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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 
Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this Magnanimous 

Work of Sri Jayatheertha / Teekacharya. 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 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಲತ, ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, 
ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, 
ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 
ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಜ್ಞಾನ್ 
ರ್ಜ್ಞ" 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, 
ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ 
ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂರ್ ಋಣ:ವಾಯಸನ್ಕ್್ರ್ ಪರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಪದ್ಯಮಾಲ 
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 || ಪದ್ಯಮಾಲ || 
 

ಪರಣಮಯ ಶ್ರೀಪತಂ ಸವಾಯ್  ಗತರ ಂ್ಾಾರ್ ಪರವಚ್ಮ್ಯಹಮ್ | 
ರ್ಥಾಮತ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾವಿಧಂ ವ್ೈಷ್ಣವಸಂಮತಮ್ || 1 || 

 

ಆದೌ ದ್ೀವಗೃಹ್ೀ ನ್ಯಸಯ ಕಲ್ಾ್  ಸಪು ಪಞ್ಾ ವಾ | 
ಆಹರ್ೀತ್ ತತಲಸ್ತೀಂ ದ್ ವಾಯಂ ಪುಷಾಾಣಯದ್ಯತನಾನಿ ಚ್ಮ್ || 2 || 

 

ರ್ಥಾಕ್ಾಲ್ ೀಪಪನಾನನಿ ಸಾವರಾಮವನ್ಜಾನ್ಯಪ | 
ಅಕ್ರೀತ್ಾನ್ಯಪರದ್ತ್ಾುನಿ ಚೌರಾಯಲಿಬಾಾನಿ ರಾನಿ ಚ್ಮ್ || 3 || 

 

ಶೂದಾರಹೃತ್ಾನಿ ವಾ ಭ ಮೌ ಪತತ್ಾನಿ ತಥ್ೈವ ಚ್ಮ್ | 
ಏರಣಾಾಕಯಜಪತ್್ರೀಷ್ತ ಚಾಹೃತ್ಾನಿ ಕರ್ೀ ತಥಾ || 4 || 

 

ಪಟಾಹೃತ್ಾನಿ ರಾನಿ ಸತಯವಯಜಯಯೀತ್ ತ್ಾನಿ ರ್ತನತಾಃ | 
ಅರ್ಘಯಯಪಾದಾಯದಿಸಮಾಾರಾ್  ರ್ಥಾ ಶಕ್ು ವಿಧಾರ್ ಚ್ಮ್ || 5 || 

 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಪಾಣಿೀ ಪಾದೌ ಚಾಪಾಯಚ್ಮ್ಮಯ ಹರಿವ್ೀಶಮನ್ಾಃ | 
ಉಪದಾವರಂ ಸಮಾಗಮಯ ಭಕ್ಾಾ ಕತರಾಯಚ್ಛ್ರಿಯೈ ನ್ಮಾಃ || 6 || 

 

ಪೂವ್ೀಯ ನ್ ೀ ಜರಾರಾರ್ ವಿಜರಾರಾರ್ ದ್ಷಿಣೇಣ್ೀ | 
ಶ್ರಯೈ ಬಲಾರ್ ಪರಬಲಾರಾರ್ ಪರತಯಕ್ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಾಃ || 7 || 

 

ನ್ನಾದರಾರ್ ಸತನ್ನಾದರ್ ಶ್ರಯೈ ಚ್ಮ್ ಕತಮತದಾರ್ ಚ್ಮ್ | 
ಕತಮತದಾಕ್ಷಾಯೀತುರ್ೀ ಚ್ಮ್ ದಾವರಪಾಲಾಂಶಾ ಪೂಜಯೀತ್ || 8 || 

 

ತದ್ನ್ತಜ್ಞಾಮವಾಪಾಯರ್ ‘ವಾರ್ವಾ ರಾಹಿ ದ್ಶಯತ್್ೀ’ | 
ಅನ್ೀನ್ ವಾರ್ತಮನ್ರೀಣ ಸಮತಧಾಾಟ್ಯ ಕವಾಟ್ಕಮ್ | 
ಕೃತ್ಾವ ತ್ಾಲತರರ್ಂ ದಾವರ್ೀ ದ್ೀಹಲ್ಲಮಸಾೃಶ್  ವಿ್್ೀತ್ || 9 || 
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ದ್ಷಿಣೇಣಾಙ್ಘಾಿಂ ಪುರಸೃತಯ ‘ಹಯಗಿನನಾಗಿನಾಃ ಸಮಿಧ್ಯತ್್ೀ ’ 
ಅನ್ೀನ್ ವಹಿನಮನ್ರೀಣ ದಿೀಪಾನ್ತದಿದೀಪಯೀತ್ ತತಾಃ || 10 || 

 

ಈಕ್ಷರಾ ಪುಷ್ಾಕ್ಷ್ೀಪ್ೀಣ ಪಾರ್ಷ್ಣಯಘಾತತರಯೀಣ ಚ್ಮ್ | 
ದಿವಯನ್ುರಿಕ್ಷಭ ಮಿಷಾಠ್  ವಿಘಾನನ್ತಚಾಾಟ್ಯೀತ್ ಸತಧೀಾಃ || 11 || 

 

ಅಪಸಪಯನ್ತು ಏ ಭ ತ್ಾ ಇತ ಮನ್ರಂ ಪಠ್ನ್ನಪ | 
ಭ ತ್ಾನ್ತಚಾಾಟ್ಯ ನಾರಾಚ್ಮ್ಮತದ್ರರಾ ಬನ್ಾಯೀದಿದಶಾಃ || 12 || 

 

ಅಪ್ೈವ್ೀತ್ಾಯದಿ ಯೀಭಯಶಾ ಏವಾಪತರ ಋಚೌ ಪಠ್ೀತ್  
ನಿವಾರ್ಯ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ಗನ್ಾಮೀಭಿಮಯನ್ರೈಸತು ಪೂಜಕಾಃ || 13 || 

 

ಕಲಾಯಿತ್ಾವ ಜವನಿಕ್ಾಂ ದ್ೀವಮಾತ್ಾಮನ್ಮನ್ುರಾ | 
ಆರತಹಯ ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ಪ್ಾಾದ್್ಿಹಮಪಾರಸುವಂ ಪಠ್ೀತ್ || 14 || 

 

ಆಗಮಾರ್ಯಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಯಂ ತತ ರಕ್ಷಸಾಮ್ | 
ಕತರತರ್ಘಣಾಟರವಂ ತತರ ದ್ೀವತ್ಾಹಾವನ್ಲಾಞ್ರನ್ಮ್ || 15 || 

 

ಅಜಾಞಾನಾಜಾಞಾನ್ತ್್ ೀ ವಾSಪ ಕ್ಾಂಸಯರ್ಘಣಾಟಂ ನ್ ವಾದ್ಯೀತ್ | 
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪ್ಾಚಾನಾಂ ತದ ದ್ೀ್್ೀ ವಸತಭಯವ್ೀತ್ || 16 || 

 

ತಸಾಮತ್ ಸವಯಪರರ್ತ್್ನೀನ್ ರ್ಘಣಾಟಮಾವಾದ್ಯೀತ್ ತತಾಃ | 
ತತ್್ ೀ ಜವನಿಕ್ಾಂ ತಯಕ್ಾುಾ ನಿಮಾಯಲಯಂ ವಿಸೃಜ್ೀತ್ ತತಾಃ || 17 || 

 

ಸಾನನ್ಪಾತರಂ ತಥಾ ಪೀಠ್ಂ ರ್ಥಾಸಾಾನ್ಂ ನಿಧಾರ್ ಚ್ಮ್ | 
ಸೌವಣಯಂ ಮಣಟಪಂ ಧಾಯಯೀದ ಾ್ೀಮರತ್್ ನೀಪಮಣಿಾತಮ್ || 18 || 

 

ಅಧಾಯಸ್ತತ್ಾಸನ್ೀ ಸವಸ್ ಾೀSಪಕ್ಾರಮನಿುಾತ ಪೂವಯಕ್ಾ್  | 
ಮನಾರನ್ತದಿೀರ್ಯ ಭ ತ್ಾನಿ ಮತದ್ರರಾ ಛ್ ೀಟಿಕ್ಾಖ್ಯರಾ || 19 || 
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ಉತ್ಾಾದಾಯಸನ್ಮನ್ರೀಣ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಪಾರರ್ಯಯೀತ್ ತತಾಃ | 
ಆಸನ್ೀ ಮಣಾಲ್ೀ ಚ್ೀನ್ ದೀಾಃ ಕ ಮಯಸೆನ ದ್ೀSಹಮಾಸ್ತಾತಾಃ || 20 || 

 

ಕಲಾಯಿತ್್ವೀತಾಮಾಸ್ತೀನ್ ೀ ವಾಯಹರ್ೀದ್ ಾಭತಯವಾಃಸವರ್ ೀಮ್ | 
ಅಥಾಸನ್ಮತಪಸಾೃಶಯ ಮಣ ಾಕ್ಾರ್ ನ್ಮಸುತಾಃ || 21 || 

 

ಕ ಮಾಯರಾರ್ ವರಾಹಾರ್ ್್ೀಷಾರಾರ್ ನ್ಮಸುತಾಃ | 
ನ್ಮಾಃ ಕ್ಾಲಾಗಿನರತದಾರರ್ ವಜಾರರ್ ಚ್ಮ್ ನ್ ೀ ನ್ಮಾಃ || 22 || 

 

ಸಾನ್ತಸಾವರಂ ಚಾದಿವಣಯಂ ಪರಣವಾದಿಮತದಿೀರ್ಯ ಚ್ಮ್ | 
ನ್ ೀSನ್ುಮಿತ ಚ್ೈತ್್ೀಷ್ತ ಷ್ಟ್ತಾ ಚ್ೈವ ಜಪ್ೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ || || 23 || 

 

ಉಕ್ ು್ೀಷ್ತ ವಕ್ಷಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಸಾಾನ್ೀಷ್ವನ್ಯೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ | 
ಪೂಜಾವಿಧೌ ಚ್ಮ್ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪೀಠಾವರಣಯೀವಯದ್ೀತ್ || 24 || 

 

ತತುನಾನಮ ಚ್ಮ್ತತರ್ಯಯನ್ುಂ ಪರಣವಾದಿ ನ್ ೀSನ್ುಕಮ್ | 
ತತ್್ ೀSಸಾರರ್ ಫಡಿತತಯಕ್ಾುಾ ದಿ್್ೂೀ ಬದ ಾ್ಾೀಷ್ತಮತದ್ರರಾ || 25 || 

 

ಪಾರಕ್ಾರಾವಸ್ತಾತಂ ವಹಿನಂ ಧಾಯತ್ಾವ ಮತದಾರಂ ಸತದ್ಶಯನಿೀಮ್ | 
ದ್ಶಯಯೀದ್ರ್ ಚ್ೀನಾದಿದಿದಿಕ್ಷತ ಬಧಾನಮಿ ಚಾಷ್ಟಸತ || 26 || 

 

ನ್ಮಶಾಕ್ಾರರ್ ಸಾವಹ್ೀತ ಮನ್ರಮೀನ್ಮತದಿೀರಯೀತ್ | 
ತತಸ್ತುಥಾಯದಿ ಸಙ್ಘೆ ೀತಯಯ ಸ್ತಾತಂ ದ್ೀಶಂ ಚ್ಮ್ ಸಂಸಮರ್  || 27 || 

 

ಅನ್ನ್ುಕಲಾಯಣಗತಣ್ೈಕಸ್ತನ್ತಾಶ್ರೀವಿಷ್ತಣನಾ ಪ್ರೀರಿತಮಾನ್ಸ್ ೀSಹಮ್ | 
ತಸ್ಯೈವ ವಿೀಯೀಯಣ ಬಲ್ೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾ ಸಞಘಞೀವಿತಸಾವನ್ುವಪುಶ್ಾದಿನಿದಿರ್ಾಃ || 28 || 

 

ಪರೀತಯರ್ಯಮಸ್ಯೈವ ಕರ್ ೀಮಿ ಪೂಜಾವಿಧಂ ಪರದಿಷ್ಟಂ ಖ್ಲತ ತನ್ರಸಾರ್ೀ | 
ಬರಹಾಮಣಾಸಾಹಸರಪತ್್ೀದ್ಯರಾಲ್ ೀಭಯಕ್ಾಾ ರ್ಥಾಶಕ್ು ರ್ಥ್ೈವ ಸಮಾತ್ || 29 || 
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ವಾರ್ವಗಿನವರತಣಾನಾಂ ಚ್ಮ್ ಬೀಜಾನಿ ರ್ರವಾಾಃ ಕರಮಾತ್ | 
ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಸಮತಟಟಿೀಕೃತಯ ಪರಣವ್ೀನ್ ಚ್ಮ್ ಬನ್ತದನಾ || 30 || 

 

ಏಭಿ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕರಮಾತ್ ಷ್ ೀಢಾ ಕರಸನಿಾಷ್ತ ್್ೂೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ತತಾಃ ಸವಾಯ್  ಗತರ ್  ನ್ತ್ಾವ ಹೃತಾದಾಮಧರ್ಷ್ಠತಂ ಪರಭತಮ್ || 31 || 

 

ಸತಷ್ತಮಾನಮಾಗಯತ್್ ೀ ನಿೀತ್ಾವ ವಿನಿದ್ಧಾಯತ್ ಸವಮ ಧ್ಯನಿ | 
ತತಶಾ ಬರಹಮಹತ್್ಯೀತ ಧಾಯಯೀತ್ ಸವಂ ಪಾಪಪೂರತಷ್ಮ್ || 32 || 

 

ಆನಿೀರ್ ನಾಭಿದ್ೀ್್ೀ ತಂ ವಾರ್ತಬೀಜ್ೀನ್ ್್ೂೀಷ್ಯೀತ್ | 
ಹೃದ್ಯಗಿನಬೀಜತ್್ ೀ ದ್ಗಾಾಾ ಭಸಮ ವಾಮನ್ಸಾ ತಯಜ್ೀತ್ || 33 || 

 

ವಾರತಣ್ೀನಾರ್ ಬೀಜ್ೀನ್ ಶ್ರಸಾಾಮೃತಧಾರರಾ | 
ಪಾಿವಯೀತ್ ಸವಯಗಾತ್ಾರಣಿ ಕೃತ್ಾವSSತ್ಾಮನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಹೃದಿ || 34 || 

 

ಪಾರಣಾರಾಮಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ತತುಾನಾಯಸಾಂಸುತಾಃ ಪರಮ್ | 
ಮಾತೃಕ್ಾನಾಯಸಕ್ಾ್  ಕೃತ್ಾವ ಪಾರಣಾನಾರ್ಮಯ ಮ ಲತಾಃ || 35 || 

 

ಅಷಾಟಕ್ಷರನಾಯಸಪೂವಯಂ ಧಾಯತ್್ ವೀದ್ಯಧಾಾಸವದಿತಯರ್ | 
ಪೂಜಾಙ್ುಮಿತ ಮ ಲಂ ಚ್ಮ್ ಜಪ್ೀದ್ಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್ || 36 || 

 

ಪುನ್್ಾಾಕ್ಷರವಿನಾಯಸಂ ಕೃತ್ಾವ ಧಾಯಯೀದ್ಾರಿಂ ಪುನ್ಾಃ | 
ತತಾಃ ಕೃತ್ಾಞ್ಞಲ್ಲಭ ಯತ್ಾವ ನಿಷ್ತಸ್ತೀದ್ೀತಯೃಚ್ಮ್ಂ ಪಠ್ೀತ್ || 37 || 

 

ಆರಾಧ್ಯಸ್ೀ ಪಾರಣಭೃತ್ಾಂ ಪರಣ್ೀತ್ಾರ ಪಾರಣಾಧನಾಥ್ೀನ್ ಸಮಿೀರಣ್ೀನ್ | 
ನಾರಾರ್ಣ ಜ್ಞಾನ್ಸತಖ್ೈಕಪೂಣಯ ಸಾವಮಿ್  ಮಮ ಶ್ರೀರಮಣ ಪರಸ್ತೀದ್ || 38 || 

 

ಬ ್ೀSಸ್ತ ಪರತಬ ್ೀSಸ್ತಮ ತವ ರ್ದ್ಯಪ ಚಾನ್ುರಮ್ | 
ಸಾವಮಿ್  ನಿದ್ ೀಯಷ್ ಮದ್ ದೀಷ್ಂ ವಿವ್ೀಚ್ಮ್ರ್ ನ್ ೀSಸತು  ತ್್ೀ || 39 || 
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ಭಗವ್  ರ್ನ್ಮರಾ ಕಮಯ ಶತಭಂ ಕ್ಾರರ್ಸ್ತ ಪರಭ್ ೀ | 
ತತ್ ಸವಯಂ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾSಸತು ತವ ದ್ೀವ ಪರಸಾದ್ತಾಃ || 40 || 

 

ಸಮಾಾಥ್ಯೈಯವಂ ಸವಬಮ್ಸಾಂ ಮತದ್ರರಾ ಪಾರರ್ಯನಾಖ್ಯರಾ   
ಕಲಶಂ ಪೂಜಯೀತ್ ಪ್ಾಾದಾಹವಯೀದ ದ್ೀವತ್ಾಶತಮ್ || 41 || 

 

ಮಾತೃಕ್ಾ ಏಕಪಞ್ಚಾಶಚ್ಮ್ಾತತವಿಯಂಶತಮ ತಯರ್ಾಃ | 
ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಸುಥಾ ವಿಶವತ್್ೈಜಸಪಾರಜ್ಞತತರ್ಯಕ್ಾಾಃ || 42 || 

 

ಆತ್ಾಮನ್ುರಾತಮಪರಮಾಜ್ಞಾನಾತ್ಾಮವಾಸತದ್ೀವಕಾಃ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಶಾ ಪರದ್ತಯ ನೀSನಿರತದ್ ಾೀ ಮತಾಯಕಚ್ಮ್ರಪೌ || 43 || 

 

ಕ್್ ೀಲ್ ೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಃ ಸವಟ್ತಜಾಯಮದ್ಗನಯರರ್ಘ ದ್ವಹೌ | 
ವಾಸ್ತಶಠರಾದ್ವೌ ಕೃಷಾಣವಾತ್್ರೀಯೀ ಬತದ್ಾಕಲ್ಲೆನೌ || 44 || 

 

ಶ್ಂಶತಮಾರ್್ಾೀತ ಶತಂ ಮ ಲಮ ತ್ಾಯಯ ಸಮನಿವತಮ್ | 
ಆಹ ರ್ ಪೂಜಯೀದ್ೀತ್ಾಾಃ ಸಾನನಿೀರ್ಕಲ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ || 45 || 

 

ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಪ್ರೀಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ಚ್ಮ್ ಪಞ್ಾಪಾತರಪರಪೂರಣ್ೀ | 
ಪಾನಿೀರಾರ್ಯಂ ಪೃರ್ಕ್ ಚ್ೈಕಂ ಕಲಶತರತರ್ಂ ಭವ್ೀತ್ || 46 || 

 

ಪಾಣಿಪರಕ್ಷಾಲನಾರ್ಯಂ ತತ ಗನಾಾದ್ಯರ್ಯಮಿತ ದ್ವರ್ಮ್ | 
ಪಞಚೈತ್್ೀ ಕಲ್ಾಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಾು ಗನಾಾರ್ಯಂ ದೌವ ಪುನ್ಾಃ ಪೃರ್ಕ್ || 47 || 

 

ಸಮಾವ್ೀ ಸಪು ಕಲ್ಾಾಃ ಪಞ್ಾ ವಾSರ್ ತರಯೀ ದ್ವರ್ಮ್ | 
ಅಸಮಾವ್ೀ ಚ್ಮ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭಿನ್ನಪಾತ್ಾರಣಿ ಕ್ಾರಯೀತ್ | 
ಏಕಸಾಮದ್ಪ ಪ್ಾಾತ್ ತಂ ಕಲಶಂ ಪೂಜಯೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ || 48 || 

 

ಇಮಂ ಮೀ ಚಾರ್ ಗಙ್ಚುೀ ಚ್ೀತ್ಾಯದಿ ಮನಾರನ್ತದಿೀರಯೀತ್ | 
ಸವಯಕ್ಷ್ೀತ್್ರೀತ ಮನ್ರೀಣ ಕಲಶಂ ಪಾರರ್ಯಯೀತ್ ತತಾಃ || 49 || 
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ಶಙ್ಖಚ್ಮ್ಕರಗದಾಪದ್ಮಧ್ೀನ್ತತ್ಾಕ್ಷಾಯಯದಿಮತದಿರಕ್ಾಾಃ | 
ಪರದ್ಶಯಯ ಮ ಲಮನ್ರಂ ಚ್ಮ್ ದಿವಷ್ಡಾವರಂ ಜಪ್ೀತ್ ತತಾಃ || 50 || 

 

ತವಂ ಪುರ್ೀತ್ಾಯದಿಕ್ಾ್  ಮನಾರ್  ಪಠಿತ್ಾವ ಪಾರರ್ಯಯೀತ್ ತತಾಃ | 
ಜಪ್ೀತ್  ತರಾಃ ಶಙ್ಖಗಾರ್ತರೀಂ ಪುನ್ಾಃ ಶಙ್ಖಖದಿಮತದಿರಕ್ಾಾಃ || 51 || 

 

ಕಲ್್ೂೀದ್ಕಪೂಣಯಂ ತತ ತತಾಃ ಶಙ್ಖಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್ | 
ದ್ಶಯಯಿತ್ಾವSಷ್ಟವಾರಂ ಚ್ಮ್ ಮ ಲಮನ್ರಂ ಜಪ್ೀತ್ ತತಾಃ || 52 || 

 

ಪಾತ್ಾರಣಾಯಸಾದ್ಯೀತ್ ಪೂವಯಂ ಪಞ್ಾ ಪೂಜಾವಿಧೌ ಸದಾ | 
ಅರ್ಘಯಯಂ ವಾರ್ತಪದ್ೀ ಪ್ರೀಕುಂ ನ್ೈಋಯತ್ಾಯಂ ಪಾದ್ಯಮೀವ ಚ್ಮ್ || 53 || 

 

ಈ್್ೀ ತ್ಾವಚ್ಮ್ಮನಿೀರ್ಂ ಚ್ಮ್ ಸಾನನಿೀರ್ಂ ಚಾಗಿನಕ್್ ೀಣಕ್್ೀ | 
ಮಧ್ಯೀ ದ್ವೀ ಸವಯಪಾತ್ಾರಣಾಂ ಶತದ್ಾತ್್ ೀಯೀನ್ ಪೂರಯೀತ್ || 54 || 

 

ಏಕಂ ಸಾಯನ್ಮಧ್ತಪಕ್್ೀಯSನ್ಯತ್ ಪುನ್ರಾಚ್ಮ್ಮನ್ೀ ತಥಾ | 
ನಿಷಿಣೇಪ್ೀದ್ುನ್ಾತತಲಸ್ತೀಪುಷಾಾದಿೀನಿ ರ್ಥಾವಿಧ || 55 || 

 

ತತಲಸ್ತೀದ್ಲರ್ತಕ್ ು್ೀನ್ ಶಙ್ಖತ್್ ೀಯೀನ್ ಪೂಜಕಾಃ | 
ಪೂಜಾದ್ರವಾಯಣಿ ಸವಾಯಣಿ ಪ್ರೀಕ್ಷಯಂ ಪೀಠ್ಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್ || 56 || 

 

ಪೂಜಯಶಾ ಭಗವಾ್  ನಿತಯಮಿತಯಧಾಯಯೀ ರ್ಥಾಕರಮಾಃ | 
ಶ್ರೀಮಧ್ವಗತರತಣಾ ಪ್ರೀಕುಾಃ ಪೀಠಾವರಣಪೂಜನ್ೀ | 
ಸ ತರತ್ಾವತ್ ತಸಯ ಬ್ ೀಧಾರ್ಯಂ ಕವಚ್ಛ್ದ್ವಕ್ಷಾಯಮಿ ವಿಸುರಮ್ || 57 || 

 

ಪೀಠ್ಪೂಜಾಂ ವಿಧಾರಾರ್  ತತ್ಾರವಾಹ್ಯೀತ ಸ ತರತಾಃ | 
ಹರಿಮಾವಾಹಯೀದ್ಾಕ್ಾಾ ತದಿವಧಾಃ ಪ್ರೀಚ್ಮ್ಯತ್್ೀSಧ್ತನಾ || 58 || 

 

ಅಧ್ ೀಮತಖ್ಂ ಹೃತೆಮಲಂ ವಾರ್ತಬೀಜ್ೀನ್ ಚ್ ೀನ್ತಮಖ್ಮ್ | 
ಕತರಾಯತ್ ತತ್್ ೀSಸಯ ಮತಕತಲಂ ಜ್ಞಾನಾಕ್್ೀಯಣ ವಿಕ್ಾಸಯೀತ್ || 59 || 

 



 

 
 

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

 

Page 10 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತತೆಣಿಯಕ್ಾಸ್ತಾತಂ ದ್ೀವಂ ನಾರಾರ್ಣಮಜಂ ವಿಭತಮ್ | 
ಉದ್ಯದಾಾಸವದಿತ ಧಾಯತ್ಾವ ಸಪುಷ್ಾತತಲಸ್ತೀಕರಾಃ || 60 || 

 

ಕೃತ್ಾಞ್ಞಲ್ಲಪುಟ್ ೀ ಭ ತ್ಾವSSತ್್ೇತ್್ಯೀಕ್ಾಮೃಚ್ಮ್ಂ ಪಠ್ೀತ್ | 
ಮ ಲಮನ್ರಂ ತತ್್ ೀ ಜಪಾುಾ ರ್ದಾಯತ್ಾಮರ್ಯಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್ || 61 || 

 

ಏಹ್ಯೀಹಿ ಮಮ ಹೃತಾದ್ಮಸ್ತಾತ ಶ್ರೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ | 
ಆವಾಹರಾಮಿ ಪೀಠ್ೀ ತ್ಾವಂ ಪರತಮಾರಾಂ ರಮಾಪತ್್ೀ || 62 || 

 

ದಿವರತಚಾಾಯೈಯವಮಾವಾಹಯ ತಮಾವಾಹನ್ಮತದ್ರರಾ | 
ತತಸತು ಪಾರರ್ಯನಾಮತದಾರಂ ವಿಧಾರ್ ಪಾರರ್ಯಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 63 || 

 

ರಾಗಾವಸಾನ್ಪರ್ಯನ್ುಮತರ ಸ್ತಾತ್ಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಾಃ | 
ಭಕುಸಯ ಮಮ ಪೂಜಾಂ ತವಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಭ್ ೀ || 64 || 

 

ಸಮಾಾಥ್ಯೈಯವಂ ಸವಬಮಾ್ಖ್ಯಂ ಮತದಾರ ಆವಾಹನಾದಿಕ್ಾಾಃ | 
ಷ್ಣ ಮಲಮನ್ರಪೂವಯಂ ತತ ತಂ ತಮರ್ಯಮತದಿೀರಯೀತ್ || 65 || 

 

ಆವಾಹನ್ಂ ಸಾಾಪನ್ಂ ಚ್ಮ್ ಸಾನಿನಧ್ಯಂ ಸನಿನರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ | 
ಸಂಮತಖೀಕರಣಂ ಚ್ೈವ ಹಯವಗತಣಠನ್ಮೀವ ಚ್ಮ್ | 
ಪರದ್್್ಯೈಯತ್ಾಶಾ ಷ್ಣತಮದಾರಾಃ ಸಾನನಾರ್ಯಂ ಪಾರರ್ಯಯೀತ್ ತತಾಃ || 66 || 

 

ಪರಾರ್ಯಂ ರ್ದಿ ಪೂಜಾ ಸಾಯತ್ ಸ ರಾಯಗನ್ನಯನ್ುಗಯತಂ ಹರಿಮ್ | 
ಆವಾಹಯ ಪೂವಯವತ್ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಸವಯಮಾವಾಹನಾದಿಕಮ್ || 67 || 

 

ಏಹಿ ಶ್ರೀಭಗವ್  ವಿಷ್ ಣೀ ಸಾನನಾರ್ಯಂ ಮಜಞನಾಲರ್ಮ್ | 
ಸಮಾಾಥ್ಯೈಯವಮಿದ್ಂ ವಿಷ್ತಣರಿತ ಋಚಾ ಪಾದ್ತಕ್ಾಪಯಣಮ್ | 
ಸಾನನಾಲರ್ಂ ಸಮಾರಾನ್ುಂ ಧಾಯತ್ಾವ ನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್ || 68 || 

 

ಸಾಾಪಯೀತ್ ಸಾನನ್ಪೀಠ್ೀ ತಂ ಭದ್ರಂ ಕಣ್ೀಯಭಿರಿತಯೃಚಾ | 
ಪುನ್ಸುತ್ಾರಪ ಷ್ಣತಮದಾರಾಃ ಕತರಾಯದಾವಾಹನಾದಿಕ್ಾಾಃ || 69 || 
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ತತ್್ ೀSರ್ಘಯಯಂ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಪಾದ್ಯಮಾಚ್ಮ್ಮನಿೀರ್ಕಮ್ | 
ಮಧ್ತಪಕಯಂ ತತ್್ ೀ ದ್ದಾಯತ್ ಪುನ್ರಾಚ್ಮ್ಮನ್ಂ ತತಾಃ || 70 || 

 

ಆಪಾಯರ್ಸಯ ಧ್ಧಕ್ಾರವಣೀ ರ್ಘೃತಂ ಮಿಮಿಕ್ಷ ಇತಯೃಚ್ಮ್ಾಃ | 
ಮಧ್ತವಾತ್ಾ ತಥಾ ಸಾವದ್ತರಿತ ಮನಾರ್  ಸಮ ಲಕ್ಾ್  || 71 || 

 

ಕರಮೀಣ್ೈತ್ಾ್  ಪಠ್್  ಪಞ್ಚಾಮೃತ್್ೀನ್ ಸಾನಪಯೀದ್ಾರಿಮ್ | 
ಪಯೀ ದ್ಧ ರ್ಘೃತಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಶಕಯರಾ ಪಞ್ಾಮಾಮೃತಮ್ || 72 || 

 

ತತಾಃ ಶತದ್ ಾೀದ್ಕಸಾನನ್ಂ ಕ್ಾರಯೀತ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ | 
ಪೌರತಷ್ಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಘಾಮಯಂ ಪವಸ್ವೀತ ತರವಗಯಕಮ್ || 73 || 

 

ರ್ ಇನ್ ದೀರ್ೀಕವಗಯಶಾ ಸಮತದಾರದ್ ಮಿಯರ್ೀವ ಚ್ಮ್ | 
ಜಿತನ ು್ೀ ಇತ ಸ್ ುೀತರಂ ಚ್ಮ್ ಪಠ್್  ಸಂಸಾನಪಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 74 || 

 

ತತ್್ ೀSಙ್ುಮಾಜಯನ್ಂ ವಸರಂ ಪೀತಂ ಚ್ಮ್ ಪರಿಧಾನ್ಕಮ್ | 
ತತಾಃ ಸವಾಯಙ್ುಭ ಷಾಶಾ ನ್ ಪುರಾದಾಯಾಃ ಕ್ರಿೀಟ್ಕಮ್ || 75 || 

 

ಧಾಯತ್್ವೈವ ಭ ಷ್ಣಮ್ ಕ್ಙ್ಘಾನ್ನವಮಪಯಪಯಯೀತ್ ಸತಧೀಾಃ | 
ರ್ಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಂ ದ್ತ್ಾವ ತಮಾಸನ್ೀ ಚ್ ೀಪವ್ೀಶಯೀತ್ || 76 || 

 

ಅಭಿಷ್ೀಕ್ಾತ್ ಪುರಾ  ವಾSಪ ಪ್ಾಾದಾವ ಪರಮಾತಮನಿ | 
ತತುಾನಾಯಸಾದಿ ಧಾಯನಾನ್ುಂ ಕೃತ್ಾವ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಚ್ಮ್ರ್ೀತ್ || 77 || 

 

ಆಸನ್ಸಾಂ ಹರಿಂ ಸಾೃಷಾಟಾ ಮ ಲದಾವದ್ಶಕಂ ಜಪ್ೀತ್ | 
ಅಪಯಯೀದ್ುನ್ಾಪುಷಾಾಣಿ ಮ ಲ್ೀನ್ ತತಲಸ್ತೀಂ ತಥಾ || 78 || 

 

ತತಶಾಕ್ಾರರ್ತಧಾದಿೀನಿ ಪೂಜಯೀತ್ ಕರಮ್್ೂೀ ದ್ಶ | 
ದ್ತಗಾಯ ಚ್ಮ್ಕ್ಾರಧದ್ೀವಿೀ ಸಾಯಚ್ಛ್ರಿೀಶಾ ಶಙ್ಖಖಧದ್ೀವತ್ಾ || 79 || 
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ವಾರ್ತಗಯದಾಧದ್ೀವಾಃ ಸಾಯದ್ ಾಮಿಾಃ ಪದಾಮಭಿಮಾನಿನಿೀ | 
ದ್ತಗ್ೈಯವ ಖ್ಡುದ್ೀವಿೀ ಸಾಯಚಾರಙ್ುಯಂ ಚ್ೈವ ಸರಸವತೀ || 80 || 

 

ಪಞ್ಾಪಾರಣಾಾಃ ಪಞ್ಾಬಾಣಾ ವಿರಿಞ್ಾಾಃ ಕ್ೌಸತುಭಾತಮಕಾಃ | 
ಶ್ರೀರ್ೀವ ವನ್ಮಾಲಾರಾಂ ಲಷಿಣೇ್ೀಾಃ ಶ್ರೀವತಾಸಂಸ್ತಾತ್ಾ || 81 || 

 

ಅಥಾವರಣಪೂಜಾರಾಂ ಲಷಿಣೇ್ೀಂ ವಾಮೀ ಹರ್ೀರ್ಯಜ್ೀತ್ | 
ಧ್ರಾಂ ಚ್ಮ್ ದ್ಷಿಣೇಣ್ೀ ಪಾ್್ವೀಯ ತತಾಃ ಪೂವಾಯದಿದಿಕ್ಷತ ಚ್ಮ್ || 82 || 

 

ಕೃದ್ ಾೀಲಾೆರ್ ಮಹ್ ೀಲಾೆರ್ ವಿೀರ್ ೀಲಾೆರ್ ನ್ಮಸುತಾಃ | 
ದ್ ಯಲಾೆರ್ ಚ್ಮ್ ನ್ಮಸತೆರಾಯದ್ತದಿೀಚಾಯಂ ದಿಶ್ ಚ್ಮ್ ಕರಮಾತ್ || 83 || 

 

ಸಹಸ್ ರೀಲಾೆಯೀತ ಚ್ಮ್ತತರಾಗ್ನೀರಾದಿವಿದಿಕ್ಷತ ಚ್ಮ್ | 
ಪುನ್ಾಃ ಪೂವಾಯದಿಕ್ಾಷಾಟಸತ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾ್  ರ್ಜ್ೀತ್ || 84 || 

 

ಮಾರಾಂ ಜರಾಂ ಕೃತಂ ್ಾನಿುೀಂ ರ್ಜ್ೀತ್ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಚ್ಮ್ ಕರಮಾತ್ | 
ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಸುತ್್ ೀ ಮ ತಯದಾವಯದ್ಶ ಕರಮತ್್ ೀ ರ್ಜ್ೀತ್ || 85 || 

 

ದಿಶ್ದ್ವೀ ದ್ವೀ ಕ್್ ೀಣ ಏಕ ಐ್್ೀ ದಾ ೀದ್ರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ | 
ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾದಿಕೃಷಾಣನಾು ಮ ತಯಯೀ ದಾವದ್ಶ ಕರಮಾತ್ || 86 || 

 

ಮತ್ಾಾಯದಿಮ ತಯಯೀSನ್ ುೀ ದಾವದ್್ಾನ್ುಂ ಕರಮಾದ್ಯಜ್ೀತ್ | 
ಐ್ಾನಾಯಂ ವಿಶವರ ಪಾಃ ಸಾಯತ್ ಕರಮೀಣಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್ || 87 || 

 

ಸವಯದಿಕ್ಷತ ಪುನ್್ಾಾಪ ಹಯನ್ನಾುದಿೀ್  ಸಭಾರ್ಯಕ್ಾ್  | 
ಇನಾದಿದಿೀಂಶಾ ಸಪತನೀಕ್ಾ್  ಪರಿಗರಹರ್ತತ್ಾನ್ಪ || 88 || 

 

ಪೂಜಯೀತ್ ಕರಮ್್ೂೀ ಧೀಮಾ್  ಸಾವಸತ ದಿಕ್ಷತ ಸ್ತಾತ್ಾ್  ಬಹಿಾಃ | 
ಪ್ಾಾತ್ ಪುರಸಾುಚ ರ್ೀಷ್ಂ ಚ್ಮ್ ವಿಧಂ ಚ್ೈವ ಸಭಾರ್ಯಕಮ್ || 89 || 
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ಪೂಜಯಿತ್ಾವ ತತಾಃ ಪೂಜಾಯ ದಾವದ್ಶ ದಾವರಪಾಲಕ್ಾಾಃ | 
ಪರರ್ ೀ ವಜರನಾಭಶಾ ಹರಿೀಶಶಾ ತತಾಃ ಪರಮ್ || 90 || 

 

ತೃತೀಯೀ ಗಾಙ್ುತನ್ರ್ಸುತಾಃ  ಶಙ್ಖನಿಧೀಶವರಾಃ | 
ಜರ್ಶಾ ವಿಜರ್ಾಃ ಪ್ಾಾದಾಾತ್ಾ ಸಪುಮಕ್್ ೀ ಮತಾಃ || 91 || 

 

ವಿಧಾತ್ಾ ಚ್ಮ್ ತತ್್ ೀ ಭದ್ರಾಃ ಸತಭದ್ ರೀSಥಾಮೃತ್್ೀಶವರಾಃ | 
ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ ೀSನಿುಮ್್ೈವ ನ್ಮಾಃಶಬ ದ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್ || 92 || 

 

ವನ್ಸಾತತಯದ್ಾವ್ೀತ್ಾಯದಿ ಮನ್ರೈಮ ಯಲಪುರಸಾರ್ೈಾಃ | 
ಧ್ ಪಂ ದ್ತ್ಾವ ತತ್್ ೀ ದಿೀಪಂ ದ್ದಾಯನ್ ಮಲಮತದಿೀರರ್್  || 93 || 

 

ಸಾಜಯಂ ತರವತಯಮನ್ರೀಣ ತತ್್ ೀ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಮಪಯಯೀತ್ | 
ದ್ೀವಸಾಯಗ್ರೀ ಭತವಂ ್್ೂೀಧ್ಯ ಶ್ರೀಬೀಜಂ ತತರ ಸಂಲ್ಲಖ್ೀತ್ || 94 || 

 

ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಮತಪರಿ ಸಾಾಪಯ ಶತದ್ಾತ್್ ೀಯೀನ್ ಪ್ರೀಕ್ಷಯೀತ್ | 
ಸೌವಣ್ೈಯರಿತ ಮನ್ರೀಣ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಮನ್ರಯೀತ್ || 95 || 

 

ಅಮೃತಸಾರವಿಣಿೀಂ ಧ್ೀನ್ತಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ ಯೀಪರಿ  ಚ್ಛ್ನ್ುಯೀತ್ | 
ಧ್ೀನ್ತಮತದಾರಂ ಪರದ್್್ೂಯೀಯಚಾಾಂ ಸತರಭ್ಯೈ ನ್ಮ ಇತಯಪ || 96 || 

 

ಹತಮಫಢನ್ುಂ ಸಹ ಸಾವಹ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಮತದಾರಂ ಸತದ್ಶಯನಿೀಮ್ | 
ಗಾರತಡಿೀಂ ಚಾರ್ ಸನ್ದಶಯಯ ಗೃಹಿೀತ್ಾವSರ್ ಕರ್ೀ ಜಲಮ್ || 97 || 

 

ಪರಿರ್ಷ್ಞ್ಚಾಮಿ ಸತಯಂ ತವತ್್ೀಯನ್ೀತ ಚ್ಮ್ ಕರಮಾದ್ವದ್ೀತ್ | 
ಪರಿತಾಃ ಸ್ತಞ್ಾಯೀತ್ ತ್್ ೀರ್ಂ ತತ ಆಪ್ೀಶನ್ಂ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ || 98 || 

 

ಮಹಾಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸತಧಾರ ಪಂ ಕರ್ೀ ತ್್ೀ ದ್ಷಿಣೇಣ್ೀSನ್ರ್ಘ | 
ಆಪ್ೀಶನ್ಂ ದಿೀರ್ಮಾನ್ಂ ಪಬ ದ್ೀವ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ || 99 || 
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ಸತಧಾರಸಂ ಸತವಿಪುಲಮಾಪ್ೀಶನ್ಮಿದ್ಂ ತವ | 
ಗೃಹಾಣತವಂ ಸತರ್್ರೀಷ್ಠ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಮತಪಭತಜಯತ್ಾಮ್ || 100 || 

 

ಇತ ಮನ್ರಮತದಿೀರಾಯರ್ ದ್ೀವದ್ಷಿಣೇಣಹಸುಕ್್ೀ | 
ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಪರದಿೀರ್ಮಾನ್ಂ ಚ್ಮ್  ಸತಧಾರಸಮರ್ಂ ಶತಭಮ್ || 101 || 

 

ಆಪ್ೀಶನ್ಮಿದ್ಂ ಧಾಯತ್ಾವSಮೃತ್್ ೀಪಸುರಣಮಸ್ತ | 
ಇತತಯಕ್ಾುಾSSಪ್ೀಶನ್ ೀಚ್ಛ್ರಷ್ಠಜಲಂ ಪಾತ್ಾರನ್ುರ್ೀ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ || 102 || 

 

ತತಾಃ ಪಾರಣಾತಮನ್ೀ ಪೂವಯಮತಕ್ಾುಾ ನಾರಾರ್ಣಾರ್ ಚ್ಮ್ | 
ಸಾವಹಾನ್ುಮಿತ ಪಞಚೈತ್ಾ ಆಹತತೀಾಃ ಕರಮ್್ೂೀ ವದ್್  || 103 || 

 

ಶಙ್ಖತ್್ ೀರ್ಂ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ ಪಾತ್್ರೀ ಪರತ್ಾಯಹತತ್್ಯೀಕಪಾತರಕಮ್ | 
ಮಧ್ತವಾತ್ಾ ತಥಾ ಸಾವದ್ತ ಭ್ ೀಜಂ ತ್್ವೀತ ಪಠ್ೀದ್ೃಚ್ಮ್ಾಃ || 104 || 

 

ಪಾನಿೀರ್ಮಪಯಯೀತ್ ಪ್ಾಾತ್ ತತ್್ ೀ ಜವನಿಕ್ಾಂ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ | 
ಭತಞ್ಚಞನ್ಂ ಚ್ಛ್ನ್ುಯೀನ್ ಮಲಂ ಜಪ್ೀದ್ಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್ || 105 || 

 

ಉತುರಾಪ್ೀಶನ್ಂ ಪ್ಾಾದ್ಮೃತ್ಾಪಧಾನ್ಮಸ್ತ | 
ಇತತಯಕ್ಾುಾSSಪ್ೀಶನ್ ೀಚ್ಛ್ರಷ್ಠಜಲಂ ಪಾತ್ಾರನ್ುರ್ೀ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ || 106 || 

 

ವಾಮೀ ಗಣ ಾಷ್ಪಾತರಂ ಸಾಯತ್ ತತರ ಗಣ ಾಷ್ಮಪಯಯೀತ್ | 
ಹಸುಪರಕ್ಷಾಲನ್ಂ ತತರ ಪ್ಾಾದಾಚ್ಮ್ಮನ್ಂ ಷಿಣೇಪ್ೀತ್ | 
ಮ ಲ್ೀನ್ ಪುಷ್ಾತರತರ್ಮಪಯಯಿತ್ಾವ ತತ್್ ೀ ವದ್ೀತ್ || 107 || 

 

ಪೂಗಿೀಫಲಂ ಸಖ್ದಿರಜಿೀಣಯಕಪೂಯರಸಂರ್ತತಮ್ | 
ನಾಗವಲಿ್ಲೀದ್ಲ್ೈರ್ತಯಕುಂ ತ್ಾಮ ್ಲಂ ಗೃಹಯತ್ಾಂ ವಿಭ್ ೀ | 
ಇತ ತ್ಾಮ ್ಲಕಂ ದ್ದಾಯನಾನಕಸ್ಯೀತ ಚ್ಮ್ ದ್ಷಿಣೇಣಾಮ್ || 108 || 

 

ಜರ್ತ್ಾಯದಿೀ್  ಪಠ್್  ಮನಾರ್  ಪುನ್ಧ್ ಯಪಂ ಸಮಪಯಯೀತ್ | 
ಅಚ್ಮ್ಯತ್್ೀತ್ಾಯದಿಕ್ಾ್  ಮನಾರ್  ಪಠ್್  ನಿೀರಾಜಯೀದ್ಾರಿಮ್ || 109 || 
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ಪುಷಾಾಣಯಷೌಟ ಸಮಪಾಯಯರ್ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ | 
ವ್ೀದ್ಮನ್ರೈಶಾ ಪೌರಾಣ್ೈರಪಯಯೀತ್ ಕತಸತಮಾಞ್ಞಲ್ಲಮ್ || 110 || 

 

ಚಾಮರಂ ದ್ಪಯಣಂ ಛತರಂ ವಾಹನಾದಿ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್ | 
ಮಹಾರಾಜ್ ೀಪಚಾರಾಂಶಾ ಗಿೀತವಾದಿತರನ್ೃತುಕ್ಾ್  | 
ಸವಾಯ್  ನಿವ್ೀದ್ರ್ದ್ಾಕ್ಾಾ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಸಾಧ್ಕಾಃ || 111 || 

 

ತತಾಃ ಶತದ ಾ್ೀನ್ ತ್್ ೀಯೀನ್ ಶಙ್ಖಮಾಪೂರ್ಯ ಮತದಿರಕ್ಾಾಃ | 
ಧ್ೀನಾವದಿೀಾಃ ಸಮಾದ್್ಾಯಯರ್ ತ್್ ೀರ್ಂ ಶಙ್ಖಗತಂ ಸಾೃ್್ೀತ್ | 
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪ್ೀನ್ ಮಲಂ ಭಾರಮಯೀತ್ ತರಾಃ ಪರದ್ಷಿಣೇಣಮ್ || 112 || 

 

ಶಙ್ಚೂಖೀದ್ಕಂ ತತ ತತ್ಾಾತ್್ರೀ ಸಾಾಪಯಿತ್ಾವ ಪೃರ್ಕ್ ಸತಧೀಾಃ | 
ಪರದ್ಷಿಣೇಣನ್ಮಸಾೆರಾ್  ಸ ಕುಪಾಠ್ಂ ತತಶಾರ್ೀತ್ || 113 || 

 

ಆರತಹಯ ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ಪ್ಾಾತ್ ಪೂಜಾಸಾದ್ತುಣಯಕ್ಾರಕಮ್ | 
ಮ ಲಮನ್ರಂ ಹರಿಂ ಧಾಯರ್್  ಜಪ್ೀದ್ಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್ || 114 || 

 

ರಮಾಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ತ್ಾವ ತೀಥಾಯದಿಕಂ ಬಲ್ಲಮ್ | 
ತತುಾನಾಯಸಾ್  ಮಾತೃಕ್ಾಶಾ ಪುನ್ಮ ಯತ್ೌಯ ಸಮಾಚ್ಮ್ರ್ೀತ್ || 115 || 

 

ಪುನ್ಧಾಯಯತ್ಾವ ಹರಿಂ ದ್ೀವಮಾತ್ಾಮ ದ್ೀವ್ೀತಯೃಚ್ಮ್ಂ ಪಠ್ೀತ್ | 
ತತ ಆವಾಹನಿೀಂ ಮತದಾರಂ ವುಯತೆಿಮೀಣ ವಿಧಾರ್ ಚ್ಮ್ || 116 || 

 

ಏಹ್ಯೀಹಿೀತ ಪುನ್ಾಃ ಪ್ರೀಚ್ಮ್ಯ ಪುನ್ರಾವಾಹಯೀದ್ಾೃದಿ | 
ತಥ್ೈವ ಪರಪೂಜಾರಾಂ ರವಾಯದೌ ತಂ ನಿಧಾಪಯೀತ್ || 117 || 

 

ರಾಚ್ೀSಹಂ ತ್ಾವ ಹೃರ್ಷ್ೀಕ್್ೀಶ ನ್ಮಾಮಿ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ | 
ಹೃದಿ ಮೀ ಕತರತ ಸಂವಾಸಂ ಶ್ರರಾ ಸಹ ಜಗತಾತ್್ೀ || 118 || 
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ಇತ ಪಾರರ್ಯಯ ಹರಿಂ ಪ್ಾಾದಿವದ್ಧಾಯತ್ ತತುಾಮಾತೃಕ್ಾಾಃ | 
ಧಾಯತ್ಾವ ಸಮಪಯಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ರ್ಸಯ  ಸೃತ್್ಯೀತ ಮನ್ರತಾಃ || 119 || 

 

ತೀರ್ಯಪರಸಾದ್ಗನಾಾದಿೀ್  ದ್ತ್ಾವ ವಿಷ್ತಣಪರಾರ್ ಚ್ಮ್ | 
ತತಾಃ ಸವರ್ಂ ತತ ಗೃಹಿಣೀರಾದ್ಾಕ್ಾಾ ನ್ತ್ಾವ ಹರಿಂ ಸಮರ್  || 120 || 

 

ಪದ್ಯಪಾಠ್ೀ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಶರ ೀ ನಾತಭವ್ೀದಿತ | 
ತನ್ರಸಾರ್ ೀಕುಪೂಜಾರಾಂ ಪದ್ಯಮಾಲ್ೀರ್ಮಿೀರಿತ್ಾ || 121 || 

 

ಅನ್ೀನ್ ಭಗವಾ್  ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವತ ಸವಯದಾ | 
ಪರಮಾದ್ತ್್ ೀ ನಿರ್ ೀಧಾದಾವ ಹರ್ೀಾಃ ಪೂಜಾ ಭವ್ೀನ್ನ ಚ್ೀತ್ | 
ಪಠ್ನಾತ್ ಪದ್ಯಮಾಲಾರಾಾಃ ನ್ರಾಃ ಪೂಜಾಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್ || 122 || 

 

ಇತ ಶ್ರೀಜರ್ತೀಥಾಯಖ್ಯಭಿಕ್ಷತಣಾ ರಚ್ಛ್ತ್ಾ ಸತೀ | 
ತನ್ರಸಾರ್ ೀಕುಪೂಜಾನ್ತಸಾರಿಣಿೀ ಪದ್ಯಮಾಲ್ಲಕ್ಾ || 

 

|| ಇತ ಶ್ರೀಜರ್ತೀರ್ಯಶ್ರೀಚ್ಮ್ರಣವಿರಚ್ಛ್ತ್ಾ ಶ್ರೀ ಪದ್ಯಮಾಲಾ || 
 
 

|| ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು || 
|| ಮತಖ್ಯಪಾರಣವ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ ವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ || 

ಪರೀಣರಾ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಾಲಾ ಖ್ಣಾಮಣಾಾನ್ಮ್ || 

 


