ಾವ ಬಹವಸುದ್ುತಂ ಗತ್ಾಾಃ || || 31 31 ||||  

ಕ್ಾಮಾದಿಕ್ಾಮಾದಿಭಿರಪ ರ್ಥಾವದ್ಾಕ್ಾಯ ಸಹ್ೈವ ಮನ್ ಆವ್ೀಶಯ ತದ್ಘಂ ರ್ತ್ ತತ ಭಿರಪ ರ್ಥಾವದ್ಾಕ್ಾಯ ಸಹ್ೈವ ಮನ್ ಆವ್ೀಶಯ ತದ್ಘಂ ರ್ತ್ ತತ 
ದ್ವೀಷಾದಿಕೃತಮಘಂ ರ್ಥಾಭ ತರಾ ಭಕ್ಾಯ ಹಿತ್ಾವ ದ್ವೀಷಾದಿಕೃತಮಘಂ ರ್ಥಾಭ ತರಾ ಭಕ್ಾಯ ಹಿತ್ಾವ || || 31 31 ||||  

 

ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ಾರಾತ್ ಕಂಸ್ ೀ ದ್ವೀಷಾಚ್ೈದಾಯದ್ಯೀ ನ್ೃಪಾಾಃ ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ಾರಾತ್ ಕಂಸ್ ೀ ದ್ವೀಷಾಚ್ೈದಾಯದ್ಯೀ ನ್ೃಪಾಾಃ ||  
ಸಮಬನಾಧದ್ವೃಷ್ಣರ್ಾಃ ಸ್ನೀಹಾದ್ ರ್ ರ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ವರ್ಂ ವಿಭ್ ೀ ಸಮಬನಾಧದ್ವೃಷ್ಣರ್ಾಃ ಸ್ನೀಹಾದ್ ರ್ ರ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ವರ್ಂ ವಿಭ್ ೀ || || 32 32 ||||  

‘‘ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಕ್ಾಮರ್ತತ್ಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಕಂಸಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸವರ್ಂ ಭೃಗತಾಃ ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಕ್ಾಮರ್ತತ್ಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಕಂಸಾವಿಷ್ಟಾಃ ಸವರ್ಂ ಭೃಗತಾಃ ||  
ಜ್ಞ್ೀಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭರ್ರ್ತತ್್ ೀ ಯೀ ಭರ್ರ್ತತ್್ ೀ ಭಕುಶ್ೈದಾಯದಿಸಾಿ ಜರಾದ್ರ್ಾಃ ಭಕುಶ್ೈದಾಯದಿಸಾಿ ಜರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ವಿದ್ವೀವಿದ್ವೀಷ್ಸಂರ್ತತ್ಾ ಭಕ್ಾು ವೃಷ್ಣಯೀ ಬನ್ತಧಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ ಷ್ಸಂರ್ತತ್ಾ ಭಕ್ಾು ವೃಷ್ಣಯೀ ಬನ್ತಧಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಬಹತಮಾನ್ಸ್ನೀಹಸಾಮಾಯದ ದ್ೀವಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಬಹತಮಾನ್ಸ್ನೀಹಸಾಮಾಯದ ದ್ೀವಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ||  
ಸ್ನೀಹ್ ೀಪಸಜಯನಾದ್ೀವ ಬಹತಮಾನಾನ್ತಮನಿೀಶವರಾಾಃ ಸ್ನೀಹ್ ೀಪಸಜಯನಾದ್ೀವ ಬಹತಮಾನಾನ್ತಮನಿೀಶವರಾಾಃ ||  
ಬಹತಮಾನ್ ೀಬಹತಮಾನ್ ೀSSಪ ಪ ದ್ೀವಾನಾಮೃಷ್ಟಭ್ ಯೀದ್ೀವಾನಾಮೃಷ್ಟಭ್ ಯೀSSಪಯ ಕ್್ ೀ ಮತಾಃ ಪಯ ಕ್್ ೀ ಮತಾಃ ||  
ಬರಹಮವಿೀನ ದ್ಾೀನ್ದಾಕ್ಾಮಾದ್ೀರಿತರ್ೀಷಾಂ ರ್ಥಾಪದ್ಮ್ಬರಹಮವಿೀನ ದ್ಾೀನ್ದಾಕ್ಾಮಾದ್ೀರಿತರ್ೀಷಾಂ ರ್ಥಾಪದ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಹಮತಕ್್ೀಯ || || 32 32 ||||  

 

ಕತಮೀಕತಮೀSSಪ ನ್ ವ್ೀನ್ಸಯ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರತ ಪ ನ್ ವ್ೀನ್ಸಯ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರತ ||  
ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಮನ್ಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಮನ್ಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್ || || 33 33 ||||  

  ಕತಮೀಕತಮೀSSಪ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀ ನ್ ವ್ೀನ್ಸಯ ಪ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀ ನ್ ವ್ೀನ್ಸಯ | | ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನಾಪ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ತಸಾಮತ್ ಕ್್ೀನಾಪ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ 
ಉಪಾಯೀನ್ೈವ ಮನ್ ೀ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್ಉಪಾಯೀನ್ೈವ ಮನ್ ೀ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್  ||  ನಾನ್ತಪಾಯೀನ್ ನಾನ್ತಪಾಯೀನ್ ||  

‘‘ಉಪಾಯೀ ಭಕಿುರತದಿದಷ್ ಟೀ ದ್ವೀಷಾದಾಯ ಅನ್ತಪಾರ್ಕ್ಾಾಃಉಪಾಯೀ ಭಕಿುರತದಿದಷ್ ಟೀ ದ್ವೀಷಾದಾಯ ಅನ್ತಪಾರ್ಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಶಬದಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ನಿಣಯಯೀ ||||3333||||  
 

ಮಾತೃಷ್ವಸ್ರೀಯೀ ವಶ್ೈದ್ ಯೀ ದ್ನ್ುವಕಿಶಾ ಪಾರ್ಥಯವ ಮಾತೃಷ್ವಸ್ರೀಯೀ ವಶ್ೈದ್ ಯೀ ದ್ನ್ುವಕಿಶಾ ಪಾರ್ಥಯವ ||  
ಪಾಷ್ಯದ್ಪರವರೌ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಪರಶಾಪಾತ್ ಪದ್ಚತಯತ್ೌ ಪಾಷ್ಯದ್ಪರವರೌ ವಿಷ್ ಣೀವಿಯಪರಶಾಪಾತ್ ಪದ್ಚತಯತ್ೌ || || 34 34 ||||  

ಸವತ್್ ೀ ಭಕ್ಾುಶ್ೈದಾಯದ್ಯೀಸವತ್್ ೀ ಭಕ್ಾುಶ್ೈದಾಯದ್ಯೀSSಪ ಪರಾವ್ೀಶಾಪ ಪರಾವ್ೀಶಾದ್ವೀದ್ವೀಷ್ಟಣ ಇತಯತರ ಷ್ಟಣ ಇತಯತರ 
ಹ್ೀತತಮಾಯತೃಷ್ವಸ್ೀರ್ ಇತ್ಾಯದಿ ಹ್ೀತತಮಾಯತೃಷ್ವಸ್ೀರ್ ಇತ್ಾಯದಿ || || 34 34 ||||  

 

ಪಞ್ಾಷ್ಡಾಾರ್ನಾಭಾಯಭಾಾಃ ಪೂವ್ೀಯಷಾಮಪ ಪೂವಯಜಾಾಃ ಪಞ್ಾಷ್ಡಾಾರ್ನಾಭಾಯಭಾಾಃ ಪೂವ್ೀಯಷಾಮಪ ಪೂವಯಜಾಾಃ ||  
ದಿಗಾವಸಸಾಃ ಶ್ಶ್ದಿಗಾವಸಸಾಃ ಶ್ಶ್ನ್ ಮತ್ಾವ ದಾವಾಃನ್ ಮತ್ಾವ ದಾವಾಃಸೌಿ ತ್ಾನ್ ಸೌಿ ತ್ಾನ್ ಪರಪರತಯಷ್ೀಧ್ತ್ಾಮ್ ತಯಷ್ೀಧ್ತ್ಾಮ್ || || 38 38 ||||  



 

 
 

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

 

Page 252 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಅಶಪನ್ ಕತಪತ್ಾ ಏವಂ ರ್ತವಾಂ ವಾಸಂ ನ್ ಚಾಹಯರ್ಾಃ ಅಶಪನ್ ಕತಪತ್ಾ ಏವಂ ರ್ತವಾಂ ವಾಸಂ ನ್ ಚಾಹಯರ್ಾಃ ||  
ರಜಸುಮೀಭಾಯಂ ರಜಸುಮೀಭಾಯಂ ರಹಿರಹಿತ್್ೀ ಪಾದ್ಮ ಲ್ೀ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ತ್್ೀ ಪಾದ್ಮ ಲ್ೀ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ || || 39 39 ||||  

ದಾವಸಾಿವಿತಯನ್ೀನಾ ಕ್ಾರಸಿತವಮತಕುಮ್ ದಾವಸಾಿವಿತಯನ್ೀನಾ ಕ್ಾರಸಿತವಮತಕುಮ್ ||  

‘‘ಅ ಕ್ಾರಸಿ್ತತ್ಾಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುಶಾ ದಿವಧ್ಾ ಜನಾಾಃ ಅ ಕ್ಾರಸಿ್ತತ್ಾಶ್ೈವ ವಿಮತಕ್ಾುಶಾ ದಿವಧ್ಾ ಜನಾಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಸಿ್ತತ್ಾಸ ು್ೀಷಾಂ ವರಶಾಪಾದಿಯೀಗಿನ್ಾಃ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಸಿ್ತತ್ಾಸ ು್ೀಷಾಂ ವರಶಾಪಾದಿಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಅ ಕ್ಾರಸಿ್ತತ್ಾ ಮತಕಿುಂ ನಿರ್ತಂ ಪಾರಪುನವನಿು ಚ ಅ ಕ್ಾರಸಿ್ತತ್ಾ ಮತಕಿುಂ ನಿರ್ತಂ ಪಾರಪುನವನಿು ಚ ||  
ವಿಮತಕಯನ್ನ್ುರಂ ತ್್ೀಷಾಂ ವರಶಾಪಾದ್ಯೀ ನ್ ತತ ವಿಮತಕಯನ್ನ್ುರಂ ತ್್ೀಷಾಂ ವರಶಾಪಾದ್ಯೀ ನ್ ತತ ||  
ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತರ್ತಕ್ಾುಶಾ ಪೂವಯಂ ಪಶಾಾನ್ನತ್್ೈರ್ತಯತ್ಾಾಃ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತರ್ತಕ್ಾುಶಾ ಪೂವಯಂ ಪಶಾಾನ್ನತ್್ೈರ್ತಯತ್ಾಾಃ ||  
ಅಪಯಭಿೀಅಪಯಭಿೀಮಾನಿಭಿಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಾವಮಾನಿಭಿಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಾವತ್್ ೇತ್್ ೇತುಮೈರ್ತಯತ್ಾಾಃತುಮೈರ್ತಯತ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 3838, , 39 39 ||||  

ತಂ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಭ ತಂ ಪರಶಾನ್ುಂ ಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ತಂ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮಭ ತಂ ಪರಶಾನ್ುಂ ಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಭಭಗಗವವತ್ ು್ೀಜಸಾ ಸಾೃಷ್ಟಂ ನಾಶಕ್್ ನೀದ್ಧನ್ತುಮತದ್ಯಮೈಾಃ ತ್ ು್ೀಜಸಾ ಸಾೃಷ್ಟಂ ನಾಶಕ್್ ನೀದ್ಧನ್ತುಮತದ್ಯಮೈಾಃ || || 44 44 ||||  

ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಿ ಭ ತಮ್ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನಿ ಭ ತಮ್ || || 44 44 ||||  
 

ತತಸ ುೌತತಸ ುೌ  ರಾಕ್ಷಸೌ ಜಾತ್ೌ ಕ್್ೀಶ್ನಾಯಂ ವಿಶರವಾಃಸತತ್ೌರಾಕ್ಷಸೌ ಜಾತ್ೌ ಕ್್ೀಶ್ನಾಯಂ ವಿಶರವಾಃಸತತ್ೌ||  
ರಾವಣಾಃ ಕತಮಾಕಣಯಶಾ ಸವಯಲ್ ೀಕಪರತ್ಾಪನೌ ರಾವಣಾಃ ಕತಮಾಕಣಯಶಾ ಸವಯಲ್ ೀಕಪರತ್ಾಪನೌ || || 445 5 ||||  
ತ್ಾವದ್ಯ ಕ್ಷತರರೌ ಜಾತ್ೌ ಮಾತೃಷ್ವಸಾರತಮಜೌ ತವ ತ್ಾವದ್ಯ ಕ್ಷತರರೌ ಜಾತ್ೌ ಮಾತೃಷ್ವಸಾರತಮಜೌ ತವ ||  
ಅಧ್ತನಾ ಶಾಪನಿಮತಯಕ್ ುೌ ಕೃಷ್ಣಚಕರಹತ್ಾಂಹಸೌ ಅಧ್ತನಾ ಶಾಪನಿಮತಯಕ್ ುೌ ಕೃಷ್ಣಚಕರಹತ್ಾಂಹಸೌ || || 47 47 ||||  
ವ್ೈರಾನ್ತವನ್ಧತೀವ್ರೀಣ ಧ್ಾಯನ್ೀನಾಚತಯತಸಾತಯತ್ಾಮ್ ವ್ೈರಾನ್ತವನ್ಧತೀವ್ರೀಣ ಧ್ಾಯನ್ೀನಾಚತಯತಸಾತಯತ್ಾಮ್ ||  
ನಿೀತ್ೌ ಪುನ್ಹಯರ್ೀಾಃ ಪಾಶವಯಂ ಜಗಮತತವಿಯಷ್ತಣಪಾಷ್ಯದೌ ನಿೀತ್ೌ ಪುನ್ಹಯರ್ೀಾಃ ಪಾಶವಯಂ ಜಗಮತತವಿಯಷ್ತಣಪಾಷ್ಯದೌ || || 49 49 ||||  

‘‘ಹಿರಣಯ ಕಶ್ಪುಭ ಯತಮಮನ್ಯತ ಮೃಹಿರಣಯ ಕಶ್ಪುಭ ಯತಮಮನ್ಯತ ಮೃತ್ೌತ್ೌ  ಹರಿಹರಿಮ್ ಮ್ ||||  
ಅತ್್ ೀ ಭರಾನ್ಕ್್ ೀ ಜಾಅತ್್ ೀ ಭರಾನ್ಕ್್ ೀ ಜಾತಸುತರ ರಾಜಾನ್ಮೀವ ಚ ತಸುತರ ರಾಜಾನ್ಮೀವ ಚ ||  
ಮತ್ಾವ ರಾಜ್ೈಮತ್ಾವ ರಾಜ್ೈವ ಸಞ್ಚಜತಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಚಕ್ಾರದಿಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ವ ಸಞ್ಚಜತಾಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಚಕ್ಾರದಿಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ||  
ಮೃತಕ್ಾಲ್ೀ ಹರಿಂ ಚ್ೈವ ಮತ್ಾವ ಭಕ್್ಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ಮೃತಕ್ಾಲ್ೀ ಹರಿಂ ಚ್ೈವ ಮತ್ಾವ ಭಕ್್ಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್  ||  
ದಾವದಾವಸಿಸಿತವಂ ಹರಿಮಾವಿಶಯ ಪಾರಪ್ೈವ ಮನ್ತಜ್ ೀತವಂ ಹರಿಮಾವಿಶಯ ಪಾರಪ್ೈವ ಮನ್ತಜ್ ೀSSಪ ತತಪ ತತ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||  
‘‘ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ು್ೀಶಾ ತಜಾಜಾನಾದ್ನ್ಯತ್್ ೀ ಮತಕಿುವಾಚಕ್ಾಾಃ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ು್ೀಶಾ ತಜಾಜಾನಾದ್ನ್ಯತ್್ ೀ ಮತಕಿುವಾಚಕ್ಾಾಃ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಹಾರಸವಾಚಾಃ ಶ್ರೀಬರಯಹಾಮದ್ೀರ್ಯಥಾ ಕರಮಾತ್ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಹಾರಸವಾಚಾಃ ಶ್ರೀಬರಯಹಾಮದ್ೀರ್ಯಥಾ ಕರಮಾತ್ ||  
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ವಿಷಾಣವದಿದ್ವೀಷ್ತಶ್ೈವ ಸತಖವಾಚಸುಥಾವಿಷಾಣವದಿದ್ವೀಷ್ತಶ್ೈವ ಸತಖವಾಚಸುಥಾSSಖಿಲಾಾಃ ಖಿಲಾಾಃ ||  
ಮೀಹನಾಥಾಯಾಃ ಸಮತದಿದಷಾಟ ರ್ಥಾರ್ಯದ್ ಯೀತಕ್ಾಸುಥಾಮೀಹನಾಥಾಯಾಃ ಸಮತದಿದಷಾಟ ರ್ಥಾರ್ಯದ್ ಯೀತಕ್ಾಸುಥಾ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 45 45 ––  49 49 ||||  

ವ್ೈರಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ ––  ವ್ೈರರ್ತಕ್ಾು ಭಕಿುಾಃ ವ್ೈರರ್ತಕ್ಾು ಭಕಿುಾಃ ||  

‘‘ಅನ್ತಬನ್ಧಸತು ಭಕಿುಾಃ ಸಾಯದ್ಬನ್ಧಾಃ ಸ್ನೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃಅನ್ತಬನ್ಧಸತು ಭಕಿುಾಃ ಸಾಯದ್ಬನ್ಧಾಃ ಸ್ನೀಹ ಉದಾಹೃತಾಃ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ || || 48 48 ||||  
... 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 --  1 1 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 77  --  2 2 ||||  
 

ವಿಷ್ತಣದಿವಯಜಕಿರರಾಮ ಲ್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಧ್ಮಯವಿಷ್ತಣದಿವಯಜಕಿರರಾಮ ಲ್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಧ್ಮಯಮರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ಮರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಭ ತ್ಾನಾಂ ಧ್ಮಯಸಯ ಚ ಪರಾರ್ಣಮ್ ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಭ ತ್ಾನಾಂ ಧ್ಮಯಸಯ ಚ ಪರಾರ್ಣಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ವಿಪರರ್ಜ್ಞಾದಿಮ ಲಂ ತತ ಹರಿರಿತ್ಾಯಸತರಂ ಮತಮ್ ವಿಪರರ್ಜ್ಞಾದಿಮ ಲಂ ತತ ಹರಿರಿತ್ಾಯಸತರಂ ಮತಮ್ ||  
ಹರಿರ್ೀವ ಹಿ ಸವಯಸಯ ಮ ಲಂ ಸಮಯಙ್ ಮತ್್ ೀ ನ್ೃಪಹರಿರ್ೀವ ಹಿ ಸವಯಸಯ ಮ ಲಂ ಸಮಯಙ್ ಮತ್್ ೀ ನ್ೃಪ’’  ಇಇತ ಬಾರಹ್ೇ ತ ಬಾರಹ್ೇ || || 11 11 ||||  

 

ನಿತಯ ಆತ್ಾಮನಿತಯ ಆತ್ಾಮSSವಯರ್ಾಃ ಶತದ್ಧಾಃ ಸವಯವಿತ್ ಸವಯಗಾಃ ಪರಾಃ ವಯರ್ಾಃ ಶತದ್ಧಾಃ ಸವಯವಿತ್ ಸವಯಗಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಧ್ತ್ ು್ೀಧ್ತ್ ು್ೀSSಸಾವಾತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಮಾರ್ರಾ ವಿಸೃಜನ್ ಗತಣಾನ್ ಸಾವಾತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಮಾರ್ರಾ ವಿಸೃಜನ್ ಗತಣಾನ್ ||| | 22 22 ||||  

ಧ್ತ್ ು್ೀಧ್ತ್ ು್ೀSSಸಾವಾತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಜೀವಮನ್ಸಾವಾತಮನ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಜೀವಮನ್  ಆದಿೀನಾಮಾಧ್ಾರಂ ಬರಹಮ ಆದಿೀನಾಮಾಧ್ಾರಂ ಬರಹಮ || || 22 22 ||||  
 

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSಮಬಸಾ ಪರಚಲತ್ಾ ತರವೀಮಬಸಾ ಪರಚಲತ್ಾ ತರವೀSSಪ ಚಲಾ ಇವ ಪ ಚಲಾ ಇವ ||  
ಚಕ್ಷತಷಾ ಭಾರಮಯಮಾಣ್ೀನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಭರಮತೀವ ಭ ಾಃ ಚಕ್ಷತಷಾ ಭಾರಮಯಮಾಣ್ೀನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಭರಮತೀವ ಭ ಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ಏವಂ ಗತಣ್ೈಭಾರಯಮಯಮಾಣ್ೀ ಮನ್ಸಯವಿಕಲಾಃ ಪುಮಾನ್ ಏವಂ ಗತಣ್ೈಭಾರಯಮಯಮಾಣ್ೀ ಮನ್ಸಯವಿಕಲಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ರಾತ ತತ್ಾಸಮಯತ್ಾಂ ಭದ್ರೀ ಹಯಲ್ಲಙಕ ು್ೀ ಲ್ಲಙ್ುವಾನಿವ ರಾತ ತತ್ಾಸಮಯತ್ಾಂ ಭದ್ರೀ ಹಯಲ್ಲಙಕ ು್ೀ ಲ್ಲಙ್ುವಾನಿವ || || 24 24 ||||  

ಲ್ಲಙ್ುವಾನಿಲ್ಲಙ್ುವಾನಿವ ವ --  ಜೀವ ಇವ ಜೀವ ಇವ ||  

‘‘ಅಸಮಂ ಸಮತ್ಾಮೀತ ಭಾರನಿುದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ಅಸಮಂ ಸಮತ್ಾಮೀತ ಭಾರನಿುದ್ೃಷ್ಟಯೈವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ಜೀವ್ೀನ್ ಬರಹಮ ನ್ ಸಮಂ ತತುವದ್ೃಷಾಟಯ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಜೀವ್ೀನ್ ಬರಹಮ ನ್ ಸಮಂ ತತುವದ್ೃಷಾಟಯ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ||||  
‘‘ರ್ಥ್ ೀದ್ಚಲನಾದ್ವೃಕ್ಷಪರತಬಿಮಬಪರಚಾಲನಾತ್ ರ್ಥ್ ೀದ್ಚಲನಾದ್ವೃಕ್ಷಪರತಬಿಮಬಪರಚಾಲನಾತ್ ||  
ತಟ್ಸಿವೃಕ್ಷಚಲನ್ಂ ಕಲಾಯೀದ್ಬತಧ್್ ೀ ನ್ತಟ್ಸಿವೃಕ್ಷಚಲನ್ಂ ಕಲಾಯೀದ್ಬತಧ್್ ೀ ನ್ರಾಃ ರಾಃ ||  
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ತಥಾ ಮನ್ಸ್ತತಥಾ ಮನ್ಸ್ತಜ್ೈಜ್ೈದ್ ೀಯಷ್ೈರಾಭಾಸ್ೀ ದ್ ಷ್ಟತ್್ೀ ನ್ರಾಃ ದ್ ೀಯಷ್ೈರಾಭಾಸ್ೀ ದ್ ಷ್ಟತ್್ೀ ನ್ರಾಃ ||  
ಆಭಾಸ್ತನ್ ೀ ಬರಹಮಣಶಾ ದ್ ೀಷ್ಮಜ್ಞಾಃ ಪರಕಲಾಆಭಾಸ್ತನ್ ೀ ಬರಹಮಣಶಾ ದ್ ೀಷ್ಮಜ್ಞಾಃ ಪರಕಲಾಯೀತ್ ಯೀತ್ ||  
ಆತಮನ್ಶಾಕ್ಷತಷ್ ೀ ಭಾರನಾಯ ರ್ಥಾ ಪಶ್ಯೀದ್ಬಾಮಂ ಭತವಾಃ ಆತಮನ್ಶಾಕ್ಷತಷ್ ೀ ಭಾರನಾಯ ರ್ಥಾ ಪಶ್ಯೀದ್ಬಾಮಂ ಭತವಾಃ ||  
ತಥ್ೈವ ಸಾವತಮನ್ ೀ ದ್ ೀಷಾದ್ ದೀಷ್ವದ್ಬಾಹಮ ಪಶಯತತಥ್ೈವ ಸಾವತಮನ್ ೀ ದ್ ೀಷಾದ್ ದೀಷ್ವದ್ಬಾಹಮ ಪಶಯತ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 2323,,2424||||  

 

ಸಮಾವಶಾ ವಿನಾಶಶಾ ಶ್್ ೀಕಶಾ ವಿವಿಧ್ಾಃಸಮಾವಶಾ ವಿನಾಶಶಾ ಶ್್ ೀಕಶಾ ವಿವಿಧ್ಾಃ  ಸೃತಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಅವಿವ್ೀಕಶಾ ಚಿನಾು ಚ ವಿವ್ೀಕ ಸೃತರ್ೀವ ಚ ಅವಿವ್ೀಕಶಾ ಚಿನಾು ಚ ವಿವ್ೀಕ ಸೃತರ್ೀವ ಚ || || 26 26 ||||  

ವಿವ್ೀವಿವ್ೀಕಸೃತಾಃ ಅವಿವ್ೀಕಿನ್ ಏವ ವಿವ್ೀಕಿತವಭಾರನಿುಾಃಕಸೃತಾಃ ಅವಿವ್ೀಕಿನ್ ಏವ ವಿವ್ೀಕಿತವಭಾರನಿುಾಃ  ||  
‘‘ಅನ್ುಹಿಯರಣಯಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಭಕಿುರಸ್ಯೀವ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಅನ್ುಹಿಯರಣಯಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಭಕಿುರಸ್ಯೀವ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ||  
ಅಸತರಾವ್ೀಶತಸುವನಾಯನ್ ಹರಿಸ್ ುೀತೄಅಸತರಾವ್ೀಶತಸುವನಾಯನ್ ಹರಿಸ್ ುೀತೄನ್ ದಿವಷ್ನಿು ಚನ್ ದಿವಷ್ನಿು ಚ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 26 26 ||||  

ರ್ಮ ಉವಾಚ ರ್ಮ ಉವಾಚ ––  

ಅಹ್ ೀ ಅಮಿೀಷಾಂ ವರ್ಸಾಅಹ್ ೀ ಅಮಿೀಷಾಂ ವರ್ಸಾSS ಕ್ಾನಾಂ ವಿಪಶಯತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕವಿ ಂ ವಿಮೀಹಾಃ  ಕ್ಾನಾಂ ವಿಪಶಯತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕವಿ ಂ ವಿಮೀಹಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ರೀದ್ಾವಸುತರ ಗತಂ ಮನ್ತಷ್ಯಂ ಸವರ್ಂ ಸಧ್ಮಾಯ ಅನ್ತಶ್್ ೀಚನ್ಯಪಾರ್ಯಮ್ರ್ತ್್ ರೀದ್ಾವಸುತರ ಗತಂ ಮನ್ತಷ್ಯಂ ಸವರ್ಂ ಸಧ್ಮಾಯ ಅನ್ತಶ್್ ೀಚನ್ಯಪಾರ್ಯಮ್  || || 37 37 ||||  

ರ್ತ್್ ರೀದ್ಾವಸುರ್ತ್್ ರೀದ್ಾವಸುತರ ಗತಮ್ ತರ ಗತಮ್ ||  

‘‘ಅದ್ಶಯನಾದಿಹಾರಾತಾಃ ಪುನ್ಶಾಾದ್ಶಯನ್ಂ ಗತಾಃಅದ್ಶಯನಾದಿಹಾರಾತಾಃ ಪುನ್ಶಾಾದ್ಶಯನ್ಂ ಗತಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 37 37 ||||  
 

ಭ ತ್ಾನಿ ತ್್ೈಸ್ೈನಿಯಜಯೀನಿಕಮಯಭಿಭಯವನಿು ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ಭವನಿು ಸವಯಶಾಃ ಭ ತ್ಾನಿ ತ್್ೈಸ್ೈನಿಯಜಯೀನಿಕಮಯಭಿಭಯವನಿು ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ಭವನಿು ಸವಯಶಾಃ ||  
ನ್ ತತರ ಹಾತ್ಾಮ ಪರಕೃತ್ಾವಪ ಸಿ್ತತಸುಸಾಯ ಗತಣ್ೈರನ್ಯತಮೀ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ ನ್ ತತರ ಹಾತ್ಾಮ ಪರಕೃತ್ಾವಪ ಸಿ್ತತಸುಸಾಯ ಗತಣ್ೈರನ್ಯತಮೀ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ || || 41 41 ||||  

ಅನ್ಯತಮ ಆತ್ಾಮ ಅನ್ಯತಮ ಆತ್ಾಮ ––  ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ ||  

  ‘‘ಸತವಿರತದ್ಧಸವರ ಪತ್ಾವಜಜೀವಾದ್ನ್ಯತಮೀಸತವಿರತದ್ಧಸವರ ಪತ್ಾವಜಜೀವಾದ್ನ್ಯತಮೀ  ಹರಿಾಃಹರಿಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 41 41 ||||  
 

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSನ್ಲ್ ೀ ದಾರತಷ್ತ ಭಿನ್ನನ್ಲ್ ೀ ದಾರತಷ್ತ ಭಿನ್ನ  ಈರ್ತ್್ೀ ರ್ಥಾಈರ್ತ್್ೀ ರ್ಥಾSSನ್ಲ್ ೀ ದ್ೀನ್ಲ್ ೀ ದ್ೀಹಹಗತಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ಗತಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ನ್ಭಾಃ ಸವಯಗತಂ ನ್ ಸಜಜತ್್ೀ ತಥಾ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವಯಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ಪರಾಃ ರ್ಥಾ ನ್ಭಾಃ ಸವಯಗತಂ ನ್ ಸಜಜತ್್ೀ ತಥಾ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವಯಗತಣಾಶರರ್ಾಃ ಪರಾಃ || || 43 43 ||||  

‘‘ಭಗವನಾಮಹಾತಯಕರ್ನ್ೀನ್ ಸವಯಸಯ ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಸ ಏವ ಭಜನಿೀಯೀ ನ್ ಭಗವನಾಮಹಾತಯಕರ್ನ್ೀನ್ ಸವಯಸಯ ತದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಸ ಏವ ಭಜನಿೀಯೀ ನ್ 
ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಪರಯೀಜನ್ಮ್’’  ಇತ ಫಲ್ಲತ್ಾರ್ಯಾಃ ಇತ ಫಲ್ಲತ್ಾರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ದ್ೀಹದಾರತಗತ್ೌ ಪಾರಣವಹಿನೀದ್ೀಹದಾರತಗತ್ೌ ಪಾರಣವಹಿನೀ  ಸವಯಗತಂ ನ್ಭಾಃ ಸವಯಗತಂ ನ್ಭಾಃ ||  
ದ್ೀಹಾದಿಭ್ ಯೀ ರ್ಥಾ ಭಿನಾನ ನ್ ಲ್ಲಪಯನ ು್ೀ ಚ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ದ್ೀಹಾದಿಭ್ ಯೀ ರ್ಥಾ ಭಿನಾನ ನ್ ಲ್ಲಪಯನ ು್ೀ ಚ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ||  
ತಥಾ ಜೀವಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಾದಿಾನ್ ನೀ ನ್ ತದ್ತುಣಿೀತಥಾ ಜೀವಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಾದಿಾನ್ ನೀ ನ್ ತದ್ತುಣಿೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 43 43 ||||  
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ಸತರ್ಜ್ಞ್ ೀ ನ್ನ್ವರ್ಂ ಶ್ೀತ್್ೀ ಮ ಢಾ ರ್ಮನ್ತಶ್್ ೀಚರ್ ಸತರ್ಜ್ಞ್ ೀ ನ್ನ್ವರ್ಂ ಶ್ೀತ್್ೀ ಮ ಢಾ ರ್ಮನ್ತಶ್್ ೀಚರ್ ||  
ರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಯೀರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಯೀSSನ್ತವಕ್ ು್ೀಹ ನ್ ಸ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಕಹಿಯಚಿತ್ ನ್ತವಕ್ ು್ೀಹ ನ್ ಸ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಕಹಿಯಚಿತ್ || || 44 44 ||||  

 

ನ್ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ನಾನ್ತನ್ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ನಾನ್ತವಕ್ಾುವಕ್ಾು  ವಾ ಮತಖ್ ಯೀವಾ ಮತಖ್ ಯೀSSಪಯತರ ಮಹಾನ್ಸತಾಃ ಪಯತರ ಮಹಾನ್ಸತಾಃ ||  
ರ್ಸ್ತುವಹ್ೀನಿದಾರ್ವಾನಾತ್ಾಮ ಸ ಚಾನ್ಯಾಃ ರ್ಸ್ತುವಹ್ೀನಿದಾರ್ವಾನಾತ್ಾಮ ಸ ಚಾನ್ಯಾಃ ಪಾರಣಪಾರಣದ್ೀಹಯೀಾಃ ದ್ೀಹಯೀಾಃ || || 45 45 ||||  

 

ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಲ್ಲಙ್ಕುನ್ ದ್ೀಹಾನ್ತಚಾಾವಚಾನ್ ವಿಭತಾಃ ಮನ್ ೀಲ್ಲಙ್ಕುನ್ ದ್ೀಹಾನ್ತಚಾಾವಚಾನ್ ವಿಭತಾಃ ||  
ಭಜತತಯತಸೃಜತ ಹಯನ್ಯಸುಚಾಾಪ ಸ್ವೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾ ಭಜತತಯತಸೃಜತ ಹಯನ್ಯಸುಚಾಾಪ ಸ್ವೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾ || || 46 46 ||||  

 

ರಾವಲಿ್ಲಙ್ಕುನಿವತ್್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ತ್ಾವತ್ ಕಮಯನಿಬನ್ಧನ್ಾಃ ರಾವಲಿ್ಲಙ್ಕುನಿವತ್್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ತ್ಾವತ್ ಕಮಯನಿಬನ್ಧನ್ಾಃ ||  
ತತ್್ ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಮಾರಾಯೀಗ್ ೀತತ್್ ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಮಾರಾಯೀಗ್ ೀSSನ್ತವತಯತ್್ೀ ನ್ತವತಯತ್್ೀ || || 47 47 ||||  

 

ವಿತಥಾವಿತಥಾಭಿನಿವ್ೀಶ್್ ೀಭಿನಿವ್ೀಶ್್ ೀSSರ್ಂ ರ್ದ್ತುಣ್ೀಷ್ವರ್ಯದ್ೃಗವಚಾಃ ರ್ಂ ರ್ದ್ತುಣ್ೀಷ್ವರ್ಯದ್ೃಗವಚಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ಸವಪನಾಃ ಸವಯಮೈನಿದಾರ್ಕಂ ಮೃಷಾ ರ್ಥಾ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ಸವಪನಾಃ ಸವಯಮೈನಿದಾರ್ಕಂ ಮೃಷಾ || || 48 48 ||||  

ಇನಿದಾರ್ವಾನ್ ಜೀವಾಃ ಇನಿದಾರ್ವಾನ್ ಜೀವಾಃ | | ಭಜತತಯಭಜತತಯತಸೃಜತ ಹಯನ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ತಸೃಜತ ಹಯನ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ | | ಸ ಏವ ಸ ಏವ 
ಶ್್ ರೀತ್ಾರಶ್್ ರೀತ್ಾರSSನ್ತವಕ್ಾು ಚ ನ್ತವಕ್ಾು ಚ | | ‘‘ನಾನ್ ಯೀನಾನ್ ಯೀSSತ್್ ೀತ್್ ೀSSಸ್ತು ದ್ರಷಾಟ ನಾನ್ ಯೀಸ್ತು ದ್ರಷಾಟ ನಾನ್ ಯೀSSತ್್ ೀತ್್ ೀSSಸ್ತು ಸ್ತು 
ಶ್್ ರೀತ್ಾಶ್್ ರೀತ್ಾ’’, , ‘‘ಸ ಯೀಸ ಯೀSSತ್್ ೀತ್್ ೀSSಶತರತಾಃಶತರತಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ || || ಮತಖಯಪಾರಣ್ ೀಮತಖಯಪಾರಣ್ ೀSSಪ ಸವಪ ಸವತ್್ ೀ ನ್ ತ್್ ೀ ನ್ 
ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಕಿಮತ ಜೀವ ಇತ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಕಿಮತ ಜೀವ ಇತ | | ಅರ್ಂ ನ್ನ್ತಅರ್ಂ ನ್ನ್ತ  ಸತರ್ಜ್ಞ ಇತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ ಸತರ್ಜ್ಞ ಇತ್ಾಯಕ್ಷ್ೀಪಾಃ | | ರ್ಸತು ಸತರ್ಜ್ಞಾಃ ರ್ಸತು ಸತರ್ಜ್ಞಾಃ 
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ಸವತಾಃ ಶ್್ ರೀತತಂ ವಕತುಂ ನ್ ಚ ಶಕುಾಃ ಪ ಸವತಾಃ ಶ್್ ರೀತತಂ ವಕತುಂ ನ್ ಚ ಶಕುಾಃ | | ಅತಸುಸಾಯನ್ತಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಕಿಮಿತಯರ್ಯಾಃಅತಸುಸಾಯನ್ತಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಕಿಮಿತಯರ್ಯಾಃ||  

‘‘ಅನ್ ಯೀ ಜೀವೀಅನ್ ಯೀ ಜೀವೀSSಚಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾತುದ್ವಶ್್ ೀ ದ್ೀಹ ಉಚಯತ್್ೀ ಚಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾತುದ್ವಶ್್ ೀ ದ್ೀಹ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಪಶಾಯಮಿೀತಯಭಿಮಾನ್ ೀಪಶಾಯಮಿೀತಯಭಿಮಾನ್ ೀSSಸಯ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಭಿಮಾನ್ವಾನ್ ಸಯ ಚಕ್ಷತರಾದ್ಯಭಿಮಾನ್ವಾನ್ ||||  
ನ್ ತದ್ವಶಾಶಾಕ್ಷತರಾದಾಯ ನ್ ದ್ೃಷಾಟಯನ್ ತದ್ವಶಾಶಾಕ್ಷತರಾದಾಯ ನ್ ದ್ೃಷಾಟಯದೌ ಸ ಈಶವರಾಃ ದೌ ಸ ಈಶವರಾಃ ||  
ಚಕ್ಷತರಾದಾಯ ಮನ್ ೀ ಜೀವೀ ದ್ೃಷಾಟಯದಿಶಾಾಪ ರ್ದ್ವಶ್ೀ ಚಕ್ಷತರಾದಾಯ ಮನ್ ೀ ಜೀವೀ ದ್ೃಷಾಟಯದಿಶಾಾಪ ರ್ದ್ವಶ್ೀ ||||  
ಸ ಪಾರಣ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಮನಾು ಚ ಸ ಪರಭತಾಃ ಸ ಪಾರಣ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಮನಾು ಚ ಸ ಪರಭತಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ಜ್ಞಾತೃಮನ್ೃತವಂ ನ್ ಸವತಾಃ ಶಕಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ತಸಾಯಪ ಜ್ಞಾತೃಮನ್ೃತವಂ ನ್ ಸವತಾಃ ಶಕಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ||||  
ರ್ಸುಸಯ ಜ್ಞಾತೃಮನ್ೃತವದಾತ್ಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ರ್ಸುಸಯ ಜ್ಞಾತೃಮನ್ೃತವದಾತ್ಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ಸವತ್್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಚ ಮನಾು ಚ ದ್ರಸವತ್್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ ಚ ಮನಾು ಚ ದ್ರಷಾಟಷಾಟ  ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||||  
ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾದಿದ್ ೀ ನ್ ತಸಾಯನ್ಯಾಃ ಸವಯಸಯ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀ ಹರಿಾಃ ನಾದಿದ್ ೀ ನ್ ತಸಾಯನ್ಯಾಃ ಸವಯಸಯ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಸ ದ್ೀಹಾನ್ ಭಜತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ವೀಚಛಯೈವೀತಸೃಜತಯಪ ಸ ದ್ೀಹಾನ್ ಭಜತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ವೀಚಛಯೈವೀತಸೃಜತಯಪ ||||  
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ರಾವದ ದ್ೀಹಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾವದ ದ್ೀಹಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸಾುಸಾುವಜಜೀವೀವಜಜೀವೀ  ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ತ್ಾವತ್ ಕ್್ಿೀಶಾದ್ರ್ಶಾಾಸಯ ವೃಥಾ ಚ್ೀನಿದಾರ್ವೃತುರ್ಾಃ ತ್ಾವತ್ ಕ್್ಿೀಶಾದ್ರ್ಶಾಾಸಯ ವೃಥಾ ಚ್ೀನಿದಾರ್ವೃತುರ್ಾಃ ||||  
ರ್ದ್ ೀತಸೃಜತ ದ್ೀಹಂ ಸ ಹರಿಾಃ ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಭತಾಃ ರ್ದ್ ೀತಸೃಜತ ದ್ೀಹಂ ಸ ಹರಿಾಃ ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಭತಾಃ ||  
ತದಾ ತದ್ಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಜೀವೀ ಮತಚ್ಯೀತ ಸಂತದಾ ತದ್ಭಿಮಾನಿೀ ತತ ಜೀವೀ ಮತಚ್ಯೀತ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ ಸೃತ್್ೀಾಃ ||||  
ಅತಭಿನ್ನಸವರ ಪೌ ತ್ೌ ಜೀವ್ೀಶಾವ್ೀಕದ್ೀಅತಭಿನ್ನಸವರ ಪೌ ತ್ೌ ಜೀವ್ೀಶಾವ್ೀಕದ್ೀಹಗೌ ಹಗೌ ||  
ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿೀ ತ್್ವೀಕ್್ ೀದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿೀ ತ್್ವೀಕ್್ ೀSSತರ ನ್ ಮಾನಿೀ ಮಾನ್ದ್ಾಃ ಪರಾಃತರ ನ್ ಮಾನಿೀ ಮಾನ್ದ್ಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  
‘‘ಇನಿದಾರಾದ್ಯಭಿಮಾಇನಿದಾರಾದ್ಯಭಿಮಾನ್ೀನ್ ತದಾವನ್ ಜೀವ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ನ್ೀನ್ ತದಾವನ್ ಜೀವ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅತನಾಮಅತನಾಮನಾದ್ಧರಿಾಃ ಪರೀಕುಸುವದ್ೀಹ್ ೀನಾದ್ಧರಿಾಃ ಪರೀಕುಸುವದ್ೀಹ್ ೀSSನಿನಿದಾರ್ಸುಥಾ ನಿನಿದಾರ್ಸುಥಾ ||  
ಜೀವಾನ್ಭಿಮತ್್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ನ್ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವದ್ಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ಜೀವಾನ್ಭಿಮತ್್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ನ್ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವದ್ಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಅಅತಶಾಾದ್ೀಹ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ ಪರಮಾತಶಾಾದ್ೀಹ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

  ಸ ಚಾನ್ಯಾಃ ಶ್್ ರೀತತವಯಸ ಚಾನ್ಯಾಃ ಶ್್ ರೀತತವಯಕತುಕತುಶ್ಾೀತ  ಚಶಬದಾಃ ಶ್ಾೀತ  ಚಶಬದಾಃ | | ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀರ ಪಾನ್ ಲ್ಲಙ್ಕುನ್ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀರ ಪಾನ್ ||  

‘‘ಲ್ಲಙ್ುಂ ಸವರ ಪಮತದಿದಷ್ಟಂ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಜ್ಞಾಪಕಮೀವ ಚಲ್ಲಙ್ುಂ ಸವರ ಪಮತದಿದಷ್ಟಂ ಲ್ಲಙ್ುಂ ಜ್ಞಾಪಕಮೀವ ಚ’’  ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  

ಆತ್ಾಮ ಆತ್ಾಮ ––  ಪರಮಾತ್ಾಮಪರಮಾತ್ಾಮ  | | ಕಮಯಬನ್ಧನ್ ೀ ಕಮಯಬನ್ಧನ್ ೀ ––  ಜೀವಾಃ ಜೀವಾಃ | | ತತಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ತತಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ   
ವಿಪರಿೀತಾಃ ವಿಪರಿೀತಾಃ || || ಮೃಷಾ ಮೃಷಾ --  ವೃಥಾ ವೃಥಾ | | ಸವಪನಸವಪನದ್ೃಷ್ಟವಿತ್ಾುದಿವತ್ ದ್ೃಷ್ಟವಿತ್ಾುದಿವತ್ ||  

‘‘ಲ್ೀಪಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವಸತು ಸವರ ಪಾನ್ತಭವಿೀ ನ್ ಚ ಲ್ೀಪಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವಸತು ಸವರ ಪಾನ್ತಭವಿೀ ನ್ ಚ ||  
ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಪಾರಕ್ ು್ೀನ್ ಮಾನ್ತಯಕ್್ ುೀ ನ್ ಮಾನಿೀ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ ಮತಕ್ ು್ೀಾಃ ಪಾರಕ್ ು್ೀನ್ ಮಾನ್ತಯಕ್್ ುೀ ನ್ ಮಾನಿೀ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ ||  
ಸವಯಂ ಮಮೀತ ಪಶಯನ್ನಪಯಲ್ೀಪಾಭಿಮತರ್ಯತಾಃ ಸವಯಂ ಮಮೀತ ಪಶಯನ್ನಪಯಲ್ೀಪಾಭಿಮತರ್ಯತಾಃ ||  
ಸಮಯಕಸವರ ಪಾನ್ತಭವಾತ್ ಸವತಸಮಯಕಸವರ ಪಾನ್ತಭವಾತ್ ಸವತನ್ಿತ್ಾವನ್ಿತ್ಾವದ್ದ್ ೀಷ್ತಾಃದ್ದ್ ೀಷ್ತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 4444--48 48 ||||  

 

ಬಾಲಬಾಲ  ಏವಂ ಪರವದ್ತ ಸವ್ೀಯ ವಿಸ್ತಮತಚ್ೀತಸಾಃ ಏವಂ ಪರವದ್ತ ಸವ್ೀಯ ವಿಸ್ತಮತಚ್ೀತಸಾಃ ||  
ಜ್ಞಾತಯೀ ಮೀನಿರ್ೀ ಸವಯಮನಿತಯಮರ್ಥ್ ೀತುತಮ್ ಜ್ಞಾತಯೀ ಮೀನಿರ್ೀ ಸವಯಮನಿತಯಮರ್ಥ್ ೀತುತಮ್ || || 58 58 ||||  

‘‘ಅಹಂ ಮಮಾಭಿಮಾನಾದಿ ತವರ್ಥ್ ೀತಿಮನಿತಯಕಮ್ ಅಹಂ ಮಮಾಭಿಮಾನಾದಿ ತವರ್ಥ್ ೀತಿಮನಿತಯಕಮ್ ||  
ಮಹದಾದಿ ರ್ಥ್ ೀತಿಂ ಚ ನಿತ್ಾಯ ರಾಮಹದಾದಿ ರ್ಥ್ ೀತಿಂ ಚ ನಿತ್ಾಯ ರಾSSಪ ರ್ಥ್ ೀತಿತ್ಾ ಪ ರ್ಥ್ ೀತಿತ್ಾ ||  
ಅಸವತನ್ಿೈಅಸವತನ್ಿೈವ ಪರಕೃತಾಃ ಸವತನ್ ಿೀ ನಿತಯ ಏವ ಚ ವ ಪರಕೃತಾಃ ಸವತನ್ ಿೀ ನಿತಯ ಏವ ಚ ||  
ರ್ಥಾರ್ಯಭ ತಶಾ ಪರ ಏಕ ಏವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃರ್ಥಾರ್ಯಭ ತಶಾ ಪರ ಏಕ ಏವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 58 58 ||||  

 

ಕ ಆತ್ಾಮ ಕಾಃ ಪರ್ ೀ ವಾಕ ಆತ್ಾಮ ಕಾಃ ಪರ್ ೀ ವಾSSತರ ಸ್ತವೀರ್ಾಃ ಪಾರಕಯತರ ಸ್ತವೀರ್ಾಃ ಪಾರಕಯ ಏವ ಚ  ಏವ ಚ ||  
ಸವಪರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ವಿನಾಸವಪರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ವಿನಾSSಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ || || 6060  ||||  
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‘‘ಕ ಆತ್ಾಮ ಕಾಃ ಪರಾಃಕ ಆತ್ಾಮ ಕಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇತ ದ್ೀಹಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಇತ ದ್ೀಹಾದ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

‘‘ನ್ ಹಿ ದ್ೀಹಾದಿರಾತ್ಾಮ ಸಾಯನ್ನ ಚ ಶತತರರತದಿೀರಿತಾಃ ನ್ ಹಿ ದ್ೀಹಾದಿರಾತ್ಾಮ ಸಾಯನ್ನ ಚ ಶತತರರತದಿೀರಿತಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ದ್ೈಹಿಕವೃದ ಧೌ ವಾ ಕ್ಷಯೀ ವಾ ಕಿಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ಅತ್್ ೀ ದ್ೈಹಿಕವೃದ ಧೌ ವಾ ಕ್ಷಯೀ ವಾ ಕಿಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ||  
ರ್ಸತು ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ಸ ಹಿ ನಾಶಂ ನ್ ಗಚಛತ ರ್ಸತು ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ಜೀವಾಃ ಸ ಹಿ ನಾಶಂ ನ್ ಗಚಛತ ||  
ತತಾಃ ಶತತರವಿವೃದ ಧೌ ವಾ ಸವನಾಶ್ೀ ಶ್್ ೀಚನ್ಂ ಕತತತಾಃ ಶತತರವಿವೃದ ಧೌ ವಾ ಸವನಾಶ್ೀ ಶ್್ ೀಚನ್ಂ ಕತತಾಃ ತಾಃ ||  
ದ್ೀಹಾದಿವಯತರಿಕ್ ುೌ ತತ ಜೀವ್ೀಶೌ ಪರತಜಾನ್ತ್ಾಮ್ ದ್ೀಹಾದಿವಯತರಿಕ್ ುೌ ತತ ಜೀವ್ೀಶೌ ಪರತಜಾನ್ತ್ಾಮ್ ||  
ಅತ ಆತಮವಿವೃದಿದಸತು ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ರತಾಃ ಸಿ್ತರಾ ಅತ ಆತಮವಿವೃದಿದಸತು ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ರತಾಃ ಸಿ್ತರಾ ||  
ಶತತರನಾಶಸುಥಾಶತತರನಾಶಸುಥಾSSಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 60 60 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ ತೃತೀಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  3 3 ||||  
 

ಅಧ್ಾಯಸ ು್ೀ ಸಅಧ್ಾಯಸ ು್ೀ ಸವಯ ಷ ಣ್ಯೀಭಯಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ನಿಜಾಸನ್ಮ್ ವಯ ಷ ಣ್ಯೀಭಯಾಃ ಪರಮೀಷ್ಟಠೀ ನಿಜಾಸನ್ಮ್ ||  
ತದ್ಹಂ ವಧ್ಯಮಾನ್ೀನ್ ತಪೀರ್ಜ್ಞಸಮಾ ನಾ ತದ್ಹಂ ವಧ್ಯಮಾನ್ೀನ್ ತಪೀರ್ಜ್ಞಸಮಾ ನಾ || || 10 10 ||||  

 

ಕ್ಾಲಾತಮನ್ ೀಶಾ ನಿತಯತ್ಾವತ್ ಸಾಧ್ಯಷ್ಯೀ ತಥಾಕ್ಾಲಾತಮನ್ ೀಶಾ ನಿತಯತ್ಾವತ್ ಸಾಧ್ಯಷ್ಯೀ ತಥಾSSSSತಮನ್ಾಃ ತಮನ್ಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಜಾನ್ತ್ಾಮಪ ಕತಯವಯಂ ಕಮಾಯತಮಸದ್ೃಶಂ ಸದಾ ಜಾನ್ತ್ಾಮಪ ಕತಯವಯಂ ಕಮಾಯತಮಸದ್ೃಶಂ ಸದಾ ||  
ತತ್ಾರತಮಸದ್ೃಶಾಜ್ಞಾನಾದಾರಗಾದ್ಯೈವಾಯ ವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ತತ್ಾರತಮಸದ್ೃಶಾಜ್ಞಾನಾದಾರಗಾದ್ಯೈವಾಯ ವಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ ||  
ಜಾನ್ನ್ ುೀಜಾನ್ನ್ ುೀSSಪ ಹಯಸದ್ೃಶಂ ಕಮಯ ಕತರ್ತಯಪ ಹಯಸದ್ೃಶಂ ಕಮಯ ಕತರ್ತಯಋಯತ್್ೀ ವಿಭತಋಯತ್್ೀ ವಿಭತಮ್ ಮ್ ||  
ಚತತಚತತರಾಸಯಂ ಸ ನಾಯೀಗಯಂ ಕಮಯ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ರಾಸಯಂ ಸ ನಾಯೀಗಯಂ ಕಮಯ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||||  
‘‘ತಪಸಾತಪಸಾ  ವಿದ್ಯರಾ ವಾವಿದ್ಯರಾ ವಾSSಪ ಜ್ಞಾನ್ಧ್ಾಯನಾದಿನಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಧ್ಾಯನಾದಿನಾSSರ್ ವಾ ರ್ ವಾ ||  
ವಯಸ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈರಪ ವಾ ಕತವಯತ್ಾಂ ರ್ತನಮತತುಮಮ್ ವಯಸ್ೈಾಃ ಸಮಸ್ೈರಪ ವಾ ಕತವಯತ್ಾಂ ರ್ತನಮತತುಮಮ್ ||  
ಸಂಹಾರವಿಕ್ಷ್ೀಪಶತ್್ೈಬಯಹತಕ್್ ೀಟಭಿರ್ೀವ ವಾ ಸಂಹಾರವಿಕ್ಷ್ೀಪಶತ್್ೈಬಯಹತಕ್್ ೀಟಭಿರ್ೀವ ವಾ ||  
ನ್ ಶಕಯನ ು್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಢತಂ ಸಾವತ್ಾಮಯೀಗಯಪದಾನಿ ತತ ನ್ ಶಕಯನ ು್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಢತಂ ಸಾವತ್ಾಮಯೀಗಯಪದಾನಿ ತತ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಾಯಚರತ್ಾಂ ಕತರ್ತಯದ್ೈಯಪಾಯಚರತ್ಾಂ ಕತರ್ತಯದ್ೈಯತ್ಾಯನಾಂ ಸತರನಾರ್ಕ್ಾಾಃತ್ಾಯನಾಂ ಸತರನಾರ್ಕ್ಾಾಃ  ||  
ವಿಘನಂ ತತ ತಪವಿಘನಂ ತತ ತಪ  ಆದಿೀನಾಂ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಸಾಯಪನ್ತತುಯೀಆದಿೀನಾಂ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಸಾಯಪನ್ತತುಯೀ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ || || 1010, , 11 11 ||||  
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ಅನ್ಯಥ್ೀದ್ಂ ವಿಧ್ಾಸ್ಯೀಅನ್ಯಥ್ೀದ್ಂ ವಿಧ್ಾಸ್ಯೀSSಹಮರ್ಥಾಪೂವಯಮೀಜಸಾಹಮರ್ಥಾಪೂವಯಮೀಜಸಾ  ||  
ಕಿಮನ್ಯೈಾಃ ಕ್ಾಲನಿಧ್ ಯತ್್ೈಾಃ ಕಲಾಾನ್ೈಕಿಮನ್ಯೈಾಃ ಕ್ಾಲನಿಧ್ ಯತ್್ೈಾಃ ಕಲಾಾನ್ೈವ್ೈಯಷ್ಣವಾದಿಭಿಾಃ ವ್ೈಯಷ್ಣವಾದಿಭಿಾಃ || || 12 12 ||||  

ವ್ೈಷ್ಣವಾದಿಭಿಬರಯಹಮನಿಮಿಯತ್್ೈಾಃ ವ್ೈಷ್ಣವಾದಿಭಿಬರಯಹಮನಿಮಿಯತ್್ೈಾಃ ||  

‘‘ಬರಹಾಮ ಸವರ್ಮ ಾದ್ತರಯಹಿಣ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಶತದ್ೃಬರಹಾಮ ಸವರ್ಮ ಾದ್ತರಯಹಿಣ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಶತದ್ೃಕ್ ತಥಾಕ್ ತಥಾ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||1212||||  
 

ತವಾಸನ್ಂ ಹಿ ಜಗತ್ಾಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಜಗತಾತ್್ೀ ತವಾಸನ್ಂ ಹಿ ಜಗತ್ಾಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಜಗತಾತ್್ೀ ||  
ಭವಾರ್ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀಭವಾರ್ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ  ಭ ತ್್ಯೈ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್  ವಿಜರಾರ್ ಚ ಭ ತ್್ಯೈ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್  ವಿಜರಾರ್ ಚ || || 14 14 ||||  

‘‘ಭವಾರ್ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ ಚ್ೈವ ನ್ ಕಶ್ಾತ್ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ ಭವಾರ್ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ ಚ್ೈವ ನ್ ಕಶ್ಾತ್ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತ್್ೀ ||  
ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭಯೀಶ್ೈವ ಹಿರಣಾಯದ್ೀಸುಥ್ೈವ ಚ ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭಯೀಶ್ೈವ ಹಿರಣಾಯದ್ೀಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ನಾನ್ ಯೀ ಬರಹಮಪದ್ಂ ವಾನಾನ್ ಯೀ ಬರಹಮಪದ್ಂ ವಾಞ್ಛತಯೃಜ ಞ್ಛತಯೃಜ ನ್ನ್  ಯೀಗಾಯನ್ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್ ಯೀಗಾಯನ್ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ತತಾಃ ಶ್ರೀರಾಂತತಾಃ ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ ವಾಞ್ಛನಿು ನ್ ಸ್ತ ವಾಞ್ಛನಿು ನ್ ತತ ತತಾತತ ತತಾದ್ದ್ಮಾಪುನರ್ತಾಃಮಾಪುನರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  
‘‘ಭವೀ ವೃದಿಧಾಃ ಸಮತದಿದಷಾಟ ಶ್ರೀಯೀ ಮೀಕ್ಷ ಉದಾಹೃತಾಃ ಭವೀ ವೃದಿಧಾಃ ಸಮತದಿದಷಾಟ ಶ್ರೀಯೀ ಮೀಕ್ಷ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ವೃದ್ಧಸಯ ನ್ ಪುನ್ಹಾರಯಸ್ ೀ ಭ ತರಿತ್್ಯೀವ ಕರ್ಯತ್್ೀವೃದ್ಧಸಯ ನ್ ಪುನ್ಹಾರಯಸ್ ೀ ಭ ತರಿತ್್ಯೀವ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 14 14 ||||  

 

ತಪನ್ುಂ ತಪಸಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರ್ಥಾ ಭಾವಿತತಂ ರವಿಮ್ ತಪನ್ುಂ ತಪಸಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರ್ಥಾ ಭಾವಿತತಂ ರವಿಮ್ ||  
ವಿಲಕ್ಷಯ ವಿಸ್ತಮತಾಃ ಪಾರಹ ಹಸಂಸುಂ ಹಂಸವಾಹನ್ಾಃ ವಿಲಕ್ಷಯ ವಿಸ್ತಮತಾಃ ಪಾರಹ ಹಸಂಸುಂ ಹಂಸವಾಹನ್ಾಃ || || 117 7 ||||  

‘‘ಸಕ್ಾಮಂ ತತ ತಪಾಃ ಕ ರರಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಭರ್ಕೃದ್ಾವ್ೀತ್ ಸಕ್ಾಮಂ ತತ ತಪಾಃ ಕ ರರಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಭರ್ಕೃದ್ಾವ್ೀತ್ ||  
ಇತರಚಾಛನ್ುಯೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್ಇತರಚಾಛನ್ುಯೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  
‘‘ಬರಹಾಮಣಮಭಜದ್ಬಾಹಮಪದಾರ್ಯಂ ಸ ಹಿರಣಯಕಾಃಬರಹಾಮಣಮಭಜದ್ಬಾಹಮಪದಾರ್ಯಂ ಸ ಹಿರಣಯಕಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 17 17 ||||  

ಬರಹ್ ೇವಾಚ ಬರಹ್ ೇವಾಚ ––  

ವವವವವವಸಾಯೀನ್ ತ್್ೀಸಾಯೀನ್ ತ್್ೀSSನ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ೆರ್ೀಣ ಮನ್ಸ್ತವನಾಮ್ ನ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ೆರ್ೀಣ ಮನ್ಸ್ತವನಾಮ್ ||  
ತಪೀನಿಷ ಠ್ೀನ್ ಭವತ್ಾ ಜೀತ್್ ೀತಪೀನಿಷ ಠ್ೀನ್ ಭವತ್ಾ ಜೀತ್್ ೀSSಹಂ ದಿತನ್ನ್ದನ್ ಹಂ ದಿತನ್ನ್ದನ್ || || 21 21 ||||  

ಜತಾಃ ಜತಾಃ ––  ವಶ್ೀಕೃತಾಃ ವಶ್ೀಕೃತಾಃ ||  

‘‘ಪರಾಭ ತಂ ವಶಸಿಂ ಚ ಜತಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಪರಾಭ ತಂ ವಶಸಿಂ ಚ ಜತಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 21 21 ||||  

ಹಿರಣಯಹಿರಣಯಕಕಶ್ಪುರವಾಚ ಶ್ಪುರವಾಚ ––  

ಕಲಾಾನ ು್ೀ ಕ್ಾಲಸೃಷ್ಟೀನ್ ಯೀಕಲಾಾನ ು್ೀ ಕ್ಾಲಸೃಷ್ಟೀನ್ ಯೀSSನ ಧ್ೀನ್ ತನ ಧ್ೀನ್ ತಮಸಾಮಸಾSSSSವೃತಮ್ ವೃತಮ್ ||  
ಅಭಿಅಭಿವಯನ್ಗ್ ಜಗದಿದ್ಂ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತಾಃ ಸವರ್ ೀಚಿಷಾ ವಯನ್ಗ್ ಜಗದಿದ್ಂ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತಾಃ ಸವರ್ ೀಚಿಷಾ || || 27 27 ||||  
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  ‘‘ಪಾರರ್ಸತುಸತುತಶಬ ದ್ೀಷ್ತ ಮಿಶಾರ ವಾಚ್ ೀ ಹರಿಂ ವಿನಾ ಪಾರರ್ಸತುಸತುತಶಬ ದ್ೀಷ್ತ ಮಿಶಾರ ವಾಚ್ ೀ ಹರಿಂ ವಿನಾ ||  
ಕ್್ೀಚಿಕ್್ೀಚಿಜಜೀವಗತಣಾಸುತರ ತನಿನರ್ನ್ತುಹಯರ್ೀಾಃ ಪರ್ೀ ಜಜೀವಗತಣಾಸುತರ ತನಿನರ್ನ್ತುಹಯರ್ೀಾಃ ಪರ್ೀ ||  
ಏಕಸಾಿನ್ೈಕಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತಸುಥಾ ಏಕಸಾಿನ್ೈಕಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತಸುಥಾ ||  
ಜೀವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವನ್ನ ಭಿನಾನದಿಕೃತಂ ವಚಾಃಜೀವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವನ್ನ ಭಿನಾನದಿಕೃತಂ ವಚಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 27 27 ||||  

 

ಆತಮನಾ ತರವೃತ್ಾ ಚ್ೀದ್ಂ ಸೃಜತಯವತ ಲತಮಾತ ಆತಮನಾ ತರವೃತ್ಾ ಚ್ೀದ್ಂ ಸೃಜತಯವತ ಲತಮಾತ ||  
ರಜಾಃಸತವತಮೀಧ್ಾಮನೀ ಪರಾರ್ ಮಹತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ರಜಾಃಸತವತಮೀಧ್ಾಮನೀ ಪರಾರ್ ಮಹತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 28 28 ||||  

ತರವೃತ್ಾ ತರವೃತ್ಾ ––  ಪರಕೃತ್ಾಯ ಪರಕೃತ್ಾಯ || || 2828  ||||  

ತವಮಿೀಶ್ಷ್ೀ ಜಗತಸುಸತಿಷ್ಶಾ ಪಾರಣ್ೀನ್ತವಮಿೀಶ್ಷ್ೀ ಜಗತಸುಸತಿಷ್ಶಾ ಪಾರಣ್ೀನ್  ಮತಖ್ಯೀನ್ ಪತಾಃ ಪರಜಾನಾಮ್ ಮತಖ್ಯೀನ್ ಪತಾಃ ಪರಜಾನಾಮ್ ||  
ಚಿತುಸಯ ಚಿತುಮಯನ್ ಇನಿದಾರಾಣಾಂ ಪತಮಯಹಾಭ ತಗತಣಾಶಯೀಶಾಃ ಚಿತುಸಯ ಚಿತುಮಯನ್ ಇನಿದಾರಾಣಾಂ ಪತಮಯಹಾಭ ತಗತಣಾಶಯೀಶಾಃ || || 30 30 ||||  

ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸಹ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಸಹ || || 30 30 ||||  
 

ತವಂ ಸಪುತನ್ ುನಿವತನ್ ೀಷ್ಟ ತನಾವ ತರರಾಯ ಚತತಹ್ ೀಯತರಕವಿದ್ಯರಾ ಚ ತವಂ ಸಪುತನ್ ುನಿವತನ್ ೀಷ್ಟ ತನಾವ ತರರಾಯ ಚತತಹ್ ೀಯತರಕವಿದ್ಯರಾ ಚ ||  
ತವಮೀಕ ಆತ್ಾಮತವಮೀಕ ಆತ್ಾಮSSSSತಮವತ್ಾಮನಾದಿರನ್ನ್ುಪಾರಾಃ ಕವಿರವಯರಾತ್ಾಮ ತಮವತ್ಾಮನಾದಿರನ್ನ್ುಪಾರಾಃ ಕವಿರವಯರಾತ್ಾಮ || || 31 31 ||||  

ಸಪುತನ್ ುನ್ ಸಪುತನ್ ುನ್ ––  ಸಪುಕರತ ನ್ ಸಪುಕರತ ನ್ || || 31 31 ||||  
 

ತವಮೀವ ಕ್ಾಲ್ ೀತವಮೀವ ಕ್ಾಲ್ ೀSSನಿಮಿಷ್ ೀ ಜನಾನಾಮಾರ್ತನಿಮಿಷ್ ೀ ಜನಾನಾಮಾರ್ತಲಯಲಯವಾದಾಯವರ್ವ್ೈಾಃ ಕ್ಷಿಣ್ ೀಷ್ಟ ವಾದಾಯವರ್ವ್ೈಾಃ ಕ್ಷಿಣ್ ೀಷ್ಟ ||  
ಕ ಟ್ಸಿ ಆತ್ಾಮ ಪರಮೀಷ್ಠಯಜ್ ೀ ಕ ಟ್ಸಿ ಆತ್ಾಮ ಪರಮೀಷ್ಠಯಜ್ ೀ ಮಹಾಂಮಹಾಂಸುವಂ ಜೀವಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ಜೀವ ಆತ್ಾಮ ಸುವಂ ಜೀವಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ಜೀವ ಆತ್ಾಮ   ||||  

  ಜೀವಾನಾಂ ಪಾರಣಧ್ಾರಕಾಃ ಜೀವಾನಾಂ ಪಾರಣಧ್ಾರಕಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ತವತುಾಃ ಪರಂ ನಾಪರಮಪಯನ್ೀಜದ್ೀಜಚಾ ಕಿಞ್ಚಾದ್ವಯತರಿಕುಮಸ್ತು ತವತುಾಃ ಪರಂ ನಾಪರಮಪಯನ್ೀಜದ್ೀಜಚಾ ಕಿಞ್ಚಾದ್ವಯತರಿಕುಮಸ್ತು ||  
ವಿದಾಯಕಲಾವಿದಾಯಕಲಾಸ ು್ೀ ತನ್ವಶಾ ಸವಾಯ ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯಸ ು್ೀ ತನ್ವಶಾ ಸವಾಯ ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯSSಸ್ತ ಬೃಹಸ್ತ ಬೃಹತಿಪೃಷ್ಠಾಃ ತಿಪೃಷ್ಠಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ಪರಾವರ್ೀಷ್ತ ರ್ಸಾಮತ್ ತವಂ ವಾಯಪುೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ಪರಾವರ್ೀಷ್ತ ರ್ಸಾಮತ್ ತವಂ ವಾಯಪುೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮನ್ನ ವಯತರಿಕುಂ ತವದಿತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವ್ೀದಿನ್ಾಃತಸಾಮನ್ನ ವಯತರಿಕುಂ ತವದಿತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವ್ೀದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  

ವಿದಾಯಶಾ ಕಲಾಶಾ ವಿದಾಯಕಲಾಾಃ ವಿದಾಯಶಾ ಕಲಾಶಾ ವಿದಾಯಕಲಾಾಃ ||  

‘‘ಮಹಾವಿದಾಯಾಃ ಕಲಾಶ್ೈವ ತವತುನಾವಾಶ್ರತ್ಾ ರ್ತಾಃ ಮಹಾವಿದಾಯಾಃ ಕಲಾಶ್ೈವ ತವತುನಾವಾಶ್ರತ್ಾ ರ್ತಾಃ ||  
ವಿದಾಯತನ್ತರಿತ ಪಾರವಿದಾಯತನ್ತರಿತ ಪಾರಹತರತಸಾುವಂ ತತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃಹತರತಸಾುವಂ ತತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ತರಪೃಷ್ಠಾಃ ತರಪೃಷ್ಠಾಃ ––  ತತರಿೀರ್ಾಃ ತತರಿೀರ್ಾಃ ||  
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‘‘ಬರಹಮಣ್ ೀಬರಹಮಣ್ ೀSSಪಯ ಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಹಿರಣಯಕಾಃ ಪಯ ಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಹಿರಣಯಕಾಃ ||  
ಬರಹಾಮಣಂ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸ ುೌತ ತದ್ುವಿಷ್ತಣವಿವಕ್ಷರಾಬರಹಾಮಣಂ ತದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸ ುೌತ ತದ್ುವಿಷ್ತಣವಿವಕ್ಷರಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  4 4 ||||  
 

ಏವಂಏವಂ  ಲಲಬಧವರ್ ೀ ದ್ೈತ್್ ಯೀ ಬಿಭರದ ಧ್ೀಮಮರ್ಂ ವಪುಾಃ ಬಧವರ್ ೀ ದ್ೈತ್್ ಯೀ ಬಿಭರದ ಧ್ೀಮಮರ್ಂ ವಪುಾಃ ||  
ಭಗವತಯಕರ್ ೀದ ದ್ವೀಷ್ಂ ಭಾರತತವಯಧ್ಮನ್ತಸಮರನ್ ಭಗವತಯಕರ್ ೀದ ದ್ವೀಷ್ಂ ಭಾರತತವಯಧ್ಮನ್ತಸಮರನ್ || || 4 4 ||||  

‘‘ಸವತ್್ ೀ ಭಕ್ಾು ಹಿರಣಾಯದಾಯಾಃ ಪರಾವ್ೀಶಾದ್ಧರೌ ದಿವಷ್ಾಃಸವತ್್ ೀ ಭಕ್ಾು ಹಿರಣಾಯದಾಯಾಃ ಪರಾವ್ೀಶಾದ್ಧರೌ ದಿವಷ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 4 4 ||||  
 

ತಸ್ತಮನ್ ಮಹ್ೀನ್ದಾಭವನ್ೀ ಮಹಾಸತರ್ ೀ ಮಹಾಬಲ್ ೀ ನಿಜಯತಲ್ ೀಕ ಏಕರಾಟ್ ತಸ್ತಮನ್ ಮಹ್ೀನ್ದಾಭವನ್ೀ ಮಹಾಸತರ್ ೀ ಮಹಾಬಲ್ ೀ ನಿಜಯತಲ್ ೀಕ ಏಕರಾಟ್ ||  
ರ್ೀಮೀರ್ೀಮೀSSಭಿವನಾದಯಙಚಘಾರ್ತಗಾಃ ಸತರಾದಿಭಿಾಃ ಪರತ್ಾಪತ್್ೈರ ಜಯತಚಣಡಶಾಭಿವನಾದಯಙಚಘಾರ್ತಗಾಃ ಸತರಾದಿಭಿಾಃ ಪರತ್ಾಪತ್್ೈರ ಜಯತಚಣಡಶಾಸನ್ಾಃ ಸನ್ಾಃ || || 12 12 ||||  

 

ತಮಙ್ು ಮತುಮ್ತಮಙ್ು ಮತುಮ್  ಮಧ್ತನ್ ೀರತಗನಿಧನಾ ವಿವೃತುತ್ಾಮಾರಕ್ಷಮಶ್ೀಷ್ ಷ್ಣಯಪಾಾಃ ಮಧ್ತನ್ ೀರತಗನಿಧನಾ ವಿವೃತುತ್ಾಮಾರಕ್ಷಮಶ್ೀಷ್ ಷ್ಣಯಪಾಾಃ ||  
ಉಪಾಸತ್್ ೀಪಾರ್ನ್ಪಾಣಿಭಿವಿಯನಾ ತರಭಿಸುಪೀಯೀಗಬಲೌಜಉಪಾಸತ್್ ೀಪಾರ್ನ್ಪಾಣಿಭಿವಿಯನಾ ತರಭಿಸುಪೀಯೀಗಬಲೌಜಸಾಂಸಾಂ  ಪದ್ಮ್ ಪದ್ಮ್ ||||  

‘‘ಆದಿತ್ಾಯ ವಸವೀ ರತದಾರಸ್ತಿವಿಧ್ಾ ಹಿ ಸತರಾ ರ್ತಾಃ ಆದಿತ್ಾಯ ವಸವೀ ರತದಾರಸ್ತಿವಿಧ್ಾ ಹಿ ಸತರಾ ರ್ತಾಃ ||  
ಮರತತಶ್ೈವ ವಿಶ್ವೀ ಚ ಸಾಧ್ಾಯಶ್ೈವ ಚ ತದ್ುತ್ಾಾಃ ಮರತತಶ್ೈವ ವಿಶ್ವೀ ಚ ಸಾಧ್ಾಯಶ್ೈವ ಚ ತದ್ುತ್ಾಾಃ ||  
ಅತಸಿರ್ ಇತ ಪರೀಕ್ಾುಶಾತ್ಾವರ್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಸೃಅತಸಿರ್ ಇತ ಪರೀಕ್ಾುಶಾತ್ಾವರ್ ೀ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಉಪಾರ್ನ್ಂ ದ್ದ್ತಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿನಾ ದ್ೀವಾನ್ ಹಿರಣಯಕ್್ೀಉಪಾರ್ನ್ಂ ದ್ದ್ತಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿನಾ ದ್ೀವಾನ್ ಹಿರಣಯಕ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಅರ್ಜ್ಞಭಾಗ್ೀಷ್ವಪ ತತ ಸತರಶಬದಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಅರ್ಜ್ಞಭಾಗ್ೀಷ್ವಪ ತತ ಸತರಶಬದಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಜ್ಞಭಾಗಭತಜಸ ು್ವೀವ ತರರ್ ಇತಯಭಿಶಬಿದತ್ಾಾಃರ್ಜ್ಞಭಾಗಭತಜಸ ು್ವೀವ ತರರ್ ಇತಯಭಿಶಬಿದತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ನಿವ್ೈಯರಾರ್ ಪರಶಾನಾುರ್ ಸವಸತತ್ಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ ನಿವ್ೈಯರಾರ್ ಪರಶಾನಾುರ್ ಸವಸತತ್ಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ ||  
ಪರಹಾಿದಾರ್ ರ್ದಾ ದ್ತರಹ್ಯೀದ್ಧನಿಷ್ಯೀಪರಹಾಿದಾರ್ ರ್ದಾ ದ್ತರಹ್ಯೀದ್ಧನಿಷ್ಯೀSSಪ ವರ್ ೀಜಯತಮ್ಪ ವರ್ ೀಜಯತಮ್  || || 229 9 ||||  

    ‘‘ರ್ತರ ಕವಚ ರ್ಶಾಃಸಾಿನ್ಮನ್ಯೀಷಾಮಿತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ರ್ತರ ಕವಚ ರ್ಶಾಃಸಾಿನ್ಮನ್ಯೀಷಾಮಿತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಸವಯತ್ಾರಪ ತತ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯನಾಯನ್ ಪೂಜಯೀತ್ ಕವಚಿತ್ಸವಯತ್ಾರಪ ತತ ದ್ೀವಾನಾಮಿತಯನಾಯನ್ ಪೂಜಯೀತ್ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 29 29 ||||  

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಮಹಾಗತಣಾ ರಾಜನ್ ಗೃಹಯನ ು್ೀ ಕವಿಭಿಮತಯಹತಾಃ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಮಹಾಗತಣಾ ರಾಜನ್ ಗೃಹಯನ ು್ೀ ಕವಿಭಿಮತಯಹತಾಃ ||  
ನ್ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀSSಧ್ತನಾಧ್ತನಾSSಭಿ ೀರ್ನ ು್ೀ ರ್ಥಾ ಭಗವತೀಶವರ್ೀ ಭಿ ೀರ್ನ ು್ೀ ರ್ಥಾ ಭಗವತೀಶವರ್ೀ || || 35 35 ||||  
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‘‘ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಹರಿಸಾಮಯಂ ತತ ಕಿಞ್ಚಾತ್ಾಸಮಯಮತದಿೀರಿತಮ್ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಹರಿಸಾಮಯಂ ತತ ಕಿಞ್ಚಾತ್ಾಸಮಯಮತದಿೀರಿತಮ್ ||  
ಸಮಯಸಮಯಕ್ ಸಾಮಯಂ ತತ ಮತ್ಾಸಯದ್ೀರಿತ ಶಾಸಿಸಯ ನಿಣಯರ್ಾಃಕ್ ಸಾಮಯಂ ತತ ಮತ್ಾಸಯದ್ೀರಿತ ಶಾಸಿಸಯ ನಿಣಯರ್ಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 32 32 ––  35 35 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  5 5 ||||  

ಪರಹಾಿದ್ ಉವಾಚ ಪರಹಾಿದ್ ಉವಾಚ --  

ಸ ರ್ದಾಸ ರ್ದಾSSನ್ತಗತಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಪಶತಬತದಿಧವಿಯಭಿದ್ಯತ್್ೀ ನ್ತಗತಾಃ ಪುಂಸಾಂ ಪಶತಬತದಿಧವಿಯಭಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅನ್ಯ ಏಷ್ ತಥಾ ಅನ್ಯ ಏಷ್ ತಥಾ SSನ್ ಯೀನ್ ಯೀSSಹಮಿತ ದ್ೀಹಗತ್ಾಹಮಿತ ದ್ೀಹಗತ್ಾSSಸತೀ ಸತೀ || || 12 12 ||||  

‘‘ಸಾವತನ್ಿಯೀಣಾನ್ಯಸದಾಾವನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ ಶತರತಸ್ತುವರ್ಮ್ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣಾನ್ಯಸದಾಾವನಿಷ್ೀಧ್ಾರ್ ಶತರತಸ್ತುವರ್ಮ್ ||  
ಅನ್ ಯೀಅನ್ ಯೀSSಸಾವನ್ ಯೀಸಾವನ್ ಯೀSSಹಮಿತ  ಪಶಯನ್ನಜ್ಞ ಇತ ಸಮ ಹ ಹಮಿತ  ಪಶಯನ್ನಜ್ಞ ಇತ ಸಮ ಹ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಮನ್ುರ್ಯಮಯೀದಿತ ಭ್ೀದ್ಂ ಸವರ ಪತಾಃ ಆತ್ಾಮನ್ಮನ್ುರ್ಯಮಯೀದಿತ ಭ್ೀದ್ಂ ಸವರ ಪತಾಃ ||  
ಆಹ ತದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀಆಹ ತದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀSS ೀನಾ ಭಿೀನಾನಜೀವಾಾಃ ೀನಾ ಭಿೀನಾನಜೀವಾಾಃ  ಸದ್ೈವ ತತ ಸದ್ೈವ ತತ ||  
ಸವರ ಪಸತ್ಾುಕತೃಯತವಂ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ಮೀಕ್ಷಸುಥ್ೈವ ಚ ಸವರ ಪಸತ್ಾುಕತೃಯತವಂ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ಮೀಕ್ಷಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಮತಕುಸಾಯವಸಿ್ತತಶ್ೈವ ಸವಯಂ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀಮತಕುಸಾಯವಸಿ್ತತಶ್ೈವ ಸವಯಂ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶ್ೀ  ಸದಾಸದಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 12 12 ||||  

ಪರಹಾಿದ್ ಉವಾಚ ಪರಹಾಿದ್ ಉವಾಚ ––  

ಶರವಣಂ ಕಿೀತಯನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮರಣಂ ಪಾದ್ಸ್ೀವನ್ಮ್ ಶರವಣಂ ಕಿೀತಯನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಮರಣಂ ಪಾದ್ಸ್ೀವನ್ಮ್ ||  
ಅಚಯನ್ಂ ವನ್ದನ್ಂ ದಾಸಯಂ ಸಖಯಮಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ಅಚಯನ್ಂ ವನ್ದನ್ಂ ದಾಸಯಂ ಸಖಯಮಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್ || || 23 23 ||||  

ಆತಮಸಿತ್್ವೀನ್ ವ್ೀದ್ನ್ಮಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್  ಆತಮಸಿತ್್ವೀನ್ ವ್ೀದ್ನ್ಮಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್  ||  

‘‘ಮತಕುಸಾಯಪ ಮಮಾನ್ುಸ್ ಿೀ ನಿರ್ನ್ೈಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸದಾ ಮತಕುಸಾಯಪ ಮಮಾನ್ುಸ್ ಿೀ ನಿರ್ನ್ೈಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸದಾ ||  
ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸಮಯಗಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸಮಯಗಾತಮನಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  

ಗತರತಪುತರ ಉವಾಚ ಗತರತಪುತರ ಉವಾಚ ––  

ನ್ ಮತರಣಿೀತಂ ನ್ ನ್ ಮತರಣಿೀತಂ ನ್ ಪರಪರಪರಣಿೀತಂ ಸತತ್್ ೀ ವದ್ತ್್ಯೀಷ್ ತವ್ೀನ್ದಾಶತ್್ ರೀ ಪರಣಿೀತಂ ಸತತ್್ ೀ ವದ್ತ್್ಯೀಷ್ ತವ್ೀನ್ದಾಶತ್್ ರೀ ||  
ನ್ೈಸಗಿಯಕಿೀರ್ಂ ಮತರಸಯ ರಾಜನಿನರ್ಚಛ ಮನ್ತಯಂ ಕವ ತದಾತಮಮಾನ್ಾಃ ನ್ೈಸಗಿಯಕಿೀರ್ಂ ಮತರಸಯ ರಾಜನಿನರ್ಚಛ ಮನ್ತಯಂ ಕವ ತದಾತಮಮಾನ್ಾಃ || || 28 28 ||||  

ಕವ ತದಾಕವ ತದಾSSSSತಮಮಾನ್ ೀ ಮಮ ತಮಮಾನ್ ೀ ಮಮ ??  || || 28 28 || ||   
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  5 5 ||||  
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|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 7 7 ––  6 6 ||||    
 

ಪರಾವರ್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬರಹಾಮನ್ುಸಾಿವರಾದಿಷ್ತ ಪರಾವರ್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬರಹಾಮನ್ುಸಾಿವರಾದಿಷ್ತ ||  
ಭೌತಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ವರ್ ಮಹತತಸ ಚ ಭೌತಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ವರ್ ಮಹತತಸ ಚ || || 26 26 ||||  

 

ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣಸಾಮಯೀ ಚ ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ತಥಾ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣಸಾಮಯೀ ಚ ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ತಥಾ ||  
ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಭಗವಾನಿೀಶವರ್ ೀಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಭಗವಾನಿೀಶವರ್ ೀSSವಯರ್ಾಃ ವಯರ್ಾಃ || || 27 27 ||||  

 

ಪರತಯಗಾತಮಸವರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾಲರ ಪ್ೀಣ ಚ ಸವರ್ಮ್ ಪರತಯಗಾತಮಸವರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾಲರ ಪ್ೀಣ ಚ ಸವರ್ಮ್ ||  
ವಾಯಪಯವಾಯವಾಯಪಯವಾಯಪಕನಿದ್ೀಯಶ್್ ಯೀ ಹಯನಿದ್ೀಯಪಕನಿದ್ೀಯಶ್್ ಯೀ ಹಯನಿದ್ೀಯಶ್್ ಯೀ ವಿಕಲ್ಲಾತಾಃ ಶ್್ ಯೀ ವಿಕಲ್ಲಾತಾಃ || || 28 28 ||||  

  ‘‘ಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ಪರತಯಗಾತ್ಾಮ ವಾಯಪುಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃಅನ್ುರಾಯಮಿೀ ಪರತಯಗಾತ್ಾಮ ವಾಯಪುಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  
 

ಕ್್ೀವಲಾನ್ತಭವಾನ್ನ್ದಸವರ ಪಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಕ್್ೀವಲಾನ್ತಭವಾನ್ನ್ದಸವರ ಪಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  
ಮಾರ್ರಾಮಾರ್ರಾSSನ್ುಹಿಯತ್್ೈಶವರ್ಯ ಈರ್ತ್್ೀ ಗತಣಸಗಯರಾ ನ್ುಹಿಯತ್್ೈಶವರ್ಯ ಈರ್ತ್್ೀ ಗತಣಸಗಯರಾ || || 29 29 ||||  

ಪರಕೃತ್ಾಯ ತಮಸಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ತಮಸಾ SSSSವೃತತ್ಾವದ್ಧರ್ೀರ್ೈಶವರ್ಯಂ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ವೃತತ್ಾವದ್ಧರ್ೀರ್ೈಶವರ್ಯಂ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ || || 29 29 ||||  
 

ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ದ್ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ದ್ರಾಂ ಕತರತತ ಸೌಹೃದ್ಮ್ ರಾಂ ಕತರತತ ಸೌಹೃದ್ಮ್ ||  
ಭಾವಮಾಸತರಮತನ್ತಮಚಯ ತರಾ ತತಷ್ಯತಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ ಭಾವಮಾಸತರಮತನ್ತಮಚಯ ತರಾ ತತಷ್ಯತಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ || || 30 30 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಗೃಯಹತ್ಾವದ್ ಾವಿಷ್ ಣೀಗೃಯಹತ್ಾವದ್ ಾತ್್ೀಷ್ತ ದ್ರಾ ಕ್ಾತ್್ೀಷ್ತ ದ್ರಾ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಜಾನ್ತ್ಾರಾಯ ವಿಜಾನ್ತ್ಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  
 

ತತಷ್ಟೀ ಚ ರ್ತರ ಕಿಮಲಭಯಮನ್ನ್ು ಆದ್ಯೀ ಕಿಂ ತ್್ೈಗತಯಣವಯತಕರ್ೈರಿಹ ಯೀತತಷ್ಟೀ ಚ ರ್ತರ ಕಿಮಲಭಯಮನ್ನ್ು ಆದ್ಯೀ ಕಿಂ ತ್್ೈಗತಯಣವಯತಕರ್ೈರಿಹ ಯೀSSನ್ತಸ್ತದಾಧಾಃ ನ್ತಸ್ತದಾಧಾಃ ||  
ಧ್ಮಾಯದಿಭಿಾಃ ಕಿಮಗತಣ್ೀನ್ ಚ ಕ್ಾಙಚಷತ್್ೀನ್ ಸಾರಂ ಜತಧ್ಮಾಯದಿಭಿಾಃ ಕಿಮಗತಣ್ೀನ್ ಚ ಕ್ಾಙಚಷತ್್ೀನ್ ಸಾರಂ ಜತಷಾಂಷಾಂ  ಚರಣಯೀರತಪಗಾರ್ತ್ಾಂಚರಣಯೀರತಪಗಾರ್ತ್ಾಂ  ನ್ಾಃನ್ಾಃ||||3131||||  

‘‘ಕ್ಾಙ್ಷತ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷಗಮಪ ಸತಖಂ ನಾಕ್ಾಙ್ಷತ್್ ೀ ರ್ಥಾಕ್ಾಙ್ಷತ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷಗಮಪ ಸತಖಂ ನಾಕ್ಾಙ್ಷತ್್ ೀ ರ್ಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 31 31 ||||  
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  6 6 ||||  
 

|| || ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  7 7 ||||  
 

ಜನಾಮಜನಾಮದಾಯಾಃ ಷ್ಡಿಮೀ ಭಾವಾ ದ್ೃಷಾಟ ದ್ೀಹಸಯ ನಾತಮನ್ಾಃ ದಾಯಾಃ ಷ್ಡಿಮೀ ಭಾವಾ ದ್ೃಷಾಟ ದ್ೀಹಸಯ ನಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಫಲಾನಾಮಿವ ವೃಕ್ಷಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಶವರಮ ತಯನಾ ಫಲಾನಾಮಿವ ವೃಕ್ಷಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೀಶವರಮ ತಯನಾ || || 18 18 ||||  
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‘‘ಷ್ಡಿವಕ್ಾರಾಾಃಷ್ಡಿವಕ್ಾರಾಾಃ  ಶರಿೀರಸಯಶರಿೀರಸಯ  ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ುತಸಯ ತತ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ುತಸಯ ತತ ||  
ತದ್ ೀನ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಚ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತನ್ಮಮತ್ಾಂ ತಯಜ್ೀತ್ತದ್ ೀನ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಚ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತನ್ಮಮತ್ಾಂ ತಯಜ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 18 18 ||||  

 

  ಆತ್ಾಮ ನಿತ್್ ಯೀಆತ್ಾಮ ನಿತ್್ ಯೀSSವಯರ್ಾಃ ಶತದ್ಧ ಏಕಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆಶರರ್ಾಃ ವಯರ್ಾಃ ಶತದ್ಧ ಏಕಾಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ ಆಶರರ್ಾಃ ||  
ಅವಿಕಿರರ್ಾಃ ಸವದ್ೃಗವಶ್್ ಯೀ ವಾಯಪಕ್್ ೀಅವಿಕಿರರ್ಾಃ ಸವದ್ೃಗವಶ್್ ಯೀ ವಾಯಪಕ್್ ೀSSಸಙ್ುಯನಾವೃತಾಃ  ಸಙ್ುಯನಾವೃತಾಃ  || || 19 19 ||||  

  ಹ್ೀತತತ್ಾವದಿವಷ್ಣವ ೀನ್ತವಂ ಶರಿೀರಸಯ ಹ್ೀತತತ್ಾವದಿವಷ್ಣವ ೀನ್ತವಂ ಶರಿೀರಸಯ || || 19 19 ||||  
 

ಅಷೌಟ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಅಷೌಟ ಪರಕೃತರ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸಿರ್ ಏವ ಹಿ ತದ್ತುಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸಿರ್ ಏವ ಹಿ ತದ್ತುಣಾಾಃ ||  
ವಿಕ್ಾರಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಾಚಾಯೈಯಾಃ ಪುಮಾನ್ೀಕಾಃ ಸಮನ್ವರಾತ್ ವಿಕ್ಾರಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಾಚಾಯೈಯಾಃ ಪುಮಾನ್ೀಕಾಃ ಸಮನ್ವರಾತ್ || || 22 22 ||||  

 

ದ್ೀಹಸತು ಸವಯಸಙ್ಕಘತ್್ ೀ ಜಗತುಸತಿರಿತ ದಿವಧ್ಾ ದ್ೀಹಸತು ಸವಯಸಙ್ಕಘತ್್ ೀ ಜಗತುಸತಿರಿತ ದಿವಧ್ಾ ||  
ಅತ್್ರಯೈವ ಮೃಗಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ೀತ ನ್ೀತತಯತಅತ್್ರಯೈವ ಮೃಗಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ೀತ ನ್ೀತತಯತತಯತಯಜನ್ ಜನ್ || || 23 23 ||||  

  ‘‘ಅಭಿಮಾನ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶ ಇತ ಸೃತಾಃ ಅಭಿಮಾನ್ಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶ ಇತ ಸೃತಾಃ ||  
ಜಡವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಜೀವಾಃ ಸಮಯಜ ಜ್ಾೀಜಡವಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಜೀವಾಃ ಸಮಯಜ ಜ್ಾೀಯೀಯೀ  ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 23 23 ||||  

 

ಬತದ ಧ್ೀಜಾಯಗರಣಂ ಸವಪನಾಃ ಸತಷ್ತಪುರಿತ ವೃತುರ್ಾಃ ಬತದ ಧ್ೀಜಾಯಗರಣಂ ಸವಪನಾಃ ಸತಷ್ತಪುರಿತ ವೃತುರ್ಾಃ ||  
ತ್ಾ ಯೀನ್ೈವಾನ್ತಭ ರ್ನ ು್ೀ ಸ್ ೀತ್ಾ ಯೀನ್ೈವಾನ್ತಭ ರ್ನ ು್ೀ ಸ್ ೀSSಧ್ಯಕ್ಷಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ಧ್ಯಕ್ಷಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ || || 25 25 ||||  

 

ಏಭಿಸ್ತುವಣ್ೈಯಾಃ ಪರ್ಯಸ್ೈಬತಯದಿಧಭ್ೀದ್ೈಾಃ ಕಿರಯೀದ್ಾವ್ೈಾಃ ಏಭಿಸ್ತುವಣ್ೈಯಾಃ ಪರ್ಯಸ್ೈಬತಯದಿಧಭ್ೀದ್ೈಾಃ ಕಿರಯೀದ್ಾವ್ೈಾಃ ||  
ಸರ ಪಮಾತಮನ್ ೀ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಗನ ಧ್ೈವಾಯರ್ತರಿವಾನ್ವರಾತ್ ಸರ ಪಮಾತಮನ್ ೀ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಗನ ಧ್ೈವಾಯರ್ತರಿವಾನ್ವರಾತ್ || || 26 26 ||||  

 

ಏತದಾದವರ್ ೀ ಹಿ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಗತಣಕಮಯಏತದಾದವರ್ ೀ ಹಿ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಗತಣಕಮಯನಿಬನ್ಧನ್ಾಃ ನಿಬನ್ಧನ್ಾಃ ||  
ಅಜ್ಞಾನ್ಮ ಲ್ ೀಅಜ್ಞಾನ್ಮ ಲ್ ೀSSಪಾಥ್ ೀಯಪಾಥ್ ೀಯSSಪ ಪುಂಸಾಃ ಸವಪನ ಇವಾಪಯತ್್ೀ ಪ ಪುಂಸಾಃ ಸವಪನ ಇವಾಪಯತ್್ೀ || || 27 27 ||||  

  ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ––  ಜೀವಸಯ ಜೀವಸಯ ||  

ಸತವಬತದಾಧಯದಿಶಬ ದ್ೈಸತು ಜೀವೀಸತವಬತದಾಧಯದಿಶಬ ದ್ೈಸತು ಜೀವೀSSಪ ಕವಪ ಕವಚಿಚಿದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಜಾಜಾಗರಗರದಾದಾಯಾಃ ಕಮಯ ಚ್ೈವ ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ತಸಯ ಹಿ ದಾದಾಯಾಃ ಕಮಯ ಚ್ೈವ ಸತಖದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ತಸಯ ಹಿ ||  
ಜಾಗರಜಾಗರದಾದ್ೀ ಪರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಸತಖನಿಷ್ ಠೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ದಾದ್ೀ ಪರ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಸತಖನಿಷ್ ಠೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ || || 25 25 ||||  
‘‘ಸ ಜೀವ್ೀನ್ ಸಹ ಸಾಿನಾತ್ ತತಸವರ ಸ ಜೀವ್ೀನ್ ಸಹ ಸಾಿನಾತ್ ತತಸವರ ಪಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  
ಅಜ್ಞದ್ೃಷಾಟಯ ನ್ ಜ್ಞದ್ೃಷಾಟಯ ರ್ಥಾ ಗನ್ಧರ್ತತ್್ ೀಅಜ್ಞದ್ೃಷಾಟಯ ನ್ ಜ್ಞದ್ೃಷಾಟಯ ರ್ಥಾ ಗನ್ಧರ್ತತ್್ ೀSSನಿಲಾಃ ನಿಲಾಃ ||| | 26 26 ||||  
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‘‘ಅದ್ೃಷ್ಟೀಜೀಯವಪರಯೀಭ್ೀಯದ್ಸಾಯಪನೀತ ಸಂಅದ್ೃಷ್ಟೀಜೀಯವಪರಯೀಭ್ೀಯದ್ಸಾಯಪನೀತ ಸಂಸೃಸೃತಮ್ ತಮ್ ||  
ಅಭ್ೀದ್ನಿಅಭ್ೀದ್ನಿಶಾರಾಶಾರಾದಾಯತ ತಮೀ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃದಾಯತ ತಮೀ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ ||||  

ಬತದಿಧಭ್ೀಯದ್ೈಬತದಿಧಭ್ೀಯದ್ೈಜೀಯಜೀಯವಾನಾಂ ತ್ಾರತಮಯಜ್ಞಾಪಕ್್ೈಾಃ ವಾನಾಂ ತ್ಾರತಮಯಜ್ಞಾಪಕ್್ೈಾಃ ||||  

‘‘ದ್ತಾಃಖರ ಪೀದ್ತಾಃಖರ ಪೀSSಪ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಬತದಿಧಪೂವಯಮವಾಪಯತ್್ೀ ಪ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಬತದಿಧಪೂವಯಮವಾಪಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ಶ್ರಶ್ಾೀದ್ಂ ಸವರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಶ್ರಶ್ಾೀದ್ಂ ಸವರ್ಂ ಕೃತ್ಾವSSSSತಮನ್ ೀತಮನ್ ೀSSವಶಾಃ ವಶಾಃ ||  
ತತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮವಾಪ್ಯೀತ ತಥಾ ಜಾತತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮವಾಪ್ಯೀತ ತಥಾ ಜಾಗರಿತ್್ೀಗರಿತ್್ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಜಾನ್ನ್ನಪಾಯತಮನ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮವಶಸತು ಪರವತಯತ್್ೀಜಾನ್ನ್ನಪಾಯತಮನ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮವಶಸತು ಪರವತಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

ತಸಾಮದ್ಾವದಿಬಾಃ ಕತಯವಯಾಃ ಕಮಯಣಾಂ ತರಗತಣಾತಮನಾಮ್ ತಸಾಮದ್ಾವದಿಬಾಃ ಕತಯವಯಾಃ ಕಮಯಣಾಂ ತರಗತಣಾತಮನಾಮ್ ||  
ಬಿೀಜನಿಬಿೀಜನಿಹಯರಣಂ ಯೀಗಾಃ ಪರವಾಹ್ ೀಪರಮೀ  ರ್ಾಃ ಹಯರಣಂ ಯೀಗಾಃ ಪರವಾಹ್ ೀಪರಮೀ  ರ್ಾಃ || || 29 29 ||||  

 ರ್ಾಃ ಪರವಾಹಸ್ ಯೀಪ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ರಮಣಮ್ ರ್ಾಃ ಪರವಾಹಸ್ ಯೀಪ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ರಮಣಮ್  || || 29 29 ||||  
 

  ನಿಶಮಯ ಕಮಾಯಣಿ ಗತಣಾನ್ತತಲಾಯನ್ ವಿೀರಾಯಣಿ ಲ್ಲೀಲಾತನ್ತಭಿಾಃ ಕೃತ್ಾನಿ ನಿಶಮಯ ಕಮಾಯಣಿ ಗತಣಾನ್ತತಲಾಯನ್ ವಿೀರಾಯಣಿ ಲ್ಲೀಲಾತನ್ತಭಿಾಃ ಕೃತ್ಾನಿ ||  
ರ್ದಾರ್ದಾSSತಹಷ್ ೀಯತತಾಲಕ್ಾಶತರಗದ್ುದ್ಾಃ ಪರೀತೆಣಠ ಉದಾುರ್ತ ರೌತ ನ್ೃತಯತ ತಹಷ್ ೀಯತತಾಲಕ್ಾಶತರಗದ್ುದ್ಾಃ ಪರೀತೆಣಠ ಉದಾುರ್ತ ರೌತ ನ್ೃತಯತ ||||3535||||  

 

ರ್ದಾ ಗರಹಗರಸು ಇವ ಕವಚಿದ್ಧಸತ್ಾಯರ್ದಾ ಗರಹಗರಸು ಇವ ಕವಚಿದ್ಧಸತ್ಾಯಕರನ್ದಕರನ್ದರ್ತ್್ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ಧ್ಾಯರ್ರ್ತ ವನ್ದತ್್ೀ ಜನ್ಮ್ ತ ವನ್ದತ್್ೀ ಜನ್ಮ್ ||  
ಮತಮತಹತಾಃ ಶವಸನ್ ವಕಿು ಹರ್ೀ ಜಗತಾತ್್ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ೀತ್ಾಯತಮಮತಗಯತಹತಾಃ ಶವಸನ್ ವಕಿು ಹರ್ೀ ಜಗತಾತ್್ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ೀತ್ಾಯತಮಮತಗಯತತರಪಾಃ ತರಪಾಃ || || 37 37 ||||  

 

ತದಾ ಪುಮಾನ್ ಮತಕುಸಮಸುಬನ್ಧನ್ಸುದಾಾವಭಾವಾನ್ತಕೃತ್ಾಶರಾಕೃತಾಃ ತದಾ ಪುಮಾನ್ ಮತಕುಸಮಸುಬನ್ಧನ್ಸುದಾಾವಭಾವಾನ್ತಕೃತ್ಾಶರಾಕೃತಾಃ ||  
ನಿದ್ಯಗಧಬಿೀಜಾನ್ತಶಯೀ ಮಹಿೀರ್ಸಾ ಭಕಿುಪರಯೀಗ್ೀಣ ಸಮೀತಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಮ್ ನಿದ್ಯಗಧಬಿೀಜಾನ್ತಶಯೀ ಮಹಿೀರ್ಸಾ ಭಕಿುಪರಯೀಗ್ೀಣ ಸಮೀತಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಮ್ ||  

ತದಾಾವಭಾವಾಃ ತದಾಾವಭಾವಾಃ | | ತದ್ಯಥಾಸವರ ಪ್ೀ ಭಕಿುಾಃ ತದ್ಯಥಾಸವರ ಪ್ೀ ಭಕಿುಾಃ ||||  

‘‘ಕ್್ೀಚಿಕ್್ೀಚಿದ್ಾದ್ಾಕ್ಾು ಕ್ಾು ವಿವಿನ್ೃತಯನಿು ಗಾರ್ನಿು ಚ ರ್ಥ್ೀಪಸತಮ್ ನ್ೃತಯನಿು ಗಾರ್ನಿು ಚ ರ್ಥ್ೀಪಸತಮ್ ||  
ಕ್್ೀಚಿತ್ ತ ಷ್ಟಣೀಂ ಜಪನ್ಯೀವ ಕ್್ೀಚಿಚ್ ಾೀಭರ್ಕ್ಾರಿಣಾಃಕ್್ೀಚಿತ್ ತ ಷ್ಟಣೀಂ ಜಪನ್ಯೀವ ಕ್್ೀಚಿಚ್ ಾೀಭರ್ಕ್ಾರಿಣಾಃ’’  ಇಇತ ಚ ತ ಚ || || 3535  --  38 38 ||||  

ಅಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಲಾಪಮಿಹಾಶತಭಾತಮನ್ಾಃ ಶರಿೀರಿಣಾಃ ಸಂಸೃತಚಕರಶಾತನ್ಮ್ ಅಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಲಾಪಮಿಹಾಶತಭಾತಮನ್ಾಃ ಶರಿೀರಿಣಾಃ ಸಂಸೃತಚಕರಶಾತನ್ಮ್ ||  
ತದ್ಬಾಹಮನಿವಾಯಣಸತಖಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಸುತ್್ ೀ ಭಜಧ್ವಂ ಹೃದ್ಯೀ ಹೃದಿೀಶವರಮ್ ತದ್ಬಾಹಮನಿವಾಯಣಸತಖಂ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಸುತ್್ ೀ ಭಜಧ್ವಂ ಹೃದ್ಯೀ ಹೃದಿೀಶವರಮ್ ||||  

ಬರಹಮನಿವಾಯಣಸತಖಮ್ ಬರಹಮನಿವಾಯಣಸತಖಮ್ ––  ಬರಹಮನಿಮಿತುನಿವಾಯಣಸತಖಮ್ ಬರಹಮನಿಮಿತುನಿವಾಯಣಸತಖಮ್ || || 38 38 ||||  
 

  ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSತಪರರಾಸ್ ೀತಪರರಾಸ್ ೀSSಸತರಬಾಲಕ್ಾ ಹರ್ೀರತಪಾಸನ್ೀ ಸ್ವೀ ಹೃದಿ ನ್ಸತರಬಾಲಕ್ಾ ಹರ್ೀರತಪಾಸನ್ೀ ಸ್ವೀ ಹೃದಿ ನ್ದ್ರದ್ರವತಸತಾಃ ವತಸತಾಃ ||  
ಅಸಾಯತಮಅಸಾಯತಮನ್ಾಃ ಸಖತಯರಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ ಕಿಂ ವಿಷ್ಯೀಪಪಾದ್ನ್ೈಾಃನ್ಾಃ ಸಖತಯರಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಾಃ ಕಿಂ ವಿಷ್ಯೀಪಪಾದ್ನ್ೈಾಃ||||3399||  
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ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್್ ೀ ಹೃದಿತಿತ್್ವೀನ್ ಅಶ್ೀಷ್ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್್ ೀ ಹೃದಿತಿತ್್ವೀನ್ || || 39 39 ||||  
 

ಸತಖಾರ್ ದ್ತಾಃಖಮೀಕ್ಷಾರ್ ಸಙ್ೆಲಾ ಇಹ ಕಮಯಣಾಃ ಸತಖಾರ್ ದ್ತಾಃಖಮೀಕ್ಷಾರ್ ಸಙ್ೆಲಾ ಇಹ ಕಮಯಣಾಃ ||  
ಸದಾಸದಾSSSSಪನೀತೀಹರಾ ದ್ತಾಃಖಮನಿೀಹಾರಾಂ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಮ್ ಪನೀತೀಹರಾ ದ್ತಾಃಖಮನಿೀಹಾರಾಂ ಸತಖ್ ೀನ್ನತಮ್ || || 43 43 ||||  

 

ತಸಾಮದ್ಥಾಯಶಾ ಕ್ಾಮಾಶಾ ಧ್ಮಾಯಶಾ ರ್ದ್ಪಾಶರರಾತ್ ತಸಾಮದ್ಥಾಯಶಾ ಕ್ಾಮಾಶಾ ಧ್ಮಾಯಶಾ ರ್ದ್ಪಾಶರರಾತ್ ||  
ಭಜತ್ಾನಿೀಹರಾಭಜತ್ಾನಿೀಹರಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮನಿೀಹಂ ಹತ್ಾಮನ್ಮನಿೀಹಂ ಹರಿಮಿೀಶವರಮ್ ರಿಮಿೀಶವರಮ್ || || 49 49 ||||  

‘‘ಅಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ಕರಣಮನಿೀಹಾ ಪರೀಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಅಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ಕರಣಮನಿೀಹಾ ಪರೀಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 49 49 ||||  
 

ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹರಿರಾತ್್ೇಶವರಾಃ ಪರರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹರಿರಾತ್್ೇಶವರಾಃ ಪರರ್ಾಃ ||  
ಭ ತ್್ೈಮಯಹದಿಾಾಃ ಸವಕೃತ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾನಾಂ ಬಿೀಜಸಂಜ್ಞಿತಾಃ ಭ ತ್್ೈಮಯಹದಿಾಾಃ ಸವಕೃತ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾನಾಂ ಬಿೀಜಸಂಜ್ಞಿತಾಃ || || 51 51 ||||  

‘‘ವಯಞ್ಜನಾಜಜಗತ್್ ೀವಯಞ್ಜನಾಜಜಗತ್್ ೀ  ವಿಷ್ತಣಬಿೀಯಜಂ ನ್ ಪರಿಣಾಮತಾಃವಿಷ್ತಣಬಿೀಯಜಂ ನ್ ಪರಿಣಾಮತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 51 51 ||||  
 

ದ್ೈತ್್ೀರಾ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಸ್ತಿರ್ಾಃದ್ೈತ್್ೀರಾ ರ್ಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಸ್ತಿರ್ಾಃ  ಶ್ಶ್ದಾರ ವರಜೌಕಸಾಃ ದಾರ ವರಜೌಕಸಾಃ ||  
ಖಗಾ ಮೃಗಾಾಃ ಪಾಪಜೀವಾಾಃ ಸನಿು ಹಯಚತಯತತ್ಾಂ ಗತ್ಾಾಃ ಖಗಾ ಮೃಗಾಾಃ ಪಾಪಜೀವಾಾಃ ಸನಿು ಹಯಚತಯತತ್ಾಂ ಗತ್ಾಾಃ || || 55 55 ||||  

ಅಚತಯತತ್ಾಂ ಅಚತಯತತ್ಾಂ ––  ಚತಯತವಜಯನ್ಮ್ ಚತಯತವಜಯನ್ಮ್ || || 55 55 ||||    
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 77--  77  ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  8 8 ||||  

ಋಷ್ರ್ ಉಚತಾಃ ಋಷ್ರ್ ಉಚತಾಃ --  
ತವಂ ನ್ಸುಪಾಃ ಪರಮಮಾತಿ ರ್ದಾತಮತ್್ೀಜ್ ೀ ಯೀನ್ದ್ಮಾದಿಪುರತಷಾತಮಗತಂ ಸಸಜಯತವಂ ನ್ಸುಪಾಃ ಪರಮಮಾತಿ ರ್ದಾತಮತ್್ೀಜ್ ೀ ಯೀನ್ದ್ಮಾದಿಪುರತಷಾತಮಗತಂ ಸಸಜಯ  ||  
ತದಿವಪರಲತಪುಮಮತನಾತದಿವಪರಲತಪುಮಮತನಾSSದ್ಯ ಶರಣಯಪಾಲ ರಕ್ಷಾಗೃಹಿೀತವಪುಷಾ ಪುನ್ರನ್ವಮಂಸಾಿಾಃ ದ್ಯ ಶರಣಯಪಾಲ ರಕ್ಷಾಗೃಹಿೀತವಪುಷಾ ಪುನ್ರನ್ವಮಂಸಾಿಾಃ || || 45 45 ||||  

ತದಿವಪರಲತಪುಮಿತ ಸಾದ್ೃಶಾಯಭ್ೀದ್ವಚನ್ಮ್ ತದಿವಪರಲತಪುಮಿತ ಸಾದ್ೃಶಾಯಭ್ೀದ್ವಚನ್ಮ್ | | ಆಲ್ ೀಚನ್ಮೀಆಲ್ ೀಚನ್ಮೀವ ತಪಾಃ ವ ತಪಾಃ ||  

‘‘ರ್ಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ಂ ತಪಾಃರ್ಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಮರ್ಂ ತಪಾಃ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ || || 45 45 ||||  

ಗನ್ಧವಾಯ ಉಚತಾಃ ಗನ್ಧವಾಯ ಉಚತಾಃ ––  

ವರ್ಂ ವಿಭ್ ೀ ತ್್ೀ ನ್ಟ್ನಾಟ್ಯವರ್ಂ ವಿಭ್ ೀ ತ್್ೀ ನ್ಟ್ನಾಟ್ಯಗಾಗಾರ್ಕ್ಾ ಯೀನಾತಮಸಾದಿವೀರ್ಯಬಲೌಜಸಾ ಕೃತ್ಾಾಃ ರ್ಕ್ಾ ಯೀನಾತಮಸಾದಿವೀರ್ಯಬಲೌಜಸಾ ಕೃತ್ಾಾಃ ||  
ಸ ಏಷ್ ನಿೀತ್್ ೀ ಭವತ್ಾ ಸ ಏಷ್ ನಿೀತ್್ ೀ ಭವತ್ಾ ದ್ಶಾಮಿಮಾಂ ಕಿಮತತಾರ್ಸಿಾಃ ಕತಶಲಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ದ್ಶಾಮಿಮಾಂ ಕಿಮತತಾರ್ಸಿಾಃ ಕತಶಲಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ || || 52 52 ||||  

‘‘ನ್ಟ್ನ್ಂ ತತ ಕಥಾಬದ್ಧಂ ನಾಟ್ಯಕಂ ಭಾವದ್ಶಯನ್ಮ್ನ್ಟ್ನ್ಂ ತತ ಕಥಾಬದ್ಧಂ ನಾಟ್ಯಕಂ ಭಾವದ್ಶಯನ್ಮ್’’  ಇತ ಗಾನ್ಧವ್ೀಯ ಇತ ಗಾನ್ಧವ್ೀಯ || || 52 52 ||||  
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|| || ಇತ ಸಇತ ಸಪುಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  8 8 ||||  
 

|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  9 9 ||||  
 

ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛಾೀಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಟತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈದ್ೃಯಷಾಟವ ತನ್ಮಹದ್ದ್ತಾತಮ್ ಸಾಕ್ಷಾಚಿಛಾೀಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಟತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈದ್ೃಯಷಾಟವ ತನ್ಮಹದ್ದ್ತಾತಮ್ ||  
ಅದ್ೃಷಾಟಶತರತಅದ್ೃಷಾಟಶತರತಪೂವಯತ್ಾವತ್ ಸಾ ನ್ ೀಪ್ೀರಾರ್ ಶಙಚೆ ತ್ಾ ಪೂವಯತ್ಾವತ್ ಸಾ ನ್ ೀಪ್ೀರಾರ್ ಶಙಚೆ ತ್ಾ || || 2 2 ||||  

ಅದ್ೃಷಾಟಶತರತಪೂವಯತ್ಾವದ್ನ್ಯೈಾಃ ಸಾಧ್ಾರಣ್ೈಜಯನ್ೈಾಃ ಅದ್ೃಷಾಟಶತರತಪೂವಯತ್ಾವದ್ನ್ಯೈಾಃ ಸಾಧ್ಾರಣ್ೈಜಯನ್ೈಾಃ ||  
ನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ಶಙಚೆ ತ್್ೀವ ಶ್ರೀಲ್ ೀಯಕಮೀಹಾರ್ ನ್ ೀ ರ್ರೌ ನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ಶಙಚೆ ತ್್ೀವ ಶ್ರೀಲ್ ೀಯಕಮೀಹಾರ್ ನ್ ೀ ರ್ರೌ || || 2 2 ||||  

 

ಪರಹಾಿದ್ಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಬರಹಾಮಪರಹಾಿದ್ಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಬರಹಾಮSSವಸಿ್ತತಮನಿುಕ್್ೀ ವಸಿ್ತತಮನಿುಕ್್ೀ ||  
ತ್ಾತ ಪರಶಮಯೀಪ್ೀಹಿ ಸವಪತ್್ರೀ ಕತಪತಂ ಪರಭತಮ್ ತ್ಾತ ಪರಶಮಯೀಪ್ೀಹಿ ಸವಪತ್್ರೀ ಕತಪತಂ ಪರಭತಮ್ || || 3 3 ||||  

‘‘ಪರಹಾಿದ್ೀ ಚ್ೈವ ವಾತಸಲಯಪರಹಾಿದ್ೀ ಚ್ೈವ ವಾತಸಲಯದ್ಶಯನಾರ್ ದ್ಶಯನಾರ್ ಹರ್ೀರಪ ಹರ್ೀರಪ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವಮನ್ಸುಥಾಜ್ಞಾತ್ಾವಮನ್ಸುಥಾ  ಬರಹಾಮ ಪರಹಾಿದ್ಂ ಪ್ರೀಷ್ರ್ತ್ ತದಾ ಬರಹಾಮ ಪರಹಾಿದ್ಂ ಪ್ರೀಷ್ರ್ತ್ ತದಾ ||  
ಏಕತ್್ೈಕಸಯ ವಾತಸಲಯಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ದಶಯಯೀದ್ಧರಿಾಃ ಏಕತ್್ೈಕಸಯ ವಾತಸಲಯಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ದಶಯಯೀದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಅವರಸಾಯಪ ಮೀಹಾರ್ ಕರಮೀಣ್ೈವಾಪ ವತಸಲಾಃಅವರಸಾಯಪ ಮೀಹಾರ್ ಕರಮೀಣ್ೈವಾಪ ವತಸಲಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಣ ಡ್ೀ || || 3 3 ||||  

 

ವಿಪಾರದಿದವವಿಪಾರದಿದವಷ್ಡತುಣರ್ತತ್ಾದ್ರವಿನ್ದನಾಭಪಾದಾರವಿನ್ದವಿಮತಖಾಚಛವಪಚಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ಷ್ಡತುಣರ್ತತ್ಾದ್ರವಿನ್ದನಾಭಪಾದಾರವಿನ್ದವಿಮತಖಾಚಛವಪಚಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ||  
ಮನ್ಯೀ ತದ್ಪಯತಮನ್ ೀವಚನಾತಮಗ್ೀಮನ್ಯೀ ತದ್ಪಯತಮನ್ ೀವಚನಾತಮಗ್ೀಹಪಾರಣಾಃ ಪುನಾತ ಸಕಲಂ ನ್ ತತ ಭ ರಿಮಾನ್ಾಃ ಹಪಾರಣಾಃ ಪುನಾತ ಸಕಲಂ ನ್ ತತ ಭ ರಿಮಾನ್ಾಃ || || 10 10 ||||  

ದಿವಷ್ಡತುಣರ್ತತ್ಾತ್ ದಿವಷ್ಡತುಣರ್ತತ್ಾತ್ ––  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಸತಯಂ ಚ ದ್ಮಾಃ ಶಮಶಾಹಯಮಾತಸರ್ಯಂ ಹಿರೀಸ್ತುತಕ್ಷಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಸತಯಂ ಚ ದ್ಮಾಃ ಶಮಶಾಹಯಮಾತಸರ್ಯಂ ಹಿರೀಸ್ತುತಕ್ಷಾSSನ್ಸ ರಾ ನ್ಸ ರಾ ||  
ದಾನ್ಂ ಚ ರ್ಜ್ಞಶಾ ತಪಾಃ ಶತರತಂ ಚ ಮಹಾವರತ್ಾ ದಾವದ್ಶ ಬಾರಹಮಣಸಯದಾನ್ಂ ಚ ರ್ಜ್ಞಶಾ ತಪಾಃ ಶತರತಂ ಚ ಮಹಾವರತ್ಾ ದಾವದ್ಶ ಬಾರಹಮಣಸಯ’’    

ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 10 10 ||||  
ರ್ಸ್ತಮನ್ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಹಿಯ ಚ ಯೀನ್ ರ್ಸಯ ರ್ಸ್ೈ ರ್ಥಾ ರ್ಮತತ ರ್ಸುವಪರಾಃ ರ್ಸ್ತಮನ್ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಹಿಯ ಚ ಯೀನ್ ರ್ಸಯ ರ್ಸ್ೈ ರ್ಥಾ ರ್ಮತತ ರ್ಸುವಪರಾಃ ಪರ್ ೀ ವಾ ಪರ್ ೀ ವಾ ||  
ಭಾವಂ ಕರ್ ೀತ ವಿಕರ್ ೀತ ಪೃರ್ಕ್ ಸವಭಾವಾಃ ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತಸುದ್ಖಿಲಂ ಭವತಾಃ ಸವರ ಪಮ್ ಭಾವಂ ಕರ್ ೀತ ವಿಕರ್ ೀತ ಪೃರ್ಕ್ ಸವಭಾವಾಃ ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತಸುದ್ಖಿಲಂ ಭವತಾಃ ಸವರ ಪಮ್ ||||2020||||  

‘‘ಕತೃಯಕಮಯಕಿರರಾದಿೀನಾಂಕತೃಯಕಮಯಕಿರರಾದಿೀನಾಂ  ಸತ್ಾುವೃತುಸುಥ್ೈವ ಚ ಸತ್ಾುವೃತುಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ವಿಷ್ಣವವಿಷ್ಣವ ೀನ್ಂ ರ್ತಾಃ ಸವಯಂ ಸವಯರ ಪಸುದ್ತಚಯತ್್ೀ ೀನ್ಂ ರ್ತಾಃ ಸವಯಂ ಸವಯರ ಪಸುದ್ತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 20 20 ||||  
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ಮರಾ ಮನ್ಾಃ ಸೃಜತ ಕಮಯಮರ್ಂ ಬಲ್ಲೀರ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಚ್ ೀದಿತಗತಣಾನ್ತಮತ್್ೀನ್ ಪುಂಸಾಃ ಮರಾ ಮನ್ಾಃ ಸೃಜತ ಕಮಯಮರ್ಂ ಬಲ್ಲೀರ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಚ್ ೀದಿತಗತಣಾನ್ತಮತ್್ೀನ್ ಪುಂಸಾಃ ||  
ಛನ್ ದೀಮರ್ಂಛನ್ ದೀಮರ್ಂ  ರ್ದ್ಜರಾರ್ದ್ಜರಾSSಪಯತಷ್ ೀಡಶಾರಂ ಸಂಸಾರಚಕರಮಜ ಕ್್ ೀಪಯತಷ್ ೀಡಶಾರಂ ಸಂಸಾರಚಕರಮಜ ಕ್್ ೀSSತತರ್ೀತ್ ತವದ್ನ್ಯಾಃತತರ್ೀತ್ ತವದ್ನ್ಯಾಃ||||  

ದ್ಶ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀದ್ಶ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀSSರಮ್ ರಮ್ | | ಮ ಲಂ ಮನ್ ಏವ ಸಂಸಾರಚಕರಮ್ ಮ ಲಂ ಮನ್ ಏವ ಸಂಸಾರಚಕರಮ್ || || 21 21 ||||  
 

ಕ್ಾವಹಂ ರಜಾಃಪರಭವ ಈಶ ತಮೀಕ್ಾವಹಂ ರಜಾಃಪರಭವ ಈಶ ತಮೀSS ಕ್್ೀ ಕ್್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಜಾತಾಃ ಸತರ್ೀತರಕತಲ್ೀ ಕವ ತವಾನ್ತಕಮಾಾ ಸ್ತಮನ್ ಜಾತಾಃ ಸತರ್ೀತರಕತಲ್ೀ ಕವ ತವಾನ್ತಕಮಾಾ ||  
ನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ನ್ ತತ ಭವಸಯ ನ್ ವ್ೈ ರಮಾರಾ ರ್ನ್ೇನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ನ್ ತತ ಭವಸಯ ನ್ ವ್ೈ ರಮಾರಾ ರ್ನ್ೇSSಪಯತಾಃ ಶ್ರಸ್ತ ಪದ್ಮಕರಪರಸಾದ್ಾಃ ಪಯತಾಃ ಶ್ರಸ್ತ ಪದ್ಮಕರಪರಸಾದ್ಾಃ || || 26 26 ||||  

ರಮಾದಿೀನಾರಮಾದಿೀನಾಮಿಮಿದಾದಾನಿೀಂ ನಾಪಯತಾಃ ನಿೀಂ ನಾಪಯತಾಃ || || 26 26 ||||  
 

ನ್ೈಷಾ ಪರಾವರಮತಭಯವತ್್ ೀ ನ್ನ್ತನ್ೈಷಾ ಪರಾವರಮತಭಯವತ್್ ೀ ನ್ನ್ತ  ಸಾಯಜಜನ್ ುೀರ್ಯಥಾತಮಸತಹೃದ್ ೀ ಜಗತಸುಥಾಸಾಯಜಜನ್ ುೀರ್ಯಥಾತಮಸತಹೃದ್ ೀ ಜಗತಸುಥಾSSಪ ಪ ||  
ಸಂಸ್ೀವರಾ ಸತರತರ್ ೀರಿವ ತ್್ೀ ಪರಸಾದ್ಾಃ ಸ್ೀವಾನ್ತರ ಪ ಉದ್ಯೀ ನ್ ಪರಾವರತವಮ್ಸಂಸ್ೀವರಾ ಸತರತರ್ ೀರಿವ ತ್್ೀ ಪರಸಾದ್ಾಃ ಸ್ೀವಾನ್ತರ ಪ ಉದ್ಯೀ ನ್ ಪರಾವರತವಮ್||||2727||||  

ರಮಾದಿೀನಾಮ ಕ್್ ೀದ್ಯೀರಮಾದಿೀನಾಮ ಕ್್ ೀದ್ಯೀSSಪ ಸ್ೀವಾ ಕತ್ಾವದ್ೀವ ಪ ಸ್ೀವಾ ಕತ್ಾವದ್ೀವ ||||  

ಶ್ರೀಬರಯಹಮಬಾರಹಿೇವಿೀನಾದಾದಿತರಕಶ್ರೀಬರಯಹಮಬಾರಹಿೇವಿೀನಾದಾದಿತರಕತತಸ್ತಿೀಪುರತಷ್ತಟತ್ಾಾಃ ತತಸ್ತಿೀಪುರತಷ್ತಟತ್ಾಾಃ ||  
ತತದ್ನ್ಯೀ ಚ ಕರಮಾದ್ೀವ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ ುೌ ಸತತ್ಾವಪ ದ್ನ್ಯೀ ಚ ಕರಮಾದ್ೀವ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ ುೌ ಸತತ್ಾವಪ ||  
ಹರಿಭಕ್ ುೌ ಚ ತಜಾಜಾನ್ಸತಖ್ೀ ಚ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ ಹರಿಭಕ್ ುೌ ಚ ತಜಾಜಾನ್ಸತಖ್ೀ ಚ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ ||  
ಪರತಾಃ ಸವತಾಃ ಕಮಯತ್್ ೀ ವಾ ನ್ ಕರ್ಞ್ಚಾತ್ ತದ್ನ್ಯಥಾಪರತಾಃ ಸವತಾಃ ಕಮಯತ್್ ೀ ವಾ ನ್ ಕರ್ಞ್ಚಾತ್ ತದ್ನ್ಯಥಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||2727||||  

 

ತವಂತವಂ  ವಾ ಇದ್ಂ ಸದ್ಸದಿೀಶ ಭವಾಂಸುತ್್ ೀವಾ ಇದ್ಂ ಸದ್ಸದಿೀಶ ಭವಾಂಸುತ್್ ೀSSನ್ ಯೀ ಮಾರಾ ರ್ದಾತಮಪರಬತದಿಧರಿರ್ಂ ಹಯಪಾಥಾಯನ್ ಯೀ ಮಾರಾ ರ್ದಾತಮಪರಬತದಿಧರಿರ್ಂ ಹಯಪಾಥಾಯ||  
ರ್ದ್ಯಸಯ ಜನ್ಮನಿಧ್ನ್ಂ ಸ್ತಿರ್ದ್ಯಸಯ ಜನ್ಮನಿಧ್ನ್ಂ ಸ್ತಿತತರಿೀಕ್ಷಣಂ ಚ ತದ್ವೈತದ್ೀವ ರಿೀಕ್ಷಣಂ ಚ ತದ್ವೈತದ್ೀವ ಖಲತ ಕ್ಾಲವದ್ತಷ್ಟಟತವೀಯಾಃ ಖಲತ ಕ್ಾಲವದ್ತಷ್ಟಟತವೀಯಾಃ || || 31 31 ||||  

ರ್ಥಾ ವೃಕ್ಷಶಾ ವೃಕ್ಷದಾಹಶಾ ದ್ೈವಕ್ಾಲಾ ೀನ್ತ್ಾವದ ದ್ೈವಂ ಕ್ಾರ್ಥಾ ವೃಕ್ಷಶಾ ವೃಕ್ಷದಾಹಶಾ ದ್ೈವಕ್ಾಲಾ ೀನ್ತ್ಾವದ ದ್ೈವಂ ಕ್ಾಲಶ್ಾೀತತಯಚಯತ್್ೀ ಏವಂ ಲಶ್ಾೀತತಯಚಯತ್್ೀ ಏವಂ 
ತವದ್ ೀನ್ತ್ಾವತ್ ಸವಯಸಯ ಸತವಂ ಸವಯಮಿತತಯಚಯಸ್ೀತವದ್ ೀನ್ತ್ಾವತ್ ಸವಯಸಯ ಸತವಂ ಸವಯಮಿತತಯಚಯಸ್ೀ, , ಸವತಸುದಿಾನ್ ನೀಸವತಸುದಿಾನ್ ನೀSSಪ ಪ || || ಅಅಹಂ ಹಂ 
ಚಾನ್ಯಶಾ ಪರಮೀಶವರ ಏವ್ೀತಯಪಾಥಾಯ ಭಾರನಿುಾಃ ಚಾನ್ಯಶಾ ಪರಮೀಶವರ ಏವ್ೀತಯಪಾಥಾಯ ಭಾರನಿುಾಃ | | ತತದ್ ೀನ್ತ್ಾವದ್ೀವ ಸ ದ್ ೀನ್ತ್ಾವದ್ೀವ ಸ 
ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ | | ನ್ ತತ ಸವರ ಪತ್ಾವದಿನ್ ತತ ಸವರ ಪತ್ಾವದಿತಯರ್ಯಾಃ ತಯರ್ಯಾಃ || || 31 31 ||||  

 

  ನ್ಯನ್ಯಸ್ಯೀಸ್ಯೀದ್ಮಾತಮನಿ ಜಗದಿವಲರಾಮತಬಮಧ್್ಯೀ ಶ್ೀಷಾಸನ್ ೀ ನಿಜಸತಖಾನ್ತಭವೀ ನಿರಿೀಹಾಃ ದ್ಮಾತಮನಿ ಜಗದಿವಲರಾಮತಬಮಧ್್ಯೀ ಶ್ೀಷಾಸನ್ ೀ ನಿಜಸತಖಾನ್ತಭವೀ ನಿರಿೀಹಾಃ   ||  
ಯೀಗ್ೀನ್ ಮಿೀಲ್ಲತದ್ೃಗಾತಮನಿ ವಿೀಯೀಗ್ೀನ್ ಮಿೀಲ್ಲತದ್ೃಗಾತಮನಿ ವಿೀತತನಿದ್ರಸತುರ್ಯಸ್ತಿತ್್ ೀ ನ್ನ್ತ ತಮೀನಿದ್ರಸತುರ್ಯಸ್ತಿತ್್ ೀ ನ್ನ್ತ ತಮೀSSನ್ತಗತಣಾಂಶಾ ರ್ತಙಕಷೀ ನ್ತಗತಣಾಂಶಾ ರ್ತಙಕಷೀ || ||   

ತತಯೀಯ ಸಿ್ತತಾಃ ತತಯೀಯ ಸಿ್ತತಾಃ || || 32 32 ||||  
ತಸ್ಯೈವ ತ್್ೀ ವಪುರಿದ್ಂ ನಿಜಕ್ಾಲಶಕ್ಾಯತಸ್ಯೈವ ತ್್ೀ ವಪುರಿದ್ಂ ನಿಜಕ್ಾಲಶಕ್ಾಯ  ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತಂ ಪರಕೃತಧ್ಮಿಯಣ ಆತಮಗ ಢಮ್ ಸಞ್ಕ್ ಾೀದಿತಂ ಪರಕೃತಧ್ಮಿಯಣ ಆತಮಗ ಢಮ್ ||  
ಅಮಾಸಯಅಮಾಸಯನ್ನ್ುಶರ್ನಾದಿವರಮತಸಮಾಧ್್ೀನಾಯಭ್ೀರಭ ತಸವಕಣಿಕ್ಾವಟ್ವನ್ಮಹಾಬಜಮ್ ನ್ನ್ುಶರ್ನಾದಿವರಮತಸಮಾಧ್್ೀನಾಯಭ್ೀರಭ ತಸವಕಣಿಕ್ಾವಟ್ವನ್ಮಹಾಬಜಮ್ || || 33 33 ||||  

 

ತತಸಮಾವಾಃ ಕವಿರತ್್ ೀತತಸಮಾವಾಃ ಕವಿರತ್್ ೀSSನ್ಯದ್ಪಶಯಮಾನ್ಸಾುವಂ ನ್ಯದ್ಪಶಯಮಾನ್ಸಾುವಂ ಬಿೀಬಿೀಜಮಾತಮನಿ ತತಂ ಸ ಬಹಿಜಮಾತಮನಿ ತತಂ ಸ ಬಹಿವಿಯಚಿನ್ವನ್ ವಿಯಚಿನ್ವನ್ ||  
ನಾವಿನ್ದನಾವಿನ್ದದ್ದ್ಬದಶತಮಪುಸ ನಿಮಜಜಮಾನ್ ೀ ಜಾಬದಶತಮಪುಸ ನಿಮಜಜಮಾನ್ ೀ ಜಾತ್್ೀತ್್ೀSSಙ್ತೆರ್ೀ ಕರ್ಮಿಹ್ ೀಪಲಭ್ೀತ ಬಿೀಜಮ್ ಙ್ತೆರ್ೀ ಕರ್ಮಿಹ್ ೀಪಲಭ್ೀತ ಬಿೀಜಮ್ || || 34 34 ||||  

  ಜಗದಾತಮಕಮಬಜಮಪ ಭಗವದ್ವಶತ್ಾವತ್ ತದ್ವಪುಾಃ ಜಗದಾತಮಕಮಬಜಮಪ ಭಗವದ್ವಶತ್ಾವತ್ ತದ್ವಪುಾಃ ||  
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‘‘ಸಾಿವರಾಣಾಂಸಾಿವರಾಣಾಂ  ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ೀವತ್ಾ ರಾ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ೀವತ್ಾ ರಾ SSಭಿಮಾನಿನಿೀ ಭಿಮಾನಿನಿೀ ||  
ವಿಶ್ೀಷಾದ್ವಟ್ಬಿೀಜ್ೀ ಚ ಸಾವಿಶ್ೀಷಾದ್ವಟ್ಬಿೀಜ್ೀ ಚ ಸಾSSಶವತ್್ಿೀ ಚ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾ ಶವತ್್ಿೀ ಚ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾ ||||  
ಅದ್ೃಶಾಯ ಕಣಿಕ್ಾ ನಾಮ ಸಾ ವೃಕ್ಷಾನ್ ವಯಞ್ಜರ್ತಯಪ ಅದ್ೃಶಾಯ ಕಣಿಕ್ಾ ನಾಮ ಸಾ ವೃಕ್ಷಾನ್ ವಯಞ್ಜರ್ತಯಪ ||  
ಅತ್್ ೀ ಬಿೀಜಮಿಅತ್್ ೀ ಬಿೀಜಮಿತತ  ಪರೀಕ್ಾು ಸಾ ಜಾತ್್ೀ ತವಙ್ತೆರ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ಸಾ ಜಾತ್್ೀ ತವಙ್ತೆರ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾ ||||  
ಏವಂ ಹರಿಾಃ ಕ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಜನ್ೀರನ್ತ ಏವಂ ಹರಿಾಃ ಕ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಜನ್ೀರನ್ತ ||  
ಕ್ಾರಾಯಣಯನ್ತಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸನ್ ಪರರ್ಮಂ ತತರ ದ್ೃಶಯತ್್ೀಕ್ಾರಾಯಣಯನ್ತಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸನ್ ಪರರ್ಮಂ ತತರ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ’’    ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ಸ ತ್ಾವತಮಯೀನಿರತವಿಸ್ತಮತಸ ತ್ಾವತಮಯೀನಿರತವಿಸ್ತಮತ  ಆಶ್ರತ್್ ೀಆಶ್ರತ್್ ೀSSಬಜಂ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ತೀವರತಪಸಾ ಪರಿಶತದ್ಧಭಾವಾಃಬಜಂ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ತೀವರತಪಸಾ ಪರಿಶತದ್ಧಭಾವಾಃ  ||  
ತ್ಾವಮಾತಮನಿೀಶ ಭತವಿ ಗನ್ಧಮಿವಾತಸ ಕ್ಷಮಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರ್ಮಯೀ ವಿತತಂ ದ್ದ್ಶಯ ತ್ಾವಮಾತಮನಿೀಶ ಭತವಿ ಗನ್ಧಮಿವಾತಸ ಕ್ಷಮಂ ಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಶರ್ಮಯೀ ವಿತತಂ ದ್ದ್ಶಯ || || 35 35 ||||  

 

ಏವಂ ಸಹಸರವದ್ನಾಙಚಘಾಶ್ರಾಃಕರ್ ೀರತನಾಸಾಸಯಕಣಯನ್ರ್ನಾಭರಣಾರ್ತಧ್ಾಢಯಮ್ ಏವಂ ಸಹಸರವದ್ನಾಙಚಘಾಶ್ರಾಃಕರ್ ೀರತನಾಸಾಸಯಕಣಯನ್ರ್ನಾಭರಣಾರ್ತಧ್ಾಢಯಮ್ ||  
ಮಾರಾಮರ್ಂ ಸದ್ತಪಲಕ್ಷಣಸನಿನಮಾರಾಮರ್ಂ ಸದ್ತಪಲಕ್ಷಣಸನಿನವ್ೀಶಂ ದ್ೃಷಾಟವವ್ೀಶಂ ದ್ೃಷಾಟವ  ಮಹಾಪುರತಷ್ಮಾಪ ಮತದ್ಂ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ ಮಹಾಪುರತಷ್ಮಾಪ ಮತದ್ಂ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ ||||  36 36 ||||  

ಮಾರಾಮರ್ಂ ಮಾರಾಮರ್ಂ ––  ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಮ್ | | ಸದ್ತಪಲಕ್ಷಣಸನಿನವ್ೀಶಂ ಸದ್ತಪಲಕ್ಷಣಸನಿನವ್ೀಶಂ 
ಆನ್ನಾದದಿಲಕ್ಷಣಸಮತದಾರ್ರ ಪಮ್ ಆನ್ನಾದದಿಲಕ್ಷಣಸಮತದಾರ್ರ ಪಮ್ ||||  

‘‘ಗನಾಧಖಾಯಗನಾಧಖಾಯ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ದ್ವತಾೃರ್ಥವಿೀಂ ವಾಯಪಯ ತಷ್ಠತ  ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ದ್ವತಾೃರ್ಥವಿೀಂ ವಾಯಪಯ ತಷ್ಠತ ||  
ಏವಂ ವಾಯಪುಂ ಜಗದಿವಷ್ತಣಂ ಬರಹಾಮಏವಂ ವಾಯಪುಂ ಜಗದಿವಷ್ತಣಂ ಬರಹಾಮSSSSತಮಸಿಂ ದ್ದ್ಶಯ ಹತಮಸಿಂ ದ್ದ್ಶಯ ಹ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 3535, , 36 36 ||||  

 

ಪಾರಯೀಣ ದ್ೀವಮತನ್ರ್ಾಃ ಸವವಿಮತಕಿುಪಾರಯೀಣ ದ್ೀವಮತನ್ರ್ಾಃ ಸವವಿಮತಕಿುಕ್ಾಮಾ ಕ್ಾಮಾ   
ಮೌನ್ಂ ಚರನಿು ವಿಜನ್ೀನ್ ಪರಾರ್ಯನಿಷಾಠಾಃ ಮೌನ್ಂ ಚರನಿು ವಿಜನ್ೀನ್ ಪರಾರ್ಯನಿಷಾಠಾಃ ||  
ನ್ೈತ್ಾನ್ ವಿಹಾರ್ ಕೃಪಣಾನ್ ವಿಮತಮತಕ್ಷ ಏಕ್್ ೀ ನ್ೈತ್ಾನ್ ವಿಹಾರ್ ಕೃಪಣಾನ್ ವಿಮತಮತಕ್ಷ ಏಕ್್ ೀ   
ನಾನ್ಯಂ ತವದ್ಸಯ ಶರಣಂ ಭರಮತ್್ ೀನಾನ್ಯಂ ತವದ್ಸಯ ಶರಣಂ ಭರಮತ್್ ೀSSನ್ತಪಶ್ಯೀ ನ್ತಪಶ್ಯೀ || || 44 44 ||||  

ಪಾರಯೀಣ ದ್ೀವಮತನ್ರ್ಾಃ ಪಾರಯೀಣ ದ್ೀವಮತನ್ರ್ಾಃ ||  

‘‘ಆಶ್ರತ್್ೀಷ್ತ ಕೃಪಾ ಕ್ಾರಾಯಆಶ್ರತ್್ೀಷ್ತ ಕೃಪಾ ಕ್ಾರಾಯ  ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ತ್ಾತವಕ್್ೈಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ತ್ಾತವಕ್್ೈಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ||  
ಮತನಿಭಿಶಾ ತಥಾ ಕ್್ೈಶ್ಾತ್್ೆೈಮತನಿಭಿಶಾ ತಥಾ ಕ್್ೈಶ್ಾತ್್ೆೈಶ್ಾಶ್ಾತ್ಾೆರಾಯತ್ಾೆರಾಯSSಖಿಲ್ೀಷ್ವಪ ಖಿಲ್ೀಷ್ವಪ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತ್ಾತವಕಪ ತ್ಾತವಕಸತಸತರಕೃಪಾವಿಷ್ರ್ತ್ಾಂ ಗತ್ಾಾಃ ರಕೃಪಾವಿಷ್ರ್ತ್ಾಂ ಗತ್ಾಾಃ ||  
ಯೀ ತ ಏವ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ತದ್ನ್ಯೀ ನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಯೀ ತ ಏವ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ತದ್ನ್ಯೀ ನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44 44 ||||  
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ರ ಪ್ೀ ಇಮೀ ಸದ್ಸತೀ ತವ ವ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟೀ ಬಿೀಜಾಙ್ತೆರಾವಿವ ನ್ ಚಾನ್ಯದ್ರ ಪಕಸಯ ರ ಪ್ೀ ಇಮೀ ಸದ್ಸತೀ ತವ ವ್ೀದ್ದ್ೃಷ್ಟೀ ಬಿೀಜಾಙ್ತೆರಾವಿವ ನ್ ಚಾನ್ಯದ್ರ ಪಕಸಯ ||  
ರ್ತಕ್ಾುಾಃರ್ತಕ್ಾುಾಃ  ಸಮಕ್ಷಮತಭರ್ತರ ವಿಚಿನ್ವತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಯೀಗ್ೀನ್ ವಹಿನಮಿವ ದಾರತಷ್ತ ನಾನ್ಯತಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಮಕ್ಷಮತಭರ್ತರ ವಿಚಿನ್ವತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಯೀಗ್ೀನ್ ವಹಿನಮಿವ ದಾರತಷ್ತ ನಾನ್ಯತಾಃ ಸಾಯತ್ || ||   

ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣ್ೀ ರ ಪ್ೀ ತದ್ವಶತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣ್ೀ ರ ಪ್ೀ ತದ್ವಶತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಸಾಸಾಕ್ಷಾತಸವಕ್ಷಾತಸವರ ಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ರ ಪಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ 
ಸವರ ಪಾದ್ನ್ಯದ್ ರಪಂ ನ್ ಸವರ ಪಾದ್ನ್ಯದ್ ರಪಂ ನ್ || || 47 47 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  9 9 ||||  
 

|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  10 10 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ  --  

ತರಸಪುಭಿಾಃ ಪತ್ಾ ಪೂತಾಃ ಪತೃಭಿಾಃ ಸಹ ತ್್ೀತರಸಪುಭಿಾಃ ಪತ್ಾ ಪೂತಾಃ ಪತೃಭಿಾಃ ಸಹ ತ್್ೀSSನ್ಘ ನ್ಘ ||  
ರ್ತ್ ಸಾಧ್್ ೀರ್ತ್ ಸಾಧ್್ ೀSSಸಯ ಕತಲ್ೀ ಜಾತ್್ ೀ ಭವಾನ್ ವ್ೈ ಕತಲಪಾವನ್ಾಃ ಸಯ ಕತಲ್ೀ ಜಾತ್್ ೀ ಭವಾನ್ ವ್ೈ ಕತಲಪಾವನ್ಾಃ || || 19 19 ||||  

ಜನಾಮನ್ುರಪತೃಭಿಸ್ತಿಸಪುಭಿಾಃಜನಾಮನ್ುರಪತೃಭಿಸ್ತಿಸಪುಭಿಾಃ  || || 19 19 ||||  
 

ಭವನಿು ಪುರತಷಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮದ್ಾಕ್ಾುಸಾುವಮನ್ತವರತ್ಾಾಃ ಭವನಿು ಪುರತಷಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮದ್ಾಕ್ಾುಸಾುವಮನ್ತವರತ್ಾಾಃ ||  
ಭವಾನ್ ಮೀ ಖಲತ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರತರ ಪಧ್ೃಕ್ ಭವಾನ್ ಮೀ ಖಲತ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರತರ ಪಧ್ೃಕ್ || || 22 22 ||||  

‘‘ಋತ್್ೀ ತತ ತ್ಾತವಕ್ಾನ್ ದ್ೀವಾನ್ ನಾರದಾದಿೀಂಸುಥ್ೈವ  ಚ ಋತ್್ೀ ತತ ತ್ಾತವಕ್ಾನ್ ದ್ೀವಾನ್ ನಾರದಾದಿೀಂಸುಥ್ೈವ  ಚ ||  
ಪರಹಾಿದಾದ್ತತುಮಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ುೌ ಜಗತರಯೀಪರಹಾಿದಾದ್ತತುಮಾಃ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ುೌ ಜಗತರಯೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 22 22 ||||  

 

ಕತರತ ತ್್ೀ ಪ್ರೀತಕ್ಾರಾಯಣಿ ಪತಾಃ ಪೂತಸಯಕತರತ ತ್್ೀ ಪ್ರೀತಕ್ಾರಾಯಣಿ ಪತಾಃ ಪೂತಸಯ ಸವಯಶಾಃ  ಸವಯಶಾಃ ||  
ಮದ್ಙ್ುಸಾಶಯನ್ೀನಾಙ್ು ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರಾಸಯತ ಸತಪರಜಾಾಃ ಮದ್ಙ್ುಸಾಶಯನ್ೀನಾಙ್ು ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ರಾಸಯತ ಸತಪರಜಾಾಃ || || 23 23 ||||  

‘‘ಮಧ್ತಕ್್ೈಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭೌ ಭಕಯಭಾವಾದ್ ರೌ ಭಗವತ್್ ೀ ಮೃತ್ೌ ಟ್ಭೌ ಭಕಯಭಾವಾದ್ ರೌ ಭಗವತ್್ ೀ ಮೃತ್ೌ ||  
ತಮ ಏವ ಕರಮಾದಾಪ ುೌ ಭಕ್ಾಯ ಚ್ೈದ್ ಯೀ ಹರಿಂ ರ್ರೌತಮ ಏವ ಕರಮಾದಾಪ ುೌ ಭಕ್ಾಯ ಚ್ೈದ್ ಯೀ ಹರಿಂ ರ್ರೌ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಮೈವಂವಿಧ್್ ೀಮೈವಂವಿಧ್್ ೀSSಸತರಾಣಾಂ ತ್್ೀ ಪರದ್ೀರ್ಾಃ ಪದ್ಮಸಮಾವ ಸತರಾಣಾಂ ತ್್ೀ ಪರದ್ೀರ್ಾಃ ಪದ್ಮಸಮಾವ ||  
ವರಾಃ ಕ ರರನಿಸಗಾಯಣಾಮಹಿೀನಾಮಮೃತಂ ರ್ಥಾ ವರಾಃ ಕ ರರನಿಸಗಾಯಣಾಮಹಿೀನಾಮಮೃತಂ ರ್ಥಾ || || 31 31 ||||  

‘‘ರ್ಥಾರ್ಥಾ  ಹಿರಣಯಕಸಾಯದಾದ್ನ್ುಾಃಸಿ್ತತಹರಿೀರಿತಾಃ ಹಿರಣಯಕಸಾಯದಾದ್ನ್ುಾಃಸಿ್ತತಹರಿೀರಿತಾಃ ||  
ತಥಾ ನಾದಾತ್ ತದ್ನ್ಯಸಯ ಬರಹಾಮ ದ್ೈತಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ತಥಾ ನಾದಾತ್ ತದ್ನ್ಯಸಯ ಬರಹಾಮ ದ್ೈತಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 31 31 ||||  
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ತ್ಾವಿಹಾಪ ಪುನ್ಜಾಯತ್ೌ ಶ್ಶತಪಾಲಕರ ಶಕ್ೌ ತ್ಾವಿಹಾಪ ಪುನ್ಜಾಯತ್ೌ ಶ್ಶತಪಾಲಕರ ಶಕ್ೌ ||  
ಹತ್ೌ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ಹತ್ೌ ವ್ೈರಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ ಪಶಯತಸ ು್ೀ ಸಮಿೀರ್ತತಾಃ ಪಶಯತಸ ು್ೀ ಸಮಿೀರ್ತತಾಃ || || 39 39 ||||  

 

ಏನ್ಾಃ ಪೂವಯಕೃತಂ ರ್ತುದಾರಜಾನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣವ್ೈರಿಣಾಃ ಏನ್ಾಃ ಪೂವಯಕೃತಂ ರ್ತುದಾರಜಾನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣವ್ೈರಿಣಾಃ ||  
ಜಹತಸ ು್ೀಜಹತಸ ು್ೀSSನ ು್ೀ ತದಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ನ ು್ೀ ತದಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಕಿೀಟಾಾಃ ಪ್ೀಶಸೃಕಿೀಟಾಾಃ ಪ್ೀಶಸೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ ತ್್ ೀ ರ್ಥಾ || || 40 40 ||||  

‘‘ಪೌಣಡಾಕ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ತಥಾ ಸಾಲ್ವೀ ಚ ರತಗಿಮಣಿ ಪೌಣಡಾಕ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ತಥಾ ಸಾಲ್ವೀ ಚ ರತಗಿಮಣಿ ||  
ಆವಿಷಾಟಸತ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾುಸುದ್ಾಕ್ಾಯ ಹರಿಮಾಪರ್ೀ ಆವಿಷಾಟಸತ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾುಸುದ್ಾಕ್ಾಯ ಹರಿಮಾಪರ್ೀ ||  
ಅಸತರಾಸತು ಸವರ್ಂ ತ್್ೀ ತತ ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾತತ್ಾಾಃಅಸತರಾಸತು ಸವರ್ಂ ತ್್ೀ ತತ ಮಹಾತಮಸ್ತ ಪಾತತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ತದಾತ್ಾಮನ್ಸುತ್ಾರ ವಿಷಾಟಸುದ್ಾಕ್ಾುಾಃ ತದಾತ್ಾಮನ್ಸುತ್ಾರ ವಿಷಾಟಸುದ್ಾಕ್ಾುಾಃ | | ವ್ೈರ್ ೀವ್ೈರ್ ೀಪಸಜಯನ್ೀನಾಪಸಜಯನ್ೀನಾನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ೀತಯನ್ವರ್ಾಃನ್ತಬನ ಧ್ೀನ್ೀತಯನ್ವರ್ಾಃ  
  || || 3939,,40 40 ||||  

ಏಷಾಏಷಾ  ಬರಹಮಣಯದ್ೀವಸಯ ಕೃಬರಹಮಣಯದ್ೀವಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಚ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಷ್ಣಸಯ ಚ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಅವತ್ಾರಕಥಾ ಪುಣಾಯ ವಧ್್ ೀ ರ್ತ್ಾರದಿದ್ೈತಯಯೀಾಃ ಅವತ್ಾರಕಥಾ ಪುಣಾಯ ವಧ್್ ೀ ರ್ತ್ಾರದಿದ್ೈತಯಯೀಾಃ || || 43 43 ||||  

 

ಪರಹಾಿದ್ಸಾಯನ್ತಚರಿತಂ ಮಹಾಭಾಗವತಸಯ ಚ ಪರಹಾಿದ್ಸಾಯನ್ತಚರಿತಂ ಮಹಾಭಾಗವತಸಯ ಚ ||  
ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ವಿರಕಿುಶಾ ರ್ಥಾತಯಂ ಚಾಸಯ ವ್ೈ ಹರ್ೀಾಃ ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ವಿರಕಿುಶಾ ರ್ಥಾತಯಂ ಚಾಸಯ ವ್ೈ ಹರ್ೀಾಃ || || 44 44 ||||  

 

ಸಗಯಸಿ್ತತಯಪಯಯೀಶಸಯ ಗತಣಕಮಾಯನ್ತವಣಯನ್ಮ್ ಸಗಯಸಿ್ತತಯಪಯಯೀಶಸಯ ಗತಣಕಮಾಯನ್ತವಣಯನ್ಮ್ ||  
ಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಸಾಿನಾನಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪಯತಯಯೀ ಮಹಾನ್ ಪರಾವರ್ೀಷಾಂ ಸಾಿನಾನಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪಯತಯಯೀ ಮಹಾನ್ || || 45 45 ||||  

 

ಧ್ಮೀಯಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತ್ಾನಾಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಯೀನ್ ಗಮಯತ್್ೀ  ಭಾಗವತ್ಾನಾಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಯೀನ್ ಗಮಯತ್್ೀ ||  
ಆಖಾಯನ್ೀಆಖಾಯನ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಸಮಾಖಾಯತಮಾಧ್ಾಯತಮಕಮಶ್ೀಷ್ತಾಃಸ್ತಮನ್ ಸಮಾಖಾಯತಮಾಧ್ಾಯತಮಕಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ  || || 46 46 ||||  

‘‘ಭಗವಾನ್ ಯೀನ್ ಗಮಯತ್್ೀಭಗವಾನ್ ಯೀನ್ ಗಮಯತ್್ೀ’’  ಇತಯನ್ೀನ್ ಭಾಗವತಧ್ಮೀಯಣ್ೈವ ಭಗವಾನ್ ಗಮಯತ್್ೀ ಇತಯನ್ೀನ್ ಭಾಗವತಧ್ಮೀಯಣ್ೈವ ಭಗವಾನ್ ಗಮಯತ್್ೀ | | 
ನ್ ದ್ವೀಷಾದಿನ್ೀತತಯಪಸಂಹಿರರ್ತ್್ೀ ನ್ ದ್ವೀಷಾದಿನ್ೀತತಯಪಸಂಹಿರರ್ತ್್ೀ | | ವೃತ್ಾುನ್ತಕರ್ನ್ಂ ಚ ತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ೈವ ವೃತ್ಾುನ್ತಕರ್ನ್ಂ ಚ ತದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ೈವ | | 
ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾ ರ್ಥಾತ್ಾಯದ್ರ್ಾಃಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಿಶ್ೀಷಾ ರ್ಥಾತ್ಾಯದ್ರ್ಾಃ||  

‘‘ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ವಿರಕಿುಶಾಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ವಿರಕಿುಶಾ ನ್ವಕಾಃ ಶರವಣಾದಿಕಾಃ  ನ್ವಕಾಃ ಶರವಣಾದಿಕಾಃ ||  
ಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತಾಃ ಪರೀಕುಸುದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ತ ತಥಾ ನ್ವಧ್ಮೀಯ ಭಾಗವತಾಃ ಪರೀಕುಸುದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ತ ತಥಾ ನ್ವ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 46 46 ||||  

 

ಸ ವಾ ಅರ್ಂ ಬರಹಮ ಮಹದಿವಮೃಗಯಂ ಕ್್ೈವಲಯನಿವಾಯಣಸತಖಾನ್ತಭ ತಾಃ ಸ ವಾ ಅರ್ಂ ಬರಹಮ ಮಹದಿವಮೃಗಯಂ ಕ್್ೈವಲಯನಿವಾಯಣಸತಖಾನ್ತಭ ತಾಃ ||  
ಪರರ್ಾಃ ಸತಹೃದ್ವಾಃ ಖಲತ ಮಾತತಲ್ೀರ್ ಆತ್ಾಮಪರರ್ಾಃ ಸತಹೃದ್ವಾಃ ಖಲತ ಮಾತತಲ್ೀರ್ ಆತ್ಾಮSSಹಯಣಿೀಯೀ ವಿ ಕೃದ್ತುರತಶಾ ಹಯಣಿೀಯೀ ವಿ ಕೃದ್ತುರತಶಾ || || 50 50 ||||  
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ನಿವಾಯಣಸತಖಂ ನಿವಾಯಣಸತಖಂ ––  ಅಶರಿೀರಸತಖಮ್ ಅಶರಿೀರಸತಖಮ್ | | ‘‘ಏತದಾಬಣಮವಷ್ಟಭಯಏತದಾಬಣಮವಷ್ಟಭಯ’’  ಇಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ತ ಶತರತ್್ೀಾಃ || || 50 50 ||||  
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧನಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧನಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  77--  10 10 ||||  
 

|| || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  7 7 ––  11 11 ||||  

ನಾರದ್ ಉವಾಚ ನಾರದ್ ಉವಾಚ ––  

ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಜನ್ನಕರ್ ೀದಿವತತಂ ರ್ಶಾಃ ಸ ಏಷ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಜನ್ನಕರ್ ೀದಿವತತಂ ರ್ಶಾಃ ||  
ಪುರಾ ರತದ್ರಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಯೀನಾನ್ನ್ುಮಾಯನಾ ಪುರಾ ರತದ್ರಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಮಯೀನಾನ್ನ್ುಮಾಯನಾ || || 1 1 ||||  

ತತದ್ ೀನ್ಂ ವಾ ಸವಯಂ ನ್ ವ್ೀತ ಸಂಶರ್ಂ ರತದ್ರಸಯ ದ್ ೀನ್ಂ ವಾ ಸವಯಂ ನ್ ವ್ೀತ ಸಂಶರ್ಂ ರತದ್ರಸಯ ವಯಹವಯಹನ್ತ್ ನ್ತ್ | | ಅಲಾಕ್್ೀನ್ೈವ ಅಲಾಕ್್ೀನ್ೈವ 
ಮಯೀನ್ ಪರತೀಕ್ಾರಂ ಕೃತ್ಾವ ಮಯೀನ್ ಪರತೀಕ್ಾರಂ ಕೃತ್ಾವ || || 1 1 ||||  

ರಾಜ್ ೀವಾಚ ರಾಜ್ ೀವಾಚ ––  

ಕಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿ ದ್ೀವಸಯ ರ್ಶ್್ ೀಕಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿ ದ್ೀವಸಯ ರ್ಶ್್ ೀSSಭ ಜಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ಭ ಜಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ಚ್ ೀಪಚಿತ್ಾ ಕಿೀತಯಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನಾನ್ೀನ್ ಕರ್ಯತ್ಾಮ್ ರ್ಥಾ ಚ್ ೀಪಚಿತ್ಾ ಕಿೀತಯಾಃ ಕೃಷ ಣ್ೀನಾನ್ೀನ್ ಕರ್ಯತ್ಾಮ್ || || 2 2 ||||  

ಕಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿ ಮಯೀ ವಿಪರಿೀತಂ ಚಕ್ಾರ ಕಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿ ಮಯೀ ವಿಪರಿೀತಂ ಚಕ್ಾರ ||||  

‘‘ಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ನ್ ತತ ದ್ ೀಷಾರ್ ರ್ತರ ಸ್ತದ್ಧಮಪ್ೀಕ್ಷಿತಮ್ಸಾಪ್ೀಕ್ಷಂ ನ್ ತತ ದ್ ೀಷಾರ್ ರ್ತರ ಸ್ತದ್ಧಮಪ್ೀಕ್ಷಿತಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 2 2 ||||  
 

ದ್ೀವೀದ್ೀವೀSSಸತರ್ ೀ ನ್ರ್ ೀಸತರ್ ೀ ನ್ರ್ ೀSSನ್ ಯೀ ವಾ ನ್ ಯೀ ವಾ ನ್ೀಶವರ್ ೀನ್ೀಶವರ್ ೀSSಸ್ತುೀಹ ಕಶಾನ್ ಸ್ತುೀಹ ಕಶಾನ್ ||  
ಆತಮನ್ ೀಆತಮನ್ ೀSSನ್ಯಸಯ ವಾ ದಿಷ್ಟಂ ದ್ೈವ್ೀನಾಪೀಹಿತತಂ ದ್ವಯೀಾಃ ನ್ಯಸಯ ವಾ ದಿಷ್ಟಂ ದ್ೈವ್ೀನಾಪೀಹಿತತಂ ದ್ವಯೀಾಃ || || 14 14 ||||  

ವಿಷ್ತಣನಾವಿಷ್ತಣನಾSSSSದಿಷ್ಟಂ ವಯಪೀಹಿತತಂ ದ್ೀವೀದಿಷ್ಟಂ ವಯಪೀಹಿತತಂ ದ್ೀವೀSSಸತರ್ ೀಸತರ್ ೀSSನ್ ಯೀ ವಾ ನ್ ಸಮರ್ಯಾಃ ನ್ ಯೀ ವಾ ನ್ ಸಮರ್ಯಾಃ || || 4 4 ||||  
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 --  11 11 ||||  
 

|| || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  7 7 ––  12 12 ||||  
 

ಶರವಣಂ ಕಿೀತಯನ್ಂ ಚಾಸಯ ಸಮರಣಂಶರವಣಂ ಕಿೀತಯನ್ಂ ಚಾಸಯ ಸಮರಣಂ  ಮಹತ್ಾಂ ಗತ್್ೀಾಃ ಮಹತ್ಾಂ ಗತ್್ೀಾಃ ||  
ಸ್ೀವ್ೀಜಾಯಸ್ೀವ್ೀಜಾಯSSವನ್ತಾಃ ಸಖಯಂ ದಾಸಯಮಾತಮಸಮಪಯಣಮ್ ವನ್ತಾಃ ಸಖಯಂ ದಾಸಯಮಾತಮಸಮಪಯಣಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮತಕ್ ುೌ ಸಂಸಾರ ಏವ ಚ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮತಕ್ ುೌ ಸಂಸಾರ ಏವ ಚ ||  
  ಮಮಯಸಿಯಸಿಶ್್ ಾೀಶ್್ ಾೀದ್ರ್ತ್್ಯೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಯಂ ಸವಯದ್ೈವ ತತ ದ್ರ್ತ್್ಯೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಯಂ ಸವಯದ್ೈವ ತತ ||  
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ಇತ ಸಮಿರೀತಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿದಾಯದಾತಮಸಮಪಯಣಮ್ ಇತ ಸಮಿರೀತಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿದಾಯದಾತಮಸಮಪಯಣಮ್ ||  
ಬಬಹಿಹಿಸ್ಿೀಶವರದಾಸತವಂ ದಾಸಯಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಸ್ಿೀಶವರದಾಸತವಂ ದಾಸಯಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ ಇತ ತನ್ಿಮಾಲಾರಾಮ್ || || 1111  

 

  ರಾ ಪತಂ ಹರಿಭಾವ್ೀನ್ ಭಜ್ೀಚಿಛಾೀರಿವ ತತಾರಾ ರಾ ಪತಂ ಹರಿಭಾವ್ೀನ್ ಭಜ್ೀಚಿಛಾೀರಿವ ತತಾರಾ ||  
ಹರಾಯತಮನಾ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಪತ್ಾಯ ಶ್ರೀರಿವ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಹರಾಯತಮನಾ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಪತ್ಾಯ ಶ್ರೀರಿವ ಮೀದ್ತ್್ೀ || || 30 30 ||||  

‘‘ಹರಿರಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತತ ಇತ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಭತಯರಿ ಭಾವನಾ ಹರಿರಸ್ತಮನ್ ಸಿ್ತತ ಇತ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಭತಯರಿ ಭಾವನಾ ||||  
ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಚ ಗತರೌ ನಿತಯಂ ಶ್ದಾರಣಾಂಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಚ ಗತರೌ ನಿತಯಂ ಶ್ದಾರಣಾಂ  ಬಾರಹಮಣಾದಿಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಾದಿಷ್ತ ||  
ಭೃತ್ಾಯನಾಂ ಸಾವಮಿನಿ ತಥಾ ಹರಿಭಾವ ಉದಿೀರಿತಾಃಭೃತ್ಾಯನಾಂ ಸಾವಮಿನಿ ತಥಾ ಹರಿಭಾವ ಉದಿೀರಿತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 --  12 12 ||||  
 

|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 --  13 13 ||||  
 

ಕಲಾಯೀಕಲಾಯೀದಾತಮನ್ ೀ ರಾವದಾಭಾಸಮಿದ್ಮಿೀಶವರಾಃ ದಾತಮನ್ ೀ ರಾವದಾಭಾಸಮಿದ್ಮಿೀಶವರಾಃ ||  
ದ್ವೈತಂ ತ್ಾವನ್ನ ವಿರಮೀತ್ ತತ್್ ೀ ಹಯಸಯ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ದ್ವೈತಂ ತ್ಾವನ್ನ ವಿರಮೀತ್ ತತ್್ ೀ ಹಯಸಯ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ || || 10 10 ||||  

  ‘‘ಬಹತತ್್ವೀನ್ೈವ ವಸ ುನಾಂ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ಬಹತತ್್ವೀನ್ೈವ ವಸ ುನಾಂ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಮಿತ್್ಯೀವ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ನ್ಯಥಾ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಮಿತ್್ಯೀವ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ನ್ಯಥಾ ||  
ರ್ಥಾಜ್ಞಾರ್ಥಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾ ವಸತು ರ್ಥಾವಸತು ತಥಾ ಮತಾಃ ನ್ಂ ತಥಾ ವಸತು ರ್ಥಾವಸತು ತಥಾ ಮತಾಃ ||||  
ನ್ೈವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಯೀಭ್ೀಯದ್ಸುತ ಏಕತವವ್ೀದ್ನ್ಮ್ನ್ೈವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಯಯೀಭ್ೀಯದ್ಸುತ ಏಕತವವ್ೀದ್ನ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  ||  10 10 ||||  

 

ದ್ತ್ಾುವ ವರಮನ್ತಜ್ಞಾತ್್ ೀ ಗತರ್ ೀಾಃಕ್ಾಮಂ ರ್ದಿೀಶವರಾಃ ದ್ತ್ಾುವ ವರಮನ್ತಜ್ಞಾತ್್ ೀ ಗತರ್ ೀಾಃಕ್ಾಮಂ ರ್ದಿೀಶವರಾಃ ||  
ಗೃಹಂ ವನ್ಂ ವಾ ಪರವಿಶ್ೀತ್ ಪರವರಜ್ೀತ್ ತತರ ವಾ ವಸ್ೀತ್ ಗೃಹಂ ವನ್ಂ ವಾ ಪರವಿಶ್ೀತ್ ಪರವರಜ್ೀತ್ ತತರ ವಾ ವಸ್ೀತ್ || || 14 14 ||||  

‘‘ಗತರ್ ೀರಾಜ್ಞಾನ್ತರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ದ್ ರಸ್ ಿೀವಾ ಗೃಹಿೀ ಭವ್ೀತ್ಗತರ್ ೀರಾಜ್ಞಾನ್ತರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ದ್ ರಸ್ ಿೀವಾ ಗೃಹಿೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 14 14 ||||  
 

ಅಗೌನ ಗತರಾವಾಅಗೌನ ಗತರಾವಾತಮನಿ ಚ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವಧ್್ ೀಕ್ಷಜಮ್ ತಮನಿ ಚ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವಧ್್ ೀಕ್ಷಜಮ್ ||  
ಭ ತ್್ೈಾಃ ಸವಧ್ಾಮಭಿಾಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಪರವಿಷ್ಟಂ ಪರವಿಷ್ಟವತ್ ಭ ತ್್ೈಾಃ ಸವಧ್ಾಮಭಿಾಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಪರವಿಷ್ಟಂ ಪರವಿಷ್ಟವತ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಅಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯಗತಾಃ ಪರವಿಷ್ಟಸುವನ್ತರ ಪವಾನ್ ಅಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯಗತಾಃ ಪರವಿಷ್ಟಸುವನ್ತರ ಪವಾನ್ ||  
ಏವಂಏವಂ  ದಿವರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃದಿವರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರ್ೀಕ್್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 15 15 ||||  
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ಆತಮನ್ಯಗಿನಂ ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಸಂನ್ಯಸಾಯಹಂಮಮಾತಮತ್ಾಮ್ ಆತಮನ್ಯಗಿನಂ ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಸಂನ್ಯಸಾಯಹಂಮಮಾತಮತ್ಾಮ್ ||  
ಕ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ಸಮಯಕ್ ಸಙ್ಕಘಕ್ಾರಣ್ೀಷ್ತ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ಸಮಯಕ್ ಸಙ್ಕಘತಂ ತತ ರ್ಥಾಹಯತಾಃ ತಂ ತತ ರ್ಥಾಹಯತಾಃ || || 24 24 ||||  

‘‘ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಕ್ಾರಣಲರ್ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ವಿಲಾಪನ್ಮ್ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಕ್ಾರಣಲರ್ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರಂ ವಿಲಾಪನ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 24  24  ||||  

ಅಪುಸ ಪರವ್ೀಶಯೀಜಜಅಪುಸ ಪರವ್ೀಶಯೀಜಜಹಾವಂ ಘರೀಯೈಘಾರಯಣಂ ಕ್ಷಿತ್ೌ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ಹಾವಂ ಘರೀಯೈಘಾರಯಣಂ ಕ್ಷಿತ್ೌ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ||  
ಮನ್ ೀ ಮನ್ ೀರಥ್ೈಶಾನ ದ್ಾೀ ಬತದಿಧಂ ಬ್ ೀಧ್್ಯೈಾಃ ಕವೌ ಪರ್ೀ ಮನ್ ೀ ಮನ್ ೀರಥ್ೈಶಾನ ದ್ಾೀ ಬತದಿಧಂ ಬ್ ೀಧ್್ಯೈಾಃ ಕವೌ ಪರ್ೀ || || 28 28 ||||  

ಪರಾಃ ಕವಿಬೃಯಹಸಾತಾಃ ಪರಾಃ ಕವಿಬೃಯಹಸಾತಾಃ || || 2828  ||||  

ಕಮಾಯಣಯಧ್ಾಯತಮನಾ ರತದ್ರೀ ರ್ದ್ಹಂಸಮಮತ್ಾಾಃ ಕಿರಕಮಾಯಣಯಧ್ಾಯತಮನಾ ರತದ್ರೀ ರ್ದ್ಹಂಸಮಮತ್ಾಾಃ ಕಿರರಾಾಃ ರಾಾಃ ||  
ಸತ್್ವೀನ್ ಚಿತುಂ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಗತಣ್ೈವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಂ ಪರ್ೀ ಸತ್್ವೀನ್ ಚಿತುಂ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ್ೀ ಗತಣ್ೈವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಂ ಪರ್ೀ || || 29 29 ||||  

ಚಿತುಂ ಹಿರಣಯಗಭ್ೀಯ ತತ ವಿಲಾಪಯ ಪರಮಾತಮನಿ ಚಿತುಂ ಹಿರಣಯಗಭ್ೀಯ ತತ ವಿಲಾಪಯ ಪರಮಾತಮನಿ ||  
ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಾಖ್ಯೀಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಾಖ್ಯೀ ಲಾಪಯೀಚಾ ತತ್್ ೀ ನಾನ್ಯತ್ ಸಮರ್ೀದ್ತಬಧ್ಾಃ ಲಾಪಯೀಚಾ ತತ್್ ೀ ನಾನ್ಯತ್ ಸಮರ್ೀದ್ತಬಧ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 29 29 ||||  

 

ಇತಯಕ್ಷರತರಾಇತಯಕ್ಷರತರಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ಚಿನಾಮತರಮವಶ್ೀಷ್ಟತಮ್ ತ್ಾಮನ್ಂ ಚಿನಾಮತರಮವಶ್ೀಷ್ಟತಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವSSದ್ವಯೀದ್ವಯೀSSರ್ ವಿರಮೀದ್ದಗಧಯೀನಿರಿವಾನ್ಲಾಃ ರ್ ವಿರಮೀದ್ದಗಧಯೀನಿರಿವಾನ್ಲಾಃ || || 31 31 ||||  

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮ್ | | ಅದ್ವರ್ಾಃ ತತ್್ ೀಅದ್ವರ್ಾಃ ತತ್್ ೀSSನ್ಯಸೃತವಜಯತಾಃ ನ್ಯಸೃತವಜಯತಾಃ | | 
ದ್ಗಧಯೀನಿರ್ಯಥಾದ್ಗಧಯೀನಿರ್ಯಥಾSSನ್ಲ ಇತ ಕೃತ್ಾಯಭಾವಮಾತರಮ್ ನ್ಲ ಇತ ಕೃತ್ಾಯಭಾವಮಾತರಮ್ ||  

‘‘ನ್ ಹರಿಂ ಸಮರತಾಃ ಕೃತಯಂ ದ್ಗ ಧ್ೀನ್ಧನ್ಹತತ್ಾಶವತ್ನ್ ಹರಿಂ ಸಮರತಾಃ ಕೃತಯಂ ದ್ಗ ಧ್ೀನ್ಧನ್ಹತತ್ಾಶವತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 31 31 ||||  
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 --  13 13 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  14 14 ||||  
 

ಪಶ್ಾೀದಾತಮನ್ಯಪಶ್ಾೀದಾತಮನ್ಯದ್ ೀ ವಿಶವಂ ಪರ್ೀ ಸದ್ಸತ್್ ೀದ್ ೀ ವಿಶವಂ ಪರ್ೀ ಸದ್ಸತ್್ ೀSSದ್ವಯೀ ದ್ವಯೀ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚ ಪರಂ ಬರಹಮ ಸವಯತರ ಸದ್ಸನ್ಮಯೀ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಚ ಪರಂ ಬರಹಮ ಸವಯತರ ಸದ್ಸನ್ಮಯೀ || || 4 4 ||||  

  ಆತಮನಿ ಪರಮಾತಮನಿ ಆತಮನಿ ಪರಮಾತಮನಿ || || 4 4 ||||  
 

ನಾಸಚಾಛಸ್ಿೀಷ್ತ ಸನಾಸಚಾಛಸ್ಿೀಷ್ತ ಸಜ ಜ್ೀತ ನ್ ೀಪಜೀವ್ೀತಜ ಜ್ೀತ ನ್ ೀಪಜೀವ್ೀತ  ಜೀವಿಕ್ಾಮ್ ಜೀವಿಕ್ಾಮ್ ||  
ಅತವಾದಾಂಸಯಜ್ೀತ್ ತಕ್ಾಯನ್ ಪಕ್ಷಂ ಕಞ್ಚಾನ್ನ ಸಂಶರಯೀತ್ ಅತವಾದಾಂಸಯಜ್ೀತ್ ತಕ್ಾಯನ್ ಪಕ್ಷಂ ಕಞ್ಚಾನ್ನ ಸಂಶರಯೀತ್ || || 7 7 ||||  
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ನ್ ಶ್ಷಾಯನ್ನ್ತಬ ನೀತ ಗರನಾಿನ್ನೈವಾಭಯನ್ ಶ್ಷಾಯನ್ನ್ತಬ ನೀತ ಗರನಾಿನ್ನೈವಾಭಯಸ್ೀದ್ಬಹ ನ್ ಸ್ೀದ್ಬಹ ನ್ ||  
ನ್ ವಾಯನ್ ವಾಯಖಾಯಮತಪಜೀವ್ೀತಖಾಯಮತಪಜೀವ್ೀತ  ನಾರಮಾಾನಾನರಭ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ ನಾರಮಾಾನಾನರಭ್ೀತ್ ಕವಚಿತ್ || || 8 8 ||||  

ಅಪರಯೀಜಕಂ ಪಕ್ಷಂ ನ್ ಸಂಶರಯೀತ್  ಅಪರಯೀಜಕಂ ಪಕ್ಷಂ ನ್ ಸಂಶರಯೀತ್  --  

ನಾಪರಯೀಜನ್ಪಕ್ಷಿೀ ನಾಪರಯೀಜನ್ಪಕ್ಷಿೀ ಸಾಯಸಾಯನ್ನ ವೃಥಾ ಶ್ಷ್ಯಬನ್ಧಕೃತ್ ನ್ನ ವೃಥಾ ಶ್ಷ್ಯಬನ್ಧಕೃತ್ ||  
ನ್ ಚ್ ೀದಾಸ್ತೀನ್ಶಾಸಾಿಣಿ ನ್ ವಿರತದಾಧನಿ ಚಾಭಯಸ್ೀತ್ ನ್ ಚ್ ೀದಾಸ್ತೀನ್ಶಾಸಾಿಣಿ ನ್ ವಿರತದಾಧನಿ ಚಾಭಯಸ್ೀತ್ ||||  
‘‘ನ್ ವಾಯಖಯಯೀಪಜೀವ್ೀತನ್ ವಾಯಖಯಯೀಪಜೀವ್ೀತ  ನ್ ನಿಷ್ಟದಾಧನ್ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ ನ್ ನಿಷ್ಟದಾಧನ್ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ ||  
ಏವಂ ಭ ತ್್ ೀ ರ್ತರಾಯತ ತದ್ೀಕಶರಣ್ ೀ ಹರಿಮ್ಏವಂ ಭ ತ್್ ೀ ರ್ತರಾಯತ ತದ್ೀಕಶರಣ್ ೀ ಹರಿಮ್’’    

ಇತ ಸಮರಾಚಾಇತ ಸಮರಾಚಾರ್ೀರ್ೀ  || || 77,,8 8 ||||  

ವಿಕಲಾಂ ಜಹತರಾಚಿಾತ್ ು್ೀ  ತನ್ಮನ್ಸಯರ್ಯವಿಭರಮೀ ವಿಕಲಾಂ ಜಹತರಾಚಿಾತ್ ು್ೀ  ತನ್ಮನ್ಸಯರ್ಯವಿಭರಮೀ ||  
ಮನ್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀ ಹತತ್ಾವ ಮನ್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀ ಹತತ್ಾವ ಮಾಮಾರಾರಾಂ ವ್ೈ ಜತಹ್ ೀತಯಮತಮ್ ರಾರಾಂ ವ್ೈ ಜತಹ್ ೀತಯಮತಮ್ || || 44 44 ||||  

ಚಿತ್ ು್ೀ ಚಿತ್ ು್ೀ ––  ಮನ್ ೀವೃತಯಭಿಮಾನಿನಿ ಮನ್ ೀವೃತಯಭಿಮಾನಿನಿ | | ಅರ್ಯವಿಭರಮೀ ಅರ್ಯವಿಭರಮೀ ––ಅಥ್ೀಯಷ್ತ ಭರಮಮಾಣ್ೀ ಅಥ್ೀಯಷ್ತ ಭರಮಮಾಣ್ೀ ||  

‘‘ಚಿತ್ಾುಖಾಯಗ್ನೀರ ೀನ್ಂ ಹಿ ಜಗದ್ೀತದಿವಚಿನ್ುಯೀತ್ ಚಿತ್ಾುಖಾಯಗ್ನೀರ ೀನ್ಂ ಹಿ ಜಗದ್ೀತದಿವಚಿನ್ುಯೀತ್ ||  
ಮನ್ ೀನಾಮೀನ್ದಾ ವಶಗಮಗಿನಂ ಚ ಪರವಿಚಿನ್ುಯೀತ್ಮನ್ ೀನಾಮೀನ್ದಾ ವಶಗಮಗಿನಂ ಚ ಪರವಿಚಿನ್ುಯೀತ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ || || 44 44 ||||  
ಸಾವತಮವೃತುಂ ಮಯೀತಿಂ ತ್್ೀ ಸತಗತಪುಮನ್ತಸಾವತಮವೃತುಂ ಮಯೀತಿಂ ತ್್ೀ ಸತಗತಪುಮನ್ತವಣಿಯತಮ್ ವಣಿಯತಮ್ ||  
ವಯಪ್ೀತಂ ಲ್ ೀಕಶಾಸಾಿಭಾಯಂ ಭವಾನ್ ಹಿ ಭಗವತರರ್ಾಃ ವಯಪ್ೀತಂ ಲ್ ೀಕಶಾಸಾಿಭಾಯಂ ಭವಾನ್ ಹಿ ಭಗವತರರ್ಾಃ || || 46 46 ||||  
‘‘ಅಶಾಸ್ತಿೀರ್ತ್ಾವನ್ತಮಖತಾಃಶಾಸಾಿಪ್ೀತಮಿದ್ಂ ವಿದ್ತಾಃ ಅಶಾಸ್ತಿೀರ್ತ್ಾವನ್ತಮಖತಾಃಶಾಸಾಿಪ್ೀತಮಿದ್ಂ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಶಾಸಿನಿಣಯರ್ಗಮಯತ್ಾವಚಾಛಸ್ತಿೀರ್ಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಶಾಸಿನಿಣಯರ್ಗಮಯತ್ಾವಚಾಛಸ್ತಿೀರ್ಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 46 46 ||||  

 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  15 15 ||||  
 

ಕೃಕೃಮಿವಿಡ್ ಭಸಮನಿಷಾಠನ್ುಂ ಕ್್ವೀದ್ಂ ತತಚಛಂ ಕಲ್ೀವರಮ್ ಮಿವಿಡ್ ಭಸಮನಿಷಾಠನ್ುಂ ಕ್್ವೀದ್ಂ ತತಚಛಂ ಕಲ್ೀವರಮ್ ||  
ಕವ ಕವ ತದಿೀರ್ರತಭಾಯರಾಯ ಕ್ಾವರ್ತದಿೀರ್ರತಭಾಯರಾಯ ಕ್ಾವರ್ಮಾತ್ಾಮ ನ್ಭಶಛದಿಾಃ ಮಾತ್ಾಮ ನ್ಭಶಛದಿಾಃ || || 14 14 ||||  

ನ್ಭಶಾದಿಾಃ ನ್ಭಶಾದಿಾಃ ––  ನ್ಭ್ ೀ ವಾಯಪಯ ಸಿ್ತತಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ನ್ಭ್ ೀ ವಾಯಪಯ ಸಿ್ತತಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ || || 14 14 ||||  
 

ತೃತೀರಾರಾಂ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ನ್ವಮಾಯಮರ್ ಕ್ಾತಯಕ್್ೀ ತೃತೀರಾರಾಂ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ನ್ವಮಾಯಮರ್ ಕ್ಾತಯಕ್್ೀ ||  
ಚತಸೃಷ್ವಪಯಚತಸೃಷ್ವಪಯಷ್ಟಕ್ಾಸತ ಹ್ೀಮನ ು್ೀ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ತಥಾ ಷ್ಟಕ್ಾಸತ ಹ್ೀಮನ ು್ೀ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ತಥಾ || || 22 22 ||||  
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‘‘ಸಪುಮಾಯದಿತರರ್ಂ ಚ್ೈಸಪುಮಾಯದಿತರರ್ಂ ಚ್ೈವ ತಥಾವ ತಥಾ  ಚ್ೈವ ತರಯೀದ್ಶ್ೀಚ್ೈವ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ  ||  
ಚತಸರಸುವಷ್ಟಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಪಕ್ಷಾದಿವಶ್ೀಷ್ತಾಃಚತಸರಸುವಷ್ಟಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಯಪಕ್ಷಾದಿವಶ್ೀಷ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ ಇತ ಚ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ ||||  

‘‘ಹ್ೀಮನ ು್ೀ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ಚ್ೈವ ನಿತಯಶಾರದ್ಧಂ ಗತಣ್ ೀತುರಮ್ಹ್ೀಮನ ು್ೀ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ಚ್ೈವ ನಿತಯಶಾರದ್ಧಂ ಗತಣ್ ೀತುರಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  

ಪುರಾಣಯನ್ೀನ್ ಸೃಷಾಟನಿ  ನ್ೃತರ್ಯಗೃಷ್ಟದ್ೀವತ್ಾಾಃಪುರಾಣಯನ್ೀನ್ ಸೃಷಾಟನಿ  ನ್ೃತರ್ಯಗೃಷ್ಟದ್ೀವತ್ಾಾಃ  ||  
ಶ್ೀತ್್ೀ ಜೀವ್ೀನ್ಶ್ೀತ್್ೀ ಜೀವ್ೀನ್  ರ ಪ್ೀಣ ಪುರ್ೀಷ್ತ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಯಸೌ ರ ಪ್ೀಣ ಪುರ್ೀಷ್ತ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಯಸೌ || || 38 38 ||||  

ಜೀವರ ಪ್ೀಣ ಸಹ ಜೀವರ ಪ್ೀಣ ಸಹ || || 38 38 ||||  
 

ತ್್ೀಷ್ಟವೀಶ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ರಾಜಂಸಾುರತಮಯೀನ್ ವತಯತ್್ೀ ತ್್ೀಷ್ಟವೀಶ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ರಾಜಂಸಾುರತಮಯೀನ್ ವತಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಮತ್ ಪಾತರಂ ಹಿ ಪುರತಷ್ ೀ ರಾವಾನಾತ್ಾಮ ರ್ಥ್ೀರ್ತ್್ೀ ತಸಾಮತ್ ಪಾತರಂ ಹಿ ಪುರತಷ್ ೀ ರಾವಾನಾತ್ಾಮ ರ್ಥ್ೀರ್ತ್್ೀ || || 38 38 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಿಸಾಿವರಾನ ು್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ಬರಹಾಮದಿಸಾಿವರಾನ ು್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ವಯಕಿುಮಾತರವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತ್ಾರತಮಯಂ ವದ್ನಿು ಚವಯಕಿುಮಾತರವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತ್ಾರತಮಯಂ ವದ್ನಿು ಚ’’  ಇತ ಇತ || || 39 39 ||||  

 

ಪುರತಪುರತಷ್ೀಷ್ವಪ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ಸತಪಾತರಂ ಬಾರಹಮಣಂ ವಿದ್ತಾಃ ಷ್ೀಷ್ವಪ ರಾಜ್ೀನ್ದಾ ಸತಪಾತರಂ ಬಾರಹಮಣಂ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ತಪಸಾ ವಿದ್ಯರಾ ತತಷಾಟಯ ಧ್ತ್ ು್ೀ ವ್ೀದ್ಂ ತಪಸಾ ವಿದ್ಯರಾ ತತಷಾಟಯ ಧ್ತ್ ು್ೀ ವ್ೀದ್ಂ ಹರ್ೀಹರ್ೀಸುನ್ತಮ್ ಸುನ್ತಮ್ || || 42 42 ||||  

 

ತನ್ ವೀತನ್ ವೀSSಸಯ ಬಾರಹಮಣಾ ರಾಜನ್ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಜಗದಾತಮನ್ಾಃ ಸಯ ಬಾರಹಮಣಾ ರಾಜನ್ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಜಗದಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಪುನ್ನ್ುಾಃ ಪಾದ್ರಜಸಾ ತರಲ್ ೀಕ್್ೀ ದ್ೈವತಂ ಮಹತ್ ಪುನ್ನ್ುಾಃ ಪಾದ್ರಜಸಾ ತರಲ್ ೀಕ್್ೀ ದ್ೈವತಂ ಮಹತ್ || || 43 43 ||||  

‘‘ಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮಾಾಃ ಸನ್ ುೀ  ವಿಪಾರದಾಯಶಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃಶ್ಲಾವತ್ ಪರತಮಾಾಃ ಸನ್ ುೀ  ವಿಪಾರದಾಯಶಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 42 42 ||||  
 

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಸಪುಮಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 7 7 ––  16 16 ||||  
 

ನಿಷ್ೀಕ್ಾದಿಶಮನಿಷ್ೀಕ್ಾದಿಶಮಶಾಶಾನಾನ್ೈಾಃ ಸಂಸಾೆರ್ೈಾಃ ಸಂಸೃತ್್ ೀ ದಿವಜಾಃ ನಾನ್ೈಾಃ ಸಂಸಾೆರ್ೈಾಃ ಸಂಸೃತ್್ ೀ ದಿವಜಾಃ ||  
ಇನಿದಾಯೀಷ್ತ ಕಿರರಾರ್ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ್ೀಷ್ತ ಜತಹವತ ಇನಿದಾಯೀಷ್ತ ಕಿರರಾರ್ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ್ೀಷ್ತ ಜತಹವತ || || 52 52 ||||  

 

ಓಙ್ಕೆರಂ ಬಿನ್ತದನಾದ್ೀ ತತ ತಂ ತತ ಪಾರಣ್ೀ ಮಹತಯಮತಮ್ ಓಙ್ಕೆರಂ ಬಿನ್ತದನಾದ್ೀ ತತ ತಂ ತತ ಪಾರಣ್ೀ ಮಹತಯಮತಮ್ ||  
ಅಗಿನಾಃ ಸ ಯೀಯಅಗಿನಾಃ ಸ ಯೀಯ  ದಿವಾ ವಾರ್ತಾಃ ಶಕ್್ ಿೀ ರಾಕ್್ ೀತುರಾಃ ಸವರಾಟ್ ದಿವಾ ವಾರ್ತಾಃ ಶಕ್್ ಿೀ ರಾಕ್್ ೀತುರಾಃ ಸವರಾಟ್ || || 54 54 ||||  

‘‘ರ್ಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾನ್ ಸಮರನಿುೀನಿದಾರ್ಮಾನಿನಾಮ್ ರ್ಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾನ್ ಸಮರನಿುೀನಿದಾರ್ಮಾನಿನಾಮ್ ||  
ವಶಗಾಂಸಾುನ್ಮನ್ ೀಮಾನಿಸತರ್ೀನ್ದಾಸಯ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾನ್ ವಶಗಾಂಸಾುನ್ಮನ್ ೀಮಾನಿಸತರ್ೀನ್ದಾಸಯ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾನ್ ||  
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ವ್ೀದಾತಮಕ್ಾರಾಾಃ ಪಾವ್ೀದಾತಮಕ್ಾರಾಾಃ ಪಾವಯತ್ಾಯಸಾುಂವಯತ್ಾಯಸಾುಂ  ರತದ್ರಸಯ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಮ್ ರತದ್ರಸಯ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಮ್ ||  
ವಣಯತರರಾತಮಕಂ ರತದ್ರಂ ಶ್ೀಷ್ೀ ತತ ಪರಣವಾತಮಕ್್ೀ ವಣಯತರರಾತಮಕಂ ರತದ್ರಂ ಶ್ೀಷ್ೀ ತತ ಪರಣವಾತಮಕ್್ೀ ||  
ಬಿನ್ತದರ ಪಸರಸವತ್ಾಯಂ ಬಿನ್ತದರ ಪಸರಸವತ್ಾಯಂ ತಂ ತ್ಾಂ ತಸಾಯಂ ಪುನ್ನ್ಯಯಸ್ೀತ್ ತಂ ತ್ಾಂ ತಸಾಯಂ ಪುನ್ನ್ಯಯಸ್ೀತ್ ||  
ಮ ಲಸಾಿನಾದ್ರ ಪಾರಾಂ ತ್ಾಂ ವಾರೌ ತಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ಮ ಲಸಾಿನಾದ್ರ ಪಾರಾಂ ತ್ಾಂ ವಾರೌ ತಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ||  
ಪರಕೃತ್ಾವರ್ವಾ ಪಾರಣಂ ತ್ಾಮೀವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಪರಕೃತ್ಾವರ್ವಾ ಪಾರಣಂ ತ್ಾಮೀವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 52 52 ||||  

ಸವರಾಡಿನ್ದಾಾಃ ಸವರಾಡಿನ್ದಾಾಃ || || 54 54 ||||  
 

ವಿಶ್್ ವೀವಿಶ್್ ವೀSSರ್ ತ್್ೈಜಸಾಃ ಪಾರಜ್ಞಸತುರ್ಯ ಆತ್ಾಮ ಸಮನ್ವರ್ಾಃ ರ್ ತ್್ೈಜಸಾಃ ಪಾರಜ್ಞಸತುರ್ಯ ಆತ್ಾಮ ಸಮನ್ವರ್ಾಃ ||  
ದ್ೀವರಾನ್ಮಿದ್ಂ ಪಾರಹತಭ ಯತ್ಾವ ಭ ತ್ಾವದ್ೀವರಾನ್ಮಿದ್ಂ ಪಾರಹತಭ ಯತ್ಾವ ಭ ತ್ಾವSSನ್ತಪೂವಯಶಾಃ ನ್ತಪೂವಯಶಾಃ || || 55 55 ||||  

‘‘ವಿಶಾವದಾಯ ಅನಿರತದಾಧದಾಯಸ ು್ೀ ದಿವವಿಶಾವದಾಯ ಅನಿರತದಾಧದಾಯಸ ು್ೀ ದಿವಧ್ಾಧ್ಾ  ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನಾಯತ ಮೀಕ್ಷಗಾಃ ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಚ ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನಾಯತ ಮೀಕ್ಷಗಾಃ ||  
ತದ್ನ್ಯೀ ಚ ದಿತದ್ನ್ಯೀ ಚ ದಿವವಸತಾತ್ಾರಾಃ ಸವ್ೀಯ ಚ ದ್ತಯಸಮಿೀಪಗಾಾಃ ಸತಾತ್ಾರಾಃ ಸವ್ೀಯ ಚ ದ್ತಯಸಮಿೀಪಗಾಾಃ ||  
ತ್್ೀ ದಿವಂ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ದಿವಂ ಪಾರಪಯರ್ರ್ನ್ಯೀನ್ಂ ಸಾ ವಾರ್ತಂ ಸ ಹರಿಂ ಪೃರ್ಕ್ ನ್ಯೀನ್ಂ ಸಾ ವಾರ್ತಂ ಸ ಹರಿಂ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ವಿಶಾವದಿರ ಪಂ ತತರ್ಯಸತು ವಾಸತದ್ೀವಶಾ ನಾಪರಾಃವಿಶಾವದಿರ ಪಂ ತತರ್ಯಸತು ವಾಸತದ್ೀವಶಾ ನಾಪರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಅ ಕ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವಅ ಕ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ  ಭ ತ್ಾವ ಸತಖಾದಿಭಿಾಃ ಭ ತ್ಾವ ಸತಖಾದಿಭಿಾಃ || || 55 55 ||||  
 

ರ್ ಏತ್್ೀ ಪತೃದ್ೀವಾನಾಮರ್ನ್ೀ ದ್ೀವನಿಮಿಯತ್್ೀ ರ್ ಏತ್್ೀ ಪತೃದ್ೀವಾನಾಮರ್ನ್ೀ ದ್ೀವನಿಮಿಯತ್್ೀ ||  
ಶಾಸ್ಿೀಣ ಚಕ್ಷತಷಾ ವ್ೀದ್ ಜನ್ಸ್ ಿೀಶಾಸ್ಿೀಣ ಚಕ್ಷತಷಾ ವ್ೀದ್ ಜನ್ಸ್ ಿೀSSಪ ನ್ ಮತಹಯತ ಪ ನ್ ಮತಹಯತ || || 56 56 ||||  

ಭಕಿುಮಾನ್ ಮಾಗಯವಿನ್ನೈವ ನಿೀಭಕಿುಮಾನ್ ಮಾಗಯವಿನ್ನೈವ ನಿೀಚಾಂ ಗತಮವಾಪುನಚಾಂ ಗತಮವಾಪುನರಾತ್ರಾತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 56 56 ||||  
 

ಆದಾವನ ು್ೀ ಜನಾನಾಶಂ ಬಹಿರನ್ುಾಃ ಪರಾವರಮ್ ಆದಾವನ ು್ೀ ಜನಾನಾಶಂ ಬಹಿರನ್ುಾಃ ಪರಾವರಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ವಚ್ ೀ ವಾಚಯಂ ತಮೀ ಜ್ ಯೀತಶಾ ರ್ತಸವಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ವಚ್ ೀ ವಾಚಯಂ ತಮೀ ಜ್ ಯೀತಶಾ ರ್ತಸವರ್ಮ್ ರ್ಮ್ || || 57 57 ||||  

ಗಾಿಪಕತ್ಾವತ್ ತಮಾಃ ಗಾಿಪಕತ್ಾವತ್ ತಮಾಃ || || 57 57 ||||  
 

ಅಬಾ ತ್್ ೀಪ ಹಾಯಭಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ವಸತುತರಾ ಸೃತಾಃ ಅಬಾ ತ್್ ೀಪ ಹಾಯಭಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ವಸತುತರಾ ಸೃತಾಃ ||  
ದ್ತಘಯಟ್ತ್ಾವದ್ೈನಿದಾರ್ಕಂ ತದ್ವದ್ರ್ಯವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ದ್ತಘಯಟ್ತ್ಾವದ್ೈನಿದಾರ್ಕಂ ತದ್ವದ್ರ್ಯವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ || || 58 58 ||||  

ದ್ತಘಯಟ್ತ್ಾವದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಪರಮೀಶವರ್ೀಣ್ೈವ ಕಲ್ಲಾತಮ್ ದ್ತಘಯಟ್ತ್ಾವದ್ರ್ಯತ್್ವೀನ್ ಪರಮೀಶವರ್ೀಣ್ೈವ ಕಲ್ಲಾತಮ್ || || 58 58 ||||  
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ಕ್ಷಿತ್ಾಯದಿೀನಾಮಿಹಾಥಾಯನಾಂ ಛಾರಾ ನ್ ಕತಮಾಕ್ಷಿತ್ಾಯದಿೀನಾಮಿಹಾಥಾಯನಾಂ ಛಾರಾ ನ್ ಕತಮಾSSಪ ಹಿ ಪ ಹಿ ||  
ನ್ ಸಙ್ಕಘತ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀನ್ ಸಙ್ಕಘತ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀSSಪ ನ್ ಪೃರ್ಙ್ಕನಪ ನ್ ಪೃರ್ಙ್ಕನನಿವತ್್ ೀನಿವತ್್ ೀSSಪ ವಾ ಪ ವಾ || || 59 59 ||||  

‘‘ಛಾರಾ ರಿೀತಾಃ ಪರಕ್ಾರಶಾ ಭಾವಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಛಾರಾ ರಿೀತಾಃ ಪರಕ್ಾರಶಾ ಭಾವಶ್ಾೀತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  

ಕ್ಷಿತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಪದಾಥಾಯನಾಂ ಕತಮೀಕ್ಷಿತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ಪದಾಥಾಯನಾಂ ಕತಮೀSSಪ ಪರಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ಘಟ್ತ್್ೀ ಪ ಪರಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ ಘಟ್ತ್್ೀ | | 
ಪರಮೀಶವರಕಲ್ಲಾತತ್ಾವತ್ಾೆರ್ಯಮಿತ್್ಯೀವ ವಕತುಂಪರಮೀಶವರಕಲ್ಲಾತತ್ಾವತ್ಾೆರ್ಯಮಿತ್್ಯೀವ ವಕತುಂ  ರ್ತಕುಮ್ ರ್ತಕುಮ್ | | ನ್ ಹಯಪಾಂ ನ್ ಹಯಪಾಂ 
ಸಙ್ಕಘತಮಾತರಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಸಙ್ಕಘತಮಾತರಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ | | ನ್ ಚ ವಿಕ್ಾರಮಾತರಮ್ ನ್ ಚ ವಿಕ್ಾರಮಾತರಮ್ | | ನ್ ಹಿ ನ್ ಹಿ 
ಕ್ಾಲತಷಾಯದಿವಿಕ್ಾರಮಾತ್್ರೀಕ್ಾಲತಷಾಯದಿವಿಕ್ಾರಮಾತ್್ರೀಣ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಭವತ ಣ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಭವತ | | ನ್ ಚಾದ್ಾಯಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ನ್ ಚಾದ್ಾಯಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ | | ನ್ ಚ ನ್ ಚ 
ವಸತುದ್ವರ್ವತಸಹಾವಸಾಿನ್ಮಾತರಮ್ ವಸತುದ್ವರ್ವತಸಹಾವಸಾಿನ್ಮಾತರಮ್ || || 59 59 ||||  

 

ಧ್ಾತವೀಧ್ಾತವೀSSವರ್ವಿತ್ಾವಚಾ ತನಾಮತ್ಾರವರ್ವ್ೈವಿಯನಾ ವರ್ವಿತ್ಾವಚಾ ತನಾಮತ್ಾರವರ್ವ್ೈವಿಯನಾ ||  
ನ್ ಸತಯಹಯಯಸತಯವರ್ವಿನಾಯಸನ್ ನಾವರ್ವಾ ಇವ ನ್ ಸತಯಹಯಯಸತಯವರ್ವಿನಾಯಸನ್ ನಾವರ್ವಾ ಇವ || || 60 60 ||||  

ಏವಮವರ್ವಾವರ್ವಿನ್ ೀರಪ ಏವಮವರ್ವಾವರ್ವಿನ್ ೀರಪ || || 60 60 ||||  
 

ಸಾಯತ್ಾಸದ್ೃಶಯಭರಮಸಾುವದಿವಕಲ್ಾೀಸಾಯತ್ಾಸದ್ೃಶಯಭರಮಸಾುವದಿವಕಲ್ಾೀ  ಸತ ವಸತುನ್ಾಃ ಸತ ವಸತುನ್ಾಃ ||  
ಜಾಜಾಗರಗರತಸವತಸವಪೌನ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ತಥಾ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ತ್ಾ ಪೌನ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ತಥಾ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ತ್ಾ || || 61 61 ||||  

ನ್ ಚ ಸಾದ್ೃಶಯಮಾತರಮ್ ನ್ ಚ ಸಾದ್ೃಶಯಮಾತರಮ್ || || ವಸತುಭ್ೀದ್ೀ ಹಿ ತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ವಸತುಭ್ೀದ್ೀ ಹಿ ತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ | | ತಸಾಮತ್ ಸವಪನ ಏವ ತಸಾಮತ್ ಸವಪನ ಏವ | | 
ಜಾಗರತಸವಪೌನ ರ್ಥಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ದ್ೃಶ್ಯೀತ್್ೀ ತಥಾ ಪೃರ್ಥವಯಬಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಜಾಗರತಸವಪೌನ ರ್ಥಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ದ್ೃಶ್ಯೀತ್್ೀ ತಥಾ ಪೃರ್ಥವಯಬಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ ೀ 
ದ್ತಘಯಟ್ ೀದ್ತಘಯಟ್ ೀSSಪೀಶವರಕಲಾನ್ಯೈವಾಸೌ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪೀಶವರಕಲಾನ್ಯೈವಾಸೌ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  

‘‘ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಸ ುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ನಿರ ಪತಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಸ ುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ನಿರ ಪತಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪೀಶ್ೀಚಛಯೈಪೀಶ್ೀಚಛಯೈವಾಸೌ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನಿರ್ತ್್ ೀವಾಸೌ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನಿರ್ತ್್ ೀSSಪ ಚಪ ಚ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 61 61 ||||  

ಅಹಂ ಪುರಾಅಹಂ ಪುರಾSSಭವಂ ಕಶ್ಾಭವಂ ಕಶ್ಾದ್ುನ್ಧವಯ ಉಪಬಹಯಣಾಃ ದ್ುನ್ಧವಯ ಉಪಬಹಯಣಾಃ ||  
ನಾಮಾನನಾಮಾನSSತೀತ್್ೀ ಮಹಾಕಲ್ಾೀ ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ಸತಸಂಮತಾಃ ತೀತ್್ೀ ಮಹಾಕಲ್ಾೀ ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ಸತಸಂಮತಾಃ || || 69 69 ||||  

ಅತೀತ್್ೀ ಮಹಾಕಲ್ಾೀ ಅತೀತ್್ೀ ಮಹಾಕಲ್ಾೀ ––  ಅತೀತಬರಹಮಕಲ್ಾೀ ಅತೀತಬರಹಮಕಲ್ಾೀ ||  

‘‘ಬರಹಮಕ್ಾಲಾಃ ಪರಶ್ಾೀತ ಮಹಾಕಲಾಶಾ ಕಿೀತಯತಾಃಬರಹಮಕ್ಾಲಾಃ ಪರಶ್ಾೀತ ಮಹಾಕಲಾಶಾ ಕಿೀತಯತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 69 69 ||||  

|| || ಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಸಪುಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಷ್ ೀಡಷ್ ೀಷ್ ೀಡಷ್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 7 7 ––  16 16 ||||  

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮಸೆನ್ಧಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುಮಸೆನ್ಧಾಃ || || 7 7 ||||  
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|| || ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 8 8 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  3 3 ||||  
 

ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ರ್ತಶ್ಾೀದ್ಂ ಯೀನ್ೀದ್ಂ ರ್ ಇದ್ಂ ಸವರ್ಮ್ ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ರ್ತಶ್ಾೀದ್ಂ ಯೀನ್ೀದ್ಂ ರ್ ಇದ್ಂ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಯೀಯೀSSಸಾಮತ್ ಪರಸಾಮಚಾ ಪರಸುಂ ಪರಪದ್ಯೀ ಸವರ್ಮತಾವಮ್ ಸಾಮತ್ ಪರಸಾಮಚಾ ಪರಸುಂ ಪರಪದ್ಯೀ ಸವರ್ಮತಾವಮ್ ||| | 3 3 ||||  

ರ್ತ ಇತ ಸರಷ್ಟೃತವಮ್ ರ್ತ ಇತ ಸರಷ್ಟೃತವಮ್ | | ಯೀನ್ೀತ ಪರವತಯಕತವಮ್ ಯೀನ್ೀತ ಪರವತಯಕತವಮ್ | | ರ್ ಇತ ಸತ್ಾುಪರದ್ತವಮ್ ರ್ ಇತ ಸತ್ಾುಪರದ್ತವಮ್ ||  
‘‘ನ್ ಸನಿು ರ್ದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾನ್ ಸನಿು ರ್ದ್ತಪ್ೀಕ್ಷರಾ’’  ಇತತಯಇತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಕುತ್ಾವತ್ ||  
‘‘ಉತಾನ್ನಸಾಯಪ ರ್ತ್ ಸತ್ಾು ಹರ್ೀಸುತ್ ಸ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ಉತಾನ್ನಸಾಯಪ ರ್ತ್ ಸತ್ಾು ಹರ್ೀಸುತ್ ಸ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಹರ್ೀವಿಯಶವಂ ಭಿನ್ನಮಪ ಪರಮೀಹರ್ೀವಿಯಶವಂ ಭಿನ್ನಮಪ ಪರಮೀSSಸೌ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃಸೌ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 3 3 ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 --  3 3 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  5 5 ||||  
 

ನ್ನ್  ರ್ಸಯರ್ಸಯ  ವಧ್್ ಯೀ ನ್ ರಕ್ಷಣಿೀಯೀ ನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಣಿೀರಾದ್ರಣಿೀರ್ಪಕ್ಷಾಃ ವಧ್್ ಯೀ ನ್ ರಕ್ಷಣಿೀಯೀ ನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಣಿೀರಾದ್ರಣಿೀರ್ಪಕ್ಷಾಃ ||  
ಅಥಾಪ ಸಗಯಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾರ್ಯಂ ಧ್ತ್ ು್ೀ ರಜಾಃಸತುವತಮಾಂಸ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀ ಅಥಾಪ ಸಗಯಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾರ್ಯಂ ಧ್ತ್ ು್ೀ ರಜಾಃಸತುವತಮಾಂಸ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀ || || 22 22 ||||  

‘‘ಅನ್ತಗಾರಹಯತರಾ ಪಕ್ಷಾ ದ್ೀವಾ ನಾತ್ಾಮರ್ಯತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃಅನ್ತಗಾರಹಯತರಾ ಪಕ್ಷಾ ದ್ೀವಾ ನಾತ್ಾಮರ್ಯತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 25 25 ||||  
 

ವಿಪಶ್ಾತಂ ಪಾರಣಮನ್ ೀ ರಾತಮನಾವಿಪಶ್ಾತಂ ಪಾರಣಮನ್ ೀ ರಾತಮನಾಮಥ್ೀಯಮಥ್ೀಯನಿದಾರಾಭಾಸಮನಿದ್ರಮವರಣಮ್ ನಿದಾರಾಭಾಸಮನಿದ್ರಮವರಣಮ್ ||  
ಛಾರ್ತಪೌ ರ್ತರ ನ್ ಗೃಧ್ರ ಪಕ್ಷೌ ತಮಕ್ಷರಂ ಸವಂ ತರರ್ತಛಾರ್ತಪೌ ರ್ತರ ನ್ ಗೃಧ್ರ ಪಕ್ಷೌ ತಮಕ್ಷರಂ ಸವಂ ತರರ್ತಗಂ ವರಜಾಮಹ್ೀ ಗಂ ವರಜಾಮಹ್ೀ || || 27 27 ||||  

‘‘ಛಾರಾ ತವವಿಛಾರಾ ತವವಿದಾಯ ಸಮರೀಕ್ಾು ಜನ್ಯವಿದಾಯದಾಯ ಸಮರೀಕ್ಾು ಜನ್ಯವಿದಾಯSSSSತಪಾಃ ಸೃತಾಃ ತಪಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಜೀವಗೃಜೀವಗೃಧ್ರಸಯ ತ್ೌ ಪಕ್ಷಾವಧ್ಊಧ್ವಯಪಥ್ ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಧ್ರಸಯ ತ್ೌ ಪಕ್ಷಾವಧ್ಊಧ್ವಯಪಥ್ ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ತ್ೌ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನ್ ವಿದ್ಯೀತ್್ೀ ನಿತಯವಿದಾಯಸವರ ಪಣಾಃತ್ೌ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನ್ ವಿದ್ಯೀತ್್ೀ ನಿತಯವಿದಾಯಸವರ ಪಣಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

  ಅಜಸಯಅಜಸಯ  ಚಕರಂ ತವಜಯೀರ್ಯಮಾಣಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಾರಮಾಶತ ಚಕರಂ ತವಜಯೀರ್ಯಮಾಣಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಾರಮಾಶತ ||  
ತರಣಾಭಿ ವಿದ್ತಯದ್ಬಲಮಷ್ಟನ್ೀಮಿ ರ್ದ್ಕ್ಷಮಾಹತಸುಮೃತಂ ಪರಪದ್ಯೀ ತರಣಾಭಿ ವಿದ್ತಯದ್ಬಲಮಷ್ಟನ್ೀಮಿ ರ್ದ್ಕ್ಷಮಾಹತಸುಮೃತಂ ಪರಪದ್ಯೀ || || 28 28 ||||  

  ಗತಣತರರ್ನಾಭಿ ಗತಣತರರ್ನಾಭಿ | | ವಿದ್ತಯದ್ರಹಮ ವಿದ್ತಯದ್ರಹಮ ––  
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‘‘ವಿದ್ತಯದ್ಬಾಹ್ೇತತಯಪಾಸ್ತೀತವಿದ್ತಯದ್ಬಾಹ್ೇತತಯಪಾಸ್ತೀತ’’  ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ||  
‘‘ಜಗಜಗತಾತಾಕರಸಾಯಕ್ಷಭ ತ್್ ೀ ಬಲರ ಪಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃಕರಸಾಯಕ್ಷಭ ತ್್ ೀ ಬಲರ ಪಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

 

  ನ್ ರ್ಸಯ ಕಶಾಾತಪಪತಯ ಮಾನ್ ರ್ಸಯ ಕಶಾಾತಪಪತಯ ಮಾರಾಂ ರ್ರಾ ಜನ್ ೀ ಮತಹಯತ ವ್ೀದ್ ನಾರ್ಯಮ್ ರಾಂ ರ್ರಾ ಜನ್ ೀ ಮತಹಯತ ವ್ೀದ್ ನಾರ್ಯಮ್ ||  
ತಂ ನಿಜಯತ್ಾತ್ಾಮತಮಗತಣಂ ಪರ್ೀಶಂ ನ್ಮಾಮಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮಂ ಚರನ್ುಮ್ ತಂ ನಿಜಯತ್ಾತ್ಾಮತಮಗತಣಂ ಪರ್ೀಶಂ ನ್ಮಾಮಿ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮಂ ಚರನ್ುಮ್ || || 3030||||  

ಆತ್ಾಮ ಚ ಆತಮಗತಣಾಶಾ ನಿಜಯತ್ಾ ಯೀನ್ ಆತ್ಾಮ ಚ ಆತಮಗತಣಾಶಾ ನಿಜಯತ್ಾ ಯೀನ್ || || 30 30 ||||  
 

ಅಮಾಸತು ರ್ದ್ರೀತ ಉದಾರವಿೀರ್ಯಂ ಸ್ತದ್ಧಯನಿು ಜೀವತತಯತ ವಧ್ಯಮಾನಾಾಃ ಅಮಾಸತು ರ್ದ್ರೀತ ಉದಾರವಿೀರ್ಯಂ ಸ್ತದ್ಧಯನಿು ಜೀವತತಯತ ವಧ್ಯಮಾನಾಾಃ ||  
ಲ್ ೀಕ್ಾಸಿಯೀಲ್ ೀಕ್ಾಸಿಯೀSSಥಾಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ಬರಹಮ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ಥಾಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಾಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ಬರಹಮ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ||||3333  

 

ಸ್ ೀಮಂ ಮನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಸಮಾಮನ್ನಿು ದಿವೌಕಸಾಂ ವ್ೈ ಬಲಮನ್ಧ ಆರ್ತಾಃ ಸ್ ೀಮಂ ಮನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಸಮಾಮನ್ನಿು ದಿವೌಕಸಾಂ ವ್ೈ ಬಲಮನ್ಧ ಆರ್ತಾಃ ||  
ಈಶ್್ ೀ ನ್ಗಾನಾಂ ಪರಜನ್ಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ಈಶ್್ ೀ ನ್ಗಾನಾಂ ಪರಜನ್ಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ||||3434||||  

‘‘ಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮರ್ಮೀನಾದಾದಿೀನ್ೃತ್್ೀಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮರ್ಮೀನಾದಾದಿೀನ್ೃತ್್ೀSSನ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಪಾ ಅಪ ನ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಪಾ ಅಪ ||  
ಅದಿಾಜೀಯವನಿು ಸ್ ೀಮಾಚಾ ಮಹ್ೀನಾದಾದಿೀಅದಿಾಜೀಯವನಿು ಸ್ ೀಮಾಚಾ ಮಹ್ೀನಾದಾದಿೀನ್ೃತ್್ೀನ್ೃತ್್ೀSSಖಿಲಾಾಃ ಖಿಲಾಾಃ ||  
ಅಪಾಂ ಸ್ ೀಮಸಯ ಚ್ೀನಾದಾದಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಜೀವನ್ಪರದಾಾಃಅಪಾಂ ಸ್ ೀಮಸಯ ಚ್ೀನಾದಾದಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೈಜೀವನ್ಪರದಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||| | 3333, , 34 34 ||||  

 

ಅಗಿನಮತಯಖಂ ರ್ಸಯ ತತ ಜಾತವ್ೀದಾ ಜಾತಾಃ ಕಿರರಾಕ್ಾಣಡನಿಮಿತುಜನಾಮ ಅಗಿನಮತಯಖಂ ರ್ಸಯ ತತ ಜಾತವ್ೀದಾ ಜಾತಾಃ ಕಿರರಾಕ್ಾಣಡನಿಮಿತುಜನಾಮ ||  
ಅನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ಪಚತಾಃ ಸವಧ್ಾತ ನ್ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ಅನ್ುಾಃ ಸಮತದ್ರೀ ಪಚತಾಃ ಸವಧ್ಾತ ನ್ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ || || 35 35 ||||  

ಸಮತದ್ರೀ ಸಮತದ್ರೀ ––  ಉದ್ರ್ೀ ಉದ್ರ್ೀ || || 35 35 ||||  
 

ರ್ಚಾಕ್ಷತರಾಸ್ತೀತ್ ತರಣಿದ್ೀಯವರಾನ್ಂ ತರಯೀಮಯೀ ಬರಹಮಣ ಏಷ್  ಷ್ಣಯಮ್ ರ್ಚಾಕ್ಷತರಾಸ್ತೀತ್ ತರಣಿದ್ೀಯವರಾನ್ಂ ತರಯೀಮಯೀ ಬರಹಮಣ ಏಷ್  ಷ್ಣಯಮ್ ||  
ದಾವರಂ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀರಮೃತಸಯ ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಪರದಾವರಂ ಚ ಮತಕ್ ು್ೀರಮೃತಸಯ ಮೃತ್್ ಯೀಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ಸ್ತೀದ್ತ್ಾಂ ನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಃ ||||3636||||  

ಅಮೃತಸ್ಯೀತ ಮತಕ್ ು್ೀರಿತಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಅಮೃತಸ್ಯೀತ ಮತಕ್ ು್ೀರಿತಯಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || || 36 36 ||||  
 

  || || ಇತಇತ  ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 8 8 ––  5 5 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  6 6 ||||  
 

ಅವರ್ ೀಪಯ ಗಿರಿಂ ಸೆನಾಧತ್ ಸತಪಣಯಾಃ ಪತತ್ಾಂ ವರಾಃ ಅವರ್ ೀಪಯ ಗಿರಿಂ ಸೆನಾಧತ್ ಸತಪಣಯಾಃ ಪತತ್ಾಂ ವರಾಃ ||  
ರ್ರೌ ಜಲಾನ್ು ಉತಸೃಜಯ ಹರಿಣಾ ಸ ವಿಸಜಯತಾಃ ರ್ರೌ ಜಲಾನ್ು ಉತಸೃಜಯ ಹರಿಣಾ ಸ ವಿಸಜಯತಾಃ || || 39 39 ||||  
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‘‘ಅನ್ನ್ ುೀಅನ್ನ್ ುೀಢ್ ೀ ಮನ್ದರಸತು ರ್ದಾ ವ್ೈವಸವತ್ಾನ್ುರಮ್ ಢ್ ೀ ಮನ್ದರಸತು ರ್ದಾ ವ್ೈವಸವತ್ಾನ್ುರಮ್ ||  
ಅಮೃತ್ಾರ್ಯಂ ಸತಪಣ್ ೀಯಢ್ ೀ ರ್ೈವತಸಾಯನ್ುರ್ೀ ಮನ್ ೀಾಃಅಮೃತ್ಾರ್ಯಂ ಸತಪಣ್ ೀಯಢ್ ೀ ರ್ೈವತಸಾಯನ್ುರ್ೀ ಮನ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 39 39 ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  8 8 ––  6 6 ||||  
 

|| || ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  7 7 ||||  

ತದ್ತಗರವ್ೀಗಂ ದಿಶ್ ದಿಶತಯಪರ್ಯಧ್್ ೀ ವಿಸಪಯದ್ತತಸಪಯದ್ಸಹಯವಿೀರ್ಯಮ್ ತದ್ತಗರವ್ೀಗಂ ದಿಶ್ ದಿಶತಯಪರ್ಯಧ್್ ೀ ವಿಸಪಯದ್ತತಸಪಯದ್ಸಹಯವಿೀರ್ಯಮ್ ||  
ಭಿೀತ್ಾಾಃ ಪರಜಾ ದ್ತಭಿೀತ್ಾಾಃ ಪರಜಾ ದ್ತದ್ತರದ್ತರವುರಙ್ು ಸ್ೀಶವರಾ ಅರಕ್ಷಯಮಾಣಾಾಃ ಶರಣಂ ಸದಾಶ್ವಮ್ ವುರಙ್ು ಸ್ೀಶವರಾ ಅರಕ್ಷಯಮಾಣಾಾಃ ಶರಣಂ ಸದಾಶ್ವಮ್ ||||  

  ‘‘ರತದ್ರಸಯ ರ್ಶಸ್ ೀರತದ್ರಸಯ ರ್ಶಸ್ ೀSSಥಾಯರ್ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಷ್ಂ ವಿಭತಾಃ ಥಾಯರ್ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಷ್ಂ ವಿಭತಾಃ ||  
ನ್ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ಸಮಥ್ ೀಯನ್ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ಸಮಥ್ ೀಯSSಪ ವಾರ್ತಂ ಚ್ ೀಚ್ೀ ಪರಶಾನ್ುಯೀಪ ವಾರ್ತಂ ಚ್ ೀಚ್ೀ ಪರಶಾನ್ುಯೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 19 19 ||||  

 

ತವಮೀಕಾಃ ಸವಯಜಗತ ಈಶವರ್ ೀ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಯೀಾಃ ತವಮೀಕಾಃ ಸವಯಜಗತ ಈಶವರ್ ೀ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಯೀಾಃ ||  
ತಂ ತ್ಾವತಂ ತ್ಾವಮಚಯಮಚಯನಿು ಕತಶಲಾಾಃ ಪರಪನಾನತಯಹರಂ ಗತರತಮ್ ನಿು ಕತಶಲಾಾಃ ಪರಪನಾನತಯಹರಂ ಗತರತಮ್ || || 2222||||  

‘‘ತತರ ತತತರ ತತರ ಸತುತಪದ್ೈಹಯರಿರ್ೀವ ತತ ತದ್ುತಾಃ ತರ ಸತುತಪದ್ೈಹಯರಿರ್ೀವ ತತ ತದ್ುತಾಃ ||  
ಸ ುರ್ತ್್ೀಸ ುರ್ತ್್ೀSSತ್್ ೀ ರ್ತಕುಮೀತ್್ ೀ ರ್ತಕುಮೀವ ಗತಣಾ ಕಯವಚ್ ೀವ ಗತಣಾ ಕಯವಚ್ ೀSSಪ ತತಪ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  7 7 ||||  
 

ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  8 8 ||||  
 

ನ್ ನ್ಂ ತಪೀ ರ್ಸಯ ನ್ ಮನ್ತಯನಿಜಯಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕವಚಿತುಚಾ ನ್ ಸಙ್ುವಜಯತಮ್ ನ್ ನ್ಂ ತಪೀ ರ್ಸಯ ನ್ ಮನ್ತಯನಿಜಯಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕವಚಿತುಚಾ ನ್ ಸಙ್ುವಜಯತಮ್ ||  
ಕಶ್ಾನ್ಮಹಾಂಸುಸಯ ನ್ಕಶ್ಾನ್ಮಹಾಂಸುಸಯ ನ್  ಕ್ಾಮನಿಜಯರ್ಾಃ ಸ ಈಶವರಾಃ ಕಿಂ ಪರತ್್ ೀ ವಯಪಾಶರರ್ಾಃಕ್ಾಮನಿಜಯರ್ಾಃ ಸ ಈಶವರಾಃ ಕಿಂ ಪರತ್್ ೀ ವಯಪಾಶರರ್ಾಃ|| || 19 19 ||||  

 

ಧ್ಮಯಾಃ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ನ್ ಭ ತಸೌಹೃದ್ಂ ತ್ಾಯಗಾಃ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ನ್ ಮತಕಿುಕ್ಾರಣಮ್ ಧ್ಮಯಾಃ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ನ್ ಭ ತಸೌಹೃದ್ಂ ತ್ಾಯಗಾಃ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ನ್ ಮತಕಿುಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ವಿೀರ್ಯಂ ನ್ ಪುಂಸ್ ೀವಿೀರ್ಯಂ ನ್ ಪುಂಸ್ ೀSSಸಯಜವ್ೀಗನಿಷ್ೃತಂ ನ್ಹಿ ದಿವತೀಯೀ ಗತಣಸಙ್ುವಜಯತಾಃ ಸಯಜವ್ೀಗನಿಷ್ೃತಂ ನ್ಹಿ ದಿವತೀಯೀ ಗತಣಸಙ್ುವಜಯತಾಃ ||||  
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ಕವಚಿಚಿಾರಾರ್ತನ್ಯಹಿ ಶ್ೀಲಮಕವಚಿಚಿಾರಾರ್ತನ್ಯಹಿ ಶ್ೀಲಮಙ್ುಙ್ುಲಂ ಕವಚಿತ್ ತದ್ಪಯಸ್ತು ನ್ ವ್ೀದ್ಯಮಾರ್ತಷ್ಾಃ ಲಂ ಕವಚಿತ್ ತದ್ಪಯಸ್ತು ನ್ ವ್ೀದ್ಯಮಾರ್ತಷ್ಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ರೀಭರ್ಂ ರ್ತ್್ ರೀಭರ್ಂ ಕತತರಚ ಸ್ ೀಕತತರಚ ಸ್ ೀSSಪಯಮಙ್ುಲಾಃ ಸತಮಙ್ುಲಾಃ ಕಶಾನ್ ಕ್ಾಙ್ಷತ್್ೀ ಹಿ ಮಾಮ್ ಪಯಮಙ್ುಲಾಃ ಸತಮಙ್ುಲಾಃ ಕಶಾನ್ ಕ್ಾಙ್ಷತ್್ೀ ಹಿ ಮಾಮ್ ||||    

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ಏವಂ ವಿಮೃಶಾಯವಯಭಿಚಾರಿಸದ್ತುಣಂ ಪದ್ಂ ನಿಜ್ೈಕ್ಾಶರಯಸದ್ತುಣಾಶರರ್ಮ್ ಏವಂ ವಿಮೃಶಾಯವಯಭಿಚಾರಿಸದ್ತುಣಂ ಪದ್ಂ ನಿಜ್ೈಕ್ಾಶರಯಸದ್ತುಣಾಶರರ್ಮ್ ||  
ವವ್ರೀ ವರಂ ಸವಯಗತಣ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ರಮಾ ಮತಕತನ್ದಂ ನಿವವ್ರೀ ವರಂ ಸವಯಗತಣ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ರಮಾ ಮತಕತನ್ದಂ ನಿರರಪ್ೀಕ್ಷಮಿೀಪಸತಮ್ ಪ್ೀಕ್ಷಮಿೀಪಸತಮ್ || || 23 23 ||||  

‘‘ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀSSಪ ವಿಷ್ತಣಮೀವಾಶ್ರತ್ಾ ರಮಾ ಪ ವಿಷ್ತಣಮೀವಾಶ್ರತ್ಾ ರಮಾ ||  
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞಾಪಅನ್ಯೀಷಾಂ ಜ್ಞಾಪನಾಥಾಯರ್ ದ್ ೀಷಾನ್ತಕ್ ು್ವೀತರಾನ್ ಜಹೌನಾಥಾಯರ್ ದ್ ೀಷಾನ್ತಕ್ ು್ವೀತರಾನ್ ಜಹೌ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  

 

  ಸ ವ್ೈ ಭಗವತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀರಂಶಾಂಶಸಮಾವಾಃ ಸ ವ್ೈ ಭಗವತಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀರಂಶಾಂಶಸಮಾವಾಃ ||  
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರಿತ ಖಾಯತ ಆರ್ತವ್ೀಯದ್ದ್ೃಗಿಜಯಭಾಕ್ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರಿತ ಖಾಯತ ಆರ್ತವ್ೀಯದ್ದ್ೃಗಿಜಯಭಾಕ್ || || 34 34 ||||  

 

ತಮಾಲ್ ೀಕ್ಾಯಸತರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲಶಂ ಚಾಮೃತ್ಾಹೃತಮ್ ತಮಾಲ್ ೀಕ್ಾಯಸತರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲಶಂ ಚಾಮೃತ್ಾಹೃತಮ್ ||  
ಲ್ಲಪಸನ್ುಾಃ ಸವಯವಸ ುನಿ ಕಲಶಂ ತರಸಾಲ್ಲಪಸನ್ುಾಃ ಸವಯವಸ ುನಿ ಕಲಶಂ ತರಸಾSSಹರನ್ ಹರನ್ || || 35 35 ||||  

‘‘ತ್್ೀಷಾಂ ಸತ್ಾಯಚಾಾಲನಾರ್ಯಂ ಹರಿಧ್ಯನ್ವತ್್ೀಷಾಂ ಸತ್ಾಯಚಾಾಲನಾರ್ಯಂ ಹರಿಧ್ಯನ್ವನ್ುರಿವಿಯಭತಾಃ ನ್ುರಿವಿಯಭತಾಃ ||  
ಸಮಥ್ ೀಯಸಮಥ್ ೀಯSSಪಯಸತರಾಣಾಂ ತತ ಸವಹಸಾುದ್ಮತಚತ್  ಸತಧ್ಾಮ್ಪಯಸತರಾಣಾಂ ತತ ಸವಹಸಾುದ್ಮತಚತ್  ಸತಧ್ಾಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 35 35 ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  8 8 --  8 8 ||||  
 

|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  9 9 ||||  
 

ದ್ೃಷಾಟವ ಮೃಧ್್ೀ ಗರತಡವಾಹಮಿಹಾರಿವಾರ ದ್ೃಷಾಟವ ಮೃಧ್್ೀ ಗರತಡವಾಹಮಿಹಾರಿವಾರ ಆಆವಿಧ್ಯಶ್ಲಮಹಿನ್ ೀದ್ರ್ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಾಃವಿಧ್ಯಶ್ಲಮಹಿನ್ ೀದ್ರ್ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಾಃ||  
ತಲ್ಲಿೀಲರಾ ಗರತಡಮ  ನಯ ಪತದ್ುೃಹಿೀತ್ಾವ ತ್್ೀತಲ್ಲಿೀಲರಾ ಗರತಡಮ  ನಯ ಪತದ್ುೃಹಿೀತ್ಾವ ತ್್ೀನಾನಾಹನ್ನ್ನೃಪ ಸವಾಹಮರಿಂ ತರಯ ೀಶಾಃ ಹನ್ನ್ನೃಪ ಸವಾಹಮರಿಂ ತರಯ ೀಶಾಃ || || 556 6 ||||  

‘‘ಕ್ಾಲನ್ೀಮಾಯದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಹರಿಣಾ ನಿಹತ್ಾ ಅಪ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಾಯದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಹರಿಣಾ ನಿಹತ್ಾ ಅಪ ||  
ಶತಕ್್ರೀಣ್ ೀಜಜೀವಿತ್ಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪುನ್ಸ ು್ೀನ್ೈವ ಪಾತತ್ಾಾಃಶತಕ್್ರೀಣ್ ೀಜಜೀವಿತ್ಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪುನ್ಸ ು್ೀನ್ೈವ ಪಾತತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 56 56 ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  9 9 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 8 8 ––  19 19 ||||  
 

ರ್ದ್ಯಪಯಸಾವಧ್ಮೀಯಣ ಮಾಂ ಬ ನೀರಾದ್ನಾರ್ದ್ಯಪಯಸಾವಧ್ಮೀಯಣ ಮಾಂ ಬ ನೀರಾದ್ನಾಗಸಮ್ ಗಸಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ್ಯೀನ್ಂ ನ್ ಹಿಂಸ್ತಷ್ಯೀ ಭಿೀತಂ ಬರಹಮತನ್ತಂ ರಿಪುಮ್ ಪ್ಯೀನ್ಂ ನ್ ಹಿಂಸ್ತಷ್ಯೀ ಭಿೀತಂ ಬರಹಮತನ್ತಂ ರಿಪುಮ್ || || 12 12 ||||  
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‘‘ಬಲ್ಲರಪಯಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಸತುವನ್ನಪ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ಬಲ್ಲರಪಯಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಸತುವನ್ನಪ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಆಕ್ಷಿಪತಯನ್ುರಾ ಕ್ಾವಪ ಪರಹಾಿದ್ ೀ ನಿತಯಭಕಿುಮಾನ್ಆಕ್ಷಿಪತಯನ್ುರಾ ಕ್ಾವಪ ಪರಹಾಿದ್ ೀ ನಿತಯಭಕಿುಮಾನ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  1212  ||||  

 

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 8 8 ––  19 19 ||||  
 

|| || ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 8 8 ––  23  23  ||||  
 

ತಮಾಹ ಸಾತಮಾಹ ಸಾSSತಕರತಣಂ ತಕರತಣಂ ಮಮಹಾಕ್ಾರತಣಿಕಂ ನ್ೃಪಮ್ ಹಾಕ್ಾರತಣಿಕಂ ನ್ೃಪಮ್ ||  
ರಾದ್ ೀಭ್ ಯೀ ಜ್ಞಾತಘಾತಭ್ ಯೀ ದಿೀನಾಂ ಮಾಂ ದಿೀನ್ವತಸಲ ರಾದ್ ೀಭ್ ಯೀ ಜ್ಞಾತಘಾತಭ್ ಯೀ ದಿೀನಾಂ ಮಾಂ ದಿೀನ್ವತಸಲ ||  
ಕರ್ಂ ವಿಸೃಜಸ್ೀ ರಾಜನ್ ಭಿೀತ್ಾಮಸ್ತಮನ್ ಸಕರ್ಂ ವಿಸೃಜಸ್ೀ ರಾಜನ್ ಭಿೀತ್ಾಮಸ್ತಮನ್ ಸರಿರಿಜಜಲ್ೀ ಜಜಲ್ೀ || || 14 14 ||||  

 

ಪರಲರ್ಪರ್ಸ್ತ ಧ್ಾತತಾಃ ಸತಪುಶಕ್್ುೀಪರಲರ್ಪರ್ಸ್ತ ಧ್ಾತತಾಃ ಸತಪುಶಕ್್ುೀಮತಯಖ್ೀಭಯಾಃ ಶತರತಗಣಮತಪನಿೀತಂ ಪರಮತಯಖ್ೀಭಯಾಃ ಶತರತಗಣಮತಪನಿೀತಂ ಪರತತಯತತಯಪಾದ್ತು ಹತ್ಾುವ ಪಾದ್ತು ಹತ್ಾುವ ||  
ದಿತಜಮಕರ್ರ್ಚಾ ಬರಹಮ ಸತಯವರತ್ಾರ್ ತದಿತಜಮಕರ್ರ್ಚಾ ಬರಹಮ ಸತಯವರತ್ಾರ್ ತಮಹಮಖಿಲಹ್ೀತತಂ ಜಹಮಮಿೀನ್ಂ ನ್ತ್್ ೀಮಹಮಖಿಲಹ್ೀತತಂ ಜಹಮಮಿೀನ್ಂ ನ್ತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಸ್ತಮ ||||61 61 ||||  

‘‘ಅನ್ನ್ುಶಕಿುಭಯಗವಾನ್ ಮತಸಯರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಅನ್ನ್ುಶಕಿುಭಯಗವಾನ್ ಮತಸಯರ ಪೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಕಿರೀಡಾರ್ಯಂ ರಾಚರಾಮಾಸ ನ್ೃಪಂ ಸತಯವರತಂ ಸವರ್ಮ್ಕಿರೀಡಾರ್ಯಂ ರಾಚರಾಮಾಸ ನ್ೃಪಂ ಸತಯವರತಂ ಸವರ್ಮ್’’    

ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 14 14 --61 61 ||||  

|| || ಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 23 23 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ  ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧಾಃ ಅಷ್ಟಮಸೆನ್ಧಾಃ ||||  
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|| || ನ್ವಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ನ್ವಮಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 9 9 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 ––  6 6 ||||  
 

ಏವಂವಿಧ್ಾನ್ೀಕಗತಣಾಃ ಸ ರಾಜಾ ಪರಾತಮನಿ ಬರಹಮಣಿ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಏವಂವಿಧ್ಾನ್ೀಕಗತಣಾಃ ಸ ರಾಜಾ ಪರಾತಮನಿ ಬರಹಮಣಿ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ||  
ಕಿರರಾಕಲಾಪ್ೈಾಃ ಸಮತವಾಹ ಭಕಿುಂ ರ್ರಾ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಮಧ್ಶಾಕ್ಾರ ಕಿರರಾಕಲಾಪ್ೈಾಃ ಸಮತವಾಹ ಭಕಿುಂ ರ್ರಾ ವಿರಿಞ್ಚಾದಿಮಧ್ಶಾಕ್ಾರ || || 85 85 ||||  

‘‘ಬರಹಾಮದಿಭಕಿುಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶಾದ್ಂಶ್್ ೀ ನ್ೈವಾಮಬರಿೀಷ್ಕ್್ೀ ಬರಹಾಮದಿಭಕಿುಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶಾದ್ಂಶ್್ ೀ ನ್ೈವಾಮಬರಿೀಷ್ಕ್್ೀ ||  
ನ್ೈವಾನ್ಯಸಯ ಚ ಕನ್ೈವಾನ್ಯಸಯ ಚ ಕಸಾಯಪ ತಥಾಸಾಯಪ ತಥಾSSಪ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ಪ ಹರಿರಿೀಶವರಾಃ ||  
ತತ್ಾೆಲ್ಲಕ್್ ೀಪಚ್ೀರ್ತ್ಾವತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ಶಸ ಆದಿರಾಟ್ ತತ್ಾೆಲ್ಲಕ್್ ೀಪಚ್ೀರ್ತ್ಾವತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ಶಸ ಆದಿರಾಟ್ ||  
ಬರಹಾಮದ್ರ್ಶಾ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಶಾ ತತೆೀತಯಂ ವಯಞ್ಾರಾಮಾಸತರತತುಮಾಮ್ತತೆೀತಯಂ ವಯಞ್ಾರಾಮಾಸತರತತುಮಾಮ್  ||  
ಮೀಹನಾರ್ ಚ ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಬರಹಾಮದ್ೀನಿಯನ್ದನಾರ್ ಚ ಮೀಹನಾರ್ ಚ ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಬರಹಾಮದ್ೀನಿಯನ್ದನಾರ್ ಚ ||  
ಅನಾಯರ್ಯಂ ಚ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಾಮದಾಯಅನಾಯರ್ಯಂ ಚ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಾಮದಾಯಶಾಶಾ  ನಿರಾಶ್ಷ್ಾಃ ನಿರಾಶ್ಷ್ಾಃ ||  
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮತ್ಾವಚಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಭಕ್ಾಯದಿಭಿಗತಯಣ್ೈಾಃ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮತ್ಾವಚಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಭಕ್ಾಯದಿಭಿಗತಯಣ್ೈಾಃ ||  
ಬರಹಾಮದ್ೀವಿೀಯಷ್ಣವ ೀನ್ತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ ಚ ಕ್್ೀವಲಮ್ ಬರಹಾಮದ್ೀವಿೀಯಷ್ಣವ ೀನ್ತವಜ್ಞಾಪನಾರ್ ಚ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ದ್ತವಾಯಸಶಾ ಸವರ್ಂ ರತದ್ರಸುಥಾದ್ತವಾಯಸಶಾ ಸವರ್ಂ ರತದ್ರಸುಥಾSSಪಯನಾಯರ್ಯಮತಕುವಾನ್  ಪಯನಾಯರ್ಯಮತಕುವಾನ್  ||  
ತಸಾಯಪಯನ್ತಗರಹಾಥಾಯರ್ ದ್ಪಯನಾಶಾರ್ಯಮೀವ ಚತಸಾಯಪಯನ್ತಗರಹಾಥಾಯರ್ ದ್ಪಯನಾಶಾರ್ಯಮೀವ ಚ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 85 85 ||||  

 

|| || ಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 --  6 6 ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ   ಧ್ಾಯರ್ಾಃ   || || 9 9 ––  8 8 ||||  
 

ರಕ್ಷ್ ೀರಕ್ಷ್ ೀSSಧ್ಮೀನ್ ವೃಕವದಿವಧ್ಮೀನ್ ವೃಕವದಿವಪನ್ೀಪನ್ೀSSಸಮಕ್ಷಂ ಸಮಕ್ಷಂ 
ವ್ೈದ್ೀಹರಾಜದ್ತಹಿತರ್ಯಪರಾಪತ್ಾರಾಮ್ ವ್ೈದ್ೀಹರಾಜದ್ತಹಿತರ್ಯಪರಾಪತ್ಾರಾಮ್ ||  
ಭಾರಭಾರತ್ಾರ ವನ್ೀ ಕೃಪಣವತ್ ಪರರ್ರಾ ವಿರ್ತಕುಾಃ ತ್ಾರ ವನ್ೀ ಕೃಪಣವತ್ ಪರರ್ರಾ ವಿರ್ತಕುಾಃ   
ಸ್ತಿೀಸಙಚುನಾಮಿತ ರತಂ ಪರರ್ರ್ಂಶಾಚಾರ ಸ್ತಿೀಸಙಚುನಾಮಿತ ರತಂ ಪರರ್ರ್ಂಶಾಚಾರ || || 93 93 ||||  

‘‘ನಿತಯಪೂಣಯಸತಖಜ್ಞಪುಸವರ ಪೀನಿತಯಪೂಣಯಸತಖಜ್ಞಪುಸವರ ಪೀSSಸೌ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ಸೌ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಸಯ ರಾಮ ಇತ್ಾಯಖಾಯ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಂ ಕತತ್್ ೀಸಯ ರಾಮ ಇತ್ಾಯಖಾಯ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಂ ಕತತ್್ ೀSSಣವಣವಪ ಪ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಮದ್ತಾಃಖ್ ೀ ದ್ತಾಃಖವತಯವತ್ಪ ಲ್ ೀಕಶ್ಕ್ಷಾರ್ಯಮದ್ತಾಃಖ್ ೀ ದ್ತಾಃಖವತಯವತ್  ||  
ಅನ್ುಹಿಯತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಅನ್ುಹಿಯತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಸ್ತೀಸ್ತೀತ್ಾಮಾಸ್ತೀತ್ ಸಮರನಿನವ ತ್ಾಮಾಸ್ತೀತ್ ಸಮರನಿನವ ||  
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ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ಪುನ್ನಿಯತಯಸಮಬನ್ಧಂ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಶ್ರರಾ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಂ ಪುನ್ನಿಯತಯಸಮಬನ್ಧಂ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಶ್ರರಾ ||  
ಅಯೀಧ್ಾಯರಾ ವಿಅಯೀಧ್ಾಯರಾ ವಿನಿನಿಗಯಚಛನ್ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಯ ಚ್ೀಶವರಾಃ ಗಯಚಛನ್ ಸವಯಲ್ ೀಕಸಯ ಚ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಪರತಯಕ್ಷಂ ತತ ಶ್ರರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಜಗಾಮಾನಾದಿರವಯರ್ಾಃಪರತಯಕ್ಷಂ ತತ ಶ್ರರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಜಗಾಮಾನಾದಿರವಯರ್ಾಃ’’  || || 93 93 ||||  

 

|| || ಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||  ||  9 9 --    8 8 ||||  
 

||| | ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 ––  9 9 ||||  
 

ತತ ಊಧ್ವಯಂ ಬರಹಮಚರ್ಯಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ನಜತಹ್ ೀತ್ ಪರಭತಾಃ ತತ ಊಧ್ವಯಂ ಬರಹಮಚರ್ಯಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ನಜತಹ್ ೀತ್ ಪರಭತಾಃ ||  
ತರಯೀದ್ಶಾಬದಸಾಹಸರಮಗಿನಹ್ ೀತರಮಖಣಿಡತಮ್ ತರಯೀದ್ಶಾಬದಸಾಹಸರಮಗಿನಹ್ ೀತರಮಖಣಿಡತಮ್ || || 17 17 ||||  

 

ಸಮರತ್ಾಂ ಹೃದಿ ಸಮರತ್ಾಂ ಹೃದಿ ವಿವಿನ್ಯಸಯ ಬತದ್ಧಂ ಪದ್ಮಮಿವಾಂಶತಕ್್ೈಾಃ ನ್ಯಸಯ ಬತದ್ಧಂ ಪದ್ಮಮಿವಾಂಶತಕ್್ೈಾಃ ||  
ಸವಪಾದ್ಪಲಿವಂ ರಾಮ ಆತಮಜ್ ಯೀತರಗಾತ್ ತತಾಃ ಸವಪಾದ್ಪಲಿವಂ ರಾಮ ಆತಮಜ್ ಯೀತರಗಾತ್ ತತಾಃ || || 18 18 ||||  

‘‘ನ್ಕ್ಷತರಮಾಸಗಣಿತಂ ತರಯೀದ್ಶಸಹಸರಕಮ್ ನ್ಕ್ಷತರಮಾಸಗಣಿತಂ ತರಯೀದ್ಶಸಹಸರಕಮ್ ||  
ಬರಹಮಲ್ ೀಕಬರಹಮಲ್ ೀಕಸಮಂ ಚಕ್್ರೀ ಸಮಸುಂ ಕ್ಷಿತಮಣಡಲಮ್ ಸಮಂ ಚಕ್್ರೀ ಸಮಸುಂ ಕ್ಷಿತಮಣಡಲಮ್ || || 17 17 ||||  

 

ಪುರತಷ್ ೀ ರಾಮಚರಿತಂ ಶರವಣ್ೈರತಪಧ್ಾರರ್ನ್ ಪುರತಷ್ ೀ ರಾಮಚರಿತಂ ಶರವಣ್ೈರತಪಧ್ಾರರ್ನ್ ||  
ಆನ್ೃಶಂಸಯಪರ್ ೀ ರಾಜನ್ ಕಮಯಬನ ಧ್ೈವಿಯಮತಚಯತ್್ೀ ಆನ್ೃಶಂಸಯಪರ್ ೀ ರಾಜನ್ ಕಮಯಬನ ಧ್ೈವಿಯಮತಚಯತ್್ೀ || || 22 22 ||||  

‘‘ರಾಮೀ ರಾಮೀ ರಾಮ ಇತ ಸವ್ೀಯಷಾಮಭವತ್ ತದಾ ರಾಮೀ ರಾಮೀ ರಾಮ ಇತ ಸವ್ೀಯಷಾಮಭವತ್ ತದಾ ||  
ಸವೀಯ ರಾಮಮಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ರ್ದಾ ರಾಮಸುವಪಾತರ್ತ್ಸವೀಯ ರಾಮಮಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ರ್ದಾ ರಾಮಸುವಪಾತರ್ತ್’’    

ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 22 22 ||||  

|| || ಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ನ್ನ್ವಮೀವಮೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 9 9 --  9 9 ||||  
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 ––  14 14 ||||  
 

ವರ್ೀಣ ಛನ್ದರಾಮಾಸ ಪರೀತಾಃ ಸವರ್ೀಣ ಛನ್ದರಾಮಾಸ ಪರೀತಾಃ ಸತಯತಯವತೀಸತತಾಃ ವತೀಸತತಾಃ ||  
ವವ್ರೀ ಹತ್ಾನಾಂ ರಾಮೀವವ್ರೀ ಹತ್ಾನಾಂ ರಾಮೀSSಪ ಜೀವಿತಂ ಚಾಸೃತಂ ವಧ್್ೀ ಪ ಜೀವಿತಂ ಚಾಸೃತಂ ವಧ್್ೀ || || 7 7 ||||  

 

ತತಶಾಾವಭೃರ್ಸಾನನ್ವಿಧ್ ತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಲಮತತಶಾಾವಭೃರ್ಸಾನನ್ವಿಧ್ ತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕಲಮಷ್ಾಃ ಷ್ಾಃ ||  
ಸರಸವತ್ಾಯಂ ಬರಹಮನ್ದಾಯಂ ರ್ೀಜ್ೀ ವಯಭರ ಇವಾಂಶತಮಾನ್ ಸರಸವತ್ಾಯಂ ಬರಹಮನ್ದಾಯಂ ರ್ೀಜ್ೀ ವಯಭರ ಇವಾಂಶತಮಾನ್ || || 23 23 ||||  
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‘‘ಜಾಮದ್ಗ್ ನಯೀ ವರಂ ವವ್ರೀಜಾಮದ್ಗ್ ನಯೀ ವರಂ ವವ್ರೀSSನ್ನ್ುಶಕಿುನ್ನ್ುಶಕಿುರಪ ಸವರ್ಮ್ ರಪ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಪತತಮಾಯನ್ಯತವಸ್ತದ್ಧಯರ್ಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃ ಪತತಮಾಯನ್ಯತವಸ್ತದ್ಧಯರ್ಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃ ||||  
ಅಪಾಪಮಪ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಪತರಾಃ ಸಂನ್ಯವಾರರ್ನ್ ಅಪಾಪಮಪ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಪತರಾಃ ಸಂನ್ಯವಾರರ್ನ್ ||  
ಅಜಾನ್ನ್ ುೀಅಜಾನ್ನ್ ುೀSSಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ಮೀಹಿತ್ಾಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ಮೀಹಿತ್ಾಸುಸುಸಯ ಮಾರ್ರಾ ಸಯ ಮಾರ್ರಾ ||  
ಮೀಹರಾನಾಮರ್ರಾ ಲ್ ೀಕಂ ಚಕ್್ರೀ ಚಾಪಚಿತಂ ವಧ್್ೀ ಮೀಹರಾನಾಮರ್ರಾ ಲ್ ೀಕಂ ಚಕ್್ರೀ ಚಾಪಚಿತಂ ವಧ್್ೀ ||  
ಪುಣಯಪಾಪಾದಿನಿಮಾಯತತಾಃ ಕತತಾಃಪುಣಯಪಾಪಾದಿನಿಮಾಯತತಾಃ ಕತತಾಃ  ಪಾಪಾದಿಸಙ್ುತಾಃಪಾಪಾದಿಸಙ್ುತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 8 8 ||||  

 

|| || ಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 ––  14 14 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 9 9 ––  17 17 ||||  
 

ಮ ಢ್ೀ ಭರ ದಾವಜಮಿಮಂ ಭರದ್ ವಾಜಂ ಬೃಹಸಾತ್್ೀಾಃ ಮ ಢ್ೀ ಭರ ದಾವಜಮಿಮಂ ಭರದ್ ವಾಜಂ ಬೃಹಸಾತ್್ೀಾಃ ||  
ತ್ಾರತ್ಾ ತತ ದ್ತಾಃಖಾತ್ ಪತರೌ ಭರದಾವಜಸುತಸುವರ್ಮ್ ತ್ಾರತ್ಾ ತತ ದ್ತಾಃಖಾತ್ ಪತರೌ ಭರದಾವಜಸುತಸುವರ್ಮ್ || || 38 38 ||||  

 

ಚ್ ೀದ್ಯಮಾನಾ ಸತರ್ೈರ್ೀವಂ ಮತ್ಾವ ತಂ ದ್ೀವಮಾತಮಜಮ್ ಚ್ ೀದ್ಯಮಾನಾ ಸತರ್ೈರ್ೀವಂ ಮತ್ಾವ ತಂ ದ್ೀವಮಾತಮಜಮ್ ||  
ವಯವಯಸೃಜನ್ಮರತತ್್ ೀಸೃಜನ್ಮರತತ್್ ೀSSಭಿಭರನ್ ದ್ತ್್ ುೀಭಿಭರನ್ ದ್ತ್್ ುೀSSರ್ಂ ವಿತಥ್ೀರ್ಂ ವಿತಥ್ೀSSನ್ವಯೀ ನ್ವಯೀ || || 3939  ||||  

ದಾವಜಮಿಮಂ ಭರ ದಾವಜಮಿಮಂ ಭರ | | ಉಚರ್ಯಸಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ ೀ ಬೃಹಸಾತ್್ೀಜಾಯತ ಇತ ಉಚರ್ಯಸಯ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ ೀ ಬೃಹಸಾತ್್ೀಜಾಯತ ಇತ | | 
ದ್ವಯೀಜಾಯತತ್ಾವದಾದವಜಾಃ ದ್ವಯೀಜಾಯತತ್ಾವದಾದವಜಾಃ | | ಬರಹಸಾತ್್ೀವಾಯಜಾಃ ಪರಜಾಸನ್ುತಯೀಯನ್ ಭೃಬರಹಸಾತ್್ೀವಾಯಜಾಃ ಪರಜಾಸನ್ುತಯೀಯನ್ ಭೃತ್ಾ ತ್ಾ 
ಸಬೃಹಸಾತ್್ೀಭಯರದಾವಜಾಃ ಸಬೃಹಸಾತ್್ೀಭಯರದಾವಜಾಃ || || 37 37 ||||  

‘‘ಭರದಾವಜ್ ೀಭರದಾವಜ್ ೀ  ಮರತದಿಾಶಾ ಭೃತ್್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ದ್ವಯೀರ್ಯತಾಃಮರತದಿಾಶಾ ಭೃತ್್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ದ್ವಯೀರ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 30 30 ||||  
 

|| || ಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ನ್ವಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ |||  |  9 9 ––  17 17 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮಸೆನ್ಧಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮಸೆನ್ಧಾಃ ||||  9 9 ||||  
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|| || ದ್ಶಮ ಸೆನ್ಧಾಃ ದ್ಶಮ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 110 0 ||||  
 

|| || ಪರರ್ಮೀಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 10 10 ––  1 1 ||||  
 

ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ ಪಶಯತ ದ್ೀಹಮಿೀದ್ೃಶಂ ಮನ್ ೀರಥ್ೀನಾಭಿನಿವಿಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ ಪಶಯತ ದ್ೀಹಮಿೀದ್ೃಶಂ ಮನ್ ೀರಥ್ೀನಾಭಿನಿವಿಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ||  
ದ್ೃಷ್ಟಶತರತ್ಾಭಾಯಂ ಮನ್ಸಾದ್ೃಷ್ಟಶತರತ್ಾಭಾಯಂ ಮನ್ಸಾSSನ್ತಚಿನ್ುರ್ನ್ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ ತನ್ತಚಿನ್ುರ್ನ್ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ ತತೆಮಪ ಹಯಪಸೃತಾಃ ತೆಮಪ ಹಯಪಸೃತಾಃ ||||4141||||  

ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ | | ದ್ೃದ್ೃಷ್ಟಷ್ಟಶತರತಸೃತಯನ್ತಶತರತಸೃತಯನ್ತಸಾಸಾರಿದ್ೀಹಂ ಪಾರಪನೀತ ರಿದ್ೀಹಂ ಪಾರಪನೀತ | | ಅಪಸೃತಮೃಯತಾಃ ಅಪಸೃತಮೃಯತಾಃ | | 
ಪೂವಯದ್ೀಹಸಮರಣಾಭಾವಾದ್ನ್ಭಿಮಾನ್ತಾಃ ಪೂವಯದ್ೀಹಸಮರಣಾಭಾವಾದ್ನ್ಭಿಮಾನ್ತಾಃ || || 41 41 ||||  

 

ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಧ್ಾವತ ದ್ೈವಚ್ ೀದಿತಂ ಮನ್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾತಮಕಮಾತಮಪಞ್ಾಸತ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಧ್ಾವತ ದ್ೈವಚ್ ೀದಿತಂ ಮನ್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾತಮಕಮಾತಮಪಞ್ಾಸತ ||  
ಗತಣ್ೀಷ್ತ  ಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀಗತಣ್ೀಷ್ತ  ಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಯಸೌ ಪರಪದ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸಹಹಯಸೌ ಪರಪದ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಸಹ  ತ್್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||||  

ರ್ರ್ತ್್ ೀತ್್ ೀ  ರ್ತಾಃ ರ್ತಾಃ | | ರ್ರ್ತರ ರ್ತರ ಮನ್ ೀ ದಾವತ್ಾಯತರ ರ್ತರ ಮನ್ ೀ ದಾವತ್ಾಯತಮತಮಪಞ್ಚಾನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತತರ ತತರ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತತರ ತತರ 
ತ್್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಹ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಸನ್ ತ್್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಹ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಸನ್ ||  

‘‘ದ್ೈವಗಾನ್ಧವಯ ಪತ್್ರಯೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷಾವಸತರ್ೀಷ್ತ ಚ ದ್ೈವಗಾನ್ಧವಯ ಪತ್್ರಯೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷಾವಸತರ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ರ್ತರರ್ತರ ಮನ್ ೀ ರಾತ ತತರ ತತ್್ ರೀಪಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ತರರ್ತರ ಮನ್ ೀ ರಾತ ತತರ ತತ್್ ರೀಪಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ಸವಗತಸವಗತಣಸಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣಸಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣಣ  ಸತ್ಾವದಿಗತಣಬನ್ಧನ್ಾಃಸತ್ಾವದಿಗತಣಬನ್ಧನ್ಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  
‘‘ದ್ೀವಾದಿತವಂ ಯೀಗಯತರಾ ತತಸಕ್ಾಶಸುವನ್ತಸೃತ್್ೀಾಃದ್ೀವಾದಿತವಂ ಯೀಗಯತರಾ ತತಸಕ್ಾಶಸುವನ್ತಸೃತ್್ೀಾಃ  ||  
ಶ್ವೀಶ್ವೀತದಿವೀಪಾದಿ ತತ್ಾರಪ ಯೀಗಯತದಿವೀಪಾದಿ ತತ್ಾರಪ ಯೀಗಯತ್ಾತ್ಾಮಪಯಪ್ೀಕ್ಷಯ ತತ ಮಪಯಪ್ೀಕ್ಷಯ ತತ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ವಿನಾವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಿನ್ಂ ವಿನಾSSನ್ಯತರ ವಾರ್ತಶಕ್ಾರದಿನಾಮಪ ನ್ಯತರ ವಾರ್ತಶಕ್ಾರದಿನಾಮಪ ||  
ತ್್ೈಲ್ ೀಕಯದ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಯೀಗಯತ್ಾ ನ್ ತವಪ್ೀಕ್ಷಿತ್ಾತ್್ೈಲ್ ೀಕಯದ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಯೀಗಯತ್ಾ ನ್ ತವಪ್ೀಕ್ಷಿತ್ಾ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 42 42 ||||  

 

ಜ್ ಯೀತರ್ಯಥ್ೈವೀದ್ಕಪಾರ್ಥಯವ್ೀಷ್ವದ್ಾಃ ಜ್ ಯೀತರ್ಯಥ್ೈವೀದ್ಕಪಾರ್ಥಯವ್ೀಷ್ವದ್ಾಃ ಸಸಮಿೀರವ್ೀಗಾನ್ತಗತಂ ವಿಭಾವಯತ್್ೀ ಮಿೀರವ್ೀಗಾನ್ತಗತಂ ವಿಭಾವಯತ್್ೀ ||  
ಯೀವಂ ಸವಮಾರಾಯೀವಂ ಸವಮಾರಾರರಚಿತ್್ೀಷ್ವಚಿತ್್ೀಷ್ವಸೌ ಪುಮಾನ್ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ರಾಗಾಸೌ ಪುಮಾನ್ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ರಾಗಾನ್ತನ್ತಗತ್್ ೀಗತ್್ ೀ  ವಿಮತಹಯತ ವಿಮತಹಯತ || || 4343  ||||  

 

ತಸಾಮನ್ನ ಕಸಯಚಿದ್ ದ್ ರೀಹಮಾಚರ್ೀತ್ ಸ ತಥಾವಿಧ್ಾಃ ತಸಾಮನ್ನ ಕಸಯಚಿದ್ ದ್ ರೀಹಮಾಚರ್ೀತ್ ಸ ತಥಾವಿಧ್ಾಃ ||  
ಆತಮನ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀಆತಮನ್ಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಮನಿವಚಛನ್ ದ್ ೀಗತಧವ್ೈಯಮಮನಿವಚಛನ್ ದ್ ೀಗತಧವ್ೈಯ  ಪರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ಪರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ || || 44 44 ||||  

ವಿಭಾವಯತ್್ೀ ವಿಭಾವಯತ್್ೀ ––  ವಿವಿಧ್ಂ ಭಾವಯತ್್ೀ ವಿವಿಧ್ಂ ಭಾವಯತ್್ೀ | | ಸವಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ಸವಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ತಣಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ | | 
ರಾಗಾನ್ತಗತಾಃ ಪುಮಾನ್ ಜೀವೀ ವಿವಿಧ್ಂ ಮತಹಯತ ರಾಗಾನ್ತಗತಾಃ ಪುಮಾನ್ ಜೀವೀ ವಿವಿಧ್ಂ ಮತಹಯತ ||  
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‘‘ರ್ಥ್ೈವೀದ್ಶರಾವ್ೀಷ್ತ ಸ ರಾಯದಿಾಃ ಪರತರ್ಥ್ೈವೀದ್ಶರಾವ್ೀಷ್ತ ಸ ರಾಯದಿಾಃ ಪರತಬಿಮಿಾತಾಃಬಿಮಿಾತಾಃ  ||  
ವಾರ್ತನಾ ಚಾಲ್ಲತ್್ ೀ ಭಾತ ನ್ನ್ನಭಿನಾನವಾರ್ತನಾ ಚಾಲ್ಲತ್್ ೀ ಭಾತ ನ್ನ್ನಭಿನಾನದಿರ ಪವಾನ್ ದಿರ ಪವಾನ್ ||  
ಏವಂ ವಿಷ್ಟಣವಚಛರಾ ಜಾತಗತಣ್ೀಷ್ತ ಪರತಬಿಮಿಬತಾಃ ಏವಂ ವಿಷ್ಟಣವಚಛರಾ ಜಾತಗತಣ್ೀಷ್ತ ಪರತಬಿಮಿಬತಾಃ ||  
ನ್ನ್ ನೀ ಭಿನ್ ನೀ ಮೃತ್್ ೀನ್ನ್ ನೀ ಭಿನ್ ನೀ ಮೃತ್್ ೀSSಸ್ತೇತ ಬಹತಧ್ಾ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ಸ್ತೇತ ಬಹತಧ್ಾ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ ||  
ತದ್ೀವ ಚ ದ್ೃಡಿೀಭ ತ ಉದ್ಕ್್ೀ ನಿಾಃಶರಾವಕ್್ೀ ತದ್ೀವ ಚ ದ್ೃಡಿೀಭ ತ ಉದ್ಕ್್ೀ ನಿಾಃಶರಾವಕ್್ೀ ||  
ಛ್ೀದ್ಭ್ೀದಾದಿ ನಾಪನೀತಛ್ೀದ್ಭ್ೀದಾದಿ ನಾಪನೀತ  ನಿಶಾಲಂ ಪರತಬಿಮಿಬನಿಶಾಲಂ ಪರತಬಿಮಿಬತತಮ್ ಮ್ ||  
ಏವಂ ಗತಣ್ೈವಿಯಮತಕುಸತು ಜೀವೀ ನಾಪನೀತ ದ್ಾಃಏವಂ ಗತಣ್ೈವಿಯಮತಕುಸತು ಜೀವೀ ನಾಪನೀತ ದ್ಾಃಖಿತ್ಾಮ್ ಖಿತ್ಾಮ್ ||  
ಶರಾವವದ್ತುಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ದ್ರಶರಾವವದ್ತುಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ದ್ರವವತವವತ್ ತವವತ್ | | 
ದ್ೃಢಿೀಭ ತ್್ ೀದ್ವಜಜೀವಸುಜಾಜಾನ್ಂ ಪರತಬಿಮಬವತ್ ದ್ೃಢಿೀಭ ತ್್ ೀದ್ವಜಜೀವಸುಜಾಜಾನ್ಂ ಪರತಬಿಮಬವತ್ ||  
ನಿತ್ಾಯನ್ುಾಃಕರಣಂ ಚ್ೈವ ಪರತಬಿಮಬಶಾ ತದ್ುತಾಃ ನಿತ್ಾಯನ್ುಾಃಕರಣಂ ಚ್ೈವ ಪರತಬಿಮಬಶಾ ತದ್ುತಾಃ ||  
ದ್ವರ್ಮೀವ ವಿಮತಕುಸಯ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾಜಜಡಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ದ್ವರ್ಮೀವ ವಿಮತಕುಸಯ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾಜಜಡಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸ ರ್ಯಕ್ಾನಾುದಿವತ್ ತಸಯ ಸವರ ಪದ್ವರ್ಮಪುಯತ ಸ ರ್ಯಕ್ಾನಾುದಿವತ್ ತಸಯ ಸವರ ಪದ್ವರ್ಮಪುಯತ ||  
ತಸಾಮನ್ನ ಹನ್ತು ಶಕ್್ ಯೀತಸಾಮನ್ನ ಹನ್ತು ಶಕ್್ ಯೀSSಸೌ ಕ್್ೀನ್ಚಿಜಜೀಸೌ ಕ್್ೀನ್ಚಿಜಜೀವ ಆತಮವಾನ್ ವ ಆತಮವಾನ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸವಜೀವನಾಥಾಯರ್ ನ್ ಪರದ್ ರೀಹಮಾಚರ್ೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಸವಜೀವನಾಥಾಯರ್ ನ್ ಪರದ್ ರೀಹಮಾಚರ್ೀತ್ ||  
ಹಹನ್ಯತ್್ೀ ಚಾಜ್ಞಭಾವ್ೀನ್ ಪರ್ೀಷಾಂ ದ್ ರೀಹಮಾಚರನ್ನ್ಯತ್್ೀ ಚಾಜ್ಞಭಾವ್ೀನ್ ಪರ್ೀಷಾಂ ದ್ ರೀಹಮಾಚರನ್’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಪರಾಃ ಸ್ ವೀ ಹರಿರತದಾಧಮಾ ಇತ ನಾಮಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ ಪರಾಃ ಸ್ ವೀ ಹರಿರತದಾಧಮಾ ಇತ ನಾಮಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ | |   
ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಹಯಂ ತತ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚಯತ್್ೀವಿಷ್ ಣೀಗತಯಹಯಂ ತತ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸವಯಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  

‘‘ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸತಖತ್ಾವಚಾಸವನಾಮಾಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸತಖತ್ಾವಚಾಸವನಾಮಾ  ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 43 43 , , 44 44 ||||  
 

ಅಗ್ನೀರ್ಯಥಾ ದಾರತವಿಯೀಗಯೀಗಯೀರದ್ೃಷ್ಟತ್್ ೀಅಗ್ನೀರ್ಯಥಾ ದಾರತವಿಯೀಗಯೀಗಯೀರದ್ೃಷ್ಟತ್್ ೀSSನ್ಯನ್ಯನ್ನನ್ನ  ನಿಮಿತುಮಸ್ತು ನಿಮಿತುಮಸ್ತು ||  
ಏವಂ ಹಿ ಜನ್ ುೀರಪ ದ್ತವಿಯಭಾವಯಾಃ ಶರಿೀರಸಂಯೀಗವಿಯೀಗಹ್ೀತತಾಃ ಏವಂ ಹಿ ಜನ್ ುೀರಪ ದ್ತವಿಯಭಾವಯಾಃ ಶರಿೀರಸಂಯೀಗವಿಯೀಗಹ್ೀತತಾಃ || || 51 51 ||||  

ಕತಣಾಡದಿಸಾಿಗ್ನೀದಾಯರತಯೀಗಾದೌ ಸವತಾಃ ಪರವೃತಯಭಾವಾತ್ ಕತಣಾಡದಿಸಾಿಗ್ನೀದಾಯರತಯೀಗಾದೌ ಸವತಾಃ ಪರವೃತಯಭಾವಾತ್ ||  

‘‘ರ್ಥಾ ಕತಣಡಸಿ್ತತಸಾಯಗ್ನೀದ್ೈಯವಾರ್ಥಾ ಕತಣಡಸಿ್ತತಸಾಯಗ್ನೀದ್ೈಯವಾದಾದದಾದರ ಪಸಂನ್ಮೀತ್ ರ ಪಸಂನ್ಮೀತ್ ||  
ದ್ೀಹಯೀಗ್ ೀ ವಿಯೀಗಶಾ ತಥಾ ದ್ೈವಾನ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾದ್ೀಹಯೀಗ್ ೀ ವಿಯೀಗಶಾ ತಥಾ ದ್ೈವಾನ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 51 51 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪರರ್ಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  1 1 ||||  
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|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 10 10 --3 3 ||||  
 

ಭಗಭಗವಾನ್ಪ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಭಕ್ಾುನಾಮಭರ್ಙ್ೆರಾಃವಾನ್ಪ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಭಕ್ಾುನಾಮಭರ್ಙ್ೆರಾಃ  ||  
ಆವಿವ್ೀಶಾಂಶಭಾಗ್ೀನ್ ಮನ್ ಆನ್ಕದ್ತನ್ತದಭ್ೀಾಃ ಆವಿವ್ೀಶಾಂಶಭಾಗ್ೀನ್ ಮನ್ ಆನ್ಕದ್ತನ್ತದಭ್ೀಾಃ || || 17 17 ||||  

 

ತತ್್ ೀ ಜಗನ್ಮಙ್ುಲಮಚತಯತ್ಾಂಶಂ ಸಮಾಹಿತಂ ಶ್ರತತ್್ ೀ ಜಗನ್ಮಙ್ುಲಮಚತಯತ್ಾಂಶಂ ಸಮಾಹಿತಂ ಶ್ರಸತತ್್ೀನ್ ದ್ೀವಿೀ ಸತತ್್ೀನ್ ದ್ೀವಿೀ ||  
ದ್ಧ್ಾರ ಸವಾಯತಮಕಮಾತಮಭ ತಂ ಕ್ಾಷಾಠ ರ್ಥಾದ್ಧ್ಾರ ಸವಾಯತಮಕಮಾತಮಭ ತಂ ಕ್ಾಷಾಠ ರ್ಥಾSSSSನ್ದಕರಂ ನ್ಭಸುಾಃ ನ್ದಕರಂ ನ್ಭಸುಾಃ || || 19 19 ||||  

‘‘ಆವಿಶಯ ಪತರಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ಮಾತರಮ್ ಆವಿಶಯ ಪತರಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ ಪ್ೀಣ್ೈವ ಮಾತರಮ್ ||  
ವಿಡಮಬನಾರ್ಯಂ ಲ್ ೀಕಸಯ ನಿಜಯನಿಶಾಾಪಯಥಾವಿಶತ್ ವಿಡಮಬನಾರ್ಯಂ ಲ್ ೀಕಸಯ ನಿಜಯನಿಶಾಾಪಯಥಾವಿಶತ್ ||  
ಆನ್ನ್ದಮಾತರದ್ೀಹ್ೀಆನ್ನ್ದಮಾತರದ್ೀಹ್ೀನ್ನ್  ಜಾತವತ್ ಸಮರದ್ೃಶಯತ್್ೀಜಾತವತ್ ಸಮರದ್ೃಶಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 19 19 ||||  

ಬರಹಮಭವಾಬರಹಮಭವಾ  ಉಚತತಾಃ  ಉಚತತಾಃ  --  

ಸತಯವರತಂ ಸತಯಪರಂ ತರಸತಯಂಸತಯವರತಂ ಸತಯಪರಂ ತರಸತಯಂ  ಸತಯಸಯ ಯೀನಿಂ ನಿಹಿತಂ ಚ ಸತ್್ಯೀ ಸತಯಸಯ ಯೀನಿಂ ನಿಹಿತಂ ಚ ಸತ್್ಯೀ ||  
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮತತ ಸತಯನ್ೀತರಂ ಸತ್ಾಯತಮಕಂ ತ್ಾವಂ ಶರಣಂ ಪರಪನಾನಾಃ ಸತಯಸಯ ಸತಯಮತತ ಸತಯನ್ೀತರಂ ಸತ್ಾಯತಮಕಂ ತ್ಾವಂ ಶರಣಂ ಪರಪನಾನಾಃ || || 17 17 ||||  

‘‘ಸಸಚಛಚಛಬಧ ಉತುಮಂ ಬ ರರಾದಾನ್ನ್ದಂ ತೀತ ವ್ೈ ವದ್ೀತ್ ಬಧ ಉತುಮಂ ಬ ರರಾದಾನ್ನ್ದಂ ತೀತ ವ್ೈ ವದ್ೀತ್ ||  
ಯೀತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತೃಶ್ಸುತಾಃ ಯೀತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತೃಶ್ಸುತಾಃ ||  
ಸತಯಶಬ್ ದೀದಿತ್ಾ ತ್ಾದ್ೃಗ ರಪಂ ನಿತಯಂಸತಯಶಬ್ ದೀದಿತ್ಾ ತ್ಾದ್ೃಗ ರಪಂ ನಿತಯಂ  ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಸತಯವರತಸುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಸತಯವರತಸುತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ  ಸದ್ ಾತತರರ್ಮತಚಯತ್್ೀ ಸದ್ ಾತತರರ್ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ತಯಂ ತದ್ನ್ಯತ್ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ತತಾರತ್ಾವತ್ ತತ ತತಾರಾಃ ತಯಂ ತದ್ನ್ಯತ್ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ತತಾರತ್ಾವತ್ ತತ ತತಾರಾಃ ||  
ವ್ೀದ್ಮತಖಾಯರ್ಯರ ಪತ್ಾವತ್ ತರಸತ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ವ್ೀದ್ಮತಖಾಯರ್ಯರ ಪತ್ಾವತ್ ತರಸತ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ಸತಯಸಯ ಚ್ ೀತುಸತಯಸಯ ಚ್ ೀತುಮಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾಮಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ದಾತೃತವತಾಃ ಸದಾ ನ್ದಾತೃತವತಾಃ ಸದಾ ||  
ಸತಯಸಯ ಸತ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸತಯಸ್ ಿೀ ಜಗತ ಸಿ್ತತಾಃ ಸತಯಸಯ ಸತ್್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ ಸತಯಸ್ ಿೀ ಜಗತ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಜಗನ್ನೀತೃತವತಾಃ ಸತಯನ್ೀತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ಜಗನ್ನೀತೃತವತಾಃ ಸತಯನ್ೀತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಅತೃತ್ಾವಚಾಅತೃತ್ಾವಚಾ ತದಾದಾನಾತ್ ಸತ್ಾಯತ್ಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ವಿಭತಾಃ ತದಾದಾನಾತ್ ಸತ್ಾಯತ್ಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ವಿಭತಾಃ’’    
ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 27 27 ||||  

ಏಕ್ಾರ್ನ್ ೀಏಕ್ಾರ್ನ್ ೀSSಸೌ ದಿವಫಲಸ್ತಿಮ ಲಶಾತ ರಸಾಃ ಪಞ್ಾಶ್ಫಾಃ ಷ್ಡಾತ್ಾಮ ಸೌ ದಿವಫಲಸ್ತಿಮ ಲಶಾತ ರಸಾಃ ಪಞ್ಾಶ್ಫಾಃ ಷ್ಡಾತ್ಾಮ ||  
ಸಪುತವಗಷ್ಟವಿಟ್ಪೀ ನ್ವಾಕ್ಷ್ ೀ ದ್ಶಚಛದಿೀ ದಿವಖಗ್ ೀ ಹಾಯದಿವೃಕ್ಷಾಃ ಸಪುತವಗಷ್ಟವಿಟ್ಪೀ ನ್ವಾಕ್ಷ್ ೀ ದ್ಶಚಛದಿೀ ದಿವಖಗ್ ೀ ಹಾಯದಿವೃಕ್ಷಾಃ || || 28 28 ||||  

‘‘ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಾಶರರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಪರಕೃತಸತುಗತಜಗದ್ವೃಕ್ಷಾಶರರಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಪರಕೃತಸತುಗತಣತರರ್ಮ್ ಣತರರ್ಮ್ ||  
ಮ ಲಂ ಮಾತ್ಾರಾಃ ಶ್ಫಾಸುಸಯ ಉತಾಮ ಲಂ ಮಾತ್ಾರಾಃ ಶ್ಫಾಸುಸಯ ಉತಾತತಸತ್ಾವದಿಕ್ಾಸುಥಾ ತತಸತ್ಾವದಿಕ್ಾಸುಥಾ ||  
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ಷ್ಟ್ ಪರಕ್ಾರಾಸತು ವಿಟ್ಪಾ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯದಾನ್ವಾಾಃ ಷ್ಟ್ ಪರಕ್ಾರಾಸತು ವಿಟ್ಪಾ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯದಾನ್ವಾಾಃ ||  
ರಾಕ್ಷಸಾಶಾ ಪಶಾಚಾಶಾ ತರ್ಯಙ್ಕಮನ್ತಷ್ತಸತಿಷ್ಾಃ ರಾಕ್ಷಸಾಶಾ ಪಶಾಚಾಶಾ ತರ್ಯಙ್ಕಮನ್ತಷ್ತಸತಿಷ್ಾಃ ||  
ಇನಿದಾರಾಣಯಸಯ ಪತ್ಾರಣಿ ದಾವರ್ ೀ ದಾವರ್ ೀ ನ್ವ ಸೃತ್ಾಾಃ ಇನಿದಾರಾಣಯಸಯ ಪತ್ಾರಣಿ ದಾವರ್ ೀ ದಾವರ್ ೀ ನ್ವ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಫಲದ್ವರ್ಮತದಿೀರಿತಮ್ ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಫಲದ್ವರ್ಮತದಿೀರಿತಮ್ ||  
ಧ್ಮಾಯದ್ರ್ಸುವತರ ರಸಾ ಮೀಕ್ಷ ಏಕಫಲಸಯ ಚ ಧ್ಮಾಯದ್ರ್ಸುವತರ ರಸಾ ಮೀಕ್ಷ ಏಕಫಲಸಯ ಚ ||  
ಪರವೃತ್ಾುಶಾನಿವೃತ್ಾುಶಾಪರವೃತ್ಾುಶಾನಿವೃತ್ಾುಶಾ ಪಕ್ಷಿಣ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ  ಪಕ್ಷಿಣ್ ೀ ದಿವವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಕ್ಾರಕ್ಾರಣಸಯಣಸಯ  ಸದಾ ಸತ್ಾವತ್ ಪರವಾಹ್ೀಣ ಚ ಸನ್ನಸೌ ಸದಾ ಸತ್ಾವತ್ ಪರವಾಹ್ೀಣ ಚ ಸನ್ನಸೌ ||  
ನ್ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭ ತ್್ ೀನ್ ಕದಾಚಿನ್ನ ಭ ತ್್ ೀSSಸೌ ನ್ ಚ್ೈವ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ ಸೌ ನ್ ಚ್ೈವ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ಸವತ್್ ೀ ವಾ ಪರತ್್ ೀ ವಾಸವತ್್ ೀ ವಾ ಪರತ್್ ೀ ವಾSSಪ ಸನ್ನತ್್ ೀಪ ಸನ್ನತ್್ ೀSSಸೌ ಜಗತುರತಾಃ ಸೌ ಜಗತುರತಾಃ ||  
ಅಸಯ ಸಗಾಯದಿಕೃದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸದಾನ್ನ ದ್ೈಕಅಸಯ ಸಗಾಯದಿಕೃದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸದಾನ್ನ ದ್ೈಕರ ರ ಪಕಾಃಪಕಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  

 

ಬಿಭಷ್ಟಯ ರ ಪಾಣಯವಬ್ ೀಧ್ ಆತಮನ್ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚರಾಚರಸಯ ಬಿಭಷ್ಟಯ ರ ಪಾಣಯವಬ್ ೀಧ್ ಆತಮನ್ ಕ್ಷ್ೀಮಾರ್ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚರಾಚರಸಯ ||  
ಸಸತ್್ ುವೀಪಪನಾನನಿ ಸತಖಾವಹಾನಿ ಸತ್ಾಮಭದಾರಣಿ ಮತಹತಾಃ ಖಲಾನಾಮ್ ತ್್ ುವೀಪಪನಾನನಿ ಸತಖಾವಹಾನಿ ಸತ್ಾಮಭದಾರಣಿ ಮತಹತಾಃ ಖಲಾನಾಮ್ || || 30 30 ||||  

‘‘ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾಢಯತ್ಾವತ್ ಸತವವಾನ್ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾಢಯತ್ಾವತ್ ಸತವವಾನ್ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ತತ ಸತವಗತಣಾತಮತ್ಾವದ್ಯತಸ್ತಿನ್ ತತ ಸತವಗತಣಾತಮತ್ಾವದ್ಯತಸ್ತಿಗತಣವಜಯತಾಃಗತಣವಜಯತಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀಇತ ನಾರದಿೀಯೀ  ||||  

 

ತವರ್ಯಮತಬಜಾತವರ್ಯಮತಬಜಾಕ್ಷಾಖಿಲಸತವಧ್ಾಮಿನ ಸಮಾ ನಾಕ್ಷಾಖಿಲಸತವಧ್ಾಮಿನ ಸಮಾ ನಾSSSSವ್ೀಶ್ತಚ್ೀತಸ್ ೀ ಯೀ ವ್ೀಶ್ತಚ್ೀತಸ್ ೀ ಯೀ ||  
ತವತ್ಾಾದ್ಪೀತವತ್ಾಾದ್ಪೀತ್್ೀನ್ ಮಹತೃತ್್ೀನ್ ಮಹತೃತ್್ೀನ್ ಕತವಯನಿು ಗ್ ೀವತಸತ್್ೀನ್ ಕತವಯನಿು ಗ್ ೀವತಸಪದ್ಂ ಭವಾಬಿಧಪದ್ಂ ಭವಾಬಿಧಮ್ ಮ್ || || 31 31 ||||  

 

ಸವರ್ಂ ಸಮತತುೀರ್ಯ ಸತದ್ತಸುರಂ ದ್ತಯಮನ್ ಭವಾಣಯವಂ ಭಿೀಮಮದ್ಭರಸೌಹೃದಾಾಃಸವರ್ಂ ಸಮತತುೀರ್ಯ ಸತದ್ತಸುರಂ ದ್ತಯಮನ್ ಭವಾಣಯವಂ ಭಿೀಮಮದ್ಭರಸೌಹೃದಾಾಃ||  
ಭವತಾದಾಮಾೀರತಹನಾವಮತರ ತ್್ೀ ನಿಧ್ಾರ್ ರಾತ್ಾಾಃ ಭವತಾದಾಮಾೀರತಹನಾವಮತರ ತ್್ೀ ನಿಧ್ಾರ್ ರಾತ್ಾಾಃ ಸಸದ್ನ್ತಗರಹ್ ೀ ಭವಾನ್ ದ್ನ್ತಗರಹ್ ೀ ಭವಾನ್ ||||  

‘‘ಭಗವತ್ಾಾದ್ಪೀಭಗವತ್ಾಾದ್ಪೀತ್್ ೀತ್್ ೀSSಸೌ ನಾನ್ಯಪೀತಸಮೀ ಭವ್ೀತ್ ಸೌ ನಾನ್ಯಪೀತಸಮೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಸನಿನಧ್ಾಯೈವ ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ತದ್ೀವ ಪಾರಪುನರಾದ್ತಾಃಸನಿನಧ್ಾಯೈವ ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ತದ್ೀವ ಪಾರಪುನರಾದ್ತಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||||  
ಭಗವುಪಾದ್ನೌಕ್ಾರಾ ನ್ೀರ್ಂ ನೌಕ್್ ೀಭಗವುಪಾದ್ನೌಕ್ಾರಾ ನ್ೀರ್ಂ ನೌಕ್್ ೀಪಮಾ ಭವ್ೀತ್ ಪಮಾ ಭವ್ೀತ್   
ತರಾ ತೀತ್ಾವಯ ತತ ತ್ಾಮೀವ ಪಾರಪಯ ತಷ್ಠನಿು ತರಾ ತೀತ್ಾವಯ ತತ ತ್ಾಮೀವ ಪಾರಪಯ ತಷ್ಠನಿು ತತರ ರ್ತ್ತತರ ರ್ತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  

ಅತಸಾುಮೀವ ರಾತ್ಾಾಃ ಅತಸಾುಮೀವ ರಾತ್ಾಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ಸತವಂಸತವಂ  ವಿಶತದ್ಧಂ ಶರರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ ಸಿ್ತತ್ೌ ಶರಿೀರಿಣಾಂ ಶ್ರೀರ್ಉಪಾನ್ರ್ಂ ವಪುಾಃ ವಿಶತದ್ಧಂ ಶರರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ ಸಿ್ತತ್ೌ ಶರಿೀರಿಣಾಂ ಶ್ರೀರ್ಉಪಾನ್ರ್ಂ ವಪುಾಃ ||  
ವ್ೀದ್ಕಿರರಾಯೀಗತಪಾಃಸಮಾ ಭಿಸುವಾಹಯಣಂ ಯೀನ್ ಜನ್ಾಃ ಸಮಿೀಹತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಕಿರರಾಯೀಗತಪಾಃಸಮಾ ಭಿಸುವಾಹಯಣಂ ಯೀನ್ ಜನ್ಾಃ ಸಮಿೀಹತ್್ೀ || || 35 35 ||||  
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ವಿಶತದ್ಧಸತುವಬರಹಾಮದ್ೀಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಸಂವಿಶತದ್ಧಸತುವಬರಹಾಮದ್ೀಾಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಸಂಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಮಾದ್ೀಶಮಾಗ್ೀಯಣ ವ್ೀದಾದ್ಯೈರಚಯರ್ನಿು ತಮ್ತ್್ೀಷಾಮಾದ್ೀಶಮಾಗ್ೀಯಣ ವ್ೀದಾದ್ಯೈರಚಯರ್ನಿು ತಮ್’’    

ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ || || 35 35 ||||  

ಸತವಂ ನ್ ಚ್ೀದಾಧತರಿದ್ಂ ನಿಜಂ ಭವ್ೀದಿವಜ್ಞಾನ್ಮಜ್ಞಾನ್ಭಿದಾಪಮಾಜಯನ್ಮ್ ಸತವಂ ನ್ ಚ್ೀದಾಧತರಿದ್ಂ ನಿಜಂ ಭವ್ೀದಿವಜ್ಞಾನ್ಮಜ್ಞಾನ್ಭಿದಾಪಮಾಜಯನ್ಮ್ ||  
ಗತಣಪರಕ್ಾಶ್ೈರನ್ತಮಿೀರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ ಪರಕ್ಾಶತ್್ೀ ರ್ಸಯ ಚ ಯೀನ್ ವಾಗತಣಪರಕ್ಾಶ್ೈರನ್ತಮಿೀರ್ತ್್ೀ ಭವಾನ್ ಪರಕ್ಾಶತ್್ೀ ರ್ಸಯ ಚ ಯೀನ್ ವಾSSಗತಣಾಃ ಗತಣಾಃ ||||  

‘‘ಸತವಂ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀಹಾಖಯಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ತಮೀನ್ತದ್ಮ್ ಸತವಂ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀಹಾಖಯಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ತಮೀನ್ತದ್ಮ್ ||  
ರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ತರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ತದಾ ಸತವಪರಕ್ಾಶಾನ್ತಮಿತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ದಾ ಸತವಪರಕ್ಾಶಾನ್ತಮಿತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕರ್ಂ ವಿದ್ವಜಜನಾ ಅಮತಮ್ ರ್ದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಕರ್ಂ ವಿದ್ವಜಜನಾ ಅಮತಮ್ ||  
ಅಚಯರ್ನಿುೀತ ತತುವಸಯ ಜಜ್ಞಾಸತಭಿರಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ ಅಚಯರ್ನಿುೀತ ತತುವಸಯ ಜಜ್ಞಾಸತಭಿರಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ ||  
ಕರ್ಂ ಜ್ಞಾಯೀತ ಕಸಾಯಪ ನಿಗತಯಣತ್ಾವತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಭತಾಃಕರ್ಂ ಜ್ಞಾಯೀತ ಕಸಾಯಪ ನಿಗತಯಣತ್ಾವತ್ ಪರ್ ೀ ವಿಭತಾಃ’’ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ||||3636||||  

 

ನ್ ನಾಮರ ಪ್ೀ ಗತಣಕಮಯಜನ್ಮಭಿನಿಯರ ಪತವ್ಯೀ ತವ ತಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾಃನ್ ನಾಮರ ಪ್ೀ ಗತಣಕಮಯಜನ್ಮಭಿನಿಯರ ಪತವ್ಯೀ ತವ ತಸಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾಃ||  
ಮನ್ ೀವಚ್ ೀಭಾಯಮನ್ ೀವಚ್ ೀಭಾಯಮನ್ತಮನ್ತಮೀರ್ವತಮಯನ್ ೀ ದ್ೀಮೀರ್ವತಮಯನ್ ೀ ದ್ೀವಕಿರರಾರಾಾಃ ಪರವಕಿರರಾರಾಾಃ ಪರತರ್ನ್ಯಥಾಪತರ್ನ್ಯಥಾಪ  ಹಿ ಹಿ || || 37 37 ||||  

ಲ್ ೀಕಸ್ತದಾಧರ್ಯನಾಮನಾಃ ಸ ಲ್ ೀಕಸ್ತದಾಧರ್ಯನಾಮನಾಃ ಸ ರಾಹಿರಾಹಿತ್ಾಯನಾನಮವಜಯತಾಃ ತ್ಾಯನಾನಮವಜಯತಾಃ ||  
ಅರ ಪೀಅರ ಪೀSSಪಾರಕೃತತ್ಾವಚಾ ಸತ್ಾವಭಾವಾತ್ ತಥಾಪಾರಕೃತತ್ಾವಚಾ ಸತ್ಾವಭಾವಾತ್ ತಥಾSSಗತಣಾಃ ಗತಣಾಃ ||  
ಅಕಮಾಯಅಕಮಾಯSSಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವನಿನತಯತ್ಾವದ್ಜ ಏವ ಚ ಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವನಿನತಯತ್ಾವದ್ಜ ಏವ ಚ ||  
ಅಲೌಕಿಕ್ಾರ್ಯಸನಾನಮಾನಮನ್ನ್ುತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಅಲೌಕಿಕ್ಾರ್ಯಸನಾನಮಾನಮನ್ನ್ುತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಅನ್ುನ್ುನಾಮ ಪರಮಾಃ ಸತಸತಖಜ್ಞಾನ್ರ ಪವಾಅನ್ುನ್ುನಾಮ ಪರಮಾಃ ಸತಸತಖಜ್ಞಾನ್ರ ಪವಾನ್ ನ್ ||  
ತ್ಾನಿ ಚಾಸಯ ಸತದಿವಾಯನಿ ಸತಗನಿಧೀನಿ ಶತಭಾನಿ ಚ ತ್ಾನಿ ಚಾಸಯ ಸತದಿವಾಯನಿ ಸತಗನಿಧೀನಿ ಶತಭಾನಿ ಚ ||  
ಶತಶತಭಲಕ್ಷಣಪೂಣಾಯನಿ ಸತವಣಾಯನಿ ಮಹಾನಿು ಭಲಕ್ಷಣಪೂಣಾಯನಿ ಸತವಣಾಯನಿ ಮಹಾನಿು ಚಚ  ||  
ರ್ದ್ತ್್ ೀರ್ದ್ತ್್ ೀSSನ್ನ್ುರ ಪೀನ್ನ್ುರ ಪೀSSಸೌ ಪೂಣಾಯಸೌ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಭ್ ೀಜನಾತ್ ನ್ನಾದದಿಭ್ ೀಜನಾತ್ ||  
ಬಲ್ೈಶವರ್ಯಸತವಿೀರಾಯದಿಪೂಣಾಯಸಙ್್ಯಗತಣತವತಾಃ ಬಲ್ೈಶವರ್ಯಸತವಿೀರಾಯದಿಪೂಣಾಯಸಙ್್ಯಗತಣತವತಾಃ ||  
ಅನ್ನ್ುಗತಣ ಏವಾಸೌ ತ್್ೀ ಚಾಭಿನಾನಗತಣಾ ಹರ್ೀಾಃ ಅನ್ನ್ುಗತಣ ಏವಾಸೌ ತ್್ೀ ಚಾಭಿನಾನಗತಣಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಪರಸಾರಮಭಿನಾನಶಾ ಸವ್ೀಯ ಧ್ಮಾಯಶಾ ತದ್ುತ್ಾಾಃ ಪರಸಾರಮಭಿನಾನಶಾ ಸವ್ೀಯ ಧ್ಮಾಯಶಾ ತದ್ುತ್ಾಾಃ ||  
ಅಭಿನಾನಅಭಿನಾನನಿ ಚ ರ ಪಾಣಿ ಸವಾಯಣಿ ನಿ ಚ ರ ಪಾಣಿ ಸವಾಯಣಿ ಜಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ||  
ಪಾರಕೃತಸಯ ತತ ನಾಮಾದ್ೀರಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಪಾರಕೃತಸಯ ತತ ನಾಮಾದ್ೀರಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಅನಾಮಾದಿವಚ್ ೀಭಿಸತು ಸ ಏಷ್ ೀಅನಾಮಾದಿವಚ್ ೀಭಿಸತು ಸ ಏಷ್ ೀSSಥ್ ೀಯಥ್ ೀಯSSನ್ತಮಿೀರ್ತ್್ೀ ನ್ತಮಿೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಅನಾಮತ್ಾವದಿ ಚಾನ್ಯಚಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮನ್ಸ್ೀಙ್ುಯತ್್ೀ ಅನಾಮತ್ಾವದಿ ಚಾನ್ಯಚಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮನ್ಸ್ೀಙ್ುಯತ್್ೀ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಚ್ ೀಹಯ ಏಷ್ ೀರ್ಯಸುಸಾಮಜ ಜ್ಾೀರ್ ಇತ ಪರಭತಾಃತ್್ೀನ್ೈವ ಚ್ ೀಹಯ ಏಷ್ ೀರ್ಯಸುಸಾಮಜ ಜ್ಾೀರ್ ಇತ ಪರಭತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
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ದ್ೀವಕಿರರಾರಾಾಃ ಪರತರ್ನಿು ದ್ೀವಕಿರರಾರಾಾಃ ಪರತರ್ನಿು | | ಭಗವತ್್ರೀಭಗವತ್್ರೀರಣಾದ್ೀವ ಜಾನ್ನಿು ರಣಾದ್ೀವ ಜಾನ್ನಿು ||  
‘‘ನಾಮರ ಪಾದಿ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನ್ ಶಕಯಂ ಜ್ಞಾತತನಾಮರ ಪಾದಿ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನ್ ಶಕಯಂ ಜ್ಞಾತತಮಞ್ಜಸಾ ಮಞ್ಜಸಾ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಜಾನ್ನಿು ಪರಮಷ್ಯರ್ಾಃಪ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಜಾನ್ನಿು ಪರಮಷ್ಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 37 37 ||||  

 

ಶೃಣವನ್ಶೃಣವನ್  ಗೃಣನ್ ಸಂಗೃಣನ್ ಸಂಸಮರಸಮರರ್ಂಶಾ ಚಿನ್ುರ್ನಾನಮಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಚ ಮಙ್ುಲಾನಿ ತ್್ೀ ರ್ಂಶಾ ಚಿನ್ುರ್ನಾನಮಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಚ ಮಙ್ುಲಾನಿ ತ್್ೀ ||  
ಕಿರರಾಸತ ರ್ಸುವಚರಣಾರವಿನ್ದಯೀರಾವಿಷ್ಟಚಿತ್್ ುೀಕಿರರಾಸತ ರ್ಸುವಚರಣಾರವಿನ್ದಯೀರಾವಿಷ್ಟಚಿತ್್ ುೀ  ನ್ ಭವಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ನ್ ಭವಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ || || 38 38 ||||  

ರ್ಸಾಮನಾನರ್ಸಾಮನಾನಮರ ಪಾದ್ರ್ಾಃ ಸನಿು ತಸಾಮಚಛೃಣವನ್ ಗೃಣನ್ ಮರ ಪಾದ್ರ್ಾಃ ಸನಿು ತಸಾಮಚಛೃಣವನ್ ಗೃಣನ್ | | ಕಿರರಾಸತ ಕಿರರಾಸತ 
ಕಿರರ್ಮಾಣಾಸತ ಪ್ರೀರಕತ್್ವೀನ್ ಪೂಜಯತ್್ವೀನ್ ಚ ಕಿರರ್ಮಾಣಾಸತ ಪ್ರೀರಕತ್್ವೀನ್ ಪೂಜಯತ್್ವೀನ್ ಚ ||  
‘‘ಸವಯಕಿರರಾಸತ ಕತೃಯತವಪೂಜಯತ್್ವೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ಸವಯಕಿರರಾಸತ ಕತೃಯತವಪೂಜಯತ್್ವೀನ್ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಯೀ ವ್ೀತು ನ್ೈತ ಸಂಸಾರಂ ತತರಸಾದಾನ್ನಸಂಶರ್ಾಃಯೀ ವ್ೀತು ನ್ೈತ ಸಂಸಾರಂ ತತರಸಾದಾನ್ನಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಕಿರರಾಯೀಗ್ೀ ಇತ ಕಿರರಾಯೀಗ್ೀ ||||3838||||  

 

ದಿಷಾಟಯ ಹರ್ೀದಿಷಾಟಯ ಹರ್ೀSSಸಾಯ ಭವತಾಃ ಪದ್ ೀ ಭತರವೀ ಭಾರ್ ೀಸಾಯ ಭವತಾಃ ಪದ್ ೀ ಭತರವೀ ಭಾರ್ ೀSSಪನಿೀತಸುವ ಜನ್ಮನ್ೀಶ್ತತಾಃಪನಿೀತಸುವ ಜನ್ಮನ್ೀಶ್ತತಾಃ  ||  
ದಿಷಾಟಯದಿಷಾಟಯSSಙಚೆ ತ್ಾಂಙಚೆ ತ್ಾಂ  ತವತಾದ್ಕ್್ೈಾಃ ಸತಶ್್ ೀಭನ್ೈದ್ರಯಕ್ಷಾಯಮತವತಾದ್ಕ್್ೈಾಃ ಸತಶ್್ ೀಭನ್ೈದ್ರಯಕ್ಷಾಯಮ  ಗಾಂ ದಾಯಂ ಚ ತವಾನ್ತಕಮಿಾತ್ಾಮ್ ಗಾಂ ದಾಯಂ ಚ ತವಾನ್ತಕಮಿಾತ್ಾಮ್ ||||3939||||  

‘‘ಖಂ ನಾಭಿಶಾರಣೌ ಕ್ಷಿತಾಃಖಂ ನಾಭಿಶಾರಣೌ ಕ್ಷಿತಾಃ’’  ಇತ ಭವತಾಃ ಪದ್ ೀ ಭತವಾಃ ಇತ ಭವತಾಃ ಪದ್ ೀ ಭತವಾಃ ||  

ಪಾದಾದಾಯಶರರ್ಣಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿ ಪದಾದಿಕಮ್ ಪಾದಾದಾಯಶರರ್ಣಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿ ಪದಾದಿಕಮ್ ||  
ತಜಜತ್ಾವದಾವತಜಜತ್ಾವದಾವSSರ್ ಸಾದ್ೃಶಾಯದ್ಯಥಾ ನ್ತಭ ಯಮಿಗಂ ಪರ್ ಸಾದ್ೃಶಾಯದ್ಯಥಾ ನ್ತಭ ಯಮಿಗಂ ಪದ್ದ್ಮ್ಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ|| || 3939||||  

 

ನ್ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀSSಭವಸ್ಯೀಭವಸ್ಯೀಶ ಭವಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ವಿನಾ ವಿನ್ ೀದ್ಂ ಬತ ತಕಯರಾಮಹ್ೀ ಶ ಭವಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ವಿನಾ ವಿನ್ ೀದ್ಂ ಬತ ತಕಯರಾಮಹ್ೀ ||  
ಭವೀ ನಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಿ್ತತರಪಯವಿದ್ಯರಾ  ಕೃತ್ಾ ರ್ತಸುವರ್ಯಭವಾಶರರಾತಮನಿ ಭವೀ ನಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಿ್ತತರಪಯವಿದ್ಯರಾ  ಕೃತ್ಾ ರ್ತಸುವರ್ಯಭವಾಶರರಾತಮನಿ || || 40 40 ||||  

‘‘ಅಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಯನಿಮೃತೀ ನ್ರಾಾಃ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಯನಿಮೃತೀ ನ್ರಾಾಃ ||  
ಸಿ್ತತರ ಪಸಯ ಚಾನ್ಯಸಾಮತ್ ಸಿ್ತತಂ ಮೀಕ್ಷಾಶರರ್ಸಯ ಹಿ ಸಿ್ತತರ ಪಸಯ ಚಾನ್ಯಸಾಮತ್ ಸಿ್ತತಂ ಮೀಕ್ಷಾಶರರ್ಸಯ ಹಿ ||  
ಸ್ವೀಚಛರಾ ಹಿ ಜನಿಂ ಭಙ್ುಂ ಸಿ್ತತಂ ಚಾಸೌ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಹಿ ಜನಿಂ ಭಙ್ುಂ ಸಿ್ತತಂ ಚಾಸೌ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ||  
ಸವಯಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತಜಜನಾಮದಿಾಃಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತಜಜನಾಮದಿಾಃ  ಕತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಕತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 40 40 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  4 4 ||||  

  ಸ ಏವ ಸವಪರಸ ಏವ ಸವಪರಕೃಕೃತ್್ಯೀದ್ಂ ಸೃಷಾಟವ ರ್ತ್ ತರಗತಣಾತಮಕಮ್ ತ್್ಯೀದ್ಂ ಸೃಷಾಟವ ರ್ತ್ ತರಗತಣಾತಮಕಮ್ ||  
ತದ್ನ್ತ ತವಂ ಹಯಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪರವಿಷ್ಟ ಇವ ಭಾವಯಸ್ೀ ತದ್ನ್ತ ತವಂ ಹಯಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪರವಿಷ್ಟ ಇವ ಭಾವಯಸ್ೀ || || 14 14 ||||  
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‘‘ಬಹಿಶಾ ವಿಬಹಿಶಾ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವದ್ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಜಗದ್ಧರಿಾಃ ದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವದ್ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಜಗದ್ಧರಿಾಃ ||  
ಪರವಿಷ್ಟ ಇವ ತತ್್ೈವ ಪೂಣಯರ ಪತವತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ಪರವಿಷ್ಟ ಇವ ತತ್್ೈವ ಪೂಣಯರ ಪತವತ್್ ೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ಅಪರವ್ೀಶಾಃ ಪರವ್ೀಶಶಾ ಪರವಿಷ್ ಟೀಪಮತ್ಾ ತಥಾ ಅಪರವ್ೀಶಾಃ ಪರವ್ೀಶಶಾ ಪರವಿಷ್ ಟೀಪಮತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಬಹಿರನ್ುಗಯತಸಯ ಸಾಯದಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಶಬದವ್ೀದಿನ್ಾಃಬಹಿರನ್ುಗಯತಸಯ ಸಾಯದಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಶಬದವ್ೀದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 14 14 ||||  

 

ರ್ ಏತ್್ೀರ್ ಏತ್್ೀSSವಿಕೃತ್ಾ ಭಾವಾಾಃ ಸಪು ತ್್ೀ ವಿಕೃತ್್ೈಾಃ ಸಹ ವಿಕೃತ್ಾ ಭಾವಾಾಃ ಸಪು ತ್್ೀ ವಿಕೃತ್್ೈಾಃ ಸಹ ||  
ನಾನಾವಿೀರಾಯಾಃ ಪೃರ್ಗ ಾತ್ಾ ವಿರಾಜಂ ಶರ್ನ್ಂ ತವ ನಾನಾವಿೀರಾಯಾಃ ಪೃರ್ಗ ಾತ್ಾ ವಿರಾಜಂ ಶರ್ನ್ಂ ತವ || || 15 15 ||||  

 

ಸನಿನಪತಯ ಸಮತತ್ಾಾದ್ಯ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀಸನಿನಪತಯ ಸಮತತ್ಾಾದ್ಯ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀSSನ್ತಗತ್ಾ ಇವ ನ್ತಗತ್ಾ ಇವ ||  
ಪಾರಗ್ೀವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವನ್ನ ತ್್ೀಷಾಮಿಹ ಸಮಾವಾಃ ಪಾರಗ್ೀವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವನ್ನ ತ್್ೀಷಾಮಿಹ ಸಮಾವಾಃ || || 16 16 ||||  

‘‘ಮಹದಾದಿಸುವವಿಕೃತ ಈಷ್ದಿವಕೃತರ ಪತಾಃಮಹದಾದಿಸುವವಿಕೃತ ಈಷ್ದಿವಕೃತರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಅನ್ತಗತ್ಾ ಇವ ಪರವಿಷಾಟ ಇವ ಅನ್ತಗತ್ಾ ಇವ ಪರವಿಷಾಟ ಇವ | | ಪೂವೀಯಕಿುವದ್ಬಹಿರಪ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್ ಪೂವೀಯಕಿುವದ್ಬಹಿರಪ ವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾವತ್ | | ಅನ್ುಶಾ ಅನ್ುಶಾ 
ದ್ೀವತ್ಾನಾಮವಿಭಕುಶಕಿುತ್ಾವತ್ ಪೂವೀಯತಾನ್ನತ್ಾವತ್ ತತ್ಾವನಾದ್ೀವತ್ಾನಾಮವಿಭಕುಶಕಿುತ್ಾವತ್ ಪೂವೀಯತಾನ್ನತ್ಾವತ್ ತತ್ಾವನಾಮಣಡಮಣಡ--
ಪರವ್ೀಶಮಾತರಮ್ ಪರವ್ೀಶಮಾತರಮ್ | | ವಯಕಿುವಿಶ್ೀಷಾದ್ತತಾತುರಿತತಯಪಚರ್ಯತ್್ೀ ವಯಕಿುವಿಶ್ೀಷಾದ್ತತಾತುರಿತತಯಪಚರ್ಯತ್್ೀ | | ಅಣಡಜ್ ೀ ಅಣಡಜ್ ೀ 
ಬರಹ್ೇತ್ಾಯದಿ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯದಿ ||  

‘‘ಮಹದ್ ರಪಾದಿನಾ ಬರಹಾಮ ದ್ೀವಾಶ್ೈವ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಮಹದ್ ರಪಾದಿನಾ ಬರಹಾಮ ದ್ೀವಾಶ್ೈವ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ||  
ಅಣ ಡ್ೀ ತ್್ವೀಷಾಮಭಿವಯಕಿುಜಯನಿರಿಅಣ ಡ್ೀ ತ್್ವೀಷಾಮಭಿವಯಕಿುಜಯನಿರಿತತಯಪಚರ್ಯತ್್ೀತತಯಪಚರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 15 15 , , 16 16 ||||  

 

ಏವಂ ಭವಾನ್ ಬತದ್ಧಯನ್ತಮೀರ್ಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಗಾರಹ್ಯೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸನ್ನಪ ತದ್ತುಣಾಗರಹಾಃ ಏವಂ ಭವಾನ್ ಬತದ್ಧಯನ್ತಮೀರ್ಲಕ್ಷಣ್ ೀ ಗಾರಹ್ಯೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸನ್ನಪ ತದ್ತುಣಾಗರಹಾಃ ||  
ಅನಾವೃತತ್ಾವದ್ಬಹಿರನ್ುರಂ ನ್ ತ್್ೀ ಸವಯಸಯ ಸವಾಯತಮನ್ ಆತಮವಸತುನ್ಾಃ ಅನಾವೃತತ್ಾವದ್ಬಹಿರನ್ುರಂ ನ್ ತ್್ೀ ಸವಯಸಯ ಸವಾಯತಮನ್ ಆತಮವಸತುನ್ಾಃ || || 17 17 ||||  

ಗಾರಹಯಗತಣವಿಷ್ರ್ಬತದ್ಧಯನ್ತಮೀಗಾರಹಯಗತಣವಿಷ್ರ್ಬತದ್ಧಯನ್ತಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾಃ ರ್ಲಕ್ಷಣಾಃ | | ಗಾರಹಯಗತಣ್ೀಷ್ವಸಾವತನಾಿಯತ್  ಗಾರಹಯಗತಣ್ೀಷ್ವಸಾವತನಾಿಯತ್  
ತಜಾಜಾಪಕ್್ ೀತಜಾಜಾಪಕ್್ ೀSSನ್ ಯೀನ್ ಯೀSSಸ್ತುೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಸ್ತುೀತ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ||  

‘‘ಜ್ಞಾತ್ಾಜ್ಞಾತ್ಾSSಪ ಸವಯಬಾವಾನಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಲ್ಲಙ್ುತಾಃ ಪ ಸವಯಬಾವಾನಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಲ್ಲಙ್ುತಾಃ ||  
ಜಘೃಕ್ಷ್ ೀಗರಯಹಣಾಭಾವಾದ್ಸಾವತನ್ಿಯಪರತೀತತಾಃ ಜಘೃಕ್ಷ್ ೀಗರಯಹಣಾಭಾವಾದ್ಸಾವತನ್ಿಯಪರತೀತತಾಃ ||  
ಸವಯತ್ಾರವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ಾವತ್ ಸವಯವಸತುನ್ಾಃ ಸವಯತ್ಾರವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ಾವತ್ ಸವಯವಸತುನ್ಾಃ ||  
ಆಆನ್ುರಂ ಬಾಹಯಮಿತ್್ಯೀವಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಕಶಾನ್ನ್ುರಂ ಬಾಹಯಮಿತ್್ಯೀವಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಕಶಾನ್’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||  

ಜೀವಸಿಗರಹಣಶಕಿುರಪ ತಸ್ಯೀತಯಪಶಬದಾಃ ಜೀವಸಿಗರಹಣಶಕಿುರಪ ತಸ್ಯೀತಯಪಶಬದಾಃ | | ಏವಂಏವಂ  ಶರಿೀರಮತತ್ಾಾದ್ಯ ಜ್ಞಾರ್ಸ್ೀ ಶರಿೀರಮತತ್ಾಾದ್ಯ ಜ್ಞಾರ್ಸ್ೀ | | 
ಸವಯಸಯ ಸವಯಸಯ ––  ಪೂಣಯಸಯ ಪೂಣಯಸಯ ||  
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‘‘ಸವಯಾಃ ಸಮ ಾಣಯಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಸವಾಯತ್ಾು ಸವಯಭಕ್ಷಣಾತ್ ಸವಯಾಃ ಸಮ ಾಣಯಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಸವಾಯತ್ಾು ಸವಯಭಕ್ಷಣಾತ್ ||  
ಅನ್ನಾಯಶರಅನ್ನಾಯಶರರ್ತಶಾಾರ್ತಶಾಾSSತಮವಸತುತವಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀತಮವಸತುತವಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಆತಮನ್ಯೀವ  ವಾಸಾಆತಮನ್ಯೀವ  ವಾಸಾದಾತಮವಸತು ದಾತಮವಸತು || || 17 17 ||||  
 

ರ್ದಾತಮನ್ ೀ ದ್ೃಶಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಸನಿನಧ್್ೀವಯಯವಸಯಸ್ೀರ್ದಾತಮನ್ ೀ ದ್ೃಶಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಸನಿನಧ್್ೀವಯಯವಸಯಸ್ೀSSಸವವಯತರ್ೀಕತ್್ ೀಸವವಯತರ್ೀಕತ್್ ೀSSಬತಧ್್ೈಾಃ ಬತಧ್್ೈಾಃ ||  
ವಿನಾವಿನಾSSನ್ತವಾದ್ಂ ನ್ತವಾದ್ಂ ನ್ ಚ ತನ್ಮನಿೀಷ್ಟತಂ ಸಮಯಗವಚ್ ೀ ವಯಕುಮತಪಾದ್ದ್ತತಾಮಾನ್ ನ್ ಚ ತನ್ಮನಿೀಷ್ಟತಂ ಸಮಯಗವಚ್ ೀ ವಯಕುಮತಪಾದ್ದ್ತತಾಮಾನ್ || || 18 18 ||||  

ಪರಮಾತಮನ್ ೀಪರಮಾತಮನ್ ೀSSಪ ಶರಿೀರ್ೀ ಸನಿನಧ್ಾನಾದ್ೀವಾಬತಧ್್ೈರಸವವಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಜ್ಞಾಪ ಶರಿೀರ್ೀ ಸನಿನಧ್ಾನಾದ್ೀವಾಬತಧ್್ೈರಸವವಯತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಜ್ಞಾರ್ಸ್ೀ ರ್ಸ್ೀ ||  
ರ್ಥಾನ್ತಕ ಲವಾದ್ಂ ರ್ಥಾನ್ತಕ ಲವಾದ್ಂ ವ್ೀದ್ವಚನ್ಂ ವಿನಾ ಪರವತಯನಾನ್ನ ತನ್ಮನಿೀಷ್ಟತಮ್ ವ್ೀದ್ವಚನ್ಂ ವಿನಾ ಪರವತಯನಾನ್ನ ತನ್ಮನಿೀಷ್ಟತಮ್ 
ಸಮಯಕ್ ಸಮಯಕ್ ||  

‘‘ಅಭಿೀದ್ಮೀಕಮೀಅಭಿೀದ್ಮೀಕಮೀಕ್್ ೀ ಅಸ್ತಮ ನಿಷಾಾಳಭಿೀ ದಾವ ಕಿಮತ ತರರ್ಾಃ ಕರನಿು ಕ್್ ೀ ಅಸ್ತಮ ನಿಷಾಾಳಭಿೀ ದಾವ ಕಿಮತ ತರರ್ಾಃ ಕರನಿು ||  
ಖಲ್ೀ ನ್ ಪಷಾಯನ್ ಪರತಹನಿಮ ಭ ರಿ ಕಿಂ ಮಾ ನಿನ್ದನಿು ಶತರವೀಖಲ್ೀ ನ್ ಪಷಾಯನ್ ಪರತಹನಿಮ ಭ ರಿ ಕಿಂ ಮಾ ನಿನ್ದನಿು ಶತರವೀSSನಿನಾದಾಾಃನಿನಾದಾಾಃ’’  

ಇತ ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀ ವಯಕುಂಇತ ಜೀವ್ೀಶಭ್ೀದ್ೀ ವಯಕುಂ  ಹಿ ವಚಾಃಹಿ ವಚಾಃ  ಪುಮಾನ್ ಪರಮಪುರತಷ್ ಉಪಾದ್ದ್ೀ ಪುಮಾನ್ ಪರಮಪುರತಷ್ ಉಪಾದ್ದ್ೀ ||  

‘‘ಪರವಿಷ್ಟತ್ಾವಚಛರಿೀಪರವಿಷ್ಟತ್ಾವಚಛರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಜೀವ ಏವ್ೀತ ದ್ತ ಯರ್ಾಃ ರ್ೀಷ್ತ ಜೀವ ಏವ್ೀತ ದ್ತ ಯರ್ಾಃ ||  
ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ನ್ ತನ್ಮತಮನ್ತವರಜ್ೀತ್ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ನ್ ತನ್ಮತಮನ್ತವರಜ್ೀತ್ ||  
ವ್ೀದ್ವಾದ್ವಿರ್ ೀ ತ್ಾವದ್ನ್ತರಾತ್ಾ ತಮೀ ವಿಶ್ೀತ್ ವ್ೀದ್ವಾದ್ವಿರ್ ೀ ತ್ಾವದ್ನ್ತರಾತ್ಾ ತಮೀ ವಿಶ್ೀತ್ ||  
ರ್ತಾಃ ಪರ್ಯಙ್ೆಶರ್ನ್ ಆಹ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ರ್ತಾಃ ಪರ್ಯಙ್ೆಶರ್ನ್ ಆಹ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಇದ್ಂ ಜಗತಸವಯಮಇದ್ಂ ಜಗತಸವಯಮಥ್ೀಥ್ೀದ್ೃಶಾನಿ ಭ ರಿೀಣಿ ವಾ ಮಾಮಭಿರಾನ್ತು ದ್ೃಶಾನಿ ಭ ರಿೀಣಿ ವಾ ಮಾಮಭಿರಾನ್ತು ಸಸಙಕ್ ಯೀ ಙಕ್ ಯೀ ||  
ಧ್ಾನಾಯನಿ ರ್ದ್ವತ್ಲಗಾನಿ ಮತಯಯಾಃ ಸಞ್್ಾಣಯಯಷಾಯಮಯಹಮೀಕ ಏವಧ್ಾನಾಯನಿ ರ್ದ್ವತ್ಲಗಾನಿ ಮತಯಯಾಃ ಸಞ್್ಾಣಯಯಷಾಯಮಯಹಮೀಕ ಏವ’’  

ಇತ ಬರಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||  

ಚ್ೀತ ಫಲತ್್ ೀಚ್ೀತ ಫಲತ್್ ೀSSಪ ತಮೀ ರಾನಿುೀತ ಪ ತಮೀ ರಾನಿುೀತ ||  

‘‘ಐಐಕ್ಾಕ್ಾತಯತಯಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ರಾನಿು ತಮೀಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ರಾನಿು ತಮೀ  ಭ್ೀದಾತ್ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ ಭ್ೀದಾತ್ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ ||  
ಸಾವತನ್ಿಯಸಾವತನ್ಿಯಪಾರತನ್ಿಯದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಭಯವ್ೀತ್ಪಾರತನ್ಿಯದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಭಯವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮವ್ೈವತ್್ೀಯ || || 18 18 ||||  

 

ತವತ್್ ುೀತವತ್್ ುೀSSಸಯ ಜನ್ಮಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾನ್ ವಿಭ್ ೀ ವದ್ನ್ಯನಿೀಹಾದ್ಗತಣಾದ್ವಿಕಿರರಾತ್ ಸಯ ಜನ್ಮಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾನ್ ವಿಭ್ ೀ ವದ್ನ್ಯನಿೀಹಾದ್ಗತಣಾದ್ವಿಕಿರರಾತ್ ||  
ತವಯೀಶವರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ನ್ ೀ ವಿರತದ್ಧಯತವಯೀಶವರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ನ್ ೀ ವಿರತದ್ಧಯತ್್ೀ ತದಾಶರರ್ತ್ಾವದ್ತಪಚರ್ಯಸ್ೀ ಗತಣ್ೈಾಃತ್್ೀ ತದಾಶರರ್ತ್ಾವದ್ತಪಚರ್ಯಸ್ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ||||1919||||  

‘‘ಅನಿೀಹ್ ೀಅನಿೀಹ್ ೀSSಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವತ್ ತಥಾಕಿಿಷ್ಟಕ್ಾರಿತ್ಾವತ್ ತಥಾSSವಿಕೃತ ಏವ ಸನ್ ವಿಕೃತ ಏವ ಸನ್ ||  
ಸವಯಂ ಕರ್ ೀತ ತದ್ತಯಕುಮೈಶವರಾಯತ್ ಪೂಣಯಶಕಿುತಾಃಸವಯಂ ಕರ್ ೀತ ತದ್ತಯಕುಮೈಶವರಾಯತ್ ಪೂಣಯಶಕಿುತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||  

ಅಗತಣಶ್ಾೀಅಗತಣಶ್ಾೀತೆರ್ಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸೃಷಾಟಯದಿಕೃದಿತ ತದಾಶರರ್ತ್ಾವದಿತ ತೆರ್ಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸೃಷಾಟಯದಿಕೃದಿತ ತದಾಶರರ್ತ್ಾವದಿತ ||  



 

 
 

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

 

Page 294 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಅಗತಣ್ ೀಅಗತಣ್ ೀSSಗತಣದ್ೀಹತ್ಾವತಸಗತಣ್ ೀ ಗತಣಧ್ಾರಣಾತ್ ಗತಣದ್ೀಹತ್ಾವತಸಗತಣ್ ೀ ಗತಣಧ್ಾರಣಾತ್ ||  
ಐಶವರಾಯದಿಗತಣತ್ಾವದಾವಐಶವರಾಯದಿಗತಣತ್ಾವದಾವ  ವಾಸತದ್ೀವ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀವಾಸತದ್ೀವ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ’’ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 19 19 ||||  

 

  ಸ ತವಂ ತರಲ್ ೀಕಸ್ತತಿಯೀ ಸವಮಾರ್ರಾ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಶತಕಿಂ ಖಲತ ವಣಯಮಾತಮನ್ಾಃ ಸ ತವಂ ತರಲ್ ೀಕಸ್ತತಿಯೀ ಸವಮಾರ್ರಾ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಶತಕಿಂ ಖಲತ ವಣಯಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಸಗಾಯರ್ ರಕುಂ ರಜಸ್ ೀಪಸಗಾಯರ್ ರಕುಂ ರಜಸ್ ೀಪಬೃಂಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ವಣಯಂ ತಮಸಾ ಜನಾತಯಯೀ ಬೃಂಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ವಣಯಂ ತಮಸಾ ಜನಾತಯಯೀ || || 20 20 ||||  

‘‘ಜಗತ್ಾಂ ವಧ್ಯರ್ನ್ ಸತವಂ ರ್ದಾ ರಕ್ಷತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಜಗತ್ಾಂ ವಧ್ಯರ್ನ್ ಸತವಂ ರ್ದಾ ರಕ್ಷತ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಹರ್ಗಿರೀವಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಶತಕಿವಣಯಸುದಾ ವಿಭತಾಃ ಹರ್ಗಿರೀವಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಶತಕಿವಣಯಸುದಾ ವಿಭತಾಃ ||  
ವಧ್ಯರ್ಂಸತುವಧ್ಯರ್ಂಸತು ರಜ್ ೀ ಯೀನ್ ಜಗದ್ತತ್ಾಾದ್ಯೀದ್ಧರಿಾಃ  ರಜ್ ೀ ಯೀನ್ ಜಗದ್ತತ್ಾಾದ್ಯೀದ್ಧರಿಾಃ ||  
ತದ್ರಕುಂ ಜಾಮದ್ಗಾನಯದಿರ ಪಂ ಯೀನ್ ವಿನಾಶಯೀತ್ ತದ್ರಕುಂ ಜಾಮದ್ಗಾನಯದಿರ ಪಂ ಯೀನ್ ವಿನಾಶಯೀತ್ ||  
ವಧ್ಯರ್ಂಸತು ತಮೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾದ್ವಾದಿಕಮ್ ವಧ್ಯರ್ಂಸತು ತಮೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾದ್ವಾದಿಕಮ್ ||  
ಸವಯತರ ಸವಯಂ ಕತರತತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸುತರ ಕಿೀತಯತಾಃ ಸವಯತರ ಸವಯಂ ಕತರತತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸುತರ ಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ದಾನಾದಿನಾ ರಕ್ಷಾ ಮಹತ್ಾಂ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ದಾನಾದಿನಾ ರಕ್ಷಾ ಮಹತ್ಾಂ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ರಾಗರಾಗದಾನ್ೀನ್ ಮಹತ್ಾಂ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸೃಷ್ಟಟರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ದಾನ್ೀನ್ ಮಹತ್ಾಂ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸೃಷ್ಟಟರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅಸತ್ಾಂ ತತ ತಅಸತ್ಾಂ ತತ ತಮೀವೃಮೀವೃದಿಧಂ ಕತವಯನ್ ಪಾತರ್ತ್್ೀ ರ್ದಾ ದಿಧಂ ಕತವಯನ್ ಪಾತರ್ತ್್ೀ ರ್ದಾ ||  
ಸತ್ಾಂ ವಿವಧ್ಯನಾಥಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣರ ಪೀ ತದಾ ಹರಿಾಃ ಸತ್ಾಂ ವಿವಧ್ಯನಾಥಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣರ ಪೀ ತದಾ ಹರಿಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನಾದ್ತಯಜ್ಞಾನಾದ್ತಯತಾತುಕೃಚಾಾಪ ರ ಪಂ ರಕುಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸೃತಮ್ ತಾತುಕೃಚಾಾಪ ರ ಪಂ ರಕುಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಸೃತಮ್ ||  
ತಮೀವಿನಾಶಕಮಪ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಷ್ ಣೀರತದಾಹೃತಮ್ ತಮೀವಿನಾಶಕಮಪ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಷ್ ಣೀರತದಾಹೃತಮ್ ||  
ಆಚಾರಾಯದಿಷ್ತ ರಾಗಾಥ್ೀಯ ಶತದ್ಧಸತ್ಾವತಮಕಂ ರಜಾಃ ಆಚಾರಾಯದಿಷ್ತ ರಾಗಾಥ್ೀಯ ಶತದ್ಧಸತ್ಾವತಮಕಂ ರಜಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ವಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ನಾಶ್ೀ ತಮಸ್ ೀರ್ತ್್ ೀ ವಯಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ನಾಶ್ೀ ತಮಸ್ ೀSSಪ ತಮಾಃ ಪರಮ್ ಪ ತಮಾಃ ಪರಮ್ ||  
ತಮೀ ದ್ವೀಷಾತಮತಮೀ ದ್ವೀಷಾತಮಕಂ ಶತದ್ಧಸತ್ಾವತಮಕಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಕಂ ಶತದ್ಧಸತ್ಾವತಮಕಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಏವಂ ಸೃತಗತ್ಾನಾಂ ತತ ರಾಗಾದಾಯ ನ್ ಗತಣ್ ೀದ್ಾವಾಾಃ ಏವಂ ಸೃತಗತ್ಾನಾಂ ತತ ರಾಗಾದಾಯ ನ್ ಗತಣ್ ೀದ್ಾವಾಾಃ ||  
ಶತದ್ಧಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ಶತದ್ಧಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಸವಯತರ ಸವಯಕೃಚಾಾಪ ಹರ್ಗಿರೀವಾದಿರ ಪಕಾಃ ಸವಯತರ ಸವಯಕೃಚಾಾಪ ಹರ್ಗಿರೀವಾದಿರ ಪಕಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾದಿರಕ್ಷಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜಾಯಮದ್ಗಾನಯದಿರ ಪಕಾಃ ದಿರಕ್ಷಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜಾಯಮದ್ಗಾನಯದಿರ ಪಕಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನಾದ್ತಯಜ್ಞಾನಾದ್ತಯತ್ಾಾತ್ಾಾದ್ಕ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಕೃಷಾಣದಿದ್ ೀಯಷ್ನಾಶಕಾಃದ್ಕ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಕೃಷಾಣದಿದ್ ೀಯಷ್ನಾಶಕಾಃ  ||  
ಏಕರ ಪೀಏಕರ ಪೀSSಪ ಭಗವಾನ್ಬಹತರ ಪ ಇವ್ೀರ್ತ್್ೀ ಪ ಭಗವಾನ್ಬಹತರ ಪ ಇವ್ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಅಚಿನ್ಯೈಶವರ್ಯರ ಪತ್ಾವತ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ ದ್ೈಕರ ಪಕಾಃಅಚಿನ್ಯೈಶವರ್ಯರ ಪತ್ಾವತ್ ಪೂಣಾಯನ್ನ ದ್ೈಕರ ಪಕಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  
‘‘ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮರ ಪಾನ್ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ತಣನಾಯಮರ ಪಾನ್ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ||  
ಗತಣಾನಾಮಾಶರರ್ತ್ಾವತ್ ತತ ಭವ್ೀತ್ ಸ ಗತಣಬೃಂಹಿತಗತಣಾನಾಮಾಶರರ್ತ್ಾವತ್ ತತ ಭವ್ೀತ್ ಸ ಗತಣಬೃಂಹಿತ’’  ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ ಇತ ತನ್ಿಸಾರ್ೀ || || 20 20 ||||  
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ತವಮಸಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ವಿಭ್ ೀ ರಿರಕ್ಷಿಷ್ತಗೃಯಹ್ೀತವಮಸಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ವಿಭ್ ೀ ರಿರಕ್ಷಿಷ್ತಗೃಯಹ್ೀSSವತೀಣ್ ೀಯವತೀಣ್ ೀಯSSಸ್ತ ಮಮಾಖಿಲ್ೀಶವಸ್ತ ಮಮಾಖಿಲ್ೀಶವರ ರ ||  
ರಾಜನ್ಯಸಂಜ್ಞಾಸತರಕ್್ ೀಟರ್ ರ್ಪ್ೈನಿಯರಾಜನ್ಯಸಂಜ್ಞಾಸತರಕ್್ ೀಟರ್ ರ್ಪ್ೈನಿಯವೂಯಯವೂಯಯಹಯಮಾನಾಂ ನಿಹನಿಷ್ಯಸ್ೀ  ಚಮ ಮ್ ಹಯಮಾನಾಂ ನಿಹನಿಷ್ಯಸ್ೀ  ಚಮ ಮ್ || || 21 21 ||||  

‘‘ಸತ್ಾಂ ಸತಖವಿವೃದ್ಧಯರ್ಯಮಸತ್ಾಂ ಪೀಡನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸತ್ಾಂ ಸತಖವಿವೃದ್ಧಯರ್ಯಮಸತ್ಾಂ ಪೀಡನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ರಾವಚಾಾಸತರದ್ತಾಃಖಂ ಸಾಯತ್ ರಾವಚಾಾಸತರದ್ತಾಃಖಂ ಸಾಯತ್ ತ್ಾತ್ಾವದ ದ್ೀವಸತಖಂ ಭವ್ೀತ್ ವದ ದ್ೀವಸತಖಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತತ್ಾರಪ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀತತ್ಾರಪ ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ೀSSಭಯ ಕಂ ಸತಖಮ್ ಭಯ ಕಂ ಸತಖಮ್ ||  
ರಾವತ್ ಕ್ಷಿೀಣಂರಾವತ್ ಕ್ಷಿೀಣಂ  ತಮಸಾುವತ್ ಪರಕ್ಾಶಸಯ ತತ ವಧ್ಯನ್ಮ್ ತಮಸಾುವತ್ ಪರಕ್ಾಶಸಯ ತತ ವಧ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಸವಯಸಾಮಸವಯಸಾಮಚಾ ಕಲ್ೀಾಃಪೀಡಾ ಬರಹಮಣ್ ೀಚಾ ಕಲ್ೀಾಃಪೀಡಾ ಬರಹಮಣ್ ೀSSಭಯಭಯ ಕಂ ಸತಖಮ್  ಕಂ ಸತಖಮ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸತ್ಾಂ ರಕ್ಷಣಾರ್ ಸವಯಕಮಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಮ್ತಸಾಮತ್ ಸತ್ಾಂ ರಕ್ಷಣಾರ್ ಸವಯಕಮಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ|| || 2121||||  

ದ್ೀವಕತಯವಾಚ ದ್ೀವಕತಯವಾಚ ––  

ರ ಪಂ ರ್ತುತ್ ಪಾರಹತರವಯಕುಮಾದ್ಯಂ ಬರಹಮ ಜ್ ಯೀತನಿಯಗತಯಣಂ ನಿವಿಯಕ್ಾರಮ್ ರ ಪಂ ರ್ತುತ್ ಪಾರಹತರವಯಕುಮಾದ್ಯಂ ಬರಹಮ ಜ್ ಯೀತನಿಯಗತಯಣಂ ನಿವಿಯಕ್ಾರಮ್ ||  
ಸತ್ಾುಮಾತರಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಂ ನಿರಿೀಹಂ ಸ ತವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಷ್ತಣರಧ್ಾಯತಮದಿೀಪಮ್ ಸತ್ಾುಮಾತರಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಂ ನಿರಿೀಹಂ ಸ ತವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಿವಷ್ತಣರಧ್ಾಯತಮದಿೀಪಮ್ ||||224 4 ||||  

‘‘ಸವಾಯಶತಭವಿನಿಮತಯಕುಗತಣಮಾತ್್ ರೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಾಯಶತಭವಿನಿಮತಯಕುಗತಣಮಾತ್್ ರೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಸತ್ಾುಮಾತರಮತಾಃ ಪಾರಹತನಿಯವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀಸತ್ಾುಮಾತರಮತಾಃ ಪಾರಹತನಿಯವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀSSಖಿಲ್ ೀತುಮಾಃ ಖಿಲ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಅನಾದ್ರಾನಿನರಿೀಹಶಾ ಸ್ೀಹಾಃ ಸವಯಕೃತೀ ರ್ತಾಃಅನಾದ್ರಾನಿನರಿೀಹಶಾ ಸ್ೀಹಾಃ ಸವಯಕೃತೀ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

ರ್ಸಯ ತದ್ ರಪಂ ಸತವಮ್ ರ್ಸಯ ತದ್ ರಪಂ ಸತವಮ್ | | ‘‘ಸಸಪುಪುಸತ ಪರರ್ಮಾಸತ ಪರರ್ಮಾ’’  ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ || || 24 24 ||||  
 

ನ್ಷ್ಟೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ದಿವಪರಾಧ್ಾಯವಸಾನ್ೀ ಮಹಾಭ ತ್್ೀಷಾವದಿಭ ತಂ ಗನ್ಷ್ಟೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ದಿವಪರಾಧ್ಾಯವಸಾನ್ೀ ಮಹಾಭ ತ್್ೀಷಾವದಿಭ ತಂ ಗತ್್ೀಷ್ತ ತ್್ೀಷ್ತ ||  
ವಯಕ್ ು್ೀವಯಕ್ ು್ೀSSವಯಕುಂ ಕ್ಾಲವ್ೀಗ್ೀನ್ ರಾತ್್ೀ ಭವಾನ್ೀಕಾಃ ಶ್ಷ್ಯತ್್ೀವಯಕುಂ ಕ್ಾಲವ್ೀಗ್ೀನ್ ರಾತ್್ೀ ಭವಾನ್ೀಕಾಃ ಶ್ಷ್ಯತ್್ೀSSಶ್ೀಷ್ಸಂಜ್ಞಾಃ ಶ್ೀಷ್ಸಂಜ್ಞಾಃ || || 25 25 ||||  

ಅಶ್ೀಷ್ಸಂಜ್ಞಾಃ ಅಶ್ೀಷ್ಸಂಜ್ಞಾಃ ––  ಸವಯನಾಮಾ ಸವಯನಾಮಾ || || 25 25 ||||  
 

ಯೀಯೀSSರ್ಂ ಕ್ಾಲಸುಸಯ ತ್್ೀರ್ಂ ಕ್ಾಲಸುಸಯ ತ್್ೀSSವಯಕುಬನ್ ಧೀ ಚ್ೀಷಾಟಮಾಹತಶ್ಾೀಷ್ಟತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿಶವಮ್ ವಯಕುಬನ್ ಧೀ ಚ್ೀಷಾಟಮಾಹತಶ್ಾೀಷ್ಟತ್್ೀ ಯೀನ್ ವಿಶವಮ್ ||  
ನಿಮೀಷಾದಿವಯತಸರಾನ್ ುೀನಿಮೀಷಾದಿವಯತಸರಾನ್ ುೀ ಮಹಿೀರಾಂಸುಂ ತ್್ವೀಶಾನ್ಂ ಕ್ಷ್ೀಮಧ್ಾಮ ಮಹಿೀರಾಂಸುಂ ತ್್ವೀಶಾನ್ಂ ಕ್ಷ್ೀಮಧ್ಾಮ  ಪರಪದ್ಯೀ ಪರಪದ್ಯೀ ||||  

ಚ್ೀಷ್ಟತ್್ೀ ಅನ್ೀನ್ೀತ ಚ್ೀಷಾಟ ಚ್ೀಷ್ಟತ್್ೀ ಅನ್ೀನ್ೀತ ಚ್ೀಷಾಟ ||||  26 26 ||||  
 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1010  --  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  5 5 ||||  

ಮಾ ಶ್್ ೀಚ್ೀಥಾಂ ಮಹಾಭಾಗಾವಾಮಾ ಶ್್ ೀಚ್ೀಥಾಂ ಮಹಾಭಾಗಾವಾತಮಜಾತಮಜಾನ್ ಸವಕೃತಂ ಭತಜಾಃ ನ್ ಸವಕೃತಂ ಭತಜಾಃ ||  
ಜನ್ುವೀ ನ್ ಸದ್ೈಕತರ ದ್ೈವಾ ೀನಾಾಃ ಸಹಾಸತ್್ೀ  ಜನ್ುವೀ ನ್ ಸದ್ೈಕತರ ದ್ೈವಾ ೀನಾಾಃ ಸಹಾಸತ್್ೀ  || || 18 18 ||||  
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‘‘ಪೂತನಾಕಂಸನ್ರಕಶ್ಶತಪಾಲಾದಿಪೂತನಾಕಂಸನ್ರಕಶ್ಶತಪಾಲಾದಿಷ್ತ ದಿವಧ್ಾ ಷ್ತ ದಿವಧ್ಾ ||  
ಜೀವಾಾಃ ಸನ್ುಸುವಸನ್ುಶಾ ತತರ ಬನಾಧವದಿರ ಪಣಾಃಜೀವಾಾಃ ಸನ್ುಸುವಸನ್ುಶಾ ತತರ ಬನಾಧವದಿರ ಪಣಾಃ  ||  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನ್ು ಇತ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಸನ್ುಾಃ ಶತತರರ ಪಣಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನ್ು ಇತ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಅಸನ್ುಾಃ ಶತತರರ ಪಣಾಃ ||  
ಶಭತಜೀವಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ಕದಾಜಚತಛಭಬತದ್ಧರ್ಾಃ ಶಭತಜೀವಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ಕದಾಜಚತಛಭಬತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ವಿಪರ್ಯಯೀವಿಪರ್ಯಯೀSSನ್ಯಥಾ ಚ ಸತಯಾಃ ಶತಭಾಸುತರ ಹರಿಂ ರ್ರ್ತಾಃ ನ್ಯಥಾ ಚ ಸತಯಾಃ ಶತಭಾಸುತರ ಹರಿಂ ರ್ರ್ತಾಃ ||  
ಅಸತರಾಶಾ ತಮೀ ಘ ೀರಂ ರ್ದಿ ತತ್್ೈವ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಅಸತರಾಶಾ ತಮೀ ಘ ೀರಂ ರ್ದಿ ತತ್್ೈವ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ||  
ಮಧ್ಯಮಾಂ ಗತಮೀವಾಪುರ್ೀಮಧ್ಯಮಾಂ ಗತಮೀವಾಪುರ್ೀಕಕದ್ೀಹಗತ್ಾ ಅಪದ್ೀಹಗತ್ಾ ಅಪ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 18 18 ||||  

 

ಭತವಿ ಭೌಮಾನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ರ್ಥಾಭತವಿ ಭೌಮಾನಿ ಭ ತ್ಾನಿ ರ್ಥಾSSSSರಾನ್ಯಪರಾರಾನ್ಯಪರಾನಿು ಚ ನಿು ಚ ||  
ನಾರ್ಮಾತ್ಾಮ ತಥ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ವಿಪಯೀಯತ ರ್ಥ್ೈವ ಭ ಾಃ ನಾರ್ಮಾತ್ಾಮ ತಥ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ವಿಪಯೀಯತ ರ್ಥ್ೈವ ಭ ಾಃ || || 19 19 ||||  

 

ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀSSನ್ೀನ್ೀಕವಿದ್ ೀಕವಿದ್ ೀSSಭ್ೀದ್ ೀ ರ್ತ ಆತಮವಿಪರ್ಯರ್ಾಃಭ್ೀದ್ ೀ ರ್ತ ಆತಮವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ  ||  
ದ್ೀಹಯೀಗವಿಯೀಗಶಾ ಸಂಸೃತನ್ಯತತ ವಾಸುವಿ ದ್ೀಹಯೀಗವಿಯೀಗಶಾ ಸಂಸೃತನ್ಯತತ ವಾಸುವಿ || || 20 20 ||||  

 

ತಸಾಮತಸಾಮದ್ಾದ್ಾದ್ರೀ ಸವತನ್ರಾನ್ಮರಾ ವಾಯಪಾದಿತ್ಾನ್ಪ ದ್ರೀ ಸವತನ್ರಾನ್ಮರಾ ವಾಯಪಾದಿತ್ಾನ್ಪ ||  
ಮಾಮಾSSನ್ತಶ್್ ೀಚ ರ್ತಾಃ ಸವಯಾಃ ಸವಕೃತಂ ವಿನ್ದತ್್ೀನ್ತಶ್್ ೀಚ ರ್ತಾಃ ಸವಯಾಃ ಸವಕೃತಂ ವಿನ್ದತ್್ೀSSವಶಾಃ ವಶಾಃ || || 21 21 ||||  

ಅರ್ಮಾತ್ಾಮ  ಅರ್ಮಾತ್ಾಮ  --  ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ ||||  
ರ್ತಾಃ ಪರರ್ತಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ ೀಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ೀಕವಿಧ್ಮೈಕಯಂ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ನ್ೀಕವಿಧ್ಮೈಕಯಂ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ | | ರ್ತಶಾ ಸಂಸೃತನ್ಯ ರ್ತಶಾ ಸಂಸೃತನ್ಯ 
ನಿವತಯತ್್ೀ ನಿವತಯತ್್ೀ | | ಸ ಏವ ನ್ ವಿಪಯೀಯತ ಸ ಏವ ನ್ ವಿಪಯೀಯತ | | ಪುತ್ಾರದಿಕಂ ವಿಪಯೀಯತ ತಸಾಮತ್ ಪುತ್ಾರದಿಕಂ ವಿಪಯೀಯತ ತಸಾಮತ್ 
ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಸಿ್ತತಂ ಕೃತ್ಾವ ಮಾತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಸಿ್ತತಂ ಕೃತ್ಾವ ಮಾSSನ್ತಶ್್ ೀಚ ನ್ತಶ್್ ೀಚ ||  

‘‘ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ದ್ೀವೀಅಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ದ್ೀವೀSSಸ್ತಮ ನಾಸ್ತಮ ಕ್್ೀವಲಮಾನ್ತಷ್ಾಃ ಸ್ತಮ ನಾಸ್ತಮ ಕ್್ೀವಲಮಾನ್ತಷ್ಾಃ ||  
ಜಾತ್್ ೀಜಾತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ವಧ್್ೀಯ ಧ್ನ್ವಾನ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಸದಾ ಸ್ತಮ ವಧ್್ೀಯ ಧ್ನ್ವಾನ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಸದಾ ||  
ದ್ೀಹಾದಿಷ್ತ ಚ ದ್ೀವ್ೀದ್ೀಹಾದಿಷ್ತ ಚ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಚಾಭಿದಾ ಷ್ತ ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ಚಾಭಿದಾ ||  
ಮೀಹಾದ್ಯನಾಮರ್ರಾ ನಿತಯಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀಮೀಹಾದ್ಯನಾಮರ್ರಾ ನಿತಯಂ ದ್ೃಶಯತ್್ೀSSಧ್ಮಮಧ್ಯಮೀ ಧ್ಮಮಧ್ಯಮೀ ||  
ಸ ಈಶ್್ ೀ ನ್ ವಿಪಯೀಯತ ಸವ್ೀಯಶತ್ಾವತ್ ಕದಾಸ ಈಶ್್ ೀ ನ್ ವಿಪಯೀಯತ ಸವ್ೀಯಶತ್ಾವತ್ ಕದಾಚಚನ್ ನ್ ||  
ಪುರತ್ಾದಿಕಂ ವಿಪಯೀಯತ ಪತ್ಾರದಿಶಾ ರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಪುರತ್ಾದಿಕಂ ವಿಪಯೀಯತ ಪತ್ಾರದಿಶಾ ರ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  
‘‘ತಲಿಕ್ಷಣ್ೈವಿಯಹಿೀನ್ಾಃ ಸನ್ ಬಹಮಯದ್ೀವೀತಲಿಕ್ಷಣ್ೈವಿಯಹಿೀನ್ಾಃ ಸನ್ ಬಹಮಯದ್ೀವೀSSಸ್ತಮ ಚ್ೀತ ತತ ಸ್ತಮ ಚ್ೀತ ತತ ||  
ಅಸತರಾಾಃ ಪರತಪದ್ಯನ್ು ಜನಾಮದಿೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾ ಜನಾಾಃಅಸತರಾಾಃ ಪರತಪದ್ಯನ್ು ಜನಾಮದಿೀನ್ ಮಾನ್ತಷಾ ಜನಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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‘‘ಪರಬರಹಮಣ ಏಕಸಯ ಬರಹಾಮಸ್ತೇತ ವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಪರಬರಹಮಣ ಏಕಸಯ ಬರಹಾಮಸ್ತೇತ ವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||  
ಪರಬರಹ್ೇತ ರಾಮಾದಿಲಕ್ಷಮಣ್ೈರವಧ್ಾರಯೀತ್ ಪರಬರಹ್ೇತ ರಾಮಾದಿಲಕ್ಷಮಣ್ೈರವಧ್ಾರಯೀತ್ ||  
ದ್ೀದ್ೀವೀವೀSSಸ್ತೇತ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ತಚಾಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಸವಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಸ್ತೇತ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ತಚಾಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಸವಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ||  
ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ ೀಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ ೀSSಸ್ತೇತ ಪರತಪತುಸ್ತೇತ ಪರತಪತುವಿಯ ೀರ್ತ್್ೀ ವಿಯ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಅನ್ಯಥಾಪರತಅನ್ಯಥಾಪರತಪತ್ಾಯಪತ್ಾಯ  ತತ ತಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ತತ ತಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಅನ್ಯಥಾಪರತಪದ್ಯನ ು್ೀ ಅಸತರಾ ಅನ್ಯಥಾಪರತಪದ್ಯನ ು್ೀ ಅಸತರಾ ನಿರ್ತಂ ಜನಾಾಃ ನಿರ್ತಂ ಜನಾಾಃ ||  
ಘ ೀರಂ ತಘ ೀರಂ ತಮಮಶಾತ್್ೀ ರಾನಿು ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ಸತರಾಾಃಶಾತ್್ೀ ರಾನಿು ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ಸತರಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  ||  19 19 ––  21 21 ||||  

 

ಏವಮೀತನ್ಮಹಾರಾಜ ರ್ಥಾ ವದ್ಸ್ತ ದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಏವಮೀತನ್ಮಹಾರಾಜ ರ್ಥಾ ವದ್ಸ್ತ ದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ಆಜ್ಞಾನ್ಪರಭವಾ ಹನಿು ಸವಪರ್ೀತ ಭಿದಾ ರ್ತಾಃ ಆಜ್ಞಾನ್ಪರಭವಾ ಹನಿು ಸವಪರ್ೀತ ಭಿದಾ ರ್ತಾಃ || || 26 26 ||||  

 

ಶ್್ ೀಕಹಷ್ಯಭರ್ದ್ವೀಷ್ಲ್ ೀಭಮೀಹಮದಾನಿವತ್ಾಾಃ ಶ್್ ೀಕಹಷ್ಯಭರ್ದ್ವೀಷ್ಲ್ ೀಭಮೀಹಮದಾನಿವತ್ಾಾಃ ||  
ಮಿಥ್ ೀ ಘನನಿು ನ್ ಪಶಯನಿು ಭಾವ್ೈಭಾಯವಾನ್ ಪೃರ್ಗದೃಶಾಃ ಮಿಥ್ ೀ ಘನನಿು ನ್ ಪಶಯನಿು ಭಾವ್ೈಭಾಯವಾನ್ ಪೃರ್ಗದೃಶಾಃ || || 2727  ||||  

ದ್ೀಹಿನಾಮದ್ೀಹಿನಾಮಜ್ಞಾನ್ಪರಭವಾ ರಾತನಾಾಃ ಸವಪರ್ೀತ ಭಿದಾ ಹನಿು ಜ್ಞಾನ್ಪರಭವಾ ರಾತನಾಾಃ ಸವಪರ್ೀತ ಭಿದಾ ಹನಿು ||  

ದ್ೀವೀದ್ೀವೀSSಹಂ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ವ್ೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತರ ಚಾಪ ತತ ಹಂ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ವ್ೀತ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ತತರ ಚಾಪ ತತ ||  
ತಥ್ೈವ ಪರಾಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಬರಹಮಜೀವಯೀಾಃ ತಥ್ೈವ ಪರಾಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಬರಹಮಜೀವಯೀಾಃ ||  
ಸಮಯಗ್ಾೀದ್ೀನ್ ರ್ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸ ಹನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಮಾವಾಾಃ ಸಮಯಗ್ಾೀದ್ೀನ್ ರ್ ಪಶ್ಯೀತ್ ಸ ಹನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಮಾವಾಾಃ ||  
ರಾತನಾಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತತರಸಾದಾಚಾ ಗಚಛತರಾತನಾಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತತರಸಾದಾಚಾ ಗಚಛತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  
‘‘‘‘ಗವದ್ದಶಯನಾದ್ಯಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಗವದ್ದಶಯನಾದ್ಯಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್ಾದ್ಧಶಯದ್ಧಶಯನ್ಂ ಪೃರ್ಕ್ ನ್ಂ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ಪೃರ್ಗದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ತತ ಸದ್ಬೀದ್ದ್ಶಯನ್ಾಃಪೃರ್ಗದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ತತ ಸದ್ಬೀದ್ದ್ಶಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಭವಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಚ ಭವಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ||||  
‘‘ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ ೀ ಹಿ ಪರಜೀವಯೀಜೀಯವಗ್ ೀ ಮಿರ್ಾಃ ಸವರ ಪಭ್ೀದ್ ೀ ಹಿ ಪರಜೀವಯೀಜೀಯವಗ್ ೀ ಮಿರ್ಾಃ ||  
ಪರಸಾರ್ೀಣ ವಸತುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ರ್ಾಃ ಶಾಸಿದ್ಶ್ಯತಾಃ ಪರಸಾರ್ೀಣ ವಸತುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ರ್ಾಃ ಶಾಸಿದ್ಶ್ಯತಾಃ ||  
ಸದ್ಾೀದ್ ೀಸದ್ಾೀದ್ ೀSSರ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಸುವಸದ್ಬೀದ್ಂ ರ್ ಮೀ ಶತರಣತ ರ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಸುವಸದ್ಬೀದ್ಂ ರ್ ಮೀ ಶತರಣತ ||  
ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ೀಯದ್ಾಃ ಪರಸಾರಾತ್ ಸವರ ಪಾಣಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಭ್ೀಯದ್ಾಃ ಪರಸಾರಾತ್ ||  
ಸವಯಸಯಸವಯಸಯ ವಿಷ್ಣವತನ್ಿತವಂ ಶತತರಮಿತ್ಾರದಿಭ್ೀದಿತ್ಾ  ವಿಷ್ಣವತನ್ಿತವಂ ಶತತರಮಿತ್ಾರದಿಭ್ೀದಿತ್ಾ | | 
ರ್ಚಾಾನ್ಯಚಾಛಸಿವಿದಿವಷ್ಟಮಸದ್ಬೀದ್ಾಃ ಶ ಈರಿತಾಃ ರ್ಚಾಾನ್ಯಚಾಛಸಿವಿದಿವಷ್ಟಮಸದ್ಬೀದ್ಾಃ ಶ ಈರಿತಾಃ ||  
ಸದ್ಬೀದ್ದ್ಶಯನಾನ್ನ್ ೇಭಸುವಸದ್ಾೀದಾತ್ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್ ಸದ್ಬೀದ್ದ್ಶಯನಾನ್ನ್ ೇಭಸುವಸದ್ಾೀದಾತ್ ತಮೀ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ಸದ್ಾೀದಾದ್ಶಯನಾಚ್ೈವ ತಮೀ ಮೀಕ್ಷಸುಥ್ೀತರಾತ್ಸದ್ಾೀದಾದ್ಶಯನಾಚ್ೈವ ತಮೀ ಮೀಕ್ಷಸುಥ್ೀತರಾತ್’’    ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 2626, , 27 27 ||||  
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|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1010  --    5 5 ||||  
 

|| || ಏಕ್ಾದ್ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  11 11 ||||  
 

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೀಗಿನ್ ತವಮಾದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೀಗಿನ್ ತವಮಾದ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ||  
ವಯಕ್ಾುವಯಕುಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ ಪಂ ತ್್ೀ ಬರಹಮಣಾ ವಿದ್ತಾಃ ವಯಕ್ಾುವಯಕುಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ರ ಪಂ ತ್್ೀ ಬರಹಮಣಾ ವಿದ್ತಾಃ || || 2929  ||||  

 

‘‘ರ ಪಯತ್ಾವತ್ ತತ ಜಗದ್ ರರ ಪಯತ್ಾವತ್ ತತ ಜಗದ್ ರಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತಖಾತಮಕಮ್ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತಖಾತಮಕಮ್ ||  
ನಿತಯ ಪೂಣಯಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವರ ಪಂ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃನಿತಯ ಪೂಣಯಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವರ ಪಂ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 29 29 ||||  

 

ತವಮೀಕಾಃ ಸತವಮೀಕಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ೀಹ ಆತ್್ೇನಿದಾಯೀಶವರಾಃ ವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ೀಹ ಆತ್್ೇನಿದಾಯೀಶವರಾಃ ||  
ತವಮೀವ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ ಈಶವರಾಃ ತವಮೀವ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ ಈಶವರಾಃ || || 30 30 ||||  

  ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಗಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀವಯಗಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 3030  ||||  
 

ತವಂ ಮಹಾನ್ ಪರಕೃತಾಃ ಸ ತವಂ ಮಹಾನ್ ಪರಕೃತಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮ  ರಜಾಃಸತವತಮೀಮಯೀ ಕ್ಷಾಮ  ರಜಾಃಸತವತಮೀಮಯೀ ||  
ತವಮೀವ ಪುರತಷ್ ೀತವಮೀವ ಪುರತಷ್ ೀSSಧ್ಯಕ್ಷಾಃ  ಸವಯಕ್ಷ್ೀತರವಿಕ್ಾರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಃ  ಸವಯಕ್ಷ್ೀತರವಿಕ್ಾರಾವಿವಿತ್ ತ್ || || 31 31 ||||  

‘‘ಪರಕೃತ್ಾಯಪರಕೃತ್ಾಯದ್ೀಸುದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಪರಕೃತ್ಾಯದಿರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ದ್ೀಸುದ್ವಶತ್ಾವತ್ ಪರಕೃತ್ಾಯದಿರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಥಾ ರಾಜಾ ಭೃತಯಕೃತ್ಾತ್ ಸವರ್ಂ ಕತ್್ೀಯತತಯದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ರ್ಥಾ ರಾಜಾ ಭೃತಯಕೃತ್ಾತ್ ಸವರ್ಂ ಕತ್್ೀಯತತಯದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಥಾ ದ್ೀಹಂ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಮಿತ್ಾಯಹತರಞ್ಜಸಾರ್ಥಾ ದ್ೀಹಂ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವರ್ಮಿತ್ಾಯಹತರಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 31 31 ||||  

 

ಗೃಹಯಮಾಣ್ೈಸುವಮಗಾರಹ್ ಯೀ ವಿಕ್ಾರ್ೈಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಗೃಹಯಮಾಣ್ೈಸುವಮಗಾರಹ್ ಯೀ ವಿಕ್ಾರ್ೈಾಃ ಪಾರಕೃತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ||  
ಕ್್ ೀ ನಿವಹಾಹಯತ ವಿಜ್ಞಾತತಂ  ಪಾರಕಿಸದ್ಧಂ ಗತಣಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ಕ್್ ೀ ನಿವಹಾಹಯತ ವಿಜ್ಞಾತತಂ  ಪಾರಕಿಸದ್ಧಂ ಗತಣಸಂಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ || || 32 32 ||||  

ಸಾವತಮನಾ ಗೃಹಯಮಾಣಾಃಸಾವತಮನಾ ಗೃಹಯಮಾಣಾಃ  || || 32 32 ||||  
 

ತಸ್ೈ ತತಭಯಂ ಭಗವತ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ವ್ೀಧ್ಸ್ೀ ತಸ್ೈ ತತಭಯಂ ಭಗವತ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ವ್ೀಧ್ಸ್ೀ ||  
ಆತಮದ್ ಯೀತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಶಛನ್ನಮಹಿಮನೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಾಃ ಆತಮದ್ ಯೀತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಶಛನ್ನಮಹಿಮನೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 33 33 ||||  

 

ರ್ಸಾಯವತ್ಾರಾ ಜ್ಞಾರ್ನ ು್ೀ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ವಶರಿೀರಿಣಾಃ ರ್ಸಾಯವತ್ಾರಾ ಜ್ಞಾರ್ನ ು್ೀ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ವಶರಿೀರಿಣಾಃ ||  
ತ್್ೈಸ್ೈರತತಲಾಯತಶಯೈಸ್ತುರ್ಯಗ್ ಯೀನಿಷ್ವಸಙ್ುತ್್ೈಾಃ ತ್್ೈಸ್ೈರತತಲಾಯತಶಯೈಸ್ತುರ್ಯಗ್ ಯೀನಿಷ್ವಸಙ್ುತ್್ೈಾಃ || || 34 34 ||||  
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ಛನ್ ನೀಛನ್ ನೀSSನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ ತತ ಸವಸಯ ಭಗವಾನ್ ಪುರತನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ ತತ ಸವಸಯ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಷ್ ೀತುಮಾಃ  || ||   

‘‘ತಸಾಯವತ್ಾರಾ ದ್ೀಹಸಾಿ ಅದ್ೀಹಸಾಿ ಇತ ದಿವಧ್ಾತಸಾಯವತ್ಾರಾ ದ್ೀಹಸಾಿ ಅದ್ೀಹಸಾಿ ಇತ ದಿವಧ್ಾ||  
ಅನ್ುರಾಯಮಾಯದಿರ ಪಾಣಿ ದ್ೀಹಸಾಿನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ಅನ್ುರಾಯಮಾಯದಿರ ಪಾಣಿ ದ್ೀಹಸಾಿನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿರ ಪಾಣಿ ನ್ ದ್ೀಹಸಾಿನಿ ಹೃತಾತ್್ೀಾಃ ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿರ ಪಾಣಿ ನ್ ದ್ೀಹಸಾಿನಿ ಹೃತಾತ್್ೀಾಃ ||  
ಅನಾಯಅನಾಯತತಲ್ಯೈತತಲ್ಯೈರತಶಯೈಮಯನ್ಸ್ ೀ ನಿರ್ಮಾದಿಭಿಾಃರತಶಯೈಮಯನ್ಸ್ ೀ ನಿರ್ಮಾದಿಭಿಾಃ  ||  
ಜ್ಞಾರ್ನ ು್ೀ ತ್ಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ನಿತಯಪೂಣಾಯನಿ ಸವಯಶಾಃಜ್ಞಾರ್ನ ು್ೀ ತ್ಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ನಿತಯಪೂಣಾಯನಿ ಸವಯಶಾಃ’’    

ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಮಹಾಕ್ೌಮೀಯ || || 3333, , 34 34 ||||  

|| || ಇತಇತ  ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  11 11 ||||    
 

|| || ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  14 14 ||||  

ನಾಪಗತ್ಾನಯ ಉಚತಾಃ ನಾಪಗತ್ಾನಯ ಉಚತಾಃ ––  

ಅನ್ತಗರಹ್ ೀಅನ್ತಗರಹ್ ೀSSರ್ಂ ಭವತ್ಾ ಕೃತ್್ ೀ ಹಿ ನ್ ೀ ದ್ಣ್ ಡೀರ್ಂ ಭವತ್ಾ ಕೃತ್್ ೀ ಹಿ ನ್ ೀ ದ್ಣ್ ಡೀSSಸತ್ಾಂ ತ್್ೀ ಖಲತ ಕಲಮಷಾಪಾಃ ಸತ್ಾಂ ತ್್ೀ ಖಲತ ಕಲಮಷಾಪಾಃ ||  
ರ್ದ್ದನ್ದಶ್ಕತವಮಮತಷ್ಯ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀರ್ದ್ದನ್ದಶ್ಕತವಮಮತಷ್ಯ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀSSಪ ತ್್ೀಪ ತ್್ೀSSನ್ತಗರಹ ಏವ ಸಂಮತಾಃ ನ್ತಗರಹ ಏವ ಸಂಮತಾಃ || || 34 34 ||||  

‘‘ದ್ಣ್ ಡೀದ್ಣ್ ಡೀSSಪ ಭಗವಚಿಾೀಣ್ ೀಯ ಮಮೈಷ್ ೀಪ ಭಗವಚಿಾೀಣ್ ೀಯ ಮಮೈಷ್ ೀSSನ್ತಗರನ್ತಗರಹಾಃ ಕೃತಾಃ ಹಾಃ ಕೃತಾಃ ||  
ಇತ ಭಕ್ಾಯ ಚಿನ್ುರ್ತ್ಾಂ ಸತಖಕ್ಾರಿೀ ಇತ ಭಕ್ಾಯ ಚಿನ್ುರ್ತ್ಾಂ ಸತಖಕ್ಾರಿೀ ಭವತಯಲಮ್ಭವತಯಲಮ್  ||  
ತತ್ಾರಪ ಕತತತ್ಾರಪ ಕತವಯತ್ಾಂ ದ್ವೀಷ್ಂ ತಮಾಃ ಪಾರಪ್ಯೈ ತಥಾವಯತ್ಾಂ ದ್ವೀಷ್ಂ ತಮಾಃ ಪಾರಪ್ಯೈ ತಥಾ  ಭವ್ೀತ್ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 ||||  

 

ನ್ ನಾಕಪೃಷ್ಠಂ ನ್ ಚ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ನ್ ಸಾವಯಭೌಮಂ ನ್ ರಸಾ ಪತಯಮ್ ನ್ ನಾಕಪೃಷ್ಠಂ ನ್ ಚ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ನ್ ಸಾವಯಭೌಮಂ ನ್ ರಸಾ ಪತಯಮ್ ||  
ನ್ ಯೀಗಸ್ತದಿಧೀರಪುನ್ಭಯವಂ ವಾ ವಾಞ್ಛನಿು ತವತ್ಾಾದ್ರಜಾಃಪರಪನಾನಾಃನ್ ಯೀಗಸ್ತದಿಧೀರಪುನ್ಭಯವಂ ವಾ ವಾಞ್ಛನಿು ತವತ್ಾಾದ್ರಜಾಃಪರಪನಾನಾಃ||  ||  37 37 ||||  

‘‘ಅಪುನ್ಭಯವಮಾತ್ಾರತ್ ಅಪುನ್ಭಯವಮಾತ್ಾರತ್ ತತ ಹರಿತತ ಹರಿಸಾಸಾಮಿೀಮಿೀಪಯಮತತುಮಮ್ ಪಯಮತತುಮಮ್ ||  
ತತ್ಾರಪ ಸಾಶಯಯೀಗಯತವಂ ರ್ಥಾ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃತತ್ಾರಪ ಸಾಶಯಯೀಗಯತವಂ ರ್ಥಾ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 37 37 ||||  

 

ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಭಗವತ್್ೀ ಪುರತಷಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಭಗವತ್್ೀ ಪುರತಷಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ ||  
ಭ ತ್ಾವಾಸಾರ್ ಭ ತ್ಾರ್ ಪರಾರ್ ಪರಮಾತಮನ್ೀಭ ತ್ಾವಾಸಾರ್ ಭ ತ್ಾರ್ ಪರಾರ್ ಪರಮಾತಮನ್ೀ  || || 39 39 ||||  

ಭ ತ್ಾರ್ ಭ ತ್ಾರ್ --      ಸವಯದಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ ಸವಯದಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ || || 3939  ||||  
 

ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಿಧ್ಯೀ ಬರಹಮಣ್ೀನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಿಧ್ಯೀ ಬರಹಮಣ್ೀSSನ್ನ್ುಶಕುಯೀ ನ್ನ್ುಶಕುಯೀ ||  
ಅಗತಣಾರಾಅಗತಣಾರಾವಿಕ್ಾರಾರ್ವಿಕ್ಾರಾರ್  ನ್ಮಸ ು್ೀನ್ಮಸ ು್ೀSSಪಾರಕೃತ್ಾರ್ ಚ ಪಾರಕೃತ್ಾರ್ ಚ || || 40 40 ||||  
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ಅಪಾರಕೃತ್ಾರ್ ಅಪಾರಕೃತ್ಾರ್ || || 4040  ||||  
 

ಕ್ಾಲಾರ್ ಕ್ಾಲನಾಭಾರ್ ಕ್ಾಲಾವರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀ ಕ್ಾಲಾರ್ ಕ್ಾಲನಾಭಾರ್ ಕ್ಾಲಾವರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀ ||  
ವಿಶಾವರ್ ತದ್ತಪದ್ರಷ್ಟೀ ತತೆತ್್ರೀಯ ವಿಶವಹ್ೀತವ್ೀ ವಿಶಾವರ್ ತದ್ತಪದ್ರಷ್ಟೀ ತತೆತ್್ರೀಯ ವಿಶವಹ್ೀತವ್ೀ || || 41 41 ||||  

ಕ್ಾಲನಾಭಾರ್ ಕ್ಾಲನಾಭಾರ್ ––  ಕ್ಾಲಾಶರರಾರ್ ಕ್ಾಲಾಶರರಾರ್ ||  

‘‘ವಿಶವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವದಿವವಿಶವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವದಿವಶವಂ ವಿಷ್ತಣರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಶವಂ ವಿಷ್ತಣರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಮ ಲಹ್ೀತತವತ್್ ೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಕತ್ಾಯ ಪಾರತಸ್ತವಕಂ ಕೃತ್್ೀಾಃಮ ಲಹ್ೀತತವತ್್ ೀ ಹ್ೀತತಾಃ ಕತ್ಾಯ ಪಾರತಸ್ತವಕಂ ಕೃತ್್ೀಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಯೀ || || 41 41 ||||  

 

ನ್ಮೀ ಗತಣಪರದಿೀಪಾರ್ ಗತಣಾನ್ಮೀ ಗತಣಪರದಿೀಪಾರ್ ಗತಣಾತಮತಮಸ್ ಿೀದ್ರಾರ್ ಚ ಸ್ ಿೀದ್ರಾರ್ ಚ ||  
ಗತಣಪರತತಯಪಲಕ್ಷಾಯರ್ ಗತಣಪರತತಯಪಲಕ್ಷಾಯರ್ ಗತಣಗತಣದ್ದಾದ್ದಾಷ್ೌೀಷ್ೌೀ  ಸವಸಂವಿದ್ೀಸವಸಂವಿದ್ೀ  || || 4466  ||||  

ಗತಣಪರದಿೀಪಾರ್ ಗತಣಪರದಿೀಪಾರ್ ––  ಗತಣಜ್ಞಾಪಕ್ಾರ್ಗತಣಜ್ಞಾಪಕ್ಾರ್  | | ಗತಣಾತಮಸ್ ಿೀದ್ರಾರ್ ಗತಣಾತಮಸ್ ಿೀದ್ರಾರ್ | | ಗತಣಾತಮಕ್ಾ ಗತಣಾತಮಕ್ಾ 
ಪರಕೃತಾಃ ತಸಾಯಂ ಸಿ್ತಪರಕೃತಾಃ ತಸಾಯಂ ಸಿ್ತತತ  ಉದ್ರ್ಸವರ ಪೀ ಹರಿಾಃ ಉದ್ರ್ಸವರ ಪೀ ಹರಿಾಃ || || 46 46 ||||  

 

ಪರಾವರಗತಜ್ಞಾರ್ ಸವಾಯಧ್ಯಕ್ಷಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ಪರಾವರಗತಜ್ಞಾರ್ ಸವಾಯಧ್ಯಕ್ಷಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ ||  
ಅವಿಶಾವರ್ ಚಅವಿಶಾವರ್ ಚ  ವಿಶಾವರ್ ತದ್ದಾಷ್ೌೀ ವಿಶವಹ್ೀತವ್ೀ ವಿಶಾವರ್ ತದ್ದಾಷ್ೌೀ ವಿಶವಹ್ೀತವ್ೀ || || 48 48 ||||  

ಅವಿಶಾವರ್ ಅವಿಶಾವರ್ ––  ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀSSನ್ಯಸ್ೈ ನ್ಯಸ್ೈ ||  

‘‘ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟತ್ಾವದಿವಶ್್ ವೀ ಜೀವ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟತ್ಾವದಿವಶ್್ ವೀ ಜೀವ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಜೀವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವದಿವಶ್್ ವೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಸೃತಾಃ ಜೀವಸಯ ತದ್ ೀನ್ತ್ಾವದಿವಶ್್ ವೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಸೃತಾಃ ||  
ತಸ್ ಯೀತಾತ್ಾಯದಿಹ್ೀತತತ್ಾವದಿವಶವಹ್ೀತತಶಾ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀತಸ್ ಯೀತಾತ್ಾಯದಿಹ್ೀತತತ್ಾವದಿವಶವಹ್ೀತತಶಾ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ’’ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 48 48 ||||  

 

ತವಂ ಹಯಸಯ ಜನ್ಮಸ್ತಿತತವಂ ಹಯಸಯ ಜನ್ಮಸ್ತಿತಸಂರ್ಮಾನ್ ವಿಭ್ ೀ ಗತಣ್ೈರನಿೀಹ್ ೀಸಂರ್ಮಾನ್ ವಿಭ್ ೀ ಗತಣ್ೈರನಿೀಹ್ ೀSSಕೃತ ಕ್ಾಲಶಕಿುಧ್ೃಕ್ ಕೃತ ಕ್ಾಲಶಕಿುಧ್ೃಕ್ ||  
ತಸಾಮತಸಾಮತಸವಭಾವಾತರತಬ್ ೀಧ್ರ್ಸವ ನ್ಾಃ  ಸಮಿೀಕ್ಷರಾತಸವಭಾವಾತರತಬ್ ೀಧ್ರ್ಸವ ನ್ಾಃ  ಸಮಿೀಕ್ಷರಾSSಮೀಘವಿಹಾರ ಈಹಸ್ೀ ಮೀಘವಿಹಾರ ಈಹಸ್ೀ || || 49 49 ||||  

‘‘ಹರ್ೀಾಃಹರ್ೀಾಃ  ಸವಯರ ಪಶಕಿುರಾಯ ಕ್ಾಲಶಕಿುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಸವಯರ ಪಶಕಿುರಾಯ ಕ್ಾಲಶಕಿುರತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸದಾ ಸವಯಗತಣಾತಮತ್ಾವದ್ತದಗಾಯ ವಾಸದಾ ಸವಯಗತಣಾತಮತ್ಾವದ್ತದಗಾಯ ವಾSSಪಯವರಾ ತತಾಃಪಯವರಾ ತತಾಃ  ||  
ಸವಯಸಂಹಾರಕ್ಾರಿತ್ಾವದಾವರ್ತಾಃ ಸವಯಸಯ ಜೀವನಾತ್ ಸವಯಸಂಹಾರಕ್ಾರಿತ್ಾವದಾವರ್ತಾಃ ಸವಯಸಯ ಜೀವನಾತ್ ||  
ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿನೌ ತ್್ವೀತ್ೌಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿನೌ ತ್್ವೀತ್ೌ  ದ್ತಗಾಯ ವಾರ್ತಶಾಕಿೀತಯತ್ೌದ್ತಗಾಯ ವಾರ್ತಶಾಕಿೀತಯತ್ೌ’’  ||| |   

ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 49 49 ||||  

ತಸ್ಯೈವ ತ್್ೀತಸ್ಯೈವ ತ್್ೀSSಮ ಸುನ್ವಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಶಾನಾು ಅಶಾನಾು ಉತ ಮ ಢಯೀನ್ರ್ಾಃ ಮ ಸುನ್ವಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಂ ಶಾನಾು ಅಶಾನಾು ಉತ ಮ ಢಯೀನ್ರ್ಾಃ ||  
ಶಾನಾುಾಃ ಪರರಾಸ ು್ೀ ಹಯಧ್ತನಾಶಾನಾುಾಃ ಪರರಾಸ ು್ೀ ಹಯಧ್ತನಾSSವಿತತಾಃ ಸತ್ಾಂ ಸಾಿತತಶಾ ತ್್ೀ ಕಮಯಪರಿಪಸಯೀಹತಾಃವಿತತಾಃ ಸತ್ಾಂ ಸಾಿತತಶಾ ತ್್ೀ ಕಮಯಪರಿಪಸಯೀಹತಾಃ||||  
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‘‘ಅನ್ುಾಃಪರರ್ಂ ಬಹಿಅನ್ುಾಃಪರರ್ಂ ಬಹಿಶ್ಾೀತಶ್ಾೀತ  ದಿವಧ್ಾ ಪರರ್ಮತದಾಹೃತಮ್ ದಿವಧ್ಾ ಪರರ್ಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ಅನ್ುಾಃಪರರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸನ್ುಾಃಅನ್ುಾಃಪರರಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸನ್ುಾಃ  ಸವಯಂ  ಚಾಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ಸವಯಂ  ಚಾಪ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ||  
ಅಸನ್ುಶಾಾಪ ಸಂಹಾರ ಈಷ್ದ್ನ್ುಾಃ ಪರರಾ ಇವ ಅಸನ್ುಶಾಾಪ ಸಂಹಾರ ಈಷ್ದ್ನ್ುಾಃ ಪರರಾ ಇವ ||  
ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತಥಾ ಸನ್ ುೀ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ುಾಃ ಪರರಾಾಃ ಸ್ತುತ್ಾಾಃತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ ತಥಾ ಸನ್ ುೀ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ುಾಃ ಪರರಾಾಃ ಸ್ತುತ್ಾಾಃ’’  | | ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ  
‘‘ಸತಖಾನ್ುಂ ಪಾರಪುನರ್ತರ್ಯಸಾಮದ ದ್ೀವಾಾಃ ಶಾನಾು ಉದಾಹೃತ್ಾಾಃ ಸತಖಾನ್ುಂ ಪಾರಪುನರ್ತರ್ಯಸಾಮದ ದ್ೀವಾಾಃ ಶಾನಾು ಉದಾಹೃತ್ಾಾಃ ||  
ಅಶಾನಾು ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುವಿಮ ಢಾ ಅಸತರಾ ಮತ್ಾಾಃಅಶಾನಾು ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುವಿಮ ಢಾ ಅಸತರಾ ಮತ್ಾಾಃ’’  | |   

ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  

ಕಮಯಕಮಯಪರಿೀಪಸರಾ ಪರಿೀಪಸರಾ ––  ಕಕಮಯಮಯಪರವತಯನಾರ್ಯಮ್ ಪರವತಯನಾರ್ಯಮ್ | | ಸವಯಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಸಾಿತತಾಃ ಸವಯಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಸಾಿತತಾಃ | | ಈಹತಾಃ ಈಹತಾಃ 
ಪಾರಣಸಯ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪಾರಣಸಯ ಸಕ್ಾಶಾತ್ | | ಪಾರಣಸಕ್ಾಶಾದಿಧ ಕಮಯ ಪರವತಯನ್ಮಿಚಛತ ಭಗವಾನ್ ಪಾರಣಸಕ್ಾಶಾದಿಧ ಕಮಯ ಪರವತಯನ್ಮಿಚಛತ ಭಗವಾನ್ ||  

  ‘‘ವಾಯೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾಜಜಗತಾಃ ಪರವೃತುಂ ಕ್ಾಮರ್ತಯಜಾಃ ವಾಯೀಾಃ ಸಕ್ಾಶಾಜಜಗತಾಃ ಪರವೃತುಂ ಕ್ಾಮರ್ತಯಜಾಃ ||  
ಪಾರಣಪಾರಣಮತಾಃ ಪಾರಹತವಿಯಷ್ತಣಂ ವಾಯೀರಪ ಪರಭತಮ್ಪಾರಣಪಾರಣಮತಾಃ ಪಾರಹತವಿಯಷ್ತಣಂ ವಾಯೀರಪ ಪರಭತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 50 50 ||||  

 

ತವರಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ಧ್ಾತತತವರಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ಧ್ಾತತಗತಯಣವಿಸಜಯನ್ಮ್ ಗತಯಣವಿಸಜಯನ್ಮ್ ||  
ನಾನಾನಾಸವಭಾವವಿೀಯೀಯಜ್ ೀಯೀನಿಬಿೀಜಾಶರಾಕೃತನಾಸವಭಾವವಿೀಯೀಯಜ್ ೀಯೀನಿಬಿೀಜಾಶರಾಕೃತ  || || 57 57 ||||  

ಧ್ಾತತಗತಯಣವಿಸಜಯನ್ಮ್ ಧ್ಾತತಗತಯಣವಿಸಜಯನ್ಮ್ | | ಹಿರಣಯಗಭಯಸಕ್ಾಶಾದ್ತುಣಭ ತ್ಾ ಸೃಷ್ಟಟರಸಯ ಜಗತಾಃ ಹಿರಣಯಗಭಯಸಕ್ಾಶಾದ್ತುಣಭ ತ್ಾ ಸೃಷ್ಟಟರಸಯ ಜಗತಾಃ | | 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತಾಃ ಸರಷಾಟ ಗತಣಸರಷಾಟ ಚತತಮತಯಖಾಃವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ತಾಃ ಸರಷಾಟ ಗತಣಸರಷಾಟ ಚತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 5757||||  
 

ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1010  --14 14 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1010  --15 15 ||||  
 

ಅತರ ಪರವಿಶಯ ಗಅತರ ಪರವಿಶಯ ಗರತಡ್ ೀ  ರ್ದಿ ಮತ್ಾಸಯನ್ ಸ ಖಾದ್ತ ರತಡ್ ೀ  ರ್ದಿ ಮತ್ಾಸಯನ್ ಸ ಖಾದ್ತ ||  
ಸದ್ಯಾಃ ಪಾರಣ್ೈವಿಯರ್ತಜ್ಯೀತ ಸತಯಮೀಸದ್ಯಾಃ ಪಾರಣ್ೈವಿಯರ್ತಜ್ಯೀತ ಸತಯಮೀತದ್ಬಾತದ್ಬಾವಿೀಮಯಹಮ್ ವಿೀಮಯಹಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ವಿಷ್ತಣನಾ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ೈಶಾಬರಹಮಶಾಪೀವಿಷ್ತಣನಾ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ೈಶಾಬರಹಮಶಾಪೀSSನ್ತವತಯಯತ್್ೀ ನ್ತವತಯಯತ್್ೀ ||  
ಬಾರಹಮಣಾನಾಮಪೀಡಾಯೈ ಬಲ್ಲಭಿಾಃಬಾರಹಮಣಾನಾಮಪೀಡಾಯೈ ಬಲ್ಲಭಿಾಃ  ಕ್ಷತರರಾದಿಭಿಾಃ ಕ್ಷತರರಾದಿಭಿಾಃ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಶಾವಿಷ್ ಣೀಶಾ  ವಿಷ್ತಣವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುಭಕ್ಾುನಾಂ ಶಾಪಾದ್ವೈತ ತಪೀನಾಂ ಶಾಪಾದ್ವೈತ ತಪೀSSಖಿಲಮ್ ಖಿಲಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಚಾಸತರಾವ್ೀಶಾಚಛಪ್ೀರ್ತಪ ಚಾಸತರಾವ್ೀಶಾಚಛಪ್ೀರ್ತಹಯರಿಹಯರಿಮಪಯಹ್ ೀ ಮಪಯಹ್ ೀ ||  
ಅತಸತುಸೌಭರ್ೀಾಃ ಶಾಪಂ ನಾತಯವತಯತ್ ಖಗ್ೀಶವರಾಃ ಅತಸತುಸೌಭರ್ೀಾಃ ಶಾಪಂ ನಾತಯವತಯತ್ ಖಗ್ೀಶವರಾಃ ||  
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ಅನ್ಯಥಾ ತ ತುಮಾನಾಂ ಹಿ ನಾಧ್ಮೈಾಃ ಶಾಪ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ಅನ್ಯಥಾ ತ ತುಮಾನಾಂ ಹಿ ನಾಧ್ಮೈಾಃ ಶಾಪ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ವರ್ ೀವರ್ ೀSSಪ ದ್ತುಸುವ ಕ್್ೈನಾಯಧ್ಮಾ ಕಯಕ್ಾರಣಮ್ ಪ ದ್ತುಸುವ ಕ್್ೈನಾಯಧ್ಮಾ ಕಯಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀರಪ ವರಸುಸಾಮನಾನ ಕಯಂ ಸಮರರ್ಚಛತ ವಿಷ್ ಣೀರಪ ವರಸುಸಾಮನಾನ ಕಯಂ ಸಮರರ್ಚಛತ ||  
ಕರಮಶಾಃ ಶ್ರೀವಿರಿಞ್ಚಾದ್ೀಾಃಕರಮಶಾಃ ಶ್ರೀವಿರಿಞ್ಚಾದ್ೀಾಃ  ಕರ್ಞ್ಚಾತ್ಕರ್ಞ್ಚಾತ್  ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್  ಕವಚಿತ್ಕವಚಿತ್  ||  
ನ್ ಚ ದ್ದಾಯದ್ಧರಿಸಾುದ್ೃಗದತುಂನ್ ಚ ದ್ದಾಯದ್ಧರಿಸಾುದ್ೃಗದತುಂ  ವಾ ಬಾಹಯಮೀವ ತತವಾ ಬಾಹಯಮೀವ ತತ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 12 12 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  16 16 ||||  
 

  ಉವಾಉವಾಹ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಗವಾನ್   ಶ್ರೀದಾಮಾನ್ಂ ಪರಾಜತಾಃ ಹ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಗವಾನ್   ಶ್ರೀದಾಮಾನ್ಂ ಪರಾಜತಾಃ ||  
ವೃಷ್ಭಂ ಭದ್ರಸ್ೀವೃಷ್ಭಂ ಭದ್ರಸ್ೀನ್ಸತು ಪರಲಮಾೀ ರ್ ೀನ್ಸತು ಪರಲಮಾೀ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಮ್ ಹಿಣಿೀಸತತಮ್ || || 23 23 ||||  

ಶ್ರೀದಾಮಾಶ್ರೀದಾಮಾ  ಕೃಷ್ಣಮತವಾ ಹ ಕೃಷ್ಣಮತವಾ ಹ | | ಹರಿವಂಶಾದಿವಚನಾತ್ ಹರಿವಂಶಾದಿವಚನಾತ್ ||  

  ‘‘ಬಹತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ತತ ವಯಬಹತಮಾನ್ವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ತತ ವಯತ್ಾಯಸಾಃ ತ್ಾಯಸಾಃ ಶಶಬದತ್್ ೀಬದತ್್ ೀSSರ್ಯತಾಃ ರ್ಯತಾಃ ||  
ಕ್ಾಯೀಯಕ್ಾಯೀಯSSನಿರತಕುದ್ೀವಾನಾಂ ಗತಣಸ್ತದ ಧ್ಯೈ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ ನಿರತಕುದ್ೀವಾನಾಂ ಗತಣಸ್ತದ ಧ್ಯೈ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ ||  
ವಿಷ್ತಣಬರಯಹಮ ತಥಾವಿಷ್ತಣಬರಯಹಮ ತಥಾ  ವಾರ್ತರನಿರತಕ್ಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ವಾರ್ತರನಿರತಕ್ಾುಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ತತಾತನಯಶ್ಾೀತತಾತನಯಶ್ಾೀತರಗತಣಾ ವಯತಯತರಗತಣಾ ವಯತಯಸಾಯಸಾಯಸ ು್ೀಷ್ವಸಂಶರ್ಾಃಸ ು್ೀಷ್ವಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ  || || 23 23 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  16 16 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  1919  ||||  
 

ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಗ್ ೀಪಯಾಃ ಕಿಮಾಚರದ್ರ್ಂ ಕತಶಲಂ ಸಮ ವ್ೀಣತದಾಯಮೀದ್ರಾಧ್ರಸತಧ್ಾರಸನಾಗರಯಗ್ೀರ್ಮ್ ಕಿಮಾಚರದ್ರ್ಂ ಕತಶಲಂ ಸಮ ವ್ೀಣತದಾಯಮೀದ್ರಾಧ್ರಸತಧ್ಾರಸನಾಗರಯಗ್ೀರ್ಮ್ ||  
ಭತಙಕೆ ತೀ ಸವರ್ಂ ರ್ಭತಙಕೆ ತೀ ಸವರ್ಂ ರ್ದ್ದ್ವಶ್ಷ್ಟರಸೌಘಮಾಗ್ೈಯಹೃಯಷ್ಯತುವಚ್ ೀವಶ್ಷ್ಟರಸೌಘಮಾಗ್ೈಯಹೃಯಷ್ಯತುವಚ್ ೀSSಶತರ ಮತಮತಚತಶತರ ಮತಮತಚತಸುರವಾಃ ಸುರವಾಃ ಸಸದ್ಭಾಯಾಃದ್ಭಾಯಾಃ||||  

‘‘ಶ್ರೀದ್ೀವಿೀ ವ್ೀಣತಮಾಶ್ರೀದ್ೀವಿೀ ವ್ೀಣತಮಾವಿಶಯ ರ್ೀಮೀ ಕೃಷ್ಣಮತಖಾಮತಬಜ್ೀ ವಿಶಯ ರ್ೀಮೀ ಕೃಷ್ಣಮತಖಾಮತಬಜ್ೀ ||  
ಪಪೌ ಚ ತದ್ುತಂ ಗಿೀತಂ ಸತರಾ ಇತರಭಾಣಡಗಾಾಃಪಪೌ ಚ ತದ್ುತಂ ಗಿೀತಂ ಸತರಾ ಇತರಭಾಣಡಗಾಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 10 10 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||||  10 10 --  19 19 ||||  
 

|| || ದಾವವಿಂಶ್್ ೀದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  22 22 ||||  
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ಅಸ್ತು ಚಿೀದಿೀಶವರಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಫಲರ ಪಾಃ ಸ ಕಮಯಣಾಃ ಅಸ್ತು ಚಿೀದಿೀಶವರಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಫಲರ ಪಾಃ ಸ ಕಮಯಣಾಃ ||  
ಕತ್ಾಯರಂ ಭಜತ್್ೀ ಸ್ ೀಕತ್ಾಯರಂ ಭಜತ್್ೀ ಸ್ ೀSSಪ ನ್ ಹಯಕತತಯಾಃಪ ನ್ ಹಯಕತತಯಾಃ  ಪರಭತಹಿಯ ಸಾಃ ಪರಭತಹಿಯ ಸಾಃ || || 14 14 ||||  

 

ಫಲರ ಪಾಃ  ಸ ಕಮಯಣಫಲರ ಪಾಃ  ಸ ಕಮಯಣ  ಇತಯದ್ಯವಾನ್ುರ್ೀಶವರವಿಷ್ರ್ಮ್ ಇತಯದ್ಯವಾನ್ುರ್ೀಶವರವಿಷ್ರ್ಮ್ ||  
ಸವಭಾವತನ್ ಿೀ ಹಿ ಜನ್ಾಃ ಸವಭಾವಮನ್ತವತಯತ್್ೀ ಸವಭಾವತನ್ ಿೀ ಹಿ ಜನ್ಾಃ ಸವಭಾವಮನ್ತವತಯತ್್ೀ ||  
ಸವಭವಸಿಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಸದ್ೀವಾಸತರಮಾನ್ತಷ್ಮ್ ಸವಭವಸಿಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಸದ್ೀವಾಸತರಮಾನ್ತಷ್ಮ್ || || 16 16 ||||  

‘‘ಸವಭಾವ್ೀ ಕಮಯಣಿ ಚ ರ್ಾಃ ಸತ್ಾವದಿಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವಭಾವ್ೀ ಕಮಯಣಿ ಚ ರ್ಾಃ ಸತ್ಾವದಿಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಕತ್ಾಯ ಪೃರ್ಕಸಂಸಿಶಾ ಸವಯಗಾಃ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಕತ್ಾಯ ಪೃರ್ಕಸಂಸಿಶಾ ಸವಯಗಾಃ ||  
ಗತಣಕಮಯಸವಭಾವಾಗತಣಕಮಯಸವಭಾವಾದಿಶಬದವಾಚಯಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ ದಿಶಬದವಾಚಯಶಾ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ತ್್ೀನ್ ಜಾತಂ ಫಲಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಕಮಯಣಾಃ ತ್್ೀನ್ ಜಾತಂ ಫಲಂ ರ್ಸಾಮತ್ ಕಮಯಣಾಃ ಫಫಲಮಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಲಮಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ಚಾಸೌ ಕಮಯಫಲವಾನಾನಸಯ ಕಿಞ್ಚಾನ್ ಚಾಸೌ ಕಮಯಫಲವಾನಾನಸಯ ಕಿಞ್ಚಾನ್ನ ಶಕಯತ್್ೀ ನ್ನ ಶಕಯತ್್ೀ ||  
ತದ್ನಾಯವಾನ್ುರ್ೀಶಾನಾಂ ತದ್ವಶತವಂ ರ್ತಾಃ ಸದಾ ತದ್ನಾಯವಾನ್ುರ್ೀಶಾನಾಂ ತದ್ವಶತವಂ ರ್ತಾಃ ಸದಾ ||  
ಕಮಯಣಾಃ ಕಮಯಣಾಃ ಫಲಫಲರ ಪತವಮತಸ ು್ೀಷಾಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ರ ಪತವಮತಸ ು್ೀಷಾಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ನಾನ್ಯಕಮಯವಶತವಂ ತತ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್ ನಾನ್ಯಕಮಯವಶತವಂ ತತ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸ ಚ ಬಾರಸ ಚ ಬಾರಹಮಹಮಣಣಗಿಗಿರಾಯದಿನಾಮಾ ವಿಷ್ತಣರಾಯದಿನಾಮಾ ವಿಷ್ತಣರಜಾಃ ಪರಾಃ ರಜಾಃ ಪರಾಃ || || 16 16 ||||  

 

ತಸಾಮತ್ ಸತಪೂಜಯೀತೆಮಯ ಸವಭಾವಸಿಾಃ ಸವಕಮಯಕೃತ್ ತಸಾಮತ್ ಸತಪೂಜಯೀತೆಮಯ ಸವಭಾವಸಿಾಃ ಸವಕಮಯಕೃತ್ ||  
ಅಞ್ಜಸಾ ಯೀನ್ ವತ್್ೀಯತ ತದ್ೀವಾಸಯ ಹಿ ದ್ೈವತಮ್ ಅಞ್ಜಸಾ ಯೀನ್ ವತ್್ೀಯತ ತದ್ೀವಾಸಯ ಹಿ ದ್ೈವತಮ್ || || 18 18 ||||  

ಏತಸಾಮತ್ಾೆರಣಾತೃಷ್ಣಾಃ ಶಕರಸಯ ವಿಮದಾರ್ ತತ ಏತಸಾಮತ್ಾೆರಣಾತೃಷ್ಣಾಃ ಶಕರಸಯ ವಿಮದಾರ್ ತತ ||  
ಗಿರಾಯದಿಸಿ್ತಗಿರಾಯದಿಸಿ್ತತತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪೂಜರಾಮಾಸಬಲಿವ್ೈಾಃ ಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪೂಜರಾಮಾಸಬಲಿವ್ೈಾಃ || || 18 18 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ಅಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಭಗವತ್ಾ ಶಕರದ್ಪಯಜಘಾಂಸರಾ ಅಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಭಗವತ್ಾ ಶಕರದ್ಪಯಜಘಾಂಸರಾ ||  
ಪರೀಪರೀಕುಂ ನಿಶಮಯ ನ್ನಾದದಾಯಾಃ ಸಾಧ್ವಗೃಹಣನ್ು ತದ್ವಚಾಃ ಕುಂ ನಿಶಮಯ ನ್ನಾದದಾಯಾಃ ಸಾಧ್ವಗೃಹಣನ್ು ತದ್ವಚಾಃ || || 31 31 ||||  

‘‘ಅತಯಲಾಸುವಸತರಾವ್ೀಶ್್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯತ ಅತಯಲಾಸುವಸತರಾವ್ೀಶ್್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ಪಾರಣಮೀಕಂ ವಿನಾಪಾರಣಮೀಕಂ ವಿನಾSSಸೌ ಹಿ ಆಖಣಾಶಮಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ ಸೌ ಹಿ ಆಖಣಾಶಮಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ತಸ್ತಮನ್ನಪಯಸತರಾವ್ೀಶ್ೀ ಗತ್್ೀ ಪರಕೃತರ್ೀವ ತತತಸ್ತಮನ್ನಪಯಸತರಾವ್ೀಶ್ೀ ಗತ್್ೀ ಪರಕೃತರ್ೀವ ತತ’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  22 22 ||||  
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|| || ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  25 25 ||||  

ಇನ್ದಾ ಉವಾಚ ಇನ್ದಾ ಉವಾಚ ––  

ವಿಶತದ್ಧಸತವಂ ತವ ಧ್ಾಮ ಶಾನ್ುಂ ತಪೀಮರ್ಂ ಧ್ವಸುರಜಸುಮವಿಶತದ್ಧಸತವಂ ತವ ಧ್ಾಮ ಶಾನ್ುಂ ತಪೀಮರ್ಂ ಧ್ವಸುರಜಸುಮಸೆಸೆಮ್ ಮ್ ||  
ಮಾರಾಮಯೀಮಾರಾಮಯೀSSರ್ಂ ಗತಣಸಂಪರವಾಹ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀರ್ಂ ಗತಣಸಂಪರವಾಹ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀSSಗರಹಣಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ ಗರಹಣಾನ್ತಬನ್ಧಾಃ ||||  

ವಿಶತದ್ಧಸತವಮ್ ವಿಶತದ್ಧಸತವಮ್ ––  ವಿಗತಶತದ್ಧಸತವಂ ವಿಗತಶತದ್ಧಸತವಂ | | ರ್ಸಾಮತ್ ತರಗತಣಸಮಬನ್ಧಸುವಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ ತರಗತಣಸಮಬನ್ಧಸುವಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | | 
ರ್ತ್ಾರಗರಹಣಮನ್ತಬನ್ಧಾಃರ್ತ್ಾರಗರಹಣಮನ್ತಬನ್ಧಾಃ  | | ತಪೀಮರ್ಮ್ ತಪೀಮರ್ಮ್ ––  ಜ್ಞಾನಾತಮಕಮ್ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಮ್ || || 4 4 ||||  

 

ಕತತ್್ ೀ ನ್ತಕತತ್್ ೀ ನ್ತ  ತದ ಧ್ೀತವ ಈಶ ಮನ್ತಯಲ್ ೀಭಾದ್ಯೀ ಯೀತದ ಧ್ೀತವ ಈಶ ಮನ್ತಯಲ್ ೀಭಾದ್ಯೀ ಯೀSSಬತಧ್ಲ್ಲಙ್ುಭಾವಾಾಃ ಬತಧ್ಲ್ಲಙ್ುಭಾವಾಾಃ ||  
ಅಥಾಪ ದ್ಣಡಂ ಭಗವಾನ್ಅಥಾಪ ದ್ಣಡಂ ಭಗವಾನ್  ಬಿಭತಯ ಧ್ಮಯಸಯ ಗತಪ್ಯೈಖಲನಿಗರಹಾರ್ ಬಿಭತಯ ಧ್ಮಯಸಯ ಗತಪ್ಯೈಖಲನಿಗರಹಾರ್ || || 5 5 ||||  

ಪುಪುನ್ಗತಯಣಸಮರವಾಹಸಯ ಕ್ಾರಣತ್ಾವತುದ ಧ್ೀತವಾಃ ನ್ಗತಯಣಸಮರವಾಹಸಯ ಕ್ಾರಣತ್ಾವತುದ ಧ್ೀತವಾಃ || || 5 5 ||||  
 

ಯೀ ಮದಿವಯೀ ಮದಿವಧ್ಾಾಃ ಸತಯಜಯಗದಿೀಶಮಾನಿನ್ಸಾುವಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಾಲ್ೀಧ್ಾಾಃ ಸತಯಜಯಗದಿೀಶಮಾನಿನ್ಸಾುವಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಕ್ಾಲ್ೀSSಭರ್ಮಾಶತ ತಂ ಭರ್ಮಾಶತ ತಂ ಮದ್ಮ್ ಮದ್ಮ್ ||  
ಹಿತ್ಾವಹಿತ್ಾವSSSSರ್ಯಮಾರ್ಯಮಾಗಯಂ ಪರಭಜನ್ಯಪಸಮರಾ ಈಹಾ ಖಲಾನಾಮಪ ತ್್ೀಗಯಂ ಪರಭಜನ್ಯಪಸಮರಾ ಈಹಾ ಖಲಾನಾಮಪ ತ್್ೀSSನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ ನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ || || 7 7 ||||  

‘‘ಅಸತ್ಾಂ ಚ ಸತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ಅಸತ್ಾಂ ಚ ಸತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ಹಹರಿರ್ೀವಾನ್ತಶಾಸಕಾಃ ರಿರ್ೀವಾನ್ತಶಾಸಕಾಃ ||  
ಸತ್ಾಂ ತತ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ ಸ್ೈವ ಹಯನ್ತಶಾಸ್ತುಭಯವಿಷ್ಯತ ಸತ್ಾಂ ತತ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ ಸ್ೈವ ಹಯನ್ತಶಾಸ್ತುಭಯವಿಷ್ಯತ ||  
ಅಸತ್ಾಂ ವಿಪರಿೀತ್ಾರ್ ಲಙ್ಘಯತ್ಾವಅಸತ್ಾಂ ವಿಪರಿೀತ್ಾರ್ ಲಙ್ಘಯತ್ಾವSSನ್ತಶಾಸನ್ಮ್ನ್ತಶಾಸನ್ಮ್’’  ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ ಇತ್ಾಯಗ್ನೀಯೀ || || 7 7 ||||  

 

ಸವಚಛನ ದ್ೀನಾತುದ್ೀಹಾರ್ ವಿಶತದ್ಧಜ್ಞಾನ್ಮ ತಯಯೀ ಸವಚಛನ ದ್ೀನಾತುದ್ೀಹಾರ್ ವಿಶತದ್ಧಜ್ಞಾನ್ಮ ತಯಯೀ ||  
ಸವಯಸವಯಸ್ೈ ಸವಯಬಿೀಜಾರ್ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ ಸ್ೈ ಸವಯಬಿೀಜಾರ್ ಸವಯಭ ತ್ಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಆವ್ೀಶ್್ ೀ ವಸತದ್ೀವಾದೌ ದ್ೀಹಾದಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಮ್ ಆವ್ೀಶ್್ ೀ ವಸತದ್ೀವಾದೌ ದ್ೀಹಾದಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಮ್ ||  
ದ್ೀಹಾದಾನ್ಂ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಜನ್ೇತ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ದ್ೀಹಾದಾನ್ಂ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಜನ್ೇತ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯಸತರಮೀಹಾರ್ ಗರನ್ಿೀಷ್ತ ಬಹತಧ್್ೈವ ತತಪಯಸತರಮೀಹಾರ್ ಗರನ್ಿೀಷ್ತ ಬಹತಧ್್ೈವ ತತ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 11 11 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  25 25 ||||  
 

|| || ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 10 10 ––  27 27 ||||  
 

ತಮೀವ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಜಾರಬತದಾಧಯ ತಮೀವ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಜಾರಬತದಾಧಯ SSಪ ಸಙ್ುತ್ಾಾಃ ಪ ಸಙ್ುತ್ಾಾಃ ||  
ಜಹತಗತಯಣಮರ್ಂ ದ್ೀಹಂ ಸದ್ಯಾಃ ಪರಕ್ಷಿೀಣಬನ್ಧನಾಾಃ ಜಹತಗತಯಣಮರ್ಂ ದ್ೀಹಂ ಸದ್ಯಾಃ ಪರಕ್ಷಿೀಣಬನ್ಧನಾಾಃ || || 11 11 ||||  
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ರಾಜ್ ೀವಾಚ ರಾಜ್ ೀವಾಚ ––  

ಕೃಷ್ಣಂ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ನ್ ತತ ಬರಹಮತರಾ ಮತನ್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ನ್ ತತ ಬರಹಮತರಾ ಮತನ್ೀ ||  
ಗತಣಪರವಾಹ್ ೀಪರಮಸಾುಸಾಂ ಗತಣ ರಾಂ ಕರ್ಮ್ ಗತಣಪರವಾಹ್ ೀಪರಮಸಾುಸಾಂ ಗತಣ ರಾಂ ಕರ್ಮ್ || || 12 12 ||||  

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ಉಕುಂ ಪುರಸಾುದ್ೀತತ್ ು್ೀ ಚ್ೈದ್ಯಾಃ ಸ್ತಉಕುಂ ಪುರಸಾುದ್ೀತತ್ ು್ೀ ಚ್ೈದ್ಯಾಃ ಸ್ತದಿಧಂ ರ್ಥಾ ಗತಾಃ ದಿಧಂ ರ್ಥಾ ಗತಾಃ ||  
ದಿವಷ್ನ್ನಪ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಂ ಕಿದಿವಷ್ನ್ನಪ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಂ ಕಿಮತಮತತ್ಾಧ್್ ೀಕ್ಷಜಪರರಾಾಃ ತ್ಾಧ್್ ೀಕ್ಷಜಪರರಾಾಃ || || 13 13 ||||  

‘‘ಕೃಷ್ಣಕ್ಾಮಾಸುದಾ ಗ್ ೀಪಯಸಯಕ್ಾುವ ದ್ೀಹಂ ದಿವಂ ಗತ್ಾಾಃ ಕೃಷ್ಣಕ್ಾಮಾಸುದಾ ಗ್ ೀಪಯಸಯಕ್ಾುವ ದ್ೀಹಂ ದಿವಂ ಗತ್ಾಾಃ ||  
ಸಮಯಕ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರಬರಹಮಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕ್ಾಲಾತ್ ಪರಂ ರ್ರ್ತಾಃ ಸಮಯಕ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರಬರಹಮಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕ್ಾಲಾತ್ ಪರಂ ರ್ರ್ತಾಃ ||  
ಪೂವಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕ್ಾುಸುತ್ಾರಪ ಪಾರರ್ಶಸುಥಾ ಪೂವಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕ್ಾುಸುತ್ಾರಪ ಪಾರರ್ಶಸುಥಾ ||  
ಅತಸಾುಸಾಂ ಪರಂ ಬರಹಮಗತರಾಸ್ತೀನ್ನ ಕ್ಾಮತಾಃಅತಸಾುಸಾಂ ಪರಂ ಬರಹಮಗತರಾಸ್ತೀನ್ನ ಕ್ಾಮತಾಃ  ||  
ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮೃತ್್ೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ಮೃತ್್ೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ‘‘‘‘ನಾನ್ಯಾಃನಾನ್ಯಾಃ  ಪನಾಿಪನಾಿ’’’’  ಇತ ಶೃತ್್ೀಾಃ ಇತ ಶೃತ್್ೀಾಃ ||  
ಕ್ಾಮರ್ತಕ್ಾು ತದಾ ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಮತಕಿುಕ್ಾಮರ್ತಕ್ಾು ತದಾ ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಮತಕಿುಗಾಾಃಗಾಾಃ  ||  
ಅತ್್ ೀಮೀಅತ್್ ೀಮೀಕ್ಷ್ೀಕ್ಷ್ೀSSಪ ತ್ಾಸಾಂ ಚ ಕ್ಾಮೀ ಭಕ್ಾಯಪ ತ್ಾಸಾಂ ಚ ಕ್ಾಮೀ ಭಕ್ಾಯSSನ್ತವತಯತ್್ೀ ನ್ತವತಯತ್್ೀ ||  
ಅತ್್ ೀದ್ಕತ್್ವೀನ್ ಸದಾ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾಮಧ್ರಂ ತಮಾಃ ಅತ್್ ೀದ್ಕತ್್ವೀನ್ ಸದಾ ದ್ವೀಷ್ಟಣಾಮಧ್ರಂ ತಮಾಃ ||  
ಮತಕಿುಮತಕಿುಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಚ್ೈದ್ಯಪರಭೃತ್ೌ ದ್ವೀಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಚ್ೈದ್ಯಪರಭೃತ್ೌ ದ್ವೀಷ್ಭಾಗಿನ್ಾಃ ಷ್ಭಾಗಿನ್ಾಃ ||  
ಭಕಿುಭಾಗಿೀ ಪೃರ್ಙ್ ಮತಕಿುಮಗಾದಿವಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃಭಕಿುಭಾಗಿೀ ಪೃರ್ಙ್ ಮತಕಿುಮಗಾದಿವಷ್ತಣಪರಸಾದ್ತಾಃ  ||  
ಕ್ಾಮಸುವಶತಭಕೃಚಾಾಪ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದ್ಕೃತ್ ಕ್ಾಮಸುವಶತಭಕೃಚಾಾಪ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಸಾದ್ಕೃತ್ ||  
ದ್ವೀಷ್ಟಜೀವರ್ತತಂ ಚಾಪ ಭಕುಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಮೀಚಯೀತ್ ದ್ವೀಷ್ಟಜೀವರ್ತತಂ ಚಾಪ ಭಕುಂ ವಿಷ್ತಣವಿಯಮೀಚಯೀತ್ ||  
ಅಹ್ ೀಅಹ್ ೀSSತಕರತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲಸಯ ಮೀಕ್ಷಣಾತ್ತಕರತಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲಸಯ ಮೀಕ್ಷಣಾತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  

ಜಗತರಪತ್ಾಜಗತರಪತ್ಾಮಮಹ್ೀ ಜಾರಬತದಿಧನ್ಯ ರ್ತಕ್ಾು ತಥಾಪ ಹ್ೀ ಜಾರಬತದಿಧನ್ಯ ರ್ತಕ್ಾು ತಥಾಪ | | ಬರಹಮತರಾ ನ್ ಸಮಯಕ್ ಬರಹಮತರಾ ನ್ ಸಮಯಕ್ ||  

‘‘ಪ್ರೀಷ್ ಠೀ ಭವಾಂಸುನ್ತಭೃತ್ಾಂಪ್ರೀಷ್ ಠೀ ಭವಾಂಸುನ್ತಭೃತ್ಾಂ  ಸತಸತಹೃದ್ನ್ುರಾತ್ಾಮಹೃದ್ನ್ುರಾತ್ಾಮ’’  ||  
‘‘ರಮಾರಾ ದ್ತುಕ್ಷಣಮ್ರಮಾರಾ ದ್ತುಕ್ಷಣಮ್’’  ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ || || 13 13 ||||  

 

ನ್ೃಣಾಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾಥಾಯರ್ ವಯಕಿುಭಯಗವತ್್ ೀ ನ್ೃಪ ನ್ೃಣಾಂ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾಥಾಯರ್ ವಯಕಿುಭಯಗವತ್್ ೀ ನ್ೃಪ ||  
ಅವಯಕುಸಾಯಪರಮೀರ್ಸಯ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾತಮನ್ಾಃ ಅವಯಕುಸಾಯಪರಮೀರ್ಸಯ ನಿಗತಯಣಸಯ ಗತಣಾತಮನ್ಾಃ || || 14 14 ||||  

 

ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಭರ್ಂ ಸ್ನೀಹಂ ಮೈತರೀಂ ಸೌಹೃದ್ಮೀವ ವಾ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಭರ್ಂ ಸ್ನೀಹಂ ಮೈತರೀಂ ಸೌಹೃದ್ಮೀವ ವಾ ||  
ನಿತಯಂನಿತಯಂ  ಹರೌ ವಿದ್ಧ್ತ್್ ೀ ರಾನಿು ತನ್ಮರ್ತ್ಾಂ ಹಿ ತ್್ೀ ಹರೌ ವಿದ್ಧ್ತ್್ ೀ ರಾನಿು ತನ್ಮರ್ತ್ಾಂ ಹಿ ತ್್ೀ || || 15 15 ||||  
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ಕ್ಾಮಿನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಿತವಂ ಕ್್ ರೀ ನ್ಾಃಕ್ಾಮಿನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಿತವಂ ಕ್್ ರೀ ನ್ಾಃ  ಕ್್ ರೀ ತವಮೀವ ಸವಯದಾ ಭವತೀತ ತನ್ಮರ್ತ್ಾ ಕ್್ ರೀ ತವಮೀವ ಸವಯದಾ ಭವತೀತ ತನ್ಮರ್ತ್ಾ ||  

‘‘ವಿಮತಕ್ಾುವಪ ಕ್ಾಮಿನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಕ್ಾಮಾ ವರಜಸ್ತಿರ್ಾಃವಿಮತಕ್ಾುವಪ ಕ್ಾಮಿನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಕ್ಾಮಾ ವರಜಸ್ತಿರ್ಾಃ  ||  
ದ್ವೀಷ್ಟಣಶಾ ಹರೌ ನಿತಯಂ ದ್ವೀಷ್ೀಣ ತಮಸ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃದ್ವೀಷ್ಟಣಶಾ ಹರೌ ನಿತಯಂ ದ್ವೀಷ್ೀಣ ತಮಸ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಭಕ್ಾಯ ಹಿ ನಿತಯಕ್ಾಮಿತವಂ ನ್ ತತ ಮತಕಿುಂ ವಿನಾ ಭವ್ೀತ್ ಭಕ್ಾಯ ಹಿ ನಿತಯಕ್ಾಮಿತವಂ ನ್ ತತ ಮತಕಿುಂ ವಿನಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅತಾಃ ಕ್ಾಮಿತರಾ ಅತಾಃ ಕ್ಾಮಿತರಾ ವಾವಾSSಪ ಮತಕಿುಭಯಕಿುಪ ಮತಕಿುಭಯಕಿುಮಮತ್ಾಂ  ಹರೌ ತ್ಾಂ  ಹರೌ ||  
ಸ್ನೀಹಭಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಸ್ನೀಹಭಕ್ಾುಾಃ ಸದಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಕ್ಾಮಿತ್್ವೀನಾಪಸರಾಃಸ್ತಿರ್ಾಃ ಕ್ಾಮಿತ್್ವೀನಾಪಸರಾಃಸ್ತಿರ್ಾಃ ||  
ಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಕ್ಾಶ್ಾನ್ನ ಕ್ಾಮೀನ್ ಭಕ್ಾಯ ಕ್್ೀವಲಯೈವ ತತ ಕ್ಾಶ್ಾತ್ ಕ್ಾಶ್ಾನ್ನ ಕ್ಾಮೀನ್ ಭಕ್ಾಯ ಕ್್ೀವಲಯೈವ ತತ ||  
ಮೀಕ್ಷಮಾರಾನಿು ನಾನ್ಯೀನ್ ಭಕಿುಂ ಯೀಗಾಯಂ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್ಮೀಕ್ಷಮಾರಾನಿು ನಾನ್ಯೀನ್ ಭಕಿುಂ ಯೀಗಾಯಂ ವಿನಾ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||  
‘‘ಭಕ್ಾಯವಾ ಕ್ಾಮಭಕ್ಾಯ ವಾ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಭಕ್ಾಯವಾ ಕ್ಾಮಭಕ್ಾಯ ವಾ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ||  
ಕ್ಾಮಭಕ್ಾಯಕ್ಾಮಭಕ್ಾಯSSಪಸರಾಃಸ್ತಿೀಣಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ೈವಕ್ಾಮತಾಃ ಪಸರಾಃಸ್ತಿೀಣಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ನ್ೈವಕ್ಾಮತಾಃ ||  
ಉಪಾಸಯಾಃ ಶವಶತರತ್್ವೀನ್ ದ್ೀವಸ್ತಿೀಉಪಾಸಯಾಃ ಶವಶತರತ್್ವೀನ್ ದ್ೀವಸ್ತಿೀಣಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಣಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಜಾರತ್್ವೀನಾಪಸರಾಃಸ್ತಿೀಣಾಂ ಕ್ಾಸಾಂಚಿದಿತ ಯೀಗಯತ್ಾ ಜಾರತ್್ವೀನಾಪಸರಾಃಸ್ತಿೀಣಾಂ ಕ್ಾಸಾಂಚಿದಿತ ಯೀಗಯತ್ಾ ||  
ಯೀಗ್ ಯೀಯೀಗ್ ಯೀಪಾಸಾಂಪಾಸಾಂ  ವಿನಾ ನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಕಸಾಯಪ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಮೀಕ್ಷಾಃ ಕಸಾಯಪ ಸ್ೀಸ್ೀತಸಯತ ತಸಯತ ||  
ಅಯೀಗ್ ಯೀಪಾಸನಾಕತತಯರನ್ರ್ಯಶಾ ಭವಿಷ್ಯತ ಅಯೀಗ್ ಯೀಪಾಸನಾಕತತಯರನ್ರ್ಯಶಾ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ತಸಾಮತತುಯೀಗಯತ್ಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಮತಪಾಸತಸಾಮತತುಯೀಗಯತ್ಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಮತಪಾಸನ್ನ್ಮ್ಮ್’’  || ||   

ಇತ ಭದಿರಕ್ಾರಾಮ್ಇತ ಭದಿರಕ್ಾರಾಮ್  ||  

‘‘ಪತತ್್ವೀನ್ ಶ್ರಯೀಪಾಸ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಾ ಮೀ ಪತ್್ೀಪತತ್್ವೀನ್ ಶ್ರಯೀಪಾಸ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಾ ಮೀ ಪತ್್ೀತ ಚ ತ ಚ ||  
ಪತ್ಾಮಹತರಾಪತ್ಾಮಹತರಾSSನ್ಯೀಷಾಂ ತರದ್ಶಾನಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ನ್ಯೀಷಾಂ ತರದ್ಶಾನಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಪರಪತ್ಾಮಹ್ ೀ ಮೀ ಭಗವಾನಿತ ಸವಯಜನ್ಯಸಯ ತತ ಪರಪತ್ಾಮಹ್ ೀ ಮೀ ಭಗವಾನಿತ ಸವಯಜನ್ಯಸಯ ತತ ||  
ಗತರತಾಃಗತರತಾಃ  ಶ್ರೀಬರಯಹಮಣ್ ೀವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಗತಶ್ರೀಬರಯಹಮಣ್ ೀವಿಷ್ತಣಾಃ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಗತರ್ ೀರ್ ೀಗತಯರತಾಃ ಗತಯರತಾಃ ||  
ಮ ಲಭ ತ್್ ೀ ಗತರತಾಃ  ಸವಯಜಮ ಲಭ ತ್್ ೀ ಗತರತಾಃ  ಸವಯಜನಾನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ನಾನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಗತರತಬರಯಹಾಮಗತರತಬರಯಹಾಮSSಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ದ್ೈವಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ದ್ೈವಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಇತ್್ಯೀವೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನಾನ್ಯಥಾಇತ್್ಯೀವೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ  ತತ ಕತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 15 15 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  27 27 ||||  
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|| || ತರರ್ಸ್ತುಂಶ್್ ೀತರರ್ಸ್ತುಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  33 33 ||||  

ಮದ್ವಿಘ ಣಿಯತಲ್ ೀಚನ್ ಈಷ್ನಾಮನ್ದ್ಾಃ ಸವಸತಹೃದಾಂ ವನ್ಮಾಲ್ಲೀ ಮದ್ವಿಘ ಣಿಯತಲ್ ೀಚನ್ ಈಷ್ನಾಮನ್ದ್ಾಃ ಸವಸತಹೃದಾಂ ವನ್ಮಾಲ್ಲೀ ||  
ಬದ್ರಪಾಣತಡವದ್ನ್ ೀ ಮೃದ್ತಗಣಡಂ ಮಣಡರ್ನ್ ಕನ್ಕಕತಣಡಲಲಕ್ಷಾಮಯ ಬದ್ರಪಾಣತಡವದ್ನ್ ೀ ಮೃದ್ತಗಣಡಂ ಮಣಡರ್ನ್ ಕನ್ಕಕತಣಡಲಲಕ್ಷಾಮಯ || || 24 24 ||||  

‘‘ಮಾಮಾನ್ವೀ ಬದ್ರಾಃ ಸ್ತನ್ತಧಾಃ ಶಶ್ನ್ಸತುನ್ವೀ ಬದ್ರಾಃ ಸ್ತನ್ತಧಾಃ ಶಶ್ನ್ಸತುತರನಾಮಕಮ್ ತರನಾಮಕಮ್ ||  
ಯೀ ವ್ೀದ್ ಮತಚಯತ್್ೀಯೀ ವ್ೀದ್ ಮತಚಯತ್್ೀ  ರ್ ೀಗ್ೈವಿಯಷ್ತಣನಾಮನೀವ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃರ್ ೀಗ್ೈವಿಯಷ್ತಣನಾಮನೀವ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರರ್ಸ್ತಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  33 33 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾತರಂಶ್್ ೀಪಞ್ಾತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  35 35 ||||  
 

ತ್ಾವಮಿೀಶವರಂತ್ಾವಮಿೀಶವರಂ  ಸಾವಶರರ್ಮಾತಮಮಾರ್ರಾ ವಿನಿಮಿಯತ್ಾಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಕಲಾನ್ಮ್ ಸಾವಶರರ್ಮಾತಮಮಾರ್ರಾ ವಿನಿಮಿಯತ್ಾಶ್ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ಕಲಾನ್ಮ್ ||  
ಕಿರೀಡಾರ್ಯಮಾದ್ಯನ್ುಮನ್ತಷ್ಯಕಿರೀಡಾರ್ಯಮಾದ್ಯನ್ುಮನ್ತಷ್ಯವಿಗರಹಂ ನ್ತ್್ ೀವಿಗರಹಂ ನ್ತ್್ ೀSSಸ್ತಮ ಧ್ತರ್ಯಂ ರ್ದ್ತವೃಷ್ಟಣಸ್ತಮ ಧ್ತರ್ಯಂ ರ್ದ್ತವೃಷ್ಟಣಸಾತವತ್ಾಮ್ ಸಾತವತ್ಾಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಆದಿನ್ ೀ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸುದ್ನ್ುತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಆದಿನ್ ೀ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸುದ್ನ್ುತ್ಾವಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಆದ್ಯನ್ು ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃಆದ್ಯನ್ು ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ  ಪರ್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಮಣಿೀಶನಾತ್ಪರ್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಮಣಿೀಶನಾತ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 24 24 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾತರಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  35 35 ||||  
 

|| || ಷ್ಟಿಂಶ್್ ೀಷ್ಟಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  336 6 ||||  
 

ರ್ ಈಕ್ಷಿತ್ಾರ್ ಈಕ್ಷಿತ್ಾSSಹಂರಹಿತ್್ ೀಹಂರಹಿತ್್ ೀSSಪಯಸತಸತ್್ ೀಾಃ ಸವತ್್ೀಜಸಾಪಯಸತಸತ್್ ೀಾಃ ಸವತ್್ೀಜಸಾSSಪಾಸುತಮೀಭಿದಾಭರಮಾಃಪಾಸುತಮೀಭಿದಾಭರಮಾಃ| |   
ಸವಮಾರಾಸವಮಾರಾರ್ರ್SSSSತಮನ್ ರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ತತಸನಾರಣಾದಿಭಿಜಯನ್ತುಷ್ತ ಭಾತ ಚಿತರಧ್ಾ ತಮನ್ ರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ತತಸನಾರಣಾದಿಭಿಜಯನ್ತುಷ್ತ ಭಾತ ಚಿತರಧ್ಾ || || 11 11 ||||  

ತತಸನ್ ತತಸನ್ ––  ತಥ್ೈವ ಸನ್ ತಥ್ೈವ ಸನ್ || || 11 11 ||||  
 

ರ್ಸಾಯಖಿಲಾಮಿೀವಹಭಿಾಃ ಸತಮಙ್ುಲ್ೈವಾಯಚ್ ೀ ವಿಮಿಶಾರ ಗತಣಕಮಯಜನ್ಮಭಿಾಃ ರ್ಸಾಯಖಿಲಾಮಿೀವಹಭಿಾಃ ಸತಮಙ್ುಲ್ೈವಾಯಚ್ ೀ ವಿಮಿಶಾರ ಗತಣಕಮಯಜನ್ಮಭಿಾಃ ||  
ಪಾರಣನಿು ಶತಮಾನಿು ಪುನ್ನಿು ವ್ೈ ಜಗದಾಯಪಾರಣನಿು ಶತಮಾನಿು ಪುನ್ನಿು ವ್ೈ ಜಗದಾಯಸುದಿವರಕ್ಾುಾಃ ಸತಯರಶ್್ ೀಭನಾ ಮತ್ಾಾಃ ಸುದಿವರಕ್ಾುಾಃ ಸತಯರಶ್್ ೀಭನಾ ಮತ್ಾಾಃ || || 12 12 ||||  

ಶತಮಾನಿು ಶತಮಾನಿು ––  ಶ್್ ೀಭರ್ನಿು ಶ್್ ೀಭರ್ನಿು ||  

‘‘ಶತಮಾನ್ಂ ಶ್್ ೀಭನ್ಂ ಶತಮಾಂ ಶತಭಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃಶತಮಾನ್ಂ ಶ್್ ೀಭನ್ಂ ಶತಮಾಂ ಶತಭಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 12 12 ||||  
 

ಪದಾನಿ ತಸಾಯಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಕಿರಿೀಟ್ಚ ಪದಾನಿ ತಸಾಯಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಕಿರಿೀಟ್ಚ ಡಾಮಣಿಪಾದ್ರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ಡಾಮಣಿಪಾದ್ರ್ೀಣ್ ೀಾಃ ||  
ದ್ದ್ಶಯ ಗ್ ೀದ್ದ್ಶಯ ಗ್ ೀಷ ಠ್ೀಷ ಠ್ೀ  ಕ್ಷಿತಕ್ೌತತಕ್ಾನಿ ವಿಲಕ್ಷಿತ್ಾನ್ಯಬಜರ್ವಾಙ್ತೆಶಾದ್ಯೈಾಃ ಕ್ಷಿತಕ್ೌತತಕ್ಾನಿ ವಿಲಕ್ಷಿತ್ಾನ್ಯಬಜರ್ವಾಙ್ತೆಶಾದ್ಯೈಾಃ || || 24 24 ||||  
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ಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷಾವಾದೌಯ ಜಗದ ಧ್ೀಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷಾವಾದೌಯ ಜಗದ ಧ್ೀತ ತ   ಜಗತಾತೀ ಜಗತಾತೀ ||  
ಅವತೀಣೌಯ ಜಗತಯಥ್ೀಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಬಲಕ್್ೀಶವೌ ಅವತೀಣೌಯ ಜಗತಯಥ್ೀಯ ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ಬಲಕ್್ೀಶವೌ || || 30 30 ||||  

‘‘ವ್ೈನ್ಯಪಾರ್ಯವ್ೈನ್ಯಪಾರ್ಯಬಬಲ್ೀಶಾದಾವಾವಿಷ್ಟಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ಲ್ೀಶಾದಾವಾವಿಷ್ಟಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ||  
ಅಪ್ೀಕ್ಷಯ ತದ್ತುಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಜಜೀವಾನಾಮಭಾವಿನ್ಾಃ ಅಪ್ೀಕ್ಷಯ ತದ್ತುಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಜಜೀವಾನಾಮಭಾವಿನ್ಾಃ ||  
ಅಪುಯಚಯನ ು್ೀ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸನಿನಅಪುಯಚಯನ ು್ೀ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷಾತ್ ಸನಿನ ರ್ಯತಾಃ ರ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 30 30 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಟ್ ತರಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಟ್ ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 10 10 ––  36 36 ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟತರಂಶ್್ ೀಅಷ್ಟತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  38 38 ||||  
 

ಭ ಸ್ ುೀಭ ಸ್ ುೀರ್ಮಗಿನಾಃ ಪವನ್ಾಃ ಖಮಾದಿಮಯಹಾನ್ಜಾದಿಮಯನ್ ಇನಿದಾರಾಣಿ ರ್ಮಗಿನಾಃ ಪವನ್ಾಃ ಖಮಾದಿಮಯಹಾನ್ಜಾದಿಮಯನ್ ಇನಿದಾರಾಣಿ ||  
ಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಥಾಯ ವಿಬತಧ್ಾಶಾ ಸವ್ೀಯ ಯೀ ಹ್ೀತವಸ ು್ೀ ಜಗತ್್ ೀಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಥಾಯ ವಿಬತಧ್ಾಶಾ ಸವ್ೀಯ ಯೀ ಹ್ೀತವಸ ು್ೀ ಜಗತ್್ ೀSSಙ್ುಭ ತ್ಾಾಃ ಙ್ುಭ ತ್ಾಾಃ ||||  

ತವಾಙಕುೀಭ್ ಯೀ ಭ ತ್ಾಾಃ ತವಾಙಕುೀಭ್ ಯೀ ಭ ತ್ಾಾಃ || || 3 3 ||||  
 

ನ್ೃತ್್ೀ ಸವರ ಪಂ ವದ್ತರಾತಮನ್ಸ ು್ೀ ಅಜಾದ್ಯೀನ್ೃತ್್ೀ ಸವರ ಪಂ ವದ್ತರಾತಮನ್ಸ ು್ೀ ಅಜಾದ್ಯೀSSನಾಯನಾಯತಮತರಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃತಮತರಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ  ||  
ಅಜ್ ೀಅಜ್ ೀSSನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಸ ಗತಣ್ೈನ್ತಬದ್ಧಾಃ ಸ ಗತಣ್ೈರಜಾರಾ ಗತಣಾತಾರಂ ವ್ೀದ್ ನ್ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಮ್ ರಜಾರಾ ಗತಣಾತಾರಂ ವ್ೀದ್ ನ್ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಮ್ ||||44  ||||  

ಅನಾಯತಮತರಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಅನಾಯತಮತರಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ | | ಮತ್್ ುೀಮತ್್ ುೀSSನ್ಯೀ ಜೀವಾತ್ಾಮನ್ ಏತ ಇತ ಭಗವತ್ಾ ನ್ಯೀ ಜೀವಾತ್ಾಮನ್ ಏತ ಇತ ಭಗವತ್ಾ 
ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ಗೃಹಿೀತ್ಾಾಃ ||  

‘‘ಅಹಂ ಪರ್ ೀ ಹಿ ಮಅಹಂ ಪರ್ ೀ ಹಿ ಮದಿಾದಿಾನಾನ ಜೀವಾತ್ಾಮನ್ ೀನಾನ ಜೀವಾತ್ಾಮನ್ ೀSSಲಾಶಕುರ್ಾಃ ಲಾಶಕುರ್ಾಃ ||  
ಮದ್ವಶಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಏವ್ೀತ ಬರಹಾಮದಿೀನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃಮದ್ವಶಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಏವ್ೀತ ಬರಹಾಮದಿೀನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ರ್ಥಾ ಹರಿಾಃ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ತದ್ವರ್ಥಾ ಹರಿಾಃ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ತದ್ವದ್ರಮಾದ್ರಮಾSSಪ ನ್ ಪ ನ್ ||  
ಬರಹಾಮ ಚ ಕತತ ಏವಾನ್ಯೀ ವಿದ್ನ್ಯೀನ್ಮಥಾಪ ತತಬರಹಾಮ ಚ ಕತತ ಏವಾನ್ಯೀ ವಿದ್ನ್ಯೀನ್ಮಥಾಪ ತತ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 4 4 ||||  

 

ತ್ಾವಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ರ್ಜನ್ಯದಾಧ ಮಹಾಪುರತಷ್ಮಿೀಶವರಮ್ ತ್ಾವಂ ಯೀಗಿನ್ ೀ ರ್ಜನ್ಯದಾಧ ಮಹಾಪುರತಷ್ಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಸಾಧ್ಾಯತಮಂ ಸಾ ಭ ತಂ ಚ ಸಾ ದ್ೈವಂ ಚ ಸಾಧ್ವಾಃ ಸಾಧ್ಾಯತಮಂ ಸಾ ಭ ತಂ ಚ ಸಾ ದ್ೈವಂ ಚ ಸಾಧ್ವಾಃ || || 5 5 ||||  

‘‘ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ೀಶವರಾಃ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಾ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಚ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಆತಮಆತಮಶಬ್ ದೀಶಬ್ ದೀದಿತನ್ರ್ೀಷ್ವಪ ರ್ಸಾಮಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ದಿತನ್ರ್ೀಷ್ವಪ ರ್ಸಾಮಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಸಾಸಾಧ್ಾಯತಮಾಃ ಸಾ ಭ ತಶಾ ಸಾ ದ್ೈವ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀಧ್ಾಯತಮಾಃ ಸಾ ಭ ತಶಾ ಸಾ ದ್ೈವ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತಯಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 5 5 ||||  
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ತರರಾಯ ಚ ವಿದ್ಯರಾ ಕ್್ೀಚಿತ್ಾುವಂ ವ್ೈ ವ್ೈತ್ಾನಿಕ್ಾ ದಿವಜಾಾಃ ತರರಾಯ ಚ ವಿದ್ಯರಾ ಕ್್ೀಚಿತ್ಾುವಂ ವ್ೈ ವ್ೈತ್ಾನಿಕ್ಾ ದಿವಜಾಾಃ ||  
ರ್ಜನ ು್ೀ ವಿತತ್್ೈರ್ಯಜ್ಞ್ೈನಾಯನಾರ ಪಾಮರಾಖಯರಾ ರ್ಜನ ು್ೀ ವಿತತ್್ೈರ್ಯಜ್ಞ್ೈನಾಯನಾರ ಪಾಮರಾಖಯರಾ || || 6 6 ||||  

‘‘ಸವಯದ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ ಹರಿಾಃ ಸವಯದ್ೀವನಿರಾಮಕಾಃ ಸವಯದ್ೀವ್ೀಷ್ವಪ ಹರಿಾಃ ಸವಯದ್ೀವನಿರಾಮಕಾಃ ||  
ನಾಮವಾನ್ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಸನಾಮವಾನ್ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಯಪೂವಯಪೂಜಾಂ ತಥಾಜಾಂ ತಥಾSSತಯಸೌತಯಸೌ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 6 6 ||||  

 

ತತತತಭಯಂ ನ್ಮಸ ು್ೀಭಯಂ ನ್ಮಸ ು್ೀSSಸುವ ವಿಷ್ಕುದ್ೃಷ್ಟಯೀ ಸವಾಯತಮನ್ೀ ಸವಯ ರಾಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀ ಸುವ ವಿಷ್ಕುದ್ೃಷ್ಟಯೀ ಸವಾಯತಮನ್ೀ ಸವಯ ರಾಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀ ||  
ಗತಣಪರವಾಹ್ ೀಗತಣಪರವಾಹ್ ೀSSರ್ಮವಿದ್ಯರಾ ಸಕೃತರವತಯತ್್ೀ ದ್ೀವ ನ್ೃತರ್ಯಗಾತಮಸತರ್ಮವಿದ್ಯರಾ ಸಕೃತರವತಯತ್್ೀ ದ್ೀವ ನ್ೃತರ್ಯಗಾತಮಸತ||||1313||||  

ಅವಿದ್ಯರಾ ಅವಿದ್ಯರಾ ––  ಭಗವದಿಚಛರಾ ಭಗವದಿಚಛರಾ || || 13 13 ||||  
 

ಅಗಿನಮತಯಖಂ ತ್್ೀಅಗಿನಮತಯಖಂ ತ್್ೀSSವನಿರಙಚಘಾರಿೀಕ್ಷಣಂ ಸ ಯೀಯ ನ್ಭ್ ೀ ನಾಭಿರಥ್ ೀ ದಿಶಾಃ ಶತರತಾಃ ವನಿರಙಚಘಾರಿೀಕ್ಷಣಂ ಸ ಯೀಯ ನ್ಭ್ ೀ ನಾಭಿರಥ್ ೀ ದಿಶಾಃ ಶತರತಾಃ ||  
ದೌಯಾಃ ಕಂ ಸತರ್ೀನಾದಾಸುವ ಬಾಹವೀದೌಯಾಃ ಕಂ ಸತರ್ೀನಾದಾಸುವ ಬಾಹವೀSSಣಯವಾಃ ಕತಕ್ಷಿಮಯರತತ್ ಪಾರಣಬಲಂ ಪರಕಲ್ಲಾತಮ್ ಣಯವಾಃ ಕತಕ್ಷಿಮಯರತತ್ ಪಾರಣಬಲಂ ಪರಕಲ್ಲಾತಮ್ || || 14 14 ||||  

 

ತವರ್ಯವಯರಾತಮನ್ ಪುರತಷ್ೀ ಪರಕಲ್ಲಾತ್ಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾ ಬಹತಜೀವಸಙ್ಕಘಾಃ ತವರ್ಯವಯರಾತಮನ್ ಪುರತಷ್ೀ ಪರಕಲ್ಲಾತ್ಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಸಪಾಲಾ ಬಹತಜೀವಸಙ್ಕಘಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ಜಲ್ೀ ಸಞ್ಚಜಹತ್್ೀ ಜಲೌಕಸ್ ೀರ್ಥಾ ಜಲ್ೀ ಸಞ್ಚಜಹತ್್ೀ ಜಲೌಕಸ್ ೀSSಪುಯದ್ತಮಬರ್ೀ ವಾ ಮಶಕ್ಾ ಮನ್ ೀಮಯೀ ಪುಯದ್ತಮಬರ್ೀ ವಾ ಮಶಕ್ಾ ಮನ್ ೀಮಯೀ || || 16 16 ||||  

ತವಯೈವ ಪರಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ ತವಯೈವ ಪರಕಲ್ಲಾತ್ಾಾಃ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀರಙ್ುಸಮತದ್ ಾತ್್ೀವಿಷ್ ಣೀರಙ್ುಸಮತದ್ ಾತ್್ೀSSವಿಯಷ್ ಣೀರಙ್ಕುನಿ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ವಿಯಷ್ ಣೀರಙ್ಕುನಿ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಉಚಯನ ು್ೀ ಸವಯವ್ೀಉಚಯನ ು್ೀ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪಾದ್ಾೀದಿನ್ ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪಾದ್ಾೀದಿನ್ ೀSSಪ ಚಪ ಚ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1414,,16 16 ||||  

 

ರಾನಿ ರಾನಿೀಹರ ಪಾಣಿ ಕಿರೀಡನಾರ್ಯಂ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಹಿ ರಾನಿ ರಾನಿೀಹರ ಪಾಣಿ ಕಿರೀಡನಾರ್ಯಂ ಬಿಭಷ್ಟಯ ಹಿ ||  
ತ್್ೈರಾಮೃಷ್ಟಶತಚ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಮತದಾ ಗಾರ್ನಿು ತ್್ೀ ರ್ಶಾಃ ತ್್ೈರಾಮೃಷ್ಟಶತಚ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಮತದಾ ಗಾರ್ನಿು ತ್್ೀ ರ್ಶಾಃ || || 17 17 ||||  

‘‘ಭೃತ್ಾಮೀವ  ಬಿಭತೀಯಶ್್ ೀ ಹಯವತ್ಾರತನ್ತಂ ಸದಾ ಭೃತ್ಾಮೀವ  ಬಿಭತೀಯಶ್್ ೀ ಹಯವತ್ಾರತನ್ತಂ ಸದಾ ||  
ಬಿಬಿಭತೀಯತತಯಚಯತ್್ೀಭತೀಯತತಯಚಯತ್್ೀSSಥಾಪ ಮೀಹಾರ್ ವಯಥಾಪ ಮೀಹಾರ್ ವಯಕಯಕಯಪ್ೀಕ್ಷರಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ’’  ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ಇತ ತತುವನಿಣಯಯೀ ||||1717||||  

 

ನ್ಮಸ ು್ೀ ವಾಸತನ್ಮಸ ು್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ನ್ಮಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾರ್ ಚ ದ್ೀವಾರ್ ನ್ಮಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾರ್ ಚ ||  
ಪರದ್ತಯಮಾನರ್ನಿರತದಾಧರ್ ಸಾತವತ್ಾಂ ಪತಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪರದ್ತಯಮಾನರ್ನಿರತದಾಧರ್ ಸಾತವತ್ಾಂ ಪತಯೀ ನ್ಮಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ಪರದ್ತಯಮನೀ ಚಾನಿರತದ ಧ್ೀ ಚ ಬಲದ್ೀವ್ೀ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಪರದ್ತಯಮನೀ ಚಾನಿರತದ ಧ್ೀ ಚ ಬಲದ್ೀವ್ೀ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕರ್ ೀತ ಜಗತ್ಾಂ ಪತಾಃಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕರ್ ೀತ ಜಗತ್ಾಂ ಪತಾಃ  ||  
ತತರ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದಲಕ್ಷಣಾಃ ತತರ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದಲಕ್ಷಣಾಃ ||  
ಪಾರಾಶರ್ಯಶಾ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಪಾರಾಶರ್ಯಶಾ ಭಗವಾನ್ ಸವರ್ಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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‘‘ತತುದ್ುತಸ್ಯೈತತುದ್ುತಸ್ಯೈವ ಹರ್ೀಸುತುನಾನಮಾನಿ ಚಾಞ್ಜಸಾ ವ ಹರ್ೀಸುತುನಾನಮಾನಿ ಚಾಞ್ಜಸಾ ||  
ಔಪಚಾರಿಕನಾಮಾನಿ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಮಿತ ಸಿ್ತತಾಃಔಪಚಾರಿಕನಾಮಾನಿ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಮಿತ ಸಿ್ತತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 22 22 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟತರಂಶ್್ ೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  38 38 ||||    
 

|| || ತರಚತ್ಾವರಿಂಶ್್ ೀತರಚತ್ಾವರಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  43 43 ||||  
 

ತತ್ ಕ್ಷನ್ತುಮಹಯರ್ಸಾುತ ಮಾತನೌಯ ಪರತನ್ಿಯೀಾಃ ತತ್ ಕ್ಷನ್ತುಮಹಯರ್ಸಾುತ ಮಾತನೌಯ ಪರತನ್ಿಯೀಾಃ ||  
ಅಕತವಯತ್್ ೀವಾಯಂ ಶತಶ್ರಅಕತವಯತ್್ ೀವಾಯಂ ಶತಶ್ರಷಾಂ ಕಿಿಷ್ಟಯೀದ್ತಯಷಾಂ ಕಿಿಷ್ಟಯೀದ್ತಯಹೃಯದ್ ೀಭೃಯಷ್ಮ್ ಹೃಯದ್ ೀಭೃಯಷ್ಮ್ || || 9 9 ||||  

‘‘ಸವೀಯತುಮೀಸವೀಯತುಮೀSSಪ ಭಗವಾನ್ ಗತಣಾಭಾವಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಪ ಭಗವಾನ್ ಗತಣಾಭಾವಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ದ್ಶಯಯೀದ್ವಸತದ್ೀವಾದ್ೀರಾತಮನ್ ೀ ಜೀವತ್ಾಮಪ ದ್ಶಯಯೀದ್ವಸತದ್ೀವಾದ್ೀರಾತಮನ್ ೀ ಜೀವತ್ಾಮಪ ||  
ಅಜ್ಞಾಶಕ್ಾಯದಿಭಾವಸತುಕತತಸುಸಾಯಖಿಲ್ೀಶ್ತತಾಃ ಅಜ್ಞಾಶಕ್ಾಯದಿಭಾವಸತುಕತತಸುಸಾಯಖಿಲ್ೀಶ್ತತಾಃ ||  
ಕತತ್್ ೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸವಯಗತಣಪೂಣಯಸಾಯನ್ನ್ದವಾರಿಧ್್ೀಾಃಕತತ್್ ೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸವಯಗತಣಪೂಣಯಸಾಯನ್ನ್ದವಾರಿಧ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 9 9 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಚತ್ಾವರಿಂಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಚತ್ಾವರಿಂಶ್್ ೀಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  43 43 ||||  
 

|| || ದಿವಪಞ್ಚಾಶತುಮೀದಿವಪಞ್ಚಾಶತುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  52 52 ||||  
 

ದ್ೃಷಾಟವ ಪರಮಸನ್ತುಷೌಟ ರಾಮಕೃಷ ಣೌ ಜಗತಾತೀ ದ್ೃಷಾಟವ ಪರಮಸನ್ತುಷೌಟ ರಾಮಕೃಷ ಣೌ ಜಗತಾತೀ ||  
ಪರಣಾಮಂ ಚಕರತತವಿೀಯರೌ ರ್ಥಾನಾಯಪರಣಾಮಂ ಚಕರತತವಿೀಯರೌ ರ್ಥಾನಾಯರ್ರ್ಮಮತತನಿದಾತ್ೌ ನಿದಾತ್ೌ ||  
ಇದ್ಂ ಚ್ ೀವಾಇದ್ಂ ಚ್ ೀವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಸುಂ ಮತನಿಪುಙ್ುವಮ್ ಚ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಸುಂ ಮತನಿಪುಙ್ುವಮ್ || || 21 21 ||||  

‘‘ಸವಾಯವತ್ಾರಾಸವಾಯವತ್ಾರಾಭಿನ್ ನೀಭಿನ್ ನೀSSಪಪ  ಸವಯಶಕಿುರಪ ಸವರ್ಮ್ ಸವಯಶಕಿುರಪ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಪೂಜಯಪೂಜಪೂಜಯಪೂಜಕನಿೀಚ್ ೀಕನಿೀಚ್ ೀಚಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್ ಚಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್ ||  
ಅಖಣ ಡ್ೈಕರಸ್ ೀ ವಿಷ್ತಣದ್ಯಶಯಯೀತ್ ತತರ ತತರ ಹಿಅಖಣ ಡ್ೈಕರಸ್ ೀ ವಿಷ್ತಣದ್ಯಶಯಯೀತ್ ತತರ ತತರ ಹಿ’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 21 21 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವಪಞ್ಚಾಶತುಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವಪಞ್ಚಾಶತುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  52 52 ||||  
 

|| || ತರಪಞ್ಚಾಶತುಮೀತರಪಞ್ಚಾಶತುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 1010  --  53 53 ||||  
 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ೀ ಸಾಗರ್ ೀತುಮೀ ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ೀ ಸಾಗರ್ ೀತುಮೀ ||  
ನಿವಾಸ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯನಿವಾಸ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶಙ್್ಚಕರಗದಾಭೃತಾಃ ಶಙ್್ಚಕರಗದಾಭೃತಾಃ  || || 7 7 ||||  
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ಉಪಾಸ್ತೀನ್ ೀ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವ್ೈರ್ ೀಚಉಪಾಸ್ತೀನ್ ೀ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವ್ೈರ್ ೀಚನ್ ೀ ಬಲ್ಲಾಃ ನ್ ೀ ಬಲ್ಲಾಃ ||  
ಜಹಾರ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಕಿರಿೀಟ್ಂಜಹಾರ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಕಿರಿೀಟ್ಂ  ರತನಚಿತರತಮ್ ರತನಚಿತರತಮ್ || || 8 8 ||||  

‘‘ಬಹ ನಿ ಸಾಿನ್ಜಾತ್ಾನಿ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ ಬಹ ನಿ ಸಾಿನ್ಜಾತ್ಾನಿ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ ||  
ಕ್ಾನಿಚಿನ್ತಮಕುಗಮಾಯನಿ ನಾಮತಕ್್ೈಸ್ತಿದ್ಶ್ೈರಪ ಕ್ಾನಿಚಿನ್ತಮಕುಗಮಾಯನಿ ನಾಮತಕ್್ೈಸ್ತಿದ್ಶ್ೈರಪ ||  
ಗನ್ತುಂ ಶಕ್ಾಯನ್ಯಥಾನಾಯನಿ ಗಮಾಯನ್ಯನ್ಯೈರಪ ಕವಚಿತ್ ಗನ್ತುಂ ಶಕ್ಾಯನ್ಯಥಾನಾಯನಿ ಗಮಾಯನ್ಯನ್ಯೈರಪ ಕವಚಿತ್ ||  
ತತರ ದ್ೀವಾತತರ ದ್ೀವಾಶಾ ಯೀಗಿೀನಾದಾ ಭಕ್ಾುಶಾಾನ್ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ಶಾ ಯೀಗಿೀನಾದಾ ಭಕ್ಾುಶಾಾನ್ಯೀ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಗತ್ಾವಗತ್ಾವSSಚಯರ್ನಿು ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಬಲ್ಲಚಯರ್ನಿು ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಬಲ್ಲಸುಸುತ್ಾರಗಮತ್ ಕವಚಿತ್ ತ್ಾರಗಮತ್ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಸಯ ತತ್ಾರಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಪಾಪಬತದಿಧರಜಾರ್ತ ತಸಯ ತತ್ಾರಸತರಾವ್ೀಶಾತ್ ಪಾಪಬತದಿಧರಜಾರ್ತ ||  
ತದ್ವಯಕಯರ್ಯಂ ಜಗನಾನರ್ಾಃ ಶ್ಷ್ಯೀ ಸತಪುವದ್ವಯರ್ಾಃ ತದ್ವಯಕಯರ್ಯಂ ಜಗನಾನರ್ಾಃ ಶ್ಷ್ಯೀ ಸತಪುವದ್ವಯರ್ಾಃ ||  
ತದಾ ಸ ಪಾಪರಾ ಬತದಾಧಯ ಕಿರಿೀಟ್ಮಹರದಿವಭ್ ೀಾಃ ತದಾ ಸ ಪಾಪರಾ ಬತದಾಧಯ ಕಿರಿೀಟ್ಮಹರದಿವಭ್ ೀಾಃ ||  
ತಂ ಜತ್ಾವ ಗರತಡಸುತ್ ತತ ಹೃತ್ಾವ ಗ್ ೀಮನ್ುಮಾವರಜತ್ತಂ ಜತ್ಾವ ಗರತಡಸುತ್ ತತ ಹೃತ್ಾವ ಗ್ ೀಮನ್ುಮಾವರಜತ್  ||  
ತತರ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಶ್ರಸ್ತ ಕಿರಿೀಟ್ಮಮತಚತ್ ಪರಬ್ ೀಾಃತತರ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಶ್ರಸ್ತ ಕಿರಿೀಟ್ಮಮತಚತ್ ಪರಬ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 8 8 ||||  

 

ಹಿರಣಯಗಭಯತವಮತಪ್ೀತಯ ಮ ಲ್ೀ ಸೃಜಸಯಶ್ೀಷ್ಂ ಭತವನ್ಂ ಸ ಏವ ಹಿರಣಯಗಭಯತವಮತಪ್ೀತಯ ಮ ಲ್ೀ ಸೃಜಸಯಶ್ೀಷ್ಂ ಭತವನ್ಂ ಸ ಏವ ||  
ನಾರಾರ್ಣಾತಮನ್ಾರಿನಾರಾರ್ಣಾತಮನ್ಾರಿಪಾಪಾಸ್ತ ಭ ಯೀ ಜಹಾರ ಚಾನ ು್ೀ ಭಗವನ್ ಶ್ವಾತಮನಾ ಸ್ತ ಭ ಯೀ ಜಹಾರ ಚಾನ ು್ೀ ಭಗವನ್ ಶ್ವಾತಮನಾ || || 15 15 ||||  

‘‘ಬರಹಮಸ್ ಿೀ ಬರಹಮನಾಮಾಬರಹಮಸ್ ಿೀ ಬರಹಮನಾಮಾSSಸೌ ಸೌ ರತರತದ್ರಸ್ ಿೀ ರತದ್ರನಾಮಕಾಃ ದ್ರಸ್ ಿೀ ರತದ್ರನಾಮಕಾಃ ||  
ತಯೀರಪ ನಿರ್ತಯೀರಪ ನಿರ್ನ್ೈನ್ೈಕಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಜನಾದ್ಯಕಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃನ್ಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 15 15 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಪಞ್ಚಾಶತುಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಪಞ್ಚಾಶತುಮೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 10 10 --  53 53 ||||  
 

|| || ಏಕಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಏಕಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  71 71 ||||  

ಸತಯಭಾಮೀವಾಚಸತಯಭಾಮೀವಾಚ  

ಯೀ ಮೀ ಸನಾಭಿವಧ್ತಪುಯೀ ಮೀ ಸನಾಭಿವಧ್ತಪುಹೃದಾ ತತ್್ೀನ್ ಲ್ಲಪಾುಭಿಶಾಪಮಪಮಾಷ್ತಟಯಮತಪಾಜಹಾರ ಹೃದಾ ತತ್್ೀನ್ ಲ್ಲಪಾುಭಿಶಾಪಮಪಮಾಷ್ತಟಯಮತಪಾಜಹಾರ ||  
ಜತವಕ್ಷಯರಾಜಮರ್ ರತನಮದಾತಸ ತ್್ೀನ್ ನಿೀಜತವಕ್ಷಯರಾಜಮರ್ ರತನಮದಾತಸ ತ್್ೀನ್ ನಿೀತಚಿಛದಾದಿಶತ ಮಾಂ ಪರಭವ್ೀತಚಿಛದಾದಿಶತ ಮಾಂ ಪರಭವ್ೀSSಪ ದ್ಪ ದ್ತ್ಾುಮ್ ತ್ಾುಮ್ || || 9 9 ||||  

ನಿೀತಚಿಛತ್ ನಿೀತಚಿಛತ್ ––  ಭಗವತ್ಾರಪುಭ್ೀದ್ಾಃ ಭಗವತ್ಾರಪುಭ್ೀದ್ಾಃ || || 9 9 ||||  
 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  71 71 ||||  
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|| || ದಿವಸದಿವಸಪುಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  72 72 ||||  
 

ನ್ ಹಯಮಮರಾನಿ ತೀಥಾಯನಿ ನ್ ದ್ೀವಾ ಮೃಚಿಛಲಾಮರಾಾಃನ್ ಹಯಮಮರಾನಿ ತೀಥಾಯನಿ ನ್ ದ್ೀವಾ ಮೃಚಿಛಲಾಮರಾಾಃ  ||  
ತ್್ೀ ಪುನ್ನ್ತಯರತಕ್ಾಲ್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾದ್ೀವ ಸಾತ್್ೀ ಪುನ್ನ್ತಯರತಕ್ಾಲ್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾದ್ೀವ ಸಾಧ್ಧ್ವಾಃ ವಾಃ || || 11 11 ||  

 

ನಾಗಿನನ್ಯ ಸ ಯೀಯ ನ್ ಚ ನಾಗಿನನ್ಯ ಸ ಯೀಯ ನ್ ಚ ಚನ್ದಾತ್ಾರಕಂ ನ್ ಭ ಜಯಲಂ ಖಂ ಶವಸನ್ ೀಚನ್ದಾತ್ಾರಕಂ ನ್ ಭ ಜಯಲಂ ಖಂ ಶವಸನ್ ೀSSರ್ ವಾಙ್ ಮನ್ಾಃ ರ್ ವಾಙ್ ಮನ್ಾಃ ||  
ಉಪಾಸ್ತತ್ಾ ಭ್ೀದ್ಕೃತ್್ ೀ ಹರನ್ಯಘಂ ವಿಪಶ್ಾತ್್ ೀ ಘನನಿು ಮತಉಪಾಸ್ತತ್ಾ ಭ್ೀದ್ಕೃತ್್ ೀ ಹರನ್ಯಘಂ ವಿಪಶ್ಾತ್್ ೀ ಘನನಿು ಮತಹ ಹ ತಯಸ್ೀವರಾ ತಯಸ್ೀವರಾ || || 12 12 ||||  

 

ರ್ಸಾಯತಮಬತದಿಧಾಃ ರ್ಸಾಯತಮಬತದಿಧಾಃ ಕತಣಪ್ೀ ತರಧ್ಾತತಕ್್ೀ ಸವ ೀಾಃ ಕಲಕತಣಪ್ೀ ತರಧ್ಾತತಕ್್ೀ ಸವ ೀಾಃ ಕಲತ್ಾರದಿಷ್ತ ಬೌಮ ಇಜಯ ೀಾಃ ತ್ಾರದಿಷ್ತ ಬೌಮ ಇಜಯ ೀಾಃ ||  
ರ್ತುೀರ್ಯಬತದಿಧಶಾ ಜಲ್ೀ ನ್ ಕಹಿಯಚಿಜಜನ್ೀಷ್ವಭಿಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಸ ಏವ ಗ್ ೀಖರಾಃ ರ್ತುೀರ್ಯಬತದಿಧಶಾ ಜಲ್ೀ ನ್ ಕಹಿಯಚಿಜಜನ್ೀಷ್ವಭಿಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಸ ಏವ ಗ್ ೀಖರಾಃ || || 13 13 ||||  

ಅಮಮರಾದ್ಯಭಿಅಮಮರಾದ್ಯಭಿಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಉರತಕ್ಾಲ್ೀನ್ೈವ ಪುನ್ನಿು ಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಉರತಕ್ಾಲ್ೀನ್ೈವ ಪುನ್ನಿು | | ಗತರ ಪದ್ೀಶಂ ಗತರ ಪದ್ೀಶಂ 
ಪಾರಪಯತ್ಾವ ಪಾರಪಯತ್ಾವ | | ಭ್ೀದ್ಕೃತಾಃ ಭ್ೀದ್ಕೃತಾಃ ––  ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ | | ವಿಪಶ್ಾತಸತು ವಿಪಶ್ಾತಸತು 
ಪರತಯಕ್ಷದ್ಶಯನಾದ್ನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಪಗಮರ್ನಿು ಪರತಯಕ್ಷದ್ಶಯನಾದ್ನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಪಗಮರ್ನಿು ||  

‘‘ಪಾರಕೃತ್್ೈದ್ೃಯಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ನ್ ದ್ರವಂ ತೀರ್ಯಮತಚಯತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ೈದ್ೃಯಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ನ್ ದ್ರವಂ ತೀರ್ಯಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ದ್ೀವಾಶಾ ನ್ ಶ್ಲಾಮಾತ್ಾರಾಃ ಕಿನ್ತು ತತ್ಾರನ್ುರಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ದ್ೀವಾಶಾ ನ್ ಶ್ಲಾಮಾತ್ಾರಾಃ ಕಿನ್ತು ತತ್ಾರನ್ುರಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಗತರ ಪದ್ೀಶಂ ತತ ವಿನಾ ನ್ ತ್್ೀಗತರ ಪದ್ೀಶಂ ತತ ವಿನಾ ನ್ ತ್್ೀ  ದ್ೃಶಾಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ದ್ೃಶಾಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಚ ತದ್ ರಪಮನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ತ್್ೀ ನ್ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಚ ತದ್ ರಪಮನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ತ್್ೀ ||  
ಕ್್ ೀಪಾಚಾಛಪಂ ಪರರ್ಚಛನಿು ತಸಾಮದ್ತುರತಮತಪಾವರಜ್ೀತ್ ಕ್್ ೀಪಾಚಾಛಪಂ ಪರರ್ಚಛನಿು ತಸಾಮದ್ತುರತಮತಪಾವರಜ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ತೀಥಾಯನಿ ದ್ೀವಾಶಾ ನಿತಯಂತಸಾಮತ್ ತೀಥಾಯನಿ ದ್ೀವಾಶಾ ನಿತಯಂ  ವಿದ್ವತತಸ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃವಿದ್ವತತಸ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||  
‘‘ಭಿನ್ನಸಾಯಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಟರಪ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಮಯತ್ಾ ಭಿನ್ನಸಾಯಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟಟರಪ ಭ್ೀದ್ದ್ೃಶ್ಮಯತ್ಾ ||  
ವಸತುರಾಥಾತಯತಸುಸಯ ಭಿನ್ನತ್ಾವದಿತ ಸ ರಿಭಿಾಃವಸತುರಾಥಾತಯತಸುಸಯ ಭಿನ್ನತ್ಾವದಿತ ಸ ರಿಭಿಾಃ  ||  
ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಿನಿದತಮ್ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಿನಿದತಮ್ ||  
ನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಭ್ೀನ್ಭ್ೀದ್ಸಯ ದ್ಶಯನ್ಂ ನಿನಿದತಂ ಕವಚಿತ್ ದ್ಸಯ ದ್ಶಯನ್ಂ ನಿನಿದತಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಶ್ಲಾ ದ್ೀವಾ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀವೀಶ್ಲಾ ದ್ೀವಾ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀವೀSSಸ್ತೇತ ತತ ರಾ ದ್ೃಶ್ಾಃ ಸ್ತೇತ ತತ ರಾ ದ್ೃಶ್ಾಃ ||  
ಉತುಮಸಾಯಧ್ಮತ್್ವೀನ್ ಉತುಮಸಾಯಧ್ಮತ್್ವೀನ್ ನಿೀಚಸ್ ಯೀಚಾತರಾ ದ್ೃಶ್ಾಃ ನಿೀಚಸ್ ಯೀಚಾತರಾ ದ್ೃಶ್ಾಃ ||  
ಅಸಮಸಯ ಸಮತ್್ವೀನ್ಅಸಮಸಯ ಸಮತ್್ವೀನ್  ಸಮಸಮಸಾಯಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ಸಾಯಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ದ್ರವಂ ತೀರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹ್ ೀದ್ರವಂ ತೀರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹ್ ೀSSಹಮಿತ ರಾ ಮತಾಃ ಹಮಿತ ರಾ ಮತಾಃ ||  
ಅಸದಾಾಅಸದಾಾರಾಯದಿಷ್ತ ಸ್ತವೀರ್ದ್ಶಯನ್ಂ ಚ್ೈವಮಾದಿಕಮ್ ರಾಯದಿಷ್ತ ಸ್ತವೀರ್ದ್ಶಯನ್ಂ ಚ್ೈವಮಾದಿಕಮ್ ||  
ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ರಾ ಚಾನಾಯಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ರಾ ಚಾನಾಯSSಪಯನ್ಯಥಾಮತಾಃ ಪಯನ್ಯಥಾಮತಾಃ ||  
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ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್  ತದ್ಪಹಾನಾರ್ ಸಂಸ್ೀವಾಯ ಗತರವೀ ವರಾಾಃ ತದ್ಪಹಾನಾರ್ ಸಂಸ್ೀವಾಯ ಗತರವೀ ವರಾಾಃ ||  
ತತರಸಾಿ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರೀರ್ನ ು್ೀ ಗತರತಪೂಜರಾ ತತರಸಾಿ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪರೀರ್ನ ು್ೀ ಗತರತಪೂಜರಾ ||  
ನ್ೈವಾನ್ಯಥ್ೈಷಾಂ ಪರೀತಾಃ ಸಾಯದ್ತುರ ಕಿುಮಪಹಾರ್ ತತ ನ್ೈವಾನ್ಯಥ್ೈಷಾಂ ಪರೀತಾಃ ಸಾಯದ್ತುರ ಕಿುಮಪಹಾರ್ ತತ ||  
ತಸಾಮತ್ ಪೂಜಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸತ್ಾಂ ಕ್ಾರಾಯ ನ್ೃಣಾಂ ಸದಾತಸಾಮತ್ ಪೂಜಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸತ್ಾಂ ಕ್ಾರಾಯ ನ್ೃಣಾಂ ಸದಾ  ||  
ಭಕಿುಸತು ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟೀ ತವ ಕ್ಾ ಭವ್ೀತ್ಭಕಿುಸತು ತ್ಾರತಮಯೀನ್ ವಿಶ್ಷ್ಟೀ ತವ ಕ್ಾ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಉತುಮಾ ಅಪ ದ್ೀವ್ೀಶಾ ಅವರಾನ್ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ಉತುಮಾ ಅಪ ದ್ೀವ್ೀಶಾ ಅವರಾನ್ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ಪೂಜಾಯೈ ಸಮರರ್ಚಛನಿು ಪರ್ ೀಕ್ಷತವಪರರಾ  ರ್ತಾಃ ಪೂಜಾಯೈ ಸಮರರ್ಚಛನಿು ಪರ್ ೀಕ್ಷತವಪರರಾ  ರ್ತಾಃ ||  
ತ್್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಸವರ್ಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಣನ್ಯನ್ತಪಮಾಂ ಸದಾ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಸವರ್ಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಣನ್ಯನ್ತಪಮಾಂ ಸದಾ ||  
ಜ್ಞಾನಾನಿ ಚ ಪರರ್ಚಛನಿು ತಸಾಮದ್ೀವಂವಿದಾ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಚ ಪರರ್ಚಛನಿು ತಸಾಮದ್ೀವಂವಿದಾ ಸದಾ ||  
ಪೂಜತ್ಾಾಃ ಸತಯಾಃ ಪೂಜತ್ಾಾಃ ಸತಯಾಃ ಸತರವರಾಾಃ ಸಬರಹಾಮಣಾಃ ಸಕ್್ೀಶವಾಾಃಸತರವರಾಾಃ ಸಬರಹಾಮಣಾಃ ಸಕ್್ೀಶವಾಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 11 11 ––  13 13 ||||  

 

ಬರಹಮತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಶತಕಿಂಬರಹಮತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ ಶತಕಿಂ  ತಪಾಃತಪಾಃ  ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸಂರ್ಮೈಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸಂರ್ಮೈಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ರೀಪಲಬಧಂ ಸತವಯಕುಮವಯಕುಂ ಚ ತತಾಃ ಪರಮ್ ರ್ತ್್ ರೀಪಲಬಧಂ ಸತವಯಕುಮವಯಕುಂ ಚ ತತಾಃ ಪರಮ್ || || 19 19 ||||  

ಹೃದ್ರ್ಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ––  ಪರರ್ಂ ಹೃದ್ಯರ್ನಾತ್ ಪರರ್ಂ ಹೃದ್ಯರ್ನಾತ್ || || 19 19 ||||  
 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ದಿವಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  72 72 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಸಪುತರಧ್ಾಯಪಞ್ಾಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 1010  --  75 75 ||||  

ರತಗಿಮಣತಯವಾಚ ರತಗಿಮಣತಯವಾಚ --  
ನ್ನ್ವೀತದ್ೀವಮರವಿನ್ದವಿಲ್ ೀಚನಾಹ ರ್ದ್ವೈ ಭವಾನ್ನ ಭವತಾಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ವಿಭ ಮನಾಃ ನ್ನ್ವೀತದ್ೀವಮರವಿನ್ದವಿಲ್ ೀಚನಾಹ ರ್ದ್ವೈ ಭವಾನ್ನ ಭವತಾಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ವಿಭ ಮನಾಃ ||  
ಕವ ಸ್ವೀ ಮಹಿಮನಯಭಿರತ್್ ೀ ಭಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ಕ್ಾವಹಂ ಗತಣಪರಕೃತರನ್ಯಗೃಹಿೀತಪಾದಾ ಕವ ಸ್ವೀ ಮಹಿಮನಯಭಿರತ್್ ೀ ಭಗವಾಂಸಿಯ ೀಶಾಃ ಕ್ಾವಹಂ ಗತಣಪರಕೃತರನ್ಯಗೃಹಿೀತಪಾದಾ || || 38 38 ||||  

ಭವಾನ್ೀವ ಭವತಾಃ  ಸದ್ೃಶಾಃ ನ್ ಪರಾಃ ಭವಾನ್ೀವ ಭವತಾಃ  ಸದ್ೃಶಾಃ ನ್ ಪರಾಃ || || 38 38 ||||  
 

ಸತಯಂ ಭರಾದಿವ ಗತಣ್ೀಭಯ ಉರತಕರಮಾನ್ುಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಸಮತದ್ರಸತಯಂ ಭರಾದಿವ ಗತಣ್ೀಭಯ ಉರತಕರಮಾನ್ುಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಸಮತದ್ರ  ಉಪಲಮಾನ್ಮಾತರ ಆತ್ಾಮ ಉಪಲಮಾನ್ಮಾತರ ಆತ್ಾಮ ||  
ಯೀಯೀSSನಿತಯಕ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣ್ೈಾಃ ಕೃತವಿಗರಹಸುವಂ ತವತ್್ಸೀವರಾ ನ್ೃಪಪದ್ಂ ವಿಧ್ತತಂ ತಮೀನಿತಯಕ್್ೀನಿದಾರ್ಗತಣ್ೈಾಃ ಕೃತವಿಗರಹಸುವಂ ತವತ್್ಸೀವರಾ ನ್ೃಪಪದ್ಂ ವಿಧ್ತತಂ ತಮೀSSನ್ಧಮ್ ನ್ಧಮ್ || ||   

ನ್ೃಪಪದ್ಂ ನ್ೃಪಶಬದವಾಚಯಮಾತರಮ್ ನ್ೃಪಪದ್ಂ ನ್ೃಪಶಬದವಾಚಯಮಾತರಮ್ | | ನ್ ತತ ಮತಖಯತ್್ ೀ ನ್ೃಪಾನ್ ತತ ಮತಖಯತ್್ ೀ ನ್ೃಪಾಲಲಕತವಮ್ ಕತವಮ್ | | 
ಅನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಪರತ ವಿಧ್ತತಮ್ ಅನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಪರತ ವಿಧ್ತತಮ್ || || 39 39 ||||  
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ತವತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮಮಕರನ್ದಜತಷಾಂ ಮತನಿೀನಾಂ ವತಮಯ ಸತಮಟ್ಂ ನ್ೃಪಶತಭಿನ್ಯನ್ತ ದ್ತವಿಯಭಾತವತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮಮಕರನ್ದಜತಷಾಂ ಮತನಿೀನಾಂ ವತಮಯ ಸತಮಟ್ಂ ನ್ೃಪಶತಭಿನ್ಯನ್ತ ದ್ತವಿಯಭಾವಯಮ್ ವಯಮ್ ||  
ರ್ಸಾಮದ್ಲೌಕಿಕಮಿವ್ೀಹಿತಮಿೀಶವರಸಯ  ಭ ಮಂಸುವ್ೀಹಿತಮಥ್ ೀ ಅನ್ತ ಮೀ ಭವನಿು ರ್ಸಾಮದ್ಲೌಕಿಕಮಿವ್ೀಹಿತಮಿೀಶವರಸಯ  ಭ ಮಂಸುವ್ೀಹಿತಮಥ್ ೀ ಅನ್ತ ಮೀ ಭವನಿು || || 40 40 ||||  

ತವ್ೀಹಿತಮನ್ತ ಮೀ ಈಹಿತ್ಾನಿ ಭವನಿು ತವ್ೀಹಿತಮನ್ತ ಮೀ ಈಹಿತ್ಾನಿ ಭವನಿು || || 4040||||  
 

ನಿಷ್ಟೆಞ್ಾನ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಭವಾನ್ನ ರ್ತ್್ ೀನಿಷ್ಟೆಞ್ಾನ್ ೀ ನ್ನ್ತ ಭವಾನ್ನ ರ್ತ್್ ೀSSಸ್ತು ಕಿಞ್ಚಾದ್ಯಸ್ೈ ಬಲ್ಲಂ ಬಲ್ಲಭತಜ್ ೀಸ್ತು ಕಿಞ್ಚಾದ್ಯಸ್ೈ ಬಲ್ಲಂ ಬಲ್ಲಭತಜ್ ೀSSಪಹರನ್ಯಜಾದಾಯಾಃ ಪಹರನ್ಯಜಾದಾಯಾಃ ||  
ನ್ ತ್ಾವ ವಿದ್ನ್ಯಸತತೃಪೀನ್ ತ್ಾವ ವಿದ್ನ್ಯಸತತೃಪೀSSನಿುಕಮಾಢಯತ್ಾನಾಧಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸತ್ಾಂ ಬಲ್ಲಭತಜಾಮಪನಿುಕಮಾಢಯತ್ಾನಾಧಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸತ್ಾಂ ಬಲ್ಲಭತಜಾಮಪ  ಯೀಯೀSSನ್ುರಾಸ್ುೀ ನ್ುರಾಸ್ುೀ || ||   

ರ್ರ್ತಾಃತಾಃ  ಕಿನಿಾನಾಮತರಂ ನಾಸ್ತು ಕಿನ್ತು ಸವಯಮೀವಾಸ್ತು ಕಿನಿಾನಾಮತರಂ ನಾಸ್ತು ಕಿನ್ತು ಸವಯಮೀವಾಸ್ತು || || 41 41 ||||  
 

ತವಂ ವ್ೈ ಸಮಸುಪುರತಷಾರ್ಯಮರ್ಾಃ ಫಲಾತ್ಾಮ ತವಂ ವ್ೈ ಸಮಸುಪುರತಷಾರ್ಯಮರ್ಾಃ ಫಲಾತ್ಾಮ   
ರ್ದಾವಞ್ಛರಾ ರ್ದಾವಞ್ಛರಾ ಸತಸತಮತಯೀ ವಿಸೃಜನಿು ಕೃತಸನಮ್ ಮತಯೀ ವಿಸೃಜನಿು ಕೃತಸನಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಭ್ ೀ ಸಮತದಿತ್್ ೀ ಭವತಾಃ ಪರಸಾದ್ತ್್ೀಷಾಂ ವಿಭ್ ೀ ಸಮತದಿತ್್ ೀ ಭವತಾಃ ಪರಸಾದ್- - 
ಸಿರಾಯಂ ಚ ರ್ಶಾ ರತಯೀಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ ೀನ್ಯ ಸಿರಾಯಂ ಚ ರ್ಶಾ ರತಯೀಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ ೀನ್ಯ || || 42 42 ||||  

ಫಲಾತ್ಾಮ ಸತಖಾತ್ಾಮ ಫಲಾತ್ಾಮ ಸತಖಾತ್ಾಮ | | ಅತ ಏವ ಪುರತಅತ ಏವ ಪುರತಷ್ೈರರ್ಯಯಸವರ ಪಾಃ ಷ್ೈರರ್ಯಯಸವರ ಪಾಃ | | ತ್್ೀಷಾಂ ಭವತಶಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಭವತಶಾ 
ಸಮತದಿತಾಃ ಸಮೀ ಗತಣ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಸಮತದಿತಾಃ ಸಮೀ ಗತಣ್ ೀ ನಾಸ್ತು | | ರ್ರ್ಶಾಶಾ  ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSಪ ಪ | | ತರರಾಯಂ ರತಯೀಾಃ ತರರಾಯಂ ರತಯೀಾಃ | | 
ವ್ೀದ್ ೀಕುಕತೃಯತ್್ವೀನ್ ಸತಮತೀನಾಂ ತರಯೀರತತವಮ್ ವ್ೀದ್ ೀಕುಕತೃಯತ್್ವೀನ್ ಸತಮತೀನಾಂ ತರಯೀರತತವಮ್ ||ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ವೀನ್ ಭವತಾಃ ಪರತಪಾದ್ಯತ್್ವೀನ್ ಭವತಾಃ | | 
ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ ೀಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ ೀಾಃ | | ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಿಪೂಣಯಸತಖ್ ೀ ಭವಾನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಿಪೂಣಯಸತಖ್ ೀ ಭವಾನ್ | | ಭಗವಜಾಜಾನ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ಭಗವಜಾಜಾನ್ಪರ್ಯನ್ುಂ 
ದ್ತಾಃಖಿನ್ಸ ು್ೀ ದ್ತಾಃಖಿನ್ಸ ು್ೀ ||  

‘‘ಅಲಾಸಮ ಾಣಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ಲಾಪೂಣಯಅಲಾಸಮ ಾಣಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ಲಾಪೂಣಯಗತಣತವತಾಃ ಗತಣತವತಾಃ ||  
ಅಲಾಸಮ ಾಣಯದ್ಶ್ಯತ್ಾವನ್ನ ಸಾಮಯಂ ಜೀವಕೃಷ್ಣಯೀಾಃಅಲಾಸಮ ಾಣಯದ್ಶ್ಯತ್ಾವನ್ನ ಸಾಮಯಂ ಜೀವಕೃಷ್ಣಯೀಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  

ತರರಾಯಂ ಚ್ೀತ ಚಶಬದಾಃ ಸೃತಷ್ವಪೀತ ತರರಾಯಂ ಚ್ೀತ ಚಶಬದಾಃ ಸೃತಷ್ವಪೀತ || || 42 42 ||||  
 

ತವಂ ನ್ಯಸುದ್ಣಡ ಮತನಿಭಿಗಯದಿತ್ಾನ್ತಭಾವ ಆತ್ಾಮತಮದ್ಶಾ ಜಗತ್ಾಮಿತ ಮೀತವಂ ನ್ಯಸುದ್ಣಡ ಮತನಿಭಿಗಯದಿತ್ಾನ್ತಭಾವ ಆತ್ಾಮತಮದ್ಶಾ ಜಗತ್ಾಮಿತ ಮೀ  ವೃತ್್ ೀವೃತ್್ ೀSSಸ್ತ ಸ್ತ ||  
ಹಿಹಿತ್ಾವತ್ಾವ  ಭವದ್ಾವದ್ತದಿೀರಿತಕ್ಾಲಗನ್ಧಧ್ವಸಾುಶ್ಷ್ ೀಭವದ್ಾವದ್ತದಿೀರಿತಕ್ಾಲಗನ್ಧಧ್ವಸಾುಶ್ಷ್ ೀSSಬಜಭಬಜಭವಾವಾನಾನಾಕಪತೀನ್ ಕತತ್್ ೀಕಪತೀನ್ ಕತತ್್ ೀSSನಾಯನ್ ನಾಯನ್ || || 43 43 ||||  

ಅಅಬಜಾಃಬಜಾಃ  ––  ಬರಹಾಮ ಬರಹಾಮ ||  

‘‘ಸ್ ೀಸ್ ೀSSದ್ಾಯ ಏವ ಪುರತಷ್ಂ ಸಮತದ್ಧೃತ್ಾಯಮ ಚಛಯರ್ತ್ದ್ಾಯ ಏವ ಪುರತಷ್ಂ ಸಮತದ್ಧೃತ್ಾಯಮ ಚಛಯರ್ತ್’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ ||  

‘‘ಅದ್ಾಯಾಃ ಸಮ ಾತ್್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತಯಷೌಟಅದ್ಾಯಾಃ ಸಮ ಾತ್್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತಯಷೌಟ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||| | 43 43 ||||  
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ಕ್ಾ ಸ್ತಿೀ ವೃಣಿೀತ ಕ್ಾ ಸ್ತಿೀ ವೃಣಿೀತ ತವತವ  ಪಾದ್ಸರ್ ೀಜಗನ್ಧಮಾಘಾರರ್ ಸನ್ತಮಖರಿತಂ ಜನ್ತ್ಾಪವಗಯಮ್ ಪಾದ್ಸರ್ ೀಜಗನ್ಧಮಾಘಾರರ್ ಸನ್ತಮಖರಿತಂ ಜನ್ತ್ಾಪವಗಯಮ್ ||  
ಲಕ್ಷಾಮಯಲಕ್ಷಾಮಯಲರ್ಂಲರ್ಂ  ತವವಿಗಣರ್ಯ ಗತಣಾಲರಾಢಯಂ ಮತ್ಾಯಯಶ್ಷ್ ೀರತಭರ್ಮರ್ಯತವವಿಗಣರ್ಯ ಗತಣಾಲರಾಢಯಂ ಮತ್ಾಯಯಶ್ಷ್ ೀರತಭರ್ಮರ್ಯವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ || || 46 46 ||||  

ಸನ್ತಮಖಸನ್ತಮಖರಿತಂ ಸದಿಾಾಃ ಪರಧ್ಾನಿೀಕೃತಮ್ ರಿತಂ ಸದಿಾಾಃ ಪರಧ್ಾನಿೀಕೃತಮ್ | | ಮತ್ಾಯಯಶ್ಷ್ ೀರತಭರ್ಂ ಜನ್ಂ ಪರತ ಮತ್ಾಯಯಶ್ಷ್ ೀರತಭರ್ಂ ಜನ್ಂ ಪರತ 
ಅಥ್ ೀಯಅಥ್ ೀಯSSರ್ಮಿತ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ರ್ಮಿತ ವಿವಿಕುದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ | | ಕ್ಾಮರ ಪಂ ತ್ಾವಮವಿಗಣರ್ಯ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ತ್ಾವಮವಿಗಣರ್ಯ || || 46 46 ||||  

 

ತಂ ತ್ಾವತಂ ತ್ಾವSSನ್ತರ ಪಮಭಜಂ ಜಗತ್ಾಮ ೀಶಮಾತ್ಾಮನ್ಮತರ ಚ ಪರತರ ಚ ಕ್ಾಮರ ಪಮ್ ನ್ತರ ಪಮಭಜಂ ಜಗತ್ಾಮ ೀಶಮಾತ್ಾಮನ್ಮತರ ಚ ಪರತರ ಚ ಕ್ಾಮರ ಪಮ್ ||  
ಸಾಯನ್ೇ ತವಾಙಚಘಾಶರಣಂ ಶತರತಭಿಭರಯಮತ್ಾಯ ಯೀ ವ್ೈ ಭಜನಿುಸಾಯನ್ೇ ತವಾಙಚಘಾಶರಣಂ ಶತರತಭಿಭರಯಮತ್ಾಯ ಯೀ ವ್ೈ ಭಜನಿು  ಉತ ರಾನ್ಯನ್ೃತ್ಾಪವಗಯಮ್ ಉತ ರಾನ್ಯನ್ೃತ್ಾಪವಗಯಮ್ || ||   

ಭರಮತರನ್ನಂ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಭರಮಭರಮತರನ್ನಂ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಭರಮತೀ ತಸಾಯಾಃ ಭರಮತ್ಾಯಾಃ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನಿತೀ ತಸಾಯಾಃ ಭರಮತ್ಾಯಾಃ ವಿಪರಿೀತಜ್ಞಾನಿನಾಂ ನಾಂ 
ಭಕ್ಷಕ್ಾರಾಭಕ್ಷಕ್ಾರಾ  ಇತಯರ್ಯಾಃ ಶತರತಭಿಾಃ ಶತರತಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ ಶತರತಭಿಾಃ ಶತರತಪರಮಾಣ್ೀನ್ ||  

‘‘ಅಭರಮಾ ಭರಮತ್ಾಮತರೀ ರಾ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಗಮಯತ್್ೀ ಅಭರಮಾ ಭರಮತ್ಾಮತರೀ ರಾ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಗಮಯತ್್ೀ ||  
ತಸ್ಯೈ ನ್ಮೀತಸ್ಯೈ ನ್ಮೀSSಸತುಸತು  ತ್್ೀತ್್ೀ  ದ್ೀವ್ಯೈ ವಿಷ್ತಣವಕ್ಷಾಃಸಿಲಾಶರಯೀದ್ೀವ್ಯೈ ವಿಷ್ತಣವಕ್ಷಾಃಸಿಲಾಶರಯೀ’’ಇತ ಚ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ಚ ನಾರದಿೀಯೀ || || 47 47 ||||  

 

ಕಸಾಯಾಃ ಕಸಾಯಾಃ ಸತಯಸತಯರಚತಯತ ನ್ೃಪಾ ಭವತ್್ ೀಪದಿಷಾಟಾಃ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಖರಗ್ ೀಶವಬಿಡಾಲಭೃತ್ಾಯಾಃ ರಚತಯತ ನ್ೃಪಾ ಭವತ್್ ೀಪದಿಷಾಟಾಃ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಖರಗ್ ೀಶವಬಿಡಾಲಭೃತ್ಾಯಾಃ ||  
ರ್ತೆಣಯಮ ರ್ತೆಣಯಮ ಲಮರಿಕಶಯನ್ ನ್ ೀಪರಾರಾದ್ತಯಷ್ಮತೆಥಾ ಮೃಡವಿರಿಞ್ಾಸಭಾಸತ ಗಿೀತ್ಾ ಲಮರಿಕಶಯನ್ ನ್ ೀಪರಾರಾದ್ತಯಷ್ಮತೆಥಾ ಮೃಡವಿರಿಞ್ಾಸಭಾಸತ ಗಿೀತ್ಾ || || 48 48 ||||  

ಖರಗ್ ೀಖರಗ್ ೀSSಶವಬಿಡಾಲವತ್ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಭೃತ್ಾಯಾಃ ಶವಬಿಡಾಲವತ್ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಭೃತ್ಾಯಾಃ || || 48 48 ||||  
 

ತವಕ್ ಶಮಶತರರ್ ೀಮನ್ಖಕ್್ೀಶಪನ್ದ್ಧಮನ್ುಮಾಯಂಸಾಸ್ತಿರಕುಕೃಮಿವಿಡಾರಿತ್ಾನ್ಿವಿೀತಮ್ ತವಕ್ ಶಮಶತರರ್ ೀಮನ್ಖಕ್್ೀಶಪನ್ದ್ಧಮನ್ುಮಾಯಂಸಾಸ್ತಿರಕುಕೃಮಿವಿಡಾರಿತ್ಾನ್ಿವಿೀತಮ್ ||  
ಜೀವಚಛಜೀವಚಛವಂ ಭಜತ ಕ್ಾಮಮತವಿಯಮ ಢಾ ರಾ ತ್್ೀ ಪದಾಬಜಮಕರನ್ದಮಜಘರತೀ ಸ್ತಿೀ ವಂ ಭಜತ ಕ್ಾಮಮತವಿಯಮ ಢಾ ರಾ ತ್್ೀ ಪದಾಬಜಮಕರನ್ದಮಜಘರತೀ ಸ್ತಿೀ || || 49 49 ||||  

‘‘ಆನ್ನ್ದಸಮಶತರರಾನ್ನ್ದಕ್್ೀಶ ಆಪಾದ್ನ್ಖಾತ್ ಸವಯ ಏವಾನ್ನ್ದಾಃ ಆನ್ನ್ದಸಮಶತರರಾನ್ನ್ದಕ್್ೀಶ ಆಪಾದ್ನ್ಖಾತ್ ಸವಯ ಏವಾನ್ನ್ದಾಃ ||  
ಸ ಏಷ್ ವಿಷ್ತಣರಜ್ ೀಸ ಏಷ್ ವಿಷ್ತಣರಜ್ ೀSSಮೃತ್್ ೀಮೃತ್್ ೀSSಚಲ್ ೀ ಬರಹಮ ರ್ ಏವಮೀವಂ ವ್ೀದ್ ಚಲ್ ೀ ಬರಹಮ ರ್ ಏವಮೀವಂ ವ್ೀದ್ ||  
ಆನ್ನ್ದ ಏವ ಸ ಭವತ್ಾಯನ್ನ್ದಸಯ ಸಾಷ್ಟಟಯತ್ಾಂ ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಂ ಆನ್ನ್ದ ಏವ ಸ ಭವತ್ಾಯನ್ನ್ದಸಯ ಸಾಷ್ಟಟಯತ್ಾಂ ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಂ   
ಸಾರ್ತಜಯಮಾಪನೀತಸಾರ್ತಜಯಮಾಪನೀತ’’  ಇತ ಮಾಧ್ಯನಿದನಾರ್ನ್ಶತರತಾಃ ಇತ ಮಾಧ್ಯನಿದನಾರ್ನ್ಶತರತಾಃ || || 49 49 ||||  

 

ಅಸಯಮತಬಅಸಯಮತಬಜಾಜಾಕ್ಷ ಮಮ ತ್್ೀ ಚರಣಾನ್ತರಾಗ ಆತಮನ್ ರತಸಯ ಮಯ ಚಾನ್ತರಿಕುದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಕ್ಷ ಮಮ ತ್್ೀ ಚರಣಾನ್ತರಾಗ ಆತಮನ್ ರತಸಯ ಮಯ ಚಾನ್ತರಿಕುದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ||  
ರ್ಹಯಯಸಯ ವೃದ್ಧರ್ ಉಪಾತುರಜ್ ೀರ್ಹಯಯಸಯ ವೃದ್ಧರ್ ಉಪಾತುರಜ್ ೀSSತಮಾತ್್ ರೀ ಮಾಮಿೀಕ್ಷಸ್ೀ ತದ್ತ ಹ ನ್ಾಃ ಪರಮಾನ್ತಕಮಾಾತಮಾತ್್ ರೀ ಮಾಮಿೀಕ್ಷಸ್ೀ ತದ್ತ ಹ ನ್ಾಃ ಪರಮಾನ್ತಕಮಾಾ||||  

ಅನ್ತರಿಕುದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಭಕಯನ್ತಸಾರ್ಯನ್ತಗರಹಸಯ ಅನ್ತರಿಕುದ್ೃಷ್ಟೀಾಃ ಭಕಯನ್ತಸಾರ್ಯನ್ತಗರಹಸಯ ||  
‘‘ರ್ ಏಷ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರ್ ೀರ್ ಏಷ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರ್ ೀSSಜರ್ ೀಜರ್ ೀSSಮರಸುಂ ವಾ ಏನ್ತಮಾಹತಭಾಯಕು ಇತ ಮರಸುಂ ವಾ ಏನ್ತಮಾಹತಭಾಯಕು ಇತ | | ಭಕ್ಾಯ ಹಿ ಭಕ್ಾಯ ಹಿ 
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSನ್ತಗೃಹಾಣನ್ತಗೃಹಾಣತ ತ | | ಭಕ್್ಯೈ ವ್ೀದ್ಂ ವೃಣತತ್್ೀ ಶ್ರರ್ಂ ವಿರಿಞ್ಾಂ ರತದ್ರಂ ಇನ್ದಾಮಾ ಭಕ್್ಯೈ ವ್ೀದ್ಂ ವೃಣತತ್್ೀ ಶ್ರರ್ಂ ವಿರಿಞ್ಾಂ ರತದ್ರಂ ಇನ್ದಾಮಾ ––  
ಪಪೀಲ್ಲಕಮ್ ಪಪೀಲ್ಲಕಮ್ | | ನಾಭಕುಂ ವೃಣತತ್್ೀ ನಾಭಕುಮನ್ತಗೃಹಾಣತ ನಾಭಕುಂ ವೃಣತತ್್ೀ ನಾಭಕುಮನ್ತಗೃಹಾಣತ | | ರಾವಾನ್ ವಾರಾವಾನ್ ವಾವವ  ಸ ಸ 
ಭಕುಸಾುವದ ಧ್ಯೀಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್ಾವದ ಧ್ಯೀಷ್ ೀಭಕುಸಾುವದ ಧ್ಯೀಷ್ ವೃಣತತ್್ೀ ತ್ಾವದ ಧ್ಯೀಷ್ ೀSSನ್ತಗೃಹಾಣತ ನ್ತಗೃಹಾಣತ | | ನಾ ಕಂ ವೃಣತತ್್ೀ ನಾ ಕಂ ವೃಣತತ್್ೀ 
ನಾ ಕಮನ್ತಗೃಹಾಣತ ನಾ ಕಮನ್ತಗೃಹಾಣತ | | ನಾವರಂ ವೃಣತತ್್ೀ ನಾವರಮನ್ತಗೃಹಾಣತ ನಾವರಂ ವೃಣತತ್್ೀ ನಾವರಮನ್ತಗೃಹಾಣತ |  |  ಅಥಾತ್್ ೀ ಅಥಾತ್್ ೀ 
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ಭಭಕಿುಮಿೀಮಾಂಸಾ ಭವತಕಿುಮಿೀಮಾಂಸಾ ಭವತ  | | ರ್ತವಾ ಸಾಯತ್ ಸಾಧ್ತರ್ತವಾರ್ತವಾ ಸಾಯತ್ ಸಾಧ್ತರ್ತವಾSSಧ್ಾಯರ್ಕಾಃಧ್ಾಯರ್ಕಾಃ  | | ಆಶ್ಷ್ ಠೀ ಆಶ್ಷ್ ಠೀ 
ದ್ರಢಿಷ್ ಠೀ ಬಲ್ಲಷ್ಠಾಃ ದ್ರಢಿಷ್ ಠೀ ಬಲ್ಲಷ್ಠಾಃ | | ತಸ್ಯೀರ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಸವಾಯ ವಿತ್ ು್ೀನ್ ಪೂಣಾಯ ಸಾಯತ್ ತಸ್ಯೀರ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಸವಾಯ ವಿತ್ ು್ೀನ್ ಪೂಣಾಯ ಸಾಯತ್ | | ಸ ಸ 
ಏಕ್್ ೀ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಭವತ ಏಕ್್ ೀ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಭವತ | | ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷಾ ಭಕ್ಾು ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷಾ ಭಕ್ಾು 
ಏತ್ಾವಾನಾಮನ್ತಷ್ ೀಏತ್ಾವಾನಾಮನ್ತಷ್ ೀ  ಗನ್ಧವಯಾಃ ಗನ್ಧವಯಾಃ | | ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷಾ ಗನ್ಧವಾಯ ಏತ್ಾವಾನ್ ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಮಾನ್ತಷಾ ಗನ್ಧವಾಯ ಏತ್ಾವಾನ್ 
ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಾಃ ದ್ೀವಗನ್ಧವಯಾಃ | | ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಯ ಏತ್ಾವಾಂತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಯ ಏತ್ಾವಾಂಶ್ಾರಲ್ ೀಕಾಃ ಪ್ೈತೃಕಾಃ ಶ್ಾರಲ್ ೀಕಾಃ ಪ್ೈತೃಕಾಃ | | 
ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಚಿರಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪ್ೈತೃಕ್ಾಾಃ ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಚಿರಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಪ್ೈತೃಕ್ಾಾಃ | | ಏತ್ಾವಾಂಶ್ಾರಲ್ ೀಕ್್ ೀ ದ್ೈವಿಕಾಃ ಏತ್ಾವಾಂಶ್ಾರಲ್ ೀಕ್್ ೀ ದ್ೈವಿಕಾಃ | | ತ್್ೀ ತ್್ೀ 
ಯೀ ಶತಂ ಚಿರಲ್ ೀಕ್ಾ ದ್ೈವಿಕ್ಾಾಃ ಯೀ ಶತಂ ಚಿರಲ್ ೀಕ್ಾ ದ್ೈವಿಕ್ಾಾಃ ||  
ಏತ್ಾವತಯತ್ಾತುವಕದ್ೀವತ್ಾ ಏತ್ಾವತಯತ್ಾತುವಕದ್ೀವತ್ಾ | | ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಮತ್ಾತವಕ್್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಮತ್ಾತವಕ್್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | | ಏತ್ಾವತೀ ಏತ್ಾವತೀ 
ತ್ಾತವಕದ್ೀವತ್ಾ ತ್ಾತವಕದ್ೀವತ್ಾ | | ತ್ಾ ರಾಾಃ ಶತಂ ತ್ಾತವಕ್್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ತ್ಾ ರಾಾಃ ಶತಂ ತ್ಾತವಕ್್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ | | ಏತ್ಾವಾನ್ ಏತ್ಾವಾನ್ 
ಪುರತಹ ತಾಃಪುರತಹ ತಾಃ  | | ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಪೂರತಹ ತ್ಾಾಃ ತ್್ೀ ಯೀ ಶತಂ ಪೂರತಹ ತ್ಾಾಃ | | ಏತ್ಾವಾನ್ಏತ್ಾವಾನ್  ವಾವ ರತದ್ರಾಃ ಯೀ ತ್್ೀ ವಾವ ರತದ್ರಾಃ ಯೀ ತ್್ೀ 
ಶತಂಶತಂ  ರತದಾರಾಃ ರತದಾರಾಃ | | ಏತ್ಾವಾನ್ ವಾವ ವಿರಿಞ್ಾಏತ್ಾವಾನ್ ವಾವ ವಿರಿಞ್ಾಸ ು್ೀ ಯೀ ಶತಂ ವಿರಿಞ್ಚಾಾಃ ಸ ು್ೀ ಯೀ ಶತಂ ವಿರಿಞ್ಚಾಾಃ | | ಏತ್ಾವತೀ ಏತ್ಾವತೀ 
ಶ್ರೀಭಯಕ್ಾಯ ಭವತ ಶ್ರೀಭಯಕ್ಾಯ ಭವತ | | ತದಾಯವತೀ ವಾವ ಭಕಿುತದಾಯವತೀ ವಾವ ಭಕಿುಸಾುವಜಾಜಾನ್ಂ ಭವತ ಸಾುವಜಾಜಾನ್ಂ ಭವತ | | ರಾವದಾವವ ರಾವದಾವವ 
ತಜಾಜಾನ್ಂ ತ್ಾವದಾನ್ನ್ ದೀ ಮೌಕಿುಕ್್ ೀತಜಾಜಾನ್ಂ ತ್ಾವದಾನ್ನ್ ದೀ ಮೌಕಿುಕ್್ ೀSSಥ್ೈಷ್ ಏವ ಪರಮಾನ್ನ್ ದೀ ಯೀಥ್ೈಷ್ ಏವ ಪರಮಾನ್ನ್ ದೀ ಯೀSSಸೌ ಸೌ 
ಹರಿವಿಯಶ್್ ವೀ ವಿನ್ ೀದ್ ೀಹರಿವಿಯಶ್್ ವೀ ವಿನ್ ೀದ್ ೀSSಪನ್ ೀದ್ಾಃ ಸಂಸಾೆರಕ್್ ೀ ವಿಕ್ಾಪನ್ ೀದ್ಾಃ ಸಂಸಾೆರಕ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರಕ್್ ೀರಕ್್ ೀSS ಕ್ಾರಕ  ಕ್ಾರಕ 
ಏತಏತಸ್ಯೈವಾನ್ನ್ದಸಾಯನಾಯನಿ  ಭ ತ್ಾನಿ ಮಾತ್ಾರಮತಪಜೀವನಿುಸ್ಯೈವಾನ್ನ್ದಸಾಯನಾಯನಿ  ಭ ತ್ಾನಿ ಮಾತ್ಾರಮತಪಜೀವನಿು’ ’ ಇತ ಇತ 
ಪೌತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ಪೌತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ||||  

 

‘‘ಮಿಲ್ಲತ್ೌ ವಾ ಏತ್ೌ ಭಗವತ್್ ೀ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹಶಾ ಭಕಿುಶಾ ಯೀ ವಾಮಿಲ್ಲತ್ೌ ವಾ ಏತ್ೌ ಭಗವತ್್ ೀ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹಶಾ ಭಕಿುಶಾ ಯೀ ವಾSSನ್ತಗರಹಿೀ ಸ ನ್ತಗರಹಿೀ ಸ 
ಭಕ್್ ುೀ ಯೀ ಭಕುಾಃ ಸ್ ೀಭಕ್್ ುೀ ಯೀ ಭಕುಾಃ ಸ್ ೀSSನ್ತಗರಹಿೀ ನ್ತಗರಹಿೀ | | ಯೀ ವಾಯೀ ವಾSSನ್ತನ್ತಗೃಹಿೀಗೃಹಿೀತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸ ಭಕ್್ ುೀ ತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ಸ ಭಕ್್ ುೀ 
ಯೀ ಭಕುಯೀ ಭಕುಸುಂಸುಂ  ವಾ ಬರಹಾಮವಾ ಬರಹಾಮSSನ್ತಗೃಹಾಣತ ರಾವಾನ್ ವ್ೈ ನ್ತಗೃಹಾಣತ ರಾವಾನ್ ವ್ೈ 
ಬರಹಮಣ್ ೀಬರಹಮಣ್ ೀSSನ್ತಗರಹಸಾುವತೀ ನ್ತಗರಹಸಾುವತೀ ಭಕಿುರಾಯವತೀ ಭಕಿುಸಾುವಾನ್ವೈ ಬರಹಮಣ್ ೀಭಕಿುರಾಯವತೀ ಭಕಿುಸಾುವಾನ್ವೈ ಬರಹಮಣ್ ೀSSನ್ತಗರಹಾಃ ನ್ತಗರಹಾಃ | | 
ಪರಕೃತ್ೌ ವ್ೈ ಬರಹಮಣ್ ೀಪರಕೃತ್ೌ ವ್ೈ ಬರಹಮಣ್ ೀSSನ್ತಗರಹಾಃ ಪರಮಸುದ್ವರ್ ೀ ವಾವ ಮಹತ ತದ್ವರ್ ೀ ವಾ ನ್ತಗರಹಾಃ ಪರಮಸುದ್ವರ್ ೀ ವಾವ ಮಹತ ತದ್ವರ್ ೀ ವಾ 
ರತದ್ರೀ ತದ್ವರಾಃ ಪುರ ಹ ತ್್ೀರತದ್ರೀ ತದ್ವರಾಃ ಪುರ ಹ ತ್್ೀ  | | ಅರ್ ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಷ್ತ ಮಅರ್ ದ್ೀವಷ್ಟಯಪತೃಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ’’  ಇತ ಇತ 
ಧ್ಮಯಶತರತಾಃ ಧ್ಮಯಶತರತಾಃ ||||  
ತಸಾಯಮೀವ ರಜಸ ಉದ್ರೀಚನಾದ್ತಪಾತುರಜ್ ೀತಸಾಯಮೀವ ರಜಸ ಉದ್ರೀಚನಾದ್ತಪಾತುರಜ್ ೀSSತಮಾತರತವಮ್  ತಮಾತರತವಮ್  --  
‘‘ಅರ್ ತರಗತಣಾ ಹ್ಯೀವ ಪರಕೃತರಗತಣ್ ೀ ಅರ್ ತರಗತಣಾ ಹ್ಯೀವ ಪರಕೃತರಗತಣ್ ೀ ವಾವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ರ್ದಾ ಅರಜಾ ವಾವ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ ರ್ದಾ ಅರಜಾ 
ರಾಜ್ ೀರಾಜ್ ೀSSಸಾಯ ಉದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಸೃಷ್ಟಟಾಃಸಾಯ ಉದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ  | | ಸ ರ್ದಾ ಹಯಸ ರ್ದಾ ಹಯಸತವಾಃಸತವಾಃ  
ಸತವಮತಸತವಮತದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಸಿ್ತತಾಃ ದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಸಿ್ತತಾಃ | | ಸ ರ್ದಾ ಹಯತಮಾಸುಮೀಸ ರ್ದಾ ಹಯತಮಾಸುಮೀSSಸಾಯ ಸಾಯ 
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ಉದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಲಯೀ ನ್ೈನ್ಮೀತ್್ೀ ಗತಣಾ ಅಬತಯಪಸಾೃಷ್ನಿು ಉದ್ವಧ್ಯರ್ತ್್ಯೀಷಾ ವಾವ ಲಯೀ ನ್ೈನ್ಮೀತ್್ೀ ಗತಣಾ ಅಬತಯಪಸಾೃಷ್ನಿು | | ನ್ೈಷಾ ನ್ೈಷಾ 
ಏತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ಭತಯಪಸಾೃಶತಯಗತಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ಭವತ ಏತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ಭತಯಪಸಾೃಶತಯಗತಣ್ ೀ ಹ್ಯೀಷ್ ಭವತ ||’’  
ಅತ್್ೈಷ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ ೀ ಭವತ ಅತ್್ೈಷ್ ಶ್್ ಿೀಕ್್ ೀ ಭವತ ||  

‘‘ಅಗತಣಸಯ ಗತಣಾದಾನಾಂ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣವಧ್ಯನ್ಮ್ ಅಗತಣಸಯ ಗತಣಾದಾನಾಂ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣವಧ್ಯನ್ಮ್ ||  
ನ್ ಕದಾಚಿದ್ತುಣ್ೈರ್ೀಷ್ ಸಾೃಶಯತ್್ೀ ಪರಮೀ ಹಿ ಸಾಃನ್ ಕದಾಚಿದ್ತುಣ್ೈರ್ೀಷ್ ಸಾೃಶಯತ್್ೀ ಪರಮೀ ಹಿ ಸಾಃ’’  ಇತ ಚಾಕ್ಾರರ್ಣಇತ ಚಾಕ್ಾರರ್ಣಶತರಶತರತಾಃ ತಾಃ || || 51 51 ||||  

 

ನ್ೈವಾಲ್ಲೀನ್ೈವಾಲ್ಲೀಕಂಕಂ  ಭವತ್್ಯೀವ ವಚಸ ು್ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ ಭವತ್್ಯೀವ ವಚಸ ು್ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ ||  
ಅಮಾಬಅಮಾಬರಾ ಇವ ಹಿ ಪಾರರ್ಾಃರಾ ಇವ ಹಿ ಪಾರರ್ಾಃ  ಕನಾಯವಾದ್ರತಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕನಾಯವಾದ್ರತಾಃ ಕವಚಿತ್ || || 51 51 ||||  

ಮಾತತಾಃ ಕನಾಯಪರದಾನ್ವಾದ್ೀ ರತರ್ಯಥಾ ನಾಲ್ಲೀಕಂ ಭವತ ಪಾರರ್ಾಃ ತಥಾ ತ್್ೀ ಮಾತತಾಃ ಕನಾಯಪರದಾನ್ವಾದ್ೀ ರತರ್ಯಥಾ ನಾಲ್ಲೀಕಂ ಭವತ ಪಾರರ್ಾಃ ತಥಾ ತ್್ೀ 
ವಚಾಃವಚಾಃ  ಕವಚಿದ್ಪ ನಾಲ್ಲೀಕಂ ಭವತ್್ಯೀವ ಕವಚಿದ್ಪ ನಾಲ್ಲೀಕಂ ಭವತ್್ಯೀವ || || 51 51 ||||  

 

ಮತಗಾಧರಾಶಾಾಪ ಪುಂಶಾಮತಗಾಧರಾಶಾಾಪ ಪುಂಶಾಲಾಯಲಾಯ  ಮನ್ ೀಮನ್ ೀSSಭ್ಯೀತ ನ್ವಂ ನ್ವಮ್ಭ್ಯೀತ ನ್ವಂ ನ್ವಮ್  ||  
ಬತಧ್್ ೀಬತಧ್್ ೀSSಸತೀಂ ನ್ ಬಿಭೃರಾತ್ ತ್ಾಂ ಬಿಭರದ್ತಭರ್ಚತಯತಾಃಸತೀಂ ನ್ ಬಿಭೃರಾತ್ ತ್ಾಂ ಬಿಭರದ್ತಭರ್ಚತಯತಾಃ  || || 52 52 ||||  

ರಾಮಸತೀಂ ಬತಧ್್ ೀ ನ್ ಬಿಭೃರಾತ್ ರಾಮಸತೀಂ ಬತಧ್್ ೀ ನ್ ಬಿಭೃರಾತ್ | | ರಾಂ ಚ ತ್ಾಂ ಬಿಭರದ್ದೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟಚತಯತ್್ ೀ ರಾಂ ಚ ತ್ಾಂ ಬಿಭರದ್ದೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟಚತಯತ್್ ೀ 
ಭವತ ಭವತ | | ತಸಾಯ ಅಪ ಪುಂಶಾತಸಾಯ ಅಪ ಪುಂಶಾಚಚಲಾಯಸುವಯೀ ಮನ್ ೀ ನ್ವಂ ನ್ವಮಭ್ಯೀತ ಲಾಯಸುವಯೀ ಮನ್ ೀ ನ್ವಂ ನ್ವಮಭ್ಯೀತ ||  

‘‘ಅಮತಗ ಧ್ೈಅಮತಗ ಧ್ೈವ ತತ ಮತಗ ಧ್ೀವ ತವದ್ತಾಃಖಾ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ೀವ ಚ ವ ತತ ಮತಗ ಧ್ೀವ ತವದ್ತಾಃಖಾ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ೀವ ಚ ||  
ಶ್ರೀದ್ಯಶಯಯೀದ್ಧರಿಶ್ೈವ ನ್ೈವ್ೈತ್ೌ ಮೀಹದ್ತಾಃಖಿನೌ ಶ್ರೀದ್ಯಶಯಯೀದ್ಧರಿಶ್ೈವ ನ್ೈವ್ೈತ್ೌ ಮೀಹದ್ತಾಃಖಿನೌ ||  
ಮಿಥ್ ೀಮಿಥ್ ೀSSಪ ತ್ಾಪ ತ್ಾದ್ೃಗವಚನ್ದ್ೃಗವಚನ್ಮಾಕ್ಾರಂ ಚ್ೈವ ಲ್ಲೀಲರಾ ಮಾಕ್ಾರಂ ಚ್ೈವ ಲ್ಲೀಲರಾ ||  
ದ್ಶಯದ್ಶಯರ್ನ ುೌರ್ನ ುೌ  ನ್ೃನ್ೃಣಾಂ ಮೀಹಂ ಕತರಾಯಣಾಂ ಮೀಹಂ ಕತರಾಯಸಾುಂ ಶಾಸಾುಂ ಶಾಸಿಸಿದ್ಶಯನಾತ್ದ್ಶಯನಾತ್’’    
ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀರ್ಯೀಗ್ೀ ರ್ಯೀಗ್ೀ || || 52 52 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  75 75 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ಟ್ ಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಟ್ ಸಪುತರಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  76 76 ||||  
 

ರಾಮಾ ಗೃಹ್ೀ ವಿಹರತಾಃ ಪುರತಾಃ ಕರಾಭಾಯಂ ಬದ್ಧೀಕ್ಷಣಾಾಃರಾಮಾ ಗೃಹ್ೀ ವಿಹರತಾಃ ಪುರತಾಃ ಕರಾಭಾಯಂ ಬದ್ಧೀಕ್ಷಣಾಾಃ  ಸವದ್ಯತಸಯ ಮತದಾ ಹಸನ್ಯಾಃಸವದ್ಯತಸಯ ಮತದಾ ಹಸನ್ಯಾಃ| |   
ಗಾತ್ಾರನ್ುರಾಗಾತ್ಾರನ್ುರಾಣಯಪ ದ್ಧ್ತನಿಯಜಪೂರತಷ್ಸಯ ಕ್್ಿೀಶಾವಹಾನ್ಯಪ ತದ್ಙ್ುಜಭಙ್ುಭಿೀತ್ಾಾಃ ಣಯಪ ದ್ಧ್ತನಿಯಜಪೂರತಷ್ಸಯ ಕ್್ಿೀಶಾವಹಾನ್ಯಪ ತದ್ಙ್ುಜಭಙ್ುಭಿೀತ್ಾಾಃ || || 6 6 ||||  
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ಗಾತ್ಾರನ್ುರಾಣಯಗಾತ್ಾರನ್ುರಾಣಯಪಯಪಯಪದ್ಧ್ತಾಃ ಪದ್ಧ್ತಾಃ | | ಪಧ್ಾತವ್ಯೀಭ್ ಯೀಪಧ್ಾತವ್ಯೀಭ್ ಯೀSSನಾಯನ್ಯಪ ನಾಯನ್ಯಪ | | ಯೀಷಾಂ ಪಧ್ಾನ್ೀನ್ ಯೀಷಾಂ ಪಧ್ಾನ್ೀನ್ 
ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಭವತ್ಾಯಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಭವತ್ಾಯತಮನ್ಾಃ ತಮನ್ಾಃ | | ನಿಜಭತತಯರಪಯಪದ್ಧ್ತಾಃ ನಿಜಭತತಯರಪಯಪದ್ಧ್ತಾಃ | | ನಿಲಯಜಾಜ ಇತಯಕ್ಾಮೀ ನಿಲಯಜಾಜ ಇತಯಕ್ಾಮೀ 
ಭವತಯಭವತಯಸಾಸಾವಿತ ಭರಾತ್ ವಿತ ಭರಾತ್ || || 6 6 ||||  

 

ನಿಹತ್್ೀ ರತಗಿಮಣಿೀ ಶಾಯಲ್ೀ ನಾಬರವಿೀತ್ ನಿಹತ್್ೀ ರತಗಿಮಣಿೀ ಶಾಯಲ್ೀ ನಾಬರವಿೀತ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ ಸಾಧ್ತ ವಾ ||  
ರತಗಿಮಣಿೀಬಲಯೀ ರಾಜನ್ ಸ್ನೀಹಭಙ್ುಭರಾದ್ಧರಿಾಃ ರತಗಿಮಣಿೀಬಲಯೀ ರಾಜನ್ ಸ್ನೀಹಭಙ್ುಭರಾದ್ಧರಿಾಃ || || 50 50 ||||  

‘‘ನ್ ಸ್ನೀಹಭಙಕ್ ುೀ ದ್ೀವಾಯಸತು ನ್ ಭರ್ಂ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಚ ನ್ ಸ್ನೀಹಭಙಕ್ ುೀ ದ್ೀವಾಯಸತು ನ್ ಭರ್ಂ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಚ ||  
ಸ್ನೀಹಭಿೀತ ಇವಾಥಾಪ ಲ್ ೀಚ್ೀ ರತಸ್ನೀಹಭಿೀತ ಇವಾಥಾಪ ಲ್ ೀಚ್ೀ ರತಗಿಮಗಿಮವಧ್್ೀ ಹರಿಾಃವಧ್್ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಬರಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಹಾಮಣ ಡ್ೀ || || 50 50 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಟ್ ಸಪುತತಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಟ್ ಸಪುತತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  76 76 ||||  
 

|| || ಅಶ್ೀತತಮೀಅಶ್ೀತತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  80 80 ||||  

ಶತರತ್ಾವಶತರತ್ಾವSSಜತಂ ಜರಾಸನ್ಧಂ ನ್ೃಜತಂ ಜರಾಸನ್ಧಂ ನ್ೃಪತ್್ೀಧ್ಾಯಯರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಪತ್್ೀಧ್ಾಯಯರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಆಹ್ ೀಪಾರ್ಂ ತಮೀವಾದ್ಯ ಉದ್ಧವೀ ರ್ಮತವಾಚ ಹ ಆಹ್ ೀಪಾರ್ಂ ತಮೀವಾದ್ಯ ಉದ್ಧವೀ ರ್ಮತವಾಚ ಹ || || 15 15 ||||  

ಅಜತಂ ಜರಾಸನ್ಧಂ ಭಗವತ ಏವ ಶತರತ್ಾವ ಅಜತಂ ಜರಾಸನ್ಧಂ ಭಗವತ ಏವ ಶತರತ್ಾವ | | ತಥಾಹಿ  ಸಭಾಪವಯಣಿ ತಥಾಹಿ  ಸಭಾಪವಯಣಿ 
ಪಶಾಾಪಶಾಾದಿದಗಿವಜಯೀಕ್ ು್ೀಾಃದಿದಗಿವಜಯೀಕ್ ು್ೀಾಃ  ||  

  ‘‘ಪೂವಾಯಾಃ ಕಥಾಾಃ ಪರಂ ಬ ರರ್ತಾಃ ಪರಾಾಃ ಪೂವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ಪೂವಾಯಾಃ ಕಥಾಾಃ ಪರಂ ಬ ರರ್ತಾಃ ಪರಾಾಃ ಪೂವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಸವಯಂಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಸವಯಂ  ವಯತ್ಾಯಸ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ವಯತ್ಾಯಸ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ವಿಸಾುರ್ೀ ತತ ರ್ದ್ತಕುಂ ಸಾಯತ್ ತದಾುಾಹಯಮವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ ವಿಸಾುರ್ೀ ತತ ರ್ದ್ತಕುಂ ಸಾಯತ್ ತದಾುಾಹಯಮವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ ||  
ಸಙಕಷೀಪೀಕುವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ತತ ಗತಣ್ ೀಕಿುಶಾ ಸತ್ಾಂ ರ್ಥಾಸಙಕಷೀಪೀಕುವಿರ್ ೀಧ್್ೀ ತತ ಗತಣ್ ೀಕಿುಶಾ ಸತ್ಾಂ ರ್ಥಾ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  
‘‘ಜರಾಸನ್ಧಂ ನಿಹತ್್ಯೈವ ಪಾಣಡವ್ೈಶಾದಿಶ್್ ೀಜರಾಸನ್ಧಂ ನಿಹತ್್ಯೈವ ಪಾಣಡವ್ೈಶಾದಿಶ್್ ೀ  ಜತ್ಾಾಃ ಜತ್ಾಾಃ ||  
ಪರಸಾದಾದಾವಸತದ್ೀವಸಯ ರಾಜಸ ರ್ಾಃ ಕರತತಾಃ ಕೃತಾಃಪರಸಾದಾದಾವಸತದ್ೀವಸಯ ರಾಜಸ ರ್ಾಃ ಕರತತಾಃ ಕೃತಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ || || 15 15 ||||  

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಶ್ೀತತಮೀಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಶ್ೀತತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  80 80 ||||  
 

|| || ಷ್ಡಶ್ೀತತಮೀಷ್ಡಶ್ೀತತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 --  86 86 ||||  
 



 

 
 

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

 

Page 319 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ತತ್್ ೀ ಮತಹ ತ್ಾಯತರಕೃತ್ಾವುಪಸ್ತಿತಸುತ್ಾರನ್ತತಷ್ಠತಸವಜನಾನ್ತಸಙ್ುತಾಃ ತತ್್ ೀ ಮತಹ ತ್ಾಯತರಕೃತ್ಾವುಪಸ್ತಿತಸುತ್ಾರನ್ತತಷ್ಠತಸವಜನಾನ್ತಸಙ್ುತಾಃ ||  
ಮಹಾನ್ತಭಾವಸುದ್ಬತಧ್ಯತ್ಾಸತರಿೀಂ ಮಾಮಹಾನ್ತಭಾವಸುದ್ಬತಧ್ಯತ್ಾಸತರಿೀಂ ಮಾರಾಂರಾಂ  ಸ ಸಾಲವಪರಕೃತ್ಾಂ ಮಯೀದಿತ್ಾಮ್ ಸ ಸಾಲವಪರಕೃತ್ಾಂ ಮಯೀದಿತ್ಾಮ್ || || 39 39 ||||  

‘‘ಜಾನ್ನ್ ಸಾಲವಕೃತ್ಾಂ ಮಾರಾಮಜಾನ್ನಿನವ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಜಾನ್ನ್ ಸಾಲವಕೃತ್ಾಂ ಮಾರಾಮಜಾನ್ನಿನವ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಅನ್ವಅನ್ವವತಯವತಯತ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತತ ತತಸಾುಮಹರದಿವಭತಾಃ ತ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತತ ತತಸಾುಮಹರದಿವಭತಾಃ ||  
ಏವಮೀವ ತತ ಸವಯತರ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ ಏವಮೀವ ತತ ಸವಯತರ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ವಿದ್ಧತವಗತರ ರಸಾರವಿೀ ಕರ್ಞ್ಚಾವಿದ್ಧತವಗತರ ರಸಾರವಿೀ ಕರ್ಞ್ಚಾದ್ಜರ್ತ್ ಪರಮ್ ದ್ಜರ್ತ್ ಪರಮ್ ||  
ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ಶಯಯೀದಿವಷ್ತಣಮೀಯಹರ್ನ್ ಮಾರಾರಾ ಜಗತ್ ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ಶಯಯೀದಿವಷ್ತಣಮೀಯಹರ್ನ್ ಮಾರಾರಾ ಜಗತ್ ||  
ಚಿದಾನ್ನ್ದಘನ್ಸಾಯಸಯಚಿದಾನ್ನ್ದಘನ್ಸಾಯಸಯ ಕತತ್್ ೀ ವ್ೀಧ್ಾದಿ ಸದ್ುತ್್ೀಾಃ ಕತತ್್ ೀ ವ್ೀಧ್ಾದಿ ಸದ್ುತ್್ೀಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||  
‘‘ರ್ದ್ಚರಸುನಾವವಾವೃಧ್ಾನ್ ೀ ಬಲಾನಿೀನ್ದಾ ಪರಬತರವಾಣ್ ೀ ಜನ್ೀಷ್ತ ರ್ದ್ಚರಸುನಾವವಾವೃಧ್ಾನ್ ೀ ಬಲಾನಿೀನ್ದಾ ಪರಬತರವಾಣ್ ೀ ಜನ್ೀಷ್ತ ||  
ಮಾಯೀತ್ಾಸತ್್ೀ ರಾನಿ ರ್ತದಾಧನಾಯಹತನಾಯದಾಯ ಮಾಯೀತ್ಾಸತ್್ೀ ರಾನಿ ರ್ತದಾಧನಾಯಹತನಾಯದಾಯ ಶತತರಂಶತತರಂ  ನ್ನ್ತ ಪುರಾ ವಿವಿತ್್ಸೀನ್ನ್ತ ಪುರಾ ವಿವಿತ್್ಸೀ’’  
ಇತ್ಾಯದಾಯ ಚ ಶತರತಾಃ ಇತ್ಾಯದಾಯ ಚ ಶತರತಾಃ || || 39 39 ||||    

 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಶ್ೀತಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಶ್ೀತತಮೀತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ|| || 10 10 ––  86 86 ||||  
 

|| || ಚತತನ್ಯವತಚತತನ್ಯವತತಮೀತಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 10 10 ––  94 94 ||||  
 

ತತಲಯಶತರತತಪಾಃಶ್ೀಲಾಸತುಲಯಸ್ತವೀರಾರಿಮಧ್ಯಮಾಾಃ ತತಲಯಶತರತತಪಾಃಶ್ೀಲಾಸತುಲಯಸ್ತವೀರಾರಿಮಧ್ಯಮಾಾಃ ||  
ಅಪ ಚಕತರಾಃ ಪರವಚನ್ಮೀಕಂ ಶತಶ್ರಷ್ವೀಅಪ ಚಕತರಾಃ ಪರವಚನ್ಮೀಕಂ ಶತಶ್ರಷ್ವೀSSಪರ್ೀ ಪರ್ೀ || || 11 11 ||||  

‘‘ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಾಃ ಸಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತತರ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಕತಮಾರಕಾಃಸನ್ಕ್ಾದಾಯಾಃ ಸಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತತರ ಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಕತಮಾರಕಾಃ  ||  
ಮರತತಶಾ ಸಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಪುತ್್ೀಷ್ತ ಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಾಃಮರತತಶಾ ಸಮಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸಪುತ್್ೀಷ್ತ ಪರಧ್ಾನ್ಕ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ಋಕಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಋಕಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್  ||||  1111  ||||  
ಸನ್ನ್ದನ್ ಉವಾಚ ಸನ್ನ್ದನ್ ಉವಾಚ ––  

ಸವಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಮಾಪೀಸವಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಮಾಪೀರ್ ಶರಾನ್ಂ ಸಹ ಶಕಿುಭಿಾಃ ರ್ ಶರಾನ್ಂ ಸಹ ಶಕಿುಭಿಾಃ ||  
ತದ್ನ ು್ೀ ಬ್ ೀಧ್ರಾಞ್ಾಕತರಸುಲಿ್ಲಙಕುೈಾಃ ಶತರತರ್ಾಃ ಪರಮ್ ತದ್ನ ು್ೀ ಬ್ ೀಧ್ರಾಞ್ಾಕತರಸುಲಿ್ಲಙಕುೈಾಃ ಶತರತರ್ಾಃ ಪರಮ್ || || 12 12 ||||  

‘‘ಶ್ರೀಶ್ರೀಭ ಯಮಿರಿತ ರ ಪಾಭಾಯಂ ಪರಕೃತವಿಯಷ್ತಣನಾ ಸಹ ಭ ಯಮಿರಿತ ರ ಪಾಭಾಯಂ ಪರಕೃತವಿಯಷ್ತಣನಾ ಸಹ ||  
ಶ್ೀತ್್ೀ ಶತರತಸವರ ಪ್ೀಣ ಸ ುೌತ ಬರಹಮಲಯೀ ಹರಿಮ್ ಶ್ೀತ್್ೀ ಶತರತಸವರ ಪ್ೀಣ ಸ ುೌತ ಬರಹಮಲಯೀ ಹರಿಮ್ ||  
ಏಕ್ಾಏಕ್ಾSSಪಯನ್ನ್ುರ ಪಾ ಸಾ ವಾಕಯಭ್ೀದಾತ್ ಸರಸವತೀ ಪಯನ್ನ್ುರ ಪಾ ಸಾ ವಾಕಯಭ್ೀದಾತ್ ಸರಸವತೀ ||  
ಅನಾದಿನಿಧ್ನಾ ನಿತ್ಾಯ ಸ ುೌತ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ಅನಾದಿನಿಧ್ನಾ ನಿತ್ಾಯ ಸ ುೌತ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್’’    

ಇತಇತ  ಜ್ ಯೀತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಜ್ ಯೀತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
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‘‘ಸವಯದಾ ಜರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಯರ್ಸುಸಯ ಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್ ಸವಯದಾ ಜರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಯರ್ಸುಸಯ ಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್ ||  
ಶರವಣಂ ದ್ೃಶರವಣಂ ದ್ೃಷ್ಟಟರಿತ್ಾಯದಿ ಪಾರರ್ಯಯಂ ತಜಾಜಾಷ್ಟಟರಿತ್ಾಯದಿ ಪಾರರ್ಯಯಂ ತಜಾಜಾಪನ್ಂ ಸೃತಮ್ ಪನ್ಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಶತರಣ್ ೀತ ಪಶಯತ ಹ್ಯೀಷ್ ಜರ್ತೀತ್ಾಯದಿಕಂ ಸವತಾಃ ಶತರಣ್ ೀತ ಪಶಯತ ಹ್ಯೀಷ್ ಜರ್ತೀತ್ಾಯದಿಕಂ ಸವತಾಃ ||  
ಜರ್ ಪಶಯ ಶತರಣತಶ್ವೀತ ತತುಜಾಜಾಪನ್ಮೀವ ತತಜರ್ ಪಶಯ ಶತರಣತಶ್ವೀತ ತತುಜಾಜಾಪನ್ಮೀವ ತತ’’  ಇತ ವಿಮಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಿಮಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
ಶ್ರೀಭ ಯದ್ತಯಗ್ೀಯಶ್ರೀಭ ಯದ್ತಯಗ್ೀಯತತ  ರಾ ಭಿನಾನ ಪರರಾ ಭಿನಾನ ಪರಕೃತಾಃ ಶಕಿುರತಚಯತ್್ೀ ಕೃತಾಃ ಶಕಿುರತಚಯತ್್ೀ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃಸವರ ಪಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಸಾ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕಿುರ್ೀವ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃಸವರ ಪಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಸಾ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕಿುರ್ೀವ ತತ ||  
ನಿತ್ಾಯವಯವಹಿತತ್ಾವತ್ ತತ ವಿನಿತ್ಾಯವಯವಹಿತತ್ಾವತ್ ತತ ವಿಶ್ೀಷಾಚಛಕಿುನಾಮಿಕ್ಾ ಶ್ೀಷಾಚಛಕಿುನಾಮಿಕ್ಾ ||  
ರ್ಥ್ೈವ ಪಙ್ೆಜಂ ಬರಹಾಮರತದ್ರ ಇತ್ಾಯದಿಕಂ ಪದ್ಮ್ ರ್ಥ್ೈವ ಪಙ್ೆಜಂ ಬರಹಾಮರತದ್ರ ಇತ್ಾಯದಿಕಂ ಪದ್ಮ್ ||  
ತ್ಾಭಿಾಃ ಶರಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಸ್ೈವ ತತ ಶತರತರ ಪಣಿೀ ತ್ಾಭಿಾಃ ಶರಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ಸ್ೈವ ತತ ಶತರತರ ಪಣಿೀ ||  
ಅಸ ುೌತ್ ಪರಕ್ಾಶರಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಕೃತಂಅಸ ುೌತ್ ಪರಕ್ಾಶರಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಕೃತಂ  ಜೀವಬನ್ಧನಾಮ್ ಜೀವಬನ್ಧನಾಮ್ ||  
ಜಹಿ ದ್ ೀಷ್ೈರ್ಯಥಾ ಜಹಿ ದ್ ೀಷ್ೈರ್ಯಥಾ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಜೀವಸಯ ಸಂವೃತ್ಾಾಃಸವ್ೀಯ ಗತಣಾ ಜೀವಸಯ ಸಂವೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

‘‘ಶ್ರೀಾಃ ಪರಾ ಪರಕೃತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಬರಹಾಮಣಿ ತವಶ್ರೀಾಃ ಪರಾ ಪರಕೃತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಬರಹಾಮಣಿ ತವವವರಾ ತತಾಃ ರಾ ತತಾಃ ||  
ಉಮಾಶಚಿೀಮತಖಾಸುಸಾಯ ಅವರಾಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಉಮಾಶಚಿೀಮತಖಾಸುಸಾಯ ಅವರಾಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ  ||  
ಅಥಾನ್ಯೀ ಪರಕೃತೀ ದ್ತಷ್ಟೀ ನ್ೃಷ್ತ ಪಾರತಸ್ತವಕಂ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಅಥಾನ್ಯೀ ಪರಕೃತೀ ದ್ತಷ್ಟೀ ನ್ೃಷ್ತ ಪಾರತಸ್ತವಕಂ ಸಿ್ತತ್್ೀ ||  
ಸವಗತಣಾಚಾಛದಿಕ್ಾ ತ್್ವೀಕ್ಾ ಸವಗತಣಾಚಾಛದಿಕ್ಾ ತ್್ವೀಕ್ಾ ಪರಪರಮಾಮಾಚಾಛಚಾಛದಿಕ್ಾದಿಕ್ಾSSಪರಾ ಪರಾ ||  
ಸವಗತಣಾಚಾಛದಿಕ್ಾಂ ಹತ್ಾವ ಸವಗತಣಾಚಾಛದಿಕ್ಾಂ ಹತ್ಾವ ಪರಮಾಚಾಛದಿಕ್ಾಂ ಪರಾಃ ಪರಮಾಚಾಛದಿಕ್ಾಂ ಪರಾಃ ||  
ವಾಯಘುಟ್ಯ ಮೀಕ್ಷಪದ್ವಿೀಂ ದ್ದಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ವಾಯಘುಟ್ಯ ಮೀಕ್ಷಪದ್ವಿೀಂ ದ್ದಾತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಅಜ್ೀ ದ್ವೀ ಅಪ ತ್್ೀ ಪರೀಕ್ ು್ೀ ಅನ್ನಾುಅಜ್ೀ ದ್ವೀ ಅಪ ತ್್ೀ ಪರೀಕ್ ು್ೀ ಅನ್ನಾುSSSSಚಾಛದಿನಿೀ ಹರ್ೀಾಃ ಚಾಛದಿನಿೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಛಾದ್ರ್ತ್್ಯೀಷಾ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಛಾನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಛಾದ್ರ್ತ್್ಯೀಷಾ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಛಾದ್ದ್ಯೀತ್ ಪರಮ್ ಯೀತ್ ಪರಮ್ ||  
ಜೀವಸ್ಯೈವ ನ್ ತತ್ಾರಪ ಬರಹಾಮದ್ೀರಸ್ತು ಸಾ ಕವಚಿತ್ ಜೀವಸ್ಯೈವ ನ್ ತತ್ಾರಪ ಬರಹಾಮದ್ೀರಸ್ತು ಸಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸವಾಯವರ್ೀ ತ್್ೀ ಪರಕೃತೀ ಸತತಂ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ೀಸವಾಯವರ್ೀ ತ್್ೀ ಪರಕೃತೀ ಸತತಂ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ೀSSಪ ಚ ಪ ಚ ||  
ಪಶಾಚವತ್ ಸಮತದಿದಪಶಾಚವತ್ ಸಮತದಿದಷ್ಟೀ ಪುರತಷ್ಷ್ಟೀ ಪುರತಷ್ಸಾಯಸಾಯ ಕ್ಾರಿಣಾಃ  ಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಪ್ರೀರಕ್ಾಪ್ರೀರಕ್ಾಸತು ತಯೀದ್ೀಯವಯಸತು ತಯೀದ್ೀಯವಯ  ಇನಿದರಾದಾಯಾಃ ಸತಖಾತಮಇನಿದರಾದಾಯಾಃ ಸತಖಾತಮಕ್ಾಾಃಕ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ಮಹಾತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಮಹಾತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 12 12 ||||  

ರ್ಥಾ ಶರಾನ್ಂ ಸಮಾರಜಂರ್ಥಾ ಶರಾನ್ಂ ಸಮಾರಜಂ  ಬನಿದನ್ಸುತಾರಾಕರಮೈಾಃ  ಬನಿದನ್ಸುತಾರಾಕರಮೈಾಃ  ||  
ಪರತ ಯಷ್ೀಪರತ ಯಷ್ೀSSಭ್ಯೀಭ್ಯೀತಯ ಸತಶ್್ ಿೀಕ್್ೈಬ್ ೀಯಧ್ರ್ನ್ಯನ್ತಜೀವಿನ್ಾಃ ತಯ ಸತಶ್್ ಿೀಕ್್ೈಬ್ ೀಯಧ್ರ್ನ್ಯನ್ತಜೀವಿನ್ಾಃ || || 13 13 ||||  

  ‘‘ರಾಜವಜಜರ್ಶಬಾದದಾಯ ನಿತಯಬತದ್ಧಸಯರಾಜವಜಜರ್ಶಬಾದದಾಯ ನಿತಯಬತದ್ಧಸಯ  ಬ್ ೀಧ್ಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ ನ್ಮ್ ||  
ವಿಡಮಬಮಾತರಂವಿಡಮಬಮಾತರಂ ಕ್್ವೈವಾಸಯ ನಿದಾರ ವಿದಾಯಪತ್್ೀಹಯರ್ೀಾಃ ಕ್್ವೈವಾಸಯ ನಿದಾರ ವಿದಾಯಪತ್್ೀಹಯರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ || || 13 13 ||||  



 

 
 

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

 

Page 321 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಶೃತರ್ ಊಶೃತರ್ ಊಚತಾಃ  ಚತಾಃ  --  

ಜರ್ ಜರ್ ಜಹಯಜಾಮಜತ ದ್ ೀಷ್ಗೃಹಿೀತಗತಣಾಂ ಜರ್ ಜರ್ ಜಹಯಜಾಮಜತ ದ್ ೀಷ್ಗೃಹಿೀತಗತಣಾಂ   
ತವಮಸ್ತ ರ್ದಾತಮನಾ ಸಮವರತದ್ಧಸಮಸುಭಗಾಃತವಮಸ್ತ ರ್ದಾತಮನಾ ಸಮವರತದ್ಧಸಮಸುಭಗಾಃ   
ಅಜ ಜಗದ್ ೀಅಜ ಜಗದ್ ೀಕಸಾಮಖಿಲಶಕಯವಬ್ ೀಧ್ಕ ತ್್ೀ ಕಸಾಮಖಿಲಶಕಯವಬ್ ೀಧ್ಕ ತ್್ೀ 
ಕವಚಿದ್ಜರಾಕವಚಿದ್ಜರಾSSSSತಮನಾತಮನಾSSನ್ತಚರತ್್ ೀನ್ತಚರತ್್ ೀSSನ್ತಚರ್ೀನಿನಗಮಾಃ ನ್ತಚರ್ೀನಿನಗಮಾಃ || || 14 14 ||||  

ದ್ ೀಷ್ೈದ್ತಯಖಾದ್ಯೈ ಆನ್ನಾದದಾಯ ಜೀವಗತಣಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ರ್ರಾದ್ ೀಷ್ೈದ್ತಯಖಾದ್ಯೈ ಆನ್ನಾದದಾಯ ಜೀವಗತಣಾ ಗೃಹಿೀತ್ಾ ರ್ರಾ  ಸಾ ಸಾ 
ದ್ ೀಷ್ಗೃಹಿೀತಗತಣಾ ದ್ ೀಷ್ಗೃಹಿೀತಗತಣಾ | | ತವಮಸ್ತ ರ್ದಾತಮನಾತವಮಸ್ತ ರ್ದಾತಮನಾಸಮವರತದ್ಧಸಮಸುಭಗಾಃ ಸಮವರತದ್ಧಸಮಸುಭಗಾಃ | | 
ರ್ಸಾಮತುವಂ ಸವತ ಏವಾನ್ಪಗತಪೂಣ್ೈಯಶವರಾಯದಿಗತಣ್ ೀರ್ಸಾಮತುವಂ ಸವತ ಏವಾನ್ಪಗತಪೂಣ್ೈಯಶವರಾಯದಿಗತಣ್ ೀSSಸ್ತ ಸ್ತ | | 
ಅಅತಸುವತಸುವದಾದಾಭಾಭಾಸಸಸಯ ಜೀವಸಯ ಪರಕೃತಸಯ ಜೀವಸಯ ಪರಕೃತಗೃಯಹಿೀತತ್ಾವದ್ೀವ ನ್ೈಶವರಾಯದಾಯ ಗತಣಾ ಗೃಯಹಿೀತತ್ಾವದ್ೀವ ನ್ೈಶವರಾಯದಾಯ ಗತಣಾ 
ಅವಭಾಸನ ು್ೀ ಅವಭಾಸನ ು್ೀ | | ಜಗದ್ ೀಕಸಾಂ ಶ್ರೀಬರಹಾಮಜಗದ್ ೀಕಸಾಂ ಶ್ರೀಬರಹಾಮದಿೀನಾಮಪಯಖಿಲಶಕಯವಭ್ ೀದ್ಕದಿೀನಾಮಪಯಖಿಲಶಕಯವಭ್ ೀದ್ಕ  | | 
ಕವಚಿತ್ ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ್ೀ ಆತಮನಾ ಜೀವ್ೀನ್ ಕವಚಿತ್ ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ್ೀ ಆತಮನಾ ಜೀವ್ೀನ್ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಚ ಪರವತಯತಸ ು್ೀ  ಪರಕೃತ್ಾಯ ಚ ಪರವತಯತಸ ು್ೀ  
ಅನ್ತಚರ್ೀದ್ವೀದ್ ೀ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ರ ಪ್ೀಣ ಅನ್ತಚರ್ೀದ್ವೀದ್ ೀ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ರ ಪ್ೀಣ | | ಅನ್ಯದಾ ಸತುತಮಾತ್್ ರೀ ನ್ತತ ಅನ್ಯದಾ ಸತುತಮಾತ್್ ರೀ ನ್ತತ 
ಜೀವಾನಾಂ ಪರಯೀಜಕಾಃ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಯೀಜಕಾಃ | | ತಸಾಮತ್ ಸೃಷ್ಟಟಂ ಕೃತ್ಾವವ್ೀದ್ೈಜೀಯವಾನ್ ತಸಾಮತ್ ಸೃಷ್ಟಟಂ ಕೃತ್ಾವವ್ೀದ್ೈಜೀಯವಾನ್ 
ಬ್ ೀಧ್ಬ್ ೀಧ್ಯತ್ಾವ ತತ್ಾಾಮಜಾಂ ಜಹಿ ಯತ್ಾವ ತತ್ಾಾಮಜಾಂ ಜಹಿ | | ‘‘ಜರ್ ಜರ್ ಹನ್ ಹನ್ ಪರಕೃತಂ ದಾರವರ್ ಜರ್ ಜರ್ ಹನ್ ಹನ್ ಪರಕೃತಂ ದಾರವರ್ 
ದಾರವರ್ ಭಿನಿಧ ಭಿನಿಧ ದ್ತಾಃದಾರವರ್ ಭಿನಿಧ ಭಿನಿಧ ದ್ತಾಃಖಂ ತಮೀ ರತಮ್ ಖಂ ತಮೀ ರತಮ್ | | ಅಚಿತ ಪರಮ ರಮೀಶಾನ್ ಅಚಿತ ಪರಮ ರಮೀಶಾನ್ 
ವಾಸತದ್ೀವ ವ್ೈವಾಸತದ್ೀವ ವ್ೈಕತಣಠ ನಾರಾರ್ಣ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಾನ್ರಾ ಹಿ ಜೀವಗತಣಾ ವಿಸಂವೃತ್ಾ ಕತಣಠ ನಾರಾರ್ಣ ಹೃಷ್ಟೀಕ್್ೀಶಾನ್ರಾ ಹಿ ಜೀವಗತಣಾ ವಿಸಂವೃತ್ಾ 
ಅ ಅ ಸಂವೃಸಂವೃತ್ಾಾಃ ತ್ಾಾಃ | | ಏಷ್ ಹಾಯನ್ನ್ ದೀಏಷ್ ಹಾಯನ್ನ್ ದೀSSಜರ್ ೀಜರ್ ೀSSಮರ್ ೀಮರ್ ೀSS    
ಶಕಿುಮಾಂಸುವದಾಭಾಶಕಿುಮಾಂಸುವದಾಭಾಸಸುವಸಸುವರಾ ತಥಾದಿಸಮಾಾವಯೀ ರ್ತಾಃ ಪರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ರಾ ತಥಾದಿಸಮಾಾವಯೀ ರ್ತಾಃ ಪರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ 
ಪರಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಪರಾನ್ನ್ದಾಃ ಪರಶಕಿುಾಃ ಪರಶ್ರೀಾಃ ಪರರ್ಶಾಾಃ ಪರಪರವೃತುನಿತಯಯಮೀವ ತವಂ ಪರಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಪರಾನ್ನ್ದಾಃ ಪರಶಕಿುಾಃ ಪರಶ್ರೀಾಃ ಪರರ್ಶಾಾಃ ಪರಪರವೃತುನಿತಯಯಮೀವ ತವಂ 
ಸವತ್್ ೀಸವತ್್ ೀSSಸ್ತ ತವಂ ರಮಾರಾಸುವಂ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ಸ್ತ ತವಂ ರಮಾರಾಸುವಂ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ 
ರತದ್ರೀನ್ದಾರತದ್ರೀನ್ದಾಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮಮತಷಾನಾಮದ್ಭರಶಕಿುದ್ ೀಸ ರ್ಯಸ್ ೀಮಮತಷಾನಾಮದ್ಭರಶಕಿುದ್ ೀSSಸ್ತ ಪರವತಯಕ್್ ೀಸ್ತ ಪರವತಯಕ್್ ೀSSಸ್ತ ಸ್ತ 
ನಿವತಯಕ್್ ೀನಿವತಯಕ್್ ೀSSಸ್ತ ಅಜ್ ೀಸ್ತ ಅಜ್ ೀSSಸಯನ್ನ್ ುೀಸಯನ್ನ್ ುೀSSಸ್ತ ಸೃಜತ್್ ೀ ಹಿ ತ್್ೀ ಶತರತಯೀಸ್ತ ಸೃಜತ್್ ೀ ಹಿ ತ್್ೀ ಶತರತಯೀSSನ್ತವತಯನ ು್ೀ ನ್ತವತಯನ ು್ೀ 
ನ್ೈವಾಸೃಜತಾಃ ನ್ೈವಾಸೃಜತಾಃ | | ಕಂ ವಾ ವಿದ್ಧ್ತ್್ೀ ಕಂ ವಾ ನಿಷ್ೀಧ್ನಿು ಸತುತಮಾತ್ಾರ ಏವ ತ್್ೀ ಸತಯಾಃ ಕಂ ವಾ ವಿದ್ಧ್ತ್್ೀ ಕಂ ವಾ ನಿಷ್ೀಧ್ನಿು ಸತುತಮಾತ್ಾರ ಏವ ತ್್ೀ ಸತಯಾಃ 
ಪರಭ್ ೀ ಪರಭ್ ೀ ವಿಭ್ ೀ ವಿಭ್ ೀ ಸಮಾಸವವಾಯಸಮಾಸವವಾಯಸ್ ವೀತುಷ್ಠ ಪರಚರ ವಿಚರ ಸನಿಧನ್ತ ಸನಿಧನ್ತ ಮಾ ಹಿ ತ್್ೀ ಸ್ ವೀತುಷ್ಠ ಪರಚರ ವಿಚರ ಸನಿಧನ್ತ ಸನಿಧನ್ತ ಮಾ ಹಿ ತ್್ೀ 
ಕ್ಷಣ್ ೀಕ್ಷಣ್ ೀSSತ್ಾಯಗಾನಾಮತ್್ೀತ್ಾಯಗಾನಾಮತ್್ೀ  ಕ್ಷಣ್ ೀಕ್ಷಣ್ ೀSSತ್ಾಯಗಾತ್ತ್ಾಯಗಾತ್’’  ಇತ ಶಾಣಿಡಇತ ಶಾಣಿಡಲಯಶತರತಾಃ ಲಯಶತರತಾಃ ||||  

‘‘ಲರ್ಸಯ ತವಷ್ಟಮೀ ಭಾಗಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ ಉದಾಹೃತಾಃ ಲರ್ಸಯ ತವಷ್ಟಮೀ ಭಾಗಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ತತ್್ೈವ ವ್ೀದ್ಸಞ್ಚಾರ್ ೀ ಹಯನ್ಯದಾ ಸತುತಮಾತರಕ್ಾಾಃತತ್್ೈವ ವ್ೀದ್ಸಞ್ಚಾರ್ ೀ ಹಯನ್ಯದಾ ಸತುತಮಾತರಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ||  
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ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ ಏವ ಗತಣವೃತುರ್ಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಕ್ಾಲ ಏವ ಗತಣವೃತುರ್ಾಃ | | ಸವಯದಾ ನಿಗತಯಣ್ೀ ಪರಮೀಶವರ ಏವ ವತಯನ ು್ೀ ಸವಯದಾ ನಿಗತಯಣ್ೀ ಪರಮೀಶವರ ಏವ ವತಯನ ು್ೀ 
ಶತರತರ್ ಇತ  ಶತರತರ್ ಇತ  ‘‘ಕರ್ಂ ಚರನಿು ಶತರತರ್ಾಃಕರ್ಂ ಚರನಿು ಶತರತರ್ಾಃ’’  ಇತಯಸಯ ಪರಿಹಾರಾಃ ಇತಯಸಯ ಪರಿಹಾರಾಃ | | ರ್ತ್ಾರರ್ತ್ಾರಪಯರ್ಯಂ ಪಯರ್ಯಂ 
ರ್ನಿನರ್ಮಾದಿವ ನಿಷ್ೀಧ್ಾ ವತಯನ ು್ೀ ಸ ತವಮಿತ್ಾಯದಿ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ಾನಾಂ ರ್ನಿನರ್ಮಾದಿವ ನಿಷ್ೀಧ್ಾ ವತಯನ ು್ೀ ಸ ತವಮಿತ್ಾಯದಿ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ಾನಾಂ 
ಸತುತಪರತವಮ್ ಸತುತಪರತವಮ್ ||  

‘‘ವಿಧ್ಾಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನಾು ರ್ಾಃ ಪೂಜಯಾಃ ಪಾರಪಯಶಾತದ್ವತ್ಾಮ್ ವಿಧ್ಾಯದಿೀನಾಂ ನಿರ್ನಾು ರ್ಾಃ ಪೂಜಯಾಃ ಪಾರಪಯಶಾತದ್ವತ್ಾಮ್ ||  
ಇತ್ಾಯಇತ್ಾಯದಿಸತುತರ ಪ್ೀಣ ವಿಧ್ಾಯದಿಶತರತಯೀದಿಸತುತರ ಪ್ೀಣ ವಿಧ್ಾಯದಿಶತರತಯೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಹರಿಂಹರಿಂ  ವದ್ನಿು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತನಾನಮತ್ಾವದ್ಥಾಪ ಚವದ್ನಿು ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತನಾನಮತ್ಾವದ್ಥಾಪ ಚ’’  ಇತ ಶತರತನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶತರತನಿಣಯಯೀ ||  

ಪೃರ್ಕ್ ಶತರತಪೃರ್ಕ್ ಶತರತತ್ಾವನ್ನ ಪೂವಾಯಪರಸಮಬನ್ಧಾಃ ತ್ಾವನ್ನ ಪೂವಾಯಪರಸಮಬನ್ಧಾಃ | | ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ಾವದ್ನ್ನ್ುತ್ಾವಚತಛಾತೀನಾಂ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ಾವದ್ನ್ನ್ುತ್ಾವಚತಛಾತೀನಾಂ 
ಸವಯಶತರತಯಥ್ ೀಯಪಬೃಂಹಿತತ್ಾವಚ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾನಾಂ ನ್ ಸವಯಶತರತೀನಾಂ ಸವಯಶತರತಯಥ್ ೀಯಪಬೃಂಹಿತತ್ಾವಚ್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾನಾಂ ನ್ ಸವಯಶತರತೀನಾಂ 
ಪೃರ್ಗತಕಿುಾಃ ಪೃರ್ಗತಕಿುಾಃ ||  

‘‘ಸವಯಶತರತಯರ್ಯಸಮಾನಾನನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಸತಯವತೀಸತತಾಃ ಸವಯಶತರತಯರ್ಯಸಮಾನಾನನ್ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಸತಯವತೀಸತತಾಃ ||  
ಏಕ್್ೈಕಶಾಖಾಸತುತಯಥಾಯನ್ ಜಗೌ ಸವೀಯಪಲಕ್ಷಣಾನ್ ಏಕ್್ೈಕಶಾಖಾಸತುತಯಥಾಯನ್ ಜಗೌ ಸವೀಯಪಲಕ್ಷಣಾನ್ ||  
ಬಬನ್ಧ ತ್ಾನ್ ಭಾಗವತ್್ೀ ಪರತಶ್್ ಿೀಕಂ ಬಬನ್ಧ ತ್ಾನ್ ಭಾಗವತ್್ೀ ಪರತಶ್್ ಿೀಕಂ ಪೃರ್ಗ್ ಶತರತೀಾಃಪೃರ್ಗ್ ಶತರತೀಾಃ  ||’’    

ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || ((11) ) || || 14 14 ||||  

ಬೃಹದ್ತಪಲಬಧಮೀತದ್ವಶ್ೀಷ್ತರಾ ಬೃಹದ್ತಪಲಬಧಮೀತದ್ವಶ್ೀಷ್ತರಾ   
ರ್ತರ್ತ  ಉದ್ಗಾಸುಮಸಯವಿಕೃತ್್ೀಉದ್ಗಾಸುಮಸಯವಿಕೃತ್್ೀSSವಿಕೃತಾಃ ವಿಕೃತಾಃ ||  
ಅತ ಋಷ್ಯೀ ದ್ಧ್ತಸುವಯ ಮನ್ ೀವಚನಾಚರಿತಂ ಅತ ಋಷ್ಯೀ ದ್ಧ್ತಸುವಯ ಮನ್ ೀವಚನಾಚರಿತಂ   
ಕರ್ಮರ್ಥಾ ಭವನಿು ಭತವಿ ದ್ತುಪದಾನಿ ನ್ೄಕರ್ಮರ್ಥಾ ಭವನಿು ಭತವಿ ದ್ತುಪದಾನಿ ನ್ೄಣಾಮ್ ಣಾಮ್ || || 15 15 ||||  

ಅವಿಕೃತತಮೀವಿಷ್ಯೀ ತವಮತದ್ಗಾಾಃ ಅವಿಕೃತತಮೀವಿಷ್ಯೀ ತವಮತದ್ಗಾಾಃ | | ಮ ಲಪರಕೃತ್್ೀರಪ ತವಮ ಕ್್ ೀ ರ್ತಾಃ ಮ ಲಪರಕೃತ್್ೀರಪ ತವಮ ಕ್್ ೀ ರ್ತಾಃ | | 
ಅತ್್ ೀ ಬೃಹಅತ್್ ೀ ಬೃಹತ್ ು್ವೀನ್ ತ್್ೀ ತ್ ು್ವೀನ್ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಮತಪಲಬಧಮ್ ಸವರ ಪಮತಪಲಬಧಮ್ | | ಇತ ಇತ 
ಇದ್ಮ ಕಮಿತ್್ ೀಇದ್ಮ ಕಮಿತ್್ ೀSSಪದ್ಮ ಕಮಿತ ಸವಾಯ ಕತ್್ವೀನ್ ಪದ್ಮ ಕಮಿತ ಸವಾಯ ಕತ್್ವೀನ್ 
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSS ಕ್ಾಭಾವ್ೀನಾವಶ್ೀಷ್ಟತತ್್ವೀನ್  ಕ್ಾಭಾವ್ೀನಾವಶ್ೀಷ್ಟತತ್್ವೀನ್ ||  

‘‘ದಿವತೀರಾಥ್ೀಯ ತೃತೀರಾಥ್ೀಯ ಚತತರ್ಯಯತ್್ೀಯ ಚ ಸಪುಮಿೀ ದಿವತೀರಾಥ್ೀಯ ತೃತೀರಾಥ್ೀಯ ಚತತರ್ಯಯತ್್ೀಯ ಚ ಸಪುಮಿೀ ||  
ಪಞ್ಾಮಯಥ್ೀಯ ಚ ಸಮರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ಯೀತ ಚ ತ್ಾಂ ವಿದ್ತಾಃಪಞ್ಾಮಯಥ್ೀಯ ಚ ಸಮರೀಕ್ಾು ವಿಷ್ಯೀತ ಚ ತ್ಾಂ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ ಇತ ಮಹಾವಾಯಕರಣ್ೀ ||  

ತಮಸ್ ೀತಮಸ್ ೀSS ಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ  ಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ | | ಅತಸುವಂ ಸವೀಯತುಮ ಇತ್್ಯೀತತಾರಾಣ್ಯೀಅತಸುವಂ ಸವೀಯತುಮ ಇತ್್ಯೀತತಾರಾಣ್ಯೀವ ವ 
ಮನ್ ೀವಚನಾಚರಿತ್ಾನಿ ದ್ಧ್ತ್ಾಂ ಮನ್ ೀವಚನಾಚರಿತ್ಾನಿ ದ್ಧ್ತ್ಾಂ ನಾರ್ಥಾ ತ್ಾನಿ ಭವನಿು ನಾರ್ಥಾ ತ್ಾನಿ ಭವನಿು | | ರ್ಥಾ ಭ ಮೌ ರ್ಥಾ ಭ ಮೌ 
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ಪದ್ಂಪದ್ಂ  ನಿನಿಕ್ಷಿಪಾಮಿೀತ ಪರವತಯತ್್ ೀ ಭ ಮೀನಾಯನ್ಯತರ ಭವತ ಕ್ಷಿಪಾಮಿೀತ ಪರವತಯತ್್ ೀ ಭ ಮೀನಾಯನ್ಯತರ ಭವತ | | 
ಉದ್ಉದ್ಕಕವೃಕ್ಷಾದ್ೀಭ ಯಮಯನ್ುಭಾಯವಾತ್ ವೃಕ್ಷಾದ್ೀಭ ಯಮಯನ್ುಭಾಯವಾತ್ ||  

‘‘ಆಧ್ಾರಶಕಿುರ್ತಕುತ್ಾವದ್ ಾಆಧ್ಾರಶಕಿುರ್ತಕುತ್ಾವದ್ ಾರತದ್ಂರತದ್ಂ  ಚ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ಚ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ಸಾಸಾSSಪ ವಾರ್ವನ್ುರಙಕುೈವ ಸ ಹಾಯಧ್ಾರ್ ೀಪ ವಾರ್ವನ್ುರಙಕುೈವ ಸ ಹಾಯಧ್ಾರ್ ೀSSಖಿಲಸಯ ಹಿಖಿಲಸಯ ಹಿ’’    

ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಹಾಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  

ಅರ್ ಇತ ಹ್ೀತವಅರ್ ಇತ ಹ್ೀತವಥ್ೀಯಥ್ೀಯ  ತಥ್ೀತಯಥ್ೀಯ ಚ ತಥ್ೀತಯಥ್ೀಯ ಚ | | ತಸಾಮದ್ಬೃಹತ್ ು್ವೀನಾದ್ಧ್ತರಿತ ತಸಾಮದ್ಬೃಹತ್ ು್ವೀನಾದ್ಧ್ತರಿತ ||  

‘‘ಅತಾಃ ಶಬದಸತು ಹ್ೀತವಥ್ೀಯ ತಥ್ೀತಯಥ್ೀಯ ಚ ವತಯತ್್ೀ ಅತಾಃ ಶಬದಸತು ಹ್ೀತವಥ್ೀಯ ತಥ್ೀತಯಥ್ೀಯ ಚ ವತಯತ್್ೀ ||  
ಉಭರಾಥ್ೀಯ ಚ ಭವತ ರ್ಥಾ ಶಬದವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃಉಭರಾಥ್ೀಯ ಚ ಭವತ ರ್ಥಾ ಶಬದವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  

ಉಪಲಬಧಂ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಉಪಲಬಧಂ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ   

ಬೃಹದಿಧ ದ್ೃಷ್ಟಮವಶ್ೀಷ್ಟತಂ ರ್ತ್ ಸವರ ಪಮಿೀಶಸಯ ತಮೀಬೃಹದಿಧ ದ್ೃಷ್ಟಮವಶ್ೀಷ್ಟತಂ ರ್ತ್ ಸವರ ಪಮಿೀಶಸಯ ತಮೀSS ಕಸಯ  ಕಸಯ ||  
ಸವಾಯ ಕತ್್ವೀನ್ ತಮೀ ಹಿ ದ್ತಗಾಯಸವಾಯ ಕತ್್ವೀನ್ ತಮೀ ಹಿ ದ್ತಗಾಯ ತತಸುಥ್ೈನ್ಂ ವಿ ತತಸುಥ್ೈನ್ಂ ವಿಬತಧ್ಾ ರ್ಥಾಬತಧ್ಾ ರ್ಥಾSSಗತಾಃ ಗತಾಃ ||||  

ಇತ್ೌಯದಾಧಲಕ್ಾರ್ನ್ಶತರತಾಃ ಇತ್ೌಯದಾಧಲಕ್ಾರ್ನ್ಶತರತಾಃ ||  

ಅನಿದ್ೀಯಶಯಮಪ್ಯೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ನಿದಿಯಷ್ಟಂ ಭವತೀತತಯಕುಂ ಅನಿದ್ೀಯಶಯಮಪ್ಯೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ನಿದಿಯಷ್ಟಂ ಭವತೀತತಯಕುಂ 
ಕರ್ಕರ್ಮಮರ್ಥಾಭವನಿುೀತಯನ್ೀನ್ರ್ಥಾಭವನಿುೀತಯನ್ೀನ್| | ರ್ತ್ಾ ಸವಾಯಂ ರ್ತ್ಾ ಸವಾಯಂ 
ಭ ಮಿಮಸಞ್ಾರನ್ನಪ್ಯೀಕದ್ೀಶಸಞ್ಚಾರ್ೀಣ ಭ ಸಞ್ಚಾರಿೀ ಭವತ ತಥ್ೀತ ಭ ಮಿಮಸಞ್ಾರನ್ನಪ್ಯೀಕದ್ೀಶಸಞ್ಚಾರ್ೀಣ ಭ ಸಞ್ಚಾರಿೀ ಭವತ ತಥ್ೀತ ||  

‘‘ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಬೃಹತುವಸಯ ಜ್ಞಾನಾಜಾಜಾತಂ ಭವ್ೀತ್ ಪರಮ್ ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಬೃಹತುವಸಯ ಜ್ಞಾನಾಜಾಜಾತಂ ಭವ್ೀತ್ ಪರಮ್ ||  
ಬೃಹತುವಮೀವ ತತ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರತದಿದಶಯತ್್ೀಬೃಹತುವಮೀವ ತತ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರತದಿದಶಯತ್್ೀ    ರ್ತಾಃರ್ತಾಃ’’    

ಇತ ಮಾನ್ಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಾನ್ಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || ((22) ) || || 15 15 ||||  

ಇತ ಸ ರರ್ಸಿಯ ಪತ್್ೀಇತ ಸ ರರ್ಸಿಯ ಪತ್್ೀSSಖಿಲಲ್ ೀಕಮಲಕ್ಷಪಣಂ ಖಿಲಲ್ ೀಕಮಲಕ್ಷಪಣಂ   
ತವ ಕಥಾಮೃತ್ಾಬಿಧಮವಗಾಹಯ ತಪಾಂಸ್ತ ಜಹತಾಃ ತವ ಕಥಾಮೃತ್ಾಬಿಧಮವಗಾಹಯ ತಪಾಂಸ್ತ ಜಹತಾಃ ||  
ಕಿಮತತ ಪುನ್ಾಃ ಸವಧ್ಾಮವಿಧ್ತತ್ಾಶರ್ಕ್ಾಲಗತಣಾಾಃ ಕಿಮತತ ಪುನ್ಾಃ ಸವಧ್ಾಮವಿಧ್ತತ್ಾಶರ್ಕ್ಾಲಗತಣಾಾಃ   
ಪರಮ ಭಜನಿು ಯೀ ಪದ್ಮಜಸರಸತಖಾನ್ತಭವಮ್ ಪರಮ ಭಜನಿು ಯೀ ಪದ್ಮಜಸರಸತಖಾನ್ತಭವಮ್ || || 16 16 ||||  

ಅನ್ನಾಯಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಸವಧ್ಾಮಾ ಪರಮಾಃ ಅನ್ನಾಯಶರರ್ತ್ಾವತ್ ಸವಧ್ಾಮಾ ಪರಮಾಃ | | ತ್್ೀನ್ ವಿಧ್ತತ್ಾ ದ್ತಾಃಖಾದಾಯ ತ್್ೀನ್ ವಿಧ್ತತ್ಾ ದ್ತಾಃಖಾದಾಯ ಅಶರ್ಗತಣಾಾಃ ಅಶರ್ಗತಣಾಾಃ 
ಉತಾಉತಾತ್ಾಯದಿಕ್ಾಲಗತಣಾಶಾ ಯೈಸ ು್ೀ ಮತಕ್ಾುಸಾುಪಾನ್ ಜಹತರಿತ ಕಿಂ ಪುನ್ಾಃ ತ್ಾಯದಿಕ್ಾಲಗತಣಾಶಾ ಯೈಸ ು್ೀ ಮತಕ್ಾುಸಾುಪಾನ್ ಜಹತರಿತ ಕಿಂ ಪುನ್ಾಃ | | 
ಕಥಾಮೃತ್ಾಬಿಧಮವಕಥಾಮೃತ್ಾಬಿಧಮವಗಾಹಾಯಪ ಜಹತರಿತ ರ್ದಿತ ಹ್ೀತವರ್ಯಗಾಹಾಯಪ ಜಹತರಿತ ರ್ದಿತ ಹ್ೀತವರ್ಯ  ಇತಶಬದಾಃ ಇತಶಬದಾಃ ||  

‘‘ತಯಜನಿು ತ್ಾಪಂ ರ್ ಉ ತ್್ೀ ಭವತೆಥಾ ಇತ ಸಮ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕಿಮತ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಗಾಾಃ ತಯಜನಿು ತ್ಾಪಂ ರ್ ಉ ತ್್ೀ ಭವತೆಥಾ ಇತ ಸಮ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕಿಮತ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಗಾಾಃ ||  
ಪರಾವರ್ೀಶ್ೀಶಪದ್ಂ ಭಜನ್ುಾಃ ಪರಂ ಪರಾನ್ನ್ದಮನಾರತಂ ತ್್ೀಪರಾವರ್ೀಶ್ೀಶಪದ್ಂ ಭಜನ್ುಾಃ ಪರಂ ಪರಾನ್ನ್ದಮನಾರತಂ ತ್್ೀ’’    
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ಇತ ಇನ್ದಾದ್ತಯಮನಶತರತಾಃ ಇತ ಇನ್ದಾದ್ತಯಮನಶತರತಾಃ ||||  ((33) ) || || 16 16 ||||  

ದ್ೃತರ್ ಇವೀಚಛವಸನ್ಯಸತಹೃದ್ ೀ ರ್ದಿ ತ್್ೀ  ದ್ೃತರ್ ಇವೀಚಛವಸನ್ಯಸತಹೃದ್ ೀ ರ್ದಿ ತ್್ೀ    
ಮಹದ್ಹಮಾದ್ಯೀಮಹದ್ಹಮಾದ್ಯೀSSಣಡಮಸೃಜನ್ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹತಾಃ ಣಡಮಸೃಜನ್ ರ್ದ್ನ್ತಗರಹತಾಃ ||  
ಪುರತಷ್ವಿಧ್ಾನ್ವಯೀಪುರತಷ್ವಿಧ್ಾನ್ವಯೀSSತರ ಚರಮೀತುಮಮಧ್ಯಮಾದಿಷ್ತ ತರ ಚರಮೀತುಮಮಧ್ಯಮಾದಿಷ್ತ   
ರ್ಸುವ ಸದ್ಸತಾಃ ಪರಂ ಪರರ್ಯೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಮೃತಮ್ ರ್ಸುವ ಸದ್ಸತಾಃ ಪರಂ ಪರರ್ಯೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಮೃತಮ್ || || 17 17 ||||  

ಚರಮೀತುಮಮಧ್ಯಮಾದಿಷ್ತ ಪುರತಷ್ೀಷ್ತ ರ್ಸುವ ಸವರ ಪಂ ಪರರ್ಯೀತ್ ಚರಮೀತುಮಮಧ್ಯಮಾದಿಷ್ತ ಪುರತಷ್ೀಷ್ತ ರ್ಸುವ ಸವರ ಪಂ ಪರರ್ಯೀತ್ | | ಸ ಸ 
ಪುರತಷ್ವಿಧ್ಂ ತ್ಾವಮನ್ವೀತ ಪುರತಷ್ವಿಧ್ಂ ತ್ಾವಮನ್ವೀತ ||  

‘‘ಬರಹ್ೈವ ಮತಕಿುಬರಹ್ೈವ ಮತಕಿುಗ್ೀಷಾವದಿಾಃ ಸತರಾಸುದ್ವರ್ ೀತುಮಾಾಃ ಗ್ೀಷಾವದಿಾಃ ಸತರಾಸುದ್ವರ್ ೀತುಮಾಾಃ ||  
ಮಧ್ಯಮಾ ಋಷ್ಟಗನ್ಧವಾಯಮಧ್ಯಮಾ ಋಷ್ಟಗನ್ಧವಾಯಶಾರಮಾ ಮಾನ್ತಷ್ ೀತುಮಾಾಃಶಾರಮಾ ಮಾನ್ತಷ್ ೀತುಮಾಾಃ’’  ಇತ ಪರಭಾವಲಾಯಮ್ ಇತ ಪರಭಾವಲಾಯಮ್ ||||  
‘‘ಅಸಕ್್ ುೀ ದ್ೀಹಪುಯೀಯಷ್ ಜೀವವದ ದ್ೀಹಗ್ ೀಅಸಕ್್ ುೀ ದ್ೀಹಪುಯೀಯಷ್ ಜೀವವದ ದ್ೀಹಗ್ ೀSSಪ ರ್ತ್ ಪ ರ್ತ್ ||  
ಅರ್ವಾ ಪುಂವಿಧ್ಾತೃತ್ಾವತ್ ಪುಂವಿಧ್ಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಅರ್ವಾ ಪುಂವಿಧ್ಾತೃತ್ಾವತ್ ಪುಂವಿಧ್ಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’    

ಇತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮತನ್ಿೀಇತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮತನ್ಿೀ||||  

‘‘ಅನಿಶಮತಚಛವಸನ್ಯಸತಖ್ ೀದ್ಾರಿತ್ಾಸುವ ರಿಪವೀ ದ್ೃತವತುಮಸ್ತ ಪರವಿಅನಿಶಮತಚಛವಸನ್ಯಸತಖ್ ೀದ್ಾರಿತ್ಾಸುವ ರಿಪವೀ ದ್ೃತವತುಮಸ್ತ ಪರವಿಷಾಟಾಃ ಷಾಟಾಃ ||  
ತವ ಗತಣಪರರ್ನ್ಾಃ ಪರಿಹಾರ್ ತಮಾಃ ಪರಿರಾತ ತ್್ೀ ಪದ್ಮಜಸುಮನ್ನ್ುಸತಖಮ್ತವ ಗತಣಪರರ್ನ್ಾಃ ಪರಿಹಾರ್ ತಮಾಃ ಪರಿರಾತ ತ್್ೀ ಪದ್ಮಜಸುಮನ್ನ್ುಸತಖಮ್’’  
ಇಇತ ಪ್ೈಙಚುೀಶತರತಾಃ ತ ಪ್ೈಙಚುೀಶತರತಾಃ || || ((44) ) || || 17 17 ||||  

 

ಉದ್ರಮತಪಾಸತ್್ೀ ರ್ಹಿಯ ವತಮಯನಿ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಶಾಃ ಉದ್ರಮತಪಾಸತ್್ೀ ರ್ಹಿಯ ವತಮಯನಿ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಶಾಃ ||  
ಪರಿಸರಪದ್ಧತಂ ಹೃದ್ರ್ಮಾರತಣಯೀ ದ್ಹರಮ್ ಪರಿಸರಪದ್ಧತಂ ಹೃದ್ರ್ಮಾರತಣಯೀ ದ್ಹರಮ್ ||  
ತತ ಉದ್ಗಾಚಾ ನ್ನ್ದನ್ಪಥಾತತ ಉದ್ಗಾಚಾ ನ್ನ್ದನ್ಪಥಾSSರ್ ಶ್ರಾಃ ಪರಮಂ ರ್ ಶ್ರಾಃ ಪರಮಂ   
ಪುನ್ರಿಹ ರ್ತ್ ಸಮೀತಯ ನ್ ಪತನಿು ಕೃತ್ಾನ್ುಮತಖ್ೀ ಪುನ್ರಿಹ ರ್ತ್ ಸಮೀತಯ ನ್ ಪತನಿು ಕೃತ್ಾನ್ುಮತಖ್ೀ || || 18 18 ||||  

ರ್ಹಿಯರ್ಹಿಯ  ರ್ಸಾಮದ್ಬಾಹಮವತಮಯನಿ ರ್ಸಾಮದ್ಬಾಹಮವತಮಯನಿ | | ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಶಾಃ ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಶಾಃ ––  ಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಕ್ಾುವತ್ ಶಾಕಯರಾಕ್ಷಯಸ ಕ್ಷಮದ್ೃಕ್ಾುವತ್ ಶಾಕಯರಾಕ್ಷಯ--
ನಾಮಾನ್ಾಃ ನಾಮಾನ್ಾಃ | | ಪಾರಣಂ ಪರತತಯರತಪಾರಣಂ ಪರತತಯರತಗೃಣಿೀಹಿೀತ ವಚನಾದ್ತದ್ರನಾಮಕಂ ಗೃಣಿೀಹಿೀತ ವಚನಾದ್ತದ್ರನಾಮಕಂ 
ಬರಹ್ ೇಪಾಸತ್್ೀ ಬರಹ್ ೇಪಾಸತ್್ೀ | | ರ್ಸಾಮಚಾಾರ್ಸಾಮಚಾಾರತಣಯೀ ಹೃದ್ರತಣಯೀ ಹೃದ್ರ್ನಾದ್ಧೃದ್ರ್ನಾಮಕಮ್ ರ್ನಾದ್ಧೃದ್ರ್ನಾಮಕಮ್ | | 
ತಸಾಮದ್ೀವ ತತಸಮತಪ್ೀತಯ ನ್ ಪತನಿು ಕೃತ್ಾನ್ುಮತಖ್ೀ ತಸಾಮದ್ೀವ ತತಸಮತಪ್ೀತಯ ನ್ ಪತನಿು ಕೃತ್ಾನ್ುಮತಖ್ೀ | | ಇತರ್ೀಇತರ್ೀSSಪ ಪರಿಸರ ಪಾರಣಾಃ ಪ ಪರಿಸರ ಪಾರಣಾಃ 
ಪದ್ಧತಮಾಯಗ್ ೀಯ ರ್ಸಯ ಸ ಪದ್ಧತಮಾಯಗ್ ೀಯ ರ್ಸಯ ಸ ಪರಿಸರಪದ್ಧತಾಃ ಪರಿಸರಪದ್ಧತಾಃ ||  
‘‘ಕಸ್ತಮನ್ನವಹಮತತ್ಾೆಾನ್ು ಉತ್ಾೆಾಕಸ್ತಮನ್ನವಹಮತತ್ಾೆಾನ್ು ಉತ್ಾೆಾನ್ ುೀ ಭವಿಷಾಯಮಿ ನ್ ುೀ ಭವಿಷಾಯಮಿ | | ಕಸ್ತಮನಾವ ಪರಕಸ್ತಮನಾವ ಪರತಷ್ಟಠತಷ್ಟಠತ್್ೀ ತ್್ೀ 
ಪರತಪರತಷಾಠಷಾಠಸಾಯಮಿೀತ ಸಾಯಮಿೀತ | | ಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ ||  



 

 
 

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

 

Page 325 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಪರವಿಶತ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಪರವಿಶತ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ 
ಪರಮನ್ತಪರವಿಶತ ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಭತಙಕೆ ತೀ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಪರಮನ್ತಪರವಿಶತ ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನ್ತಭತಙಕೆ ತೀ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ 
ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನ್ತಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನ್ತಭತಙಕೆ ತೀ ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವತ ಭತಙಕೆ ತೀ ಪಾರಣ ಏವ್ೈನ್ಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವತ | | 
ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವತ ತಸಾಮದಾಹತಾಃ ಪಾರಣಮಿತರಾ ದ್ೀವತ್ಾ ನ್ ಪಾರಣಾದ್ಪರಾಃ ಪರಮನಾವನ್ನಿದೀ ಭವತ ತಸಾಮದಾಹತಾಃ 
ಪಾರಣಪದ್ಧತರಿತಪಾರಣಪದ್ಧತರಿತ’’  ಇತ ಹಿರಣಯನಾಭಶತರತಾಃ ಇತ ಹಿರಣಯನಾಭಶತರತಾಃ ||  
ಅತಾಃ ಪರಿಸರಸಯ ಪದ್ಧತರಿತ ವಾ ಅತಾಃ ಪರಿಸರಸಯ ಪದ್ಧತರಿತ ವಾ | | ತತ್್ ೀ ಹೃದ್ಾಃ ತತ್್ ೀ ಹೃದ್ಾಃ | | ನ್ನ್ನ್ದನ್ದನ್ಪಥಾ ಬರಹಮನಾಡಿೀದಾವರಾ ನ್ಪಥಾ ಬರಹಮನಾಡಿೀದಾವರಾ 
ಶ್ರ ಉದ್ಗಾದ್ಯತಾರಮಂ ಬರಹಮ ತತಸಮತಪ್ೀತಯ ಶ್ರ ಉದ್ಗಾದ್ಯತಾರಮಂ ಬರಹಮ ತತಸಮತಪ್ೀತಯ | | ಪುಪುನ್ನ್ರಿರಿಹ್ೈವ ಹೃದಾದಿಹ್ೈವ ಹೃದಾದಿಷ್ತ ಸಿ್ತತಂ ಷ್ತ ಸಿ್ತತಂ 
ರ್ತ್  ರ್ತ್  ||  
‘‘ತಂ ಪರಪದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ ಬರಹ್ೇಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ತರಪದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ ತಂ ಪರಪದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ ಬರಹ್ೇಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ತರಪದಾಭಾಯಂ ಪಾರಪದ್ಯತ 
ಬರಹ್ೇಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷಬರಹ್ೇಮಂ ಪುರತಷ್ಂ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ತಸಾಮತರಪದ್ೀ ಇತ್ಾಯಚಕ್ಷತ್್ೀ ತ್್ೀ | | ಶಫಾಾಃ ಖತರಾ ಶಫಾಾಃ ಖತರಾ 
ಇತಯನ್ಯೀಇತಯನ್ಯೀಷಾಂ ಪಶ್ನಾಂ ತದ್ ಧ್ವಯಮತದ್ಸಪಯತ್ಾು ಊರತ ಷಾಂ ಪಶ್ನಾಂ ತದ್ ಧ್ವಯಮತದ್ಸಪಯತ್ಾು ಊರತ 
ಅಭವತ್ಾಮತರತಗೃಣಿೀಹಿೀತಯಬರವಿೀತ್ ತದ್ತರಮಭವದ್ತವ್ೀಯವ ಮೀ ಅಭವತ್ಾಮತರತಗೃಣಿೀಹಿೀತಯಬರವಿೀತ್ ತದ್ತರಮಭವದ್ತವ್ೀಯವ ಮೀ 
ಕತವಿಯತಯಬರವಿೀಕತವಿಯತಯಬರವಿೀತ್ ತದ್ತತ್ ತದ್ತರ್ ೀರ್ ೀSSಭವದ್ತದ್ರಂ ಬರಹ್ೇತ ಶಾಕಯರಾಕ್ಷಾಯಭವದ್ತದ್ರಂ ಬರಹ್ೇತ ಶಾಕಯರಾಕ್ಷಾಯ  ಉಪಾಸತ್್ೀ ಉಪಾಸತ್್ೀ 
ಹೃದ್ರ್ಂ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯರತಣಯೀ ಬರಹಾಮಹ್ೈವ ತ್ಾ ಈ ಊಧ್ವಯಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯರತಣಯೀ ಬರಹಾಮಹ್ೈವ ತ್ಾ ಈ ಊಧ್ವಯಂ 
ತ್್ವೀವೀದ್ಸಪಯತುಚಿಛರ್ ೀತ್್ವೀವೀದ್ಸಪಯತುಚಿಛರ್ ೀSSಶರರ್ತ ಶರರ್ತ | | ರ್ಚಿಛರ್ ೀರ್ಚಿಛರ್ ೀSSಶರರ್ತ ತಚಿಛರ್ ೀಶರರ್ತ ತಚಿಛರ್ ೀSSಭವತ್  ಭವತ್  
ತಚಿಛರಸಾಃ ಶ್ರಸುವಂ ತ್ಾ ವಾ ಏತ್ಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯನ್ ಶ್ರರ್ಾಃ ಶ್ರತ್ಾಶಾಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀತಚಿಛರಸಾಃ ಶ್ರಸುವಂ ತ್ಾ ವಾ ಏತ್ಾಾಃ ಶ್ೀಷ್ಯನ್ ಶ್ರರ್ಾಃ ಶ್ರತ್ಾಶಾಕ್ಷತಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ಮನ್ ೀ  
ವಾಕ್ಾರವಾಕ್ಾರಣಾಃ ಶರರ್ನ ು್ೀಣಾಃ ಶರರ್ನ ು್ೀSSಸ್ತಮಞ್ಚಛಾಯೀಸ್ತಮಞ್ಚಛಾಯೀ  ರ್ ಏವಮೀತಚಿಛರಸಾಃ ಶ್ರಸುವಂ ವ್ೀದ್ರ್ ಏವಮೀತಚಿಛರಸಾಃ ಶ್ರಸುವಂ ವ್ೀದ್’’  
ಇತ್ಾಯದಾಯಶತರತಾಃ ಇತ್ಾಯದಾಯಶತರತಾಃ || || ( ( 5 5 ) ) || || 18 18 ||||  

 

ಸವಕೃತವಿಚಿತರಯೀನಿಷ್ತ ವಿಷ್ನಿನವ ಹ್ೀತತಸವಕೃತವಿಚಿತರಯೀನಿಷ್ತ ವಿಷ್ನಿನವ ಹ್ೀತತತರಾ ತರಾ   
ಭರತಮತಶಾಕ್ಾಸಸಯನ್ಲವತ್ ಸವಕೃತ್ಾನ್ತಕೃತಾಃ ಭರತಮತಶಾಕ್ಾಸಸಯನ್ಲವತ್ ಸವಕೃತ್ಾನ್ತಕೃತಾಃ ||  
ಅಪ ವಿತಥಾಸವಮ ಷ್ವವಿತಥ್ ೀರತವಿಧ್ಂ ಮನ್ಸ್ತ ಅಪ ವಿತಥಾಸವಮ ಷ್ವವಿತಥ್ ೀರತವಿಧ್ಂ ಮನ್ಸ್ತ   
ನಿಕಟ್ ಯೀ ನ್ರ್ನ್ಯಭಿವಿಪತಯ ತವ ನಿಕಟ್ ಯೀ ನ್ರ್ನ್ಯಭಿವಿಪತಯ ತವ || || 19 19 ||||  

ವಿಚಿತರಯೀನಿಷ್ತ ವಿಶನ್ ಜೀವಾಃ ತದ್ವದ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಚಕ್ಾವಿಚಿತರಯೀನಿಷ್ತ ವಿಶನ್ ಜೀವಾಃ ತದ್ವದ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಚಕ್ಾಸ್ತಸಸ್ತಸ  | | ಅನ್ಲ್ ೀ ರ್ಥಾ ಅನ್ಲ್ ೀ ರ್ಥಾ ||  
ಸವಕೃತಂ ದಾವಾಯದಿ ತದ್ಪನ್ಯೀನ್ ಗಚಛಂಸುತ್ಾಾಪನ್ೀ ತಷ್ಠನ್ನನ್ತವತಯತ್್ೀ ಸವಕೃತಂ ದಾವಾಯದಿ ತದ್ಪನ್ಯೀನ್ ಗಚಛಂಸುತ್ಾಾಪನ್ೀ ತಷ್ಠನ್ನನ್ತವತಯತ್್ೀ | | 
ಏವಮೀವ ಸವಕೃತಶರಿೀರಾದ್ಯನ್ತವತಯಸ್ೀ ತದ್ುತಾಃ ಸನ್ ಏವಮೀವ ಸವಕೃತಶರಿೀರಾದ್ಯನ್ತವತಯಸ್ೀ ತದ್ುತಾಃ ಸನ್ | | ಭರತಮತ್್ ೀ ಭರತಮತ್್ ೀ 
ವಾರ್ತಜ್ಞಾತಾಃ ವಾರ್ತಜ್ಞಾತಾಃ | | ಅನ್ಯಥಾ ಭವನಿುೀಷ್ವಪ ಯೀನಿಷ್ತ ಅನ್ನ್ಯಥಾಭ ತ್್ವೈವ ಬಹತವಿಧ್ಂ ಅನ್ಯಥಾ ಭವನಿುೀಷ್ವಪ ಯೀನಿಷ್ತ ಅನ್ನ್ಯಥಾಭ ತ್್ವೈವ ಬಹತವಿಧ್ಂ 
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ತಷ್ಠನ್ುಂ ಭವನ್ುಂ ತವತಸಮಿೀಪಸಿ ಬತದ್ಧಯೀ ಮಹಾನ್ುಸುವಾಭಿವಿಪತಯ ತಷ್ಠನ್ುಂ ಭವನ್ುಂ ತವತಸಮಿೀಪಸಿ ಬತದ್ಧಯೀ ಮಹಾನ್ುಸುವಾಭಿವಿಪತಯ 
ಮನ್ಸಾಮನ್ಸಾSS  ಗಮಯ ಮನ್ಸ್ತ ತ್ಾವಂ ನ್ರ್ನಿು ಗಮಯ ಮನ್ಸ್ತ ತ್ಾವಂ ನ್ರ್ನಿು ||  

‘‘ರತತ್ಾವದಾಾರತತ್ಾವದಾಾತಮಕ್್ೀ ವಿಷಾಣವರ್ವಾತಮಕ್್ೀ ವಿಷಾಣವರ್ವಾSSಪ ಜಗದ್ಬೃತ್್ೀಾಃ ಪ ಜಗದ್ಬೃತ್್ೀಾಃ ||  
ಭರತ್್ ೀ ವಾರ್ತರತದಿಾಷ್ ಟೀ ಭಾರತೀ ತತಸರಸವತೀಭರತ್್ ೀ ವಾರ್ತರತದಿಾಷ್ ಟೀ ಭಾರತೀ ತತಸರಸವತೀ’’  ಇತ ನಾಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ನಾಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||  
‘‘ಯೀನಿವ್ೀಶಾಯಹವಯೀ ಜೀವಸುವಜ್ಞಾನಾಂ ತದ್ವದ್ೀವ ತತ ಯೀನಿವ್ೀಶಾಯಹವಯೀ ಜೀವಸುವಜ್ಞಾನಾಂ ತದ್ವದ್ೀವ ತತ ||  
ಪರಕ್ಾಶತ್್ೀ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಸ ು್ೀನ್ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ ಪರಕ್ಾಶತ್್ೀ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಸ ು್ೀನ್ ರಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಾಃ ||  
ಸವಯಹ್ೀತತತಯೈವ್ೀಶಂ ಪಾರಣ್ ೀ ಜಾನಾತ ತತುವತಾಃ ಸವಯಹ್ೀತತತಯೈವ್ೀಶಂ ಪಾರಣ್ ೀ ಜಾನಾತ ತತುವತಾಃ ||  
ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀನ್ ಚಾಸೌ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಸುತಾರಂ ರಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್ ಚಾಸೌ ಪರ್ ೀ ದ್ೀವಸುತಾರಂ ರಾತ ಕ್್ೀಶವಮ್ ||  
ಇನ್ಧನಾನ್ರ್ನ್ೀ ತವಗಿನರ್ಯಥ್ೈವಾನಿೀರ್ತ್್ೀ ಸಹ ಇನ್ಧನಾನ್ರ್ನ್ೀ ತವಗಿನರ್ಯಥ್ೈವಾನಿೀರ್ತ್್ೀ ಸಹ ||  
ಏವಂ ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಹ ಗಚ ಛ್ೀನಿನಜ್ೀಚಛರಾ ಏವಂ ದ್ೀಹಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಹ ಗಚ ಛ್ೀನಿನಜ್ೀಚಛರಾ ||  
ಅಶಾಶವತ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಶಾಶವತಂ ಬಹತಧ್ಾ ಸಿ್ತತಮ್ ಅಶಾಶವತ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಶಾಶವತಂ ಬಹತಧ್ಾ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ನಿಚಾರ್ಯ ಮನ್ಸಾ ಸನ್ ುೀ ಜಾನ್ನಿು ನಿಕಟ್ೀಚಛವಾಃನಿಚಾರ್ಯ ಮನ್ಸಾ ಸನ್ ುೀ ಜಾನ್ನಿು ನಿಕಟ್ೀಚಛವಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಯೀ ಜೀವವದ್ ಯೀನಿಷ್ತ ಭಾತಯನ್ನ್ ುೀ ಮ ಢ್ೈಸುಮೀಗ್ೈಭಯರಯೀ ಜೀವವದ್ ಯೀನಿಷ್ತ ಭಾತಯನ್ನ್ ುೀ ಮ ಢ್ೈಸುಮೀಗ್ೈಭಯರತ್ಾ ಗಮಯಾಃ ತ್ಾ ಗಮಯಾಃ ||  
ನಿಚಾರ್ಯ ತಂ ಶಾಶವತಮಾತಮಸಂಸಿಂ ತದಿಚಛವೀ ತಮನ್ನಯದ್ಧ್ತಮಯಹಾನ್ುಮ್ನಿಚಾರ್ಯ ತಂ ಶಾಶವತಮಾತಮಸಂಸಿಂ ತದಿಚಛವೀ ತಮನ್ನಯದ್ಧ್ತಮಯಹಾನ್ುಮ್’’    

ಇತ ಕಮಠ್ಶತರತಾಃ ಇತ ಕಮಠ್ಶತರತಾಃ || || ((66) ) || || 19 19 ||||  

ಪರಕರಮವತಸವಸತೃತಂ ಪುರತಷ್ೀಷ್ತ  ೀಷ್ತ ತತ ಬಹಿರನ್ುರಸಚಾರಣ್ೀ ಪರಕರಮವತಸವಸತೃತಂ ಪುರತಷ್ೀಷ್ತ  ೀಷ್ತ ತತ ಬಹಿರನ್ುರಸಚಾರಣ್ೀ ||  
ತವ ಪುರತಷ್ ವದ್ನ್ಯಖಿಲಶಕಿುಧ್ೃತಾಃ ಸವಕೃತಮ್ ತವ ಪುರತಷ್ ವದ್ನ್ಯಖಿಲಶಕಿುಧ್ೃತಾಃ ಸವಕೃತಮ್ || || 20 20 ||||  

ಸವಯಪುರತಷ್ೀಷ್ತ ಸವಯ ೀಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಶ್ರೀ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತಸವಯಪುರತಷ್ೀಷ್ತ ಸವಯ ೀಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಶ್ರೀ ಬರಹಾಮದಿಷ್ತ  ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಕರಮೀಣ ಪರಕಷ್ೀಯಣ ಕರಮೀಣ 
ಸಾವತಮನ್ೈವ ಸತೃತಂ ಅಣಾಡದ್ಯನ್ುಬಯಹಿಶಾ ಅಸಚಾರಣ್ೀ ಪಾಪಾಚಾರ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಸಾವತಮನ್ೈವ ಸತೃತಂ ಅಣಾಡದ್ಯನ್ುಬಯಹಿಶಾ ಅಸಚಾರಣ್ೀ ಪಾಪಾಚಾರ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾವ 
ಪಾಪಾಚಾರಮಪ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಪೂಜಾತ್್ವೀನ್ೈವ ಕ್ಾರರ್ನ್ುಂ ತ್ಾವಂ ವದ್ನಿು ಪಾಪಾಚಾರಮಪ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಪೂಜಾತ್್ವೀನ್ೈವ ಕ್ಾರರ್ನ್ುಂ ತ್ಾವಂ ವದ್ನಿು | | 
ತತಸಾಯಸಾಯಧ್್ ೀಗತಯರ್ಯಮ್ ಧ್್ ೀಗತಯರ್ಯಮ್ | | ತಸಾಮತ್ ಸವಯಂ ತವ ಸವಕೃತಮೀವ ವದ್ನಿು ತಸಾಮತ್ ಸವಯಂ ತವ ಸವಕೃತಮೀವ ವದ್ನಿು ||  

‘‘ನಿ ಷ್ತ ಸ್ತೀದ್ ಗಣಪತ್್ೀ ಗಣ್ೀಷ್ತ ತ್ಾವಮಾಹತವಿಯಪರತಮಂ ಕವಿೀನಾಂ ನಿ ಷ್ತ ಸ್ತೀದ್ ಗಣಪತ್್ೀ ಗಣ್ೀಷ್ತ ತ್ಾವಮಾಹತವಿಯಪರತಮಂ ಕವಿೀನಾಂ ||  
ನ್ ಋತ್್ೀ ನ್ ಋತ್್ೀ ತವತವತೆಾರ್ತ್್ೀ ಕಿಞ್ಾನಾರ್ೀ ಮಹಾಮಕಯಂ ಮಘವನ್ ಚಿತರಮಚಯತೆಾರ್ತ್್ೀ ಕಿಞ್ಾನಾರ್ೀ ಮಹಾಮಕಯಂ ಮಘವನ್ ಚಿತರಮಚಯ’’    

ಇಇತ್ಾಯದಾಯತ್ಾಯದಾಯಶತರತಾಃಶತರತಾಃ  

‘‘ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಕರಮಾತ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಕರಮಾತ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಚಯರ್ತಯದಾಧ ಬಹಿರನ್ುರಸತತಸ ಚ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಚಯರ್ತಯದಾಧ ಬಹಿರನ್ುರಸತತಸ ಚ ||  
ಅಸತ್ಾಮಧ್ಮಾಚಾರ್ ೀ ಹರಿದ್ೃಷಾಟಯಅಸತ್ಾಮಧ್ಮಾಚಾರ್ ೀ ಹರಿದ್ೃಷಾಟಯSSSSತಮತಮಪೂಜನ್ಮ್ ಪೂಜನ್ಮ್ ||  
ತಸಾಯಧ್್ ೀಗಮನಾಯೀತ ಶತರತರಾಹಾಖಿಲಕಿರರ್ಮ್ತಸಾಯಧ್್ ೀಗಮನಾಯೀತ ಶತರತರಾಹಾಖಿಲಕಿರರ್ಮ್’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
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ಸವಸವಕೃತಮಿತಯನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಕೃತಮಿತಯನ್ನಾಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ || || ((77) ) || || 20 20 ||||  
 

ಇತ ವಿಮೃಶನಿು ಕವಯೀ ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ ಇತ ವಿಮೃಶನಿು ಕವಯೀ ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ   
ಭಜನ್ು ಉಪಾಸತ್್ೀ ಭವಮಧ್ಯವಿನಿಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ಭಜನ್ು ಉಪಾಸತ್್ೀ ಭವಮಧ್ಯವಿನಿಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ದ್ತರವಗಮಾತಮತತವನಿಗಮಾರ್ತವಾಙ್ಮನ್ಸದ್ತರವಗಮಾತಮತತವನಿಗಮಾರ್ತವಾಙ್ಮನ್ಸ  
ಶಾರಿತಮಹಾಮೃತ್ಾಶಾರಿತಮಹಾಮೃತ್ಾದಿಾದಿಾಪರಿವತುಯಪರಿಶರಮಣಾಾಃ ಪರಿವತುಯಪರಿಶರಮಣಾಾಃ || || ((88) ) || || 21 21 ||||  

ಭವಮಧ್ಯವಿನಿಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಇತ ರ್ತ್್ ೀಭವಮಧ್ಯವಿನಿಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಇತ ರ್ತ್್ ೀSSತ್್ ೀ ವಿಮೃಶನಿು ಕವಯೀ ತ್್ ೀ ವಿಮೃಶನಿು ಕವಯೀ 
ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ ತ್ಾವಮ್ ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ ತ್ಾವಮ್ ||  ಚರಿತಮಹಾಮೃತ್ಾಬಿಧಪರಿವತಯಪರಿಶರಮಣಾ ಇತ ಚರಿತಮಹಾಮೃತ್ಾಬಿಧಪರಿವತಯಪರಿಶರಮಣಾ ಇತ 
ರ್ದ್ತ್್ ೀ ಭವಮಧ್ಾಯದ್ ವಿನಿಾಃಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ಮತರ್ದ್ತ್್ ೀ ಭವಮಧ್ಾಯದ್ ವಿನಿಾಃಶವಸ್ತತ್ಾಾಃ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾುಾಃ | | ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ ಸಾಿನ್ಂ ತ್ಾವಂ ನಿಗಮಾವಪನ್ಂ ಸಾಿನ್ಂ ತ್ಾವಂ 
ವಿಮೃಶಯ ರ್ಜ್ಞಾದಿಭಿಭಯಜನ್ು ಉಪಾಸತ್್ೀ ವಿಮೃಶಯ ರ್ಜ್ಞಾದಿಭಿಭಯಜನ್ು ಉಪಾಸತ್್ೀ | | ನಿಗಮವಿಷ್ಯೀ ರ್ತವಾಙ್ಮನ್ಸಾಃ ನಿಗಮವಿಷ್ಯೀ ರ್ತವಾಙ್ಮನ್ಸಾಃ | | 
ನಿಗಮಾನಾಂ ತತ್್ ೀ ವಯಕ್ ು್ೀಸುತ ಏವ ಫಲಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತದಿವಷ್ರ್ತ್ಾವಚಾ ನಿಗಮಾನಾಂ ತತ್್ ೀ ವಯಕ್ ು್ೀಸುತ ಏವ ಫಲಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತದಿವಷ್ರ್ತ್ಾವಚಾ 
ನಿಗಮಾವಪನ್ಮ್ ನಿಗಮಾವಪನ್ಮ್ | | ಪರಿವತ್್ ೀಯ ಮರ್ನ್ಮ್ ಪರಿವತ್್ ೀಯ ಮರ್ನ್ಮ್ ||  

‘‘ವಿಮರ್ಯ ವ್ೀದಾಬಿಧವಿಮರ್ಯ ವ್ೀದಾಬಿಧಮತಶರಮೀಣ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪರ್ೀಶಂ ಮತನ್ಯೀ ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ಮತಶರಮೀಣ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪರ್ೀಶಂ ಮತನ್ಯೀ ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ||  
ಮೃಶನಿು ರ್ಜ್ಞ್ೈಶಾ ಜರ್ನಿು ನಿತಯಂ ಉಪಾಸತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಫಲಪರದ್ಂ ತಮ್ಮೃಶನಿು ರ್ಜ್ಞ್ೈಶಾ ಜರ್ನಿು ನಿತಯಂ ಉಪಾಸತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಫಲಪರದ್ಂ ತಮ್’’  

ಇತ ಕತಶ್ಕಶತರತಾಃ ಇತ ಕತಶ್ಕಶತರತಾಃ || || ((88) ) || || 21 21 ||||  

ನ್ ಪರಿಲಷ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿದ್ಪವಗಯಮಪೀಶವರ ತ್್ೀ ನ್ ಪರಿಲಷ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿದ್ಪವಗಯಮಪೀಶವರ ತ್್ೀ   
ಚರಣಸರ್ ೀಜಹಂಸಕತಲಸಙ್ುವಿಸೃಷ್ಟಗೃಹಾಾಃ ಚರಣಸರ್ ೀಜಹಂಸಕತಲಸಙ್ುವಿಸೃಷ್ಟಗೃಹಾಾಃ ||  
ತವದ್ನ್ತಪರ್ಂ ಕತಲಾರ್ಮಿದ್ಮಾತಮಸತಹೃತರರ್ವಚಾರನಿು ತವದ್ನ್ತಪರ್ಂ ಕತಲಾರ್ಮಿದ್ಮಾತಮಸತಹೃತರರ್ವಚಾರನಿು   
ತಥ್ ೀತಥ್ ೀನ್ತಮನ್ತಮಖಾಸುವಖಾಸುವಯ ಹಿ ತ್್ೀ ಪರರ್ ಆತಮನಿ ಚ ಯ ಹಿ ತ್್ೀ ಪರರ್ ಆತಮನಿ ಚ || || 22 22 ||||  

ತವತ್ಾರಪಯನ್ತಸಾರಿತ್ಾವಚಛರಿೀರಂ ಪರರ್ವತ್ ಪಶಯನಿು ತವತ್ಾರಪಯನ್ತಸಾರಿತ್ಾವಚಛರಿೀರಂ ಪರರ್ವತ್ ಪಶಯನಿು | | ಸವಯಪರರ್ತಮೀ ಸವಯಪರರ್ತಮೀ 
ಸವಾಯದಾನಾದಿಕತಯರಿ ಚ ತವಯ ಸವಾಯದಾನಾದಿಕತಯರಿ ಚ ತವಯ | | ತಥಾಹಿ ತ್್ೀತಥಾಹಿ ತ್್ೀSSಭಿಮತಖಾಾಃ ಭಿಮತಖಾಾಃ ||  

  ‘‘ನ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಭಿನ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಭಿವಾಞ್ಛನಿುವಾಞ್ಛನಿು  ರ್ತರ್ಾಃ ಸತಸದಾಶರರಾಾಃ ರ್ತರ್ಾಃ ಸತಸದಾಶರರಾಾಃ ||  
ಪ್ರೀಷ್ಠಸಯ ಪರಮಸಾಯಪ್ಯೈಪರರ್ವದ ದ್ೀಹದ್ೃಷ್ಟರ್ಾಃಪ್ರೀಷ್ಠಸಯ ಪರಮಸಾಯಪ್ಯೈಪರರ್ವದ ದ್ೀಹದ್ೃಷ್ಟರ್ಾಃ’’  ಇತ ವಿಮದ್ಶತರತಾಃ ಇತ ವಿಮದ್ಶತರತಾಃ || || ((99) ) ||| | 22 22 ||||  

 

ನ್ ಚ ರಮನ್ಯನ್ ಚ ರಮನ್ಯಹ್ ೀ ಅಸದ್ತಪಾಸನ್ರಾಹ್ ೀ ಅಸದ್ತಪಾಸನ್ರಾSSSSತಮಹನ್ ೀತಮಹನ್ ೀ  
ರ್ದ್ತನ್ತಶರಾ ಭರಮನ್ಯಭವಾಾಃ ಕತಶರಿೀರಭೃತಾಃ ರ್ದ್ತನ್ತಶರಾ ಭರಮನ್ಯಭವಾಾಃ ಕತಶರಿೀರಭೃತಾಃ ||  
ನಿನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಯೀಗರ್ತಜ್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಂಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಯೀಗರ್ತಜ್ ೀ ಹೃದ್ರ್ಂ  
ಮತನ್ರ್ಮತನ್ರ್  ಉಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ರಯೀಉಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ರಯೀSSಪ ರ್ರ್ತಾಃ ಪ ರ್ರ್ತಾಃ || || 23 23 ||||  
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ಅನ್ಯಥ್ ೀಪಾಸನ್ರಾಅನ್ಯಥ್ ೀಪಾಸನ್ರಾSSSSತಮಹನ್ ೀತಮಹನ್ ೀSSಸತರಾಯನ್  ನಾಮ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ಸತರಾಯನ್  ನಾಮ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ 
ನಿತಯನಿರತಶರ್ದ್ತಾಃಖಾನ್ ನಿರಸುಸಮಸುಸತಖಾನ್ ಪಾರಪುನವನಿು ನಿತಯನಿರತಶರ್ದ್ತಾಃಖಾನ್ ನಿರಸುಸಮಸುಸತಖಾನ್ ಪಾರಪುನವನಿು | | ತದ್ೀತನ್ನ ಚ ತದ್ೀತನ್ನ ಚ 
ರಮನಿು ಅರಮನಿು ಅನ್ತಭವನಿು ಚ ನ್ತಭವನಿು ಚ | | ನಿತಯದ್ತಾಃಖಮಮಿತ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಮಮಿತ ಚಶಬ ದ್ೀನ್ ೀಕುಮ್ | | ಅಸತರ್ಯಶಬ ದ್ೀನ್ ಅಸತರ್ಯಶಬ ದ್ೀನ್ 
ಚ ಶತರತ್ೌ ಸತಷ್ಟವರಮಣರ ಪತ್ಾವದ್ಸತಪಾರಪಯತ್ಾವಚಾ ಚ ಶತರತ್ೌ ಸತಷ್ಟವರಮಣರ ಪತ್ಾವದ್ಸತಪಾರಪಯತ್ಾವಚಾ | | ರ್ತ್ಾರನ್ತಶರ್ನ್ಂ ರ್ತ್ಾರನ್ತಶರ್ನ್ಂ 
ಕತವಯನ್ುಸುಮಸ್ಯೀವ ಭರಮನಿು ಕತವಯನ್ುಸುಮಸ್ಯೀವ ಭರಮನಿು | | ಅಭವಾ ಜನ್ಮವಜಯತ್ಾಾಃ ಅಭವಾ ಜನ್ಮವಜಯತ್ಾಾಃ | | ಆತಮಹನ್ ಇತ್್ಯೀಷ್ಶಬ್ ದೀ ಆತಮಹನ್ ಇತ್್ಯೀಷ್ಶಬ್ ದೀ 
ಭಗವದ್ಾಕುದ್ವೀಷ್ಟಣಾಮಪ  ಸಮ ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ ಭಗವದ್ಾಕುದ್ವೀಷ್ಟಣಾಮಪ  ಸಮ ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ | | 
ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಯೀಗರ್ತಜ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಯೀಗರ್ತಜ ಇತ್ಾಯದಿನಾ | | ಯೀಯೀ  ಮತನ್ಯೀ ಹೃದ್ಯರ್ನ್ಂ ಮತನ್ಯೀ ಹೃದ್ಯರ್ನ್ಂ 
ಭಗವನ್ುಂ ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ಯೀನ್ ವಾರ್ತನಾ ಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತಕ್ಾು ನಿರ್ಮಿತ್ಾಾಃ ಭಗವನ್ುಂ ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ಯೀನ್ ವಾರ್ತನಾ ಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ತಕ್ಾು ನಿರ್ಮಿತ್ಾಾಃ 
ಸನ್ುಸನ್ು  ಉಪಾಸತ್್ೀ ತ್್ೀಷಾಮರಯೀಉಪಾಸತ್್ೀ ತ್್ೀಷಾಮರಯೀSSಪ ತದ್ೀವ ತಮೀ ರ್ರ್ತಾಃ ಪ ತದ್ೀವ ತಮೀ ರ್ರ್ತಾಃ | | ಪರಿಪೂಣಯಂ ಪರಿಪೂಣಯಂ 
ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಸಯ ಸ ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಾಃ ಮೀಕ್ಷಾರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಸಯ ಸ ನಿಭೃತಮೀಕ್ಷಹೃದ್ರ್ಾಃ ||  

‘‘ಅಸತರಾಯ ನಾಮ ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಅಸತರಾಯ ನಾಮ ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ  ಅನ ಧ್ೀನ್ ತಮಸಾಅನ ಧ್ೀನ್ ತಮಸಾSSSSವೃತ್ಾಾಃ ವೃತ್ಾಾಃ ||  
ತ್ಾಂಸ ು್ೀ ಪ್ರೀತ್ಾಯಭಿಗಚಛನಿು ಯೀ ಕ್್ೀ ಚಾತಮಹನ್ ೀ ಜನಾಾಃತ್ಾಂಸ ು್ೀ ಪ್ರೀತ್ಾಯಭಿಗಚಛನಿು ಯೀ ಕ್್ೀ ಚಾತಮಹನ್ ೀ ಜನಾಾಃ’’  ಇತಇತ  ಶತರತಾಃ ಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ನಿತಯದ್ತಾಃಖಸತಸಮ ಾಣಯಂನಿತಯದ್ತಾಃಖಸತಸಮ ಾಣಯಂ  ನಿರಸಾುನ್ನ್ದಮವಯರ್ಮ್ ನಿರಸಾುನ್ನ್ದಮವಯರ್ಮ್ ||  
ತಮೀ ರಾನ್ಯನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಾದ ದ್ವೀಷಾದಾವ ಹರಿಸಂಶರಯೀತಮೀ ರಾನ್ಯನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಾದ ದ್ವೀಷಾದಾವ ಹರಿಸಂಶರಯೀ’’    

ಇತ ಪಾರಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪಾರಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

‘‘ನಿಭೃತ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷವಿತ್ ಪಾರಣಸುದ್ ಯೀಗಾತ್ ತತರಸಾದ್ತಾಃ ನಿಭೃತ್್ ೀ ಮೀಕ್ಷವಿತ್ ಪಾರಣಸುದ್ ಯೀಗಾತ್ ತತರಸಾದ್ತಾಃ ||  
ಜಾನ್ನಿು ಪರಮಂ ದ್ೈವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಜಾನ್ನಿು ಪರಮಂ ದ್ೈವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ಭಾಗವತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಭಾಗವತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ 
||||23 23 || || ((1010) ) ||||  

 

ಸಮರಣಾಸಮರಣಾತ್ ಸವನ್ತರಾಗತ್ ಸವನ್ತರಾಗತದ್ಾತದ್ಾವಾನ್ತರಗ್ೀನ್ದಾಭ್ ೀಗದ್ಣಡವಿಷ್ಕು ಯೀವಾನ್ತರಗ್ೀನ್ದಾಭ್ ೀಗದ್ಣಡವಿಷ್ಕು ಯೀ  
ವರ್ಮಪ ತ್್ೀ ಸಮಾಸಮದ್ೃಶ್್ ೀವರ್ಮಪ ತ್್ೀ ಸಮಾಸಮದ್ೃಶ್್ ೀSSಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಸತಧ್ಾಮ್ ಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಸತಧ್ಾಮ್ ||  
ಕ ಹಿ ಕ ಹಿ   ವ್ೀದ್ ನ್ತ ವಕತುಮಪ್ೀತಜನ್ಮಲಯೀ ವ್ೀದ್ ನ್ತ ವಕತುಮಪ್ೀತಜನ್ಮಲಯೀ   
ರ್ತ ಉದ್ಗಾರ್ತ ಉದ್ಗಾದ್ೃದ್ೃಷ್ಟರನ್ತ ದ್ೀವಗಣಾ ಉಭಯೀ ಷ್ಟರನ್ತ ದ್ೀವಗಣಾ ಉಭಯೀ || || 24 24 || || ((1111) ) ||||  

ಹ್ೀ ಸಮರಣಾದ್ೀವ ಸವನ್ತರಕು ತತ್ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಂ ಭವಾನ್ೀವ ವ್ೀದ್ ಹ್ೀ ಸಮರಣಾದ್ೀವ ಸವನ್ತರಕು ತತ್ ತ್್ೀ ಸವರ ಪಂ ಭವಾನ್ೀವ ವ್ೀದ್ | | 
ಉರಗ್ೀನ್ದಾಭ್ ೀಗದ್ಣ ಡ್ೀ ವಿಷ್ಕುಬತದ ಧ್ೀಸ ು್ೀಉರಗ್ೀನ್ದಾಭ್ ೀಗದ್ಣ ಡ್ೀ ವಿಷ್ಕುಬತದ ಧ್ೀಸ ು್ೀSSಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಸತಙಚಘಾಸರ್ ೀಜಸತಧ್ಾಮ್ ಧ್ಾಮ್ | | ವರ್ಮಪ ವರ್ಮಪ 
ಸಮಾಸಸಮಾಸಮದ್ೃಮದ್ೃಶಾಃ ಶಾಃ | | ಸವಯಮಾಹಾತಯಸಯ ವ್ೀದ್ೈರಪ ವಕತುಮಶಕುತ್ಾವದ್ಸಮದ್ೃಶಾಃ ಸವಯಮಾಹಾತಯಸಯ ವ್ೀದ್ೈರಪ ವಕತುಮಶಕುತ್ಾವದ್ಸಮದ್ೃಶಾಃ | | 
ವ್ೀದಾಗಮಯಮಾಹಾತಯಸಾಯಪ ವ್ೀದ್ೈರ್ೀವ ಗಮಯತ್ಾವತ್ ಸಮದ್ೃಶಾಃ ವ್ೀದಾಗಮಯಮಾಹಾತಯಸಾಯಪ ವ್ೀದ್ೈರ್ೀವ ಗಮಯತ್ಾವತ್ ಸಮದ್ೃಶಾಃ | | ಅತಾಃ ಅತಾಃ 
ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSನ್ ಯೀ ವಕತುಂ ವ್ೀದ್ ನ್ ಯೀ ವಕತುಂ ವ್ೀದ್ | | ಕ್್ ೀ ಹಯಸಾಮಂಸಾುವಂ ಚತ್್ೀಯಕ್್ ೀ ಹಯಸಾಮಂಸಾುವಂ ಚತ್್ೀಯSSಪ್ೀತಜನ್ಮಲರ್ಾಃ ರ್ತ ಪ್ೀತಜನ್ಮಲರ್ಾಃ ರ್ತ 
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ಉಉದ್ದ್ಗಾದ್ತತಾತುಮಾನ್ೀವ ಋಷ್ಟಬರಯಹಾಮ ಗಾದ್ತತಾತುಮಾನ್ೀವ ಋಷ್ಟಬರಯಹಾಮ | | ಪಾರಪುಪದಾ ಅಪಾರಪುಪದಾಶಾ ಪಾರಪುಪದಾ ಅಪಾರಪುಪದಾಶಾ 
ದ್ೀವಗಣಾಾಃದ್ೀವಗಣಾಾಃ  ||  

‘‘ತವಂ ವ್ೀತಿ ನಾಪರಸ ು್ೀ ಸವರ ಪಂ ನ್ ನಿತಯವಾಙ್ ನಾಗಭ್ ೀಗಪರರ್ಸಯ ತವಂ ವ್ೀತಿ ನಾಪರಸ ು್ೀ ಸವರ ಪಂ ನ್ ನಿತಯವಾಙ್ ನಾಗಭ್ ೀಗಪರರ್ಸಯ ||  
ಕತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಪಾರಪುಲ್ ೀಕ್ಾಶಾದ್ೀವಾಸುಥಾಕತತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಪಾರಪುಲ್ ೀಕ್ಾಶಾದ್ೀವಾಸುಥಾSSಪಾರಪಾುಜನಿಮನ್ ುೀಪಾರಪಾುಜನಿಮನ್ ುೀ  
ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀSSಸಾಮಸಾಮತ್ತ್’’  ಇತ ಸಙ್ೃತಶತರತಾಃ ಇತ ಸಙ್ೃತಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ಮಹಿಮನಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀಮಹಿಮನಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀSSನ್ತಕ್ ು್ೀವ್ೀಯದಾಶಾಾಸಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ ನ್ತಕ್ ು್ೀವ್ೀಯದಾಶಾಾಸಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ವ್ೀದ್ಗಮಯತ್ಾವತ್ ತಥ್ೈವ ಸಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃತಸಾಯಪ ವ್ೀದ್ಗಮಯತ್ಾವತ್ ತಥ್ೈವ ಸಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ’’ಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀಇತ ಭಾಗವತತನ್ಿೀ||||2424|| || ((1111))||||  

 

ತಹಿಯ ನ್ ಸನ್ನ ಚಾಸದ್ತಭರ್ಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲಜವಾಃ ತಹಿಯ ನ್ ಸನ್ನ ಚಾಸದ್ತಭರ್ಂ ನ್ ಚ ಕ್ಾಲಜವಾಃ   
ಕಿಮಪ ನ್ ತತರ ಶಾಸಿಮಪಕೃಷ್ಯ ಶಯೀತ ರ್ದಾ ಕಿಮಪ ನ್ ತತರ ಶಾಸಿಮಪಕೃಷ್ಯ ಶಯೀತ ರ್ದಾ ||  
ಜನಿಮಸತಾಃಜನಿಮಸತಾಃ  ಸತ್್ ೀ ಮೃತಮಜಾತಮನಿ ಯೀ ಚ ಭಿದಾಂ ಸತ್್ ೀ ಮೃತಮಜಾತಮನಿ ಯೀ ಚ ಭಿದಾಂ   
ವಿಪಣಮೃತ್್ೀ ಸಮರನ್ತಯಪವಿಶ ಧ್ವನಿಮಾವಿಪಣಮೃತ್್ೀ ಸಮರನ್ತಯಪವಿಶ ಧ್ವನಿಮಾರತರತವತಾಃ ವತಾಃ || || 25 25 || || ((1212) ) ||||  

ಶಾಸಿಮಪಕೃಷ್ಯ ಪರಲಯೀಶಾಸಿಮಪಕೃಷ್ಯ ಪರಲಯೀ  ಶಾಸಿಸಯ ಪರವೃತಯಭಾವಾತ್ ಶಾಸಿಸಯ ಪರವೃತಯಭಾವಾತ್ | | ಅಸತಾಃ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪಾತ್ ಅಸತಾಃ ಸ ಕ್ಷಮರ ಪಾತ್ 
ಸತಾಃ ಸ ಿಲರ ಪಸಯ ಸತಾಃ ಸ ಿಲರ ಪಸಯ ಪರಮೀಶವರಪರ್ಯನ್ುಂ ರ್ಥಾಕರಮಂ ಜನಿಂ ಮೃತಂ ಚ ಪರಮೀಶವರಪರ್ಯನ್ುಂ ರ್ಥಾಕರಮಂ ಜನಿಂ ಮೃತಂ ಚ 
ಸವಯಸಾಮತ್ ಪರಮಾತಮನಿ ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ವಿಪಣಂ ಫಲಾಪ್ೀಕ್ಷಾಮೃತ್್ೀ ಯೀ ಸಮರನಿು ಸವಯಸಾಮತ್ ಪರಮಾತಮನಿ ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ವಿಪಣಂ ಫಲಾಪ್ೀಕ್ಷಾಮೃತ್್ೀ ಯೀ ಸಮರನಿು | | 
ತ್್ೀಷಾಂ ಧ್ವನಿಮತಪವಿಶ ತ್್ೀಷಾಂ ಧ್ವನಿಮತಪವಿಶ | | ಆರತವತ್್ ೀ ವಾಯೀಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ತಥಾ ಸಮರನಿು ಆರತವತ್್ ೀ ವಾಯೀಾಃ ಪರಸಾದಾತ್ ತಥಾ ಸಮರನಿು ||  

  ‘‘ನಾಸದಾಸ್ತೀನ್ ನೀಸದಾಸ್ತೀತುದಾನಿೀಂ ನಾಸ್ತೀದ್ರಜ್ ೀ ನ್ ೀ ವಯೀಮಾಪರ್ ೀ ನಾಸದಾಸ್ತೀನ್ ನೀಸದಾಸ್ತೀತುದಾನಿೀಂ ನಾಸ್ತೀದ್ರಜ್ ೀ ನ್ ೀ ವಯೀಮಾಪರ್ ೀ 
ರ್ತ್ರ್ತ್||  
ಕಿಮಾವರಿೀವಾಃ ಕತಹಕಸಯ ಶಮಯನ್ನಮಾಾಃ ಕಿಮಾಸ್ತೀದ್ುಹರಂಕಿಮಾವರಿೀವಾಃ ಕತಹಕಸಯ ಶಮಯನ್ನಮಾಾಃ ಕಿಮಾಸ್ತೀದ್ುಹರಂ  ಗಭಿೀರಮ್ಗಭಿೀರಮ್’’    

ಇತ್ಾಯದಾಯ ಶತರತಾಃ ಇತ್ಾಯದಾಯ ಶತರತಾಃ ||||  

‘‘ಸ ಕ್ಷಾಮಣಿ ಮಹದಾದಿೀನಿ ಸ ಿಲಾನ್ಯಣಾಡದಿಕ್ಾನಿ ಚ ಸ ಕ್ಷಾಮಣಿ ಮಹದಾದಿೀನಿ ಸ ಿಲಾನ್ಯಣಾಡದಿಕ್ಾನಿ ಚ ||  
ಉಭರ್ಂ ತವಗಿನರಾಪಶಾ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪರಲಯೀಉಭರ್ಂ ತವಗಿನರಾಪಶಾ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪರಲಯೀSSಭವತ್ ಭವತ್ ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||  
‘‘ಸವಯವ್ೀದಾದಿರ ಪ್ೀಣ್ ೀ ಪಾರಣಸಾಯರತವತಾಃ ಸದಾ ಸವಯವ್ೀದಾದಿರ ಪ್ೀಣ್ ೀ ಪಾರಣಸಾಯರತವತಾಃ ಸದಾ ||  
ಪರಸಾದಾದ್ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ಸ ಕ್ಷಾತ್ ಸ ಿಲಜನಿಂ ಕರಮಾತ್ ಪರಸಾದಾದ್ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ಸ ಕ್ಷಾತ್ ಸ ಿಲಜನಿಂ ಕರಮಾತ್ ||  
ಮೃತಂ ಚ ಸವಯಜೀವಾದ್ೀರಿೀಶಸಯ ವಯಮೃತಂ ಚ ಸವಯಜೀವಾದ್ೀರಿೀಶಸಯ ವಯತರಿಕುತ್ಾಮ್ ತರಿಕುತ್ಾಮ್ ||  
ಜಾನ್ನಿು ಯೀ ನಿರಾಜಾನ್ನಿು ಯೀ ನಿರಾಕ್ಾಕ್ಾಙ್ಕಷಸ ು್ೀಷಾಂ ವಾಚಿ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃಙ್ಕಷಸ ು್ೀಷಾಂ ವಾಚಿ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’    

ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 25 25 || || ((1212) ) ||||  
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ತರಗತಣಮರ್ಾಃ ಪುಮಾನಿತ ರ್ದ್ಬ್ ೀಧ್ಕೃತ್ಾ ತರಗತಣಮರ್ಾಃ ಪುಮಾನಿತ ರ್ದ್ಬ್ ೀಧ್ಕೃತ್ಾ   
ತವಯ ನ್ ತತ ಭವ್ೀತ್ ತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ೀ ತವಯ ನ್ ತತ ಭವ್ೀತ್ ತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ೀ ||  
ಸದಿವಮನ್ಸ್ತಿವೃತ್ ತವಯ ಭವತಯಸತ್ಾಂ ಮನ್ತಜಾದ್ಯೀ ಸದಿವಮನ್ಸ್ತಿವೃತ್ ತವಯ ಭವತಯಸತ್ಾಂ ಮನ್ತಜಾದ್ಯೀ   
ವಿಮೃಶನ್ಯಶ್ೀಷ್ಮಿದ್ಮಾತುಯತರಾವಿಮೃಶನ್ಯಶ್ೀಷ್ಮಿದ್ಮಾತುಯತರಾSSSSತಮವಿದ್ಾಃ ತಮವಿದ್ಾಃ || || 26 26 || || ((1313) ) ||||  

ಅಬ್ ೀಅಬ್ ೀಧ್ಕೃತ್ಾ ತರಗತಣಬದ್ಧತ್ಾ ರ್ಸಾಮಜಜೀವಸಾಯಪ ತಸಾಮತ್ ತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ೀ ಧ್ಕೃತ್ಾ ತರಗತಣಬದ್ಧತ್ಾ ರ್ಸಾಮಜಜೀವಸಾಯಪ ತಸಾಮತ್ ತದ್ವಬ್ ೀಧ್ರಸ್ೀ 
ತವತವಯ ಸಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಯ ಸಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | | ತರಗತಣಾತಮತರಗತಣಾತಮಕಂ ಮನ್ಸುವಾಪ ವಿದ್ಯತ ಇತಯಸತ್ಾಂ ಪಕ್ಷಾಃ ಕಂ ಮನ್ಸುವಾಪ ವಿದ್ಯತ ಇತಯಸತ್ಾಂ ಪಕ್ಷಾಃ | | 
ಮನ್ತಜಾನಾಮಾದ್ಯೀ ದ್ೀವಾಸ್ತಿಗತಣಾತೀತತ್ಾವದ್ಾವತ್್ ೀ ಭವಾನ್ೀವ ಮನ್ತಜಾನಾಮಾದ್ಯೀ ದ್ೀವಾಸ್ತಿಗತಣಾತೀತತ್ಾವದ್ಾವತ್್ ೀ ಭವಾನ್ೀವ 
ಪರಮಾನ್ನ್ದಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದಾಃ | | ತವದ್ನ್ಯತ್ ಸವಯಂ ಜೀವಜಾತಮಾತಯಮಿತ್್ಯೀವ ವಿಮೃಶನಿು ತವದ್ನ್ಯತ್ ಸವಯಂ ಜೀವಜಾತಮಾತಯಮಿತ್್ಯೀವ ವಿಮೃಶನಿು ||  

‘‘ಸತ್ಾವದಿಜಂ ದ್ೀಹಮಥ್ ೀ ಮನ್ಸತ್ಾವದಿಜಂ ದ್ೀಹಮಥ್ ೀ ಮನ್ಶಾಶಾಸತ್ಾವಸತ್ಾವದಿಬದ್ಧಂ ಚ ವದ್ನ್ಯಸನ್ುಾಃ ದಿಬದ್ಧಂ ಚ ವದ್ನ್ಯಸನ್ುಾಃ ||  
ಪರಂ ಪುಮಾಂಸಂ ನ್ ಸತರಾಸತುತ್್ೈಹಿಯ ಜೀವಾಾಃ ಸತದ್ೃಷಾಟಾಃ ಪರಮಾತಯರ ಪಾಾಃಪರಂ ಪುಮಾಂಸಂ ನ್ ಸತರಾಸತುತ್್ೈಹಿಯ ಜೀವಾಾಃ ಸತದ್ೃಷಾಟಾಃ ಪರಮಾತಯರ ಪಾಾಃ’’  

ಇತ ಸ ತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ಇತ ಸ ತ್ಾರರ್ಣಶತರತಾಃ ||  

‘‘ತ್್ೈಗತಣಯದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಕಮಾಸತರಾ ಜಾನ್ತ್್ೀ ಹರಿಮ್ ತ್್ೈಗತಣಯದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಕಮಾಸತರಾ ಜಾನ್ತ್್ೀ ಹರಿಮ್ ||  
ತರಗತಣಾತೀತಮಿೀಶ್ೀಶಮತಾಃ ಪೂಣಯಸತಖಂ ಸತರಾಾಃ ತರಗತಣಾತೀತಮಿೀಶ್ೀಶಮತಾಃ ಪೂಣಯಸತಖಂ ಸತರಾಾಃ ||  
ಜಾನ್ನಿು ಗತಣಬದ್ಧತ್ಾವಜಜೀವಾನಾತ್ಾಯಂಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ ಜಾನ್ನಿು ಗತಣಬದ್ಧತ್ಾವಜಜೀವಾನಾತ್ಾಯಂಶಾ ಕೃತಸನಶಾಃ ||  
ಅನಾತಯಸಯಅನಾತಯಸಯ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಪರಸಾದ್ೀನ್  ತ್್ೀಷಾಮತ್್ೀಷಾಮತಯವಿತಯವಿನಾಶನ್ಮ್ನಾಶನ್ಮ್’’    

ಇತ ಚ್ೈತನ್ಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಚ್ೈತನ್ಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 26 26 || || ((1313) ) ||||  

ನ್ ಹಿ ವಿಕೃತಂ ತಯಜನಿು ಕನ್ಕಸಯ ತದಾತಮತರಾ ನ್ ಹಿ ವಿಕೃತಂ ತಯಜನಿು ಕನ್ಕಸಯ ತದಾತಮತರಾ   
ಸವಕೃತಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಇತಮಾತಮತರಾ ರಸ್ತತಮ್ ಸವಕೃತಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಇತಮಾತಮತರಾ ರಸ್ತತಮ್ ||  
ತವ ಯೀ ಪರಿಚರನ್ಯಖಿಲತತವನಿಕ್್ೀತತರಾ ನ್ನ್ತ ತ್್ೀ ತವ ಯೀ ಪರಿಚರನ್ಯಖಿಲತತವನಿಕ್್ೀತತರಾ ನ್ನ್ತ ತ್್ೀ   
ಪದಾಕರಮನ್ಯವಿಗಣರ್ಯ ಶ್ರ್ ೀ ನಿಋಯತ್್ೀಾಃ ಪದಾಕರಮನ್ಯವಿಗಣರ್ಯ ಶ್ರ್ ೀ ನಿಋಯತ್್ೀಾಃ || || 27 27 || || ((1414) ) ||||  

ರ್ಥಾ ಕನ್ಕಸಯ ವಿವಿಧ್ಕೃತಂ ಕತಣಡಲಾದಿಕಂ ರ್ಥಾ ಕನ್ಕಸಯ ವಿವಿಧ್ಕೃತಂ ಕತಣಡಲಾದಿಕಂ ಕನ್ಕಂ  ವಿನಾ ಪರಿತಯಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ ಕನ್ಕಂ  ವಿನಾ ಪರಿತಯಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ 
ತಥಾ ಸವಕೃತಂ ಜಗದ್ನ್ತಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನ್ ಮಲರ ಪಂ ವಿನಾ ಪರಿತಯಕತುಂ ನ್ ತಥಾ ಸವಕೃತಂ ಜಗದ್ನ್ತಪರವಿಷ್ ಟೀ ಭಗವಾನ್ ಮಲರ ಪಂ ವಿನಾ ಪರಿತಯಕತುಂ ನ್ 
ಶಕಯಾಃ ಶಕಯಾಃ | | ಆತಮತರಾ ಏಕರ ಪತ್ಾವತ್ ಆತಮತರಾ ಏಕರ ಪತ್ಾವತ್ | | ರಸ್ತತಂ ಆತಮನಾ ಪರಕ್ಾಶ್ತಂ ರಸ್ತತಂ ಆತಮನಾ ಪರಕ್ಾಶ್ತಂ 
ಜಗತರವಿಷ್ಟಜಗತರವಿಷ್ಟಸುಸಾಮತ್ ಸವಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ  ಸುಸಾಮತ್ ಸವಯಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾತವಯಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ ತವಯಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ | | ಇತಿಂ ಯೀ ಇತಿಂ ಯೀ 
ಜ್ಞಾಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪರಿಚರನಿು ತವ ಸವರ ಪಂ ತ್್ೀ ತ್ಾವ ಪರಿಚರನಿು ತವ ಸವರ ಪಂ ತ್್ೀ 
ಋತ್ಾತಮಋತ್ಾತಮಕಬರಹಮಪಾರಪುವಿರತದ್ಧತ್ಾವನಿನಋಯತ್ಾಯಖಯಸಂಸಾರಸಯ ಶ್ರಾಃ ಸತಮಟ್ಂ ಪದಾ ಕಬರಹಮಪಾರಪುವಿರತದ್ಧತ್ಾವನಿನಋಯತ್ಾಯಖಯಸಂಸಾರಸಯ ಶ್ರಾಃ ಸತಮಟ್ಂ ಪದಾ 
ಕರಮನಿು ಕರಮನಿು ||  
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  ‘‘ಸವಯಗಂ ಯೀ ಪರಪಶಯನಿು ಬರಹಾಮನ್ನ್ುಮಜಾಕ್ಷರಮ್ ಸವಯಗಂ ಯೀ ಪರಪಶಯನಿು ಬರಹಾಮನ್ನ್ುಮಜಾಕ್ಷರಮ್ ||  
ಏಕಮೀವಾದ್ವರ್ಂ ನಿತಯಂ ನಿಋಯತ್್ೀಸ ು್ೀ ಶ್ರ್ ೀಗತ್ಾಾಃಏಕಮೀವಾದ್ವರ್ಂ ನಿತಯಂ ನಿಋಯತ್್ೀಸ ು್ೀ ಶ್ರ್ ೀಗತ್ಾಾಃ’’  | | ಇತ ಸೌಕರಾರ್ಣಶ್ರತಾಃ ಇತ ಸೌಕರಾರ್ಣಶ್ರತಾಃ ||||  
‘‘ರ್ಥ್ೈವ ಕತಣಡಲಂ ತಯಕ್ಾುವ ನಾದಾತತಂ ಕನ್ಕ್ಾಂಶಕಮ್ ರ್ಥ್ೈವ ಕತಣಡಲಂ ತಯಕ್ಾುವ ನಾದಾತತಂ ಕನ್ಕ್ಾಂಶಕಮ್ ||  
ತಸ್ಯೈವ ತದ್ವಸಿತ್ಾವತಸ್ಯೈವ ತದ್ವಸಿತ್ಾವತ್ ಕ್್ೀವಲಾತ್ ಕ್್ೀವಲಾಭ್ೀದ್ತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ಭ್ೀದ್ತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ಸತರಾಸತರನ್ರ್ೀಷಾವಸಿ್ತಏವಂ ಸತರಾಸತರನ್ರ್ೀಷಾವಸಿ್ತತ್್ ೀತ್್ ೀ  ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ನ್ೈವ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮನ್ುವಯೀ ಜೀವಭ್ೀದ್ೀ ತತ ಸತಯಪ ನ್ೈವ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಮನ್ುವಯೀ ಜೀವಭ್ೀದ್ೀ ತತ ಸತಯಪ ||  
ಯೀ ತಥಾಯೀ ತಥಾSSಭಿನ್ನಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಪಶಯನಿು ಪರಮಷ್ಯರ್ಾಃ ಭಿನ್ನಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಪಶಯನಿು ಪರಮಷ್ಯರ್ಾಃ ||  
ಋತಪಾರಪುವಿರತದ್ಧತ್ಾವತ್ ಸಂಸಾರಂ ನಿಋಯತ್್ೀಾಃ ಶ್ರಾಃ ಋತಪಾರಪುವಿರತದ್ಧತ್ಾವತ್ ಸಂಸಾರಂ ನಿಋಯತ್್ೀಾಃ ಶ್ರಾಃ ||  
ಅಗಣರ್ಯ ಪದಾಅಗಣರ್ಯ ಪದಾSSSSಕರಮಯ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ನಿಲರ್ಂ ರ್ರ್ತಾಃಕರಮಯ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ನಿಲರ್ಂ ರ್ರ್ತಾಃ’’      

ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ || || 27 27 || || || || ((1414) )   

ಪರಿವರ್ಪರಿವರ್ಸ್ೀ ಪಶ್ನಿವ ಗಿರಾ ವಿಬತಧ್ಾನ್ಪ ತ್ಾಂ ಸ್ೀ ಪಶ್ನಿವ ಗಿರಾ ವಿಬತಧ್ಾನ್ಪ ತ್ಾಂ   
ಸುವಯ ದ್ೃಢಸೌಹೃದಾ ನ್ನ್ತ ಪುನ್ನಿು ನ್ ತ್್ೀ ವಿಮತಖಾಾಃಸುವಯ ದ್ೃಢಸೌಹೃದಾ ನ್ನ್ತ ಪುನ್ನಿು ನ್ ತ್್ೀ ವಿಮತಖಾಾಃ  ||  
ತವಮೀಕಾಃ ಸವರಾಡಖಿಲಕ್ಾರಕಶಕಿುಧ್ರತವಮೀಕಾಃ ಸವರಾಡಖಿಲಕ್ಾರಕಶಕಿುಧ್ರ- - 
ಸುವಭಲ್ಲಮತದ್ವಹನಿು ಸಮದ್ನಿು ಚ ಯೀಸುವಭಲ್ಲಮತದ್ವಹನಿು ಸಮದ್ನಿು ಚ ಯೀSSನಿಮಿಷಾಾಃ ನಿಮಿಷಾಾಃ || || 28 28 || || ((1515) ) ||||  

‘‘ವರ್ತ ಗಾ ಇವ ರ್ಾಃ ಸತರಾದಿಕ್ಾಂಸುನ್ಮನ್ಸ್ ೀ ಜಗದ್ಪುನ್ಂಛತಚಯೀ ನ್ ಪರ್ೀ ವರ್ತ ಗಾ ಇವ ರ್ಾಃ ಸತರಾದಿಕ್ಾಂಸುನ್ಮನ್ಸ್ ೀ ಜಗದ್ಪುನ್ಂಛತಚಯೀ ನ್ ಪರ್ೀ ||  
ಸ ಏಕ ಈಶಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಶಕಿುಬಯಲ್ಲಂಹರಾ ಇತರ್ೀ ಸತಯಾಃಸ ಏಕ ಈಶಾಃ ಪರಿಪೂಣಯಶಕಿುಬಯಲ್ಲಂಹರಾ ಇತರ್ೀ ಸತಯಾಃ  ಸತರಾಾಃ ಸತಖಿನ್ಾಃಸತರಾಾಃ ಸತಖಿನ್ಾಃ’’    

ಇಇತ್ಾಯರತಣಿಶತರತಾಃ ತ್ಾಯರತಣಿಶತರತಾಃ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀವತ್ಾ ಬದಾಧ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಚ ಬಲ್ಲಪರದಾಾಃ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೀವತ್ಾ ಬದಾಧ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಚ ಬಲ್ಲಪರದಾಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣರಾಸಾಂ ಪತನಿಯತಯಂ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಬಯನ್ಧಕಾಃ ಕವಚಿತ್ವಿಷ್ತಣರಾಸಾಂ ಪತನಿಯತಯಂ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಬಯನ್ಧಕಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀಇತ ವಾಮನ್ೀ  ||||  2828|| || ((1515))||||  

 

ವಷ್ಯಭತಜ್ ೀವಷ್ಯಭತಜ್ ೀSSಖಿಲಕ್ಷಿತಪತ್್ೀರಿವ ವಿಶವಸೃಜ್ ೀಖಿಲಕ್ಷಿತಪತ್್ೀರಿವ ವಿಶವಸೃಜ್ ೀ  
ವಿದ್ಧ್ತ ರ್ತರ ಯೀ ತವ ಕೃತ್ಾ ಭವತಶಾಕಿತ್ಾಾಃ ವಿದ್ಧ್ತ ರ್ತರ ಯೀ ತವ ಕೃತ್ಾ ಭವತಶಾಕಿತ್ಾಾಃ ||  
ಸಿ್ತರಚರಜಾತರ್ಾಃ ಸತಯರಜ ಯೀ ತವಸಿ್ತರಚರಜಾತರ್ಾಃ ಸತಯರಜ ಯೀ ತವನಿಮಿತುರ್ತಜ್ ೀನಿಮಿತುರ್ತಜ್ ೀ  
ವಿರಹ ಉದಿೀಕ್ಷಯೀದ್ಯದಿ ಪರಸಯ ವಿಮತಕುವಿರಹ ಉದಿೀಕ್ಷಯೀದ್ಯದಿ ಪರಸಯ ವಿಮತಕುಸತಾಃಸತಾಃ  || || 29 29 ||||((1616))||||  

ಸಿ್ತರಚರಜಾತಯೀ ಯೀ ತ್್ೀಸಿ್ತರಚರಜಾತಯೀ ಯೀ ತ್್ೀSSನಿಮಿತುರ್ತಜಾಃ ಸತಯಾಃ ನಿಮಿತುರ್ತಜಾಃ ಸತಯಾಃ | | ಭಗವನಿನರ್ಮಾದ್ೀವ ಭಗವನಿನರ್ಮಾದ್ೀವ 
ಸಂಸಾರರ್ತಜಾಃ ಸತಯಾಃ ಸಂಸಾರರ್ತಜಾಃ ಸತಯಾಃ | | ವಿರಹ್ೀ ಮತಕ್ ುೌ ವಿರಹ್ೀ ಮತಕ್ ುೌ | | ರ್ದಿ ಪರಸಯ ರ್ದಿ ಪರಸಯ 
ಸಕ್ಾಶಾನ್ತಮಕಿುರ್ೀವ್ೀತತಯದಿೀಕ್ಷಯೀತ್ ಸ ಪರಾಃ ಸಕ್ಾಶಾನ್ತಮಕಿುರ್ೀವ್ೀತತಯದಿೀಕ್ಷಯೀತ್ ಸ ಪರಾಃ | | ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ ಯೀನ್ ಪರ್ೀಣ ವಿಮತಕ್ಾುಾಃ ಸನ್ ುೀ ಯೀನ್ ಪರ್ೀಣ 
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ತತಸಯ ವಿಮತಕುಸಸಯ ವಿಮತಕುಸತಾಃ ತಾಃ | | ‘‘ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಿ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಿ ಅರ್ನಾರ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀಅರ್ನಾರ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶತರತಾಃ ಇತ ಶತರತಾಃ | | 
ಮತಕಿುಸುಸಾಮದ್ೀವ್ೀತಯಙಚುೀಕತಯವಯಮ್ ಮತಕಿುಸುಸಾಮದ್ೀವ್ೀತಯಙಚುೀಕತಯವಯಮ್ | | ಅತ್್ ೀ ಬನ್ ಧೀಅತ್್ ೀ ಬನ್ ಧೀSSಪ ತತ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ಪ ತತ ಏವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಸತ್ಾಂ  ವಿಮತಕಿುದಾದಿವಷ್ ಣೀಮತಯಕಿುರ್ಯದ್ಯಭತಯಪ್ೀರ್ತ್್ೀ ಸತ್ಾಂ  ವಿಮತಕಿುದಾದಿವಷ್ ಣೀಮತಯಕಿುರ್ಯದ್ಯಭತಯಪ್ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಬನ್ ಧೀಬನ್ ಧೀSSಪ ತತ ಏವ ಸಾಯದ್ಯಸಾಮದ್ೀಕಸುಯೀಾಃಪ ತತ ಏವ ಸಾಯದ್ಯಸಾಮದ್ೀಕಸುಯೀಾಃ  ಪತಾಃಪತಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಮತಕಿುದ್ಂ ವಿಷ್ತಣರ್ಯದಿ ಪುಂಸ ಉದಿೀಕ್ಷಯೀತ್ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಮತಕಿುದ್ಂ ವಿಷ್ತಣರ್ಯದಿ ಪುಂಸ ಉದಿೀಕ್ಷಯೀತ್ ||  
ಸತಪರಸತಪರಸನ್ನಸುದಾ ಬನ್ಧಸುಸನ್ನಸುದಾ ಬನ್ಧಸುತತ  ಏವ್ೀತ ಸ್ೀತಸಯತಏವ್ೀತ ಸ್ೀತಸಯತ’’  ಇಇತ ಬಾರಹ್ೇ ತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  
‘‘ಖಣಾಡದಿೀಶಾಾಃ ಸಾವಯಭೌಮಸಯ ರ್ದ್ವದ್ಬಾಹ್ೇಶಾದಾಯಾಃ ಕತವಯತ್್ೀ ತ್್ೀಖಣಾಡದಿೀಶಾಾಃ ಸಾವಯಭೌಮಸಯ ರ್ದ್ವದ್ಬಾಹ್ೇಶಾದಾಯಾಃ ಕತವಯತ್್ೀ ತ್್ೀSSನ್ತಶಾಸ್ತುಮ್ ನ್ತಶಾಸ್ತುಮ್ ||  
ತವಂ ಮತಕಿುದ್ ೀ ಬನ್ಧದ್ ೀತವಂ ಮತಕಿುದ್ ೀ ಬನ್ಧದ್ ೀSSದ್ ೀದ್ ೀ  ಮತ್್ ೀ ನ್ಸುವಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀಮತ್್ ೀ ನ್ಸುವಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀSSಜ್ಞಾನ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ದ್ಶಾಾಶಾಾಸ್ತ ಸ್ತ 
ವಿಷ್ ಣೀವಿಷ್ ಣೀ’’  ಇತತಯದಾರಶಾಣಿಡಲಯಶತರತಾಃ ಇತತಯದಾರಶಾಣಿಡಲಯಶತರತಾಃ || || 29 29 || || ((1616) ) ||||  

 

ನ್ಹಿ ಪರಮಸಯ ಕಶ್ಾದ್ಪರ್ ೀನ್ಹಿ ಪರಮಸಯ ಕಶ್ಾದ್ಪರ್ ೀSSನ್ಪರಸಯನ್ಪರಸಯ  ಭವ್ೀದ್  ಭವ್ೀದ್    
ವಯರ್ತ ಇವಾತರ ರ್ಸಯ ಚ ಶ್ನ್ಯತತಲ ಸನ್ದಧ್ತಾಃ ವಯರ್ತ ಇವಾತರ ರ್ಸಯ ಚ ಶ್ನ್ಯತತಲ ಸನ್ದಧ್ತಾಃ ||  
ಅಪರಿಮಿತ್ಾ ಧ್ತರವಾಸುನ್ತಭೃತ್್ ೀ ರ್ದಿ ಸವಯ ತತ್್ ೀ ಅಪರಿಮಿತ್ಾ ಧ್ತರವಾಸುನ್ತಭೃತ್್ ೀ ರ್ದಿ ಸವಯ ತತ್್ ೀ   
ನ್ ಹಿ ನ್ ಶಾಸಯತ್್ೀತ ನಿರ್ಮೀ ಬತರವತ್್ೀ ಚ ತಥಾ ನ್ ಹಿ ನ್ ಶಾಸಯತ್್ೀತ ನಿರ್ಮೀ ಬತರವತ್್ೀ ಚ ತಥಾ || || 30 30 || || ((17 17 ))||||  

ರ್ಸಯ ಪರಮಸಯ ತ್್ೀ ಕಶ್ಾದ್ಪರಾಃ ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಸ್ತು ರ್ಸಯ ಪರಮಸಯ ತ್್ೀ ಕಶ್ಾದ್ಪರಾಃ ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಸ್ತು | | ಅನ್ಪರಸಯ ಪಾರಣ್ ೀತುಮಸಯ ಅನ್ಪರಸಯ ಪಾರಣ್ ೀತುಮಸಯ | | 
ಅತರ ಜೀವಸಮತದಾಯೀ ಅತರ ಜೀವಸಮತದಾಯೀ | | ವಯರ್ತಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾರ್ತಾಃ ಸವಯಜ್ಞಸಯವಯರ್ತಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾರ್ತಾಃ ಸವಯಜ್ಞಸಯ  | | ರ್ಥಾ ರ್ಥಾ 
ಪಾರಣಸಯ ನಾಪರಾಃ ಸವತನ್ಿಾಃ ತದ್ವತ್ ಪಾರಣಾಃ ಶ್ರೀರನ್ ಯೀ ವಾ ತ್ಾವಂಪಾರಣಸಯ ನಾಪರಾಃ ಸವತನ್ಿಾಃ ತದ್ವತ್ ಪಾರಣಾಃ ಶ್ರೀರನ್ ಯೀ ವಾ ತ್ಾವಂ  ವಿನಾ ಸವತನ್ ಿೀ ವಿನಾ ಸವತನ್ ಿೀ 
ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ತು | | ಹ್ೀ ಶ್ನ್ಯತತಲಹ್ೀ ಶ್ನ್ಯತತಲಸಮಾನ್ವಜಯತ ಸಮಾನ್ವಜಯತ | | ಸವಯಂ ಸನ್ದಧ್ತಸ ು್ೀ ಸವಯಂ ಸನ್ದಧ್ತಸ ು್ೀ | | ರ್ದಿ ತತಾಃ ರ್ದಿ ತತಾಃ 
ಪಾರಣಾತ್ ತನ್ತಭೃತ್್ ೀ ಧ್ತರವಾ ಜೀವಾಸುಹಯಯಪರಿಮಿತ್ಾಾಃ ಸನಿು ಹ್ೀ ಸವಯ ಪೂಣಯ ಪಾರಣಾತ್ ತನ್ತಭೃತ್್ ೀ ಧ್ತರವಾ ಜೀವಾಸುಹಯಯಪರಿಮಿತ್ಾಾಃ ಸನಿು ಹ್ೀ ಸವಯ ಪೂಣಯ | | 
‘‘‘‘ಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಮ್ಏಕಮೀವಾದಿವತೀರ್ಮ್’’’’, , ‘‘‘‘ಏಕಂ ಪರಂ ಜ್ ಯೀತರನ್ನ್ಯಮದ್ವಏಕಂ ಪರಂ ಜ್ ಯೀತರನ್ನ್ಯಮದ್ವರ್ಮ್ರ್ಮ್’’’’  
ಇತ್ಾಯದಿನಿರ್ಮೀ ಜೀವಾನಾಂ ಶಾಸಯತ್ಾ ಇತ್ಾಯದಿನಿರ್ಮೀ ಜೀವಾನಾಂ ಶಾಸಯತ್ಾ ನ್ೀನ್ೀತಯತರ ನ್ಹಿ ತಯತರ ನ್ಹಿ | | ಕಿನ್ತು ಸವಗತಭ್ೀದ್ಸಯಕಿನ್ತು ಸವಗತಭ್ೀದ್ಸಯ, , 
ಈಶಾವರಾನ್ುರಸಯ ಅತತುನ್ಿಸಯ ಚ ನಿಷ್ೀಧ್್ೀ ಈಶಾವರಾನ್ುರಸಯ ಅತತುನ್ಿಸಯ ಚ ನಿಷ್ೀಧ್್ೀ | | ‘‘‘‘ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSನ್ಯದಾತಯಮ್ನ್ಯದಾತಯಮ್’’’’  , , ‘‘‘‘ನ್ೀಹ ನ್ೀಹ 
ನಾನಾನಾನಾSSಸ್ತು ಕಿಞ್ಾನ್ಸ್ತು ಕಿಞ್ಾನ್’’’’, , ‘‘‘‘ನ್ ತತಸಮಶಾಾಭಯ ಕಶಾ ದ್ೃಶಯತ್್ೀನ್ ತತಸಮಶಾಾಭಯ ಕಶಾ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ’’’’ಇಇತ್ಾಯದಿ ತಥಾ ಬತರವತ್್ೀ  ತ್ಾಯದಿ ತಥಾ ಬತರವತ್್ೀ  
ಚಚ  | |   

‘‘ತವ ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಪರ್ ೀತವ ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಪರ್ ೀ  ರ್ದ್ವದ್ತರ ಪಾರಣಾನಾನನ್ಯರ್ದ್ವದ್ತರ ಪಾರಣಾನಾನನ್ಯಸತುಲಯಶ್ನಾಯಸಯ ಸನಿಧನ್ ಸತುಲಯಶ್ನಾಯಸಯ ಸನಿಧನ್ ||  
ಪಾರಣಾ ೀನಾ ಅಮಿತ ಜೀವಸಙ್ಕಘಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ವಶ್ೀ ತ್್ೀ ಪರಕೃತಶಾಭ ಮನ್ಪಾರಣಾ ೀನಾ ಅಮಿತ ಜೀವಸಙ್ಕಘಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ವಶ್ೀ ತ್್ೀ ಪರಕೃತಶಾಭ ಮನ್’’  

ಇತ ಮಹಾಶಾಲ್ಲೀನ್ಶತರತಾಃ ಇತ ಮಹಾಶಾಲ್ಲೀನ್ಶತರತಾಃ ||||  



 

 
 

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

 

Page 333 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಪರಾಃ ಕಶ್ಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣಪತ್್ೀಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ  ಸವತನ್ ಿೀ ನಾಪರಾಃ ಕಶ್ಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣಪತ್್ೀಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ  ||  
ರ್ಥಾ ಪಾರಣಾತ್ ಪರ್ ೀ ನಾಸ್ತುಸವತನ್ ಿೀ ಜಗತ ಕವಚಿತ್ ರ್ಥಾ ಪಾರಣಾತ್ ಪರ್ ೀ ನಾಸ್ತುಸವತನ್ ಿೀ ಜಗತ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಥಾ ಪಾರಣ್ ೀ ರಮಾ ಚ್ೈವ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೃರ್ಗಿೀಶವರೌ ತಥಾ ಪಾರಣ್ ೀ ರಮಾ ಚ್ೈವ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೃರ್ಗಿೀಶವರೌ ||  
ರ್ದ್ತಯರ್ದ್ತಯಚಯಚಯನ ು್ೀ ಪಾರಣತನಾಿ ಬಹವಾಃ ಪುರತಷಾ ಇತ ನ ು್ೀ ಪಾರಣತನಾಿ ಬಹವಾಃ ಪುರತಷಾ ಇತ ||  
ಸತಯಮೀವ ಹಯಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾ ನ್ ನಿರ್ಮಯನಿಷ್ೀ ಕ್ಾಾಃ ಸತಯಮೀವ ಹಯಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾ ನ್ ನಿರ್ಮಯನಿಷ್ೀ ಕ್ಾಾಃ ||  
ಏಕ್ಾದಿವತೀರ್ಶತರತರ್ಾಃ ಕಿನಿುವೀಶಾನ್ುರವಾರಕ್ಾಾಃ ಏಕ್ಾದಿವತೀರ್ಶತರತರ್ಾಃ ಕಿನಿುವೀಶಾನ್ುರವಾರಕ್ಾಾಃ ||  
ತಥಾ ಸವಗತಭ್ೀದ್ಸಯ ತದ್ತನ್ಿನಿಷ್ೀಧ್ಕ್ಾಾಃತಥಾ ಸವಗತಭ್ೀದ್ಸಯ ತದ್ತನ್ಿನಿಷ್ೀಧ್ಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||  
‘‘ಸವರ ಪಮಸಮರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಂ ಸವಸ್ತಮನ್ನಭ್ೀದ್ತಾಃ ಸವರ ಪಮಸಮರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಂ ಸವಸ್ತಮನ್ನಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ಅತತುನ್ಿಸಯ ರಾಹಿತ್ಾಯದ್ನ್ನ್ಯಂ ಸದ್ೃಶ್್ ೀಜಿಅತತುನ್ಿಸಯ ರಾಹಿತ್ಾಯದ್ನ್ನ್ಯಂ ಸದ್ೃಶ್್ ೀಜಿತ್್ೀಾಃ ತ್್ೀಾಃ ||  
ಅದ್ವರ್ಂ ನಿತಯನಿವೃಯತ್ಾಯ ಭಾವನಿಅದ್ವರ್ಂ ನಿತಯನಿವೃಯತ್ಾಯ ಭಾವನಿವೃಯವೃಯತತಮಿೀಶವರಮ್ಮಿೀಶವರಮ್’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಅ ಕಸಯ ಸಮಸಾಯಪ ಸವತನ್ಿಸಯ ಚ ವಜಯನಾತ್ ಅ ಕಸಯ ಸಮಸಾಯಪ ಸವತನ್ಿಸಯ ಚ ವಜಯನಾತ್ ||  

ಏಕ ಏವಾದಿವತೀಯೀಏಕ ಏವಾದಿವತೀಯೀSSಸೌ ನ್ ಶಾಸಯಜನ್ವಜಯನಾತ್ಸೌ ನ್ ಶಾಸಯಜನ್ವಜಯನಾತ್’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ || || 30 30 ||||((1717) ) ।।।।  

 

ಅಜನ್ ಪರಿಮತಚಯತ್್ೀಅಜನ್ ಪರಿಮತಚಯತ್್ೀSSತರ ಭವಾತರ ಭವಾತಸತತ್ಾತ್ ಸಮತಸತತ್ಾತ್ ಸಮ  
ಮಮನ್ತಜಾನ್ತ್ಾ ತತಮನ್ನ್ುಮದ್ತಷ್ಟತರಾ ನ್ತಜಾನ್ತ್ಾ ತತಮನ್ನ್ುಮದ್ತಷ್ಟತರಾ ||  
ನ್ ಘಟ್ನ್ ಘಟ್ತ ಉದ್ಾವಾಃ ಪರತ ಉದ್ಾವಾಃ ಪರಕತಪೂರತಷ್ಯೀರಜಯೀಕತಪೂರತಷ್ಯೀರಜಯೀ- - 
ರತಭರ್ರ್ತಜ್ ೀಭಯವನ್ಯರತಭರ್ರ್ತಜ್ ೀಭಯವನ್ಯಸತಭೃತ್್ ೀ ಜಲಬತದ್ತಬದ್ವತ್ ಸತಭೃತ್್ ೀ ಜಲಬತದ್ತಬದ್ವತ್ || || 31 31 || || 18 18 ||||  

ಅನ್ನ್ುಮದ್ತಷ್ಟತರಾಅನ್ನ್ುಮದ್ತಷ್ಟತರಾSSನ್ತಜಾನ್ತ್ಾನ್ತಜಾನ್ತ್ಾSSSSಚಾಯೀಯಣ ಸನ್ುತ್ಾದ್ಾವಾತ್ ಪರಿಮತಚಯತ್್ೀ  ಚಾಯೀಯಣ ಸನ್ುತ್ಾದ್ಾವಾತ್ ಪರಿಮತಚಯತ್್ೀ  | | 
ಅಬದ್ಧಶಾ ಪರಕೃತಪರ್ೀಶೌ ವಿಅಬದ್ಧಶಾ ಪರಕೃತಪರ್ೀಶೌ ವಿನಾನಾSSನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | | ರ್ತಸುಯೀರ್ೀವೀದ್ಾವೀ ರ್ತಸುಯೀರ್ೀವೀದ್ಾವೀ 
ನ್ ಘಟ್ತ್್ೀನ್ ಘಟ್ತ್್ೀ  | | ತತಸುಯೀರಜಯೀರಸತಭೃತ ಉದ್ಾವನಿು ತತಸುಯೀರಜಯೀರಸತಭೃತ ಉದ್ಾವನಿು | | ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶಾ ರ್ತರ ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶಾ ರ್ತರ 
ಪರಮಸುತರಪರಮಸುತರ ಪರಕೃತರ್ಯತರ ಪರಕೃತಸುತರ ಪರಮ ಇತತಯಭರ್ರ್ತಜ್ ೀಾಃ ಪರಕೃತರ್ಯತರ ಪರಕೃತಸುತರ ಪರಮ ಇತತಯಭರ್ರ್ತಜ್ ೀಾಃ  ||  

‘‘ಮತಚಯತ್್ೀ ತತುವಸಮತಬದಾಧದಾಚಾರಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾತ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ತತುವಸಮತಬದಾಧದಾಚಾರಾಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾತ್ ||  
ಏತ್ಾವ್ೀವ ಸವತ್್ ೀಏತ್ಾವ್ೀವ ಸವತ್್ ೀSSಬದ ಧೌಪರಮಾಃ ಪರಕೃತಸುಥಾಬದ ಧೌಪರಮಾಃ ಪರಕೃತಸುಥಾ’’  ಇತ ಕಲಾಪಶತರತಾಃ ಇತ ಕಲಾಪಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ವದಾಚಾರಾಯನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾತ್ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ವದಾಚಾರಾಯನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವಾತ್ ||  
ತ್ಾವವ್ೀವ ನಿತಯಮತಕ್ ುೌ ತತ ಪರಮಾಃ ಪರಕೃತಸುಥಾತ್ಾವವ್ೀವ ನಿತಯಮತಕ್ ುೌ ತತ ಪರಮಾಃ ಪರಕೃತಸುಥಾ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ ||||  
‘‘ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಸಮವಾಯಪಾುವುಭಾವಜೌ ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಸಮವಾಯಪಾುವುಭಾವಜೌ ||  
ತ್ಾಭಾಯಮತಭರ್ಯೀಗಾಭಾಯಂ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಪುರತಷಾಾಃ ಪರ್ೀತ್ಾಭಾಯಮತಭರ್ಯೀಗಾಭಾಯಂ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಪುರತಷಾಾಃ ಪರ್ೀ’’  
ಇತ ಕ್ೌಣಠರವಯಶತರತಾಃ ಇತ ಕ್ೌಣಠರವಯಶತರತಾಃ || || 31 31 || || ((1818) ) ||||  
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ತವಯ ತ ಇಮೀ ತತ್್ ೀ ವಿತವಯ ತ ಇಮೀ ತತ್್ ೀ ವಿಬತಬತಧ್ನಾಮಗತಣಾಾಃಧ್ನಾಮಗತಣಾಾಃ  
ಪರಮೀಪರಮೀSSಮೃತ ಇವಾಣಯವ್ೀ ಮಧ್ತನಿ ಲ್ಲಲತಯರಶ್ೀಷ್ರಸಾಾಃಮೃತ ಇವಾಣಯವ್ೀ ಮಧ್ತನಿ ಲ್ಲಲತಯರಶ್ೀಷ್ರಸಾಾಃ  ||  
ನ್ೃಷ್ತ ತವ ಮಾರ್ರಾ ಸವಗತರಾ ಕತಶಲಂ ನ್ೃಷ್ತ ತವ ಮಾರ್ರಾ ಸವಗತರಾ ಕತಶಲಂ   
ತವಯ ಸತ ಯೀತವಯ ಸತ ಯೀSSಙ್ು ಭ್ೀದ್ಮನ್ತಧ್ಾತತಮನ್ತಪರಭವಾಃ ಙ್ು ಭ್ೀದ್ಮನ್ತಧ್ಾತತಮನ್ತಪರಭವಾಃ ||  
ಕರ್ಮನ್ತವತಯನಾಂ ಭವಭರ್ಂ ತವ ಕರ್ಮನ್ತವತಯನಾಂ ಭವಭರ್ಂ ತವ   
ಬತರಕತಟೀಬತರಕತಟೀ  ಸೃಜತ ಮತಹತನ್ೃಯಣಾಮ್ ಸೃಜತ ಮತಹತನ್ೃಯಣಾಮ್ || || 32 32 || || ((1919) ) ||||  

ಹ್ೀ ತತ ಓಹ್ೀ ತತ ಓತತ  ಇಮೀ ವಿಬತಧ್ನಾಮಾರ್ಯಭ ತ್ಾಇಮೀ ವಿಬತಧ್ನಾಮಾರ್ಯಭ ತ್ಾ  ಗತಣಾಸುವಯ ನಿಲ್ಲಲತಯಾಃ ಗತಣಾಸುವಯ ನಿಲ್ಲಲತಯಾಃ | | 
ಪರಮೀಪರಮೀSSಮೃತ್ಾಣಯವ್ೀ ಮಧ್ತನ್ಯಶ್ೀಷ್ರಸಾ ಇವ ಮೃತ್ಾಣಯವ್ೀ ಮಧ್ತನ್ಯಶ್ೀಷ್ರಸಾ ಇವ | | ಅತಾಃ ಅತಾಃ 
ಪೂಣಯಗತಣತ್ಾವದ್ಾಗವತ್್ ೀ ನ್ೃಪೂಣಯಗತಣತ್ಾವದ್ಾಗವತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸತ ರ್ಾಃ ಣಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸತ ರ್ಾಃ | | ತವ ಮಾರ್ರಾ ತವ ಮಾರ್ರಾ 
ತವತವದಿಚಛಯೈವ ದಿಚಛಯೈವ | | ತವಯ ಕತಶಲಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ಪರಭವಾಃ ತವಯ ಕತಶಲಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ಪರಭವಾಃ | | ತತರತತರ ಕತಶಲಂ ಭ್ೀದ್ ಏವ  ಕತಶಲಂ ಭ್ೀದ್ ಏವ | | 
ಸವಯಸಾಮದ್ನ್ ಯೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಗತಣಾಃ ಪರ ಇತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಸವಯಸಾಮದ್ನ್ ಯೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಗತಣಾಃ ಪರ ಇತ ದ್ಶಯನ್ಮ್ | | ಸವಗತರಾ ಸವಗತರಾ 
ಸತಷ್ಟವನ್ಯೈರನ್ವಗತರಾ ಸತಷ್ಟವನ್ಯೈರನ್ವಗತರಾ | | ತಥಾ ತವತರಸಾದಾದ್ನ್ತವತಯನಾಂ ಕರ್ಂ ತಥಾ ತವತರಸಾದಾದ್ನ್ತವತಯನಾಂ ಕರ್ಂ 
ಮತಹತಭಯವಭರ್ಂ ಭತರಕತಟೀ ಸೃಜತ ಮತಹತಭಯವಭರ್ಂ ಭತರಕತಟೀ ಸೃಜತ ||  

  ‘‘ಯೀ ನ್ಾಃ ಪತ್ಾ ಜನಿತ್ಾ ಯೀ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ಧ್ಾಮಾನಿ ವ್ೀದ್ ಭತಯೀ ನ್ಾಃ ಪತ್ಾ ಜನಿತ್ಾ ಯೀ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ಧ್ಾಮಾನಿ ವ್ೀದ್ ಭತವನಾನಿ ವಿಶಾವ ವನಾನಿ ವಿಶಾವ ||  
ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧ್ಾ ಏಕ ಏವ ತಂ ಸಮರಶನಂ ಭತಯೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಮಧ್ಾ ಏಕ ಏವ ತಂ ಸಮರಶನಂ ಭತವನಾ ರ್ನ್ಯವನಾ ರ್ನ್ಯನಾಯನಾಯ’’  ||  
‘‘ತ ಆರ್ಜನ್ು ದ್ರವಿಣಂ ಸಮಸಾಮ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಪೂವ್ೀಯ ಜರಿತ್ಾರ್ ೀ ನ್ಭ ನಾ ತ ಆರ್ಜನ್ು ದ್ರವಿಣಂ ಸಮಸಾಮ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಪೂವ್ೀಯ ಜರಿತ್ಾರ್ ೀ ನ್ಭ ನಾ ||  
ಅಸ ತ್್ೀಯ ಸ ತ್್ೀಯ ರಜಸ್ತ ನಿಷ್ತ್ ು್ೀ ಯೀ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಮಕೃಣವನಿನಮಾಅಸ ತ್್ೀಯ ಸ ತ್್ೀಯ ರಜಸ್ತ ನಿಷ್ತ್ ು್ೀ ಯೀ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಮಕೃಣವನಿನಮಾನಿನಿ’’  
ಇತ್ಾಯದಾಯಶೃತಾಃ ಇತ್ಾಯದಾಯಶೃತಾಃ ||||  
‘‘ಬರಹ್ೇಶ್ೀನಾದಾದಿಸನಾನಮಾನ ಯೀಬರಹ್ೇಶ್ೀನಾದಾದಿಸನಾನಮಾನ ಯೀSSರ್ಯಭ ತ್ಾ ಗತಣಾ ಮತ್ಾಾಃರ್ಯಭ ತ್ಾ ಗತಣಾ ಮತ್ಾಾಃ  ||  
ಪೂತೀಯಶ್ತೃತವದ್ರಷ್ಟೃತವಪರಮತಖಾಸ ು್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ಪೂತೀಯಶ್ತೃತವದ್ರಷ್ಟೃತವಪರಮತಖಾಸ ು್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ ||  
ಅತಸತು ಸವಯನಾಮಾಅತಸತು ಸವಯನಾಮಾSSಸೌ ಸವಯಕಸೌ ಸವಯಕತ್ಾಯ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃತ್ಾಯ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  
‘‘ಆನ್ನ್ದತ್ಾವದ್ನಾಮಾಆನ್ನ್ದತ್ಾವದ್ನಾಮಾSSಸಾವುತೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ತನಾಮಕಾಃ ಸಾವುತೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ತನಾಮಕಾಃ ||  
ಏತನಾನಮದ್ವರ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯತ್ಾವ ಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚಯತ್್ೀಏತನಾನಮದ್ವರ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯತ್ಾವ ಪಾಪ್ೈಾಃ ಪರಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಅನಾಯವಿಜ್ಞಾತರಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶಕ್್ಯೈವ ಕತಶಲಂ ಜನಾಾಃ ಅನಾಯವಿಜ್ಞಾತರಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶಕ್್ಯೈವ ಕತಶಲಂ ಜನಾಾಃ ||  
ಕತವಯನಿು ಕತಶಲ್ೀಕತವಯನಿು ಕತಶಲ್ೀಷ್ ಚಾಂ ಷ್ ಚಾಂ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನ್ಮೀವ ತತ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯನ್ಮೀವ ತತ ||  
ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಸಮಾತುಂ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಸಮಾತುಂ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯತ್್ವೀವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞಾಯತ್್ವೀತರ್ೀಷ್ತ ಚ ತರ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷಯ ವಿಪುಿಣಾಮತರತವಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ಾೀದ್ದ್ಶಯನ್ಮ್ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷಯ ವಿಪುಿಣಾಮತರತವಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ಾೀದ್ದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ ೀಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀ ಭ್ೀದ್ ೀSSರ್ಂ ಸವಭಾವಾಃ ಪರಜೀವಯೀಾಃ ರ್ಂ ಸವಭಾವಾಃ ಪರಜೀವಯೀಾಃ ||  
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ಸವತ್್ ೀ ವಾ ಪರತ್್ ೀ ವಾಸವತ್್ ೀ ವಾ ಪರತ್್ ೀ ವಾSSಪ ಪ ನ್ ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಪರಣಶಯತ ಕದಾಚಿತ್ ಪರಣಶಯತ ||  
ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ವತ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣಬಯಹತಜನ್ಮ ನ್ ದಾಸಯತ ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ವತ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣಬಯಹತಜನ್ಮ ನ್ ದಾಸಯತ ||  
ಅನ್ತಅನ್ತವೃತುರ್ಯದ್ಯನ್ಲಾಾ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃವೃತುರ್ಯದ್ಯನ್ಲಾಾ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯಶವರಾಃ ಪರಭತಾಃ’’ಇತ ಪರಮಾಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ಇತ ಪರಮಾಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್||||  
‘‘ರ್ಾಃ ಪರ್ಾಃ ಪತ್ಾ ಜನಿತ್ಾ ಚ್ೈವ ಕಲಾಕ್್ ೀ ನಿತಯಪೀಷ್ಕಾಃ ತ್ಾ ಜನಿತ್ಾ ಚ್ೈವ ಕಲಾಕ್್ ೀ ನಿತಯಪೀಷ್ಕಾಃ ||  
ಪಾರಪಕಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಪಾರಪಕಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ  ||  
ಸವಯದ್ೀವಾಭಿಧ್ಾವಾಚ್ ಯೀ ಭ ತಭವಯಭವತರಭತಾಃಸವಯದ್ೀವಾಭಿಧ್ಾವಾಚ್ ಯೀ ಭ ತಭವಯಭವತರಭತಾಃ  ||  
ವಿಚಾರ್ಯ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಾ ಬರಹಾಮದಾಯಶಾ ರ್ಜನಿು ತಮ್ ವಿಚಾರ್ಯ ಸವಯವ್ೀದ್ೈಶಾ ಬರಹಾಮದಾಯಶಾ ರ್ಜನಿು ತಮ್ ||  
ತರತರಗತಣಾತಮಕಸಯ ಸರಷಾಟರಸುಥಾಗತಣಾತಮಕಸಯ ಸರಷಾಟರಸುಥಾSSಪ ನ್ ರ್ಜನಿು ತಮ್ ಪ ನ್ ರ್ಜನಿು ತಮ್ ||  
ರ್ತಾಃಪೂಣ್ೀಯಶಶಕ್್ಯೈವ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ಜನ್ಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ರ್ತಾಃಪೂಣ್ೀಯಶಶಕ್್ಯೈವ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ಜನ್ಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅತಾಃ ಸವ್ೀಯಅತಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ ಮಹಾಗತಣಾಃಶವರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ ಮಹಾಗತಣಾಃ’’  ||  

ಇತ ಪರಮಾಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಮಾಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 32 32 || || ( ( 1919) ) ||||  

ಇಹ ಭವಚಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸತಜಾತಭತವೀ ಇಹ ಭವಚಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸತಜಾತಭತವೀ   
ಜತಹೃಷ್ಟೀಕವಾರ್ತಭಿರತದಾತುಮಹತತುರಗ್ೈಾಃ ಜತಹೃಷ್ಟೀಕವಾರ್ತಭಿರತದಾತುಮಹತತುರಗ್ೈಾಃ ||  
ರ್ ಇಹ ರ್ತನ್ಯನ್ತಲ್ ೀಲಮತಪಾರ್ವಿದ್ ೀ ರ್ ಇಹ ರ್ತನ್ಯನ್ತಲ್ ೀಲಮತಪಾರ್ವಿದ್ ೀ   
ವಯಸನ್ಶತ್ಾಬಿಧತ್ಾರಮಪವಯಸನ್ಶತ್ಾಬಿಧತ್ಾರಮಪಹಾಹಾರ್ ಗತರ್ ೀಶಾರಣಮ್ ರ್ ಗತರ್ ೀಶಾರಣಮ್ || || 33 33 || || ( ( 2020))||||  

 

ವಣಿಜ ಇವೀಚಛವಸನ್ಯಕೃತಕಣಯಧ್ರಾ ಜಲಧ್ೌ ವಣಿಜ ಇವೀಚಛವಸನ್ಯಕೃತಕಣಯಧ್ರಾ ಜಲಧ್ೌ   
ಸವಜನ್ಸತತ್ಾತಮಸವಜನ್ಸತತ್ಾತಮದಾರಧ್ನ್ಧ್ಾಮಧ್ರಾಾಃ ದಾರಧ್ನ್ಧ್ಾಮಧ್ರಾಾಃ ||  
ಸತಖಶಾನಿುಮತ ತವಯ ಹಿಸತಖಶಾನಿುಮತ ತವಯ ಹಿ  ಸನಿು ನ್ ತ್ಾನಿ ನ್ೄಸನಿು ನ್ ತ್ಾನಿ ನ್ೄಣಾಂಣಾಂ  
ವಿಭವ ಉದ್ಯತ ಶರರ್ತ ಆತಮನಿ ಸವಯರಸ್ೀ ವಿಭವ ಉದ್ಯತ ಶರರ್ತ ಆತಮನಿ ಸವಯರಸ್ೀ || || 34 34 ||||  

ಭವಚಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸತಜಾತಸಾಿನಾಾಃ ಭವಚಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸತಜಾತಸಾಿನಾಾಃ | | ಉತುಮಯೀಗಯತ್ಾರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ಾಣ್ಯೀವ ಉತುಮಯೀಗಯತ್ಾರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಹೃಷ್ಟೀಕ್ಾಣ್ಯೀವ 
ಮಹತತುರಗಾಾಃ ಮಹತತುರಗಾಾಃ | | ವಾರ್ತರ್ೀವೀದಾತುಾಃ ವಾರ್ತರ್ೀವೀದಾತುಾಃ ||  

‘‘ರಥ್ ೀಪರಿ ಸ್ತವೀಕರಣಾದ್ತದಾತುಾಃ ಸಾರರ್ಥಮಯತಾಃರಥ್ ೀಪರಿ ಸ್ತವೀಕರಣಾದ್ತದಾತುಾಃ ಸಾರರ್ಥಮಯತಾಃ’’  ಇತ ವಾಯಸನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ವಾಯಸನಿರತಕ್ ು್ೀ ||||  
‘‘ಜಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಶಾವಾಯೀಶಾ ಭಕ್ಾಯ ತತರೀತಸಾಧ್ನ್ಮ್ ಶಾವಾಯೀಶಾ ಭಕ್ಾಯ ತತರೀತಸಾಧ್ನ್ಮ್ ||  
ಜಗದಿೀಶಯೀಾಃ ಕತತ್್ ೀ ಹ್ಯೀತ್್ ೀ ಸವಯಶಕ್್ ಯೀಬಯಲಾಜಜರ್ಾಃಜಗದಿೀಶಯೀಾಃ ಕತತ್್ ೀ ಹ್ಯೀತ್್ ೀ ಸವಯಶಕ್್ ಯೀಬಯಲಾಜಜರ್ಾಃ’’  

ಇತ ಪವನ್ವಿಜಯೀ ಇತ ಪವನ್ವಿಜಯೀ ||||  
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ತ್್ೀಷಾಂ ತ್ಾನಿ ಸಾಧ್ನಾನಿ ಸತಖಸಾಯಪ ಸತಶಾನಿುಮತ ಪೂಣಯಸತಖ್ೀ ತವಯ ನ್ ಸನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ತ್ಾನಿ ಸಾಧ್ನಾನಿ ಸತಖಸಾಯಪ ಸತಶಾನಿುಮತ ಪೂಣಯಸತಖ್ೀ ತವಯ ನ್ ಸನಿು | | 
ಗತವಯಗತವಯಭಾವಾತ್ ಭಾವಾತ್ | | ವಿಭವ್ೀ ಜೀವನ್ತಮಕ್ ು್ೀ ಗತರಾವಿಭವ್ೀ ಜೀವನ್ತಮಕ್ ು್ೀ ಗತರಾವುವುದ್ಯತ ದ್ಯತ ಉಪದಿಶತ ಸವಯರಸ್ೀ ಉಪದಿಶತ ಸವಯರಸ್ೀ 
ಪರಮಾತಮನಿ ಶರರ್ತಪರಮಾತಮನಿ ಶರರ್ತ  ಏವ ಏವ ||  

‘‘ರ್ಸಯ ದ್ೀವ್ೀ ರ್ಸಯ ದ್ೀವ್ೀ ಪರಾ ಭಕಿುರ್ಯಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ತಥಾ ಗತರೌ ಪರಾ ಭಕಿುರ್ಯಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ತಥಾ ಗತರೌ ||  
ತಸ್ಯೈತ್್ೀ ಕರ್ಥತ್ಾ ಹಯಥಾಯಾಃ ಪರಕ್ಾಶನ ು್ೀ ಮಹಾತಮನ್ಾಃತಸ್ಯೈತ್್ೀ ಕರ್ಥತ್ಾ ಹಯಥಾಯಾಃ ಪರಕ್ಾಶನ ು್ೀ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಶ್ವೀತ್ಾಶವತರಶತರತಾಃ ಇತ ಶ್ವೀತ್ಾಶವತರಶತರತಾಃ ||||  
‘‘ದ್ೀವಾ ಅಪ ಸತಯೀಗಾಢಾಯ ರ್ತನ್ುಾಃ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ದ್ೀವಾ ಅಪ ಸತಯೀಗಾಢಾಯ ರ್ತನ್ುಾಃ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ ||  
ಪುತರದಾರಾದಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ನಿಪುತರದಾರಾದಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ನಿಶವಶವಸನಿುೀಹ ಸಂಸೃತ್ೌಾಃ ಸನಿುೀಹ ಸಂಸೃತ್ೌಾಃ ||  
ಗತರ್ ೀರನ್ತಗರಹಮೃತ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ಗತರ್ ೀರನ್ತಗರಹಮೃತ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ಂ ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ||  
ಗತರ ಗತರ ಪದ್ೀಶಾತ್ ತತ ಹರಿಂ ಪಾರಪನೀತ್್ಯೀಪದ್ೀಶಾತ್ ತತ ಹರಿಂ ಪಾರಪನೀತ್್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ  ||  
ಷ್ಣಣವತಯಙ್ತುಲ್ ೀ ರ್ಸತು ತ್ಾಲಾಸ್ ಯೀ ದ್ಶತ್ಾಲಕಾಃ ಷ್ಣಣವತಯಙ್ತುಲ್ ೀ ರ್ಸತು ತ್ಾಲಾಸ್ ಯೀ ದ್ಶತ್ಾಲಕಾಃ ||  
ದ್ಶಪಾರದ್ೀಶಕಾಃ ಸಪುಪಾದ್ ೀ ಹಸುಚತತಷ್ಟರ್ಾಃ ದ್ಶಪಾರದ್ೀಶಕಾಃ ಸಪುಪಾದ್ ೀ ಹಸುಚತತಷ್ಟರ್ಾಃ ||  
ಕಲಮತರರಾಙ್ತುಲಶ್ೈವ ವಾಗಿೇ ಸನ ದ್ೀಹವಜಯತಾಃ ಕಲಮತರರಾಙ್ತುಲಶ್ೈವ ವಾಗಿೇ ಸನ ದ್ೀಹವಜಯತಾಃ ||  
ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಶರಣ್ ೀ ಗತರತರಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಶರಣ್ ೀ ಗತರತರಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ||  
ಗತರತಲಕ್ಷಣಸಮ ಾಣಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಚತತಮತಯಖಾಃ ಗತರತಲಕ್ಷಣಸಮ ಾಣಯಾಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ೀವ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ತತಾಃ ಶ್ೀಷ್ೀನ್ದಾವಿೀನಾದಾದಾಯಾಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃತತಾಃ ಶ್ೀಷ್ೀನ್ದಾವಿೀನಾದಾದಾಯಾಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಗತರತವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ್ಾಯದಿ ಗತರತವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ದ್ೀವಾದ್ೀವಾ  ಯೀಗಯತರಾ ಜಾತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಪಾದಾಂಬತಜಾಶರರಾಾಃ ಯೀಗಯತರಾ ಜಾತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಪಾದಾಂಬತಜಾಶರರಾಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಸಾಧ್ನ್ೈಸ ು್ೀಷಾಂ ತತ್ಾರಪುಗತಯವಯನ್ತಗರಹಾತ್ಪ ಸಾಧ್ನ್ೈಸ ು್ೀಷಾಂ ತತ್ಾರಪುಗತಯವಯನ್ತಗರಹಾತ್’’    

ಇತ ತತ್್ ುವೀದ್ ಯೀಗ್ೀಇತ ತತ್್ ುವೀದ್ ಯೀಗ್ೀ  || || 34 34 ||||  

ಇತ ಸದ್ಜಾನ್ತ್ಾಂ ಮಿರ್ತನ್ತ್್ ೀ ರತಯೀಇತ ಸದ್ಜಾನ್ತ್ಾಂ ಮಿರ್ತನ್ತ್್ ೀ ರತಯೀ  ಚರತ್ಾಂಚರತ್ಾಂ  
ಸತಖರ್ತ ಕ್್ ೀ ನಿವಸತಖರ್ತ ಕ್್ ೀ ನಿವಹಾದ್ಯ ವಿಜನ್ೀ ಸವನಿರಸುಭಗ್ೀ ಹಾದ್ಯ ವಿಜನ್ೀ ಸವನಿರಸುಭಗ್ೀ ||  
ಭತವಿ ಪುಣಯ ತೀರ್ಯಸದ್ನಾ ಹಯೃಷ್ಯೀ ಭತವಿ ಪುಣಯ ತೀರ್ಯಸದ್ನಾ ಹಯೃಷ್ಯೀ   
ನಿವಿಶನ್ಯನಿವಿಶನ್ಯತಸಾುವತಸಾುವSSನ್ತ ಭವತಾಃ ಪದಾಮತಬಜಂ ಹೃದಾನ್ತ ಭವತಾಃ ಪದಾಮತಬಜಂ ಹೃದಾSSಘಭಿದ್ಮ್ ಘಭಿದ್ಮ್ ||  
ದ್ಧ್ತ ಸಕೃನ್ಮನ್ಸುವಯ ಚಿದಾತಮನಿ ನಿತಯಸತಖ್ೀ ದ್ಧ್ತ ಸಕೃನ್ಮನ್ಸುವಯ ಚಿದಾತಮನಿ ನಿತಯಸತಖ್ೀ ||  
ನ್ ಪುನ್ರತಪಾಸತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಸಾರ ಹರಾವಸರ್ಮ್ ನ್ ಪುನ್ರತಪಾಸತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಸಾರ ಹರಾವಸರ್ಮ್ || || 3535|| || ((2222))  ||||  

ಇತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಿದ್ೃಶಯಮಾನ್ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಚರತ್ಾಂ ವಿಜನ್ೀ ಮೀಕ್ಷವಿಷ್ಯೀ ಕಾಃ ಇತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಿದ್ೃಶಯಮಾನ್ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಚರತ್ಾಂ ವಿಜನ್ೀ ಮೀಕ್ಷವಿಷ್ಯೀ ಕಾಃ 
ಸತಖರ್ತ ಸತಖರ್ತ | | ಸತಷ್ಟವನಿರಸುಭಗ್ೀ ಅತಸಾುವಮೀವ ಸನ್ುಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಭವತಾಃ ಪದಾಮತಬಜಂ ಸತಷ್ಟವನಿರಸುಭಗ್ೀ ಅತಸಾುವಮೀವ ಸನ್ುಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಭವತಾಃ ಪದಾಮತಬಜಂ 
ಹೃದಾ ನಿವಿಶನಿು ಹೃದಾ ನಿವಿಶನಿು | | ಹರಾವಸರ್ಮಹಙ್ಕೆರಂ ನ್ ಕತವಯನಿು ಹರಾವಸರ್ಮಹಙ್ಕೆರಂ ನ್ ಕತವಯನಿು ||  
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‘‘ಬರಹಾಮಜ್ಞಾತ್್ವೀತ ಲ್ ೀಕಪರವೃತುಂ ಪರವತಯತ್ಾಂ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಮೀಕ್ಷಂ ದ್ದಾತ ಬರಹಾಮಜ್ಞಾತ್್ವೀತ ಲ್ ೀಕಪರವೃತುಂ ಪರವತಯತ್ಾಂ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಮೀಕ್ಷಂ ದ್ದಾತ ||  
ಅತ್್ ೀ ಬರಹ್ ೇಪಾಸತ್್ೀ ಸಾಧ್ತ  ೀರಾ ನಾಹಂಅತ್್ ೀ ಬರಹ್ ೇಪಾಸತ್್ೀ ಸಾಧ್ತ  ೀರಾ ನಾಹಂಭಾವಸ ು್ೀಷ್ತ ರತದಾರ ವಾಸಾಃಭಾವಸ ು್ೀಷ್ತ ರತದಾರ ವಾಸಾಃ’’    

ಇತ ಮಹಾರವಶತರತಾಃ ಇತ ಮಹಾರವಶತರತಾಃ ||||    

ಮಹಾಭಾಗಯಂ ತತ ಕ್್ೈವಲಯಮಜ್ಞಾನಾಂ ಕಾಃ ಪರದಾಸಯತ ಮಹಾಭಾಗಯಂ ತತ ಕ್್ೈವಲಯಮಜ್ಞಾನಾಂ ಕಾಃ ಪರದಾಸಯತ ||  
ಅತಾಃ ಸನ್ ುೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ಹರಿಂಅತಾಃ ಸನ್ ುೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ಹರಿಂ  ತ್್ೀ ತ್್ೀ ತವನ್ತವನ್ಹಙ್ೃತ್ಾಾಃಹಙ್ೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 35 35 || || ((2222))||||  

 

ಇದ್ಮಪಯಥ್ ೀ ವದ್ನಿು ಚ್ೀನ್ನನ್ತ ತಕ್ಾಯ ವಯಭಿಚರನಿು ಕವಚಿತೆವಚಿನ್ೃಷಾ ಚ ಇದ್ಮಪಯಥ್ ೀ ವದ್ನಿು ಚ್ೀನ್ನನ್ತ ತಕ್ಾಯ ವಯಭಿಚರನಿು ಕವಚಿತೆವಚಿನ್ೃಷಾ ಚ ||  
ತತ್್ ೀ ಭವದ್ೃಗವಯವಹಿತಯೀ ವಿಕಲಾತತ್್ ೀ ಭವದ್ೃಗವಯವಹಿತಯೀ ವಿಕಲಾ  
ಉಷ್ಟತ್್ ೀಉಷ್ಟತ್್ ೀSSನ್ವನ್ವಹಮನ್ಧಪರಮಾರರಾ ಹಮನ್ಧಪರಮಾರರಾ   
ಭರಮತ ಭಾರತೀ ಚ ತವೀರತವೃತುಭಿರ ಢಜವಾ ಭರಮತ ಭಾರತೀ ಚ ತವೀರತವೃತುಭಿರ ಢಜವಾ || || 36 36 || || ( ( 2323) ) ||||  

 

ನ್ ರ್ದಿದ್ಮಗರ ಆಸ ನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ತ್್ ೀ ನಿಧ್ನಾನ್ ರ್ದಿದ್ಮಗರ ಆಸ ನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ತ್್ ೀ ನಿಧ್ನಾ- - 
ದ್ನಿಮಿದ್ನಿಮಿತುಕಮನ್ುರಾ ತವಯ ವಿಭಾತ ಮೃಷ್ೈಕರಸ್ೀ ತುಕಮನ್ುರಾ ತವಯ ವಿಭಾತ ಮೃಷ್ೈಕರಸ್ೀ ||  
ಅತ ಉಪಗಿೀರ್ತ್್ೀ ದ್ರವಿಣಅತ ಉಪಗಿೀರ್ತ್್ೀ ದ್ರವಿಣಜಾಜಾತವಿಕಲಾಪಥ್ೈತವಿಕಲಾಪಥ್ೈ  
ವಿಯತರ್ಮನ್ ೀವಿಲಾಸಮಿದ್ಮಿತಯವರ್ನಿು ಬತಧ್ಾಾಃ ವಿಯತರ್ಮನ್ ೀವಿಲಾಸಮಿದ್ಮಿತಯವರ್ನಿು ಬತಧ್ಾಾಃ || || 3737  || || ( ( 24 24 ))||||  

ಇದ್ಮಪಯಪಾಲಕಂ ಈಶವರವಜಯತಮ್ ಇದ್ಮಪಯಪಾಲಕಂ ಈಶವರವಜಯತಮ್ | | ನ್ ಮತ್್ ುೀನ್ ಮತ್್ ುೀSSನ್ಯ ಈಶವರಶ್ಾೀತನ್ತ್ಾವದಿತ್ಾಯದಿನ್ಯ ಈಶವರಶ್ಾೀತನ್ತ್ಾವದಿತ್ಾಯದಿ--
ತಕ್್ೀಯವಯದ್ನಿು ಚ್ೀತ್ ತಕ್್ೀಯವಯದ್ನಿು ಚ್ೀತ್ | | ಅಥ್ ೀ ಇತಯನ್ೀನ್ ತದ್ಪ ವಚನ್ಂ ಅಥ್ ೀ ಇತಯನ್ೀನ್ ತದ್ಪ ವಚನ್ಂ 
ಭಗವತ್್ರೀರಣಯೈವ್ೀತತಯಕುಮ್  ಭಗವತ್್ರೀರಣಯೈವ್ೀತತಯಕುಮ್  ||  

‘‘ತತಸಾಮದ್ತ್್ ೀ ಅಸಾಮದ್ತ್್ ೀ ಅಥ್ೀತ್್ಯೀಯಥ್ೀತ್್ಯೀಯತದ ಧ್ೀತವರ್ಯಂ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್ತದ ಧ್ೀತವರ್ಯಂ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  

‘‘ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ | | ವ್ೀದ್ ೀಕ್್ ುೀ ವ್ೀದ್ ೀಕ್್ ುೀ 
ಜೀವವಯತರಿಕ್ ು್ೀಶವರ್ ೀ ನ್ ತಜೀವವಯತರಿಕ್ ು್ೀಶವರ್ ೀ ನ್ ತಕ್್ೈಯರಪನ್ೀತತಂ ಶಕಯಾಃ ಕ್್ೈಯರಪನ್ೀತತಂ ಶಕಯಾಃ | | ರ್ತಸುಕ್ಾಯ ವಯರ್ತಸುಕ್ಾಯ ವಯಭಿಚಾರಿಣಾಃ ಭಿಚಾರಿಣಾಃ | | 
ಮೃಷ್ೈವ ಕವಚಿತುಕಯಾಃ ಮೃಷ್ೈವ ಕವಚಿತುಕಯಾಃ || || ಇಷ್ಟಸಾಧ್ನಾದಿತಕಯಸತು ವಯಭಿಚಾರಿೀ ಇಷ್ಟಸಾಧ್ನಾದಿತಕಯಸತು ವಯಭಿಚಾರಿೀ | | ಶರಿೀರಸಮಿಮತ ಶರಿೀರಸಮಿಮತ 
ಆತ್್ೇತ್ಾಯಆತ್್ೇತ್ಾಯದಿದ್ಶಯನ್ ಪರಿಕಲ್ಲಾತಸತು ಮೃಷ್ೈವ ದಿದ್ಶಯನ್ ಪರಿಕಲ್ಲಾತಸತು ಮೃಷ್ೈವ | | ಅತ್್ ೀ ಭರ್ಬತದಿಧೀಅತ್್ ೀ ಭರ್ಬತದಿಧೀನಾಂ ನಾಂ 
ಬತದಿಧವಯವಹಿತಯೀ ಭವನಿು ಬತದಿಧವಯವಹಿತಯೀ ಭವನಿು ||  ನ್ ತತ  ೀರಾಣಾಮ್ ನ್ ತತ  ೀರಾಣಾಮ್ | | ವಿಕಲಾಾಃ ವ್ೀದ್ವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾ ವಿಕಲಾಾಃ ವ್ೀದ್ವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾ | | 
ಅನ್ದಪರಮಾರಯೈವಾನ್ವಹಮತಷ್ಟತಾಃಅನ್ದಪರಮಾರಯೈವಾನ್ವಹಮತಷ್ಟತಾಃ| | ರ್ಸಾಮದಾಾರತಯಪ ಭರಮತ ಬಹತಧ್ಾ ವದ್ತ ರ್ಸಾಮದಾಾರತಯಪ ಭರಮತ ಬಹತಧ್ಾ ವದ್ತ ||  

ಬಹ ಕಿುರನ್ಯಥಾಜ್ಞಪುಾಃ ಪರಿವೃತುಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಬಹ ಕಿುರನ್ಯಥಾಜ್ಞಪುಾಃ ಪರಿವೃತುಶಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಭರಮ ಇತ್್ಯೀಭರಮ ಇತ್್ಯೀವ ವಿದ್ವದಿಾಸುವ ವಿದ್ವದಿಾಸುಥಾ ಚಙ್ೆಾಮಣಂಥಾ ಚಙ್ೆಾಮಣಂ  ಕವಚಿತ್ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  

ಉರತವೃತುಭಿರ ಉರತವೃತುಭಿರ ಢಜವಾ ಅನ್ನ್ುಗತಣಾಕರತ್ಾವದ್ಬಗವತಾಃ ಬಹತಗತಣಕಮಾಯಣಿ ವಢಜವಾ ಅನ್ನ್ುಗತಣಾಕರತ್ಾವದ್ಬಗವತಾಃ ಬಹತಗತಣಕಮಾಯಣಿ ವಕತುಂಕತುಂ  
ವ್ೀಗವತೀ ವ್ೀದ್ವಾಕ್ ವ್ೀಗವತೀ ವ್ೀದ್ವಾಕ್ | | ಅತ್್ ೀ ವ್ೀದ್ೀಅತ್್ ೀ ವ್ೀದ್ೀSSಪ ಬಹತಧ್ಾ ವಚನಾತ್ ಪ ಬಹತಧ್ಾ ವಚನಾತ್ 
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ತದ್ರ್ಯನಿಣಯರಾಭಾವಾದಿವರತದ್ಧಕಲಾನಾ ರ್ತಕ್ಾುತದ್ರ್ಯನಿಣಯರಾಭಾವಾದಿವರತದ್ಧಕಲಾನಾ ರ್ತಕ್ಾುSSಸತರಾಣಾಮ್ ಸತರಾಣಾಮ್ | | 
ರ್ಸಾಮದ್ುಭಯಸಿಸಯ ಜೀವಸ್ಯೀಶವರತವಂ ನಾಸ್ತು ಅತ್್ ೀ ನಿಧ್ನಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ರ್ಸಾಮದ್ುಭಯಸಿಸಯ ಜೀವಸ್ಯೀಶವರತವಂ ನಾಸ್ತು ಅತ್್ ೀ ನಿಧ್ನಾನ್ನ್ುರಂ ಚ 
ನ್ರಕ್ಾದಿಗಮನಾನ್ನ ನ್ರಕ್ಾದಿಗಮನಾನ್ನ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ | | ಅನಿಮಿತುಕಂ ಭಗವನಿನಮಿತುಮೀವ ಅನಿಮಿತುಕಂ ಭಗವನಿನಮಿತುಮೀವ | | ತಸಾಯನ್ುರಾ ತಸಾಯನ್ುರಾ 
ಭವತ ಮೃಷಾ ತವಯ ಜೀವ್ೀ ಭವತ ಮೃಷಾ ತವಯ ಜೀವ್ೀ | | ನ್ ತತ ವಸತುತಸುವಂ ಜೀವಾಃ ನ್ ತತ ವಸತುತಸುವಂ ಜೀವಾಃ | | ಏಕರಸ್ೀ ಏಕರಸ್ೀ 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಸಾರ್ೀ ಪಾರಧ್ಾನ್ಸಾರ್ೀ | | ನ್ ಚ ಜೀವೀ ವಸತುತಾಃ ಸವೀಯತುಮಸಾರಾಃ ನ್ ಚ ಜೀವೀ ವಸತುತಾಃ ಸವೀಯತುಮಸಾರಾಃ | | ಮೃಷ್ೈವ ತಥಾ ಮೃಷ್ೈವ ತಥಾ 
ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ | | ಅತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯ ಅತ್್ ೀ ಭಾರನಾಯ 
ದ್ರವಿಣವಾನ್ಭಿದ್ರವಿಣವಾನ್ಭಿಜನ್ಮಜನ್ಮವಾನಿತ್ಾಯದಿವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾವಾನಿತ್ಾಯದಿವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾಪಪಥ್ೈರತಪಗಿೀರ್ತ್್ೀ ಥ್ೈರತಪಗಿೀರ್ತ್್ೀ | | ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ್್ ೀ 
ಭವಾನ್ೀವ ದ್ರವಿಣಭವಾನ್ೀವ ದ್ರವಿಣವಾನ್ ವಾನ್ | | ರ್ತಶಾ ತಪೀ ದ್ಮಾದಾಯ ಅಭಿಜನ್ಮಕ್ಾರಣಭ ತ್ಾ ರ್ತಶಾ ತಪೀ ದ್ಮಾದಾಯ ಅಭಿಜನ್ಮಕ್ಾರಣಭ ತ್ಾ 
ಗತಣಾಶಾಭಗವತ ಏವ ಗತಣಾಶಾಭಗವತ ಏವ | | ಅತ್್ ೀ ಮಿಥಾಯಮನ್ ೀವಿಲಾಸಂ ಜೀವ್ೀಶವರತವಂ ಬತಧ್ಾ ಅತ್್ ೀ ಮಿಥಾಯಮನ್ ೀವಿಲಾಸಂ ಜೀವ್ೀಶವರತವಂ ಬತಧ್ಾ 
ಅವರ್ನಿು ಅವರ್ನಿು ||  

‘‘ಗತಣಾ ಏವಾಭಿಜಾತ್ಾಯಖಾಯಸುದಾವಗತಣಾ ಏವಾಭಿಜಾತ್ಾಯಖಾಯಸುದಾವನ್ೀವಾಭಿಜಾತಮಾನ್ ನ್ೀವಾಭಿಜಾತಮಾನ್ ||  
ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಭಿಜಾತಮಾನ್ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ನ್ಯೀ ತ ಪಚಾರತಾಃಭಿಜಾತಮಾನ್ ವಿಷ್ತಣಸುದ್ನ್ಯೀ ತ ಪಚಾರತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ಯೀ ಜೀವಮಿೀಶಂ ಪರವದ್ನಿು ತಕ್್ೈಯಸುಚ್ಾೀಶವರ್ ೀ ವಚನ್ಂ ಸಯೀ ಜೀವಮಿೀಶಂ ಪರವದ್ನಿು ತಕ್್ೈಯಸುಚ್ಾೀಶವರ್ ೀ ವಚನ್ಂ ಸನ್ದಧ್ಾತ ನ್ದಧ್ಾತ ||  
ನಾಸ್ತೀದಾದೌ ಮರಣ್ೀ ನ್ ೀನಾಸ್ತೀದಾದೌ ಮರಣ್ೀ ನ್ ೀSSಭವಿಷ್ಯನ್ೃಷಾ ತತ್್ ೀ ಹಿ ಹಿೀಶ್ತೃತವಂ ಸವಪ್ೀಷ್ತಭವಿಷ್ಯನ್ೃಷಾ ತತ್್ ೀ ಹಿ ಹಿೀಶ್ತೃತವಂ ಸವಪ್ೀಷ್ತ’’  

ಇತ ವಿಪೀತಶತರತಾಃ ಇತ ವಿಪೀತಶತರತಾಃ ||  

‘‘ಯೀ ಜಗತರವದ್ನ್ಯಜ್ಞಾ ಜೀವಾದ್ನ್ಯೀಶವಜಯತಮ್ ಯೀ ಜಗತರವದ್ನ್ಯಜ್ಞಾ ಜೀವಾದ್ನ್ಯೀಶವಜಯತಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಮಪ ತತ ತ್ಾಂ ವಾಚಮಿೀಶ ಏವ ದ್ದಾತಯಜಾಃ ತ್್ೀಷಾಮಪ ತತ ತ್ಾಂ ವಾಚಮಿೀಶ ಏವ ದ್ದಾತಯಜಾಃ ||  
ನ್ ಚ ತಕ್್ೈಯಭವ್ೀದಿೀಶ್್ ೀ ಜೀವೀ ವ್ೀದ್ವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ ನ್ ಚ ತಕ್್ೈಯಭವ್ೀದಿೀಶ್್ ೀ ಜೀವೀ ವ್ೀದ್ವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ ||  
ವಯಭಿಚಾರಿಣ್ ೀ ರ್ತಸುಕ್ಾಯ ಇಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಗಾ ಅಪ ವಯಭಿಚಾರಿಣ್ ೀ ರ್ತಸುಕ್ಾಯ ಇಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಗಾ ಅಪ ||  
ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿನ್ೃಕವಚಿತ್ ಕವಚಿನ್ೃಷಾತಕ್ಾಯಾಃ ಕಣಾದಾದಿಪರದ್ಶ್ಯತ್ಾಾಃ ಷಾತಕ್ಾಯಾಃ ಕಣಾದಾದಿಪರದ್ಶ್ಯತ್ಾಾಃ ||  
ತತುವನಿಣಯರ್ಭಿೀರ ಣಾಂ ವಯವಧ್ಾನ್ಕರಾಸುತಾಃ ತತುವನಿಣಯರ್ಭಿೀರ ಣಾಂ ವಯವಧ್ಾನ್ಕರಾಸುತಾಃ ||  
ನ್ೈವ ತತ ಸಿ್ತರಬತದಿಧೀನಾಂ  ಕತರ್ತಯನ್ೈವ ತತ ಸಿ್ತರಬತದಿಧೀನಾಂ  ಕತರ್ತಯಸ ು್ೀ ಬತದಿಧಚಾಲನ್ಮ್ ಸ ು್ೀ ಬತದಿಧಚಾಲನ್ಮ್ ||  
ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಚಾಜ್ಞಾನಾಮತಕ್ಾಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಸೃತಮ್ ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಚಾಜ್ಞಾನಾಮತಕ್ಾಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಸೃತಮ್ ||  
ಪಠ್ಯತ್್ೀ ಚಾಪಯಹರಹನ್ಯ ತತ ವಿದ್ವನ್ತಮಖ್ ೀದ್ುತಮ್ ಪಠ್ಯತ್್ೀ ಚಾಪಯಹರಹನ್ಯ ತತ ವಿದ್ವನ್ತಮಖ್ ೀದ್ುತಮ್ ||  
ಅನ್ನ್ುಗತಣಕಮಯತ್ಾವದಿೀಶಸ್ ಯೀಕ್ ುೌ ಸತವ್ೀಗಿತ್ಾ ಅನ್ನ್ುಗತಣಕಮಯತ್ಾವದಿೀಶಸ್ ಯೀಕ್ ುೌ ಸತವ್ೀಗಿತ್ಾ ||  
ವಕಯಭ್ೀದ್ವಕಯಭ್ೀದ್ಮಿವಾಜ್ಞಾಮಿವಾಜ್ಞಾನಾಂ ನಾಭ್ೀದ್ಂ ಕತತರ ಚಿಚತಛಾತಾಃ ನಾಂ ನಾಭ್ೀದ್ಂ ಕತತರ ಚಿಚತಛಾತಾಃ ||  
ಏಕ ಆತ್ಾಮಏಕ ಆತ್ಾಮSSದ್ವಯೀತ್ಾಯದಿಪದಾನಾಮರ್ಯನಿಣಯಯೀ ದ್ವಯೀತ್ಾಯದಿಪದಾನಾಮರ್ಯನಿಣಯಯೀ ||  
ನ್ ವತಯತ್್ೀ ಶತರನ್ ವತಯತ್್ೀ ಶತರತರ್ಯಸಾಮದ್ತುಣಾನ್ುರಕತತ ಹಲಾತ್ ತರ್ಯಸಾಮದ್ತುಣಾನ್ುರಕತತ ಹಲಾತ್ ||  
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ಅರ್ವಾ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಸತರಾರಿೀಣಾಮನ್ಹಯತಾಃ ಅರ್ವಾ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಸತರಾರಿೀಣಾಮನ್ಹಯತಾಃ ||  
ಕತತರಚಿನಿನಣಯರ್ವಚಾಃ ಸತರಾಣಾಮರ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಕತತರಚಿನಿನಣಯರ್ವಚಾಃ ಸತರಾಣಾಮರ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ||  
ನ್ ಹಿೀಶ್ತೃತವಂ ಗಭಯಸ್ಿೀ ನಾಪಯಸೌ ನಿರಯೀಪಗ್ೀ ನ್ ಹಿೀಶ್ತೃತವಂ ಗಭಯಸ್ಿೀ ನಾಪಯಸೌ ನಿರಯೀಪಗ್ೀ ||  
ಮೃಷಾಮೃಷಾ  ಚ ಹಿೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಾಃಚ ಹಿೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಾಃ  ಸಸವೀಯತೆಷ್ಯಶಾ ಜೀವಗಾಃ ವೀಯತೆಷ್ಯಶಾ ಜೀವಗಾಃ ||  
ಧ್ನ್ವತುವಂ ಚ ಕತೃಯತವಂ ಬಲವತವಂ ಚ ವಿಷ್ಣವಿ ಧ್ನ್ವತುವಂ ಚ ಕತೃಯತವಂ ಬಲವತವಂ ಚ ವಿಷ್ಣವಿ ||  
ಅತ್್ ೀ ಜೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಂ ಮಿಥ್ಯೀತ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃಅತ್್ ೀ ಜೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಂ ಮಿಥ್ಯೀತ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಜೀವಸಯ ಜಗತಶ್ೈವ ರ್ದಿೀಶಾಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ವಚಾಃ ಜೀವಸಯ ಜಗತಶ್ೈವ ರ್ದಿೀಶಾಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ವಚಾಃ ||  
ಅತ್ಾತುವಕಂ ಜಗಚ್ಾೀತ  ವಿಷ್ಣವ ೀನ್ತವವಾಚಕಮ್ ಅತ್ಾತುವಕಂ ಜಗಚ್ಾೀತ  ವಿಷ್ಣವ ೀನ್ತವವಾಚಕಮ್ ||  
ಅಭ್ೀದ್ಸತು ಕತತಸುಸಯ ಪರಮಸಾಯವರ್ೀಣ ತತ ಅಭ್ೀದ್ಸತು ಕತತಸುಸಯ ಪರಮಸಾಯವರ್ೀಣ ತತ ||  
ಮಿಥಾಯತವಂ ಚ ಕತತಸುಮಿಥಾಯತವಂ ಚ ಕತತಸುಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ನಿತಯವತಯನಾತ್ಸಯ ಜಗತ್್ ೀ ನಿತಯವತಯನಾತ್’’    

ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 36 36 || || ((2323) ) || || 37 37 || || ((2424) ) ||||  

ಉದ್ಗಾತತಾಮಾನ್ನ್ತಗಿೀತಗತಣಾಂಶಾ ಜತಷ್ನ್  ಉದ್ಗಾತತಾಮಾನ್ನ್ತಗಿೀತಗತಣಾಂಶಾ ಜತಷ್ನ್    
ಭಜತ ಸರ ಪತ್ಾಂ ತದ್ನ್ತ ತವಮತತ ಜಹಾಸ್ತ ಜಹಾಸ್ತ ತ್ಾಮ್ ಭಜತ ಸರ ಪತ್ಾಂ ತದ್ನ್ತ ತವಮತತ ಜಹಾಸ್ತ ಜಹಾಸ್ತ ತ್ಾಮ್ ||  
ಅಹಿರಿವ ತವಚಂ ಪರಮಾತುಭಗಾಂ ಮಹಸ್ತ ಅಹಿರಿವ ತವಚಂ ಪರಮಾತುಭಗಾಂ ಮಹಸ್ತ   
ಮಹಿೀರ್ಸ್ೀಮಹಿೀರ್ಸ್ೀSSಷ್ಟಗತಣ್ ೀಷ್ಟಗತಣ್ ೀSSಪರಿಮೀರ್ಭಗಾಃ ಪರಿಮೀರ್ಭಗಾಃ || || 3838  || || ( ( 2525))||||  

ಶತರತಷ್ತ ತವಾನ್ತಗಿೀತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ ಜತಷ್ನ್ ಪುಮಾಶತರತಷ್ತ ತವಾನ್ತಗಿೀತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ ಜತಷ್ನ್ ಪುಮಾನ್ತದ್ಗಾದ್ಸಾಮತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ನ್ತದ್ಗಾದ್ಸಾಮತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ 
ತವ ಸರ ಪತ್ಾಂ ಚ ಭಜತ ತವ ಸರ ಪತ್ಾಂ ಚ ಭಜತ | | ತದ್ನ್ತಗತಣಸಮರಣಮನ್ತಗತಣಾಂಶಾ ಜತಷ್ನಿನತ ಚಶಬದಾಃ ತದ್ನ್ತಗತಣಸಮರಣಮನ್ತಗತಣಾಂಶಾ ಜತಷ್ನಿನತ ಚಶಬದಾಃ 
ಕಮಯಕಮಯಣಣ  ಚ್ೀತಯಸ್ತಮನ್ನಥ್ೀಯ ಚ್ೀತಯಸ್ತಮನ್ನಥ್ೀಯ | | ರ್ಚಾಾರ್ಂ ಪುಮಾನಾತುಭಗಾಂ ರ್ಚಾಾರ್ಂ ಪುಮಾನಾತುಭಗಾಂ 
ತವರಾತವರಾSSಪಪಹೃತಭಗಾಂ ಪಾರತಸ್ತವಕಿೀಂ ಪೂವೀಯಕ್ಾುಂ ದಿವವಿಧ್ಾಂ ಕಷಾಟಂ ಪರಕೃತಂ ಹೃತಭಗಾಂ ಪಾರತಸ್ತವಕಿೀಂ ಪೂವೀಯಕ್ಾುಂ ದಿವವಿಧ್ಾಂ ಕಷಾಟಂ ಪರಕೃತಂ 
ಜಹಾತ ಜಹಾತ | | ಜಹಾತ ಹನಿು ಚ ತದ್ಪ ತವಮೀವ ಜಹಾಸ್ತ ಜಹಾಜಹಾತ ಹನಿು ಚ ತದ್ಪ ತವಮೀವ ಜಹಾಸ್ತ ಜಹಾಸ್ತ ಚ ಸ್ತ ಚ | | ಉತ್್ೀತ ಉತ್್ೀತ 
ತ್ಾಯತ್ಾಯಗವಧ್ಯೀಾಃ ಸಮತಚಾರಾಥ್ೀಯಗವಧ್ಯೀಾಃ ಸಮತಚಾರಾಥ್ೀಯ||  

‘‘ಜಹಾತ ರಾವಣಂ ಸಙಕ್ ಯೀ ರಾಘವಾಃ ಪರಮಾಸಿವಿತ್ಜಹಾತ ರಾವಣಂ ಸಙಕ್ ಯೀ ರಾಘವಾಃ ಪರಮಾಸಿವಿತ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪರಕೃತತ್ಾಯಗಕತ್ಾಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪರಕೃತತ್ಾಯಗಕತ್ಾಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಾಃ ||  
ರ್ದ್ಯಪ್ಯೀಷಾ ಜೀವಸಂಸಾಿ ಹನಾು ಚ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತಾಃರ್ದ್ಯಪ್ಯೀಷಾ ಜೀವಸಂಸಾಿ ಹನಾು ಚ ಭಗವಾನ್ ಪರಭತಾಃ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||  

ಮಹಸ್ತ ಮಹಿೀರ್ಸ್ೀ ಪೂಜರ್ಸ್ತ ಪೂಜಯಸ್ೀ ಚ ಸಾವತಮನ್ೈವ ಮಹಸ್ತ ಮಹಿೀರ್ಸ್ೀ ಪೂಜರ್ಸ್ತ ಪೂಜಯಸ್ೀ ಚ ಸಾವತಮನ್ೈವ ||  

‘‘ಸಮರನ್ ಬರಹಮಗತಣಾನಿನತಯಂಸಮರನ್ ಬರಹಮಗತಣಾನಿನತಯಂ  ಮತಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಸರ ಪತ್ಾಮ್ ಮತಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಸರ ಪತ್ಾಮ್ ||  
ದ್ತಭಯಗಾಂ ಪರಕೃತಂ ತಯಕ್ಾುವಹತ್ಾವಚಾನಾಯಂ ದ್ತರನ್ವರಾಮ್ ದ್ತಭಯಗಾಂ ಪರಕೃತಂ ತಯಕ್ಾುವಹತ್ಾವಚಾನಾಯಂ ದ್ತರನ್ವರಾಮ್ ||  
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ರಾತ ತಚಾ ಪರ್ೀಶಾನಾತ್ ಸ ಹಿ ಪೂಜ್ ಯೀರಾತ ತಚಾ ಪರ್ೀಶಾನಾತ್ ಸ ಹಿ ಪೂಜ್ ಯೀSSರ್ ಪೂಜಕಾಃರ್ ಪೂಜಕಾಃ||  
ತಸ್ಯೈಕಸಯ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸ ಚಾನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃತಸ್ಯೈಕಸಯ ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸ ಚಾನ್ನ್ುಗತಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಕ್ೌಶ್ಕಶತರತಾಃ ಇತ ಕ್ೌಶ್ಕಶತರತಾಃ || || 38 38 || || ((2525))||||  

 

  ರ್ದಿ ನ್ ಸಮತಚಾರನಿು ರ್ತಯೀ ಹೃದಿ ಕ್ಾಮಜಡಾ ರ್ದಿ ನ್ ಸಮತಚಾರನಿು ರ್ತಯೀ ಹೃದಿ ಕ್ಾಮಜಡಾ ||  
ದ್ತರ ಗಮೀದ್ತರ ಗಮೀSSಸತ್ಾಂ ಹೃದಿ ಸತ್ಾಂ ಹೃದಿ ಗತ್್ ೀಗತ್್ ೀSSಸೃತಕಸೃತಕಣಠಣಠಮಣಿಾಃ ಮಣಿಾಃ ||  
ಅನ್ತತೃಪುಯೀಗಿನಾಮಭಯೀ ಭಗವನ್ ಅನ್ತತೃಪುಯೀಗಿನಾಮಭಯೀ ಭಗವನ್   
ಅನ್ವಗತ್ಾನ್ುಕ್ಾದ್ನ್ ರ ಢಪದಾದ್ಾವತಾಃ ಅನ್ವಗತ್ಾನ್ುಕ್ಾದ್ನ್ ರ ಢಪದಾದ್ಾವತಾಃ || || 339 9 || || ((2626) ) ||||  

ಅಅಜ್ಞಾನಾಮನ್ ಗತ್ಾನ್ುಕ್ಾದ್ನ್ ರ ಢಬರಹಮಪದಾತ್ ಜ್ಞಾನಾಮನ್ ಗತ್ಾನ್ುಕ್ಾದ್ನ್ ರ ಢಬರಹಮಪದಾತ್ ||  
‘‘ಸ ರ್ಥಾಕ್ಾಮೀ ಭವತ ಸ ರ್ಥಾಕ್ಾಮೀ ಭವತ | | ತತೆಾತತಭಯವತ ತತೆಾತತಭಯವತ | | ರ್ತೆಾತತಭಯವತ ತತೆಮಯ ಕತರತತ್್ೀ ರ್ತೆಾತತಭಯವತ ತತೆಮಯ ಕತರತತ್್ೀ 
ರ್ತೆಮಯ ಕತರತತ್್ೀ ತದ್ಭಿಸಮಾದ್ಯತ ಇತ ತತ ರ್ತೆಮಯ ಕತರತತ್್ೀ ತದ್ಭಿಸಮಾದ್ಯತ ಇತ ತತ 
ಕ್ಾಮರ್ಮಾನ್ ೀಕ್ಾಮರ್ಮಾನ್ ೀSSಥಾಕ್ಾಮರ್ಮಾನ್ ೀ ಯೀಥಾಕ್ಾಮರ್ಮಾನ್ ೀ ಯೀSSಕ್ಾಕ್ಾಮೀ ನಿಷಾೆಮ ಆಪುಕ್ಾಮ ಮೀ ನಿಷಾೆಮ ಆಪುಕ್ಾಮ 
ಆತಮಕ್ಾಮೀ ನ್ ತಸಯ ಪಾರಣಾ ಉತ್ಾೆಾಮನಿು ಬರಹ್ೈವ ಸನ್ಬಾಹಾಮಪ್ಯೀತಆತಮಕ್ಾಮೀ ನ್ ತಸಯ ಪಾರಣಾ ಉತ್ಾೆಾಮನಿು ಬರಹ್ೈವ ಸನ್ಬಾಹಾಮಪ್ಯೀತ’’  ಇತ ಶತರತಾಃಇತ ಶತರತಾಃ||  

‘‘ನಿಷ್ಟದ್ಧಕ್ಾಮರ್ತಕ್ಾುನಾಮಸತ್ಾಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃನಿಷ್ಟದ್ಧಕ್ಾಮರ್ತಕ್ಾುನಾಮಸತ್ಾಂ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ  ||  
ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಹೃಯದಿಸ್ ಿೀದ್ತಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಹೃಯದಿಸ್ ಿೀSSಸೃತಹಾರವತ್ ಸೃತಹಾರವತ್ ||  
ಅಕ್ಾಮತ್್ವೀನ್ ಭಜತ್ಾಂ ದ್ದಾತಯಭರ್ಮನ್ುಕ್ಾತ್ ಅಕ್ಾಮತ್್ವೀನ್ ಭಜತ್ಾಂ ದ್ದಾತಯಭರ್ಮನ್ುಕ್ಾತ್ ||  
ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿ ತ್್ೀಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿ ತ್್ೀSSಶನನಿುಶನನಿು  ಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಕ್ಾಾಃಪೂಣಾಯನ್ನಾದದಿಕ್ಾಾಃ  ಸವತಾಃ ಸವತಾಃ ||  
ಬರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಸಮಾತುಮತ ಆಹ ಶತರತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಬರಹಮಸಮಾತುಮತ ಆಹ ಶತರತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ನ್ ಪರಬರಹಮತ್ಾನ್ ಪರಬರಹಮತ್ಾSSವಾಪುನ್ಯ ತ್್ೀ ವಿಷಾಣವಿತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ವಾಪುನ್ಯ ತ್್ೀ ವಿಷಾಣವಿತ ಶತರತ್್ೀಾಃ ||  
ಪರಬರಹಮತ್ಾ ಚ್ೈಷಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಪರಾ ಗತಾಃ ಪರಬರಹಮತ್ಾ ಚ್ೈಷಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾತ್ ಪರಾ ಗತಾಃ ||  
ನ್ ಪರಬರಹಮರ ಪತವಮೀತಮೀವ್ೀತ ಚ ಶತರತ್್ೀಾಃ ನ್ ಪರಬರಹಮರ ಪತವಮೀತಮೀವ್ೀತ ಚ ಶತರತ್್ೀಾಃ ||  
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಮಿರರ್ಮಾಣಾನಾಂ ಪಾರಣಾ ಭಾಗತ ಏವ ತತ ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಮಿರರ್ಮಾಣಾನಾಂ ಪಾರಣಾ ಭಾಗತ ಏವ ತತ ||  
ದ್ೀದ್ೀವತ್ಾಸ್ವೀಕತ್ಾಂ ರಾನಿು ಭಾಗತ್್ ೀವತ್ಾಸ್ವೀಕತ್ಾಂ ರಾನಿು ಭಾಗತ್್ ೀSSನ್ತವರನ್ತವರಜನಿು ತಮ್ ಜನಿು ತಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮತಚಯಮಾನಾನಾಂ ನ್ೈವ ರಾನಿು ಸಮ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮತಚಯಮಾನಾನಾಂ ನ್ೈವ ರಾನಿು ಸಮ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂರಾನಿು ತತ್್ ೀತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂರಾನಿು ತತ್್ ೀSSನ್ತತೆಾಮಣಶತರತಾಃನ್ತತೆಾಮಣಶತರತಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
  ‘‘ದ್ೀವಾಶಾ ಋಷ್ರ್ಶ್ೈವ ಸತಭಕ್ಾಯ ಕ್ಾಮಿನ್ ೀದ್ೀವಾಶಾ ಋಷ್ರ್ಶ್ೈವ ಸತಭಕ್ಾಯ ಕ್ಾಮಿನ್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ಮತಚಯನ ು್ೀ ನಿರ್ಮಾದ್ೀವ ಪಶಯನಿು ಚ ಹರಿಂ ನ್ನ್ತಮತಚಯನ ು್ೀ ನಿರ್ಮಾದ್ೀವ ಪಶಯನಿು ಚ ಹರಿಂ ನ್ನ್ತ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 39 39 || || ((2626))||||  

 



 

 
 

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

 

Page 341 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ತದ್ವಗಮಾರ್ಯಸ್ತತ್ಾಸ್ತತಯೀಗತಯತದ್ವಗಮಾರ್ಯಸ್ತತ್ಾಸ್ತತಯೀಗತಯಣವಿಗತಣಯೀನ್ಯಹಿ ದ್ೀಹಭೃತ್ಾಂ ಸಗಿರಾಃ ಣವಿಗತಣಯೀನ್ಯಹಿ ದ್ೀಹಭೃತ್ಾಂ ಸಗಿರಾಃ | | 
ಅನ್ತರ್ರ್ತರತರ ಹಂಸಕತಲಗಿೀತಪರಮಾರರಾ ನ್ ತತಷಾವರಾಣಾ ಇವ ರಜಾಂಸ್ತ ಅನ್ತರ್ರ್ತರತರ ಹಂಸಕತಲಗಿೀತಪರಮಾರರಾ ನ್ ತತಷಾವರಾಣಾ ಇವ ರಜಾಂಸ್ತ 
ವಾನಿು ವರ್ಸಾ ಸಹ ರ್ಚತಛಾತರ್ಸುವಯ ಸಫಲಂ ಪತನಿು ನ್ ಪತನಿು ಬನ್ಧನಾಾಃ  ವಾನಿು ವರ್ಸಾ ಸಹ ರ್ಚತಛಾತರ್ಸುವಯ ಸಫಲಂ ಪತನಿು ನ್ ಪತನಿು ಬನ್ಧನಾಾಃ    
|| || 40 40 || || ((2727))||||  

ಪರಮೀಶವರಸಾಯವಗಮಾತ್ ತದ್ವಗಮಾ ಶ್ರೀಾಃ ಪರಮೀಶವರಸಾಯವಗಮಾತ್ ತದ್ವಗಮಾ ಶ್ರೀಾಃ | | ತರಾತರಾSSಗಮಯತ್ಾವತ್ ತದ್ರ್ಯಾಃ ಗಮಯತ್ಾವತ್ ತದ್ರ್ಯಾಃ 
ಪರಮಸ ು್ೀನ್ ಬದ್ಧತ್ಾವತ್ ಸ್ತತ್ಾ ಶ್ರೀಗತಯಣಾತಮಪರಮಸ ು್ೀನ್ ಬದ್ಧತ್ಾವತ್ ಸ್ತತ್ಾ ಶ್ರೀಗತಯಣಾತಮಕ್ಾ ಚ ಕ್ಾ ಚ | | ಸಗಿರಾಃ ಸಗಿರಾಃ | | 
ವಾಕ ಾವಯಕ್ಾಣಿೀನಿದಾರಾಣಿ ಶ್ರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ನಾನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ರ್ರ್ತಾಃವಾಕ ಾವಯಕ್ಾಣಿೀನಿದಾರಾಣಿ ಶ್ರಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ನಾನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ರ್ರ್ತಾಃ  | | 
ಅನ್ತರ್ರ್ತಶಾ ಹಂಸಕತಲಅನ್ತರ್ರ್ತಶಾ ಹಂಸಕತಲಗಿೀತಪರಮಾರರಾ ಗಿೀತಪರಮಾರರಾ | | ರ್ಥಾ ತತಷಾವೃತ್ಾನಾಂ ರ್ಥಾ ತತಷಾವೃತ್ಾನಾಂ 
ತತಣತಡಣತಡಲಾನಾಂ ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟಟನಾಯಸ್ತು ಏವಂ ರಜ್ ೀರ ಪಾನ್ಮನ್ತಷಾಯನ್ನ ರಾನಿು ಲಾನಾಂ ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟಟನಾಯಸ್ತು ಏವಂ ರಜ್ ೀರ ಪಾನ್ಮನ್ತಷಾಯನ್ನ ರಾನಿು 
ಶತರತರ್ಾಃ ಶತರತರ್ಾಃ | | ವರ್ಸಾ ಸಹ ಮಹತ್ಾ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪ ವರ್ಸಾ ಸಹ ಮಹತ್ಾ ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪ | | ಅತಸುವಯ ಸಫಲಂ ಪತನಿು ನ್ ಅತಸುವಯ ಸಫಲಂ ಪತನಿು ನ್ 
ಪತನಿು ಚ ವಿ ನಿಷ್ೀಪತನಿು ಚ ವಿ ನಿಷ್ೀಧ್ರ ಪ್ೀಣ ಬನ್ಧನಾತಮಕ್ಾಾಃಧ್ರ ಪ್ೀಣ ಬನ್ಧನಾತಮಕ್ಾಾಃ  ||  

‘‘ಜಾನಾತ ಪರಕೃತವಿಯಷ್ತಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಸತು ನಿಗತಯಣಾಃ ಜಾನಾತ ಪರಕೃತವಿಯಷ್ತಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಸತು ನಿಗತಯಣಾಃ ||  
ತ್ಾವುಭೌ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ಋತ್್ೀ ಬರಹಮಪರಮಾರಾಮ್ತ್ಾವುಭೌ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ಋತ್್ೀ ಬರಹಮಪರಮಾರಾಮ್’’  ಇತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ ಇತ ಮಹ್ ೀಪನಿಷ್ದಿ ||||  
‘‘ಅನ್ಯೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರರಾ ಬದಾಧಾಃ ಶ್ರೀಬಯದಾಧ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ತತ ಅನ್ಯೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರರಾ ಬದಾಧಾಃ ಶ್ರೀಬಯದಾಧ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ತತ ||  
ಬನ್ಧಶಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ಿಬನ್ಧಶಾ ವಿಷ್ತಣತನ್ಿತವಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಶ್ರರ್ಸುಥಾ ತವಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಶ್ರರ್ಸುಥಾ ||  
ಅಅಮತಕ್ಾುನಾಂ ತತ ಬದ್ಧಮತಕ್ಾುನಾಂ ತತ ಬದ್ಧತವಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿದ್ತಾಃಖಿತ್ಾ ತವಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿದ್ತಾಃಖಿತ್ಾ ||  
ಹ್ೀಯೀ ಬನ್ಧಶಾ ಸ್ೈವ ಸಾಯನ್ನ ತತ ಸ್ ವೀಹ್ೀಯೀ ಬನ್ಧಶಾ ಸ್ೈವ ಸಾಯನ್ನ ತತ ಸ್ ವೀಚಾವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ಚಾವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಗತಣಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ನಿಗತಯಣಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಗತಣಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ನಿಗತಯಣಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಸ್ೈವಂ ಸ್ೈವಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಜಾನಾತ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವಿಷ್ತಣಂ ವಿಜಾನಾತ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾತ್ಾ  ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ಚ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ನ್ ತ್ಾವನ್ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ವಿನಾ ಹಂಸಪರಮಾರಾಮ್ ನ್ ತ್ಾವನ್ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ವಿನಾ ಹಂಸಪರಮಾರಾಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ನ್ೈವ ಜಾನ್ನಿು ಮಾನ್ತಷಾ ಅಸತರಾಸುಥಾಪ ನ್ೈವ ಜಾನ್ನಿು ಮಾನ್ತಷಾ ಅಸತರಾಸುಥಾ  ||  
ನಿಷ್ಮಲ್ೈವಾಸತನಿಷ್ಮಲ್ೈವಾಸತರ್ೀ ತಸಾಮಚತಛಾತಬಯನಾಧರ್  ಕ್್ೀವಲಾ ರ್ೀ ತಸಾಮಚತಛಾತಬಯನಾಧರ್  ಕ್್ೀವಲಾ ||  
ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧ್ತಯತೆಾಮಣಾತ್ ತಮಸ್ಯೀವ ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ನಿಷ್ೀಧ್ವಿಧ್ತಯತೆಾಮಣಾತ್ ತಮಸ್ಯೀವ ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ||  
ನಿಷ್ಮಲಾ ಸಫಲಾ ಚ್ೈವ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತತ ಮಧ್ಯತಾಃನಿಷ್ಮಲಾ ಸಫಲಾ ಚ್ೈವ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತತ ಮಧ್ಯತಾಃ  ||  
ಸಫಲ್ೈವ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿರ್ತಂ ಮತಕಿುದಾಯನಿೀ ಸಫಲ್ೈವ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿರ್ತಂ ಮತಕಿುದಾಯನಿೀ ||  

ಶ್ರೀಗತರತಡ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಗತರತಡ ಉವಾಚ ––  

ಕ್್ೀ ಹಂಸಾಾಃ ಕಾಃ ಪರ್ ೀಕ್್ೀ ಹಂಸಾಾಃ ಕಾಃ ಪರ್ ೀ  ಹಂಸಾಃ ಕ್್ೀ ಚ ಪಾರಾವತ್ಾ ಗಣಾಾಃ ಹಂಸಾಃ ಕ್್ೀ ಚ ಪಾರಾವತ್ಾ ಗಣಾಾಃ ||  
ಕ್್ೀ ಚ ತತುರರ್ಸುತರ ಕ್್ೀ ಶತಕ್ಾಾಃ ಕ್್ೀ ಚ ವಾರ್ಸಾಾಃಕ್್ೀ ಚ ತತುರರ್ಸುತರ ಕ್್ೀ ಶತಕ್ಾಾಃ ಕ್್ೀ ಚ ವಾರ್ಸಾಾಃ  ||  
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ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಪರ್ ೀ ಹಂಸ್ ೀಪರ್ ೀ ಹಂಸ್ ೀSSಹಮೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಹಂಸಾ ಬರಹಾಮಣ ಏವ ತತ ಹಮೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಹಂಸಾ ಬರಹಾಮಣ ಏವ ತತ ||  
ಪಾರಾವತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಸತು ಮತಪಾರಾವತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಸತು ಮತನ್ನ್ರ್ಸ್ತುತುರಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃರ್ಸ್ತುತುರಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ  ||  
ಮಾನ್ತಷಾಸತು ಶತಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅಸತರಾಶ್ೈವ ವಾರ್ಸಾಾಃಮಾನ್ತಷಾಸತು ಶತಕ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅಸತರಾಶ್ೈವ ವಾರ್ಸಾಾಃ  ||  
ಪಾರಪಯಂ ಪಾರಪುಂ ರ್ತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಪೂಣಯಂ ಸವೀಯತುಮಂ ಮರಾ ಪಾರಪಯಂ ಪಾರಪುಂ ರ್ತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಪೂಣಯಂ ಸವೀಯತುಮಂ ಮರಾ ||  
ಅತಾಃ ಪರಮಹಂಸ್ ೀಅತಾಃ ಪರಮಹಂಸ್ ೀSSಹಂ ಮದ್ನ್ನ್ುರಮೀವ ತತ ಹಂ ಮದ್ನ್ನ್ುರಮೀವ ತತ ||  
ರ್ತಾಃ ಪಾರಪುಮಿವಾಶ್ೀಷ್ಂ ಸವಯರ್ತಾಃ ಪಾರಪುಮಿವಾಶ್ೀಷ್ಂ ಸವಯಜೀಜೀವೀತುಮಂ ಶತಭಮ್ ವೀತುಮಂ ಶತಭಮ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ಬರಹಮಪದ್ೀ ಯೀಗಾಯ ಜೀವಾ ಹಂಸಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಅತ್್ ೀ ಬರಹಮಪದ್ೀ ಯೀಗಾಯ ಜೀವಾ ಹಂಸಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಮಾರಾಪಾರಪುಂ ಯೈಜ್ಞಾಯನ್ಂ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಮಾರಾಪಾರಪುಂ ಯೈಜ್ಞಾಯನ್ಂ ನಿರ್ಮೀನ್ ತತ ||  
ತ್್ೀ ಮತಚಯನ ು್ೀ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯೀ ಗತರತಬರಯಹಾಮರ್ತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ತ್್ೀ ಮತಚಯನ ು್ೀ ನ್ೈವ ಚಾನ್ಯೀ ಗತರತಬರಯಹಾಮರ್ತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ದ್ೈವತಂ ತವಹಮೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಮಾಮವಿತ್ಾುವ ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ದ್ೈವತಂ ತವಹಮೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಮಾಮವಿತ್ಾುವ ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಪರಂ ಪರತ ರ್ತ್್ ೀ ನಿೀಚಾ ಬರಹಮಣಾಃ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪರಂ ಪರತ ರ್ತ್್ ೀ ನಿೀಚಾ ಬರಹಮಣಾಃ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಪಾರಾವತ್ಾಸುತಾಃಪರೀಪಾರಾವತ್ಾಸುತಾಃಪರೀಕ್ಾುಸ್ೈಸ್ತುೀಣಾಯ ಸಂಸೃತರ್ಯತಾಃ ಕ್ಾುಸ್ೈಸ್ತುೀಣಾಯ ಸಂಸೃತರ್ಯತಾಃ ||  
ತತುರಾ ಮತತತುರಾ ಮತನ್ರ್ಸುಸಾಮತ್ ಕ್ಾಸತಖತ್ಾವತ್ ತತ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ನ್ರ್ಸುಸಾಮತ್ ಕ್ಾಸತಖತ್ಾವತ್ ತತ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ||  
ಶತಕ್ಾ ಇತ ಸಮತದಿದಷಾಟ ವಯೀಮಾತರಸತಖತವತಾಃ ಶತಕ್ಾ ಇತ ಸಮತದಿದಷಾಟ ವಯೀಮಾತರಸತಖತವತಾಃ ||  
ವರ್ಸ್ ೀವರ್ಸ್ ೀSSನ ು್ೀ ತತ ದ್ತಾಃಖಿತ್ಾವದ್ಸತರಾ ವಾರ್ಸಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ನ ು್ೀ ತತ ದ್ತಾಃಖಿತ್ಾವದ್ಸತರಾ ವಾರ್ಸಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಏವಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಾ ಜೀವಾಾಃ ಷ್ಷ್ ಠೀಏವಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಾ ಜೀವಾಾಃ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಹಂ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಹಂ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  
ನ್ ಮತಸಮೀನ್ ಮತಸಮೀSS ಕ್್ ೀ ವಾ ಕ್್ ೀ ವಾSSಪ ಕಶ್ಾದ್ಸ್ತು ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃಪ ಕಶ್ಾದ್ಸ್ತು ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ’’    

ಇತ ಗಾಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ರತಡ್ೀ || || 40 40 || || ((2727) ) ||||  

ಇತಯಶ್ೀಷ್ಸಮಾಮಾನರ್ಪುರಾಣ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ರಸಾಃ ಇತಯಶ್ೀಷ್ಸಮಾಮಾನರ್ಪುರಾಣ್ ೀಪನಿಷ್ದ್ರಸಾಃ ||  
ಸಮತದ್ಧೃತಾಃ ಪೂವಯಜ್ೈಸ್ೈವಯೀಯಮಾರ್ನ್ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ಸಮತದ್ಧೃತಾಃ ಪೂವಯಜ್ೈಸ್ೈವಯೀಯಮಾರ್ನ್ಮಹಾತಮಭಿಾಃ || || 42 42 ||||  

ವಯೀಮಾರ್ನ್ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ವಯೀಮಾರ್ನ್ಮಹಾತಮಭಿಾಃ ––  ಬರಹಾಮಶರಯೀಷ್ ತುಮೈಾಃ ಬರಹಾಮಶರಯೀಷ್ ತುಮೈಾಃ || || 42 42 ||||  
 

ಏವಂ ಸ ಗತರತಣಾಏವಂ ಸ ಗತರತಣಾSSSSದಿಷ್ ಟೀ ಗೃಹಿೀತ್ಾವಶರದ್ಧರಾದಿಷ್ ಟೀ ಗೃಹಿೀತ್ಾವಶರದ್ಧರಾSSSSತಮವಾನ್ ತಮವಾನ್ ||  
ಪೂಣಯಾಃ ಸದ್ಯಸುತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪಾರಹ ವಿೀರವರತ್್ ೀ ಗತರತಮ್ ಪೂಣಯಾಃ ಸದ್ಯಸುತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಪಾರಹ ವಿೀರವರತ್್ ೀ ಗತರತಮ್ || || 45 45 ||||  

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ ––  

ಇತ್ಾಯದ್ಯಮೃಷ್ಟಮಾಮನ್ಿಯ ತಚಿಛಷಾಯಂಶಾಾಮಲಾತಮಕ್ಾನ್ಇತ್ಾಯದ್ಯಮೃಷ್ಟಮಾಮನ್ಿಯ ತಚಿಛಷಾಯಂಶಾಾಮಲಾತಮಕ್ಾನ್  ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಗಾದಾಗಾದಾಶರಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತಾತತದ್ವೈಯಪಾರ್ನ್ಸಯ ಮೀ ಶರಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತಾತತದ್ವೈಯಪಾರ್ನ್ಸಯ ಮೀ || || 46 46 ||||  
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ಸಭಾಜತ್್ ೀ ಭಗವತ್ಾ ಕೃತ್ಾಸನ್ಪರಿಗರಹಾಃ ಸಭಾಜತ್್ ೀ ಭಗವತ್ಾ ಕೃತ್ಾಸನ್ಪರಿಗರಹಾಃ ||  
ತಸ್ೈ ತದ್ವಣಯರಾಮಾಸ ನಾರಾರ್ಣಮತಖಾಚತಛಾತಮ್ ತಸ್ೈ ತದ್ವಣಯರಾಮಾಸ ನಾರಾರ್ಣಮತಖಾಚತಛಾತಮ್ || || 47 47 ||||  

ಕಥಾಾಃ ಕರ್ರ್ತೀಶಸಯ ವಾಯಸಸಾಯನ ು್ೀ ಸ ನಾರದ್ಾಃ ಕಥಾಾಃ ಕರ್ರ್ತೀಶಸಯ ವಾಯಸಸಾಯನ ು್ೀ ಸ ನಾರದ್ಾಃ ||  
ಸತುತಯರ್ಯಂ ತಸಯ ಸತುತಯರ್ಯಂ ತಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ದ್ೀವಸಯ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ||  
ಪೂಣಯಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾಯಸಯ ನ್ ತತ ಜ್ಞಪುಾಃ ಪರಾದ್ಾವ್ೀತ್ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾಯಸಯ ನ್ ತತ ಜ್ಞಪುಾಃ ಪರಾದ್ಾವ್ೀತ್ ||||  
‘‘  ಋಷ್ಟಷ್ತ ಪರೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಋಷ್ಟಷ್ತ ಪರೀರ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ಜಜನ್ೈಾಃ ಶತರತಾಃನ್ೈಾಃ ಶತರತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 48 48 ||||  

 

ಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಜಗದಾದಿಮಧ್ಯನಿಧ್ನ್ ೀ ಯೀಯೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಜಗದಾದಿಮಧ್ಯನಿಧ್ನ್ ೀ ಯೀSSವಯಕುಜೀವ್ೀಶವರ್ ೀ ವಯಕುಜೀವ್ೀಶವರ್ ೀ   
ರ್ಾಃ ಸೃಷ್ಟವೀದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಋಷ್ಟಣಾ ಚಕ್್ರೀ ಪುನ್ಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾಮ್ ರ್ಾಃ ಸೃಷ್ಟವೀದ್ಮನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಋಷ್ಟಣಾ ಚಕ್್ರೀ ಪುನ್ಾಃ ಸಂಹಿತ್ಾಮ್ ||  
ರ್ಂ ಸಮಾರ್ಂ ಸಮಾದ್ಯ ಜಹಾದ್ಯ ಜಹಾತಯಜಾಮನ್ತಶಯೀ ಸತಪುಾಃ ಕತಲಾರ್ಂ ತಥಾ ತಯಜಾಮನ್ತಶಯೀ ಸತಪುಾಃ ಕತಲಾರ್ಂ ತಥಾ   
ತಂ ಕ್್ೈವಲಯನಿರಸುಯೀನಿಮಭರ್ಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ಜಸರಂ ಹರಿಮ್ ತಂ ಕ್್ೈವಲಯನಿರಸುಯೀನಿಮಭರ್ಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ಜಸರಂ ಹರಿಮ್ || || 49 49 ||||  

  ಋಷ್ಟಣಾ ಋಷ್ಟಣಾ ––  ಋಷ್ಟರ ಪ್ೀಣ ಋಷ್ಟರ ಪ್ೀಣ || || 49 49 ||||  
 

|| || ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ದತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತನ್ಯವತಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಇತ ದ್ಶಮಸೆನ್ದತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತನ್ಯವತಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 10 10 --  94 94 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮಸೆನ್ಧಾಃ ||||  
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|| || ಏಕ್ಾದ್ಶಾಃಏಕ್ಾದ್ಶಾಃ  ಸೆನ್ಧಾಃಸೆನ್ಧಾಃ  || || 11 11 ||||  
 

|| || ದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11 11 ––  2 2 ||||  
 

ಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ೀವಚರಿತಂ ದ್ತಾಃಖಾರ್ ಚ ಸತಖಾರ್ ಚ ಭ ತ್ಾನಾಂ ದ್ೀವಚರಿತಂ ದ್ತಾಃಖಾರ್ ಚ ಸತಖಾರ್ ಚ ||  
ಸಖಾಯೈವ ಹಿ ಸಾಧ್ ನಾಂ ತ್ಾವದ್ೃಶಾಮಚತಯತ್ಾತಮನಾಮ್ ಸಖಾಯೈವ ಹಿ ಸಾಧ್ ನಾಂ ತ್ಾವದ್ೃಶಾಮಚತಯತ್ಾತಮನಾಮ್ || || 5 5 ||||  

 

ಭಜನಿು ಯೀ ರ್ಥಾ ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವಾಭಜನಿು ಯೀ ರ್ಥಾ ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವಾ  ಅಪ ತಥ್ೈವ ತ್ಾನ್ ಅಪ ತಥ್ೈವ ತ್ಾನ್ ||  
ಛಾಯೀವ ಕಮಯಸಚಿವಾಾಃ ಸಾಧ್ವೀ ದಿೀನ್ವತಸಲಾಾಃಛಾಯೀವ ಕಮಯಸಚಿವಾಾಃ ಸಾಧ್ವೀ ದಿೀನ್ವತಸಲಾಾಃ  || || 6 6 ||||  

‘‘ಆತಮನ್ ೀ ಭಜನ್ೀ ಬತದಿಧಮತತ್ಾಾಆತಮನ್ ೀ ಭಜನ್ೀ ಬತದಿಧಮತತ್ಾಾದ್ಯ ಫಲದಾಾಃ ಸತರಾಾಃದ್ಯ ಫಲದಾಾಃ ಸತರಾಾಃ  ||  
ಉತುಮಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ನಿಕೃಷಾಟನಾಂ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಉತುಮಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ನಿಕೃಷಾಟನಾಂ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ಶತಭಾಶತಭಫಲಾನಾಂ ತತ ಕಮಯಣಾಂ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸದಾ ಶತಭಾಶತಭಫಲಾನಾಂ ತತ ಕಮಯಣಾಂ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸದಾ ||  
ಪರವತಯಕ್ಾ ರ್ಥಾಯೀಗಯಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಕರತಣಾಾಃಸದಾ ಪರವತಯಕ್ಾ ರ್ಥಾಯೀಗಯಮೃಷ್ರ್ಾಃ ಕರತಣಾಾಃಸದಾ ||  
ಸತಖಮಿಚಛನಿು ಭ ತ್ಾನಾಂ ಪಾರಯೀ ದ್ತಾಃಖಾಸಹಾ ನ್ೃಣಾಮ್ ಸತಖಮಿಚಛನಿು ಭ ತ್ಾನಾಂ ಪಾರಯೀ ದ್ತಾಃಖಾಸಹಾ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಪರವರಾ ದ್ೀವಾ ಏವ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರಾಾಃಪ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಪರವರಾ ದ್ೀವಾ ಏವ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರಾಾಃ’’    

ಇಇತತಯದಾಧಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ತತಯದಾಧಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 55, , 6 6 ||||  
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀSSಪಯವಭಾತ ಹಿ ದ್ವಯೀ ಧ್ಾಯತತ ಯರಾ ಸವಪನಮನ್ ೀರಥ್ ೀ ರ್ಥಾ ಪಯವಭಾತ ಹಿ ದ್ವಯೀ ಧ್ಾಯತತ ಯರಾ ಸವಪನಮನ್ ೀರಥ್ ೀ ರ್ಥಾ ||  
ತತೆಮಯಸಙ್ೆಲಾವಿಕಲಾಕಂ ಮನ್ ೀ ಬತತತೆಮಯಸಙ್ೆಲಾವಿಕಲಾಕಂ ಮನ್ ೀ ಬತಧ್್ ೀಧ್್ ೀ  ನಿದ್ಧ್ಾಯದ್ಭರ್ಂ ತತಾಃ ಸಾಯತ್ ನಿದ್ಧ್ಾಯದ್ಭರ್ಂ ತತಾಃ ಸಾಯತ್ || || 38 38 ||||  

 

‘‘ಆತಮನ್ ೀ ದ್ೀಹಗ್ೀಹಾದಿ ದ್ವರ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ಆತಮನ್ ೀ ದ್ೀಹಗ್ೀಹಾದಿ ದ್ವರ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಜೀವಸಯ ಪರತಭಾತ ತದಿೀರ್ವತ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಜೀವಸಯ ಪರತಭಾತ ತದಿೀರ್ವತ್ ||  
ಜಾಗರದ್ವತತು ತಥಾ ಸವಪನಾಃ ಪರತಭಾತ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ಜಾಗರದ್ವತತು ತಥಾ ಸವಪನಾಃ ಪರತಭಾತ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ ||  
ವಿದ್ಯವಿದ್ಯಮಾನ್ವದ್ೀವ್ೈತದ ದ್ೀಹಾದಿೀಶವಶ್ೀ  ಸಿ್ತತಮ್ ಮಾನ್ವದ್ೀವ್ೈತದ ದ್ೀಹಾದಿೀಶವಶ್ೀ  ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ವಿಭಾತ ಸವವಶತ್್ವೀನ್ ಸ್ೈಷಾ ಸಂಸೃತರತಚಯತ್್ೀ ವಿಭಾತ ಸವವಶತ್್ವೀನ್ ಸ್ೈಷಾ ಸಂಸೃತರತಚಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಮತುದಿವಷ್ರ್ಂ ತಯಕ್ಾುವ ಮನ್ ೀ ವಿಷ ಣೌನಿವ್ೀಶಯೀತ್ತಸಾಮತುದಿವಷ್ರ್ಂ ತಯಕ್ಾುವ ಮನ್ ೀ ವಿಷ ಣೌನಿವ್ೀಶಯೀತ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||||  38 38 ||||  

 

ಏವಂವರತಶಾ ಪರರ್ನಾಮಕಿೀತ್ಾಯಯ ಜಾತ್ಾನ್ತರಾಗ್ ೀ ದ್ತರತಚಿತು ಉಚ್ೈಾಃ ಏವಂವರತಶಾ ಪರರ್ನಾಮಕಿೀತ್ಾಯಯ ಜಾತ್ಾನ್ತರಾಗ್ ೀ ದ್ತರತಚಿತು ಉಚ್ೈಾಃ | | 
ಹಸತಯಥ್ ೀರ್ ೀದಿತ ರೌತ ಗಾರ್ತತಯನಾಮದ್ವನ್ನೃತಯತ ಲ್ ೀಕಬಾಹಯಾಃ ಹಸತಯಥ್ ೀರ್ ೀದಿತ ರೌತ ಗಾರ್ತತಯನಾಮದ್ವನ್ನೃತಯತ ಲ್ ೀಕಬಾಹಯಾಃ ||||  4040  ||||  
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ಕ್್ೀಚಿದ್ತನಾಮದ್ವದ್ಾಕ್ಾು ಬಾಹಯಲ್ಲಙ್ುಪರದ್ಶಯಕ್ಾಾಃಕ್್ೀಚಿದ್ತನಾಮದ್ವದ್ಾಕ್ಾು ಬಾಹಯಲ್ಲಙ್ುಪರದ್ಶಯಕ್ಾಾಃ  ||  
ಕ್್ೀಚಿದಾನ್ುರಭಕ್ಾುಾಃ ಸತಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿಚ್ೈಕ್್ೀಚಿದಾನ್ುರಭಕ್ಾುಾಃ ಸತಯಾಃ ಕ್್ೀಚಿಚ್ೈವೀಭರಾತಮಕ್ಾಾಃ ವೀಭರಾತಮಕ್ಾಾಃ ||  
ಮತಖಪರಸಾದಾದಾಧಢಾಯಯಚಾ ಭಕಿುಜ್ಞ್ೀಯರಾ ನ್ ಚಾನ್ಯತಾಃಮತಖಪರಸಾದಾದಾಧಢಾಯಯಚಾ ಭಕಿುಜ್ಞ್ೀಯರಾ ನ್ ಚಾನ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 40 40 ||||  

 

ಖಂ ವಾರ್ತಮಗಿನಂ ಸಲ್ಲಲಂ ಮಹಿೀಂ ಚ ಜ್ ಯೀತೀಂಷ್ಟ ಸತ್ಾವನಿ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ತರಮಾದಿೀನ್ ಖಂ ವಾರ್ತಮಗಿನಂ ಸಲ್ಲಲಂ ಮಹಿೀಂ ಚ ಜ್ ಯೀತೀಂಷ್ಟ ಸತ್ಾವನಿ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ತರಮಾದಿೀನ್ ||  
ಸರಿತಸಮತದಾರಂಶಾ ಹರ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಂ ಸರಿತಸಮತದಾರಂಶಾ ಹರ್ೀಾಃ ಶರಿೀರಂ ರ್ತೆಞ್ಾ ಭ ತಂ ಪರಣಮೀದ್ನ್ನ್ಯಮ್ ರ್ತೆಞ್ಾ ಭ ತಂ ಪರಣಮೀದ್ನ್ನ್ಯಮ್ || || 41 41 ||||  

‘‘ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶತ್್ವೀನ್ ಶರಿೀರಂ ತಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ಸವಯಂ ಹರ್ೀವಯಶತ್್ವೀನ್ ಶರಿೀರಂ ತಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಅನ್ನಾಯದಿಪತತ್ಾವಚಾ ತದ್ನ್ನ್ಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಅನ್ನಾಯದಿಪತತ್ಾವಚಾ ತದ್ನ್ನ್ಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ಚಾಪಯಭ್ೀದ್ ೀ ಜಗತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಸಯ ತತನ್ ಚಾಪಯಭ್ೀದ್ ೀ ಜಗತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪೂಣಯಗತಣಸಯ ತತ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 41 41 ||||  

ಹರಿರತವಾಚ ಹರಿರತವಾಚ ––  

ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಾಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಾಗವದಾಾವಮಾತಮನ್ಾಃ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ರ್ಾಃ ಪಶ್ಯೀದ್ಾಗವದಾಾವಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವತ್ಾಯತಮನ್ನೀಷ್ ಭಾಗವತ್್ ೀಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವತ್ಾಯತಮನ್ನೀಷ್ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃತುಮಾಃ  || || 45 45 ||||  

‘‘ಪೂಣಯತ್ಾವದಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಸವಯನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ ಪೂಣಯತ್ಾವದಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಸವಯನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಪ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾನ್ಯಾಃ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ತದ್ವಶಾ ಇತರ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರೀಬರಯಹ್ೇಶಪುರಾಃಸಸರಾಾಃ ತದ್ವಶಾ ಇತರ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರೀಬರಯಹ್ೇಶಪುರಾಃಸಸರಾಾಃ ||  
ಸ ಏವ ತತ ಸವಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾವಸ ಏವ ತತ ಸವಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾವSSನ್ತಗರಹಕ್ಾರಕಾಃನ್ತಗರಹಕ್ಾರಕಾಃ  ||  
ಅಜ್ಞ್ೀಷ್ವಜ್ಞಾನ್ರ್ನಾು ಚ ದಿವಷ್ತತಸ ದ್ವೀಷ್ಕ್ಾರಕಾಃ ಅಜ್ಞ್ೀಷ್ವಜ್ಞಾನ್ರ್ನಾು ಚ ದಿವಷ್ತತಸ ದ್ವೀಷ್ಕ್ಾರಕಾಃ ||  
ತತ್್ರೀರಿತ್ಾಸುದ್ನ್ಯೀತತ್್ರೀರಿತ್ಾಸುದ್ನ್ಯೀ  ತತ ಪರರ್ದ್ವೀಷಾದಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ತತ ಪರರ್ದ್ವೀಷಾದಿಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಅತಸುತ್್ರೀರಣಾದ್ೀವ ಪ್ರೀಮಾಅತಸುತ್್ರೀರಣಾದ್ೀವ ಪ್ರೀಮಾದಾಯದಾಯ  ಮಮ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಮಮ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ||  
ಇತ ಪಶಯತ ಯೀ ಬತದಾಧಯ ಸ ತತ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ ಇತ ಪಶಯತ ಯೀ ಬತದಾಧಯ ಸ ತತ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ || || 45 45 ||||  

 

  ಈಶವರ್ೀ ತದ್ ೀನ್ೀಷ್ತ ಬಾಲ್ಲಶ್ೀಷ್ತ ದಿವಷ್ತತಸ ಚ ಈಶವರ್ೀ ತದ್ ೀನ್ೀಷ್ತ ಬಾಲ್ಲಶ್ೀಷ್ತ ದಿವಷ್ತತಸ ಚ ||  
ಪ್ರೀಮಮೈತರಕೃಪೀಪ್ೀಕ್ಷಾ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ಸ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪ್ರೀಮಮೈತರಕೃಪೀಪ್ೀಕ್ಷಾ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ಸ ಮಧ್ಯಮಾಃ || || 46 46 ||||  

 

ಅಅಚಯಚಯರಾಮೀವ ಹರಯೀ ಪೂಜಾಂ ರ್ಾಃ ಶರದ್ಧಯೀಹತ್್ೀ ರಾಮೀವ ಹರಯೀ ಪೂಜಾಂ ರ್ಾಃ ಶರದ್ಧಯೀಹತ್್ೀ ||  
ನ್ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀನ್ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಚಾನ್ಯೀಷ್ತ ಸ ಭಕುಾಃಪಾರಕೃತಾಃ ಸೃತಾಃ ಷ್ತ ಚಾನ್ಯೀಷ್ತ ಸ ಭಕುಾಃಪಾರಕೃತಾಃ ಸೃತಾಃ || || 47 47 ||||  

ಸವಾಯ ಕಂ ಪೃರ್ಗಿವಷ್ತಣಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರವಾಸ್ತನ್ಮ್ ಸವಾಯ ಕಂ ಪೃರ್ಗಿವಷ್ತಣಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರವಾಸ್ತನ್ಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತರ ಪ್ರೀಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತರ ಪ್ರೀಮರ್ತಕುಸುದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಚ ಮೈತರಮರ್ತಕುಸುದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಚ ಮೈತರರ್ತಕ್ ರ್ತಕ್ ||  
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ಕೃಪಾವಾಂಶಾ ತದ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ತದ ದ್ವೀಷ್ಟೀಣಾಮತಪ್ೀಕ್ಷಕಾಃ ಕೃಪಾವಾಂಶಾ ತದ್ಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ತದ ದ್ವೀಷ್ಟೀಣಾಮತಪ್ೀಕ್ಷಕಾಃ ||  
ತದ್ವಶತವಂ ನ್ ಜಾನಾತ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀತದ್ವಶತವಂ ನ್ ಜಾನಾತ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀSSಪ ತತ ಪ ತತ ||  
ತಮಾಹತಮಯಧ್ಯಮಂ ಭಕುಮಚಾಯರಾಮೀವ ಸಂಸಿ್ತತತಮಾಹತಮಯಧ್ಯಮಂ ಭಕುಮಚಾಯರಾಮೀವ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ಮ್ ||  
ವಿಷ್ತಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತದ್ನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಜಾನಾತ ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತದ್ನ್ಯತರ ನ್ೈವ ಜಾನಾತ ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ತ್ಾರತಮಯ ಚ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀನ್ಯ ಜಾನಾತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ತ್ಾರತಮಯ ಚ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀನ್ಯ ಜಾನಾತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಅವಜಾನ್ಂಶಾ ತದ್ಾಕ್ಾುನಾತಮನ್ ೀ ಭಕಿುದ್ಪಯತಾಃ ಅವಜಾನ್ಂಶಾ ತದ್ಾಕ್ಾುನಾತಮನ್ ೀ ಭಕಿುದ್ಪಯತಾಃ ||  
ಉಪ್ೀಕ್ಷಕ್್ ೀಉಪ್ೀಕ್ಷಕ್್ ೀSSಪ ವಾ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ಸಮರ್ೀದ್ರ್ವಾಪ ವಾ ತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ಸಮರ್ೀದ್ರ್ವಾSSಪ ತ್ಾನ್ ಪ ತ್ಾನ್ ||  
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ರ್ಥಾ ಕಶ್ಾತಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ರ್ಥಾ ಕಶ್ಾತಕಿಞ್ಚಾಕಿಞ್ಚಾದ್ತಚಾಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ದ್ತಚಾಾಃ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  
ಏವಮೀವೀಚಾತ್ಾಂ ವಿಷ್ ಣೀರಲಾಾಂ ಪಶಯತ ಚಾನ್ಯಏವಮೀವೀಚಾತ್ಾಂ ವಿಷ್ ಣೀರಲಾಾಂ ಪಶಯತ ಚಾನ್ಯತಾಃ ತಾಃ ||  
ತ್್ೀ ತತ ಭಕ್ಾುಧ್ಮಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಗಾಯದಿಫಲಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ತ್್ೀ ತತ ಭಕ್ಾುಧ್ಮಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಗಾಯದಿಫಲಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ತ್್ೈವಿಯಘಿನತ್್ೈವಿಯಘಿನತ್ಾ ಅತ್ಾ ಅಧ್್ ೀಧ್್ ೀ  ರಾನಿು ತದ್ಾಕ್ಾುರಾನಿು ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಮತನಾಮತಪ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಾಃ ಪ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಾಃ ||  
ಕತರ್ತಯಯವಿಯಕತರ್ತಯಯವಿಯಷಾಣವಪ ದ್ವೀಷಾಣವಪ ದ್ವೀಷ್ಂ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾವಮಾನಿನ್ಾಃ ಷ್ಂ ದ್ೀವಾ ದ್ೀವಾವಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಪೂಜತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಭಕಿುಂಪೂಜತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಭಕಿುಂ  ಚ ನಾವಜ್ಞ್ೀರಾಸುತಾಃ ಸತರಾಾಃಚ ನಾವಜ್ಞ್ೀರಾಸುತಾಃ ಸತರಾಾಃ  ||  
ಉಪ್ೀಕ್ಷಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭಕಿುನಾಶಂ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃಉಪ್ೀಕ್ಷಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭಕಿುನಾಶಂ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ  ||  
ಕರ್ ೀತ ತ್್ೀನ್ ವಿಭರಷಾಟಾಃ ಸಂಕರ್ ೀತ ತ್್ೀನ್ ವಿಭರಷಾಟಾಃ ಸಂಸರನಿು ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಸರನಿು ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಅಧ್್ ೀ ವಾ ರಾನಿು ವಿದ್ವೀಷಾತ್ ಪೂಜಾಯ ದ್ೀವಾಸುತಾಃ ಸದಾ ಅಧ್್ ೀ ವಾ ರಾನಿು ವಿದ್ವೀಷಾತ್ ಪೂಜಾಯ ದ್ೀವಾಸುತಾಃ ಸದಾ ||  
ರ್ಸಾುನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ಸ ತಂ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ರ್ಸಾುನ್ನ್ತ ಸ ಚಾನ್ತ ತಮ್ ರ್ಸಾುನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ಸ ತಂ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ರ್ಸಾುನ್ನ್ತ ಸ ಚಾನ್ತ ತಮ್ ||  
ಐಕ್ಾತಯಮಾಗತಂ ವಿದಿಧ ದ್ೀವ್ೈಸುದ್ಾಕಿುಪೂರಿತ್್ೈಾಃ ಐಕ್ಾತಯಮಾಗತಂ ವಿದಿಧ ದ್ೀವ್ೈಸುದ್ಾಕಿುಪೂರಿತ್್ೈಾಃ ||  
ಉಪ್ೀಕ್ಷಕಸತು ದ್ೀವಾನಾಂ ರ್ದ್ೈವ ನಿರಯೀಪಗಾಃ ಉಪ್ೀಕ್ಷಕಸತು ದ್ೀವಾನಾಂ ರ್ದ್ೈವ ನಿರಯೀಪಗಾಃ ||  
ತದಾ ತತ ಕಿಮತ ವಕುವಯಮತಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀತದಾ ತತ ಕಿಮತ ವಕುವಯಮತಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ  ||  
ವಿಷ್ ಣೀರತಪ್ೀಕ್ಷವಿಷ್ ಣೀರತಪ್ೀಕ್ಷಕಂ ಸವ್ೀಯ ವಿದಿವಶನ್ಯ ಕಂ ಸರಾಾಃ ಕಂ ಸವ್ೀಯ ವಿದಿವಶನ್ಯ ಕಂ ಸರಾಾಃ ||  
ಪತತಯವಶಯಂಪತತಯವಶಯಂ  ತಮಸ್ತ ಹರಿಣಾ ತ್್ೈಶಾ ಪಾತತಾಃ ತಮಸ್ತ ಹರಿಣಾ ತ್್ೈಶಾ ಪಾತತಾಃ ||  
ಭತಙಕೆ ತೀ ಸವಗಯಫಲಂ ನಿತಯಂ ನಿರರ್ಂ ನ್ೈವ ಗಚಛತ ಭತಙಕೆ ತೀ ಸವಗಯಫಲಂ ನಿತಯಂ ನಿರರ್ಂ ನ್ೈವ ಗಚಛತ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಮಧ್ಯಮೀ ಭಕ್್ ುೀ ಚಾರ್ತ್್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಮಧ್ಯಮೀ ಭಕ್್ ುೀ ಚಾರ್ತ್್ೀ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಅಸಮರನ್ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ಸತು ಭಜತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ಅಸಮರನ್ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ಸತು ಭಜತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ||  
ಯೀಗಯಾಃ ಸಂಸಮರತ್್ೀ ದ್ೀವಾನ್ಯೀಗ್ ಯೀ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ಕ್್ೀಶವಮ್ ಯೀಗಯಾಃ ಸಂಸಮರತ್್ೀ ದ್ೀವಾನ್ಯೀಗ್ ಯೀ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ಕ್್ೀಶವಮ್ ||  
ರ್ಸ ುತುಮೀ ಭಾರ್ಸ ುತುಮೀ ಭಾಗವತಾಃ ಸ ಮತಕಿುಂ ಪರಮಾಂ ವರಜ್ೀತ್ ಗವತಾಃ ಸ ಮತಕಿುಂ ಪರಮಾಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ವಿಷ್ತಣನಾ ಸವಯದ್ೀವ್ೈಶಾ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಸಹ ನಿತಯದಾವಿಷ್ತಣನಾ ಸವಯದ್ೀವ್ೈಶಾ ಮೀದ್ತ್್ೀ ಸಹ ನಿತಯದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 4646, , 4747  ||||  
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ಗೃಹಿೀತ್ಾವಗೃಹಿೀತ್ಾವSSಪೀನಿದಾಯೈರಥಾಯನ್ ಯೀ ನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ನ್ ಹೃಷ್ಯಪೀನಿದಾಯೈರಥಾಯನ್ ಯೀ ನ್ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ನ್ ಹೃಷ್ಯತ ತ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯರಾಮಿಮಾಂ ಪಶಯನ್ಸವಿಷ್ ಣೀಮಾಯರಾಮಿಮಾಂ ಪಶಯನ್ಸವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ || || 48 48 ||||  

ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯರಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯರಾಂ ––  ವಿಷ್ಟಣವಚಾಛ ೀನಾಮ್ ವಿಷ್ಟಣವಚಾಛ ೀನಾಮ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛನ್ತಸಾಯೀಯತಜಾಜಾವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛನ್ತಸಾಯೀಯತಜಾಜಾತ್ಾವ ಯೀಗಾಯನ್ನ ಚಾ ಕಮ್ ತ್ಾವ ಯೀಗಾಯನ್ನ ಚಾ ಕಮ್ ||  
ಹೃಷ್ಯತ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ವಾ ರ್ಸತು ಸ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃಹೃಷ್ಯತ ದ್ವೀಷ್ಟಟ ವಾ ರ್ಸತು ಸ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಸತ್ಾಂ ವೃದಿಧಕರ್ ೀ ಧ್ಮಯಸುವಸತ್ಾಂಸತ್ಾಂ ವೃದಿಧಕರ್ ೀ ಧ್ಮಯಸುವಸತ್ಾಂ  ಹಾರಸಕ್ಾರಕಾಃ ಹಾರಸಕ್ಾರಕಾಃ ||  
ಅರ್ಂ ತತ ನಿಶ್ಾತ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯಹಯಧ್ಮೀಯಅರ್ಂ ತತ ನಿಶ್ಾತ್್ ೀ ಧ್ಮೀಯಹಯಧ್ಮೀಯSSನ್ ಯೀ ವಿನಿಶ್ಾತಾಃ ನ್ ಯೀ ವಿನಿಶ್ಾತಾಃ ||  
ಹಷ್ಯಾಃ ಸತತಸ ತಥಾಹಷ್ಯಾಃ ಸತತಸ ತಥಾSSಸತತಸಧ್ಮೀಯ ಧ್ಮಯವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ಸತತಸಧ್ಮೀಯ ಧ್ಮಯವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ವೃದ ಧೌ ತಥಾ ಹಾನೌ ಸವಯಂ  ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ವೃದ ಧೌ ತಥಾ ಹಾನೌ ಸವಯಂ  ಜ್ಞ್ೀರ್ಮಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಏಏತದ್ರ್ಯಂತದ್ರ್ಯಂ  ಚ ಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಮರಾಯದಾ ವ್ೈದಿಕ್ಾದಿಕ್ಾ ಚ ಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಮರಾಯದಾ ವ್ೈದಿಕ್ಾದಿಕ್ಾ ||  
ಮ ಲಧ್ಮಯವಿರತದಾಧ ತತ ಸಾ ನ್ ಗಾರಹಾಯ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಮ ಲಧ್ಮಯವಿರತದಾಧ ತತ ಸಾ ನ್ ಗಾರಹಾಯ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ಇತ || || 48 48 ||||  

 

ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀ ರಾಂ ಯೀ ಜನಾಮಪಯರ್ಕ್ಷತದ್ಾರ್ತಷ್ಯಕೃಚ ಛ್ಾೈಾಃ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀ ರಾಂ ಯೀ ಜನಾಮಪಯರ್ಕ್ಷತದ್ಾರ್ತಷ್ಯಕೃಚ ಛ್ಾೈಾಃ ||  
ಸಂಸಾರಧ್ಮೈಯರವಿಮತಹಯಮಾನ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಯ ಹರ್ೀಭಾಯಗವತಪರಧ್ಾನ್ಾಃ ಸಂಸಾರಧ್ಮೈಯರವಿಮತಹಯಮಾನ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಯ ಹರ್ೀಭಾಯಗವತಪರಧ್ಾನ್ಾಃ || || 49 49 ||||  

ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣ ರಾಂ ತರಧ್್ೈವ ತವಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣ ರಾಂ ತರಧ್್ೈವ ತವಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ತತ್್ ರೀತತ್್ ರೀತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಸಾುಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಸಾುಾಃ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತ್ಾಾಃ ||  
ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸತಸತಮಾನಾನ ವಿರಿಞ್ಚಾದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸತಸತಮಾನಾನ ವಿರಿಞ್ಚಾದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ||  
ಮಧ್ಯಮಾ ಗತಣದ್ ೀಷ್ೀತ್ಾಮಧ್ಯಮಾ ಗತಣದ್ ೀಷ್ೀತ್ಾ  ಅಸತರಾ ಅವಮಾ ಮತ್ಾಾಃ ಅಸತರಾ ಅವಮಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ದ್ ೀಷ್ಸಂರ್ತಕ್ಾು ಆಚಿತ್ಾುದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ದ್ ೀಷ್ಸಂರ್ತಕ್ಾು ಆಚಿತ್ಾುದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ||  
ತ್್ೀಭ್ ಯೀತ್್ೀಭ್ ಯೀSSನ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಜೀವಸಾುಭಾಯಂ ದ್ೀವಾಸತರಾವಪ ನ್ ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ ೀ ಜೀವಸಾುಭಾಯಂ ದ್ೀವಾಸತರಾವಪ ||  
ಜೀವಾಭಿಮಾನಿನ್ಶ್ೈವ  ತರವಿಧ್ಾ ಸಮರಕಿೀತಯಜೀವಾಭಿಮಾನಿನ್ಶ್ೈವ  ತರವಿಧ್ಾ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ತ್ಾಾಃ ||  
ಜೀವಮಾನ್ತಯತುಮೀ  ಬರಹಾಮ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಜೀವಮಾನ್ತಯತುಮೀ  ಬರಹಾಮ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಸವರ್ಮೀವ ತತ ಸವರ್ಮೀವ ತತ ||  
ಅಧ್ಮಾಃ ಕಲ್ಲರತದಿಧಷ್ಟಸುತರ ಮಧ್ಯಮನಿೀಚಯೀಾಃಅಧ್ಮಾಃ ಕಲ್ಲರತದಿಧಷ್ಟಸುತರ ಮಧ್ಯಮನಿೀಚಯೀಾಃ  ||  
ಮೃತಜನ್ಮಕ್ಷತಧ್ಾದ್ತಾಃಖಪರಭೃತಯಖಿಲಮೀವ ತತ ಮೃತಜನ್ಮಕ್ಷತಧ್ಾದ್ತಾಃಖಪರಭೃತಯಖಿಲಮೀವ ತತ ||  
ನ್ ೀತುಮಸಯ ತತ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹಾದ್ೀಶಾ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ನ್ ೀತುಮಸಯ ತತ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹಾದ್ೀಶಾ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಜನಾಮದಿಕೃತದ್ತಾಃಖಂ  ತತ ದ್ೀಹಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಹ ಜನಾಮದಿಕೃತದ್ತಾಃಖಂ  ತತ ದ್ೀಹಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಹ ||  
ಸತಪಾಯದ್ಯಪಜರ್ಂ ದ್ತಾಃಖಮಸತರ್ೀನಿದಾರ್ಮಾನಿನ್ಾಃ ಸತಪಾಯದ್ಯಪಜರ್ಂ ದ್ತಾಃಖಮಸತರ್ೀನಿದಾರ್ಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಕ್ಷತನಿನಮಿಕ್ಷತನಿನಮಿತುಂ ತತ ರ್ದ್ತದಾಃಖಂ ಪಾರಣಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ತುಂ ತತ ರ್ದ್ತದಾಃಖಂ ಪಾರಣಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ||  
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ಭರ್ತಷಾಯದಿಜಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಮನ್ ೀಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಚ ಭರ್ತಷಾಯದಿಜಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಮನ್ ೀಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಚ ||  
ಕ್್ೀವಲಂ ತ್ಾವನ್ುರಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಬತದಿಧಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ಕ್್ೀವಲಂ ತ್ಾವನ್ುರಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಬತದಿಧಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ||  
ನಿೀಚ್ ೀನಿೀಚ್ ೀSSಸ್ತೇತ ತತ ರ್ದ್ತದಾಃಖಮಹಂಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ಸ್ತೇತ ತತ ರ್ದ್ತದಾಃಖಮಹಂಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ತತ್ ||  
ಅತೀತ್ಾದಿಸೃತ್್ೀದ್ತಯಾಃಖಂ ಚಿತುಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಚ ಅತೀತ್ಾದಿಸೃತ್್ೀದ್ತಯಾಃಖಂ ಚಿತುಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಚ ||  
ಜೀವಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಜೀವಮಾನ್ಯಸತರಸಯ ಸಾಯತಸವಯಂ ತತಸಮತದಾರ್ತಾಃ ಸಾಯತಸವಯಂ ತತಸಮತದಾರ್ತಾಃ ||  
ಏವಮೀವ ಸತಏವಮೀವ ಸತಖಂ ದ್ೀಖಂ ದ್ೀವ್ೀಷ್ ಭರ್ಂ ಮಧ್ಯಮೀಷ್ತ ಚ ವ್ೀಷ್ ಭರ್ಂ ಮಧ್ಯಮೀಷ್ತ ಚ ||  
ಅಸತರಾಣಾಮಧ್ಮಯಸಯ ವೃದಾಧಯ ಸತಖಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀ ಅಸತರಾಣಾಮಧ್ಮಯಸಯ ವೃದಾಧಯ ಸತಖಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ೈವ ಕ್್ೀನಾಪ ದ್ತಾಃಖಂ ಪರೀತಸತು ಧ್ಮಯತಾಃ ದ್ೀವಾನಾಂ ನ್ೈವ ಕ್್ೀನಾಪ ದ್ತಾಃಖಂ ಪರೀತಸತು ಧ್ಮಯತಾಃ ||  
ಅಧ್ಮೀಯಅಧ್ಮೀಯSSಪ ಪರೀತಯೀ ಸಾಯದ್ಸತರಾಣಾಂ ತಮೀಗತ್್ೀಾಃ ಪ ಪರೀತಯೀ ಸಾಯದ್ಸತರಾಣಾಂ ತಮೀಗತ್್ೀಾಃ ||  
ದ್ೀವಾನಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ಸತಖಮೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ಸತಖಮೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ತಾಃಖಾದಿಕಂ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಸತರಾವ್ೀಶತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ತಾಃಖಾದಿಕಂ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಸತರಾವ್ೀಶತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಪಾರಣಸಯ ನಾಸತರಾವ್ೀಶ ಪಾರಣಸಯ ನಾಸತರಾವ್ೀಶ ಅಖಣಾಶಮಸಮೀ ಹಿ ಸಾಃ ಅಖಣಾಶಮಸಮೀ ಹಿ ಸಾಃ ||  
ಸಮ ಾಣಾಯನ್ತಗರಹಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಮತಾಃ ಸಮ ಾಣಾಯನ್ತಗರಹಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪೂಣಯಗತಣ್ ೀ ಮತಾಃ ||  
ಅಸತರಾಣಾಂ ಸತಖಾದಾಯಶಾ ದ್ೀವಾವ್ೀಶಾದ್ತದಿೀರಿತ್ಾಾಃ ಅಸತರಾಣಾಂ ಸತಖಾದಾಯಶಾ ದ್ೀವಾವ್ೀಶಾದ್ತದಿೀರಿತ್ಾಾಃ ||  
ಸವತಸತು ನಿಗತಯಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಯದ್ ೀಷಾತಮಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ಸವತಸತು ನಿಗತಯಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವಯದ್ ೀಷಾತಮಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ವಿವಿಚ್ಯೈವಂ ಜಗತಸವಯಂ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂವಿವಿಚ್ಯೈವಂ ಜಗತಸವಯಂ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ  ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಮ್ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ಸವಯತಶಾ ಪೃರ್ಕ್ ಸನ್ುಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸವೀಯತುಮೀತುಮ್ ಸವಯತಶಾ ಪೃರ್ಕ್ ಸನ್ುಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸವೀಯತುಮೀತುಮ್ ||  
ಜಾನ್ನಿುಜಾನ್ನಿು ಯೀ ಭಾಗವತ್ಾಸು ಉಕ್ಾು ಉತುಮಾ ಇತ ಯೀ ಭಾಗವತ್ಾಸು ಉಕ್ಾು ಉತುಮಾ ಇತ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಯೀಜಯನಾಮಪಯರೌ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಯೀಜಯನಾಮಪಯರೌ || || 49 49 ||||  

 

  ನ್ ರ್ಸಯ ಸವಾಃ ಪರ ಇತ ಚಿತ್ ು್ೀ ಸಾವತಮನಿ ವಾನ್ ರ್ಸಯ ಸವಾಃ ಪರ ಇತ ಚಿತ್ ು್ೀ ಸಾವತಮನಿ ವಾSSಭಿದಾ ಭಿದಾ ||  
ಸವಯಭ ತಸಮಾಃ ಶಾನ್ುಾಃ ಸ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ ಸವಯಭ ತಸಮಾಃ ಶಾನ್ುಾಃ ಸ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್್ ೀತುಮಾಃ || || 52 52 ||||  

ಚಿತ್ ು್ೀಚಿತ್ ು್ೀ  ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ | | ಸಾವತಮನಿ ಕ್್ೀವಲಾತಮಭಾವ್ೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀ  ಚ ಸಾವತಮನಿ ಕ್್ೀವಲಾತಮಭಾವ್ೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀ  ಚ | | ರ್ಸಯ ರ್ಸಯ 
ಜೀವಪರಯೀರಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಸ್ತುಜೀವಪರಯೀರಭ್ೀದ್ ೀ ನಾಸ್ತು  ||  

‘‘ನ್ ಕ್ಾವಪ ಜೀವಂ ವಿಷ್ತಣತ್್ವೀ ಸಂಸೃತ್ೌ ಮೀಕ್ಷ ಏವ ಚ ನ್ ಕ್ಾವಪ ಜೀವಂ ವಿಷ್ತಣತ್್ವೀ ಸಂಸೃತ್ೌ ಮೀಕ್ಷ ಏವ ಚ ||  
ರ್ಾಃ ಪಶಯತ ಸತರಾದಿೀಂಶಾರ್ಥ್ ೀತೆಷ್ಯಂ ಪರಪಶಯತ ರ್ಾಃ ಪಶಯತ ಸತರಾದಿೀಂಶಾರ್ಥ್ ೀತೆಷ್ಯಂ ಪರಪಶಯತ ||  
ಸ ಸವಯಭ ತಸಮದ್ೃಗಿವಷ್ತಣಂ ಸವೀಯತುಮಂ ಸಮರನ್ಸ ಸವಯಭ ತಸಮದ್ೃಗಿವಷ್ತಣಂ ಸವೀಯತುಮಂ ಸಮರನ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||||  
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‘‘ನ್ೈವಂ ತವರಾನ್ೈವಂ ತವರಾSSನ್ತಮನ್ುವಯಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಜೀವೀ ಮಯೀತ ಹ ನ್ತಮನ್ುವಯಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಜೀವೀ ಮಯೀತ ಹ ||  
ಸವಯಭ ತಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ದ್ೀವಂ ತವಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತಸವಯಭ ತಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ದ್ೀವಂ ತವಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತ’’ಇತ ಚ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಇತ ಚ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯ  ||||  
‘‘ನ್ೈವಂ ತವರಾನ್ೈವಂ ತವರಾSSನ್ತಮುವಯಂ ಜೀವಾತ್ಾಮನ್ತಮುವಯಂ ಜೀವಾತ್ಾಮSSಹಮಿತ ಕವಚಿತ್ ಹಮಿತ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸತಸಮಾನ್ನಂ ದ್ೈವಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸತಸಮಾನ್ನಂ ದ್ೈವಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತತಮಹಯಸ್ತ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ || || 52 52 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಿವತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  2 2 ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  3 3 ||||  

ಅನ್ುರಿಕ್ಷ ಉವಾಚ ಅನ್ುರಿಕ್ಷ ಉವಾಚ --  

ಏಭಿಭ ಯತ್ಾನಿ ಏಭಿಭ ಯತ್ಾನಿ ಭ ಭ ತ್ಾತ್ಾಮ ಮಹಾಭ ತ್್ೈಮಯತ್ಾತ್ಾಮ ಮಹಾಭ ತ್್ೈಮಯಹಾಭತಜಾಃ ಹಾಭತಜಾಃ ||  
ಸಸಜ್ ೀಯಚಾಾವಚಾನಾಯದೌ ಸವರ್ಮಾತಮಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ ಸಸಜ್ ೀಯಚಾಾವಚಾನಾಯದೌ ಸವರ್ಮಾತಮಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ || || 3 3 ||||  

ಆತಮಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ ಆತಮಪರಸ್ತದ್ಧಯೀ ––  ಭ ತ್ಾನಾಂ ಭಗವಜಾಜಾನಾರ್ಯಮ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಭಗವಜಾಜಾನಾರ್ಯಮ್ || || 3 3 ||||  
 

ಏವಂ ಸೃಷಾಟವಸ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಿವಿಷ ಠ್ೈ ಪಞ್ಾಧ್ಾತತಭಿಾಃ ಏವಂ ಸೃಷಾಟವಸ ಭ ತ್ಾನಿ ಸಿವಿಷ ಠ್ೈ ಪಞ್ಾಧ್ಾತತಭಿಾಃ ||  
ಏಕಧ್ಾ ದ್ಶಧ್ಾಏಕಧ್ಾ ದ್ಶಧ್ಾSSSSತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಭಜನ್ ಜತಷ್ತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ ತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಭಜನ್ ಜತಷ್ತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ || || 4 4 ||||  

 

ಗತಣ್ೈಗತಯಣಾನ್ ಸ ಭತಞ್ಚಜನ್ ಆತಮಪರದ್ ಯೀಗತಣ್ೈಗತಯಣಾನ್ ಸ ಭತಞ್ಚಜನ್ ಆತಮಪರದ್ ಯೀತತ್್ೈಾಃ ಪರಭತಾಃ ತತ್್ೈಾಃ ಪರಭತಾಃ ||  
ಮನ್ಯಮಾಮನ್ಯಮಾನ್ ಇದ್ಂ ಸೃಷ್ಟಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿಹ ಸಜಜತ್್ೀ ನ್ ಇದ್ಂ ಸೃಷ್ಟಮಾತ್ಾಮನ್ಮಿಹ ಸಜಜತ್್ೀ || || 5 5 ||||  

 

ಕಮಾಯಣಿ ಕಕಮಾಯಣಿ ಕಮಯಮಯಭಿಾಃ ಕತವಯನ್ ಸನಿಮಿತ್ಾುನಿ ದ್ೀಹಭೃತ್ ಭಿಾಃ ಕತವಯನ್ ಸನಿಮಿತ್ಾುನಿ ದ್ೀಹಭೃತ್ ||  
ತತುತೆಮಯಫಲಂ ಗೃಹಣನ್ ಭರಮತೀಹ ಸತಖ್ೀತರಮ್ ತತುತೆಮಯಫಲಂ ಗೃಹಣನ್ ಭರಮತೀಹ ಸತಖ್ೀತರಮ್ || || 6 6 ||||  

ಏವಂ ಗತಣಾನ್ ಭತಞ್ಚಜನ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಏವಂ ಗತಣಾನ್ ಭತಞ್ಚಜನ್ ೀ ಭಗವಾನ್ | | ತಂ ಸೃಷ್ಟಂಮನ್ಯಮಾನ್ ೀ ಜೀವ ಇತಂ ಸೃಷ್ಟಂಮನ್ಯಮಾನ್ ೀ ಜೀವ ಇಹ ಹ 
ಸಸಜಜತ್್ೀ ಜಜತ್್ೀ ||  

‘‘ಶರಿೀರ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಹಾನ್ೀನ್ ಗತಣಭ್ ೀಕ್ಾುರಮಿೀಶವರಮ್ ಶರಿೀರ್ೀ ದ್ ೀಷ್ಹಾನ್ೀನ್ ಗತಣಭ್ ೀಕ್ಾುರಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಶರಿೀರಸಿತರಾ ಜೀವಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಶರಿೀರಸಿತರಾ ಜೀವಂ ಮನ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಪತತಯಧ್ಾಃಪತತಯಧ್ಾಃ  ||  
ತತಸೃಷಾಟಹಿ ಸದಾ ಜೀವಾ ದ್ೀಹಾದ್ೀಜಯನಿಮತುವತಾಃ ತತಸೃಷಾಟಹಿ ಸದಾ ಜೀವಾ ದ್ೀಹಾದ್ೀಜಯನಿಮತುವತಾಃ ||  
  ನಿತ್ಾಯನ್ನ ದ್ೈಕದ್ೀಹ್ ೀನಿತ್ಾಯನ್ನ ದ್ೈಕದ್ೀಹ್ ೀSSಸೌ ವಿಷ್ತಣಸುತ್ ಕ್್ವೈಕತ್ಾಸೌ ವಿಷ್ತಣಸುತ್ ಕ್್ವೈಕತ್ಾSSನ್ಯೀಾಃನ್ಯೀಾಃ’’  ಇತ  ಇತ  || || 44--  6 6 ||||  

 

ಇತಿಂ ಕಮಯಗತೀಗಯಚಛನ್ ಬಹವಭದಾರವಹಾಃ ಪುಮಾನ್ ಇತಿಂ ಕಮಯಗತೀಗಯಚಛನ್ ಬಹವಭದಾರವಹಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಆಭ ತಸಆಭ ತಸಮಾಲಮಾಲವಾತ್ ಸಗಯಪರಲರಾವಶತನತ್್ೀವಾತ್ ಸಗಯಪರಲರಾವಶತನತ್್ೀSSವಶಾಃ ವಶಾಃ || || 7 7 ||||  
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‘‘ಆಭ ತಸಮಾವಾಜಜನ್ಮ ಜೀವ್ೀಶತವಂ ವಿಜಾನ್ತಾಃಆಭ ತಸಮಾವಾಜಜನ್ಮ ಜೀವ್ೀಶತವಂ ವಿಜಾನ್ತಾಃ  ||  
ತತಾಃ ಪತತಯಧ್್ ೀ ತತಾಃ ಪತತಯಧ್್ ೀ ರ್ಸಾಮದ್ತತ್ಾಿನ್ಂ ನ್ೈವ ತತ ಕವಚಿತ್ರ್ಸಾಮದ್ತತ್ಾಿನ್ಂ ನ್ೈವ ತತ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 7 7 ||||  

 

ಧ್ಾತ ಪಪಿವ ಆಸನ್ನೀಧ್ಾತ ಪಪಿವ ಆಸನ್ನೀSSವಯಕುಂ  ದ್ರವಯಗತಣಾತಮಕಮ್ ವಯಕುಂ  ದ್ರವಯಗತಣಾತಮಕಮ್ ||  
ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹಯವಯಕ್ಾುರ್ ವಿಕಷ್ಯತ ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹಯವಯಕ್ಾುರ್ ವಿಕಷ್ಯತ || || 8 8 ||||  

‘‘ಕ್ಾಲಾಖಯಾಃ ಕಲನಾದಿವಷ್ತಣವಯಯಕುಮವಯಕುತ್ಾಂ ನ್ರ್ನ್ಕ್ಾಲಾಖಯಾಃ ಕಲನಾದಿವಷ್ತಣವಯಯಕುಮವಯಕುತ್ಾಂ ನ್ರ್ನ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 8 8 ||||  
 

ತತ್್ ೀ ವಿರಾಜಮತಸೃತತ್್ ೀ ವಿರಾಜಮತಸೃಜಯಜಯ  ವ್ೈರಾಜಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ೃಪ ವ್ೈರಾಜಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ೃಪ ||  
ಅವಯಕುಂ ವಿಶತ್್ೀ ಸ ಕ್ಷಮಂಅವಯಕುಂ ವಿಶತ್್ೀ ಸ ಕ್ಷಮಂ ನಿರಿನ್ಧನ್ ಇವಾನ್ಲಾಃ  ನಿರಿನ್ಧನ್ ಇವಾನ್ಲಾಃ || || 12 12 ||||  

 

ವಾರಿಣಾ ಹೃತಗನಾಧ ಭ ಾಃ ಸಲ್ಲಲತ್ಾವರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ವಾರಿಣಾ ಹೃತಗನಾಧ ಭ ಾಃ ಸಲ್ಲಲತ್ಾವರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ||  
ಸಲ್ಲಲಂ ಸದ್ಧೃತರಸಂ ಜ್ ಯೀತಷಾಟವಯೀಪಕಲಾತ್್ೀ ಸಲ್ಲಲಂ ಸದ್ಧೃತರಸಂ ಜ್ ಯೀತಷಾಟವಯೀಪಕಲಾತ್್ೀ || || 13 13 ||||  

ಅವಯಕುಂ ವಿಶತೀತತಯಕ್ಾುವ ತಸಯ ವಿಸಾುರ್ ೀ ವಾರಿಣಾ ಹೃತಗನ ಧ್ೀತ್ಾಯದಿ ಅವಯಕುಂ ವಿಶತೀತತಯಕ್ಾುವ ತಸಯ ವಿಸಾುರ್ ೀ ವಾರಿಣಾ ಹೃತಗನ ಧ್ೀತ್ಾಯದಿ ||  

‘‘ಸಙಕಷೀಪವಿಸುರಾಭಾಯಂ ತತ ಕರ್ರ್ನಿು ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ಸಙಕಷೀಪವಿಸುರಾಭಾಯಂ ತತ ಕರ್ರ್ನಿು ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ||  
ಬಹತವಾರಸೃತ್್ೀಸುಸಯ ಫಲಬಾಹತಲಯಕ್ಾರಣಾತ್ಬಹತವಾರಸೃತ್್ೀಸುಸಯ ಫಲಬಾಹತಲಯಕ್ಾರಣಾತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 13 13 ||||  

 

ಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಹೃತಗತಣಂ ನ್ಭ ಆತಮನಿ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಹೃತಗತಣಂ ನ್ಭ ಆತಮನಿ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಇನಿದಾರಾಣಿ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧಾಃ ಸಹ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೈನ್ೃಯಪ ಇನಿದಾರಾಣಿ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧಾಃ ಸಹ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೈನ್ೃಯಪ || || 15 15 ||||  

ನ್ಭ ಆತಮನಿ ಲ್ಲೀರ್ತ ಇತತಯಕ್ ು್ವೀನಿದಾರಾಣಿೀತ್ಾಯದ್ಯಪ ವಿಸಾುರಾರ್ ನ್ಭ ಆತಮನಿ ಲ್ಲೀರ್ತ ಇತತಯಕ್ ು್ವೀನಿದಾರಾಣಿೀತ್ಾಯದ್ಯಪ ವಿಸಾುರಾರ್ || || 15 15 ||||  
 

ಪರವಿಶನ್ು ಹಯಹಙ್ಕೆರಂ ಸವಗತಣ್ೈರಹಮಾತಮನಿ ಪರವಿಶನ್ು ಹಯಹಙ್ಕೆರಂ ಸವಗತಣ್ೈರಹಮಾತಮನಿ || || 16 16 ||||  

ಆತಮನಿ ಆತಮನಿ ––  ಬತದ ಧೌ ಬತದ ಧೌ || || 16 16 ||||  
 

ಏಷಾಏಷಾ  ಮಾರಾ ಭಗವತಾಃ ಸಗಯಸಿ್ತತಯನ್ುಕ್ಾರಿಣಿೀ ಮಾರಾ ಭಗವತಾಃ ಸಗಯಸಿ್ತತಯನ್ುಕ್ಾರಿಣಿೀ ||  
ತರವಣಾಯ ವಣಿಯತ್ಾತರವಣಾಯ ವಣಿಯತ್ಾSSಸಾಮಭಿಾಃ ಕಿಂ ಭ ರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಛಸ್ತ ಸಾಮಭಿಾಃ ಕಿಂ ಭ ರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಛಸ್ತ || || 17 17 ||||  

ರಾಜ್ ೀವಾಚ ರಾಜ್ ೀವಾಚ ––  

ರ್ಥ್ೈತ್ಾಮೈಶವರಿೀಂ ಮಾರಾಂ ದ್ತಸುರಾಮಕೃತ್ಾತಮಭಿಾಃ ರ್ಥ್ೈತ್ಾಮೈಶವರಿೀಂ ಮಾರಾಂ ದ್ತಸುರಾಮಕೃತ್ಾತಮಭಿಾಃ ||  
ತರನ್ಯಜಾಃ ಸ ಿಲ ಯೀ ಮಹಷ್ಯ ಇದ್ಮತಚಯತ್ಾಮ್ ತರನ್ಯಜಾಃ ಸ ಿಲ ಯೀ ಮಹಷ್ಯ ಇದ್ಮತಚಯತ್ಾಮ್ || || 18 18 ||||  
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‘‘ತರವಣಾಯ ವರಣಾದ್ತಕ್ಾುತರಗತಣಾನಾಂ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ತರವಣಾಯ ವರಣಾದ್ತಕ್ಾುತರಗತಣಾನಾಂ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ||  
ಗತಣಾತಮಕತ್ಾವತ್ ಪರಕೃಗತಣಾತಮಕತ್ಾವತ್ ಪರಕೃತಸ್ತಿವಣ್ೀಯತ ಪರಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ತಸ್ತಿವಣ್ೀಯತ ಪರಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ||  
ತತರ ತತ ಪರಕೃತಸಾುರಾಯ ತ್ಾರಿಕ್ಾ ತತ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ತತರ ತತ ಪರಕೃತಸಾುರಾಯ ತ್ಾರಿಕ್ಾ ತತ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ||  
ಉಭರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮಾಯೀಕುಂ ಜ್ಞಾತವಯಮತಭರ್ಂ ತಥಾಉಭರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮಾಯೀಕುಂ ಜ್ಞಾತವಯಮತಭರ್ಂ ತಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಬಹ ನಾಂ ಸಹನಿದ್ೀಯಶ ಏಕರಾಬಹ ನಾಂ ಸಹನಿದ್ೀಯಶ ಏಕರಾSSಭಿಧ್ಯೈವ ತತ ಭಿಧ್ಯೈವ ತತ ||  
ತಯೈವಾಭಿಧ್ರಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯೈಕಮತಚಯತ್್ೀ ತಯೈವಾಭಿಧ್ರಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯೈಕಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ತ್ಾಮೀತ್ಾಮಾನ್ುರಿೀಂ ರಿೀತಂ ವಿದ್ತಾಃ ಶಬದವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃತ್ಾಮೀತ್ಾಮಾನ್ುರಿೀಂ ರಿೀತಂ ವಿದ್ತಾಃ ಶಬದವಿದ್ ೀ ಜನಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1717, , 18 18 ||||  

ಪರಬತದ್ಧ ಉವಾಚ ಪರಬತದ್ಧ ಉವಾಚ ––  

ಕಮಾಯಣಾಯರಭಮಾಣಾನಾಂ ದ್ತಾಃಖಹತ್್ಯೈ ಸತಖಾರ್ ಚ ಕಮಾಯಣಾಯರಭಮಾಣಾನಾಂ ದ್ತಾಃಖಹತ್್ಯೈ ಸತಖಾರ್ ಚ ||  
ಪಶ್ಯೀತ್ಾವಕವಿಪರಾಯಸಂ ಮಿಪಶ್ಯೀತ್ಾವಕವಿಪರಾಯಸಂ ಮಿರ್ತರ್ತನಿೀಚಾರಿಣಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್ ನಿೀಚಾರಿಣಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್ || || 19 19 ||||  

 

ನಿತ್ಾಯತಯದ್ೀನ್ ವಿತ್ ು್ೀನ್ ದ್ತಲಯಭ್ೀನಾತಮಮೃತತಯನಾ ನಿತ್ಾಯತಯದ್ೀನ್ ವಿತ್ ು್ೀನ್ ದ್ತಲಯಭ್ೀನಾತಮಮೃತತಯನಾ ||  
ಗೃಹಾಪತ್ಾಯಪುಪಶತಭಿಾಃ ಕ್ಾ ಪರೀತಾಃ ಸಾ ತ್್ೈಶಾಲ್ೈಾಃ ಗೃಹಾಪತ್ಾಯಪುಪಶತಭಿಾಃ ಕ್ಾ ಪರೀತಾಃ ಸಾ ತ್್ೈಶಾಲ್ೈಾಃ || || 2020  ||||  

 

ಏವಂ ಲ್ ೀಕಂ ಪರಂ ವಿಧ್ಾಯನ್ನಶವರಂ ಕಮಯನಿಮಿಯತಮ್ ಏವಂ ಲ್ ೀಕಂ ಪರಂ ವಿಧ್ಾಯನ್ನಶವರಂ ಕಮಯನಿಮಿಯತಮ್ ||  
ಅತತಲಾಯಅತತಲಾಯತಶರ್ಧ್ವಂಸಾದ್ಯಥಾ ಮಣಡಲವತಯನಾಮ್ ತಶರ್ಧ್ವಂಸಾದ್ಯಥಾ ಮಣಡಲವತಯನಾಮ್ || || 21 21 ||||  

ಮಣಡಲವತಯನ್ಾಃ ಮಣಡಲವತಯನ್ಾಃ ––  ರ್ತದ್ಧರಙ್ುಸಾಿಾಃ ರ್ತದ್ಧರಙ್ುಸಾಿಾಃ ||||  

‘‘ದ್ೀವ ಸಜಾರಾ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಮಾನ್ತಷಾ ಉಭರಾತಮಕ್ಾಾಃದ್ೀವ ಸಜಾರಾ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಮಾನ್ತಷಾ ಉಭರಾತಮಕ್ಾಾಃ  ||  
ವಿಜಾರಾ ಏವ ಯೀಗ್ೀಶಾಸ ು್ೀಷಾಂ ರಾವಿಜಾರಾ ಏವ ಯೀಗ್ೀಶಾಸ ು್ೀಷಾಂ ರಾ  ಯೈವ ಯೀಗಯತ್ಾ ಯೈವ ಯೀಗಯತ್ಾ ||  
ತಥಾ ತಥ್ೈವ ಮತಚಯನ ು್ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ತಥಾ ತಥ್ೈವ ಮತಚಯನ ು್ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾಞ್ಾನ್ನ್’’  ಇತ ಸನ್ದೃಶ್ಯೀ ಇತ ಸನ್ದೃಶ್ಯೀ || || 19 19 --21 21 ||||  

 

ತತರ ಭಾಗವತ್ಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಶ್ಕ್ಷ್ೀದ್ತುವಾಯತತರ ಭಾಗವತ್ಾನ್ ಧ್ಮಾಯನ್ ಶ್ಕ್ಷ್ೀದ್ತುವಾಯತಮದ್ೈವತಾಃ ತಮದ್ೈವತಾಃ ||  
ಅಮಾರ್ರಾಅಮಾರ್ರಾSSನ್ತವೃತ್ಾಯ ಚ ತತಷ್ಯೀದಾತ್ಾಮನ್ತವೃತ್ಾಯ ಚ ತತಷ್ಯೀದಾತ್ಾಮSSSSತಮದ್ ೀ ಹರಿಾಃ ತಮದ್ ೀ ಹರಿಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ಸವಯತ್್ ೀ ಮನ್ಸ್ ೀಸವಯತ್್ ೀ ಮನ್ಸ್ ೀSSಸಙ್ುಮಾದೌ ಸಙ್ುಂ ಚ ಸಾಧ್ತಸಙ್ುಮಾದೌ ಸಙ್ುಂ ಚ ಸಾಧ್ತಷ್ತ ಷ್ತ ||  
ದ್ದ್ರಾಂರಾಂ  ಮೈತರೀಂ ಪರಶರರ್ಂ ಚ ಭ ತ್್ೀಷ್ವದಾಧ ರ್ಥ್ ೀಚಿತಮ್ ಮೈತರೀಂ ಪರಶರರ್ಂ ಚ ಭ ತ್್ೀಷ್ವದಾಧ ರ್ಥ್ ೀಚಿತಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಸನ್ುಸತುತರವಿಧ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಉತುಮಾ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮಾಾಃ ಸನ್ುಸತುತರವಿಧ್ಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಉತುಮಾ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮಾಾಃ ||  
ಉತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಸುತರ ಋಷಾಯದಾಯ ಮಧ್ಯಮಾ ಮತ್ಾಾಃ ಉತುಮಾ ದ್ೀವತ್ಾಸುತರ ಋಷಾಯದಾಯ ಮಧ್ಯಮಾ ಮತ್ಾಾಃ ||  
ಅಧ್ಮಾ ಅಧ್ಮಾ ಮಾನ್ತಷ್ ೀತೃಷಾಟಸ ು್ೀ ಚಾಪ ತರವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃಮಾನ್ತಷ್ ೀತೃಷಾಟಸ ು್ೀ ಚಾಪ ತರವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ||  
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ತತ್ಾರಧ್ಮೀಷ್ತ ಯೀಷಾಂ ತತ ಸಙಕ ು್ೀ ವಿಘಾನರ್ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ ತತ್ಾರಧ್ಮೀಷ್ತ ಯೀಷಾಂ ತತ ಸಙಕ ು್ೀ ವಿಘಾನರ್ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಮತತುಮಸಙ್ುಸಯ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙ್ುಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ ತ್್ೀಷಾಮತತುಮಸಙ್ುಸಯ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙ್ುಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್ ||  
ಆಆದೌ ತತ ತ್್ೀಷಾಮಪ ಚ ಸಙ್ು ಉತುಮಸಙ್ುತ್್ೀಾಃ ದೌ ತತ ತ್್ೀಷಾಮಪ ಚ ಸಙ್ು ಉತುಮಸಙ್ುತ್್ೀಾಃ ||  
ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವನ್ನ ತತ ತ್ಾಯಜ್ ಯೀ ರ್ದಿ ತಯಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ ಸಾಧ್ನ್ತ್ಾವನ್ನ ತತ ತ್ಾಯಜ್ ಯೀ ರ್ದಿ ತಯಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ ||  
ತದಾ ತ್್ೀತದಾ ತ್್ೀSSಪ ತಥಾ ನ್ೀರಾ ರ್ಥಾ ವಿಘ ನೀ ನ್ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ ಪ ತಥಾ ನ್ೀರಾ ರ್ಥಾ ವಿಘ ನೀ ನ್ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತತದ್ತಚಾಸಙ್ುತ್್ೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ತದಾ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ದ್ತಚಾಸಙ್ುತ್್ೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ತದಾ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ಪರಯೀಜನಾರ್ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ ಸಙ್ುಾಃ ಸವಾಯತಮನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ಪರಯೀಜನಾರ್ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ ಸಙ್ುಾಃ ಸವಾಯತಮನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸವಯಥಾ ಚ್ೈವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಙಕ್ ುೀ ಮತನಿಗಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವಯಥಾ ಚ್ೈವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಸಙಕ್ ುೀ ಮತನಿಗಣ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಭಾವಯೀ ಹಿ ತಂ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಪುರತಷಾರ್ಯಾಃ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ ಭಾವಯೀ ಹಿ ತಂ ವಿನಾ ನ್ೈವ ಪುರತಷಾರ್ಯಾಃ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸ್ ವೀತುಮೀಷ್ತ ವಿನಾ ಸಙ್ಕುನ್ನ ಮತಚಯತ್್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸ್ ವೀತುಮೀಷ್ತ ವಿನಾ ಸಙ್ಕುನ್ನ ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಸವನಿೀಚ್ೀಷ್ತ ತತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಿನಾ ಸಙ್ುಂ ನ್ ಪೂರ್ಯತ್್ೀ ಸವನಿೀಚ್ೀಷ್ತ ತತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ವಿನಾ ಸಙ್ುಂ ನ್ ಪೂರ್ಯತ್್ೀ ||  
ತತಸಾಮತ್ ಸತ ಸತುಮೀಷ್ವೀಷ್ತ ಸಙ್ುಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸಾಮತ್ ಸತ ಸತುಮೀಷ್ವೀಷ್ತ ಸಙ್ುಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ನ್ ಚ ಹಾಪಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ನ್ ಚ ಹಾಪಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಸತ್ಾಂ ಸದ್ತತುಮೀಶ್ೀಶ್ೀ ಕಿಮತ ವಿಷ ಣೌ ಪರಾರ್ಣ್ೀಸತ್ಾಂ ಸದ್ತತುಮೀಶ್ೀಶ್ೀ ಕಿಮತ ವಿಷ ಣೌ ಪರಾರ್ಣ್ೀ’’  ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ಇತ ಗಾರತಡ್ೀ ||||  
‘‘ಬಹವಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಹಿ ಜಜ್ಞಾಸತರತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾದಿವೃತುಯೀ ಬಹವಪ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಹಿ ಜಜ್ಞಾಸತರತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾದಿವೃತುಯೀ ||  
ಕಿಞ್ಚಾತಸತಸವಪ ಸಙಚುೀಕಿಞ್ಚಾತಸತಸವಪ ಸಙಚುೀ  ಸಾಯದ್ಶಕ್್ಯೀ ಸತ ವತಯನ್ೀ ಸಾಯದ್ಶಕ್್ಯೀ ಸತ ವತಯನ್ೀ ||  
ಕೃತಕೃತಯಸಯಜ್ೀತ್ ಸಙ್ುಂ ಸದಾ ಗತಕೃತಕೃತಯಸಯಜ್ೀತ್ ಸಙ್ುಂ ಸದಾ ಗತರತಸತರಾದಿಷ್ತ ರತಸತರಾದಿಷ್ತ ||  
ಸಙಚುೀ ಸಾಯನ್ನ ಹಿ ತತ್ ಸಙ್ುಂ ವಿಸಙಚುೀ ಸಾಯನ್ನ ಹಿ ತತ್ ಸಙ್ುಂ ವಿನಾ ತತ ಸತಖಭಾಗಾವ್ೀತ್ ನಾ ತತ ಸತಖಭಾಗಾವ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಮದ್ನಾದ್ಯನ್ನ್ೈವ ಸಕಿುಗತಯರತಸತರಾದಿಷ್ತ ತಸಾಮದ್ನಾದ್ಯನ್ನ್ೈವ ಸಕಿುಗತಯರತಸತರಾದಿಷ್ತ ||  
ಅನ್ಯತರ ಕೃತ್ಾಯಪ್ೀಕ್ಷಾ ಸಾಯದಿತ ಸಙ್ುವಿನಿಣಯರ್ಾಃಅನ್ಯತರ ಕೃತ್ಾಯಪ್ೀಕ್ಷಾ ಸಾಯದಿತ ಸಙ್ುವಿನಿಣಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತಾವಯಣಿ || || 24 24 ||||  

 

ಶರದಾಧಂ ಭಾಗವತ್್ೀ ಶಾಸ್ಿೀಶರದಾಧಂ ಭಾಗವತ್್ೀ ಶಾಸ್ಿೀSSನಿನಾದಮನ್ಯತರ ಚಾಪ ಹಿ ನಿನಾದಮನ್ಯತರ ಚಾಪ ಹಿ ||  
ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾೆರ್ದ್ಣಡಂ ಚ ಸತಯಂ ಶಮದ್ಮಾವಮನ್ ೀವಾಕ್ಾೆರ್ದ್ಣಡಂ ಚ ಸತಯಂ ಶಮದ್ಮಾವಪ ಪ || || 27 27 ||||  

ಶರದಾಧ ಭಾಗವತ್್ೀ ತನ್ಿೀ ವ್ೀದ್ೀ ಭಾರತಪಞ್ಾಮೀ ಶರದಾಧ ಭಾಗವತ್್ೀ ತನ್ಿೀ ವ್ೀದ್ೀ ಭಾರತಪಞ್ಾಮೀ ||  
ವಿಷ್ ಣೀರವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ವಕೃತ್ಾವತ್ ಸವಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ವಿಷ್ ಣೀರವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ವಕೃತ್ಾವತ್ ಸವಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಕಲಾ ವಿದಾಯಸವನಿನಾದಕಲಾ ವಿದಾಯಸವನಿನಾದ  ಚ ವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಚ ವಯವಧ್ಾನ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ||  
ಪರವ್ೀಶಾದ್ಯತಭಿಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಹಯನ್ಯಥಾ ನಿರರ್ಂ ವರಜ್ೀತ್ ಪರವ್ೀಶಾದ್ಯತಭಿಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಹಯನ್ಯಥಾ ನಿರರ್ಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ಶರನಾನಮಾಸ್ತುಕಯಬತದಿಧಾಃ ಸಾಯತ್ಶರನಾನಮಾಸ್ತುಕಯಬತದಿಧಾಃ ಸಾಯತ್  ಸಾ ಚ್ೈವ ದಿವವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾ ಸಾ ಚ್ೈವ ದಿವವಿಧ್ಾ ಮತ್ಾ ||  
ಅತ್್ ರೀಕುಅತ್್ ರೀಕುಮಸ್ತುೀತ್್ಯೀಕ್ಾಮಸ್ತುೀತ್್ಯೀಕ್ಾSSತರ ಮಮಾತ್ಾರಸ್ತು ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ತರ ಮಮಾತ್ಾರಸ್ತು ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ||  
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ಇತಯನಾಯ ತತರ ಪೂವಾಯ ತತ ರ್ತ್್ೀಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಕಲಾಸವಪ ಇತಯನಾಯ ತತರ ಪೂವಾಯ ತತ ರ್ತ್್ೀಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಕಲಾಸವಪ ||  
ದಿವತೀರಾ ನ್ ತತ ಕತಯವಾಯ ಪಞ್ಾರಾತ್ಾರವಿರ್ ೀ ಷ್ತ ದಿವತೀರಾ ನ್ ತತ ಕತಯವಾಯ ಪಞ್ಾರಾತ್ಾರವಿರ್ ೀ ಷ್ತ ||  
ಸದ್ೈವ ಸದ್ೈವ ನಿಂದಾ ಸವ್ೈಯಶಾ ಬರಹಾಮದಿಸಾಿವರಾನ್ುಕ್್ೈಾಃ ನಿಂದಾ ಸವ್ೈಯಶಾ ಬರಹಾಮದಿಸಾಿವರಾನ್ುಕ್್ೈಾಃ ||  
ಸಮಯಕ್ ಸಮಯಕ್ ಕ್ಾರಾಯ ತದಿವನಾ ಚ ತಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ಕ್ಾರಾಯ ತದಿವನಾ ಚ ತಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಕತವಯನ್ಯೀವ ಸತರಾಸುತರ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತಮೀ ಭವ್ೀಕತವಯನ್ಯೀವ ಸತರಾಸುತರ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತಮೀ ಭವ್ೀತ್ ತ್ ||  
ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾಶಾ ಮ ಲರಾಮಾರ್ಣಂ ತಥಾ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಚ ವ್ೀದಾಶಾ ಮ ಲರಾಮಾರ್ಣಂ ತಥಾ ||  
ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತಂ ಚ್ೈವ ಭಾರತಂ ನ್ ವಿಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತಂ ಚ್ೈವ ಭಾರತಂ ನ್ ವಿಭಿದ್ಯತ್್ೀ ||  
ಏತ್್ೀಷ್ವಪ ರ್ಥಾ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕಯಪರತಪಾಏತ್್ೀಷ್ವಪ ರ್ಥಾ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕಯಪರತಪಾದ್ದ್ನ್ಮ್ ನ್ಮ್ ||  
ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಕರಮಶಾಃ ಸ ಏವಾಥ್ ೀಯ ನ್ ಚಾಪರಾಃ ತದ್ಾಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಕರಮಶಾಃ ಸ ಏವಾಥ್ ೀಯ ನ್ ಚಾಪರಾಃ ||  
ಅನ್ಯಥಾದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ಮೀಹಾಯೈವ ವಿನಿದಿಯಶ್ೀತ್ ಅನ್ಯಥಾದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ತತ ಮೀಹಾಯೈವ ವಿನಿದಿಯಶ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಶಾಸ್ಿೀಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕಯಮೀವ ತತ ತಸಾಮತ್ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಶಾಸ್ಿೀಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕಯಮೀವ ತತ ||  
ಕರಕರಮೀಣ ಚ ತದಿೀರಾನಾಂ ಪರತಪಾದ್ಯಂ  ನ್ ಚಾಪರಮ್ಮೀಣ ಚ ತದಿೀರಾನಾಂ ಪರತಪಾದ್ಯಂ  ನ್ ಚಾಪರಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||  
‘‘ಅನ್ದನ್ುಮಾಃಅನ್ದನ್ುಮಾಃ  ಪರವಿಶನಿು ಯೀಪರವಿಶನಿು ಯೀSSವಿದಾಯಮತಪಾಸತ್್ೀ ವಿದಾಯಮತಪಾಸತ್್ೀ ||  

ತತ್್ ೀ ಭ ರ್ ಇವ ತ್್ೀ ತಮೀ ಯೀ ಉ ವಿದಾಯರಾತತ್್ ೀ ಭ ರ್ ಇವ ತ್್ೀ ತಮೀ ಯೀ ಉ ವಿದಾಯರಾꣳꣳ  ರತ್ಾಾಃರತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಗೃಹಿಣ್ ೀಗೃಹಿಣ್ ೀSSಪಯಲಾಬ್ ೀಪಯಲಾಬ್ ೀಧ್ಧ್ಸಯ ನ್ ಕಲಾಸತ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ಸಯ ನ್ ಕಲಾಸತ ಪರಯೀಜನ್ಮ್ ||  
ಆವತಯಯೀದ್ವೀದ್ತನ್ಿಂ ಮತಖ್ ಯೀಕ್್ ುೀಆವತಯಯೀದ್ವೀದ್ತನ್ಿಂ ಮತಖ್ ಯೀಕ್್ ುೀ  ಹರಿರತರ ಹಿಹರಿರತರ ಹಿ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 27 27 ||||  

 

ಏವಂ ಏವಂ ಕೃಷಾಣತಮನಾಕೃಷಾಣತಮನಾತ್್ೀತ್್ೀಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಚ ಸೌಹೃದ್ಮ್ ಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಚ ಸೌಹೃದ್ಮ್ ||  
ಪರಿಚರಾಯಂ ಚ್ ೀಭರ್ತರ ಮಹತತಸ ನ್ೃಷ್ತ ಸಾಧ್ತಷ್ತ ಪರಿಚರಾಯಂ ಚ್ ೀಭರ್ತರ ಮಹತತಸ ನ್ೃಷ್ತ ಸಾಧ್ತಷ್ತ || || 3030  ||||  

ಕೃಕೃಷಾಣತಮನಾಥ್ೀಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ವಪ ಸೌಹೃದ್ಂ ಕಿಮತ ಮಹತತಸದ್ೀವಾದಿಷ್ತ ಷಾಣತಮನಾಥ್ೀಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ವಪ ಸೌಹೃದ್ಂ ಕಿಮತ ಮಹತತಸದ್ೀವಾದಿಷ್ತ || || 30 30 ||||  

ಪಪಾಲಾರ್ನ್ ಉವಾಚ ಪಪಾಲಾರ್ನ್ ಉವಾಚ ––  

ಸಿ್ತತತಯದ್ಾವಪರಲರ್ಹ್ೀತತರಹ್ೀತತಸಿ್ತತತಯದ್ಾವಪರಲರ್ಹ್ೀತತರಹ್ೀತತರಸಯ  ರ್ಾಃ ಸವರಸಯ  ರ್ಾಃ ಸವಪನಪನಜಾಗರಸತಷ್ತಪುಷ್ತ ಸನ್ಬಹಿಶಾ ಜಾಗರಸತಷ್ತಪುಷ್ತ ಸನ್ಬಹಿಶಾ ||  
ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತಹೃದ್ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸತಹೃದ್ರಾನಿ ರಾನಿ ಚರನಿು ಯೀನ್ ಸನಿಜೀವಿತ್ಾನಿ ತದ್ವ್ೈಹಿ ಪರಂ ನ್ರ್ೀನ್ದಾಚರನಿು ಯೀನ್ ಸನಿಜೀವಿತ್ಾನಿ ತದ್ವ್ೈಹಿ ಪರಂ ನ್ರ್ೀನ್ದಾ||||  

ಅಹ್ೀತತಾಃ ಸವಸಯ ಹ್ ೀತತರನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ಅಹ್ೀತತಾಃ ಸವಸಯ ಹ್ ೀತತರನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು | | ಬಬಹಿಾಃ ಪರಲಯೀ ಮತಕ್ ುೌ ಚ ಹಿಾಃ ಪರಲಯೀ ಮತಕ್ ುೌ ಚ || || 36 36 ||||  
 

ನ್ೈನ್ಂ ಮನ್ ೀ ವಿಶತ ವಾಗತತ ಚಕ್ಷತರಾತ್ಾಮ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ರ್ಥಾನ್ೈನ್ಂ ಮನ್ ೀ ವಿಶತ ವಾಗತತ ಚಕ್ಷತರಾತ್ಾಮ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ರ್ಥಾSSನ್ಲಮಚಿಯಷ್ಾಃ ಸಾವಾಃ ನ್ಲಮಚಿಯಷ್ಾಃ ಸಾವಾಃ ||  
ಶಬ್ ದೀಶಬ್ ದೀSSಪಯಬ್ ೀಧ್ಕನಿಷ್ೀಧ್ತರಾಪಯಬ್ ೀಧ್ಕನಿಷ್ೀಧ್ತರಾSSSSತಮಮ ಲಮಥ್ ೀಯಕುಮಾಹ ರ್ದ್ೃತ್್ೀ ನ್ ನಿಷ್ೀಧ್ಯಸ್ತದಿಧಾಃ ತಮಮ ಲಮಥ್ ೀಯಕುಮಾಹ ರ್ದ್ೃತ್್ೀ ನ್ ನಿಷ್ೀಧ್ಯಸ್ತದಿಧಾಃ ||||  

‘‘ಬರಹಾಮಬರಹಾಮದಾಯ ರ್ಂ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ಕರಣಾದ್ಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ದಾಯ ರ್ಂ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ಕರಣಾದ್ಯಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಜಾನ್ನ್ಯನ್ತಗರಹಾಚಾಾಸಯ ಪರಧ್ಾನಾಗಿನಂ ರ್ಥಾಜಾನ್ನ್ಯನ್ತಗರಹಾಚಾಾಸಯ ಪರಧ್ಾನಾಗಿನಂ ರ್ಥಾSSಚಿಯಷ್ಾಃ ಚಿಯಷ್ಾಃ ||  
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ಅಗಿನಪುತ್ಾರ ನ್ಮಸುಸ್ೈ ರ್ಅಗಿನಪುತ್ಾರ ನ್ಮಸುಸ್ೈ ರ್ಮಾಹ ಶ್ರೀಶಾ ತತ್ ಸತಮಟ್ಮ್ ಮಾಹ ಶ್ರೀಶಾ ತತ್ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ವ್ೀದ್ರ ಪಾ ಪರಂ ದ್ೀವಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ ಸಮಸುತಾಃ ವ್ೀದ್ರ ಪಾ ಪರಂ ದ್ೀವಂ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯತ್ ಸಮಸುತಾಃ ||  
ಆನ್ನ್ ದೀ ನ್ೀದ್ೃಶಾನ್ನ್ದ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಲ್ ೀಕತಾಃ ಪರಾಃ ಆನ್ನ್ ದೀ ನ್ೀದ್ೃಶಾನ್ನ್ದ ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಲ್ ೀಕತಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಪರತಭಾತ ನ್ ಚಾಭಾತ ರ್ಥಾವದ್ದಶಯನ್ಂ ವಿನಾಪರತಭಾತ ನ್ ಚಾಭಾತ ರ್ಥಾವದ್ದಶಯನ್ಂ ವಿನಾ’’  ಇತಇತ  ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

 

ಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ ಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ ––  ಪರಮೀಶವರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ | | ಈಈದ್ೃಶಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ ಭವತೀತ ನಿಷ್ೀಧ್ವಚನಾರ್ಯದ್ೃಶಾನ್ನ್ ದೀ ನ್ ಭವತೀತ ನಿಷ್ೀಧ್ವಚನಾರ್ಯ  ಏವ ನ್ ಏವ ನ್ 
ಸ್ತದ್ಧಯತ ವಿಲಕ್ಷಣಾನ್ನಾದಭಾವ ಇತಯರ್ಯತಾಃ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಸ್ತದ್ಧಯತ ವಿಲಕ್ಷಣಾನ್ನಾದಭಾವ ಇತಯರ್ಯತಾಃ ಸ್ತದಿಧಾಃ || || 37 37 ||||  

 

ಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ತರವೃದ್ೀಕಮಾದೌ ಸ ತರಂ ಮಹಾನ್ಹಮಿತ ಪರವದ್ನಿು ಜೀವಮ್ ಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ತರವೃದ್ೀಕಮಾದೌ ಸ ತರಂ ಮಹಾನ್ಹಮಿತ ಪರವದ್ನಿು ಜೀವಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾರ್ಯಪಲರ ಪತಯೀರತಶಕಿು ಬರಹ್ೈವ ಭಾತ ಸದ್ಸಚಾ ತಯೀಾಃಪರಂ ರ್ಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾರ್ಯಪಲರ ಪತಯೀರತಶಕಿು ಬರಹ್ೈವ ಭಾತ ಸದ್ಸಚಾ ತಯೀಾಃಪರಂ ರ್ತ್ ತ್ ||||3838||||  

‘‘ತರಗತಣಾತಮಕಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಚ ರಜಾಃ ಸತುವಂ ತಮಸುಥಾ ತರಗತಣಾತಮಕಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಚ ರಜಾಃ ಸತುವಂ ತಮಸುಥಾ ||  
ಪಾರಣ್ ೀ ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಜೀವಸುದ್ಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ಮಹಾನ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಜೀವಸುದ್ಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ಾನಿೀನಿದಾರಾಣಿ ತಥಾ ಕಮಾಯತಮಕ್ಾನಿ ಚ ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ಾನಿೀನಿದಾರಾಣಿ ತಥಾ ಕಮಾಯತಮಕ್ಾನಿ ಚ ||  
ಶಬಾದದ್ಯಥಾಯಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಮಿತ ಪರೀಕುಂ ದಿವಧ್ಾ ಫಲಮ್ ಶಬಾದದ್ಯಥಾಯಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಮಿತ ಪರೀಕುಂ ದಿವಧ್ಾ ಫಲಮ್ ||  
ಏತತ್ ಸವಯಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಮಿತ್ಾಯಹತಜ್ಞಾಯನ್ದ್ತಬಯಲಾಾಃ ಏತತ್ ಸವಯಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಮಿತ್ಾಯಹತಜ್ಞಾಯನ್ದ್ತಬಯಲಾಾಃ ||  
ಸ ಏವ ಬಹತಶಕಿುತ್ಾವದಾಾತಸ ಏವ ಬಹತಶಕಿುತ್ಾವದಾಾತ  ಚ್ೈಷಾಂ ತಥಾ ತಥಾ  ಚ್ೈಷಾಂ ತಥಾ ತಥಾ  ||  
ಏವಂ ಕ್ಾರಣಏವಂ ಕ್ಾರಣಕ್ಾರಾಯಖಯಂ ಸಮಸುಂ ಹರಿಮೀವ ತತ ಕ್ಾರಾಯಖಯಂ ಸಮಸುಂ ಹರಿಮೀವ ತತ ||  
ಕ್್ೀಚಿತಾಶಯನಿು ಚ ವಯಸುಂ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿತಾಶಯನಿು ಚ ವಯಸುಂ ಕ್್ೀಚಿದಾಹತರಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ||  
ಏವಂ ಕ್ಾರಣಏವಂ ಕ್ಾರಣಕ್ಾಯೀಯಭಯಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪಣಮ್ ಕ್ಾಯೀಯಭಯಾಃ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪಣಮ್ ||  
ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಬಹತಧ್ಾ ಪಾರಹತರ್ೀಕಂ ಸನ್ುಂ ಸತದ್ತಜಯನಾಾಃ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಬಹತಧ್ಾ ಪಾರಹತರ್ೀಕಂ ಸನ್ುಂ ಸತದ್ತಜಯನಾಾಃ ||  
ರ ಪಯತ್ಾವತ್ ತದ್ವಶತ್ಾವಚಾ ತದ್ ರಪಂ ಚ್ೈತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ರ ಪಯತ್ಾವತ್ ತದ್ವಶತ್ಾವಚಾ ತದ್ ರಪಂ ಚ್ೈತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ತತ ತಸಯ ಸವರ ಪತ್ಾವನಿನದ್ ೀಯನ್ ತತ ತಸಯ ಸವರ ಪತ್ಾವನಿನದ್ ೀಯಷಾನ್ನ್ದರ ಪಣಾಃಷಾನ್ನ್ದರ ಪಣಾಃ  | |   
ಕರ್ಂ ಜಡಾಜಡ್ೈಕಯಂ ಸಾಯತ್ ಕತತಾಃ ಪೂಣಾಯಲಾಮೀದ್ಯೀಾಃ ಕರ್ಂ ಜಡಾಜಡ್ೈಕಯಂ ಸಾಯತ್ ಕತತಾಃ ಪೂಣಾಯಲಾಮೀದ್ಯೀಾಃ ||  
ಪೂಣಾಯಲಾಜ್ಞಾನ್ಯೀಶ್ೈವ ಪೂಣಯಪೂಣಾಯಲಾಜ್ಞಾನ್ಯೀಶ್ೈವ ಪೂಣಯಸಕಯಸಕಯಲಾಶಕುಯೀಾಃಲಾಶಕುಯೀಾಃ  ||  
ನಿದ್ತಯಾಃಖದ್ತಾಃಖಾನಿವತಯೀಾಃ ಸವತನ್ಿಪರತನ್ಿಯೀಾಃ ನಿದ್ತಯಾಃಖದ್ತಾಃಖಾನಿವತಯೀಾಃ ಸವತನ್ಿಪರತನ್ಿಯೀಾಃ ||  
ಅತಾಃಸವಯಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಮ್ ಅತಾಃಸವಯಗತಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಿವಜಯತಮ್ ||  
ಅನಾಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತಮ ಏವ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ ಅನಾಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತಮ ಏವ ಪರಪದ್ಯತ್್ೀ ||  
ನಿಷ್ೃಷ್ಟಂ ಸವಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂನಿಷ್ೃಷ್ಟಂ ಸವಯತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ  ಸವಯತಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್ ಸವಯತಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವಪೂಣಯಗತಣಂ ರಾನಿು ಮತಕಿುಂ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃಜ್ಞಾತ್ಾವಪೂಣಯಗತಣಂ ರಾನಿು ಮತಕಿುಂ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ’’    
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ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

‘‘ಅಹಂ ಹಿ ಜೀವಸಙಕ್ಘೀ ವ್ೈ ಮಯ ಜೀವಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ಅಹಂ ಹಿ ಜೀವಸಙಕ್ಘೀ ವ್ೈ ಮಯ ಜೀವಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಮೈವಂ ತವರಾಮೈವಂ ತವರಾSSನ್ತಮನ್ುವಯಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಜೀವೀ ಮಯೀತ ಹ ನ್ತಮನ್ುವಯಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಜೀವೀ ಮಯೀತ ಹ ||  
ಅಹಂ ಶ್ರೀಯೀ ವಿಧ್ಾಸಾಯಮಿ ರ್ಥಾ ೀಕ್ಾರಮಿೀಶವರಾಃಅಹಂ ಶ್ರೀಯೀ ವಿಧ್ಾಸಾಯಮಿ ರ್ಥಾ ೀಕ್ಾರಮಿೀಶವರಾಃ’’  

ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ || || 38 38 ||||  

ನಾಸೌನಾಸೌ  ಜಜಾನ್ ನ್ ಮರಿಜಜಾನ್ ನ್ ಮರಿಷ್ಯತ ನ್ೈಧ್ತ್್ೀಷ್ಯತ ನ್ೈಧ್ತ್್ೀSSಸೌಸೌ  
ನ್ ಕ್ಷಿೀರ್ತ್್ೀ ಸ ಚ ನ್ ವಿಧ್ಯತ ಚಾರಿಣಾ ಹಿ ನ್ ಕ್ಷಿೀರ್ತ್್ೀ ಸ ಚ ನ್ ವಿಧ್ಯತ ಚಾರಿಣಾ ಹಿ ||  
ಸವಯತರ ಶಶವದ್ನ್ಪಾರ್ತಯಪಲಸವಯತರ ಶಶವದ್ನ್ಪಾರ್ತಯಪಲಬಿಧಬಿಧಮಾತರಂಮಾತರಂ  
ಪಾರಣ್ ೀ ರ್ಥ್ೀನಿದಾರ್ಬಲ್ೀನ್ ವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ಸತ್ ಪಾರಣ್ ೀ ರ್ಥ್ೀನಿದಾರ್ಬಲ್ೀನ್ ವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ಸತ್ || || 39 39 ||||  

‘‘ರ್ಥ್ೀನಿದಾರ್ಗತಾಃ ಪಾರಣಸ ು್ೀಷಾಂ ಶಕ್ಾಯ ವಿಕಲಾಯತ್್ೀ ರ್ಥ್ೀನಿದಾರ್ಗತಾಃ ಪಾರಣಸ ು್ೀಷಾಂ ಶಕ್ಾಯ ವಿಕಲಾಯತ್್ೀ ||  
ದ್ೃಷ್ಟಟದ್ಾಃ ಶತರತದ್ಶ್ೈವ ಮತದ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಸುಥಾದ್ೃಷ್ಟಟದ್ಾಃ ಶತರತದ್ಶ್ೈವ ಮತದ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಸುಥಾ  ||  
ಇತ್ಾಯದಿಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ವಾಚಯ ಏಕ ಏವ ಮಹಾಬಲಾಃ ಇತ್ಾಯದಿಭ್ೀದ್ತ್್ ೀ ವಾಚಯ ಏಕ ಏವ ಮಹಾಬಲಾಃ ||  
ದ್ೃದ್ೃಷಾಟಯದಿಶಕಿುಸುಸ್ಯೈವ ರ್ತ್್ ೀ ನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಷಾಟಯದಿಶಕಿುಸುಸ್ಯೈವ ರ್ತ್್ ೀ ನಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ||  
ಏವಂ ತದ್ ರಪಕಂ ಬರಹಮತತುಚಛಕ್ಾಯ ವಿಕಲಾಯತ್್ೀ ಏವಂ ತದ್ ರಪಕಂ ಬರಹಮತತುಚಛಕ್ಾಯ ವಿಕಲಾಯತ್್ೀ ||  
ಏವಮೀವ ಮಹಾಶಕಿುಾಃ ಪಾರಣಸಾಯಪ ಬಲಪರದ್ಮ್ಏವಮೀವ ಮಹಾಶಕಿುಾಃ ಪಾರಣಸಾಯಪ ಬಲಪರದ್ಮ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 39 39 ||||  

 

ಅಣ್ಡೀಷ್ತ ಪ್ೀಶ್ಷ್ತ ಅಣ್ಡೀಷ್ತ ಪ್ೀಶ್ಷ್ತ ತರತತರತಷ್ವವನಿಸ್ತಿತ್್ೀಷ್ತ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಜೀವ ಉಪಧ್ಾವತ ತತರ ತತರ ಷ್ವವನಿಸ್ತಿತ್್ೀಷ್ತ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಜೀವ ಉಪಧ್ಾವತ ತತರ ತತರ ||  
ಛಛನ್ನೀ ಮತೀನಿದಾರ್ಗತಣ್ೀನ್ನೀ ಮತೀನಿದಾರ್ಗತಣ್ೀSSಹಮಿ ಚ ಪರಸತಪ್ುೀಹಮಿ ಚ ಪರಸತಪ್ುೀ  ಕ ಟ್ಸಿ ಆಸ ರ್ಮೃತ್್ೀ ತದ್ನ್ತಸೃತನ್ಯ ಕ ಟ್ಸಿ ಆಸ ರ್ಮೃತ್್ೀ ತದ್ನ್ತಸೃತನ್ಯ ||||  40 40 ||||  

‘‘ಪ್ೀಶ್್ ೀ ಜರಾರ್ತರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸತವಣಯಂ ಪ್ೀಶ ಉಚಯತ್್ೀ ಪ್ೀಶ್್ ೀ ಜರಾರ್ತರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸತವಣಯಂ ಪ್ೀಶ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಮೃದ್ತಪಣಡಶಾ ಪ್ೀಶಂ ಸಾಯತ್ ಕವಚಿಮೃದ್ತಪಣಡಶಾ ಪ್ೀಶಂ ಸಾಯತ್ ಕವಚಿದ್ಾದ್ರದ್ಾದ್ರಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ಇತಯಭಿಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

ಅವನಿಸಿ್ತತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ವೀದ್ಜ್ೀಷ್ತ ಅವನಿಸಿ್ತತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ವೀದ್ಜ್ೀಷ್ತ | | ಭ ಸ್ವೀದ್ೀನ್ ಹಿ ಪಾರಯೀ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಭ ಸ್ವೀದ್ೀನ್ ಹಿ ಪಾರಯೀ ಜಾರ್ನ ು್ೀ | | ತದಾ ಕ ಟ್ಸ್ಿೀ ತದಾ ಕ ಟ್ಸ್ಿೀ 
ಪರಮಾತಮನಾಯಸ ಜೀವಾಃ ಪರಮಾತಮನಾಯಸ ಜೀವಾಃ | | ರ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೃತ್್ೀ ಸತರ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೃತ್್ೀ ಸತಪಯನ್ತಪಯನ್ತಸೃತರ್ೀವ ನ್ ಸೃತರ್ೀವ ನ್ ||  

‘‘ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹಾನ್ುರಗತ್ೌ ಪರವಿಶ್ೀತ್ ಪಾರಣಮೀವ ತತ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹಾನ್ುರಗತ್ೌ ಪರವಿಶ್ೀತ್ ಪಾರಣಮೀವ ತತ ||  
ಜೀವಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪರಾತ್ಾಮನ್ಮೀವಂ ಸತಪಾುವಜೀವಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪರಾತ್ಾಮನ್ಮೀವಂ ಸತಪಾುವಪಪ  ಸತಮಟ್ಮ್ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ತದ್ನಾಯ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ತದ್ನಾಯ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಈಷ್ಚಾ ಸತಪುವದಾಯನಿು ನ್ೈವ ಮಾನ್ತಷ್ಜೀವವತ್ ಈಷ್ಚಾ ಸತಪುವದಾಯನಿು ನ್ೈವ ಮಾನ್ತಷ್ಜೀವವತ್ ||||  
ಸವಗಯಸಾಿನಾಂ ನ್ ತತ ಸಾವಪಾಃ ಪಾರಯೀ ದ್ೀಹ್ೀಸವಗಯಸಾಿನಾಂ ನ್ ತತ ಸಾವಪಾಃ ಪಾರಯೀ ದ್ೀಹ್ೀSSಪ ನಾಜ್ಞತ್ಾ ಪ ನಾಜ್ಞತ್ಾ ||  
ಮೃಮೃತಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಾತಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ಾದ್ೀನಿಯರ್ನಾು ಹರಿರ್ೀಕರಾಟ್ ದ್ೀನಿಯರ್ನಾು ಹರಿರ್ೀಕರಾಟ್ ||  
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ತಮೃತ್್ೀ ನ್ೈವ ಚಾವಸಾಿನಾವಸಾುವಾನ್ನ ಚ ಸೃತಾಃ ತಮೃತ್್ೀ ನ್ೈವ ಚಾವಸಾಿನಾವಸಾುವಾನ್ನ ಚ ಸೃತಾಃ ||  
ತತಸತು ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣ್ೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ತತಸತು ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಣ್ೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶ್ತ್ಾ ತವನ್ಯಾಃ ಸ ಹಿ ಸವಾಯ ಕ್್ ೀ ಮತಾಃನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶ್ತ್ಾ ತವನ್ಯಾಃ ಸ ಹಿ ಸವಾಯ ಕ್್ ೀ ಮತಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 4040  ||||  

ರಾಜ್ ೀವಾಚ ರಾಜ್ ೀವಾಚ ––    

ಏತತ್ ಪರಶನಮೃಷ್ಟೀನ್ ಪೂವಯಮಪೃಚಛಂ ಪತತರನಿುಕ್್ೀ ಏತತ್ ಪರಶನಮೃಷ್ಟೀನ್ ಪೂವಯಮಪೃಚಛಂ ಪತತರನಿುಕ್್ೀ ||  
ನಾಬತರವನ್ ಬರಹಮಣಾಃ ಪುತರಸುನಾಬತರವನ್ ಬರಹಮಣಾಃ ಪುತರಸುತರ ಕ್ಾರಣಮತಚಯತ್ಾಮ್ ತರ ಕ್ಾರಣಮತಚಯತ್ಾಮ್ || || 42 42 ||||  

ಆವಿಹ್ ೀಯತರ  ಉವಾಚ  ಆವಿಹ್ ೀಯತರ  ಉವಾಚ  --  

ಕಮಾಯಕಮಯವಿಕಮೀಯತ ವ್ೀದ್ವಾದ್ ೀ ನ್ ಲೌಕಿಕಾಃ ಕಮಾಯಕಮಯವಿಕಮೀಯತ ವ್ೀದ್ವಾದ್ ೀ ನ್ ಲೌಕಿಕಾಃ ||  
ವ್ೀದ್ಸಯ ಚ್ೀಶವರಾತಮತ್ಾವತ್ ತತರ ಮತಹಯನಿು ಸ ರರ್ಾಃ ವ್ೀದ್ಸಯ ಚ್ೀಶವರಾತಮತ್ಾವತ್ ತತರ ಮತಹಯನಿು ಸ ರರ್ಾಃ || || 44 44 ||||  

‘‘ಜಾನ್ನ್ ುೀಜಾನ್ನ್ ುೀSSಪ ಪ   ಹಿ ಹಿ ದ್ತಜ್ಞ್ೀಯರ್ಾಃ ಪರಶ್್ ನೀದ್ತಜ್ಞ್ೀಯರ್ಾಃ ಪರಶ್್ ನೀSSರ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪ ರ್ಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪ ||  
ಇತ ವ್ೀದ್ಯತತಂ ಬರಹಮಪುತ್ಾರ ನ್ ೀಚತನಿಯಮೀಾಃ ಪುಇತ ವ್ೀದ್ಯತತಂ ಬರಹಮಪುತ್ಾರ ನ್ ೀಚತನಿಯಮೀಾಃ ಪುರಾರಾ’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

ಈಶವರಾತಮತ್ಾವತ್ ಈಶವರಾತಮತ್ಾವತ್ ––  ಈಶವರವಿಷ್ರ್ತ್ಾವತ್ ಈಶವರವಿಷ್ರ್ತ್ಾವತ್ || || 44 44 ||||  
 

ನಾಚರ್ೀದ್ಯಸತು ವ್ೀದ್ ೀಕುಂ ಸವರ್ಮಜ್ಞ್ ೀನಾಚರ್ೀದ್ಯಸತು ವ್ೀದ್ ೀಕುಂ ಸವರ್ಮಜ್ಞ್ ೀSSಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ||  
ವಿಕಮಯಣಾ ಹಯಧ್ಮೀಯಣ ಮೃತ್್ ಯೀಮಯತತಯಮತಪ್ೈತ ಸಾಃ ವಿಕಮಯಣಾ ಹಯಧ್ಮೀಯಣ ಮೃತ್್ ಯೀಮಯತತಯಮತಪ್ೈತ ಸಾಃ || || 46 46 ||||  

ಅಜ್ಞಾಃ ಸನಾನಚರನ್ನಪ ಅಜ್ಞಾಃ ಸನಾನಚರನ್ನಪ | | ವಿಕಮಯಣಾ ಮೃತ್್ ಯೀಮೃಯತತಯಮತಪ್ೈತ ವಿಕಮಯಣಾ ಮೃತ್್ ಯೀಮೃಯತತಯಮತಪ್ೈತ || || 46 46 ||||  
 

ವ್ೀದ್ ೀಕುಮೀವ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ನಿಾಃಸಙಕ ು್ೀವ್ೀದ್ ೀಕುಮೀವ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ನಿಾಃಸಙಕ ು್ೀSSಪಯತಮಿೀಶವರ್ೀ ಪಯತಮಿೀಶವರ್ೀ ||  
ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಂನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಂ ಲಭತ್್ೀ ಸ್ತದಿಧಂ ರ್ ೀಚನಾರ್ಯಂ ಫಲಶತರತಾಃ  ಲಭತ್್ೀ ಸ್ತದಿಧಂ ರ್ ೀಚನಾರ್ಯಂ ಫಲಶತರತಾಃ || || 47 47 ||||  

ಸ ಏವ್ೀಶವರಾಪಯತಂ ಕತವಾಯಣಾಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಲಭತ್್ೀ ಸ ಏವ್ೀಶವರಾಪಯತಂ ಕತವಾಯಣಾಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಲಭತ್್ೀ || ||   

ಅಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕತವಯತಾಃ ಕಮಯ ಸ್ಲನಾತ್ ಪಾಪಕ್ಾರಣಮ್ ಅಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕತವಯತಾಃ ಕಮಯ ಸ್ಲನಾತ್ ಪಾಪಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ತದ್ೀವಾಪಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೈಯವ ಪಾಪಾರ್ ತದ್ಾವ್ೀತ್ ತದ್ೀವಾಪಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೈಯವ ಪಾಪಾರ್ ತದ್ಾವ್ೀತ್ ||  
ಮನ್ ೀದ್ ೀಷ್ವಿಹಿೀನ್ಸಯ ನ್ ತತ ದ್ ೀಷ್ವತಾಃ ಕವಚಿತ್ ಮನ್ ೀದ್ ೀಷ್ವಿಹಿೀನ್ಸಯ ನ್ ತತ ದ್ ೀಷ್ವತಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಸತತಸ ಕ್್ೀಶವಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಕರಮಶ್್ ೀ ಭಕಿುಹಿೀನ್ತ್ಾ ಸತತಸ ಕ್್ೀಶವಪೂವ್ೀಯಷ್ತ ಕರಮಶ್್ ೀ ಭಕಿುಹಿೀನ್ತ್ಾ ||  
ಅಸದ್ಾಕಿುಅಸದ್ಾಕಿುಸುಥಾ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಬಹತಮಾನ್ಮಥಾಪ ವಾ ಸುಥಾ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಬಹತಮಾನ್ಮಥಾಪ ವಾ ||  
ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಪರರ್ತ್ಾಯಗದಾತಮಪರರ್ಚಿಕಿೀಷ್ಯರಾ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಪರರ್ತ್ಾಯಗದಾತಮಪರರ್ಚಿಕಿೀಷ್ಯರಾ ||  
ಆ ಕ್್ೀಷ್ವೀವ ನಿೀಚ್ ೀಚಛಭಕಿುವಯತ್ಾಯಸ ಏವ ವಾ ಆ ಕ್್ೀಷ್ವೀವ ನಿೀಚ್ ೀಚಛಭಕಿುವಯತ್ಾಯಸ ಏವ ವಾ ||  
ಸ್ ವೀತುಮಸಾಯತಮನ್ೈಶ್ೈವ ಸಮಸ್ನೀಹ್ ೀಸ್ ವೀತುಮಸಾಯತಮನ್ೈಶ್ೈವ ಸಮಸ್ನೀಹ್ ೀSSರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್ ರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
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ಕ್ಾಯೀಯಷ್ತ ಬಹತಮಾನ್ೀ ವಾ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಸಮತ್ಾಕ್ಾಯೀಯಷ್ತ ಬಹತಮಾನ್ೀ ವಾ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಸಮತ್ಾSSಪ ವಾ ಪ ವಾ ||  
ಆ ಕ್್ಯೀ ಕಿಮತ ವಕುವಯಮಾತಮನ್ಾಃ ಶಕಿುಹಾಪನ್ಮ್ ಆ ಕ್್ಯೀ ಕಿಮತ ವಕುವಯಮಾತಮನ್ಾಃ ಶಕಿುಹಾಪನ್ಮ್ ||  
ಶಕುಸಾಯಶಶಕುಸಾಯಶಕುವತೆಮಯ ಮನ್ ೀದ್ ೀಷಾ ಇತೀರಿತೀಾಃಕುವತೆಮಯ ಮನ್ ೀದ್ ೀಷಾ ಇತೀರಿತೀಾಃ’’  ಇತ ಕಮಯತನ್ಿೀ ಇತ ಕಮಯತನ್ಿೀ || || 47 47 ||||  

 

ಲಬಾಧವ ಚಾವಯಕರಮಾಚಾರ್ಯಂ ತ್್ೀನ್ ಸನ್ದಶ್ಯತ್ಾಗಮಾಃ ಲಬಾಧವ ಚಾವಯಕರಮಾಚಾರ್ಯಂ ತ್್ೀನ್ ಸನ್ದಶ್ಯತ್ಾಗಮಾಃ ||  
ಮಹಾಪುರತಷ್ಮಭಯಚ್ೀಯನ್ ಮತ್ಾಯಯಮಹಾಪುರತಷ್ಮಭಯಚ್ೀಯನ್ ಮತ್ಾಯಯSSಭಿಮತರಾಭಿಮತರಾSSSSತಮನ್ಾಃ ತಮನ್ಾಃ || || 49 49 ||||  

ಅವಯಗರತ್್ವೀನಾಚಾರ್ಯಂ ಲಬಾಧವ ಅವಯಗರತ್್ವೀನಾಚಾರ್ಯಂ ಲಬಾಧವ ||  

‘‘ಪರಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಗತರತಾಃಪರಿೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಗತರತಾಃ  ಶ್ಷ್ಯಂ ಶ್ಷ್ ಯೀಶ್ಷ್ಯಂ ಶ್ಷ್ ಯೀSSಪ ಗತರತಮಾವರಜ್ೀತ್ ಪ ಗತರತಮಾವರಜ್ೀತ್ ||  
ಅನ್ಯಥಾ ನ್ರಕ್ಾಯೈವ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂಅನ್ಯಥಾ ನ್ರಕ್ಾಯೈವ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ಗತರ್ ೀಸುಥಾ ಗತರ್ ೀಸುಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 49 49 , , 50 50 ||||  

 

ಅಚಾಯದೌ ಹೃದ್ಯೀ ವಾಅಚಾಯದೌ ಹೃದ್ಯೀ ವಾSSಪ ರ್ಥಾಲಬ್ ಧೀಪಚಾರಕ್್ೈಾಃ ಪ ರ್ಥಾಲಬ್ ಧೀಪಚಾರಕ್್ೈಾಃ ||  
ದ್ರವಯಕ್ಷಿತ್ಾಯತಮಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ನಿಷಾಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಯ ಚಾಸನ್ಮ್ ದ್ರವಯಕ್ಷಿತ್ಾಯತಮಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ನಿಷಾಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಯ ಚಾಸನ್ಮ್ || || 51 51 ||||  

ದ್ರವಯಲ್ಲಙ್ುಂ ಶ್ಲಾದ್ಯಂ ಸಾಯದಾತಮಲ್ಲಙ್ುಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಮ್ ದ್ರವಯಲ್ಲಙ್ುಂ ಶ್ಲಾದ್ಯಂ ಸಾಯದಾತಮಲ್ಲಙ್ುಂ ಮನ್ ೀಮರ್ಮ್ ||  
ಅರ್ವಾ ಸಿಣಿಡಲಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ಲಯಙ್ುಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ಅರ್ವಾ ಸಿಣಿಡಲಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ಲಯಙ್ುಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 51 51 ||||  

 

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ತನ್ಮರ್ಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಮ ತಯಂ ಸಮ ಾಜಯೀದ್ಧರ್ೀಾಃ ತನ್ಮರ್ಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಮ ತಯಂ ಸಮ ಾಜಯೀದ್ಧರ್ೀಾಃ ||  
ಶ್ೀಷ್ಮಾಧ್ಾರ್ ಶ್ರಸ್ತ ಸವಧ್ಾಮತನಯದಾವಸಯ ಸತೃತಮ್ ಶ್ೀಷ್ಮಾಧ್ಾರ್ ಶ್ರಸ್ತ ಸವಧ್ಾಮತನಯದಾವಸಯ ಸತೃತಮ್ || || 55 55 ||||  

ತನ್ಮರ್ಂ ತನ್ಮರ್ಂ ––  ತತಾರಧ್ಾನ್ಮ್ ತತಾರಧ್ಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಭೃಯತ್್ ಯೀವಿಷ್ ಣೀಭೃಯತ್್ ಯೀSSಹಮಿತ್್ಯೀವ ಸದಾ ಸಾಯದ್ಾಗವನ್ಮರ್ಾಃ ಹಮಿತ್್ಯೀವ ಸದಾ ಸಾಯದ್ಾಗವನ್ಮರ್ಾಃ ||  
ನ್ೈವಾಹಂ ವಿಷ್ತಣರಸ್ತೇತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ ೀ ಹಯಜಾಃನ್ೈವಾಹಂ ವಿಷ್ತಣರಸ್ತೇತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ ೀ ಹಯಜಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 55 55 ||||  

 

ಏವಮಗನಯಕಯತ್್ ೀರಾದಾವಏವಮಗನಯಕಯತ್್ ೀರಾದಾವಚಯಯೀದ್ಧೃದ್ಯೀ ಚ ಚಯಯೀದ್ಧೃದ್ಯೀ ಚ ರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ||  
ರ್ಜ್ಞ್ೀಶವರಂ ಸಾವಮಾತ್ಾಮರ್ಜ್ಞ್ೀಶವರಂ ಸಾವಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚಿರಾನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಹಿ ಸಾಃ ನ್ಮಚಿರಾನ್ತಮಚಯತ್್ೀ ಹಿ ಸಾಃ || || 56 56 ||||  

ಸಾವದಾನಾತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀ ವಾಯಪಾಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತ್್ೇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಸಾವದಾನಾತ್ ಸಾವತಮನ್ ೀ ವಾಯಪಾಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತ್್ೇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪತ್ಾವತ್  ಸ ಹಿ ಜೀವ್ೀಶವರ ಪರಭತಾಃನ್ ತತ ಜೀವಸವರ ಪತ್ಾವತ್  ಸ ಹಿ ಜೀವ್ೀಶವರ ಪರಭತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 56 56 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  3 3 ||||  
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|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  4 4 ||||  
 

ಭ ತ್್ೈರ್ಯದಾ ಪಞ್ಾಭಿರಾತಮಸೃಷ್ಟೈಾಃ ಪುರಂ ವಿರಾಜಂ ವಿರಚರ್ಯ ತಸ್ತಮನ್ ಭ ತ್್ೈರ್ಯದಾ ಪಞ್ಾಭಿರಾತಮಸೃಷ್ಟೈಾಃ ಪುರಂ ವಿರಾಜಂ ವಿರಚರ್ಯ ತಸ್ತಮನ್ ||  
ಸಾವಂಶ್ೀನ್ ವಿಷ್ಟಾಃ ಪುರತಷಾಭಿಧ್ಾನ್ಮವಾಪ ನಾರಾರ್ಣ ಆದಿದ್ೀವಾಃಸಾವಂಶ್ೀನ್ ವಿಷ್ಟಾಃ ಪುರತಷಾಭಿಧ್ಾನ್ಮವಾಪ ನಾರಾರ್ಣ ಆದಿದ್ೀವಾಃ  || || 3 3 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಸತುಪುರತಷಾಖಾಯನಿ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಯತ್್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಸತುಪುರತಷಾಖಾಯನಿ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಯತ್್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಪರರ್ಮಂ ಮಹತಾಃ ಸರಷ್ಟೃ ದಿವತೀರ್ಂ ತವಣಡಸಂಸಿ್ತತಮ್ ಪರರ್ಮಂ ಮಹತಾಃ ಸರಷ್ಟೃ ದಿವತೀರ್ಂ ತವಣಡಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ತೃತೀರ್ಂ ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹ್ೀ ತ್ಾನಿತೃತೀರ್ಂ ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹ್ೀ ತ್ಾನಿ  ಜ್ಞಾತ್ಾವವಿಮತಚಯತ್್ೀಜ್ಞಾತ್ಾವವಿಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ  || || 3 3 ||||  

 

ರ್ತ್ಾೆರ್ ಏಷ್ ಭತರ್ತ್ಾೆರ್ ಏಷ್ ಭತವನ್ತರರ್ಸನಿನವ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ಸ್ಯೀನಿದಾಯೈಸುನ್ತಭೃತ್ಾಮತಭಯೀನಿದಾರಾಣಿ ವನ್ತರರ್ಸನಿನವ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ಸ್ಯೀನಿದಾಯೈಸುನ್ತಭೃತ್ಾಮತಭಯೀನಿದಾರಾಣಿ ||  
ಜ್ಞಾನಾಂಶಕ್್ೀನ್ ವಿಶತ್್ ೀ ಬಲಮೀಜಈಹಾಸತ್ಾವದಿಭಿಾಃ ಸ್ತಿತಲಯೀದ್ಾವ ಆದಿಕತ್ಾಯ ಜ್ಞಾನಾಂಶಕ್್ೀನ್ ವಿಶತ್್ ೀ ಬಲಮೀಜಈಹಾಸತ್ಾವದಿಭಿಾಃ ಸ್ತಿತಲಯೀದ್ಾವ ಆದಿಕತ್ಾಯ || || 4 4 ||||  

ರ್ತ್ಾೆಯೀ ರ್ತ್ಾೆಯೀ || || 4 4 ||||  
 

ಆದಾವಭ ಚಛತಧ್ೃತೀ ರಜಸಾಆದಾವಭ ಚಛತಧ್ೃತೀ ರಜಸಾSSಸಯ ಸಗ್ೀಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ತಿತ್ೌ ಕರತತಪತದಿವಯಸಯ ಸಗ್ೀಯ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸ್ತಿತ್ೌ ಕರತತಪತದಿವಯಜಧ್ಮಯಸ್ೀತತಾಃಜಧ್ಮಯಸ್ೀತತಾಃ  ||  
ಹತದ್ ರೀಹತದ್ ರೀSSಪಯರಾರ್ ತಮಸಾ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಆದ್ಯ ಇತತಯದ್ಾವಸ್ತತಿಲರಾಾಃ ಸತತಂ ಪರಜಾಸತ ಪಯರಾರ್ ತಮಸಾ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಆದ್ಯ ಇತತಯದ್ಾವಸ್ತತಿಲರಾಾಃ ಸತತಂ ಪರಜಾಸತ || || 5 5 ||||  

‘‘ಬರಹಮಣಿಸ್ ಿೀಬರಹಮಣಿಸ್ ಿೀSSಸೃಜದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾವ ರತದ್ರೀ ತವಭಕ್ಷರ್ತ್ ಸೃಜದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾವ ರತದ್ರೀ ತವಭಕ್ಷರ್ತ್ ||  
ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜಗತ್ಾಾತ ತದ್ಬಾಹಾಮದಾಯಹವಯೀ ಹರಿಾಃಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜಗತ್ಾಾತ ತದ್ಬಾಹಾಮದಾಯಹವಯೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||  

ರಜಸಾ ತಮಸಾ ಚ ಬರಹಮರತದ್ರದ್ೀಹಸೃಷ್ಟೀಾಃ ರಜಸಾ ತಮಸಾ ಚ ಬರಹಮರತದ್ರದ್ೀಹಸೃಷ್ಟೀಾಃ | | ರಾಗಕ್್ ರೀಧ್ಕ್ಾರರಾಗಕ್್ ರೀಧ್ಕ್ಾರಣತ್ಾವಚಾ ಣತ್ಾವಚಾ || || 5 5 ||||  
 

ಧ್ಮಯಸಯ ದ್ಕ್ಷದ್ತಹಿತರ್ಯಜನಿಷ್ಟ ಮ ತ್ಾಯಯಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನ್ರ ಇತ ಸವತಪಾಃ ಪರಭಾವಾಃ ಧ್ಮಯಸಯ ದ್ಕ್ಷದ್ತಹಿತರ್ಯಜನಿಷ್ಟ ಮ ತ್ಾಯಯಂ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ನ್ರ ಇತ ಸವತಪಾಃ ಪರಭಾವಾಃ ||  
ನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಲಕ್ಷಣಮತವಾಚ ಚಚಾರ ಯೀಗಂ ಯೀನ್ೈಷ್ೆಮಯಯಲಕ್ಷಣಮತವಾಚ ಚಚಾರ ಯೀಗಂ ಯೀSSದಾಯಪ ಚಾಸು ಋಷ್ಟವರ್ಯನಿಷ್ೀವಿತ್ಾಙಚಘಾಾಃ ದಾಯಪ ಚಾಸು ಋಷ್ಟವರ್ಯನಿಷ್ೀವಿತ್ಾಙಚಘಾಾಃ ||||  

ಸವವಿಷ್ರ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾಃ ಪರಭಾವರ ಪಶಾ ಸವವಿಷ್ರ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾಃ ಪರಭಾವರ ಪಶಾ || || 6 6 ||||  
 

ಇನ್ ದಾೀಇನ್ ದಾೀSSಪ ನಾಕಯಸತಖಮೀಷ್  ಜಘೃಪ ನಾಕಯಸತಖಮೀಷ್  ಜಘೃಕ್ಷಕ್ಷತೀತ ಕ್ಾಮಂ ನ್ಯರ್ತಙ್ೆತ ಸಗಣಂ ತೀತ ಕ್ಾಮಂ ನ್ಯರ್ತಙ್ೆತ ಸಗಣಂ ಸ ಬದ್ರ್ತಯಪಾಖಯಮ್ ಸ ಬದ್ರ್ತಯಪಾಖಯಮ್ | | 
ಗತ್ಾವಗತ್ಾವSSಪಸರ್ ೀಗಣವಸನ್ುಸತಮನ್ದವಾತ್್ೈಾಃ ಸ್ತಿೀಪ್ರೀಕ್ಷಣ್ೀಷ್ತಭಿರವಿಧ್ಯದ್ತನ್ಮಹಿಜ್ಞಾಃ ಪಸರ್ ೀಗಣವಸನ್ುಸತಮನ್ದವಾತ್್ೈಾಃ ಸ್ತಿೀಪ್ರೀಕ್ಷಣ್ೀಷ್ತಭಿರವಿಧ್ಯದ್ತನ್ಮಹಿಜ್ಞಾಃ || || 7 7 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾನ್ಪ ಸತರಾನ್ ವಿನಾ ಪಾರಣಂ ಕವಚಿತ್ ಪರ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾನ್ಪ ಸತರಾನ್ ವಿನಾ ಪಾರಣಂ ಕವಚಿತ್ ಪರ್ೀ ||  
ಆವಿಶನಿು ಹಯತಸ ು್ೀಷಾಮಜ್ಞಾನಾದಿ ನ್ ತತ ಸವತಾಃಆವಿಶನಿು ಹಯತಸ ು್ೀಷಾಮಜ್ಞಾನಾದಿ ನ್ ತತ ಸವತಾಃ’’  ಇತ ದ್ೀವತತ್ ು್ವೀ ಇತ ದ್ೀವತತ್ ು್ವೀ ||  

‘‘ಅಥ್ೈಅಥ್ೈನ್ಮೀವಮಾಪನೀದ್ ಯೀನ್ಮೀವಮಾಪನೀದ್ ಯೀSSರ್ಂ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪಾರಣಾಃ ರ್ಂ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪಾರಣಾಃ | | ಏವಮೀತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಏವಮೀತ್ಾ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ 
ಪಾಪಾಮಪಾಪಾಮನಾ ವಿದಾಧಾಃ ತಂ ಹಾಸತರಾ ಋತ್ಾವ ವಿದ್ಧ್ವಂಸತರ್ಯಥಾನಾ ವಿದಾಧಾಃ ತಂ ಹಾಸತರಾ ಋತ್ಾವ ವಿದ್ಧ್ವಂಸತರ್ಯಥಾSSಶಾಮನ್ಶಾಮನ್--
ಮಾಖಣಮೃತ್ಾವ ವಿಧ್ವಂಸತ್್ೈವಂ ಹ್ೈವ ವಿಧ್ವಂಸಮಾನಾ ವಿಷ್ವಞ್ಕ್ ಾೀ ವಿನ್ೀಶತಾಃಮಾಖಣಮೃತ್ಾವ ವಿಧ್ವಂಸತ್್ೈವಂ ಹ್ೈವ ವಿಧ್ವಂಸಮಾನಾ ವಿಷ್ವಞ್ಕ್ ಾೀ ವಿನ್ೀಶತಾಃ’’  ||||  
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‘‘ಸಾ ವಾ ಏಷಾ ದ್ೀವತ್್ೈತ್ಾಸಾಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಸಾ ವಾ ಏಷಾ ದ್ೀವತ್್ೈತ್ಾಸಾಂ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಪಾಪಾಮನ್ಂ 
ಮೃತ್್ ಯೀಮಪಹತ್ಾಯಥ್ೈನಾಂ ಮೃತತಯಮಮೃತ್್ ಯೀಮಪಹತ್ಾಯಥ್ೈನಾಂ ಮೃತತಯಮತಯತಯವಹತ್ ಸಾ ರ್ದಾ ವಹತ್ ಸಾ ರ್ದಾ 
ಮೃತತಯಮತಯಮತಚಯತ ಸ್ ೀಮೃತತಯಮತಯಮತಚಯತ ಸ್ ೀSSಗಿನರಭವತ್ಗಿನರಭವತ್’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಶಾ ಇತ್ಾಯದಿ ಶತರತಶಾ || || 7 7 ||||  

 

ತ್ಾವಂ ಸತತ್ಾವಂ ಸತನ್ವತ್ಾಂ ಸತರಕೃತ್ಾ ಬಹವೀನ್ವತ್ಾಂ ಸತರಕೃತ್ಾ ಬಹವೀSSನ್ುರಾರಾನ್ುರಾರಾ--  
ಸಾುನ್ ಕ್್ ೀ ವಿಲಙ್ಘಯ ಪರಮಂ ವರಜತ್ಾತ್ ಪದ್ಂ ತ್್ೀ ಸಾುನ್ ಕ್್ ೀ ವಿಲಙ್ಘಯ ಪರಮಂ ವರಜತ್ಾತ್ ಪದ್ಂ ತ್್ೀ ||  
ನಾನ್ಯಸಯ ಬಹಿಯಷ್ಟ ಬಲ್ಲದ್ಯದ್ತಾಃ ಸವಭಾಗಂ ನಾನ್ಯಸಯ ಬಹಿಯಷ್ಟ ಬಲ್ಲದ್ಯದ್ತಾಃ ಸವಭಾಗಂ   
ಧ್ತ್ ು್ೀ ಪದ್ಂ ತವಮವಿತ್ಾ ರ್ದಿ ವಿಘನಮ  ನಯ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಪದ್ಂ ತವಮವಿತ್ಾ ರ್ದಿ ವಿಘನಮ  ನಯ || || 10 10 ||||  

ಸವಭಾಗಂ ಬಲ್ಲಂ ದ್ದ್ತ್್ ೀ ವಿಘನಸವಭಾಗಂ ಬಲ್ಲಂ ದ್ದ್ತ್್ ೀ ವಿಘನಮ  ನಯ ರ್ದಿ ಭವಾನ್ ಪದ್ಂ ಧ್ತ್ ು್ೀ ಮ  ನಯ ರ್ದಿ ಭವಾನ್ ಪದ್ಂ ಧ್ತ್ ು್ೀ | | ತಹಿಯ ತಹಿಯ 
ನಾನ್ಯಸಯ ಬಲ್ಲಾಃ ನಾನ್ಯಸಯ ಬಲ್ಲಾಃ || || 10 10 ||||  

 

ಹಂಸಸವರ ಪಯವದ್ದ್ಚಯತತಹಂಸಸವರ ಪಯವದ್ದ್ಚಯತತ  ಆತಮಯೀಗಂ ಆತಮಯೀಗಂ   
ದ್ತುಾಃ ಕತಮಾರ ಋಷ್ಭ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪತ್ಾ ನ್ಾಃ ದ್ತುಾಃ ಕತಮಾರ ಋಷ್ಭ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪತ್ಾ ನ್ಾಃ | |   
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ವಾರ್ ಜಗತ್ಾಂ ಕಲರಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ವಾರ್ ಜಗತ್ಾಂ ಕಲರಾSSವತೀಣಯವತೀಣಯ- - 
ಸ್ುೀನಾಹೃತ್ಾ ಮಧ್ತಭಿದಾ ಶೃಸ್ುೀನಾಹೃತ್ಾ ಮಧ್ತಭಿದಾ ಶೃತಯೀ ಹರಾಸ್ಯೀ ತಯೀ ಹರಾಸ್ಯೀ || || 17 17 ||||  

‘‘ಕತಮಾರನಾಮಾ ತತ ಹರಿಬರಯಹಮಚಾರಿವಪುಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಕತಮಾರನಾಮಾ ತತ ಹರಿಬರಯಹಮಚಾರಿವಪುಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಸನ್ತತೆಮಾರಾಸನ್ತತೆಮಾರಾರಾರಾ  ಪರಂ ಪರೀವಾಚ ಜಗದಿೀಶವರಾಃಪರಂ ಪರೀವಾಚ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನ್ತತೆಮಾರಾಖಾಯಚತಛಶತರವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸನ್ತತೆಮಾರಾಖಾಯಚತಛಶತರವುವುಜ್ಞಾಯನ್ಜ್ಞಾಯನ್ಮತತುಮಮ್ ಮತತುಮಮ್ ||  
ಸನ್ತತೆಮಾರಪರಮತಖಾ ಯೀಗ್ೀಶಾಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಾಃಸನ್ತತೆಮಾರಪರಮತಖಾ ಯೀಗ್ೀಶಾಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಾಃ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ || || 17 17 ||||  
ಸಂಸತುನ್ವತ್್ ೀಸಂಸತುನ್ವತ್್ ೀSSಬಿಧಬಿಧಪತತ್ಾಞ್ಾಿಾಮಣಾನ್ೃಷ್ಟೀಂಶಾ ಶಕರಂ ಚ ವೃತರವಧ್ತಸುಮಸ್ತ ಪರವಿಷ್ಟಮ್ ಪತತ್ಾಞ್ಾಿಾಮಣಾನ್ೃಷ್ಟೀಂಶಾ ಶಕರಂ ಚ ವೃತರವಧ್ತಸುಮಸ್ತ ಪರವಿಷ್ಟಮ್ ||  
ದ್ೀವಸ್ತಿಯೀದ್ೀವಸ್ತಿಯೀSSಸತರಗೃಹ್ೀ  ಪಸತರಗೃಹ್ೀ  ಪಹಿತ್ಾ ಅನಾಥಾ ಜಘನೀಹಿತ್ಾ ಅನಾಥಾ ಜಘನೀSSಸತರ್ೀನ್ದಾಮಭರಾರ್ ಸತ್ಾಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀ ಸತರ್ೀನ್ದಾಮಭರಾರ್ ಸತ್ಾಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀ ||||  

‘‘ಸತಪಣಾಯ ಋಷ್ಯೀ ವಾಯಸಂ ನಾರ್ಮಾನಾ ರ್ರ್ತಾಃಸತಪಣಾಯ ಋಷ್ಯೀ ವಾಯಸಂ ನಾರ್ಮಾನಾ ರ್ರ್ತಾಃ  ಸದಾ ಸದಾ ||  
ಧ್ಾವನ್ುಂ ನಿವಾರರಾಸಾಮಕಂ ಮತಮತದಿುೀತ ಚ ವಾದಿನ್ಾಃಧ್ಾವನ್ುಂ ನಿವಾರರಾಸಾಮಕಂ ಮತಮತದಿುೀತ ಚ ವಾದಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ವಾಯಸತನ್ಿೀ ಇತ ವಾಯಸತನ್ಿೀ ||||  
‘‘ಸಮರಣಾತ್ ತತ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಶಕ್್ ರೀ ಮತಕ್್ ುೀ ಬೃಹದ್ವಧ್ಾತ್ ಸಮರಣಾತ್ ತತ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಶಕ್್ ರೀ ಮತಕ್್ ುೀ ಬೃಹದ್ವಧ್ಾತ್ ||  
ಹಿರಣಯಕಹೃತ್ಾಶಾಾಪ ತಥ್ೈವಾಪಸರಸಾಂ ಗಣಾಾಃಹಿರಣಯಕಹೃತ್ಾಶಾಾಪ ತಥ್ೈವಾಪಸರಸಾಂ ಗಣಾಾಃ’’  ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ || || 19 19 ||||  
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ದ್ೈವಾಸತರ್ೀ ರ್ತ  ಸ ದ್ೈತಯಪತೀನ್ ಸತರಾಥ್ೀಯದ್ೈವಾಸತರ್ೀ ರ್ತ  ಸ ದ್ೈತಯಪತೀನ್ ಸತರಾಥ್ೀಯ  
ಹತ್ಾವಹತ್ಾವSSನ್ುರ್ೀಷ್ನ್ುರ್ೀಷ್  ಉ ಭತಉ ಭತವನಾನ್ಯದ್ಧ್ಾತ್ ಕಲಾಭಿಾಃ ವನಾನ್ಯದ್ಧ್ಾತ್ ಕಲಾಭಿಾಃ ||  
ಭ ಭ ತ್ಾವತ್ಾವSSರ್ ವಾಮನ್ ಇಮಾಮಹರದ್ಬಲ್ೀಾಃರ್ ವಾಮನ್ ಇಮಾಮಹರದ್ಬಲ್ೀಾಃ    ಕ್ಷಾಮಂ ಕ್ಷಾಮಂ   
ರಾಞ್ಚಜಾರಾಞ್ಚಜಾಛಲ್ೀನ್ ಸಮದಾದ್ದಿತ್್ೀ ಸತತ್್ೀಭಯಾಃಛಲ್ೀನ್ ಸಮದಾದ್ದಿತ್್ೀ ಸತತ್್ೀಭಯಾಃ  || || 20 20 ||||  

‘‘ಉಪ್ೀನ್ದಾರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ ಪರತಮನ್ವನ್ುರಂ ಪರಭತಾಃ ಉಪ್ೀನ್ದಾರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ ಪರತಮನ್ವನ್ುರಂ ಪರಭತಾಃ ||  
ಅಸತರಾನ್ ಹನಿು ನಿರ್ತಂ ಶಾರದ್ಧದ್ೀವ್ೀ ಚ ವಾಮನ್ಾಃಅಸತರಾನ್ ಹನಿು ನಿರ್ತಂ ಶಾರದ್ಧದ್ೀವ್ೀ ಚ ವಾಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 20 20 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾರಯೀ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾರಯೀ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ ||| | 11 11 ––  5 5 ||||  
 

ವದ್ನಿು ತ್್ೀವದ್ನಿು ತ್್ೀSSನ್ ಯೀನ್ಯಮತಪಾಸ್ತತಶ್ರಯೀ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಮೈರ್ತನ್ಯಪರ್ೀಷ್ತ ಚಾಶ್ಷ್ಾಃ ನ್ ಯೀನ್ಯಮತಪಾಸ್ತತಶ್ರಯೀ ಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಮೈರ್ತನ್ಯಪರ್ೀಷ್ತ ಚಾಶ್ಷ್ಾಃ ||  
ರ್ಜನ್ಯಸೃಷಾಟನ್ನವಿಧ್ಾನ್ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ವೃತ್್ಯೈ ಪರಂ ಘನರ್ಜನ್ಯಸೃಷಾಟನ್ನವಿಧ್ಾನ್ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ವೃತ್್ಯೈ ಪರಂ ಘನನಿುನಿು  ಪಶ್ನ್ಪಶ್ನ್ತತದಿವದ್ಾಃ ದಿವದ್ಾಃ || || 8 8 ||||  

‘‘ಯೀ ತತ ವಿಷ್ತಣಮವಜ್ಞಾರ್ ಶ್ರರ್ಮೀವ ಹತಯಪಾಸತ್್ೀ ಯೀ ತತ ವಿಷ್ತಣಮವಜ್ಞಾರ್ ಶ್ರರ್ಮೀವ ಹತಯಪಾಸತ್್ೀ ||  
ಉಪ್ೀಕ್ಷಯ ವಾ ಹರಿಂ ತ್್ೀ ತತ ಭ ತ್ಾವ ರಾಜಾಯಾಃ ಪತನ್ಯಧ್ಾಃಉಪ್ೀಕ್ಷಯ ವಾ ಹರಿಂ ತ್್ೀ ತತ ಭ ತ್ಾವ ರಾಜಾಯಾಃ ಪತನ್ಯಧ್ಾಃ’’    

ಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಇತ ಪರವೃತುಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಮ್ || || 8 8 ||||  

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಯವಾರಾಮಿಷ್ಮದ್ಯಸ್ೀವಾ ನಿತ್ಾಯಸತು ಜನ್ ುೀನ್ಯ ಹಿ ತತರ ಚ್ ೀದ್ನಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಯವಾರಾಮಿಷ್ಮದ್ಯಸ್ೀವಾ ನಿತ್ಾಯಸತು ಜನ್ ುೀನ್ಯ ಹಿ ತತರ ಚ್ ೀದ್ನಾ ||  
ವಯವಸಿ್ತತಸ ು್ೀಷ್ತ ವಿಹಾರ್ ರ್ಜ್ಞಾನ್ ಸತರಾಗರಹ್ೈರಾಸತರವೃತುರಿಷಾಟ ವಯವಸಿ್ತತಸ ು್ೀಷ್ತ ವಿಹಾರ್ ರ್ಜ್ಞಾನ್ ಸತರಾಗರಹ್ೈರಾಸತರವೃತುರಿಷಾಟ || || 11 11 ||||  

‘‘ವಯವಾರಾಮಿಷ್ಮದಾಯನಿ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾರ್ಯಮೀವ ತತ ವಯವಾರಾಮಿಷ್ಮದಾಯನಿ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾರ್ಯಮೀವ ತತ ||  
ವಾಮದ್ೀವಯೀ ನಾಮ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ವಯವಾಯೀ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್ ವಾಮದ್ೀವಯೀ ನಾಮ ರ್ಜ್ಞ್ ೀ ವಯವಾಯೀ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್ ||  
ಪತೃರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಮಾಂಸ್ೀನ್ ಪತೃರ್ಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವರ್ಜ್ಞ್ ೀ ಮಾಂಸ್ೀನ್ ಹಹರಿಪೂಜನ್ಮ್ ರಿಪೂಜನ್ಮ್ ||  
ವಯವಾರ್ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಮದ್ಯಂ ತತ ಸ್ ೀಮಾತಮಕತಯೀಷ್ಯತ್್ೀ ವಯವಾರ್ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಮದ್ಯಂ ತತ ಸ್ ೀಮಾತಮಕತಯೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಕ್ಷತರರಾದ್ೀನ್ಯ ವಿಪಾರಣಾಂ ವಿಪರೀ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ಕ್ಷತರರಾದ್ೀನ್ಯ ವಿಪಾರಣಾಂ ವಿಪರೀ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀ ||  
ಅಅರಾಗತಾಃ ಪರವೃತುಾಃರಾಗತಾಃ ಪರವೃತುಾಃ  ಸಾಯದಾರಗ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ಸಾಯದಾರಗ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ಘಾರಘಾರಣಭಕ್ಷ್ ೀಣಭಕ್ಷ್ ೀSSರ್ವಾ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ದ್ೈವ್ೀ ಸವಯಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ರ್ವಾ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ದ್ೈವ್ೀ ಸವಯಸಯ ಚ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪ್ೈಷ್ಟಮದ್ಯಸಯ ಮಾಧ್ಾವಯದಿ ಕ್ಷತರರ್ಸಯ ನ್ ದ್ತಷ್ಯತ ಪ್ೈಷ್ಟಮದ್ಯಸಯ ಮಾಧ್ಾವಯದಿ ಕ್ಷತರರ್ಸಯ ನ್ ದ್ತಷ್ಯತ ||  
ದ್ೀವ್ೀ ರತ್್ಯೈವ ಚ ಪರೀತವಿಯಷ್ ಣೀಾಃ ಪುದ್ೀವ್ೀ ರತ್್ಯೈವ ಚ ಪರೀತವಿಯಷ್ ಣೀಾಃ ಪುತ್ಾರತತು ಮಾನ್ತಷ್ೀ ತ್ಾರತತು ಮಾನ್ತಷ್ೀ ||  
ತಸಾಮದಿವಹಿತಮಾತ್್ರೀಷ್ತ ರಾಗಂ ಮತಕ್ಾುವ ರ್ಥಾವಿ  ತಸಾಮದಿವಹಿತಮಾತ್್ರೀಷ್ತ ರಾಗಂ ಮತಕ್ಾುವ ರ್ಥಾವಿ  ||  
ಸಮಾಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಂ ಸೃತ್ಾವವತಯನಾಯಜೀ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀತ್ಸಮಾಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಂ ಸೃತ್ಾವವತಯನಾಯಜೀ ಹರ್ೀಭಯವ್ೀತ್’’  ಇತ ಕಿರರಾವಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತ ಕಿರರಾವಿಧ್ಾನ್ೀ ||  
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ರ್ಜ್ಞಾರ್ಜ್ಞಾನ್ನ್  ವಿಹಾರ್ ನ್ ಚ್ ೀದ್ನಾ ವಿಹಾರ್ ನ್ ಚ್ ೀದ್ನಾ || || 11 11 ||||  
 

ರ್ದಾಘಾಣಭಕ್ಷ್ ೀ ವಿಹಿತಾಃ ಸತರಾರಾಸುಥಾ ಪಶ್್ ೀರಾಲಭನ್ಂ ನ್ ಹಿಂಸಾ ರ್ದಾಘಾಣಭಕ್ಷ್ ೀ ವಿಹಿತಾಃ ಸತರಾರಾಸುಥಾ ಪಶ್್ ೀರಾಲಭನ್ಂ ನ್ ಹಿಂಸಾ ||  
ಏವಂ ವಯವಾರ್ಾಃ ಪರಜರಾ ನ್ ರತ್್ಯೈ ಇಮಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ನ್ ವಿಏವಂ ವಯವಾರ್ಾಃ ಪರಜರಾ ನ್ ರತ್್ಯೈ ಇಮಂ ವಿಶತದ್ಧಂ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಮ್ ದ್ತಾಃ ಸವಧ್ಮಯಮ್ ||||13 13 ||||  

‘‘ರ್ಜ್ಞ್ೀಷಾವಲಮಾನ್ಮ್ ಪರೀಕುಂ ದ್ೀವತ್್ ೀದ ದ್ೀಶತಾಃ ಪಶ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀಷಾವಲಮಾನ್ಮ್ ಪರೀಕುಂ ದ್ೀವತ್್ ೀದ ದ್ೀಶತಾಃ ಪಶ್್ ೀ ||  
ಹಿಂಸಾನಾಮ ತದ್ನ್ಯತರ ತಸಾಮತ್ ತ್ಾಂ ನಾಚರ್ೀದ್ತಬಧ್ಾಃ ಹಿಂಸಾನಾಮ ತದ್ನ್ಯತರ ತಸಾಮತ್ ತ್ಾಂ ನಾಚರ್ೀದ್ತಬಧ್ಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಮೃತ್ಾ ಊಧ್ವಯಂ ರಾನಿು ದ್ೀವ್ೀ ಚ ಪ್ೈತೃಕ್್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಜ್ಞ್ೀ ಮೃತ್ಾ ಊಧ್ವಯಂ ರಾನಿು ದ್ೀವ್ೀ ಚ ಪ್ೈತೃಕ್್ೀ ||  
ಅತ್್ ೀ ಲಾಭಾದಾಲಭನ್ಂ ಸವಗಯಸಯ ನ್ ತತ ಮಾರಣಮ್ಅತ್್ ೀ ಲಾಭಾದಾಲಭನ್ಂ ಸವಗಯಸಯ ನ್ ತತ ಮಾರಣಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ದಿವಷ್ನ್ುಾಃ ಪರಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಹರಿಮಿೀಶವರಮ್ ದಿವಷ್ನ್ುಾಃ ಪರಕ್ಾಯೀಷ್ತ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ಹರಿಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಮೃತಕ್್ೀ ಸಾನ್ತಬನ್ಧಮೃತಕ್್ೀ ಸಾನ್ತಬನ್ಧSSಸ್ತಮನ್ ಬದ್ಧಸ್ನೀಹಾಾಃ ಪತನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಬದ್ಧಸ್ನೀಹಾಾಃ ಪತನ್ಯದ್ಾಃದ್ಾಃ  || || 15 15 ||||  

ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ  ಸವಸ್ತಮನಾನಪುಂ ಚ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ  ಸವಸ್ತಮನಾನಪುಂ ಚ ||  

‘‘ಆಪುತ್ಾವದಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವಸ್ತಮನ್ನಪ ಪರ್ೀಷ್ತ ಚ ಆಪುತ್ಾವದಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವಸ್ತಮನ್ನಪ ಪರ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಜೀವಾದ್ನ್ಯಂ ನ್ ಪಶಯನಿು ಶತರತ್್ವೈವಂ ವಿದಿವಷ್ನಿು ಚ ಜೀವಾದ್ನ್ಯಂ ನ್ ಪಶಯನಿು ಶತರತ್್ವೈವಂ ವಿದಿವಷ್ನಿು ಚ ||||  
ಏತ್ಾಂಸುವಮಾಸತರಾನ್ ವಿದಿಧಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಪರತಷಾಧ್ಮಾನ್ಏತ್ಾಂಸುವಮಾಸತರಾನ್ ವಿದಿಧಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಪರತಷಾಧ್ಮಾನ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 15 15 ||||  

 

ಏವಂ ರ್ತಗಾಏವಂ ರ್ತಗಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಭಗವಾನ್ ರ್ತಗವತಯಭಿಾಃ ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಭಗವಾನ್ ರ್ತಗವತಯಭಿಾಃ ||  
ಮನ್ತಮನ್ತಜ್ೈಜ್ೈರಿಜಯತ್್ೀ ರಾಜನ್ ರಿಜಯತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀರ್ಸಾಮಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ರ್ಸಾಮಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ || || 35 35 ||||  

‘‘ಧ್ತರವಂ ತಯೈವ ಮತಚಯನ ು್ೀ ರಾಂ ಮ ತಯಂ ಪರದಿಶ್ೀದ್ತುರತಾಃ ಧ್ತರವಂ ತಯೈವ ಮತಚಯನ ು್ೀ ರಾಂ ಮ ತಯಂ ಪರದಿಶ್ೀದ್ತುರತಾಃ ||  
ಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಯೀಗಯತ್ಾಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಯೀಗಯತ್ಾSSಭಿಜ್ಞ್ ೀ ವಿಘನಹಾನಿಸತು ತದ್ತಯಗ್ೀ ಭಿಜ್ಞ್ ೀ ವಿಘನಹಾನಿಸತು ತದ್ತಯಗ್ೀ | | 
ಅವತೀಣಯಹರ್ೀಮ ಯತ್ಾಯಯ ತತ ಾವಯರ್ತಗಜ್ೀನ್ ಚ ಅವತೀಣಯಹರ್ೀಮ ಯತ್ಾಯಯ ತತ ಾವಯರ್ತಗಜ್ೀನ್ ಚ ||  
ನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ತ್ಾಯಯ ಚ ತಥಾನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ತ್ಾಯಯ ಚ ತಥಾ  ರಾಂ ಚಾನಾಯಂರಾಂ ಚಾನಾಯಂ  ಪರದಿಪರದಿಶ್ೀದ್ತುರತಾಃಶ್ೀದ್ತುರತಾಃ’’  

ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ  || || 35 35 ||||  

ದ್ೀವಶ್ಯಭ ತ್ಾಪುನ್ೃಣಾಂ ಪದ್ೀವಶ್ಯಭ ತ್ಾಪುನ್ೃಣಾಂ ಪತೄತೄಣಾಂ ನ್ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀ ನಾರ್ಮೃಣಿೀಣಾಂ ನ್ ಕಿಙ್ೆರ್ ೀ ನಾರ್ಮೃಣಿೀ  ಚ ರಾಜನ್ ಚ ರಾಜನ್ ||  
ಸವಾಯತಮನಾ ರ್ಾಃ ಶರಣಂ ಶರಣಯಂ ಗತ್್ ೀ ಮತಕತನ್ದಂ ಪರಿಚರ್ಯರಾ ಚ ಸವಾಯತಮನಾ ರ್ಾಃ ಶರಣಂ ಶರಣಯಂ ಗತ್್ ೀ ಮತಕತನ್ದಂ ಪರಿಚರ್ಯರಾ ಚ || || 42 42 ||||  

‘‘ಸವಾಯತಮನಾ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾು ದ್ೀವ್ೀಶಾ ಏವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ಸವಾಯತಮನಾ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾು ದ್ೀವ್ೀಶಾ ಏವ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ದ್ೀವಾದ್ೀವಾಸತು ಸವಯಥಾ ಭಕ್ಾು ಸತು ಸವಯಥಾ ಭಕ್ಾು ಭಕ್ಾುಭಕ್ಾು  ಏವ್ೀತರ್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ಏವ್ೀತರ್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಹರಿಭಕ್ಾಯಹರಿಭಕ್ಾಯSS ಕ್್ೀಷ್ವೀ ಕ್್ೀಷ್ವೀವ ಕಿಙ್ೆರಶಾಾಪಯೃಣಿೀ ತಥಾ ವ ಕಿಙ್ೆರಶಾಾಪಯೃಣಿೀ ತಥಾ ||  
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ಹರಿಭಕ್್ ುೀಹರಿಭಕ್್ ುೀ  ನ್ೀತರ್ೀಷಾಂ ವಾಸತದ್ೀವವಯಪಾಶರರಾತ್ ನ್ೀತರ್ೀಷಾಂ ವಾಸತದ್ೀವವಯಪಾಶರರಾತ್ ||  
ದಿವಧ್್ೈವ ಸ್ ವೀದಿವಧ್್ೈವ ಸ್ ವೀತುಮಣಾಯನಿ ದಾತವಾಯನಿೀತರಾಣಿ ಚ ತುಮಣಾಯನಿ ದಾತವಾಯನಿೀತರಾಣಿ ಚ ||  
ದಾತವ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿಮತಚ್ಯೀತ ನ್ೀತರ್ೀಭಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ದಾತವ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿಮತಚ್ಯೀತ ನ್ೀತರ್ೀಭಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಕರ್ಂ ಹಿ ದ್ೀವಾದ್ಯನ್ತಪಕೃತ್್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀಕರ್ಂ ಹಿ ದ್ೀವಾದ್ಯನ್ತಪಕೃತ್್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಮೀಕ್ಷ್ೀSSಪ ವತಯಯೀತ್ ಪ ವತಯಯೀತ್ ||  
ಬಿಮಬತ್ಾವತ್ ತದ್ ೀನ್ಮ್ಬಿಮಬತ್ಾವತ್ ತದ್ ೀನ್ಮ್  ಹಿ ಸವರ ಪಂ ಸವಯಶ್್ ೀ ರ್ತಹಿ ಸವರ ಪಂ ಸವಯಶ್್ ೀ ರ್ತ’’  ||    

ಇತ ಜೀವನಿಣಯಇತ ಜೀವನಿಣಯಯೀ ಯೀ || || 42 42 ||||  

ಸವಪಾದ್ಮ ಲಂ ಭಜತಾಃ ಪರರ್ಸಯ ತಯಕ್ಾುಸವಪಾದ್ಮ ಲಂ ಭಜತಾಃ ಪರರ್ಸಯ ತಯಕ್ಾುನ್ಯಭಾವಸಯ ಹರಿಾಃ ಪರ್ೀಶಾಃ ನ್ಯಭಾವಸಯ ಹರಿಾಃ ಪರ್ೀಶಾಃ ||  
ವಿಕಮಯ ರ್ಚ್ ಾೀತಾತತಂ ಕರ್ಞ್ಚಾವಿಕಮಯ ರ್ಚ್ ಾೀತಾತತಂ ಕರ್ಞ್ಚಾದ್ತಧನ್ ೀತ ಸವಯಂ ಹೃದಿ ಸನಿನವಿಷ್ಟಾಃದ್ತಧನ್ ೀತ ಸವಯಂ ಹೃದಿ ಸನಿನವಿಷ್ಟಾಃ|| || 43 43 ||||  

‘‘ಉದ್ಕ್್ೈಶಾ ನ್ಮಸಾೆರ್ೈಾಃ ಸತುತಭಿಮಯನ್ಸಾ ತಥಾ ಉದ್ಕ್್ೈಶಾ ನ್ಮಸಾೆರ್ೈಾಃ ಸತುತಭಿಮಯನ್ಸಾ ತಥಾ ||  
ರ್ತಭಿಶಾಾಪ ಸಮ ಾಜಾಯ ದ್ೀವಾ ಮೀಕ್ಷಮಿರಾರ್ತಭಿಶಾಾಪ ಸಮ ಾಜಾಯ ದ್ೀವಾ ಮೀಕ್ಷಮಿರಾಸತಸತಭಿಾಃ ಭಿಾಃ ||  
ಮಧ್್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮನ್ತಸೃತಯ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾಮಧ್್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮನ್ತಸೃತಯ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ನ್’’  ಇತ ಸಮಾರಾಚಾರ್ೀ ಇತ ಸಮಾರಾಚಾರ್ೀ ||||  
‘‘ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ಹರಿಧ್್ಯೀಯರ್ತುತಸಮಬನಾಧತ್ ಸತರಾದ್ರ್ಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ಹರಿಧ್್ಯೀಯರ್ತುತಸಮಬನಾಧತ್ ಸತರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಧ್್ಯೀರಾಧ್್ಯೀರಾ  ನಾನ್ಯತ್ ಕವಚಿದಾಧಯಯೀದ್ಧರಾವನ್ತಪಯೀಗಿ ರ್ತ್ನಾನ್ಯತ್ ಕವಚಿದಾಧಯಯೀದ್ಧರಾವನ್ತಪಯೀಗಿ ರ್ತ್’’    

ಇತ ಹರಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಹರಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 43 43 ||||  
ವ್ೈರ್ೀಣ ರ್ಂ ನ್ೃಪತರ್ಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲಪೌಣಡಾ ಸಾಲಾವದ್ಯೀ ಗತವಿಲಾಸವಿಲ್ ೀಕನಾದ್ಯೈಾಃ ವ್ೈರ್ೀಣ ರ್ಂ ನ್ೃಪತರ್ಾಃ ಶ್ಶತಪಾಲಪೌಣಡಾ ಸಾಲಾವದ್ಯೀ ಗತವಿಲಾಸವಿಲ್ ೀಕನಾದ್ಯೈಾಃ ||  
ಧ್ಾಯರ್ನ್ು ಆಕೃತ ರ್ಾಃ ಶರ್ನಾಸನಾದೌ ತತ್ಾಸಮಯಮಾಪುರನ್ತರಕು ಧ್ಾಯರ್ನ್ು ಆಕೃತ ರ್ಾಃ ಶರ್ನಾಸನಾದೌ ತತ್ಾಸಮಯಮಾಪುರನ್ತರಕು ರ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಿಮ್ ರ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಕಿಮ್ || || 49 49 ||||  

‘‘ಪೌಣಡಾಕ್ಾದಿಷ್ತ ದ್ೈತ್್ಯೀಷ್ತ ಸತರಾಂಶಾಾಃ ಸನಿು ಸವಯಶಾಃ ಪೌಣಡಾಕ್ಾದಿಷ್ತ ದ್ೈತ್್ಯೀಷ್ತ ಸತರಾಂಶಾಾಃ ಸನಿು ಸವಯಶಾಃ ||  
ಬಹತಮಾನ್ಫಲಂ ವಿಷ್ ಣೀಸ ು್ೀ ರಾನಾಯದಾರ್ ಸದ್ುತಮ್ ಬಹತಮಾನ್ಫಲಂ ವಿಷ್ ಣೀಸ ು್ೀ ರಾನಾಯದಾರ್ ಸದ್ುತಮ್ ||  
ವಿದ್ವೀಷ್ಸಯ ಫಲಂ ರ್ತ್ ತತತದಾದಾರಾಸತರಾಸುಮಾಃ ವಿದ್ವೀಷ್ಸಯ ಫಲಂ ರ್ತ್ ತತತದಾದಾರಾಸತರಾಸುಮಾಃ ||  
ರಾನ್ಯತ್್ ೀ ನ್ೈವ ವಿದ್ವೀಷ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ರಾನ್ಯತ್್ ೀ ನ್ೈವ ವಿದ್ವೀಷ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತಯಂಇತಯಂಶಶವಿವ್ೀಕ್್ೀ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||4949||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 5 5 ||||  
 

|| || ಷ್ಷ್ ಠೀಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  6 6 ||||  
 

ತವಂ ಮಾರ್ರಾ ತರಗತಣರಾತವಂ ಮಾರ್ರಾ ತರಗತಣರಾSSSSತಮನಿ ದ್ತವಿಯಭಾವಯಂ ವಯಕುಂ ಸೃಜಸಯವಸ್ತ ಲತಮಾಸ್ತ ತದ್ತುಣತಮನಿ ದ್ತವಿಯಭಾವಯಂ ವಯಕುಂ ಸೃಜಸಯವಸ್ತ ಲತಮಾಸ್ತ ತದ್ತುಣಸಿಾಃಸಿಾಃ  ||  
ನ್ೈತ್್ೈಭಯವಾನ್ಜತ ಕಮಯಭಿರಜಯತ್್ೀ ವ್ೈ ರ್ಾಃ ಸ್ವೀ ಸತಖ್ೀನ್ೈತ್್ೈಭಯವಾನ್ಜತ ಕಮಯಭಿರಜಯತ್್ೀ ವ್ೈ ರ್ಾಃ ಸ್ವೀ ಸತಖ್ೀSSವಯವಹಿತ್್ೀವಯವಹಿತ್್ೀSSಭಿರತ್್ ೀಭಿರತ್್ ೀSSನ್ವದ್ಯಾಃ ನ್ವದ್ಯಾಃ || || 8 8 ||||  

ರ್ಾಃ ರ್ಾಃ ––  ಪರಕ್ಾಶರ ಪಾಃ ಪರಕ್ಾಶರ ಪಾಃ || || 8 8 ||||  
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ಪರ್ತಯಷ್ಟರಾ ಪತತರಾ ವನ್ಮಾಲಯೀರ್ಂ ಪರ್ತಯಷ್ಟರಾ ಪತತರಾ ವನ್ಮಾಲಯೀರ್ಂ   
ಸಂಸಾಸಂಸಾ ಯನಿೀ ಭಗವತೀ ಪರತಪಕ್ಷವಚಿಛಾೀಾಃ ಯನಿೀ ಭಗವತೀ ಪರತಪಕ್ಷವಚಿಛಾೀಾಃ  ||  
ರ್ಾಃ ಸತಪರಣಿೀತಮಮತರಾರ್ಾಃ ಸತಪರಣಿೀತಮಮತರಾSSಹಯಣಮಾದ್ದಾನ್ ೀ ಹಯಣಮಾದ್ದಾನ್ ೀ   
ಭ ರಾತ್ ಸದಾಭ ರಾತ್ ಸದಾSSಙಚಮಾಙಚಮಾರಶತಭಾಶರ್ಧ್ ಮಕ್್ೀತತಾಃ ರಶತಭಾಶರ್ಧ್ ಮಕ್್ೀತತಾಃ || || 12 12 ||||  

‘‘ಅಸಾ ಯನಿೀ ಸಾದಿಯನಿೀವ ಶ್ರೀರಾಸ ು್ೀ ವನ್ಮಾಲರಾ ಅಸಾ ಯನಿೀ ಸಾದಿಯನಿೀವ ಶ್ರೀರಾಸ ು್ೀ ವನ್ಮಾಲರಾ ||  
ನ್ ಹಿ ಸಾಧ್ಾಯದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸಂವಿದ್ ರಪಾಂ ಸಾೃಶನಿು ತ್ಾಮ್ನ್ ಹಿ ಸಾಧ್ಾಯದ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸಂವಿದ್ ರಪಾಂ ಸಾೃಶನಿು ತ್ಾಮ್’’    

ಇತ ವಾಮನ್ೀ ಇತ ವಾಮನ್ೀ || || 12 12 ||||  

ನ್ನ್ಸ್ ಯೀಸ್ ಯೀತಗಾವ ಇವ ರ್ಸಯ ವಶ್ೀ ಭವನಿು ತಗಾವ ಇವ ರ್ಸಯ ವಶ್ೀ ಭವನಿು   
ದ್ೀವಾಶಾದ್ೀವಾಶಾ ರ್ಸುನ್ತಭೃದಾರ್ತಷ್ಟ ರಜಯಮಾನಾಾಃ  ರ್ಸುನ್ತಭೃದಾರ್ತಷ್ಟ ರಜಯಮಾನಾಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಸಯಕ್ಾಲಸಯ ತ್್ೀ ಪರಕೃತಪೂರತಷ್ಯೀಾಃ ಪರಸಯ ತ್್ೀ ಪರಕೃತಪೂರತಷ್ಯೀಾಃ ಪರಸಯ   
ಶಂ ನ್ಸುನ್ ೀತತ ಚರಣಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಯ ಶಂ ನ್ಸುನ್ ೀತತ ಚರಣಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಯ || || 13 13 ||||  

ತನ್ತಭೃದಾರ್ತಷ್ಟತನ್ತಭೃದಾರ್ತಷ್ಟ  ಸಮಬದ್ಧಾಃಸಮಬದ್ಧಾಃ( ( ಸಮಬದ್ಧಯಸಮಾನ್ಶತಸಮಬದ್ಧಯಸಮಾನ್ಶತವಷ್ಯಮಭಿಮಾನ್ಶ್ನ್ಯಶ್ಾೀತ ವಷ್ಯಮಭಿಮಾನ್ಶ್ನ್ಯಶ್ಾೀತ ||)  )  
ತನ್ತಭೃತನ್ತಭೃದಾರ್ತಷ್ಟ ರಜಯಮಾನಾಾಃ ದಾರ್ತಷ್ಟ ರಜಯಮಾನಾಾಃ ||  

‘‘ಬರಹಮಣಾ ಸಮಾರಿತಯಕ್್ ುೀಬರಹಮಣಾ ಸಮಾರಿತಯಕ್್ ುೀ  ಮೃತ ಇತತಯಮೃತ ಇತತಯಚಯಚಯತ್್ೀ ನ್ರಾಃತ್್ೀ ನ್ರಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  
 

ಅಸಾಯಸ್ತ ಹ್ೀಅಸಾಯಸ್ತ ಹ್ೀತತರತದ್ರ್ಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾನಾತತರತದ್ರ್ಸಿ್ತತಸಂರ್ಮಾನಾ  
ಮವಯಕುಜೀವಮಹತ್ಾಮಪ ಕ್ಾಲಮಾತರಾಃ ಮವಯಕುಜೀವಮಹತ್ಾಮಪ ಕ್ಾಲಮಾತರಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ತರಣಾಭಿರರ್ಂ ತರಣಾಭಿರಖಿಲಾಪಚಯೀ ಪರವೃತುಾಃ ಖಿಲಾಪಚಯೀ ಪರವೃತುಾಃ   
ಕ್ಾಲ್ ೀ ಗಭಿೀರರರ್ಕ್ಾಲ್ ೀ ಗಭಿೀರರರ್  ಉತುಮಪೂರತಷ್ಸುವಮ್ ಉತುಮಪೂರತಷ್ಸುವಮ್ || || 14 14 ||||  

ಕ್ಾಲಮಾತರಾಃ ಕ್ಾಲನಿಮಾಯತ್ಾಕ್ಾಲಮಾತರಾಃ ಕ್ಾಲನಿಮಾಯತ್ಾ  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾತ್ಾತ್ಾ  ಚ ಚ | | ಸೃಷ್ಟಟಲರಾಧ್ಯರ್ಯಮ್ ಸೃಷ್ಟಟಲರಾಧ್ಯರ್ಯಮ್ | | ನಿತಯತ್್ವೀನ್ ಚ ನಿತಯತ್್ವೀನ್ ಚ ||  
ಅವಯಕುಸಾಯಪ ಸರಷ್ಟೃತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಲ ಏವಂಭ ತಾಃ ತಸಾಮದ್ಪುಯತುಮಸುವಮ್ ಅವಯಕುಸಾಯಪ ಸರಷ್ಟೃತ್ಾವತ್ ಕ್ಾಲ ಏವಂಭ ತಾಃ ತಸಾಮದ್ಪುಯತುಮಸುವಮ್ ||  

‘‘ಕ್ಾಲಾಜಜೀವಾತ್ ತಥಾಕ್ಾಲಾಜಜೀವಾತ್ ತಥಾSSವಯಕ್ಾುನ್ಮಹತಶ್್ ಾೀತುಮೀ ರ್ತಾಃ ವಯಕ್ಾುನ್ಮಹತಶ್್ ಾೀತುಮೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಉತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮದ್ಾಗವಾನ್ ವಿಉತುಮಾಃ ಪುರತಷ್ಸುಸಾಮದ್ಾಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಷ್ತಣರರಚತಯಚತಯತಾಃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 14 14 ||||  

 

ತವತುಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ ಕೃತಯ ಪುಮಾನ್ ಸವವಿೀರ್ಯಂ ಧ್ತ್್ುೀ ಮಹಾನ್ುಮಿವ ತವತುಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ ಕೃತಯ ಪುಮಾನ್ ಸವವಿೀರ್ಯಂ ಧ್ತ್್ುೀ ಮಹಾನ್ುಮಿವ ಗಗಭಯಮಮೀಘವಿೀರ್ಯಾಃ ಭಯಮಮೀಘವಿೀರ್ಯಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ತವರಾರ್ಂ ತವರಾSSನ್ತಗತ ಆತಮನ್ ಆಣಡಕ್್ ೀಶಂ ಹ್ೈಮಂ ಸಸಜಯ ಬಹಿರಾವರಣ್ೈರತಪ್ೀತಮ್ ನ್ತಗತ ಆತಮನ್ ಆಣಡಕ್್ ೀಶಂ ಹ್ೈಮಂ ಸಸಜಯ ಬಹಿರಾವರಣ್ೈರತಪ್ೀತಮ್ ||||  

‘‘ನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ ಪನಾರಾರ್ಣಾಖಯಾಃ ಪರಮಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಲಕ್ಷಾಮಯರಮಾಃ ಶ್ೀತ್್ೀ ಲಕ್ಷಾಮಯSSನಿವತ್್ ೀ ಲಯೀ ನಿವತ್್ ೀ ಲಯೀ ||  
ಸ ಏವ ಪುರತಷಾಖಯಂ ತತ ದಿವತೀರ್ಂ ರ ಪಮಾತಮನ್ಾಃ ಸ ಏವ ಪುರತಷಾಖಯಂ ತತ ದಿವತೀರ್ಂ ರ ಪಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
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ಕೃತ್ಾವರಮಾರಾಂ ಪುರತಷ್ನಾಮಾನ್ಂ ತತ ಚತತಮತಯಖಮ್ ಕೃತ್ಾವರಮಾರಾಂ ಪುರತಷ್ನಾಮಾನ್ಂ ತತ ಚತತಮತಯಖಮ್ ||  
ಪರಧ್ಾನಾಖಾಯಂ ಚ ಗಾರ್ತರೀಂ ಸಸಜಯ ಪುರತಷಾತಮಕಾಃ ಪರಧ್ಾನಾಖಾಯಂ ಚ ಗಾರ್ತರೀಂ ಸಸಜಯ ಪುರತಷಾತಮಕಾಃ ||  
ಚತತಮತಯಖಾಃ ಸ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಹತುತ್ಾುವಭಿಧ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ಚತತಮತಯಖಾಃ ಸ ಪುರತಷ್ ೀ ಮಹತುತ್ಾುವಭಿಧ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಪರಧ್ಾನ್ನಾಮಾನಯಂ ಗಾರ್ತ್ಾರಯಂ ಸಸಜಾಯತ್ಾಮನ್ಮೀವ ತತ ಪರಧ್ಾನ್ನಾಮಾನಯಂ ಗಾರ್ತ್ಾರಯಂ ಸಸಜಾಯತ್ಾಮನ್ಮೀವ ತತ ||  
  ಶರದಾಧಭಿಶರದಾಧಭಿಧ್ಾಂ ಚ ಗಾರ್ತರೀಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಶ್ೀಷ್ ೀಧ್ಾಂ ಚ ಗಾರ್ತರೀಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಶ್ೀಷ್ ೀSSನ್ವಜಾರ್ತನ್ವಜಾರ್ತ’’    

ಇತ್ಾಯದಿ ಸೃಷ್ಟಟಇತ್ಾಯದಿ ಸೃಷ್ಟಟವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ ವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ || || 16 16 ||||  
ತತ್ತತ್  ತತಸತಿಷ್ಶಾ ಜಗತಶಾ ಭವಾನ್ ೀಶ್್ ೀಸತಿಷ್ಶಾ ಜಗತಶಾ ಭವಾನ್ ೀಶ್್ ೀ  ರ್ನಾಮರ್ಯೀತಗಿತಣವಿಕಿರರ್ಯೀಪನಿೀತ್ಾನ್ ರ್ನಾಮರ್ಯೀತಗಿತಣವಿಕಿರರ್ಯೀಪನಿೀತ್ಾನ್ ||  
ಅಥಾಯನ್ ಜತಷ್ನ್ನಪ ಹೃಷ್ಟೀಕಪತ್್ೀ ನ್ ಲ್ಲಪುೀ ಯೀಅಥಾಯನ್ ಜತಷ್ನ್ನಪ ಹೃಷ್ಟೀಕಪತ್್ೀ ನ್ ಲ್ಲಪುೀ ಯೀSSನ್ಯೀ ಸವತಾಃ ಪರಿನ್ಯೀ ಸವತಾಃ ಪರಿವೃವೃತ್ಾನ್ಪ ಬಿಭಯತ ಸಾಮ ತ್ಾನ್ಪ ಬಿಭಯತ ಸಾಮ ||||1717||||  

ಯೀಯೀSSನ್ಯೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸವತಾಃ ಪರಿಹೃತ್ಾನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ ಬಿನ್ಯೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ಸವತಾಃ ಪರಿಹೃತ್ಾನ್ ವಿಷ್ರಾನ್ ಬಿಭಯತ ಭಯತ || || 17 17 ||||  
 

ಬಿಭರತುವಾಮೃತಕಥ್ ೀದ್ವಹಾಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಾಃ ಪಾದಾವನ್ೀಜಸರಿತಾಃಬಿಭರತುವಾಮೃತಕಥ್ ೀದ್ವಹಾಸ್ತಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಾಃ ಪಾದಾವನ್ೀಜಸರಿತಾಃ  ಶಮಲಾನಿ ಹನ್ತುಮ್ ಶಮಲಾನಿ ಹನ್ತುಮ್ ||  
ಆನ್ತಶರವಂ ಶತರತಆನ್ತಶರವಂ ಶತರತಭಿರಙಚಘಾಜಮಭಿರಙಚಘಾಜಮಙ್ುಙ್ುಸಙಕುೈಸ್ತುೀರ್ಯದ್ವರ್ಂ ಶತಚಿಷ್ದ್ಸುದ್ತಸಙಕುೈಸ್ತುೀರ್ಯದ್ವರ್ಂ ಶತಚಿಷ್ದ್ಸುದ್ತಪಸಾೃಶನಿು ಪಸಾೃಶನಿು ||||1919  ||||  

ಸವಯ ಬಿಭರತಸುವ ಸವಯ ಬಿಭರತಸುವ || || 19 19 ||||  
 

ರ್ದ್ತವಂಶ್ೀರ್ದ್ತವಂಶ್ೀSSವತೀಣಯಸಯ ಭವತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ವತೀಣಯಸಯ ಭವತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ||  
ಶರಚಛತಂ ವಯತೀರಾರ್ ಪಞ್ಾವಿಂಶಾ ಕಂ ಪರಭ್ ೀಶರಚಛತಂ ವಯತೀರಾರ್ ಪಞ್ಾವಿಂಶಾ ಕಂ ಪರಭ್ ೀ  || || 25 25 ||||  

‘‘ವತಸರಾಣಾಂ ಶತಂ ಚ್ೈವ ಋತ ನಾಂ ಪವತಸರಾಣಾಂ ಶತಂ ಚ್ೈವ ಋತ ನಾಂ ಪಞ್ಾವಿಂಶಕಮ್ ಞ್ಾವಿಂಶಕಮ್ ||  
ಅವತೀಣಯಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ರ್ದಾ ಪಾರಗಾತ್ ತದಾ ಹರಿಮ್ ಅವತೀಣಯಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ರ್ದಾ ಪಾರಗಾತ್ ತದಾ ಹರಿಮ್ ||  
ಸವಸಾಿನ್ಗಮನಾಪ್ೀಕ್ಷಿೀ ಬರಹಾಮತತಷಾಟವ ಸಾಮರಾಃ ಸವಸಾಿನ್ಗಮನಾಪ್ೀಕ್ಷಿೀ ಬರಹಾಮತತಷಾಟವ ಸಾಮರಾಃ ||  
ಸಂವತಸರದ್ವರ್ಂ ಚ್ೈವ ಪಶಾಾತ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಸಂವತಸರದ್ವರ್ಂ ಚ್ೈವ ಪಶಾಾತ್ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಅಭಿಪ್ೀದ್ೀ ಪರಂ ಸಾಿನ್ಂ ಚತತಮಾಯಸಾ ಕಂ ಪುನ್ಾಃಅಭಿಪ್ೀದ್ೀ ಪರಂ ಸಾಿನ್ಂ ಚತತಮಾಯಸಾ ಕಂ ಪುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ಇತ ಭವಿಷ್ಯತತಾರಾಣ್ೀ ||||  25 25 ||||  

 

ರ್ದ್ಯಸಂರ್ದ್ಯಸಂಹೃತಯ ದ್ೃಪಾುನಾಂ ರ್ದ್ ನಾಂ ವಿಫುಲಂ ಕತಲಮ್ ಹೃತಯ ದ್ೃಪಾುನಾಂ ರ್ದ್ ನಾಂ ವಿಫುಲಂ ಕತಲಮ್ ||  
ಗಙ್ಕುಗಙ್ಕುSSಸಯನ್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಸಯನ್ೀನ್ ಲ್ ೀಕ್್ ೀSSರ್ಮತಲಬಣ್ೀನ್ ವಿನ್ಙ್ಷಯತ ರ್ಮತಲಬಣ್ೀನ್ ವಿನ್ಙ್ಷಯತ || || 30 30 ||||  

‘‘ಸಸತ್ಾತ್ಾಮಪ ಕಲೌ ಪಾರಪ ು್ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಮಪ ಕಲೌ ಪಾರಪ ು್ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಮನ್ಸ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಮದ್ಯದ್ ಂಶಾ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ನ್ೈತ್್ೀ ಸತಯಾಃ ಪಾಪನ್ಸ್ತುವತ ತಸಾಮದ್ಯದ್ ಂಶಾ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ನ್ೈತ್್ೀ ಸತಯಾಃ ಪಾಪನ್ಸ್ತುವತ ||  
ಪುನ್ಲ್ ೀಯಕವಿವೃದ್ಧಯರ್ಯಮೌತುರ್ೀರಾದಿಕ್ಾನ್ ಹರಿಾಃ ಪುನ್ಲ್ ೀಯಕವಿವೃದ್ಧಯರ್ಯಮೌತುರ್ೀರಾದಿಕ್ಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ಆವಿಶಯ ರಕ್ಷಾಮಕರ್ ೀಜಜಗತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಆವಿಶಯ ರಕ್ಷಾಮಕರ್ ೀಜಜಗತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಮಾಃ ||  
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ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಸಹ ರಾನ್ೀನ್ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯಸಾವತಮನ್ಾಃ ಸಹ ರಾನ್ೀನ್ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಯSS ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್  ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಇತಯನ್ತಗರಹಬತದಾಧಯ ಚ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ಸವಕತಲಂ ವಿಭತಾಃಇತಯನ್ತಗರಹಬತದಾಧಯ ಚ ಸಞ್ಜಹ್ರೀ ಸವಕತಲಂ ವಿಭತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

 

ವರ್ಂ ತವಹ ಮಹಾಯೀಗಿನ್ ಭರಮನ್ುಾಃ ಕಮಯವತಮಯಸತ ವರ್ಂ ತವಹ ಮಹಾಯೀಗಿನ್ ಭರಮನ್ುಾಃ ಕಮಯವತಮಯಸತ ||  
ತವದಾವತಯರಾ ತರಿಷಾಯಮಸಾುವಕ್್ೈದ್ತಯಸುರಂ ತಮಾಃ ತವದಾವತಯರಾ ತರಿಷಾಯಮಸಾುವಕ್್ೈದ್ತಯಸುರಂ ತಮಾಃ || || 48 48 ||||  

ಆತಮನ್ ೀತುಮತ್ಾಂ ಬ ರರ್ತರತತುಮಾ ಅಪ ಸವಯಶಾಃ ಆತಮನ್ ೀತುಮತ್ಾಂ ಬ ರರ್ತರತತುಮಾ ಅಪ ಸವಯಶಾಃ ||  
ಕದಾಚಿದ್ೀವ ಕದಾಚಿದ್ೀವ ಸವಗತಣಾನ್ ಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ವೀವ ಹಿ ಸಾಧ್ವಾಃಸವಗತಣಾನ್ ಸ್ತನಗ ಧ್ೀಷ್ವೀವ ಹಿ ಸಾಧ್ವಾಃ’’  ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ ಇತ ನಾರದಿೀಯೀ || || 48 48 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  6 6 ||||  
 

|| || ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  7 7 ||||  
 

ರ್ದಿದ್ಂ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಚಕ್ಷತಭಾಯಯಂ ಶರವಣಾದಿಭಿಾಃ ರ್ದಿದ್ಂ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಚಕ್ಷತಭಾಯಯಂ ಶರವಣಾದಿಭಿಾಃ ||  
ನ್ಶವರಂ ಗೃಹಯಮಾಣಂ ಚ ವಿದಿಧ ಮಾರಾಂ ಮನ್ ೀಮಯೀಮ್ ನ್ಶವರಂ ಗೃಹಯಮಾಣಂ ಚ ವಿದಿಧ ಮಾರಾಂ ಮನ್ ೀಮಯೀಮ್ || || 7 7 ||||  

ವಿದಿಧಮಾರಾಂ ಮನ್ ೀಮೀಯೀಮ್ ವಿದಿಧಮಾರಾಂ ಮನ್ ೀಮೀಯೀಮ್   --  ಮನ್ಮನ್ಾಃಪರಧ್ಾನ್ಪರಕೃತನಿಯಮಿಯತ್ಾಮ್ ಮನ್ಮನ್ಾಃಪರಧ್ಾನ್ಪರಕೃತನಿಯಮಿಯತ್ಾಮ್ ||  

‘‘ಪರಕೃತಾಃ ಸಾ ಪರಾ ಮಹಯಂ ರ್ ೀದ್ಸ್ತೀ ಲ್ ೀಕಧ್ಾಪರಕೃತಾಃ ಸಾ ಪರಾ ಮಹಯಂ ರ್ ೀದ್ಸ್ತೀ ಲ್ ೀಕಧ್ಾರಿಣಿೀ ರಿಣಿೀ ||  
ಋತ್ಾ ಸತ್ಾಯಋತ್ಾ ಸತ್ಾಯSSಮರಾಮರಾSSಜರಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಾತಮಸಜ್ಞಿತ್ಾಜರಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಾತಮಸಜ್ಞಿತ್ಾ’’    ||  

ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ || || 7 7 ||||  

ಪುಂಪುಂಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ತಕುಸಯ ನಾನಾಥ್ೀಯ ಭರಮಾಃ ಸ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಕೃರ್ತಕುಸಯ ನಾನಾಥ್ೀಯ ಭರಮಾಃ ಸ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಕೃತ್ ತ್ ||  
ಕಮಾಯಕಮಯವಿಕಮೀಯತ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಕಮಾಯಕಮಯವಿಕಮೀಯತ ಗತಣದ್ ೀಷ್ ಯೀ ಭಿದಾ  ಯೀ ಭಿದಾ || || 8 8 ||||  

‘‘ಸವಗಾಯದಾಯಶಾ ಗತಣಾಾಃ ಸವಗಾಯದಾಯಶಾ ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಥ್ೈವ ಚ ಸವ್ೀಯ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ಆತಮನ್ಾಃ ಕತೃಯತ್ಾಭಾರನಾಯ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ಆತಮನ್ಾಃ ಕತೃಯತ್ಾಭಾರನಾಯ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀವ್ೈಕಂ ಕತ್ಾಯರಂ ವ್ೀತು ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀವ್ೈಕಂ ಕತ್ಾಯರಂ ವ್ೀತು ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಸ ಮತಚಯತ್್ೀಸ ಮತಚಯತ್್ೀSSಸಾಮತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀತ ಚಸಾಮತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀತ ಚ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  

  ಇದ್ಂ ಮರಾ ಕಿರರ್ತ್್ೀಇದ್ಂ ಮರಾ ಕಿರರ್ತ್್ೀ, , ಇದ್ಂ ಮರಾ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀಇದ್ಂ ಮರಾ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ,  ,  ಇದ್ಂ ಮರಾ ವಿಪರಿೀತಂ ಇದ್ಂ ಮರಾ ವಿಪರಿೀತಂ 
ಕಿರರ್ತಕಿರರ್ತ  ಇತ ಬತದಿಧಭ್ೀದ್ ೀ ರಜಸುಮೀಇತ ಬತದಿಧಭ್ೀದ್ ೀ ರಜಸುಮೀಗತಣನಿಮಿತ್್ ುೀ ಭರಮಾಃ ಗತಣನಿಮಿತ್್ ುೀ ಭರಮಾಃ | | ಸವಯಂ ಹಿ ಸವಯಂ ಹಿ 
ಪರಮೀಶವರಾಃ ಕರ್ ೀತ ಪರಮೀಶವರಾಃ ಕರ್ ೀತ || || 8 8 ||||  
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ತಸಾಮದ್ತಯಕ್ ು್ೀನಿದಾರ್ಜಯೀ ರ್ತಕುಚಿತಸಾಮದ್ತಯಕ್ ು್ೀನಿದಾರ್ಜಯೀ ರ್ತಕುಚಿತುತು  ಇದ್ಂ ಜಗತ್ ಇದ್ಂ ಜಗತ್ ||  
ಆತಮನಿೀಆತಮನಿೀಕ್ಷಕ್ಷಸವ ವಿತತಮಾತ್ಾಮಸವ ವಿತತಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮರ್ಯ ೀಶವರ್ೀ ನ್ಂ ಮರ್ಯ ೀಶವರ್ೀ || || 9 9 ||||  

‘‘ಆತಮಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಪರಮಾತ್ಾಮಆತಮಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಪರಮಾತ್ಾಮSSಭಿಧ್್ ೀ ಹಯಹಮ್ ಭಿಧ್್ ೀ ಹಯಹಮ್ ||  
ಸವಯಂ ಬರಹಮಣಿ ವಿಕ್ಷ್ೀತ ಮಯ ಬರಹಾಮಣಮೀವ ಚಸವಯಂ ಬರಹಮಣಿ ವಿಕ್ಷ್ೀತ ಮಯ ಬರಹಾಮಣಮೀವ ಚ’’    

ಇತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 99  ||||  

ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕು ಆತಮಭ ತಾಃಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕು ಆತಮಭ ತಾಃ  ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ತಭವತತಷಾಟತ್ಾಮ ನಾನ್ುರಾಯೈವಿಯಹನ್ಯಸ್ೀ ಆತ್ಾಮನ್ತಭವತತಷಾಟತ್ಾಮ ನಾನ್ುರಾಯೈವಿಯಹನ್ಯಸ್ೀ || || 10 10 ||||  

ಆತಮಭ ತಾಃ ಆತಮಭ ತಾಃ ––  ಆತಮವದ್ ಾತಾಃ ಆತಮವದ್ ಾತಾಃ ||  

‘‘ಆತ್ೌಮಪಮಯೀನ್ ಸವಯತರ ಸಮಂ ಪಶಯತ ಯೀಆತ್ೌಮಪಮಯೀನ್ ಸವಯತರ ಸಮಂ ಪಶಯತ ಯೀSSಜತಯನ್ಜತಯನ್’’  ಇತ ವಚನಾತ್ ಇತ ವಚನಾತ್ || || 10 10 ||||  
 

ದ್ ೀಷ್ಬತದ್ ಧಯೀಭರಾತೀತ್್ ೀ ನಿಷ್ೀಧ್ಾನ್ನ ನಿವತಯತ್್ೀ ದ್ ೀಷ್ಬತದ್ ಧಯೀಭರಾತೀತ್್ ೀ ನಿಷ್ೀಧ್ಾನ್ನ ನಿವತಯತ್್ೀ ||  
ಗತಣಬತದಾಧಯ ಚ ವಿಹಿತಂ ನ್ ಕರ್ ೀತ ರ್ಥಾಗತಣಬತದಾಧಯ ಚ ವಿಹಿತಂ ನ್ ಕರ್ ೀತ ರ್ಥಾSSಭಯಭಯಕಾಃ ಕಾಃ || || 11 11 ||||  

ಕತೃಯತವಮಾತಮನ್ ೀ ರ್ಸಾಮಜಾಜಾನ್ನಿಷ್ ಠೀ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಕತೃಯತವಮಾತಮನ್ ೀ ರ್ಸಾಮಜಾಜಾನ್ನಿಷ್ ಠೀ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅತಾಃ ಕತವಯನ್ನಪ ಸದಾ ದ್ ೀಷ್ಬತದಾಧಯ ನ್ ನಿನಿದತಮ್ ಅತಾಃ ಕತವಯನ್ನಪ ಸದಾ ದ್ ೀಷ್ಬತದಾಧಯ ನ್ ನಿನಿದತಮ್ ||  
ಗತಣಬತದಾಧಯ ನ್ ವಿಹಿತಂ ಕಿಂತವೀಗತಣಬತದಾಧಯ ನ್ ವಿಹಿತಂ ಕಿಂತವೀಶಪ್ರೀರಿತ್್ ೀಶಪ್ರೀರಿತ್್ ೀSSಸಯಹಮ್ ಸಯಹಮ್ ||  
ಸ ಏವ ಚ ಮಯ ಸಿ್ತತ್ಾವ ನಿನಾದಯನಿನ ದ್ಯೀ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ಸ ಏವ ಚ ಮಯ ಸಿ್ತತ್ಾವ ನಿನಾದಯನಿನ ದ್ಯೀ ಕರ್ ೀತಯಜಾಃ ||  
ನ್ ಮೀ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಚ ಗತಣಾಃ ಕತೃಯತ್ಾವಭಾವತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ನ್ ಮೀ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಚ ಗತಣಾಃ ಕತೃಯತ್ಾವಭಾವತಾಃ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಸವತನ್ಿತ್ಾವಸವತನ್ಿತ್ಾವನ್ನ ಚ್ೀಶಸಯ  ಯೀನ್ನ ಚ್ೀಶಸಯ  ಯೀSSಜ್ಞಾಸ ು್ೀಷ್ತ ಭವ್ೀದ್ಪ ಜ್ಞಾಸ ು್ೀಷ್ತ ಭವ್ೀದ್ಪ ||  
ಇತ ಮತ್ಾವ ನಿವತ್್ೀಯತ ನಿನಾದಯತ್ ಕತರಾಯದ್ತುಣಾನ್ಪಇತ ಮತ್ಾವ ನಿವತ್್ೀಯತ ನಿನಾದಯತ್ ಕತರಾಯದ್ತುಣಾನ್ಪ’’  ಇತ ಬ್ ೀದ್ಧವ್ಯೀ ಇತ ಬ್ ೀದ್ಧವ್ಯೀ ||||  
‘‘ಅನಿತ್ಾಯ ಮೀ ಗತಣಾ ನ್ ಸತಯದ್ ೀಯಷಾ ನ್ೈವ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಅನಿತ್ಾಯ ಮೀ ಗತಣಾ ನ್ ಸತಯದ್ ೀಯಷಾ ನ್ೈವ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಇತ ಮತ್ಾವಶತಭಂ ಕತರಾಯನಿನವತ್್ೀಯದ್ಶತಭಾದ್ಪ ಇತ ಮತ್ಾವಶತಭಂ ಕತರಾಯನಿನವತ್್ೀಯದ್ಶತಭಾದ್ಪ ||  
ಜ್ಞಾನಿೀ ತವಕತೃಯತ್ಾಮಾನಾದಿೀಶಕತೃಯತವನಿಶಾರಾತ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ತವಕತೃಯತ್ಾಮಾನಾದಿೀಶಕತೃಯತವನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಕಿನ್ತು ಪೂಣಯಗತಣಾಯೈವ ನ್ ತತ ದ್ ೀಕಿನ್ತು ಪೂಣಯಗತಣಾಯೈವ ನ್ ತತ ದ್ ೀಷಾಪನ್ತತುಯೀ ಷಾಪನ್ತತುಯೀ ||  
ನ್ ಚಾಲಾಗತಣಸ್ತದ್ಧಯರ್ಯಂ ಬಾಲವತ್ ಕೃತನಿಶಾರ್ಾಃನ್ ಚಾಲಾಗತಣಸ್ತದ್ಧಯರ್ಯಂ ಬಾಲವತ್ ಕೃತನಿಶಾರ್ಾಃ’’  ಇತ ವ್ೈಶಾರದ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಶಾರದ್ಯೀ || || 11 11 ||||  

 

ಸವಯಭ ತಸತಹೃಚಾಛನ್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಿಷ್ಾಲಾಃ ಸವಯಭ ತಸತಹೃಚಾಛನ್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ನಿಷ್ಾಲಾಃ ||  
ಪಶಯನ್ಮದಾತಮಕಂ ವಿಶವಂ ನ್ ವಿಪದ್ಯೀತ ವ್ೈ ಪುನ್ಾಃ ಪಶಯನ್ಮದಾತಮಕಂ ವಿಶವಂ ನ್ ವಿಪದ್ಯೀತ ವ್ೈ ಪುನ್ಾಃ || || 12 12 ||||  
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‘‘ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ ಧ್ೀರ್ೀಭಿನ್ನಯಂವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ ಧ್ೀರ್ೀಭಿನ್ನಯಂ ತತುನ್ಿತ್ಾವತ್ ತದಾತಮಕಮ್  ತತುನ್ಿತ್ಾವತ್ ತದಾತಮಕಮ್ ||  
ಇತ ವಿಶವಂ ಪರಪಶಯನಿು ಜ್ಞಾನ್ನಿಷಾಠಇತ ವಿಶವಂ ಪರಪಶಯನಿು ಜ್ಞಾನ್ನಿಷಾಠ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರಾಾಃ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರಾಾಃ’’  ಇತ ಸಾವಯಜ್ಞ್ೀ ಇತ ಸಾವಯಜ್ಞ್ೀ || || 12 12 ||||  

ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ––  

ಯೀಗ್ೀಶ ಯೀಗವಿಯೀಗ್ೀಶ ಯೀಗವಿನಾಯಸ ಯೀಗಾತಮನ್ ಯೀಗಸಮಾನಾಯಸ ಯೀಗಾತಮನ್ ಯೀಗಸಮಾವವ  ||  
ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾರ್ ಮೀ ಪರೀಕುಸಾಯಗಾಃ ಸನಾನಯಸಲಕ್ಷಣಾಃ ನಿಾಃಶ್ರೀರ್ಸಾರ್ ಮೀ ಪರೀಕುಸಾಯಗಾಃ ಸನಾನಯಸಲಕ್ಷಣಾಃ || || 14 14 ||||  

ಯೀಗ್ ೀ ದ್ೀವಾದಿಷ್ತ ತ್್ೀನ್ ನ್ಯಸು ಇತ ಯೀಗ್ ೀ ದ್ೀವಾದಿಷ್ತ ತ್್ೀನ್ ನ್ಯಸು ಇತ ––  ಯೀಗವಿನಾಯಸಾಃ ಯೀಗವಿನಾಯಸಾಃ ||  

‘‘ಜ್ಞಾನ್ಂತತ ಯೀಗಶಬ್ ದೀಕುಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀಜ್ಞಾನ್ಂತತ ಯೀಗಶಬ್ ದೀಕುಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀSSನ್ೀನ್ ರ್ತತಸಕಮ್ ನ್ೀನ್ ರ್ತತಸಕಮ್ ||  
ಕವಕವಚದ್ ಯೀಗ ಉಪಾರ್ಾಃ ಸಾಯಚದ್ ಯೀಗ ಉಪಾರ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಕವಚಿಚಿಾತುನಿರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ತ್ ಕವಚಿಚಿಾತುನಿರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್’’    

ಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ ಇತ ದ್ತ್ಾುತ್್ರೀರ್ಯೀಗ್ೀ ||  

ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾರ್ಶಾ ಅತರ ಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾರ್ಶಾ || || 14 14 ||||  
 

ಸತಯಸಯ ತ್್ೀ ಸವಸದ್ೃಶ ಆತಮನ್ ಆತಮನ್ ೀಸತಯಸಯ ತ್್ೀ ಸವಸದ್ೃಶ ಆತಮನ್ ಆತಮನ್ ೀSSನ್ಯಂ ವಕ್ಾುರಮಿೀಶ ವಿಬತಧ್್ೀಷ್ವಪ ನಾನ್ತಚಕ್ಷ್ನ್ಯಂ ವಕ್ಾುರಮಿೀಶ ವಿಬತಧ್್ೀಷ್ವಪ ನಾನ್ತಚಕ್ಷ್    ||  
ಸವ್ೀಯ ವಿಮೀಹಿತ ರ್ಸುವ ಮಾರ್ಯೀಮೀ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸುನ್ತಭೃತ್್ ೀ ಬಹಿರರ್ಯಭಾವಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿಮೀಹಿತ ರ್ಸುವ ಮಾರ್ಯೀಮೀ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸುನ್ತಭೃತ್್ ೀ ಬಹಿರರ್ಯಭಾವಾಾಃ ||||1717||||  

ಅಭಗವತಸವರ ಪತ್ಾವತುನ್ತಭೃತುವಮ್ ಅಭಗವತಸವರ ಪತ್ಾವತುನ್ತಭೃತುವಮ್ | | ಬಹಿರಥಾಯಬಹಿರಥಾಯಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಮೀಹಾಃ ಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಮೀಹಾಃ | | 
ಪರಮಪರಮಸತಸತಖಸಾಧ್ಾನಾದ್ನ್ ಯೀಖಸಾಧ್ಾನಾದ್ನ್ ಯೀSSಥ್ ೀಯ ಬಹಿರರ್ಯಾಃ ಥ್ ೀಯ ಬಹಿರರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಅಶರಿೀರಾಃಅಶರಿೀರಾಃ  ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವತಾಃ ಸದಾ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದತವತಾಃ ಸದಾ ||  
ಇಚಾಛ ಚ ಕಿರೀಡಯೈವಾಸಯ ನ್ ಫಲಾರ್ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಇಚಾಛ ಚ ಕಿರೀಡಯೈವಾಸಯ ನ್ ಫಲಾರ್ ರ್ತ್್ ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ಬಾಹಾಯರ್ಯಕ್ಾಮೀಅತ್್ ೀ ಬಾಹಾಯರ್ಯಕ್ಾಮೀSSಪ ನಿಷಾೆಮ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಪ ನಿಷಾೆಮ ಇತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಬರಹಾಮನಿರಭಿಮಾನಿತ್ಾವಚಛರಿೀರ್ಯಪಯಶರಿೀರವಾನ್ ಬರಹಾಮನಿರಭಿಮಾನಿತ್ಾವಚಛರಿೀರ್ಯಪಯಶರಿೀರವಾನ್ ||  
ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀಪಯೀಗಾಯನ್ಯಕ್ಾನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀಪಯೀಗಾಯನ್ಯಕ್ಾಮಸ್ ಯೀಜಿಮಸ್ ಯೀಜಿತತಾಃ ಸದಾ ತತಾಃ ಸದಾ ||  
ಬಹಿರರ್ಯವಿನಿಮತಯಕುಸುಥಾಬಹಿರರ್ಯವಿನಿಮತಯಕುಸುಥಾSSಪ ತನ್ತಧ್ಾರಣಾತ್ ಪ ತನ್ತಧ್ಾರಣಾತ್ ||  
ಅಮ ಅಮ ಢ್ ೀ ಮ ಢ ಇತವದ್ತಚಯತ್್ೀ  ಚ ಸರಸವತೀ ಢ್ ೀ ಮ ಢ ಇತವದ್ತಚಯತ್್ೀ  ಚ ಸರಸವತೀ ||  
ರತದಾರದಾಯಸುನ್ವಭಿೀರತದಾರದಾಯಸುನ್ವಭಿೀಮಾನಾದ್ಾಮಾನಾದ್ಾಹಿಹಿರರ್ಯರ್ತಜಸುಥಾ ರರ್ಯರ್ತಜಸುಥಾ ||  
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಬರಹಮಪಸವ್ೀಯಷಾಂ ಬರಹಮಪದ್ದ್ವಿೀಯೀಗಾಯನಾಂ ಪೂವಯಮೀವ ತತ ವಿೀಯೀಗಾಯನಾಂ ಪೂವಯಮೀವ ತತ ||  
ಅಭಾವಸುವಪರ್ ೀಕ್ಷಸಯ ಮೀಹ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ಅಭಾವಸುವಪರ್ ೀಕ್ಷಸಯ ಮೀಹ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಬರಹಮಣಸುವಂಶರ ಪ್ೀಷ್ತ ಭಾರತ್ಾಯಬರಹಮಣಸುವಂಶರ ಪ್ೀಷ್ತ ಭಾರತ್ಾಯಜ್ಞಾನ್ವಜಯನ್ಮ್ ಜ್ಞಾನ್ವಜಯನ್ಮ್ ||  
ಬರಹಮಗಾರ್ತರೀಭಾವ್ೀಬರಹಮಗಾರ್ತರೀಭಾವ್ೀ  ತತ ನಾಂಶಾವತರಣಂ ಕವಚಿತ್ ತತ ನಾಂಶಾವತರಣಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಶತಜನ್ಮಸತ ಪೂವಯಂ ತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರ್ ಉದಿೀರ್ಯಶತಜನ್ಮಸತ ಪೂವಯಂ ತತ ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರ್ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ತ್್ೀ ||  
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ಆಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಪಾರ್ ೀಕ್ಷಾಯತ್ ಪೂಣಯಆಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಪಾರ್ ೀಕ್ಷಾಯತ್ ಪೂಣಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸದ್ೈವ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸದ್ೈವ ತತ ||  
ಶತಜನ್ಮಗತ್ಾರಾಶಾ ಶತಜನ್ಮಗತ್ಾರಾಶಾ ಆಆಪರ್ ೀಕ್ಷ್ ಯೀಜಿತಭಯವ್ೀತ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ ಯೀಜಿತಭಯವ್ೀತ್ ||  
ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ಸರಸವತ್ಾಯಮಂಶಾವತರಣ್ೀಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ಸರಸವತ್ಾಯಮಂಶಾವತರಣ್ೀಷ್ವಪಷ್ವಪ’’  ಇತ ಶಕಿುವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಶಕಿುವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ಆಶರಿೀರ್ ೀ ವಾರ್ತರಭರಂಆಶರಿೀರ್ ೀ ವಾರ್ತರಭರಂ  ವಿದ್ತಯತಸತವಿದ್ತಯತಸತನ್ಯತತನರಶರಿೀರಾಣಿ ವಾ ನ್ಯತತನರಶರಿೀರಾಣಿ ವಾ   ಏತ್ಾನಿಏತ್ಾನಿ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ 
ಶತರತಾಃ ಶತರತಾಃ ||  
‘‘ಶತರತಭಿಾಃ ಸುನಿತತ್ಾವತ್ ತತ ಸುನ್ಯತತನಶತರತಭಿಾಃ ಸುನಿತತ್ಾವತ್ ತತ ಸುನ್ಯತತನಹಯರಿಾಃ ಸೃತಾಃಹಯರಿಾಃ ಸೃತಾಃ  ||  
ಅಭರಂಭ ತ್ಾನಿ ಭರಣಾಚಿಛಾೀವಾಯರ್ತಭಯರತಾಃ ಸೃತಾಃ ಅಭರಂಭ ತ್ಾನಿ ಭರಣಾಚಿಛಾೀವಾಯರ್ತಭಯರತಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ವಿದ್ತಯತ್ ತತ ಭಾರತೀ ಪರೀಕ್ಾು ಏವಿದ್ತಯತ್ ತತ ಭಾರತೀ ಪರೀಕ್ಾು ಏತ ಏವಾಶರಿೀರಿಣಾಃತ ಏವಾಶರಿೀರಿಣಾಃ  ||  
ವಯತ್ಾಯಸ್ೀನಾಪ ನಾಮ ಸಾಯದ್ೀತ್್ೀಷಾಂ ಮವಯತ್ಾಯಸ್ೀನಾಪ ನಾಮ ಸಾಯದ್ೀತ್್ೀಷಾಂ ಮಹತ್ಾಂ ಸದಾಹತ್ಾಂ ಸದಾ’’    

ಇತತಯಭರ್ನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತತಯಭರ್ನಿರತಕ್ ು್ೀ ||||1717||||  
ತಸಾಮತಸಾಮದ್ಾವನ್ುಮನ್ವದ್ಯಮದ್ಾವನ್ುಮನ್ವದ್ಯಮನ್ನ್ನ್ುಪಾರಂ ಸವಯಜ್ಞಮಿೀನ್ುಪಾರಂ ಸವಯಜ್ಞಮಿೀಶವರಮಖಣಡವಿಕತಣಠದಿಶವರಮಖಣಡವಿಕತಣಠದಿಷ್ಣಯಮ್ ಷ್ಣಯಮ್ ||  
ನಿವ್ೀಯಧ್ ೀರಹನಿವ್ೀಯಧ್ ೀರಹರರಹರವೃಯಹರವೃಯಜಜನಾಭಿತಪುೀ ನಾರಾರ್ಣಂ ನ್ರಸನಾಭಿತಪುೀ ನಾರಾರ್ಣಂ ನ್ರಸಖಂ ಖಂ ಶಶರಣಂ ಪರಪದ್ಯೀರಣಂ ಪರಪದ್ಯೀ  || || 18 18 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಯೀರನ್ನ್ುಸಯ ತರಭಿರಂಶ್ೈನ್ಯರಾಃ ಸೃತಾಃ ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಯೀರನ್ನ್ುಸಯ ತರಭಿರಂಶ್ೈನ್ಯರಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಸ್ೀನ ದ್ಾೈಶಾತತಭಿಯಾಃ ಪಾರ್ಯಸತು ದಾವಭಾಯಂ ತತ ಬಲಲಕ್ಷಣೌಸ್ೀನ ದ್ಾೈಶಾತತಭಿಯಾಃ ಪಾರ್ಯಸತು ದಾವಭಾಯಂ ತತ ಬಲಲಕ್ಷಣೌ’’  || || ಇತಯಂಶವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತಯಂಶವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 18 18 ||||  

ಶ್ರೀಶ್ರೀ  ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಪಾರಯೀಣ ಮನ್ತಜಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕತತವವಿಚಕ್ಷಣಾಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಮನ್ತಜಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕತತವವಿಚಕ್ಷಣಾಾಃ ||  
ಸಮತದ್ಧರನಿು ಹಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನ್ೈವಾಶತಭಾಶರಾತ್ ಸಮತದ್ಧರನಿು ಹಾಯತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನ್ೈವಾಶತಭಾಶರಾತ್ || || 19 19 ||||  

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ ು್ವೀ ಚ ವಿಚಕ್ಷಣಾಾಃಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ ು್ವೀ ಚ ವಿಚಕ್ಷಣಾಾಃ    ||  

‘‘ಪಾರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ್ೈವ ತತುವಂ ತತ ಲ್ ೀಕಂ ಚಾಪ ವಿದ್ನಿು ಯೀ ಪಾರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ್ೈವ ತತುವಂ ತತ ಲ್ ೀಕಂ ಚಾಪ ವಿದ್ನಿು ಯೀ ||  
ತ್್ೀತ್್ೀSSಪ ಸತ್್ಸನೀಹನಿಮತಯಕ್ಾುಸುಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ಪ ಸತ್್ಸನೀಹನಿಮತಯಕ್ಾುಸುಮೀ ರಾನಿು ವಿನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯನ್ನಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಮತಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಯನ್ನಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಮತತಾದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ತಾದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ ಇತ ಷಾಡತುಣ್ಯೀ || || 19 19 ||||  

 

ತವಂ ಹಿ ನ್ಾಃ ಪೃಚಛತ್ಾಂ ಬರಹಮನಾನತಮನಾಯನ್ನ್ದಕ್ಾರಣಮ್ ತವಂ ಹಿ ನ್ಾಃ ಪೃಚಛತ್ಾಂ ಬರಹಮನಾನತಮನಾಯನ್ನ್ದಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ಬ ರಹಿ ಸಾಶಯವಿೀಹಿೀನ್ಸಯ ಬ ರಹಿ ಸಾಶಯವಿೀಹಿೀನ್ಸಯ   ಭವತಾಃ ಕ್್ೀವಲಾತಮನ್ಾಃ ಭವತಾಃ ಕ್್ೀವಲಾತಮನ್ಾಃ || || 30 30 ||||  

ಕ್್ೀವಲಾತಮನ್ಾಃ ಕ್್ೀವಲಾತಮನ್ಾಃ ––  ಶರಿೀರಮಾತರಪರಿಗರಹಸಯ ಶರಿೀರಮಾತರಪರಿಗರಹಸಯ || || 30 30 ||||  
 

ಶಶವತಾರಾರ್ಯಸವ್ೀಯಹಾಂ ಪರಾಥ್ೈಯಕ್ಾನ್ುಸಮಾವಮ್ ಶಶವತಾರಾರ್ಯಸವ್ೀಯಹಾಂ ಪರಾಥ್ೈಯಕ್ಾನ್ುಸಮಾವಮ್ ||  
ಸಾಧ್  ಶ್ಕ್ಷ್ೀತ ಭ ಮೀಶಾ ಅನ್ತಶ್ಕ್ಷಂಸಾಧ್  ಶ್ಕ್ಷ್ೀತ ಭ ಮೀಶಾ ಅನ್ತಶ್ಕ್ಷಂ  ವರತ್ಾನ್ುರಮ್ ವರತ್ಾನ್ುರಮ್ || || 38 38 ||||  
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ಪರಾಥ್ೈಯಕ್ಾನ್ುಸಮಾವಮ್ ಪರಾಥ್ೈಯಕ್ಾನ್ುಸಮಾವಮ್ | | ಆತಮನ್ ೀ ವೃದಿಧಶಾ ಪರಾಥ್ೀಯತ ಆತಮನ್ ೀ ವೃದಿಧಶಾ ಪರಾಥ್ೀಯತ ||  

‘‘ಸಜಜಸಜಜನಾಥ್ೀಯನಾಥ್ೀಯSSನ್ತಮನ್ಯೀತ ಐಹಿಕಿೀಂ ವೃದಿಧಮಾತಮನ್ಾಃ ನ್ತಮನ್ಯೀತ ಐಹಿಕಿೀಂ ವೃದಿಧಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಪಾರತರಕಿೀಮೈಹಿಕಿೀಂ ಚ ಪರೀತಯೀ ಗತರತದ್ೀವಯೀಾಃ ಪಾರತರಕಿೀಮೈಹಿಕಿೀಂ ಚ ಪರೀತಯೀ ಗತರತದ್ೀವಯೀಾಃ ||  
ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಚ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಚ ಸವಯಶಾಃ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಚ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಚ ಸವಯಶಾಃ || || ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 38 38 ||||  

 

ಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ಸಿ್ತರಜಙ್ುಮೀಷ್ತ ಬರಹಾಮತಮಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ಸಿ್ತರಜಙ್ುಮೀಷ್ತ ಬರಹಾಮತಮಭಾವ್ೀನ್ ಸಮನ್ವಯೀಭಾವ್ೀನ್ ಸಮನ್ವಯೀನ್ನ್  ||  
ವಾಯವಾಯಪಾಯಪಾಯ  ವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಮಸಙ್ುಮಾತಮನ್ ೀ ಮತನಿನ್ಯಭ್ ೀವದಿವತವಯವಚ ಛ್ೀದ್ಮಸಙ್ುಮಾತಮನ್ ೀ ಮತನಿನ್ಯಭ್ ೀವದಿವತತತಸಯ ಭಾವಯೀತ್ ಸಯ ಭಾವಯೀತ್ ||||  

‘‘ಜೀವಾನ್ುರಾಯಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾತಮನಾಮ ಸಮಿೀರಿತಾಃ ಜೀವಾನ್ುರಾಯಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಾತಮನಾಮ ಸಮಿೀರಿತಾಃ ||  
ತಸಯ ತತ ಬರಹಮತಸಯ ತತ ಬರಹಮರ ರ ಪತ್ಾವದ್ಬಹಿರನ್ುಸುಥ್ೈವ ಚ ಪತ್ಾವದ್ಬಹಿರನ್ುಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಪಶ್ಯೀದಾಕ್ಾಶವದಾವಯಪುಮಸಙ್ುತವಂ ಚ ನಿತಯಶಾಃಪಶ್ಯೀದಾಕ್ಾಶವದಾವಯಪುಮಸಙ್ುತವಂ ಚ ನಿತಯಶಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 42 42 ||||  

  ತ್್ೀಜ್ ೀತ್್ೀಜ್ ೀSSಬನ್ನಮಯೈಭಾಯವ್ೈಮೀಯಘೌಬನ್ನಮಯೈಭಾಯವ್ೈಮೀಯಘೌಘೈವಾಯರ್ತನ್ೀರಿತ್್ೈಾಃ ಘೈವಾಯರ್ತನ್ೀರಿತ್್ೈಾಃ ||  
ನ್ ಸಾೃಶಯತ್್ೀ ನ್ಭಸುದ್ವತ್ ಕ್ಾಲಸೃಷ್ಟೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪುಮಾನ್ ನ್ ಸಾೃಶಯತ್್ೀ ನ್ಭಸುದ್ವತ್ ಕ್ಾಲಸೃಷ್ಟೈಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪುಮಾನ್ || || 43 43 ||||  

‘‘ಗತಣಾನ್ ಜೀವಸಯ ಚ್ೀಷ್ಟವಾಯನ್ ಸ್ತದಾಧನ್ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಾಂಸುಥಾ ಗತಣಾನ್ ಜೀವಸಯ ಚ್ೀಷ್ಟವಾಯನ್ ಸ್ತದಾಧನ್ ವಿಷ್ ಣೀಗತಯಣಾಂಸುಥಾ ||  
ತತುದ್ದೃಷಾಟಯ ವಿಚಿನಿವೀತ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸತ ೀಾಃ ಸದಾತತುದ್ದೃಷಾಟಯ ವಿಚಿನಿವೀತ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸತ ೀಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ಲ್ ೀಕತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಲ್ ೀಕತತ್ ು್ವೀ || || 43 43 ||||  

 

ಸವಚಛಾಃ ಪರಕೃತತಾಃ ಸ್ತನಗ್ ಧೀ ಮಾಧ್ತರ್ಯಸ್ತುೀರ್ಯವನ್ನೃಣಾಮ್ ಸವಚಛಾಃ ಪರಕೃತತಾಃ ಸ್ತನಗ್ ಧೀ ಮಾಧ್ತರ್ಯಸ್ತುೀರ್ಯವನ್ನೃಣಾಮ್ ||  
ಮತನಿಾಃಮತನಿಾಃ  ಪುಪುನಾತಯನಾತಯಘಾಘಾನಿಮತರಮಿೀಕ್ಷಣಸಾಶಯಕಿೀತಯನ್ೈಾಃ ನಿಮತರಮಿೀಕ್ಷಣಸಾಶಯಕಿೀತಯನ್ೈಾಃ || || 44 44 ||||  

‘‘ಮಧ್ತನಾಮ ಸತಖಂ ವಿನಾದಯನಾಮಧ್ತರ್ಯಂ ಸತಖಹ್ೀತತತ್ಾ ಮಧ್ತನಾಮ ಸತಖಂ ವಿನಾದಯನಾಮಧ್ತರ್ಯಂ ಸತಖಹ್ೀತತತ್ಾ ||  
ಸತಖ್ೀ ರತವಾಯ ಸಮರೀಕ್ಾು ಶಬದಸತಖ್ೀ ರತವಾಯ ಸಮರೀಕ್ಾು ಶಬದತತತುವವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃತುವವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 44 44 ||||  

 

ತ್್ೀಜಸ್ತವೀ ತಪಸಾ ದಿೀಪುೀ ದ್ತಧ್ಯತ್್ೀಜಸ್ತವೀ ತಪಸಾ ದಿೀಪುೀ ದ್ತಧ್ಯಷ್ ೀಯಷ್ ೀಯ  ದ್ ರಭಾಜನ್ಾಃ ದ್ ರಭಾಜನ್ಾಃ ||  
ಸವಯಭಕ್ಷ್ ೀಸವಯಭಕ್ಷ್ ೀSSಪ ರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ನಾದ್ತ್ ು್ೀ ಪಾಪಮಗಿನವತ್ ಪ ರ್ತಕ್ಾುತ್ಾಮ ನಾದ್ತ್ ು್ೀ ಪಾಪಮಗಿನವತ್ || || 45 45 ||||  

ದ್ ರತದ್ ರತ  ಏವ ಭಜನಿೀರ್ಾಃ ಏವ ಭಜನಿೀರ್ಾಃ ||  

‘‘ಪರಾಭವೀ ಧ್ಷ್ಯಣಂ ಸಾಯದ್ವಜ್ಞಾನ್ಮಥಾಪ ವಾ ಪರಾಭವೀ ಧ್ಷ್ಯಣಂ ಸಾಯದ್ವಜ್ಞಾನ್ಮಥಾಪ ವಾ ||  
ನ್ ತತಸತತಸ ಸದಾ ಕತರಾಯತ್ ಸಹ ಶರಾಯಸನ್ಂ ನ್ ಚನ್ ತತಸತತಸ ಸದಾ ಕತರಾಯತ್ ಸಹ ಶರಾಯಸನ್ಂ ನ್ ಚ’’  ಇತ ಸದ್ತುಣ್ೀ ಇತ ಸದ್ತುಣ್ೀ || || 45 45 ||||  

ಕವಚಿಚಛನ್ನಾಃ ಕವಚಿತಸಪಷ್ಟ ಉಪಾಸಯಾಃ ಶ್ರೀರ್ ಇಚಛತ್ಾಮ್ ಕವಚಿಚಛನ್ನಾಃ ಕವಚಿತಸಪಷ್ಟ ಉಪಾಸಯಾಃ ಶ್ರೀರ್ ಇಚಛತ್ಾಮ್ ||  
ಭತಙಕೆ ತೀ ಸವಯತರ ದಾತೄಭತಙಕೆ ತೀ ಸವಯತರ ದಾತೄಣಾಂಣಾಂ  ದ್ಹನ್ ಪಾರಗತತುರಾಶತಭಮ್ ದ್ಹನ್ ಪಾರಗತತುರಾಶತಭಮ್ || || 46 46 ||||  
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ಸವಮಾರ್ರಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ಸದ್ಸಲಿಕ್ಷಣಂಸವಮಾರ್ರಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದ್ಂ ಸದ್ಸಲಿಕ್ಷಣಂ  ವಿಭತಾಃ ವಿಭತಾಃ ||  
ಪರವಿಷ್ಟ ಈರ್ತ್್ೀ ತತುತಸವರ ಪೀಪರವಿಷ್ಟ ಈರ್ತ್್ೀ ತತುತಸವರ ಪೀSSಗಿನರಿವ್ೈಧ್ಸ್ತ ಗಿನರಿವ್ೈಧ್ಸ್ತ || || 47 47 ||||  

‘‘ಜೀವಸಯ ಛನ್ನತ್ಾಂ ಶ್ಕ್ಷ್ೀತ್ ಪರವಿಷ್ಟತವಂಜೀವಸಯ ಛನ್ನತ್ಾಂ ಶ್ಕ್ಷ್ೀತ್ ಪರವಿಷ್ಟತವಂ ಪರಾತಮನ್ಾಃ  ಪರಾತಮನ್ಾಃ ||  
ತತುದ್ತುಣವಿಡಮಬಂತತುದ್ತುಣವಿಡಮಬಂ  ಚ ವಹ್ನೀಾಃ ಸವಯಮಥಾಪ ವಾ ಚ ವಹ್ನೀಾಃ ಸವಯಮಥಾಪ ವಾ ||  
ಅಲಾದಾರೌ ರ್ಥಾಅಲಾದಾರೌ ರ್ಥಾSSಲ್ ಾೀಲ್ ಾೀSSಗಿನರ್ೀವಮಲಾಶರಿೀರಗಾಃ ಗಿನರ್ೀವಮಲಾಶರಿೀರಗಾಃ ||  
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪರಮಾತ್ಾಮದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಪರಮಾತ್ಾಮSSಪ ಸ ಿಲಾಃ ಸ ಿಲಶರಿೀರಗಾಃಪ ಸ ಿಲಾಃ ಸ ಿಲಶರಿೀರಗಾಃ’’  ಇತ ವ್ೈಭವ್ೀ ಇತ ವ್ೈಭವ್ೀ || || 4646,,47 47 ||||  

 

ಕ್ಾಲನ್ದ್ ಯೀಕ್ಾಲನ್ದ್ ಯೀಘವ್ೀಗ್ೀನ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಪರಭವಾಪಯರೌ ಘವ್ೀಗ್ೀನ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಪರಭವಾಪಯರೌ ||  
ನಿತ್ಾಯವಪ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ್್ೀ ಆತಮನ್ ೀನಿತ್ಾಯವಪ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ್್ೀ ಆತಮನ್ ೀSSಗ್ನೀರ್ಯಥಾಚಿಯಷಾಮ್ ಗ್ನೀರ್ಯಥಾಚಿಯಷಾಮ್ || || 49 49 ||||  

‘‘ಅವರ್ವಯವರ್ವಾನಾಂ ಚ ಗತಣಾನಾಂ ಗತಣಿನ್ಸುಥಾ ಅವರ್ವಯವರ್ವಾನಾಂ ಚ ಗತಣಾನಾಂ ಗತಣಿನ್ಸುಥಾ ||  
ಶಕಿುಶಕಿುಮತ್್ ೀಶ್ೈವ ಕಿರರಾರಾಸುದ್ವತಸುಥಾ ಶಕಿುಶಕಿುಮತ್್ ೀಶ್ೈವ ಕಿರರಾರಾಸುದ್ವತಸುಥಾ ||  
ಸವರ ಪಾಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀಶ್ೈವ ನಿತ್ಾಯಭ್ೀದ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ಸವರ ಪಾಂಶಾಂಶ್ನ್ ೀಶ್ೈವ ನಿತ್ಾಯಭ್ೀದ್ ೀ ಜನಾದ್ಯನ್ೀ ||  
ಜೀವಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ತಥಾಜೀವಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ತಥಾ  ತಥ್ೈವ ಪರಕೃತ್ಾವಪ ತಥ್ೈವ ಪರಕೃತ್ಾವಪ ||  
ಚಿದ್ ರಪಾರಾಚಿದ್ ರಪಾರಾಮತ್್ ೀಮತ್್ ೀSSನ್ಂಶಾ ಅಗತಣಾ ಅಕಿರರಾ ಇತ ನ್ಂಶಾ ಅಗತಣಾ ಅಕಿರರಾ ಇತ ||  
ಹಿೀನಾ ಅವರ್ವ್ೈಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯನ ು್ೀ ತ್್ೀಹಿೀನಾ ಅವರ್ವ್ೈಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯನ ು್ೀ ತ್್ೀSSತಯಭ್ೀದ್ತಾಃ ತಯಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ಪೃರ್ಗತುಣಾದ್ಯಭಾವಾಚಾ ನಿತಯತ್ಾವದ್ತಭಯೀಪೃರ್ಗತುಣಾದ್ಯಭಾವಾಚಾ ನಿತಯತ್ಾವದ್ತಭಯೀರಪ ರಪ ||  
ವಿಷ್ ಣೀರಚಿನ್ಯಶಕ್ ು್ೀಶಾ ಸವಯಂ ಸಮಾವತ ಧ್ತರವಮ್ ವಿಷ್ ಣೀರಚಿನ್ಯಶಕ್ ು್ೀಶಾ ಸವಯಂ ಸಮಾವತ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಕಿರರಾದ್ೀರಪ ನಿತಯತವಂ ವಯಕಯವಯಕಿುವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಕಿರರಾದ್ೀರಪ ನಿತಯತವಂ ವಯಕಯವಯಕಿುವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ||  
ಭಾವಾಭಾವವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಯವಭಾವಾಭಾವವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಯವಹಾಹಾರಶಾ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ರಶಾ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಟಸಾಯವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ವಿಶ್ಷ್ಟಸಾಯಪಯಭ್ೀದ್ಸುದ್ವದ್ೀವ ತತ ಪಯಭ್ೀದ್ಸುದ್ವದ್ೀವ ತತ ||  
ಸವಯಂ ಚಾಚಿನ್ಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ಸವಯಂ ಚಾಚಿನ್ಯಶಕಿುತ್ಾವದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ||  
ತಚಛಕ್್ಯೈವ  ತತ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಚಿದ್ ರಪಪರಕೃತ್ಾವಪ ತಚಛಕ್್ಯೈವ  ತತ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಚಿದ್ ರಪಪರಕೃತ್ಾವಪ ||  
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ತದ್ನ್ಯಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ತದ್ನ್ಯತರ ಹತಯಭಯೀರಪ ದ್ಶಯನಾತ್ ತರ ಹತಯಭಯೀರಪ ದ್ಶಯನಾತ್ ||  
ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀಶಾಾಪ ನಿಮಿತುಂ ಕ್ಾರಣಂ ವಿನಾಕ್ಾರಣಯೀಶಾಾಪ ನಿಮಿತುಂ ಕ್ಾರಣಂ ವಿನಾ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||  

‘‘ಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತ್ಾರಶಾ ಹಿಆತಮನಿ ಚ್ೈವಂ ವಿಚಿತ್ಾರಶಾ ಹಿ’’  | | ‘‘ಸವೀಯಪ್ೀತ್ಾ ಚ ತದ್ದಸವೀಯಪ್ೀತ್ಾ ಚ ತದ್ದಶಯನಾತ್ಶಯನಾತ್’’  | | 
‘‘ಸವಯಧ್ಮೀಯಪಪತ್ ು್ೀಶಾಸವಯಧ್ಮೀಯಪಪತ್ ು್ೀಶಾ’’  | | ‘‘ಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕಿರರಾಚಸಾವಭಾವಿಕಿೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕಿರರಾಚ’’  | | ‘‘ರ್ತ್ಾರ ರ್ತ್ಾರ 
ಸಪುಋಷ್ಟೀನ್ ಪರ ಏಕಮಾಹತಾಃಸಪುಋಷ್ಟೀನ್ ಪರ ಏಕಮಾಹತಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ ||||  
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‘‘ವಿನಾ ದ್ ೀವಿನಾ ದ್ ೀಷಾಂಚತಛಾತಮದಾಧಷಾಂಚತಛಾತಮದಾಧSSವಗಮಯಂ ತಥಾ ಸೃತಂ ಪರಮೀ ಸತಯರ ಪಮ್ ವಗಮಯಂ ತಥಾ ಸೃತಂ ಪರಮೀ ಸತಯರ ಪಮ್ ||  
ನ್ೈವಾಸತಯಂ ಕವಚಿದ್ಸ್ತಮನ್ ಪರ್ೀಶ್ೀ ಸವಯಂ ರ್ತಕುಂ ಪೂಣಯಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಸದ್ೈವನ್ೈವಾಸತಯಂ ಕವಚಿದ್ಸ್ತಮನ್ ಪರ್ೀಶ್ೀ ಸವಯಂ ರ್ತಕುಂ ಪೂಣಯಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಸದ್ೈವ’’    

ಇತ ಚ ವಿಶವಮಾರಶತರತಾಃ ಇತ ಚ ವಿಶವಮಾರಶತರತಾಃ ||  

ತಸಾಮತಸಾಮದ್ೀಕಸ್ತಮನ್ನಪ ಶರಿೀರ್ೀ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾತ್ ಪರಭವಾಪಯರೌ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ದ್ೀಕಸ್ತಮನ್ನಪ ಶರಿೀರ್ೀ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದಾತ್ ಪರಭವಾಪಯರೌ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ಚ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ ನ್ ಚ ವಿರ್ ೀಧ್ಾಃ | | ಸ ಿಲಸ ಕ್ಷಮವತ್ ಸ ಿಲಸ ಕ್ಷಮವತ್ | | ಆಪ್ೀಕ್ಷಿಆಪ್ೀಕ್ಷಿಕಕತವಮತವಮತ್ಾರಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ತ್ಾರಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ || || 49 49 ||||  

 

ಬತದಿಧಸಂಸ್ಿೀನ್ಬತದಿಧಸಂಸ್ಿೀನ್  ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಯಕುಸಿ ಇವ ತದ್ುತಾಃ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ವಯಕುಸಿ ಇವ ತದ್ುತಾಃ ||  
ಲಲಕ್ಷಯಕ್ಷಯತ್್ೀ ಸ ಿಲಮತಭಿರಾತ್ಾಮತ್್ೀ ಸ ಿಲಮತಭಿರಾತ್ಾಮ  ಚಾಮತಬಸಿ್ತತ್ಾಕಯವತ್ ಚಾಮತಬಸಿ್ತತ್ಾಕಯವತ್ || || 51 51 ||||  

‘‘ಬತದಿಧಸಂಸಿಸಾುವತಮಭ್ೀದ್ ೀ ವಯಕುಸ್ ಿೀ ಜೀಬತದಿಧಸಂಸಿಸಾುವತಮಭ್ೀದ್ ೀ ವಯಕುಸ್ ಿೀ ಜೀವ ಉಚಯತ್್ೀ ವ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂಸಾಿನಾತ್ ಪರಾತ್ಾಮ ಸ ಿಲಬತದಿಧಭಿಾಃ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂಸಾಿನಾತ್ ಪರಾತ್ಾಮ ಸ ಿಲಬತದಿಧಭಿಾಃ ||  
ಜೀವಜೀವವವಲಿಲಿಕ್ಷಯಕ್ಷಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಥ್ೈವಾಮತಬಸಿ್ತತ್ಾಕಯವತ್ ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ಯಥ್ೈವಾಮತಬಸಿ್ತತ್ಾಕಯವತ್ ||  
ಪರಮಾಕಯಾಃ ಪಾರಿಮಾಣಾಯದ್ವತತಯಲತ್ಾವದಿನಾ ತಥಾ ಪರಮಾಕಯಾಃ ಪಾರಿಮಾಣಾಯದ್ವತತಯಲತ್ಾವದಿನಾ ತಥಾ ||  
ಅಕಯಸವರ ಪಾನ್ಭಿಜ್ಞ್ೈಾಃ ಶ್ರಪಾದಾದಿವಜಯತಾಃ ಅಕಯಸವರ ಪಾನ್ಭಿಜ್ಞ್ೈಾಃ ಶ್ರಪಾದಾದಿವಜಯತಾಃ ||  
ಅಚ್ೀತನ್ಶಾ ಕಲ್ಾಯೀತ ತತ್ ು್ೀಜ್ ೀಮಾತರದ್ಶ್ಯಭಿಾಃ ಅಚ್ೀತನ್ಶಾ ಕಲ್ಾಯೀತ ತತ್ ು್ೀಜ್ ೀಮಾತರದ್ಶ್ಯಭಿಾಃ ||  
ಸ ರ್ಯದ್ೀಹಾದಿಭಿನ್ನಂ ಹಿ ತ್್ೀಜ್ ೀಮಣಡಲಮೀಸ ರ್ಯದ್ೀಹಾದಿಭಿನ್ನಂ ಹಿ ತ್್ೀಜ್ ೀಮಣಡಲಮೀವ ತತ ವ ತತ ||  
ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಸ ಿಲಮತಭಿರ್ೀವಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಸ ಿಲಮತಭಿರ್ೀವಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ’’  ಇತ ಪರಭಾಸಕ್್ೀ ಇತ ಪರಭಾಸಕ್್ೀ || || 51 51 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನಿ್ತ್ಾತಾಯೀಯ  ಸಪುಮೀಸಪುಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  7 7 ||||  
 

|| || ಅಷ್ಟಮೀಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  8 8 ||||  
 

ದ್ೃಷಾಟವ ಸ್ತಿರ್ಂ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ತದಾಾವ್ೈರಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ದ್ೃಷಾಟವ ಸ್ತಿರ್ಂ ದ್ೀವಮಾರಾಂ ತದಾಾವ್ೈರಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ||  
ಪರಲ್ ೀಭಿತಾಃ ಪತತಯನ ಧ್ೀ ತಮಸಯಗೌನ ಪತಙ್ುವತ್ ಪರಲ್ ೀಭಿತಾಃ ಪತತಯನ ಧ್ೀ ತಮಸಯಗೌನ ಪತಙ್ುವತ್ || || 7 7 ||||  

‘‘ಮಹತ್ಾಂಮಹತ್ಾಂ  ವನಿತ್ಾಕ್ಾಮಾಃ ಪತತಯನ ಧ್ೀ ವನಿತ್ಾಕ್ಾಮಾಃ ಪತತಯನ ಧ್ೀ ತತಮಸಯಲಮ್ ಮಸಯಲಮ್ ||  
ಅನ್ಯತರ ನಿರರ್ಂ ರಾತ ದ್ತಾಃಖವಾನ್ ಸಾಯದಿವಪರ್ಯಯೀಅನ್ಯತರ ನಿರರ್ಂ ರಾತ ದ್ತಾಃಖವಾನ್ ಸಾಯದಿವಪರ್ಯಯೀ’’    

ಇತ ಧ್ಮಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಧ್ಮಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

ಯೀಷ್ಟದಿಧರಣಾಯಭರಣಾಮಬರಾದಿದ್ರವ್ಯೀಯೀಷ್ಟದಿಧರಣಾಯಭರಣಾಮಬರಾದಿದ್ರವ್ಯೀಷ್ತ ಷ್ತ ಮಾಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ಮ ಢಾಃ ರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ಮ ಢಾಃ ||  
ಪರಲ್ ೀಭಿತ್ಾತ್ಾಮ ಹತಯಪಭ್ ೀಗಬತದಾಧಯ ಪತಙ್ುವನ್ನಶಯತ ನ್ಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಪರಲ್ ೀಭಿತ್ಾತ್ಾಮ ಹತಯಪಭ್ ೀಗಬತದಾಧಯ ಪತಙ್ುವನ್ನಶಯತ ನ್ಷ್ಟದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ || || 8 8 ||||  
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‘‘ಮೀಹಕ್ಾರಣಭ ತ್ಾಂ ತತ ಮಾಯೀತ್ಾಯಹತಮಯನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ಮೀಹಕ್ಾರಣಭ ತ್ಾಂ ತತ ಮಾಯೀತ್ಾಯಹತಮಯನಿೀಷ್ಟಣಾಃ ||  
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಮೀತತಯಕುಂ ತಜಾಜಾಪರ್ತ ರ್ತ್ ಸವರ್ಮ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಮೀತತಯಕುಂ ತಜಾಜಾಪರ್ತ ರ್ತ್ ಸವರ್ಮ್ ||  
ಕತತರಚಿಜಾಜಾನ್ರ ಪಂ ಸಲಾಿಭರ ಪಂ ಚ ಭಣಯತ್್ೀ ಕತತರಚಿಜಾಜಾನ್ರ ಪಂ ಸಲಾಿಭರ ಪಂ ಚ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಮರ್ಂ ಪಾರಚತರ್ಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಾರಾ ಸಾಯತ್ ಪರಚತರ್ೀತಯಪಮರ್ಂ ಪಾರಚತರ್ಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಾರಾ ಸಾಯತ್ ಪರಚತರ್ೀತಯಪ’’ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ ||||  
‘‘ಸವತನ್ಿಂ ಪರಮಾಥಾಯಖಯಂ ಸುತನ್ಿೈಕ್ಾ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ಸವತನ್ಿಂ ಪರಮಾಥಾಯಖಯಂ ಸುತನ್ಿೈಕ್ಾ ಹರ್ೀಮಯತಾಃ ||  
ಸ್ೈವ ಮಾರಾ ಸಮತದಿದಷಾಟ ಮತಖಯತಸುತಸವರ ಪಕ್ಾ ಸ್ೈವ ಮಾರಾ ಸಮತದಿದಷಾಟ ಮತಖಯತಸುತಸವರ ಪಕ್ಾ ||  
ಮತಮತಮನ್ಮತಭ್ೀದ್ ೀಮನ್ಮತಭ್ೀದ್ ೀSSಪ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ ಪ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪಾರಮಾಥ್ಯೀಯನ್ ನಾಸ್ಯೀವ ತದ್ನ್ಯತ್ ತದ್ವಶಂ ರ್ತಾಃ ಪಾರಮಾಥ್ಯೀಯನ್ ನಾಸ್ಯೀವ ತದ್ನ್ಯತ್ ತದ್ವಶಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಆನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ಆನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸವಯಂ ತದ್ವಶಗಂ ರ್ತಾಃಅತ್್ ೀ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಪಾರಹತಾಃ ಸವಯಂ ತದ್ವಶಗಂ ರ್ತಾಃ’’ಇತ ಮರಾವ್ೈಭವ್ೀಇತ ಮರಾವ್ೈಭವ್ೀ||||  
‘‘ಸಾವ ೀನ್ಂ ಸದಿತ ಪರೀಕುಂ ಪರಾ ೀನ್ಮಸತ್ ಸೃತಮ್ ಸಾವ ೀನ್ಂ ಸದಿತ ಪರೀಕುಂ ಪರಾ ೀನ್ಮಸತ್ ಸೃತಮ್ ||  
ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮೀತಸಾಮಜಜಗದಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮೀತಸಾಮಜಜಗದಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ  ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಪ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ಅಸಾವತನಾಿಯತ್ಅಸಾವತನಾಿಯತ್  ತತ ನಾಸ್ಯೀವ್ೀತ್್ಯೀವಂ ವಾಚಯಂ ಜಗತ್ ಸದಾ ತತ ನಾಸ್ಯೀವ್ೀತ್್ಯೀವಂ ವಾಚಯಂ ಜಗತ್ ಸದಾ ||  
ಸದಾ ವೃತ್ ು್ೀವಿಯದ್ಯಮಾನ್ಮಿತ ಸದಾ ವೃತ್ ು್ೀವಿಯದ್ಯಮಾನ್ಮಿತ ಬ ರಬ ರರಾದ್ಯದಿ ಕವಚಿತ್ ರಾದ್ಯದಿ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ನಾಶವದಿಧೀದ್ಂ ಪರವಾಹಾದ್ಧಯಸಯ ನಿತಯತ್ಾ ಪ ನಾಶವದಿಧೀದ್ಂ ಪರವಾಹಾದ್ಧಯಸಯ ನಿತಯತ್ಾ ||  
ಅತ್್ ೀ ನಿವತಯಯಮಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಪರಪಞ್ಕ್ ಾೀಅತ್್ ೀ ನಿವತಯಯಮಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಪರಪಞ್ಕ್ ಾೀ  ಹಯಸ್ತು ರ್ದ್ಯಪ ಹಯಸ್ತು ರ್ದ್ಯಪ ||  
ವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛವಶತ್ಾವಚಾವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛವಶತ್ಾವಚಾ ಮಾರಾಮಾತರಮಿತ ಸತಮಟ್ಮ್  ಮಾರಾಮಾತರಮಿತ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಪರಮಾರ್ಯಂ ತ್್ವೀಕಮೀವ ಸಾವತನಾಿಯದಿವಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ ಪರಮಾರ್ಯಂ ತ್್ವೀಕಮೀವ ಸಾವತನಾಿಯದಿವಷ್ತಣಮವಯರ್ಮ್ ||  
ರ್ದಿ ಕಲಾರ್ತೀದ್ಂ ಸ ಸ ಏವ ವಿನಿವತಯಯೀತ್ ರ್ದಿ ಕಲಾರ್ತೀದ್ಂ ಸ ಸ ಏವ ವಿನಿವತಯಯೀತ್ ||  
ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮತ್ ತದ್ವಶತ್ಾವನಾನಸ್ತುೀತ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮತ್ ತದ್ವಶತ್ಾವನಾನಸ್ತುೀತ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ಹರೌ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ಪರಾ ೀನ್ತವನಿಶಾರಾತ್ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ಹರೌ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ಪರಾ ೀನ್ತವನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಇತ್ಾಯಹತರಪದ್ೀಷಾಟರ ಆಚಾರಾಯಸುತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃ ಇತ್ಾಯಹತರಪದ್ೀಷಾಟರ ಆಚಾರಾಯಸುತುವವ್ೀದಿನ್ಾಃ ||||  
ರ್ಥ್ೈವರ್ಥ್ೈವ  ರಾಜನಿ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ನಾನ್ ಯೀರಾಜನಿ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ನಾನ್ ಯೀSSಸ್ತುೀತ ಸತಮಟ್ಂ ವಚಾಃ ಸ್ತುೀತ ಸತಮಟ್ಂ ವಚಾಃ ||  
ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪಾರತನಾಿಯಚಾ ತದ್ಬೃತ್ಾಯದಿಷ್ತ ಸತಸವಪ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪಾರತನಾಿಯಚಾ ತದ್ಬೃತ್ಾಯದಿಷ್ತ ಸತಸವಪ ||  
ರ್ಥ್ೈಕರ್ಥ್ೈಕಛಛತರವಾಂಶ್ೈವ ಏಕವಿೀರ ಇತೀವ ಚ ತರವಾಂಶ್ೈವ ಏಕವಿೀರ ಇತೀವ ಚ ||  
ತಥ್ೈವ ಸವಯಪಾರಧ್ಾನಾಯದ್ದಿವತೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ತಥ್ೈವ ಸವಯಪಾರಧ್ಾನಾಯದ್ದಿವತೀಯೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಏವಂ ಮತಕ್ಾು ವಿಜಾನ್ನಿು ಸಾರ್ತಏವಂ ಮತಕ್ಾು ವಿಜಾನ್ನಿು ಸಾರ್ತಜಯಂಜಯಂ  ಪಾರಪತ್ಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಪಾರಪತ್ಾ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||  
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ಅಅನ್ನ್ನ್ುಕ್ಾಲಂ ಪಶಯನ್ ುೀ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್ ನ್ುಕ್ಾಲಂ ಪಶಯನ್ ುೀ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್ ||  
ತಸ್ಯೈತಸಯ ಹಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಕ್್ೀವಲಭಾರನಿುರ ಪಕಮ್ ತಸ್ಯೈತಸಯ ಹಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಕ್್ೀವಲಭಾರನಿುರ ಪಕಮ್ ||  
ಜಗದ್ತಕ್ಾುವ ತಮೀ ರಾನಿು ಈಶ್ತವ್ಯೀಶಶಾಪತಾಃಜಗದ್ತಕ್ಾುವ ತಮೀ ರಾನಿು ಈಶ್ತವ್ಯೀಶಶಾಪತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಪುತ್ಾರ ಮೀ ರ್ದಿ ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಮರಿಷ್ಯನ್ಯೀವ ತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್ ಪುತ್ಾರ ಮೀ ರ್ದಿ ವಿದ್ಯನ ು್ೀ ಮರಿಷ್ಯನ್ಯೀವ ತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್ ||  
ರ್ದಿ ರಾಜಯಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀಷ್ ನ್ಶಯತ್್ಯೀತದ್ಸಂಶರ್ಮ್ರ್ದಿ ರಾಜಯಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀಷ್ ನ್ಶಯತ್್ಯೀತದ್ಸಂಶರ್ಮ್’’  ಇತ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌವಚನಾತ್ಇತ ಧ್ೃತರಾಷ್ೌವಚನಾತ್||  
‘‘ಪರಪಞ್ಕ್ಾೀಪರಪಞ್ಕ್ಾೀ  ರ್ದಿ ವಿದ್ಯೀತರ್ದಿ ವಿದ್ಯೀತ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ ||  
‘‘ರ್ದಿಶಬದಸುವವಸತುತ್್ವೀರ್ದಿಶಬದಸುವವಸತುತ್್ವೀ ಚಾಸಾವತನ್ಿಯೀ ಚ ಸಂಶಯೀ  ಚಾಸಾವತನ್ಿಯೀ ಚ ಸಂಶಯೀ ||  
ಅವಸತುಶಬದಶಾಾಶಕ್ ು್ೀ ಹಯಲಾಶಕ್ ುೌ ಚ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀಅವಸತುಶಬದಶಾಾಶಕ್ ು್ೀ ಹಯಲಾಶಕ್ ುೌ ಚ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 7 7 ||||  

 

ಸಹೃತ್ ಪ್ರೀಷ್ಠತಮೀ ನಾರ್ ಆತ್ಾಮ ಚಾರ್ಂ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ಸಹೃತ್ ಪ್ರೀಷ್ಠತಮೀ ನಾರ್ ಆತ್ಾಮ ಚಾರ್ಂ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ||  
ತಂ ವಿಕಿರೀರಾತಮನ್ೈವಾಹಂ ರಮೀತಂ ವಿಕಿರೀರಾತಮನ್ೈವಾಹಂ ರಮೀSSನ್ೀನ್ ರ್ಥಾ ರಮಾ ನ್ೀನ್ ರ್ಥಾ ರಮಾ || || 34 34 ||||  

‘‘ಭಗವದಾಾರ್ಯತ್ಾಯೀಗಾಯಾಃ ಕ್ಾಶ್ಾದ್ಪಸರಸಾಃ ಸ್ತಿರ್ಾಃ ಭಗವದಾಾರ್ಯತ್ಾಯೀಗಾಯಾಃ ಕ್ಾಶ್ಾದ್ಪಸರಸಾಃ ಸ್ತಿರ್ಾಃ ||  
ರಮಾರಮಾSSSSವ್ೀಶಾತ್ ಕದಾಚಿತತಸಯವ್ೀಶಾತ್ ಕದಾಚಿತತಸಯಸಾುಸ್ವೀಕ್ಾ ಪಙ್ುಲಾಸಾುಸ್ವೀಕ್ಾ ಪಙ್ುಲಾSSಭವತ್ ಭವತ್ ||  
ತದ್ನಾಯಸಾಂ ಮಹಾನ್ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭಗವದ್ಾತೃಯತ್ಾಸೃತ್ೌತದ್ನಾಯಸಾಂ ಮಹಾನ್ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಭಗವದ್ಾತೃಯತ್ಾಸೃತ್ೌ’’    

ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ || || 34 34 ||||  

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷ್ಟಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  8 8 ||||  
 

|| || ನ್ವಮೀನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  9 9 ||||  
 

ವಾಸ್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಕಲಹ್ ೀ ಭವ್ೀದಾವತ್ಾಯ ದ್ವಯೀರಪ ವಾಸ್ ೀ ಬಹ ನಾಂ ಕಲಹ್ ೀ ಭವ್ೀದಾವತ್ಾಯ ದ್ವಯೀರಪ ||  
ಏಕ ಏವ ಚರ್ೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಕತಮಾರಾಯ ಇವ ಕಙ್ೆಏಕ ಏವ ಚರ್ೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಕತಮಾರಾಯ ಇವ ಕಙ್ೆಣಾಃ ಣಾಃ || || 10 10 ||||  

‘‘ಅಸಜಜನ್ೈಸತು ಸಂವಾಸ್ ೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃಅಸಜಜನ್ೈಸತು ಸಂವಾಸ್ ೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ  ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ರಾವದಾಯವಚಾ ಬಹತಭಿಾಃ ಸಜಜನ್ೈಾಃ ಸ ತತ ಮತಕಿುದ್ಾಃರಾವದಾಯವಚಾ ಬಹತಭಿಾಃ ಸಜಜನ್ೈಾಃ ಸ ತತ ಮತಕಿುದ್ಾಃ’’  ಇತ ಸದ್ತುಣ್ೀ ಇತ ಸದ್ತುಣ್ೀ || || 10 10 ||||  

 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಮನ್ ೀ ಲಬಧಪದ್ಂ ರ್ದ್ೀತಚಛನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಮತಯಞ್ಾತ ಕಮಯರ್ೀಣ ನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಮನ್ ೀ ಲಬಧಪದ್ಂ ರ್ದ್ೀತಚಛನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಮತಯಞ್ಾತ ಕಮಯರ್ೀಣ ನ್ ||  
ಸತ್್ವೀನ್ ವೃದ ಧ್ೀನ್ ರಜಸುಮಶಾ ವಿಸತ್್ವೀನ್ ವೃದ ಧ್ೀನ್ ರಜಸುಮಶಾ ವಿಧ್ ರ್ ನಿವಾಯಣಮತಪ್ೈತನಿನ್ಧನ್ಮ್ ಧ್ ರ್ ನಿವಾಯಣಮತಪ್ೈತನಿನ್ಧನ್ಮ್ || || 12 12 ||||  

‘‘ಬಾಹಯಂ ಮನ್ ೀ ವಿಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಾಯಬಾಹಯಂ ಮನ್ ೀ ವಿಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಾಯನ್ತಮಕ್ ುೌ ಚಿನ್ತಮಕ್ ುೌ ಚಿನಾಮತರನಾಮತರಕಂ ಮನ್ಾಃ ಕಂ ಮನ್ಾಃ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವಾನ್ತಭವ್ೀತ್ ಸವಯಂತ್್ೀನ್ೈವಾನ್ತಭವ್ೀತ್ ಸವಯಂ ಸಾವತ್ಾಮಭಿನ್ನೀನ್ ಮತಕಿುಗಾಃ ಸಾವತ್ಾಮಭಿನ್ನೀನ್ ಮತಕಿುಗಾಃ’’  ಇತ ಮತಕಿುತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಮತಕಿುತತ್ ು್ವೀ || || 12 12 ||||  
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ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪೂವಯಸೃಷ್ಟಂ ಸವಮಾರ್ರಾ ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪೂವಯಸೃಷ್ಟಂ ಸವಮಾರ್ರಾ ||  
ಸಂಹೃತಯ ಕ್ಾಲಕಲರಾ ಕಲಾಾಸಂಹೃತಯ ಕ್ಾಲಕಲರಾ ಕಲಾಾನ್ುನ್ು ಇದ್ಮಿಶವರಾಃ  ಇದ್ಮಿಶವರಾಃ || || 16 16 ||||  

 

ಏಕ ಏವಾದಿವತೀಯೀಏಕ ಏವಾದಿವತೀಯೀSSಭ ದಾತ್ಾಮಧ್ಾರ್ ೀಭ ದಾತ್ಾಮಧ್ಾರ್ ೀSSಖಿಲಾಶರರ್ಾಃಖಿಲಾಶರರ್ಾಃ  ||  
ಕ್ಾಲ್ೀನಾತ್ಾಮನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಮಯಂ ನಿೀತ್ಾಕ್ಾಲ್ೀನಾತ್ಾಮನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ಸಾಮಯಂ ನಿೀತ್ಾಸತ ಶಕಿುಸತ ಶಕಿುಷ್ತ ಷ್ತ || || 17 17 ||||  

 

ಸತ್ಾುವದಿಷಾವದಿಪುರತಷ್ಾಃಸತ್ಾುವದಿಷಾವದಿಪುರತಷ್ಾಃ  ಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷ್ೀಶವರಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷ್ೀಶವರಾಃ ||  
ಪರಾವರಾಣಾಂ ಪರಮ ಆಸ ು್ೀ ಕ್್ೈವಲಯಸಂಜ್ಞಿಪರಾವರಾಣಾಂ ಪರಮ ಆಸ ು್ೀ ಕ್್ೈವಲಯಸಂಜ್ಞಿತಾಃ ತಾಃ || || 18 18 ||||  

‘‘ಕ್ಾಲಪರಕೃತಜೀವಾದೌ ಲಯೀಕ್ಾಲಪರಕೃತಜೀವಾದೌ ಲಯೀSSಸತಯಪರವತಯನಾತ್ ಸತಯಪರವತಯನಾತ್ ||  
ತನಿನಮಿತುಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ತನಿನಮಿತುಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸ ಹಿ ಕ್ಾಲಾದಿಕಂ ಸವಯಂ ವತಯರ್ತಯಮಿತದ್ತಯತಾಃಸ ಹಿ ಕ್ಾಲಾದಿಕಂ ಸವಯಂ ವತಯರ್ತಯಮಿತದ್ತಯತಾಃ’’  ಇತ ತತುವಲಯೀ ಇತ ತತುವಲಯೀ ||||  
‘‘ಪರಕೃತಪರಕೃತಶಾ ಗತಣಾಶ್ೈವ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಶಾ ಗತಣಾಶ್ೈವ ಶಕಯತ್ಾವಚಛಕುರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾಂ ತತ ಶಕನಾಚಛಕಿುರತಚಯತ್್ೀವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪಭ ತ್ಾಂ ತತ ಶಕನಾಚಛಕಿುರತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಕಿುತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಶಕಿುತತ್ ು್ವೀ || || 16 16 ––  18 18 ||||  

 

ರ್ತರ ರ್ತರ ಮನ್ ೀ ದ್ೀಹಿೀ ಧ್ಾರಯೀತ್ ಸಕಲಂ  ೀರಾ ರ್ತರ ರ್ತರ ಮನ್ ೀ ದ್ೀಹಿೀ ಧ್ಾರಯೀತ್ ಸಕಲಂ  ೀರಾ ||  
ಸ್ನೀಹಾದ ದ್ವೀಷಾದ್ಾರಾದಾವಸ್ನೀಹಾದ ದ್ವೀಷಾದ್ಾರಾದಾವSSಪ ರಾತ ತತುತಸರ ಪತ್ಾಮ್ ಪ ರಾತ ತತುತಸರ ಪತ್ಾಮ್ || || 22 22 ||||  

‘‘ಭರಾದ್ಪ ಹರಿಂ ಭಕ್ಾಯ ಚಿನ್ುರ್ಂಸುತಸವರ ಪತ್ಾಮ್ ಭರಾದ್ಪ ಹರಿಂ ಭಕ್ಾಯ ಚಿನ್ುರ್ಂಸುತಸವರ ಪತ್ಾಮ್ ||  
ಪ್ೀಶಸಾೆರಿವದಾರಾತ ದಿವಷ್ನ್ ದ್ವೀಷ್ಸರ ಪ್ೀಶಸಾೆರಿವದಾರಾತ ದಿವಷ್ನ್ ದ್ವೀಷ್ಸರ ಪತ್ಾಮ್ ಪತ್ಾಮ್ ||  
ಸತಖರ ಪಸಯ ಹಿ ದ್ವೀಷ್ ೀ ದ್ತಾಃಖರ ಪ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ಸತಖರ ಪಸಯ ಹಿ ದ್ವೀಷ್ ೀ ದ್ತಾಃಖರ ಪ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಮದ್ತದಾಃಖಂ ಸದಾ ರಾತ ದ್ವೀತಸಾಮದ್ತದಾಃಖಂ ಸದಾ ರಾತ ದ್ವೀಷ್ಷ್ವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ||  
ನ್ೃಸ್ತಂಹದ್ವೀಷ್ತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಂ ರಕ್ಷ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ರಾವಣಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹದ್ವೀಷ್ತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಂ ರಕ್ಷ್ ೀರ ಪ್ೀಣ ರಾವಣಾಃ ||  
ಅಅಗಾಚಛ ರಾಮವಿದ್ವೀಷಾಚಿಛಶತಪಾಲಸುಥ್ೈವ ಚ ಗಾಚಛ ರಾಮವಿದ್ವೀಷಾಚಿಛಶತಪಾಲಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ತತ್್ ೀ ಭಕ್ಾಯ ಪರಂ ರಾತ್್ ೀ ದ್ವೀಷ್ರ ಪಸುವಧ್್ ೀಗತಮ್ ತತ್್ ೀ ಭಕ್ಾಯ ಪರಂ ರಾತ್್ ೀ ದ್ವೀಷ್ರ ಪಸುವಧ್್ ೀಗತಮ್ ||  
ತಸಾಮತ್ತಸಾಮತ್  ಸವಯಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್್ೀ ವಿದ್ವೀಷಾತ್ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ಸವಯಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್್ೀ ವಿದ್ವೀಷಾತ್ ಸವಯದ್ ೀಷ್ವಾನ್ ||  
ಭವ್ೀದಿತ ಸವರ ಪತವಂ ದ್ವೀಷಾದ್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿಭವ್ೀದಿತ ಸವರ ಪತವಂ ದ್ವೀಷಾದ್ೀಾಃ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

‘‘ತಂ ರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತತಂ ರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತ’’  ||  

‘‘ತಂ ಭ ತರಿತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಾಕಿರರ್ೀ ತ್್ೀ ಬಭ ವುಸುಸಾಮದಾಧಪ್ಯೀತಹಿಯ ಸತಪುೀತಂ ಭ ತರಿತ ದ್ೀವಾ ಉಪಾಸಾಞ್ಾಕಿರರ್ೀ ತ್್ೀ ಬಭ ವುಸುಸಾಮದಾಧಪ್ಯೀತಹಿಯ ಸತಪುೀ   
ಭ ಭ ಯರಿತ್್ಯೀವ ಪರಶವಸ್ತತಯಭ ರಿತಯಸತರಾಸ ು್ೀ ಹ ಪರಾಬಭ ವುಾಃಭ ಭ ಯರಿತ್್ಯೀವ ಪರಶವಸ್ತತಯಭ ರಿತಯಸತರಾಸ ು್ೀ ಹ ಪರಾಬಭ ವುಾಃ’’    

ಇತ್ಾಯದಿ ಇತ್ಾಯದಿ ಚಚ  ||||22 22 ||||  
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ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೆರಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್  ಕತಡಾಯನ ು್ೀನ್ ಪರವ್ೀಶ್ತಾಃ ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸೆರಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್  ಕತಡಾಯನ ು್ೀನ್ ಪರವ್ೀಶ್ತಾಃ ||  
ರಾತ ತತಸಮತ್ಾಂ ರಾಜನ್ ಪೂವಯರ ಪಂ ಸ ಸನ್ಯಜನ್ ರಾತ ತತಸಮತ್ಾಂ ರಾಜನ್ ಪೂವಯರ ಪಂ ಸ ಸನ್ಯಜನ್ || || 23 23 ||||  

‘‘ಸತಯಪಯತಯಲಾವಿದ್ವೀಷ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ದಾಸಯತೀತ ತತ ಸತಯಪಯತಯಲಾವಿದ್ವೀಷ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ದಾಸಯತೀತ ತತ ||  
ಸ್ನೀಹಬಾಹತಲಯತಾಃ ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸಾೆರಿಸಮೀಸ್ನೀಹಬಾಹತಲಯತಾಃ ಕಿೀಟ್ಾಃ ಪ್ೀಶಸಾೆರಿಸಮೀ  ಭವ್ೀತ್ ಭವ್ೀತ್ ||  
ದ್ವೀಷ್ೀ ಸವಾಯತಮನಾ ನ್ಷ್ಟೀ ಸ್ನೀಹ್ೀ ಚ್ೈವ ವಿವಧ್ಯತ ದ್ವೀಷ್ೀ ಸವಾಯತಮನಾ ನ್ಷ್ಟೀ ಸ್ನೀಹ್ೀ ಚ್ೈವ ವಿವಧ್ಯತ ||  
ಸರ ಪತ್ಾ ತಸರ ಪತ್ಾ ತದ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕಿೀಟ್ಸ್ಯೈವಂ ಹರ್ೀರಪ ದ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಕಿೀಟ್ಸ್ಯೈವಂ ಹರ್ೀರಪ ||  
ಅತಯಲ್ ಾೀಅತಯಲ್ ಾೀSSಪ ಹರ್ೀದ್ವೀಯಷ್ಾಃ ಸ್ನೀಹಸಾಯನ್ತದ್ರ್ಙ್ೆರಾಃ ಪ ಹರ್ೀದ್ವೀಯಷ್ಾಃ ಸ್ನೀಹಸಾಯನ್ತದ್ರ್ಙ್ೆರಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾನ್ಯಸಯ ಫಲದಾತ್ಾ ಹಿ ಕ್್ೀಶವಾಃ ರ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ನಾನ್ಯಸಯ ಫಲದಾತ್ಾ ಹಿ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ನ್ ಹಿ ಪ್ೀಶಸೃತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಫಲದಾನ್ ಹಿ ಪ್ೀಶಸೃತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಫಲದಾತೃತೃತುವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ತುವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸಾವತನಾಿಯದಿವದಿವಷಾಂ ಚ್ೈವ ಕ್್ೀಶವೀ ನ್ ಸತಖಪರದ್ಾಃಸಾವತನಾಿಯದಿವದಿವಷಾಂ ಚ್ೈವ ಕ್್ೀಶವೀ ನ್ ಸತಖಪರದ್ಾಃ’’  ಇತ ಸಾವತನ್ಿಯವಿವ್ೀಕ್್ೀಇತ ಸಾವತನ್ಿಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ  ||||2323||||  

ದ್ೀಹ್ ೀ ಗತರತಮಯಮ ವಿರಕಿುದ್ೀಹ್ ೀ ಗತರತಮಯಮ ವಿರಕಿುವಿವ್ೀಕಹ್ೀತತಭಿಯಭರತಸಮ ಸತುವನಿಧ್ನ್ಂ ಸತತ್ಾತತಯದ್ಕಯಮ್ ವಿವ್ೀಕಹ್ೀತತಭಿಯಭರತಸಮ ಸತುವನಿಧ್ನ್ಂ ಸತತ್ಾತತಯದ್ಕಯಮ್ ||  
ತತ್ಾುವನ್ಯನ್ೀನ್ ತತ್ಾುವನ್ಯನ್ೀನ್ ವಿಮೃಶಾಮಿ ರ್ಥಾ ತಥಾಪ ಪಾರಕಯಮಿತಯವವಿಮೃಶಾಮಿ ರ್ಥಾ ತಥಾಪ ಪಾರಕಯಮಿತಯವಸ್ತತ್್ ೀ ವಿಚರಾಮಯಸಙ್ುಾಃ ಸ್ತತ್್ ೀ ವಿಚರಾಮಯಸಙ್ುಾಃ || || 25 25 ||||  

ಸತುವನಿಧ್ನ್ಾಃ ಸತುವಂಸತುವನಿಧ್ನ್ಾಃ ಸತುವಂ  ನಿ ೀಯೀತ್್ೀನಿ ೀಯೀತ್್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಪರಮೀಶವರ ಇತ ಸ್ತಮನ್ ಪರಮೀಶವರ ಇತ | | ‘‘ಸತತಮತಶಯೀ ಸತತಮತಶಯೀ 
ನ್ ೀಚ್ೈರಕಯರ ಪಾಃನ್ ೀಚ್ೈರಕಯರ ಪಾಃ’’  ಇತ ಸತತ್ಾತತಯದ್ಕ್್ ೀಯ ಭಗವಾನ್ ಇತ ಸತತ್ಾತತಯದ್ಕ್್ ೀಯ ಭಗವಾನ್ || || 25 25 ||||  

 

ಜಾರಾತಮಜಾರ್ಯಪಶತಭೃತಯಜಾರಾತಮಜಾರ್ಯಪಶತಭೃತಯಗೃಹಾಪುವಗಾಯನ್ ಪುಷಾಣತ ರ್ಾಃ ಪರರ್ಚಿಕಿೀಷ್ಟಯತಮಾವಿತನ್ವನ್  ಗೃಹಾಪುವಗಾಯನ್ ಪುಷಾಣತ ರ್ಾಃ ಪರರ್ಚಿಕಿೀಷ್ಟಯತಮಾವಿತನ್ವನ್  ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSನ್ುೀ ಸೃಕೃಚಛಾಮವರತದ್ಧಮನಾಾಃ ಸವದ್ೀಹಂ ಸೃಷಾಟವಸವಬಿೀಜಮವಸ್ತೀದ್ತ ವೃಕ್ಷಧ್ಮಾಯ ನ್ುೀ ಸೃಕೃಚಛಾಮವರತದ್ಧಮನಾಾಃ ಸವದ್ೀಹಂ ಸೃಷಾಟವಸವಬಿೀಜಮವಸ್ತೀದ್ತ ವೃಕ್ಷಧ್ಮಾಯ || || 26 26 ||||  

ಬಿೀಬಿೀಜಾರ್ಯಮಾರ್ ೀಹಣಾದಿಕಂ ಕತವಯನಿನತ ಜಾರ್ಯಮಾರ್ ೀಹಣಾದಿಕಂ ಕತವಯನಿನತ || || 26 26 ||||  
 

ನ್ ಹ್ಯೀಕಸಾಮದ್ತುರ್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಸತಸಿ್ತರಂ ಸಾಯತ್ ಸತಪುಷ್ೆಲಮ್ ನ್ ಹ್ಯೀಕಸಾಮದ್ತುರ್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಸತಸಿ್ತರಂ ಸಾಯತ್ ಸತಪುಷ್ೆಲಮ್ ||  
ಬರಹ್ೈತದ್ದಿವತೀರ್ಂ ವ್ೈ ಗಿೀರ್ಬರಹ್ೈತದ್ದಿವತೀರ್ಂ ವ್ೈ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ಬಹತಧ್ಷ್ಟಯಭಿಾಃ ತ್್ೀ ಬಹತಧ್ಷ್ಟಯಭಿಾಃ || || 31 31 ||||  

‘‘ಏಕಸಾಮತ್ ತತ ಗತರ್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ೈವ ಕಸಯಚಿತ್ ಏಕಸಾಮತ್ ತತ ಗತರ್ ೀಜ್ಞಾಯನ್ಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ೈವ ಕಸಯಚಿತ್ ||  
ಏಕಸಾಮದ್ೀವ ಜಾಯೀತ ಯೀಗಾಯದ್ಬಾಹಮಪದ್ಸಯ ತತ ಏಕಸಾಮದ್ೀವ ಜಾಯೀತ ಯೀಗಾಯದ್ಬಾಹಮಪದ್ಸಯ ತತ ||  
ಸವರ್ಂ ಚ್ ೀಪದಿಶ್ೀಜಾಜಾನ್ಂ ವ್ೈರಿಞ್ಚಾಪದ್ಯೀಗಿನಿ ಸವರ್ಂ ಚ್ ೀಪದಿಶ್ೀಜಾಜಾನ್ಂ ವ್ೈರಿಞ್ಚಾಪದ್ಯೀಗಿನಿ ||  
ಅನ್ತಗರಹಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಚಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ತ್ಾವವಿಮತಕಿುದ್ಾಃ ಅನ್ತಗರಹಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಚಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ತ್ಾವವಿಮತಕಿುದ್ಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಬಹತಭ್ ಯೀಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಬಹತಭ್ ಯೀSSಪ ನ್ತ್್ೀಯ ಮತಕಿುಶಾತತಮತಯಖಾತ್ ಪ ನ್ತ್್ೀಯ ಮತಕಿುಶಾತತಮತಯಖಾತ್ ||  
ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಮಪಾರಪಯ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿನ್ಮಪಾರಪಯ ತ್್ೀಷಾಂ ತತ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹಿ’’  ಇತ ಗತರತವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಗತರತವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ನ್ವಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  9 9 ||||  
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|| || ದ್ಶಮೀದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11 11 ––  10 10 ||||  
 

ಸತಪುಸಯ ವಿಷ್ರಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಾ ಮನ್ ೀಸತಪುಸಯ ವಿಷ್ರಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಾ ಮನ್ ೀSSರರ್ಾಃ ರರ್ಾಃ ||  
ನಾನಾತಮಕತ್ಾವದಿವಫಲಸುಥಾನಾನಾತಮಕತ್ಾವದಿವಫಲಸುಥಾSSಭ್ೀದ್ಾಃ ಸವ ೀಗತಣ್ೈಾಃ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸವ ೀಗತಣ್ೈಾಃ || || 3 3 ||||  

ಬತದಿಧಗತಣ್ೈಾಃ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಬತದಿಧಗತಣ್ೈಾಃ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್ಾದಿಭಿರಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಫಲಾಃ ಧ್ಾದಿಭಿರಭ್ೀದ್ ೀ ವಿಫಲಾಃ ||  

‘‘ವಸತುಸಿ್ತತ್್ೀರನ್ಯಥಾತವಂ ನಾನಾತವಮಿತ ಕಿೀತಯತಮ್ ವಸತುಸಿ್ತತ್್ೀರನ್ಯಥಾತವಂ ನಾನಾತವಮಿತ ಕಿೀತಯತಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ತತ ನಾನಾತ್ಾವನ್ನ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಮಾದ್ಯಹಂಮತಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ತತ ನಾನಾತ್ಾವನ್ನ ಸಾಯತ್ ಕ್ಾಮಾದ್ಯಹಂಮತಾಃ ||  
ಕ್ಾಮಾದಿಷ್ತ ಸವ ೀಸ್ಿೀಷ್ತ ಕ್್ೀವಲಂ ಜೀವಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಕ್ಾಮಾದಿಷ್ತ ಸವ ೀಸ್ಿೀಷ್ತ ಕ್್ೀವಲಂ ಜೀವಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಇತ ಬತದಿಧರಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಸ ನ್ ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಇತ ಬತದಿಧರಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯತ್ ಸ ನ್ ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||||  
ಅದ್ತಷ್ಟಕ್ಾಮಶ್ಾದ್ ರಪೀ ಜೀವಾಭಿನ್ನಾಃ ಸವರ ಪತಾಃ ಅದ್ತಷ್ಟಕ್ಾಮಶ್ಾದ್ ರಪೀ ಜೀವಾಭಿನ್ನಾಃ ಸವರ ಪತಾಃ ||  
ದ್ತಷ್ಟಕ್ಾಮೀ ಮದ್ತಷ್ಟಕ್ಾಮೀ ಮನ್ ೀಧ್ಮಯಸುಸಾಮದ ಧ್ಯೀರ್ಾಃ ಸದ್ೈವ ಸಾಃನ್ ೀಧ್ಮಯಸುಸಾಮದ ಧ್ಯೀರ್ಾಃ ಸದ್ೈವ ಸಾಃ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  3 3 ||||  

 

ನಿವೃತುಂ ಕಮಯ ಸ್ೀವ್ೀತ ಪರವೃತುಂ ಮತಾರಸಯಜ್ೀತ್ ನಿವೃತುಂ ಕಮಯ ಸ್ೀವ್ೀತ ಪರವೃತುಂ ಮತಾರಸಯಜ್ೀತ್ ||  
ಜಜ್ಞಾಸಾರಾಂ ಸಮರವೃತ್್ ುೀ ನಾದಿರಯೀತ್ ಕಮಯಚ್ ೀದ್ನಾಮ್ ಜಜ್ಞಾಸಾರಾಂ ಸಮರವೃತ್್ ುೀ ನಾದಿರಯೀತ್ ಕಮಯಚ್ ೀದ್ನಾಮ್ || || 4 4 ||||  

‘‘ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ತತ ನಿವೃತುಮಿಹ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ನಿಷಾೆಮಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಯಂ ತತ ನಿವೃತುಮಿಹ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀತ ಸನಾತನ್ಮ್ ನಿವೃತುಂ ಸ್ೀವಮಾನ್ಸತು ಬರಹಾಮಭ್ಯೀತ ಸನಾತನ್ಮ್ ||  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  4 4 ||||  

 

ರ್ಮಾನ್ಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸ್ೀವ್ೀತ ನಿರ್ಮಾನ್ ಮತಾರಾಃ ಕವಚಿತ್ ರ್ಮಾನ್ಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸ್ೀವ್ೀತ ನಿರ್ಮಾನ್ ಮತಾರಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಮದ್ಭಿಜ್ಞಂ ಗತರತಂ ಶಾನ್ುಮತಪಾಸ್ತೀತ ಮದಾತಮಕಮ್ ಮದ್ಭಿಜ್ಞಂ ಗತರತಂ ಶಾನ್ುಮತಪಾಸ್ತೀತ ಮದಾತಮಕಮ್ || || 5 5 ||||  

‘‘ಮಾಮೀವ ನಿತಯಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ ಯೀಮಾಮೀವ ನಿತಯಂ ಧ್ಾಯಯೀದ್ ಯೀ  ಮದಾತ್ಾಮ ಸ ಪರಕಿೀತಯತಾಃಮದಾತ್ಾಮ ಸ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 5 5 ||||  
 

ನಿರ್ ೀಧ್್ ೀತಾತಯಣತಬೃಹನಾನನಾತವಂ ತತೃತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ ನಿರ್ ೀಧ್್ ೀತಾತಯಣತಬೃಹನಾನನಾತವಂ ತತೃತ್ಾನ್ ಗತಣಾನ್ ||  
ಅನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಆದ್ತ್ ು್ೀ ಏವಂ ದ್ೀಹಗತಣಾನ್ ಪರಾಃ ಅನ್ತಪರವಿಷ್ಟ ಆದ್ತ್ ು್ೀ ಏವಂ ದ್ೀಹಗತಣಾನ್ ಪರಾಃ || || 9 9 ||||  

 

ಯೀಯೀSSಸೌಗತಣ್ೈವಿಯರಚಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀಸೌಗತಣ್ೈವಿಯರಚಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀSSರ್ಂ ಪುರ್ಂ ಪುರತಷ್ಸಯ ಹಿ ರತಷ್ಸಯ ಹಿ ||  
ಸಂಸಾರಸುನಿನಬನ್ ಧೀಸಂಸಾರಸುನಿನಬನ್ ಧೀSSರ್ಂ ಪುಂಸ್ ೀರ್ಂ ಪುಂಸ್ ೀSSವಿದಾಯಸಿ್ತತ್ಾತಮನ್ಾಃ ವಿದಾಯಸಿ್ತತ್ಾತಮನ್ಾಃ || || 10 10 ||||  

‘‘ಅದ್ೀಹಧ್ಮಯವಾನ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಯಹಧ್ಮಯವದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಅದ್ೀಹಧ್ಮಯವಾನ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಯಹಧ್ಮಯವದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಜೀವಸುವದ್ೀಹಧ್ಮಾಯಜೀವಸುವದ್ೀಹಧ್ಮಾಯSSಪ ಪರತ್್ ೀ ದ್ೀಹಧ್ಮಯವಾನ್ ಪ ಪರತ್್ ೀ ದ್ೀಹಧ್ಮಯವಾನ್ ||  
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ಸವರ್ಂ ಸವರ್ಂ ತವತವನ್ಭಿಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ನಜ್ಞಾನಾಮೀವ ದ್ಶಯಯೀತ್ ನ್ಭಿಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ನಜ್ಞಾನಾಮೀವ ದ್ಶಯಯೀತ್ ||  
ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಸುವಭಿೀಮಾನಿೀ ರ್ವದಿವಷ್ತಣಪದ್ಂ ವರಜ್ೀವಿಷ್ತಣಜೀಯವಸುವಭಿೀಮಾನಿೀ ರ್ವದಿವಷ್ತಣಪದ್ಂ ವರಜ್ೀತ್ತ್’’  

  ಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಿಷ್ತಣಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 99, , 10 10 ||||  

ತಸಾಮಜಜಜ್ಞಾಸರಾತಸಾಮಜಜಜ್ಞಾಸರಾSSSSತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಮ್ ತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಪರಮ್ ||  
ಸಙ್ುಮಯ ನಿರಸ್ೀದ್ಸಯ ವಸತುಬತದಿಧಂ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ಸಙ್ುಮಯ ನಿರಸ್ೀದ್ಸಯ ವಸತುಬತದಿಧಂ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ || || 11 11 ||||  

‘‘ಅವಸುವಶಕುಮತದಿದಷ್ಟಂ ಶಕುಂ ವಸ್ತುವಹ ಭಣಯತ್್ೀ ಅವಸುವಶಕುಮತದಿದಷ್ಟಂ ಶಕುಂ ವಸ್ತುವಹ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಮದ್ೀಕಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಸತುಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಸದಾತಸಾಮದ್ೀಕಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಸತುಶಬ್ ದೀದಿತಂ ಸದಾ’’  ಇತ ಲಕ್ಷಣ್ೀ ಇತ ಲಕ್ಷಣ್ೀ || || 11 11 ||||  

 

ವ್ೈಶಾರದಿೀ ಸಾವ್ೈಶಾರದಿೀ ಸಾSSತತವಿಶತದ್ಧಬತದಿಧಧ್ತಯನ್ ೀತ ಮಾರಾಂ ಗತಣಸಮರಸ ತಮ್ ವಿಶತದ್ಧಬತದಿಧಧ್ತಯನ್ ೀತ ಮಾರಾಂ ಗತಣಸಮರಸ ತಮ್ ||  
ಗತಣಾಂಶಾ ಸನ್ದಹಯ ರ್ದಾತಯಮೀತತಸವರ್ಂ ಚ ಶಾಮಯತಯಸಮಿದ್ಯಥಾಗತಣಾಂಶಾ ಸನ್ದಹಯ ರ್ದಾತಯಮೀತತಸವರ್ಂ ಚ ಶಾಮಯತಯಸಮಿದ್ಯಥಾSSಗಿನಾಃ ಗಿನಾಃ || || 13 13 ||||  

‘‘ಪಶಾಚವತ್ ಸಿ್ತತ್ಾ ಮಾರಾ ತ ಚಯತ್್ೀ ಜೀಪಶಾಚವತ್ ಸಿ್ತತ್ಾ ಮಾರಾ ತ ಚಯತ್್ೀ ಜೀವಗಾ ಸದಾ ವಗಾ ಸದಾ ||  
ದ್ಹಯನ ು್ೀ ತದ್ತುಣಾ ಸವ್ೀಯ ಸಾ ಚ ಪಾರತಸ್ತವಕಿೀ ನ್ರ್ೀದ್ಹಯನ ು್ೀ ತದ್ತುಣಾ ಸವ್ೀಯ ಸಾ ಚ ಪಾರತಸ್ತವಕಿೀ ನ್ರ್ೀ’’  ಇತ ವ್ೈಭಾವ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಭಾವ್ಯೀ ||||  

ಏತಚಛಬ ದ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಾದಿರಪರ್ ೀಕ್ಷತಯೀಚಯತ್್ೀ ಏತಚಛಬ ದ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಾದಿರಪರ್ ೀಕ್ಷತಯೀಚಯತ್್ೀ ||  

‘‘ಕವಚಿದಿವಶವಂ ಕವಚಿದ್ಬಾಹಮಕವಚಿನಿನನ್ದಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಕವಚಿದಿವಶವಂ ಕವಚಿದ್ಬಾಹಮಕವಚಿನಿನನ್ದಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ ||  
‘‘ಬಾಹಾಯನ್ುಾಃಕರಣಾಜಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ಶಯತ ಮತಕಿುಗ್ೀ ಬಾಹಾಯನ್ುಾಃಕರಣಾಜಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ಶಯತ ಮತಕಿುಗ್ೀ ||  
ಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃಸವರ ಪಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ತಮಕ್ ುೌ ಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ’’  ಇತ ಮತಕಿುತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಮತಕಿುತತ್ ು್ವೀ ||||1313  ||||  

 

ಅಥ್ೈಷಾಂ ಕಮಯಕತೄಯಅಥ್ೈಷಾಂ ಕಮಯಕತೄಯಣಾಂ ಭ್ ೀಕುೄಣಾಂ ಭ್ ೀಕುೄಣಾಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ ಣಾಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ ||  
ನಾನಾತವಮರ್ ನಿತಯತವಂನಾನಾತವಮರ್ ನಿತಯತವಂ ಲ್ ೀಕಕ್ಾಲಾ ಲ್ ೀಕಕ್ಾಲಾಗಮಾತಮನಾಮ್ ಗಮಾತಮನಾಮ್ || || 14 14 ||||  

 

ಮನ್ಯಸ್ೀ ಸವಯಭಾವಾನಾಂ ಸಂಸಾಿ ಹೌಯಮನ್ಯಸ್ೀ ಸವಯಭಾವಾನಾಂ ಸಂಸಾಿ ಹೌಯತಾತುಕಿೀ ತಥಾ ತಾತುಕಿೀ ತಥಾ ||  
ತತುದಾಕೃತಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಚ  ೀಾಃತತುದಾಕೃತಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಚ  ೀಾಃ  || || 15 15 ||||  

 

ಏವಮಪಯತರ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಯೀಗತಾಃ ಏವಮಪಯತರ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಯೀಗತಾಃ ||  
ಕ್ಾಲವರ್ವತಾಃ ಸನಿು ಭಾವಾ ಜನಾಮದ್ಯೀಕ್ಾಲವರ್ವತಾಃ ಸನಿು ಭಾವಾ ಜನಾಮದ್ಯೀSSಸಕೃತ್ಸಕೃತ್  || || 16 16 ||  

‘‘ದ್ೀಹಾಪ್ೀಕ್ಷಮನಿತಯತವಂ ಜೀವಾನಾಂ ಜನ್ನ್ಂ ತಥಾ ದ್ೀಹಾಪ್ೀಕ್ಷಮನಿತಯತವಂ ಜೀವಾನಾಂ ಜನ್ನ್ಂ ತಥಾ ||  
ಸವತಸುವಜಾಶಾಸವತಸುವಜಾಶಾ ನಿತ್ಾಯಶಾ ಬಹವಾಃ ಸತಖರ ಪಣಾಃ  ನಿತ್ಾಯಶಾ ಬಹವಾಃ ಸತಖರ ಪಣಾಃ ||  
ಉತುಮಾ ಜೀವಸಙ್ಕಘಶಾ ನಿೀಚಾ ವ್ೈ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃಉತುಮಾ ಜೀವಸಙ್ಕಘಶಾ ನಿೀಚಾ ವ್ೈ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಜೀವತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಜೀವತತ್ ು್ವೀ || || 14 14 --16 16 ||||  
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ತತ್ಾರಪ ಕಮಯಣಾ ಕತತಯರಸಾವತನ್ಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ತತ್ಾರಪ ಕಮಯಣಾ ಕತತಯರಸಾವತನ್ಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ||  
ಭ ಕತುಶಾ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಕ್್ ೀ ನ್ವಥ್ ೀಯ ವಿವವಶಂ ಭಜ್ೀತ್ ಭ ಕತುಶಾ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾನಾಂ ಕ್್ ೀ ನ್ವಥ್ ೀಯ ವಿವವಶಂ ಭಜ್ೀತ್ ||| | 17 17 ||||  

‘‘ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತ್ಾವತ್ ತತ ಪರಮಂ ಸತಖಮೀವ ತತ ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತ್ಾವತ್ ತತ ಪರಮಂ ಸತಖಮೀವ ತತ ||  
ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ವತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ವಶ್ೀ ರ್ಸತುಶ್ೀ ರ್ಸತು  ಕಿಂ ಕಿಂ   ಸತಖಂ ತಸಯ ಭಣಯತ್ಾಮ್ ಸತಖಂ ತಸಯ ಭಣಯತ್ಾಮ್ ||  
ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಕಿುಮತಾಃ ಸತಖಮ್ ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ತ್್ೀಷ್ತ ಭಕಿುಮತಾಃ ಸತಖಮ್ ||  
ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ದ್ತಾಃಖಾರ್ ತಸಾಮದ್ಾಕ್್ ುೀತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ತತ ದ್ತಾಃಖಾರ್ ತಸಾಮದ್ಾಕ್್ ುೀSS ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 17 17 ||||  

 

ನ್ ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸತಖಂ ಕಿಞ್ಚಾದಿವದ್ಯತ್್ೀ ವಿದ್ತಷಾಮಪ ನ್ ದ್ೀಹಿನಾಂ ಸತಖಂ ಕಿಞ್ಚಾದಿವದ್ಯತ್್ೀ ವಿದ್ತಷಾಮಪ ||  
ತಥಾ ಚ ದ್ತಾಃಖಮ ಢಾನಾಂ ವೃಥಾತಥಾ ಚ ದ್ತಾಃಖಮ ಢಾನಾಂ ವೃಥಾSSಹಙ್ಕೆರಿಣಾಂ ಪಹಙ್ಕೆರಿಣಾಂ ಪರರಮ್ ಮ್ || || 18 18 ||||  

ವಿದ್ತಷಾಮಪ ದ್ೀಹಮಾನಿನಾಂ ರ್ದಾ ನ್ವಿದ್ತಷಾಮಪ ದ್ೀಹಮಾನಿನಾಂ ರ್ದಾ ನ್  ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಸತಖಂ ತದಾ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಸತಖಂ ತದಾ 
ದ್ತಾಃಖಮ ದ್ತಾಃಖಮ ಢಾಢಾನಾಮಹಙ್ಕೆರಿಣಾಂ ಚ ಕಿಮಿವತಯರ್ಯಾಃ ನಾಮಹಙ್ಕೆರಿಣಾಂ ಚ ಕಿಮಿವತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಪುನ್ಾಃ ಶಬ ದ್ೀ ಪರಸತುತ್ಾಥ್ೀಯ ತಥಾ ಶಬದ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಶಬ ದ್ೀ ಪರಸತುತ್ಾಥ್ೀಯ ತಥಾ ಶಬದ ಉದಿೀರ್ಯತ್್ೀ | | ಇತ ಶಾಬ ದ್ೀ ಇತ ಶಾಬ ದ್ೀ || || 1818  ||||  
 

ರ್ದಿ ಪಾರಪುಂ ವಿಘಾತಂ ಚ ಜಾನ್ನಿು ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ ರ್ದಿ ಪಾರಪುಂ ವಿಘಾತಂ ಚ ಜಾನ್ನಿು ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ ||  
ತ್್ೀತ್್ೀSSಪಯದಾಧ ನ್ ವಿದ್ತಯೀಯಗಂ ಮೃತತಯನ್ಯ ಪರಭವ್ೀದ್ಯಥಾ ಪಯದಾಧ ನ್ ವಿದ್ತಯೀಯಗಂ ಮೃತತಯನ್ಯ ಪರಭವ್ೀದ್ಯಥಾ || || 19 19 ||||  

ಯೀ ತತ ವಿದ್ವತ್್ವೀನ್ ಪರಸ್ತದಾಧಾಃ ಪಾರಯೀ ತತ ವಿದ್ವತ್್ವೀನ್ ಪರಸ್ತದಾಧಾಃ ಪಾರಕೃತ್ಾನಾಂ ತ್್ೀಕೃತ್ಾನಾಂ ತ್್ೀSSಪಯದಾಧ ನ್ ಪಯದಾಧ ನ್ 
ವಿದ್ತದ್ೀಯಹಾಭಿಮಾನಿನ್ಶ್ಾೀತ್ ವಿದ್ತದ್ೀಯಹಾಭಿಮಾನಿನ್ಶ್ಾೀತ್ | | ದ್ತಾಃಖಮ ಢಾ ಅ ೀರಾಾಃ ಅಹಙ್ಕೆರಿಣ್ ೀ ದ್ತಾಃಖಮ ಢಾ ಅ ೀರಾಾಃ ಅಹಙ್ಕೆರಿಣ್ ೀ 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀSSಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಗತಣಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಗತಣಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ ||||  

 

ಗತಣಾಾಃ ಸೃಜನಿು ಕಮಾಯಣಿ ಕ್ಾಲ್ ೀಗತಣಾಾಃ ಸೃಜನಿು ಕಮಾಯಣಿ ಕ್ಾಲ್ ೀSSನ್ತಸೃಜತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ ನ್ತಸೃಜತ್್ೀ ಗತಣಾನ್ ||  
ಜೀವಸತು ಗತಣಸಂರ್ತಕ್್ ುೀಜೀವಸತು ಗತಣಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ  ಭತಙಕೆ ತೀ ಕಮಯಫಲಾನ್ಯಸೌ ಭತಙಕೆ ತೀ ಕಮಯಫಲಾನ್ಯಸೌ || || 31 31 ||||  

 

ರಾವತ್ಾಸಯದ್ತುಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ತ್ಾವನಾನನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ರಾವತ್ಾಸಯದ್ತುಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ತ್ಾವನಾನನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ನಾನಾತವನಾನಾತವಮಾತಮನ್ ೀ ರಾವತ್ ಪಾರತನ್ಿಯಂ ತದ್ೈವ ಹಿ ಮಾತಮನ್ ೀ ರಾವತ್ ಪಾರತನ್ಿಯಂ ತದ್ೈವ ಹಿ || || 32 32 ||||  

 

ರಾವದ್ಸಾಯಸವತನ್ಿತವಂ ತ್ಾವದಿೀಶವರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ರಾವದ್ಸಾಯಸವತನ್ಿತವಂ ತ್ಾವದಿೀಶವರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ||  
ರ್ ಏತತಸಮತಪಾಸ್ತೀರಂಸ ು್ೀ ಮತಹಯನಿು ಶತಚಾರ್ ಏತತಸಮತಪಾಸ್ತೀರಂಸ ು್ೀ ಮತಹಯನಿು ಶತಚಾSSಪಯತ್ಾಾಃ ಪಯತ್ಾಾಃ || || 33 33 ||||  

ರಾವತ್ಾಸಯದ್ತುಣವ್ೈಷ್ಮಯಮಿತ್ಾಯದಿ ರ್ ಉಪಾಸ್ತೀರಂಸ ು್ೀ ಮತಹಯನಿುಗತಣಸಂರ್ತಕುಾಃರಾವತ್ಾಸಯದ್ತುಣವ್ೈಷ್ಮಯಮಿತ್ಾಯದಿ ರ್ ಉಪಾಸ್ತೀರಂಸ ು್ೀ ಮತಹಯನಿುಗತಣಸಂರ್ತಕುಾಃ   
ಕಮಯಫಲಾನಿ ಭತಙಕೆ ತೀ ಕಮಯಫಲಾನಿ ಭತಙಕೆ ತೀ || || 31 31 ––  33 33 ||||  
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ಕ್ಾಲ ಆತ್ಾಮಕ್ಾಲ ಆತ್ಾಮSSSSಗಮೀ ಲ್ ೀಕಾಃಗಮೀ ಲ್ ೀಕಾಃ  ಸವಭಾವೀ ಧ್ಮಯ ಏವ ಚ ಸವಭಾವೀ ಧ್ಮಯ ಏವ ಚ ||  
ಇತ ಮಾಂ ಬಹತಧ್ಾ ಪಾರಹತಗತಯಣವಯತಕರ್ೀಇತ ಮಾಂ ಬಹತಧ್ಾ ಪಾರಹತಗತಯಣವಯತಕರ್ೀSSಸತ ಸತ || || 34 34 ||||  

ಅಸತ ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಕ್ಾಲಾದಿನಾಮಾನ್ಂ ಮಾಮೀವಾಹತರಿತ ಸವಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ ಅಸತ ಗತಣವಯತಕರ್ೀ ಕ್ಾಲಾದಿನಾಮಾನ್ಂ ಮಾಮೀವಾಹತರಿತ ಸವಸ್ತದಾಧನ್ುಾಃ ||  

‘‘ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾದಾಪುತ್ಾವದಾತಮನಾಮಕಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಯಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾದಾಪುತ್ಾವದಾತಮನಾಮಕಾಃ ||  
ಆಗಮೀಆಗಮೀSSವಗತ್್ೀರಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾಃ ವಗತ್್ೀರಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತಾಃ ||  
ಸವವಶತ್ಾವತ್ ಸವಭಾವೀಸವವಶತ್ಾವತ್ ಸವಭಾವೀSSರ್ಂ ಧ್ಾರಣಾದ್ಧಮಯ ಇತಯಪ ರ್ಂ ಧ್ಾರಣಾದ್ಧಮಯ ಇತಯಪ ||  
ಉಪಾಸತ್್ೀ ಸಉಪಾಸತ್್ೀ ಸದಾ ಮತಕ್ಾುಾಃ ದಾ ಮತಕ್ಾುಾಃ ಪರಾನ್ನ ದ್ೈಕಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ಪರಾನ್ನ ದ್ೈಕಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ತದ್ೀತತುತುವಮಜ್ಞಾತದ್ೀತತುತುವಮಜ್ಞಾತ್ಾವಪಾರಹತದ್ತಯಮಯತರ್ಾಃ ಪರ್ೀ ತ್ಾವಪಾರಹತದ್ತಯಮಯತರ್ಾಃ ಪರ್ೀ ||  
ರಾವತತು ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ತ್ಾವನಾನನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ರಾವತತು ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ತ್ಾವನಾನನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಭ್ೀದ್ಬತದಿಧಸತು ರಾವತ್ಾಸಯತ್ ತ್ಾವದಿೀಶವರತನ್ಿತ್ಾ ಭ್ೀದ್ಬತದಿಧಸತು ರಾವತ್ಾಸಯತ್ ತ್ಾವದಿೀಶವರತನ್ಿತ್ಾ ||  
ರಾವದಿೀಶವರತನ್ಿತವಂ ತ್ಾವತ್ ತಸಾಮದ್ಾರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ರಾವದಿೀಶವರತನ್ಿತವಂ ತ್ಾವತ್ ತಸಾಮದ್ಾರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಉಪಾಸತ್್ೀ ರ್ ಏವಂ ತತ ನಿತಯಶ್್ ೀಕ್್ೀ ಪತನಿು ತ್್ೀ ಉಪಾಸತ್್ೀ ರ್ ಏವಂ ತತ ನಿತಯಶ್್ ೀಕ್್ೀ ಪತನಿು ತ್್ೀ ||  
ಮಹಾತಮಸಯನಾನ್ನ ದ್ೀಮಹಾತಮಸಯನಾನ್ನ ದ್ೀ ತಸಾಮನ್ನೈವಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್  ತಸಾಮನ್ನೈವಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್ ||  
ತಸಾಮತಸಾಮನಿನತಯಂ ತತ ನಾನಾತವಂ ಜೀವಾನಾಮಿೀಶನಿನತಯಂ ತತ ನಾನಾತವಂ ಜೀವಾನಾಮಿೀಶತನ್ಿತ್ಾ ತನ್ಿತ್ಾ ||  
ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶತವಂ ಚ ಮತಕ್ಾುವಪ ಸದ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ಪರಾನ್ನ್ದಂ ವರಜನಿು ಚಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ಪರಾನ್ನ್ದಂ ವರಜನಿು ಚ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 34 34 ||||  

ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ––  

ಗತಣ್ೀಷ್ತ ವತಯಮಾನ್ ೀಗತಣ್ೀಷ್ತ ವತಯಮಾನ್ ೀSSಪ ದ್ೀಹಜ್ೀಷ್ವನ್ಪಾವೃತಾಃ ಪ ದ್ೀಹಜ್ೀಷ್ವನ್ಪಾವೃತಾಃ ||  
ಗತಣ್ೈನ್ಯ ಬಧ್ಯತ್್ೀಗತಣ್ೈನ್ಯ ಬಧ್ಯತ್್ೀSSದ್ೀಹಿೀದ್ೀಹಿೀ  ಬಧ್ಯತ್್ೀ ವಾ ಕರ್ಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಬಧ್ಯತ್್ೀ ವಾ ಕರ್ಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ || || 35 35 ||||  

ಅದ್ೀಹಿೀ ಅದ್ೀಹಿೀ ––  ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ | | ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಚ್ೀತ್ ಕರ್ಂ ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಚ್ೀತ್ ಕರ್ಂ ಬಧ್ಯತ್್ೀ || || 35 35 ||||  
 

ಏತದ್ಚತಯತ ಮೀ ಬ ರಹಿ ಪರಶನಂ ಪರಶನವಿದಾಂ ವರ ಏತದ್ಚತಯತ ಮೀ ಬ ರಹಿ ಪರಶನಂ ಪರಶನವಿದಾಂ ವರ ||  
ನಿತಯಮತಕ್್ ುೀ ನಿತಯಬದ್ಧ ಏಕ ಏವ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ ನಿತಯಮತಕ್್ ುೀ ನಿತಯಬದ್ಧ ಏಕ ಏವ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ || || 37 37 ||||  

ನಿತಯಮತಕ್್ ುೀ ನಿತಯಬದ್ಧ  ಇತ್್ಯೀಕಜೀವವಾದಿಮತ್ಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಚ್ ೀದ್ರ್ತ ನಿತಯಮತಕ್್ ುೀ ನಿತಯಬದ್ಧ  ಇತ್್ಯೀಕಜೀವವಾದಿಮತ್ಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಚ್ ೀದ್ರ್ತ ||  

‘‘ನ್ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಬನ್ಧನ್ಮ್ನ್ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಬನ್ಧನ್ಮ್’’  ||  
‘‘ಏಕಸ್ಯೈವ ಮಮಾಂಶಸಯ ಜೀವಸ್ಯೈವಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ ಏಕಸ್ಯೈವ ಮಮಾಂಶಸಯ ಜೀವಸ್ಯೈವಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ ||  
ಬನ್ ಧೀಬನ್ ಧೀSSಸಾಯವಿದ್ಯರಾಸಾಯವಿದ್ಯರಾSSನಾದಿವಿಯದ್ಯರಾ ಚ ತಥ್ೀತರತ್ ನಾದಿವಿಯದ್ಯರಾ ಚ ತಥ್ೀತರತ್ ||  
ಅರ್ ಬದ್ಧಸಯ ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ವದಾಮಿ ತ್್ೀಅರ್ ಬದ್ಧಸಯ ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ವದಾಮಿ ತ್್ೀ’’  ಇತ್ಾಯದಿಪರಿಹಾರಾತ್ ಇತ್ಾಯದಿಪರಿಹಾರಾತ್ || || 37 37 ||||  
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‘‘ಶ್ಷ್ ಯೀಶ್ಷ್ ಯೀSSಪ ಪೂವಯಪಕ್ಷಸಿಸುದ್ೀವಾತಮಮತಂ ಬತರವನ್ ಪ ಪೂವಯಪಕ್ಷಸಿಸುದ್ೀವಾತಮಮತಂ ಬತರವನ್ ||  
ನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯತಯಸತ್್ಯೀನ್ ಸಿ್ತರತ್ಾವರ್ಯಂ ಹಿ ತದ್ವಚಾಃನ್ೈವ ದ್ತಷ್ಯತಯಸತ್್ಯೀನ್ ಸಿ್ತರತ್ಾವರ್ಯಂ ಹಿ ತದ್ವಚಾಃ’’  ಇಇತ ವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ ತ ವಿಕ್ಷ್ೀಪ್ೀ ||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದ್ಶಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  10 10 ||||  
 

|| || ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  11 11 ||||  

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ಬಬದ್ ಧೀ ಮತಕು ಇತ ಹಾಯಖಾಯ ಗತಣತ್್ ೀ ಮೀ ನ್ ವಸತುತಾಃ ದ್ ಧೀ ಮತಕು ಇತ ಹಾಯಖಾಯ ಗತಣತ್್ ೀ ಮೀ ನ್ ವಸತುತಾಃ ||  
ಗತಣಸಯ ಮಾರಾಮ ಲತ್ಾವನ್ನ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಬನ್ಧನ್ಮ್ ಗತಣಸಯ ಮಾರಾಮ ಲತ್ಾವನ್ನ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಬನ್ಧನ್ಮ್ || || 1 1 ||||  

ಮೀ ಗತಣತಾಃ ಮೀ ಗತಣತಾಃ | | ಮದ್ವಶಸತ್ಾವದ್ೀಾಃ ಮದ್ವಶಸತ್ಾವದ್ೀಾಃ ||  

‘‘  ಅಅಮಾರ್ತ್ಾವನಿನಗತಯಣ್ ೀಮಾರ್ತ್ಾವನಿನಗತಯಣ್ ೀSSಹಂ ಬನ್ಧಮೀಹಂ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ನ್ ಚಾಪ ಮೀ ಕ್ಷೌ ನ್ ಚಾಪ ಮೀ ||  
ಮದ್ ೀನ್ಸಯ ಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ಮದ್ೀವ ತತಮದ್ ೀನ್ಸಯ ಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ಮದ್ೀವ ತತ’’  ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ || || 1 1 ||||  

 

ಶ್್ ೀಕಮೀಹೌ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ದ್ೀಹಾಪತುಶಾ ಮಾರ್ರಾ ಶ್್ ೀಕಮೀಹೌ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ದ್ೀಹಾಪತುಶಾ ಮಾರ್ರಾ ||  
ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾSSSSತಮನ್ಾಃ ಖಾಯತಾಃತಮನ್ಾಃ ಖಾಯತಾಃ  ಸಂಸೃತನ್ಯ ತತ ವಾಸುವಿೀ ಸಂಸೃತನ್ಯ ತತ ವಾಸುವಿೀ || || 2 2 ||||  

‘‘ಸವಪನೀಸವಪನೀSSರ್ಮಿತಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸವಪ್ನೀ ದ್ತಾಃಖಮತಪಾಶತನತ್್ೀ ರ್ಮಿತಯವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸವಪ್ನೀ ದ್ತಾಃಖಮತಪಾಶತನತ್್ೀ ||  
ನಿಜಸವರ ಪಾನ್ತಭವರಾಹಿತ್ಾಯತ್ ತದ್ವದ್ೀವನಿಜಸವರ ಪಾನ್ತಭವರಾಹಿತ್ಾಯತ್ ತದ್ವದ್ೀವ  ತತ ತತ ||  
ಜಾಗರದ್ತದಾಃಖಮಪ ಪರೀಕುಂ ವಿಷ್ತಣತತುವಂ ನ್ ಪಶಯತಾಃ ಜಾಗರದ್ತದಾಃಖಮಪ ಪರೀಕುಂ ವಿಷ್ತಣತತುವಂ ನ್ ಪಶಯತಾಃ ||  
ತಸಾಮತ್ ತದ್ಸವಭಾವತ್ಾವತ್ ಸದ್ಪ್ಯೀತದ್ವಾಸುವಮ್ತಸಾಮತ್ ತದ್ಸವಭಾವತ್ಾವತ್ ಸದ್ಪ್ಯೀತದ್ವಾಸುವಮ್’’    

ಇತ ಲ್ ೀಕಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಲ್ ೀಕಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 2 2 ||||  

ವಿದಾಯವಿದ್ಯೀ ಮಮ ತನ್  ವಿದ್ತಧಯದ್ಧವ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ವಿದಾಯವಿದ್ಯೀ ಮಮ ತನ್  ವಿದ್ತಧಯದ್ಧವ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್ ||  
ಮೀಕ್ಷಬನ್ಧಕರಿೀ ಆದ್ಯೀ ಮಾರಾರಾ ಮೀ ವಿನಿಮಿಯತ್್ೀ ಮೀಕ್ಷಬನ್ಧಕರಿೀ ಆದ್ಯೀ ಮಾರಾರಾ ಮೀ ವಿನಿಮಿಯತ್್ೀ || || 3 3 ||||  

‘‘ವಿದಾಯವಿದ್ಯೀ ಮಮ ತನ್  ಪರತಮಾವತ್ ಸದ್ ೀದಿವಿದಾಯವಿದ್ಯೀ ಮಮ ತನ್  ಪರತಮಾವತ್ ಸದ್ ೀದಿತ್್ೀ ತ್್ೀ ||  
ಸದಾ ತದ್ವಯತರಿಕುಸಯ ನಿತಯಜ್ಞಾಸದಾ ತದ್ವಯತರಿಕುಸಯ ನಿತಯಜ್ಞಾನ್ಸತಖಾತಮನ್ಾಃ ನ್ಸತಖಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಮದಿಚಾಛವಶಗ್ೀ ನಿತಯಮವಿದಾಯನಿಮಿಯತ್ಾ ಗತಣಾಾಃ ಮದಿಚಾಛವಶಗ್ೀ ನಿತಯಮವಿದಾಯನಿಮಿಯತ್ಾ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಸತ್ಾವದಾಯ ಮದ್ ೀನ್ತ್ಾವದ್ವಿದಾಯರಾ ನ್ ಮೀ ಗತಣಾಾಃ ಸತ್ಾವದಾಯ ಮದ್ ೀನ್ತ್ಾವದ್ವಿದಾಯರಾ ನ್ ಮೀ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಅವಿದಾಯ ಚ್ೈವ ವಿದಾಯ ಚ ಗತಣಾಾಃ ಸತ್ಾವದಿಕ್ಾ ಅಪ ಅವಿದಾಯ ಚ್ೈವ ವಿದಾಯ ಚ ಗತಣಾಾಃ ಸತ್ಾವದಿಕ್ಾ ಅಪ ||  
ದ್ೀಹ್ ೀತಾತುಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಸವಯಮೀತನ್ಮದಿಚಛರಾ ದ್ೀಹ್ ೀತಾತುಾಃ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಸವಯಮೀತನ್ಮದಿಚಛರಾ ||  
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ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಹಂ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾಭಾಯಂ ರಹಿತ್್ ೀ ನಿತಯಮೀವ ತತ ಹಂ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಾಭಾಯಂ ರಹಿತ್್ ೀ ನಿತಯಮೀವ ತತ ||  
ಮತಕುಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬನ್ಧರಾಹಿತ್ಾಯನ್ನ ವಿಮೀಕತಾಃಮತಕುಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬನ್ಧರಾಹಿತ್ಾಯನ್ನ ವಿಮೀಕತಾಃ’’  ಇಇತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||  
‘‘ಶ್ರೀಸತು ವಿದಾಯ ಸತಮತದಿದಷಾಟದ್ತಗಾಯಶ್ರೀಸತು ವಿದಾಯ ಸತಮತದಿದಷಾಟದ್ತಗಾಯSSವಿದಾಯ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ವಿದಾಯ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ತ್್ೀ ತವನಾದಿೀ ಹರ್ೀರಿಚಾಛನಿರ್ತ್್ೀ ಸವಯದ್ೈವ ತತತ್್ೀ ತವನಾದಿೀ ಹರ್ೀರಿಚಾಛನಿರ್ತ್್ೀ ಸವಯದ್ೈವ ತತ’’  ಇತ ಮಾರಾವ್ೈಭವ್ೀ ಇತ ಮಾರಾವ್ೈಭವ್ೀ || || 3 3 ||||  

 

ಏಕಸ್ಯೈವ ಮಮಾಂಶಸಯ ಜೀವಸ್ಯೈವಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ ಏಕಸ್ಯೈವ ಮಮಾಂಶಸಯ ಜೀವಸ್ಯೈವಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ ||  
ಬನ್ ಧೀಬನ್ ಧೀSSಸಾಯಸಾಯವಿದ್ಯರಾವಿದ್ಯರಾSSನಾದಿವಿಯದ್ಯರಾ ಚ ತಥ್ೀತರತ್ನಾದಿವಿಯದ್ಯರಾ ಚ ತಥ್ೀತರತ್  || || 4 4 ||||  

‘‘ಭಿನಾನಂಶಸ್ಯೈವ ಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ನ್ ಮೀ ಕವಚಿತ್ ಭಿನಾನಂಶಸ್ಯೈವ ಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷೌ ನ್ ಮೀ ಕವಚಿತ್ ||  
ಅಭಿನಾನಂಶಾಸತು ಮತ್ಾಸಯದಾಯಸ ು್ೀಜಸಾಃ ಕ್ಾಲವಹಿನವತ್ ಅಭಿನಾನಂಶಾಸತು ಮತ್ಾಸಯದಾಯಸ ು್ೀಜಸಾಃ ಕ್ಾಲವಹಿನವತ್ ||  
ಜೀವಾ ಭಿನಾನಂಜೀವಾ ಭಿನಾನಂಶಕ್ಾಸುತರ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಪರತಬಿಮಬವತ್ಶಕ್ಾಸುತರ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಪರತಬಿಮಬವತ್’’  ಇತ ವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಲಕ್ಷಣ್ಯೀ || || 4 4 ||||  
‘‘ಮತಕುಸಯ ತತ ನ್ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ಬನಾಧಭಾವಾತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಮತಕುಸಯ ತತ ನ್ ಮೀ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ಬನಾಧಭಾವಾತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಮತಕು ಇತಯಪ ನಾಮೈತದಿದೀಪಯತ್್ೀಮತಕು ಇತಯಪ ನಾಮೈತದಿದೀಪಯತ್್ೀSSಸೌ ದಿವಾಕರಾಃಸೌ ದಿವಾಕರಾಃ  ||  
ಇತವದ್ಬನ್ಧರಾಹಿತ್ಾಯನ್ನ ತತ ವೃಕ್ಷಾದಿದಿೀಪುವತ್ ಇತವದ್ಬನ್ಧರಾಹಿತ್ಾಯನ್ನ ತತ ವೃಕ್ಷಾದಿದಿೀಪುವತ್ ||  
ಕ್ಾಕ್ಾದಾಚಿತೆತರಾ ವಾಚಯಂ ಬನಾಧಭಾವಾದ್ಮೀಕ್ಷತಾಃ ದಾಚಿತೆತರಾ ವಾಚಯಂ ಬನಾಧಭಾವಾದ್ಮೀಕ್ಷತಾಃ ||  
ಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಸತು ಮತರಸಾದಾತ್ ಕದಾಜೀವಸಯ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಸತು ಮತರಸಾದಾತ್ ಕದಾಚಚನ್ನ್’’  ಇತ ತತ್್ ುವೀದ್ಯೀಇತ ತತ್್ ುವೀದ್ಯೀ  || || 4 4 ||||  

 

ಅರ್ ಬದ್ಧಸಯ ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ವದಾಮಿ ತ್್ೀ ಅರ್ ಬದ್ಧಸಯ ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ವದಾಮಿ ತ್್ೀ ||  
ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಿಯಣ್ ೀಸಾುತ ಸಿ್ತತಯೀರ್ೀಕಧ್ಮಿಯಣಿ ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಿಯಣ್ ೀಸಾುತ ಸಿ್ತತಯೀರ್ೀಕಧ್ಮಿಯಣಿ || || 5 5 ||||  

ಮತಕುಸಯ ಮತಕುಸಯ ––  ವಿಷ್ ಣೀಾಃವಿಷ್ ಣೀಾಃ  ||  
‘‘ನಿತಯಶತದ್ಧಬನಿತಯಶತದ್ಧಬದ್ಧಮತಕುಸತಯದ್ಧಮತಕುಸತಯಸತಖದ್ವರ್ಪರತಯಗ್ೀಕಪೂಣಯ ಇತಯತಾಃ ಪಸತಖದ್ವರ್ಪರತಯಗ್ೀಕಪೂಣಯ ಇತಯತಾಃ ಪದಾನ್ವರಾತ್ದಾನ್ವರಾತ್’’  
ಇತ್ಾಯದಿವಚನಾತ್ ಇತ್ಾಯದಿವಚನಾತ್ ||  
ಬಬದ್ ಧೀ ದ್ ಧೀ ––  ಜೀವಾಃಜೀವಾಃ  

‘‘ಬದಾಧ ಜೀವಾ ಇಮೀ ಸವ್ೀಯ ಪೂವಯಬನ್ಧಸಮನ್ವರಾತ್ ಬದಾಧ ಜೀವಾ ಇಮೀ ಸವ್ೀಯ ಪೂವಯಬನ್ಧಸಮನ್ವರಾತ್ ||  
ನಿತಯಮತಕುತವತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮತಯಕುನಾಮಾ ಸದ್ ೀದಿತಾಃ ನಿತಯಮತಕುತವತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮತಯಕುನಾಮಾ ಸದ್ ೀದಿತಾಃ ||  
ಅಅಬದ್ದಬದ್ದತ್ಾವದ್ಮೀಕ್ಷ್ ೀತ್ಾವದ್ಮೀಕ್ಷ್ ೀSSಪ ದಿೀಪಯತ್್ೀಪ ದಿೀಪಯತ್್ೀSSಸೌ ರವಿರ್ಯಥಾಸೌ ರವಿರ್ಯಥಾ’’  

ಇತ ಬರಹಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಬರಹಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 5 5 ||||  

ಸತಪಣಾಯವ್ೀತ್ೌ ಸರ್ತಜೌ ಸಖಾರೌ ರ್ದ್ೃಚಛಯೈತ್ೌ ಕೃತನಿೀಡೌ ಸತಪಣಾಯವ್ೀತ್ೌ ಸರ್ತಜೌ ಸಖಾರೌ ರ್ದ್ೃಚಛಯೈತ್ೌ ಕೃತನಿೀಡೌ ಚ ವೃಕ್ಷ್ೀ ಚ ವೃಕ್ಷ್ೀ ||  
ಏಕಸುಯೀಾಃ ಖಾದ್ತ ಪಪಾಏಕಸುಯೀಾಃ ಖಾದ್ತ ಪಪಾಲಾನ್ನಮನ್ ಯೀ ನಿರನ್ ನೀಲಾನ್ನಮನ್ ಯೀ ನಿರನ್ ನೀSSಪ ಬಲ್ೀನ್ ಭ ರಾನ್ ಪ ಬಲ್ೀನ್ ಭ ರಾನ್ || || 66||||  
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ಆತ್ಾಮನ್ಮನ್ಯಂ ಚ ಸ ವ್ೀದ್ ವಿದಾವನ್ಪಪಾಲಾದ್ ೀ ನ್ ತತ ಪಪಾಲಾದ್ಾಃ ಆತ್ಾಮನ್ಮನ್ಯಂ ಚ ಸ ವ್ೀದ್ ವಿದಾವನ್ಪಪಾಲಾದ್ ೀ ನ್ ತತ ಪಪಾಲಾದ್ಾಃ ||  
ಯೀಯೀSSವಿದ್ಯರಾವಿದ್ಯರಾSSನ್ಧಾಃ ಸ ತತ ನಿತಯಬದ್ ಧೀನ್ಧಾಃ ಸ ತತ ನಿತಯಬದ್ ಧೀ  ವಿದಾಯಮಯೀ ರ್ಾಃ ಸ ತತ ನಿತಯಮತಕುಾಃವಿದಾಯಮಯೀ ರ್ಾಃ ಸ ತತ ನಿತಯಮತಕುಾಃ||||  

‘‘ಅನ್ತೃತವಂ ಹರ್ೀದ್ತಯಾಃಖಾಅನ್ತೃತವಂ ಹರ್ೀದ್ತಯಾಃಖಾನ್ತೃತ್ಾವದ್ತಚಯತ್್ೀ ಸದಾ ನ್ತೃತ್ಾವದ್ತಚಯತ್್ೀ ಸದಾ ||  
ವಿಷ್ರಾನ್ ವಿನಾವಿಷ್ರಾನ್ ವಿನಾSSಪ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪಾನ್ನ್ದಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ಪ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಸವರ ಪಾನ್ನ್ದಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಸತಖಮತ್್ಯೀವ ಹಿ ಸದಾ ಸವಯತ್ಾರಪ ಸಿ್ತತಂ ವಿಭತಾಃ ಸತಖಮತ್್ಯೀವ ಹಿ ಸದಾ ಸವಯತ್ಾರಪ ಸಿ್ತತಂ ವಿಭತಾಃ ||  
ಸಾವದ್ ೀರದ್ನ್ವದ್ಧಯತುಜೀವೀಸಾವದ್ ೀರದ್ನ್ವದ್ಧಯತುಜೀವೀSSಸಾವದ್ವಪ ರ್ತ್ ಸದಾ ಸಾವದ್ವಪ ರ್ತ್ ಸದಾ ||  
ಅನಾರತಂ ಪಾರವಶಾಯತ್ ಅನಾರತಂ ಪಾರವಶಾಯತ್ ಸಾವಸಾವದ್ವತುೀದ್ವತುೀತ ತತಾಃ ಶತರತಾಃತ ತತಾಃ ಶತರತಾಃ’’  ಇತ ಭ್ ೀಗನಿಣಯಯೀ ಇತ ಭ್ ೀಗನಿಣಯಯೀ ||||  
ಅಸಾವದ್ತ ಸಾವದ್ತವದ್ದಯತು ಜೀವೀ ನ್ೈಅಸಾವದ್ತ ಸಾವದ್ತವದ್ದಯತು ಜೀವೀ ನ್ೈವಂವಂ  ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ನಾತುೀತ ವಚನ್ಮಶನತ್್ ೀಅತ್್ ೀ ನಾತುೀತ ವಚನ್ಮಶನತ್್ ೀSSಪ ಸತಪ ಸತಖಂ ಸದಾಖಂ ಸದಾ’ ’ ಇತ ಪರಭ್ ೀಗ್ೀ ಇತ ಪರಭ್ ೀಗ್ೀ ||  
‘‘ಸಾಶನಾನ್ಶನ್ತ್್ವೀನ್ ಸಾಶನಾನ್ಶನ್ತ್್ವೀನ್ ನ್ನ್ರದ್ೀವೌ ರ್ಥ್ ೀದಿತ್ೌ ರದ್ೀವೌ ರ್ಥ್ ೀದಿತ್ೌ ||  
ಅತುಂ ವಿನಾಅತುಂ ವಿನಾSSಪಯದೌಬಯಲಾಯತ್ ತಥಾಪಯದೌಬಯಲಾಯತ್ ತಥಾSSನ್ತುಹಯರ್ೀಭತಯಜಾಃನ್ತುಹಯರ್ೀಭತಯಜಾಃ’’  ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ||  

ತದ್ೀವ ಪರೀಕುಂ ನಿರನ್ ನೀತದ್ೀವ ಪರೀಕುಂ ನಿರನ್ ನೀSSಪ ಬಲ್ೀನ್ ಭ ರಾನಿತ ಪ ಬಲ್ೀನ್ ಭ ರಾನಿತ | | ಸವರ್ಂ ತವತ್್ಯೀವ ತಥಾಸವರ್ಂ ತವತ್್ಯೀವ ತಥಾSSಪ ಪ 
ನಾದ್ನ್ನಿಬನ್ಧನ್ಮ್ ತಸಯ ಬಲಮಿತಯರ್ಯಾಃನಾದ್ನ್ನಿಬನ್ಧನ್ಮ್ ತಸಯ ಬಲಮಿತಯರ್ಯಾಃ  ||  

‘‘ರ್ತರ ಸತಪಣಾಯ ಅಮೃತಸಯ ಭಾಗಮನಿಮೀಷ್ಂ ವಿದ್ಥಾಭಿಸವರನಿು ರ್ತರ ಸತಪಣಾಯ ಅಮೃತಸಯ ಭಾಗಮನಿಮೀಷ್ಂ ವಿದ್ಥಾಭಿಸವರನಿು ||  
ಇನ್ ೀ ವಿಶವಸಯ ಭತವನ್ಸಯ ಗ್ ೀಪಾಾಃ ಸ ಮಾ  ೀರಾಃ ಪಾಕಮತ್ಾರ ವಿವ್ೀಶ ಇನ್ ೀ ವಿಶವಸಯ ಭತವನ್ಸಯ ಗ್ ೀಪಾಾಃ ಸ ಮಾ  ೀರಾಃ ಪಾಕಮತ್ಾರ ವಿವ್ೀಶ ||  
ರ್ಸ್ತಮನ್ವೃಕ್ಷ್ೀ ಮರ್ಸ್ತಮನ್ವೃಕ್ಷ್ೀ ಮಧ್ವಧ್ವದ್ಾಃ ಸತಪಣಾಯ ನಿವಿಶನ ು್ೀ ಸತವತ್್ೀ ಚಾ  ವಿಶ್ವೀ ದ್ಾಃ ಸತಪಣಾಯ ನಿವಿಶನ ು್ೀ ಸತವತ್್ೀ ಚಾ  ವಿಶ್ವೀ ||  
ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ ಪಪಾಲಂ ತಸ್ಯೀದಾಹತಾಃ ಪಪಾಲಂ ಸಾವದ್ವಸಾವದ್ವಗ್ರೀ ತನ್ ನೀನ್ನಶದ್ಯಾಃ ಪಗ್ರೀ ತನ್ ನೀನ್ನಶದ್ಯಾಃ ಪತರಂ ನ್ ವ್ೀದ್ತರಂ ನ್ ವ್ೀದ್’ ’   

ಇಇತ್ಾಯದಿವಾಕಯತ್ಾಯದಿವಾಕಯಶ್ೀಷಾತ್ ಶ್ೀಷಾತ್ ||  

ವೃಕ್ಷ್ೀ ಸಿ್ತವೃಕ್ಷ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಮತ್ಾವ ಮಧ್ವದ್ಾಃ ಸತಪಣಾಯಾಃ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಶನನಿು ಧ್ವದ್ಾಃ ಸತಪಣಾಯಾಃ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಶನನಿು | | ಸತಪಣ್ೀಯ ನಿವಿಶನ ು್ೀ ಸತಪಣ್ೀಯ ನಿವಿಶನ ು್ೀ 
ತದಾಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ ಸತವತ್್ೀ ಚ ತದಾಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ ಸತವತ್್ೀ ಚ | | ತಸ್ಯೈವ ಸತಪಣಯಸಯ ಸಾವಧ್ತತಸ್ಯೈವ ಸತಪಣಯಸಯ ಸಾವಧ್ತ  ಪಪಾಲಂ ಅನ್ಯಸತು ಪಪಾಲಂ ಅನ್ಯಸತು 
ಸಾವಸಾವದ್ತವದ್ಶಾನತ ನ್ ಸಾವದ್ತ ದ್ತವದ್ಶಾನತ ನ್ ಸಾವದ್ತ ||ರಾವತ್ ಪತರಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ನ್ ವ್ೀದ್ೀತಯರ್ಯಾಃರಾವತ್ ಪತರಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ನ್ ವ್ೀದ್ೀತಯರ್ಯಾಃ||  

‘‘ಸತಪಣೌಯ ದೌವಶರಿರಸೌಿ ಜೀವಶಾಪರಮಸುಥಾ ಸತಪಣೌಯ ದೌವಶರಿರಸೌಿ ಜೀವಶಾಪರಮಸುಥಾ ||  
ಪಾರವಶಾಯದ್ನಾಜಜೀವಸುತ್ಾರಪಾರವಶಾಯದ್ನಾಜಜೀವಸುತ್ಾರಸ್ತುೀಸ್ತುೀತ ಶತರತ ಶತರತ್ೌ ಶತರತಾಃ ತ್ೌ ಶತರತಾಃ ||  
ಸವವಶ್ೀನಾದ್ನಾದಿವಷ್ತಣನಾನಯತುೀತಯತ್ಾರಪ ಸಂಶತರತಾಃ ಸವವಶ್ೀನಾದ್ನಾದಿವಷ್ತಣನಾನಯತುೀತಯತ್ಾರಪ ಸಂಶತರತಾಃ ||  
ಸ ಏವ ಹಿ ಶತಭಸಾಯತ್ಾುಜೀವೀಸ ಏವ ಹಿ ಶತಭಸಾಯತ್ಾುಜೀವೀSSತ್ಾುತ್ಾುSSಸ್ಯೈವ ವ್ೀದ್ನಾತ್ಸ್ಯೈವ ವ್ೀದ್ನಾತ್’’    

ಇತ ಧ್ಮಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಧ್ಮಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
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‘‘ಸವಯಂ ಸವಯಂ   ವಾ ಅತುೀತ ತದ್ದಿತ್್ೀರದಿತತವಮ್ವಾ ಅತುೀತ ತದ್ದಿತ್್ೀರದಿತತವಮ್’’  ||  
‘‘ರ್ಸಯ ಬರಹಮ ಚ ಕ್ಷತರಂ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಭವತ ಓದ್ನ್ಾಃರ್ಸಯ ಬರಹಮ ಚ ಕ್ಷತರಂ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಭವತ ಓದ್ನ್ಾಃ’’  ||  
‘‘ಅತ್ಾುಚರಾಅತ್ಾುಚರಾಚರಗರಹಣಾತ್ಚರಗರಹಣಾತ್’’||  
‘‘ಅಹಂ ಹಿ ಸವಯರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ ೀಕ್ಾುಅಹಂ ಹಿ ಸವಯರ್ಜ್ಞಾನಾಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ ಪರ ಚ ಪರಭತಭತರ್ೀವ ಚರ್ೀವ ಚ’ ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ ||  
‘‘ಜೀವೀಮತಕ್್ ುೀಜೀವೀಮತಕ್್ ುೀSSಪ ನ್ ೀಜೀವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀಪ ನ್ ೀಜೀವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಚ ವ ಚ ||  
ವ್ೀತು ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಷ್ತಣವ್ೀಯತ್್ಯೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ವ್ೀತು ಸವಾಯತಮನಾ ವಿಷ್ತಣವ್ೀಯತ್್ಯೀಕಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಸಯ ಪರಸಾದ್ತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಬಾಹಾಮದಾಯ ಅಪ ಜಾನ್ತ್್ೀತಾಃ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಬಾಹಾಮದಾಯ ಅಪ ಜಾನ್ತ್್ೀ  ||  
ಅನ್ಯಜೀವಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೈಕ್್ ೀ ಜಾನಾತ ಚ ಚತತಮತಯಖಾಃ ಅನ್ಯಜೀವಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೈಕ್್ ೀ ಜಾನಾತ ಚ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಸಾಮಸ್ಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯೀ ತತ ಲ್ೀಶಜ್ಞಾನಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸೃತ್ಾಾಃಸಾಮಸ್ಯೀನ್ ತದ್ನ್ಯೀ ತತ ಲ್ೀಶಜ್ಞಾನಾಾಃ ಕರಮಾತ್ ಸೃತ್ಾಾಃ’ ’ ಇತ ವಿನಿಣಯಯೀ ಇತ ವಿನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ತ್ಾನ್ಯಹಂ ವ್ೀದ್ ಸವಾಯಣಿ ನ್ ತವಂ ವ್ೀತಿ ಪರನ್ುಪತ್ಾನ್ಯಹಂ ವ್ೀದ್ ಸವಾಯಣಿ ನ್ ತವಂ ವ್ೀತಿ ಪರನ್ುಪ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
‘‘ಅಅಜ್ಞಾ ಜೀವಾಸತು ಕರ್ಯನ ು್ೀ ಮತಕ್ಾು ಅಪಯಲಾವ್ೀದ್ನಾತ್ ಜ್ಞಾ ಜೀವಾಸತು ಕರ್ಯನ ು್ೀ ಮತಕ್ಾು ಅಪಯಲಾವ್ೀದ್ನಾತ್ ||  
ಜ್ಞ ಇತ್್ಯೀವೀಚಯತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಸವಯವ್ೀತೃತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃಜ್ಞ ಇತ್್ಯೀವೀಚಯತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಸವಯವ್ೀತೃತವತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’ ’ ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ||||  
‘‘ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯರಾಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯರಾSSನ್ಧತವಂ ಜೀವಸಯ ರ್ದಿ ಯೀಗಯತ್ಾ ನ್ಧತವಂ ಜೀವಸಯ ರ್ದಿ ಯೀಗಯತ್ಾ ||  
ಪರರ್ತನಶಾಾನ್ತಕ ಲಾಃ ಸಾಯದ್ನ್ುವಪರರ್ತನಶಾಾನ್ತಕ ಲಾಃ ಸಾಯದ್ನ್ುವದ್ಾವತ ಧ್ತರದ್ಾವತ ಧ್ತರವಮ್ ವಮ್ ||  
ನಿತಯಮೀವಾನ್ಯಥಾನ್ಧತವಮಯೀಗಾಯ ಮಾನ್ತಷಾದ್ರ್ಾಃ ನಿತಯಮೀವಾನ್ಯಥಾನ್ಧತವಮಯೀಗಾಯ ಮಾನ್ತಷಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಬದ್ಧತವಂ ಸವಯಜೀವಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾನಿನತಯಮೀವ ತತ ಬದ್ಧತವಂ ಸವಯಜೀವಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾನಿನತಯಮೀವ ತತ ||  
ಬದ್ಧತವಂ ವಿಷ್ಣವ ೀನ್ತವಮನ್ಧತವಂ ತದ್ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಬದ್ಧತವಂ ವಿಷ್ಣವ ೀನ್ತವಮನ್ಧತವಂ ತದ್ದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಅತಾಃ ಕವಚಿದ್ನಿತಯತವಮನ್ಧತ್ಾರಾ ಭವಿಷ್ಯತ ಅತಾಃ ಕವಚಿದ್ನಿತಯತವಮನ್ಧತ್ಾರಾ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ಮತಕುಸಾಯಪ ತತ ಬದ್ಧತವಮಸ್ತು ರ್ತ್ ಸ ಹರ್ೀವಯಶಾಃಮತಕುಸಾಯಪ ತತ ಬದ್ಧತವಮಸ್ತು ರ್ತ್ ಸ ಹರ್ೀವಯಶಾಃ  ||  
ಮತಕ್ಾುಖಾಯ ದ್ತಾಃಖಮೀಕ್ಷಾಮತಕ್ಾುಖಾಯ ದ್ತಾಃಖಮೀಕ್ಷಾತ್ಾಸಯತ್ಾಸಯದ್ಬದಾಧದ್ಬದಾಧಖಾಯ ಹರ್ಯ ೀನ್ತಾಃ ಖಾಯ ಹರ್ಯ ೀನ್ತಾಃ ||  
ನಿತಯಬದಾಧ ಅಪ ತತ್್ ೀ ಮತಕ್ಾುದ್ತಾಃಖವಿಮೀಕ್ಷತಾಃ ನಿತಯಬದಾಧ ಅಪ ತತ್್ ೀ ಮತಕ್ಾುದ್ತಾಃಖವಿಮೀಕ್ಷತಾಃ ||  
ನಿತಯಮತಕುಸ ು್ವೀಕ ಏವ ಹರಿನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ ನಿತಯಮತಕುಸ ು್ವೀಕ ಏವ ಹರಿನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಪರಭತಾಃ ||  
ಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವತನ್ಿತವಂ ತಸ್ಯೈಕಸಯ ನ್ ಚಾಪರ್ೀಸವತನ್ಿತ್ಾವತ್ ಸವತನ್ಿತವಂ ತಸ್ಯೈಕಸಯ ನ್ ಚಾಪರ್ೀ’’  ಇತ ಮತಕುವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಮತಕುವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ಶತಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಚಶತಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಚತತತತದ್ಯಶ್ೀಹ ಪರಾ ಗತಜೀಯವಗಣಸಯ ದ್ೈತಯ ದ್ಯಶ್ೀಹ ಪರಾ ಗತಜೀಯವಗಣಸಯ ದ್ೈತಯ ||  
ಆರ್ ೀಹಣಂ ತತೃತಮೀವ ವಿದಿಧ ಸಾಿನ್ಂ ತಥಾಆರ್ ೀಹಣಂ ತತೃತಮೀವ ವಿದಿಧ ಸಾಿನ್ಂ ತಥಾ  ನಿಾಃಸರಣಂಚ ತ್್ೀಷಾಮ್ನಿಾಃಸರಣಂಚ ತ್್ೀಷಾಮ್’’  ||||  
‘‘ಕೃಷ್ ಣೀ ಮತಕಿುರಿಜಯತ್್ೀ ವಿೀತಮೀಹ್ೈಾಃಕೃಷ್ ಣೀ ಮತಕಿುರಿಜಯತ್್ೀ ವಿೀತಮೀಹ್ೈಾಃ’’  ||  
‘‘ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಾಃಮತಕ್ಾುನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಾಃ’’  ಇತ್ಾಯಇತ್ಾಯದಿದಿ  ಭಾರತ್್ೀ ಭಾರತ್್ೀ ||||  
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‘‘ಕಲಾಾಃ ಪಞ್ಾದ್ಶ ತಯಕ್ಾುವಕಲಾಾಃ ಪಞ್ಾದ್ಶ ತಯಕ್ಾುವ ಶ್ವೀತದಿವೀಪನಿವಾಸ್ತನಾಮ್  ಶ್ವೀತದಿವೀಪನಿವಾಸ್ತನಾಮ್ ||  
ಮತಕ್ಾುಖಾಯ ಮತಕ್ಾುಖಾಯ ವಿಷ್ಣವ ೀನಾಸ ು್ೀ ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ವಿಷ್ಣವ ೀನಾಸ ು್ೀ ಸಾವ ಕ್ಾನಾಂ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ನ್ ಚಾಸಾಮದ್ ಕಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸತಖಮಸ್ತುಹರ್ೀವಿಯನಾ ನ್ ಚಾಸಾಮದ್ ಕಂ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸತಖಮಸ್ತುಹರ್ೀವಿಯನಾ ||  
ನಿತಯಮತಕುಾಃ ನಿತಯಮತಕುಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕಾಃ ಸ ಏವ್ೈಕಾಃ ಸವತನ್ಿಾಃ ಸ ರ್ತಾಃ ಸದಾಸವತನ್ಿಾಃ ಸ ರ್ತಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ೇ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ೇ || || 66, , 7 7 ||||  

 

ದ್ೀಹಸ್ ಿೀದ್ೀಹಸ್ ಿೀSSಪ ನ್ ದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ವಿದಾವನ್ ಸವಪ ನ್ ದ್ೀಹಸ್ ಿೀ ವಿದಾವನ್ ಸವಪಾನಪಾನದ್ಯಥ್ ೀತಿತಾಃದ್ಯಥ್ ೀತಿತಾಃ  ||  
ಅದ್ೀಹಸ್ ಿೀಅದ್ೀಹಸ್ ಿೀSSಪ ದ್ೀಹಸಿಾಃ ಕತಮತಾಃ ಸವಪನದ್ೃಗಯಥಾ ಪ ದ್ೀಹಸಿಾಃ ಕತಮತಾಃ ಸವಪನದ್ೃಗಯಥಾ || || 8 8 ||||  

‘‘ಶರಿೀರಸ್ ಿೀಶರಿೀರಸ್ ಿೀSSಪ ವಿದ್ವತ್ಾುವನ್ನ ವಿಷ್ತಣಬಯಧ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ಪ ವಿದ್ವತ್ಾುವನ್ನ ವಿಷ್ತಣಬಯಧ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್  ||  
ಅವಿಧ್ವಅವಿಧ್ವತ್ಾವತತು ತತ್್ೈವ ದ್ೀಹ್ೀ ಜೀವಸತುಬಧ್ಯತ್್ೀ ತ್ಾವತತು ತತ್್ೈವ ದ್ೀಹ್ೀ ಜೀವಸತುಬಧ್ಯತ್್ೀ ||  
ಸವಪನದ್ೃಗವದಿಸವಪನದ್ೃಗವದಿಮೀ ಜೀವಾ ಹರಿಾಃ ಸವಮೀ ಜೀವಾ ಹರಿಾಃ ಸವಪನೀಪನೀತುತ್್ ೀ ರ್ಥಾ ತುತ್್ ೀ ರ್ಥಾ ||  
ಸದಾ ತಮೀಸದಾ ತಮೀವಿವಿಹಿೀನ್ ೀಹಿೀನ್ ೀSSಪ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀಪ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಯಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ’ ’ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 8 8 ||||  

 

ಇನಿದಾಯೈರಿನಿದಾರಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಗತಣ್ೈರಪ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಇನಿದಾಯೈರಿನಿದಾರಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಗತಣ್ೈರಪ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಷ್ವಹಂ ಕತರಾಯನ್ನ ವಿದಾವನ್ಯಸುವವಿಕಿರರ್ಾಃ ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಷ್ವಹಂ ಕತರಾಯನ್ನ ವಿದಾವನ್ಯಸುವವಿಕಿರರ್ಾಃ || || 99  ||||  

ಗತಣ್ೈರಪ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣ್ೈರಪ ಗತಣ್ೀಷ್ತ | | ಅಪರಧ್ಾನ್ೈಜೀಯವ್ೈಯರಪರಧ್ಾನ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಅಪರಧ್ಾನ್ೈಜೀಯವ್ೈಯರಪರಧ್ಾನ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ||  

‘‘ಆತಮನ್ ೀ ವಶಆತಮನ್ ೀ ವಶಗ್ೈಜೀಯವ್ೈರಾತಮನ್ ೀ ವಶಗ್ೀಷ್ತ ಚ ಗ್ೈಜೀಯವ್ೈರಾತಮನ್ ೀ ವಶಗ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ದ್ತಾಃಖ್ೀಷ್ತ ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಮನ್ಆದಿಭಿರಿನಿದಾಯೈಾಃ ದ್ತಾಃಖ್ೀಷ್ತ ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಮನ್ಆದಿಭಿರಿನಿದಾಯೈಾಃ ||  
ಅಹಂ ದ್ತಾಃಖಿೀಅಹಂ ದ್ತಾಃಖಿೀತ ನ್ೈವ್ೀಶಸುವಹಙ್ತೆತ ನ್ೈವ್ೀಶಸುವಹಙ್ತೆರಾಯತ್ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ರಾಯತ್ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಜೀವಗಂ ತ್್ವೀವ ತದ್ತದಾಃಖಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಶಯತ ಸವಯದಾ ಜೀವಗಂ ತ್್ವೀವ ತದ್ತದಾಃಖಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪಶಯತ ಸವಯದಾ ||  
ಅತ್್ ೀ ನ್ ದ್ತಾಃಖಭಾಗಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಅತ್್ ೀ ನ್ ದ್ತಾಃಖಭಾಗಿವಷ್ತಣಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ಪಾರತನಾಿಯದ್ಹಂ ದ್ತಖಿೀತ್್ಯೀವಂ ಜೀವಾಃ ಪರಪಪಾರತನಾಿಯದ್ಹಂ ದ್ತಖಿೀತ್್ಯೀವಂ ಜೀವಾಃ ಪರಪಶಯಶಯತ ತ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸ ದ್ತಾಃಖಭಾಗತಕ್್ ುೀ ರಾವದಿೀಶಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತತಸಾಮತ್ ಸ ದ್ತಾಃಖಭಾಗತಕ್್ ುೀ ರಾವದಿೀಶಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತ’’  ಇತ ಸಾವತನ್ಿಯೀ ಇತ ಸಾವತನ್ಿಯೀ || || 9 9 ||||  

 

ದ್ೈವಾ ೀನ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀದ್ೈವಾ ೀನ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ಗತಣಭಾವ್ಯೀನ್ಸ್ತಮನ್ ಗತಣಭಾವ್ಯೀನ್  ಕಮಯಣಾ ಕಮಯಣಾ ||  
ವತಯಮಾನ್ ೀವತಯಮಾನ್ ೀSSಬತಧ್ಸುತರ ಕತ್ಾಯಬತಧ್ಸುತರ ಕತ್ಾಯSSಸ್ತೇತ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ ಸ್ತೇತ ನಿಬಧ್ಯತ್್ೀ || || 10 10 ||||  

ಗತಣಭಾವ್ಯೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಗತಣಭ ತಾಃಗತಣಭಾವ್ಯೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಗತಣಭ ತಾಃ||ಅಸವತನ್ ಿೀಅಸವತನ್ ಿೀSSಹಮಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿೀತ ಹಮಸ್ತಮನ್ ಕಮಯಣಿೀತ 
ಭಾವನಿೀಯೀನ್ಭಾವನಿೀಯೀನ್||  

‘‘ಅಅಸವತನ್ಿಾಃ ಸವತನ್ ಿೀಸವತನ್ಿಾಃ ಸವತನ್ ಿೀSSಸ್ತೇತ್್ಯೀಸ್ತೇತ್್ಯೀವಂ ಜೀವಾಃ ಪರಭಾವರ್ನ್ ವಂ ಜೀವಾಃ ಪರಭಾವರ್ನ್ ||  
ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಹಿೀಶಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ರಾಜಭಾವ್ೀನ್ ಭೃತಯವತ್ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಹಿೀಶಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ರಾಜಭಾವ್ೀನ್ ಭೃತಯವತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  
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ಏವಂ ವಿರಕುಾಃ ಶರ್ನ್ ಆಸನಾಟ್ನ್ಮಜಜನ್ೀ ಏವಂ ವಿರಕುಾಃ ಶರ್ನ್ ಆಸನಾಟ್ನ್ಮಜಜನ್ೀ | | 
ದ್ಶಯನ್ಸಾಶಯನ್ದ್ಶಯನ್ಸಾಶಯನ್ಘಾರಘಾರಣಭ್ ೀಜನ್ಶರವಣಾದಿಷ್ತ ಣಭ್ ೀಜನ್ಶರವಣಾದಿಷ್ತ || || 11 11 ||||  

 

ನ್ ತಥಾ ಬದ್ಧಯತ್್ೀ ವಿದಾವಂಸುತರ ತತ್ಾರದ್ದ್ದ್ ಗತಣಾನ್ ನ್ ತಥಾ ಬದ್ಧಯತ್್ೀ ವಿದಾವಂಸುತರ ತತ್ಾರದ್ದ್ದ್ ಗತಣಾನ್ ||  
ಪರಕೃತಸ್ ಿೀಪರಕೃತಸ್ ಿೀSSಪಯಸಂಸಕ್್ ುೀ ರ್ಥಾ ಖಂ ಸವಿತ್ಾಪಯಸಂಸಕ್್ ುೀ ರ್ಥಾ ಖಂ ಸವಿತ್ಾSSನಿಲಾಃ ನಿಲಾಃ || || 12 12 ||||  

ಏವಂ ವಿರಕುಾಃ ಏವಂ ವಿರಕುಾಃ ಶರ್ನ್ೀ ಶರ್ನ್ೀ | | ಏವಮಏವಮಸಾವಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ನಿತಯಬದ್ ಧೀತನ್ಿಯೀಣ ನಿತಯಬದ್ ಧೀSSಪ ಪ 
ಏವಮಾತಮನ್ ೀಾಃಸಾವತನ್ಿಯಪಾರತನ್ಿಯಯೀವಿಯಧ್ಾವನ್ ಜೀವೀಏವಮಾತಮನ್ ೀಾಃಸಾವತನ್ಿಯಪಾರತನ್ಿಯಯೀವಿಯಧ್ಾವನ್ ಜೀವೀSSಪಯವಿದ್ವಜಜೀವವನ್ನ ಪಯವಿದ್ವಜಜೀವವನ್ನ 
ಬಧ್ಯತ್್ೀ ಬಧ್ಯತ್್ೀ | | ಏವಂ ವಿದಾವನಿತಯನ್ವರ್ಾಃ ಏವಂ ವಿದಾವನಿತಯನ್ವರ್ಾಃ ||  

‘‘ನಿತಯಬದ್ ಧೀನಿತಯಬದ್ ಧೀSSಪ ಜೀವೀ ರ್ ಆತಮನ್ ೀ ನಿತಯಬದ್ಧತ್ಾಮ್ ಪ ಜೀವೀ ರ್ ಆತಮನ್ ೀ ನಿತಯಬದ್ಧತ್ಾಮ್ ||  
ವಿಷ್ತಣನಾ ನಿತಯಮತಕುತವಂ ತಸಯ ವ್ೀತುವಿಷ್ತಣನಾ ನಿತಯಮತಕುತವಂ ತಸಯ ವ್ೀತು  ಸ ಮತಚಯತ್್ೀ ಸ ಮತಚಯತ್್ೀ ||||  
ತದ್ ೀನ್ತವಬನ ಧ್ೀ ತತ ವಿದ್ಯತದ್ ೀನ್ತವಬನ ಧ್ೀ ತತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಮಾನ್ೀSSಪಯದ್ತಾಃಖಭಾಕ್ ಪಯದ್ತಾಃಖಭಾಕ್ ||  
ದ್ೀಹಸ್ ಿೀದ್ೀಹಸ್ ಿೀSSಪ ನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸಾಯದ್ನ್ಯಮತೆಮತ ಮತಕಿುಗಾಃಪ ನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸಾಯದ್ನ್ಯಮತೆಮತ ಮತಕಿುಗಾಃ’’  ಇತ ಪಇತ ಪರಾರ್ಣ್ೀ ರಾರ್ಣ್ೀ || || 12 12 ||||  

 

ವ್ೈಶಾರದ್ಯೀಕ್ಷರಾವ್ೈಶಾರದ್ಯೀಕ್ಷರಾSSಸಙ್ುಶ್ತರಾ ಚಿಛನ್ನಸಂಶರ್ಾಃ ಸಙ್ುಶ್ತರಾ ಚಿಛನ್ನಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಪರತಬತದ್ಧ ಇವ ಸವಪಾನನಾನನಾತ್ಾವದ್ ವಿನಿವತಯತ್್ೀ ಪರತಬತದ್ಧ ಇವ ಸವಪಾನನಾನನಾತ್ಾವದ್ ವಿನಿವತಯತ್್ೀ || || 13 13 ||||  

‘‘ನಾನಾತವಮಿತ ವ್ೈ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನಾನಾತವಮಿತ ವ್ೈ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಕತತರಚಿದ್ತಚಯತ್್ೀ ನ್ಂ ಕತತರಚಿದ್ತಚಯತ್್ೀ ||  
ವಸತುರಾಥಾವಸತುರಾಥಾತಯತ್್ ೀತಯತ್್ ೀSSನ್ಯತ್ಾವಜಾಜಾನ್ನ್ಯತ್ಾವಜಾಜಾನ್ಸ್ ಯೀಜ್ಿೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃಸ್ ಯೀಜ್ಿೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ’ ’ ಇತ ವಾಲಿಭ್ಯೀ ಇತ ವಾಲಿಭ್ಯೀ || || 11 11 ||||  

 

ನ್ ಸತುವಿೀತ ನ್ ನಿನ ದ್ೀತ ಕತವಯತಾಃ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ ನ್ ಸತುವಿೀತ ನ್ ನಿನ ದ್ೀತ ಕತವಯತಾಃ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ ||  
ವದ್ತ್್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷಾಭಾಯಂ ವಜಯತಾಃ ಸಮದ್ೃಙ್ತಮಮತನಿಾಃ ವದ್ತ್್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷಾಭಾಯಂ ವಜಯತಾಃ ಸಮದ್ೃಙ್ತಮಮತನಿಾಃ || || 16 16 ||||  

‘‘ದ್ ೀಷ್ಶ್ೈವ ಗತಣಶ್್ ಾೀಭಾವಿೀಶತನೌಿ ನ್ ಮೀ ವಶೌ ದ್ ೀಷ್ಶ್ೈವ ಗತಣಶ್್ ಾೀಭಾವಿೀಶತನೌಿ ನ್ ಮೀ ವಶೌ ||  
ಇತ ಜಾನ್ನ್ನ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ವಜಯತ್್ ೀಇತ ಜಾನ್ನ್ನ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ವಜಯತ್್ ೀSSಲಾಗತಣ್ೀನ್ ಚ ಲಾಗತಣ್ೀನ್ ಚ ’’  ಇತ ಪಾರರ್ಮಯೀ ಇತ ಪಾರರ್ಮಯೀ || || 16 16 ||||  

ನ್ ಕತರಾಯನ್ನ ವನ್ ಕತರಾಯನ್ನ ವದ್ೀತ್ ಕಿಞ್ಚಾನ್ನಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ ದ್ೀತ್ ಕಿಞ್ಚಾನ್ನಧ್ಾಯಯೀತ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ ||  
ಆತ್ಾಮರಾಮೀಆತ್ಾಮರಾಮೀSSನ್ರಾ ವೃತ್ಾಯ ವಿಚರ್ೀಜಜಡವತ್ ಸಿ್ತತಾಃ ನ್ರಾ ವೃತ್ಾಯ ವಿಚರ್ೀಜಜಡವತ್ ಸಿ್ತತಾಃ || || 17 17 ||||  

‘‘ಸಿ್ತತಶಬ ದ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕವಚಿಜಜೀವನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ಸಿ್ತತಶಬ ದ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕವಚಿಜಜೀವನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಉತಿತತವಂ ಕವಚಿಚ್ೈವ ಕವಚಿದ್ುತವಿರ್ ೀ ತ್ಾಉತಿತತವಂ ಕವಚಿಚ್ೈವ ಕವಚಿದ್ುತವಿರ್ ೀ ತ್ಾ’ ’ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 17 17 ||||  
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ಶಬದಬರಹಮಣಿ ನಿಷಾಣತ್್ ೀ ನ್ ನಿಷ್ಟಣೀರಾತ್ ಪರ್ೀ ರ್ದಿ ಶಬದಬರಹಮಣಿ ನಿಷಾಣತ್್ ೀ ನ್ ನಿಷ್ಟಣೀರಾತ್ ಪರ್ೀ ರ್ದಿ ||  
ಶರಮಸುಸಯ ಭರಶರಮಸುಸಯ ಭರಮಫಲ್ ೀ ಹಯಧ್್ೀನ್ತಮಿವ ರಕ್ಷತಾಃಮಫಲ್ ೀ ಹಯಧ್್ೀನ್ತಮಿವ ರಕ್ಷತಾಃ  || || 18 18 ||||  

 

ಗಾಂ ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾಮಸತೀಂ ಚ ಭಾರಾಯಂ ದ್ೀಹಂ ಪರಾ ೀನ್ಮಸತರಜಾಂ ಚ ಗಾಂ ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾಮಸತೀಂ ಚ ಭಾರಾಯಂ ದ್ೀಹಂ ಪರಾ ೀನ್ಮಸತರಜಾಂ ಚ ||  
ವಿತುಂ ತವತೀರ್ಥಯಕೃತಮಙ್ು ವಾಚಂ ಹಿೀನಾಂ ಮರಾ ರಕ್ಷತ ದ್ತಾಃಖದ್ತಾಃಖಿೀ ವಿತುಂ ತವತೀರ್ಥಯಕೃತಮಙ್ು ವಾಚಂ ಹಿೀನಾಂ ಮರಾ ರಕ್ಷತ ದ್ತಾಃಖದ್ತಾಃಖಿೀ || || 19 19 ||||  

 

ರ್ಸಾಯಂ ನ್ ಮೀ ಪಾವನ್ಮಙ್ು ಕಮಯ ಸಿ್ತತತಯದ್ಾವತ್ಾರಣನಿರ್ ೀಧ್ಮಸಯ ರ್ಸಾಯಂ ನ್ ಮೀ ಪಾವನ್ಮಙ್ು ಕಮಯ ಸಿ್ತತತಯದ್ಾವತ್ಾರಣನಿರ್ ೀಧ್ಮಸಯ | | 
ಲ್ಲೀಲಾವತ್ಾರ್ೀಹಿತಕಮಯ ವಾ ಲ್ಲೀಲಾವತ್ಾರ್ೀಹಿತಕಮಯ ವಾ ಸಾಯಸಾಯದ್ವನಾಧಯಂದ್ವನಾಧಯಂ  ಗಿರಂ ತ್ಾಂ ಬಿಗಿರಂ ತ್ಾಂ ಬಿಭೃರಾನ್ನ  ೀರಾಃ ಭೃರಾನ್ನ  ೀರಾಃ || || 20 20 ||||  

‘‘ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾಂ ತತ ಗಾಂ ರಕ್ಷ್ೀತ್ ಕ್ಷಿೀರಮಾತರಪರಯೀಜನ್ಾಃ ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾಂ ತತ ಗಾಂ ರಕ್ಷ್ೀತ್ ಕ್ಷಿೀರಮಾತರಪರಯೀಜನ್ಾಃ ||  
ರ್ಥಾ ತದ್ವದ್ಧರ್ೀರನ್ಯವಾಚ್ ೀಧ್ಾರಣಮಿಷ್ಯರ್ಥಾ ತದ್ವದ್ಧರ್ೀರನ್ಯವಾಚ್ ೀಧ್ಾರಣಮಿಷ್ಯತ್್ೀತ್್ೀ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ|| || 1818--2020||||  

 

ಏವಂ ಏವಂ ಜಜಜ್ಞಾಸರಾಜ್ಞಾಸರಾSSಪೀಹಯ ನಾನಾತವಭರಮಮಾತಮನಿ ಪೀಹಯ ನಾನಾತವಭರಮಮಾತಮನಿ ||  
ಉಪಾರಮೀತ ವಿರಜಂ ಮನ್ ೀ ಮರ್ಪಯಯ ಸವಯಗ್ೀ ಉಪಾರಮೀತ ವಿರಜಂ ಮನ್ ೀ ಮರ್ಪಯಯ ಸವಯಗ್ೀ || || 21 21 ||||  

ಅಥಾಯದ್ನ್ಯಥಾತ್್ವೀನ್ ಮನ್ಸಾಃ ಪರಿವತಯನ್ಂ ನಾನಾತವಭರಮಾಃಅಥಾಯದ್ನ್ಯಥಾತ್್ವೀನ್ ಮನ್ಸಾಃ ಪರಿವತಯನ್ಂ ನಾನಾತವಭರಮಾಃ  ||  

‘‘ಜೀವಸ್ಯೀಶತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಜೀವಾನಾಮೀಕತ್ಾ ತಥಾ ಜೀವಸ್ಯೀಶತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಜೀವಾನಾಮೀಕತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಈಶಸಯ ಬಹತತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶಸಾಯನಿೀಶತ್ಾ ತಥಾ ಈಶಸಯ ಬಹತತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಮಿೀಶಸಾಯನಿೀಶತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಜಗತ್್ ೀಜಗತ್್ ೀSSಸತಯತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾತವಭರಮ ಉಚಯತ್್ೀಸತಯತ್ಾಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾತವಭರಮ ಉಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 21 21 ||||  

 

ತವಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ವಯೀಮ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ತವಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ವಯೀಮ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಅವತೀಣ್ ೀಯಅವತೀಣ್ ೀಯSSಸ್ತ ಭಗವನ್ ಸ್ವೀಚ್ ಛೀಪಾತಿಪೃರ್ಗವಪುಾಃ ಸ್ತ ಭಗವನ್ ಸ್ವೀಚ್ ಛೀಪಾತಿಪೃರ್ಗವಪುಾಃ || || 28 28 ||||  

ಸ್ವೀಚ್ ಛೀಪಾತುಪೃರ್ಗವಪುಾಃ ಸ್ವೀಚ್ ಛೀಪಾತುಪೃರ್ಗವಪುಾಃ ||  ವಸತದ್ೀವಾದಿಶರಿೀರಂ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಯೀನ್ ಸ್ತವೀಕೃತಮಿತವಸತದ್ೀವಾದಿಶರಿೀರಂ ಸ್ವೀಚಛರಾ ಯೀನ್ ಸ್ತವೀಕೃತಮಿತ||  

‘‘ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ ೀನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಶರಿೀರ್ ೀSSಪ ವಪ ವಸತಸತದ್ೀವಾದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹಗಾಃ ದಿದ್ೀಹಗಾಃ ||  
ಪರದ್ಶಯಯೀಜಜನಿಂ ಸವಸಯ ನಿತಯಂ ದ್ೀಹವಿವಜಯತಾಃ ಪರದ್ಶಯಯೀಜಜನಿಂ ಸವಸಯ ನಿತಯಂ ದ್ೀಹವಿವಜಯತಾಃ ||  
ವಸತದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರವ್ೀಶಸುಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ವಸತದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರವ್ೀಶಸುಸಯ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ದ್ೀಹ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಿತ ತತ ನ್ ಹಯನ್ ಯೀ ದ್ೀಹ ಇಷ್ಯತ್್ೀದ್ೀಹ್ ೀಪಾದಾನ್ಮಿತ ತತ ನ್ ಹಯನ್ ಯೀ ದ್ೀಹ ಇಷ್ಯತ್್ೀ||  
ಅನಾಯಭಿಮತದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯದಾ ಹರಿಾಃ ಅನಾಯಭಿಮತದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸವಯದಾ ಹರಿಾಃ ||  
ನಾನಾಯನ್ಭಿಮತ್್ ೀ ದ್ೀನಾನಾಯನ್ಭಿಮತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಸ್ತು ಕದಾಚನ್ ಹ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಸ್ತು ಕದಾಚನ್ ||  
ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಶರಿೀರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪುತರತ್ಾಭಿಮತಸತುರಾ ಶರಿೀರ್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಪುತರತ್ಾಭಿಮತಸತುರಾ ||  
ವಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನಾಂ ತತ ವಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನಾಂ ತತ ಸ್ೈಸ್ೈವ ಮಿಥಾಯಮತಭಯವ್ೀತ್ ವ ಮಿಥಾಯಮತಭಯವ್ೀತ್ ||  
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ಅನಾಯಹಮಾಾವರ್ತಗ ದ್ೀಹಅನಾಯಹಮಾಾವರ್ತಗ ದ್ೀಹ  ಏವಾಸೌ  ಹರಿರಾಸಿ್ತತಾಃ ಏವಾಸೌ  ಹರಿರಾಸಿ್ತತಾಃ ||  
ನ್ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ನ್ ತದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಕವಚಿತ್ ತಸಯ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ||  
ಮಮ ಪುತರಸುವರ್ಮಿತ ಭರಮಣಾರ್ ರ್ದಾ ಹರ್ೀಾಃ ಮಮ ಪುತರಸುವರ್ಮಿತ ಭರಮಣಾರ್ ರ್ದಾ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ವಸತದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ತನ್ ಪಾತುಸತು ಸಾವಸತದ್ೀವಾದಿದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ತನ್ ಪಾತುಸತು ಸಾ  ಗತಾಃ ಗತಾಃ ||  
ಅನ್ತಪಾತುಶರಿೀರಸಯ ತನ್ ಪಾತುರಿತೀಷ್ಯತ್್ೀ ಅನ್ತಪಾತುಶರಿೀರಸಯ ತನ್ ಪಾತುರಿತೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ತದ ದ್ೀಹಂ ಪತೃದ್ೀಹತ್್ವೀ ಉಪಾದ್ತ್ ು್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃತದ ದ್ೀಹಂ ಪತೃದ್ೀಹತ್್ವೀ ಉಪಾದ್ತ್ ು್ೀ ರ್ತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ’’    

ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ || || 28 28 ||||  

ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವSSರ್ ಯೀ ವ್ೈ ಮಾಂ ರಾವಾನ್ಯಶಾಾಸ್ತಮ ರಾದ್ೃಶಾಃ ರ್ ಯೀ ವ್ೈ ಮಾಂ ರಾವಾನ್ಯಶಾಾಸ್ತಮ ರಾದ್ೃಶಾಃ ||  
ಭಜನ್ಯನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತ್್ೀ ಮೀ ಭಕುತಮಾ ಮತ್ಾಾಃ ಭಜನ್ಯನ್ನ್ಯಭಾವ್ೀನ್ ತ್್ೀ ಮೀ ಭಕುತಮಾ ಮತ್ಾಾಃ || || 33 33 ||||  

ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್್ವೀತ ವಿೀಪಾಸಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್್ವೀತ ವಿೀಪಾಸ||  

‘‘ಜ್ಞಾತ್ಾವಪ ಮಮ ಮಾಹಾಜ್ಞಾತ್ಾವಪ ಮಮ ಮಾಹಾತಯಂ ತತ್್ ರೀತತಸಕತರಾ ಪುನ್ಾಃ ತಯಂ ತತ್್ ರೀತತಸಕತರಾ ಪುನ್ಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷಾಚಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜ್ಞಾತ್ಾವಮಾಮಶತನವಿಶ್ೀಷಾಚಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜ್ಞಾತ್ಾವಮಾಮಶತನತ್್ೀತ್್ೀSS ಕಮ್ ಕಮ್’’  ಇತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಇತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ || || 3333  ||||  

ಸ ಯೀಯಸ ಯೀಯSSಗಿನಬಾರಯಹಮಣಾ ಗಾವೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಖಂ ಮರತಗಿನಬಾರಯಹಮಣಾ ಗಾವೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಖಂ ಮರತಜಜಜಜಲಮ್ ಲಮ್ ||  
ಭ ರಾತ್ಾಮ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭದ್ರ ಪೂಜಾಪಭ ರಾತ್ಾಮ ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ಭದ್ರ ಪೂಜಾಪದಾನಿ ಮೀ ದಾನಿ ಮೀ || || 42 42 ||||  

 

ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀ ಬನ್ತಧಸತೃತ್ಾಯ ಹೃದಿ ಖ್ೀ ಧ್ಾಯನ್ನಿಷ್ಠರಾ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀ ಬನ್ತಧಸತೃತ್ಾಯ ಹೃದಿ ಖ್ೀ ಧ್ಾಯನ್ನಿಷ್ಠರಾ ||  
ವಾರೌ ಮತಖಯ ರಾ ತ್್ ೀವಾರೌ ಮತಖಯ ರಾ ತ್್ ೀಯೀ ದ್ರವ್ಯೈಯೀ ದ್ರವ್ಯೈಸ್ ುೀಸ್ ುೀರ್ಪುರಸೃತ್್ೈಾಃ ರ್ಪುರಸೃತ್್ೈಾಃ || || 44 44 ||||  

‘‘ಸವಯದ್ೀವೀತುಮೀ ವಾರ್ತರಿತ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಚಾಪರಮ್ ಸವಯದ್ೀವೀತುಮೀ ವಾರ್ತರಿತ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಚಾಪರಮ್ ||  
ಪರರ್ಮಸ್ತು ಹರ್ೀಾಃ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತಥಾ ವಾಯೀಹಯರ್ೀವಿಯದ್ಾಃ  ಪರರ್ಮಸ್ತು ಹರ್ೀಾಃ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತಥಾ ವಾಯೀಹಯರ್ೀವಿಯದ್ಾಃ  ||  
ಭಾರತೀವಾರ್ತಲಕ್ಷಿಮೀಣಾಮಾತಮನ್ಭಾರತೀವಾರ್ತಲಕ್ಷಿಮೀಣಾಮಾತಮನ್ಶಾಶಾ  ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ||  
ಆ ಕಯಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯಆ ಕಯಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯತಾಃತಾಃ  ಸಮರಸ್ತೀದ್ತಸಮರಸ್ತೀದ್ತ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ||||  
‘‘ವಾಯೀಭಿೀಯಮೀ ಭಿೀಮನಾದ್ ೀ ಮಹೌಜಾಾಃವಾಯೀಭಿೀಯಮೀ ಭಿೀಮನಾದ್ ೀ ಮಹೌಜಾಾಃ  
ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಭ ತಾಃ ಷಾಂ ಚ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಭ ತಾಃ ||  
ಅನಾವೃತುದ್ೀಯಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಪಾತ್್ೀಅನಾವೃತುದ್ೀಯಹಿನಾಂ ದ್ೀಹಪಾತ್್ೀ  
ತಸಾಮದಾವರ್ತದ್ೀಯವದ್ೀವೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಾಃತಸಾಮದಾವರ್ತದ್ೀಯವದ್ೀವೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಾಃ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ||||  
‘‘ತಸಾಮದಾವರ್ತರ್ೀವ ವಯಷ್ಟಟವಾಯರ್ತಾಃ ಸಮಷ್ಟಟತಸಾಮದಾವರ್ತರ್ೀವ ವಯಷ್ಟಟವಾಯರ್ತಾಃ ಸಮಷ್ಟಟರರ್ ಪುನ್ಮೃಯತತಯಂ ಜರ್ತ ರ್ ಏವಂ ರರ್ ಪುನ್ಮೃಯತತಯಂ ಜರ್ತ ರ್ ಏವಂ 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  



 

 
 

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

 

Page 388 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

‘‘ಪಞ್ಾಭ ತಮನ್ ೀಬತದಿಧರತದಾರಣಾಂ ಪರತದ್ೀಹಕಮ್ ಪಞ್ಾಭ ತಮನ್ ೀಬತದಿಧರತದಾರಣಾಂ ಪರತದ್ೀಹಕಮ್ ||  
ಬಾಹಾಯನ್ುರ್ೀಬಾಹಾಯನ್ುರ್ೀSSಪ ನ್ೀತೃತ್ಾವದಾವರ್ತವಯಯಪ ನ್ೀತೃತ್ಾವದಾವರ್ತವಯಯಷ್ಟಟಸಮಷ್ಟಟಕಾಃಷ್ಟಟಸಮಷ್ಟಟಕಾಃ’ ’ ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ || || 44 44 ||||  

 

ಸಿಣಿಡಲ್ೀ ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೈಭ್ ೀಯಗ್ೈರಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ಸಿಣಿಡಲ್ೀ ಮನ್ಿಹೃದ್ಯೈಭ್ ೀಯಗ್ೈರಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ||  
ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮತ್್ವೀನ್ ರ್ಜ್ೀತ ಮಾಮ್ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮತ್್ವೀನ್ ರ್ಜ್ೀತ ಮಾಮ್ || || 45 45 ||||  

‘‘ಸಾವತಮನಿಸ್ ಿೀ ಹರಿಾಃ ಪೂಜಯ ಆತಮನಾಮಾಸಾವತಮನಿಸ್ ಿೀ ಹರಿಾಃ ಪೂಜಯ ಆತಮನಾಮಾSSಶನಾದಿಕ್್ೈಾಃ ಶನಾದಿಕ್್ೈಾಃ ||  
ತತಸಮಬನಾಧದಾತಮಶಬ್ ದೀ ಜೀವ್ೀ ಸಾಯದ್ತಪಚಾರತಾಃತತಸಮಬನಾಧದಾತಮಶಬ್ ದೀ ಜೀವ್ೀ ಸಾಯದ್ತಪಚಾರತಾಃ’ ’   

ಇತ್ಾಯತಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ್ಾಯತಮಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 45 45 ||||  

|| || ಇತಇತ  ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  11 11 ||||  
 

|| || ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  12 12 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ  --  

ನ್ ರ್ ೀಧ್ರ್ತ ಮಾಂ ಯೀಗ್ ೀ ನ್  ಸಾಙ್್ಯಂ ಧ್ಮಯ ಏವ ಚ ನ್ ರ್ ೀಧ್ರ್ತ ಮಾಂ ಯೀಗ್ ೀ ನ್  ಸಾಙ್್ಯಂ ಧ್ಮಯ ಏವ ಚ ||  
ನ್ನ್  ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸುಪಸಾಯಗ್ ೀ ನ್ೀಷಾಟಪೂತ್್ೀಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸುಪಸಾಯಗ್ ೀ ನ್ೀಷಾಟಪೂತ್್ೀಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಾಃ || || 1 1 ||||  

 

ವರತ್ಾನಿ ರ್ಜ್ಞಾವರತ್ಾನಿ ರ್ಜ್ಞಾಶಾನಾಧಂಸ್ತ ತೀಥಾಯನಿ ನಿರ್ಮಾ ರ್ಮಾಾಃ ಶಾನಾಧಂಸ್ತ ತೀಥಾಯನಿ ನಿರ್ಮಾ ರ್ಮಾಾಃ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSವರತನ ಧ್ೀವರತನ ಧ್ೀನ್ಮತಸಙ್ುಾಃ ಸವಯದ್ತಾಃಖಾಪಹ್ ೀ ಹಿ ಮಾಮ್ ನ್ಮತಸಙ್ುಾಃ ಸವಯದ್ತಾಃಖಾಪಹ್ ೀ ಹಿ ಮಾಮ್ || || 2 2 ||||  

‘‘ಸಙ್ುಸತುಗತಣಸಮಿರೀತಗತಯಣವತ್ ು್ವೀಸಙ್ುಸತುಗತಣಸಮಿರೀತಗತಯಣವತ್ ು್ವೀSSತನಿಶಾರಾತ್ ತನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಸ ಚ್ೀದ್ಧರೌ ಭವ್ೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃಸ ಚ್ೀದ್ಧರೌ ಭವ್ೀತ್ ತ್್ೀನ್ ಮತಚಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ||  
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ೀಹ್ೀಯತತಭಯವ್ೀತ್  ಸ ಸಾಯದ್ಯದಿಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶ್ೀಹ್ೀಯತತಭಯವ್ೀತ್  ಸ ಸಾಯದ್ಯದಿ  ಕ್ಷಮಾಃ ಕ್ಷಮಾಃ ||  
ಅನ್ಯಥಾ ಸತಖಭಾಗ್ೀವ ರ್ದ್ದೃಅನ್ಯಥಾ ಸತಖಭಾಗ್ೀವ ರ್ದ್ದೃಶ್ಮೀಯಕ್ಷಕ್ಾರಣಮ್ಶ್ಮೀಯಕ್ಷಕ್ಾರಣಮ್’’  ಇತ ದ್ಶಯನ್ೀ ಇತ ದ್ಶಯನ್ೀ || || 11,,2 2 ||||  

ತ್್ೀ ನಾ ೀತಶತರತಗಣಾ ನ್ ೀಪಾತ್್ೀ ನಾ ೀತಶತರತಗಣಾ ನ್ ೀಪಾಸ್ತತಮಹತುಮಾಾಃ ಸ್ತತಮಹತುಮಾಾಃ ||  
ಅವರತ್ಾಅವರತ್ಾSSತಪುತಪಸ್ ೀ ಮತಸಙ್ಕುನಾಮಮತಪಾಗತ್ಾಾಃ ತಪುತಪಸ್ ೀ ಮತಸಙ್ಕುನಾಮಮತಪಾಗತ್ಾಾಃ || || 7 7 ||||  

 

ಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ಹಿ ಭಾವ್ೀನ್ ಗ್ ೀಪಯೀ ಗಾಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ಹಿ ಭಾವ್ೀನ್ ಗ್ ೀಪಯೀ ಗಾವಾಃ ಖಗಾ ಮೃಗಾಾಃ ವಾಃ ಖಗಾ ಮೃಗಾಾಃ ||  
ಯೀಯೀSSನ್ಯೀ ಮ ಢ ಯೀ ನಾಗಾಾಃ ಸ್ತದಾಧ ಮಾಮಿೀರ್ತರಞ್ಾಸಾ ನ್ಯೀ ಮ ಢ ಯೀ ನಾಗಾಾಃ ಸ್ತದಾಧ ಮಾಮಿೀರ್ತರಞ್ಾಸಾ || || 8 8 ||||  

 

ರ್ಂ ನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಙಕ್ ಯೀನ್ ದಾನ್ವರತತಪೀರ್ಂ ನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾಙಕ್ ಯೀನ್ ದಾನ್ವರತತಪೀSSಧ್ವರ್ೈಾಃ ಧ್ವರ್ೈಾಃ ||  
ವಾಯಖಾಯಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸಂನಾಯಸ್ೈಾಃ ಪಾರಪುನರಾದ್ಯತನವಾನ್ಪ  ವಾಯಖಾಯಸಾವಧ್ಾಯರ್ಸಂನಾಯಸ್ೈಾಃ ಪಾರಪುನರಾದ್ಯತನವಾನ್ಪ  || || 9 9 ||||  
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ಮತ್ಾೆಮತ್ಾೆಮಾ ರಮಣಂ ಜಾರಮಸವರ ಪವಿದ್ ೀಮಾ ರಮಣಂ ಜಾರಮಸವರ ಪವಿದ್ ೀSSಬಲಾಾಃ ಬಲಾಾಃ ||  
ಬರಹಮ ಮಾಂ ಪರಮಂ ಪಾರಪುಾಃ ಶತಶ್್ ೀಬರಹಮ ಮಾಂ ಪರಮಂ ಪಾರಪುಾಃ ಶತಶ್್ ೀSSರ್ ಸಹಸರಶಾಃರ್ ಸಹಸರಶಾಃ  || || 13 13 ||||  

 

ತಸಾಮತ್ ತವಮತದ್ಧವೀತಸೃಜಯ ಚ್ ೀದಿತ್ಾಂ ಪರತಚ್ ೀದ್ನಾಮ್ ತಸಾಮತ್ ತವಮತದ್ಧವೀತಸೃಜಯ ಚ್ ೀದಿತ್ಾಂ ಪರತಚ್ ೀದ್ನಾಮ್ ||  
ಪರವೃತುಂಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಶತರತ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಶತರತಮೀವ ಚ ಮೀವ ಚ || || 14 14 ||||  

 

ಮಾಮೀಕಮೀವ ಶರಣಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಮಾಮೀಕಮೀವ ಶರಣಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ರಾಹಿ ಸವಾಯತಮಭಾವ್ೀನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಸಯಕತತ್್ ೀಭರ್ರಾಹಿ ಸವಾಯತಮಭಾವ್ೀನ್ ರ್ಸ್ತಮನ್ನಸಯಕತತ್್ ೀಭರ್ಮ್ ಮ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾತ್ಾವSSಪ ಹರಿವಿದ್ವೀಷ್ಟೀ ತಮೀ ರಾತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ಪ ಹರಿವಿದ್ವೀಷ್ಟೀ ತಮೀ ರಾತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ರ ಪಸಾಯಜ್ಞ್ ೀವಿಶ್ೀಷ್ರ ಪಸಾಯಜ್ಞ್ ೀSSಪ ಗತಣವತ್ ು್ವೀಪ ಗತಣವತ್ ು್ವೀSSತನಿಶ್ಾತಾಃ ತನಿಶ್ಾತಾಃ ||  
ಗತಣಸಮಿರೀತಮಾನ್ ನಿತಯಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮತಕಿುಮೀಷ್ಯತ ಗತಣಸಮಿರೀತಮಾನ್ ನಿತಯಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಮತಕಿುಮೀಷ್ಯತ ||  
ಅರ್ವಾ ಸತಖಭಾಗ್ೀವ ಸಾಯದಾಯವದ್ದಶಯನ್ ೀಪಗಾಃಅರ್ವಾ ಸತಖಭಾಗ್ೀವ ಸಾಯದಾಯವದ್ದಶಯನ್ ೀಪಗಾಃ’ ’ ಇತ ವಯಕ್ ು್ೀ ಇತ ವಯಕ್ ು್ೀ ||||  
‘‘ಹರಿಸಙ್ುವಿಹಿೀನ್ಸತು ಹರ್ೀದ್ಯಶಯನ್ವಾನ್ಪ ಹರಿಸಙ್ುವಿಹಿೀನ್ಸತು ಹರ್ೀದ್ಯಶಯನ್ವಾನ್ಪ ||  
ನ್ ಮತಚಯತ್್ೀನ್ ಮತಚಯತ್್ೀSSಖಿಲಾಜ್ಞ್ ೀಖಿಲಾಜ್ಞ್ ೀSSಪ ತಮೀ ರಾತ ಚ ನಿಶಾರಾತ್ ಪ ತಮೀ ರಾತ ಚ ನಿಶಾರಾತ್ ||  
ಗತಣ್ೈರನ್ಯೈವಿಯಹಿೀನ್ ೀಗತಣ್ೈರನ್ಯೈವಿಯಹಿೀನ್ ೀSSಪ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ವಪ ಚ ಕರಮಾತ್ ಪ ತದ್ಾಕ್ ು್ೀಷ್ವಪ ಚ ಕರಮಾತ್ ||  
ಸಙ್ುವಾನ್ ಸತಸಙ್ುವಾನ್ ಸತಖಖಭಾಗ್ೀವ ಸಾಯದ್ತುಣ್ೈಮತಯಕಿುಮೀತ ಚ ಭಾಗ್ೀವ ಸಾಯದ್ತುಣ್ೈಮತಯಕಿುಮೀತ ಚ ||  
ಸವಭಕುಸಙ್ುಹಿೀನ್ಸಯ ವುಯಸವಭಕುಸಙ್ುಹಿೀನ್ಸಯ ವುಯತೆಾಮಾತ್ ಸಙಚುನ್ ೀತೆಾಮಾತ್ ಸಙಚುನ್ ೀSSಪ ಪ ವಾವಾ  ||  
ಸವಸಙ್ುವಿಘನಕೃದಿವಷ್ತಣಸುತಸಜ ಜ್ಯೀಸವಸಙ್ುವಿಘನಕೃದಿವಷ್ತಣಸುತಸಜ ಜ್ಯೀತ್್ೈತ್್ೈಷ್ತ ತತರ ಚಷ್ತ ತತರ ಚ’ ’ ಇತ ಸತಸಙಕುೀ ಇತ ಸತಸಙಕುೀ ||||  
‘‘ಗ್ ೀಪಕ್ಾದಾಯ ದಿವಂ ಗತ್ಾವ ಹಗ್ ೀಪಕ್ಾದಾಯ ದಿವಂ ಗತ್ಾವ ಹರಿಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವರಿಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ರ್ಥಾತರ್ಮ್  ರ್ಥಾತರ್ಮ್ ||  
ಪರಂ ಪದ್ಂ ರ್ರ್ತಾಃ ಪೂವಯಪರಂ ಪದ್ಂ ರ್ರ್ತಾಃ ಪೂವಯಸಙ್ಕುದ್ೀವ ಶತಭ್ ೀಚಿತ್ಾಾಃಸಙ್ಕುದ್ೀವ ಶತಭ್ ೀಚಿತ್ಾಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಚ ಶತರತಂ ಚ್ೈವ ವಕುವಯಂ ಕ್ಾರ್ಯಮೀವ ಚ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಚ ಶತರತಂ ಚ್ೈವ ವಕುವಯಂ ಕ್ಾರ್ಯಮೀವ ಚ ||  
ನಿವತಯಯಂ ಚ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜ್ೀನಿವತಯಯಂ ಚ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜ್ೀತ್್ಯೀತ್್ಯೀವಂ ಕತರಾಯನ್ನಚಾಕರಮಾತ್ ವಂ ಕತರಾಯನ್ನಚಾಕರಮಾತ್ ||  
ಏವಂ ಕೃತ್ಾವ ತತ ಸಂನಾಯಸ್ತೀ ಸವೀಯತಸಙ್ಕುದ್ಧರೌ ಸೃತಾಃ ಏವಂ ಕೃತ್ಾವ ತತ ಸಂನಾಯಸ್ತೀ ಸವೀಯತಸಙ್ಕುದ್ಧರೌ ಸೃತಾಃ ||  
ಅನ್ಯಥಾ ನ್ೈವ ಸಂನಾಯಸ್ತೀ ನಿಷ್ಟೆಾಯೀಅನ್ಯಥಾ ನ್ೈವ ಸಂನಾಯಸ್ತೀ ನಿಷ್ಟೆಾಯೀSSಪ ಶ್ಪ ಶ್ಲಾ ರ್ಥಾಲಾ ರ್ಥಾ’ ’ ಇತ ಕಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಕಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ನಾಹಂ ಕತ್ಾಯ ತತ ಸವಯಸಯ ಕತ್್ೈಯಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ ನಾಹಂ ಕತ್ಾಯ ತತ ಸವಯಸಯ ಕತ್್ೈಯಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ ||  
ಇತ ವಿತ್ಾುವ ತತ ಸನಾಯಸ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಇತ ವಿತ್ಾುವ ತತ ಸನಾಯಸ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್’’  ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ||||  
‘‘ಮಯ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ ಮಯ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ ||  
ನಿರಾನಿರಾಶ್ೀನಿಯಮಯಮೀಭ ತ್ಾವ ರ್ದ್ಧಯಸವ ವಿಗತಜವರಾಃಶ್ೀನಿಯಮಯಮೀಭ ತ್ಾವ ರ್ದ್ಧಯಸವ ವಿಗತಜವರಾಃ’ ’ || || ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 77--  99, , 1313--15 15 ||||  
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ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ––  

ಸಂಸಂಶರ್ಾಃ ಶೃಣವತ್್ ೀ ವಾಚಂ ತವ ಯೀಗ್ೀಶವರ್ೀಶವರ ಶರ್ಾಃ ಶೃಣವತ್್ ೀ ವಾಚಂ ತವ ಯೀಗ್ೀಶವರ್ೀಶವರ ||  
ನ್ ನಿವತಯತ ಆತಮಸ್ ಿೀ ಯೀನ್ ಭಾರಮಯತ ಮೀ ಮನ್ಾಃ ನ್ ನಿವತಯತ ಆತಮಸ್ ಿೀ ಯೀನ್ ಭಾರಮಯತ ಮೀ ಮನ್ಾಃ || || 16 16 ||||  

ವಾರೌ ಮತಖಯ ೀಯೀತತಯಕ್ಾುವ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಪರಶಂಸನಾತ್ ಸಂವಾರೌ ಮತಖಯ ೀಯೀತತಯಕ್ಾುವ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಗ್ ೀಪಕ್ಾಪರಶಂಸನಾತ್ ಸಂಶರ್ಾಃಶರ್ಾಃ  
ಶೃಣವತಾಃ ಇತ ಚ್ ೀದ್ರ್ತ ಶೃಣವತಾಃ ಇತ ಚ್ ೀದ್ರ್ತ || || 16 16 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ರ್ ಏಷ್ ಜೀವೀ ವಿವರಪರಸ ತಾಃ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಘ ೀಷ್ೀಣ ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ರ್ ಏಷ್ ಜೀವೀ ವಿವರಪರಸ ತಾಃ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಘ ೀಷ್ೀಣ ಗತಹಾಂ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ||  
ಮನ್ ೀಮರ್ಂ ಸ ಕ್ಷಮಮತಮನ್ ೀಮರ್ಂ ಸ ಕ್ಷಮಮತಪ್ೈತ ರ ಪಂ ಮಾತ್ಾರ ಸವರ್ ೀ ವಣಯ ಇತ ಸಿವಿಷ್ಠಮ್ ಪ್ೈತ ರ ಪಂ ಮಾತ್ಾರ ಸವರ್ ೀ ವಣಯ ಇತ ಸಿವಿಷ್ಠಮ್ ||||  

ಗ್ ೀಪಕ್ಾ ಅಪ ಮಾಮಾಪುಾಃ ಕಿಮತ ವಾರಾವದಾಯ ಇತ ದ್ಶಯಯತತಂ ಗ್ ೀಪಕ್ಾ ಗ್ ೀಪಕ್ಾ ಅಪ ಮಾಮಾಪುಾಃ ಕಿಮತ ವಾರಾವದಾಯ ಇತ ದ್ಶಯಯತತಂ ಗ್ ೀಪಕ್ಾ 
ಪರಶಂಸನ್ಮ್  ಪರಶಂಸನ್ಮ್  | | ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸವೀಯತುಮಸತು ವಾರ್ತರ್ೀವ ಸವ್ೈಯಗತಯಣ್ೈಾಃ ಸವೀಯತುಮಸತು ವಾರ್ತರ್ೀವ | | ಸ ಏವ ಚ ಸ ಏವ ಚ 
ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತ ದ್ಶಯಯತತಮಾಹ ಹಿರಣಯಗಭಯ ಇತ ದ್ಶಯಯತತಮಾಹ | | ರ್ ಏಷ್ ಜೀವೀರ್ ಏಷ್ ಜೀವೀ  ವಿವರಪರಸ ವಿವರಪರಸ ತರಿತ್ಾಯದಿ ತರಿತ್ಾಯದಿ | | 
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವರಾಣಾಮಹಙ್ಕೆರಾದಿೀನಾಮಪ ಪರಸ ತವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವರಾಣಾಮಹಙ್ಕೆರಾದಿೀನಾಮಪ ಪರಸ ತಕತ್ಾಯ ಕತ್ಾಯ | | ಪಾರಣ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪಾರಣ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ | | 
ಘ ೀಷ್ೀಣ ವ್ೀದಾತಮಕರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಘ ೀಷ್ೀಣ ವ್ೀದಾತಮಕರಾ ಪರಕೃತ್ಾಯ | | ಮನ್ ೀಮಾತ್ಾರದ್ರ್ಶಾ ಹಿಮನ್ ೀಮಾತ್ಾರದ್ರ್ಶಾ ಹಿರಣಯಗಭಯಸಯ ರಣಯಗಭಯಸಯ 
ದ್ೀವಾಯಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಶಾ ವಯಕಿುಸಾಿನಾನಿೀತತಯಕುಮ್ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಶಾ ವಯಕಿುಸಾಿನಾನಿೀತತಯಕುಮ್ ||  

‘‘ಪಾರಣ್ೀನ್ ಘ ೀಷ್ೀಣ ಚ ಸಹ ವಿವರಪಾರಣ್ೀನ್ ಘ ೀಷ್ೀಣ ಚ ಸಹ ವಿವರಪರಪರಸ ತಮಯನ್ ೀಮರ್ಂ ರ ಪಮತಪ್ೈತಸ ತಮಯನ್ ೀಮರ್ಂ ರ ಪಮತಪ್ೈತ’’  
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಇತ್ಾಯದಿನಾ || || 17 17 ||||  

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSನ್ಲಾಃ ಖ್ೀನ್ಲಾಃ ಖ್ೀSSನಿಲಬನ್ತಧರ ಷಾಮ ಬಲ್ೀನ್ ದಾರತಣಯ ೀನಿಲಬನ್ತಧರ ಷಾಮ ಬಲ್ೀನ್ ದಾರತಣಯ ೀಮರ್ಯಮಾನ್ಾಃ ಮರ್ಯಮಾನ್ಾಃ ||  
ಅಣತಾಃಅಣತಾಃ  ಪರಜಾತ್್ ೀ ಹವಿಪರಜಾತ್್ ೀ ಹವಿಷಾ ಸಮಿದ್ಧಯತ್್ೀ ತಥ್ೈವ ಮೀ ವಯಕಿುರಿರ್ಂ ಹಿ ವಾಣಿೀ ಷಾ ಸಮಿದ್ಧಯತ್್ೀ ತಥ್ೈವ ಮೀ ವಯಕಿುರಿರ್ಂ ಹಿ ವಾಣಿೀ || || 1818  ||||  

 

ಏವಂ ಗತಾಃ ಕಮಯರತವಿಯಸಗ್ ೀಯ ಘಾರಣ್ ೀ ರಸ್ ೀ ಧ್ೃಕ್ ಸಾಶಯಾಃ ಶತರತಶಾಏವಂ ಗತಾಃ ಕಮಯರತವಿಯಸಗ್ ೀಯ ಘಾರಣ್ ೀ ರಸ್ ೀ ಧ್ೃಕ್ ಸಾಶಯಾಃ ಶತರತಶಾ||  
ಸಙ್ೆಲಾವಿಜ್ಞಾನ್ಮಥಾಭಿಮಾನ್ಾಃ ಸ ತರಂ ರಜಾಃ ಸತವತಮೀವಿಕ್ಾರಾಃ ಸಙ್ೆಲಾವಿಜ್ಞಾನ್ಮಥಾಭಿಮಾನ್ಾಃ ಸ ತರಂ ರಜಾಃ ಸತವತಮೀವಿಕ್ಾರಾಃ || || 19 19 ||||  

ತತ್ಾರಪ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಭಗವತತತ್ಾರಪ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಭಗವತ  ಏವ ವಯಕಿುಸಾಿನ್ಮಿತ್ಾಯಹ ಏವ ವಯಕಿುಸಾಿನ್ಮಿತ್ಾಯಹ | | ‘‘ರ್ಥಾರ್ಥಾSSನ್ಲಾಃನ್ಲಾಃ’  ’  
ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ||| | 1188,,19 19 ||||  

 

ಅರ್ಂ ಹಿ ಜೀವಸ್ತಿವೃದ್ಅರ್ಂ ಹಿ ಜೀವಸ್ತಿವೃದ್ಬಜಬಜಯೀನಿರವಯಕು ಏಕ್್ ೀ ಜಗತ್ಾಮಥಾಯೀನಿರವಯಕು ಏಕ್್ ೀ ಜಗತ್ಾಮಥಾSSSSದ್ಯಾಃ ದ್ಯಾಃ ||  
ವಿಶ್ಿಷ್ಟಶವಿಶ್ಿಷ್ಟಶಕಿುಕಿುಬಯಹತಧ್್ೈವ ಭಾತ ಬಯಹತಧ್್ೈವ ಭಾತ ಬಿೀಬಿೀಜಾನಿ ಯೀನಿಂ ಪರತಪದ್ಯ ರ್ದ್ವತ್ ಜಾನಿ ಯೀನಿಂ ಪರತಪದ್ಯ ರ್ದ್ವತ್ || || 20 20 ||||  
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ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶ್ಿಷ್ಟಶಕಿುಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಶ್ಿಷ್ಟಶಕಿುಾಃ | | ಅನ್ಪಗತಸಾಮರ್ಯಯಾಃ ಅನ್ಪಗತಸಾಮರ್ಯಯಾಃ | | ರ್ಥ್ೈಕಂ ಕಲಮಾದಿರ್ಥ್ೈಕಂ ಕಲಮಾದಿಬಿೀಬಿೀಜಂ ಜಂ 
ಭ ಮಾವುಪುಂ ಭ ಮಾವುಪುಂ   ಬಹವಙ್ತೆರಮ್ ಭವತ ಏವಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ತಗೃಹಿೀತ್್ ೀ ಬಹವಙ್ತೆರಮ್ ಭವತ ಏವಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ತಗೃಹಿೀತ್್ ೀ 
ಬರಹಾಮಬರಹಾಮSSಹಙ್ಕೆರಾದಿಷ್ತಹಙ್ಕೆರಾದಿಷ್ತ  ಬಹತಧ್ಾ ವಯಕಿುೀಭವತ ಬಹತಧ್ಾ ವಯಕಿುೀಭವತ ||  

‘‘ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರದಿಪರಸ ತಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರದಿಪರಸ ತಶಾಚಶಾಚತತಮತಯತತಮತಯಖಾಃಖಾಃ  ||  
ಸವಯಜೀವೀತುಮೀ ಜೀವೀ ಗತಣ್ೈಜ್ಞಾಯನ್ಸತಖಾದಿಭಿಾಃ ಸವಯಜೀವೀತುಮೀ ಜೀವೀ ಗತಣ್ೈಜ್ಞಾಯನ್ಸತಖಾದಿಭಿಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯದಿಭಿಾಃವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾಯದಿಭಿಾಃ  ಸವ್ೈಯನಿಯರ್ಮಾತ್ ಸಾವಯಕ್ಾಲ್ಲಕಮ್ ಸವ್ೈಯನಿಯರ್ಮಾತ್ ಸಾವಯಕ್ಾಲ್ಲಕಮ್ ||  
ಮತಕ್ಾುವಪ ನ್ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಸ ಹಿ ದ್ೀವ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ಮತಕ್ಾುವಪ ನ್ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಸ ಹಿ ದ್ೀವ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ||  
ಪಾರಣಪಾರಣ್ೀನ್ ಜಗತ್ಾಮಿಶ್ೀನ್ ರಮರಾ ತಥಾ ಪಾರಣಪಾರಣ್ೀನ್ ಜಗತ್ಾಮಿಶ್ೀನ್ ರಮರಾ ತಥಾ ||  
ವ್ೀದಾತಮಕ್ಾಯ ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸ ಕ್ಷಮಾಃವ್ೀದಾತಮಕ್ಾಯ ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸ ಕ್ಷಮಾಃ  ಸಸನ್ಮನ್ಮನ್ಸ್ತ ಸಿ್ತತಾಃನ್ಸ್ತ ಸಿ್ತತಾಃ  ||  
ವಿೀನಾದಾದಿೀನಾಂ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಾತ್ಾರವಣಯಸವರ್ೀಷ್ತ ಚ ವಿೀನಾದಾದಿೀನಾಂ ತತ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಾತ್ಾರವಣಯಸವರ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಸ ಿಲರ ಸ ಿಲರ ಪೀ ತಥಾ ತಷ್ಠನ್ನೀವಂ ಶ್್ ರೀತ್ಾರದಿಖ್ೀಪೀ ತಥಾ ತಷ್ಠನ್ನೀವಂ ಶ್್ ರೀತ್ಾರದಿಖ್ೀಷ್ತ ಚ ಷ್ತ ಚ ||  
ಸವ್ೀಯಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಷಾಂ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಬಲ್ೈಸ್ತಿವೃತ್ ಬಲ್ೈಸ್ತಿವೃತ್ ||  
ನಿತಯಶಕಿುಾಃ ಸವಯಗಾಃ ಸನ್ ಬಹತಧ್್ೀವ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಶಕಿುಾಃ ಸವಯಗಾಃ ಸನ್ ಬಹತಧ್್ೀವ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತಸ್ತಮನ್ ನೀತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಟ್ೀ ಲಕ್ಷಣತನ್ತುವತ್ ತಸ್ತಮನ್ ನೀತಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಪಟ್ೀ ಲಕ್ಷಣತನ್ತುವತ್ ||  
ಸ ಏವ ವಾರ್ತರತದಿದಸ ಏವ ವಾರ್ತರತದಿದಷ್ ಟೀ ವಾರ್ತಹಿಯ ಬರಹಮತ್ಾಮಗಾತ್ ಷ್ ಟೀ ವಾರ್ತಹಿಯ ಬರಹಮತ್ಾಮಗಾತ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀವಯಯಕಿುಸಾಿನಾನ್ಯೀತ್ಾನಿ ಸವಯಶಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀವಯಯಕಿುಸಾಿನಾನ್ಯೀತ್ಾನಿ ಸವಯಶಾಃ ||  
ಮನ್ಮನ್  ಆದಿೀನ್ಯಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಬರಹಾಮ ವ್ೀದಾತಮಕ್ಾ ರಮಾ ಆದಿೀನ್ಯಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಬರಹಾಮ ವ್ೀದಾತಮಕ್ಾ ರಮಾ ||  
ತರಗತಣಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸ್ೈವ ಶ್ರೀಾಃ ಸ್ೈವೀಕ್ಾು ಸಂವಿದಾತಮಕ್ಾ ತರಗತಣಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸ್ೈವ ಶ್ರೀಾಃ ಸ್ೈವೀಕ್ಾು ಸಂವಿದಾತಮಕ್ಾ ||  
ತಸಾಯ ಅಪ ನಿರ್ನ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃತಸಾಯ ಅಪ ನಿರ್ನ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃ  ||  
ರ್ಥಾ ದಾರತಷ್ತ ಸ ಕ್ಷಮಾಃ ಸನ್ಮರ್ಥಾ ದಾರತಷ್ತ ಸ ಕ್ಷಮಾಃ ಸನ್ಮರ್ಥರ್ಥತ್್ ೀತ್್ ೀSSಗಿನಾಃ ಸಮಿದ್ಧಯಗಿನಾಃ ಸಮಿದ್ಧಯತ್್ೀ ತ್್ೀ ||  
ತಥಾ ವ್ೀದಾತಥಾ ವ್ೀದಾದಿಷ್ತ ಹರಿಮರ್ಥಯತಾಃ ಸಮರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ದಿಷ್ತ ಹರಿಮರ್ಥಯತಾಃ ಸಮರದ್ೃಶಯತ್್ೀ ||  
ವಯಕಿುಸಾಿನಾನ್ಯಥ್ೈತ್ಾನಿ ವ್ೀದಾದಿೀನಿ ಹರ್ೀವಿಯದ್ತಾಃವಯಕಿುಸಾಿನಾನ್ಯಥ್ೈತ್ಾನಿ ವ್ೀದಾದಿೀನಿ ಹರ್ೀವಿಯದ್ತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಮನ್ಸ್ತಮನ್ಸ್ತ  ವಯಕುತ್ಾಂ ರಾಮಿ ತಸಾಮದ್ವಯಕಿುಹಿಯ ಮೀ ಮನ್ಾಃವಯಕುತ್ಾಂ ರಾಮಿ ತಸಾಮದ್ವಯಕಿುಹಿಯ ಮೀ ಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 2020  ||||  

 

ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಪರೀತಮಶ್ೀಷ್ಮೀತಂ ಪಟ್ೀ ರ್ಥಾ ತನ್ತುವಿತ್ಾನ್ಸಂಸಾಿ ರ್ಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಪರೀತಮಶ್ೀಷ್ಮೀತಂ ಪಟ್ೀ ರ್ಥಾ ತನ್ತುವಿತ್ಾನ್ಸಂಸಾಿ ||  
ರ್ ಏಷ್ ಸಂಸಾರತರತಾಃ ಪುರಾಣಾಃ ಕಮಾಯರ್ ಏಷ್ ಸಂಸಾರತರತಾಃ ಪುರಾಣಾಃ ಕಮಾಯತಮತಮಕಾಃ ಪುಣಯಫಲ್ೀ ಪರಸ ತ್್ೀ ಕಾಃ ಪುಣಯಫಲ್ೀ ಪರಸ ತ್್ೀ || || 21 21 ||||  

‘‘ರ್ರ್ತ್್ೈವ ವಸ್ಿೀ ದಿೀಘಯಂತ್್ೈವ ವಸ್ಿೀ ದಿೀಘಯಂ  ಚ ತರ್ಯಕ್ ಚಾಪ ಸತಸಂಸಿ್ತತ್ಾಚ ತರ್ಯಕ್ ಚಾಪ ಸತಸಂಸಿ್ತತ್ಾ||  
ತನ್ತುತನ್ತುಭಿಾಃ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೈವ ಪದಾಮದಾಯಕ್ಾರಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಭಿಾಃ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೈವ ಪದಾಮದಾಯಕ್ಾರಸಂಸಿ್ತತಾಃ ||  
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ರ್ಥಾ ಜೀಣಾಯರ್ಥಾ ಜೀಣಾಯನಿ ವಸಾಿನಿ ವಸಾಿಣಿ ತನಾುವಧ್ಾರಾಣಿ ವಾ ಪುನ್ಾಃ ಣಿ ತನಾುವಧ್ಾರಾಣಿ ವಾ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಕನಾಿವರ್ವಭ ತ್ಾನಿ ತದ್ವಕನಾಿವರ್ವಭ ತ್ಾನಿ ತದ್ವದ್ೀತಚಾತತಮತಯಖ್ೀ ದ್ೀತಚಾತತಮತಯಖ್ೀ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ತದ್ವದ್ಧರೌ ನಿತಯಂ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಶ್ರೀರಪ ಸಮಟ್ಮ್ಪ ತದ್ವದ್ಧರೌ ನಿತಯಂ ಸಂಸಿ್ತತಾಃ ಶ್ರೀರಪ ಸಮಟ್ಮ್’’  ಇತ ಪಾರತಸ್ತವಕ್್ೀ ಇತ ಪಾರತಸ್ತವಕ್್ೀ || || 21 21 ||||  

 

ದ್ವೀ ಅಸಯ ದ್ವೀ ಅಸಯ ಬಿೀಬಿೀಜ್ೀ ಶತಮ ಲಸ್ತಿನಾಲಾಃ ಫಞ್ಾಸೆನ್ಧಾಃ ಪಞ್ಾರಸಪರಸ ತಾಃ ಜ್ೀ ಶತಮ ಲಸ್ತಿನಾಲಾಃ ಫಞ್ಾಸೆನ್ಧಾಃ ಪಞ್ಾರಸಪರಸ ತಾಃ ||  
ದ್ಶ್ೈಕಶಾಖ್ ೀ ದಿವಸತಪಣಯನಿೀಡದ್ಶ್ೈಕಶಾಖ್ ೀ ದಿವಸತಪಣಯನಿೀಡಸ್ತಿವಲೆಲ್ ೀ ದಿವಫಲಾಃ ಖಂ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಸ್ತಿವಲೆಲ್ ೀ ದಿವಫಲಾಃ ಖಂ ಪರವಿಷ್ಟಾಃ || || 22 22 ||||  

 

ಅದ್ನಿು ಚ್ೈಕಂ ಫಲಮಸಯ ಗೃಧ್ಾರ ಗಾರಮೀಚರಾ ಏಕಮರಣಯವಾಸಾಾಃ ಅದ್ನಿು ಚ್ೈಕಂ ಫಲಮಸಯ ಗೃಧ್ಾರ ಗಾರಮೀಚರಾ ಏಕಮರಣಯವಾಸಾಾಃ ||  
ಹಂಸಾಹಂಸಾ  ರ್ ಏವಂ ಬಹತರ ಪಮಿಷ್ಟಂ ಮಾರಾಮರ್ಂ ವ್ೀದ್ ಸ ವ್ೀದ್ರ್ ಏವಂ ಬಹತರ ಪಮಿಷ್ಟಂ ಮಾರಾಮರ್ಂ ವ್ೀದ್ ಸ ವ್ೀದ್  ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಮ್ಮ್  ||||  

  

ಏವಂ ಗತರ ಪಾಸನ್ಯೈಕಭಕ್ಾಯ ವಿದಾಯಏವಂ ಗತರ ಪಾಸನ್ಯೈಕಭಕ್ಾಯ ವಿದಾಯಕತಠಾರ್ೀಣ ಶ್ತ್್ೀನ್  ೀರಾಃ ಕತಠಾರ್ೀಣ ಶ್ತ್್ೀನ್  ೀರಾಃ ||  
ವಿವೃಶಾಯ ಜೀವಾಶರ್ಮಪರಮತುಾಃ ಸಮಾದ್ಯ ಚಾತ್ಾಮನ್ಮರ್ ತಯಜಾಸಿಮ್ ವಿವೃಶಾಯ ಜೀವಾಶರ್ಮಪರಮತುಾಃ ಸಮಾದ್ಯ ಚಾತ್ಾಮನ್ಮರ್ ತಯಜಾಸಿಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಜಗದ್ೃಕ್ಷಸಯ ಬಿೀಜ್ೀ ದ್ವೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀ ಜಗದ್ೃಕ್ಷಸಯ ಬಿೀಜ್ೀ ದ್ವೀ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀ ||  
ಮ ಲಭ ತ್ಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧರಹಙ್ೃತಾಃ ಮ ಲಭ ತ್ಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ ೀ ಬತದಿಧರಹಙ್ೃತಾಃ ||  
ನಾಲತ್್ವೀನ್ ಸಮತದಿದಷಾಟಾಃನಾಲತ್್ವೀನ್ ಸಮತದಿದಷಾಟಾಃ  ಖಮಾದಾಯಾಃ ಸೆಖಮಾದಾಯಾಃ ಸೆನ್ಧನ್ಧಸಂಜ್ಞಿತ್ಾಾಃ ಸಂಜ್ಞಿತ್ಾಾಃ ||  
ಏಕ್ಾದ್ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀನಿದಾರಾಣ್ಯೀವ ಶಾಖಾಸತುತರಗತಣಾಸುವಚಾಃ ಶ್ೀನಿದಾರಾಣ್ಯೀವ ಶಾಖಾಸತುತರಗತಣಾಸುವಚಾಃ ||  
ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಫಲ್ೀ ಪರವೃತುಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಚ ಫಲ್ೀ ಅಅಸಯ ಪರಕಿೀತಯತ್್ೀಸಯ ಪರಕಿೀತಯತ್್ೀ  ||  
ಪುಷ್ಾಮೈಹಿಕಮತದಿದಷ್ಟಂ ರಸಾಾಃ ಶಬಾದದ್ರ್ಸುಯೀಾಃ ಪುಷ್ಾಮೈಹಿಕಮತದಿದಷ್ಟಂ ರಸಾಾಃ ಶಬಾದದ್ರ್ಸುಯೀಾಃ ||  
ಪರವೃತ್ಾುಶಾ ನಿವೃತ್ಾುಶಾಪರವೃತ್ಾುಶಾ ನಿವೃತ್ಾುಶಾ  ಪಕ್ಷಿಣಪಕ್ಷಿಣಸುಸುತರ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ತರ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ವೃಕ್ಷಸಯ ಪೃರ್ಥವಿೀವಚಿಛಾೀವಿಯಷ್ತಣರಾಕ್ಾಶವಾರ್ತವತ್ ವೃಕ್ಷಸಯ ಪೃರ್ಥವಿೀವಚಿಛಾೀವಿಯಷ್ತಣರಾಕ್ಾಶವಾರ್ತವತ್ ||    
ತಸಾಯತಸಾಯ  ಆಪ ಸದಾಧ್ಾರ ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಆಪ ಸದಾಧ್ಾರ ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಮತಚಯತ್್ೀವಿಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇಇತ ನಿವೃತ್್ೀ ತ ನಿವೃತ್್ೀ ||||  
‘‘ಪಾರಕೃತ್ಾನ್ುಾಃ ಕರಣಜಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಸಿಂ ಸೃತಚಿಛದ್ಮ್ ಪಾರಕೃತ್ಾನ್ುಾಃ ಕರಣಜಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಸಿಂ ಸೃತಚಿಛದ್ಮ್ ||  
ತದ್ೀವ ತ್್ೀನ್ ಸಞ್ಕಛೀದ್ಯಂ ಚಿತುಂ ಪರಕೃತಸಮಾವಮ್ ತದ್ೀವ ತ್್ೀನ್ ಸಞ್ಕಛೀದ್ಯಂ ಚಿತುಂ ಪರಕೃತಸಮಾವಮ್ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸನಾಯಜಯಂ ನ್ೈವ ಪೂತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸನಾಯಜಯಂ ನ್ೈವ ಪೂವಯಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ವಯಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತಜಂಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತಜಂ  ಚಾಪ ಮ ಲನಾಶ್ೀ ವಿನ್ಶಯತ ಚಾಪ ಮ ಲನಾಶ್ೀ ವಿನ್ಶಯತ ||  
ತತಾಃ ಪರಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ತತಾಃ ಪರಂ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈವ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ವ್ೀತು ಮತಕುಸುಥಾವ್ೀತು ಮತಕುಸುಥಾSSSSತ್ಾಮತ್ಾಮನ್ಂ ಜೀವನ್ನಾಯಂಶಾ ಸವಯಶಾಃನ್ಂ ಜೀವನ್ನಾಯಂಶಾ ಸವಯಶಾಃ’’    

ಇತ ಮಾಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಹಾತ್್ಯೀ || || 22 22 ––  224 4 ||||  
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‘‘ಬಿೀಜಭ ತ್ಾವಪ ಹಯಸಯ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀ ಬಿೀಜಭ ತ್ಾವಪ ಹಯಸಯ ಬರಹಾಮ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀ ||  
ನ್ ರಿಷ್ಯತ್್ ೀ ಜಗತಸೃಷೌಟವಟ್ವೃಕ್ಷಾದಿಬಿೀಜವತ್ ನ್ ರಿಷ್ಯತ್್ ೀ ಜಗತಸೃಷೌಟವಟ್ವೃಕ್ಷಾದಿಬಿೀಜವತ್ ||  
ಸವಕ್ಾರ್ಯತ್್ ೀ ಮಹಾಸವಕ್ಾರ್ಯತ್್ ೀ ಮಹಾನ ುೌ ಚ ಗತಣತ್್ ೀ ರ ಪತಸುಥಾ ನ ುೌ ಚ ಗತಣತ್್ ೀ ರ ಪತಸುಥಾ ||  
ಪೃರ್ಥವುಯದ್ಕವತ್ ತಸಾಮಪೃರ್ಥವುಯದ್ಕವತ್ ತಸಾಮದಿಬೀದಿಬೀಜಜತವಂ ತವಂ ನ್ ತತ ಬಿೀಜವತ್ ನ್ ತತ ಬಿೀಜವತ್ ||  
ವಯಞ್ಜಕತ್ಾವನ್ನಚಾಲವತ್ಾವನ್ಮಹಾವಯಞ್ಜಕತ್ಾವನ್ನಚಾಲವತ್ಾವನ್ಮಹಾಕ್ಷಾಮಕ್ಷಾಮ  ವದ್ರವದ್ರಮಾ ಸೃತ್ಾ ಮಾ ಸೃತ್ಾ ||  
ಅಣ್ ಡೀ ಮಹಾಕ್ಷಾಮ ಸಮರೀಕುಸುತಾಃ ಪೃರ್ತವಯದ್ಕಂ ತಥಾ ಅಣ್ ಡೀ ಮಹಾಕ್ಷಾಮ ಸಮರೀಕುಸುತಾಃ ಪೃರ್ತವಯದ್ಕಂ ತಥಾ ||  
ಜಾರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಶಸುಸಾಮದ್ತಾಕುಂ ಭತಕುಂ ನ್ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನಿತಯಶಸುಸಾಮದ್ತಾಕುಂ ಭತಕುಂ ನ್ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತತತ್ಾರತ್ಾರಪುಯದ್ಕವದ್ಬಾಹಾಮ ಮೃದ್ವಚಾಾಪ ಸರಸವತೀ ಪುಯದ್ಕವದ್ಬಾಹಾಮ ಮೃದ್ವಚಾಾಪ ಸರಸವತೀ ||  
ಜಲಾಧ್ಾರಾ ರ್ತ್್ ೀ ಜಲಾಧ್ಾರಾ ರ್ತ್್ ೀ ಮೃಮೃಚಾ ಸವಯತ್ಾರಪ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾ ಚಾ ಸವಯತ್ಾರಪ ವಯವಸಿ್ತತ್ಾ ||  
ಅನ್ಯಥಾ ತತ ರಜ್ ೀ ಭ ತ್ಾ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ವಾರ್ತನಾಅನ್ಯಥಾ ತತ ರಜ್ ೀ ಭ ತ್ಾ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ವಾರ್ತನಾSSಖಿಲಾ ಖಿಲಾ ||  
ಅರ್ವಾ ಸವಯನಾಶಾಃ ಸಾಯಜಜಲಾಅರ್ವಾ ಸವಯನಾಶಾಃ ಸಾಯಜಜಲಾಧ್ಾರಾ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾ ಧ್ಾರಾ ತತಾಃ ಸೃತ್ಾ ||  
ವಟಾದಿಬಿೀಜವತ್ ತಸಯ ಪುಣಾಯಪುಣಯಮತದಿೀರಿತಮ್ ವಟಾದಿಬಿೀಜವತ್ ತಸಯ ಪುಣಾಯಪುಣಯಮತದಿೀರಿತಮ್ ||  
ಬಾಹ್ ಯೀದ್ವಚಾಾಗಿನವಚಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಕಿೀತಯತಾಃಬಾಹ್ ಯೀದ್ವಚಾಾಗಿನವಚಾ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ’’  ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಸತಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

ಶ್ರೀರಾದ್ೀರಪಯರ್ನ್ತ್ಾವದಾಬಶ್ರೀರಾದ್ೀರಪಯರ್ನ್ತ್ಾವದಾಬಹ್ ಯೀದ್ವತ್ಹ್ ಯೀದ್ವತ್| | ಬರಹಾಮದ್ೀರಪ ಲರ್ಕತೃಯತ್ಾವದ್ಗಿನವತ್ ಬರಹಾಮದ್ೀರಪ ಲರ್ಕತೃಯತ್ಾವದ್ಗಿನವತ್ ||  
ಆಧ್ಾರತ್ಾವತ್ ಸತಖದ್ತ್ಾವಚಾ ವಾರ್ತವತ್ ಆಧ್ಾರತ್ಾವತ್ ಸತಖದ್ತ್ಾವಚಾ ವಾರ್ತವತ್ | | ಅವಕ್ಾಶಪರದ್ತ್ಾವದ್ ವಯೀಮವದಿವಷ್ತಣಾಃ ಅವಕ್ಾಶಪರದ್ತ್ಾವದ್ ವಯೀಮವದಿವಷ್ತಣಾಃ ||  

‘‘ವಿರೀಹಾಯದಿವತ್ ತತ ಮ ಲತವಂ ಕಮಾಯಣಾಂ ಜಗತಾಃ ಸೃತಮ್ ವಿರೀಹಾಯದಿವತ್ ತತ ಮ ಲತವಂ ಕಮಾಯಣಾಂ ಜಗತಾಃ ಸೃತಮ್ ||  
ಉದ್ವತ್ ಪೃರ್ಥವಿೀವಚಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾಚ ಏವ ಚ ಉದ್ವತ್ ಪೃರ್ಥವಿೀವಚಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಾಚ ಏವ ಚ ||  
ಮ ಲಭ ವಚಿಛಾಮ ಲಭ ವಚಿಛಾರ್ಶ್ೈವ ಮ ಲಭ ರಣಡಮತಚಯತ್್ೀ ರ್ಶ್ೈವ ಮ ಲಭ ರಣಡಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಬಾಹ್ ಯೀಬಾಹ್ ಯೀದಾಗಿನರಖಂವತ್ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಬಿೀಯಜತವಮಿಷ್ಯತ್್ೀದಾಗಿನರಖಂವತ್ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಬಿೀಯಜತವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ವಿಶವಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ವಿಶವಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

‘‘ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀವಾಕ್ಷತ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಭಕ್ಾುದಿಸಾಧ್ಕಾಃ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀವಾಕ್ಷತ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಭಕ್ಾುದಿಸಾಧ್ಕಾಃ ||  
ಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರದ್ೀಸತಪಣಯಶ್ೀಷ್ರತದಾರದ್ೀರಪ ಬರಹಾಮ ಚತತಮತಯಕಾಃ ರಪ ಬರಹಾಮ ಚತತಮತಯಕಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ಭಕ್ಾಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಸುಸ್ಯೈವ ಸವಯಗಾಾಃ ಅತ್್ ೀ ಭಕ್ಾಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಸುಸ್ಯೈವ ಸವಯಗಾಾಃ ||  
ಅತರಿಕ್ಾುಶಾ ಸಮ ಾಣಾಯಾಃ ಅತರಿಕ್ಾುಶಾ ಸಮ ಾಣಾಯಾಃ ಸತಪಸತಪಣಾಯದ್ೀಾಃ ಶತ್ಾ ಕ್ಾಾಃ ಣಾಯದ್ೀಾಃ ಶತ್ಾ ಕ್ಾಾಃ ||  
ಸತಪಣಾಯದಿಭಿರಜ್ಞಾತಸುದ್ಭಿೀಮಾನ್ವಜಯತ್ಾಾಃ ಸತಪಣಾಯದಿಭಿರಜ್ಞಾತಸುದ್ಭಿೀಮಾನ್ವಜಯತ್ಾಾಃ ||  
ಬರಹಮಣಸತು ಪುನ್ಾಃ ಸನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ಕತ್ಾಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಬರಹಮಣಸತು ಪುನ್ಾಃ ಸನಿು ತ್್ೀಷಾಂ ಕತ್ಾಯ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯ ಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯ ಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ವಣಯಸ್ ಿೀವಣಯಸ್ ಿೀ  ವಣಯನಾಮಾವಣಯನಾಮಾSSಸೌ ಸವರಸಿಾಃ ಸವರನಾಮಕಾಃ ಸೌ ಸವರಸಿಾಃ ಸವರನಾಮಕಾಃ ||  
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ಮನ್ಾಃಸಿಶಾ ಮನ್ಾಃಸಿಶಾ ಮನ್ ೀನಾಮಾ ತನಾನಮಾ ಚಕ್ಷತರಾದಿಗಾಃ ಮನ್ ೀನಾಮಾ ತನಾನಮಾ ಚಕ್ಷತರಾದಿಗಾಃ ||  
ತಸಯ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನಿ ಮತಖಯತಾಃ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ತಸಯ ಸವಾಯಣಿ ನಾಮಾನಿ ಮತಖಯತಾಃ ಕವಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ತತ್ಾಾನ್ತ್ಾವದಿನಿದಾರಾದ್ೀತತ್ಾಾನ್ತ್ಾವದಿನಿದಾರಾದ್ೀವಯಣಾಯದ್ೀಶ್್ ಾೀಪಚಾರತಾಃ ವಯಣಾಯದ್ೀಶ್್ ಾೀಪಚಾರತಾಃ ||  
ಏವಮಸ್ ಯೀಪಚಾರ್ೀಣ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ ಮತಖಯತಾಃಏವಮಸ್ ಯೀಪಚಾರ್ೀಣ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ ಮತಖಯತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ಕೃಷ್ಣಪರರಾಭ್ ಯೀ ಗ್ ೀಪೀಭ್ ಯೀ ಭಕಿುತ್್ ೀಕೃಷ್ಣಪರರಾಭ್ ಯೀ ಗ್ ೀಪೀಭ್ ಯೀ ಭಕಿುತ್್ ೀ  ದಿವಗತಣಾ ಕ್ಾಾಃ ದಿವಗತಣಾ ಕ್ಾಾಃ ||  
ಮಹಿಷ್ ಯೀಮಹಿಷ್ ಯೀSSಷೌಟ ವಿನಾ ರಾಸಾುಾಃ ಕರ್ಥತ್ಾಾಃ ಕೃಷ್ಣವಲಿಭಾಾಃ ಷೌಟ ವಿನಾ ರಾಸಾುಾಃ ಕರ್ಥತ್ಾಾಃ ಕೃಷ್ಣವಲಿಭಾಾಃ ||  
ತ್ಾಭಯಾಃ ಸಹಸರಸಮಿತ್ಾ ರ್ಶ್್ ೀದಾ ನ್ನ್ದಗ್ೀಹಿನಿೀ ತ್ಾಭಯಾಃ ಸಹಸರಸಮಿತ್ಾ ರ್ಶ್್ ೀದಾ ನ್ನ್ದಗ್ೀಹಿನಿೀ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಪಯಭಯ ಕ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಕಿೀ ಭಕಿುತಸುತಾಃ ಪಯಭಯ ಕ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಕಿೀ ಭಕಿುತಸುತಾಃ ||  
ವಸತದ್ೀವಸುತ್್ ೀ ಜಷ್ತಣಸುತ್್ ೀ ರಾಮೀ ಮಹಾಬಲಾಃ ವಸತದ್ೀವಸುತ್್ ೀ ಜಷ್ತಣಸುತ್್ ೀ ರಾಮೀ ಮಹಾಬಲಾಃ ||  
ನ್ ತತ್್ ೀನ್ ತತ್್ ೀSSಭಯ ಕಾಃ ಕಶ್ಾಭಯ ಕಾಃ ಕಶ್ಾದ್ಾಕ್ಾಯದೌ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ದ್ಾಕ್ಾಯದೌ ಪುರತಷ್ ೀತುಮೀ ||  
ವಿವಿನಾ ಬರಹಾಮಣಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಸ ಹಿ ಸವಾಯನಾ ಬರಹಾಮಣಮಿೀಶ್ೀಶಂ ಸ ಹಿ ಸವಾಯ ಕಾಃ ಸೃತಾಃ ಕಾಃ ಸೃತಾಃ’’    

ಇಇತಯನ್ುರಾಯಮಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ತಯನ್ುರಾಯಮಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  

‘‘ಪಾಪದ್ವೀಷಾದಿಕ್ಾ ದ್ ೀಷಾ ಅವರಾಣಾಂ ಪಾಪದ್ವೀಷಾದಿಕ್ಾ ದ್ ೀಷಾ ಅವರಾಣಾಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಭಕ್ಾಯದಿಗತಣಪೂಗಸತು ಪಭಕ್ಾಯದಿಗತಣಪೂಗಸತು ಪರಾಣಾಮಾರಾಣಾಮಾವಿರಿಞ್ಾತಾಃ ವಿರಿಞ್ಾತಾಃ ||  
ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಸವ್ೀಯದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾನಾಮಪ ಸವಯಶಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಸವ್ೀಯದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್ಾನಾಮಪ ಸವಯಶಾಃ ||  
ಸಾೃಶಯನ ು್ೀ ನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ೈಸ ು್ೀ ಗತಣಾದಾನ್ೈಕತತಾರಾಾಃಸಾೃಶಯನ ು್ೀ ನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ೈಸ ು್ೀ ಗತಣಾದಾನ್ೈಕತತಾರಾಾಃ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  

‘‘ರ್ದ್ತ ಕಿಞ್ಕಾೀಮಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ ರ್ದ್ತ ಕಿಞ್ಕಾೀಮಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ | | ಶ್್ ೀಚನ್ಯಶ್್ ೀಚನ್ಯಮೈವಾಸಾಂ ತದ್ಾವತ ಮೈವಾಸಾಂ ತದ್ಾವತ | | ಪುಣಯಮೀವಾಮತಂ ಪುಣಯಮೀವಾಮತಂ 
ಗಚಛತ ಗಚಛತ | | ನ್ ಹ ವ್ೈ ದ್ೀವಾನ್ ಪಾಪಂ ಗಚಛತನ್ ಹ ವ್ೈ ದ್ೀವಾನ್ ಪಾಪಂ ಗಚಛತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ––  24 24 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ದಾವದ್ಶ್್ ೀದಾವದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  12 12 ||||  
 

|| || ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಧ್ಾಯರ್ಾಃ  || || 11 11 ––  13 13 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ಸತ್ಾವದ್ಧಮೀಯ ಭವ್ೀಚತಛದಾಧತ್ ಪುಂಸ್ ೀ ಮದ್ಾಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ಸತ್ಾವದ್ಧಮೀಯ ಭವ್ೀಚತಛದಾಧತ್ ಪುಂಸ್ ೀ ಮದ್ಾಕಿುಲಕ್ಷಣಾಃ ||  
ಸಾತವಕ್್ ೀಪಾಸಾತವಕ್್ ೀಪಾತುರಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ ತುರಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ || || 2 2 ||||  

ಧ್ಮಾಯತ್ ಪುನ್ಾಃ ಸತ್್ ವೀದ್ರೀಕಾಃ ಧ್ಮಾಯತ್ ಪುನ್ಾಃ ಸತ್್ ವೀದ್ರೀಕಾಃ | | ಸತ್್ ವೀದಿರಕ್ಾಯ ಬತದಾಧಯ ಪುನ್ಾಃ ಸತ್್ ವೀದ್ರೀಸತ್್ ವೀದಿರಕ್ಾಯ ಬತದಾಧಯ ಪುನ್ಾಃ ಸತ್್ ವೀದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕ್ಾತ್ 
ಪುನ್ಧ್ಯಮೀಯದ್ರೀಕಾಃ ಪುನ್ಧ್ಯಮೀಯದ್ರೀಕಾಃ || || 2 2 ||||  
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ವ್ೀಣತಸಙ್ಘಷ್ಯಜ್ ೀ ವಹಿನದ್ಯವ್ೀಣತಸಙ್ಘಷ್ಯಜ್ ೀ ವಹಿನದ್ಯಗಾಧವ ಶಾಮಯತ ತದ್ವನ್ಮ್ ಗಾಧವ ಶಾಮಯತ ತದ್ವನ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ಗತಣವಯತಯರ್ಜ್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಶಾಮಯತ ತದ್ಯಥಾ ಏವಂ ಗತಣವಯತಯರ್ಜ್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಶಾಮಯತ ತದ್ಯಥಾ || || 7 7 ||||  

ವ್ೀದ್ ೀ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ಮ್ ವ್ೀದ್ ೀ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ಮ್ ||  

‘‘ಮತಕ್ಾುಮತಕ್ಾುಶಾಾ ೀರ್ತ್್ೀ ವ್ೀದಾನ್ ಜಡಜ್ಞಾನ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾಾಃ ಶಾಾ ೀರ್ತ್್ೀ ವ್ೀದಾನ್ ಜಡಜ್ಞಾನ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾಾಃ ||  
ಸವರ ಪಭ ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪಶಯನಿು ಸವಯಮಞ್ಜಸಾಸವರ ಪಭ ತಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಪಶಯನಿು ಸವಯಮಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ತ್ಾತುವಕ್್ೀ ಇತ ತ್ಾತುವಕ್್ೀ || || 7 7 ||||  

ಸನ್ಕ್ಾದ್ರ್ ಊಚತಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ರ್ ಊಚತಾಃ ––  

ಗತಣ್ೀಶಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತಸ್ತ ಚ ಪರಭ್ ೀ ಗತಣ್ೀಶಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತಸ್ತ ಚ ಪರಭ್ ೀ ||  
ಕರ್ಮನ್ ಯೀನ್ಯಸನಾಯಗ್ ೀ ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃಕರ್ಮನ್ ಯೀನ್ಯಸನಾಯಗ್ ೀ ಮತಮತಕ್ಷ್ ೀಾಃ  ಸನಿುತೀಷ್ಯತಾಃ ಸನಿುತೀಷ್ಯತಾಃ   || || 17 17 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ವಾಚ ––  

ಏವಂ ಪೃಷ್ ಟೀ ಮಹಾದ್ೀವಾಃಏವಂ ಪೃಷ್ ಟೀ ಮಹಾದ್ೀವಾಃ  ಸವರ್ಮ ಾಭ ಯತಸವರ್ಮ ಾಭ ಯತಭಾವನ್ಾಃ ಭಾವನ್ಾಃ ||  
ಧ್ಾಯರ್ಮಾನ್ಾಃ ಪರಶನಬಿೀಜಂ ನಾಭಯಪದ್ಯತಧ್ಾಯರ್ಮಾನ್ಾಃ ಪರಶನಬಿೀಜಂ ನಾಭಯಪದ್ಯತ  ಕಮಯ ೀಾಃ ಕಮಯ ೀಾಃ || || 18 18 ||||  

 

ಸ ಮಾಮಚಿನ್ುರ್ದ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರಶನಪಾರವಿನಿಶಾರ್ಮ್ ಸ ಮಾಮಚಿನ್ುರ್ದ್ ದ್ೀವಾಃ ಪರಶನಪಾರವಿನಿಶಾರ್ಮ್ ||  
ತಸಾಯಹಂ ಹಂಸರ ಪ್ೀಣ ಸಕ್ಾಶಮಗಮಂ ತದಾ ತಸಾಯಹಂ ಹಂಸರ ಪ್ೀಣ ಸಕ್ಾಶಮಗಮಂ ತದಾ || || 19 19 ||||  

ಪರಶ್್ ನೀ ಬಿೀಜಮಸ್ಯೀತ ಪರಶನಬಿೀಜಂ ಪರಿಹಾರಮ್ ಪರಶ್್ ನೀ ಬಿೀಜಮಸ್ಯೀತ ಪರಶನಬಿೀಜಂ ಪರಿಹಾರಮ್ | | ಗತಣಾನಾಂಗತಣಾನಾಂ  ಚ್ೀತಸಶಾ ಕಮಯ ಚ್ೀತಸಶಾ ಕಮಯ 
ಕ್ಾರಣಮಿತ ಮನಾವಕ್ಾರಣಮಿತ ಮನಾವನ್ಾಃ ಕಮಯ ೀಾಃ ನ್ಾಃ ಕಮಯ ೀಾಃ ||  

‘‘ಬರಹಾಮ ಪೃಷ್ಟಸತು ಯೀಗಿೀನ ದ್ಾೈಾಃಬರಹಾಮ ಪೃಷ್ಟಸತು ಯೀಗಿೀನ ದ್ಾೈಾಃ  ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯೈಮಯನ್ ೀಗತ್್ೀಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯೈಮಯನ್ ೀಗತ್್ೀಾಃ ||  
ಕ್ಾರಣಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವದಾಧ ಕಮೀಯತ ಪರತಯಪದ್ಯತ ಕ್ಾರಣಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವದಾಧ ಕಮೀಯತ ಪರತಯಪದ್ಯತ ||  
ಹ್ೀತತಹ್ೀತತರನ್ ಯೀರನ್ ಯೀSSಪ ತತ್ಾರಸ್ತುೀತ್್ಯೀವಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಪರಭತಾಃ ಪ ತತ್ಾರಸ್ತುೀತ್್ಯೀವಂ ಜಾನ್ನ್ನಪ ಪರಭತಾಃ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಮನ್ಸುತರ ನಾಧ್ಾವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ ಮನ್ಸುತರ ನಾಧ್ಾಜಾಜಜಾಜನ್ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ನ್ನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್ ||  
ಸಾವತಮನಾ ಪರಿಹಾರ್ ೀಕಿುಸುದಾ ಹಾಯಸ್ತೀದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪರರಾ ಸಾವತಮನಾ ಪರಿಹಾರ್ ೀಕಿುಸುದಾ ಹಾಯಸ್ತೀದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪರರಾ ||  
ಅತಾಃ ಅತಾಃ ಸ ಸ ತತರರ್ಂ ಜಾನ್ನ್ ನಾಕರ್ ೀತ್ ತದಿವಚಾರಣಮ್ ತತರರ್ಂ ಜಾನ್ನ್ ನಾಕರ್ ೀತ್ ತದಿವಚಾರಣಮ್ ||  
ತಮೀತಮೀವಾಚಿನ್ುವಾಚಿನ್ುರ್ದ ದ್ೀವಾಃ ಪರಶನನಿಣಯರ್ಕ್ಾರಣಾತ್ ರ್ದ ದ್ೀವಾಃ ಪರಶನನಿಣಯರ್ಕ್ಾರಣಾತ್ ||  
ಭರಮತೀವ ಮನ್ಾಃ ಕ್ಾವಪ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾರ್ರಾ ಭರಮತೀವ ಮನ್ಾಃ ಕ್ಾವಪ ಬರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮಾರ್ರಾ ||  
ಸವಯಜ್ಞಸಾಯಪ ತತ್ಾರತ್ಾಮ ವಕತುಸವಯಜ್ಞಸಾಯಪ ತತ್ಾರತ್ಾಮ ವಕತುಮಿಚ ಛ್ೀಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ಮಿಚ ಛ್ೀಜಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ ||  
ತಜಾಜಾತ್ಾವ ಚಿನಿುತಂ ತಸಯತಜಾಜಾತ್ಾವ ಚಿನಿುತಂ ತಸಯ  ಚಿನ್ುರ್ತಯಮತಮೀವ ತತ ಚಿನ್ುರ್ತಯಮತಮೀವ ತತ ||  
ನ್ ಸವರ್ಂ ಚಿನ್ುರ್ತಯರ್ಯಂ ಸ ಹಿ ತದಾಾವವಿತ್ ಸದಾ ನ್ ಸವರ್ಂ ಚಿನ್ುರ್ತಯರ್ಯಂ ಸ ಹಿ ತದಾಾವವಿತ್ ಸದಾ ||  
ಅನ್ಯೀ ತವಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕ್ಾು ಮೀಹಮಿೀರ್ತರ್ಯಥಾಕರಮಮ್ ಅನ್ಯೀ ತವಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ತಕ್ಾು ಮೀಹಮಿೀರ್ತರ್ಯಥಾಕರಮಮ್ ||  
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ತತಸಯ ಮಧ್ಯನಿದನ್ೀ ಸ ಯೀಯ ಕ್ಷ್ ೀಭವತ್ ಕ್ಷ್ ೀಸಯ ಮಧ್ಯನಿದನ್ೀ ಸ ಯೀಯ ಕ್ಷ್ ೀಭವತ್ ಕ್ಷ್ ೀಭಭಮಾತರಕಮ್ ಮಾತರಕಮ್ ||  
ನ್ೈವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಥಾ ಸ ಯೀಯ ತಮೀನ್ೈವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಥಾ ಸ ಯೀಯ ತಮೀ  ನಾಸ್ತು ಕದಾಚನ್ನಾಸ್ತು ಕದಾಚನ್’’ಇತ ಭಾವವಿವ್ೀಕ್್ೀಇತ ಭಾವವಿವ್ೀಕ್್ೀ  ||||118 8 ||||  

 

ವಸತುನ್ ೀ ರ್ದ್ಯನಾನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರಶನ ಈದ್ೃಶಾಃ ವಸತುನ್ ೀ ರ್ದ್ಯನಾನಾತವಮಾತಮನ್ಾಃ ಪರಶನ ಈದ್ೃಶಾಃ ||  
ಕರ್ಂ ಘಟ್ೀತ ವೀ ವಿಪಾರಕರ್ಂ ಘಟ್ೀತ ವೀ ವಿಪಾರ  ವಕತುಂ ವಾವಕತುಂ ವಾSSನ್ೀಕ ಆಶರರ್ಾಃ ನ್ೀಕ ಆಶರರ್ಾಃ || || 22 22 ||||  

 

ಪಞ್ಚಾತಮಕ್್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮಾನ್ೀಷ್ತ ಚ ವಸತುತಾಃ ಪಞ್ಚಾತಮಕ್್ೀಷ್ತ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸಮಾನ್ೀಷ್ತ ಚ ವಸತುತಾಃ ||  
ಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತ ವಾಃ ಪರಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತ ವಾಃ ಪರಶ್್ ನೀ ವಾಚಾರಮಾೀ ನಿರರ್ಯಕಾಃ ಶ್್ ನೀ ವಾಚಾರಮಾೀ ನಿರರ್ಯಕಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ಮನ್ಸಾ ವಚಸಾ ದ್ೃಮನ್ಸಾ ವಚಸಾ ದ್ೃಷಾಟಯಷಾಟಯ  ಗೃಹಯತ್್ೀಗೃಹಯತ್್ೀSSನ್ಯೈರಪೀನಿದಾಯೈಾಃ ನ್ಯೈರಪೀನಿದಾಯೈಾಃ ||  
ಅಹಮೀವ ನ್ ಮತ್್ ುೀಅಹಮೀವ ನ್ ಮತ್್ ುೀSSನ್ಯದಿತ ಬತಧ್ಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ ನ್ಯದಿತ ಬತಧ್ಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ || || 24 24 ||||  

ಆತಮನ್ ೀ ವಸತುನ್ಾಃಆತಮನ್ ೀ ವಸತುನ್ಾಃ  ಪರಮಾತಮವಸತುನ್ ಏಕತವಂ ರ್ದ್ಯಙಚುೀಕೃತಮ್ ಪರಮಾತಮವಸತುನ್ ಏಕತವಂ ರ್ದ್ಯಙಚುೀಕೃತಮ್ | | ತದಾ ಕರ್ಂ ತದಾ ಕರ್ಂ 
ಪರಶ್್ ನೀ ಘಟ್ೀತ ಪರಶ್್ ನೀ ಘಟ್ೀತ | | ನ್ ಹಿ ಪರಮಾತಮನ್ ೀನ್ ಹಿ ಪರಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ ಯೀನ್ ಯೀSSತರ ಬರಹಮಣಾ ಪೂಜಯಾಃ ತರ ಬರಹಮಣಾ ಪೂಜಯಾಃ 
ಸಾಯಸಾಯದ್ಭಿವನ್ದನಾದ್ಭಿವನ್ದನಾದಿನಾ ದಿನಾ | | ತಸಾಮದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ ವನ್ದಯಾಃತಸಾಮದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ ವನ್ದಯಾಃ  ಪರಮಾತ್್ೈವ ಸ ಚ್ೈಕ ಏವ ಪರಮಾತ್್ೈವ ಸ ಚ್ೈಕ ಏವ ಅಅತಾಃ ತಾಃ 
ಕರ್ಂ ಪರಶನಾಃ ಪರಿಹಾರ್ ೀ ವಾ ಕರ್ಂ ಪರಶನಾಃ ಪರಿಹಾರ್ ೀ ವಾ ||||  

 

ವಸತುತಾಃ ಸಮಾನ್ೀಷ್ತ ಹಿರಣಯಗಭಾಯವರತ್ಾವತ್ ತದ್ವನ್ದಯತ್ಾವಭಾವಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ ವಸತುತಾಃ ಸಮಾನ್ೀಷ್ತ ಹಿರಣಯಗಭಾಯವರತ್ಾವತ್ ತದ್ವನ್ದಯತ್ಾವಭಾವಾಪ್ೀಕ್ಷರಾ | | 
ತಸಾಮದ್ಬಾತಸಾಮದ್ಬಾಹಮಣ್ ೀ ವನ್ದನಾನ್ನ್ುರಂ ವಿಚಾರ್ ೀ ನ್ ಘಟ್ಹಮಣ್ ೀ ವನ್ದನಾನ್ನ್ುರಂ ವಿಚಾರ್ ೀ ನ್ ಘಟ್ತ್್ೀ ತ್್ೀ | | ತಸಾಮತಸಾಮತ್ತ್  ಕ್್ ೀ ಕ್್ ೀ 
ಭವಾನಿತ ವಾಚಾ ಪಾರರಬಧಾಃ ಪರಶ್್ ನೀ ನಿರರ್ಯಕಾಃ ಭವಾನಿತ ವಾಚಾ ಪಾರರಬಧಾಃ ಪರಶ್್ ನೀ ನಿರರ್ಯಕಾಃ ||||  
ರ್ರ್ಸಾಮನ್ಮನ್ ಆದಿಸಾಮನ್ಮನ್ ಆದಿಭಿಗೃಯಹಯಮಾಣಮಹಂ ನ್ ಭಭಿಗೃಯಹಯಮಾಣಮಹಂ ನ್ ಭವಾಮಯೀವ ವಾಮಯೀವ | | ಸವರ್ಮಪ ಪರಸಾದಾತ್ ಸವರ್ಮಪ ಪರಸಾದಾತ್ 
ಕರ್ಕರ್ಞ್ಚಾದ್ುೃಹಯತ ಇತಯತ ಆಹ  ಞ್ಚಾದ್ುೃಹಯತ ಇತಯತ ಆಹ  --  ಮತ್್ ುೀಮತ್್ ುೀSSನ್ಯದಿತ ನ್ಯದಿತ ||ರ್ನ್ಮನ್ರ್ನ್ಮನ್ಆಆದಿಭಿವಿಯಚಾರ್ಯ ದಿಭಿವಿಯಚಾರ್ಯ 
ಮತ್್ ುೀಮತ್್ ುೀSSನ್ಯತ್್ವೀನ್ೈವ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ನ್ಯತ್್ವೀನ್ೈವ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | | ತದ್ಹಂ ನ್ ಭವಾಮಯೀವ್ೀತ  ಬತಧ್ಯಧ್ವಮ್ ತದ್ಹಂ ನ್ ಭವಾಮಯೀವ್ೀತ  ಬತಧ್ಯಧ್ವಮ್ | | 
ವಿಚಾರಿವಿಚಾರಿತಸಾಯಪ ಪುನ್ಾಃತಸಾಯಪ ಪುನ್ಾಃ  ಸಂಶರ್ಕ್ಾರಣಂ ಪರಿಕಲಾಯ ಸಂಶಯೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃಸಂಶರ್ಕ್ಾರಣಂ ಪರಿಕಲಾಯ ಸಂಶಯೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ  | | ಅತಾಃಅತಾಃ  
ಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತ ನಾರಬಧವಯಾಃಕ್್ ೀ ಭವಾನಿತ ನಾರಬಧವಯಾಃ, , ಗತಗತಣ್ೀಷಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ ಇತ್್ಯೀವ ಪರಶನ ಆರಬಧವಯಾಃ ಣ್ೀಷಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ ಇತ್್ಯೀವ ಪರಶನ ಆರಬಧವಯಾಃ ||  

‘‘ನ್ ರ್ತಷಾಮಕಮಪ ಪರಶ್್ ನೀ ಘಟ್ೀತ್ಾರ್ಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ನ್ ರ್ತಷಾಮಕಮಪ ಪರಶ್್ ನೀ ಘಟ್ೀತ್ಾರ್ಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ಮಾಮೃತ್್ೀ ನ್ ಹಿ ವನ್ ದಯೀಮಾಮೃತ್್ೀ ನ್ ಹಿ ವನ್ ದಯೀSSಸ್ತು ವಿರಿಞ್ಕಾೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕಶಾನ್ ಸ್ತು ವಿರಿಞ್ಕಾೀಾಃ ಕ್ಾವಪ ಕಶಾನ್ ||  
ಅಭಿವನಿದತಪಾದ್ಂ ಮಾಂ ವಿರಿಞ್ಕಾೀನ್ ಕರ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ಅಭಿವನಿದತಪಾದ್ಂ ಮಾಂ ವಿರಿಞ್ಕಾೀನ್ ಕರ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಪೃಚಛತ್ಾನ್ಯೀ ಸಮಾ ರ್ಸಾಮದ್ವರತ್್ವೀ ಚತತಮತಯಖಾತ್ ಪೃಚಛತ್ಾನ್ಯೀ ಸಮಾ ರ್ಸಾಮದ್ವರತ್್ವೀ ಚತತಮತಯಖಾತ್ ||  
ದ್ೀವಾ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪತರ್ ೀ ಗನ್ಧವಾಯ ಅಸತರಾಸುಥಾ ದ್ೀವಾ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಪತರ್ ೀ ಗನ್ಧವಾಯ ಅಸತರಾಸುಥಾ ||  
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ಇಇತ ಪಞ್ಚಾತಮಕಂ ಸವಯ ಬರಹಮಣಸುವವರಂ ರ್ತಾಃ ತ ಪಞ್ಚಾತಮಕಂ ಸವಯ ಬರಹಮಣಸುವವರಂ ರ್ತಾಃ ||  
ರ್ನ್ಮದ್ನ್ಯದಿವಚಾರ್ೀಣ ಗೃಹಯತ್್ೀ ತನ್ನ ಚಾಸಯಹಮ್ ರ್ನ್ಮದ್ನ್ಯದಿವಚಾರ್ೀಣ ಗೃಹಯತ್್ೀ ತನ್ನ ಚಾಸಯಹಮ್ ||  
ಇತ ಜಾನಿೀಧ್ವಮದ ಧ್ೈವ ಮತರಸದಾದಿಧ ಇತ ಜಾನಿೀಧ್ವಮದ ಧ್ೈವ ಮತರಸದಾದಿಧ ಮದ್ದೃಶ್ಾಃ ಮದ್ದೃಶ್ಾಃ ||  
ಅನ್ಯತ್ ಸವಭಾವತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯಂ ಮಮ ಪ್ರೀರಣಯೈವ ತತ ಅನ್ಯತ್ ಸವಭಾವತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯಂ ಮಮ ಪ್ರೀರಣಯೈವ ತತ ||  
ತಸಾಮದಿವವಕ್ಷಿತ್ಾಥ್ೀಯ ತತ ಪರಶಾನರಮಾೀ ನ್ ಮದ್ುತಾಃತಸಾಮದಿವವಕ್ಷಿತ್ಾಥ್ೀಯ ತತ ಪರಶಾನರಮಾೀ ನ್ ಮದ್ುತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ಇದ್ಂ ಹಿ ವಿಶವಂ ಭಗವಾನಿಇದ್ಂ ಹಿ ವಿಶವಂ ಭಗವಾನಿವ್ೀತರಾಃವ್ೀತರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಪರಕೃತ್್ೀವಯಯತರಿಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಪರಕೃತ್್ೀವಯಯತರಿಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಂ ವಿದಾಯತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀತ ರ್ಂ ವಿದ್ತಾಃತಂ ವಿದಾಯತ್ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀತ ರ್ಂ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  
‘‘ಪರಕೃತ್್ೀಾಃಪರಕೃತ್್ೀಾಃ  ಪಾರಕೃತ್ಾಚ್ೈವ ವಯತರಿಕುಂ ಗತಣಾ ಕಮ್ ಪಾರಕೃತ್ಾಚ್ೈವ ವಯತರಿಕುಂ ಗತಣಾ ಕಮ್ ||  
ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ನ್ೈತದಿಚಛನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕಲ್ ೀದ್ವಹ ನ್ೈತದಿಚಛನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಂ ಕತರತಕಲ್ ೀದ್ವಹ ||  
ಬಹ ಬಹ ನಾಂ ಪುರತಷಾಣಾಂ ಹಿ ರ್ಥ್ೈಕ್ಾ ಯೀನಿರತಚಯತ್್ೀ ನಾಂ ಪುರತಷಾಣಾಂ ಹಿ ರ್ಥ್ೈಕ್ಾ ಯೀನಿರತಚಯತ್್ೀ ||  
ತಥಾ ತಂ ಪುರತಷ್ಂ ವಿಶವಮಾಖಾಯಸಾಯಮಿ ಗತಣಾ ಕಮ್ತಥಾ ತಂ ಪುರತಷ್ಂ ವಿಶವಮಾಖಾಯಸಾಯಮಿ ಗತಣಾ ಕಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ––  24 24 ||||  

 

ಗತಣ್ೀಷಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತಸ್ತ ಚ ಪರಜಾಾಃ ಗತಣ್ೀಷಾವವಿಶತ್್ೀ ಚ್ೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತಸ್ತ ಚ ಪರಜಾಾಃ ||  
ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹ ಉಭರ್ಂ ಗತಣಾಶ್ಾೀತ್್ ೀ ಮದಾತಮನ್ಾಃ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹ ಉಭರ್ಂ ಗತಣಾಶ್ಾೀತ್್ ೀ ಮದಾತಮನ್ಾಃ || || 25 25 ||||  

ಮಯಯೀವ ಮನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಸ ಮದಾತ್ಾಮ ತಸ್ ಯೀಭರ್ಂ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ಗಧಮಭವತ್ ಮಯಯೀವ ಮನ್ ೀ ರ್ಸಯ ಸ ಮದಾತ್ಾಮ ತಸ್ ಯೀಭರ್ಂ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ಗಧಮಭವತ್ ||||2525||||  
 

ಗತಣ್ೀಷ್ತ ವಾಗತಣ್ೀಷ್ತ ವಾ  ವಿಶ್ೀಚಿಾತುಮಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಗತಣಸ್ೀವರಾ ವಿಶ್ೀಚಿಾತುಮಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಗತಣಸ್ೀವರಾ ||  
ಗತಣಾಶಾ ಚಿತುಪರಭವಾ ಮದ್ ರಪ ಉಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ ಗತಣಾಶಾ ಚಿತುಪರಭವಾ ಮದ್ ರಪ ಉಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ || || 26 26 ||||  

ಮತಸಯರ ಪ್ೀ ತದ್ತಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ ಮತಸಯರ ಪ್ೀ ತದ್ತಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ | | ಮಯ ಸಿ್ತತ್ಾಶ್ಾೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತ ಮಯ ಸಿ್ತತ್ಾಶ್ಾೀತ್್ ೀ ಗತಣಾಶ್ಾೀತ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಸಾಿವಿಷ್ರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಮನ್ ೀ ಮಮ ವಿಷ್ತಣಸಾಿವಿಷ್ರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಮನ್ ೀ ಮಮ ||  
ಇತ ಮರ್ಯಪಯಯ ತತ್ ಸವಯಂ ತಯಜ್ೀತ್ ತತ್ ತಂ ನ್ ಭಾಇತ ಮರ್ಯಪಯಯ ತತ್ ಸವಯಂ ತಯಜ್ೀತ್ ತತ್ ತಂ ನ್ ಭಾದ್ದ್ತ್್ೀತ್್ೀ’’ಇತ ಸಾಮಯೀ ಇತ ಸಾಮಯೀ ||||2626||||  

 

ರ್ಹಿಯ ಸಂರ್ಹಿಯ ಸಂಸೃತಬನ್ ಧೀಸೃತಬನ್ ಧೀSSರ್ಮಾತಮನ್ ೀ ಗತಣವೃತುತಾಃ ರ್ಮಾತಮನ್ ೀ ಗತಣವೃತುತಾಃ ||  
ಮಯ ತತಯೀಯ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಜಹಾಯತ್ ತ್ಾಯಗಸತು ಗತಣಚ್ೀತಸಾಮ್ ಮಯ ತತಯೀಯ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಜಹಾಯತ್ ತ್ಾಯಗಸತು ಗತಣಚ್ೀತಸಾಮ್ || || 28 28 ||||  

ಗತಣಚ್ೀತಸಾಂ ತ್ಾಯಗ ಏವ ಬನ್ಧತ್ಾಯಗಾಃ ಗತಣಚ್ೀತಸಾಂ ತ್ಾಯಗ ಏವ ಬನ್ಧತ್ಾಯಗಾಃ || || 28 28 ||||  
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ರಾವನಾನನಾರ್ಯ ೀಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ನ್ ನಿವತ್್ೀಯತ ರ್ತಕಿುಭಿಾಃ ರಾವನಾನನಾರ್ಯ ೀಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ನ್ ನಿವತ್್ೀಯತ ರ್ತಕಿುಭಿಾಃ ||  
ಜಾಗರತಯಪ ಸವಪನ್ನಜ್ಞಾಃ ಸವಪ್ನೀ ಜಾಗರಣಂ ರ್ಥಾ ಜಾಗರತಯಪ ಸವಪನ್ನಜ್ಞಾಃ ಸವಪ್ನೀ ಜಾಗರಣಂ ರ್ಥಾ || || 30 30 ||||  

‘‘ಭಿನ್ನಸಯ ತ್್ವೀಕಭಾವ್ೀನ್ ತಥ್ೈಕಸಯ ಚಭಿನ್ನಸಯ ತ್್ವೀಕಭಾವ್ೀನ್ ತಥ್ೈಕಸಯ ಚ  ಭ್ೀದ್ತಾಃ ಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾರ್ಯ ೀಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ನಾನಾತ್ಾವದ್ರ್ಯತದಿಧಯೀಾಃಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾನಾರ್ಯ ೀಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ನಾನಾತ್ಾವದ್ರ್ಯತದಿಧಯೀಾಃ’’    

ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 30 30 ||||  

ಅಸತ್ಾವದಾತಮನ್ ೀಅಸತ್ಾವದಾತಮನ್ ೀSSನ್ಯೀಷಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಕಿಙ್ೃತ್ಾನ್ಯೀಷಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಕಿಙ್ೃತ್ಾSSಭಿದಾ ಭಿದಾ ||  
ಗತಯೀ ಹ್ೀತವಶಾಾಸಯ ಮೃಷಾ ಸವಪನದ್ೃಶ್್ ೀ ರ್ಥಾ ಗತಯೀ ಹ್ೀತವಶಾಾಸಯ ಮೃಷಾ ಸವಪನದ್ೃಶ್್ ೀ ರ್ಥಾ || || 31 31 ||||  

‘‘ಅಭಿಧ್ಾ ಕಿಂಕೃತ್್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ಅಭಿಧ್ಾ ಕಿಂಕೃತ್್ೈತ್್ೀಷಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಪರಮೀಶವರ್ೀ ||  
ರ್ತ್್ ೀರ್ತ್್ ೀSSಸತವಮಶಕುತ್ಾವದಾಾವಾನಾಂ ತಸಯ ಶಕುತ್ಾ ಸತವಮಶಕುತ್ಾವದಾಾವಾನಾಂ ತಸಯ ಶಕುತ್ಾ ||  
ತತಾಃ ಸತವಂ ಸಾಧ್ತಭಾವಾಃ ಸತವಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ತತಾಃ ಸತವಂ ಸಾಧ್ತಭಾವಾಃ ಸತವಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ||  
ಸಾಧ್ತಭಾವಶಾ ಶಕುಸಯ ತತ್್ ೀಸಾಧ್ತಭಾವಶಾ ಶಕುಸಯ ತತ್್ ೀSSನಾಯನಾಯSSಸಾಧ್ತತ್ಾ ತತಾಃ ಸಾಧ್ತತ್ಾ ತತಾಃ ||  
ಅಭ್ೀದ್ೀ ಜಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾಯ ವಾಚ್ ೀ ಯೀ ಚ ಹ್ೀತವಾಃ ಅಭ್ೀದ್ೀ ಜಗತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾಯ ವಾಚ್ ೀ ಯೀ ಚ ಹ್ೀತವಾಃ ||  
ಸವಪನಜಾಗರತೆಲಾಕವತ್ ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ಭರಮದ್ಶ್ಯತ್ಾಾಃಸವಪನಜಾಗರತೆಲಾಕವತ್ ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ಭರಮದ್ಶ್ಯತ್ಾಾಃ’’    

ಇತ ಶಾಶವತಸಂಹಿಇತ ಶಾಶವತಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ತ್ಾರಾಮ್  || || 31 31 ||||  

ಯೀ ಜಾಗರ್ೀ ಬಹತವಿಧ್ಾನ್ ಕ್ಷಣಧ್ಮಿಯಣ್ ೀಯೀ ಜಾಗರ್ೀ ಬಹತವಿಧ್ಾನ್ ಕ್ಷಣಧ್ಮಿಯಣ್ ೀSSಥಾಯನ್ ಥಾಯನ್   
ಭತಙಕೆ ತೀ ಸಮಸುಕರಭತಙಕೆ ತೀ ಸಮಸುಕರಣ್ ೀ ಹೃತ ತತಸದ್ೃಕ್ಷಾನ್ ಣ್ ೀ ಹೃತ ತತಸದ್ೃಕ್ಷಾನ್ ||  
ಸವಪ್ನೀಸವಪ್ನೀSSರ್ ಸತಪು ಉಪಸಂಹರತ್್ೀ ಸ ಏಕಾಃರ್ ಸತಪು ಉಪಸಂಹರತ್್ೀ ಸ ಏಕಾಃ  ||  
ಸೃಸೃತಯನ್ವರಾತ್ ತರಗತಣವೃತುದ್ೃಗಿನಿದಾಯೀಶಾಃ ತಯನ್ವರಾತ್ ತರಗತಣವೃತುದ್ೃಗಿನಿದಾಯೀಶಾಃ || || 32 32 ||||  

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭತಯಙಕೆ ತೀದ್ಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಸಿ್ತತ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭತಯಙಕೆ ತೀSSಥಾಯನ್ ಜಾಗರದಾಸಿ್ತತ್ಾನ್ ಥಾಯನ್ ಜಾಗರದಾಸಿ್ತತ್ಾನ್ ||  
ಕಣಠಸಂಸಿಸುಥಾ ಸವಪಾನನ್ ಜೀವಾನ್ನ್ದಂ ಚ ಸತಪುಗಾಃ ಕಣಠಸಂಸಿಸುಥಾ ಸವಪಾನನ್ ಜೀವಾನ್ನ್ದಂ ಚ ಸತಪುಗಾಃ ||  
ಶತರತಯನ್ವರಾತ್ ಸೃತಭಯಶಾ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವಶತರತಯನ್ವರಾತ್ ಸೃತಭಯಶಾ ಸ ಏಕಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ರಾಃ ||  
ಅಸವತನ್ಿಸಯ ಜೀವಸಯ ಸವತನ್ ಿೀ ಜಾಗರದಾದಿದ್ಾಃ ಅಸವತನ್ಿಸಯ ಜೀವಸಯ ಸವತನ್ ಿೀ ಜಾಗರದಾದಿದ್ಾಃ ||  
ಸವರ್ಂ ಸವಪಾನದಿಹಿೀನ್ಾಃ ಸನ್ ಕಿರೀಡತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಸವರ್ಂ ಸವಪಾನದಿಹಿೀನ್ಾಃ ಸನ್ ಕಿರೀಡತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ತತ್ ು್ವೀ ಇತ ತತ್ ು್ವೀ ||||  
‘‘ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸವಪ್ನೀನ್ ಶಾರಿೀರಮಭಿಪರಹತ್ಾಯಸತಪುಾಃ ಸತಪಾುಸತಪಾುನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತನ್ಭಿಚಾಕಶ್ೀತ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ || || 32 32 ||||  
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ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ವಿಭರಮಮಿಮಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಲಾಸಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ವಿಭರಮಮಿಮಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಲಾಸಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ 
ವಿನ್ಷ್ಟಮತಲ್ ೀಲಮಲಾತಚಕರಮ್ ವಿನ್ಷ್ಟಮತಲ್ ೀಲಮಲಾತಚಕರಮ್ ||  
ವಿಜ್ಞಾನ್ಮೀಕವಿಜ್ಞಾನ್ಮೀಕಮತರತಧ್್ೀವ ವಿಭಾತ ಮಾರಾ ಮತರತಧ್್ೀವ ವಿಭಾತ ಮಾರಾ   
ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ ತರಗತಣಸಗಯಕೃತ್್ ೀ ವಿಕಲಾಾಃ ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥಾ ತರಗತಣಸಗಯಕೃತ್್ ೀ ವಿಕಲಾಾಃ || || 34 34 ||||  

ಜಾಗರದಾದಿಷ್ತ ಪರಮಾತಮಭ್ೀದ್ಂ ವಿಭರಮಂ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ಜಾಗರದಾದಿಷ್ತ ಪರಮಾತಮಭ್ೀದ್ಂ ವಿಭರಮಂ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ||  

‘‘ಜಾಗರದಾದಿಕಜಾಗರದಾದಿಕರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರಮಾತ್್ೈಕ ಏವ ತತ ರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರಮಾತ್್ೈಕ ಏವ ತತ ||  
ಇತ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ಸತತಂ ಮತಚಯತ್್ೀ ಸಂಸೃತ್್ೀರತಾಃಇತ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ಸತತಂ ಮತಚಯತ್್ೀ ಸಂಸೃತ್್ೀರತಾಃ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  

ರ್ದಾ ವಿಭರಮೀರ್ದಾ ವಿಭರಮೀSSರ್ಮಿತ ದ್ೃಷ್ಟಸುದ್ೈವ ವಿನ್ಷ್ಟಾಃ ರ್ಮಿತ ದ್ೃಷ್ಟಸುದ್ೈವ ವಿನ್ಷ್ಟಾಃ | | 
ಶತರತರ್ತಕಿುಭಿಶತರತರ್ತಕಿುಭಿವಿಯಚಾರಿತ್್ೀವಿಯಚಾರಿತ್್ೀSSತಲ್ ೀಲಾಃ ತಲ್ ೀಲಾಃ | | ಕ್ಷಿಪರಂ ವಿನ್ಶಯತೀತಯರ್ಯಾಃ ಕ್ಷಿಪರಂ ವಿನ್ಶಯತೀತಯರ್ಯಾಃ | | ಅಲಾತಸಯ ಅಲಾತಸಯ 
ಚಕ್ಾರಕ್ಾರತವಚಕ್ಾರಕ್ಾರತವಭರಭರಮವತ್  ಪರಮಾತಮಮವತ್  ಪರಮಾತಮಭ್ೀದ್ಭರಮಾಃ ಭ್ೀದ್ಭರಮಾಃ | | ತರಗತಣ್ೈಸುತ್ಾೆಯೈಯಾಃತರಗತಣ್ೈಸುತ್ಾೆಯೈಯಾಃ  
ಪಾಪಾದಿಭಿಶಾ ಬದ್ಧಾಃಪಾಪಾದಿಭಿಶಾ ಬದ್ಧಾಃ  ಸನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂಸನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ  ಭಾರನಾಯ ಬಹತಧ್ಾ ಭಾರನಾಯ ಬಹತಧ್ಾ 
ಪಶಯತ ಪಶಯತ ||  

‘‘ದ್ೀಹಭ್ೀದ್ೀಷ್ವವಸಾಿಸತ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಲಮ್ ದ್ೀಹಭ್ೀದ್ೀಷ್ವವಸಾಿಸತ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಲಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ನ್ನ ದ್ೈಕಸದ್ ರಪಂ ಭಾರನಾಯಜ್ಞಾನ್ನ್ನ ದ್ೈಕಸದ್ ರಪಂ ಭಾರನಾಯ ಭಿನ್ನಂ ಪರಪಶಯತ  ಭಿನ್ನಂ ಪರಪಶಯತ ||  
ಸಾ ಚ ಭಾರನಿುವಿಯನ್ಶ್ಯೀತ ರ್ದಾ ಭಾರನಿುತವವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ಸಾ ಚ ಭಾರನಿುವಿಯನ್ಶ್ಯೀತ ರ್ದಾ ಭಾರನಿುತವವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ||  
ಅತಕ್ಷಿಪರಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀಚಾ ನ್ ಸಿ್ತರಂ ದಿಗಬಾಮಾದಿವತ್ ಅತಕ್ಷಿಪರಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀಚಾ ನ್ ಸಿ್ತರಂ ದಿಗಬಾಮಾದಿವತ್ ||  
ತರಗತಣ್ೈಬಯನಿಧತ್ಾ ಜೀವಾ ಜ್ಞಪುಮಾತರಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ತರಗತಣ್ೈಬಯನಿಧತ್ಾ ಜೀವಾ ಜ್ಞಪುಮಾತರಂ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ ||  
ಪಶಯನಿು ಬಹತಧ್ಾ ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥ್ೈಕಂ ಬಹತಧ್ಾ ಕವಚಿತ್ ಪಶಯನಿು ಬಹತಧ್ಾ ಸವಪ್ನೀ ರ್ಥ್ೈಕಂ ಬಹತಧ್ಾ ಕವಚಿತ್ ||  
ಅಭಿನ್ ನೀಅಭಿನ್ ನೀSSಪ ವಿಭಿನ್ನೀಷ್ತ ವಯವಹಾರ್ ೀ ರ್ಥಾ ಭವ್ೀತ್ ಪ ವಿಭಿನ್ನೀಷ್ತ ವಯವಹಾರ್ ೀ ರ್ಥಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತಥ್ೈವ ವವವಹಾರಾರ್ ಶಕುತ್ಾವನ್ನೈವ ದ್ ಷ್ಣಮ್ ತಥ್ೈವ ವವವಹಾರಾರ್ ಶಕುತ್ಾವನ್ನೈವ ದ್ ಷ್ಣಮ್ ||  
ಈಶಸಯ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಮಪ ರ್ಚಛಕಿುದಾರ್ಕಾಃಈಶಸಯ ತತ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಮಪ ರ್ಚಛಕಿುದಾರ್ಕಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || ||   

ಅಲಾತಭಾರಮಕ್್ ೀ ರ್ದಾ ನಿವತಯತ್್ೀ ತದ್ೈವ ಭರಮೀ ನಿವತಯತ್್ೀ ಅಲಾತಭಾರಮಕ್್ ೀ ರ್ದಾ ನಿವತಯತ್್ೀ ತದ್ೈವ ಭರಮೀ ನಿವತಯತ್್ೀ | | 
ತದ್ವದ್ಯದಾಭರಮನಿವೃತುಮಿಚಛತ ತದ್ೈವ ಗತರ ಪಸದ್ನಾನಿನವತಯಯತತಂ ಶಕಯಾಃ ತದ್ವದ್ಯದಾಭರಮನಿವೃತುಮಿಚಛತ ತದ್ೈವ ಗತರ ಪಸದ್ನಾನಿನವತಯಯತತಂ ಶಕಯಾಃ ||  

‘‘ಅಶಕ್್ ಯೀಅಶಕ್್ ಯೀSSಪಯತ ಶಕ್್ ಯೀಪಯತ ಶಕ್್ ಯೀSSರ್ಂ ವಿನಿವತಯಯತತಂ ಭರಮಾಃ ರ್ಂ ವಿನಿವತಯಯತತಂ ಭರಮಾಃ ||  
ಈಶಸ್ ಿೀಈಶಸ್ ಿೀ  ಗತರತಸಮಾತ್ಾಯ ರ್ದಿ ಶತದ್ಧಮನಾಾಃ ಪುಮಾನ್ಗತರತಸಮಾತ್ಾಯ ರ್ದಿ ಶತದ್ಧಮನಾಾಃ ಪುಮಾನ್’’  ಇತ ಸಮಯಗ್ಇತ ಸಮಯಗ್  ಜ್ಞಾನ್ೀಜ್ಞಾನ್ೀ||||3434||||  
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ದ್ೃಷ್ಟಟಂ ತತಾಃ ಪರತನಿವತಯಯ ನಿವೃತುತಷ್ಯದ್ೃಷ್ಟಟಂ ತತಾಃ ಪರತನಿವತಯಯ ನಿವೃತುತಷ್ಯ- - 
ಸ ುಷ್ಟಣೀಂ ಭವ್ೀನಿನಜಸತಖಾನ್ತಭವೀ ನಿರಿೀಹಾಃ ಸ ುಷ್ಟಣೀಂ ಭವ್ೀನಿನಜಸತಖಾನ್ತಭವೀ ನಿರಿೀಹಾಃ ||  
ಸನ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಕವ ಚ ರ್ದಿೀದ್ಮವಸತು ಬತದಾಧಯ ಸನ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಕವ ಚ ರ್ದಿೀದ್ಮವಸತು ಬತದಾಧಯ   
ತಯಕುಂ ಭರಮಾರ್ ನ್ ಭವ್ೀತ್ ಸೃತರಾ ನಿಪಾತ್ಾತ್ ತಯಕುಂ ಭರಮಾರ್ ನ್ ಭವ್ೀತ್ ಸೃತರಾ ನಿಪಾತ್ಾತ್ || || 35 35 ||||  

ನಿಪಾತಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ ನಿಪಾತಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ | | ಮೀಕ್ಷಮಾರಭಯ ಮೀಕ್ಷಮಾರಭಯ ತ್ಾವತ್ ಪರ್ಯನ್ುಂ ತ್ಾವತ್ ಪರ್ಯನ್ುಂ 
ಸೃತರ್ಯಸಾಮಜಾಜಾನಿನ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಅತ್್ ೀ ಮ ಢ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಭರಮೀ ರ್ದ್ಯಪ ಸೃತರ್ಯಸಾಮಜಾಜಾನಿನ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಅತ್್ ೀ ಮ ಢ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತ್್ ೀ ಭರಮೀ ರ್ದ್ಯಪ 
ಸನ್ದೃಶಯತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ತಥಾಸನ್ದೃಶಯತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ತಥಾSSಪ ಭರಪ ಭರಮಾರ್ ನ್ ಭವತ ಮಾರ್ ನ್ ಭವತ | | ಫಲಂ ಹಿ ನಿಪಾತಂ ಸಮರತಫಲಂ ಹಿ ನಿಪಾತಂ ಸಮರತ||||35 35 ||||  

 

ದ್ೀಹಂ ಚ ನ್ಶವರಮವಸಿ್ತತಮತತಿತಂ ಚ ದ್ೀಹಂ ಚ ನ್ಶವರಮವಸಿ್ತತಮತತಿತಂ ಚ   
ಸ್ತದ್ ಧೀ ನ್ ಪಶಯತ ರ್ತ್್ ೀಸ್ತದ್ ಧೀ ನ್ ಪಶಯತ ರ್ತ್್ ೀSSಧ್ಯಗಮತ್ ಸವರ ಪಮ್ ಧ್ಯಗಮತ್ ಸವರ ಪಮ್ ||  
ದ್ೈವಾದ್ೈವಾದ್ತಪ್ೀತಮತತದ್ತಪ್ೀತಮತತ  ದ್ೈವವಶಾದ್ಪ್ೀತಂ ದ್ೈವವಶಾದ್ಪ್ೀತಂ   
ವಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ಪರಿವೃತಂವಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ಪರಿವೃತಂ  ಮದಿರಾಮದಾನ್ಧಾಃ ಮದಿರಾಮದಾನ್ಧಾಃ || || 36 36 ||||  

ತರಗತಣಸಗಯಕೃತ್್ ೀ ವಿಕಲಾತರಗತಣಸಗಯಕೃತ್್ ೀ ವಿಕಲಾ  ಇತತಯಕುಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಇತತಯಕುಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀSSಪ ದ್ೀಹವತ್ ು್ವೀನ್ ಪ ದ್ೀಹವತ್ ು್ವೀನ್ 
ತರಗತಣಿತ್ಾವದಿವಕಲ್ ಾೀ ಭವತೀತಯತ ಆಹ ತರಗತಣಿತ್ಾವದಿವಕಲ್ ಾೀ ಭವತೀತಯತ ಆಹ | | ದ್ೀಹಂ ಚ ನ್ಶವರಮಿತ ದ್ೀಹಂ ಚ ನ್ಶವರಮಿತ || || 36 36 ||||  

 

ದ್ೀಹ್ ೀದ್ೀಹ್ ೀSSಪ ದ್ೈವವಶಗಾಃ ಖಲತ ಕಮಯ ರಾವತ್ ಪ ದ್ೈವವಶಗಾಃ ಖಲತ ಕಮಯ ರಾವತ್   
ಸಾವರಮಾಸಾವರಮಾಕಂ ಪರತಸಮಿೀಕ್ಷಕಂ ಪರತಸಮಿೀಕ್ಷತ ಏವ ಸಾಸತಾಃತ ಏವ ಸಾಸತಾಃ  ||  
ತಂ ಸಪರಪಞ್ಾಮ ರ ಢಸಮಾ ಯೀಗಾಃ ತಂ ಸಪರಪಞ್ಾಮ ರ ಢಸಮಾ ಯೀಗಾಃ   
ಸಾವಪನಂ ಪುನ್ನ್ಯಸಾವಪನಂ ಪುನ್ನ್ಯ  ಭಭಜತ್್ೀ ಪರತಬತದ್ಧವತ್ ಸಾಃ ಜತ್್ೀ ಪರತಬತದ್ಧವತ್ ಸಾಃ || || 37 37 ||||  

‘‘ಆದ್ಆದ್ರ್ ೀ ಭಜನ್ಂ ಭಕಿುಬಯಹತಮಾನ್ಂ ಚ ಸ್ೀವನ್ಮ್ ರ್ ೀ ಭಜನ್ಂ ಭಕಿುಬಯಹತಮಾನ್ಂ ಚ ಸ್ೀವನ್ಮ್ ||  
ಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸೃತಸುಜಜನ್ಮಕಮಯ ಚಪರಾಯರ್ವಾಚಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸೃತಸುಜಜನ್ಮಕಮಯ ಚ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 37 37 ||||  

 

ಮಾಂ ಭಜನಿು ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿಗತಯಣಂ ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಕಮ್ ಮಾಂ ಭಜನಿು ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿಗತಯಣಂ ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಕಮ್ ||  
ಸೃಹೃದ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಾಮಾಯಸಸೃಹೃದ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಾಮಾಯಸಙ್ಕುದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಙ್ಕುದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ || || 40 40 ||||  

  ‘‘ಅಪೂಣಯಗತಣರ ಪಾಸತು ಸಮ ಾಣಯಅಪೂಣಯಗತಣರ ಪಾಸತು ಸಮ ಾಣಯಗತಣರ ಪಕಮ್ ಗತಣರ ಪಕಮ್ ||  
ಭಜನಿು ಪರಮಂ ಬರಹಮ ದ್ೀವಾಭಜನಿು ಪರಮಂ ಬರಹಮ ದ್ೀವಾಸ್ತಿಸ್ತಿಗತಣವಜಯತಮ್ಗತಣವಜಯತಮ್’’ಇತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಕ್ಾಲಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||4040||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀತರಯೀದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  13 13 ||||  
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|| || ಚತತರ್ಯಶ್್ ೀಚತತರ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  14 14 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––    

ತ್್ೀನ್ ಪರೀಕ್ಾು ಚ ಪುತ್ಾರರ್ ಮನ್ವ್ೀ ಪೂವಯಜಾರ್ ಸಾ ತ್್ೀನ್ ಪರೀಕ್ಾು ಚ ಪುತ್ಾರರ್ ಮನ್ವ್ೀ ಪೂವಯಜಾರ್ ಸಾ ||  
ತತ್್ ೀ ಭೃಗಾವದ್ಯೀತತ್್ ೀ ಭೃಗಾವದ್ಯೀSSಗೃಹಣನ್ ಸಪುಗೃಹಣನ್ ಸಪುಬರಹಮಬರಹಮ  ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ || || 4 4 ||||  

‘‘ರತರತದ್ರಮಿನ್ದಾಂ ಕತಮಾರಂ ಚ ವಿನ್ೈವಾನಾಯಗರಜ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ದ್ರಮಿನ್ದಾಂ ಕತಮಾರಂ ಚ ವಿನ್ೈವಾನಾಯಗರಜ್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ||  
ಬರಹಮಪುತ್್ರೀಷಾವದಿಸೃಷಾಟವನ್ಯಥಾತವಂಪುನ್ಜಯನ್ೀಾಃಬರಹಮಪುತ್್ರೀಷಾವದಿಸೃಷಾಟವನ್ಯಥಾತವಂಪುನ್ಜಯನ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ||||  
‘‘ಆದಿಸೃಷೌಟ ಪೂವಯಜಾ ಯೀ ತ್್ೀಆದಿಸೃಷೌಟ ಪೂವಯಜಾ ಯೀ ತ್್ೀSS ಕ್ಾಾಃ ಸವಯತ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ  ಕ್ಾಾಃ ಸವಯತ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮತಕ್ಾುವಪ ರ್ಥಾಕರಮಮ್’’  ಇತ ನಿಬನ ಧ್ೀ ಇತ ನಿಬನ ಧ್ೀ || || 4 4 ||||  

 

ಏವಂ ಪರಕೃತವ್ೈಚಿತ್ಾರಯಏವಂ ಪರಕೃತವ್ೈಚಿತ್ಾರಯದ್ ಭಿದ್ಯನ ು್ೀ ಮತಯೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ದ್ ಭಿದ್ಯನ ು್ೀ ಮತಯೀ ನ್ೃಣಾಮ್ ||  
ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿತ್ ಪಾಷ್ಣಡಮತಯೀಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿತ್ ಪಾಷ್ಣಡಮತಯೀSSಪರ್ೀ ಪರ್ೀ || || 8 8 ||||  

ಅನ್ೀನ್ ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದ್ೀವ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮ್ ಅನ್ೀನ್ ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ಕ್್ೀಷಾಂಚಿದ್ೀವ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಮ್ || || 8 8 ||||  
 

ಮನಾಮರಾಮೀಹಿತ ಮನಾಮರಾಮೀಹಿತ ರ್ಾಃ ಪುರತಷಾಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ರ್ಾಃ ಪುರತಷಾಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ||  
ಶ್ರೀಯೀ ವದ್ನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನ್ುಂಶ್ರೀಯೀ ವದ್ನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನ್ುಂ  ರ್ಥಾಕಮಯ ರ್ಥಾರತಚಿರ್ಥಾಕಮಯ ರ್ಥಾರತಚಿ  || || 9 9 ||||  

 

ಧ್ಮಯಮೀಕ್್ೀ ರ್ಶಶಾಾನ್ಯೀ ಕ್ಾಮಂ ಸತಯಂ ದ್ಮಂ ಶಮಮ್ ಧ್ಮಯಮೀಕ್್ೀ ರ್ಶಶಾಾನ್ಯೀ ಕ್ಾಮಂ ಸತಯಂ ದ್ಮಂ ಶಮಮ್ ||  
ಅನ್ಯೀ ಅನ್ಯೀ ವದ್ನಿು ಸಾವರ್ಯಂ ವಾ ಐಶವರ್ಯಂ ತ್ಾಯಗಭ್ ೀಜನ್ಮ್ ವದ್ನಿು ಸಾವರ್ಯಂ ವಾ ಐಶವರ್ಯಂ ತ್ಾಯಗಭ್ ೀಜನ್ಮ್ ||  
ಕ್್ೀಚಿದ್ ರ್ಜ್ಞತಪೀದಾನ್ಂ ವರತ್ಾನಿ ನಿರ್ಮಾನ್ ರ್ಮಾನ್ ಕ್್ೀಚಿದ್ ರ್ಜ್ಞತಪೀದಾನ್ಂ ವರತ್ಾನಿ ನಿರ್ಮಾನ್ ರ್ಮಾನ್ ||| | 10 10 ||||  

 

ಆದ್ಯನ್ುವನ್ು ಏವ್ೈಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಕಮಯವಿನಿಮಿಯತ್ಾಾಃ ಆದ್ಯನ್ುವನ್ು ಏವ್ೈಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಕಮಯವಿನಿಮಿಯತ್ಾಾಃ ||  
ದ್ತಾಃಖ್ ೀದ್ಕ್ಾಯಸುಮೀನಿಷಾಠಾಃ ಕ್ಷತದಾರನ್ನಾದಾಃ ಶತಚಾದ್ತಾಃಖ್ ೀದ್ಕ್ಾಯಸುಮೀನಿಷಾಠಾಃ ಕ್ಷತದಾರನ್ನಾದಾಃ ಶತಚಾSSಪಯತ್ಾಾಃ ಪಯತ್ಾಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಮದ್ಾಕಿುವಜಯತಂ ಶ್ರೀಯೀ ಯೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ದ್ತರಾಶರಾಾಃ ಮದ್ಾಕಿುವಜಯತಂ ಶ್ರೀಯೀ ಯೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ದ್ತರಾಶರಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಮನ ು್ೀ ತಮೀತ್್ೀಷಾಮನ ು್ೀ ತಮೀ  ಘ ೀರಮನ್ನ್ುಂ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್ಘ ೀರಮನ್ನ್ುಂ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್’’    

ಇತ ಮಾನ್ಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಮಾನ್ಯಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 9 9 ––  11 11 ||||  

ನ್ ತಥಾ ಮೀ ಪರರ್ತಮ ಆತಮಯೀನಿನ್ಯ ಶಙ್ೆರಾಃ ನ್ ತಥಾ ಮೀ ಪರರ್ತಮ ಆತಮಯೀನಿನ್ಯ ಶಙ್ೆರಾಃ ||  
ನ್ ಚ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ನ್ ಶ್ರೀನ್ಯ ವಾನ್ ಚ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ ನ್ ಶ್ರೀನ್ಯ ವಾSSSSತ್ಾಮ ಚ ರ್ಥಾ ಭವಾನ್ ತ್ಾಮ ಚ ರ್ಥಾ ಭವಾನ್ || || 15 15 ||||  

‘‘ಕೃಪಾನಿಮಿಕೃಪಾನಿಮಿತ್ಾುತ್ಾುರಾ ಪರೀತನಿೀಯಚಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಸಾರಾ ಪರೀತನಿೀಯಚಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಸಾSS ಕ್ಾ  ಕ್ಾ ||  
ಅನ್ುರ್ೈವ ತತ ರಾ ಪರೀತಾಃ ಸಾ ತ ಚ್ಾೀಷ್ತ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ಅನ್ುರ್ೈವ ತತ ರಾ ಪರೀತಾಃ ಸಾ ತ ಚ್ಾೀಷ್ತ ರ್ಥಾಕರಮಮ್ ||  
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ರ್ಥಾ ಕಶ್ಾರ್ಥಾ ಕಶ್ಾತ್ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರರಾಂ ಪುತರಮಥಾಪ ವಾ ತ್ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪರರಾಂ ಪುತರಮಥಾಪ ವಾ ||  
ಅತಹಾರ್ ಕೃಪಾರ್ತಕ್್ ುೀಅತಹಾರ್ ಕೃಪಾರ್ತಕ್್ ುೀ  ಭಿಕ್ಷವ್ೀಭಿಕ್ಷವ್ೀSSನ್ನಂ ದ್ದಾತಯಪ ನ್ನಂ ದ್ದಾತಯಪ ||  
ಕದಾಚಿದ್ೀವ ನ್ ಪುನ್ಾಃ ಸಾವತ್ಾಮದ್ೀಾಃ ಸಾವಯಕ್ಾಲ್ಲಕಮ್ ಕದಾಚಿದ್ೀವ ನ್ ಪುನ್ಾಃ ಸಾವತ್ಾಮದ್ೀಾಃ ಸಾವಯಕ್ಾಲ್ಲಕಮ್ ||  
ಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮವಹತವಂ ಚ ನಿತಯಂ ಸಾವತ್ಾಮದಿಷ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್ ಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮವಹತವಂ ಚ ನಿತಯಂ ಸಾವತ್ಾಮದಿಷ್ತ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ಏವಮೀವ ಪರ್ೀಶಸಯ ಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಶ್ರರ್ಜಾದಿಷ್ತಏವಮೀವ ಪರ್ೀಶಸಯ ಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಶ್ರರ್ಜಾದಿಷ್ತ’’  ಇತ ಪರರ್ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಪರರ್ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ರಾದ್ವ್ೀಭಯಸತು ಸವ್ೀಯಭಯರಾದ್ವ್ೀಭಯಸತು ಸವ್ೀಯಭಯ  ಉದ್ಧವೀ ಭಉದ್ಧವೀ ಭಗವತರರ್ಾಃ ಗವತರರ್ಾಃ ||  
ಉದ್ಧವಾಚಾಪರರ್ತಮಾಃ ಪರದ್ತಯಮನಸತು ಮಹಾರರ್ಾಃ ಉದ್ಧವಾಚಾಪರರ್ತಮಾಃ ಪರದ್ತಯಮನಸತು ಮಹಾರರ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮತಸಾಮದ್ಪ ಪರರ್ತಮೀ ದ್ಪ ಪರರ್ತಮೀ ರಾಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸವಯದಾ ರಾಮಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸವಯದಾ ||  
ನ್ೈವ ತಸಾಮತ್ ಪರರ್ತಮೀ ನ್ೈವ ತಸಾಮತ್ ಪರರ್ತಮೀ ವಿನ್ೈಕಂ ತತ ಚತತಮತಯಖಮ್ ವಿನ್ೈಕಂ ತತ ಚತತಮತಯಖಮ್ ||  
ಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀಸವ್ೀಯಭ್ ಯೀSSಪ  ಪರರ್ತಮಾ ಹರ್ೀ ಶ್ರೀರ್ೀವಾ ವಲಿಭಾ ಪ  ಪರರ್ತಮಾ ಹರ್ೀ ಶ್ರೀರ್ೀವಾ ವಲಿಭಾ ||  
ನ್ೈವ ತಸಾಯಾಃ ಪರರ್ತಮೀ ವಿನಾ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮೀವ ತತನ್ೈವ ತಸಾಯಾಃ ಪರರ್ತಮೀ ವಿನಾ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮೀವ ತತ’’    

ಇತ ರಾದ್ವಾಧ್ಾಯತ್್ೇ ಇತ ರಾದ್ವಾಧ್ಾಯತ್್ೇ || || 15 15 ||||  

ನಿನಿರಪ್ೀಕ್ಷಂ ಮತನಿಂ ಶಾಂತಂ ನಿವ್ೈಯರಂ ಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ರಪ್ೀಕ್ಷಂ ಮತನಿಂ ಶಾಂತಂ ನಿವ್ೈಯರಂ ಸಮದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಅನ್ತವರಜಾಮಯಹಂ ನಿತಯಂ ಪೂಯೀರ್ ಸಾವಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿಾಃ ಅನ್ತವರಜಾಮಯಹಂ ನಿತಯಂ ಪೂಯೀರ್ ಸಾವಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿಾಃ || || 16 16 ||||  

  ಸಾಯಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿಸುಂ ಶ್್ ೀಧ್ರಾಮಿೀತಯನ್ತವರಜಾಮಿ ಸಾಯಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿಸುಂ ಶ್್ ೀಧ್ರಾಮಿೀತಯನ್ತವರಜಾಮಿ ||  

‘‘ಅನ್ತಗಚಛತ ವಿಷ್ತಣಸತು ಸವಭಕುಂ ತಸಯ ಶತದ್ಧಯೀ ಅನ್ತಗಚಛತ ವಿಷ್ತಣಸತು ಸವಭಕುಂ ತಸಯ ಶತದ್ಧಯೀ ||  
ತಸಾಯಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿವಾಯತನಿೀತ್್ೈರಗ್ರೀಸರ್ೈಾಃ ಶತಚಿಾಃ ತಸಾಯಙಚಘಾರ್ೀಣತಭಿವಾಯತನಿೀತ್್ೈರಗ್ರೀಸರ್ೈಾಃ ಶತಚಿಾಃ ||  

 

ಅಗರತ್್ ೀ ಗಮನ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪದಾ ಸಾೃಅಗರತ್್ ೀ ಗಮನ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪದಾ ಸಾೃಷ್ಟಂಷ್ಟಂ  ರಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ರಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅತಾಃ ಸವಭಕುಂ ಪೂಯೀಯೀತಯನ್ತವರಜತ ಕ್್ೀಶವಾಃಅತಾಃ ಸವಭಕುಂ ಪೂಯೀಯೀತಯನ್ತವರಜತ ಕ್್ೀಶವಾಃ’’  ಇತ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ ಇತ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ || || 16 16 ||||  

 

ಕರ್ಂ ವಿಕರ್ಂ ವಿನಾ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಂ ದ್ರವತ್ಾ ಚ್ೀತಸಾ ವಿನಾ ನಾ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಂ ದ್ರವತ್ಾ ಚ್ೀತಸಾ ವಿನಾ ||  
ವಿನಾವಿನಾSSSSನ್ನಾದಶತರಕಲರಾ ತತಷ್ಯೀದ್ ಭಕ್ಾಯ ವಿನ್ೀಶವರಾಃ ನ್ನಾದಶತರಕಲರಾ ತತಷ್ಯೀದ್ ಭಕ್ಾಯ ವಿನ್ೀಶವರಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ವಾಗುದ್ುದಾ ದ್ರವತ್್ೀ ರ್ಸಯ ಚಿತುಂ ರತದ್ತಯಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂವಾಗುದ್ುದಾ ದ್ರವತ್್ೀ ರ್ಸಯ ಚಿತುಂ ರತದ್ತಯಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ  ಹಸತ ಕವಚಿಚಾ ಹಸತ ಕವಚಿಚಾ ||  
ವಿಲಜಜ ಉದಾುರ್ತ ನ್ೃವಿಲಜಜ ಉದಾುರ್ತ ನ್ೃತಯತ್್ೀ ಚ ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕ್್ ುೀ ಭತತಯತ್್ೀ ಚ ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕ್್ ುೀ ಭತವನ್ಂ ಪುನಾತ ವನ್ಂ ಪುನಾತ || || 24 24 ||||  

‘‘ಚಿತುದ್ರವಸುಥಾ ಸ್ಿೈರ್ಯಂ ಪರಸಾದ್ ೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಮ್ ಚಿತುದ್ರವಸುಥಾ ಸ್ಿೈರ್ಯಂ ಪರಸಾದ್ ೀ ಭಕಿುಲಕ್ಷಣಮ್ ||  
ಆ ೀಕ್್ಯೀನ್ ತತ ತತ್ಾರಪ ಸ್ಿೈರ್ಯಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಆ ೀಕ್್ಯೀನ್ ತತ ತತ್ಾರಪ ಸ್ಿೈರ್ಯಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ದ್ಮಾಸಯ ಚಲಭಕ್ ು್ೀಶಾರ್ಸಾಮದ್ಶಾವಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ದ್ಮಾಸಯ ಚಲಭಕ್ ು್ೀಶಾರ್ಸಾಮದ್ಶಾವಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
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Page 403 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ದ್ಮಾಾದಿಪರಿಹಾರ್ಯಂ ನಿಗೃಹಿಣೀರಾಚಾ  ೀರ ೀಾಃ ದ್ಮಾಾದಿಪರಿಹಾರ್ಯಂ ನಿಗೃಹಿಣೀರಾಚಾ  ೀರ ೀಾಃ ||  
ಅತ ಆಧ್ಾಯತಮಅತ ಆಧ್ಾಯತಮಕಕಕ್್ಿೀಶ್ೈರಾ ಭ ತ್ಾ ದ್ೈಕ್್ಿೀಶ್ೈರಾ ಭ ತ್ಾ ದ್ೈವಿವಿಕ್್ೈಾಃ ಕ್್ೈಾಃ ||  
ವಾಕ್್ಯೈಶಾವ್ೀದ್ತನಾಿದ್ಯೈರತಪದ್ೀಶ್ೈಷ್ಾ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೈಾಃ ವಾಕ್್ಯೈಶಾವ್ೀದ್ತನಾಿದ್ಯೈರತಪದ್ೀಶ್ೈಷ್ಾ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೈಾಃ ||  
ಬಲವಚಾಛಸನ್ೈವಾಯಬಲವಚಾಛಸನ್ೈವಾಯSSಪ ರ್ಸಯ ಭಕಿುನ್ಯ ಚಾಲಯತ್್ೀ ಪ ರ್ಸಯ ಭಕಿುನ್ಯ ಚಾಲಯತ್್ೀ ||  
ಸ ಏವ ಪರಮೀ ಭಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ವಲಿಭಾಃಸ ಏವ ಪರಮೀ ಭಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಯದ್ರ್ವಲಿಭಾಃ’’  ಇತ ಭಕಿುವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಭಕಿುವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 24 24 ||||  

ಸ್ತಿೀಸಙ್ುಸಙಚುನಾಂ ಸಙ್ುಂ ತಯಸ್ತಿೀಸಙ್ುಸಙಚುನಾಂ ಸಙ್ುಂ ತಯಕ್ಾುವಕ್ಾುವ  ದ್ ರತ ಆತಮವಾನ್ದ್ ರತ ಆತಮವಾನ್  ||    
ಕ್ಷ್ೀಮೀ ವಿವಿಕು ಆಸ್ತೀನ್ಶ್ಾನ್ುಯೀನಾಮಮತನಿದಾತಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮೀ ವಿವಿಕು ಆಸ್ತೀನ್ಶ್ಾನ್ುಯೀನಾಮಮತನಿದಾತಾಃ || || 29 29 ||||  

‘‘ಕ್್ೀಶಕ್್ೀಶವ್ೀ ತವನ್ಯಥಾಬತವ್ೀ ತವನ್ಯಥಾಬತದಿಧಾಃ ಸ್ೈವ ಸ್ತಿೀ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ದಿಧಾಃ ಸ್ೈವ ಸ್ತಿೀ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ತರಕ್ಾಲದ್ತಾಃಖದ್ತ್್ವೀನ್ತರಕ್ಾಲದ್ತಾಃಖದ್ತ್್ವೀನ್  ಪುಂಸಾ ಸಹ ನಿವಾಸನಾತ್ಪುಂಸಾ ಸಹ ನಿವಾಸನಾತ್’’  || || 29 29 ||||  

ನ್ ತಥಾನ್ ತಥಾSSಸಯ ಭವ್ೀತ್ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಬನ್ಧಶಾಾನ್ಯಪರಸಙ್ುತಾಃ ಸಯ ಭವ್ೀತ್ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಬನ್ಧಶಾಾನ್ಯಪರಸಙ್ುತಾಃ ||  
ಯೀಷ್ಟತಸಙ್ಕುದ್ಯಥಾ ಪುಂಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ತತಸಙಚುಸಙ್ುತಾಃ ಯೀಷ್ಟತಸಙ್ಕುದ್ಯಥಾ ಪುಂಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ತತಸಙಚುಸಙ್ುತಾಃ || || 30 30 ||||  

ಜತಷ್ಟತ್ಾವದ್ ಯೀಷ್ಟದಿತತಯಕ್ಾು ವನ್ನಾದ್ವನಿತ್್ೀತ ಚ ಜತಷ್ಟತ್ಾವದ್ ಯೀಷ್ಟದಿತತಯಕ್ಾು ವನ್ನಾದ್ವನಿತ್್ೀತ ಚ ||  
ಪರಮಾದ್ಕರಣತ್ಾವತ್ ತತ ಪರಪರಮಾದ್ಕರಣತ್ಾವತ್ ತತ ಪರಮದ್ೀತ ಚ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ಮದ್ೀತ ಚ ಗಿೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತಯಜ್ೀತ್ತಯಜ್ೀತ್  ತತಸಙಚುನಾಂ ಸಙ್ುಂ ಬತಭ ಷ್ತಾಃತತಸಙಚುನಾಂ ಸಙ್ುಂ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ  ಪುರತಷ್ಾಃ ಸದಾ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸದಾ ||  
ನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿದ್ ದೀಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯಸತಖಾವಹಾಃ ನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿದ್ ದೀಷ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯಸತಖಾವಹಾಃ ||  
ಕ್ಷತಕ್ಷತದ್ರದ್ರ  ಪಾಪಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ಚ್ ೀಪಪಾತಪಾಪಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ಚ್ ೀಪಪಾತಕಪಾತಕ್್ೀ ಕಪಾತಕ್್ೀ ||  
ಮಹಾಪಾತಕನಾಮಾನಿ ಸತಮಹಾಪಾತಮಹಾಪಾತಕನಾಮಾನಿ ಸತಮಹಾಪಾತಕ್ಾನ್ಯಪ ಕ್ಾನ್ಯಪ ||  
ತಥಾ ಸವತಮಹಾನಾುನಿ ಪಾತಕ್ಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ತಥಾ ಸವತಮಹಾನಾುನಿ ಪಾತಕ್ಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾವಧ್ಾದಿೀನಿ ಕ್ಷತರದ್ರಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾವಧ್ಾದಿೀನಿ ಕ್ಷತರದ್ರಪಾಪೀದಿತ್ಾನಿ ಚ ಪಾಪೀದಿತ್ಾನಿ ಚ ||  
ಪಾಪಪಾಪಮಸಿ್ತಮತ್ಾಂ ಹತ್ಾಯಮಸಿ್ತಮತ್ಾಂ ಹತ್ಾಯ  ಫಲಚೌರಾಯದಿರ್ೀವ ವಾ ಫಲಚೌರಾಯದಿರ್ೀವ ವಾ ||  
ಪರದಾರಾದಿಕಂ ಚಾಪ ಹತಯಪಪಾತಕಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ಪರದಾರಾದಿಕಂ ಚಾಪ ಹತಯಪಪಾತಕಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ||  
ಪಾತಕಂ ಶ್ಪಾತಕಂ ಶ್ದ್ರದ್ರಹತ್ಾಯದಿ ಬರಹಮಹತ್ಾಯದಿಕಂ ಮಹತ್ ಹತ್ಾಯದಿ ಬರಹಮಹತ್ಾಯದಿಕಂ ಮಹತ್ ||  
ದ್ೀವಸವಹರಣಾದಿೀನಿ ಸತಮಹಾನಿು ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ದ್ೀವಸವಹರಣಾದಿೀನಿ ಸತಮಹಾನಿು ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ದ್ೀವಾವಜ್ಞಾ ಸತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ತತ್್ ೀದ್ೀವಾವಜ್ಞಾ ಸತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ತತ್್ ೀSSಪ ಸತಮಹತುರಾ ಪ ಸತಮಹತುರಾ ||  
ಮಹನ್ಮಹತುರಾ ತಸಯ ಅವಜ್ಞಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ತತ ರಾ ಮಹನ್ಮಹತುರಾ ತಸಯ ಅವಜ್ಞಾ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ತತ ರಾ ||  
ಕ್್ೀಶವಸಯ ಸಮೀಕ್್ೀಶವಸಯ ಸಮೀSSಸ್ತುೀತ ಕ್್ೀಸ್ತುೀತ ಕ್್ೀಶವೀಶವೀSSಸಯಸಯಹಮಿತಯಪ ಹಮಿತಯಪ ||  
ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಶವಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀವಾಯ ನಿಗತಯಣ ಇತಯಪ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಕ್್ೀಶವಾತ್ಾಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀವಾಯ ನಿಗತಯಣ ಇತಯಪ ||  
ಮತಮತಕುಸಯ ತದಾಾವಮತರಕುಸಯ ತದಾಾವಮತರರ ಪತವಮತಸುಥಾ ರ ಪತವಮತಸುಥಾ ||  
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ತರಗತಣಾತಮಕದ್ೀಹ್ ೀತರಗತಣಾತಮಕದ್ೀಹ್ ೀSSಸಾಯಪಯಸ್ತುೀತಯಪ ತತ ರಾ ಮತಾಃ ಸಾಯಪಯಸ್ತುೀತಯಪ ತತ ರಾ ಮತಾಃ ||  
ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿಬತದಿಧವಾಯ ದ್ತಾಃಖಾಜ್ಞಾನಾದಿಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ ಜನ್ಮಮೃತ್ಾಯದಿಬತದಿಧವಾಯ ದ್ತಾಃಖಾಜ್ಞಾನಾದಿಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ ||  
ತಸಾಯಪ ಪರತನ್ಿತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತದ್ತತುಮಾಃತಸಾಯಪ ಪರತನ್ಿತವವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತದ್ತತುಮಾಃ  ||  
ಅಸ್ತುೀತ ರಾ ಮತಸುಸಯ ವಶಾಅಸ್ತುೀತ ರಾ ಮತಸುಸಯ ವಶಾದ್ನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ದ್ನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ||  
ಅಸ್ತುೀತ ಭಾವನ್ೀತ್ಾಯದಾಯ ಅವಜ್ಞಾಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಅಸ್ತುೀತ ಭಾವನ್ೀತ್ಾಯದಾಯ ಅವಜ್ಞಾಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಧ್ಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ಧ್ಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
‘‘ಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾಅವಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ಮ ಢಾ  ಮಾನ್ತಷ್ಟೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್ಮಾನ್ತಷ್ಟೀಂ ತನ್ತಮಾಶ್ರತಮ್’’  ||  
‘‘ಅಪ ಚ್ೀತ್ ಸತ ದ್ತರಾಚಾರ್ ೀಅಪ ಚ್ೀತ್ ಸತ ದ್ತರಾಚಾರ್ ೀ  ಭಭಜತ್್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಜತ್್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಕ್ಕ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಬಾಧ್ಯಮಾನ್ ೀಬಾಧ್ಯಮಾನ್ ೀSSಪ ಮದ್ಾಕುಾಃಪ ಮದ್ಾಕುಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
‘‘ಪರದಾರದ್ೃಶ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಕ್ಷತದ್ರಪಾತಕಸಂಜ್ಞಿತ್ಾಪರದಾರದ್ೃಶ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಕ್ಷತದ್ರಪಾತಕಸಂಜ್ಞಿತ್ಾ  ||  
ಉಪಪಾತಕಂ ತದ್ುತಶಾ ವಉಪಪಾತಕಂ ತದ್ುತಶಾ ವಣಯಣಯಬಾಹ್ಯೀಷ್ತ ಪಾತಕಮ್ ಬಾಹ್ಯೀಷ್ತ ಪಾತಕಮ್ ||  
ಮಹಾಪಾತಕಸಂಜ್ಞಂ ತತ ಪತ್ಾರದ್ೀದಾಯರಧ್ಷ್ಯಣಮ್ ಮಹಾಪಾತಕಸಂಜ್ಞಂ ತತ ಪತ್ಾರದ್ೀದಾಯರಧ್ಷ್ಯಣಮ್ ||  
ದಾರದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಸವಭಾವತಾಃ ದಾರದ್ೃಷ್ಟಟಾಃ ಸ್ ವೀತುಮಾನಾಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಸವಭಾವತಾಃ ||  
ಸತಮಹಾಪಾತಕಂ ಪರೀಕುಂ ತದ್ುತಾಃ ಸತಮಹತುರಾಃ ಸತಮಹಾಪಾತಕಂ ಪರೀಕುಂ ತದ್ುತಾಃ ಸತಮಹತುರಾಃ ||  
ಋಷ್ಟಧ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ಸ್ ೀ ಗತರ್ೀವ ತತ್್ ೀಋಷ್ಟಧ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಮನ್ಸ್ ೀ ಗತರ್ೀವ ತತ್್ ೀSS ಕ್ಾ ಕ್ಾ  ||  
ದ್ೀವದಾರಾಭಿಕ್ಾಮಾನಾಂ ಸಙಚುಸಙ್ುಸುತ್್ ೀದ್ೀವದಾರಾಭಿಕ್ಾಮಾನಾಂ ಸಙಚುಸಙ್ುಸುತ್್ ೀSS ಕಾಃ  ಕಾಃ ||  
ಕಿಮತ ವಿಷ್ ಣೀಕಿಮತ ವಿಷ್ ಣೀಸುತ್್ ೀ ಯೀಸುತ್್ ೀ ಯೀಷ್ಟಷ್ಟತಸತಸಙ್ುಙ್ುಸಯ ವಯತಯರ್ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ಸಯ ವಯತಯರ್ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ ||  
ನ್ ಸಮಂ ಪಾತಕಂ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಹಿ ಸವಸಿಯಭಿಕ್ಾಮತಾಃ ನ್ ಸಮಂ ಪಾತಕಂ ಕ್ಾವಪ ನ್ ಹಿ ಸವಸಿಯಭಿಕ್ಾಮತಾಃ ||  
ಅವಜ್ಞಾತ್ಾ ಮಾಧ್ವಾದ್ೀಸುಸಾಮತ್ ತಂ ದ್ ರತಸಯಜ್ೀತ್ ಅವಜ್ಞಾತ್ಾ ಮಾಧ್ವಾದ್ೀಸುಸಾಮತ್ ತಂ ದ್ ರತಸಯಜ್ೀತ್ ||  
ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ತತ ದ್ಾಃಖಿತವಂ ಕ್ಷತದ್ರಪಾಪಫಲಂ ಸೃತಮ್ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ತ ತತ ದ್ಾಃಖಿತವಂ ಕ್ಷತದ್ರಪಾಪಫಲಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಪಾಪಾತ್ ತತ ವಣಯಬಾಹಯತವಂ ತರ್ಯಗ್ ಯೀನಿಗತಸುಥಾ ಪಾಪಾತ್ ತತ ವಣಯಬಾಹಯತವಂ ತರ್ಯಗ್ ಯೀನಿಗತಸುಥಾ ||  
ಸಹಸರವಷ್ಯನ್ರಕಂ ಕ್ಷತಸಹಸರವಷ್ಯನ್ರಕಂ ಕ್ಷತದ್ರದ್ರಪಾತಕಜಂ ಫಲಮ್ ಪಾತಕಜಂ ಫಲಮ್ ||  
ಉಪಪಾತಕಉಪಪಾತಕತಶಾಾತಶಾಾಪ ನ್ರಕಂ ರ್ತಗಮಾತರಕಮ್ ಪ ನ್ರಕಂ ರ್ತಗಮಾತರಕಮ್ ||  
ಚತತರ್ತಯಗಾವಸಾನ್ಂ ತತ ಪಾತಕಸಯ ಫಲಂ ಸೃತಮ್ ಚತತರ್ತಯಗಾವಸಾನ್ಂ ತತ ಪಾತಕಸಯ ಫಲಂ ಸೃತಮ್ ||  
ಮಹಾಪಾತಕಜನ್ಯಂ ಚ ಕಲಾಾವ  ಸಮಿೀರಿತಮ್ ಮಹಾಪಾತಕಜನ್ಯಂ ಚ ಕಲಾಾವ  ಸಮಿೀರಿತಮ್ ||  
ಸತಮಹಾಪಾತಕಚಾಾಪ ರಾವದ್ಬಾಹಮಲಯೀ ಭವ್ೀತ್ ಸತಮಹಾಪಾತಕಚಾಾಪ ರಾವದ್ಬಾಹಮಲಯೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತತಾರಾಣಾಂ ಪಾತಕ್ಾನಾಂ ಫಲಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಸೃತಮ್ ತತಾರಾಣಾಂ ಪಾತಕ್ಾನಾಂ ಫಲಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಸೃತಮ್ ||  
ಅಧ್್ ೀಅಧ್್ ೀSSಧ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಬಹತಲಂ ವಿಷ್ತಣದಾರಾಭಿಮಶಯನಾತ್ ಧ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಬಹತಲಂ ವಿಷ್ತಣದಾರಾಭಿಮಶಯನಾತ್ ||  
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ವಧ್ಾದ್ಪ ಹಿ ದಾರಾಣಾಂ ಧ್ಷ್ಯಣಂ ಕ್್ ೀಪಕ್ಾರಣಮ್ ವಧ್ಾದ್ಪ ಹಿ ದಾರಾಣಾಂ ಧ್ಷ್ಯಣಂ ಕ್್ ೀಪಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ತಸಾಮತಸಾಮದ ದ್ೀವಯಾಃ ಸದಾ ವನಾದಯ ಅಗಿನವನಾನಭಿಕ್ಾಮತಾಃದ ದ್ೀವಯಾಃ ಸದಾ ವನಾದಯ ಅಗಿನವನಾನಭಿಕ್ಾಮತಾಃ’’  ಇತ ಧ್ಮಯತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಧ್ಮಯತತ್ ು್ವೀ || || 30 30 ||||  

 

ಏವಂ ಪರಣವಸಂರ್ತಕುಂ ಏವಂ ಪರಣವಸಂರ್ತಕುಂ ಪಾರಣಪಾರಣಸಂರ್ಮಮಭಯಸ್ೀತ್ ಸಂರ್ಮಮಭಯಸ್ೀತ್ ||  
ದ್ಶಕೃತವಸ್ತಿಷ್ವಣಂ ಮಾಸಾದ್ವಾಯಗ್ ಜತ್ಾನಿಲಾಃ ದ್ಶಕೃತವಸ್ತಿಷ್ವಣಂ ಮಾಸಾದ್ವಾಯಗ್ ಜತ್ಾನಿಲಾಃ || || 35 35 ||||  

‘‘ಉಪಾಸಯ ಪಾರಣತ್್ ೀಉಪಾಸಯ ಪಾರಣತ್್ ೀSSನ್ತಜ್ಞಾಂ ಹೃದಿಸಾಿತ್ ಪಾರಪಯಸ್ೀವಕಾಃ ನ್ತಜ್ಞಾಂ ಹೃದಿಸಾಿತ್ ಪಾರಪಯಸ್ೀವಕಾಃ ||  
ಅನ್ತಜ್ಞಾನ್ನ್ುರಂ ಮಾಸಾದ್ವಶ್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯತ ಅನ್ತಜ್ಞಾನ್ನ್ುರಂ ಮಾಸಾದ್ವಶ್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯತ ||  
ಪರಸಾದ್ಭಾಕುವಂಪರಸಾದ್ಭಾಕುವಂ ಸಮರೀಕುಂ ಪಾರಣವಿಷ್ ಣವೀಜಯರ್ಸ್ತುವತ  ಸಮರೀಕುಂ ಪಾರಣವಿಷ್ ಣವೀಜಯರ್ಸ್ತುವತ ||||  
ನ್ ಹಿ ಸವಯವಿಜ್ೀತ್ಾರೌ ವಿಜ್ೀರೌ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ನ್ ಹಿ ಸವಯವಿಜ್ೀತ್ಾರೌ ವಿಜ್ೀರೌ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ ||  
‘‘ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಫಲಂ ಯೀನ್ ದಿೀರ್ತ್್ೀ ತಜಜತಂ ತವತ ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಫಲಂ ಯೀನ್ ದಿೀರ್ತ್್ೀ ತಜಜತಂ ತವತ ||  
ರ್ಥಾ ಜತ್ಾ ವಸತಮತೀ ರ್ಥಾ ಮೀಕ್ಷಪದ್ಂ ಜತಮ್ರ್ಥಾ ಜತ್ಾ ವಸತಮತೀ ರ್ಥಾ ಮೀಕ್ಷಪದ್ಂ ಜತಮ್’’  ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ || || 35 35 ||||  

 

ತತ್ ಸವಯವಾಯಪಕಂ ಚಿತುಮಾಕೃಷ್ಯೈಕತರ ಧ್ಾರಯೀತ್ ತತ್ ಸವಯವಾಯಪಕಂ ಚಿತುಮಾಕೃಷ್ಯೈಕತರ ಧ್ಾರಯೀತ್ ||  
ನಾನಾಯನಿ ಚಿನ್ುಯೀದ್ ಭ ನಾನಾಯನಿ ಚಿನ್ುಯೀದ್ ಭ ರ್ಾಃ ಸತಸ್ತಮತಂ ಭಾವಯೀನ್ತಮಖಮ್ ರ್ಾಃ ಸತಸ್ತಮತಂ ಭಾವಯೀನ್ತಮಖಮ್ || || 43 43 ||||  

 

ತತರಲಬಧಪದ್ಂ ಚಿತುಮಾಕೃಷ್ಯ ವಯೀಮಿನ ಧ್ಾರಯೀತ್ ತತರಲಬಧಪದ್ಂ ಚಿತುಮಾಕೃಷ್ಯ ವಯೀಮಿನ ಧ್ಾರಯೀತ್ ||  
ತಚಾ ತಯಕ್ಾುವ ಮದಾತಚಾ ತಯಕ್ಾುವ ಮದಾರ್ ೀರ್ ೀಹ್ ೀ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಪ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ಹ್ ೀ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಪ ಚಿನ್ುಯೀತ್ || || 44 44 ||||  

 

‘‘ವಯೀಮೀತ ವಾಯಪುಶಬದಾಃ ಸಾಯದಿವಶ್ವೀಷಾದ್ ೀತತ್ಾ ರ್ತಾಃವಯೀಮೀತ ವಾಯಪುಶಬದಾಃ ಸಾಯದಿವಶ್ವೀಷಾದ್ ೀತತ್ಾ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
ವಯೀಮಿನ ಧ್ಾರಯೀತ್ವಯೀಮಿನ ಧ್ಾರಯೀತ್  ಸವಾಯಙಕುೀಷ್ತ ಧ್ಾರಯೀದಿತಯರ್ಯಾಃ ಸವಾಯಙಕುೀಷ್ತ ಧ್ಾರಯೀದಿತಯರ್ಯಾಃ | | ತಚಾಧ್ಾರಣಂತಚಾಧ್ಾರಣಂ  ತಯಕ್ಾುವ ಸವತ ತಯಕ್ಾುವ ಸವತ 
ಏವ ಮನ್ಸುತ್್ೈವ ಸಮಾಹಿತತ್ಾವದ್ನ್ಯತೆಮಪ ನ್ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ಏವ ಮನ್ಸುತ್್ೈವ ಸಮಾಹಿತತ್ಾವದ್ನ್ಯತೆಮಪ ನ್ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ||  

  ‘‘ರಾವತ್ ಸಮಗರಸಮರಣಮಚಲಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ರಾವತ್ ಸಮಗರಸಮರಣಮಚಲಂ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಸಮಗರಂ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ತ್ಾವದ್ಯದಾ ತತ ವಿಚಲ್ೀತ್ ತತಾಃ ಸಮಗರಂ ಚಿನ್ುಯೀತ್ ತ್ಾವದ್ಯದಾ ತತ ವಿಚಲ್ೀತ್ ತತಾಃ ||  
ಪರತಯಙ್ುಂ ಧ್ಾರಣಂ ಕತರಾಯನ್ಮನ್ ೀ ರಾವತ್ ಸಮಗರಗಮ್ ಪರತಯಙ್ುಂ ಧ್ಾರಣಂ ಕತರಾಯನ್ಮನ್ ೀ ರಾವತ್ ಸಮಗರಗಮ್ ||  
ಪರತಯಙ್ಕುಭಾಯಸತ್್ ೀ ರಾವತ್ ಸಮಗ್ರೀ ಸತಸಿ್ತರಂ ಮನ್ಾಃ ಪರತಯಙ್ಕುಭಾಯಸತ್್ ೀ ರಾವತ್ ಸಮಗ್ರೀ ಸತಸಿ್ತರಂ ಮನ್ಾಃ ||  
ತದಾ ಪುನ್ಾಃ ಸಮಗರಂ ತತತದಾ ಪುನ್ಾಃ ಸಮಗರಂ ತತ  ಧ್ಾರಯೀದ್ಯತನತ್್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ ಧ್ಾರಯೀದ್ಯತನತ್್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ ||  
ರ್ದಾ ತತ ಧ್ಾರಣ್ ೀತ್ಾಸಹಂ ವಿನಾ ತತ್ಾರಚಲಂ ಮನ್ಾಃ ರ್ದಾ ತತ ಧ್ಾರಣ್ ೀತ್ಾಸಹಂ ವಿನಾ ತತ್ಾರಚಲಂ ಮನ್ಾಃ ||  
ತಷ ಠ್ೀತಯಕ್ಾುವ ತಮತದ್ ಯೀಗಂ ಶಙ್್ಚಕ್ಾರಮತಬಜಾಙಚೆ ತ್್ೀ ತಷ ಠ್ೀತಯಕ್ಾುವ ತಮತದ್ ಯೀಗಂ ಶಙ್್ಚಕ್ಾರಮತಬಜಾಙಚೆ ತ್್ೀ ||  
ಆರ ಢಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಪರಮೀ ಶೃಙ್ಕುರಾದ್ಯೀಕಧ್ಾಮನಿ ಆರ ಢಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಪರಮೀ ಶೃಙ್ಕುರಾದ್ಯೀಕಧ್ಾಮನಿ ||  
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ನ್ೈವಾನ್ಯಚಿಾನ್ುಯೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದಚಾತತಭತಯಜಾತ್ ನ್ೈವಾನ್ಯಚಿಾನ್ುಯೀತ್ ತಸಾಮತ್ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದಚಾತತಭತಯಜಾತ್ ||  
ರ್ರ್ತ್್ ೀತ್್ ೀSSನ್ಯಸಮರಣ್ೀ ತಸಾಮನ್ಮನ್ಶಾಲತ ಸತಸಿ್ತರಮ್ ನ್ಯಸಮರಣ್ೀ ತಸಾಮನ್ಮನ್ಶಾಲತ ಸತಸಿ್ತರಮ್ ||  
ಧ್ಾಧ್ಾರರಣಾರ್ಯಪರಣಾರ್ಯಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ತಸಾಮತ್ ತದ್ತಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ ರ್ತ್್ನೀನ್ ತಸಾಮತ್ ತದ್ತಭರ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ ||  
ರಾವತ್ ಸಾವರ ಢಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಸಾಯದಿವಷ್ ಣೀ ರ ಪ್ೀ ಚತತಭತಯಜ್ೀರಾವತ್ ಸಾವರ ಢಚ್ೀತ್ಾಾಃ ಸಾಯದಿವಷ್ ಣೀ ರ ಪ್ೀ ಚತತಭತಯಜ್ೀ’’    

ಇತ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗ್ೀ ಇತ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗ್ೀ || || 43 43 ||||  

ಏವಂ ಸಮಾಹಿತಮತಮಾಯಮೀವಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ಏವಂ ಸಮಾಹಿತಮತಮಾಯಮೀವಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಿ ||  
ವಿಚಷ್ಟೀ ಮಯ ಸವಾಯತಮನ್ ಜ್ ಯೀತಜ್ ಯೀಯತಷ್ಟ ಸಂರ್ತತಮ್ ವಿಚಷ್ಟೀ ಮಯ ಸವಾಯತಮನ್ ಜ್ ಯೀತಜ್ ಯೀಯತಷ್ಟ ಸಂರ್ತತಮ್ || || 45 45 ||||  

ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮಾಂ ಸವದ್ೀಹ್ೀ ಪಶಯತ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮಾಂ ಸವದ್ೀಹ್ೀ ಪಶಯತ | | ಜೀವಂ ಜ್ ಯೀತಮಯಯ ಸಂರ್ತತಂ ಜೀವಂ ಜ್ ಯೀತಮಯಯ ಸಂರ್ತತಂ 
ಪಶಯಪಶಯತ ತ ||  

‘‘ಸಮಾ ಯೀಗ್ೀ ಸಮ ಾಣ್ೀಯ ಹೃದಿ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಶವಮ್ ಸಮಾ ಯೀಗ್ೀ ಸಮ ಾಣ್ೀಯ ಹೃದಿ ಪಶಯನಿು ಕ್್ೀಶವಮ್ ||  
ಜೀವಂ ತತರತಬಿಮಬಂ ಚ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ಜೀವಂ ತತರತಬಿಮಬಂ ಚ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ತದಾಧ್ಾರಂ ತದ್ನ್ುಸಿಂ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸದ್ೃಶಂ ತದಾ ತದಾಧ್ಾರಂ ತದ್ನ್ುಸಿಂ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸದ್ೃಶಂ ತದಾ ||  
ಆನ್ಆನ್ನ್ದನ್ದಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಾಯದ್ಯೈಾಃ ಸದಾ ಸದ್ವರಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಾಯದ್ಯೈಾಃ ಸದಾ ಸದ್ವರಂ ಗತಣ್ೈಾಃ ||  
ಜೀವನ್ತಮಕ್ ುೌ ಚ ಮತಕ್ ುೌ ವಾ ಸತತಂ ತದ್ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್ಜೀವನ್ತಮಕ್ ುೌ ಚ ಮತಕ್ ುೌ ವಾ ಸತತಂ ತದ್ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್’’  ಇತ ಇತ ||  
‘‘ಸವರ್ಂ ಪರಕ್ಾಸವರ್ಂ ಪರಕ್ಾಶರ ಪತ್ಾವಜಜೀವೀಶರ ಪತ್ಾವಜಜೀವೀSSಪ ಜ್ ಯೀಪ ಜ್ ಯೀತರತಚಯತ್್ೀತರತಚಯತ್್ೀ’’    

ಇತ ಚ ತತುವಪರತಪತ್ ುೌ ಇತ ಚ ತತುವಪರತಪತ್ ುೌ || || 43 43 ––  45 45 ||||  

ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ೀತಿಂ ಸತತೀವ್ರೀಣ ರ್ತಞ್ಜತ್್ ೀ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ೀತಿಂ ಸತತೀವ್ರೀಣ ರ್ತಞ್ಜತ್್ ೀ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಮನ್ಾಃ ||  
ಸಂರಾಸಯತ್ಾಯಶತ ನಿವಾಯಣಂ ದ್ಯವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾಭರಮಾಃ ಸಂರಾಸಯತ್ಾಯಶತ ನಿವಾಯಣಂ ದ್ಯವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾಭರಮಾಃ || || 46 46 ||||  

ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾವಿಷ್ಯೀ ಭರಮರ ಪಂ ಮನ್ ೀ ಲರ್ಂ ರಾತ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನ್ಕಿರರಾವಿಷ್ಯೀ ಭರಮರ ಪಂ ಮನ್ ೀ ಲರ್ಂ ರಾತ || || 46 46 ||||  
 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತದ್ಯಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  114 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  15 15 ||||  

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ಸ್ತದ್ಧಯೀಸ್ತದ್ಧಯೀSSಷಾಟದ್ಶ ಪರೀಕ್ಾು ಧ್ಾರಣಾಯೀಗಪಾರಗ್ೈಾಃ ಷಾಟದ್ಶ ಪರೀಕ್ಾು ಧ್ಾರಣಾಯೀಗಪಾರಗ್ೈಾಃ ||  
ತ್ಾಸಾಮಷೌಟ ಮತರಧ್ಾನಾ ತ್ಾ ಏವ ಗತಣಹ್ೀತವಾಃ ತ್ಾಸಾಮಷೌಟ ಮತರಧ್ಾನಾ ತ್ಾ ಏವ ಗತಣಹ್ೀತವಾಃ || || 3 3 ||||  

ಮಯಯೀವ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ಸನಿು ಅನ್ಯೀಷ್ ಪಚಾರತ ಇತ ಮತರಧ್ಾನಾಾಃ ಮಯಯೀವ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ಸನಿು ಅನ್ಯೀಷ್ ಪಚಾರತ ಇತ ಮತರಧ್ಾನಾಾಃ ||  
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‘‘ಸವಾಯ ಕ್ಾ ಅಣಿಮಾದಾಯ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ಸವಾಯ ಕ್ಾ ಅಣಿಮಾದಾಯ ವಿಷ್ ಣೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್ ||  
ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾ ಸಾವಭಾವಿಕ್ಾ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ತತರಸಾದಾತ್ ಪರಾ ಕ್ಾಾಃವಿರಿಞ್ಾಸಯ ತತರಸಾದಾತ್ ಪರಾ ಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ಇತ ಸಾವಭಾವ್ಯೀ ||||  

ಗತಣಭ ತ್ಾನಾಮನಾಯಸಾಮಪ ಸ್ತದಿದಧೀನಾಂ ತ್ಾ ಏವ ಹ್ೀತವಾಃ ಗತಣಭ ತ್ಾನಾಮನಾಯಸಾಮಪ ಸ್ತದಿದಧೀನಾಂ ತ್ಾ ಏವ ಹ್ೀತವಾಃ | | 
ಸವತಸಾುಸ್ವೀವಾಷ್ಟಸವನಾಯಸಾಮನ್ುಭಾಯವಾತ್ ಸವತಸಾುಸ್ವೀವಾಷ್ಟಸವನಾಯಸಾಮನ್ುಭಾಯವಾತ್ ||  

‘‘ನಿಾಃಸ್ತೀಮಾಷ್ಟಗತಣಾಭಾವಾತ್ ಸ್ತದ್ಧಯೀನಿಾಃಸ್ತೀಮಾಷ್ಟಗತಣಾಭಾವಾತ್ ಸ್ತದ್ಧಯೀSSಷಾಟದ್ಶ ಸೃತ್ಾಾಃ ಷಾಟದ್ಶ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀSSನ್ಯತರ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸ್ತದ್ಧಯೀನ್ಯತರ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸ್ತದ್ಧಯೀSSಷ್ಟೈವ ಸಮಮತ್ಾಾಃಷ್ಟೈವ ಸಮಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಪಾರಕ್ಾಶ್ಯೀಇತ ಪಾರಕ್ಾಶ್ಯೀ||||33||||  

 

ಅಣಿಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮ ತ್್ೀಯಲಯಘಿಮಾ ಪಾರಪುರಿನಿದಾಯೈಾಃ ಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮ ತ್್ೀಯಲಯಘಿಮಾ ಪಾರಪುರಿನಿದಾಯೈಾಃ ||  
ಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಶತರತದ್ೃಷ್ಟೀಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಶತರತದ್ೃಷ್ಟೀಷ್ತಷ್ತ  ಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಪ್ರೀರಣಮಿೀಶ್ತ್ಾ ಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಪ್ರೀರಣಮಿೀಶ್ತ್ಾ || || 4 4 ||||  

 

ಗತಣ್ೀಷ್ವಸಙಕ ು್ೀ ವಶ್ತ್ಾ ರ್ಗತಣ್ೀಷ್ವಸಙಕ ು್ೀ ವಶ್ತ್ಾ ರ್ತ್ಾೆತ್ಾೆಮಸುದ್ವಾಪಸಯತ ಮಸುದ್ವಾಪಸಯತ ||  
ಏತ್ಾ ಮೀ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಸೌಮಯ ಅಷಾಟವೌತಾತುಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ ಏತ್ಾ ಮೀ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಸೌಮಯ ಅಷಾಟವೌತಾತುಕ್ಾ ಮತ್ಾಾಃ || || 5 5 ||||  

ಶಕಿುಪ್ರೀರಣಮೀವ್ೀಶ್ತೃತವಂ ಅಸಙ್ು ಏವ ವಶ್ತವಮ್ ಶಕಿುಪ್ರೀರಣಮೀವ್ೀಶ್ತೃತವಂ ಅಸಙ್ು ಏವ ವಶ್ತವಮ್ ||  

‘‘ರಾದ್ೃಶಾನ್ನ್ದಕ್ಾಮಾಃ ಸಾಯರಾದ್ೃಶಾನ್ನ್ದಕ್ಾಮಾಃ ಸಾಯತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಾನ್ತ್ ತ್ಾದ್ೃಶಾನ್ನ್ದನ್ದಸಮಾವಾಃ ಸಮಾವಾಃ ||  
ಭ್ ೀಗಾನ್ ವಿನ್ೈವ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮಣಿಮಾದ್ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ತತಾಃಭ್ ೀಗಾನ್ ವಿನ್ೈವ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮಣಿಮಾದ್ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ತತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44,,5 5 ||||  

 

ಅನ್ ಮಿಯಮತುವಂ ದ್ೀಹ್ೀಅನ್ ಮಿಯಮತುವಂ ದ್ೀಹ್ೀSSಸ್ತಮನ್ ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ಮ್ ಸ್ತಮನ್ ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಮನ್ ೀಜವಾಃ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ಮನ್ ೀಜವಾಃ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ || || 6 6 ||||  

 

ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯದ್ೀಯವಾನಾಂ ಸಹ ಕಿರೀಡಾನ್ತದ್ಶಯನ್ಮ್ ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯದ್ೀಯವಾನಾಂ ಸಹ ಕಿರೀಡಾನ್ತದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ರ್ಥಾ ಸಙ್ೆಲಾಸಂಸ್ತದಿಧರಾಜ್ಞಾರ್ಥಾ ಸಙ್ೆಲಾಸಂಸ್ತದಿಧರಾಜ್ಞಾSSಪರತಹತ್ಾ ಗತಾಃ ಪರತಹತ್ಾ ಗತಾಃ || || 7 7 ||||  

 

ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಮದ್ವನ್ದವಂ ಪರಚಿತ್ಾುಧ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಮದ್ವನ್ದವಂ ಪರಚಿತ್ಾುಧ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ||  
ಅಗನಯಅಗನಯಕ್ಾಯಕ್ಾಯಮತಬವಿಷಾದಿೀನಾಂ ಪರತಸುಮಾೀಮತಬವಿಷಾದಿೀನಾಂ ಪರತಸುಮಾೀSSಪರಾಜರ್ಾಃ ಪರಾಜರ್ಾಃ || || 8 8 ||||  

ಅನ್ ಮಿಯಮತುವಂ ಪಾರಕ್ಾಮಯೀಅನ್ ಮಿಯಮತುವಂ ಪಾರಕ್ಾಮಯೀSSನ್ುಭ ಯತಮ್ ನ್ುಭ ಯತಮ್ | | ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಂ ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಂ 
ಪರಚಿತ್ಾುದ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ಚ ಪಾರಕ್ಾಶಾಯನ್ುಭ ಯತ್ಾನಿ ಪರಚಿತ್ಾುದ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ಚ ಪಾರಕ್ಾಶಾಯನ್ುಭ ಯತ್ಾನಿ | | ಮನ್ ೀಜವ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ಟ್ೆಂ ಮನ್ ೀಜವ ಇತ್ಾಯದಿಷ್ಟ್ೆಂ 
ಪಾರಪಯನ್ುಭ ಯತಮ್ ಪಾರಪಯನ್ುಭ ಯತಮ್ | | ಅನ್ಯತಸವಯಮಿೀಶತ್ಾವನ್ುಭ ಯತಮಪ ಪರಮೀಶತ್ಾವಭಾವ್ೀ ಅನ್ಯತಸವಯಮಿೀಶತ್ಾವನ್ುಭ ಯತಮಪ ಪರಮೀಶತ್ಾವಭಾವ್ೀ 
ಪೃರ್ಗಿತಯಷಾಟದ್ಶ ಪೃರ್ಗಿತಯಷಾಟದ್ಶ | | ಅಗನಯಕ್ಾಯಮತಬವಿಷಾದಿೀನಾಮಿತ್ಾಯದಿಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಾಃ  ಅಗನಯಕ್ಾಯಮತಬವಿಷಾದಿೀನಾಮಿತ್ಾಯದಿಶಬ್ ದೀಕ್ಾುಾಃ  
ಶಸಾಿಸಿನ್ಖದ್ನ್ುತ್ಾಡನ್ಶಾಪಾದಿಭಿರಪರತಹತಾಃ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಪುದ್ಶಮಿೀ ಶಸಾಿಸಿನ್ಖದ್ನ್ುತ್ಾಡನ್ಶಾಪಾದಿಭಿರಪರತಹತಾಃ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಪುದ್ಶಮಿೀ | | 
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ಅಪರತಹತ್ಾ ಆಸಮನಾುಅಪರತಹತ್ಾ ಆಸಮನಾುದ್ುತರ್ಯಸಾಯ ಆಜ್ಞಾರಾಾಃ ಸಾದ್ುತರ್ಯಸಾಯ ಆಜ್ಞಾರಾಾಃ ಸಾSSಪರತಹತ್ಾಗತಾಃ ಪರತಹತ್ಾಗತಾಃ | | 
ಅದ್ವನ್ದವಮಪರತಹತಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಅದ್ವನ್ದವಮಪರತಹತಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞತವಮ್ ಮ್ | | ಅಗನಯಕ್ಾಯಮತಬಮಿಷಾಣಾಂ ಅಗನಯಕ್ಾಯಮತಬಮಿಷಾಣಾಂ 
ಪರತಸುಮಾಾಶಾತಸರಾಃ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಪರತಸುಮಾಾಶಾತಸರಾಃ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ | | ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ೀ ದ್ವೀ ಸ್ತದಿಧೀ ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ೀ ದ್ವೀ ಸ್ತದಿಧೀ ||  

‘‘ಗರಿಮಣಾಃ ಸ್ೈವ ಹ್ೀತತ ಸಾಯನ್ಮಹಿಮಾ ಹ್ೀತತಧ್ಾರಣಾ ಗರಿಮಣಾಃ ಸ್ೈವ ಹ್ೀತತ ಸಾಯನ್ಮಹಿಮಾ ಹ್ೀತತಧ್ಾರಣಾ ||  
ಪಾರಯೀಪಾರಯೀSSಷ್ಟಸ್ತದಿಧಕರ್ನ್ೀಷ್ವಥ್ ೀ ನ್ ಪೃರ್ಗತಚಯತ್್ೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಕರ್ನ್ೀಷ್ವಥ್ ೀ ನ್ ಪೃರ್ಗತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಪಾರಪುಪಾರಕ್ಾಶಯಯೀಶಾಾಪ ಧ್ಾರಣ್ೈಕ್ಾಪಾರಪುಪಾರಕ್ಾಶಯಯೀಶಾಾಪ ಧ್ಾರಣ್ೈಕ್ಾSSಪ ಸಮಾವ್ೀತ್ ಪ ಸಮಾವ್ೀತ್ ||  
ಅತ ಐಕ್್ಯೀನ್ ತ್ಾಮತಕ್ಾುವ ಗರಿಮಾಣಂಅತ ಐಕ್್ಯೀನ್ ತ್ಾಮತಕ್ಾುವ ಗರಿಮಾಣಂ  ಪೃರ್ಕ್ ಕವಚಿತ್ಪೃರ್ಕ್ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ೀ ದ್ವೀ ಸ್ತದಿಧೀ ದ್ ರಶರವಣದ್ಶಯನ್ೀ ದ್ವೀ ಸ್ತದಿಧೀ ||  

‘‘ಮ ಲಭ ತ್ಾಸತು ಸ್ತದಿಧೀನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮ ಲಭ ತ್ಾಸತು ಸ್ತದಿಧೀನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ಸವಯಸ್ತದಿಧಪರಧ್ಾನಾಸವಯಸ್ತದಿಧಪರಧ್ಾನಾಸಾುಸುಜಾಜ ಅಷಾಟದ್ಶ ಸೃತ್ಾಾಃ ಸಾುಸುಜಾಜ ಅಷಾಟದ್ಶ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಅಷ್ಟಸವನ್ುಗಯತ್ಾಸಾುಸತು ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತರಾಅಷ್ಟಸವನ್ುಗಯತ್ಾಸಾುಸತು ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷತರಾSSಲಾಕ್ಾಾಃಲಾಕ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಕ್ಾಮರ ಪತವಸಾಯಣಿೀಮಾದಿತರಯೀಪಯನ್ುಭಾಯವೀಕ್ಾಮರ ಪತವಸಾಯಣಿೀಮಾದಿತರಯೀಪಯನ್ುಭಾಯವೀSSಷ್ಟಸ್ತದಿಧಪಕ್ಷ್ೀ ಅಗನಯಕಯಷ್ಟಸ್ತದಿಧಪಕ್ಷ್ೀ ಅಗನಯಕಯಸುಮಾ ಸುಮಾ 
ಏಕ್್ೈವ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಅದಾಹತ್ಾವತ್ ಏಕ್್ೈವ ಸ್ತದಿಧಾಃ ಅದಾಹತ್ಾವತ್ | | ಅಗಾನಯದಿಪರತಸುಮಾಸಯ ವಶ್ತ್್ವೀಅಗಾನಯದಿಪರತಸುಮಾಸಯ ವಶ್ತ್್ವೀSSಪ ಪ 
ಅನ್ ಮಿಯಮತ್ಾುವದ್ಯಷಾಟದ್ಶಪೃರ್ಕ್ ಸ್ತದಿಧಪಕ್ಷ್ೀಅನ್ ಮಿಯಮತ್ಾುವದ್ಯಷಾಟದ್ಶಪೃರ್ಕ್ ಸ್ತದಿಧಪಕ್ಷ್ೀSSಗನಯಕಯಸುಮಾಯೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ಾುವತ್ ಗನಯಕಯಸುಮಾಯೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ಾುವತ್ | | 
ತಸ್ತಮನ್ ಪಕ್ಷ್ೀ ತ್ಾಸಾಂ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪರಧ್ಾನಾಷೌಟ ಮತರಧ್ಾನಾ ಇತ ವಾಯಖಾಯ ತಸ್ತಮನ್ ಪಕ್ಷ್ೀ ತ್ಾಸಾಂ ಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪರಧ್ಾನಾಷೌಟ ಮತರಧ್ಾನಾ ಇತ ವಾಯಖಾಯ ||  

‘‘ಅನ್ ಮಿಯಮತುವಸ್ತದಿಧಸತುಪಾರಕ್ಾಮಾಯನ್ುಗಯತ್ಾ ಮತ್ಾ ಅನ್ ಮಿಯಮತುವಸ್ತದಿಧಸತುಪಾರಕ್ಾಮಾಯನ್ುಗಯತ್ಾ ಮತ್ಾ ||  
ದ್ ರಶತರತದ್ ಯರದ್ೃಷ್ಟಟಸ್ತಿಕ್ಾಲಜ್ಞತವಮೀವ ಚ ದ್ ರಶತರತದ್ ಯರದ್ೃಷ್ಟಟಸ್ತಿಕ್ಾಲಜ್ಞತವಮೀವ ಚ ||  
ಪರಚಿತ್ಾುದ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಕ್ಾಶಾಯನ್ುಗಯತ್ಾನಿ ಚ ಪರಚಿತ್ಾುದ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಕ್ಾಶಾಯನ್ುಗಯತ್ಾನಿ ಚ ||  
ಅಣಿಮಾದಿತರರಾನ್ುಶಾ ಕ್ಾಮರ ಪತವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ಅಣಿಮಾದಿತರರಾನ್ುಶಾ ಕ್ಾಮರ ಪತವಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅಗನಯಕ್ಾಯಅಗನಯಕ್ಾಯಮತಬಮತಬವಿಷಾದಿೀನಾಂ ಪರತಸುಮಾೀ ವಶ್ತವಗಾಃ ವಿಷಾದಿೀನಾಂ ಪರತಸುಮಾೀ ವಶ್ತವಗಾಃ ||  
ಮನ್ ೀಜವಾಃ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ಮನ್ ೀಜವಾಃ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ||  
ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಕಿರೀಡ್ೀಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಮ್ ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಕಿರೀಡ್ೀಷ್ಟಸಾಧ್ನ್ಮ್ ||  
ಪಾರಪಾರಪಾುವನ್ುಗಯತ್ಾನಾಯಹತರಾಜ್ಞಾಪರತಹತಸುಥಾಪಾುವನ್ುಗಯತ್ಾನಾಯಹತರಾಜ್ಞಾಪರತಹತಸುಥಾ||  
ಅಗಿನಸುಮಬೀ ರವಿಸುಮಾ ಉದ್ಕಸುಮಾ ಏವ ಚ ಅಗಿನಸುಮಬೀ ರವಿಸುಮಾ ಉದ್ಕಸುಮಾ ಏವ ಚ ||  
ವಿಷ್ಸುಮಾಸುಥಾ ಶಸಿಶಾಪಾದಿಸುಮಾ ಏವ ಚ ವಿಷ್ಸುಮಾಸುಥಾ ಶಸಿಶಾಪಾದಿಸುಮಾ ಏವ ಚ ||  
ಈಶತ್ಾವನ್ುಗಯತ್ಾನಾಯಈಶತ್ಾವನ್ುಗಯತ್ಾನಾಯಹತರಪರಾಜರ್ ಏವ ಚ ಹತರಪರಾಜರ್ ಏವ ಚ ||  
ಏವಮಷಾಟದ್ಶಾಷಾಟಭ್ ಯೀ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಕರಮಾತ್ ಏವಮಷಾಟದ್ಶಾಷಾಟಭ್ ಯೀ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಕರಮಾತ್ ||  
ಅಷಾಟದ್ಶಭಯಶಾಾನಾಯಸತು ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸ್ತದ್ಧಯೀಅಷಾಟದ್ಶಭಯಶಾಾನಾಯಸತು ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಸ್ತದ್ಧಯೀSSಮಿತ್ಾಾಃ ಮಿತ್ಾಾಃ ||  
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ಅನ್ ಮಿಯಮಅನ್ ಮಿಯಮತುವಂ ದ್ತಾಃಖಸಾಯಭಾವಮಾತರಮತದಾಹೃತಮ್ ತುವಂ ದ್ತಾಃಖಸಾಯಭಾವಮಾತರಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ರ್ಥ್ೀಷಾಟನ್ನ್ದಸಮಾರರ್ಥ್ೀಷಾಟನ್ನ್ದಸಮಾರಪುಾಃ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮಿತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀಪುಾಃ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮಿತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ  ||  
ದ್ತಾಃಖಾಭಾವೀದ್ತಾಃಖಾಭಾವೀSSಪ ಪರಕ್ಾಮಯೀ ನ್ೀತರ್ೀ ಸತಖಿತ್್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ಪ ಪರಕ್ಾಮಯೀ ನ್ೀತರ್ೀ ಸತಖಿತ್್ೀಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಸವಯವ್ೀದಾದಿಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಸವಯವ್ೀದಾದಿಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ  ||  
ಸಹಸರಯೀಜನಾನ ು್ೀ ತತ ದ್ ರದ್ಶಯನ್ಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ಸಹಸರಯೀಜನಾನ ು್ೀ ತತ ದ್ ರದ್ಶಯನ್ಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ದ್ ರಶರವಣಮಪ್ಯೀವಂ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ರ್ತಗ್ೀ ಸಿ್ತತ್್ೀ ದ್ ರಶರವಣಮಪ್ಯೀವಂ ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ರ್ತಗ್ೀ ಸಿ್ತತ್್ೀ ||  
ವ್ೀದಾದಿಕಂವ್ೀದಾದಿಕಂ  ವಿನಾ ಪರೀಕುಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞಾನಿತ್ಾ ಬತಧ್್ೈಾಃ ವಿನಾ ಪರೀಕುಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞಾನಿತ್ಾ ಬತಧ್್ೈಾಃ ||  
ಶರಿೀರಸಿಂ ವಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಪರಚಿತ್ಾುಧ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ಶರಿೀರಸಿಂ ವಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಪರಚಿತ್ಾುಧ್ಯಭಿಜ್ಞತ್ಾ ||  
ಅನ್ಯೀನಿದಾಯೈದ್ಯಶಯನಾದಿ ರ್ಥಾಸಙ್ೆಲಾವ್ೀಗಿತ್ಾ ಅನ್ಯೀನಿದಾಯೈದ್ಯಶಯನಾದಿ ರ್ಥಾಸಙ್ೆಲಾವ್ೀಗಿತ್ಾ ||  
ಪಾರಪುರಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಸದಿಾಾಃ ಸವಮನ್ಾಃಸಮವ್ೀಗಿತ್ಾ ಪಾರಪುರಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಸದಿಾಾಃ ಸವಮನ್ಾಃಸಮವ್ೀಗಿತ್ಾ ||  
ಮನ್ ೀಜವ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಪಶಾವದಾಯಕ್ಾರತ್ಾ ತಥಾ ಮನ್ ೀಜವ ಇತ ಪರೀಕುಾಃ ಪಶಾವದಾಯಕ್ಾರತ್ಾ ತಥಾ ||  
ಕ್ಾಮರ ಪತವಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವದ್ೀಹತ್ಾಯಗತಾಃ ಪರ್ೀ ಕ್ಾಮರ ಪತವಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವದ್ೀಹತ್ಾಯಗತಾಃ ಪರ್ೀ ||  
ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶಾಃ ಸಾಯದ್ತಯಗಾದ್ವಾಶಾಃ ಸಾಯದ್ತಯಗಾದ್ವಾಕುಯಕುಯನಾ ಸೃತ್ಾ ನಾ ಸೃತ್ಾ ||  
ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕಿರೀಡಾ ಚ್ೀನಾದಾದಿಭಿವಿಯನಾ ಸವಚಛನ್ದಮೃತತಯತ್ಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಕಿರೀಡಾ ಚ್ೀನಾದಾದಿಭಿವಿಯನಾ ||  
ರ್ಥಾಸಙ್ೆಲಾಸ್ತದಿಧಶಾಾಪಯನ್ನಪಾನ್ಸತತ್ಾದಿಷ್ತ ರ್ಥಾಸಙ್ೆಲಾಸ್ತದಿಧಶಾಾಪಯನ್ನಪಾನ್ಸತತ್ಾದಿಷ್ತ ||  
ಚಕ್ಷತದ್ೃಯಶ್ಯೀಷ್ವಣತತವಂ ತತ ಅಣಿಮಾ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ಚಕ್ಷತದ್ೃಯಶ್ಯೀಷ್ವಣತತವಂ ತತ ಅಣಿಮಾ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ಮಹಿಮಾ ಚಾಪ ಸಮರೀಕ್ಾುತರಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಪೂರಣಾ ಮಹಿಮಾ ಚಾಪ ಸಮರೀಕ್ಾುತರಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಪೂರಣಾ ||  
ಚಕ್ಷತದ್ೃಯಶ್ಯೈವಿಯವಾಹಯತವಂ ಲಘಿಮಾ ಚಾಪ ಕಿೀಚಕ್ಷತದ್ೃಯಶ್ಯೈವಿಯವಾಹಯತವಂ ಲಘಿಮಾ ಚಾಪ ಕಿೀತಯತ್ಾ ತಯತ್ಾ ||  
ತರಲ್ ೀಕಸಮಭಾರಸತು ಗರಿಮಾ ಚಾಪ ಕಿೀತಯತ್ಾ ತರಲ್ ೀಕಸಮಭಾರಸತು ಗರಿಮಾ ಚಾಪ ಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ಪೂವಯಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಕ್್ ೀಟಗತಣಶಕತಯದ್ರೀಕಸುಥ್ೀಶ್ತ್ಾ ಪೂವಯಶಕ್ ು್ೀಾಃ ಕ್್ ೀಟಗತಣಶಕತಯದ್ರೀಕಸುಥ್ೀಶ್ತ್ಾ ||  
ಭತವಿಸ್ಿೈಾಃ ಪಾರಣಿಭಿಶ್್ ಾೀಕುಕರಣಂ ಚಾಪ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ಭತವಿಸ್ಿೈಾಃ ಪಾರಣಿಭಿಶ್್ ಾೀಕುಕರಣಂ ಚಾಪ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ||  
ಆಆಜ್ಞಾಜ್ಞಾSSಪರತಹತಬಾರಯಹಾಮದ್ವಾಯಗಸಿವಿಘಾತನ್ಮ್ ಪರತಹತಬಾರಯಹಾಮದ್ವಾಯಗಸಿವಿಘಾತನ್ಮ್ ||  
ವಿನಾ ಮಹಾತಪಸ್ತವೀಂಶಾ ಶಾಪಾಪರತಹತಾಃ ಸೃತ್ಾ ವಿನಾ ಮಹಾತಪಸ್ತವೀಂಶಾ ಶಾಪಾಪರತಹತಾಃ ಸೃತ್ಾ ||  
ಅಪರಾಜಯೀ ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಶ್ಅಪರಾಜಯೀ ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ವಶ್ತವಂ ಚಾತವಂ ಚಾಪಯಲ್ ೀಲತ್ಾ ಪಯಲ್ ೀಲತ್ಾ ||  
ದಾಹಾದಿಸಹನ್ಂ ಚಾಪ ಪರತಸುಮಾ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ದಾಹಾದಿಸಹನ್ಂ ಚಾಪ ಪರತಸುಮಾ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ||  
ಇತ ಷ್ಡಿವಂಶತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಗರಿಮಾಣ ಸಹ ಸಪುವಾ ಇತ ಷ್ಡಿವಂಶತಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಗರಿಮಾಣ ಸಹ ಸಪುವಾ ||  
ವಿಂಶತಶಾ ಸತರ್ೀಭ್ ಯೀವಿಂಶತಶಾ ಸತರ್ೀಭ್ ಯೀSSನ್ಯದ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಷ್ಟೈವ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ನ್ಯದ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವಷ್ಟೈವ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಕ್ಾಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃರ್ತ್್ ೀ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಕ್ಾಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ  ||  
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ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಷಾಟದ್ಶಸ್ತದಿಧೀನಾಂ ತದ್ನ್ುಭಾಯವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ಷಾಟದ್ಶಸ್ತದಿಧೀನಾಂ ತದ್ನ್ುಭಾಯವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ದ್ೀವ್ೀಷ್ಟವನ ದ್ಾೀಶವಾರ್ತಶ್ರೀದ್ೀವ್ೀಷ್ಟವನ ದ್ಾೀಶವಾರ್ತಶ್ರೀವಿಷ್ ಣನಾಮತತುವಿಷ್ ಣನಾಮತತುರ್ ೀತುರಮ್ ರ್ ೀತುರಮ್ ||  
ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಪರಿಪೂಣಾಯಸತು ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸಯ ನಾನ್ಯಗಾಾಃಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಪರಿಪೂಣಾಯಸತು ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕಸಯ ನಾನ್ಯಗಾಾಃ’’  ಇತ್್ಯೈಶವಯೀಯ ಇತ್್ಯೈಶವಯೀಯ ||||  
‘‘ಶತರತ್್ೀಷ್ತ ತತ ರ್ಥಾಯೀಗಂ ಕ್ಷಿಪರಗರಹಣಮೀವ ತತ ಶತರತ್್ೀಷ್ತ ತತ ರ್ಥಾಯೀಗಂ ಕ್ಷಿಪರಗರಹಣಮೀವ ತತ ||  
ಉಕುಂ ಪಾರಕ್ಾಶಯಮನ್ಯೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಶತರತ್್ೀಷ್ವಪ ಉಕುಂ ಪಾರಕ್ಾಶಯಮನ್ಯೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಶತರತ್್ೀಷ್ವಪ ||  
ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಮಿಶರಭಾವ್ೀನ್ ಭಾಸತ್್ೀ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಶತರತಮ್ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ ಮಿಶರಭಾವ್ೀನ್ ಭಾಸತ್್ೀ ಕಿಞ್ಚಾದ್ಶತರತಮ್ ||  
ವಿಷ್ಯೀಭ್ ಯೀವಿಷ್ಯೀಭ್ ಯೀSS ಕಸತಖವಯಕಿುಾಃ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮೀವ ತತ  ಕಸತಖವಯಕಿುಾಃ ಪಾರಕ್ಾಮಯಮೀವ ತತ ||  
ಇತರ್ೀಷಾಂ ಸತರಾಇತರ್ೀಷಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಾನ್ನ್ದಭ್ ೀಜನ್ಮ್ ಣಾಂ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಾನ್ನ್ದಭ್ ೀಜನ್ಮ್ ||  
ಏವಮೀವ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಾ ದ್ೀವಾನಾಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಏವಮೀವ ತತ ನಿಾಃಸ್ತೀಮಾ ದ್ೀವಾನಾಮಷ್ಟಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ಉತುರ್ ೀತುರಮತ್ಾರಪ ರಾವದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸ ಪೂಣಯಭತಕ್ಉತುರ್ ೀತುರಮತ್ಾರಪ ರಾವದಿವಷ್ತಣಾಃ ಸ ಪೂಣಯಭತಕ್’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ||||  
‘‘ಅಗಾನಯದಿಶಕಿುಸಂಸುಮಾ ಅಗಾನಯದಿಸುಮಾ ಇಷ್ಯತ್್ೀಅಗಾನಯದಿಶಕಿುಸಂಸುಮಾ ಅಗಾನಯದಿಸುಮಾ ಇಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ಇತ ಕ್ೌಮೀಯ ||||  
ಏಕಸಾಮತಸದ್ಧಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಿನ್ಭ್ೀದಾತ್ ಪೃರ್ಗಿವಧ್ಾಾಃ ಏಕಸಾಮತಸದ್ಧಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಿನ್ಭ್ೀದಾತ್ ಪೃರ್ಗಿವಧ್ಾಾಃ ||  
ಏಕಸಾಿನ್ಗತ್ಾದಾವಸತಯಾಃ ಏಕಸಾಿನ್ಗತ್ಾದಾವಸತಯಾಃ ಸತಸಿ್ತರ್ ೀಸತಸಿ್ತರ್ ೀಪಾಸನಾ ರ್ದಿಪಾಸನಾ ರ್ದಿ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 66--8 8 ||||  

 

ಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮತಮನಿತಮನಿ  ಮಯ ತನಾಮತರಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ಮನ್ಾಃ ಮಯ ತನಾಮತರಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ಮನ್ಾಃ ||  
ಅಣಿಮಾನ್ಮವಾಪನೀತ ತನಾಮತ್್ ರೀಪಾಸಕ್್ ೀ ಮಮ ಅಣಿಮಾನ್ಮವಾಪನೀತ ತನಾಮತ್್ ರೀಪಾಸಕ್್ ೀ ಮಮ || || 10 10 ||||  

ಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಾತಮನಿ ಪರಮಾಣತಷ್ತ ಸಿ್ತತ್್ೀಭ ತಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಾತಮನಿ ಪರಮಾಣತಷ್ತ ಸಿ್ತತ್್ೀSSಣತರ ಪ್ೀ ಣತರ ಪ್ೀ ||  

‘‘ತನಾಮತ್ಾರವರ್ವ್ೀ ಸ ಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಮಾಣವಭಿಧ್ಾನ್ಕ್್ೀ ತನಾಮತ್ಾರವರ್ವ್ೀ ಸ ಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಮಾಣವಭಿಧ್ಾನ್ಕ್್ೀ ||  
ಪರತ್್ಯೀಕಮಣತರ ಪಂ ತತ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ನಣತಭಯವ್ೀತ್ಪರತ್್ಯೀಕಮಣತರ ಪಂ ತತ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ನಣತಭಯವ್ೀತ್’’  ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ಇತ ಕ್ಾಪಲ್ೀಯೀ ||||  
‘‘ಆಆಕ್ಾಕ್ಾಶವತ್ ಸ ಕ್ಷಮತ್ಾಂ ಯೀ ವಾಯಪತ್್ವೀನ್ೈವ ಮನ್ಯತ್್ೀ ಶವತ್ ಸ ಕ್ಷಮತ್ಾಂ ಯೀ ವಾಯಪತ್್ವೀನ್ೈವ ಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
ತನಾಮತ್ಾರವಾಯಪನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ಸ ತಥಾತನಾಮತ್ಾರವಾಯಪನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ಸ ತಥಾ  ಭವ್ೀತ್ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  

 

ಮಹತ್ಾಯತಮನ್ಮಯ ಪರ್ೀ ರ್ಥಾ ಸಂಸಿಂ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ತ್ ಮಹತ್ಾಯತಮನ್ಮಯ ಪರ್ೀ ರ್ಥಾ ಸಂಸಿಂ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್ತ್ ||  
ಮಹಿಮಾನ್ಮವಾಪನೀತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ಮಹಿಮಾನ್ಮವಾಪನೀತ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಚ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || || 11 11 ||||  

ಮಹತ ಮಹತ ––  ವಾಯಪ ು್ೀ ವಾಯಪ ು್ೀ | | ಮಹತುತುವಸಯ ಪೃರ್ಗತಕ್ ು್ೀಾಃಮಹತುತುವಸಯ ಪೃರ್ಗತಕ್ ು್ೀಾಃ  | | ಅಸಾಮತ್ ಸ ಿಲತ್ಾಂ ಅಸಾಮತ್ ಸ ಿಲತ್ಾಂ 
ಪಾರಪುನವಾನಿೀತಯಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತಸಾಮತ್ ಪಾರಪನೀತ ಪಾರಪುನವಾನಿೀತಯಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತಸಾಮತ್ ಪಾರಪನೀತ | | 
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSನ್ಯಸಾಮದಿತಯಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತಸಾಮದಿತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ ನ್ಯಸಾಮದಿತಯಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ತಸಾಮದಿತ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್ || || 11 11 ||||  
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ಪರಮಾಣತಮಯೀ ಚಿತುಂ ಭ ತ್ಾನಾಮಪ ರಪರಮಾಣತಮಯೀ ಚಿತುಂ ಭ ತ್ಾನಾಮಪ ರಞ್ಜಞ್ಜರ್ನ್ ರ್ನ್ ||  
ಕ್ಾಲಸ ಕ್ಷಾಮತಮಕ್್ೀ ಯೀಗಿೀ ಲಘಿಮಾನ್ಮವಾಪುನರಾತ್ ಕ್ಾಲಸ ಕ್ಷಾಮತಮಕ್್ೀ ಯೀಗಿೀ ಲಘಿಮಾನ್ಮವಾಪುನರಾತ್ || || 12 12 ||||  

ಪರಮಾಣತಮಯೀ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ತಶಯೀನಾಣತಸವರ ಪ್ೀ ಪರಮಾಣತಮಯೀ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ತಶಯೀನಾಣತಸವರ ಪ್ೀ | | 
ಕ್ಾಲಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಾತಮನಿ ಕ್ಾಲಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಾತಮನಿ || || 12 12 ||||  

 

ಧ್ಾರರ್ನ್ ಮರ್ಯಹನ್ುತ್ ು್ವೀ ಮನ್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀಧ್ಾರರ್ನ್ ಮರ್ಯಹನ್ುತ್ ು್ವೀ ಮನ್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀSSಖಿಲಮ್ ಖಿಲಮ್ ||  
ಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಸವ್ೀಯನಿದಾರಾಣಾಮಾತಮತವಂ ಣಾಮಾತಮತವಂ ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪುಂ ಪಾರಪನೀತ ಮನ್ಮನಾಾಃ ಪಾರಪನೀತ ಮನ್ಮನಾಾಃ || || 13 13 ||||  

ಅಹನ್ುತುವಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ ಅಹನ್ುತುವಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ || || 13 13 ||||  
 

ಮಹತ್ಾಯತಮನಿ ರ್ಾಃ ಸ ತ್್ರೀ ಧ್ಾರರ್ನ್ ಮಯ ಮಾನ್ಸಮ್ ಮಹತ್ಾಯತಮನಿ ರ್ಾಃ ಸ ತ್್ರೀ ಧ್ಾರರ್ನ್ ಮಯ ಮಾನ್ಸಮ್ ||  
ಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಮೀ ವಿನ್ದತ್್ೀಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಮೀ ವಿನ್ದತ್್ೀSSವಯಕುಜನ್ಮನ್ಾಃವಯಕುಜನ್ಮನ್ಾಃ  || || 14 14 ||||  

ಸ ತ್್ರೀ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ ಸ ತ್್ರೀ ಸಿ್ತತ್್ೀ ಮಯ | | ಗೃಹ್ೀ ಪೀಠ್ ಇತವತ್ ಗೃಹ್ೀ ಪೀಠ್ ಇತವತ್ ||  

ಅವಯಕುಜನ್ಮನ್ಾಃ ಅವಯಕುಸಾಯಪ ಕಿಞ್ಚಾತ್ಅವಯಕುಜನ್ಮನ್ಾಃ ಅವಯಕುಸಾಯಪ ಕಿಞ್ಚಾತ್  ಸ ಿಲತವಕತತಯಾಃ ಸ ಿಲತವಕತತಯಾಃ ||  
‘‘ತಸಾಮದ್ವಯಕುಮತತಾನ್ನಂ ತರಗತಣಂ ದಿವಜಸತುಮತಸಾಮದ್ವಯಕುಮತತಾನ್ನಂ ತರಗತಣಂ ದಿವಜಸತುಮ’’  ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ಇತ ಮೀಕ್ಷಧ್ಮೀಯಷ್ತ ||||  
‘‘ಅಜರಾದ್ಮರಾದ್ಮ ತಯತಾಃ ಶಾಶವತತಮಸಾಃಅಜರಾದ್ಮರಾದ್ಮ ತಯತಾಃ ಶಾಶವತತಮಸಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಅವಯಕಾಃಸಾಯಜನ್ಮವತ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಜನಿರತಚಯತ್್ೀಅವಯಕಾಃಸಾಯಜನ್ಮವತ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ಜನಿರತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ  ||||  

ಮೀ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ವಿನ್ದತ್್ೀ ಮೀ ಸಕ್ಾಶಾದ್ ವಿನ್ದತ್್ೀ | | ಪರಮೀಷ್ಟಠಪರಸಾದಾದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಭವತೀತ ಪರಮೀಷ್ಟಠಪರಸಾದಾದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಭವತೀತ 
ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮ್ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮ್| | ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮ ಲತ್ಾವದ್ತಪಲಕ್ಷಣತ್್ವೀನ್ ಪಾರಕ್ಾಶಯಂ ಸವಯಗತಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಮ ಲತ್ಾವದ್ತಪಲಕ್ಷಣತ್್ವೀನ್ ಪಾರಕ್ಾಶಯಂ 
ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮಿತತಯಕುಮ್ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಮಿತತಯಕುಮ್ ||  

‘‘ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಸತು ಪಾರಣಸಯ ಪರಮಾತಮಪರಸಾದ್ತಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಾಸತು ಪಾರಣಸಯ ಪರಮಾತಮಪರಸಾದ್ತಾಃ ||  
ಪಾರಣವಿಷ್ ಣವೀಾಃ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಭಾರತ್ಾಯಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಪಾರಣವಿಷ್ ಣವೀಾಃ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಭಾರತ್ಾಯಾಃ ಸಮರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ಪಾರಸಾದಾತ್ ತತ ತರರಾಪಾರಸಾದಾತ್ ತತ ತರರಾಣಾಂ ವಾಣಾಂ ವಾSSಪಯನ್ನಾುದ್ೀಾಃ ಸದಾ ಗತಣಾಾಃಪಯನ್ನಾುದ್ೀಾಃ ಸದಾ ಗತಣಾಾಃ’’    

ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 14 14 ||||  

ವಿಷ ಣೌ ಚಾ ೀಶವರ್ೀ ಚಿತುಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ ಕ್ಾಲವಿಗರಹ್ೀ ವಿಷ ಣೌ ಚಾ ೀಶವರ್ೀ ಚಿತುಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ ಕ್ಾಲವಿಗರಹ್ೀ ||  
ಸ ಈಶತವಮವಾಪನೀತ ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಚ್ ೀದ್ನ್ಮ್ ಸ ಈಶತವಮವಾಪನೀತ ಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಚ್ ೀದ್ನ್ಮ್ || || 15 15 ||||  

ಸವಯತ್ಾರ ೀಶವರತ್ಾವದೌ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಸವಯತ್ಾರ ೀಶವರತ್ಾವದೌ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ತತರತತ್್ ರೀಕ್ಾು ೀಶವರತ್ಾವದಿಪ ತತರತತ್್ ರೀಕ್ಾು ೀಶವರತ್ಾವದಿ--
ಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತ್್ವೀನ್ ತತರತತ್್ ರೀಪಾಸನ್ಮಿತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಗತಣವಿಶ್ಷ್ಟತ್್ವೀನ್ ತತರತತ್್ ರೀಪಾಸನ್ಮಿತ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ||  
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‘‘ತಂತಂ  ರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತರ್ಥಾ ರ್ಥ್ ೀಪಾಸತ್್ೀ ತದ್ೀವ ಭವತ’’  ಇತ ಚ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಇತ ಚ ಶತರತ್್ೀಾಃ ||  
‘‘ಉಪಾಸತಾಃಉಪಾಸತಾಃ  ಸತಯ ಇತ ಸತಯಸಙ್ೆಲಾತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಸತಯ ಇತ ಸತಯಸಙ್ೆಲಾತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಈಶತವಮಿೀಶವರ ಇತ ಗತಣಂ ತಂ ತಂ ರ್ಥಾ ಹರಿಮ್ಈಶತವಮಿೀಶವರ ಇತ ಗತಣಂ ತಂ ತಂ ರ್ಥಾ ಹರಿಮ್’’  ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀ ಇತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀ || || 15 15 ||||  

 

ಶ್ವೀತದಿವೀಶ್ವೀತದಿವೀಪಪತ್ೌ ಚಿತುಂ ಶತದ ಧ್ೀ ಧ್ಮಯಮಯೀ ಮಯ ಪಪತ್ೌ ಚಿತುಂ ಶತದ ಧ್ೀ ಧ್ಮಯಮಯೀ ಮಯ ||  
ಧ್ಾರರ್ನ್ ಶ್ವೀತತ್ಾಂಧ್ಾರರ್ನ್ ಶ್ವೀತತ್ಾಂ  ರಾತ ಷ್ಡ ಮಿಯರಹಿತ್್ ೀರಾತ ಷ್ಡ ಮಿಯರಹಿತ್್ ೀSSಮರಾಃ ಮರಾಃ || || 18 18 ||||  

‘‘ಶತದ್ಧಾಃ ಶ್ವೀತಾಃ ಸತಖಿೀ ಶ್ವೀತಾಃ ಶತದ್ಧಾಃ ಶ್ವೀತಾಃ ಸತಖಿೀ ಶ್ವೀತಾಃ ಶ್ವೀತವಣಯಾಃ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ಶ್ವೀತವಣಯಾಃ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 18 18 ||||  
 

ಮರಾಯಕ್ಾಶಾತಮನಿ ಪಾರಣ್ೀ ಮನ್ಸಾ ಘ ೀಷ್ಮತದ್ವಹನ್ ಮರಾಯಕ್ಾಶಾತಮನಿ ಪಾರಣ್ೀ ಮನ್ಸಾ ಘ ೀಷ್ಮತದ್ವಹನ್ ||  
ತತ್್ ರೀಪಲಬಾಧ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹಂಸ್ ೀ ವಾಚಾಃ ಶೃಣ್ ೀತಯಸೌ ತತ್್ ರೀಪಲಬಾಧ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಹಂಸ್ ೀ ವಾಚಾಃ ಶೃಣ್ ೀತಯಸೌ || || 19 19 ||||  

ಆಕ್ಾಶಸಾಯತಮನಿ ತತ್ಾರಕ್ಾಶ ಉಪಲಬಾಧನಾಂ ಆಸಮನಾುತ್ ಸಿ್ತತ್ಾನಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಆಕ್ಾಶಸಾಯತಮನಿ ತತ್ಾರಕ್ಾಶ ಉಪಲಬಾಧನಾಂ ಆಸಮನಾುತ್ ಸಿ್ತತ್ಾನಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಂ 
ವಾಚಾಃ ವಾಚಾಃ | | ಹಂಸ್ ೀ ಜೀವಾಃ ಹಂಸ್ ೀ ಜೀವಾಃ ||  

‘‘ತ್ಾಯಗಾತ್ ಪೂವಯಶರಿೀರಾಣಾಂ ನ್ವಾನಾಂ ಸಞ್ಾತ್ಾಯಗಾತ್ ಪೂವಯಶರಿೀರಾಣಾಂ ನ್ವಾನಾಂ ಸಞ್ಾಯೀನ್ ಚ ಯೀನ್ ಚ ||  
ಜೀವಂ ಹಂಜೀವಂ ಹಂಸಸ  ಇತ ಪಾರಹತಸುದ ಧ್ೀತತತ್ಾವದ್ಧರಿಂ ಪರಮ್ಇತ ಪಾರಹತಸುದ ಧ್ೀತತತ್ಾವದ್ಧರಿಂ ಪರಮ್’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 19 19 ||||  

 

ಮನ್ ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಸಂಯೀಜಯ ದ್ೀಹಂ ತದ್ನ್ತ ವಾರ್ತನಾ ಮನ್ ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಸಂಯೀಜಯ ದ್ೀಹಂ ತದ್ನ್ತ ವಾರ್ತನಾ ||  
ಮದಾಧರಣಾನ್ತಭಾಮದಾಧರಣಾನ್ತಭಾವ್ೀನ್ ತತ್ಾರತ್ಾಮ ರ್ತರ ವ್ೈವ್ೀನ್ ತತ್ಾರತ್ಾಮ ರ್ತರ ವ್ೈ    ಮನ್ಾಃ ಮನ್ಾಃ || || 21 21 ||||  

ಮನ್ಸ್ತ ಮನ್ಸುತ್ ು್ವೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಂಯೀಜಯ ಮನ್ ೀಮನ್ಸ್ತ ಮನ್ಸುತ್ ು್ವೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಂಯೀಜಯ ಮನ್ ೀSSನ್ತದ್ೀಹಂ ಮನ್ಸುತ್ ು್ವೀ ನ್ತದ್ೀಹಂ ಮನ್ಸುತ್ ು್ವೀ 
ಮದಾಧರಣಮ್ ಮದಾಧರಣಮ್ || || 21 21 ||||  

 

ರ್ದಾ ಮನ್ ಉಪಾರ್ದಾ ಮನ್ ಉಪಾದಾರ್ ರ್ದ್ಯದ್ ರಪಂದಾರ್ ರ್ದ್ಯದ್ ರಪಂ  ಬತಭ ಷ್ತ ಬತಭ ಷ್ತ ||  
ತತುದ್ಾತತುದ್ಾಜ್ೀನ್ಮನ್ ೀರ ಪಂ ಮದ್ ಯೀಗಬಲಮಾಶ್ರತಾಃ ಜ್ೀನ್ಮನ್ ೀರ ಪಂ ಮದ್ ಯೀಗಬಲಮಾಶ್ರತಾಃ || || 22 22 ||||  

 

ಪರಕ್ಾರ್ಂ ವಿಶನ್  ಸ್ತದ್ಧಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತತರ ಭಾವಯೀತ್ ಪರಕ್ಾರ್ಂ ವಿಶನ್  ಸ್ತದ್ಧಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತತರ ಭಾವಯೀತ್ ||  
ಪಣಡಂ ಹಿತ್ಾವವಿಶ್ೀತ್ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತಭ ತಾಃ ಷ್ಡಙಚಘಾವತ್ ಪಣಡಂ ಹಿತ್ಾವವಿಶ್ೀತ್ ಪಾರಣ್ ೀ ವಾರ್ತಭ ತಾಃ ಷ್ಡಙಚಘಾವತ್ || || 23 23 ||||  

‘‘ಗಜಾದಿರ ಪಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ಗಜಾದಿಸಿ್ತತಮಿೀಶವರಮ್ ಗಜಾದಿರ ಪಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ಗಜಾದಿಸಿ್ತತಮಿೀಶವರಮ್ ||  
ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಗಜಾದಿರ ಪಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರಕ್ಾರ್ಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮ್ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಗಜಾದಿರ ಪಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರಕ್ಾರ್ಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮ್ ||  
ಧ್ಾಯರ್ನ್ ವಿಶ್ೀಧ್ಾಯರ್ನ್ ವಿಶ್ೀತ್ ಪರ್ೀ ಕ್ಾಯೀ ವಾರಾವತ್ ಪರ್ೀ ಕ್ಾಯೀ ವಾರಾವನ್ುಗಯತಾಃ ಪುಮಾನ್ ನ್ುಗಯತಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
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ಪಾರಣನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ಪರೀಕುಸುಸ್ತಮನ್ ವಾರ್ತಾಃ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ ಪಾರಣನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ಪರೀಕುಸುಸ್ತಮನ್ ವಾರ್ತಾಃ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ ||  
ವಾರಾವನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಜೀವೀ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹಂ ಪರರಾಸಯತ ವಾರಾವನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಜೀವೀ ದ್ೀಹಾದ ದ್ೀಹಂ ಪರರಾಸಯತ || || 2222, , 23 23 ||||  

 

ಪಾಷಾಣಯಯಪಾಷಾಣಯಯSSSSಪೀಡಯ ಗತದ್ಂ ಪಾರಪೀಡಯ ಗತದ್ಂ ಪಾರಣಂ ಹೃದ್ತರಾಃಕಣಠಮ ಧ್ಯಸತ ಣಂ ಹೃದ್ತರಾಃಕಣಠಮ ಧ್ಯಸತ ||  
ಆರ್ ೀಪಯಆರ್ ೀಪಯಬರಹಮರಬರಹಮರನ ಧ್ಾೀನ ಧ್ಾೀಣ ಬರಹಮ ಣ ಬರಹಮ ನಿೀತ್್ ವೀತಸೃಜ್ೀತ್ ತನ್ತಮ್ ನಿೀತ್್ ವೀತಸೃಜ್ೀತ್ ತನ್ತಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಷ್ಡಾಧ್ಾರಷ್ಡಾಧ್ಾರಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನಾನರ್ತಾಃ ಕ್ಷರ್ಂ ವಿನಾ ಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯರ್ನಾನರ್ತಾಃ ಕ್ಷರ್ಂ ವಿನಾ ||  
ರ್ದಿ ಮೃತತಯಮಭಿೀಪ್ಸೀತ ತಥಾ ಪಾರಪನೀತಯಸಂಶರ್ಮ್ ರ್ದಿ ಮೃತತಯಮಭಿೀಪ್ಸೀತ ತಥಾ ಪಾರಪನೀತಯಸಂಶರ್ಮ್ || || 24 24 ||||  

 

ಯೀ ವ್ೈ ಮದಾಾವಮಾಪನ್ನ ಈಶ್ತತವಯಶ್ತತಾಃ ಪುಮಾನ್ ಯೀ ವ್ೈ ಮದಾಾವಮಾಪನ್ನ ಈಶ್ತತವಯಶ್ತತಾಃ ಪುಮಾನ್ ||  
ಕತತಶ್ಾನ್ನ ವಿಹನ್ಯೀತ ತಸಯ ಚಾಜ್ಞಾ ರ್ಥಾ ಮಮ ಕತತಶ್ಾನ್ನ ವಿಹನ್ಯೀತ ತಸಯ ಚಾಜ್ಞಾ ರ್ಥಾ ಮಮ || || 27 27 ||||  

 

ಮದ್ಾಕ್ಾಯಮದ್ಾಕ್ಾಯ  ಶತದ್ಧಸತವಸಯ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಧ್ಾರಣಾವಿದ್ಾಃಶತದ್ಧಸತವಸಯ ಯೀಗಿನ್ ೀ ಧ್ಾರಣಾವಿದ್ಾಃ  ||  
ತಸಯ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕಿೀ ಬತದಿಧಜಯನ್ಮಮೃತಸಯ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಲಕಿೀ ಬತದಿಧಜಯನ್ಮಮೃತ ಯಪಬೃಂಹಿತ್ಾ ತ ಯಪಬೃಂಹಿತ್ಾ || || 28 28 ||||  

ತರಕ್ಾಲಪ್ರೀರಕಂ ವಿಷ್ತಣಂಧ್ಾಯತತಾಃ ಕ್ಾಲತರರ್ಜ್ಞತ್ಾತರಕ್ಾಲಪ್ರೀರಕಂ ವಿಷ್ತಣಂಧ್ಾಯತತಾಃ ಕ್ಾಲತರರ್ಜ್ಞತ್ಾ  || || 28 28 ||||  
 

ಅಗಾನಯದಿಭಿನ್ಯ ಹನ್ಯೀತ ಮತನ್ೀಯೀಯಗಮರ್ಂ ವಪುಾಃ ಅಗಾನಯದಿಭಿನ್ಯ ಹನ್ಯೀತ ಮತನ್ೀಯೀಯಗಮರ್ಂ ವಪುಾಃ ||  
ಮದ್ ಯೀಗಶಾರನ್ುಚಿತುಸಯ ರಾದ್ಮದ್ ಯೀಗಶಾರನ್ುಚಿತುಸಯ ರಾದ್ಸಾಮತಸಾಮತದ್ಕ್್ೈರ್ಯಥಾ ದ್ಕ್್ೈರ್ಯಥಾ || || 29 29 ||||  

‘‘ಅಗಾನಯದಿಷ್ತ ಹರಿಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ತತರತಸುಮಾಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಅಗಾನಯದಿಷ್ತ ಹರಿಂ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ತತರತಸುಮಾಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ||  

ಇತ ಹರಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಹರಿಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ || || 29 29 ||||  

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮಆತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ತತರತತರ ಪರಕ್ಾಯೀ ಭಾವಯೀತ್ನ್ಂ ತತರತತರ ಪರಕ್ಾಯೀ ಭಾವಯೀತ್| | ತದಾ ವಾರೌತದಾ ವಾರೌ  
ಸಿ್ತತಾಃಸಿ್ತತಾಃ||  ಪಾರಣಾಃ  ಪರಮಾತ್ಾಮ ತತರ ಗಪಾರಣಾಃ  ಪರಮಾತ್ಾಮ ತತರ ಗಚಛಚಛತ ತಮನ್ತ ಜೀವೀತ ತಮನ್ತ ಜೀವೀSSಪ ಗಚಛತ ಪ ಗಚಛತ | | ವಾರೌ ವಾರೌ 
ಭ ತ್್ ೀ ವಾರ್ತಭ ತಾಃ ಭ ತ್್ ೀ ವಾರ್ತಭ ತಾಃ || || 23 23 ||||  
ಪಾರಣಂ ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ನಿೀತ್ಾವ ಪಾರಣಂ ಪರ್ೀ ಬರಹಮಣಿ ನಿೀತ್ಾವ ||  

‘‘ಪಾರಣಸಿಂ ಪಾರಣನಾಮಾನ್ಂ ಬಹಿಷ ಠ್ೀ ಬರಹಮನಾಮಕ್್ೀ ಪಾರಣಸಿಂ ಪಾರಣನಾಮಾನ್ಂ ಬಹಿಷ ಠ್ೀ ಬರಹಮನಾಮಕ್್ೀ ||  
ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಷಾಣವನ್ತಸೃತಯ ವಿಸೃಜ್ೀದ ದ್ೀಹಮಞ್ಜಸಾವಿಷ್ತಣಂ ವಿಷಾಣವನ್ತಸೃತಯ ವಿಸೃಜ್ೀದ ದ್ೀಹಮಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ಪರಭಞ್ಜಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ನ್ೀ ||||  
‘‘ಅನ್ೀರ್ಸಯ ಹರ್ೀನಿೀಯತಸುದ್ುತಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ಅನ್ೀರ್ಸಯ ಹರ್ೀನಿೀಯತಸುದ್ುತಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ನ್ ಹಿ ನ್ೀರ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ನ್ ಹಿ ನ್ೀರ್ಾಃ ಕವಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ಕ್ಾವಪ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಸವವಶತವತಾಃಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಸವವಶತವತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 24 24 ||||  

ಮಮ ಭಾವನಾ ಮಮ ಭಾವನಾ ––  ಮದಾಾವಾಃಮದಾಾವಾಃ||  

ಭಾವೀ ಮನ್ಶಾಭಕಿುಶಾ ಕವಚಿದ್ಭಾಯಸ ಇಭಾವೀ ಮನ್ಶಾಭಕಿುಶಾ ಕವಚಿದ್ಭಾಯಸ ಇಷ್ಯಷ್ಯತ್್ೀತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 2323--29 29 ||||  
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ಉಪಾಸಕಸಯ ಮಾಮೀವಂ ಯೀಗಧ್ಾರಣರಾ ಪುನ್ಾಃ ಉಪಾಸಕಸಯ ಮಾಮೀವಂ ಯೀಗಧ್ಾರಣರಾ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಪೂವಯಕರ್ಥತ್ಾ ಉಪತಷ್ಠಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಪೂವಯಕರ್ಥತ್ಾ ಉಪತಷ್ಠನ್ಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ ನ್ಯಶ್ೀಷ್ತಾಃ || || 31 31 ||||  

ಉಪಾಸನ್ರಾಉಪಾಸನ್ರಾSSSSಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಕೃತವತಾಃಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಕೃತವತಾಃ, , ಪುನ್ರತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾಲ್ೀ ಕತವಯತಾಃ  ಪುನ್ರತಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾಲ್ೀ ಕತವಯತಾಃ  
ಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಧರಿತಯತ್್ ೀ ಯೀಗಧ್ಾರಣರಾ ಪುನ್ರಿತತಯಕುಮ್ ಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಧರಿತಯತ್್ ೀ ಯೀಗಧ್ಾರಣರಾ ಪುನ್ರಿತತಯಕುಮ್ || || 31 31 ||||  

 

ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಸಯ ದಾನ್ುಸಯ ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಸಯ ದಾನ್ುಸಯ ಜಜತಶಾವಸಾತಮನ್ ೀ ಮತನ್ೀಾಃ ತಶಾವಸಾತಮನ್ ೀ ಮತನ್ೀಾಃ ||  
ಮದಾಧರಣಾಂ ಧ್ಾರರ್ತಾಃ ಕ್ಾ ನ್ತ ಸ್ತದಿಧಾಃಮದಾಧರಣಾಂ ಧ್ಾರರ್ತಾಃ ಕ್ಾ ನ್ತ ಸ್ತದಿಧಾಃ  ಸತದ್ತಲಯಭಾ ಸತದ್ತಲಯಭಾ || || 32 32 ||||  

‘‘ಉಪಾಸಯ ವಾರ್ತಂ ಪರರ್ಮಂ ವಾರೌ ಸತಉಪಾಸಯ ವಾರ್ತಂ ಪರರ್ಮಂ ವಾರೌ ಸತಷ್ಟವಪರ್ ೀಕ್ಷಿತ್್ೀ ಷ್ಟವಪರ್ ೀಕ್ಷಿತ್್ೀ ||  
ಅನ್ತಜ್ಞಾತಸುತಸುದ್ುಂ ತತರ ತತರ ಹರಿಂ ಸಮರ್ೀತ್ ಅನ್ತಜ್ಞಾತಸುತಸುದ್ುಂ ತತರ ತತರ ಹರಿಂ ಸಮರ್ೀತ್ ||  
ಕೃತ್ಾವಕೃತ್ಾವSSಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ತಂ ಚಾಪ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮರ್ೀತ್ ಪುನ್ಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ತಂ ಚಾಪ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮರ್ೀತ್ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಅಭಿೀಷ್ಟಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಾಯತ್ ತಸಯ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ಅಭಿೀಷ್ಟಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಧಾಃ ಸಾಯತ್ ತಸಯ ನಾಸಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಅಕ್ಾಮೀ ರ್ದಿ ವಾರ್ತಂ ಚ ಧ್ಾಯತ್ಾವದ್ೃಷಾಟವ ಹರಿಂ ತಥಾ ಅಕ್ಾಮೀ ರ್ದಿ ವಾರ್ತಂ ಚ ಧ್ಾಯತ್ಾವದ್ೃಷಾಟವ ಹರಿಂ ತಥಾ ||  
ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಕ್ಾಮಯೀತ್ ಪಶಾಾತ್ ಸ ಕ್ಷಿಪರಂ ಮತಕಿುಮೀಷ್ಯನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಕ್ಾಮಯೀತ್ ಪಶಾಾತ್ ಸ ಕ್ಷಿಪರಂ ಮತಕಿುಮೀಷ್ಯತ ತ || || 32 32 ||||  

 

ಅನ್ುರಾರಾಅನ್ುರಾರಾನ್ವದ್ನ್ಯೀತ್ಾನ್ ರ್ತಞ್ಜತ್್ ೀ ಯೀಗಮತತುಮಮ್ ನ್ವದ್ನ್ಯೀತ್ಾನ್ ರ್ತಞ್ಜತ್್ ೀ ಯೀಗಮತತುಮಮ್ ||  
ಮರಾ ಸಮಾದ್ಯಮಾಮರಾ ಸಮಾದ್ಯಮಾನ್ಸಯನ್ಸಯ  ಕ್ಾಲಕ್ಷಪಣಹ್ೀತವಾಃ ಕ್ಾಲಕ್ಷಪಣಹ್ೀತವಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ರ್ದಿ ಯೀಗ್ೈಾಃ ಫಲಂ ಭತಙಕೆ ತೀ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಮಪಾಸಯ ತತ ರ್ದಿ ಯೀಗ್ೈಾಃ ಫಲಂ ಭತಙಕೆ ತೀ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಮಪಾಸಯ ತತ ||  
ತ್್ೀನ್ೈವ ಕರತ್್ೀನ್ೈವ ಕರಮಯೀಮಯೀಗ್ೀನ್ ಪಾರಣಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಹರಿಂ ತಥಾ ಗ್ೀನ್ ಪಾರಣಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಹರಿಂ ತಥಾ ||  
ಏಏಷ್ಟವಾಯಷ್ಟವಾಯ  ಮತಕಿುಪದ್ವಿೀ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್ಮತಕಿುಪದ್ವಿೀ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕರ್ಞ್ಾನ್  ||  
ಪೂವಯದ್ೃಷ್ಟಟಹಿಯ ಕ್ಾಮಾಥ್ೀಯ ಪಪೂವಯದ್ೃಷ್ಟಟಹಿಯ ಕ್ಾಮಾಥ್ೀಯ ಪಶಾಾಶಾಾನ್ ೇನ್ ೇಕ್ಷಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ಕ್ಷಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಯೀಷಾಂ ತತ ಜನ್ಮತಾಃ ಸ್ತದಿಧಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀಯೀಷಾಂ ತತ ಜನ್ಮತಾಃ ಸ್ತದಿಧಸ ು್ೀಷಾಂ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ || || 33 33 ||||  

 

ಜನೌಮಷ್ ತಪೀಮನ್ಿೈಜನೌಮಷ್ ತಪೀಮನ್ಿೈರಾಯವತೀರಿಹ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ರಾಯವತೀರಿಹ ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ಯೀಗ್ೀನಾಪನೀತ ತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಯೀಗ್ೀನಾಪನೀತ ತ್ಾಾಃ ಸವಾಯ  ಯೈಯೈಯಯೀಯಗಗತಂ ವರಜ್ೀತ್ ಯೈಯೈಯಯೀಯಗಗತಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ಸವಾಯಸಾಮಪ ಸ್ತದಿಧೀಸವಾಯಸಾಮಪ ಸ್ತದಿಧೀನಾಂ ಹ್ೀತತಾಃನಾಂ ಹ್ೀತತಾಃ  ಪಪತತರಹಂ ಪರಭತಾಃ ರಹಂ ಪರಭತಾಃ || || 35 35 ||||  

ಯೈಯೈಯಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಾತ್ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ೀವ ಜಯೈಯೈಯಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಾತ್ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ೀವ ಜನಾಮದಿಭಿಾಃ ಯೀಗಗತಂ ವರಜ್ೀತ್ ನಾಮದಿಭಿಾಃ ಯೀಗಗತಂ ವರಜ್ೀತ್ ||  

‘‘ಜನಾಮದಿಭಿಾಃ ಜನಾಮದಿಭಿಾಃ ಕ್್ೈಕ್್ೈಶ್ಾದ್ೀವ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಯೀಗಜಂ ಫಲಮ್ ಶ್ಾದ್ೀವ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಯೀಗಜಂ ಫಲಮ್ ||  
ಯೀಗ್ೀನ್ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀತ ಯೀಗ್ೀ ರ್ತನಂ ತತಾಃ ಕತರತಯೀಗ್ೀನ್ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀತ ಯೀಗ್ೀ ರ್ತನಂ ತತಾಃ ಕತರತ’’ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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‘‘ಕಶ್ಾದ್ಥ್ೀಯ ಚ ರ್ಚಛಬದಾಃ ಪರಶಾನಥ್ೀಯ ಚ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ ಕಶ್ಾದ್ಥ್ೀಯ ಚ ರ್ಚಛಬದಾಃ ಪರಶಾನಥ್ೀಯ ಚ ಕವಚಿದ್ಾವ್ೀತ್ ||  
ಕವಚಿತ್ ಪರಾಮಶಯವಾಚಿೀ ಕವಚಿದಾಕ್ಷ್ೀಪವಾಚಕಾಃಕವಚಿತ್ ಪರಾಮಶಯವಾಚಿೀ ಕವಚಿದಾಕ್ಷ್ೀಪವಾಚಕಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ ಇತ ತನ್ಿನಿರತಕ್ ು್ೀ || || 3434,,35 35 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  15 15 ||||  
 

|| || ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 --16 16 ||||  
 

ಅಹಮಾತ್್ ೇದ್ದವಾಮಿೀಷಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸತಹೃದಿೀಶವರಾಃ ಅಹಮಾತ್್ ೇದ್ದವಾಮಿೀಷಾಂ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸತಹೃದಿೀಶವರಾಃ ||  
ಅಹಂ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಿ್ತತತಯದ್ಾವಾಪಯರ್ಾಃ ಅಹಂ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ತ್್ೀಷಾಂ ಸಿ್ತತತಯದ್ಾವಾಪಯರ್ಾಃ || || 9 9 ||||  

‘‘ಸೃಷ್ಟಠಸಿ್ತತ್ಾಯದಿಹ್ೀತತತ್ಾವದ್ ಾತ್ಾನಿ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ಸೃಷ್ಟಠಸಿ್ತತ್ಾಯದಿಹ್ೀತತತ್ಾವದ್ ಾತ್ಾನಿ ಹರಿರತಚಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ತತ ಭ ತಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯನ್ ತತ ಭ ತಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರ್ೀಶವರಾಃಶವರಾಃ’’  ಇತ ವಸತುತತ್ ು್ವೀ ಇತ ವಸತುತತ್ ು್ವೀ || || 9 9 ||||  

 

ಅಹಂ ಗತಗಯತಮತ್ಾಂ ಕ್ಾಲಾಃ ಕಲರ್ತ್ಾಮಹಮ್ ಅಹಂ ಗತಗಯತಮತ್ಾಂ ಕ್ಾಲಾಃ ಕಲರ್ತ್ಾಮಹಮ್ ||  
ಗತಣಾನಾಂ ಚಾಪಯಹಂ ಸೌಮಯಂ ಗತಣಿನೌಯತಾತುಕ್್ ೀ ಗತಣಾಃ ಗತಣಾನಾಂ ಚಾಪಯಹಂ ಸೌಮಯಂ ಗತಣಿನೌಯತಾತುಕ್್ ೀ ಗತಣಾಃ || || 10 10 ||||  

 

ಗತಣಿನಾಮಪಯಹಂ ಸ ತರಂ ಮಹತ್ಾಂ ಚ ಮಹಾನ್ಹಮ್ ಗತಣಿನಾಮಪಯಹಂ ಸ ತರಂ ಮಹತ್ಾಂ ಚ ಮಹಾನ್ಹಮ್ ||  
ಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಪಯಹಂ ಜೀವೀ ದ್ತಜಯರಾನಾಮಹಂ ಮನ್ಾಃ ಸ ಕ್ಷಾಮಣಾಮಪಯಹಂ ಜೀವೀ ದ್ತಜಯರಾನಾಮಹಂ ಮನ್ಾಃ || || 11 11 ||||  

‘‘ಸವಸವಜಾತತಯತುಮತವಂ ತತ ಭವ್ೀದ್ಯದ್ ರಪಸನಿನಧ್್ೀಾಃ ಸವಸವಜಾತತಯತುಮತವಂ ತತ ಭವ್ೀದ್ಯದ್ ರಪಸನಿನಧ್್ೀಾಃ ||  
ವಿಭ ತರ ಪಂ ತತ್್ ರೀಕುಮಿನಿದರಾದಿಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ವಿಭ ತರ ಪಂ ತತ್್ ರೀಕುಮಿನಿದರಾದಿಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಮ್ ||  
ತಥಾ ಬಹಿಾಃ ಸಿ್ತತಂ ರ ಪಂ ವಿಭ ತೀತ್್ಯೀವ ಶಬಿದತಮ್ ತಥಾ ಬಹಿಾಃ ಸಿ್ತತಂ ರ ಪಂ ವಿಭ ತೀತ್್ಯೀವ ಶಬಿದತಮ್ ||  
ಸವಯಸಾಧ್ಾರಣಂ ರ ಪಮನ್ುರಾಯಮಿೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಸವಯಸಾಧ್ಾರಣಂ ರ ಪಮನ್ುರಾಯಮಿೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ರ್ಥಾ ಕೃಷಾಣತಮನಾ ದ್ತಷ್ಟಹನಾು ವಾಯಸಾತಮನಾ ಸಮಾಃ ರ್ಥಾ ಕೃಷಾಣತಮನಾ ದ್ತಷ್ಟಹನಾು ವಾಯಸಾತಮನಾ ಸಮಾಃ ||  
ಅಸಮೀಅಸಮೀSSಪ್ಯೀಕರ ಪೀಪ್ಯೀಕರ ಪೀSSಪ ಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃಪ ಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದಾಜೀವ್ೀಭಯಾಃ ಪೃರ್ಗ್ೀಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದಾಜೀವ್ೀಭಯಾಃ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ವಯವಸಿ್ತತಮ್ ವ ವಯವಸಿ್ತತಮ್ ||  
ವಿಭ ತರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ತದ್ುಶ್ೈವಿಭ ತರ ಪಂ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ತದ್ುಶ್ೈಶ ಠ್ೈಶ ಠ್ೈಕಕ್ಾರಣಮ್ ಕಕ್ಾರಣಮ್ ||  
ತದ್ೀವ ಬರಹಮರತದಾರದಿನಾಮಾಭಿವಾಯಚಯಮಞ್ಜಸಾ ತದ್ೀವ ಬರಹಮರತದಾರದಿನಾಮಾಭಿವಾಯಚಯಮಞ್ಜಸಾ ||  
ತದ್ೀವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ಟವನ್ ದಾೀತದ್ೀವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ಟವನ್ ದಾೀSSಸ್ತಮ ತಥಾ ರತದ್ರೀಷ್ತ ಶಙ್ೆರಾಃ ಸ್ತಮ ತಥಾ ರತದ್ರೀಷ್ತ ಶಙ್ೆರಾಃ ||  

ಇತ್ಾಯದಿನ್ ೀಕುಂ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ನ್ೀನಾದಾದಾಯ ಜೀವಸಞ್ಾರಾಾಃಇತ್ಾಯದಿನ್ ೀಕುಂ ಕೃಷ ಣ್ೀನ್ ನ್ೀನಾದಾದಾಯ ಜೀವಸಞ್ಾರಾಾಃ’’  ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ || || 
ಗತಜ್ಞಾಯನ್ಮ್ ಗತಜ್ಞಾಯನ್ಮ್ ||  
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‘‘ಪರಧ್ಾನ್ ೀ ಪರಧ್ಾನ್ ೀ   ಜ್ಞಾನಿನಾಂ  ಬರಹಾಮಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ  ಬರಹಾಮಜ್ಞಾನ್ಮಾನಿೀ ಹೃದಿ ಸಿ್ತತಾಃ ನ್ಮಾನಿೀ ಹೃದಿ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
  ಸ ಏವ ಕ್ಾಲಮಾನಿೀ ತತ ಸಂಹತೄಯಸ ಏವ ಕ್ಾಲಮಾನಿೀ ತತ ಸಂಹತೄಯಣಾಂ ಪರಭತಾಃ ಸೃತಾಃಣಾಂ ಪರಭತಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ವಿಭ ತ್ೌ ಇತ ವಿಭ ತ್ೌ ||||  
‘‘ಆನ್ನಾದನ್ತಭವಸ ುಮ ಉತೃಷಾಟನ್ತಭವಾತ್ ಸೃತಾಃ ಆನ್ನಾದನ್ತಭವಸ ುಮ ಉತೃಷಾಟನ್ತಭವಾತ್ ಸೃತಾಃ ||  
ತದ್ತಯಕುತವಂತದ್ತಯಕುತವಂ ರ್ಥಾ ಸೌಮಯಂ ರ್ಥಾ ಸೌಮಯಂ  ಗತಣಾನಾಮ ಕಂ ಹಿ ತತ್ ಗತಣಾನಾಮ ಕಂ ಹಿ ತತ್ ||  
ಭಕ್ಾಯದಿಗತಣಪೂಗ್ ೀಭಕ್ಾಯದಿಗತಣಪೂಗ್ ೀSSಪ ದ್ೀಖಹ್ೀತತತವಭಾವನಾತ್ ಪ ದ್ೀಖಹ್ೀತತತವಭಾವನಾತ್ ||  
ನಿಷ್ಮಲ್ ೀ ಭವತ ಹಯದಾಧ ಪರೀತಸಯ ಸಫಲ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ನಿಷ್ಮಲ್ ೀ ಭವತ ಹಯದಾಧ ಪರೀತಸಯ ಸಫಲ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ತಸಾಮತಸಾಮದಾನ್ನ್ದಮಾನ್ಂ ತತ ಗತಣಏಷ್ ತೃಷ್ಟಮತಚಯತ್್ೀ ದಾನ್ನ್ದಮಾನ್ಂ ತತ ಗತಣಏಷ್ ತೃಷ್ಟಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ತಸಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹ್ೈಕ್್ ೀ ಭಕಿುಜ್ಞಾನಾದಿಕಸಯ ಚ ತಸಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹ್ೈಕ್್ ೀ ಭಕಿುಜ್ಞಾನಾದಿಕಸಯ ಚ ||  
ಶರದಾಧಭಿಮಾನಿನಿೀ ದ್ೀವಿೀ ತಥಾವ ತತ ಸರಸವತೀ ಶರದಾಧಭಿಮಾನಿನಿೀ ದ್ೀವಿೀ ತಥಾವ ತತ ಸರಸವತೀ ||  
ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ತದ್ನ್ಯೀ ವಿಬತಧ್ಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಗತಣಾನಾಂ ತತ ಪರಭತಬರಯಹಾಮ ತಸಾಮದ್ೀಕಶಾತತಮತಯಖಾಃ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ಪರಭತಬರಯಹಾಮ ತಸಾಮದ್ೀಕಶಾತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಔತಾತುಕಗತಣ್ ೀ ನಾಮ ಶತಭಪಾರಪ್ಯೀಕಯೀಗಯತ್ಾ ಔತಾತುಕಗತಣ್ ೀ ನಾಮ ಶತಭಪಾರಪ್ಯೀಕಯೀಗಯತ್ಾ ||  
ತಸಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಪಾರಣಾಸತು ಸ ಹಿ ಸವಯಗತಣಾ ಕಾಃತಸಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಪಾರಣಾಸತು ಸ ಹಿ ಸವಯಗತಣಾ ಕಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಗತಣಿನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಗತಣಿನಿ ಸಿ್ತಗತಣಿನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಗತಣಿನಿ ಸಿ್ತತತಮೌತಾತುಕಗತಣರ ಪಂ ಸ ತರಮಿತಯರ್ಯಾಃ ಮೌತಾತುಕಗತಣರ ಪಂ ಸ ತರಮಿತಯರ್ಯಾಃ ||  

  ‘‘ಗತಣಿನಾಂ ಗತಣಯೀಗಯತವಂಗತಣಿನಾಂ ಗತಣಯೀಗಯತವಂ  ರ್ತ್ ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತಮ್ ರ್ತ್ ಸವಯಗತಣ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತಮ್ ||  
ವಾರ್ತಸುದ್ಭಿಮಾನ್ಯೀಕಾಃ ಸವಾರ್ತಸುದ್ಭಿಮಾನ್ಯೀಕಾಃ ಸವಯವಯಗತಣಯ ಕಸುತಾಃಗತಣಯ ಕಸುತಾಃ’’  ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ಇತ ಪರಭಞ್ಜನ್ೀ ||  
ರ ಪಾನ್ುರತ್ಾವದ್ೀಕಸಾಯಪ ಬಹತರ ಪಾನ್ುರತ್ಾವದ್ೀಕಸಾಯಪ ಬಹತಸಾಿನ್ೀಷ್ತ ಪಾರಧ್ಾನ್ ಯೀಸಾಿನ್ೀಷ್ತ ಪಾರಧ್ಾನ್ ಯೀಕಿುನ್ ೀಯ ವಿರತದ್ಧಯತ್್ೀ ಕಿುನ್ ೀಯ ವಿರತದ್ಧಯತ್್ೀ ||  
ಗತಣಾನ್ುರ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ ಗತಣಾನ್ುರ್ ೀಕ್ ು್ೀಶಾ ‘‘ರಾಮಾಃ ಶಸಿಭೃತ್ಾಂ ರಾಮಾಃ ಶಸಿಭೃತ್ಾಂ , , ವೃಷ್ಟಣೀನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಃವೃಷ್ಟಣೀನಾಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ’’    

ಇತ್ಾಯದಿವತ್ ಇತ್ಾಯದಿವತ್ || || 10 10 , , 11 11 ||||  

ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮನಾಿಣಾಂ ಪರಣವಸ್ತಿವೃತ್ ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮನಾಿಣಾಂ ಪರಣವಸ್ತಿವೃತ್ ||  
ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕ್ಾರ್ ೀಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕ್ಾರ್ ೀSSಸ್ತಮ ಪದಾನಿ ಛನ್ದಸಾಮಹಮ್ ಸ್ತಮ ಪದಾನಿ ಛನ್ದಸಾಮಹಮ್ || || 12 12 ||||  

ಪದಾನಿ ವಾಚಾಯನಿ ಛನ್ದಸಾಮ್ ಪದಾನಿ ವಾಚಾಯನಿ ಛನ್ದಸಾಮ್ ||  

  ‘‘ಸವರ್ ಥಾನಾಮಥಾ ಕ್್ಯೀ ಸವಜಾತೀನಾಸವರ್ ಥಾನಾಮಥಾ ಕ್್ಯೀ ಸವಜಾತೀನಾಮಥಾಪ ವಾ ಮಥಾಪ ವಾ ||  
ರ್ತ್ಾೆರಣಂ ವಿಭ ತ್ಾಯಖಯಂ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ ರಪಮತಚಯತ್್ೀರ್ತ್ಾೆರಣಂ ವಿಭ ತ್ಾಯಖಯಂ ವಿಷ್ ಣೀಸುದ್ ರಪಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀ ಇತ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀ ||||  
ವಣ್ೀಯಶಾನಿ ಪದಾನಾಯಹತಾಃ ಪಾವಣ್ೀಯಶಾನಿ ಪದಾನಾಯಹತಾಃ ಪಾದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ ದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ ||  
ಪಾದಾನಾಮಿೀಶವರಾಪಾದಾನಾಮಿೀಶವರಾಧ್ಾಯಧ್ಾಯಚಾಯ ತದಿೀಶಾ ಋಚ ಏವ ತತ ಚಾಯ ತದಿೀಶಾ ಋಚ ಏವ ತತ ||  
ಋಚಮ ೀಶಾ ವಗಾಯಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಸ ಕುಮ ೀಶವರಮ್ ಋಚಮ ೀಶಾ ವಗಾಯಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಸ ಕುಮ ೀಶವರಮ್ ||  
ಸ ಕ್ಾು ೀಶಾಸುಥಾಸ ಕ್ಾು ೀಶಾಸುಥಾSSಧ್ಾಯರ್ಸುದ್ ೀಧ್ಾಯರ್ಸುದ್ ೀಶಾಶಾಸುಥಾಸುಥಾSSಷ್ಟಕ್ಾಾಃ ಷ್ಟಕ್ಾಾಃ ||  
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ತದ್ ೀಶಾಸುಥಾ ಶಾತದ್ ೀಶಾಸುಥಾ ಶಾಖಾ ವ್ೀದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ ಖಾ ವ್ೀದಾಶಾಾಪ ತದಿೀಶವರಾಾಃ ||  
ವ್ೀದಾನಾಮಿೀಶವರಾ ವಾಚಾಯ ವಾಚಾಯನಾಮಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ವ್ೀದಾನಾಮಿೀಶವರಾ ವಾಚಾಯ ವಾಚಾಯನಾಮಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶವರಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀನ್ ಹರ್ೀರಿೀಶವರಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ವಿದ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಪದ್ಯನ್ು ಇತ ಪದಾನಿ ಪದ್ಯನ್ು ಇತ ಪದಾನಿ ––  ವಾಚಾಯನಿ ವಾಚಾಯನಿ ||  

‘‘ಪದ್ಂ ಪದ್ಸಹಸ್ರೀಣ ರ್ಪದ್ಂ ಪದ್ಸಹಸ್ರೀಣ ರ್ಶಾಶಾರನಾನಪರಾಧ್ಯತ್್ೀರನಾನಪರಾಧ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತವತ್ ಇತವತ್ ||  
‘‘ಪದ್ಂ ತತ ವಾಚಕಂ ಪರೀಕುಂ ಕವಚಿದಾವಚಯಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀಪದ್ಂ ತತ ವಾಚಕಂ ಪರೀಕುಂ ಕವಚಿದಾವಚಯಮಪೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಯೀ || || 12 12 ||||  
‘‘ಸವಯವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿನ್ ಯೀ ದ್ೀವಯೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಸುತ್್ ೀಸವಯವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿನ್ ಯೀ ದ್ೀವಯೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಸುತ್್ ೀSS ಕ್ಾ  ಕ್ಾ ||  
ವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿನಿೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿನಿೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾ ವಿಷ್ ಣೀದ್ ಯರತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾ ಸಾ ವಿಷ್ ಣೀದ್ ಯರತಾಃ ಸಿ್ತತ್ಾ ||  
ರ್ಜ್ಞಾಖಾಯ ಸ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ರಾ ತ ರಾಃ ಸಿಲಮಾಶ್ರತ್ಾ ರ್ಜ್ಞಾಖಾಯ ಸ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ರಾ ತ ರಾಃ ಸಿಲಮಾಶ್ರತ್ಾ ||  
ಹರಿಣಾ ರತಯೀಗಸಾಿ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಖಾಯಪ ಸ್ೈವ ತತ ಹರಿಣಾ ರತಯೀಗಸಾಿ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಖಾಯಪ ಸ್ೈವ ತತ ||  
ಉತುರ್ ೀತುರತಾಃ ಸಾಉತುರ್ ೀತುರತಾಃ ಸಾSSಪ ವಿಶ್ಷಾಟ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಸತಖ್ೀ ಪ ವಿಶ್ಷಾಟ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಸತಖ್ೀ ||  
ಏವಂ ವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿಭ್ ಯೀಏವಂ ವ್ೀದಾಭಿಮಾನಿಭ್ ಯೀ  ದ್ೀವಿೀಭಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ತತ ದ್ೀವಿೀಭಯಾಃ ಸವಯ ಏವ ತತ ||  
ತದ್ರ್ಯರ ಪಾಾಃ ಪತರ್ಸುಸಾಯಸುಸಾಯಸುಥ್ ೀತುಮಾಾಃ ತದ್ರ್ಯರ ಪಾಾಃ ಪತರ್ಸುಸಾಯಸುಸಾಯಸುಥ್ ೀತುಮಾಾಃ ||  
ಶಚಾಯ ಇನ್ದಾ ಸುತಶಚಾಯ ಇನ್ದಾ ಸುತಶ್್ ಾೀಶ್್ ಾೀಮಾ ತಸಾಯ ರತದ್ರಸುತ್್ ೀ ವರಾ ಮಾ ತಸಾಯ ರತದ್ರಸುತ್್ ೀ ವರಾ ||  
ಭಾರತೀ ಪಾರಣ ಭಾರತೀ ಪಾರಣ ಏಏವಾಸಾಯಸುತಾಃ ಶ್ರೀಸುದ್ವರ್ ೀ ಹರಿಾಃವಾಸಾಯಸುತಾಃ ಶ್ರೀಸುದ್ವರ್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ||||  

 

ಇನ್ ದಾೀಇನ್ ದಾೀSSಹಂ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ವಸ ನಾಮಸ್ತಮ ಹವಯವಾಟ್ ಹಂ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ವಸ ನಾಮಸ್ತಮ ಹವಯವಾಟ್ ||  
ಆದಿತ್ಾಯನಾಮಹಂ ವಿಷ್ ಣೀ ರತದಾರಣಾಂ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿಆದಿತ್ಾಯನಾಮಹಂ ವಿಷ್ ಣೀ ರತದಾರಣಾಂ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತಾಃ ತಾಃ || || 13 13 ||||  

‘‘ಋತ್್ೀ ರತದಾರದಿಕ್ಾನಿನ್ದಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾ ಕಾಃ ಸೃತಾಃ ಋತ್್ೀ ರತದಾರದಿಕ್ಾನಿನ್ದಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾ ಕಾಃ ಸೃತಾಃ ||  
ಋತ್್ೀ ಭಿೀಮಂ ಫಾಋತ್್ೀ ಭಿೀಮಂ ಫಾಲತುನ್ಶಾ ಪಾಣಡವ್ೀಭ್ ಯೀ ವರಸುಥಾ ಲತುನ್ಶಾ ಪಾಣಡವ್ೀಭ್ ಯೀ ವರಸುಥಾ ||  
ತಥಾ ಶತಕರಾಃ ಕವಿೀಶಸತು ಬೃಹಸಾತ್ಾಯದಿಕ್ಾನ್ೃತ್್ೀ ತಥಾ ಶತಕರಾಃ ಕವಿೀಶಸತು ಬೃಹಸಾತ್ಾಯದಿಕ್ಾನ್ೃತ್್ೀ ||  
ರ್ಮಾಃ ಸಂರ್ಮಾತ್ಾಮಿೀಶಾಃ ಶಙ್ೆರಾದಿೀನ್ ವಿನ್ೈವ ತತರ್ಮಾಃ ಸಂರ್ಮಾತ್ಾಮಿೀಶಾಃ ಶಙ್ೆರಾದಿೀನ್ ವಿನ್ೈವ ತತ’’  ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ ಇತ ಗಿೀತ್ಾಕಲ್ಾೀ ||||1313||||  

 

ನಾಗ್ೀನಾದಾಣಾಮನ್ನ್ ುೀನಾಗ್ೀನಾದಾಣಾಮನ್ನ್ ುೀSSಹಂ ಮೃಗ್ೀನ್ದಾಾಃ ಶೃಙಚುಹಂ ಮೃಗ್ೀನ್ದಾಾಃ ಶೃಙಚುದ್ಂಷ್ಟೌದ್ಂಷ್ಟೌಣಾಮ್ ಣಾಮ್ ||  
ಆಶರಆಶರಮಾಣಾಮಹಂ ತತಯೀಯ ವಣಾಯನಾಂ ಪರರ್ಮೀಮಾಣಾಮಹಂ ತತಯೀಯ ವಣಾಯನಾಂ ಪರರ್ಮೀSSನ್ಘ ನ್ಘ || || 19 19 ||||  

‘‘ಗಾಹಯಸಿಯಂ ಚ ರ್ತತವಂ ಚ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀಕತಮಮಾಗತಮ್ ಗಾಹಯಸಿಯಂ ಚ ರ್ತತವಂ ಚ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀಕತಮಮಾಗತಮ್ ||  
ಪಾರಪಾರಧ್ಾನ್ ಯೀಧ್ಾನ್ ಯೀಕಿುರ್ಯತತವಸಯ ಗಾಹಯಸಿಯಸಯ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್ಕಿುರ್ಯತತವಸಯ ಗಾಹಯಸಿಯಸಯ ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿತ್’’    

ಇತ್ಾಯಶರಮವಿವ್ೀಕ್್ೀಇತ್ಾಯಶರಮವಿವ್ೀಕ್್ೀ|| || 19 19 ||||  
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ಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀSSಹಂ ಬರಹಿಮಷಾಠನಾಂ ಬೃಹಸಾತಾಃ ಹಂ ಬರಹಿಮಷಾಠನಾಂ ಬೃಹಸಾತಾಃ ||  
ಸೆನ್ ದೀಸೆನ್ ದೀSSಹಂಹಂ  ಸವಯಸ್ೀನಾನಾಯಮಗರಣಾಯಂ ಭಗವಾಸವಯಸ್ೀನಾನಾಯಮಗರಣಾಯಂ ಭಗವಾನ್ಜಾಃ ನ್ಜಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ವಸ್ತಷ್ ಠೀವಸ್ತಷ್ ಠೀSSಭಯ ಕಸ ು್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಮ್ಭಯ ಕಸ ು್ೀಷ್ತ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಪುರ್ ೀಧ್ಸಾಮ್’’  ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ ||||2222||||  
 

ಯೀಗನಾಮಾತಮಸಂರ್ ೀಧ್್ ೀ ಮನ್ ಿೀಯೀಗನಾಮಾತಮಸಂರ್ ೀಧ್್ ೀ ಮನ್ ಿೀSSಸ್ತಮ ವಿಜಗಿೀಷ್ತ್ಾಮ್ ಸ್ತಮ ವಿಜಗಿೀಷ್ತ್ಾಮ್ ||  
ಆನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಕ್ೌಶಲಾನಾಂ ವಿಕಲಾಾಃ ಖಾಯತವಾದಿನಾಮ್ ಆನಿವೀಕ್ಷಿಕಿೀ ಕ್ೌಶಲಾನಾಂ ವಿಕಲಾಾಃ ಖಾಯತವಾದಿನಾಮ್ || || 24 24 ||||  

ಜೀವ್ೀಶಾದಿಭ್ೀದ್ವಾದಿೀ ವಿಕಲಾಾಃ ಜೀವ್ೀಶಾದಿಭ್ೀದ್ವಾದಿೀ ವಿಕಲಾಾಃ | | ಖಾಯತವಾದಿನಾಂ ಖಾಯತವಾದಿನಾಂ ––  ಜ್ಞಾನ್ವಾದಿನಾಮ್ ಜ್ಞಾನ್ವಾದಿನಾಮ್ ||  

‘‘ಜೀವ್ೀಶಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಯೀ ರಾಜೀವ್ೀಶಾದಿವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಯೀ ರಾಥಾಥ್ಯೀಯನ್ ಪರಕಲಾಯೀತ್ ಥಾಥ್ಯೀಯನ್ ಪರಕಲಾಯೀತ್ ||  
ಕಲ್ಲಮಾರಭಯ ವಾ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕ್ಾಯದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ಕಲ್ಲಮಾರಭಯ ವಾ ವಿಷ್ ಣೀರಾ ಕ್ಾಯದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ||  
ನಿರ್ಮೀನ್ೈವ ಕ್್ೀನಾಪ ನ್ ಹ್ೀರ್ಂ ಸ ವಿಕಲಾಕಾಃ ನಿರ್ಮೀನ್ೈವ ಕ್್ೀನಾಪ ನ್ ಹ್ೀರ್ಂ ಸ ವಿಕಲಾಕಾಃ ||  
ಸವಯಜ್ಞಾನಿವಿಶ್ೀಷ್ೀಭಯಾಃ ಸ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸವಯಥಾಸವಯಜ್ಞಾನಿವಿಶ್ೀಷ್ೀಭಯಾಃ ಸ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸವಯಥಾSS ಕಾಃ ಕಾಃ’’  ಇತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಇತ ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ||||  
‘‘ಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯಭ್ೀದ್ದ್ೃಷಾಟಯSSಭಿಮಾನ್ೀನ್ಭಿಮಾನ್ೀನ್’’  ಇತತಯಕುಮ್ ಇತತಯಕುಮ್ ||  
‘‘ವಿದಾಯತಮನಿ ಭಿದಾ ಬ್ ೀಧ್ಾಃವಿದಾಯತಮನಿ ಭಿದಾ ಬ್ ೀಧ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ವಕ್ಷಯತ ಇತ ಚ ವಕ್ಷಯತ || || 24 24 ||||  

 

ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ತತ ಶತರ ಪಾತತ ಶತರ ಪಾSSಹಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಾವರ್ಮತಾವೀ ಮನ್ತಾಃ ಹಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಾವರ್ಮತಾವೀ ಮನ್ತಾಃ ||  
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಮತನಿೀನಾಂ ಚ ಕತಮಾರ್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಮತನಿೀನಾಂ ಚ ಕತಮಾರ್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಾಮ್ || || 25 25 ||||  

‘‘ಶತರ ಪಾ ವರಾ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಮಭಾಯ ಕ್್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ಶತರ ಪಾ ವರಾ ಸ್ತಿೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಮಭಾಯ ಕ್್ ೀ ಮನ್ತಾಃ ||  
ತಯೀರಪಯ ಕ್ೌ ನಿತಯಮಿನಾದಾಣಿೀನ ದೌಾ ಶತಭ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃತಯೀರಪಯ ಕ್ೌ ನಿತಯಮಿನಾದಾಣಿೀನ ದೌಾ ಶತಭ್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ’’  ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ || || 25 25 ||||  

 

ವಾಸತದ್ೀವೀ  ಭಗವತ್ಾಂ ತವಂ ತತ ಭಗವತ್್ೀಷ್ವಹಮ್ ವಾಸತದ್ೀವೀ  ಭಗವತ್ಾಂ ತವಂ ತತ ಭಗವತ್್ೀಷ್ವಹಮ್ ||  
ಕಿಂಪುರತಷಾಣಾಂ ಚ ಕಿಂಪುರತಷಾಣಾಂ ಚ ಹನ್ ಮಾನ್ ವಿದಾಯಧ್ಾರಣಾಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ  ಹನ್ ಮಾನ್ ವಿದಾಯಧ್ಾರಣಾಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ  || || 29 29 ||||  

‘‘ಐಶವರಾಯದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಷ್ಡಿಾಾಃ ಸಾಮಗಾರಯತ್ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಐಶವರಾಯದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಷ್ಡಿಾಾಃ ಸಾಮಗಾರಯತ್ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಭಗವಚಛಬದವಾಚಾಯಶಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ಭಗವಚಛಬದವಾಚಾಯಶಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ ||  
ನಿರಪ್ೀಕ್ಷಂ ತತ ಸಾಮಗರಯಂ ತಸಯಸವಾಯ ಕಂ ರ್ತಾಃನಿರಪ್ೀಕ್ಷಂ ತತ ಸಾಮಗರಯಂ ತಸಯಸವಾಯ ಕಂ ರ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಅತ್್ ೀ ಭಗವತ್ಾಂ ದ್ೀಅತ್್ ೀ ಭಗವತ್ಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಾನಾಂ ||  

‘‘ಸವಯಭಾಗವತ್ಾ ೀಶ ಉದ್ಧವೀ ಭಗವತರರ್ಾಃ ಸವಯಭಾಗವತ್ಾ ೀಶ ಉದ್ಧವೀ ಭಗವತರರ್ಾಃ ||  
ತಸಾಮದ್ಭಯ ಕ್್ ೀ ತಸಾಮದ್ಭಯ ಕ್್ ೀ ಜಷ್ತಣಾಃ ಪರರ್ತ್್ವೀ ಭಕಿುತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಜಷ್ತಣಾಃ ಪರರ್ತ್್ವೀ ಭಕಿುತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
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ತಸಾಮದ್ಭಯ ಕ್್ ೀ ರಾಮಾಃ ಕೃಷಾಣತವಭಯ ಕ್ಾ ತತಾಃ ತಸಾಮದ್ಭಯ ಕ್್ ೀ ರಾಮಾಃ ಕೃಷಾಣತವಭಯ ಕ್ಾ ತತಾಃ ||  
ತಸಾಯ ಆಭಯದಿಕ್್ ೀ ಭಿೀಮೀ ನ್ ತತ ತತಸದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿತ್ತಸಾಯ ಆಭಯದಿಕ್್ ೀ ಭಿೀಮೀ ನ್ ತತ ತತಸದ್ೃಶಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

‘‘ರ್ತೆಞ್ಚಾತಮನಿ ಕಲಾಯಣಂ ಸಮಾಾವರ್ಸ್ತ ಪಾಣಡವ ರ್ತೆಞ್ಚಾತಮನಿ ಕಲಾಯಣಂ ಸಮಾಾವರ್ಸ್ತ ಪಾಣಡವ ||  
ಸಹಸರಗತಣಮಪ್ಯೀತತ್ ತವಯ ಸಮಾಾವರಾಮಯಹಮ್ ಸಹಸರಗತಣಮಪ್ಯೀತತ್ ತವಯ ಸಮಾಾವರಾಮಯಹಮ್ ||  
ಧ್ಮೀಯಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ರ್ಶಾಃ ಕಿೀತಯಸುಥ್ೈವ ಚ ಧ್ಮೀಯಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾ ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ರ್ಶಾಃ ಕಿೀತಯಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ತವತವರಾಯರ್ತುಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಲ್ ೀಕಸಾಯತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃರಾಯರ್ತುಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ಲ್ ೀಕಸಾಯತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 29 29 ||||  

 

ಓಜಾಃ ಸಹ್ ೀ ಬಲವತ್ಾಂ ಕರಮಾಹಂ ವಿದಿಧ ಸಾತವತ್ಾಮ್ ಓಜಾಃ ಸಹ್ ೀ ಬಲವತ್ಾಂ ಕರಮಾಹಂ ವಿದಿಧ ಸಾತವತ್ಾಮ್ ||  
ಸಾತವತ್ಾಂ ನ್ವಮ ತೀಯನಾಮಾದಿಮ ತಯರಹಂ ಪುರಾ ಸಾತವತ್ಾಂ ನ್ವಮ ತೀಯನಾಮಾದಿಮ ತಯರಹಂ ಪುರಾ || || 32 32 ||||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರಯೀ ಬರಹಮಣಶಾ ವಾಯೀಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಸಯ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶ್ರಯೀ ಬರಹಮಣಶಾ ವಾಯೀಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಸಯ ಚ ||  
ಸತಪಣಯಸಯ ಚ ಸಮರೀಸತಪಣಯಸಯ ಚ ಸಮರೀಕ್ಾುಾಃಕ್ಾುಾಃ  ಪರತ್್ಯೀಪರತ್್ಯೀಕಂ ನ್ವಮ ತಯರ್ಾಃ ಕಂ ನ್ವಮ ತಯರ್ಾಃ ||  
ಪೂಜಾಯಾಃ ಸಾತವಪೂಜಾಯಾಃ ಸಾತವತತನ್ಿೀಷ್ತ ತತ್ಾರದಾಯ ಮ ತಯಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ತತನ್ಿೀಷ್ತ ತತ್ಾರದಾಯ ಮ ತಯಯೀ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಪರಧ್ಾನಾಸಾುಹಿ ಸವಾಯಸಾಂ ಮ ತೀಯನಾಂ ಹರಿಮ ತಯರ್ಾಃ ಪರಧ್ಾನಾಸಾುಹಿ ಸವಾಯಸಾಂ ಮ ತೀಯನಾಂ ಹರಿಮ ತಯರ್ಾಃ ||  
ಅಭ್ೀದಾದ್ೀವ ಅಭ್ೀದಾದ್ೀವ ಮ ತಯನಾಯಮೀಕಮ ತಯಶಾಸಾ ಸೃತ್ಾಮ ತಯನಾಯಮೀಕಮ ತಯಶಾಸಾ ಸೃತ್ಾ’’  ಇಇತ ಸಹಸಾರವರಣ್ೀ ತ ಸಹಸಾರವರಣ್ೀ ||  

ಶ್ರರಾದಿನ್ವಮ ತೀಯನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸವಕಿೀರ್ನ್ವಮ ತಯರಹಮಿತಯರ್ಯಾಃ ಶ್ರರಾದಿನ್ವಮ ತೀಯನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸವಕಿೀರ್ನ್ವಮ ತಯರಹಮಿತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಸವರ ಪತಶಾ ಗತಣತ್್ ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ಸವರ ಪತಶಾ ಗತಣತ್್ ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಸತುನ್ವಮ ತೀಯನಾಂ ಪೂಜಾವಿಷ್ ಣೀಸತುನ್ವಮ ತೀಯನಾಂ ಪೂಜಾ  ಚ ನ್ವಧ್್ೀಷ್ಯತ್್ೀಚ ನ್ವಧ್್ೀಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಅತ್್ ೀ ನ್ ಸವನ್ವಮ ತೀಯನಾಮ್ ಅತ್್ ೀ ನ್ ಸವನ್ವಮ ತೀಯನಾಮ್ | | ಅನ್ಯೀಅನ್ಯೀಭ್ ಯೀಭ್ ಯೀSSನ್ಯನ್ವಮ ತೀಯನಾಮಪ ನ್ಯನ್ವಮ ತೀಯನಾಮಪ 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಕ್ಾರಣಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಮಾತಮನ್ಸಾುಸವಪಯಸ್ತುೀತ ಪುರ್ೀತವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಕ್ಾರಣಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಮಾತಮನ್ಸಾುಸವಪಯಸ್ತುೀತ ಪುರ್ೀತವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ | | 
ಪರರ್ಮ ಪೂಜಾಯಸಾು ಇತಯರ್ಯಾಃ ಪರರ್ಮ ಪೂಜಾಯಸಾು ಇತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಸುಥಾ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಸುಥಾ ||  
ನ್ರಸ್ತಂಹವರಾಹೌ ಚ ಪರಞ್ಕ ಜ್ಯೀತಹಯರ್ೀನ್ಯವ ನ್ರಸ್ತಂಹವರಾಹೌ ಚ ಪರಞ್ಕ ಜ್ಯೀತಹಯರ್ೀನ್ಯವ ||  
ಇನಿದರಾ ಚ ರಮಾ ಲಇನಿದರಾ ಚ ರಮಾ ಲಕ್ಷಿಮೀಹಿಯರಣಾಯ ಗಗನಾ ತಥಾ ಕ್ಷಿಮೀಹಿಯರಣಾಯ ಗಗನಾ ತಥಾ ||  
ರಕ್ಾುರಕುತರಾ ಭ ತವಿಯಭ ತಶಾಶ್ರಯೀ ನ್ವ ರಕ್ಾುರಕುತರಾ ಭ ತವಿಯಭ ತಶಾಶ್ರಯೀ ನ್ವ ||  
ಬರಹಾಮಚತತಮತಯಖ್ ೀ ಧ್ಾತ್ಾ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ವಿ ರ್ೀವ ಚ ಬರಹಾಮಚತತಮತಯಖ್ ೀ ಧ್ಾತ್ಾ ವಿಧ್ಾತ್ಾ ವಿ ರ್ೀವ ಚ ||  
ಕತ್ಾಯ ವಿರಿಞ್ಕ್ ಾೀ ಭ ತ್್ೀಶಾಃ ಶತ್ಾನ್ನ್ದಶಾತ್ಾ ನ್ವ ಕತ್ಾಯ ವಿರಿಞ್ಕ್ ಾೀ ಭ ತ್್ೀಶಾಃ ಶತ್ಾನ್ನ್ದಶಾತ್ಾ ನ್ವ ||  
ಧ್ಧ್ನ್ಞ್ಜರ್ಮೃತ್್ೀ ಚ್ೈವ ವಾಯೀಸತು ನ್ವಮ ತಯರ್ಾಃನ್ಞ್ಜರ್ಮೃತ್್ೀ ಚ್ೈವ ವಾಯೀಸತು ನ್ವಮ ತಯರ್ಾಃ  ||  
ಶ್ೀಷ್ ೀಶ್ೀಷ್ ೀSSನ್ನ್ ುೀ ನ್ರಶ್ೈವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಬಲ ಏವ  ಚ ನ್ನ್ ುೀ ನ್ರಶ್ೈವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀ ಬಲ ಏವ  ಚ ||  
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ಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀಸಙ್ೆಷ್ಯಣ್ ೀ  ನಿೀನಿೀಲಲವಾಸಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷ್ ೀ ಜಲ್ೀಶರ್ಾಃವಾಸಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷ್ ೀ ಜಲ್ೀಶರ್ಾಃ  ||  
ಸತಪಣ್ ೀಯ ಗರತಡೃಶ್ೈವ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀ ಮಹಾಶನ್ಾಃ ಸತಪಣ್ ೀಯ ಗರತಡೃಶ್ೈವ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀ ಮಹಾಶನ್ಾಃ ||  
ನ್ವವಣಯಾಃ ಪಞ್ಾವಣಯಾಃ ಪನ್ನಗಾಶ್್ ೀನ್ವವಣಯಾಃ ಪಞ್ಾವಣಯಾಃ ಪನ್ನಗಾಶ್್ ೀSSಮೃತ್ಾಕರಾಃ ಮೃತ್ಾಕರಾಃ ||  
ತಥ್ೈವ ಸವಯವ್ೀದಾತ್ಾಮ ಸತಪಣ್ ೀಯ ನ್ವಧ್ಾ ಸೃತಾಃತಥ್ೈವ ಸವಯವ್ೀದಾತ್ಾಮ ಸತಪಣ್ ೀಯ ನ್ವಧ್ಾ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 32 32 ||||  

ವಿಶಾವವಸತಾಃ ಪೂವಯಚಿತುಗಯನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಮಹಮ್ ವಿಶಾವವಸತಾಃ ಪೂವಯಚಿತುಗಯನ್ಧವಾಯಪಸರಸಾಮಹಮ್ ||  
ಭ ಧ್ರಾಣಾಮಹಂ ಸ್ಿೈರ್ಯಂ ಗನ್ಧಮಾತರಮಹಂ ಭತವಾಃ ಭ ಧ್ರಾಣಾಮಹಂ ಸ್ಿೈರ್ಯಂ ಗನ್ಧಮಾತರಮಹಂ ಭತವಾಃ || || 33 33 ||||  

‘‘ರ್ಸಯ ರ್ಸಯ ಸವಭಾವೀ ರ್ಸುತುರ್ಸಯ ರ್ಸಯ ಸವಭಾವೀ ರ್ಸುತುನಾನನಾನಮಾ ಮಾ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ ||  
ನಿರಾಮಕಾಃ ಸವಭಾಸಯ ತತುಚಛಬಾದದಿನಾಮವಾನ್ ನಿರಾಮಕಾಃ ಸವಭಾಸಯ ತತುಚಛಬಾದದಿನಾಮವಾನ್ ||  
ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯಖಾಯ ವಿಭ ತಶಾ ವಿಭ ತಶಾಸವಭಾವಜಾ ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯಖಾಯ ವಿಭ ತಶಾ ವಿಭ ತಶಾಸವಭಾವಜಾ ||  
ದಿವಧ್ಾ ವಿಭ ತವಿಯಜ್ಞ್ೀರಾದಿವಧ್ಾ ವಿಭ ತವಿಯಜ್ಞ್ೀರಾ  ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪರಮಾತಮನ್ಾಃವಿಷ್ ಣೀಸತು ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

 

ಪೃಪೃರ್ಥರ್ಥವಿೀ ವಾರ್ತರಾಕ್ಾಶ ಆಪೀ ಜ್ ಯೀತರಹಂ ಮಹಾನ್ ವಿೀ ವಾರ್ತರಾಕ್ಾಶ ಆಪೀ ಜ್ ಯೀತರಹಂ ಮಹಾನ್ ||  
ವಿಕ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀವಿಕ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀSSವಯಕುಂ ರಜಾಃ ಸತವಂ ತಮಾಃ ಪರಾಃವಯಕುಂ ರಜಾಃ ಸತವಂ ತಮಾಃ ಪರಾಃ  ||  
ಅಹಮೀತತ್ ಪರಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂಅಹಮೀತತ್ ಪರಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತತವವಿನಿಶಾರ್ಾಃ ನ್ಂ ತತವವಿನಿಶಾರ್ಾಃ || || 37 37 ||||  

 

ಮಯೀಶವರ್ೀಣ ಜೀವ್ೀನ್ ಗತಣ್ೀನ್ ಗತಣಿನಾ ವಿನಾ ಮಯೀಶವರ್ೀಣ ಜೀವ್ೀನ್ ಗತಣ್ೀನ್ ಗತಣಿನಾ ವಿನಾ ||  
ಸವಾಯತಮನಾಸವಾಯತಮನಾSSಪ ಸವ್ೀಯಣ ನ್ ಭಾಪ ಸವ್ೀಯಣ ನ್ ಭಾವೀವೀ  ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ || || 38 38 ||||  

‘‘ಸತ್ಾವದಿನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಸತ್ಾವದಿಸಿಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್ ಸತ್ಾವದಿನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ಸತ್ಾವದಿಸಿಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್ ||  
ಜೀವಸಿಸಯ ಚ ತನಾನಮ ಜೀವಾದ್ೀರತಪಚಾರತಾಃಜೀವಸಿಸಯ ಚ ತನಾನಮ ಜೀವಾದ್ೀರತಪಚಾರತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 37 37 ||||  

 

ಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ  ಪರಮಾಣ ಪರಮಾಣ ನಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಮರಾ ನಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಮರಾ ||  
ನ್ ತನ್ ತಥಾ ಮೀ ವಿಭ ತೀನಾಂ ಸೃಜತ್್ ೀಥಾ ಮೀ ವಿಭ ತೀನಾಂ ಸೃಜತ್್ ೀSSಣಾಡನಿ ಕ್್ ೀಟಶಾಃ ಣಾಡನಿ ಕ್್ ೀಟಶಾಃ || || 39 39 ||||  

ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸವಯಗತಣಾತಮಕ್್ೀನ್ ಮರಾಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸವಯಗತಣಾತಮಕ್್ೀನ್ ಮರಾSSಸಙ್್ಯತ್ಾವತ್ ತಥಾ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಸಙ್್ಯತ್ಾವತ್ ತಥಾ ನ್ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ||  
ನಾವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ನಾವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ||  

‘‘ಅನ್ನ್ುಮಿತ ವ್ೀತುೀಅನ್ನ್ುಮಿತ ವ್ೀತುೀಶಸುವನ್ನ್ುಂ ತವನ್ುವತ್ ತಥಾ ಶಸುವನ್ನ್ುಂ ತವನ್ುವತ್ ತಥಾ ||  
ಅನ್ನ್ುಸಯ ಹಿ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ ನ್ ತತ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ಅನ್ನ್ುಸಯ ಹಿ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ ನ್ ತತ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅನ್ನ್ುಮಪ ವ್ೀತುೀಶಾಃ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಅನ್ನ್ುಮಪ ವ್ೀತುೀಶಾಃ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವನ್ನಸವಯಜ್ಞತ್ಾವನ್ನ ಸಙ್ಕ್ಯ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ಮಸಙ್್ಯಸಯನ್ಮಸಙ್್ಯಸಯ  ಕತತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಕತತ್್ ೀ ಹಿ ಸಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 39 39 ||||  
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ಏತ್ಾಸ ು್ೀ ಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸಙಕಷೀಪ್ೀಣ ವಿಭ ತರ್ಾಃ ಏತ್ಾಸ ು್ೀ ಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸಙಕಷೀಪ್ೀಣ ವಿಭ ತರ್ಾಃ ||  
ಮನ್ ೀವಿಕ್ಾರಾಏವ್ೈತ್್ೀ ತಥಾ ವಾಚಾಮನ್ ೀವಿಕ್ಾರಾಏವ್ೈತ್್ೀ ತಥಾ ವಾಚಾSSಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 41 41 ||||  

ರ್ಥಾ ವಾಚಾರ್ಥಾ ವಾಚಾSSಭಿ ೀರ್ತ್್ೀಭಿ ೀರ್ತ್್ೀSSನ್ಯೈಾಃ ನ್ಯೈಾಃ | | ನಾಮಾದಿಕಂ ಜೀವಾದಿೀನಾಂ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಶಬಾದ ನಾಮಾದಿಕಂ ಜೀವಾದಿೀನಾಂ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಶಬಾದ 
ಮನ್ ೀವಿಕ್ಾರಾಾಃ ಮನ್ ೀವಿಕ್ಾರಾಾಃ || || 41 41 ||||  

 

ವಾಚಂ ರ್ಚಛ ಮನ್ ೀ ರ್ಚಛ ಪಾರಣಂ ರ್ಚ ಛ್ೀನಿದಾರಾವಾಚಂ ರ್ಚಛ ಮನ್ ೀ ರ್ಚಛ ಪಾರಣಂ ರ್ಚ ಛ್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಣಿ ಚ ||  
ಆತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಾ ರ್ಚಛ ನ್ ಭ ರ್ಾಃ ಕಲಾಸ್ೀಆತ್ಾಮನ್ಮಾತಮನಾ ರ್ಚಛ ನ್ ಭ ರ್ಾಃ ಕಲಾಸ್ೀSSಧ್ವನ್ೀ ಧ್ವನ್ೀ || || 42 42 ||||  

ಸವತ್್ ೀ ಮಯಯೀವ ಸವಯಶಬಾದಸುಸಾಮನ್ಮಯಯೀವ ವಾಚಂ ರ್ಚಛ ಸವತ್್ ೀ ಮಯಯೀವ ಸವಯಶಬಾದಸುಸಾಮನ್ಮಯಯೀವ ವಾಚಂ ರ್ಚಛ | | ಆತ್ಾಮನ್ಂ ಆತ್ಾಮನ್ಂ 
ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮಯಯೀವ ಲಕ್ಷಯತ್್ವೀನ್ ರ್ಚಛ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮಯಯೀವ ಲಕ್ಷಯತ್್ವೀನ್ ರ್ಚಛ || || 42 42 ||||  

 

ಯೀ ವ್ೈ ವಾಙ್ಮನ್ಸ್ತೀ ಸಮಯಕ್ ನ್ ಸಂರ್ಚ ಛ್ೀದಿಧರಾ ರ್ತಾಃ ಯೀ ವ್ೈ ವಾಙ್ಮನ್ಸ್ತೀ ಸಮಯಕ್ ನ್ ಸಂರ್ಚ ಛ್ೀದಿಧರಾ ರ್ತಾಃ ||  
ತಸಯ ವರತಂ ತಪೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸರವತ್ಾಯಮಘಡಾಮತಬವತ್ ತಸಯ ವರತಂ ತಪೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸರವತ್ಾಯಮಘಡಾಮತಬವತ್ || || 43 43 ||||  

ಯೀಯೀ  ಮಯ ನ್ ಸಂರ್ಚಛತ ಮಯ ನ್ ಸಂರ್ಚಛತ | | ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸರವತ ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸರವತ || || 43 43 ||||  
 

ತಸಾಮದ್ವಚ್ ೀಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಾನ್  ನಿರ್ಚ ಛ್ೀತ್ ಮತಾರಾರ್ಣಾಃ ತಸಾಮದ್ವಚ್ ೀಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಾನ್  ನಿರ್ಚ ಛ್ೀತ್ ಮತಾರಾರ್ಣಾಃ ||  
ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕ್ಾಯ ಬತದಾಧಯ ತತಾಃ ಪರಿಸಮಾಪಯತ್್ೀ ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕ್ಾಯ ಬತದಾಧಯ ತತಾಃ ಪರಿಸಮಾಪಯತ್್ೀ || || 44 44 ||||  

‘‘ವಾಙ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಬತದಾಧಯದಿೀನ್ ನಿರ್ಚ ಛ್ೀತ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಪರ್ೀ ವಾಙ್ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಬತದಾಧಯದಿೀನ್ ನಿರ್ಚ ಛ್ೀತ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ ಪರ್ೀ ||  
ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ತವಂ ತಸಯ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸವಯಶಬಾದಭಿಧ್್ೀರ್ತವಂ ತಸಯ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಮತಖಯವೃತ್ಾಯಮತಖಯವೃತ್ಾಯSSಭಿಧ್್ೀರ್ತವಭಿಧ್್ೀರ್ತವಮನ್ಯೀಷಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ಭರಮಾತ್ ಮನ್ಯೀಷಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ಭರಮಾತ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ತಥಾ ಚಿನ್ುರ್ತಾಃ ಸರವ್ೀಜಾಜಾನ್ಂ ರ್ಥಾತರ್ಮ್ ತಸಾಮತ್ ತಥಾ ಚಿನ್ುರ್ತಾಃ ಸರವ್ೀಜಾಜಾನ್ಂ ರ್ಥಾತರ್ಮ್ ||  
ತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀವಚಾಃಪಾರಣಾನ್ ಮಾಧ್ವ್ೈಕಪರಾರ್ಣಾನ್ ತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀವಚಾಃಪಾರಣಾನ್ ಮಾಧ್ವ್ೈಕಪರಾರ್ಣಾನ್ ||  
ಕತರಾಯತ್ ತದಿಧತಪೀ ಗಾರಹಯಂ ಮಹಾಧ್ಮೀಯತುಮಶಾ ಸಾಃಕತರಾಯತ್ ತದಿಧತಪೀ ಗಾರಹಯಂ ಮಹಾಧ್ಮೀಯತುಮಶಾ ಸಾಃ’’  ಇತ ಧ್ಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀಇತ ಧ್ಮಯವಿವ್ೀಕ್್ೀ||||  
‘‘ರ್ಚ ಛ್ೀದಾವರ್ಚ ಛ್ೀದಾವಙ್ಮನ್ಸ್ತೀ ಪಾರಜ್ಞಸುದ್ಯಚ ಛ್ೀಜಾಜಾನ್ಙ್ಮನ್ಸ್ತೀ ಪಾರಜ್ಞಸುದ್ಯಚ ಛ್ೀಜಾಜಾನ್  ಆತಮನಿ ಆತಮನಿ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನಿ ಮಹತ ನಿರ್ಚ ಛ್ೀಚಾಛನ್ುಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನಿ ಮಹತ ನಿರ್ಚ ಛ್ೀಚಾಛನ್ು ಆತಮನಿ ಆತಮನಿ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44 44 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  16 16 ||||  
 

|| || ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  17 17 ||||  
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ವಕ್ಾು ಕತ್ಾಯವಕ್ಾು ಕತ್ಾಯSSವಿತ್ಾ ನಾನ್ ಯೀ ಧ್ಮಯಸಾಯಚತಯತ ತ್್ೀ ಭತವಿ ವಿತ್ಾ ನಾನ್ ಯೀ ಧ್ಮಯಸಾಯಚತಯತ ತ್್ೀ ಭತವಿ ||  
ಸಭಾರಾಮಪ ವ್ೈರಿಞ್ಚಾಯಂ ರ್ತರ ಮ ಸಭಾರಾಮಪ ವ್ೈರಿಞ್ಚಾಯಂ ರ್ತರ ಮ ತಯಧ್ರಾಾಃ ಕಲಾಾಃ ತಯಧ್ರಾಾಃ ಕಲಾಾಃ || || 5 5 ||||  

‘‘ವಿನಾ ಪರಸಾದ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಧ್ಮಯಂ ಬರಹಾಮವಿನಾ ಪರಸಾದ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಯ ಧ್ಮಯಂ ಬರಹಾಮSSಭಿವಕ್ಷಯಭಿವಕ್ಷಯತ ತ ||  
ತತರಸಾದ್ೀನ್ ವಕತುಂ ತತ ಬರಹಾಮಶಕ್ಷಯತ ನಾಪರಾಃತತರಸಾದ್ೀನ್ ವಕತುಂ ತತ ಬರಹಾಮಶಕ್ಷಯತ ನಾಪರಾಃ’’  ಇತ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀ ಇತ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀ ||  

ಕಲಾಾಃ ಕಲಾಾಃ ––  ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ ಪಾರಣಾದಾಯಾಃ ||  
‘‘ಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತ ಪಾರಣಾಚಛಾದಾಧಂ ಖಂ ವಾರ್ತಂ ಜ್ ಯೀತರಾಪಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀನಿದಾರ್ಂ ಸ ಪಾರಣಮಸೃಜತ ಪಾರಣಾಚಛಾದಾಧಂ ಖಂ ವಾರ್ತಂ ಜ್ ಯೀತರಾಪಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀನಿದಾರ್ಂ 
ಮನ್ ೀಮನ್ ೀSSನ್ನಮನಾನದಿವೀರ್ಯಂ ತಪೀ ಮನಾಿಾಃ ಕಮಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನಾಮ ಚ ತ್ಾ ನ್ನಮನಾನದಿವೀರ್ಯಂ ತಪೀ ಮನಾಿಾಃ ಕಮಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನಾಮ ಚ ತ್ಾ 
ಇಮಾಾಃ ಷ್ ೀಡಇಮಾಾಃ ಷ್ ೀಡಶಶಕಲಾಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಣಾಾಃಕಲಾಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಣಾಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಾಃಇತ್ಾಯದಿಶತರತ್್ೀಾಃ  || || 5 5 ||||  

 

ವ್ೀದಾಧ್ಾಯಯೀ ಸವಧ್ಾಸಾವಹಾಬಲಯನಾನದ್ಯೈರ್ಯಥ್ ೀದ್ರ್ಮ್ ವ್ೀದಾಧ್ಾಯಯೀ ಸವಧ್ಾಸಾವಹಾಬಲಯನಾನದ್ಯೈರ್ಯಥ್ ೀದ್ರ್ಮ್ ||  
ನ್ೃದ್ೀವಪನ್ೃದ್ೀವಪತೃಭ ತ್ಾನಿ ಮದ್ ರಪಾಣಯನ್ವಹಂ ರ್ಜ್ೀತ್ ತೃಭ ತ್ಾನಿ ಮದ್ ರಪಾಣಯನ್ವಹಂ ರ್ಜ್ೀತ್ || || 49 49 ||||  

‘‘ಪರತಮಾವದ್ಧರ್ೀರ ಪಂ ತರ್ಯಙ್ನರಸತರಾದ್ರ್ಾಃ ಪರತಮಾವದ್ಧರ್ೀರ ಪಂ ತರ್ಯಙ್ನರಸತರಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಸಾಕ್ಷಾದ್ ರಪಾಣಿ ಮತ್ಾಸಯದಿೀನ್ಯಭಿನಾನನ್ಯೀವ ಸವಯದಾಸಾಕ್ಷಾದ್ ರಪಾಣಿ ಮತ್ಾಸಯದಿೀನ್ಯಭಿನಾನನ್ಯೀವ ಸವಯದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 49 49 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  17 17 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  18 18 ||||  
 

ವಿಪರಸಯ ವ್ೈ ಸಂನ್ಯಸತ್್ ೀ ದ್ೀವಾ ದಾರಾದಿರ ಪಣಾಃ ವಿಪರಸಯ ವ್ೈ ಸಂನ್ಯಸತ್್ ೀ ದ್ೀವಾ ದಾರಾದಿರ ಪಣಾಃ ||  
ವಿಘನಂ ಕತವಯನ್ಯರ್ಂ ಹಯಸಾಮನಾಕರಮಯ ಸಮಿರಾತ್ ಪರಮ್ ವಿಘನಂ ಕತವಯನ್ಯರ್ಂ ಹಯಸಾಮನಾಕರಮಯ ಸಮಿರಾತ್ ಪರಮ್ || || 14 14 ||||  

‘‘ಅಸಮ ಾಜಯ ನ್ಯಸ್ತಷ್ ಣಂಸತು ದ್ೀವಾ ವ್ೈ ಪಾತರ್ನ್ಯಧ್ಾಃ ಅಸಮ ಾಜಯ ನ್ಯಸ್ತಷ್ ಣಂಸತು ದ್ೀವಾ ವ್ೈ ಪಾತರ್ನ್ಯಧ್ಾಃ ||  
ಸತಸಮ ಾಜಯ ನ್ಯಸ್ತಸತಸಮ ಾಜಯ ನ್ಯಸ್ತಷ್ ಮಂಷ್ ಮಂಸತು ದ್ೀವಾ ಏವಾನ್ತಜಾನ್ತ್್ೀ ಸತು ದ್ೀವಾ ಏವಾನ್ತಜಾನ್ತ್್ೀ ||  
ಅರ್ವಾ ತದ್ಯಶ್್ ೀವೃದ ಧ್ಯೈ ವಿಘನನಿುೀಅರ್ವಾ ತದ್ಯಶ್್ ೀವೃದ ಧ್ಯೈ ವಿಘನನಿುೀವ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ವ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ||  
ತ್ಾತಾರಾಯದಿವತ್ಾತಾರಾಯದಿವಘಿನಘಿನತ್್ ೀ ದ್ೀವ್ೈತ್್ ೀ ದ್ೀವ್ೈನ್ ೀಯನ್ ೀಯತ್ಾಿತತಂ ಶಕತನರಾತ್ ಕವಚಿತ್ತ್ಾಿತತಂ ಶಕತನರಾತ್ ಕವಚಿತ್’’    

ಇತ ದ್ೀವಹಾದ್ೀಯ ಇತ ದ್ೀವಹಾದ್ೀಯ || || 14 14 ||||  

ರ್ದ್ೀತದಾತಮನಿರ್ದ್ೀತದಾತಮನಿ  ಜಗನ್ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಣಸಮಾೃತಮ್ ಜಗನ್ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಣಸಮಾೃತಮ್ ||  
ಸವಯಂ ಮಾಯೀತ ತಕ್್ೀಯಣ ಸವಸಿಸಯಕ್ಾುವ ನ್ ತತಸಮರ್ೀತ್ ಸವಯಂ ಮಾಯೀತ ತಕ್್ೀಯಣ ಸವಸಿಸಯಕ್ಾುವ ನ್ ತತಸಮರ್ೀತ್ || || 27 27 ||||  

‘‘ತರಗತಣಾ ಪರಕೃತಮಾಯರಾ ತಜಜತ್ಾವದಿವಶವಮಿೀದ್ೃಶಮ್ ತರಗತಣಾ ಪರಕೃತಮಾಯರಾ ತಜಜತ್ಾವದಿವಶವಮಿೀದ್ೃಶಮ್ ||  
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ  ಮಾಯೀತ್ಾಯಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ ಮಾಯೀತ್ಾಯಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ ||  
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ಅಚ್ೀತನ್ತ್ಾವನ್ನೈವ್ೈತತ್ ಪರಯೀಜಕತರಾ ಸಮರ್ೀತ್ ಅಚ್ೀತನ್ತ್ಾವನ್ನೈವ್ೈತತ್ ಪರಯೀಜಕತರಾ ಸಮರ್ೀತ್ ||  
ಚ್ೀತನ್ತವಂ ಸವತನ್ಿತವಂ ಚ್ೀತನ್ತವಂ ಸವತನ್ಿತವಂ ಸಸ  ಚ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ತತ ಚ್ೈಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ತತ ||  
ಆರ್ಸತು ಫಲಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪರೀಕುಂ ಮಾಯೀತ ನಿಷ್ಮಲಮ್ ಆರ್ಸತು ಫಲಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪರೀಕುಂ ಮಾಯೀತ ನಿಷ್ಮಲಮ್ ||  
ಫಲಾಫಲಾಲಾತ್ಾವತ್ ತತ ಮಾಯೈಷಾ ಸಮರೀಕ್ಾು ತರಗತಣಾದಿಕ್ಾ ಲಾತ್ಾವತ್ ತತ ಮಾಯೈಷಾ ಸಮರೀಕ್ಾು ತರಗತಣಾದಿಕ್ಾ ||  
ಮಹಾಫಲಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತತ ವಿಷ್ತಣರಾರ್ ಇತೀರಿತಾಃಮಹಾಫಲಪರದ್ತ್ಾವತ್ ತತ ವಿಷ್ತಣರಾರ್ ಇತೀರಿತಾಃ’’  ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ  || || 27 27 ||||  

 

ವ್ೀದ್ವಾದ್ರತ್್ ೀ ನ್ ಸಾಯನ್ನ ಪಾಖಣಿಡೀ ನ್ ಹ್ೈತತಕಿೀ ವ್ೀದ್ವಾದ್ರತ್್ ೀ ನ್ ಸಾಯನ್ನ ಪಾಖಣಿಡೀ ನ್ ಹ್ೈತತಕಿೀ ||  
ಶತಷ್ೆವಾದ್ವಿವಾದ್ೀನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪಕ್ಷಂ ನ್ ಸಂಶರಯೀತ್ ಶತಷ್ೆವಾದ್ವಿವಾದ್ೀನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಪಕ್ಷಂ ನ್ ಸಂಶರಯೀತ್ || || 30 30 ||||  

‘‘ವ್ೀದ್ೀನ್ ಸಹ ವಾದ್ ೀ ಯೀ ವ್ೀದ್ವಾವ್ೀದ್ೀನ್ ಸಹ ವಾದ್ ೀ ಯೀ ವ್ೀದ್ವಾದ್ ಇತೀರಿತಾಃ ದ್ ಇತೀರಿತಾಃ ||  
ತಕ್್ೀಯಣ ವ್ೀದ್ಸಾಯನಾಯತಕ್್ೀಯಣ ವ್ೀದ್ಸಾಯನಾಯರ್ಯಕಲಾನ್ಂ ತಂ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ರ್ಯಕಲಾನ್ಂ ತಂ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ ||  
ತನ್ನ ಕತರಾಯತ್ ಕತ್ಾಚಿಚಾ ತತ್ ಕತವಯನ್ ವ್ೀದ್ಹಾ ಭವ್ೀತ್ತನ್ನ ಕತರಾಯತ್ ಕತ್ಾಚಿಚಾ ತತ್ ಕತವಯನ್ ವ್ೀದ್ಹಾ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಯೀಗಸಾಙ್್ಯಕಣಾದಾಕ್ಷಯೀಗಸಾಙ್್ಯಕಣಾದಾಕ್ಷಪಾದಾ  ವ್ೈ ಹ್ೀತತವಾದಿನ್ಾಃಪಾದಾ  ವ್ೈ ಹ್ೀತತವಾದಿನ್ಾಃ  ||  
ಪಶ್ವೀಶಶಾಕುಬತದಾಧದಾಯಪಶ್ವೀಶಶಾಕುಬತದಾಧದಾಯ  ಪಾಷ್ಣಾಡ ಇತ ಕಿೀತಯತ್ಾಾಃಪಾಷ್ಣಾಡ ಇತ ಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  
ಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಭ ತ್್ೀಷಾವತಮನ್ಯವಸಿ್ತತಾಃಏಕ ಏವ ಪರ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಭ ತ್್ೀಷಾವತಮನ್ಯವಸಿ್ತತಾಃ||  
ಖಂ ರ್ದ್ವದ್ತದ್ಪಾತ್್ರೀಷ್ತ ಭ ತ್ಾನ್ಯೀಕ್ಾತಮಕ್ಾನಿ ಚ ಖಂ ರ್ದ್ವದ್ತದ್ಪಾತ್್ರೀಷ್ತ ಭ ತ್ಾನ್ಯೀಕ್ಾತಮಕ್ಾನಿ ಚ || || 33 33 ||||  
‘‘ಭ ತನಾಮೀಕ ಏವಾತ್ಾುಭ ತನಾಮೀಕ ಏವಾತ್ಾುSSಥ್ೈಥ್ೈಕ್್ ೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸನ್ುತಾಃ ಕ್್ ೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಸನ್ುತಾಃ ||  
ಏಕ್್ ೀ ಭ ತ್ಾನಿ ಚಾದ್ತ್ ು್ೀ ತಸಾಮದ್ೀಕ್ಾತಮಕ್ಾನಿ ತತಏಕ್್ ೀ ಭ ತ್ಾನಿ ಚಾದ್ತ್ ು್ೀ ತಸಾಮದ್ೀಕ್ಾತಮಕ್ಾನಿ ತತ’’ಇತ ಇತ ಭದ್ರಮಾನ್ೀ ಭದ್ರಮಾನ್ೀ ||||  
‘‘ಘಟಾದಿಷ್ತ ಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಶಾ ಸನ್ುತಾಃ ಘಟಾದಿಷ್ತ ಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಶಾ ಸನ್ುತಾಃ ||  
ಘಟಾವರ್ವರ ಪಸತು ತಥ್ೈವಾನ್ ಯೀ ಘಟಾನ್ತಗಾಃಘಟಾವರ್ವರ ಪಸತು ತಥ್ೈವಾನ್ ಯೀ ಘಟಾನ್ತಗಾಃ  ||  
ಘಟ್ನಾಶ್ೀಘಟ್ನಾಶ್ೀSSಪಯನಾಶಾಃ ಸನ್ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಾಶ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ಪಯನಾಶಾಃ ಸನ್ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಾಶ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಏಕದ್ೀಶಾಭಿಮಾನಿತ್ಾವದಿತ್ಾಯಕ್ಾಶಾಸಿರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃಏಕದ್ೀಶಾಭಿಮಾನಿತ್ಾವದಿತ್ಾಯಕ್ಾಶಾಸಿರ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ  ||  
ಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಿಘನರಾಜ್ ೀ ವಿಘಾನಸುತರ ತತ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಿಘನರಾಜ್ ೀ ವಿಘಾನಸುತರ ತತ ಮಧ್ಯಮಾಾಃ ||  
ಕ್ಷತದ್ರವಿಘಾನಕ್ಷತದ್ರವಿಘಾನಸುದಿತರಏವಮಾತ್ಾಮ ತರಧ್ಾ ಸೃತಾಃಸುದಿತರಏವಮಾತ್ಾಮ ತರಧ್ಾ ಸೃತಾಃ  ||  
ಮಮಹಾಖವತ್ ಪರಸಾುವತ್ಾಮ ಜೀವಾ ಮಧ್ಯಖವತ್ ಸೃತ್ಾಾಃ ಹಾಖವತ್ ಪರಸಾುವತ್ಾಮ ಜೀವಾ ಮಧ್ಯಖವತ್ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಘಟಾನ್ತಗಖವತ್ ಪರೀಕ್ಾು ಅಸತರಾ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ ಘಟಾನ್ತಗಖವತ್ ಪರೀಕ್ಾು ಅಸತರಾ ನಿತಯದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ ||  
ಮಹಾಕ್ಾಶವಶಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಆಕ್ಾಶಾ ಇತರ್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ಮಹಾಕ್ಾಶವಶಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಆಕ್ಾಶಾ ಇತರ್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಪರಪರಮಾತಮವಶ್ೀ ತದ್ವಜಜೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯಮಾತಮವಶ್ೀ ತದ್ವಜಜೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯSSಪ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ಪ ಸಂಸಿ್ತತ್ಾಾಃ ||  
ಏವಂ ವಿಷಾಣವತಮಕಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ ಪಶ್ಯೀದ್ಯತಾಃ ಸದಾಏವಂ ವಿಷಾಣವತಮಕಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ ಪಶ್ಯೀದ್ಯತಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ವಿನಿಣಯಯೀ ಇತ ವಿನಿಣಯಯೀ || || 33 33 ||||  
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ಶೌಚಮಾಶೌಚಮಾಚಮಚಮನ್ಂ ಸಾನನ್ಂ ನ್ ತತ ನ್ಂ ಸಾನನ್ಂ ನ್ ತತ ಚ್ ೀದ್ನ್ರಾ ಚರ್ೀತ್ ಚ್ ೀದ್ನ್ರಾ ಚರ್ೀತ್ ||  
ಅನಾಯಂಶಾ ನಿರ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ರ್ಥಾಅನಾಯಂಶಾ ನಿರ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ರ್ಥಾSSಹಂ ಲ್ಲೀಲಯೀಶವರಾಃ ಹಂ ಲ್ಲೀಲಯೀಶವರಾಃ || || 37 37 ||||  

‘‘ಸವಭಾವತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಪರ್ ೀ ನ್ ವಿಧ್್ೀಶಾಕಿತಶಾರ್ೀತ್ ಸವಭಾವತ್್ ೀ ಧ್ಮಯಪರ್ ೀ ನ್ ವಿಧ್್ೀಶಾಕಿತಶಾರ್ೀತ್ ||  
ಅಲಾಂ ಫಲಂ ಹಿ ಚಕಿತ್್ೀ ಸವಭಾವ್ೀ ಫಲಮತತುಮ್ಅಲಾಂ ಫಲಂ ಹಿ ಚಕಿತ್್ೀ ಸವಭಾವ್ೀ ಫಲಮತತುಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 37 37 ||||  

 

ನ್ ಹಿ ತಸಯ ವಿಕಲಾಾಖಾಯನ್ ಹಿ ತಸಯ ವಿಕಲಾಾಖಾಯ ಕಿರರಾ ಮದಿವೀಕ್ಷರಾ ಹತ್ಾ  ಕಿರರಾ ಮದಿವೀಕ್ಷರಾ ಹತ್ಾ ||  
ಆದ್ೀಹಾನ್ುಂ ಕವಚಿತ್ ಖಾಯತಸುತಾಃ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಮರಾ ಆದ್ೀಹಾನ್ುಂ ಕವಚಿತ್ ಖಾಯತಸುತಾಃ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಮರಾ || || 3838  ||||  

ವಿ ವಿರತದ್ಧತ್್ವೀನ್ ಕಲಾನ್ಂ ವಿ ವಿರತದ್ಧತ್್ವೀನ್ ಕಲಾನ್ಂ ––  ವಿಕಲಾಾಃ ವಿಕಲಾಾಃ ||  

‘‘ನಿಷ್ಟದ್ಧಂ ಮನ್ಸಾ ಕಲಾಯ ಭಿೀತ್್ ೀ ವಿಹಿತಮಾಚರ್ೀತ್ ನಿಷ್ಟದ್ಧಂ ಮನ್ಸಾ ಕಲಾಯ ಭಿೀತ್್ ೀ ವಿಹಿತಮಾಚರ್ೀತ್ ||  
ಅಜ್ಞ್ ೀ ಜ್ಞಸಯ ತತ ಸಙ್ೆಲಾಾಃ ಸವಭಾವಾದಿವಹಿತ್ಾನ್ತಗಾಃ ಅಜ್ಞ್ ೀ ಜ್ಞಸಯ ತತ ಸಙ್ೆಲಾಾಃ ಸವಭಾವಾದಿವಹಿತ್ಾನ್ತಗಾಃ ||  
ಶರಿೀರಧ್ಮಿಯಣಾಃ ಕ್ಾವಪ ನಿಷ್ಟದ ಧ್ೀಶರಿೀರಧ್ಮಿಯಣಾಃ ಕ್ಾವಪ ನಿಷ್ಟದ ಧ್ೀSSಪ ಮನ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್ ಪ ಮನ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತಸಯ ನಾನ್ಪ ತಸಯ ನಾನ್ಥ್ ೀಯ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ನ್ೈವಾನ್ಯಥಾ ವರಜ್ೀತ್ಥ್ ೀಯ ಮೀಕ್ಷ್ೀ ನ್ೈವಾನ್ಯಥಾ ವರಜ್ೀತ್’’    

ಇತ ಧ್ಮಯತತ್ ು್ವೀ ಇತ ಧ್ಮಯತತ್ ು್ವೀ || || 38 38 ||||                                                                                                                  

ತ್ಾವತ್ ಪರಿಚರ್ೀದ್ಾಕುಾಃ ತ್ಾವತ್ ಪರಿಚರ್ೀದ್ಾಕುಾಃ ಶರಶರದಾಧವಾನ್ನ್ಸ ದಾಧವಾನ್ನ್ಸ ರ್ಕಾಃ ರ್ಕಾಃ ||  
ರಾವದ್ರಬರಹಮ ವಿಜಾನಿೀರಾನಾಮರಾವದ್ರಬರಹಮ ವಿಜಾನಿೀರಾನಾಮಮೀವ ಗತರತಮಾದ್ೃತಾಃ ಮೀವ ಗತರತಮಾದ್ೃತಾಃ || || 40 40 ||||  

‘‘ಶತಶ್ರಷ್ೀತ್ ಸಹಿತಶತಶ್ರಷ್ೀತ್ ಸಹಿತಸಾುಸಾುವದಾಯವಜಾಜಾನ್ ೀದ್ಯೀ ಗತರತಮ್ವದಾಯವಜಾಜಾನ್ ೀದ್ಯೀ ಗತರತಮ್  ||  
ತತಾಃ ಪರಂ ಚ ಶತಶ್ರಷ್ೀದ್ಯಥಾ ತಸಯತತಾಃ ಪರಂ ಚ ಶತಶ್ರಷ್ೀದ್ಯಥಾ ತಸಯ  ಪರರ್ಂಭವ್ೀತ್ಪರರ್ಂಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 4040  ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀತ್ಾತಾಯೀಯ ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 --  18 18 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  19 19 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ಯೀ ವಿದಾಯಶತರತಸಮಾನ್ನ ಆತಮವಾನಾನ್ತಮಾನಿಕಾಃ ಯೀ ವಿದಾಯಶತರತಸಮಾನ್ನ ಆತಮವಾನಾನ್ತಮಾನಿಕಾಃ ||  
ಮಾರಾಮಾತರಮಿದ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾನ್ಂಚ ಮಯ ಸಂನ್ಯಸ್ೀತ್ ಮಾರಾಮಾತರಮಿದ್ಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವಜ್ಞಾನ್ಂಚ ಮಯ ಸಂನ್ಯಸ್ೀತ್ || || 1 1 ||||  

  ‘‘ತರಗತಣಾ ಪರಕೃತಮಾಯರಾ ಪಶ್ಯೀತ್ ತನಾಮತರಕಂ ಜಗತ್ ತರಗತಣಾ ಪರಕೃತಮಾಯರಾ ಪಶ್ಯೀತ್ ತನಾಮತರಕಂ ಜಗತ್ ||  
ನಿಮಿಯಮಿೀತ್್ೀ ಜಗತಸವಯಮನಿಮಿಯಮಿೀತ್್ೀ ಜಗತಸವಯಮತ್್ ೀ ಮಾಯೀತ ಸಾ ಸೃತ್ಾತ್್ ೀ ಮಾಯೀತ ಸಾ ಸೃತ್ಾ’’  ಇತ ಪರಭವ್ೀಇತ ಪರಭವ್ೀ||||  
‘‘ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಹರ್ೀರ್ೀವೀದಿತಂ ಸದಾ ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಹರ್ೀರ್ೀವೀದಿತಂ ಸದಾ ||  
ಹರ್ಯ ೀನ್ಂ ಚ ಸವಯತ್್ರೀತ್್ಯೀವಂ ನಾಯಸ್ ೀ ಹರೌ ಸೃತಾಃಹರ್ಯ ೀನ್ಂ ಚ ಸವಯತ್್ರೀತ್್ಯೀವಂ ನಾಯಸ್ ೀ ಹರೌ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1 1 ||||  
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ತವರ್ತಯದ್ಧವಾಶರರ್ತ ರ್ಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ತವರ್ತಯದ್ಧವಾಶರರ್ತ ರ್ಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ   
ಮಾರಾಮಾರಾSSನ್ುರಾನ್ುರಾSSSSಪತತಪತತ  ನಾದ್ಯಪವಗಯಯೀರ್ಯಾಃನಾದ್ಯಪವಗಯಯೀರ್ಯಾಃ  ||  
ಜನಾಮದ್ಯೀಜನಾಮದ್ಯೀSSಸಯ ವದ್ಸಯ ವದ್  ಮಾಂ ತವ ತಸಯ ಕಿಂ ಸತಯಮಾಂ ತವ ತಸಯ ಕಿಂ ಸತಯ--
ರಾದ್ಯನ್ುರಯೀರಾದ್ಯನ್ುರಯೀರ್ಯದ್ಸತ್್ ೀರ್ಯದ್ಸತ್್ ೀSSಸ್ತು ತದ್ೀವಸ್ತು ತದ್ೀವ  ಮಧ್್ಯೀ ಮಧ್್ಯೀ || || 7 7 ||||  

ಅನ್ಯಸಿಂ ನಿಮಿಯತಂ ಜೀವ್ೀ ಜನಾಮದಿ ಹರಿಣಾ ರ್ತಾಃಅನ್ಯಸಿಂ ನಿಮಿಯತಂ ಜೀವ್ೀ ಜನಾಮದಿ ಹರಿಣಾ ರ್ತಾಃ  ||  
ತಸಾಮನಾಮಯೀತ ತತ್ ಪಾರಹತಮಾಯರಾ ನಿಮಾಯಣಮತಚಯತ್್ೀ ತಸಾಮನಾಮಯೀತ ತತ್ ಪಾರಹತಮಾಯರಾ ನಿಮಾಯಣಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ನ್ ಹಿ ಜೀವಸಯ ಜನಾಮದಿ ಸವತ್್ ೀ ನಿತಯಸಯ ಸಮಾವ್ೀತ್ ನ್ ಹಿ ಜೀವಸಯ ಜನಾಮದಿ ಸವತ್್ ೀ ನಿತಯಸಯ ಸಮಾವ್ೀತ್ ||  
ಸೃಷ್ಟೀಾಃ ಪಾರಕ್ ಪರಲಯೀ ಚ್ೈವ ರ್ತ್್ ೀ ಜನಾಮದಿ ನಾಸಯ ಹಿ ಸೃಷ್ಟೀಾಃ ಪಾರಕ್ ಪರಲಯೀ ಚ್ೈವ ರ್ತ್್ ೀ ಜನಾಮದಿ ನಾಸಯ ಹಿ ||  
ತಸಾಮನ್ಮಧ್್ಯೀತಸಾಮನ್ಮಧ್್ಯೀSSಪ ನಾಸಾಯಸ್ತು ದ್ೀಹಾದಿಸಿಂಪ ನಾಸಾಯಸ್ತು ದ್ೀಹಾದಿಸಿಂ  ತತ ವಿಷ್ತಣನಾ ತತ ವಿಷ್ತಣನಾ ||  
ಕಮಯಭಿನಿಯಮಿಯತಂ ಜೀವ್ೀ ಪರಲಯೀ ರ್ನ್ನಜೀವಗಮ್ ಕಮಯಭಿನಿಯಮಿಯತಂ ಜೀವ್ೀ ಪರಲಯೀ ರ್ನ್ನಜೀವಗಮ್ ||  
ರ್ನ್ನವಿದ್ಯೀತ ಹಿ ಲಯೀ ರ್ನ್ನ ವಿದ್ಯೀತ ಮತಕಿುಗ್ೀ ರ್ನ್ನವಿದ್ಯೀತ ಹಿ ಲಯೀ ರ್ನ್ನ ವಿದ್ಯೀತ ಮತಕಿುಗ್ೀ ||  
ಜೀವಸಯ ನ್ ಸವಭಾವೀಜೀವಸಯ ನ್ ಸವಭಾವೀSSಸೌ ಪಾರಯೀಣ್ೀತ ವಿನಿಶ್ಾತಾಃಸೌ ಪಾರಯೀಣ್ೀತ ವಿನಿಶ್ಾತಾಃ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  
‘‘ಮಾಯೀತತಯಕುಂ ನಿಮಿಯತಂ ತತ ರ್ತ್್ ೀ ಜನಾಮದಿ ನಿಮಿಯತಮ್ ಮಾಯೀತತಯಕುಂ ನಿಮಿಯತಂ ತತ ರ್ತ್್ ೀ ಜನಾಮದಿ ನಿಮಿಯತಮ್ ||  
ದ್ೀಹಾದಿಗಂ ಪರ್ೀಶ್ೀನ್ ಮಾರಾ ಜನಾಮದಿ ತ್್ೀನ್ ತತದ್ೀಹಾದಿಗಂ ಪರ್ೀಶ್ೀನ್ ಮಾರಾ ಜನಾಮದಿ ತ್್ೀನ್ ತತ’’  ಇತ ಪರಇತ ಪರಕೃತ್್ೀ ಕೃತ್್ೀ ||||  

ಮಾಂ ಪರತ ವದ್ಮಾಂ ಪರತ ವದ್  | | ತಸಯ ದ್ೀಹಾದ್ೀಜಯನಾಮದ್ಯೀತಸಯ ದ್ೀಹಾದ್ೀಜಯನಾಮದ್ಯೀSSಸಯ ಚಿದಾನ್ನ್ದರ ಪಸಯ ತವ ಸತಯಾಃಸಯ ಚಿದಾನ್ನ್ದರ ಪಸಯ ತವ ಸತಯಾಃ  
ಕಿಮ್ ಕಿಮ್ | | ಅಸವತನ್ಿತ್ಾವದ್ಅಸವತನ್ಿತ್ಾವದ್ವವಸತುನ್ ೀ ಜಗತಾಃ ಆದ್ನಯನ್ುಯೀರ್ಯಜಜೀವಸಾಯಸ್ತು ತದ್ೀವ ಸತುನ್ ೀ ಜಗತಾಃ ಆದ್ನಯನ್ುಯೀರ್ಯಜಜೀವಸಾಯಸ್ತು ತದ್ೀವ 
ತಸಯ ಸಾವಭಾವಿಕಮ್ ಸಂಸಾರ್ೀತಸಯ ಸಾವಭಾವಿಕಮ್ ಸಂಸಾರ್ೀSSಪ ಪ | | ಅನ್ಯದ್ಭಿಮಾನ್ನಿಮಿತುಂ ಪರಲಯೀ ಅನ್ಯದ್ಭಿಮಾನ್ನಿಮಿತುಂ ಪರಲಯೀ 
ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಕರ್ಂ ಜನಾಮದಿ ಸಾಯದಿತ ಭಾವಾಃ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಕರ್ಂ ಜನಾಮದಿ ಸಾಯದಿತ ಭಾವಾಃ | | ತದಾ ನಾಶಾದ ದ್ೀಹಾದ್ೀಸತುತದಾ ನಾಶಾದ ದ್ೀಹಾದ್ೀಸತು  
ರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | | ಮತಕಿುಗಮೀವ ಜೀವಸಯ ಸಾವಭಾವಿಕಮ್ ಮತಕಿುಗಮೀವ ಜೀವಸಯ ಸಾವಭಾವಿಕಮ್ | | 
ಕಿಮತಪರಲಯೀಕಿಮತಪರಲಯೀSSಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ ಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಸಾಯದಿತಯರ್ಯಾಃ ||  

‘‘ಆದ್ಯನ್ುಯೀರನ್ತಗಮಾದಾದ್ಯನ್ುರಹಿತಸಯ ತತ ಆದ್ಯನ್ುಯೀರನ್ತಗಮಾದಾದ್ಯನ್ುರಹಿತಸಯ ತತ ||  
ಆದ್ಯನ ು್ೀ ಭಾವಿನ್ ೀ ಮಧ್್ಯೀಆದ್ಯನ ು್ೀ ಭಾವಿನ್ ೀ ಮಧ್್ಯೀ  ಕರ್ಮನಾಯದ್ೃಶಂ ವಪುಾಃಕರ್ಮನಾಯದ್ೃಶಂ ವಪುಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ  ||||  
‘‘ಅನಿತಯತ್ಾವತ್ ತತ ದ್ೀಹಸಯ ತಸಯಜನಾಮದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ಅನಿತಯತ್ಾವತ್ ತತ ದ್ೀಹಸಯ ತಸಯಜನಾಮದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಮತಕಿುಫರಲರ್ಸಮಬನ ಧ್ೀ ಕರ್ಂಮತಕಿುಫರಲರ್ಸಮಬನ ಧ್ೀ ಕರ್ಂ  ಜೀವ್ೀ ತದಿಷ್ಯತ್್ೀಜೀವ್ೀ ತದಿಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಅನಿತಯಸಯ ಗತಣಾ ಮಧ್್ಯೀ ಭವ್ೀರ್ತಾಃ ಸವತ ಏವ ತತ ಅನಿತಯಸಯ ಗತಣಾ ಮಧ್್ಯೀ ಭವ್ೀರ್ತಾಃ ಸವತ ಏವ ತತ ||  
ನ್ ತತ ಸವತಸತು ನಿತಯಸಯ ಕ್ಾನ್ ತತ ಸವತಸತು ನಿತಯಸಯ ಕ್ಾದಾದಾಚಿಚಿತೆಗತಣ್ೈರ್ತಯತಾಃತೆಗತಣ್ೈರ್ತಯತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 7 7 ||||  
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ನ್ ವ್ೈಕ್ಾದ್ಶಪಞ್ಾತರೀನ್ ಭಾವಾನ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಯೀನ್ ವ್ೈ ನ್ ವ್ೈಕ್ಾದ್ಶಪಞ್ಾತರೀನ್ ಭಾವಾನ್ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಯೀನ್ ವ್ೈ ||  
ಈಕ್ಷ್ೀತ್ಾಥ್ೈಕಮಈಕ್ಷ್ೀತ್ಾಥ್ೈಕಮಪ್ಯೀಪ್ಯೀಷ್ತ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಮಮ ನಿಶ್ಾತಮ್ ಷ್ತ ತಜಾಜಾನ್ಂ ಮಮ ನಿಶ್ಾತಮ್ || || 12 12 ||||  

 

ಏತದ್ೀವ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ ಯೀನ್ ರ್ತ್ ಏತದ್ೀವ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ ಯೀನ್ ರ್ತ್ ||  
ಸಿ್ತತತಯತಾತಯಪಯರಾ ನ್ ಸತಯಭಾಯವಾನಾಂ ತರಗತಣಾತಮನಾ ಸಿ್ತತತಯತಾತಯಪಯರಾ ನ್ ಸತಯಭಾಯವಾನಾಂ ತರಗತಣಾತಮನಾ || || 13 13 ||||  

‘‘ಏತದ್ೀವ ಚ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾಏತದ್ೀವ ಚ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥಾSSಪ ನ್ ತಥ್ೈವ ಚ ಪ ನ್ ತಥ್ೈವ ಚ ||||  
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತ್ಾವನಿ ತ್್ೀಷ್ಟವೀಶಂ ಸವಯತತತ್್ವೀಶವರಂ ಪರಭತಮ್ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತ್ಾವನಿ ತ್್ೀಷ್ಟವೀಶಂ ಸವಯತತತ್್ವೀಶವರಂ ಪರಭತಮ್ ||  
ಜಾನ್ಜಾನ್ನ್ ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಭವ್ೀತ್ ಸವಸಯ ಯೀಗಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃನಿೀ ಭವ್ೀತ್ ಸವಸಯ ಯೀಗಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ||  
ಪೂವೀಯಕು ಏವ ಯೀ ಜಾನ್ನ್ ಸ ವಿಜ್ಞಾನಿೀ ಭವತತಯತಪೂವೀಯಕು ಏವ ಯೀ ಜಾನ್ನ್ ಸ ವಿಜ್ಞಾನಿೀ ಭವತತಯತ’’  | | ಇತ ಪರಭಾಸ್ೀ ಇತ ಪರಭಾಸ್ೀ ||| | 1212,,1313||||  

 

ಆದಾವನ ು್ೀ ಚ ಮಧ್್ಯೀ ಚ ರ್ಜಜಾಂ ಸೃಜಯಂ ರ್ದ್ನಿವರಾತ್ ಆದಾವನ ು್ೀ ಚ ಮಧ್್ಯೀ ಚ ರ್ಜಜಾಂ ಸೃಜಯಂ ರ್ದ್ನಿವರಾತ್ ||  
ಪುನ್ಸುತರತಸಙ್ಕೆಾಮೀ ರ್ಚಿಛಷ್ಯೀತ ತದ್ೀವ ಸತ್ ಪುನ್ಸುತರತಸಙ್ಕೆಾಮೀ ರ್ಚಿಛಷ್ಯೀತ ತದ್ೀವ ಸತ್ || || 14 14 ||||  

ನ್ಾಃ ತತ್ಾುವನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಯೀನ್ ರ್ದ್ಯತರ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಚ ಸತಯಾಃ ನ್ಾಃ ತತ್ಾುವನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಯೀನ್ ರ್ದ್ಯತರ ಸಿ್ತತ್ಾವ ಚ ಸತಯಾಃ | | ತದ್ೀವ ಸತ್ ತದ್ೀವ ಸತ್ ||  

‘‘ಸತವಂ ಸಾವತನ್ಿಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ತಚಾ ಕೃಷ ಣ್ೀ ನ್ ಚಾಪರ್ೀ ಸತವಂ ಸಾವತನ್ಿಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ತಚಾ ಕೃಷ ಣ್ೀ ನ್ ಚಾಪರ್ೀ | | 
ಅಸಾವತನಾಿಯನ್ನಅಸಾವತನಾಿಯನ್ನಚಾನ್ಯೀಷಾಮಸತವಂ ಚಾನ್ಯೀಷಾಮಸತವಂ ವಿದಿಧ ಭಾರತವಿದಿಧ ಭಾರತ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 14 14 ||||  

 

ಶತರತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮೈತಹಯಮನ್ತಮಾಶತರತಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಮೈತಹಯಮನ್ತಮಾನ್ಂ ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ ನ್ಂ ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್ ||  
ಪರಪರಮಾಣ್ೀಷ್ವನ್ವಸಾಿನಾದ್ ವಿಕಲಾಾತ್ ಸ ವಿರಜಯತ್್ೀ ಮಾಣ್ೀಷ್ವನ್ವಸಾಿನಾದ್ ವಿಕಲಾಾತ್ ಸ ವಿರಜಯತ್್ೀ || || 15 15 ||||  

ವಿಕಲಾಾತ್ ವಿಕಲಾಾತ್ ––  ವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾತ್ ವಿರತದ್ಧಕಲಾನಾತ್ || || 15 15 ||||  
 

ಧ್ಮೀಯ ಮದ್ಾಕಿುಕೃತ್ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೈಕ್ಾತಯದ್ಶಯನ್ಮ್ ಧ್ಮೀಯ ಮದ್ಾಕಿುಕೃತ್ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೈಕ್ಾತಯದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಗತಣ್ೀಶವಸಙಕ ು್ೀ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವರ್ಯಂ ಚಾಣಿಮಾಗತಣ್ೀಶವಸಙಕ ು್ೀ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವರ್ಯಂ ಚಾಣಿಮಾದ್ರ್ಾಃ ದ್ರ್ಾಃ || || 27 27 ||||  

‘‘ಏಕಾಃ ಪರಏಕಾಃ ಪರಧ್ಾಧ್ಾನ್ಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್ ನ್ಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಐಕ್ಾತಯದ್ಶಯನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಸವಯಜ್ಞಾನ್ ೀತುಮಂ ಚ ತತ್ಐಕ್ಾತಯದ್ಶಯನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಸವಯಜ್ಞಾನ್ ೀತುಮಂ ಚ ತತ್’’ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ || || 27 27 ||||  

 

ದ್ರಿದ್ ರೀ ರ್ಸುವ ಸತನ್ತುಷ್ಟಾಃದ್ರಿದ್ ರೀ ರ್ಸುವ ಸತನ್ತುಷ್ಟಾಃ  ಕೃಪಣ್ ೀ ಯೀಕೃಪಣ್ ೀ ಯೀSSಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ಜತ್್ೀನಿದಾರ್ಾಃ ||  
ಗತಣ್ೀಶವಸಕು ೀರಿೀಶ್್ ೀ ಗತಣಸಙಕ ು್ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃಗತಣ್ೀಶವಸಕು ೀರಿೀಶ್್ ೀ ಗತಣಸಙಕ ು್ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ  || || 44 44 ||||  

‘‘ವಿಷ್ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಬತದಿಧಾಃ ಸನಿನನಿದಾವಿಷ್ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಬತದಿಧಾಃ ಸನಿನನಿದಾರಾಣಾಂ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃರಾಣಾಂ ವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ  
ಕೃಪಣಾಃ ಸ ತತ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ಗತಣಬತದಿಧವಿಯಪರ್ಯರ್ಾಃಕೃಪಣಾಃ ಸ ತತ ಸಮರೀಕ್್ ುೀ ಗತಣಬತದಿಧವಿಯಪರ್ಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  
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‘‘ಪುರತಷಾರ್ಯಮತರ್ಯಸಯ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವೀವ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಮತರ್ಯಸಯ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವೀವ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ ||  
ವಿಪರಿೀತಾಃ ಸ ತತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃವಿಪರಿೀತಾಃ ಸ ತತ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ  ಸಾವತಮನ್ ೀ ವಿಪರಿೀತತಾಃಸಾವತಮನ್ ೀ ವಿಪರಿೀತತಾಃ’’  ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ||||  

 

ವಿತ್ಾುಸನ್ ುೀಷ್ಮಾತ್ಾರದ್ದರಿದ್ರಾಃವಿತ್ಾುಸನ್ ುೀಷ್ಮಾತ್ಾರದ್ದರಿದ್ರಾಃ  | | ಸವಯವಿಷ್ರ್ಸಙಚುೀ ವಿಪರಿೀತಾಃ ಸವಯವಿಷ್ರ್ಸಙಚುೀ ವಿಪರಿೀತಾಃ || || 44 44 ||||  
 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್್ ೀಯೀಯ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  19 19 ||||  
 

|| || ವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  20 20 ||||  
 

ಗತಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾದ್ೃಷ್ಟಟನಿಯರ್ಮಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಹಿ ಸವತಾಃ ಗತಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾದ್ೃಷ್ಟಟನಿಯರ್ಮಾತ್ ತ್್ೀನ್ ಹಿ ಸವತಾಃ ||  
ನಿರ್ನಿರ್ಮೀನಾಪವಾದ್ಶಾ ಭಿದಾರಾ ಇತ ಹಿ ಭರಮಾಃಮೀನಾಪವಾದ್ಶಾ ಭಿದಾರಾ ಇತ ಹಿ ಭರಮಾಃ  || || 5 5 ||||  

‘‘ಸವತಾಃ ಸವಯಗತಣಾತ್ಾಮ ತತ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ಸವತಾಃ ಸವಯಗತಣಾತ್ಾಮ ತತ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಅನ್ಯತ್ ಸವಯಂ ತತರರ್ತ್ಾವದ್ತುಣ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾಅನ್ಯತ್ ಸವಯಂ ತತರರ್ತ್ಾವದ್ತುಣ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾSSಪರರ್ಮ್ ಪರರ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ಜ್ಞಾಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ವತ್ಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಟರಜ್ಞಸುನಾನವಗಚಛತ ನ್ವತ್ಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಟರಜ್ಞಸುನಾನವಗಚಛತ ||  
ಕ್ಾಲದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಪರೀತಭ್ೀದ್ಮಪ್ೀಕ್ಷಯತತ ಕ್ಾಲದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಪರೀತಭ್ೀದ್ಮಪ್ೀಕ್ಷಯತತ ||  
ಅವಿಜ್ಞಾನ್ವತಸುಅವಿಜ್ಞಾನ್ವತಸುಸಯ ಮರಾಯದಾ ವ್ೀದ್ತಾಃ ಕೃತ್ಾ ಸಯ ಮರಾಯದಾ ವ್ೀದ್ತಾಃ ಕೃತ್ಾ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷ್ಗತಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾ ನಾಸ್ತು ಭಗವತರರ್ಮನ್ುರಾ ಭಿದಾ ನಾಸ್ತು ಭಗವತರರ್ಮನ್ುರಾ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷ್ದ್ೃಶ್ೀದ್ ೀಯಷ್ ೀ ಹಯನ್ಯತರ ಭಗವತರಪರಾತ್ ಗತಣದ್ ೀಷ್ದ್ೃಶ್ೀದ್ ೀಯಷ್ ೀ ಹಯನ್ಯತರ ಭಗವತರಪರಾತ್ ||  
ಗತಣಾ ರ್ದ್ ದೀಷ್ತ್ಾಮಿೀರ್ತದ್ ೀಯಷಾಶಾಗತಣತ್ಾಂ ಕವಚಿತ್ ಗತಣಾ ರ್ದ್ ದೀಷ್ತ್ಾಮಿೀರ್ತದ್ ೀಯಷಾಶಾಗತಣತ್ಾಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಅತ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಗತಅತ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಗತಣ್ ೀಣ್ ೀSSಪ ಗತಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಪ ಗತಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಭಗವತರೀತವಿಜ್ಞಾನಾದ್ತುಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾಂ ರ್ದಿ ಭಗವತರೀತವಿಜ್ಞಾನಾದ್ತುಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾಂ ರ್ದಿ ||  
ಪಶ್ಯೀತ್ ತತ್ ತತ ಗತಣಾಯೈವ ವಿಪರಾಯಸಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್ ಪಶ್ಯೀತ್ ತತ್ ತತ ಗತಣಾಯೈವ ವಿಪರಾಯಸಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾ ಕ್ಾವಪ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ನ್ ಹಿ ಕವಚಿತ್ಗತಣದ್ ೀಷ್ಭಿದಾ ಕ್ಾವಪ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ನ್ ಹಿ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಬರಹಮಮಯೀ ಇತ ಬರಹಮಮಯೀ ||||  
‘‘ಸವತಸತು ಗತಣದ್ ೀಷ್ತವದ್ೃಶ್ೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ ವಸತುನಾಮ್ ಸವತಸತು ಗತಣದ್ ೀಷ್ತವದ್ೃಶ್ೀಭ್ೀಯದ್ೀನ್ ವಸತುನಾಮ್ ||  
ದ್ ೀಷ್ ೀದ್ ೀಷ್ ೀSSಪ ಗತಣ ಏವ ಸಾಯದ್ಾಗವತರೀತತ್್ ೀ ಗತಣಾಃಪ ಗತಣ ಏವ ಸಾಯದ್ಾಗವತರೀತತ್್ ೀ ಗತಣಾಃ||  
ದ್ ೀಷ್ಸತುದ್ ೀಷ್ಸತು ತದ್ವೈಪರಿೀತ್ಾಯದಿತದ್ೃಷಾಟಯಭವ್ೀದ್ತುಣಾಃ  ತದ್ವೈಪರಿೀತ್ಾಯದಿತದ್ೃಷಾಟಯಭವ್ೀದ್ತುಣಾಃ ||  
ಕ್ಾಲದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರೀತಯಜ್ಞಾನಾಜಜಗತ್ ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃಕ್ಾಲದ್ೀಶವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರೀತಯಜ್ಞಾನಾಜಜಗತ್ ಸಿ್ತತ್್ೀಾಃ||  
ಮರಾಯದಾ ಗತಣದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಕೃತ್ಾ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವಯದಾಮರಾಯದಾ ಗತಣದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಕೃತ್ಾ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವಯದಾ’’    

ಇತ ಪಇತ ಪರಾರ್ಣ್ೀರಾರ್ಣ್ೀ  ||||55||||  
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ಏತದ್ೀವೀಚಯತ್್ೀ ಏತದ್ೀವೀಚಯತ್್ೀ ||  

‘‘ಸ್ವೀ ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಸ್ವೀSS ಕ್ಾರ್ೀ ರಾ ನಿಷಾಠ ಸ ಗತಣಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತಾಃ  ಕ್ಾರ್ೀ ರಾ ನಿಷಾಠ ಸ ಗತಣಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ವಿಪರ್ಯರ್ವಿಪರ್ಯರ್ಸತುಸತು  ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ತಭಯೀರ್ೀಷ್ ನಿಣಯರ್ಾಃದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ತಭಯೀರ್ೀಷ್ ನಿಣಯರ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 5 5 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಯೀಗಾಸಿಯೀ ಮಯೀಗಾಸಿಯೀ ಮರಾ ಪರೀಕ್ಾು ನ್ೃಣಾಂ ಶ್ರೀಯೀವಿ ತಸರಾ ರಾ ಪರೀಕ್ಾು ನ್ೃಣಾಂ ಶ್ರೀಯೀವಿ ತಸರಾ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯ ಚ ಭಕಿುಶಾನ್ ೀಪಾಯೀಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯ ಚ ಭಕಿುಶಾನ್ ೀಪಾಯೀSSನ್ ಯೀನ್ ಯೀSSಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್ ಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್ || || 6 6 ||||  

 

ನಿವಿಯಣಾಣನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ ೀ ನಾಯಸ್ತನಾಮಿಹ ಕಮಯಸತ ನಿವಿಯಣಾಣನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗ್ ೀ ನಾಯಸ್ತನಾಮಿಹ ಕಮಯಸತ ||  
ತ್್ೀಷ್ವನಿವಿಯಣಣಚಿತ್ಾುನಾಂ ಕಮಯಯೀಗಸತು ಕಮಿಯಣಾಮ್ ತ್್ೀಷ್ವನಿವಿಯಣಣಚಿತ್ಾುನಾಂ ಕಮಯಯೀಗಸತು ಕಮಿಯಣಾಮ್ || || 7 7 ||||  

 

ರ್ದ್ೃಚಛರಾ ಮತೆಥಾದೌ ಜಾತಶರದ್ಧಸತು ರ್ಾಃರ್ದ್ೃಚಛರಾ ಮತೆಥಾದೌ ಜಾತಶರದ್ಧಸತು ರ್ಾಃ  ಪುಮಾನ್ ಪುಮಾನ್ ||  
ನ್ ನಿವಿಯಣ್ ಣೀ ನಾತಸಕ್್ ುೀ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀನ್ ನಿವಿಯಣ್ ಣೀ ನಾತಸಕ್್ ುೀ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀSSಸಯ ಸ್ತದಿಧದ್ಾಃ ಸಯ ಸ್ತದಿಧದ್ಾಃ || || 8 8 ||||  

  ‘‘ಸನ್ಕ್ಾದಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಾ ಭಕಿುಯೀಗಾಸತು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಾ ಭಕಿುಯೀಗಾಸತು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ||  
ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಕಮಯಯೀಗಾಸತು ತರಧ್್ೈತ್್ೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಮಾನ್ತಷಾಾಃ ಕಮಯಯೀಗಾಸತು ತರಧ್್ೈತ್್ೀ ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಯಯೀಗ್ೈಶಾ ಪಾರಪಾಯ ಮತಕಿುನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಯಯೀಗ್ೈಶಾ ಪಾರಪಾಯ ಮತಕಿುನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪ ತತ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ ಸ ಸ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಸ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 6 6 ||||  
‘‘ಭಗವದ್ತುಭಗವದ್ತುಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವ್ೀದಾಥ್ ೀಯ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ಹಿ ಯೈಾಃ ಣಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವ್ೀದಾಥ್ ೀಯ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ಹಿ ಯೈಾಃ ||  
ಭಕಿುಯೀಗಾಸತುತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾುಸಾುಭಕಿುಯೀಗಾಸತುತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾುಸಾುದ್ೃಶಾ ಹಿ ಸತರಾಾಃ ಸದಾ ದ್ೃಶಾ ಹಿ ಸತರಾಾಃ ಸದಾ ||  
ಅಙ್ಕುನ್ತಸಾರಿಅಙ್ಕುನ್ತಸಾರಿವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವತದ್ನ್ತಸಾರತಾಃ ವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವತದ್ನ್ತಸಾರತಾಃ ||  
ಭಗವದ್ತುಣಾ ಯೈನಿೀಯರ್ನ ು್ೀ ತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾು ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಭಗವದ್ತುಣಾ ಯೈನಿೀಯರ್ನ ು್ೀ ತ್್ೀ ಪರೀಕ್ಾು ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಕಮಾಯಣಿ ಶಾಸಿತ್್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತ್ಾರಧ್ಾನಾಯಕಮಾಯಣಿ ಶಾಸಿತ್್ ೀ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತ್ಾರಧ್ಾನಾಯನ್ತನ್ತಸಾರತಾಃ ಸಾರತಾಃ ||  
ವಿಜ್ಞಾತ್ಾ ಯೈಗತಯಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞ್ೀಯರಾಸ ು್ೀವಿಜ್ಞಾತ್ಾ ಯೈಗತಯಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಜ್ಞ್ೀಯರಾಸ ು್ೀ  ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತತ ಪಶಾಾತ್ ತ್್ೀಷ್ವಪ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಭಕಿುಜ್ಞಾಯನ್ಂ ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ತತ ಪಶಾಾತ್ ತ್್ೀಷ್ವಪ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ತ್್ೀ ಕಮಯಯೀಗಾಾಃ ಕಮಯಪೂವಯತವಕ್ಾರಣಾತ್ ಪ ತ್್ೀ ಕಮಯಯೀಗಾಾಃ ಕಮಯಪೂವಯತವಕ್ಾರಣಾತ್ ||  
ಭಗವದ್ತುಣಾನ್ತರಾಗಿತವಮ ಕಂ ಭಕಿುಯೀಗಿನಾಮ್ ಭಗವದ್ತುಣಾನ್ತರಾಗಿತವಮ ಕಂ ಭಕಿುಯೀಗಿನಾಮ್ ||  
ತಸಾಮತ್ ತ್್ೀತಸಾಮತ್ ತ್್ೀSSಭಯ ಕ್ಾ ಹ್ಯೀಷ್ತ ದ್ೀವಾ ಏವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಭಯ ಕ್ಾ ಹ್ಯೀಷ್ತ ದ್ೀವಾ ಏವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಈಷ್ದ್ವೈರಾಗಯಮನ್ಯತರ ತತ ಪೂವಯಂ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಈಷ್ದ್ವೈರಾಗಯಮನ್ಯತರ ತತ ಪೂವಯಂ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ಪಶಾಾದಿವರಾಗ್ ೀಪಶಾಾದಿವರಾಗ್ ೀSSಭಯ ಕ್್ ೀಭಯ ಕ್್ ೀ  ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
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ಜ್ಞಾನಾ ಕಯಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭಕ್ಾಯ ಕಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ಜ್ಞಾನಾ ಕಯಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭಕ್ಾಯ ಕಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ ||  
ವಿರಾಗ್ ೀವಿರಾಗ್ ೀSSಭಯ ಕಸ ು್ೀಷಾಂ ಸದ್ೈವ ಸನ್ಕ್ಾದಿನಾಮ್ ಭಯ ಕಸ ು್ೀಷಾಂ ಸದ್ೈವ ಸನ್ಕ್ಾದಿನಾಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ಾಯನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಭಣಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ಾಯನ್ಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಭಣಯನ ು್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ಾಸ ು್ೀ ವ್ೈ ದ್ೀವ್ೀಭಯಸತು ಕರ್ಞ್ಾನ್ ನ್ ತತ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ಾಸ ು್ೀ ವ್ೈ ದ್ೀವ್ೀಭಯಸತು ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||  
ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಕಮಿಯತವಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಯಪ ಸತಮಟ್ಮ್ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಕಮಿಯತವಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ರ್ದ್ಯಪ ಸತಮಟ್ಮ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಪರಪ ಪರತಯವಾಯತ್ಾವನ್ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ತಯವಾಯತ್ಾವನ್ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಕಮಯಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ತರಯೀಗಾಭಯ ಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ  ಪರಮೀ ವಿಭತಾಃ ತರಯೀಗಾಭಯ ಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಸವ್ೀಯಭಯಾಃ  ಪರಮೀ ವಿಭತಾಃ ||  
ಮಹಾಯೀಗ್ೀಶವರ್ೀಶ್ೀಶಸುಸಾಮದ್ಬಾಹಾಮ ಚತತಮತಯಖಾಃಮಹಾಯೀಗ್ೀಶವರ್ೀಶ್ೀಶಸುಸಾಮದ್ಬಾಹಾಮ ಚತತಮತಯಖಾಃ’’  ಇತ ತರಯೀಗ್ೀ ಇತ ತರಯೀಗ್ೀ || || 66--8 8 ||||  

 

ನ್ೃನ್ೃದ್ೀಹಮಾಸಾದ್ಯ ಸತದ್ತಲಯಭಂ ರ್ಾಃ ಪವಿಂ ಸತಕಲಾಂ ಗತರತಕದ್ೀಹಮಾಸಾದ್ಯ ಸತದ್ತಲಯಭಂ ರ್ಾಃ ಪವಿಂ ಸತಕಲಾಂ ಗತರತಕಣಯಣಯಧ್ಾರಮ್ ಧ್ಾರಮ್ ||  
ಮರಾಮರಾSSನ್ತಕ ಲ್ೀನ್ ನ್ಭಸವತ್್ೀರಿತಾಃ ಪುಮಾನ್ಾವಾಬಿಧಂ ನ್ ತರ್ೀತಸಮಾನ್ತಕ ಲ್ೀನ್ ನ್ಭಸವತ್್ೀರಿತಾಃ ಪುಮಾನ್ಾವಾಬಿಧಂ ನ್ ತರ್ೀತಸಮಾಗಯಣಾಃ  ಗಯಣಾಃ  || || 17 17 ||||  

ಮಾಗಯಣವಚಛರಿೀರಾನ ು್ೀ ಪತತ ಮಾಗಯಣವಚಛರಿೀರಾನ ು್ೀ ಪತತ || || 17 17 ||||  
 

ಕಮಯಣಾಂ ಜಾತಯಶತದಾಧನಾಮನ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕೃತಾಃ ಕಮಯಣಾಂ ಜಾತಯಶತದಾಧನಾಮನ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕೃತಾಃ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಧ್ಾಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ತವಂಹಸಾಂ ತ್ಾಯಜನ್ೀಚಛರಾ ನ್ೀನ್ ತವಂಹಸಾಂ ತ್ಾಯಜನ್ೀಚಛರಾ || || 27 27 ||||  

ಸವತ್್ ೀಸವತ್್ ೀSSಶತದಾಧನಾಂ ಕಮಯಣಾಮ್ಶತದಾಧನಾಂ ಕಮಯಣಾಮ್||ಅನ್ೀನ್ ಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕೃತಾಃ ಅನ್ೀನ್ ಗತಣದ್ ೀಷ್ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ನಿರ್ಮಾಃ ಕೃತಾಃ | | 
ಸವತ್್ ೀಸವತ್್ ೀSSಶತದ್ಧತ್್ವೀಶತದ್ಧತ್್ವೀSSಪ ಕಮಯಣಾಂ ವಿಧ್ಯನ್ತಸಾರ್ೀಣಾನ್ತಷಾಠನ್ೀ ಪ ಕಮಯಣಾಂ ವಿಧ್ಯನ್ತಸಾರ್ೀಣಾನ್ತಷಾಠನ್ೀ 
ಗತಣತವಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃಗತಣತವಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ  || || 27 27 ||||  

 

ಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಶ್ಛದ್ಯನ ು್ೀ ಸವಯಸಂಶರಾಾಃ ಭಿದ್ಯತ್್ೀ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಶ್ಛದ್ಯನ ು್ೀ ಸವಯಸಂಶರಾಾಃ ||  
ಕ್ಷಿೀರ್ನ ು್ೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಯಣಿ ಮಯ ದ್ೃಷ್ಟೀಕ್ಷಿೀರ್ನ ು್ೀ ಚಾಸಯ ಕಮಾಯಣಿ ಮಯ ದ್ೃಷ್ಟೀSSಖಿಲಾತಮನಿ ಖಿಲಾತಮನಿ || || 31 31 ||||  

ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಾಃಹೃದ್ರ್ಗರನಿಿಾಃ  ––  ಅಂತಾಃಕರಣಾಖ್ ಯೀ ಬನ್ಧಾಃ ಅಂತಾಃಕರಣಾಖ್ ಯೀ ಬನ್ಧಾಃ || || 31 31 ||||  
 

ತಸಾಮನ್ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕುಸಯ ಯೀಗಿನ್ ೀ ವ್ೈ ಮದಾತಮನ್ಾಃ ತಸಾಮನ್ಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕುಸಯ ಯೀಗಿನ್ ೀ ವ್ೈ ಮದಾತಮನ್ಾಃ ||  
ನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಚ ವ್ೈರಾಗಾಯತ್ ಪಾರರ್ಾಃನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಚ ವ್ೈರಾಗಾಯತ್ ಪಾರರ್ಾಃ  ಶ್ರೀಯೀ ಭಶ್ರೀಯೀ ಭವ್ೀವ್ೀದಿಹ ದಿಹ || || 32 32 ||||  

ಮಮದ್ಾಕಿುರ್ತಕುಸಯ ಭಕಯನ್ತಸಾರಿಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗ್ಯೀ ವಿನಾದ್ಾಕಿುರ್ತಕುಸಯ ಭಕಯನ್ತಸಾರಿಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗ್ಯೀ ವಿನಾSSನ್ಯಸಾಮಜಾಜಾನಾದ್ವೈರಾಗಾಯಚಾ ನ್ಯಸಾಮಜಾಜಾನಾದ್ವೈರಾಗಾಯಚಾ 
ನ್ ಶ್ರೀಯೀ ಭವ್ೀತ್ ನ್ ಶ್ರೀಯೀ ಭವ್ೀತ್ ||  

‘‘ರಾಗಿಣ್ ೀರಾಗಿಣ್ ೀSSಪ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ದ್ೀವಾ ನಾಸಯಪ ವಿಮತಚಯನ ು್ೀ ದ್ೀವಾ ನಾಸಯತರತರ  ಸಂಶರ್ಾಃ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ರಾಗಾಪನ್ ೀದ್ನಾರ್ಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಯಂ ರ್ತೀಶವರ್ೈಾಃರಾಗಾಪನ್ ೀದ್ನಾರ್ಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಧ್ಯಂ ರ್ತೀಶವರ್ೈಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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‘‘ಸಮತಯವಾಯಸಮತಯವಾಯ ವಿಷ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾ ರ್ತಭಿನ್ಯ ತತ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ ವಿಷ್ಯೀ ದ್ ೀಷಾ ರ್ತಭಿನ್ಯ ತತ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ  ||  
ಹಹರಿರ್ೀವ ಸದಾ ಪೂಜಯ ಇತಯರಿರ್ೀವ ಸದಾ ಪೂಜಯ ಇತಯರ್ಯಂ ದ್ೈವತ್್ೈರಪರ್ಯಂ ದ್ೈವತ್್ೈರಪ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ವ್ೈರಾಗಾಯರ್ಯಮಪ ವಿಷ್ರ್ದ್ ೀಷಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಸನ್ಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಭಾವಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ವ್ೈರಾಗಾಯರ್ಯಮಪ ವಿಷ್ರ್ದ್ ೀಷಾದಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಸನ್ಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಭಾವಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ 
ತದ್ಪ ಭಗವದ್ಾಜನ್ಸ್ಯೈವ ಸಾರತ್ಾಪರಿಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ ತದ್ಪ ಭಗವದ್ಾಜನ್ಸ್ಯೈವ ಸಾರತ್ಾಪರಿಜ್ಞಾನಾರ್ಯಮೀವ್ೀತಯರ್ಯಾಃ || || 32 32 ||||  

 

ರ್ತೆಮಯಭಿರ್ಯತುರ್ತೆಮಯಭಿರ್ಯತುಪಸಾ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯತಶಾ ರ್ತ್ ಪಸಾ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯತಶಾ ರ್ತ್ ||  
ಯೀಗ್ೀನ್ ದಾನ್ಧ್ಮೀಯಣ  ಶ್ರೀಯೀಭಿರಿತರ್ೈರಪ ಯೀಗ್ೀನ್ ದಾನ್ಧ್ಮೀಯಣ  ಶ್ರೀಯೀಭಿರಿತರ್ೈರಪ || || 33 33 ||||  

 

ಸವಯಂಸವಯಂ  ಮದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಮದ್ಾಕ್್ ುೀ ಲಭಮದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ಮದ್ಾಕ್್ ುೀ ಲಭತ್್ೀತ್್ೀSSಞ್ಜಸಾ ಞ್ಜಸಾ ||  
ಸವಗಾಯಪವಗಯಂ ಮದಾಧಮ ಕರ್ಞ್ಚಾಸವಗಾಯಪವಗಯಂ ಮದಾಧಮ ಕರ್ಞ್ಚಾದ್ಯದಿ ವಾಞ್ಾತ ದ್ಯದಿ ವಾಞ್ಾತ || || 34 34 ||||  

ರಾಗಿಣ್ ೀರಾಗಿಣ್ ೀSSಪ ತ್್ೀ ಭಕಿುಯೀಗಿನ್ ೀ ಭಕಿುಫಲತ್್ವೀನ್ ಕಿಮಪ ಪ ತ್್ೀ ಭಕಿುಯೀಗಿನ್ ೀ ಭಕಿುಫಲತ್್ವೀನ್ ಕಿಮಪ ನಾನಾಪ್ೀಕ್ಷನ ು್ೀ ಪ್ೀಕ್ಷನ ು್ೀ || || 3333, , 34 34 ||||  
 

ನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಧ್ವೀ ವಿೀರಾ ಭಕ್ಾು ಹ್ಯೀನ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ ಸಾಧ್ವೀ ವಿೀರಾ ಭಕ್ಾು ಹ್ಯೀಕ್ಾನಿುಕ್ಾನಿುನ್ ೀ ಮಮ ನ್ ೀ ಮಮ ||  
ವಾಞ್ಾಿನ್ಯಪ ಮರಾ ದ್ತುಂವಾಞ್ಾಿನ್ಯಪ ಮರಾ ದ್ತುಂ  ಕ್್ೈವಲಯಮಪುನ್ಭಯಮ್ ಕ್್ೈವಲಯಮಪುನ್ಭಯಮ್ || || 35 35 ||||  

 

ನ್ೈರಪ್ೀನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷಯಂ ಪರಂ ಪಾರಹತನಿಯಶ್ರೀಕ್ಷಯಂ ಪರಂ ಪಾರಹತನಿಯಶ್ರೀರ್ಸಮಕಲಾಷ್ಮ್ ರ್ಸಮಕಲಾಷ್ಮ್ ||  
ತಸಾಮನಿನರಾಶ್ಷ್ ೀ ಭಕಿುನಿಯರಪ್ೀಕ್ಷಸಯ ಮೀ ಭವ್ೀತ್ ತಸಾಮನಿನರಾಶ್ಷ್ ೀ ಭಕಿುನಿಯರಪ್ೀಕ್ಷಸಯ ಮೀ ಭವ್ೀತ್ || || 36 36 ||||  

 

ನ್ ಮಯಯೀಕ್ಾನ್ುಭಕ್ಾುನಾಂ ಗತಣದ್ ೀಷ್ ೀದ್ಾವಾ ಗತಣಾಾಃ ನ್ ಮಯಯೀಕ್ಾನ್ುಭಕ್ಾುನಾಂ ಗತಣದ್ ೀಷ್ ೀದ್ಾವಾ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಸಾಧ್ ನಾಂ ಸಮಚಿತ್ಾುನಾಂ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಪರಮತಪ್ೀರ್ತಷಾಮ್ ಸಾಧ್ ನಾಂ ಸಮಚಿತ್ಾುನಾಂ ಬತದ ಧ್ೀಾಃ ಪರಮತಪ್ೀರ್ತಷಾಮ್ ||||  37 37 ||||  

‘‘ರ್ದಿ ದ್ದಾಯದ್ಾಕಿುಯೀಗಫಲಂ ಮೀಕ್ಷಮಪೀಶವರಾಃ ರ್ದಿ ದ್ದಾಯದ್ಾಕಿುಯೀಗಫಲಂ ಮೀಕ್ಷಮಪೀಶವರಾಃ ||  
ಭಕಿುಯೀಗಫಲತ್್ವೀನ್ ನ್ ತದ್ುೃಹಿಣೀರ್ತರ್ೀವ ತ್್ೀ ಭಕಿುಯೀಗಫಲತ್್ವೀನ್ ನ್ ತದ್ುೃಹಿಣೀರ್ತರ್ೀವ ತ್್ೀ ||  
ಕ್ಾಮಿನ್ ೀಕ್ಾಮಿನ್ ೀSSಪ ಸವರ್ಂ ಕ್ಾಪ ಸವರ್ಂ ಕ್ಾಮಾನ್ ಭತಞ್ಜಮಾನ್ ಭತಞ್ಜತ್್ೀ ನ್ ಫಲಾತಮನಾ ತ್್ೀ ನ್ ಫಲಾತಮನಾ ||  
ತಸಾಮದಿವರಾಗ್ೀತಸಾಮದಿವರಾಗ್ೀSSಪಯ ಕ್ಾ ದ್ೀವಾ ಏವ ಹಿ ತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃಪಯ ಕ್ಾ ದ್ೀವಾ ಏವ ಹಿ ತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 37 37 ||||  

ಏವಮೀತ್ಾನ್ಮರಾಏವಮೀತ್ಾನ್ಮರಾSSSSದಿಷಾಟನ್ನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಪರ್ಾಃ ದಿಷಾಟನ್ನ್ತತಷ್ಠನಿು ಮೀ ಪರ್ಾಃ ||  
ಕ್ಷ್ೀಮಂ ವಿನ್ದನಿು ಮತ್ಾಾನ್ಂ ರ್ದ್ಬಾಹಮ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃ ಕ್ಷ್ೀಮಂ ವಿನ್ದನಿು ಮತ್ಾಾನ್ಂ ರ್ದ್ಬಾಹಮ ಪರಮಂ ವಿದ್ತಾಃ || || 38 38 ||||  

‘‘ಉತುಮೀ ಭಕಿುಯೀಗಸತು ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಸತು ಮಧ್ಯಮಾಃಉತುಮೀ ಭಕಿುಯೀಗಸತು ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಸತು ಮಧ್ಯಮಾಃ  ||  
ಅಧ್ಮಾಃ ಕಮಯಯೀಗಶಾ ಬರಹ್ೈಕ್್ ೀ ಮತಖಯಅಧ್ಮಾಃ ಕಮಯಯೀಗಶಾ ಬರಹ್ೈಕ್್ ೀ ಮತಖಯಭಕಿುಭಾಕ್ ಭಕಿುಭಾಕ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಮಭಯ ಕಂ ತ್್ೀಷಾಂ ನಿರ್ತಂ ಭಕಿುಯೀಗಿನಾಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಭಯ ಕಂ ತ್್ೀಷಾಂ ನಿರ್ತಂ ಭಕಿುಯೀಗಿನಾಮ್ ||  
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ಉಉದ್ೀತ ಭಗವದ್ಾಕ್ಾಯ ತದ್ವನ್ನಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ದ್ೀತ ಭಗವದ್ಾಕ್ಾಯ ತದ್ವನ್ನಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಭಕಯಂಶಕಂ ರ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ನೀಹಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸಾ ಭಕಯಂಶಕಂ ರ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ನೀಹಾತಮಕ್ಾ ಚ ಸಾ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿತವಂ ಮಾನ್ತಷ್ಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀಪ ಜ್ಞಾನ್ಯೀಗಿತವಂ ಮಾನ್ತಷ್ಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀSS ಕಮ್  ಕಮ್ ||  
ಭಕಿುಯೀಗ್ೀ ತತ್್ ೀ ರ್ತನಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ವಿದ್ವದಿಾರಞ್ಜಸಾಭಕಿುಯೀಗ್ೀ ತತ್್ ೀ ರ್ತನಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ವಿದ್ವದಿಾರಞ್ಜಸಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 3838  ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಧ್ಾಯರ್  || || 11 11 ––  20 20 ||||  
 

|| || ಏಕವಿಂಶ್್ ೀಏಕವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 --  21 21 ||||  
 

ಶತದ್ದಯಶತದಿಧೀ ವಿ ೀಯೀತ್್ೀ ಸಮಾನ್ೀಷ್ವಪ ವಸತುಷ್ತಶತದ್ದಯಶತದಿಧೀ ವಿ ೀಯೀತ್್ೀ ಸಮಾನ್ೀಷ್ವಪ ವಸತುಷ್ತ  ||  
ದ್ರವಯಸಯ ವಿಚಿಕಿತ್ಾಸರ್ಯಂ ಗತಣದ್ ೀಷೌಶತಭಾಶತಭೌ ದ್ರವಯಸಯ ವಿಚಿಕಿತ್ಾಸರ್ಯಂ ಗತಣದ್ ೀಷೌಶತಭಾಶತಭೌ || || 3 3 ||||  

 

ಭ ಭ ಮಯಮಯಮಬವಮಬವಗನಯನಿಲಾಕ್ಾಶಾ ಭ ಗನಯನಿಲಾಕ್ಾಶಾ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಪಞ್ಾ ಧ್ಾತವಾಃ ತ್ಾನಾಂ ಪಞ್ಾ ಧ್ಾತವಾಃ ||  
ಆಬರಹಮಸಾಿವರಾದಿೀನಾಂ ಶರಿೀರಾ ಆತಮಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ ಆಬರಹಮಸಾಿವರಾದಿೀನಾಂ ಶರಿೀರಾ ಆತಮಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ || || 55  ||||  

ವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ ಪುಣಾಯ ಕಯಂ ಭವತೀತ ವಿಚಿಕತ್ಾಸರ್ಯಂಗತಣದ್ ೀಷೌ ವಿ ೀಯೀವಿವ್ೀಕ್್ೀನ್ ಪುಣಾಯ ಕಯಂ ಭವತೀತ ವಿಚಿಕತ್ಾಸರ್ಯಂಗತಣದ್ ೀಷೌ ವಿ ೀಯೀತ್್ೀ ತ್್ೀ ||  

‘‘ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕತ್್ವೀನ್ ಸಮತ್ಾ ಸವಯವಸತುಷ್ತ ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕತ್್ವೀನ್ ಸಮತ್ಾ ಸವಯವಸತುಷ್ತ ||  
ಹರಿಸನಿನ ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ಶಾ ಮಹಾನ್ ಸದಾಹರಿಸನಿನ ವ್ೈಶ್ೀಷಾಯದಿವಶ್ೀಷ್ಶಾ ಮಹಾನ್ ಸದಾ’’  ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ ಇತ ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಯೀ || || 33,,5 5 ||||  

 

ಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಾಮರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ಮಾಣಿ ಸಮೀಷ್ವಭ್ೀದ್ೀನ್ ನಾಮರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ಮಾಣಿ ಸಮೀಷ್ವಪ ಪ ||  
ಧ್ಾತತಶತದ ಧ್ಯೈ ವಿಕಲಾಯನ್ುಧ್ಾತತಶತದ ಧ್ಯೈ ವಿಕಲಾಯನ್ು  ಏತ್್ೀಷಾಂ ಸಾವರ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ ಏತ್್ೀಷಾಂ ಸಾವರ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ || || 6 6 ||||  

ಧ್ಾತತಾಃ ಧ್ಾತತಾಃ ––  ಪರಮೀಶವರಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ ||  

‘‘ರ್ದ್ಯದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸನಿನಹಿತಂ ತತುಚತಛರ್ದ್ಯದ್ಧರ್ೀಾಃ ಸನಿನಹಿತಂ ತತುಚತಛದ್ಧತರಂ ಮತಮ್ ದ್ಧತರಂ ಮತಮ್ ||  
ಸವತಾಃ ಶತಚಿತಮೀಸವತಾಃ ಶತಚಿತಮೀ  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾನಿನಧ್ಯಂ ಚ ಸವಭಾವತಾಃವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಾನಿನಧ್ಯಂ ಚ ಸವಭಾವತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಏತ್್ೀಷಾಂ ಏತ್್ೀಷಾಂ ––  ಜೀವಾನಾಮ್ ಜೀವಾನಾಮ್ || || 6 6 ||||  

ಕೃಷ್ಣಸಾರ್ ೀಕೃಷ್ಣಸಾರ್ ೀSSರ್ ದ್ೀಶಾನಾಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಶತಚಿಭಯವ್ೀತ್ ರ್ ದ್ೀಶಾನಾಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಶತಚಿಭಯವ್ೀತ್ ||  
ಕೃಷ್ಣಸಾರ್ ೀಕೃಷ್ಣಸಾರ್ ೀSSಪಯಸೌವಿೀರಕಿೀಕಟಾಸಂಸೃತ್್ೀರಿಣಾಃ ಪಯಸೌವಿೀರಕಿೀಕಟಾಸಂಸೃತ್್ೀರಿಣಾಃ || || 8 8 ||||  

‘‘ನ್ದಿೀಸಮತದ್ರಗಿರರ್ ಆಶರಮಾನ್ದಿೀಸಮತದ್ರಗಿರರ್ ಆಶರಮಾಶಾ ವನಾನಿ ಚ ಶಾ ವನಾನಿ ಚ ||  
ನ್ಗರಾಣಿ ಚ ದಿವಾಯನಿನ್ಗರಾಣಿ ಚ ದಿವಾಯನಿ  ಶಾಲಗಾರಮಾದ್ರ್ಸುಥಾ ಶಾಲಗಾರಮಾದ್ರ್ಸುಥಾ ||  
ತ್್ೀಷಾಂಸಮಿೀಪಗಾಶ್ೈವ ದ್ೀಶಾ ಯೀಜನ್ಮಾತರತಾಃ ತ್್ೀಷಾಂಸಮಿೀಪಗಾಶ್ೈವ ದ್ೀಶಾ ಯೀಜನ್ಮಾತರತಾಃ ||  



 

 
 

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

 

Page 432 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಕಮಯಣಾಯಸತು ಸಮಾಖಾಯತ್ಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಕಿೀಕಟಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ಕಮಯಣಾಯಸತು ಸಮಾಖಾಯತ್ಾಸುದ್ನ್ಯೀ ಕಿೀಕಟಾಾಃ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ತದ್ನ್ಯೀತದ್ನ್ಯೀSSಪ ತತ ಯೀ ದ್ೀಶಾಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾರ್ ೀಷ್ಟತ್ಾಾಃ ಸವತಾಃಪ ತತ ಯೀ ದ್ೀಶಾಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾರ್ ೀಷ್ಟತ್ಾಾಃ ಸವತಾಃ||  
ಕಮಯಣಾಯ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ರ್ದಿ ನಾಧ್ತಯಷ್ಟತ್ಾಾಃ ಖಲ್ೈಾಃ ಕಮಯಣಾಯ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ರ್ದಿ ನಾಧ್ತಯಷ್ಟತ್ಾಾಃ ಖಲ್ೈಾಃ ||  
ಖಲ್ೈರಧ್ತಯಷ್ಟತ್ಾಶಾಾಪ ರ್ದಿ ಸದಿಾರ ಷ್ಟಠಖಲ್ೈರಧ್ತಯಷ್ಟತ್ಾಶಾಾಪ ರ್ದಿ ಸದಿಾರ ಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ತ್ಾಾಃ ||  
ಕಮಯಣಾಯ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ರ್ತರ ಚಕಮಯಣಾಯ ಇತ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ವಿಷ್ತಣಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ರ್ತರ ಚ’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ || || 8 8 ||||  

 

ಮನ್ಿಸಯ ಚ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯಶತಮನ್ಿಸಯ ಚ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯಶತದಿಧಮಯದ್ಪಯಣಮ್ ದಿಧಮಯದ್ಪಯಣಮ್ ||  
ಧ್ಮಯಾಃ ಸಮಾಾದ್ಯತ್್ೀ ಸದಿಾರಧ್ಮಯಸತು ವಿಪರ್ಯಯೈ  ಧ್ಮಯಾಃ ಸಮಾಾದ್ಯತ್್ೀ ಸದಿಾರಧ್ಮಯಸತು ವಿಪರ್ಯಯೈ  || || 15 15 ||||  

‘‘ಆನ್ುರಾಃ ಸನಿನ ವಿಯಷ್ ಣೀಬಾಯಹಯಸನಿನ ರ್ೀವ ಚ ಆನ್ುರಾಃ ಸನಿನ ವಿಯಷ್ ಣೀಬಾಯಹಯಸನಿನ ರ್ೀವ ಚ ||  
ದಿವವಿಧ್ಾಃ ಸನಿನ ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕೃತರಮೀ ಬಾಹಯದಿವವಿಧ್ಾಃ ಸನಿನ ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಕೃತರಮೀ ಬಾಹಯ ಉಚಯತ್್ೀ  ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಸಾವಭಾವಿಕಸಾುವನ್ುರಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರತಮಾ ಜೀವಗ್ ೀರ್ಥಾಸಾವಭಾವಿಕಸಾುವನ್ುರಾಃ ಸಾಯತ್ ಪರತಮಾ ಜೀವಗ್ ೀರ್ಥಾ’’  ಇತ ಚಇತ ಚ|| || 15 15 ||||  

 

ಕವಚಿದ್ತುಣ್ ೀಕವಚಿದ್ತುಣ್ ೀSSಪ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ ದೀಷ್ ೀಪ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ ದೀಷ್ ೀSSಪ ವಿ ನಾ ಗತಣಾಃ ಪ ವಿ ನಾ ಗತಣಾಃ ||  
ಗತಣದ್ ೀಷಾರ್ಯನಿರ್ಮಸುದಿವದಾಮೀವ ಬಾಧ್ತ್್ೀ ಗತಣದ್ ೀಷಾರ್ಯನಿರ್ಮಸುದಿವದಾಮೀವ ಬಾಧ್ತ್್ೀ || || 16 16 ||||  

ತದಿವದಾಮೀವ ನ್ ತರ್ಯಗಾದಿೀನಾಮ್ ತದಿವದಾಮೀವ ನ್ ತರ್ಯಗಾದಿೀನಾಮ್ ||  

‘‘ವಷಾಯವಷಾಯಚಾತತದ್ಯಶಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ತಯಾಃ ಶತಭಾಶತಭಮ್ ಚಾತತದ್ಯಶಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಯೀ ನ್ ವಿದ್ತಯಾಃ ಶತಭಾಶತಭಮ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಮಜ್ಞಾನ್ಜ್ ೀ ದ್ ೀತ್್ೀಷಾಮಜ್ಞಾನ್ಜ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸತಮಹಾನ್ ಕಷ್ಾಃ ಸತಮಹಾನ್ ಕಮಯಜಾಮಯಜಾದ್ಪ ದ್ಪ ||  
ತರಶಾಾಮಿನಿದಾರಾಸಕ್ ು್ೀನ್ಯ ದ್ ೀಷ್ ೀತರಶಾಾಮಿನಿದಾರಾಸಕ್ ು್ೀನ್ಯ ದ್ ೀಷ್ ೀSSಜ್ಞಾನ್ಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಜ್ಞಾನ್ಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಗತಣ್ ೀಗತಣ್ ೀSSಪ ನ್ೈವ ಕಶ್ಾತ್ ಸಾಯದ್ಯತ್್ ೀ ಪ ನ್ೈವ ಕಶ್ಾತ್ ಸಾಯದ್ಯತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾಾಃಜ್ಞಾನ್ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಅತ್್ ೀ ಮ ಖಾಯಣಾಮದ್ ೀಷ್ ಇತ ನ್ ಅತ್್ ೀ ಮ ಖಾಯಣಾಮದ್ ೀಷ್ ಇತ ನ್ || || 16 16 ||||  
 

ಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀ ಪತತ್ಾನಾಂ ನ್ ಪಾತಕಮ್ ಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀ ಪತತ್ಾನಾಂ ನ್ ಪಾತಕಮ್ ||  
ಔತಾತುಕ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಙಕ ು್ೀ ನ್ ಶರಾನ್ಾಃ ಪತತಯಧ್ಾಃ ಔತಾತುಕ್್ ೀ ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಙಕ ು್ೀ ನ್ ಶರಾನ್ಾಃ ಪತತಯಧ್ಾಃ || || 17 17 ||||  

ಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀ ಆತಮಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀ ಆತಮಯೀಗಯಕಮಾಯಚರಣ್ೀ ಯೀಗಯಕಮಾಯಚರಣ್ೀ | | ಪೂವಯಮಪತತ್್ ೀ ಯೀನ್ ಪೂವಯಮಪತತ್್ ೀ ಯೀನ್ 
ಪತತ ಪತತ | | ಪಾರರ್ಶ್ಾತುತ್್ವೀಪಾರರ್ಶ್ಾತುತ್್ವೀನ್ನ್  ತತಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀತತಸಮಾನ್ಕಮಾಯಚರಣ್ೀSSಪ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ  ಪ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ  
ತಪುಸತರಾಪಾನ್ವದ ದ್ೀಹತ್ಾಯಗಿನ್ಾಃ ತಪುಸತರಾಪಾನ್ವದ ದ್ೀಹತ್ಾಯಗಿನ್ಾಃ | | ತಥಾ ಶರಾನ್ಾಃ ಶ್ದ್ ರೀತಥಾ ಶರಾನ್ಾಃ ಶ್ದ್ ರೀSSಪ ನ್ ಪತತ ಪ ನ್ ಪತತ 
ಲಶತಲಶತನ್ನ್ಭಕ್ಷಣಾದಿಭಿಬಾರಯಭಕ್ಷಣಾದಿಭಿಬಾರಯಹಮಣಾದಿಪಾತಕ್್ೈಾಃ ಹಮಣಾದಿಪಾತಕ್್ೈಾಃ | | ಔತಾತುಕ್್ ೀ ರ್ತಔತಾತುಕ್್ ೀ ರ್ತಸುಸಯ ತ್ಾದ್ೃಷ್ ೀ ಸುಸಯ ತ್ಾದ್ೃಷ್ ೀ 
ಗತಣಸಙ್ುಾಃ ಗತಣಸಙ್ುಾಃ | | ಅತಾಃ ಸಾವಯೀಗಯ ಏವ ಕಮಯಣಿ ಪತತ ಅತಾಃ ಸಾವಯೀಗಯ ಏವ ಕಮಯಣಿ ಪತತ ||  
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‘‘ತ್್ೈವಣಿಯತ್್ೈವಣಿಯಕ್ಾಾಃ ಸಞ್ಾರನ್ ುೀ ವ್ೀದ್ಕಮಯಪರವತಯನಾತ್ ಕ್ಾಾಃ ಸಞ್ಾರನ್ ುೀ ವ್ೀದ್ಕಮಯಪರವತಯನಾತ್ ||  
ಶರಾನ್ಾಃ ಶ್ದ್ರ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ವ್ೀದ್ಕಮಾಯಪರವತಯನಾತ್ ಶರಾನ್ಾಃ ಶ್ದ್ರ ಉದಿದಷ್ ಟೀ ವ್ೀದ್ಕಮಾಯಪರವತಯನಾತ್ ||  
ನ್ತಸಾಯಭಕ್ಷಯಜ್ ೀ ನ್ತಸಾಯಭಕ್ಷಯಜ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಶತಶ್ರಷಾರಾಂ ಪರವತಯತಾಃ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಶತಶ್ರಷಾರಾಂ ಪರವತಯತಾಃ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾ  ಸತವಣಯಸಯ ಮಲಂ ಶತಕಿಂ ತ್ಾಮರಸಯ ನ್ೈವ ತತ್ ಸತವಣಯಸಯ ಮಲಂ ಶತಕಿಂ ತ್ಾಮರಸಯ ನ್ೈವ ತತ್ ||  
ಏವಂ ವಿಪಾರದಿದ್ ೀಷ್ೈಸತು ನ್ ಶ್ದ್ ರೀ ದ್ ೀಏವಂ ವಿಪಾರದಿದ್ ೀಷ್ೈಸತು ನ್ ಶ್ದ್ ರೀ ದ್ ೀಷ್ಟತ್ಾಮಿರಾತ್ ಷ್ಟತ್ಾಮಿರಾತ್ ||  
ಮಲಂಮಲಂ  ತತ ತಸಾಯಪ ಮಲಂ ರ್ಥ್ೈವಂ ಶ್ದ್ರಜನ್ಮನ್ಾಃ ತತ ತಸಾಯಪ ಮಲಂ ರ್ಥ್ೈವಂ ಶ್ದ್ರಜನ್ಮನ್ಾಃ ||  
ಸವಸವಧ್ಮಯಪರತಕ ಲಸಯ ಚರಣಂ ದ್ ೀಷ್ದ್ಂ ಮತಮ್ಧ್ಮಯಪರತಕ ಲಸಯ ಚರಣಂ ದ್ ೀಷ್ದ್ಂ ಮತಮ್’’  ಇತ ಇತ ಚ ಚ ಸಮಾಚಾರ್ೀ ಸಮಾಚಾರ್ೀ ||||  
‘‘ಶ್ದ್ರಸಾಯಪ ಹರ್ೀದಿೀಯಕ್ಷಾಂ ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ತತ ವಿಪರವತ್ ಶ್ದ್ರಸಾಯಪ ಹರ್ೀದಿೀಯಕ್ಷಾಂ ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ತತ ವಿಪರವತ್ ||  
ಅಭಕ್ಷಾಯದಿಕೃತ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ಹಿ ಶ್ದ್ ರೀ ಹಿ ಮತಖಯತಾಃಅಭಕ್ಷಾಯದಿಕೃತ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸ ಹಿ ಶ್ದ್ ರೀ ಹಿ ಮತಖಯತಾಃ’’  ಇತ ವಿಷ್ತಣತನ್ಿೀ ಇತ ವಿಷ್ತಣತನ್ಿೀ ||||1717||||  

 

ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಚತ್್ ೀ ನಿವತ್್ೀಯತ ವಿಮತಚ್ಯೀತ ತತಸುತಾಃ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಚತ್್ ೀ ನಿವತ್್ೀಯತ ವಿಮತಚ್ಯೀತ ತತಸುತಾಃ ||  
ಏಷ್ ಧ್ಮೀಯ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀಮಾಃ ಶ್್ ೀಕಮೀಹಭರಾಪಏಷ್ ಧ್ಮೀಯ ನ್ೃಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀಮಾಃ ಶ್್ ೀಕಮೀಹಭರಾಪಹಾಃಹಾಃ  || || 18 18 ||||  

ಸವಯಸವಯತ್್ ೀತ್್ ೀSSಪಯಭಿಮಾನ್ಪಯಭಿಮಾನ್ವಿಮೀಕ್್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರಸಮಪಯಣಮೀವ ವಿಮೀಕ್್ೀನ್ ಪರಮೀಶವರಸಮಪಯಣಮೀವ 
ದ್ ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ಹಾನಿದ್ಮಿತ್ಾಯಹ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ಹಾನಿದ್ಮಿತ್ಾಯಹ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತ ಇತ್ಾಯದಿನಾ ||  

‘‘ಮಯ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾಮಯ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ’ ’ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ ಇತ್ಾಯದ್ೀಶಾ || || 18 18 ||||  
 

ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಗತಣಾಧ್ಾಯನಾತ್ ಪುಂಸಾಃ ಸಙ್ುಸುತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಗತಣಾಧ್ಾಯನಾತ್ ಪುಂಸಾಃ ಸಙ್ುಸುತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಸಙ್ಕುದ್ೀವ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ೀವ ಕಲ್ಲನ್ೃಯಣಾಮ್ ಸಙ್ಕುದ್ೀವ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಮಾದ್ೀವ ಕಲ್ಲನ್ೃಯಣಾಮ್ || || 19 19 ||||  

 

ಕಲ್ೀದ್ತವಿಯಷ್ಹಾಃಕಲ್ೀದ್ತವಿಯಷ್ಹಾಃ  ಕ್್ ರೀಧ್ಸುಕ್್ ರೀಧ್ಸುಮಮಸುಸುದ್ನ್ತವತಯತ್್ೀ ದ್ನ್ತವತಯತ್್ೀ ||  
ತಮಸಾ ಗರಸಯತ್್ೀ ಪುಂಸಶ್ಾೀತನಾ ವಾಯಪನಿೀ ತತಾಃ ತಮಸಾ ಗರಸಯತ್್ೀ ಪುಂಸಶ್ಾೀತನಾ ವಾಯಪನಿೀ ತತಾಃ || || 20 20 ||||  

 

ತರಾ ಚ ರಹಿತಾಃ ಸಾಧ್್ ೀ ಜನ್ತುಾಃ ಶ್ನಾಯರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ತರಾ ಚ ರಹಿತಾಃ ಸಾಧ್್ ೀ ಜನ್ತುಾಃ ಶ್ನಾಯರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ||  
ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಸಯಸಯ  ಸಾವರ್ಯವಿಭರಂಶ್್ ೀ ಮ ನ್ಯತಸಯ ಮೃತಸಯ ಚ ಸಾವರ್ಯವಿಭರಂಶ್್ ೀ ಮ ನ್ಯತಸಯ ಮೃತಸಯ ಚ || || 21 21 ||||  

 

ವಿಷ್ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ನಾಪರಮ್ ವಿಷ್ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ವ್ೀದ್ ನಾಪರಮ್ ||  
ವೃಕ್ಷಜೀವಿಕರಾ ಜೀವನ್ ವಯರ್ಯಂ ಗರಸುವರಾಾಃ ಶವಸನ್ ವೃಕ್ಷಜೀವಿಕರಾ ಜೀವನ್ ವಯರ್ಯಂ ಗರಸುವರಾಾಃ ಶವಸನ್ || || 22 22 ||||  

‘‘ದ್ ೀಷ್ಟಣ್ ೀದ್ ೀಷ್ಟಣ್ ೀ  ಗತಣವತ್ ು್ವೀನ್ ಶ್ರರ್ನ ು್ೀ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಸದಾ ಗತಣವತ್ ು್ವೀನ್ ಶ್ರರ್ನ ು್ೀ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಸದಾ ||  
ಅಸತ್ಾಂ ಸಙ್ುತ್್ೀಅಸತ್ಾಂ ಸಙ್ುತ್್ೀಸ ು್ೀಸ ು್ೀಷ್ತ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಶ್್ ರೀತತಂ ಸತದ್ತಲಯಭಾಾಃ ಷ್ತ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಶ್್ ರೀತತಂ ಸತದ್ತಲಯಭಾಾಃ ||  
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ಅತ್್ ೀ ನಿತಯಗತಣಧ್ಾಯನಾತ್ ತದ್ತುಣ್ೀ ಪರೀತಮಾನ್ ಭವ್ೀತ್ ಅತ್್ ೀ ನಿತಯಗತಣಧ್ಾಯನಾತ್ ತದ್ತುಣ್ೀ ಪರೀತಮಾನ್ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಅತಸುತರ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಮಿನ್ಂ ಕಲ್ಲರಾವಿಶ್ೀತ್ ಅತಸುತರ ಭವ್ೀತ್ ಕ್ಾಮಾಃ ಕ್ಾಮಿನ್ಂ ಕಲ್ಲರಾವಿಶ್ೀತ್ ||  
ಅಧ್ಮಾಯಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ೀಣ ಕಲ್ಲನಾಅಧ್ಮಾಯಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ೀಣ ಕಲ್ಲನಾSSSSವಿವಿಷ್ಟದ್ೀಹಿನ್ಾಃಷ್ಟದ್ೀಹಿನ್ಾಃ||  
ಸತತಸ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ದ್ತವಿಯಷ್ಹಸುತಸುಮಸ್ತ ಪಾತಯತ್್ೀ ಸತತಸ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ದ್ತವಿಯಷ್ಹಸುತಸುಮಸ್ತ ಪಾತಯತ್್ೀ ||  
ಅನ ಧ್ೀಅನ ಧ್ೀ  ತಮಸ್ತ ಮಗನಸಯ ಚ್ೀತನ್ೀನಿದಾರ್ಸನ್ುತ್ಾ ತಮಸ್ತ ಮಗನಸಯ ಚ್ೀತನ್ೀನಿದಾರ್ಸನ್ುತ್ಾ ||  
ಸತಖಾನ್ತಭವಶಕಿುರಾಯ ಸಾ ವಿನ್ಶಯತ ಸವಯದಾ ಸತಖಾನ್ತಭವಶಕಿುರಾಯ ಸಾ ವಿನ್ಶಯತ ಸವಯದಾ ||  
ತದಾ ಶಮ ನ್ಭಾವ್ೀನ್ ಶ್ನ್ಯ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ನ್ರಾಃ ತದಾ ಶಮ ನ್ಭಾವ್ೀನ್ ಶ್ನ್ಯ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ನ್ರಾಃ ||  
ಸವಾಯತಮನಾ ತತ ಸಮಾಾಂಶಸುಸಯ ದ್ತಾಃಖವಿವಿಧ್ಯನ್ಾಃ ಸವಾಯತಮನಾ ತತ ಸಮಾಾಂಶಸುಸಯ ದ್ತಾಃಖವಿವಿಧ್ಯನ್ಾಃ ||  
ಅಮ ಅಮ ಚಿಛಯಚಿಛಯತಸ್ಯೈವ ಭವ್ೀತಸ್ಯೈವ ಭವ್ೀನ್ೃತಯನ್ೃತಯನ್ನ್ುರಮೀವ ಚ ನ್ನ್ುರಮೀವ ಚ ||  
ದ್ತಾಃಖಾಖಾಯವಿಷ್ರಾವ್ೀಶಾನಾನತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮೀವ  ಚ ದ್ತಾಃಖಾಖಾಯವಿಷ್ರಾವ್ೀಶಾನಾನತ್ಾಮನ್ಂ ಪರಮೀವ  ಚ ||  
ರ್ಥಾವದ್ವೀತು ರ್ಥಾವದ್ವೀತು ಪತತಸುಮಪತತಸುಮಸಯನ ಧ್ೀ ಕದಾಚನ್ಸಯನ ಧ್ೀ ಕದಾಚನ್  ||  
ವೃಕ್ಷವದ್ವೃಶಾಯತ್್ೀ ನಿತಯಂ ನಿಷ್ರಯೀಜನ್ಜೀವನ್ಾಃ ವೃಕ್ಷವದ್ವೃಶಾಯತ್್ೀ ನಿತಯಂ ನಿಷ್ರಯೀಜನ್ಜೀವನ್ಾಃ ||  
ನಿತಯದ್ತಾಃಖಪರಿೀತ್ಾರ್ತದ್ೃಯನಿತಯದ್ತಾಃಖಪರಿೀತ್ಾರ್ತದ್ೃಯತವತ್ ಪರಶವಸ್ತತಯಪತವತ್ ಪರಶವಸ್ತತಯಪ’ ’ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||  

ಸಾವರ್ಯಸಯ ಸತಖಸಯ ಭರಂಶ್್ ೀ ವಿಪರಿೀತಮತಶಯೀನ್ ಜನ್ರ್ತೀತ ಸಾವರ್ಯವಿಭರಂಶಾಃಸಾವರ್ಯಸಯ ಸತಖಸಯ ಭರಂಶ್್ ೀ ವಿಪರಿೀತಮತಶಯೀನ್ ಜನ್ರ್ತೀತ ಸಾವರ್ಯವಿಭರಂಶಾಃ|| || 
ತಸಾಮತ್ ಸವಗಾಯದಿವಿಷ್ಯೀಷ್ವಪ ನ್ೀಚ ಛ್ೀತ ತಸಾಮತ್ ಸವಗಾಯದಿವಿಷ್ಯೀಷ್ವಪ ನ್ೀಚ ಛ್ೀತ || || 19 19 ––  22 22 ||||  

ಫಲಶತರಫಲಶತರತರಿರ್ಂ ನ್ೄತರಿರ್ಂ ನ್ೄಣಾಂ ನ್ ಣಾಂ ನ್ ಶ್ರೀಯೀರ್ ೀಚನ್ಂ ಪರಮ್ ಶ್ರೀಯೀರ್ ೀಚನ್ಂ ಪರಮ್ ||  
ಶ್್ ರೀತತವಿಯವಕ್ಷರಾ ಪರೀಕುಂ ರ್ಥಾ ಭ್ೈಷ್ಶ್್ ರೀತತವಿಯವಕ್ಷರಾ ಪರೀಕುಂ ರ್ಥಾ ಭ್ೈಷ್ಜಯಜಯರ್ ೀಚನ್ಮ್ ರ್ ೀಚನ್ಮ್ || || 23 23 ||||  

 

ಉತಾತ್್ಯೈವ ಹಿ ಕ್ಾಮೀಷ್ತ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸವಜನ್ೀಷ್ತ ಚ ಉತಾತ್್ಯೈವ ಹಿ ಕ್ಾಮೀಷ್ತ ಪಾರಣ್ೀಷ್ತ ಸವಜನ್ೀಷ್ತ ಚ ||  
ಆಸಕುಮನ್ಸ್ ೀ ಮತ್ಾಯಯ ಆತಮನ್ ೀಆಸಕುಮನ್ಸ್ ೀ ಮತ್ಾಯಯ ಆತಮನ್ ೀSSನ್ರ್ಯಹ್ೀತತಷ್ತ ನ್ರ್ಯಹ್ೀತತಷ್ತ || || 24 24 ||||  

 

ನ್ ತ್ಾನ್ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಸಾವರ್ಯಂ ಭಾರಮಯತ್್ ೀ ವೃಜನ್ ತ್ಾನ್ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಸಾವರ್ಯಂ ಭಾರಮಯತ್್ ೀ ವೃಜನಾಧ್ವನಿ ನಾಧ್ವನಿ ||  
ಕರ್ಂ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಪುನ್ಸ ು್ೀಷ್ತ ತ್ಾಂಸುಮೀ ವಿಶತ್್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ ಕರ್ಂ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ಪುನ್ಸ ು್ೀಷ್ತ ತ್ಾಂಸುಮೀ ವಿಶತ್್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ || || 225 5 ||||  

‘‘ಫಲಸಯ ಶತರತರ್ೀವ್ೀರ್ಂ ನ್ ಕ್ಾಮಕತಸತಫಲಸಯ ಶತರತರ್ೀವ್ೀರ್ಂ ನ್ ಕ್ಾಮಕತಸತಮಶತರತಾಃ ಮಶತರತಾಃ ||  
ಸವಗಾಯದಿಕ್ಾಮನಾರ್ತಕುಸ್ೈಸವಗಾಯದಿಕ್ಾಮನಾರ್ತಕುಸ್ೈಹಿಕ್್ೀಷ್ವಪ ಸಜಜತ್್ೀ ಹಿಕ್್ೀಷ್ವಪ ಸಜಜತ್್ೀ ||  
ತತ್ಾರಪ ದ್ೀವಕ್ಾಮೀಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚಾಭಿವಾತತ್ಾರಪ ದ್ೀವಕ್ಾಮೀಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚಾಭಿವಾಞ್ಛಞ್ಛತ ತ ||  
ತತಸಮಮಸ್ತ ಪಾತಾಃ ಸಾಯದ್ತ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಕರ್ಂ ಹಿ ತ್ಾನ್ ತತಸಮಮಸ್ತ ಪಾತಾಃ ಸಾಯದ್ತ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಕರ್ಂ ಹಿ ತ್ಾನ್ ||  
ಕ್ಾಮಯತ್್ವೀನಾಭಿಕ್ಾಮಯತ್್ವೀನಾಭಿಚಚಕ್ಷಿೀತ ಸವಯಂಕ್ಷಿೀತ ಸವಯಂ  ಜಾನ್ನ್ ಸವರ್ಂ ಸದಾಜಾನ್ನ್ ಸವರ್ಂ ಸದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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ನ್ ಶ್ರೀನ್ ಶ್ರೀಯೀಯೀರ್ ೀಚನ್ಮ್ ರ್ ೀಚನ್ಮ್ | | ಅಸಮತಸಕ್ಾಶಾಚ ಛ್ಾೀಯೀಅಸಮತಸಕ್ಾಶಾಚ ಛ್ಾೀಯೀ  ಮೀಕ್ಷಾಖಯಂ ತದ್ೀವ ಮೀಕ್ಷಾಖಯಂ ತದ್ೀವ 
ರ್ ೀಚರ್ತ ಫಲಶತರತಾಃ ರ್ ೀಚರ್ತ ಫಲಶತರತಾಃ | | ಕತಸತಮಸಾಯನಿತಯತ್ಾದಿದ್ ೀಷ್ಜ್ಞಾನಾನ್ ೇಕ್ಷಸಾಯಕತಸತಮಸಾಯನಿತಯತ್ಾದಿದ್ ೀಷ್ಜ್ಞಾನಾನ್ ೇಕ್ಷಸಾಯ--
ದ್ ೀಷ್ತವಜ್ಞಾನಾಚಾ ದ್ ೀಷ್ತವಜ್ಞಾನಾಚಾ | | ಈಷ್ದ್ತತುಮಸಯ ಶ್್ ರೀತತವಿಯವಕ್ಷರಾ ಈಷ್ದ್ತತುಮಸಯ ಶ್್ ರೀತತವಿಯವಕ್ಷರಾ | | ಬತಧ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಕರ್ಂ ಬತಧ್್ ೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಕರ್ಂ 
ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ ರ್ತಞ್ಚಜಯತ್ | | ಅನ್ುರಾಲಾಗತ್್ ೀಅನ್ುರಾಲಾಗತ್್ ೀSSಪ ಸವಗಯ ಏವಂ ವಿಧ್ಾಃ ಕಿಪ ಸವಗಯ ಏವಂ ವಿಧ್ಾಃ ಕಿಮತಮತ  ಸಾಕ್ಷಾತಮಲರ ಪೀ ಸಾಕ್ಷಾತಮಲರ ಪೀ 
ಮೀಕ್ಷ ಇತ ರ್ ೀಚಕಾಃ ಮೀಕ್ಷ ಇತ ರ್ ೀಚಕಾಃ ||  ಅನ್ೀಕಬರಹಮಅನ್ೀಕಬರಹಮಕ್ಾಲಪಾರಪಯತ್ಾವನ್ ೇಕ್ಷಸಯ ಕ್ಾಲಪಾರಪಯತ್ಾವನ್ ೇಕ್ಷಸಯ ತ್ಾತ್ಾವಂತಂ ಕ್ಾಲಂ ವಂತಂ ಕ್ಾಲಂ 
ತಪ ಏವ ಕತತಯಂ ನ್ ಶಕಯತತಪ ಏವ ಕತತಯಂ ನ್ ಶಕಯತ  ಇತ ಮನಾದ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸವಗಾಯದಿಇತ ಮನಾದ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ಸವಗಾಯದಿಷ್ವಷ್ವಪಯಭಿರತಚಿಭಯವತ ಪಯಭಿರತಚಿಭಯವತ 
ತ್ಾನ್ ಪರತಯನ ು್ೀ ಮೀಕ್ಷ ಏವ ಭವತ ತ್ಾನ್ ಪರತಯನ ು್ೀ ಮೀಕ್ಷ ಏವ ಭವತ | | ಅನ್ುರಾಲ್ೀಅನ್ುರಾಲ್ೀSSಪ್ಯೀವಂವಿಧ್ಸವಗಾಯದಿಕಂ ಸತಖಂ ಪ್ಯೀವಂವಿಧ್ಸವಗಾಯದಿಕಂ ಸತಖಂ 
ಭವತ ಭವತ | | ತಸಾಮದಿವಹಿತಂ ಕಮಯ ಕತಯವಯಮಿತ ರ್ ೀಚರ್ತ ತಸಾಮದಿವಹಿತಂ ಕಮಯ ಕತಯವಯಮಿತ ರ್ ೀಚರ್ತ | | ಉತುಮಾನಾಂ  ತತ ಉತುಮಾನಾಂ  ತತ 
ರ್ಸಾಮದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಮಪಯನಿತಯತ್ಾವದಿ ರ್ಸಾಮದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶಮಪಯನಿತಯತ್ಾವದಿ ದ್ ೀದ್ ೀಷ್ವತಸವಗಾಯದಿಕಂ ತಸಾಮಷ್ವತಸವಗಾಯದಿಕಂ ತಸಾಮನ್ ೇಕ್ಷಫಲ ನ್ ೇಕ್ಷಫಲ 
ಏವ ವ್ೀದ್ ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ ಏವ ವ್ೀದ್ ಇತ ದ್ಶಯರ್ತ | | ನ್ ಹಿ ಸವಯಪರನ್ ಹಿ ಸವಯಪರಮಾಣ್ ೀತುಮೀ ವ್ೀದ್ ೀಮಾಣ್ ೀತುಮೀ ವ್ೀದ್ ೀSSಲಾಫಲ್ೀ ಲಾಫಲ್ೀ 
ಪರ್ಯವಸ್ತತಾಃ ಪರ್ಯವಸ್ತತಾಃ ||  

‘‘ಮನಾದ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ನಿತಯಂಮನಾದ ಕ್ಾರಿಣಾಂ ನಿತಯಂ  ತಪಸ್ೈವ ಪರತೀಕ್ಷಿತತಮ್ ತಪಸ್ೈವ ಪರತೀಕ್ಷಿತತಮ್ ||  
ಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀಮೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀSSಧ್್ೈರಾಯಧ್್ೈರಾಯತ್ ತತಾಃ ಸವಗಾಯದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ತ್ ತತಾಃ ಸವಗಾಯದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್ ||  
ಸವಸವಗಾಯದಿಷ್ವಲಾಫಲತ್ಾಂ ಜ್ಞಾಪಯತ್ಾವವಿಮೀಕ್ಷದ್ಮ್ ಗಾಯದಿಷ್ವಲಾಫಲತ್ಾಂ ಜ್ಞಾಪಯತ್ಾವವಿಮೀಕ್ಷದ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ವಕತುಂ ತ ತುಮಾನಾಂ ನಿತ್್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಪರಏವಂ ವಕತುಂ ತ ತುಮಾನಾಂ ನಿತ್್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ ವತಯತ್್ೀ ||  
ಇಕ್ಷತದ್ಣಡಂ ದ್ದಾನಿೀತ ರ್ಥಾ ಭ್ೈಷ್ಜಯರ್ ೀಚನ್ಮ್ ಇಕ್ಷತದ್ಣಡಂ ದ್ದಾನಿೀತ ರ್ಥಾ ಭ್ೈಷ್ಜಯರ್ ೀಚನ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ಮನ ದ್ೀಷ್ ತುಮೀಷ್ತ ಮೀಕ್ಷಮಾಹಾತಯಮತಚಯತ್್ೀ ಏವಂ ಮನ ದ್ೀಷ್ ತುಮೀಷ್ತ ಮೀಕ್ಷಮಾಹಾತಯಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ನ್ಹಯಲಾಫಲಭಾಗ್ವೀದ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃನ್ಹಯಲಾಫಲಭಾಗ್ವೀದ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃ’’  ಇತ ವಿಚಾರ್ೀ ಇತ ವಿಚಾರ್ೀ || || 23 23 ––  25 25 ||||  
‘‘ಅಯೀಗಯಭಾರಾಯಪುತ್ಾರದಿಕ್ಾಮಿತ್ಾಅಯೀಗಯಭಾರಾಯಪುತ್ಾರದಿಕ್ಾಮಿತ್ಾSSನ್ರ್ಯಸಾ ನ್ರ್ಯಸಾ ನಿೀ ನಿೀ ||  
ಯೀಗಯಕ್ಾಮಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪರೀತರತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೀಯೀಗಯಕ್ಾಮಾದ್ಧರ್ೀಾಃ ಪರೀತರತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದ್ಯೀSSಮಲಾಾಃ ಮಲಾಾಃ ||  
ಭಾರಾಯಪುತ್ಾರದಿಸಂರ್ತಕ್ಾುಭಾರಾಯಪುತ್ಾರದಿಸಂರ್ತಕ್ಾು ವಾಸತದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಮತಪಾಸತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

 

ಏವಂ ವಯವಸ್ತತಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ವಿಜ್ಞಾರ್ ಕತಬತದ್ಧರ್ಾಃ ಏವಂ ವಯವಸ್ತತಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ವಿಜ್ಞಾರ್ ಕತಬತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ಫಲಶತರತಂ ಕತಸತಮಿತ್ಾಮವ್ೀದ್ಜ್ಞಾ ವದ್ನಿು ಹಿ ಫಲಶತರತಂ ಕತಸತಮಿತ್ಾಮವ್ೀದ್ಜ್ಞಾ ವದ್ನಿು ಹಿ || || 26 26 ||||  

ಏವಂ ವ್ೀದ್ಸಯ ವಯವಸ್ತತಮ್ ಏವಂ ವ್ೀದ್ಸಯ ವಯವಸ್ತತಮ್ | | ಫಲಶತರತಂ ಕತಸತಮಿತ್ಾಮ್ ಫಲಶತರತಂ ಕತಸತಮಿತ್ಾಮ್ | | ಫಲಂ ಫಲಂ ––  ಮೀಕ್ಷಾಃ ಮೀಕ್ಷಾಃ |  |  
ತದಿವಷ್ರಾಂ ಶತರತಂ ಸವಗಾಯದಿಕತಸತಮವಿಷ್ರಾಂ ವದ್ನಿು ತದಿವಷ್ರಾಂ ಶತರತಂ ಸವಗಾಯದಿಕತಸತಮವಿಷ್ರಾಂ ವದ್ನಿು ||||  

‘‘ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀನಿತ್ಾಯನ್ನ್ ದೀ  ಹರ್ೀಭಯಕಿುಜ್ಞಾನಾದಾಯಾಃಹರ್ೀಭಯಕಿುಜ್ಞಾನಾದಾಯಾಃ  ಸವಗಯಶಬಿದತ್ಾಾಃ ಸವಗಯಶಬಿದತ್ಾಾಃ ||  
ಪುತರಭಾರಾಯಪುವಿತ್ಾುದ್ಯಂ ಸವಯಂ ಮೀಕ್ಷಗತಂ ಫಲಮ್ ಪುತರಭಾರಾಯಪುವಿತ್ಾುದ್ಯಂ ಸವಯಂ ಮೀಕ್ಷಗತಂ ಫಲಮ್ ||  
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ಉದಿದಶಯ ಸವಗಯಕ್ಾಮಸಯ ರ್ಜನ್ಂ ಶತರತಚ್ ೀದಿತಮ್ ಉದಿದಶಯ ಸವಗಯಕ್ಾಮಸಯ ರ್ಜನ್ಂ ಶತರತಚ್ ೀದಿತಮ್ ||  
ತದ್ವಿಜ್ಞಾರ್ ಪುಷಾಾಖಯಮನಿತಯಂ ಸವಗಯಮಿಚಛವಾಃ ತದ್ವಿಜ್ಞಾರ್ ಪುಷಾಾಖಯಮನಿತಯಂ ಸವಗಯಮಿಚಛವಾಃ ||  
ರ್ಜನಿು ಮನ್ದಮತಯೀ ವ್ೀದ್ವಾದ್ಪರಾರ್ಣಾಾಃರ್ಜನಿು ಮನ್ದಮತಯೀ ವ್ೀದ್ವಾದ್ಪರಾರ್ಣಾಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಸ್ತಿೀಭಿವಾಯ ರಾನ್ೈವಾಯ ಜ್ಞಾತಭಿವಾಯಸ್ತಿೀಭಿವಾಯ ರಾನ್ೈವಾಯ ಜ್ಞಾತಭಿವಾಯ’ ’ ಇಇತ್ಾಯದಿೀನಿ ತ್ಾಯದಿೀನಿ || || 26 26 ||||  

 

ಕ್ಾಮಿನ್ಾಃಕ್ಾಮಿನ್ಾಃ  ಕೃಪಣಾ ಲತಬಾಧಾಃ  ಪುಷ್ಾೀಷ್ತ ಫಲಬತದ್ಧರ್ಾಃ ಕೃಪಣಾ ಲತಬಾಧಾಃ  ಪುಷ್ಾೀಷ್ತ ಫಲಬತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ಅಗಿನಮತಗಾಧಧ್ ಮತ್ಾನಾುಾಃ ಸವಲ್ ೀಕಂ ನ್ ವಿದ್ನಿು ತ್್ೀ ಅಗಿನಮತಗಾಧಧ್ ಮತ್ಾನಾುಾಃ ಸವಲ್ ೀಕಂ ನ್ ವಿದ್ನಿು ತ್್ೀ || || 27 27 ||||  

ಸವಲ್ ೀಕಂ ಸಾವಶರರ್ಮ್ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಸಾವಶರರ್ಮ್ || || 27 27 ||||  
 

ನ್ ತ್್ೀ ಮಾಮನ್ ತ್್ೀ ಮಾಮಙ್ುಙ್ು  ಜಾನ್ನಿು ಹೃದಿಸಿಂ ರ್ ಇದ್ಂ ರ್ತಾಃ ಜಾನ್ನಿು ಹೃದಿಸಿಂ ರ್ ಇದ್ಂ ರ್ತಾಃ ||  
ಉಕುಶಾಸ್ ೀ ಹಯಸತತೃಪೀ ರ್ಥಾ ನಿೀಹಾರಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ ಉಕುಶಾಸ್ ೀ ಹಯಸತತೃಪೀ ರ್ಥಾ ನಿೀಹಾರಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ || || 28 28 ||||  

ಕ್್ ೀಕ್್ ೀSSಸಾವಾಶರರ್ಾಃ ಸಾವಾಶರರ್ಾಃ ??  ಮಾಮ್ ಮಾಮ್ | | ತ್್ೀ ಯೀ ಉಕ್್ಿೀನ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಶಾಸಾಯಾಃ ತ್್ೀ ಯೀ ಉಕ್್ಿೀನ್ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಶಾಸಾಯಾಃ ||  

‘‘ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುನ್ ಸದಾ ವಾರ್ತಾಃ ಶಾಸಯೀತ್ ತಮಸ್ತ ಕ್ಷಿಪನ್ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುನ್ ಸದಾ ವಾರ್ತಾಃ ಶಾಸಯೀತ್ ತಮಸ್ತ ಕ್ಷಿಪನ್ ||  
ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುನ್ ವಿಮೀಕ್ಷಾರಾ ಪಾರಪಯತ್ಾವ ಸತಖಂ ನ್ಯೀತ್ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುನ್ ವಿಮೀಕ್ಷಾರಾ ಪಾರಪಯತ್ಾವ ಸತಖಂ ನ್ಯೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

‘‘ಪರ್ ಏಕಾಃ ಪೀಪಾರ್ ತಸೆರ್ ೀ ರ್ಥಾಪರ್ ಏಕಾಃ ಪೀಪಾರ್ ತಸೆರ್ ೀ ರ್ಥಾ   ಏಷ್ ವ್ೀದ್ ನಿ ೀನಾಮ್ಏಷ್ ವ್ೀದ್ ನಿ ೀನಾಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 28 28 ||||  
 

ತ್್ೀ ಮೀ ಮತಮವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ರಾತಮಕ್ಾಾಃ ತ್್ೀ ಮೀ ಮತಮವಿಜ್ಞಾರ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ರಾತಮಕ್ಾಾಃ ||  
ಹಿಂಸಾರಾಂ ರ್ದಿ ಕ್ಾಮಾಃ ಸಾಯದ್ ರ್ಜ್ಞ ಏವ ನ್ ಚ್ ೀದ್ನಾ ಹಿಂಸಾರಾಂ ರ್ದಿ ಕ್ಾಮಾಃ ಸಾಯದ್ ರ್ಜ್ಞ ಏವ ನ್ ಚ್ ೀದ್ನಾ || || 29 29 ||||  

‘‘ಮೀಮೀಕ್ಷಾಖಯಂ ಫಲಮೀವಾತರ ಸವಗಯಕ್ಷಾಖಯಂ ಫಲಮೀವಾತರ ಸವಗಯದಿವಚನ್ಂ ತತ ರ್ತ್ ದಿವಚನ್ಂ ತತ ರ್ತ್ ||  
ಪುಷ್ಾಂ ಸವಗಾಯದಿವತ್ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಮಪುಷ್ಾಂ ಸವಗಾಯದಿವತ್ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಮನ್ದನ್ದರ್ ೀರ್ ೀಚಚನ್ಮ್ನ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಅಸತರಾಣಾಮರ್ಂ ಸವಗಯಶಬದಾಃಅಸತರಾಣಾಮರ್ಂ ಸವಗಯಶಬದಾಃ ಪುಷಾಾತಮಕಂ ವದ್ೀತ್  ಪುಷಾಾತಮಕಂ ವದ್ೀತ್ ||  
ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಹಹರಿಸಮಾರರಿಸಮಾರಪುಂ ವ್ೀದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪರ್ ೀ ರ್ತಾಃಪುಂ ವ್ೀದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪರ್ ೀ ರ್ತಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ಮೀ ಮತ್ಾವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ರಾತಮಕ್ಾಾಃ ಮೀ ಮತ್ಾವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷವಿಷ್ರಾತಮಕ್ಾಾಃ | | ಪರ್ ೀಕ್ಷಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಮನ್ಧನ್ುಮಾಃ | | 
ತದಿವಷ್ರ್ಸವರ ತದಿವಷ್ರ್ಸವರ ಪಾಾಃ ಪಾಾಃ | | ತದ್ುಮನಾರ್ಯಸವರ ಪಾಾಃ ತದ್ುಮನಾರ್ಯಸವರ ಪಾಾಃ ||  

‘‘ಅನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಚ ಪಞ್ಟಕಷ್ಾಂ ತಥ್ ೀಚಯತ್್ೀಅನ್ಧನ್ುಮಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಚ ಪಞ್ಟಕಷ್ಾಂ ತಥ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಸತವಯಕ್ ು್ೀ ಇತ ಸತವಯಕ್ ು್ೀ ||||  

ತ್್ೀತ್್ೀಷಾಷಾಮಾಸತರಾಣಾಂ ರ್ದಾ ಹಿಂಸಾರಾಂ ಕ್ಾಮಾಃ ಮಾಸತರಾಣಾಂ ರ್ದಾ ಹಿಂಸಾರಾಂ ಕ್ಾಮಾಃ | | ತದಾ ರ್ಜ್ಞ ಏವ ನ್ ತದಾ ರ್ಜ್ಞ ಏವ ನ್ 
ಚ್ ೀದ್ನಾ ಚ್ ೀದ್ನಾ | | ರ್ದ್ಯದಾತಮನ್ ೀ ಹಿಂಸ್ತತತಮಿಷ್ಟಂ ತರ್ದ್ಯದಾತಮನ್ ೀ ಹಿಂಸ್ತತತಮಿಷ್ಟಂ ತತುದಿವತುದಿವಹಿತಮಿತ ಪಾರಪರ್ನಿು ಹಿತಮಿತ ಪಾರಪರ್ನಿು 
ಕತತಕ್್ೈಯಾಃ ಕತತಕ್್ೈಯಾಃ ||  
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‘‘ಅಸತರ್ ೀಅಸತರ್ ೀSSವಿಹಿತ್ಾಂ ಹಿಂಸಾಂ ವಿವಿಹಿತ್ಾಂ ಹಿಂಸಾಂ ವಿಹಿಹಿತತ್್ವೀನ್ ವಣಯಯೀತ್ ತತ್್ವೀನ್ ವಣಯಯೀತ್ ||  
ಆಸತರಾ ರಾಆಸತರಾ ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಾರಾರ್ಣಪರಾಙ್ತಮಖಾಾಃಜ್ಞಿಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಾರಾರ್ಣಪರಾಙ್ತಮಖಾಾಃ’ ’ ಇತ ಚ  ಇತ ಚ  || || 29 29 ||||  

ಹಿಂಸಾವಿಹಾರಾಹಿಂಸಾವಿಹಾರಾ  ಹಾಯಲಬ ಧ್ಯೈಾಃಹಾಯಲಬ ಧ್ಯೈಾಃ  ಪಶತಭಿಾಃ ಸವಸತಖ್ೀಚಛರಾ ಪಶತಭಿಾಃ ಸವಸತಖ್ೀಚಛರಾ ||  
ರ್ಜನ ು್ೀ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈಾಃ ಪತೄರ್ಜನ ು್ೀ ದ್ೀವತ್ಾ ರ್ಜ್ಞ್ೈಾಃ ಪತೄನ್ ಭ ತಪತೀನ್ ಖಲಾಾಃ ನ್ ಭ ತಪತೀನ್ ಖಲಾಾಃ || || 30 30 ||||  

 

‘‘ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಹಾರ್ ಯೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪತೄವಿಷ್ತಣಂ ವಿಹಾರ್ ಯೀ ದ್ೀವಾನ್ ಪತೄನ್ ಭ ತ್್ೀಶಮೀವ ವಾ ನ್ ಭ ತ್್ೀಶಮೀವ ವಾ ||  
ಸಾಮಯೀನ್ ವಾ ಪೂಜರ್ನಿು ತ್್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಆಸತರಾ ಗಣಾಾಃಸಾಮಯೀನ್ ವಾ ಪೂಜರ್ನಿು ತ್್ೀ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಆಸತರಾ ಗಣಾಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

 

ರಜಾಃಸತವರಜಾಃಸತವತಮೀನಿಷಾಠ ರಜಾಃಸತವತಮೀಜತಷ್ಾಃತಮೀನಿಷಾಠ ರಜಾಃಸತವತಮೀಜತಷ್ಾಃ  ||  
ಉಪಾಸತ್್ೀ ಇನ್ದಾಮತಖಾಯನ್ ದ್ೀವಾದಿೀನ್ರ್ಥ್ೈವ ಮಾಮ್ ಉಪಾಸತ್್ೀ ಇನ್ದಾಮತಖಾಯನ್ ದ್ೀವಾದಿೀನ್ರ್ಥ್ೈವ ಮಾಮ್ || || 32 32 ||||  

ತ್ಾಮಸ್ೀಷ್ವೀವ ರಜಾಃಸತವತಮೀನಿಷಾಠಾಃ ತ್ಾಮಸ್ೀಷ್ವೀವ ರಜಾಃಸತವತಮೀನಿಷಾಠಾಃ ||  

‘‘ತ್ಾಮಸ್ೀಷ್ತ ತತ ಯೀ ಸತ್ಾವ ನಿರರ್ಪರತ್ಾಮಸ್ೀಷ್ತ ತತ ಯೀ ಸತ್ಾವ ನಿರರ್ಪರಚತರಾಸತುತ್್ೀ ಚತರಾಸತುತ್್ೀ ||  
ಈಷ್ತಸವಈಷ್ತಸವಗಾಯದಿಗಾಯದಿಸಂಸಂರ್ತಕ್ಾು ಏವಂ ನಿಷಾಠರ್ತಕ್ಾು ಏವಂ ನಿಷಾಠಶಾತ್್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ಶಾತ್್ೀ ಸೃತ್ಾಾಃ ||  
ಕ್್ೀವಲಂ ನಿರಯೀ ನಿಷಾಠಕ್್ೀವಲಂ ನಿರಯೀ ನಿಷಾಠ  ಯೀ ತ್್ೀ ತ್ಾಮಸರಾಜಸಾಾಃ ಯೀ ತ್್ೀ ತ್ಾಮಸರಾಜಸಾಾಃ ||  
ಅನ ಧ್ೀ ತಮಸ್ತ ಯೀ ನಿಷಾಠಅನ ಧ್ೀ ತಮಸ್ತ ಯೀ ನಿಷಾಠಸ ು್ೀಸ ು್ೀ ವ್ೈ ತ್ಾಮಸತ್ಾಮಸಾಾಃ  ವ್ೈ ತ್ಾಮಸತ್ಾಮಸಾಾಃ ||  
ಏವಂ ತರಭ್ೀದ್ರ್ತಕ್ಾುಸತು ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾ ವಿಷ್ತಣವಜಯತ್ಾಾಃಏವಂ ತರಭ್ೀದ್ರ್ತಕ್ಾುಸತು ರಾಜ್ಞಿಕ್ಾ ವಿಷ್ತಣವಜಯತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ ಇತ ಹರಿವಂಶ್ೀಷ್ತ || || 32 32 ||||  

 

ವ್ೀದಾ ಬರಹಾಮತಮವಿಷ್ರಾಸ್ತಿಕ್ಾಣಡವಿಷ್ರಾ ಅಪ ವ್ೀದಾ ಬರಹಾಮತಮವಿಷ್ರಾಸ್ತಿಕ್ಾಣಡವಿಷ್ರಾ ಅಪ ||  
ಪರ್ ೀಕ್ಷವಾದ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀಪರ್ ೀಕ್ಷವಾದ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀSSರ್ಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂರ್ಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ  ಮಮ ಚ ಪರರ್ಮ್ ಮಮ ಚ ಪರರ್ಮ್ || || 35 35 ||||  

‘‘ಬರಹಮತವಂ ಪೂಣಯತ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ತದ್ಯಸಯ ಸವತ ಏವ ತತ ಬರಹಮತವಂ ಪೂಣಯತ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ತದ್ಯಸಯ ಸವತ ಏವ ತತ ||  
ಸ ಬರಹಾಮತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀಸ ಬರಹಾಮತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಸನಾತನ್ಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 35 35 ||||  

 

ಶಬದಬರಹಮ ಸತದ್ತಬ್ ೀಯಧ್ಂ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಮರ್ಮ್ ಶಬದಬರಹಮ ಸತದ್ತಬ್ ೀಯಧ್ಂ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಮರ್ಮ್ ||  
ಅನ್ನ್ುಪಾರಂ ಗಮಿಾೀರಂ ದ್ತವಿಯಗಾಹಯಂ ಸಮತದ್ರವತ್ ಅನ್ನ್ುಪಾರಂ ಗಮಿಾೀರಂ ದ್ತವಿಯಗಾಹಯಂ ಸಮತದ್ರವತ್ || || 36 36 ||||  

ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಭಿಮಿೀಯರ್ತ್್ೀ ಪಾರಣ್ೀನಿದಾರ್ಮನ್ ೀಭಿಮಿೀಯರ್ತ್್ೀ ||  

‘‘ಮೀರಾತ್ಾವನ್ಮರಾ ಉದಿದಷ್ ಟೀಮೀರಾತ್ಾವನ್ಮರಾ ಉದಿದಷ್ ಟೀ  ವ್ೀದ್ಾಃ ಪಾರಣಾದಿಭಿಾಃ ಸದಾವ್ೀದ್ಾಃ ಪಾರಣಾದಿಭಿಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ಇತ ವಾರಾಹ್ೀ ||||  
ಅನ್ ುೀ ವಿನಾಷ್ ಉದಿದಷ್ಟಾಃಅನ್ ುೀ ವಿನಾಷ್ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ  ಪಾರಾಃ ಪರಿಮಿತಸುಪಾರಾಃ ಪರಿಮಿತಸುಥಾ ಥಾ ||  
ಅನ್ನ್ುಪಾರ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀಅನ್ನ್ುಪಾರ್ ೀ ವ್ೀದ್ ೀSSರ್ಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಸ ರಹಿತ್್ ೀ ರ್ತಾಃರ್ಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಸ ರಹಿತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ’’    

ಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌಇತ ವಾಯಸಸೃತ್ೌ|| || 36 36 ||||  
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ಮಯೀಪಬೃಂಹಿತಂ ಭ ಮಾನ ಬರಹಮಣಾಮಯೀಪಬೃಂಹಿತಂ ಭ ಮಾನ ಬರಹಮಣಾSSನ್ನ್ುಶಕಿುನಾ ನ್ನ್ುಶಕಿುನಾ ||  
ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಘ ೀಷ್ರ ಪ್ೀಣ ಭಿೀಸ್ೀಷ್ ಣ್ೀಯವ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಘ ೀಷ್ರ ಪ್ೀಣ ಭಿೀಸ್ೀಷ್ ಣ್ೀಯವ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ || || 37 37 ||||  

ಭ ಮಾನ ಭ ಮಾನ ––  ಬರಹಮಣಾ ಅತಮಹಾಪರಿಪೂಣ್ೀಯನ್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಅತಮಹಾಪರಿಪೂಣ್ೀಯನ್ೀ || || 37 37 ||||  
 

ರ್ಥ್ ೀಣಯನಾಭಿಹೃಯದ್ರಾದ್ ಣಾಯಮತದ್ವಹತ್್ೀ ಮತಖಾತ್ ರ್ಥ್ ೀಣಯನಾಭಿಹೃಯದ್ರಾದ್ ಣಾಯಮತದ್ವಹತ್್ೀ ಮತಖಾತ್ ||  
ಆಕ್ಾಶಾದ್ ಘೀಷ್ವಾಆಕ್ಾಶಾದ್ ಘೀಷ್ವಾನ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಸಾನ್ ಪಾರಣ್ ೀ ಮನ್ಸಾSSSSಸಾಶಯರ ಪಣಾ ಸಾಶಯರ ಪಣಾ || || 38 38 ||||  

 

ಛನ್ ದೀಮಯೀಛನ್ ದೀಮಯೀSSಮೃತಮರ್ಾಃ ಸಹಸರಪದ್ವಿೀಂ ಪರಭತಾಃ ಮೃತಮರ್ಾಃ ಸಹಸರಪದ್ವಿೀಂ ಪರಭತಾಃ ||  
ಓಙ್ಕೆರ್ೀಷ್ವಞ್ಚಜತ್ಾಂ ಸಾಶಯಸವರ್ ೀಷ್ಮನ್ುಸಿಭ ಷ್ಟತ್ಾಮ್ ಓಙ್ಕೆರ್ೀಷ್ವಞ್ಚಜತ್ಾಂ ಸಾಶಯಸವರ್ ೀಷ್ಮನ್ುಸಿಭ ಷ್ಟತ್ಾಮ್ || || 339 9 ||||  

 

ವಿಚಿತರಭಾವಿಚಿತರಭಾಷಾಷಾವಿತತ್ಾಂ ಛನ್ ದೀಭಿಶಾತತರತತುರ್ೈಾಃ ವಿತತ್ಾಂ ಛನ್ ದೀಭಿಶಾತತರತತುರ್ೈಾಃ ||  
ಅನ್ನ್ುಪಾರಾಂ ಬೃಹತೀಂ ಅನ್ನ್ುಪಾರಾಂ ಬೃಹತೀಂ ಸತಜಸತಜತ್ಾಯಕ್ಷಿಪತ್್ೀ ಸವರ್ಮ್ ತ್ಾಯಕ್ಷಿಪತ್್ೀ ಸವರ್ಮ್ || || 40 40 ||||  

ಅಸಾಶಯರ ಪಣಾ ಅಸಾಶಯರ ಪಣಾ | | ಆಸಾಶ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣಸುಂಆಸಾಶ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣಸುಂ ರ ಪರ್ತ ಪರಕ್ಾಶರ್ತೀತ್ಾಯಸಾಶಯರ ಪ  ರ ಪರ್ತ ಪರಕ್ಾಶರ್ತೀತ್ಾಯಸಾಶಯರ ಪ 
ಪಾರಣಸಯ ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣಸಯ ಮನ್ಾಃ | | ಆಸಮನಾುತಸಪಶಾಯ ಭ್ ೀಗಾ ಅಸ್ಯೈವ್ೀತ್ಾಯಸಾಶಯಾಃ ಆಸಮನಾುತಸಪಶಾಯ ಭ್ ೀಗಾ ಅಸ್ಯೈವ್ೀತ್ಾಯಸಾಶಯಾಃ ||  

‘‘ಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ದ್ಖಿಲಾನ್ ಸಾಶಾಯನಾಸಾಶ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ ಭತಙಕೆ ತೀ ರ್ದ್ಖಿಲಾನ್ ಸಾಶಾಯನಾಸಾಶ್್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್್ೀ ||  
ತಸಯ ಪರಕ್ಾಶಕಂ ನಿತಯಂ ನ್ಮಸ್ಯೀ ಪಾರಣಮೀಕಲಮ್ ತಸಯ ಪರಕ್ಾಶಕಂ ನಿತಯಂ ನ್ಮಸ್ಯೀ ಪಾರಣಮೀಕಲಮ್ ||||  
ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ಮನ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ಮನ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್’’  ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್್ೆೀ ಇತ ವಾರ್ತಪರೀಕ್್ೆೀ ||||  
‘‘ಮಿೀರ್ನ ು್ೀಮಿೀರ್ನ ು್ೀSSನ್ೀನ್ ಛನಾದಂಸ್ತ ಪರಣಸಛನ್ ದೀಮರ್ಸುತಾಃನ್ೀನ್ ಛನಾದಂಸ್ತ ಪರಣಸಛನ್ ದೀಮರ್ಸುತಾಃ’ ’ ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ತರಮಾತರಮಾದಿತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ರಾವಚಾಾನ್ನ್ುಮಾತರಕ್ಾಾಃ ತರಮಾತರಮಾದಿತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ರಾವಚಾಾನ್ನ್ುಮಾತರಕ್ಾಾಃ ||||  
ಪರಣವಾಸ ು್ೀ ವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಹಯನ್ನ್ುಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ಪರಣವಾಸ ು್ೀ ವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಹಯನ್ನ್ುಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ಏಕಮಾತ್್ ರೀತುರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಾರ್ಕ್ಾಾಃ ಏಕಮಾತ್್ ರೀತುರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಾರ್ಕ್ಾಾಃ ||  
ತ್್ೀಷಾಂ ವಾಯಖಾಯನ್ರ ಪಾ ಹಿ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ತ್್ೀಷಾಂ ವಾಯಖಾಯನ್ರ ಪಾ ಹಿ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದಾಾಃ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ ||  
ಓಙ್ಕೆರ್ೀಣಾನಿವತ್ಾಸುಸಾಮತ್ ಸದ್ ೀಚಾಾಓಙ್ಕೆರ್ೀಣಾನಿವತ್ಾಸುಸಾಮತ್ ಸದ್ ೀಚಾಾರಾಯ ಹರ್ೀಾಃರಾಯ ಹರ್ೀಾಃ  ಪರಯೈಾಃಪರಯೈಾಃ’ ’   

ಇತ ಪರಣವಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಪರಣವಮಾಹಾತ್್ಯೀ ||||  

‘‘ಗತಗತಹಯದ್ಶಯನ್ಭಾಷ್ೀ ಚ ಭಾಷಾ ಚ್ೈವ ಸಮಾ ಕ್ಾ ಹಯದ್ಶಯನ್ಭಾಷ್ೀ ಚ ಭಾಷಾ ಚ್ೈವ ಸಮಾ ಕ್ಾ ||  
ತಸರಸತುಮ ಲಭಾಷಾಾಃ ಸತಯರ್ೀಕ್್ೈಕ್ಾ ಚತಸರಸತುಮ ಲಭಾಷಾಾಃ ಸತಯರ್ೀಕ್್ೈಕ್ಾ ಚ  ತರಧ್ಾ ಪುನ್ಾಃ ತರಧ್ಾ ಪುನ್ಾಃ ||  
ಗತಹಯದ್ಶಯನ್ಸಂಜ್ಞಾ ಚ ಗತಹಯಗತಹಾಯ ತಥಾಗತಹಯದ್ಶಯನ್ಸಂಜ್ಞಾ ಚ ಗತಹಯಗತಹಾಯ ತಥಾSSಪರಾ ಪರಾ ||  
ಏವಮಾದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ತ್್ವೀಕ್ಾಶ್ೀತವಿಭ್ೀದಿತ್ಾಾಃ ಏವಮಾದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ತ್್ವೀಕ್ಾಶ್ೀತವಿಭ್ೀದಿತ್ಾಾಃ ||  
ಭಾಷಾಸುತರ ಚ ಗತಹಾಯ ಚ ಪರಸ್ತದಾಧಥ್ೀಯಷ್ವನ್ನಿವತ್ಾ ಭಾಷಾಸುತರ ಚ ಗತಹಾಯ ಚ ಪರಸ್ತದಾಧಥ್ೀಯಷ್ವನ್ನಿವತ್ಾ ||  
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ಗತಹಾಯಗತಹಾಯರ್ಯತತಾರ್ೈವಾನ್ ಧೀ ಮಣಿಮಿತ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಚ ಸಾ ರ್ಯತತಾರ್ೈವಾನ್ ಧೀ ಮಣಿಮಿತ್ಾಯದಿಕ್ಾ ಚ ಸಾ ||  
ದ್ಶಯನಾನ್ಯವಲಮಾಯೈವ ದ್ಶಯನಾನ್ಯವಲಮಾಯೈವ   ಪಪಶತಪತ್ಾಯದಿನಾಂ ತತ ರಾ ಶತಪತ್ಾಯದಿನಾಂ ತತ ರಾ ||  
ಬಹತಶತರತವಿರತದ್ಧಂ ತತ ವದ್ೀತ್ ಸಾ ದ್ಶಯನಾತಮಕ್ಾ ಬಹತಶತರತವಿರತದ್ಧಂ ತತ ವದ್ೀತ್ ಸಾ ದ್ಶಯನಾತಮಕ್ಾ ||  
ಅನ ು್ೀ ನಿಷ್ೀಧ್ಅನ ು್ೀ ನಿಷ್ೀಧ್ಸಂರ್ತಕ್ಾುಭಸಮಸಾನನಾದಿಕ್ಾ ಚ ಸಾ ಸಂರ್ತಕ್ಾುಭಸಮಸಾನನಾದಿಕ್ಾ ಚ ಸಾ ||  
ರ್ಥಾ ಪರದ್ೃಶಯಮಾನಾಥಾಯ ಸಮಾ ಾಃರ್ಥಾ ಪರದ್ೃಶಯಮಾನಾಥಾಯ ಸಮಾ ಾಃ  ಸಾ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ಸಾ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮ ಇತ್ಾಯದಾಯ ಸಾ ಚ ವಿದ್ವದಿಾರಿೀರಿತ್ಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಮ ಇತ್ಾಯದಾಯ ಸಾ ಚ ವಿದ್ವದಿಾರಿೀರಿತ್ಾ’ ’ ಇಇತ ಭಾಷಾವಿವ್ೀಕ್್ೀ ತ ಭಾಷಾವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||  
‘‘ಭಸಮಸಾನನ್ವಿಧ್ಾನ್ಂ ತತ ಶತರತತಯಕುಂ ದ್ಶಯನಾನ್ತಗಮ್ ಭಸಮಸಾನನ್ವಿಧ್ಾನ್ಂ ತತ ಶತರತತಯಕುಂ ದ್ಶಯನಾನ್ತಗಮ್ ||  
ಭಸಮಸಾನನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಗಾರಹಯಂ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ತತ ನ್ೃಸ್ತಂಹಗಮ್ಭಸಮಸಾನನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಗಾರಹಯಂ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ತತ ನ್ೃಸ್ತಂಹಗಮ್’’  ಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀಇತ ಸಾೆನ ದ್ೀ|| || 3388--  4400||||  

 

ಗಾರ್ತತರಯಷ್ಟಣಗನ್ತಷ್ತಟಗಾರ್ತತರಯಷ್ಟಣಗನ್ತಷ್ತಟಪ್ ಚ ಬೃಹತೀ ಪಙಚೆ ತರ್ೀವ ಚ ಪ್ ಚ ಬೃಹತೀ ಪಙಚೆ ತರ್ೀವ ಚ ||  
ತರಷ್ತಟಪ್ ಜಗತಯತಚಛನ್ ದೀ ಹಯಷ್ಟತಯಷ್ಟಟೀ ಜಗದಿವರಾಟ್ ತರಷ್ತಟಪ್ ಜಗತಯತಚಛನ್ ದೀ ಹಯಷ್ಟತಯಷ್ಟಟೀ ಜಗದಿವರಾಟ್ || || 41 41 ||||  

ಗಾರ್ತ್ಾರಯ ಉಷ್ಟಣಕ್ಗಾರ್ತ್ಾರಯ ಉಷ್ಟಣಕ್  ಚತತವಯಚತತವಯಣಾಯಣಾಯ ಕ್್ೀತ್ಾಯದಿ ಚತತರತತುರ್ೈಾಃ ಗಜತಯನಾುನಾಮೀವ  ಕ್್ೀತ್ಾಯದಿ ಚತತರತತುರ್ೈಾಃ ಗಜತಯನಾುನಾಮೀವ 
ಚತತರತತುರತವನಿರ್ಮಾಃ ಚತತರತತುರತವನಿರ್ಮಾಃ || || 41 41 ||||  

‘‘ಛನ್ದಸತು ನ್ವಪಾದ್ಂ ರ್ಛನ್ದಸತು ನ್ವಪಾದ್ಂ ರ್ಜಜಗದಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃಜಜಗದಿತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ’’  ಇತ ಛನ್ ದೀವಿಧ್ಾನ್ೀ ಇತ ಛನ್ ದೀವಿಧ್ಾನ್ೀ ||||  41 41 ||||  
 

ಕಿಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ ಕಿಮಾಚಷ್ಟೀ ಕಿಮನ್ ದ್ಯ ವಿಕಲಾಯೀತ್ ಕಿಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀ ಕಿಮಾಚಷ್ಟೀ ಕಿಮನ್ ದ್ಯ ವಿಕಲಾಯೀತ್ ||  
ಇತಯಸಾಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾನ್ ಯೀ ಮದ್ವೀದ್ ಕಶಾನ್ ಇತಯಸಾಯ ಹೃದ್ರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾನ್ ಯೀ ಮದ್ವೀದ್ ಕಶಾನ್ || || 42 42 ||||  

 

ಮಾಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀಮಾಂ ವಿಧ್ತ್ ು್ೀSSಭಿಧ್ತ್ ು್ೀಭಿಧ್ತ್ ು್ೀ  ಮಾಂ ವಿಕಲಾಾಯಪೀಹಯ ಇತಯಹಮ್ ಮಾಂ ವಿಕಲಾಾಯಪೀಹಯ ಇತಯಹಮ್ || || 43 43 ||||  

ವಿವಿಧ್ರ ಪತ್್ವೀನ್ ಕಲಾನ್ಂ ವಿಕಲಾಾಃ ಚತ್ಾವರಿ ವಾಗಿತ್ಾಯದಿ ವಿವಿಧ್ರ ಪತ್್ವೀನ್ ಕಲಾನ್ಂ ವಿಕಲಾಾಃ ಚತ್ಾವರಿ ವಾಗಿತ್ಾಯದಿ | | ತತರ ವಾಗಿತಯನ್ತವಾದ್ಾಃ ತತರ ವಾಗಿತಯನ್ತವಾದ್ಾಃ ||  

‘‘ವಿ ಭಾಗ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜ್ೈವಾಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಚ ತದ್ತುಣಾಾಃ ವಿ ಭಾಗ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜ್ೈವಾಭಿಧ್ಾನ್ೀ ಚ ತದ್ತುಣಾಾಃ ||  
ವಿಕಲ್ಾೀ ತದ್ಬಹತತವಂ ಚಾಪಯಪೀಹ್ೀ ತತ ತದ್ಪರರ್ಮ್ ವಿಕಲ್ಾೀ ತದ್ಬಹತತವಂ ಚಾಪಯಪೀಹ್ೀ ತತ ತದ್ಪರರ್ಮ್ ||  
ಉಚಯತ್್ೀ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ತಚಾ ವ್ೀದ್ ಸ ಏವ ಹಿಉಚಯತ್್ೀ ಸವಯವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ತಚಾ ವ್ೀದ್ ಸ ಏವ ಹಿ’’  ಇತ ಆಗಮತ್ಾತಾಯೀಯ ಇತ ಆಗಮತ್ಾತಾಯೀಯ ||  
‘‘ಸತರಾ ಹರ್ೀಸತರಾ ಹರ್ೀಗತಯಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಮೀ ಸತಯರಿತ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಗತಯಣಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ ು್ೀ ಮೀ ಸತಯರಿತ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||  
ಸತರಾಸತರಾಪಾಪಾನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ತನ್ನ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ನ್ಮಿತ ಪರೀಕುಂ ತನ್ನ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||||  
ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸ ನಾಸ್ತುೀತಯಭಿಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತದಿದಷ್ಟಾಃ ಸ ನಾಸ್ತುೀತಯಭಿಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||  
ಬರಬರಹಮಹಹಮಹತ್ಾಯ ಸಮತದಿದಷಾಟತ್ಾಂ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ತ್ಾಯ ಸಮತದಿದಷಾಟತ್ಾಂ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಕರ್ಞ್ಾನ್ ||||  

‘‘ಇತ್ಾಯಇತ್ಾಯದ್ಯದ್ಯಪೀಹವಾಕ್ಾಯರ್ಯಶ್ಾನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಬತಯಧ್್ೈಜಯನ್ೈಾಃಪೀಹವಾಕ್ಾಯರ್ಯಶ್ಾನ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಬತಯಧ್್ೈಜಯನ್ೈಾಃ’’  ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಚ ||  
ಮದ್ನ್ಯಾಃಮದ್ನ್ಯಾಃ ಕಶಾನ್ ಕ್್ ೀ ಕಶಾನ್ ಕ್್ ೀSSಪ ನ್ ವ್ೀದ್ ಪ ನ್ ವ್ೀದ್ || || 4242, , 43 43 ||||  
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ಏತ್ಾವಾನ್ ಸವಯವ್ೀದಾರ್ಯಾಃ ಶಬದ ಆಸಾಿರ್ ಮಾಏತ್ಾವಾನ್ ಸವಯವ್ೀದಾರ್ಯಾಃ ಶಬದ ಆಸಾಿರ್ ಮಾSSಭಿಧ್ಾಮ್ ಭಿಧ್ಾಮ್ ||  
ಮಾರಾಮಾತರಮನ್ ದಾಯನ ು್ೀ ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ಪರಶಾಮಯತ ಮಾರಾಮಾತರಮನ್ ದಾಯನ ು್ೀ ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ಪರಶಾಮಯತ || || 44 44 ||||  

ಅಭಿದ್ಶಾ ಸ ಏವ ಅಶಾ ಅಭಿದಾ ತಂ ಅಭಿದಾಾಃ ಅಭಿದ್ಶಾ ಸ ಏವ ಅಶಾ ಅಭಿದಾ ತಂ ಅಭಿದಾಾಃ | | ಮಾಮಾಸಾಿರ್ ಮಾರಾಮಾತರಂ ಮಾಮಾಸಾಿರ್ ಮಾರಾಮಾತರಂ 
ಮದಿಚಾಛನಿಮಿಯತಂ ಶರಿೀರಾದಿಕಂ ಅನ್ ದ್ ಯೀಪಾಸನಾದಿಕಂ ವಿಧ್ಾರ್ ಮದಿಚಾಛನಿಮಿಯತಂ ಶರಿೀರಾದಿಕಂ ಅನ್ ದ್ ಯೀಪಾಸನಾದಿಕಂ ವಿಧ್ಾರ್ 
ಮೀಕ್ಷರ ಪ್ೀಣ ತಚಛರಿೀಮೀಕ್ಷರ ಪ್ೀಣ ತಚಛರಿೀರಾದಿಕಂ ರಾದಿಕಂ ಪರತಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ಪರಶಾಮಯತ ಷ್ಟಧ್ಯ ಪರಶಾಮಯತ ||  

‘‘ಸವಾಯವತ್ಾರರ ಪ್ೀಷ್ತ ನಿಭ್ೀಯದ್ತ್ಾವದ್ದ್ ೀಷ್ತಾಃ ಸವಾಯವತ್ಾರರ ಪ್ೀಷ್ತ ನಿಭ್ೀಯದ್ತ್ಾವದ್ದ್ ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಅಭಿದಾ ವಿಷ್ತಣಅಭಿದಾ ವಿಷ್ತಣರತದಿದಷ್ಟಸುಮೀವೀಕ್ಾುವ ತದಿಚಛರಾ ರತದಿದಷ್ಟಸುಮೀವೀಕ್ಾುವ ತದಿಚಛರಾ ||  
ನಿಮಿಯತಂ ದ್ೈಹಿಕಂ ಬನ್ಧಂ ತಸ್ ಯೀಪಾಸನ್ಯೈವ ತತ ನಿಮಿಯತಂ ದ್ೈಹಿಕಂ ಬನ್ಧಂ ತಸ್ ಯೀಪಾಸನ್ಯೈವ ತತ ||  
ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ವಿಮೀಕ್ಷ್ೀ ತತ ಸವಭಾವೀಪಾಸ್ತುರ ಪತಾಃ ಪರತಷ್ಟಧ್ಯ ವಿಮೀಕ್ಷ್ೀ ತತ ಸವಭಾವೀಪಾಸ್ತುರ ಪತಾಃ ||  
ಪರತಶಾಮಯತ ವ್ೀದ್ ೀಪರತಶಾಮಯತ ವ್ೀದ್ ೀSSರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃರ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃ’ ’ ಇಇತ ಚ ತ ಚ ||  

 

ಅಭಿದಾಮಾಸಾಿಅಭಿದಾಮಾಸಾಿರ್ ಕ್್ ೀರ್ ಕ್್ ೀSSಪ ಶಬ್ ದೀ ಮೀತ ವಾ ಪ ಶಬ್ ದೀ ಮೀತ ವಾ || || 44 44 ||||  
 

|| || ಇಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಏಕಏಕವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  21 21 ||||  
 

|| || ದಾವವಿಂಶ್್ ೀದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  22 22 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ --  

ರ್ತಕುರ್ಾಃ ಸನಿು ಸವಯತರ ಭಾಷ್ನ ು್ೀ ಬಾರಹಮಣಾರ್ತಕುರ್ಾಃ ಸನಿು ಸವಯತರ ಭಾಷ್ನ ು್ೀ ಬಾರಹಮಣಾ  ರ್ಥಾ ರ್ಥಾ ||  
ಮಾರಾಂ ಮದಿೀರಾಮತದ್ುೃಹಯ ವದ್ಮಾರಾಂ ಮದಿೀರಾಮತದ್ುೃಹಯ ವದ್ತ್ಾಂ ಕಿಂ ನ್ತ ದ್ತಘಯಟ್ಮ್ ತ್ಾಂ ಕಿಂ ನ್ತ ದ್ತಘಯಟ್ಮ್ || || 4 4 ||||  

ಮಾರಾಂ ಮಾರಾಂ ––  ಮದಿೀರಾಂ ಮತ್ಾಸಮದಿೀರಾಂ ಮತ್ಾಸಮರ್ಯಯಮ್ ಮರ್ಯಯಮ್ ||  

ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಮಾಲಮಾಯ ತತುವಸಙ್ಕ್ಯಂ ಮತನಿೀಶವರಾಾಃ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಮರ್ಯಯಮಾಲಮಾಯ ತತುವಸಙ್ಕ್ಯಂ ಮತನಿೀಶವರಾಾಃ ||  
ಚಕತರಹಿಯ ತದ್ವಿಜ್ಞಾರಾ ವಿಚಕತರಹಿಯ ತದ್ವಿಜ್ಞಾರಾ ವಿವವದ್ನ್ಯಲಾಬತದ್ಧರ್ಾಃ ದ್ನ್ಯಲಾಬತದ್ಧರ್ಾಃ ||  
ತತ್ಾರಪ ಕ್ಾರಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶಕಿುರ್ಯಸಾಯವಿಕ್ಾರತಾಃ ತತ್ಾರಪ ಕ್ಾರಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶಕಿುರ್ಯಸಾಯವಿಕ್ಾರತಾಃ || || 4 4 ||||  

 

ನ್ೈತದ್ೀವಂ ರ್ಥಾತಿ ತವಂ ರ್ದ್ಹಂ ವಚಿಮ ತತ್ ತಥಾ ನ್ೈತದ್ೀವಂ ರ್ಥಾತಿ ತವಂ ರ್ದ್ಹಂ ವಚಿಮ ತತ್ ತಥಾ ||  
ಏವಂ ವಿವದ್ತ್ಾಂ ಹ್ೀತತಾಃ ಶಕುಯೀ ಮೀ ದ್ತರತಯರಾಾಃಏವಂ ವಿವದ್ತ್ಾಂ ಹ್ೀತತಾಃ ಶಕುಯೀ ಮೀ ದ್ತರತಯರಾಾಃ  || || 5 5 ||||  

 

ರಾಸಾಂ ವಯರಾಸಾಂ ವಯತಕರಾದಾಸ್ತೀದಿವಕಲ್ ಾೀ ವದ್ತ್ಾಂ ಪದ್ಮ್ ತಕರಾದಾಸ್ತೀದಿವಕಲ್ ಾೀ ವದ್ತ್ಾಂ ಪದ್ಮ್ ||  
ಪಾರಪ ು್ೀ ಶಮದ್ಮೀ ವ್ಯೀತ ವಾದ್ಸುಮನ್ತಶಾಮಯತ ಪಾರಪ ು್ೀ ಶಮದ್ಮೀ ವ್ಯೀತ ವಾದ್ಸುಮನ್ತಶಾಮಯತ || || 6 6 ||||  
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‘‘ಅವಯಕ್ಾುದ್ೀವಿಯಕಲ್ ಾೀಅವಯಕ್ಾುದ್ೀವಿಯಕಲ್ ಾೀSSರ್ಂ ಮನ್ಸಾಃ ಸಮರಜಾರ್ತ್್ೀ ರ್ಂ ಮನ್ಸಾಃ ಸಮರಜಾರ್ತ್್ೀ ||  
ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಂ ತಚಾ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕನಿಷ್ಠರಾ ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಂ ತಚಾ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕನಿಷ್ಠರಾ ||  
ನಿರಹಙ್ಕೆರರಾ ನ್ಶ್ಯೀದಿವವಾದ್ೈಕ್ಾಶರರ್ಂ ಹಿ ತತ್ನಿರಹಙ್ಕೆರರಾ ನ್ಶ್ಯೀದಿವವಾದ್ೈಕ್ಾಶರರ್ಂ ಹಿ ತತ್’’  ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿ ಭಾಗವತ್್ೀ ||||  

ರಾಸಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ವಯಕ್ಾುದಿವಯತಕರಾದಿವರಾಸಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ವಯಕ್ಾುದಿವಯತಕರಾದಿವಕಲ್ ಾೀ ವಿರತದ್ಧಕಲಾಾಃ ಕಲ್ ಾೀ ವಿರತದ್ಧಕಲಾಾಃ | | ಸ ಹಿ ಸ ಹಿ 
ವಿವಾದಾಶರರ್ಾಃ ವಿವಾದಾಶರರ್ಾಃ || || 55,,6 6 ||||  

 

ಪರಸಾರಾನ್ತಪರವ್ೀಶಾತ್ ತತ್ಾುವನಾಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ಪರಸಾರಾನ್ತಪರವ್ೀಶಾತ್ ತತ್ಾುವನಾಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ||  
ಪೌವಾಯಪರ್ಯಪರಪೌವಾಯಪರ್ಯಪರಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ರ್ಥಾ ವಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ರ್ಥಾ ವಕತುವಿಯವಕ್ಷಿತಮ್ ಕತುವಿಯವಕ್ಷಿತಮ್ || || 7 7 ||||  

 

ಏಕಸ್ತಮನ್ನಪ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಪರವಿಷಾಟನಿೀತರಾಣಿ ಚ ಏಕಸ್ತಮನ್ನಪ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಪರವಿಷಾಟನಿೀತರಾಣಿ ಚ ||  
ಪೂವಯಸ್ತಮನ್ ವಾಪೂವಯಸ್ತಮನ್ ವಾSSಪರಸ್ತಮನ್ ವಾ ತತ್ ು್ವೀ ತತ್ಾುವನಿ ಸವಯಶಾಃ ಪರಸ್ತಮನ್ ವಾ ತತ್ ು್ವೀ ತತ್ಾುವನಿ ಸವಯಶಾಃ || || 8 8 ||||  

ತತುವಸಙ್ಕ್ಯತತುವಸಙ್ಕ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ಬಹತಧ್ಾ ಭವತ  ವಿವಕ್ಷಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ಬಹತಧ್ಾ ಭವತ || || 77,,8 8 ||||  
 

ಅನಾದ್ಯವಿದಾಯರ್ತಕುಸಯ ಪುರತಷ್ಸಾಯತಮವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ಅನಾದ್ಯವಿದಾಯರ್ತಕುಸಯ ಪುರತಷ್ಸಾಯತಮವ್ೀದ್ನ್ಮ್ ||  
ಸವತ್್ ೀ ನ್ ಸಮಾವ್ೀದ್ಯಸಾಮತ್ ತತ್್ ೀಸವತ್್ ೀ ನ್ ಸಮಾವ್ೀದ್ಯಸಾಮತ್ ತತ್್ ೀSSನ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ನ್ಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ || || 10 10 ||||  

ಸವಯಥಾ ಜೀವಾದ್ನ್ಯಾಃ ಪರಮೀಶವರ್ ೀಸವಯಥಾ ಜೀವಾದ್ನ್ಯಾಃ ಪರಮೀಶವರ್ ೀSSಙಚುೀಕತಯವಯಾಃ ಙಚುೀಕತಯವಯಾಃ | | ಜೀವಸಯ ಸವತ ಏವ ಜೀವಸಯ ಸವತ ಏವ 
ಜ್ಞಾನಾಯೀಗಾತ್ ಜ್ಞಾನಾಯೀಗಾತ್ || || 10 10 ||||  

 

ಪುರತಷ್ೀಶವರಯೀರತರ ನ್ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಮಣವಪ ಪುರತಷ್ೀಶವರಯೀರತರ ನ್ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಮಣವಪ ||  
ತತದ್ನ್ಯಕಲಾನಾದ್ನ್ಯಕಲಾನಾSSಪಾಥಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಃ ಪಾಥಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಃ || || 11 11 ||||  

ಸ ಚ ಪುರತಷ್ರ ಪ್ೀಣಾನ್ುಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮತತ್ಾಾದ್ರ್ತ ಸ ಚ ಪುರತಷ್ರ ಪ್ೀಣಾನ್ುಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮತತ್ಾಾದ್ರ್ತ | | ಈಶವರರ ಪ್ೀಣ ಬಹಿಾಃಸಿಾಃ ಈಶವರರ ಪ್ೀಣ ಬಹಿಾಃಸಿಾಃ 
ಫಲಂ ದ್ದಾತ ಫಲಂ ದ್ದಾತ | | ನ್ ಚ ತಯೀಾಃ ಸವರ ಪಯೀಾಃ ಕಿನಿಾದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಮ್ ನ್ ಚ ತಯೀಾಃ ಸವರ ಪಯೀಾಃ ಕಿನಿಾದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಮ್ | | 
ತಯೀಶಾಾನ್ಯತವಕಲಾನಾ ತಯೀಶಾಾನ್ಯತವಕಲಾನಾ 
ತತತಸವರ ತಸವರ ಪಾಪಾದ್ಪದ್ಪಗಮನ್ಪರಯೀಜನಾಗಮನ್ಪರಯೀಜನಾSSನ್ರ್ಯಕ್ಾರಿಣಿೀತಯತಯಾಃ ನ್ರ್ಯಕ್ಾರಿಣಿೀತಯತಯಾಃ | | ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನ್ನ್ಸವಸವರ ಪಸಯ ರ ಪಸಯ 
ಜೀವಸಯಜೀವಸಯ ಕರ್ಂ ಕರ್ಂ  ಜ್ಞಾನ್ ೀತ್ಾಾದ್ನ್ಮಿತಯತ್್ ೀ ವಕಿುಜ್ಞಾನ್ ೀತ್ಾಾದ್ನ್ಮಿತಯತ್್ ೀ ವಕಿು||  ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣ ಇತ | | 
ಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಃ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಾಃ ||  

‘‘ಸವರ ಪಭ ತಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಸದಾ ಜೀವಸಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ಸವರ ಪಭ ತಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಸದಾ ಜೀವಸಯ ವಿಷ್ತಣನಾ ||  
ನಿರ್ತಂ ಪಾರಕೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ತ್್ೀನ್ೈವ ನಿರ್ತಂ ಪಾರಕೃತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ತ್್ೀನ್ೈವ ದಿೀದಿೀರ್ತ್್ೀರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 11 11 ||||  
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ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಸಾಮಯೀ ತತ ಪರಕೃತ್್ೀನಾಯತಮನ್ ೀ ಗತಣಾಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಸಾಮಯೀ ತತ ಪರಕೃತ್್ೀನಾಯತಮನ್ ೀ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ಸಿ್ತತತಯಸತವಂ ರಜಸುಮ ಇತ ಸಿ್ತತತಯತಾತಯನ್ುಹ್ೀತವಾಃ ತಾತಯನ್ುಹ್ೀತವಾಃ || || 12 12 ||||  

ಜಜನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪಾರಕೃತತವಂ ಸಾಧ್ರ್ತ ನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಪಾರಕೃತತವಂ ಸಾಧ್ರ್ತ | | ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಸಾಮಯೀ ತವತ್ಾಯದಿನಾ ಪರಕೃತ್್ೀಗತಯಣಸಾಮಯೀ ತವತ್ಾಯದಿನಾ ||||  

‘‘ಅನ್ುಾಃಸಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ಅನ್ುಾಃಸಿಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್ ||  
ಬಹಿಾಃಸಿ ಈಶವರ್ ೀ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಫಲದ್ ೀ ಹರಿಾಃಬಹಿಾಃಸಿ ಈಶವರ್ ೀ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಫಲದ್ ೀ ಹರಿಾಃ’’  ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ಇತ ಮಾತ್್ಸಯೀ ||||  
‘‘ಪುರತಷಾಖ್ ಯೀ ಹೃದ್ುಪುರತಷಾಖ್ ಯೀ ಹೃದ್ುತಸತು ವಿಷ್ತಣಜೀಯವವಿಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ ತಸತು ವಿಷ್ತಣಜೀಯವವಿಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ ||  
ಫಲದಾತ್ಾರ ತತ ಬಾಹ್ಯೀಫಲದಾತ್ಾರ ತತ ಬಾಹ್ಯೀನ್ ರ್ ಈಶ್ೀನ್ ಭಿದಾಂ ವದ್ೀತ್ ನ್ ರ್ ಈಶ್ೀನ್ ಭಿದಾಂ ವದ್ೀತ್ ||  
ತಥ್ೈವಾನ್ಯಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಯೀಯ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯಕಾಃ ತಥ್ೈವಾನ್ಯಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಯೀಯ ಭ್ೀದ್ದ್ಶಯಕಾಃ ||  
ಯೀ ಚ ಜೀವ್ೀಶವರಾಯೀ ಚ ಜೀವ್ೀಶವರಾಭ್ೀದ್ಂ ಪಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀಭ್ೀದ್ಂ ಪಶ್ಯೀತ್ ತ್್ೀSSನ್ರ್ಯಭಾಗಿನ್ಾಃನ್ರ್ಯಭಾಗಿನ್ಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 12 12 ||||  

 

ಸತವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರಜಾಃ ಕಮಯ ತಮೀಸತವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರಜಾಃ ಕಮಯ ತಮೀSSಜ್ಞಾನ್ಮಿಹ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮಿಹ್ ೀಚಯತ್್ೀ ||  
ಗತಣವಯತಕರಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ಸ ತರಮೀವ ಚ ಗತಣವಯತಕರಾಃ ಕ್ಾಲಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ಸ ತರಮೀವ ಚ || || 13 13 ||||  

ಕ್ಾಲ್ ೀ ಕ್ಾಲ್ ೀ ––  ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ || || 13 13 ||||  
 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತವಯಯಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತವಯಯಕುಮಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ನ್ಭ್ ೀಕುಮಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ನ್ಭ್ ೀSSನಿಲಾಃ ನಿಲಾಃ ||  
ಜ್ ಯೀತರಾಪಾಃ ಕ್ಷಿತರಿತ ತತ್ಾುವನ್ತಯಕ್ಾುನಿ ಮೀ ನ್ವ ಜ್ ಯೀತರಾಪಾಃ ಕ್ಷಿತರಿತ ತತ್ಾುವನ್ತಯಕ್ಾುನಿ ಮೀ ನ್ವ || || 14 14 ||||  

ನ್ವ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ಪಞ್ಾ ತರೀಣಿೀತತಯಕ್ಾುನಿ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತರಿತ್ಾಯದಿೀನಿ ನ್ವ್ೈಕ್ಾದ್ಶ ಪಞ್ಾ ತರೀಣಿೀತತಯಕ್ಾುನಿ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಕೃತರಿತ್ಾಯದಿೀನಿ || || 14 14 ||||  
 

ಶ್್ ರೀತರಂ ತವಗದಶಯನ್ಮ್ ಘಾರಣ್ ೀ ಜಹ್ವೀತ ಜ್ಞಾನ್ಶಕುರ್ಾಃ ಶ್್ ರೀತರಂ ತವಗದಶಯನ್ಮ್ ಘಾರಣ್ ೀ ಜಹ್ವೀತ ಜ್ಞಾನ್ಶಕುರ್ಾಃ ||  
ವಾಕ್ ಪಾಣತಯಪಸಿಪಾರ್ವಙಚಘಾಕಮಾಯಣಯಙಕ ು್ೀಭರ್ಂ ಮನ್ಾಃ ವಾಕ್ ಪಾಣತಯಪಸಿಪಾರ್ವಙಚಘಾಕಮಾಯಣಯಙಕ ು್ೀಭರ್ಂ ಮನ್ಾಃ || || 15 15 ||||  

 

ಶಶಬದಾಃ ಸಾಶ್್ ೀಯ ರಸ್ ೀ ಗನ್ ಧೀ ರ ಪಂ ಚ್ೀತಯರ್ಯಜಾತರ್ಾಃ ಬದಾಃ ಸಾಶ್್ ೀಯ ರಸ್ ೀ ಗನ್ ಧೀ ರ ಪಂ ಚ್ೀತಯರ್ಯಜಾತರ್ಾಃ ||  
ಗತತಯಕತಯತಸಗಯಶ್ಲಾಾನಿ ಕಮಾಯರ್ತನ್ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ ಗತತಯಕತಯತಸಗಯಶ್ಲಾಾನಿ ಕಮಾಯರ್ತನ್ಸ್ತದ್ಧರ್ಾಃ || || 16 16 ||||  

ಉತಸಗಯಸಯ ದಿವವಿಧ್ತ್ಾವತ್ ಪಞ್ಾಕದ್ವರ್ಮ್ ಉತಸಗಯಸಯ ದಿವವಿಧ್ತ್ಾವತ್ ಪಞ್ಾಕದ್ವರ್ಮ್ || || 1515, , 16 16 ||||  
 

ಸಗಾಯದೌ ಪರಕತಹಯಯಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣರ ಪಣಿೀ ಸಗಾಯದೌ ಪರಕತಹಯಯಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣರ ಪಣಿೀ ||  
ಸತ್ಾುವದಿಭಿಗತಯಣ್ೈಧ್ಯತ್ ು್ೀ ಪುರತಷ್ ೀಸತ್ಾುವದಿಭಿಗತಯಣ್ೈಧ್ಯತ್ ು್ೀ ಪುರತಷ್ ೀSSವಯಕುಮಿೀಕ್ಷತ್್ೀ ವಯಕುಮಿೀಕ್ಷತ್್ೀ || || 17 17 ||||  

ತರೀನಿತ ತರಗತತರೀನಿತ ತರಗತಣಾನಿತ ವಕತುಂ ಗತಣಪರವೃತುಮಾಹ ಣಾನಿತ ವಕತುಂ ಗತಣಪರವೃತುಮಾಹ ––  ಸಗಾಯದಾವಿತ್ಾಯದಿನಾ ಸಗಾಯದಾವಿತ್ಾಯದಿನಾ || || 17 17 ||||  
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ವಯಕ್ಾುದ್ಯೀ ವಿಕತವಾಯಣಾ ಧ್ಾತವಾಃ ಪುರತಷ್ೀಕ್ಷರಾ ವಯಕ್ಾುದ್ಯೀ ವಿಕತವಾಯಣಾ ಧ್ಾತವಾಃ ಪುರತಷ್ೀಕ್ಷರಾ ||  
ಲಬಧವಿೀರಾಯಾಃ ಸೃಜನ್ಯಣಡಂ ಸಂಹತ್ಾಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಬಯಲಾತ್ ಲಬಧವಿೀರಾಯಾಃ ಸೃಜನ್ಯಣಡಂ ಸಂಹತ್ಾಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀಬಯಲಾತ್ || || 18 18 ||||  

ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಭಾವಾದ್ನ್ ಯೀಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಭಾವಾದ್ನ್ ಯೀSSನಾಯನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ತಕು ಇತ ವಕತುಂ ಸೃನಾಯನ್ತಪರವ್ೀಶ್್ ೀ ರ್ತಕು ಇತ ವಕತುಂ ಸೃಷ್ತಟಯಷ್ತಟಯಕಿುಾಃ ಕಿುಾಃ ||  

‘‘ಸೃಜಯಸರಷ್ಟೃಸವರ ಪತ್ಾವದ್ನ್ ಯೀನಾಯಸೃಜಯಸರಷ್ಟೃಸವರ ಪತ್ಾವದ್ನ್ ಯೀನಾಯನ್ತಪರವ್ೀಶ್ನ್ಾಃ ನ್ತಪರವ್ೀಶ್ನ್ಾಃ ||  
ತಷ್ಠನಿು ತ್ಾತವಕ್ಾ ದ್ೀವಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಪರೀತಕ್ಾರಣಾತ್ತಷ್ಠನಿು ತ್ಾತವಕ್ಾ ದ್ೀವಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಪರೀತಕ್ಾರಣಾತ್’’  ಇತ ನಿಸಗ್ೀಯ ಇತ ನಿಸಗ್ೀಯ ||||  

ಅನ್ವೀಕಮಪ್ಯೀಷ್ಟವತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಅನ್ವೀಕಮಪ್ಯೀಷ್ಟವತತಯಕುತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ||  

‘‘ರ್ದಾ ಪುರತಷ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ವಿರಿಞ್ಾಸ್ಯೈವ ವಾಚಯತ್ಾ ರ್ದಾ ಪುರತಷ್ಶಬ ದ್ೀನ್ ವಿರಿಞ್ಾಸ್ಯೈವ ವಾಚಯತ್ಾ ||  
ಪರಸಯ ಪೃಪರಸಯ ಪೃರ್ರ್ಗತಕ್್ಯೈವ ವಯಕುಸುತರ ತತ ಶಙ್ೆರಾಃ ಗತಕ್್ಯೈವ ವಯಕುಸುತರ ತತ ಶಙ್ೆರಾಃ ||  
ತದಾತದಾSSಹಙ್ಕೆರಶಬ ದ್ೀನ್ ಸೆನ್ದಸ್ಯೈವ ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಹಙ್ಕೆರಶಬ ದ್ೀನ್ ಸೆನ್ದಸ್ಯೈವ ವಚ್ ೀ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ವಿವ್ೀಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಕ್್ೀ || || 18 18 ||||  

 

ಸಪ್ೈವ ಧ್ಾತವ ಇತ ರ್ತ್ಾರಥಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಖಾದ್ರ್ಾಃ ಸಪ್ೈವ ಧ್ಾತವ ಇತ ರ್ತ್ಾರಥಾಯಾಃ ಪಞ್ಾ ಖಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ ೇಭರಾಧ್ಾರಸುತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸವಾಃ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ ೇಭರಾಧ್ಾರಸುತ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಸವಾಃ || || 19 19 ||||  

ಸತ್ಾವದಿೀನ್ ಗತ್ಾಯದಿೀಂಶಾ ವಿನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ಸಹ ಷ್ಡಿವಂಶತಾಃ ಸತ್ಾವದಿೀನ್ ಗತ್ಾಯದಿೀಂಶಾ ವಿನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ಸಹ ಷ್ಡಿವಂಶತಾಃ | | ಮಹದ್ಹಙ್ಕೆರೌ ಮಹದ್ಹಙ್ಕೆರೌ 
ಬರಹಮರತದೌರ ಅಙಚುೀಕೃತಯ ಸೆನ್ದಂ ವಿನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ಸಹ ಪಞ್ಾವಿಂಶತಾಃ ಬರಹಮರತದೌರ ಅಙಚುೀಕೃತಯ ಸೆನ್ದಂ ವಿನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ಸಹ ಪಞ್ಾವಿಂಶತಾಃ ||  

‘‘ವಿಷ್ಯೀನಿದಾರ್ವಿಷ್ಯೀನಿದಾರ್ಪರಕೃತದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪರಕೃತದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪರಮಾತಮನಾ ಪರಮಾತಮನಾ ||  
ಪಞ್ವವಿಂಪಞ್ವವಿಂಶತತತ್ಾುವನಿ ಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃಶತತತ್ಾುವನಿ ಸಙ್ಕ್ಯತ್ಾನಿ ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಜ್ಞಾನ್ಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬರಹಾಮತದಾಧ್ಾರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃಜ್ಞಾನ್ಶಬ್ ದೀದಿತ್್ ೀ ಬರಹಾಮತದಾಧ್ಾರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾಙಚುೀಕೃತ್್ಯೈವ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಣಯಸತಶಾ ನ್ವ ತತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಚಾಙಚುೀಕೃತ್್ಯೈವ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರಾಣಯಸತಶಾ ನ್ವ 
ತತ್ಾುವನಿ ತತ್ಾುವನಿ ||  

‘‘ಸವಯದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿೀ ತತ ದ್ೀಹಿನಾಂ ತತ ದಿವಾಕರಾಃ ಸವಯದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿೀ ತತ ದ್ೀಹಿನಾಂ ತತ ದಿವಾಕರಾಃ ||  
ಇನಿದಾರಾತ್್ೇನ್ದಾ ಏವ್ೈಕಾಃ ಪಾರಇನಿದಾರಾತ್್ೇನ್ದಾ ಏವ್ೈಕಾಃ ಪಾರಣ್ ೀ ನಾಮ ಪರಜಾಪತಾಃಣ್ ೀ ನಾಮ ಪರಜಾಪತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 19 19 ||||  

 

ಚತ್ಾವಯೀಯವ್ೀತ ತತ್ಾರಪ ತ್್ೀಜ ಆಪೀಚತ್ಾವಯೀಯವ್ೀತ ತತ್ಾರಪ ತ್್ೀಜ ಆಪೀSSನ್ನನ್ನಮಾತಮನ್ಾಃ ಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ಜಾತ್ಾನಿ ತ್್ೈರಿದ್ಂ ಜಾತಂ ಜನಾಮವರ್ವಿನ್ಾಃ ಖಲತ ಜಾತ್ಾನಿ ತ್್ೈರಿದ್ಂ ಜಾತಂ ಜನಾಮವರ್ವಿನ್ಾಃ ಖಲತ || || 21 21 ||||  

ಅವರ್ವಿನ್ ೀ ಜನ್ಮ ತ್್ೈಾಃ ಖಲತ ಅವರ್ವಿನ್ ೀ ಜನ್ಮ ತ್್ೈಾಃ ಖಲತ || || 21 21 ||||  
 

ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ ಸಪುದ್ಶಕ್್ೀ ಭ ತಮಾತ್್ರೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಸಙ್ಕ್ಯನ್ೀ ಸಪುದ್ಶಕ್್ೀ ಭ ತಮಾತ್್ರೀನಿದಾರಾಣಿ ಚ ||  
ಪಞ್ಾಪಞ್ಕೈಕಮನ್ಸಾ ಆತ್ಾಮ ಸಪುದ್ಶಾಃ ಸೃತಾಃ ಪಞ್ಾಪಞ್ಕೈಕಮನ್ಸಾ ಆತ್ಾಮ ಸಪುದ್ಶಾಃ ಸೃತಾಃ || || 22 22 ||||  
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ತದ್ವತ್ ಷ್ ೀಡಶಸಙ್ಕ್ಯತದ್ವತ್ ಷ್ ೀಡಶಸಙ್ಕ್ಯನಿ ಆತಮನಾ ಮನ್ ಉಚಯತ್್ೀ ನಿ ಆತಮನಾ ಮನ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಭ ತ್್ೀನಿದಾಭ ತ್್ೀನಿದಾರಾಣಿ ಪಞ್ಕೈವ ಮನ್ ಆತ್ಾಮ ತರಯೀದ್ಶರಾಣಿ ಪಞ್ಕೈವ ಮನ್ ಆತ್ಾಮ ತರಯೀದ್ಶ  || || 23 23 ||||  

 

ಇತ ನಾನಾ ಪರಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ತತ್ಾುವನಾಮೃಷ್ಟಭಿಾಃ ಕೃತಮ್ ಇತ ನಾನಾ ಪರಸಙ್ಕ್ಯನ್ಂ ತತ್ಾುವನಾಮೃಷ್ಟಭಿಾಃ ಕೃತಮ್ ||  
ಸವಯಂ ನಾಯಸವಯಂ ನಾಯರ್ಯಂರ್ಯಂ  ರ್ತಕಿುಮತ್ಾುವದಿವದ್ತಷಾಂ ಕಿಮಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ ರ್ತಕಿುಮತ್ಾುವದಿವದ್ತಷಾಂ ಕಿಮಶ್್ ೀಭನ್ಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ಭ ತ್ಾನಿ ಮಾತ್ಾರಶಾ ಪರಸುತ್ ು್ವೈಕ್ಾದ್ಶಕಂ ಸೃತಮ್ಭ ತ್ಾನಿ ಮಾತ್ಾರಶಾ ಪರಸುತ್ ು್ವೈಕ್ಾದ್ಶಕಂ ಸೃತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ಭ ತಮಾತ್್ರೀತ್ಾಯರಮಾಾತ್ ತತಸಭ ತಮಾತ್್ರೀತ್ಾಯರಮಾಾತ್ ತತಸದ ಧ್ೀರ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾನಾಂ ಪೃರ್ಗನ್ತಕಿುಾಃ ದ ಧ್ೀರ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾನಾಂ ಪೃರ್ಗನ್ತಕಿುಾಃ ||||  

ಆತಮನಾ ಸಹ್ೈವ ಮನ್ ಉಚಯತ್್ೀ ಆತಮನಾ ಸಹ್ೈವ ಮನ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  

‘‘ಆತಮನ್ಾಃ ಸನಿನ ಸಿತ್ಾವನ್ಮನ್ಸಸತು ತದ್ತಕಿುತಾಃಆತಮನ್ಾಃ ಸನಿನ ಸಿತ್ಾವನ್ಮನ್ಸಸತು ತದ್ತಕಿುತಾಃ  ||  
ಉಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀತ್ ಪರಾತ್ಾಮಉಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀತ್ ಪರಾತ್ಾಮSSಪ ತತುವಷ್ ೀಡಶಕಂ ರ್ದಾಪ ತತುವಷ್ ೀಡಶಕಂ ರ್ದಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಆತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ ಬರಹಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ  ಚ್ ೀಭಾವುಚ್ಯೀತ್್ೀ ಆತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಚ ಬರಹಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ  ಚ್ ೀಭಾವುಚ್ಯೀತ್್ೀ ||  

‘‘ಭ ತನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಸುಥ್ೈವ ಚ ಭ ತನಿದಾರಾಣಿ ಚ ಮನ್ ೀ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಏವಂ ತರಯೀದ್ಶ್ೈವಾಏವಂ ತರಯೀದ್ಶ್ೈವಾಹತಸುತ್ಾುವನಿ ಮತನ್ಯೀ ವರಾಾಃಹತಸುತ್ಾುವನಿ ಮತನ್ಯೀ ವರಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಆತ್್ೇತ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಚ ವಿರಿಞ್ಾಶಾಾಪ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಆತ್್ೇತ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಚ ವಿರಿಞ್ಾಶಾಾಪ ಕರ್ಯತ್್ೀ ||  
ವಾರ್ತಮಯನ್ಶಾ ದ್ೀಹಶಾ ಸವರ್ಮಿತಯಪ ಕತತರಚಿತ್ವಾರ್ತಮಯನ್ಶಾ ದ್ೀಹಶಾ ಸವರ್ಮಿತಯಪ ಕತತರಚಿತ್’’  ಇತ ಪರತಯಯೀ ಇತ ಪರತಯಯೀ || || 2222--24 24 ||||  

ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ಉದ್ಧವ ಉವಾಚ ––  

ಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್್ ಾೀಭೌ ರ್ದ್ಯಪಾಯತಮವಿಲಕ್ಷಣೌ ಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್್ ಾೀಭೌ ರ್ದ್ಯಪಾಯತಮವಿಲಕ್ಷಣೌ ||  
ಅನ್ ಯೀಅನ್ ಯೀSSನಾಯಪಾಶರರಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನ್ ಭಿದಾ ತಯೀಾಃ ನಾಯಪಾಶರರಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ನ್ ಭಿದಾ ತಯೀಾಃ || || 25 25 ||||  

ರ್ರ್ದ್ಯಪ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಕೃತಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣೌ ತಥಾದ್ಯಪ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಪರಕೃತಶಾ ವಿಲಕ್ಷಣೌ ತಥಾSSಪ ತಯೀವ್ೈಯಲಕ್ಷಣಯಂ ನ್ ಪ ತಯೀವ್ೈಯಲಕ್ಷಣಯಂ ನ್   
ಲಕ್ಷಯತ್್ೀಲಕ್ಷಯತ್್ೀ  ||  

‘‘ಅನ್ುರಂ ಚ ಭಿದಾ ಚ್ೀತ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ಅನ್ುರಂ ಚ ಭಿದಾ ಚ್ೀತ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ದ್ೃಶಯತ ಇತ ಪರಶಾನಭಿಪಾರರ್ಾಃ ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣಯಂ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ದ್ೃಶಯತ ಇತ ಪರಶಾನಭಿಪಾರರ್ಾಃ || || 25 25 ||||  
ಪರಕೃತ್ೌ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಪರಕೃತಶಾ ತಥಾಪರಕೃತ್ೌ ಲಕ್ಷಯತ್್ೀ ಹಾಯತ್ಾಮ ಪರಕೃತಶಾ ತಥಾSSSSತಮನಿ ತಮನಿ ||  
ಏತನ್ೇ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ಮಹಾನ್ುಂಏತನ್ೇ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ಮಹಾನ್ುಂ  ಸಂಸಂಶರ್ಂ ಹೃದಿ ಶರ್ಂ ಹೃದಿ ||  
ಛ್ೀತತುಮಹಯಸ್ತ ಪದ್ೇಶ ವಚ್ ೀಭಿಸುತುವನ್ೈಪುಣ್ೈಾಃಛ್ೀತತುಮಹಯಸ್ತ ಪದ್ೇಶ ವಚ್ ೀಭಿಸುತುವನ್ೈಪುಣ್ೈಾಃ  || || 26 26 ||||  

 

ತವತ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹಿ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮೀಷ್ಸುನ್ತಶಕಿುತಾಃ ತವತ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹಿ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮೀಷ್ಸುನ್ತಶಕಿುತಾಃ ||  
ತವಮೀವ ಹಾಯತಮಮಾರಾರಾ ಗತಂ ವ್ೀತಿ ನ್ ಚಾಪರಾಃ ತವಮೀವ ಹಾಯತಮಮಾರಾರಾ ಗತಂ ವ್ೀತಿ ನ್ ಚಾಪರಾಃ || || 27 27 ||||  
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ಅನ್ ಯೀನಾಯಧ್ಾರತವಮೀವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಅನ್ ಯೀನಾಯಧ್ಾರತವಮೀವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ | | ನ್ ತತ ಪರಮೀಶವರಸಾಯನ್ನಾಯಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ ನ್ ತತ ಪರಮೀಶವರಸಾಯನ್ನಾಯಧ್ಾರತ್್ವೀನ್ 
ಪರಕೃತ್ಾಯಧ್ಾರತವಂ ಮಪರಕೃತ್ಾಯಧ್ಾರತವಂ ಮನ್ದನ್ದಮತೀನಾಮಿತಯರ್ಯಾಃಮತೀನಾಮಿತಯರ್ಯಾಃ  || || 26 26 ||||  

‘‘ಆಧ್ಾರಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಷ್ ಣೀನಾಯಧ್ಾರಸತು ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ಆಧ್ಾರಾಃ ಪರಕೃತ್್ೀವಿಯಷ್ ಣೀನಾಯಧ್ಾರಸತು ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪಯವಯಕುಗ್ ೀ ರ್ದ್ವದ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಮನ್ದಚ್ೀತಸಾಮ್ಪಯವಯಕುಗ್ ೀ ರ್ದ್ವದ್ದೃಶಯತ್್ೀ ಮನ್ದಚ್ೀತಸಾಮ್’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ || || 27 27 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ ವಿಕಲಾಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ ವಿಕಲಾಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ||  
ಏಷ್ ಏಷ್ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ಗತಣವಯತಕರಾತಮಕಾಃವ್ೈಕ್ಾರಿಕಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ಗತಣವಯತಕರಾತಮಕಾಃ  || || 28 28 ||||  

ಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ್್ಯೀವ ಅನ್ ಯೀಪರಕೃತಾಃ ಪುರತಷ್ಶ್ಾೀತ್್ಯೀವ ಅನ್ ಯೀSSನ್ಯವಿಲಕ್ಷಣಾವ್ೀವ ನ್ಯವಿಲಕ್ಷಣಾವ್ೀವ | | ಏಷ್ಾಃಏಷ್ಾಃ  ವಿಕಲಾಾಃ ವಿಕಲಾಾಃ | | 
ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ್ಶಯನ್ಂ ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಮೀವ ವ್ೈಲಕ್ಷಣಾಯದ್ಶಯನ್ಂ ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಮೀವ | | ರ್ಸಾಮದ್ತುಣವಯತಕರಾತಮಕಾಃ ಸಗ್ ೀಯ ರ್ಸಾಮದ್ತುಣವಯತಕರಾತಮಕಾಃ ಸಗ್ ೀಯ 
ವಿಕ್ಾರನಿಮಿತುಾಃ ಸ ಚ ಗತಣವಯತಕರಸ್ತಿವಿಧ್ಾಃ ವಿಕ್ಾರನಿಮಿತುಾಃ ಸ ಚ ಗತಣವಯತಕರಸ್ತಿವಿಧ್ಾಃ | | 
ಸತವರಜಸುಮಸಾಮೀಕ್್ೈಕಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ತತರ ತಮಾಃ ಪರಸತವರಜಸುಮಸಾಮೀಕ್್ೈಕಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ತತರ ತಮಾಃ ಪರಧ್ಾಧ್ಾನಾನಾಮೀವ ನಾನಾಮೀವ 
ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಂ ತಸಾಮತ್ವಿರತದ್ಧಕಲಾನ್ಂ ತಸಾಮತ್  ತಮ ಏವಾತರ ಕ್ಾರಣಮಿತಯರ್ಯಾಃ ತಮ ಏವಾತರ ಕ್ಾರಣಮಿತಯರ್ಯಾಃ || || 28 28 ||||  

 

ಮಮಾಙ್ು ಮಾಮಮಾಙ್ು ಮಾರಾ ರಾ ಗತಣಮರ್ಯನ್ೀಕಧ್ಾ ವಿಕಲಾಬತದಿಧಂ ಚ ಗತಣ್ೈವಿಯಧ್ತ್ ು್ೀ ಗತಣಮರ್ಯನ್ೀಕಧ್ಾ ವಿಕಲಾಬತದಿಧಂ ಚ ಗತಣ್ೈವಿಯಧ್ತ್ ು್ೀ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀSSಧ್ಾಯತಮಮೀಕಮಥಾ ದ್ೈವಮ ಭ ತಮನ್ಯತ್ ಧ್ಾಯತಮಮೀಕಮಥಾ ದ್ೈವಮ ಭ ತಮನ್ಯತ್ || || 29 29 ||||  

ತತ್ಾರಪ ಪರಕೃತತತ್ಾರಪ ಪರಕೃತರ್ೀವ ಕ್ಾರಣಂ ಈಶವರ್ೀಚಾಛ ಚ ರ್ೀವ ಕ್ಾರಣಂ ಈಶವರ್ೀಚಾಛ ಚ | | ವಿಕ್ಾರಾಜಾಜತತ್ಾುವದ್ವೈಕ್ಾರಿಕ ವಿಕ್ಾರಾಜಾಜತತ್ಾುವದ್ವೈಕ್ಾರಿಕ 
ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಅಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಅಹಙ್ಕೆರಸ್ತಿವಿಧ್್ ೀSSಪ ಪ ||  

‘‘ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ಮಹಾಂಶ್ೈವ ತಥಾವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ಮಹಾಂಶ್ೈವ ತಥಾSSಹಙ್ಕೆರ ಏವ ಚ ಹಙ್ಕೆರ ಏವ ಚ ||  
ತಥ್ೈವ ಸಾತಥ್ೈವ ಸಾತವಕಶಾಾಂತವಕಶಾಾಂಶ್್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ ಇತ ತರಧ್ಾಶ್್ ೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ ಇತ ತರಧ್ಾ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 29 29 ||||  

 

ದ್ೃಗ ರಪಮಕಯಶಾ ಪರತರದ್ೃಗ ರಪಮಕಯಶಾ ಪರತರ  ರನ ದ್ಾೀ ಪರಸಾರಂ ಸ್ತದ್ಧಯತ ನ್ ಸವತ್್ ೀರನ ದ್ಾೀ ಪರಸಾರಂ ಸ್ತದ್ಧಯತ ನ್ ಸವತ್್ ೀSSಸೌ ಸೌ ||  
ಆತ್ಾಮ ರ್ದ್ೈಷಾಮತಪರಾಮ ಆದ್ಯಾಃ ಸವರಾಆತ್ಾಮ ರ್ದ್ೈಷಾಮತಪರಾಮ ಆದ್ಯಾಃ ಸವರಾSSನ್ತಭ ತ್ಾಯನ್ತಭ ತ್ಾಯSSಖಿಲಸ್ತದ್ಧಯಸ್ತದಿಧಾಃಖಿಲಸ್ತದ್ಧಯಸ್ತದಿಧಾಃ  || || 30 30 ||||  

 

ಏವಂ ತವಗಾಏವಂ ತವಗಾದಿದಿ  ಶರವಣಾಶರವಣಾದಿದಿ  ಚಕ್ಷತಜಯಹಾವದಿ ನಾಸಾದಿ ಚ ಚಿತುರ್ತಕುಮ್ ಚಕ್ಷತಜಯಹಾವದಿ ನಾಸಾದಿ ಚ ಚಿತುರ್ತಕುಮ್ || || 31 31 ||||  

ಆಧ್ಾಯತಮಮಿಆಧ್ಾಯತಮಮಿನಿದಾರಾಣಿ ನಿದಾರಾಣಿ | | ತ್್ೈರ್ೀವ ವಿಪರಿೀತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂತ್್ೈರ್ೀವ ವಿಪರಿೀತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ  ಜಾರ್ತ್್ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ||  

‘‘ಅಹಙ್ಕೆರ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ಭರಮೀ ಭವತ ನಾನ್ಯದಾ ಅಹಙ್ಕೆರ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ಭರಮೀ ಭವತ ನಾನ್ಯದಾ ||  
ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕ್ಾಯ ತನ್ತಮಕುಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ಶಕ್ಾಯ ತನ್ತಮಕುಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ದ್ೀವತ್ಾನ್ತಗರಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮತಕುಸಾಯಪ ಹಯಪ್ೀಕ್ಷಯತ್್ೀ ದ್ೀವತ್ಾನ್ತಗರಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮತಕುಸಾಯಪ ಹಯಪ್ೀಕ್ಷಯತ್್ೀ ||  
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ನಿತಯಂ ತತರತಬಿಮಬತ್ಾವಜಜೀವಾನಾಮೀವ ಕೃತಸನಶಾಃ ನಿತಯಂ ತತರತಬಿಮಬತ್ಾವಜಜೀವಾನಾಮೀವ ಕೃತಸನಶಾಃ ||  
ಬಾಹಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಮತಕುಸಯ ನ್ ಜಡಾಬಾಹಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಮತಕುಸಯ ನ್ ಜಡಾಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ಹಙ್ೃತ್್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ಕಿನ್ತು ಸವರ ಪಶಕ್್ಯೈವ ದ್ೀವ್ೀಭಯಶಾಾಭಿಜಾರ್ತ್್ೀಕಿನ್ತು ಸವರ ಪಶಕ್್ಯೈವ ದ್ೀವ್ೀಭಯಶಾಾಭಿಜಾರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  
‘‘ಪಶಯನ್ನಪ ಜಗತಸವಯಂ ಚಿದ್ಬಲ್ೀನ್ೈವ ಪಶಯತ ಪಶಯನ್ನಪ ಜಗತಸವಯಂ ಚಿದ್ಬಲ್ೀನ್ೈವ ಪಶಯತ ||  
ಕತತ್್ ೀ ಮತಕುಸಯ ತತ ಜಡಂ ಚಿದ್ ರಪಸಯ ವಯಪ್ೀಕತತ್್ ೀ ಮತಕುಸಯ ತತ ಜಡಂ ಚಿದ್ ರಪಸಯ ವಯಪ್ೀಕ್ಷಯಕ್ಷಯತ್್ೀತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ಏಷಾಮತಪರಮೀ ಮತಕ್ ುೌ ಏಷಾಮತಪರಮೀ ಮತಕ್ ುೌ | | ಚಕ್ಷತರಿತ ಪುನ್ವಯಚನ್ಮವಧ್ಾರಣಾರ್ಯಮ್ ಚಕ್ಷತರಿತ ಪುನ್ವಯಚನ್ಮವಧ್ಾರಣಾರ್ಯಮ್ || || 30 30 ||||  
 

ಯೀಯೀSSಸೌ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಕೃತ್್ ೀ ವಿಸೌ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಕೃತ್್ ೀ ವಿಕ್ಾರಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ ಲ್ ೀ ಜಗತಾಃ ಪರಸ ತಾಃ ಕ್ಾರಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಮ ಲ್ ೀ ಜಗತಾಃ ಪರಸ ತಾಃ ||  
ಅಹಂ ತರವೃನ್ ೇಹವಿಕಲಾಹ್ೀತತವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಸಾುಮಸ ಐನಿದಾರ್ಶಾ ಅಹಂ ತರವೃನ್ ೇಹವಿಕಲಾಹ್ೀತತವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕಸಾುಮಸ ಐನಿದಾರ್ಶಾ || || 32 32 ||||  

ಯೀಯೀSSಸೌ ಭರಮಹ್ೀತತವಿಯಕ್ಾರಾಃ ಸ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಕೃತಾಃ ಆತ್ಾಮ ತತ ಸೌ ಭರಮಹ್ೀತತವಿಯಕ್ಾರಾಃ ಸ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಕೃತಾಃ ಆತ್ಾಮ ತತ 
ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪೀ ನ್ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಪರಿಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪೀ ನ್ ಗತಣಕ್ಷ್ ೀಭಕೃಕೃತಾಃ ತಾಃ || || 3131, , 32 32 ||||  

 

ಆತ್ಾಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮಯೀ ವಿವಾದ್ ೀ ಹಯಸ್ತುೀತ ನಾಸ್ತುೀತ ಭಿದಾಆತ್ಾಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ಮಯೀ ವಿವಾದ್ ೀ ಹಯಸ್ತುೀತ ನಾಸ್ತುೀತ ಭಿದಾSSರ್ಯನಿಷ್ಠಾಃ ರ್ಯನಿಷ್ಠಾಃ ||  
ವಯಥ್ ೀಯವಯಥ್ ೀಯSSಪಪ  ನ್ೈವೀಪರಮೀತ ಪುಂಸಾಂನ್ೈವೀಪರಮೀತ ಪುಂಸಾಂ  ಮತುಾಃ ಪರಾವೃತು ರಾಂ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾತ್ಮತುಾಃ ಪರಾವೃತು ರಾಂ ಸವಲ್ ೀಕ್ಾತ್  ||||  33 33 ||||  

ಭಿದಾ ವಿಪರ್ಯಯೀಣ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಸ್ತುೀತ ವಿವಾದ್ಾಃ ಭಿದಾ ವಿಪರ್ಯಯೀಣ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ಮಸ್ತುೀತ ವಿವಾದ್ಾಃ ||  

‘‘ಅಸದ್ಸ್ತು ಚ ಸನಾನಸ್ತುೀತ್್ಯೀವಂ ಭ್ೀದಾದಿವವಾದ್ನ್ಮ್ ಅಸದ್ಸ್ತು ಚ ಸನಾನಸ್ತುೀತ್್ಯೀವಂ ಭ್ೀದಾದಿವವಾದ್ನ್ಮ್ ||  
ಸದ್ೈವ ಹರಿಪಾದಾಬಜವಿಮತಖಾನಾಂ ಪರವತಯತ್್ೀಸದ್ೈವ ಹರಿಪಾದಾಬಜವಿಮತಖಾನಾಂ ಪರವತಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 33 33 ||||  

 

ವಿಷ್ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ತಸಮರ್ೀನ್ಮನ್ಾಃ ವಿಷ್ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ನಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ತಸಮರ್ೀನ್ಮನ್ಾಃ ||  
ಜನ್ ುೀಜನ್ ುೀವ್ೈಯ ಕಸಯಚಿದ ಧ್ೀತ್್ ೀಮೃಯತತಯರತಯನ್ುವಿಸೃತಾಃ ವ್ೈಯ ಕಸಯಚಿದ ಧ್ೀತ್್ ೀಮೃಯತತಯರತಯನ್ುವಿಸೃತಾಃ || || 38 38 ||||  

ವಿವಿಷ್ಷ್ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ಉತುರದ್ೀಹಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ಪೂವಯದ್ೀಹಾಸಮರಣಂ ರಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ಉತುರದ್ೀಹಾಭಿನಿವ್ೀಶ್ೀನ್ ಪೂವಯದ್ೀಹಾಸಮರಣಂ 
ರ್ತುನ್ೃತತಯಾಃ ರ್ತುನ್ೃತತಯಾಃ || || 38 38 ||||  

 

ಈದ್ೃಶಾರಾಸ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಈದ್ೃಶಾರಾಸ ವಿಜ್ಞಾರ್ ತ್್ೈತ್್ೈವಿಧ್ಯಂ ಭಾತ ವಸತುನಿ ವಿಧ್ಯಂ ಭಾತ ವಸತುನಿ ||  
ಬಹಿರನ್ುಭಿಯದಾಹ್ೀತತಜಯನ್ ೀಬಹಿರನ್ುಭಿಯದಾಹ್ೀತತಜಯನ್ ೀSSಸಜಜನ್ಕೃದ್ಯಥಾ ಸಜಜನ್ಕೃದ್ಯಥಾ || || 41 41 ||||  

ಈದ್ೃಶಂ ವತಯಮಾನ್ಂ ಆರ್ ಏಷ್ಯತ್ ಸಾಃ ಅತೀತ ಇತ ತ್್ೈವಿಈದ್ೃಶಂ ವತಯಮಾನ್ಂ ಆರ್ ಏಷ್ಯತ್ ಸಾಃ ಅತೀತ ಇತ ತ್್ೈವಿಧ್ಯಂ ಭಾತ ಧ್ಯಂ ಭಾತ | | ವಿಜ್ಞಾರ್ವಿಜ್ಞಾರ್  
ವಸತುನಿ ವಿಜ್ಞಾತ್್ೀ ಸತ ವಸತುನಿ ವಿಜ್ಞಾತ್್ೀ ಸತ | | ದಿೀಘಯಲ್ ೀದಿೀಘಯಲ್ ೀಪಾಃ ಪಾಃ | | ‘‘ಅತ್ಾರ ತ್್ೀಅತ್ಾರ ತ್್ೀ’’  ಇತವತ್  ಇತವತ್  | | ‘‘ಕ್ಷ್ೈಪ್ರೀ ಕ್ಷ್ೈಪ್ರೀ 
ದಿೀಘಯಲ್ ೀಪಾಃದಿೀಘಯಲ್ ೀಪಾಃ’’  ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್ | | ಅರ್ಮೀವಾತ್ಾಮನಾತಮನ್ ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತತಾಃ ಅರ್ಮೀವಾತ್ಾಮನಾತಮನ್ ೀವಿಯಶ್ೀಷ್ಹ್ೀತತಾಃ | | 
ರ್ಥಾ ಪಾರಯೀರ್ಥಾ ಪಾರಯೀSSಸಜಜಸಜಜನ್ ೀನ್ ೀSSಸಜಜನ್ಮೀವ ಜನ್ರ್ತೀತ ಪತೃಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಜಜನ್ಮೀವ ಜನ್ರ್ತೀತ ಪತೃಜ್ಞಾನಾತ್ 
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ಪುತರದೌಪುತರದೌರಾತಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ರಾತಯಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ | | ಏವಮನಿತಯತ್ಾವದ್ನಾತಮತವಂ ದ್ೀಏವಮನಿತಯತ್ಾವದ್ನಾತಮತವಂ ದ್ೀಹಾಹಾದ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃದ್ೀರಿತಯರ್ಯಾಃ  
|| || 41 41 ||||  

ರ್ಥಾರ್ಥಾSSಚಿಯಷಾಂ ಸ್ ರೀತಸಾಂ ಚ ಫಲಾನಾಂ ವಾ ವನ್ಸಾತ್್ೀಾಃ ಚಿಯಷಾಂ ಸ್ ರೀತಸಾಂ ಚ ಫಲಾನಾಂ ವಾ ವನ್ಸಾತ್್ೀಾಃ ||  
ತಥ್ೈವ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ವಯೀತಥ್ೈವ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ವಯೀSSವಸಾಿ ಚ ತತೃತ್ಾ ವಸಾಿ ಚ ತತೃತ್ಾ || || 43 43 ||||  

 

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ದಿೀಪೀರ್ಂ ದಿೀಪೀSSಚಿಯಷಾಂ ರ್ದ್ವತ್್ ಸಾೀತಸಾಂ ತದಿದ್ಂ ಜಲಮ್ ಚಿಯಷಾಂ ರ್ದ್ವತ್್ ಸಾೀತಸಾಂ ತದಿದ್ಂ ಜಲಮ್ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಂ ಪುಮಾನಿತ ನ್ೃಣಾಂ ಮೃಷಾಗಿೀರ್ಂ ಪುಮಾನಿತ ನ್ೃಣಾಂ ಮೃಷಾಗಿೀಭಿಯಭಿಯಮೃಯಷಾರ್ತಷಾಮ್ ಮೃಯಷಾರ್ತಷಾಮ್ || || 44 44 ||||  

ಸ್ ೀಸ್ ೀSSರ್ಮೀವ್ೀತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮೃಷಾ ರ್ಮೀವ್ೀತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮೃಷಾ ||  

‘‘ಸ ಚಾರ್ಮಿತ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮೃಷಾಸ ಚಾರ್ಮಿತ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮೃಷಾSSರ್ಂ ಸ ಏವ ತತ ರ್ಂ ಸ ಏವ ತತ ||  
ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮೃಷ್ೈವ ಸಾಯದ್ಾೀದಾಭ್ೀದೌ ರ್ತಸುನ್ ೀಾಃ ಇತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮೃಷ್ೈವ ಸಾಯದ್ಾೀದಾಭ್ೀದೌ ರ್ತಸುನ್ ೀಾಃ ||  
ಅಭ್ೀದ್ ಏವ ಜೀವಸಯ ನಿತಯಂ ಪರತ್್ಯೀಕಶಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಅಭ್ೀದ್ ಏವ ಜೀವಸಯ ನಿತಯಂ ಪರತ್್ಯೀಕಶಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ದಿೀಪದ್ೀಹನ್ದಿೀವಾರಿಫಲಾದಿೀನಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಸವತಾಃ ದಿೀಪದ್ೀಹನ್ದಿೀವಾರಿಫಲಾದಿೀನಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಸವತಾಃ ||  
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಪರಿಜ್ಞ್ೀರೌ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದೌ ಪರಿಜ್ಞ್ೀರೌ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣಯೀರಪ ಕ್ಾರಣಯೀರಪ ||  
ಗತಣಸಯ ಗತಣಿನ್ಶ್ೈವ ಜಾತವಯಕ್್ ಯೀಸುಥ್ೈವ ಚ ಗತಣಸಯ ಗತಣಿನ್ಶ್ೈವ ಜಾತವಯಕ್್ ಯೀಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ತಥಾತಥಾSSವವರ್ವಯವರ್ವಯೀಾಃ ಕಿರರಾರಾಸುದ್ವತಸುಥಾ ರ್ವಯವರ್ವಯೀಾಃ ಕಿರರಾರಾಸುದ್ವತಸುಥಾ ||  
ಏವಂ ಜಏವಂ ಜಡ್ೀಷ್ತ ನಿರ್ಮಶ್ಾದ್ ರಪ್ೀಷ್ವಭಿದ್ೈವ ತತಡ್ೀಷ್ತ ನಿರ್ಮಶ್ಾದ್ ರಪ್ೀಷ್ವಭಿದ್ೈವ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ   
‘‘ಯೀ ಧ್ಮಾಯ ನಿರ್ಮೀನ್ೈವ ಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ ನ್ ವಿಯೀಗಿನ್ಾಃ ಯೀ ಧ್ಮಾಯ ನಿರ್ಮೀನ್ೈವ ಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ ನ್ ವಿಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ಜಡಸಾಿಜಡಸಾಿ ಅಪಯಭಿನಾನಸ ು್ೀ ಭಿನಾನಭಿನಾನವಿಯೀಗನ್ಾಃ ಅಪಯಭಿನಾನಸ ು್ೀ ಭಿನಾನಭಿನಾನವಿಯೀಗನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 4343,,44 44 ||||  

ಆತಮನ್ಾಃ ಪತೃಪುತ್ಾರಭಾಯಮನ್ತಮೀರೌ ಭವಆತಮನ್ಾಃ ಪತೃಪುತ್ಾರಭಾಯಮನ್ತಮೀರೌ ಭವಪಾಯರೌ ಪಾಯರೌ ||  
ಭವಾಪಯರೌ ಹಿ ವಸ ುನಾಮಭಿಜ್ಞಾದ್ವರ್ಲಕ್ಷಣೌ ಭವಾಪಯರೌ ಹಿ ವಸ ುನಾಮಭಿಜ್ಞಾದ್ವರ್ಲಕ್ಷಣೌ || || 48 48 ||||  

ಅಭಿಜ್ಞಾದ್ವರ್ಲಕ್ಷಣೌ ಅಭಿಜ್ಞಾದ್ವರ್ಲಕ್ಷಣೌ ––  ಅಭಿಮಾನ್ಮಾತ್ೌರಅಭಿಮಾನ್ಮಾತ್ೌರ  || || 48 48 ||||  
 

ತರ್ ೀಬಿೀಯಜವಿಕ್ಾರಾಭಾಯಂ ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಜನ್ಮಸಂರ್ಮೌ ತರ್ ೀಬಿೀಯಜವಿಕ್ಾರಾಭಾಯಂ ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಜನ್ಮಸಂರ್ಮೌ ||  
ತರ್ ೀವಿಯಲಕ್ಷಣ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಂ ದ್ರಷಾಟ ತನ್ ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ತರ್ ೀವಿಯಲಕ್ಷಣ್ ೀ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಂ ದ್ರಷಾಟ ತನ್ ೀಾಃ ಪೃರ್ಕ್ || || 49 49 ||||  

ತರ್ ೀಬಿೀಯಜವಿಕ್ಾರದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ವಿದಾವನ್ ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನ್ಂ ತಯಕ್ಾುವ ಸಂರ್ಮಂ ತರ್ ೀಬಿೀಯಜವಿಕ್ಾರದ್ೃಷಾಟನ ು್ೀನ್ ವಿದಾವನ್ ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನ್ಂ ತಯಕ್ಾುವ ಸಂರ್ಮಂ 
ರಾತ ರಾತ | | ಪರಮಾತಮನ್ಶಾ ಭ್ೀದ್ಂ ಜಾನಾತ ಪರಕೃತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಶಾ ಭ್ೀದ್ಂ ಜಾನಾತ ಪರಕೃತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ||  

‘‘ಬಿೀಜಾದ್ಯವಸಾಿಸಂರ್ತಕ್ಾುದ್ವೃಕ್ಷಾದ್ದಾಷಾಟ ರ್ಬಿೀಜಾದ್ಯವಸಾಿಸಂರ್ತಕ್ಾುದ್ವೃಕ್ಷಾದ್ದಾಷಾಟ ರ್ಥಾ ಪೃರ್ಕ್ ಥಾ ಪೃರ್ಕ್ ||  
ಏವಂ ವಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಶಾ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ತತಏವಂ ವಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜೀಯವಶಾ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 49 49 ||||  



 

 
 

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

 

Page 448 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

 

ನ್ೃತಯತ್್ ೀ ಗಾರ್ತಾಃ ಪಶಯನ್ ರ್ಥ್ೈವಾನ್ತಕರ್ ೀತ ತ್ಾನ್ ನ್ೃತಯತ್್ ೀ ಗಾರ್ತಾಃ ಪಶಯನ್ ರ್ಥ್ೈವಾನ್ತಕರ್ ೀತ ತ್ಾನ್ ||  
ಏವಂ ಬತದಿಧಗತಣಾನ್ ಪಶಯನ್ನನಿೀಹ್ ೀಏವಂ ಬತದಿಧಗತಣಾನ್ ಪಶಯನ್ನನಿೀಹ್ ೀSSಪಯನ್ತಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ ಪಯನ್ತಕ್ಾರ್ಯತ್್ೀ || || 52 52 ||||  

‘‘ದ್ತಾಃಖಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಬತದಿಧಗತಣಾ ಇತ ದ್ತಾಃಖಶ್್ ೀಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜ್ಞ್ೀರಾ ಬತದಿಧಗತಣಾ ಇತ ||  
ಸತಖಜ್ಞಾನ್ೀ ತತ ಜೀವಸಯ ಭಕಿುಾಃ ಸ್ನೀಹಸುಥ್ೈವ ಚ ಸತಖಜ್ಞಾನ್ೀ ತತ ಜೀವಸಯ ಭಕಿುಾಃ ಸ್ನೀಹಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ವಿಪರ್ಯಯೀಣಾಸತವಿಪರ್ಯಯೀಣಾಸತರಾಣಾಂ ಜೀವಬತದಿಧಗತಣಾ ಮತ್ಾಾಃರಾಣಾಂ ಜೀವಬತದಿಧಗತಣಾ ಮತ್ಾಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಆತಮನ್ ೀಆತಮನ್ ೀSSಪ ಗತಣಾ ಬತದಿಧಕೃತಬತದಿಧಗತಣಾ ಇತ ಪ ಗತಣಾ ಬತದಿಧಕೃತಬತದಿಧಗತಣಾ ಇತ ||  
ಉಚಯನ ು್ೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಾಯಾಃ ಪರಮಾತಮಕೃತ್ಾ ರ್ಥಾಉಚಯನ ು್ೀ ಸತಖದ್ತಾಃಖಾದಾಯಾಃ ಪರಮಾತಮಕೃತ್ಾ ರ್ಥಾ’’  ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ ಇತ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ || || 52 52 ||||  

 

ರ್ಥಾ ಮನ್ ೀರರ್ ಯೀ ವಿಷ್ರಾನ್ತಭವೀ ಮೃಷಾ ರ್ಥಾ ಮನ್ ೀರರ್ ಯೀ ವಿಷ್ರಾನ್ತಭವೀ ಮೃಷಾ ||  
ಸವಪನದ್ೃಷ್ಟಶಾ ದಾಶಾಹಯ ತಥಾ ಸಂಸಾರ ಆತಮನ್ಾಃ ಸವಪನದ್ೃಷ್ಟಶಾ ದಾಶಾಹಯ ತಥಾ ಸಂಸಾರ ಆತಮನ್ಾಃ || || 54 54 ||||  

ಮೃಷಾ ಮೃಷಾ ––  ವೃವೃಥಾ ಥಾ ||  

‘‘ಅಅಲಾಲಾಪರಯೀಜನ್ಂ ರ್ತುನ್ೃಪರಯೀಜನ್ಂ ರ್ತುನ್ೃಷ್ೀಷ್ೀತ್್ಯೀವ ತದ್ತಚಯತ್್ೀತ್್ಯೀವ ತದ್ತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||  

ಆತಮನ್ಾಃ ಸವತ ಏವ ದ್ತಾಃಖಾದಾಯಾಃಆತಮನ್ಾಃ ಸವತ ಏವ ದ್ತಾಃಖಾದಾಯಾಃ  ಸತಖಾದಿವದಿತ ಮಿಥಾಯಬತದಿಧರಿತ ವಾ ಸತಖಾದಿವದಿತ ಮಿಥಾಯಬತದಿಧರಿತ ವಾ || || 54 54 ||||  
 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  22 22 ||||  
 

|| || ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  13 13 ||||  

ಮನ್ ೀವಶ್ೀಮನ್ ೀವಶ್ೀSSನ್ಯೀ ಹಿ ಭವನಿು ದ್ೀವಾ ಮನ್ಶಾ ನಾನ್ಯಸಯ ವಶಂ ಸಮೀತ ನ್ಯೀ ಹಿ ಭವನಿು ದ್ೀವಾ ಮನ್ಶಾ ನಾನ್ಯಸಯ ವಶಂ ಸಮೀತ ||  
ಭಿೀಮೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಃ ಸಹಸಾಃ ಸಹಿೀರಾನಾನತ್ಾಯವಿಶತ್ ತತ್ ಸ ಹಿ ದ್ೀವದ್ೀವಾಃ ಭಿೀಮೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಃ ಸಹಸಾಃ ಸಹಿೀರಾನಾನತ್ಾಯವಿಶತ್ ತತ್ ಸ ಹಿ ದ್ೀವದ್ೀವಾಃ || || 48 48 ||||  

ಸಾತವಕಮನ್ ೀವಿವಕ್ಷರಾ ದ್ೀವಶಬದಾಃ ಸಾತವಕಮನ್ ೀವಿವಕ್ಷರಾ ದ್ೀವಶಬದಾಃ || || 48 48 ||||  
 

ತಂ ದ್ತಜಯರ್ಂ ಶತತರಮಸಹಯವ್ೀಗಮರತನ್ತುದ್ಂ ತನ್ನ ವಿಜತಯ ಕ್್ೀಚಿತ್ ತಂ ದ್ತಜಯರ್ಂ ಶತತರಮಸಹಯವ್ೀಗಮರತನ್ತುದ್ಂ ತನ್ನ ವಿಜತಯ ಕ್್ೀಚಿತ್ ||  
ಕತವಯನ್ಯಸದಿವಗರಹಮತರ ಮತ್್ಯೈಯಮಿಯತ್್ೈರತದಾಸ್ತೀನ್ರಿಪುಂ ವಿಮ ಢಾಾಃ ಕತವಯನ್ಯಸದಿವಗರಹಮತರ ಮತ್್ಯೈಯಮಿಯತ್್ೈರತದಾಸ್ತೀನ್ರಿಪುಂ ವಿಮ ಢಾಾಃ || || 49 49 ||||  

ತ್ಾಮಸಮನ್ ೀವಿವಕ್ಷರಾ ಶತತರಶಬದಾಃ ತ್ಾಮಸಮನ್ ೀವಿವಕ್ಷರಾ ಶತತರಶಬದಾಃ ||  

‘‘ಏಕಸಾಿನಾ ಪತ್್ಯೀ ತತ ಭಿನಾನನಾಮಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಏಕಸಾಿನಾ ಪತ್್ಯೀ ತತ ಭಿನಾನನಾಮಪ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ಅಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರಾಮಶಯಾಃ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೀನಾಪ ವಸತುನ್ ೀಾಃಅಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪರಾಮಶಯಾಃ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೀನಾಪ ವಸತುನ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಪರಯೀಗ್ೀ ಇತ ಪರಯೀಗ್ೀ ||||  
‘‘ಋತ್್ೀ ದ್ವೀ ಬರಹಮಣಿೀಋತ್್ೀ ದ್ವೀ ಬರಹಮಣಿೀ  ಕಸಯ ಮನ್ ೀ ಭಾತ ವಶಂ ಕವಚಿತ್ ಕಸಯ ಮನ್ ೀ ಭಾತ ವಶಂ ಕವಚಿತ್ ||  
ಶ್ರರ್ಂ ಸರಸವತೀಂ ವಾಪ ರಾತ ವಾ ತತರಸಾದ್ತಾಃಶ್ರರ್ಂ ಸರಸವತೀಂ ವಾಪ ರಾತ ವಾ ತತರಸಾದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇ ಇತ ಪಾದ್ೇ ||||  
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ಉದಾಸ್ತೀಉದಾಸ್ತೀನಾನಾಂ ರಿಪುಂ ಸಮಯಜಾಜಾನ್ವತ್ಾಂ ನ್ ರಿಪುತವಂ ಶಕಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃನಾನಾಂ ರಿಪುಂ ಸಮಯಜಾಜಾನ್ವತ್ಾಂ ನ್ ರಿಪುತವಂ ಶಕಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ  || || 49 49 ||||  
 

ದ್ೀಹಂ ಮನ್ ೀಮಾತರಮಿದ್ಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಮಮಾಹಮಿತಯನ್ಧ ಯೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ದ್ೀಹಂ ಮನ್ ೀಮಾತರಮಿದ್ಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಮಮಾಹಮಿತಯನ್ಧ ಯೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ||  
ಏಷ್ ೀಏಷ್ ೀSSಹಮನ್ ಯೀಹಮನ್ ಯೀSSರ್ಮಿತ ಭರಮೀಣ ದ್ತರನ್ುಪಾರ್ೀ ತಮಸ್ತ ಭರಮನಿು ರ್ಮಿತ ಭರಮೀಣ ದ್ತರನ್ುಪಾರ್ೀ ತಮಸ್ತ ಭರಮನಿು || || 50 50 ||||  

ಅಭಿಮಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣ್ೈವ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಮಬನ್ಧ ಇತ ಮನ್ ೀಮಾತರಮ್ ಅಭಿಮಾನ್ಮಾತ್್ರೀಣ್ೈವ ಜೀವಸಯ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಮಬನ್ಧ ಇತ ಮನ್ ೀಮಾತರಮ್ | | 
ಮನ್ಸಾ ನಿಮಾಯಣಮಿತ ಮನ್ಸಾ ನಿಮಾಯಣಮಿತ | | ಅಹಮನ್ಯ ಇತಯಪ ದ್ೀಹಮಾತ್್ರೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ಅಹಮನ್ಯ ಇತಯಪ ದ್ೀಹಮಾತ್್ರೀ ಮನ್ಯನ ು್ೀ ||  

‘‘ದ್ೀಹಮಾತರಂ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ಾಃದ್ೀಹಮಾತರಂ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ಾಃ  ಪರಂ ಚಾಭಿಪಶಯತ ಪರಂ ಚಾಭಿಪಶಯತ ||  
ಅನ ಧ್ೀ ತಮಸ್ತ ಮಗನಸಯ ಅನ ಧ್ೀ ತಮಸ್ತ ಮಗನಸಯ ನ್ ೀನ್ ೀತ್ಾುರಸುಸಯ ಕತತರಚಿತ್ತ್ಾುರಸುಸಯ ಕತತರಚಿತ್’’  ಇತ ಚ  ಇತ ಚ  || || 50 50 ||||  

 

ಜನ್ ೀಜನ್ ೀSSಸಯ ಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಸಯ ಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಖಯೀಶ್ಾೀತೆಮಾತಮನ್ಶಾಾತರ ಹಿ ಭೌಮಯೀಸುತ್ ಯೀಶ್ಾೀತೆಮಾತಮನ್ಶಾಾತರ ಹಿ ಭೌಮಯೀಸುತ್ ||  
ಜಹಾವಂ ಕವಚಿತಸನ್ದಜಹಾವಂ ಕವಚಿತಸನ್ದಶತ ಸವದ್ದಿಾಸುದ್ವೀದ್ನಾರಾಂ ಕತಮಾರ್ಶತ ಸವದ್ದಿಾಸುದ್ವೀದ್ನಾರಾಂ ಕತಮಾರ್  ಕತಪ್ಯೀತ್ ಕತಪ್ಯೀತ್ || || 51 51 ||||  

‘‘ಜನ್ಶಬದಾಃ ಸವತ್್ ೀ ಜೀವ್ೀ ಕವಚಿದ ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ವತಯತ್್ೀಜನ್ಶಬದಾಃ ಸವತ್್ ೀ ಜೀವ್ೀ ಕವಚಿದ ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ವತಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಇತ ಪರಯೀಗ್ೀ ಪರಯೀಗ್ೀ || || 51 51 ||||  
 

ದ್ತಾಃಖಸಯ ಹ್ೀತತರ್ಯದಿ ದ್ೀವತ್ಾದ್ತಾಃಖಸಯ ಹ್ೀತತರ್ಯದಿ ದ್ೀವತ್ಾSSಸತು ಕಿಮಾತಮನ್ಸುತರ ವಿಕ್ಾರಯೀಸುತ್ ಸತು ಕಿಮಾತಮನ್ಸುತರ ವಿಕ್ಾರಯೀಸುತ್ ||  
ರ್ದ್ಙ್ುಮಙಕುೀನ್ ವಿಹನ್ಯತ್್ೀ ಕವರ್ದ್ಙ್ುಮಙಕುೀನ್ ವಿಹನ್ಯತ್್ೀ ಕವಚಿಚಿತ್ ತ್ ಕತರಕತರಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸವದ್ೀಹ್ೀ ಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸವದ್ೀಹ್ೀ || || 52 52 ||||  

ಅಯೀಗಯಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ೀಮಯನ್ ಏವ ಕ್ಾರಣಮ್ ಅಯೀಗಯಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ೀಮಯನ್ ಏವ ಕ್ಾರಣಮ್ ||  

‘‘ಅವಿಕ್ಾರಶಾ ತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ವಿಕ್ಾರಾ ಇತ ಶಬಿದತ್ಾಾಃ ಅವಿಕ್ಾರಶಾ ತ್್ೀ ದ್ೀವಾ ವಿಕ್ಾರಾ ಇತ ಶಬಿದತ್ಾಾಃ ||  
ಅಭಿಮಾನಾದಿವಕ್ಾರಸಯ ಸವತಾಃ ಶಕ್ಾು ಅಪ ಧ್ತರಅಭಿಮಾನಾದಿವಕ್ಾರಸಯ ಸವತಾಃ ಶಕ್ಾು ಅಪ ಧ್ತರವಮ್ವಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 52 52 ||||  

 

ಆತ್ಾಮ ರ್ದಿ ಸಾಯತ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖಹ್ೀತತಾಃ ಕಿಮನ್ಯತಆತ್ಾಮ ರ್ದಿ ಸಾಯತ್ ಸತಖದ್ತಾಃಖಹ್ೀತತಾಃ ಕಿಮನ್ಯತಸುತರ ನಿಜಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ಸುತರ ನಿಜಾಃ ಸವಭಾವಾಃ ||  
ನ್ ಹಾಯತಮನ್ ೀನ್ ಹಾಯತಮನ್ ೀSSನ್ಯನ್ಯದ್ಯದ್ಯದಿ ತನ್ೃಷಾ ಸಾಯತ್ ಕತರಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ನ್ ಸತಖಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಮ್ ದಿ ತನ್ೃಷಾ ಸಾಯತ್ ಕತರಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ನ್ ಸತಖಂ ನ್ ದ್ತಾಃಖಮ್ ||||  53 53 ||||  

ನ್ ಹಾಯತಮನ್ಾಃ ಸವಭಾವಾದ್ನ್ಯದ್ಾವತ ನ್ ಹಾಯತಮನ್ಾಃ ಸವಭಾವಾದ್ನ್ಯದ್ಾವತ | | ರ್ದಿ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ತಥಾರ್ದಿ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ತಥಾSSಪ ಮೃಷಾ ಸಾಯತ್ ಪ ಮೃಷಾ ಸಾಯತ್ | | 
ಸತಖರ ಪಂ ದ್ತಾಃಖಂ ನ್ ಭವತ ಸತಖರ ಪಂ ದ್ತಾಃಖಂ ನ್ ಭವತ | | ಅತ್್ ೀ ಮನ್ ಏವ ತಅತ್್ ೀ ಮನ್ ಏವ ತಥಾ ದ್ಶಯರ್ತ ಥಾ ದ್ಶಯರ್ತ ||  

‘‘ಜೀವಸಯ ಸತಖರ ಪಸಯ ನ್ ದ್ತಾಃಖಂ ಕಿವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ ಜೀವಸಯ ಸತಖರ ಪಸಯ ನ್ ದ್ತಾಃಖಂ ಕಿವಚಿದಿಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ಅತ್್ ೀ ಮನ್ ೀಅತ್್ ೀ ಮನ್ ೀSSಭಿಮಾನ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಭವತ ನಾನ್ಯಥಾಭಿಮಾನ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಭವತ ನಾನ್ಯಥಾ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ || || 53 53 ||||  

 

ಗರಹಾ ನಿಮಿತುಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಶ್ಾೀತ್ ಕಿಮಾತಮನ್ ೀಗರಹಾ ನಿಮಿತುಂ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಶ್ಾೀತ್ ಕಿಮಾತಮನ್ ೀSSಜಸಯ ಜಸಯ ಜನ್ಸಯ ಜನ್ಸಯ ತ್್ೀ ವ್ೈ ತ್್ೀ ವ್ೈ ||  
ಗರಹ್ೈಗರಯಹಸ್ಯೈವ ಭವನಿು ಪೀಡಾಾಃ ಕತರಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ಪುರತಷ್ಸುತ್್ ೀಗರಹ್ೈಗರಯಹಸ್ಯೈವ ಭವನಿು ಪೀಡಾಾಃ ಕತರಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ಪುರತಷ್ಸುತ್್ ೀSSನ್ಯಾಃ ನ್ಯಾಃ || || 54 54 ||||  

ಗೃಹಯಮಾಣತ್ಾವಗೃಹಯಮಾಣತ್ಾವದ್ುಾದ್ುಾಹ್ ೀ ದ್ೀಹಾಃ ಹ್ ೀ ದ್ೀಹಾಃ || || 54 54 ||||  
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ಕಮಾಯಸತು ಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀವ್ೈಯ ಕಿಮಾಕಮಾಯಸತು ಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀವ್ೈಯ ಕಿಮಾತಮನ್ತಮನ್ಸುದಿಧ ಜಡ್ೀಸುದಿಧ ಜಡ್ೀSSಜಡತ್್ವೀ ಜಡತ್್ವೀ ||  
ದ್ೀಹ್ೀ ಸವವಿತತಾರತಷ್ ೀದ್ೀಹ್ೀ ಸವವಿತತಾರತಷ್ ೀSSರ್ಂ ಸತಪಣಯಾಃ ಕ್ಷತದ್ಧಯೀತ ಕಸ್ೈ ರ್ಂ ಸತಪಣಯಾಃ ಕ್ಷತದ್ಧಯೀತ ಕಸ್ೈ   ನ್ ಹಿ ಕಮಯ ಮ ಲಮ್ ನ್ ಹಿ ಕಮಯ ಮ ಲಮ್ || || 55 55 ||||  

ಅಅಜಡತ್್ವೀ ಆತಮನ್ಾಃ ಜಡತ್್ವೀ ಆತಮನ್ಾಃ || || 55 55 ||||  
 

ಕ್ಾಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀSSಸತುಸತು  ಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಶ್ಾೀತೆಮಾತಮನ್ಸುತರ ತದಾತಮನ್ ೀಹ್ೀತತಾಃ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಶ್ಾೀತೆಮಾತಮನ್ಸುತರ ತದಾತಮನ್ ೀSSಸೌ ಸೌ ||  
ನಾಗ್ನೀಹಿಯ ತ್ಾಪೀ ನ್ನಾಗ್ನೀಹಿಯ ತ್ಾಪೀ ನ್  ಹಿಮಸಯ ತತ್ಾಸಯತತೆಾಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ ಹಿಮಸಯ ತತ್ಾಸಯತತೆಾಧ್್ಯೀತ ಕಸ್ೈ   ನ್ ಪರಸಯ ಬ್ ೀದ್ತಧಾಃನ್ ಪರಸಯ ಬ್ ೀದ್ತಧಾಃ||||5566||||  

ತದಾತಮನ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾತದಾತಮನ್ಾಃ ಕ್ಾಲಾ ೀನ್ಸಯ  ೀನ್ಸಯ ||

‘‘ಸಾವತನ್ಿಯ ಮಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವರ ಪಮಪ ಕತತರಚಿತ್ಸಾವತನ್ಿಯ ಮಾತಮಶಬ್ ದೀಕುಂ ಸವರ ಪಮಪ ಕತತರಚಿತ್’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  

ರ್ಥಾಗ್ನೀಹಿಯಮಸಯ ಚ ನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಂ ತ್ಾಪನಿಮಿತುಂ ಜಡತ್ಾವತ್ ರ್ಥಾಗ್ನೀಹಿಯಮಸಯ ಚ ನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಂ ತ್ಾಪನಿಮಿತುಂ ಜಡತ್ಾವತ್ | | ಏವಂ ಏವಂ 
ಜಡತ್ಾವದ ದ್ೀಹಸಾಯಪ ಕಲಾದಿಸಮಬನ ಧ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಜಡತ್ಾವದ ದ್ೀಹಸಾಯಪ ಕಲಾದಿಸಮಬನ ಧ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ಪ ನ್ ನ್ ದ್ತಾಃಖಂ ರ್ತಕುಮ್ದ್ತಾಃಖಂ ರ್ತಕುಮ್  ||  

‘‘ಸದಾ ಕ್ಾಲಾದಿಸಮಬನಾಧದ್ತದಾಃಖಂ ದ್ೀಹಸಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಸದಾ ಕ್ಾಲಾದಿಸಮಬನಾಧದ್ತದಾಃಖಂ ದ್ೀಹಸಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ||  
ತಥಾತಥಾSSಪ ನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಜಡತ್ಾವನಿನರ್ಮೀನ್ ತತ ಪ ನ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಸ ಜಡತ್ಾವನಿನರ್ಮೀನ್ ತತ ||  
ಆತಮನ್ಾಃ ಸತಖರ ಪತ್ಾವನ್ನ ದ್ತಾಃಖಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ಆತಮನ್ಾಃ ಸತಖರ ಪತ್ಾವನ್ನ ದ್ತಾಃಖಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಕವಚಿತ್ ||  
ತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀಭರಮೀಣ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಜೀವೀತಸಾಮನ್ಮನ್ ೀಭರಮೀಣ್ೈವ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಜೀವೀ  ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ  ||  
ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ನ್ೀತ್ಾ ಮಲ್ ೀರ ಪಸ್ತಿಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ನ್ೀತ್ಾ ಮಲ್ ೀರ ಪಸ್ತಿಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ||  
ತದ್ವಶಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾಶಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ ತದ್ವಶಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾಶಾ ತ್್ೀನ್ೈವ ಸತಖದ್ತಾಃಖಿನ್ಾಃ ||  
ನಿರ್ನಾುನಿರ್ನಾು ತಸಯ ಚ ಪಾರಣಸುತ್್ ೀ ತಸಯ ಚ ಪಾರಣಸುತ್್ ೀSSಪ ಬಲವತುರಾಃ ಪ ಬಲವತುರಾಃ ||  
ತನಿನರಾನಾುತನಿನರಾನಾು  ಹಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾನ್ನ್ದಲಕ್ಷಣಾಃರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾನ್ನ್ದಲಕ್ಷಣಾಃ’’  ಇತ ತ್ಾತಾಯೀಯ ಇತ ತ್ಾತಾಯೀಯ ||| | 56 56 ||||  

 

ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ಕರ್ಞ್ಾನಾಸಯ ದ್ವನ್ ದವೀಪರಾಗಾಃ ಪರತಾಃ ಪರಸಯ ನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್ ಕ್ಾವಪ ಕರ್ಞ್ಾನಾಸಯ ದ್ವನ್ ದವೀಪರಾಗಾಃ ಪರತಾಃ ಪರಸಯ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSSSತಮನ್ಾಃ ಸಂಸೃತರ ಪಣಾಃ ಸಾಯದ್ೀವಂ ಪರಬತದ್ ಧೀ ನ್ ಬಿಭ್ೀತ ಭ ತ್್ೈಾಃ ತಮನ್ಾಃ ಸಂಸೃತರ ಪಣಾಃ ಸಾಯದ್ೀವಂ ಪರಬತದ್ ಧೀ ನ್ ಬಿಭ್ೀತ ಭ ತ್್ೈಾಃ ||||5757  

ಆತಮನ್ಾಃ ಆತಮನ್ಾಃ ––  ಮನ್ಸಾಃ ಮನ್ಸಾಃ || || ಭ ಮಯೀವಿಯಕ್ಾರಯೀಾಃ ಭ ಮಯೀವಿಯಕ್ಾರಯೀಾಃ | | 
ಪೀಡಯಪೀಡಕಯೀರತಭರ್ಮನ್ಸ್ ೀಾಃಪೀಡಯಪೀಡಕಯೀರತಭರ್ಮನ್ಸ್ ೀಾಃ  ಸತ್್ ೀದ್ತಯಖಂ ಭವತ ಸತ್್ ೀದ್ತಯಖಂ ಭವತ | | ಗರಹಸಯ ಗರಹಸಯ 
ಗರಹಣರ ಪಸಯ ಮನ್ಸಾಃ ಸತ ಏವ ಗರಹಣರ ಪಸಯ ಮನ್ಸಾಃ ಸತ ಏವ | | ಜಡ್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಸತ್್ಯೀವ ಜಡ್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಸತ್್ಯೀವ | | ತದಾತದಾತಮನ್ ೀ ಮನ್ಸಾಃ ತಮನ್ ೀ ಮನ್ಸಾಃ 
ಸತಾಃ ಸತಾಃ | | ಸಂಸೃತರ ಪಣಾಃ ಆತಮನ್ ೀ ಜೀಸಂಸೃತರ ಪಣಾಃ ಆತಮನ್ ೀ ಜೀವಸಯ ರ್ವಸಯ ರ್ಥಾ ತಥಾ ನ್ ಹಿಥಾ ತಥಾ ನ್ ಹಿ  ಪರಸಯ ಪರಸಯ | | 
ಅಮನ್ಸಾುವಅಮನ್ಸಾುವದ್ತ್್ ೀ ಮನ್ ೀಅನ್ವರ್ದ್ತ್್ ೀ ಮನ್ ೀಅನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ ಇತ ಭಾವಾಃ ವಯತರ್ೀಕ ಇತ ಭಾವಾಃ || || 57 57 ||||  

 

|| || ಇತ ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 111 1 --  23 23 ||||  
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|| || ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  24 24 ||||  
 

ಆಸ್ತೀಜಾಜಾಆಸ್ತೀಜಾಜಾನ್ಮಥ್ ೀ ಹಯರ್ಯಶ್ೈಕಮೀವಾವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ನ್ಮಥ್ ೀ ಹಯರ್ಯಶ್ೈಕಮೀವಾವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ||  
ರ್ದಾ ವಿವ್ೀಕನಿಪುಣಾ ಆದೌ ಕೃತರ್ತಗ್ೀ ಜನಾಾಃ ರ್ದಾ ವಿವ್ೀಕನಿಪುಣಾ ಆದೌ ಕೃತರ್ತಗ್ೀ ಜನಾಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ರ್ಥ್ೈವಾರ್ಯಸುಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಾಥ್ೈಯಕಯಮತದಾಹೃತಮ್ ರ್ಥ್ೈವಾರ್ಯಸುಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನಾಥ್ೈಯಕಯಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ತಥಾ ಕೃತರ್ತಗ್ೀ ಪಾರರ್ಸುದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ಕತತರಚಿತ್ತಥಾ ಕೃತರ್ತಗ್ೀ ಪಾರರ್ಸುದ್ನ್ಯೀಷ್ತ ತತ ಕತತರಚಿತ್’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 2 2 ||||  

 

ತನ್ಮರಾ ಫಲರ ಪ್ೀತನ್ಮರಾ ಫಲರ ಪ್ೀಣ ಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ಣ ಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ವಿಕಲ್ಲಾತಮ್ ||  
ವಾಙ್ಮನ್ ೀಗ್ ೀಚರಂ ಸತಯಂ ದಿವಧ್ಾ ಸಮಭವದ್ಾೃಹತ್ ವಾಙ್ಮನ್ ೀಗ್ ೀಚರಂ ಸತಯಂ ದಿವಧ್ಾ ಸಮಭವದ್ಾೃಹತ್ || || 3 3 ||||  

ಫಲಂ ರ ಪರ್ತೀತ ಫಲರ ಪಾಃ ಫಲಂ ರ ಪರ್ತೀತ ಫಲರ ಪಾಃ | | ಜ್ಞಾನಾಥ್ೈಯಕ್್ಯೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಯಮ್ ಜ್ಞಾನಾಥ್ೈಯಕ್್ಯೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಯಮ್ ||  
ಪಶಾಾತುದಿವಧ್ಾ ಸಮಭವತ್ ಪಶಾಾತುದಿವಧ್ಾ ಸಮಭವತ್ | | ತಚಛಬಾದಥಾಯತಮಕಮತಭರ್ಂ ಮಹತುರಮ್ ತಚಛಬಾದಥಾಯತಮಕಮತಭರ್ಂ ಮಹತುರಮ್ || || 3 3 ||||  

 

ತಯೀರ್ೀಕತರ್ ೀ ಹಯರ್ಯಾಃತಯೀರ್ೀಕತರ್ ೀ ಹಯರ್ಯಾಃ ಪರಕೃತಾಃ ಸ್ ೀಭರಾತಮಕ್ಾ  ಪರಕೃತಾಃ ಸ್ ೀಭರಾತಮಕ್ಾ ||  
ಜ್ಞಾನ್ಂಜ್ಞಾನ್ಂ  ತವನ್ಯತಮೀ ಭಾಗಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃತವನ್ಯತಮೀ ಭಾಗಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ  ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 4 4 ||||  

 

ತಮೀ ರಜಾಃ ಸತವಮಿತ ಪರಕೃತ್್ೀರಭವನ್ ಗತಣಾಾಃ ತಮೀ ರಜಾಃ ಸತವಮಿತ ಪರಕೃತ್್ೀರಭವನ್ ಗತಣಾಾಃ ||  
ಮರಾ ಪರಕ್ಷ್ ೀಭಯಮಾಣಾರಾಾಃ ಪುರತಷಾನ್ತಮತ್್ೀನ್ ವಾ ಮರಾ ಪರಕ್ಷ್ ೀಭಯಮಾಣಾರಾಾಃ ಪುರತಷಾನ್ತಮತ್್ೀನ್ ವಾ || || 5 5 ||||  

 

ತ್್ೀಭಯಾಃ ಸಮಭವತ ಸತರಂ ಮತ ಸತ್್ರೀಣ ಚ ಸಂರ್ತತಮ್ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಸಮಭವತ ಸತರಂ ಮತ ಸತ್್ರೀಣ ಚ ಸಂರ್ತತಮ್ ||  
ತತ್್ ೀ ವಿಕತವಯತ್್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ಯೀತತ್್ ೀ ವಿಕತವಯತ್್ ೀ ಜಾತ್್ ೀ ಯೀSSಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ವಿಮೀಹಕಾಃ ಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ವಿಮೀಹಕಾಃ || || 6 6 ||||  

 

ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ೈಜಸಶಾ ತ್ಾಮಸಶ್ಾೀತಯಹಂ ತರವೃತ್ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ೈಜಸಶಾ ತ್ಾಮಸಶ್ಾೀತಯಹಂ ತರವೃತ್ ||  
ತನಾಮತನಾಮತ್್ರೀತ್್ರೀನಿದಾರ್ಮನ್ನಿದಾರ್ಮನ್ಸಾಂಸಾಂ  ಕ್ಾರಣಂ ಚಿದ್ಚಿನ್ಮರ್ಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಚಿದ್ಚಿನ್ಮರ್ಾಃ || || 7 7 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನಾಭಿಮಾನಿೀ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಬರಹಾಮ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ಜ್ಞಾನಾಭಿಮಾನಿೀ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಬರಹಾಮ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ||  
ಅಥಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಪರಕೃತಗಾಯರ್ತರೀ ಸಾಅಥಾಯಭಿಮಾನಿೀ ಪರಕೃತಗಾಯರ್ತರೀ ಸಾ  ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ತಯೀನಿಯರಾಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ರೀಶಾಾನ್ತಗಾರಹಿಕ್ಾ ಸೃತ್ಾ ತಯೀನಿಯರಾಮಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಶ್ರೀಶಾಾನ್ತಗಾರಹಿಕ್ಾ ಸೃತ್ಾ ||  
ವಾರ್ತಸತು ಬರಹಮಣಾಃ ಪುತರಾಃ ಪರಕೃತ್ೌ ಸಮಜಾರ್ತ ವಾರ್ತಸತು ಬರಹಮಣಾಃ ಪುತರಾಃ ಪರಕೃತ್ೌ ಸಮಜಾರ್ತ ||  
ತರಗತಣಾತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಸತ್ಾವತಮಕಸುಥಾ ತರಗತಣಾತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ಟಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಸತ್ಾವತಮಕಸುಥಾ ||  
ಗಾರ್ತರೀ ಗಾರ್ತರೀ ಚ್ೈಚ್ೈವ ಸಾವಿತರೀ ತಥ್ೈವ ಚ ಸರಸವತೀ ವ ಸಾವಿತರೀ ತಥ್ೈವ ಚ ಸರಸವತೀ ||  
ಏವಂ ತರರ ಪಾ ಪರಕೃತರ್ೀಕ್ಾ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ಏವಂ ತರರ ಪಾ ಪರಕೃತರ್ೀಕ್ಾ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
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ತ್ಾಸತ ವಿೀರ್ಯಂ ಸಮತತಸೃಷ್ಟಂ ಬರಹಮಣ್ೈಕತವಮಾಗತಮ್ ತ್ಾಸತ ವಿೀರ್ಯಂ ಸಮತತಸೃಷ್ಟಂ ಬರಹಮಣ್ೈಕತವಮಾಗತಮ್ ||  
ಸ ಸ ತ್ಾರತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಾರ್ತಲ್ ೀಯಕಪರಣಾರ್ಕಾಃ ಸ ಸ ತ್ಾರತ್ಾಮ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಾರ್ತಲ್ ೀಯಕಪರಣಾರ್ಕಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ಸ ತರಂ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಾರಣಾದಿವಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ ತಸಾಯಪ ಸ ತರಂ ಭಗವಾನ್ ಧ್ಾರಣಾದಿವಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ ||  
ಸ ತರಪೂತರಸುವಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ರತದ್ರಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ಸ ತರಪೂತರಸುವಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ರತದ್ರಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ||  
ಸ ತ್ಾರತಮನಾ ಮಹಾಂಶಾಾಪ ಸಹಜಾತಶಾತತಮತಯಕಾಃ ಸ ತ್ಾರತಮನಾ ಮಹಾಂಶಾಾಪ ಸಹಜಾತಶಾತತಮತಯಕಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ಪುತ್್ ರೀತಸಾಯಪ ಪುತ್್ ರೀSSಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ರತದ್ರಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ರತದ್ರಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಾಃ ||  
ಸ ತ್ಾರತಮನಾ ಮಹಾಂಶಾಾಪ ಸಹಜಾತಶಾಸ ತ್ಾರತಮನಾ ಮಹಾಂಶಾಾಪ ಸಹಜಾತಶಾತತಮತಯಖಾಃ ತತಮತಯಖಾಃ ||  
ತಸಾಯಪ ಪುತ್್ ರೀತಸಾಯಪ ಪುತ್್ ರೀSSಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ಚಾನ್ನ್ು ಉದಾಹೃತಾಃ ಹಙ್ಕೆರಾಃ ಸ ಚಾನ್ನ್ು ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಅನ್ನಾುದ್ಪ ರತದ್ ರೀಅನ್ನಾುದ್ಪ ರತದ್ ರೀSSಭ ದ್ಬಾಹಮಣಶ್ಾೀತ ಸ ತರಧ್ಾ ಭ ದ್ಬಾಹಮಣಶ್ಾೀತ ಸ ತರಧ್ಾ ||  
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ಬರಹಮಜಸತು ತ್್ೈಜಸ್ ೀ ವಾರ್ತಜಾಃ ಸೃವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ಬರಹಮಜಸತು ತ್್ೈಜಸ್ ೀ ವಾರ್ತಜಾಃ ಸೃತಾಃ ತಾಃ ||  
ತ್ಾಮಸ್ ೀತ್ಾಮಸ್ ೀSSನ್ನ್ುಜಶ್ೈವ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಗತಣಭ್ೀದ್ತಾಃನ್ನ್ುಜಶ್ೈವ ಸ ಏಕ್್ ೀ ಗತಣಭ್ೀದ್ತಾಃ’’  ಇತ ಪಾರರ್ಮಯೀಇತ ಪಾರರ್ಮಯೀ  ||||  
‘‘ಚಿದ್ಚಿದ್ಯದ್ವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ರತದ್ರಶ್ಾದ್ಚಿನ್ಮರ್ಾಃಚಿದ್ಚಿದ್ಯದ್ವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸ ರತದ್ರಶ್ಾದ್ಚಿನ್ಮರ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 44--7 7 ||||  

 

ತಸ್ತಮನ್ನಹಂ ಸಮಭವಮಣ ಡ್ೀ ಸಲ್ಲಲಸಂಸಿ್ತತ್್ೀ ತಸ್ತಮನ್ನಹಂ ಸಮಭವಮಣ ಡ್ೀ ಸಲ್ಲಲಸಂಸಿ್ತತ್್ೀ ||  
ಮಮ ನಾಭಾಯಮಭ ತ್ ಪದ್ಮಂ ವಿಶಾವಖಯಂ ತತರ ಚಾತಮಭ ಾಃ ಮಮ ನಾಭಾಯಮಭ ತ್ ಪದ್ಮಂ ವಿಶಾವಖಯಂ ತತರ ಚಾತಮಭ ಾಃ || || 10 10 ||||  

‘‘ಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಸತು ಪರವಿಷ್ ಟೀಚಿದಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಸತು ಪರವಿಷ್ ಟೀSSಣ ಡ್ೀಣ ಡ್ೀ  ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್ ||  
ತನಾನತನಾನಬ್ೀಭ ಯತದ್ೀಹ್ ೀಬ್ೀಭ ಯತದ್ೀಹ್ ೀSSಭ ತ್ ಪದಾಮದ್ಪ ಚತತಮತಯಖಾಃ ಭ ತ್ ಪದಾಮದ್ಪ ಚತತಮತಯಖಾಃ ||  
ಚತತಮತಯಖಸತು ಸವಾಯಣ ಡ್ೀ ವಾಯಚತತಮತಯಖಸತು ಸವಾಯಣ ಡ್ೀ ವಾಯಪುಪುದ್ೀಹ್ ೀ ಮಹಾಮನಾಾಃ ದ್ೀಹ್ ೀ ಮಹಾಮನಾಾಃ ||  
ಹರಿಸತು ಸವಯವಾಯಪುೀಹರಿಸತು ಸವಯವಾಯಪುೀSSಪ ಭ ತದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ಪ ಭ ತದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ||  
ನ್ೈವಾಸಯ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ಕವಚಿತ್ನ್ೈವಾಸಯ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾಃ ಪಾರದ್ತಭಾಯವ್ೀಷ್ವಪ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ನಿವೃತ್ ು್ೀ || || 10 10 ||||  

 

ಯೀಗಸಯ ತಪಸಯೀಗಸಯ ತಪಸಶ್ೈಶ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಗತಯೀವ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಗತಯೀSSಮಲಾಾಃ ಮಲಾಾಃ ||  
ಮಹಜಯನ್ಸುಪಾಃ ಸತಯಂಮಹಜಯನ್ಸುಪಾಃ ಸತಯಂ  ಭಕಿುಯೀಗಸಯ ಮದ್ುತಾಃ ಭಕಿುಯೀಗಸಯ ಮದ್ುತಾಃ || || 14 14 ||||  

ಮಹಾರಾದಿೀನಾಮಪ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀಮಹಾರಾದಿೀನಾಮಪ ಭಕಿುಯೀಗ್ ೀSSಪ್ೀಪ್ೀಕ್ಷಿಕ್ಷಿತ ಏವ ತ ಏವ 
ಆ ಕ್್ಯೀನಾಪ್ೀಕ್ಷಿತತ್ಾವದ್ಾಕಿುಯೀಗಸಯ ಮದ್ುತರಿತತಯಕುಮ್ ಆ ಕ್್ಯೀನಾಪ್ೀಕ್ಷಿತತ್ಾವದ್ಾಕಿುಯೀಗಸಯ ಮದ್ುತರಿತತಯಕುಮ್ ||  

‘‘ನ್ೈವ ವಿಷಾಣವಭಕುಸಯ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್ಾದಿಕ್ಾ ಗತಾಃ ನ್ೈವ ವಿಷಾಣವಭಕುಸಯ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್ಾದಿಕ್ಾ ಗತಾಃ ||  
ಭಕತಯದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕರಮಾದ್ ಧ್ವಯಂ ರಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ಭಕತಯದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕರಮಾದ್ ಧ್ವಯಂ ರಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ||  
ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾ ಸಾನಾ ಸಾSSಪ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್ಾದಿಕ್ಾ ಗತಾಃ ಪ ಮಹಲ್ ೀಯಕ್ಾದಿಕ್ಾ ಗತಾಃ ||  
ಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರೀಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾತ್ ಕರಮಾದ್ ಧ್ವಯಂ ರಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ಕ್ಾತ್ ಕರಮಾದ್ ಧ್ವಯಂ ರಾವದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್ ||  
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ನಿತಯಶ್್ ೀ ಭಗವದ್ ರಪಸಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ನಿತಯಶ್್ ೀ ಭಗವದ್ ರಪಸಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ಮ ಹ ತಯಮಾತರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮ ಹ ತಯಮಾತರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಯಸಾಯನ್ಮಹಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್್ ೀನ್ಮಹಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್್ ೀSS ಕಮ್  ಕಮ್ ||  
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ ಸಾಯಸಾಯನ್ಮಹಾಜ್ಞಾನಾದ್ಧರ್ೀಗಯತಾಃ ನ್ಮಹಾಜ್ಞಾನಾದ್ಧರ್ೀಗಯತಾಃ ||  
ಸದ್ೈವಾಖಣಿಡತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಪ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ಸದ್ೈವಾಖಣಿಡತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಪ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ ||  
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ರ್ತಕುಂ ನಿತಯಂಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ರ್ತಕುಂ ನಿತಯಂ ಷ್ಣಾಮತರಕ್ಾಲರಾ  ಷ್ಣಾಮತರಕ್ಾಲರಾ ||  
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ನಿತಯಂ ಏಕಮಾತ್ಾರ ರ್ತಜಾ ರ್ತತಮ್ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ನಿತಯಂ ಏಕಮಾತ್ಾರ ರ್ತಜಾ ರ್ತತಮ್ ||  
ಯೀಗನಾಮಾನಸತಮತದಿದಷ್ಟಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ನಿತಯಮಖಣಿಡತಮ್ ಯೀಗನಾಮಾನಸತಮತದಿದಷ್ಟಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ನಿತಯಮಖಣಿಡತಮ್ ||  
ತಚಾತತಭಾಯಗರಾ ನಿತಯಮಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ರ್ತತಮ್ ತಚಾತತಭಾಯಗರಾ ನಿತಯಮಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾ ರ್ತತಮ್ ||  
ಪಾದ್ಯೀಗಾಖಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ನಿತಯಮಖಣಿಡತಮ್ ಪಾದ್ಯೀಗಾಖಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ನಿತಯಮಖಣಿಡತಮ್ ||  
ಪಾದ್ಯೀಗಾನ್ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ ೀ ಜನ್ಲ್ ೀಕಸತು ಯೀಗತಾಃಪಾದ್ಯೀಗಾನ್ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ ೀ ಜನ್ಲ್ ೀಕಸತು ಯೀಗತಾಃ||  
ತಪಸಸತುತಪೀಲ್ ೀಕಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ನಾನ್ಯತಪಸಸತುತಪೀಲ್ ೀಕಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ನಾನ್ಯತಾಃ ಕವಚಿತ್ತಾಃ ಕವಚಿತ್’’  ಇತ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗ್ೀ ಇತ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗ್ೀ || || 14 14 ||||  

 

ಮರಾ ಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಧ್ಾತರ ಕಮಯರ್ತಕುಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ ಮರಾ ಕ್ಾಲಾತಮನಾ ಧ್ಾತರ ಕಮಯರ್ತಕುಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ ||  
ಗತಣಪರವಾಹ ತ್್ೀತಸ್ತಮನ್ತನನ್ಮಜಜತ ನಿಮಜಜತ ಗತಣಪರವಾಹ ತ್್ೀತಸ್ತಮನ್ತನನ್ಮಜಜತ ನಿಮಜಜತ || || 15 15 ||||  

ಕ್ಾಲಾತಮನಾ  ಕ್ಾಲಾತಮನಾ  --  ಜ್ಞಾಜ್ಞಾನಾದಾಯತಮನಾ ನಾದಾಯತಮನಾ || || 15 15 ||||  
 

ರ್ಸತು ರ್ಸಾಯದಿರನ್ುಶಾ ಸ ವ್ೈ ಮಧ್ಯಂ ಚ ತಸಯ ತತ್ ರ್ಸತು ರ್ಸಾಯದಿರನ್ುಶಾ ಸ ವ್ೈ ಮಧ್ಯಂ ಚ ತಸಯ ತತ್ ||  
ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ವಯವಹಾರಾಥ್ ೀಯ ರ್ಥಾ ತ್್ೈಜಸಪಾರ್ಥಯವಾಾಃ ವಿಕ್ಾರ್ ೀ ವಯವಹಾರಾಥ್ ೀಯ ರ್ಥಾ ತ್್ೈಜಸಪಾರ್ಥಯವಾಾಃ || || 17 17 ||||  

‘‘ಪರಕೃತ್್ೀಸತು ವಿಕ್ಾರಾಣಾಂ ಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ಪರಕೃತ್್ೀಸತು ವಿಕ್ಾರಾಣಾಂ ಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ಇಷ್ಯತ್್ೀ ||  
ತಥ್ೈವ್ೈಕ್ಾಂಶತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸ್ ೀತಥ್ೈವ್ೈಕ್ಾಂಶತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸ್ ೀSSಪ ನಾಭ್ೀದ್ವಜಯತಾಃ ಪ ನಾಭ್ೀದ್ವಜಯತಾಃ ||  
ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಮತಾಃ ಪಾರಹತರಭ್ೀದ್ಂ ವಾ ತಯೀಬತಯಧ್ಾಾಃಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಮತಾಃ ಪಾರಹತರಭ್ೀದ್ಂ ವಾ ತಯೀಬತಯಧ್ಾಾಃ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 17 17 ||||  

 

ರ್ದ್ತಪಾರ್ದ್ತಪಾದಾದಾರ್ ಪೂವಯಸತು ಭಾವೀ ವಿಕತರತತ್್ೀ ಪರಮ್ ರ್ ಪೂವಯಸತು ಭಾವೀ ವಿಕತರತತ್್ೀ ಪರಮ್ ||  
ಆದಿರನ್ ುೀ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಸ್ತಮಂಸುತಸತಯಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಆದಿರನ್ ುೀ ರ್ತ್್ ೀ ರ್ಸ್ತಮಂಸುತಸತಯಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ || || 18 18 ||||  

 

‘‘ಪಾರಮಾರ್ಥಯಕಸತಯತವಂ ಸಾವತನ್ಯಪಾರಮಾರ್ಥಯಕಸತಯತವಂ ಸಾವತನ್ಯಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ತದಿವಷ್ ಣೀರ್ೀವ ನಾನ್ಯಸಯ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಸದಾತದಿವಷ್ ಣೀರ್ೀವ ನಾನ್ಯಸಯ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಸದಾSSಸ್ತುತ್ಾಸ್ತುತ್ಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ರ್ರ್ದ್ಬಾಹ್ ೇಪಾದಾರ್ ಪೂವಯಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯದಿರಾದಿರನ್ುಶಾ ರ್ದ್ಬಾಹಮಣಿ ರ್ಸಾಮತ್ ದ್ಬಾಹ್ ೇಪಾದಾರ್ ಪೂವಯಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯದಿರಾದಿರನ್ುಶಾ ರ್ದ್ಬಾಹಮಣಿ ರ್ಸಾಮತ್ 
ತಸಾಮದ್ಬಾಹಮಪರಮಾರ್ಯಸತಯಮ್ ತಸಾಮದ್ಬಾಹಮಪರಮಾರ್ಯಸತಯಮ್ || || 18 18 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 454 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಪರಕೃತಹಯಯಸ್ ಯೀಪಾದಾನ್ಮಾಧ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ಪರಕೃತಹಯಯಸ್ ಯೀಪಾದಾನ್ಮಾಧ್ಾರಾಃ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ||  
ಸತ್್ ೀಸತ್್ ೀSSಭಿವಯಞ್ಜಕಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಬರಹಮ ತತಿತರ್ಂ ತವಹಮ್ ಭಿವಯಞ್ಜಕಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಬರಹಮ ತತಿತರ್ಂ ತವಹಮ್ || || 1919||||  

ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಿರಣಯಗಭಯಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀSSಪ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಸ ಏವ ಪ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಸ ಏವ ||  

‘‘ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿಶಬಿದತಾಃ ಕ್ಾಲಾಭಿಮಾನಿೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಕ್ಾಲ ಇತಯಭಿಶಬಿದತಾಃ ||  
ಸವಯಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀ ಸ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಉಚಯತ್್ೀ ಸವಯಜೀವಾಭಿಮಾನಿೀ ಸ ಪರಾಃ ಪುರತಷ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಪರಕೃತನಾಯಮ ತತಾತನೀ ಪರಕೃತ್್ೀರಭಿಮಾನಿನಿೀ ಪರಕೃತನಾಯಮ ತತಾತನೀ ಪರಕೃತ್್ೀರಭಿಮಾನಿನಿೀ ||  
ಸಾ ಪರಸ ತ್್ೀ ಜಗತಸವಯಂ ಸ ತರಮಾರಭಯ ಸವಯಶಾಃಸಾ ಪರಸ ತ್್ೀ ಜಗತಸವಯಂ ಸ ತರಮಾರಭಯ ಸವಯಶಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ಆಧ್ಾರ್ ೀ ವಯಞ್ಜಕಶ್ೈವ ಪರಸವಿೀತ್ಾ ಚಆಧ್ಾರ್ ೀ ವಯಞ್ಜಕಶ್ೈವ ಪರಸವಿೀತ್ಾ ಚ  ಕ್್ೀಶವಾಃ ಕ್್ೀಶವಾಃ ||  
ಕ್ಾಲಪರಕೃತಪುಂಸಾಂ ಚ ತನ್ ಮಲಪರಕೃತ್್ೀರಪ ಕ್ಾಲಪರಕೃತಪುಂಸಾಂ ಚ ತನ್ ಮಲಪರಕೃತ್್ೀರಪ ||  
ಆಧ್ಾರ್ ೀ ವಯಞ್ಜಕಶ್ೈವ ಸವಯಸಾಯಪ ನಿರಾಮಕಾಃಆಧ್ಾರ್ ೀ ವಯಞ್ಜಕಶ್ೈವ ಸವಯಸಾಯಪ ನಿರಾಮಕಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 19 19 ||||  

 

ಸಗಯಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ ತ್ಾವತ್ ಪೌವಾಯಪಯೀಯಣ ನಿತಯಶಾಃ ಸಗಯಾಃ ಪರವತಯತ್್ೀ ತ್ಾವತ್ ಪೌವಾಯಪಯೀಯಣ ನಿತಯಶಾಃ ||  
ಮಹಾನ್ಮಹಾನ್  ಗತಣವಿಸಗ್ ೀಯಗತಣವಿಸಗ್ ೀಯSSರ್ಯಾಃ ಸಿ್ತತಯನ್ ುೀ ರಾವದಿೀಕ್ಷಣಮ್ ರ್ಯಾಃ ಸಿ್ತತಯನ್ ುೀ ರಾವದಿೀಕ್ಷಣಮ್ || || 20 20 ||||  

ರಾವತ್ ಸಿ್ತತರಸ್ತು ತ್ಾವದ್ತತಾತುರಸ್ಯೀವ ರಾವತ್ ಸಿ್ತತರಸ್ತು ತ್ಾವದ್ತತಾತುರಸ್ಯೀವ | | ರಾವದಿೀಕ್ಷಣಂ ರಾರಾವದಿೀಕ್ಷಣಂ ರಾವತರಲರ್ಾಃ ಸಾಯದಿತ ವತರಲರ್ಾಃ ಸಾಯದಿತ 
ಭಗವತಾಃ ಸಮರಣಮ್ ಭಗವತಾಃ ಸಮರಣಮ್ || || 20 20 ||||  

 

ವಿರಾಣಮರಾವಿರಾಣಮರಾSSSSಸಾದ್ಯಮಾನ್ ೀ ಲ್ ೀಕಕಲಾವಿಕಲಾಕಾಃ ಸಾದ್ಯಮಾನ್ ೀ ಲ್ ೀಕಕಲಾವಿಕಲಾಕಾಃ ||  
ಪಞ್ಾತ್ಾವರಾವಿಶ್ೀಷಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ಭತವನ್ೈಾಃ ಸಹ ಪಞ್ಾತ್ಾವರಾವಿಶ್ೀಷಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ ಭತವನ್ೈಾಃ ಸಹ || || 21 21 ||||  

‘‘ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಗತಣ್ ೀದ್ರೀಕ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ಾಃ  ಪೃರ್ಥವಿೀ ಸೃತ್ಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಸೃತ್ಾ’’  ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ||  

ಪಞ್ಾತ್ಾವನ್ನ್ುರಮವಿಶ್ೀಷಾರ್ ಪಞ್ಾತ್ಾವನ್ನ್ುರಮವಿಶ್ೀಷಾರ್ || || 21 21 ||||  
 

ಅನ್ನೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮತಯಯಮನ್ನಂ ಧ್ಾನಾಸತ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀಅನ್ನೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮತಯಯಮನ್ನಂ ಧ್ಾನಾಸತ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ  ||  
ಧ್ಾನಾ ಭ ಮೌ ಪರಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ಭ ಮಿಗಯನ ಧ್ೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಧ್ಾನಾ ಭ ಮೌ ಪರಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ಭ ಮಿಗಯನ ಧ್ೀ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ || || 22 22 ||||  

‘‘ದ್ೀವಾಯಮೀಷ್ ಮಾನಿನಾಯಂ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀದ್ೀವಾಯಮೀಷ್ ಮಾನಿನಾಯಂ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀSSನಾನಭಿಮಾನಿನಿೀನಾನಭಿಮಾನಿನಿೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  
 

ಯೀನಿವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕ್್ೀ ಸೌಮಯಯೀನಿವ್ೈಯಕ್ಾರಿಕ್್ೀ ಸೌಮಯ  ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮಹತೀಶವರ್ೀ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮಹತೀಶವರ್ೀ ||  
ಶಬ್ ದೀ ಭ ತ್ಾ ಮಪ್ಯೀತ ಭ ತ್ಾದಿಮಯಹತ ಪರಭತಾಃ ಶಬ್ ದೀ ಭ ತ್ಾ ಮಪ್ಯೀತ ಭ ತ್ಾದಿಮಯಹತ ಪರಭತಾಃ || || 25 25 ||||  

‘‘ವಿಕ್ಾರಜತ್ಾವತ್ ತತ ಮಹಾನ್ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ ಉದಾಹೃತಾಃ ವಿಕ್ಾರಜತ್ಾವತ್ ತತ ಮಹಾನ್ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ ಉದಾಹೃತಾಃ ||  
ಈಶನಾದಿೀಶವರಶ್ೈವಈಶನಾದಿೀಶವರಶ್ೈವ  ಬರಹಾಮ ಬೃಂಹಣತಾಃ ಸೃತಾಃಬರಹಾಮ ಬೃಂಹಣತಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 25 25 ||||  
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ಸ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮಹಾನ್ ಸ್ವೀಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣವತುಮಾಃ ಸ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮಹಾನ್ ಸ್ವೀಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಗತಣವತುಮಾಃ ||  
ತ್್ೀತ್್ೀSSವಯಕ್ ು್ೀ ಸಮರಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀವಯಕ್ ು್ೀ ಸಮರಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀSSವಯಯೀ ವಯಯೀ || || 26 26 ||||  

 

ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಾರಾಮಯೀ ಜೀವ್ೀ ಜೀವ ಆತಮನಿ ಮರ್ಯಜ್ೀ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಾರಾಮಯೀ ಜೀವ್ೀ ಜೀವ ಆತಮನಿ ಮರ್ಯಜ್ೀ ||  
ಆತ್ಾಮ ಕ್್ೀವಲ ಆತಮಸ್ ಿೀ ವಿಕಲ್ ಾೀಪಾರ್ಲಕ್ಷಣಾಃ ಆತ್ಾಮ ಕ್್ೀವಲ ಆತಮಸ್ ಿೀ ವಿಕಲ್ ಾೀಪಾರ್ಲಕ್ಷಣಾಃ || || 27 27 ||||  

 

ಏಷ್ ಸಾಙ್್ಯವಿ ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಸಂಶರ್ಗರನಿಿಏಷ್ ಸಾಙ್್ಯವಿ ಾಃ ಪರೀಕುಾಃ ಸಂಶರ್ಗರನಿಿಹ್ೀತಕಾಃ ಹ್ೀತಕಾಃ ||  
ಪರತಲ್ ೀಮಾನ್ತಲ್ ೀಮಾಭಾಯಂ ಪರಾವರದ್ೃಶಾ ಮರಾ ಪರತಲ್ ೀಮಾನ್ತಲ್ ೀಮಾಭಾಯಂ ಪರಾವರದ್ೃಶಾ ಮರಾ || || 29 29 ||||  

‘‘ಗಾರ್ತರೀ ಚ್ೈವ ಸಾವಿತರೀ ತಥ್ೈವ ಚ ಸರಸವತೀ ಗಾರ್ತರೀ ಚ್ೈವ ಸಾವಿತರೀ ತಥ್ೈವ ಚ ಸರಸವತೀ ||  
ಏವಂ ತರರ ಪಾ ಪರಕೃತಬರಯಹಮಪತನೀ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ಏವಂ ತರರ ಪಾ ಪರಕೃತಬರಯಹಮಪತನೀ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾ ||  
ಮಹತುತ್ಾುವತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ತಜಜತ್ಾವತ್ ತತರ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಮಹತುತ್ಾುವತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ತಜಜತ್ಾವತ್ ತತರ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಗತಣಾಗತಣಾ ಕಾಃ ಪತರಪ ತಸಾಯಾಃ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀ ಕಾಃ ಪತರಪ ತಸಾಯಾಃ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀದ್ದ್ತಾಃ ತಾಃ ||  
ತರವಿಧ್ಾ ಮ ಲರ ಪಾರಾಂ ಪರಕೃತ್ಾಯಂತರವಿಧ್ಾ ಮ ಲರ ಪಾರಾಂ ಪರಕೃತ್ಾಯಂ  ಸಾ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀಸಾ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ  ||  
ಪರಕೃತಮ ಯಲರ ಪಾ ಸಾ ಬರಹಮಪತನೀ ಜಗನ್ಮರಾ ಪರಕೃತಮ ಯಲರ ಪಾ ಸಾ ಬರಹಮಪತನೀ ಜಗನ್ಮರಾ ||  
ಪುರತಷಾಭಿಧ್್ೀ ವಿರಿಞ್ಚಾೀ ತತ ಸ ಸವಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲಸಂಜ್ಞಿತ್್ೀ ಪುರತಷಾಭಿಧ್್ೀ ವಿರಿಞ್ಚಾೀ ತತ ಸ ಸವಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲಸಂಜ್ಞಿತ್್ೀ ||  
ಕ್ಾಲಾಭಿಧ್್ ೀ ವಿರಿಞ್ಾಸತು ಮಹಾಲಕ್ಷಾಮಯಂ ವಿಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಲಾಭಿಧ್್ ೀ ವಿರಿಞ್ಾಸತು ಮಹಾಲಕ್ಷಾಮಯಂ ವಿಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಜೀವಮಾಯೀತ ರಾಮಾಹತಾಃ ಸಾ ಚ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ಜೀವಮಾಯೀತ ರಾಮಾಹತಾಃ ಸಾ ಚ ಸತ್ಾವದಿಭ್ೀದ್ತಾಃ ||  
ತರವಿಧ್್ೈಕತವಮಾಪಾದ್ಯ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ತರವಿಧ್್ೈಕತವಮಾಪಾದ್ಯ ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಪರಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಹರ್ೀರತಯನ್ುಸಾಮಿೀಪಯಂ ಲಯೀ ಲಹರ್ೀರತಯನ್ುಸಾಮಿೀಪಯಂ ಲಯೀ ಲಕ್ಷಾಮಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ಕ್ಷಾಮಯಾಃ ಪರಕಿೀತಯತಾಃ ||  
ಪುರತಷ್ೀಣಾಪ ಸಾಮಿೀಪಯಂ ಪುರತಷ್ೀಣಾಪ ಸಾಮಿೀಪಯಂ ಪರಪರಕೃತ್್ೀಲಯರ್ ಉಚಯತ್್ೀ ಕೃತ್್ೀಲಯರ್ ಉಚಯತ್್ೀ ||  
ಬರಹಾಮ ಚ ಪರಕೃತಶ್ೈವ ಮತಕಿುಗೌ ವಿಲಯೀ ರ್ತಾಃ ಬರಹಾಮ ಚ ಪರಕೃತಶ್ೈವ ಮತಕಿುಗೌ ವಿಲಯೀ ರ್ತಾಃ ||  
ಅತಸ ುೌಭಿನ್ನದ್ೀಹೌ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ೌರ ಸಮಿೀಪಗೌಅತಸ ುೌಭಿನ್ನದ್ೀಹೌ ತತ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ೌರ ಸಮಿೀಪಗೌ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 26 26 ––  29 29 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತವಿಯಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  24 24 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  25 25 ||||  
 

ಕ್ಾಮ ಈಕ್ಾಮ ಈಹಾಹಾಮದ್ಸೃಷಾಣಸಿಮಾ ಆಶ್ೀಭಿಯದಾಮದ್ಸೃಷಾಣಸಿಮಾ ಆಶ್ೀಭಿಯದಾSSಸತಖಸತಖಮ್ ಮ್ ||  
ಮನ್ ೀತ್ಾಸಹ್ ೀ ರ್ಮನ್ ೀತ್ಾಸಹ್ ೀ ರ್ಶಾಃಶಾಃ  ಪರೀತಧ್ಾಯಷ್ಟಯಯವಿೀರ್ಯಬಲ್ ೀದ್ಯಮಾಾಃ ಪರೀತಧ್ಾಯಷ್ಟಯಯವಿೀರ್ಯಬಲ್ ೀದ್ಯಮಾಾಃ || || 3 3 ||||  
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‘‘ರಾಜಸ್ೀರಾಜಸ್ೀSSಪ ರ್ದಾ ದ್ತಾಃಖಂ ತ್ಾಮಸ್ೀ ಕಿಮತತ್್ೀತ ತತ್ ಪ ರ್ದಾ ದ್ತಾಃಖಂ ತ್ಾಮಸ್ೀ ಕಿಮತತ್್ೀತ ತತ್ ||  
ರಾಜಸ್ೀ ದ್ತಾಃಖವಚನ್ಂ ತ್ಾಮಸ್ೀರಾಜಸ್ೀ ದ್ತಾಃಖವಚನ್ಂ ತ್ಾಮಸ್ೀSSತವಿವಕ್ಷರಾತವಿವಕ್ಷರಾ’’  ಇತ ಪರದ್ ಯೀತ್್ೀ ಇತ ಪರದ್ ಯೀತ್್ೀ || || 3 3 ||||  

 

ಕ್್ೈವಲಯಂ ಸಾತವಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯನಿಷ್ಠಂ ತತ ರಾಜಸಮ್ ಕ್್ೈವಲಯಂ ಸಾತವಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕಮಯನಿಷ್ಠಂ ತತ ರಾಜಸಮ್ ||  
ಪಾರಕೃತಂಪಾರಕೃತಂ  ತ್ಾಮಸಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮನಿನಷ್ಠಂ ನಿಗತಯಣಂ ಸೃತಮ್ ತ್ಾಮಸಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮನಿನಷ್ಠಂ ನಿಗತಯಣಂ ಸೃತಮ್ || || 24 24 ||||  

‘‘ನ್ೈಗತಯಣಯಸಾಧ್ನ್ಂ ರ್ತುನಿನಗತಯಣಂ ಪರಿಕಿೀತಯತಮ್ನ್ೈಗತಯಣಯಸಾಧ್ನ್ಂ ರ್ತುನಿನಗತಯಣಂ ಪರಿಕಿೀತಯತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  
‘‘ರ್ಥಾಶಾಸ್ ಿೀಕುವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ರ್ಥಾಶಾಸ್ ಿೀಕುವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಸವದ್ೃಷ್ಟಶಾಸಾಿನ್ತಕ ಲಾಯದ್ದ್ೃಷಾಟನಾಂ ಚ ಭಕಿುತಾಃ ಸವದ್ೃಷ್ಟಶಾಸಾಿನ್ತಕ ಲಾಯದ್ದ್ೃಷಾಟನಾಂ ಚ ಭಕಿುತಾಃ ||  
ಗತಣಾನಾಂ ತತ ಹರೌ ಭಾವಂ ವಿನಿಶ್ಾತ್್ಯೈತದಾಶರರಾತ್ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ಹರೌ ಭಾವಂ ವಿನಿಶ್ಾತ್್ಯೈತದಾಶರರಾತ್ ||  
ರ್ಥಾಶಾಸಾಿನ್ತಸನಾಧರ್ಥಾಶಾಸಾಿನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಹರಿಸಂಶರರ್ಮ್ನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಹರಿಸಂಶರರ್ಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 24 24 ||||  

 

ಸಾತವಕ್ಾಯಧ್ಾಯತಮಕಿೀ ಶರದಾಧ ಕಮಯಶರದಾಧ ತತ ರಾಜಸ್ತೀ ಸಾತವಕ್ಾಯಧ್ಾಯತಮಕಿೀ ಶರದಾಧ ಕಮಯಶರದಾಧ ತತ ರಾಜಸ್ತೀ ||  
ತ್ಾಮಸಯಧ್ಮೀಯ ರಾ ಶರದಾಧ ಮತ್್ಸೀವಾರಾಂ ತತ ನಿಗತಯಣಾ ತ್ಾಮಸಯಧ್ಮೀಯ ರಾ ಶರದಾಧ ಮತ್್ಸೀವಾರಾಂ ತತ ನಿಗತಯಣಾ || || 27 27 ||||  

‘‘ಶತರತಶಾಸಾಿನ್ತಸಾರ್ೀಣ ರಾ ಶರದಾಧಪರಮಾತಮನಿ ಶತರತಶಾಸಾಿನ್ತಸಾರ್ೀಣ ರಾ ಶರದಾಧಪರಮಾತಮನಿ ||  
ಸ ಸಾತವಕಿೀ ತದ್ನ್ಯಸಾಯಪಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನಿಗತಯಣಾ ಸ ಸಾತವಕಿೀ ತದ್ನ್ಯಸಾಯಪಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನಿಗತಯಣಾ ||  
ಅಶತರತ್ಾವಅಶತರತ್ಾವSSಪ ಪರಮಾಪ ಪರಮಾಣಂ ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃ ಣಂ ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾಃ ||  
ಸ ನಿಗತಯಣ್ ೀ ಭಾಗವತಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ಮನಿೀಷ್ಟಭಿಾಃಸ ನಿಗತಯಣ್ ೀ ಭಾಗವತಾಃ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ಮನಿೀಷ್ಟಭಿಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

ಸಾತವಕಂ ಸತಖಮಾತ್್ ೇತಿಂ ವಿಷ್ಯೀತಿಂ ತತ ರಾಜಸಮ್ ಸಾತವಕಂ ಸತಖಮಾತ್್ ೇತಿಂ ವಿಷ್ಯೀತಿಂ ತತ ರಾಜಸಮ್ ||  
ತ್ಾಮಸಂ ಮೀಹದ್ೈನ್ ಯೀತಿಂ ನಿಗತಯಣಂ ಮದ್ಪಾಶರರ್ಮ್ ತ್ಾಮಸಂ ಮೀಹದ್ೈನ್ ಯೀತಿಂ ನಿಗತಯಣಂ ಮದ್ಪಾಶರರ್ಮ್ || || 29 29 ||||  

‘‘ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ ೇತಿಮಾಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್್ ೇತಿಮಾಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ಶಯನ್ಮ್ ||  
ವಿಷಾಣವಶರರ್ಂ ಸತಖಂ ನಿತಯಂ ಗಮಯೀತ್ ತತರವಿಷಾಣವಶರರ್ಂ ಸತಖಂ ನಿತಯಂ ಗಮಯೀತ್ ತತರಸಾದ್ತಾಃ ಸಾದ್ತಾಃ ||  
ನ್ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪಂ ತತ ಸತಖಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿದಾಪಯತ್್ೀ ನ್ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವರ ಪಂ ತತ ಸತಖಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿದಾಪಯತ್್ೀ ||  
ತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವತ್ ತತ ತತತಸಖಂ ಚ್ೀತ ಭಣಯತ್್ೀ ತಸ್ಯೈವ ವಿಷ್ರ್ತ್ಾವತ್ ತತ ತತತಸಖಂ ಚ್ೀತ ಭಣಯತ್್ೀ ||  
ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಗ್ೀ ರ್ಸಾಮದಿವಷ್ರ್ಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಗ್ೀ ರ್ಸಾಮದಿವಷ್ರ್ಾಃ ಸವಸವಮನ್ ೀಗತಾಃ ಮನ್ ೀಗತಾಃ ||  
ಅತ ಆಅತ ಆತ್್ ೇತ್್ ೇತಿಮಿತ್್ಯೀವ ಸತಖಮಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃತಿಮಿತ್್ಯೀವ ಸತಖಮಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 29 29 ||||  

 

ಸವ್ೀಯ ಗತಣಮರಾ ಭಾವಾಾಃ ಪುರತಷಾವಯಕುನಿಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗತಣಮರಾ ಭಾವಾಾಃ ಪುರತಷಾವಯಕುನಿಷ್ಟಠತ್ಾಾಃ ||  
ದ್ೃಷ್ಟಂ ಶತರತಮನ್ತಧ್ಾಯಯೀದ್ತಬದ್ೃಷ್ಟಂ ಶತರತಮನ್ತಧ್ಾಯಯೀದ್ತಬದಾಧಯ ವಾ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ದಾಧಯ ವಾ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ || || 31 31 ||||  
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ದ್ೃಷ್ಟಂ ಶತರತಂ ಬತದಾಧಯ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಶತರತಂ ಬತದಾಧಯ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಚಾನ್ತ ಪರಂ ಬರಹಮದ್ೃಷ್ಟಂ ಚಾನ್ತ ಪರಂ ಬರಹಮಧ್ಾಯಯೀತ್ ಧ್ಾಯಯೀತ್ ||||  

‘‘ಸತ್ಾವದ್ತುಣಾಜಾಜತಮಪ ವವವಧ್ಾನ್ಂಸತ್ಾವದ್ತುಣಾಜಾಜತಮಪ ವವವಧ್ಾನ್ಂ  ವಿನ್ೈವ ತತ ವಿನ್ೈವ ತತ ||  
ಮತಕಿುದ್ಂ ನಿಗತಯಣಂ ಪರೀಕುಂ ವವವಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸಾತವಕಮ್ಮತಕಿುದ್ಂ ನಿಗತಯಣಂ ಪರೀಕುಂ ವವವಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸಾತವಕಮ್’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇಇತ ಬಾರಹ್ೇ  || || 31 31 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 225 5 ||||  
 

||||  ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  26 26 ||||  
 

ಗತಣಮರಾಯ ಜೀವಯೀನಾಯ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ನಿಷ್ಠರಾಗತಣಮರಾಯ ಜೀವಯೀನಾಯ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ನಿಷ್ಠರಾ  ||  
ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾರಾಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾರಾಮಾತ್್ರೀಷ್ತ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ೀಷ್ವವಸತುತಾಃ ಮಾತ್್ರೀಷ್ತ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ೀಷ್ವವಸತುತಾಃ ||  
ವತಯಮಾನ್ ೀವತಯಮಾನ್ ೀSSಪ ನ್ ಪುಮಾನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀಪ ನ್ ಪುಮಾನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀSSವಸತುಭಿಗತಯಣ್ೈಾಃ ವಸತುಭಿಗತಯಣ್ೈಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ವಸತು ಸವತನ್ಿಮತದಿದಷ್ಟಮಸವತನ್ಿವಸತು ಸವತನ್ಿಮತದಿದಷ್ಟಮಸವತನ್ಿಮವಸತು  ಚಮವಸತು  ಚ’’  ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಇತ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ || || 2 2 ||||  

ಸನ್ ುೀ ದಿಶನಿು ಚಕ್ಷ ಂಸನ್ ುೀ ದಿಶನಿು ಚಕ್ಷ ಂಷ್ಟ ಬಷ್ಟ ಬಹಿಹಿರಕಯಾಃ ಸಮತತಿರಕಯಾಃ ಸಮತತಿತಾಃತಾಃ  ||  
ದ್ೀವತ್ಾಬಾನ್ಧವಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪತ್ಾ ಮಾತ್ಾದ್ೀವತ್ಾಬಾನ್ಧವಾಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಪತ್ಾ ಮಾತ್ಾSSಹಮೀವ ಚ ಹಮೀವ ಚ || || 34 34 ||||  

ಭಗವತ್್ ೀಭಗವತ್್ ೀSSಪ ಸತ್ಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸನ್ ುೀಪ ಸತ್ಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಪರಧ್ಾನ್ತ್ಾವತ್ ಸನ್ ುೀSSಹಮೀವ ಚ್ೀತತಯಕುಮ್ ಹಮೀವ ಚ್ೀತತಯಕುಮ್ ||  

‘‘ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸತರಧ್ಾನ್ತ್ಾವನ್ನವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸತರಧ್ಾನ್ತ್ಾವನ್ನ  ಸತ್ಾಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪರಮ್ ಸತ್ಾಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಪರಮ್ ||  
ಇತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃಇತ್ಾಯಹತವ್ೀಯದ್ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಸ ಹಿ ಸವ್ೀಯಶವರ್ೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಯೀಯ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  26 26 ||||  
 

|| || ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  27 27 ||||  
 

ಪಣ ಡ್ೀ ವಾರ್ವಗಿನಸಂಶತದ ಧ್ೀಪಣ ಡ್ೀ ವಾರ್ವಗಿನಸಂಶತದ ಧ್ೀ  ಹೃತಮಹೃತಮದ್ಮಸಾಿಂ ಪರಾಂ ಮಮ ದ್ಮಸಾಿಂ ಪರಾಂ ಮಮ ||  
ಅಣಿವೀಂ ಜೀವಕಲಾಂ ಧ್ಾಯಯೀನಾನದಾಅಣಿವೀಂ ಜೀವಕಲಾಂ ಧ್ಾಯಯೀನಾನದಾನ ು್ೀನ ು್ೀ ಸ್ತದ್ಧಭಾವಿತ್ಾಮ್  ಸ್ತದ್ಧಭಾವಿತ್ಾಮ್ || || 22 22 ||||  

ಜೀವಾಃ ಕಲಾ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಜೀವಕಲಾ ಜೀವಾಃ ಕಲಾ ರ್ಸಾಯಾಃ ಸಾ ಜೀವಕಲಾ ––  ಭಗವನ್ ಮತಯಾಃ ಭಗವನ್ ಮತಯಾಃ   

‘‘ಹೃಹೃದಿದಿಸಾಿ ರಾ ಹರ್ೀಮ ಯತಯಜೀಯವೀ ರ್ತರಸಾಿ ರಾ ಹರ್ೀಮ ಯತಯಜೀಯವೀ ರ್ತರತಬಿಮಬಕಾಃ ತಬಿಮಬಕಾಃ ||  
ರ್ದ್ವಶ್ೀ ವತಯತ್್ೀ ಜೀವಾಃ ಸಾ ತತ ಜೀವಕಲಾ ಸೃರ್ದ್ವಶ್ೀ ವತಯತ್್ೀ ಜೀವಾಃ ಸಾ ತತ ಜೀವಕಲಾ ಸೃತ್ಾ ತ್ಾ ||  
ಶಬ ದ್ೈಾಃ ಸವಾಯತಮನಾಶಬ ದ್ೈಾಃ ಸವಾಯತಮನಾSSನ್ತಕ್ ು್ೀನಾಯದಾನ್ುನ್ತಕ್ ು್ೀನಾಯದಾನ್ುಸಾಿಸಾಿ  ಚ ಸಾ ಮತ್ಾಚ ಸಾ ಮತ್ಾ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 22 22 ||||  
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ತರಾತರಾSSSSತಮಭ ತರಾ ಪಣ ಡ್ೀ ವಾಯಪ ು್ೀ ಸಮಾದ್ಯತನ್ಮರ್ಾಃ ತಮಭ ತರಾ ಪಣ ಡ್ೀ ವಾಯಪ ು್ೀ ಸಮಾದ್ಯತನ್ಮರ್ಾಃ ||  
ಆವಾಆವಾಹಾಯಹಾಯಚಾಯದಿಷ್ತ ಸಾಿಪಯ ನ್ಯಸಾುಙ್ುಂ ಮಾಂಚಾಯದಿಷ್ತ ಸಾಿಪಯ ನ್ಯಸಾುಙ್ುಂ ಮಾಂ    ಪರಪೂಜಯೀತ್ ಪರಪೂಜಯೀತ್ || || 23 23 ||||  

‘‘ವಾಯಪುೀ ಭ ತಶಾ ನಿತಯಂ ರ್ದಾವಾಯಪುೀ ಭ ತಶಾ ನಿತಯಂ ರ್ದಾತಮಭ ತ್್ ೀ ಹರಿಸುತಾಃ ತಮಭ ತ್್ ೀ ಹರಿಸುತಾಃ ||  
ಜೀವಸಯ ತತಾರಧ್ಾನ್ತವಂ ತನ್ಮರ್ತವಮತದಾಹೃತಮ್ಜೀವಸಯ ತತಾರಧ್ಾನ್ತವಂ ತನ್ಮರ್ತವಮತದಾಹೃತಮ್’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||||  
‘‘ವಾಯಪುೀವಾಯಪುೀSSಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಯಹ್ೀ ಸವಯಗತತವತಾಃ ಪ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣದ್ೀಯಹ್ೀ ಸವಯಗತತವತಾಃ ||  
ಭಕುಸಯ ಭಕುಸಯ ಫಫಲದ್ ೀ ರ್ಸಾಮದಾವಯಪುಕೃತ್ ತಸಯ ತ್್ೀನ್ ಸಾಃಲದ್ ೀ ರ್ಸಾಮದಾವಯಪುಕೃತ್ ತಸಯ ತ್್ೀನ್ ಸಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 23 23 ||||  

 

ಸವಸಯ ಘಮಾಯನ್ತವಾಕ್್ಯೀನ್ ಮಹಾಪುರತಷ್ವಿದ್ಯರಾ ಸವಸಯ ಘಮಾಯನ್ತವಾಕ್್ಯೀನ್ ಮಹಾಪುರತಷ್ವಿದ್ಯರಾ ||  
ಪೌರತಪೌರತಷ್ೀಣಾಪ ಸ ಕ್ ು್ೀನ್ ಧ್ಾಮನಿೀರಾಜನಾಷ್ೀಣಾಪ ಸ ಕ್ ು್ೀನ್ ಧ್ಾಮನಿೀರಾಜನಾದಿಭಿಾಃ ದಿಭಿಾಃ || || 30 30 ||||  

ಸವಸಯ ವಿಷ್ತಣಸ ಕ್ ು್ೀನ್ಸವಸಯ ವಿಷ್ತಣಸ ಕ್ ು್ೀನ್| | ಧ್ಾಮ ಸ ಕುಂ ಧ್ಾಮ ಸ ಕುಂ ‘‘ಸಮತದಾರದ್ ಮಿಯಾಃಸಮತದಾರದ್ ಮಿಯಾಃ’’  ಇತ ಇತ ||  

‘‘ನಿತರಾಂ ರಞ್ಜಯೀದ್ಯಸಾಮತ್ ಪಾವಮಾನ್ಂ ತತ ಮಣಡಲಮ್ ನಿತರಾಂ ರಞ್ಜಯೀದ್ಯಸಾಮತ್ ಪಾವಮಾನ್ಂ ತತ ಮಣಡಲಮ್ ||  
ವಿಷ್ತಣನಿೀರಾಜನ್ಂ ತಸಾಮದಿವದ್ವದಿಾಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ವಿಷ್ತಣನಿೀರಾಜನ್ಂ ತಸಾಮದಿವದ್ವದಿಾಾಃ ಸಮತದಾಹೃತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 30 30 ||||  

ಉಪಗಾರ್ನ್ ಗೃಣನ್ ನ್ೃತಯನ್ ಕಮಾಯಣಯಭಿನ್ರ್ನ್ ಮಮ  ಉಪಗಾರ್ನ್ ಗೃಣನ್ ನ್ೃತಯನ್ ಕಮಾಯಣಯಭಿನ್ರ್ನ್ ಮಮ  ||  
ಸತೆಥಾಾಃ ಶಾರವರ್ನ್ ಶೃಣವನ್ ಮ ಹ ತಯಕ್ಷಣಿಕ್್ ೀಸತೆಥಾಾಃ ಶಾರವರ್ನ್ ಶೃಣವನ್ ಮ ಹ ತಯಕ್ಷಣಿಕ್್ ೀ  ಭವ್ೀತ್ ಭವ್ೀತ್ || || 43 43 ||||  

ಮಮ ಕಮಾಯಣಿ ಕಿೀತಯಯತ್ಾವಮಮ ಕಮಾಯಣಿ ಕಿೀತಯಯತ್ಾವSSಭಿತ್್ ೀ ನ್ರ್ನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ನ್ ಭಿತ್್ ೀ ನ್ರ್ನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪರಕ್ಾಶರ್ನ್ 
ಮತೆಥಾಾಃ ಶಾರವರ್ನಿನತಯಭಿನ್ರ್ಶಬಾದರ್ಯಾಃ ಮತೆಥಾಾಃ ಶಾರವರ್ನಿನತಯಭಿನ್ರ್ಶಬಾದರ್ಯಾಃ || || 43 43 ||||  

 

ಪರತಷ್ಠರಾ ಸಾವಯಭೌಮಂ ಸದ್ಮನಾ ಭತವನ್ತರರ್ಮ್ ಪರತಷ್ಠರಾ ಸಾವಯಭೌಮಂ ಸದ್ಮನಾ ಭತವನ್ತರರ್ಮ್ ||  
ಪೂಜಾದಿನಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ತರಭಿಮಯತ್ಾಸಮಯತ್ಾಮಿರಾತ್ ಪೂಜಾದಿನಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ತರಭಿಮಯತ್ಾಸಮಯತ್ಾಮಿರಾತ್ || || 51 51 ||||  

 

ಮಾಮೀವ ನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ವಿನ್ದತ ಮಾಮೀವ ನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ವಿನ್ದತ ||  
ಸ ಭಕಿುಸ ಭಕಿುಯೀಗಂ ಲಭತ್್ೀ ಏವಂ ರ್ಾಃಯೀಗಂ ಲಭತ್್ೀ ಏವಂ ರ್ಾಃ  ಪೂಜಯೀತ ಮಾಮ್ ಪೂಜಯೀತ ಮಾಮ್ || || 52 52 ||||  

ನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ೈವ ಸಾಮಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ ನ್ೈರಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ೈವ ಸಾಮಯಮಿತಯರ್ಯಾಃ ||  
‘‘ನಿದ್ತಯಖತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಮಯಂನಿದ್ತಯಖತವಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸಾಮಯಂ  ನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಸತಖಾತಮತ್ಾ ನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಸತಖಾತಮತ್ಾ ||  
ಸವೀಯತುಮಾಃ ಸದಾನ್ನ್ದಾಃ ಕರ್ಂ ಕಸಯ ಕದಾಸವೀಯತುಮಾಃ ಸದಾನ್ನ್ದಾಃ ಕರ್ಂ ಕಸಯ ಕದಾSSSSಪಯತ್್ೀಪಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ||||  

‘‘ಅ ಪತಯಂ ತರಲ್ ೀಕಸಯ ಯೀಅ ಪತಯಂ ತರಲ್ ೀಕಸಯ ಯೀಗಾಯಗಾಯನಾಮಿನ್ದಾನಾಮಿನ್ದಾತ್ಾ ಸೃತ್ಾ ತ್ಾ ಸೃತ್ಾ ||  
ಅಯೀಗಾಯನಾಂ ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಅಯೀಗಾಯನಾಂ ತರಲ್ ೀಕ್್ೀSSಪ ಪೂಪ ಪೂಜಯತವಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ ಜಯತವಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ತದ್ಾವ್ೀತ್ ಪರರಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ ಣೀರಾಲರ್ಕ್ಾರಿಣಾಃ ತದ್ಾವ್ೀತ್ ಪರರಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ ಣೀರಾಲರ್ಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
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ತತ್್ ೀತತ್್ ೀSSಪುಯದಿರಕುರಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಂ ಪೂಜರ್ತಾಃ ಸದಾ ಪುಯದಿರಕುರಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಂ ಪೂಜರ್ತಾಃ ಸದಾ ||  
ಅವಾಪಯತ್್ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ ಸಮತದಿರಕುಶಾಮತಚಯತ್್ೀಅವಾಪಯತ್್ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಾಃ ಸಮತದಿರಕುಶಾಮತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 5151, , 52 52 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  27 27 ||||  
 

|| || ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  28 28 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ಪರಸವಭಾವಕಮಾಯಣಿ ನ್ ಪರಶಂಸ್ೀನ್ನ ಗಹಯಯೀತ್ ಪರಸವಭಾವಕಮಾಯಣಿ ನ್ ಪರಶಂಸ್ೀನ್ನ ಗಹಯಯೀತ್ ||  
ವಿಶವಮೀಕ್ಾತಮಕಂ ಪಶಯನ್ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಪುರತಷ್ೀಣ ಚ ವಿಶವಮೀಕ್ಾತಮಕಂ ಪಶಯನ್ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಪುರತಷ್ೀಣ ಚ || || 1 1 ||||  

 

ಪರಸವಭಾವಕಮಾಯಣಿ ರ್ಾಃ ಪರಶಂಸತ ನಿನ್ದತ ಪರಸವಭಾವಕಮಾಯಣಿ ರ್ಾಃ ಪರಶಂಸತ ನಿನ್ದತ ||  
ಸ ಆಶತ ಭರಶಯತ್್ೀ ಸಾಿನಾದ್ಸತ್ಾಯಭಿನಿವ್ೀಶತಾಃ ಸ ಆಶತ ಭರಶಯತ್್ೀ ಸಾಿನಾದ್ಸತ್ಾಯಭಿನಿವ್ೀಶತಾಃ || || 2 2 ||||  

‘‘ನ್ ಪರಶಂಸ್ೀತ ನಿನಾದಯಂಸತು ಪರನ್ ಪರಶಂಸ್ೀತ ನಿನಾದಯಂಸತು ಪರಶಂಸಾಯನ್ನೈವ ನಿನ್ದಯೀತ್ ಶಂಸಾಯನ್ನೈವ ನಿನ್ದಯೀತ್ ||  
ಉಭಉಭರ್ಂ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀತದ್ಸತ್ಾಯತ್ ಸ ಪತತಯಧ್ಾಃ ರ್ಂ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀತದ್ಸತ್ಾಯತ್ ಸ ಪತತಯಧ್ಾಃ ||  
ರ್ಾಃ ಪರಶಂಸಾಯನ್ನ ಪರಶಂಸ್ೀನಿನನ್ ದಯೀರ್ಾಃ ಪರಶಂಸಾಯನ್ನ ಪರಶಂಸ್ೀನಿನನ್ ದಯೀ ಯೀನ್ ನ್ ನಿನ್ದಯತ್್ೀ  ಯೀನ್ ನ್ ನಿನ್ದಯತ್್ೀ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪ ತದ್ವದ್ಧ್್ ೀ ರಾತ ರ್ತ್್ ೀಪ ತದ್ವದ್ಧ್್ ೀ ರಾತ ರ್ತ್್ ೀSSರಿವದ್ತದಾಸಕಾಃರಿವದ್ತದಾಸಕಾಃ’’  ಇತ ಸತ್ಾೆರ್ೀ ಇತ ಸತ್ಾೆರ್ೀ ||||  

ಪರಕೃತ್ಾಯ ಪುರತಷ್ೀಣ ಚ ಸಹ್ೈಕ್್ೀನ್ ಪರಾತಮನಾ ವಾಯಪುಮೀಪರಕೃತ್ಾಯ ಪುರತಷ್ೀಣ ಚ ಸಹ್ೈಕ್್ೀನ್ ಪರಾತಮನಾ ವಾಯಪುಮೀಕ್ಾತಮಕಮ್ ಕ್ಾತಮಕಮ್ | | ತಥಾ ತಥಾ 
ಪಶಯತ ಏವ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವತ ಪಶಯತ ಏವ ರ್ಥಾರ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವತ || || 11,,2 2 ||||  

 

ತ್್ೈಜಸ್ೀ ನಿದ್ರರಾತ್್ೈಜಸ್ೀ ನಿದ್ರರಾSSSSಪನ್ನೀ ಪನ್ನೀ ಪಣಡಸ್ ಿೀ ನ್ಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ಪಣಡಸ್ ಿೀ ನ್ಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ||  
ಮಾರಾಂ ಪಾರಪನೀತ ಮೃತತಯಂ ವಾ ತದಿಧ ನಾನಾರ್ಯದ್ಂ ಮನ್ಾಃ ಮಾರಾಂ ಪಾರಪನೀತ ಮೃತತಯಂ ವಾ ತದಿಧ ನಾನಾರ್ಯದ್ಂ ಮನ್ಾಃ || || 3 3 ||||  

‘‘ತ್್ೈಜಸಾಹಙ್ೃತ್್ೀಜಾಯತ ಇನಿದಾರಾಗಾರಮಕ್್ೀ ಪರಾತ್ ತ್್ೈಜಸಾಹಙ್ೃತ್್ೀಜಾಯತ ಇನಿದಾರಾಗಾರಮಕ್್ೀ ಪರಾತ್ ||  
ನಿದ್ರರಾ ವಶಮಾಪನ್ನೀ ಜೀವಾಃ ಸಾಯನ್ನಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ನಿದ್ರರಾ ವಶಮಾಪನ್ನೀ ಜೀವಾಃ ಸಾಯನ್ನಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ ||  
ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವ್ೀಯಶ್ೀ ಸವಯಂ ತ್್ೀನ್ ವಾಯಪುಮಿತ ಸಮರ್ೀತ್ಅತ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀವ್ೀಯಶ್ೀ ಸವಯಂ ತ್್ೀನ್ ವಾಯಪುಮಿತ ಸಮರ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ನಿದಾರ ಚ್ೈವ ಸತನಿನಿದಾರ ಚ್ೈವ ಸತನಿದಾರ ಚ ದಿವಧ್ಾ ನಿದಾರದಾರ ಚ ದಿವಧ್ಾ ನಿದಾರ  ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಪರಕಿೀತಯತ್ಾ  ||  
ತತರ ನಿದಾರ ಭವ್ೀನಿನತ್ಾಯ ಸತನಿದಾರ ಮೃತಕ್ಾಲಗಾತತರ ನಿದಾರ ಭವ್ೀನಿನತ್ಾಯ ಸತನಿದಾರ ಮೃತಕ್ಾಲಗಾ ’’  ಇತ ಸಾಮಯೀ ಇತ ಸಾಮಯೀ ||  

‘‘ಮನ್ ೀಮಾತರ ಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಪನೀ ಮಾಯೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀಮನ್ ೀಮಾತರ ಸವರ ಪತ್ಾವತ್ ಸವಪನೀ ಮಾಯೀತ ಕರ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||  

ತಥಾ ನಾನಾವಿಷ್ರ್ದ್ಂ ಮನ್ ಏವ ತಥಾ ನಾನಾವಿಷ್ರ್ದ್ಂ ಮನ್ ಏವ | | ಮನ್ಸಾ ಹಿ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಪರತೀರ್ನ ು್ೀ ಮನ್ಸಾ ಹಿ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಪರತೀರ್ನ ು್ೀ || || 3 3 ||||  
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ಕಿಂ ಭದ್ರಂ ಕಿಮಭದ್ರಂ ವಾ ದ್ವೈತಸಾಯವಸತುನ್ಾಃ ಕಿರ್ತ್ ಕಿಂ ಭದ್ರಂ ಕಿಮಭದ್ರಂ ವಾ ದ್ವೈತಸಾಯವಸತುನ್ಾಃ ಕಿರ್ತ್ ||  
ವಾಚ್ ೀದಿತಂ ತದ್ನ್ೃತಂ ಮನ್ಸಾ ಧ್ಾಯವಾಚ್ ೀದಿತಂ ತದ್ನ್ೃತಂ ಮನ್ಸಾ ಧ್ಾಯತಮೀವ ಚ ತಮೀವ ಚ || || 4 4 ||||  

‘‘ಏಕಂ ತತ ಶತಭಮತದಿದಷ್ಟಮಶತಭಂ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀ ಏಕಂ ತತ ಶತಭಮತದಿದಷ್ಟಮಶತಭಂ ದ್ವೈತಮತಚಯತ್್ೀ ||  
ಪುಂಸ್ ೀಪುಂಸ್ ೀSSಶತಭಸಯ ಕಿಂ ಭದ್ರಂ ಕಿಮಭದ್ರಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ಶತಭಸಯ ಕಿಂ ಭದ್ರಂ ಕಿಮಭದ್ರಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ ||  
ಸವಯದಾಸವಯದಾSSಶತಭರ ಪತ್ಾವದಿವಶ್ೀಷ್ ೀಶತಭರ ಪತ್ಾವದಿವಶ್ೀಷ್ ೀSSತಯಲಾ ಏವ ಹಿತಯಲಾ ಏವ ಹಿ’’  ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ಇತ ಭಾರತ್್ೀ ||||  

ದ್ವೈತಸಾಯಶತಭಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕಿರ್ದ್ಲಾಮೀವ ಹಿ ಭದ್ರಮಭದ್ರಂ ವಾ ದ್ವೈತಸಾಯಶತಭಸಯ ಪುರತಷ್ಸಯ ಕಿರ್ದ್ಲಾಮೀವ ಹಿ ಭದ್ರಮಭದ್ರಂ ವಾ 
ಸವಯೀಗಾಯದಾ ಕ್್ಯೀನ್ ನ್ ಭವತ ರ್ತನವತ್್ ೀಸವಯೀಗಾಯದಾ ಕ್್ಯೀನ್ ನ್ ಭವತ ರ್ತನವತ್್ ೀSSಪೀತಯರ್ಯಾಃ ಪೀತಯರ್ಯಾಃ | | ಅತಸುದಿವಅತಸುದಿವಷ್ಯೀ ಷ್ಯೀ 
ಧ್ಾಯತಮತಕುಂ ಚ ಶತಭಮನ್ೃತಮೀವ ಧ್ಾಯತಮತಕುಂ ಚ ಶತಭಮನ್ೃತಮೀವ ||  

‘‘ಉಚಯತ್್ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ವಾಉಚಯತ್್ೀ ಧ್ಾಯರ್ತ್್ೀ ವಾSSಪ ಕತನ್ರಂ ಪರತ ರ್ಚತಛಭಮ್ ಪ ಕತನ್ರಂ ಪರತ ರ್ಚತಛಭಮ್ ||  
ಅಸಅಸತಯಮೀತಯಮೀವ ಭವತ ಸವಭಾವೀವ ಭವತ ಸವಭಾವೀSSಸತಯಮೀವ ರ್ತ್ಸತಯಮೀವ ರ್ತ್’’  ಇತ ಪರದ್ ಯೀತ್್ೀ ಇತ ಪರದ್ ಯೀತ್್ೀ || || 4 4 ||||  
ಛಾರಾಪರತತಯದ್ಕ್ಾಭಾಸಾ ಹಯಸನ್ ುೀಛಾರಾಪರತತಯದ್ಕ್ಾಭಾಸಾ ಹಯಸನ್ ುೀSSಪಯರ್ಯಕ್ಾರಿಣಾಃ ಪಯರ್ಯಕ್ಾರಿಣಾಃ ||  
ಏವಂಏವಂ  ದ್ೀಹಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ರ್ಚಛದ್ೀಹಾದ್ಯೀ ಭಾವಾ ರ್ಚಛನಾಯಮೃತತಯತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ ನಾಯಮೃತತಯತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್ || || 5 5 ||||  

ಸವಭಾವತ್್ ೀಸವಭಾವತ್್ ೀSSಶತಭಸಾಯಶತಭದ್ೀಹಾದಿಕಂ ಶತಭಸಾಯಶತಭದ್ೀಹಾದಿಕಂ ನಾನಾಶತಭಕ್ಾರಣಂ ತಹಿಯತಯಶತಭಕ್ಾರಣಂ ತಹಿಯತಯತ ಆಹ ತ ಆಹ ––  
ಛಾಛಾರಾ ಪರತತಯದ್ಕ್ಾಭಾಸಾ ಇತ ರಾ ಪರತತಯದ್ಕ್ಾಭಾಸಾ ಇತ ||  

‘‘ವಯಪ್ೀಕ್ಷಯ ಜೀವಂವಯಪ್ೀಕ್ಷಯ ಜೀವಂ  ದ್ೀಹಾದಿ ನಿಾಃಶಕುತ್ಾವದ್ವಸುವಪ ದ್ೀಹಾದಿ ನಿಾಃಶಕುತ್ಾವದ್ವಸುವಪ ||  
ಪುನ್ಾಃ ಶತಭಾಶತಭನ್ೃಣಾಂ ರ್ಚ ಛ್ೀದ್ೀವ ಶತಭಾಶತಭಮ್ ಪುನ್ಾಃ ಶತಭಾಶತಭನ್ೃಣಾಂ ರ್ಚ ಛ್ೀದ್ೀವ ಶತಭಾಶತಭಮ್ ||  
ಛಾರಾನಿೀಹಾರಕ್ಾಭಾಸಾ ನಿಾಃಶಕ್ಾು ಅಪ ಕ್ಾರ್ಯದಾಾಃ ಛಾರಾನಿೀಹಾರಕ್ಾಭಾಸಾ ನಿಾಃಶಕ್ಾು ಅಪ ಕ್ಾರ್ಯದಾಾಃ ||  
ಏವಂ ಶತಭಾದಿದ್ೀಹಾದ್ೀಭಯವ್ೀತ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಶತಭಾದಿಕಮ್ಏವಂ ಶತಭಾದಿದ್ೀಹಾದ್ೀಭಯವ್ೀತ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಶತಭಾದಿಕಮ್’’  ಇತ ಸತಮತ್್ೀ ಇತ ಸತಮತ್್ೀ ||||  
‘‘ನಿೀಹಾರಾಃ ಪರತತಯದ್ಂ ಚ್ೈವ ಧ್ ನಿೀಹಾರಾಃ ಪರತತಯದ್ಂ ಚ್ೈವ ಧ್ ಮರಮಿತಯಭಿಶಬದಯತ್್ೀಮರಮಿತಯಭಿಶಬದಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ || || 5 5 ||||  

 

ಆತ್್ೈವ ತದಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ಸೃಜಯತ್್ೀ ಸೃಜತ ಪರಭತಾಃ ಆತ್್ೈವ ತದಿದ್ಂ ವಿಶವಂ ಸೃಜಯತ್್ೀ ಸೃಜತ ಪರಭತಾಃ ||  
ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ತ್ಾರತ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ಹರತೀಶವರಾಃ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ತ್ಾರತ ವಿಶಾವತ್ಾಮ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ಹರತೀಶವರಾಃ || || 6 6 ||||  

ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಸೃಜತ ತ್ಾರತ ಹರತ ಚ ಸವರ್ಂ ಸಾವತಮನ್ೈವ ಸೃಜಯತ್್ೀ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಸೃಜತ ತ್ಾರತ ಹರತ ಚ ಸವರ್ಂ ಸಾವತಮನ್ೈವ ಸೃಜಯತ್್ೀ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ 
ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ಚ ಹಿರೀರ್ತ್್ೀ ಚ ||  

‘‘ದಿೀಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಂ ರ್ದ್ವತ್ ಸೃಷ್ಟಟರಿೀಶಸಯ ಕಿೀದಿೀಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಂ ರ್ದ್ವತ್ ಸೃಷ್ಟಟರಿೀಶಸಯ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ ತಯಯತ್್ೀ ||  
ಏತ್ಾವತ್ಾೆಲಮಾಶ್ಷ್ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ಟವತ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ಏತ್ಾವತ್ಾೆಲಮಾಶ್ಷ್ಯೀ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ಟವತ ಚಿನ್ುನ್ಮ್ ||  
ವಿಷ್ ಣೀಸಾಿಣಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವಸ್ಯೈವ ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ತತ ವಿಷ್ ಣೀಸಾಿಣಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಸವಸ್ಯೈವ ಸ್ವೀಚಛಯೈವ ತತ ||  
ದಿೀಪ್ೀ ದಿೀಪಾನ್ುರಸ್ಯೀವ ಹ್ಯೈಕಿೀಭಾವಶಾ ಸಂಹೃತಾಃದಿೀಪ್ೀ ದಿೀಪಾನ್ುರಸ್ಯೀವ ಹ್ಯೈಕಿೀಭಾವಶಾ ಸಂಹೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
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‘‘ಪೂಣಯಮದ್ಾಃ ಪೂಣಯಮಿದ್ಂ ಪೂಣಾಯತ್ ಪೂಣಯಮತದ್ಚಯತ್್ೀ ಪೂಣಯಮದ್ಾಃ ಪೂಣಯಮಿದ್ಂ ಪೂಣಾಯತ್ ಪೂಣಯಮತದ್ಚಯತ್್ೀ ||  
ಪೂಣಯಸಯ ಪೂಣಯಮಾದಾರ್ ಪೂಣಯಮೀವಾವಶ್ಷ್ಯತ್್ೀಪೂಣಯಸಯ ಪೂಣಯಮಾದಾರ್ ಪೂಣಯಮೀವಾವಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 6 6 ||||  

 

ತಸಾಮತಸಾಮನ್ನನ್ನಹಾಯತಮನ್ ೀಹಾಯತಮನ್ ೀSSಮತಷಾಮದ್ನ್ ಯೀ ಭಾವೀ ನಿರ ಪತಾಃ ಮತಷಾಮದ್ನ್ ಯೀ ಭಾವೀ ನಿರ ಪತಾಃ ||  
ನಿರ ಪತ್್ೀರ್ಂ ತರವಿಧ್ಾ ನಿಮ ಯಲಾ ಮತರಾತಮನಿ ನಿರ ಪತ್್ೀರ್ಂ ತರವಿಧ್ಾ ನಿಮ ಯಲಾ ಮತರಾತಮನಿ || || 7 7 ||||  

ಆತಮನ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಸಯ ತಸಾಮದ್ನ್ ಯೀ ಭಾವೀ ನಾಸ್ತು ಆತಮನ್ಾಃ ಪರಮೀಶವರಸಯ ತಸಾಮದ್ನ್ ಯೀ ಭಾವೀ ನಾಸ್ತು ||  

‘‘ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಶಾ ಸಂಹಾರ್ ೀ ಭಾವನ್ಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಶಾ ಸಂಹಾರ್ ೀ ಭಾವನ್ಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್ ||  
ತದ್ಯಾಃ ಕರ್ ೀತ  ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಭಾವ ಇತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀತದ್ಯಾಃ ಕರ್ ೀತ  ಪುರತಷ್ಾಃ ಸ ಭಾವ ಇತ ಕಿೀತಯಯತ್್ೀ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||  

ಅನ್ಯೀನ್ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಾಃಅನ್ಯೀನ್ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ  ಸಂಹಾರ ಇತ ತರವಿಧ್ಾ ಮತವಿಯದ್ವದಿಾನ್ೈಯವ ನಿರ ಪತ್ಾ ಸಂಹಾರ ಇತ ತರವಿಧ್ಾ ಮತವಿಯದ್ವದಿಾನ್ೈಯವ ನಿರ ಪತ್ಾ 
ನಿಮ ಯಲಾ ಪರಮಾಣವಜಯತ್ಾ ನಿಮ ಯಲಾ ಪರಮಾಣವಜಯತ್ಾ ||  

‘‘ಅನ್ಯಸಾಮತ್ ಸೃಷ್ಟಟಸಂಹಾರೌ ಸಿ್ತತಶಾ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ಅನ್ಯಸಾಮತ್ ಸೃಷ್ಟಟಸಂಹಾರೌ ಸಿ್ತತಶಾ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ ||  
ನಿರ ಪತ್ಾ ನ್ ವಿದ್ವದಿಾಾಃ ಪರಮಾಣಾಭಾವತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃನಿರ ಪತ್ಾ ನ್ ವಿದ್ವದಿಾಾಃ ಪರಮಾಣಾಭಾವತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ || || 7 7 ||||  

 

ಇದ್ಂ ಗತಣಮರ್ಂ ವಿದಿಧ ತರವಿಧ್ಂ ಮಾರ್ರಾ ಕೃತಮ್ ಇದ್ಂ ಗತಣಮರ್ಂ ವಿದಿಧ ತರವಿಧ್ಂ ಮಾರ್ರಾ ಕೃತಮ್ || || 8 8 ||||  

ಅನ್ಯತಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಾಃಅನ್ಯತಾಃ ಸೃಷ್ಟಟಾಃ ಸಿ್ತತಾಃ  ಸಂಹಾರ ಇತ ತರರ್ಂ ಗತಣಮರ್ಂ ಸತ್ಾುವದಿಗತಣಾ ೀನ್ಮ್ ಸಂಹಾರ ಇತ ತರರ್ಂ ಗತಣಮರ್ಂ ಸತ್ಾುವದಿಗತಣಾ ೀನ್ಮ್ ||  

‘‘ಗತಣಸಮಬನ್ಧಯೀಗಾಯನಾಮತತಾತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯರನ್ಯತಾಃ ಗತಣಸಮಬನ್ಧಯೀಗಾಯನಾಮತತಾತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯರನ್ಯತಾಃ ||  
ಸವಯದಾ ನಿಗತಯಣಸಾಯಸಯ ಸಗಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಕತತ್್ ೀಸವಯದಾ ನಿಗತಯಣಸಾಯಸಯ ಸಗಾಯದಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಕತತ್್ ೀSSನ್ಯತಾಃನ್ಯತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 8 8 ||||  

 

ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣಾನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ನಿಗಮೀನಾತಮಸಂವಿದಾ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣಾನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ನಿಗಮೀನಾತಮಸಂವಿದಾ ||  
ಆದ್ಯನ್ುವದ್ಸಜಾಜಾತ್ಾವ ನಿಾಃಸಙಕ್ ುೀ ವಿಚರ್ೀದಿಹ ಆದ್ಯನ್ುವದ್ಸಜಾಜಾತ್ಾವ ನಿಾಃಸಙಕ್ ುೀ ವಿಚರ್ೀದಿಹ || || 10 10 ||||  

‘‘ಅಅಸಸಮರ್ಯಮಸಮರ್ಯಮಸತ್ ಪರೀಕುಂ ಸತ್ ಸಮರ್ಯಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್ತ್ ಪರೀಕುಂ ಸತ್ ಸಮರ್ಯಂ ಪರಕಿೀತಯತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 10 10 ||||  

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ ––  

ರಾವದ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣ್ೈರಾತಮನ್ಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯಣಮ್ ರಾವದ ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣ್ೈರಾತಮನ್ಾಃ ಸನಿನಕಷ್ಯಣಮ್ ||  
ಸಂಸಾರಾಃ ಫಲವಾಂಸಾುವದ್ಪಾಥ್ ೀಯಸಂಸಾರಾಃ ಫಲವಾಂಸಾುವದ್ಪಾಥ್ ೀಯSSಪಯವಿವ್ೀಕಿನ್ಾಃ ಪಯವಿವ್ೀಕಿನ್ಾಃ || || 13 13 ||||  

‘‘ಫಲವಾನ್ ಮೀಕ್ಷಹ್ೀತತತ್ಾವನಿನತ್ಾಯನ್ನಾದದ್ಪಾರ್ಯಕಾಃ ಫಲವಾನ್ ಮೀಕ್ಷಹ್ೀತತತ್ಾವನಿನತ್ಾಯನ್ನಾದದ್ಪಾರ್ಯಕಾಃ ||  
ಜೀವಾತಮನ್ಸತು ಸಂಸಾರಾಃ ಜೀವಾತಮನ್ಸತು ಸಂಸಾರಾಃ ಸವಪನಸವಪನವಚಾಞ್ಾಲತವತಾಃವಚಾಞ್ಾಲತವತಾಃ’’  ಇತ ತತುವವಿಇತ ತತುವವಿವ್ೀಕ್್ೀ ವ್ೀಕ್್ೀ || || 13 13 ||||  
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ಅಅಥ್ೀಯಥ್ೀಯSSಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಪಯವಿದ್ಯಮಾನ್ೀSSಪ ಸಂಸೃತನ್ಯ ನಿವತಯತ್್ೀ ಪ ಸಂಸೃತನ್ಯ ನಿವತಯತ್್ೀ ||  
ಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ರ್ನ್ ಹಯಸಯ ಸವಪ್ನೀಧ್ಾಯರ್ತ್್ ೀ ವಿಷ್ರ್ನ್ ಹಯಸಯ ಸವಪ್ನೀSSನ್ಥಾಯಗಮೀ ರ್ಥಾ ನ್ಥಾಯಗಮೀ ರ್ಥಾ || || 14 14 ||||  

ಸಂಸೃತಯಭಾವಸ್ಯೈವ ಫಲರ ಪತ್ಾವನಿನರರ್ಯ ಏವ ಸಂಸಾರ ಇತಯವಧ್ಾರರ್ತ ಸಂಸೃತಯಭಾವಸ್ಯೈವ ಫಲರ ಪತ್ಾವನಿನರರ್ಯ ಏವ ಸಂಸಾರ ಇತಯವಧ್ಾರರ್ತ ||  
ಅಥ್ೀಯಅಥ್ೀಯSSಪೀತ ಪೀತ ||  

‘‘ಉಚಯತ್್ೀ ನಿಷ್ಾಲತ್್ವೀನ್ ರ್ದ್ತಯಲಾಫಲಂ ಭವ್ೀತ್ಉಚಯತ್್ೀ ನಿಷ್ಾಲತ್್ವೀನ್ ರ್ದ್ತಯಲಾಫಲಂ ಭವ್ೀತ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 14 14 ||||  
 

ರ್ಥಾ ಹಯಪರರ್ಥಾ ಹಯಪರತತಬತದ್ಧಸಯಬತದ್ಧಸಯ  ಪರಸಾವಪೀ ಬಹವನ್ರ್ಯಕೃತ್ ಪರಸಾವಪೀ ಬಹವನ್ರ್ಯಕೃತ್ ||  
ಸ ಏವ ಪರತಬತದ್ಧಸಯ ನ್ ವ್ೈ ಮೀಹಾರ್ ಕಲಾಯತ್್ೀ ಸ ಏವ ಪರತಬತದ್ಧಸಯ ನ್ ವ್ೈ ಮೀಹಾರ್ ಕಲಾಯತ್್ೀ || || 15 15 ||||  

ಅತ್್ ೀಅತ್್ ೀSSಫಲವತ್ಾುವಧ್ಾರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಪುನ್ವಯಚನ್ಮ್ ಫಲವತ್ಾುವಧ್ಾರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಪುನ್ವಯಚನ್ಮ್ || || 15 15 ||||  
 

ಶ್್ ೀಕಹಷ್ಯಭರ್ಕ್್ ರೀಧ್ಲ್ ೀಭಮೀಹಸಾೃಹಾದ್ರ್ಾಃ ಶ್್ ೀಕಹಷ್ಯಭರ್ಕ್್ ರೀಧ್ಲ್ ೀಭಮೀಹಸಾೃಹಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ಅಹಙ್ಕೆರಸಯ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಜನ್ಮ ಮೃತತಯಶಾ ನಾತಮನ್ಾಃ ಅಹಙ್ಕೆರಸಯ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಜನ್ಮ ಮೃತತಯಶಾ ನಾತಮನ್ಾಃ || || 16 16 ||||  

ಅಹಙ್ಕೆರಸಯ ಸಕ್ಾಶಾದ್ಧೃಶಯನ ು್ೀ ಅಹಙ್ಕೆರಸಯ ಸಕ್ಾಶಾದ್ಧೃಶಯನ ು್ೀ | | ನಾತಮನ್ಾಃ ಸವತಾಃ ನಾತಮನ್ಾಃ ಸವತಾಃ ||  

‘‘ಅಹಙ್ಕೆಅಹಙ್ಕೆರಾತ್ ತತ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಭವ್ೀಜಜೀವಸಯ ನ್ ಸವತಾಃ ರಾತ್ ತತ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಭವ್ೀಜಜೀವಸಯ ನ್ ಸವತಾಃ ||  
ಕತತಶ್ಾದಾನ್ನ್ದತನ್ ೀಾಃಕತತಶ್ಾದಾನ್ನ್ದತನ್ ೀಾಃ  ಸವರ ಪ್ೀಚಾಛರ್ತತಸಯ ಸಾಃಸವರ ಪ್ೀಚಾಛರ್ತತಸಯ ಸಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 16 16 ||||  

 

ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಭಿಮಾನ್ ೀ ಜೀವೀದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಭಿಮಾನ್ ೀ ಜೀವೀSSನ್ುರಾತ್ಾಮ ಗತಣಕಮಯಮ ತಯಾಃನ್ುರಾತ್ಾಮ ಗತಣಕಮಯಮ ತಯಾಃ  ||  
ಸ ತರಂ ಮಹಾನಿತತಯರತಧ್್ೀಹ ಗಿೀತಾಃ ಸಂಸಾರ ಆಧ್ಾವತ ಕ್ಾಲತನ್ಿಾಃ ಸ ತರಂ ಮಹಾನಿತತಯರತಧ್್ೀಹ ಗಿೀತಾಃ ಸಂಸಾರ ಆಧ್ಾವತ ಕ್ಾಲತನ್ಿಾಃ || || 17 17 ||||  

ದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ಸಾಮಭಿಮಾನ್ರ್ತಕುಾಃದ್ೀಹ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ಸಾಮಭಿಮಾನ್ರ್ತಕುಾಃ  | | ಸ ತರಂ ಸ ತರಂ 
ಮಹಾನಿತ್ಾಯದ್ಯ ಕ್ಾರನಾಮಭಿರ್ತಯಕುಾಃ ಮಹಾನಿತ್ಾಯದ್ಯ ಕ್ಾರನಾಮಭಿರ್ತಯಕುಾಃ | | ಪರಧ್ಾನ್ಜೀವೀ ಪರಧ್ಾನ್ಜೀವೀ 
ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಯSSಪಾಯಧ್ಾಪಾಯಧ್ಾವತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಕಿಮತತ್ಾನ್ಯ ಇತ್ಾಯಶರ್ಾಃ ವತ ಸಂಸಾರ್ೀ ಕಿಮತತ್ಾನ್ಯ ಇತ್ಾಯಶರ್ಾಃ ||  

‘‘ಸಂಸಾರರ್ತಕ್್ ುೀ ಬರಹಾಮಸಂಸಾರರ್ತಕ್್ ುೀ ಬರಹಾಮSSಪ ಸವಯಜೀವ್ೀಶವರ್ೀಶವರಾಃ ಪ ಸವಯಜೀವ್ೀಶವರ್ೀಶವರಾಃ ||  
ವಿಷ್ಣವವಿಷ್ಣವ ೀನ್ಾಃ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಿೀ ಕಿಮತತ್ಾನ್ಯೀ ೀನ್ಾಃ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಿೀ ಕಿಮತತ್ಾನ್ಯೀSSಲಾಚಿತುನ್ಾಃಲಾಚಿತುನ್ಾಃ’’  ಇತ ಸತುತ್ ು್ವೀ ಇತ ಸತುತ್ ು್ವೀ || || 17 17 ||||  

 

ಅಮ ಲಮೀತದ್ಬಹತರ ಪರ ಪಂ ಮನ್ ೀವಚಾಃಪಾರಣಶರಿೀರಅಮ ಲಮೀತದ್ಬಹತರ ಪರ ಪಂ ಮನ್ ೀವಚಾಃಪಾರಣಶರಿೀರಕಮಯ ಕಮಯ ||  
ಜ್ಞಾನಾಸ್ತನ್ ೀಪಾಸನ್ರಾ ಶ್ತ್್ೀನ್ ನ್ತ್ಾವ ಮತನಿಗಾಯಂ ವಿಚರತಯತೃಷ್ಣಾಃ ಜ್ಞಾನಾಸ್ತನ್ ೀಪಾಸನ್ರಾ ಶ್ತ್್ೀನ್ ನ್ತ್ಾವ ಮತನಿಗಾಯಂ ವಿಚರತಯತೃಷ್ಣಾಃ || || 18 18 ||||  

ಅಮ ಲಂ ಅಮ ಲಂ ––  ವಿಷ್ತಣಮ ಲಮ್ ವಿಷ್ತಣಮ ಲಮ್ | | ಬಹತರ ಪ್ೀಣ ತ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪಯತ್್ೀ ಬಹತರ ಪ್ೀಣ ತ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪಯತ್್ೀ | | ಮನ್ಆದಿೀನಾಂ ಮನ್ಆದಿೀನಾಂ 
ವಿಷ್ರ್ಾಃ ವಿಷ್ರ್ಾಃ || || 18 18 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 463 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

  

ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ನಿಗಮಸುಪಶಾ ಪರತಯಕ್ಷಮೈತಹಯಮಥಾನ್ತಮಾನ್ಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ನಿಗಮಸುಪಶಾ ಪರತಯಕ್ಷಮೈತಹಯಮಥಾನ್ತಮಾನ್ಮ್ ||  
ಆದ್ಯನ್ುಯೀರಸಯ ರ್ದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್ಾಲಶಾ ಹ್ೀತತಶಾ ತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀ ಆದ್ಯನ್ುಯೀರಸಯ ರ್ದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್ಾಲಶಾ ಹ್ೀತತಶಾ ತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀ || || 19 19 ||||  

ಕ್್ೀವಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ––  ಸವತನ್ಿಮ್ ಸವತನ್ಿಮ್ | | ಆದ್ಯನ್ುಯೀರ್ಯತಸವತನ್ಿಂ ತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀಆದ್ಯನ್ುಯೀರ್ಯತಸವತನ್ಿಂ ತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀSSಪ ಸವತನ್ಿಮ್ ಪ ಸವತನ್ಿಮ್ | | 
ಪರಂ ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ವಿವ್ೀಕ್ಾದಿಸವರ ಪಂ ಪರಿಪೂಣಯಗತಣತ್ಾವತ್ ಪರಂ ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ವಿವ್ೀಕ್ಾದಿಸವರ ಪಂ ಪರಿಪೂಣಯಗತಣತ್ಾವತ್ | | ಅನ್ಯತ್್ ೀ ಅನ್ಯತ್್ ೀ 
ವಿವಿಕುತ್ಾವದಿವವ್ೀಕಾಃ ವಿವಿಕುತ್ಾವದಿವವ್ೀಕಾಃ | | ಸವಯಂ ನಿಗಮರ್ತ ಪಾರಪರ್ತೀತ ನಿಗಮಾಃ ಸವಯಂ ನಿಗಮರ್ತ ಪಾರಪರ್ತೀತ ನಿಗಮಾಃ | |   
ಸವ್ೈಯರಾಲ್ ೀಚಯತ್ಾವತುಪಾಃ ಸವ್ೈಯರಾಲ್ ೀಚಯತ್ಾವತುಪಾಃ | | ಪರತ ಪರತ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತತ್ಾವತ್ ಪರತಯಪರತ ಪರತ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಸಿ್ತತತ್ಾವತ್ ಪರತಯಕ್ಷಮ್ ಕ್ಷಮ್ | | 
ಆಚಾಆಚಾರ್ಯರ್ಯಸಮರದಾರ್ಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ೈತಹಯಮ್ಸಮರದಾರ್ಸ್ತದ್ಧತ್ಾವದ್ೈತಹಯಮ್||ಅನ್ತಮೀರ್ತ್ಾವದ್ನ್ತಮಾನ್ಮ್ಅನ್ತಮೀರ್ತ್ಾವದ್ನ್ತಮಾನ್ಮ್|| || 19 19 ||||  

 

ರ್ಥಾ ಹಿರಣಯಂ ಸವಕೃತಂ ಪುರಸಾುತಾಶಾಾಚಾ ಸವಯಸಯ ಹಿರಣಮರ್ಸಯ ರ್ಥಾ ಹಿರಣಯಂ ಸವಕೃತಂ ಪುರಸಾುತಾಶಾಾಚಾ ಸವಯಸಯ ಹಿರಣಮರ್ಸಯ ||  
ತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀತದ್ೀವ ಮಧ್್ಯೀ  ವವವಹಾರ್ಯಮಾಣಂ ನಾನಾಪದ್ೀಶ್ೈರಹಮಸಯ ತದ್ವತ್ ವವವಹಾರ್ಯಮಾಣಂ ನಾನಾಪದ್ೀಶ್ೈರಹಮಸಯ ತದ್ವತ್ || || 20 20 ||||  

ಹಿರಣಯಖಚಿಹಿರಣಯಖಚಿತತ್್ವೀನ್ ಹಿರಣಯಪರಧ್ಾನ್ಂ ಹಿರಣಮರ್ಮ್ ತತ್್ವೀನ್ ಹಿರಣಯಪರಧ್ಾನ್ಂ ಹಿರಣಮರ್ಮ್ | | ಶಙ್್ಮಞ್ಾಶಙ್್ಮಞ್ಾಕಕರಥಾ ಷ್ತ ರಥಾ ಷ್ತ 
ಮಧ್್ಯೀಮಧ್್ಯೀSSಪ ಕ್್ೀಪ ಕ್್ೀವಲಂ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ವವವಹಾರ್ಯಮಾಣಂ ತದ್ೀವ ವಲಂ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ವವವಹಾರ್ಯಮಾಣಂ ತದ್ೀವ ||  

‘‘ರಥ್ ೀಪಸ್ಿೀ ಪರಿಷಾೆರಾತ್ ಪೂವಯಂ ದಾರಥ್ ೀಪಸ್ಿೀ ಪರಿಷಾೆರಾತ್ ಪೂವಯಂ ದಾರತಮರಾದ್ರಥಾತ್ ರತಮರಾದ್ರಥಾತ್ ||  
ಸತವಣಯಂ ವಯವಹಾರಾರ್ ಮತಖಯಂ ರರ್ಪರಿಷ್ೃತಮ್ ಸತವಣಯಂ ವಯವಹಾರಾರ್ ಮತಖಯಂ ರರ್ಪರಿಷ್ೃತಮ್ ||  
ಮಧ್್ಯೀಮಧ್್ಯೀ ಚಾನ ು್ೀ ರಥ್ ೀಪಸಾಿ ಚಾನ ು್ೀ ರಥ್ ೀಪಸಾಿನಿನಷ್ೃಷ್ಯ ಪೃರ್ಗಾಸಿ್ತತಮ್ ನಿನಷ್ೃಷ್ಯ ಪೃರ್ಗಾಸಿ್ತತಮ್ ||  
ರ್ದ್ವರ್ದ್ವದ್ೀವಂ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾಜಜಗದ ದ್ೀಹಾತ್ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ದ್ೀವಂ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾಜಜಗದ ದ್ೀಹಾತ್ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ||  
ಪೂವಯಂ ಜಗತ ಸಂಸಿಶಾ ಜಗದ್ನ ು್ೀ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತಪೂವಯಂ ಜಗತ ಸಂಸಿಶಾ ಜಗದ್ನ ು್ೀ ಪೃರ್ಕ್ ಸಿ್ತತಾಃ ತಾಃ ||  
ಸ ಏವ ಮತಖ್ ಯೀ ಜಗತಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪರಮೀಶವರಾಃಸ ಏವ ಮತಖ್ ಯೀ ಜಗತಾಃ ಸಾವತನಾಿಯತ್ ಪರಮೀಶವರಾಃ’’  ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ಇತ ಬರಹಮತಕ್್ೀಯ ||||  

‘‘ಸತರಪತೃಮನ್ತಜಾದಿಕಲಾನಾಭಿಾಃಸತರಪತೃಮನ್ತಜಾದಿಕಲಾನಾಭಿಾಃ’’    ಇತ್ಾಯದ್ಯನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ಇತ್ಾಯದ್ಯನ್ುರಾಯಮಯಪ್ೀಕ್ಷರಾ ||  

‘‘ರ್ಥಾ ಸತವಣಯಮಕೃತಂ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಕತಣಡಲಾದಿಕಮ್ ರ್ಥಾ ಸತವಣಯಮಕೃತಂ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಕತಣಡಲಾದಿಕಮ್ ||  
ಪುನ್ರ್ೀಕಿೀಭವತಯದಾಧ ತದ್ವದಿವಷ್ತಣರಜ್ ೀಪುನ್ರ್ೀಕಿೀಭವತಯದಾಧ ತದ್ವದಿವಷ್ತಣರಜ್ ೀSSಪ ಸನ್ ಪ ಸನ್ ||  
ಸತರಾದ್ಯನ್ುಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಸತರಾದ್ಯನ್ುಾಃಸಿ್ತತ್್ ೀ ಭ ಭ ತ್ಾವ ಪುನ್ರ್ೀಕಿೀಭವ್ೀದಿವಭತಾಃತ್ಾವ ಪುನ್ರ್ೀಕಿೀಭವ್ೀದಿವಭತಾಃ’’  ಇತ ಇತ ಚ ಚ ||||  
‘‘ತತುನಿನರಾಮಕಸ್ಯೈವ ನಾಮ ಸವಯಂ ಸತರಾದಿಕಮ್ ತತುನಿನರಾಮಕಸ್ಯೈವ ನಾಮ ಸವಯಂ ಸತರಾದಿಕಮ್ ||  
ತತಸಮಬತತಸಮಬನಾಧದ್ತದಿೀಯೀಯತ ವಯವಹೃತ್್ಯೈ ಸತರಾದಿಷ್ತನಾಧದ್ತದಿೀಯೀಯತ ವಯವಹೃತ್್ಯೈ ಸತರಾದಿಷ್ತ’’  ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ಇತ ಶಬದನಿಣಯಯೀ ||||  
‘‘ಏಕಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಚ್ೀತ ಸವತನ್ಿಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ಏಕಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಚ್ೀತ ಸವತನ್ಿಮಭಿ ೀರ್ತ್್ೀ ||  
ಸವತನ್ಿಸತು ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಿಷ್ೃತಹಿರಣಯವತ್ಸವತನ್ಿಸತು ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಿಷ್ೃತಹಿರಣಯವತ್’’  ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ಇತ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ||  
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‘‘ಪರತ್್ಯೀಕಂ ನ್ ತತ ದಾವಾಯದಿ ಸವತನ್ಿಂ ವಿಕಿರರಾಗತಮ್ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ನ್ ತತ ದಾವಾಯದಿ ಸವತನ್ಿಂ ವಿಕಿರರಾಗತಮ್ ||  
ಮಹಾಫಲಂ ಸಾಯತ್ ಸವಣಯಂ ತತ ಸವತನ್ಿಂ ವಿಕಿರಯೀಪಗಮ್ ಮಹಾಫಲಂ ಸಾಯತ್ ಸವಣಯಂ ತತ ಸವತನ್ಿಂ ವಿಕಿರಯೀಪಗಮ್ ||  
ತದ್ವತ್ತದ್ವತ್  ಸವತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ಪರವೃಸವತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ಪರವೃತ್ಾುವನ್ಯದ್ನ್ಯಥಾತ್ಾುವನ್ಯದ್ನ್ಯಥಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 20 20 ||||  

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಮೀತತ್ ತರಪದ್ಸಿಮಙ್ು ಗತಣತರರ್ಂ ಕ್ಾರಣಕ್ಾರ್ಯಕತೃಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮೀತತ್ ತರಪದ್ಸಿಮಙ್ು ಗತಣತರರ್ಂ ಕ್ಾರಣಕ್ಾರ್ಯಕತೃಯ ||  
ಸಮನ್ವಯೀನ್ ವಯತರ್ೀಕತಶಾ ಯೀನ್ೈವ ತತಯೀಯಣ ತದ್ೀವ ಸತಯಮ್ ಸಮನ್ವಯೀನ್ ವಯತರ್ೀಕತಶಾ ಯೀನ್ೈವ ತತಯೀಯಣ ತದ್ೀವ ಸತಯಮ್ || || 21 21 ||||  

ಮೀಕ್ಷದ್ಂ ಸಂಸಾರದ್ಂ ತಮಾಃಪರದ್ಂ ಚ್ೀತ ತರಮೀಕ್ಷದ್ಂ ಸಂಸಾರದ್ಂ ತಮಾಃಪರದ್ಂ ಚ್ೀತ ತರಪದ್ಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪದ್ಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ | | ತದಿಚಾಛರಾಾಃ ತದಿಚಾಛರಾಾಃ 
ಸತವ ಏತತಸವಯಮಸ್ತುಸತವ ಏತತಸವಯಮಸ್ತು, , ಅನ್ಯಥಾ ನಾಸ್ತುೀತಯನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ೌ ಅನ್ಯಥಾ ನಾಸ್ತುೀತಯನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ೌ | | ತದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ತದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ 

ಸತಯಮಿತ ಸವಯತರ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ ಸತಯಮಿತ ಸವಯತರ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ ||  

‘‘ಸಾವತನ್ಿಯಮೀವ ಸತಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯಸಯ ಸತಯತ್ಾ ಸಾವತನ್ಿಯಮೀವ ಸತಯತವಂ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ಯಸಯ ಸತಯತ್ಾ ||  
ಪರವಾಹತಾಃ ಸದಾಪರವಾಹತಾಃ ಸದಾSSಸ್ತುತವಂ ಪುಂಪರಕೃತ್್ ಯೀಾಃ ಸದಾಸ್ತುತವಂ ಪುಂಪರಕೃತ್್ ಯೀಾಃ ಸದಾSSಸ್ತುತ್ಾಸ್ತುತ್ಾ’’  ಇತ ವಸತುತತ್ ು್ವೀ ಇತ ವಸತುತತ್ ು್ವೀ || || 21 21 ||||  

 

ನ್ ರ್ತತಾರನ್ ರ್ತತಾರಸಾುದ್ತತ ರ್ನ್ನ ಪಶಾಾನ್ಮಧ್್ಯೀ ಚ ತನ್ನ ವಯಪದ್ೀಶಮಾತರಮ್ ಸಾುದ್ತತ ರ್ನ್ನ ಪಶಾಾನ್ಮಧ್್ಯೀ ಚ ತನ್ನ ವಯಪದ್ೀಶಮಾತರಮ್ ||  
ಭ ತಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಪರ್ೀಣ ರ್ದ್ಯತುದ್ೀವ ಸತ್ಾಸಯದಿತ ಮೀ ಮನಿೀಷಾ ಭ ತಂ ಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಚ ಪರ್ೀಣ ರ್ದ್ಯತುದ್ೀವ ಸತ್ಾಸಯದಿತ ಮೀ ಮನಿೀಷಾ || || 22 22 ||||  

ಮಧ್್ಯೀ ಚ ತತ್್ೆೀವಲಂ ನ್ೀತ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ ಮಧ್್ಯೀ ಚ ತತ್್ೆೀವಲಂ ನ್ೀತ ಸಮಬಧ್ಯತ್್ೀ ||  
‘‘ತತ್ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ನ್ೈವಾಸ್ತು ರ್ದ್ತತಾತುವಿನಾಶವತ್ ತತ್ ಸಾವತನ್ಿಯೀಣ ನ್ೈವಾಸ್ತು ರ್ದ್ತತಾತುವಿನಾಶವತ್ ||  
ಸಾವಸಾವತನ್ಿಯೀಣಾಸ್ತುತ್ಾ ತಸಯ ರ್ತ್ ಸತ್ಾುತನ್ಿಯೀಣಾಸ್ತುತ್ಾ ತಸಯ ರ್ತ್ ಸತ್ಾುಜ್ಞಾನ್ದ್ಂ ಸದಾಜ್ಞಾನ್ದ್ಂ ಸದಾ’’  ಇತ ವ್ೈಭವ್ೀ ಇತ ವ್ೈಭವ್ೀ ||| | 22 22 ||||  

ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀಅವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀSSಪಯವಭಾಸತ್್ೀ ಯೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ರಾಜಸಸಗಯ ಏಷ್ಾಃ ಪಯವಭಾಸತ್್ೀ ಯೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ ೀ ರಾಜಸಸಗಯ ಏಷ್ಾಃ ||  
ಬರಬರಹಮಹಮಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತಸವರ್ಞ್ಕ್ ಜಯೀತರತ್್ ೀ  ವಿಭಾತ ಬರಹ್ೇನಿದಾರಾಥಾಯತಮವಿಕ್ಾರಚಿತರಮ್ ರತ್್ ೀ  ವಿಭಾತ ಬರಹ್ೇನಿದಾರಾಥಾಯತಮವಿಕ್ಾರಚಿತರಮ್ ||||  

‘‘ಜಗತ್್ ೀ ನಾಸ್ತುತ್ಾ ಸ್ೈವ ರಾ ಪರಾ ೀನ್ತ್ಾ ಸದಾ ಜಗತ್್ ೀ ನಾಸ್ತುತ್ಾ ಸ್ೈವ ರಾ ಪರಾ ೀನ್ತ್ಾ ಸದಾ ||  
ಅಭಾವಸತು ಕತತಸುಸಯ ರ್ದಿವಭಾತೀಹ ಸವಯದಾಅಭಾವಸತು ಕತತಸುಸಯ ರ್ದಿವಭಾತೀಹ ಸವಯದಾ’’  ಇತ ಪಾರಕ್ಾಶ್ಯೀ ಇತ ಪಾರಕ್ಾಶ್ಯೀ ||||  
‘‘ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾ ನಾಮ ಜಗತಾಃ ಪರತನ್ಿತ್ಾ ಅವಿದ್ಯಮಾನ್ತ್ಾ ನಾಮ ಜಗತಾಃ ಪರತನ್ಿತ್ಾ ||  
ರ್ಥಾರ್ಥಾSSಶಕುಸತು ಪುತ್ಾರದಿರಸನಿನತತಯಚಯತ್್ೀ ಜನ್ೈಾಃಶಕುಸತು ಪುತ್ಾರದಿರಸನಿನತತಯಚಯತ್್ೀ ಜನ್ೈಾಃ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ||||  

ಅತ್್ ೀ ಬರಅತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಹಮಣ  ಏವ ವಿಭಾತ ಏವ ವಿಭಾತ | | ದಿವತೀರ್ಂ ಬರಹಮ ಪರಕೃತಾಃ ದಿವತೀರ್ಂ ಬರಹಮ ಪರಕೃತಾಃ | | ಆತ್ಾಮ ಜೀವಾಃ ಆತ್ಾಮ ಜೀವಾಃ | | 
ಪರಕೃತೀನಿದಾರ್ವಿಷ್ರ್ಜೀವಾದಿವಿಚಿತರಂ ಜಗದ್ಬಾಹಮತ ಏವ ವಿಭಾತೀತಯರ್ಯಾಃ ಪರಕೃತೀನಿದಾರ್ವಿಷ್ರ್ಜೀವಾದಿವಿಚಿತರಂ ಜಗದ್ಬಾಹಮತ ಏವ ವಿಭಾತೀತಯರ್ಯಾಃ || || 23 23 ||||  

 

ನಾತ್ಾಮ ವಪುಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಮಿನಿದಾರಾಣಿ ದ್ೀವಾ ಹಯಸತವಾಯರ್ತಜಲಂ ಹತತ್ಾಶಾಃ ನಾತ್ಾಮ ವಪುಾಃ ಪಾರ್ಥಯವಮಿನಿದಾರಾಣಿ ದ್ೀವಾ ಹಯಸತವಾಯರ್ತಜಲಂ ಹತತ್ಾಶಾಃ ||  
ಮನ್ ೀಮನ್ ೀSSನ್ನನ್ನಮಾತರಂ  ಷ್ಣಾ ಚ ಸತವಮಹಙ್ೃತಾಃ ಖಂ ಕೃತರರ್ಯಸಾಮಯಮ್ ಮಾತರಂ  ಷ್ಣಾ ಚ ಸತವಮಹಙ್ೃತಾಃ ಖಂ ಕೃತರರ್ಯಸಾಮಯಮ್ || || 25 25 ||||  
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ವಾರ್ತರ್ೀವ ಸವರ್ಂ ಪಾರಣಸುತರಸ್ಿೀ ಚ್ ೀದ್ತ್್ೀಜಸ್ತೀ ವಾರ್ತರ್ೀವ ಸವರ್ಂ ಪಾರಣಸುತರಸ್ಿೀ ಚ್ ೀದ್ತ್್ೀಜಸ್ತೀ ||  
ಉದ್ೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾ ಚ್ೈವ ಪಾರಣಸಯ ಹಿ ಕೃತಂ ವಪುಾಃಉದ್ೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾ ಚ್ೈವ ಪಾರಣಸಯ ಹಿ ಕೃತಂ ವಪುಾಃ’’  ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ಇತ ಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾರಾಮ್ ||||  
‘‘ಪಾರಣಸಯ ವಾರ್ತರ ಪಸಯ ಭ ತತರರ್ಕೃತಂ ವಪುಾಃ ಪಾರಣಸಯ ವಾರ್ತರ ಪಸಯ ಭ ತತರರ್ಕೃತಂ ವಪುಾಃ ||  
ರ್ತ್್ ೀ ಹಿ ಪಾರ್ಥಯವಂ ನಾತರ ಖಂ ಚಾತಯಲಾಮತದಾಹೃತಮ್ರ್ತ್್ ೀ ಹಿ ಪಾರ್ಥಯವಂ ನಾತರ ಖಂ ಚಾತಯಲಾಮತದಾಹೃತಮ್’’  ಇತ ಸನಾಧರಣ್ೀ ಇತ ಸನಾಧರಣ್ೀ ||||  

ಸತವಂ ಸತವಂ ––  ಮ ಲಬತದಿಧಾಃ ಮ ಲಬತದಿಧಾಃ | | ಅಹಂ ಶೃಣ್ ೀಮಯಹಂ ಸಾೃಶಾಮಯಹಂ ಪಶಾಯಮಿೀತ ಅಹಂ ಶೃಣ್ ೀಮಯಹಂ ಸಾೃಶಾಮಯಹಂ ಪಶಾಯಮಿೀತ 
ಸವಾಯಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಮತ್ಾವದ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀಸವಾಯಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಮತ್ಾವದ್ಹಙ್ಕೆರ್ ೀSSರ್ಯಸಾಮಯಮ್ ರ್ಯಸಾಮಯಮ್ ||  

‘‘ನ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಬತದ್ಧಯಹಮಾದ್ರ್ಾಃ ನ್ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ೀನಿದಾರ್ಪಾರಣಮನ್ ೀಬತದ್ಧಯಹಮಾದ್ರ್ಾಃ ||  
ವಿಷ್ತಣಶ್ಾದಾನ್ನ್ದತನ್ತಾಃ ಸ ಹಿ ಜೀವಾ ಪಾಃ ಸದಾವಿಷ್ತಣಶ್ಾದಾನ್ನ್ದತನ್ತಾಃ ಸ ಹಿ ಜೀವಾ ಪಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ಸತುತ್ ು್ವೀ ಇತ ಸತುತ್ ು್ವೀ || || 25 25 ||||  

 

ಸಮಾಹಿತ್್ೈಾಃ ಕಾಃ ಕರಣ್ೈಗತಯಣಾತಮಭಿಗತಯಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ತತತಸವಿವಿಕುಸಮಾಹಿತ್್ೈಾಃ ಕಾಃ ಕರಣ್ೈಗತಯಣಾತಮಭಿಗತಯಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ತತತಸವಿವಿಕುಧ್ಾಮನಾಃ ಧ್ಾಮನಾಃ ||  
ವಿಕ್ಷಿಪಯಮಾಣ್ೈರತತ ಕಿಂ ನ್ತ ದ್ ಷ್ಣಂ ಘನ್ೈರತಪ್ೀತ್್ೈವಿಯಗತ್್ೈ ರವ್ೀಾಃ ಕಿಮ್ ವಿಕ್ಷಿಪಯಮಾಣ್ೈರತತ ಕಿಂ ನ್ತ ದ್ ಷ್ಣಂ ಘನ್ೈರತಪ್ೀತ್್ೈವಿಯಗತ್್ೈ ರವ್ೀಾಃ ಕಿಮ್ || || 26 26 ||||  

 

ತಥಾಪ ಸಙ್ುಾಃ ಪರಿವಜಯನಿೀಯೀ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ತ್ಾವತ್ ತಥಾಪ ಸಙ್ುಾಃ ಪರಿವಜಯನಿೀಯೀ ಗತಣ್ೀಷ್ತ ಮಾರಾರಚಿತ್್ೀಷ್ತ ತ್ಾವತ್ ||  
ಮದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ದ್ೃಢ್ೀನ್ ರಾವದ್ರಜ್ ೀ ನಿರಸ್ಯೀತ ತಮಾಃ ಕಷಾರ್ಮ್ ಮದ್ಾಕಿುಯೀಗ್ೀನ್ ದ್ೃಢ್ೀನ್ ರಾವದ್ರಜ್ ೀ ನಿರಸ್ಯೀತ ತಮಾಃ ಕಷಾರ್ಮ್ || || 28 28 ||||  

ಭಭಗವತ್್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷಾಭಾವ್ೀಗವತ್್ ೀ ಗತಣದ್ ೀಷಾಭಾವ್ೀSSಪ ಜೀವಸಯ ಸಙಕ್ ುೀಪ ಜೀವಸಯ ಸಙಕ್ ುೀSSವಜಯನಿೀರ್ ಏವ ವಜಯನಿೀರ್ ಏವ 
ಮತಕಿುಪರ್ಯನ್ುಮ್ ಮತಕಿುಪರ್ಯನ್ುಮ್ ||  

‘‘ಸಮಾಹಿತ್್ೀಸಮಾಹಿತ್್ೀSSಪ ಜೀವ್ೀಪ ಜೀವ್ೀನ್ನ್  ವಿಕ್ಷಿಪ ು್ೀ ವಾ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ವಿಕ್ಷಿಪ ು್ೀ ವಾ ನ್ ತತ ಕವಚಿತ್ ||  
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುಥಾವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಸುಥಾSSಪ ತತ ಸಮಾಹಿತ್್ೀ ಪ ತತ ಸಮಾಹಿತ್್ೀ ||  
ಪರೀತ್್ ೀ ಭವತ ವ್ೈ ನಿತಯಂ ಸವಯಧ್ಮಯಕೃತ್್ ೀಪರೀತ್್ ೀ ಭವತ ವ್ೈ ನಿತಯಂ ಸವಯಧ್ಮಯಕೃತ್್ ೀSSಪ ಚಪ ಚ’’  ಇತ ಪಾದ್ೇಇತ ಪಾದ್ೇ||||2626--2828||||  

 

ತಷ್ಠನ್ುಮಾಸ್ತೀನ್ಮತತ ವರಜನ್ುಂ ಶರಾನ್ಮತದ್ಯನ್ುಮದ್ನ್ುಮನ್ನಮ್ ತಷ್ಠನ್ುಮಾಸ್ತೀನ್ಮತತ ವರಜನ್ುಂ ಶರಾನ್ಮತದ್ಯನ್ುಮದ್ನ್ುಮನ್ನಮ್ ||  
ಸವಭಾವಮನ್ಯತ್ ಕಿಮಪೀಹ ಮಾನ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಮತನ್ಯ ವ್ೀದ್ ಸವಭಾವಮನ್ಯತ್ ಕಿಮಪೀಹ ಮಾನ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಮತನ್ಯ ವ್ೀದ್ || || 32 32 ||||  

ಆಆತಮಸಿಮತಾಃ ಪರಮಾತಮಸಿಮತಾಃ ತಮಸಿಮತಾಃ ಪರಮಾತಮಸಿಮತಾಃ | | ಪರಮಾತಮನ್ ೀಪರಮಾತಮನ್ ೀSSನ್ಯತ್ಾಾರತನಾಿಯದ್ೀಾಃ ನ್ಯತ್ಾಾರತನಾಿಯದ್ೀಾಃ || || 32 32 ||||  
 

ರ್ದಿ ಸಮ ಪಶಯತಯಸದಿನಿದಾರಾರ್ಯಂ ನಾನಾರ್ದಿ ಸಮ ಪಶಯತಯಸದಿನಿದಾರಾರ್ಯಂ ನಾನಾSSನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವಿರತದ್ಧಮನ್ಯತ್ ನ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವಿರತದ್ಧಮನ್ಯತ್ ||  
ನ್ಮನ್ಯತ್್ೀ ವಸತುತರಾ ಮನಿೀಷ್ಟೀ ಸಾವಪನಂ ರ್ಥ್ ೀತ್ಾಿರ್ ತರ್ ೀದ್ಧ್ಾನ್ಮ್ನ್ಮನ್ಯತ್್ೀ ವಸತುತರಾ ಮನಿೀಷ್ಟೀ ಸಾವಪನಂ ರ್ಥ್ ೀತ್ಾಿರ್ ತರ್ ೀದ್ಧ್ಾನ್ಮ್  ||||  333 3 ||||  

‘‘ನಾನಾಮಾನ್ವಿರತದ್ಧಂ ಹಿ ಸಾವತನ್ಿಯಂ ಜಗತಾಃ ಸದಾ ನಾನಾಮಾನ್ವಿರತದ್ಧಂ ಹಿ ಸಾವತನ್ಿಯಂ ಜಗತಾಃ ಸದಾ ||  
ಸವತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣಸವತನ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃರ್ೀಕ ಏವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  

ವಸತುತರಾ ಸವತನ್ಿತ್್ವೀನ್ ವಿರತದ್ಧಂ ತಥಾ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ವಸತುತರಾ ಸವತನ್ಿತ್್ವೀನ್ ವಿರತದ್ಧಂ ತಥಾ ನ್ ಮನ್ಯತ್್ೀ ||  
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‘‘ಅಸ್ಯೀವ ಸಾವಪನಮಖಿಲಂ ವಾಸನಾರ ಪಮಾತಮನಿ ಅಸ್ಯೀವ ಸಾವಪನಮಖಿಲಂ ವಾಸನಾರ ಪಮಾತಮನಿ ||  
ಜಾಗರದ್ೀತದಿತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ತುದ್ೀವ ಭರಮಾತಮಕಮ್ ಜಾಗರದ್ೀತದಿತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ತುದ್ೀವ ಭರಮಾತಮಕಮ್ ||  
ತದ್ವಜಜಗದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ತದ್ವಜಜಗದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ||  
ಸವತನ್ಿಮೀತದಿತ ತತ ರ್ಜಾಜಾನ್ಂ ತದ್ಾಾಮಾತಮಕಮ್ಸವತನ್ಿಮೀತದಿತ ತತ ರ್ಜಾಜಾನ್ಂ ತದ್ಾಾಮಾತಮಕಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಉತಿಉತಿತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಚಾಗರತವಂ ಕವಚಿತ್ ಸವಪನಸಯ ಪಶಯತ ತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಚಾಗರತವಂ ಕವಚಿತ್ ಸವಪನಸಯ ಪಶಯತ ||  
ಸಾವತನ್ಿಯಮೀವಂ ಜಗತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ನ್ೈವ ಪಶಯತಸಾವತನ್ಿಯಮೀವಂ ಜಗತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ ನ್ೈವ ಪಶಯತ’’  ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ ಇತ ವಿವ್ೀಕ್್ೀ || || 33 33 ||||  

 

ಪೂವಯಂ ಗೃಹಿೀತಂ ಗತಣಕಮಯಚಿತರಮಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನ್ಯವಿವಿಕುಮಙ್ುಪೂವಯಂ ಗೃಹಿೀತಂ ಗತಣಕಮಯಚಿತರಮಜ್ಞಾನ್ಮಾತಮನ್ಯವಿವಿಕುಮಙ್ು||  
ನಿವತಯತ್್ೀ ತತತಾನ್ರಿೀಕ್ಷಯೈವ ನ್ ಗೃಹಯತ್್ೀ ನಾಪ ವಿಸೃಜಯ ಆತ್ಾಮ ನಿವತಯತ್್ೀ ತತತಾನ್ರಿೀಕ್ಷಯೈವ ನ್ ಗೃಹಯತ್್ೀ ನಾಪ ವಿಸೃಜಯ ಆತ್ಾಮ || || 34 34 ||||  

ಭಗವದ್ತುಣವಿಷ್ರ್ಂ ತತೆಮಯವಿಷ್ರ್ಂ ಚ್ೀಭಗವದ್ತುಣವಿಷ್ರ್ಂ ತತೆಮಯವಿಷ್ರ್ಂ ಚ್ೀತ ಗತಣಕಮಯಚಿತರಮ್ ತ ಗತಣಕಮಯಚಿತರಮ್ | | ಆತಮನಿ ಆತಮನಿ 
ಪರಮಾತಾವಿಷ್ಯೀ ಏತನ್ನ ಜಾನಾಮಿೀತಯಪಯವಿವಿಕುಮ್ ಪರಮಾತಾವಿಷ್ಯೀ ಏತನ್ನ ಜಾನಾಮಿೀತಯಪಯವಿವಿಕುಮ್ ||  

‘‘ಅನ್ಯೈಜ್ಞಾಯತ್್ೀಅನ್ಯೈಜ್ಞಾಯತ್್ೀSSಪ ವಾಪ ವಾSSಜ್ಞಾತ್್ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ಜ್ಞಾತ್್ೀ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಕವಚಿತ್ ||  
ತ್್ೀಷಾಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಜ್ಞಾನಾಪಗಮೀನ್ ತತತ್್ೀಷಾಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಜ್ಞಾನಾಪಗಮೀನ್ ತತ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 34 34 ||||  

ಏಷ್ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಜ್ ೀಏಷ್ ಸವರ್ಞ್ಕ ಜ್ಯೀತರಜ್ ೀSSಪರಮೀಪರಮೀಯೀ ಮಹಾನ್ತಭ ತಾಃ ಸಕಲಾನ್ತಭ ತಾಃ ಯೀ ಮಹಾನ್ತಭ ತಾಃ ಸಕಲಾನ್ತಭ ತಾಃ ||  
ಏಕ್್ ೀಏಕ್್ ೀSSದಿವತೀಯೀದಿವತೀಯೀ  ವಚಸಾಂ ವಿರಾಮೀ ಯೀನ್ೀರಿವಚಸಾಂ ವಿರಾಮೀ ಯೀನ್ೀರಿತ್ಾ ವಾಗರಚನಾಶಾರನಿು ತ್ಾ ವಾಗರಚನಾಶಾರನಿು || || 36 36 ||||  

‘‘ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ಯಭಿನ್ನತ್ಾವದ್ೀಕಾಃ ಸವೀಯತುಮತವತಾಃ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ಯಭಿನ್ನತ್ಾವದ್ೀಕಾಃ ಸವೀಯತುಮತವತಾಃ ||  
ಅದಿವತೀಯೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃಅದಿವತೀಯೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಯತ್ಾವತ್ ಪುರತಷ್ಾಃ ಸೃತಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 36 36 ||||  

 

ಏತ್ಾವಾನಾತಮಸಮೇಹ್ ೀ ರ್ದಿವಕಲಾಸತು ಕ್್ೀವಲ್ೀ ಏತ್ಾವಾನಾತಮಸಮೇಹ್ ೀ ರ್ದಿವಕಲಾಸತು ಕ್್ೀವಲ್ೀ ||  
ಆತ್ಾಮಆತ್ಾಮSSಮೃತ್್ೀ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚಲಂ ರ್ನ್ನ ಪಶಯತ ಮೃತ್್ೀ ಸವಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚಲಂ ರ್ನ್ನ ಪಶಯತ || || 37 37 ||||  

‘‘ಯೀತ್ಾವಾನಾತಮಸಮೇಹ್ ೀ ರ್ದಿವರತದ್ಧಯೀತ್ಾವಾನಾತಮಸಮೇಹ್ ೀ ರ್ದಿವರತದ್ಧಸಯ ಕಲಾನ್ಮ್ ಸಯ ಕಲಾನ್ಮ್ ||  
ರ್ತಾರಾತ್ಾಮಶರರಾನ್ ಜೀವಾನ್ ನಿಶಾಯೀನ್ ನ್ ಪಶಯತರ್ತಾರಾತ್ಾಮಶರರಾನ್ ಜೀವಾನ್ ನಿಶಾಯೀನ್ ನ್ ಪಶಯತ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ||  

ಅಚಲಮಿತ ಕಿರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ ಅಚಲಮಿತ ಕಿರರಾವಿಶ್ೀಷ್ಣಮ್ || || 37 37 ||||  
 

ರ್ನಾನಮಾಕೃತಭಿಗಾರಯಹಯಂ ಪಞ್ಾವಣಯಮಬಾ ತಮ್ ರ್ನಾನಮಾಕೃತಭಿಗಾರಯಹಯಂ ಪಞ್ಾವಣಯಮಬಾ ತಮ್ ||  
ವಯವಯಥ್ ೀಯ ನಾಪಯರ್ಯವಾದ್ ೀಥ್ ೀಯ ನಾಪಯರ್ಯವಾದ್ ೀSSರ್ಂ ದ್ವರ್ಂ ವಿನ್ದನಿು ಸ ರರ್ಾಃ ರ್ಂ ದ್ವರ್ಂ ವಿನ್ದನಿು ಸ ರರ್ಾಃ || || 38 38 ||||  

ಅರ್ಂ ವಯರ್ಯವಾದ್ ೀ ನ್ ಭವತ ಕಿನ್ುವರ್ಯವಾದ್ಾಃ ಅರ್ಂ ವಯರ್ಯವಾದ್ ೀ ನ್ ಭವತ ಕಿನ್ುವರ್ಯವಾದ್ಾಃ | | ಜಗತ್ ಪರಮೀಜಗತ್ ಪರಮೀಶವರಂ ಚ ದ್ವರ್ಂ ಶವರಂ ಚ ದ್ವರ್ಂ 
ವಿನ್ದನಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ವಿನ್ದನಿು ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ||  
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‘‘ಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ವಿಶವಂ ಭಾರಪಞ್ಾಭ ತ್ಾತಮಕಂ ವಿಶವಂ ಭಾರನಿುನಿುಸ್ತದ್ಧಮಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ಸ್ತದ್ಧಮಪಣಿಡತ್ಾಾಃ ||  
ವದ್ನಿು ಪಣಿಡತ್ಾಸುವದಾಧ ಜಗವದ್ನಿು ಪಣಿಡತ್ಾಸುವದಾಧ ಜಗಹತರಬಾ ತಮ್ ಹತರಬಾ ತಮ್ ||  
ಪರವಾಹರ ಪ್ೀಣ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್ಪರವಾಹರ ಪ್ೀಣ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀರಿಚಾಛವಶ್ೀ ಸಿ್ತತಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 38 38 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ  ಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಅಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  28 28 ||||  
 

|| || ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯಧ್ಾಯರ್ಾಃ ರ್ಾಃ || || 11 11 ––  29 29 ||||  

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ --  

ಇತತಯದ್ಧವ್ೀನಾತಯನ್ತರಕುಚ್ೀತಸಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ಜಗತೆಾೀಡನ್ಕಾಃ ಸವಶಕಿುಭಿಾಃ ಇತತಯದ್ಧವ್ೀನಾತಯನ್ತರಕುಚ್ೀತಸಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ಜಗತೆಾೀಡನ್ಕಾಃ ಸವಶಕಿುಭಿಾಃ ||  
ಗೃಹಿೀತಮ ತಯತರರ್ ಈಶವರ್ೀಶವರ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಸಪ್ರೀಮ ಮನ್ ೀಹರಗೃಹಿೀತಮ ತಯತರರ್ ಈಶವರ್ೀಶವರ್ ೀ ಜಗಾದ್ ಸಪ್ರೀಮ ಮನ್ ೀಹರಸ್ತಮಸ್ತಮತಾಃ ತಾಃ || || 7 7 ||||  

‘‘ಆತ್ಾಮಆತ್ಾಮSSನ್ುರಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಮ ತಯತರರ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ನ್ುರಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್್ೇತ ಮ ತಯತರರ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ ||  
ಜಾಗರತಸವಪನಸತಷ್ತಪುೀನಾಂ ಸೃಷಾಟಯದ್ೀಶಾಪರವತಯಕಮ್ಜಾಗರತಸವಪನಸತಷ್ತಪುೀನಾಂ ಸೃಷಾಟಯದ್ೀಶಾಪರವತಯಕಮ್’’  ಇತಇತ  ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ ತ್್ೈಕ್ಾಲ್ಯೀ || || 7 7 ||||  

ಪೃರ್ಕ್ ಸತ್್ರೀಣ ವಾ ಮಹಯಂ ಮಮ ರಾತ್ಾರಮಹ್ ೀತಸವಮ್ ಪೃರ್ಕ್ ಸತ್್ರೀಣ ವಾ ಮಹಯಂ ಮಮ ರಾತ್ಾರಮಹ್ ೀತಸವಮ್ ||  
ಕ್ಾರಯೀನ್ನೃತಯಗಿೀತ್ಾದ್ಯೈಮಯಹಾರಾಜವಿಭ ತಭಿಾಃ ಕ್ಾರಯೀನ್ನೃತಯಗಿೀತ್ಾದ್ಯೈಮಯಹಾರಾಜವಿಭ ತಭಿಾಃ || || 11 11 ||||  

ಪೃಪೃರ್ಕಸವರ್ಮೀವ ಸತ್್ರೀಣ ಬಹತಭಿಾಃ ಸಹ ವಾ ಮಮ ರಾತ್ಾರಮಹ್ ೀತಸವಂ ರ್ಕಸವರ್ಮೀವ ಸತ್್ರೀಣ ಬಹತಭಿಾಃ ಸಹ ವಾ ಮಮ ರಾತ್ಾರಮಹ್ ೀತಸವಂ 
ಕತರಾಯತ್ ಕತರಾಯತ್ || || 11 11 ||||  

ಮಾಮೀವ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬಹಿರನ್ುರಪಾವೃತಮ್ ಮಾಮೀವ ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಬಹಿರನ್ುರಪಾವೃತಮ್ ||  
ರ್ಜ್ೀತ್ಾತಮನಿ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ಥಾ ಖಮಮಲಾಶರ್ಾಃ ರ್ಜ್ೀತ್ಾತಮನಿ ಚಾತ್ಾಮನ್ಂ ರ್ಥಾ ಖಮಮಲಾಶರ್ಾಃ || || 12 12 ||||  

 

ಇತ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಮದಾಾವ್ೀನ್ ಮಹಾದ್ತಯತ್್ೀ ಇತ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತ್ಾನಿ ಮದಾಾವ್ೀನ್ ಮಹಾದ್ತಯತ್್ೀ ||  
ಸಭಾಜಯೀನ್ಮನ್ಯಮಾನ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಮಾಶರರ್ನ್ ಸಭಾಜಯೀನ್ಮನ್ಯಮಾನ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀವಲಮಾಶರರ್ನ್ || || 13 13 ||||  

 

ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪುಲೆಸ್ೀಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪುಲೆಸ್ೀಸ ು್ೀನ್ೀಸ ು್ೀನ್ೀ  ಬರಹಮಣ್ಯೀಬರಹಮಣ್ಯೀSSಕ್್ೀಯ ಸತಮಲ್ಲಙ್ುಕ್್ೀ ಕ್್ೀಯ ಸತಮಲ್ಲಙ್ುಕ್್ೀ ||  
ಅಕ ರರ್ೀ ಕ ರರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸಮದ್ೃಕ್ ಪಣಿಡತ್್ ೀ ಮತಾಃ ಅಕ ರರ್ೀ ಕ ರರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಸಮದ್ೃಕ್ ಪಣಿಡತ್್ ೀ ಮತಾಃ || || 14 14 ||||  

 

ನ್ರ್ೀಷ್ವಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಮದಾಾವಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಭಾವರ್ತ್್ ೀನ್ರ್ೀಷ್ವಭಿೀಕ್ಷ್ಣಂ ಮದಾಾವಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ಭಾವರ್ತ್್ ೀSSಚಿರಾತ್ ಚಿರಾತ್ ||  
ಸಾವದಾವ ಮಾರಾ ತರಸಾೆಸಾವದಾವ ಮಾರಾ ತರಸಾೆರಂ ಸಾಹಙ್ಕೆರರಂ ಸಾಹಙ್ಕೆರSSಪ ರಾಪ ರಾತ ಹಿ ತ ಹಿ || || 15 15 ||||  

‘‘ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವಸ್ತು ವಿಷ್ತಣರಿತ ಭಾವಾಃ ಸತ್ಾಂ ಮತಾಃ  ಸವಯಭ ತ್್ೀಷ್ವಸ್ತು ವಿಷ್ತಣರಿತ ಭಾವಾಃ ಸತ್ಾಂ ಮತಾಃ  || || 12 12 ––  14 14 ||||  
‘‘ಅಚಯನ್ೀ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಮಾದಿತ್್ಯೀ ತದ್ುತ್ಾತಮನಾಅಚಯನ್ೀ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಮಾದಿತ್್ಯೀ ತದ್ುತ್ಾತಮನಾ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 15 15 ||||  
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ಸವಯಂ ಬರಹಾಮತಮಕಂ ತಸಯ ವಿದ್ಯರಾಸವಯಂ ಬರಹಾಮತಮಕಂ ತಸಯ ವಿದ್ಯರಾSSSSತಮಮನಿೀಷ್ರಾ ತಮಮನಿೀಷ್ರಾ ||  
ಪರಿಪರಿಪಶಯತ ಚ ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚತಯತಮ್ ಪಶಯತ ಚ ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಾಮನ್ಮಚತಯತಮ್ || || 18 18 ||||  

‘‘ಬರಹಮಣಾಬರಹಮಣಾSSSSತುಮಿದ್ಂ ಸವಯಂತುಮಿದ್ಂ ಸವಯಂ ರ್ತೆಞ್ಚಾತ್ ಸಚರಾಚರಮ್  ರ್ತೆಞ್ಚಾತ್ ಸಚರಾಚರಮ್ ||  
ಇತ ಪಶ್ಯೀಇತ ಪಶ್ಯೀತ ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಸ ಹಿ ಬರಹಾಮತಮವಿತ ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಸ ಹಿ ಬರಹಾಮತಮವಿನ್ಮತಾಃನ್ಮತಾಃ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ || || 18 18 ||||  

 

ಯೀ ಯೀಯೀ ಯೀSSಪರ್ ೀ ಮನ್ ೀಧ್ಮಯಾಃಪರ್ ೀ ಮನ್ ೀಧ್ಮಯಾಃ  ಕಲಾತ್್ೀ ನಿಷ್ಮಲಾರ್ ತ್್ೀ ಕಲಾತ್್ೀ ನಿಷ್ಮಲಾರ್ ತ್್ೀ ||  
ತದಾರಾಸ್ ೀ ನಿರರ್ಯಾಃ ಸಾಯನ್ನರಾದ್ೀರಿವ ಸತುಮ ತದಾರಾಸ್ ೀ ನಿರರ್ಯಾಃ ಸಾಯನ್ನರಾದ್ೀರಿವ ಸತುಮ || || 21 21 ||||  

‘‘ನ್ರಾದಿದ್ತಯನ್ಯರ್ಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ನ್ನರ್ಂ ಸ್ ೀನ್ರಾದಿದ್ತಯನ್ಯರ್ಾಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರ್ನ್ನರ್ಂ ಸ್ ೀSSತುತುಸವಯದಾಸವಯದಾ’’  ಇತ ಶಬದತತ್ ು್ವೀಇತ ಶಬದತತ್ ು್ವೀ||||2121||||  
 

ಏಷಾಏಷಾ  ಬತದಿಧಮತ್ಾಂ ಬತದಿಧಮಯನಿೀಷಾ ಚ ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಮ್ ಬತದಿಧಮತ್ಾಂ ಬತದಿಧಮಯನಿೀಷಾ ಚ ಮನಿೀಷ್ಟಣಾಮ್ ||  
ರ್ತ್ ಸತಯಮನ್ೃತ್್ೀನ್ೀಹ ಮತ್್ಯೀಯನಾಪನೀತ ಮಾರ್ತ್ ಸತಯಮನ್ೃತ್್ೀನ್ೀಹ ಮತ್್ಯೀಯನಾಪನೀತ ಮಾSSಮೃತಮ್ ಮೃತಮ್ || || 22 22 ||||  

‘‘ಏಕದಾ ಜ್ಞಾತರ ಪ್ೀಣ ರ್ನ್ನ ತಷ್ಠತ ಸವಯದಾ ಏಕದಾ ಜ್ಞಾತರ ಪ್ೀಣ ರ್ನ್ನ ತಷ್ಠತ ಸವಯದಾ ||  
ಚಞ್ಾಲತ್ಾವತ್ ಸತಯಮಪ ಹಯನ್ೃತಂ ಜಗದ್ತಚಯತ್್ೀಚಞ್ಾಲತ್ಾವತ್ ಸತಯಮಪ ಹಯನ್ೃತಂ ಜಗದ್ತಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ ||||  
‘‘ಸವಯದ್ೈಕಪರಕ್ಾರತ್ಾವತ್ ಸತಯಂ ಬರಹಮಸವಯದ್ೈಕಪರಕ್ಾರತ್ಾವತ್ ಸತಯಂ ಬರಹಮ  ಸದ್ ೀಚಯತ್್ೀಸದ್ ೀಚಯತ್್ೀ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 22 22 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯತ್ಾತಾಯೀಯ  ಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀಏಕ್್ ೀನ್ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  29 29 ||||  
 

|| || ತರಂಶ್್ ೀತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  30 30 ||||  
 

ಬರಹಮಶಾಪೀಪಸಂಸೃಷ್ಟೀ ಸವಕತಲ್ೀ ರಾದ್ವಷ್ಯಭಾಃ ಬರಹಮಶಾಪೀಪಸಂಸೃಷ್ಟೀ ಸವಕತಲ್ೀ ರಾದ್ವಷ್ಯಭಾಃ ||  
ಪ್ರೀರ್ಸ್ತೀಂ ಸವಯನ್ೀತ್ಾರಣಾಂ ತನ್ತಂ ಸ ಕರ್ಮತಯಜತ್ ಪ್ರೀರ್ಸ್ತೀಂ ಸವಯನ್ೀತ್ಾರಣಾಂ ತನ್ತಂ ಸ ಕರ್ಮತಯಜತ್ || || 2 2 ||||  

ತನ್ತಮತಯಜತ್ ತನ್ತಮತಯಜತ್ | | ಅತಶಯೀನಾಹರತ್ ಅತಶಯೀನಾಹರತ್ | | ಅಜ ಹರಣ್ೀ ಇತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ ಅಜ ಹರಣ್ೀ ಇತ ಧ್ಾತ್್ ೀಾಃ | | ಭ ಲ್ ೀಭ ಲ್ ೀಕ್ಾಕ್ಾತ್ ತ್ 
ಸವಗಯಲ್ ೀಕಂ ಪರತಯಹರದಿತಯರ್ಯಾಃ ಸವಗಯಲ್ ೀಕಂ ಪರತಯಹರದಿತಯರ್ಯಾಃ || || 2 2 ||||  

 

ಪರತ್ಾಯಕರಷ್ತಟಂ ನ್ರ್ನ್ಮಬಲಾ ರ್ತರ ಮಗನಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ ಪರತ್ಾಯಕರಷ್ತಟಂ ನ್ರ್ನ್ಮಬಲಾ ರ್ತರ ಮಗನಂ ನ್ ಶ್ೀಕತಾಃ   
ಕಕಣಾಯಣಾಯವಿಷ್ಟಂ ನ್ ಸರತ ರ್ಶ್್ ೀ ರ್ತಸತ್ಾಮಾತಮಲಗನಮ್ ವಿಷ್ಟಂ ನ್ ಸರತ ರ್ಶ್್ ೀ ರ್ತಸತ್ಾಮಾತಮಲಗನಮ್ ||  
ರ್ಚಿಛಾೀರ್ಚಿಛಾೀವಾಕಯಂ ಜನ್ರ್ತ ರತಂ ಕ್್ ೀವಾಕಯಂ ಜನ್ರ್ತ ರತಂ ಕ್್ ೀSSನ್ತಮಾನ್ಾಃ ಕವಿೀನಾಂ ನ್ತಮಾನ್ಾಃ ಕವಿೀನಾಂ   
ದ್ತಷಾಟವಜಷ್ ಣೀರ್ತಯ  ರರ್ಗತಂ ರ್ಚಾ ತತ್ಾಸಮಯಮಿೀರ್ತಾಃ ದ್ತಷಾಟವಜಷ್ ಣೀರ್ತಯ  ರರ್ಗತಂ ರ್ಚಾ ತತ್ಾಸಮಯಮಿೀರ್ತಾಃ || || 3 3 ||||  

ಕಾಃ ಕಾಃ ––  ಸತಖರ ಪಾಃ ಸತಖರ ಪಾಃ | | ಅನ್ತಅನ್ತಮಾನ್ಾಃ  ಮಾನ್ಾಃ  --  ಕವಿೀನಾಂ ಮಾನಾನ್ತಸಾರಿೀ ಕವಿೀನಾಂ ಮಾನಾನ್ತಸಾರಿೀ || || 3 3 ||||  
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|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  30 30 ||||  
 

|| || ಏಕತರಂಶ್್ ೀಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  31 31 ||||  
 

ಲ್ ೀಕ್ಾಭಿರಾಮಾಂಲ್ ೀಕ್ಾಭಿರಾಮಾಂ  ಸವತನ್ತಂ ಧ್ಾರಣಾಧ್ಾಯನ್ಮಙ್ುಲಮ್ ಸವತನ್ತಂ ಧ್ಾರಣಾಧ್ಾಯನ್ಮಙ್ುಲಮ್ ||  
ಯೀಗಧ್ಾರಣರಾಯೀಗಧ್ಾರಣರಾSSಗ್ನೀರಾಯಗ್ನೀರಾಯSSದ್ಗಾಧವಧ್ಾಮಾವಿಶತ್ ಸವಕಮ್ ದ್ಗಾಧವಧ್ಾಮಾವಿಶತ್ ಸವಕಮ್ || || 6 6 ||||  

ಅಗ್ನೀರಾಯ ಧ್ಾರಣರಾ ಸವತನ್ತಮದ್ಗಾಧವ ಅಗ್ನೀರಾಯ ಧ್ಾರಣರಾ ಸವತನ್ತಮದ್ಗಾಧವ ಸವಕಂ ಸವಕಂ ಧ್ಾಮಾವಿಶತ್ ಧ್ಾಮಾವಿಶತ್ ||  

‘‘ಆಗ್ನೀರಾಯಆಗ್ನೀರಾಯSSನ್ಯೀ ಧ್ಾರಣರಾ ದ್ಗಾಧವದ್ೀಹಂ ಪರಂನ್ಯೀ ಧ್ಾರಣರಾ ದ್ಗಾಧವದ್ೀಹಂ ಪರಂ  ಪದ್ಮ್ ಪದ್ಮ್ ||  
ರಾನಿು ದ್ೀವಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಾ ತ್್ೀಷಾಮನಾಯಂ ತನ್ತಂ ಹರಿಾಃ ರಾನಿು ದ್ೀವಾಾಃ ಸಮಸಾುಶಾ ತ್್ೀಷಾಮನಾಯಂ ತನ್ತಂ ಹರಿಾಃ ||  
ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭಿತ್ಾುವತ್ಾಭಿರಲಙ್ೃತಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭಿತ್ಾುವತ್ಾಭಿರಲಙ್ೃತಾಃ ||  
ನ್ೃತಯತ್್ೀ ಪರಲಯೀ ದ್ೀವಾಃ ಸವರ್ಂ ಕೃಷಾಣದಿರ ಪವಾನ್ ನ್ೃತಯತ್್ೀ ಪರಲಯೀ ದ್ೀವಾಃ ಸವರ್ಂ ಕೃಷಾಣದಿರ ಪವಾನ್ ||  
ಅದ್ಗ ಧ್ೈವ ತನ್ತಂಅದ್ಗ ಧ್ೈವ ತನ್ತಂ  ರಾತ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪತಾಃರಾತ ನಿತ್ಾಯನ್ನ್ದಸವರ ಪತಾಃ’’  ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ ಇತ ತನ್ಿಭಾಗವತ್್ೀ || || 6 6 ||||  

ರಾಜನ್ ಪರಸಯ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾಂರಾಜನ್ ಪರಸಯ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾಂ  
ಮಾರಾವಿಡಮಬನ್ಮವ್ೈಹಿ ರ್ಥಾಮಾರಾವಿಡಮಬನ್ಮವ್ೈಹಿ ರ್ಥಾ  ನ್ಟ್ಸಯ ನ್ಟ್ಸಯ ||  
ಸೃಷಾಟವಸೃಷಾಟವSSSSತಮನ್ೀತಮನ್ೀದ್ಮನ್ತವಿಶಯ ವಿದ್ಮನ್ತವಿಶಯ ವಿಹೃತಯಚಾನ ು್ೀ ಹೃತಯಚಾನ ು್ೀ   
ಸಂಹೃತಯ ಚಾತಮಮಹಿಮೀಪರತಾಃ ಸ ಆಸ ು್ೀ ಸಂಹೃತಯ ಚಾತಮಮಹಿಮೀಪರತಾಃ ಸ ಆಸ ು್ೀ || || 11 11 ||||  

ತನ್ತಭೃದ್ವಜಜನ್ನ್ವದ್ಪಯರ್ವಚಾ ಈಹಾ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾ ತನ್ತಭೃದ್ವಜಜನ್ನ್ವದ್ಪಯರ್ವಚಾ ಈಹಾ ತನ್ತಭೃಜಜನ್ನಾಪಯಯೀಹಾ ||  
‘‘ಪರಜಾಪತಶಾರತ ಗಭ್ೀಯ ಅನ್ುಾಃಪರಜಾಪತಶಾರತ ಗಭ್ೀಯ ಅನ್ುಾಃ’’    ‘‘ಅಜಾರ್ಮಾನ್ ೀ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಜಾರ್ತ್್ೀಅಜಾರ್ಮಾನ್ ೀ ಬಹತಧ್ಾ ವಿಜಾರ್ತ್್ೀ’’  ಇತ ಚಇತ ಚ||  

‘‘ಅಜಾತ್್ ೀ ಜಾತವದಿವಅಜಾತ್್ ೀ ಜಾತವದಿವಷ್ತಣಷ್ತಣರಮೃತ್್ ೀ ಮೃತವತ್ ತಥಾ ರಮೃತ್್ ೀ ಮೃತವತ್ ತಥಾ ||  
ಮಾರ್ರಾ ದ್ಶಯಯೀನಿನತಯಮಾರ್ರಾ ದ್ಶಯಯೀನಿನತಯಮಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚಮಜ್ಞಾನಾಂ ಮೀಹನಾರ್ ಚ’’  ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ಇತ ಬಾರಹ್ೇ ||||1111||||  

 

ತಥಾತಥಾSSಪಯಶ್ೀಷ್ಸಿ್ತತಸಮಾವಾಪಯಯೀಷ್ವನ್ನ್ಯಹ್ೀತತರ್ಯದ್ಶ್ೀಪಯಶ್ೀಷ್ಸಿ್ತತಸಮಾವಾಪಯಯೀಷ್ವನ್ನ್ಯಹ್ೀತತರ್ಯದ್ಶ್ೀಷ್ಷ್ಶಕಿುಧ್ೃಕ್ ಶಕಿುಧ್ೃಕ್ ||  
ನ್ೈಚಛತರಣ್ೀತತಂ ವಪುರತರ ಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಮತ್್ಯೀಯನ್ ಕಿಂ ಸವನ್ೈಚಛತರಣ್ೀತತಂ ವಪುರತರ ಶ್ೀಷ್ಟತಂ ಮತ್್ಯೀಯನ್ ಕಿಂ ಸವಚಛಗತಂಚಛಗತಂಪರದ್ಶಯರ್ನ್ ಪರದ್ಶಯರ್ನ್ ||||1313||||  

ಶ್ೀಷ್ಟತಂ ವಪುಬಯಲಭದಾರದಿೀನಾಮ್ ಶ್ೀಷ್ಟತಂ ವಪುಬಯಲಭದಾರದಿೀನಾಮ್ ||  

‘‘ಜಗತ್್ ೀ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ಜಗತ್್ ೀ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಭಗವಾನ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ ||  
ದ್ಶಯಯೀನಾಮನ್ತಷ್ಟೀಂ ಚ್ೀಷಾಟಂದ್ಶಯಯೀನಾಮನ್ತಷ್ಟೀಂ ಚ್ೀಷಾಟಂ ತಥಾ ಮೃತಕವದಿವಭತಾಃ  ತಥಾ ಮೃತಕವದಿವಭತಾಃ ||  
ಪರಕ್ಾಶಯೀದ್ದ್ೀಹ್ ೀಪರಕ್ಾಶಯೀದ್ದ್ೀಹ್ ೀSSಪ ಮೀಹಾರ್ ಚ ತತರಾತಮನಾಮ್ ಪ ಮೀಹಾರ್ ಚ ತತರಾತಮನಾಮ್ ||  
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ಮಾರ್ರಾ ಮೃತಕಂ ದ್ೀಹಂ ತದಾ ಸೃಷಾಟವ ಪರಮಾರ್ರಾ ಮೃತಕಂ ದ್ೀಹಂ ತದಾ ಸೃಷಾಟವ ಪರದ್ಶಯಯೀತ್ ದ್ಶಯಯೀತ್ ||  
ಕತತ್್ ೀ ಹಿ ಮೃತಕಂ ತಸಯ ಮೃಕತತ್್ ೀ ಹಿ ಮೃತಕಂ ತಸಯ ಮೃತಯಭಾವಾತ್ ಪರಾತಮನ್ಾಃತಯಭಾವಾತ್ ಪರಾತಮನ್ಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 13 13 ||||  

 

ರಾಮಪತನಯಶಾ ತಂ ದ್ೀಹಮತಪಗೃಹಾಯಗಿನಮಾವಿಶನ್ ರಾಮಪತನಯಶಾ ತಂ ದ್ೀಹಮತಪಗೃಹಾಯಗಿನಮಾವಿಶನ್ || || 19 19 ||||  
 

ವಸತದ್ೀವಪತನಯಸುದಾುತರಂ ಪರದ್ತಯಮಾನದಿೀನ್ ಹರ್ೀಾಃವಸತದ್ೀವಪತನಯಸುದಾುತರಂ ಪರದ್ತಯಮಾನದಿೀನ್ ಹರ್ೀಾಃ  ಸತನಷಾಾಃ ಸತನಷಾಾಃ ||  
ಕೃಷ್ಣಪತ್್ ನಯೀಕೃಷ್ಣಪತ್್ ನಯೀSSವಿಶನ್ನಗಿನಂ ರತಕಿಮಣಾಯದ್ಯಸುದಾತಮಕ್ಾ ವಿಶನ್ನಗಿನಂ ರತಕಿಮಣಾಯದ್ಯಸುದಾತಮಕ್ಾ || || 20 20 ||||  

 

‘‘ಅಗಾನವನ್ುದ್ಯಧ್್ೀ ಭ್ೈಷ್ಟೇ ಸತಯಭಾಮಾ ವನ್ೀ ತಥಾ ಅಗಾನವನ್ುದ್ಯಧ್್ೀ ಭ್ೈಷ್ಟೇ ಸತಯಭಾಮಾ ವನ್ೀ ತಥಾ ||  
ನ್ ತತ ದ್ೀಹವಿಯೀಗ್ ೀನ್ ತತ ದ್ೀಹವಿಯೀಗ್ ೀSSಸ್ತುತಯೀಾಃ ಶತದ್ಧಚಿದಾತಮನ್ ೀಾಃಸ್ತುತಯೀಾಃ ಶತದ್ಧಚಿದಾತಮನ್ ೀಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 1919,,20 20 ||||  

 

|| || ಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀಇತ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕತರಂಶ್್ ೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 11 11 ––  31 31 ||||  

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಇತ ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ ಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ಏಕ್ಾದ್ಶಸೆನ್ಧಾಃ ||||  
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|| || ದಾವದ್ಶಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ ದಾವದ್ಶಾಃ ಸೆನ್ಧಾಃ || || 1212  ||||  
 

|| || ತೃತೀಯೀತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 --  3 3 ||||  
 

ಪೃರ್ತಾಃ ಪೂರ ರವಾ ಗಾ ಭಯರತ್್ ೀ ನ್ಹತಷ್ ೀಪೃರ್ತಾಃ ಪೂರ ರವಾ ಗಾ ಭಯರತ್್ ೀ ನ್ಹತಷ್ ೀSSಜತಯನ್ಾಃ ಜತಯನ್ಾಃ ||  
ಮಾನಾಧತ್ಾ ಸಗರ್ ೀ ರಾಮಾಃ ಖಟಾವಙಕ್ ುೀ ಧ್ತನ್ತಧಹಾ ರಘುಾಃ ಮಾನಾಧತ್ಾ ಸಗರ್ ೀ ರಾಮಾಃ ಖಟಾವಙಕ್ ುೀ ಧ್ತನ್ತಧಹಾ ರಘುಾಃ || || 9 9 ||||  

‘‘ಜೀವವಿಷ್ ಣವೀರಭ್ೀದ್ಶಾದ್ೀಹಯೀಗವಿಯೀಜನ್ೀ ಜೀವವಿಷ್ ಣವೀರಭ್ೀದ್ಶಾದ್ೀಹಯೀಗವಿಯೀಜನ್ೀ ||  
ವಿಷ್ ಣೀದ್ತಯವಿಷ್ ಣೀದ್ತಯಖಂ ವರಣಿತ್ಾವದಿ ಪರಾಭಾವಸುಥ್ೈವ ಚ ಖಂ ವರಣಿತ್ಾವದಿ ಪರಾಭಾವಸುಥ್ೈವ ಚ ||  
ಅಸಾವತನ್ಿಯಂ ಚ ವ್ೀದಾದಾವುಕುವದಾಾಸತ್್ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಅಸಾವತನ್ಿಯಂ ಚ ವ್ೀದಾದಾವುಕುವದಾಾಸತ್್ೀ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||  
ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿದಿವಮೀಹಾರ್ ದ್ೈತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್ಕವಚಿತ್ ಕವಚಿದಿವಮೀಹಾರ್ ದ್ೈತ್ಾಯದಿೀನಾಂ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್’’  ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ಇತ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ||||99||||  

 

|| || ಇತ ದಾವಇತ ದಾವದ್ದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ತೃತೀಯೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 ––  3 3 ||||  
 

|| || ಚತತಥ್ ೀಯಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 ––  4 4 ||||  
 

ಘಟ್ೀ ಭಿನ್ನೀ ರ್ಥಾಘಟ್ೀ ಭಿನ್ನೀ ರ್ಥಾSSSSಕ್ಾಕ್ಾಶ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಾಯದ್ ರ್ಥಾ ಪುರಾ ಶ ಆಕ್ಾಶಾಃ ಸಾಯದ್ ರ್ಥಾ ಪುರಾ ||  
ಏವಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಮೃತ್್ೀ ಜೀವೀ ಬರಹಮ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ ಏವಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಮೃತ್್ೀ ಜೀವೀ ಬರಹಮ ಸಮಾದ್ಯತ್್ೀ ಪುನ್ಾಃ || || 48 48 ||||  

‘‘ಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ಬಹಿಸಿಶಾಘಟಾಮಹಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ಬಹಿಸಿಶಾಘಟಾದ್ಯದ್ಯನ್ುಸಿ ಏವ ಚ ನ್ುಸಿ ಏವ ಚ ||  
ದ್ವೀಧ್ಾ ಸಮತದಿತ್್ ೀದ್ವೀಧ್ಾ ಸಮತದಿತ್್ ೀSSನೌಯ ಚ ದಾವವಾಕ್ಾನೌಯ ಚ ದಾವವಾಕ್ಾಶೌ ಪರಕಿೀತಯತ್ೌ ಶೌ ಪರಕಿೀತಯತ್ೌ ||  
ಘಟ್ರ ಪಸುದ್ನ್ಯಶಾ ಮಹಾಕ್ಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ಲಘುಾಃ ಘಟ್ರ ಪಸುದ್ನ್ಯಶಾ ಮಹಾಕ್ಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ಲಘುಾಃ ||  
ಮಹಾಕ್ಾಶವದ್ೀವಾತರ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ ಮಹಾಕ್ಾಶವದ್ೀವಾತರ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಸನಾತನ್ಾಃ ||  
ಘಟಾನ್ುಾಃಸಿಮಹಾಕ್ಾಶಪರತಮಾಘಟಾನ್ುಾಃಸಿಮಹಾಕ್ಾಶಪರತಮಾSSನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ನ್ುಗಯತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ||  
ಘಟ್ಸಾಯನ್ುಗಯತ್ಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ಮಹಾಕ್ಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ಮತಾಃ ಘಟ್ಸಾಯನ್ುಗಯತ್ಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ಮಹಾಕ್ಾಶಾತ್ ಪರ್ ೀ ಮತಾಃ ||  
ತದ್ವೀದ ದ್ೀವಾದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜೀವಾ ಮತಕತಯಪಯೀಗಿನ್ಾಃ ತದ್ವೀದ ದ್ೀವಾದ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜೀವಾ ಮತಕತಯಪಯೀಗಿನ್ಾಃ ||  
ತಮೀಗಾಶ್ೈವ ಯೀ ಸವ್ೀಯ ಘಟ್ರ ಪಖವನ್ನರಾಾಃತಮೀಗಾಶ್ೈವ ಯೀ ಸವ್ೀಯ ಘಟ್ರ ಪಖವನ್ನರಾಾಃ’’  ಇತ ತತುವಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ಇತ ತತುವಸಂಹಿತ್ಾರಾಮ್ ||||  
‘‘ಪರತ್್ಯೀಕಂ ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಾಂ ಭಾರನಿುಮಾತ್ಾರ ಭಿದಾ ಮತ್ಾಪರತ್್ಯೀಕಂ ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಣಾಂ ಭಾರನಿುಮಾತ್ಾರ ಭಿದಾ ಮತ್ಾ  ||  
ಜಗತಶ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸತ್್ ಯೀ ಭ್ೀದ್ಾಃಜಗತಶ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಸತ್್ ಯೀ ಭ್ೀದ್ಾಃ  ಸದ್ೈವ ತತ ಸದ್ೈವ ತತ ||  
ರ್ಥಾಕ್ಾಶಘರ್ಥಾಕ್ಾಶಘಟೌ ನಿತಯಂ ಭಿನಾನವ್ೀವ ಪರಸಾರಮ್ ಟೌ ನಿತಯಂ ಭಿನಾನವ್ೀವ ಪರಸಾರಮ್ ||  
ಏವಮಿೀಶ್್ ೀ ಜಗಏವಮಿೀಶ್್ ೀ ಜಗಚ್ೈಚ್ೈವ ಭಿನಾನವ್ೀವ ಪರಸಾರಮ್ವ ಭಿನಾನವ್ೀವ ಪರಸಾರಮ್’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 5 5 ||||  
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ನ್ ರ್ತರ ವಾಚ್ ೀ ನ್ ಮನ್ ೀ ನ್ ಸತುವಂನ್ ರ್ತರ ವಾಚ್ ೀ ನ್ ಮನ್ ೀ ನ್ ಸತುವಂ  
ತಮೀ ರಜ್ ೀ ವಾ ಮಹದಾದ್ಯೀತಮೀ ರಜ್ ೀ ವಾ ಮಹದಾದ್ಯೀSSಮಿೀಮಿೀ  ||  
ನ್ ಪಾರಣಬತದಿಧೀನಿದಾರ್ದ್ೀವತ್ಾ ವಾ ನ್ ಪಾರಣಬತದಿಧೀನಿದಾರ್ದ್ೀವತ್ಾ ವಾ   
ನ್ ಸನಿನವ್ೀಶಾಃ ಖಲತ ಲ್ ೀಕಕಲಾಾಃ ನ್ ಸನಿನವ್ೀಶಾಃ ಖಲತ ಲ್ ೀಕಕಲಾಾಃ || || 20 20 ||||  

 

ನ್ ಸವಪನಜಾಗರನ್ನ ಚ ತತ್ ಸತಷ್ತಪುಂ ನ್ ಖಂ ಜಲಂ ಭ ರನಿಲ್ ೀನ್ ಸವಪನಜಾಗರನ್ನ ಚ ತತ್ ಸತಷ್ತಪುಂ ನ್ ಖಂ ಜಲಂ ಭ ರನಿಲ್ ೀSSಗಿನರಕಯಾಃ ಗಿನರಕಯಾಃ ||  
ಸ ಸತಪುವಚ ಛನ್ಯವದ್ಪರತಕಯಯಂ ತನ್ ಮಲಭ ತಂ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು ಸ ಸತಪುವಚ ಛನ್ಯವದ್ಪರತಕಯಯಂ ತನ್ ಮಲಭ ತಂ ಪದ್ಮಾಮನ್ನಿು || || 21 21 ||||  

ನ್ ರ್ತರ ವಾಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಕ್ಾಲಾಖಯಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಸವರ ಪಮ್ ನ್ ರ್ತರ ವಾಚ ಇತ್ಾಯದಿ ಕ್ಾಲಾಖಯಸಯ ಬರಹಮಣಾಃ ಸವರ ಪಮ್ || || 2020,,21 21 ||||  
 

ಏತ್್ೀ ಹಯವರ್ವಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಾಯವರ್ವಿನಾಮಿಹ ಏತ್್ೀ ಹಯವರ್ವಾಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಾಃ ಸವಾಯವರ್ವಿನಾಮಿಹ ||  
ವಿನಾವಿನಾSSಥ್ೀಯನ್ ಪರತೀಯೀರನ್ ಪಟ್ಸ್ಯೀವಾಙ್ು ತನ್ುವಾಃ ಥ್ೀಯನ್ ಪರತೀಯೀರನ್ ಪಟ್ಸ್ಯೀವಾಙ್ು ತನ್ುವಾಃ || || 27 27 ||||  

‘‘ಅವರ್ವಯವರ್ವಾಭ್ೀದಾತ್ ಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ಈರಿತಾಃ ಅವರ್ವಯವರ್ವಾಭ್ೀದಾತ್ ಕ್್ ೀಟ್ಯಂಶ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ಈರಿತಾಃ ||  
ಸ್ ೀಸ್ ೀSSಪಪ  ಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಚಾಭ್ೀದಾತ್ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಪರವತಯತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ ೀ ನ್ ಚಾಭ್ೀದಾತ್ ಪೃರ್ಗ್ೀವ ಪರವತಯತ್್ೀ ||  
ಅವರ್ವವಅವರ್ವವವರ್ವಾನಾಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಸತುನಾಮ್ ವರ್ವಾನಾಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣವಸತುನಾಮ್ ||  
ಏಕ ಏವ ನಿರ್ನಾುಏಕ ಏವ ನಿರ್ನಾುSSಸೌ ಹರಿನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಪರಾಃಸೌ ಹರಿನಾಯರಾರ್ಣಾಃ ಪರಾಃ’’  ಇತ ಚ ಇತ ಚ || || 27 27 ||||  

 

|| || ಇತ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯಇತ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಚತತಥ್ ೀಯSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 ––  4 4 ||||  
 

|| || ಪಞ್ಾಮೀಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 ––  5 5 ||||  
 

ಪಾರಿಕ್ಷಿತ ಇತ ಶತರತ್ಾವ ಪಾರಹತವಯಜ ಉದಾರ ೀಾಃಪಾರಿಕ್ಷಿತ ಇತ ಶತರತ್ಾವ ಪಾರಹತವಯಜ ಉದಾರ ೀಾಃ  ||  
ಸಹ್ೀನ್ದಾಸುಕ್ಷಕ್್ ೀ ವಿಪಾರ ನಾಮಾನ ಕಿಮಿತ ಪಾತಯತ್್ೀ ಸಹ್ೀನ್ದಾಸುಕ್ಷಕ್್ ೀ ವಿಪಾರ ನಾಮಾನ ಕಿಮಿತ ಪಾತಯತ್್ೀ || || 20 20 ||||  

 

ತಚತಛಾತ್ಾವ ಜಹತತಚತಛಾತ್ಾವ ಜಹತವುವಿಯಪಾರಾಃ ಸಹ್ೀನ್ದಾಂ ತಕ್ಷಕಂ ಮವುವಿಯಪಾರಾಃ ಸಹ್ೀನ್ದಾಂ ತಕ್ಷಕಂ ಮಖ್ೀ ಖ್ೀ ||  
ತಕ್ಷಕ್ಾಶತ ಪತಸ್ವೀಹ ಸಹ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಮರತತವತ್ಾ ತಕ್ಷಕ್ಾಶತ ಪತಸ್ವೀಹ ಸಹ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಮರತತವತ್ಾ || || 21 21 ||||  

 

ಇತ ಬರಹ್ ೇದಿತ್ಾಕ್ಷ್ೀಪ್ೈಾಃ ಸಾಿನಾದಿನ್ದಾಾಃ ಪರಚಾಲ್ಲತಾಃ ಇತ ಬರಹ್ ೇದಿತ್ಾಕ್ಷ್ೀಪ್ೈಾಃ ಸಾಿನಾದಿನ್ದಾಾಃ ಪರಚಾಲ್ಲತಾಃ ||  
ಬಭ ವ ಸಮಾಾಾನ್ುಮತಾಃ ಸವಿಮಾನ್ಾಃ ಸತಕ್ಷಕಾಃ ಬಭ ವ ಸಮಾಾಾನ್ುಮತಾಃ ಸವಿಮಾನ್ಾಃ ಸತಕ್ಷಕಾಃ || || 22 22 ||||  

‘‘ಸವಸಸವಸನಾುನ್ ೀದ್ಾವಂ ಕಿೀತ್ಾಯಯ ಯೀಜರ್ನ್ ಜನ್ಮೀನಾುನ್ ೀದ್ಾವಂ ಕಿೀತ್ಾಯಯ ಯೀಜರ್ನ್ ಜನ್ಮೀಜರ್ಮ್ ಜರ್ಮ್ ||  
ಶಕ್್ ುೀಶಕ್್ ುೀSSಪಯಶಕುವದಿವಷ್ತಣರಿನ್ದಾ ಆಸ್ತೀದ್ತಪ್ೀಕ್ಷಕಾಃ ಪಯಶಕುವದಿವಷ್ತಣರಿನ್ದಾ ಆಸ್ತೀದ್ತಪ್ೀಕ್ಷಕಾಃ ||  
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ಏವಮೀವ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ  ಚ ಕಿೀತಯಂ ಯೀಜರ್ತ್ಾಏವಮೀವ ಋಷ್ಟೀಣಾಂ  ಚ ಕಿೀತಯಂ ಯೀಜರ್ತ್ಾSSಮತನಾ ಮತನಾ ||  
ಕೃತ್್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಾ ಮಹ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಕಿಮತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾತಾರಾಃ ಕೃತ್್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಾ ಮಹ್ೀನ ದ್ಾೀಣ ಕಿಮತ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರಾತಾರಾಃ ||  
ತಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀರಶಕಯಂ ನ್ ಭ ತಭವಯಭವತಸವಪ ತಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀರಶಕಯಂ ನ್ ಭ ತಭವಯಭವತಸವಪ ||  
ನ್ ಚಾನಿಷ್ಟಂ ಗತಣ್ೈರ್ೀಷ್ ಪೂಣ್ ೀಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸದಾನ್ ಚಾನಿಷ್ಟಂ ಗತಣ್ೈರ್ೀಷ್ ಪೂಣ್ ೀಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸದಾ’’  ಇತ ವಾಮನ್ೀಇತ ವಾಮನ್ೀ  ||||  2020--2222||||  

 

ನಿತ್ಾಯದ್ ೀಷ್ಸವರ ಪಾರ್ ಗತಣಪೂಣಾಯರ್ ಸವಯದಾ ನಿತ್ಾಯದ್ ೀಷ್ಸವರ ಪಾರ್ ಗತಣಪೂಣಾಯರ್ ಸವಯದಾ ||  
ನಾರಾರ್ಣಾರ್ ಹರಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠತಮಾರ್ ಮೀ ನಾರಾರ್ಣಾರ್ ಹರಯೀ ನ್ಮಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠತಮಾರ್ ಮೀ ||||  

 

|| || ಇತ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀಇತ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧತ್ಾತಾಯೀಯ ಪಞ್ಾಮೀSSಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಧ್ಾಯರ್ಾಃ || || 12 12 ––  5 5 ||||  
 

|| || ಇತ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧಾಃ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಯೀಯ ದಾವದ್ಶಸೆನ್ಧಾಃ ||||  
 

|| || ಇತಇತ  ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯ  ವಿರಚಿತಾಃವಿರಚಿತಾಃ  
ಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾಶ್ರೀಮದಾಾಗವತತ್ಾತಾರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃರ್ಯನಿಣಯರ್ಾಃ  ||||  

 

|| || ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತುಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು  ||||  
|| || ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ  ಸವಯಂಸವಯಂ  ಸಸ  ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ  ಸದಾಸದಾ  ||||  

ಪರೀಣರಾಮೀಪರೀಣರಾಮೀ  ವಾಸತದ್ೀವಂವಾಸತದ್ೀವಂ  ದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾದ್ೀವತ್ಾಮಣಡಲಾ  ಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್ಖಣಡಮಣಾಡನ್ಮ್  ||||  

 


