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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 Narayanacharya. 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, wesolicit 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 

 

 

ನ್ಮಮಲಿ್ಲ ಅಪಾರ ಪರೀತ ಮತತು ವಿಶ್ಾಾಸವನ್ತು 
ತ್್ ೀರಿಸತತು ನ್ಮಗ್ ಮಾಗಯದ್ರ್ಯಕರಾಗಿದ್ದ,  
ತೀರ್ಯರ ಪಸಮಾನ್ರಾದ್ ನ್ಮಮ ದ್ ಡ್ಡಪಾ 
ಶ್ರೀ  ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅವರ 
ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ ಕಿರತ ಜ್ಞಾನ್ ರ್ಜ್ಞದ್ 
ಸಮಪಯಣ್. (26.01.2013) 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸಿಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ುಡ್ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ುಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತು ಕಡ್ಗಣಿಸಿರತವುದ್ತ 
ಏಕ್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸಿಕಗಳು ಅವರ್ಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ರ್ರಮವಹಿಸಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸಿಕ, ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತು ಗಮನಿಸಿ 
ಮನಿುಸಬ್ೀಕಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರನ್ಥ ಣ :  ಸ್ ುೀತರಮತಕಾುವಲ್ಲೀ – ಪರಕಾರ್ಕರತ ನ್ಂಜನ್ಗ ಡ್ತ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀಂದ್ರಸಾಾಮಿಗಳ 
ಮಠ್, ಮಂತ್ಾರಲರ್ – ಹಾಗ  ಪಂಚಮತಖಿ ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ ಪರಕಾಶ್ತವಾದ್ 
ರಾಘವ್ೀಂದ್ರ ವಿಜರ್ 
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|| ರಾಘವ್ೀನ್ದರ ವಿಜರ್ || 
 

|| ಅರ್ ಪರರ್ಮ ಸಗಯಾಃ || 
ಶ್ರೀಮಲಿಕ್ಷ್ಮೀನ್ೃಸಿಂಹಸಯ ಶ್ರರ್ಂ ದಿರ್ತತ ಮೀ ನ್ಖಾಃ |  
ಸಾಭಕಾುಬೀಷ್ಟದಾನಾರ್ ಸಮತಪಾತುದ್ಶ್ಾಕೃತ್್ೀಾಃ || 01 || 

 

ವಸತು ಸತುತಂ ಸತರಸ್ ುೀಮೈರಸತು ರ್ಸುಂ ಮರಾ ಸತುತಮ್ | 
ಮಸತುಹಸುಂ ಪರಸತುತ್ಾರ್ ರ್ತರತಮಸುಕವಿರ್ತರತಮ್ || 02 || 

 

ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀಥ್ೀಯನ್ತದಭಾಸನ್ಂ ಮಮ ಮಾನ್ಸ್ೀ | 
ಆಶ್ಾಸ್ೀ ಸಾಧತರ್ಬಾದರ್ಯಸರಿದಿೀಶ್ಾಭವೃದ್ಧಯೀ || 03 || 

 

ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರರತ್ಾುನಾಂ ರಸನಾರಙ್ುನ್ತಯಕಿೀ | 
ರ್ಬಾದಮತುಧಿರ್ರಜ್ ್ಯೀತ್ಾನಾ ರ್ರ ಂ ಮಮ ಶ್ಾರದಾ || 04 || 

 

ಕಠಿನಾಪ ಕವಿಶ್ಾಿಘ್ಯಯ ತ್್ೈವಿಕರಮಸರಸಾತೀ | 
ಸತವ ಯಯೀಗಸನ್ದೃಶ್ಾಯ ವರಾ ವಜರಮಣಿರ್ಯಥಾ || 05 || 

 

ವಾಣಿೀಪಾಣಿತಲಾಸಕುವಿೀಣಾರವವಿಡ್ಮಿುನಿೀ | 
ನಾನಾಪರಬನ್ಧಚತತರಾ ಭಾತ ನಾರಾರ್ಣಾರ್ಯಗಿೀಾಃ || 06 || 

 

ವೃನಾದರವನ್ಮನಾದರಮಕರನ್ದಸಹ್ ೀದ್ರಿೀ | 
ವಿರ್ತರತ್ಾ ವಿಜರ್ಂ ದ್ದಾಯದ್ ವಾಯಸತೀರ್ಯರ್ಯಭಾರತೀ || 07 || 

 

ವಾಯಸಸ ತರಪದಾಥ್ ೀಯಪನಾಯಸಮಾಕ ಯಯ ಮಾನ್ಯಪ | 
ವಾಯಸರಾಜಸಯ ಭಜತ್್ೀ ದಾಸತ್ಾಂ ಕ್ ೀ ನ್ ಕ್ ೀವಿದ್ಾಃ || 08 || 

 

ಚತತಾಃಷ್ಷ್ಟಟಕಲಾವಿದಾಯಜತಷ್ೀ ವಿದ್ಾ(ದ್ತಯ)ನ್ಮ ಹ್ ೀಮತಷ್ೀ | 
ಜಯೀನ್ದರಜ್ ಯೀತಷ್ೀ ಕತರಾಯಂ ವನ್ದನಾನಿ ರ್ಶ್್ ೀಜತಷ್ೀ || 09 || 

 

ಸತಧಿೀನ್ದರಯೀಗಿನ್ಂ ಸ್ೀವ್ೀ ಸಾಧತಸಾತೃತಸಮಾದ್ಮ್ | 
ಸಗದ್ಯಪದ್ಯನಿಮಾಯ ವಿದಾಯರಾಾಃ ಪರಮಂ (ಪರರ್ಮಂ)ಪದ್ಮ್ ||10 || 
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ಶ್ರೀಮತ್್ ೀ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಸಯ ನ್ಮಾಮಿ ಪದ್ಪಙ್ಕಜ್ೀ | 
ಕಾಮಿತ್ಾಶ್್ೀಷ್ಕಲಾಯ ಕಲನಾಕಲಾಪಾದ್ಪೌ || 11 || 

 

ಮತಹತಾಃ ಸಾಮರಿತವಾಲ್ಲೀಕಿಂ ಪುನ್ಸುಂ ನೌಮಿ ದ್ೀಶ್ಕಮ್ | 
ಯೀ ವಿಸಿುೀಣಾಯಂ ರಾಮಕಥಾಂ ಸರಗಧರಾಭಸನಮಗರಹಿೀತ್ || 12 || 

 

ಮ ಕ್ ೀSಪ ರ್ತ್ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಮತಕತನ್ದರ್ರ್ನಾರ್ತ್್ೀ | 
ರಾಜಾರಾಜಾರ್ತ್್ೀ ರಿಕ್ ುೀ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಂ ತಮಾರ್ರಯೀ || 13 || 

 

ಪರಸಾದ್ಯ ನ್ರಪಞ್ಚಾಸಯಂ ಪಾರಪುಂ ವ್ೈದ್ತಷ್ಯಮದ್ತುತಮ್ | 
ಯೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ೃಸಿಂಹ್ೀನ್ ತ್ಾತಪಾದ್ಂ ತಮಾರ್ರಯೀ || 14 || 

 

ಪಾರಪಾುನ್ಯನ್ತತಪಾಪೌಘರಸನಾಂ ಪಾವರಾಮಯಹಮ್ | 
ಗತವಯನ್ುರಾಯಮಿ ಭಗವತ್ ಸತುತಗಙ್ಗುಮತುಮಜ್ನಾತ್ || 15 || 

 

ಕಲಯೀ ಕವನ್ಂ ಕಿಞ್ಚಾತಕವಿೀನಾಂ ಸಹವಾಸತಾಃ | 
ಸಹಕಾರದ್ತರ (ಪಾಟೀರಗಿರಿ)ಸಾನಿುಧ್ಾಯತ್ ನಿಮುದ್ತರರಿವ ಸೌರಭಮ್ || 16 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಗತರತಪರಸದ್ನ್ಮದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ ಫಲಂ ಕೃತ್್ೀಾಃ | 
ರ್ಥಾ ಸಿಾಷ್ಟಕೃತ್್ ೀ ಬರಹಮಸ ತ್ಾರದ್ಯಪರ ವಸಯ ಚ || 17 || 

 

ಶ್್ರೀರಾಂಸಿ ರ್ರರ್ತ್್ೀ ಕ್ ೀ ವಾ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ವಿನಾ ಗತರ್ ೀಾಃ | 
ಕ್ೈವಲಯಮಿವ ಗ್ ೀವಿನ್ದಕಾರತಣ್ಯೀನ್ ವಿನಾ ಜನ್ಾಃ || 18 || 

 

ಕವಿತ್ಾಫಲಮನ್ಯತಕಂ ಗತರತಣಾಂ ಗತ ವ ಯನಾತ್ | 
ಅಪವಗಯಂ ವಿನಾನ್ಯತಕಂ ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಾಸನ್ೀ ಫಲಮ್ || 19 || 

 

ಗತರತಪಾದ್ರಜಸನಙ್ಗುದಿಾಮಲಂ ಕವನ್ಂ ಮಮ | 
ಕಲತಷ್ಂ ವಾರಿ ಕತಕರಜಸಾ ಕಿಂ ನ್ ನಿಮಯಲಮ್ || 20 || 

 

ರಮಣಿೀರಾಪ ಕವಿತ್ಾ ನ್ ಹೃದಾಯ ರ್ದ್ಯಸತಾರಾ | 
ನಿಸಗಯಮಧತರಾ ದ್ತಷ್ಟಜಿಹಾಾಸಕ್ುೀವ ರ್ಕಯರಾ || 21 || 

 

ಅಭವಯಮಪ ಮೀ ಕಾವಯಂ ಸ್ೀವಯಂ ಗತರತಗತಣಾರ್ರರ್ಮ್ | 
ಘನಾಘನ್ಗತಂ ವಾರಿ ರ್ಥಾ ಲವ ವಾರಿಧ್್ೀಾಃ || 22 || 
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ಅದ್ ೀಷಾಪಯಗತಣ್ೀತತಯಕಿು ಸತುಕತುಂ ರ್ತಕಾು ನ್ ಮೀ ಬತಧ್್ೈಾಃ | 
ಪತವರತ್ಾಗತಣ್ೀತ್್ಯೀವ ಪತ್ಾಯ ಕಿಂ ತಯಜತ್್ೀ ಪರರಾ || 23 || 

 

ಅದ್ ೀಷ್ಂ ಗತ ವದ್ದೃರ್ಯಂ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸವಾಯರ್ಯದಾರ್ಕಮ್ | 
ಪರಂ ಬರಹ್ೀವ ರ್ತ್ಾಕವಯಂ ರ್ತರತತಯಕುಂ ತತತು ದ್ತಲಯಭಮ್ || 24 || 

 

ಕಾವ್ಯೀ ಗವ್ೀಷ್ತ್್ೀ ಕಶ್ಾದ್ ದೀಷ್ಮೀವ ಗತ ಂ ಪರಾಃ | 
ಪಚತಮನ್ದಂ ರ್ಥಾ ಕಾಕಾಃಪಕರ್ ಾತಲತ್ಾಂ ರ್ಥಾ || 25 || 

 

ಅಸಮದ್ತುರ ಣಾಮಾಧಿಕಯಂ ಕವಿಾಃ ಕ್ ೀವಾನ್ತವ ಯಯೀತ್ | 
ತಥಾಪ ತತರಸಾದ್ೀನ್ ಭಕಾು ಕಿಞ್ಚಾದ್ಾದಾಮಯಹಮ್ || 26 || 

 

ದ್ೀವಾನಾಮಿವ ದ್ೀವ್ೀನ್ ದರೀ ಯೀ ದ್ತು ಇವ ಯೀಗಿನಾಮ್ | 
ದ್ತಗಾಧಬಧರಿವ ಸಿನ್ ಧನಾಂ ಗತರ ಣಾಮಿವ ಪೂ ಯಧಿೀಾಃ || 27 || 

 

ತಗಾಮಂರ್ತರಿವ ತ್್ೀಜಸಿಾೀ ಶ್ೀತ್ಾಂರ್ತರಿವ ಶ್ೀತಲಾಃ | 
ರ್ಸಿನನ್ತಧರಿವ ಗಮಿುೀರ್ ೀ ಧರಾಧರ ಇವ ಸಿಥರಾಃ || 28 || 

 

ಶ್ಾರದಾರಾಾಃ ದ್ರಾಮೀವ ಶ್ಾಸಾಾಣಾಂ ಪರಿಶ್ೀಲನ್ೀ | 
ವಿವಿಧಗರನ್ಥಕರಣ್ೀ ಯೀSಸಹಾರ್ಾಃ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ || 29 || 

 

ವ್ೀದ್ವರಜಾವನ್ ೀದ್ತಯಕುಂ ವಿದಾಯದ್ೀವಿೀ ವಿಲ್ ೀಕಯ ರ್ಮ್ | 
ವಯಸಮರದ್ ಬಹತರ ಪ್ೀ  ತಪಸಯನ್ುಂ ಸಮಿೀರ ಮ್ || 30 || 

 

ಕಲ್ಲಕಾಲಕಲಾಲ ನ್ಮ ಲಜಾಲಕಲಾಲತ್ಾ | 
ರ್ದಾಾಗಮೃತಸ್ೀಕ್ೀನ್ ಪುನ್ಾಃ ಸಞ್್ಚತಪಿಲವಾ || 31 || 

 

ಲಲಾಟರ್ೀಖಾದ್ಮುೀನ್ ಬರತದಾಕ್ಷರಶ್ಾಲ್ಲನ್ಾಃ | 
ಜರ್ಸುಮಾುಯತ್ಾ ರ್ಸಯ ಪರತಧಿೀರಾಾಃ ಪರಾಜಿತ್ಾಾಃ || 32 || 

 

ಶ್್ ರೀತೄಣಾಂ  ರ್ರವಣಾನಾಯಸನ್ ರ್ದಾಾಗಮೃತಸ್ೀವರಾ | 
ನಿತ್ಾಯನಿ ತದ್ಯೀಗಯತ್ಾಾನ್ು ತಥಾ ಹಿೀನಿದರರಾನ್ುರಮ್ || 33 || 
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ಪರತೀಪವಿದ್ಾತ್ಾಾಥ್ ೀಧಿಮರ್ನ್ ೀತನವಚತಞ್ಚಾನಾ | 
ವಾದ್ಮನ್ದರಶ್್ೈಲ್ೀನ್ ಯೀನಾವಾಪ ರ್ಶ್್ ೀSಮೃತಮ್ || 34 || 

 

ಹಿರ ಯಗಭಯಮ ತಯಸಥಪುರತಷ್ಸ್ಯೀವ ರ್ದ್ಯರ್ಾಃ | 
ತತ್್ ೀ ಬಹಿಾಃ ಪರಸೃಮರಂ ರಾಜತ್್ೀ ರೌಪಯಸಮತಾಟಮ್ || 35 || 

 

ಗತರತರಾದ್ಯಾಃ ಸಿಾಸಿದಾಧನ್ುಪರತಷಾಠಪನ್ಪಣಿಡತಮ್ | 
ರ್ತರತ್ಾಾSರ್ಂ ವಾಯಸನಿಕಟ್ೀ ನಿಶ್ಾನ್ು ಇವ ವತಯತ್್ೀ || 36 || 

 

ಗ್ ೀಪಾರ್ತ ದ್ೃಢಂ ರ್ಸಿಮನ್ುವನಿೀದ್ೀವತ್ಾಕತಲಮ್ | 
ರ್ರಾನ್ಾಃ ಶ್್ೀಷ್ರ್ರಾಯರಾಂ ನಿದಾರತೀವ ಹರಿಶ್ಾರಮ್ || 37 || 

 

ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಪರಪನಾುನಾಂ ಸಮಾದ್ಾಃ ಸೃತಸಮುವಾಾಃ(ವ್ೀ) | 
ಪರಿೀಭಾವಪರದ್ೀ ರ್ಸಿಮನ್ ಶ್್ೈಲ್ೀ ಶ್್ೀತ್್ೀ ನ್ತ ರ್ಙ್ಕರಾಃ || 38 || 

 

ವಾಯಖಾಯಂ ಪರಖಾಯಪಯ ವಿಖಾಯತ್ೌ ಸಙ್ಗವಯವತತನ ರ್ದಿೀರಿತ್ಾಮ್ | 
ಸತರಲ್ ೀಕ್ೀ ಸತರಗತರತಾಃ ಪಾತ್ಾಲ್ೀ ಫಣಿನಾಂ ಪತಾಃ || 39 || 

 

ಚಿತ್್ುೀ ಚ್ೀನ್ೃದ್ತತ್ಾ ಶ್ರಿೀಷ್ಸದ್ೃಶ್್ೀ ಹ್ಯೈರ್ಯಙ್ುವಿೀನ್ಂ ಶ್ಲಾ | 
ಗಾಮಿುೀರ್ಯಂ ರ್ದಿ ರ್ಸಯ ಸ್ ೀSನ್ತಧರತದ್ಧಿಾಃ  ಶ್ಾಸ್ಾೀಷ್ತ ಚ್ೀತ್ ಪಾಣಿಡತೀ || 
ಆಚಾಯೀಯ ವಿಬತಧ್್ೀಶ್ತತಾಃ ಕಲರ್ತ್್ೀ ವಿದಾಯರ್ಥಯತ್ಾಮಾದ್ರಾತ್ | 
ಔದಾರ್ಯಂ ರ್ದಿ ಕಲಾಪಾದ್ಪಮತಖಾಾಃ ಸಮಾುವರ್ನ್ುೀSರ್ಥಯತ್ಾಮ್ || 40 || 

 

ತಸಾಮನ್ಮಹಾಮಹಿಮುೀSಸ್ೈ ಮನ್ಾಃ ಸಾೃಹರ್ತ್್ೀ ಮಮ | 
ತದೌುರವ್ೀ  ಮತ್ಾಕವಯಮಙಚುೀಕತವಯನ್ತು ಸಜ್ನಾಾಃ || 41 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ ದ್ರ್ಯನಿೀವಲಿಭ- 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ  
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯ ವಿಭಾತ್ಾಯದಿಮಾಃ || 42 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಪರರ್ಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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|| ಅರ್ ದಿಾತೀರ್ಾಃ  ಸಗಯಾಃ || 
 

ರಾಮಾವತ್ಾರಸಯ ಹರ್ೀರಧತು ಸ್ೀವಾಂ ಹನ್ ಮದ್ಾಪುಷಾ ಸಮಿೀರಾಃ | 
ಭೀಮಾತಮನಾ ರಾದ್ವಭ ಷ್ ಸಯ ಮಧ್ಾಾತಮನಾ ವಾಯಸಮತನಿತಾಭಾಜಾಃ || 01 || 

 

ಆಭಾಷ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ನಿಗಮಾನ್ುಸ ತರವಾಯಖಾಯತಮಕಂ ಪೂ ಯಮತಗತಯರತನ್ಯಾಃ | 
ಸಮಾಾದ್ರ್ಧವಂ ಮತಸಮರದಾರ್ಸಮೃದಿಧಮಿತ್ಾಯದಿದಿಶ್್ೀ ರ್ಮಿೀಶ್ಾನ್ || 02 || 

 

ಭಾಷಾಯಮೃತ್್ ೀತ್ಾಾದ್ಕರ್ ೀSನ್ತಭಾಷ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ ಭಾಷಾಯನ್ುರಕಲಾಶ್ಾಖಿೀ | 
ವಾಯಸಂ ಗತರತಂ ಸಂರ್ರರ್ತ್್ೀ ಬದ್ರಾಯಮಾನ್ನ್ದತೀಥಾಯಭಧದ್ತಗಧಸಿನ್ತಧಾಃ || 03 || 

 

ಸಿದಾಧನ್ುಸಂರ್ ೀಹವಿಧ್ೌ ನಿರ್ತಕ್ುೀಷ್ಾೀತ್್ೀಷ್ಾೀನ್ೀಕವರತಷ್ತ ಪರಧ್ಾನ್ಾಃ | 
ಪ್ರೀಮಾಸಾದ್ಂ ಸಿಾೀರ್ಗತರ್ ೀಾಃ ಸ ಪದ್ಮನಾಭಾರ್ಯವಯೀಯSಕೃತ ದ್ರ್ಯನ್ಧಿಯಮ್ || 04 || 

 

ಸತುಕಯದಿೀಪಾ(ರತ್ಾು)ವಲ್ಲಮತತಯದಾರಾಂ ಸನಾುಯರ್ರತ್ಾುವಲ್ಲಮಪಯನಿನಾದಯಮ್ | 
ಭಾಷಾಯನ್ತಭಾಷ್ಯರ್ರ್ಬ್ ೀಧಹ್ೀತ  ತತ್ಾನ್ ರ್ಸಾುಕಿಯಕಮೌಲ್ಲರತುಮ್ || 05 || 

 

ವಾಯಖಾಯಸತ ರ್ಾಃ ಪಾಣಿನಿಸ ತರಭಾಷ್ಯವಾಯಖಾಯದ್ಶ್ಾಂ ವಯಞ್್ರ್ತ ಸಮ ಸಾ್ಾತ್ | 
ಛನ್ ುೀ ರ್ವನಾಯ ಪರತಪಾದ್ನ್ೀನ್ ಸಹಸರಧ್ಾ ಸ ತರಪದಾರ್ರಾನಾಮ್ || 06 || 

 

ಗತರ್ ೀನಿಯಯೀಗಾದ್ಧಿಗಮಯ ರಾಜಯಂ ಶ್ಷ್ಯಸುದಿೀಯೀ ನ್ೃಹರಿವರತೀನ್ದರಾಃ | 
ಗಜ್ೀರ್ಕ್ ೀರ್ಸಿಥತರಾಮಮ ತಯಂ ಪೂ ಯಪರಬ್ ೀಧ್ಾರ್ ಸಮಾಪಯರ್ತ್ಾುಮ್ || 07 || 

 

ಸಾ ರ್ತರ ರಾಮಪರತಮಾಸಿು ತತರ ಚತತಾಃಪುಮರ್ಥೀಯ ಸತತಂ ಚಕಾಸಿು | 
ಆದಿರ್ಯ ಚ್ೈವಂ ಗತರತಣ್ೈವ ದ್ತ್ಾುಮಥಾಚಯರ್ತ್ಾು(ರ್ಂಸಾಥ)ಮನಿರ್ಂ ರ್ಮಿೀನ್ದರಾಃ(ದಾರಾಃ) || 08 ||  

 

ಅನ್ುೀವಸಂಸುಸಯ ಗತರ್ ೀರನ್ೀನ್ ಸಭಾಜರ್ತ್ಾುಂ ಪರತಮಾಂ ವಿತೀಣಾಯಮ್ | 
ಸಂವಧಯರ್ನಾುದಿಮಸಮರದಾರ್ಮನ್ ಯೀSಭವನಾಮಧವಸಂರ್ಮಿೀನ್ದರಾಃ || 09 || 

 

ಮತನ್ೀರಮತಷಾಮದ್ನ್ವದ್ಯಬ್ ೀಧ್ಾತ್ ಕೃತ್್ ೀಪದ್ೀರ್ಾಃ ಪರತಮಾಂ ಚ ಗೃಹಣನ್ | 
್್ ೀಭಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ಪರತವಾದಿವಾಚಾಮ್್ ೀಭಯನಾಮಾ ಮತನಿರಾವಿರಾಸಿೀತ್ || 10 || 

 

ದ್ೃಢಾಸಿನಾ ತತುವಮಸಿೀತವಾಚಾ ಸಾಮರ್ಯಯಭಾಜಾ ಪರಜಿೀವಭ್ೀದ್ೀ | 
ಅವ್ೈದಿಕಾಗರಯಂ ಮತನಿರ್ೀಷ್ ವಿದಾಯರ ಯಂ ರ್ರ ಯಂ ಕತದ್ೃಶ್ಾಂ ಬಭ್ೀದ್ || 11 || 
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ತಲಬಿಧಬ್ ೀಧ್್ ೀ ಮಿಮತ್್ೈಕಬಾಧ್್ ೀ ಜಯೈಕಭ ಮಿಜಯರ್ತೀರ್ಯನಾಮಾ | 
ವಾಯಚಷ್ಟ ಪೂ ಯಪರಮತಪರಣಿೀತಂ ಸವಯಂ ಪರಬನ್ಧಂ ಸರಸ್ೈವಯಚ್ ೀಭಾಃ || 12 || 

 

ಅಸೌ ಕದಾಚಿದ್ ಗೃಹಿಭಾವಕಾಲ್ೀ ವಿಧ್ಾರ್ ಧ್ಾಟೀಂ ತತರಗಾಧಿರ ಢಾಃ | 
ಅ್್ ೀಭಯತೀಥಾಯಶ್ರತತೀರಸಿೀಮಾಂ ಅ್್ ೀಭಯತೀಥಾಯಂ ತಟನಿೀಮರಾಸಿೀತ್ ||  

 

ಅನ್ತದ್ಧೃತಂ ವಾರಿ ಸಮತದ್ಧತಶ್ರೀಾಃ ಪೀತ್ಾಾ ಮತಖ್ೀನ್ೈವ ತೃಷಾಕತಲ್ೀನ್ | 
ಮತನಿಂ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಮನ್ನ್ೈಕತ್ಾನ್ಂ ಅಸಾವನ್ಂಸಿೀದ್ವಲ್ ೀಕಯ ಮ ಧ್ಾುಯ  || 14 || 

 

ಅಭಯರ್ಥಯತಸ್ುೀನ್ ಮತನಿಾಃ ಸ ಭಕಾು ಸಂನಾಯಸಮನಾಯದ್ೃರ್ವಾರಿಪಾನಾತ್| 
ಅಮಂಸು ತಂ ಪೂ ಯಮತಪರದಿಷ್ಟಂ ವಾಯಖಾಯತೃಭಾವ್ೀ ವೃಷ್ಮನ್ಯಭಾವ್ೀ || 15 || 

 

ವಿಧ್ಾರ್ ತಂ ಸಂರ್ಮಿನ್ಂ ಪರಹೃಷ್ಟೀ ಗತರೌ ತದಿೀರಾಾಃ ರತಷ್ಟತ್ಾಾಃ ಪುನ್ಸುಮ್ | 
ನಿನ್ತಯಾಃ ಪುರಿೀಂ ತತರ ಭಯೀನ್ ಭಾರಾಯಜನ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಸ ತತ ಶ್್ೀಷ್ವ್ೀಷ್ಾಃ || 16 || 

 

ತತ್್ ೀSತವಿಶ್ಾಾಸರ್ತಜಾ ನ್ಗರಾಯಾಃ ಪತ್ಾರದಿನಾ ಬನ್ತಧಜನ್ನ್ೀ ತ  ಯಮ್ | 
ಆನಿೀರ್ ತಸ್ೈ ಮತನ್ಯೀ ಸ ದ್ತುಾಃ ಶ್ಾರಸಾಾ ಯಮತಷಾಮದ್ಖಿಲಾನಿ ಲ್ೀಭ್ೀ || 17 || 

 

ತಸಾಮದ್ತಪ್ೀತ್ಾ ಪರತಮಾ ಹರ್ೀಸಾನ ಕರಮೀ  ಸಿದಾಧನ್ುಸಮೃದಿಧಹ್ೀತತಾಃ(ತ್್ ೀಾಃ) | 
ವಿದಾಯಧಿರಾಜಂವರತನ್ಂ ಕವಿೀನ್ದರಂ ವಾಗಿೀರ್ಮಸಾಮದ್ಪ ರಾಮಚನ್ದರಮ್ || 18 || 

 

ಅನ್ುೀವಸಂಸುಸಯ ನ್ೃಸಿಂಹದ್ೀವೀಪಾನ್ುೀ ವಸಂಸುತೃಪರಾ ಪರತೀತಾಃ | 
ವಿಜಿತಯ ಸವಾಯನಿಾಬತಧ್್ೀನ್ದರಯೀಗಿೀ ಬಭೌ ಹರ್ೀರಪಯತಜ್ೈತರಪರತರ|| 19 || 

 

ಜಿತ್ಾರಿರಸಾಮದ್ರಘಚನ್ನ್ದನ್ ೀSತಾಃ ತತಾಃ ಸತರ್ೀನ್ದರವರತನ್ ೀ ಬಭ ವುಾಃ | 
ಪವಿತರತ್ಾಭ ದ್ಖಿಲಾ ಧರಿತರೀ ಚಿರಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾನ್ರ್ನ್ವರತ್್ೈಸ್ತಾಃ || 20 || 

 

ವಿದ್ಾದ್ಾರ್ ೀSಸಾಮದಿಾಜಯೀನ್ದರಯೀಗಿೀ ವಿದಾಯಸತ ಹೃದಾಯಸಾತತಲಪರಭಾವಾಃ | 
ರತ್ಾುಭಷ್ೀಕಂ ಕಿಲ ರಾಮರಾಜಾತ್ ಪಾರಪಾಯಗರಯಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ಕೃತ್ಾಗರಹಾರಾನ್ || 21 || 

 

ವಾಕ್ಯೀ ಪದ್ೀ ಪಾದ್ವಿಲ್ ೀಚನ್ ೀಕೌು ವಾಯಸಿೀರ್ಶ್ಾಸ್ಾೀ  ಚ ಕೃತ್ಾನ್ ಪರಬನಾಧನ್ | 
ಆಸಾುಂ ಬತಧಾಃ ಶ್್ ರೀತತಮಶ್್ೀಷ್ಮೀಷಾಮಾಖಾಯಾಃ ಸಮಾಖಾಯದ್ಯದಿ ಪಣಿಡತ್್ ೀSಸೌ || 22 || 
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ಸಾ ರಾಮಚನ್ದರಪರತಮಾ ಜಯೀನಾದರತತನಧಿೀನ್ದರಯೀಗಿೀನ್ದರಮಗಾತ್ ಕರಮೀ  | 
ವಿಸಿುೀ ಯಕಿೀತಯವಿಯಭಭಾವವನಾಯಂ ವಿಖಾಯತವಿದ್ಾಜ್ನ್ವನ್ದಯಪಾದ್ಾಃ || 23 || 

 

ಪವಿತರತ್ಾಮೀಷ್ ಧರಾಂ ವಿತನ್ಾನ್ನಞ್ಚಾರತ್್ ೀ ದಿಗಿಾಜರಾಪದ್ೀಶ್ಾತ್ | 
ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಕಟ್ಾಮಯ ಪರಿಣಿೀಸಮ್್ೀ ವಾದ್ೀನ್ ವಿದ್ಾೀಷ್ಟಬತದಾನ್ ವಿಜಿಗ್ಯೀ || 24 || 

 

ಸಮೀತಯ ರ್ಙ್ಗವದಿಮಜ್ೈತರಚಿಹುಂ ನ್ೃಪಾದ್ಮತಷಾಮದ್ಪ ಸಹಯಜಾರಾಾಃ | 
ತಟಸಿಥತ್ಾಂ ತ್ಾಪಸಸ್ೀವಿತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಪುರಿೀಂ ಪರಪ್ೀದ್ೀ ಪುನ್ರತಕುನಾಕಾಮ್  || 25 || 

 

ಸದಾ ಪರಿೀತ್ಾ ಪರಿಣಾಹವಾಹಿಪರವಾಹರಿೀತ್ಾಯ ಭತವಿ ಸಹಯಪುತ್ಾರಯ | 
ಪರಾಜಿತ್ಾಖ ಡಲಪತುನ್ಶ್ರೀಾಃ ರಾ ಕತಮುಘ ೀಣಾಭಧರಾ ಸಮಿನ್ಧೀ || 26 || 

 

ಪಾತ್ಾಲಪರ್ಯನ್ುನಿವಿಷ್ಾಮ ಲಾಂ ವ್ೈರಿಞ್ಚಾಗ್ೀಹವಯತಲಙಚಿ ಮೌಲ್ಲಮ್ | 
ಪೀತ್ಾಮುರಾಮ್  ಹಾಟಕಹಾರಿಶ್್ ೀಭಾಂ ಮನ್ಯೀ ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರದ್ೀವತ್ಾಂ ರಾಮ್ || 27|| 

 

ಅಧ್ಾಯಸಿತ್ಾ ರಾಜತಸಾಲಮಧ್್ಯೀ ಆಸಾರಸೌಧಚಮಲಮಾಧವ್ೀನ್ | 
ಖ್ೀರಾಮತುಧ್ೌ ಕ್ಷ್ೀರಮಯೀ ನಿವಿಷಾಟ ಶ್್ಾೀತ್ಾದಿಮದಿಾೀಪಮಯೀ ರಮಾ ರಾ || 28 || 

 

ಸಾರ್ಮತುವಾ ರಾ ಸಸೃಜ್ೀ ಪುರಸಾುತ್ ಬರಹಾಮ ಡಸೃಷ್ಟೀಾಃ ಪರಿಶ್ೀಲನಾರಾ | 
ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ಮತಷಾಯಾಃ ಕರ್ಮಿೀದ್ೃಶ್ೀ ಸಾಯದಿಾಶ್ಾಲತ್ಾ ವಿರ್ಾನಿವಾಸಯೀಗಾಯ || 29 || 

 

ರ್ತ್ ಖ್ ೀರ್ಖ್ೀಲದ್ ದಿಾಪದಾನ್ವಾರಿಗನ್ಧೀ ತದ್ಮ್ುೀರತಹಸೌರಭ್ೀ ಚ | 
ಲ್ ೀಭಾದ್ ಭರಮನ್ ಕಞ್ಾನ್ ನಾಪ ಭಙ  ುೀ ನ್ೈವಾತವಾಞ್ಮಸಯ ನಿಜ್ೀಷ್ಟಲಾಭಾಃ || 30  

 

ನ್ ಕ್ೀವಲಂ ರ್ದ್ಾಲಭೀವಿಹಙ್ಗುಾಃ ಪಾರಂರ್ತಸಿಥತ್ಾ(ತ್ೌ) ನ್ನ್ದನ್ನಿೀಡ್ಭಾಜಾಃ | 
ಗಿೀವಾಯ ವಾಣಾಯ ವಿಹಗಾನ್ ವಿವಾದ್ೈಾಃ ವಿಜಿಗಿಯರ್ೀ ಹನ್ು ವಿಚಿತರವಾಗಿುಾಃ || 31 || 

 

ದ್ತ್್ ುೀ ಮಹಾದಾನ್ಕೃತ್ಾ ವಿಧ್ಾತ್ಾರ ಸರ್ ೀಜಸದಾಮ ಡಕಟಾಹ ಏವ | 
ರಾ ಸಾಗಯಸತ್ಾಯಞ್ಚಾತಲ್ ೀಕರ್ತಕಾು ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ ಸ ತದಾಾನಿಾಧಿರಸತು ಕ್ೀನ್ || 32 || 

 

ವಧಿಯಷ್ತಣಸೌಧ್ಾಗರವಿಭನ್ುಪದ್ಮಜನಾಮ ಡನಿರಾಯದ್ುಹಿರಮತುಪೂರಮ್ | 
ವದ್ನಿು ಗಙ್ಗುಂ ಪರಥಾ ಕರ್ಂ ವಾ ಸಾಯದಾಾಮನಾಙ ಿ ರೀಾಃ ದ್ತರಹಿಣಾ ಡಭ್ೀದ್ಾಃ || 33 || 

 

ಮ(ಮಾ)ಧಯನಿದನ್ೀ ರೌವತನ್ಮಯಕಿೀ ಯಕಸ ುರಿಕಾಪಙಚಕಲಸೌಧರ್ೃಙ ುೀ | 
ರರ್ಂ ನ್ತ ಮಗುಂ ಪರಿಕೃಷ್ಯ ರ್ಸಾಯಂ ಶ್ಾರನ್ ುೀSಕಯವಾಜಿೀ ಸಮರಾಕರ್ ೀತ ||34 
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ಅಗಾಧಪಾರ್ಾಃಪರಿಖಾಂ ರ್ದಿೀರಾಂ ಅಮ್ುೀನಿಧಿಾಃ ಸ್ಾೀನ್ ಸಮಿೀಚಕಾರ| 
ಗಾಮಿುೀರ್ಯಗವ್ೀಯ  ಜಡಾರ್ರರ್ತ್ಾಾದ್ೀನ್ಂ ರತಷಾSಗಸುಮತನಿಾಃ ಪಪೌ ಕಿಮ್||35 || 

 

ಪದಾಮSತಮಭ ಬರಹಮಹಿರ ಯಗಭಯಸರಷ್ಟೃತಾಹಂಸಾರ್ರರ್ವಾ ಪ ಪರರ್ತ್್ಾೈಾಃ | 
ಚತತಮತಯಖತ್್ಾೀನ್ ಚ ಧ್ಾತೃಭಾವಾಚಾಕಾಸಿು ರ್ಸಾಯರ್ಾತತರಾನ್ನ್ತಾಮ್ || 36 || 

 

ದ್ಮ್ುೀಲ್ಲಪಾಣಿಧಯರಣಿೀಧರ್ೀನ್ದರದ್ಮಾುದ್ರಾಸಿೀದ್ಧಿಭ ಮಿ ರ್ಸಾಯಮ್ | 
ಅಮ್ುೀಮತಚಸುಸಯ ವಿಯೀಗಭೀತ್ಾಾಃ ಸುಮುೀರಮೀನಾದರಾಃ ಪರಿತರ್ಾರನಿು || 37 || 

 

ಖ್ೀಯೀ ರ್ದಿೀಯೀ ಕಲಶ್ಾಮತುರಾಶ್ೌ ವ್ೈಶ್ಾಖಶ್್ೈಲಾನ್ಮಣಿಜಾಲಸಾಲ್ೈಾಃ | 
ಉದಾರಧ್್ೀನ್ತದ್ತಯಮಣಿೀನಿದರಾಭಯೀಯಗಾದ್ಪಾಂ ತದ್ುಹತತ್್ೀತ ಮನ್ಯೀ || 38 || 
(ಪಾ – ಖ್ೀರ್ಂ ರ್ದಿೀರ್ಂ ಕಲಶ್ಾಮತುರಾಶ್ಂ ವ್ೈಶ್ಾಖಶ್್ೈಲಂ ಮಣಿಜಾಲಸಾಲಂ| 
ಉದಾರಧ್್ೀನ್ತದ್ತಯಮಣಿೀನಿದರಾಭರ್ತಯಕಾುಧತನಾ ತದ್ುಹತತ್್ೀತ ಮನ್ಯೀ || 38 ||) 

 

ಭತಞ್್ಚನ್ಕಞ್್ಚನ್ನ್ಸೌಧಸದ್ಮ ಮಧಯಂ ಸಮಾಗಾದಿತ ಸ ರಸ ತಾಃ | 
ರ್ದಿೀರ್ದೌವಾರಿಕದಾರಿತ್್ ೀರತಸ್ುೀನಾಸೃಜಾದಾಯಪಯರತಣ್ ೀ ಹಯನ್ ರತಾಃ || 39 || 

 

ಸಿಾೀರಾವನ್ೈರ್ಾರ್ಯಕಲಾನ್ಯಶ್್ಾಕೃತ್್ೀ ರಮೀಶ್ಾಂರ್ನ್ೃಪ್ೀ  ರ್ಸಾಯಮ್ | 
ಮತಕಾುರತಣ್ೀನ್ ದರೀಪಲಸೌಧದ್ಮಾುದ್ತು ತರರ್ಂ ಕಿಂ ಕರಮಶ್್ ೀ ಗೃಹಿೀತಮ್ || 40 || 

 

ರತುಪರಭಾಬನ್ತಧರಜಾಲಜಾಲಾಃ ರ್ೃಙ ುೈರನ್ೀಕ್ೈರನ್ತರಾತ ಸೌಧಾಃ | 
ನಿೀ(ಲ್ಲೀ)ಲಾಕೃತಾಃ ಸಾಾತಮನಿ ಲಕ್ಷಯಲ್ ೀಕಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯದಿೀರ್ಾಃ ಪುರತರ್ಸಯ ರ ಪಮ್ ||  

 

ಕಾನಿೀನ್ಜಾತ್ಾಾಃ ರ್ತರತರ್ರ್ಾತಸ್ ರೀ ವಿಭದ್ಯ ಸಾಲಂ ವಯತಲಙಚಿ ತ್ಾಭರಮ್ | 
ದಾಾರ್ೈರವಾಪುಾಃ ವಿದ್ತಷ್ ೀ ರ್ದಿೀರಾನ್ದಾಯಪ ತ್ಾನ್ಯೀವ ತತ ಗ್ ೀಪುರಾಣಿ || 42 || 

 

ವೃತುಂ ರ್ದಿೀರ್ಂ ಚರಣ್ೈರ್ಾತತಭಯದಾಾಯರ್ೈರತಪ್ೀತಂ ಚತತರಸರಸಾಲಮ್ | 
ಶ್ರೀಚಕರಬನ್ತದಂ ಸತತಂ ಶ್ರತಸಯ ಮಹಿೀಗೃಹಂ ಮನ್ಾವಿದ್ ೀ ವದ್ನಿು || 43 || 

 

ಗಜ್ೈಗಿಯರಿೀನ್ದರೈಜಯವತ್್ ೀ ವಿಹಙ ುೈಾಃ ತತಙ ುೈಸತುರಙ ುೈಮಿಯಲ್ಲತಂ ತರಙ ುೈಾಃ | 
ಚತತಾಃಪರತ್್ ೀಲ್ಲೀಚತತರಾಸಯಸಿನ್ತಧಂ ಚತತಷ್ಾರ್ಂ ಸಞ್್ಗದ್ತರ್ಯದಿೀರ್ಮ್ || 44 || 

 

ವಿಚಿತರರ್ತಾ ಯಗೃಹಾಣಿ ಕತ್ಾರಯ ವಿಸೃತಯ ಧ್ಾತ್ಾರ ನ್ತ ಕೃತಂ ಜನಾನಾಮ್ | 
ಸಮಾಪಯ(ಸಾಸದ್ಮ)ರ್ತನದ್ಮನಿಬ್ ೀಧನಾರ್ಯಂ ರ್ೃಙ್ಗುಟಕಂ ಜ್ಞಾಪಕಹಂಸಪಾದ್ಮ್||45|| 
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ಪಾಕಾಹಿತ್್ೀ ರ್ನ್ುೃಪವ್ೈಭವ್ೀನ್ ಪರಾಜಿತ್್ೀ ಹನ್ು ವಿಸೃಜಯ ಸಿನ್ತಧಮ್ | 
ಬೃಹತತಕಚಾ ರ್ತ್ ಪರಮದಾಜನಾನಾಂ ಚರನಿು ರ್ಸಾಯಂ ಗಿರಯೀ ನಿಕಾಮಮ್ || 46 || 

 

ವಿಭಾಕರ್ೀSಸ್ುೀSಪ ವಿಕಾಸಭಾಜಾಂ ನಿರನ್ುರಂ ಸಂಶ್ರತಹಂಸಕಾನಾಮ್ | 
ಘನಾಗಮೀSಪಯಭತಯದ್ರ್ಂ ಗತ್ಾನಾಂ ಪಙ ಕೀರತಹ್ೈರ್ಯ(ಹಾಂ ರ್)ತ್ ಪರಮದಾಪದಾನಾಮ್ 
||47|| (ಕರ್ಂ ಕವಿೀನಾದರಾಃ ಕರ್ರ್ನಿು ಸಾಮಯಂ) 

 

ನ್ ಚನ್ದರರ್ೀಖಾ ನ್ಖರ್ೀ  ಕಿೃಪಾು ನ್ ಮ್ೀಹನ್ಂ ಕ್ೀವಲದ್ರ್ಯನ್ೀನ್ | 
ನ್ ರ್ಿಕ್ಷ್ಣತ್ಾ ನ್ೈವ ರತಚಿನ್ಯ ಹಾರಾಸ್ತರದಿರಭರ್ಯದ್ರಮಣಿೀಕತಚಾನಾಮ್ ||48|| 
(ಕರ್ಂ ಕವಿೀನಾದರಾಃ ಕರ್ರ್ನಿು ಸಾಮಯಂ) 

 

ನ್ ಬನ್ಧಕತಾಂ ರ್ಕತ(ಕ)ಲ್ೀಷ್ತ ದ್ೃಷ್ಟಂ ನ್ ಚ್ ೀತಾಲ್ೀ ಚಞ್ಾಲತ್ಾSಮತುಜ್ೀಷ್ತ | 
ಸಾತ್್ ೀSತನ್ ೀಬಾಯಧಕತ್ಾ ನ್ ಬಾಣ್ೀ ರ್ದ್ಙ್ುನಾನಾಂ ನ್ರ್ನ್ೈರಮಿೀಷಾಮ್ ||  
(ಕರ್ಂ ಕವಿೀನಾದರಾಃ ಕರ್ರ್ನಿು ಸಾಮಯಂ) 

 

ನ್ ವಕಿರಮಾ ಬಹಿಯ ಬಹಿಯ(ಹಯ)ಬಹ್ೀಯ ನ್ ತ್್ೀಜಸ್ೈಕಾಸಿಕತ್ಾSನ್ಧಕಾರ್ೀ | 
ನ್ ಮೀಘವೃನ್ದೀ ಚಿರಕಾಲನ್ೈಲಯಂ ರ್ದ್ಙ್ುನಾಕ್ೀರ್ಭರ್ೈರತಸ್ತಾಃ || 50 || 
(ಕರ್ಂ ಕವಿೀನಾದರಾಃ ಕರ್ರ್ನಿು ಸಾಮಯಂ) 

 

ನ್ ಬ ರವಿಲಾಸಾಾಃ ನ್ತಮಾಂ ಸಿಥರ(ಸಿಮತ)ಶ್ರೀಾಃ  ನಾನಾರಸ್ ೀಕಿುನ್ಯತಮಾಂ ಚ ರ್ಸಯ | 
ತ್್ೀನ್ೀನ್ತದನಾ ರ್ತ್ ಪರಮದಾಮತಖಾನಾಂ ಕರ್ಂ ಕವಿೀನಾದರಾಃ ಕರ್ರ್ನಿು ಸಾಮಯಮ್ || 

 

ತಸಾಯಂ ನ್ಗರಾಯಂ ಸತಕೃತ್್ೀ ಬದ್ರಾಯಂ ಭವಾಬಧತರಾಯಂ ಬತಧಸಿಂಹದ್ರಾಯಮ್  | 
ವಿಚಿತರನಾರಾಯಂ ವಿಜಿತ್್ೀನ್ದರಪುರಾಯಂ ಜಿರಂ ನ್ಯವಾತನೀತ್ ಸಿತಸೌಧಗೌರಾಯಮ್ || 52 || 

 

ಅತತಲವಿವಿಧವಿದ್ಾನ್ಮ ಡಲ್ಲೀಲಾಲಯಮಾನ್ಾಃ  ಪರಭತಮಣಿರಘಚನಾರ್ಪೌರಢಭ ಪಾಲಕ್ೀನ್ | 
ನಿಹಿತನಿಖಿಲವಿದ್ಾನೌಮಲ್ಲಪಾದ್ಾಃ ಸತಧಿೀನ್ದರಾಃ  
ಪರಜನ್ದ್ತರವಾಪಂ ಪಾರಪ ಹ್ೀಮಾಭಷ್ೀಕಮ್ || 53 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಾವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಿಭ  
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯ ದಿಾತೀಯೀSಭವತ್ || 54 || 
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|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ದಿಾತೀರ್ಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ||  
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|| ಅರ್ ತೃತೀರ್ಾಃ ಸಗಯಾಃ || 
 

ಅವನ್ಂ ಸವನಾನಿಸತ್ ಕಿರರಾಣಾಂ ಅವನಿೀದಾನ್ವವ್ೈರಿಣಾಂ ನಿದಾನ್ಮ್ | 
ಭವತ ಸಮ ಮತನಿೀಶ್ತ್ಾ ಗತಣಾನಾಂ ಅವಲಮ್ುೀ ಭತವಿ ಗೌತಮಾಭಧ್ಾನ್ಾಃ || 01 ||  

 

ಪರಕೃತಾಃ ಪರದ್ೀವತ್ಾಪರಪತುಪರಭೃತೀನಾಂ ಕರಣ್ೀನ್ ಸದ್ತುಣಾನಾಮ್ | 
ಪರ್ಥತವರತತ್ಾ ಪಸವರಜಾನಾಂ ವಿಕೃತೀನಾಂ ಸಗತಣ್ೀವ ನಿಗತಯಣ್ೀಷಾಟಯಾಃ || 02 || 

 

ಅಕೃತ್ಾಸತರಸಾರ್ಯಮ್ೀಹನಾರ್ಯಂ ನ್ರ್ಶ್ಾಸಾಂ ಸ ತತ ಪಞ್ಾಲಕ್ಷಣಾತಮ | 
ಮತಹತರಾಗಮಭ್ೀದ್ಕೃನ್ತಮನಿೀನ್ ದೀರವತ್ಾರಸಯ ನಿಮಿತುತ್ಾಮರಾಸಿೀತ್ || 03 || 

 

ಅಧರಿೀಕೃತಲ್ೀಖಪಾಲಲ್ ೀಕ್ೀ ಬಹತಮತಕಾುಫಲಭಾಜಿ ಸಾಧತವೃತ್್ುೀ | 
ಅಭವನ್ುವಿಭಾವಿತ್ಾಗರಭಾಗ್ೀ ಮತನಿವಂಶ್್ೀ ವಸತಧ್ಾಸತಧ್ಾರ್ನ್ೀಶ್ಾಾಃ || 04 || 

 

ಜನ್ಕ್ ೀಪಮಕನ್ಯಕ್ೀSನ್ಾಯೀSಸಿಮನ್ ನಿಜತ್ಾತ್ಾಧಿಕನ್ನ್ದನ್ೀ(ನ್ ೀ) ಗತಣೌಘೈಾಃ | 
ಅನ್ತಜಾತಸಮಾನ್ಪೂವಯಜಾತ್್ೀSಭವದ್ೀಕ್ ೀ ಭತವಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮಧ್ಾಮಾ(ಮ) ||05| 

 

ಸ ದ್ಧ್ಾರ ಧರ್ ೀದ್ರ್ೀ ಪರಸಿದಾಧಾಃ ನಿರವದಾಯ ವಿವಿಧ್ಾ ದಿಾಜಾತವಿದಾಯಾಃ | 
ಸ ಬಭ ವ ಚ ವ್ೈಣಿಕ್ ೀ ರ್ಥಾರ್ಯಂ(ಥಾಯಂ)ನಿಜವಿದಾಯಧರತ್ಾಂ ವಿಧ್ಾತತಕಾಮಾಃ ||06 || 
  

ಉಪದಿರ್ಯ ಸ ಕೃಷ್ಣಭ ಬಲಾರ್ೀನಿಯಜಗಾನ್ಧವಯಕಲಾಂ ಕಲಾಮಗೃಹಾಣತ್ | 
ಘನ್ಮೌಕಿುಕಗತಚಮಹಾರಪೂವಾಯಂ ಬರತದಾಲ್ಲೀಂ(ಲ್ಲಂ)ಗತರತದ್ಕ್ಷ್ಣಾಪದ್ೀಶ್ಾತ್ ||07 || 

 

ಗತ ವಾರಿಧಿರಾವಿರಾಸ ವಿದಾಯಚ ಕೃಷಾಣರ್ಯಮಹಿೀಸತರಾಧಿನ್ೀತತಾಃ | 
ಕನ್ಕಾಚಲನಾಮ ಪು ಯನಾಮಾ ಕನ್ಕ್ ೀವಿೀಯಭೃದಿವಾಪರ್ ೀSತಧಿೀರಾಃ || 08 || 

 

ಉದ್ಭ ದ್ಧಿಭ ತಲಂ ದಿಾಜ್ೀನಾದರದ್ಧಿಭ ರಾಗಮಮೌಲ್ಲತನ್ಾಭಾಜಾಮ್ | 
ಅವದ್ನ್ ಕಿಲ ತಮಮಣಾರ್ಯಮಾರಾಯಸತನಹೃದ್ ೀ ವ್ೀಙ್ಕಟಶ್್ೈಲನಾರ್ನಾರ್ಾಃ(ರ್ಮ್) || 99 || 

 

ಅಧಿಕೃತಯ ಸ ಬಾಲಯ ಏವ ಶ್ಾಸಾಾ ಯಧಿಕಂ ವ್ೈಣಿಕವ ಯಯಗಾನ್ವಿದಾಯಾಃ | 
ನ್ಗರಂ ವಿಜರಾಖಯಮಧಯತಷ್ಠಜ್ನ್ನಿೀತ್ಾತಸತಹೃಜ್ನಾಧಿವಾಸಮ್ || 10 || 

 

ಸೃತವನಿುಗಮಸಯ ಪದಿಮನಿೀವದಿದನ್ನಾರ್ಸಯ ಮತನ್ೀರರತನ್ಧತೀವ(ವತ್) | 
ರಜನಿೀಸತಹೃದ್ಾಃ ಕತಮತದ್ಾವತೀವನ್ಮಹಿಲಾ ತಸಯ ಲಲಾಸ ಗ್ ೀಪಕಾಮಾು || 11 || 
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ಅಭಜನ್ುೃಪತ್್ೀದಿಯನ್ಪರದಿೀಪಂ ಸ ತತ ವಿಷ್ಾ ಪ ಪರಬಲಪರತ್ಾಪರಶ್ಮಮ್ | 
ದಿನ್ಮ ಯನಿ(ನ್ತ)ವತಯತಸಯ ಶ್ಾನ್ುೈ ಸಾಸಮಾನ್ೀತರವಾಕುಮಿಸರರಾಶ್್ೀಾಃ || 12 || 

 

ಧತರವಮೀಷ್ ದಿನ್ಪರದಿೀಪಮಾಗಾದ್ಹಿತ್ಾ ಕಿೀತಯತಮ್ೀಗತ ಪರಮಾಯೈ | 
ಗತಣಿನ್ಾಃ ಸಕಲಸಯ ಬಾಹಯತ್್ೀಜ್ ೀರ್ತತಚಕ್ಷತವಿಯಷ್ರ್ತಾಮಾದ್ಧ್ಾನ್ಾಃ || 13 || 

 

ರ್ಜನಾದಿಮನ್ೈಜಕಮಯ ಕತವಯನ್ ದಿಾಜವಯೀಯ ನ್ಗರ್ೀ ಚಿರಂ ನ್ಯವಾತನೀತ್ | 
ರಮಣಿೀಮಣಿಗ್ ೀಪಕಾಮುರಾSಸೌ ಸಹಿತರ್ಾನಿದರಕರಾ ಸಹ್ೀವ ಚನ್ದರಾಃ || 14 || 

 

ನ್ಗರಾನಿುರಗಾನ್ುರ್ೀನ್ದರಯೀಗಾಯತ್  ಸಹಜಾರ್ಾಃ ಸಸತಹೃಜ್ನ್ಾಃ ಸತಖಿೀ (ನ್ ೀSಸತತೀ)ಸಾಃ | 
ಅಖಿಲಾರ್ಥಯತದಾನ್ದ್ಕ್ಷಶ್್ೀಷಾಚಲಭ ಷಾಮಣಿದ್ೀವತ್ಾಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷತಾಃ || 15 || 

 

ತನ್ತಜಾನ್ತತಲಾನ್ವಾಪುುಕಾಮೌ ತಪಸಾ ತ್್ ೀಷ್ರ್ತಾಃ ಸಮ ದ್ಮಾತೀ ತ್ೌ | 
ನಿಜವಂರ್ಜವನ್ದನಿೀರ್ದ್ೀವಂ ಪರಥಾSಪತಯಸತಖಂ ಕರ್ಂ ಜನಾನಾಮ್ || 16 || 

 

ಅರ್ ತತಣಿಡರಮ ಡಲ್ೀSಗರಹಾರ್ೀ ವಸತಂ(ಲಸಿತ್್ೀ) ಪಟಟ ನಾಮಿು ವಾಸಯೀಗ್ಯೀ | 
ಕಮಲಾರಮ ಂ ಪರಸಾದ್ಯ ಕಾನಾುಮಿಲ್ಲತಾಃ ಕಾನ್ಪ ವತನರಾನ್ನ್ೈಷ್ಟೀತ್ || 17 || 

 

ಸತಷ್ತವ್ೀ ಸತಗತಣಾಂ ಸತತ್ಾಂ ಸತವ್ೀಷಾಂ ಗತ ಸಿನ್ತಧಂ ತನ್ರ್ಂ ಚ ಗ್ ೀಪಕಾಮಾು | 
ಅಚಿರ್ೀ  ಜನಿಷ್ಯಮಾ ಸ ನ್ ೀರತತಲಾಂ ಕಿೀತಯಮಿವ ಕರಮಾತ್ ಪರತ್ಾಪಮ್ || 18 || 

 

ಕತಲದ್ೈವತದ್ೈಶ್ಕಪರಸಾದಾತ್ ಪರಭವಾಪತಯಪುರಸನರ(ರ್ ೀS)ತತಲಶ್ರೀಾಃ | 
ಸ ಚಕಾರ ಚ ವ್ಙ್ಕಟಾಮಿುಕಾಖಾಯಂ ಸಾಸತತ್ಾರ್ ಗತರತರಾಜನಾಮ ಸ ನ್ ೀಾಃ ||19|| 

 

ಮಿಲ್ಲತ್ೌ ಖಲತ ದ್ರ್ಯಪೂ ಯಮಾಸೌ ಫಲದೌ ತದ್ಾದ್ಸೌ ಸತತ್್ ೀSಸಹಾರ್ಾಃ | 
ನ್ ಸತಖಾರ್ ಭವ್ೀದಿತೀವ ಸ್ ೀSರ್ಂ ಪರಭತಮನ್ಯಂ ಸತತಮರ್ಯರಾಮುಭ ವ ||  20 || 

 

ಮಹಿದಾಸಮಿವ್ೀತರಾ ಮಹಾನ್ುಂ ಹರಿದಿನ್ತದಂ ಚ ರ್ಥ್ೈವ ಪೌರತಹ ತೀ | 
ಉರತಶ್್ೀವಧಿಮತವಯರ್ೀವ ತಸಾಮದ್ತದ್ರ್ೀSಧತು ಕತಮಾರಮತತಾಲಾಕ್ಷ್ೀ || 21 || 

 

ರ್ರ್ನಾರ್ಕಲಾ ಕಿಮಬಧವ್ೀಲಾ ನಿಜಭತತಯಾಃ ಫಲ್ಲತ್ಾ ನ್ತ ಪು ಯರ್ೀಖಾ | 
ಕಿಮತ ಸಾಕೃತರಾಗತ್ಾSಸಯ ಕಿೀತಯಧೃಯತಮ ತಯಾಃ ಕಿಮತ ಕೌಮತದಿೀ ಕಿಮೀಷಾ || 22 || 
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ಉದ್ರಸಥಸತತ್್ೀನ್ತದಚನಿದರಕಾರಾಂ ವಿತತ್ಾರ್ಮಖಿಲಾಙ್ುಪಾ ತಡತ್ಾರಾಮ್ | 
ಸಹಿತ್ೌ ಸತತನ್ ೀರತರ್ ೀಜಚಕಾರವಿತ ಚಿತರಂ ನ್ ತಪೀನಿಧಿರ್ಯದ್ನ್ುಾಃ || 23 || 

 

ತನ್ತಶ್ಾಯಶ್ಶ್್ ೀವಿಯರಾಗತ್ಾ ಕಿಂ ವಿತತ್ಾಙ ುೀಷ್ತ ವಿಶ್ಾಲಲ್ ೀಚನಾರಾಾಃ | 
ಪರಥಾ ಸತತಂ ಹಿತ್್ೀ ತರತಣಾಯಾಃ ಉ(ರತ)ಚಿತ್್ೀ ವಸತುನಿ ಕಿನ್ುರಾಂ ವಿರಾಗಾಃ || 24 || 

 

ನ್ ಪರಂ ಸದ್ೃರ್ಂ ಪರಸನ್ುತ್ಾದ್ಯೈಧಯವಲ್ಲಮಾುSಪ ತದಾನ್ನಾತತನ(ನ್ಂ ಸತ)ಧ್ಾಂಶ್್ ೀಾಃ | 
ಅಕಲಙ್ಕತರಾSವನೌ ಪರಸಿದ್ಧಂ ಸಕಲಙ ಕೀನ್ ಖರ್ಂ ಸಮತಾಮೀತ || 25 || 

 

ಕೃರ್ತ್ಾSಜನಿ ರಾSವಲಗುದ್ೀಶ್್ೀ ವವೃದ್ೀSಙ ುೀ ಕತಚಿದಿದನಾನ್ಯಶ್್ೀಷ್ೀ | 
ವರ್ತ್ಾಂ ನ್ಹಿ ರಾತ ಮಧಯಸಂಸಾಥಪುಯಪಚಾರ್ೀ  ವಿನಾ ಘನಾಶ್ರತ್ಾಲಾಾ || 26 || 

 

ಕಮಿತತಾಃ ಕಿಮತ ಮ್ೀಹನಾರ್ ಕಾಮಂ(ಮ್ೀS) ಕೃತಕಾಮೌ(ಕೃತಕಾಮಂ)ಕಠಿನೌ ಕತಚೌ 
ತದಿೀರೌ | 
ನಿಜಚ ಚತಕನಿೀಲ್ಲಮಾSಪದ್ೀಶ್ಾತ್ ಅಚಿರ್ ೀಪಾತುತಮ್ೀಗತಣಾವಭ ತ್ಾಮ್ || 27 || 

 

ಸಭಯೀ ವಿಧತರ್ೀಷ್ ಸ್ೈಂಹಿಕ್ೀರಾತ್  ಸಾಮಪಹತುತಯ ನಿಗ ಹಿತತಂ ಪರವೃತುಾಃ | 
ನಿಜಲಕ್ಷಮನಿರಸಯ ರ್ ೀಮರಾಜಿಂ ನಿಭೃತ್್ ೀ ಗಭಯಮತಪ್ೀಯವಾನ್ಮತಷಾಯಾಃ || 28 || 

 

ತತನಾಭನಿಭಾಲವಾಲಮಧ್ಾಯದ್ತದ್ರ್ದ್ ರೀಮಲತ್ಾSSಖಯತ್ಾಲ(ಕಲಾ)ಶ್ಾಖಿೀ | 
ಘಲ್ಲತ್್ ೀSಜನಿ ಕಿಂ ಪಯೀಧರಾಭಾಯಮತದ್ರ್ಚ ಾಚತಕನ್ೈಲಯಭೃಙ್ುಭಾಗಾುಯಮ್ || 29 || 

 

ಕತಚಯೀರ್ತಯಗಲಂ ಕತಲಾದಿರಸಾರಂ ಕರ್ಮೀಷಾ ತತ ಬಭಾರ ಗಭಯಕಾಲ್ೀ | 
ಇತ ವಿಸಮಯತ್ಾ ಕತತಾಃಕವಿೀನಾಂ ಫಲ್ಲನಿೀಂ ಚಿನ್ುರ್ತ್ಾಂ ಸತರದ್ತರಶ್ಾಖಾಮ್ ||30 || 

 

ತನ್ರಾಭತಯದ್ರಾದ್ೃ ತರರ್ಸಾಯಪಯಪನ್ ೀದ್ಂ ಕಮಿತತವಿಯಧ್ಾತತಕಾಮಾಃ(ಮಸಾಯಾಃ) | 
ಪುರತ್್ ೀSಕೃತ ತಸಯ ಲಕ್ಷಮರ್ೀಖಾಸಿಾವಲ್ಲೀರಬಭ್ವೀ ನಿರಸುರ ಪಾಾಃ || 31 || 

 

ವಿಮತಂ ನಿಖಿಲಂ ಚ ದ್ೃರ್ಯಭಾವಾದ್ುವಿತ್ಾ ಸತಯಮಿತೀದ್ೃಶ್ಾನ್ತಮಾನ್ೀ | 
ಅಧಿಮಧಯಮಪಾಸಯ ಹ್ೀತಾಸಿದಿಧಂ ಪರರ್ಥಮಾ ಕ್ ೀSಪ ರ್ನ್ೈರ್ಯನ್ೈಜಯಜೃಮುೀ || 32 || 

 

ಉದ್ರ್ೀ ಸತತನ್ ೀರಚಾಕ್ಷತಷ್ತಾಂ ರ್ತಭರ ಪ್ೀ ಮಹತ ಪರವ್ೀರ್ಹಿೀನ್ಮ್ | 
ವಿಹಿತಂ ತರವಲಾವಿವ್ೈತದ್ಙ ುೀ ಪರ್ತರ್ ಪ್ೀ ರ್ದ್ರತುಸಾಪುದ್ರ್ಯಮ್ || 33 || 
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ಉದ್ರಸಥಶ್ಶ್್ ೀರತದ್ೀಷ್ಯತಾಃ ಸಾಯದ್ಾಸನ್ೀ ಲ್ ೀಹಿತಮೃತುಕಾನ್ತರಾಗಾಃ | 
ಇತ ತದ್ಿಟನಾರ್ ಕಿನ್ತು ಶ್್ ೀಣಾಂ ಮೃದ್ಮಾಸ್ೀವತ ಸಾದ್ರಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ೀ || 34 || 

 

ದ್ತಯನ್ದಿೀಂ ರ್ಮತನಾ ವಿಜ್ೀತತಕಾಮಾ ಕತರಲಾಲ್ಲಚಮಲತ್್ ೀ ನ್ತ ಕ್ ೀಮಲಾಙ್ಗುಯಾಃ| 
ಕತಚಮೀರತರ್ತಗಾನಿುಪತಯ ರ್ ೀಮಾವಲ್ಲದ್ಮಾುದ್ಗಮಚಾ ಮಧಯದ್ೀರ್ಮ್ || 35 || 

 

ವಸತಧ್ಾಸತರವಾಸವಸಯ ಗಭ್ೀಯ ಕೃತವಾಸಸಯ ನ್ತಭತರವೀSಭಯಕಸಯ | 
ಅಜನಿಷ್ಟ ಮನ್ ೀರಥ್ ೀSನ್ತರ ಪಾಃ ಕರಮರ್ಾಃ ಪಾರಪುವತ ದಿಾತೀರ್ಮಾಸ್ೀ || 36 || 

 

ಭತವನ್ೀ ಭತವನ್ಂ ಕೃಶ್ಾನ್ತತಪುಂ ಪರಿಕಿೃಪುಂ ನ್ವಶ್ಾತಕತಮುಕತಮುೈಾಃ | 
ಅಪಹಾರ್ ನ್ದಿೀಪಯೀಹಿಮಾನಿೀಂ ಧವಲಂ ಕ್ೀವಲಮೈಚಮದ್ಚಮಬತದಿಧಾಃ || 37 || 

 

ರಸನಾನ್ರ್ನಾನ್ುರಙ್ುಗ(ರ)ಮಯಂ ಸದ್ನ್ೀ(ಭವನ್ೀ) ಭ್ ೀಜನ್ಸಾಧನ್ಂ ವಿಸೃಜಯ | 
ಪರಕಿೀರ್ಗೃಹಾದ್ತಪಾಹೃತಂ  ತದ್ತರಚಿರಂ ವಾSರತಚಿ ವಾಪಯಭತಙ್ಕತಸ್ೈಷಾ || 38 || 

 

ವಿದ್ತಷ್ಟೀ ವಿವಿಧ್ಾಾಃ ಕಥಾ ವಿತ್್ೀನ್ೀ ವಿಹಗಾಧಿೀರ್ಾರವಾಹನಾಹಾರಾಙ್ಗಕಾಃ | 
ವದ್ತ ಸಮವದಾವದಾSಬಲಾನಾಂ ವಸತ ಸಾಮಸನ್ ಏವ ಸನ್ುತಂ ಸಾ || 39 || 

 

ಪದ್ಮೀಕಮಲಕುಕ್ೀನ್(ಕ್ೈನ್ಯ) ಹಿೀನ್ಂ ಪದ್ಮೀಷಾ ವಿದ್ಧ್ಾತ ನಾಙ್ುಣ್ೀಷ್ತ | 
ವಿವಿಧ್ಾನಿ ವಿಸೃಜಯ ಪೂವಯಸನಾಧಯಸಮರಾಗಾಣಿ ಸದಾಮುರಾಣಿ ವಷ್ಟಟ || 40 || 

 

ಸ ಕದಾಚನ್ ಶ್್ ೀಬನ್ೀSಹಿು  ಸ ನ್ ೀವಿಯದ್ಧ್್ೀ ಪುಂಸವನ್ಚಮಲ್ೀನ್ ಭತಕಿುಮ್ | 
ಪಟಪಕಾಫಲ್ೀನ್ ಗಭಯಬಾಜ್ ೀSಜನಿ(ಜ್ ೀ ಜನಿ) ಶ್ಷ್ ಟೀSಸಯ ಭವ್ೀದಿತೀವ ಧಮಯಾಃ || 41 || 

 

ಅಸವಿಷ್ಟ ಸತತಂ ದಿಾಜ್ೀನ್ದರಪತುೀ ರ್ತಭಲಗ್ುೀ ಪರಿಪೂ ಯದ್ೃಷ್ಟಟಭಾಜಿ | 
ಅಖಿಲದಿಾಜರಾಜವನ್ದನಿೀರ್ಂ ದಿಾಜರಾಜಂ ದಿಗಿವಾಮರಾಧಿಪಸಯ || 42 || 

 

ಸಹಿತ್ಾತಮಜಜನ್ಮ ವಾಕತನಧ್ಾಬ್ಧೀಸನರಿತ್್ ೀSಸೌ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಮಮಜ್ ವಿಪರಾಃ | 
ದಿಾಜವನ್ದಯಮಹ್ ೀದ್ಯೀ ಪತೃಣಾಮೃ ಪಙ್ಗಕಮತುನಿಧ್್ೀಸುದ್ ೀನ್ಮಮಜ್ || 43 || 

 

ಭತವನ್ೀSಸಯ ಸಮ್ೀSಭಯಕಸಯ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ನ್ ಮಯೀತೀವ ವದ್ನ್ ಸಾಹ್ೀತಹಸಾುತ್ | 
ಪರಿತ್್ ೀ ವಲತಸತುರಿೀರ್ಧಮೀಯ ಹವಿರಾದಾಜ್ನ್ಕಾಪಯತಂ ಹತತ್ಾರ್ಾಃ || 44 || 

 

ಪರದ್ದೌ ಬಹತ ಕಮಯಧ್ಾರಯೀ  ಸಾಬಹತವಿರೀಹಿಮತಪಾದ್ದ್ೀSಕ್ಷತ್ಾ(ದ್ೀಹಯರಾ)ಗಾರಯನ್ | 
ಸ ತತ ತತತಾರತಷ್ೈಾಃ ಪುನ್ವಿಯತೀಣಾಯನ್ ರಚಿತದ್ಾನ್ದವಫಲಾನ್ ಧೃತ್ಾವಯರ್ತ್ಾಾನ್ (ತ್)||45|| 
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ಅಚಿರಾತ್ ಕೃತಮಜ್ನ್ ೀSತರ್ತಭರಾಃ ಸಹಸಾಪಾಸುರಜಸುಮ್ೀಗತಣ್ ೀSರ್ಮ್ | 
ಕರ್ಮಿನ್ತದಸಮ್ೀSನ್ಯಥ್ೀತ ಕಾನಾುನಿಕರ್ ೀ ವ ಯರ್ತ ಸಮ ಸ ತಕಾನ್ುಾಃ || 46 || 

 

ಸಹಜ್ ೀ ಹಿ ಗತಣ್ ೀ ಮದಿೀರ್ಮಞ್ಚ್ದಿಾಜಸಂಸ್ೀವನ್ಮಸಯ ಮೀ ಪದ್ಸಯ | 
ಇತ ದ್ರ್ಯರ್ತ್ಾ ಪದ್ಂ ನಿಜಾಸ್ಯೀ ಮಣಿಡ್ ೀಲಾಮಧಿಶ್ಾಯನಾ ಕೃತಂ ಕಿಮ್ || 47 || 

 

ಉದ್ರಾಸುಪಟೀರಹ್ೀಮಪೃರ್ಥವೀಧರಪರ್ಯನ್ುಧರಾಚರ್ೈಜಯನೌಘೈಾಃ | 
ಅಭವನ್ದಯ ಇತೀವ ಬಾಲಕಸಯ ವಯತನ್ ೀದ್ಾೀಙ್ಕಟನಾರ್ನಾಮ ತ್ಾತಾಃ || 48 || 

 

ಘಟತ್್ೀ ತನ್ಯೀSಭದಾ ತದ್ಂಶ್್ೀ ಗತ ವಿಧಯ(ವೃದ್ಯ)ರ್ಯಮನ್ತ(ನ್ )ಕಿುಸಿದ್ಧಯೀ ಚ | 
ಅತದ್ೀರ್ಕೃತ್್ೀ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನಾಂ ವಿವದ್ನ್ುೀ ಖಲತ ಜ್ೈಮಿನಿೀರ್ಶ್ೌಣಾಡಾಃ || 49 || 

 

ಅಧಿಸದ್ಮತಲಂ ಸತತಸಯ ಮ ತ್ಾಯಯ ಸತುಟಮಙಚುೀಕೃತಜಾನ್ತಚಙ್ಕರಮಸಯ | 
ಚತತರಙಚಿ ರವೃಷಾಕೃತ್್ೀಾಃ ಕದಾಚಿತತನರಭ್ೀರಾಕೃತರ್ೀಕದಾSನ್ಾಕಾರಿ || 50 || 

 

ತನ್ರ್ಸಯ ನ್ವಪರವಾಲವಲ್ಲೀಿ ಲಸದ್ಙ್ತುಷ್ಠವಿರಾಜಿತ್ಾನ್ನಾಬ್ಮ್ | 
ಹೃದ್ರಾಮತುಜಮನ್ುರಾತಮಗಭಯಂ ಪರಕಟಂ ದ್ರ್ಯರ್ತೀವ ಸಜ್ನಾನಾಮ್ || 51 || 

 

ವಿಹರ (ದ್ಧ)ನ್ುವನೌ ನಿಸಗಯರಕುಂ ಪರತಲ್ಲೀಲಂ ಮತಹತರತತಾತಪತನ್ನಾಃ | 
ಲಸತ ಸಮ ಕರಿಷ್ಯಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಪಾದಾನ್ತಶ್ೀಲನಾರ್ ವ್ೈಷ್ಾಃ || 52 || 

 

ಬಹಿರಙ್ು ಸಿೀಮಿು ಕ್ೀಲ್ಲಭಾಜಸುನ್ತಲಗಾು ರಜಸಾಂ ರರಾಜ ರಾಜಿಾಃ | 
ಜಗದಾತಮವಿಕಾರಸ ಕ್ಷಮರ ಪ(ಪಾ)ಪರಕೃತವಿಯಷ್ತಣಗತ್್ೀವ ದ್ೃಷ್ಟಟ ಯೀಗಾಯ || 53 || 

 

ಮಹನಿೀರ್ಗತ ಸಯ( ಾಃ ಸ) ಮಾಸಿ ಷ್ಷ್ಠೀ ಸತತಮನಾುರ್ನ್ನಾಮಧಮಯವನ್ುಮ್ | 
ಅತನಿಷ್ಟ ತತಸೃತೀರ್ವಷ್ೀಯ ಚತತರಸಾಯಸಯ ಚಕಾರ ಚೌಲಕಮಯ || 54 || 

 

ವಿಲ್ಲಖಯ ಭ ಮೌ ಪರರ್ಮಂ ಕತಮಾರಂ ರ್ೀಖಾಮಿಮಾಮ್ೀಮಿತ ಸಮಾಠ್ೀತ | 
ಪತ್ಾರ ನಿರ್ತಕುಾಃ ಪುನ್ರಬರವಿೀತುಂ ಅಲ್ಾೀ ಕರ್ಂ ವಾ(ಸಾ) ಗತ ಪೂ ಯಸಙ್ಗ್ಾ || 55 || 

 

ಇತ ವದ್ನ್ುಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಸಹೃಜ್ನಾಾಃ ರ್ತರತಶ್ರ್ ೀದ್ೃಢವಾಸನ್ಮಾನ್ಸಮ್ | 
ಕರ್ಮರ್ಂ ಶ್ರ್ತರಿೀದ್ೃರ್ವಾಕಿಾತ್ಾ ಸತಕೃತವಾನಿತ ವಿಸಮಯನ್ ೀSಭವನ್ || 56 || 
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ತನ್ ಜಾಂ ಅಷಾಟಭಾದಂ ಸಸಹಜರ್ತಗಾಂ ಕಾವಯಕತರ್ಲಾಂ 
ಸತಭದಾರಂ ಭದಾರಙಚುೀಮಿವ ಮತಸಲ್ಲಕಂಸಾರಿಸಹಿತ್ಾಮ್ | 
ಸ ದ್ದಾಯಂ ಕಸ್ೈಚಿದಿಾದಿತಕತಲಸಞ್್ಚತವಿದ್ತಷ್ೀ  
ಚಕಾರ್ೀತಥಂ ಬತದಿಧಂ ತನ್ರ್ವದ್ನಾಲ್ ೀಕಮತದಿತಾಃ || 57 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ- 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ | 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗಯಸೃತೀಯೀSಭವತ್ || 58 || 

 

 || ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ತೃತೀರ್ಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https:/  

Page 22 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ  
ಜ ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

|| ಅರ್ ಚತತರ್ಯಾಃ ಸಗಯಾಃ || 
 

ಅಥ್ೀನ್ದರರ್್ ೀತತನಕವಾಮನ್ ೀದ್ುವಪರಸಿದಿಧಮತ್ಾಕರ್ಯಪವಂರ್ಸಮುವಾಃ | 
ಭತವಿ ರ್ತರತ್ಾದ್ಂ(ತ್್ ೀ ಡ್ಂ)ಙಚಕಪುರಾಧಿನಾರ್ಕ್ ೀ ಬಭ ವ ತಮಮ ಣಡ್ಣಾರ್ಕಾಭದ್ಾಃ ||1 || 

 

ತದ್ನ್ಾವಾಯೀ ಜನಿತ್್ ೀ ದಿಾಜ್ ೀತುಮ್ೀ ಮಹಿೀತಲ್ೀ ತಮಮರಸಾರ್ಯನಾಮಭಾ ಪ | 
ಉವಾಸ ನಾರಿೀಸರಸಿೀತವಿರ್ತರತ್ಾಂ ಪುರಿೀಮತದಾರ್ ೀ ನಿಜತ್್ೀಜಸಾಜಿಯತ್ಾಮ್ || 2 || 

 

ಅಜಾರ್ತಸಾಮದ್ವನಿೀಸತರ್ ೀತುಮಾದ್ತುವಿ ಪರತೀತಾಃ ಫಣಿಶ್ಾಯಸಂಜ್ಞರಾ | 
ಚಕಾರ ವಾಸಂ ಕೃತಮಾಲ್ಲಕಾಪಗಾಪರ್ಾಃಪವಿತ್್ರೀ ಮಧತರಾಭಧ್್ೀ ಪುರ್ೀ || 3 || 

 

ಅರಾತವಿದ್ಾದಿಾಜರಾರ್ಯವೃ(ಮೃ)ದಿಧಮತನರಸಾತೀನಿತಯನಿವಾಸಮನಿದರಮ್ | 
ಅಭ ದ್ಭ ತ್್ ೀಪಮಬತದಿಧಸಾಗರಾಃ ಸತತ್್ ೀSಸಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹನಾಮಭಾ ಪ || 4 || 

 

ಕೃತ್್ ೀಪನಿೀತ್್ೀಾಃ ಸತಕೃತ್ಾಕೃತ್್ೀರರ್ಂ ಸತತಸಯ ವ್ೈವಾಹಿಕಶ್್ ೀಭನ್ ೀದ್ರ್ಮ್ | 
ಚಿಕಿೀಷ್ತರಯರಾಗಾತಕಲ ರ್ತರ ಸಂಸಿಥತ್ೌ ಸತತ್ಾವಿವಾಹ್ ೀತನವಕಾರಿದ್ಮಾತೀ || 5 || 

 

ಸಮಾಗತಂ ಸದ್ಮ ಸತತ್್ ೀಚಿತಂ ವರಂ ಸಾಕಿೀರ್ವಂಶ್ಾನ್ತಗತಣಾನ್ಾಯೀದ್ುವಮ್ | 
ಸತತ್ಾಕರಂ ಗಾರಹರ್ತ ಸಮಮಾನ್ಯಧಿೀರಪೂಜರ್ತುತಾತರೌ ಸಬಾನ್ಧವೌ || 6 || 

 

ಅಥ್ ೀಪನಿೀತಂ ವಿದ್ಧ್್ೀ ಪತ್ಾಗರತಾಃ ಸಮತದ್ುವಸಾಯತಮಗತಣಾನ್ತಕಾರಿ ಾಃ | 
ಸತತಸಯ ಗಗಯಾಃ ಕ್ಷ್(ಶ್)ತವಾಸವೀ(ಸ್ ೀ)ರ್ಥಾ ಸಾವ್ೈರಿಧ್ಾತರೀಮರ್ನಾಗರಜನ್ಮನ್ಾಃ || 7 || 

 

ಣತ್ೌ ವಸನ್ುೀSನ್ತಜಮಷ್ಟಹಾರ್ನ್ಂ ತಮಗರಜ್ ೀ ಮಾಸಿ ಮಧ್ಾವುಪಾನ್ರ್ತ್ | 
ನಿಘ ತಟನಾನಾಲ್ಲಪಲಬಧನ್ೈಪು ಂ ಪತತಾಃ ಸಮಾ(ಸ ಮಾ)ನ್ಂ ಕಲರ್ನಿುವಾತಮನ್ಾಃ || 8 || 

 

ಉಪಾಸದ್ತುಂ ಕತತಕ್ೀನ್ ಶ್್ೀಮತಷ್ಟೀನಿಧಿಾಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಿಸಿಂಹದ್ೈಶ್ಕಮ್ | 
ತಪೀಧಿಸಾನಿದೀಪನಿಭ ಸತರ್ ೀತುಮಂ ರ್ಥಾ ರ್ಶ್್ ೀದಾತನ್ರ್ಸಾಯೀಮರ್ಾಃ(ರ್ಂ) || 9 || 

 

ದಿಾಪಞ್ಾಕೃತಾಾಃ ಶ್ರತಮಾತರತಾಃ ರ್ತರತತರ(ತ್್ೀ ತರ)ವಿಷ್ಟಪೀದಾಯನ್ವನಿೀಮಹಿೀರತಹಾಃ | 
ಬಟತದಿಾಯತೀರಾಂ ಬಟತಭವಯರ್ಸನಮೈರಧತು ಶ್ಾಖಾಂ ಧರಣಿೀಸತರ್ೀರ್ಾರಾಃ || 10 || 

 

ಅಸಾವಗೃಹಾಣದ್ಪ ಕಾವಯಮಗಿರಮಂ ಮಹಿೀಸತರ್ ೀSನ್ಧಯರ್ನ್ೀ ವರ್ಸನಮೈಾಃ | 
ಅಚಷ್ಟ ಧಿೀಮಾನ್ನಿರಿೀಕ್ಷ್ತಂ ಪುನ್ಸುದ್ೀವ ಪೃಷ್ಟಂ ಗತರತಣಾSನ್ಯವಾಸರ್ೀ || 11 || 
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ರಹ್ ೀ ದಿವಾರಾತರಮಸಙ್ವಯಚಿನ್ುನ್ಂ ಸತೀರ್ಯಯಸಾಥ್ೀಯನ್ ಕತತ ಹಲಾತ್ ಕೃತಮ್ | 
ಸತಜಾತಕಮಾಯತರ್ರ್ಂ ಸತತ್್ೀ ಕೃತಂ ಚಕಾರ ಪತ್್ರೀ(ತ್್ೈ)ವ ಮಹಿೀರ್ಸಾ ಮತ್ೌ ||12 || 

 

ವಿಹಾರಭ್ೀದಾನಿಾವಿಧ್ಾನಿಾಶ್ಾಲಧಿೀಾಃ ಸಕೃದಿಾಲ್ ೀಕ್ಯೈವ ಸಖಿವರಜ್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾನ್ | 
ತ್ಾನ್ೀವ ಸಙ್ುೃಹಯ ತಪೀಭಶ್ೀಲನಾಕೃತ್್ೀ ಸದ್ೈವಾತನ್ತತ್್ೀ ಸಮ ಸಾದ್ರಮ್ || 13 || 

 

ಸ ವಾರ್ತವ್ೀಗಾತನ(ಗಾಾಃ ಸ)ರಿತ್್ ೀSಪಯವಾತರತ್ ಸಾಬಾಹತನಾ ಬಾ  ಇವಾತರಂಹಸಾ | 
ಣಜತವರಜನ್ಾಕರಪದಾತ(ರ್ಯ)ಪದ್ಧತಂ ಸಾಹೃದ್ೃಜತ ಬರಹಮಗತಂ ನ್ರ್ನಿುವ || 14 || 

 

ನಿರನ್ುರಂ ಸೃಷ್ಟಸಮಿೀರ ಸಾನ್ಪರಧ್ಾನ್ಲ್ಲೀಲಾಂ(ಲಾಾಃ) ಪುಲ್ಲನ್ೀ ಸಖಿವರಜ್ೈಾಃ | 
ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಾಗರಯಜಪಾಙ್ುರ್ೀಚಕಪರಧ್ಾನ್ಯೀಗಂ ಗತ ರ್ನಿುವಾತನ್ ೀತ್ || 15 || 

 

ಸರಸಾತೀಮಚಾತತರಾಸಯಭಾಸತರ್ೀ ಸಾಭ ರ(ಭ ) ಭವ್ೀSಸಮನ್ನರತವಯಸಾಮಯಹಮ್ | 
ಇತೀವ ಮಾರಾಃ ಸತತಂ ವಿರಾಜತ್್ೀ ಸಹ್ೀತ ಕ್ ೀ ವಾ ಸಹಜ್ೀ ಸಮತನ್ುತಮ್ ||16 || 

 

ಮಹಾಮತಂ ಮಾ ವಕಂ ಚ ತದ್ಾಚಾಃ ಕೃತ್ಾಧಿವಾಸಂ ಸಹಶ್ಾರದ್ಂ ವಿಧಿಮ್ | 
ವಿದ್ತಾಃ ಪರಂ ಬರಹಮಸದಾಗಮಂ ಬತರವದಿಾಮತನಯರ ಪಂ ನ್ರ್ನ್ದ್ಾರ್ಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ ||17 || 

 

ಕಪೀಲರಾಜನ್ುವರ್ ೀಮವಲಿರಿೀವಿವ್ೀಷ್ಟಟತಂ ರಾತ ತದಾ ತದಾನ್ನ್ಮ್ | 
ಸಮಾನ್ತ್ಾಂ ತ್್ೀನ್ ರ್ದಾ ಬಹಿಗಯಲತಕಲಙ್ಕರ್ೀಖಾವೃತಮಿನ್ತದಮ ಡಲಮ್ ||18 || 

 

ಗಲಾನ್ುಪೀತಪರ(ತ್್ೀ ಪರ)ಸವಾಸವ್ೈಾಃ ಪುನ್ಸುದಿೀರ್ಲ್ ೀಭಾಚಾಲ್ಲತ್ಾಲ್ಲಭರ್ತಯತಮ್ | 
ರ್ರತನರ್ ೀಜಾತಮಿವಾಸಯ ಭಾಸತ್್ೀ ಮತಖಂ ಪರಿೀತಂ ನ್ವಗ ಡರ್ ೀಮಭಾಃ || 19 || 

 

ವಿಲಮಿುತ್್ೀ ರ್ಮರ್ತರಮಹಾಃಪರಮಾರಾ ದಿಾತರ್ಯರ್ರ್ಯೃಙ್ಕಲಮಧಯಸಿೀಮನಿ | 
ತದಾನ್ನ್ೀ ರ್ಬದ(ಛದ್ಮ)ಸತವ ಯಭಾಜನ್ೀ ವಿರಾಜತ್್ೀ ವಿಸೃತಶ್ಾಸಾಶ್್ೀವಧಿಾಃ || 20 || 

 

ಕರಿೀರ್ಾರಾಣಾಂ ಧರಣಿೀಸಮಾಗಮೀ ಭವ್ೀದ್ತಪಾದಾನ್ಮಸಂರ್ರ್ಂ ಭತರವೌ | 
ಅಮತಷ್ಯ ನ್ ೀ ಚ್ೀತಾರಥಾ ಕರ್ಂ ಕ್ಷ್ತ್ೌ ಭವ್ೀದ್ರ್ಂ ಶ್ಾಮಲ್ಲಮಾ ಮನ್ ೀಹರಾಃ || 21 || 

 

ಅಮತಞ್ಾದ್ೀಣಾಙ್ಕವಿಭಾವರಿೀಶ್ತತದ್ಯಲ್ೀನ್ ಕೃತ್ಾಾSಸಯ ಲಲಾಟಮ ಡಲಮ್ | ಸರ್ ೀಜಭ ಸುಸಯ 
ಕಲಙ್ಕರ್ೀಖಿಕಾಂ ಚಕಾರ ಚಿಲಾಿಲತಕಾಮಪ ಪರಭತಾಃ(ಭ್ ೀಾಃ) || 22 || 
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ನ್ವಾಕೃತ್್ೀರಸಯ ಲಲಾಟತ್ಾಮಸಿೀವಿಟಾಧಯಬಮಾುಗರಲಸತತನಧ್ಾರಸಮ್ | 
ಉದ್ಗರನಾಸಾಭರ(ಸಾ ಭರ)ಮಮಾಗಯನಿಗಯತಂ ಬಭತಯ ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ಮೃತಂ ಕತತ್್ ೀSಧರ್ೀ ||23|| 

 

ರಜ್ ೀಗತ ಸುಸಯ ಮನ್ ೀSತನಿಮಯಲಂ ಪರವ್ೀಷ್ತಟಕಾಮ್ೀSಪಯಪಟತಸುಪೀಬಲಾತ್ | 
ದ್ತರಾರ್ರಾ ಹನ್ು ಚಿರಂ ನಿವತಯತ್್ೀ ದ್ೃಶ್್ ೀರ್ತಯಗಲಾಯಮಧರ್ೀSತಭಾಸತರ್ೀ || 24 || 

 

ಮನ್ ೀಹರ್ೀ ತನ್ತಮಖಗಭಯಮನಿದರ್ೀ ಚಿರಂ ರಸಜ್ಞಾನಿಭತ ಲ್ಲಕಾಞ್ಚಾತ್್ೀ | 
ವಚ್ ೀSಧಿದ್ೀವಾಯಾಃ ರ್ರ್ನ್ಕಿರರಾಜತಷ್ ೀ ರದಾವಲ್ಲಂ ಹಾರಲತ್್ೀತ ಮನ್ಮಹ್ೀ || 25 || 

 

ಸರನ್ಧರಕ ಯದ್ಾರ್ಮಾನ್ಧರದ್ೀಶ್ಕಾಾಃ ಪಯೀಧಿಕನಾಯಮನ್ತಬೀಜರ್ೀಖಿಕ್ೀ | 
ಸತವ್ೀಷ್ವ್ೀದ್ಪರ ವೌ ತತ ಸಞ್್ಗತಾಃ ಸತಮೀಧಸ್ ೀSಸಯ ದ್ರವಿಡಾವನಿೀಸತರಾಾಃ || 26 || 

 

ಅನ್ಙ್ುಕತಮಿುೀಶ್ತತರ್ೀತದಾನ್ನ್ಪರಭಾಸತಧ್್ ೀದ್ನ್ಾತ ಖ್ೀಲತಶ್ಾರಮ್ | 
ಸಹ್ೈವ ವಧ್ಾಾ ಸಹಸಾ ಸಮತದ್ಯತ್ೌ ಕರಾವಿವ್ೈತ್್ೀ ಲಸತ್್ ೀSಸಿತ್್ೀ ಭತರವೌ || 27 || 

 

ಅಮತಷ್ಯ ರ್ತದ್ಧಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ಪಯೀಧಿಜಾಮನ್ ೀಹರಾನ್ುಾಃ ಪುರಮೀವ ಮನ್ಮಹ್ೀ | 
ಉರಾಃ ಕವಾಟಂ ಸಥನ್ಕಿೀಲಕಿೀಲ್ಲತಂ ಪರರಾತ ರ್ದ್ ರೀಮಲತ್ಾಭರ್ೃಙ್ವಲಮ್ || 28 || 

 

ತದಿೀರ್ನಾಸಾನಿಟಲದ್ತಯತಚಮಲದ್ತಯಸಿನ್ತಧ ಸಿನ್ತಧಪರಭತಸಙ್ುಮಸಥಲ್ೀ | 
ಸತುರನ್ಮಹಾವತಯವಿಭ ಷ್ಟತ್ಾನ್ುರ್ೀ ವಿಭನ್ುವ್ೀಲ್ೀ ಇವ ಚಿಲಿವಲ್ಲಿಕ್ೀ || 29 || 

 

ತದಾನ್ನ್ೀ ಕಾನಿುಪರ್ಾಃಪಯೀನಿಧ್ೌ ನಿಮಜ್ನ್ ೀನ್ಮಜ್ನಿಕ್ೀಲ್ಲಕಾರಿಣಾ | 
ಸತಮೀಷ್ತಣಾ ನ್ ನ್ಮಿಮೌ ಸಮತದ್ಯತ್ೌ ಭತಜೌ ಭತರವೀ ರ ಪಭೃತ್ೌ ವಯರಾಜತ್ಾಮ್ ||30 || 

 

ಅನ್ುಕಲಾಯ ಗತಣ್ೈಕಮನಿದರಂ ಹರಿಂ ಜಗದಾಾಯಪುತನ್ತಂ ಹೃದ್ನ್ುರ್ೀ | 
ನಿಧ್ಾತತಕಾಮಸಯ ಭತಜಾನ್ುರಂ ಕರಮಾದ್ಮತಷ್ಯ ವಿಸಾುರಮಪಾರಮಭಯಗಾತ್ || 31 || 

 

ಮನ್ ೀ ರಮೀಶ್ಾಸಾದ್ಮಸಯ ಮಞ್ಚ್ಲಂ ವಿಹತತಯಮಮ್ುೀರತಹಸಾರ್ಕ್ೀSಞ್ಾತ | 
ಉರ್ ೀ ವಯಲಾಸಿೀತುಲಕ್ ೀ(ಕ್ೀ)ದ್ರ್ ೀನ್ುತ್್ೀ ಫಲ್ೈ(ಭಟ್ೈ)ಸುದಿೀಯೈಬಯಹಿರಪಯತ್್ೀ ಇವ || 32 || 

 

ಮೃಣಾಲವಲ್ಲೀಿಂ ಕರ್ರ್ನಿು ಕನ್ಧರಾಂ ಮತಖಾರವಿನ್ದಸಯ ವಿಕಸಾರಶ್ರರ್ಾಃ  | 
ಪರ್ೀ ತತ ನಾಲಂ ಮೃದ್ತಲಂ ಗಲಂ ಜಗತಮತಯಖಾಭಧ್ಾ(ಭಾ)ಭೃನ್ತಮಕತರಸಯ ಬನ್ತಧರಮ್ || 33 || 

 

ಉಪ್ೀರ್ತಷ್ ೀ ಜಾಗರದಾಯನ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ ಹೃದ್ಮತುಜಾದ್ಕ್ಷ್ ತತ್್ ೀ ಹೃದ್ಮತುಜಮ್| 
ಅಮತಷ್ಯ ಕ ಠಸಿಥತತ್್ೈಜಸಾತಮನ್ ೀ ಗೃಹಾಣಿ ರ್ೀಖಾತರತರ್ಂ ಗಲಾನ್ುರ್ೀ || 34 || 
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ಸದ್ೈವ ದಾಹ್ ೀ ನ್ಹ(ಹನ್)ನ್ಂ ಕಪೀರ್ಾರ್ೈರಗಸುಪಾನ್ಂ ಮರ್ನ್ಂ ಮಹಿೀಭೃತ್ಾ | 
ಇತೀವ ಸನ್ುಜಯ ಸಮತದ್ರಮಾದ್ರಾದ್ಮತಷ್ಯ ಕಮತುಗಯಲತ್ಾಮವಾಪುವಾನ್ || 35 || 

 

ಕರೌ ಕೃತ್ೌ ಚ್ೀನ್ುವಚ ತಪಲಿವ್ೈಾಃ ಕರ್ಂ ಸಹ್ೀತ್್ೀ ಸತತ್ಾಮತುಸಙ್ುತಮ್ | 
ಸದ್ ೀದ್ಯತಸಾಯಸಯ ಸತಕಮಯದಾನ್ಯೀರಿತೀವ ವ್ೀಧ್ಾಾಃ ಕಮಲ್ೀ ಕರೌ ವಯಧ್ಾತ್ || 36 || 

 

ಅಮತಷ್ಯ ಲ್ ೀಕತರರ್ರಕ್ಷ ಕಿರರಾನಿಬ್ ೀಧನಾಯೀಹ ನ್ೃಣಾಂ ತನ್ ದ್ರ್ೀ | 
ಮಹಾಮಹಿಮ್ುೀSಸಯ ವಲ್ಲತರರ್ಚಮಲಾತ್ ಕೃತ್ಾ ವಿಧ್ಾತ್ಾರ ಕಿಮತ ಚಿಹುರ್ೀಖಿಕಾ || 37 || 

 

ಪಾದೌ(ಪದ್ೀ)ಕೃತ್ೌ(ತ್್ೀ) ಚ್ೀತಕಠಿನೌ(ನ್ೀ) ಮರಾ ಪದಾ ವರಜ್ೀದ್ರ್ಂ ತನ್ು ಸಹ್ೀ 
ನ್ವಾಕೃತ್್ೀಾಃ | 
ಚಿರ್ೀ  ರಾನ್ೀನ್ ಚರ್ೀ(ವರಜ್ೀ)ದ್ಾಸತನ್ಧರಾಮಿತೀವ ವ್ೀಧ್ಾ ಮೃದ್ತಲೌ(ಲ್ೀ) ವಯಧ್ಾದಿಮೌ(ಮೀ) 
|| 38 || 

 

ಣಣಾದ್ೃಷ್ಟೀಣಾಮರ್ ಮತಕಿುಭಾಜನ್ಂ ಮತಮತಕ್ಷತಮಗರಯಂ(ಗರಯಾಃ) ಸತಧಿರಾಮೃ ದ್ಾರಾತ್ | 
ತದ್ಗರಜ್ ೀ ವಿೀಕ್ಷಯ ವಿವಾಹಮಙ್ುಲಂ ವಿಧ್ಾತತಮೈಚಮದ್ತುರತರಾಜನಾಮವಾನ್(ಭಾ ಪ) || 39 || 

 

ತದಾಗರಹಾರ್ೀ ಮಹನಿೀರ್ವ್ೈಭವ್ೀ ನಿಜಾಗರಹಾರಸಯ ಸಮಿೀಪವತಯನಿ | 
ಲಲಾಸ ಕಾಚಿತನವಕತಲ(ತನಗತ )ಸಯ ಸದ್ತುಣ್ೈಾಃ ಸಮೀSನ್ಾವಾಯೀ ಜನಿತ್ಾಗರಯಕನ್ಯಕಾ || 40 || 

 

ಸಮತದ್ರಪತುೀ ಭವಿತ್್ೀತ ಸಾದ್ರಂ ಪರಸಾದ್ಯ ವಾಣಿೀಮಸೃಜತಾತ್್ೀತ ವಾ | 
ಸರ್ ೀವರ್ ೀ ನಾಭರಿವ್ೀತ ವಾ ಪುನ್ಾಃ ಸರಸಾತೀತ್್ಯೀವ ಜತಹಾವ ತ್ಾಂ ಜನ್ಾಃ || 41 || 

 

ವಿವ್ೀಕನ್ೈಪು ಯವಿನಿೀತದಾಕ್ಷ್ಣಿೀಪತೀರ್ಭಾವಪರಮತಖಾ ನಿಜಾ ಗತಣಾಾಃ | 
ಸತಜಾತಮಾತ್ಾರ ಅಪ ಶ್್ ೀಭನಾಕೃತ್್ೀಾಃ ಸಮೀತರಾಸ್ುೀ ಸಫಲಾ ಇವಾಸತ್್ೀ || 42 || 

 

ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಪಲಿವಕಾನಿುಸಮಾದಾಂ ನಿಗ ಢಗತಲೌು(ಲ್ುೀ) ನ್ಖರಾಾಃ ಪರಭಾಕರಾಾಃ | 
ನಿರಸುಕ ಮಾಯಕೃತನಿೀ ಚ ಜಾನ್ತನಿೀ ಕರೌ ತದ್ ರ  ಕರಿಣ್ ೀ ಮನ್ ೀಹರೌ|| 43 || 

 

ಘನ್ಂ ತದಿೀರ್ಂ ಜಘನ್ಂ ರ್ಥ್ ೀಚಿತಂ ಕೃರ್ಂ ವಲಗುಂ ತತ ಕತಶ್್ೀರ್ಯೀ ರ್ರೌ | 
ನ್ಖಾನಿ ರತ್ಾುನಿ ಬಸಾನ್ತಜೌ ಭತಜೌ ಗಭೀರನಾಭ್ೀಗಯಹ(ಮ)ನ್ಂ ವಿಮ್ೀಹನ್ಮ್ || 44 || 

 

ಗಲ್ ೀSತತಲ್ ೀSಸಾಯಾಃ ಫಲಕ್ೀ ಚ ತ್ಾಲತನಿೀ ಮತಖಂ ತದಿೀರ್ಂ ರ್ಶ್ನಾSSಸನ್ ೀನ್ತಮಖಮ್ | 
ರದಾರ್ಾ ಗತನಾದನ್ಯಧರಂ(ರಾಃ) ಸತಧ್್ ೀದ್ರಂ(ರಾಃ) ಸಮತನ್ುತ್ಾ ಗನ್ಧಫಲ್ಲೀವ ನಾಸಿಕಾ || 45 || 
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ಶ್ಶ್್ ೀರಮತಷ್ಯಸಿುಲಕಸಯ ಕ್ೀಲ್ಲನಿೀಸಖಸಯ ಡ್ ೀಲ್ೀವ ಲಲಾಟಪಟಟಕಾ | 
ಚತತಷ್ಕಪದಾಯರ್ಸರ್ೃಙ್ವಲಾಶ್ರತ್ಾ ಲಲನಿುಕಾರತುಗತಲ್ಲಚಮರಾಜಿತ್ಾ || 46 || 

 

ತ್ಾಮತದಿಾವಕ್ಷತಾಃ ಸತರಭೌ ಸಮಾಗತ್್ೀ ವಟತವರತ್ಾನಾಂ ಚ ಚತತಷ್ಟರ್ಂ ಮತದಾ | 
ವಿಧ್ಾರ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಲ್ಲಖತ ಸಮ ವ್ೀಙ್ಕಟ್ ೀ ವಿಕಲ್ಲಾತಂ ಸಿನ್ತಧನ್ದಿೀನಿಮಜ್ನ್ಮ್ || 47 || 

 

ಸಗ್ ೀಪಕಾಮಿುಕಾಗರಜಾಃ ಸತಹೃಜ್ನ್ೈಸನಮನಿಾತಾಃ | 
ಉಪಾವಿರ್ತತನಪೂಜಿತ್್ ೀ(ಸ ಪೂಜಿತ್್ೀ) ಮತದ್ೈವ ಕನ್ಯಕಾಪದ್ಮ್  || 48 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ  
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ | 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗಯರ್ಾತತಥ್ ೀಯSಭವತ್ || 49 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಚತತರ್ಯಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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|| ಅರ್ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗಯಾಃ || 
 

ಅರ್ ವಿವಾಹಸಮತತತನಕಕನ್ಯಕಾಗತ ಮಣಿಪ(ಣಿೀ ಪ)ತರೌ ನಿಜಮನಿದರಾತ್ | 
ಅಗಮತ್ಾಮಭವಿೀಕ್ಷ್ತತಮಾದ್ರಾದ್ಾರಮತಪಾಗತಮಾತಮಪುರ್ ೀದ್ರಮ್ || 1 || 

 

ದ್ತರತಮತಪ್ೀತಯ ವರಂ ಪತರೌ ಚಿರಂ(ಚಿರಾನ್ತಮ) ಮತಹತರವ್ೀಕ್ಷಯ ಮತದ್ಂ ಸಮವಾಪತತಾಃ | 
ಪದ್ರ್ತಗಪರ ತಸಯ ಪಟೀ(ರ್ವಿೀ)ರ್ಸ್ ೀSಸಯ ಚತತರಸಯ ಸಮಾಶ್ಷ್ಮ ಚತತಾಃ || 2 || 

 

ಸಮಸಮಾಾಃ ಪರಿಷ್ಸಾಜಿರ್ೀ ಮತದಾSಧಿಕಸಮಾನ್ ಪೃರ್ತಕಾಾಃ ಪರ ಮನಿು ಚ | 
ಬಹತವಯೀಭರಿತ್ಾ ಬಹತಲಾಶ್ಷ್ಂ ಜಗರಿ(ದಿ)ರ್ೀ ವಿವಿಧ್್ೀಷ್ಾಷ್ಟ ಬನ್ತಧಷ್ತ || 3 || 

 

ನಿಜಗೃಹ್ ೀಪಮನ್ೈಜನಿಕ್ೀತನ್ಂ ಜಿತವಿಶ್ಾಲಪುರಂ ನಿಜಸಮಾದಾ | 
ಅನ್ರ್ತ್ಾಂ ವಿನ್ರಾವನ್ತಂ ವರಂ ಸಸತಹೃದ್ಂ ಸತಹೃದಾ ಸಹ ದ್ಮಾತೀ || 4 || 

 

ಬಹತವಿಧಂ ಪರಮಾನ್ುರಸಾರ್ನ್ಂ ವರನ್ರ್ ೀSಭಯವಹೃತಯ ತದಾಹೃತಮ್ | 
ನಿಬಡ್ಪಟಟವಿತ್ಾನ್ಕಶ್ೀತಲ್ೀSಪಯಹಹ ತತಷ್ತಟವುರಾತಪಭ್ ೀಜನ್ಮ್ || 5 ||  

 

ಅಭದಿದ್ೃಕ್ಷತಜನ್ೀ ವರಮಾದ್ರಾದ್ತಪಗತ್್ೀ ಭವನ್ಂ ತದ್ನ್ತಜ್ಞರಾ | 
ಕೃತಪರಸಾರಸಙ್ಕರ್ನ್ ೀ ಜನ್ಾಃ ಸತಖಮತವಾಸ ನಿಶ್ಾಮಿಹ ವ್ೀರ್ಮನಿ || 6 || 

 

ತರದಿವ(ದ್ರ್)ದ್ೀವದಿಶ್ಾಧರಕನ್ದರ್ೀ ಸಮತದಿತ್್ೀ ನ್ಲ್ಲನಿೀಪರಿಣ್ೀತರಿ | 
ತರಪದ್ರಾ ಸವಿತ್ಾರಮೃಚಾ ವರಂ ಪರಿ ಮನ್ು( ತವವು)ಮತಪಾಸತ ತ(ಸ)ಜ್ನಾಾಃ || 7 || 

 

ವಸನ್ವಾಹನ್ಕತಙ್ತಕಮಚನ್ದನ್ೈವಿಯವಿಧರಮಯರಸ್ೈರಭಾಃ(ಪರಿ)ಪೂಜಯ ತಮ್ | 
ತಾರಿತಮಾರಭತ್ಾಭತಯದ್ಯೀತನವಂ ದಿಾಜವರ್ೈಾಃ ಪತರೌ ಸಹ ಸದ್ಮನಿ || 8 || 

 

ಸಮಸು(ಗರ)ವಸ ುನಿ ನ್ವಗರಹ್ೀಭ್ ಯೀSಪಯನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ನಿರವಗರಹಾರ್ಯಮ್ | 
ಕತತ ಹಲಾತ್ೌು ಕತಲದ್ೀವತ್ಾಯೈ ಸಮಪಯರಾಮಾಸತತರಾದ್ರ್ೀ  || 9 || 

 

ವಿರಚರ್ಯ ತತ ದಿೀಕ್ಷ್ತಾಃ ಪರರಾಜನ್ಂ ತನ್ತತ್್ೀ ಹನ್ು ರ್ಥಾ ಪರಧ್ಾನ್ರಾಗಮ್ | 
ಅತನ್ ೀತಕಲ ಕನ್ಯಕಾಪರದಾನ್ಂ ಮಧತಪಕ್ೈಯರಭಪೂಜಯ ತಜ್ನ್ಸುಮ್ || 10 || 

 

ವರಮತಖ್ೀನ್ತದವಿಲ್ ೀಕನ್ಸಙ್ತಕಚಲಿಪನ್ಪುಲಿಸರ್ ೀರತಹಕನ್ಯಕಾಮ್ | 
ಆರ್ಮಪರ್ಯದಿರ್ಂ ಚ ವರಾನ್ನ್ದಿಾಜಸಖಂ ಹಸಿತ್್ ೀತಾಲಲ್ ೀಚನಾ || 11 || 
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ಆಗತಯದ್ತರತಮಬಲಾ ಪರಹಷ್ಯಣಿೀ ಕಾಪಾಯಲ್ ೀಕಾಯಗಮನ್ಮನ್ಙ್ುಸಾರ್ಕಾಙಚುೀ | 
ನಾರಿೀಣಾಮತಚಿತತರಾಙ್ುರಾಗಪುಷ್ಾೈರಾನ್ಚಯ ಸಿಮತಲಪನಾSತ(ನಾ ತ)ರ್ ೀಹಿತ್ಾSS(ತ್ಾ)ಸತ|| 

 

ಇನ್ತದವದ್ನಾ ಕಲ್ಲತಮನ್ದಗಮ(ಹಸ)ನಾನಾಂ ಕತನ್ದರದ್ನಾ ಹಸಿತಹಂಸಗಮನಾನಾಮ್ | 
ಕನ್ತದಕಸಮಾಕೃತಪಯೀಧರರ್ತಗಾನಾಂ ಕನ್ತುನಿಜಜಙ್ುಮಜರ್ಧವಜಲತ್ಾನಾಮ್ ||13 || 

 

ಜಿತನಿೀಲಕ ಠರ್ತಕಮಞ್ಚ್ಭಾಷ್ಟಣಿೀ ಪರಪುಷ್ಟಟಮದ್ತಯವತಗಿೀತಗಿೀತತಾಃ | 
ಸದ್ನ್ಪರರಾಲಕತಸತಮಾಲಯೀ ವಧ ವರ ವಿೀಕ್ಷಣಾಗತಸತರಾಪಯತ್ಾ ಇವ || 14 || 

 

ಪರಮಿತ್ಾಕ್ಷರಾಮೃಚಮನ್ ದ್ಯ ಸತಹೃತನಮತಪಾಹೃತ್ಾನ್ಯಭನ್ವಾನಿ ಮತಹತಾಃ | 
ವಿವಿಧ್ಾಂ ಪುರ್ ೀಹಿತಜನಾವನ್ಯೀವಯಸನಾನಿ ಸಂಸದಿ ಸಮಾಪಯರ್ತ್ಾಮ್ || 15 || 

 

ಮರ್ನ್ಸಂಸೃತಸನ್ುತಸಮುಮತನತಗತರಾಜತ(ರ ಜಾಲ)ದಿೀಪಕಭಾಜನ್ಮ್ | 
ಭರಮರ್ತಾಃ ಸಮ ವಧ ವರಸಮತಮಖಂ(ಖ್ೀ) ದ್ತರತವಿಲಮಿುತಮೀತಯ ವರಾಙ್ುನ್ೀ || 16  || 

 

ನಾನಾವಿದಾಯಶ್ಾಲ್ಲನಿೀ ವೃದಿಧಭಾಜಾಂ ಭ ದ್ೀವಾನಾಂ ಭ ಷ್ಣ್ೈ ರಾಜಮಾನಾ | 
ವ್ೀದಾನ್ತಚ್ೈರತಚಾರನಿುೀ ಕಿರನಿುೀ ದ್ಮಾತ್್ ಯೀರಿತ್ಾಯಶ್ಷ್ಾಃ ಸಂಸದ್ ಚ್ೀ || 17 || 

 

ಬಾಲಾವ್ೀತ್ಾವಾಪುುತ್ಾಂ ದಿೀಘಯಮಾರ್ತನಿಯತ್ಾಯಂ ಪರೀತಂ ಚಾಷ್ಟಪುತ್ಾರನ್ ಗತಣಾಢಾಯನ್ | 
ರ್ಸುಂ ವಿತುಂ ಸನ್ುತಂ ಶ್್ ೀಭಮಾನಾಂ ಸೌಖಯಂ ಧನೌಯ ಧ್ಾನ್ಯಭ ಗ್ ೀಸಮೃದಿಧಮ್ || 18 || 

 

ಇನಾದರಣಿಬಲರಿಪುವ್ೈರಿಣಿೀವ ವಾಣಿೀ ಲ್ ೀಕ್ೀಶ್್ೀ ಕಲರ್ಪಯೀಧಿಕನ್ಯಕ್ೀವ | 
ಗ್ ೀವಿನ್ದೀ ಗರಲಗಲ್ೀ ಗಿರಿೀನ್ದರಕನಾಯ ಕನಾಯ ಸಾಯದ್ದಯತಮನ್ಾಃಪರಹಷ್ಟಯಣಿೀರ್ಮ್ || 19 || 

 

ನ್ತ್ಾಾ ಹರಿಂ ಗರತಮನ್ನ್ುರಮಾರ್ಯನಾರಿೀ ಸ್ೀವಾರತ್ಾ ವಸಿತವಾರಿಜಲ್ ೀಚನಾಭಾಃ | 
ದ್ತಷೌಟ ವಸನ್ುತಲಕಾವಿವ ತ್ಾವಭಾತ್ಾಂ ತತ್ಾರನ್ುರ್ೀ ಸತಕತತತಕಂ ಸತಮನ್ಾಃಪರಿೀತ್ೌ || 20 || 

 

ನಿರ್ತಜಯ ವಂರ್ಸಥನಿತಮಿುನಿೀವಯಧ ಪತ್ಾ ತದಿೀ(ವರಿೀ)ರಾರ್ಯಜನಾಚಯನಾಕೃತ್್ೀ | 
ವಧ ವರೌ ವಾರಿಜಲ್ ೀಚನಾವುಭೌ ಪರಸಾರಂ ಭ್ ೀಜಯತತಂ ಪರಚಕರಮೀ || 21 || 

 

ಭ ದ್ೀವಾನ್ ಭ್ ೀಜಯತ್ಾಾ ತದ್ನ್ತ ತದ್ತಚಿತ್್ೈರಮುರ್ೈದ್ಯಕ್ಷ್ಣಾಭಾಃ  
ತ್ಾಮ ುಲ್ೈಸ್ ುೀಷ್ಯತ್ಾಾ ವಿರಚಿತನಿರ್ಮಸಿಾೀ ಯಹಾನ್ಯೀವಮೀಷ್ಾಃ | 
ವಿದ್ಾತನಙ ಿ ೈನಿಯ(ಸಙ್ಿಮಿು) ಕಾಮಂ ವಿನ್ರ್ಮತಖಗತಣ್ೈನ್ಯನ್ದರ್ನ್ಾೀಙ್ಕಟಾಯೀಯ 
ದಿೀ್ಾಂ ಪಾರಪ್ಯೀವ ರ್ಜಾಾ ತದ್ನ್ತ ನಿಶ್ ಮತದಾ ಶ್್ೀಷ್ಹ್ ೀಮಂ ವಯತ್ಾನಿೀತ್ || 22 || 
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ಆಗಚಮನ್ ಪರ್ಥ ವಧ್ಾಾ ಸಾಕಂ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಮಂ ನಿಜಗಾರಮಮ್ | 
ಕಾನ್ನ್ಭ ಷ್ತ ವಧ ನಾಂ ದ್ ೀಹಲಲಕ್ಷ್ಮೀಮ(ರ)ಪರ್ಯದ್ತರತಮೀಧ್ಾಾಃ || 23 || 

 

ಚಕಿತಹರಿ ಶ್ಾವಕ್ೀಕ್ಷ ಸಿಾೀಚರ ಹತ್್ ೀSಪ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ರ್ಯದಿೀರ್ಾಃ | 
ನ್ನ್ತ ಹಸತತರಾಮಶ್್ ೀಕಶ್ಾಖಿೀ ಪರಕಟಯತತಂ ನಿತರಾಮಶ್್ ೀಕಭಾವಮ್ || 24 || 

 

ಕತರತಬಕವಿಟಪ್ೀ ಕತಶ್ಾರ್ರಾ್ಾಯಾಃ ಕತಚರ್ತಗಲಸುಬಕ್ೀನ್ ಕಾಮಲಾಙ್ಗುಯಾಃ | 
ಕಿಮಕೃತ ಸಮವಾಯನಾ ವಸನ್ುಸುಬಕಕತಲಾನಿ ತದಾಕೃತೀನಿ ರ್ಸಿಮನ್ || 25 || 

 

ಬಕತಲತರತರವಾಪಯ ವಾರಿಜಾ್ಾಯ ಮತಖರಸಸ್ೀಚ(ವ)ನ್ಮತನ್ುತ್್ ೀ Sಬಲಾರಾಾಃ | 
ಪರತಕೃತಮಕೃತ್್ೀವ ಪಕ್ಷಮಲಾ್ಾಯಾಃ ಪರಸವಪರಮಾರರಾ ತದ್ಙ್ುಭಾಜಾ || 26 || 

 

ಕತವಲರ್ದ್ಲನಿೀಲಲ್ ೀಚನಾಭಸಿುಲಕತರತಷ್ಾವಲ್ ೀಕಿತ್್ೀಷ್ತ ನ್ ನ್ಮ್ | 
ಪರತಫಲ್ಲತವಿಲ್ ೀಚನಾನಿ ನ್ ೀ ಚ್ೀತನಮರತಚಿಭಾಞ್ಚ್ ಕರ್ಂ ಸತಮಾನಿ ತ್್ೀಷಾಮ್ || 27 || 

 

ಪರಿಹಸನ್ಪರಾಾಃ ಪಯೀರತಹಾಕ್ಷಯಾಃ ಸತಮಕಪಟ್ೀನ್ ಹಸನ್ುಮಾಬಬನ್ತಧಾಃ | 
ವರತತತತಭರಙ್ುನಾ ನ್ಮೀರತಂ ಪರಿಹಸತೀತ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಕಿಂ ಮದಿೀರ್ಮ್ || 28 || 

 

ಕರಪರಿಮರ್(ಮಿಲ)ನಾತತಕಶ್್ೀರ್ರಾ್ಾಯಾಃ ಪರತವಿಟಪಂ ವಿಕಚತ್ ಪರಸ ನ್ಶ್ಾಲ್ಲೀ | 
ಸಭರ್ಮಭನಿರಿೀಕ್ಷ್ತ್ಾವಕಾಶ್್ ೀ ವಯಪಗತನಿದ್ರ ಇವಾಸ ರ್ತರ ಚ ತಾಃ || 29 || 

 

ಕತವಲರ್ದ್ಲನಿೀಲಲ್ ೀಚನಾನಾಂ ತನ್ತರತಚಿಮಿೀಕ್ಷ್ತತಮಿೀಕ್ಷ್ತ್್ ೀSಙ್ುನಾಭಾಃ | 
ತಲಕತರತರತದ್ಗರಸ ನ್ಜಾಲ್ೈದ್ಯರ್ರ್ತಲ್ ೀಚನ್ತ್ಾಮವಾಪ ನ್ ನ್ಮ್ || 30 || 

 

ರ್ತಕಪಕಕಲಕ ಠಕಿನ್ುರಸಿಾೀಸಮರ್ಹರವಿಸಮರ್ಗಾನ್ಮಾರ್(ನ್)ತ್ಾ್ಾಯಾಃ(ತ್ಾಙ್ಗುಯಾಃ) | 
ಸಕತತತಕಮತಪಕ ಯಯ ಸಮಮದ್ೀನ್ ಪರಸವಕತಲಂ ಪರವವಷ್ಯ ಕಿಂ ಪರರಾಲಾಃ || 31 || 

 

ಅಶ್್ ೀಕವೃ್ಾಾಃ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಪಾದಾಮತುಜತ್ಾಡ್ನ್ೀನ್ | 
ಉಲಾಿಸಮಾಪುಸನಹಸಾ ತದಾನಿೀಂ ರ್ಥ್ೈವ ಲ್ಲೀಲಾಕಮಲ್ೈರ್ತಯವಾನ್ಾಃ || 32 || 

 

ಭತಜಾಲತ್ಾಭಸುರತಣಿೀಜನಾನಾಂ ಮತ(ದ್ತ)ದಾನಿಾತ್ಾನಾಂ ಪರಿರಮುಣ್ೀನ್ | 
ಅಗದಿಾಕಾಸಂ ಕತರವೀSಪ ಪಶ್ಾಾನ್ುದ್ದ್ ದಿಾರ್ೀಫ್ೈಾಃ ಸತರವೀ ಬಭ ವ || 33 || 
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ಚನಾದರನ್ನಾನಾಂ ರ್ಫರ್ೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ಕತಮುಸುನಿೀನಾಂ ಕತಟಲಾಲಕಾನಾಮ್ | 
ವಿಕಾ(ಲಾ)ಸಿನಿೀನಾಂ ದ್ತಯತಮಾಲಲಮುೀ ಗ  ಡಷ್ಶ್ೀಧ್್ ೀಯಬಯಕತಲ್ ೀSವಸ್ೀಕಾತ್ || 34 || 

 

ಆಲ್ ೀಕನಾದಾರ್ತಲ್ ೀಚನಾನಾಂ ಮದ್ ೀದ್ಧತ್ಾನಾಂ ಪರಕಟಾನ್ತರಾಗಮ್ | 
ದ್ಧ್ಾರ ಶ್್ ೀಭಾಂ ತಲಕದ್ತರಮಾಣಾಂ ಪಾಲ್ಲಾಃ ಸಭೃಙ ುೈಾಃ ಸುಬಕ್ೈರಿ(ಸಥ)ದಾನಿೀಮ್ || 35 || 

 

ಗಿೀತ್ಾಯ ಮಹತ್ಾಯ ಕಲಕ ಠ(ಣಿಠ)ಕಣಾಠಯ ವಿಕಾಸಮಾಧತು ತದಾ ಪರರಾಲಾಃ | 
ತನ್ಮಞ್್ರಿೀ ಷ್(ರಿಷ್)ಟ್ ಚರಣಾಲ್ಲಗಿೀತ್ಾಯSವಿ(ಣಾಧಿ ಗಿೀತಯ ವಿ)ಯೀಗಿನಿೀ ಚಿತರಮಿದ್ಂ ವಿಷಾದ್ಮ್ 
|| 36 || 

 

ಪದಾಮನ್ನಾನಾಂ ವದ್ನಾನಿಲ್ೀನ್ ಶ್ರರ್ಂ ವಿವವ್ರೀ ಖಲತ ಸಿನ್ತಧವಾರಾಃ | 
ಬಾಹಾಲತ್ಾಸಾರ್ಯನ್ತ್್ ೀ ರಸಾಲತನದಾಙ್ತಕರ್ೈಾಃ ಕ ಟಕಿತ್್ ೀ ವಯಲಾಸಿೀತ್ || 37 || 

 

ವಾಣಿೀ(ವಾತ್ಾಯ)ವಿಶ್್ೀಷ್ೈವಯನ್ಜ್ೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪಕಪರರಾನಿಾಃಸಾನ್ಲಾಲನಿೀಯೈಾಃ | 
ಉದ್ಙ್ತಕರ್ ೀSಭ ದ್ರ್ ಕಣಿಯಕಾರ್ ೀ ರಾಗಾರ್ಾ ರ್ ನಾಂ ಹೃದ್ಯೀ ತದಾನಿೀಮ್|| 38 || 

 

ಮತಖಾನ್ತರಾಗಾನ್ಮಹಿಲಾಜನಾನಾಂ ಚಾಮಾೀರ್ಶ್ಾಖಿೀ ನ್ವಪಲಿವೌಘೈಾಃ | 
ಸಮತತಥತ್್ೈಸುತ್ ಕ್ಷ ಜಾತಶ್್ ೀಭ್ೈಸುದಾನ್ತರಾಗಿೀ ಸಮಭ ದಿಾಚಿತರಮ್ || 39 || 

 

ರಾಸಾಂ ನ್ ಮೀರತಾಃ ಕತಚಗೌರವ್ೀ  ತತಲಾಯತ್್ ೀ ನಾಜನಿ ಹಾಸಪಾತರಮ್ | 
ನ್ಕಾರರ್ತ ಪ ತತಾದ್ವಾಚಯಭ ರತಡ್ ಜಹಾಸ ಹಾಸಾತತಕಸತಮೈರ್ಾ ತ್ಾಸಾಮ್ || 40 || 

 

ಷ್ಡ್ಙಚಿ ರಸಙ್ಗಿರವಕ್ೈತವ್ೀನ್ ಗಾರ್ನ್ತಮದಾ ಮಾಧವಕಿೀತಯಮತಚ್ೈಾಃ | 
ದಿಾಜಪರವ್ೀಕ್ೈವಯಯರತಚತ್ ಪರವಿೀ(ಪರಿೀ)ತಾಃ ರ್ತಕ್ ೀ ರ್ಥಾ ತತರ ಹಿ ಖಿಂರ್ತಕದ್ತರಾಃ || 41 || 

 

ಕಿಂರ್ತಕಾಃ ಕತಸತಮಮಾಲರಾ ವನ್ೀ ಪುಲಿರಾ ಕಿಮತ(ಚ ನಿ)ತರಾಂ ವಿದಿದ್ತಯತ್್ೀ | 
ದಾನ್ವಾರಿಮಸತರಾನ್ಾಮಾಲರಾ ಮಣಿಡತಂ ಖಲತ ವಿಡ್ಮುರ್ನಿುವ || 42 || 

 

ಸ ಇತಥಮಾಲ್ ೀಕಯ ವನ್ಂ ಗತ್ಾನಾಂ ವಿಲಾಸಿನಿೀನಾಂ ವಿಹೃತಪರಭ್ೀದಾನ್ | 
ಉಪ್ೀನ್ದರವಜಾರಯತಕಾರ್ಸಾರ್ ೀ ಗೃಹಂ ಪರವಿಶ್ಾಯಬದಗಣಾನ್ತಮಮ್ೀದ್ || 43 || 
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ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ  
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ | 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯSಭವತಾಞ್ಾಮಾಃ || 44 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಪಞ್ಾಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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|| ಅರ್ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗಯಾಃ || 
 

ವಧ್ಾಾ ಸಾಕಂ ತತರ ತತಣಿಡೀರದ್ೀಶ್್ೀ ವಾಸಂ ಕೃತ್ಾಾ ವ್ಙ್ಕಟಾಯೀಯ ಮಹಾತ್ಾಮ(ವಿಶ್ಷ್ಯ) | 
ವಂಶ್ಾಚಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಸತಧಿೀನ್ದರಂ ದಿದ್ೃಕ್ಷತಾಃ ಚಾರತಪರಜ್ಞಾಃ ಪಾರವಿರ್ಚ್ ಾೀಲದ್ೀರ್ಮ್ || 1 || 

 

ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಂ ಮಾರತತಸಾರ್ಯಮಾತ್ಾರತ್ ನಿಮಯರಾಯದ್ಂ ರ್ತರ ನಿಷ್ಯನ್ದಮಾನ್ೈಾಃ | 
ಮಾಕನಾದನಾಂ ಮಾಗಯಭ ಮಧಯಗಾನಾಂ ಪೃರ್ಥವೀಚ್ೈತ್್ರೀಷಾಾತುಪಙ್ಗಕ ಮರನ್ದೈಾಃ || 2 || 

 

ಸಹಯ್ಾಮಭೃನ್ುನಿದನಿೀತೀರದ್ೀಶ್್ೀ ಭ ಯೀ ಭ ಯೀ ಭ ಸತಪವಾಯಗರಹಾರಾಾಃ | 
ಗಾರಮೀ ಗಾರಮೀ ತದ್ುೃಹಾಣಾಂ ಸಹಸರಂ ಗ್ೀಹ್ೀ ಗ್ೀಹ್ೀ ಪಣಿಡತ್ಾ ಏವ ಸವ್ೀಯ || 3 || 

 

ಗಾರಮೀ ಗಾರಮೀSಧ್ಾಯಪಕಾ ಜಾತಮಾತ್ಾರ ಗ್ೀಹ್ೀ ಗ್ೀಹ್ೀ ಸವಯಶ್ಾಸಾಾಗಮಾನಾಮ್ | 
ಸಾರ್ಂಪಾರತಹ್ ೀಯಮಧ ಮಾತನಿೀಲಂ ರ ಪೀಪ್ೀತಂ ರ್ತರ ನಿರ ಪಮಭರಮ್ || 4 || 

 

ನಿತಯಂ ರ್ಸಿಮನ್ತುವಯರ್ೈವಾಖಿಲಾ ಭ ಾಃ ಸಾಲಾಾಃ ಪೂಣಾಯ ಏವ ಸವ್ೀಯ ಫಲೌಘೈಾಃ | 
ಪೃರ್ಥವೀದ್ೀವಾ ದಿೀಕ್ಷ್ತ್ಾ ಏವ ಸವ್ೀಯ ಸಹಯ್ಾಮಭೃನ್ುನಿದನಿೀಸನಿುಧ್ಾನಾತ್ || 5 || 

 

ದ್ೀಶ್್ೀ ತಸಿಮನ್ ಭ ಮಿಭ ಷಾರ್ಮಾಣ್ೀ ಕತವಯನಾಾಸಂ ಕತಮುಘ ೀಣ್ೀ ಸತಧಿೀನ್ದರಮ್ | 
ದ್ೃಷಾಟವ ನಿತಯಂ ಮಾನಿತಸ್ುೀನ್ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್ ೀದ್ತಯಕ್ ುೀ ವ್ಙ್ಕಟಾಯೀಯ ಬಭ ವ (ವಿಶ್ಷ್ಯ) || 6 || 

 

ಶ್ಾಬದಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಜಾರ್ದ್ೀವಿೀಂ ಚ ಟೀಕಾಂ ಭಾಟಟಂ ತನ್ಾಂ ಭಾಮತೀಂ ಗೌರವಂ ಚ | 
ವಾಯಸಾಯೀಯಕಾುಂ ಚನಿದರಕಾಂ ವ್ಙ್ುಟಾಯೀಯ ರ್ತದ್ಯದ್ಾೀದ್ಂ ತತುದ್ಭಯಸಯತ ಸಮ || 7 || 

 

ಪಾರತಾಃಸಾುತ್ಾಾ ಸಾಧತ ವ್ೀದಾನ್ುಭಾಷ್ಯಂ ಶ್ಾಬದಂ ಪಶ್ಾಾತುಕಯಶ್ಾಸಾಂ ತತಸನಾಃ | 
ಪೂವಯಂ ತನ್ಾಂ ವಾ(ಚಾ) ವದ್ನ್ಾೀಙ್ಕಟಾಯೀಯ ತತಯೀಯ ರಾಮೀ ಕಾಂಶ್ಾದ್ಬಾದನ್ನ್ೈಷ್ಟೀತ್||8|| 

 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದ್ಕ್ಷ್ ದಾಾರಕ್ೀರ್ಂ ಪಾರಪುಸಾನಕಂ ವ್ಙ್ಕಟ್ ೀ ದ್ೀಶ್ಕ್ೀನ್  | 
ಮಾರಾವಾದಿವಾರತಮಧ್್ಯೀ ನಿಷ್ ಣಂ ಕಞ್ಚಾದ್ ಭಕ್ಷತಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ ವಾವದ್ ಕಮ್ || 9 || 

 

ಬರಹಾಮಭನ್ ುೀ ಜಿೀವಸಙ್ಿಾಃ ಕತತಸುವಂ ಬ ರಹಿೀತತಯಕ್ುೀ ಕ್ೀನ್ಚಿತುದ್ತುಧ್್ೀನ್ | 
ಮಿಥಾಯ ರ್ಸಾಮದಿಾರ್ಾಮಿತತಯಕುಮಾತ್್ರೀ ಕಿಞ್ಚಾತ್್ ೀSಸಿಮನಾುತರ ಮಾನ್ಂ ತಾಯೀಕುಮ್  || 10 || 

 

ಶ್ಾಸ್ಾೀ ನ್ ೀಕ್ ುೀ ನ್ ರ್ತರತಾಃ ಕ್ೀನ್ಚಿದಾಾ ರ್ಾಃ ಕಿಞ್ಚಾತಾಃರ್ಬದ ಉಕುಸುವಯೀತ | 
ಉಕ್ುೀ ತ್್ೀನ್ ಪಾರವಚ(ದ್)ದ್ಾಙ್ಕಟಾಯೀಯ ವಯಕುಂ ರ್ಸುವಂ ನಾರ್ೃಣ್ ೀಾಃ ಶ್ಾಬದಭಾಷ್ಯಮ್ || 11 || 
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ರ್ತರತ್ಾಾ ಕ್ ೀಪಾತುಸಯ ಶ್ಷ್ ಯೀSರ್ ಕಶ್ಾದಾುಷ್ಯಂ ಕಾ ತಾಂ ಕ್ಾೀದ್ೃರ್ಸ್ುೀSಭಮಾನ್ಾಃ | 
ಪೃಷ್ಟಶ್್ಾೀತ್ಾುಂ ಪರಕಿರರಾಂ ಕಿಂ ಬರವಿೀಷ್ಟೀತತಯಕುಸ್ುೀನಾನ್ (ನ್ತ)ಕುವಾನ್ೀವಮೀಷ್ಾಃ || 12 || 

 

ದ್ಣ್ಡೀನಾನ್ಯೈ(ನ್ಯ)ಸಾುತಡಿತಾಃ ಕತ ಡಲ್ಲೀವ ಸಾಥ (ಪಾನ)ಧ್ಾತ್್ ೀರ್ಯದ್ಯಙ್ ಲತಗನ್ುಸಯ ರ ಪಮ್ | 
ರ್ತರನ್ುಸ್ಯೀತಯಧಯವಾಕ್ಯೀ ಸ ತ್ಾಸಥ(ಪಾಪನ)ತುಸ್ಯೀತತಯಕಾುವ ವಾದಿನ್ಂ ಪೃಚಮತ ಸಮ || 13 || 

 

ಏತದಾಧತ್್ ೀಾಃ ಕಿಂ ರ್ಙ್ಞ್ಾತಸಯ ರ ಪಂ ಬ ರಹಿೀತತಯಕ್ುೀ ಚಿನ್ುರ್ನ್ುಧಯರಾಮೀ | 
ತತರತ್ಾಯನಾಂ ದ್ೀಶ್ಕ್ ೀ ಮಾಯಭಕ್ಷತಸ ುಷ್ಟಣೀಮಾಸಿೀದ್ತತುರ್ೀSಭಾಸಮಾನ್ೀ ||14|| 

 

ದ್ೃಷಾಟವ ಸವಯಂ ದ್ೀಶ್ಕಾಃ ಶ್ರೀಸತಧಿೀನ್ದರಾಃ ಪಾರಗಜ್ಞಾತಂ ಕೌರ್ಲಂ ಶ್ಾಬದಭಾಷ್ಯೀ | 
ಪಾರಚಿೀನಾಖಾಯಂ ತ್ಾಂ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಪೂವಾಯಂ ಪಾರದಾದ್ಸ್ೈಪರ್ಯತ್ಾಂ ಪಣಿಡತ್ಾನಾಮ್ || 15 || 

 

ತಞ್್ಚಪುರಾಯಮನ್ಯದಾ ರ್ತಲುಸ ತರಂ ವಾಯಖಾಯತ್ಾರಂ ವಾವದ್ ಕಂ ಜರ್ನ್ುಮ್ | 
ರಾಜ್ಞ್ ೀ ವಿದಾಾನ್ಯಜ್ಞನಾರಾರ್ಣ್ೀಜಾಯಶ್ಲ್ ೀತುಂಸಸುಂ ನ್ನ್ನಾದತಮಾತರಮ್ ||16|| 

 

ಕಾಲ್ೀSನ್ಯ(ನಾ)ಸಿಮನ್ ಕಾಕತ್ಾಲ್ಲೀರ್ರ್ಬ್ದೀ ಜ್ೀತ್ಾರಂ ತಂ ರಾರ್ಜ ನ್ಕವಿೀನಾದರನ್ | 
ತಸಾಯಂ ಪುರಾಯಂ ತಸುಮತದಾರಙ್ಕನ್ೀ ಚ ಪೌರಢಂ ಮೀನ್ೀ ರ್ಜ್ಞನಾರಾರ್ ಸುಮ್ || 17 || 

 

ವಿದ್ ಯೀದ್ ಯೀಗಾದಾಾ(ದ್ಾತನ)ರಾನ್  ರಾಪರ್ನ್ುಂ(ನ್ನ) ಪಾರಪೌುನ್ತಯಂ ಪಾತಕಂ ನಿಧಯನ್ತಾಮ್ | 
ಅತ್ಾಯಸನ್ುಶ್ರೀನಿದಾನ್ೀನಿದರ್ೀರ್ಧ್ಾಯನ್ ೀಪಾರ್ಂ(ಯೀ) ಬತದಿಧವಾಧಿಯಂ(ಧಿಾಃ) ಸಿಷ್ೀವ್ೀ || 18 || 

 

ಅಬದಸ್ಯೈಕಂ ಪರ್ಯ(ವಸಯ)ತ್್ ೀ ನಾಸಯ ನ್ವಯಂ ಸ ಥಲಂ ವಸಾಂ ಸನ್ುತಂ ಚಾಲಾಮ ಲಯಮ್ | 
ನ್ವಯಂ ವಸಾಂ ನ್ೈವ ಸ ಕ್ಷಮಂ ಕದಾಪ ್ೌಮೀ ತಸಿಮನ್ ಕಾ ಕಥಾSಕಿಞ್ಾನ್ಸಯ || 19 || 

 

ತ್್ೈಲಾಭಯಙ್ುಂ ವತನರಸ್ಯೈಕವಾರಂ ನ್ೈತಸಾಯಸಿು ಪಾರಜಯಮಾಜಯಂ ಕರ್ಂ ಸಾಯತ್ | 
ಅಗಿುಷ್ ಟೀಮೀ ನಾಧಿಕಾರಿೀ ಕರ್ಂ ಸಾಯತ್ ಜ್ ಯೀತಷ್ ಟೀಮೀಜಾಯನ್ುಸಂಸಾಥಧಿಕಾರಿೀ || 20 || 

 

ಕಾಲ್ೀ ಕಾಲ್ೀ ಲಭಯತ್್ೀ ನಾಸಯ ಭಕುಂ ಲಬಧಂ ಚ್ೀತುದ್ತುಜಯತ್್ೀ ಹನ್ು ಭ ಮೌ | 
ಪತ್ಾರಭಾವಾದ್ೀಕದಾ ನಾರ್ಥಯತ್್ೀSಪ ಕ್ಷತದಾುಧ್ಾರಾಾಃ ಶ್ಾನಿುಮೀವಾಲಭಷ್ಟ || 21 || 

 

ಛಿನ್ುೀ ವಸ್ಾೀ ಭನ್ುಪಾನಿೀರ್ಪಾತ್್ರೀ ಜಿೀ ಯಸಥಲಾಯಂ ದ್ಸತಯಭನಿೀಯರ್ಮಾನ್ೀ | 
ಪಾರಗಾಕೃಷ್ಟಂ ಭಾವಿಕೌಪೀನ್ಮಸಯ ಛಾಗ್ೀ ರಾಗ್ೀ ಪಾರಗಿವಾಭ ತ್ ಪರರಾಜಾಃ || 22 || 
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ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀಕ್ ೀ ವಾಸರ್ ೀ ವಧಯಮಾನ್ೀSಲ್ ೀಕ್ೀ ಕಿೃಪುಾಃ ಪಞ್ಾಷಾಸುಸಯ ಗ್ೀಹ್ೀ | 
ಇಷೌಟ ಪಞ್ ೈವೀಯದಿತ್ಾಸ್ುೀ ಪರರಾಜಾಶ್ಾಾತತಮಾಯಸ್ಯೀಷ್ಾೀಧಮಾನಾ ನ್ವಾಸನ್ || 23 || 

 

ಪಶ್ಾಾಲಿಬಾಧ ರಾದ್ೃಶ್ೀ ಶ್ರಸುದಿೀಯೈಾಃ ತಸಾಯಾಃ ಸಾಮಯಂ ಲಭಯತ್್ೀ ಚ್ೀತಕರಾಚಿತ್ | 
ಅಪ್ಯೀತಸಾಯಸಮಾದ್ ೀ ನ್ ೀಪಮಾನ್ಂ ಲಭಯಂ ಲ್ ೀಕ್ೀ ಸಮಯಗಾಲ್ ೀಚಿತ್್ೀSಪ|| 24 || 

 

ಏವಂ ಚ್ೀದ್ಪಾಯದ್ರಾದ್ ಭ್ ೀಕೃಚಿಹುಂ ಸನಾಧರಾಯರ್ಂ ಶ್ಾಸಾಮತಖಾಯದ್ಜಸರಮ್ | 
ಹಷ್ಯಂ ಪಾರಪಾು ಹಾಯತಮಧಮಾಯನ್ತರ ಪಾ ಪತ್ಾಯಕಾರಸಾರ್ಯನಾಲಾಪಜಾತಮ್ || 25 || 

 

ದ್ೃಷ್ಟಸಾಪುಾಃ ಶ್ರೀಸತಧಿೀನ್ ದರೀSರ್ ವಿದಾಯಸಾಮಾರಜಾಯಹಯಂ ತಂ ಪಯೀಧಿಂ ಗತಣೌಘೈಾಃ | 
ಜ್ಞಾತ್ಾಾ ವಿದಾಯಸಮರದಾರ್ಂ ಸ ಗ್ ೀಪುುಂ ಪಾರಿವಾರಜಯಂ ಪಾರರ್ಯರಾಮಾಸ ಧಿೀರಮ್ ||  26 || 

 

ಕಾಾಹಂ ನಾಯಸಾಃ ಕತತರ  ವಾ ವ್ೀದ್ವಿದಾಯಸಾಮಾರಜಯಂ ತ್್ೀ ಕಾಾಪ ವಿದಾಯಹಮಾರ್ಯ | 
ಪಾರಂ ಸಿನ್ ಧೀಭಾಯರಮ ಢಾಾ ವಿವ್ೀಕಿೀ ಗನ್ತುಂ ರ್ತುಂ ಕ್ ೀ ಜನ್ಸನನ್ುನ್ ೀತ || 27 || 

 

ಇತತಯಕುಸುಂ ಪಾರಹ ನಾವೀ ಹಿ ಬಹಾಯಾಃ ಶ್ಾನಿುದಾಯನಿುಧಿೀಯರತ್್ ೀದಾರತ್ಾ ಚ | 
ಕ್ೀತತಸಾುಸಾಂ ಮತ್ ಪರಸಾದ್ ೀ ಗರಿೀರಾನ್ ವಿದ್ಯನ್ುೀ ಕಿಂ ದ್ತಘಯಟಂ ಸಿನ್ತಧರಾನ್ೀ || 28 || 

 

ಏಕಾನ್ುೀ ತ್್ೈಬ್ ೀಯಧಿತಾಃ ಪರತಯವಾದಿೀತ್ ಬಾಲಾ ಭಾರಾಯ ಬಾಲಕ್ ೀ ನ್ ೀಪನಿೀತಾಃ | 
ಬಾಲಶ್ಾಾಹಂ ನಾರ್ರಮೀ ಮೀSಸಿು ವಾಞ್ಚಮನಿಬಯನ್ಧಶ್್ಾೀನಿುಗಯಮಿಷಾಯಮಿ ನ್ ನ್ಮ್ || 29 || 

 

ಶ್್ರೀಯೀSತೀತ್್ೀ ಕಿೀದ್ೃಶ್್ ೀSತ್ಾರನ್ತರಾಗಾಃ ಕಾ ವಾ ಭಾರಾಯ ಜಾನ್ತ್್ ೀ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಕಾಃ | 
ಸಿಾೀಸಮಾಕ್ ೀಯ ದ್ತಾಃಖದಾಯಯೀವ ನ್ ನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀSಸಿಮನಾಾಲ್ಲಧಮಾಯತಮಜಾದಾಯಾಃ || 30 || 

 

ಅಕ್ಷ್ಣಾಕಾ ಂ ಕ ಯಪರ್ಯನ್ುನ್ೀತರಂ ಲ್ ೀಭಾಗಾರಂ ಸನ್ುತ್ೌದಾರ್ಯಭಾಜಮ್ | 
ಸನ್ ಧಯೀಪಾಸಾವಜಿಯತಂ ರಾರ್ಜ ಕಂ ದ್ತಷಾಟಚಾರಂ ಸಾಧತಕಮಾಯಚರನ್ುಮ್ || 31 || 

 

ಕ ರರಂ ಶ್ಾನ್ುಂ ರಾಗಶ್ೀಲಂ ವಿರಕುಂ ಮತುಂ ಮತಗಧಂ ವೃದಿಧಮನ್ುಂ ರ್ತವಾನ್ಮ್ | 
ದ್ತಷ್ಟಂ ಸಾಧತಂ ದ್ತವಿಯನಿೀತಂ ವಿನಿೀತಂ ಲ್ಾಮತೀತಂ ಲಕ್ಷಣೌಘೈರತಪ್ೀತಮ್ || 32 || 

 

ಓಙ್ಗಕರಾಜ್ಞಂ ಸಾಙ್ುಸವಾಯಗಮಜ್ಞಂ ವ್ೈರಾಗಾರಂ ವಧಿಯತಸಿುಗಧಭಾವಮ್ | 
ಅಜ್ಞ್ ೀತುಂಸಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗರಗ ಯಂ ವಯಕಾುಕ ತಂ ಲಬಧಗಮಿುೀರಭಾವಮ್ || 33 || 

 

ಗತ್ಾಾSಗಮಯಂ ಪೂಜಯತ್ಾಾಪಯಪೂಜಯಂ ಸ್ ೀಢಾಾ ಮಾನ್ಂ ತ್್ೀನ್ ಚಾದಾರ್ ಕಿಞ್ಚಾತ್ | 
ನಾಲಂಬತದಿಧದಿೀಯರ್ಮಾನ್ೀSಪ ತ್ಾಸಾಂ ಜಾತ್ಾತ್ಾಮನ್ಂ ಕ್ಿೀರ್ಯತ್ಾಾಪ ನ್ ನ್ಮ್ || 34 || 
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ವ್ೀದ್ವಾಯಖಾಯಸಮಾದ್ ೀ ನ್ೈವ ರ್ತಕಾು ವಾಯಸಙ ುೀ ತ್್ೀ ಮಜ್ತ್್ ೀ ಗ್ೀಹಜಾತ್್ೀ | 
ತಸಾಮದಾಶ್ಾಂ ಮತಞ್ಾ ತಸಾಯಂ ತರತಣಾಯಂ ಶ್ೀಘರಂ ಕತರಾಯ ಬಾಲಮಙ  ುೀಪನಿೀತಮ್ || 35 || 

 

ರ್ತರತ್ಾಾSರ್ೃ ಾನ್ುೀವಮತಕುಂ ಗತರ ಣಾಂ ಗತ್ಾಾSರಾಸಿೀದ್ೀಷ್ ಚಿನಾುಂ ದ್ತರನಾುಮ್ | 
ನಿರಾಯರಾದಿತ್್ಯೀಷ್ ನಿಶ್ಾತಯ ತ್ಾವನ್ಮತ್್ಯೈಯರಾಪ್ತ ರಕ್ಷತ ಸ್ೈನ್ಮೀಷ್ಾಃ || 36 || 

 

ಸಾಥಸಾಯಮಶ್್ಾೀಲಿಭಯತ್್ೀ ಸಂರ್ಮಿತಾಂ ಗಚಾಮಮಶ್್ಾೀತ್್ುೀSಧತನಾ ಮಾಂ ರ್ಪ್ೀರನ್ | 
ಸಾಥತತಂ ರ್ಕಯಂ ನ್ೈವ ಗನ್ತುಂ ಚ ರ್ಕಯಂ ಕತಮಯಾಃ ಕಿಂ ವ್ೀತ್ಾಯತಮನಾSಧ್ಾಯರ್ದಿತಥಮ್ || 37 || 

 

ಕಣಾಯಕಣಿಯ ಪಾರಪಯ ಹೃತಕ ಯರ್ಲಯಂ ಕಾನ್ ುೀದ್ನ್ುಂ ಸಾ ಸರಸಾತತಯದ್ಗ್ೈಾಃ | 
ಅರ್ತರವೂಯಹ್ೈಾಃ ಪರೀಕ್ಷತೀವಾತಮಹವಯಂ ಪೂತಂ ದಾತತಂ ತದಿಾಯೀಗಾನ್ಲಾರ್ || 38 || 

 

ತಸಾಯಂ ರಾತ್ಾರಯಮನ್ುರಾಮಾಧಯಭಾಗ್ೀ ಕಾಞ್ಚಾದ್ದೀವಿೀಂ ಕಾಞ್ಚಾಕಾSSಲಕ್ಷಯನಿೀವಿೀಮ್ |  
ರ್ಯಯೀಪಾನ್ುೀ ಶ್ಾರದಾಮ್ುೀಜನ್ೀತ್ಾರಮಧ್ಾಯಸಿೀನಾಂ ವಿಸಿಮತಾಃ ಪರ್ಯತ ಸಮ || 39 || 

 

ಕ್ೈಷಾ ಯೀಷಾ ಕಾಞ್ಾನಾನ್ಘಯಯಭ ಷಾ ದ್ ೀಷಾಧಿೀಶ್ಾನಾನ್ನಾ ಚಾರತವ್ೀಷಾ | 
ದ್ ೀಷಾತೀತ್ಾ ಸಾನ್ದರಧಮಿಮಲಿದ್ ೀಷಾ ಭಾಷಾದ್ೀವಿೀ ಸವಯಸಾ್ಾನ್ಮನಿೀಷಾ || 40 || 

 

ರ್ದಾಾ ನಾರಿೀ ಕಿನ್ುರಿೀ ವೀರಗಿೀ ವಾ ದ್ೀವಸಿಾೀ ವಾ ಹನ್ು ರಾ ಕಾಚಿದ್ಸತು | 
ಕಸಾಮದ್ೀಷಾSಭಾಯಗತ್ಾ ಮತನಮಿೀಪಂ ಪರೀವಾಚ್ೈಷಾ ಚಿನ್ುರ್ನ್ುಂ ತಮಿತಥಮ್  || 41 || 

 

ಕಾನಿೀನ್ ೀSಸೌ ಕನ್ಯಕಾಭಾವಮಾದಾದ್ ುೀಗಾಯರಾ ಮೀ ಸನ್ುತಂ ಪಣಿಡತ್ಾನಾಮ್ | 
ತಸಾಮಜಾ್ತ್ಾSSನ್ದತೀರ್ಯಪರರಾSಹಂ ವಿದಾಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದಿಧ ಮಾಂ ವಿದ್ಾದಾದ್ಯ|| 42 || 

 

ಬಾಲಾಮೀನಾಮೀಧರಾಮಾಸ ಮಧ್್ ಾೀ ಭಾಷ್ಯಕ್ಷ್ೀರಾದ್ ವಾಯಸವಾಕಾಕಮಧ್್ೀನ್ ೀಾಃ | 
ಅ್್ ೀಭಯಶ್ರೀಪಾದ್ಶ್ಷಾಯಗರಗಣ್ಯೈಾಃ ಪೌರಢ್ ೀತುಂಸ್ತಾಃ ಪಾರಪತಂ ರೌವನ್ಂ ಮೀ || 43 || 

 

ಉವಿೀಯ ಸವಾಯ ಯೀನ್ ರಾಜನ್ಾತೀತಾಂ ರಾಜ್ಞಾ ಹನ್ು ಪಾರಪ ರ್ತ್ಾಾದ್ಭಾಜಾ | 
ತ್್ೀಷಾಂ ವಾಯಸಾಚಾರ್ಯರಾಜ್ೀರ್ಾರಾಣಾಂ ಸಙ್ುೃಹಾಯಹಂ ಪಾಣಿಮದಾಧಸಮಿದಾಧ || 44 || 

 

ಅಕಲಾಂ ಮೀSಕಲಾರ್ಜಿ್ೀವನ್ೀಚ್ ಮೀವಾಯಸಂ ವಲಾಿಯಸುಕಯನಾಟ್ ಯೀತತನಕಾರಾಾಃ | 
ಸೌಧ್ಾರಾನಾುಯರಾಮೃತ್ಾದ್ ವೃದಿಧಮತ್ಾಯಸಾುತಾರಾಯದಾಯ ಚನಿದರಕಾಖಾಯ ಸ ತಸಾಯಮ್ || 45 || 
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ವಿಖಾಯತ್್ ೀ ರ್ಾಃ ಶ್ರೀವಿಜಯೀನ್ದರವರತೀನ್ದರಸನಖಾಯ ಲಬಾಧವ ಸಾಧತಕಿೀತಯಂ ಮಯೀವಾಯಯಮ್ | 
ವಾಯಖಾಯವಾಯಜಾದಾಲವಾಲಂ ವಯತ್ಾನಿತುಸಾಯವಲಾಿಯ ನಾಯರ್ಪೂವಾಯಮೃತಸಯ || 46 || 

 

ಚಿತ್್ೈವಯಣ್ೈಯಾಃ ಶ್್ ೀಭತಂ ಶ್ಾಿಘಿತ್ಾರ್ಯಂ ವಾಯಪುಂ ದ್ೀಶ್್ೀ ್ೌಮವಾಸ್ ೀSತನ್ ತುಮ್ | 
ಪಾರರ್ಚಮನ್ೀ ಕ ಟಕ್ ೀದಾಧರದ್ಮಾುದಾಚನಾದರಕಯಸಾಥಯಚಾರತಪರಭಾವಾಃ || 47 || 

 

ಭ ಷಾಪ್ೀಟೀಂ ತತಾಮಾಣಿಕಯಪ್ೀಟಾಯಮತಕಾುಭ ಷಾಂ ನಾಯರ್ಮತಕಾುಸರಜಾ ಮೀ | 
ರ್ದ್ಯತ್ ಕಿೃಪುಂ ಭ ಷ್ ತ್್ಾೀನ್ ವಧ್ಾಾಸುತುದ್ ಗರನ್ಥೈರಾತನಿಷಾಟತತಲಶ್ರೀಾಃ || 48 || 

 

ವಾದ್ೀ ನಿತಯಂ ವ್ೈರಿವಿದ್ಾಜ್ರ್ಶ್ರೀ ರಾಜಸಾಥನ್ೀ ಪಾರಪತ್ಾ ಮಾಂ ತಯೀತ | 
ವಾಯಖಾಯವಾಯಜಾತುಕಯನ್ೃತುಸಯ ಮಹಯಂ ರಙ್ುಸಾಥನ್ಂ ನಿಮಯಮೀ ಶ್ರೀಸತಧಿೀನ್ದರಾಃ || 49 || 

 

ವಾಯಸ್ೀನ್ ೀಕುಂ ವಾಯಕರ್ ೀದ್ಯದ್ ದಿಾತೀರ್ಸಕನ್ಧಂ ಪಾರಯೀ ದ್ತಗಯಮೈಕಾದ್ರ್ಂ ಚ | 
ಮೌಲ್ೀರಗ್ರೀ ಮೌಕಿುಕಂ ತನ್ಮಮಾಸಿೀನ್ುಮಾಯರಾಮಂ ನಾಟಕಂ ಚಿತರಗದ್ಯಮ್ || 50 || 

 

ಸವಯಂ ವಯರ್ಯಂ ಭಾತ ಮೀ ಜಿೀವನಾಡಾಯಶ್ಮನ್ುೀ ಮ ಲ್ೀ ಚನಿದರಕಾಸೌಧವಲಾಿಯಾಃ| 
ವಾಯಖಾಯನಾತುವಂ ಮಾSಕರ್ ೀ ರ ಢಮ ಲಾಂ ಧಮಿೀಯ ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ಧಮಯಚಿನಾು ಕಾ ದ್ೃಷಾಟ || 51 || 

 

ಜಾನಿೀಹಿ ತಾಂ ವ್ಙ್ಕಟಾರ್ಯ ತಾದಾಯೀಯ ವಾಸ್ ೀ ರ್ನ್ೀ ವತನರದ್ಾನ್ದವಮೀವ | 
ತದಾಾಯಖಾಯನ್ೀ ಲಬಧವಣ್ ೀಯ ನ್ ಚಾಸ್ುೀ ವಿದ್ಾತನಙ ಿ ೀ ನ್ೈವ  ಭಾವಿೀ ತಾದ್ನ್ಯಾಃ || 52 || 

 

ಶ್ರೀರಾಮಾಚಾಯ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಯೀನ್ ತಸಿಮನ್ ವಾಸಂ ರ್ನ್ೀSಕಲಾರ್ದ್ ವಾಯಸದ್ೀವಾಃ | 
ಕಮಯದಿೀನ್ದರೈರ್ೀವ ಪೂಜಾಪ ಕಿೃಪಾು ತಸಾಮತ್ಾನಹಂ ತ್್ೀಷ್ತ ನಿತಯಂ ವಸಾಮಿ || 53 || 

 

ತಸಾಮದ್ಙಚುೀಕೃತಯ ಕಮಯನಿದಭಾವಂ ರಾಜಾ ವಿದಾಯರಾಜಯಲ್ಾಮಯಭವ ತಾಮ್ |  
ನ್ ೀ ಚ್ೀಲತಿಮಾೀನಿುತಯವಾಚಾಂ ವಿಚಾರ್ೈಾಃ ಸಾಕಂ ಲ್ ೀಕ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಸಮರದಾರ್ಾಃ || 54 || 

 

ಉತ ನತರತಾಂ ಕ್ೀವಲಂನಾದ್ಯಪ್್ೀ ನಾಯರೌಘ್ಯನಾಂ ಕಿಂ ತತ ತತತಾಸುಕಾನಾಮ್ | 
ರ್ಾಭಾವಾದ್ುಕ್ಷಣಾನ್ ಮಷ್ಟಕಾಣಾಂ ಮಾರಾವಾದಿಬರಹಮವನಿುಗತಯಣಾನಾಮ್ || 55 || 

 

ಆದ್ಯೀ ತನ್ಾೀ ಪರಕಿರಾರಾಂ ವಿಚಾರಸುತ್್ೈವ ಸಾಯತಕಮಾಯಣಾಂ ನಿ ಯಯೀSಪ | 
ಕಿಞ್ಚಾತ್್ೈವ ನಾಯರ್ಪೂವಾಯಂ ಸತಧ್ಾಖಾಯಂ ಭಾಷಾಯರಮುಂ ಶ್ಾಬದಕಾ ಏವ ಕತರ್ತಯಾಃ || 56 || 
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ವಕಿಾೀ(ವಕಾು)ವಿಷ್ತಣರತತುಮತಾಂ ಕಥಾ ರಾ(ಕಥಾರಾ) ಭ ಪಾಲಾನಾಂ ಭಾತ 
ವಿದ್ಾತನಭಾರಾಮ್ | 
ರ್ಕ್ುೀಭಾಯನ್ ೀಾಃ ರ್ಕಿುಪಾಣ್ೀಗಯಣ್ೀರ್ಾಃ ರ್ಕಾರದಿೀನಾಂ ದ್ ಜಯಟ್ೀವಾಯ ತದಾ ಸಾಯತ್|| 57|| 

 

ಛಾತ್ಾರಗಾರಂ ರ್ರ್ಾದ್ೀಕಪರಕಾರಂ ವ್ೀದ್ ೀದ್ ಘ ೀಷ್ೈವ್ೈಯದಿಕಾನಾಮತದಾರಮ್ | 
ಗ್ ೀಮಾರ್ ನಾಂ ಜಲಾಕಾನಾಮಜಸರಂ ಕಾರಾಗಾರಂ ಸವ್ೀಯದ್ೀಶ್್ೀ ತದಾನಿೀಮ್ || 58 || 

 

ಬೃನಾದನಿೀವ ್ಾಮಧರಾಣಾಂ ತದಾನಿೀಂ ಹ್ೀತ್ಾಯ ಜಿಷ್ ಣೀಶ್ಮನ್ುಪತ್ಾರಣಿ ಕಿೀಟ್ೈಾಃ | 
ವ್ೀದ್ನಾುನಾಂ ಪುಸುಕಾನಾಯರ್ಯಲ್ ೀಕ್ೀ ಪಣ್ ೀಯಜಾಾನಿ ಸತಯಮಯಹಾಪಾಠ್ಕಾನಾಮ್ || 59 || 

 

ಆಚಾರಾಯಣಾಂ ಕಮಯಠಾನಾಂ ಮಠಾನಾಂ ವ್ೀದಾಯಂ ವಿದಾಯಂ ತ(ದಾಯತು)ತಾಮಿಥಾಯತಾವಾದ್ಾಃ | 
ಮತ್ಾಯಯಭಾವಾದಾಾಸನಾ ವಾಶ್ತ್ಾನಾಂ ತತರತ್ಾಯನಾಮ ಡಜಾನಾಂ ತದಾನಿೀಮ್ || 60 || 

 

ದ್ೀವಾಗಾರಂ ದ್ೀಶ್ಕಾನಾಂ ಪರದಿೀಪ ಜಾಾಲಾಮಾಲಾದಿೀಪಯಮಾನ್ಂ ತದಾ ತತ | 
ಸ ರಾಯಲ್ ೀಕಂ ಸಂಶ್ರತ್್ ೀಲ ಕಲ್ ೀಕಂ ಸ ರಾಯಲ್ ೀಕ್ೀ ನ್ ೀಜಿಾತಂ ನ್ ೀ ಲಭ್ೀತ ||61 

 

ಹನ್ುೀದಾನಿೀಂ ದ್ೀವತ್ಾರಾ ಗತರ ಣಾಮಾಚಾಯಗಾರಂ ಗತಗತುಲತವೂಯಹಧ ಮೈಾಃ | 
ದಿೀಪ್ೈದಿೀಯಪ್ತದಿೀಯಪಯಮಾನ್ಂ ತದಾನಿೀಂ ನಿತ್ಾಯಸಕಾುಲಾತಭ ತ್ಾಸಯದಿೀಪ್ೈಾಃ || 62 || 

 

ಉಲ್ ಿೀಚಾನಾಮತನ್ುತ್ಾನಾಂ ಪರಕಿೀಣ್ೈಯಧ ರಲ್ಲೀವೃನ್ದೈಧ ಯಸರಾ ಕ್ೀತಕಾನಾಮ್ | 
ವ್ೀದಿೀ ಸಾಯತುದ್ದೀವತ್ಾಮನಿದರಾಣಾಂ ರಥಾಯದ್ ಲ್ಲೀಧ ಮರವಣಾಯ ತದಾನಿೀಮ್ || 63 || 

 

ನ್ೀದಾನಿೀಮೀತ್ಾದ್ೃರ್ಾಃ ಸಮರಮ್ೀದ್ಾಃ ಪಾರಿವಾರಜಯಂ ರಾದ್ೃರ್ಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಚ್ೀತ್ | 
ಸಮಾರಪಾು ತ್ಾಾಂ ನ್ ತಯಜಾಮಿ ಕ್ಷ ಂ ವಾ ಸಾಪ್ುೀ ವಾಽಹಂ ನ್ ಸಮರಾಮಯನ್ಯಭ್್ ೀಾಃ ||  64 || 

 

ವಿಧ್ಾಯರ್ತುಂ ತ್್ೀ ರ್ತತಾಂ ನ್ ರ್ಕಯಂ ತಯಕತುಂ ಪಾರಪುಂ ತಾದ್ಾರ್ತಾಂ ಮಮಾಪ | 
ಇತತಯಕಾುವ ಸಾ ಮನ್ಾಮಸ್ ಯೀಪದಿರ್ಯ ಸಿಾೀರ್ಂ ದ್ೀವಿೀ ಪರ್ಯತ್್ ೀSನ್ುದ್ಯಧ್್ೀSದಾಧ || 65 || 

 

ಭ ಯೀ ಭ ಯೀ ಭ್ ೀದಿತಸಾನಧಕ್ೈಸ್ತಾಃ ಪಾರಿವಾರಜಯಂ ಬಾಧಕ್ೈರನ್ಯಥಾತ್್ಾೀ | 
ಸಾಮರಂ ಸಾಮರಂ ದ್ೀವತ್್ ೀಕುಂ ಚ ವಿದಾಾನ್ತದ್ತಯಙ ಕತೀ ಸಮ ಸಾಾತಮಜಸ್ ಯೀಪನಿೀತ್ೌ || 66 || 

 

ಸ್ ೀಮಾದಿಭ್ ಯೀ ದ್ೀವತ್ಾಭಯಾಃ ಪರದಾನ್ಂ ಪುತರಸ್ಯೈತನ್ತಮಖಯಮೀವಂವಿಧಸಯ | 
ಲ್ ೀಕ್ೀ ಗೌ ಂ ನ್ ನ್ಮಿತಥಂ ವದ್ನ್ುಂ ದ್ೃಷಾಟವ ಕ್ ೀ ವಾ ನಾರ್ತರ ಸವೀಯ ಮತಮ್ೀಚ || 67 || 
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ಸಂನಾಯಸಶ್್ಾೀದಿದೀರ್ತ್್ೀSತ್್ೈವ ಮ್ೀಹಾದಾುರಾಯ ಕತರಾಯತ್ಾನಹಸಂ ತಸಯ ನ್ ನ್ಮ್ | 
ಇತ್ಾಯಲ್ ೀಚಯ ಶ್ರೀಸತಧಿೀನ್ ದರೀSರ್ ಯೀಗಿೀ ಸಾಕಂ ರಾರಾತ್್ುೀನ್ ತಞ್್ಚಪುರಿೀಂ ಸಾಃ || 68 || 

 

ಆಶ್ಾಪಾಶ್್ೀ ವ್ೈರಜಾ ಹ್ ೀಮಸಂಸಾಥ ಸಂಸಾಥ ಕ್ೀ ಸತ್್ಯೀಷ್ ನಿಘುಂಸುಮಾಂಸಿ | 
ಸಾುತಸಿನನ್ ಧೀರತದ್ುತ್್ ೀ ದಿೀಧಿತೀನಾಂ ಧ್ಾಮೀವಾರ್ಂ ಭಾತ ರಕಾುಂರ್ತಕಶ್ರೀಾಃ || 69 || 

 

ಲಗ್ುೀ ಲಗುಗತಣ್ೀ ನಿಲ್ಲಮಾಗತರತಣಾ ದ್ೃಷ್ಟೀ ವಿಮೃಷ್ಟೀ ದಿಾಜ್ೈಾಃ | 
ಏನ್ಂ ಸಮಮದ್ಭಾಗಧಿೀಹಿ ಭಗವೀ ಬರಹ್ೀತತಯದಿೀರ್ಯ ಸಿಥತಮ್ | 
ಆಲ್ ೀಕ್ ಯೀಪದಿದ್ೀರ್ ದ್ೀಶ್ಕವರಸುಸ್ೈ ಸ ತ್ಾರಂ ಪುರಾ  
ಸಾಪ್ುೀಽಸಾಪುದ್ತರಾಪವ್ೈಭವನಿಧಿಲಯಬಾಧಂ ದ್ದೌ ಚಾಭದಾಮ್ || 70 || 

 

ತಸಯ ನಾಮ ಸ ದ್ದ್ೀ ಸದಾಶ್ಷಾ ರಾಜರಾಜ ಇವ ರಾಜಿತಾಃ ಶ್ರರಾ | 
ರಾಮಭದ್ರ ಇವ ಭದ್ರಭಾಜನ್ಂ ತತೃಪ್ೀವ ಜಗತ್ಾಂ ಹಿತ್್ೀ ರತಾಃ || 71  || 

 

ಶ್ರೀಸತರ್ೀನ್ದರವದ್ರ್ಂ ತಪಸಯರಾ ಶ್ರೀವಿಜಯೀನ್ದರ ಇವ ಕಿೀತಯಸಮಾದಾ | 
ವಿರ್ತರತ್್ ೀSಹಮಿವ ವಾದ್ಸಙ್ುರ್ೀ ರಾಘವ್ೀನ್ದರರ್ತರಾಟ್ ಸಮೀಧತ್ಾಮ್ || 72 || 

 

ಮನ್ಾೈಾಃ ಪೂತ್್ೈವಾಯರಿಜಾದ್ಯೈಾಃ ಪರಸ ನ್ೈಮತಯಕಾುಮತಖ್ಯೈ ರತುಜಾಲ್ೈರತಪ್ೀತ್್ೈಾಃ | 
ವಾಭಯಾಃ ರ್ಙ್ಗವಪೂರಿತ್್ೈಾಃ ಸ್ ೀS ಭಷ್ಟಚಯ ಪಾರಜ್ಞಂ ವಿದಾಯರಾಜಯರಾಜಂ ವಿತ್್ೀನ್ೀ || 73 || 

 

ಶ್ರೀರಾಮಾಚಾಯಂ ವಾಯಸದ್ೀವೀಪಲೌ ದೌಾ ಶ್ಾಸೌಾಘ್ಯನಾಂ ಪುಸುಕಂ ಚಾಮರ್ೀ ಚ | 
ಶ್್ಾೀತಚಮತರಂ ಸಾ ಯರಾನ್ಂ ಸವಾದ್ಯಂ ಪಾರದಾದ್ಸ್ೈ ರಾಜಚಿಹುಂ ಸ ಸವಯಮ್ || 74 || 

 

ಆಚಾಯೀಯ ರಾಜಮಾನಾ ರ್ತರತಶ್ಖರಕಲಾರಾಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಾಃ ಸತಧಿೀನ್ದರೀ 
ಮತಕಾುವ ತಂ ತತಙ್ುಭದಾರತಟಭತವಿ ಗತರತಭಭಾರಯಜಮಾನ್ಂ ತಪೀಭಾಃ | 
ರಾಜನ್ುಂ ಕತಮುಘ ೀಣ್ೀ ರಘಚಪತಚರಣಾ ಸ್ೀವನಾಸಕುಚಿತುಂ  
ವಿದಾಾಂಸಂ ವಧಯಮಾನ್ಂ ಗತ ಗ ಜಲಧಿಂ ಸಂಶ್ರತ್ಾ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಮ್ || 75 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ | 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯSದ್ಯ ಷ್ಷ್ ಠೀSಭವ್ೀತ್ || 76 || 
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|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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|| ಅರ್ ಸಪುಮಾಃ ಸಗಯಾಃ || 
 

ಸ ಕದಾಚಿದಾದ್ೃತಮನಾ ಹರ್ೀಾಃ ಸಥಲಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಪು ಯಸರಸಿೀರ್ಾ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಾಃ | 
ಅವಲ್ ೀಕಿತತಂ ರ್ತವರ್ ೀ ಧೃತವರತಾಃ ಪರರ್ಮಂ ಸತರಪರಭತದಿರ್ಂ ಪರತಸಿಥವಾನ್ || 1 || 

 

ಅನ್ಮನ್ುಮಜ್ನ್ಮನ್ ೀವಿನ್ ೀದ್ನ್ಂ ದ್ತಯಪುರಿೀರ್ಮಿೀರ್ಮಘರಾಶ್ಭಞ್ನ್್ೀ | 
ಅಗಮತುತ್್ ೀ ನಿಗಮಕಿೀತಸದ್ ವರತಾಃ ಪರಿಪೂ ಯದ್ೀವನ್ಗರಂ ಗತಣಾಕರಮ್ || 2 || 

 

ಅರ್ ಲ್ ೀಕಮಾತರಮವನ್ದತ್್ೀನಿದರಾಮನ್ವದ್ಯಹೃದ್ಯಣಿೀರ್ೃಙ್ುಮನಿದರಾಮ್ | 
ವದ್ನ್ೀನ್ ಕಾನಿುಸದ್ನ್ೀನ್ ಪುಷ್ಣತೀಂ ನ್ಮತ್್ ೀ ನಿರಸುನ್ಮತ್್ ೀ ರ್ತೀರ್ಾರಾಃ || 3 || 

 

ಗತರತಪೂ ಯಬ್ ೀಧಮತಸಿನ್ತಧಚನ್ದರಮಾ ರ್ತರಾಡ್ತಪಾದಿರ್ದ್ಗಾಧಮೀಧಸಾಮ್ | 
ಅರ್ ಮಾನ್ಪದ್ಧತಪುರಾಃಸರಂ ಕೃತೀ ನಿಜದ್ರ್ಯನ್ಂ ನಿಖಿಲಸಮಾದಾಂ ಪದ್ಮ್ || 4 || 

 

ಕಮಾಲಾಲಯೀ ಕಮಲರಾ ಕಟಾಕ್ಷ್ತ್್ ೀ ರ್ಮಿರಾಡ್ವಾಪ ರ್ಮರಾಡ್ಪಾರ್ದ್ಮ್ | 
ಪರಣಿನ್ಂ ಸತರಧಯಮಹಿಲಂ ಕೃಪೀಮಿಯಲಂ ಸರಲಂ ಶ್ರತ್್ೀಷ್ತ ಗರಲಂ ಖಲ್ೀSಖಿಲ್ೀ || 5 || 

 

ಸ ತತಾಃ ಪರ ಮಯ ಸತತ್ಾದಿನಿಸಾನ್ ೀ ಧಿಷ್ಣಾಭನ್ನಿದಧಿಷ್ಣ್ ೀ ಧತತ್್ೀಷ್ ಾಃ | 
ಸಮಗಾದ್ಗಾಧಪರ್ಸಾ ಪಯೀಧಿನಾ ಸಹ ಸಙ್ುಮಂ ಸಪದಿ ಸಹಯಜನ್ಮನ್ಾಃ || 6 || 

 

ಇಹ ದಾತತಮಸಯ ರ್ತಪುಙ್ುವಸಯ ಸಾ ಮಹನಿೀರ್ರತುಮರ್ ರತುಗಭಯರಾ | 
ಧೃತಮನ್ುರಾಪುುಮತದಿತ್ಾದ್ರಾ ಭತವೀ ವಿವರಂ ವಿವ್ೀರ್ ವಿವಶ್್ೀವ ಸಮುರಮಾತ್ || 7 || 

 

ಅವಗಾಹಯ ಸಹಯತನ್ರಾಸರತಾತ್್ ೀವಿಯಮಲ್ೀ ಚಿರಂ ವಯತಕರ್ೀ ವಯರಾಜತ | 
ಹೃದಿ ಭಾವಿತ್್ ೀ ಹರಿರಿವೀದಿತಸುರಾ ಸರಿದಿೀರ್ದ್ರ್ಯನ್ಕೃತ್ಾನ್ತಸಂಮದ್ಾಃ || 8 || 

 

ಅಧಿರತಹಯ ತೀರಮವಿಷ್ಹಯತ್್ೀಜಸಾಂ ನಿಲರ್ಂ ಕೃತಘವಿಲರ್ಂ ಕೃಪಾಲರ್ಮ್ | 
ಕಲರ್ನ್ತುವಾಸ ದ್ಲರ್ನ್ುಮಾಪದ್ಂ ಮತರಹಾರಿ ಂ ಮತನಿವರ್ ೀ ಹೃದ್ನ್ುರ್ೀ || 9 || 

 

ಹೃದಿ ಬದ್ಧರ್ತದಿಧಭರತದಾರಬತದಿಧಭಾಃ ಪರತಷ್ಟದ್ಧಸಿದ್ಧಜನ್ಗವಯಸಿದಿಧಭಾಃ | 
ಪರಿತ್್ ೀ ವೃತಾಃ ಪರಿಜನ್ೈರತಪ್ೀಯವಾನ್ ಸ ತತ ಚಮಾಕಾಧಿಪಪುರಂ ತತಾಃ ಪರಮ್ || 10 || 

 

ಸ ದ್ದ್ರ್ಯ ದ್ೀವಮನಿದ್ರ್ಯನ್ಶ್ರರ್ಂ ಹರಿಭಕಿುದ್ರ್ಯನ್ವಿರ್ ೀಧಿಕರ್ಯನ್ಾಃ | 
ಚಿರಮಾಸು ತತರ ಪರಮಾಸಿುಕಾಗರಣಿೀಹೃಯದಿ ಮಸತುಲ್ ೀಲಮತವಸತು ಸಂಸತುವನ್ || 11 || 
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ನ್ಯನ್ವಿೀದ್ಥ್ೈನ್ಮನ್ವಿೀನ್ವಾಗಾರಿೀಶ್ರಸಾಂ ವಿಕಲಾವಚಸಾಂ ನಿಗತಮುನ್ೈಾಃ | 
ಪರಿಭಕಿುಪೂರಪರಿವಾಹಮ್ೀಹದ್ೈಾಃ ಪರಿ ದ್ಧಭಕುಜನ್ಚಿತುಸಮಮದ್ೈಾಃ || 12 || 

 

ಹೃದಿ ಬ್ ೀಧದ್ತಗಧರಸವಾಸನಾಕೃತ್್ೀ ಪರಿನಿಮಿಯತ್ಾವಿದ್ ಪಯೀಜತಲಿಜೌ | 
ಅಪವಗಯಮಾಗಯಪರಿಬ್ ೀಧನಾರ್ ಮೀ ಚರಣೌ ತವ್ೀರ್ ಕಿಮತ ಚಿಹುಪಲಿವೌ || 13 || 

 

ಉಪರಿ ಶ್ರೀತ್್ೀನ್ ಪುರತರ್ಾ ನ್ರ್ಾರವಯವಹಾರದ್ ರಗಗಿರಾಮನಾರತಮ್ | 
ಪರ ವದ್ಾಯೀನ್  ಮಣಿನ್ ಪುರಾತಮ ನಾ ಪರಿಕಮಿಯತ್್ೀ ತವ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಮತದಾಮ್ || 14 || 

 

ರ್ತಚಿವಾರಿಪೂರರತಚಿರಂ ಭತಜಾನ್ುರಂ ಶ್ಶ್ರಂ ತಟಾಕಮವಗಾಹಯ ತ್ಾವಕಮ್ | 
ತಯಜತ ರ್ರಮಂ ವರಜತ ಹಷ್ಯಮದ್ಯ ಮೀ ಭವಘಮಯತ್ಾಪಮಪನಿೀರ್ ದ್ೃಗುವಿೀ || 15 || 

 

ಅರತಣಾಧರಂ ತರತ ಚನ್ದರಸತನ್ದರಮ್ ಕರತಣಾಧರಂ ವದ್ನ್ಮಿೀರ್ ತ್ಾವಕಮ್ | 
ಸಿಮತಕಾನಿುಪೂರನ್ವಚನಿದರಕಾಭರ್ೈಭಯವಶ್ಾವಯರಂ ಕ್ಷ್ಪತ ಭವಯಚ್ೀತಸಾಮ್ || 16 || 

 

ಪರಿತಾಃ ಸಿಥತ್್ೀSಪ ಚಿಕತರೌಘಶ್ಾವಯರ್ೈವಿಯಲತಠ್ದಿುರಾನ್ನ್ವಿಧ್ೌ ವಿಭಾವಿತ್್ೀ | 
ತಲಕ್ೀನ್ ನ್ದ್ಧಕತಲಕ್ೀನ್ ಸಾದ್ರಂ ನ್ ಹಿ ವ್ೀತು ಬಾಲತಮಮತತಯದಾರಗಿೀಾಃ || 17 || 

 

ಆಲಕಾವೃತ್ಾಲ್ಲಕಮತದಾರಮತನ್ುಸಂ ಸಿಮತಪುಲಿಗ ಡತಲಮತಲಿಸನ್ತಮಖಮ್ | 
ದ್ರವಾಮಭಾಗನ್ತಮೌಲ್ಲಮ್ೀಹನ್ಂ ತವ ದ್ೀವ ನ್ೈವ ಹೃದ್ರ್ಂ ಜಹಾತತ ಮೀ || 18 || 

 

ಇತ ಬಾಷ್ಾಗದ್ುದ್ತರಾಽತಮನ್ಥರಂ ಪರಮದ್ಪರವಾಹಕೃತಕಾನಿುಕನ್ಧರಮ್ | 
ರಚಿತಸತುತಾಃ ಕೃತನ್ತಸನಮೀಯವಾನ್ ಸ ತತ ರಾಮಸ್ೀತತಮವಲ್ ೀಕನ್ ೀತತನಕಾಃ || 19 || 

 

ಅರ್ ಲ್ ೀಚನಾತರ್ಥಮಸಾವಪಾಂ ನಿಧಿಂ ನಿಧಿರಹಯಣಿೀರ್ಮಹಸಾಮತದಾರಧಿೀಾಃ | 
ಅಕರ್ ೀದ್ಪಾರಮಕರ್ ೀದ್ಪಾಕತಲಂ ಸತಕರಂ ರ್ರಮಾಪನ್ರ್ರ್ಕಿುಶ್ೀಕರಮ್ ||20 || 

 

ಮತನಿಧತರ್ಯದ್ರ್ಯನ್ಕತತ ಹಲಾದಿವ ಪರರ್ಮಂ ಪರಧ್ಾವಿತಮಹ್ ೀಮಿಯಮತತತನಕಾಾಃ | 
ಅನ್ತಧ್ಾವಿತ್ಾಸನರಭಸಂ ರ್ದ್ ಮಯರ್ಾಃ ಪುರತತ್್ ೀSಭಗನ್ತುಮಲಸಾ ವಿಚಕತರರ್ತಾಃ || 21 || 

 

ಪುರತಸನಮತದ್ಯತತರಙ್ುಹಸುರಾ ಸಮತದಿೀತಪನ್ುಗಫಣಾಮಣಿೀಗಣ್ೈಾಃ | 
ಧೃತಮಙ್ಕಲಾರ್ಯಮಣಿದಿೀಪಮಾಲರಾ ರ್ತರಾಡ್ಸ್ೀವಯತ ರ್ದಿೀರ್ವ್ೀಲರಾ || 22 || 
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ವದ್ನ್ೀ ವಿಧತಂ ಕರತಲ್ೀ ಸತರದ್ತರಮಂ ನ್ರ್ನ್ೀ ಸತಧ್ಾಮಧಿಮನ್ಾಃ ಶ್ರರ್ಂ ಚ ರ್ಾಃ | 
ನಿಜಸನ್ುತಂ ರ್ತವರ್ೀSನ್ತಸನ್ದಧನ್ತಮದಿತ್್ ೀ ನ್ನ್ತಯ ಸ ತರಙ್ುರಿಙ್ವಣ್ೈಾಃ || 23 || 

 

ಅಪ ಸ್ೈಕತಂ ಬಹತತರಙ್ುಸಙ್ತಕಲಂ ತಟಮಕ್ಷಮಸನ ತತ ಕಿಲಾತಲಙಚಿ ತತಮ್ | 
ಅತ ಏವ ಭಙ್ುಮತನ್ೈಲಯಮಪಯಗಾದ್ರ್ಶ್್ ೀಭರ್ೀ  ಸತರ್ಶ್್ ೀಹರ್ೀ  ರ್ಾಃ || 24 || 

 

ಹೃತಕಲಾಭ ರತಹತರಾ ಪುನ್ರ್ಾ  ಭಾಜಿತಕಲಾಕಲಾತರತರ್ ೀಹಣಾರ್ ರ್ಾಃ | 
ಹಲಸಂಸೃತ್್ ೀ ಲಹರಭಸನಮನ್ುತಾಃ ಸಕರಿೀಷ್ರಾಶ್ರಪ ಸಾನ್ದರಶ್್ೈವಲ್ೈಾಃ || 25 || 

 

ಪರಿವೃತತುಪೂರಿತಜಲಾಮಪಾಂ ಭರಮಿಂ ಸತುರಿತ್ಾಸತುರದ್ತರಚಿರವಿದ್ತರಮಾಂ ಪರಗ್ೀ | 
ಕವಯೀ ಹಿ ರ್ತರ ವರತಣಾಲಯೀ ನಿಶ್ಾಕೃತದಿೀಪಶ್ಾನಿುಮಭತಾಃ ರ್ರ್ಙಚಕರ್ೀ || 26 || 

 

ರ್ತನ್ೀತೃವಾದ್ರ ಧತರ್ಯಭಾಸಕರ್ೀ ಪರಕಟೀಕೃತ್್ೀSಹಿಪತನಾ ರಸಾತಲಾತ್ | 
ತಮಸಾಂ ತತಬಯಹಿರರಾ(ರ್ಧಯಭರಾ)ದಿುಯೀದ್ುತ್ಾ ಬಹಿರಪುಯದಿೀಕ್ಷ್ತತಮಭ ಜ್ಡಿೀಕೃತ್ಾ ||  

 

ಮತಖರಾ ಡಜಾ ಮಣಿಮರಿೀಚಿಮೌಕಿುಕ್ೈಾಃ ಪರಕಟಪರವಾಲಮತಕತಲಾ ರ್ದ್ ಮಯರ್ಾಃ | 
ಮರತತ್ಾ ನ್ತ್್ ೀನ್ುತಭೃತ್್ ೀ ವಿರ್ೀಜಿರ್ೀ ವರತಣಾಲಯೀಪವನ್ಶ್ಾಖಿಕಾ ಇವ || 28 || 

 

ಅಮತಮೀತಯ ಮತಖಯತಮಮಾರ್ರರ್ಂ ನಿಜಂ ಹರಿರ್ೀಷ್ ಮಾಂ ಪರತನಿಧಿಂ ತಯಜ್ೀದಿತ| 
ಲತಠ್ತ ಸಮ ರ್ಸನಭರ್ಮ ಮಿಯಭರ್್ವಸನ್ ನಿಜರ್ ೀಧಸಿ ಕ್ಷ್ತಗವಿೀವ ರ್ ೀಧಸಿ || 29 || 

 

ಸರಿದಿೀಶ್ತತಾಃ ಪರತ ಸರಿತ್ ಕೃತ್್ ೀದ್ರಾಾಃ ಪುರತ್್ ೀSಸಯ ಮಾರಪೃರ್ತಕಾ ವಿತನ್ಾತ್್ೀ | 
ರಭಸ್ೀನ್ ರ್ಸಯ ಲಹರಿೀಕಶ್ಾಹತ್ಾ ಭರಮಿಕ್ೈತವ್ೀನ್ ಲ್ಲಪಲ್ೀಖನ್ಕಿರರಾಾಃ || 30 || 

 

ಅಪ ಶ್್ೀಷ್ಪೂವಯಕಪುನ್ಸನೃತಸಿಥತ್ಾವಪ ಪೂವಯಪಶ್ಾಮದಿಶ್್ ೀರತದ್ನ್ಾತ | 
ನ್ ಕರ್ಂ ಭದ್ೀತ ವಿಭತನಾ ಭದಾಕೃತ್್ೀ ಕೃತಸ್ೀತತನಾ ಲಸತ ರ್ಾಃ ಪಯೀSನ್ುತಾಃ || 31 || 

 

ಛಿದ್ತರಸಯ ರ್ಸಯ ರಘಚವಿೀರಸಾರ್ಕ್ೈವಯಸತಧ್ಾಪಟಸಯ ವಿವರಂ ನಿಷ್ಟೀವಯತ್ಾ | 
ವಿಧಿನಾ ಕೃತ್ಾ ನ್ತ ನ್ವತನ್ತುಸನ್ುತನ್ಯಲಸ್ೀತತನಾಽನ್ವಮನ್ನ್ಯದಿಚಮತ್ಾ || 32 || 

 

ಮರತದ್ತಲಿಸಲಹಿರಿನಿೀವಿಸನ್ುತ್್ೀಗತಯರತಪೂರನಾಮವರತಣಾಲರ್ಚಮದ್ೀಾಃ | 
ರ್ದಿ ರಾತ ರ್ತರ ದ್ೃಢಮಧಯವಂರ್ತ್ಾಂ ನ್ಲಸ್ೀತತರ್ೀತತ ಭವಘಮಯಭಞ್್ನ್ಾಃ || 33 || 

 

ಸತಮಸೌರಭ್ೀ  ಜನ್ರಞ್್ನ್ ೀನ್ತಮಖ್ೀ ತಟನಾಮಕ್ೀ ಧರಣಿಸತನ್ದರಿೀಮತಖ್ೀ | 
ನಿದ್ಧ್ಾತತಯದ್ಗರನ್ಲಸ್ೀತತನಾಸಿಕಂ ಮತಖಮಾತಮನ್ರ್ಾಲ್ಲತವಿರ್ಾತ್್ ೀಮತಖಾಃ || 34 || 
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ರಘಚವಿೀರದ್ತಸುರರ್ರಾಗರಶ್್ ೀಷ್ಟತ್್ೀ ರ್ದ್ಗಾಧತ್ಾಪಲಲಸಞ್ಾಯೀSಖಿಲ್ೀ | 
ಅತನಿಷ್ಾ  ಸ್ೀತತರದ್ಸಿೀರ್ಪೃಷ್ಠತಾಃ ಸತುರದ್ಸಿಥವಂರ್ ಇತ ಸಂರ್ರ್ಂ ಮತಹತಾಃ || 35 || 

 

ಪರಿಶ್್ೀಷ್ಟತಂ ಕಲ್ಲಬಲ್ೀನ್ ರ್ತಾದ್ಂ ಸತಕೃತಸಯ ರ್ತೃತಭರ್ಂ ರ್ದ್ನ್ುರ್ೀ | 
ಜಲದ್ತಗಯಮೀತಯ ಕಲ್ಲತ್ಾಪದ್ತಗಯಮಂ ವಿಧತನ್ ೀತ ಸ್ೀತತವಪುಷಾ ವಿರ್ ೀಧಿನಾಮ್ || 36 || 

 

ಪರಿಮಾಷ್ತಟಯಮಾತಮತನ್ರಾರ್ತರಶ್್ ೀಕಜಂ ಸಘೃ ಂ ಭತವಾ ಭತಜಲತ್ಾ ಪರಸಾರಿತ್ಾ| 
ಕ್ಷ್ತಸತನ್ದರಿೀ ನ್ ಕಿರತೀತ ರ್ಜ್ಲ್ೀ ನ್ಲಸ್ೀತತರಸತು ಕೃತಚ  ಯಪದ್ಧತಾಃ || 37 || 

 

ಅವಲ್ ೀಕಯ ಸ್ೀತತಮವಲ್ ೀಕಯವ್ೈಭವಂ ಕಮಲ್ೀರ್ಕಾನಿುರಮಲಾರ್ರ್ಸುತಾಃ | 
ಪರಪೂವಯಸಿನ್ತಧಪರಿಣಿೀಸಮಾಗಮೀ ಸ ಮಮಜ್ ಪಾರ್ಸಿ ನ್ಮಜ್ನಾವನ್ಾಃ || 38 || 

 

ಉಪಸಾದ್ಯ ತೀರಮವಸದ್ಯಮಾದಿಮೈಸನ ನಿರ್ಮಯ ಚಿತುಮನಿರ್ಮಯ ಸಮಾದ್ಮ್ | 
ರಘಚವಂರ್ದಿೀಪಮಘದ್ಂರ್ಭಞ್್ನ್ಂ ಸದ್ರ್ಂ ವಿಧ್ಾರ್ ಹೃದ್ರ್ಂ ಪರವ್ೀಶ್ತಮ್ || 39 || 

 

ಅವನಿೀಸತಧ್ಾರ್ಸವನಾರ್ಭ ರತಹ್ ೀ ವನ್ಶ್್ೈಲಮಾಪ ವನ್ರಾಶ್ತಸುತಾಃ | 
ಭವನಾರ್ನ್ಂ ಸ ಪವನಾರ್ಶ್ಾಯನ್ಂ ನ್ಮನ್ೈರತಪ್ೀತತಮವನ್ೀ ಕೃತ್ಾದ್ರಮ್ || 40 || 

 

ಪರರ್ಥತ್್ೀ ರ್ದಿೀರ್ಶ್ರಸಿ ಪರಸ್ೀದಿವಾನ್ನತತಂ ವಿಧತರ್ಯದಿ ಸಮಗರತ್್ೀಜಸಾ | 
ಕಲಯೀತ ಕ್ ೀ ನ್ತ ಕರ್ಮಿತಯಸನ್ಮತಂ ಸ ತತ ರಮಯಪವಯತ ಇತ ರ್ತರತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ || 41 || 

 

ರ್ದ್ತದ್ಗರರ್ೃಙ್ುತರತಸಙ್ಿಸ್ೀಚನ್ೀ ನ್ ಘನಾಘನ್ ೀ ನ್ ಚ ವಿರ್ನ್ುದಿೀ ಪರಭತಾಃ | 
ರ್ಬರಾಙ್ುನಾಚತತರಗಿೀತಕಾದ್ರವದ್ದೃಷ್ದಾಂ ಶ್ರಸತನ ನಿಪಪಾತ ತದ್ುರಾಃ || 42 || 

 

ಮಧತರ್ೀ ರ್ದಿೀರ್ಶ್ಖರ್ೀSತಭಾಸಾರ್ೀ ಮತನ್ಯೀ ವಿಮತಕಿುಗತಯೀ ಸಮತದ್ುತ್ಾಾಃ | 
ಅನ್ವ್ೀಕ್ಷಯ ಹನ್ು ಸೃತಮಚಾರಾದಿಕಾನ್ ನ್ ಭವಂ ವರಜನಿು ಹರಿಭಕಿುಗೌರವಾತ್ || 43 || 

 

ವಿದ್ಧ್ಾತ ಸಿದ್ಧಮಹಿಲಾಜನ್ ೀ ವಿಧತಂ ರಜನಿೀಷ್ತ ರ್ಸಯ ಶ್ಖರ್ೀ ತರ್ ೀಹಿತಮ್ | 
ಸುನ್ವಾಸಸ್ ೀಪರಿ ವಿಧ ಪಲಸರವಜಲ್ವಷ್ಯಶ್ಾನಿುಮಭಲಕ್ಷಯ ಕತತರಚಿತ್ || 44 || 

 

ಪರಣಿಪತಯ ತತರ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾತನ್ಂ ಲಸಿತಂ ಸ ಸತನ್ದರವರಾಭಧಂ ಹರಿಮ್ | 
ನಿರಗಾದ್ನ್ನ್ುರ್ರ್ನ್ಂ ತತ್್ ೀ ಗತರತಾಃ ಪರಣಿಪತಯ ತಂ ಚ ಸಮಗಾಜ್ನಾದ್ಯನ್ಮ್ || 45 || 
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ಅಧಿತ್ಾಮರಪಣಿಯ ಸ ನಿಮಜಯ ತತುಟ್ೀ ಲಸಿತ್ಾಾಃ ಪರ ಮಯ ನ್ವದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಪರಾಾಃ | 
ಕೃತಮಾಲ್ಲಕಾಸರಿದ್ಲಙ್ೃತ್ಾಮಗಾನ್ಮಧತರಾಭಧ್ಾಂ ಮಧತರವಾಙ್ಮಹಾಪುರಿೀಮ್ || 46 || 

 

ತದ್ಧಿೀರ್ಸಂಸದಿ ವಿಜಿತಯ ಪಣಿಡತ್ಾನ್ ಬಹತಮಾನಿತ್್ ೀ ರ್ತವರ್ ೀ ಮಹಿೀಭೃತ್ಾ | 
ಅಭವನ್ದಯ ಸತನ್ದರವರಂ ಹರಂ ರ್ನ್ೈರರ್ ರಙ್ುವಲಿಭಮತಪ್ೀಯವಾನ್ರ್ಮ್ || 47 || 

 

ತತರ ಶ್ರೀರಙ್ುನಾರ್ಂ ತರತ ತರಣಿಣಗ್ಾೀದ್ರ ಪ್ೀ ವಿಮಾನ್ೀ  
ಕಾವ್ೀರಿೀವಾರಿಪೂರಪರಸೃಮರಪವನಾನ್ನಿದತ್ಾನ್ನ್ುಭ್ ೀಗ್ೀ | 
ವಂದ್ಯಂ ದ್ೀವ್ೈರ್ಯರಾನ್ಂ ದ್ತರಹಿ ಭವಮತಖ್ೈರಿಷ್ಟದ್ಂ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಾಃ  
ಸಾನ್ನ್ದಂ ತಂ ಪರ ಮಯ ಪರಕಟತವಿಭವಂ ತ್ಾಂ ನಿಶ್ಾಮತಯನ್ೈಷ್ಟೀತ್ || 48 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪನ್ಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ ದ್ರ್ಯನಿೀವಲಿಭ 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯ ಭವತನಪುಮಾಃ || 49 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಪುಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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ಅರ್ ಅಷ್ಟಮ ಸಗಯಾಃ  
 

ಶ್ರೀರ್ಪಾದ್ಸರಸಿೀರತಹಭೃಙ  ುೀ ಮಧವಮೌನಿಮತಸಿನ್ತಧಮೃಗಾಙ್ಕಾಃ | 
ಮಾನ್ಪದ್ಧತಮತಖಂ ಮತಮಾಖಾಯಚಾನಿದರಕಾನ್ುಮಸಕೃಚಾತತರ್ ೀSಸೌ || 1  || 

 

ಪಾರಪಯರಙ್ುಪರಿಣ್ೀತತರನ್ತಜ್ಞಾಂ ತನಿುರ್ತಕುಸಕಲತತಯಸಹಾರ್ಾಃ | 
ತತ್ ಕೃಪಾಕವಚಮಾತಮನಿ ಕತವಯನಿ ಉತುರಾಂ ದಿರ್ಮಗಾದ್ತರತತ್್ೀಜಾಾಃ || 2 || 

 

ನಾಮಪವಯತಮತಪ್ೀತಯ ನ್ೃಸಿಂಹಂ ನಾಮಸಂಸೃತಧತತ್ಾಘಜನೌಘಮ್ | 
ತಂ ಪರ ಮಯ ತರತಣಾಕಯಸಮಾಭಂ ತ್ಾಂ ನಿಶ್ಾಮಿಹ ಗತರತವಯಸತ ಸಮ || 3 || 

 

ಸ್ ೀSರ್ ಭಲಿಪುರಿ ಭ್ೈರವಭಟ್ ಟೀ ವಿೀರಭದ್ರ ಇತ ವಿರ್ತರತವಿತ್ೌು | 
ನ್ಮಯಣ್ೈವ ಪರಿಭ ರ್ ನ್ರ್ೀನಾದರದ್ ಗಾರಮರತುಮಚಿರಾತನಮಗೃಹಾಣತ್ || 4 || 

 

ವಿಷ್ತಣಮಙ್ುಲಪುರ್ೀ ವಿಲಸನ್ುಂ ದ್ೀವಮಿೀಕ್ಷಯ ವಿಫುಲಶ್ರರ್ಮಸಾಮತ್ | 
ಸಂವೃತಾಃ ಪರಿಜನ್ೈಾಃ ಸ ಕತಮಾರ್್ೀತರಮೀತಯ ನ್ಮತ ಸಮಕತಮಾರಮ್ || 5 || 

 

ಶ್ಾತರಣ್ ೀSಪ ರ್ದ್ತಪ್ೀತಯ ವಿಮತಕಾುಸನದ್ಯ ಏವ ನಿಜಪಾತಕಸಙ್ಗಿತ್ | 
ಸವಯಸಮಾದ್ಭವೃದಿಧಕರ್ ೀSಸಿಮನಾಾಸರಾನ್ ಕತಪರಾನ್ಾಸತ ಸಮ || 6 || 

 

ರೌಪಯಪೀಠ್ಪುರಗಂ ರತಚಿರಾಙ್ುಂ ರತಕಿಮಣಿೀಪತಮಪರ್ಯದ್ತದಾರಮ್ | 
ಪೂ ಯಬ್ ೀಧಗತರತಭಾಃ ಸಕಲಜ್ಞ್ೈಾಃ ಸನಿುಧ್ಾಪತಮಘೌಘವಿದ್ ರಮ್ || 7 || 

 

ಚನಿದರಕಾವಿವರ ಂ ಸಮತ್ಾನಿೀತನಞ್ಾರನ್ುಪ ಸ ಪು ಯಮಹಿೀಷ್ತ | 
ವ್ೀತು ವ ಯನಿಚರ್ಂ ಸಮರಾನಾಂ ಸಙ್ವಯರಾ ಸಹ ಧಿಯೈಷ್ ಸಹಾಥ್ೈಯಾಃ || 8 || 

 

ಚನಿದರಕಾಪರವಚನ್ಂ ದ್ರ್ಕೃತಾಾಃ ಸ್ ೀSಕೃತ್ಾತರ್ರ್ಮಾತಮನಿ ವಾಞ್ಾನ್ | 
ಪೂ ಯಮಾಸ ಇವ ಕಮಯಣಿ ಭ ಯೀSಭಾಯಸಮಭಯಧಿಕತತುಲಕಾಙಚಷೀ || 9 || 

 

ಸ ತರಪಾತರರತಚಿರಂ ಕಲ್ಲತಧಿಯಂ ನಾಯರ್ಪೂವಯಕಸತಧ್ಾಜಯಭರ್ೀ  | 
ತನ್ಾದಿೀಪಮನ್ತಬ್ ೀಧರ್ದ್ರ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯವತಯಕಮರ್ಂ ತನ್ತತ್್ೀ ಸಮ || 10 || 

 

ಬರಹಮಸ ತರಗ ಕಾಞ್ಾನ್ಸ ತ್ಾರಂ ಕ ಠಭ ಷ್ ಮಶ್್ೀಷ್ಬತಧ್ಾನಾಮ್ | 
ಬತದಿಧಶ್ಾ ಪರಿಶ್ಾ ವಿದಿೀಪಾುಂ ನಾಯರ್ಮೌಕಿುಕತತೀಮತನಿಷ್ಟ || 11 || 
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ಚನಿದರಕಾವಿವರ ಂ ನ್ ಸಮಾಪುಂ ರಾವದ್ೀತದ್ತಭರ್ಂ ವಿರಚರ್ಯ | 
ನಾಯರ್ಗಭಯನ್ರ್ವನ್ುರ್ಶ್ಾಲ್ಲೀ ತತನಮಾಪರ್ದ್ನ್ನ್ುರಮಾರ್ಯಾಃ || 12 || 

 

ಭಾವಯಸಂರ್ರ್ಮಹ್ ೀ ಗತರತವಂಶ್್ೀ ದ್ರ್ಯನ್ರ್ತರತಪರಸತನಮತೀನ್ದರಾಃ | 
ತಸಯ ಸಾರ್ಯಕಮಿದ್ಂ ಸಕಲಂ ಸಾಯದಿತಯವ್ೀತಯ ಕೃತವಾನ್ ಕೃತಸಾರ್ಯಮ್ || 13 || 

 

ರಾಘವ್ೀನ್ದರರ್ತರಾಡ್ಸಮಾನ್ೈರತತನವ್ೈಬಯಹತವಿಧ್್ೈರತಚಿತಜ್ಞಾಃ | 
ಕಾರಿತ್್ೈ ಣತತಷ್ತ ಷ್ಟ್ ಸಾಪ ಶ್ಷ್ಯೈಲ್ ೀಯಕಮ ಡಲಮನ್ನ್ದರ್ದ್ೀಷ್ಾಃ || 14 || 

 

ಶ್ರೀರಾಮದ್ೀವಸಯ ಮಹ್ ೀತನವ್ೀ ಹರಿಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ತಂ ಸ್ೀವಿತತಮಾದ್ರಾದಿವ | 
ಮನ್ ೀಜ್ಞಮಾಕನ್ದಮರನ್ದಧ್ಾರರಾ ಕೃತ್ಾಭಷ್ೀಕಾಃ ಸತರಭಾಃ ಸಮಾರ್ಮೌ || 15 || 

 

ಮಧತಸುದಾ ಮನ್ಮರ್ಸಾವಯಭೌಮೀ ವಿನಿಗಯತ್್ೀ ಮಾನ್ಭೃತ್ಾಂ ಜರಾರ್ | 
ಪರಸ ನ್ಮಾದಿಾೀಕ ಸ್ೀಕತ್್ ೀSಸೌಅರ ಯವಿೀರ್ಥೀರಕರ್ ೀದ್ಪಾಂಸ ಾಃ || 16 || 

 

 ರ್ನ್ೈಾಃ ರ್ನ್ೈರ್ಾನ್ದನ್ಭ ಧರಾಗಾರನ್ಮರತತತಕಮಾರಸುರತಪಲಿವ್ೀಷ್ತ | 
ವಿನ್ಯಸಯ ಪಾದ್ಂ ಕತಸತಮೈಾಃ ಸಹಾಸಾಃ ಸಚಙ್ಕರಮ್ೀSಭ ದ್ ಭರಮರಪರಣಾದ್ಾಃ || 17 || 

 

ವಲಿರಿೀಷ್ತ ಮಲರಾಚಲಾನಿಲಸಾನಿದತ್ಾಸತ ಪರಪುಷ್ಾಭಾಮಿನಿೀ | 
ಕಾಮದಿಗಿಾಜರ್ಕಾಹಲನಾದ್ಭಾರನಿುದ್ಂ ನಿನ್ದ್ಮಾತನ್ತತ್್ೀ ಸಮ || 18 || 

 

ಮಲ್ಲಿಕಾಸತಮಸಮತತಥರಜ್ ೀಭವಯಲ್ಲಿಕಾಭರಭತಾಃ ಕೃತಭ ಷ್ಾಃ | 
ಮಾರವಿೀರರ್ರಧಿಮಯಧತಮಾಸಾಃ ಪಾರದ್ತರಾಸ ಪರ್ಥಕಾಸತದ್ತರಾಸಾಃ || 19 || 

 

ಆಗತ್್ ೀSಜನಿ ಮಧತಮಯಧತರಶ್ರೀಮಾಯನ್ಮತರ ನ್ನ್ತ ಮನ್ದಸಮಿೀರಾಃ | 
ಹನ್ು ಪಾನ್ಥಜನ್ ನ್ ತಯಜ ಕಾನಾುಮಿತಯಘಚಷ್ಯದ್ಧಿಕಂ ಕಲಕ ಠಾಃ || 20 || 

 

ಚಞ್ಾಲದ್ತಯತಸಮದ್ತಯತಚಞ್ಾತಾಲಿವಾವಲ್ಲಪರಿೀತವನ್ೀಷ್ತ | 
ಸಯನ್ದಮಾನ್ಮಧತವಷ್ಟಯಷ್ತ ಕಾಮಂ ವಷ್ಯವಾಸರಮಹಾನ್ಯನ್ತಚಕತರಾಃ || 21 || 

 

ಮಾರತತ್ಾಭಮತಖಷ್ಟಾದ್ಮ ಡಲಾಯಕೃತಾಃ ಸೃತಭತವಾ ಪರ್ಥಕ್ೀಷ್ತ | 
ಅನ್ುಕಂ ಮತಧರ್ತ್ಾSSದಿದಿಶ್್ೀ ಕಿಂ ಕತ ಡಲ್ಲೀಕೃತವಹಾಃ  ಕತಟಲ್ೀನ್ || 22 || 
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ಪುಷ್ಾಪಲವಿಮತಖ್ೀನ್ ಮಹಾನ್ುಂ ಪರ್ತಯಪಾಸುಸಮರ್ಾಃ ಪುರತಷ್ಂ ರ್ತ್ | 
ಮಾಧವಾಃ ಶ್ರರ್ಮಗಾನ್ಮಹನಿೀರಾಮಪರರಾಮರ್ಮಯೀಗಿಜನ್ಸಯ || 23 || 

 

ಶ್ಾಖಿನ್ಾಃ ಕಿಸಲಲ್ ೀಹಿತಮೌಲ್ಲಪಾರವೃತಂ ವಯರಚರ್ನ್ ಣತತಪುಂಸಾಃ | 
ಬಾ ಮೀವ ಮದ್ನ್ ೀSಕೃತಬಹಿಯರ್ಯಷ್ತಟಮಧವಗವಧ್ಾರ್ ವನ್ೀಷ್ತ || 24 || 

 

ಶ್ಾತಕತಮುಮರ್ಕತಮುಕತಚಾನಾಮಙಚಿ ರಪಾತಮತದ್ತಲಯಭಮೀತಯ | 
ಸಂಮದ್ೀನ್ ಸಹಸಾ ಕಿಮಶ್್ ೀಕಾಃ ಕತಡ್ಮಲ್ೈರಭವದ್ತತತಾಲಕಾಙ್ುಾಃ || 25 || 

 

ಸಿಾೀಕೃತಂ ವಿದ್ಧಿರ್ೀ ಸತಮನ್ ೀಭಾಃ ಸಾಾಙಚಿ ರಸ್ೀವನ್ಮಶ್್ ೀಕಮನ್ಙ್ುಮ್ | 
ಧ್ಾಮಿಯಕಂ ಚ ಸತದ್ೃರ್ಾಃ ಸತತಂ ತ್ೌ ಹನ್ು ಪಾನ್ಥಜನ್ಹನ್ೃಪದ್ೀ ಸುಾಃ || 26 || 

 

ಪುಷ್ಟಾತಸಯ ಬಕತಲಸಯ ಸಮನಾುದ್ತದ್ುತ್ಾಸತನಮನ್ಸಾಃ ಸತಮನ್ ೀಭಯಾಃ | 
ಅಙ್ುನಾಸಯಮಧತನಾSಧವಗರ್ ನಾಮಾಪದಾಗಮನ್ಮತರ ರ್ರ್ಂಸತಾಃ || 27 || 

 

ರಾಮಚನ್ದರಮರ್ ರಾಮನ್ವಮಾಯಮಿಷ್ಟದ್ೈವಮಮೃತ್್ೈರತಪಕಿೃಪ್ತಾಃ | 
ಪಞ್ಾಭಾಃ ಪರಮರಾಘವಯೀಗಿೀ ಭಕಿುಪೂವಯಮಭಷ್ಟಞ್ಾತ ತತರ (ತಂ ಸಮ)|| 28 || 

 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ತವತರೌವನ್ಧ್ಾತ್ಾ ಮನ್ಮರ್ಪರಭತಪರಿೀಭವದಾತ್ಾ | 
ಕಾನ್ನ್ಜಾಲನ್ಬಾಲಕಮಾತ್ಾ ವಾಸರ್ ೀSಜನಿ ಸರ್ ೀಜಲಪಾತ್ಾ || 29 || 

 

ಜೃಮಿುತ್್ೀ ಚ ಮಿಹಿರ್ೀ ಭತವಿ ಶ್್ೈತಯಂ ಕ ಪಮಾಹ ತರತಣಿೀಕತಚದ್ತಗಯಮ್ | 
ಕಿಞ್ಚಾದ್ನ್ಯದಿನ್ಸನಿಧಮವಾಪುುಂ ಛಾರ್ರಾ ಸಹ ಪರಂ ಚರತ ಸಮ || 30 || 

 

ತ್ಾಪರ್ತಯತತರಾಂ ತರಣಿರ್ಯಲ್ ಿೀಕಬನ್ತಧರಿತ ಮಾಮ ಕರ್ಂ ವಾ | 
ತತನಖಸಯ ರ್ತಚಿತ್ಾ ರ್ತಚಿಮಾಸಶ್ಾಾತಕಾ ಭತವಿ ವಿಚತಕತರರ್ತರಿತಥಮ್ || 31 || 

 

ಛಾರ್ರಾ ಸಹ ದಿವ್ೈವ ಕರಾಗ್ರಯೈಾಃ ರ್ಮುರಾಮುರಹರ್ೀSಮುರರತ್್ುೀ | 
ಜ್ಯೀಷ್ಠಪೂವಯಮಭರಾಯನಿ ನ್ ನ್ಂ ಕ್ ೀಪತ್ಾಮರನ್ರ್ನಾ ನ್ಲ್ಲನಿೀತ || 32 || 

 

ಭಾವಿಶ್್ ೀಷ್ ಮವ್ೀತಯ ದ್ತರನ್ುಂ ಪದ್ಮಸಾರ್ಕಹಿತ್ಾರ್ ಪರಾಂಸಿ | 
ಕಾಮಿನಿೀಕತಚಫಟ್ೀಷ್ತ ವಸನ್ ುೀ ವಿನ್ಯಧತು ರ್ದಿಮಾವತಶ್ೀತ್ೌ || 33 || 

 

ವಾರಿನ್ಮಯಪರರೌವತವ್್ ೀಜಾತಸಙ್ುಮವಶ್ಾತನರಸಿೀನಾಮ್ | 
ಶ್್ೈತಯಮಾಪ ಪರಿತಪುಜಡಾನಾಂ ಕಿಂ ನ್ ರ್ಚಮತ ಸತವೃತುಸಮಾಜಾಃ || 34 || 
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ವ್ೈರಿಚನ್ದರಗತ ಪಕಕ ಭೀತ್ಾಯ ಚಕರವಾಕಮಿರ್ತನ್ಂ ಪರಿರ್ತಷ್ಯತ್ | 
ಆತಪತತಯವಿಲಸದಿದವಸ್ೀಭಯಾಃ ಪಾರಿತ್್ ೀಷ್ಟಕಮದಾತಾರಿಣಾಹಮ್ || 35 || 

 

ಸಾಮವತಯಹರಿತಂ ಸಸತತ್್ೀತ ಪಾರಪಯ ತ್ಾಂ ಹೃತವಸತದಿಯರ್ರಾಕಯಾಃ | 
ದ್ ರತಾಃ ಪರಿಹರನ್ುರ್ ಪಶ್ಾಾತ್ಾುಪತಾಃ ಪರತರ್ರೌ ಧನ್ದಾಶ್ಾಮ್ || 36 || 

 

ತತರ ತತರಭವತ್ಾ ರ್ತನ್ೀತ್ಾರ ರಾಘವ್ೀನ್ದರಗತರತಣಾ ಕಿರರ್ತ್್ೀSನ್ಯೈಾಃ | 
ಪುಲಿತಲಿಜಸರ್ ೀಜಸರಸಾಯಂ ಜಾನ್ಕಿೀಪರಿವೃಢಪಿವಕ್ೀಲ್ಲೀ || 37 || 

 

ವಾರಿದಾವಲ್ಲತರ್ ೀಹಿತಮಿತರಂ ಮಾನ್ಸಾಭಮತಖಪಾ ತಡರಪತರಮ್ | 
ನ್ೃತಯದ್ದಿರತನ್ರಾಸತತಪತರಂ ದಿೀವಯತ ಸಮ ದಿನ್ಮಙ್ುಜಮಿತರಮ್ || 38 || 

 

ಪಾರವೃಡಿನ್ತದಸಹಜಾಂ ಪರಿಣ್ೀತತಾಃ ರ್ಬದಮ ಡಲಸಮಾರ್ರರ್ಶ್ೌರ್ೀಾಃ | 
ಕತಙ್ತಕಮಾಕುಮಚಿರಾದ್ತಪವಿೀತಂ ಪಾಕಶ್ಾಸನ್ರ್ರಾಸಮಿಷಾSಭಾತ್ || 39 || 

 

ಪೀತಪುಷ್ಕರಕಲಾಪಪಯೀಭ್ ಯೀ ನಿಗಯತ್್ೈರಿವ ಜಲ್ೈಜಯಲದ್ೀಭಯಾಃ | 
ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿವಿದ್ತರಮಭಙ ುೈರಿನ್ದರಗ್ ೀಪನಿಕರ್ೈಾಃ ಸಥಗತ್ಾ ಭ ಾಃ || 40 || 

 

ಇನ್ದರನಿೀಲಕತಲನಿೀಲಘನಾಲ್ಲೀ ಮಧಯವೃತುಚಪಲ್ೀವ ಚಕಾಶ್್ೀ | 
ಪಾರವೃಡ್ಬ್ನ್ರ್ನಾಚಿಕತರಾಲ್ಲೀ ರ್ಲಿಕ್ ೀಲಿಸಿತಕತಙ್ತಕಮರ್ೀಖಾ || 41 || 

 

ಕತಮುಸಮುವಗತರ್ ೀರತಪದ್ೀರ್ಂ ಪಾರಪುುಕಾಮ ಇವ ದ್ಕ್ಷ್ ದ್ೀರ್ಮ್ | 
ಜೃಮುಮಾ ಜಲಧ್ೌ ಜಲಪಾನ್ೀ ವಾರಿವಾಹನಿವಹ್ ೀ ವಿರ್ತ ಸಮ || 42 || 

 

ಪಾಕವ್ೈರಿವನ್ಸಿನ್ತಧತರಙ್ಗುಕೃಷ್ಟರ ಢತರತಮ ಲಕಲಾಪಾ | 
ವಯೀಮಿುವಿದ್ತಯದಿವ ಕಾಞ್ಾನ್ವಲ್ಲಿೀ ಕಾಮಮಭರಸರಿತ್ಾ ನಿಪತನಿುೀ || 43 || 

 

ವಯೀಮಿು ಸಾನ್ದರತರವಾರಿದ್ವೃನ್ದೀ ವಿದ್ತಯತ್ಾಸತ ವಿತತ್ಾಸತ ಸಮನಾುತ್ | 
ಫುಲಿಮಿೀಲ್ಲತಪಯೀರತಹಪಙ್ಗಕತಯಪುಷ್ಾವತನಮತದ್ರಾವನ್ತಮೀರೌ || 44 || 

 

ನಿಗಯತ್ಾನಿ ದಿವಿ ಸ ರ್ಯವಿಭನ್ುಗಿರೀಷ್ಮವಾಸರಮದಾವಲಕತಮಾುತ್ | 
ಮೌಕಿುಕಾನಿ ಸಹ ಮಸುಕಮಾಂಸ್ೈಾಃ ಸ್ೀನ್ದರಗ್ ೀಪಕರಕಾ ಅನ್ತಚಕತರಾಃ || 45 || 
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ದ್ತಗಧವಾರಿಧಿಪರ್ಸಯಧಿವಷ್ಯಂ ಶ್ಾಙ ುೀಯಣಿ ಸಾಪತ ಶ್್ೀಷ್ರ್ರಿೀರ್ೀ | 
ಮಿೀಲನಾನ್ುರ್ನ್ಯೀಸುನ್ತಲ್ೌಮಯ ಮೀಘಪೂ ಯಗಗನ್ೀ ದ್ತಯಮಣಿೀನ್ ದ || 46 || 

 

ಸಾಾಮಿನಿ ಕ್ಷತವಸೌ ದಿನ್ನಾಥ್ೀ ರ್ತತಾರಾSಜನಿ ದಿನ್ೀಷ್ಾತಕಾರ್ಯಯಮ್ | 
ತದಿಾಮರ್ಯಮಧಿಗಮಯ ದಿನಾನಾಮದ್ಯ ಹೃದ್ಯರ್ತ ವಾಸರವೃದಿಧಮ್ || 47 || 

 

ಸಾಪರರಾಂ ಜಲಜಿನಿೀಂ ಪರಿಭ ರ್ ಪರೀಮಯರ್ತತುಹಿನ್ಹನ್ೃದಿನ್ೀಭಯಾಃ | 
ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ದಿನ್ಕರ್ ೀದಿತವೃದಿಧರಾಯ ನಿಶ್ಾ ಕ್ಷರ್ವಿಧ್ಾವಪ ದ್್ಾ || 48 || 

 

ಪೂಣಿಯಮಾಹನಿ ಸ ಪೂಷ್ಣಿ ಮಧ್್ಯೀ ಪುಷ್ಕರಂ ಲಸತ ಪುಷ್ಕರನ್ೀತರಮ್ | 
ಪೂಜರ್ನ್ಯತವರ್ೈರಿಹ ಚಾತತಮಾಯಸಯನಾಮನಿರ್ಮಂ ವಿದ್ಧ್ಾತ || 49 || 

 

ಪೂ ಯರ್ ೀಚಿಷ್ಟ ತತಷಾರಮರಿೀಚೌ ಭಾನ್ತಮಾಲ್ಲನಿ ಗತ್್ೀSಮುರಮಧಯಮ್ | 
ಸ್ ೀSರ್ಮಾರಭತ ಕಮಯ ಹಿ ಚಾತತಮಾಯಸಯನಾಮ ರಚರ್ನ್ ಹಿರಿಪೂಜಾಮ್ || 50 || 

 

ತದ್ುತ್್ೈರನ್ತದಿನ್ಂ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀಶ್್ಾೀಕವಾಸರಕೃತಂ ವಿಭವಂ ರ್ಾಃ | 
ಕಶ್ಾದಾಹ ರ್ದಿ ಹನ್ು ನಿವೃತುಂ ಬಾರಹಮ ಾಃ ರ್ತರತತತಂ ಸ ಲಭ್ೀತ || 51 || 

 

ದ್ತದಿಯನ್ೀ ಹರಿಕಟಾಕ್ಷವಿಹಿೀನ್ೀ ಪಙಚಕಲ್ೀ ಚ ಸಮಯೀ ಸಮತೀತ್್ೀ | 
ಸಮರಬತದ್ಧಹರಿವಿೀಕ್ಷ ಗ್ ೀSಭ ದಾಾಸರ್ ೀSರ್ ವಿರ್ದಿೀಭವದಾರ್ಾಃ || 52 || 

 

ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ಷನಿವಹ್ೀಷ್ತ ಮನ್ ೀಜ್ಞ್ೀರ್ಾಮತುಜ್ೀಷ್ತ ಮತದಿರ್ೀಷ್ತ ರ್ರ್ೀಷ್ತ | 
ರ್ತರ ತತರ ವಿರ್ದ್ಂ ಮಹಿಮಾನ್ಂ ದ್ರ್ಯರ್ನ್ ವಿಹರತ ಸಮ ಸ ಕಾಲಾಃ || 53 || 

 

ದಿಗ್ಯೀನ್ತಮಖನ್ೃಪವರಜಕಿೀತ್ಾಯಯ ಗಭಯಣಿೀಕೃತರ್ರದಿದನ್ಲ್ಾಮಯಾಃ | 
ವಯಕುಕಿೀರತತರ್ ೀಮಲತ್ಾರಾಾಃ ಪಾಣಿಡಮಾSಜನಿ ಪಯೀಧರದ್ೃರ್ಯಾಃ || 54 || 

 

ವಿೀಕ್ಷಯ ಸಂರ್ಮಿವರಸಯ ಪಯೀದಾ ದಾನ್ಕ್ೀಲ್ಲಮತತಲಾಂ ಧನ್ಲ್ಾಮಯಾಃ | 
ಹನ್ು ವಷ್ಯವಿಮತಖಾಾಃ ಸಮಭ ವನ್ ಪಾ ತಡರಾ ಭೃರ್ಕೃಶ್ಾರ್ಾ ರ್ತಚ್ೀವ || 55 || 

 

ಆತಮನ್ ೀಭಮತಖಮಾಗತಮೀನ್ಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸಂರ್ಮಿವರಂ ಧನ್ದಾಶ್ಾಮ್ | 
ಹಷ್ಯತ್್ ೀSನ್ತವಿಚಚಾರ ತದ್ಗ್ರೀ ಹಂಸಪಾಲ್ಲರಿವ ವಾರಿದ್ಪುಞ್್ಾಃ || 56 || 

 

ವಾರಿದಾಗಮರ್ತಗಾನ್ುವಿರಾಮೀ ನ್ೈಕರ ಪಸರಸಿೀಮಿಷ್ಶ್ೌರ್ೀಾಃ | 
ನಾಭಪದ್ಮನಿವಹಾ ಇವ ಪದಾಮ ವಯಞ್್ರ್ನ್ುಲ್ಲವಿಧಿಂ ವಿಲಸನ್ುಾಃ || 57 || 
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ಉತಥತಸಯ ಸರಸಿೀರತಹನಾಭ್ೀರ್ಾನ್ದರಸ ರ್ಯನ್ರ್ನ್ಸಯ ತದಾನಿೀಮ್ | 
ರ್ಂಸತಾಃ ಸಮ ನ್ಲ್ಲನಿೀರಜನಿೀಶ್ೌ ಸಮರಬ್ ೀಧಮಧಿಕಂ ವಿಲಸನೌು || 58 || 

 

ಪಾರವೃಡಾಗಮರ್ತಗಾನ್ುಸಮತದ್ಯದಾಾರಿವಾಹಜಲಧ್ೌ ವಿನಿವೃತ್್ುೀ | 
ಸ್ೈಕತ್್ ೀತಕರ ಇವ ಕ್ಷ ದಾರಾರ್ಾನಿದರಕಾಬತಧಜನ್ೈರತದ್ಲ್ೀಖಿ || 59 || 

 

ಕಾಮಯಕಮಯಚರ್ಭಞ್್ನ್ಹ್ೀತ ಭ ತದ್ರ್ಯನ್ಮಿಮಂ ರ್ಮಿಧತರ್ಯಮ್ | 
ವಿೀಕ್ಷಯ ಬಭಯದಿವ ತತ್ ಫಲಭ ತಂ ಶ್ಾಲ್ಲವೃನ್ದಮಭವದ್ುರ್ನ್ಮರಮ್ || 60 || 

 

ಪಾರವೃಡಾಹಿತಜಲಾಕರಮಭಙ್ಗುಂ ಸಸಯಮಞ್್ರಿವಿಭ ಷ್ಟತಗಾತರೀಮ್ | 
ಮಾತರಂ ಕ್ಷ್ತಮವ್ೀಕ್ಷಯ ವನಾಲ್ಲ ಪಕಾದಾಡಿಮಫಲ್ೀನ್ ಜಹಾಸ || 61 || 

 

ಮಾತತಲತಙ್ುತಲ್ಲಕಾಮಿಹ ಚ ತ್್ೀ ಸರಷ್ತಟಮತದ್ಯತ ಫಲಸುನ್ಮಧ್್ಯೀ | 
ಮ್ೀಹಿತ್್ೀ ಚ ಮರತತ್ಾ ವನ್ರಾಜಿಾಃ ಪಕಾದಾಡಿಮಫಲ್ೀನ್ ಜಹಾಸ || 62 || 

 

ಮಾನಿನಿೀಜನ್ವಿಮ್ೀಹನ್ಚ ಣ್ೈಯಾಃ ಸಾರಸ್ೀಷ್ತ ನ್ೃಪಸ್ೈನ್ಯರಜ್ ೀಭಾಃ | 
ವಯೀಮಮ ಡಪಕಮೌಕಿುಕಗತಚ್ಮೈರಾವಿರಾಸ ಸಮಯೀ ಹಿಮಪೂರ್ೈಾಃ || 63 || 

 

ಪದಿಮನಿೀಮನ್ವಲ್ ೀಕಯ ಪತಙ  ುೀ ಮನ್ದಧಿೀಧಿತರಿಹಾಸ ಹಿಮೌಘೈಾಃ | 
ರವಯದ್ರ್ಯನ್ವಶ್ಾದಿವ ಶ್್ ೀಕಾದ್ಬ್ನಿೀ ಚ ತತಹಿನ್ೈಾಃ ಕಿಮತ ಲ್ಲೀನಾ || 64 || 

 

ಉಷ್ಣರಶ್ಮರಧಿಕಂ ಹಿಮಭೀತ್್ ೀ ಹವಯವಾಹದಿರ್ಮಿಚಮತ ಗನ್ತುಮ್ | 
ಅಗಿುರಸತುತ ನ್ ವ್ೀತ ವಿವ್ೀಕತುಂ ಪಾರಗರಾದಿವ ಸಮಿೀರ ಚಾರಾಃ || 65 || 

 

ಪಾ ತಡರಙ್ುಪುರವಿಠ್ಠಲಮಿೀಕ್ಷಯ ಪರಸಿಥತಾಃ ಸ ಕರವಿೀರಪುರಾಖಯಮ್ | 
ಪತುನ್ಂ ವಿರಚರ್ನ್ ಹರಿಪೂಜಾಂ ತತರ ವಾಸಮಕರ್ ೀಚಿಾರಕಾಲಮ್ || 66 || 

 

ಭಾನ್ತಮಾಲ್ಲನಿ ಗತ್್ೀSರ್ ತತಲಾರಾಂ ರಾಮನಾರ್ಪುರಮೀತಯ ಚಿರಾರ್ | 
ಸಹಯಭ ಧರಸತತ್ಾಸಲ್ಲಲ್ೀSಸಿಮನ್ಮಜ್ನ್ೀನ್ ಮತದಿತ್್ ೀSಭವದ್ೀಷ್ಾಃ || 67 || 

 

ಗೌತಮಾಘಪರಿಹಾರಿಣಿ ತ್್ ೀಯೀ ಸಾುನ್ಕಮಯ ವಿರಚರ್ಯ ಸ ವಿದಾಾನ್ | 
ಪೂಜಿತಾಃ ಪರತಪದ್ಂ ಪರತಧಿೀರ್ೈಾಃ ಪಾವಿರ್ತಕಲ ಪುರಿೀಂ ವಿಜರಾಖಾಯಮ್ || 68 || 
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ಮತದ್ರರಾSರಿದ್ರಯೀಮಿಯಲ್ಲತ್ಾಗ್ ುಯೀರಙಚಕತ್ಾನ್ಕೃತ ಶ್ಷ್ಯಸಮ ಹಾನ್ | 
ವಾದಿನ್ ೀSಪ ಪರಿಭ ರ್ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಶ್್ಾೀತಮಾತಪನಿವಾರ ಮಾಪುೀತ್ || 69 || 

 

ಸಾುತವಾನ್ರ್ ಬತಧ್್ೈಾಃ ಸಹ ಕೃಷಾಣನಿಮುಗಾಪರ್ಸಿ ನಿಜಿಯತಮಾರಾಃ | 
ತತುಟ್ೀ ಜರ್ಗತರ ದಿತಟೀಕಾಂ ವಾಯಕೃತ್ಾಪ ರ್ತರಾಡ್ ತಭಾಷ್ಯಮ್ || 70 || 

 

ತತರ ತತರ ವಿರಚರ್ಯ ಸ ವಾಸಂ ಪು ಯಭ ಷ್ತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಭಕುಾಃ | 
ಶ್ರೀಮಹಿೀಧರಮತಪ್ೀತಯ ಚ ತತಙ್ುಂ ವ್ಙ್ಕಟ್ೀರ್ಮವಲ್ ೀಕಿತತಮಾಗಾತ್ ||  71 || 

 

ನ್ತ್ಾಾ ದ್ೀವಂ ವ್ಙ್ಕಟ್ೀರ್ಂ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ ಕೃತ್ಾಾ ವಾಸಂ ವಾಸರಾನ್ ಕಾಂಶ್ಾದ್ತರ | 
ಕಾಞ್ಚಾೀಮಾಗಾತ್ಾಕಞ್ಾನಾಗಾರರಮಾಯಂ ನ್ತ್ಾಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಚಾನ್ಮತ್ಾಾವಯತೀರ್ಮ್ || 72 || 

 

ಶ್್ ೀಣಾದಿರಮಾಸಾದ್ಯ ನಿಷ್ೀವಯ ರ್ಮತುಂ ವೃದಾಧಚಲಂ ಪಾರಪಯ ವಿಲ್ ೀಕಯ ರತದ್ರಮ್ | 
ಶ್ರೀಮತಷ್ಣಮಭ್ಯೀತಯ ವರಾಹರ ಪಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರ ಮಯೈಷ್ ನ್ತತಂ ವಯತ್ಾನಿೀತ್ || 73 || 

 

ಕೃತ್ಾಾ ದಿಗಿಾಜರ್ಮತಪಾಗತಸಯ ದ್ ರ್ೀ ಕಾವ್ೀರಿೀಶ್ಶ್ರಜಲಾವಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾರತ್ | 
ರ್ತ್ೌನಖಯಂ ಸಮಜನಿ ತತತನಖಂ ಮತರಾರ್ೀಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಸಾಯದಿತ ರ್ದಿ ಕಾ ಕಥ್ೀತರ್ೀಷಾಮ್||74|| 

 

ಶ್ರೀಕತಮುಘ ೀ ನ್ಗರಿೀಂ ಪರವಿರ್ತತಯದಾರಾಂ ರಾಮಾಚಯಯೀರತತಪಸ್ೈವ ಕೃಶ್್ೀ ರ್ತೀನ್ದರೀ | 
ಮನ್ಯೀ ಕರ್ಂ ನ್ ಜನ್ತ್ಾಮಹಿತ್ಾಮಯೀಧ್ಾಯಂ ರಾಮೀ  ತ್್ೀನ್ ಭರತ್್ೀನ್ ಕೃತಪರವ್ೀಶ್ಾಮ್ 

 

ಪರಹೃಷ್ಟೀನ್  ಚಿತ್್ುೀನ್ ಮಧ್್ಯೀ ಪರತ್್ ೀಲಾಯಂ ಮಹಾಧಿೀವಿಯಲಾಸ್ೀನ್ ತ್ಾತ್ಾಕಲ್ಲಕ್ೀನ್ | 
ಭತಜಙ್ುಪರರಾತ್್ೀನ್ ಭ ದ್ೀವವನ್ ದಯೀ ಹನ್ತಮನ್ುಮಿತಥಂ(ಷ್ಟಂ) ಪರಣೌತ ಸಮ ದ್ೀವಮ್ || 76 || 

 

ವಾದ್ಯೈಶ್ಾತ್್ೈಮತಯಖರಿತದಿರ್ಾಃ ರ್ಙ್ವಭ್ೀರಿೀಮೃದ್ಙ ುೈಾಃ 
ಫುಲ್ಿೈ ಪುಷ್ಾೈವಿಯವಿಧಮನ್ತಜ್ೈಾಃ ಕಿೀರ್ಯಮಾ ಾಃ ಸಮನಾುತ್ | 
ವಿೀಥಾಯಂ ವಿೀಥಾಯಂ ರ್ತವತಕರಗಾರಾತಯಕ್ೈ ರಾಘವ್ೀನ್ ದರೀ 
ರಾಮೀ ಪೂವಯಂ ಪರವಿರ್ತ ಮಠ್ಂ ಪಾರವಿರ್ತನಮಾದಾಢಯಮ್ || 77 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಾವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಿಭ 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ  
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯ ಜರ್ತಯಷ್ಟಮಾಃ || 78 || 
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|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಅಷ್ಟಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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ಅರ್ ನ್ವಮಾಃ ಸಗಯಾಃ 
 

ಮಾಗಧ್ಾ ಮಧತಭದ್ಙಚಿ ರಪಙ್ಕಜ್ೀ ಜಾಗರ ಕಮಪ ಸಂರ್ಮಿೀರ್ಾರಮ್ | 
ಬ್ ೀಧರ್ನಿು ವಚನ್ೈಬತಯಧ್್ ೀತುಮಂ ಕಾವಯವ ಯನ್ವಿಧ್ೌ ಕೃತ್ಾದ್ರ್ೈಾಃ || 1 || 

 

ಮಙ್ುಲಾನಿ ಕತರತ ಪದ್ಮಸ್ ೀದ್ರ್ೈಾಃ ಸಂರ್ಮಿೀನ್ದರ ಜಗದಾದ್ೃಗಞ್ಾಲ್ೈಾಃ | 
ಪರ್ಯ ದ್ೃರ್ಯವಿಭವಂ ದಿನಾಗಮಂ ದಿಕ್ಷತ ದಿಕ್ಷತ ಮತಖರಿೀಕೃತ್ಾಗಮಮ್ || 2 || 

 

ಪಾಕಶ್ಾಸನ್ಪುರ್ೀ ಗತರ ದಿತ್್ೈಹಯನ್ು ವ್ೀದ್ವಚನ್ೈರಪಾಕೃತ್್ೀ | 
ಅನ್ಧಕಾರದ್ತರಪಹುವಗ್ೀಹ್ೀ ರ್ಕರದಿಙ್ತಮಖಮಿದ್ಂ ಪರಸಿೀದ್ತ || 3 || 

 

ಶ್ಾತಮನ್ಯವದಿಶ್ಾ ನಿಜ್ೀರ್ಾರ್ೀ ಭಾನ್ತಮಾಲ್ಲನಿ ಸಮಾಗಮ್ೀನ್ತಮಖ್ೀ | 
ಪೂವಯಮೀವ ವಿತನ್ ೀತ ಪಾಣಿಡಮ್ೌಮನಿಮಯಲವಿತ್ಾನ್ಮಮುರ್ೀ || 4 || 

 

ಅನ್ಧಕಾರಭರವಾರ ವರಜ್ೀ ಕಲಯಕ್ೀಸಲ್ಲವಿದಿೀ ಯಮಸುಕ್ೀ | 
ಶ್್ ೀಣಿತ್ೌಘ ಇವ ರ್ಕರದಿಙ್ತಮಖ್ೀ ಶ್್ ೀಣಿಮಾ ಲಸತ ತ್ಾರಮೌಕಿುಕ್ೈಾಃ || 5 || 

 

ವಯೀಮರಾಮಪರಿಭಾವಿಶ್ಾವಯರವಾಯಜಪನ್ುಗಮರಾಸಾಸನ್ುತ್್ೀಾಃ| 
ಭಞ್್ನಾರ್ ಪುರತ್್ ೀSರತಣಾನ್ತಜಾಃ ಪಾರದ್ತರಸತುದ್ರ್ರಾಗಕ್ೈತವಾತ್ || 6 || 

 

ವಯೀಮದ್ಮುಮಧತಗ್ ೀಲಸಞ್ಾರದ್ ಧ್ಾಾನ್ು ಸಙ್ಿಸರಘ್ಯನಿರಾಕೃತಮ್ | 
ಆತನ್ ೀತ ಸಮರ್ಾಃ ಪುರಾ ದಿ ಶ್ಾ ಶ್್ ೀಣಿಮಾಗಿುಶ್ಖರಾ ವಿದಿೀಪುರಾ || 7 || 

 

ವಯೀಮನಾಮಭೃತ ಕತಮುಸಮುವ್ೀ ವಾರಿಧಿಂ ಪಬತ ಶ್ಾವಯರಾಭಧಮ್ | 
ಔಷ್ಸಾರತಣಿಮದ್ಮುತಾಃ ರ್ನ್ೈಾಃ ಪದ್ಮರಾಗನಿಕರ್ ೀ ವಯಜೃಮುತ || 8 || 

 

ಅಮುರಸಯ ತಮಿರಾಲ್ಲನಿೀಲ್ಲಕಾನಿೀಲ್ಲತಸಯ ಹರಿದಿಙ್ತಮಖಾಞ್ಾಲ್ೀ | 
ಕಲಯರಕಿುಮನಿಭ್ೀನ್ ಕಾಞ್ಾನಿೀ ರ್ೀಖಿಕಾSತರತಚಿರಾ ವಿರಾಜತ್್ೀ || 9 || 

 

ಕಲಯಮಲವಿರ ಏಷ್ ಶ್ಾವಯರದ್ಾೀಷ್ಟಮಲಿಮಭಹನ್ತುಮತದ್ಯತಾಃ | 
ಕ್ಷ್ಪುರಕಿುಮರಜಾ ವಿದ್ರ್ಯರ್ತಯಕಯಬಮುನಿಭಮತಷ್ಟಟಮಗರತಾಃ || 10 || 

 

ಉದಿಾವಕ್ಷತಹೃದ್ಯೀ ನಿಶ್ಾತಯರ್ಾಃ ಪಾರಗಿದರ್ಂ ತದ್ತಪಕ ಠಮಾದ್ಧ್್ೀ | 
ಕಲಯರಾಗಮರ್ಮಾದಿಭ ಷ್ ಂ ಭಾನ್ತಬಮುಮಣಿರಞ್ಚ್ತ್ಾನ್ುರಮ್ || 11 || 
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ಹನ್ು ರ್ಕರಹರಿತ್ಾ ದಿನಾಗಮೀ ರಾವಕಾರತ ಪದಾಭತ್ಾಡ್ನಾತ್ | 
ಛಾರ್ರಾ ಸಹ ಸಮಾಗಮಾಸಹಾತ್ಾಾಟಲ್ ೀSಜನಿ ಪಯೀಜನಿೀಶ್ತ್ಾ || 12 || 

 

ಪಾರತರಮತುನಿ ನಿಮಜ್ಯ ನಿೀರಧ್್ೀರತತಥತ್್ ೀ ಹರಿದಿಶ್ಾನಿಜಾಲ್ಲಕ್ೀ | 
ಅಕಯಮ ಡಲಮಿಷ್ೀ  ವಾಸರಾಃ ಶ್್ ೀಣಿಮಾಕ್ಷತಲಲಾಮಕಂ ದ್ಧ್್ೀ || 13 || 

 

ಅನ್ಧಕಾರರ್ವನಿೀಮಪಾಕೃತ್ಾಮಾರಚರ್ಯ ದಿವಸ್ೀನಿದರಾನ್ಟೀ | 
ವಯೀಮರಙ್ುಮಭಜತ್ ಪರಭಾಞ್ಚಾತಂ ಕತವಯತೀ ಖಗವರ್ೀ  ಶ್ಞ್ಚ್ತಮ್ || 14 || 

 

ಅನ್ಧಕಾರರಿಪುಭ ಮಿಭೃದ್ು ಂ ಜ್ೀತತಮತತಕಮನ್ಸ್ ೀ ವಿಭಾವಸ್ ೀಾಃ | 
ಬನಿದನ್ ೀ ನ್ತ ಬರತದಾಲ್ಲವಾಚಕಾಾಃ ಪಾರಗಿಾರ್ನಿು ಮತಖರಾ ವಿಹಙ್ುಮಾಾಃ || 15 || 

 

ವಿಪರರ್ತಕುಸಖಿಹೃನ್ಮಲ್ಲಮತಿಚ್ೀ ವಿದ್ತರತ್್ೀ ಸತ ವಿಧ್ೌ ನಿಶ್ಾತಯಯೀ | 
ಪದಿಮನಿೀ ವಿಗತಸಾಧವಸಾ ರ್ನ್ೈಾಃ ಫುಲಿಮಾವಹತ ಪದ್ಮಲ್ ೀಚನ್ಮ್ || 16 || 

 

ಚಕರವಾಕಮಿಧತನಾಧಯರ ಪಣಿೀಂಪೂರಯೀತ ವಿಹಿತ್ಾಸಮಸಯಕಾಮ್ | 
ಮಿೀಲ್ಲತ್ಾಬ್ನ್ರ್ನಾ ರ್ತಚಿಸಿಮತ್ಾ ಪೂರರ್ತಯಹಹ ತ್ಾಂ ಪಯೀಜಿನಿೀ || 17 || 

 

ನಿದಿರತ್್ೀ ತಾಯ ಪುರಾ ದಿಾಜಾಧಿಪ್ೀ ಸ್ಾೈರಮೀವ ಚರತ ಸಮ ಚನ್ದರಮಾಾಃ | 
ರಾತ ಬ್ ೀಧಮಧತನಾ ದಿಾಜಾಧಿಭ ನಾಮಮಾತರಭೃದ್ಪ್ೈತ ಸಾಧವಸಾತ್ || 18 || 

 

ಚಕರವಾಕವಿರಹಾಗಿುಧ ಮಯರಾ ಶ್ಾವಯರ್ೀ  ಜಗತೀ ನಿಪೀಡಿತ್ಾ | 
ತನಿುವೃತುಸತಖಿತ್ಾSಧತನಾ ತತ್್ ೀ ಮನ್ದಮತಚಮವಸಿತ ಮಾರತತಚಮಲಾತ್ || 19 || 

 

ಏವಮಾದಿಮಗಧ್್ ೀಕಿುಮಾಧತರಿೀವಾರಿಪೂರಕೃತಸ್ೀಚನಾದಿವ | 
ಬ್ ೀಧಮೀತಯ ರ್ತರಾಟ್ ಸಮತತಥತ್್ ೀ ದಿಾೀಪಚಮಯಮರ್ತಲಾತಲಿಜಾತ್ || 20 || 

 

ದಾಾದ್ರ್ಸತುತಪುರಾ ಸನ್ುತೀ ಶ್್ ರೀತತಮಾನ್ನ್ಸಮ ಹಮೀಕದಾ | 
ಸಾಂ ದ್ಶ್ಾಧಿಕನ್ವಾನ್ನ್ ೀSದ್ದಾದಿಾರ್ಾಮ ತಯರಿವ ಚಕ್ಷತರಾಗತಾಃ || 21 || 

 

ಆನ್ತ್್ ೀSಭವದ್ನ್ನ್ುಮಗರತಾಃ ಸಂರ್ಮಿೀನ್ತದರವಲ್ ೀಕಯ ಸಜ್ನಾನ್ | 
ಆದ್ರ್ೀ  ಸತಜನ್ೈಾಃ ಸಮಪಯತ್ಾಾಃ ಶ್್ರೀರ್ಸ್ೀ ಸತತಮಾಶ್ಷ್ ೀSಗರಹಿೀತ್ || 22 || 
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ಸ ಪರ ಮಯ ತತಲಸಿೀವನ್ಸಿಥತ್ಾಮಿನಿದರಾಂ ತದ್ನ್ತ ತತಾದಾಶ್ರತಮ್ | 
ವಾರ್ತನ್ನ್ದನ್ಮವನ್ದತ್ಾದ್ರಾದಿನಿದರ್ೀರ್ಕತರತಣ್ೈಕಮನಿದರಮ್ || 23 || 

 

ಸ್ ೀSಧಿರತಹಯ ಶ್ಬಕಾಂ ಗಜ್ೀನ್ದರಮತಕತುಕಿುಸಂಸತುತಕೃತ್ಾದ್ರಾಃ ರ್ನ್ೈಾಃ | 
ಸಾುತತಮಭತಯಪಗತಸುರಙಚುಣಿೀಂ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಪರ್ನಿಲ್ಲಮಾನಿಮುಗಾಮ್ || 24 || 

 

ತೀರಭ ರತಹಸತಮಾನಿ ತಜ್ಲ್ೀ ಸಂನಿಪತಯ ಸತಮನ್ಸುವಮಾಪುುವನ್ | 
ಜಾತಮಾತರ ಇತ ತದ್ುತ್ಾSಭವದ್ ವಾಯಕಿರರಾ ತದಿತರ್ೀಷ್ಾಪ ಸತುಟಮ್ || 25 || 

 

ರಾಂ ಪರವಾಲಲಹರಿೀಂ ಮನ್ ೀಹರಾಮತದ್ಾಹತಯಧಿವಸನ್ುಮಮತುಧ್ೌ | 
ತೀರಚಮಾಕಸತಮ್ೀತಕರಾ ಲಸನ್ತುತನವಾರ್ ಕೃತದಿೀಪಕಾ  ಇವ || 26 || 

 

ಶ್್ ೀಷ್ಕ್ೀ  ಮರತತ್ಾ ಕರ್ಂ ನ್ತ ರಾ ವಧಿಯತ್ಾ ಚ ಕರ್ಮಿತಯವಿಸಮರ್ಾಃ | 
ಸಾ ರ್ದ್ತಲಿಸದ್ನ್ನ್ುರ ಪಣಿೀ ರಾತ ರಙ್ುಪತಶ್್ೀಷ್ತ್ಾಂ ಸದಾ || 27 || 

 

ಸಹಯಭ ಧರಸರಸನರ್ ೀಜಿನಿೀಸಾರಸಶ್ರತಮರನ್ದಸನ್ುತಮ್ | 
ರಾ ಬಭತಯ ಪರಥಾ ರಮೀತ ಕಿಂ ತತರ ರಙ್ುಪತಭೃಙ್ುತಲಿಜಾಃ || 28 || 

 

ತತುಟ್ ೀಪವನ್ಸಿೀಮಿಮ ವಾಹನಾತ್್ ನೀSವರತಹಯ ರ್ಮಿಧತರ್ಯಚನ್ದರಮಾಾಃ | 
್ಾಲರ್ನ್ ಕರಪದ್ಂ ಸಮೃಜ್ಲ್ೈದ್ಯನ್ುಪಙಚಕತಪರಿಶ್್ ೀಧನ್ಂ ವಯಧ್ಾತ್ || 29 || 

 

ಕಲ್ಲಾತ್ಾಚಮನ್ಮತರ ಸಾದ್ರಂ ಸಾುನ್ಕಮಯ ಕತರತತ್್ೀ ಸಮ ಶ್ಾಸಾತಾಃ | 
ಅಷ್ಟಷ್ಡ್ ದಿಾಕಷ್ಡ್ಕ್ಷರ್ೈಹಯರ್ೀಮಾಯನಿತ್್ೈಮಯನ್ತವರ್ೈಸಿಾಧ್ಾ ಕರಮಾತ್ || 30 || 

 

ಜಪಯಸ ಕುಜಪರ್ತದ್ಧವಾರಿಣಾ ಪೀಕ್ಷರ್ನ್ಯತವರಾಃ ಶ್ರ್ ೀ ನಿಜಮ್ | 
ಸಾುತವಾನಿಾಹಿತಮೃದಿಾಲ್ೀಪನ್ ೀSನ್ತಚಮವಸಂಸಿಾರಘಮಷ್ಯ ಂ ಜಪನ್ || 31 || 

 

ಉಚಾರನ್ ಪರ ವಮತತಥತ್್ ೀSಸಿಚತ್ ಸಾಾತಮಗಂ ಪುರತಷ್ಸ ಕುತ್್ ೀ ಹರಿಮ್ | 
ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಸಲ್ಲಲಂ ಪಬನ್ ಸತರಾನ್ ತಪಯತ್ಾನ್ಕೃತ ಮನ್ಾವಾರಿಭಾಃ || 32 || 

 

ಸಾಲಮಲಿಕಮವಸುಲ್ ೀಹಿತ್್ೀ ವಾಸಸಿೀ ತದ್ನ್ತ ಸಂರ್ಮಿೀರ್ಾರಾಃ | 
ಊಧವಯಪು ಡರಮತನಿಷ್ಟ ಗ್ ೀಪಕಾಚನ್ದನ್ೀನ್ ಸಹಪಞ್ಾಮತದಿರಕಮ್ || 33 || 

 

ಅಘಯಯದಾನ್ವಿಧಿಮಘಯಯವ್ೈಭವಾಃ ಸಂವಿಧ್ಾರ್ ಹೃದಿ ವ್ೀದ್ಮಾತರಮ್ | 
ಸಾದ್ರಂ ತದ್ನ್ತ ತ್ಾರಕಂ ತತ್್ ೀ ಮನ್ಾರತುಮಪ ಮೌನ್ತ್್ ೀSಜಪತ್ || 34 || 
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ತತುಟ್ ೀಪವನ್ಮೀತಯ ಪಾವನಿೀಾಃ ಸ್ ೀSರ್ೃಣ್ ೀದ್ ದಿಾಜಮತಖಾತಕಥಾ ಹರ್ೀಾಃ | 
ಆದಿದ್ೀಶ್ಕಸಮಚಿಯತ್್ ೀಪಲವಾಯಸಮ ತಯಪರಪೂಜನ್ ೀತತನಕಾಃ || 35 || 

 

ಅಭಯಷ್ಟಞ್ಾದ್ರ್ ಪಙ್ಕಜ್ೀಕ್ಷ ಂ ವಾರಿಮಧಯಕೃತದ್ತಗಧಧ್ಾರರಾ | 
ಸಂನ್ಯವ್ೀದ್ರ್ದ್ರ್ಂ ಮನ್ ೀಹರಂ ಮೌದ್ುಮನ್ುಮತರತಧ್ಾSಧಿಕಂ ನ್ವಮ್ || 36 || 

 

ಸಮರ ಮಯ ವಿಜಯೀನ್ದರಯೀಗಿನ್ಂ ತ್ಾಪಸ್ ೀಪಮಬತಧವರಜಾವೃತಾಃ | 
ತ್್ ೀSಧಿರತಹಯ ಮಣಿರಮಯಪಾದ್ತಕ್ೀ ದ್ೀಶ್ಕ್ ೀ ಮಠ್ಮರ್ ಪರತಸಿಥವಾನ್ || 37 || 

 

ರ್ಙ್ವದ್ತನ್ತದಭಮೃದ್ಙ್ುಕಾಹಲ್ಲೀಮಡ್ತಡಡಿಣಿಡಮಸತರ್ೃಙ್ುಜ್ಯರ್ೈಾಃ | 
ಚಕರವಾದ್ಯನಿನ್ದ್ೈರ್ಾ ತಜ್ನಾಾಃ ಪೂರರ್ನಿು ಪುರತ್್ ೀSಸಯ ದಿಙ್ತಮಖಮ್ || 38 || 

 

ಪಾವರ್ನ್ುರ್ ಮಹಿೀಂ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಪಾವಯತೀರ್ಮಭವನ್ದಯ ಪದ್ಧತ್ೌ | 
ಪಾರವಿರ್ತನ ಸತರವಿಷ್ಟಪಾಗಮ್ೀ ಮ ತಯಮಾನಿವ ಮಠ್ಂ ತಥಾಗಮಾಃ ||  39 || 

 

ಶ್ಾನಿುವಾಚನ್ಪುರಸನರಂ ವರಂ ಭಾಷ್ಯಮೀವ ಸ ವಿಶ್ಷ್ಯ ಸಂಸದಿ | 
ವಾಯಕರ್ ೀತ  ವಿದ್ತಷಾಂ ನಿರಾಕರ್ ೀತಯನ್ಯದ್ರ್ಯನ್ಕತರ್ತಕಿುಸಂಹತಮ್ || 40 || 

 

ಬರಹಮ ಸದ್ತು ಮದ್ ೀಷ್ಮಿೀಕ್ಷ್ತಂ ಗಮಯಮಾಹತರಿಹ ಲಕ್ಷಣ್ೈಾಃ ಕರಮಾತ್ | 
ಸ ತರಭಾಷ್ಯ ಇತ ತ್್ೀನ್ ಭಾಷ್ಟತ್್ೀ ತತರ ಕರ್ಾನ್ ಸತಧಿೀರಚ್ ೀದ್ರ್ತ್ || 41 || 

 

ನಿತಯವಾಗವಿಷ್ರ್ಸಯ ಸವಯಥಾSSರಮು ಂ ನ್  ವಿಷ್ರ್ಸಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ | 
ನಾಮಧ್್ೀರ್ಮಿಹ ರ್ಜ್ಡ್ಂ ಮೃಷಾ ಜಾತಮರ್ಯರಹಿತಂ ಸಾಚಿನ್ುನ್ಮ್ || 42 || 

 

ನಾತಮತತಾಮಪ ತತರ ನಾಪರಶ್್ಾೀಷ್ಟಟತ್ಾದಿ ಬಹತಲ್ಲಙ್ುಸಿದಿಧತಾಃ | 
ಜಿೀವಭನ್ುಪರಮ್ೀಪಯಮಾನ್ಕ್ ೀ ನ್ ಸಾರ್ಂ ಚ ರ್ದ್ಹನಿಧರಾ ಮಿತಾಃ || 43 || 

 

ಕಿಞ್ಾ ಕಿಂ ಫಲಮಮತಷ್ಯ ವ್ೀದ್ನ್ೀ ಕಮಯಣ್ೈವ ಭವತ ಸಾರಾದಿಕಮ್ | 
ನಾಪ ಮತಕಿುರಧತನ್ೈವ ತದಿಾದಾಂ ದ್ೃರ್ಯತ್್ೀ ನ್ ರ್ದ್ಸಾವಪ ಕಾಚಿತ್ || 44 || 

 

ಅತರ ಕಶ್ಾದ್ಮತಮಭಯಚ್ ೀದ್ರ್ಚತಮದ್ಧಮಸಯ ವಿಷ್ರ್ಾಃ ಸಾಮಾನ್ಸಮ್ | 
ರ್ತದ್ಧವ್ೀದ್ನ್ಫಲಂ ವದ್ೀನ್ು ಚ್ೀದ್ುನ್ಧಭಙ್ು ಇತ ಕಿಂ ತತ್್ ೀ ವದ್ || 45 || 
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ಇತತಯದಿೀರಿತಗಿರಾSತರ್ ೀಷ್ಟತಸುದ್ಾಚಾಃ ಪರತವಚ್ ೀSನ್ಯ ಆದ್ದ್ೀ | 
ರ್ತತು ರ್ತದ್ಧಮತದಿತಂ ನ್ ಮಾನ್ಸಂ ತನ್ು ರ್ತಕುಮಿತ ಹನ್ು ಚಿನ್ುತ್್ೀ || 46 || 

 

ರ್ನ್ು ಭಾತ (ತರ ನಾಸಿು)ಜಡ್ಜಿೀವಭ್ೀದ್ನ್ಂ ಕತೃಯತ್ಾದಿವಿರಹ್ ೀSದಿಾತೀರ್ತ್ಾ | 
ಏಕತ್ಾಪ ತದ್ಸಾರಮಾತಮನ್ ೀSಭನ್ುಮೀತದಿತ ಚ್ೀದ್ಸಂರ್ರ್ಾಃ || 47 || 

 

ಅನ್ಯದ್ೀತದಿತ ನಾಪ ರ್ತಕಿುಮತನನ್ ಮೃಷ್ೀತ ಹಿ ವಿಕಲಾನಾಕ್ಷಮಮ್ | 
ತತ್ ಸಾರ ಪಮಿತ ಚ್ೀನ್ು ಭಾಸತ್್ೀ ತತರ ನ್ೈವ ತವ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಭರಮಾಃ || 48 || 

 

ಅತರ ತದ್ ಭರಮನಿರಾಸನ್ ೀತತನಕಾಃ ಸಸಿಮತಂ ಸದ್ರ್ಮಬರವಿೀದ್ತುರತಾಃ | 
ಅಸಿು ಕಿಞ್ಚಾದ್ಹಮರ್ಯತಾಃ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣನಾಮ ಗತ ಪೂ ಯಮದ್ತುತಮ್ || 49 || 

 

ರ್ದಿಾಚಾರವಿಷ್ಯೀ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ ಬರಹಮನಾಮ ಪರಜಿೀವಭ್ೀದ್ಕಮ್ | 
ಮತಕಿುರ್ೀವ ಫಲಮಸಯ ವ್ೀದ್ನಾತ್ ಪರಕರಮ್ೀSಸಯ ವಿಷ್ರಾದಿಮಾಂಸುತಾಃ || 50 || 

 

ಏವಮಾದಿಪರಮಾತಮ ಚಿನ್ುನ್ೈರಾಸು ಸಂರ್ಮಿವರ್ ೀSತಹಷ್ಟಯತಾಃ | 
ತತರ ಸ್ ೀSನ್ತಭವಲ್ಲಪನರಾ ದಿವೀ ಮಧಯಸಿೀಮನಿ ರವಿವಯಯಲಮುತ || 51 || 

 

ಅಸ್ುೀ ಧ್ಾಾನ್ುೀ ಸಮಸ್ುೀ ಪರತಭಟಸರಣಿೀಂ ಗತಾರ್ೀ ಪಾರದ್ತರಾಸಿೀ  
ಚಾಮರಾರ ಪಂ ತದ್ೀತಚಮರ ಮತಪಗತಂ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ಜನಾನಾಮ್ | 
ಹನಾುಮನ್ದಪರತ್ಾಪ್ೈರಪ ಮಮ ಕಿರಣ್ೈಾಃ ರ್ಕಯತ್್ೀ ತನ್ು ಭ್ೀತತುಂ 
ಧಿಙ್ ಮಾಮಿತ್ಾಯಕತಲ್ ೀSಕಯಾಃ ಪರತಪತ ಕಲರ್ನ್ ವಯೀಮಮಧ್್ಯೀ ವಿಲಮುಮ್ || 52 || 

 

ವಕಾಾಮ್ುೀಜಂ ವಿಧತ್್ುೀ ಮಮ ಸತಹೃದ್ಮಿತ ಪಾರಪುರ್ ೀಷ್ ೀ ವಿವಸಾಾನ್  
ಮಾಿನ್ಂ ಮಿೀನ್ೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ನ್ರ್ನ್ರ್ತಗಮರ್ಂ ಕಲಾರ್ನ್ತುಲು ಶ್ರೀಾಃ | 
ತಚಾಮರಾಧ್ಾರಿಣ್ ೀSಸಾಮನ್ಪ ತಪತ ಮತಹತಸುಂ ಸಮಾಧ್್ೀಹಿ ಪಾಹಿೀ- 
ತ್ಾಯರಾದ್ಮ್ುೀಜಿನಿೀನಾಂ ರ್ಕತಲಕತಲಮರಾದಾಕತಲಂ ಪಾದ್ಮ ಲಮ್ || 53 || 

 

ಮಾದ್ಯನಿದನ್ಸಾುನ್ಕೃತ್್ೀ ಮಹಾನ್ುಂ ಮತನಿೀನ್ದರಮಿತಥಂ ಕಿಲ ಕಾಲರ್ಂಸಿೀ | 
ಆಗತಯ ಮಧಯನಿದನ್ಕಾಲಮಸ್ೈನ್ಯವ್ೀದ್ರ್ತ್ಾರಪುಮದ್ೃಪುಚ್ೀತ್ಾಾಃ || 54 || 

 

ವಾಯಖಾಯರ್ ಶ್ಷ್ಯನಿವಹಾರ್ ಚಿರಾರ್ ಸ್ ೀರ್ಮಾಮಾುರ್ಮೌಲ್ಲವಚನಾನಿ ಮನ್ ೀಹರಾಣಿ | 
ಮಾಧ್ಾಯಹಿುಕಾನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ವಿಧ್ಾತತಕಾಮಾಃ ಕಮಾಯಣಿ ಮನ್ದಮತದ್ತಷ್ಠದ್ತದ್ಗರಕಿೀತಯಾಃ || 55 || 
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ನಿಷ್ತಕಟವಿಲಸತತಾಷ್ಕರವತ್ಾಯಂ ಪುಷ್ಕಲಕಿೀತಯಮಯಸಕರಿಧತರ್ಯಾಃ | 
ಸಾಧತ ನಿಮಜ್ಯ ಸತಧಿೀಜನ್ಮಾನ್ ಯೀ ಮಾಧವಮಙ್ುಲಗ್ೀಹಮರಾಸಿೀತ್ || 56 || 

 

ಡ್ಮಾುಸ್ ೀಢಾ ಕಾಮಮಮ್ುೀರತಹಾದ್ಯೈರಮುಾಃಪೂ ಯಂ ಕತಮುಮಾದೌ ಸಮಚಯಯ | 
ಆವಾಹಾಯನ್ುಮಾಯತೃಕಾದಿೀನ್ಶ್್ೀಷಾನ್ ದ್ೀವಾನ್ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಪಠ್ಗ್ೈಾಃ ಪಾರ್ಾಯಗ್ೈರ್ಾ || 57 || 

 

ಶ್ಾಲ್ಲಗಾರಮಾನ್ನ್ತುಜಾಕ್ಷಸಯ ಮ ತಯಂ ಮನಾಾಭ್ ೀಭಾಃ ಸಂರ್ಮಿೀನ್ ದರೀSಭಷ್ಟಚಯ | 
ನ್ವ್ಯೈಾಃ ಪುಷ್ಾೈರಾತನಿಷಾಟತರಮಯೈರತ್್ುೈರಘಯೈಯ ರಾಮಚನ್ದರಸಯ ಪೂಜಾಮ್ || 58 || 

 

ವಾಜಿಮೀಧರ್ಜಿನಾ ವಿಕಲ್ಲಾತಂ ರ್ಙ್ವವಾರಿ ಶ್ರಸಾ ಸ ಧ್ಾರರ್ನ್ | 
ರಾಜಸ ರ್ರ್ಜಿನಾಪ ಸಂಮತಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಸಲ್ಲಲ್ಲಂ ಪಬತಯಸೌ || 59 || 

 

ಸಾತಾಃ ಕವ್ೀರಜಾಪಯೀSನ್ಘಂ ಹಿ ಕಿಂ ಪುನ್ಹಯರ್ೀಾಃ | 
ಪದ್ಂ ಸಮಾಶ್ರತಂ ಚತತಾಃಪುಮರ್ಯದ್ಂ  ಭವ್ೀದಿತ || 60 || 

 

ಪಶ್ಾಾತ್ ಕೃತ್ಾಾ ಹರಿಪದ್ನ್ತಂ ಸಂರ್ಮಿೀನ್ ದರೀSರ್ ಭತಕಾುವ  
ಪು ಯಂಭ್ೈಕ್ಷಯಂ ತದ್ನ್ತ ರಚರ್ನ್ ತಕಯರ್ಬಾದದಿಶ್ಾಸ್ಾೈಾಃ | 
ವಿದ್ಾದ್ ರಪ್ೈವಿಯವಿಧನ್ಗರಾತ್ಾರಪುವದಿುವಿಯನ್ ೀದ್ಂ  
ಧ್ಾಯರ್ನಿಾಷ್ತಣಂ ಸಮರ್ಮನ್ರ್ತ್್ ನೀSರ್ಮಾಸಾರ್ಮೀವಮ್ || 61 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ 
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ 
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯSಭವನಾುವಮಾಃ || 62 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ನ್ವಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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ಅರ್ ದ್ರ್ಮಾಃ ಸಗಯಾಃ 

ಉತುರಾಮತಖತರಾ ವಲಮಾನ್ೀ ಸಾರ್ಮರ್ಯಮರಥ್ೀSಬಸತಮೀರತ | 
ತನ್ತಮಖ್ ೀಲಿಸಿತಸಾರರ್ಥಭಾಸಾ ಪಾಟಲಾ ಸತುರತ ಪಾರ್ಭೃದಾಶ್ಾ || 1 || 

 

ಸಾರ್ಮನಿುಕಚರನ್ತಮನಿಪಾಲ್ಲೀಗಿೀತಸಾಮನಿನ್ದ್ೀನ್ ರ್ತ್ಾಙ ುೀ | 
ವಿದ್ತರತ್ಾರತ ಮಣಿೀಜಲಸ್ೀಕಾಲ್ ಿೀಹಿತ್ಾರ್ತ ಸರ್ ೀರತಹಬನ್ತಧಾಃ || 2 || 

 

ನಿಧತಯತ್ಾಖಿಲತಮಾ ನಿಜಜನಾಮರಭಯ ವಿಷ್ತಣಪದ್ಸ್ೀವನ್ಶ್ೀಲಾಃ | 
ಸಾಸಾರ ಪಮಗಮತಾರಮಾವಿಭ ಯತಮೀಷ್ ಮಿಹಿರ್ ೀSರತ ಭಾವಮ್ || 3 || 

 

ರಾಗಿ ಂ ಸಾಮವಲ್ ೀಕಯ ನಿಕಾಮಂ ರಾಗಿಣಾಂ ಚ ವಿಷ್ಮಾಂ ಗತಮಿೀಕ್ಷಯ(ಕ್ಷಯಾಃ) | 
ವಸತುಮಾಪದ್ಪರಾಗಸಮಿೀಪಂ ಮನ್ದಮನ್ದಮರವಿನ್ದಕತಟತಮಿುೀ || 4 || 

 

ವಿಪಿವಂ ವರಜತ ಕಾನಿುಕಲತ್್ರೀ ಪದಿಮನಿೀಮಪರವಾರಿಧಿಜಾತ್ಾಮ್ | 
ಉದಿಾವಕ್ಷತಹೃದ್ಯೀ ಹರಿದ್ಶ್್ ಾೀ ರಾಚಿತತಂ ತಮಗಮತುಟನಿೀರ್ಮ್ || 5 || 

 

ಸಾನ್ಧಯರಾಗಮರ್ಪಾವಕದಿೀಪುಂ ಲ್ ೀಕಮಿೀಕ್ಷಯ ರ್ಕತನಾ ಭರ್ಮ ಢಾಾಃ | 
ಪಾರದ್ರವನ್ ್ಢಿತ ಶ್ಾವಕವಗಯಂ ವಿೀಕ್ಷ್ತತಂ ವಿಹಿತಭ ರಿನಿನಾದಾಾಃ || 6 || 

 

ಪದಿಮನಿೀ ಪರಿಚಿತ್ಾ ಸತತಂ ನ್ಾಃ ಸಾ ಬತ್ಾತಮಪತನಾ ವಿರ್ತತ್್ೀತ | 
ಸದ್ಯ ಏವ ವಿರ್ತತ್ಾನಿ ಬಭ ವುರ್ಾಕರವಾಕಪತತ್ಾಂ ಮಿರ್ತನಾನಿ || 7 || 

 

ಏಕಚಕರಮವಲಮುಯ ರ್ತ್ಾಙ್ುಂ ಬಾಧತ್್ೀ ವಿರಹಿಣ್ ೀ ಮಿಹಿರ್ ೀSಸೌ | 
ಇತಯವ್ೀತಯ ಮದ್ನ್ಾಃ ಸಾರ್ಮಾಧ್ಾದ್ೀಕಚಕರಮರ್ಮಾರ್ತ ರ್ತ್ಾಙ್ುಮ್ || 8 || 

 

ಅಮುರಾಭಧಹರಿನ್ಮಣಿಪಾತ್್ರೀ ರ್ಙ್ವವಿಷ್ತಣಪದ್ವಾರಿ ದ್ಧ್ಾನ್ಮ್ | 
ಹ್ೀಮಭಾಜನ್ರ್ತಗಂ ಶ್ಶ್ಭಾನ್ ಾೀಮಯ ಡದ್ಾರ್ಮಿದ್ಂ ಕಲರಾಮಾಃ || 9 || 

 

ಪೂವಯಭ ಮಿಧರಗಾಧಿಸತತ್್ೀನ್ ಪ್ರೀರಿತಂ ರವಿಮರಾಬ್ಭವಾಸಾಮ್ | 
ತದ್ ಗರಸತಯಪರಶ್್ೈಲ ವಸಿಷ್ಠೀ ಕ್ ೀಪವಹಿುರಿವ ಸಾನ್ಧಯ ಮರಿೀಚಿಾಃ || 10 || 

 

ಅಮತುಜ್ೀರ್ಾರರ್ತತ್್ೀಷ್ತ ವಿಯೀಕತುಂ ಸಾರ್ಶ್ಾ ಕಷ್ಣ್ೀನ್ ಸತತೀಕ್ಷ್ಣಮ್ | 
ಕಿಞ್ಾಕಾರ ನಿಜಕಞ್್ಕಲಮುಂ ತ್ಾದ್ೃಗ್ೀವ ರ್ದ್ಭ ನ್ತಮಕತಲಂ ತತ್ || 11 || 
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ವಿೀಕ್ಷಯ ಪದ್ಮವಿಪನ್ೀಷ್ತ ಪುರಾ ರ್ತ್್ಕೀಸರಿಶ್ರರ್ಮದ್ತದ್ರವದಾರಾತ್ | 
ತ್ಾಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ಶ್ರ್ಥಲಾಂ ಪುನ್ರಾಗಾತುತುಥ್ೈವ ತಮಿರದಿಾಪವೃನ್ದಮ್ || 12 || 

 

ಅಚಯರ್ನ್ಮಧತಕರಚಮಲಶ್ಾಲ್ಲಗಾರಮಮೀಷ್ ಸಮರಾಭಧಯೀಗಿೀ | 
ಸಾರ್ಮಮತುಜಸಮತದ್ುಮಮಧ್್ಯೀ ಸನಿುಧ್ಾರ್ ವಿದ್ಧ್್ೀSಸಯ ಚ ಮತದಾರಮ್ || 13 || 

 

ಪದಿಮನಿೀ ಪತರ್ತಚಾ ಭರಮರಾಲ್ಲೀಕಙ್ಕ ಂ ನಿರಸಿತತಂ ಕೃತಚ್ೀತ್ಾಾಃ | 
ಅಬದಪಾಣಿಮನಿಲ್ೀನ್ ವಿಲ್ ೀಲಂ ಹನ್ು ಹನ್ು ಸಮಕ್ ೀಚರ್ದಾರ್ತ || 14 || 

 

ರಶ್ಮ ಜಾಲಮಧಿಕಂ ಭತವನಾಬ್ಧೀಾಃ ಕಾಲಧಿೀವರವರಾಃ ಪರಿಕೃಷ್ಯ | 
ಪಙ್ಕಶ್್ೈವಲಲತಠ್ಜಾಷ್ಸಙ್ಿಂ ಧ್ಾಾನ್ುತ್ಾರನಿಭತ್್ ೀ ಗಗನ್ೀSಧ್ಾತ್ || 15 || 

 

ಚನ್ದರದಿೀಧಿತನ್ಟೀಂ ದಿವಸಾನ್ುಾಃ ಸಾದ್ರಂ ನ್ಟಯತತಂ ಭತವನಾನ್ುಾಃ | 
ಸಂವಿಕಿೀರ್ಯ ಕಿಮತ ತ್ಾರಸತಮೌಘಂ ಧ್ಾಾನ್ುನಿೀಲರ್ವನಿೀಂ ಪುರತ್್ ೀSಧ್ಾತ್ ||16 || 

 

ವಷ್ಯಕ್ೀ ಸತ ತಮಿಸರಜಲೌಘಂ ವಯೀಮನಾಮನಿ ಘನಾಘನ್ಸಙ ುೀ | 
ದಿೀಪಕಾಸುತ ಇತ್್ ೀ ವಲಮಾನಾಾಃ ರ್ಕರಗ್ ೀಪನಿಕರಾ ಇವ ರ್ೀಜತಾಃ || 17 || 

 

ದ್ಗಧತ್ಾಮತಪಗತ್್ೀಷ್ತ ಮನ್ ೀಭ ವಹಿುನಾಽರ್ತಗಪದ್ೀಷ್ತ ನಿಕಾಮಮ್ | 
ಭಞ್ಚ್ತ್್ ಸತ ಹಿ ಶ್ಾವಯರಧ ಮೀ ರ್ೀಜತರಗಿುಕಣಿಕಾ ಇವ ದಿೀಪಾಾಃ || 18 || 

 

ಭಾನ್ತಕಾತಯರ್ತಘಧಮಯವಿಲ್ ೀಪಾತ್ ಜೃಮಿುತ್್ೀ ಜಗತ ಶ್ಾವಯರಪಾಪ್ೀ | 
ಅಸತುರಂಸುತ ಇತಾಃ ಕಿಲ ದಿೀಪಾ ರಕ್ಷ್ತ್ಾ ಇವ ತಪೀSಙ್ತಕರ ರ್ೀಖಾಾಃ || 19 || 

 

ಕಾಲನಾಮನಿಜನಾಟಕಮಧ್್ಯೀ ದಿೀಪಕಾವಲ್ಲನಿಭ್ೀನ್ ವಿಧ್ಾತ್ಾರ | 
ಉದ್ಯದಿನ್ತದಮರ್ದಿೀಪವರಸಯ ಪಾರಗತ್ಾನಿ ಕಿಮತ ಸ ಚನ್ಭಙಚುೀ || 20 || 

 

ಚನಿದರಕಾಪ ರ್ದಿ ಸಙ್ಿಟತ್ಾ ಸಾಯದ್  ಧ್ಾಾನ್ುದಿೀಪತತಸಙ್ುತಕಾಲ್ೀ | 
ಕಿಂ ತರವ್ೀಣಿಕರ್ರಾಸಿು ಕವಿೀನಾಂ ಸಾಲಾತ್್ ೀSಪ ಜಹತ್ಾಂ ಪುನ್ರತಕಿುಮ್ || 21 || 

 

ವಯೀಮಗತಗತುಲತರ್ ೀಧಯವಲಾ ನಿರಾಯಸಪಙಚಕತರಿವ ತ್ಾರಕರಾಜಿಾಃ | 
ಶ್ಾವಯರ್ೀಭಕಷ್ಣಾಲತಿಲ್ಲತ್ಾಾಃ ಕಿಂ ತತಕಣಾ ಭತವಿ ತಮ್ೀಮಣಿದ್ಮಾುತ್ || 22 || 

 

ರ್ವಯರಿೀರ್ರ್ರದಾ ಪರಿಮೃಷ್ಟಾಃ ಶ್ಾವಯರವರಜಘನಾಘನ್ಸಙ್ಿಾಃ | 
ದ್ೃರ್ಯತ್್ೀ ಸಮ ರ್ನ್ಕ್ೈಧಯವಲಶ್ರೀರ್ಾನಿದರಕಾಲಹರಿಕಾಮಪದಿರ್ಯ || 23 || 
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ಕಾಲಕಾಲವದ್ನ್ೀನ್ ತಮಿಸ್ೈಾಃ ರ್ಮರ್ತರಲ್ೀನ್ ರ್ರದ್ತನ್ುತತ್ಾರ್ೈಾಃ | 
ಅಮುರ್ೀ  ವಿರ್ತಜಾಂ ಗರಸನಾರ್ಯಂ ಸಾನ್ಧಯರಾಗರಸನಾ ಪರಸೃತ್ಾ ನ್ತ || 24 || 

 

ವಿಪರರ್ತಕುಸತದ್ೃಶ್ಾಂ ವಿಲರಾರ್ಯಂ ಧ್ಾಾನ್ುಗಲಾಜಲಧ್ಾವಭವೃದ್ಧೀ | 
ಬಮುನ್ಶ್ರರ್ಮವಾಪುರತಡ್ ನಾಂ ಜ್ ಯೀತರಿಙ್ು ಗ ಸತುರಣಾನಿ || 25 || 

 

ಮಾರಕಾರತರಕೃತ್ಾಧಿತಮಿಸರಂ ಗ್ ೀಲಮಬಧನ್ಲ್ಲನಿೀವಿರಹಾಗ್ುೀಾಃ | 
ಊಮಿಯಭಸಾಪವನ್ೈರತತಪುಂ ಶ್ೀತರರ್ತುದ್ರ್ರಾಗಮಿಷ್ೀ  || 26 || 

 

ನಿರ್ಯತ್್ ೀ ಭತವಿ ನಿಲ್ಲಮಾತಟನಾಯಾಃ ಕೌಮತದಿೀಮಿಷ್ಪರ್ಾಃಪರಕರಸಯ | 
ಮೌಕಿುಕಭರಮ ಇವ ಪರಚಕಾಶ್್ೀ ಪೂವಯಶ್್ೈಲಶ್ಖರ್ೀ ರ್ಶ್ಬಮುಮ್ || 27 || 

 

ಪೂವಯಸಿನ್ತಧಸಲ್ಲಲ್ೀನ್ ನಿಷ್ೀಕತುಂ ತ್ಾರಕಾಙ್ತಕರತತಂ ತತರಶ್ಮ | 
ಇನ್ತದಬಮುಪಟಕಂ ಕಿಮತ ದ್ಧ್್ರೀ ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ ೀತುರಹರಿತಾರಿಣಿೀಭಾಯಮ್ || 28 || 

 

ಉತ್ ಕ್ಷ್ಪನ್ತುದ್ರ್ರಕಿುಮಮೌಲ್ಲಪಾರವೃತಂ ಹರಿದಿಶ್ಾ ಹರಿಣಾಕ್ಷ್ೀ | 
ಮನ್ದಮಿನ್ತದವದ್ನ್ಂ ಕಿಮತದ್ಞ್ಾತ್ಾಯದ್ೃತ್ಾ ನ್ಟತತಮಮುರರಙ ುೀ  || 29 || 

 

ಪಾನ್ಥಸಂಹೃತಕೃತ್್ೀ ಕೃತಚ್ೀತ್ಾ ರ್ಷ್ತಟಮಾದಿತ ಹವಿನ್ಯವನಿೀತಮ್ | 
ದೌರತಮೀಷ್ ವಿಷ್ಮೀಷ್ರತದ್ನ್ಾನೌಮಲ್ಲ ಲ್ ೀಲವಿಧತಬಮುನಿಭ್ೀನ್ || 30 || 

 

ಚಕರವಾಕಮಿರ್ತನ್ಚಮಲನಿೀರಕ್ಷ್ೀರಯೀರಕೃತ ಹನ್ು ವಿಭಾಗಮ್ | 
ವಯೀಮನಾಮಸರಸಿೀಕೃತಕ್ೀಲ್ಲಾಃ ಸಾರ್ಮೀಷ್ ಸಿತರಶ್ಮ ಮರಾಲಾಃ || 31 || 

 

ಪೂವಯಭ ಮಿಧರವ್ೀದಿಗತ್್ ೀದ್ಯದ್ ದಾರಗವಹತುಯಪರಿರಶ್ಮಘೃತ್ಾಕಾುಮ್ | 
ಸಮಾಚನ್ ವಿಧತವಪಾಂ ಸಮಯೀSಧ್ಾದ್ ಯೀಜಿತ್ಾಮುರವಪಾ ರ್ರಪಣಿೀಕಾಮ್ || 32 || 

 

ಅನ್ಧಕಾರನಿಭಕಲಾವಿರಾಮೀ ವಿಪುಿತಂ ಜಗದಿದ್ಂ ವಿಧತವ್ೀಧ್ಾಾಃ | 
ಕಿಂ ಸಸಜಯ ತದಿದ್ಂ ರ್ದ್ಮತಷ್ಟಮನ್ತುದ್ಯತ್್ೀ ಸತ ಪರಂ ವಿಲಲಾಸ || 33 || 

 

ಸಂರ್ಮಿೀನ್ದರವಿವಿಧ್್ ೀಕಿುವಿಲಾಸಂ ಶ್್ ರೀತತಮತತತನಕಮನಾ ದಿವಸಾನ್ುೀ | 
ಉನ್ಮಮಜ್ಜಲಧ್್ೀವಿಯಧತದ್ಮಾುದ್ದರ್ಯರ್ನ್ ಫ ಗಣಾನ್ ಫಣಿರಾಜಾಃ || 34 || 
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ರಕುಯೀರಭಮತಖಂ ಸಿಥತಭಾಜ್ ೀಾಃ ಪದಿಮನಿೀಕತಮಿದಿನಿೀಪರಿಣ್ೀತ್್ ರೀಾಃ | 
ಕಾಃ ಕರ್ ೀತತ ಬತ ಬಮುವಿವ್ೀಕಂ ನಾಪರತರ ರ್ದಿ ಲಕ್ಷಮವಿಲಾಸಾಃ || 35 || 

 

ಪೂವಯಶ್್ೈಲವೃಷ್ಭಾಚಲದ್ೃರ್ಯಂ ದ್ೀವತೀರ್ಯಮಧಿಗಮಯ ಸತಧ್ಾಂರ್ತಮ್ | 
ಹೃಷ್ಯತ್್ ೀSಸಯ ಭತವನ್ಸಯ ನ್ಮ್ೀಘಂ ಚನಿದರಕಾSSತಮಸತಕೃತತಾಮರಾಸಿೀತ್ || 36 || 

 

ವಿಷ್ಟಪ್ೀ ವಿಧತರತಚಾ ವಿಧಧ್ಾನ್ೀ ಕ್ಷ್ೀರಸಾಗರನಿಮಜ್ನ್ಕ್ೀಲ್ಲಮ್ | 
ಪಾಠ್ಕಮಯ ಸ ಸಮಾಪಯ ಸರಸಾಯಂ ಮಙ್ತಕತಮನ್ು ಉದ್ರ್ತಙ್ಕತ ರ್ತೀನ್ದರಾಃ || 37 || 

 

ಸಾುನ್ಕಮಯ ವಿರಚರ್ಯ ವಸಾನ್ ೀ ವಾಸಸಿೀ ತರಪದ್ರಾ ಸವಿತ್ಾರಮ್ | 
ವನ್ದತ್್ೀ ಸಮ ತದ್ನ್ತ ತರದ್ಶ್್ೀರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮೈಹತ ಸಮಹಿಯತತಮಹಯಮ್ || 38 || 

 

ಅಪಯರ್ನ್ುಗವತ್್ೀ ಸತಮಮಾಲಯಂ ಪರೀ ರ್ನ್ ಸ ಪರ್ಸಾ ಚ ಫಲ್ೀನ್ | 
ಹ್ೀಮಪಾತರವಿಲಸದ್ ಘನ್ಸಾರಾರಾತಯಕ್ೀನ್ ಕಲರ್ಂಸುಮಹೃಷ್ಯತ್ || 39 || 

 

ಮನ್ಾಪುಷ್ಾಮಧಿಮೌಲ್ಲ ದ್ಧ್ಾನ್ ೀ ರ್ನಿಾತ್ಾನ್ಯವಿಷ್ಯೀ ರಘಚನ್ೀತತಾಃ | 
ಸಾದ್ರಂ ದ್ರನಿಮಿೀಲ್ಲತನ್ೀತರ ಸ್ ುೀತತಮಾರಭತ ಸಂರ್ಮಿಧತರ್ಯಾಃ || 40 || 

 

ವ್ೀದ್ಸಿದ್ಧಮ ತತ್್ ೀSಪಯ ತಭಾವಂ ಮ್ೀದ್ದಾಯ ಮಹತ್್ ೀSಪ ಮಹತಾಮ್ | 
ಬಭರತಂ ಪರರ್ಯತತಂ ಮನ್ವ್ೀ ತ್ಾಾಂ ಮಿೀನ್ತ್ಾಂ ರ್ರ ರಾಮಿ ಭವನ್ುಮ್ || 41 || 

 

ವ್ೀದ್ವಿಪುಿತಕೃತಂ ವಿಧಿಜಾಡ್ಯಂ ಹನ್ು ಹನ್ತುಮದ್ಧ್ಾಜ್ಲಜನ್ಮ | 
ಮಿೀನ್ಭಾವನ್ಭರ್ೀ  ತತ್್ ೀ ಮೀ ವಿಸೃಣಿೀಹಿ ವಿಮಲಂ ಪರತಬ್ ೀಧಮ್ || 42 || 

 

ಆತಮನ್ೈವ ಕಮಠ್ೀನ್ ವಿತನ್ಾನ್ ಮನ್ದರ್ೀ  ಚ ಭವಾನ್ರಣಿೀ ದ್ಾೀ | 
ಮನ್ಥತ್್ ೀSಕೃತ ಹಲಾಹಲವಹಿುಂ ಹ್ ೀತತಮಿನ್ದರರಿಪುವೃನ್ದಹವಿೀಂಷ್ಟ || 43 || 

 

ಆದಿಸ ಕರ ಧರ್ ೀ ದ್ಧರ ಂ ತ್್ೀ ಸಿನ್ತಧಬನ್ತಧಜಠ್ರಾತ್ ರ್ತರತಗಿೀತಮ್ | 

ಮಾದ್ೃಶ್ಾಂ ಭವಪಯೀಧಿಗತ್ಾನಾಂ ರಕ್ಷಣ್ೀ ಪರಿಚರ್ಂ ತದ್ವ್ೈಮಾಃ || 44 || 
 

ಪೂ ಯಚನ್ದರಗತಲಕ್ಷ ರ್ೀಖಾ ಲಕ್ಷ್ತ್ಾ ರ್ದಿ ತದ್ೈಕಕಲಾರಾಮ್ | 
ಸಂಶ್ರತ್್ೀನ್ತದಮಣಿದ್ಂಷ್ರಧರಂ ಸಾಯತ್್ ನೀಪಮಾ ಭವತ ಸ ಕರರ ಪ || 45 || 

 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/https:/  

Page 63 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ  
ಜ ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತ್ಾವಕಂ ನ್ರಹರ್ೀತವಿರತದ್ಧಂ ವ್ೀಷ್ಧ್ಾರ ಮಿದ್ಂ ತನ್ತತ್್ೀ ನ್ಾಃ  | 
ಅತಯಸಙ್ಿಟತಕಮಯ ಚ ಕೃತ್ಾಾ ಪಾಲಯೀ ಪರ ತಮಿತತಯಪದ್ೀರ್ಮ್ || 46 || 

 

ದಾರಿತ್್ ೀದ್ರಹಿರ ಯಕರ್ತ್್ ರೀರಾನ್ಾಮಾಲಯಕಲ್ಲತಂ ತವ ರ ಪಮ್ | 
ನಾರಸಿಂಹ ಕಲಯೀSನ್ನ್ತಭ ತಂ ಶ್ಾರದ್ಂ ಜಲಧರಂ ಸಹರ್ಮಾಮ್ || 47 || 

 

ಜಾನ್ತ್ಾಂ ನಿಜಮನ್ಾಃ ಪರಮಾಣೌ ಮಾತತಮೀವ ಬಲ್ಲನಿಗರಹದ್ಮಾುತ್ | 
ವಾಮನ್ಂ ರ್ದ್ಭವತುವ ರ ಪಂ ತತತನಖ್ೀನ್ ಭಗವನ್ ಹೃದಿ ಕತಮಯಾಃ || 48 || 

 

ಚನ್ದರಮಾ ಇವ ಭತವೀ ರಚರ್ನ್ುಕ್ಷತರಯೀಗಮಪ ರ್ತುವಮಲಾಸಿೀಾಃ | 
ತ್್ೀನ್ ಶ್ಾತರವರ್ಶ್್ ೀSಮತುಜರಾಜಿೀಮತದ್ರ ಂ ತವ ಕೃತಂ ಬಹತ ಮನ್ಯೀ || 49 || 

 

ತ್ಾರಣ್ೀ ದ್ತರಿತನಿೀರನಿಧ್್ೀನ್ಯಾಃ ಸ್ೀತತಭಾವಮಚಿರ್ೀ  ಯರಾಸ್ ೀಾಃ | 
ಭಾಸತ್್ೀ ತವ ವಿಭ್ ೀ ಕರತಣಾರಾಾಃ ಪೂವಯರಙ್ು ಇವ ದ್ಕ್ಷ್ ಸ್ೀತತಾಃ || 50 || 

 

ಬನ್ಧನಾರ್ ಕೃತಮಾತಮಜನ್ನಾಯಸಾುದ್ೃರ್ಂ ಚ ಗತ ಮಙ್ುಯಕರ್ ೀರ್ಯತ್ | 
ತ್್ೀನ್ ನಿಗತಯ ಮತ್ಾನಿ ನಿರಸಯನ್ದರ್ಯರ್ಸಯಪ ನಿಜಾಂ ಗತ ವತ್ಾುಮ್ || 51 || 

 

ಸವಯದ್ೀವರರ್ಚ್ೀಷ್ಟನ್ಮಙಚುೀಕತವಯತಸುವ ಸದ್ೈವ ಜಗತ್ಾಯಮ್ | 
ಅಜತಯನ್ೈಕರರ್ಸಾರರ್ಥಭಾವೀ ವಿಸಮರಾರ್ ವಿದ್ತಷಾಂ ನ್ ಕರ್ಞ್ಚಾತ್ || 52 || 

 

ತಾಂ ಕತಚ್ೀಲಮತನಿಮಿೀಷ್ ಕತಚ್ೀಲಾದಾಯಪಯಣ್ೀನ್ ಕೃತವಾನ್ಕತಚ್ೀಲಮ್ | 
ಸ್ ೀSಭವತುದ್ಪ ಚಾರತಕತಚ್ೀಲಲಾಙ್ೃತಸುದಿದ್ಮದ್ತುತಮಾಸಿೀತ್ || 53 || 

 

ಏವಮಾದಿವಿವಿಧ್್ೈರವತ್ಾರ್ೈಾಃ ಪಾಲ್ಲತ್ಾಖಿಲಜನೌಘ ಮಮಾಘಮ್ | 
ಸನಿುರಸಯ ಕಮಲಾಸಯ ನ್ಮಸಾಯಂ ಸಿಾೀಕತರತಷ್ಾ ರಘಚವಂರ್ವತಂಸ || 54 || 

 

ಇತತಯದಿೀರ್ಯ ವಿನ್ತ್್ ೀSಪ ನ್ಯೀನ್ ಪಾರರ್ಥಯತಸುದ್ನ್ತ ಸಂಸದ್ಮಾಗಾತ್ | 
ಸತಾರ್ಂ ವಿರ್ದ್ರ್ನ್ ಸಮತದಿೀತಾಃ ಪೂವಯಶ್್ೈಲಮಿವ ಕ್ೈರವಬನ್ತಧಾಃ || 55 || 

 

ಪಾರಂರ್ತರ್ನ್ಮಣಿಗವಾಕ್ಷವಿನಿರ್ಯದ್ ದ್ ಯೀಸರಿಜ್ಲವಶ್ಾತನಮತಪ್ೀತಯ | 
ಅಕ್ಷಮಾ ಇವ ಲತಠ್ನಿು ರ್ತೀನ್ತದಚಮತರಚಾಮರಮಿಷ್ೀ  ಮರಾಲಾಾಃ || 56 || 

 

ವಯೀಮಲಙ್ಿನ್ಮದ್ೀನ್ ತದ್ ಧವಯಂ(ಸಮತದ್ಯನ್) ರ್ನಿುರತದ್ಧಗತಯೀ ದಿವಿ ತ್ಾರಾಾಃ | 
ತತ್ ಪರಭತಂ ರ್ರ ರ್ನಿು ರ್ತೀನ್ತದಂ ಮೌಕಿುಕಾಸನ್ಗಮೌಕಿುಕದ್ಮಾುತ್ || 57 || 
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ನಾದ್ತುತಂ ಶ್ರತವತ್ಾಂ ಸತತಂ ರ್ತ್ ಸುಮುದ್ತಗತಯ ಲಯೀ ಭವಿತ್್ೀತ | 
ಸಂನಿರ್ಚಮತ ನಿಗೃಹಯ ಸಮಸುಂ ಸುಮುಮಪಯತಮಹಾನ್ುಮಸೌ ರ್ತ್ || 58 || 

 

ಸಞ್ಾರನ್ ಕಾಚನ್ ರ್ತರ ದಿದ್ೃಕ್ಷತರ್ಾನ್ದರಕಾನ್ುಮಣಿಮ ಟಪತ್್ ೀSಧಾಃ | 
ಆದ್ೃತಾಃ ರ್ಶ್ರತಚಾ ಬತ ಸಿದ್ಧಾಃ ಪರ್ಯಹಾಸಯತ ಪರತರ ಗತ್್ೀನ್ || 59 || 

 

ಸಞ್ಾರಚಿಮಖಿಮತಖ್ ೀರಗಪೀತಸಾಾರ್ರರಾ ನಿಲಲರಾತನಘನ್ೀಷ್ತ | 
ಸಮಾತತತನ ಪತತ್ಾ ಭವಿ ಸಿದಾಧ ವಿಸಮರ್ಮ್ ದ್ಧತ ಹನ್ು ರ್ದ್ನ್ುಾಃ || 60 || 

 

ನ್ ತಯಜನಿು ಮಿಹಿರಂ ತವ ರಾ(ಖಲತ ರ್)ತ್ಾರಙ್ಗುರಚವಯ ಚಣಾ ಹಿ ಚಕ್ ೀರಾಾಃ | 
ಪಕ್ಷ್ಭಾಷ್ ಕೃತ್್ೀ ರ್ದಿ ನಾನಾವಾಲಖಿಲಯನಿಗಮಾಧಯರ್ನಾನಿ || 61 || 

 

ತತರ ಚನ್ದರಮಣಿಕತಟಟಮಸಿನೌಧ ಮೌಕಿುಕಾಸನ್ಮಯೀ ಭತಜಗ್ೀನ್ದರೀ | 
ರಾಜತ್್ೀ ರಘಚಪುರನ್ದರನಾಮಾ ಪಾಟಲಾಮುರಧರಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ || 62 || 

 

ಕ್ೀಚನ್ ಪರತಪುರನ್ದರಮೀನ್ಂ ಪರ್ತಯಪಾಸತ ಬತಧ್ಾ ನಿಗಮಾನ್ತಾಃ | 
ಕತವಯತ್್ೀSತರ ಪದ್ಪೂವಯಸಮಸಾಯಪೂರ ಂ ಚ ಕವರ್ಾಃ ಪುರತ್್ ೀSಸಯ || 63 || 

 

ಶ್ರರ್ಾಃಪತಾಃ ಶ್ರೀಮತ ಶ್ಾಸಿತತಂ ಜಗನಿುಪೀರ್ ರ್ಸಯ ಕ್ಷ್ತರಕ್ಷ್ ಾಃ ಕಲಾಾಃ | 
ಶ್ರರ್ಾಃ ಕತರ ಣಾಮಧಿಪಸಯ ಪಾಲನಿೀಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ ಸ ದ್ತ್ಾುಮಿಹ ತ್್ೀ ಪುರ್ೀ ಸಿಥತಾಃ || 64|| 

 

ಸನ್ುಂ ಶ್ರೀರಮ ಪರರ್ಂ ರ್ತವರಂ ವಾಯಸಸಯ ಭಾವ್ೀ ಭೃರ್ಂ 
ದ್ತವಾಯರಾಮಿತಮಾಯಭಕ್ಷತತಮಿರ್ೀ ಪವಯಸಥಚನ್ದರಂ ಭತವಿ | 
ಸತನಙ್ಿಸತುತಮಿಷ್ಟದ್ಕ್ಷ್ತರತಹಂ ವನಾದರತವಿಪರಶ್ರರ್ಂ  
ತಂ ನ್ತ್ಾಾ ಸಕಲ್ ೀ ದ್ತರ ಹಸತದ್ೃರ್ಂ ಸಂರಾತ  ವಿದಾಯದಿಕಮ್ || 65 || 

 

ಶ್ರೀಮತಕರ್ಯಪವಂರ್ವಾಧಿಯರ್ಶ್ನ್ಾಃ ಷ್ಡ್ದರ್ಯನಿೀವಲಭಿ  
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ರಸಿಂಹವಿತುವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ಙ್ಕಟಾಮಾುಮಣೌ | 
ಜಾತ್್ೀನಾರ್ಯದ್ರಾಸತಧ್ಾಮರ್ಗಿರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ೀದಿತ್್ೀ  
ಕಾವ್ಯೀ ಚಾರತಣಿ ರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ಸಗ್ ೀಯSನಿುಮ್ೀSಭ ದಿಹ || 66 || 

 

|| ಇತ ಕವಿಕತಲತಲಕ್ೀನ್ ಶ್ರೀನಾರಾರ್ಣಾಚಾಯೀಯ  ವಿರಚಿತ್್ೀ 
ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರವಿಜಯೀ ದ್ರ್ಮಾಃ ಸಗಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ || 
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ಅಸಮದ್ತುವಯಂತಗಯತ ಮನ್ತನಾಮಕ ಭಾರತೀರಮ  ಮತಖಯಪಾರಣಾನ್ುಗಯತ ಶ್ರೀ ರತಗಿಮಣಿೀ 
ಸತಯಭಾಮಾ ಜಾಮುವತೀವಲಿಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣರ್ ನ್ಮಾಃ 

|| ಪರೀ ರಾಮ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮ ಡಲಾsಖ ಡಮಣಾಡನ್ಮ್ || 
 || ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಯ ಮಸತು ||  


	||ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ||
	|| ರಾಘವೇನ್ದ್ರ ವಿಜಯ ||
	|| ಅಥ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಃ  ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ಪಞ್ಚಮಃ ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ ||
	|| ಅಥ ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ ||
	ಅಥ ಅಷ್ಟಮ ಸರ್ಗಃ
	ಅಥ ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ
	ಅಥ ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ


