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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 Acharya Madhwa. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

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

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

26615951,  8095551774, Skype Id: SRKARC6070  

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 ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 

ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:ತರತಮಲ ತರತಪತ ದ್ೀವಸಾಾನ್ಮ್ – ಇವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ತತುವ 
ಸಙ್ಖ್ಯಾನ್ಮ್ 1980. 
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ಜರ್ತೀರ್ಯಸತುತಾಃ 
 

ಶ್ರೀಮನಾಯರ್ಸತಧಾ ಯೀನ್ ನಿರ್ಮಯತ್ಾ ಧೀಮತ್ಾ ಮತ್ಾ। 
ತಂ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥1॥ 
 

ವಿಷ್ರಾದಿ ಸಮೀತತ್ಾವ ಜಿಜ್ಞಆಸಾರ್ತಜಯತ್್ೀ ತರಮ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥2॥ 
 

ಜನಾಮದ್ರ್ಸಯರ್ತಾಃ ಪ್ರೀಕುಂ, ಜಿಜ್ಞಾಸಯಂ ಬರಹಮತದ್ಭವ್ೀತ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥3॥ 
 

ಸಮಸು ಶಾಸರ ಗಮಯತ್ಾವದ್ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರವಯರ್ಾಃ। 

ಜಗತೆತ್್ೀಯತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥4॥ 
 

ಸಮಯಗಿವಶ್ ೀಧ ತ್್ೈಲ್ಲಯಙ ುೈಾಃ ಶಾಸಾರಥ್ ೀಯ ವಿಷ್ತಣ ರ್ೀವಹಿ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥5॥ 
 

ಈಕ್ಷಣಿೀರ್ತವತ್್ ೀ ಬರಹಮ ಶಬದ ಸಙ ೈೈನಿಯರನ್ುರಮ್। 

ವಾಚ್ಯಂಸಾಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥6॥ 
 

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ ದೀಭವ್ೀದ್್ರಹಮ ಶಬಾದಭಾಯಸಾದ್ರಮಾಧ್ವಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥7॥ 
 

ಸಮತದಾರನ್ುಸ್ತಾತ್ಾವದಿ ಧ್ಮೀಯಭ್ ಯೀ ಹರಿರ್ೀವಹಿ। 

ಅನ್ುಸಾ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥8॥ 
 

ಉದಿುೀರ್ತ್ಾವದಿ ಲ್ಲಙ್ಖ್ುದ್ಯೈವಿಯಷ್ತಣರಾಕ್ಾಶನಾಮಕಾಃ। 

ಸಮಯಕ್ಾಯಾದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥9॥ 
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ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತತ್ಾವದಿ ಲ್ಲಙ್ಖ್ುತ್ ಪಾರಣನಾಮಾಹರಿಭಯವ್ೀತ್। 

ಸಮಯಗ್ೀವಂ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥10॥ 
 

ಗತಣಪೂಣ್ ೀಯವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಕಣಾಯದ್ಯ ವಿಷ್ರ್ತವತಾಃ। 

ಜ್ ೀತಷಾವದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥11॥ 
 

ಗಾರ್ತರೀ ಶಬದವಾಚ್ಯಂಸಾಯತ್ ಲ್ಲ ು್ಭ್ ೀದ್ ಶೃತರ್ಯತಾಃ। 

ಬರಹ್ೈವ್ೀತ ಚ್ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥12॥ 
 

ಐತರ್ೀಯೀದಿತ ಪಾರಣ್ ೀ ಲ್ಲ ು್ವೃತ್ ು್ೀಗತಯಣಾಲರ್ಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥13॥ 
 

ತತರಪರಸ್ತದ್ ಾೀಪದ್ೀಶಾತ್ ಸವಯಗ್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವಹಿ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥14॥ 
 

ಚ್ರಾಚ್ರಸಯ ಗರಹಣಾತ್ ಸವ್ೈಯತ್್ಕಕಾಃ ಪರ್ ೀಹರಿಾಃ। 

ಸಾಯದ್ೀವ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥15॥ 
 

ಏಕ್್ ೀಭ್ ೀಕ್ಾುಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗತಹಾವ್ೀಶಾದ್ಭವ್ೀದಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥16॥ 
 

ಚ್ಕ್ಷತರನ್ುಗಯತ ಪ್ರೀಕ್್ ುೀಹಯಮೃತತ್ಾವದಿ ಲ್ಲ ು್ತಾಃ। 

ಹರಿರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥17॥ 
 

ಪೃರ್ಥವಯ ವಿದಿತತ್ಾವದಿ ಧ್ಮಾಯದ್ೀಶಾದ್ಾರಿಮಯತಾಃ। 

ಅನ್ುರಾಯರ್ಮೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥18॥ 
 

ಅದ್ೃಶಯತ್ಾವದಿ ಗತಣಕ್್ ೀ ಧ್ರ್ೀಯಕ್ ು್ೀಾಃ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಹಿ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥19॥ 
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ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವಹಾಯತಮ ಶಬದ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಾತ್। 

ಭವ್ೀದ್ೀವಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂಭಜ್ೀ॥20॥ 
 

ದ್ತಯಭಾಯದಾಯರ್ತನ್ಂ ಬರಹಮ ಸವಶಬಾದದಿತವಾದಿನ್ಮ್। 

ಕಲಾಯಣಗತಣ ಸಂರ್ತಕುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥21॥ 
 

ಅದಾಯದ್ೀಶಾತ್ ಸಮರಸಾದಾತ್ ಭ ಮಾವಿಷ್ತಣನ್ಯಚಾಪರಾಃ। 

ಉತತಯಕುವನ್ುಮನಿಶಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥22॥ 
 

ಅಕ್ಷರಾಖ್ ಯೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಅಮಾ್ನ್ುದ್ೃಯತ್್ೀರಿತ। 

ಸ್ತದಾಾನ್ುಕರಣ್ೀಶಕುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥23॥ 
 

ಭಗವಾನ್ೀವಸನಾಮಮೀ ಕ್ಷ್ತವಾಯಪಾರಸಂಶ್ರತ್್ೀಾಃ। 

ವದ್ನ್ುಮೀವಂ ಸತತಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥24॥ 
 

ಹೃತಾದ್ಮಸ ಾಹಯಪಹತ ಪಾಪಮತ್ಾವದಿಗತಣ್ ೀವಿಭತಾಃ। 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥25॥ 
 

ಸ ರಾಯದಿತ್್ೀಜ್ೀನ್ೀತೃತ್ಾವದ್ನ್ತಕ ಲತರಾಹರಿಾಃ। 
ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥26॥ 
 

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಸಾಯದಿೀಶಾನ್ ೀ ವಾಮನ್ಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥27॥ 
 

ರ್ತಕ್್ಯೈವ ವ್ೀದ್ವಿದಾಯರಾಂ ದ್ೀವಾನಾಮಧಕ್ಾರಿತ್ಾ। 
ಸಮಭವಾದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತ ಭಜ್ೀ॥28॥ 
 

ಶ್ ೀಕ್್ೀನ್ದ್ರವಣಾಚ್ ೂದ್ ರೀರ್ತ್್ ೀ ವಿದಾಯಧಕ್ಾರಿತ್ಾ। 
ನ್ ಶ ದ್ರಸ್ಯೀತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥29॥ 
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ಚ್ೀಷ್ಾಕತ್ಾವದಿವಷ್ತಣರ್ೀವ ವಜರಶಬ ದ್ೀನ್ಕೀತಯಯತ್್ೀ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಾಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥30॥ 
 

ಜ್ ೀತಾಃಶಬ ದ್ೀನ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವೀಜಯತ್್ೀ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಸಮಯಗ್ೀವಂ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥31॥ 
 

ಆಕ್ಾಶ್ ೀಽಥಾಯನ್ುರತ್ಾವದಿ ವಯಪದ್ೀಶಾದ್ಾರಿಮಯತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥32॥ 
 

ಅಸ ು್ತ್ಾವಖ್ಯ ಲ್ಲಙ ುೀನ್ ಸವಪಾನದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ಾಹರ್ೀಾಃ। 

ರ್ತಕ್್ಯೈವ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥33॥ 
 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಭಗವಾನ್ೀವ ಪತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಶಬದಸ್ೈತಾಃ। 

ಭವ್ೀದ್ೀವಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥34॥ 
 

ಅವಯಕ್ಾುದಿ ಪದ್ೈವಾಯಚ್ಯಂ ಬರಹ್ೈವಶತರತ  ಚ್ ೀದಿತಂ। 
ಸಾವರ್ಮತ್ಾವದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥35॥ 
 

ಆದಿತ್್ೀರ್ತ್್ೀರ್ತುದ್ೀಕ್್ ೀ ಜ್ ಯೀತರಾದಿಪದ್ೈರಿತ। 

ವಾಚ್ಯಂ ಬರಹ್ೈವ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥36॥ 
 

ನಾನಾ ರ ಪತವತಾಃ ಪಞ್ಾ ಜನಾದಿಪದ್ ವಾಚ್ಯತ್ಾ। 

ವಿಷ್ ಣೀರ್ತಯಕ್ ು್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥37॥ 
 

ಆಕ್ಾಶಾದಿ ಪದ್ೈವಾಯಚ್ ಯೀಹಾಯಕ್ಾಶಾದಿಸ್ತಾತ್್ ೀರ್ತಾಃ। 

ಹರಿರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥38॥ 
 

ಸವ್ೀಯ ಶಬಾದ ಮತಖ್ಯವೃತ್ಾಯ ಪರವತಯನ ು್ೀ ಹರ್ೀರಿತ। 

ಸ್ತದ ಾ್ಾೀದಿತ ಚ್ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥39॥ 
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ಭವ್ೀತರತಜ್ಞಾ ದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತಪರ್ ೀಧಾತವರ್ ೀಹರಿಾಃ। 

ಪರಕೃತ ಶ್ಾೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥40॥ 
 

ಏತ್್ೀನ್ ಸವ್ೀಯವಾಯಖಾಯತ್ಾ ಶಬಾದ ಬರಹಮಣಿ ಮತಖ್ಯತಾಃ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥41॥ 
 

ಸೃತತಯಪ್ೀತ ಶತರತ್್ೀವಿಯಶವ ಕತೃಯತ್ಾಸಾಯದ್ಾರ್ೀರಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥42॥ 
 

ವಿಲಕ್ಷಣತ್ಾವದ್ವೀದ್ಸಯ ನಿತಯತ್್ವೀನ್ ಪರಮಾಣತ್ಾ। 

ರ್ತಕ್ ು್ೀತಸಂಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥43॥ 
 

ಮೃತಬರವಿೀದಿತ ವಚ್ೀಹಯಭಿಮಾನಿ ವಿವಕ್ಷರಾ। 

ಪರಮಾಣ ರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥44॥ 
 

ನಿಷ್ಾದ್ೃಗ್ ುೀಚ್ರತ್ಾವತ್ ನಾಸತೆತರಯತವಾದಿನ್ಮ್। 

ಹರಿ ಪಾದಾಬಜ ಸಂಸಕುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥45॥ 
 

ಶ್ ರೀತ್ಾಜ್ಞಾದಿಭನ್ನತ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಯಲ್ ಿೀಕವದಿತೀರಿತಮ್। 

ವಿಖಾಯಪರ್ನ್ುಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀಸ್ತಮನ್ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥46॥ 
 

ಸವಸಾಮಥಾಯಯದಿವಷ್ತಣರ್ೀವ ಜಗತೆತ್ಾಯಭವ್ೀತಯದಾ। 

ಸಂಸಾಧ್ರ್ನ್ುಮನಿಶಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥47॥ 
 

ಹಿತ್ಾ ಕರಣಾದಿದ್ ೀಷ್ೀಣ ಜಿೀವಾಃ ಕತ್ಾಯಭವ್ೀನ್ನಹಿ। 

ಗಾಢಮೀವ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥48॥ 
 

ಉಕುಧ್ಮೈಯವಿಯಷ್ತಣರ್ೀವ ಜಗತೆತ್ಾಯಭವ್ೀತಯದಾ। 

ಸಾವತನ್ರೀಣ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥49॥ 
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ಲ್ಲೀಲಯೈವ ಜಗತಯರಷಾಟನ್ತವಥಾಯಕ್ಾ್ಷರಾಹರಿಾಃ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥50॥ 
 

ಕತ್ಾಯಕಮಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಫಲ ದಾನಾದ್ರಮಾಪತಾಃ। 
ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥51॥ 
 

ಸವತನ್ರತ್ಾವದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಪೂಣ್ ೀಯ ಭವ್ೀ ದ್ೀವೀತುರ್ೀ ಹರಿಾಃ। 

ದ್ೃಢಮೀವಂ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥52॥ 
 

ಸವತಾಃ ಪರವೃತಯ ಭಾವ್ೀನ್ ನ್ ಜಗತೆತೃಯತ್್ೀಷ್ಯತ। 

ಪರಧಾನ್ಸ್ಯೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥53॥ 
 

ಸವಯಸತ್ಾು ಪರದ್ತ್್ವೀನ್ ಕತ್ಾಯವಿಷ್ತಣ ಪರಕೀತಯತಾಃ। 

ಪರವದ್ನ್ುಂ ಸಮಯಗ್ೀವಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥54॥ 
 

ಉಪ್ೀಕ್ಷಣಿೀರ್ ಸ್ತದಾಾನ್ ುೀಹಯಥಾಯ ಭಾವಾದಿವಚ್ಕ್ಷಣ್ೈಾಃ। 
ಚಾವಾಯಕಸ್ಯೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥55॥ 
 

ಶತರತ್್ೀದ್ೀಯಹ ಪರವೃತ್ ು್ೀಶಾ ಹರ್ಯಧೀನ್ತವತ್್ ೀತರಹಿ। 

ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ನ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥56॥ 
 

ಶಕಯ ಯೀಗ್ೀನ್ ಜಿೀವಸಯ ನ್ತತ ಯೀಗ್ೀನ್ ಕತೃಯತ್ಾ। 
ಹರಿಂ ವಿನ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥57॥ 
 

ಸ ಚ್ರ್ನ್ುಮರ್ತಕುತವಂ ವ್ೈಶ್ೀಷಿಕ ಮತಸಯತತ । 

ಸಮಭಜನ್ುಂ ರಮಾನಾರ್ಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥58॥ 
 

ಸ ಚ್ರ್ನ್ುಮಲತ ಬೌದ್ಾ ಕಲಾನಾರಾಾಃ ಸತದ್ತಷ್ಟತ್ಾಮ್। 

ಸಂಸತುವನ್ತು ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥59॥ 
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ಅದ್ೃಷ್ಟತ್ಾವದ್ಸನ್ನೈವ ವಿಶವ ಕತಯ ಭವ್ೀದಿತ। 

ಪರವದ್ನ್ುಂ ಪರಂ ಧೀರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥60॥ 
 

ಅವಿಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ವಿಶವಂ ಪರಮಾಣಾ ಬಾವತಸುಥಾ। 

ವದ್ನ್ುಮೀವ ಯೀಗಿೀನ್ದರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥61॥ 
 

ತ್ಾಕಯಕಸಯ ಪರಕ್ಾರಸಯ ಹಯಮಾನ್ತ್ಾವದ್ ಸಮಭವಾತ್। 

ಜ್ೈನ್ ೀಕ್ ು್ೀನ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥62॥ 
 

ನ್ಕತ್ಾಯ ಪಾರತನಾರಾದಿ ದ್ ೀಷ್ ಯೀಗಾದ್ತ ಮಾಧ್ವಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥63॥ 
 

ಪುರತಷಾನ್ತಗರಹಾ ಭಾವಾತ್ ಶಕುಾಃ ಕರಣಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಇತತಯಕುವನ್ುಂ ಸತ್್ಯೀವಯಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥64॥ 
 

ರ್ದ್ತತಾತುಮತ್್ ರೀಕು ಮಶತರತ್್ೀರಿತ ವಾದಿನ್ಮ್। 

ಜ್ಞಈನಾದಿ ಗತಣ ಸಮಾನ್ನಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥65॥ 
 

ಪಾರಣಾದಾವರ್ತರಿತಶತರತ್ಾಯ ವಾರ್ತರತತಾತು ಭಾಕಯಮೃತಾಃ। 

ವದ್ನ್ುಮೀವಂ ಸದ್ವನ್ದಾಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥66॥ 
 

ಬರಹ್ ೋಪ ಪತುರಾಹಿತ್ಾಯಜಜನಿ ಮತ್್ವೀತ ವಾದಿನ್ಮ್। 

ದ್ ರಿೀಕೃತ್ಾ ಶ್ೀಷ್ ದ್ ೀಷ್ಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥67॥ 
 

ವಾರ್ತದಾವರಾಭವ್ೀದ್್ರಹಮ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಧ್ತರವಮ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥68॥ 
 

ಅಭಿಧ್ ವೀರಗಿನ ಕರಣ ಸಾಯದ್ಪಾಂ ಬರಹ್ೋತ ವಾದಿನ್ಮ್। 

ಸಮಸು ಶಾಸರ ನಿಪುಣಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥69॥ 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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 ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನ್ನಂ ಭ ತ್ಾದಿಕ್ಾರತ್ಾವತಾೃರ್ಥವೀರ್ ಸಾಯದ್ಾೃತ್್ೀಸುತಾಃ। 
ಪರಾಮಾಣಯರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥70॥ 
 

ರ್ೀಕ್ಷಸಯತದ್ಭಿಧಾಯನ್ ನಿರ್ಮತುತ್ಾವಚ್ತೂರತ್್ೀಹಯರಿಾಃ। 

ಸಂಹತ್್ೀಯತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥71॥ 
 

ವಿಪಯೀಯನ್ೀತತಲರ್ಾಃ ವಿನ್ ೀತಾತುಕರಮಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂಭಜ್ೀ॥72॥ 
 

ವಿನಾವಿಜ್ಞಾನ್ಮವಸ್ತೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ರ್ತತೃಮಾಲರ್ಾಃ। 
ನ್ವಾಸ್ತುೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥73॥ 
 

ನಾತ್ಾಮಶತರತ್್ೀಾಃ ಸೃತಭಯಶಾ ನಿತಯತ್ಾವಲಿರ್ಭಾಗಭವ್ೀತ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥74॥ 
 

ಅನಾದಿತ್ಾವ ವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಜನಿಾಃ ಶೌರತಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ। 

ಜಿೀವಸ್ಯೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥75॥ 
 

ಶೌರತ್್ ೋತ್ಾೆರನಾಯದಿಹ್ೀತತಭ್ ಯೀ ಜಿೀವಾ ಅಣವ ಈರಿತ್ಾಾಃ। 
ಏವಂ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥76॥ 
 

ವಟತತವ ಶತರತಸದಾಭವತ್ಾ ರ್ತಕ್ಾು ವ್ೈಯೀಗ ಸಮಾದಾ। 
ಜಿೀವಾನಾರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥77॥ 
 

ಸ್ ೀಪಪತು ಶತರತ್್ೀಜಿೀಯವಾಃ ಪೃರ್ತಗ್ೀವ ಪರಾತಮನ್ಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥78॥ 
 

ಪರತಬಿಮ್ ಶತರತಶ್ೈವ ಜಿೀವೀನಿತಯಾಃ ಪರಕೀತಯತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂಭ ಜ್ೀ॥79॥ 
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ಪುಂಸಾುವದಿಚ್ತೂರತ್್ೀರ್ೀವ ಚಿತತಯಖಾತಮಕ ಈರಿತಾಃ। 

ಜಿೀವಾತ್್ೋತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥80॥ 
 

ವಿದಾಯದಿರ ಪ ಶಾಸರಸಾಯವ್ೈರ್ಥಾಯಯತೆತೃಯತ್ಾರ್ಮತ। 

ಲಭ್ೀ ಜಿೀವ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥ 81॥ 
 

ಶತರತ್್ೀಜಿೀಯವಾಃ ಪರಸಾಯಂಶಾಃ ಭವ್ೀದ್ೀವ್ೀತ ವಾದಿನ್ಮ್। 

ಸವ್ೀಯಷ್ಟದ್ೀಷ್ಟಂ ಯೀಗಿೀಷ್ಟಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥82॥ 
 

ಅಪಾರತಬಿಮ್ಾ ವ್ೈಚಿತರಾ ಮದ್ೃಷಾಟ ನಿರ್ಮಾದಿತ। 

ಜಿೀವಾನಾಂಸಾಯತರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥83॥ 
 

ಪಾರಣಸತಯಜಯನಿಮತಾಃ ಖಾದ್ತಯದ್ಭವ್ೀ ರ್ತಕು ಸ್ೈತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥84॥ 
 

ಮಾನ್ಸಞ್ಜನಿಮತ್್ ರೀಕುಂ ಏತಸಾಮದಿತ ವ್ೀದ್ತಾಃ। 

ಸಮಯಗ್ೀವಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥85॥ 
 

ತತ ಾವಯಕತ್ಾವದಾವಚ್ ೀಪ ಜನಿಮತವಂ ಪರಕೀತಯತಮ್। 

ಇತ ಬತರವಾಣ ಮತತಲಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥86॥ 
 

ಶರಿೀರ್ೀ ದಾವದ್ಶ ಪಾರಣಾಾಃ ಶತರತತಾಃ ಸಮಯಗಿೀರಿತ್ಾಾಃ। 

ವದ್ನ್ು ಮೀವಂ ಸವಯಜ್ಞಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥87॥ 
 

ಪರಬಲ ಶತರತರ್ತಕುಬಾಯಂ ಪಾರಣಾ ಅಣವ ಈರಿತಾಃ। 

ಸಮಯಗಿತಾಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥88॥ 
 

ಉತಾತು ಶತರತತ್್ ೀಮತಖ್ಯ ಪಾರಣ್ ೀಜನ್ಮರ್ತತಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥89॥ 
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ಪರತನ್ ರೀಭವ್ೀನ್ತಮಖ್ಯಾಃ ಚ್ಕ್ಷತರಾದಿವ ದ್ೀವಹಿ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥90॥ 
 

ಮತಖ್ಯಪಾರಣ ಪಞ್ಾವೃತುಾಃ ಮನ್ ೀವದ್ವೈಪದಿಶಯತ್್ೀ। 

ವದ್ನ್ುಮೀವ ಪೂಣಾಯರ್ಯಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥91॥ 
 

ಅಣತರನ್ುಬಯಹಿವಾಯಯಪ್ುೀ ಮತಖ್ಯಪಾರಣ್ ೀಭವ್ೀದಿತ। 

ಬತರವನ್ದರ್ಮೀಶಂ ಧಾಯರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥92॥ 
 

ಸವ್ೀಯನಿದರರಾದ್ಯಧಷಾಟತೃ ಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ಭವ್ೀದಿತ। 

ವದ್ನ್ುಂ ಪರರಾಭಕ್ಾಯ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥93॥ 
 

ಮತಖ್ಯಪಾರಣಾಮಭತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಇನಿದರರಾಣಿೀತ ನಿಶಾರ್ಾಃ। 
ಪಾರಣಾಯಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥94॥ 
 

ಅನ್ಯ ಭ ತ್ಾ,ಟಯೀ ಭ ತಪರಿಪಕ್್ ವೀಹಿ ರಂಹತ್್ೀ। 

ಶಾರಿೀರ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥95॥ 
 

ತ್ಾಯತಮಕತ್ಾವಚ್ೂಭ ರ್ಸಾುವತ್ ಅಪಶಬ್ ದೀರ್ಜಯತ್್ೀತರಾಮ್। 

ವಕ್ಾುರಮೀವಂ ಸವ್ೀಯಢಯಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥96॥ 
 

ಅನ್ತಮಾನ್ಸಯ ಮಾನಾತ್ಾವದ್ ಭತ್ಾನಾಂ ಗಮನ್ಂ ಸಹ। 

ಜಿೀವ್ೀನ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥97॥ 
 

ಪಾರಣಾನಾಂ ಭಾಗತ್್ ೀಽಗಾನಾದಿಪಾರಪ ು್ೀಶಾಯದ್ುಮನ್ಂ ಸಹ। 

ಜಿೀವ್ೀನ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥98॥ 
 

ಗತರ್ೀಯಮಯತರಾ ಶರದಾಾ ಶಬಾದರ್ಯಾಃ ತ್್ವೀನ್ಚಾಧ್ವನ್ಾಃ। 

ಭ ತ್ಾನಾರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥99॥ 
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ಇಷಾಟಧಕ್ಾರಣಂ ಭ ತ್್ೈಗಯತಾಃ ಸಾಕಂ ಭವ್ೀತುಥಾ। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂಭಜ್ೀ॥100॥ 
 

ಶೌರತ್ಾಮೃತತವಂ ಜಿೀವಸಯ ಗೌಣಸಾಯತ್ಾೆಮಯ ಕರ್ಮಯಣಾಃ। 

ಇತ ಸಮಯಕರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥101॥ 
 

ರ್ಥಾಗತ ಮನ್ೀವಞ್ಾ  ಕರ್ಮಯಣ್ ೀ ಹಾಯಗಮಸೃತಾಃ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥102॥ 
 

ವೃತ್ಾಯಲಕ್ಷಣರಾಕ್ಾರಾಯಜನಿಾಃ ಕ್ಾಮಾಯರ್ಯತ್ಾಂ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 

ವದ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥103॥ 
 

ಗತ ು್ತಮನಿಷಾಟದಿ ಕ್ಾರಿಣಾಮಪ ಚ್ ಶತರತಮ್। 

ಶತರತ್ಾವಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥104॥ 
 

ನಿತ್ಾಯನಿತಯತವ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಸಪುತ್ಾನ್ರಕ್್ೀಷ್ತ ಚ್। 

ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಮನಿಶಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥105॥ 
 

ವಾಯಪುಸಯವಾಯವೃತ್್ೀವಿಯಷ್ ಣೀವಿಯರ್ ೀಧಾಭಾವ ಇಷ್ಯತ್್ೀ। 

ನ್ರಕ್್ೀಪೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥106॥ 
 

ನ್ಭ ತ್ಾನಾಂ ಫಲಪಾರಪ ುೌ ಸಾವತನ್ರಾರ್ಮತವಾದಿನ್ಮ್। 

ದ್ತವಾಯದಿವಾರಣ್ೀ ಶಕುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥107॥ 
 

ಶತರತತ್್ ೀಹಯನ್ಾ ತಮಸ್ತ ಸತಖ್ಂನಾಸ್ತುೀತವಾದಿನ್ಮ್। 

ತ್್ೀಜಾಃ ಸ್ೈ ಸಮಾರ್ತಕುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥108॥ 
 

ತತ್ಾಯವಭಾವಾಯಪತುರ್ೀವ ಧ್ ಮಾದಿ ಭವನ್ಂ ಸೃತಾಃ। 
ಕರ್ಮಯಣಾರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥109॥ 
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ಕಮಯಣ್ ೀಹಯಚಿರ್ೀಣ್ೈವ ಗಭಯವಾಸಾಃ ಪರಕೀತಯತಾಃ। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥110॥ 
 

ಅನಾಯಧಷ್ಟತವಿರೀಹಾಯವೌಪರವ್ೀಶಾತೆಮಯಣರ್ೀನ್ಯಥಾ। 
ನ್ಭವ್ೀದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥111॥ 
 

ಸವಯಗಾಯದ್ವಾದ್ುತ್್ ೀ ಜಿೀವೀ ಪರವಿೀಶ್ೀತಾತರಂ ಧ್ರವಮ್। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥112॥ 
 

ಕರ್ಮಯಣಾಂ ಶತರತತ್್ ೀಮಾತೃ ಪರವ್ೀಸ್ ೀಯೀನಿತಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥113॥ 
 

ಗತಣಾಣಯವೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸವಪನ ಕತ್ಾಯಭವ್ೀತಯಲತ। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥114॥ 
 

ತರ್ ೀಹಿತಂ ವಿಷ್ತಣನ್ೈವ ಭವ್ೀದ್್ನ್ಾ ನಿವೃತುಮತ್। 

ಸನ ಾ್ಮೀ ಪರವಕ್ಾುರಂ  ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥115॥ 
 

ಹರಿೀಚ್ೂಯೈವ ವಾಸ್ ೀಪ ಭವ್ೀಜಿಜೀವಸಯ ಸನ್ುತಮ್। 

ನ್ಕ್ಾಲಾದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥ 116॥ 
 

ಜಿೀವಸಯಶತರತತ್್ ೀನಾಡಿ ಸಂಸ ಾ್ೀ ಬರಹಮಣಿಸಮಮತ್ಾ। 

ಸತಪುಸಾಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥117॥ 
 

ಸತಪುಪರಬ್ ೀಧ್ ೀ ಜಿೀವಸಯ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಭವ್ೀದಿತ। 

ಸ್ತದಾಾನ್ು ಸಾಾಪಕಂ ನಿತಯಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥118॥ 
 

ಕಮಾಯನ್ತಶತರತಶಬಾದದ್ೀಾಃ ಸವಾಯವಸಾಾನಿರಾಮಕಾಃ। 
ಹರಿರ್ೀವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥ 119॥ 
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ರ್ೀಹ್ೀಚ್ ಪರಿಶ್ೀಷ್ೀಣಹಯರ್ಯ ಪಾರಪುಾಃ ಪರಕೀತಯತ್ಾ। 

ಜಿೀವಸ್ಯೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥120॥ 
 

ಶತರತ್್ೀಭಯಕುಲ್ಲಯ ು್ಭ್ೀದ್ ವಜಿಯತ್್ೀ ಪರಮಾತಮನಿ। 

ಕತಯವ್ಯೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥121॥ 
 

ಅರ ಪವತರಧಾನ್ತ್ಾವತ್ ಪರಬರಹಮ ಭವ್ೀದಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥122॥ 
 

ಪಾರತಬಿಮಾಭಾಚ್ಾ ಜಿೀವಾನಾಂ ನ್ೀಶಾಭ್ೀದ್ ೀವಿನಿಶ್ಾತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥123॥ 
 

ತತ್ಾಯದ್ೃಶಯ ವಯಕುರ್ೀವ ಫಲಂರ್ಸಾಮತುತ್್ ೀಹರ್ೀಾಃ। 

ಭಕುಾಃರ್ಕ್ಾಯೀಯತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥124॥ 
 

ನ್ೈಕಪರಕ್ಾರಾಭಕುಾಃ ಸಾಯತ್ ತ್ಾರತಮಯ ಫಲ್ೀರ್ತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥125॥ 
 

ಪಾಲಕ್್ ೀವಿಷ್ತಣರ್ೀವಸಾಯತರಪಞ್ಾಸಯಶತರತ್್ೀರಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥126॥ 
 

ಅವಯಕುಾಃ ಶತರತತ್್ ೀ ಬರಹಮ ಸದ್ಭಕುಾಃ ಸಫಲ್ ೀರ್ತಾಃ। 

ಅತಾಃ ಸಾಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥127॥ 
 

ಉಭರ್ ವಯಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ಭಕುರ್ತಯಕ್ಾುರಮಾಪತ್ೌ॥ 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥128॥ 
 

ಅಲೌಕಕ್ಾ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾ ಸತ್ಾವದ್ೀವಯಯಪದ್ೀಶತಾಃ। 

ಭವ್ೀರ್ತರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥129॥ 
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ಬಿಮ್ ಭ ತ್್ೀಶ ಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಬರಹಾಮದಾಯನ್ನ್ದ ಚಿತರತ್ಾ। 
ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥130॥ 
 

ಪರತಬಿಮ್ ಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ತದ್ನ್ಯದಿಾ ಭವ್ೀದಿತ। 

ಪರದ್ಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥131॥ 
 

ಸವಯಗತ್ಾವತಯವಯ ಸೃಷ್ತಟಾಃ ರ್ತಾಃ ಕತ್ಾಯಹರಿಮಯತಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥132॥ 
 

ಫಲದ್ತವಂ ಹರ್ೀರ್ೀವ ನ್ತತಸಾಯತೆಮಯಣಾಃ ಸೃತಮ್। 
ಜಡತ್ಾವದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥133॥ 
 

ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಕ್ ು್ೀರಭವಾನ್ ಸವ್ಯೀಯಜ್ಞಾಯತವಯ ಮಞ್ಜಸಾ। 

ಪರಂ ಬರಹ್ೋತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥134॥ 
 

ಧಾಯತವಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ವ್ೀದ್ೈಶಾಸ್ೀತಹಾಸ್ೈಶತರತ್್ೀಹಯರಿಾಃ। 
ಇತ ಸಮಯಕರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥135॥ 
 

ಪುಂಭ್ೀದ್ೀನ್ ೀಪಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀರಿತ। 
ರ್ತಕುತ್ಾಸಾಯತರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥136॥ 
 

ಫಲಾಧಕ್ಾಯತಯವಯಗತಣ್ ೀಪಸಂಹಾರಾಧಕ್ಾರಿತ್ಾ। 

ಬರಹಾಮದ್ೀರಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥137॥ 
 

ಅಪವಗಾಯದಿಭಿಾಃ ಸವ್ೈಯರಾನ್ನಾದದಿಗತಣಾಹಕ್ೌ। 

ಧಾಯತವಯರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥138॥ 
 

ನಾಪರರ್ತ್ಾವಧಾಯತವಾಯಾಃ ಮತಕ್ಾಯನ್ನ್ದ ವಿಭ್ೀದ್ತಾಃ। 

ಸವ್ೈಯರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥139॥ 
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ದ್ೀವಾದಿಭಿರತಪಸಾಯಸತಯಾಃ ಗತಣಾಾಃ ಫಲಸಮತವತಾಃ। 

ಮಧ್ಯಮಾ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥140॥ 
 

ಕ್ಾರಾಯತ್ಾವ ದ್ತಪಸಂಹಾರಾನ್ತಪಸಂಹಾರಯೀರಿತ। 

ಮಾನ್ತಾಃ ಸಾಯತರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥141॥ 
 

ಆತಮಶಬ ದ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಗತಣಾನಾಂ ಸ ು್ರಹಾದಿತ। 

ನ್ ೀಪಾಸಯಮೀವಂ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥142॥ 
 

ಅಧಕ್ಾರಿ ವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಹಾಯತಮ ಶಬ್ ದೀಗತಣಾನಿತ। 

ವ್ೀದ್ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥143॥ 
 

ಅಲ್ ೀಕಕ್ಾ ಗತಣಾದಿವಷ್ ಣೀಾಃ ರ್ೀಕ್ಷಾಖ್ಯ ಫಲಭಾವತಾಃ। 
ಧಾಯತವಾಯ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥144॥ 
 

ಉಪಾಸನ್ಂ ಸಾವನ್ತಸಾರಿ ಫಲದ್ಂ ಸಮರಕೀತಯತಮ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥145॥ 
 

ಆತಮಶಬ್ ದೀದಿತ್ಾ ಸವ್ೀಯ ಯೀಗಯತ್ಾನ್ತ ಸರತ್್ೀಗತಯಣಾಾಃ। 

ಉಪಾಸಾಯ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥146॥ 
 

ಸರವ್ೀಸಮಭೃತದ್ತಯವಾಯಪು ನ್ ೀಪಾಸಾಯ ಯೀಗಯತ್ಾಭಿದಾ। 
ರ್ತ್್ ೀತ್್ ೀ ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥147॥ 
 

ಸವಸವ ಯೀಗ್ ಯೀಪಾಸನಾರ್ ಸವಯತ್್ ೀಹತಯಪಸಂಹೃತಾಃ। 

ಗತಣಾನಾರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥148॥ 
 

ರ್ತ್ಾಯದಿೀ ನಾಮಯೀಗಯತ್ಾವನ್ನ ಸರವೀಪಾಸಯತ್ಾಮತ್ಾ। 
ವ್ೀದ್ ೀದಿತ್್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥149॥ 
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ಅಸ್ಯೈವ ಸ್ವೀಚ್ೂರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ವಾಸನಾರ್ೀಕ್ಷ್ಣಾರ್ಮತ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥150॥ 
 

ಕತವಯನಿು ಸ್ವೀಚ್ೂರಾಕಮಯ ವಿದ್ಾಾಭಾವ್ೀನ್  ರ್ೀಕ್ಷ್ಣಾಃ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥151॥ 
 

ಅವಿರ್ ೀಧಾದಿತ್್ ೀ ಮತಕ್ ುೌ ಭವ್ೀದಿತ ರ್ತವಿಯದಾ। 

ಇತ ಸಮಯಕ್  ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥152॥ 
 

ಆನ್ನ್ು ತ್ಾರತಮಯಸಯ ತದಾಭವಾನಿನರ್ಮಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ಉಪಾಸಾುವಿತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥ 153॥ 
 

ನಾಮಾದಿವತಯತ್್ೀ ಪಾರಣ್ ೀ ನಾಸಾನ್ುರ ಇತೀರಿತ್ಾ। 

ಸಮಯಗ್ೀವಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ ॥ 154॥ 
 

ಏಷ್ತವತಶತರತ್್ೀಾಃ ಸತಯ ಪದ್ವಾಚ್ ಯೀ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ। 

ಪಾರಣಾದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥155॥ 
 

ಸತ್ಾಯದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವರ್ತಸುತಾಃ। 
ಕ್ಾಸನ್ೀಷಿಟ  ಇತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥156॥ 
 

ಸಂಸಾರ ಬನಾಾಭಾವ್ೀನ್ ಪರಕೃತನಾಯಧಕ್ಾರಿಣ್ೀ। 

ಉಪಾಸಾುವಿತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥157॥ 
 

ಸಮಸ್ ುೀಪಾಸನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಆತ್ಾಮವಾ  ಇತ ವ್ೀದಿತಾಃ। 

ವಿದಿಭರ್ೀವಂ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥158॥ 
 

ಗತರತದಾನ್ ೀಪ್ೀತಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಾಧ್ನ್ ರ್ಮಷ್ಯತ್್ೀ। 
ಶರವಣಾದಿತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥159॥ 
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ಗತರತಪರಸಾದ್ ೀ ಮತಖ್ಯಾಃಸಾಯತ್ ಲ್ಲ ು್ಬಾಹತಳಯ ಸಂಸೃತ್್ೀಾಃ। 

ಜ್ಞಾನಾಪಾು ವಿತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥160॥ 
 

ಸವಾಯನ್ತಗರಹ ಕತತಯಶಾ ಗತರ್ ೀಾಃ ಸ್ತವೀಕ್ಾರರ್ತಷ್ಯತ್್ೀ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥161॥ 
 

ನಾನ್ಯಾಃಪನಾಾ ಇತಶತರತ್ಾಯ ಮತಕು ಸಾಧ್ನ್ ತ್್ೀಷ್ಯತ್್ೀ। 

ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ್ೀತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥162॥ 
 

ಸಾಯತ್ಾಯವಧ್ೃತ ಶತರತರಾದ್ೀರ್ೀಯಕ್ಷಸಯಜ್ಞಾನ್ ಸಾಧ್ಯತ್ಾ। 
ಸಮಯಗಿತಾಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥163॥ 
 

ಅನ್ಬನಾಾದಿಭಿವಿಯಷ್ ಣೀ ದ್ಶಯನ್ಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥164॥ 
 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ೈಕಪರಕ್ಾರಸಾಯತ್ ಉಪಾಸನ್ವದ್ೀವಹಿ। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥165॥ 
 

ಸವಬಿಮ್ ಬರಹಮ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತಕು ಕ್ಾರಣರ್ಮಷ್ಯತ್್ೀ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥166॥ 
 

ಪರ್ೀಣ್ೈವ ಭವ್ೀಜಾಜಾನ್ಂ ನ್ೈವಭಕ್ಾಯ ಸವತನ್ರರಾ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥167॥ 
 

ಉಪಾಸ ುೌಯೀಗಯತ್ಾಪ್ೀಕ್ಷಸರವ್ೀಷಾಮೀವ ಸವಯದಾ। 
ಅಸ್ಯೀವ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥168॥ 
 

ಅ ು್ತ್್ವೀನ್ೈವ ಬರಹಾಮದಾಯ ಉಪಾಸಾಯಯಿತವಾದಿನ್ಮ್। 

ಸಜಾಜಾನಾದಿ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥169॥ 
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ಜಾಯರ್ಸಾುವತ್ ಕರತತವದ್ ಭಮಾ ಸವೀಯಪಾಸ್ ಯೀಭವ್ೀ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥170॥ 
 

ಶಬಾದದಿಭ್ೀದಾನ್ ನೀಪಾಸಯಾಃ ಸವ್ೈಯರ್ೀಕ ಪರಕ್ಾರತ್ಾ। 

ಸಾಯದ್ ಭಮೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥171॥ 
 

ದ್ತರಿತ್ಾದಿ ನಿವೃತಯರ್ಯಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾದ್ೀರತಪಾಸನ್ಮ್। 
ಕತಯವಯರ್ಮತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥172॥ 
 

ಕ್ಾವಯೀಪಾಸ ು್ೀವಿಯಕಲಾಸಾಯನಿನತಯಂ ಜಿೀವ್ೀತವಾದಿನ್ಮ್। 

ಅಗಮಯ ಮಹಿರ್ೀಪ್ೀತಂ  ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥173॥ 
 

ಅಙ್ಖ್ುಶ್ರತತ್್ವೀನ್ ೀಪಾಸಾ ನ್ ಕತಯವಾಯತಥಾಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ದ್ೀವಾನ್ಯೈರಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥174॥ 
 

ಭಗವತಯಂವಿದಾ ಸವಯಫಲಾಪು ಸಾಯಶತರತ್್ೀಸುಥಾ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥175॥ 
 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಅಧಕ್ಾರ್ ೀಭವ್ೀದಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥176॥ 
 

ಜ್ಞಾನ್ೀಸಾಯನಾನ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವ್ೀಯಷಾಮಧಕ್ಾರಿತ್ಾ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥177॥ 
 

ರ್ಥ್ೀಷಾಟಚ್ರಣಂ ರ್ತಕುಂ ಸತುತಯೀನ್ ವಿಧ್ಮಯತಾಃ। 

ಜ್ಞಆನ್ಸ್ಯೈವ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥178॥ 
 

ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಪುನವನಿು ಯೀಗಾಯ ಉಭರ್ಲ್ಲ ು್ತಾಃ। 

ನ್ ಯೀಗಾಯಯಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥179॥ 
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ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಯನಾದ್ೀವಪದ್ಂ ನಾಕ್ಾ್ಷಂ ತದ್ಯೀಗಯತ್ಾ। 
ಪತನಾಚ್ಾೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥180॥ 
 

ಕಞ್ಚಾದ್ ಜ್ಞಾನ್ಫಲಂ ನ್ೄಣಾಂ ಸತ್್ರೀ ಋತವಕ್  ಫಲಂ ರ್ಥಾ। 
ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥181॥ 
 

ಕೃತಯನಗೃಹಸಾಾ ದ್ೀವಾಸತಯಾಃ ತ್ಾನ್ಪ್ೀಕ್ಷಾ ಶತರತಾಃಸ್ತಾತ್ಾ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥182॥ 
 

ಜ್ಞಾನ್ಲಾಭ ಪರಸಙ ುೀನ್ ನಾನ್ಯೀಪಾಮತಪದ್ೀಶನ್ಮ್। 

ಆವಿಷ್ೃತ್್ವೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥183॥ 
 

ಅಸತ ಪರತಭನ ಾ್ೀಸಾಯತ್ಾಯಧ್ನ್ ೀಪ್ೀನ್ಜನ್ಮನಿೀ। 

ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥184॥ 
 

ಆವೃತುಾಃ ಶರವಣಾದಿೀನಾಂ ನ್ವಕೃತ್್ ವೀನಿನಧಾನ್ತಾಃ। 

ಕತಯವ್ಯೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥185॥ 
 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುರ ಮೀವಸಾಯತ್ ಅಸತಪರತಬನ್ಾಕ್್ೀ। 

ಮತಕುರಿತಾಂ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತ್ಾರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥186॥ 
 

ಆತ್್ೋತತಯಪಾಸ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಾಃಸಾಯತ್ ಭಗವಾನಿನಿದರಾಪತಾಃ। 
ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತ್ಾರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥187॥ 
 

ನ್ೀದ್ಂ ಬರಹಮತಯೀಪಾಸಯಂ ವ್ೈಕಲಾಯನ್ರ್ಯತ್್ ೀರ್ತಾಃ। 

ನಾಮಾದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥188॥ 
 

ಬರಹಮದ್ೃಷಿಟಾಃ ಸದಾಕ್ಾರಾಯ ಸವಾಯಥಾಯಪರಮೀ ಹರೌ। 

ಉತೆಷಾಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥189॥ 
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ಅಙ್ಖ್ುಶ್ರತತ್್ವೀನ್ ೀಪಾಸ್ತುಾಃ ಕತಯವಾಯದ್ೈವತ್್ೈರಿತ। 

ಉಪಪತ್ ು್ೀಾಃ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥190॥ 
 

ಕತರಾಯದ್ತಪಾಸ್ತುಮಾಸ್ತೀನ್ ೀ ವಿಕ್ಷ್ೀಪಾಲಾತವತಾಃ ಸದಾ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥191॥ 
 

ಕತಯವಯಂ ರ್ೀಕ್ಷಪರ್ಯನ್ುಂ ಧಾಯನ್ಂ ಸಮೆತದಾಶತರತ್್ೀಾಃ। 

ಏವಂ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥192॥ 
 

ಸಾಯತ್ಾಮತತುರ ಪೂವಾಯದಾಯ ಶ್ಿೀಷ್ನಾಶೌತಥಾ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೀತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥193॥ 
 

ಪರತಯಕ್ಷತ್್ ೀಹೃದ್ವಶತವಂ ದ್ಶಯನಾನಾಮನ್ಸ್ೀಲರ್ಾಃ। 

ವಾಚ್ಸಾಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥194॥ 
 

ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀಹತಯತುರಾತ್ ವಾಕ ಮನ್ಾಃ ಪಾರಣ್ೀನಿರನ್ುರಮ್। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥195॥ 
 

ಅಧೀನ್ತವ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಪಾರಣಾಃ ಲ್ಲೀರ್ತ್್ೀ ಪರಮಾತಮನಿ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥196॥ 
 

ಪಾರಗತಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀನ್ಯ  ದ್ೀವಾನಾಂ ಲಯೀಭ ತ್್ೀಷಿತಚ್ತೂರತ್್ೀಾಃ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥197॥ 
 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಯ ಭ ತ್್ೀಷ್ತ ಲರ್ಾಃ ಸಮಯಗತದಾಹೃತಾಃ। 

ಶತರತ್್ೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥198॥ 
 

ಅನ್ತಪ್ೀಷಾಮೃತತವಂ ಚ್ ರ್ತ್್ ೀ ಲಕ್ಷಾಮಾಸುತ್್ ೀಲರ್ಾಃ। 

ನ್ ಹರಾವಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥199॥ 
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ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಪರ್ೀವಿಷ ಣೌ ವಿಲ್ಲೀರ್ನ ು್ೀತಥಾಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಪಾರಣದಾವರ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥200॥ 
 

ರ್ತಸಯತ್ಾೆಮ ಕ್ಾರ್ಮತವಂ ತತ್್ ೀಧೀನಾಹರ್ೀಮಯತ್ಾ। 
ಮತಕ್ಾುಯಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥201॥ 
 

ಹೃದ್ರ್ದ್ತಯತಮಾಗ್ೀಯಣ ಜ್ಞಾನಿೀ ನಿರಾಯತ ದ್ೀಹತಾಃ। 
ಅಜ್ಞಸುನ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥202॥ 
 

ವಿದಾಯದಿಸೃತ ಸಂಸಾಧಾಯಗತಾಃ ಕಮಾಯನ್ತಸಾರಿಣಿೀ। 
ನ್ ಭವ್ೀದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥203॥ 
 

ಜ್ಞಾನ್ಯಚಿಯರಾದಿ ಮಾಗ್ೀಯಣ ರಾತತತ್ಾರರ್ಥತ್್ೀರಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥204॥ 
 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ ವಿಶ್ೀಷಾಭಾಯಂ ದಿವತೀರ್ ಪಾರಪಯತ್ಾಸೃತ್ಾ। 
ವಾಯೀರಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥205॥ 
 

ತಟಿತ್್ ೀವರತಣಾಃ ಪಾರಪಯಾಃ ಸಮ್ನ್ಾ ಶರವಣಾದ್ಧ। 

ಭವ್ೀದಿತ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥206॥ 
 

ಅಚಿಯಷ್ ೀನ್ನ್ುರಂ ಪಾರಪಯಾಃ ವಾರ್ತಾಃ ಸಾಯದಾತವಾಹಿಕಾಃ। 
ತಲಿ್ಲಙ್ಖ್ುದಿತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥207॥ 
 

ವಾರ್ತರ್ೀವಾನಿುಮಾಃ ಪಾರಪ್ಯೀಷಾವಪಕತ್ಾವತ್ ಹರ್ೀರಿತ। 

ತಚ್ತೂರತ್್ೀಾಃ ಸಾಯತರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥208॥ 
 

ಗನ್ೃಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕ್ಾರಾಯಪುಾಃ ಪರಾಪುಶಾ ಭವ್ೀದಿತ। 

ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಸ್ತದಾಾನ್ುಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥209॥ 
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ಭ್ ೀಗಾನ್ತಮಕ್ ು್ೀಶಾರ ಪ್ೀಣ ಸ್ತಾತ್್ ೀಮತಕುಸುಥಾಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಅವಿಹಾರ್ೀತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥210॥ 
 

ಪರತಜ್ಞಾನಾದ್ ಭೀಗ ಭ್ ೀಕ್ಾುಮತಕು ಏವಭವ್ೀದಿತ। 

ನ್ ಸಂಸಾರಿೀ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥211॥ 
 

ಮತಕುಾಃ ಪಾರಪಯ ಪರಞ್  ಜಾೀತಾಃ ಬರಹ್ೈವಸಾಯನ್ನ ದ್ಶಯತಾಃ। 
ಪರಕಣಯದಿತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥212॥ 
 

ಭಗವದ್ತಭಕು ಭ್ ೀಗಾಸತಯಾಃ ಮತಕ್ಾಯಭಾಗಾಯಸುಥಾಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥213॥ 
 

ಅವರತ ಯತರಕೃತ್ ದಾವಭಾಯಂ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗಭ್ ೀಕೃತ್ಾ। 

ದ್ೀಹಾಭಾಯರ್ಮತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥214॥ 
 

ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಭ್ ೀಗಸ್ತದಿಾಾಃ ಸಾಯತ್ಾಯಕಲಾಯದ್ೀವತಚ್ತೂರತ್್ೀಾಃ। 

ಇತ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥215॥ 
 

ಮತಕುಾಃ ಕಿೃಪುಾಃ ಸ್ ಯೀತುಮೀಭ್ ಯೀಹಯನಾಯಧಪತ ವಜಿಯತಾಃ। 

ಅತಾಃ ಸವ್ೀಯತ ವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥216॥ 
 

ಮತಕ್ಾುನಾರ್ಮಚ್ೂರಾದ್ೀಹ ಭಾವಾಭಾವೌ ವಿರತಧ್ಯತಾಃ। 
ನ್ೀತ ಸಮಯಕ್ ಪರವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥217॥ 
 

ಮತಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾಮಾನಾಪುನವನಿು ಸೃಷಾಟಾದಿವಾಯಪೃತಂ ವಿನಾ। 
ಇತಸ್ತದಾಾನ್ು ಕತ್ಾಯರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥218॥ 
 

ಭ್ ೀಗಾದಿನಾವೃದಿಾಹಾರಸೌ ಮತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತಾಃ। 
ಶತರತ್್ೀಸುಥ್ೀತವಕ್ಾುರಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂಭಜ್ೀ॥219॥ 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
 

Page 25 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನಾವೃತುಸತು ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಸಾಯದಿತವಾದಿನ್ಮ್। 

ಅಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀರ್ಯತನ್ರ್ಂ ಜರ್ತೀರ್ಯ ಗತರತಂ ಭಜ್ೀ॥220॥ 
 

ಜರ್ತೀರ್ಯ ಹೃದಾರ್ಭೀಜಗತ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಲಿಭಾಃ। 

ಪರೀರ್ತ್ಾಂ ಹೃರ್ಯೀಜಸರಂ ನ್ರ್ ಸ್ತದಾಾನ್ು ಸನ್ಾೃತ್್ೀಾಃ॥221॥ 
 

ಗತಣಾಣಯವಂ ಶ್ರೀಪತ ಮಸುದ್ ೀಷ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಪರಂ ಗಮಯಮಪಾಸುದ್ ೀಷ್ೈಾಃ। 

ಧಾಯರ್ನ್ತಮನಿೀನ್ ದರೀ ಮಮಮಾನ್ೀಶಟಂ ದ್ದಾಯಜಜಯಿನ್ ದರೀ ವರಮಸೆರಿೀನ್ದರಾಃ॥222॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕಲತಲಕ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜತೀರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಜರ್ತೀರ್ಯ 
ಸ್ ುೀತರಂ ಸಮ ಾಣಯಂ 

 

ಶ್ರೀವಾಯಸತೀರ್ಯರ್ತಕೃತ ಬೃಹಜಜರ್ತೀರ್ಯವಿಜರ್ಾಃ 
ಶ್ರೀರಾಮಚ್ನಾದರದ್ರ್ಾಃ ನ್ಮಾಃ॥ ಶ್ರೀಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಾಃ॥ ಹರಿಾಃ ಓಮ್॥ 
 

 ಶ್ರೀರ್ಮಾತನ್ತತ್ಾಂ ಶ್ರರ್ಾಃ ಪತಾಃ ದ್ರ್ರಾ ನ್ಸತಯಖ್ಚಿನ್ಮರಾಕೃತಾಃ।  

ಪರರ್ಸದ್ತುರತಹೃದ್ತುಹಾಶ್ ಯೀ ಜರ್ತತ್ಾತ್ಾಾಪನಿವಾರಣಾಹವರ್ಾಃ॥1॥ 
 

ಸತಖ್ದಿೀರ್ಯಪದಾಮತ್ಜಂ ಭಜ್ೀ ಮಖ್ಭತಗಿಭಹೃದ್ಯೀಚಿಯತಂ ನಿಜ್ೀ। 

ನಿಖಿನ್ತಯಲಮಾಪದ್ಸಯಮೃತಂ ಸತಖ್ದ್ೀರತಸವರವನ್ಮಹಿೀಭೃತಮ್॥2॥ 
 

ಜರ್ರಾಜಮತನಿೀನ್ದರಚ್ೀಷಿಟತಂ ಜಗತೀದ್ೀವವರ್ೈಾಃ ಸದಾ ನ್ತತಮ್। 

ಜಗತ ಪರತವಚಿಮವಿಶತರತಂ ಜನಿಸಾಫಲಯಕೃತ್್ೀ ರ್ಥಾಶತರತಮ್॥3॥ 
 

ಅವತೀರ್ಯ ಭತವಿ ವರಜ್ೀ ಹರಿವಿಯಪುಲಾರಾಂ ದ್ತರಿತ್ಾತಮನಾಮರಿಾಃ। 

ಭರಮಾಶತ ಜಹಾರ ದ್ತನ್ೃಯಪಾನ್ನನ್ತ ಹತ್ಾವಽಸತರಜನ್ಮನ್ ೀಽಕೃಪಾನ್॥4॥ 
 

ಅತ ತತರ ಹರೌ ದಿವಂ ಗತ್್ೀ ಸಚಿವ್ೈಾಃ ಪಾಣತುಸತತ್್ೈಶಾ ಸಂರ್ತತ್್ೀ। 

ಜಗತೀ ಜಗತೀಶವಜಿಯತ್ಾ ತರದ್ಶಾನಾಂ ಕಲರಾ ಸಮತಞ್ಚಜತ್ಾ ॥5॥ 
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ಅತಮಸುರ್ಮತ್್ೀ ವಿಸೃತವರ್ೀ ಭತವಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ವಿಭ ತಭಾಸೆರ್ೀ। 

ಸತಜನಾಾಃ ಪರಮದ್ಂ ನ್ ಲ್ೀಭಿರ್ೀ ವಿತತ್್ೀ ದ್ತಮಯತಮಾಯಿತಸೆರ್ೀ॥6॥ 
 

ಹರಿಸ ತರಮತಪಾದ್ದ್ಬಯಲಾದ್ಾರಯೀ ರತನರ್ಮವಾಸತರಾಶೂಲಾತ್। 

ಕರಕಚಾನಿ ಸತ್ಾಂ ಮತ್ಾ್ತೆರ್ೀಷ್ವಪ ಭಾಷಾಯಣಯನ್ರ್ತ ಚ್ಕರರ್ೀ॥7॥ 
 

ಕಲ್ಲನಾ ಬಲ್ಲನಾ ಸಹಾಯಿನಾ ಕತಮತ್ಾನಿ ವಯಧ್ತರಾತತ್ಾಯಿನ್ಾಃ। 

ಅಸತರಾಸುದ್ವಾಪುಸಾಧ್ವಸಾಾಃ ಸತಜನಾ ಅಪಯಭವನ್ಮಲ್ಲೀಮಸಾಾಃ॥8॥ 
 

ಅಗತಣ್ ೀ ವಿಭತರಿಶ್ತ್ಾಽನ್ೃತಂ ಜಗದಿತಯದ್ತಭತಮಾರ್ರಾ ಕೃತಮ್। 

ದಿಶ್ದಿಶಯಸತರಾ ವಯಘ ೀ,ರ್ಂಸುನಿಮಾನ್ಂಪರಮಂ ವಯನಿೀನ್ರ್ನ್॥9॥ 
 

ಮಲ್ಲನಾನ್ವಲ್ ೀಕಯ ನಿಜಯರಾಾಃ ಕಲ್ಲನಾ ಸನ್ಮನ್ತಜಾನ್ ಶ್ರತತವರಾಾಃ। 
ಶರಣಂ ರ್ರ್ತರಿಷ್ಟದಾಯಿನ್ಂ ರಮರಾ ಸಾಕಮಹಿನ್ದರಶಾಯಿನ್ಮ್॥10॥ 
 

ಅರ್ ತ್್ೀಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಪರಸ್ೀದಿವಾನ್ ಪವನ್ಂ ಪಾರಹ ಸ ಮನ್ದಹಾಸವಾನ್। 

ಅನ್ವ್ೀಕ್ಷಾ ಪರಂ ಹಯನಾಮರ್ಂ ಪರವರಂ ಕ್ಾರ್ಯಕೃತ್ೌ ಸವಹೃತರರ್ಮ್॥11॥ 
 

ಅವತೀರ್ಯ ಭತವಿ ಪರಜಾನಿಜಾಾಃ ಪರಿಪಾಹಯತರ ನಿವಾರ್ಯ ಹೃದ್ವಜಾಾಃ। 

ರ್ಶಸಾ ಪರಿಪೂರರಾಶತ ತ್ಾಂ ಹರಸ್ತತ್ಾಮತದ್ವರ ಚಾರತವ್ೀದ್ಗಮಾಮ್॥12॥ 
 

ಕತಮತ್ಾನಿ ವಿಧ್ ರ್ ರ್ತನತಾಃ ಸವಮತಂ ಸಾಧ್ತ ವಿಭ ಷ್ರಾದ್ೃತಾಃ। 

ಸತರಕ್ಾರ್ಯರ್ಮದ್ಂ ಗತಣಾಕರ ತವರಿತಂ ಮೀ ದ್ಯಿತಂ ಸಮಾಚ್ರ॥13॥ 
 

ಇತ ದ್ೀವವರ್ೀಣ ಚ್ ೀದಿತಾಃ ಶ್ರಸಾಽಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರತಗೃಹಯ ಸನ್ನತಾಃ ।  

ದಿವಾದಿಪರಾಚಿತಂ ಚ್ ತದ್ಾೃದಿಕ್ಾರ್ಯಂ ಸ ಸಮಾದ್ದ್ೀ ಮರತತ್॥14॥ 
 

ಅರ್ ಮಧ್ಯಮಗ್ೀಹನಾಮಕ್್ೀ ವಿದ್ತಷಿ ಕ್ಷ್ೀತರವರ್ೀ ಚ್ ಪಾಜಕ್್ೀ। 

ಉದಿರಾರ್ ಸಭಿೀರದ್ೀವರಾಟ್ ಕತಮತ್ಾರಣಯವಿನಾಶಹವಯವಾಟ್॥15॥ 
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ಪೃರ್ತಕ್್ ೀಽಪ ಚ್ಕ್ಾರ ಭ ರಿಶಾಃ ಪೃರ್ತಕಮಾಯಜನಿ ಯೀನ್ ಸದ್ಯಶಾಃಷ್ 

ದಿವಜತ್ಾಂ ಸಮವಾಪಯ ತ್ಾತತತ್್ ೀ ನಿಗಮಾನ್ಪಯಭಜಗದ್ತಾರ್ ೀಸುತಾಃ॥16॥ 
 

ಸತದಾಽಚ್ತಯತಬ್ ೀಧ್ನಾಮಕ್ಾ ದ್ಯತವಾರ್ಯಚ್ತೂರತಶ್ೀಲಸಂರ್ತತ್ಾತ್। 

ಪರಮಾಶರಮಮಾಪಯ ಪೂಣಯಧೀರಿತ ನಾಮಾಪಯಲಭತುದಾ ಸತಧೀಾಃ॥17॥ 
 

ಸ ಜಿಗಾರ್ ಕತವಾದಿನ್ ೀಽವಶಾ ನಿತರ್ೀಷಾಂ ಬಹತತಕಯಕಯಶಾನ್। 

ಅಪ ವಾದಿಮೃಗ್ೀನ್ದರನಾಮಕಂ ದಿಷ್ಣಾಬಿಾಂ ಶತರತಬೃನ್ದದ್ ಷ್ಕಮ್॥18॥ 
 

ಅರ್ ಸತಯವತೀಸತತ್ಾಶರಮಂ ಪರತಗನ್ತುಂ ಭಜತ್ಾಂ ಸತರದ್ತರಮಮ್। 

ಪೃರ್ತಧೀರಲಮಾಪದ್ಶರಮಂ ಸಹಿ ನಾರಾರ್ಣಪಾಲ್ಲತ್ಾಶರಮಮ್॥19॥ 
 

ಪರಣಿಪತಯ ಚ್ ತತರಕಂ ಸದಾಶ್ರತನಾರಾರ್ಣನಾಮಕಂ ಮತದಾ। 

ಪುರತಧೀಾಃ ಸವಕೃತಂ ಮಹಾರ್ಯವದ್ಾರಿಗಿೀತ್ಾವರಭಾಷ್ಯಮಾಪಯರ್ತ್॥20॥ 
 

ಪವನ್ೀ ಪರಣಯೀನ್ ತಸತಯಪ ಪರರ್ತತುವಂ ಪರಮಾದಿವಜಜ್ಞತಷಿ।  

ಸಮಗಾದ್ತಭವಿ ವಾಸವಿೀಸತತಾಃ ಪರತನ್ೀತತಂ ತವಮಮಾಶರಮಂ ತತಾಃ॥21॥ 
 

ಹರಿರಪಯರ್ ತಸಯ ಚಾಗಮಂ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ರ್ರೌ ಸವಮಾಶರಮಮ್।  

ಪುರತಧೀರತದಿತ್್ೀ ವಿಭಾವಸೌ ವಿಸೃಜಂಸುತರ ನಿಜಾನ್ಗಾದ್ಸೌ॥22॥ 
 

ಪರಮಾಶರಮಮಾಶರರ್ಂ ಶ್ರರ್ಾಃ ಸ ದ್ದ್ಶಯರ್ ಹರಿ ಹರಿಪರರ್ಾಃ। 

ಪರಣನಾಮ ಹರಿಂ ಸ್ತಾತಂ ವರ್ೀ ಬದ್ರಿೀಷ್ಣುಸತ ವ್ೀದಿಕ್ಾನ್ುರ್ೀ॥23॥ 
 

ಬಹತತ್ಾಪಸಬೃನ್ದಸಂರ್ತತ್್ೀ ಪವನ್ೀ ಪಾವನ್ಮಾಸನ್ಂ ಗತ್್ೀ। 

ಪರಣಯೀನ್ ರ್ಮಥ್ ೀಽತಸಾದ್ರಂ ಮತನಿವರೌಯ ವಚ್ ಊಚ್ತತಾಃ ಪರಮ್॥24॥ 
 

ಅರ್ ವ್ೀದ್ಪರಾಣಭಾತ್ಾದ್ಯಖಿಲಾಥಾಯನ್ತಶತೃಣ್ ೀತತಯರ್ೀಶ್ತ್ಾ। 

ಪುರತಧೀನಿಯಜಭಾವಸಂರ್ತತ್ಾನ್ ವಿಜನ್ೀ ವಾಯಸಮತಖಾದಿವನಿಸಯೃತ್ಾನ್॥25॥ 
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ಅರ್ ತ್ೌ ವಯತಭಾತ್್ೀ ಸಮ ನ್ಯೀನ್ ಸಂಹತ್ೌ॥ 26॥ 
 

ವಿಜನ್ೀ ರ್ಮಲ್ಲತ್ಾಸುತಸರರ್ಾಃ ಪುರತಧೀವಾಯಸನ್ರಾಹವರಾಗರರ್ಾಃ। 

ಸಮವ್ೀತಯ ಕಥಾಾಃ ಪರಚ್ಕರರ್ೀಽತನ್ತರ್ೀದ್ಂ ಸರಸಾಽಭಿಪ್ೀದಿರ್ೀ॥27॥ 
 

ಅರ್ ಧ್ಮಯಜವರ್ಯ ಆನ್ತಂ ವಚ್ನ್ಂ ತ್ಾರಹ ಸ್ತೀಕ್ಷಾ ಮಾರತತಮ್। 

ಮಹಿತ ದಿವಿಪದ್ವರಜಪರರ್ ಸತಜನಾನಾಂ ಭರ್ಹಾರ್ನಾಮರ್ಮ್॥28॥ 
 

ಪರರ್ಥತಂ ಶತರತಸ ತರಯೀಾಃ ಸವರ್ಂ ಕತರತ ಭಾಷ್ಯಂ ಮಮ ಮಾನ್ಸಪರರ್। 

ಅಪ ಭಾರತಭಾವಮ ಜಿಯತಂ ವಾದ್ ಸ ತ್್ ರೀಪನಿಷ್ದಿವವಕ್ಷ್ತಮ್॥29॥ 
 

ಕಲ್ಲನಾ ಸತಜನಾನ್ಮಲ್ಲೀಮಸಾ ನ್ವನೌ ದ್ತಮಯತತತಧಯರಾಽಲಸಾನ್। 

ದ್ರ್ರಾಽಽಶತ ಸಮತದ್ಾರ ವರಜನ್ ಕತಮತ್ಾರಣಯಚ್ರ್ಂ ವಿನಿದ್ಯಹನ್॥30॥ 
 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ನಿಯೀಜಿತ ಸುಯೀಮಯಮಾಜ್ಞಾರ್ ಸತತ್ಾಪಸಾಗರಾಯೀಾಃ। 

ಶ್ರಸಾ ಸ ನಿಯೀಗಮಾದ್ದ್ೀ ತರಸಾ ಗನ್ತುಮಲಂ ಮನ್ೀ ದ್ವ್ೀ॥31॥ 
 

ಪುನ್ರಾಶರಮಮಾಪಯ ಕೃಷ್ಣಂತಸಯಕಲಂ ಶಾರವಯಮಸೌ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಪರಮಾರ್ಯಮಥಾಪ ಶತಶತರವಾನ್ ಪರಮಮಾಪ ಮತದ್ಂ ಸ ಭಾಗಯವಾನ್॥32॥ 
 

ಅಣಿಪತಯ ಸ ವಾಸವಿೀಸತತಂ ತದ್ನ್ತಜ್ಞಾಂ ಸಮವಾಪಯ ಚ್ ದ್ೃತಮ್। 

ಗಿರಿರಾಜತಟಾದ್ವಾತರದ್ತಭವಿರ್ೀದ್ಂ ಸವಜನಾನ್ನಿೀನ್ರ್ತ್॥33॥ 
 

ಹರಿಸ ತರಗಣಸಯ ಪೂಣಯಧೀಾಃ ವರಭಾಷ್ಯಂ ವಯನ್ನ್ ೀತುತಾಃ ಸತಧೀಾಃ। 

ರ್ದ್ಧ್ೃಪಯಮದ್ ಷ್ಣಂ ಸತ್ಾಂ ಸತಹಿತಂ ಭ ತಭವದ್ಭವಿಷ್ಯತ್ಾಮ್॥34॥ 
 

ಸ ತದ್ರ್ಯಮೀವದ್ರ್ತಯವಕ್ಾನ್ ಶತರತಶ್ೀಲಾನ್ಾರಮಾರ್ಯನ್ೈಷಿಠಕ್ಾನ್। 

ಬಹತಶ್ಷ್ಯಗಣ್ೈಸತಯಸಂವೃತ್್ ೀ ವರಗ್ ೀದಾತಟಮಾಪತತುತಾಃ॥35॥ 
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ಇತ ಮಾಮಟತ ವರತೀಶವರ್ೀ ಕತಜನಾಶಶಮಯಲವಂ ನ್ ಲ್ೀಭಿರ್ೀ। 

ದಿವಜವರ್ಯಸಭಾಸತ ಪೂಣಯಧೀವಿಯಜಯಿೀ ಷ್ಟಯಮರಾನ್ಖ್ಣುರ್ನ್॥36॥ 
 

ಅರ್ ವಿಪರಸಭಾಜಿತ್್ ೀ ವರಜ್ ಕರಮಶ್ ೀ ರಾಜತಪೀಠ್ಮಾರ್ರೌ। 

ಗತರತಮಚ್ತಯತಬ್ ೀಧ್ನಾಮಕಂ ಪರಣಯೀನ್ ಪರಣನಾಮ ಭಕುತಾಃ॥37॥ 
 

ಸವಕೃತಂ ವರಭಾಷ್ಯಮದ್ತಭತಂ ಪುರತ್್ ೀಽವಾಚ್ರ್ದಾರ್ಯಸಮಮತಮ್। 

ಸ ನಿಶಮಯ ತದ್ತಯನಾಮರ್ಂ ಪರಮಾಮಾಪ ಮತದ್ಂ ಸವಿಸಮರ್ಮ್॥38॥ 
 

ಸತಖ್ರಹರ್ೀಸತಯಪಾತರಧೀಸತಯಖ್ಸಂದಾಯಿಸತಶಾಸರಕೃಚ್ಾ ರ್ತ್। 

ಗತರತಣ್ ೀದಿತನ್ನ್ದತೀರ್ಯಸತೃನ್ನಾಮಾತಯ ಬಭ ವ ಚಾರ್ಯವತ್॥39॥ 
 

ಅತಸತನ್ದರನ್ನ್ದಜಾಕೃತಂ ಪುರಿ ಸಂಸಾಾಪಯ ಸ ಇನಿದರಾಪತಮ್। 

ಅನ್ತಜಾತಯವಮರಾಜರ್ತಯವರ್ಂ ವರವಿಪರಂ ವಸತದ್ೀವಜಾದ್ಾರ್ಮ್॥40॥ 
 

ರ್ತಯೀ ಗೃಹಿಣ್ ೀ ಧ್ೃತವರತ್ಾಾಃ ರ್ತರಾಜಂ ತಮತಪಾಸ್ತರ್ೀ ಶ್ರತ್ಾಾಃ। 
ವದ್ನ್ೀನ್ತದವಿಲ್ ೀಕನಾದ್ೃತ್ಾಾಃ ಪರಿತ್ಾಪಂ ಜಹತರಾಶತ ನಿವೃಯತ್ಾಾಃ॥41॥ 
 

ಅರ್ ಶ್ ೀಭನ್ಭಟಟನಾಮಕಂ ವಿಬತದ್ಂ ವಾದ್ಜಿತಂ ಸವಶ್ಷ್ಯಕಮ್। 

ಪರವಿಧಾರ್ವರಾಶರಮಂ ದ್ದೌ ಸತಖ್ತೀಥ್ ೀಯ ಹರಿಭಕುಸಂವಿದೌ॥42॥ 
 

ಪರದ್ದಾವರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಇತಯಪ ನಾಮಯ ತದಾ ಸ ಪೂಣಯವಿತ್। 

ನ್ೃಹರಿವರತನಾಮಕಂ ಪರಂ ರ್ತವರ್ಯಂ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ಸಾದ್ರಮ್॥43॥ 
 

ಅಪ ಮಾಧ್ವತೀರ್ಯನಾಮಕಂ ರ್ತಮಕ್ಷ್ ೀಭಯರ್ತಂ ಚ್ ನ್ೈಷಿಠಕಮ್।  

ಚ್ತತರಸಯಚ್ಕರ ನ್ೈಷಿಠಕ್ಾನ್ ನಿಜಸಾಮಾರಜಯನಿಷ್ೀವಣ್ ೀತತಯಕ್ಾನ್॥44॥ 
 

ನಿಜವ್ೀದ್ಕೃತ್ಾನ್ುಸಮಾದಾ ಮಧಪಾಂಸಾುನ್ತಪಕಲಾಾ ಸವಯದಾ। 

ವಯದಿಶದ್ಾರಚ್ಕರಮತದ್ರರಾ ಸತಜನ್ ೀದಾಾರಕೃತ್ೌ ಸತಭದ್ರರಾ॥45॥ 
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ಮಘವಾ ವೃಷ್ಭಾಕೃತಂ ವಹನ್ನಶತರಣ್ ೀತತಾಸುಕಭಾರಮಾವಹನ್। 

ಸತಖ್ನಾರ್ಮತನ್ಮತಖ್ಚ್ತಯತ್ಾನಿನಖಿಲಾರಾಯನ್ ಶತರತಭಾವಸಂರ್ತತ್ಾನ್॥46॥ 
 

ಇತ ತತರ ಬಿಡೌಜಸ್ತ ಸ್ತವಕ್ಾಂ ಪರಕೃತಂ ಸಾಧ್ತ ನಿಗೃಹಯ ತಸತಾಷಿ। 

ಭತವಿ ಶ್ಷ್ಯಗಣಸಯ ಏಕತ್ಾ ನಿಜಗಾದ್ ಸವಗತರತಂ ವಚ್ ೀ ಮತದಾ॥47॥ 
 

ಚ್ರಿತತಂ ವಿವೃತಂ ಭವತೃತ್ೌ ಕಮನ್ತಜ್ಞಾಪರ್ತೀಹ ಸಂಹತ್ೌ। 

ಅಪ ಗ ಹಿತಭಾವಸನ್ುತ್ೌ ತರದ್ಶಾಗಮಯಸದ್ರ್ಯವಿಸೃತ್ೌ॥48॥ 
 

ಗದಿತಂ ನಿಶಮಯ ತದ್ವಚ್ಾಃ ಪರಹಸನ್ ಪಾರಹ ಜಗದ್ತುರತವಯಚ್ಾಃ। 

ವೃಷ್ಭಶಾರಿಕತಯ ಮತೃತ್್ೀರಿತ ಟಿೀಕ್ಾಂ ಶತರತಸ ತರಸ ು್ತ್್ೀಾಃ॥49॥ 
 

ಅರ್ ಶಾಪಮವ್ೀಕ್ಷಾ ಶ್ಷ್ಯಕ್್ೈಾಃ ಫಣಿದ್ಷ್ ಟೀತರರ್ತ್ಾರ್ಮತ ಸವಕ್್ೈಾಃ। 

ವೃಷ್ಭಂ ಸ ವಿರ್ೀಚ್ಯ ಶಾಪತ್್ ೀಽಭತಯದ್ಜಿೀಜಿೀವದ್ನಾಕತಲಂ ತೃಾಃ॥50॥ 
 

ರ್ತರಾಟ್ ದ್ವಾಧಕ್ಾಂ ದ್ಶಸತುತಂ ಪುರತ್್ ೀಽನ ು್ೀವಸತ್ಾಂ ಸವಸತೃತಮ್। 

ವೃಷ್ಭ್ೀಣ ಸತಖಾದ್ವಾಜ್ಞರ್ದ್ತಭವಿ ರ್ೀದ್ಂಸತಜನಾನ್ನಿೀನ್ರ್ತ್॥51॥ 
 

ಭಾಷ್ಯಂ ಸವಯದ್ಘಾದ್ದಶ್ ೀಪನಿಷ್ದಾಂ ಸ ತ್ಾರನ್ತಭಾಷ್ಯೀ ಋಚಾಂ  

ಭಾಷ್ಯಂ ಸಾದ್ಯಮಕಂ ದ್ಶ ಪರಕರಣಾನ್ಯೀವಂ ಜರ್ನಿುೀನ್ರ್ಮ್। 
ನಾಯರಾನಾಂ ವಿವೃತಂ ಚ್ ಭಾಗವತಸದಿುೀತ್ಾರ್ಯತ್ಾತಾರ್ಯಕ್್ೀ 

ಶ್ರೀಮದಾಭರತನಿಣಯರ್ಂ ಪರಣವಸತೆಲಾಾಣತವ್ೀದಾನ್ುಕಮ್॥52॥ 
 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಮೃತಸಾಗರಂ ನ್ಖ್ವರಸ್ ುೀತರಂ ಸದಾಚಾರ 

ಸನಿನಣಿೀಯತಂ ಶತಭತನ್ರಸಾರಭಗವದಿುೀತ್ಾಸತಭಾಷ್ಯಂ ತಥಾ। 
ಸ್ ುೀತರದಾವದ್ಶಕಂ ನಿಚ್ೀಷ್ವಪ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಬದ್ರಾಯಶರಮಂ  

ಪಾರಪಯ ವಾಯಸಪದ್ಂ ನಿಷ್ೀವಯ ಸ ಸತಖ್ೀನಾಸ ು್ೀ ಸದಾ ಪೂಣಯಧೀಾಃ॥ 54 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವಾಸತೀರ್ಯಪೂಜಯಪಾದ್ವಿರಚಿತ್್ೀ ಶ್ರೀಮಜಜರ್ತೀರ್ಯವಿಜಯೀ 
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ಪರರ್ಮಾಃ ಸಗಯಾಃ। 
 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣರ್ ನ್ಮಾಃ 
 

ಸಪದ್ಮನಾಭ್ ೀ ರ್ತರಾಣಿನಯೀಗಾದ್ಪಾಲರ್ದ್ವೀದ್ಕೃತ್ಾನ್ುರಾಜಯಮ್। 

ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಸಯ ಗತರ್ ೀತಯಮಸು ಮಾನ್ನ್ದರ್ನ್ ಸಾವನ್ರ್ ಶ್ಷ್ಯಶನಾಾನ್॥1॥ 
 

ವಾಯಖಾಯಪರಣಾದ್ೀನ್ ಕತವಾದಿಮತುದಿವಪಾನಿವಜಿಗ್ಯೀ ಸಹಿ ವಾದಿಸಂಹಾಃ। 

ಕ್ಾಂಶ್ಾಚ್ಾ ವಾದ್ೀ ಜಿತ್ಾನ್ ಸವಶ್ಷಾಯಂಶಾಕ್್ರೀ ಸತಚ್ಕ್ಾರಮತ್ಜಮತದ್ರರಾ ರ್ತತ್ಾನ್॥2 
 

ಸನಾನಾರ್ರತ್ಾನವಲ್ಲನಾಮಕ್ಾನ್ತವಾಯಖಾಯತಟಿೀಕ್ಾಂ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ಧೀರಾಃ। 

ಅಧಾಯರ್ಯತ್ಾಂ ನಿಜಶ್ಷ್ಯವಗಯಂ ಮಾವಾಗಮಾಶಾಪರತರ್ೀರತವಿಕರಮಾಃ॥3॥ 
 

ವಾಯಸಾದ್ವಾಪಾುಸತಖ್ತೀರ್ಯತೀಥ್ೈಯವಿಯಷ್ ಣೀಶ್ಶಲಾತಮಪರತಮಾಾಃ ಪರಪೂಜರ್ನ್। 

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯರ್ತಪರವಹ್ ೀಯ ರ್ೀಜ್ೀಽಧಕಂ ಮಾಯಿಜನ್ೈರಧ್ೃಪಯಾಃ॥4॥ 
 

ಪುರಾ ಬದ್ರಾಯಶರಮರಾನ್ುತಾಃ ಪಾರಗಾನ್ನ್ದತೀಥ್ೀಯ ರಜತ್ಾಸನ್ಸ ಾ್ೀ। 

ತಸಾಮದ್ನ್ತಜ್ಞಾಂ ನ್ೃಹರಿೀನ್ದರತೀರ್ಯಾಃ ಪಾರಪಾಯನ್ವಗಾದಿದಗಿವಜಯೀ ಸಶ್ಷ್ಯಾಃ॥5॥ 
 

ಸ ತತರ ತತ್ಾರರ್ ಕತವಾದಿವರಾಯನ್ ಜಿತ್ಾವ ಜಗನಾನರ್ಪುರಿೀಂ ಜಗಾಮ। 

ತದಾರಷ್ರರಾಡಾತಮಜಹಿೀನ್ ಆಪ ಮೃತಂ ಸವಭಾರಾಯಂ ಚ್ ವಿಸೃಜಯ ಗತವಿಯಣಾಮ್॥6॥ 
 

ಅರಾಜಕಂ ದ್ೀಶಮವ್ೀತಯ ಕತತಯಂ ರಾಜಾನ್ಮೀಕಂ ಚ್ಕರಮೀ ಹಯಮಾತಯಾಃ। 

ಕರಿೀನ್ದರಹಸ ು್ೀ ಪರವಿಧಾರ್ ಮಾಲಾಂ ಶೃಙ್ಖ್ುಟಕ್್ೀ ತಂ ಪರಸಭಂ ವಯಚಾರರ್ತ್॥7॥ 
 

ತಪಶಾರನ್ುಂ ಬಹತಶ್ಷ್ಯಸಂವೃತಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಕರಿೀನ್ ದರೀ ನ್ೃಹರಿೀನ್ದರತೀರ್ಯಮ್। 

ಸೆನ ಾ್ೀ ಸ ತಸಯ ಪರವಿಧಾರ್ ಮಾಲಾಂ ನ್ನಾಮ ಪಶಯತತಯಜನ್ೀಷ್ತ ಸವಯಶಾಃ॥8॥ 
 

ತದಾ ತವಮಾತ್್ ಯೀ ರ್ತವರ್ಯಮೀನ್ಂ ರಾಜಾಸನ್ಸಾಂ ಪರಸಭಂ ವಿಧಾರ್। 

ನ್ನಾಮ ರಾಜಾಯಧಪತ್್ೀ ಜರ್ಸ್ವೀತಯಸ ುೌದ್ಲಂ ವನಿದಜನ್ ೀಽಭಿವಾದ್ಯ॥9॥ 
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ರಾಜಯಂ ಸ ನ್ೈಚಾೂದ್ಯನಿಧ್ಮಯನಾಶಭಿೀತ್ಾಯರ್ತೀನ್ದರಾಃ ಸಬಲಂ ಸಕ್್ ೀಶಮ್। 

ರಾಜಯಂ ತಥಾಽಮಾತಯಗಣ್ೀ ಸಮಪಯಯ ರಾಜಾಸನ್ೀ ಸಂಸ್ತಾತಮಾತರಮೈಚ್ೂತ್॥10॥ 
 

ಶ್ಷ್ ಯೀಪನಿೀನಾನ್ನಭತಗ್ೀವ ಸತುಪಾಃ ಚ್ಕ್ಾರ ರಾಜಾಸನ್ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀಽಪ। 

ಕ್ಾಲಂ ನ್ರ್ನಾನಮ ರ್ತಪರವಹ್ ೀಯ ವಾಯಖಾಯನ್ದ್ೀವಾಚ್ಯನ್ಸತೆಥಾಭಿಾಃ॥11॥ 
 

ತದಾ ಸತವುತ್್ ರೀಽಜನಿ ರಾಜಪತಿನಾಯ ಮಮಾತಯಸತಖಾಯನ್ಯತರಾಜ ಊಚ್ೀ। 

ಜಾತಾಃ ಪುನಾರಾಜಪತಜಯನಾನಾಂ ಕಮತರ ಸತ್ ು್ವೀವ ತಪಸ್ತವನಾಂ ನ್ಾಃ॥12॥ 
 

ಇತೀರಿತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ರ್ತವರ್ಯವಾಚ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಮತದಾಪ್ರೀಚ್ತರಮಾತಯಮತಖಾಯಾಃ। 

ರಾಜಯಂ ಸಮಾಪ್ನೀತಯರ್ ರಾಜಪುತ್್ ರೀ ಭವದ್ುತನ್ ೀಯ ಮನ್ಸ್ೀ ಪರರ್ ೀಚ್ತ್್ೀ॥13॥ 
 

ಗನ್ುವಯತ್ಾ ನ್ೀ ರ್ದಿ ಕ್್ ೀಶಗ್ೀರ್ೀ ಧ್ನಾದಿ ರತ್ಾನದಿ ಚ್ ರ್ದ್ಯದಿಷ್ಟನ್। 

ಪರಕೃಹಯ ಗನ್ುವಯರ್ಮತೀರಿತ್್ೀ ತ್್ೈಾಃ ಪ್ರೀಚ್ೀ ವಿರಕ್ಾುಧವತಮಯಹಾರ್ತಾಃ॥14॥ 
 

ರಮಾಸಹಾಯೀ ವಿಹತಧ್ಪರಗ್ೀರ್ ಆಸ ು್ೀ ಹರಿಮೀಯ ಹೃದ್ಯೀ ಧ್ನ್ಂ ಮಹತ್। 

ಧ್ನ್ೀನ್ ಕಂ ರತನಚ್ಯೀ ನ್ ಕಂ ಮೀ ಭಿಕ್ಷಾಹೃತ್ಾನಾನದ್ತದ್ರಮಭರ್ೀರಿತ॥15॥ 
 

ಇಕ್ಷಾವಕತವಂಶ್ ೀದ್ಭವರಾಜವಯೈಯಸಯನ್ನ್ದನಾಧ್ೈರಭಿಪೂಜಿತ್ಾ ಚ್। 

ಶ್ರೀರಾಮಸ್ತೀತ್ಾಕೃತರಸ್ತು ಕ್್ ೀಶಗೃಹ್ೀ ಪರಗತಪಾು ತನ್ತಪ್ೀಡಿಕ್ಾರಾಮ್॥16॥ 
 

ಸವರ್ಮತಭಶರ್ಯಪರಮತಖಾಮರ್ೀಷಾಟ ಧ್ಮಾಯದಿರ್ೀಕ್ಷಾನ್ುಪುಮರ್ಯದ್ೀಷಾಟ। 
ಗೃಹಾಣ ತ್ಾಂ ಪೂಜರ್ ತವದ್ನ್ಯಾಃ ಸರಷ್ಟೃಂ ವಿನಾ ಶಕ್ಷಾತ ದ್ೀವಸಂವಮ್॥17॥ 
 

ವಿನಿಗಯತ್ಾ ಕ್್ ೀಶಗೃಹಾದ್ಯದಾ ಸಾ ದ್ಹತಯರಾಗಿನನ್ಯನ್ತ ಕ್್ ೀಶಗ್ೀಹಮ್। 

ಜಾನಿೀಹಿ ಚ್ೈತತುವರರಾ ಚ್ರ್ೀತ ಸವಪ್ನೀ ಹರಿಾಃ ಪಾರಹ ರ್ತಂ ರ್ದಾ ತದಾ॥18॥ 
 

ತಸಯ ಸಮರನ್ ಸವಪನವರಸಯ ತ್ಾನ್ಯತಾಃ ಪಾರಹಾನ್ಯದಿಷ್ಟಂ ನ್ಹಿ ಮೀಽಸ್ತು ಕಞ್ಚಾತ್। 

ಕ್್ ೀಶಸಯ ಗ್ೀಹ್ೀ ತನ್ತಪ್ೀಟಿಕ್ಾಸ್ತು ದ್ತ್ ು್ೀತ ತಂ ತ್್ೀ ಜಹಸತಸುದಾನಿೀಮ್॥19॥ 
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ವಿಸೃಜಯರತ್ಾನನಿ ಧ್ನಾನಿ ಭಿಕ್ಷತಣಾ  ಪರರಾಚಿತ್ಾಽಲಂ ತನ್ತಪ್ೀಟಿಕ್್ೀತ। 

ಚ್ಕ್ಾರ ರ್ತನಂ ಸ ರ್ತಸುದ್ಹಾನ ತದಾರಷ್ರಸ್ತೀಮಾಮತಲ್ೈಾ ಗನ್ತುಮ್॥20॥ 
 

ವಯವತ ಮಾಕ್ ು್ೀ ಸ ತದ್ೈಕಮಶವಂ ಗವೂಯತಮೀಕ್ಾಮಧ ವಿಧಾರ್। 

ಏವಂ ಮಹಾಶಾವನ್ತಪಕಲಾಾ ರಾವದ್ುವೂಯತ ಶ್ಷಾಯನಾಖಿಲಾಂಸುತ್್ ೀಽಗ್ನೀಾಃ॥21॥ 
 

ಪರಸಾಾರ್ ತಸಾಮದ್ವರ್ೀಷ್ಟಿಕ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಪರಗೃಹಯ ತ್ಾಂ ಪರಗೃಹಯಭಾಸವತತರಗಾಧರ ಢಾಃ 

ದಿನ್ೀನ್ ಚ್ೈಕ್್ೀನ್ ಬಹತತವರಾವಾನ್ ತದಾರಷ್ರಸ್ತೀಮಾಮತಲ್ೈಾ ರಾತಾಃ॥22॥  
 

ವಹಿನಸುದಾ ಕ್್ ೀಶಗೃಹಂ ದ್ದಾಹ ಹಾ ಹ್ೀತ ವಾದ್ಾಃ ಸತಮಹಾನ್ಥಾಸ್ತೀತ್। 

ಅಮಾತಯಮತಖಾಯಾಃ ಕಪಟ್ೀನ್ ಭಿಕ್ಷತಣಾ ಕೃತಂ ತವದ್ಂ ಕರಾರ್ರ್ಮತ ಸಮ ಮೀಸ್ತರ್ೀ॥23 
 

ರ್ತಪರವಹ್ ರೀಽಪ ಸರಿತುಟ್ೀ ಕವಚಿತ್ ಸಾನತ್ಾವ ತದಾ ತದ್ವರಪ್ೀಟಿಕ್ಾಮತಖ್ಮ್। 

ಉತ್ಾಾದ್ಯ ಕ್್ ೀದ್ಣುಶರಾಭಿರಾಮಂ ರಾಮಂ ಸಸ್ತೀನಾಕೃತಮಭಯಪಶಯತ್॥24॥ 
 

ಆದಾರಯಣಿ ಚ್ ಶತರತಲಸ್ತೀದ್ಲಾನಿ ಗನ್ಾಂ ತದಾ ತತಾದ್ಯೀಸಮಮಾಚಿಯತಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟವ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ ಕತತತಕ್ಾಮೃತಞ್ಾಧೌ ನಿಮಜಯ ಚ್ ೀನ್ಮಜಯ ಮತದ್ಂ ತದಾಽಽಪ॥ 
 

ಕೃತ್ಾವಽತಯ ಪೂಜಾಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಪಞ್ಚಾಮೃತ್್ೈಗಯನ್ಾಪಯೀಸತಖ್ೈಶಾರ್। 

ಸತಗನ್ಾಮಾಲ್ಯೀ ರರ್ ಲ್ೀಹಯಪ್ೀಹ್ಯೈಾಃ ಮೀನ್ೀ ಕೃತ್ಾರರ್ಂ ಸವಮತೀವ ಸದ್ಯತಾಃ॥26॥ 
 

ಆನ್ನ್ದತೀರ್ಯಸಯ ಕತರ್ ೀಸಯರ್ಮೀಪ ಮಾನ್ನ್ದತಾಃ ಪಾರಪಯ ತದಾ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ। 

ಉಪಾರ್ನ್ಂ ತತತಾರತಸಯ ಪ್ೀಟಿಕ್ಾ ಮಾಪಾದ್ರ್ನ್ ಭಕುರ್ತತ್್ ೀ ನ್ನಾಮ॥27॥ 
 

ಶತರತ್ಾವ ಸ ವೃತುಂ ಸಕಲಂ ಚ್ ತನ್ತಮಖಾ ದ್ೃಷಾಟವ ಚ್ ರಾಮಪರತಮಾಂ ಸಸ್ತೀತ್ಾಮ್। 

ಸಮಾರಪಯ ರ್ೀದ್ಂ ರ್ತರ್ ರ್ನಾರ್ಾಃ ಚ್ಕ್ಾರ ಪೂಜಾಂ ಸ ತಯೀರತೀವ॥28॥ 
 

ತದ್ಾಸುಸಂಸಾಶಯನ್ಪೂಜನಾಭಾಯಂ ಪೂಣಯಸುಯೀಾಃ ಸನಿನಧರಾಸ ತತರ। 

ರಾಮಾಕೃತಂ ತ್ಾಂ ಸ ತತ ಪದ್ಮನಾಭತೀಥ್ೀಯ ಚ್ ದ್ತ್ಾವ ಬದ್ರಿೀಮವಾಪ॥29॥ 
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ಸ ಪದ್ಮನಾಭ್ ೀಽಪ ರ್ತನಿಯಯೀಗಾದ್ತುರ್ ೀಶಾ ರಾಮಾಕೃತಮಾದ್ರ್ೀಣ। 

ಸಮ ಾಜಯ ದ್ತ್ಾವ ನ್ೃಹರಿೀನ್ದರತೀಥ್ೀಯ ನ್ಯರ್ತ್ೆತ ತಂ ವ್ೀದ್ಕೃತ್ಾನ್ುಪಾಲನ್ೀ॥30॥ 
 

ಕತವಾದಿಮತದಿವಪಸನ್ೃಗ್ೀನ್ದರಶಾಚಾರ ಪೃರ್ಥವೀ ನ್ೃಹರಿಮತಯನಿೀನ್ದರಾಃ। 

ಸರಾಮವ್ೀದಾತಕೃತ್ಾನ್ುಸಮಾದ್ಂ ಸಮಾಪಯರ್ನ್ ಮಾಧ್ವತೀರ್ಯತೀಥ್ೀಯ॥31॥ 
 

ಸ್ ೀಽದಾದ್ಥಾಽಕ್ಷ್ ೀಭಯಮತನಿೀನ್ದರವಯೀಯ ಸ್ ೀಽಪಾಲರ್ನಾಮಧ್ವಕೃತ್ಾನ್ುಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ 

ಸತತಪುಮತದಾರ್ೆನ್ರಾಮಸ್ತೀತ್ಾ ಸನ್ದಶಯನಾದ್ಯೈಜಯನ್ತ್ಾಂ ಮತದ್ಂ ನ್ರ್ನ್॥32॥ 
 

ಅಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥ್ ೀಯ ವಿರರಾಜ ಭ ಮೌ ಸಂಕ್ಷ್ ೀಭಿತ್ಾಶ್ೀಷ್ಕತವಾದಿಸ್ೈಾಃ। 

ಮಧಾವಗಮಾರ್ಭೀಜನಿಸಾರಭಾವಮರನ್ದಭೃಙ ುೀ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವಸಹಾಃ॥33॥ 
 

ಕದಾಚಿದಾಜಗಮತತರತರ ವಿಪೌರ ಬಹಿಷ್ೃತ್ೌ ಬಾರಹಮಣಹತಯರಾ ಜನ್ೈಾಃ। 

ಪಾರಜ್ಞಂ ರ್ತೀನ್ದರಂ ಸಮವ್ೀತಯ ಪಾಪನಿವಾರಣ್ೀ ರ್ಜ್ಞವಿಚಿತರವಿೀರ್ಯಮ್॥34॥ 
 

ಪಾದ್ನಿಣ್ೀಯಜನ್ಮೃತಯನರಾಽಙ ುೀ ವಿಲ್ೀಪನಾತುತಾದ್ವಾರಿಸ್ೀವನಾತ್। 

ತ್ೌ ಪೂತದ್ೀಹಾವಪ ದ್ ರತ್್ ೀ ರ್ತಂ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಸಮರಣಿಪತಯ ಚ್ ೀಚ್ತತಾಃ॥35 
 

ಆವಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನೌ ಭವತೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವಿಕ್ಷಾರಸತಾಃ ಸತಪೂತ್ೌ। 

ಭವಾತರ ತ್್ೀನಾನ್ತಗಗೃಹಾಣ ಪಾತಕ್ಾ ದ್ಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥಾಯರ್ಯವರ್ೀತ ವಾಚ್ಮ್॥36 
 

ಸತತೃತಂ ಸವಯಮಲಂವಿಚಾರ್ಯ ತಯೀನ್ಯಗಾಗನತಾತನ್ಂ ಸತನಿಷ್ೃತಮ್। 

ಉವಾಚ್ ತ್ೌ ತತಷಣ ಏವ ವೃಕ್ಷ ಮಾರತಹಯ ರಾತ್ೌ ಚ್ ತದ್ಗರಮೀವ॥37॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟವ ಸತದಾಢಯಯಂ ಸ ತಯೀರ್ಯತೀನ್ದರ ಆಹ ರ್ ತ್ೌ ಸದ್ದರವಾರಿಣ್ೈವ। 

ಚ್ಕ್ಾರ ಪೂತ್ೌ ಜಹಸತಸುದಾನಿೀಂ ಸದಾ್ನ್ಾವಾಾಃ ಪೃತತರೌ ನಿಶಮಯ॥38॥ 
 

ಉತೀರ್ಯದ್ೀವಾದಿನಿಷ್ೀವಣಾದ್ಯೈ ರಪೂತದ್ೀಹೌ ದ್ರವಾರಿಣಾ ರ್ತ್್ೀಾಃ॥39॥ 
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ಇತೀರಿತಂ ಬನ್ತಾಜನಾದಿವಾಕಯಂ ನಿಶಮಯ ಸ್ ೀಽಕ್ಷ್ ೀಭಯಮತನಿಪರವಹಯಾಃ।  

ನಿದ್ಶಯನ್ಂ ದ್ಶಯಯಿತತ ಜನ್ಸಯ ಪಾಂ ಸತಶತದ್ಾಂ ತರಸಾ ನಿನಾರ್॥40॥ 
 

ಭಲಾಿತಕ್ಾದ್ಯೈಾಃ ಪರವಿಧಾರ್ ಕಚ್ಾರಂ ತೀಥ್ ೀಯದ್ಕ್್ೀಽಮಜಜರ್ದ್ತರ ಪೂವಯಮ್। 

ತಥ್ೈವ ಸನ್ುಂ ದ್ರವಾರಿಣ್ೈವ ಶತಭರಮಂ ಚ್ಕರಾಶತ ಪಟಂ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥41॥ 
 

ತಂ ವಿೀಕ್ಷಾ ಸವ್ೀಯಽಪ ರ್ತಪರಬಹಯಂ ಕ್ಷಮಸವ ನ್ ೀ ಮನ್ತುರ್ಮತ ಬೃವನ್ುಾಃ। 

ನ್ೀಮತಶಾ ತ್್ೀ ಸಂಸದಿ ಚಾತಸಾಧ್ವಸಾಾಃ ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಪೂವಯಂ ಚ್ರಿತಂ ಗತರ್ ೀರಿತ॥42॥ 
 

ಪರಭ ತಧೀಮಾಯಯಿಮತ್್ೀಷ್ತ ವಿದಾಯರಪಾಯಖ್ಯವಾದಿೀ ಜಿತವಾದಿಸ್ೈಾಃ। 

ಪಮಾಾಪುರಿೀರಾಜಗತರತಸುದಾಽಽಸ ಸಮಾಾಲರ್ನಾಮಯಿಕೃತ್ಾನ್ುರಾಜಯಮ್॥43॥ 
 

ವಿಜ್ೀತತಕ್ಾಮಸುಮಥಾಗರಾಮಾಯಿನ್ಂ ರ್ರೌ ತದಾಽಽಕ್ಷ್ ೀಭಯಮತನಿಸಯಪಮಾಾಮ್। 

ಪರಸಾಾಪರಾಮಾಸ ಚ್ ಶ್ಷ್ಯಮೀಕಂ ಮಾಂ ವಾದ್ಭಿಕ್ಷತಂ ಪರತಪಾದ್ಯೀತ॥44॥ 
 

ಶ್ಷ್ಯಸುದಾ ತಂ ಸಮರಾ ನಿಷ್ಣ್ ಣೀ ರ್ಂಥ್ ೀದಿತಂ ತದ್ತುರತಣಾ ತಥ್ ೀಚ್ೀ। 

ವಿಚಾರ್ಯ ಸವಯಂ ಸ ತತ ಮಾಯಿವರ್ಯಾಃ ಪಾರಹ ಪರಮತ್್ ುೀ ನಿಜರಾಜಸಮಾದ್॥45॥ 
 

ಅಹಂ ತತ ರಾಜಾಸನ್ಸಂಸ್ತಾತಸಯದಾ ಶ್ಷ್ಯೈಾಃ ಪರಿೀತ್್ ೀ ಭೃಶಸಮಾದಾ ಚ್  

ಕರ್ಂ ವಿವಾದ್ಾಃ ಸತಕೃಶ್ೀನ್ ಭಿಕ್ಷತಣಾ ಸಾಯನ್ೋ ವಿವಾದ್ಾಃ ಸಮಯೀಹಿಯ ಶ್ ೀಭತ್್ೀ॥46 
 

ಇತೀರಿತಂ ಶ್ಷ್ಯಮತಖಾದ್ವ್ೀತಯ ಮತ್್ ುೀಽರ್ರ್ಮತ್್ಯೀವ ನಿಹಾನಿಮ ಗವಯಮ್। 

ಕೃತ್ಾವ ಪರತಜ್ಞಾರ್ಮತ ಚಾನ್ಯನಿೀವೃತಂ ರ್ರೌ ತದಾಽಕ್ಷ್ ೀಭಯಮತನಿಸಯಶ್ಷ್ಯಾಃ॥47॥ 
 

ತತ್ಾರರ್ ಕಶ್ಾನ್ನೃಪತರ್ಯತೀನ್ದರ ಮಾನ್ಸಯ ಭಕ್ಾಯ ವಚ್ನ್ಂ ಜಗಾದ್। 

ರಾಜಯಂ ಸಕ್್ ೀಶಂ ಮಹದ್ಸ್ತು ಮೀಽಘ ಪುತ್್ ರೀ ನ್ ಸದ್ವಂಶಕರ್ ೀ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥48॥ 
 

ಇತೀರಿತಂ ತದ್ವಚ್ನ್ಂ ನಿಶಮಯ ಫಲಂ ದ್ದೌ ತಸಯ ಸ ಮನ್ರಪೂತಮ್। 

ತದಾಽಸಯ ಪುತ್್ ರೀಽಜನಿ ತತರಸಾದಾದಾರಜಾಽತತತಷ್ ಟೀಽರ್ತರಾಜಮ ಚ್ೀ॥49॥ 
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ರಾಜಯಂ ಬಲನ್ಂ ಕ್್ ೀಶಗೃಹಂ ಚ್ ಸವಯಂ ಗೃಹಾಣ ರ್ತ್ ು್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ಪರರ ಢಮ್। 

ಸ ತನಿನಶಮಾಯಹ ವಚ್ ೀ ನ್ೃಪಸಯ ರಾಜ್ಯೀನ್ ಕ್್ ೀಶ್ೀನ್ ನ್ ಮೀಽಸ್ತು ಕೃತಯಮ್॥ 

ಬಲಂ ತವದಿೀರ್ಂ ಚ್ತತರ ು್ರ್ತಕುಂ ಕತರತಷ್ಯ ತನ್ಮದ್ವಶಗಂ ಸಮಸುಮ್। 

ವಿಜಿತಯ ದ್ತವಾಯದಿನ್ಮಾಶತ ರಾಜನ್ ಸಮರವಯೀ ತದ್್ಲಮನಿುಕಂ ತ್್ೀ॥ 50॥ 
 

ಉಕ್ಾುವ ಸ ಇತಯಸಯ ಬಲಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಜಗಾಮ ದ್ತವಾಯದಿಪರಂ ಪುರಸಾುತ್ 

ಸಮರೀಷ್ಯ ಶ್ಷ್ಯಂ ವಾದ್ ಮಾಂ ಸಮಾಗತಂ ಸರ್ೀಽಧಕ್್ ೀವಾಽದ್ಯ ವಿಚಾರಯೀತ। 

ನಿಶಮಯ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ವಚ್ಸಯವಾದಿೀ ಪಾರಪುಂ ಚ್ ದ್ೃಷಾಟವ ಸಬಲಂ ರ್ತೀನ್ದರಮ್। 

ಆರಾತವದ್ಂ ಭ ಪಸಕ್ಷಂ ಪರಿವಾಯಡಿತ ಯಚಿವಾಂಸುದ್ಯತರಾಜಶ್ಷ್ಯಮ್॥52॥ 
 

ಶ್ಷ್ ಯೀರ್ ಗತ್ಾವ ರ್ತರಾಜಸನಿನಧಂ ಪ್ರೀಚ್ೀ ಸಮಸುಂ ಸ ಚ್ ವಾದಿನ್ ೀಕುಮ್। 

ಶತರತ್ಾವ ರ್ತೀನ್ ದರೀ ನ್ಗರಂ ವಿವ್ೀಶ ಸಹ್ೈವ ಶ್ಷ್ಯೈನಿಯಜರಾಜಸಮಾದಾ॥53॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟವ ರ್ತಂ ಭ ಪಸಭಂ ಪರವಿಷ್ಟಂ ತಸ್ೈ ಸ ವಾದಿೀ ಪರಮಾಸನ್ಂ ದ್ದೌ। 

ಸಭಾಯಂಶಾ ಕ್ಾಂಶ್ಾತರತಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ ಕಥಾ ಪರವತಯಯತ್ಾರ್ಮತಯರ್ ವಾಚ್ಮ ಚ್ೀ॥54॥ 
 

ನಾರಾರ್ಣ್ ೀಽನ್ನ್ುಗತಣಾಃ ಪರಶಾ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ಜಿೀವಗಣಾಸುದ್ನ್ಯೀ। 

ಸತಯಂ ಚ್ ವಿಶವಂ ಸಹಿ ವಿಶವಕತ್್ೀಯತಯಸ್ತೀಷಿಧ್ತಯ ಶತರತಭಿರ್ಯತೀನ್ದರಾಃ॥55॥ 
 

ಬರಹ್ೈವ ಸತಯಂ ವಿಗತಣಾಕರರಾದಿಮತ್ ಬರಹಾಮದಿರಿಕುಂ ಸಕಲಂ ಚ್ ರ್ಮಥಾಯ। 

ಬರಹ್ೈವ ಜಿೀವೀ ನಿಗರ್ೀಪ ರ್ಮಥಾಯ ಭ್ೀದ್ಂ ಪರವಕುೀತಯದ್ತಯ ವಾದಿೀ॥56॥ 
 

ಬರಹಮತವಖ್ಣುಂ ರ್ದಿ ಕಞ್ಚಾ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಜಿಜ್ಞಾಸರಾ ಸ ತರಕೃದ್ತಕುರಾ ನ್ಾಃ। 

ಬರಹಾಮನ್ಯರ್ಮಥಾಯತವತ್ ಏವ ಸವಯಂ ರ್ಮಥಾಯತವರ್ಮಥಾಯತವತ್ ಏವ ಸತಯಮ್॥57॥  
 

ಬರಹ್ೈವ ಜಿೀವೀ ರ್ದಿ ತಹತಯಯಪಾಸಾ ವಯಥಾಯಽಽಗರ್ೀಕ್ಾು ರ್ದಿ ಚ್ೈಕಯಸ್ತದ್ಾಯೀ। 

ಅಸ್ತದ್ಾಮೈಕಯಂ ರ್ದಿ ಭ್ೀದ್ಸತ್ಾು ಸ್ತದ್ಾಂ ಕರ್ಂ ಸಾಯತದ್ತಪಾಸನಾಫಲಮ್॥58॥ 
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ಇತ ಬತರವನ್ುಂ ಪುನ್ರಾಹ ವಾದಿೀ ವಕತಯತುರಂ ತತುವಮಸ್ತೀತ ವಾಕಯಮ್। 

ರ್ನ್ನೀ್ ನಾನ್ೀತ ಚ್ ನಾಸದಾಸ್ತೀದ್ರಹಾಮಹಮಸ್ತೋತ ಭವದ್ವಚ್ಸುತ್್ೀಾಃ॥59॥ 
 

ಇತ ಬತರವಾಣಂ ರ್ತರಾಹ ಭ್ೀದ್ೀ ತ್ಾತಾರ್ಯವತುತವಮಸ್ತೀತ ವಾಕಯಮ್। 

ನಿದ್ಶಯನ್ಂ ರ್ತತಾರತ್್ ೀ ಹಿ ಭ್ೀದ್ೀ ಛನ್ ದೀಗವಾಚಾ ಪರಿದ್ೃಶಯತ್್ೀಽತರ॥60॥ 
 

ತತಸಯ ಆತ್ಾಮ ತವಮತದ್ಾಾಸ್ತೀತ ಭ್ೀದ್ ೀಪದ್ೀಶ್ ೀರ್ರ್ಮತ ಸಮ ನಿಣಯರ್ಾಃ। 

ಗತಣಾಕರರಾದ್ೀಾಃ ಪರಮಸಯ ನ್ೀಹನಾನ್ೀತ ಭ್ೀದ್ಂ ಪರತಷಿಧ್ಯತೀತ॥61॥ 
 

ಅಹಂ ಹಯಹ್ೀರ್ತವತ ಏವ ದ್ೀವೀ ನಿತ್ಾಯತನತ್ಾತ್ಾನ್ನ್ ಏವ ಚಾಸ್ತಮ। 

ಸ್ ವೀಕ್ಾುರ್ಯ ಏವಾಶತ ರ್ತಸಯಮಾಖಾಯಶತರತಂ ಪುರಾಣಂ ಸಮತದಾರಹಚ್ಾ॥62॥ 
 

ಶತರತ್ಾಯ  ತತ ತದಾವಕಯಮಥಾಹ ವಾದಿೀ ಛಲ್ೀನ್ ರ್ಮಥ್ಯೀತ ಚ್ ಸವಯಮತಕುಮ್। 

ಇತ ಬತರವಾಣಂ ರ್ತರಾಹ ನ್ ೀ ವಿನಾ ಮಧ್ಯಸಾವಾಕ್ಾಯದಿಾ ಕಥಾ ಸಮಾಪಯತ್್ೀ॥63॥ 
 

ರಾಮಾನ್ತಜಾಚಾರ್ಯಸತಶ್ಷ್ ಯೀದಾನಾುಚಾರ್ಯನಾಮಾಽಖಿಲವಾದಿವರ್ಯಾಃ। 

ತಸಾಯನಿುಕಂ ಗಚ್ೂತತ ಪತರಮಾಕ್್ ಯೀಾಃ ಕಥಾಪರವೃತುಪರವಿಲ್ೀಖ್ನ್ೀನ್॥64॥ 
 

ಉದ್ರ್ಯ ಚ್ೈವಂ ಸ ತತ ವಾದ್ತಯಜ್ಞರಾ ಪದ್ವೈಂ ಸಮಾಲ್ಲಖ್ಯ ತದ್ನಿುಕ್್ೀಽನ್ರ್ತ್। 

ದ್ೃಷಾಟವ ಸ ಪತರ ಪರವಿಚಾರ್ಯ ಸವಯಂ ಶ್ ಿೀಕಂ ತಥ್ೈಕಂ ವಿಲ್ಲಲ್ೀಖ್ ಪದ್ ವೀ॥65॥ 
 

ಸಮರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಚ್ ತದ್ಯತೀನ್ದರಾಃ ಸಂವಿೀಕ್ಷಾ ತತಾತರಮಥಾನ್ನ್ನ್ದ। 

ವಯದ್ಶಯರ್ತರತರಮಥಾತರ ಸಭಾಯನ್ಯವ್ೀಯ ರ್ತಂ ತತಷ್ತಟವುರ್ೀವ ವಿೀಕ್ಷಾ॥66॥ 
 

ಅಕ್ಷ್ ೀಕ್ಷಾತೀರ್ಯಾಃ ಪರಜಿೀವಭ್ೀದಿನಾ ಸತತತುವಮಶಾಯಹವರ್ದಾರತಣಾಸ್ತನಾ। 

ಕದಾಗಮಧಾವನ್ುನಿಬದ್ಾವಿದಾಯರಣಯಂ ಮಹಾರಣಯಮನ್ೀಕಧಾಚಿೂನ್ತ್॥67॥ 
 

ಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥ್ ೀಯಽಪ ವಿಜಿತಯ ವಾದಿನ್ಂ ಕೀತಯಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸತಪರತತ್ಾಂ ವಿಧಾರ್। 

ಸುಮಭಂ ಪರತಷಾಠಪಯ ಜರಾ್ೆಮಶಮನ್ಾಃ ತತ್್ ೀ ರ್ರೌ ಭಿೀಮರರ್ಥೀತಟಂ ಸಾಃ॥68॥ 
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ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವಾಸತೀರ್ಯಪೂಜಯಚ್ರಣವಿರಚಿತ್್ೀ ಶ್ರೀ ಜರ್ತೀರ್ಯವಿಜಯೀ 

ದಿವತೀರ್ಾಃ ಸಗಯಾಃ॥ 
 

ಶ್ರೀ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಾರ್ ನ್ಮಾಃ॥ 
 

ಪುರತಧರ್ಂ ಸಮಸ್ೀವತ ರ್ಾಃ ಪುರಾ ವೃಷ್ಭರ ಪಧ್ರ್ ೀ ಹಿ ಪುರನ್ದರಾಃ। 
ಅಜನಿ ಸಾದ್ವರಸಯ ನಿಕ್್ೀತನ್ೀ ಪರರ್ಥತವಿಪರವರಾಚ್ತಯತಪೂಜನ್ೀ॥1॥ 
 

ಸ ತಮವ್ೀಕ್ಷಾ ಸತತಂ ಶತಭಲಕ್ಷಣಂ ಸವಕತತಲರ್ ರ್ಸಮತದ್ಾೃತದ್ಕ್ಷ್ಣಮ್। 
ಕೃತ ಶ ಸತರದ್ೀವ ಸಮಾನ್ನಾ ಮದಿತ ಭ ರಿಧ್ನಾದಿಕಮರ್ಥಯನಾಮ್॥2॥ 
 

ಗಣಕವಿಪರವರ್ೈಗಯದಿತಂ ಮತದಾ ಶತರತವತಸತಯತಜನ್ಮಫಲಂ ತದಾ। 
ನ್ಹಿ ಮಮೌಪರಮದ್ ೀ ನ್ೃಪತ್್ೀಸುನೌ ಸಕಲನಿನಕರಸಯ ತಥಾಽವನೌ॥3॥ 
 

ಅಕೃತ ತಜಜನಿಕಮಯ ಸತವಿಸೃತಂ ಪರವರವಿಪರಗಐಾಃ ಶತರಚಿಚ್ ೀದಿತಮ್। 
ವಿಧ್ೃತಕ್ಾಞ್ಾನ್ರತನವಿಭ ಷ್ರಾ ಸಹಿ ಕೃತಸನಪನ್ ೀ ನಿಜಯೀಷ್ರಾ॥4॥ 
 

ಉಪಲವಭದಿವತ್್ೀತ ಮನಿೀಷ್ರಾ ಪರವಿಭ ು್ಕೃತ್್ ೀ ನಿಜಭಾಷ್ರಾ। 
ಸವತನ್ರ್ಸಯ ಚ್ಕ್ಾರ ಸ ಘ ೀಡತರಾಡಿತ ತದಾಽದ್ತತನಾಮ ಸ ಸಾದಿರಾದ್॥5॥ 
 

ಸ ಬಬ ಧ್ೀ ಕಲ ಸಾದಿಪತರಗೃಹ್ೀ ನಿತತಭ ತಸಮೃದಿದಲಸನ್ಮಹ್ೀ। 
ಸವಜನ್ತ್ಾಂ ಮತದ್ಮಾವರ್ದ್ತತುಮೈಾಃ ಸ್ತಮತನಿರಿೀಕ್ಷಣಖ್ೀಲನ್ವಿಭರಮೈಾಃ॥6॥ 
 

ಕಲವಚ್ ೀಭಿಧ್ದ್ತಗಯಮಥಾತಯಜತಯತತ ರ್ದಾ ಲಪತಸಾಲಮಾವರಜನ್। 
ಪಟತತಮಂ ಸವಸತತಂ ಸಮವ್ೈಕ್ಷತ ದಿವಜವರಂ ಚ್ರಿಕತತಯಮಥ್ೈಹೃತ॥7॥ 
 

ದಿವಜಕತಲಪರವರ್ ೀದಿತಸದ್ತುಣಂ ಸಮವಧಾರ್ಯ ಮತಹ ತಯಮದ್ ಷ್ಣಮ್। 
ಉಪನಿನಾರ್ ಸತತಂ ಸ ನ್ೃಪಸುದಾ ಸವಜನ್ವಿಪರವರ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್್ ೀ ಮತದಾ॥8॥ 
 

ಅನ್ತಬಬನ್ಾ ವಡ್ ೀಶತಶಭಮೀಖ್ಲಾ ಮರಿಭಿದಾವಿರತದಾಕೃತಮತಞ್ಾಲಾಮ್। 
ಸವಜನ್ತಪಯತದ್ಣುಲಸತೆರ್ ೀ  ಜಠ್ರವ್ೀಷಿಟತ ಸತೆನ್ಕ್ಾಮ್ರಾಃ॥9॥ 
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ಉಪದಿದ್ೀಶ ಪತ್ಾ ಶತರತಮಾತರಂ ಸ ವಟತಧ್ಮಯಕೃತಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್। 
ಪರಿಚ್ಚಾರ ವಟತಜವಯಲನ್ಂ ತತಾಃ ಸರ್ಮಧ್ಮಾದ್ಧ್ತರ ಧ್ೃತವರತಾಃ॥10॥ 
 

ಸಮದ್ಘಾದ್ ದಿವಜವರ್ಯಕೃತ್ಾಶ್ಷ್ ೀ ಹೃದಿ ಸಲಚ್ಾರಣ್ೀ ಚ್ ಮಧ್ತದಿವರ್ಾಃ। 
ಅನ್ಮದಾಶವರ್ಮವಾದ್ಯ ಸ ಭ ಸತರಾನ್ ಸವಪತರಂ ಸತಜನಾಂಶಾ ಗತಣ್ ೀತೆರಾನ್॥ 
 

ಅವೃತ ಭ್ೈಕ್ಷಮಸೌ ಜನ್ನಿೀಕರಾ ದಿತರಬನ್ತಾಕತಲಾದ್ಪ ಚಾದ್ರಾತ್। 
ವಿಹಿತಸಾಧ್ನ್ಸಾಧತಸತೆರರ್ಸಯವಿಬಭೌ ದಿವಜರಾಜ ಇವ ಪರರ್ಾಃ॥12॥ 
 

ಅಜಿನ್ದ್ಣುನಿಚ್ ೀಲಸತಮೀಖ್ಲಾಧ್ೃತಮವ್ೀಕ್ಷಾ ವಟತಂ ಜನ್ತ್ಾಖಿಲಾ। 
ಅಜನಿ ಸಾದಿಗೃಹ್ೀ ದ್ಧವಾಮನ್ಾಃ ಕರ್ಮತ ವಾಚ್ಮತವಾಚ್ ಪುನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ॥13॥ 
 

ಸಪದಿ ಸಾದಿಪತಸಯ ಮಹಿಸತರಾಞ್್ಾುತಸತಶ್ೀಲಗತಣ್ ೀನ್ನತಭಾಸತರಾನ್। 
ವಸನ್ಕ್ಾಞ್ಾನ್ರತನವಿಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ ಸವಿನ್ರ್ಂ ಸಮತಪಯರ್ದ್ಹಯಣ್ೈಾಃ॥14॥ 
 

ನ್ೃಪವರಶಾತತರ್ ೀಽಪಯರ್ ವಾಸರಾನ್ ಸವಜನ್ಬನ್ತಾಜನಾಂಶಾ ತಥ್ೀತರಾನ್। 
ವಿವಿಧ್ಭ್ ೀಜಯರ್ತಗನ್ನಮಥಾಶರ್ತತೆಸತಮಗನ್ಾವರ್ೈಸಯಮತ್್ ೀಷ್ರ್ತ್॥15॥ 
 

ಸಮತಚಿತ್ಾಚ್ರಣ್ೀಷ್ತ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಂ ಸತತಪನಿೀರ್ರತಚ್ಂ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಮ್। 
ವಿವಿಧ್ಕ್ಾಞ್ಾನ್ರತನವಿಭ ಷ್ಣಂ ಸತತಮಮನ್ಯತ ಶಮ್ರಶ್ಕ್ಷಣಮ್॥16॥ 
 

ತತರಗಚಾರಣಘಾವನ್ಮಣುಲಭರಮಣಕಮಯಣಿ ಲಕ್ಷಮಪರಿೀಕ್ಷಣ್ೀ। 
ಸವತನ್ರ್ಂ ಸ ಚ್ಕ್ಾರ ವಿಚ್ಕ್ಷಣಂ ಸವತತರಗಾಧಪತಂ ಕೃತಶ್ಕ್ಷಣಮ್॥17॥ 
 

ಲ್ಲಪಕತಲ್ೀ ಸಮವ್ೀದ್ರ್ದಾಶತ ತಂ ಸವಸತತಮಪರತಮಪರತಭಾರ್ತತಮ್। 
ನ್ೃಪತರಸಯ ವಿವಾಹಕೃತ್್ೀ ಮತಂ ವಯತನ್ತತ್ಾಪ ತಥಾಽಖಿಲಸಂಭೃತಮ್॥18॥ 
 

ಅರ್ ಸತತಸಯ ವಿವಾರಮಹ್ ೀತಯವಂ ವಯತನ್ತತ ಪರಣಯೀನ್ ಶತಭಾವಹಮ್। 
ಪರಣಯಿಬನ್ತಾಜನ್ಸಯ ತದಾ ಸತತ್ಾಂ ಸ ಪರಿಗೃಹಯ ಸತರ ಪಗತಣಾನಿವತಮ್॥19॥ 
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ಕೃತಮಹಾತರ್ಥವಿಪರಸತಮಾನ್ನಾ ಪರಣಯಿಬನ್ತಾಜನಿೀನ್ಸಭಾಜನಾ। 
ಪಣವವ್ೀಣತಮೃದ್ ು್ಶತಭಸವನಾ ಪರವವೃತ್್ೀಽತರ ಮಹ್ ೀತಯವಮಣುನಾ॥20॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀದಾವಾಸತೀರ್ಯಪೂಜಯಚ್ರಣವಿರಚಿತ್್ೀ ಶ್ರೀಜರ್ತೀರ್ಯವಿಜಯೀ 
ತೃತೀರ್ಸಯಗಯಾಃ॥ 

 

ಶ್ರೀ ಹರ್ಗಿರೀವಾರ್ ನ್ಮಾಃ॥ 
 

ಅರ್ ಬಹತವಿಧ್ಚ್ರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದ್ಕ್ಷ್ ೀಭಯವರ್ಯಾಃ ವಿತತಹರಿನಿಶಾನ ು್ೀ ಭಿೀಮರಥಾಯಸುಟಾನ ು್ೀ 
ರಘ್ಪತಪತಸ್ೀವಜಾತಪುಣಾಯಭಿವೃದಿಾಾಃಧ್ ನ್ಯವಸಾದ್ಮಲಬತದಿಾಾಃ ಶ್ಷ್ಯಸಂಪತಯಮೃದಿಾಾಃ॥ 
 

ರ್ತವರ ನಿಭೃತಶ್ರೀವಾಯಜಿವಾರಾಯಧರ ಢಾಃ 
ಸತಧ್ೃತಕನ್ಕವರ್ೀಯಷಿಣೀಷ್ಕ್್ೈಶ್ೀರ್ವಾಸಾಾಃ। 
ಕನ್ಕರತಚಿರಕ್ಾರ್ಾಃ ಸಾದಿಸಂಪತಯಹಾಯೀ  
ನ್ೃಪತರಿಹ ಧ್ತನಿೀಂ ಶ್ ವೀ ರಾತ ಕಶ್ಾತರವಿೀರಾಃ॥ 2 ॥ 
 

ತವ ನಿಕಟಮತಪ್ೀತ್ಾಯನಾಯಶರಮಾಕ್ಾ್ಷಯೈವ  
ಪರಣಮತ ಬಹತಭಕ್ಾಯ ತಂ ಚ್ತತಥಾಯಶರಮೀತಮ್। 
ಕತರತ ವಿತತಸತಕೀತಯಾಃ ಸಾಯನ್ಮಹಾನ ು್ೀ ವಿನ್ೀಯೀಽ 
ಭಯವದ್ದಿತ ರ್ತೀನ್ದರಂ ಸವಪನಗಾಃ ಪೂಣಯಸಂಖ್ಯಾಃ॥3॥ 
 

ರ್ತಕತಲಪತವರ್ಯಾಃ ಸಾನತತಕ್ಾರ್ೀ ಧ್ತನಿೀಂ ತ್ಾ- 
ಮಗಮದ್ಪವಿನ್ೀಯೈಾಃ ಕ್್ೈಶ್ಾದ್ೀವಾನ್ತರಾತಾಃ। 
ಸ ಸಕಲಮವಸಾರ್ಯ ಸಾನನ್ಸಾತೆಮಯಜಾತಂ 
ಪರವಚ್ನ್ಕೃತಯೀ ತತುೀರವಯೀಯ ನಿಷ್ಣಾಣಾಃ ॥4॥ 
 

ಅರ್ ನ್ೃಪತನ್ಯೀಽಸೌ ಧ್ ೀಣತುರಾಟ್ ಸ್ವೈಾಃ ಸತಹೃದಿಭ- 
ಹಯರ್ಚ್ರಣವಿದ್ಗ ಾ್ೈಸಾಯದಿಭಿಸಯಮಾರಿೀತಾಃ। 
ಉಪವನ್ವಿಹೃತಂ ದಾರಕೆತತಯಕ್ಾರ್ೀಽತವ್ೀಲಂ 
ಸಮಗಮದ್ತರತಕ್ಾನ್ುಂ ಭ ರ್ಮರಥಾಯಸುಟಾನ್ುಮ್॥5॥ 
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ಧ್ೃತಕನ್ಕವಿಭ ಷ್ ೀ ವಮಯಸ ಷಿಣೀಷ್ವ್ೀಷ್ಾಃ  
ಕನ್ಕಕರತಚಿಶರಿೀರಾಃ ಖ್ ು್ಖ್ೀಟಾಸ್ತಧಾರಿೀ। 
ರವಿಕರಣವಿಷ್ಣ್ ಣೀ ವಾಚಿವಯೀಯ ನಿಷ್ಣ್ ಣೀಽ- 
ಪಯಪಬದ್ವನ್ತ್ಾಙ  ುೀ ವಾರಿ ಗ್ ೀವತುಟಿನಾಯಮ್ ॥ 6॥ 
 

ಶ್ರತಪರಿಜನ್ರ್ ರ್ಾಃ ಶ್ರೀಮದ್ಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀರ್ಯ  
ಸತುರಗಮಧವಸನ್ುಂ ವಾರಿ ಗ್ ೀವತಾಬನ್ುಮ್। 
ನ್ೃಪಸತತಮಭಿವಿೀಕ್ಷಾಚಾೂತರವಗಯಂ ತದ್ ೀಚ್ೀ 
ರ್ ಇಹ ಪಬತ ಪಾರ್ಾಃ ಕಂ ಪುಾಃ ಪೂವಯದ್ೀಹ್ೀ॥7॥ 
 

ಇತ ನಿಗದಿತಮಸಾಯಕಣಯಯ ಸಾದಿಪರವ್ೀಕ 
ಸುಟನಿಕಟನಿಷ್ಣಾಣಂ  ವಿೀಕ್ಷಾ ಚಾತಪರಸನ್ನಮ್। 
ರ್ತವರಮರ್ ತಂ ಸಸಾಮರ ಪೂವಾಯನ್ತಭ ತಂ 
ದ್ಶಹೃದ್ರ್ನಿಯೀಗಂ ಜನ್ಮ ಗವಯಂ ಚ್ ಭ ತಮ್॥8॥ 
 

ನ್ರಪತರರ್ ನಿೀರಾತುೀರಮಾಗತಯ ವಿೀರಾಃ  
ತತರಗನಿಕರಮೀನ್ಂ ಭ ಷ್ಣಾನ್ಯಮ್ರಾಣಿ। 
ಸವತತರಗಮಾಪ ದ್ ರ್ೀ ಸಾಾಪಯಿತ್ಾವಽಸಹಾಯೀ 
ಽನ್ಮದ್ತವಿನ್ಯೀನ್ ಶ್ರೀಮದ್ಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀರ್ಯಮ್॥9॥ 
 

ನ್ೃಪಸತತಮಭಿವಿೀಕ್ಷಾಾಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥ್ ೀಯನ್ಮನ್ುಂ 
ಮಪದಿ ಸ ಇತ ಮೀನ್ೀ ಯೀಽದ್ಯ ದ್ೃಷ್ಟಸುಟಿನಾಯಮ್। 
ತತರಗವರನಿಷ್ಣಾಣಾಃ ಕಂ ನಿಪೀರ್ಶವತ್್ ೀಲಂ  
ಮಮಗಮದಿಹ ಚ್ೀತ ಸಾವನ್ಥ್ ೀ ವಾಚ್ಸ ತ್್ೀ॥10॥ 
 

ನ್ೃಪಸತತಮಭಿಭಾಷಾಯಥಾಹ ರ್ತ್ ು್ೀಮನ್ ೀಗಂ 
ಭವತ ರಘ್ವರ್ೀಣಯವಾಯಸಸಂದ್ಶಯನ್ೀನ್। 
ಕರ್ರ್ಮಹ ನ್ೃವರಾಗಾಾಃ ಸಾವನಿವಹಾರ್ ತವಮೀಕಾಃ 
ತದ್ಪ ವಾದ್ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ಗಚ್ೂ ತೀರ್ಯಪರಸಾದ್ಮ್॥11॥ 
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ಇತ ನಿಗದಿತವನ್ುಂ ಪಾರಹ ಸಾದಿೀನ್ದರಸ ನ್ತಾಃ 
ರ್ತವರ ತವ ಸ್ೀವಾಂ ಕತತಯಮೀವಾದ್ಯ ರಾತಾಃ। 
ಮಮ ಸಕಲವಿಭ ತ್ೌ ದ್ಶಯನಾತ್್ೀ ವಿರಕುಾಃ 
ಸಪದಿ ಮನ್ಸ್ತ ಜಾಥಾ ತವತಾದಾರ್ಭೀಜರಕುಾಃ॥12॥ 
 

ತದ್ಲಮನ್ತಗೃಹಣ ತವಂ  ಸದಾ ಮಾಂ ಚ್ ಶ್ಷ್ಯಂ 
ತವದ್ನ್ತಗಪರಿೀಚಾರ್ಯಕಮಯಣ್ೀ ವಾಽಭಿರ್ ್ಷವ। 
ತವ ಪದ್ರ್ತಗಸ್ೀವಾಸಮಾದ್ಂ ಪಾರಪಯ ಭ ಯೀ 
ಮಮ ಸಕಲವಿಭ ತಂ ಕತೃಣಾರಾದ್ ಮನ್ಯೀ॥13॥ 
 

ಇತ ವದ್ತ ನ್ೃಪ್ೀನ ದ್ರೀ ಧೀರತ್ಾಂ ಸ್ ೀಽಪ ಮತ್ಾವಽ 
ಸಮರದ್ಪ ಗತರತಣ್ ೀಕುಸವಪನವಾಚ್ಸುದಾನಿೀಮ್। 
ನ್ೃಪವರ ಉಪಕಣಠಂ ರಾತ ಕಶ್ಾತಯವಶ್ಷ್ಯಂ 
ರ್ತವರ ಕತರತತಸಾಯನಾಯಶರಮಂ ದ್ೀಹಿ ಚ್ೀತ॥14॥ 
 

ನ್ೃಪವರಮರ್ ವಾಚ್ಂ ಸಂರ್ರ್ಮೀನ್ ದರೀ ವಭಾವ್ೀ। 
ರಘ್ಪತರಿಹ ಪೂಜಾಂ ತವತೆರಾದಿೀಹತ್್ೀಽಲಮ್। 
ಮ ಖ್ಲತ ಗತರತರಾಜಾಃ ಸವಪನ ಏತ್ಾಯತರ ವಾಚ್ಂ 
ತವ ವಿಭವಸಮೃದ ಾ್ಾೈ ಸಾದ್ರಂ ಸಮ್ಭಾವ್ೀ॥15॥ 
 

ಅಯಿ ನ್ೃವರ ಗತರ ಣಾಮಾಜ್ಞರಾಽನಾಯಶರಮಂ ತವಂ 
ಭಜ ರಘ್ಪತವ್ೀದ್ವಾಯಸದ್ೀವಾಚಿಯಕ್ಾಂ ಚ್। 
ದಿವಜನಿಕಪೂಜಾಯಮಚ್ಯಯಿತ್ಾವಽರ್ ರಾರಾ 
ಮಹಿತನಿಗಮವಿದಾಯವಾರತರಾಜಾಯಧಪತಯಮ್॥16॥ 
 

ಭತವಿ ವಿತತಸತಕೀತಯಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪುಾಃ  
ಗತರತಚ್ರಣನಿಯೀಗತ್ಾಯಶತನಾಸ್ತರಮ ತಯಾಃ। 
ಸಕಲವಿಬತಧ್ಗ್ ೀರ್ಶಶತತರವಗ್ೈಯರಜ್ೀರ್ಾಃ 
ನ್ೃಪವರ ಭವಿತ್ಾ ು್ಾಾಃ ಶ್ರೀಪತತ್ ು್ೀ ಸಹಾರ್ಾಃ॥17॥ 
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ಇತ ರ್ತಗಿರಮಾಕಣಾಯಯರ್ ಸಾದಿನ್ದರಪುತ್್ ರೀ 
ಮನ್ಸ್ತಮತದ್ಮಪಾರಂ ಪಾರಪುವಾನ್ತತಯದಾರಮ್। 
ಭಗವತ ರಘ್ವಯೀಯ ದ್ಶಯರ್ನ್ ಭಕುಭಾವಂ 
ಶರವಣಹೃದ್ರ್ಭಾವಂ ಸಂರ್ರ್ಮೀನ್ದರಂ ತಮ ಚ್ೀ॥18॥ 
 

ರ್ತವರ ತವ ಸ್ೀವಾಮೀವ ಮಾ ಸಂವಿಧಾತತಂ 
ಪರವಣಮನ್ತಗೃಹಾಣಾನಾಯಶರಮಂ ದ್ೀಹಿ ಶತದ್ಾಮ್। 
ಕವ ಚ್ ರಘ್ಪತಸ್ೀವಾ ಮ ಢಬತದ ಾ್ೀನಿಯತ್ಾನ್ುಂ 
ಕವ ನಿಗಮಪರ್ಸಾಮಾರಜಾಯಧಪತಯಂ ಕೃಶಸಯ॥19॥ 
 

ಇತ ಸ ಗಿರಮತದಿೀರ್ಯ ಸಾಾಪರ್ನ್ ದ್ ರತಾಃ ಸಾವನ್- 
ರ್ತವರನಿಕಟ್ೀಽಸೌ ಪರಶನಯೀಣ್ೈವ ತಸ ಾೌ। 
ರ್ತವರಕರತಬ ಜಾಂ ವಾಯಸರಾಮಪರತೀಕ್್ೀ  
ಹೃತನ್ನ್ಜನ್ಶ್ ೀಕ್ಾಂ ಸಾದ್ರಂ ಸಮರತೀಕ್ಷನ್॥20॥ 
 

ಅಪವದ್ಮರಸ್ೀವಯಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಸದ್- 
ರಘ್ವರಭತಜಿಶ್ೀಷ್ಂ ಭ್ೈಕ್ಷಮನ್ನಂ ನ್ಯಭತ್ೆತ। 
ರ್ತವರಕರ್ಥತ್ಾಭಿಾಃ ಕ್ಾಿನಿುಶಾನಿುಪರದಾಭಿೀ  
ರಘ್ವರಸತಕಥಾಭಿಸ್ಶೀಷ್ಮನ್ ಹೀಽಪ ನಿತ್್ಯೀ॥21॥ 
 

ತದ್ನ್ತ ಸಪದಿ ರಾತ್ೌರ ಸವಪನ ಆಹಾರ್ವಾರ್ತ- 
ನ್ೃಯಪತನ್ರ್ ಭಜಸಾವನಾಯಶರಮಂ ತವಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಮ್। 
ಕತರತ ರಘ್ಪತಪೂಜಾಂ ದ್ತಲಯಭಾಂ ದ್ೀಹಭಾಜಾಂ 
ಭವಸ್ತ ದ್ತಘಶರಣಯಾಃ ಸವಯವಿಪಾರಗರಗಣಯಾಃ॥22॥ 
 

ಇತ ಗತರತವರವಾಚ್ಂ ಸವಪನಗಾಂ ತ್ಾಮವ್ೀತಯ 
ಪರಮದ್ಮರ್ ಸ ಭ್ೀಜ್ೀಽಭ ತಪೂವಯಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಃ। 
ಅಕರ್ರ್ದ್ಖಿಲಾಂ ತ್ಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥ್ೀಯ 
ಮತರಪ ಕತತತಕ್ಾಬ ಾೌ ಸನಿನಮಗಾನ ತದಾನಿೀಮ್॥23॥ 
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ನ್ೃಪವರ ತವ ಕ್ಾಙ್ಖ್ಷ ಮತಯಪೃಹಾ ಗತವಯನ್ತಜ್ಞಾ 
ತರರ್ರ್ಮತ ತವ ಕ್ಾರ್ಯಸಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ಭ ರಾತ್। 
ತದ್ಪ ಜನ್ಕಮಾತೃಭಾರತೃರ್ಮತ್ಾರರ್ಯಬನ್ತಾ- 
ವರಜರ್ತತತರತಣಸಯ ಸಾಯತೆರ್ಂಕ್ಾರಮೀತತ್॥24॥ 
 

ಅಯಿ ನ್ೃಪ ರ್ತವ್ೀಷ್ಂ ತ್್ವೈ ನಿರಿೀಕ್ಷಾಾರ್ ಕ್್ ೀಪಾ 
ದ್ಯತಮತಮಪಹಾರ್ ತವತಾತ್ಾ ಮಾಂ ನಿಹನಾಯತ್। 
ಇತ ಚ್ ತವ ಪತೃಭಿೀಬಾಯಧ್ತ್್ೀ ಸಾದಿವರ್ಯ  
ತವರ್ಮಹ ಮಮ ಮಹಾನ್ುಂ ಸಂಶರ್ಂ ಛಿನಿಾ ಸಮಯಕ್॥25॥ 
 

ಇತ ರ್ತಮತಭಿೀತಂ ಪಾರಹ ಸಾದಿೀನ್ದರಸ ನ್ತ- 
ರ್ಯತವರ  ತವ ಕ್್ ೀವಾ ಮನ್ತುರತ್ಾರಸ್ತು ಕ್ಾಯೀಯ। 
ಅಹರ್ಮಹ ಮತಪೂವಯಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಸ್ತಮ ಸವಯಂ  
ಕಮನ್ನ್ತಮತಮೀನ್ಂ ಕ್ಾರಯೀಥಾಾಃ ಸವಶ್ಷ್ಯಮ್॥26॥ 
 

ಪತರಿ ಸತಪರಿತಪ ು್ೀ ಚಾಗತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಪರವಚಿಮ। 
ತಯಜ ರ್ರ್ಮ ತನ್ರಾಶಾರ್ಮತಯಲಂ ತವಂ ವಿರಕ್ ು್ೀ। 
ರ್ದಿ ಮಮ ಜನ್ಕಸ ು್ೀ ಕತಧಾಯತ ದ್ತರಹಯತೀರ  
ತವಯಿ ಸಕಲಮಮನ್ತುಂ ವಚಿಮ ಮಧ್ಯೀ ವ ಮನ್ತುಮ್॥27॥ 
 

ಅರ್ ಮಯಿ ಸತವಿರಕ್ ು್ೀ ತ್್ೀನ್ ಗ್ೀಹಂ ವಿನಿೀತ್್ೀ  
ಪರಭವತ ಖ್ಲತ ತಸಯ ತ್ಾಯಜಯ ಏವ್ೀತ ಬತದಿಾಾಃ। 
ತದಿಮಮನ್ತಗೃಹಾಣನಾಯಶರಮಂ ಮೀ ವಧಾನ್ 
ಪರದಿಶ ಸೃದ್ೃಶರ್ಮಷಾಟಂತವತಾದಾರ್ಭೀಜನಿಷಾಠಮ್॥28॥ 
 

ಇತ ವದ್ತ ನ್ೃಪ್ೀನ ದ್ರೀ ಧೀರತ್ಾಂ ತಸಯ ಸತ್ಾವ 
ಶತರತಷ್ತ ವಿಹ್ೀತದಿೀಕ್ಷಾಂ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಪೂವಯಮ್। 
ಕೃತಸಕಲಸತಕೃತಯ ತಂ ವಿಧಾರ್ವರತೀನ್ ದರೀ  
ದ್ರಧ್ೃತವರತ್್ ೀಯೈತಂ ಚ್ಕ್ಾರಾಭಿಷಿಕುಮ್॥29॥ 
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ಶ್ರಣಿ ಚ್ ಕರಕಞ್ಜಂ ಸಾಾಪಯಿತ್ಾವ ಜಜಾಪ 
ಪರಣವಮರ್ ಸ ತಸ್ತಮತ್ಾಯಧ್ವಧೀಕ್ಾರಸ್ತದ ಾ್ಾೀ। 
ಪಟಮಪಸತವಿಶಾಲಂ ಸನ್ಾಾ ಜಿೀಮ ತಶ್ೀಲಂ 
ರ್ತರಪಹಿತಯೀದಾಹಣಿುನ್ಂ ತಂ ವಿಧಾರ್॥30॥ 
 

ಅರ್ ನ್ಮಲಮಶಾತಯ ಸಾವಶರಮಾನಾರನಿಷಾಠಂ 
ರಘ್ಪತಪದ್ಪೂಜಾಕಮಯರಿೀತ ಗಿರಿಷಾಠಮ್। 
ಪರಮಮತಪದಿದ್ೀಶ ಬರಹಮಸಾಧ್ತಪರರಾರ್ 
ಸವವನ್ತಶ್ರಸ್ೀಽಸ್ೈರ್ಮಕ್ಷವ ಸಾದಿಪಾರ್ ॥31॥ 
 

ಸದ್ಸ್ತ ವಿಜರ್ತ್್ೀಽಸದಾವದಿದ್ ವಾಯದಿಸಙ್ಖ್ೈನ್ 
ಪಡಪಚ್ ಹೃದ್ರಾನ್ುಕ್ಾಮರ್ ೀವಾದಿಶತ ರನ್। 
ಭತವಿ ವಿತತಸತಕೀತಯಾಃ ಸಾಯದಿತ ಸವ್ೀ ವಿನ್ೀಯೀ 
ವಯತನ್ತತ ಜರ್ನಾಮಾಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀಥ್ ೀಯ ರ್ತೀನ್ದರ॥32॥ 
 

ಸತಬಹತವಿಭವ್ೀ ರೌವನ್ೀ ದಾರರ್ತಗ್ೋ  
ಪತರಿ ಸಮನ್ತಕ ಲ್ೀ ಮಾತರಿಸ್ತವೀರ್ವಗ್ೀಯ। 
ಸಕಲಮಪ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಾಃ ಕತೃಗಾರಾಪ ಮತ್ಾವಽ 
ಧ್ಯಗಮದ್ರ್ ತತವರಿೀರ್ಂ ಸಾವಶರಮಂ ಸಾ ವಿರಕುಾಃ॥33॥ 
 

ನ್ೃಪವರಮಭಿೀಕ್ಷಾಾನಾಯಶರಮೀ ತಂ ಚ್ ಮತಣುಂ  
ವಿವಿಧ್ತತರಗಸ್ೀನಾತಂ ವಿಹಾರಾಪರಾತ್ಾಂ| 
ಜನ್ಕಮಧಪತಂ ಸಾ ಸಾದಿರಾಜಂ ತದ್ ೀಚ್ೀ 
ತನ್ರ್ಚ್ರಿತಮೀತತ್ ಕ್ಷ್ಪರಮೀವಂ ಭಿರಾಽಽತ್ಾಯ॥34॥ 
 

ಅಯಿ ನ್ೃಪ ತವಪುತರಸಾಯಧ್ತ ನ್ ೀ ವಞ್ಾಯಿತ್ಾವ 
ರ್ತನಿಕಟಮತಪಾಗಾನ್ತನಣಿುತತ್ ು್ೀನ್ ನ್ ನ್ಮ್। 
ಕಮಲನ್ರ್ನ್ಹಾರಿೀಶ್ಯಚ್ಕ್ಾರ ು್ಧಾರಿೀ ರ್ತ 
ವರಪರಿಚ್ರಾಯ ಸನ್ುನ್ ೀತ ಸಮ ಧ್ತರಾಯಂ॥35॥ 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
 

Page 46 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ ದ್ೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತ ವಚ್ ಉಪಕಣಯಯಚಿೂನ್ನಮ ಲತುವಾಯನ್ಯ- 
ಪತದ್ರ್ ಧ್ರಾರಾಂ ರ್ೀಹಮಾಪಾಯರ್ ಸಂಜ್ಞಾಮ್। 
ಕರ್ಮಪ ಸಮವಾಪಯ ಕ್್ ರೀಧ್ತಸಾಮದಿವಯೀಯ 
ರ್ತವರಹತಬತದಾಾಾ ನ್ೀನ್ರಾಽಽಗಾಚ್ತೂರಚ್ತುಾಃ॥36॥ 
 

ರ್ತನಿಕಟಮವಾಪಯ ಕ್್ ರೀಧ್ತ್ಾತ್ಾರಕ್ಷ ಊಚ್ೀ 
ಪರತಷ್ತರಗಿರಾಸಂಬ್ ೀಧ್ಯಜಾತ್ಾವಿವ್ೀಕಾಃ। 
ಕರ್ರ್ಮಹ ಮಮ ಪುತರಂ ಮತಣಿುತಂ ತವಂ ಚ್ಕರ್ಯ 
ಪರತನ್ತವರ್ಸಮೀನ್ಂ ವಞ್ಾಯಿತ್ಾವಽಸಹಾರ್ಮ್॥37॥ 
 

ಇತ ವದ್ತ ನ್ೃಪ್ೀ ತಂ ಪಾರಹ ಸ್ ೀಽಕ್ಷ್ ೀಭಯತೀರ್ಯಾಃ| 
ತವ ತನ್ರ್ಮಲಂ ತವಂ ಪೃಚ್ೂ ರ್ದ್ ಭತಪೂವಯಮ್। 
ಮಮ ನಿಕಟಮತಪ್ೀತಯ ಪಾರಹ ಮಾಂ ತ್್ೀ ತನ್ ಜ್ ೀಽ 
ಪಯನ್ಮದ್ನ್ತಗೃಹಾಣಾ ಸಾವಶರಮಂ ದ್ೀಹಿ ಚ್ೀತ॥38॥ 
 

ತದ್ನ್ತ ಸತತಮವೀಚ್ಂ ಸಾವಶರರ್ೀ ನ್ೈವ ಯೀಗಯಾಃ 
ತವ ಸತ ಪತೃಮಾತೃಭಾರತೃ ಪೂವಯಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ। 
ತದಿದ್ಮವಿಗಣಾಯನಾಯಶರಮಂ ಪಾರಪುವಂಶ್ಾೀತ್ 
ಕರ್ರ್ಮಹ ಮಮ ಮನ್ತುಬ ರಯಹಿ ಸಾದಿಪರಬಹಯ॥39॥ 
 

ರ್ದಿ ತವ ತನ್ರಾಶಾಽಽಸ ು್ೀ ತದಾ ತವಂ ನಿಶಾನ್ುಂ 
ನ್ರ್ ಹರ್ಪತಮೀನ್ಂ ಕ್ಾರರ್ಸಾವತಮಜಾತಮ್। 
ಮತಣುಾ ರತಚಿರಭ ಷಾಭಕ್ಷಾಭ್ ೀಜಾಯಮ್ರಾದ್ಯೈಾಃ  
ಜಹಿಹಿ ಕಲ್ಲಲಮೀತತ್ ಸಾವನ್ುರಸಾಂ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರ॥40॥ 
 

ನ್ೃಪವರಮರ್ ವಾಚ್ಂ ಪಾರಪ ಕ್್ ೀಪಾಞ್ಜಯಿೀನ್ದರಾಃ 
ಕರ್ಮತ ರ್ತವರಂ ತಂ ಬಾಧ್ಸ್ೀಽನಾಗಸಂ ತವಮ್। 
ಅಹರ್ಮಹ ಸತವಿರಕ್ಾಯಽನಾಯಶರಮಂ ಪಾರಪುವಾನ್ೋ। 
ಕತರತ ನ್ೃಪವರ ದ್ಣುಂ ರ್ತದ್ಾೃದ್ೀ ರ್ ೀಚ್ತ್್ೀ ತ್್ೀ॥41॥ 
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ಇತ ನಿಗದಿತ ಮಸಾಯಕಣಯಯ ನಿಮಯತಯಾ ಪುತರಂ  
ದ್ತರತಮರ್ ವರವಾರ್ೀಯಷಿಣೀವರ್ತಕುಂ ವಿಧಾರ್। 
ಸವರ್ಮನ್ರ್ನ್ ಗ್ೀಹಂ ವಾಜಿವಯೀಯ ನಿಷ್ಣಾಣಂ 
ಸವಮನ್ಸ್ತ ಕೃತಕೃತ್್ ಯೀಽಸ್ತೋತ ಸಮಾಮನ್ರಾನ್ಾಃ॥42॥ 
 

ಅರ್ ಶರ್ನ್ನಿಶಾನ್ುಂ ರಾಪಯಿತ್ಾವ ಜರಾರ್। 
ಕನ್ಕರತಚಿರಭ ವಾಮಾಪರ್ತಸಯ ಯೀಷಾಮ್। 
ರ್ತನಿಕಟಮತಪಾಗಾನಾಮಪ ಕ್ಾಮಪರಣತನಾನ। 
ಶರ್ನ್ಮಧವಸನಿುೀ ರನ್ತುಕ್ಾಮಾಹ ಮನಿುೀ॥43॥ 
 

ರ್ನಿಮಪ ದ್ದ್ತಶ್ೀ ಸಾ ಭ್ ೀಗಿವತ ೆತೃತಂ ತಂ 
ಜವಲನ್ರ್ಮವ ನ್ಪನ್ುಂ ಶ್ ೀಭರಾ ಸಾವಂ ಸಾೃಶನ್ುಮ್। 
ಜವಲ್ಲತತನ್ತ ರತಧಾಗಾದ್ ವೀಪರ್ನಿುೀನ್ವಗ್ೀಹಾದ್- 
ಗರ್ಭವಿಕೃತ್ಾಙಚುೀ ವ್ೀಪಮಾನಾ ಕೃಶಾಙಚುೀ॥44॥ 
 

ನ್ವಜನ್ಗಣಪರಿೀತ್ಾವಾಚ್ಮ ಚ್ೀಽತಭಿೀನಾ  
ಪತರಿತ ಚ್ ಧರಾಽಗಾಂ ಭ ಷ್ಣಾಲ್ೃತ್ಾಙಚುೀ। 
ನ್ಪತರಿಹ ಭತಜ ು್ಂ ಕಂ ತರನಾಯ ಪತ ು್ಘಾಃ  
ಜವಲನ್ತತತರ ು್ಾಃ ಕಂ ಸ ಮೀ ಮ ಮೃತತಯಸಙ್ಖ್ುತ್ ॥45॥ 
 

ಇತ ನಿಗದಿತಸನಾಯ ಬನ್ತಾವಗ್ ೀಯ ನಿಶಸಯ  
ಸತುಟಿತಹೃದ್ರ್ ಜನ್ೀ ಸಾದಿತರ್ಂ ಶೃತ್ಾಽಽತಂ। 
ಜಹಿಹಿ ಕಲ್ಲಲನ್ೀನ್ಂ ಪುತರನಿೀಸನ್ ಕನಿಷ್ಟಂ 
ಬನತನಿನ್ೃಬರ ತಸ್ತಮನ್ ಪುಚ್ಾಬತದಿಾಂ ಜಹಿೀಹಿ॥46॥ 
 

ರ್ತವರನಿಕಟಂ ತವಂ ಪಾರಪರಾದ್ಯೀವಪುಬಂ 
ನ್ೃಪ ತವ ಸದ್ನ್ನ್ಾಂ ಪಾದ್ಕಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಾ ಶ್ೀಘರಮ್। 
ಅಪ ನ್ೃಪ ತವ ಪುತರಾಃ ಕನ್ನರ್ ೀ ವಾ ಸತರ್ ೀ ವಾ । 
ನಿನಿರರ್ ಚ್ ಮಹಾಸ ು್ೀ ಪುತರತ್ಾಂ ಚಾದ್ಯ ರಾತಾಃ॥47॥ 
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ನ್ೃಪತರಪ ಸ ಕಲ್ಯೀ ಪುತರರ್ತವತೀಽಧ್ಯಗಚ್ೂತ್ 
ರ್ದಿವರನಿಕಟಂ ದಾರಕತಾತರಮೀನ್ಂ ಸಮಪಯಯ। 
ರ್ತವರ ಮಮ ಮನ್ತುಾಃ ಕ್ಷಾಮಯನಾರ್ಮತಯಭತಕ್ಾುವ 
ಪರಣತಮಪ ನ್ ಕೃತ್ಾವಽಭಾಯಗಮಸುವಂ ನಿಶಾನ್ುಮ್॥48॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವಾಸತೀರ್ಯಪೂಜಯಚ್ರಣವಿರಚಿತ್್ೀ ಶ್ರೀ ಜರ್ತೀರ್ಯವಿಜಯೀ 
ಚ್ತತರ್ಯಸಯಗಯಾಃ॥ 
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