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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 Vadiraja. 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 

 
 

ಜನಾಮಂಜನಾಮಂತತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಲತಜನಿಸಲತ,,  ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರೀಮಮ ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ 
ಕ್ಾರಣರಾಕ್ಾರಣರಾದ್ದ್, , ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್,,  ನ್ನ್ನ ನ್ನ್ನ 

ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್ಪೂಜಯ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್,,  ದಿವಂಗತದಿವಂಗತರಾದ್ರಾದ್  ಲಲ್ಲತಮಮ ಲಲ್ಲತಮಮ 

ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್  ಹ್ಚ್ ಆಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಈ 
““ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ರ್ಜ್ಞರ್ಜ್ಞ""  

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಗರಂರ್ ಋಣಗರಂರ್ ಋಣ::ಶ್ರೀರಾಜಹಂಸ ಪರತಷ್ಾಠನ್ಶ್ರೀರಾಜಹಂಸ ಪರತಷ್ಾಠನ್, , ಬ್ಂಗಳೂರತ ಇವರಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಬ್ಂಗಳೂರತ ಇವರಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ 
ವ್ೈಕತಂಠ್ ವಣಯನ್ ವ್ೈಕತಂಠ್ ವಣಯನ್ ( ( ತತುವಸಾರತತುವಸಾರ))  
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ತತವಸಾರ - ವ್ೈಕಂಠ್ವಣಯನ್ 
 

|| ಮೀಕ್ಷಸಂಧಿ ||  
 
 

ತತವಸಾರದ್ ಸ್ ಬಗ ಧ್ರ್ಯೊತತವಸಾರದ್ ಸ್ ಬಗ ಧ್ರ್ಯೊಳುಳು  | |   
ವಿವಿಸುರಸುರಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಮತನಿಕತಲರತನ ಶ್ರೀಗತರತ ವಾದಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಮತನಿಕತಲರತನ ಶ್ರೀಗತರತ ವಾದಿರಾಜನ್ತ ಶತರತ ಪುರಾಣಗಳ ರಾಜನ್ತ ಶತರತ ಪುರಾಣಗಳ   
ಮತುವನ್ತ ನ್ರ್ ಮಥಿಸ್ತ ಮೀಮತುವನ್ತ ನ್ರ್ ಮಥಿಸ್ತ ಮೀಲಣ ಲಣ | |   
ಮತಕ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿತಮತಕ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿತಲರ್ಂಗಳನ್ತಯರ್ಲ್ಲ ಬಣ್ಣಣಸ್ತದ್ ಕತ್್ರ್ನ್ತ ಕ್್ೀಳಿ ಸಜಜನ್ರತ ಲರ್ಂಗಳನ್ತಯರ್ಲ್ಲ ಬಣ್ಣಣಸ್ತದ್ ಕತ್್ರ್ನ್ತ ಕ್್ೀಳಿ ಸಜಜನ್ರತ ||||  

 

ಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್ಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್, , ಲ್ ೀಲ್ ೀಕಕಕ್ತೆದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ಕ್ತೆದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ||  
ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವದ್ತ ಕ್್ೀಳವ ಜನ್ಕ್್ ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವದ್ತ ಕ್್ೀಳವ ಜನ್ಕ್್ || || 1 1 ||||  

 

ಮೀಲ್ನಿಪ ನಾಟಿ ಮದ್ಲಾದ್ ರಾಗಂಮೀಲ್ನಿಪ ನಾಟಿ ಮದ್ಲಾದ್ ರಾಗಂಗಳ ತ್ಾಳಮೀಳದಿ ನಾಲತೆ ಸಂಗಳ ತ್ಾಳಮೀಳದಿ ನಾಲತೆ ಸಂಧಿಧಿ  ||  
ಶ್ರೀಲ್ ೀಲ ಚರತ್್ರ್ ತತವ ರಹಸಯದ್ ಮಾಲ್ಶ್ರೀಲ್ ೀಲ ಚರತ್್ರ್ ತತವ ರಹಸಯದ್ ಮಾಲ್  ಕ್್ೀಳವರಗಲಂಕ್ಾರ ಕ್್ೀಳವರಗಲಂಕ್ಾರ || || 2 2 ||||  

 

ಕನ್ನಡಿಯೊೀಳ್ ತ್್ ೀಪಯಂತ್್ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞರ ಮತದ್ತನ್ನತ ತತುವಸಾಕನ್ನಡಿಯೊೀಳ್ ತ್್ ೀಪಯಂತ್್ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞರ ಮತದ್ತನ್ನತ ತತುವಸಾರವನ್ತ ರವನ್ತ ||  
ಕನ್ನಡದಿ ಬಣ್ಣಣಸ್ತದ್ ವಾದಿರಾಜಕನ್ನಡದಿ ಬಣ್ಣಣಸ್ತದ್ ವಾದಿರಾಜಮತನಿರ್ ಬಿನ್ನಪವ್ಲಿರತ ಮನಿನಪುದ್ತ ಮತನಿರ್ ಬಿನ್ನಪವ್ಲಿರತ ಮನಿನಪುದ್ತ || || 3 3 ||||  

 

ನಿಷ್ೆಳಂಕ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ ಶತಕಿವಸನ್ ಲಕ್ಷಶಶ್ವಣಯ ಪರಸನ್ನ ನಿಷ್ೆಳಂಕ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ ಶತಕಿವಸನ್ ಲಕ್ಷಶಶ್ವಣಯ ಪರಸನ್ನ ||  
ನಾಲತೆನಾಲತೆ  ತ್್ ೀಳಿನ್ ವಿಷ್ತಣ ನ್ಮಮ ವಿಘ್ನಂಗಳ ತ್್ ೀಳಿನ್ ವಿಷ್ತಣ ನ್ಮಮ ವಿಘ್ನಂಗಳ ಘ್ಘ್ಕೆನ್ ಒರಸ್ತ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ ಕೆನ್ ಒರಸ್ತ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ || || 4 4 ||||  

 

ನ್ರನ್ಂದ್ತ ಶ್ೀಷ್ನ್ ಪ್ಸರತನ್ರನ್ಂದ್ತ ಶ್ೀಷ್ನ್ ಪ್ಸರತ, , ನಾರಾರ್ಣನ್ ಮರ್ವ ಮ ಲ ರ ಪವ್ನಿಪ ನಾರಾರ್ಣನ್ ಮರ್ವ ಮ ಲ ರ ಪವ್ನಿಪ ||  
ಗತರತ ವಾಯಸಗತರತ ವಾಯಸ, , ನ್ರ್ ೀತುಮ ವಾರ್ತನ್ರ್ ೀತುಮ ವಾರ್ತ, , ದ್ೀವಿ ಲಕತಮಿದ್ೀವಿ ಲಕತಮಿ, , ಸರಸವತಗ್ ಂದಿಸ್ತ ಗರಂರ್ ವಸರಸವತಗ್ ಂದಿಸ್ತ ಗರಂರ್ ವರ್ವದ್ತ ಗಡ ರ್ವದ್ತ ಗಡ || || 5 5 ||||  

 

ಗರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ ವ್ೀದ್ವಾಯಸ ಮತನಿೀಂದ್ರನ್ನ ವೃಂದಾರಕರ ಗತರತವ್ಂದ್ ಂದಿಸ್ತತತ ಗರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ ವ್ೀದ್ವಾಯಸ ಮತನಿೀಂದ್ರನ್ನ ವೃಂದಾರಕರ ಗತರತವ್ಂದ್ ಂದಿಸ್ತತತ ||  
ಇಂದಿರ್ೀಶನ್ಂಇಂದಿರ್ೀಶನ್ಂಬ ಮ ಲನಾರಾರ್ಣನ್ ಚಂದ್ತಳಳ ಪ್ಸರ್ಂದ್ ಂದಿಸ್ತತತ ಬ ಮ ಲನಾರಾರ್ಣನ್ ಚಂದ್ತಳಳ ಪ್ಸರ್ಂದ್ ಂದಿಸ್ತತತ || || 6 6 ||||  

 

ವಾಣ್ಣರ್ ಬಲಗ್ ಂಬ್ವಾಣ್ಣರ್ ಬಲಗ್ ಂಬ್, , ಪಾಣನಾರ್ನ್ ಪಾದ್ಕ್ಾೆನ್ರಗತವ್ಪಾಣನಾರ್ನ್ ಪಾದ್ಕ್ಾೆನ್ರಗತವ್, , ರಮರ್ಡಿಗ್ ರಮರ್ಡಿಗ್ ||  
ನ್ಮಿಸತವನ್ಮಿಸತವ, , ಹರ್ವದ್ನ್ ದ್ೀವೀತುಮನ್ ಮಾನ್ಸದ್ಲಿ್ಲಟ್ತಿ ನ್ನ್ವ್ ಹರ್ವದ್ನ್ ದ್ೀವೀತುಮನ್ ಮಾನ್ಸದ್ಲಿ್ಲಟ್ತಿ ನ್ನ್ವ್ || || 7 7 ||||  
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ಲಕ್ಷಿಮೀನಾರಾರ್ಣಂ ವಂದ್ೀ ತದ್ಭಕುಪರವರ್ ೀ ಹಿ ರ್ಾಃ | 
ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯಖ್ ಯೀ ಗತರತಸುಂ ಚ ನ್ಮಾಮಯಹಂ || 
ಏವಾವತ್ಾಲಂ ನ್ನ್ತ ಸ ಚಿತ್್ೀನ್ ಗತಣಾರಸಾಮಯೀSನ್ತಶಾರ್ನ್ ೀSಸಯ 
ಹಿತ್್ವೀತರಾನ್ ಪಾರರ್ಯತ್್ ೀ ವಿಭ ತಾಃ ರ್ಸಾಯಙ್ಘ ರ್ಿರ್ೀಣತಂ ಜತಷ್ತ್್ೀSನ್ಭೀಪ್ೀಾಃ || 

 

ಮಿಕೆ ದ್ೀವಕಯಳ ಮಿಕೆ ದ್ೀವಕಯಳ ಲ್ಕ್ತೆಸದ್ ಲ್ಕ್ತೆಸದ್ ಲಕತಮಿ ಮನ್ ಉಲಕತಮಿ ಮನ್ ಉಕ್ತೆ ಆತಗ್ ಮಾಲ್ೀ ಇಕ್ತೆದ್ಳು ಕ್ತೆ ಆತಗ್ ಮಾಲ್ೀ ಇಕ್ತೆದ್ಳು ||  
ಅಕೆರದಿ ಲಅಕೆರದಿ ಲಕತಕತಮಿ ನಾರಾರ್ಣಗ್ಯರಗಿ ತದ್ಭಕು ಮಧ್ವಮತನಿಗ್ ಶರಣ್ಂಬ್ ಮಿ ನಾರಾರ್ಣಗ್ಯರಗಿ ತದ್ಭಕು ಮಧ್ವಮತನಿಗ್ ಶರಣ್ಂಬ್ || || 8 8 ||||  

 

ಸ್ತರ ಭ ಮಿ ದ್ತಗ್ಯರ್ಸ್ತರ ಭ ಮಿ ದ್ತಗ್ಯರ್ರತರತ  ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕರ್ವರ್ ಗತಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕರ್ವರ್ ಗತರತ ಪೂಣಯಪರರತ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಜ್ಞರ ಪುಟಿಿಸ್ತದ್ರತ ಗಡ ರ ಪುಟಿಿಸ್ತದ್ರತ ಗಡ ||  
ನ್ರಲ್ ೀಕದ್ ನಾರಗ್ ಇವರ ಹ್ರತವ ಭಾಗಯ ದ್ ನ್ರಲ್ ೀಕದ್ ನಾರಗ್ ಇವರ ಹ್ರತವ ಭಾಗಯ ದ್ ಕಕಕದ್ಂದ್ತ ಶತರಕದ್ಂದ್ತ ಶತರತ ಯೊೀಷ್ಣ ವ್ಂದಿತತ ತ ಯೊೀಷ್ಣ ವ್ಂದಿತತ || || 9 9 ||||  

 

ದ್ಶಮತ ಎಂಬ ಪ್ಸರ್ಮಮ ಗತರತವರಗ್ ದ್ಶ ದಿಶಗಳಲ್ಲ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ ದ್ಶಮತ ಎಂಬ ಪ್ಸರ್ಮಮ ಗತರತವರಗ್ ದ್ಶ ದಿಶಗಳಲ್ಲ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ ||  
ಎಸ್ವ ಈ ನಾಮ ಅನಿಮಿಷ್ರಗ್ ಬಬರಗಿಲಿ ಎಸ್ವ ಈ ನಾಮ ಅನಿಮಿಷ್ರಗ್ ಬಬರಗಿಲಿ   
ಋಷ್ಟಗಿಲಿ ಮಾನಿರಸ್ ಳಿಲಿ ನಾಮಬಲಋಷ್ಟಗಿಲಿ ಮಾನಿರಸ್ ಳಿಲಿ ನಾಮಬಲದಿಂದ್ಮಮ ಗತರತವಿಗಿದ್ತ ಧ್ಮಯ ದಿಂದ್ಮಮ ಗತರತವಿಗಿದ್ತ ಧ್ಮಯ || || 10 10 ||||  

 

ಪೂಪೂಣಯಪರಜ್ಞರ್ಂಣಯಪರಜ್ಞರ್ಂಬ ನಾಮ ನ್ಮಮ ಗತರತವರಗತಂಟ್ತ ಉಬ ನಾಮ ನ್ಮಮ ಗತರತವರಗತಂಟ್ತ ಉನ್ನನ್ನತ್್ ೀಪನಿಷ್ತತು ದ್ಶವ್ಂಬ ಶಬದಕ್್ ತ್್ ೀಪನಿಷ್ತತು ದ್ಶವ್ಂಬ ಶಬದಕ್್   
ಪೂಣಯವ್ಂಬರ್ಯವ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ದ್ಶಮತಯಂಬತದ್ನ್ಯರ ಪ್ೀಳುವದ್ ಮಧ್ವಮತನಿರ್ಲಿಪೂಣಯವ್ಂಬರ್ಯವ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ದ್ಶಮತಯಂಬತದ್ನ್ಯರ ಪ್ೀಳುವದ್ ಮಧ್ವಮತನಿರ್ಲಿ  
ದಿನ್ತನತುರ್ ತುರನ್ ಲಿದ್ ಪೂವೀಯಕ್ತು ಪ್ೀಳುವದ್ೀ ದಿನ್ತನತುರ್ ತುರನ್ ಲಿದ್ ಪೂವೀಯಕ್ತು ಪ್ೀಳುವದ್ೀ || || 11 11 ||||  

 

ಇದ್ತ ದ್ೀವರ್ ಳು ವೃಷ್ಭನಾದ್ ವಾರ್ದ್ೀವರ ಸದ್ತಗತಣ ಉಳಳ ತೃತೀರ್ ರ ಪು ಗಡ ಇದ್ತ ದ್ೀವರ್ ಳು ವೃಷ್ಭನಾದ್ ವಾರ್ದ್ೀವರ ಸದ್ತಗತಣ ಉಳಳ ತೃತೀರ್ ರ ಪು ಗಡ ||  
ಬತಧ್ರಗ್ ಬ್ ೀಧ್ವಿತತುಬತಧ್ರಗ್ ಬ್ ೀಧ್ವಿತತು  ತತತತದಿರ್ಲ್ಲ ಿಮತಕ್ತು ಸಂಪದ್ವಿೀವ ಈ ಗತರತವಿಗಿದಿರಾವ  ದಿರ್ಲ್ಲ ಿಮತಕ್ತು ಸಂಪದ್ವಿೀವ ಈ ಗತರತವಿಗಿದಿರಾವ  || || 12 12 ||||  

 

ಮದ್ಲದ್ತ ಮತ ಎಂಬ ಹನ್ತಮನ್ು ರ ಪ ಗಡ ಇದಿರಾದ್ ಪೃತನ್ಗ್ ಕ್ಷರ್ವಿತುಮದ್ಲದ್ತ ಮತ ಎಂಬ ಹನ್ತಮನ್ು ರ ಪ ಗಡ ಇದಿರಾದ್ ಪೃತನ್ಗ್ ಕ್ಷರ್ವಿತು  ||  
ಕದ್ನ್ ಕಕಯಶ ಭೀಮ ದಿವತೀರಾವತ್ಾರ ಗಡ ತತದಿರ್ ರ ಪವಿದ್ಂದ್ತ ಶತರತ ಪ್ೀಳಿತತ ಕದ್ನ್ ಕಕಯಶ ಭೀಮ ದಿವತೀರಾವತ್ಾರ ಗಡ ತತದಿರ್ ರ ಪವಿದ್ಂದ್ತ ಶತರತ ಪ್ೀಳಿತತ ||  
ದ್ಮಯತವ ತತಳಿಯಿತತ ಕತಮತರ್ ಹಳಿಯಿತತ ದ್ಮಯತವ ತತಳಿಯಿತತ ಕತಮತರ್ ಹಳಿಯಿತತ || || 13 13 ||||  

 

ಮಧ್ವನ್ಂಬ ವಾರ್ತ ಹೃದ್ತುಹದ್ ಳಿದ್ದ ಹರ ಎಲಿರಾಳದ ಸಾವಮಧ್ವನ್ಂಬ ವಾರ್ತ ಹೃದ್ತುಹದ್ ಳಿದ್ದ ಹರ ಎಲಿರಾಳದ ಸಾವಮಿ ಎಂದ್ತ ಮಥಿಸತವರತ ಗಡ ಮಿ ಎಂದ್ತ ಮಥಿಸತವರತ ಗಡ ||  
ಹ್ ದಿದ ಇವನ್ ಪಾದ್ ಈಶ ಮದ್ಲಾದ್ ದ್ೀವರತ ಬತದಿಧವಂತರಾದ್ರ್ಂದ್ತ ಶತರತ ಕ್ತೀತಯಸತತತ ಹ್ ದಿದ ಇವನ್ ಪಾದ್ ಈಶ ಮದ್ಲಾದ್ ದ್ೀವರತ ಬತದಿಧವಂತರಾದ್ರ್ಂದ್ತ ಶತರತ ಕ್ತೀತಯಸತತತ ||  
ಸಮತಮತವ ಹಬಿಬಸ್ತತತ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ ಹಚಿಿತತ ಸಮತಮತವ ಹಬಿಬಸ್ತತತ ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪ ಹಚಿಿತತ || || 14 14 ||||  
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ಸಂತರ್ ಮಚಿಿಸಂತರ್ ಮಚಿಿ  ವಿದಾವನ್ ಮಧ್ವ ಉಜಜಭಾರ್ಂಬ ವ್ೀದ್ ಸಂವಿದಾವನ್ ಮಧ್ವ ಉಜಜಭಾರ್ಂಬ ವ್ೀದ್ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿ ನ್ಮಮ ಗತರತವ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತತ ತ್್ ೀಷ್ದಿ ನ್ಮಮ ಗತರತವ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತತ ||  
ಇಂತತ ಸತಪರಸ್ತದ್ಧ ಶತರತ ತತತಸ್ತಇಂತತ ಸತಪರಸ್ತದ್ಧ ಶತರತ ತತತಸ್ತದ್ ಮದ್ ಮಧ್ವಧ್ವಮತನಿ ಎಂಮತನಿ ಎಂರ್ರ್  ಗತಗತರತವರನ್ತ ನಿೀವ್ ನ್ ೀಡಿರ್ ೀ ರತವರನ್ತ ನಿೀವ್ ನ್ ೀಡಿರ್ ೀ ||  
ಮತಕ್ತುರ್ ಬ್ೀಡಿರ್ ೀ ಈ ಮತವ ಪಡಿಯಿರ್ ೀಮತಕ್ತುರ್ ಬ್ೀಡಿರ್ ೀ ಈ ಮತವ ಪಡಿಯಿರ್ ೀ  ಕತಮತವ ಹಳಿಯಿರ್ ೀ ಇವರತಕ್ತುಗ್ ಡಂಬಡಿರ್ ೀ ಕತಮತವ ಹಳಿಯಿರ್ ೀ ಇವರತಕ್ತುಗ್ ಡಂಬಡಿರ್ ೀ ||||1515  

 

ಸಪು ಸವಸೃರಋಷ್ಟೀವಾಯವಶಾನ್ ೀ ವಿದಾವನ್ ಮಧ್ವ ಉಜಜಭಾರಾ ದ್ೃಶ್ೀ ಕಂ | 
ಅನ್ುಯೀಯಮೀ ಅನ್ುರಕ್್ೀ ಪುರಾಜಾಾಃ ಇಚಛನ್ ವವಿರಮವಿದ್ತ್ ಪೂಷ್ಣಸಯ || 

 

ಶತರತಸೃತಗಳರ್ಯವ ಮಥಿಸ್ತ ನ್ಮಮ ಕೃತರ್ನ್ ನ್ಂಬಿರ್ ೀ ನಾವ್ಂಶತರತಸೃತಗಳರ್ಯವ ಮಥಿಸ್ತ ನ್ಮಮ ಕೃತರ್ನ್ ನ್ಂಬಿರ್ ೀ ನಾವ್ಂದ್ತದ್ೀ ತತವದ್ತದ್ೀ ತತವ||  
ಮತದ್ಹಂಮಾನ್ವ ಮಾಡದ್ ಮೀಲಣ ಸದ್ ಗತ ಬ್ೀಕ್್ಂಬತವರ್ಲಿ ಇದ್ ಕ್್ೀಳಿರ್  ಮತದ್ಹಂಮಾನ್ವ ಮಾಡದ್ ಮೀಲಣ ಸದ್ ಗತ ಬ್ೀಕ್್ಂಬತವರ್ಲಿ ಇದ್ ಕ್್ೀಳಿರ್  ||  
ಎಂದ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳಿರ್ ೀ ಕತಮತವ ಕ್ತೀಳಿಎಂದ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳಿರ್ ೀ ಕತಮತವ ಕ್ತೀಳಿರ್ ರ್   ಅಘ್ಂಗಳ ಸ್ತೀಳಿರ್ ೀ ಅಘ್ಂಗಳ ಸ್ತೀಳಿರ್ ೀ || || 16 16 ||||  

 

ಎಲಿವಿಲ್ಿಂಬತವನ್ ನಾಲ್ಲಗ್ಯ ಇಲಿವಾಎಲಿವಿಲ್ಿಂಬತವನ್ ನಾಲ್ಲಗ್ಯ ಇಲಿವಾಯಿಯಿತಲಿತಲಿ  !!  ಇನ್ನಂತತ ನ್ಮಮ ಕ ಡ್ ನ್ತಡಿವ ಇನ್ನಂತತ ನ್ಮಮ ಕ ಡ್ ನ್ತಡಿವ ??  
ಬಲಿವರಗಿಂತತ ಬ್ ೀಧಿಸ್ತ ಜಗತತ ಸತಯವ್ಂದ್ತ ನಿಲ್ಲಸಿ್ತದ್ ಮಧ್ವಮತನಿಗ್ಣ್ಗಾಣ್ ಇಂಬಲಿವರಗಿಂತತ ಬ್ ೀಧಿಸ್ತ ಜಗತತ ಸತಯವ್ಂದ್ತ ನಿಲ್ಲಸಿ್ತದ್ ಮಧ್ವಮತನಿಗ್ಣ್ಗಾಣ್ ಇಂ  
ತಲಿದ್ತಲಿದ್  ಮಾಣ್ ಶ್ರೀ ಹರರಾಣ್ ಮಾಣ್ ಶ್ರೀ ಹರರಾಣ್ || || 17 17 ||||  

 

ಈಗಲತಂಟ್ತ ಮೀಲ್ಲೀ ಜಗವಿಲಿವ್ಂಈಗಲತಂಟ್ತ ಮೀಲ್ಲೀ ಜಗವಿಲಿವ್ಂಬ ಮಾತತ ನಿನ್ನಗಾಗದ್ಲಿ ತರಕ್ಾಲ ನಿಷ್್ೀಧ್ವ್ಂಬತವಗ್ ಬ ಮಾತತ ನಿನ್ನಗಾಗದ್ಲಿ ತರಕ್ಾಲ ನಿಷ್್ೀಧ್ವ್ಂಬತವಗ್ ||  
ಕ್ಾಗ್ರ್ಂತ್್ ಒಂದ್ತ ಭಾಗದ್ರ್ಯವ ಕಂಡತ ಮತ್್ ುಂದ್ತ ಭಾಗದ್ರ್ಯವ ಕ್ಾಣದಿರ್ ಕ್ಾಣನ್ನ್ನರ್ಕ್ಾಗ್ರ್ಂತ್್ ಒಂದ್ತ ಭಾಗದ್ರ್ಯವ ಕಂಡತ ಮತ್್ ುಂದ್ತ ಭಾಗದ್ರ್ಯವ ಕ್ಾಣದಿರ್ ಕ್ಾಣನ್ನ್ನರ್  
ನಿನಾನಧ್ಮನ್ನ್ನರ್ ನ್ ೀಡತ ಕಣಾಣರ್ ನಿನಾನಧ್ಮನ್ನ್ನರ್ ನ್ ೀಡತ ಕಣಾಣರ್ || || 18 18 ||||  

 

ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿವ್ನ್ ಇನ್ ನಂದ್ತ ದ್ೀಶದ್ ಳಿಕತೆ ಈಗ ಇಲಿವ್ನ್ ಇನ್ ನಂದ್ತಇಲ್ಲಿ ಇಲಿವ್ನ್ ಇನ್ ನಂದ್ತ ದ್ೀಶದ್ ಳಿಕತೆ ಈಗ ಇಲಿವ್ನ್ ಇನ್ ನಂದ್ತ  ಕ್ಾಲದ್ ಳಿಪುಾದ್ತ ಕ್ಾಲದ್ ಳಿಪುಾದ್ತ ||  
ಎಲಿ ಕ್ಾಲ ಎಲಿ ದ್ೀಶದ್ಲ್ಲ ಿಜಗವಿಲ್ಿನ್ ಮಲಿನ್ ಕ್್ ಂಬಿನ್ಂತ್್ ಜಗವಿಲಿದ್ ಪೀಕತ ಎಲಿ ಕ್ಾಲ ಎಲಿ ದ್ೀಶದ್ಲ್ಲ ಿಜಗವಿಲ್ಿನ್ ಮಲಿನ್ ಕ್್ ಂಬಿನ್ಂತ್್ ಜಗವಿಲಿದ್ ಪೀಕತ ||  
ಸಲಿದ್ಲಿ ಈ ವಾಕತ ಇನ್ತನ ಕಲಹ ಸಾಕತ ಸಲಿದ್ಲಿ ಈ ವಾಕತ ಇನ್ತನ ಕಲಹ ಸಾಕತ || || 19 19 ||||  

 

ಬಲಿವರತ ಸತಯವಾಗಿ ಜಗವಿಲಿವ್ಂಬರ್ಯವ ಬಲಿವರತ ಸತಯವಾಗಿ ಜಗವಿಲಿವ್ಂಬರ್ಯವ ನ್ ನ್ ಲಿರಲಿ ಶತರತಯೊಳ್ ಸತಯವ್ಂಬ ಪದ್ಲಿರಲಿ ಶತರತಯೊಳ್ ಸತಯವ್ಂಬ ಪದ್  
ವಿಲಿವಾಗಿ ಇನ್ ನಂದ್ತ ಕಡ್ವಿಲಿವಾಗಿ ಇನ್ ನಂದ್ತ ಕಡ್ಯಿಂದ್ ತಂದ್ರ್ಯಿಂದ್ ತಂದ್ರ್  ಬಾಯೊಬಾಯೊಳು ಕಲತಿ ಬಿೀಳುವುದ್ಲಿ ಳು ಕಲತಿ ಬಿೀಳುವುದ್ಲಿ   !!  ಮಿರ್ಯಮಿರ್ಯವ್ಂವ್ಂಬ ಪದ್ವಬ ಪದ್ವ  
ತತವವಾದಿಯೊೀದ್ತವ ತತವವಾದಿಯೊೀದ್ತವ !!  ಉನ್ಮತುನ್ೀನ್ ರ್ವಉನ್ಮತುನ್ೀನ್ ರ್ವ  ??  || || 20 20 ||||  

 

ದಾವಸತಪಣ್ಯಂಬ ವ್ೀದ್ ಭ್ೀದ್ವನ್ನ ಪ್ೀಳಲತ ಸವ್ೀಯಶ ನಾನ್ಂಬ ಮತದಾಸ್ಯ ಸಲಿದಾವಸತಪಣ್ಯಂಬ ವ್ೀದ್ ಭ್ೀದ್ವನ್ನ ಪ್ೀಳಲತ ಸವ್ೀಯಶ ನಾನ್ಂಬ ಮತದಾಸ್ಯ ಸಲಿ  
ಈಶತನ್ ಪೀದ್ಮೀಲ್ ಆದಿೀತ್್ಂಬ ಮಾತತ ವಿಚಾರಸಲತ ಕ ಡದ್ತ ನಿನ್ಗ್ ೀಸತಗ ತನ್ನಈಶತನ್ ಪೀದ್ಮೀಲ್ ಆದಿೀತ್್ಂಬ ಮಾತತ ವಿಚಾರಸಲತ ಕ ಡದ್ತ ನಿನ್ಗ್ ೀಸತಗ ತನ್ನ  
ಈಶತವವನ್ತ ಚ್ನ್ನಕ್್ೀಶವನ್ತ ಬಿಡನ್ತ ಈಶತವವನ್ತ ಚ್ನ್ನಕ್್ೀಶವನ್ತ ಬಿಡನ್ತ || || 21 21 ||||  

 

ಈ ಶತರತರ್ ಬಲದಿಂದ್ ಈಶತಈ ಶತರತರ್ ಬಲದಿಂದ್ ಈಶತರ್ತ ಪೀಕಳಿಸತವ ಆಶ್ ಬ್ೀಡ ಈಶತವ ಪೀದ್ರ್ತ ಪೀಕಳಿಸತವ ಆಶ್ ಬ್ೀಡ ಈಶತವ ಪೀದ್  ಮೀಲ್ಲೀ ಶತರತಮೀಲ್ಲೀ ಶತರತ  
ಈಶನ್ೈಕಯ ಪ್ೀಳುವದ್ೈಸ್ರ್ವಾಗಿ ಈಶತವವ ಪುಸ್ತಮಾಡದ್ದ್ರಂದ್ಲ್ೀ ಹ್ೀಸ್ತ ಇಂತಕತೆ ಈಶನ್ೈಕಯ ಪ್ೀಳುವದ್ೈಸ್ರ್ವಾಗಿ ಈಶತವವ ಪುಸ್ತಮಾಡದ್ದ್ರಂದ್ಲ್ೀ ಹ್ೀಸ್ತ ಇಂತಕತೆ ||  
ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರ್ ಅನ್ ಯೀನಾಯಶರರ್ ಸ್ತಕತೆ ಸಾಕತ ನಿನ್ನ ಸ್ ಕತೆ ಸ್ತಕತೆ ಸಾಕತ ನಿನ್ನ ಸ್ ಕತೆ || || 22 22 ||||  
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ಅಂದ್ತ ಭೃಗತಮತಅಂದ್ತ ಭೃಗತಮತನಿ ಬಂದ್ತ ಚಂದ್ದ್ ವಕ್ಷವ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ್ಲ್ ದ್ರ್ಲವನ್ ಕತಂದ್ತ ನ್ ೀಡದ್ ನಿ ಬಂದ್ತ ಚಂದ್ದ್ ವಕ್ಷವ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ್ಲ್ ದ್ರ್ಲವನ್ ಕತಂದ್ತ ನ್ ೀಡದ್   
ಇಂದಿರ್ೀಶಇಂದಿರ್ೀಶ  ತನ್ನ ಸವ್ೀಯತನ್ನ ಸವ್ೀಯಶವರತವ ರಕ್ಷಿಸ್ತದ್ನ್ಂದ್ತ ಕ್್ ಂಡಾಶವರತವ ರಕ್ಷಿಸ್ತದ್ನ್ಂದ್ತ ಕ್್ ಂಡಾಡಿಡಿದ್ ಶತರತ ಎಂದ್ತ ಹರರ್ ತನ್ದ್ ಶತರತ ಎಂದ್ತ ಹರರ್ ತನ್  
ತಂದ್ತತಂದ್ತಪಕ್ಾರರ್ ಚಂದ್ವಾದ್ ಸ್ತರರ್ ಕತಂದಿಸದ್ಂದ್ರರ್ ಪಕ್ಾರರ್ ಚಂದ್ವಾದ್ ಸ್ತರರ್ ಕತಂದಿಸದ್ಂದ್ರರ್ || || 23 23 ||||  

 

ಕ್ಾಲ್ಲಲ ಿಕರವಿಲಿ ಕಣಯಂಗಳಿಲಿ ಕಂಗಳಿಲಿ ನಾಲ್ಲಗ್ಯಿಲಿವ್ನ್ ನ್ ೀವ ಮಾನ್ವ ಕ್ಾಲ್ಲಲ ಿಕರವಿಲಿ ಕಣಯಂಗಳಿಲಿ ಕಂಗಳಿಲಿ ನಾಲ್ಲಗ್ಯಿಲಿವ್ನ್ ನ್ ೀವ ಮಾನ್ವ ||  
ಈ ಲ್ ೀಕದಿ ಚ್ಲತವ ಕ್ಾಮನ್ ಈ ಲ್ ೀಕದಿ ಚ್ಲತವ ಕ್ಾಮನ್ ಗ್ಗ್ಲತವಾಕ್ಾರದ್ ಶ್ರೀಲ್ ೀಲನ್ ನಿರಾಕ್ಾರನ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳವರ್ೀ ಲತವಾಕ್ಾರದ್ ಶ್ರೀಲ್ ೀಲನ್ ನಿರಾಕ್ಾರನ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳವರ್ೀ ??  
ಸಂತರದ್ ಕ್್ೀಸಂತರದ್ ಕ್್ೀಳವಳವರ್ೀ ರ್ೀ ??  ಇಂತ್್ನ್ರತ ಬಾಳವರ್ ಇಂತ್್ನ್ರತ ಬಾಳವರ್ ??  || || 24 24 ||||  

 

ಗತಣ್ಣರ್ಲಿವ್ಂಬ ಮಾತತ ನಿನ್ಗ್ ಹಿೀನ್ವಾದ್ರ್ ಗತಣ್ಣರ್ಲಿವ್ಂಬ ಮಾತತ ನಿನ್ಗ್ ಹಿೀನ್ವಾದ್ರ್   ಅನ್ಂತನಿಅನ್ಂತನಿಗಿೀ ಮಾತನ್ನ್ಬಹತದ್ೀ ಗಿೀ ಮಾತನ್ನ್ಬಹತದ್ೀ ??  
ಜನ್ರತ ಮಾರಾವಿಯಂದ್ತ ನಿನ್ನನ್ನ್ ಮತನಿವ್ ಮಾನ್ವಜನ್ರತ ಮಾರಾವಿಯಂದ್ತ ನಿನ್ನನ್ನ್ ಮತನಿವ್ ಮಾನ್ವ    
ಸನ್ಕ್ಾದಿಮತನಿ ಮಾನ್ಯನ್ ಮಾರಾವಿ ಎಂಬರ್ ಸನ್ಕ್ಾದಿಮತನಿ ಮಾನ್ಯನ್ ಮಾರಾವಿ ಎಂಬರ್ ??  
ಬತಬತಧ್ರದ್ ಕ್್ೈಗ್ ಂಬರ್ ಧ್ರದ್ ಕ್್ೈಗ್ ಂಬರ್ ??  ಬಾಯೊಳ್ ಮಣ್ ತತಂಬರ್ ಬಾಯೊಳ್ ಮಣ್ ತತಂಬರ್ ??  || || 25 25 ||||  

 

ಇಂತತ ಪರಮತವ್ಂಬ ಕಂತ್್ರ್ ಇಂತತ ಪರಮತವ್ಂಬ ಕಂತ್್ರ್ ಪಪರದ್ತ ಬಲತರದ್ತ ಬಲತ    
ಭಾರಂಭಾರಂತತ ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ ಗತರತ ಚಿಂತ್ಾಮಣ್ಣರ್ ತತ ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ ಗತರತ ಚಿಂತ್ಾಮಣ್ಣರ್ ||  
ಸಂತತ ನ್ನ್ವುದ್ತಸಂತತ ನ್ನ್ವುದ್ತ  ಅಂತಯವಿಲಿದ್ ಪದ್ವ ಅಂತಯವಿಲಿದ್ ಪದ್ವ   
ಸಂತ್್ ೀಷ್ತೀರ್ಯರ ಕೃಪ್ಯಿಂದ್ೈದ್ತಸಂತ್್ ೀಷ್ತೀರ್ಯರ ಕೃಪ್ಯಿಂದ್ೈದ್ತವನ್ತವನ್ತ  
ಅಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಮಾಧ್ವನ್ತ ಈವ ಮೀದ್ವನ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಶ್ರೀಮಾಧ್ವನ್ತ ಈವ ಮೀದ್ವನ್ತ || || 26 26 ||||  

 

ಹತತು ಮತ್್ುೀ ನಾಲತೆ ಲ್ ೀಕದ್ ಜೀವರ ಮತುವ ತನ್ನ ರ್ತಕ್ತುಯಿಂದ್ ಮಾಡಿ ಹತತು ಮತ್್ುೀ ನಾಲತೆ ಲ್ ೀಕದ್ ಜೀವರ ಮತುವ ತನ್ನ ರ್ತಕ್ತುಯಿಂದ್ ಮಾಡಿ ||  
ತತುತ್ ಸಾಿನ್ದ್ಳಿಟ್ಿ ಸತಯಲ್ ೀಕದ್ ಡ್ರ್ನ್ಡಿಗ್ ಪಡಮಡತವ್ನ್ತ ತತುತ್ ಸಾಿನ್ದ್ಳಿಟ್ಿ ಸತಯಲ್ ೀಕದ್ ಡ್ರ್ನ್ಡಿಗ್ ಪಡಮಡತವ್ನ್ತ ||||  
ತತುವದ್ ಬಿತುರದ್ತಯರ್ ತ್್ ೀರತತರಲ್ಲ ಅತುತು ಪೀಗದ್ಂತತುವದ್ ಬಿತುರದ್ತಯರ್ ತ್್ ೀರತತರಲ್ಲ ಅತುತು ಪೀಗದ್ಂತ್್ ತ್್ ಚಿತು ಚಿತು ತತರತಹತತಲ್ಲರಲ್ಲ ರತಹತತಲ್ಲರಲ್ಲ   
ಮತಕ್ತುಪರ್ದ್ತು ಮನ್ವ ನ್ಡಿಸತತರಲ್ಲ ತನ್ನ ಅತಯಮತಕ್ತುಪರ್ದ್ತು ಮನ್ವ ನ್ಡಿಸತತರಲ್ಲ ತನ್ನ ಅತಯಯಿಂದ್ ಯಿಂದ್ ಭೃಭೃತಯನ್ ಭಾರ ನಿತಯದಿ ಪತುರಲ್ಲ ತಯನ್ ಭಾರ ನಿತಯದಿ ಪತುರಲ್ಲ || || 27 27 ||||  

 

ರಕೆಸರತಕೆರಕೆಸರತಕೆ  ತಗಿುಸ್ತದ್ವಗ್ ದ್ಕ್ಷನ್ ಶ್ಕ್ಷಿಸ್ತದ್ವಗ್ ತಗಿುಸ್ತದ್ವಗ್ ದ್ಕ್ಷನ್ ಶ್ಕ್ಷಿಸ್ತದ್ವಗ್   
ರ್ಕ್ಷಪತರ್ ಸಖನ್ನಿಪ ಕ್್ೈಲಾಸದ್ ಮತಕೆಣಣಗಾನ್ತ ಕ್್ೈರ್ ಮತಗಿವ್ನ್ತರ್ಕ್ಷಪತರ್ ಸಖನ್ನಿಪ ಕ್್ೈಲಾಸದ್ ಮತಕೆಣಣಗಾನ್ತ ಕ್್ೈರ್ ಮತಗಿವ್ನ್ತ||  
ಮತಖಯಮಾನ್ಸ ತತುವಕೆಭಮಾನಿರಾಗ್ ನಿೀನ್ತ ದ್ತಮತಖಯಮಾನ್ಸ ತತುವಕೆಭಮಾನಿರಾಗ್ ನಿೀನ್ತ ದ್ತಷ್ೆಮಯ ತತ ನಿನ್ನ ಕೃಪ್ಯಿಂದ್ ನಿೀಷ್ೆಮಯ ತತ ನಿನ್ನ ಕೃಪ್ಯಿಂದ್ ನಿೀಗತವ್ನ್ತ ಗತವ್ನ್ತ ||  
ಶತಷ್ೆವಾದಿಗಳ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲ ನ್ಗತವ್ನ್ತ ಶತಷ್ೆವಾದಿಗಳ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲ ನ್ಗತವ್ನ್ತ ಭಕ್ತುಪರ್ವನ್ನಭಕ್ತುಪರ್ವನ್ನ  ಹಿಹಿತವ್ಂದ್ತ ಬಗ್ವ್ನ್ತ ತವ್ಂದ್ತ ಬಗ್ವ್ನ್ತ ||  
ನಿೀನಿತು ಜ್ಞಾನ್ದಿ  ಮತಕತತಗ್ ಹ್ ೀಗತವ್ನ್ತ ನಿೀನಿತು ಜ್ಞಾನ್ದಿ  ಮತಕತತಗ್ ಹ್ ೀಗತವ್ನ್ತ || || 28 28 ||||  
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ಸಕಲ ಸರತರಂಘ್ರರಗ್ರಗತವ್ನ್ತ ಗತರತಗತಳ ವಿಕಸ್ತತ ಪಾದ್ಪದ್ತಮವನ್ ನ್ನ್ದ್ತ ಸಕಲ ಸರತರಂಘ್ರರಗ್ರಗತವ್ನ್ತ ಗತರತಗತಳ ವಿಕಸ್ತತ ಪಾದ್ಪದ್ತಮವನ್ ನ್ನ್ದ್ತ ||  
ನಿಖಿಲ ಜಗವ ಕ್ಾವ ನ್ರ್ರ್ಣನ್ ಕಥ್ರ್ ಬನಿಖಿಲ ಜಗವ ಕ್ಾವ ನ್ರ್ರ್ಣನ್ ಕಥ್ರ್ ಬಕತಕತತಯಿಂದಾನ್ತ ಬಣ್ಣಣಪ್ನ್ತ ತಯಿಂದಾನ್ತ ಬಣ್ಣಣಪ್ನ್ತ ||  
ಮತಕತತರ್ ಸತಖವನ್ತ ಉಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ರ್ತಕತತಕ್್ ೀವಿದ್ರನ್ತ ಕತಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ಮತಕತತರ್ ಸತಖವನ್ತ ಉಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ರ್ತಕತತಕ್್ ೀವಿದ್ರನ್ತ ಕತಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ||  
ಅಖಿಲ ಕತಜನ್ರನ್ತ  ದ್ಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ಈ ಖಳಅಖಿಲ ಕತಜನ್ರನ್ತ  ದ್ಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ಈ ಖಳರರ  ಮಮತವನ್ತ ಮಾಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ ತವನ್ತ ಮಾಣ್ಣಸತವ್ನ್ತ || || 29 29 ||||  

 

ಇಂದ್ರನ್ ರಾಜಯವ ತಂದ್ನ್ ಶತಭಗತಣಸಾಂದ್ರನ್ ಸತರಸಭಾ ಚಂದ್ರನ್ ಇಂದ್ರನ್ ರಾಜಯವ ತಂದ್ನ್ ಶತಭಗತಣಸಾಂದ್ರನ್ ಸತರಸಭಾ ಚಂದ್ರನ್ ||  
ನ್ಂದ್ನ್ ಕಂದ್ನ್ ವಂದ್ಯನ್ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ನ್ ತತತಪ್ ಮತಕತಂದ್ನ್ ನ್ಂದ್ನ್ ಕಂದ್ನ್ ವಂದ್ಯನ್ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ನ್ ತತತಪ್ ಮತಕತಂದ್ನ್ || || 30 30 ||||  

 

ಶೌರರ್ ನ್ನ್ಶೌರರ್ ನ್ನ್ವ್ವ್ನ್ತದಾರರ್ ಕತಜನ್ರ ನ್ತದಾರರ್ ಕತಜನ್ರ ವ್ೈರರ್ ಮಂದ್ರ್ ೀದಾಧರರ್ ವ್ೈರರ್ ಮಂದ್ರ್ ೀದಾಧರರ್ ||  
ಹರರ್ ದ್ತರತಹರರ್ ದ್ತರತನಿವಾರರ್ ಸತಜನ್ ೀಪಕ್ಾರರ್ ಮತಕತತಗ್ ದಾರರ್ ನಿವಾರರ್ ಸತಜನ್ ೀಪಕ್ಾರರ್ ಮತಕತತಗ್ ದಾರರ್ || || 31 31 ||||  

        

ಇಷ್ಿನ್ ದ್ತರತ ಘ್ರಟ್ಿನ್ ಇಷ್ಿನ್ ದ್ತರತ ಘ್ರಟ್ಿನ್ ಜಗಕತ ದಿಟ್ಿನ್ ಸತತ ಸಂತತಷ್ಿನ್ ಜಗಕತ ದಿಟ್ಿನ್ ಸತತ ಸಂತತಷ್ಿನ್ ||  
ಶ್ಷ್ಿನ್ ಶತಭಗತಣ ಶ್ಷ್ಿನ್ ಶತಭಗತಣ ಪುಪುಷ್ಿನ್ ತತತಪ್ನ್ತತೃಷ್ಿನ್ ಶತರತಗಿಂಬತ ಕ್್ ಟ್ಿನ್ ಷ್ಿನ್ ತತತಪ್ನ್ತತೃಷ್ಿನ್ ಶತರತಗಿಂಬತ ಕ್್ ಟ್ಿನ್ || || 32 32 ||||  

 

ನಿೀಲನ್ ನಿಜಜನ್ ಪಾಲನ್ ನಿಮಯಲಶ್ೀಲನ್ ಸತಚರತರಜಾಲನ್ ನಿೀಲನ್ ನಿಜಜನ್ ಪಾಲನ್ ನಿಮಯಲಶ್ೀಲನ್ ಸತಚರತರಜಾಲನ್ ||  
ಬಾಲನ್ ಸಂಗಿೀತ ಲ್ ೀಲನ್ ತತತಪ್ನ್ತ ಕ್ಾಲನ್ವಬಾಲನ್ ಸಂಗಿೀತ ಲ್ ೀಲನ್ ತತತಪ್ನ್ತ ಕ್ಾಲನ್ವರರಗ್ ಅನ್ಲನ್ ಗ್ ಅನ್ಲನ್ || || 33 33 ||||  

 

ರಂಗನ್ ಕರತಣಾಂತರಂಗನ್ ಖಲಕತಲಭಂಗನ್  ಮತನಿಜನ್ ಸಂಗನ್ ರಂಗನ್ ಕರತಣಾಂತರಂಗನ್ ಖಲಕತಲಭಂಗನ್  ಮತನಿಜನ್ ಸಂಗನ್ ||  
ಅಂಗನಾಜನ್ಕ್್ ಅನ್ಂಗನ್ ನಿತಯಶತಭಾಂಗಅಂಗನಾಜನ್ಕ್್ ಅನ್ಂಗನ್ ನಿತಯಶತಭಾಂಗನ್ ತತತಪ್ನ್ತತತುಂಗನ್ ನ್ ತತತಪ್ನ್ತತತುಂಗನ್ || || 34 34 ||||  

 

ಹರಕಥ್ಗಳ ಕ್್ೀಳದ್ವ ಬಹತಕ್ಾಲ ಬಾಳಿದ್ರ್ಹರಕಥ್ಗಳ ಕ್್ೀಳದ್ವ ಬಹತಕ್ಾಲ ಬಾಳಿದ್ರ್  ಫಲವ್ೀನ್ತ ಫಲವ್ೀನ್ತ ??  ಕ್ಾನ್ನ್ದ್ ಕ್ಾನ್ನ್ದ್ ||  
ಮರ  ಸಾಸ್ತರ ಕ್ಾಲವಿರದ್ಮರ  ಸಾಸ್ತರ ಕ್ಾಲವಿರದ್??  ಕ್ಾಗ್ರ್ ಹ್ಸರತ ಜರಜೀವಿಯನ್ರ್ ಸಜಜನ್ರತ ಕ್ಾಗ್ರ್ ಹ್ಸರತ ಜರಜೀವಿಯನ್ರ್ ಸಜಜನ್ರತ || || 35 35 ||||  

 

ಕ್ಾರತಕನ್ ತದಿ ಶಾವಸಕ್ಾರತಕನ್ ತದಿ ಶಾವಸವವ  ಬಿಡದ್ ಬಿಡದ್ ??  ಉರ ಹಂದಿ ನಾಯಿ ನ್ರಗಳು ಉರ ಹಂದಿ ನಾಯಿ ನ್ರಗಳು ||  
ಪರಯಿಸ್ತಕ್್ ಳವ್ ತಮತಮತಮದ್ರ ಪರಯಿಸ್ತಕ್್ ಳವ್ ತಮತಮತಮದ್ರ ??  ಮಾರಗ್ ಳಗಾಮಾರಗ್ ಳಗಾಗಿಗಿ  ರರಮಿಸವ್ ಮಿಸವ್ ??  

 

ಮ ಷ್ಕನ್ ಬಿಲದ್ಂತ್್ ಹರಕಥ್ ಕ್್ೀಳಿಮ ಷ್ಕನ್ ಬಿಲದ್ಂತ್್ ಹರಕಥ್ ಕ್್ೀಳಿ  ಸಂಸಂತ್್ ೀಷ್ಟಸದ್ವನ್ ಕಣಯಗಳು ತ್್ ೀಷ್ಟಸದ್ವನ್ ಕಣಯಗಳು ||  
ಶ್ರೀಶನ್ ಕ್್ೀತರಕ್್ೆ ಪೀಗದ್ ಕ್ಾಲುಳು ಪಾಷ್ಾಣ ಪರತಮರ್ಂಘ್ರರಗಳು ಶ್ರೀಶನ್ ಕ್್ೀತರಕ್್ೆ ಪೀಗದ್ ಕ್ಾಲುಳು ಪಾಷ್ಾಣ ಪರತಮರ್ಂಘ್ರರಗಳು || || 37 37 ||||  

 

ಹರರ್ ನ್ ೀಡದ್ ಕಣತಣ ನ್ವಿಲ್ಲರ್ ಕಣತಣ ನ್ರಹರರ್ಪಾಡದ್ವನ್ ಜಹ್ವಹರರ್ ನ್ ೀಡದ್ ಕಣತಣ ನ್ವಿಲ್ಲರ್ ಕಣತಣ ನ್ರಹರರ್ಪಾಡದ್ವನ್ ಜಹ್ವ||  
ವರಲ್ಲ ಬಳಲತವ ಮಂಡ ಕನ್ ಜಹ್ವ ಹರಚರಣಕ್್ರಗದ್ ನ್ರನ್ತ ವಾನ್ರನ್ತ ವರಲ್ಲ ಬಳಲತವ ಮಂಡ ಕನ್ ಜಹ್ವ ಹರಚರಣಕ್್ರಗದ್ ನ್ರನ್ತ ವಾನ್ರನ್ತ || || 38 38 ||||  
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ಏಳುದಿನ್ ಹರಕಥ್ರ್ ಕ್್ೀಳಿಯೊಏಳುದಿನ್ ಹರಕಥ್ರ್ ಕ್್ೀಳಿಯೊಬಬಬಬ  ದಾಳಿಯಿಡನ್ ಹರಪುರಕ್್ ದಾಳಿಯಿಡನ್ ಹರಪುರಕ್್ ??  
ಶ್ರೀಲ್ ೀಲನ್ ನ್ನ್ಶ್ರೀಲ್ ೀಲನ್ ನ್ನ್ದ್ರಡತ ಘ್ಳಿಗ್ಯೊಳೂ್ಬಬ ಮೀಲ್ನಿಪ ಮತಕ್ತುಗ್ೀರನ್ ದ್ರಡತ ಘ್ಳಿಗ್ಯೊಳೂ್ಬಬ ಮೀಲ್ನಿಪ ಮತಕ್ತುಗ್ೀರನ್ ??  || || 39 39 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ನಾರಾರ್ಣನ್ ಕ್್ ಂಡಾಡತವ ಬತಧ್ರತ ಸಂಸಾರವ ತ್್ ರ್ದ್ತ ಅದ್ರಂದ್ ನಾರಾರ್ಣನ್ ಕ್್ ಂಡಾಡತವ ಬತಧ್ರತ ಸಂಸಾರವ ತ್್ ರ್ದ್ತ ||  
ಮತದ್ದಿಂದ್ ವ್ೈಕತಂಠ್ಕ್್ೈದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಪದ್ ಸನಿನಧಿರ್ಲ್ಲ ಸತಖಿಸತವರತ ಮತದ್ದಿಂದ್ ವ್ೈಕತಂಠ್ಕ್್ೈದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಪದ್ ಸನಿನಧಿರ್ಲ್ಲ ಸತಖಿಸತವರತ || || 40 40 ||||  

 

ತತ್್ ೀ ವ್ೈಕಣಠಮಗಮದ್ ಭಾಸವರಂ ತಮಸಾಃ ಪರಂ | 
ರ್ತರ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ನಾಯಸ್ತನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಾಃ | 
ಶಾನಾುನಾಂ ನ್ಯಸುದ್ಣಾಾನಾಂ ರ್ತ್್ ೀ ನಾವತಯತ್್ೀ ರ್ತಾಃ  || 

 

ಸಾಕ್ಾನಾನರಾರ್ಣನಿಪಾ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ ಪಕತೆ ಬದ್ತಕತವುದ್ೀ ಮೀಕ್ಷ ಸಾಕ್ಾನಾನರಾರ್ಣನಿಪಾ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ ಪಕತೆ ಬದ್ತಕತವುದ್ೀ ಮೀಕ್ಷ ||  
ಪಕ್ಷಪಾತವಲಿ ಶತಕಮತನಿರ್ ವಾಕಯ ವಿವ್ೀಪಕ್ಷಪಾತವಲಿ ಶತಕಮತನಿರ್ ವಾಕಯ ವಿವ್ೀಕ್ತಕ್ತಗಳಿದ್ ನಿೀವ್ ನ್ ೀಡಿರ್ ೀ ಗಳಿದ್ ನಿೀವ್ ನ್ ೀಡಿರ್ ೀ || || 41 41 ||||  

 

ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕತಂಠ್ನ್ವ್ಂಬ ನಾಶವಿಲಿದಿಂದಿರ್ೀಶನ್ ವಿಕತಂಠ್ ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕತಂಠ್ನ್ವ್ಂಬ ನಾಶವಿಲಿದಿಂದಿರ್ೀಶನ್ ವಿಕತಂಠ್ ||  
ಚಂಚಂದ್ದ್ವನ್ ಮನ್ಯನಿಪ ವ್ೈಕತಂಠ್ಕ್್ ಮಂದ್ಮತಯ ನಾಶ ಉಂಟ್ ದ್ದ್ವನ್ ಮನ್ಯನಿಪ ವ್ೈಕತಂಠ್ಕ್್ ಮಂದ್ಮತಯ ನಾಶ ಉಂಟ್ || || 42 42 ||||  

 

ತನ್ನ ಮನ್ ಪೀದ್ತನ್ನ ಮನ್ ಪೀದ್  ಮೀಲ್ ನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಬನ್ನಗನ್ಂತ್್ ಕ್ಾನ್ನ್ದಿ ಮೀಲ್ ನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಬನ್ನಗನ್ಂತ್್ ಕ್ಾನ್ನ್ದಿ | |   
ವನಿನತ್್ರ್ರ ಕ ಡಿ ಪಣತಣಫಲ ಮೀಲತವನ್ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ನ್ತಡಿವರ್ ವನಿನತ್್ರ್ರ ಕ ಡಿ ಪಣತಣಫಲ ಮೀಲತವನ್ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ನ್ತಡಿವರ್ ||||43 43 ||||  

 

ನ್ಶವರವಲಿದ್ ಈ ಪದ್ವ್ ಬತಧ್ರಗ್ ಶಾಶವತ ಸಾಿನ್ವ್ನಿನ್ಶವರವಲಿದ್ ಈ ಪದ್ವ್ ಬತಧ್ರಗ್ ಶಾಶವತ ಸಾಿನ್ವ್ನಿಪುದ್ತ ಪುದ್ತ ||  
ಭಾಸವರ ವ್ೈಕತಂಭಾಸವರ ವ್ೈಕತಂಠ್ಠ್ವದ್ರಂದ್ ಎಲಿರಗತ ನಿಶ್ಿತ ಮತಕತತ ಕ್ಾಣ್ಣರ್  ವದ್ರಂದ್ ಎಲಿರಗತ ನಿಶ್ಿತ ಮತಕತತ ಕ್ಾಣ್ಣರ್  || || 44 44 ||||  

 

ಪರಮಾಗತ ಎಂದ್ತ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ರಸನ್ ಸ್ತರವರನ್ ಶತಕಯೊೀಗಿ ವಣ್ಣಯಸ್ತದ್ ಪರಮಾಗತ ಎಂದ್ತ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ರಸನ್ ಸ್ತರವರನ್ ಶತಕಯೊೀಗಿ ವಣ್ಣಯಸ್ತದ್ ||  
ಅರಅರಕ್್ರ್ತಳಳ ಬತಧ್ರತ ಅದ್ರಂದಿೀಕ್್ರ್ತಳಳ ಬತಧ್ರತ ಅದ್ರಂದಿೀ  ಪದ್ವನ್ತನ ಪರಮ ಮತಕತತಯನ್ಬ್ೀಕತ ಪದ್ವನ್ತನ ಪರಮ ಮತಕತತಯನ್ಬ್ೀಕತ || || 45 45 ||||  

 

ಧ್ನ್ಯರ್ತಗಳಿೀ ಲ್ ೀಕವ ಪಕೆಮೀಲ್ ಪುನ್ನರಾವೃಧ್ನ್ಯರ್ತಗಳಿೀ ಲ್ ೀಕವ ಪಕೆಮೀಲ್ ಪುನ್ನರಾವೃತುತು  ಇಲಿ ಗಡ ಇಲಿ ಗಡ ||  
ಇನ್ ನಂದ್ತ ಮೀಕ್ಷ ಉಂಟ್ಂಬ ಖಳರ ಮತನ್ನವ ಮದಿಯಸ್ತತ್ಾಗಿ ಇನ್ ನಂದ್ತ ಮೀಕ್ಷ ಉಂಟ್ಂಬ ಖಳರ ಮತನ್ನವ ಮದಿಯಸ್ತತ್ಾಗಿ || || 46 46 ||||  

 

ನ್ ಚ ಪುನ್ರಾವತಯತ್್ೀ ಎಂಬ ವ್ೀದಾಂತ ಮನಿನಸ್ತದ್ ಮತಕ್ತುರ್ ಬಿಟಿಿನ್ ನಂದ್ತ ನ್ ಚ ಪುನ್ರಾವತಯತ್್ೀ ಎಂಬ ವ್ೀದಾಂತ ಮನಿನಸ್ತದ್ ಮತಕ್ತುರ್ ಬಿಟಿಿನ್ ನಂದ್ತ ||  
ಹ್ಸರಲಿದ್ ಮತಕ್ತು ಸಲಿದಾಗಿ ನ್ಮಮ ಎಹ್ಸರಲಿದ್ ಮತಕ್ತು ಸಲಿದಾಗಿ ನ್ಮಮ ಎಸ್ವ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ ಮತಖಯ ಮೀಕ್ಷ ಸ್ವ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ ಮತಖಯ ಮೀಕ್ಷ || || 47 47 ||||  
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ಹ್ೀಳಿರ್ ೀ ವಾದಿ ಹ್ೀಳಿರ್ ೀ ವಾದಿ !!  ತತಮವ್ಂಮವ್ಂಬಬ  ನಿನನಾನಜ್ಞಾನ್ ಬಿೀಳುಕ್್ ಟ್ಿ ಲ್ ೀಕ ಪುಸ್ತಯ ನಿನನಾನಜ್ಞಾನ್ ಬಿೀಳುಕ್್ ಟ್ಿ ಲ್ ೀಕ ಪುಸ್ತಯ ??  
ಆಲ್ ೀಚಿಸತ ನಿನ್ನ ಮತದ್ ರಹಸಯವ ಈ ಲ್ ೀಕವ್ ದಿವಯ ಮತಕತತ ಆಲ್ ೀಚಿಸತ ನಿನ್ನ ಮತದ್ ರಹಸಯವ ಈ ಲ್ ೀಕವ್ ದಿವಯ ಮತಕತತ || || 48 48 ||||  

 

ಇಂತತ ಇಂತತ ನ್ ೀನ್ ೀಡಲತ ಸವಯ ಪದ್ದ್ ಸಂಪದ್ ನಿನ್ಗ್ ಭಾರಂತ ಗಂಟ್ಲತ ಗಾಣವಾರ್ತು ಡಲತ ಸವಯ ಪದ್ದ್ ಸಂಪದ್ ನಿನ್ಗ್ ಭಾರಂತ ಗಂಟ್ಲತ ಗಾಣವಾರ್ತು ||  
ಹಂತತನ್ವ ಬಿಡತ ನಾವ್ಂದ್ರ್ಯವನ್ನೀ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿಂದ್ಗಿೀಕರಸತ ಹಂತತನ್ವ ಬಿಡತ ನಾವ್ಂದ್ರ್ಯವನ್ನೀ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿಂದ್ಗಿೀಕರಸತ || || 49 49 ||||  

 

ಲ್ ೀಕ್್ೈಕನಾರ್ ನಾರಾರ್ಣಗ್ ಪರರ್ವಾದ್ ವ್ೈಕತಂಠ್ ಪುರರ್ ವಣ್ಣಯಪ್ನ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೈಕನಾರ್ ನಾರಾರ್ಣಗ್ ಪರರ್ವಾದ್ ವ್ೈಕತಂಠ್ ಪುರರ್ ವಣ್ಣಯಪ್ನ್ತ ||  
ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ಲಿ್ಲ ಮತಕುರಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ಲಿ್ಲ ಮತಕುರಗ್ ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿರಾಕತಲ ಸತಗ್ ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿರಾಕತಲ ಸತಖಖವಿತತು ಪರ್ವ ವಿತತು ಪರ್ವ || || 50 50 ||||  

 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ಂಘ್ರರರ್ ನ್ನ್ರ್ದ್ವರಗಿೀ ಲ್ ೀಕವ್ಂದ್ಂದ್ತ ದ್ ರಕದ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ಂಘ್ರರರ್ ನ್ನ್ರ್ದ್ವರಗಿೀ ಲ್ ೀಕವ್ಂದ್ಂದ್ತ ದ್ ರಕದ್ತ ||  
ಪರಕೃಷ್ಿಸತವರಾಶ್ಗಳಲಿ್ಲಪುಾವು ಗಡ ಪಾರಕೃತವಲಿ ನಿತಯ ಗಡ ಪರಕೃಷ್ಿಸತವರಾಶ್ಗಳಲಿ್ಲಪುಾವು ಗಡ ಪಾರಕೃತವಲಿ ನಿತಯ ಗಡ || || 51 51 || ||   

 

ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿತಯ ಸನಾತನ್ವ್ಂಎಂದ್ಂದ್ತ ನಿತಯ ಸನಾತನ್ವ್ಂಬ ಈ ಚಂದ್ದ್ ಪದ್ವು ದಿವಯ ಗಡ ಬ ಈ ಚಂದ್ದ್ ಪದ್ವು ದಿವಯ ಗಡ ||  
ನಿಂದ್ಯ ತರಗತಣಂಗಳು ಹ್ ಂದ್ವಿೀ ಲ್ ೀಕಕ್್ೆ ಕತಂದ್ತ ಕ್್ ರತ್್ಗಳಿಲಿ ಗಡ ನಿಂದ್ಯ ತರಗತಣಂಗಳು ಹ್ ಂದ್ವಿೀ ಲ್ ೀಕಕ್್ೆ ಕತಂದ್ತ ಕ್್ ರತ್್ಗಳಿಲಿ ಗಡ || || 52 52 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ ಮಾಮದಿ ದ್ೀವರ್ಲಿರತ ಹರರ್ ಸದ್ನ್ವ್ನಿಪ ಪುರತರರ್ಕ್್ ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ ಮಾಮದಿ ದ್ೀವರ್ಲಿರತ ಹರರ್ ಸದ್ನ್ವ್ನಿಪ ಪುರತರರ್ಕ್್ ||  
ಮತದ್ದಿಂದ್ ಕ್್ೈಮತಗಿದ್ತ ಪೂಜಸತವರ್ಂದ್ಂದಿೀ ಪದ್ ನಿತಯ ಸ್ತದ್ಧರಾಸಾದ್ ಗಡ ಮತದ್ದಿಂದ್ ಕ್್ೈಮತಗಿದ್ತ ಪೂಜಸತವರ್ಂದ್ಂದಿೀ ಪದ್ ನಿತಯ ಸ್ತದ್ಧರಾಸಾದ್ ಗಡ || || 53 53 ||||  

 

ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಾಪಕ ಪ ತಟಾಕಂಗಳು ಮತುಲಿ್ಲದ್ದ ಮನ್ ಉಪಾಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಾಪಕ ಪ ತಟಾಕಂಗಳು ಮತುಲಿ್ಲದ್ದ ಮನ್ ಉಪಾರಗ್ಗಳಾಗಿರಗ್ಗಳಾಗಿ||  
ಬಲಿ್ಲದ್ದ ರಮ ತನ್ನ ನ್ಲಿನ್ ಚಿತುವ ವಲಿ್ಲಸ ಬ್ೀಕ್್ಂದಿಹಳು ಗಡ ಬಲಿ್ಲದ್ದ ರಮ ತನ್ನ ನ್ಲಿನ್ ಚಿತುವ ವಲಿ್ಲಸ ಬ್ೀಕ್್ಂದಿಹಳು ಗಡ || || 54 54 ||||  

 

ಅಕಯಕ್್ ೀಅಕಯಕ್್ ೀಟಿಟಿಗಳಂತ್್ ವ್ೈಕತಂಠ್ಲ್ ೀಕ ದ್ಶ ದಿಕ್ತೆನ್ ಳಗ್ ಬ್ಳಗತವುದ್ತ ಗಳಂತ್್ ವ್ೈಕತಂಠ್ಲ್ ೀಕ ದ್ಶ ದಿಕ್ತೆನ್ ಳಗ್ ಬ್ಳಗತವುದ್ತ ||  
ಲಕ್ಷಿಮಗಲಿದ್ ಇಂರ್ ಕ್ಾಂತ ಮಿಕೆವರಗ್ ಬಗ್ಯ ನಿೀವ್ ವಿಚಾರಸ್ತರ್ ೀ ಲಕ್ಷಿಮಗಲಿದ್ ಇಂರ್ ಕ್ಾಂತ ಮಿಕೆವರಗ್ ಬಗ್ಯ ನಿೀವ್ ವಿಚಾರಸ್ತರ್ ೀ || || 55 55 ||||  

 

ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ಂಬ ಹರರ್ ಲ್ ೀಕ ಬ್ ಮಮನ್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆಂತಲತ ಮೀಲ್ಲಹತದ್ತ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ಂಬ ಹರರ್ ಲ್ ೀಕ ಬ್ ಮಮನ್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆಂತಲತ ಮೀಲ್ಲಹತದ್ತ ||  
ಶ್ ೀಕರಹಿತರಾದ್ ಸ್ತದ್ಧಶ್ ೀಕರಹಿತರಾದ್ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯರಲಿ್ಲ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಸತಖವನ್ತಣತತಹರತ ಸಾಧ್ಯರಲಿ್ಲ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಸತಖವನ್ತಣತತಹರತ || || 56 56 ||||  

 

ಲಕ್ಷ ಯೊೀಜನ್ ಮೀಲ್ಲಕೆನ್ಂತ್ಾಸನ್ಲಕ್ಷ ಯೊೀಜನ್ ಮೀಲ್ಲಕೆನ್ಂತ್ಾಸನ್, , ಲಕ್ಷಿಮೀಶನಿಹ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ ಲಕ್ಷಿಮೀಶನಿಹ ಶ್ವೀತದಿವೀಪ ||  
ಲಕ್ಷವ್ೈವತತುಲಕ್ಷವ್ೈವತತು, , ವ್ೈಕತಂಠ್ ಇಪಾತ್್ೈದ್ತ ಲಕ್ಷ ಷ್್ ೀಡಶ ಕ್್ ೀಟಿರ್ಲ್ಲಹತದ್ತ ವ್ೈಕತಂಠ್ ಇಪಾತ್್ೈದ್ತ ಲಕ್ಷ ಷ್್ ೀಡಶ ಕ್್ ೀಟಿರ್ಲ್ಲಹತದ್ತ || || 57 57 ||||  
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ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ಯವಾದ್ ಮತಖಯ ಮತಕ್ತುಸಾಿನ್ ಶ್ರೀನಾರ್ನಿಹ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ಯವಾದ್ ಮತಖಯ ಮತಕ್ತುಸಾಿನ್ ಶ್ರೀನಾರ್ನಿಹ ವ್ೈವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ಂದ್ತ ಕತಂಠ್ವ್ಂದ್ತ ||  
ಯೀನಾಪವಗಾಯಖಯವ್ಂಬ ಭಾಗವತ್್ ೀಕ್ತು ತ್ಾನ್ ನಿಣಯಯಿಸ್ತಯೀನಾಪವಗಾಯಖಯವ್ಂಬ ಭಾಗವತ್್ ೀಕ್ತು ತ್ಾನ್ ನಿಣಯಯಿಸ್ತ  ಪ್ೀಳಿತಲಿ ಪ್ೀಳಿತಲಿ || || 58 58 ||||  

 

ಇದ್ ಅಪವಗಯವ್ಂದ್ತ ವಾಯಸದ್ೀವ ತ್ಾನ್ ಲ್ಲದ್ತ ಪ್ೀಳದ ಹರರ್ ಪದ್ವ್ಮೀಕ್ಷ ಇದ್ ಅಪವಗಯವ್ಂದ್ತ ವಾಯಸದ್ೀವ ತ್ಾನ್ ಲ್ಲದ್ತ ಪ್ೀಳದ ಹರರ್ ಪದ್ವ್ಮೀಕ್ಷ ||  
ಅಧ್ಮ ವಾದಿಗಳಿಗಿಅಧ್ಮ ವಾದಿಗಳಿಗಿದ್ದ್  ಕ್್ೀಳಿ ಚಿತುದ್ ಮದ್ವಳಿವುದ್ತ ಏನಾಶಿರ್ಯ ಕ್್ೀಳಿ ಚಿತುದ್ ಮದ್ವಳಿವುದ್ತ ಏನಾಶಿರ್ಯ || || 59 59 ||||  

 

ನಾಡ ಖ್ ೀಡಿಗಳ ಅನ್ತಶಾಸನ್ವನಾಡ ಖ್ ೀಡಿಗಳ ಅನ್ತಶಾಸನ್ವ  ನ್ಂಬತವ ಮ ಢ ಸವಯರ ಗತರತವ್ನಿಪ ನ್ಂಬತವ ಮ ಢ ಸವಯರ ಗತರತವ್ನಿಪ ||  
ಪೌರಢಗ್ಯ ಸಮಮತರಾದ್ ವಾಯಸರ ಮಾತ ನ್ ೀಡಿ ಮನಿನಸದಿರ್ ನ್ಗರ್ಪೌರಢಗ್ಯ ಸಮಮತರಾದ್ ವಾಯಸರ ಮಾತ ನ್ ೀಡಿ ಮನಿನಸದಿರ್ ನ್ಗರ್    || || 60 60 ||||  

 

ಭ್ೀಜ್ೀ ಖಗ್ೀಂದ್ರಭ್ೀಜ್ೀ ಖಗ್ೀಂದ್ರಧ್ವಜಪಾದ್ ಮ ಲಧ್ವಜಪಾದ್ ಮ ಲಮಂಮಂದಿೀ ಜಗತ್ ಖಾಯತ ಭಾಗವತ ದಿೀ ಜಗತ್ ಖಾಯತ ಭಾಗವತ ||  
ಓಜ್ಓಜ್ಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ಅನ್ಯರ ಮತ ರಾಜಪುಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ಅನ್ಯರ ಮತ ರಾಜಪುದ್ಂದ್ಂತತತತ  ಸಭ್ಯೊಳಗ್ ಸಭ್ಯೊಳಗ್ || || 61 61 ||||  

 

ಪ್ೀಳ್ಲ್ ಪ್ೀಳ್ಲ್   ವಾದಿ ಖಗ್ೀಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ್ಮ ಲ ನಿನ್ನ ಮತಕ್ತುಯೊಳುಂಟ್ ವಾದಿ ಖಗ್ೀಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ್ಮ ಲ ನಿನ್ನ ಮತಕ್ತುಯೊಳುಂಟ್ ??  
ಈ ಲ್ಲಂಗ ಹರಲ್ ೀಕಕೆಸಾಧಾರಣವ್ಂದ್ತ ಬಾಲಕರ್ಲಿರ್ ಬಲಿರ್ೈಸ್ ಈ ಲ್ಲಂಗ ಹರಲ್ ೀಕಕೆಸಾಧಾರಣವ್ಂದ್ತ ಬಾಲಕರ್ಲಿರ್ ಬಲಿರ್ೈಸ್ ??  || || 62 62 ||||  

 

ಅಲಿ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾದ್ ಸ್ೀವ್ಯ ಕ್್ೈವಲಯವಲಿದ್ ಅವನ್ೈಕಯ ಸಅಲಿ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾದ್ ಸ್ೀವ್ಯ ಕ್್ೈವಲಯವಲಿದ್ ಅವನ್ೈಕಯ ಸಲಿ ಲಿ ||  
ಎಲಿರತ ಬಲಿರತ ಹರರ್ ಭ್ೀದ್ವಲಿದ್ದಿಲಿವ್ಂಬತದ್ನ್ತ  ಎಲಿರತ ಬಲಿರತ ಹರರ್ ಭ್ೀದ್ವಲಿದ್ದಿಲಿವ್ಂಬತದ್ನ್ತ  || || 63 63 ||||  

 

ಖಗ್ೀಂಖಗ್ೀಂದ್ರ ನಾಮವ್ ದ್ವೈತ ತರತಮಭಾವ ಬಗ್ರ್ರತಪತತದ್ರ ನಾಮವ್ ದ್ವೈತ ತರತಮಭಾವ ಬಗ್ರ್ರತಪತತ, , ಪಾದ್ ಶಬದ ಪಾದ್ ಶಬದ ||  
ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಾರನ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳಿತತ ವಾಯಸ್ ೀಕ್ತುಗ್ ಕ್ಾಮಧ್ೀನ್ತ ಇನ್ತನ ಪರತಯೀ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಾರನ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳಿತತ ವಾಯಸ್ ೀಕ್ತುಗ್ ಕ್ಾಮಧ್ೀನ್ತ ಇನ್ತನ ಪರತಯೀ ||||64 64 ||||  

 

ಮತಕ್ತುಯೊಳಿಹ ಭ್ೀದ್ ಸತಯವ್ಂಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಮತ್ ು್ ಮತಕ್ತುಯೊಳಿಹ ಭ್ೀದ್ ಸತಯವ್ಂಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಮತ್ ು್ ‘‘ನ್ ರ್ತರ ಮಾರಾನ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ’’  ಎಂಬ ಎಂಬ ||  
ರ್ತಕು ಭಾಗವತ್್ ೀಕ್ತು ಮತರ್ತಕು ಭಾಗವತ್್ ೀಕ್ತು ಮತಕುರ ಭ್ೀದ್ವ ಸತಯವ್ಂದ್ತ ಸಾಿಪಸ್ತತಲಾ ಕುರ ಭ್ೀದ್ವ ಸತಯವ್ಂದ್ತ ಸಾಿಪಸ್ತತಲಾ || || 65 65 ||||  

 

‘‘ಹರ್ೀರನ್ತವರಹರ್ೀರನ್ತವರತ್ಾ ರ್ತರತ್ಾ ರ್ತರ’’  ಎಂದ್ತ ಸೃತ ನಿರ ಪಸ್ತತತ ಹರರ್ ಭ್ೀದ್ ಎಂದ್ತ ಸೃತ ನಿರ ಪಸ್ತತತ ಹರರ್ ಭ್ೀದ್ ||  
ಪಪರಮಾರ್ಯರಮಾರ್ಯಸತಯಸತಯ, , ನಿನ್ಗ  ಆ ಮಾಯ ಇರದ್ ಕಲ್ಲಾತವಾಗತವುದ್ ನಿನ್ಗ  ಆ ಮಾಯ ಇರದ್ ಕಲ್ಲಾತವಾಗತವುದ್ ??  || || 66 66 ||||  

 

ಈಷ್ನಾಮಯ ಇರ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ ನ್ೀತ ವಾಯಸನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಷ್್ೀಧ್ ಈಷ್ನಾಮಯ ಇರ್ ರ್ತರ ಮಾರಾ ನ್ೀತ ವಾಯಸನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಷ್್ೀಧ್ ||  
ಹ್ೀಹ್ೀಸ್ತಸ್ತ  ಕ ಕ ಡತವುದ್ಡತವುದ್??  ಪುಟ್ ಿಂದ್ತ ಘ್ಟ್ವಿರಲತ ನಾಸ್ಯತರ ಘ್ಟ್ವ್ಂದ್ಪುಟ್ ಿಂದ್ತ ಘ್ಟ್ವಿರಲತ ನಾಸ್ಯತರ ಘ್ಟ್ವ್ಂದ್ನ್ತನವರ್ೀನ್ತನವರ್ೀ  ??  || || 67 67 ||||  
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ನಿನಿಚ ಛ್ಗ್ ಬ್ೀನಿನಿಚ ಛ್ಗ್ ಬ್ೀಕ್ಾಕ್ಾದ್ರ್ಯವ ಪ್ೀಳುವದ್ದ್ರ್ಯವ ಪ್ೀಳುವದ್  ಶಬದಶಬದ  ??  ತನ್ನ ಶಕಯವಾದ್ರ್ಯವನ್ ತನ್ನ ಶಕಯವಾದ್ರ್ಯವನ್ ||  
ಎನ್ನ ಬಹತದ್ೈಸ್ಎನ್ನ ಬಹತದ್ೈಸ್??  ತತತತಹಿನ್ ಪರ ಶಬದ ವಹಿನರ್ರ್ಯವನ್ತ ನ್ತಡಿಹಿನ್ ಪರ ಶಬದ ವಹಿನರ್ರ್ಯವನ್ತ ನ್ತಡಿವುದ್ ವುದ್ ??  || || 68 68 ||||  

 

ರನ್ನ ತ್್ತುರನ್ನ ತ್್ತುಸ್ತದ್ ಚಿನ್ನದ್ೀಳು ಕ್್ ೀಟ್ ಮನ್ಮರ್ನ್ರ್ಯನ್ ಪುರಗ್ ಸ್ತದ್ ಚಿನ್ನದ್ೀಳು ಕ್್ ೀಟ್ ಮನ್ಮರ್ನ್ರ್ಯನ್ ಪುರಗ್ ||  
ತನ್ಮಧ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ಅಯೊೀಧಾಯನ್ಗರ ಸತವಣಯ ಗ್ ೀಪುರತದ್ ಳೂ್ತನ್ಮಧ್ಯದ್ಲಿ್ಲ ಅಯೊೀಧಾಯನ್ಗರ ಸತವಣಯ ಗ್ ೀಪುರತದ್ ಳೂ್ಪುಾತಹತದ್ತ ಪುಾತಹತದ್ತ || || 69 69 ||||  

 

ತನ್ಮಧ್ಯೀ ನ್ಗರೀ ದಿವಾಯ ಸಾಯೊೀಧ್ಯೀತ ಪರಕ್ತೀತಯತ್ಾ | 
ಆರ ಢರೌವನ್ೈನಿಯತ್ಾಯ ದಿವಯ ನಾರೀನ್ರ್ೈರ್ತಯತ್ಾ || 

 

ಸ್ತರದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ಮತರಹರನ್ ಪಟ್ಿಣದ್ ಳು ಪರಪರರ್ ಮನ್ರ್ ರ ಪದ್ಲ್ಲ ಸ್ತರದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ಮತರಹರನ್ ಪಟ್ಿಣದ್ ಳು ಪರಪರರ್ ಮನ್ರ್ ರ ಪದ್ಲ್ಲ ||  
ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚತವಳು ಅಚಛಪರಕೃತಯಿಂದ್ ವಿರಚಿತ ಗೃಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚತವಳು ಅಚಛಪರಕೃತಯಿಂದ್ ವಿರಚಿತ ಗೃಹಗಹಗಳೂ್ಪುಾವವು ಳೂ್ಪುಾವವು || || 70 70 ||||  

 

ಅನ್ನಅನ್ನಘ್ಯಯ ರತನ ಮಂದಿರದ್ತಪಾರಗ್ಗಳಘ್ಯಯ ರತನ ಮಂದಿರದ್ತಪಾರಗ್ಗಳ  ಬಣ್ಣಣಬಣ್ಣಣಸಲ್ನ್ನಳವಲಿ ಸಲ್ನ್ನಳವಲಿ ||  
ರನ್ನದ್ ದಾವರನ್ನದ್ ದಾವರದ್ ಪರಖರ  ಕ್ಾಂತಗ್ರದ್ ಪರಖರ  ಕ್ಾಂತಗ್  ತನ್ನಲ್ ೀಡತವುದ್ಂಧ್ಕ್ಾರ ತನ್ನಲ್ ೀಡತವುದ್ಂಧ್ಕ್ಾರ || || 71 71 ||||  

 

ಆರ್ತತ್ಾಕಯ ಸಮಪರಭಮಂಬ ಪಂಚರಾತರ ಭರ್ವಿಲಿದ್ಚತಯತನ್ ಪುರವ ಆರ್ತತ್ಾಕಯ ಸಮಪರಭಮಂಬ ಪಂಚರಾತರ ಭರ್ವಿಲಿದ್ಚತಯತನ್ ಪುರವ ||  
ಪರರ್ದಿಂದ್ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತ್ಾಗಿ ಈ ಪುರ ಕತುಲ್ರ್ ಕ್್ಡಿಸತವುದ್ ಂದ್ಚಿರಯ ಪರರ್ದಿಂದ್ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತ್ಾಗಿ ಈ ಪುರ ಕತುಲ್ರ್ ಕ್್ಡಿಸತವುದ್ ಂದ್ಚಿರಯ ??  || || 72 72 ||||  

 

ನಾಲತೆ ದಿಕತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಾಗಿಲ ಸಾಲುಳು ನಾಲತೆ ದಿಕತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಾಗಿಲ ಸಾಲುಳು ಚೌಕಚೌಕಶತದ್ಧವಾದ್ ಕ್್ ೀಟ್ಯೊಳಗ್ ಶತದ್ಧವಾದ್ ಕ್್ ೀಟ್ಯೊಳಗ್   
ಲ್ ೀಕಪಾಲರ ಮನ್ನಣ್ಯಿಂದ್ಲಲಿ್ಲಗ್ಲ್ ೀಕಪಾಲರ ಮನ್ನಣ್ಯಿಂದ್ಲಲಿ್ಲಗ್  ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ ಮಮಮಮ ಬಾಹ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ ಮಮಮಮ ಬಾಹ || || 73 73 ||||  

 

‘‘ಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮರ್ತಸ ಏನಾನ್ ಬರಹಮ ಗಮರ್ತ’’  ಎಂಬ ಶತರತ ನ್ರ್ದಿಂದ್ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತ್ಾಗಿ ಎಂಬ ಶತರತ ನ್ರ್ದಿಂದ್ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತ್ಾಗಿ ||  
ಪರರ್ವಾದ್ ಲ್ಲಙ್ುದ್ೀಹಪರರ್ವಾದ್ ಲ್ಲಙ್ುದ್ೀಹದ್ ಜೀವನ್ತಮಕುರತ ಜರ್ ಜರ್ವ್ನ್ತನತುದ್ ಜೀವನ್ತಮಕುರತ ಜರ್ ಜರ್ವ್ನ್ತನತುಹರಲಿ್ಲ ಹರಲಿ್ಲ || || 74 74 ||||  

 

ಅಪರತೀಕ್ಾಲಂಬನ್ರ ಮತಖಯಪಾರಣ ಸಪು ಪಾರಕ್ಾರಂಗಳೂ್ಳಗ್ ಅಪರತೀಕ್ಾಲಂಬನ್ರ ಮತಖಯಪಾರಣ ಸಪು ಪಾರಕ್ಾರಂಗಳೂ್ಳಗ್ ||  
ಮತಕ್ತು ಪರರ್ಂತ ಭ್ ೀಗಂಗಳುಂಡತ ಕ್್ ಂಮತಕ್ತು ಪರರ್ಂತ ಭ್ ೀಗಂಗಳುಂಡತ ಕ್್ ಂಡಿಪಾಂತ್್ ಕಟ್ತಿಮಾಡತವನ್ತ ಡಿಪಾಂತ್್ ಕಟ್ತಿಮಾಡತವನ್ತ ||||  7755  ||||  

 

ಮತಕ್ಾುಮತಕ್ಾುಮತಕುರತ ಕ ಡಿ ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ರ್ಸ್ತಹರತ ಸಪು ಪಾರಕ್ಾರಂಗಳೂ್ಳಗ್ ಮತಕುರತ ಕ ಡಿ ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ರ್ಸ್ತಹರತ ಸಪು ಪಾರಕ್ಾರಂಗಳೂ್ಳಗ್ ||  
ಚಿತರ ಚಾವಡಿಯೊಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಹರಗ್ ಅಮತಕು ಸತರರತ ಬಿನ್ನೈಸತವರತ ಚಿತರ ಚಾವಡಿಯೊಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಹರಗ್ ಅಮತಕು ಸತರರತ ಬಿನ್ನೈಸತವರತ || || 76 76 ||||  
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ಪರಧಾನ್ ಪರಮವಯೀಮನೀರನ್ುರಾ ವಿರಜಾನ್ದಿೀ | 
ದ್ೀವಾಙ್ು ಸ್ವೀದ್ ಜನಿತ ತ್್ ೀಯೈಾಃ ಪರಸರವಿತ್ಾ ಶತಭಾ | 
ಶ್ರೀಯೊೀ ಮೀಕ್ಷ ಪದ್ಂ ದಿವಯಮಮೃತಂ ವಿಷ್ತಣಮನಿದರಮ್ | 
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಧಾಮ ವ್ೈಕತಣಠಂ ಶಾಶವತಂ ಪದ್ಂ | 
ನಿತಯಂ ಚ ಪರಮಂ ವಯೀಮ ಸವೀಯತೃಷ್ಿಂ ಸನಾತನ್ಂ | 
ಪರಾಯರ್ ವಾಚಕಸುಸಯ ಪರನಾಧಮನೀSಚತಯತ ಸಯ ಚ || 

 

ಮತಕುಗ್ಯ ಮನ್ರಾದ್ ಹರರ್ ಅಂತಾಃ ಪುರದ್ ಸತತುಲ್ಲಪುಾದ್ತ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ತ ಮತಕುಗ್ಯ ಮನ್ರಾದ್ ಹರರ್ ಅಂತಾಃ ಪುರದ್ ಸತತುಲ್ಲಪುಾದ್ತ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ತ ||  
ತತುವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದ್ರ್ ಳು ಮತಳುಗ್ ನಿಮತಯಕುವಾಹ್ ೀದ್ತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ತತುವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದ್ರ್ ಳು ಮತಳುಗ್ ನಿಮತಯಕುವಾಹ್ ೀದ್ತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ || || 77 77 ||||  

 

ಸಪುಮದಾವಸಪುಮದಾವರಪರ್ಯಂತ ಬಂಧ್ಕ ಮಾಯ ಮತ್ ು್ ಮತಕುರಪಾ ಹರರ್ ರಪರ್ಯಂತ ಬಂಧ್ಕ ಮಾಯ ಮತ್ ು್ ಮತಕುರಪಾ ಹರರ್ ||  
ಉತುಮಾಂತಾಃ ಪುರವಿಂತ್್ರಡರ ನ್ಡತವ್ ಸತತುಲ್ಲಪುಾದ್ತ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ತ ಉತುಮಾಂತಾಃ ಪುರವಿಂತ್್ರಡರ ನ್ಡತವ್ ಸತತುಲ್ಲಪುಾದ್ತ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ತ || || 78 78 ||||  

 

ಏಳನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಳಿದ್ದ ಜರ್ ವಿಜರ್ರತ ಭ ಲ್ ೀಕದ್ಲಿ್ಲ ಪುಟಿಿದ್ರಾಗಿ ಏಳನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಳಿದ್ದ ಜರ್ ವಿಜರ್ರತ ಭ ಲ್ ೀಕದ್ಲಿ್ಲ ಪುಟಿಿದ್ರಾಗಿ ||  
ಕ್ಾಲನ್ ಭಕ್ಾಲನ್ ಭರ್ರ್ವಿೀವ ಪರಕೃತ ಆಪರರ್ಂತ ಕ್ಾಲ ರ ಜನ್ರ ಕಟ್ತಿವಳು ವಿೀವ ಪರಕೃತ ಆಪರರ್ಂತ ಕ್ಾಲ ರ ಜನ್ರ ಕಟ್ತಿವಳು || || 79 79 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಳಗ್ ಮತಕುರ್ಅದ್ರಂದ್ ಳಗ್ ಮತಕುರ್  ಪೀಪೀಗತವರಲಿದ್ ಮಿಕೆ ಬತಧ್ರಗತವರಲಿದ್ ಮಿಕೆ ಬತಧ್ರಗ್ ಸಂಚಾರ ಸಲಿ ಗ್ ಸಂಚಾರ ಸಲಿ ||  
ಅದ್ತಕ್ಾರಣ ನಾರಾರ್ಣನ್ ಬಂದ್ಲಿ್ಲಗ್ ಮತದ್ವಿತು ಸನ್ಕ್ಾದಿಗಳಿಗ್ ಅದ್ತಕ್ಾರಣ ನಾರಾರ್ಣನ್ ಬಂದ್ಲಿ್ಲಗ್ ಮತದ್ವಿತು ಸನ್ಕ್ಾದಿಗಳಿಗ್ || || 80 80 ||||  

 

ಹರರ್ಂತನ್ಯಗರಗ್ ಪರಮವಯೀಮ ನಾಮ ಹ್ ರಗಿದ್ದ ಪರಕೃತ ಪರಧಾನ್ ಹರರ್ಂತನ್ಯಗರಗ್ ಪರಮವಯೀಮ ನಾಮ ಹ್ ರಗಿದ್ದ ಪರಕೃತ ಪರಧಾನ್ ||  
ಪುರಾಣವದ್ರಂದ್ ಪರಧಾನ್ ಪರಮವಯೀಮಾಂತರಪುರಾಣವದ್ರಂದ್ ಪರಧಾನ್ ಪರಮವಯೀಮಾಂತರದಿ ವಿರಜ್ಯೊಂದ್ ರ್ದ್ವು ದಿ ವಿರಜ್ಯೊಂದ್ ರ್ದ್ವು || || 81 81 ||||  

 

ಹರರ್ಂಗದ್ ಳಗಿದ್ದ ಬ್ವರತದ್ಕವಾಗಿ ಸ್ತಹರರ್ಂಗದ್ ಳಗಿದ್ದ ಬ್ವರತದ್ಕವಾಗಿ ಸ್ತರ ದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ೀ ಪರಮಟ್ತಿ ರ ದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ೀ ಪರಮಟ್ತಿ ||  
ಪರವಳು ರಜಶಬದ ಸ ಪರವಳು ರಜಶಬದ ಸ ಚಿತ ಗತಣತರರ್ ವಿರದ್ಕ್ಾರಣ ವಿರಜ್ ಎನಿಪಳು ಚಿತ ಗತಣತರರ್ ವಿರದ್ಕ್ಾರಣ ವಿರಜ್ ಎನಿಪಳು || || 82 82 ||||  

 

ಲ್ಕೆವಿಲಿದ್ ಮತಕ್ತುಯೊೀಗಯ ಜೀವರನ್ತ ಮತಸತಕ್ತೆದ್ಯ ಪರಕೃತರ್ ಕ್್ಡಿಸತವ ಲ್ಕೆವಿಲಿದ್ ಮತಕ್ತುಯೊೀಗಯ ಜೀವರನ್ತ ಮತಸತಕ್ತೆದ್ಯ ಪರಕೃತರ್ ಕ್್ಡಿಸತವ ||  
ಶಕ್ತುರ್ ವಯಕ್ತುಗ್ ಹರರ್ಂಗ ಸಂಗದ್ತದ್ಕೆವಾದ್ಳು ಲಕ್ಷಿಮೀದ್ೀವಿ ಶಕ್ತುರ್ ವಯಕ್ತುಗ್ ಹರರ್ಂಗ ಸಂಗದ್ತದ್ಕೆವಾದ್ಳು ಲಕ್ಷಿಮೀದ್ೀವಿ || || 83 83 ||||  

 

ವಿರಜ್ಯೊಳಗಣ ಪಟ್ಿಣದ್ ವಿರಜ್ಯೊಳಗಣ ಪಟ್ಿಣದ್ ಳು ಮತಕುರತ ವಿರಞ್ಚಿದಿ ಸತರರತ ಮಾನ್ವರತ ಳು ಮತಕುರತ ವಿರಞ್ಚಿದಿ ಸತರರತ ಮಾನ್ವರತ ||  
ತರತ ಪಕ್ಷಿ ಮದ್ಲಾದ್ ನಾನಾ ಜಾತರ್ರಹರವತರತ ಪಕ್ಷಿ ಮದ್ಲಾದ್ ನಾನಾ ಜಾತರ್ರಹರವರ ಪರಭ್ ತಮಕ್ತಂಬತಕ್್ ಡದ್ತ ರ ಪರಭ್ ತಮಕ್ತಂಬತಕ್್ ಡದ್ತ || || 84 84 ||||  
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ಜಾಜಾತ ಹಿೀನ್ರ್ಂದ್ತ ನಿರಾಕರಸದಿರ ಶ್ರೀ  ಪತ ಮತ್ಯಕ ಮಯದಾಕೃತಯಿಂತ ಹಿೀನ್ರ್ಂದ್ತ ನಿರಾಕರಸದಿರ ಶ್ರೀ  ಪತ ಮತ್ಯಕ ಮಯದಾಕೃತಯಿಂ   
ಖಾಯತನಾಗಿರನ್ಖಾಯತನಾಗಿರನ್??  ಬಲಿವರತ ಬಲಿವರತ ಆಆರ ಪಗಳ ಓತತ ಮನಿನಸ್ತ ತತತಸತವರತ ರ ಪಗಳ ಓತತ ಮನಿನಸ್ತ ತತತಸತವರತ || || 85 85 ||||  

 

ಬ್ಲಿದ್ಚಿಿನಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಕ್ಾಸರತ ಸಲಿದ್ ಬಲಿ ಬತಧ್ರಗ್ ಬ್ಲಿದ್ಚಿಿನಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಕ್ಾಸರತ ಸಲಿದ್ ಬಲಿ ಬತಧ್ರಗ್ ||  
ಕಲ್ಿಂದ್ತ ಬಿಸತಡತವರ್ ಮಾಣ್ಣಕ ರತನವ ಅಲಿ್ಲದ್ಯ ಜಾತ ಶ್ ೀಭನ್ವು ಕಲ್ಿಂದ್ತ ಬಿಸತಡತವರ್ ಮಾಣ್ಣಕ ರತನವ ಅಲಿ್ಲದ್ಯ ಜಾತ ಶ್ ೀಭನ್ವು || || 8686  ||||  

 

ಉರಗ ಗರತಡ ಹಂಸ ಮಹಿಷ್ ಮೀಷ್ ವೃಷ್ಭ ಕರ ಮಕರ ತತರಗಗಳು ಉರಗ ಗರತಡ ಹಂಸ ಮಹಿಷ್ ಮೀಷ್ ವೃಷ್ಭ ಕರ ಮಕರ ತತರಗಗಳು ||  
ಸತಸತರರಂದ್ ಮನಿನಸ್ತಕ್್ ಳವ್ ರರಂದ್ ಮನಿನಸ್ತಕ್್ ಳವ್ ??  ಶಾಯಮಶಬಲರನ್ತ ನ್ರರಲಿ್ಲ ನಿರತತ ಪೂಜಸರ್ ಶಾಯಮಶಬಲರನ್ತ ನ್ರರಲಿ್ಲ ನಿರತತ ಪೂಜಸರ್ || || 87 87 ||||  

 

ಉತುರ ಲ್ ೀಕದ್ ನಾನಾ ಜಾತಗಳಿಗ್ ಉತುಮತ್್ರ್ತ ತಪಾದ್ನ್ಲತ ಉತುರ ಲ್ ೀಕದ್ ನಾನಾ ಜಾತಗಳಿಗ್ ಉತುಮತ್್ರ್ತ ತಪಾದ್ನ್ಲತ ||  
ಚಿತುನ್ ಪುತುಳಿರಾಗಿ ಮತಕ್ತುಯೊಳಿದ್ಯ ಚಿತರಜಾತಗಳ್ೀಂ ಬಣ್ಣಣಸತವ್ನ್ತ ಚಿತುನ್ ಪುತುಳಿರಾಗಿ ಮತಕ್ತುಯೊಳಿದ್ಯ ಚಿತರಜಾತಗಳ್ೀಂ ಬಣ್ಣಣಸತವ್ನ್ತ || || 88 88 ||||  

 

ರ್ತರ ಬರಹಾಮ ಪವಮಾನ್ ಚಿಂರ್ತರ ಬರಹಾಮ ಪವಮಾನ್ ಚಿಂದ್ಸಾಯಂ ವಾಚಂ ವದ್ನಿನತ್ಾಯದಿ ವ್ೀದ್ವ್ ದ್ಸಾಯಂ ವಾಚಂ ವದ್ನಿನತ್ಾಯದಿ ವ್ೀದ್ವ್ ||  
ಮತಕ್ತುರ್ಲ್ಲಿಪಾ ಬರಹಾಮದಿ ಜೀವರ ವತಯನ್ರ್ನ್ತ ವಣ್ಣಯಸತತದ್ಕ್್  ಮತಕ್ತುರ್ಲ್ಲಿಪಾ ಬರಹಾಮದಿ ಜೀವರ ವತಯನ್ರ್ನ್ತ ವಣ್ಣಯಸತತದ್ಕ್್  || || 89 89 ||||  

 

ಹರಪುರದ್ ಳಿಪಾ ಸಕಲ ಮತಕುರತಗಳ ಇರವ ಬಣ್ಣಣಸ್ತ ಪಗಳುವ ಹರಪುರದ್ ಳಿಪಾ ಸಕಲ ಮತಕುರತಗಳ ಇರವ ಬಣ್ಣಣಸ್ತ ಪಗಳುವ ||  
ಸವ್ೀಯನ್ಂದ್ಂತೀತ್ಾಯದಿ ಶತರತಯರ್ಯವ ಒರ್ವ್ನ್ತ ಕ್್ೀಳಿ ಸಜಜನ್ರತ ಸವ್ೀಯನ್ಂದ್ಂತೀತ್ಾಯದಿ ಶತರತಯರ್ಯವ ಒರ್ವ್ನ್ತ ಕ್್ೀಳಿ ಸಜಜನ್ರತ || || 90 90 ||||  

 

ಹೃದ್ರ್ದ್ ಪಾಪವ ತ್್ ಳ್ವಹೃದ್ರ್ದ್ ಪಾಪವ ತ್್ ಳ್ವ, , ಅನ್ನವನಿೀವ ಪದ್ತಮನಾಭನ್ ಮತಕುರತಗಳಅನ್ನವನಿೀವ ಪದ್ತಮನಾಭನ್ ಮತಕುರತಗಳ  ||  
ಕತದ್ತರ್ರ್ಂತ್್ ಕತಣ್ಣವ ಕಣ ು್ ಗ್ ೀಚರನಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸ್ತ ಕ್್ ಡತವ ಸಖಂಗಳನ್ತ ಕತದ್ತರ್ರ್ಂತ್್ ಕತಣ್ಣವ ಕಣ ು್ ಗ್ ೀಚರನಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸ್ತ ಕ್್ ಡತವ ಸಖಂಗಳನ್ತ || || 91 91 ||||  

 

ಅಲಿಲಿ್ಲ ಪಾಡತವ ಮತಅಲಿಲಿ್ಲ ಪಾಡತವ ಮತಕುರ ಸಭ್ಗಳ ಉಲಾಿಸವ ತ್ಾ ಕಂಡತ ತಳಿವ ಕುರ ಸಭ್ಗಳ ಉಲಾಿಸವ ತ್ಾ ಕಂಡತ ತಳಿವ ||  
ಬಲಿ್ಲದ್ ರ್ಶಸತಳಳ ಹರಯಂಬ ಸಖನಿಂದ್ ಎಲಿ ಮತಕುರತ ಸತಖಿಸತವರತ ಬಲಿ್ಲದ್ ರ್ಶಸತಳಳ ಹರಯಂಬ ಸಖನಿಂದ್ ಎಲಿ ಮತಕುರತ ಸತಖಿಸತವರತ || || 92 92 ||||  

 

ಒಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಋಗ್ ವಾಕಯ ಪೀಒಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಋಗ್ ವಾಕಯ ಪೀಷ್ಟಸತವ ಗಡ ಒಬಬ ಗಾರ್ತರ ಸಾಮವನ್ತ ಷ್ಟಸತವ ಗಡ ಒಬಬ ಗಾರ್ತರ ಸಾಮವನ್ತ ||  
ಉಬಿಬದ್ ಮನ್ದಿಂದ್ ಗಾನ್ ಮಾಉಬಿಬದ್ ಮನ್ದಿಂದ್ ಗಾನ್ ಮಾಡತವ ಮತ್್ ುಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಪುರಾಣಗಳ ಡತವ ಮತ್್ ುಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಪುರಾಣಗಳ || || 93 93 ||||  

 

ಅಬಜನಾಭನ್ ಪುರದಿ ಓಅಬಜನಾಭನ್ ಪುರದಿ ಓದ್ತತಪಾನ್ತ ಗಡ ಮತ್್ ುಬಬ ಶ್ರೀ ಹರರ್ ಮ ತಯರ್ನ್ ದ್ತತಪಾನ್ತ ಗಡ ಮತ್್ ುಬಬ ಶ್ರೀ ಹರರ್ ಮ ತಯರ್ನ್ ||  
ಅಬಬರದಿ ನ್ನ್ದ್ತ ಸತಖಿಸತವನ್ತ ಗಡ ಒಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಸ್ ೀಮರಸವ ಅಬಬರದಿ ನ್ನ್ದ್ತ ಸತಖಿಸತವನ್ತ ಗಡ ಒಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಸ್ ೀಮರಸವ || || 94 94 ||||  
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ಅಅಬಜಬಜನಾಭನಿಗಗಿನ ಮತಖದಿ ಕ್್ ಡತವ ಗಡ ಮತ್್ ುಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಪೂಜಸತವನ್ತ ನಾಭನಿಗಗಿನ ಮತಖದಿ ಕ್್ ಡತವ ಗಡ ಮತ್್ ುಬಬ ಬರಹಮನ್ತ ಪೂಜಸತವನ್ತ ||  
ಸಬಯದ್ೀಸಬಯದ್ೀವರತಗಳಿೀ ಪರರ್ಲಿ್ಲ ಹರರ್ ಗಭಯವಾಸದ್ಲಿ್ಲವರತಗಳಿೀ ಪರರ್ಲಿ್ಲ ಹರರ್ ಗಭಯವಾಸದ್ಲಿ್ಲ ಇಹರತ  ಇಹರತ || || 95 95 ||||  

 

ಇಂತನ್ಂತ ಬರಹಾಮದ್ಯರತ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ಲಿ್ಲ ಅಂತರಂತರದ್ಲ್ಲಹರ್ಂದ್ತ ಇಂತನ್ಂತ ಬರಹಾಮದ್ಯರತ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ಲಿ್ಲ ಅಂತರಂತರದ್ಲ್ಲಹರ್ಂದ್ತ ||  
ಮಂತರಗಳ ೀ್ಮಂತರಗಳ ೀ್  ಕ್್ ಂಡಾಡತತಲ್ಲವ್ರ್ದ್ರಂದ್ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ ಮಹಿಮಗ್ೀನ್ಂಬ್ ಕ್್ ಂಡಾಡತತಲ್ಲವ್ರ್ದ್ರಂದ್ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ ಮಹಿಮಗ್ೀನ್ಂಬ್ || || 96 96 ||||  

 

ಮನ್ ೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭ ವು ಎಂದ್ತ ಚಿನ್ತಮರ್ರಾದ್ ಮತಕುರಗ  ಮನ್ ೀಜವ್ೀಷ್ವಸಮಾ ಬಭ ವು ಎಂದ್ತ ಚಿನ್ತಮರ್ರಾದ್ ಮತಕುರಗ  ||  
ಅನ್ತಭವಿಸತವ ಆನ್ಂದಾದಿ ತ್ಾರತಮಯವನ್ತ ಶತರಅನ್ತಭವಿಸತವ ಆನ್ಂದಾದಿ ತ್ಾರತಮಯವನ್ತ ಶತರತ ತ್ಾನ್ ಪ್ೀಳಿತಲಿ ತ ತ್ಾನ್ ಪ್ೀಳಿತಲಿ || || 97 97 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ ಮಮಪಟ್ಿದ್ವರ್ಅದ್ರಂದ್ ಬ್ ಮಮಪಟ್ಿದ್ವರ್ಲಿರ್ ಳು ಮದ್ಲ್ಲಗರ್ಂದ್ವರ ಛಂದ್ ಲಿರ್ ಳು ಮದ್ಲ್ಲಗರ್ಂದ್ವರ ಛಂದ್ ||  
ಪದ್ವಿರ್ ಬ್ೀರ್ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತತ ಶತರತ ಮತತುಪದ್ವಿರ್ ಬ್ೀರ್ ಕ್್ ಂಡಾಡಿತತ ಶತರತ ಮತತುಳಿದ್ವರನ್ ಂದಾಗಿ ತತತಸ್ತತತ ಳಿದ್ವರನ್ ಂದಾಗಿ ತತತಸ್ತತತ || || 98 98 ||||  

 

ಹರರ್ರಮನ್ರ್ ಓಲಗ ಶಾಲ್ಗ್ೈತಪಾವಿರಂಚರಾಶ್ಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿಹರರ್ರಮನ್ರ್ ಓಲಗ ಶಾಲ್ಗ್ೈತಪಾವಿರಂಚರಾಶ್ಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿ||  
ತ್್ರತ್್ರದ್ಲಿ್ಲ ಬಪಾ ಗರತಡ್ೀಂದ್ರ ಚಂದಾರದಿ ಸತರರ ತಂತಣ್ಣರ್ನ್ೀನ್ಂಬ್ ತ್್ರತ್್ರದ್ಲಿ್ಲ ಬಪಾ ಗರತಡ್ೀಂದ್ರ ಚಂದಾರದಿ ಸತರರ ತಂತಣ್ಣರ್ನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 99 99 ||||  

 

ಪುಟ್ಿ ಮತನಿರ್ ಪಟ್ಿರ್ಂಬತಧಿ ಜಲಕ್ತಂಬತ ಕ್್ ಟಿಿತ್್ನ್ಲತ ಸವ್ೀಯಪುಟ್ಿ ಮತನಿರ್ ಪಟ್ಿರ್ಂಬತಧಿ ಜಲಕ್ತಂಬತ ಕ್್ ಟಿಿತ್್ನ್ಲತ ಸವ್ೀಯಶವರನ್ ಶವರನ್ ||  
ಪಟ್ಿದ್ರಮನ್ರ್ ಚಾವಡಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಷ್ತಿ ಮತಕುಗಿಯಂಬತ ಕ್್ ಡದ್ ಪಟ್ಿದ್ರಮನ್ರ್ ಚಾವಡಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಷ್ತಿ ಮತಕುಗಿಯಂಬತ ಕ್್ ಡದ್ ??  || || 100 100 ||||  

 

ಒಂದ್ ಂದ್ತ ಕಲಾದಿ ಮತಕುರಾದ್ಮರರತ ಚಂದ್ ಚಂದ್ದ್ಲಿಲಿ್ಲಹರತ ಒಂದ್ ಂದ್ತ ಕಲಾದಿ ಮತಕುರಾದ್ಮರರತ ಚಂದ್ ಚಂದ್ದ್ಲಿಲಿ್ಲಹರತ ||  
ಇಂದ್ರ್ಯೊೀಲಗದಿ ವಾಣ್ಣ ಮದ್ಲಾದ್ ಇಂದ್ತಮತಖಿರ್ರ್ ಪಾಹರತ ಇಂದ್ರ್ಯೊೀಲಗದಿ ವಾಣ್ಣ ಮದ್ಲಾದ್ ಇಂದ್ತಮತಖಿರ್ರ್ ಪಾಹರತ || || 101 101 ||||  

 

ಅವರ ಲಾವಣಯವ ಅವರ ತ್ಾರತಣಯವ ಅವರತಟ್ಿ ಚಿತ್ಾರಂಬರವ ಅವರ ಲಾವಣಯವ ಅವರ ತ್ಾರತಣಯವ ಅವರತಟ್ಿ ಚಿತ್ಾರಂಬರವ ||  
ಅವರ ಸವಾಯಂಗ ದಿವಾಯಭರಣಂಗಳ ವಿವರವನಾವ ಅವರ ಸವಾಯಂಗ ದಿವಾಯಭರಣಂಗಳ ವಿವರವನಾವ ಬಣ್ಣಣಸತವಬಣ್ಣಣಸತವ  ??  || || 102 102 ||||  

 

ಇಟ್ಿ ಮತಕತಟ್ಂಗಳ ತ್್ ಟ್ಿಇಟ್ಿ ಮತಕತಟ್ಂಗಳ ತ್್ ಟ್ಿ  ಅಂಗಿಗಳ ವಟ್ಿ ಸರ ಹಾರ ಪದ್ಕಗಳ ಅಂಗಿಗಳ ವಟ್ಿ ಸರ ಹಾರ ಪದ್ಕಗಳ ||  
ಉಟ್ಿ ಪಂಬಟ್ಿಗಳ ಕಂಕಣಾಂಗದ್ಗಳ ಮಟಿಿದ್ ಪನ್ನ ಪಾವುಗ್ರ್ ಉಟ್ಿ ಪಂಬಟ್ಿಗಳ ಕಂಕಣಾಂಗದ್ಗಳ ಮಟಿಿದ್ ಪನ್ನ ಪಾವುಗ್ರ್ || || 103 103 ||||  

 

ಪಳ್ವ ಕತಂಡಲಗಳ ಉಲ್ಲವ ಕ್ತಂಕ್ತಣ್ಣಗಳ ನ್ಳನ್ಳಿಸತವ ನ್ೀವಳಗಳ ಪಳ್ವ ಕತಂಡಲಗಳ ಉಲ್ಲವ ಕ್ತಂಕ್ತಣ್ಣಗಳ ನ್ಳನ್ಳಿಸತವ ನ್ೀವಳಗಳ ||  
ನ್ಲ್ಲವಂದ್ತಗ್ಗಳನ್ಲ್ಲವಂದ್ತಗ್ಗಳ  ಮತಕುರ ದಿವಾಯಂಗದ್ ಚ್ಲತವನ್ದಾವ ಬಣ್ಣಣಸತವಮತಕುರ ದಿವಾಯಂಗದ್ ಚ್ಲತವನ್ದಾವ ಬಣ್ಣಣಸತವ??  || || 104 104 ||||  
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ಕರ ಚತತಷ್ಿರ್ದ್ ಮತಕುರತ ಕರ ಚತತಷ್ಿರ್ದ್ ಮತಕುರತ ಕೃಷ್ಣನ್ ಡನ್ಲಿ್ಲ ಸರ ಬ್ರ್ಸ್ತಹ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಡನ್ಲಿ್ಲ ಸರ ಬ್ರ್ಸ್ತಹ ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ ||  
ಉರದಿ ಶ್ರೀವತ್ ಕ್ೌಸತುಉರದಿ ಶ್ರೀವತ್ ಕ್ೌಸತುಭಭದ್ ಕತರತಹ ಕಂಡತ ಹರ ಇವನ್ಂದ್ರವರತ ಗಡ ದ್ ಕತರತಹ ಕಂಡತ ಹರ ಇವನ್ಂದ್ರವರತ ಗಡ || || 105 105 ||||  

 

ವಿರಂಚ ಕ್್ೈಮತಗಿರ್ಲತ ಗರತಡನ್ೀರ ಬರಲತ ಉರಗನ್ ಮಂಚದ್ಲಿ್ಲರಲತ ವಿರಂಚ ಕ್್ೈಮತಗಿರ್ಲತ ಗರತಡನ್ೀರ ಬರಲತ ಉರಗನ್ ಮಂಚದ್ಲಿ್ಲರಲತ ||  
ಅರವರಲಿದಿರ್ ಸಾರ ಪಯದಿ ಮತಕ್ತು ತ್್ರ್ ಪಡಿ ನ್ ೀಅರವರಲಿದಿರ್ ಸಾರ ಪಯದಿ ಮತಕ್ತು ತ್್ರ್ ಪಡಿ ನ್ ೀಡಡಲರರ್ದ್ತ ಗಡ ಲರರ್ದ್ತ ಗಡ || || 106 106 ||||  

 

ಸಾರ್ತಜಯ ಸಾಲ್ ೀಕಯ ಸಾಮಿೀಪಯ ಸಾರ ಪಯ ಈ ರ್ಂದ್ ಚತತವಿಯಸಾರ್ತಜಯ ಸಾಲ್ ೀಕಯ ಸಾಮಿೀಪಯ ಸಾರ ಪಯ ಈ ರ್ಂದ್ ಚತತವಿಯಧ್ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ಧ್ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ||  
ಹ್ೀರ್ಲ್ಲಂಗ ದ್ೀಹ ಪದ್ ಮೀಲವರವರ ಸವಯೊೀಗಯತ್್ಯಿಂದ್ ಪುಾವರತ ಗಡ ಹ್ೀರ್ಲ್ಲಂಗ ದ್ೀಹ ಪದ್ ಮೀಲವರವರ ಸವಯೊೀಗಯತ್್ಯಿಂದ್ ಪುಾವರತ ಗಡ || || 107 107 ||||  

 

ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ಂಗವ ಮತಟಿಿಕ್್ ಂಡಿಪುಾದ್ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಸಾರ್ತಜಯ ಮತಕ್ತು ಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ಂಗವ ಮತಟಿಿಕ್್ ಂಡಿಪುಾದ್ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಸಾರ್ತಜಯ ಮತಕ್ತು ||  
ಈ ಕತಜನ್ರ್ಂಬ್ೈಕಯವ ರ್ತಜರ್ ಯೊೀಗ್ೀ ಎಂಬ ವಾಯಕರಣ್ ೀಕ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತತಲಿ ಈ ಕತಜನ್ರ್ಂಬ್ೈಕಯವ ರ್ತಜರ್ ಯೊೀಗ್ೀ ಎಂಬ ವಾಯಕರಣ್ ೀಕ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತತಲಿ || || 108 108 ||||  

 

ಹರರ್ಂಗವಾಶ್ೈಸ್ತ ಇಲಿ್ಲಪಾದ್ೀವರತ ಪರಗತರಾದ್ ಮೀಲ್ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ಹರರ್ಂಗವಾಶ್ೈಸ್ತ ಇಲಿ್ಲಪಾದ್ೀವರತ ಪರಗತರಾದ್ ಮೀಲ್ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ||  
ತ್್ರತ್್ರದ್ಲಿ್ಲ ಹರಮ ತಯರ್ಲ್ಲಹರಾಗಿೀ ಪರ ಸತರರ್ೀ ಸಾರ್ತಜಾಯಹಯರತ ತ್್ರತ್್ರದ್ಲಿ್ಲ ಹರಮ ತಯರ್ಲ್ಲಹರಾಗಿೀ ಪರ ಸತರರ್ೀ ಸಾರ್ತಜಾಯಹಯರತ || || 109 109 ||||  

 

ಇದ್ದ ಮತಕ್ತುಗಳಲಿ್ಲ ಭ್ೀದ್ ಉಂಟ್ಂಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಸಕಲ ವಾಇದ್ದ ಮತಕ್ತುಗಳಲಿ್ಲ ಭ್ೀದ್ ಉಂಟ್ಂಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಸಕಲ ವಾದಿದಿಗಳಿಗ  ಗಳಿಗ  ||  
ಶಬದ ಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ಭ್ೀದ್ ಬಂದಿಶಬದ ಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ಭ್ೀದ್ ಬಂದಿತ್ಾತ್ಾಗಿ ಬಿದ್ತದ ಹ್ ೀಯಿತತ ಪರಸ್ತದಾಧಂತ ಗಿ ಬಿದ್ತದ ಹ್ ೀಯಿತತ ಪರಸ್ತದಾಧಂತ || || 110 110 ||||  

 

ಸಾಲ್ ೀಕಯ ಹರರ್ ಲ್ ೀಕದ್ ಳಗಿಪುಾದ್ತ ಆ ಲ್ ೀಕದ್ ಹತುರ ಸತತು ಮತತು ಸಾಲ್ ೀಕಯ ಹರರ್ ಲ್ ೀಕದ್ ಳಗಿಪುಾದ್ತ ಆ ಲ್ ೀಕದ್ ಹತುರ ಸತತು ಮತತು ||  
ಪಾಲಸಾಗರದ್ಲಿ್ಲ ಸತಖಿಪಾಲಸಾಗರದ್ಲಿ್ಲ ಸತಖಿಸತವ ಜೀವರ ಪಾಲ್ಲಗ್ ಸಾಮಿೀಪಯ ಮತಕ್ತು ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ ಸತವ ಜೀವರ ಪಾಲ್ಲಗ್ ಸಾಮಿೀಪಯ ಮತಕ್ತು ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ || || 111 111 ||||  

 

ಶ್ರೀವತ್ ಕ್ೌಸತುಭ ಹ್ ರತ್ಾಗಿ ಹರರ್ಂತ್್ ಆವಾಗ ಕರಚತತಷ್ಿರ್ದ್ಲಿ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ ಕ್ೌಸತುಭ ಹ್ ರತ್ಾಗಿ ಹರರ್ಂತ್್ ಆವಾಗ ಕರಚತತಷ್ಿರ್ದ್ಲಿ್ಲ ||  
ಪಾವನ್ ಶಂಖಚಕ್ಾರದಿಗಳ ಧ್ರಸ್ತಹ ಜೀವರಗ್ ಸಾರ ಪಯ ಸ್ತರ ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ ಪಾವನ್ ಶಂಖಚಕ್ಾರದಿಗಳ ಧ್ರಸ್ತಹ ಜೀವರಗ್ ಸಾರ ಪಯ ಸ್ತರ ಕ್ಾಣ್ಣರ್ ೀ || || 112 112 ||||  

 

ಸಾರ ಪಯವ್ಂಸಾರ ಪಯವ್ಂಬ್ ೀದ್ತ ಸಕಲರಗ ಬ್ ೀದ್ತ ಸಕಲರಗ ಸರಯಂದ್ತ ಮ ಸರಯಂದ್ತ ಮ ರತ ಮತಕತತಯಿಂದ್ ೊರತ ಮತಕತತಯಿಂದ್ ೊರಗಿಪಾರತ ರಗಿಪಾರತ ||  
ಸಾರ ಪಯ ಮತಕುರ್ಂದ್ತ ಪಸಾರ ಪಯ ಮತಕುರ್ಂದ್ತ ಪರರ್ರತ ಕರರ್ರತ ಕರ್ವರತ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರವರಗಿರವು ಗಡ ರ್ವರತ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರವರಗಿರವು ಗಡ || || 113 113 ||||  

 

ಮ ಮ ರತ ಶಾಕವ ಮಾಡಿ ಲವಣಕ ಡಿಸ್ತದ್ರತ ಮ ರತ ಶಾಕವ್ಂದ್ ಕರ್ವರ್ೈಸ್ ರತ ಶಾಕವ ಮಾಡಿ ಲವಣಕ ಡಿಸ್ತದ್ರತ ಮ ರತ ಶಾಕವ್ಂದ್ ಕರ್ವರ್ೈಸ್ ||  
ಬ್ೀರ್ ಬಡಿಸ್ತದ್ ಲವಣ ಲವಣವ್ಂದ್ನಿಪುದ್ತ ಈ ರೀತರ್ಹತದ್ತ ಸಾರ ಪಯ ಬ್ೀರ್ ಬಡಿಸ್ತದ್ ಲವಣ ಲವಣವ್ಂದ್ನಿಪುದ್ತ ಈ ರೀತರ್ಹತದ್ತ ಸಾರ ಪಯ || || 114 114 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 16 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀಲ್ ೀಲನಾಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ ಸತ್ಾಯದಿಲ್ ೀಕಗಳಲ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಸಾರ ಪಯ ಮತಕುರಗತಶ್ರೀಲ್ ೀಲನಾಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ ಸತ್ಾಯದಿಲ್ ೀಕಗಳಲ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಸಾರ ಪಯ ಮತಕುರಗತ  ||  
ಆಲಸಯ ಹಸ್ತತೃಷ್್ ಕ್ಾಲ ಕಮಯದ್ ಕ್್ ೀಟ್ಲ್ಗಳು ತತಡತಕಲಮಮಆಲಸಯ ಹಸ್ತತೃಷ್್ ಕ್ಾಲ ಕಮಯದ್ ಕ್್ ೀಟ್ಲ್ಗಳು ತತಡತಕಲಮಮವು ಗಡ ವು ಗಡ || || 115 115 ||||  

 

ದಿವಯ ಭ್ ೀಗಂಗಳ ಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ತಂಬದಿವಯ ಭ್ ೀಗಂಗಳ ಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ತಂಬವವರತ ದಿವಯ ಗಿೀತಗಳ ಪಾಡತವರತ ರತ ದಿವಯ ಗಿೀತಗಳ ಪಾಡತವರತ ||  
ದಿವಯ ಗಂಧ್ ಪರದಿವಯ ಗಂಧ್ ಪರಮಳಗಳ ಪೂಸತವರತ ದಿವಯ ನ್ರನಾರರ್ಮಳಗಳ ಪೂಸತವರತ ದಿವಯ ನ್ರನಾರರ್ರರಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ || || 116 116 ||||  

 

ಜ್ ಯೀತಮಯರ್ವಾದ್ ಹ್ಣತಣಗಂಡತಜ್ ಯೀತಮಯರ್ವಾದ್ ಹ್ಣತಣಗಂಡತಗಗಳು ಪಾರಕೃತದ್ೀಹಂಗಳಲಿ್ಲಹವು ಳು ಪಾರಕೃತದ್ೀಹಂಗಳಲಿ್ಲಹವು ||  
ಪರೀತಯಿಂದ್ ಮಮಮಮ ಅದ್ರ್ ಳು ಪಕತು ನಾನಾ ಕೃತರ್ಲಿ್ಲ ಸತಖಿಸತವರತ ಪರೀತಯಿಂದ್ ಮಮಮಮ ಅದ್ರ್ ಳು ಪಕತು ನಾನಾ ಕೃತರ್ಲಿ್ಲ ಸತಖಿಸತವರತ || || 117 117 ||||  

 

ಮತಕುರ ಭ್ ೀಗಕ್್ೆಮತಕುರ ಭ್ ೀಗಕ್್ೆ ತಕೆ ಫಲಂಗಳ ಹ್ ತತು ಹ್ ತು ತಕೆ ಫಲಂಗಳ ಹ್ ತತು ಹ್ ತುಲ್ಲ ಕ್್ ಡತತಪಾ ಲ್ಲ ಕ್್ ಡತತಪಾ ||  
ನಿತ್ಾಯ ಪಾರಕೃತ ಚಿತರ ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಸತತುಮತತುಲ್ ಪಾಹವು ನಿತ್ಾಯ ಪಾರಕೃತ ಚಿತರ ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಸತತುಮತತುಲ್ ಪಾಹವು || || 118 118 ||||  

 

ನಿತಯ ನಿದ್ತಯಾಃಖ ಸತಖ ಸವರ ಪರಾಗಿ ಸತತು ಸತಳಿವರತ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲಿ್ಲ ನಿತಯ ನಿದ್ತಯಾಃಖ ಸತಖ ಸವರ ಪರಾಗಿ ಸತತು ಸತಳಿವರತ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲಿ್ಲ ||  
ನಿತ್ಾಯಪಾರಕೃತ ಫಲಂಗಳವಗ್ಯ ಸತಖವಿತತು ಮತನಿನನ್ಂದ್ದ್ಲಿ್ಲಹವು ನಿತ್ಾಯಪಾರಕೃತ ಫಲಂಗಳವಗ್ಯ ಸತಖವಿತತು ಮತನಿನನ್ಂದ್ದ್ಲಿ್ಲಹವು || || 119 119 ||||  

 

ಇದ್ತ ಚಿತರವಲಿ ತತಂಡಿಸ್ತ ಪಾಕಂಗಳ ಇದ್ತ ಚಿತರವಲಿ ತತಂಡಿಸ್ತ ಪಾಕಂಗಳ ಮಾಡಿ ಕತದಿಸ್ತ ವಿಪರರಗತಣ್ಣಸ್ತದ್ ಮಾಡಿ ಕತದಿಸ್ತ ವಿಪರರಗತಣ್ಣಸ್ತದ್ ||  
ಚದ್ತರ ವಾತ್ಾಪ ತಮಮಣಣ ಕರ್ದಾಗಲ್ ಮದ್ಲ ಹಾಗ್ೀ ಬಾಹ ಕಂಡಯ ಚದ್ತರ ವಾತ್ಾಪ ತಮಮಣಣ ಕರ್ದಾಗಲ್ ಮದ್ಲ ಹಾಗ್ೀ ಬಾಹ ಕಂಡಯ || || 120 120 ||||  

 

ಒಪುಾವ ವಿಮಾನ್ವನ್ೀರ ಮರ್ವ ಕಂದ್ಪಯನ್ ಕ್್ೀಳಿರ್ಲಿ್ಲಒಪುಾವ ವಿಮಾನ್ವನ್ೀರ ಮರ್ವ ಕಂದ್ಪಯನ್ ಕ್್ೀಳಿರ್ಲಿ್ಲಹರತ ಹರತ ||  
ತಪಾರತ ಧ್ಮಯಮಾಗಯವಧ್ಮಯಕ್್ ೆಳಗಾಗದಿಪುಾದ್ವಗ್ಯ ಸವಭಾವ ತಪಾರತ ಧ್ಮಯಮಾಗಯವಧ್ಮಯಕ್್ ೆಳಗಾಗದಿಪುಾದ್ವಗ್ಯ ಸವಭಾವ || || 121 121 ||||  

 

ಚಿತರದಿ ಬರ್ದಿಚಿತರದಿ ಬರ್ದಿದ್ದದ್ದ  ಹ್ಣಣಗಣಣಂತ್್ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ೀರ್ರಲ್ಲ ಮತಕುಹ್ಣಣಗಣಣಂತ್್ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ೀರ್ರಲ್ಲ ಮತಕುರಗ್ರಗ್  ||  
ಚಿಚಿತುವ್ರಗದ್ತ ತಮಮ ತಮಮ ಸ್ತ್ೀರ್ರ್ ಳಥಿಯರ್ ಮಾಡತವತುವ್ರಗದ್ತ ತಮಮ ತಮಮ ಸ್ತ್ೀರ್ರ್ ಳಥಿಯರ್ ಮಾಡತವ  ರ್ೈಸ್ ರ್ೈಸ್ || || 122 122 ||||  

 

ತ್ಾರ್ ಸ್ ಬಗ ಮಕೆಳು ಕಂಡಾಗ ನಾಯರ್ ಪರ್ವನ್ವರ್ ಬಿಡತವರ್ ತ್ಾರ್ ಸ್ ಬಗ ಮಕೆಳು ಕಂಡಾಗ ನಾಯರ್ ಪರ್ವನ್ವರ್ ಬಿಡತವರ್ ??  
ಶ್ರೀಯಿಂದ್ ಮಿಂಚತವ ಮಗಳ ಕಂಡರ್ ಪತ ಕ್ಾರ್ಜ ಶರಶ್ರೀಯಿಂದ್ ಮಿಂಚತವ ಮಗಳ ಕಂಡರ್ ಪತ ಕ್ಾರ್ಜ ಶರಕ್್ ೆಳಕ್್ ೆಳಗಹನ್ ಗಹನ್ || || 123 123 ||||  

 

ಚ್ಲತವ ತಂಗಿರ್ ಕಂಡರ್ ಡಹತಟಿಿದ್ವಮಯನ್ವಳುಕದಿಹತದ್ ಪಾಪ ಪರ್ಕ್್ ಚ್ಲತವ ತಂಗಿರ್ ಕಂಡರ್ ಡಹತಟಿಿದ್ವಮಯನ್ವಳುಕದಿಹತದ್ ಪಾಪ ಪರ್ಕ್್ ||  
ಕಲ್ಲಗ್ ಳಗಾದ್ವರೀ ಮಾಗಯದ್ಲಿ್ಲರ್ ನಿಮಯಲ ಮತಕುರಗ್ಕಲ್ಲಗ್ ಳಗಾದ್ವರೀ ಮಾಗಯದ್ಲಿ್ಲರ್ ನಿಮಯಲ ಮತಕುರಗ್  ಮೀಸವಹತದ್ ಮೀಸವಹತದ್ ??  || || 124 124 ||||  
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ಆನ್ನಾದನ್ ಮನ್ದ ಮನಾದ ದ್ದ್ತ ಹಿ ಮರತತಾಃ ಕತನ್ದಮನಾದರ ನ್ನಾದಯ| 
ವತ್ಾಯಮೀದಾನ್ ದ್ಧಾನಾ ಮೃದ್ತಪದ್ಮತದಿತ್್ ೀದಿುೀತಕ್್ೈಾಃ ಸತನ್ದರೀಣಾಮ್ || 
ವೃನ ದ್ೈರಾವನ್ದಯ ಮತಕ್ ು್ೀನ್ದವಹಿಮಗತಮದ್ನಾಹಿೀನ್ದಿದ್ೀವ್ೀನ್ದಿ ಸ್ೀವ್ಯೀ | 
ಮೌಕತನ ದ್ೀ ಮನಿದರ್ೀSಸ್ತಮನ್ ಅವಿರತ ಮತದ್ರ್ನ್ ೋದಿನಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವ || 

 

ಕತಂದ್ ಮಂದ್ಕತಂದ್ ಮಂದ್ರ ಮಲಿ್ಲಗ್ ನ್ಂದಾಯವತಯರವಿಂದ್ಗಳ್ಸ್ವ ಸೌರಭದ್ ರ ಮಲಿ್ಲಗ್ ನ್ಂದಾಯವತಯರವಿಂದ್ಗಳ್ಸ್ವ ಸೌರಭದ್ ||  
ಗಂಧ್ವಹಗಂಧ್ವಹನ್ನ್ಲಿ್ಲ ಬಿೀಸ್ತ ಮತಕುರಗ್ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ದ್ ಸತಖವಿೀವ ಲಿ್ಲ ಬಿೀಸ್ತ ಮತಕುರಗ್ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ದ್ ಸತಖವಿೀವ || || 125 125 ||||  

 

ಚಂದ್ನ್ರಸ ಪೂಸ್ತದ್ವನ್ ಮೈರ್ಳು ಹ್ ಂದಿದ್ ಮದ್ಲ್ಲನ್ ಶ್ೈತಯವನ್ ಚಂದ್ನ್ರಸ ಪೂಸ್ತದ್ವನ್ ಮೈರ್ಳು ಹ್ ಂದಿದ್ ಮದ್ಲ್ಲನ್ ಶ್ೈತಯವನ್ ||  
ಮಂದ್ ಮಾರತತ ಬಂದ್ತ ವಯಕು ಮಾಡಿಸತವುದ್ರಂದ್ ಮತಕುರ ಭ್ ೀಗಗಳಿವ್ೀ ಮಂದ್ ಮಾರತತ ಬಂದ್ತ ವಯಕು ಮಾಡಿಸತವುದ್ರಂದ್ ಮತಕುರ ಭ್ ೀಗಗಳಿವ್ೀ || || 126 126 ||||  

 

ಮತು ನ್ತಯನ್ದ್ಂತ್್ ಶಕು ನ್ೃಪಾಲಗ್ ಭೃತಯನ್ ಕ್್ೈಲಾಗಿನ್ಂತ್್ ಮತು ನ್ತಯನ್ದ್ಂತ್್ ಶಕು ನ್ೃಪಾಲಗ್ ಭೃತಯನ್ ಕ್್ೈಲಾಗಿನ್ಂತ್್ ||  
ಮತಕುಮತಕುರ ಭ್ ೀಗಂಗಳಿಪಾವು ಹರರ್ ಚಿತರ ಚರತರನ್ ಲ್ಲೀಲ್ಗಳು ರ ಭ್ ೀಗಂಗಳಿಪಾವು ಹರರ್ ಚಿತರ ಚರತರನ್ ಲ್ಲೀಲ್ಗಳು || || 127 127 ||||  

 

ನಿತಯತೃಪುನ್ತ ಕೃತಕೃತಯನ್ಚತಯತ ಗಡ ಮತಕುರ್ಲಾಿಪು ಕ್ಾಮರತ ಗಡ ನಿತಯತೃಪುನ್ತ ಕೃತಕೃತಯನ್ಚತಯತ ಗಡ ಮತಕುರ್ಲಾಿಪು ಕ್ಾಮರತ ಗಡ ||  
ಇತು ಇವರಾಟ್ವ ಅತು ಶತರತಪಾಠ್ವ ವಯರ್ಯ ಮಾಡದ್ವ ಜಾಣ ಇತು ಇವರಾಟ್ವ ಅತು ಶತರತಪಾಠ್ವ ವಯರ್ಯ ಮಾಡದ್ವ ಜಾಣ || || 128 128 ||||  

 

ಅಅದ್ರಂದ್ ತಮಮ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ ತಪಾದ್ಂತ್್ ದ್ಗಿದ್ ವಿಷ್ರ್ ರಾಶ್ಗಳ ದ್ರಂದ್ ತಮಮ ನಿತ್ಾಯನ್ಂದ್ ತಪಾದ್ಂತ್್ ದ್ಗಿದ್ ವಿಷ್ರ್ ರಾಶ್ಗಳ ||  
ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯನ್ ಪುರದಿ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಮತಕುರತ ಮತದ್ದಿಂದ್ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯನ್ ಪುರದಿ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಮತಕುರತ ಮತದ್ದಿಂದ್  ವಿಷ್ರ್ವಿಷ್ರ್ಸ್ೀವಿಪರ್ೈಸ್ಸ್ೀವಿಪರ್ೈಸ್|| || 129 129 ||||  

 

ಆರವ್ಂದ್ತ ಣಯವ್ಂದ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಸತಧ್ಸಾಗರ ಎರಡ್ಂಆರವ್ಂದ್ತ ಣಯವ್ಂದ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಸತಧ್ಸಾಗರ ಎರಡ್ಂದ್ಂದಿಪಾವು ಗಡ ದ್ಂದಿಪಾವು ಗಡ ||  
ಸರಸಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ಲದ್ರ ರಸವನ್ತ ಮತಕುರತ ಬಂದಾಸಾವದಿಸತವರತ ಗಡ ಸರಸಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ಲದ್ರ ರಸವನ್ತ ಮತಕುರತ ಬಂದಾಸಾವದಿಸತವರತ ಗಡ || || 130 130 ||||  

 

ಒಂದ್ತ ಅಶವತಿವು ಚಂದ್ದ್ಮೃತರಸ ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕರ್ವುತಪುಾದ್ತ ಗಡ ಒಂದ್ತ ಅಶವತಿವು ಚಂದ್ದ್ಮೃತರಸ ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕರ್ವುತಪುಾದ್ತ ಗಡ ||  
ಬಂದ್ದ್ನ್ ಮಮಮಮ ಮತಕುರತ ತಮಮ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ಸವಿರ್ತತಪಾರತ ಗಡ ಬಂದ್ದ್ನ್ ಮಮಮಮ ಮತಕುರತ ತಮಮ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ಸವಿರ್ತತಪಾರತ ಗಡ || || 131 131 ||||  

 

ಶತದ್ಧಪಾರಶತದ್ಧಪಾರಕೃತವಾದ್ ಷ್ಡಿವಧ್ರಸವುಳಳ ಸಾವದ್ವನ್ನಗಳ ಕ್್ ಡತತಪಾ ಕೃತವಾದ್ ಷ್ಡಿವಧ್ರಸವುಳಳ ಸಾವದ್ವನ್ನಗಳ ಕ್್ ಡತತಪಾ ||  
ಹೃದ್ಯನ್ದಿಗಳು ಸತತು ಪರವುವು ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಪುರದ್ ಳಗ್ ಹೃದ್ಯನ್ದಿಗಳು ಸತತು ಪರವುವು ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಪುರದ್ ಳಗ್ || || 132 132 ||||  

 

ಸಪಯಪಾರ್ಸವ್ಂಬ ಕದ್ಯಮಂಗಳು ಕ ಡಿ ಒಪುಾವ ಭಕ್ಷಯ ಭ್ ೀಜಯಗಳು ಸಪಯಪಾರ್ಸವ್ಂಬ ಕದ್ಯಮಂಗಳು ಕ ಡಿ ಒಪುಾವ ಭಕ್ಷಯ ಭ್ ೀಜಯಗಳು ||  
ತ್್ ೀಪಯವಮೃತ ನ್ದಿಗಳಲಿ್ಲ ಪರವುದ್ನ್ ಪುಾಗ್ ಂಬರತ ಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ ತ್್ ೀಪಯವಮೃತ ನ್ದಿಗಳಲಿ್ಲ ಪರವುದ್ನ್ ಪುಾಗ್ ಂಬರತ ಲ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ || || 133 133 ||||  
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ವಾಪೀ ಕ ಪ ತಟಾಕಂಗಳಲಿ್ಲಹವು ನಾನಾ ಫಲವ್ರಸ್ತದ್ ತವಾಪೀ ಕ ಪ ತಟಾಕಂಗಳಲಿ್ಲಹವು ನಾನಾ ಫಲವ್ರಸ್ತದ್ ತರತಗಳು ರತಗಳು ||  
ತ್್ ೀಪುಗಳಲಿ್ಲ ಒಮಮತ್್ ೀಪುಗಳಲಿ್ಲ ಒಮಮಮಮ  ಇವರತ ನಾನಾ ಪರ ಕ್ತರೀಡ್ರಾಡತವರತ ಇವರತ ನಾನಾ ಪರ ಕ್ತರೀಡ್ರಾಡತವರತ || || 134 134 ||||  

 

ನಿತ್ಾಯಪಾರಕೃತವಾದ್ ಚತತವಿಯಧಾನ್ನಂಗಳ ತತತುನ್ ಮಮಮಮನಿತ್ಾಯಪಾರಕೃತವಾದ್ ಚತತವಿಯಧಾನ್ನಂಗಳ ತತತುನ್ ಮಮಮಮ  ಸವಿವರತ ಸವಿವರತ ||  
ಸತುಗ್ ಪಡಿವರತ ಚಾಮರಂಗಳನ್ಲಿ್ಲ ಭೃತಯರವರಗ್ ಬಿೀಸತವರತ ಸತುಗ್ ಪಡಿವರತ ಚಾಮರಂಗಳನ್ಲಿ್ಲ ಭೃತಯರವರಗ್ ಬಿೀಸತವರತ || || 135 135 ||||  

 

ಮಕೆಳ್ತುಕ್್ ಂಬ ತ್ಾಯಿ ಸತಖದಿಂದ್ ಉಕತೆವಂತಲಿ್ಲ ಸ್ೀವಿಪರತ ಮಕೆಳ್ತುಕ್್ ಂಬ ತ್ಾಯಿ ಸತಖದಿಂದ್ ಉಕತೆವಂತಲಿ್ಲ ಸ್ೀವಿಪರತ ||  
ಭಕ್ತುಭರತ ಚಿತು ಉಬಿಬಭಕ್ತುಭರತ ಚಿತು ಉಬಿಬಕ್್ ಬಿಬದ್ರ್ ಸೌಖಾಯಬಿಧರ್ತ ತತಳುಕತವುದ್ೈಸ್ ಕ್್ ಬಿಬದ್ರ್ ಸೌಖಾಯಬಿಧರ್ತ ತತಳುಕತವುದ್ೈಸ್ || || 136 136 ||||  

 

ಪಾಲತಂಬ ಸತಖದಿಂದ್ ಸಕೆರ್ ಗ ಡಿದ್ ಪಾಲ ಕತಡಿವ ಸತಖಮೀಲತ ಪಾಲತಂಬ ಸತಖದಿಂದ್ ಸಕೆರ್ ಗ ಡಿದ್ ಪಾಲ ಕತಡಿವ ಸತಖಮೀಲತ ||  
ಲ್ ೀಲಾಕ್ಷಿರ್ರ ನ್ ೀಳಾ ಸತಖದಿಂದ್ ಮತುವರಂಗದಾಲ್ಲಂಗನ್ದ್ ಸತಖ ಮೀಲತ ಲ್ ೀಲಾಕ್ಷಿರ್ರ ನ್ ೀಳಾ ಸತಖದಿಂದ್ ಮತುವರಂಗದಾಲ್ಲಂಗನ್ದ್ ಸತಖ ಮೀಲತ || || 137 137 ||||  

 

ಇಂತತ ಮಹಂತರ ಸತಖ ಮೀಲತ ಮತಕ್ತುರ್ಳಂತರಂತರದಿ ಸ್ೀವಿಪರ ಇಂತತ ಮಹಂತರ ಸತಖ ಮೀಲತ ಮತಕ್ತುರ್ಳಂತರಂತರದಿ ಸ್ೀವಿಪರ ||  
ಸಂತ್್ ೀಷ್ ತ್ಾರತಮಯದ್ಲ್ಲಪುಾದ್ಂದ್ತ ವ್ೀದಾಂತದಿ ಹರ್ವದ್ನ್ನ್ ರ್ದ್ ಸಂತ್್ ೀಷ್ ತ್ಾರತಮಯದ್ಲ್ಲಪುಾದ್ಂದ್ತ ವ್ೀದಾಂತದಿ ಹರ್ವದ್ನ್ನ್ ರ್ದ್ || || 138 138 ||||  

 

ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ಂದ್ಂಬ ಪುರದ್ ಕಥ್ರ್ ಪರಾಕತವಿಟ್ತಿ ಕ್್ೀಳವಜನ್ರ ವ್ೈಕತಂಠ್ವ್ಂದ್ಂಬ ಪುರದ್ ಕಥ್ರ್ ಪರಾಕತವಿಟ್ತಿ ಕ್್ೀಳವಜನ್ರ ||  
ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಕ್ಾವನ್ಂಬಲಿ್ಲ ಮದ್ಲ ಸಂಧಿ ಈ ಕ್ಾವಯದ್ ಳಗ್ ಮತಗಿಯಿಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಕ್ಾವನ್ಂಬಲಿ್ಲ ಮದ್ಲ ಸಂಧಿ ಈ ಕ್ಾವಯದ್ ಳಗ್ ಮತಗಿಯಿತತ ತತ || || 193 193 ||||  

 

ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ರಚಿಸ್ತದ್ ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ರಚಿಸ್ತದ್ ||  
ಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಮತಕ್ತುಯೊರ್ವ ರಮಯವಾದ್ ಮದ್ಲ ಸಂಧಿ ಪೀಸಗ್ ಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಮತಕ್ತುಯೊರ್ವ ರಮಯವಾದ್ ಮದ್ಲ ಸಂಧಿ ಪೀಸಗ್ || || 140 140 ||||  

 

|| ಲರ್ಸಂಧಿ || 
 

ಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ||  
ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ತ ಕ್್ೀಳವಜನ್ಕ್್ ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ತ ಕ್್ೀಳವಜನ್ಕ್್ || ||   

 

ಸ ಏವ ಭ ಯೊೀ ನಿಜವಿೀರ್ಯಚ್ ೀದಿತ್ಾಂ ಸವಜೀವಮಾರಾಂ ಪರಕೃತಂ ಸ್ತಸೃಕ್ಷತೀಂ | 
ಅನಾಮರ ಪಾತಮನಿ ರ ಪನಾಮನಿೀ ವಿಧಿತ್ಮಾನ್ ೀSನ್ತಸಸಾರ ಶಾಸ್ತುಕೃತ್ || 

 

ಜೀವರ ದ್ೀಹರ ಪದಿಂದ್ ಕಟಿಿತ್ಾಗಿ ಜೀವ ಮಾಯ ಗಡ ಪರಕೃತ ಜೀವರ ದ್ೀಹರ ಪದಿಂದ್ ಕಟಿಿತ್ಾಗಿ ಜೀವ ಮಾಯ ಗಡ ಪರಕೃತ ||  
ದ್ೀವನ್ತ ನಿಜಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ಕರದ್ ತಂತತವಿನ್ಂತದ್ತದ ನ್ಡ್ಸತವ ಗಡ ದ್ೀವನ್ತ ನಿಜಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ಕರದ್ ತಂತತವಿನ್ಂತದ್ತದ ನ್ಡ್ಸತವ ಗಡ || || 1 1 ||||  
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ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ನಾರಾರ್ಣ ಬ್ ಮಾಮದಿಳ ಉತೃಷ್ಿ ಸತ್ಾಯದಿ ಲ್ ೀಕದ್ಲಿ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ನಾರಾರ್ಣ ಬ್ ಮಾಮದಿಳ ಉತೃಷ್ಿ ಸತ್ಾಯದಿ ಲ್ ೀಕದ್ಲಿ್ಲ ||  
ಪಟ್ಿವ ಕಟಿಿ ಸಕಲರಗಿಷ್ಿವ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಪಾಲ್ಲಸ್ತದ್ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲ್ಲ ಪಟ್ಿವ ಕಟಿಿ ಸಕಲರಗಿಷ್ಿವ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಪಾಲ್ಲಸ್ತದ್ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲ್ಲ || || 2 2 ||||  

 

ಅವತರಸ್ತ ಭ ಮಿರ್ ಭಾರವನಿಳುಹಿದ್ ಭತವನ್ ಪಾವನ್ ಪುಣಯ ಚರತ ಅವತರಸ್ತ ಭ ಮಿರ್ ಭಾರವನಿಳುಹಿದ್ ಭತವನ್ ಪಾವನ್ ಪುಣಯ ಚರತ ||  
ತವ್ರಾದ್ ಸತಖಗಳತವ್ರಾದ್ ಸತಖಗಳ  ತನ್ನವರಗ್ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಜವನ್ ಬಾಧ್ಗಳತನ್ನವರಗ್ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಜವನ್ ಬಾಧ್ಗಳ  ಬಿಡಿಸ್ತದ್ ಬಿಡಿಸ್ತದ್ || || 3 3 ||||  

 

ಭಕುರ ಪರ್ದ್ ದ್ೈತಯರ ಮತರದ್ ಸವಯತರ ಶತರತಪರ್ವನ್ ರ್ದ್ ಭಕುರ ಪರ್ದ್ ದ್ೈತಯರ ಮತರದ್ ಸವಯತರ ಶತರತಪರ್ವನ್ ರ್ದ್ ||  
ಹಸ್ತುೀಂದ್ರವರದ್ ದ್ತರತರಾಶ್ರ್ ತರದ್ ಕ್ತೀತಯಯಿಂದ್ ಮರ್ದಿಷ್ಿವ ಗರ್ದ್ ಹಸ್ತುೀಂದ್ರವರದ್ ದ್ತರತರಾಶ್ರ್ ತರದ್ ಕ್ತೀತಯಯಿಂದ್ ಮರ್ದಿಷ್ಿವ ಗರ್ದ್ || || 4 4 ||||  

 

ಹಳ್ರ್ಂಗಿಗಳ ಕಳ್ದ್ತ ಚ್ಲತವ ಚಿೀನಾಂಬರದ್ ಹ್ ಳ್ವಂಗಿಗಳ ತ್್ ಡತವಂತ್್ ಹಳ್ರ್ಂಗಿಗಳ ಕಳ್ದ್ತ ಚ್ಲತವ ಚಿೀನಾಂಬರದ್ ಹ್ ಳ್ವಂಗಿಗಳ ತ್್ ಡತವಂತ್್ ||  
ಜಲಜಾಕ್ಷ ಮಾಡತವ ಲರ್ದ್ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ ಮತಕ್ತು ಫಲವಿೀವುದ್ರಂ ಬಣ್ಣಣಪ್ನ್ತ ಜಲಜಾಕ್ಷ ಮಾಡತವ ಲರ್ದ್ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ ಮತಕ್ತು ಫಲವಿೀವುದ್ರಂ ಬಣ್ಣಣಪ್ನ್ತ || || 5 5 ||||  

 

ಜಗವ ಪಾಲ್ಲಸ್ತಜಗವ ಪಾಲ್ಲಸ್ತ  ಮತುೀ ಜಗದಿೀಶ ಜೀವಗ್ಯ ಬಗ್ಬಗ್ರ್ ಮತುೀ ಜಗದಿೀಶ ಜೀವಗ್ಯ ಬಗ್ಬಗ್ರ್ ಗಗತಗಳ ಕ್್ ಡಲತ ತಗಳ ಕ್್ ಡಲತ ||  
ಮಗನ್ ನ್ ರತ ವರತಷ್ ಮತಗಿರ್ಲತ ಮತನಿದ್ಂತ್್ ಭಗವಾನ್ ಲರ್ಕ್್ ಮನ್ವಿತು ಮಗನ್ ನ್ ರತ ವರತಷ್ ಮತಗಿರ್ಲತ ಮತನಿದ್ಂತ್್ ಭಗವಾನ್ ಲರ್ಕ್್ ಮನ್ವಿತು || || 6 6 ||||  

 

ಪಾತ್ಾಳ ಮದ್ಲಾದ್ ಲ್ ೀಕಂಗಳ್ಲಿ ವಾತಸಖನಿಂದ್ಲ್ ಸತಡಿಸ್ತ ಪಾತ್ಾಳ ಮದ್ಲಾದ್ ಲ್ ೀಕಂಗಳ್ಲಿ ವಾತಸಖನಿಂದ್ಲ್ ಸತಡಿಸ್ತ ||  
ಭ ತಪಂಚಕ ಮದ್ಲಾದ್ ತತವಂಗಳ ಶ್ರೀನಾರ್ ಸಂಹರಸ್ತದಾ ಕ್ಷಣದಿ ಭ ತಪಂಚಕ ಮದ್ಲಾದ್ ತತವಂಗಳ ಶ್ರೀನಾರ್ ಸಂಹರಸ್ತದಾ ಕ್ಷಣದಿ || || 7 7 ||||  

 

ಮ ರತಗತಣಂಗಳ ಮ ಲ ಪರಕೃತರ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀರಸ್ತ ಸವಯಜೀವರನ್ತ ಮ ರತಗತಣಂಗಳ ಮ ಲ ಪರಕೃತರ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀರಸ್ತ ಸವಯಜೀವರನ್ತ ||  
ಕ್ಾಕ್ಾರಣ ಪುರತಷ್ ತನ್ನ ಕತಕ್ಷಿರ್ಳಗಿಟ್ತಿ  ಶ್ರೀರಮಣ್ಣಗ್ ಸತಖವಿತು ರಣ ಪುರತಷ್ ತನ್ನ ಕತಕ್ಷಿರ್ಳಗಿಟ್ತಿ  ಶ್ರೀರಮಣ್ಣಗ್ ಸತಖವಿತು || || 8 8 ||||  

 

ಅತು ಮಹತುತವವಾಳವ ದ್ೀಹವಿರಲತ ಚಿತರ ಜೀವರ ಮತುಗಳನ್ತ ಅತು ಮಹತುತವವಾಳವ ದ್ೀಹವಿರಲತ ಚಿತರ ಜೀವರ ಮತುಗಳನ್ತ ||  
ಪತುಹ ಸತಯಲ್ ೀಕದ್ ಬ್ ಮಮ ವಿರಜ್ರ್ ತೀರ್ಯಸಾನನ್ಕ್್ ಸಲಿನ್ಲಿ ಪತುಹ ಸತಯಲ್ ೀಕದ್ ಬ್ ಮಮ ವಿರಜ್ರ್ ತೀರ್ಯಸಾನನ್ಕ್್ ಸಲಿನ್ಲಿ || || 9 9 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಇಪಾತುಮ ರತ ತತವಂಗಳ ಅಧಿಪತಗಳ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತ ಅದ್ರಂದ್ ಇಪಾತುಮ ರತ ತತವಂಗಳ ಅಧಿಪತಗಳ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತ | |   
ಮದ್ಲ ತತವವ ತನ್ನ ಮ ಲರ ಪದಿ ಕ ಡಿ ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯಮದ್ಲ ತತವವ ತನ್ನ ಮ ಲರ ಪದಿ ಕ ಡಿ ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯಗ್ ತತತುನಿತು ಗ್ ತತತುನಿತು || || 10 10 ||||  

 

ಹಿಂದ್ ಬ್ ಮಮನ್ ಸೃಜಸ್ತ ಅವನ್ಂಗವಾಗಲ್ ತಂದ್ರ್ ತತಹಿಂದ್ ಬ್ ಮಮನ್ ಸೃಜಸ್ತ ಅವನ್ಂಗವಾಗಲ್ ತಂದ್ರ್ ತತತತುತತು  ಕತಂದ್ತವುದ್ತ ಕತಂದ್ತವುದ್ತ ||  
ಎಂದ್ತದಾಸ್ತೀನ್ವ ಮಾಡಿದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ತ ಭತಂಜಸ್ತ ತ್್ೀಗತತದ್ಯ ಎಂದ್ತದಾಸ್ತೀನ್ವ ಮಾಡಿದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ತ ಭತಂಜಸ್ತ ತ್್ೀಗತತದ್ಯ || || 11 11 ||||  
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ಸಪು ದಿವೀಪಗಳಲಿ್ಲ ಸತತುಮತತುಲ್ಲಹ ಭಕುರಾಶ್ಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿ ಸಪು ದಿವೀಪಗಳಲಿ್ಲ ಸತತುಮತತುಲ್ಲಹ ಭಕುರಾಶ್ಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿ ||  
ಅತಯರ್ ಭಕ್ಷಯಕ್್ೆ ತಕೆ ಧಾನ್ಯಂಗಳ ಮತು ಪವಯತವ ತಂದಿತು ಅತಯರ್ ಭಕ್ಷಯಕ್್ೆ ತಕೆ ಧಾನ್ಯಂಗಳ ಮತು ಪವಯತವ ತಂದಿತು || || 12 12 ||||  

 

ನಾನಾ ಫಲಂಗಳು ನಾನಾ ಭಕ್ಷಯಂಗಳು ನಾನಾ ವಿಧ್ದ್ ಶಾಕಂಗಳು ನಾನಾ ಫಲಂಗಳು ನಾನಾ ಭಕ್ಷಯಂಗಳು ನಾನಾ ವಿಧ್ದ್ ಶಾಕಂಗಳು ||  
ನಾನಾ ಕಂದ್ ಮ ಲ ಫಲಂಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆನ್ಂದ್ಕ್್ಂದ್ ದ್ಗಿದ್ವು ನಾನಾ ಕಂದ್ ಮ ಲ ಫಲಂಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆನ್ಂದ್ಕ್್ಂದ್ ದ್ಗಿದ್ವು || || 13 13 ||||  

 

ಹ್ಡ್ತಲ್ರ್ ಮೃತತಯವ್ ಅಡಿಗಡಿಗ್ಹ್ಡ್ತಲ್ರ್ ಮೃತತಯವ್ ಅಡಿಗಡಿಗ್  ತತಪಾವಾಯಿ ತ್್ ಡಲ್ ಂದ್ ಂದ್ಂಬತದ್ೀ ತತತತುಗಳಾದ್ತವು ತತಪಾವಾಯಿ ತ್್ ಡಲ್ ಂದ್ ಂದ್ಂಬತದ್ೀ ತತತತುಗಳಾದ್ತವು ||  
ಬಡತನ್ವಿಲಿದ್ ಜಗದ್ ಡ್ರ್ನಿಗಿಂತತ ಮಾರ್ಡ್ ಬಡಿಸ್ತದ್ಂತ್್ ಭತಂಜಸತವ ಗಡ ಬಡತನ್ವಿಲಿದ್ ಜಗದ್ ಡ್ರ್ನಿಗಿಂತತ ಮಾರ್ಡ್ ಬಡಿಸ್ತದ್ಂತ್್ ಭತಂಜಸತವ ಗಡ || || 14 14 ||||  

 

ಮಧ್ತ ಕ್್ೈಟ್ಭರ್ಂಬ ಮಧ್ತ ಕ್್ೈಟ್ಭರ್ಂಬ ಕ್್ ಬಿಬದ್ ದಾನ್ವರ ಮೈಯೊಳ್ ಹತದ್ತಗಿಪಾ ರ ಪ ರಸ ಗಂಧ್ ಭರತ ಕ್್ ಬಿಬದ್ ದಾನ್ವರ ಮೈಯೊಳ್ ಹತದ್ತಗಿಪಾ ರ ಪ ರಸ ಗಂಧ್ ಭರತ ||  
ಮೀದ್ದಿಂ ಮಾಡಿದ್ ಈ ಮೀದಿನಿ ಶ್ರೀಧ್ರಗ್ ಸಾವದ್ತವಾದ್ ಮಾಂಸವಾರ್ತು ಮೀದ್ದಿಂ ಮಾಡಿದ್ ಈ ಮೀದಿನಿ ಶ್ರೀಧ್ರಗ್ ಸಾವದ್ತವಾದ್ ಮಾಂಸವಾರ್ತು || || 15 15 ||||  

 

ಏಳು ಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಪರಮಾಣದಿ ಬ್ಳ್ದ್ತ ತನ್ ನಳಗ್ ನಾನಾವಿಧ್ ಪಾರಣ್ಣಗಳ ತತಂಬಿದ್ಯ ಏಳು ಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಪರಮಾಣದಿ ಬ್ಳ್ದ್ತ ತನ್ ನಳಗ್ ನಾನಾವಿಧ್ ಪಾರಣ್ಣಗಳ ತತಂಬಿದ್ಯ | |   
ಕಲ್ಲ ಮಲಕಲ್ಲ ಮಲ  ಕಳ್ವ ಇಳ್ಯ ನ್ಮಮಚತಯತಗ್ ಪಳ್ವ ಪುಣಾಯಮಿಷ್ವಾಯಿತತ ಕ್ಾಣ್ಣರ್  ಕಳ್ವ ಇಳ್ಯ ನ್ಮಮಚತಯತಗ್ ಪಳ್ವ ಪುಣಾಯಮಿಷ್ವಾಯಿತತ ಕ್ಾಣ್ಣರ್  || || 16 16 ||||  

 

ದ್ೀವ ಪೂವಯದ್ೀವ ಪೂವಯದ್ೀವ ಉಪದ್ೀವ ಭ ಮಿದ್ೀವ ಧ್ನ್ವಿೀವ ರಾರ್ದ್ೀವ ಮದ್ಲಾದ್ ಜೀವರ ದ್ೀವ ಉಪದ್ೀವ ಭ ಮಿದ್ೀವ ಧ್ನ್ವಿೀವ ರಾರ್ದ್ೀವ ಮದ್ಲಾದ್ ಜೀವರ ||  
ಪಾವನ್ವಾದ್ ವಾಯಧಿಯಿಲಿದ್ ದ್ೀಹಗಳ್ೀ ಭಾವನ್ಕ್್ ಟ್ಿಂತ್್ ಭವಾಯಮಿಷ್ವಾರ್ತು ಪಾವನ್ವಾದ್ ವಾಯಧಿಯಿಲಿದ್ ದ್ೀಹಗಳ್ೀ ಭಾವನ್ಕ್್ ಟ್ಿಂತ್್ ಭವಾಯಮಿಷ್ವಾರ್ತು || || 17 17 ||||  

 

ಏಳು ಸಾಗರದ್ ಳಗ್ ತತಂಬಿದ್ದ ಜಲಚರ ಏಳು ಸಾಗರದ್ ಳಗ್ ತತಂಬಿದ್ದ ಜಲಚರ ಜಾಜಾಲಂಗಳಿಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿ ಲಂಗಳಿಗ್ ಲ್ಕೆವಿಲಿ ||  
ಸಾಲಾಗಿ ವನ್ವನ್ದಿ ಸಂಚರಸತವ ಮೃಗ ಪಾಯಳೂ್ೀರಗಗಳಾರತ ಬಣ್ಣಣಪರತ ಸಾಲಾಗಿ ವನ್ವನ್ದಿ ಸಂಚರಸತವ ಮೃಗ ಪಾಯಳೂ್ೀರಗಗಳಾರತ ಬಣ್ಣಣಪರತ || || 18 18 ||||  

 

ಆದಿ ಪುರತಷ್ನಿಂತತ ತನ್ನ ಭ್ ೀಜನ್ಕ್್ ಸಾಧ್ನ್ವಾದ್ಆದಿ ಪುರತಷ್ನಿಂತತ ತನ್ನ ಭ್ ೀಜನ್ಕ್್ ಸಾಧ್ನ್ವಾದ್  ದ್ರವಯಗಳ ದ್ರವಯಗಳ ||  
ಶ್ರೀ ದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ಸವರ್ಂ ಪಾಕ್ತರ್ಳಂತ್್ ಆ ಲರ್ ಜಾವಲ್ ಕ್ತಚಿಿನ್ಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ಸವರ್ಂ ಪಾಕ್ತರ್ಳಂತ್್ ಆ ಲರ್ ಜಾವಲ್ ಕ್ತಚಿಿನ್ಲ್ಲ || || 19 19 ||||  

 

ಲವಣ್ೀಕ್ಷತ ಮಧ್ತ ಸಪಯದ್ಧಿಲವಣ್ೀಕ್ಷತ ಮಧ್ತ ಸಪಯದ್ಧಿಕ್ಷಿೀರಗಳ ರಸವ ಕ ಡಿ ಹ್ೈಮಾಂಡವ್ಂಬ ಕ್ಷಿೀರಗಳ ರಸವ ಕ ಡಿ ಹ್ೈಮಾಂಡವ್ಂಬ ||  
ತವ್ರಾದ್ ಭಾಂಡದ್ ಳಿಟ್ತಿ ಪಾಕವ ಮಾಡ್ ತವಕದಿಂದ್ ಂದ್ ಂದ್ತತತತುನ್ಲ್ಲ ತವ್ರಾದ್ ಭಾಂಡದ್ ಳಿಟ್ತಿ ಪಾಕವ ಮಾಡ್ ತವಕದಿಂದ್ ಂದ್ ಂದ್ತತತತುನ್ಲ್ಲ || || 2020||||  

 

ಭತವನ್ವಾಯಪುವಾದ್ ಸ ಿಲ ದ್ೀಹದ್ ಬಾರ್ ವಿವರವ ತ್್ರ್ದ್ತ ಭತಂಜಸ್ತದ್ ಭತವನ್ವಾಯಪುವಾದ್ ಸ ಿಲ ದ್ೀಹದ್ ಬಾರ್ ವಿವರವ ತ್್ರ್ದ್ತ ಭತಂಜಸ್ತದ್ ||  
ಪವನ್ ತನ್ನರ್ಯನ್ತಂಪವನ್ ತನ್ನರ್ಯನ್ತಂಬ ಸಂಭರಮಕ್್ ಮೈ ಬ್ವರದ್ಂತ್್ ಅಡಿಗಡಿಗ್ ಬಿೀಸ್ ಬ ಸಂಭರಮಕ್್ ಮೈ ಬ್ವರದ್ಂತ್್ ಅಡಿಗಡಿಗ್ ಬಿೀಸ್ || || 21 21 ||||  

 

ನ್ವ ಶತದಾಧಣಯವ ಜನ್ವ್ಂಬ ಪಾನಿೀರ್ವ ಕ್್ ಂಡಾಚಮನ್ವ ಮಾಡಿ ನ್ವ ಶತದಾಧಣಯವ ಜನ್ವ್ಂಬ ಪಾನಿೀರ್ವ ಕ್್ ಂಡಾಚಮನ್ವ ಮಾಡಿ ||  
ಇವು ಜೀಣಯವಪಾಂತ್್ ಸವಣಯದ್ಜಾಂಡವನ್ ಭಸಮವ ಮಾಡಿ ಮತ್ ು್ ಸ್ೀವಿಸ್ತ ಇವು ಜೀಣಯವಪಾಂತ್್ ಸವಣಯದ್ಜಾಂಡವನ್ ಭಸಮವ ಮಾಡಿ ಮತ್ ು್ ಸ್ೀವಿಸ್ತ || || 22 22 ||||  
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ಕತದಿವ ಬಾಹ್ ಯೀದ್ಕವ್ಂಬ ಕಷ್ಾರ್ವ ಮತದ್ದಿಂದ್ ಕ್್ ಂಡತ ತ್್ೀಗತತಲ್ಲ ಕತದಿವ ಬಾಹ್ ಯೀದ್ಕವ್ಂಬ ಕಷ್ಾರ್ವ ಮತದ್ದಿಂದ್ ಕ್್ ಂಡತ ತ್್ೀಗತತಲ್ಲ ||  
ಪದ್ತಮಯೊಡನ್ ಇನ್ತನ ಪವಡಿಸ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಬತಧ್ಜನ್ ಬಂಧ್ತ ಬರ್ಸ್ತದ್ ಪದ್ತಮಯೊಡನ್ ಇನ್ತನ ಪವಡಿಸ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಬತಧ್ಜನ್ ಬಂಧ್ತ ಬರ್ಸ್ತದ್ ||| | 23 23 ||||  

 

ಒಂದ್ ಂದ್ತ ನಿಮಿಷ್ದಿ ಅಂದ್ದ್ತಂಡತ ತ್್ೀಗಿ ಎಂದಿನ್ಂತಪಾ ಮತಕತಂದ್ನ್ತು ಒಂದ್ ಂದ್ತ ನಿಮಿಷ್ದಿ ಅಂದ್ದ್ತಂಡತ ತ್್ೀಗಿ ಎಂದಿನ್ಂತಪಾ ಮತಕತಂದ್ನ್ತು ||  
ಎಂದಿಎಂದಿಷ್ಿಷ್ಿನ್ನಧಿಕವಾದ್ರ್ ನ್ ಂದ್  ತಲ್ ಸತತುದ್ಂದ್ತಗವನ್ತಂಬ ಜೀವವೃಂದ್ ವ್ತುನ್ನಧಿಕವಾದ್ರ್ ನ್ ಂದ್  ತಲ್ ಸತತುದ್ಂದ್ತಗವನ್ತಂಬ ಜೀವವೃಂದ್ ವ್ತು  || || 24 24 ||||  

 

ಇದ್ೀ ರೀತ ರಕ್ಷಕತವ ಶ್ಕ್ಷಕತವ ಮೀಕ್ಷದಾತೃತ್ಾವದಿ ಗತಣಗಣ ಒಂದ್ ಂದ್ೀ ಇದ್ೀ ರೀತ ರಕ್ಷಕತವ ಶ್ಕ್ಷಕತವ ಮೀಕ್ಷದಾತೃತ್ಾವದಿ ಗತಣಗಣ ಒಂದ್ ಂದ್ೀ ||  
ಪದ್ತಮನಾಭನ್ಲನ್ಂತವಾಗಿಪುಾದ್ ಂದ್ತ ಅದ್ತಭತತವಲಿವ್ ನ್ಮಿಮನಿರ್ನಾಟ್ ಪದ್ತಮನಾಭನ್ಲನ್ಂತವಾಗಿಪುಾದ್ ಂದ್ತ ಅದ್ತಭತತವಲಿವ್ ನ್ಮಿಮನಿರ್ನಾಟ್ 
ಖಳರ್ದ್ರ್ ಗ ಟ್ ಖಳರ್ದ್ರ್ ಗ ಟ್ ಇವ ಮಾಡತವ ಮಾಟ್ಇವ ಮಾಡತವ ಮಾಟ್  || || 26 26 ||||  

 

ಏನ್ೀ ಹರಣಾಕ್ಷಿ ಮೀಹನ್ ಗಜಗಮನ್ ಧಾಯನ್ವಾಯತಕ್್ ನಿನ್ಗ್ಂದ್ ಏನ್ೀ ಹರಣಾಕ್ಷಿ ಮೀಹನ್ ಗಜಗಮನ್ ಧಾಯನ್ವಾಯತಕ್್ ನಿನ್ಗ್ಂದ್ ||  
ಶ್ರೀನಾರ್ ಸತರ್ ಮ ಗನ್ ೀಡಿ ನ್ಸತನ್ಕತೆ ನಾನಾಪರರ್ಲಿ್ಲ ನ್ತಡಿಸ್ತದ್ ಶ್ರೀನಾರ್ ಸತರ್ ಮ ಗನ್ ೀಡಿ ನ್ಸತನ್ಕತೆ ನಾನಾಪರರ್ಲಿ್ಲ ನ್ತಡಿಸ್ತದ್ || || 27 27 ||||  

 

ಒಒಪುಾವಂಗಗಳೂ್ಳು ತ್್ ೀವಯ ಸತರರ ಹಿಂಡತ ತಪಾಸ್ತ ರಮ ಎಂತಪುಾವಳು ಪುಾವಂಗಗಳೂ್ಳು ತ್್ ೀವಯ ಸತರರ ಹಿಂಡತ ತಪಾಸ್ತ ರಮ ಎಂತಪುಾವಳು ??  
ಕಪೂಯರ ಕರಡಿಗ್ರ್ಂತಪಾ ಬಾಯೊಳು ತನ್ನಕಪೂಯರ ಕರಡಿಗ್ರ್ಂತಪಾ ಬಾಯೊಳು ತನ್ನಪಾಪಾನಿರಲ್ಂತತ ಚತಂನಿರಲ್ಂತತ ಚತಂಬಿಪಳು ಬಿಪಳು ??  || || 28 28 ||||  

 

ಅದ್ರಂಅದ್ರಂದ್ ತನ್ನ ಮೈಯೊಳಗಿದ್ದ ದ್ೀವರ ಉದ್ರದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಚಿಿಡಲತ ದ್ ತನ್ನ ಮೈಯೊಳಗಿದ್ದ ದ್ೀವರ ಉದ್ರದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಚಿಿಡಲತ ||  
ಉಉದ್ಧಿ ಕನಿನಕ್್ ತನ್ನ ರತಗನ್ತದ್ಧಿ ಕನಿನಕ್್ ತನ್ನ ರತಗನ್ತವಾಗ್ ನ್ೀಹದ್ ಬಗ್ಗ್ ಮನ್ದ್ಲತಬಿಬದ್ಳು ವಾಗ್ ನ್ೀಹದ್ ಬಗ್ಗ್ ಮನ್ದ್ಲತಬಿಬದ್ಳು || || 29 29 ||||  

 

ಸರಸ್ತಜಾಸನ್ಸರಸ್ತಜಾಸನ್ನಾನಾಗ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ ಳಗಿದ್ಯ ವಿರಜ್ರ್ಲಿ್ಲ ಮತಕ್ತುಯೊೀಗಯರನ್ತ ಗ ವ್ೈಕತಂಠ್ದ್ ಳಗಿದ್ಯ ವಿರಜ್ರ್ಲಿ್ಲ ಮತಕ್ತುಯೊೀಗಯರನ್ತ ||  
ಕರಸ್ತಕ್್ ಂಡತ ಬಂದ್ತಕರಸ್ತಕ್್ ಂಡತ ಬಂದ್ತ  ಮಿಂದ್ತ ಮತಕುನಾಗಿ ಹರರ್ತದ್ರವ ಬ್ೀಗ ಪಕೆ ಮಿಂದ್ತ ಮತಕುನಾಗಿ ಹರರ್ತದ್ರವ ಬ್ೀಗ ಪಕೆ || || 30 30 ||||  

 

ತರತರತರತರದಿ ಮಿಂಚತವ ತಮಮ ದ್ೀಹಂಗಳ ಸ್ತರರ್ದಿ ಮಿಂಚತವ ತಮಮ ದ್ೀಹಂಗಳ ಸ್ತರರ್  ಸ್ೀರಸ್ತ ಸ್ತರವರನ್ ಸ್ೀರಸ್ತ ಸ್ತರವರನ್ ||  
ಪುರಪುರ  ಮ ರರ್ ಳಗಿದ್ದ ಮತಕುರತ ಬಂದ್ತ ಶ್ರೀಹರರ್ತದ್ರವ ಪಕೆರಾಗ ಮ ರರ್ ಳಗಿದ್ದ ಮತಕುರತ ಬಂದ್ತ ಶ್ರೀಹರರ್ತದ್ರವ ಪಕೆರಾಗ || || 31 31 ||||  

 

ಎಲಿ ಜೀವರ ತನ್ನ ಕತಕ್ಷಿಯೊಳಗಿಟ್ತಿ ಶ್ರೀವಲಿಭ ನಿದ ದ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ ಎಲಿ ಜೀವರ ತನ್ನ ಕತಕ್ಷಿಯೊಳಗಿಟ್ತಿ ಶ್ರೀವಲಿಭ ನಿದ ದ್ಗ್ ಳಿಸ್ತದ್ ||  
ಸಲಿ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಸತಯೊಡನಾಡತವ ಉಲಾಿಸಗಳ ಕ್ಾಣದ್ಂತ್್ ಸಲಿ್ಲೀಲ್ಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಸತಯೊಡನಾಡತವ ಉಲಾಿಸಗಳ ಕ್ಾಣದ್ಂತ್್ || || 32 32 ||||  

 

ಇಂತತ ಮತಕ್ಾುಮತಕು ದ್ೀವರತ ತಂತಣ್ಣರ್ನಾಂತತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಪವಡಿಸ್ತದ್ ಇಂತತ ಮತಕ್ಾುಮತಕು ದ್ೀವರತ ತಂತಣ್ಣರ್ನಾಂತತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಪವಡಿಸ್ತದ್ ||  
ಕ್ಾಂತ್್ರ್ರ್ ಡನ್ಕ್ಾಂತ್್ರ್ರ್ ಡನ್  ಸಂತ್್ ೀಷ್ದ್ಲಿ್ಲಹ ಕಥ್ ಸಂತತ ನ್ಮಮ ಸಲಹಲ್ಲ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದ್ಲಿ್ಲಹ ಕಥ್ ಸಂತತ ನ್ಮಮ ಸಲಹಲ್ಲ || || 33 33 ||||  
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ಶ್ರೀದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ತರಧಾಮನ್ ಮನ್ರಾಗಿ ಆದ್ಯಂತಗಳಿಲಿದ್ಂತ್್ ಬ್ ೀಧ್ ಶ್ರೀದ್ೀವಿ ತ್ಾನ್ ತರಧಾಮನ್ ಮನ್ರಾಗಿ ಆದ್ಯಂತಗಳಿಲಿದ್ಂತ್್ ಬ್ ೀಧ್ 
ಸತಖರ ಪಳಾಗಿಹಳ್ಂದ್ತ ಪೂವಯದ್ ವ್ೀದ್ಗಳ ೀ್ ಓದ್ತತಹವು ಸತಖರ ಪಳಾಗಿಹಳ್ಂದ್ತ ಪೂವಯದ್ ವ್ೀದ್ಗಳ ೀ್ ಓದ್ತತಹವು || || 34 34 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಹರರ್ ಮ ಲ್ ೀಕಂಗಳಿಗ್ ಲರ್ದ್ ಕ್ತಚಿಿಂದ್ ಕ್್ೀಡಿಲಿ ಅದ್ರಂದ್ ಹರರ್ ಮ ಲ್ ೀಕಂಗಳಿಗ್ ಲರ್ದ್ ಕ್ತಚಿಿಂದ್ ಕ್್ೀಡಿಲಿ ||  
ಮದ್ಲತದ್ಕಗಳ್ಲಿ ಪೀದ್ ಕ್ಾರಣ ಲಕತಮಿ ದ್ಧಿರಾದ್ಳಾಗಚತಯತಗ್ ಮದ್ಲತದ್ಕಗಳ್ಲಿ ಪೀದ್ ಕ್ಾರಣ ಲಕತಮಿ ದ್ಧಿರಾದ್ಳಾಗಚತಯತಗ್ || || 35 35 ||||  

 

ತತವಗಳಿಗತತವಗಳಿಗತದ್ ರವಾದ್ ದ್ೀಶದ್ಲ್ಲ ಜಗತುನ್ ಪರಳರ್ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ತದ್ ರವಾದ್ ದ್ೀಶದ್ಲ್ಲ ಜಗತುನ್ ಪರಳರ್ ಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ||  
ಭತ್್ಯಗ್ ರಮ ತ್ಾನ್ ಭ ಷ್ಣಾರ್ತಧ್ ಲ್ಲಂಗ ವಸ್ ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿಹಳು ಗಡ ಭತ್್ಯಗ್ ರಮ ತ್ಾನ್ ಭ ಷ್ಣಾರ್ತಧ್ ಲ್ಲಂಗ ವಸ್ ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿಹಳು ಗಡ || || 36 36 ||||  

 

ಅಂಬತಧಿರಾದ್ಳ  ್ಆಗ ಮಹಲಕತಮಿ ಅಂಬರಾಭರಣವಾಗಿಹಳ  ್ಅಂಬತಧಿರಾದ್ಳ  ್ಆಗ ಮಹಲಕತಮಿ ಅಂಬರಾಭರಣವಾಗಿಹಳ  ್||  
ಪಂಬಣಣದಾಲದ್ಲ್ರ್ತ ತ್ಾಪಂಬಣಣದಾಲದ್ಲ್ರ್ತ ತ್ಾನಾನಾದ್ಳ ೀ್ನ್ಂಬನ್ವಳ ಸಾಹಸವನ್ತ ದ್ಳ ೀ್ನ್ಂಬನ್ವಳ ಸಾಹಸವನ್ತ || || 37 37 ||||  

 

ಮಂದಾರಕತಸತಮದ್ ಮಾಲ್ ತ್ಾನಾದ್ಳು ಗಂಧ್ ಪರಮಳವಾದ್ಳು ಮಂದಾರಕತಸತಮದ್ ಮಾಲ್ ತ್ಾನಾದ್ಳು ಗಂಧ್ ಪರಮಳವಾದ್ಳು ||  
ಮಂದ್ ಮಾರತತನ್ಂತ್್ ಸತತುಮಂದ್ ಮಾರತತನ್ಂತ್್ ಸತತುಲತ ಸತಳಿವಳು ಇಂದಿರ್ಯಿರವನ್ೀನ್ಂಬ್ ಲತ ಸತಳಿವಳು ಇಂದಿರ್ಯಿರವನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 38 38 ||||  

 

ಮತಖವ್ಂಬ ಚಂದ್ರಮನ್ ಸ್ ಬಗತ ಬಿೀರತವಳಾಗ ಸತಖ ತನ್ನ ವಚನ್ ಶತಕ್್ ೀಕ್ತುಗಳ ಮತಖವ್ಂಬ ಚಂದ್ರಮನ್ ಸ್ ಬಗತ ಬಿೀರತವಳಾಗ ಸತಖ ತನ್ನ ವಚನ್ ಶತಕ್್ ೀಕ್ತುಗಳ ||  
ಪಕನ್ಂತ್್ ಪಾಡತವಳು ಪಾರಣನಾರ್ಕನಿಗ್ ಸಕಲ ಸಂಭರಮ ತ್್ ೀರತವಳು ಪಕನ್ಂತ್್ ಪಾಡತವಳು ಪಾರಣನಾರ್ಕನಿಗ್ ಸಕಲ ಸಂಭರಮ ತ್್ ೀರತವಳು || || 39 39 ||||  

 

ತತಂಬಿ ಸತಳಿವಂತ್್ ಕಂಗಳ ನ್ ೀಟ್ದಿಂದ್ಂಬತಜಾಕ್ಷನಿಗತಯಯಿತತು ತತಂಬಿ ಸತಳಿವಂತ್್ ಕಂಗಳ ನ್ ೀಟ್ದಿಂದ್ಂಬತಜಾಕ್ಷನಿಗತಯಯಿತತು ||  
ಬಿಂಬಾಧ್ರದ್ ಳಿಪಾ ಸತಧ್ರ್ ರಸವವನಿಗ್ ಚತಂಬಿಸ್ತ ಉಣ್ಣಸ್ತದ್ಳಾ ಬಾಬಿಂಬಾಧ್ರದ್ ಳಿಪಾ ಸತಧ್ರ್ ರಸವವನಿಗ್ ಚತಂಬಿಸ್ತ ಉಣ್ಣಸ್ತದ್ಳಾ ಬಾಲ್ ಲ್ || || 40 40 ||||  

 

ಭ  ಲಕ್ಷಿಮ ದ್ತಗ್ೀಯರತ ಲಾಲ್ಲಸತತರ್ ಹರ ಆಲದ್ಲ್ರ್ ಮೀಲ್ ಮಲಗಿದ್ ಭ  ಲಕ್ಷಿಮ ದ್ತಗ್ೀಯರತ ಲಾಲ್ಲಸತತರ್ ಹರ ಆಲದ್ಲ್ರ್ ಮೀಲ್ ಮಲಗಿದ್ ||  
ಆ ಲರಾಂಬತಧಿರ್ ಕಲ್ ಿೀಆ ಲರಾಂಬತಧಿರ್ ಕಲ್ ಿೀಲದ್ತರಾಯಲ್ರಾಡಿದ್ನಾಗ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲ್ಲ ಲದ್ತರಾಯಲ್ರಾಡಿದ್ನಾಗ ಲ್ಲೀಲ್ರ್ಲ್ಲ || || 41 41 ||||  

 

ಒಮಮ ದ್ತಗ್ಯಒಮಮ ದ್ತಗ್ಯರ್ಹಳೂ್ಮಮ ಭ ಮಿರ್ಪಾಳೂ್ಮಮ ಶ್ರೀದ್ೀವಿರಾಗಿರ್ಹಳೂ್ಮಮ ಭ ಮಿರ್ಪಾಳೂ್ಮಮ ಶ್ರೀದ್ೀವಿರಾಗಿಹಹಳು ಳು ||  
ಇಮೈರ್ಳೂ್ಮಮಮಮ ಪತರ್ಪುಾವಳು ಸತಖ ಚಿನ್ಮರ್ಳತಯರ್ನ್ೀನ್ಂಬ್ ಇಮೈರ್ಳೂ್ಮಮಮಮ ಪತರ್ಪುಾವಳು ಸತಖ ಚಿನ್ಮರ್ಳತಯರ್ನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 42 42 ||||  

 

ಇವಳಪಾಕ್್ ಂಬಾಗ ಹರಇವಳಪಾಕ್್ ಂಬಾಗ ಹರರ್ ವಕ್ಷದ್ ಗಂಧ್ ಅವಳುರ್ ೀಜದಿ ತ್್ ೀರತತಹತದ್ತ ರ್ ವಕ್ಷದ್ ಗಂಧ್ ಅವಳುರ್ ೀಜದಿ ತ್್ ೀರತತಹತದ್ತ ||  
ಅವಳ ಚತಂಬಿಸ್ತದಾಗ ಪತದ್ಂತದ್ ಗಾರ್ ಅವಳಅವಳ ಚತಂಬಿಸ್ತದಾಗ ಪತದ್ಂತದ್ ಗಾರ್ ಅವಳಧ್ರದ್ಲ್ ಪುಾತಹತದ್ತ ಧ್ರದ್ಲ್ ಪುಾತಹತದ್ತ || || 43 43 ||||  
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ಅಚತಯತನ್ತದ್ರದಿ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹದ್ ಕಣಣ ಮತಚಿಿ ಜೀವರತ ನಿದ್ರಗ್ೈಯ ಅಚತಯತನ್ತದ್ರದಿ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹದ್ ಕಣಣ ಮತಚಿಿ ಜೀವರತ ನಿದ್ರಗ್ೈಯ ||  
ಎಚ್ಿತುಹನ್ತ ಗಡ ಮತಖಯ ಪಾರಣ ಸವಸಿ ಚಿತುದಿ ಮತಕುರ್ ಡನ್ ಎಚ್ಿತುಹನ್ತ ಗಡ ಮತಖಯ ಪಾರಣ ಸವಸಿ ಚಿತುದಿ ಮತಕುರ್ ಡನ್ || || 44 44 ||||  

 

ಪರಳಯೀಪಯವಿಲತಪು ಬಾಹಯಜ್ಞಾನ್ನ್ಂದ್ಖಿಳರ್ ಳು ಮತಖಯ ಮಾಪರಳಯೀಪಯವಿಲತಪು ಬಾಹಯಜ್ಞಾನ್ನ್ಂದ್ಖಿಳರ್ ಳು ಮತಖಯ ಮಾರತತನ್ರತತನ್  ||  
ನ್ಲ್ರ್ರತತ ವಾರ್ತವಾಯವ ನಿತಯನ್ಂಬ ನಿಮಯಲ ಶತರತ ಗಜಯಸತತದ್ ಕ್್ ೀ ನ್ಲ್ರ್ರತತ ವಾರ್ತವಾಯವ ನಿತಯನ್ಂಬ ನಿಮಯಲ ಶತರತ ಗಜಯಸತತದ್ ಕ್್ ೀ || || 45 45 ||||  

 

ದ್ೀಹಿ ನಿದಿರತನಾಗ್ ಅವನ್ ದ್ೀಹದ್ ಳಿದ್ಯ ದ್ೀವರತ ನಿದ್ರರ್ ಗ್ೈಯ ದ್ೀಹಿ ನಿದಿರತನಾಗ್ ಅವನ್ ದ್ೀಹದ್ ಳಿದ್ಯ ದ್ೀವರತ ನಿದ್ರರ್ ಗ್ೈಯ ||  
ಹ್ ೀಹ ಬಾಹ ಶಾವಸಗಳಾಗ ನ್ಡ್ಸತವನಿೀ ಹದ್ ಲರ್ದ್ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲ ಹ್ ೀಹ ಬಾಹ ಶಾವಸಗಳಾಗ ನ್ಡ್ಸತವನಿೀ ಹದ್ ಲರ್ದ್ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲ || || 46 46 ||||  

 

ಬರಹಮನ್ ನ್ ವಯಬರಹಮನ್ ನ್ ವಯಷ್ಯಷ್ಯ  ಪರಳರ್ ಮಾನ್ ತನ್ಮಧ್ಯಂಪರಳರ್ ಮಾನ್ ತನ್ಮಧ್ಯಂಭಭತ್ ು್ೀಳವರ್ ತ್ ು್ೀಳವರ್ ಅಬದ ಅಬದ ||  
ಸತಸತಮಮನ್ ಹ್ ೀಹತದ್ತ ಅದ್ರ ತತದಿರ್ಲಿ್ಲ ನ್ಮಮ ದ್ತಗಯಮಮಗ್ಚಿರಕ್್ ಮಮನ್ ಹ್ ೀಹತದ್ತ ಅದ್ರ ತತದಿರ್ಲಿ್ಲ ನ್ಮಮ ದ್ತಗಯಮಮಗ್ಚಿರಕ್್ || || 47 47 ||||  

 

ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಾಶವಿಲಿದ್ ಪರಕೃತ ತ್ಾನಿನ್ನಂದ್ವ ಕ್ಾಣಲ್ಲೀರ್ಳ  ್ಎಂದ್ಂದ್ತ ನಾಶವಿಲಿದ್ ಪರಕೃತ ತ್ಾನಿನ್ನಂದ್ವ ಕ್ಾಣಲ್ಲೀರ್ಳ  ್!!  
ಇಂದ್ವಕಯ ಕ್್ ೀಟಿಗಳ ಪರಭ್ರ್ ನಿನ್ನ ತ್್ೀಜ್ ೀಇಂದ್ವಕಯ ಕ್್ ೀಟಿಗಳ ಪರಭ್ರ್ ನಿನ್ನ ತ್್ೀಜ್ ೀವೃಂದ್ಕ್್ೆ ಇನ್ ನೀಬಬರದಿರ್ ವೃಂದ್ಕ್್ೆ ಇನ್ ನೀಬಬರದಿರ್ || || 48 48 ||||  

 

ಇವಳ ಕ್್ ಲಿಲ್ಲಬ್ೀಡ ಜೀವಾವಕಯಂಗಳ ವಿವರದಿಂದ್ವಳ ತ್್ ಲಗಿಸತ ಇವಳ ಕ್್ ಲಿಲ್ಲಬ್ೀಡ ಜೀವಾವಕಯಂಗಳ ವಿವರದಿಂದ್ವಳ ತ್್ ಲಗಿಸತ ||  
ಅವಳಲಿದಿನ್ತನ ಜೀವರ ಕಣ ು್ ಅವಳಲಿದಿನ್ತನ ಜೀವರ ಕಣ ು್ ನಿನ್ನ ನ್ತಚತಿವರಾರತ ಮ ಜಗದ್ ಳಗ್ ನಿನ್ನ ನ್ತಚತಿವರಾರತ ಮ ಜಗದ್ ಳಗ್ || || 49 49 ||||  

 

ಹಿೀನ್ ಜೀವರ ತತಚಛಹಿೀನ್ ಜೀವರ ತತಚಛಜ್ಞಾನಾದಿ ಗತಣಗಳ ನಾನ್ೀಕ್್ ಬಂಧಿಸಬ್ೀಜ್ಞಾನಾದಿ ಗತಣಗಳ ನಾನ್ೀಕ್್ ಬಂಧಿಸಬ್ೀಕ್್ ೀ ಕ್್ ೀ ??  
ಈ ನಿೀಚ ಕಮಯಕ್್ ನಿೀಚಾಂಶ ಸಾಕ್್ಂದ್ತ ತ್ಾನ್ ಜಗದ್ ರಪಳಾಗಿಹಳೂ್ೀ ಈ ನಿೀಚ ಕಮಯಕ್್ ನಿೀಚಾಂಶ ಸಾಕ್್ಂದ್ತ ತ್ಾನ್ ಜಗದ್ ರಪಳಾಗಿಹಳೂ್ೀ || || 50 50 ||||  

 

ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮರ್ ನಿನಾನಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಅರರ್ದ್ಂತ್ಾಚರಸತವಳು  ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮರ್ ನಿನಾನಜ್ಞ್ಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಅರರ್ದ್ಂತ್ಾಚರಸತವಳು  ||  
ಹಹರ ನಿನ್ನ ಮಾಯರ್ ಕ್್ ಲಿಬ್ೀಡ ಜೀರ ನಿನ್ನ ಮಾಯರ್ ಕ್್ ಲಿಬ್ೀಡ ಜೀವರಾವರಾವಕಯವಕಯಮಾಯರ್ ಕ್್ ಲತಿ ಕ್್ ಲತಿ ಮಾಯರ್ ಕ್್ ಲತಿ ಕ್್ ಲತಿ || || 51 51 ||||  

 

ಜೀವಾವಕಯಂಗಳೂ್ಳ್ರಡತ ಮಾಯಗಳಿಹವು ದ್ೀವ ನಿೀ ಮಾರಾದ್ ರನ್ಲ್ಿ ಜೀವಾವಕಯಂಗಳೂ್ಳ್ರಡತ ಮಾಯಗಳಿಹವು ದ್ೀವ ನಿೀ ಮಾರಾದ್ ರನ್ಲ್ಿ ||  
ಶ್ರೀವಿಧಿ ಪೂವಯಕ ಶಕ್ತು ಪ್ರೀರಕನ್ಂದ್ತ ಭಾವ್ ಗಂಡನ್ ಕ್್ ಂಡಾದಿದ್ಳು ಶ್ರೀವಿಧಿ ಪೂವಯಕ ಶಕ್ತು ಪ್ರೀರಕನ್ಂದ್ತ ಭಾವ್ ಗಂಡನ್ ಕ್್ ಂಡಾದಿದ್ಳು || || || || 52 52 ||||  

 

ಪಾದ್ವನ್ ಪಾದ್ವನ್ ತತುತು ಸಕಲವ್ೀದ್ಂಗಳ ಹಾದಿಗಳನಾಲ್ ೀಚನ್ದಿ ತತುತು ಸಕಲವ್ೀದ್ಂಗಳ ಹಾದಿಗಳನಾಲ್ ೀಚನ್ದಿ ||  
ಓದ್ತತು ಪಾಡತತು ಪಗಳುತರಲತ ಕ್್ೀಳಿ ಮೀದಿ ಹರ್ವದ್ನ್ ಕಣ ು್ರ್ದ್ ಓದ್ತತು ಪಾಡತತು ಪಗಳುತರಲತ ಕ್್ೀಳಿ ಮೀದಿ ಹರ್ವದ್ನ್ ಕಣ ು್ರ್ದ್ || || 53 53 ||||  
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ಇಂತತ ಲಕ್ಷಿಮೀಯೊಡನ್ ಪರಳರ್ದಿ ಮಲಗಿ ಇಂತತ ಲಕ್ಷಿಮೀಯೊಡನ್ ಪರಳರ್ದಿ ಮಲಗಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಕ್ಾಂತನ್ಚ್ಿತುನ್ಂಬಲಿ್ಲ ಕ್ಾಂತನ್ಚ್ಿತುನ್ಂಬಲಿ್ಲ ||  
ಸಂತ್್ ೀಷ್ವನಿೀವ ಎರಡನ್ ಸಂಧಿ ಸಂತರತ ಮಚಿಿ ಮತಗಿಯಿತತ ಸಂತ್್ ೀಷ್ವನಿೀವ ಎರಡನ್ ಸಂಧಿ ಸಂತರತ ಮಚಿಿ ಮತಗಿಯಿತತ || || 54 54 ||||  

 

ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ವಿರಚಿಸ್ತದ್ ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ವಿರಚಿಸ್ತದ್ ||  
ಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಲರ್ವನ್ ರ್ದ್ ರಮಯವಾದಿ ದಿವತೀರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಬಗ್ ಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಲರ್ವನ್ ರ್ದ್ ರಮಯವಾದಿ ದಿವತೀರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಬಗ್ || || 55 55 ||||  

 

 || ಸೃಷ್ಟಿಸಂಧಿ || 
 

ಒಬಬ ನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಲರ್ದ್ಲಿ್ಲಹನ್ತ ಗಡ ಅಬಜಸಂಭವನಾಗ ಎಲಿ್ಲಒಬಬ ನಾರಾರ್ಣನ್ತ ಲರ್ದ್ಲಿ್ಲಹನ್ತ ಗಡ ಅಬಜಸಂಭವನಾಗ ಎಲಿ್ಲಹನ್ ೀ ಹನ್ ೀ ||  
ಅಬಅಬರರದ್ ರತದ್ರ ಮತುದ್ಯ ದ್ೀವಕಯಳು ಸಬಯ ಋಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲಲಿ ಗಡ ದ್ ರತದ್ರ ಮತುದ್ಯ ದ್ೀವಕಯಳು ಸಬಯ ಋಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲಲಿ ಗಡ || || 1 1 ||||  

 

ಏಏಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಅಸ್ತೀದ್ಂಬ ಶತರತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲ್ ಬಬನ್ ಪರಳರ್ದ್ಲ್ಲ ಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಅಸ್ತೀದ್ಂಬ ಶತರತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲ್ ಬಬನ್ ಪರಳರ್ದ್ಲ್ಲ ||  
ಆಕ್ಾಲದಿಆಕ್ಾಲದಿ  ‘‘  ನ್ ನ್ ಬರಹಮ ನ್ ಚ ಶಂಕರಬರಹಮ ನ್ ಚ ಶಂಕರ’’  ಎಂದ್ತ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ರ್ಯವ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತಲ ಎಂದ್ತ ಬ್ೀಕ್ಾದ್ರ್ಯವ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತಲ || || 2 2 ||||  

 

ಪರಳರ್ಕ್ಾಲದಿ ಎಲಿ ಜಗವ ಲರ್ವ ಮಾಡಿ ಲಲನ್ ಲಕ್ಷಿಮಯೊಡನ್ ವಟ್ದ್ ಪರಳರ್ಕ್ಾಲದಿ ಎಲಿ ಜಗವ ಲರ್ವ ಮಾಡಿ ಲಲನ್ ಲಕ್ಷಿಮಯೊಡನ್ ವಟ್ದ್ ||  
ಎಲ್ರ್ಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಸತಖದ್ಲ್ಲಎಲ್ರ್ಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಸತಖದ್ಲ್ಲಪಾನ್ಂದ್ಂದ್ತ ಅಳಿವಿಲಿ ಪರಕೃತ ಪುರತಷ್ರಗ್ ಪಾನ್ಂದ್ಂದ್ತ ಅಳಿವಿಲಿ ಪರಕೃತ ಪುರತಷ್ರಗ್ || || 3 3 ||||  

 

‘‘ಸಮನಾಸಮನಾ’’  ಎಂಬ ಸ ತರ ಪರಕೃತ ಶಬದವಾಚಯ ರಮಗ  ತತತಾರತಷ್ ಶ್ರೀಹರಗ  ಎಂಬ ಸ ತರ ಪರಕೃತ ಶಬದವಾಚಯ ರಮಗ  ತತತಾರತಷ್ ಶ್ರೀಹರಗ    
ಸಮದ್ೀಶಕ್ಾಲಗಳಲಿ್ಲರತವು ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿಸಮದ್ೀಶಕ್ಾಲಗಳಲಿ್ಲರತವು ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ  ಭರಮ ಸಲಿ ನಾವ್ಂದ್ರ್ಯದ್ಲ್ಲ ಭರಮ ಸಲಿ ನಾವ್ಂದ್ರ್ಯದ್ಲ್ಲ || || 4 4 ||||  

 

ಬ್ ಬ್ ಮಮನ್ ಪರಳರ್ದ್ಲ್ಲ ಸತಮಮನ್ರಾಗಿದ್ಯ ನ್ಮಮ ದ್ೀವಗ್ ಮೃತತಯ ಇಲಿ ಮಮನ್ ಪರಳರ್ದ್ಲ್ಲ ಸತಮಮನ್ರಾಗಿದ್ಯ ನ್ಮಮ ದ್ೀವಗ್ ಮೃತತಯ ಇಲಿ ||  
ಜನ್ಮನಿವಗ್ ಸಲಿ ಪಾರಗಭಾವವಿಲಿ ಅಮಮಜನ್ಮನಿವಗ್ ಸಲಿ ಪಾರಗಭಾವವಿಲಿ ಅಮಮಮಮ ಮೃಮಮ ಮೃಣಮಣಮಮರ್ವಹತದ್ ಮರ್ವಹತದ್ || || 5 5 ||||  

 

ಜನ್ನ್ ಮಜನ್ನ್ ಮರರಣಗಳ ತ್್ ರ್ದ್ತ ಲರ್ದ್ಲ್ಲ ಹರ ವನಿಣಗಳ ತ್್ ರ್ದ್ತ ಲರ್ದ್ಲ್ಲ ಹರ ವನಿತ್್ತ್್ರ್ರ್ರ ಒಡಗ ಡಿದಾಗ ರ ಒಡಗ ಡಿದಾಗ ||  
ಮನ್ಮನ್ ದ್ೈವಂಗಳ್ಮನ್ಮನ್ ದ್ೈವಂಗಳ್ಲಿ್ಲ ಪೀದ್ವು ಲಿ್ಲ ಪೀದ್ವು ??  ಸವಾಯಗರಣ್ಣ ಬ್ ಸವಾಯಗರಣ್ಣ ಬ್ ಮಮನ್ಮಮನ್  ಹ್ಮಮಗನ್ತ ಹ್ಮಮಗನ್ತ || || 6 6 ||||  

 

ಅನ್ೀಅನ್ೀಕ ದ್ನ್ತಜರಟ್ತಿಳಿ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ತಸರಸ್ತಕ ದ್ನ್ತಜರಟ್ತಿಳಿ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ತಸರಸ್ತವವನ್ ಎಂದ್ಂದ್  ನ್ ಎಂದ್ಂದ್  ||  
ಅನಾರಾಸದಿ ಬಾಳುವ ದ್ೀವರ ಹರಗ್ಣ್ ಎಂಬರವಿವ್ೀಕ್ತಗಳು ಅನಾರಾಸದಿ ಬಾಳುವ ದ್ೀವರ ಹರಗ್ಣ್ ಎಂಬರವಿವ್ೀಕ್ತಗಳು ||||7 7 ||||  

 

ಪರಾಂತಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಮತಚಯಂತ ಎಂಪರಾಂತಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಮತಚಯಂತ ಎಂಬ ನಿರವಕ್ಾಶ ಶತರತ ಇರಲತ ಬ ನಿರವಕ್ಾಶ ಶತರತ ಇರಲತ ||  
ದ್ತರಾಶ್ ಬಿಡತ ವಾದಿ ಇನ್ ನಂದ್ತ ಲರ್ವ್ಲಿ್ಲ ವಿರಂಚಿ ಲರ್ವ್ೀ ಮಹಾಪರಳರ್ ದ್ತರಾಶ್ ಬಿಡತ ವಾದಿ ಇನ್ ನಂದ್ತ ಲರ್ವ್ಲಿ್ಲ ವಿರಂಚಿ ಲರ್ವ್ೀ ಮಹಾಪರಳರ್ || || 8 8 ||||  
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ಈ ಲರ್ಕೆಳುಕದ್ ಕ್ಾರಣ ಹರಗತಣಗಳಿಗ್ ಲರ್ವು ಸಲಿದಾಗಿ ಈ ಲರ್ಕೆಳುಕದ್ ಕ್ಾರಣ ಹರಗತಣಗಳಿಗ್ ಲರ್ವು ಸಲಿದಾಗಿ ||  
ತ್ಾಳದ್ತ ನಿಗತಯಣ ನಿರಾಕ್ಾರದ್ ಮತ ಆಲ್ ೀಚನ್ರ್ ಬಲಿವರಗ್ ತ್ಾಳದ್ತ ನಿಗತಯಣ ನಿರಾಕ್ಾರದ್ ಮತ ಆಲ್ ೀಚನ್ರ್ ಬಲಿವರಗ್ || || 9 9 ||||  

 

ಏಕವ್ನಿಪ ಬ್ ಮಮವ್ೈಕಯವ್ಂತಪುಾದ್ತ ಏಕವ್ ಐಕಯವಏಕವ್ನಿಪ ಬ್ ಮಮವ್ೈಕಯವ್ಂತಪುಾದ್ತ ಏಕವ್ ಐಕಯವಲಿವಲಿವಲಿ ಲಿ ||  
ಏಕಸಯ ಭಾವ ಐಕಯವ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳುಏಕಸಯ ಭಾವ ಐಕಯವ್ಂದ್ತ ಪ್ೀಳುವ ವಾಯಕರಣದ್ ಮಾತತ ಕ್್ೀಳು ವ ವಾಯಕರಣದ್ ಮಾತತ ಕ್್ೀಳು || || 10 10 ||||  

 

ಧ್ಮಯವ್ನಿಪ ನಿನ್ನ ಬ್ ಮಮ ಜೀವರ್ೈಕಯ ಚಿನಾಮತರವಲಿಧ್ಮಯವ್ನಿಪ ನಿನ್ನ ಬ್ ಮಮ ಜೀವರ್ೈಕಯ ಚಿನಾಮತರವಲಿ, , ದಿವತೀರ್ ದಿವತೀರ್ ||  
ಅಮಮಮಮ ಅದಿವತೀರ್ವ್ಂಬ ಶತರತ ನಿನ್ಗ್ ಸಮಮತ್್ೈಕಯವ ಖಂಡಿಸ್ತತಲಿ ಅಮಮಮಮ ಅದಿವತೀರ್ವ್ಂಬ ಶತರತ ನಿನ್ಗ್ ಸಮಮತ್್ೈಕಯವ ಖಂಡಿಸ್ತತಲಿ || || 1111  ||||  

 

ತನ್ನ ಬಾಯಿಗ್ ಮತಟ್ತಿತಹ ಮ ಷ್ಕವ ಬಿಟ್ತಿ ನಿನ್ನ ಶತರತ ಎಂಬ ಭತಜಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗ್ ಮತಟ್ತಿತಹ ಮ ಷ್ಕವ ಬಿಟ್ತಿ ನಿನ್ನ ಶತರತ ಎಂಬ ಭತಜಗಿ ||  
ಅನ್ಯತರ ಪೀಗದ್ತ ಎಂದ್ರಂದ್ತದ್ರ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಲತ ಮತ್ ು್ಅನ್ಯತರ ಪೀಗದ್ತ ಎಂದ್ರಂದ್ತದ್ರ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಲತ ಮತ್ ು್ರಗದ್ತ ರಗದ್ತ || || 12 12 ||||  

 

ಲ್ ೀಕವಿಲ್ಿಂಬಾಗ ಲ್ ೀಕ್ಾಂತಗಯತವಾದಿೀ ವಾಕತ ತ್ಾನ್ ಪೀಗದಿಹತದ್ೀ ಲ್ ೀಕವಿಲ್ಿಂಬಾಗ ಲ್ ೀಕ್ಾಂತಗಯತವಾದಿೀ ವಾಕತ ತ್ಾನ್ ಪೀಗದಿಹತದ್ೀ ??    
ತ್ಾ ಕ್್ಡತವರ್ಯವ ತ್ಾನ್ಕಟ್ ಪ್ೀಳವರ್ ಕ್ಾಕತ ಮಾಡದಿರತ ಶತರತಗಳ ತ್ಾ ಕ್್ಡತವರ್ಯವ ತ್ಾನ್ಕಟ್ ಪ್ೀಳವರ್ ಕ್ಾಕತ ಮಾಡದಿರತ ಶತರತಗಳ || || 13 13 ||||  

 

ಶೌರತವಾಶೌರತವಾದ್ರ್ಯವಾ ಶತರತರ್ನ್ನ ಕ್್ಡಿಸತವ ಘಾತಕದ್ರ್ಯವಾ ಶತರತರ್ನ್ನ ಕ್್ಡಿಸತವ ಘಾತಕವಂವಂ  ಗ್ೈಸತವುದ್ ಗ್ೈಸತವುದ್ ??  
ರಾತರಂದ್ೀನಾರ್ತು ತದಿವಘಾತಕ್್ೆ ಹ್ೀತತವಲ್ಿಂಬರತ ಬತಧ್ರತ ರಾತರಂದ್ೀನಾರ್ತು ತದಿವಘಾತಕ್್ೆ ಹ್ೀತತವಲ್ಿಂಬರತ ಬತಧ್ರತ || || 14 14 ||||  

 

ಚಿನಾಮತ್ಾರಶರರ್ವ್ಂಬ ನಿಚಿನಾಮತ್ಾರಶರರ್ವ್ಂಬ ನಿಮಮ ಜ್ಞಾನ್ವು ನ್ಮಮ ನಾರಾರ್ಣಗಿಲಿ ಮಮ ಜ್ಞಾನ್ವು ನ್ಮಮ ನಾರಾರ್ಣಗಿಲಿ ||  
ರಮಮರ್ರಸ ತನ್ನ ನಾಭ ಕಮಲದಿಂದ್ ನಿಮಿಯಸ್ತರಮಮರ್ರಸ ತನ್ನ ನಾಭ ಕಮಲದಿಂದ್ ನಿಮಿಯಸ್ತದಿೀ ಜಗತತ ಪುಸ್ತಯೀ ದಿೀ ಜಗತತ ಪುಸ್ತಯೀ   ??  || || 15 15 ||||  

 

ಅನಾದಿ ಮಾರಾಸತಪುನ್ತ ಜೀವನ್ತ ಅನಿದ್ರ ಗಡ ಪರಬ್ ಮಮ ಅನಾದಿ ಮಾರಾಸತಪುನ್ತ ಜೀವನ್ತ ಅನಿದ್ರ ಗಡ ಪರಬ್ ಮಮ ||  
ಅನ್ತಭವಕ್್ ತಂದ್ತಕ್್ ೀ ಈ ಶತರತರ್ರ್ಯವ ಮನ್ಕ್್ ಬಂದ್ಂತ್ಾಡ ಬ್ೀಡ ಅನ್ತಭವಕ್್ ತಂದ್ತಕ್್ ೀ ಈ ಶತರತರ್ರ್ಯವ ಮನ್ಕ್್ ಬಂದ್ಂತ್ಾಡ ಬ್ೀಡ || || 16 16 ||||  

 

ಮೃತ ಇಲಿದ್ವ ನಿತ್ಾಯಮೃಮೃತ ಇಲಿದ್ವ ನಿತ್ಾಯಮೃತನ್ಂದ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಕೃತ ಇಲಿದ್ವ ಪುನ್ಭಯವಕ್್ ತನ್ಂದ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಕೃತ ಇಲಿದ್ವ ಪುನ್ಭಯವಕ್್   
ಅತ ದ್ ಅತ ದ್ ರನ್ಲಿವ್ ಅದ್ರಂದ್ ನ್ಮಮ ಶ್ರೀಪತ ನಿತಯಮತಕು ಬಲಿವರಗ್ ರನ್ಲಿವ್ ಅದ್ರಂದ್ ನ್ಮಮ ಶ್ರೀಪತ ನಿತಯಮತಕು ಬಲಿವರಗ್ || || 17 17 ||||  

 

ಅವ ನಿತಯಮತಕು ಜೀವರತ ಮಅವ ನಿತಯಮತಕು ಜೀವರತ ಮಧ್ಯಧ್ಯ  ಮತಕುರ್ಂಬ ವಿರತದ್ಧ ಧ್ಮಯ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ಮತಕುರ್ಂಬ ವಿರತದ್ಧ ಧ್ಮಯ ಮತಕ್ತುಯೊಳು ||  
ಸತಸತವಿವ್ೀಕ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತವಾದ್ ಕ್ಾರಣ ಇವನ್ೈಕಯವಲಿ್ಲರ್ತ ಸಲಿ ವಿವ್ೀಕ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತವಾದ್ ಕ್ಾರಣ ಇವನ್ೈಕಯವಲಿ್ಲರ್ತ ಸಲಿ || || 18 18 ||||  

 



 

 
 

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

 

Page 26 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕಣಯ ಶ ನ್ಯ ಪನ್ನಗನಿಗತ ಕಳುವಿನಿಂದ್ ಕಣಯಪೀದ್ವಗ  ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕಣಯ ಶ ನ್ಯ ಪನ್ನಗನಿಗತ ಕಳುವಿನಿಂದ್ ಕಣಯಪೀದ್ವಗ  ||  
ಮಂದ್ ಮಾನ್ವ ಮಹದ್ಂತರವಲಿವ್ ಈ ಯಂಮಂದ್ ಮಾನ್ವ ಮಹದ್ಂತರವಲಿವ್ ಈ ಯಂದ್ ನಿತಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತಕುರಗತ ದ್ ನಿತಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತಕುರಗತ || || 19 19 ||||  

 

ಸಾರ್ತಜಯವ್ಂಬ ಶಬದವು ಶಾಬಿದಕರಗ್ ರ್ತಜಯೊೀಗ್ಯ ಎಂಬ ಧಾತತವಿನಿಂ ಸಾರ್ತಜಯವ್ಂಬ ಶಬದವು ಶಾಬಿದಕರಗ್ ರ್ತಜಯೊೀಗ್ಯ ಎಂಬ ಧಾತತವಿನಿಂ ||  
ಆಯಿತ್್ಂಆಯಿತ್್ಂಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಆದ್ರಂದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಿೀಗ ವಾಯಿತಲಿ ಖಳ ಬತದ್ತ ಸ್ತದ್ಧ ಆದ್ರಂದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಿೀಗ ವಾಯಿತಲಿ ಖಳ || || 20 20 ||||  

 

ಹರರ್ ಸವಾಯಂಗದಿ ತತಂಬಿದ್ಯ ದ್ೀವರ ಇರವ್ೀ ಸಾರ್ತಜಯವ್ನಿಸತವುದ್ತ ಹರರ್ ಸವಾಯಂಗದಿ ತತಂಬಿದ್ಯ ದ್ೀವರ ಇರವ್ೀ ಸಾರ್ತಜಯವ್ನಿಸತವುದ್ತ ||  
ಮರತಮರತಳಾಗಬ್ೀಡ ಮಾನ್ವ ಸವ್ೀಯಶನ್ತು ಹರರ್ನ್ತವರತ ಮತಕುರ್ತುಳಾಗಬ್ೀಡ ಮಾನ್ವ ಸವ್ೀಯಶನ್ತು ಹರರ್ನ್ತವರತ ಮತಕುರ್ತು  || || 21 21 ||||  

 

ಸರಕ್ಷಯೀಹಿ ಚ್ೀತನ್ಗಣಾನ್ ಸತಖ ದ್ತಾಃಖ ಮಧ್ಯ 
ಸಮಾಾಪುಯೀ ತನ್ತಭೃತ್ಾಂ ವಹೃತ ಮಮೀಚಛನ್ | 
ಸ್ ೀSರ್ಂ ವಿಹಾರ ಇಹ ಮೀ ತನ್ತಭೃತ್ ಸವಭಾವ 
ಸಮ ಭತಯೀ ಭವತ ಭ ತಕೃದ್ೀವ ಭ ತ್ಾಯಾಃ || 

 

ಮತ್್ ುಂಮತ್್ ುಂದ್ತ ತಂಡದ್ ಜೀವರಾಶ್ಗಳಿಗ್ ಮತಕ್ತುಯ ಮದ್ತ ತಂಡದ್ ಜೀವರಾಶ್ಗಳಿಗ್ ಮತಕ್ತುಯ ಮದ್ಲಾದ್ ಗತರ್ ದ್ಲಾದ್ ಗತರ್ ||  
ಚಿತುಜನ್ರ್ಯನಿತುಪ್ನ್ಂದ್ತ ಪುನ್ರಪ ಚಿತರ ಜಗತು ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ಚಿತುಜನ್ರ್ಯನಿತುಪ್ನ್ಂದ್ತ ಪುನ್ರಪ ಚಿತರ ಜಗತು ನಿಮಿಯಸ್ತದ್  || || 22 22 ||||  

 

ಇದ್ತ ಲ್ಲೀಲ್ ಇದ್ತ ಲ್ಲೀಲ್ ತನ್ಗ್ತನ್ಗ್, , ಲಕ್ಷಿಮಲಕ್ಷಿಮಗ್ ಮಹ್ೈಶವರ್ಯ ಪದ್ ಕ್್ ಗ್ ಮಹ್ೈಶವರ್ಯ ಪದ್ ಕ್್ ಡತವುದ್ತ ಜೀವರಗ್ ಡತವುದ್ತ ಜೀವರಗ್ ||  
ಸದ್ಸನಿಮಶರ ಫಲವಹತದ್ತ ಅದ್ರಂದ್ ಅದ್ತಭತತ ಜಗವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಸದ್ಸನಿಮಶರ ಫಲವಹತದ್ತ ಅದ್ರಂದ್ ಅದ್ತಭತತ ಜಗವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 23 23 ||||  

 

ಲ್ ೀಹಿತ ಶತಕಿ ಕೃಷ್ಣಗಳ್ನಿಪ ಪರಕೃತರ್ ನ್ೀಹವ ನಿಜ ಸತಗಿತತು ಲ್ ೀಹಿತ ಶತಕಿ ಕೃಷ್ಣಗಳ್ನಿಪ ಪರಕೃತರ್ ನ್ೀಹವ ನಿಜ ಸತಗಿತತು ||  
ಶ್ರೀಹರರ್ದ್ರಂದ್ ವಣಯತರರ್ದ್ ರ್ೀಣತ ವೂಯಹವ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರಟ್ಿ ಶ್ರೀಹರರ್ದ್ರಂದ್ ವಣಯತರರ್ದ್ ರ್ೀಣತ ವೂಯಹವ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರಟ್ಿ || || 24 24 ||||  

 

ಸತವವ್ಂಬ ಗತಣ ಶತಕ್ಾಿಸತವವ್ಂಬ ಗತಣ ಶತಕ್ಾಿಣತಗಳ ರಾಶ್ ರಕ್ಾುಣತಣತಗಳ ರಾಶ್ ರಕ್ಾುಣತಗಗಳ  ್ರಜ್ ೀಗತಣ ಳ  ್ರಜ್ ೀಗತಣ ||  
ಮತ್ ು್ ನಿೀಲಾಣತಗಳ ಮತುವ್ ತಮೀ ಗತಣ ಪರತ್್ಯೀಕ ಶಕ್ತುಗಳವಕ್್ ಮತ್ ು್ ನಿೀಲಾಣತಗಳ ಮತುವ್ ತಮೀ ಗತಣ ಪರತ್್ಯೀಕ ಶಕ್ತುಗಳವಕ್್ || || 25 25 ||||  

 

ಈ ಪರಮಾಣತಗಳ ರ ಪವ್ಂಬ್ ೀ ಗತಣ ವಾಯಪಾರ ಬಹಳವಾಗಿರಲತ ಈ ಪರಮಾಣತಗಳ ರ ಪವ್ಂಬ್ ೀ ಗತಣ ವಾಯಪಾರ ಬಹಳವಾಗಿರಲತ ||  
ಆ ಪರಮಾಣತಗಳ ಗತಣವ್ಂದ್ತ ಕರ್ವರ್ೈತ್ಾಪಸರದ್ಕ್್ ಮಚತಿವರತ ಆ ಪರಮಾಣತಗಳ ಗತಣವ್ಂದ್ತ ಕರ್ವರ್ೈತ್ಾಪಸರದ್ಕ್್ ಮಚತಿವರತ || || 26 26 ||||  

 

ರಾವದ್ ದ್ರವಯ ಭಾವಿ ಗತಣಕ್್ ರಾವದ್ ದ್ರವಯ ಭಾವಿ ಗತಣಕ್್ ಗತಣ್ಣಯೊಗತಣ್ಣಯೊಳ್ೀಕ್ತೀಭಾವವ್ಂದ್ಂಬಳ್ೀಕ್ತೀಭಾವವ್ಂದ್ಂಬ  ರಹಸಯ ರಹಸಯ ||  
ಕ್್ ೀವಿದ್ರಗ್ ತ್್ ೀಕ್್ ೀವಿದ್ರಗ್ ತ್್ ೀರತವುದ್ತ ಈ ಗತಣ್ಣಗಳನ್ ಭಾವಜ್ಞರ್ ಗತಣವ್ಂದ್ಂಬತವರತ ರತವುದ್ತ ಈ ಗತಣ್ಣಗಳನ್ ಭಾವಜ್ಞರ್ ಗತಣವ್ಂದ್ಂಬತವರತ || || 27 27 ||||  
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ಇಪಾತುನಾಲತೆ ಈ ತತವಸ ಕ್ಷಮಂಗಳಿಗ್ ತಪಾದ್ ಸೌಿಲಯ ಬಪಾಂತ್್ ಇಪಾತುನಾಲತೆ ಈ ತತವಸ ಕ್ಷಮಂಗಳಿಗ್ ತಪಾದ್ ಸೌಿಲಯ ಬಪಾಂತ್್ ||  
ಒಪುಾವಿೀ ಗತಣ ತರರ್ದ್ಣತಗಳ ಕ ಡಿಸ್ತ ಸಪಯಶರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದ್ ಒಪುಾವಿೀ ಗತಣ ತರರ್ದ್ಣತಗಳ ಕ ಡಿಸ್ತ ಸಪಯಶರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದ್ || || 28 28 ||||  

 

ಬ್ರ್ಸ್ತದ್ ಇಪಾತುನಾಲತೆ ತತವಂಗಳ ಪರಮಸ ಕ್ಾಮಣತ ರಾಶ್ಗಳ ಬ್ರ್ಸ್ತದ್ ಇಪಾತುನಾಲತೆ ತತವಂಗಳ ಪರಮಸ ಕ್ಾಮಣತ ರಾಶ್ಗಳ   
ತರತರದಿ ತ್್ಗ್ದ್ತ ತತವಂಗಳ ಸಾಲ ವಿರಚಿಸತವಂದ್ ತರತರದಿ ತ್್ಗ್ದ್ತ ತತವಂಗಳ ಸಾಲ ವಿರಚಿಸತವಂದ್ ಸಾಲದ್ ಸಾಲದ್ || || 29 29 ||||  

 

ಎಷ್ತಿ ಮಹತುತವ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಬ್ೀಕ್್ ೀ ಅಎಷ್ತಿ ಮಹತುತವ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಬ್ೀಕ್್ ೀ ಅಷ್ತಿಷ್ತಿ  ತರಗತಣದ್ಂಶಗಳ ತರಗತಣದ್ಂಶಗಳ ||  
ಇಟ್ತಿ ಮತುದ್ರಂದ್ಇಟ್ತಿ ಮತುದ್ರಂದ್ಹಂಕ್ಾರ ತತವವ ಸೃಷ್ಟಿಸತವುದ್ಕ್್ ಂದಿಷ್ಟಿಡತವ ಹಂಕ್ಾರ ತತವವ ಸೃಷ್ಟಿಸತವುದ್ಕ್್ ಂದಿಷ್ಟಿಡತವ || || 30 30 ||||  

 

ಕ್ಾರಣ ತತವರಾಶ್ಗಳಿಂದ್ ತ್್ಗ್ತ್್ಗ್ದ್ತ ಬ್ೀರದ್ದ ತರಗತಣದ್ಂಶಗಳ ಕ್ಾರಣ ತತವರಾಶ್ಗಳಿಂದ್ ತ್್ಗ್ತ್್ಗ್ದ್ತ ಬ್ೀರದ್ದ ತರಗತಣದ್ಂಶಗಳ ||  
ಸ್ೀರಸ್ತ ಉತುರ್ ೀತುರ ತತವಂಗಳ ಸ್ತರಧ್ರನ್ತ ಮಾಡತವ ಕರಮದಿಂದ್ ಸ್ೀರಸ್ತ ಉತುರ್ ೀತುರ ತತವಂಗಳ ಸ್ತರಧ್ರನ್ತ ಮಾಡತವ ಕರಮದಿಂದ್ || || 31 31 ||||  

 

ಮಹತ್ ು್ಂಬ ತತವಮಹತ್ ು್ಂಬ ತತವ  ಮಹಿಮರ್ನಿೀವುದ್ತಮಹಿಮರ್ನಿೀವುದ್ತ, , ಅಹಂತತವದಿಂದ್ಹಂಕ್ಾರ ಅಹಂತತವದಿಂದ್ಹಂಕ್ಾರ ||  
ಬಹತದ್ತಬಹತದ್ತ, , ಬತದಿಧರ್ತ ನಿಶಿಯಿಸ್ತ ಕ ಡತವುದ್ತಬತದಿಧರ್ತ ನಿಶಿಯಿಸ್ತ ಕ ಡತವುದ್ತ, , ನಾನಾ ಹಂಬಲ್ಲಕ್್ರ್ ಮನ್ವು ನಾನಾ ಹಂಬಲ್ಲಕ್್ರ್ ಮನ್ವು || || 32 32 ||||  

 

ಐದ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಂದಿರರ್ಗಳ ೈ್ದ್ತ ಕಮೀಯಂದಿರರ್ಗಳ ೈ್ದ್ತ ತನಾಮತರ ತತವಂಗಳು ಐದ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೀಂದಿರರ್ಗಳ ೈ್ದ್ತ ಕಮೀಯಂದಿರರ್ಗಳ ೈ್ದ್ತ ತನಾಮತರ ತತವಂಗಳು ||  
ಐದ್ತ ಭ ತಂಗಳಿಂದಿಪಾತು ನಾಲತೆ ಆದಿ ಕ್ಾಲದ್ ತತವಂಗಳು ಐದ್ತ ಭ ತಂಗಳಿಂದಿಪಾತು ನಾಲತೆ ಆದಿ ಕ್ಾಲದ್ ತತವಂಗಳು || || 33 33 ||||  

 

ಹತತು ಕರಹತತು ಕರಣಂಣಂಗಳು ನಿತಯದಿ ವಿಷ್ರ್ಗಳತಯರ್ ತ್್ ೀರ ಈ ಮಗಳು ನಿತಯದಿ ವಿಷ್ರ್ಗಳತಯರ್ ತ್್ ೀರ ಈ ಮನ್ವ ನ್ವ ||  
ಅತುಲ್ಳ್ರ್ಲತ ಉಂಡತಂಡಹಂಕರಸ್ ಮತಯಯಗ್ ಬಹತದ್ ಮಹತುವಅತುಲ್ಳ್ರ್ಲತ ಉಂಡತಂಡಹಂಕರಸ್ ಮತಯಯಗ್ ಬಹತದ್ ಮಹತುವ??  || || 34 34 ||||  

 

ನಿತಯನ್ೈಮಿತುನಿತಯನ್ೈಮಿತುಕ ಸತೆಮಯಂಗಳ ಮರ್ದ್ತತುಮರ್ ಳು ಮತ್ರಸತವ ಕ ಸತೆಮಯಂಗಳ ಮರ್ದ್ತತುಮರ್ ಳು ಮತ್ರಸತವ ||  
ವಿತು ಸಂಪತುಗತನ್ಮತುನಾಗಿ ಭವದ್ಲ್ಲ ಸತತು ಸತತು ಅತಯರ್ನ್ತಂಬ ವಿತು ಸಂಪತುಗತನ್ಮತುನಾಗಿ ಭವದ್ಲ್ಲ ಸತತು ಸತತು ಅತಯರ್ನ್ತಂಬ || || 35 35 ||||  

 

ಅಂಗನ್ೀರಾಸ್ಗ್ ಚರಣಗಳು ನ್ಡ್ಸತವುವು ಕಂಗಳವರಂಗವ ತ್್ ೀರತವುವು ಅಂಗನ್ೀರಾಸ್ಗ್ ಚರಣಗಳು ನ್ಡ್ಸತವುವು ಕಂಗಳವರಂಗವ ತ್್ ೀರತವುವು   
ಬಂಗಾರ ಕ ಡಿಸಯವರ ಎಂಜಲತಣ್ಣಬಂಗಾರ ಕ ಡಿಸಯವರ ಎಂಜಲತಣ್ಣಸತವವು ಕಣಯಂಗಳು ನ್ತಡಿಗ್ ಮರತಳಹವು ಸತವವು ಕಣಯಂಗಳು ನ್ತಡಿಗ್ ಮರತಳಹವು || || 36 36 ||||  

 

ದ್ತದ್ತಷ್ಾಿನ್ನ ಉಂಡತಂಡತ ಪಟ್ಿಪರ್ಯಿಸತವವು ಭರಷ್ಿರ ಕ ಡಾಯಡಿಸತವವು ಷ್ಾಿನ್ನ ಉಂಡತಂಡತ ಪಟ್ಿಪರ್ಯಿಸತವವು ಭರಷ್ಿರ ಕ ಡಾಯಡಿಸತವವು ||  
ಕ್್ ಟ್ಿರ್ ಪಗಳಿಸತವವು ಕ ಡದಿದ್ದರ್ ಬ್ೈಸ್ ೀವು ಕಷ್ಿಗತಗ್ ಕಡ್ಗ್ಳ್ಸತವವು ಕ್್ ಟ್ಿರ್ ಪಗಳಿಸತವವು ಕ ಡದಿದ್ದರ್ ಬ್ೈಸ್ ೀವು ಕಷ್ಿಗತಗ್ ಕಡ್ಗ್ಳ್ಸತವವು || || 37 37 ||||  
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ಈ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಡ್ರ್ರಾದ್ ದ್ೀವತ್್ಗಳ ವಾರತಗಳನಿವುಈ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಡ್ರ್ರಾದ್ ದ್ೀವತ್್ಗಳ ವಾರತಗಳನಿವು  ಕ್್ಡಿಸವು ಕ್್ಡಿಸವು ||  
ಭ ತಳದ್ ಳಗರಸ್ತನ್ ಮನ್ ಸಂಕ್್ ೀಲ್ ಆತನ್ ಕ್ಾಲತ ಕಟ್ತಿಭ ತಳದ್ ಳಗರಸ್ತನ್ ಮನ್ ಸಂಕ್್ ೀಲ್ ಆತನ್ ಕ್ಾಲತ ಕಟ್ತಿವುದ್ ವುದ್ || || 38 38 ||||  

 

ಜೀವರಾಶ್ಗಳಿಗಿೀ ತತವಂಗಳಿಂದ್ಲ್ ನ್ ೀವನಿೀವುತ ಭವದ್ ಳಗ್ ಜೀವರಾಶ್ಗಳಿಗಿೀ ತತವಂಗಳಿಂದ್ಲ್ ನ್ ೀವನಿೀವುತ ಭವದ್ ಳಗ್ 
ತ್ಾವಿದ್ಕ್್ ೆಳಗಾಗದಿಹರತ ಶ್ರೀಹರರ್ ಕೃಪಾವಲ್ ೀಕನ್ ಬಲದಿಂದ್ ತ್ಾವಿದ್ಕ್್ ೆಳಗಾಗದಿಹರತ ಶ್ರೀಹರರ್ ಕೃಪಾವಲ್ ೀಕನ್ ಬಲದಿಂದ್ || || 39 39 ||||  

 

ಇಂತತ ಭಾರಂತರ್ನಿೀವ ತತವಂಗಳ  ್ಇಂತತ ಭಾರಂತರ್ನಿೀವ ತತವಂಗಳ  ್ಮಮಹಾಂತರ ಸಂಗ ದ್ ರಕ್್ ಳಲತಹಾಂತರ ಸಂಗ ದ್ ರಕ್್ ಳಲತ  
ಸಂತತ ಶರವಣಾದಿ ಸನಾಮಗಯಕ್್ೆರಗಿಸ್ತ ಕಂತತಪತನ್ ತ್್ ೀರಸತವುವು ಸಂತತ ಶರವಣಾದಿ ಸನಾಮಗಯಕ್್ೆರಗಿಸ್ತ ಕಂತತಪತನ್ ತ್್ ೀರಸತವುವು || || 40 40 ||||  

 

ಹರರ್ತು ನ್ಡ್ಸತವವು ಹರನಾಮ ಹರರ್ತು ನ್ಡ್ಸತವವು ಹರನಾಮ ನ್ತನ್ತಡಿಸತವುವುಡಿಸತವುವು  ಹರಪೂಜ್ಗಳ ಮಾಡಿಸತವುಹರಪೂಜ್ಗಳ ಮಾಡಿಸತವುವು ವು ||  
ಹರಮ ತಯ ಹರಮ ತಯ ನ್ ೀನ್ ೀಡಿಸ್ತ ಡಿಸ್ತ ಹಹರಕ್ತೀತಯ ಕ್್ೀರಕ್ತೀತಯ ಕ್್ೀಳಿಸ್ತ ನ್ರರಹಂಕೃತರ್ ಕ್್ಡಿಸತವವು ಳಿಸ್ತ ನ್ರರಹಂಕೃತರ್ ಕ್್ಡಿಸತವವು || || 41 41 ||||  

 

ಉಕತೆ ತಗಿುಸತವವು ಸ್ ಕೆ ನಿವಾರಸತವವು ಸತೆಮಯಕ್ತಕ್ತೆ ಸಲಹತವವು ಉಕತೆ ತಗಿುಸತವವು ಸ್ ಕೆ ನಿವಾರಸತವವು ಸತೆಮಯಕ್ತಕ್ತೆ ಸಲಹತವವು ||  
ದ್ತಾಃಖವನಿೀವ ಪಞ್ಿಭ ತ್ಾತಮಕ ದ್ೀಹದ್ತಾಃಖವನಿೀವ ಪಞ್ಿಭ ತ್ಾತಮಕ ದ್ೀಹದ್ಕೆರ ಬಿಡಿಸ್ತ ರಕ್ಷಿಸತವುವು ದ್ಕೆರ ಬಿಡಿಸ್ತ ರಕ್ಷಿಸತವುವು || || 42 42 ||||  

 

ಈಸತ ಪುಣಯ ಮಾಡಿ ದಿನ್ದಿನ್ದಿ ಧ್ೀನಿಸ್ ಶ್ರೀಶ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಟಸ್ತ ತಈಸತ ಪುಣಯ ಮಾಡಿ ದಿನ್ದಿನ್ದಿ ಧ್ೀನಿಸ್ ಶ್ರೀಶ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಟಸ್ತ ತನ್ನ ನ್ನ ||  
ಭಾಸತರ ಮ ತಯರ್ ಕಣ ು್ ಕ್ಾಣ್ಣಸ್ತಕ್್ ಡತವ ದ್ ೀಷ್ಂಗಳನ್ತ ದ್ ರ್ ೀಡಿಸತವ ಭಾಸತರ ಮ ತಯರ್ ಕಣ ು್ ಕ್ಾಣ್ಣಸ್ತಕ್್ ಡತವ ದ್ ೀಷ್ಂಗಳನ್ತ ದ್ ರ್ ೀಡಿಸತವ || || 43 43 ||||  

 

ಅಂತರವಿಲಿದ್ ಸವರ ಪಸತಖದ್ನ್ತಭವಕ್್ ಅಂತರಾರ್ ಮಾಳಾವ್ಂದ್ತ ಅಂತರವಿಲಿದ್ ಸವರ ಪಸತಖದ್ನ್ತಭವಕ್್ ಅಂತರಾರ್ ಮಾಳಾವ್ಂದ್ತ ||  
ಚಿಂತಸ್ತ ತತದಿಯೊಳಿವ ಸಂತರಸತವಂತ್್ ಶ್ರೀ ಕ್ಾಂತನ್ನ ಸಂತಬ್ೀಯಡತವರತ ಚಿಂತಸ್ತ ತತದಿಯೊಳಿವ ಸಂತರಸತವಂತ್್ ಶ್ರೀ ಕ್ಾಂತನ್ನ ಸಂತಬ್ೀಯಡತವರತ || || 44 44 ||||  

 

ಕಣಣಂಕಣಣಂಶಶ  ಕ್ಾಣ್ ೀದ್ತ ಕ್ತವಿರ್ಂಶ ಕ್್ೀಕ್ಾಣ್ ೀದ್ತ ಕ್ತವಿರ್ಂಶ ಕ್್ೀಳೂ್ೀದ್ತ ರಸನ್ನಂಶ ಆಸಾವದಿಸತವುದ್ತ ಳೂ್ೀದ್ತ ರಸನ್ನಂಶ ಆಸಾವದಿಸತವುದ್ತ ||  
ಭನ್ನ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಭನ್ನಭನ್ನ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಭನ್ನ  ಭನ್ನ ಕ್ಾರ್ಯವನ್ತನ ಮಾಡತವ ಶಕ್ತು ಕ್ಾಣ್ಣರ್  ಭನ್ನ ಕ್ಾರ್ಯವನ್ತನ ಮಾಡತವ ಶಕ್ತು ಕ್ಾಣ್ಣರ್  || || 45 45 ||||  

 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯ ಕ್ಾರ್ಯವ ಮಾಡಲಅನ್ ಯೀನ್ಯ ಕ್ಾರ್ಯವ ಮಾಡಲರರರ್ವು ಚರರ್ವು ಚರಣಣಣಣನ್ಡ್ವಂತ್್ ಕ್್ೈ ನ್ಡ್ರ್ತವುದ್ ನ್ಡ್ವಂತ್್ ಕ್್ೈ ನ್ಡ್ರ್ತವುದ್ ??  
ಘಾರಣ ಗಂಧ್ ವಾಘಾರಣ್ಣಸತವಂತ್್ಘಾರಣ ಗಂಧ್ ವಾಘಾರಣ್ಣಸತವಂತ್್  ತವಕತೆ ಆ ಘಾರಣ್ಣಸತವುದ್ತ ಬಲತಿದ್ ಕ್್ೀಳಿತವಕತೆ ಆ ಘಾರಣ್ಣಸತವುದ್ತ ಬಲತಿದ್ ಕ್್ೀಳಿ??  || || 46 46 ||||  

 

ಇಂಬತಗ ಇಂಬತಗ ಡತವಡ್ ಅಂಬರವ್ ಬ್ೀಕತ ಬಾಡತವಡ್ ಅಂಬರವ್ ಬ್ೀಕತ ಬಾಯಿಂದ್ತಂಬತದ್ಕ್್ ವಾರ್ತ ಬ್ೀಕತ ಯಿಂದ್ತಂಬತದ್ಕ್್ ವಾರ್ತ ಬ್ೀಕತ ||  
ಉಂಬಉಂಬಡತಗ್ಗ್ಡತಗ್ಗ್  ಕ್ತಚತಿ ಬ್ೀಕತ ತೃಷ್ಕಳ್ವರ್ ಅಂಬತಕ್ತಚತಿ ಬ್ೀಕತ ತೃಷ್ಕಳ್ವರ್ ಅಂಬತ  ಬ್ೀಕತಣಲನ್ನ ಬ್ೀಕತ ಬ್ೀಕತಣಲನ್ನ ಬ್ೀಕತ || || 47 47 ||||  
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ಅದ್ರಂದಿಪಾತು ನಾಲತೆ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕ ನ್ ಯನ್ ಸಂಖ್ಯ ಸಲಿ ಅದ್ರಂದಿಪಾತು ನಾಲತೆ ತತವಂಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕ ನ್ ಯನ್ ಸಂಖ್ಯ ಸಲಿ ||  
ಇದ್ನ್ತ ವಿವ್ೀಚಿಸ್ತ ಹರ ಕಂಡತ ಅವರವರಂ ಮದ್ಲ್ ರಾಶ್ಗಳನ್ತ ಸೃಜಇದ್ನ್ತ ವಿವ್ೀಚಿಸ್ತ ಹರ ಕಂಡತ ಅವರವರಂ ಮದ್ಲ್ ರಾಶ್ಗಳನ್ತ ಸೃಜಸತವ ಸತವ || || 48 48 ||||  

 

ಇಂತತ ತತವಸ ಕ್ಾಮಂಶ ಪರಕೃತಯೊಳನ್ಂತಗಳಾಗಿಪಾವು ಗಡ ಇಂತತ ತತವಸ ಕ್ಾಮಂಶ ಪರಕೃತಯೊಳನ್ಂತಗಳಾಗಿಪಾವು ಗಡ ||  
ಅಂರ್ ಅಂರ್ ರಾಶ್ರಾಶ್ಗಳ ನಾನಾ ಧಾನ್ಯದ್ ರಾಶ್ರ್ಂತ್್ ಕ ಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸತವ ಗಳ ನಾನಾ ಧಾನ್ಯದ್ ರಾಶ್ರ್ಂತ್್ ಕ ಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸತವ || || 49 49 ||||  

 

ಇದ್ರ್ ಇದ್ರ್ ಳು ಮದ್ಲತ ಮಹತುತ್ಾವಂಶದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರಂದ್ ಮೀಲ್ ಕರಮಕರಮದಿ ಳು ಮದ್ಲತ ಮಹತುತ್ಾವಂಶದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರಂದ್ ಮೀಲ್ ಕರಮಕರಮದಿ ||  
ತತದಿರ್ ಪೃಥಿವ ತತವಪರರ್ಂತ ಅವನ್ವನ್ ಒದ್ಗಿಸ್ತ ಕ್್ ಡತವ ಹರಗ್ಣ್ರ್ತಂಟ್ ತತದಿರ್ ಪೃಥಿವ ತತವಪರರ್ಂತ ಅವನ್ವನ್ ಒದ್ಗಿಸ್ತ ಕ್್ ಡತವ ಹರಗ್ಣ್ರ್ತಂಟ್ ||||5050||||  

 

ಮಹಮಹತತತುವತುವದ್ಂಶಗಳ  ್ಶತಕಿವಾಗಿಪಾವು ಗಡ ಅಹಂತತವ ಮ ರತ ಬಣಣದ್ಲ್ಲ ದ್ಂಶಗಳ  ್ಶತಕಿವಾಗಿಪಾವು ಗಡ ಅಹಂತತವ ಮ ರತ ಬಣಣದ್ಲ್ಲ ||  
ಅಹತದ್ದ್ರ ಶತಕ್ಾಿಅಹತದ್ದ್ರ ಶತಕ್ಾಿಣತಗಳಿಂದ್ ಬತದಿಧ ಮನ್ ಲ್ ೀಹಿತ್ಾಂಶದ್ಲ್ಲ ದ್ಣತಗಳಿಂದ್ ಬತದಿಧ ಮನ್ ಲ್ ೀಹಿತ್ಾಂಶದ್ಲ್ಲ ದ್ಶ್ೀಂದಿರಶ್ೀಂದಿರರ್ಗಳುರ್ಗಳು|| || 5151||||  

 

ಕಪಾನ್ಂಶಗಳಿಂದ್ ಪಞ್ಿಕಪಾನ್ಂಶಗಳಿಂದ್ ಪಞ್ಿಭ ತಗಳು ಕಲಾನ್ರ್ಲಿ ಪಭ ತಗಳು ಕಲಾನ್ರ್ಲಿ ಪರರ್ರತ ರರ್ರತ ||  
ಒಒಪಾ ಪ್ೀಳುವರಂತತ ಬತದಿಧಯೊಡನ್ ಮನ್ಕ್್ ಪಾ ಷ್್ ೀಡಶ ಕಳ್ಗಳು ಪಾ ಪ್ೀಳುವರಂತತ ಬತದಿಧಯೊಡನ್ ಮನ್ಕ್್ ಪಾ ಷ್್ ೀಡಶ ಕಳ್ಗಳು || || 52 52 ||||  

 

ತ್ಾಮಸವ್ಂಬ ಕತ್ಾಮಸವ್ಂಬ ಕಪಾಪಾನ್ಂಶದಿಂದ್ ಪಂಚತನಾಮತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮದ್ಲತ ಗಡ ನ್ಂಶದಿಂದ್ ಪಂಚತನಾಮತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮದ್ಲತ ಗಡ ||  
ಆ ಮೀಲ್ ವಯೀಮಾದಿ ಪಂಚ ಭ ತಂಗಳ ಜನ್ಮ ವಾಹ್ ೀದ್ಂದ್ತ ಸ್ತದಾಧಂತ ಆ ಮೀಲ್ ವಯೀಮಾದಿ ಪಂಚ ಭ ತಂಗಳ ಜನ್ಮ ವಾಹ್ ೀದ್ಂದ್ತ ಸ್ತದಾಧಂತ || || 53 53 ||||  

 

ತತದಿಯೊಳು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದ್ ಇಪಾತುಮ ರನ್ ಉದ್ಕವ್ಂಬ ತತವದ್ ಳಗ್ ತತದಿಯೊಳು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದ್ ಇಪಾತುಮ ರನ್ ಉದ್ಕವ್ಂಬ ತತವದ್ ಳಗ್ ||  
ಕದ್ಡಕದ್ಡದ್ಂತ್್ ಭ ರಜ ಮಾಡಿ ಕ್್ ಡಲಂತತದಿಸ್ತದ್ತವಖಿಲ ತತವಗಳು ದ್ಂತ್್ ಭ ರಜ ಮಾಡಿ ಕ್್ ಡಲಂತತದಿಸ್ತದ್ತವಖಿಲ ತತವಗಳು || || 54 54 ||||  

 

ಇಂರ್ ಮಹದಾದಿ ತತವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ತತುತ್ ಸಾಿನ್ದ್ ಳಿಟ್ತಿ ಪರ್ವ ಇಂರ್ ಮಹದಾದಿ ತತವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ತತುತ್ ಸಾಿನ್ದ್ ಳಿಟ್ತಿ ಪರ್ವ ||  
ಉತುಮ ಪುರತಷ್ ಅದ್ರ್ ಳು ಪೀಗತತರಲತ ಸತತು ಸತರರ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಉತುಮ ಪುರತಷ್ ಅದ್ರ್ ಳು ಪೀಗತತರಲತ ಸತತು ಸತರರ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 55 55 ||||  

 

ಶತದ್ಧ ಸತವಗತಣದಿಂದ್ಲ್ ತತವಂಗಳಾಳದ ದ್ೀವರ ದ್ೀಹಂಗಳನ್ತ ಶತದ್ಧ ಸತವಗತಣದಿಂದ್ಲ್ ತತವಂಗಳಾಳದ ದ್ೀವರ ದ್ೀಹಂಗಳನ್ತ ||  
ಮಾಳದನ್ವರವಮಾಳದನ್ವರವರ ಯೊೀಗಯತ್್ಗ್ ತಕೆಷ್ತಿ ಕ ರ ಯೊೀಗಯತ್್ಗ್ ತಕೆಷ್ತಿ ಕ ಡದಡದ  ಮಿಕೆಮಿಕೆ  ಗತಣಾಂಶಗಳನ್ತ ಗತಣಾಂಶಗಳನ್ತ || || 56 56 ||||  

 

ಮತ್ ು್ ತನ್ನರಸ್ತಯೊಡನ್ ನಿೀರ್ ಳ್ ಮಲಗಿದ್ತದ ತತವದ್ ಂದ್ ಂದ್ಂಶಗಳನ್ತ ಮತ್ ು್ ತನ್ನರಸ್ತಯೊಡನ್ ನಿೀರ್ ಳ್ ಮಲಗಿದ್ತದ ತತವದ್ ಂದ್ ಂದ್ಂಶಗಳನ್ತ ||  
ಚಿತರ ರ್ೀತವ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ್ಜಾಂಡವ ಸತಯ ಸಂಕಲಾ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಚಿತರ ರ್ೀತವ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ್ಜಾಂಡವ ಸತಯ ಸಂಕಲಾ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 57 57 ||||  
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ನಿೀರ್ ಳಗಿದ್ಯ ಭ ರ್ೀಣತಗಳ್ಲಿವ ಸ್ೀರಸ್ತ ತನ್ತನದ್ರದ್ ಳು ನಿೀರ್ ಳಗಿದ್ಯ ಭ ರ್ೀಣತಗಳ್ಲಿವ ಸ್ೀರಸ್ತ ತನ್ತನದ್ರದ್ ಳು ||  
ಆ ರಮರ್ ಗಭಯದಿಂ ಯೊೀನಿದಾವರದಿ ತ್್ಗ್ದ್ತ ನಿೀರಜಜಾಂಡವನ್ತ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಆ ರಮರ್ ಗಭಯದಿಂ ಯೊೀನಿದಾವರದಿ ತ್್ಗ್ದ್ತ ನಿೀರಜಜಾಂಡವನ್ತ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 58 58 ||||  

 

ನ್ ರತ ಕ್್ ೀನ್ ರತ ಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಪರಮಾಣದಿ ಸತತು ಸ ರರ್ನ್ಂತ್್ ಶ್ ೀಭಸತವ ಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಪರಮಾಣದಿ ಸತತು ಸ ರರ್ನ್ಂತ್್ ಶ್ ೀಭಸತವ ||  
ಆ ಆ ರಮಯರಮಯ  ಬ್ ಮಾಮಂಡ ಪಕತೆ ಪುನ್ರಪ ನಿೀರ್ ಳು ಕೃಷ್ಣ ಪವಡಿಸ್ತದ್ ಬ್ ಮಾಮಂಡ ಪಕತೆ ಪುನ್ರಪ ನಿೀರ್ ಳು ಕೃಷ್ಣ ಪವಡಿಸ್ತದ್ || || 59 59 ||||  

 

ಬ್ ಮಾಮಂಡದ್ ಳು ಇಪಾತುನಾಲತೆ ತತವ ಸತಮಾಮನ್ವಾಗಿ ಬ್ರ್ಸ್ತಹವು ಬ್ ಮಾಮಂಡದ್ ಳು ಇಪಾತುನಾಲತೆ ತತವ ಸತಮಾಮನ್ವಾಗಿ ಬ್ರ್ಸ್ತಹವು ||  
ಆ ಮೀಲ್ ಭ ಮಾಯದಿ ಹತ್ಾುವರಣಂಗಳು ಕರಮಮದಿ ಸತತತು ಸತತುಹವು ಆ ಮೀಲ್ ಭ ಮಾಯದಿ ಹತ್ಾುವರಣಂಗಳು ಕರಮಮದಿ ಸತತತು ಸತತುಹವು || || 60 60 ||||  

 

ಪೃಥಿವರ ಪವಾದ್ ಅಂಡವ್ಂಬಾವರಣ ಸತತುಪೃಥಿವರ ಪವಾದ್ ಅಂಡವ್ಂಬಾವರಣ ಸತತುಲ  ಸತತುಕ್್ ಂಡಿಹತದ್ತ ಲ  ಸತತುಕ್್ ಂಡಿಹತದ್ತ ||  
ಮತ್ ು್ ಅಬಾದಿ ಸತ್ಾವಂತವಾದಾವರಣ ಹತತು ಹತ್ಾುಗಿ ಬ್ಳ್ದಿಹವು ಮತ್ ು್ ಅಬಾದಿ ಸತ್ಾವಂತವಾದಾವರಣ ಹತತು ಹತ್ಾುಗಿ ಬ್ಳ್ದಿಹವು || || 61 61 ||||  

 

ಬ್ಳ್ದ್ ಠಾವಿನ್ಲಿ್ಲ ಮೀಲ್ ಮೀಲಾದಾವರಣ ಉಳಿದ್ ತತವವನ್ ಳಗ್ಳ್ದ್ತ ಬ್ಳ್ದ್ ಠಾವಿನ್ಲಿ್ಲ ಮೀಲ್ ಮೀಲಾದಾವರಣ ಉಳಿದ್ ತತವವನ್ ಳಗ್ಳ್ದ್ತ ||  
ಒಳಗ್ ಹ್ ರಗ್ ಎಲಿ ಸತತುಕ್್ ಂಡಿೀಪರರ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀರದ್ ಮಹಿಮ ಇದ್ಕ್್ ೀ ಒಳಗ್ ಹ್ ರಗ್ ಎಲಿ ಸತತುಕ್್ ಂಡಿೀಪರರ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೀರದ್ ಮಹಿಮ ಇದ್ಕ್್ ೀ || || 62 62 ||||  

 

ಉತುರ್ ೀತುರ ತತವಕೆಧಿಕ ವಾಯಪು ಬ್ೀಕತ ಸತತುಸತತುಹತದ್ೈಸ್ ಎನ್ಲತಉತುರ್ ೀತುರ ತತವಕೆಧಿಕ ವಾಯಪು ಬ್ೀಕತ ಸತತುಸತತುಹತದ್ೈಸ್ ಎನ್ಲತ  ||  
ತತವಮರ್ವಾದ್ ದ್ೀಹಗಳ್ಂತತವಮರ್ವಾದ್ ದ್ೀಹಗಳ್ಂತಪಾತಪಾವು ಜೀವರ ತರಗತಣಂಗಳ್ಂತತ ಕಟ್ತಿವವು ವು ಜೀವರ ತರಗತಣಂಗಳ್ಂತತ ಕಟ್ತಿವವು || || 63 63 ||||  

 

ಒಳಹ್ ರಗ್ ವಾಯಪುವಾಗಿಹವು ಮೀಲಣ ತತವ ಕ್್ಳಕ್್ಳಗ್ ಕ್ತೀಳು ತತವಗಳಿಹವು ಒಳಹ್ ರಗ್ ವಾಯಪುವಾಗಿಹವು ಮೀಲಣ ತತವ ಕ್್ಳಕ್್ಳಗ್ ಕ್ತೀಳು ತತವಗಳಿಹವು 
ಜಲಜನಾಭನಿಂತತ ಹತ್ಾುವರಣಂಗಳ ಒಳಗ್ ಈ ಜಗವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಜಲಜನಾಭನಿಂತತ ಹತ್ಾುವರಣಂಗಳ ಒಳಗ್ ಈ ಜಗವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 64 64 ||||  

 

ನ್ ರತಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಮನ್ ರತಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಮದ್ಲಂಡಾವರಣಕ್್ ನಿೀರ ಮೀಲ್ಲೀರ್ೀಳಾಗಿ ದ್ಲಂಡಾವರಣಕ್್ ನಿೀರ ಮೀಲ್ಲೀರ್ೀಳಾಗಿ ||  
ತ್್ ೀರ್ ೀ ಲ್ ೀಕಂಗಳಿಂದ್ೈವತತು ಕ್್ ೀಟಿ ಮೀಲಾರತತ್್ ೀರ್ ೀ ಲ್ ೀಕಂಗಳಿಂದ್ೈವತತು ಕ್್ ೀಟಿ ಮೀಲಾರತ  ಮ ರಾವರಣ ದ್ಶ್ ೀತುರವು ಮ ರಾವರಣ ದ್ಶ್ ೀತುರವು ||||  

 

ಇಂತ್್ಲಿವು ಕ ಇಂತ್್ಲಿವು ಕ ಡಿ ವಾಯಪುವಾದ್ ಲಕತಮಿಕ್ಾಂತನ್ ದಿವಯ ಶ್ರೀಮ ತಯ ಡಿ ವಾಯಪುವಾದ್ ಲಕತಮಿಕ್ಾಂತನ್ ದಿವಯ ಶ್ರೀಮ ತಯ ||  
ಅಂತತಕ್್ ಂಡಿಪುಾದ್ತ ರ್ ೀಮಕ ಪವ್ಅಂತತಕ್್ ಂಡಿಪುಾದ್ತ ರ್ ೀಮಕ ಪವ್  ತತಂಬತತಂಬವಂತ್್ ಆ ಹರಗನಾನರ್ದ್ತರತ ವಂತ್್ ಆ ಹರಗನಾನರ್ದ್ತರತ || || 66  66  ||||  

 

ಅಂಡ್ ೀದ್ಕದಿ ಸಾಸ್ತರ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಪುಂಡರೀಕ್ಾಕ್ಷ ಪವಡಿಸ್ತದ್ ಅಂಡ್ ೀದ್ಕದಿ ಸಾಸ್ತರ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಪುಂಡರೀಕ್ಾಕ್ಷ ಪವಡಿಸ್ತದ್ ||  
ಚಂಡಾಂಶತ ಸಹಸರ ಸನಿನಭ ನಾಭಯಿಂದ್ತದ್ದಂಡಕಮಲವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ ಚಂಡಾಂಶತ ಸಹಸರ ಸನಿನಭ ನಾಭಯಿಂದ್ತದ್ದಂಡಕಮಲವ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ || || 67 67 ||||  
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ಇಪಾತ್್ೈಇಪಾತ್್ೈದ್ತ ಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಬ್ಳಗತವ ತತಾದ್ಮದ್ಲಿ್ಲ ಪದ್ಮಜನ್ ದ್ತ ಕ್್ ೀಟಿ ಯೊೀಜನ್ ಬ್ಳಗತವ ತತಾದ್ಮದ್ಲಿ್ಲ ಪದ್ಮಜನ್ ||  
ಕಲ್ಲಾಸ್ತಕಲ್ಲಾಸ್ತ  ಆ ಪದ್ಮದ್ಳದ್ಲಿ್ಲ ಈರ್ೀಳಾಗಿಪಾ ಲ್ ೀಕಗಳ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ ಆ ಪದ್ಮದ್ಳದ್ಲಿ್ಲ ಈರ್ೀಳಾಗಿಪಾ ಲ್ ೀಕಗಳ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ || || 68 68 ||||  

 

ಮದ್ಲ ಬ್ ಮಮನಿಗ್ ಮತಕತತರ್ ಪದ್ವನಿತತು ಉದ್ರದಿ ಮತಖಯಪಾರಣನಿಗ್ ಮದ್ಲ ಬ್ ಮಮನಿಗ್ ಮತಕತತರ್ ಪದ್ವನಿತತು ಉದ್ರದಿ ಮತಖಯಪಾರಣನಿಗ್   
ಪದ್ತಮ ಸಂಭವನ್ಂಬ ಪಟ್ಿವನಿತತು ಈ ಹದಿನಾಲತೆ ಲ್ ೀಕವನಾಳ್ಂದ್ ಪದ್ತಮ ಸಂಭವನ್ಂಬ ಪಟ್ಿವನಿತತು ಈ ಹದಿನಾಲತೆ ಲ್ ೀಕವನಾಳ್ಂದ್ || || 69 69 ||||  

 

ಆರತನ್ ರತ ಕ ಡಿ ಇಪಾಆರತನ್ ರತ ಕ ಡಿ ಇಪಾತ್್ ುಂತ್್ ುಂದ್ತ ಸಾವಿರ ಮಂತ್್ೈಕ ಶಾವಸದ್ತ ಸಾವಿರ ಮಂತ್್ೈಕ ಶಾವಸಜಪವ ಜಪವ ||  
ಮಾರತತ ಈರ್ೀಳು ಲ್ ೀಕದ್ ಜೀವರ್ ಳೂ್ೀರಂತ್್ ಮಾಡಿ ಮಚಿಿಸತವ ಮಾರತತ ಈರ್ೀಳು ಲ್ ೀಕದ್ ಜೀವರ್ ಳೂ್ೀರಂತ್್ ಮಾಡಿ ಮಚಿಿಸತವ || || 70 70 ||||  

 

ಇಂರ್ ಭಕುನಿಗ್ ಬರಹಮಪಟ್ಿವನ್ತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಕಟ್ತಿವುದ್ ಂದ್ಚಿರಯ ಇಂರ್ ಭಕುನಿಗ್ ಬರಹಮಪಟ್ಿವನ್ತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಕಟ್ತಿವುದ್ ಂದ್ಚಿರಯ ??  
ಎಂತ್್ಂತತ ಸ್ೀವಿಪರಂತರಂತವರ ದ್ರ್ವಂತನ್ನ್ಂತ ರಕ್ಷಿಸನ್ ಎಂತ್್ಂತತ ಸ್ೀವಿಪರಂತರಂತವರ ದ್ರ್ವಂತನ್ನ್ಂತ ರಕ್ಷಿಸನ್ ??  || || 71 71 ||||  

 

ಆರತ ತಂಗಳು ಜಪಮಾಡಿದ್ ಧ್ತರವನಿಗ್ ಸ್ೀರಸ್ತದ್ನ್ತ ಧ್ತರವ ಪದ್ವ ಆರತ ತಂಗಳು ಜಪಮಾಡಿದ್ ಧ್ತರವನಿಗ್ ಸ್ೀರಸ್ತದ್ನ್ತ ಧ್ತರವ ಪದ್ವ ||  
ನ್ ರತ ಬರಹಮನ್ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಈ ವಿಧ್ದಿ ಆರಾನ್ ರತ ಬರಹಮನ್ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಈ ವಿಧ್ದಿ ಆರಾಧಿಸ್ತದ್ಂರ್ ಭಕುನಿಗ್ ಧಿಸ್ತದ್ಂರ್ ಭಕುನಿಗ್ || || 72 72 ||||  

 

ಪೂರ್ೈಸ್ತ ಕ್್ ಡತವುದ್ಕ್್ ಕಡ್ಯಿಲಿದ್ ಋಣ ಸಾಪೂರ್ೈಸ್ತ ಕ್್ ಡತವುದ್ಕ್್ ಕಡ್ಯಿಲಿದ್ ಋಣ ಸಾಸ್ತಸ್ತರರಕ್್ ಂಡತ ಕ್್ ಟ್ತಿ ತದ್ತದವಂತ್್ ಕ್್ ಂಡತ ಕ್್ ಟ್ತಿ ತದ್ತದವಂತ್್ ||  
ಮಾರತತಗ್ ಬರಹಮ ಪದ್ವನಿತತು ಮತುವಗ್ ತನಾನರ್ ಗಮಾರತತಗ್ ಬರಹಮ ಪದ್ವನಿತತು ಮತುವಗ್ ತನಾನರ್ ಗಣ್ಣ್ರ್ಳಧ್ಯವನಿೀವ ರ್ಳಧ್ಯವನಿೀವ || || 73 73 ||||  

 

ಲ್ಕೆವಿಲಿದ್ ನಾನಾ ಲ್ಕೆವಿಲಿದ್ ನಾನಾ ಜೀಜೀವರತ ಮಾಡತವ ಸತೆಮಯಗಳ ಫಲವಾದ್ ವರತ ಮಾಡತವ ಸತೆಮಯಗಳ ಫಲವಾದ್ ||  
ಸೌಖಯವ ಬ್ ಮಮ ಪಟ್ಿವನಾಳವದ್ೀವನ್ ಲಕ್ಷಿಮೀಶ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತಂಬ ಸೌಖಯವ ಬ್ ಮಮ ಪಟ್ಿವನಾಳವದ್ೀವನ್ ಲಕ್ಷಿಮೀಶ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತಂಬ || || 7744  ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಸಹ ಭ್ ೀಗ ಪದ್ವ್ಂಬ ಇಂರ್ ಸಂಪದ್ವಿೀವ ಮತಖಯ ಪಾರಣನಿಗ್ ಅದ್ರಂದ್ ಸಹ ಭ್ ೀಗ ಪದ್ವ್ಂಬ ಇಂರ್ ಸಂಪದ್ವಿೀವ ಮತಖಯ ಪಾರಣನಿಗ್ ||  
ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯ ನಿಂತತ ಮಾಡಿದ್ ಸ್ೀವ್ಗ್ ಸದ್ೃಶ ಫಲವಿಂತತ ಕ್್ ಡತವ ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯ ನಿಂತತ ಮಾಡಿದ್ ಸ್ೀವ್ಗ್ ಸದ್ೃಶ ಫಲವಿಂತತ ಕ್್ ಡತವ || || 75 75 ||||  

 

ನ್ಂಬಿದ್ ಸಾಲ್ಲಗ್ ಬಂದ್ತ ಬಂದ್ತ ಬ್ೀಡಲತಂಬಾಗ ಕ ನ್ಂಬಿದ್ ಸಾಲ್ಲಗ್ ಬಂದ್ತ ಬಂದ್ತ ಬ್ೀಡಲತಂಬಾಗ ಕ ಡಿಕ್್ ಂಡತಂಡತ ಡಿಕ್್ ಂಡತಂಡತ ||  
ನ್ಂಬಿಸತವಂತ್್ ಬ್ ಮಮನಿಗಧ್ಯ ಉಣ್ಣಸ್ತ ಹರಉಂಬ ಸಂಭರಮವನ್ೀನ್ಂಬ್ ನ್ಂಬಿಸತವಂತ್್ ಬ್ ಮಮನಿಗಧ್ಯ ಉಣ್ಣಸ್ತ ಹರಉಂಬ ಸಂಭರಮವನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 76 76 ||||  

 

ಬ್ ಮಮನ್ ನ್ ರತ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಸಮಿೋರ ಮಾಡಿದ್ ಜಪಬ್ ಮಮನ್ ನ್ ರತ ವಷ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಸಮಿೋರ ಮಾಡಿದ್ ಜಪಕ್್ಕ್್||  
ಸಮಮತ ಫಲ ಒಂದ್ತ ಬರಹಮಕಲಾದ್ಲತಣ್ಣಸ್ತ ರಮೋಶ ತ್ಾನ್ಂದ್ಂದ್ತಂಬ ಸಮಮತ ಫಲ ಒಂದ್ತ ಬರಹಮಕಲಾದ್ಲತಣ್ಣಸ್ತ ರಮೋಶ ತ್ಾನ್ಂದ್ಂದ್ತಂಬ || || 77 77 ||||  
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ಅಂದ್ತ ಹನ್ತಮನಿಗಿತು ಚಂದ್ದ್ ವರವನ್ತ ಇಂದ್ತ ಸಾರ್ಯಕ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ ಅಂದ್ತ ಹನ್ತಮನಿಗಿತು ಚಂದ್ದ್ ವರವನ್ತ ಇಂದ್ತ ಸಾರ್ಯಕ ಮಾಡಿದ್ನ್ತ ||  
ಇಂದಿರ್ಯೊಡಗ ಡಿ ತನ್ನ ಪುರಂಗಳ ಪಂದಿ ಆನ್ಂದ್ದ್ಂದಿದ್ದ ಇಂದಿರ್ಯೊಡಗ ಡಿ ತನ್ನ ಪುರಂಗಳ ಪಂದಿ ಆನ್ಂದ್ದ್ಂದಿದ್ದ || || 78 78 ||||  

 

ಕತಯ ಹರ್ವದ್ನ್ ಬ್ ಮಾಮಂಡದ್ ಳಗ್ ಸವಯತರ ಜೀವರ ನಿಮಿಯಸ್ತಹನ್ತ ಕತಯ ಹರ್ವದ್ನ್ ಬ್ ಮಾಮಂಡದ್ ಳಗ್ ಸವಯತರ ಜೀವರ ನಿಮಿಯಸ್ತಹನ್ತ ||  
ಮತಕುವಗಯವ ತನ್ನ ಮ ರತ ಸಾಿನ್ದ್ಲಿ್ಲಟ್ತಿಮತಕುವಗಯವ ತನ್ನ ಮ ರತ ಸಾಿನ್ದ್ಲಿ್ಲಟ್ತಿ  ವಿಸುರಸ್ತದ್ ಶತರತ ಪರ್ವ ವಿಸುರಸ್ತದ್ ಶತರತ ಪರ್ವ || || 79 79 ||||  

 

ಇಂದಿರ್ೀಶನಿಂತತ ಈ ಜಗವ್ಲಿವ ಚಂದ್ದಿಂದ್ಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ನ್ತ ಇಂದಿರ್ೀಶನಿಂತತ ಈ ಜಗವ್ಲಿವ ಚಂದ್ದಿಂದ್ಲ್ಲ ನಿಮಿಯಸ್ತದ್ನ್ತ ||  
ಎಂದ್ತ ಪ್ೀಳುವಲಿ್ಲ ಮ ರನ್ ಸಂಧಿರ್ ಸಂದ್ತಪೀಯಿತತ ಕ್್ೀಳಿ ಬತಧ್ರತ ಎಂದ್ತ ಪ್ೀಳುವಲಿ್ಲ ಮ ರನ್ ಸಂಧಿರ್ ಸಂದ್ತಪೀಯಿತತ ಕ್್ೀಳಿ ಬತಧ್ರತ || || 80 80 ||||  

 

ದ್ೈತಯರಂದ್ ಬಾಧ್ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಹರ ದ್ೈತಯರಂದ್ ಬಾಧ್ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಹರ ಹಹತುವತ್ಾರಗಳ ಮಾಡಿ ತುವತ್ಾರಗಳ ಮಾಡಿ ||  
ಭೃತಯರ ಪರ್ದ್ ತನ್ನತಯರ್ ಪೂಜ್ರ್ ಪತುರ ಇದ್ತದ ಕ್್ೈಗ್ ಂಬ ಭೃತಯರ ಪರ್ದ್ ತನ್ನತಯರ್ ಪೂಜ್ರ್ ಪತುರ ಇದ್ತದ ಕ್್ೈಗ್ ಂಬ || || 81 81 ||||  

 

ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ವಿರಚಿಸ್ತದ್ ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ವಿರಚಿಸ್ತದ್ | |   
ಈ ಈ ದಿವಯದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಾವಯದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊರ್ವ ರಮಯವಾದ್ ತೃತೀರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಯೊರ್ವ ರಮಯವಾದ್ ತೃತೀರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಗ್ ಗ್ || || 82 82 ||||  

 

|| ಸಿ್ತತ ಸಂಧಿ || 
 

ಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್ ಲ್ ೀಕಇದ್ತ ಪುಣಯಕಥ್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆದ್ಕ್ತೆದ್ಮತಕತತ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ಮತಕತತ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ||  
ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ ಕ್್ೀಳವಜನ್ಕ್್ ದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ ಕ್್ೀಳವಜನ್ಕ್್ ||||  

 

ನಿೀಲ ನಿಮಯಲಗಾತರ ನಿರತಪಮ ಚರತರನಿೀಲ ನಿಮಯಲಗಾತರ ನಿರತಪಮ ಚರತರ  ಮ ಲಕ್ಾರಣ ಮತಕುರ್ ಡ್ರ್   ಮ ಲಕ್ಾರಣ ಮತಕುರ್ ಡ್ರ್ ||  
ಪಾಲಸಾಗರ ಶರ್ನ್ ಪಂಕಜನಾಭನ್ ಪಾಲ್ಲಸ್ ೀ ಪರಮಪಾವನ್ನ್ ಪಾಲಸಾಗರ ಶರ್ನ್ ಪಂಕಜನಾಭನ್ ಪಾಲ್ಲಸ್ ೀ ಪರಮಪಾವನ್ನ್ || || 1 1 ||||  

 

ಹಾರಕ್ೌಸತುಭಧ್ರ ಹಾವಿನ್ ಮೀಲ್ ರಗಿಪಾ ನಾರಾರ್ಣ ನ್ಳಿನಾಕ್ಷ ಹಾರಕ್ೌಸತುಭಧ್ರ ಹಾವಿನ್ ಮೀಲ್ ರಗಿಪಾ ನಾರಾರ್ಣ ನ್ಳಿನಾಕ್ಷ ||  
ಚಾರತಕತಂಡಲ ಚ್ಲಿ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ನ್ ನಿೀ ಮಾರಜನ್ಕ ಮನಿನಚಾರತಕತಂಡಲ ಚ್ಲಿ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ನ್ ನಿೀ ಮಾರಜನ್ಕ ಮನಿನಸ್ಸ್ನ್ನ ನ್ನ || || 2 2 ||||  

 

ಪನ್ನ ಪ್ಡ್ರ್ ಕ್ಾಂಚಿ ಪಳ್ವ ಪೀತ್ಾಂಬರ ರನ್ನದ್ ಮತಕತಟ್ ರಾಜಸಲತ ಪನ್ನ ಪ್ಡ್ರ್ ಕ್ಾಂಚಿ ಪಳ್ವ ಪೀತ್ಾಂಬರ ರನ್ನದ್ ಮತಕತಟ್ ರಾಜಸಲತ ||  
ಅನ್ನಘಾಯಯಭರಣದ್ತಯರ್ ಹರ ಅನ್ನಘಾಯಯಭರಣದ್ತಯರ್ ಹರ ನ್ಮಗತನ್ನತ ಸತಖವನ್ತಣ್ಣಸತವನ್ತ ನ್ಮಗತನ್ನತ ಸತಖವನ್ತಣ್ಣಸತವನ್ತ || || 3 3 ||||  

 

ಕಂಜ ಕಂಬತ ಚಕರ ಕ್ೌಮೀದ್ಕ್ತೀ ಹಸು ಮಂಜತಳ ಮ ತಯ ಮಾರಮಣ ಕಂಜ ಕಂಬತ ಚಕರ ಕ್ೌಮೀದ್ಕ್ತೀ ಹಸು ಮಂಜತಳ ಮ ತಯ ಮಾರಮಣ ||  
ಕತಂಜರ ಭರ್ಹಾರ ಕತಜನ್ ಸಂಹಾರ ನಿರಂಜನ್ ರಕ್ಷಿಸ್  ಜಗವ ಕತಂಜರ ಭರ್ಹಾರ ಕತಜನ್ ಸಂಹಾರ ನಿರಂಜನ್ ರಕ್ಷಿಸ್  ಜಗವ || || 4 4 ||||  
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ದ್ತಷ್ಿ ದಾನ್ವರನ್ ಮಟಿಿ ಸಜಜನ್ರ ಪರತಷ್ ಠ್ರ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದ್ ದ್ತಷ್ಿ ದಾನ್ವರನ್ ಮಟಿಿ ಸಜಜನ್ರ ಪರತಷ್ ಠ್ರ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದ್ ||  
ಪಟ್ಿವ ಶಕರಂಗ್ ಕಟಿಿ ಬಲ್ಲರ್ ಕ್್ಳಗಿಟ್ತಿ ಪಟ್ಿವ ಶಕರಂಗ್ ಕಟಿಿ ಬಲ್ಲರ್ ಕ್್ಳಗಿಟ್ತಿ ತನಿನತನಿನಷ್ಿರನ್ತ ಪರ್ವ ಷ್ಿರನ್ತ ಪರ್ವ || || 5 5 ||||  

 

ಗರಂಥಾದಿಗರಂಥಾದಿರ್ಲ್ಲ ಮಾಳಾ ಮಂಗಳಕ್್ ಸಲತವಂರ್ ವ್ೀದ್ವಾಕಯವಿಲಿದಿರ್ ರ್ಲ್ಲ ಮಾಳಾ ಮಂಗಳಕ್್ ಸಲತವಂರ್ ವ್ೀದ್ವಾಕಯವಿಲಿದಿರ್ ||  
ವಯರ್ಯ ಶ್ಷ್ಾಿಚಾರ ಭರ್ದಿಂದ್ ಂದ್ತ ಮ ಲ ಶತರತರ್ ತಂದ್ತ ಕ್್ ಂಬತವುದ್ತವಯರ್ಯ ಶ್ಷ್ಾಿಚಾರ ಭರ್ದಿಂದ್ ಂದ್ತ ಮ ಲ ಶತರತರ್ ತಂದ್ತ ಕ್್ ಂಬತವುದ್ತ  || || 6 6 ||||  

 

ನಿಂಬಾದಿತಯ ವಿಷ್ತಣಸಾವಮಿ ಮತದ್ವರ್ಂಬ ನಿಮಮವರ್ೀ ಧ್ರಸತವರತ ನಿಂಬಾದಿತಯ ವಿಷ್ತಣಸಾವಮಿ ಮತದ್ವರ್ಂಬ ನಿಮಮವರ್ೀ ಧ್ರಸತವರತ ||  
ತತಂಬಿದ್ ತತವವಾದಿಗಳು ರಾಮಾನ್ತಜರತ ಸಂಭರಮದಿ ಚಕರ ಧ್ರಸತವರ್ೈ ತತಂಬಿದ್ ತತವವಾದಿಗಳು ರಾಮಾನ್ತಜರತ ಸಂಭರಮದಿ ಚಕರ ಧ್ರಸತವರ್ೈ || || 7 7 ||||  

 

ನಿಮಮ ಮತದ್ ಸನಾಯಸ್ತಗಳ್ಲಿರತ ನಿಮಯಲ ಧ್ವಯನಿಮಮ ಮತದ್ ಸನಾಯಸ್ತಗಳ್ಲಿರತ ನಿಮಯಲ ಧ್ವಯ ಪುಂಡರಧ್ರಸ್ತ  ಪುಂಡರಧ್ರಸ್ತ ||  
ತಮಮ ಕರದಿಂದ್ಲ್ ಚಕರ ಮತತಮಮ ಕರದಿಂದ್ಲ್ ಚಕರ ಮತದಿರಕ್್ದಿರಕ್್  ಸತ್ ಕಮಯ ಮಾಡತವಲಿ್ಲ ಧ್ರಸತವರತ ಸತ್ ಕಮಯ ಮಾಡತವಲಿ್ಲ ಧ್ರಸತವರತ || || 8 8 ||||  

 

ಸವತಪು ಚಕರ ಸತಪವಿತರ ಮತದಿರಕ್್ ಎಂದ್ತ ಶ್ವೀತ್್ ೀಧ್ವಯ ಪುಂಡರ ಜಾವಲ್ಂದ್ತ ನಿಮಮ ಸವತಪು ಚಕರ ಸತಪವಿತರ ಮತದಿರಕ್್ ಎಂದ್ತ ಶ್ವೀತ್್ ೀಧ್ವಯ ಪುಂಡರ ಜಾವಲ್ಂದ್ತ ನಿಮಮ ||  
ರ್ತಗಳು ರ್ತಗಳು ಮನಿನಮನಿನಸ್ತದ್ ಶತರತ ಇದ್ತ ರಾತಕ್ತನ್ತನ ಬರದ್ ಕಲಹ ಸ್ತದ್ ಶತರತ ಇದ್ತ ರಾತಕ್ತನ್ತನ ಬರದ್ ಕಲಹ ??  || || 9 9 ||||  

 

ಇಷ್ತಿ ಶ್ಷ್ಾಿಚಾರಕ್್ೆ ಮ ಲವಾದ್ ಸಾಷ್ಾಿರ್ಯ ವ್ೀದ್ಇಷ್ತಿ ಶ್ಷ್ಾಿಚಾರಕ್್ೆ ಮ ಲವಾದ್ ಸಾಷ್ಾಿರ್ಯ ವ್ೀದ್ಗಳ ಬಿಟ್ತಿ ಕ್್ಡತವರ್ ಗಳ ಬಿಟ್ತಿ ಕ್್ಡತವರ್ ??  
ಪಟ್ಿದ್ ರತದ್ರ ಪಾದ್ಮದ್ಲ್ತುದ್ ಶತರತಯೊಡಂಬಟ್ತಿ ಚಕರವ ಧ್ರಸ್ತರ್  ಪಟ್ಿದ್ ರತದ್ರ ಪಾದ್ಮದ್ಲ್ತುದ್ ಶತರತಯೊಡಂಬಟ್ತಿ ಚಕರವ ಧ್ರಸ್ತರ್  || || 10 10 ||||  

 

ಪವಿತರಂ ತ್್ೀ ವಿತತಂ ಬರಹಮಣಸಾತ್್ೀ ಪರಭತಗಾಯತ್ಾರಣ್ಣ ಪಯೀಯಷ್ಟ ವಿಶವತಾಃ | 
ಅತಪು ತನ್ ನ್ಯ ತದಾಮೀ ಅಶತನತ್್ೀ ಶೃತ್ಾಸ ಇದ್ ವಹಂತ ಸುತ್ ಸಮಾಶತ || 

ಎಂಬಿೀ ಶತರತಯರ್ಯವ ತತಂಬಿ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ವ ನ್ಂಬಿ ಕ್್ೀಳಿರ್  ನಾವ್ಂಎಂಬಿೀ ಶತರತಯರ್ಯವ ತತಂಬಿ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ವ ನ್ಂಬಿ ಕ್್ೀಳಿರ್  ನಾವ್ಂದ್ತದ್ ತತವ ದ್ತದ್ ತತವ || || 11 11 ||||  
 

ಉಉನ್ನನ್ನತ ಬರಹಮನಿಗ್ ಪತ ಎನಿಪ ಪರಭತ ಜಗತುನ್ ನಳಗ್ ಹ್ ರಗ್ ಪೂಣಯ ತ ಬರಹಮನಿಗ್ ಪತ ಎನಿಪ ಪರಭತ ಜಗತುನ್ ನಳಗ್ ಹ್ ರಗ್ ಪೂಣಯ ||  
ನಿನ್ನಕರ ಕಂನಿನ್ನಕರ ಕಂಜಜದ್ಲ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಸತದ್ಶಯನ್ ನಿನ್ನಂದ್ಲ್ಲ ನ್ಲ್ಸ್ತದ್ಯ ಸತದ್ಶಯನ್ ನಿನ್ನಂತ್್ ಜಗದ್ ಳಗ್ ಪೂಣಯ ತ್್ ಜಗದ್ ಳಗ್ ಪೂಣಯ || || 12 12 ||||  

 

ತನ್ನವರ ಪವಿ ಪಂಜರದ್ಂತ್್ ತ್ಾರರ್ತ್್ಯಂಬ ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಗಳ ಯೊೀಗ ಬಲದಿ ತನ್ನವರ ಪವಿ ಪಂಜರದ್ಂತ್್ ತ್ಾರರ್ತ್್ಯಂಬ ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಗಳ ಯೊೀಗ ಬಲದಿ ||  
ಧ್ನ್ಯರೀ ಹರಚಕರವನ್ ಪವಿತರವ್ಂಬ ಪುಣಯನಾಮದಿ ಕರ್ರ್ತತಹರತ ಧ್ನ್ಯರೀ ಹರಚಕರವನ್ ಪವಿತರವ್ಂಬ ಪುಣಯನಾಮದಿ ಕರ್ರ್ತತಹರತ || || 1313  ||||  

 

ಈ ಚಕರದಿಂದ್ ಅವತಪುನ್ ೀ ಆ ನಿೀಚನಿಗ್ ಪರ ಸತಖ ದ್ ರಈ ಚಕರದಿಂದ್ ಅವತಪುನ್ ೀ ಆ ನಿೀಚನಿಗ್ ಪರ ಸತಖ ದ್ ರಕಕದ್ತ ದ್ತ ||  
ಯೊೀಚಿಸಲಾಮ ಘ್ಟ್ದ್ಂತವ ಕ್್ಡತವಯೊೀಚಿಸಲಾಮ ಘ್ಟ್ದ್ಂತವ ಕ್್ಡತವ  ತರಲ್ ೀಚನ್ನಿೀ ಶತರತರ್ರ್ಯ ಪ್ೀಳದ ತರಲ್ ೀಚನ್ನಿೀ ಶತರತರ್ರ್ಯ ಪ್ೀಳದ || || 14 14 ||||  
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Page 34 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶೃಪಾಕ್್ೀ ಎಂಬ ಧಾತತವಿನಿಂದ್ಲ್ಲೀ ಚಕರ ತ್ಾಪ ಭತಜರ್ತಗದ್ಲಿ್ಲಹತದ್ತ ಶೃಪಾಕ್್ೀ ಎಂಬ ಧಾತತವಿನಿಂದ್ಲ್ಲೀ ಚಕರ ತ್ಾಪ ಭತಜರ್ತಗದ್ಲಿ್ಲಹತದ್ತ ||  
ಗ್ ೀಪಚಂದ್ನ್ದಿಂದ್ಲನ್ತದಿನ್ವು ವಹಿಸತವರ ಕೃಪಾಳು ಹರರ್ವರಗ್ ಲ್ಲವ ಗ್ ೀಪಚಂದ್ನ್ದಿಂದ್ಲನ್ತದಿನ್ವು ವಹಿಸತವರ ಕೃಪಾಳು ಹರರ್ವರಗ್ ಲ್ಲವ || || 15 15 ||||  

 

ಉದ್ರವಯಥ್ರ್ ಬಿಡಿಸತವರ್ ಹ್ ಟ್ಿರ್ ಮೀಲ್ ಮತಉದ್ರವಯಥ್ರ್ ಬಿಡಿಸತವರ್ ಹ್ ಟ್ಿರ್ ಮೀಲ್ ಮತದ್ದಿಂದ್ ತಪುಚಕರವನ್ನ ಬತಧ್ರತ ದ್ದಿಂದ್ ತಪುಚಕರವನ್ನ ಬತಧ್ರತ 
ಧ್ರಸತವುದ್ನ್ತ ವಿಧಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ತನ್ತ ಪದ್ವ ಹ್ೀಳಿತತ ನ್ಮಮ ವ್ೀದ್ ಧ್ರಸತವುದ್ನ್ತ ವಿಧಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ತನ್ತ ಪದ್ವ ಹ್ೀಳಿತತ ನ್ಮಮ ವ್ೀದ್ || || 16 16 ||||  

 

ತಪು ಚಕರವ ಧ್ರಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ತ್್ ಡಗಿ ತತ್ ಪರಸಾುಪದ್ಲ್ಲ  ಈ ಶತರತರ್ ತಪು ಚಕರವ ಧ್ರಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ತ್್ ಡಗಿ ತತ್ ಪರಸಾುಪದ್ಲ್ಲ  ಈ ಶತರತರ್ ||  
ಅರ್ಯಪೂವಯಕ ವಿಸುರಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ ಶ್ವಮತ್್ ುಂದ್ರ್ಯವನಿದ್ಕ್್ ಮಚಿ ಅರ್ಯಪೂವಯಕ ವಿಸುರಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ ಶ್ವಮತ್್ ುಂದ್ರ್ಯವನಿದ್ಕ್್ ಮಚಿ || || 17 17 ||||  

 

ಪವಿತರಂ ಬರಹಮಣಸಾತಯಂ ಲ್ ೀಕವಾಯಪುಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಂ ಪವಿತರಂ ಬರಹಮಣಸಾತಯಂ ಲ್ ೀಕವಾಯಪುಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಂ   
ತ್್ೀನಾತತ್್ೀನಾತಪಾು ತನ್ ಯೀಯಪಾು ತನ್ ಯೀಯಷ್ಾಂ ತ್್ೀ ನ್ ರಾಂತ ಹರ್ೀಾಃ ಪದ್ಂ ಷ್ಾಂ ತ್್ೀ ನ್ ರಾಂತ ಹರ್ೀಾಃ ಪದ್ಂ ||  
ಎಂಎಂಬಿೀ ಶತರತಯರ್ಯವ ತತಂಬಿ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ನ್ಂಬಿೀ ಶತರತಯರ್ಯವ ತತಂಬಿ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ನ್ಂಬಿಬಿ  ಕ್್ೀಕ್್ೀಳಿರ್ ೀ ನಾವ್ಂದ್ತದ್ೀ ತತವ ಳಿರ್ ೀ ನಾವ್ಂದ್ತದ್ೀ ತತವ || ||   

 

ಸ್ ೀಮರಸವ್ ಶ್ ೀಧಿಸತವ ಲೌಕ್ತಕ ವಸ್ಕ್ಾೆ ಮಹಾಚಕರ ಸನಿನಧಿರ್ ಸ್ ೀಮರಸವ್ ಶ್ ೀಧಿಸತವ ಲೌಕ್ತಕ ವಸ್ಕ್ಾೆ ಮಹಾಚಕರ ಸನಿನಧಿರ್ ||  
ಧಿೀಮಂತರ್ ಮಾಡಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಪವಿತರ ನಾಮ ಶತರತಯಿಂದ್ ಮಂತರಸತವರತ ಧಿೀಮಂತರ್ ಮಾಡಿಸಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಪವಿತರ ನಾಮ ಶತರತಯಿಂದ್ ಮಂತರಸತವರತ || || 18 18 ||||  

 

ಪಾವನ್ವ ಮಾಡಿಸತವ ಶಕ್ತು ನ್ಮಮ ಶ್ರೀದ್ೀವಿರ್ರಸನ್ ಪಾವನ್ವ ಮಾಡಿಸತವ ಶಕ್ತು ನ್ಮಮ ಶ್ರೀದ್ೀವಿರ್ರಸನ್ ಚಕರಕ್್ಂಬತದ್ನ್ತ ಚಕರಕ್್ಂಬತದ್ನ್ತ ||  
ಭಾವಜ್ಞರಗ್ ತ್್ ೀರಸಲತ ಭಾವಜ್ಞರಗ್ ತ್್ ೀರಸಲತ ಹರಹರಚಕರವನ್ ಪವಿತರ ನಾಮದಿಂ ಶತರತ ಕರ್ಯಿತತ ಚಕರವನ್ ಪವಿತರ ನಾಮದಿಂ ಶತರತ ಕರ್ಯಿತತ || || 19 19 ||||  

 

ಶ್ ೀಧಿಸತವುದ್ಕ್್ ಸಹಸರಛಿದ್ತರಳಳ ಮಾಧ್ವನ್ ಪಾವನ್ ಚಕರ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಶ್ ೀಧಿಸತವುದ್ಕ್್ ಸಹಸರಛಿದ್ತರಳಳ ಮಾಧ್ವನ್ ಪಾವನ್ ಚಕರ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ||  
ಈದಿವಯಚಕರ ಮಂತರವ ನಾಯರ್ ಕ್್ ೀವಿದ್ರಾದ್ ಮತನಿಗಳು ಮನಿನಸತವರತ ಈದಿವಯಚಕರ ಮಂತರವ ನಾಯರ್ ಕ್್ ೀವಿದ್ರಾದ್ ಮತನಿಗಳು ಮನಿನಸತವರತ || || 20 20 ||||  

 

ಗಂಗ್ರ್ತದ್ಕದಿಂದ್ ತ್್ ಳ್ದ್ ವಸತುವನ್ತನ ಗಂಗಾಶಬದದಿಂದ್ ಕರ್ವರ್ ಮರತಳ  ್ಗಂಗ್ರ್ತದ್ಕದಿಂದ್ ತ್್ ಳ್ದ್ ವಸತುವನ್ತನ ಗಂಗಾಶಬದದಿಂದ್ ಕರ್ವರ್ ಮರತಳ  ್??  
ತತಂಗ ಚಕರಮಂತರದಿಂದ್ ಮಂತರಸ್ತದ್ ದ್ರವಯ ಮಂಗಳ ಮಂತ್ಾರರ್ಯವಾಗತವುದ್ ತತಂಗ ಚಕರಮಂತರದಿಂದ್ ಮಂತರಸ್ತದ್ ದ್ರವಯ ಮಂಗಳ ಮಂತ್ಾರರ್ಯವಾಗತವುದ್ ??  ||||21 21 ||||  

 

ಲೌಕ್ತಕ್ಾನ್ನವ ಶತದಿಧ ಮಾಡತವುದ್ಕ್್ ವಿವ್ೀಕ್ತಗಳು ವಾಯಹೃತಯಿಂದ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತ ಲೌಕ್ತಕ್ಾನ್ನವ ಶತದಿಧ ಮಾಡತವುದ್ಕ್್ ವಿವ್ೀಕ್ತಗಳು ವಾಯಹೃತಯಿಂದ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತ ||  
ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಗಾರ್ತರ ಮಂತರದಿ ಮಂತರಸಲೌಕ್ತಕ್ಾನ್ನವು ಬ್ೀಕ್ಾದ್ ಗಾರ್ತರ ಮಂತರದಿ ಮಂತರಸಲೌಕ್ತಕ್ಾನ್ನವು ಗಾರ್ತರಯಗಾರ್ತರಯರ್ಯವಹತದ್ ರ್ಯವಹತದ್ || || 22 22 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ತರಜದ್ತುರತವಾದ್ ಶ್ಅದ್ರಂದ್ ತರಜದ್ತುರತವಾದ್ ಶ್ವವನಾಜ್ಞನಾಜ್ಞದ್ದ್  ವಿಧಿರ್ ಮಾಡಿವಿಧಿರ್ ಮಾಡಿದ್ದ್  ಮತನಿಗ್ ಗತಮತನಿಗ್ ಗತರತವಾದ್ ರತವಾದ್ ||  
ಮದ್ನ್ವ್ೈರರ್ ಮತವು ಸ ತರಕ್ಾರರ ಮತವು ನಿಧಾನಿಸತತುರಲ್ ಂದ್ ಮತವಾಯಿತತ ಮದ್ನ್ವ್ೈರರ್ ಮತವು ಸ ತರಕ್ಾರರ ಮತವು ನಿಧಾನಿಸತತುರಲ್ ಂದ್ ಮತವಾಯಿತತ || || 23 23 ||||  
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ಇದ್ನ್ರರ್ದ್ ವಾದಿ ವಸ್ದ್ ತತಂಡನಾಪದ್ದಿಂದ್ ಕರ್ದ್ನ್ದ್ಕ್್ ಮ ಲಕ್ಾರಣ ಇದ್ನ್ರರ್ದ್ ವಾದಿ ವಸ್ದ್ ತತಂಡನಾಪದ್ದಿಂದ್ ಕರ್ದ್ನ್ದ್ಕ್್ ಮ ಲಕ್ಾರಣ ||  
ಪದ್ತಮ ಪುರಾಣವ ಮತನಿಗಳ್ಲಿ ಬಲಿರದ್ನ್ರರ್ದ್ ಭಟ್ಿ ಭಾಸೆರ ತಸೆರ ಪದ್ತಮ ಪುರಾಣವ ಮತನಿಗಳ್ಲಿ ಬಲಿರದ್ನ್ರರ್ದ್ ಭಟ್ಿ ಭಾಸೆರ ತಸೆರ || || 24 24 ||||  

 

‘‘ಪವಿತರಂ ಚರಣಂ ನ್ೀಮಿರರಶಿಕರಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಂ ಪವಿತರಂ ಚರಣಂ ನ್ೀಮಿರರಶಿಕರಂ ಸತದ್ಶಯನ್ಂ   
ಸಹಸಾರರಂ ಪಾರಕೃತಘ್ನಂ ಲ್ ೀಕಸಹಸಾರರಂ ಪಾರಕೃತಘ್ನಂ ಲ್ ೀಕದಾವರಂ ಮಹೌಜಸಂದಾವರಂ ಮಹೌಜಸಂ  
ವಿಷ್ತಣಚಕರಸಯ ನಾಮಾನಿ ಪರಾಯಯೀಣ ನಿಬ್ ೀಧ್ಮೀವಿಷ್ತಣಚಕರಸಯ ನಾಮಾನಿ ಪರಾಯಯೀಣ ನಿಬ್ ೀಧ್ಮೀ’’  
ಎಂಬ ಸೃತಯರ್ಯವನ್ತ ತತಂಬಿಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ವನ್ಂಬಿಕ್್ ಳಿಳರ್  ನಾವ್ಂದ್ತದ್ ತತವ ಎಂಬ ಸೃತಯರ್ಯವನ್ತ ತತಂಬಿಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ ಪದ್ವನ್ಂಬಿಕ್್ ಳಿಳರ್  ನಾವ್ಂದ್ತದ್ ತತವ || || 25 25 ||||  

 

ಪವಿತರನಾಮ ಮದ್ಲಾದ್ ಹತತು ಪ್ಸರತ ಮಾಧ್ವ ಚಕರ ಪರಾಯರ್ವಪಾವ್ಂದ್ತ ಪವಿತರನಾಮ ಮದ್ಲಾದ್ ಹತತು ಪ್ಸರತ ಮಾಧ್ವ ಚಕರ ಪರಾಯರ್ವಪಾವ್ಂದ್ತ ||  
ಶ್ವನ್ತ ಪ್ೀಳದ ತತವ ಬಿಡತವರ್ ಮಾನ್ವ ಅವನ್ರರ್ದ್ ಅರ್ಯವಿನಾನವ ಬಲಿ ಶ್ವನ್ತ ಪ್ೀಳದ ತತವ ಬಿಡತವರ್ ಮಾನ್ವ ಅವನ್ರರ್ದ್ ಅರ್ಯವಿನಾನವ ಬಲಿ || || 26 26 ||||  

 

ಹರನ್ ಭಕುಹರನ್ ಭಕುಳ್ಂಬ ಗಿರಜಾದ್ೀವಿಗ್ ಪುರಹರಳ್ಂಬ ಗಿರಜಾದ್ೀವಿಗ್ ಪುರಹರನ್ ನ್ ಲ್ಲದ್ತ ಪ್ೀಳದ ತತವವನ್ ಬಿಟ್ತಿ ಲ್ಲದ್ತ ಪ್ೀಳದ ತತವವನ್ ಬಿಟ್ತಿ ||  
ನ್ರನ್ ಮಾತ ನ್ಂಬಿೀಶವರನ್ತಕ್ತು ಜರವರ್ ಮರತಳ  ್ತ್ಾರ್ ಮಾರ ತ್್ ತು ಕ್್ ಂಬತವರ್ ನ್ರನ್ ಮಾತ ನ್ಂಬಿೀಶವರನ್ತಕ್ತು ಜರವರ್ ಮರತಳ  ್ತ್ಾರ್ ಮಾರ ತ್್ ತು ಕ್್ ಂಬತವರ್ ??  

 

ಮತಕೆಣಣ ಪ್ೀಳಿದ್ರ್ಯವ ಬಿಟ್ತಿ ಜಗದ್ ಳು ಗಿಕೆಣಣನಾಮತಕೆಣಣ ಪ್ೀಳಿದ್ರ್ಯವ ಬಿಟ್ತಿ ಜಗದ್ ಳು ಗಿಕೆಣಣನಾದ್ದ್  ಪಾಮರನ್ತ ಪಾಮರನ್ತ ||  
ಸ್ ಕ್ತೆ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ನ್ತಡಿಯ ಮೃಡ ಘ್ುಡಘ್ುಡಿಸ್ತ ರಕೆಸರ ಕ್್ ಲತವಂತ್್ ಕ್್ ಲತವ ಸ್ ಕ್ತೆ ಮನ್ ಬಂದ್ಂತ್್ ನ್ತಡಿಯ ಮೃಡ ಘ್ುಡಘ್ುಡಿಸ್ತ ರಕೆಸರ ಕ್್ ಲತವಂತ್್ ಕ್್ ಲತವ ||||  

 

ರ್ತ್ ು್ೀ ಪವಿತರಮಚಿಯಷ್ಯಗ್ನರ್ತ್ ು್ೀ ಪವಿತರಮಚಿಯಷ್ಯಗ್ನ ಎಂಬ ಶತರತ ಮತ್ ು್ ನಿನ್ನ ಖಂಡವ ಸತಡದ್  ಎಂಬ ಶತರತ ಮತ್ ು್ ನಿನ್ನ ಖಂಡವ ಸತಡದ್ ??  
ಚಿತುಜನ್ರ್ಯನ್ ಚಕರವ್ಂಬ ಪವಿತರಕ್್ೆ ತ್ಾಪವಪುಾದ್ ವಾದಿ ಚಿತುಜನ್ರ್ಯನ್ ಚಕರವ್ಂಬ ಪವಿತರಕ್್ೆ ತ್ಾಪವಪುಾದ್ ವಾದಿ || || 29 29 ||||  

 

ಶತ್್ ೀದಾಯಮಂ ಹಿರಣಮರ್ವ್ಂಬ ವ್ೀದ್ ಮತವಂತರ ಮತದಿಂದ್ ಚಕರಕ್್ ಪುಾವುದ್ೈಸ್ಶತ್್ ೀದಾಯಮಂ ಹಿರಣಮರ್ವ್ಂಬ ವ್ೀದ್ ಮತವಂತರ ಮತದಿಂದ್ ಚಕರಕ್್ ಪುಾವುದ್ೈಸ್||  
ಸತತಗ್ ಸೌವಣಯದ್ ಪರಕ್ಾರದಿಂದ್ಚತಯತನ್ ಮಹಿಮ ನ್ ೀಡತ ಬಿಡತ ದ್ತರಾಗರಹವ ಸತತಗ್ ಸೌವಣಯದ್ ಪರಕ್ಾರದಿಂದ್ಚತಯತನ್ ಮಹಿಮ ನ್ ೀಡತ ಬಿಡತ ದ್ತರಾಗರಹವ ||||3030||||  

 

ಗ್ ೀಭ ಹಿರಣಾಯದಿ ದಿವಯ ದಾನ್ಂಗಳ ಸವಭತಜದ್ಲ್ಲಗ್ ೀಭ ಹಿರಣಾಯದಿ ದಿವಯ ದಾನ್ಂಗಳ ಸವಭತಜದ್ಲ್ಲ  ಚಕ್ಾರಂಕ್ತತ ಉಳಳವರಗ್ ಚಕ್ಾರಂಕ್ತತ ಉಳಳವರಗ್ ||  
ಈ ಭತವನ್ದ್ ಳಗ್ ಕ್್ ಡಬ್ೀಕ್್ಂತ್್ಂದ್ತ ನಾಗ ಭ ಷ್ಣನ್ ನಿಮೈಯಸ್ತದ್ನ್ತ ಈ ಭತವನ್ದ್ ಳಗ್ ಕ್್ ಡಬ್ೀಕ್್ಂತ್್ಂದ್ತ ನಾಗ ಭ ಷ್ಣನ್ ನಿಮೈಯಸ್ತದ್ನ್ತ || || 31 31 ||||  

 

ಒಂದ್ತದ್ಕ ಬಿಂದ್ತ ಒಂದ್ತ ತಂಡತಲವನ್ತನ ಇಂದಿರ್ೀಶನ್ ಭಕುನ್ಲಿದ್ವನಿಗ್  ಒಂದ್ತದ್ಕ ಬಿಂದ್ತ ಒಂದ್ತ ತಂಡತಲವನ್ತನ ಇಂದಿರ್ೀಶನ್ ಭಕುನ್ಲಿದ್ವನಿಗ್  ||  
ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕ್್ ಡಬಾರದ್ಂದ್ತ ಇಂದ್ತ ಮೌಳಿ ಎಂದ್ವನಾಗಿ ಸಂದ್ೀಹ ಸಲಿ ಎಂದ್ಂದ್ತ ಕ್್ ಡಬಾರದ್ಂದ್ತ ಇಂದ್ತ ಮೌಳಿ ಎಂದ್ವನಾಗಿ ಸಂದ್ೀಹ ಸಲಿ || || 32 32 ||||  

 

‘‘ದಿವರ್ೀಖ ಮ ಧ್ವಯ ಪುಂಡರಂ ಭವತ ತಪುಂ ಚಕರಂ ದಿವಭತಜ್ೀ ಧಾದಿವರ್ೀಖ ಮ ಧ್ವಯ ಪುಂಡರಂ ಭವತ ತಪುಂ ಚಕರಂ ದಿವಭತಜ್ೀ ಧಾರರರ್ತರ್ತ’’  
ಈ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ್ ಶತರತ ಹನ್ನರಡನ್ ಖಂಡದಿ ತಪು ಚಕರಧಾರಣವ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತತ ಈ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ್ ಶತರತ ಹನ್ನರಡನ್ ಖಂಡದಿ ತಪು ಚಕರಧಾರಣವ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತತತ ||||  
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ಇದ್ತ ಸಾಷ್ಿ ವಚನ್ವಾದ್ತದ್ರಂದ್ ತಪು ಚಕರಧಾರಣ್ ಇಲಿದ್ವ ವ್ೀದ್ಬಾಹಯ ಇದ್ತ ಸಾಷ್ಿ ವಚನ್ವಾದ್ತದ್ರಂದ್ ತಪು ಚಕರಧಾರಣ್ ಇಲಿದ್ವ ವ್ೀದ್ಬಾಹಯ | | 
ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯನ್ಪುರದಿ ಮತಕುರಗಿದ್ತ ಬ್ೀಕತ ಇದ್ ಜರದ್ವನ್ಂಧ್ಂತಮಕ್್ೈದ್ತವ ಮದ್ನ್ನ್ರ್ಯನ್ಪುರದಿ ಮತಕುರಗಿದ್ತ ಬ್ೀಕತ ಇದ್ ಜರದ್ವನ್ಂಧ್ಂತಮಕ್್ೈದ್ತವ || || 33 33 ||||  

 

ಯೀ ಕಣಠಲಗನ ತತಲಸ್ತೀ ನ್ಲ್ಲನಾಕ್ಷಮಾಲಾ  
ಯೀಬಾಹತಮ ಲ ಪರಶ್ ೀಭತ ಶಂಖ ಚಕ್ಾರಾಃ | 
ಯೀ ವಾ ಲಲಾಟ್ ಫಲಕ್್ೀ ಲಸದ್ ಧ್ವಯ ಪುಣಾಾಿಾಃ 
ತ್್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಭತವನ್ ಮಾಶತ ಪವಿತರರ್ನಿು || 

 

ಸಂತಪು ಶಂಖ ಚಕರವು ಭತಜರ್ತಗದ್ಲಿ್ಲ ಮಂತರ ಪೂವಯಕವಾಗಿ ಧ್ರಸ್ತ ಸಂತಪು ಶಂಖ ಚಕರವು ಭತಜರ್ತಗದ್ಲಿ್ಲ ಮಂತರ ಪೂವಯಕವಾಗಿ ಧ್ರಸ್ತ ||  
ಅಂತಕನ್ ಭಟ್ರನ್ಂಜಸ್ತ ಮರ್ವ ಲಕತಮಿೀಕ್ಾಂತನ್ ಭಅಂತಕನ್ ಭಟ್ರನ್ಂಜಸ್ತ ಮರ್ವ ಲಕತಮಿೀಕ್ಾಂತನ್ ಭಜಜಕರ್ ಪಾದ್ರತ ಕರ್ ಪಾದ್ರತ || || 34 34 ||||  

 

ಪಳ್ವ ಪನ್ನರಡ ಧ್ವಯ ಪುಂಡರಗಳಿಟ್ತಿ ಶ್ರೀತತಳಸ್ತ ಪದಾಮಕ್ಷಿರ್ ಸರವ ಪಳ್ವ ಪನ್ನರಡ ಧ್ವಯ ಪುಂಡರಗಳಿಟ್ತಿ ಶ್ರೀತತಳಸ್ತ ಪದಾಮಕ್ಷಿರ್ ಸರವ ||  
ಆಆಲಸದ್ ಧ್ರಸ್ತದ್ ಪರಮ ವ್ೈಲಸದ್ ಧ್ರಸ್ತದ್ ಪರಮ ವ್ೈಷ್ಣವರತ ಈ ಇಳ್ರ್ ಪಾವನ್ ಮಾಡತವರತ ಷ್ಣವರತ ಈ ಇಳ್ರ್ ಪಾವನ್ ಮಾಡತವರತ || || 35 35 ||||  

 

ಯೀ ಕಂಠ್ಲಗನ ಎಂಬ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಶ್ ಿೀಕದಿ ಗೌರೀ ದ್ೀವಿಗ್ ಯೀ ಕಂಠ್ಲಗನ ಎಂಬ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಶ್ ಿೀಕದಿ ಗೌರೀ ದ್ೀವಿಗ್ ||  
ಶ್ರೀಕಂಠ್ತ್ಾನ್ೀ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ನಾಗಿ ಲ್ ೀಕಕ್್ೆ ಸಂಶರ್ ಸಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ್ತ್ಾನ್ೀ ನಿಣ್ೈಯಸ್ತ ಪ್ೀಳಿದ್ನಾಗಿ ಲ್ ೀಕಕ್್ೆ ಸಂಶರ್ ಸಲಿ || || 36 36 ||||  

 

ಬರಹಮಚಾರ ಗೃಹಸಿ ವಾನ್ಪರಸಿರ ಧ್ಮಯದಿ ವಿಪರರ ನ್ಡ್ಸ್ತ ಬರಹಮಚಾರ ಗೃಹಸಿ ವಾನ್ಪರಸಿರ ಧ್ಮಯದಿ ವಿಪರರ ನ್ಡ್ಸ್ತ ||  
ನಿಮಯಮ ರ್ತ್ಾಯಶರಮದಿನಿಮಯಮ ರ್ತ್ಾಯಶರಮದಿ  ಮತುವರನ್ ನ್ಮಮ ನಾರಾರ್ಣನ್ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ಮತುವರನ್ ನ್ಮಮ ನಾರಾರ್ಣನ್ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್  || || 37 37 ||||  

 

ಬರಬರಹಮಕ್ಷತರರ್ ವ್ೈಶಯ ಶ ದ್ರಹಮಕ್ಷತರರ್ ವ್ೈಶಯ ಶ ದ್ರರರ  ತಮಮ ತಮಮ ಕಮಯಮಾಗಯದ್ಲ್ಲ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ ತಮಮ ತಮಮ ಕಮಯಮಾಗಯದ್ಲ್ಲ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ ||  
ಚಿನ್ಮರ್ ರ ಪ ಎಲಿರ್ ಳು ತ್ಾನ್ ಪಕತೆ ನಿಮಯಲ ಪರ್ಕ್್ೆರಗಿಸ್ತದ್ ಚಿನ್ಮರ್ ರ ಪ ಎಲಿರ್ ಳು ತ್ಾನ್ ಪಕತೆ ನಿಮಯಲ ಪರ್ಕ್್ೆರಗಿಸ್ತದ್ || || 38 38 ||||  

 

ಕ್ಾಲಕ್ಾಲದಿ ಮಳ್ರ್ ಕರ್ಸ್ತದ್ ಇಳ್ರ್ಳು ಕ್ಾಲಕ್್ೆ ಬ್ಳ್ರ್ ಬ್ಳ್ಸ್ತದ್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲದಿ ಮಳ್ರ್ ಕರ್ಸ್ತದ್ ಇಳ್ರ್ಳು ಕ್ಾಲಕ್್ೆ ಬ್ಳ್ರ್ ಬ್ಳ್ಸ್ತದ್ ||  
ಕ್ಾಲಕ್ಾಲದಿ ಕಳುವ ನಿಲ್ಲಸ್ತದ್ ಶ್ರೀಕಷ್ಣ ಕ್ಾಲದಿ ಫಲವ ಮಲಿ್ಲಸ್ತದ್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲದಿ ಕಳುವ ನಿಲ್ಲಸ್ತದ್ ಶ್ರೀಕಷ್ಣ ಕ್ಾಲದಿ ಫಲವ ಮಲಿ್ಲಸ್ತದ್ || || 39 39 ||||  

 

ವಿಧ್ವ್ರ್ರಲಿ ಹರ ಪಾಲ್ಲಸತವ ವಿಧ್ವ್ರ್ರಲಿ ಹರ ಪಾಲ್ಲಸತವ ಕೃತರ್ತಗದಿ ವಿಧ್ತರರ್ನಿಸತವ ನ್ರರಲಿ ಕೃತರ್ತಗದಿ ವಿಧ್ತರರ್ನಿಸತವ ನ್ರರಲಿ ||  
ಮದ್ತವ್ ಇಲಿದ್ವರಲಿ ವಿಧಿರ್ ಮಿೀರತವರಲಿ ಅಧ್ಮರ್ನಿನಸತವ ನ್ರರಲಿ ಮದ್ತವ್ ಇಲಿದ್ವರಲಿ ವಿಧಿರ್ ಮಿೀರತವರಲಿ ಅಧ್ಮರ್ನಿನಸತವ ನ್ರರಲಿ || || 40 40 ||||  

 

ಬಂಜ್ರ್ರಲಿ ಪತಗಂಜದ್ ಸತರ್ರಲಿ ಸಂಜ್ರ್ಲ್ಲ ಮಲತಗತವವರಲಿ ಬಂಜ್ರ್ರಲಿ ಪತಗಂಜದ್ ಸತರ್ರಲಿ ಸಂಜ್ರ್ಲ್ಲ ಮಲತಗತವವರಲಿ ||  
ಕಂಜನಾಭನ್ ಮರ್ವವರಲಿ ಅತಥಿಗಳು ಭತಂಜಸದ್ ಉಂಬವರಲಿ ಕಂಜನಾಭನ್ ಮರ್ವವರಲಿ ಅತಥಿಗಳು ಭತಂಜಸದ್ ಉಂಬವರಲಿ || || 41 41 ||||  
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ಅಂಧ್ ಕಂಗತಗಳಿಲಿ ನ್ ರತ ವರತಷ್ದಿಂ ಕತಂಅಂಧ್ ಕಂಗತಗಳಿಲಿ ನ್ ರತ ವರತಷ್ದಿಂ ಕತಂದಿ ಬದ್ತಕ್್ ೀ ಜನ್ರಲಿ ದಿ ಬದ್ತಕ್್ ೀ ಜನ್ರಲಿ ||  
ನಿಂದ್ಯ ಮಾಗಯದಿ ನ್ಡ್ವವರಲಿ ನ್ಮಮ ಗ್ ೀವಿಂದ್ ಪಾಲ್ಲಸತವ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲ ನಿಂದ್ಯ ಮಾಗಯದಿ ನ್ಡ್ವವರಲಿ ನ್ಮಮ ಗ್ ೀವಿಂದ್ ಪಾಲ್ಲಸತವ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲ || || 42 42 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ತೀರ್ಯಕ್್ೀತರಂಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರ್ಜ್ಞಾದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ತೀರ್ಯಕ್್ೀತರಂಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರ್ಜ್ಞಾದಿಗಳು ||  
ಎಲಿ ಕಡ್ರ್ಲತಿ ದ್ೀವತ್ಾ ಪೂಜ್ರ್ತ ಬಲಿ್ಲದ್ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ ಎಲಿ ಕಡ್ರ್ಲತಿ ದ್ೀವತ್ಾ ಪೂಜ್ರ್ತ ಬಲಿ್ಲದ್ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ || || 43 43 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲ ವ್ೀದ್ ಘ ೀಷ್ಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ತಪಸ್ತವಗಳು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲ ವ್ೀದ್ ಘ ೀಷ್ಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ತಪಸ್ತವಗಳು ||  
ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಧ್ನ್ ಧಾನ್ಯಂಗಳು ಮತ್ ು್ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಧ್ನ್ ಧಾನ್ಯಂಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಕೃಷ್ಣ ಪರರತ ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಕೃಷ್ಣ ಪರರತ || || 44 44 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಗಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಹರಧಾಯನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಗಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಹರಧಾಯನ್ ||  
ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಸಾನನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಜ್ಞಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ವಾಯಖಾಯನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಸಾನನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಜ್ಞಾನ್ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ವಾಯಖಾಯನ್ || || 45 45 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಭಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಭತಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ವಿರಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಭಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಭತಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ವಿರಕ್ತು ||  
ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರ್ತಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಶಕ್ತು ಎಲಿ್ಲಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರ್ತಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಶಕ್ತು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ವಿಪರವೃತು  ನ್ ೀಡಲತ ವಿಪರವೃತು || || 46 46 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಿವಯ ದ್ೀವಸಾಿನ್ ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರಥ್ ೀತ್ವವು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಿವಯ ದ್ೀವಸಾಿನ್ ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ರಥ್ ೀತ್ವವು ||  
ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಮತತತು ರತನದ್ ಸರಗಳು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಿವಯನ್ಗರ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಮತತತು ರತನದ್ ಸರಗಳು ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ದಿವಯನ್ಗರ || || 47 47 ||||  

 

ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ   ಪರ ಪರರಾಟ್ಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ನ್ೃತಯವಾದ್ಯ ಪರ ಪರರಾಟ್ಗಳು ಮತ್ ು್ಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ನ್ೃತಯವಾದ್ಯ ||  
ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಚಿತರ ಭ ಷ್ಣ ವಸನ್ ಚ್ಲವ ನಾರೀ ನ್ರಸ್ ುೀಮ ಎಲಿ್ಲ ನ್ ೀಡಲತ ಚಿತರ ಭ ಷ್ಣ ವಸನ್ ಚ್ಲವ ನಾರೀ ನ್ರಸ್ ುೀಮ || || 48 48 ||||  

 

ಗಂಧ್ ಕಸ ುಗಂಧ್ ಕಸ ುರ ಕತಂರ ಕತಂಕಮ ರಂಜಪ ರಸದಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಓಕತಳಿರ್ ಕಮ ರಂಜಪ ರಸದಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಓಕತಳಿರ್ ||  
ಚಂದ್ದಿಂದ್ ಬಬರ್ ಬಬರ ಮೀಲ್ಲ ಚ್ಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ರ್ರ್ ಪಾದ್ರತ ಚಂದ್ದಿಂದ್ ಬಬರ್ ಬಬರ ಮೀಲ್ಲ ಚ್ಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರವದ್ನ್ರ್ರ್ ಪಾದ್ರತ || || 49 49 ||||  

 

ಒಂದ್ತ ಗಭಯದಿ ಕ ಸತ ಒಂದ್ತ ಶ್ಶತ ಉಡಿಯೊಳಗ್ ಒಂದ್ತ ಬ್ಒಂದ್ತ ಗಭಯದಿ ಕ ಸತ ಒಂದ್ತ ಶ್ಶತ ಉಡಿಯೊಳಗ್ ಒಂದ್ತ ಬ್ನ್ನಲಿ್ಲನ್ನಲಿ್ಲ  ಕಟಿಿಕ್್ ಂಡತ ಕಟಿಿಕ್್ ಂಡತ ||  
ಒಂದ್ನಾಡಿಸತತಲ್ಲ ಇಂದ್ತಮತಖಿರ್ರ ಸಂದ್ಣ್ಣರ್ತ ಮನ್ ಮನ್ರ್ಲಿ್ಲ ಒಂದ್ನಾಡಿಸತತಲ್ಲ ಇಂದ್ತಮತಖಿರ್ರ ಸಂದ್ಣ್ಣರ್ತ ಮನ್ ಮನ್ರ್ಲಿ್ಲ || || 50 50 ||||  

 

ಒಳಗ್ ಮಸರತ ಕಡ್ವ ಸಂಭರಮ ಹ್ ರಗ್ ಒಳಗ್ ಮಸರತ ಕಡ್ವ ಸಂಭರಮ ಹ್ ರಗ್ ಆಕಳ ಕರ್ವ ರಭಸ ತತಂಬಿಹತದ್ತ ಆಕಳ ಕರ್ವ ರಭಸ ತತಂಬಿಹತದ್ತ ||  
ಅಳುವ ಮಕೆಳ ತ್್ ಟಿಿಲ್ ಳಗಿಟ್ತಿ ಪಾಡತವ ಲಲನ್ರ್ಅಳುವ ಮಕೆಳ ತ್್ ಟಿಿಲ್ ಳಗಿಟ್ತಿ ಪಾಡತವ ಲಲನ್ರ್ರರ  ಗಂಗಂಭೀರನಾದ್ ಭೀರನಾದ್ || || 51 51 ||||  
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ರ್ತಗಳ ಪೂಜ್ ವಿಪರರ ಪೂಜ್ ರ್ತಗಳ ಪೂಜ್ ವಿಪರರ ಪೂಜ್ ಮನ್ಯೊಮನ್ಯೊಳತಥಿ ಅಭಾಯಗತರ ಪೂಜ್ ಳತಥಿ ಅಭಾಯಗತರ ಪೂಜ್ ||  
ಶತರತ ವಿಹಿತ ನಿತಯ ನ್ೈಮಿತುಕ ಕಮಯಗಳು ವಿತತವಾದ್ವು ಲ್ ೀಕದ್ ಳಗ್ ಶತರತ ವಿಹಿತ ನಿತಯ ನ್ೈಮಿತುಕ ಕಮಯಗಳು ವಿತತವಾದ್ವು ಲ್ ೀಕದ್ ಳಗ್ || || 52 52 ||||  

 

ಗಂಡತ ಮಕೆಳ ಮದ್ತವ್ ಮತಂಜಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಡ ತಂಡದ್ ಕನಿನಕ್್ರ್ರ ಗಂಡತ ಮಕೆಳ ಮದ್ತವ್ ಮತಂಜಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಡ ತಂಡದ್ ಕನಿನಕ್್ರ್ರ ||  
ಉಂಡತಉಂಡತಟ್ತಿ ಕ್್ ಂಬತದ್ಕ್್ ಉಳಳಂರ್ ಮನ್ಗಳ ಕಂಡತ ಕ ಟ್ತಿ ಕ್್ ಂಬತದ್ಕ್್ ಉಳಳಂರ್ ಮನ್ಗಳ ಕಂಡತ ಕ ಡತವ ಸಂಭರಮಗಳು ಡತವ ಸಂಭರಮಗಳು || || 53 53 ||||  

 

ನ್ವಗರಹ ಹ್ ೀಮನಾಂನ್ವಗರಹ ಹ್ ೀಮನಾಂದಿರ್ ಪೂಜ್ಗಳ ಮಾಳಾ ಭವನ್ ದ್ೀವರಗ್ ದ್ದಿರ್ ಪೂಜ್ಗಳ ಮಾಳಾ ಭವನ್ ದ್ೀವರಗ್ ದ್ಕ್ಷಿಕ್ಷಿಣ್ರ್ ಣ್ರ್ ||  
ತವಕದಿಂದ್ಲ್ಲ ಕ್್ ಡಲತ ಮಂಗಳಾರತರ್ನ್ತತುವರತ ಮತತವಕದಿಂದ್ಲ್ಲ ಕ್್ ಡಲತ ಮಂಗಳಾರತರ್ನ್ತತುವರತ ಮತದ್ದಿ ಮತದ್ದಿ ಮತತ್್ೈದ್ರ್ರತ ತ್್ೈದ್ರ್ರತ || || 54 54 ||||  

 

ಅರ್ತುವಾದ್ ಜ್ ೀಯಿಸರ್ ೀದ್ತವ ಪರರ್ವಾದ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಿಕಗಳ ಅರ್ತುವಾದ್ ಜ್ ೀಯಿಸರ್ ೀದ್ತವ ಪರರ್ವಾದ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಿಕಗಳ ||  
ಆರ್ತ್ಾಕ್ಷಿರ್ರ ಡವಳ  ಶ್ ೀಭನ್ಗಳ ಗಾರ್ನ್ ತತಂಬಿತಂಬರವ  ಆರ್ತ್ಾಕ್ಷಿರ್ರ ಡವಳ  ಶ್ ೀಭನ್ಗಳ ಗಾರ್ನ್ ತತಂಬಿತಂಬರವ  || || 55 55 ||||  

 

ಮತತ್್ೈದ್ರ್ರತ ಬಂದ್ತ ಮತತತು ರತನಂಗಳ ಅತಯರ್ಲ್ಲ ಭಕ್ಷವಿಕತೆವರತ ಮತತ್್ೈದ್ರ್ರತ ಬಂದ್ತ ಮತತತು ರತನಂಗಳ ಅತಯರ್ಲ್ಲ ಭಕ್ಷವಿಕತೆವರತ ||  
ತ್್ತುಗರ್ಲಿರತಡತಗ್ ರ್ ಉತ್ವದ್ ಳು ಸತತುಂದ್ ತಂದ್ತ ಕ್್ ಡತವರತ ತ್್ತುಗರ್ಲಿರತಡತಗ್ ರ್ ಉತ್ವದ್ ಳು ಸತತುಂದ್ ತಂದ್ತ ಕ್್ ಡತವರತ || || 56 56 ||||  

 

ಪರಪರ ಭಕ್ಷಯರಸಾರ್ನ್ಗಳ ಮಾಡಿ ಪರ ಪರ ಕಲಸ್ ೀಗರಗಳ ಪರಪರ ಭಕ್ಷಯರಸಾರ್ನ್ಗಳ ಮಾಡಿ ಪರ ಪರ ಕಲಸ್ ೀಗರಗಳ ||  
ವಿರಚಿಸ್ತ ವಿಪರರ ಕ ಡಿ ಭ ಮವನ್ತಂಬತವರ ಸಂಭರಮಗಳನ್ೀನ್ಂಬ್ ವಿರಚಿಸ್ತ ವಿಪರರ ಕ ಡಿ ಭ ಮವನ್ತಂಬತವರ ಸಂಭರಮಗಳನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 57 57 ||||  

 

ಮಂಗಳದ್ೀವಿರ್ರಸ ವಧ್ತವರರಗ್ ಮಂಗಮಂಗಳದ್ೀವಿರ್ರಸ ವಧ್ತವರರಗ್ ಮಂಗಳವಿೀರ್ಲ್ಂದ್ಂದ್ತ ಳವಿೀರ್ಲ್ಂದ್ಂದ್ತ ||  
ತತಂಗಭಾಗಯಂಗಳು ಸಂಗಡಿಸತತರಲ್ಂದ್ತ ಅಂಗನ್ರ್ರತ ಹರಸ್ತದ್ರತ ತತಂಗಭಾಗಯಂಗಳು ಸಂಗಡಿಸತತರಲ್ಂದ್ತ ಅಂಗನ್ರ್ರತ ಹರಸ್ತದ್ರತ || || 58 58 ||||  

 

ಚಕರವತಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ಕ್ಾಲದಿ ಭ ಚಕರ ಪಾಲಕರ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ ಚಕರವತಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ ಕ್ಾಲದಿ ಭ ಚಕರ ಪಾಲಕರ ಮಾಡಿಸ್ತದ್ ||  
ವಿಕರಮನ್ವರಗ್ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಮತುವರಂದ್ ಸತಯಕಮಯಗಳನ್ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ ವಿಕರಮನ್ವರಗ್ ಕ್್ ಟ್ತಿ ಮತುವರಂದ್ ಸತಯಕಮಯಗಳನ್ ನ್ಡ್ಸ್ತದ್ || || 59 59 ||||  

 

ಮತ್ಯ ಕ ಮಯನಾದ್ ಮತ್ ು್ ಮಹಿರ್ನ್ತು ಕ್ತೀತಯರ್ ಪಡ್ದ್ಮತ್ಯ ಕ ಮಯನಾದ್ ಮತ್ ು್ ಮಹಿರ್ನ್ತು ಕ್ತೀತಯರ್ ಪಡ್ದ್, , ಕ್ತಂಕರನ್ ಕ್ತಂಕರನ್ ||  
ಮೃತತಯವ ಬಿಡಿಸ್ತದ್ಮೃತತಯವ ಬಿಡಿಸ್ತದ್, , ಮಮತ್ ು್ ಬಲ್ಲರ್ ಕ್ತತತು ಕ್ಷತರರ್ರ ಉಕತೆ ತಗಿುಸ್ತದ್ ತ್ ು್ ಬಲ್ಲರ್ ಕ್ತತತು ಕ್ಷತರರ್ರ ಉಕತೆ ತಗಿುಸ್ತದ್ || || 60 60 ||||  

 

ಸಸ್ತೀತ್್ಗಭರ್ವಿತು ಸ್ೀತತಬಂಧ್ನ್ ರಾಮ ಮಾತತಳ ಕಂಸನ್ ಮಡತಹಿದ್ ಸಸ್ತೀತ್್ಗಭರ್ವಿತು ಸ್ೀತತಬಂಧ್ನ್ ರಾಮ ಮಾತತಳ ಕಂಸನ್ ಮಡತಹಿದ್ ||  
ಖಾಯತ ಬತದ್ಧನಾಖಾಯತ ಬತದ್ಧನಾಗಿಗಿ  ಕ್ಾಪರ್ಗಳ ತ್್ ೀದ್ಯ ಭೀತ ಕಲ್ಲರ್ ಬಿೀಳುಕ್್ ಟ್ಿ ಕ್ಾಪರ್ಗಳ ತ್್ ೀದ್ಯ ಭೀತ ಕಲ್ಲರ್ ಬಿೀಳುಕ್್ ಟ್ಿ || || 61 61 ||||  
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ಶ್ವನ್ ವ್ೈರರ್ ಕ್್ ಂದ್ ಶತರತರ್ನ್ವನಿಗ್ ತಂದ್ ಭತವನ್ ಪಾವನ್ ಭವಯಚರತ ಶ್ವನ್ ವ್ೈರರ್ ಕ್್ ಂದ್ ಶತರತರ್ನ್ವನಿಗ್ ತಂದ್ ಭತವನ್ ಪಾವನ್ ಭವಯಚರತ ||  
ಇವನ್ ಪೀಲತವರಾರತ ಈ ಜಗದ್ ಳಿನ್ತನ ಜವನ್ ಭಟ್ರಇವನ್ ಪೀಲತವರಾರತ ಈ ಜಗದ್ ಳಿನ್ತನ ಜವನ್ ಭಟ್ರ  ಜಡಿವ ಮಲಿಜಡಿವ ಮಲಿ  || || 62 62 ||||  

 

ಇಂತತ ಜಗಂಗಳ ಸಂತತ ಪರ್ವ ದ್ತರಂತ ದ್ೈತ್್ೀರ್ ಕೃತ್ಾಂತ ಇಂತತ ಜಗಂಗಳ ಸಂತತ ಪರ್ವ ದ್ತರಂತ ದ್ೈತ್್ೀರ್ ಕೃತ್ಾಂತ ||  
ಚಿಂತ್್ರ್ ನ್ತಗ್ ುತು ಸಂತ್್ ೀಷ್ವಿೀವ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಸಂತರ ಭಾರವಂತ ಚಿಂತ್್ರ್ ನ್ತಗ್ ುತು ಸಂತ್್ ೀಷ್ವಿೀವ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಸಂತರ ಭಾರವಂತ || || 63 63 ||||  

 

ಸಕಲ ಸದ್ತುಣಪೂಣಯ ಸಜಜನ್ದಾತ್ಾರ ಭಕುವತ್ಲ ಭರ್ನಾಶ ಸಕಲ ಸದ್ತುಣಪೂಣಯ ಸಜಜನ್ದಾತ್ಾರ ಭಕುವತ್ಲ ಭರ್ನಾಶ ||  
ಸತಖಚಿನ್ಮರ್ಕ್ಾರ ಶತದ್ಧ ದ್ ೀಷ್ ವಿದ್ ರ ನಿಖಿಲ್ೀಶ ನಿನ್ನ ನ್ಂಬಿದ್ನ್ ೀ ಸತಖಚಿನ್ಮರ್ಕ್ಾರ ಶತದ್ಧ ದ್ ೀಷ್ ವಿದ್ ರ ನಿಖಿಲ್ೀಶ ನಿನ್ನ ನ್ಂಬಿದ್ನ್ ೀ || || 64 64 ||||  

 

ಉಂಬ್ ೀದ್ತ ಉಡತವೀದ್ತ ಲಕತಮಿದ್ೀವಿರ್ದ್ತಉಂಬ್ ೀದ್ತ ಉಡತವೀದ್ತ ಲಕತಮಿದ್ೀವಿರ್ದ್ತ  ತಲ್ಗಿಂಬಿಟ್ತಿತಲ್ಗಿಂಬಿಟ್ತಿ  ಮಲಗತವ ನ್ಲದ್ ಮಲಗತವ ನ್ಲದ್ ||  
ಇಂಬತ ಕತಂಇಂಬತ ಕತಂಭಣ್ಣರ್ದ್ತ ಇವರಾಳದನ್ ಲ್ಿಂಬ ಢಂಬಕನ್ಲಿ್ಲಹನ್ಂತ್್ಂಭಣ್ಣರ್ದ್ತ ಇವರಾಳದನ್ ಲ್ಿಂಬ ಢಂಬಕನ್ಲಿ್ಲಹನ್ಂತ್್ಂಬ ಬ || || 65 65 ||||  

 

ಉಂಡ ಮನ್ಗ್ರಡನ್ತ ಬಗ್ವ ಭಂಡರ ಕಂಡತ ಪಂಡಿತ ಜನ್ರತ ಮನಿನಸರತ ಉಂಡ ಮನ್ಗ್ರಡನ್ತ ಬಗ್ವ ಭಂಡರ ಕಂಡತ ಪಂಡಿತ ಜನ್ರತ ಮನಿನಸರತ ||  
ಕಂಡ ಕಂಡರ ಮಾತತಕಂಡ ಕಂಡರ ಮಾತತ  ಕ್್ೀಳದ್ಲ್ ಬಲಿವರತ ಪಾಂಡವಪರರ್ನ್ ಮನಿನಸ್ತರ್ ೀ ಕ್್ೀಳದ್ಲ್ ಬಲಿವರತ ಪಾಂಡವಪರರ್ನ್ ಮನಿನಸ್ತರ್ ೀ || || 66 66 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ಸಕಲವಾದಿಗಳು ನಾರಾರ್ಣನ್ ಪದ್ ಪದ್ತಮಅದ್ರಂದ್ ಸಕಲವಾದಿಗಳು ನಾರಾರ್ಣನ್ ಪದ್ ಪದ್ತಮವವ  ನ್ಂಬಬ್ೀಕತ ನ್ಂಬಬ್ೀಕತ ||  
ಇದ್ತ ಪಕ್ಷಪಾತದ್ ನ್ತಡಿರ್ಲಿವ್ಂಬ್ ೀಇದ್ತ ಪಕ್ಷಪಾತದ್ ನ್ತಡಿರ್ಲಿವ್ಂಬ್ ೀದ್ತ ಬತಧ್ರತ ತ್ಾವ್ೀ ವಿಚಾರಸ್ತರ್  ದ್ತ ಬತಧ್ರತ ತ್ಾವ್ೀ ವಿಚಾರಸ್ತರ್  || || 67 67 ||||  

 

ಸ್ತೀತ್್ಗ್ ಚಿಂತಸ್ತ ಭೀತರ್ ತ್್ ೀರಸ್ತ ಭ ತನಾರ್ನ್ ರಾತ್್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತೀತ್್ಗ್ ಚಿಂತಸ್ತ ಭೀತರ್ ತ್್ ೀರಸ್ತ ಭ ತನಾರ್ನ್ ರಾತ್್ರ ಮಾಡಿ ||  
ಪರೀತಯಿಂಪರೀತಯಿಂ  ಮತನಿಗಳಿಗ್ ನ್ಮಸ್ತ ನ್ಮಿಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ದ್ೈತ್್ೀರ್ರಗ್ ಮೀಹವಿತು ಮತನಿಗಳಿಗ್ ನ್ಮಸ್ತ ನ್ಮಿಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ದ್ೈತ್್ೀರ್ರಗ್ ಮೀಹವಿತು || || 68 68 ||||  

 

ಬಾಯೊಳು ಈರ್ೀಳು ಜಗವ ತ್ಾಯಿಗ್ ತ್್ ೀರ ಕ್್ೈರ್ಲಿ್ಲ ಬಲತಗಿಬಾಯೊಳು ಈರ್ೀಳು ಜಗವ ತ್ಾಯಿಗ್ ತ್್ ೀರ ಕ್್ೈರ್ಲಿ್ಲ ಬಲತಗಿರರ್ನ್ತು ರರ್ನ್ತು ||  
ಮೈರ್ಲಿ್ಲ ವಿಶವರ ಪವ ಮೈರ್ಲಿ್ಲ ವಿಶವರ ಪವ ತ್್ ೀರಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀರ್ಗ್ಯ ಸತಜ್ಞಾನ್ವತ್್ ೀರಸ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀರ್ಗ್ಯ ಸತಜ್ಞಾನ್ವನಿನನಿನತುತು  || || 69 69 ||||  

 

ಮಲ್ರ್ನ್ ೀಡಲತ ಶ್ಶತ ಪಾಲ ಕ್್ ಂಬಂತ್್ ಸತ್ ಕತಲಕ್್ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ ಬಂತತ ಮಲ್ರ್ನ್ ೀಡಲತ ಶ್ಶತ ಪಾಲ ಕ್್ ಂಬಂತ್್ ಸತ್ ಕತಲಕ್್ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ ಬಂತತ ||  
ಜಲದ್ ಳಗ್ ಮಲ್ರ್ ಪಡಿವ ಜಗಳ್ಗಳಂತ್್ಜಲದ್ ಳಗ್ ಮಲ್ರ್ ಪಡಿವ ಜಗಳ್ಗಳಂತ್್  ಖಳರತ ಕತತ್ತಕ್್ೆರಗಿದ್ರತ ಖಳರತ ಕತತ್ತಕ್್ೆರಗಿದ್ರತ || || 70 70 ||||  

 

ಮಿಶರಚಮಿಶರಚರತದಿಂ ಮಿಶರಜೀವರಗ್ ಮಿಶರಜ್ಞಾನ್ವರತದಿಂ ಮಿಶರಜೀವರಗ್ ಮಿಶರಜ್ಞಾನ್ವನ್ನ್  ಬ್ರಸತವ ಬ್ರಸತವ ||  
ವಿಸಮರ್ವಲಿವ್ ಮಾತನಾಡದ್ ಹರ ಸವಸವಯೊೀಗಯತ್್ಗ್ ಮತಯಿತು ವಿಸಮರ್ವಲಿವ್ ಮಾತನಾಡದ್ ಹರ ಸವಸವಯೊೀಗಯತ್್ಗ್ ಮತಯಿತು ||||71 71 ||||  
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ಸತಖದ್ತಾಃಖರ ಪರತ ಮಸತಖದ್ತಾಃಖರ ಪರತ ಮಧ್ಯಮ ಜೀವರತ ಸತಖಮಾತರರ ಪರತತುಮರತ ಧ್ಯಮ ಜೀವರತ ಸತಖಮಾತರರ ಪರತತುಮರತ ||  
ಸತಖಹಿೀನ್ ದ್ತಾಃಖ ರ ಪರತಸತಖಹಿೀನ್ ದ್ತಾಃಖ ರ ಪರತ  ಅಧ್ಮ ಜೀವರತ ವಿಕೃತ ಇಲಿ್ಲದ್ಕ್್ ಎಂದ್ಂದ್ತ ಅಧ್ಮ ಜೀವರತ ವಿಕೃತ ಇಲಿ್ಲದ್ಕ್್ ಎಂದ್ಂದ್ತ || || 72 72 ||||  

 

ಈ ನಿತಯಸತಖವ್ ಕ್್ೈವಲಯ ಉತುಮರಗ್ ಆ ನಿತಯ ದ್ತಾಃಖ ಮಾತ್ಾರಧ್ಮರಗ್ ಈ ನಿತಯಸತಖವ್ ಕ್್ೈವಲಯ ಉತುಮರಗ್ ಆ ನಿತಯ ದ್ತಾಃಖ ಮಾತ್ಾರಧ್ಮರಗ್ ||  
ಈನಾಯರ್ದಿಂದ್ ಸವರ ಪ ಸತಖದ್ತಾಃಖವು ಮಾನ್ತಷ್ರಗ್ ನಿತಯ ಸಂಬದ್ಧ ಈನಾಯರ್ದಿಂದ್ ಸವರ ಪ ಸತಖದ್ತಾಃಖವು ಮಾನ್ತಷ್ರಗ್ ನಿತಯ ಸಂಬದ್ಧ ||||73 73 ||||  

 

ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹವ್ಂಬ ಪಾರಕೃತ ದ್ೀಹದ್ ಸಂಗದಿಂದ್ ಸಂಸಾರದ್ಲಿ್ಲ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹವ್ಂಬ ಪಾರಕೃತ ದ್ೀಹದ್ ಸಂಗದಿಂದ್ ಸಂಸಾರದ್ಲಿ್ಲ ||  
ಕಂಗ್ ಳಿಸತವುದ್ತ ಗಕಂಗ್ ಳಿಸತವುದ್ತ ಗಡ ಈ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹದ್ ಭಂಗವಿಲ್ಿಂದ್ತ ತ್್ ೀರತವುದ್ತ ಡ ಈ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹದ್ ಭಂಗವಿಲ್ಿಂದ್ತ ತ್್ ೀರತವುದ್ತ || || 74 74 ||||  

 

ಈಗಿದ್ದ ಸತಖದ್ತಾಃಖ ಎಲಿರಗ  ಸರಭಾಗಯವ್ಂದ್ ಬ್ ಬಬಬರಗ್ ಈಗಿದ್ದ ಸತಖದ್ತಾಃಖ ಎಲಿರಗ  ಸರಭಾಗಯವ್ಂದ್ ಬ್ ಬಬಬರಗ್ ||  
ಮೀಗತಂಬ ಸವರ ಪ ಸತಖದ್ತಾಃಖವ್ ಮಿಶರರಗತ ಸಂಸೃತರಾಗ ಬ್ೀಕತ ಮೀಗತಂಬ ಸವರ ಪ ಸತಖದ್ತಾಃಖವ್ ಮಿಶರರಗತ ಸಂಸೃತರಾಗ ಬ್ೀಕತ || || 75 75 ||||  

 

ಸತಖದ್ತಾಃಸತಖದ್ತಾಃಖಖವ್ರಡತ ಕ ಡಿಹತದ್ ಸಂಸಾರವ್ಂದ್ತ ಸಕಲ ಬತಧ್ರಗತ ಸಂಮತವು ವ್ರಡತ ಕ ಡಿಹತದ್ ಸಂಸಾರವ್ಂದ್ತ ಸಕಲ ಬತಧ್ರಗತ ಸಂಮತವು ||  
ಪರಕೃತ ಪೀದ್ ಮೀಲ್ ಚಿದ್ ರಪ ಸತಖದ್ತಾಃಪರಕೃತ ಪೀದ್ ಮೀಲ್ ಚಿದ್ ರಪ ಸತಖದ್ತಾಃಖ ವಯಕತತರಾದ್ತದ್ಕ್್ ಭರ್ವಿಲಿ ಖ ವಯಕತತರಾದ್ತದ್ಕ್್ ಭರ್ವಿಲಿ || || 76 76 ||||  

 

ಅದ್ರಂದ್ ತನ್ತಭೃತ್ ಸವಭಾವ ಸಂಪಾರಪುರ್ಂಅದ್ರಂದ್ ತನ್ತಭೃತ್ ಸವಭಾವ ಸಂಪಾರಪುರ್ಂಬತದಿದ್ ಮಿಬತದಿದ್ ಮಿಕತೆದ್ಲೌಿಕತೆದ್ಲೌಿಪಾಧಿಕ ಪಾಧಿಕ ||  
ಬತಧ್ರ್ಲಿ ನ್ ೀಡಿ ಈ ಫಲಕ್್ ತತದಿರ್ಳು ತರವಿಧ್ರಗತ ಲ್ಲಂಗಭಂಗ ಬ್ೀಕತ ಬತಧ್ರ್ಲಿ ನ್ ೀಡಿ ಈ ಫಲಕ್್ ತತದಿರ್ಳು ತರವಿಧ್ರಗತ ಲ್ಲಂಗಭಂಗ ಬ್ೀಕತ || || 77 77 ||||  

 

ಅಅಲಿಲಿದಿದ್ದರ್ ತರವಿಧ್ ಜೀವ ಸವಭಾವಕ್್ೆ ಕಲಿ ಹಾಕ್ತದ್ವ ಕ್್ ೀವಿದ್ನ್ ದಿದ್ದರ್ ತರವಿಧ್ ಜೀವ ಸವಭಾವಕ್್ೆ ಕಲಿ ಹಾಕ್ತದ್ವ ಕ್್ ೀವಿದ್ನ್ ??  
ಅಲಿ್ಲರ್  ಇಲಿ್ಲರ್  ಇಲಿದ್ ಕ್ಾರಣ ಬಲಿವರದ್ ಸವಭಾಅಲಿ್ಲರ್  ಇಲಿ್ಲರ್  ಇಲಿದ್ ಕ್ಾರಣ ಬಲಿವರದ್ ಸವಭಾವವ್ನ್ರತ ವವ್ನ್ರತ || || 78 78 ||||  

 

ಬಲಿ್ಲದ್ ಹರಗ್ ವೃಥಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಲಿದ್ತ ಛಲಿವಾಯತಕ್್ ಮನ್ತಜನಿಗ್ ಬಲಿ್ಲದ್ ಹರಗ್ ವೃಥಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಲಿದ್ತ ಛಲಿವಾಯತಕ್್ ಮನ್ತಜನಿಗ್ ||  
ಚ್ಲಿ್ಲಚ್ಲಿ್ಲಪೀಪುದ್ ಬರದ್ಪೀಪುದ್ ಬರದ್  ಅವರತ ಆದಿಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು ಅವರತ ಆದಿಕ್ಾಲದ್ಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು || || 79 79 ||||  

 

ಮ ರತವಿಧ್ದ್ ಸಾಧ್ನ್ದಿಂದ್ ಮ ವರಗತ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ಯ ಫಲ ಬ್ೀಕತ ಮ ರತವಿಧ್ದ್ ಸಾಧ್ನ್ದಿಂದ್ ಮ ವರಗತ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ಯ ಫಲ ಬ್ೀಕತ ||  
ಓರಂತ್್ ಶಾಸ್ದ್ ಕೃತಹಾನಿಗಳು ಈಗ ಬಾರದಿರವು ಇಂತಲಿದಿರ್ ಓರಂತ್್ ಶಾಸ್ದ್ ಕೃತಹಾನಿಗಳು ಈಗ ಬಾರದಿರವು ಇಂತಲಿದಿರ್ || || 80 80 ||||  

 

ಭಕ್ತು ದ್ವೀಷ್ಗಳಿಗ್ ಭಕ್ತು ದ್ವೀಷ್ಗಳಿಗ್ ಫಲ ಉಂಟ್ಂಬ ವ್ೀದ್ದ್ತಕ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಜೀವರಲಿ್ಲ ಫಲ ಉಂಟ್ಂಬ ವ್ೀದ್ದ್ತಕ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಜೀವರಲಿ್ಲ ||  
ವಯರ್ಯವಾದ್ರ್ ಶತರತರ್ರ್ಯವು ಕ್್ಡತವುದ್ತ ನಿತಯ ಶತರತರ್ ಕ್್ಡಿಸದಿರತ ವಯರ್ಯವಾದ್ರ್ ಶತರತರ್ರ್ಯವು ಕ್್ಡತವುದ್ತ ನಿತಯ ಶತರತರ್ ಕ್್ಡಿಸದಿರತ || || 81 81 ||||  
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ಅದ್ರಂದ್ ತರವಿಧ್ ಜೀವರಗತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ತತದಿಯೊಳು ಹ್ ೀಹತದ್ಂಬತದ್ತ ಅದ್ರಂದ್ ತರವಿಧ್ ಜೀವರಗತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ತತದಿಯೊಳು ಹ್ ೀಹತದ್ಂಬತದ್ತ ||  
ಬತಧ್ರಗತ ಸಂಮತ ಇದ್ನ್ರರ್ದ್ ಮ ಢ ಒದ್ರದ್ರ್ೀನ್ತ ಫಲವಾಹ್ ೀದ್ತ ಬತಧ್ರಗತ ಸಂಮತ ಇದ್ನ್ರರ್ದ್ ಮ ಢ ಒದ್ರದ್ರ್ೀನ್ತ ಫಲವಾಹ್ ೀದ್ತ || || 82 82 ||||  

 

ತತವಜ್ಞಾನ್ ಮಿಶರಜ್ಞಾನ್ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ ಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ತತವಜ್ಞಾನ್ ಮಿಶರಜ್ಞಾನ್ ಮಿಥಾಯಜ್ಞಾನ್ ಶಕ್ತುಯಿಂದ್ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ||  
ಉತುಮ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮ ಜೀವರ್ ಳು ಪೀಕತ ಮತ್ ು್ ತರವಿಧ್ ಭ್ ೀಗವಹವು ಉತುಮ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮ ಜೀವರ್ ಳು ಪೀಕತ ಮತ್ ು್ ತರವಿಧ್ ಭ್ ೀಗವಹವು || || 83 83 ||||  

 

ವಿರಜ್ಯಿಂಬ ಪುಣಯ ನ್ದಿಯಿಂದ್ ಕ್್ಲವರಗ್ ಪರದ್ತ ಪೀಪುದ್ತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ವಿರಜ್ಯಿಂಬ ಪುಣಯ ನ್ದಿಯಿಂದ್ ಕ್್ಲವರಗ್ ಪರದ್ತ ಪೀಪುದ್ತ ಲ್ಲಂಗದ್ೀಹ ||  
ಉರಗನ್ ಪರ್ರ್ಂತ್್ ಜ್ಞಾನ್ ಪಕವವಾದ್ರ್ ಇರಲರರ್ದ್ವರಗ್ ಉರಗನ್ ಪರ್ರ್ಂತ್್ ಜ್ಞಾನ್ ಪಕವವಾದ್ರ್ ಇರಲರರ್ದ್ವರಗ್ ||||  84 84 ||||  

 

ಜ್ಞಾನ್ಕ್್ೆ ಹಿರತನ್ ಕ್್ ಡಬ್ೀಕ್್ಂತ್್ಂದ್ತ ಶ್ರೀನಾರ್ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನ್ಕ್್ೆ ಹಿರತನ್ ಕ್್ ಡಬ್ೀಕ್್ಂತ್್ಂದ್ತ ಶ್ರೀನಾರ್ ವಿರಜಾನ್ದಿರ್ಲಿ್ಲ ||  
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತಣತಗಿಸ್ತ ಮತಕುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತಣತಗಿಸ್ತ ಮತಕುರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜಗದ್ ಳಿಟ್ತಿಕ್್ ಂಬ ರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜಗದ್ ಳಿಟ್ತಿಕ್್ ಂಬ || || 85 85 ||||  

 

ಹಿೀನ್ರಗ್ ಮೈಲ್ಲಗ್ ವಸ್ಪೀದ್ರ್ ಸಾಕತ ಸಾನನ್ವವರಗ್ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀಡ ಹಿೀನ್ರಗ್ ಮೈಲ್ಲಗ್ ವಸ್ಪೀದ್ರ್ ಸಾಕತ ಸಾನನ್ವವರಗ್ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀಡ ||  
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಕ್ಾ ವಸ್ಪೀದ್ ಮೀಲ್ ಶತದ್ಧ ಸಾನನ್ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಕ್ಾ ವಸ್ಪೀದ್ ಮೀಲ್ ಶತದ್ಧ ಸಾನನ್ ಬ್ೀಕ್್ಂದ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧ || || 89 89 ||||  

 

ಇಂತತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಮ ವರಗ್ ಮ ರತ ಗತ ಅಂತತ ತತದಿರ್ಲ್ಲ ಕ್್ ಡತವನ್ತ ಇಂತತ ಶ್ರೀಕ್ಾಂತ ಮ ವರಗ್ ಮ ರತ ಗತ ಅಂತತ ತತದಿರ್ಲ್ಲ ಕ್್ ಡತವನ್ತ ||  
ಸಂತತ ಉತುಮ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮ ಲ್ ೀಕಸಂತತ ಉತುಮ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮ ಲ್ ೀಕವಂವಂತರಂತರದಿ ತತಂಬಿಹರತ ತರಂತರದಿ ತತಂಬಿಹರತ ||| | 87 87 ||||  

 

ಕ್ಾಲ್ ೀSರ್ಂ ದಿವರಾಧಾಯಖ್ ಯೀ ನಿಮೀಷ್ ಉಪಚರ್ಯತ್್ೀ | 
ಅವಾಯಕೃತಸಾಯನ್ನ್ುಸಯಹಯನಾದ್ೀಜಯಗದಾತಮನ್ಾಃ || 

 

ಒಮಮ ಕಣತಣ ಮತಚಿಿ ತ್್ರ್ರ್ತವ ಕ್ಾಲದಿ ಜನ್ಮ ಮರಣವವ್ೈದ್ತವ ಒಮಮ ಕಣತಣ ಮತಚಿಿ ತ್್ರ್ರ್ತವ ಕ್ಾಲದಿ ಜನ್ಮ ಮರಣವವ್ೈದ್ತವ ||  
ಬರಹಾಮದಿ ಜೀವರ ಹರಗ್ ಸರಬರಹಾಮದಿ ಜೀವರ ಹರಗ್ ಸರಯಂಬ ದ್ತಮಯತದ್ವರನ್ೀನ್ಂಬ್ ಯಂಬ ದ್ತಮಯತದ್ವರನ್ೀನ್ಂಬ್ || || 88 88 ||||  

 

ಹರಗಿದ್ತ ನಿಮೀಷ್ ಉಪಚರ್ಯತ್್ೀ ಎಂದ್ತ ಸ್ತರ ಭಾಗವತ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ಹರಗಿದ್ತ ನಿಮೀಷ್ ಉಪಚರ್ಯತ್್ೀ ಎಂದ್ತ ಸ್ತರ ಭಾಗವತ ಪ್ೀಳಿತ್ಾಗಿ ||  
ಭರದಿ ನಿಮೀಭರದಿ ನಿಮೀಷ್ವಿದ್ಲಿವಾದ್ರ್ ಕ್ಾಲ ದಿರವನ್ರವ ಕವಿರ್ದಾವ ಷ್ವಿದ್ಲಿವಾದ್ರ್ ಕ್ಾಲ ದಿರವನ್ರವ ಕವಿರ್ದಾವ ??  || || 89 89 ||||  

 

ಅಂತ್ಾದಿ ಇರದ್ ಸಂತತ ಸತಖಿಪ ನಿಶ್ಿಂತ ಆದಿ ನಾರಾರ್ಣಗತ ಅಂತ್ಾದಿ ಇರದ್ ಸಂತತ ಸತಖಿಪ ನಿಶ್ಿಂತ ಆದಿ ನಾರಾರ್ಣಗತ ||  
ಇಂತತ ಪರಾಂತದಿ ಅಳಿದ್ತಳಿದ್ತ ಹ್ ೀಹರಗತ ಅಂತರವ ನಿೀವ್ೀ ನ್ ೀಡಿರ್  ಇಂತತ ಪರಾಂತದಿ ಅಳಿದ್ತಳಿದ್ತ ಹ್ ೀಹರಗತ ಅಂತರವ ನಿೀವ್ೀ ನ್ ೀಡಿರ್  || || 90 90 ||||  
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ಹರರ್ ಸವೀಯತುಮ ಹರಯ ಪರದ್ೀವತ್್ ಹರರ್ ಸವೀಯತುಮ ಹರಯ ಪರದ್ೀವತ್್ ಹಹರಯ ಸಕಲ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ರಯ ಸಕಲ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ||  
ನಿರತಪನಿರತಪಮಮ  ಸತೆೀತಯ ನಿತಯ ನಿಮಯಲಮ ತಯ ಸತರಚಕರವತಯ ಜರ್ ಜರ್ಸತೆೀತಯ ನಿತಯ ನಿಮಯಲಮ ತಯ ಸತರಚಕರವತಯ ಜರ್ ಜರ್ತತ ತತ || || 91 91 ||||  

 

ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ಆಶ್ರತಜನ್ ಮೀದ್ನ್ ಮೀಹಾಂಧ್ಕ್ಾರ ಮಾತಯಂಡ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ಆಶ್ರತಜನ್ ಮೀದ್ನ್ ಮೀಹಾಂಧ್ಕ್ಾರ ಮಾತಯಂಡ ||  
ಸ್ ೀಹಮಂಬವರಗ್ ಶ್ ೀಕವ ನಿೀವ ನಿರಹಂಕ್ಾರಗಳ ರಕ್ಷಿಸತವ ಸ್ ೀಹಮಂಬವರಗ್ ಶ್ ೀಕವ ನಿೀವ ನಿರಹಂಕ್ಾರಗಳ ರಕ್ಷಿಸತವ || || 92 92 ||||  

 

ಮತತತು ರತನ ತ್್ತುಸತವಂತ್್ ಸತತತವಸಾರಗಳ ಬಿತುರವ ಮತತತು ರತನ ತ್್ತುಸತವಂತ್್ ಸತತತವಸಾರಗಳ ಬಿತುರವ ||  
ರ್ತಕ್ತುಯಿಂದ್ಲ್ ಪ್ೀಳದ ವಾದಿರಾಜನ್ ಕೃತಯೊಳತಯರ್ ಚತತರ್ಯ ಸಂಧಿ ರ್ತಕ್ತುಯಿಂದ್ಲ್ ಪ್ೀಳದ ವಾದಿರಾಜನ್ ಕೃತಯೊಳತಯರ್ ಚತತರ್ಯ ಸಂಧಿ || || 93 93 ||||  

 

ಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರಶ್ರೀಧ್ರ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಾರ್ನ್ ದ್ರ್ದಿಂದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ರಚಿಸ್ತದ್  ರಚಿಸ್ತದ್ ||  
ಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಸಿ್ತಈ ದಿವಯಕ್ಾವಯದಿ ಸಿ್ತತತರ್ನ್ ರ್ದ್ ರಮಯವಾದ್ ತತದಿರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಗ್ ರ್ನ್ ರ್ದ್ ರಮಯವಾದ್ ತತದಿರ್ ಸಂಧಿ ಪಸಗ್ || || 94 94 ||||  

 

ಭರ್ವ ಹರಸತವ ಪದ್ ನ್ರ್ವ ತ್್ ೀರತವ ಪದ್ ಭರ್ವ ಹರಸತವ ಪದ್ ನ್ರ್ವ ತ್್ ೀರತವ ಪದ್ ‘‘ಪರರ್ ಮತಕ್ತು ಪದ್ವನ್ೈದಿಸತವ ಪದ್ಪರರ್ ಮತಕ್ತು ಪದ್ವನ್ೈದಿಸತವ ಪದ್||  
ಹರ್ವದ್ನ್ ದ್ೀವನ್ ದ್ರ್ಕ್್ ಪಾತರನಾಗಿ ಜಯಿಸತವ ವಾದಿರಾಜನ್ ಪದ್ ಹರ್ವದ್ನ್ ದ್ೀವನ್ ದ್ರ್ಕ್್ ಪಾತರನಾಗಿ ಜಯಿಸತವ ವಾದಿರಾಜನ್ ಪದ್ || || 95 95 ||||  

 

ಆರ್ತಷ್ಯ ರ್ಚಿಲ್ಲ ಸ್ತರರ್ರಸ ಮಚಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯೊೀಮಾಗಯ ಮನ್ ಮಚಿಲ್ಲ ಆರ್ತಷ್ಯ ರ್ಚಿಲ್ಲ ಸ್ತರರ್ರಸ ಮಚಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯೊೀಮಾಗಯ ಮನ್ ಮಚಿಲ್ಲ ||  
ಮಾಯ ಬ್ಚಿಲ್ಲ ಸತಜಮಾಯ ಬ್ಚಿಲ್ಲ ಸತಜನ್ರಾರಾಸ ಬಿಚಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮತಚಿಲ್ಲ ಕತತಕ್ತಯಗಳು ನ್ರಾರಾಸ ಬಿಚಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮತಚಿಲ್ಲ ಕತತಕ್ತಯಗಳು || || 96 96 ||||  

 

ಭಕ್ತುಯೊಭಕ್ತುಯೊಳಾಡಲ್ಲ ಮತಕ್ತುರ್ ಬ್ೀಡಲ್ಲ ಸತಖದ್ ರಾಶ್ಗಳ ಳಾಡಲ್ಲ ಮತಕ್ತುರ್ ಬ್ೀಡಲ್ಲ ಸತಖದ್ ರಾಶ್ಗಳ ನ್ ೀನ್ ೀಡಲ್ಲ ಡಲ್ಲ ||  
ವಿಕೃತಗಳೂ್ೀಡಲ್ಲ ಸತಕೃತಗಳು ಕ ಡಲ್ಲ ಅಖಿಳರೀ ಕೃತರ್ ಪಾಡಲ್ಲ ವಿಕೃತಗಳೂ್ೀಡಲ್ಲ ಸತಕೃತಗಳು ಕ ಡಲ್ಲ ಅಖಿಳರೀ ಕೃತರ್ ಪಾಡಲ್ಲ || || 9797||||  

 

ಇಂತಇಂತಪಾ ಹರಲ್ಲೀಲ್ ದ್ಶ ದಿಶ ಮತಟ್ಿಲ್ಲ ಸಂತರ ಭರ್ಗಳಟ್ಿಲ್ಲ ಪಾ ಹರಲ್ಲೀಲ್ ದ್ಶ ದಿಶ ಮತಟ್ಿಲ್ಲ ಸಂತರ ಭರ್ಗಳಟ್ಿಲ್ಲ ||  
ಚಿಂತ್್ಗಳ ಕಟ್ಿಲ್ಲ ಕೃತ್ಾಂತವರಟ್ಿಲ್ಲ ಸಂತತ ಖಳರ್ದ್ ಮಟ್ಿಲ್ಲ ಚಿಂತ್್ಗಳ ಕಟ್ಿಲ್ಲ ಕೃತ್ಾಂತವರಟ್ಿಲ್ಲ ಸಂತತ ಖಳರ್ದ್ ಮಟ್ಿಲ್ಲ || || 98 98 ||||  

 

ಈ ದಿವಯಕೃತಕಮಲ ಕೃಷ್ಾಣಪಯತವಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀದ್ೀವಿ ಇದ್ನ್ ಕ್್ೈಪಡಿರ್ಲ್ಲ ಈ ದಿವಯಕೃತಕಮಲ ಕೃಷ್ಾಣಪಯತವಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀದ್ೀವಿ ಇದ್ನ್ ಕ್್ೈಪಡಿರ್ಲ್ಲ ||  
ಮೀದ್ದಿ ಸದ್ಮಲ ಸಂಪದ್ ವಿೀರ್ಲ್ಲ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ಗತರತಯೊೀಗಿ ವರಗ್ ಮೀದ್ದಿ ಸದ್ಮಲ ಸಂಪದ್ ವಿೀರ್ಲ್ಲ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರ ಗತರತಯೊೀಗಿ ವರಗ್ ||| | 99 99 ||||  

 

ಅದ್ತಭತತವಲಿವ್ ಹರ್ವದ್ನ್  ತನ್ನ ಪದ್ಪದ್ತಮದ್ ಸನಿನಧಿರ್ಲಿ್ಲಅದ್ತಭತತವಲಿವ್ ಹರ್ವದ್ನ್  ತನ್ನ ಪದ್ಪದ್ತಮದ್ ಸನಿನಧಿರ್ಲಿ್ಲ  ||  
ಹತದ್ತಗಿಸ್ತದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರನ್ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ ವಿವಿಧ್ ಭೀತರ್ನ್ ಡ್ದ್ಟ್ತಿವುದ್ತಹತದ್ತಗಿಸ್ತದ್ ವಾದಿರಾಜ್ೀಂದ್ರನ್ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ ವಿವಿಧ್ ಭೀತರ್ನ್ ಡ್ದ್ಟ್ತಿವುದ್ತ||||100100||  
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ಭ ತಪ್ರೀತಗಳಿವನ್ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ ಭೀತಭ ತಪ್ರೀತಗಳಿವನ್ ಪಾದ್ ೀದ್ಕ ಭೀತಗ್ಗ್  ಕ್ಾತರಸ್ತ ದ್ಶದಿಶ್ ಓಡತವುವು ಕ್ಾತರಸ್ತ ದ್ಶದಿಶ್ ಓಡತವುವು ||  
ಪರೀತಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಜನ್ರತ ಕ್್ ಡತವ ಕ್ಾಣ್ಣಕ್್ಗ್ ಶ್ರೀನಾರ್ನ್ತ ಜನ್ರ ಸಲಹತವನ್ತ ಪರೀತಯಿಂದ್ಲ್ಲ ಜನ್ರತ ಕ್್ ಡತವ ಕ್ಾಣ್ಣಕ್್ಗ್ ಶ್ರೀನಾರ್ನ್ತ ಜನ್ರ ಸಲಹತವನ್ತ || || 101 101 ||||  

 

ಜನಾಮಂತರ ಋಣದಿ ಕಮಯಭ ಮಿಯೊಳು ಬ್ ಮರಕೆಸನಾಗಿ ಜನಿಸ್ ಜನಾಮಂತರ ಋಣದಿ ಕಮಯಭ ಮಿಯೊಳು ಬ್ ಮರಕೆಸನಾಗಿ ಜನಿಸ್ ||  
ಅಮಮ ಅಮಮ !!  ಈ ಮತನಿಗ್ ಹಣವವರಂದ್ ಕ್್ ಡಿಸ್ತ ತಮಮ ಋಣ ತೀರತ್್ಂದ್ ಪುಾವನ್ತಈ ಮತನಿಗ್ ಹಣವವರಂದ್ ಕ್್ ಡಿಸ್ತ ತಮಮ ಋಣ ತೀರತ್್ಂದ್ ಪುಾವನ್ತ||||102102||||  

 

ದ್ೀಶದ್ೀಶದಿಂದ್ ಕಪಾಕ್ಾಣ್ಣಕ್್ಗಳ ಆ ಸವೀಯತುಮನ್ ತರಸತವ ದ್ೀಶದ್ೀಶದಿಂದ್ ಕಪಾಕ್ಾಣ್ಣಕ್್ಗಳ ಆ ಸವೀಯತುಮನ್ ತರಸತವ ||  
ಸವಸ್ೀಸವಸ್ೀವಕನ್ ಕ್್ೈರ್ ರಥ್ ೀತ್ವ ಮಾಡಿಸ್ತ ಭಾಸತರ ರ್ಶವ ತಂದಿತು ವಕನ್ ಕ್್ೈರ್ ರಥ್ ೀತ್ವ ಮಾಡಿಸ್ತ ಭಾಸತರ ರ್ಶವ ತಂದಿತು || || 103 103 ||||  

 

ವಾಗಿೀಶವರ ದ್ೀವಿ ವದ್ನ್ದಿ ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ ಸವಾಯಗಮ ತತವಸಾರವನ್ತ ವಾಗಿೀಶವರ ದ್ೀವಿ ವದ್ನ್ದಿ ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ ಸವಾಯಗಮ ತತವಸಾರವನ್ತ ||  
ಯೊೀಗಿಗಳ್ಲಿರತ ತಲ್ದ್ ಗತವಂದ್ದಿ ಆವಾಗಲ್ಲವರಗ್ ಲ್ಲದಿಹರತ ಯೊೀಗಿಗಳ್ಲಿರತ ತಲ್ದ್ ಗತವಂದ್ದಿ ಆವಾಗಲ್ಲವರಗ್ ಲ್ಲದಿಹರತ || || 104 104 ||||  

 

ಇಳ ಗ್್ ಇಟ್ಿಚ್ಂಡತ ಪುಟ್ವ್ದ್ತದ ವಯೀಮದ್ ತಳಕ್್ೀರ ಒದ್ಗಿ ಇಮಮಡಿಸ್ತ ಇಳ ಗ್್ ಇಟ್ಿಚ್ಂಡತ ಪುಟ್ವ್ದ್ತದ ವಯೀಮದ್ ತಳಕ್್ೀರ ಒದ್ಗಿ ಇಮಮಡಿಸ್ತ ||  
ಪಳ್ವಂತ್್ ವ್ೈಷ್ಣವರತ ಖಪಳ್ವಂತ್್ ವ್ೈಷ್ಣವರತ ಖಳಳರಗಳುಕದ್ ಹರರ್ ಒಲವಿಂದ್ರಗಳುಕದ್ ಹರರ್ ಒಲವಿಂದ್  ದಿನ್ದಿನ್ ಹ್ಚತಿವರತದಿನ್ದಿನ್ ಹ್ಚತಿವರತ||||105105||||  

 

ಕಣತಣಕ್ಾಣದ್ ಬಲತ ಜೀಣಯದ್ೀಹದ್ವನ್ ಮತನ್ನ ತದಿದ ಮಂಗಳವಿತತು ಕಣತಣಕ್ಾಣದ್ ಬಲತ ಜೀಣಯದ್ೀಹದ್ವನ್ ಮತನ್ನ ತದಿದ ಮಂಗಳವಿತತು ||  
ಉಉನ್ನನ್ನತ ಕ್ತೀತಯರ್ ಜಗದ್ ಳು ತತಂಬಿಸ್ತದ್ ಪರಸನ್ನ ಹರ್ವದ್ನ್ನಿಗ್ಣ್ಯ ತ ಕ್ತೀತಯರ್ ಜಗದ್ ಳು ತತಂಬಿಸ್ತದ್ ಪರಸನ್ನ ಹರ್ವದ್ನ್ನಿಗ್ಣ್ಯ || || 106 106 ||||  

 

ಇಇನ್ತನನ್ತನ  ಹರ್ವದ್ನ್ ಎಲಿ ಇಹ ಪರಗತಗ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಾರತಣಯ ಕ್ಾರಣವ ಹರ್ವದ್ನ್ ಎಲಿ ಇಹ ಪರಗತಗ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಾರತಣಯ ಕ್ಾರಣವ ||  
ಅನ್ಯರನ್ರಯ ಶರಣಯ ನಿೀ ಕ್್ೈವಿಡಿದ್ತ ಎಲಿ ರಕ್ಷಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದ್  ಅನ್ಯರನ್ರಯ ಶರಣಯ ನಿೀ ಕ್್ೈವಿಡಿದ್ತ ಎಲಿ ರಕ್ಷಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದ್  || || 107 107 ||||  

 

ತತವತತವಸಾರದ್ ಸ್ ಬಗಿನ್ ಸಾರದ್ ಸ್ ಬಗಿನ್ ಸ್ ೀಸ್ ೀನ್ರ್ನ್ತ ಹರ ಭಕುನ್ನಿಪ ವಾದಿರಾಜ ನ್ರ್ನ್ತ ಹರ ಭಕುನ್ನಿಪ ವಾದಿರಾಜ ||  
ಭಕ್ತು ಭರತನಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದ್ನಿದ್ ಕ್್ೀಳಿ ಸತ್ಭ್ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಟಸಲ್ಲ ಭಕ್ತು ಭರತನಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದ್ನಿದ್ ಕ್್ೀಳಿ ಸತ್ಭ್ ಸಂತ್್ ೀಷ್ಟಸಲ್ಲ || || 108 108 ||||  

 

ಇದ್ತ ಪುಣಯಕತ್್ ಲ್ ೀಕಇದ್ತ ಪುಣಯಕತ್್ ಲ್ ೀಕಕ್ತೆಕ್ತೆದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ ದ್ ಮತಕತತರ್ ಪರ್ ಇದ್ ಕ್್ೀಳುವವನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯ   
ಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ತಇದ್ತ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ ವಿದ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮಮತ ಮತದ್ವನಿೀವುದ್ತ  ಕ್್ೀಳವ ಜನ್ಕ್್ ಕ್್ೀಳವ ಜನ್ಕ್್ || || 109 109 ||||  

 

ಮದ್ಲ ಸಂಧಿಗ್ ನ್ ರ ನಾಲವತತು ಪದ್ಗಳು ಪದ್ಗಳ ೈ್ಮದ್ಲ ಸಂಧಿಗ್ ನ್ ರ ನಾಲವತತು ಪದ್ಗಳು ಪದ್ಗಳ ೈ್ವತ್್ೈದ್ತ ದಿವತೀರ್ಕ್್ೆ ವತ್್ೈದ್ತ ದಿವತೀರ್ಕ್್ೆ ||  
ಅದ್ರ ಮೀಅದ್ರ ಮೀಲಣ ಸಂಧಿ ಪದ್ಗಳ್ಂಬತ್ ು್ರಡತ ತತದಿರ್ ಸಂಧಿಗ್ ನ್ ರಹನ್ ನಂದ್ತಲಣ ಸಂಧಿ ಪದ್ಗಳ್ಂಬತ್ ು್ರಡತ ತತದಿರ್ ಸಂಧಿಗ್ ನ್ ರಹನ್ ನಂದ್ತ||||111100||||  
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ಇಂತತ ಮತಇಂತತ ಮತನ್ ನನ್ ನರ್ಂಬತ್ ು್ಂಟ್ತ ಪದ್ಗಳ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿ ವಾದಿರಾಜ ರ್ಂಬತ್ ು್ಂಟ್ತ ಪದ್ಗಳ ಸಂತ್್ ೀಷ್ದಿ ವಾದಿರಾಜ ||  
ಅಂತರಂತರದಿ ಪರಮಾಣ ಶ್ ಿೀಕಂಗಳ ತಂತಣ್ಣರ್ ಕ ಅಂತರಂತರದಿ ಪರಮಾಣ ಶ್ ಿೀಕಂಗಳ ತಂತಣ್ಣರ್ ಕ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ || || 111 111 ||||  

 

ಗತರತಮಖಿಲಗತಣಜ್ಞಂ ಸದ್ತುಣ್ೈಕ್ಾಧಿವಾಸಂ  
ಶಮದ್ಮ ಪರನಿಷ್ಠಂ ಸತಯನಿಷ್ಠಂ ವರಷ್ಿಮ್ | 
ಸಕಲಸತಜನ್ ಶ್ಷ್ಠಂ ನಿತಯನಿಧ್ ಯತಕಷ್ಿಂ  
ಹರ್ಮತಖಪದ್ನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ಭಜನ್ತು ಪರಪನಾನಾಃ || 

|| ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಮೀ ಹರ್ಗಿರೀವಾಪಯಣಮಸತು || 
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Sri Vadiraja revered as Bhavi Sameera, with his astounding depth of  Vedic expanse, has 
churned out the nector of Madhwa Philosphy, in this lucid  work stuffed with all the intricate 
elements. 


