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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

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

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

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 
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ಸಹಸಯನ್ಮಾ 
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॥ ಶ್ರೀವ್ೀಂಕಟ್ೀಶ ಮಾಹಾತಯಮ್॥ 

ಪರರ್ಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
 

ಮಙ್ುಳಾಚರಣಮ್ 
 

ಬರಹಮರತದಾರದಿವಂದ್ಯಂ ತ್ಾವಂ ಭಜ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ನಾರ್ಕಮ್। 

ನಿವಾರರಾಶಾವನಿಷಾಟನಿ ಸಾಧ್ಯೀಷಾಟನಿ ಮಾಧ್ವ ॥ 1 ॥ 

ಶ್ರೀ ಶೌನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಕರ್ಥತಂ ರಙ್ುಮಾಹಾತಯಂ ತವರಾ ಹಸ್ತುಗಿರಿೀಶ್ತತಾಃ। 

ಜಗನಾನರ್ಸಯ ವ್ೈ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯಹಾತಯಮತತಲಂ ಮತನ್ೀ॥ 2 ॥ 

ಇದಾನಿೀಂ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ಮಾಹಾತಯಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತ । 
ಸಾಧ್ತಪೃಷ್ಠಂ ತವರಾ ಬರಹಮನ್ ಚರಿತಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತಾಃ॥3॥ 

ಶ್ರೀ ಸ ತ ಉವಾಚ 

ರ್ಥಾಶತರತಂ ಮರಾ  ಪೂವಯಂ ವಾಯಸ್ೀನಾಮಿತತ್್ೀಜಸಾ। 

ತಥಾ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಸಮಾಚಕ್್ೀ ಸಾವಧ್ಾನ್ಮನಾಾಃ ಶತರಣತ ॥ 4 ॥ 

 ಶ್ರೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ 
ಶ್ರೀ ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಪುರಾತತ ಜನ್ಕ್್ ೀ ನಾಮ ರಾಜಾ ಪರಮಧ್ಾಮಿಯಕಾಃ। 

ಸತಯವಾಕಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀಪವರ್ಜಯತಾಃ॥ 5 ॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ಸಯ ಮತಖ್ಯಪಾತ್್ ರೀಭವನ್ನೃಪಾಃ। 

ನಿಮಯಮೀ ನಿತಯತೃಪುಶಾ ನಿರಹಙ್ೃತರಾತಮವಾನ್ (ಆತಮವಿತ್) ॥6॥ 
 

ತಸಯ ಭಾರತ್ಾಭವತ ಾವಯಂ ಕತಶಕ್್ೀತತರಿತ ಸಮತಾಃ। 

ಕತಶಧ್ವಜಸಯ ತನ್ರಾಸರರ್ಸ್ರೈಲ್ ೀಕಯಸತಂದ್ರಾಾಃ ॥ 7 ॥ 
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ದ್ೃಹಿತೄಣಾಂ ತರರ್ಸುಸಯ ಕತಶಕ್್ೀತ್್ ೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ। 

ಜನ್ಕಸಾಯಭವತತಾತರೀ ಜಾನ್ಕೀನಾಮ ವಲಿಭಾ ॥ 8॥ 
 

ಭಾರತ್ಾರ ಚಕ್ಾರರಾಮಾಸ ರಾಜಯಂ ಜನ್ಕಭ ಪತಾಃ। 

ಸ ಭಾರತತರಾಜ್ಞರಾ ರಾಜಯಂ ಚಕ್ಾರಾಯೀಯಷ್ತ ಭಕುಮಾನ್॥9॥ 
 

ಕದಾಚಿಜಜನ್ಕ್್ ೀ ರಾಜಾ ಮನ್ಸ್ತೀತಥಮಚಿನ್ುರ್ತ್। 

ಸತಖ್ಮೀವ ಸದಾ ಮೀ ಸಾಯದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಮಾಭ ದಿತ ಸಮರನ್ ॥ 10 ॥ 
 

ದ್ತಾಃಖ್ಂ ನ್ ಪಶ್ಯೀ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ಸತಖ್ಂ ಪಶ್ಯೀ ಸದಾಽಽತಮನ್ಾಃ। 

ಅಸಾಧ್ತಸಮಮತಂ ವಾಕಯಂ ಶತರತ್ಾವ ತದ್ತದಿತಂ ಹರಿಾಃ॥ 11 ॥ 
 

ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಪರದ್ಶಯರಾಮಾಸ ರಾಜಯಮತುಸಯ ಭ ಪತ್್ೀಾಃ। 

ಕದಾಚಿದ ದ್ೈವಯೀಗ್ೀನ್ ಕತಶಕ್್ೀತತರಗಾನ್ೃತಮ್॥ 12 ॥ 
 

ಹತ್್ೀಽನ್ತಜ್ೀತತ ತದಾಾರಾಯ ತ್್ೀನ್ ಸಾಕಂ ಮಮಾರ ಹ। 

ರಾಜಯ ಪುತ್ಾರಂಸುತಸಯಕ್ಾುಾ ಜಗಾಮ ಪತಲ್ ೀಕತ್ಾಮ್ ॥ 13 ॥ 
 

ತ್ೌದ್ಮಾತೀ  ನ್ೃಪೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಯಕುಪುತ್ೌರ ಸತಖ್ ೀಚಿತ್ೌ। 

ವಿಲಲಾಪ ಮಹಾರಾಜಾ ಭಾರತರಂ ಭಾರತೃವಲಿಭಾಮ್ ॥ 14 ॥ 
 

ಹಾ ಭದ್ರೀ  ! ಬಾಲಕ್ಾನ್ಯಕ್ಾುಾ ವೃದ್ಧಂ ಮಾಂ ಜನ್ಕಂ ತಥಾ। 

ಕವ ಗಚಾಸ್ತ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ ಪತಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ಮಙ್ುಲ್ೀ ॥ 15 ॥ 
 

ಅಶ್ೀತವಷ್ಯಸಾಹಸರಂ ಸಮಾಾಪುಂ ಮಮ ಭಾಮಿನಿ। 

ಏತ್ಾವತ್ಾೆಲಪರ್ಯನ್ುಂ ಅದ್ೃಷ್ಟಂ ದ್ತಾಃಖ್ಸಞ್ಾರ್ಮ್॥ 16॥ 
 

ಅದ್ಯ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ ತವದಿವಯೀಗ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್ । 

ಇತ ಸನಿಾತಯ ಮನ್ಸಾ ವಾರಂ ವಾರಂ  ಮಹಿೀಪತಾಃ॥ 17 ॥ 
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ಚಕ್ಾರ ಪ್ರೀತಕ್ಾರಾಯಣಿ ಪುತ್ಾರಣಾಂ ಚ್ೈವ ಶ್ೈಶವಾತ್। 

ಮಾತೃಹಿೀನಾ ನ್ನೃಪೀ ಬಾಲಾನಾಲ್ಲಙ್ಗ್ುಯಙ್ೆ ೀ ನಿಧ್ಾರ್ ಚ॥ 18॥ 
 

ಭ್ ೀ ಪುತ್ಾರ ಬಾಲಭಾವ್ೀಪ ಮಾತೃಹಿೀನಾಶಾ ಕಶ್ಯತ್ಾಾಃ। 

ಕರ್ಂ ಪಶಾಯಮಿ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ಮಾತೃಹಿೀನಾಂಶಾ ಬಾಲಕ್ಾನ್॥ 19॥ 
 

ಸ ತತ (ಚ) ಚಿನಾುಪರ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ತಯಕುರಾಜ್ ಯೀಽತ ದ್ತಾಃಖಿತಾಃ। 

ತಯಕ್ಾುನ್ನಸಯಕುಭ್ ೀಗಶಾ ತಯಕುನಿದ್ ರೀತಕಶ್ಯತಾಃ ॥ 20॥ 
 

ತಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ಸಯ ಶಾನ್ಯರ್ಯಂ ಶತ್ಾನ್ಂದ್ಾಃ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ। 

ಸಮಾಾಪುೀ ದ್ೈವಯೀಗ್ೀನ್ ವಾಮದ್ೀವಾನ್ತಜ್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥ 21॥ 
 

ಪಾರಪುಂ ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ಪೂಜಾಮಕಲಾರ್ತ್। 

ಸಮ ಾರ್ಜತ್್ ೀ ಮತನಿವರಾಃ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಮೃಗಚಮಯಣಿ॥ 22 ॥ 
 

ತತಾಃ ಕ್ಾಲ್ ೀಚಿತಂ ವಾಕಯಂ ಕರ್ರಾಮಾಸ ಗೌತಮಿಮ್। 
ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಶತ್ಾನ್ಂದ್ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಕ್ಾ ಗತಾಃ ಪುರತ್್ ೀ ಮಮ॥ 23 ॥ 
 

ವೃದ್ಧತ್ಾವದಾತಮನ್ಶ್ೈವ ಪುತ್ಾರಣಾಂ ಚ್ೈವ ಶ್ೈಶವಾತ್। 

ಕನಾಯನಾಂ ಚ ವರಾಭಾವಾದ್ಧತಬನ್ ಧೀಮಯಹಾಮತನ್ೀ ॥ 24 ॥ 
 

ಬಹವಾಃ ಶತರವಸಸನಿು ರಾವಣ್ೀನ್ದರರ್ಜತ್ಾದ್ರ್ಾಃ। 

ತ್್ೀಭ್ ಯೀರ್ತದ್ಧಂ ಕರ್ಂದಾಸ್ಯೀ ಅಸಹಾಯೀತರ್ಜೀಣಯವಾನ್॥ 25॥ 
 

ದಿವಾ ನ್ಕುಂ ಸಮಾರಾತ ರಾವಣಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ। 

ನ್ ಜಾನ್ೀ ಮತನಿವರಾಯಹಂ ಪರಜ್ಞಾಚಕ್ಷತನ್ಯವಿದ್ಯತ್್ೀ॥ 26 ॥ 
 

ನಿಮಿತುಮೀಕಂ ಕರ್ಥತಂ ದಿವತೀರ್ಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್। 

ಸ್ತೀತ್ಾರಾಶಾಾತರ ಪಾರಾಾಃ ಸತರ ಪಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ರ್ಥಾ ॥ 27 ॥ 
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ಲಭಯತ್್ೀ ವದ್ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ತೃತೀರ್ಂ ಪರವದಾಮಿ ತ್್ೀ। 

ದಿೀರ್ಘಯರ್ತಷ್ಶಾ ಮೀ ಪುತ್ಾರಾಃ ಪುತರಯಶಾಾಪ ಸಭತೃಯಕ್ಾಾಃ ॥ 28 ॥ 
 

ಏಕದ್ೀಶಾಧಿಪಸ್ಯೈವ ಸತನಷಾಸಾುಶಾ ಭವಂತವತ। 

ಜಾಮಾತರಶಾ ಚತ್ಾವರಶ್ೈಕರಾಜಸತತ್ಾಸುಥಾ ॥ 29 ॥ 
 

ಭಾರತೃಹಿೀನ್ಸಯ ಮೀ ರಾಜಯಂ ಸವರ್ಮೀವ ಪುರ್ ೀಹಿತ। 

ಕ್್ೀನ್ ೀಪಾಯೀನ್ ಭ ರಾದಿಧ ಇತ ತತ್ಾೆರಣಂ ವದ್ ॥ 30 ॥ 

ಶ್ರೀ ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಅಸ್ತು ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತಮನ್ ಭ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭ ಮಿಪಾಲಕ। 

ದ್ತಹಿತತಸುವ ಕಲಾಯಣಂ ಸತಖ್ದ್ಂ ಶತತರನಾಶನ್ಮ್ ॥ 31॥ 
 

ವ್ೈಕತಣಠಗಿರಿಮಾಹಾತಯಂ ಸಿವವಿಷ್ಯಂ ಸಹ್ ೀತುರಮ್। 

ಕಲೌ ತತೆೀತಯನ್ಂ ಪುಣಯಂ ಸವಯದ್ತಾಃಖ್ಹರಂ ಶ್ವಮ್ ॥ 32 ॥ 
 

ಧ್ನ್ಕ್ಾಮಸಯ ಧ್ನ್ದ್ಂ ಪುತರಕ್ಾಮಸಯ ಪುತರದ್ಮ್। 

ರ್ ೀಗಾತ್ಾಯನಾಂ ರ್ ೀಗಹರಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್ ॥ 33 ॥ 
 

ರ್ಚತಾರತ್ಾವ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಪದ್ಙ್ುತಾಃ। 

ನಿೀಲಕಣಠ ಇದ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ನಿವಿಯಷ್ಾಃ ಸತಖ್ಮಾಪುನ್ ॥ 34॥ 
 

ವರ್ಜರೀ ನಾಕಪದ್ಂ ಪಾರಪುೀ ರ್ತೆಥಾ ಶರವಣಾದ್ರಾತ್। 

ಕಮತಕ್ ು್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತತಫಲಂ ಕ್ಷಿಪರಮೈಷ್ಯಸ್ತ ॥ 35 ॥ 
 

 ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಮತನಿನಾಥ್ೀನ್ ಜನ್ಕ್್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಶ್ರೀ ಜನ್ಕ ಉವಾಚ  

ವದ್ ವ್ೈಕತಣಠಮಹಾತಯಂ ಕಲೌ ತಚಾರಿತಂ ಕರ್ಮ್॥ 36 ॥ 
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ಮೃಷ್ಭಾಚಲ ಮಾಹಾತಯಂ 
ಶ್ರೀ ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಕೃತ್್ೀ ವೃಷಾದಿರಂ ವಕ್ಷಯನಿು ತ್್ರೀತ್ಾರಾಮಞ್ಾನಾಚಲಮ್। 

ದಾವಪರ್ೀ ಶ್ೀಷ್ಶ್ೈಲ್ೀತ ಕಲೌ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮ್ ॥ 37॥ 
 

ನಾಮಾನಿ ರ್ತಗಭ್ೀದ್ೀನ್ ಶ್ೈಲಸಾಯಸಯ ಭವನಿು ಹಿ। 
ಜನ್ಕ ಉವಾಚ  

ಚತತರ್ತಯಗ್ೀಷ್ತ ರ್ತ್್ ಾೀಕುಂ ನಾಮ ತಸಯ ಗಿರ್ೀಮತಯನ್ೀ॥ 38 ॥ 
 

ಕೃತ್್ೀ ವೃಷಾದಿರರಿತ ಚ ಕರ್ಂ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಶ್ರೀ ಶತ್ಾನ್ಂದ್ ಉವಾಚ 

ಪುರಾ ತತ ವೃಷ್ಭ್ ೀನಾಮ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ರ ಕ್ಷ ಕಮಯಕೃತ್॥ 39  ॥ 
 

ಅತರಸಾಥಂ ಶ್ೀಷ್ಶ್ೈಲ್ೀತತ ತ್ಾಪಸಾನ್ತಯಬಾಧ್ರ್ತ್। 

ತ್್ೀನ್ ಸಙ್ೆ ಿಷ್ಟತಪಸಾಃ ತದ್ವಧ್್ೀ ಶರಣಙ್ುತ್ಾಾಃ॥ 40 ॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ಭಕ್ಾುನಾಮಭರ್ಪರದ್ಮ್। 

ತತಷ್ಟವುಹೃಯಷ್ಟಮನ್ಸಾಃ ಸರಷಾಟರಂ ಸವಯಚ್ೀತಸಾಮ್ ॥ 41॥ 
 

ವಿಜ್ಞಾಪರ್ನ್ತಮನಿಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ತಸಯ ಕೃತಯಂ ಕೃತಸುವಾಾಃ। 

ಪಾರದ್ತಬಯಭ ವ ಭಗವಾನ್ ಮತನಿೀನಾಂ ಪುರತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 42॥ 

ಮತನ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ಭಗವನ್ನರವಿಂದಾಕ್ಷ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಃ। 

ಅಬಾಧ್ರ್ತಸದಾ ಕ ರರಾಃ ತಪೀಭಙ್ುಕರಾಃ ಖ್ಲಾಃ॥ 43॥ 
 

ತಸಾಮದ್ರಕ್ಷಸವ ನ್ ೀ ದ್ೀವ ಭರಾದಾರಕ್ಷಸಕಲ್ಲಾತ್ಾತ್। 

ಬಾಢಮಿತತಯಕುವಾನ್ ಕೃಷ್ ಣೀ ದ್ತಷ್ಟಮಭಯದ್ರವದ್ತರಷಾ ॥ 44 ॥ 
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ಸ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಮಹಾರಾಜ ತೀಥ್ೀಯ ತತಂಬತರತಸಂಜ್ಞಿಕ್್ೀ। 

ಸಾನತ್ಾವ ನಿತಯಂ ವರಾಂ ಪುಣಾಯಂ ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಂ ನ್ೃಪ॥ 45 ॥ 
 

ನಾರಸ್ತಂಹಾತಮಕ್ಾಂ ದಿವಾಯಂ ಸತಕರಾಲಾಮಧ್್ ೀಮತಖಿೀಮ್। 

ನಿತಯಮಾರಾಧ್ರ್ದ ದ್ೈವಮಿತ ನಿಶ್ಾತಯ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥ 46 ॥ 
 

ಪೂಜಾನ ು್ೀ ಸಶ್ರಾಃ ಪುಷ್ಟಂ ಖ್ಡ್ಘೀನಾಹೃತಯ ಭ ಪತ್್ೀ। 

ಸಮಪಯರ್ತಯಸೌ ನಿತಯಮಾಗಚಾತ ಹಿ ತತತಾನ್ಾಃ॥ 47 ॥ 
 

ಏವಂ ಪಞ್ಾಸಹಸಾಯಣಿ ವಷಾಯಣಿ ವಿಗತ್ಾನಿ ಚ । 

ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀಽರವಿನಾದಕ್ಷಾಃ ಪರತಯಕ್ಷಸಸಮಭ ತುದಾ ॥ 48 ॥ 
 

ಶ್ಲಾನ್ುರಾಯಮಿೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ। 

ತಮಾಲ್ ೀಕಯ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ದ್ಣಡವದ್ತಾವಿ॥ 49 ॥ 
 

ಪಪಾತ ರಾಜಶಾದ್ ಯಲ ಸ ವಿಸಂಜ್ಞಾಮತಪ್ೀಯಿವಾನ್। 

ಮತಹ ತ್ಾಯನ ು್ೀ ಸಮತತ್ಾಥರ್ ಪರತಯಭಾಷ್ತ ಕ್್ೀಶವಮ್ ॥50 ॥ 

ವೃಷ್ಭ ಉವಾಚ 

ಕ್್ೀಶವಾನ್ಂತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತರ್ ೀತುಮ 

ನ್ ಚ ಮೀಕ್ಷಂ ನ್ ಚ ಸವಗಯಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯ ಪದ್ಂ ಹರ್ೀ ॥ 51 ॥ 
 

ನ್ ರಾಚ್ೀ ಜಗತ್ಾಂ ನಾರ್ ರ್ತದ್ಧಿವಕ್ಾಂ ಚ ದ್ೀಹಿ ಮೀ। 

ದ್ಶಾವತ್ಾರವಿಭವಾಃ ಶತರತಸ ು್ೀ ವಿಕರಮೀ ವಿಭ್ ೀ ॥ 52 ॥ 
 

ಆದ್ಯ ತತಸತಯಮಾಧ್ತಸಾ ವಿಕರಮಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ದ್ೀವಸುದಾಾರತೀಂ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 53 ॥ 
 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ತಂ ಚ ರಾಕ್ಷಸಂ ರ್ತದ್ಧದ್ತಮಯದ್ಮ್। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ  

ಅಲಮಿತತಯಕುವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ತಥಾಸುಾತಯರಿಮದ್ಯನ್ಾಃ॥54॥ 
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ತಯೀರ್ತಯದ್ಧಮಭ ತುತರ ವೃಷ್ಭಶ್ರೀನಿವಾಸಯೀಾಃ। 

ರ್ತೃತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ತತೃತಂ ವೃಷ್ಭ್ೀಣ ಚ ॥ 55॥ 
 

ತದ್ದ್ತಾತಮಭ ತುತರ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪಶಯತ್ಾಮಪ। 

ತದ್ತಯದ್ಧಕ್ೌಶಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಗವಾನ್ ಪರ್ಯಪೂಜರ್ತ್ ॥ 56 ॥ 
 

ಭ್ ೀ ರಾಕ್ಷಸಕತಲ್ ೀತಾನ್ನ ಪಶಯ ಮೀ ಪೌರತಷ್ಂ ಬಲಮ್। 

ತತಾಃ ಸನ್ದಶಯರಾಮಾಸ ಗರತಡಂ ವಿಕೃತ್ಾಕೃತಮ್ ॥ 57 ॥ 
 

ತತರಸಥಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಚ ವಿಶವರ ಪಣಮವಯರ್ಮ್। 

ಸಹಸರಭತಜಸಂರ್ತಕುಂ ಸಹಸಾರರ್ತಧ್ಭ ಷತಮ್ ॥ 58 ॥ 
 

ತನಾಮರಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಗರತಢಂ ಹರಿಮ್। 

ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸವಮಾರಾಮ್ ಸತರಮೀಹಿನಿೀಮ್ ॥ 59 ॥ 
 

ನ್ಕುಂ ಚರಸಯ ಚರಿತಂ ಅತಕ್ಾರನ್ತುಂ ಕ್ಷಮೀ ಹರಿಾಃ। 

ಶಶಂಸ ರಾಕ್ಷಸಂ ವಿೀರಂ ಸಾಧ್ತ ! ಸಾಧಿವತಯಭಾಷ್ತ ॥ 60 ॥ 
 

ರ್ೀರ್ೀ ತ್್ೀ ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೀಷ್ಠ ಚಕ್್ರೀಣ ಶತನ್ೀಮಿನಾ। 

ಆಹರಿಷ್ಯೀ ಶ್ರಾಃ ಕ್ಾರಾದ್ಯಥಾ ಪಕವಫಲಂ ದ್ತರಮಾತ್ ॥ 61 ॥ 
 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ದ್ೀವರಾಜ್ೀನ್ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ದ್ಂಡವದ್ತಾವಿ। 

ಪರಣಿಪತ್ಾಯಽಽಹ ವಿಶ್ವೀಶಮಸತುವದಾರಕ್ಷಸ್ೀಶವರಾಃ ॥ 62॥ 

ವೃಷ್ಭ ಉವಾಚ 

ಚಕರಪಾಣ್ೀ ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಚಕರಸಯ ಚರಿತಂ ಶತರತಮ್। 

ರ್ಚಾಕ್್ರೀಣ ಪರತಪುಸತು ಮತಕುಮೀತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ ॥ 63॥ 
 

ರ್ಚಾಕ್್ರೀಣ ಪುರಾರಾಜಾ ಕೀತಯಮಾನ್ ಕೀತಯಮಾಪುವಾನ್। 

ತವಚಾಕ್್ರೀಣ ಹತಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ವರಜಾಮಿ ತವ ಮಂದಿರಮ್ ॥ 64॥ 
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ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾದೌ ಸಂಸಾೃಶಯ ವೃಷ್ಭಾಸತರಾಃ। 

ವರಂ  ರ್ರಾಚ್ೀ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ಭವ್ೀಚ ಾ್ೈಲ್ ೀ ಮಮಾಿವಧ್ಾಃ ॥ 65॥ 
 

ಭವ್ೀದ ದ್ೀವಂ ಸಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ತಯಕುವಾನ್ ಹಿ ಕಲ್ೀವರಮ್। 

ತಸಾಮದ್ವೃಷ್ಭ ಶ್ೈಲ್ ೀರ್ಂ ಕೃತ್್ೀ ಖಾಯತಮಗಾತತಾರಾ ॥ 66॥ 
 

ಅಞ್ಜನಾಚಲ ಮಾಹಾತಯಮ್   
ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಕರ್ಮಞ್ಜನ್ ಶ್ೈಲ್ೀತ ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ನಾಮ ಮೀ ವದ್। 
ಶತ್ಾನ್ಂದ್ ಉವಾಚ 

ಪುರಾ ಕ್್ೀಸರಿಣಾ ಪತನೀ ಅಞ್ಜನಾ ಕಞ್ಜಲ್ ೀಚನಾ॥67॥ 
 

ಅನ್ಪತ್ಾಯಖ್ಯದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಮತಙ್ುಮತನಿಮಭಯಗಾತ್। 

ಆನ್ಮಯ ಮತನಿಶಾದ್ ಯಲಂ ಅನಿನಾದಯಪತಯಕಶ್ಯತ್ಾ॥ 68 ॥ 
 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ನ್ೀತರನಿೀರಸ್ತಕುಕಲ್ೀವರಾ । 

ಅಞ್ಜನ್ ೀವಾಚ 

ಕಂ ಮೀ ತ್ಾಪಸ ಶಾದ್ ಯಲ ಅಪುತ್ಾರರಾಶಾ ಕ್ಾ ಗತಾಃ॥ 69॥ 
 

ಏವ ಮತಕ್್ ುೀಞ್ಜನಾದ್ೀವಾಯ ಮತಙ್ ು್ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್ । 
ಮತಙ್ು ಉವಾಚ 

ಪಂಪಾರಾಾಃ ಪೂವಯದಿಗಾಾಗ್ೀ ಪಞ್ಚಾಶದ್ ಯೀಜನಾನ್ುರ್ೀ ॥70॥ 
 

ನಾರಸ್ತಂಹಾಶರಮೀ ದ್ೀವಿ ವತಯತ್್ೀ ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ। 

ತಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ ದಿಗಾಾಗ್ ನಾರಾರ್ಣ ಗಿರ್ೀಸುಟ್ೀ॥ 71॥ 
 

ಉತುರ್ೀ ಸಾವಮಿತೀರ್ಯಸಯ ವತಯತ್್ೀ ಕ್್ ರೀಶಮಾತರಕ್್ೀ। 

ವಿರ್ದ್ುಙ ು್ೀತ ವಿಖಾಯತ್ಾ ತತರ ಗಚಾ ರ್ಥಾ ಸತಖ್ಮ್ ॥ 72॥ 
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ತತರ ಸಾನತ್ಾವ ತತ ಕಲಾಯಣಿ ದಾವದ್ಶಾಬದಂ ತಪಶಾರ। 

ತ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ತ್್ೀ ಪುತ್್ ರೀ ಭವಿಷ್ಯತ ಗತಣಾಧಿಕಾಃ॥ 73॥ 
 

ಮತಙ ು್ೀನ್ೈವಮತಕ್ಾು ಸಾ ನಾರಾರ್ಣಗಿರಿಂ ನ್ೃಪ। 

ಕೃತ್ಾವ ಸಾವಮಿಸರಾಃಸಾನನ್ಂ ಅಶವತಥಸಯ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ ॥ 74 ॥ 
 

ವರಾಹರ ಪಣಂ ನ್ತ್ಾವ ಪೀತ್ಾವ ತತಸಲ್ಲಲಂ ಶತಭಮ್। 

ಆಕ್ಾಶಗಙ್ಗ್ುಮಾಸಾದ್ಯ ತಪಾಃ ಕತತಯಮತಪಾಶ್ರತ್ಾ॥ 75॥ 
 

ಮತನಿೀನಾಮನ್ರಯ ಭತ್ಾಯರಂ ವರತ್ಾರ್ಯಂ ಭಕ್ಷಯವರ್ಜಯತ್ಾ। 

ಉಪವಾಸಪರಾ ಬಾಲಾ ಬಾಹಯಭ್ ೀಗವಿವರ್ಜಯತ್ಾ ॥ 76॥ 
 

ಕ್ಾಶಠವತಾರ್ಯವಸಾಥಪಯ ಶರಿೀರಂ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಶತಚಿಾಃ। 

ಪೂಣ್ೀಯ ಸಂವತಸರ್ೀ ಜಾತ್್ೀ ವಾರ್ತದ್ೀವೀ ಮಹಾಬಲಾಃ॥ 77॥ 
 

ಫಲಮಾದಾರ್ ಭಕ್ಾಯರ್ಯಂ ಪರತಯಹಂ ದಾಪರ್ನ್ಮರತತ್। 

ಅಥ್ೈಕಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಫಲ್ೀ ವಿೀರ್ಯಂ ಪರಪೂರ್ಯ ಚ ॥ 78॥ 
 

ವಿೀರ್ಯಗಭಯಫಲಂ ತಸಾಯಾಃ ಪಾರಕ್ಷಿಪತೆರಸಮತಾಟ್ೀ। 

ಫಲಂ ಸಾ ಮನ್ಯಮಾನಾ ಹಿ ಕ್ಷತದಾತ್ಾಯ ತತಾಭಕ್ಷರ್ತ್॥ 79 ॥ 
 

ತತ್್ ೀ ಗಭಯಾಃ ಸಮತತಾನ್ ನೀಽಞ್ಜನಾರಾಶಾ ಭ ಮಿಪ। 

ಮತನಿೀನಾಮಭವದ್ಧಷ್ ೀಯ ವಾಯೀಗಯಭಯ ಸಮತದ್ಾವಾಃ॥ 80॥ 
 

ಅಞ್ಜನಾ ದ್ಶಮಾಸಾನ ು್ೀ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಪುತರಮತತುಮಮ್। 

ಹನ್ ಮನ್ುಮಮತಂ ಪಾರಹತಾಃ ಮತನ್ಯೀ ವಿೀತಕಲಮಷಾಾಃ॥ 81॥ 
 

ಅಞ್ಜನಾ ವರತಮಾಸಾಥರ್ ಪಾರಪು ಪುತ್ಾರ ಭವದಿುರೌ। 

ತಸಾಮದ್ಞ್ಜನ್ಶ್ೈಲ್ ೀಽರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಖಾಯತ ಕೀತಯಮಾನ್ ॥ 82 ॥ 
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ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಸತಸನ್ ುೀಷ್ ೀ ಭವದ್್ರಹಮನ್ ಶತರತ್ಾವ ತನಾನಮಕ್ಾರಣಮ್। 

ದಾವಪರ್ೀ ಶ್ೀಷ್ಶ್ೈಲ್ೀತ ಕರ್ಂ ಖಾಯತಭಯವಿಷ್ಯತ ॥ 83॥ 
 

ಶ್ೀಷಾಚಲ ಮಾಹಾತಯಮ್ 
ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಪುರಾ ವ್ೈಕತಣಠ ನ್ಗರ್ೀ ಆದಿಶ್ೀಷ್ಂ ಸಮಾದಿಶತ್। 

ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವೀ ಭಗವಾನ್ ರಮರ್ನ್ ರಮರಾಸಹ ॥ 84॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಾರಾಜ ಮರತತಾಃ ಪಾರಣವಲಿಭಾಃ। 

ಅಕಸಾಮತ್ಾೆರಣಾತ್ಾಾಪುೀ ಭಗವದ್ದಶಯನಾರ್ ಚ ॥ 85॥ 
 

ದಾವರಂ ನಿರ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ರತಕಮದ್ಣ ಡ್ೀನ್ ಸಪಯರಾಟ್। 

ಕಮರ್ಯಂ ರತದ್ಧಸ್ೀ ಮ ಖ್ಯ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಮಹತೀ ತವರಾ ॥ 86॥ 

ಶ್ೀಷ್ ಉವಾಚ 

ಅಹಮಾಜ್ಞಾಧ್ರ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಯಗಚಾಾನ್ುಸುತ್್ ೀ ಮರತತ್। 

ಇತ ತಸಯವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಜಗತ್ಾಾಣ್ ೀಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥ 87॥ 
 

ಜರ್ಶಾ ವಿಜರ್ಶ್ೈವ ಶಪ ುೌ ತ್ೌ ಮತನಿಿವಾಃ ಪುರಾ। 

ಅಹಙ್ಗ್ೆರ್ೀಣ ಸಹಿತ್ೌ ಕತಮಾಕಣಯದ್ಶಾನ್ನೌ ॥ 88 ॥ 
 

ವಿಸೃತಂ ತತುಾರಾ ಮ ಖ್ಯ ದಾವರಪತ್್ಯೀ ನಿಯೀರ್ಜತ್ೌ। 

ತದಾವಕ್್ಯೀನಾಹಿರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಪರಜಜಾವಲ ವಿಷ್ ೀಲ್ಣಾಃ ॥ 89 ॥ 
 

ಗಹಯರ್ನ್ ವಚನ್ೈಸ್ತುೀಕ್ಷ್ೈಾಃ ಮತಖ್ಯಪಾರಣಮಹಿೀಶವರಾಃ। 
ಶ್ೀಷ್ ಉವಾಚ 

ಕಂ ಗರಿಷ್ಠ ವಚಾಃ ಪರೀಕುಂ ರ್ಜೀವನ್ೀಚಾಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥ 90॥ 
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ರ್ಥಾ ಭಾನ್ತಗತಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ೈವ ಜಾನ್ನಿು ಮೀಹಿತ್ಾಾಃ। 

ತತೆರ್ಂ ನ್ರವದಾವಯೀ ! ವೃಥಾ ಗವಯಂ ಪರಭಾಷ್ಸ್ೀ ॥ 91॥ 
 

ಬಲ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿರಾಗ್ೀ ಚ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ೀ ನ್  ಮತಸಮಾಃ। 

ಸವಯದಾನ್ುಾಃಪುರ್ೀವಾಸಾಃ ಪುತ್ಾರಣಾಮಧಿಕ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥ 92॥ 
 

ನ್ೃಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಹಿತ್ಾಥಾಯರ್ ಹಿತ್ಾಥ್ೀಯ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ। 

ಸಾಥಪತ್್ ೀ ದಾವರಪಾಲತ್್ವೀ ಲಕ್ಷಿಮೀನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ಚ ॥ 93॥ 

ವಾರ್ತರತವಾಚ 

ಬಿಡಾಲ್ ೀಽನ್ುಾಃ ಸ್ತಥತ್್ ೀವಾಪ ಬಹಿಷ ಠ್ೀಭ ಸಮೀ ನ್ ಹಿ। 

ಶರಾನ್ಂ ರತನಪರ್ಯಙ್ೆ ೀ ರಾಜಾನ್ಮಪ ಸ್ೀವತ್್ೀ ॥ 94॥ 
 

ಕಶ್ಾದ್ ಧತ್್ ೀ ನಿರ್ತಕುಸತು ಪರ್ಯಙ್ಗ್ೆರ ಢವಾನ್ ಸವರ್ಮ್। 

ಕಮಾಧಿಕಯಂ ತಸಯ ಶ್ೀಷ್ ಪುತ್್ರೀ ಕ್ಾ ನ್ ಯನ್ತ್ಾ ವದ್॥ 95॥ 
 

ತಯೀವಿಯವಾದ್ ೀಹಯಭವತ್ ಶ್ೀಷ್ವಾಯವೀಮಯಹಾತಮನ್ ೀ। 

ಲಕ್ಾಮಯನಿಬ್ ೀಧಿತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ತತಸ ಥೌ ಗರತಢದ್ವಜಾಃ ॥ 96॥ 
 

ಕಮರ್ಯಂ ಕ್್ ರೀಶಸ್ೀ ಶ್ೀಷ್ ಪುಮಾನ್ ಕ್್ ೀತ್ಾರಗತಾಃ ಪರಾಃ। 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀನ್ ಫಣಿರಾಜ್ ೀಭಯಭಾಷ್ತ ॥ 97 ॥ 

ಶ್ೀಷ್ ಉವಾಚ 

ಮಲರಾಚಲವಾಸ್ೀನ್ ವಾರ್ತನಾತಯನ್ುಗವಿಯಣಾ। 

ಅವಾಚಯವಚನ್ಂ ಚ್ ೀಕು ಮನ್ೀನಾತಯನ್ುಮಾನಿನಾ ॥ 98 ॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಹಿ ಕ್ಾಲ್ೀತತ ಸಾಷಾಟಙ್ುಂ ಪರಣಿಪತಯ ತಮ್। 
ವಾರ್ತಸತುಷಾಟವ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಂ ವ್ೀದ್ಗ್ ೀಚರಮ್ ॥ 100॥ 

 

ತತಷ್ ಟೀ ಬಭ ವ ನ್ೃಪತ್್ೀ ! ವಾರ್ತರತಯನ್ು ಭಕುಮಾನ್॥ 102॥ 
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ಶ್ೀಷ್ ಉವಾಚ 

ನ್ ವಾಙ್ಗ್ಮತ್್ರೀಣ ಪೌರತಷ್ಂ ಕರರಾಕ್್ೀವಲಮತತುಮಮ್ । 

ಬಲಾಬಲಂ ಪರಿೀಕ್ಷಯನಿು ದ್ೀವಾಶ್ಾೀನ್ದರ ಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ॥ 103॥ 
 

ಅತ್್ೈವೀತುರ ದಿಗಾಾಗ್ೀ ಪವಯತಂ ಮೀರತನ್ನ್ದನ್ಮ್। 

ಸವಕ್ಾರ್ರಜತಜನಾ ಬದಾಧಾ ಬಲಂ ತ್್ೀ ರಾವದ್ಸ್ತು ಹಿ ॥ 104॥ 
 

ತಷ್ಠ ಭದ್ರ ಮಹಾಭ್ ೀಗಿನ್ ವಿಷ್ಪೂತ್ಾೆರ ಸಂರ್ತತಾಃ। 

ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಹೃಷ್ಟಪುಷಾಟಙ್ುವಿಭರಮಾಃ॥ 105॥ 
 

ಸವಕ್ಾರ್ರಜತಜನಾ ಬಧ್ಾವ ಹಾಯನ್ನಾದದಿರಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ। 

ತಮಾಲ್ ೀಕ್ಾಯಗಿನದ್ಯಿತಾಃ ಪವಯತಂ ತಮತಪಾಗತಾಃ॥ 106॥ 
 

ಆಜ್ಞರಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪಶಯತ್ಾಮಪ। 

ಕನಿಷಾಠಙ್ತುಲ್ಲ ಸಂಸಾಶಾಯತಾವತ್್ ೀಯ ಭ್ ೀಗಿಸಂರ್ತತಾಃ ॥ 107॥ 
 

ಸಹಸರಮಧ್ಯಲಕ್ಷಂ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಿವಮತಖ್ ೀ ರ್ರೌ। 

ಮೀರತಸತುಷಾಟವ ನ್ೃಪತ್್ೀ ಬಲದ್ೀವಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ॥ 108॥ 

ಮೀರತರತವಾಚ 

ತ್ಾರರ್ತ್ಾಂ ತ್ಾರರ್ತ್ಾಂ ಸಾವಮಿನ್ ಪುತರಂ ಬಾಲಂ ಮಹಾಬಲ। 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಮೀರತಣಾರ್ ವಾರ್ತಸುಾರಿತಮಾನ್ಸಾಃ ॥ 109॥ 
 

ಶ್ೀಷ್ೀಣ ಗಿರಿಪುತ್್ರೀಣ ಸವಣಯಮತಖಾಯಸುಟ್ ೀತುರ್ೀ। 

ಸಾಥಪರಾಮಾಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಗಿರಿರಾಜಂ ಸಪನ್ನಗಮ್ ॥ 110॥ 
 

ಶ್ೀಷ್ ೀಗತಮದ್ಾಃ ಪಶಾಾತ್ ತತಷಾಟವ ಮರತತ್ಾಂ ಪತಮ್। 

ಕ್ಷಮಸವ ಮಮ ದೌರಾತಯಮಜ್ಞಾನ್ೀನಾಗತಂ ವಿಭ್ ೀ ॥ 111॥ 
 

ನಿವ್ೈಯರಸುತಾಸಾದ್ಂ ಚ ಚಕ್ಾರ ಮರತತ್ಾಮಾತಾಃ। 

ರಾಜನ್ ಶ್ೀಷ್ನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ಶ್ೀಷಾಚಲಮಿಮಂ ವಿದ್ತಾಃ॥ 112॥ 
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ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ ಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಕಲೌ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಶ್ೈಲ್ೀತ ಕರ್ಂ ನಾಮ ಮಹಾಮತನ್ೀ। 
ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಪುರಾ ಪುರನ್ದರ್ ೀ ನಾಮ ಸ್ ೀಮರಾರ್ಜೀ ದ್ೃಢವರತಾಃ ॥ 113॥ 
 

ಕ್ಾಲಹಸಾಯಖ್ಯನ್ಗರ್ೀ ಸತಯವಾಕ್ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಭವತ್। 

ಅಪುತರಸಾಯಪ ವಿಪರಸಯ ನಾಭ ದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಸತತ್ಾಪುಯೀ ॥ 114॥ 
 

ದ್ೈವ್ೀನ್ ಪೂವಯಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುತ್್ ರೀಭ ದ್ವೃದ್ಧಭ ಸತರ್ೀ। 

ಚಕ್ಾರ ನಾಮ ಲ್ಲಖಿತಂ ಮಾಧ್ವಂ ವಿಪರಸಂಸದಿ॥ 115॥ 
 

ಪುತ್್ ರೀಪನಿೀತ್್ ೀ ಬಾಲಸತು ವವೃಧ್್ೀ ಚನ್ದರವನ್ನೃಪ। 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಙ್ುತತುಾಜ್ಞಾಃ ಸವಯಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಾಃ॥ 116॥ 
 

ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಪುತರಂ ಪಾರಪುದಾರಂ ಚಕ್ಾರ ಹ। 

ಸ ಚಂದ್ರಲ್ೀಖ್ರಾ ರ್ೀಮೀ ಬಹತಕ್ಾಲಂ ಸ ಮಾಧ್ವಾಃ॥ 117॥ 
 

ಪಞ್ಾರ್ಜ್ಞಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ಪಞ್ಚಾನ್ನ್ ಸಮಧ್ತಯತಾಃ। 

ತರಸಪುವಷ್ಯಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ದಿವತೀರ್ ಇವ ಭಾಸೆರಾಃ॥ 118॥ 
 

ಸಾ ಕನಾಯ ಪಾಣಡಯದ್ೀಶ್ೀರಾ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ತಥಾ ಪರರಾ। 

ಪತ್ೌ ಸತಸ ು್ೀ ಸವರ್ಂಶ್ೀತ್್ೀ ಪತ್ೌ ಭತಕ್ ು್ೀ ಸವಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥ 119॥ 
 

ಕದಾಚಿದಿವಜಪುತರಸತು ದಿವಾಸಙ್ುಮತತಾರಾಃ। 

ರಾಜಪುತರೀಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಜನ್ ಕ್ಾಮಾತತರ್ ೀ ದಿವಜಾಃ ॥ 120॥ 
 

ಮಮೀಚಾಾ ವತಯತ್್ೀ ಭದ್ರೀ !ಸಙ್ುಮೀ  ತವ ಭಾಮಿನಿ। 

ಪತವಾಕಯಮತಪಾಕಣಯಯ ಪತಂ ಪಾರಹ ಪರಜಾಪತ್್ೀ ॥ 121॥ 
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ಚಂದ್ರಲ್ೀಖ್ ೀವಾಚ 

ಶರಿೀರಮಸ್ತಥಮಾಸಾದ್ಯೈಾಃ ಪೂರಿತಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ। 

ಶರಿೀರ್ೀಣ ಶರಿೀರಸಯ ಸಙ್ುಮಾಃ ಸಾಧ್ವಸಮಮತಾಃ॥ 122॥ 
 

ತತ್ಾರಪ ದಿವಸಕರೀಡಾಮರ್ತಕ್ಾುಂ  ಮತನ್ಯೀ ವಿದ್ತಾಃ। 

ನಿಕ್್ೀತನ್ೀ ಪತ್ಾ ಮಾತ್ಾ ಅಗಿನಹ್ ೀತರಂ ಚ ದ್ೀವರಾಟ್॥ 123 ॥ 
 

ಪರಭಾಕರಪರಭಾಂ ಪಶಯ ತಯಜ ಕ್ಾಮಂ ದಿವಜಾತಮಜ। 

ವಧ್ ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಮಾಧ್ವೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥ 124॥ 

ಮಾಧ್ವ ಉವಾಚ 

ಭಾಮಿನಿೀ ಭವ ಮೀ ಸೌಖ್ಯೀ ಪೂರರಾದ್ಯ ಮನ್ ೀಗತಮ್। 

ಭತತಯವಯಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಭತ್ಾಯರಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್ ॥ 125 ॥ 

ಚಂದ್ರಲ್ೀಖ್ ೀವಾಚ 

ಗಚಾಾಮಿ ಜಲಹ್ೀತ್್ ೀಸತು ಗಚಾ ತವಂ ಪುರತ್್ ೀ ಮತನ್ೀ। 

ತದಾಜಗಾಮ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕತಶಾರ್ಯಂ ಕತಸವಭಾವತಾಃ ॥ 126 ॥ 
 

ಸಾ ಜಗಾಮಾರ್ ಪಾನಿೀರ್ಪಾತರಮಾದಾರ್ ಭಾಮಿನಿೀ। 

ತ್ಾಮನ್ವಗಾನಾಮಧ್ವೀಽಪ ವನ್ಕ ಟ್ಮಿವದ್ತರತಮ್ ॥ 127 ॥ 
 

ವನಾನ್ುರ್ೀ ವಸನಿುೀಂ ಚ ವನಿತ್ಾಂ ದ್ತರಮಮ ಲಗಾಮ್। 

ವಿಚಿತರರ ಪಲಾವಣಾಯಂ ಪೂಣಯಚನ್ದರನಿಭಾನ್ನಾಮ್ ॥ 128॥ 
 

ಧ್ವಲಾಮ್ರ ಸಮ್ದಾಧಂ ಕಟಿಮೀಖ್ಲರಾನಿವತ್ಾಮ್। 

ಸತನಾಸಾಂ ಸತಭಗಾಂ  ಸತಬ ರಂ ಸತಪೂಣಯಸತಪಯೀಧ್ರಮ್ ॥ 129 ॥ 
 

ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೀಹಿತ್್ ೀ ವಿಪರಾಃ ಕತನ್ುಲಾಂ ನಿೀಲಕತನ್ುಲಾಮ್। 

ಸ್ತನಗಧಕಞ್ಚಾಕಸಮ್ದಾಧಂ ಕ್್ ೀಕಲಸವರರಞ್ ಜ್ತ್ಾಮ್ ॥ 130 ॥ 
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ಅಞ್ಜನಾಲ್ಲಪುನ್ರ್ನಾಂ ಮಞ್ಚಜಲಸವರರಞ್ ಜ್ತ್ಾಮ್। 

ಪಾದ್ೀನ್ ವಿಲ್ಲಖ್ನಿುೀಂ ಗಾಂ ಜಾನ್ತಸ್ತಥತ ಶ್ರ್ ೀರತಹಾಮ್॥ 131॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಿಷ್ಟಮನಾ ಭ ತ್ಾವ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ಬರಹಮನಿಣಯರ್ಮ್ । 

ಸವಭಾರಾಯಂಪರತತಯವಾಚ್ೀದ್ಂ ಗಚಾ ಪಾರಣಪರಯೀ ಗೃಹಮ್॥ 132 ॥ 
 

 ಇಚಾಾ ಮೀ ಪೂಣಯತ್ಾಂ ರಾತ್ಾ ತವದ್ಾಕ್ಾಯ ಪರಿತ್್ ೀಷತಾಃ । 
ಚನ್ದರಲ್ ೀಖ್ ೀವಾಚ 

ಅಲಮತಕುಂ ತವರಾ ಭದ್ರ ಗಚಾಾಮಿ ಭವನ್ಂ ಸವಕಮ್॥133॥ 
 

ಭತತಯರಾಜ್ಞಾಮತಪಾನಿೀರ್ ಚನ್ದರಲ್ೀಖಾ ಗೃಹಂ ಗತ್ಾ। 

ರಾವದ್ುಚಾತ ಸಾ ಭಾರಾಯ ತ್ಾವತುತರ ಸ್ತಥತ್್ ೀಭವತ್ ॥ 134 ॥ 
 

ಗತ್ಾರಾಂ ಸವಪರರಾರಾಞ್ಾ ತ್ಾಂ ಬಾಲಾಂ ಪರ್ಯಪದ್ಯತ। 

ಶನ್ೈಜಯಗಾಮ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಮರ್ೀಣ ಹೃತಚ್ೀತನ್ಾಃ॥ 135 ॥ 
 

ಸಮಿೀಪಸಥಂ ಮತನಿಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ರಾಜನ್ ಪರರ್ತಲಲ್ ೀಚನಾ। 

ಸವರಭ್ೀದ್ಂ ಪರಕತವಯನಿುೀ ವಾಕಯಮ ಚ್ೀರ್ ಮಾಧ್ವಮ್ ॥ 136 ॥ 

ಕತನ್ುಲ್ ೀವಾಚ 

ಮಾ ರಾಹಿ ಮತನಿಶಾದ್ ಯಲ ಮತಸಮಿೀಪಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ। 

ಸ ಚ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸಹಸಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್ ॥ 137 ॥ 

ಮಾಧ್ವ ಉವಾಚ 

ಕ್ಾ ತವಂ ಕಲಾಯಣಿ ಕಸಾಮಚಾ ಜಾತ್ಾಸ್ತ ಜನ್ನಿೀ ಚ ಕ್ಾ। 

ಆವಾಸಸುವ ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಕಸ್ತಮನ್ ರಾಷ್ರೀ ವರಾನ್ನ್ೀ ॥ 138 ॥ 
 

ಸಾ ಚ್ೀತಥಮತಕ್ಾು ಮತನಿನಾ ಜಾತಮಾಹಮನ್ಸ್ತವನಿೀ॥ 139॥ 

ಕತನ್ುಲ್ ೀವಾಚ 

ಕಂ ಮಾಂ ಪೃಚಾಸ್ತ ಪಾಪಷಾಠಂ ಅನ್ಯಜಾತಕತಲ್ ೀದ್ಾವಾಮ್। 

ಅನ್ುಜಾನ್ಯಜಯೀಜಾಯತ್ಾಂ ಸತರಾಮಾಂಸಾಶನಿೀಂ ಖ್ಲಾಮ್ ॥ 140॥ 
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ಮಧ್ಯದ್ೀಶ್ೀ ನಿವಾಸ್ ೀ ಮೀ ಕಂ ತವಂ ಪೃಚಾಸ್ತ ಭ ಸತರ। 

ವ್ೀದಾನ್ುವ್ೀದ್ ಯೀ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ನ್ ಮಾಂ ತವಂ ದ್ರಷ್ತಟಮಹಯಸ್ತ ॥ 141॥ 
 

ಮಾಂ ಸಾೃಷ್ತಟಂ ಕರೀಡನಾರ್ಯಂ ವಾ ಕರ್ಮಿಚಾಸ್ತ ಮ ಢಧಿೀಾಃ। 

ಜಲಾನಿುೀಂ ತ್ಾಂ ಸಮಾಲ್ ೀಕಯ ಮಾಧ್ವೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್ ॥ 142 ॥ 

ಮಾಧ್ವ ಉವಾಚ 

ವೃಥಾ ನಾರಾರ್ಣಾಜಾಜತ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ। 

ಅನ್ಧ ಏವ ಮಹಾರಾಜ ರ್ ೀಚತ್್ೀ ಮೀ ಮತಸಸದಾ॥ 143॥ 
 

ವೃಥಾ ಸಞ್ಜನ್ರಾಮಾಸ ವನಿತ್ಾಂ ವನ್ಹ್ೀತವ್ೀ। 

ತಥಾಪ ಮಮ ಬತದಿಧಸತು ತತ್್ೈವ ರಮತ್್ೀ ಸದಾ ॥ 144॥ 
 

ಲವಣ್ ೀದ್ಕಜಾತ್ಾನಿ ರತ್ಾನನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ । 

ಅಙ ು್ೀಕತವಯನಿು ದ್ೀವಾಶಾ ತ್್ೀಜಾಃಪಾರಧ್ಾನ್ಯಕ್ಾರಣಾತ್ ॥ 145॥ 
 

ತಸಾಮದ್ಹಂ ಸತರ ಪತ್ಾವತ್ ತವಯಿ ಭ್ ೀಗಂ ಕರ್ ೀಮಿ ಚ। 

ಇತ್್ ೀ ವಾ ನ್ರಕಂ ರಾಸ್ಯೀ ಪತೃಿವಸಸಹ ಸತಸ್ತಮತ್್ೀ ॥ 146 ॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಮತಕ್ಾುದಿವಜಬಾಲಕ್್ೀನ್ ರತರ್ ೀದ್ ಕನಾಯ ತರತಣಾರತಣಪರಭಾ। 

ದಿವೌಕಸ್ ೀ ವಿಪರವರ್ ೀ ವಿಮತಚಯತ್ಾಮ್ ದ್ ೀಷಾದ್ಮತಷಾಮದ್ಸತೀಪರಸಙ್ಗ್ುತ್॥ 
 

ದಿಗ ದ್ೀವತ್ಾರಾಶಾ ಗಣಾಧಿನಾಥ್ ೀ ಹಯಗಿನನ್ತದ ಪೂವಾಯಾಃ ಸಚರಚರಾಶಾ। 

ಶತರಣವನ್ು ವಾಕಯಂ ಮಮ ವಿಪರಪುತ್್ ರೀ ವೃಥಾ ಮೃತಂ ಹಾಸಯತ ಪಾಪಸಙ್ಗ್ುತ್॥ 
148॥ 

 

ವಿಲಾಪ ಮಹಾರಾಜ ಬಾರಹಮಣಾರ್ಯಂ ಸತಮಧ್ಯಮಾ। 

ಮಾ ಸಾೃಶಾದ್ಯ ಮಹಿೀದ್ೀವ ಪಾಪನಿೀಂ ವಯಿವಚಾರಿಣಿೀಮ್। 

ಕಾಃ ಸಾೃಶ್ೀದ್ಗಿನೀಮಾತಯಸಸನ್ ಸಪಯಂ ವಾಯಘ್ರಂ ಗಜಂ ನ್ೃಪ ॥ 149॥ 
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ಪರಪತನಯಗಿನತತಲಾಯ ಸಾಯತುತರ ಚಣಾಡಲಕನ್ಯಕ್ಾ। 

ಉತುಮಂ ಪದ್ಮಾಸಾಥರ್ ನಿೀಚ ಇಚ ಾ್ೀತಯಧ್್ ೀಗತಮ್ ॥ 150 ॥ 
 

ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನ್ ವೃಥಾ ವಿಪರ ತವ ಬತದಿಧಸತು ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ। 

ಜಾತೀದ್ವೀ ನಿಮಿಯತ್್ೀ ಪೂವಯಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ದಿವಜಸತುಮ ॥ 151 ॥ 
 

ಪುಂಸುಾ ಸ್ತರೀತವ ಪರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚಾತತವಯಣ್ಯೀಯನ್ ಭ ಸತರ। 

ಬಾರಹಮಣಸಯ ಬರಹಮಯೀನಿಂ ಪರ್ೀಷಾನ್ತು ಪರಸಾರಮ್ ॥ 152॥ 
 

ವಿಪರಿೀತಮಹಂ ಪಶ್ಯೀ ಧ್ಮಯತ್ಾಯಗಂ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್ । 

ಶರಿೀರಂ ತವ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ವ್ೀದ್ಪೂತಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥ 153॥ 
 

ಋತತಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ದಾ ಮಾತತಾಃ ತವಪತ್ಾರ ನಿಶಾಗಮೀ। 

ರ್ೀತ್್ ೀತಸೃಷ್ಟಂ ವ್ೀದ್ಪೂತಂ ಗಭಾಯಧ್ಾನ್ಮಿಮಂ ವಿದ್ತಾಃ॥ 154 ॥ 
 

ಶ್ರೀಮನ್ುಂ ಕಲಾರಾಮಾಸತಾಃ ಮನ್ರೈವ್ೀಯದ್ಮಯೈದಿವಯಜ। 

ದ್ಶಮಾಸ್ೀ ತತ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಪಾರಸ ತ ಜನ್ನಿೀ ತವ ॥ 155 ॥ 
 

ತಥ್ೈವ ಜಾತಕಮಾಯದಿ ಕೃತವಾನ್ ಶಾಸರಪೂವಯಕಮ್। 

ಅನ್ನಪಾರಶನ್ಚೌಲಾದಿ ಬರಹಮಪುತ್್ ರೀತಸವಾದಿಕಮ್ ॥ 156 ॥ 
 

ಅಗಿನಸಾಕ್ಷಿವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಪಾರಪುದಾರಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾಃ। 

ಆಧಿೀತ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಙ್ುಶಾಾಹಿತ್ಾಗಿನವರತ್್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ ॥ 157 ॥ 
 

ಏತ್ಾದ್ೃಶಸಯ ದ್ೀಹಸಯ ಸಙ್ುಮಸತು ಕರ್ಂಭವ್ೀತ್। 

ಕಣೌಯ ಹರಿಕಥಾಲಾಪಾತ್ ಪಾವಿತ್ೌ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ತವ ॥ 158 ॥ 
 

ಹರ್ಯಪಯತ ಸತಗನ ಧ್ೀನ್ ಪಾವಿತಂ ಜಠರಂ ಮತನ್ೀ। 

ವಾಸತದ್ೀವಾಪಯತ್ಾನ್ನೀನ್ ಪೂರಿತಂ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭ ॥ 159 ॥ 
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ಕೃಷಾಣಚಯನ್ ಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಕರೌ ಪಾವಿತರಯಮಾಗತ್ೌ । 

ಹರಿನಾಮ ಕಲಾಪ್ೀನ್ ರ್ಜಹಾವ ತ್್ೀ ಪಾವನಿೀ ಕೃತ್ಾ ॥ 160 ॥ 
 

ಪುಣಯಕ್್ೀತ್ಾರನ್ತಚಾರ್ೀಣ ಪಾದೌ ತ್್ೀ ಪಾವನಿೀ ಕೃತ್ೌ । 

ಏತ್ಾದ್ೃಶ್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಕರ್ಂ ಸಙ್ುಾಃ ಪರಶಯತ್್ೀ ॥ 161॥ 
 

ತವಮಪ ಶತರಣತ ಮಾಹಾತಯಂ ದ್ೀಹಸಯ ಮಮ ಭ್ ೀ ದಿವಜ। 

ಅವಾಚಯವಚನ್ೀನ್ೈವ ರ್ಜಹಾವ ಮೀ ದ್ಹಯ ತ್್ೀ ಸದಾ ॥ 162॥ 
 

ಸತರಾಮಾಂಸಾಶನ್ೀನ್ೈವ ಜಠರಂ ಗತಲಮತ್ಾಙ್ುತಮ್। 

ವಯಿವಚಾರಕಥಾಲಾಪಾತ್ ಕಣೌಯ ಮೀ ಶ್ರ್ಲ್ಲೀ ಕೃತ್ೌ ॥ 163 ॥ 
 

ಪಾದೌ ಜಾರಗೃಹಂ ಗತ್ಾವ ಪಾಷಾಣಸದ್ೃಶೌ ಮಮ। 

ಗ್ ೀವಧ್ಾನ್ಮ ತೆರೌ ಕ ರರೌ ರ್ಮದ್ಣದಸಮಪರಭೌ ॥ 164॥ 
 

ಏತ್ಾದ್ೃಶಸಯ ದ್ೀಹಸಯ ಸಙ್ುಮಸತು ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಉತುಮೀ ನಿೀಚತ್ಾಂ ಪಾರಪಯ ಕರ್ಂ ಸವಗಯಂ ಗಮಿಷ್ಯತ ॥ 165 ॥ 
 

ಪರಸ್ತರೀಸಙ್ುದ್ ೀಷ್ೀಣ ಬಹವೀ ಮರಣಙ್ುತ್ಾಾಃ। 

ತಸಾಮದ್ತತುಷ್ಟ ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ತವ ದಾಸ್ತೀಭವಾಮಿ ಭ್ ೀ ॥ 166 ॥ 
 

ವನಿತ್ಾವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ವಾಕಯಮ ಚ್ೀ ದಿವಜಾತಮಜಾಃ । 
ಮಾಧ್ವ ಉವಾಚ ॥ 

ತವದಿೀರ್ ಸಙ್್ ುೀ ಬಹತಕ್ಾಲ ಪುಣಯಪರಭಾವತ್್ ೀ ಮತಕುಕರಾಃ ಶತಭಾವಹಾಃ ॥ 167 ॥ 
 

ದ್ೈವ್ೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಸಾದ್ ಪರಭಾವಲಭಯಾಃ ಪುರತಷಾರ್ಯಹ್ೀತತಾಃ। 

ತಸಾಮದ್ಾಜಸಾವನ್ತಗತ್್ ೀಸ್ತಮ ಭಾಮಿನಿತಯಜಾದ್ಯ ಲಜಾಜಂ ಕತರತಮೀಮನ್ ೀಗತಮ್॥ 
 

ಗಚಾನ್ಯದ್ಯ ಮಮ ಪಾರಣಾಾಃ ತವದಿವಯೀಗ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ತಸಾಮರ್ಜಜೀವರ್ ಭದ್ರೀ ತವಂ ಮರಣಾಿವಮತಖ್ಂ ಚ ಮಾಮ್ ॥ 169 ॥ 
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ಏವಮತಕ್ಾು ದಿವಜ್ೀನ ದ್ರೀಣ ಪೃರ್ತಶ್್ ರೀಣಿೀ ಸಮತತಥತ್ಾ। 

ಪಲಾರ್ನಾಶತ ಮತಂ ಚಕ್್ರೀ ಚಣಾಡಲ ಕನ್ಯಕ್ಾ ॥ 170 ॥ 
 

ಧ್ಾವಮಾನಾಮನ್ತದ್ತರತಯ ಮಾಧ್ವಸಾುಮತಪಾಸಾೃಶತ್। 

ಗೌರವಂ ಜನ್ಕಸಾಯರ್ ಜನ್ನಾಯ ಜನ್ನಿೀಪತತಾಃ ॥ 171 ॥ 
 

ಸಾಯದಿತಕ್್ ರೀಶಮಾನಾಂ ತ್ಾಂ ಮಾಧ್ವೀ ಮನ್ಮಥಾದಿಯತಾಃ। 

ಬಲಾತ್ಾೆರ್ೀಣ ಸಙ್ುೃಹಯ ಬತಭತಜ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಧ್ಮಾಃ ॥ 172 ॥ 
 

ಭ್ ೀಗಾತಯಯೀ ದಿವಜಂ ಬಾಲಾ ವಾಚಮ ಚ್ೀ ಮನ್ಸ್ತವನಿೀ। 
ಕತನ್ುಲ್ ೀ ವಾಚ 

ಆದ್ಯಪರಭೃತ ಭ್ ೀವಿಪರ ಪತಸುಾಂ ಮಮ ಭ ಸತರ  ॥ 173॥ 
 

ತಯಜ ಯೀಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಂ ತ್್ೀ ಮತಣಡಯಿತ್ಾವ ಶ್ರಸುಥಾ । 
ಅಬಾರಹಮಣಯಮತಪಾಗಮಯ ಭಕ್ಷ ಗ್ ೀಮಾಂಸಮತತುಮಮ್ ॥ 174 ॥ 

 

ಪಬಮದ್ ಯೀಗಕಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಚಣಾಡಲತವ ಮತಪಾಗತಾಃ। 

ತದಾವಕಯಮಾಕಣಯಯ ತದಾ ತಯೀಕುಂ ಸವಯಮಾಚರತ್ ॥ 175 ॥ 
 

ಚಣಾಡಲಾಚರಿತ್ಾಚಾರಂ ಜಗಾಮ ವಿಧಿಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ವಿಪರಸುರಾ ಸಮೀತಸತು ಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿೀ ನ್ದಿೀತಟ್ಮ್ ॥ 176 ॥ 
 

ದಾವದ್ಶಾಬಧಂ ವಸನ್ ವಿಪರಾಃ ತತಸಙ್ುಪರಿಮೀಹಿತಾಃ। 

ಅನಿತಯತ್ಾವಚಾರಿೀರಸಯ ಕ್ಾಲಪಾಶ್ೀನ್ ರ್ನಿರತ್ಾ ॥ 177 ॥ 
 

ಜಗಾಮ ಮರಣಂ ರಾಜನ್ ಕತನ್ುಲಾ ನಿೀಲಕತನ್ುಲಾ। 

ತರಾ ವಿಹರಿತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಧ್ವೀ ದ್ತಾಃಖ್ಕ್ಾತರಾಃ॥178॥ 
 

ಆಚರದ್ತಾವನ್ಂ ಸವಯಮತನಾಮದ್ೀನ್ ೀದ್್ರವಿನಿನವ। 

ತದಾ ತತ ದ್ೈವಯೀಗ್ೀನ್ ರಾಜಾನ್ಶ್್ ಾೀತುರಾಸುದಾ ॥ 179 ॥ 
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ರಾತ್ಾರರ್ಯಮನ್ತಜಗತಮಸ ು್ೀ ವರಾಹಸಯ ತತ ಪವಯತಮ್। 

ಮಾಗಯಮಧ್್ಯೀ ದ್ದ್ಶಾಯಸೌ ಮಾಧ್ವಸಾುನ್ಮಹಿೀಪತೀನ್ ॥ 180 ॥ 
 

ಭರಮನ್ನೀವಾರ್ ತ್್ೈಸಾಸಧ್ಯಂ ತದ್ತಚಿಾಷಾಟನ್ನಭ್ ೀಜನ್ಾಃ। 

ಪಾರಪುಾಃ ಸಪುಗಿರಿಂ ರಾಜನ್ ದ್ೈವಯೀಗ್ೀನ್ ಭ ಸತರಾಃ ॥181 ॥ 
 

ತ್್ೀ ರಾಜಾನ್ಸುತರ ಗತ್ಾವ ತೀಥ್ೀಯ ಕಪಲಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ। 

ಸಾನತ್ಾವ ಭಕುಸಮಾರ್ತಕ್ಾುಾಃ ವಪನ್ಂ ಚಕತರರಾದ್ರಾತ್ ॥ 182 ॥ 
 

ತದಾ ನ್ೃಪಾಾಃ ಸತಸಂಹೃಷಾಟಾಃ ಪಾವಯಣಾನಿ ದ್ದ್ತನ್ೃಯಪ। 

ಮಾಧ್ವೀಽಪ ಶತಭ್ೀ ತೀಥ್ೀಯ ಸಾನತ್ಾವ ವಪನ್ಪೂವಯಕಮ್ ॥ 183॥ 
 

ಪಾವಯಣಾನಿ ಮೃದಾ ಕೃತ್ಾವ ಪತೃಭಯಾಃ ಶರದ್ಧರಾ ದ್ದೌ । 

ದ್ೈವಾ ದಾವ ಕಮಯಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾಧ್ವೀ ಗತಕಲಮಷ್ಾಃ ॥ 184 ॥ 
 

ತಸಾಮದ್ ಯೀ ಮಾನ್ವೀ ಭಕ್ಾಯ ಕತರಾಯತುೀಥಾಯವಗಾಹನ್ಮ್। 

ಪತೃಶಾರದ್ಧಂ ಪಣಡದಾನ್ಂ ತತರ ಚ್ೀನ್ತಮಕುಭಾಗಾವ್ೀತ್ ॥ 

ಮೃತಾಣಡಂ ಕೃತವಾನ್ ವಿಪರಾಃ ಪುಣಯಕ್್ೀತ್್ರೀ ಪುರಾತನ್ೀ ॥ 185 ॥ 
 

ಕಂವಣಯರಾಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಯ ಕ್್ೀತರಸಯ ತೀರ್ಯಸಯ ಸತಪುಣಯಶಕುಮ್ । 

ಮೃತಾಣಡದಾನ್ೀನ್ ಪತ್ಾಮಹಾದಾಯಾಃ ಮತಕುಂಪರರಾತ್ಾ ಮತರವ್ೈರಿಶಾಸನಾತ್॥186 
 

ಪರಭಾತ್್ೀ ವಿಮಲ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ರಾಜಾನ್ ೀ ರಾಜಸತುಮ। 

ಸಮಾರತಹಯ ಗಿರಿಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಸಪುತ್ಾರಶಾ ಸಬಾನ್ಧವಾಾಃ॥ 187 ॥ 
 

ತ್್ೀಷಾಮನ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ಞಾಮಾಪ ಶ್ೀಷ್ಗಿರಿಂ ದಿವಜಾಃ| 

ವಿಶಾರನಾುಸಸವಯರಾಜಾನ್ಾಃ ತತರತತರ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ ॥ 188 ॥ 
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ಸ್ ೀಽಪ ತಸ ಥೌ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಮಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಮಸುಕ್್ೀ। 

ಭ ಧ್ರಸಾಶಯಮಾತ್್ರೀಣ ತದ್ಘ್ಂ ಪರ್ಯತಪಯತ ॥ 189 ॥ 
 

ಮಾಧ್ವಸಾಯಭವತೆಷ್ಟಂ ರ್ಥಾ ಮಕ್ಷಿಕಭಕ್ಷಣಾತ್। 

ವಮನ್ುಮೀನ್ಂ ತಂ ಪಾಪಂ ಸಮಾವೃಣವನ್ ಸಮನ್ುತಾಃ ॥ 190 ॥ 
 

ತದ್ಙ್ುಜಾತಾಃ ಕ್್ ೀಽಪಯಗಿನಾಃ ಆದಿರಮಾಹಾತಯತಾಃ ತದಾ । 

ಪರಜಜಾವಲ ದ್ಹನ್ ಪಾಪಂ ಸತರಾಮಾಂಸಾಶನ್ ೀದ್ಾವಮ್ ॥ 191॥ 
 

ತಸಯ ದ್ತಗಯನ್ಧಧ್ ಮೀನ್ ತ್ಾರಸ್ತತ್ಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ। 

ತದಾಾವವ್ೀದಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾಾಃ ಬರಹಮರತದ್ರಪುರಸಸರಾಾಃ॥ 191 ॥ 
 

ವಿಮಾನಾನಿ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ಭಾಸರ್ನಾುಾಃ ಸಮಾಗತ್ಾಾಃ। 

ಖ್ಮಾಗ್ೀಯ ಸಂಸ್ತಥತ್ಾಸಸರವ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಚಾರಿತಂ ನ್ೃಪ ॥ 192 ॥ 
 

ವವೃಷ್ತಾಃ ಪುಷ್ಾವಷಾಯಣಿ ಮಾಧ್ವಸ್ ಯೀತುಮಾಙ್ುಕ್್ೀ। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತ್ಾಮಹಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಮಾನಾದ್ವರತಹಯ ಸಾಃ ॥ 193 ॥ 
 

ಮಾಧ್ವಂ ಗತ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಅಜಾಮಿಲಂ ರ್ಥಾ ಹರಿಾಃ। 

ಕೃಪಯೀದ್ಧೃತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೃಪಾಲತದಿವಯಜಪುಙ್ುವಮ್ ॥ 194 ॥ 
 

ಇತ ಸಞ್ ಾ್ನ್ುರ್ಂಸುಸಯ ನಿಕಟ್ಂ ಪಾರಪ ಸಾದ್ರಮ್। 

ರ್ಜಘ್ರಂಶಾ ತಚಿಾರಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬರಹಮ ವಾಕಯಮಥಾಬರವಿೀತ್ । 

ಭ್ ೀಭ್ ೀ ಮಾಧ್ವ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಗತಪಾಪೀಽಸ್ತ ಕ್್ೀವಲಮ್ ॥ 195 ॥ 
 

ಸಾವಮಿತೀರ್ಯಸಯ ನಿಕಟ್ಂ ಗತ್ಾವ ಸಾನತ್ಾವರ್ ತಜಜಲ್ೀ । 

ವರಾಹವದ್ನ್ಂ ನ್ತ್ಾವ ತಯಜ ದ್ೀಹಂ ಮಹಿೀಸತರ ॥196 ॥ 
 

ಮಹಿೀಪಾಲ್ ೀಽರ್ ಭ ತ್ಾವತತ ಕತರತ ರಾಜಯಮಕಣಟಕಮ್। 

ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ ದೌಹಿತರ ಕತಲ್ೀ ಜಾತ್್ ೀಽತಕೀತಯಮಾನ್ ॥ 197 ॥ 
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ಸತಧ್ಮಯಸಯ ಸತತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವಕ್ಾಶನಾಮಾರ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ। 

ನಾರಾರ್ಣಪುರ್ೀ ವಿೀರ ತ್್ ೀಣಡದ್ೀಶಾಧಿಪೀ ಭವ॥ 198 ॥ 
 

ತವ ಪುತರೀ ಜಗನಾಮತ್ಾ ಜಾಮಾತ್ಾ ಚ ಜಗತಾತಾಃ। 

ಭವಿಷ್ಯತ ಮಹಾರಾಜ ಪಶಾಾದ್ವೈಕತಣಠಮಾಪಸಯಸ್ತ॥ 199 ॥ 
 

ಇತ ತಸಯ ವರಂ ದ್ತ್ಾವ ಚತತರಶಾತತರಾನ್ನ್ಾಃ। 

ತದಾ ನಾಮ ಚಕ್ಾರಾದ್ರೀಾಃ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ ಇತಯಪ ॥ 200 ॥ 
 

ವ್ೀಂ ಪಾಪಂ ಕಟ್ತ್್ೀ ರ್ಸಾಮತ್ಾಾಪದಾಹನ್ ಶಕುತಾಃ। 

ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ ಇತ್್ಯೀವ ನಾಮ ದ್ೀವಾಸುದಾ ಜಗತಾಃ॥ 201 ॥ 
 

ತಸಾಮದ್ವೀಙ್ೆಟ್ಶ್ೈಲ್ ೀಽರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಖಾಯತಕೀತಯಮಾನ್। 

ಪರಭಾತಕ್ಾಲ್ೀ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ರ್ಾಃ ಕೀತಯರ್ತ ಭ ಧ್ರಮ್ ॥ 202 ॥ 
 

ತಸಯ ಪುಣಯಫಲಂ ವಕ್್ಯೀ ಶತರಣತ ರಾಜನ್ ರ್ಥಾ ಸ್ತಥತಮ್। 

ಫಲಂ ಭವ್ೀದ್ತಾವಂ ಗಙ್ಗ್ುಸ್ೀತತರಾತ್ಾರ ಸಹಸರಜಮ್ ॥ 203 ॥ 
 

ಇತಹಾಸಮಿಮಂ ಪರೀಕುಂ ಗೌತಮೀನ್ ಮಯೀದಿತಮ್। 

ಪುಣಯಂ ಪರಮಕಲಾಯಣಂ ಶರವಣಾದ್್ದ್ರದಾರ್ಕಮ್ ॥ 204 ॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ ಯೀತುರ ಪುರಾಣ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಮಾಹಾತ್್ಯೀ 
ಚತತರ್ತಯಗಮಹಿಮಾವಿಶ್ೀಷ್ವಣಯನ್ಂ ನಾಮ ಪರರ್ಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 

 

ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
 

ಶ್ರೀಶ್ೀಷ್ಗಿರಿ ವಣಯನ್ಮ್  

ಶ್ರೀಜನ್ಕ ಉವಾಚ 
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ಮರತತ್ಾಾಹಾಹಿ ರಾಜಾನ್ಂ ಭಗವಾನಾಗಮಿಷ್ಯತ। 

ಇತ ತವಯೀದಿತಂ ಪೂವಯಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ವಿಸುರಾತ್ ॥ 1॥ 
 

ಕರ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಪಾರಪುಾಃ ಕಸಾಮದಾವ ಕ್ಾರಣಾನ್ತಮನ್ೀ । 

ತತ್ಾರಗತಯ ಕೃತಂ ಕಮಯ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭ ಸತರ ॥ 2 ॥ 
 

ಕರ್ಂ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಂ ತತ ತಯಕುವಾನ್ತಾರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ಚರಿತಂ ತಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ತೀಥಾಯನಾಂ ಪವಯತಸಯ ಚ ॥ 3 ॥ 
 

ವರಾಹರ ಪಣ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಮಾಹಾತಯಂ ವದ್ ವಿಸುರಾತ್। 

ಆಕ್ಾಶರಾಜಚರಿತಂ ಭಾರತತಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ॥ 4 ॥ 
 

ತಸಯ ಪುತರೀ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ಜಾಮಾತ್ಾ ಚ ಜಗತಾತಾಃ। 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ದ್ೀವಸ್ತರೀನಾಂ ಸಮಾಗಮಾಃ ॥ 5 ॥ 

ಶ್ರೀ ಶತ್ಾನ್ಂದ್ ಉವಾಚ 

ಪುರಾತತ ಋಷ್ರ್ಸಸವ್ೀಯ ಕಶಯಪಾದಾಯ ಮತನಿೀಶವರಾಾಃ । 

ಸತಮತಖ್ಂ ಜಾನ್ಹವಿೀತೀರ್ೀ ಸನ್ ುೀಷಾಚಾಕರರ್ೀ ದಿವಜಾಾಃ ॥ 6 ॥ 
 

ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ಮತನಿಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ನಾರದ್ ೀ ಮತನಿಸತುಮಾಃ। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ವಿಪಾರನ್ ಕಮರ್ಯಂ ರ್ಜ್ಞಮತತುಮಮ್ ॥ 7 ॥ 
 

ಕ್್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ರ್ಜ್ಞಸತಫಲಂ ಕ್್ ೀವಾದ್ವರ್ತಯಶಾ ದ್ೀವತ್ಾ। 

ಕೃತಂ ರ್ಜ್ಞಫಲಂ ಕಸಯ ಚಾಪಯಯತ್್ೀ ಮತನಿಪುಙ್ುವಾಾಃ ॥ 8 ॥ 
 

ಇತ ನಾರದ್ವಾಕಯಂ ತತ ಶತರತ್ಾವ ತ್್ೀ ಮತನಿಪುಙ್ುವಾಾಃ। 

ಸಂಶರಾರ್ಯಂ ಸಮಾಪನಾನಾಃ ಕರ್ಮತರ ವಿಚಾರ್ಯತ್ಾಮ್ ॥ 9 ॥ 
 

ಸಮಿಮಲತ್ಾವ ತದಾ ಸವ್ೀಯ ಭೃಗತಂ ಬರಹಮವಿದಾಂ ವರಮ್ । 

ತಮ ಚತಭಯಕುನ್ಮಾರಙ್ಗ್ುಾಃ ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟಾ ಸ್ತಥತ್ಾಾಃ ॥ 10 ॥ 
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ಗಚಾ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಮಹಾಬತದ ಧ್ೀ ಪರಂ ವ್ೀತತುಂ ಸತರ್ ೀತುಮಮ್ । 

ಇತ ತ್್ೀಷಾಂ ವಚಶತರತ್ಾವ ಭೃಗತಾಃ ಕಞ್ಜಜಮನಿದರಮ್ ॥ 11 ॥ 
 

ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಹಾಬಾಹತಂ ಸಾಕ್ಾದ್್ರಹಾಮಣಮಗರಜಮ್। 

ಚತತಮತಯಖ್ಮತದಾರಾಙ್ುಂ ಸರಸವತ್ಾಯನ್ತಸ್ೀವಿತಮ್ ॥ 12 ॥ 
 

ಚತತರಾಸಯಸಮದ್ ಾತ ವ್ೀದ್ಘ ೀಷ್ವಿರಾರ್ಜತಮ್ । 

ದಿಕ್ಾಾಲಕಗಣ್ೈಸಾಸಧ್ಯಂ ಕರಿೀಟ್ಮತಕಟ್ ೀಜವಲಮ್ ॥ 13 ॥ 
 

ಸತುವನ್ುಂ ಜಗದಿೀಶಾನ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಮನಾರ್ಮರ್ಮ್। 

ತಂ ನ್ತ್ಾವ ಭಕುಭಾವ್ೀನ್ ಮಹಾದಿೀಪಾಯ ವಿರಾರ್ಜತಮ್ ॥ 14 ॥ 
 

ಪಾತರಾಮಾಸ ಕ್ಾರ್ಂ ಸವಂ ಪುರತತಾಃ ಕಞ್ಾಜನ್ಮನ್ಾಃ। 

ಪತತಂ ಸಭೃಗತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ ೀವಾಚ ವಚನ್ಂ ವಿಧಿಾಃ ॥ 15 ॥ 
 

ತಂ ಮತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ಮಾಶ್ರತಂ ಸ ಋಷರ್ಯರೌ। 

ಆಲಬಾಧಾ ಸಾವತಮನ್ಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕ್್ೈಲಾಸಂ ಸ ಋಷರ್ಯರೌ ॥ 16 ॥ 
 

ಕ್್ೈಲಾಸಗಿರಿಮಾಸಾಧ್ಯ ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾ ತರಲ್ ೀಚನ್ಮ್ । 

ಕ್ಾಮತಕಂ ಪಾವಯತೀಸಾಧ್ಯಂ ಕರೀಡನ್ುಂ ನಿಜಮನಿದರ್ೀ॥ 17 ॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ತಮಾರಾನ್ುಂ ನಾಜಾನಾತ್ಾೆಮತಕ್್ ೀ ಹರಾಃ । 

ಆಗತಂ ಸಾ ಮತನಿಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾವಯತೀ ಲಜಜರಾವದ್ತ್ ॥ 18 ॥ 
 

ತಯಜ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಆಗತ್್ ೀ ಮತನಿಪುಙ್ುವಾಃ। 

 ಇತ ತಸಾಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಕ್್ ರೀಧ್ತ್ಾಮರವಿಲ್ ೀಚನ್ಾಃ ॥ 19 ॥ 
 

ಹನ್ತುಮಭಯದ್ರವಚಿಾೀಘ್ರಂ ಋಷಾಃ ಶಾಪಾನಿನರಾಕರ್ ೀತ್ । 

ಶಶಾಪ ಸಋಷಾಃ ಶಂಭತಮ್ ಲ್ ೀಕ್್ೈಸುಾಂ ನ್ೈವ ಪೂಜಯಸ್ೀ ॥ 20 ॥ 
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ತವಚಿಾಶನಪೂಜನ್ೀನ್ೈವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಖಾಯತಂ ಗಮಿಷ್ಯಸ್ತ। 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸ ಋಷಶಾಾಗಾತ್ ವ್ೈಕತಣಠಂ ಹರಿಮನಿದರಮ್ ॥ 21 ॥ 
 

ಪಾರಕ್ಾರ ಗ್ ೀಪುರದಾವರನ್ವತ್್ ೀರಣಭ ಷತಮ್ । 

ಚತತದಿಯಕ್ಷತ ಚತತದಾವಯರಪಾಲಕ್್ೈರತಪಶ್್ ೀಿವತಮ್ ॥ 22 ॥ 
 

ತತರ ಶರಾಯಗೃಹ್ೀ ದಿವ್ಯೀ ಶ್ೀಷ್ಮಞ್ಾಕಶಾಯಿನ್ಮ್ । 

ಲಕ್ಾಮಯ ಸಮೀತಂ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ದ್ದ್ಶಯ ಸ ಭೃಗತಸುದಾ॥ 23 ॥ 
 

ತತ್ಾಡ್ ೀರಸ್ತ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಭೃಗತಾಃ ಪಾದ್ತಲ್ೀನ್ ತಮ್। 

ತ್ಾಡಯಮಾನ್ ೀ ಹರಿಾಃಸಾಕ್ಾದ್ತತ್ಾಥರ್ ವಿನ್ರಾನಿವತಾಃ॥ 24 ॥ 
 

ಪಪಾತ ಪರರಾ ಭಕ್ಾಯ ಋಷಪಾದ್ಸರ್ ೀರತಹ್ೀ । 

ಆಲ್ಲಲ್ಲಙ ು್ೀಽರ್ ಭಕ್್ಯೈವ ಚ್ ೀವಾಚ ಋಷಪುಙ್ುವಮ್ ॥ 25 ॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕಮರ್ಯಂ ತವಂ ಋಷಶ್ರೀಷ್ಠ ಮಚಾರಿೀರಂ ಕಠ್ ೀರಕಮ್। 

ಅಮೃತಂ ತವಜರಾರ್ತಕುಮಭ್ೀದ್ಯಂ ದ್ೀವದಾನ್ವ್ೈಾಃ ॥ 26 ॥ 
 

ವಜಾರದ್ಧೃಢತರಂ ವಿದಿಧ ಮಚಾರಿೀರಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ। 

ಕಮರ್ಯಂ ತ್ಾಡಿತಂ ವಿಪರ  ಕ್್ ೀಮಲಾಙ ು್ರತಲ್ೀನ್ ತತ್ ॥ 27 ॥ 
 

ಪಾದೌ ತ್್ೀ ಕ್್ ೀಮಲೌ ದಿವೌಯ ಮಚಾರಿೀರಸಮಾಗಕಮಾತ್। 

ಕರ್ದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಸಮಾಪನೌನ ನ್ ಜಾನಾಮಿ ದಿವಜ್ ೀತುಮ ॥ 28 ॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ದಿವಜಪಾದೌ ತ್ೌ ಪರಕ್ಾಲ್ ಯೀಷ್ ಣೀದ್ಕ್್ೀನ್ ವ್ೈ। 

ತಧ್ಾರ ಶ್ರಸಾ ತ್್ ೀರ್ಂ ವಿಪರಪಾದ್ ೀದ್ುತಂ ಶ್ವಮ್ ॥ 29॥ 
 

ಸಗೃಹಂ ಸತಕತಟ್ತಮ್ಂ ಚ ಸವಯಲ್ ೀಕಂ ವಿಡಮ್ರ್ನ್ । 

ವಿಬತಧ್ಾ ದ್ಶಯನ್ೀನ್ೈವ ಪುನ್ನಿು ಚ ಜಗತರರ್ಮ್ ॥ 30 ॥ 
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ಇತತಯಕ್್ ುೀ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀನ್ ಋಷಶಾವಗಾದ್ಧರಾತಲಮ್ । 

ಋಷೀಣಾಮಗರಜಾತೀನಾಂ ಸಭಾರಾಂ ಸ  ಋಷಸುದಾ ॥ 31 ॥ 
 

ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ತ್ಾನ್ಸವಾಯನ್ ಸ ತತ ಸವೀಯತುಮಾಃ ಸವರ್ಮ್। 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಚಕರರ್ೀ ರ್ಜ್ಞಮಪಯಣಂ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ ॥32 ॥ 
 

ಹರಿಾಃ ಸವೀಯತುಮಾಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ತದ್ನ್ುರಮ್। 

ವಿಧಿವಾಯರ್ತಸುದ್ನ ು್ೀ ಚ ತದ್ನ ು್ೀ ಶವಯಪೂವಯಕ್ಾಾಃ॥ 33 ॥ 
 

ಏವಂ ತರತಮಾ ಜ್ಞ್ೀರಾಾಃ ಸತರದ್ೈತಯನ್ರ್ೀಷ್ತ ಚ। 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಬ್ ೀಧಿತ್ಾ ವಿಪಾರಾಃ ಭೃಗತಣಾ ತತುಾವ್ೀದಿನಾ ॥ 34 ॥ 
 

ಹರಿಂ ನಿಶ್ಾತಯ ಸವ್ೀಯಶಂ ಚಕತರಸುಸ್ೈ ಮಖಾಪಯಣಮ್। 

ತತಸತು ಭಗವಾನ್ ದ್ೀವಾಃ ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ನಿಜಮಂದಿರ್ೀ ॥ 34 ॥ 
 

ರಮಾಸಾಧ್ಯಂ ರ್ದಾ ತಷ್ಠಂಸುದ್ ೀವಾಚ ರಮಾ ಹರಿಮ್ । 
ಶ್ರೀರಮೀವಾಚ 

ಗಚಾಾಮಿ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ತಯಕ್ಾುಾ ತ್ಾವಂ ಜಗದಿೀಶವರ ॥ 35 ॥ 
 

ತ್ಾಡಿತ್್ ೀಽಸ್ತ ಜಗನಾನರ್ ಋಷೀಣಾಽವರ ಜನ್ಮನಾ। 

ಮದಾಲ್ಲಙ್ುಸಥಲ್ೀ ದ್ೀವ ಪಾದ್ೀನ್ೈವ ಜಗತಾತ್್ೀ ॥ 36 ॥ 
 

ಕರವಿೀರಪುರಂ ದಿವಯಂ ಗಚಾಾಮಿ ಗರತಡಧ್ವಜ। 

ಇತ ಪ್ರೀಮಾಣ ಚ ಕಲಹಂ ಕೃತ್ಾವ ತತ ಹರಿಣಾ ಸಹ ॥ 37 ॥ 
 

ರಮಾ ಜಗಾಮ ತತ್ ಕ್್ೀತರಂ ಕರವಿೀರಪುರಂ ಪರತ। 

ರ್ದಾ ಗತ್ಾ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ತದಾ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 38 ॥ 
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ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ದಾವಪರಾನ್ಯೀ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ। 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ದ್ೀಶ್ೀ ರ್ದಾ ಪ್ರೀಮಕಲಹ್ ೀಽಸಾಯಾಃ ಪರಶಮಯತ। 

ಕಮಯಣಾ ಯೀನ್ ಚ ರ್ಥಾ ತತುಥಾ ಚ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್ ॥ 39 ॥ 
 

ಇತ ಸಙ್ೆಲಾಯ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಲ್ಲೀಲಾಮಾನ್ತಷ್ವಿಗರಹಾಃ। 

ಮಾರಾವಿೀ ಪರಮಾನ್ಂದ್ಂ ತಯಕ್ಾುಾ ವ್ೈಕತಣಠಮತತುಮಮ್ ॥ 40 ॥ 
 

ಗಙ್ಗ್ುರಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತತರಯೀ । 

ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀ ನಾಮ ನ್ದಿೀನಾಂ ಪರವರಾ ನ್ದಿೀ ॥ 41 ॥ 
 

ಶತಕಸಯ ವರದಾ ಪುಣಾಯ ಅಗಸಯಮತನಿಪೂರ್ಜತ್ಾ। 

ತಸಾಯ ಏವೀತುರ್ೀ ತೀರ್ೀ ಕ್್ ರೀಶಾಧ್ಯದ್ವರ್ಮಾತರಕ್್ೀ ॥ 42 ॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿನಾಯಮ ವತಯತ್್ೀ  ಪುಣಯಕ್ಾನ್ನ್ಾಃ । 

ಸತವಣಯಗಿರಿಪುತರಸತು ಸವಯತೀರ್ಯಸಮನಿವತಾಃ॥ 43 ॥ 
 

ಸಾಕ್ಾಚ ಾ್ೀಷಾವತ್ಾರ್ ೀಽಸೌ ಸವಯಧ್ಾತತವಿರಾರ್ಜತಾಃ। 

ವ್ೈಕತಣಠಸದ್ೃಶ್್ ೀ ದಿವಯೀ ನಾರಾರ್ಣಸಮಾಶರರ್ಾಃ॥ 44 ॥ 
 

ಶ್ೀಷ್ಮಾರತತ ಸಂವಾದಾದಾಗತಾಃ ಪುಣಯಕ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಯೀಜನ್ತರರ್ವಿಸ್ತುೀಣಯಾಃ ತರಶಂನ್ ದಯೀಜನ್ಮಾರ್ತಾಃ ॥ 45 ॥ 
 

ವದ್ನ್ಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಚಲಮಧ್ಯಮಾಃ। 

ಶ್ರೀಶ್ೈಲಾಃ ಪುಚಾಭಾಗಸತು ಸವಯಕ್್ೀತರಮಯೀ ಗಿರಿಾಃ॥ 46 ॥ 
 

ಸವಯವೃಕ್ಷಸಮಾಕೀಣಯಾಃ ಸವಯಧ್ಾತತ ವಿಭ ಷತಾಃ। 

ಕತನ್ದಮಂದಾರ ಪನ್ಸ ಪಿಕ್್ ೀದ್ತಮತ್ರ ಕಂಶತಕ್್ೈಾಃ॥ 47 ॥ 
 

ಪಚತಮನ ದ್ೈಾಃ ಪಾರಿಜಾತ್್ೈಾಃ ತನಿರಣಿೀ ಜಮತ್ಮಣಡಲ್ೈಾಃ। 

ಧ್ವಲ್ೈಶಾನ್ದನ್ೈಶ್ಾತ್್ೈಾಃ ಕೃಷಾಣಗರತವಿರಾರ್ಜತಾಃ॥ 48 ॥ 
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ತ್ಾಲಹಿನಾುಲ ಪುನಾನಗ್ೈಾಃ ದ್ೀವದಾರತವಿರಾರ್ಜತಾಃ। 

ಹಂಸಕ್ಾರಣಡವಾಕಣ್ ೀಯ ಬಕಕ್್ ೀಕ ಶತಕ್್ೈವೃಯತಾಃ ॥ 49 ॥ 
 

ಕಪೀತ್್ೈಾಃ ಕ್ಷಿೀರಹಂಸ್ೈಶಾ ಮೃಗಖ್ಣಡ (ಷ್ಣಡ) ವಿರಾರ್ಜತಾಃ। 

ಸ್ತಂಹಶಾದ್ ಯಲಶರಭ ಕ್್ ರೀಢಮಾತನ್ಙವಾನ್ರ್ೈಾಃ॥ 50 ॥ 
 

ಜಮ ್ಕ್್ೈಶ್ೈವ ಭಲ ಿಕ್್ೈಾಃ ಕಸ ುರಿಮೃಗವಾಸ್ತತಾಃ। 

ತತರಗ್ೈಶಾ ಗವಾಙ್ಖಣ ಡ್ೈಾಃ ಮಹಿಷೀಗಣಸ್ೈವಿತಾಃ ॥ ( ಮಹಷಯಗಣಸ್ೀವಿತಾಃ) ॥  51॥ 
 

ಮಲಿ್ಲಕ್ಾಮಾಲತೀಜಾತೀ ನ್ನಾದಯವತಯಯವಿರಾರ್ಜತಾಃ। 

ಚಮಾಕ್ಾಶ್್ ೀಕ ಪುನಾನಗ ಕ್್ೀತಕ್್ೈಾಃ ಸವಣಯಕ್್ೀತಕ್್ೈಾಃ ॥ 52 ॥ 
 

ಏವಂ ಮನ್ ೀಹರಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪವಯತಾಃ ಪುಣಯಕ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 

ತರವೀ ದ್ೈವತಗಣಾಾಃ ಮೃಗಾಶಾ ಋಷಪುಙ್ುವಾಾಃ। 

ಪತರಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪಾಷಾಣಾ ರ್ಕ್ಷಕನ್ನರಾಾಃ ॥ 53 ॥ 
 

ಏವಂ ಪರಭಾವೀಽಸಯ ಗಿರಿೀನ್ದರಜನ್ಮನ್ಾಃ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾದ್ರೀಸತು ಹರ್ೀಸುಥ್ೈವ। 

ಜನ್ನಿು ನ್ ಬರಹಮಶ್ವ್ೀನ್ದರಪೂವಯಕ್ಾಾಃ ಅತಯಲಾವಿೀರಾಯ ಮನ್ತಜಾಸತು ಕಂ ಪುನ್ಾಃ॥54॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ ಯೀತುರ ಪುರಾಣ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಶ್ೀಷ್ಗಿರಿವಣಯನ್ಂ ನಾಮ 

ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 
 

ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ತಸ್ ಯೀಪರಿ ವರಾ ದಿವಾಯ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀ ಶತಭಾ। 

ಮಚಾಕಚಾಪ ಸಪಾಯಢ್ಾಯ ಜಲಕತಕತೆಟ್ಭ ಷತ್ಾ ॥ 1 ॥ 
 

ಶ್ಂಶತಮಾರಗಣಾಕೀಣಾಯ ಮಣ ಡಕ್್ೈಶಾಾಪಯಲಙ್ೃತ್ಾ। 

ತೀರಜ್ೈವಯಕ್ಷಸಙ ಘ್ೈಶಾ ಚತಮಿ್ತ್ಾಮ್ರಕ್ಾನ್ನಾ॥ 2 ॥ 
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ಗಙ್ಗ್ುದಿಸವಯತೀಥಾಯನಾಂ ಜನ್ಮಭ ಮಿವಿಯರಾಜತ್್ೀ। 

ತಸಾಯಂ ಯೀ ಸಾನನಿು ಮನ್ತಜಾಾಃ ತ್್ೀ ಧ್ನಾಯಾಃ ಪುಣಯಭಾಜನಾಾಃ॥3 ॥ 
 

ಧ್ನ್ತಮಾಯಸ್ತ ಸ್ತತ್್ೀಪಕ್್ೀ ದಾವದ್ಶಾಯಮರತಣ್ ೀದ್ಯೀ। 

ಕ್ಾಙ್ಷನಿು ದ್ೀವತ್ಾಸಸವಾಯಾಃ ಮಜಜನ್ಂ ತಜಜಲ್ೀ ಶತಭ್ೀ॥4॥ 
 

ಕಮತರ ಮನ್ತಜಾನಾಂಚ ಸಾನನ್ಕ್ಾಲ್ ೀವಧ್ಾರಿತಾಃ। 

ತತರ ಶಾರದಾಧನಿ ಕಮಾಯಣಿ ಪತೄಣಾಂ ಪರೀತಯೀ ದಿವಜಾಾಃ॥5 ॥ 
 

ತ್್ೀಷಾಂ ಪತೃಗಣಾಸತುಷಾಟಾಃ ನ್ೃತಯನಿು ಹರಿಮನಿದರ್ೀ। 

ಜನ್ಮನಾ ಕಮನ್ೀನ್ೈವ ದ್ೈವ್ೀನ್ ಭವತ್ಾಮಹ್ ೀ ॥ 6 ॥ 
 

ಸಾನನ್ದಾನ್ೀನ್ ತತುೀಥ್ೀಯ ಮನ್ತಜಾ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲನ್ಾಃ। 

ಶಙ್್ ಖೀ ನಾಮ ನ್ೃಪಾಃ ಕಶ್ಾತ್ ಸಾನನ್ಮಾತ್್ರೀಣ ನಾಕಗಾಃ॥7॥ 
 

ಪುರಾ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀನಾಮ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಙ ು್ರಸಸತಸತಾಃ। 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ಟರಣಿೀತೀರ್ಯಮಹಿಮಾನ ಸಾನನ್ಜ್ೀನ್ ಹಿ ॥8 ॥ 
 

ವರಂ ಲಬಾಧಾ ಹರಿಂ ದ್ೃಷಾವ ಜಗಾಮ ಹರಿಮನಿದರಮ್। 

ರಾಮೀಽಪ ತತರ ಸಾನನ್ೀನ್ ನಿೀತ್ಾಂ ಸ್ತೀತ್ಾಮವಾಪ ಚ॥ 9॥ 
 

ಏವಂ ತೀರ್ಯವರಾ ತತರ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀ ಶತಭಾ। 

ತಸಾಯಾಃ ಪಶ್ಾಮದಿಗಾಾಗ್ೀ ವರಾಹವದ್ನ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 10॥ 
 

ಧ್ರಣಿೀಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ತತ್್ೈವ ಆಸ ು್ೀ ಪಪಾಲರಾರ್ಜತ್್ೀ। 

ತರಕ್್ ೀಟಿತೀರ್ಯಜಾತೀನಾಮ್ ಜನ್ಮಸಾಥನ್ಂ ಸ ಭ ಧ್ರಾಃ ॥ 11 ॥ 
 

ಏನ್ಂ ಗಿರಿವರಂ ಪಾರಪಯ ಭಗವಾನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮ್| 

ವ್ೈಕತಣಾಠದ್ಧಿಕಂ ಮತ್ಾವ ವಿಚಚಾರ ಇತಸುತಾಃ॥ 12 ॥ 
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ನ್ ಪಾರಪ ಕಞ್ ಾ್ದಾಸಾಥನ್ಂ ಗ ಹನಾರ್ಯಂ ರಮಾಪತಾಃ। 

ಇತಥಂ ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣ್ೀ ತತ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀ ತಟ್ೀ ॥ 13 ॥ 
 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ವಿಮಲಂ ದಿವಯಂ ವಲ್ಲೀಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಾವಾನ್ ಮತದಾ। 

ತನಿರೀಣಿೀವೃಕ್ಷಮ ಲಸಥಂ ಭಗವಾನ್ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥ 14 ॥ 
 

ಇದ್ಮೀವ ವರಂ ಸಾಥನ್ಂ ತತರ ಲ್ಲೀನ್ ೀ ಭವದ್ಧರಿಾಃ। 

ಏವಂ ದ್ೀವ್ೀ ಸ್ತಥತ್್ೀ ತತರ ವಿಗತಂ ವತಸರಾರ್ತತಮ್ ॥ 15 ॥ 
 

ಅತೀತ್್ೀ ದಾವಪರ್ೀ ಚ್ೈವ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಕಲೌ। 

ಅತೀತ್್ೀ ವತಸರ್ೀ ಕಶ್ಾತ್ ಚ್ ೀಲರಾಜ್ ೀ ನ್ೃಪೀತುಮಾಃ॥ 16 ॥ 
 

ಅವತ್ಾರಂ ಸಮಾಪನ್ ನೀ ನಾಗಕನ್ ಯೀದ್ರ್ೀ ತಥಾ। 

ಪಾಲಯಮಾನ್ೀ ನ್ೃಪ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಭ ಖ್ಣಡಂ ಬಹತಪುಣಯದ್ಮ್॥ 17 ॥ 
 

ಬಹತಕ್ಷಿೀರಪರದಾ ಗಾವಾಃ ಪುತ್ಾರ ವ್ೈ ಪುತರವತಸಲಾಾಃ। 

ಕ್ಾಲ್ೀ ವಷ್ಯತ ಪಜಯನ್ಯಾಃ ಸಸಾಯವ್ೈ ಬಹತಧ್ಾನ್ಯದಾಾಃ॥ 18 ॥ 
 

ನಾರ್ಯಾಃ ಪತವರತ್ಾಾಃ ಸವಾಯ ಪುರತಷಾ ನಿರ್ತಸ್ತರರ್ಾಃ। 

ವಿಪಾರಸ ು್ೀನ್ ಕೃತ್್ೀ ರಾಜ್ಯೀ ರ್ಜನಾನ್ನ್ದತತಾರಾಾಃ ॥ 19 ॥ 
 

ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ವಿಧಿಾಃ ಸಾಕ್ಾದ ಧ್ೀನ್ತರ ಪೀ ಸಮಾಗತಾಃ। 

ಚ್ ೀಲರಾಜಗೃಹಂ ಪಾರಪಯ ದ್ರವಯಮ ಲಾಯತಸವತಸಕ್ಾ ॥ 20 ॥ 
 

ಬರಹಾಮ ಧ್್ೀನ್ತಾಃ ಶ್ವೀ ವತ್್ ಸೀ ಗ್ ೀಪಾಲ್ಲೀ ಕಮಲಾಲರಾ। 

ಪಶಯನಿುೀ ಪತಮಾಗಯಂ ತತ ಚ್ ೀಲರಾಜಾನ್ಮಭಯಗಾತ್ ॥ 21 ॥ 
 

ವಿಕರೀತ್ಾವ ಗಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಜಗಾಮ ನಿಜಧ್ಾಮ ಚ। 

ಬಹತಕ್ಷಿೀರಪರದಾಂ ತ್ಾಂ ಸಾಃ ಪುತ್ಾರರ್ಯಮಕರ್ ೀತುದಾ ॥ 22 ॥ 
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ತತ್್ ೀ ಧ್್ೀನ್ತಸಹಸ್ರೀಣ ಸಾಕಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮ್। 

ಸಾ ಗೌಗಯಚಾತ ನಿತಯಂ ವ್ೈ ರಮಾನಾರ್ಂ ವಿಚಿನ್ವತೀ॥ 23 ॥ 
 

ತತರ ತತರ ಸಮಾರ್ಜಘ್ನನ್ ಭ ಧ್ರ್ೀನ ದ್ರೀ ವೃಷಾಕಪಮ್। 

ವಿಚಿನ್ ೀತ ಸಮ ಸವಯತರ ಧ್್ೀನ್ತರ ಪೀ ವಿಧಿಸುದಾ ॥ 24 ॥ 
 

ತತಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಮಹತ್ಾ ಸಾವಮಿಪುಷ್ಟರಣಿೀತಟ್ೀ। 

ವಲ್ಲೀಕಸಥಂ ಹರಿಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತತ್್ ೀಷ್ ಮನ್ಸಾ ವಿಧಿಾಃ॥25॥ 
 

ಸಮಸ್ತಞ್ಾಚಾ ವಲ್ಲೀಕಂ ಸಮನಾುತ್ ಕ್ಷಿೀರಧ್ಾರಾರಾ। 

ತದಾ ಪರಭೃತ ನಿತಯನ್ತು ರಾಜಧ್್ೀನ್ತಗಣ್ೈಸಸಹ॥ 26 ॥ 
 

ತತರ ಕತ್ಾವತಭಕ್್ಯೈವ ವಲ್ಲೀಕ್್ೀ ಕ್ಷಿೀರಸ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಜಗನಾನರ್ಸಯ ಪರೀತಯರ್ಯಂ ಧ್್ೀನ್ತರ ಪೀ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥ 27 ॥ 
 

ಕರ್ ೀತ ಸತತಂ ಗ್ೀಹ್ೀ ನ್ೈವ ಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ದಾತ ಸಾ। 

ಏವಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಗತ್್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಚ್ ೀಲರಾಜಸತೀ ಸವರ್ಮ್ ॥ 28 ॥ 
 

ಧ್್ೀನ್ತಪಾಲಂ ಸಮಾಹ ರ್ ಇದ್ಂ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್। 

ಗವಾಂ ಪಾಲಕ ದ್ತಬತಯದ ಧ್ೀ ಪಯೀಸಾಯಾಃ ಕಙ್ೆರ್ ೀಷ ರ್ೀ ॥ 29 ॥ 
 

ತವ ಕಂ ಭತಙ್ಷಯೀಽರ್ವಾ ವತ್್ ಸೀ ಭಙ್ೆ ತೀವಾ ವದ್ ಭ್ ೀ ಋತಮ್। 

ಇತ ರಾಜ್ಞಿೀವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಗ್ ೀಪಾಲ್ ೀ ಭರ್ವಿಹವಲಾಃ॥ 30 ॥ 
 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ಮನ್ದಂ ರಾಜಭಾರಾಯಂ ಸಗದ್ುದ್ಮ್। 
ಗ್ ೀಪಾಲ ಉವಾಚ 

ನ್ ಜಾನ್ೀಽಹಂ ಚ ತತೆಮಯ ನ್ ಮರಾ ಪಬತ್್ೀ ಪರ್ಾಃ॥ 31॥ 
 

ಸವರ್ಂ ಪಬತ ವಾ ಧ್್ೀನ್ತಾಃ ವತ್್ ಸೀ ವ್ೀತ ನ್ ವಿದ್ಮಹ್ೀ। 

ಸತಯಂ ವಚನ್ಮೀತದಿಧ ವಿಚಾರಂ ಕತರತತ್ಾಮಿತ॥ 32॥ 
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ಇತ ಗ್ ೀಪವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಸಾ ಸತೀ ವಿಹವಲ್ೀಕ್ಷಣಾ। 

ತ್ಾಡರಾಮಾಸ ತಂ ಗ್ ೀಪಂ ರಜತಜಿವಶಾಮಯನಿಮಿಯತ್್ೈಾಃ॥ 33 ॥ 
 

ತತಾಃ ಪರದಿನ್ೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ತ್ಾಡಿತ್್ ೀ ರಾಜಭಾರ್ಯರಾ। 

ಕಣಾಟಙ ಘ್ರಬದ್ಧರಜತಜಂ ತ್ಾಂ ತಯಕ್ಾುಾ ತತಾೃಷ್ಠತ್್ ೀ ರ್ರೌ॥ 34 ॥ 
 

ಧ್್ೀನ್ತಾಃ ಶ್ೀಷಾಚಲಂ ತತರ ವಲ್ಲೀಕ್್ೀ ಹರಿಮನಿದರ್ೀ। 

ಅಿವಷ್ೀಕಂ ಚಕ್ಾರಾಶತ ಸವಪಯೀಧ್ರಧ್ಾರಕ್್ೈಾಃ ॥35 ॥ 
 

ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್್ೀನ್ತಪಾಃ ಕ್್ ೀಪಾತ್ ಕತಠಾರಂ ಹಸುಮಾತರಕಮ್। 

ಉದ್ಧೃತಯ ತರಸಾ ಗಾಂ ಚ ವಧ್್ ೀದ್ ಯೀಗಂ ಸಮಾಚರತ್ ॥ 36 ॥ 
 

ತದಾ ವಲ್ಲೀಕಗಾಃ ಸಾವಮಿೀ ವಾತಸಲಯಂ ದ್ಶಯರ್ನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಸವಭಕುಹನ್ನ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಆತ್ಾಮರ್ಯಂ ರ್ಾಃ ಪುಮಾಂಶಾರ್ೀತ್ ॥ 37 ॥ 
 

ಸ ಏವ ನ್ರಕಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ರಾವದಾಚನ್ದರತ್ಾರಕಮ್। 

ಮದ್ರ್ಯಂ ಚ ಕತಠಾರ್ೀಣ ಹನಿಷ್ಯತ ಚ ಗಾಂ ಖ್ಲಾಃ॥ 38 ॥ 
 

ಇತ ಮತ್ಾವ ರಮಾಕ್ಾನ್ುಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ನಿರಾಮರ್ಾಃ। 

ಏಕ್್ೀನ್ ತತಲಸ್ತೀಮಾತರದ್ಲ್ೀನಾಪ ನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ ॥ 39 ॥ 
 

ಪೂಜಯೀದ್ಾಕುಭಾವ್ೀನ್ ತಂ ರಕ್ಾಮಿೀತ ಮತಾಣಾಃ। 

ಇತಥಂ ವಿಚಾರ್ಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಾಃ ತತಾಹಾರಂ ಪರಗೃಹಯ ಚ ॥ 40॥ 
 

ಸವರ್ಂ ದ್ಧ್ಾರ ತದಾಘತಂ ಮೌಲೌ ಸ್ವೀ ಚ ಜಗತಾತಾಃ। 

ಕತಠಾರ್ೀಣಾತತೀಕ್ಷ್ೀನ್ ತ್ಾಡಿತ್್ ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ॥ 41 ॥ 
 

ಶ್ರಾಃಸ್ ಫೀಟ್ನ್ಮಾಪನ್ನಾಃ ಕತಠಾರ್ೀಣಾಸ್ತಧ್ಾರಿಣಾ। 

ಸಪುತ್ಾಲಪರಮಾಣ್ೀನ್ ರಕುಸ ಫತಯರಭ ತುದಾ ॥ 42॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 37 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಏವಂ ಕ್್ ೀಲಾಹಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗ್ ೀಪಾಲ್ ೀ ಮರಣಂ ರ್ರೌ। 

ಹತ್್ೀ ಗ್ ೀಪಾಲಕ್್ೀ ಸಾ ಗೌಾಃ ಅವರತಹಯ ಗಿರ್ೀಸುದಾ॥ 43 ॥ 
 

ರಾಜಾನ್ಂ ಸಮನ್ತಪಾರಪಯ ವಾಕಯಹಿೀನಾತದ್ತಾಃಖಿತ್ಾ। 

ಲತಠನ್ಂ ಪರಿಚಕ್್ರೀರ್ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ವ್ೈ ಶತಭಮನಿದರ್ೀ ॥ 44 ॥ 
 

ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಹವಲಾಙ ು್ೀಂ (ಗಾಂ) ಚ ಲತಠನ್ತು ಮೃತವತಸಕ್ಾಾಃ। 

ಕಮರ್ಯಂ ಲತಣಠತೀತ್್ಯೀವ ತಯಕ್ಾುಾ ಗ್ ೀಸನ್ುತಂ ಮತಹತಾಃ॥ 45 ॥ 
 

ಗವಾಸಾಧ್ಯಂ ಗಚಾ ಚಾರ ಸಮೀಲರ್ ಗವಾಙ್ುಣಮ್। 

ಇತ ರಾಜ್ಞಾ ಸಮಾಜ್ಞಪುಾಃ ಚಾರಸುತಾೃಷ್ಯತ್್ ೀ ರ್ರೌ॥46॥ 
 

ಆರತಹಯ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಂ ವಲ್ಲೀಕ್ಾಗರಮತಪಾಶ್ರತಾಃ। 

ಪತತಂ ಧ್್ೀನ್ತಪಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಲ್ಲೀಕ್ಾಗಾರತಸಮತತುತ್ಾಮ್ ॥ 47 ॥ 
 

ರಕುವೃಷಟಂ ಘ ೀರತರಾಂ ಸಪುತ್ಾಲಪರಮಾಣಕ್ಾಮ್। 

ಸಂವಿೀಕ್ಷಯ ನ್ೃಪಚಾರ್ ೀಽರ್ ಜಗಾಮ ನ್ೃಪಮನಿದರಮ್ ॥ 48 ॥ 
 

ಉವಾಚ ತತಾಭಾವಂ ಚ ವಲ್ಲೀಕ್ಾಗಾರತಸಮತತಥತ್ಾಮ್। 

ರಕುವೃಷಟಂ ತತಾಃ ಶತರತ್ಾವ ರಾಜಾ ವಿಸ್ತಮತಮಾನ್ಸಾಃ॥ 49 ॥ 
 

ಆರತಹಯ ನ್ರರಾನ್ಂ ಚ ಶ್ೀಘರೀಣಾಗಾದ್ವೃಷಾಚಲಮ್। 

ಕಮಿದ್ಂ ಭ್ ೀ ಮಹತೆಷ್ಟಂ ಕ್್ೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ವ್ೈ ಕೃತಮ್ ॥ 50 ॥ 
 

ಧ್್ೀನ್ತಪಾಲಸಯ ಮರಣಂ ವಲ್ಲೀಕಂ ರಕುಪೂರಿತಮ್। 

ಗವಾ ವಾತ್ಾಯಂ ಚ ಕರ್ನ್ಂ ಕಮಿದ್ಂ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ್ೀ। 

ಇತ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಲ್ಲೀಕಸ್ ಥೀ ಜಗತಾತಾಃ॥ 51 ॥ 
 

ಉದಿಾದ್ಯ ವಲ್ಲೀಕಮನ್ನ್ುವಿೀಯೀಯಹಯನ್ನ್ು ಶ್ೈಲ್ೀನ್ದರತಲಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ। 

ಶ್ರೀಸಾವಮಿತೀರ್ಯಸಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಶತಭ್ೀ ವಲ್ಲೀಕಸಂಸ್ ಥೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ॥52॥ 
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ಸಗದ್ುದ್ ೀತೆಣಠ ಸಮಾಕತಲಾನ್ನ್ಾಃ ಸನಿದಗಧ ನ್ೀತ್್ ರೀದ್ಾವ ವಾರಿಪೂರಿತಾಃ। 

ಚ್ ೀಲಂ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಂ ಬಹತಕಷ್ಟರಾ ಗಿರಾ ಸಶಙ್ಖಚಕರಪರತಮಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ॥53॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚಾಃ 

ಪಾಪಷ್ ಟೀಽಸ್ತ ದ್ತರಾಚಾರ ರಾಜ್ಯೈಶವರ್ಯಮದ್ ೀದ್ಧತ। 
ಅನಾರ್ಂ ಭತಕುಹಿೀನ್ಂ ಮಾಂ ದ್ರಿದ್ರಂ ವನ್ಚಾರಿಣಮ್॥ 54 ॥ 

 

ಮಾತ್ಾಪತೃವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಭಾರಾಯಬನ್ತಧವಿವರ್ಜಯತಮ್। 

ಸೌಭಾರತೃಹಿೀನ್ಂ ಕತಟಿಲಂ ಕತಠಾರ್ೀಣಾಸ್ತಧ್ಾರಿಣಾ॥ 55 ॥ 
 

ತ್ಾಡಿತ್್ ೀಽಹಂ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ತದ್ತದಾಃಖ್ಮತತಲಂ ಹಯಭ ತ್। 

ಶ್ರ್ ೀಿವನ್ನಂ ಧ್್ೀನ್ತಪ್ೀನ್ ದ್ರಾಹಿೀನ್ೀನ್ ದ್ತಮಯತ್್ೀ॥ 56 ॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಭಗವಾನ್ ದ್ೀವಾಃ ಶಶಾಪ ನ್ೃಪಪುಙ್ುವಮ್। 

ಪಶಾಚ್ ೀ ಭವ ದ್ತಬತಯದ ಧ್ೀ ಮದ್ತದಾಃಖಾದಾನ್ಕಮಯಣಾ ॥ 57 ॥ 
 

ಇತಥಂ ಶಪುೀ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಪಪಾತ ಭವಿ ಮ ರ್ಯತಾಃ। 

ಮತಹ ತ್ಾಯನ ು್ೀ ಸಮತತ್ಾಥರ್ ಪರೀವಾಚ ಜಗದಿೀಶವರಮ್ ॥ 58 ॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ 
ಅವತ್ಾರಪರಶಂಸನ್ಂ ನಾಮ ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 

 

ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಕಮರ್ಯಂ ಶಪುವಾನ್ ದ್ೀವ ಅಪರಾಧ್ವಿವರ್ಜಯತಮ್। 

ಅವಿಚಾರ್ಯ ಜಗನಾನರ್ ಕಂಮರಾಚರಿತಂ ಪುರಾ॥ 1 ॥ 
 

ನ್ಜಾನ್ೀಽಹಂ ಕಞ್ ಾ್ದ್ಪ ತವ ದ್ತಾಃಖ್ಕರಂ ಹರ್ೀ। 

ಹಾ ದ್ತಾಃಖ್ಮತತಲಂ ಪಾರಪುಂ ಕರ್ಮತರ ಜಗತಾತ್್ೀ॥ 2 ॥ 
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ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪುಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽರ್ ದ್ತಾಃಖಿತಾಃ। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ಮನ್ದಂ ರಾಜಾನ್ಂ ಶಾಪಮ ರ್ಛಯತಮ್॥3॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಪಾಪಶ್್ ಠೀಹಂ ದ್ತರಾಚಾರಾಃ ಅವಿಚಾರ್ಯ ನ್ರ್ ೀತುಮ। 
ಅಜ್ಞಾನ್ೀನಾತ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ವೃಥಾ ಶಾಪೀ ಮರಾಪಯತಾಃ ॥4 ॥ 

 

ಮಚಾಾಪೀ ನಾನ್ಯಥ್ ೀ ಭ ರಾದಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 

ಭಕುವಾತಸಲಯ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ ೀಽಸ್ತಮ ಭೃಶಂ ನ್ೃಪ ॥ 5 ॥ 
 

ರಾವತೆಲ್ಲರ್ತಗಂ ತಷ ಠ್ೀತ್  ತ್ಾವದ್ತದಾಃಖಿೀ ಭವ ಪರಭ್ ೀ। 

 ಉಭೌ ದ್ತಾಃಖ್ ಸಮಾಪನೌನ ಸತಯಸಙ್ೆಲಾದ್ ೀಷ್ತಾಃ॥ 6 ॥ 
 

ಭವಿಷ್ಯತ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ಆಕ್ಾಶ ಇತ ನಾಮವಾನ್। 

ಸ್ ೀಽಪ ದಾಸಯತ ಮೀ ಕನಾಯಂ ನಾಮಾನ ಪದಾಮವತೀಂ ಶತಭಾಮ್॥7॥ 
 

ಕನಾಯಪರದಾನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ದ್ದಾತ ವರದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್। 

ಕರಿೀಟ್ಂ ಶತಭಾರಂ ತತ ರತನವಜರಸಮಾಕತಲಮ್॥8॥ 
 

ಶತಕರವಾರ್ೀ ತತ ಸಾರಾಹ್ನೀ ಕರಿೀಟ್ಂ ಧ್ಾರರಾಮಯಹಮ್। 

ಕರಿೀಟ್ಧ್ಾರಣ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ೀತ್್ ರೀ ಮೀ ಜಲಪೂರಿತ್್ೀ ॥ 9॥ 
 

ಘ್ಟಿಕ್ಾಷ್ಟ್ೆಮಾತರಂ ತ್್ೀ ಸತಖ್ಂ ತತರ ಭವಿಷ್ಯತ। 

ಇತ ಕ್ಾಲಾವಧಿಂ ಕೃತ್ಾವ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸವಸಯ ಚ ಮಾಧ್ವಾಃ। 
ಸತಖ್ಸಯ ಕ್ಾಲಂ ಸಂಸ ಚಯ ಸಾವವತ್ಾರಪರಯೀಜನ್ಮ್॥10॥ 

 

ಇತ ಸಮಾಾಷ್ಯ ರಾಜಾನ್ಂ ತತ್ಾರಸ ು್ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಕ್ಷತಶಾನಿುಂ ಸಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ವ್ೈದ್ಯಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಮ್ ॥ 11॥ 
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ಗತರತಂ ಸತರಪತೀನಾಂ ಚ ಸಂಸಾಮರ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ। 

ಆಗತಂ ಸವಗತರತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ  ಔಷ್ಧ್ಂ ವದ್ ಮೀದ್ತರತಮ್ ॥ 12॥ 
 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪುೀ ರ್ಜೀವೀ ರ್ಜೀವವತ್ಾಂ ವರಾಃ। 
ಗತರತರತವಾಚ 

ಕ್ಷಿೀರಮೌದ್ತಮ್ರಮ್ ದ್ೀವ ತಥಾ ಕ್ಾಪಾಯಸಮಕಯಜಮ್॥13॥ 
 

ಸಮಿಮಲ್ಲತ್ಾವ ರಮಾಕ್ಾನ್ು ತತ್ ಕ್ಷತ್್ ೀಪರಿ ಧ್ಾರ್ಯತ್ಾಮ್  

ಇತ್್ಯೀವಂ ಗತರತಣಾಜ್ಞಪುಾಃ ತಚಾಕ್ಾರ ರ್ಥಾತರ್ಮ್ ॥ 14 ॥ 
 

ಏವಂ ಕತವಯನ್ ರಮಾನಾರ್ಾಃ ತತ್ಾರಸ ು್ೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯಕೀಟ್ಕಗೃಹಂ ತನಿರೀಣಿ ದ್ಶದಿಗರರ್ಾಃ ॥ 15॥ 
 

ಗಿರಿರ ಪೀಽನ್ತಜಸಾಸಕ್ಾತ್ ಅಯೀಧ್ಾಯಭ ದ್ಧರಾಧಿಪಾಃ। 

ಇತಥಂ ರಾಮಾವತ್ಾರ್ೀಣ ಅವತ್ಾರಮಚಿೀಕಿಪನ್ ॥16॥ 
 

ವಲ್ಲೀಕ್್ ೀ ದ್ೀವಕೀ ಸಾಕ್ಾತ್ ವಸತದ್ೀವೀಽರ್ ತನಿರೀಣಿ। 

ಬಲಭದ್ರಾಃ ಶ್ೀಶಶ್ೈಲ್ ೀ ಮರ್ತರಾ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಾಃ॥ 17॥ 
 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀನಾಮ ರ್ಮತನಾ ಚ ವಿರಾಜತ್್ೀ। 

ರಾದ್ವಾಶಾ ಮೃಗಾಸಸವ್ೀಯ ಖ್ಗಾ ವ್ೈ ಗ್ ೀಪಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ॥18॥ 
 

ಏವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ಪ್ೀಣ ಕರೀಡತ್್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ್ೀ। 

‘ಆರಾರ್ಕ್ಾಣ್ೀ ವಿಕಟ್ೀ ಗಿರಿಂ ಗಚಾ ಸದಾನ್ವೀ’ ॥19॥ 
 

ಏವಂ ವ್ೀದ್ಮರ್ಾಃ ಸಾಕ್ಾತ್ ಗಿರಿೀನ್ದರಾಃ ಪನ್ನಗಾಚಲಾಃ। 

ಸವದ್ೀಹಚಾನ್ನ ವಲ್ಲೀಕ್್ ೀ ವ್ೈಕತಣಾಠದ್ಧಿಕ್್ ೀ ಹಯಭ ತ್ ॥20॥ 
 

ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀನಾಮ ನ್ದಿೀ ಸಾ ವಿರಜಾನ್ದಿೀ। 

ವ್ೈಕತಣ್ ಠೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಾಃ ವಾಸತದ್ೀವೀ ರಮಾಪತಾಃ॥ 21 ॥ 
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ಮತಕುಬರಹಾಮಪಕ್ಷಿಗಣಾಾಃ ಮತಕುರತದಾರ ಮೃಗ್ ೀತುಮಾಾಃ। 

ಸನ್ತತೆಮಾರಪರಮತಖಾ ವಾನ್ರಾದಾಯ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಾಃ॥ 22॥ 
 

ಮಾನ್ತಷ್ಂ ದ್ೀಹಮಾಸಾದ್ಯ ರ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮ್। 

ಗನ್ತುಮಿಚಾತ ಧ್ಮಿಯಷ್ಟಾಃ ತ್್ೀನ್ ಸವಯಮನ್ತಷಠತಮ್॥ 23 ॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾದ್ರೀಾಃ ಮಹಿಮಾನ್ಮತತುಮಮ್ ಜಾನ್ನಿು (ನ್) ತ್್ೀ 

ಬರಹಮಶ್ವ್ೀನ್ದರಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 

ಕಮಲಾವಿೀರಾಯ ಮನ್ತಜಾ ಮೃತಸಾಥಾಃ ಜಾನ್ನಿು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಥಲಮದ್ತಾತಂ ಚ ॥ 24 ॥ 
 

॥ಇತ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಷ್ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಪವಯತವಣಯನ್ಂ ನಾಮ 

ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 
 

ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ಸ ತಸ ತ ಮಹಾಭಾಗ ಸವಯಶಾಸರ ವಿಶಾರದ್| 

ಶತರತಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್ ॥ 1॥ 
 

ಅವತ್ಾರ ಪರಭಾವಂ ಚ ಚ್ ೀಳರಾಜನಿಬನ್ಧನ್ಮ್| 

ವ್ೈಕತಣಾಠದ್ುಮನ್ಂ ದ್ೀವಚರಿತಂ ಲೌಕಕಮಾರಮ್॥ 2॥ 
 

ಕೃಪಾಲ್ ೀಽಸ್ತ ದ್ರಾಸಾರ ಶ್ಷ್ಯಪರೀತಪರಾರ್ಣ। 

ತತೆಲಾಯಣವಿಧಿಂ ಬ ರಹಿ ಕ್್ ೀವಾಽಕ್ಾಶ ನ್ೃಪೀತುಮಾಃ ॥3॥ 
 

ಕರ್ಂ ಪುತರಯಭವತ ಾವಯಂ ಕರ್ಂ ಜಾಮಾತೃತ್ಾಂ ಗತಾಃ। 

ಯೀಗಿನಾಂ ಮನ್ಸಾಚಿನ್ಯಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥4॥ 
 

ತತ್ ು್ಾೀನ್ ಬ ರಹಿ ಭಗವನ್ ಸಾಙ್ುಂ ವ್ೈವಾಹಿಕಂ ಶತಭಮ್। 

ಏನ್ ಸಂವಣಯಯತ್್ೀ ತಸಯ ಮಹಿಮಾ ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರ್ೀ॥5॥ 
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ಸಾನನಾಚಾರಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸ ಧ್ನ್ಯಾಃ ಪುಣಯವಧ್ಯನ್ಾಃ। 
ಏವಂ ಮತನಿೀನಾಂ ವಚನ್ಂ ನಿಶಮಯಸ ತ್್ ೀ ನಿತ್ಾನ್ುಂ ನಿಜಶ್ಷ್ಯಸಙ್ಗ್ಘನ್ । 
ಉವಾಚ ಭಕಯನಿವತಾಃ ನ್ಮರದ್ೀಹಾಃ ಸಾಧ್ ಚಿತಮ್ ವಾಕಯಮತದಿೀರರ್ನ್ ಸನ್॥6॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಶತರಣವನ್ತು ಮತನ್ರ್ಸಸವ್ೀಯ ಭಕುಭಾವ್ೀನ್ ಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ। 

ಪನ್ನಗಾಚಲನಾರ್ಸಯ ಕನಾಯಸಙ್ುರಹಣಂ ಶತಭಮ್ ॥ 7 ॥ 
 

ಕದಾಚಿದ್ವೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸತು ಔಷ್ಧ್ಾರ್ಯಂ ಸವರ್ಂ ಹರಿಾಃ। 

ಗಮನಾಿವಮತಖ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ನಿಜಯಗಾಮಾರತಣ್ ೀದ್ಯೀ॥8॥ 
 

ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ವರಾಹಸತು ಮೃಗರಾರ್ಯಂ ಸಸ ಕರಾಃ। 
ಶಾರಮಾಕಹಾರಿಣಂ ರ್ಜತ್ಾವ ದ್ೈತಯಂ ವೃಷ್ಭನಾಮಕಮ್॥9॥ 

 

ರ್ದಾ ಗತಸುದಾ ದ್ೀವೀ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಮ್। 

ಗಜಯನ್ುಾಃ ಕ್್ ೀಽಸ್ತ ಕ್್ ೀಽಸ್ತೀತ ಸ ಕರಾಸುತರ ಚಾರ್ರ್ತಾಃ॥10॥ 
 

ತ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಗದಿೀಶಸತು ತತರ ಲ್ಲೀನ್ ೀ ಭವದ್ಧರಿಾಃ। 

ಲ್ಲೀನ್ಂ ತಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವರಾಹವದ್ನ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥11॥ 
 

ವ್ೈಕತಣಾಠದಾಗತಂ ಮತ್ಾವ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಶ್ರರ್ಾಃಪತಮ್। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ದ್ೀವಂ ಧ್್ೈರ್ಯಮಾಲಮ್ಯ ಬತದಿಧಮಾನ್। 
ಸ್ ೀಽಪ ಶ್ವೀತವರಾಹಂ ತಂ ಜಾನ್ನ್ವಲ್ಲೀಕತಸುದಾ। 

ನಿರಿೀಕ್ಷಯಮಾಣ್ ೀ ಸ್ ೀತೆಣಠಂ ನಿಗಯತ್್ ಯೀನ್ುರಮಭಯಧ್ಾತ್। 

ತತ್್ ೀನ್ ಯೀನ್ಯವಿಲ್ ೀಕ್್ ೀತಥ ಅಶತರಸನ್ದಗಧಲ್ ೀಚನೌ ॥12 ॥ 
 

ಕ್್ ರೀಡನಾರಾರ್ಣೌ ಸಾಕ್ಾದ್ ರಪದ್ವನ್ದಾವಿರಾರ್ಜತ್ೌ। 

ಉಚತತತಭಾಯಷ್ಣಂ ಚ್ ೀಭೌ ದ್ಶಯರ್ನ ುೌ ವಿಡಮ್ನ್ಮ್ ॥13॥ 
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ತಯೀಸುದ್ತಾತಂ ಕಮಯ ದ್ೃಷಾಟಾ ಬರಹಮಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ। 

ವವಷ್ತಯಾಃ ಪುಷ್ಾವಷಾಯಣಿ ಕ್್ ರೀಢನಾರಾರ್ಣ್ ೀಪರಿ ॥ 14॥ 
 

ರ್ಥಾರ್ತಗಂ ರ್ಥಾದ್ೀಶಂ ರ್ಥಾಕ್ಾಲಂ ರ್ಥಾವರ್ಾಃ। 

ತಥಾವತ್ಾರಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ರಮತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ ॥ 15॥ 
 

ಏವಂ ವದ್ನ್ುಾಃ ಸತರಪುಙ್ುವಾಸ ು್ೀ ವಿಚಿತರಮಾರಾಂ ಜಗದಿೀಶಚ್ೀಷಟತಮ್। 

ಸತುವನ್ು ಊಚತಾಃ ಪರಮಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ು ಶ್ೈಲಸಯ ರಮಾಪತ್್ೀಶಾ ॥16॥ 
 

ಇತಯನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಭಾಷ್ಮಾಣೌ ಸಾಕ್ಾನಾನರಾರ್ಣ್ ೀವುಬೌ। 

ಸಕ್ೌತತಕಂ ಚ ಸಂವಿೀಕ್ಷಯ ಸತುತ್ಾವ ಸವಂ ಸವಂ ಪದ್ನ್ುತಾಃ। 

ಗತ್್ೀ ದ್ೀವಗಣ್ೀ ತತರ ವರಾಹ್ ೀ ಹರಿಮಬರವಿೀತ್। 
ವರಾಹ ಉವಾಚ 

ತಯಕ್ಾುಾ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕಂತತ ಕಮರ್ಯಂ ತವಮಿಹಾಗತಾಃ॥17॥ 
 

ತದ್ವದ್ಸವ ಮಹಾಭಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಾನ್ನ್। 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪು ಉವಾಚ ಕ್್ ರೀಡರ ಪಣಮ್॥18॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಭೃಗ್ ೀರಙ ಘ್ರಪರಹಾರಾಚಾ ರಮಾ ಕ್್ ಲಾಿಪುರಂ ಗತ್ಾ। 

ತ್್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಸಂತಪುಾಃ ತಯಕ್ಾುಾ ವ್ೈಕತಣಠಮತತುಮಮ್ ॥19॥ 
 

ಇಹಾಗತ್್ ೀ ಧ್ರಾಕ್ಾನ್ು ವಲ್ಲೀಕ್್ೀ ತವ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ। 

ನಿವಸನ್ುಂ ಚ ಮಾಂ ದ್ೀವ ಧ್್ೀನ್ತಪಾಲ್ ೀಹಯತ್ಾಡರ್ತ್॥20॥ 
 

ಕತಠಾರ್ೀಣಾಸ್ತಧ್ಾರ್ೀಣ ತತ್ ಕ್ಷತಂ ಮಾನ್ತು ಬಾಧ್ತ್್ೀ। 

ಔಷ್ಧ್ಾರ್ಯಂ ವರಾಹಾಸ್ತಮನ್ ಗಚಾಾಮಿ ಚ ನಿರನ್ುರಮ್ ॥21॥ 
 

ದ್ೈವ್ೀನ್ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತಮ ತ್ಾವಮತ್್ೈವ ಧ್ರಾಧ್ರ್ೀ। 

ಅತ್್ೈವ ನಿವಸಾಮಿೀತ ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ಮಮ ವತಯತ್್ೀ ॥22॥ 
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ಸಥಲಂ ದ್ೀಹಯವನಿೀಕ್ಾನ್ು ರಾವತೆಲ್ಲರ್ತಗಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪುೀ ವರಾಹವದ್ನ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥23॥ 
 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ದ್ೀವಂ ಸಥಲಂ ಮೌಲ್ಯೀನ್ ಗೃಹಯತ್ಾಮ್। 

ಇತ ವಾಕಯಂ ತತಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಪರೀವಾಚ ಮಧ್ತರಂ ವಚಾಃ॥24॥ 
 

ಪರರ್ಮಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ಚ ಸಾಯನ್ನೈವ್ೀದ್ಯಂ ಕ್ಷಿೀರಸ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಇದ್ಮೀವ ವರಂ ದ್ರವಯಂ ದ್ದಾಮಿ ಕರತಣಾನಿಧ್್ೀ॥25॥ 
 

ದಾಸಾಯಮಿ ರ್ತ್ ು್ೀ ಭ ಕ್ಾನ್ು ತದ್ಙ ು್ೀಕತರತ ಮಾಧ್ವ 

ವರಂ ದ್ರವಯಮಿದ್ಂ ತ್ಾತ ಕೃಪಾಂ ಕತರತ ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ। 
 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಹರಿಣಾ ಕ್್ ರೀಡ್ ೀ ಹರಯೀ ಸಾಥನ್ಕ್ಾಙ ಷ್ಣ್ೀ 

ತದಾ ದ್ದೌ ಹರ್ೀಾಃ ಪಾದ್ಶತಮಾತರಂ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 
ಪರಸಾರಂ ವಿನ್ ೀದ್ಂ ತ್ೌ ಕತವಾಯಣಾವ್ೀಕರ ಪಣೌ 

ಮೀಹನಾರ್ಯಂ ಹಯಭಕ್ಾುನಾಂ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭಕುಸ್ತದ್ಧಯೀ॥26॥ 
 

ಏವಂ ಹಿ ಕರೀಡತ್್ೀ ತತರ ವಾರಾಹ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ। 

ತದಾರಭಯ ಧ್ರಾಕ್ಾನ್ ುೀ ಬಕತಲಾಂ ಪಾಕಕ್ಾರಿಣಿೀಮ್ ॥ 27 ॥ 
 

ಅಪಯರಾಮಾಸ ದ್ೀವಾರ್ ಸ್ೀವಾರ್ಯಂ ತ್ಾಂ ಧ್ರಾಪತಾಃ। 

ಭ್ ೀಜನಾರ್ಯಂ ರಮೀಶಸಯ ಶಾಯಮಾಕ್ಾನ್ನಂ ನಿರನ್ುರಮ್॥28॥ 
 

ಸಮಧ್ತ ಪ್ರೀಷ್ರ್ನ್ಯನ್ನಂ ತರಾ ಬಕತಲಮಾಲರಾ। 

ಸಾ ಬಾಲಾ ಭಕುನಿರತ್ಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಸನಿನಧ್ೌ॥29॥ 
 

ಅನ್ನಪಾನೌಷ್ಧ್ಾದ್ಯೈಶಾ ಪಾದ್ಸಂವಹನಾದಿಿವಾಃ। 

ಪೂಜರಾಮಾಸ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನಿರಾಮರ್ಮ್॥30॥ 
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ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ಶತರತಂ ಸ ತ ಮಹಾಭಾಗ ದ್ೀವಾಗಮನ್ಮತತುಮಮ್। 

ವರಾಹದ್ಶಯನ್ಂ ನಿತಯಂ ವಾಸಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಭ ಧ್ರ್ೀ॥31॥ 
 

ಬಕತಲಾ ಸ್ೀವಕ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ಕ್ಾ ಸಾ ಪೂವಯಂ ವದ್ಸವ ನ್ಾಃ। 
ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಪುರಾ ರ್ಶ್್ ೀದಾ ಬಕತಲಾ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಜನ್ನಿೀಹಯಭ ತ್। 

ಅದ್ೃಷಾಟಾನ್ನ್ುರ ಪಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ತನ್ರ್ಸಯ ಸಾ ॥32॥ 
 

ಕಲಾಯಣಂ ಸತಖ್ದ್ಂ ಸವಸಯ ತದ್ರಾಚತ ತಂ ಹರಿಮ್। 
ರ್ಶ್್ ೀದ್ ೀವಾಚ 

ಮನ್ಸ್ತಸೀದ್ತ ಮೀ ಕೃಷ್ಣ! ತವ ಕಲಾಯಣವಿೀಕ್ಷಣ್ೀ॥33॥ 
 

ದ್ಶಯರ್ಸಯ ರಮಾನಾರ್ ರ್ಶ್್ ೀದ್ನ್ನ್ದವಧ್ಯನ್। 
ಕಲಾಯಣಾದಿ ಮಹಾಪುಣಯಂ ಪಾವನ್ಂ ಚರಿತಂ ತವ 

ತಥ್ೀತತಯಕ್್ ುೀ ರಮಾನಾರ್ಾಃ ಸ್ ೀವದ್ನ್ಮಧ್ತರಂ ವಚಾಃ। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಜನ್ಮನ್ಯನ್ನ್ುರ್ೀ ದ್ೀವಿ ತ್ಾವಕೀನ್ಂ ಮನ್ ೀರರ್ಮ್। 

ಶ್ರೀಶಲ್ೀ ಪೂರಯಿಷಾಯಮಿ ಕಞ್ ಾ್ತ್ಾೆಲಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್। 

ದ್ೀವ್ೀನ್ೀತಥಂ ದ್ತುವರಾ ಸಾತಯಜತ್ ು್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ। 

ಕಲ್ೀವರಂ ತತ ಕಲಾಯಣಿ ರ್ಶ್್ ೀದಾನ್ನ್ದವಲಿಭಾ ॥ 33॥ 
 

ತಸಾಯಾಃ ಪರೀತ್್ಯೈ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಕಲೌ। 

ಆವಿಭ ಯರ್ ರ್ಶ್್ ೀದಾರಾಸ್ ುೀಷ್ಕ್್ೈಗತಯಣಕಮಯಿವಾಃ ॥34॥ 
 

ಕರೀಡನಾನಸ ು್ೀ ಜಗದ್ ಯೀನಿಾಃ ನಿದ್ ೀಯಷ್ ೀಽಪೀಶವರ್ ೀಽವಸನ್। 

ಕಲೌ ಕಲಮಷ್ಚಿತ್ಾುನಾಂ ಪಾಪಾಚಾರಪರಾತಮನಾಮ್ ॥35 ॥ 
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ರಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ರಮಾಕ್ಾನ್ ುೀ ರಮತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 

ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಸತರಾಣಾಂ ಮತಕುಕ್ಾರಣಾತ್॥36 ॥ 
 

ಸವಭಕ್ಾುನಾಂ ಹಿತ್ಾಯೈವ ವಿರಕ್ಾುನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಮತಕುಮಾಪಾದ್ರ್ನ್ ದ್ೀವಾಃ ಕರೀಡತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್ಾಕೃತಾಃ॥37॥ 
 

ಕರೀಡತ್್ೀಚಾಽತಮಕ್್ೈವಲ್ಯೀ ಜಗತ್ಾಾಲಕಬಾಲಕಾಃ। 

ಜಗನ್ ೀಹನ್ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಲ್ಲೀಲಾಮಾನ್ತಷ್ಮ ತಯಮಾನ್॥38॥ 
 

ನ್ ಕೃತಂ ದ್ೀವಸಙ ಘ್ೈಶಾ ನ್ ಕೃತಂ ವಿಶವಕಮಯಣಾ। 

ಸ್ವೀಚಾರಾ ಕರೀಡತ್್ೀ ತತರ ಇಚಾಾರ ಪವಿರಾರ್ಜತಾಃ॥39॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ರ್ಶ್್ ೀದಾಾಃ ಬಕತಲಾಭವತ್। 

ಸಾ ಕರಿಷ್ಯತ ಕಲಾಯಣಂ ಹರ್ೀವ್ೈಯಕತಣಠವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥40॥ 
 

ಕಮಲಭಯಂ ಹರೌ ತತಷ್ಟೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಮಾದ್ಾಃ| 

ಕಶ್ಾದ ದ್ೀವಂ ಪೂಜರ್ತ ಕೃಶ್ಾದ ದ್ೀವ್ೀನ್ ಪೂಜಯತ್್ೀ॥41॥ 
 

ಹನ್ ಮತ್ಾ ಪೂರ್ಜತ್್ ೀಽಪ ಸವರ್ಮಜತಯನ್ಮಚಯತ। 

ಕ್್ ೀ ವಣಯಯೀದ್ಧರ್ೀಾಃ ಕರೀಡಾಂ ವಿಚಿತ್ಾರಂ ಜನ್ಪಾವನಿೀಮ್॥42॥ 
 

ನಿತಯಶತದ್ಧಸಯ ವ್ೈ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕಮನ್ನಸಾಯಿವವನ್ದನ್ೀ। 

ಕೃತ್್ೀ ಪುಣಯಂ ಋಷೀಣಾಂ ತತ ನ್ ಕೃತ್್ೀ ದ್ ೀಷ್ಸಙ್ುರಹಾಃ॥43॥ 
 

ತಸಾಮತ ಾಜಯಸತಸರ್ೈರ್ಯಜ್ಞ್ೀ ಋಷಿವಸುತುಾಕ್್ ೀವಿದ್ೈಾಃ। 

ಪತೃಿವಭ ಯಮಿಪ್ೈವಿಯಪ್ರಯೈಾಃ ಮಾನ್ವ್ೈರಾಕ್ಷಸ್ೈಜಯನ್ೈಾಃ॥44॥ 
 

ಕಲೌ ಕಲತಷ್ಚಿತ್ಾುನಾಂ ಪಾಪಾಚಾರತ್ಾತಮನಾಮ್। 

ರಕ್ಷಣಾರ್ಯಂ ರಮಾಕ್ಾನ್ ುೀ ರಮತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ॥ 
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ದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಮೀಹನಾಥಾಯರ್ ಸತರಾಣಾಂ ಮೀದ್ನಾರ್ ಚ| 

ಕರೀಡತ್್ೀ ಬಾಲಕ್್ೈಬಾಯಲ್ ೀ ಜಗತ್ಾಾಲಕಬಾಲಕಾಃ॥ 
ಜಗನ್ ೀಹನ್ಸೌನ್ದರ್ಯ ಲ್ಲೀಲಾಮಾನ್ತಷ್ವಿಗರಹಾಃ| 

ನ್ೈತದ್ ರಪಂ ಕೃತಂ ದ್ೈವ್ೈಾಃ ನ್ ಕೃತಂ ವಿಶವಕಮಯಣಾ॥ 

ಸ್ವೀಚಾರಾ ಕರೀಡತ್್ೀ ತತರ ಸ್ವೀಚಾಾರ ಪ ವಿರಾರ್ಜತಾಃ। 

ಕ್್ೀತರಸಯ  ಮಹಿಮಾ ದಿವಾಯ ತತುೀರ್ಯಸಯ ಚ ವ್ೈಭವಮ್। 

ತತರ ಸಾಕ್ಾದ್ರಮಾಕ್ಾನ್ುಾಃ ಕಂ ತತರ ಸತಕೃತಂ ಫಲಮ್॥45॥ 
 

ಬಹತಜನಾಮರ್ಜಯತ್್ೈಾಃ ಪುಣ್ಯೈಾಃ ಲಭಯತ್್ೀ ಕ್್ೀತರದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ತತ್ಾರಪ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರ್ೀಾಃ ದ್ಶಯನ್ಂ ಮತಕುದ್ಂ ಪರಮ್। 

ದ್ತಲಯಭಂ ದ್ೀವಸಙ್ಗ್ುನಾಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ತತ ಕ್ಾ ಕಥಾ ॥46॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್॥ 

 

Start edit ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಕದಾಚಿದ್ವೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸತು ಚಿನ್ುರಾಮಾಸ ವ್ೈ ಹರ್ಮ್। 

ಮನ್ಸಾ ಚಿನ್ಯಮಾನ್ೀ ತತ ಹರ್ಾಃಪರತಯಕ್ಷತ್ಾಂ ಗತಾಃ॥1॥ 
 

ವಾರ್ತರಶಟತವಮಾಪನ್ ನೀ ರಜತಜಸುತ್ಾುಾಿವಮಾನಿನಿೀ 

ಉಪಾಸಪಯತಸಾರ್ಂ ಲಕ್ಷಿಮೀ ತತ್್ ೀಽಶವಂ ತಂ ಸಪೂಜರ್ನ್। 
ತಸ್ ಯೀಪರಿ ಸಮಾತಷ್ಠತಸವಾಯಭರಣಭ ಷತಾಃ 

ಶತಭರವಸರಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಹಸುಂ ಬಿಭರತುಥ್ ೀಪರಿ। 

ಕ್ಾಞ್ ಾ್ೀಂ ಬಧ್ಾವ ರಮಾಕ್ಾನ್ುಾಃ ಕ್ಾಞ್ ಾ್ದಾಮವಿರಾರ್ಜತಾಃ॥2॥ 
 

ಶತಭರವಸರಂ ಪರಿೀಧ್ಾರ್ ಪಞ್ಾಹಸ್. ತಥಾ ದ್ಧ್ತ್। 
ಆದ್ಶಾಯಲ್ ೀಕತಂ ಕೃತ್ಾವ ಧ್ೃತ್ಾವ ಶತಭಾರಂ ಚ ಮೃತುಕ್ಾಮ್॥3॥ 
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ತನ ಧ್ಯೀ ಕತಙ್ತೆಮಸಾಯಪ ತಲಕಂ ಸಮನ್ ೀಹರಮ್। 

ಪೂಗಿೀಫಲ ಸತ್ಾಮ ್ಲಂ ಚ ಣಯನಿಕ್ಷಇಪುಪಾತರಕಮ್ ॥4॥ 
 

ಆದ್ಶಯಂ ಮೃತುಕ್ಾಂ ಶತಭಾರಂ ತಥಾ ಕತಙ್ತೆಮಭಾಜನ್ಮ್। 

ಸವಣಯನಿಮಿಯತ ವಸ್ರೀಣ ಬಧ್ಾವ ತತ ಕಟಿಮಧ್ಯತಾಃ॥5॥ 
 

ಸವಣಯಯೀಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತ್ಾಙ್ುಾಃ ಕಣಾಠಭರಣಭ ಷತಾಃ। 

ಕಙ್ೆಣಾಙ್ೆ ತದ್ ೀಭಾಯಯಂ ವ್ೈ ಸಮ ಾಣಯವರಗಾತರಕಾಃ॥6॥ 
 

ಭತಜಕೀತ್ಾಯಯ ರತನಮರಾಯ ರಾಜಮಾನಾಙ್ತುಲ್ಲೀರ್ಕ್್ೈಾಃ। 

ಕತಙ್ತಕತಮಾಕುಸತಗನ ಧ್ೀನ್ ಲ್ಲಪಾುಙ್ುವರರಾರ್ಜತಾಃ। 

ಕಬರಿೀಕೃತಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಸಕುವಸರಂ ಸತವ್ೀಪವಯ ಚ॥7॥ 
 

ಲಮಿ್ಾಃ ಪುಷ್ಾಜಾಲ್ೈಶಾ ಕಖನ್ಧಗ್ೈಾಃ ಪರಿಭ ಷತಾಃ। 

ಸತವಣಯರತನಸಮ್ನ್ಧ ಪಾದ್ತಕ್ಾಗ ಹಿತ್ಾಙ ಘ್ರಕಾಃ॥ 
ಧ್ನ್ತಬಾಯಣಧ್ರಶ್ರಯೀಮಾನ್ ರಾಕ್ಾನ್ಮನ್ಮರ್ಮನ್ಮರ್ಾಃ 

ಏವಂ ಮನ್ ೀಹರಂ ರ ಪಂ ಧ್ೃತ್ಾವ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ॥8॥ 
 

ಹರ್ಂ ರತನಸಮಾಕೀಣಯಮತಪಬಹಯಣಭ ಷತಮ್। 

ಸತವಣಯತಲಕ್್ ೀಲಾಹಸ್ತವಕರಂ ವಾರ್ತಮನ್ ೀಜವಮ್॥9॥ 
 

ನಿೀಲವಣಯಂ ಪಾಣತಡಪಾದ್ಂ ಹಸುಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀನ್ನತಮ್। 

ಆರತಹಯ ದ್ೀವಮಣಾಯದಿ ಸವಯಲಕ್ಷಣಸಂರ್ತತಮ್॥10॥ 
 

ಆವರತಹಯ ಗಿರಿಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮೃಗರಾರ್ಯಂ ಜಗಾಮ ಸಾಃ। 

ಮೃಗಾನ್ ಬಹತವಿಧ್ಾಕ್ಾರಾನ್ ಸ್ತಂಹಶಾದ್ ಯಲಜಮತ್ಕ್ಾನ್॥11॥ 
 

ಮಾತನಾಙನ್ ಶರಭಾನ್ ಘೀರಾನ್ ಏಣಾನಾವ ಮಹಿಷಾನ್ಪ। 

ಜರ್ಘನ್ ವಿಪನ್ೀ ದ್ೀವಾಃ ಸಞ್ಾರನ್ ಸ ಇತಸುತಾಃ॥12॥ 
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ತತ್್ರೀಕಂ ಹಸ್ತುಪಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮದ್ಮತುಂ ವನ್ೀಚರಮ್। 

ತಂ ಹನ್ತುಮಗಮ ತಾೃಷ್ಠ ಮನ್ತಸೃತಯ ರಮಾಪತಾಃ॥13॥ 
 

ಸ ಜಗಾಮ ವನ್ೀ ದ್ ರಂ ಭರಾದಿಾೀತ್್ ೀ ವೃಷಾಕಪ್ೀಾಃ। 

ಯೀಜನ್ಂ ಸಾಧ್ಯಕಂ ಗತ್ಾವ ತತರ ದ್ೀವಂ ಜನಾಧ್ಯನ್ಮ್॥14॥ 
 

ದ್ಣಡವತಾತತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಶತಣಾಡಮತದ್ುಮಯ ಗಜಯರ್ನ್। 

ರ್ದಾ ನ್ತಸುದಾ ಕನಾಯ ಕೃಷಟಮಾಗಯಮತಪಾಗತ್ೌ॥15॥ 

ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ಸಾ ಕನಾಯ ಕಸಯ ಸಮ್ದಾಧ ಕಮರ್ಯಂ ವನ್ಮಾಗತ್ಾ। 

ಕಸ್ಯೀರ್ಂ ತನ್ರಾ ಸವಯಂ ತದ್ವದ್ಸವ ಮಹಾಮತ್್ೀ ॥16 ॥ 
 

ಇತ ತ್್ೈಶಾ ಸಮಾಜ್ಞಪುಾಃ ಸ ತಾಃ ಪರಮಧ್ಾಮಿಯಕಾಃ। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ಭಕ್ಾಯ ಸನ್ ದೀಷ್ ೀದಿರಕುಮಾನ್ಸಾಃ॥17॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಶತರಣವನ್ತು ಮನ್ರ್ಸಸವ್ೀಯ ಕನಾಯರಾ ಜನ್ಮ ಪಾವನ್ಮ್। 

ಪುರಾತತ ದಾವಪರಸಾಯನ ು್ೀ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್॥18॥ 
 

ರ್ತದ ಧ್ೀ ತತ ಭಾರತ್್ೀಽತೀತ್್ೀ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಕಲೌ। 

ವಿಕರಮಾಕ್ಾಯದ್ಯೀ ಭ ಪಾಾಃ ಸವಗಾಯಲ್ ೀಕಂ ರ್ದಾ ರ್ರ್ತಾಃ॥19॥ 
 

ತತ್ಾೆಲಾನ ು್ೀ ವತಸರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೀ ಚ ಸಮಾಗತ್್ೀ। 

ಚನ್ದರವಂಶ್ೀ ನ್ೃಪಾಃ ಕಶ್ಾತತಸವಿೀರ ಇತ ನಾಮಕಾಃ॥ 20॥ 
 

ಜಜ್ಞ್ೀ ಸತಧ್ಮಯಸುತತಾತರಾಃ ತತತಸತ್ೌ ನ್ೃಪಪುಙ್ುವೌ। 

ಆಕ್ಾಶತ್್ ೀಣಡಮಾನಾಖೌಯ ಸವಯಲ್ ೀಕರ್ಶಸೆರೌ॥21॥ 
 

ಧ್ಮಿಯಷ ಠೌ ದ್ೃಢಭಕ್ ುೌ ತ್ೌ ನಾರಾರ್ಣಪರಾರ್ಣೌ। 

ಜ್ಯೀಷ್ ಠೀ ವಿರ್ನ್ನೃಪಸಾಸಧ್ತಾಃ ಕನಿಷ್ಠಸ್ ುೀಣಡಮಾನ್ನೃಪಾಃ॥22॥ 
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ತ್್ ೀಣಡದ್ೀಶಾಧಿಪೀ ಭ ತ್ಾವ ಶಶಾಸ ಪೃರ್ಥವಿೀಮಿಮಾಮ್। 

ರಕ್ಷಮಾಣ್ೀ ನ್ೃಪ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಜನಾ ಧ್ಮಯಪರಾರ್ಣಾಾಃ॥23॥ 
 

ನಿರಾತಙ್ೆಂ ಭವತಸವಯಂ ಜಗತ್ ಸಾಥವರಜಙ್ುಮಮ್। 

ಗಾವೀ ಬಹತಪಯೀದಾಶಾ ನಾರ್ಯಾಃ ಪರಿಪರಾರ್ಣಾಾಃ॥24॥ 
 

ಕದಾಚಿತತಾತರಕ್ಾಙ ಷ್ೀ ನ್ ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ಭವನ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ। 

ಆಪುತ್್ ರೀ ನ್ೃಪತದ್ತಯಾಃಖಾದ್ತುರತಂ ಪರೀವಾಚ ಭಕುತಾಃ॥25॥ 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ ಉವಾಚ 

ಅನ್ತಭ ತಮಿದ್ಂ ರಾಜಯಂ ಹಸುಶವ ರರ್ಸಙ್ತೆಲಮ್। 

ನಾನಾದಾನ್ಂ ಕೃತಂ ಚ್ೈವ ತೀರ್ಯರಾತ್ಾರ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥26॥ 
 

ನಾನ್ತಭ ತಂ ಪುತರಸೌಖ್ಯಂ ಪತೃಣಾಂ ಮತಕುದ್ಂ ದಿವಜ। 

ಕಂ ಮರಾಚರಿತಂ ಪಾಪಂ ಕಸಯ ಪುತ್್ ರೀ ಹತಾಃ ಪುರಾ॥27॥ 
 

ತ್್ೀನ್ಪಾಪ್ೀನ್ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ನ್ ಪಾರಪುಂ ಪುತರ ಜನ್ಮ ಮೀ। 

ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ನ್ೈವ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ ಪುತರಸಯ ಮತಖ್ಪಙ್ೆಜಮ್॥28॥ 
 

ಕಣಾಯಭಾಯಂ ನ್ ಶತರಶಯಬದಾಃ ಪುತ್್ರೀಣ ರತದ್ತ್ಾ ಕೃತಾಃ। 

ತವಜ್ೀನ್ದರ ಪತೃಬನ್ ಧನಾಂ ದ್ತಗಯತಶಾ ಭವ್ೀತುತಾಃ॥29॥ 
 

ಅಪುತರಸಯ ಗತನಾಯಸ್ತು ಇತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ। 

ಪುತ್್ರೀಣ ರತಕಮಪಾತ್್ರೀ ತತ ನ್ ಭತಕಂ ಹಿ ಮರಾ ಸಹ॥30॥ 
 

ಮದ್ಙ್ೆ ೀ ಕೃತಭ ಷ್ಶಾ ಲಾಲ್ಲತ್್ ೀ ನ್ ಮರಾ ಸತತಾಃ। 

ಪಾಪಷ್ ಠೀಽಹಂ ದ್ತರಾಚಾರಿೀ ಹಯಪುತ್್ ರೀಽಹಂ ದ್ರಿದ್ರವಾನ್ ॥31॥ 
 

ಭ ಷ್ಣಾನ್ ಕೃತ್ಾನ್ಯದ್ಯ ಪುತ್ಾರರ್ಯಂ ರ್ತನತ್್ ೀ ಮರಾ। 

ತ್್ೀಷಾಂ ಪಾರಪುೀ ನ್ ಮೀ ಜನ್ಮ ಪುತರಾಃ ಪತೃಹತ್್ೀ ರತಾಃ॥ 32॥ 
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ಪುತ್ಾರರ್ಯಂ ಕವಚಂ ಕೃತ್ಾವ ಇತ ಏಹಿೀತ ನ್ ೀದಿತಮ್। 

ಪುತರಹಿೀನ್ಂ ಚ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಷ್ಯನಿು ರ್ಮಕಙ್ೆರಾಾಃ॥33॥ 
 

ಗಚಾ ರಾಜನ್ ತವರ್ೀಣ್ೈವ ರ್ಮಸಯ ಭವನ್ಂ ಪರತ। 

ಪಾಶಕಣಿಠತ ಸವಾಯಙ್ುಾಃ ಕಮತವಕ್ಾಯಮಯಪುತರವಾನ್॥ 34॥ 
 

ಲ್ಲಖಿತಂ ಚಿತರಗತಪ ು್ೀನ್ ಹಯಪುತರತವಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ। 

ಮದ್ುಭಯಜಾತಪುತ್್ರೀಣ ಮಾಜಯನ್ಂ ತತ ಕದಾ ಭವ್ೀತ್॥35॥ 
 

ದ್ತರಾಚಾರಾತದ್ತಬತಯದ ಧ್ೀ ಹಯಪುತ್್ರೀತ ರ್ಮೀನ್ ಚ। 

ಭಾಷತಂ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಕಾಃ ಪುಮಾಸಾಥತತಮತತಸಹ್ೀತ್॥ 36॥ 
 

ನ್ಷ್ಟದಿೀಪೀತ ನ್ೈಷ್ತಠರ್ಯಾಃ ಕಷ್ ಟೀದ್ ಾತ ಕಲ್ೀವರಾಃ। 

ವೃಥಾ ಜಾತ್್ ೀತಪಾಪಾತ್ಾಮ ಆತ್ಾಮನ್ಂ ನ್ರಕ್ಾವಹಮ್॥37॥ 
 

ಪುತರಹಿೀನ್ಂ ಕತಲಞ್ಚಾಪ ಹಯನಿೀರಂ ಕ ಪಗಹವರಮ್। 

ಭತೃಯಹಿೀನಾಂ ರ್ಥಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ನಿನ್ದನಿು ಜನ್ಸಂಸದಿ॥38॥ 
 

ಕಙ್ೆರ್ ೀಮಿ ಮಹಿೀದ್ೀವ ಕವ ಗಚಾಾಮಯದ್ಯ ಕ್ಾಗತಾಃ। 

ಕಂ ದ್ೀಂ ಶರಣಂ ಗತ್ಾವ ಭವಾಬಿಧಂ ಪರತರಾಮಯಹಮ್॥39॥ 
 

ರತದ್ನ್ುಂ ಪುತರಮಾಲ್ ೀಕಯ ವಾಚಂ ಪ್ರೀಮಾಣರ್ ವಾ ಮರಾ। 

ನ್ ೀದಿತ್ಾ ಮಾರತದ್ಸ್ವೀತ ವಿನಿನಾದತಮಸತೀಂ ರತಷಾ ॥40॥ 
 

ಪರ್ಾಃ ಸಮಾಾರ್ಯೀತ್ಾಯಶತ ಚ್ ೀಚ್ೀತ್ಾುಾಂ ತ್ಾಡರಾಮಯಹಮ್| 

ಘ್ಣಾಟಂ ಚ ಪರತಮಾ ದ್ೀಹಿ ಪುತರಸಯ ಫಲಕನ್ತದಕ್್ೀ॥41 
 

ಗಜಮಾರ್ ೀಪಯ ತನ್ರ್ಂ ಕತರತ ಗಾರಮಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್। 

ಸಭಾಂ ಕಚಾಾಮಯಹಂ ರಾಜ್ಞಿ ತಥಾ ತ್ಾಲಸವನ್ೀನ್ ಚ ॥ 42॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 52 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಬಾಲ್ಯೀ ನ್ ಜಾತಕಮಾಯಣಿ ತಥಾ ಪುತ್ಾರಿವದ್ಂ ದಿವಜ। 

ಕವಚಂ ಕ್ಾರಯಿತ್ಾವ ತತ ಶ್ರ್ ೀಭ ಷ್ಣಮದ್ತಾತಮ್॥ 43॥ 
 

ಕ್್ೀಶಭ ಷ್ಣಮತಯನ್ುಂ ರತನವಜರಸಮಾಕತಲಮ್। 

ಭ ಷ್ಯಿತ್ಾವ ಶ್ಶತಂ ನಾಹಮಾಲ್ ೀಕಯ ಪರೀತಮಾಪುವಾನ್॥44॥ 
 

ಅಙ್ಗ್ೆರ್ ೀಪಯ ತನ್ರ್ಂ ನ್ ಮರಾ ಲಾಲ್ಲತಸತಸತಾಃ। 

ನ್ ೀಪನಿೀತ್್ ೀತಪರೀತ್್ೈವ ಸತತ್್ ೀ ಮೀ ಪಞ್ಾವಾಷಯಕಾಃ॥45॥ 
 

ಅಷ್ಟಮೀವಾರ್ ದ್ಶಮೀ ನ್ ಕೃತ್್ ೀ ದಾರಸಙ್ುರಹಾಃ। 

ತ್್ೀನಾರ್ಜಯತನ್ಂ ಧ್ನ್ಂ ಬರಹಮನ್ ನೀಪರ್ಜೀವಿತಮದ್ಯ ಮೀ॥45 ॥ 
 

ಅಿವಷಚಯ ಸತತಂ ರಾಜ್ಯೀ ಭಾರ್ಯರಾಕೃತ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್। 

ನ್ ಗತಂ ಚ ವನ್ಂ ಬರಹಮನ್ ಪಾರಮಾರಾಯಗತಂ ಮಮ॥ 47॥ 
 

ಅಹ್ ೀ ದ್ರಿದ್ರಸಯ ಮಹಾನ್ತಭಾವ ಸತತಾತರ ಹಿೀನ್ಸಯ ಗತಭಯವ್ೀತ್ಾಯ। 

ವೃಥಾ ಶರಿೀರಂ ಘ್ಟ್ಕತಡಯಸನಿನಭಮ್ ಜಾತಂ ಸತಧ್ಮಯಸಯ ಕತಲ್ೀ ಸತಪಣ್ಯೀ॥48॥ 
 

ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮನಾಥಾಯನಾಂ ದ್ಲಯಭಂ ಪುತರಜನ್ಮ ಚ। 

ಬಹತಪುಣಯವಶಾತತಾತ್್ ರೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಮಾನ್ವೀದ್ರ್ೀ ॥49॥ 
 

ಅಸಾಮಕಮತಪಾಪಾನಾಂ ಕನ್ಯಕ್ಾ ನ್ೈವಚಾಭವತ್। 

ಸತತಾತರೀ ನ್ೈವ ಸಋಜಾತ್ಾ ಧ್ಮಯಸನಾುಸಂಜ್ಞಿಕ್ಾ॥50॥ 
 

ವರದಾಚತಯತ ರಙ ು್ೀಶ ಜಗನಾನರ್ ಜಗದ್ತುರ್ ೀ। 

ಸತಬರಹಮಣಯ ಸತರಾಧಿೀಸ ಕೃಪಾಂ ಕತರತ ಕೃಪಾನಿಧ್್ೀ॥ 51॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ರಮಾಕ್ಾನ್ು ವರಾಹವದ್ನಾಚತಯತ। 

ನಾರಾರ್ಣ ನ್ಗಾಧಿೀಶ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನ್ಮೀಸತು ತ್್ೀ॥52॥ 
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ಸತಪುತರವನ್ುಾಃ ಖ್ಲತ ಭಾಗಯವನ್ ುೀ ಹಯಪುತರವನ್ುಾಃ ಖ್ಲತ ಭಾಗಯಹಿೀನಾಾಃ। 
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮತತುರಣ್ೀ ಹಯಶಕ್ಾುಾಃ ಕ್ಾ ನ್ ೀ ಗತಾಃ 

ಕಮಯಫಲಾನ್ತಭ್ ೀಗಿನಾಮ್॥53 
 

ಏವಮತಕುವಾ ಮಹಿೀದ್ೀವಂ ವಿರರಾಮ ಮಹಿೀಪತಾಃ। 

ಕ್ಾನ್ ಿೀಕ್ಾನ್ ಹಾ ಗಮಿಷಾಯಮಿ ಕ ರರಂ ವಾ ನ್ರಕಂ ಗತರ್ ೀ॥54॥ 
 

ಕ ಉಪಾಯೀ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಪುತರಲಾಭ್ೀ ದಿವಜ್ ೀತುಮ। 

ಇತ ರಾಜವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಗತರತವಾಯಕಯಮತವಾಚ ತತ್॥55॥ 

ಗತರತರತವಾಚ 

ರ್ಜ್ಞಂ ಕತರತ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ಪುತರಸ ು್ೀನ್ ಭವಿಷ್ಯತ। 

ಗತರ್ ೀವಾಯಕಯಂ ಸಮಾಕಣಯಯ ರ್ಜ್ಞಾರ್ಯಂ ಶ್್ ೀಧ್ರ್ದ್ಧರಾಮ್॥56॥ 
 

ಸವಣಯಲಾಙ್ುಲಸಙ ಘ್ೈಶಾ ದಿವಜಮನ್ರಗಣ್ೈಸುಥಾ। 

ಶ್್ ೀಧ್ಯಮಾನ್ೀ ಧ್ರಾಪೃಷ ಠ್ೀ ತತರ ಪದ್ಮಂ ದ್ದ್ಶಯ ಸಾಃ॥57॥ 
 

ಸಹಸರಪತರಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕಮಿದ್ಂ ವಿಸಮರಾಕತಲಾಃ 

ವಿಸ್ತುೀಣಯಪತ್್ರೀಷ್ತ ರಮಾಕೃತಂ ಶತಭಾಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಸನ್ ುೀಷ್ಮನಾ ಬಭ ವ 
ದ್ೈವ್ೀನ್ ದ್ತ್ಾುಂ ಭಗವತಾಚ್ ೀದಿತ್ಾಮ್ 

ಕನಾಯಂ ಕತಮಾರಿೀಂ ಕತಸತಮಾಭನ್ೀತ್ಾರಮ್॥ 58॥ 
 

ಇತಥಂ ಸಮಾಭಾಷ್ಯ ನ್ೃಪೀತುಮಶ್ಿಷ್ಂ ಹಸ ು್ೀ ಪರಗೃಹಾಯಶತ ಮತಮೀದ್ ದಿೀನ್ಾಃ। 
ಮಾರಾ ಮಹ್ೀಶಸಯ ದ್ತರತಯರಾ ಹರ್ೀಾಃಕಸ್ಯೈ ಪರದ್ೀರಾ ಪರತಗೃಹಯತ್ಾ 

ಮರಾ॥59॥ 
 

ಉವಾಚಾಕ್ಾಶಗಾ ವಾಣಿೀ ಪುತರೀರ್ಂ ತವ ಪುಣಯದಾ। 

ಸಂರಕ್ಷಸವ ಮಹಾಭಾಗ ಬಹತಕೀತಯಫಲಪರದಾಮ್॥60॥ 
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ಇತಯನ್ನ್ುಗತ್ಾಂ ವಾಣಿೀಂ ಶತರತ್ಾವ ರಾಜಾರ್ ಹಷಯತಾಃ। 

ತ್ಾಂ ಕನಾಯಂ ಪರತಗೃಹಾಯಶತ ಸವಭಾರಾಯಂ ಪರತತಯವಾಚ ಸಾಃ॥61॥ 
 

ಶತರಣತ ಭದ್ರೀ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ್ೀ ದ್ೀವದ್ತ್ಾುಮಿಮಾಂ ಶತಭಾಮ್। 

ಸಂವಧ್ಯಸವ ವರಾಂ ಪುತರೀಂ ರ್ಥಾಗಭಯಗತ್ಾಂ ತವ॥ 62॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ತತೆರ್ೀ ದ್ತ್ಾವ ಬಹತದಾನ್ಮಥಾಕರ್ ೀತ್। 

ಕನಾಯಗಮನ್ಪುಣ್ಯೀನ್ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಗಭಯಮಾದ್ಧ್್ೀ॥63॥ 
 

ಗಿವಯಣಿೀಂ ಸವಸತೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗಭಯಚಿಹನಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾಃ। 

ಪಞ್ಾಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ಸ್ತೀಮನ್ುಂ ನ್ೃಪಪುಙ್ುವಾಃ॥ 64॥ 
 

ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ವಿಧಿವದಾ್ರಹಮಣ್ೈರಾಯಜತಷಾಙ್ುಣ್ೈಾಃ। 

ತತಾಃ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಬಾಲಾ ನ್ವಮಾಸ್ೀ ಸಮಾಗತ್್ೀ॥65॥ 
 

ಮಾಸ್ೀ ತತ ದ್ಶಮೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಸತಷ್ತವ್ೀ ತರಮತತುಮಮ್। 

ಮಾಸ್ೀ ಕನಾಯಗತ್್ೀ ಭಾನೌ ದ್ಶಮಾಯಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀರ್ತತ್್ೀ॥66॥ 
 

ಪಕ್್ೀತತ ಪರರ್ಮಂ ವಿೀರಂ ಸಾರ್ಙ್ಗ್ೆಲ್ೀ ಗತರ್ ೀದಿಯನ್ೀ। 

ಪುತ್್ ರೀತಾತು ಪರವಕುೄಣಾಂ ಸವಯಸವಂ ದಾನ್ಮಾಚರತ್॥67॥ 
 

ಗವಾಂ ಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಿ ಅಶಾವನಾಮರ್ತತಂ ತಥಾ। 

ನ್ವಧ್ಾನಾಯದಿಕಂ ದಾನ್ಂ ವಿನಾ ತ್ೌ ರ್ತರಚಾಮರೌ॥68॥ 
 

ಸಾನನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ಸವಸ್ತುವಾಚನ್ಮಾಚರತ್। 

ಜಾತಕಮಾಯದಿಕಂ ಕಮಯ ಕೃತವಾನ್ ತತಷಣ್ೀ ನ್ೃಪಾಃ॥69॥ 
 

ದಿವಸ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀಪಾರಪ ು್ೀ ಕೃತ್ಾ ಪುತ್ಾರಿವಧ್ಾ ತಥಾ| 

ತದಿದನ್ೀ ಬಹತವಿಪಾರಣಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ನ್ೃಪಾಃ॥70॥ 
 

ನಾಮಾನತತ ವಸತಧ್ಾನ್ೀತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಖಾಯತಂ ಗಮಿಷ್ಯತ। 
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ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ಶತರತಂ ಪುತರಪರಭಾವಂ ಚ ನ್ ಶತರತಂ ಮತನಿಪುಙ್ುವ॥71॥ 
 

ಅಯೀನಿಜಾರಾ ಸುತತಾತ್ಾರಯಾಃ ಕಂ ನಾಮ ಕೃತವಾನ್ನೃಪಾಃ। 
ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಪದ್ ೀದ್ರಾಂ ಪದ್ಮಗಭಾಯವಂ ಪದ್ಮಜಾತ್ಾಂ ವರಾನ್ನಾಮ್॥72॥ 
 

ಪದಾಮರಾ ಅವತ್ಾರತ್ಾವದಾರಜಾ ಪದಾಮವತೀತಚ। 

ಕೃತ್ಾವ ತತ ನಾಮಕರಣಂ ನಿಜಪುತ್ಾರಯ ನ್ೃಪೀತುಮಾಃ॥ 73॥ 
 

ವಧ್ಯಮಾನೌ ಸತತ್ೌ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ಸನ್ ುೀಷ್ಮಾಗತಾಃ 

ಅಕಲಙ್ೆ ೀನ್ತದಸದ್ೃಶೌ ರಮಾಚನ್ದರಸಮಾವುಭೌ ॥74॥ 
 

ಕಂ ತ್್ೀನ್ ಸಕೃತಂ ರಾಜ್ಞಾ ಬಹತಜನಾಮರ್ಜಯತಂ ಫಲಮ್। 

ಅಗರಜಾಂ ಪುತರಕ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತದ್ನ ು್ೀ ಪುತರಮತತುಮಮ್ ॥75॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತತತ್್ ೀಷ್ ಮನ್ಸಾ ಸಮ ಾಣಾಯನ್ನ್ದಸಾಗರಾಃ। 

ಏವಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕತ್್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಸಾ ಬಾಲಾ ರೌವನ್ಙ್ುತ್ಾ॥76॥ 
 

ರೌವನಾಢ್ಾಯಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ವಯಚಿನ್ುರ್ತ್। 

ವಿಚಾರರಾಮಾಸ ನ್ೃಪಾಃ ಪುತಯಯರ್ಯಂ ವರಮತತುಮಮ್॥77॥ 
 

ನ್ ಪಾರಪ ದ್ಾಃಖ್ಸನ್ುಪುಾಃ ಕಸ್ೈ ದ್ೀರಾ ಮರಾ ಸತತ್ಾ। 

ಇತ ಚಿನಾುಗಿನಮಗ್ ನೀಭ ತ್ ಪುತರೀಂ ರೌವನ್ಮಾಗತ್ಾಮ್॥78॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ಸತತಂ ಬಾಲಂ ಬಾರಹಮಣಂ ಕೃತವಾ ದಿವಜ್ೈಾಃ। 

ಸಾ ಕದಾರ್ಜದ್ದನ್ಂ ದ್ೀವಿೀ ಸಖಿೀಿವಾಃ ಪರಿವಾರಿತ್ಾ ॥79॥ 
 

ವಂ ಜಗಾಮ ಪುಷಾಾರ್ಯಂ ಕನಾಯ ಕಮಲಲ್ ೀಚನಾ। 

ವಸನ್ುಮಾಗತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ವನ್ೀ ತ್ಾಿವಭಯರಾಕತಲ್ೀ॥80॥ 
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ಪುಷಾಾಣಾಯಹಾರರಾಮಾಸ ತರತಮ ಲಮತಪಾಶ್ರತ್ಾ। 

ತದಾಗತ್್ ೀ ನಾಹದ್ಸತು ವೃದ್ ಧೀ ಭ ತ್ಾವ ಜಟಾಧ್ರಾಃ॥81॥ 
 

ಧ್ ಲ್ಲೀದ್ ಸರಿತ್ಾಙ್ುಶಾ ಕಪೂಯರಸದ್ೃಶದ್ತಯತಾಃ। 

ಆಗತಂ ತಂ ಮತನಿಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಸಮರಾಕತಲಮಾನ್ಸಾ॥82॥ 
 

ಕ್್ ೀಽಸೌ ಭರ್ಙ್ೆರ್ ೀ ಬಾಲಾಾಃ ಕರ್ಮತರ ವಿಚಾರ್ಯತ್ಾಮ್। 
ಕನಾಯ ಊಚತಾಃ 

ಕ್್ ೀಽಸ್ತ ವಿಪರ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಕಮರ್ಯಂ ತವಮಿಹಾಗತಾಃ॥83॥ 
 

ವಾಕಯಂ ತ್ಾಸಾಂ ಸಮಾಕಣಯಯ  ಗತರತಾಃ ಪರೀವಾಚ ಸದ್ವಚಾಃ। 
ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ಆಹಂ ಕತಲಗತರತಸಾಸಕ್ಾದ್ತಯಷಾಮಕಂ ವರಯೀಷತ್ಾಮ್॥84॥ 
 

ಹಸುಂ ದ್ಶಯರ್ ಬಾಲ್ೀ ತವಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪರವದಾಮಿ ತ್್ೀ। 

ವಾಚ ಲಜಜರಾ ದ್ೀವಿೀ ಕಂ ವದಿಷ್ಯಸ್ತ ಹ್ೀ ದಿವಜ॥85॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ವಿದಿಧ ತವಂ ಪತೃತತಲಯಂ ಮಾಂ ಮನ್ಸಾ ನಿಮಯಲ್ೀನ್ ಚ। 

ಇತತಯಕ್ಾು ಋಷಣಾ ತ್್ೀನ್ ದ್ತ್ಾವ ಹಸುಂ ವರಾಙ್ುನಾ॥86॥ 
 

ಸತಯಂ ವದ್ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣಾನ್ ವರಾಣಿ ಮೀ। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾಣಿತಲಂ ಪಾರಹ ಹಸನಿವಧಿತನ್ ಭವಾಃ॥87॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ಪತಭಯವತ ಧ್ಮಯಜ್ಞ್ೀ ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ರಮಾಪತಾಃ। 

ಪಾಣಿೀ ಪದ್ಮದ್ಲ್ ೀಪ್ೀತ್ೌ ಪಾದೌ ತ್್ೀ ಸವಸ್ತುಕ್ಾರ್ತತ್ೌ॥88॥ 
 

ಮತಖ್ಂ ಚನ್ದರಸಮಾಕ್ಾರಂ ಚಕ್ಷತಾಃ ಕಮಲಗತಡಮಲಮ್। 

ತಲಪುಷ್ಾಸಮಾಕ್ಾರಾ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ತ್್ೀ ವಿರಾರ್ಜತ್್ೀ॥89॥ 
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ಮತರಾಭೌ ಕಪೀಲೌ ತ್ೌ ಧ್ರವೌ ತ್್ೀ ಧ್ನ್ತಷಾ ಸಮೀ। 

ಆಸಯಂ ಕಪುಯರಪಾತರಂ ಚ ದ್ನಾು ದಾಡಿಮಬಿೀಜವತ್॥90॥ 
 

ಅಧ್ರಂ ರಕುಪದಾಮಭಂ ರ್ಜಹಾವ ಮೃದ್ತತರಾ ಶತಭ್ೀ। 

ಆರಾಲಾಲಕಸಮ್ದಾಧ ಅಸ್ತತ್ಾ ಭಾತ ವ್ೀಣಿಕ್ಾ ॥91॥ 
 

ಲಲಾಟ್ಂ ರತನಪೀಠಾಭಂ ಶ್್ ರೀತ್್ರೀಶಷ್ತೆಲ್ಲಕ್ಾ ಸಮೀ। 

ಸಮಭ ರಮಯನ್ಮಥಾಕ್ಾರ ಪರತಮಾಽಪರತಮಪರಭಾ॥92॥ 
 

ಕಣಠ ಸ ಸರಾಯಂಶತಸದ್ೃಶತ್ಾುಮ ್ಲರಸದ್ಶಯಕಾಃ। 

ಸುನೌ ಪೀನೌ ಘ್ನೌ ಕತಬ ಜೌ ಬರಹಮಣಾ ಸಾವದಿತ್ಾವುಭೌ॥93॥ 
 

ಉದ್ರಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಪಣಯಸದ್ೃಶಂ ನಿಮನನಾಿವಕಮ್। 

ಕಟಿಸುವ ಕರಿಧ್ವಂಸ್ತಕಟಿಸಾಮಯಮನಾಕತಲಮ್॥94॥ 
 

ರಮಾಾಸುನ್ಾಸಮಾಕ್ಾರಂ ತವೀರತರ್ತಗಲಂ ರಮೀ। 

ಪೃಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ವ್ೀದಿವದಾಾತ ಕಂ ತವರಾ ಸತಕೃತಂ ಕೃತಮ್॥95॥ 
 

ಗಮನ್ಂ ಕರಿರಾಜಸಯ ಸದ್ೃಶಂ ತ್್ೀ ವರಾನ್ನ್ೀ। 

ಪೂವಾಯರ್ಜಯತ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಲಭಯತ್್ೀ ಸಕಲಂ ಶತಭ್ೀ॥96॥ 
 

ಇತ ಸಮಾಾಷ್ಯ ತ್ಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ೀವಷಯಾಃ ಪದ್ಮಸಮಾವಾಮ್। 

ಅನ್ುದ್ಯಧ್್ೀ ನಾರದ್ಸತು ಸವಾಯಸಾಂ ಪುರತ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥97॥ 
 

ಸಂಸತುತಯ ಕಮಲಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಮನ್ಸಾ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ರಮಾಮ್। 

ಮನ್ಸಾ ವನ್ದನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಜಗಾಮಾರ್ ಋಷಸುದಾ॥98॥ 
 

ಸತುತಂ ರಮಾರಾಾಃ ಕಮಲ್ ೀದ್ಾವಾರಾಾಃ ಋಷಶಾ ಕೃತ್ಾವ ಕಮಲ್ ೀದ್ಾವಾತಮಜಾಃ। 

ಜಗಾಮ ಸತಸಾಥನ್ಮನ್ುಶ್ೈಲಮ್ ನಾರಾರ್ಣಸ್ಯೈವ ಮನ್ ೀಹರಂ ಶತಭಮ್॥99॥ 
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ಇತ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 

 

ಸಪುಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಕನಾಯರಾ ಜನ್ನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಕತಮಾರಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಸಾಙ್ುಂ ವದಾಮಿ ಚಾರಿತರಯಂ ವ್ೈವಾಹಂ ಪುಣಯವಧ್ಯನ್ಮ್॥1॥ 
 

ಕರಿೀನ್ದರಸಙ ು್ೀನ್ ಸಮಾಗತ್್ ೀಹರಿಾಃ ತತರಙ್ುಮಾಸಾುರ್ ವರಾಙ್ುನಾನಾಮ್। 

ಶ್ರೀಗನ್ಧಲ್ೀಪಾರತಣಚಾರತಕ್ಾ ಬಾಲಾಕಯಭಾಾಃ ಸ್ ೀರ್ ಸಮಿೀಪಮಾಶತ॥2॥ 
 

ಗಜಯನ್ುಂ ಗಜರಾದಾನಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪದಾಮವತೀಮತಖಾಾಃ। 

ವನ್ಸಾತಮತಪಾಶ್ರತಯ ತತರ ಲ್ಲೀನಾ ಬಭ ವಿರ್ೀ॥3॥ 
 

ನಿಮಿೀಲಯ ನ್ೀತರವತ್ಾಮಯನಿ ವೂಯಹಂ ಕೃತ್ಾವ ವರಾಙ್ುನಾಾಃ। 

ಪಶಯನಿು ಚ ತರತಚಾನಾನಾಃ ಪುನ್ದ್ೃಯಷಾಟಾ ಪುನ್ಶಾ ತ್ಾಾಃ॥4॥ 
 

ತದ್ನ್ುರ್ೀಬಲಾಸಸವಾಯ ದ್ದ್ೃಶತಹಯರ್ಮತತುಮಮ್। 

ಬಾಲಾಕಯಸದ್ೃಶಾಕ್ಾರಂ ರತ್ಾನಭರಣಭ ಷತಮ್॥5॥ 
 

ಪುರತಷ್ೀಣ ಸಮಾರ್ತಕುಂ ಮನಾಥಕ್ಾರತ್್ೀಜನಾ। 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟ ಗಜರಾಜ್ ೀಽಪ ಹರ್ಸಥಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ ॥6॥ 
 

ನ್ಮಸೃತ್ಾವ ರ್ಥಾನಾಯರ್ಂ ಜಗಾಮ ವಿಪನ್ಂ ನ್ದ್ನ್। 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಯೀಷತ್ಾಸಸವಾಯಾಃ ಸಮರಾಕತಲಮಾನ್ಸಾಾಃ॥7॥ 
 

ಕರಸಮತಾಟ್ಮಾಪನಾನಾಃ ಚಲ್ಲತ್ಾಸತು ಭರಾತತರಾಾಃ। 

ವೃಕ್ಷಮ ಲಂ ಗತ್ಾ ಬಾಲಾ ಹಯನ್ ಯೀನ್ಯಂ ವಾಕಯಮಬತರವನ್॥8॥ 
 

ಕ್್ ೀಽರ್ಮತರ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ ಸಖ್ೀ ಕಮಲಲ್ ೀಚನ್ೀ। 

ಕ್್ ೀಽಸೌ ಕರಾತರ ಪೀ ಚ ನ್ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಭವಿತ್ಾ ಪುರಾ॥9॥ 
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ತತಗ್ ೀಪರಿ ಸಂಸಾಥರ್ ರ್ ಆಗಚಾತ ಹ್ೀ ಸಖ್ೀ। 

ಏವಂ ವದ್ನ್ಯಸುತಸಖ್ಯಾಃ ಸಾ ಚ ಪದಾಮವತೀ ಶತಭಾ॥ 10॥ 
 

ಉವಾಚ ಮನ್ದಂ ವಚನ್ಂ ಸಖಿೀನಾಮಗರತ್್ ೀ ದಿವಜಾಾಃ। 
ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಪೃಚಾನ್ತು ತಸಯ ವೃತ್ಾರನ್ುಂ ಪತೃಮಾತ್್ ರೀಂಶಾ ಬಾನ್ಧವಾನ್॥11॥ 
 

ದ್ೀಶಂ ವೃತುಂ ಕತಲಂ ಶ್ೀಲಂ ನಾಮ ಗ್ ೀತ್ಾರದಿಕಂ ತಥಾ। 

ಇತ ಸಖಾಯ ಸಮಾಜ್ಞಪಾುಸಾು ಊಚತವಯಚನ್ಂ ಸ್ತರರ್ಾಃ॥ 12॥ 

ಕನಾಯ ಊಚತಾಃ 

ಆಗತಂ ಪುರತಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್್ ೀಽಸ್ತ ಕ್್ ೀಽಸ್ತೀತಚಾಬತರವನ್। 

ಕಮರ್ಯಮಾಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಕಂ ತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವದ್ ಪರಭ್ ೀ॥13॥ 
 

ನ್ ಸನಿು ಪುರತಷಾಹಯತರ ಗಚಾ ಗಚ ಾ್ೀತ ಚಾಬತರವನ್। 

ತ್ಾಸಾಂ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಹರ್ಸಥಾಃ ಪರಬರವಿೀಚಾ ತ್ಾಾಃ॥14॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಅಸ್ತು ಕ್ಾರ್ಯಂ ವರಾರ್ ೀಹಾ ರಾಜಪುತ್ಾರಯಾಃ ಸಮಿೀಪಕ್್ೀ। 

ಇತ ತಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಸಖಾಯಸಾುಾಃ ಪುನ್ರಬತರವನ್॥15॥ 

ಕನಾಯಊಚತಾಃ 

ಕಙ್ಗ್ೆರ್ಯಂ ವದ್ ಶ್ೀಘರೀಣ ರ್ತ್ ು್ೀ ಮನ್ಸ್ತ ವತಯತ್್ೀ। 

ಕವ ತ್್ೀ ವಾಸಶಾ ಕಂ ನಾಮ ಕ್ಾ ತ್್ೀ ಮಾತ್ಾ ಚ ಕಾಃ ಪತ್ಾ॥16॥ 
 

ಕ್್ ೀ ಭಾರತ್ಾ ಕ್ಾ ಭಗಿನಿೀ ಕಂ ಕತಲಂ ಗ್ ೀತರಮೀವ ಚ। 

ಇತ ತ್ಾಸಾಂ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ನ್ಯಗದ್ಜಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥17॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕನಾಯಪ್ೀಕ್ಾ ಮತಖ್ಯಕ್ಾರ್ಯಂ ತದ್ನ ು್ೀ ಪರವದಾಮಿ ವಾಃ। 

ಇತ ತ್ಾಾಃ ಪರೀಚಯ ಚ್ ೀವಾಚ ದ್ೀವಿೀಂ ಪದಾಮವತೀಮರ್। 

ಸ್ತನ್ಧಪುತಯಕತಲಂ ಚಾಹತರಸಾಮಕಂ ತತ ಪುರಾವಿದ್ಾಃ॥18॥ 
 

ಜನ್ಕ್್ ೀ ವಸತದ್ೀವಶಾ ದ್ೀವಕೀ ಜನ್ನಿೀ ಮಮ। 

ಅಗರಜಾಃ ಶ್ವೀತಕ್್ೀಶಶಾ ಸತಭದಾರ ಭಗಿನಿೀ ಮಮ॥19॥ 
 

ಪಾಥ್ ೀಯ ಮೀ ಶಾಯಲಕ್್ ೀ ದ್ೀವಯಾಃ ಪಾಣಡವಾ ಮಮ ಬಾನ್ಧವಾಾಃ। 

ಷ್ಣಾಣನ್ತು ಮೃತಪುತ್ಾರಣಾಂ ಕೃತನಾಮಾನಂ ಮಹಾತಮನಾ॥20॥ 
 

ವಿರ್ಗತಪ ುೌ ಪತರೌ ಸಪುಮಂ ರಾಮಮೀವ ಚ। 

ಚಕರತತನಾಯಮಕರಣಂ ಪತೃಲ್ಲಙ್ುಮತಪಾಗತಮ್॥ 21॥ 
 

ಜಾತ್್ ೀಽಹಮಷ್ಟಮೀಷ್ಟಮಾಯಂ ಸತಭದಾರ ಮದ್ನ್ನ್ುರಮ್। 

ಮಾತೃವಣಯಶಾ ಮೀ ದ್ೀವಿ ಕೃಷ್ಣಪಕ್್ೀ ಜನಿಮಯಮ॥22॥ 
 

ತಸಾಮತೃಷ ಣ್ೀತ ಮಾಂ ದ್ೀವಿ ಚಕರತತನಾಯಮ ಸಂಸೃತಮ್। 

ವಣಯತ್್ೀ ನಾಮತಶಾಾಪ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾರಹತಮಯನಿೀಷಣಾಃ॥23॥ 
 

ವೃತ್ಾುನ್ುಮಖಿಂಲ ಪರೀಕುಂ ಶತರತಂ ಪಣಿಡತನ್ನ್ದನ್ೀ। 

ರ್ತಷಾಮಕಂ ವಾಚಯತ್ಾಂ ವಾತ್ಾಯಂ ಗ್ ೀತರ ನಾಮ ಕತಲಾದಿಕಮ್ ॥24॥ 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪಾು ಉವಾಚ ನ್ೃಪನ್ನಿದನಿೀ। 
ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಆಕ್ಾಶರಾಜತನ್ರಾಂ ನಿಷಾದಾಧಿಪ ವಿದಿಧಮಾಮ್॥25॥ 
 

ನಾಮಾನ ಪದಾಮವತೀ ಕೃಷ್ಣ ಕತಲಂ ಶ್ೀತಕರಸಯ ಚ। 

ಕ್್ ೀತರಮತ್್ರೀಾಃ ಕರಾತ್್ೀನ್ದರ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗಚ ಾ್ೀತ ಚಾಬರವಿೀತ್ ॥26॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕಮರ್ಯಂ ನಿಷ್ತಠರಂ ವಾಕಯಂ ಮೃದ್ತ ಕಂ ನ್ ಪರಭಾಶಸ್ೀ। 

ಅನ್ನಂ ಕ್ಾಙ್ಷತ ಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯೀ ದ್ದಾತ ನ್ರ್ ೀತುಮಾಃ॥27॥ 
 

ಸ ಮತಮಾನ್ತಾಣಯಮಾಪನೀತ ಜಲದ್ ೀಽಪ ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್। 

ತಥಾಽಹಂ ಕ್ಾಮಮಾಪ್ೀಕ್್ಯೀ ಪಾತರಭ ತ್್ ೀಸ್ತಮಸಾಮಾತಮ್॥28॥ 
 

ಸತಖ್ಮೀಷ್ಯನಿ ದಾನ್ೀನ್ ತ್್ೀ ಸವಗಯಂ ಗಮಿಷ್ಯಸ್ತ। 

ಆತ್ಾಮನ್ಂ ದಿಶ ಮಹಯಂ ತವಂ ಕಂ ವೃಥಾ ನಿಷ್ಠರ್ ೀಕುಿವಾಃ। 

ಸಾ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತವಾ ಕತರದಾಧ ತ್ಾಮರವಿಲ್ ೀಚನಾ॥29॥ 

ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಅವಾಚಯಂ ವದ್ಸ್ೀ ಮ ಢ ರ್ಜೀವನ್ೀಛ್ಾಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ। 

ಆಕ್ಾಶರಾಜಸಾುಾಂ ದ್ದ್ೃಷಾಟಾ ಹನಿಷ್ಯತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥30॥ 
 

ರಾವನಾನರಾತ ತ್ಾವಸುಾಂ ಕಚಾ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಸವಮಾಲರ್ಮ್। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕ್ಾರಾಯನ ು್ೀ ಮರಣಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಅಕ್ಾರ್ಯಸಯ ತೃಣಂ ಜಗತ್॥31॥ 
 

ಕರ್ಂ ಹನಾಯತಸರಾಜ್ೀನ್ದರಸುಾಧ್ಮಾಯಿವಮತಖ್ ೀ ಹಿ ಮಾಮ್। 

ತವಂ ಕನಾಯಽಹಂ ವರ್ ೀ ದ್ೀವಿ ಕ್್ ೀಽತ್ಾಸನಾಯಯೀ ಮಹಿೀಸತತ್್ೀ ॥32॥ 

ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಶತರಣತ ಮ ಢ ನ್ ಜಾನಾನಿ ಬಾಲಭಾವ್ೀನ್ ಕಂ ವೃಥಾ। 

ತ್ಾವಂ ದ್ೃಷಾಟಾಽಽಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀಽಪ ಕೃತ್ಾವ ನಿಗಡಬನ್ಧನ್ಮ್॥33॥ 
 

ನಿಗಢ್್ೀ ಬಧ್ಯಸ್ೀ ಮ ಖ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ನಿಶ್ಾತಯ ಮರಣಂ ದ್ೀವೀ ರನ್ತುಕ್ಾಮೀ ಜಗದ್ತುರತಾಃ॥34॥ 
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ಜಾತಸಯ ಮರಣಂ ನಿತಯಂ ಪೂವಯಕಮಯಫಲಾನ್ತಗಮ್। 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಕರ್ಂ ಹನಾಯದ್ನಾಗಸಮ್॥35॥ 

ಪದಾವವತತಯವಾಚ 

ಗೌರವಂ ತ್್ೀ ನಿಷಾದ್ೀನ್ದರ ನ್ೃಪಸಾಯಸಯ ಹರ್ೀಸುಥಾ। 

ವರಾಹಸಾಯರ್ ರಙ್ುಸಯ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥36॥ 
 

ಸಂರಕ್ಷಸವ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಸತಖ್ಂ ಗಚಾ ತವಮಾಲರ್ಮ್। 

ಇತತಯಕ್್ ುೀಽಪ ತಥಾ ದ್ೀವಾಯ ನಿಷಾದ್ೀನಾದರಕೃತಹಯರಿಾಃ॥37॥ 
 

ಹರ್ಮಗ್ರೀ ಕೃತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ಸಾ ಬಾಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ತಯಕ್ಾುಾ ಚ ಪತರೌ ಬನ್ ಧನ್ ಭಾರತೃಮತಖಾಯನ್ವನ್ೀಚರ॥38॥ 
 

ಅನಾಥ್ ೀ ಮಿರರ್ಸ್ೀ ವಯರ್ಯಂ ಕಮರ್ಯಂ ಕ್ಾಕಭಾಜನ್ಮ್। 

ಇತ ತಸಾಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಊಚ್ೀ ತ್ಾಂ ವಾರಿಜ್ೀಕ್ಷಣ॥39॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವಿಧಿನಾ ಲ್ಲಖಿತಂ ಕಮಯ ನ್ ತದ್ವಯರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ। 

ಜಯೀವಾಪಜಯೀ ವಾಸಾಯತುಾಯಿ ಭ್ ೀಗಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್॥40॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಕ್್ ೀಪತ್ಾಮಾರಕ್ಷಿೀ ಸಖಿೀಿವಾಃ ಪರಿವಾರಿತ್ಾ। 

ತಜಯರ್ನಿುೀ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ಶ್ಲಾಪಾಣಿರತಪಾಗಮತ್॥41॥ 
 

ತ್ಾಡರಾಮಾಸ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಶ್ಲ್ ೀಘೈಾಃ ಶ್ೀಘ್ರವತುರ್ೈಾಃ। 

ತ್ಾಡಯಮಾನ್ಶ್ಿಲಾವಷ್ೈಯಾಃ ನ್ೃಪತದ್ಧರ್ರಾಟ್ ಸವರ್ಮ್॥42॥ 
 

ತಯಕ್ಾುಸ ಂ ಸವಹರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಕುಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಮತಹತಮತಯಹತಾಃ। 

ಪಶಯನ್ಾಶಯನ್ ದಿಶಸಸವಾಯ ಅಭರಮದಿವಭಮನಿನವ॥43॥ 
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ಅದ್ಯ ಮೀ ಸಙ್ೆಟ್ಂ ಪಾರಪುೀ ಸವಪರಾಧ್ಾನ್ತಸಾರತಾಃ। 

ಇತತಯಚಾರನ್ ರಮಾಕ್ಾನ್ ುೀ ಜಗಾಮೀತುರ ದಿಙ್ತಮಖ್ಾಃ॥ 44॥ 
 

ಆರತಹಯ ಸ್ ೀಪಾನ್ಮನಾಮಯೀ ವಿಭತಾಃ ವಿಡಮ್ರ್ನ್ ಲೌಕಕಮಾಪ ಶರಾಯಮ್। 
ಪಾರಪಾಯಧಿಮಾನ್ನ್ನ್ದರ್ತತ್್ ೀಽಪ ಮಾಧ್ವೀ ರ್ಥಾ ರ್ತಗಾನ ು್ೀ 

ವಟ್ಪತರಶಾಯಿೀ॥45॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಾವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಕನಾಯಿವಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಪರಾಜಯೀ ನಾಮ ಸಪುಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 

 

ಅಷ್ಠಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಶ್ರೀಸ ತ ಉವಾಚ 

ಶರ್ನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಪರ್ಯಙ್ೆ ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೃಷಾಕಪಾಃ। 

ತದಾಗತ್ಾ ಚ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಸ್ೀವಾರ್ಯಂ ಬಕತಲಾ ಶತಭಾ ॥1॥ 
 

ಷ್ಡಿವಧ್ಾನ್ನಂ ಸಮಾಧ್ಾರ್ ಸ ಪಾಪೂಪರಸಾನಿವತಮ್। 

ರಮಾಪತ್್ೀಸತು ಬಕತಲಾ ಭಕುಭಾವ್ೀನ್ ಸಂರ್ತತ್ಾ॥2॥ 
 

ಶರಾನ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ವಲಿ್ಲೀಕಸಾಥನ್ಮಾಶ್ರತಮ್। 

ಶವಸನ್ುಂ ದಿೀಘ್ಯನಿಶಾವಸಂ ರತದ್ನ್ುಂ ನ್ೀತರಬಿನ್ತದಿವಾಃ॥3॥ 
 

ಅಭಾಷ್ಣಾಣಂ ಶ್ರೀಕ್ಾನ್ುಂ ಬಭಾಷ್ೀ ಬಕತಲಾ ಶತಭಾ। 
ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಉತುಷ್ ಠೀತುಷ್ಠ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಕಂ ಶ್ೀಷ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥4॥ 
 

ನ್ಕದಾಚಿದಿದವಾಸಾವಪೀ ನ್ ಕೃತಂ ರ್ ೀದ್ನ್ಂ ಹರ್ೀ। 

ಕಮರ್ಯಂ ದ್ತಾಃಮೀತತ್ ು್ೀ ಆತಯವದ್ದಶಯಸ್ೀ ಕತತಾಃ॥5॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

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

 

ಮನ್ ೀಗತಂ ವಾ ಕಂ ದ್ೀವ ತದ್ವದ್ಸಯ ರ್ಥಾರ್ಯತಾಃ। 

ಪರಮಾನ್ನಂ ಕೃತಂ ದ್ೀವ ಭ್ ೀಕತುಮಾಗಚಾ ಮಾಧ್ವ॥6॥ 
 

ಬಕತಲಾವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ನ್ ೀವಾಚ ವಚನ್ಂ ಹರಿಾಃ। 

ಹರಿಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಿರಣಾಯಙ ು್ೀ ಪುನ್ವಾಯಕಯಮತವಾಚ ಸಾ॥7॥ 
 

ಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವಿಪನ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಮರ್ಯಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮತಲ್ಣಮ್। 

ಆತಯಹಿೀನ್ ೀಽಪ ತವಂ ದ್ೀವ ಆತಯವದ್ದೃಶಯಸ್ೀ ಕತತಾಃ॥8॥ 
 

ಮನ್ ೀಗತಂ ವದಾದ್ೀಶಂ ಗೌರವಂ ಮಯಿ ಮಾಕೃಥಾ। 

ಗೌರವಂ ಬಲರಾಮಸಯ ದ್ೀವಕೀ ವಸತದ್ೀವಯೀಾಃ॥9॥ 
 

ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಭವತ ತ್ಾವಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಯಭತಕುಂ ಭ ತಭಾವನ್। 

ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾತಯಸಂಹತಯಾಃ ಪುಣಯಮ ತ್್ೀಯ ನ್ಮೀಽಸತುತ್್ೀ॥10॥ 
 

ಕ್ಾ ದ್ೃಷಾಟ ಭತವಿ ಕನಾಯ ವಾ ಗಾನ್ಧವಿೀಯ ವಾ ಸತರ್ ೀತುಮ। 

ಕಸಾಯಾಃ ಸಙ್ುಂ ಸಮಾಪ್ೀಕ್ಷಯ ಚಿತುವ್ೈಕಲಯಮದ್ಯತ್್ೀ॥11॥ 
 

ಕ್ಾ ಚ ಪುಣಯವತೀ ಬಾಲಾ ಬಾಲಂ ಭಕುವಶಂ ಹರಿಮ್। 

ಮೀಹರಾಮಾಸ ಕ್ಾಮಾತ್ಾಯ ನ್ ಜಾನಾಮಿ ಜಗದ್ತುರ್ ೀ॥12॥ 
 

ವದ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ಾರತೆರ್ ೀಮಯಹಮ್। 

ಮೃಗಂ ದ್ೃಷಾಟಾಭರ್ಂ ಪಾರಪುಂ ಚ್ ೀರಂ ವಾ ಕ ರರರ ಪಣಂ॥13॥ 
 

ಪಶಾಚ ಭ ತಪ್ರೀತ್ಾನ್ವ ನ್ ಜಾನಾಮಿ ರಮಾಪತ್್ೀ। 

ಮನ್ರಂ ವಾ ರ್ನ್ರಪೂಗಾನಾವ ಮ ಲ್ಲಕ್ಾದೌಯಷ್ಧ್ಾನ್ಪ॥ 14॥ 
 

ಕ್ಾರಯಿತ್ಾವ ರ್ಥಾಶಾಸರಂ ತತಸವಯಂ ಮೀಚರಾಮಯಹಮ್। 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀಽಪ ಹರೌ ತ ಷಣೀಂ ಸ್ತಥತ್್ೀ ಬಕತಲಮಾಲ್ಲಕ್ಾ॥15॥ 
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ಆನಿೀಂತ ತತರ ನಿಕ್ಷಿಪಯ ತತಸಮಿೀಪಮತಪಾಗತ್ಾ। 

ಪಾದ್ಸಂಹನ್ನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಶರಾನ್ಸಯ ಜಗತಾತ್್ೀಾಃ॥16॥ 
 

ಸಾನ್ುಾರಾನಾಯ ತರಾ ಭಕ್ಾಯ ಖಿನ್ನಂ ದ್ೀಹಂ ಸಮನ್ುತತಾಃ। 

ಆಪಾದ್ಮೌಲ್ಲಪರ್ಯನ್ುಂ ಕರಾಭಾಯಂ ಪರಿಮೃಜಯ ಚ ॥17॥ 
 

ಬ್ ೀಧಿತ್್ ೀಽಪ ರಮಾಕ್ಾನ್ ುೀ ನ್ ೀವಾಚ ವಚನ್ಂ ರ್ದಾ। 

ತದಾ ಸಾ ಬಕತಲಾಖ್ೀದಾದ್ತವಾಚ ವಚನ್ಂ ಹರಿಮ್॥18॥ 
 

ಪೃರ್ಕೃತ್ಾವ ರ್ನ್ನವಸರಂ ಹಸ ು್ೀನ್ ಪರಿಮೃಜಯಚ| 

ದ್ೀವದ್ೀವ ಜಗನಾನರ್ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥19॥ 
 

ಮನ್ ೀಗತಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 

ಸತಯಂವದ್ ಮನ್ಸಥನ ು್ೀ ಮಾಲಜಾಜಂ ಮಾ ಭರ್ಂ ಕೃಥಾಾಃ॥ 20॥ 
 

ಪೂರರಾಮಯವಿಲಮ್ೀನ್ ರಾವನ್ೀ ವತಯತ್್ೀ ಬಲಮ್। 

ಇತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಹರಿರತಷ್ಣಂ ಸಮತಚಾಸನ್। 

ಉವಾಚಾತದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಂ ಮನ್ ೀಗತಮ್॥21॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ನಾಮೀಹರ್ನಾಮ ಗನ್ಧವಿೀಯ ನ್ಷಯಪುತರೀ ನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ। 

ನ್ ಪಶಾಚಾ ಭ ತಗಣಾಾಃ ಪ್ರೀತ್ಾ ವಾ ಮೀ ಭರ್ವಹಾಾಃ॥22॥ 
 

ಮೃಗಾಶಾಾರಣಯಕ್ಾಶ್್ ಾೀರಾ ನ್ ಕ ರರಾ ಮೀ ಕದಾಚನ್। 

ಮನಾನವ ಸಮರಣಾದ್ೀತ್್ೀ ವಿದ್ರವನಿುೀ ದಿಶ್ೀ ದಿಶ॥23॥ 
 

ತತಸ ು್ೀಭ್ ಯೀ ಭರ್ಂ ನ್ೀಹ ಮೃತಯಮೃತ್್ ಯೀಮಯಮಾನ್ಘೀ। 

ಮರಾ ದ್ೃಷಾಟ ವರಾ ಕನಾಯ ನಾಮಾನ ಪದಾಮವತೀ ಶತಭಾ ॥24॥ 
 

ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೀ ಮನ್ ೀಭಾರನ್ುಂ ಕ್ಾಮಮೀಹವಶಙ್ುತಮ್। 

ಸತರ ಪಾಂ ಸತನ್ದರಿೀಂ ಸತಭ ರಂ ನಿೀಲಾಲಕವಿರಾರ್ಜತ್ಾಮ್॥25॥ 
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ಪೂಣ್ೀಯನ್ತದಸದ್ೃಶ್ೀಂ ಶಾಯಮಾಂ ನಿೀಲಮಾಣಿಕಯವಿಗರಹಾಮ್। 

ಸಾಕ್ಾದ್ರಮಾಸಮಾಂ ಕನಾಯಂ ಘ್ಟ್ರಾಶತ ವರಾನ್ನ್ೀ॥26॥ 
 

ಜನ್ಮಜನಾಮರ್ಜಯತ್್ೀನ್ೈವ ಪುಣ್ಯೀನ್ೈಷಾ ಹಿ ಲಭಯತ್್ೀ। 

ಮತತಾಷ್ ಪಕ್ಷತ್ಾಂ ಪಾರಪುಂ ದ್ಶಯನ್ೀನ್ ಸತಲ್ ೀಚನ್ೀ॥27॥ 
 

ಮಾನ್ವಂ ದ್ೀಹಮಾಸಾದ್ಯ ತ್ಾಂ ಕನಾಯಂ ಕಾಃ ಪುಮಾನ್ ತಯಜ್ೀತ್। 

ವಿನಾ ಜಡಮತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅನ್ನಪಾನ್ವಿವರ್ಜಯತಮ್॥ 28॥ 
 

ಕಮನಿತ್್ಯೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಕ್ಾರ್ಯಹಿೀನ್ೀನ್ ಮೀ ಸಖ್ೀ। 

ಘ್ಟ್ರಾಶತ ವರಾಙ ು್ೀಂ ತ್ಾಂ ಆಕ್ಾಶನ್ೃಪನ್ನಿದನಿೀಮ್॥29॥ 
 

ತ್ಾಂ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ ರ್ಜೀವಾಮಿ ಸತಯಮಿತಯವಧ್ಾರರ್। 

ತ್ಾಡಿತ್್ ೀಽಹಂ ಶ್ಲಾವಷ್ೈಯಾಃ ಹತ್ಾಶ್್ ವೀಽಪ ವಹಾನ್ನ್ೀ॥30॥ 
 

ಮರ್ಜಜೀವನ್ಂ ತದಾಥಾಯರ್ ಜನಿತಂ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ್ೀ। 

ರ್ಥ್ ೀಭ ದ್ವತ್ಾರ್ ೀಽತರ ಪದಾಮವತಯರ್ಯಮೀವ ಮೀ॥31॥ 
 

ಪುತ್್ ರೀ ಮೀ ವ್ೈರಮಾಪನ್ನಾಃ ಕಂ ಕೃತಂ ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ। 

ದ್ೃಷಟಹಿೀನ್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ನಿಮಿಯತ್ಾ ಕನ್ಯಕ್ಾ ವರಾ॥32॥ 
 

ಅನಾರ್ಸ್ೀನ್ ಮೀ ಭ ರಾದಿತ ಮೀ ನಿಶ್ಾತ್ಾ ಮತಾಃ। 
ಕಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಬರಹಮಣಾ ಪೂವಯಂ ಮತ್ಾಾಪಂ ಘ ೀರದ್ಶಯನ್ಮ್॥33॥ 

 

ರ್ತ್ಾಾಪಮನ್ತಸ್ೈತ್್ಯೈವಂ  ಘ್ಟ್ನ್ಂ ನಾಕರ್ ೀದಿವಧಿಾಃ। 

ಮದಾಾಗಸ್ ಥೀ ವಿಧಿಸುಾಂ ಹಿ ಸಾಹಾರ್ಯಂ ಕತರತ ಮೀಽಙ್ುನ್ೀ॥34॥ 
 

ನ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತ ಚ್ೀದಾ್ಲ್ೀ ತದಾ ಮೀ ಮರಣಂ ಧ್ತರವಮ್। 

ಮರಣ್ೀ ರ್ಜೀವನ್ ೀಪಾರ್ಂ ಯೀ ಕತವಯನಿು ನ್ರ್ ೀತುಮಾಾಃ॥35॥ 
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ತ್್ೀ ದಿವಂ ರಾನಿು ರಾನ್ೀನ್ ಪುಣಯಮಾಗ್ೀಯನ್ ಕನ್ಯಕ್್ೀ। 

ಇತಥಂ ಧ್ಮಾಯರ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಧ್ಮಯಮಾಗಯಮತಪಾಶರರ್॥36॥ 
 

ಕಮತಕ್ ು್ೀನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸಾಧ್ರ್ಸಾಯಶಾ ಸಙ್ುಮಮ್। 

ತವಂ ಮೀ ಮಾತ್ಾ ಪತ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಭಾರತ್ಾ ಮಾತತಲ ಏವ ಚ ॥37॥ 
 

ತವಂ ಪರಹಾಿದ್ಸವ ಮಕ ರರಸುಾಂ ಧ್ತರವಸವಂ ಗಜ್ೀಶವರಾಃ। 

ತವಮತದ್ಧವೀ ಮೀ ಭಕುಶಾ ತವಂ ಕರಿೀಟಿೀ ಬಲ್ಲಸುಥಾ॥38॥ 
 

ಅಜಾಮಿಲ್ ೀ ದೌರಪದಿೀ ಚ ಭಕ್ ು್ೀ ಮೀ ತವಂ ವಿಿವೀಷ್ಣಾಃ। 

ಏತ್್ೀ ಪಾರಣಸಮಾ ಭಕ್ಾುಾಃ ಅನ್ಯೀ ಭಕ್ಾುಶಾ ಯೀ ಚ ತ್್ೀ॥39॥ 
 

ಸವ್ೀಯ ತವಮೀವ ಬಕತಲ್ೀ ಏತತ್ಾೆರ್ಯಂ ಸಮಾಚರ। 

ತ್ಾವಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೀ ಮನ್ ೀಹಷ್ಯಂ ಗಚಾತ ಸಮ ನಿರನ್ುರಮ್॥40॥ 
 

ಮದ್ತದಾಃಖ್ವಯಪನ್ ೀದಾರ್ ನಿಮಿಯತ್ಾ ಹರಿಣಾಙ್ುನಾ। 

ಗವಾಂಕ್್ ೀಟಿಸಹಸಾರಣಾಂ ಹರಾನಾಮರ್ತತಂ ತಥಾ ॥41॥ 
 

ಸತವಣಯತಲದಾನಾನಾಂ ಸಮಂ ಮಾಙ್ುಲಯಬನ್ಧನ್ಮ್। 

ಕನಾಯದ್ೃಷಾಟಾತಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಲಭಸ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ಇತತ್್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪಾು ಬಕತಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥42॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಕತತ್ಾರಸ ು್ೀ ಜಗದಾಧ್ಾರ ತವರಾ ರ್ತರ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ಾ। 
ತನಾಮಗಯಂ ವದ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಗಚಾಾಮಿ ಕರತಣಾನಿಧ್್ೀ॥ 43॥ 

 

ಕ್ಾ ಸಾ ಪೂವಯಂ ಕಮರ್ಯಂ ಚ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಜನಿತ್ಾ ಭತವಿ। 

ತದ್ವೃತುಮಖಿಲಂ ಬ ರಹಿ ಸತ್್ಯೀನ್ ಮಮ ಕ್್ೀಶವ॥44॥ 
 

ತರಾಜ್ಞಪುೀ ವಿರಿಞ್ ಾ್ೀಶವಿತ್ಾಙ ಘ್ರಸರ್ ೀರತಹಾಃ। 

ಉವಾಚ ವಚನ್ಂ ಮನ್ದಂ ಬಕತಲಾಂ ಧ್ಾರಣಿೀಸಖಿಮ್॥45॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಶತರಣತ ಬಾಲ್ೀ ಪುರಾವೃತುಂ ಪದಾಮವತ್ಾಯ ಜನಿಂ ಶತಭಾಮ್| 

ತ್್ರೀತ್ಾರಾಂ ರಾಮರ ಪ್ೀಣ ಅವತ್ಾರಮತಪಾಗತಾಃ॥46॥ 
 

ಪತೃಮಾತೃವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯಮಾಗತಾಃ। 

ಲಕ್ಷಮಣ್ೀನ್ ಸಹ ಭಾರತ್ಾರ ಸ್ತೀತರಾ ಭಾರ್ಯರಾ ಶತಭ್ೀ॥47॥ 
 

ಪುರಾ ತತ ರಾವಣ್ೀ ನಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಲ್ ೀಕಕಣಟಕಾಃ। 

ಲ್ ೀಕಭತತಯಸಸತೀಂ ಹೃತ್ಾವ ಲಙ್ಗ್ೆಂ ಗನ್ತುಮವತಯತ। 

ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀಪಯಗರಜಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಸ್ತೀತರಾ ಪ್ರೀರಿತ್್ ೀ ವನ್ೀ॥48॥ 
 

ತತ್ಾೆಲಮಾಲಕ್ಷಯರಸಾಕ್ಷಸ್ೀನ್ ದರೀ ವಿಮಾನ್ಮಾರ್ ೀಪಯಿತತಂ ಹಿ ಸ್ತೀತ್ಾಮ್। 

ಪಾರವತಯತ್್ೈಷಾ ಚ ತದಾ ರತರಾವ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ಲಕ್ಷಮಣ ರಾಘ್ವ್ೀತ॥49॥ 
 

ತದಾತಯರಾವ್ೀಣ ತದಾ ವನೌಕಸ್ ೀ ವಿಚತಕತರಸತಸುತರ ವನಾನ್ುರ ಸ್ತಥತ್ಾಾಃ। 

ತದಾವಕಯಮಾಕಣಯಯ ಹವಿಭತಯಜ್ ೀಽಪ ಪಾಲಾತಲಲ್ ೀಕ್ಾದ್ಪದ್ದ್ಧರಾತಲಮ್॥40॥ 
 

ಸಮಾರಾನ್ುಂ ಧ್ತರಾದ್ಷ್ಯಮಾಕಷ್ಯನ್ುಂ ಚ ಜಾನ್ಕೀಮ್। 

ಸಮಾಾಷ್ಯ ರಾವಣಂ ಕ ರರಂ ಪಾತ್ಾಲಾದ್ತಪಗಮಯ ಚ॥51॥ 
 

ರಾವಣ್ೀನ್ ಸತಪಾಪ್ೀನ್ ಸಹಿತಸ್ತಸೀತರಾ ಸಹ। 

ರಾವಣಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ನಾನಾವಾಕಯಗಣ್ೈಸಸಹ॥52॥ 
 

ಇರ್ಂ ಜನ್ಕಪುತರೀ ನ್ ವಿಪರಪತನೀ ನ್ರ್ೀಶವರ। 

ರಾಘ್ವಸುಾದ್ಾರಾದ್ರಕ್್ ೀ ಜಾನ್ಕೀಂ ಮಮ ಸನಿನಧ್ೌ॥53॥ 
 

ಸಂಸಥಾಪಯ ವಿಪನ್ೀ ರಾಮಾಃ ಸಞ್ಾರನ್ ಸಹ ಲಕ್ಷಮಣಾಃ। 

ಶ್ಷ್ ಯೀಽಸ್ತ ಪರಮೀಽದಾರ ಮಮ ಕಲಾಯಣ ರಾವಣ। 

ಪರಯೀಽಸ್ತ ಮಾಗಮೀ ವಿಪರಪತ್ಾನಯಂ ಸ್ತೀತ್ಾಭರಮೀ ವೃಥಾ। 

ಇತ ಪರತ್ಾರರ್ನ್ನಕುಚಾದ್ಮನಾ ಜನ್ಕ್ಾತಮಜಾಮ್॥54॥ 
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ಇತಥಂ ಸವಲ್ ೀಕಮಾದಾರ್ ತ್ಾಂ ಸಮ ಾಜಯಿತತಂ ದ್ತರತಮ್। 

ಸಾವಹಾರಾಂ ಸನಿನವ್ೀಶಾಯರ್ ನಾಮಾನ ವ್ೀದ್ವತೀಂ ಶತಭಾಮ್॥55॥ 
 

ಸ್ತೀತ್ಾಕೃತಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಮಾರ್ರಾ ಮೀಷ್ವಾಹನ್ಾಃ। 

ಪರದ್ಶಯರ್ನ್ತನವಾಚಾರ್ ರಾವಣಂ ಪರೀಣರ್ನಿನವ। 

ಇಮಾಂ ಸ್ತೀತ್ಾಂ ಸಮಾದಾರ್ ಗಚಾ ಶ್ರೀಘ್ರಂ ನಿಶಾಚರ। 

ಹರವಗೌನ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಭಕುವಾಯರಾವಣಯ ಚ ॥ 56॥ 
 

ತಸಾಮದ್ಗಿನವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಜಾನ್ಕೀಂ ಮನ್ಸಾ ಸಮರನ್। 

ಅಜ್ಞಾನಾನ್ಮನ್ಯಮಾನ್ ೀಽಸೌ ರಾವಣ್ ೀ ಮೀಹದ್ಪಯತಾಃ॥57॥ 
 

ಲಙ್ಗ್ೆಂ ಗತ್ಾವಽಶ್್ ೀಕವನ್ೀ ಶ್ಂಶತಪಾವೃಕ್ಷಮ ಲತಾಃ। 

ಸಾಥಪಯ ಸ್ತೀತ್ಾಕೃತಂ ಕ ರರ್ ೀ ವಿಷಾಣಾವಿಷಾಟಂ ಸ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥ 58॥ 
 

ಕೃತಕೃತಯಂ ತದಾಽತ್ಾಮನ್ಂ ಮೀನ್ೀ ವ್ೈ ಕ್ಾಲಚ್ ೀದಿತಾಃ। 

ರಾಮೀ ಗತ್ಾವ ತತ ತಂ ಹತ್ಾವ ರಾವಣಂ ಸಗಣಂ ಖಿಲಮ್। 

ಸ್ತೀತ್ಾಂ ಪಾರಪಯ ಜಗನಾನರ್ಸುಾಯೀಧ್ಾಯಂ ಪರ್ಯಪದ್ಯ ಚ॥59॥ 
 

ತ್ಾನ್ತು ಲ್ ೀಕ್ಾಪವಾದ್ೀನ್ ಸ್ತೀತ್ಾಮಗೌನ ಪರವ್ೀಶಯ ಚ। 

ಸ್ತೀತ್ಾದ್ವನ್ದಾಂ ತದಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಉವಾಚ ನಿಜಭಾಮಿನಿೀಮ್॥ 60॥ 
 

ಕ್ಾ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ತವ ಸಮಾ ತವರ ಪಾ ಸಮನಿವತ್ಾ। 

ನ್ ಜಾನ್ೀಹಂ ವರಾಙ ು್ೀಂ ತ್ಾಂ ತವ ಬಿಮ್ಸಮಾಂ ಶತಭಾಮ್॥61॥ 
 

ರಾಘ್ವ್ೀಣ್ೈವಮತಕ್ಾು ಸಾ ಜಾನ್ಕೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಜಾನ್ಕತಯವಾಚ 

ಮದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಹಿ ತರಾ ಭತಕುಂ ನಿನಿಯಮಿತುಂ ದ್ರಾಜತಷಾ॥62॥ 
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ನಾಮಾನ ವ್ೀದ್ವತೀಚ್ೀರ್ಂ ಸಾವಹಾರಾ ಸಸನಿನಧ್ೌ ಸ್ತಥತ್ಾ। 

ತ್ಾಮಙ ು್ೀಕತರತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಿವಾಹವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್॥63॥ 
 

ಇತ ಸ್ತೀತ್ಾವಚಾಃ ಶತರವಾು ರಾಮೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್। 
ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ 

ಏಕಪತನವರತಂ ಮೀಽಧ್ಯಾಃ ಕೃತಂ ಜಾನಾಸ್ತ ಭಾಮಿನಿ॥64॥ 
 

ದಾವಪರ್ೀಙ ು್ೀಕರ್ ೀಮಿೀತ ಬಹ ನಾಂ ವರದ್ ೀ ರ್ತಾಃ। 

ತವ ವಾಕಯಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ಅಷಾಟವಿಂಶತಮೀ ಕಲೌ॥65॥ 
 

ತ್ಾವದ್ೀಷಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಬರಹಮಣಾ ಪೂರ್ಜತ್ಾ ಭವ್ೀತ್। 

ಶತರತ್ಾವ ದಾಶರಧ್್ೀಯವಾಯಕಯಂ ಜಗಾಮ ಭವನ್ಂ ವಿಧ್್ೀಾಃ॥66॥ 
 

ಕ್ಾರಅಂ ಪದ್ಮವತ್ಾಯಸತು ಭಣಿತಂ ತವ ಸತವರತ್್ೀ। 

ನ್ ಮೀ ವಾಕಯಮಸದ್ ಾರಾದಿತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಾಃ॥ 68॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಗಚಾಾಮಿ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಭಾಂ ಸಭಾಸದ್ೈಾಃ 

ಸಮ ಾಣಯಸವಾಯರ್ಯವಿಶಾರದ್ೈರ್ತಯತ್ಾಮ್। 
ಆಕ್ಾಶರಾಜಸಯ ಪುರಿೀಂ ಸತರ್ ೀತುಮೈಾಃ ಸಂಸ ುರ್ಮಾನಾಂ ಚ 

ರಮಾವಿಗ ರಿತ್ಾಮ್। 
ಇತ್್ಯೀವಮತಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಜಗದ್ತುರತಾಃ ಸಮಾೀಷ್ಯಿಷ್ಯನ್ ಬಕತಲಾಂ 

ಸವಕ್ಾರಣಾತ್॥70॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಮಾಗಯಂ ವದ್ ರಮಾನಾರ್ ಗಚಾಾಮಿ ನ್ೃಪಪುಙ್ುವಮ್। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಅಸಾಮದ್ೀವ ವರಾನಾಮಗಾಯದ್ವರತಹಯ ಗಿರ್ೀಸುಟಾತ್॥71॥ 
 

ವವಯತ್ಾಧ್ಾಃ ಪರದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಕಪಲಾಪೂರ್ಜತಾಃ ಶ್ವಾಃ। 

ತತ್ಾರಸ ು್ೀ ತೀರ್ಯರಾಜ್ ೀಽಸೌ ಕಪಲ್ೀಶವರಸನಿನಧ್ೌ॥72॥ 
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ತತರ ಸಾನತ್ಾವ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಮದ್ರ್ಯಂ ತೀರ್ಯಪುಙ್ುವ್ೀ। 

ಕಪಲ್ೀಶವರಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಚಯತ್ಾಂ ವರಮವಯರ್ಮ್॥73॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ದ್ರಾಸಾರ ವದ್ತ್್ೀ ನ್ಮನ್ಂ ತವ। 

ಕಲಾಯಣಂ ಕತರತ ಮೀ ದ್ೀವ ಶ್ವಶಙ್ೆರ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ। 

ತತಾಃ ಶತಕಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ದ್ಣಡವತಾತನ್ಂ ಕೃತಮ್॥74॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಬಾಲ್ೀನ್ ಸದಾ ಕಲಾಯಣಕ್ಾಙ್ಷಣಾ। 

ಪ್ರೀಷತ್ಾಽಹಂ ತದ್ರ್ಯಂ ವ್ೈ ಕತರತಮೀಽಿವೀಪಸತಂ ಪರರ್ಮ್॥75॥ 
 

ಏವಮತಕುವಾ ಶತಕಂ ದ್ೀವಿ ತತಾಃ ಪದ್ಮತಟ್ಙ್ುತ್ಾ। 

ತತ್ಾರಸಾತ್್ೀ ಕೃಷ್ಣರಾಮೌ ತ್ೌ ನ್ತ್ಾವ ಭಕುಭಾವತ॥76॥ 
 

ಪದ್ಮತೀರ್ಯಸಮದ್ ಾತ್್ೈಾಃ ಕಮಲ್ೈಾಃ ಕಮಲಾನ್ನ್ೀ। 

ಪೂಜಾಂ ಕತರತ ಮದ್ರ್ಯಂ ತತ ಭಅರಾತೃಭ ತ್ೌ ಹಿ ಮೀ ಮತ್ೌ ॥77॥ 
 

ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀಂ ತೀಥಾವಯ ತತರ ಗಚಾ ರ್ಥಾಸತಖ್ಮ್। 

ಉಚಿತಂ ಕತರತ ಕಲಾಯಣಿ ಕನಾಯರ್ಯಂ ಕಮಲಾನ್ನ್ೀ॥78॥ 
 

ಅಜ್ಞಪಾು ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀನ್ ಬಕತಲಾ ಲ್ ೀಕಭತೃಯಣಾ। 

ಜಗಾಮ ಶನ್ಕ್್ೈಾಃ ಶ್ೀಷ್ಶ್ೈಲಾದ್ತತುೀರ್ಯ ಚಾಙ್ುನಾ॥79॥ 
 

ರ್ಥ್ ೀಕುಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ತಚಾಕ್ಾರ ತದಾಬಲಾ। 

ಹರ್ಮಾರತಹಯ ಬಕತಲಾ ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀಂ ತದಾ॥80॥ 
 

ತೀಥಾವಯಗಸಾಯಶರಮಂ ಪಾರಪಯ ಸಖಿೀಸುಸಾಯ ವಯಲ್ ೀಕರ್ತ್। 

ಶ್ವಾಲಯೀ ಶ್ವಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಗತ್ಾಸಾುಶ್ಿವಮನ್ದರಮ್॥81॥ 
 

ತತರ ಕತ್ಾವ ವರಾಾಃ ಕನಾಯಾಃ ಕ್ಾರ್ ರ್ಮಿತ ಚಾಬರವಿೀತ್। 

ತರಾ ಸಮಾಾಷತ್ಾ ಬಾಲಾಾಃ ಊಚತರ್ೀನಾಂ ರ್ಥಾರ್ಯಶಾಃ॥82॥ 
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ಕನಾಯ ಉಚತಾಃ 

ವರ್ಮಾಕ್ಾಶರಾಜಸಯ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಗತ್ಾಾಃ ಸದಾ। 

ಇತಾಃ ಪೂವಯದಿನ್ೀ ಕಶ್ಾತತಾರತಷ್ಂ ತತರಗಸ್ತಥತಮ್॥83॥ 
 

ಪದಾಮವತ್ಾಯಸಸಮಿೀಪ್ೀ ಚ ಸಮಾಾಪುಂ ಮನ್ಮಥಾಕೃತಮ್। 

ದ್ೃಷ್ತಟವತ್್ ಯೀ ವರ್ಂ ಸವಾಯಾಃ ಕರಾತ್ಾಕೃತಶ್್ ೀಭನ್ಮ್॥84॥ 
 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಪದಾಮವತೀ ಿವೀತ್ಾಯ ಜವರತ್ಾಪವಿಮ ರ್ಛಯತ್ಾ। 

ತತ್ಾುಪಸ್ ಯೀಪಶಾನ್ಯರ್ಯಂ ರಾಜಾಜ್ಞರಾ ವರ್ಂತವಹ॥85॥ 
 

ಅಗಸ್ಯೀಶಾಿವೀಷ್ೀಕ್ಾರ್ಯಂ ವಸಾಮೀದ್ಯ ಸಮಾಗತ್ಾಾಃ। 

ಇದಾನಿೀಂ ಕನಾಯಕ್ಾರ ಪಾಂ ತ್ಾವನ್ತು ವಿೀಕ್ಾಮಹ್ೀ ವರ್ಮ್। 

ಇತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಬಕತಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥86॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಕ್್ ೀಽಕರಾತರ ಪೀ ಚ ಭವದಿಾಸಸಙ್ುತಾಃ ಕತತಾಃ। 

ವದ್ಧ್ವಂ ಕನ್ಯಕ್ಾಸಸವಾಯಸುದ್ವೃತುಮಖಿಲಂ ಮಮ॥ 87॥ 

ಕನ್ಯಕ್ಾ ಊಚತಾಃ 

ಸಹಿತ್ಾ ಪದ್ಮವತ್ಾಯಚ ಕದಾಚಿದ್ವನ್ಮಾಗತ್ಾಾಃ। 

ಪುಷಾಾಪಚರ್ನ್ಂ ಕತತಯಮಾರಬಾಧಸುದ್ವನಾನ್ುರ್ೀ॥88॥ 
 

ತತರ ಕಶ್ಾತತಾಮಾನ್ ಪಾರಪುೀ ವಿಚಿತರತತರಾಗಾರತಹಾಃ। 

ಅಸಾಮಿವಾಃ ಕರ್ಥತಂ ತ್್ೀನಾಪಯವಾಚಯವಚನ್ಂ ರತಷಾ। 

ತಚತಾರತ್ಾವ ತನ್ರಾ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ರತಷಾಟ ವನ್ಚಮಬರವಿೀತ್॥89॥ 
 

ತಯೀಾಃ ಕಲಹಮಾಪನ್ನಂ ಕದ್ನ್ೀ ತ್ಾಡಿತ್್ ೀ ಹರ್ಾಃ। 

ನಿಪಪಾತ ತದಾಶವಸತು ಶ್ಲಾಿವಹಯತಚ್ೀತನ್ಾಃ॥90॥ 
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ಸಘ ೀಟ್ಂ ಸಮಾರಿತಯ ಜಗಾಮೀತುರದಿಙ ಮ್ಖ್ಾಃ। 
ಗತ್್ೀ ಕರಾತ್್ೀ ಕಮಲ್ ೀದ್ಾವಾಬಲೌ 

ಮ ಛ್ಾಯಮತಪಾಗಮಯ ಪಪಾತ ಭ ಮೌ॥91॥ 
 

ಕನಾಯಂ ತತಸಾುಮತಪವ್ೀಶಯ ರಾನ್ೀ ವರ್ಂ ಸವಕಂ ರಾಜಪುರಂ ಗತ್ಾಸವಾಃ। 
ತ್ಾಮಾಗತ್ಾಂ ರಾನ್ಗತ್ಾಂ ಸತತ್ಾಂ ನ್ೃಪೀ ಚಿನಾುಮತಪಾಗಮಯ ರತರ್ ೀದ್ 

ದಿೀನ್ಾಃ॥92 
 

ಅಙ್ೆ ೀ ನಿಧ್ಾರಾತಮಸತತ್ಾಂ ಪರಪಶಯನ್ ಮತಖ್ಂ ಮತದಾಹಿೀನ್ಮಭಾಷ್ಮಾಣಾಮ್। 

ಕಂ ವಾ ಭವನ್ೀ ದ್ತಹಿತತದ್ತಯರಾಸದಾ ಬಿಿವೀಷಕ್ಾ ವಿಶವವಿನಾಶಕ್ಾ ಚ ॥ 93॥ 
 

ತಸಾಯ ವಿನಾಶಂ ಸಹಿ ಜಾನ್ತ್್ೀ ಗತರತಾಃ ತಮಾಹವರ್ತುತರ ಸತತ್್ೀನ್ ಶ್ೀಘ್ರಮ್ । 

ತದಾವಕಯಮಾಕಣಯಯ ಗತರತಧ್ಯರಾತಲಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಪರಪನ್ ನೀ ನಿಜಮನಿದರಂ ಚ॥ 94॥ 
 

ಪಾರಪುಂ ಗತರತಂ ಪಾರಣಮಿವಾಗತಂ ನ್ೃಪಾಃ ಪಾರಯೀಣ ಪುಣಯಂ ಪರಿಪಕವಮಾಗತಮ್। 
ದ್ತ್ಾವಽಽಸನ್ಂ ರತನಮರ್ಂ ಸಮಚಯಯ ಸತಸಾಧ್ನ್ೈ 

ಸಾಸಘ್ಯಯಸತಪುಷ್ಟಭ್ ೀಜನ್ೈಾಃ॥95॥ 
 

ಕೃತ್ಾವತರ್ಯಂ ವಿಪರವರಂ ಬಭಾಷ್ೀ ಸತತ್ಾನಿಮಿತ್ ಗಗನಾಿವಧ್್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 
ತದಾವಕಯಮಾಕಣಯಯ ಗತರತಸಸತ್ಾಙ್ತುರತಾಃ ಪರಶಾನ್ುರ್ನಾವಕಯಮತವಾಚ 

ಭ ಮಿಪಮ್॥96॥ 

ಬೃಹಸಾತರತವಾಚ 

ದ್ತರಿತತಸ ು್ೀದ್ಯ ಸಙ್ೆಷ್ಟನಿಮಿತುಂ ಶತರಣತ ಭ ಮಿಪ। 

ಪುಷಾಾರ್ಯಂ ತತ ಗತ್ಾ ಬಾಲಾ ಿವೀತ್ಾ ಪುರತಷ್ದ್ಶಯನಾತ್। 

ತಸಮಾಚಾಾನಿುಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ಅಿವಷ್ೀಕಂ ಶ್ವಸಯ ಚ ॥ 97 ॥ 
 

ಅಗಸ್ಯೀಶಸಯ ವ್ೈ ರಾಜನ್ ಹತದ್ೈಕ್ಾದ್ಶಿವಸುದಾ। 

ಏವಮತಕ್್ ುೀಽರ್ ಗತರತಣಾ ರಾಜಪಯಸಾಮನ್ಸಮಾದಿಶತ್॥98॥ 
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ಸಮಾಾದ್ಯ ಸವಯಸಮಾಾರಾನ್ ರ್ ರ್ಂ ವಿಪ್ೈಸಸಮನಿವತ್ಾಾಃ। 

ಮತತಾತರೀ ಜವರತ್ಾಪ್ೀನ್ ಶರ್ನಾ ನಿಜಮನಿದರ್ೀ॥99॥ 
 

ತಚಾಾನ್ಯರ್ಯಂ ವರ್ಂ ಪಾರಪಾು ಅಿವಷ್ೀಕ್ಾರ್ಯಮಙ್ುನ್ೀ। 

ಧಿಷ್ಣ್ೀನ್ ಸಮಾಜ್ಞಪಾುಾಃ ದಿವಜವರಾಯಸಸಮಾಗತ್ಾಾಃ॥100॥ 
 

ತ್್ೀಷಾಂ ಸಙ್ಗ್ುತಸಮಾರಾತ್ಾಾಃ ಕ್್ೈಲಾಸಪತಮನಿದರಮ್। 

ಶತರತ್ಾವ ತದ್ವಚನ್ಂ ದ್ೀವಿೀ ಬಕತಲಾಽಽನ್ನ್ದನಿಭಯರಾ॥101॥ 
 

ಅಹ್ ೀ ಧಿಗತ್ಾಮನ್ತಭವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ  ಪರಭಾಂ ನ್ ಜಾನ್ೀಽದ್ಯ ಪುರಾಣಪುಂಸಾಃ। 

ಕೃಷ್ಣಂ ಮತಕತನ್ದಂ ತನ್ಯೀತ ಮತ್ಾವ ವೃಥಾ ಶರಿೀರಂ ಪುನ್ರಾಗತಂ ಮಮ॥102॥ 

ಕನಾಯ ಊಚತಾಃ 

ತವಂ ಕತತರ ಗಚಾಸ್ೀ ಬಾಲ್ೀ ಕಮರ್ಯಂ ತವಮಹಾಗತ್ಾ। 

ವದಾದ್ೀಶಂ ವರಾಙ ು್ತವಮಿತ ತ್ಾಿವಾಃ ಸತಭಾಷತ್ಾ॥103॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಶತರಣವನ್ತು ಕನ್ಯಕ್ಾಾಃ ಸವಾಯ ಮದಾವಕಯಮವಿಚಾರತಾಃ। 

ಅಹಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ದಾಸ್ತೀ ಭ ತ್ಾಸ್ತಮ ಸಾಮಾತಮ್॥104॥ 
 

ಧ್ರಣಾಯರಾಜಭಾರಾಯರಾಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಕ್ಾರ್ಯಮಸ್ತು ಮೀ। 

ನಾರಾರ್ಣಾಪುರಂ ದಿವಯಮಭ್ೀದ್ಯ ಪರದ್ೀಶ್ಿವಾಃ॥105॥ 
 

ಭವತ್ಾಂ ಸಙ್ುಮಾತ್್ರೀಣ ಕರಿಷ್ಯೀಽನ್ುಾಃ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್। 

ಇತಥಮತಕ್ಾುಾ ಚ ಸಾ ಬಾಲಾ ಕನಾಯಿವಶಾಾಪತತತಾರಮ್॥106॥ 
 

ಏವಂ ಗತ್ಾರಾಂ ತಸಾಮ ತತ ನ್ ವಿಶಾವಸಮಗಾದ್ಧರಿಾಃ। 

ಏಕ ಪುತ್್ ರೀಹಯಪಪುತರಸತು ಏಕನ್ೀತ್್ ರೀಹಯನ್ೀತರವಾನ್ ॥107॥ 
 

ಸ್ತರೀಿವಶಾ ರ್ತೃತಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನ್ ತದ್ರ್ಯಫಲಪರದ್ಮ್। 

ಇತ ಸಞ್ ಾ್ನ್ಯ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಮಾರಾವಿೀ ಕ್ಾಮರ ಪವಾನ್ ॥108॥ 
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ಸವರ್ಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಧಿೀಶ್್ ೀ ವನಿತ್ಾರ ಪಮಾಶ್ರತಾಃ। 

ಪಲ್ಲನ್ದವ್ೀಷ್ಧ್ಾರಿೀ ಸಾಃ ಚಕ್್ರೀ ತದ್ವೀಷ್ಭ ಷ್ಣಮ್ ॥109॥ 
 

ರ್ಜೀರವಸರಂ ತತ್್ ೀ ಬಧ್ಾವ ರ್ಛದ್ರಕಞ್ಚಾಕರಞ್ ಜ್ತಾಃ। 

ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಶ್ಶತಂ ಕೃತ್ಾವ  ಮಹ್ೀಶವರಮ್॥ 

ಬರಹಾಮಣಡಂ ಜಗದಾಧ್ಾರಂ ತ್್ೈಗತಣಯಂ ಗತಲಮಮೀವ ಚ ॥ 110॥ 
 

ವಿಕೀರ್ಯ ಕ್್ೀಶಪುಙ್ಗ್ಖನಿ ರ್ಥಾ ಪಞ್ಾಶತ್ಾರ್ತಷಾ। 

ಗತಞ್ಚಜಮಣಿವಿಭ ಷಾಙ್ಗ್ು ಶಙ್ೆಬದ್ಧಸತಹಾರಿಕ್ಾ॥111॥ 
 

ವ್ೀಣತಗತಲಮಂ ಸವಶ್ರಸ್ತ ನ್ವಧ್ಾನ್ಯಪರಪೂರಿತಮ್। 

ಲಮ್ೀದ್ರಿೀ ಲಮ್ಕಮಾಯ ಲಮಿ್ತ್ಾತಮಪಯೀಧ್ರಾ॥112॥ 
 

ಅದ್ನಾು ಶತಷ್ೆವದ್ನಾ ಸಾ ಬಾಲಾ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾ। 

ಬರಹಾಮಣಂ ನಾಿವಸಮ ಾತಂ ಸಪುಮಾಸಾತಮಕಂ ಶ್ಶತಮ್॥113॥ 
 

ರತದ್ನ್ುಂ ಶತಷ್ಟವದ್ನ್ಂ ಕೃಶಾಙ್ುಂ ದಿೀಘ್ಯಬಾಹತಕಮ್। 

ಶ್ಶತಂ ಬಧ್ಾವ ಚಿೀರವಸ್ರೀ ನ್ೃತಯನಿುೀ ಜಗದಿೀಶವರಿೀ॥114॥ 
 

ರ್ಷಟಂ ಧ್ೃತ್ಾವ ಕರ್ೀ ಚಾಕ್ಾತ್ ಸಾ ಬಾಲಾ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾ। 

ನಾರಾರ್ಣಪುರಂ ಪಾರಪಾು ನಾರದಾಬಜಜವನಿದತ್ಾ॥ 115॥ 
 

ಪುರಿೀಂ ಸಮಾಗತಯ ಚ ಗಜಯನಿುೀ ಸತತ್ಾನ್ ಪತೀನ್ ಬನ್ತಧಗತಣಾನ್ ದ್ದಾಮಿ। 

ಶತರತ್ಾವ ವಚಸುದ್ುದಿತಂ ಪುರಸ್ತರರ್ಾಃ ಊಚತಸುದಾ ತ್ಾಂ ನ್ೃಪವಲಿಭಾಂ ಪರತ॥116॥ 

ಗಿರೀಮಿಕ್ಾ ಊಚತಾಃ 

ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ಸಮಾರಾತ್ಾ ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾಶರಮಾತ್। 

ವೃದಾಧ ಸಾ ವತಯತ್್ೀ ಹ್ಯೀಷಾ ಮಿತಿವೀಷೀವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ॥117॥ 
 

ಮನ್ ೀಗತಂ ವದಾಮಿೀತ ವದ್ತ ಸಮ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 

ತಮಾನ್ರ್ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ರಾ ಬಾಲಾ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾ॥118॥ 
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ತ್ಾಿವಸಸಮಾಭಆಷತ ಚಿತುವೃತುಾಃ ಉವಾಚ ವಾಕಯಂ ಸವಸಖಿೀಗಣ್ೀಭಯ। 

ತ್ಾಮಾಹವರ್ತುತರ ಸಖಿೀಿವರಾದ್ರಾತ್ ಸಮಾಾಪುಭಾಗಾಯಹಮಿತ ಸಮರನಿುೀ॥119॥ 
 

ಅಜ್ಞಾಪಾು ಧ್ರಣಿೀದ್ೀವಾಯ ಆಗತ್ಾಸಾುವರಾಙ್ುನಾಾಃ। 

ಊಚತಸಾುಮಗರಗಾಸಸವಾಯ ತ್ಾಂ ಬಾಲಾಂ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾಮ್। 

ರಾರಿ(ಏಹಿ)ಮಙ್ುಲದ್ೀ ದ್ೀವಿ ರಾಜಭಾರಾಯನಿುಕಂ ತವರಾತ್॥ 120॥ 
 

ಸಾ ಶತರತ್ಾವ ವಚನ್ಂ ತ್ಾಸಾಂ ಮನ್ದಮಾಹಮನ್ಸ್ತವನಿೀ। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ಅಹಂ ದ್ರಿದಾರ ಕತಟಿಲಾ ಸಾ ಬಾಲಾ ಭಾಗರ್ಸಂರ್ತತ್ಾ॥121॥ 
 

ಆಹಾವನ್ಂ ಚ ವಿನ್ ೀದಾರ್ಯಂ ಹಾಸಾಯರ್ಯಂ ಹರತ್ಾನ್ನಾಾಃ। 

ಮದ್ಯಸಥಂ ಮತತಸತಂ ಪಶಯ ಮದಾಭರಣ ಮಮಡಲಮ್॥122॥ 
 

ನ್ವಧ್ಾನ್ಯಸಮಾಕೀಣಯಂ ಗತಞ್ಚಜಮಣಿ ವಿಭ ಷತಮ್। 

ಅನ್ನಹಿೀನ್ಂ ಶ್ಶತಂ ಮಾಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಾಸಾಯರ್ಯಮೀವ ಚ॥ 123॥ 
 

ನಾಗಮಿಷ್ಯೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಯಾಃ ಕಙ್ಗ್ೆರ್ಯಂ ರಾಜಮನಿದರ್ೀ। 

ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಜಗತಸಾಯಸಾು ದ್ರಣಿೀಂ ಪರತ॥124॥ 
 

ತಥ್ ೀಕುಂ ಚಾವದ್ದಾ್ಲಾಾಃ ಧ್ರಣಿೀ ಸಾಪ ತ್ಾಂ ರ್ರೌ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ರಾಹಿ ಭದ್ರೀ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ಸಾಕ್ಾತುಾಂ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾ॥125॥ 
 

ದ್ೈವಯೀಗಾದಾಗತ್ಾಽಸ್ತ ಮಮ ಕಲಾಯಣ ವಧಿಯನ್। 

ಭಾಷತ್ಾ ರಾಜಪತ್ಾನಯ ಸಾ ಸತಯಮಾಹ ಧ್ರಾಂ ಪರತ। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ಮರಾ ಹಿ ಗದಿತಂ ವಾಕಯಂ ಅಸತಯಂ ಚ್ೀನ್ಮನ್ಸ್ತವನಿ॥126॥ 
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ಪುರಾನಿನಷಾಠಸಯ ಮಾಂ ದ್ೀವಿ ಛ್್ೀದ್ನ್ಂ ಕರಯೀಾಃ ಕತರತ। 

ಕಠಿಣಂ ಮಮ ವಾಕಯಂ ತತ ಹಯಸತ್್ಯೀ ಹಸುಛ್್ೀದ್ನ್ಮ್॥127॥ 
 

ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭತ್ಾಯ ಮೀ ರಾಜವಲಿಭ್ೀ। 

ತದಿವೀರ್ಯಜಾತಪುತರಸತು ಪರಜಾಪತಮಿಮಂ ವಿದ್ತಾಃ॥ 128॥ 
 

ತ್್ೀನಾಜ್ಞಪಾುತವ್ೀಗ್ೀನ್ ಸಮಾಾಪಾು ತವಮನಿದರಮ್। 

ಭ ತಭವಯಭವಿಷ್ಯಂ ಚ ವದಾಮಿ ಜಗದಿೀಶವರಿ॥129॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾು ಧ್ಮಯದ್ೀವಾಯ ಸಾ ರಾಜಪದಿನೀ ಪತವರತ್ಾ। 

ಸಾನಿಯತ್ಾವ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ೀ ಧ್ರಣಿೀ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾ॥130॥ 
 

ಸಮಾಾಪಯ ಭವನ್ಂ ರಾಜ್ಞ್ೀ ಧ್ಮಯದ್ೀವಾಯ ಧ್ರಾಸತೀ। 

ರತ್ಾನಸತ್್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ತ್ಾಂ ಬಾಲಾಂ ಧ್ಮಯದ್ೀವತ್ಾಮ್॥131॥ 
 

ಸತತಿರಾ ವಚನ್ಂ ರಾಹ ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಂ ಮತದಾನಿವತ್ಾ। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ಮಜತಜನ್ಂ ಕತರತ ಕಲಾಯಣಿ ಶಬತಹವಸಾರ ಸಕಞ್ಚಾಕ್ಾ। 

ಗತದ್ೀವ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಕತರತ ದ್ೀವಿ ಹರಿಪರರ್ಮ್। 

ಏವಮತಕ್ಾುರ್ ಕಲಾಯಈ ತಥಾ ಚಕ್್ರೀ ರ್ಥ್ ೀದಿತ್ಾ॥133॥ 
 

ತಸಾಮಶಾಾಿವಮತಖಿೀಭ ತ್ಾವ ಪಶಾಾದಾವಕಯಮತವಾಚ ಸಾ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಕಙ್ಗ್ೆರ್ಯಂ ವದ್ ಭದ್ರೀಽಹಂ ಕರ್ ೀಮಿ ತವ ಶಾಸನಾತ್॥ 134॥ 
 

ವಾರ್ನ್ಂ ದ್ೀಹಿ ಕಲಾಯಣಿ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮಮ ಪೂವಿಯಣಾಮ್। 

ಸವಣಯಶ್ಪಯಂ ಸಮಾಪೂರ್ಯ ಮತಕ್ಾುತಣತಡಲ ಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ॥ 135॥ 
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ನಿಕ್ಷಿಪಯ ಬಹತಭಕ್್ೈವ ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀಂ ವಚ್ ೀಬರವಿೀತ್। 

ಸತಯ ವದ್ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ್ೀ ಮಮ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಪರಣ್ ೀದ್ರ್। 

ಧ್ರಣಿೀವಾಕಯಮಾಕಣಯಯ ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥136॥ 

ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ॥ 

ಸತಯಂ ವದಾಮಿ ಧ್ಮಯಜ್ಞ್ೀ ಶ್ಶ್್ ೀರನ್ನಂ ಪರರ್ಚಾ ಮೀ। 

ಆಹಾಃಕೃತಂ ರಾತರಕೃತಂ ಸತಪಕವಂ ರಸಸಂರ್ತತಮ್॥137॥ 
 

ಶತರತ್ಾವ ತದ್ವಚನ್ಂ ರಮಯ ಪುತ್್ರೀಣಾನಿೀರ್ ಭಾಮಿನಿೀ। 

ಕ್ಷಿೀರಾನ್ನಂ ಸವಣಯಪಾಸಥಯಮಭಯಕಸಯ ದಿದೌ ನ್ೃಪ॥138॥ 
 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವಣಯಪಾತರಸಥಂ ಮಾನ್ತಷಾನ್ನಂ ನ್ಭತಕುವಾನ್। 

ರತರ್ ೀದ್ ಸ ಶಶ್ಸುಸಾಯಾಃ ಧ್ಮಯದ್ೀವಾಶಾ ಭ ಮಿಪ॥139॥ 
 

ರತದ್ನ್ುಮಾತಮಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿನಿನ್ದಯ ಪರತತ್ಾಢಯ ಚ।  
ಧ್ರಿತ್್ ರೀಽಸ್ತ ದ್ತರಾಚಾರ ಕನ್ದಮ ಲಫಲಾಶನ್ಾಃ॥ 140॥ 

 

ಕರ್ಂ ನ್ತ ಭ್ ೀಕ್ಷಯಸ್ೀ ಮೃಷ್ಟಂ ಕ್ಷಿೀರಾನ್ನಂ ರಾಜನಿಮಿಯತಮ್।  
ಕದಾಪ ರ್ ೀಧ್ನ್ಂ ಮಾತಾಃ ಕಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ಭ ಮಿಪ್ೀ॥141॥ 

 

ಇತ ತಂ ಭತಸಯಯಿತ್ಾವರ್ ಸವರ್ಮತಾಙ್ಗ್ುಾಮತತುಮಮ್। 

ಮನ್ ೀದ್ರಗತಂ ಚಾನ್ನಂ  ಪುತರಸಯ ಹಿತಕ್ಾರಣಮ್॥ 142॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ನ್ೃಪೀತುಮ। 

ಕ್ಷಿೀರಾನ್ನಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಸವಸಥಚಿತ್ಾುಭವತುದಾ॥143॥ 
 

ಸತಯಂ ವದಾಮಿ ಸತಶ್್ ರೀಣಿ ತ್ಾಮ ್ಲಂ ದ್ೀಹಿಮೀಽಗನ್ೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾು ಧ್ರಣಿೀದ್ೀವಿೀ ಧ್ದ್ೀಯವಾಯ ಪುಲ್ಲನ್ದರಾ॥144॥ 
 

ಏಲಾಲವಙ್ುಕಪೂಯರನಾಗವಲಿ್ಲೀದ್ಲ್ೈರ್ತಯತಮ್। 

ತ್ಾಮ ್ಲಮಪಯರಾಮಾಸ ಪುಲ್ಲನಾದಯೈ ಪತವರತ್ಾ॥ 145॥ 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 79 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ಸಾ ಪೂವಾಯಿವಮತಖಿೀ ಭ ತ್ಾವ ಪುತರಮಙ್ೆ ೀ ನಿಧ್ಾರ್ ಚ। 

ಪರತ್್ ೀ ಗತಲಮಮಾಸಾುರ್ ನಾರಾವಾಸ್ತುೀರ್ಯ ಸತಸ್ತಥತ್ಾ॥146॥ 
 

ಏವಂ ರ ಪಂ ಗತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸತರ್ ೀತುಮಾಾಃ। 

ದ್ರಷ್ತಟಕ್ಾಮಸಸಮಾರಾತ್ಾ ವ್ೈಖ್ರಿೀಂ ಪಾರಕೃತ್್ ೀಚಿತ್ಾಮ್॥147॥ 
 

ಸತಧ್ರಾಶಾ ಸತಪುತ್ಾರಶಾ ಸವಿಮಾನ್ಗಣಾಸುದಾ। 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಭಾರತೀಂ ಪರೀಚತಾಃ ಸಮಾರಮಾತ್ೌೆತತಕ್ಾನಿವತ್ಾಾಃ॥148॥ 
 

ಕಂ ತರಾ ಸತಕೃತಂ ರಾಜ್ಞಾ ಕೃತಂ ಪೂವಯಂ ರ್ರಾಧ್ತನಾ। 

ಲಕ್ಷಿಮೀಸಹಾಯೀ ಭಗವಾನ್ ಕರೀಡತ್್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ॥ 149॥ 
 

ಏವಂ ಹರ್ೀಶ್ಾತರವಿಚಿತರ ಕಮಯ ಗಾರ್ನಿು ಕಞ್್ ಜ್ೀದ್ಾವ ಶಮತಾ ಶಕ್ಾರಾಃ। 

ಕಲೌರ್ತಗ್ೀ ಪಾಪಕೃತ್ಾಂ ನ್ರಾಣಾಮತದಾಧರಣಾರ್ಯಂ ಜಗದಿೀಶಚ್ೀಷಾಟ ॥150॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಾವಿಷ್ ಯೀತುರ ಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ 
ಪುಲ್ಲನಿದನಿೀರ ಪವಣಯನ್ಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

 

ನ್ವಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಭ್ ೀಜನಾನ ು್ೀಽಸಮರನ್ ಬಾಲಾ ದ್ೀವಾನ್ಸಾಕತಲಪೂರ್ಜತ್ಾನ್। 

ಆದೌ ನಾರಾರ್ಣಂ ಧ್ಾಯತ್ಾವ ಪಶಾಾಲಿಕ್ಷಿಮೀಂ ಪತ್ಾಮಹಮ್॥1॥ 
 

ಸರಸವತೀಮತಮಾಕ್ಾನ್ುಮತಮಾಮಿನ್ದರಮತಾಃ ಪರಮ್। 

ಶಚಿೀಮಗನಯಮಾದಾಯಂಶಾ ಸದಾರಾನ್ ದ್ಕಾತೀನ್ರ್ ॥2॥ 
 

ಕತಬ್ೀರಮಗಿನ ವಾರ್ತಂಚ ವರತಮಂ ವಾಸತಕಂ ತಥಾ। 

ದ್ೀವಷೀಯನಿಾತರ್ ೀ ರಾಜನ್ ಗನ್ಧವಾಯನಾರಜಸತವಮಾನ್॥3॥ 
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ಕ್ಾಶ್ೀಶಂ ವಿಶವನಾರ್ಂ ಚ ಬಿನ್ತದಮಾಧ್ವಮೀವ ಚ। 

ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಪಾರರಾಗಂ ಚ ಗ್ ೀದಾತೀರನಿವಾಸ್ತನ್ಮ್॥4॥ 
 

ನಾರಸ್ತಂಹ ಜಗನಾನರ್ಂ ಪಾಣತಡರಙ್ುಂ ಮಹಾಬಲಮ್। 

ಪಮಾಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಶ್ೈಲಂ ಪುಣಯಕ್ಾನ್ನ್ಮ್॥5॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿೀಶಂ ಚ ಕ್ಾಲಹಸ್ತುೀಶವರಂ ಹರಮ್। 

ಘ್ಟಿಕ್ಾಚಲಸಂಸಾಥನ್ಂ ವೃದಾಧಚಲನಿವಾಸ್ತನ್ಮ್॥6॥ 
 

ವರದ್ಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶಂ  ಶ್ರೀರಙ್ುಂ ಶ್ವೀತರ ಪಣಂ। 

ಕತಮಾಕ್್ ೀಣಾಲರ್ಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶಾಙ್ುಯಪಾಣಿಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ॥7॥ 
 

ಸ್ೀತತಂ ರಾಮಕೃತಂ ರಾಜನ್ ಪದ್ಮನಾಭಮನ್ನ್ುರಮ್। 

ಸತಬರಹಮಣಯಂ ಕತಮಾರಾಖ್ಯಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ ಶಙ್ೆರೌ॥8॥ 
 

ಚನ ದ್ರೀಶಂ ಚ ಗ್ ೀಕಣಯಂ ತಥಾ ಹರಿಹರಂ ನ್ೃಪ। 

ಗಙ್ಗ್ುಂ ಗ್ ೀದಾವರಿೀಂ ಕೃಷಾಣಂ ತತಙ್ುಭದಾರಂ ಮಲಾಪಹಾಮ್॥9॥ 
 

ಕ್ಾವ್ೀರಿೀಂ ಕಪಲಾಂ ಕ್ಷಿೀರಾಂ ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀಂ ತಥಾ। 

ಮ ಕ್ಾಮಿ್ಕ್ಾಂ ಭ್ೈರವಂ ಚ ಕ್ಾಲಭ್ೈರವಮೀವ ಚ॥ 10॥ 
 

ಕ್ಾಮಾಕ್ಷಿೀಂ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿೀಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಿೀಂ ವರಪರದಾಮ್। 

ರಮೀ! ಕಲಾಹಪುರಧ್ಯಕ್್ೀ! ಪಾಹಿಮಾಂ ಪರದ್ೀಶಗಾಮ್॥ 11॥ 
 

ಸಸಾಮರ ಭಕುಭಾವ್ೀನ್ ಚ್ ೀವಾಚ ಮಧ್ತರಂ ವಚಾಃ। 

ಶತರಣತ ಮತುಸಸವಿಸಾುರಂ ಶಪ್ ಗತಲಮಂ  ಸಪುತರಕಮ್॥12॥ 
 

ಭತ್ಾಯರಂ ಬದ್ರಿೀವಾಂ ಮಾತರಂ ಪತರಂ ಗತರತಮ್। 

ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ತತ ಶಪ್ೀ ರಾಜ್ಞ್ೀ! ಸತಯಮಿತಯವಧ್ಾರರ್॥13॥ 
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ಸತಯಂ ವದಾಮಿ ಶತಶ್್ ರೀಣಿ! ತ್ಾಮ ್ಲಂ ದ್ೀಹಿಮೀಽಗನ್ೀ। 

ಏಲಾಲವಙ್ುಕಪೂಯರ ಜಾತೀಪತರಂ ಸಪೂಗಕಮ್॥14॥ 
 

ನಾಗವಲಿ್ಲೀ ದ್ಲ್ೈರ್ತಯಕುಂ ದ್ೀಹಿ ಮೀ ಮನ್ದಗಾಮಿನಿ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಸತಯಂ ವದ್ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ್ೀ! ಸವಯದ್ತಾಃಖ್ಪರಶಾನ್ುಯೀ॥15॥ 
 

ತರರಾಶ್ಂ ಮೌಕುಕ್ಾನಾನ್ತು ಸ ಪಯಪೂಮಯಣಿದ್ಂ ಶತಭಮ್। 

ಇತ ತಸಾಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ತತಷ್ ಟೀ ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀಪತ್ಾ॥16॥ 
 

ಹಸ ು್ೀ ಧ್ೃತ್ಾಯ ವರಾಂ ರ್ಷಟಂ ಪರರಾರಾಾಃ ಪರೀತಕ್ಾರಿಣಿೀಮ್। 

ವದಾಮಿ ಶತರಣತ ಭದಾರಣಿ ದ್ತಹಿತತಸ ು್ೀಽಙ್ು ಶ್್ ೀಷ್ಣಮ್॥17॥ 
 

ಆಗತಂ ಪುರತಷ್ೀಣಾಪ ಮನ್ಮಥಾಕೃತನಾ ಶತಭ್ೀ। 

ಸವಿಸಾುರಾದಾರಜಪುತರೀ! ಪರವದಾಮಿ ನಿಬ್ ೀಧ್ ತತ್॥ 18॥ 
 

ಇತಾಃ ಪೂವಯದಿನ್ೀ ಕಞ್ ಾ್ತತಾರತಷ್ಂ ತತರತಗಾರತಹಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೀಹವಶಂ ರಾತ್ಾ ಕ್ಾಮಜವರಸತಪೀಡಿತ್ಾ। 

ದ್ತಹಿತ್ಾ ತ್್ೀ ಭವದಾರಜ್ಞ್ೀ! ತತ್್ ೀಸಾಯ ಅಙ್ುಶ್್ ೀಷ್ಣಮ್॥ 19॥ 
 

ತಚಾಾನ್ಯರ್ಯಂ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ! ದಾತವಾಯ ಪುರತಷಾರ್ ಸಾ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಕ್ಾವಸ ು್ೀ ಕರಾತರ ಪೀ ಸಾಃ ದ್ತಹಿತತಮೀಯಙ್ುಶ್್ ೀಷ್ಕಾಃ। 

ವದ್ ತನಾನಮ ಕಂಭದ್ರೀ! ವರಂ ದಾಸ್ಯೀ ತವ್ೀಪಸತಮ್। 

ಇತ ಪೃಷಾಟ ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ಧ್ರಣಿೀಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ವ್ೈಕತಣಠಸ್ ಥೀ ಹರಿಸಾಸಕ್ಾದ್ವತಯತ್್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ್ೀ॥20॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀತ ವಿಖಾಯತ್್ ೀ ವಿದಾಯವಾನ್ಧನ್ವಾನ್್ಲ್ಲೀ। 

ಪುತ್ಾರಯ ತವ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ! ಹತ್್ ೀ ರ್ಸಯ ಹಯೀತುಮಾಃ॥21॥ 
 

ಆರಾಮದಾವರನಿಕಟ್ೀ ಪತತಾಃ ಪೃರ್ ತತಸಖಿೀಾಃ। 

ಗೌರವಂ ರಾಜಪುತ್ಾರಯಸತು ಕ್ಷಮಿತಂ ಪುರತಷ್ೀಣ ತತ್॥22॥ 
 

ಸತಯಂ ವಿದಿಧ ವಚ್ ೀ ಮೀಽದ್ಯ ದ್ತ್ಾುಚ್ೀತತಸಖ್ಮೀಷ್ಯತ। 

ಆದ್ತ್ಾವ ದ್ತಾಃಖ್ಮಾಪನೀತ ನ್ ಮೀ ವಾಣಿೀ ವೃಥಾಭವ್ೀತ್॥23॥ 
 

ಅದ್ೈವ ದಿನ್ಮಾತ್್ರೀಣ ಮರಿಷ್ಯತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ಅಮಙ್ುಲವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದ್ತದಾಃಖ್ಸಮಾಕತಲಾ॥24॥ 
 

ಊಚ್ೀ ವದ್ಸ್ತ ಕಲಾಯಣಿ! ದ್ತಾಃಖ್ಹ್ೀತತವಯಚ್ ೀ ಮಮ। 

ಇತ ತಸಾಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಪುನ್ರಾಹ ಪುಲ್ಲನ್ದಜಾ॥25॥ 

ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ನಾ ಸತಯಂ ವಚನ್ಂ ದ್ೀವಿ! ಮಯೀಕುಂ ಪೂವಯಮೀವ ತತ್। 

ಿವೀತ್ಾ ತದ್ವಚನಾದಾರಜ್ಞಾ ರತದ್ತೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥26॥ 

ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಅರಾಚಿತ್ಾ ಮರಾ ಕನಾಯ ಕರ್ಂ ದ್ೀರಾ ಭವಿಷ್ಯತ। 

ಇತ ಚಿನಾುಪರಾಂ ರಾಜ್ಞಂ ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ಅದ್ಯೈವ ಘ್ಟಿಕ್ಾನ ು್ೀ ತತ ಆಗಮಿಷ್ಯತ ಕ್ಾಚನ್॥ 27॥ 
 

ಅಬಲಾ ಬಹತವೃದಾಧ ಚ ಧ್ಮಾಯರ್ಯಕತಶಲಾ ಭತವಿ। 

ಮದಾವಕ್್ಯೀ ವಿಶವಸನಿುೀ ತವಂ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರಿಬ್ ೀಧ್ರ್॥28॥ 
 

ತ್್ ೀಮಡಮಾನ್ಂ ಚ ತ್್ೀ ಭತತಯಭಾರಯತರಂ ಸಸತಹೃದ್ುಣಮ್। 

ಸಮ್ೀಧ್ಯ ಸಾಧ್ತ ಮಾಗಯನ್ತು ಸಮಾಶರರ್ ನ್ೃಪಪರಯೀ॥29॥ 
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ಸನಿನಧ್ೌ ಮಮ ಸಙ್ೆಲಾಂ ಕತರತ ಕನಾಯನಿಮಿತುಕಮ್। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಯೀನ್ ಕ್್ೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ರ್ಜೀವಿತ್ಾ ಸಾಯತತಸತ್ಾ ಮಮ॥30॥ 
 

ಸತತ್ಾಂ ತಸ್ಯೈವ ದಾಸಾಯಮಿ ಗಿರಿಗಹವರವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 
ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯವಾಚ 

ಏವಂ ಚ್ೀತ್ ು್ೀ ಸತತ್ಾ ರಾಜ್ಞಿ! ರ್ಜೀವಿಷ್ಯತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ಪತಮೀಯ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತರ ದ್ೀವಿ!ತತರ ವರಜಾಮಹಮ್॥31॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾವ ಸಾ ಜಗಾಮಾಶತ ನಿಜ ಧ್ಾಮ ವರಜಾಙ್ುನಾ। 

ಸಾಪ ತ್ಾಂ ಬಾಢಮಿತತಯಕ್ಾುಾನಿಯಜಗಾಮ ಪುರಾದ್್ಹಿ॥32॥ 
 

ಕಕ್್ೀ ಬಧ್ಾವ ಸತತಂ ರಾಜನ್ ಸವಣಯಶ್ಪಯಂ ಸಗತಲಮಕಮ್। 

ಜಗಾಮೀತುರಮಭ್ಯೀತಯ ಪುಲ್ಲನಾದ ಮಿರ್ಥಲ್ೀಶವರ॥33॥ 
 

ಪುಲ್ಲನಿದೀನಾಂ ಗತ್ಾರಾನ್ತು ಧ್ರಣಿೀಭಾಷ್ಾಲ್ ೀಚನಾ। 

ಪುತರೀನಿಕ್್ೀತನ್ಂ ಪಾರಪಯ ರತದ್ನಿುೀ ಭೃಶದ್ತಾಃಖಿತ್ಾ॥34॥ 
 

ಕಂ ತ್್ೀ ಮನ್ ೀಗತಂ ಪುತರೀ! ನ್ ವದಿಷ್ಯಸ್ತ ಕಞ್ಾ ಮಾಮ್। 

ನ್ ಚ ಮಾತೃಸಮಂ ಮಿತರಂ ಪುತರೀಣಾಂ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ಶತಭ್ೀ॥35॥ 
 

ಕಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯಮಕ್ಾರ್ಯಞ್ಾ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭಾಮಿನಿ। 

ಪೂರರಾಮಿ ಮನ್ಸಥಂ ತ್್ೀ ಕಂ ವೃಥಾ ದ್ೀಹಶ್್ ೀಷ್ಣಾತ್॥36॥ 
 

ಅಭಾಗಾಯಹಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿೀ ವಿಷ್ಪಾನ್ಂ ಕರ್ ೀಮಿ ಚ। 

ಸಾಚ ದ್ತಾಃಖ್ಪರಾದಿೀನಾ ರತದ್ತೀ ದ್ತಾಃಖಿತ್ಾಽಭವತ್॥37॥ 
 

ದ್ತಾಃಖಿತ್ಾಂ ಜನ್ನಿೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮನ್ದಮಾಹ ಮನ್ ೀಗತಮ್। 
ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಕಂ ವದಿಷಾಯಮಿ ಹ್ೀಮಾತಾಃ ಸ ತಕ್ಾದ್ತಾಃಖ್ಮಾಗತಮ್॥38॥ 
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ಅರ್ವಾ ಪುತರಲಾಭಂ ವಾ ಪರವದಾಮಿ ನಿಗ ಢನ್ಮ್। 

ನಾ ಕೃತಯಂ ತ್ಾದ್ೃಶಯಂ ಕಞ್ ಾ್ಜಾಜತಂ ಕ್ಾವಪ ತತ ಮೀ ವರ್ೀ॥39॥ 
 

ಕ್ಾಙ್ಗ್ಷ ಸಮಾತ ತ್ಾಮದಯ ವಕತುಂ ಶಕ್್ ನೀಮಿ ನ್ ಸವರ್ಮ್। 

ತಥಾಪ ತತಾವಕ್ಾಯಮಿ ಮಾತೃತ್ಾವತ್ ಶತರಣತ ಭಾಮಿನಿ॥40॥ 
 

ತವರಾಜ್ಞಪಾು ಗತ್ಾ ಮಾತಾಃ ಪುಷಾೆರಾಮ ಸಖಿೀರ್ತತ್ಾ। 

ತತರ ಕಶ್ಾತತಾಮಾನ್ ಪಾರಪುಾಃ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥41॥ 
 

ಮಾತ್ಾಾಃಸಮರಾಮಿ ತದ್ವಕರಂ ಪುಣಡರಿೀಕನಿಭ್ೀಕ್ಷಣಮ್। 

ತಂ ವಿನಾ ನ್ಹಿ ರ್ಜೀವಾಮಿ ಸತಯಮಿತಯವಧ್ಾರರ್॥42॥ 
 

ಚರಿತಂ ತಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಜಾನ್ನಿು ವಿಬತಧ್ಾದ್ರ್ಾಃ। 

ಪಾಪಾಲರಾಶಯ ಮನ್ತಜಾಾಃ ಪರಭಾವಂ ನ್ ಹರ್ೀಾಃಪರಮ್॥43॥ 
 

ಸತಯಂ ಸರವೀತುಮಸಾಸಕ್ಾತ್ ಸ ಏವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಪಾಣಿಮಾಸ್ತರತಯ ರಾಜತ್್ೀ ಚಕರಮತತುಮಮ್॥44॥ 
 

ತಥ್ ೀತುರ್ೀ ಶಙ್ಖವರ್ ೀ ರಾಜತ್್ೀ ಹಂಸರಾಜವತ್। 

ರ್ತೆಣ ಠ್ೀ ಕ್ೌಸತುಭಂ ರತನಂ ಕಣ್ೀಯ ಮಕರಕತಣಡಲ್ೀ॥45॥ 
 

ರ್ಸಯ ಚಕರಪರಭಾವ್ೀಣ ದ್ಗಾಧ ವಾರಾಣಸ್ತೀಪುರಿೀ। 

ರ್ಸಯ ಶಾಙ್ುಯಧ್ವನಿಂ ಶತತ್ಾವ ವಿದ್ವನ್ಯಸತರಾದ್ರ್ಾಃ॥46॥ 
 

ತದ್ಾಕು ಲಕ್ಷಮಣಂ ವಕ್್ಯೀ ಶತರಣಾ ಮಾತಾಃ ಸವಿಸುರಮ್। 

ವ್ೀದ್ಶಾಸರಪರಾ ಯೀಚ ಯೀಚ ಧ್ವರಯತ್್ೀ ಪರಾಾಃ॥47॥ 
 

ವ್ೀದ್ ೀಕುಂ ಕಮಯ ಕತವಯನಿು ತ್ಾನ್ ಭಕ್ಾುನಿವದಿಧ ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್। 

ಶಙ್ಖಚಕ್ಾರಙ್ೆ ತ್ಾ ಯೀಚ ಊಧ್ವಯಪುಣಡರಧ್ರಾಶಾ ಯೀ॥48॥ 
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ನಾ ಸತಯಂ ವದ್ತ್್ೀ ಯೀತತ ಪತೃಮಾತೃವರತ್್ೀಸ್ತಥತ್ಾಾಃ। 

ತದ್ಾಕುಲಕ್ಷಣಂ ಚ್ೈತತುಂ ವಿನಾ ಕ್್ ೀಽನ್ತ ರ್ಜೀವತ॥49॥ 
 

ತನ್ರಾ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸಾನ್ನಾದ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಸತಯಂ ವದ್ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ! ದ್ೃಷ್ಟ ಏವ ಮಹಾಪರಭತಾಃ। 

ತದ್ದಶಯನ್ಧಿರಾ ಮೀದ್ಯಜಾರ್ತ್್ೀ ದ್ೀಹಶ್್ ೀಷ್ಣಂ। 
ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಸಾನ್ುಾಯಿತ್ಾವ ಸತತ್ಾಂ ಭದಾರಂ ಭತತಯಭಯವನ್ಮಭಯಗಾತ್॥51॥ 
 

ಪಾಕ್ಾರ್ಯಂ ಪರಮಾನ್ನ್ದಭರಿತ್ಾ ಭಾಗಯಸಮಾದಾ। 

ಪುತರಯಙ್ುಶ್್ ೀಷ್ಸಙ್ತಷಬಧಂ ಕೃಚಾಸನಾುಪಸಂರ್ತತಮ್॥52॥ 
 

ಅವದ್ತಸಾಪತಂ ಪಾರಪಯ ಪುತರೀಕ್ಾರ್ವಿಶ್್ ೀಷ್ಣ್ೀ। 

ಕ್ಾರಣಂ ಧ್ಮಯದ್ೀವುಯಕುಮರ್ ತಚಾಾನಿುಕ್ಾರಣಮ್॥53॥ 
 

ಸವಯಂ ಸಮ್ೀಧ್ರಾಮಾಸ ಪುತ್ಾರಯಹೃದ್ುತಮಾದ್ರಾತ್। 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಸಮಯೀ ಕನಾಯಶಾ ಬಕತಲಾನಿವತ್ಾಾಃ॥ 54॥ 
 

ಅಿವಷಚಯ ಜಗನಾನತಂ ಶಙ್ೆರಂ ಬರಹಾಮಣ್ೈಸಸಹ। 

ಸಮಾಾರಾನ್ ಶ್ರಸಾಧ್ೃತ್ಾವ ಬಾರಹಮಐಸಸಪೂರ್ ೀಹಿತ್್ೈಾಃ॥55॥ 
 

ರಾಜಧ್ಾನಿೀಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಅನ್ುಭಯವನ್ಮಭಯರ್ತಾಃ। 

ಸಮಾಗತ್ಾನ್ತ್ಧ್ಾನ್ವಾಯನ್ ಸಮ ಾಜಯ ವಿಧಿಪೂವಯಕ್ಾನ್॥56॥ 
 

ಗನ್ಧಪುಷಾಾಕ್ಷತ್ಾದ್ಯೈಶಾ ವಸಾರಲಙ್ಗ್ೆರದ್ಕ್ಷಿಣ್ೈಾಃ। 

ವಿಪಾರಸ್ತಷ್ ೀಕುಮನ್ರೈಶಾ ಸತತ್ಾಂ ಸಮಾಮಜಯರ್ತುದಾ॥57॥ 
 

ಸವರ್ಂ ಭತಕ್ಾವ ಮಹಾರಾಜಾ ಬಾರಹಮಣಾನಾಮಥಾಜ್ಞರಾ। 

ಸಾಪ ಭತಕುವಾ ಮಹಾರಾಜ! ಧ್ರಣಿೀ ಬಹಿರಾಗತ್ಾ॥58॥ 
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ದ್ದ್ಶಯ ತ್ಾಂ ಮಹಾರಾಜ! ಬಕತಲಾಂ ನ್ವರ ಪಣಿೀಮ್। 

ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀವಚಾಃಸೃತ್ಾಯ ತತಸಮಿೀಪಮತಪಾಗತ್ಾ॥59॥ 
 

ಪಪರಚಾ ತ್ಾಸುದಾ ಕನಾಯ ಏತದ್ವೃತ್ಾುನ್ುಕ್್ ೀವಿದಾಾಃ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಪೃರ್ಾತ್ಾಂ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಅಸಾಯಾಃ ಕಮಾಗಮನ್ಕ್ಾರಣಮ್। 

ಕ್್ೈಷಾ ಕಸಾಮದ್ತಪಾರಾತ್ಾ ಪೂಜ್ೈಷಾ ಪರತಭಾತ ಮೀ॥60॥ 
 

ತದಾಜ್ಞಾಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾಚಿದಾವಕಯಮಾಹ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ!। 
ಕನ್ಯಕ್್ ೀವಾಚ 

ವಾಸಾಃ ಪನ್ನಗಶ್ೈಲ್ೀನ ದ್ರೀ ಸಾವಮಿೀ ಮೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ॥61॥ 
 

ಕ್ಾರ್ಯಮಸ್ತುೀತ ಕರ್ಥತಂ ತರಾ ಬಕತಲಾಮಲರಾ। 

ವರ್ಂ ಪಾರಪಾು ಮಹಾಭಾಗ್! ತವತಸಮಿೀಪಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ॥62॥ 
 

ಪೃಚಾತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಚ ವೃತ್ಾುನ್ುಂ ತದಾಗಮನ್ಜನ್ಂ ಸಖ್ೀ। 

ಏವಮತಕ್ಾುರ್ ಕಲಾಯಣಿೀ ಪರತನ್ನಾದಯಹ ಭಾರತೀಮ್॥63॥ 

ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ತಷ್ಠ ಭದ್ರೀ! ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ! ರತನಪೀಠ್ೀ ಸತನಿಮಯಲ್ೀ। 

ಇತತಯಕ್ಾು ಸಾ ತರಾ ಬಾಲಾ ರತನಪೀಠ್ೀ ನಿವ್ೀಶ್ತ್ಾ॥64॥ 
 

ಮೀನ್ೀ ಕೃತ್ಾರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಾಫಲಯಂ ಜನ್ಮನ್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಉವಾಚ ನ್ೃಪಭಾರಾಯಽರ್ ಧ್ರಣಿೀ ದ್ೀವಮಾತರಮ್॥65॥ 
 

ಸಾವಗತಂ ತ್್ೀ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ! ಮಮ ಪುಣಯಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್। 

ಮನ್ಯೀ ಕೃತ್ಾರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಫಲಂ ಸಾಧ್ತಸಙ್ುಮಾತ್॥66॥ 
 

ನಿದ್ೀಯಶ್ತವಯಂ ರ್ತೆಮಯ ತದ್ದ್ಯ ವಿದ್ಧಿೀಮಹಿ। 

ಕಮರ್ಯಮಾಗಮೀ ಮಾತಾಃ ಕಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವದ್ತ್ಾಮಿತ॥67॥ 
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ಬಭಾಷ್ೀ ಬಕತಲಾ ಭಾರಾಯಂ ರಾಜ್ಞಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ। 
ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಕನಾಯಪ್ೀಕ್ಾ ಮತಖ್ಯಕ್ಾರ್ಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಶತ್್ೀನ್ ಕಮ್॥68॥ 
 

ಮತಖ್ಯಕ್ಾರ್ಯಂ ತತಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವರಾರ್ ೀಹಾಮಥಾಬರವಿೀತ್। 
ಧ್ರಣಯವಾಚ 

ಸಮಯಗತಕುಂ ತವರಾ ದ್ೀವಿೀ! ವರಾಪ್ೀಕ್ಾಽಪ ವತಯತ್್ೀ॥69॥ 
 

ಕ್್ ೀ ವಾ ವರಾಃ ಕಶಾ ದ್ೀಶ್್ ೀ ಗ್ ೀತರಂ ನ್ಕ್ಷತರಕಂ ಚ ಕಮ್। 

ಜನ್ನಿೀ ತಸಯ ಕ್ಾ ಬಾಲಾ ಜನ್ಕಶಾ ಮಹಾಮತ್್ೀಾಃ॥70॥ 
 

ಕಂ ಕತಲಂ ಚ ಕಮಾಚಾರ್ ೀ ಜಾತವಾಯ ತಸಯ ಕ್ಾ ವದ್। 

ಕತಲಾಚಾರಕಥಾಂ ಶತರತ್ಾವ ಬಕತಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥71॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಶತರಣತ ರಾಣಿ ಸವಿಸಾುರಂ ಗ್ ೀತರನ್ಕ್ಷತರಬನ್ತಧತ್ಾಮ್। 

ದ್ೀವಕೀ ಜನ್ನಿೀ ತಸಯ ಜನ್ಕ ಶ್ರರನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥72॥ 
 

ನಿಶಾಕರಕತಲಂ ತಸಯ ನಾಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಇತ ಸೃತಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಟಗ್ ೀತ್್ರೀಚ್ ೀತಾನ್ ನೀ ನ್ಕ್ಷತರಂ ಶರವಣಂ ತಥಾ॥73॥ 
 

ಆವಾಸ್ ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಗಿರಿಾಃ ವಿದಾಯವಾನ್ಧನ್ವಾನ್್ಲ್ಲೀ| 

ಬಹತಲಾಚಾರಸಮಾನ್ನಾಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶತವಾಷಯಕಾಃ॥74॥ 
 

ಪಾಣಿಗರಹಣಕ್ಾಲ್ ೀಽರ್ಂ ದ್ತ್ಾು ಚ್ೀತತಸಖ್ಮೀಷ್ಯಸ್ತ। 

ಕಮತರ ಬಹತನ್ ೀಕ್ ು್ೀನ್ ದ್ಶಯನಾತ್ ು್ೀ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥75॥ 
 

ತದ್ವೃತುಮಖಿಲಂ ಶತರತ್ಾವ ತ್ಾಮಾಹಾನ್ನ್ದನಿಭಯರಾ। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಶಙ್ಗ್ೆ ಜಾತ್ಾ ವರಾಹ್ ೀಹ್ೀ! ಮಮ ತ್್ೀ ವಚನಾಚತಾಭ್ೀ!॥76॥ 
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ಸತಭಾಗಯಶಯ ಕತಲ್ಲೀನ್ಶಾ ಬತದಿಧಮಾಂಶಾ ರ್ವಾ ಬಲ್ಲೀ। 

ವಾಗಿೀತತಯಕ್ಾುಽಸ್ತ ತ್್ೈತ್ಾವಾದಿವವಾಹ್ ೀ ನ್ ಕೃತತಾಃ ಕತತಾಃ। 

ಸಾ ತದ್ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಮನ್ಸ್ತಸೀತಥಮಚಿನ್ುರ್ತ್॥77॥ 
 

ಧ್್ೈಯೀಯಣ ವಚನ್ಂ ಪಾರಹ ಧ್ರಣಿೀಂ ರಾಜವಲಿಭಾಮ್। 
ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಕೃತಂ ವ್ೈವಾಹಿಕಂ ದ್ೀವಿ! ಬಾಲ್ಯೀ ಭಾಗಿೀರಧಿೀಪತತಾಃ॥ 78॥ 
 

ತತ್ಾರಪತಯಮನಾಲ್ ೀಕಯ ದಿವತೀರ್ಂ ಕತತಯಮತದ್ಯತಾಃ। 

ನ್ ದ್ ೀಷ್ಮಿತರಂ ವಿದಿಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀ ನಿರಾಮಯೀ॥79॥ 
 

ತದ್ವೃತುಮಖಿಲಂ ಶತರತ್ಾವ ಸಮ ಾಜಯ ಬಕತಲಾಂ ನ್ೃಪ!। 

ಸಾ ಪುತರಂ ಸನಿದದ್ೀಶಾಽರ್ ನ್ೃಪಹಾವನ್ೀನ್ನೃಪೀತುಮ! ॥80॥ 
 

ಸ ಪುತರವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾಯ ಹಷಾಯದ್ನ್ುಾಃಪುರಂ ರ್ರೌ। 

ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ರಾಜಶ್ದ್ ಯಲಮಿದ್ಂ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್॥81॥ 

ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಕನಾಯರ್ಯಮಾಗತ್ಾ ರಾಜನ್ ಬಕತಲಾ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಾತ್। 

ಸತತಂ ಸಮಾೀಷ್ಯಿತ್ಾವರ್ ಪುರ್ ೀಹಿತಮಿಹಾನ್ರ್॥82॥ 
 

ವರಸಾಯಪ ವಿಚಾರಾಯಶತ ಕಲವಿದಾಯಬಲಾದಿಕಮ್। 

ಗ್ ೀತರ ಋಕ್ಾದಾಯನ್ತಕ ಲಯಂ ಬಾರಹಮಣ್ೈವ್ೀಯದ್ಪಾರಗ್ೈಾಃ। 

ವಿಚಾರ್ಯ ವರವಧ್್ ವೀಶಾ ಯೀನಿನಾಡಿೀ ಸತಸಙ್ುತಮ್॥83॥ 
 

ಸವಯವಂ ಸಮಯಕಸಮಾಲ್ ೀಚಯ ಕನಾಯದಾನ್ಂ ಕತರತ ಪರಭ್ ೀ। 

ಕನಾಯರ್ಯಮಾಗತ್ಾ ಸಾಧಿವೀ ದ್ತಹಿತತವಿಯದಿತಂ ಮನ್ಾಃ॥84॥ 
 

ತಮೀವ್ೀಚಾತ ತವತತಾತರೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರನಿವಾಸ್ತನ್ಮ್। 

ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ಚಚಸಸತಯಂ ಶತಭಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ವಿಧಿೀರ್ತ್ಾಮ್॥85॥ 
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ಇತ ಪತ್ಾನಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಪರಮಾನ್ನ್ದನಿಭಯರಾಃ। 
ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಬಕತಲಾಗಮನ್ೀಽಸಾಮಕಂ ಶ್ವಂ ಭದ್ರೀ! ಸಮಾಗತಮ್॥ 86॥ 
 

ಅಹ್ ೀ ಮಙ್ುಲಮಸಾಮಕ್ ಸಮಾಾಪುಂ ಪೂವಯಪುಣಯತಾಃ। 

ಅಭವತವತರಸಸವ್ೀಯ ಕೃತ್ಾಥಾಯ ಮತಕುಭಾಗಿನ್ಾಃ॥87॥ 
 

ತದಾವಕ್ಾಯಮೃತಪಾನ್ೀನ್ ರ್ ೀಮಹಷ್ಯಸತು ಜಾರ್ತ್್ೀ। 

ಕದಾ ಪಶಾಯಮಿ ಕಲಾಯಣಂ ವಧ್ ವರಸಮಾಗಮಮ್॥88॥ 
 

ಸಭತೃಯಕ್ಾಂ ರಾಜಪುತರೀಂ ಸವಣಯಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ಸ್ತಥತ್ಾಮ್। 

ಕದಾ ಪಶಾಯಮಿ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಂ ಬನ್ತಧಮಣಡಲಮಧ್ಯಗಾಮ್॥89॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಭವನ್ಂ ಚಾಗಾದಾರಜಾ ದ್ತಹಿತೃವತಸಲಾಃ। 

ರಾಜಾ ಪದಾಮವತೀಂ ಪಾರಹ ಸಾನ್ಯನ್ವಚಸಾಽಽದ್ರಾತ್॥90॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಭದ್ರೀ! ದ್ತಾಃಖ್ಂ ಮನ್ಸಥಂ ತ್್ೀ ತಯಜ ಶ್ೀಘ್ರಮಿತಾಃ ಪರಮ್। 

ಹೃದ್ಯೀ ತವ ಕಲಾಯಣಿ! ರ್ತ್ಾೆಕ್ಾಙ್ಗ್ಷ ವತಯತ್್ೀ ವದ್॥91॥ 
 

ತದ್ದಾಯಹಂ ಹರಿಷಾಯಮಿ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 

ಜನ್ಕಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಜನ್ನಿೀಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥92॥ 

ಪದಾಮವತತಯವಾಚ 

ಮಾತಸ ು್ೀ ಕರ್ಥತಂ ಸವಯಂ ವೃತ್ಾುನ್ುಂ ಜನ್ಕಸಯ ಮೀ। 

ಸಮಾಚಕ್ಾದ್ಯ ಸಙ್್ ೆೀಚಾನ್ನ ವಕತುಮಹಮತತಸಹ್ೀ॥93॥ 
 

ಪುತರೀಗಿರಂ ವಿದಿತ್ಾವ ಸಾ ಭತ್ಾಯರಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಸಾಧ್ರ್ಸವ ಮಹಾರಾಜ ವಿವಾಹಂ ವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್॥94॥ 
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ವಿಲಮ್ೀ ನ್ೈವಕತಯವಯಾಃ ಶತಭಸಾಯರ್ಯಂ ಶತಭಾನ್ನ್। 
ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ತಸ್ೈ ದಾಸಾಯಮಿ ಕೃಷಾಣರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ಭಾಮಿನಿ॥95॥ 
 

ಸಮಾಸಾವಸಯ ಸತತ್ಾಂ ರಾಜಾ ಪುತರಮಿನ್ದರನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್। 

ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರ! ಗತವಾಯಗಮನ್ಕ್ಾಙ್ಷರಾ॥96॥ 
 

ವಿಲ್ಲಖ್ಯ ಪತರಕ್ಾಂ ರಾಜಾ ಪುತರೀಕಲಾಯಣಸ ಚಿಕ್ಾಮ್। 

ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ತದಾ ಸವಪುತ್್ರೀಣ ವಿರ್ನ್ನೃಪಾಃ। 

ಸ ಗತ್ಾವತತವರ್ೀಣ್ೈವ ಚನಾದರಂಶತ್ಾವಚಾ ಭ ಮಿಪ॥97॥ 
 

ವನ್ದಯಿತ್ಾವಽಽನ್ನ್ದಪೂಣಯಂ ಗತರತಮಿನ್ದರಸಯ ಭ ಪತ್್ೀ!। 

ಪರತಷಾಠಪಯ ವರಂ ಪತರಂ ಪುರತಾಃ ಪುರತಷ್ಷ್ಯಭಾಃ॥98॥ 
 

ರಾಜಪುತರಂ ಸಪತರಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾಙ ು್ೀರಸನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಕರದ್ವಯೀನ್ ತ್ಾ ಮಾಶತ ಗೃಹಿೀತ್ಾವಽಽನ್ನ್ದನಿಭಯರಾಃ॥99॥ 
 

ಸ ಪಪಾಠ ಮಹಾರಾಜ! ಪತರಕ್ಾಂ ಶತಭಸ ಚಿಕ್ಾಮ್। 

ತತಷಣಾದ್ಗಮದಾರಜನ್! ರಾಜಾನ್ಂ ಸ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ॥100॥ 
 

ಪಾರಪುಂ ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ(ನ್ತ್ಾವ) ಕೃತ್ಾವಚಾಯಂ ವಿಧಿಪೂವಿಯಕ್ಾಮ್। 

ಕ್ಾಲ್ ೀಚಿತಂ ವಾಚಯಿತ್ಾವ ವನ್ದಮಾನ್ ಉವಾಚ ಸಾಃ। 
ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ತವಾಜ್ಞರಾ ಕರಿಷಾಯಮಿ ವಿವಾಹಂ ದ್ತಹಿತತಮಯಮ॥101 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಸಮ್ನ್ ಧೀ ವಿದಿತಸಯ ಪರಶಸಯತ್್ೀ। 

ಕನಾಯರ್ಯಮಾಗತ್ಾ ಸಾಧಿವೀ ವಿದಿತ್್ೀ ಗ್ ೀತರನಾಮನಿೀ॥102॥ 
 

ತಥಾಪ ತವ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ವಿವಾಹಂ ಕತತಯಮತತತಸಹ್ೀ। 

ಸ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥103॥ 
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ಗತರತರತವಾಚ 

ಸಫಲಂ ವೃಕ್ಷಮಾಶ್ರತಯ ರ್ಜೀವನಿು ಬಹವೀ ಭತವಿ। 

ತಥಾ ವರ್ಂ ಚ ರ್ಜೀವಾಮಸುವಭಾಗಾಯವಲಮಿ್ನ್ಾಃ॥104॥ 
 

ಅಹಂ ಕದಾಚಿದ್ೀವಾತರ ಸಮಾಗಚಾಾಮಿ ಭ ತಲಮ್। 

ನ್ ಜಾನಾಮಿ ತತಸಸಮಯಕ್ ಶತಕ ಆಶ್ರತವಾನ್ ಸದಾ॥105॥ 
 

ಸ ಜಾನಾತ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ತಥತಮೀತಸಯ ಶಾಙ ು್ಯಣಾಃ| 

ಅತ್್ೈವೀತುರದಿಗಾಾಗ್ೀ ಪಞ್ಾಕ್್ ರೀಶಮಿತ್್ೀ ನ್ೃಪ॥ 106॥ 
 

ಶತಕ್್ ೀಽಸ್ತು ವಾಯಸತನ್ರ್ಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾರಪರಾರ್ಣಾಃ। 

ತಮಾಹವರ್ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ೀಘರೀಣ ಪೃರ್ಥವಿೀಪತ್್ೀ! ॥107॥ 
 

ಸ ವಕ್ಷತ್ಾಯತಮನ್ಸೌಸಖ್ಯಂ ವೃತ್ಾುನ್ುಂ ತಸಯಚಾದಿತಾಃ॥108॥ 
 

ಏವಮತಕ್್ ುೀಽರ್ ಗತರತಣಾ ಭಾರತರಂ ಬಾರಹಮಣಪರರ್ಮ್। 

ಸನಿದದ್ೀಶ ಮಹಾರಾಜಾ ಶತಕ್ಾಶರಮಮರಿನ್ದಮಾಃ॥109॥ 
 

ಸ ಗತ್ಾವ ವಾರ್ತವ್ೀಗ್ೀನ್ ರಥ್ೀನಾದಿತಯವಚಯಸಾ। 

ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗಾದ್ತತಥತಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶತಕಮತವಾಚ ಹ॥110॥ 

ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ ಉವಾಚ 

ಶತರಣಾ ತ್ಾಪಸಶಾದ್ ಯಲ ವಚನ್ಂ ರಾಜಭಾಷತಮ್। 

ಪದಾಮವತೀ ವಿವಾಹಾಹಾಯ ಸಮಾನಾನ ಗತರತಪೂರ್ಜತ್ಾ॥111॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ತ್ಾಂ ಕನಾಯಂ ಪರದಾತತಂ ಕ್ಾಙ್ಷತ್್ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ರ್ತಕ್ಾುರ್ತಕು ವಿಚಿನಾಯರ್ ಲ್ಲಖಿತತಂ ಶಭಪತರಕ್ಾಮ್॥112॥ 
 

ಅವಕ್ಾಶಂ ನ್ ಕೃತ್ಾವದ್ಯ ಗಚಾತ್ಾಂ ನ್ಗರಂ ಪರತ। 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಮಹಿೀದ್ೀವೀ ಮಹಿೀಪಾಲ್ೀನ್ ಭ ಮಿಪ॥114॥ 
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ಸಸಮಾರಮಾತಸಮತತ್ಾಥರ್ ವಯಭರಮದಿವಭರಮನಿನವ। 

ಿವನ್ದನ್ ಕಮಣಡಲತಂ ರಾಜನ್ ರ್ಛನ್ದನ್ ಕೃಷ್ಣಮೃಗತವಚಮ್॥115॥ 
 

ವಿಚಿಾದ್ಯ ಮಣಿಮಾಲಾಶಾ ಸ ನ್ನ್ತಯ ಮಹಾಮತನಿಾಃ। 

ಮತಹ ತಯಮಿತಥಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರ! ತದಿಬತದಿಧರವಶಂ ಗತ್ಾ। 

ಉವಾಚ ಪಶಾಾದಾರಜಾನ್ಂ ಕ್ಾಷ್ಣಯದ್ವ್ೈಪಾರ್ನಿಮತಯನಿಾಃ॥116॥ 

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ಸಾಧ್ ದಿತಂ ವಾಕಯಮತದಾರ ವಿಕರಮ ತವರಾ ಹರ್ೀವ್ೀಯಙ್ೆಟ್ಶ್ೈಲವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 

ಕನಾಯಪರದಾನ್ಂ ಪುರತಷಾರ್ಯಸಾಧ್ನ್ಂ ಸಮಸು ಲ್ ೀಕಸಯ ಪವಿತರತ್ಾರಕಮ್॥117॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜಧಿಷ್ಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೃಪಾಬಲಾತ್। 

ಮಹದಾನ್ಪರಾಭ ರಾತ್ ಏವಮೀವ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ॥118॥ 
 

ಇತ್ಾಯಶ್ಷಾ ಪರಶಸಾಯರ್ ಪದ್ಮತೀಥ್ೀಯಽವಗಾಹಯ ಚ। 

ಕೃತ್ಾವ ಮಾಧ್ಾಯಹನಕೀಂ ಸನಾಧಯಂ ತಯಕ್ಾುಾ ರ್ಜೀಣ್ ೀಯಪಬಹಯಣಮ್॥119॥ 
 

ಸ ನ್ವಾನಿ ಕತಶಾಗಾರಣಿ ನಿಕೃತಯ ಮತನಿಸತುಮಾಃ। 

ಕರಿೀಟ್ಂ ಬನ್ಧಯಿತ್ಾವ ತ್್ೈರತತುಮಾಙ್ುನಿಬನ್ಧನ್ಮ್॥120॥ 
 

ಕವಚಂ ಕಲಾರಾಮಾಸ ಕತಶಾಗ್ೈಾಃಕತಸತಮೈಸಸಹ। 

ತತಲಸ್ತೀಮಣಿಮಾಲಾಿವಾಃ ಕಣಠಕಣಯವಿಭ ಷತಾಃ॥ 121॥ 
 

ಮೃಗತವಗಿಾಾಃ ಪಾದ್ಲಮ್ೈಾಃ ಕಞ್ಚಾಕ್್ೈಸಸಮಲಙ್ೃತಾಃ। 

ಜ್ಞಾನಾಶವಮಧಿರ ಢಸತು ಸ ಜಗಾಮ ನ್ೃಪಾಲರ್ಮ್॥122॥ 
 

ತಮರಾನ್ುಂ ಮತನಿಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚತತರಙ್ುಬಲಾನಿವತಾಃ। 

ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ಪುರಸೃತಯ ಕತಶಮ ಲಫಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ॥123॥ 
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ಅಿವರಾತಸುದಾ ರಾಜಾ ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಪಾರಪ ಸಾ ಪುರಿೀ। 

ರಾನಾದ್ತತುೀರ್ಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಾಷಾಟಙ್ುಂ ಪರಣಿಪತಯ ತಮ್। 

ಗಜಮಾರ್ ೀಪಯ ನ್ಗರಿೀಂ ಸ ಪುರ್ ೀಹಿತ ಆನ್ರ್ತ್॥124॥ 
 

ನಿಕ್್ೀತನಾನ್ುಭಯವನ್ೀ ನಿವ್ೀಶಯ ನಿಧಿಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಪರವರಂ ಸ ರಾಜಾ 
(ರನಿರತಂ ಪರಾತಾರ್ೀ) 
ಸಮ ಾಜರಾಮಾಸ ವಿಧ್ಾನ್ವಿತುಮೀ ವಿದಾಯಗತರತಂ ಜ್ಞಾನ್ಗತರತಂ ಚ 

ನ್ತ್ಾವಷ್॥125॥ 
(ಪಾಾಃ-ಶತಕಂನ್ಯಪಾಃ) 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ತ್ಾಪಸಂ ಪರಿಪಪರಚಾ ಕನಾಯರ್ಯಂ ಧಿಷ್ಣಾಗರತಾಃ। 

ಪದಾಮವತೀಂ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ನಿಶ್ಾತ್್ೀರ್ಂ ಮತಮಯಮ। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ಭವಧ್ಾಾಯಮನ್ತಮೀದಿತಾಃ॥126॥ 
 

ಸ ತದ್ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ರಾಜಾನ್ಂ ರಾಜಸತುಮ! । 

ಶತಕ್್ ೀಽಬರವಿೀದಿುರಂ ಪುತರೀಕ್ಾರಣಾತೆರತಣಾನಿವತಾಃ॥ 127॥ 

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ಮಾಕತರತಷ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಸನ ದ್ೀಹಂ ದಾನ್ಕಮಯಣಿ। 

ಧ್ನ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಮಹಿೀಪಾತ! ಕತಲಂ ಪಾವನ್ತ್ಾಙ್ುತಮ್॥128॥ 
 

ಪತಸತುದಿವ(ಪತರಸ್ತರದಿವಂ) ಪಾರಪಾು ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 

ಕಂ ತವರಾ ಚರಿತಂ ಪುಣಯಂ ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ ಭ ಮಿಪ॥129॥ 
 

ಭಗವಾನ್ರವಿನಾದಕ್ಷಾಃ ಸ್ತರೀನಿವಾಸಸಸತ್ಾಂ ಗತಾಃ। 

ಜಾಮಾತೃತವಂ ಸಮಾಪನ್ನ ಸುಸಾಮನಾನಸ್ತು ತವಾಧಿಕಾಃ॥130॥ 
 

ವಿಲಮ್ೀ ನ್ೈವ ಕತಯವಯಾಃ ಶತಭಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ವಿಧಿೀರ್ತ್ಾಮ್। 

ವರ್ಂ ಧ್ನಾಯಾಃ ಕೃತ್ಾರ್ಯಸಮಸುವ ಸಙ ು್ೀನ್ ಭ ಮಿಪ॥131॥ 
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ವರ್ನ್ತು ತಪಸಾರಾಧ್ಯ ಕನ್ದಮ ಲಫಲಾಶನಾಾಃ। 

ಸವಯಸಙ್ುಂ ಪರಿತಯಜಯ ನ್ ಪಶಾಯಮೀಽತರ ತಂ ವಿಭತಮ್॥ 132॥ 
 

ಸಙ್ುತ್್ೀಸುವ ಪಶಾಯಮಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀರಾರ್ತತಮ್। 

ಸಙ್ುತಸುವ ಭದಾರ ನ್ ೀ ಭವ್ೀಜಜನ್ಮನಿಜನ್ಮನಿ॥ 133॥ 
 

ಏವಂ ತಮತಕ್ಾುಾ ರಾಜಷಯಂ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಸ ತ್ಾಪಸಾಃ। 

ಶತಕವಾಕಯಂ ತತಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಸ ರಾಜಾನ್ನ್ದನಿಭಯರಾಃ॥134॥ 
 

ವ್ೈರಾಯಸ್ತಕ್್ೀವಯಚಶತರತ್ಾವ ಪರಶಂಸ ಪರಜಾಪತಾಃ। 

ಮನ್ಯೀ ಕೃತ್ಾರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಾಯಸಪುತರ ನ್ಮೀಽಸತು ತ್್ೀ ॥135॥ 
 

ಗರಹಾಣಾಂ ಚ ಗತಸಾುತ ತಯೀಯೀಯಗ್ ೀ ವಿಚಿನ್ಯತ್ಾಮ್। 

ರತಕ್ಷಯೀಗಂ ಗ್ ೀತರಯೀಗಂ ಪಶಯ ವಿಪರ ಬಲಾಬಲಮ್॥136॥ 
 

ಇತರಾಜ್ಞ್ ೀ ವಚ ಶತರತ್ಾವ ಸತರಾಚಾರ್ಯಸಸಸಮಾರಮಮ್। 

ಛ್ಾರಾಶಾಸರವಿಧ್ಾನ್ಜ್ಞ್ ೀ ಬಕತಲಾಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥137॥ 

ಬೃಹಸಾತರತವಾಚ 

ಗ್ ೀತರಂ ಶ್ರೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭಾಮಿನಿ। 
ನ್ಕ್ಷತರಂ ಚ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ! ಕರ್ಯತ್ಾಮಿತ ಚಾಬರವಿೀತ್| 

ಸಾ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ತ್್ ಯೀಪಾನಿವತ್ಾಬರವಿೀತ್ ॥ 138॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಬಾರಹಮಣಾಸುತಯಸಮಾನಾನಾಃ ಕಲೌ ಮಿಥಾಯಪರವಾದಿನ್ಾಃ। 

ಜಾನ್ನ್ ುೀಽಪ ಮಹಾರಾಜ! ನ್ ವದ್ನಿು ಹಿತ್ಾಹಿತಮ್॥139॥ 

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ಅವಿಶಾವಸಶಾ ವಿಪ್ರೀಷ್ತ ಕ್ಷತರರಾಣಾಂ ವರಾನ್ನ್ೀ!। 

ಧ್ಮೀಯಽಪಯಧ್ಮಯತ್ಾಮೀತ ಹಯಧ್ಮೀಯ ಧ್ಮಯತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥140॥ 
 

ತಸಾಮತುಾರಾ ಮಹಾಭಾಗ! ಕರ್ನಿೀರ್ಂ  ಹಿತ್ಾಹಿತಮ್। 
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ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ನ್ಕ್ಷತರಂ ಶರವಣಂ ತಸಯ ಗ್ ೀತರಂ ವಾಸ್ತಷ್ಠ ಸಂಜ್ಞಕಮ್॥141॥ 
 

ಉಚತಾಃ ಪುರಾತಮನಾ ಮತಸಯಕ ಮಾಯ ಕೃಷಾಣದಿರ ಪಣಾಃ। 
ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಗ್ ೀತರಮತ್್ರೀಮಯಹಾಭಾಗ! ನ್ಕ್ಷತರಂ ಮೃಗಶ್ೀಷ್ಯಕಮ್॥142॥ 
 

ಸ್ತೀತ್ಾ ಸತ್ಾಯದಿ ರ ಪಾರಾಾಃ ಪದಾಮವತ್ಾಯ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ। 

ಉಭಯೀವಯಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಗತರತಯೀಯಗಂ ವಿಚಿನ್ಯ ಸಾಃ। 

ಹಷ್ ೀಯದಿರಕುಮನಾ ಭ ತ್ಾವ ಸತಯಮಾಹ ಮಹಾಮತಾಃ॥143॥ 

ಗತರತರತವಾಚ 

ನಾಡಿೀಕ ಟ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸ ತರಕ ಟ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ಯೀನಿಕ ಟ್ಂ ಚಾನ್ತಕ ಲಂ ಗಾರಹಶಾ ಶತಭದ್ಶಯನಾ॥144॥ 
 

ಸವಯಂ ವಿಚಾರ್ಯ ಭ ಪಾಲ ! ಸಾವರ್ಯಭಾವಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ। 

ಸಮಮನ್ರಯ ಬನ್ತಧಮಿತ್ಾರದ್ಯೈಾಃ ಕನಾಯದಾನ್ಂ ಕತರತ ಪರಭ್ ೀ ॥145॥ 
 

ಏವಂ ಗತರತವಯಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಿಚಾರಾಯಶತ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ। 

ಭಕ್ಾಯ ಪರಮರಾ ರಾಜಾ ಸಾವರ್ಯಭಾವಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ ॥146॥ 
 

ಜ್ಞಾತ ಬಾನ್ಧವ ಸಮ್ನಿಧ ಸತಹೃನಿಮತರ ಜನ್ೈರ್ತಯತಾಃ। 

ಮನ್ರಂ ಚಕ್ಾರ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕನಾಯದಾನ್ನಿಮಿತುಕಮ್॥ 147॥ 
 

ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯ ಬನ್ತಧವಗಾಯಶಾ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರತಯಪೂಜರ್ನ್। 

ಸಭಾಂ ಚಕ್ಾರರಾಮಾಸ ರತನಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ॥148॥ 
 

ವಾಚಯಿತ್ಾವರ್ ಪುಣಾಯಹಂ ಕನಾಯನಿಶಯಕ್ಾರಣಾತ್। 

ಭತಮತದ್ಧೃತಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಸಭಾಮಧ್್ಯೀ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥149॥ 
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ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಪದಾಮವತೀಂ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ಶಾಙ ು್ಯಣ್ೀ। 

ರ್ ರ್ಂ ಬನ್ತಧಗಣಾಶಾಾತರ ದ್ರಾ ಕತರತತ ಮಾಂ ಪರತ॥150॥ 
 

ಪರತಜ್ಞಾಮಕರ್ ೀದಿತಥಂ ಕನಾಯಥ್ೀಯ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತಾಃ। 

ಸ ಚ್ ೀವಾಚ ಮಹಾರಾಜಾ ಗತರತ ಗತರತಜನ್ಪರರ್ಾಃ॥ 151॥ 
 

ಕಂಕ್ಾರ್ಯಂ ವದ್ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ! ಸಙ್ೆಲಾಾನ್ನ್ುರಂ ಮರಾ। 

ರಾಜಾನ್ಮಬರವಿೀದಾರಜನ್! ಅಙ ು್ರಾ ದ್ೀವತ್ಾಗತರತಾಃ॥152॥ 

ಬೃಹಸಾತರತವಾಚ 

ವಿಲ್ಲಖ್ಯ ಪತರಕ್ಾಂ ರಾಜನ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ವಿಷ್ಣವ್ೀ। 

ವಿಪರಂ ಪ್ರೀಷ್ರ್ ರಾಜ್ೀನ್ದರ! ತಸಾಯಗಮನ್ಕ್ಾರಣಾತ್॥153॥ 
 

ಸವಗತರ್ ೀವಾಯಕಯಮಾಕಣಯಯ ರಾಜಾ ಗತರತಮಭಾಷ್ತ। 
ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಕಂ ಲ್ೀಖ್ಯಂ ಪಾೆಕೃತ್್ೈವಿಯದ್ವನ್! ಅಪಾರಕೃತ ಶರಿೀರಿಣಾಃ। 

ತಥಾಪ ಲ್ೀಖ್ನಿೀರ್ಂ ರ್ತುದ್ ್ರಹಿ ಗತರತಸತುಮ॥154॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಗಿೀಷ್ಾತರಾದ್ರಾತ್। 

ಲ್ೀಖಾಯಂಶಂ ಬ್ ೀಧ್ರಾಮಾಸ ರಾಜ್ಞಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ॥155॥ 
 

ಗತರ ಪದಿಷ್ಟಮಾಗ್ೀಯಣ ವಿಲ್ಲಲ್ೀಖ್ ಸ ಪತರಕ್ಾಮ್। 

ಅಪಾರಕಕೃತ್ಾರ್ ನಿತ್ಾಯರ್ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದಮ ತಯಯೀ॥156॥ 
 

ಸವತನಾರರಾಽದಿವತ್ಾರಾರಾನ್ನ್ು ರ ಪಾರ್ ಶಾಙ ು್ಯಣ್ೀ। 

ಭಕುಪರರಾರ್ ಭಕ್್ೈಕವ್ೀದ್ ಯೀಪಾದ್ೀರ್ ರ ಪಣ್ೀ॥ 157॥ 
 

ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವ ಪೂಜಾಯರ್ ಬರಹಮಪೂಜಾಯರ್ ವಿಷ್ಣವ್ೀ। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ಕೃಷಾಣರ್ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲವಾಸ್ತನ್ೀ॥158॥ 
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ಸಾಙ ು್ೈಸಸವ್ೈಯಶಾ ವ್ೀದಾದ್ಯೈರಾಗಮೈ ಸಸಪುರಾಣಕ್್ೈಾಃ। 

ಆವ್ೀದಿತ್ಾನ್ನ್ುಗತಣಕಣ್ೀಯ ಶ್ರೀಧ್ರಾರ್ ತ್್ೀ॥ 159॥ 
 

ಆಶ್ೀವಾಯದ್ಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ಬನ್ಧತ್ಾವತ್ ು್ೀ ಸತರ್ೀತುಮ। 

ತವತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮ ಸಂವಿೀಕ್ಾಕ್ಾಮ ಆಕ್ಾಶನಾಮಕಾಃ॥ 160॥ 
 

ತವದಾಶರರ್ಂ ಸಮಾಕ್ಾಙ್ಷನ್ ಲ್ೀಖ್ರಾಮಯದ್ಯ ಮಾಧ್ವ। 

ಸ್ತರೀಪುತರಭಾರತೃಿವಸಾಸಕಂ ಸವ್ೀಯ ಕತಶಲ್ಲನ್ ೀ ವರ್ಮ್॥ 161॥ 
 

ತವದ್ನ್ತಗರಹಮಾತ್್ರೀಣ ವಸಾಮೀಽತರ ಹರ್ೀಾಃಪುರ್ೀ। 

ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಭವತ್ಾಂ ಕ್್ೀಮಂ ಪತರದಾವರಾ ನಿಬ್ ೀಧ್ರ್॥162॥ 
 

ಚ್ೈತರಶತಕಿ ತರಯೀದ್ಶಾಯಮೀತತಾತರಂ ವಿಲ್ಲಖ್ಯತ್್ೀ। 

ಕನಾಯಂ ಪದಾಮವತೀಂ ತತಭಯಂ ದಾಸಾಯಮಿೀತಮತಮಯಮ॥163॥ 
 

ತ್ಾಮಙ ು್ೀಕತರತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಿವಾಹವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್। 

ಶತಕ್್ ೀ ವ್ೀತು ಗತರತವ್ೀಯತು ಕಹೃದ್ರ್ಂ ಮಮ ಸವಯತಾಃ॥ 164॥ 
 

ಮಾ ಕತರತಪಾಯತರ ಸನ ದ್ೀಹಂ ಕನಾಯರ್ಯಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ್। 

ವ್ೈಶಾಕ ಶತಕಿದ್ಶಮಿೀ ಭೃಗತವಾರ್ೀ ಶತಭ್ೀದಿನ್ೀ॥ 165॥ 
 

ಬನಿಧಿವಸಸಹ ಸಮಾಾಪಯ ಮಾಮತದ್ಧೃತಯ ಗಣ್ೈಸಸಹ। 

ಹಷ್ೀಯಣ ಪಾಣಿಗರಹಣಂ ಕತಯವಯಂ ಮೀ ಮನ್ ೀಗತಮ್॥ 166॥ 
 

ಅಧಿಕಂ ಲ್ೀಖ್ನಿೀರ್ಂ ತ್್ೀ ಕಮಸ್ತು ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ಶತಕ್್ ೀ ವದ್ತ ರ್ತಸತಯಂ ತತಸವಯಂ ಕತರತ ಕ್್ೀಶವ॥ 167॥ 
 

ಇತ್ಾಯಶ್ಷ್ಸಸನ್ತು ಮಹಾನ್ತಭಾವ ತ್್ೀ ಸಮಸುಕಲಾಯಣಗತಣಾಣಯವ ಪರಭ್ ೀ। 

ನಿತ್ಾಯರ್ ಸತ್ಾಯರ್ ಸತಖ್ಸವರ ಪಣ್ೀ ಸಮಸುಲ್ ೀಕಪರಭತವ್ೀ ಮಹಾತಮನ್ೀ॥168॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 98 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತಥಂ ಲ್ಲಖಿತ್ಾವ ವರಪತರಕ್ಾಂ ಶತಭಾಮಾಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಜಗದಿೀಶ ಸನಿನಧಿಮ್। 

ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಶತಕಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಸತಪುತರಮಿತರಾಃ ಸಹ ಬಾಧ್ವಾನ್ತಗಾಃ॥169॥ 
 

ಕ್್ ರೀಶಮಾತರಮತಪಾಗಮಯ ಶತಕಂ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್। 
ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ತಸಯ ಚಿತುಂ ವಶಙ್ತೆರತ॥170॥ 
 

ಆರ್ತತಂ ಸವಣಯಲಕ್ಷಂ ವಾ ಕ್್ ೀಟಿಂ ವಾಬತಯದ್ಮೀವ ವಾ। 

ದಾಸಾಯಮಿ ದ್ರವಯನಿಚರ್ಂ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ॥ 171॥ 
 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಮಹಿೀದ್ೀವ ಕತಶ್ಿೀಷಾಚಲಂ ಪರತ। 

ಗಮನಾರ್ ಮತಂ ಚಕ್್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಿಧ್ೃಕ್ಷರಾ। 

ಮಧ್ಯಂ ಗತ್್ೀ ಭಾನ್ತಮತ್್ ೀ ಮಹಾತ್ಾಮಸಮಾಗತಸುತರ ಶತಕಸಯ ಶ್ಷ್ಯಾಃ॥172॥ 
 

ಹರ್ೀಜಯನ್ನಾಯನ್ತಗತ್್ ೀ ವಿರಾಗಿೀ 

ತದ್ಧಶಯನಾಹಾಿದ್ಗತ್ಾದ್ವ ಶ್ೀಷ್ಾಃ। 

ದ್ ರಾದ್ರಾನ್ುಮಾವಿೀಕ್ಷಯ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರಶ್ಖಾಮಣಿಾಃ॥ 173॥ 
 

ಮಾತ್ಾ ಚ ನಾಗತ್ಾ ಕಸಾಮದಿತ ಚಿನಾುಪರ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀತತ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾರ್ನಾತಮಜಮ್॥174॥ 
 

ದ್ದ್ಶಯ ಸಶ್ರಾಃ ಪಾಣಿಂ ಕೃತಕರಾರ್ವಿನಿಶಾರ್ಮ್। 

ಶತಕಂ ಪಾರಹ ವಿಭಕ್್ೈವ ಚಾನ್ಸಾದ್ತತಥತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥ 175 ॥ 

ಶ್ರೀ ಶತಕ ಉವಾಚ 

ಕ್ಾರ್ಯಂ ತವ ಕೃಪಾಸ್ತನ್ ಧೀ ಪಕವಮೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ಶತಭಂ ವಾಕಯಮಿತ ಶತರತ್ಾವ ದ್ಣಡವತಾಣಿಪತಯ ತಮ್॥ 177॥ 
 

ಸಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ಶತಕಂ ಕೃಷ್ ಣೀ ಭಕ್ಾಯ ಹಷ್ಯವಶಙ್ುತಾಃ। 

ಅತ ಚಿತರಚರಿತ್ಾರತ್ಾಮ ಶತಕಮಾಹ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ॥ 178॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವದ್ನಿು ಲ್ ೀಕ್ಾ ಅನ್ೃತ್ಾನ್ ಸಹಸಾರನ್ ವಿವಾರಕ್ಾಮಾ ನ್ರಜನ್ಮನ್ ೀ ಯೀ। 

ತ್್ೀ ರಾನಿು ಮದಾಧಮ ಕಮತರವಾಚಯಂ ಜಗತತೆಟ್ತಮ್ಸಯ ವಿವಾಹಕ್ಾಮಾ॥ 179॥ 
 

ನ್ರ್ ೀ ಬಿಭತಯ ಸವಸತತಂ ಸವಭಾರಾಯಂ ಸವಜನ್ಙ್ುೃಹಮ್। 

ಬರಹಾಮಣಡಂ ಭವನ್ಂ ವಿದ್ವನ್ ಬರಹಾಮ ಮೀ ನಾಿವಸಮಾವಾಃ॥ 180॥ 
 

ರಾ ಲಕ್ಷಿಮೀಮಯಮ ಕಲಾಯಣಿೀ ಯೀಚಾನ್ಯೀ ಮಮ ಔರಸಾಾಃ। 

ಚತತನ್ಯವತ ಲಕ್ಾಣಿ ರ್ಜೀವಾಸಸನಿು ಹಯಸಙ್ಖಯಕ್ಾಾಃ॥ 181॥ 
 

ಏತ್್ೀಷಾಂ ರಕ್ಷಣ್ೀ ಬದ್ಧದಿೀಕ್್ ೀಽಹಂ ಮತನಿಸತುಮ್॥ 182॥ 
 

ಮಹಾಕತಟ್ತಮ್ರ್ತಕುಸಯ ಮಮ ಕಲಾಯಣಕ್ಾರಣಾತ್। 

ರ್ನಿಮಥಾಯಭಾಷತಂ ರಾಜ್ಞಸುಾರಾದ್ಯ ಮತನಿಸತುಮ॥ 183॥ 
 

ತವತೃತಸ್ ಯೀಪಕ್ಾರಸಯ ಪರತದಾತತಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ। 

ತಥಾಪ ತವ ದ್ಸಾಯಮಿ ಶರಿೀರಾಲ್ಲಙ್ುನ್ಂ ಮತನ್ೀ॥184॥ 
 

ಮಚಾರಿೀರಾದ್ವರಿಷ್ಯನ್ತು ನ್ ವಿನಾನಾಮಿ ತ್್ೀ ಶತಭಮ್। 

ಏವಮತಕುವಾಙ್ುಸಙ್ುಂ ಚ ತಸಾಯದಾತ್ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥185॥ 
 

ತವತತಾಣಯಸಾಯವಧಿನಾಯಸ್ತು ಮತಸಙ್ೆಸುವ ಪುಣಯಜಾಃ 

ರ್ಥಾ ತವರಾ ಕೃತಂ ಕಮಯ ತಥಾ ಪೂವಯಂ ಕಪೀಶವರಾಃ॥186॥ 
 

ಸ್ತೀತ್ಾನಿಮಿತುಂ ರ್ತೆಮಯ ಕೃತವಾನಾನಾಮರತತ್ಾತಮಜಾಃ। 

ತಸ್ೈ ಪಾರದ್ೈ ಮಹಿೀದ್ೀವ! ಸನ್ತುಷ್ಟಸಸಹಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥ 187॥ 
 

ಸತಯಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯಂ ಚ ಸ್ತೀತ್ಾವಾತ್ಾಯವಲಮಿ್ನ್ೀ। 

ತಸಾಮದ್ವರಿಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಕಮಯ ಮತನ್ೀ ತ್ಾಪಸಪುಙ್ುವ॥ 188॥ 
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ಏವಮತಕುವಾ ಸತಭದಾರಣಿ ವಾಕ್ಾಯನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ । 

ತತಾಃ ಪರೀವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಕಕ್್ಯೀ ಕಂ ಭಾತ ಭಾನ್ತವತ್॥189॥ 

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ರಾಜಾರಾಜ್ೀನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ಾ ಪತರಕ್ಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥190॥ 
 

ಪರೀಕುಂ ತ್್ೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಪೂವಯಮೀವಾಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್। 

ಇತತಯಕುಸಸನ್ ರಮಾಕ್ಾನ್ುಾಃ ಪತರಕ್ಾಂ ಶ್ರಸಾ ದ್ಧ್್ೈ॥191॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕತಶಲ್ಲೀ ವತಯತ್್ೀ ರಾಜಾ ಭಾರಾಯ ತಸಯ ಪತವರತ್ಾ। 

ಬಾರತ್ಾ ತಸಯ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಪುತರಸುಸಯ ವಿಶಾಮಾತ್್ೀಾಃ ॥ 192॥ 

ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ಸವಯಂ ತತ ಕತಶಲಂ ತಸಯ ಭಗವನ್! ಭ ಭಾವನ್!॥ 193॥ 
 

ಏವಮತಕುಾಃ ಪಪಾಠಾರ್ ಪತರಕ್ಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ಪಠನ್ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಭ ತ್ಾವ ವಾಚಾಮ ಚ್ೀ ರಮಾಪತ॥ 194॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಪತರಕ್ಾ ಲ್ಲಖ್ಯತ್್ೀ ವಿಪರ ಮರಾಽಽಕ್ಾಶನ್ೃಪಾರ್ ಚ। 

ತವದ್ವಚನ್ಮನ್ತಸೃತ್್ಯೈವ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರೀತವಿಧ್ಾರ್ಕ್ಾ॥ 195॥ 
 

ತತಾಃ ಸಪತರಂ ಪುರತಹ ತ ಮಿತರಂ ಸವರ್ಂ ಲ್ಲಲ್ೀಖಾರ್ ಮಹಾರ್ಯಸಂರ್ತತ್। 

ಅತಯನ್ು ಸಂಹಕೃಷ್ಟ ಮನ್ಾಃ ಪರಸ ಚಕಂ ಕೃಷಾಣವತ್ಾರ್ೀ ಪರತ ರತಕಮಣಿೀಮಿವ॥ 196॥ 
 

‘ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪೂಜಾಯರ್ ಸತಧ್ಮಯತನ್ರಾರ್ ಚ। 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀಽತ ಭಕ್್ಯೈವ ಕೃತ್್ವೀರ್ಂ ಪರತಕ್ಾಧ್ತನಾ॥ 197॥ 
 

ಲ್ಲಖ್ಯತ್್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಶತಭವಿಜ್ಞಾಪುಗಿವಯಣಿೀ। 

ಶ್ರೀಮದಾರಜಾಧಿರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕರಿೀಟಾಘ್ೃಷ್ಟಪಾದ್ತಕ॥198॥ 
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ಅಸಮದ್್ನ್ತಧವರ್ೀಣಾಯಢಯ ಗತಣಪೂಣಯಸಮೃದಿಧಮನ್। 

ಸತಧ್ಮಯತನ್ರಾಽಕ್ಾಶನಾಮಾಶಾಸತ ಸತಕೀತಯಮನ್॥199॥ 
 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀಽಸತು ತ್್ೀ ರಾಜನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಶಾಙ ು್ಯಣಾಃ। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಬಾಲ್ೀನ್ ವಿಜ್ಞಪುಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ ತವರ್ಮ್॥ 200॥ 
 

ಬವದಿಾಲ್ಲಯಖಿತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸನ್ ುೀಷ್ ೀಹಯಭವನ್ಮಮ। 

ವ್ೈಶಾಖ್ ಶತಕಿದ್ಶಮಿೀ ಭೃಗತವಾರ್ೀ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥201॥ 
 

ಅಙ ು್ೀಕರ್ ೀಮಿ ರಾಜ್ೀನ್ದರ! ಕನಾಯಂ ತವ ವಿಶಾಮಾತ್್ೀ। 

ರ್ಥಾ ಪುರಾ ಸಾಕರ್ ೀ ಮೀ ಕನಾಯದಾನ್ ಸತಕೀತಯಮಾನ್॥ 202॥ 
 

ತಥಾ ದ್ತ್ಾವ ತತ ಮೀ ಕನಾಯಂ ಭವಸುಾಂ ಬಹತಕೀತಯಮಾನ್। 

ರ್ಥಾ ವ್ೈ ಸಾಗರಾನ್ ಪೂವಾಯನ್ ಕಪಲ್ೀನ್ ನಿಪಾತತ್ಾನ್॥ 203॥ 
 

ಭಗಿೀರಥ್ ೀ ಮಹಾರಾಜ್ ೀ ಗಙ್ಗ್ುಮಾದಾರ್ ತ್ಾನ್ ಪುರಾ। 

ಉದ್ಧೃತಯ ಕೀತಯಮಾಪ್ೀದ್ೀ ತಥಾ ತವಂ ರಾಜಸತುಮ್॥204॥ 
 

ಲ್ಲಖಿತವಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕಂ ತ್್ೀಽಸ್ತು ನ್ೃಪಸತುಮ। 

ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞ್ ೀಽಸ್ತ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ವತ್್ೀತ ಸವಯಂ ಶತಕ್್ ೀಮತನಿಾಃ॥ 206॥ 
 

ಇತ ವಿಜ್ಞಈಪನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಮಮ ಪರಣತಪೂವಯಕಮ್।’ 
ಇತಥಂ ಲ್ಲಖಿತ್ಾವ ವರ ಪತರಕ್ಾಂ ಶತಭಾಂ ಶ್ೀಷಾದಿರನಾಥ್ ೀ ಮತನಿನಾ ಶತಕ್್ೀನ್॥207॥ 

 

ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸತರ್ೀನ್ದರ ಪೂಜಯ ಪುರಂ ನ್ೃಪ್ೀನ್ದರಸಯ ವಿರ್ನ್ನೃಪಸಯ॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಅವಿದಿತ್ಾವ ಕತಲಂ ಗ್ ೀತರಂ ನಾಮ ಸಂಸಾಥನ್ ಮನಿದರಮ್॥208॥ 
 

ಕರ್ಂ ದಾಸಯತ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಕನಾಯಂ ಮಮ ಮಹಿೀಸತರ। 
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ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ನ್ ಕತಲಂ ನ್ ಚ ಗ್ ೀತರಂ ತ್್ೀ ನ್ ಜನ್ಮ ಮರಣ್ೀ ಹರ್ೀ॥209॥ 
 

ನ್ ಜರಾ ನ್ ಚ ವೃದಿಧಶಾ ನ್ ಚ ಸಾಥನ್ಂ ನ್ ಚಾಶರರ್ಾಃ। 

ವಿಡಮ್ಮಾತರಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಕತರತಷ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥210॥ 
 

ನ್ ತ್್ೀಽಪ್ೀಕ್ಷಯಂ(ನ್ ಚಾಪ್ೀಕ್ಷಯಂ) ಕತಲಂ ಗ್ ೀತರಂ ವಿದ್ತಸಯ ಜಗತಾತ್್ೀ। 

ಮಮ ವಾಕ್ಾಯದಿವರಾದಾರಜಾಃ ಕನಾಯಂ ತ್್ೀ ಸಮಾದಾಸಯತ॥ 211॥ 
 

ಮಮ ವಾಕ್ಾಯಜಜಗನಾನರ್ ದ್ರಾಂ ಕೃತ್ಾವ ವಿರ್ನ್ನೃಪ್ೀ। 

ಇರ್ಂ ಚ ಕನಾಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸ್ತವೀಕ್ಾರಾಯ ಕೃಪರಾ ತವರಾ॥ 212॥ 
 

ಇತ ಸತುತ್ಾವ ಶತಕಸ್ತರೀವರಂ ವಿಸೃಷ್ ಟೀ ಹರಿಣಾ ಪುನ್ಾಃ। 

ಹರಿಸನ್ದಶಯನಾಲಿಬದಹಷ್ ೀಯ ರಾಜಪುರಂ ರ್ರೌ॥ 213॥ 
 

ಗತ್್ೀ ತತ  ಮತನಿಶಾದ್ ಯಲ್ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ। 

ಮಾತರಂ ತನ್ದದ್ಶಾಯರ್ ಮಾಗಯಶಾರನಾುಂ ವಯೀಗತ್ಾಮ್॥ 214॥ 
 

ಬಕತಲಾಂ ಪರಣಿಪತ್ಾಯರ್ ಮಾಧ್ವೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥ 215॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಅಮ್ ಕ್ಾಲವಿಲಮ್ಸ ು್ೀ ಕಮರ್ಯಂ ಕಮಲಾನ್ನ್ೀ। 

ಕ್ಾ ತತರ ವಾತ್ಾಯ ನ್ಗರ್ೀ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭಾಮಿನಿ॥ 216॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಸಾಧಿತ್ಾ ಬಹತರ್ತ್್ನೀನ್ ಕನಾಯ ತ್್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ದ್ೈವಮೀವ ಪರಂ ಮನ್ಯೀ ಪೌರತಷ್ಂ ನ್ೈವ ಕ್ಾರಣಮ್॥ 217॥ 
 

ನಾರಾರ್ಣಾಶರಮಾತಕೃಷ್ಟ! ಧ್ಮಯದ್ೀವಿೀ ಸಮಾಗತ್ಾ। 

ದ್ೈವಯೀಗ್ೀನ್ ಸಾ ಭದಾರ ಸಮಾಾಪಾು ರಾಜಮನಿದರಮ್॥ 218॥ 
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ಉವಾಚ ತ್ಾಂ ಭವದಾದನ್ಯೀಗಾಯಂ ಕನಾಯಂ ನ್ೃಪಾತಮಜಾಮ್। 

ಕನಾಯಪ ತವದ್ೃತ್ಾನ್ಯಂ ಸಾ ನ್ೈವ ಕ್ಾಙ್ಷೀತ ಲೌಕಕಮ್॥ 219॥ 
 

ತಯೀವಾಯಕಯಂ ಸಮಾಕಣಯಯ ದಾತತಂ ತ್್ೀ ಸ್ ೀಽನ್ವಮನ್ಯತ। 

ಇಮಾಂ ದಾಸಾಯಮಹ್ೀ ಪುತರೀಂ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರನಿವಾಸ್ತನ್ೀ॥ 220॥ 
 

ಇತಥಂ ಸಙ್ೆಲಾರಾಮಾಸ ಸಭಾಮಧ್್ಯೀ ಮತದಾ ನ್ೃಪಾಃ। 

ತವಯೈವ ಜಾತಮೀತದಿಧ ನ್ ದ್ೈವಂ ಭವತಾಃ ಪರಮ್॥ 221॥ 
 

ಇತ ಮಾತೃವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಮಾತರಂ ಪರತನ್ನಾದಯರ್ ಚಿನ್ುರ್ನ್ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥ 222॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಾವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಹಾಮತ್್ಯೀ ಪದಾಮವತೀ ಪರಿಣರ್ 
ನಿಶಾಯೀ ನಾಮ ನ್ವಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ  

 

ದ್ಶಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ಮಾತತವಯಚನ್ಮಮಾಕಣಯಯ ಕೃತವಾನ್  ಕಂ ರಮಾಪತಾಃ। 
ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭಗವಾನ್ ಸವಿಸಾುರಂ ಸತ್ಾಂ ಪರರ್ಾಃ॥1॥ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ತವಂ ಹರ್ೀರಸ್ತ ಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಪರರ್ಮೀಽತಪರರ್ಾಃ ಸದಾ। 

ತಸಾಮದ್ಧರಿಕಥಾಸಕುಮನಾಸ ು್ೀ ತತ ವದಾಮಿ ತತ್॥2॥ 
 

ಸವರ್ಮಾನ್ನ್ದಪೂಣ್ ೀಯಽಪ ಕಮಯಭತಙ್ನರವದ್ಧರಿಾಃ। 

ಮಾತ್ಾರಚ್ ೀದಿತಮಾಕಣಯಯ ತ್ಾಮ ಚ್ೀ ಮಧ್ತರಂ ವಚಾಃ॥3॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಮಹ್ ೀತಸವಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ಹಿ ಮಮ ಬತದಿಧನ್ಯಜಾರ್ತ್್ೀ। 

ಆಬನ್ ಧೀಬಯನ್ತಧರ್ತಕುಸಯ ಸಮ್ನ್ ಧೀ ನ್ ಪರಶಸಯತ್್ೀ॥4॥ 
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ರ್ಯೀರ್ೀವ ಸಮಂ ವಿತುಂ ರ್ಯೀರ್ೀವ ಸಮೀಽನ್ವರ್ಾಃ। 

ತಯೀವಿಯವಾಹ್ ೀ ಮೈತರೀ ಚ ನ್ ೀತುಮಾಧ್ಮಯೀರಪ॥5॥ 
 

ವಿವಾಹಶಾ ವಿವಾದ್ಶಾ ಸಮಯೀರ್ೀವ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ। 

ಅಹಮೀಕಾಃ ಸ್ ೀಽಪ ಬನ್ತಧಸಮೀತ್್ ೀ ಧ್ರಣಿೀಪತಾಃ॥6 ॥ 
 

ಕರ್ಂ ನ್ೃಪಾಸಯ ಮಯೀಚಿತಾಃ ಸಾಯದ್ಬನ್ತಧನಾ ಬನ್ತಧರ್ತತಸಯ ಸಙ್ುಾಃ। 

ಭವ್ೀತತಸಖ್ಂ ನ್ೀತ ವದ್ನಿು ಸನ್ುಾಃ ಇತಯದ್ಯ ಚಿನಾು ಖ್ಲತ ಬಾಧ್ತ್್ೀ ಮಾಮ್॥7 ॥ 
 

ಬನ್ತಧಹಿೀನ್ಸಯ ಮೀ ರಾಜಾ ಕರ್ಂ ಕನಾಯಂ ಪರಧ್ಾಸಯತ। 

ವಾಸತದ್ೀವವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಬಕತಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥8॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ತ್ಾವದ್ೃಶಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾಸತಯಂ ವದ್ತ ಕವಚಿತ್। 

ಸತಯಮೀವ ಪರಶಸಯನಿು ಮತನ್ಯೀ ವಿೀತಕಲಮಷಾಾಃ॥9॥ 
 

ಶತಕಸುಾತ್ಾೆರ್ಯನಿಷ್ೆಸತುದ್ೀವಾನಾಙ್ತುರತರಙ ು್ರಾಾಃ। 

ಸದ್ಧಮಿಯಣ್ ೀ ಮಹಿೀಶಸಯ ತಸಾಯಶಾಂ ಮಾ ವೃಥಾ ಕರತ॥ 11॥ 
 

ಸಮರ ಬನ್ ಧನ್ ಸತರಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಬರಹಮರತದ್ರಪುರ್ ೀಗಮಾನ್। 

ಪುತ್ಾರನ್ ಪೌತ್ಾರನ್ ತಥಾ ಭ ರತ ರನ್ ಸತನಪಾಶಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥11॥ 
 

ತ್್ೀಷಾಂ ಗತಸತು ಗ್ ೀವಿನ್ದ ದ್ತಲಯಭಾ ಚ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ। 

ಸ್ ೀಽಪ ಪಶಯತತ ರಾಜಷಯ  ಸುಾತಸಮ್ನಿಧಜನಾನಿಹ॥ 12॥ 
 

ಮಾತತವಯಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಮನ್ಸಾ ಶ್ೀಷ್ಪಕ್ಷಿಣ್ೈ। 

ಸಸಾಮರ ಪೃರ್ಥವಿೀಪಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಸತ್ಾಂ ಗತಾಃ॥13॥ 
 

ತ್ಾವಗತ್ೌ ಶ್ೀಷ್ವಿರ್ಚಾರೌ ತದಾ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಶಾಚಲವಲಿಭಾನಿುಕಮ್। 

ದ್ದ್ಶಯ ಭಕ್ಾಯ ಪುರತತಾಃ ಸ್ತಥತ್ಾ ವಿಮೌ ವಿದ್ೀಶರಾಮಾಸ ಪುರಾಣಪೂರತಷ್ಾಃ॥14॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಪಕ್ಷಿರಾಡುಚಾ ಮೀ ಪುತರಂ ಸತಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರಂ ಪರರ್ಮ್। 

ಗಚಾಾಹಿಭ ಷ್ಣಂ ಶ್ೀಷ್ ಮಮ ಪೌತರಮತಮಾಪತಮ್॥15॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ  ಪತರಕ್ಾಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ವಿಲ್ಲಖಾಯದಾಚತಾಭಾತಮಕ್ಾಮ್। 

ಪರಣಿಪತ್ಾಯರ್ ವಿಶ್ವೀಷ್ಂ ಖ್ಗಮಾಗ್ೀಯಣ ಜಗಮತತಾಃ॥16॥ 
 

ಸತಯಲ್ ೀಕಂ ತತ್್ ೀ ಗತ್ಾವ ಬರಹಾಮಣಂ ಭಾಸೆರ್ ೀಪಮಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ  ನ್ತ್ಾವರ್ ಭಕ್್ಯೈವ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ಪತರಕ್ಾಮದಾತ್॥17॥ 
 

ಪತ್ಾಮಹಸತು ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗರತಡಂ ಪರತಯಭಾಷ್ತ। 
ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಚಿರಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸಮಾಾಪುಾಃ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ಕಶಯಪಾತಮಜ॥18॥ 
 

ಕತತ್ಾರಸ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಸವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಪತ್ಾ ಮಮ। 

ಪತ್ಾಮಹವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥19॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ 

ವಾಸತದ್ೀವೀ ವಸತಯಙ್ು ವ್ೈಕತಣಠಗಿರಿಮ ಧ್ಯನಿ। 

ತದಿವವಾಹಾರ್ಯಮಾರಾನ್ುಂ ಮಾಂ ವಿದಿಧ ಚತತರಾನ್ನ್॥20॥ 
 

ನಾರಾರ್ಣ್ೀನ್ ಲ್ಲಖಿತ್ಾಂ ಪತರಮಾಮವಲ್ ೀಕರ್। 

ಪರತರಕ್ಾಂ ಕೀತಯರಾಮಾಸ ವಾರ್ತಸಸವಾಯತಮಗ್ ೀಚರಾಃ॥ 21॥ 
 

ಚಿರಞ್ ಜ್ೀವಾರ್ ಪುತ್ಾರರ್ ಬರಹಮಣ್ೀ ನಾಿವಜನ್ಮನ್ೀ। 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರನಾರ್ಸಯ ಸ್ತರೀನಿವಾಸಸಯ ಮಙ್ುಲಾಾಃ॥ 22॥ 
 

ವ್ೈದ್ಕಯ ಆಶ್ಷ್ಸಸವಾಯಾಃ ಸರವದಾ ಸನ್ತು ಪುಷ್ೆಲಾಾಃ।  
ಕಲಾವಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಮೀ ಕನಾಯದಾನ್ಂ ಕರಿಷ್ಯತ॥ 23॥ 
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ಪತರಕ್ಾದ್ಶಯನಾದ್ೀವ ಸಪುತರಸಸಪರಿಗರಹಾಃ। 

ಸಲ್ ೀಕಪಾಲಾಃ ಸಸ್ತರೀಕಾಃ ಸಗನ್ಧವಯಸಸಹ್ ೀರಗಾಃ ॥ 24॥ 
 

ಸಮಾಗತ್ಾಯಶತ ಕಲಾಯಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗಚಾ ರ್ಥಾಸತಖ್ಮ್। 

ಪರತರಕ್ಾರ್ಯಮಿತ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖಾನಿವತಾಃ॥25॥ 
 

ಸನ್ ುೀಷ್ಮತತಲಂ ಲ್ೀಭ್ೀ ವಿಧಿಾಃ ಕಲಾಯಣಕ್ೌತತಕೀ। 

ದಾವರಪಾಲಾನ್ ಸಮಾಹ ರ್ ಚ್ೀದ್ಂ ವಚನ್ಮಬಪರವಿೀತ್॥26॥ 
 

ಭ್ೀರಿೀ ದ್ತನ್ತದಭರ್ಶಾಾದ್ಯ ವಾದಾಯನಾುಂ ಸವಯತ್್ ೀಮತಖ್ಮ್। 

ಭವದಿಾಮೀಯ ಖಾಯಪರ್ದಿಾಗಯಮನ್ಂ ಧ್ರಣಿೀತಲ್ೀ॥27॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾು ದಾವರಪಾಲಾಸ ು್ೀ ವಾದಾಯನಿ ಸಮವಾದ್ರ್ನ್। 

ಬರಹಾಮಣಂ ಪರಣಿಪತ್ಾಯರ್ ನಿದ್ೀಶಜ್ಞ್ ೀ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್॥ 28॥ 
 

ಪಾರಣಭ್ೀರಿೀ ನಿನ್ದ್ಾಃ ಸತಮಙ್ುಲಾಃ ಸಂಶ್ರರ್ತ್್ೀ ಸವಯಜನ್ೈಾಃ ಕತತ ಹಲಾತ್। 

ಕಂ ದ್ೀಶಮತದಿದಶಯ ಪತ್ಾಮಹಾದ್ಯ ಸನಾುಡಯತ್್ೀ ವಾದ್ಯಗತಣ್ ೀ ವದಾದ್ಯ॥29॥ 

ಚತತಮತಯಖ್ ಉವಾಚ 

ಭಾರತ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ಮಹಾವಷ್ೀಯ ಜಮ ್ದಿವೀಪಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ। 

ಶ್ೀಷಾಚಲಂ ಸಮತದಿದಶಯ ನಿರ್ತಙ್ುಾ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀಮ್॥30॥ 
 

ಸ್ೀನಾಂ ಪರಾಂ ಮಮೀತತಯಕುವಾ ಸ್ೀನಾಪತಮಥಾಬರವಿೀತ್। 

ಸಯನಾದಹವರ್ ಸತರಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಸವಾಯನ್ ದಿಕ್ಾಾಲಕ್ಾನಿತ॥31॥ 
 

ಸತಯಲ್ ೀಕಜನಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಸವರ್ಮಾಹ ಪತ್ಾಮಹಾ। 

ಭವನ್ ುೀ ರಸ್ತಕ್ಾಸ್ಸರಾೀ ಕಲಾಯಣಾರ್ಯಂ ಕಲೌರ್ತಗ್ೀ॥32॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಪತತಮೀಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಾಃ। 

ಸಮಾಗಚಾನ್ತು ಸವ್ೀಯ ಮೀ ಸ್ೀನಾಧಿೀಶಾ ಮರಾ ಸಹ। 
ಇತ ಬರಹಮವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಸ್ೀನಾನಾರ್ ಸುಮಬತರವನ್॥33॥ 
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ಸ್ೀನಾಪತರ್ ಊಚತಾಃ 

ವಾಷಯಕಂ ದ್ೀಹಿ ನ್ ೀ ಬರಹಮನಾನಗಚಾಾಮಸುಾರಾ ಸಹ॥34॥ 
 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಧ್ನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ತುವಾನ್ ಸ ಪತ್ಾಮಹಾಃ। 
ವಾಹನಾನಿ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ರಥಾಂಶಾ ವಿವಿಧ್ಾನ್ಪ॥35॥ 

 

ಭ ಷ್ಣಾನಿ ಚ ವಸಾರಣಿ ರತ್ಾನನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ । 
ಪತನೀ ಸಸನ ದ್ೀಶರಾಮಾಸ ವಿವಾಹಾರ್ಯಂ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥36॥ 

 

ಸವರ್ಮನ್ುಗಯತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸಮಭ ಷ್ರ್ತ್। 

ದ್ಧ್ಾರ ಶ್ರಸಾ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಕರಿೀಟ್ಂ ಪಶ್ಾಮೀನ್ ತತ॥37॥ 
 

ಅನ್ಯೀನ್ ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾತ್ಾ ರಕ್್ ುೀಷಣೀಷ್ಮಧ್ಾರರ್ತ್। 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ೀತುಮಾಙ ು್ೀನ್ ಶ್ರ್ ೀವ್ೀಷ್ವಮಬನ್ಧರ್ತ್ ॥38॥ 
 

ಕತಶಕ್್ೀತತಾಃ ಕತಶಶ್ರೀಷ್ಟೈಧ್ೃಯತವಾನ್ನ್ಯಮ ಧ್ಯನಿ। 

ನಿೀಲಮೌಕುಕ ವ್ೈಢ್ಾರ್ಯರ್ತತ್್ೀ ಮಕರಕತಣಡಲ್ೀ। 
ಕಣಯಯೀಭ ಯಷ್ರಾಮಾಸ ಕರೌ ಕನ್ಕಕಙ್ೆಣ್ೈಾಃ॥39॥ 

 

ಕವಚಂ ಧ್ಾರರಾಮಾಸ ನ್ವರತನಸಮಾಕತಲಮ್। 

ಕ್ಾಞ್ ಾ್ೀದಾಮ ಸಮಾಬಧ್ಯ ಮತಕ್ಾುಮಣಿವಿಭ ಷತಮ್॥ 40 ॥ 
 

ಸರಸವತೀಂ ಚ ಸಾವಿತರೀಂ ಗಾರ್ತರೀಂ ವ್ೈ ತತಾಃ ಪರಮ್॥41॥ 
 

ಪುತರಪೌತ್ಾರಂಸುಥಾ ಸವಾಯನ್ ಸವಾಚಿರರ್ಕತಞ್ಜರಾನ್। 

ಮನ್ಾಃ ಪುತ್ಾರನ್ ವಿೀರ್ಯಪುತ್ಾರನ್ ಸಮಾಹ ರ್ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥42॥ 
 

ಅಲಙ್ಗ್ೆರರ್ತತ್ಾನ್ ಕೃತ್ಾವ ಗಮನಾಿವಮತಖ್ ೀಽಭವತ್। 

ಸವಸ್ೀನಾಂ ಪುರತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ನಾಿವಜ್ ೀ ನಿರ್ಯರೌ ಪುರಾತ್॥43॥ 
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ಹಂಸಂ ಚನ್ದರಪರತೀಕ್ಾಶಮಾರತರ್ ೀಹ ಪತ್ಾಮಹಾಃ। 

ವಿಮಾನಾನಿ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ವಧ್ವ ಆರತರತಹತಸುದಾ॥44॥ 
 

ಘ್ಣಾಟಚಾಮರನಿಘ ೀಯಷ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್ಾ ನ್ೃಪ ರ್ೀರ್ಜರ್ೀ। 

ಶ್ರಾ ವಿರಾಸನಾ ಧಿೀರಾ ಗಜಾಶವರರ್ಸಂಸ್ತಥತ್ಾಾಃ॥ 45॥ 
 

ಸಮತಚಿಾರತ್್ೈಧ್ವಯಚ್ೈದಿೀಯಘ್ಪತ್ಾಕ್್ೈಸಸಮಲಙ್ೃತ್ಾಾಃ। 

ನಾನಾರ್ತಧ್ಧ್ರಾ ವಿೀರಾಸ ು್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥46॥ 
 

ರರಾಜ ಚನ್ದರಮಾ ರಾಜಂಸಾುರಾಿವಗಯಗನ್ೀ ರ್ಥಾ। 

ಶ್ವೀತರ್ತರಂ ಹ್ೀಮದ್ಣಡಂ ರತನಕತಮಾಮಹ್ ೀಜವಲಮ್॥47॥ 
 

ಯೀಜನ್ತರರ್ವಿಸ್ತುೀಣಯಂ ದ್ಶಲಕ್ಷಜನ್ೈಧ್ೃಯತಮ್। 

ನ್ಭಾಃ ಪರಕ್ಾಶರಾಮಾಸ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವ್ೈ ತದಾ॥48॥ 
 

 ಆವಾದ್ರ್ನ್ಮಹಾರಾಜ ವಾದಾಯನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ | 

ಭ್ೀರಿಶಾ ನ್ವಸಾಹಸರಂ ದ್ತನ್ತದಿವೀನಾಂ ಶತತರರ್ಮ್॥ 49॥ 
 

ಮೃದ್ಙ್ುಪಣವಾನ್ ಢಕ್ಾುಮಡತಡನಿಸಸಣ ಡಿಣಿಡಮಾನ್। 

ಗ್ ೀಮಖಾನ್ತಮರಜಾನಿವೀಣಾಂಸುಥಾ ವ್ೈ ಝಝತಯರಾಧಿಕ್ಾನ್॥50॥ 
 

ಬಬಯರ್ೈಶಯತಶೃಙ ು್ೈಶಾ ದಿೀಘ್ಯಶೃಙ ು್ೈಶಾ ಸಸವರ್ೈಾಃ। 

ಸಪುಸವರ್ೈಸಸಪುರಾಗ್ೈಸಸಪಾಯಣಾಮಪ ಮೀಹಕ್್ೈಾಃ॥ 51॥ 
 

ಪೂತ್ಾೆರಶಾ ವಷ್ಟಾೆರ್ೈಧ್ವಯನ್ರ್ದಿಾಶಾ ವಾರಿಜಾನ್। 

ಗನ್ಧವ್ೈಯಗಾಯನ್ನಿಪುಣ್ೈಾಃ ಸವಭ್ೀದ್ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃ॥ 52॥ 
 

ವಿೀಣಾದ್ಣಡಸಥಸ ತ್್ೈಶಾ ವಾದ್ರ್ದಿಾಸತಸಖಾಹವ್ೈಾಃ। 

ನ್ತಯಕ್್ೈನ್ಯಟ್ಕ್್ಯೈಶ್ೈವ ಹಾಹಾಹ ಹ ಮತಖ್ೈವೃಯತಮ್॥53॥ 
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ಸ ುರ್ಮಾನಾಸತುಮತ್ರತಣಾ ಸ ತಮಾಗಧ್ಬನಿದಿವಾಃ। 

ಸತರಾಸಸವ್ೀಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹ್ ೀತಸವ ದಿಧ್ೃಕ್ಷವಾಃ॥ 54॥ 
 

ಅನ್ಜಗತಮಮಯಹಾರಾಜನ್ ಬರಹಾಮಣಂ ರಾನ್ುಮಗರತಾಃ। 

ಸತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ತಪೀಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜನ್ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತಾಃ ಪರಮ್॥55॥ 
 

ಮಹಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಸತವಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಸವಗಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀತಲ್ೀ। 

ಏವ ಕರಮಾನ್ಮಹಾಭಾಗಂ ಬರಹಾಮಣಂ ದ್ದ್ೃಶತಜಯನಾಾಃ॥56॥ 
 

ಋಶರ್ಸಸತುಾಸಮಾನಾನಾಃ ತದಾತಯದ್ತಾತದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ವಾಸತದ್ೀವ ಸಮಾಕ್ಾರಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಸಮಾನ್ನ್ಮ್॥57॥ 

 

ದ್ದ್ೃಶತಾಃ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶಂ ಸಾಕ್ಾದ್್ರಹಾಮಣಮಗರಜನ್ಮ್। 

ಕ್್ೀಚಿನಾನರಾರ್ಣಂ ತಂ ಹಿ ಗಾಮಿಾೀರಾಯದ್ಭತರವಂಸುದಾ॥58॥ 
 

ಕ್್ೀಚಿನಾನರಾರ್ಣ್ ೀ ನಾರ್ಂ ವದ್ನಾನಾಂ ವಿಪರ್ಯರ್ತ್। 

ಇತಯಬತರವಂಸುತಸಸವ್ೀಯ ಮತ್ಾವ ತಂ ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್॥59॥ 
 

ಹಂಸಸಥಂ ಭ ಷ್ಣ್ೈರ್ತಯಕುಂ ಕವಚಾಡಮ್ರಾನಿವತಮ್। 
ಅಪಯಚಾಂಸ ು್ೀ ಮಹಿೀದ್ೀವಾ ಬರಹಮಣ್ ೀನ್ತಚರಾನ್ ಜನಾನ್॥60॥ 

ಮಹಿೀದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ 

ಕಂ ವಾ ದ್ೀಶಂಪರತ ಜನಾಾಃ ಕತತ್್ ೀ ವಾ ಗಮನ್ಂ ವಿಧ್್ೀಾಃ। 
ಜನಾ ಊಚತಾಃ 

ಗಚಾಾಮೀಽದ್ಯ ವಿವಾಹಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಸಸಯ ಭ ತಲಮ್॥61॥ 
 

ತ್್ೀನ್ೈವಾವಾಹಿತ್ಾ ಸಸವ್ೀಯ ತಸಯಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಮಹಿೀಸತರಾಾಃ। 

ತಚತಾರತ್ಾವ ವಚನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಮನ್ತಜಗತಮಮಯಹಷ್ಯರ್ಾಃ॥62॥ 
 

ಸಾಗಿನಹ್ ೀತರಸಸಪುತ್ಾರಶಾ ಸಶ್ಷಾಯಸಸಪರಿಗರಹಾಾಃ। 

ಏವಂ ವಿಭವಮಾಸಾುರ್ ಬರಹಾಮಗಾದ್ವೀಙ್ೆಟಾಚಲಮ್॥63॥ 
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ವಾದಿತ್ಾರಣಾಂ ಸವನ್ೀನ್ೈವ ದ್ತನ್ತದಿವೀನಾಂ ಚ ನಿಾಃಸವನ್ೈಾಃ। 

ಆಪೂರಿತಂ ಜಗದಿದ್ಂ ಸಶ್ೈಲವನ್ಕ್ಾನ್ನ್ಮ್॥64॥ 
 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಭಗವಾನ್ ಲೌಕಕ್್ೈಸಸಮಾಃ। 

ಅದ್ೃಷಾಟಾ ಖ್ಗರಾಜಂ ತಂ ಮಾತರಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥65॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕಂ ನಾಗತ್್ ೀಮ್ ಖ್ಗರಾಟ್ ಪುತ್ಾರರ್ಯಂ ಪ್ರೀಷತ್್ ೀ ಮರಾ। 

ಮಾಗ್ೀಯ ನಿರ್ ೀಧಿತಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಕಂ ವಾ ಸಾಯತ್ಾೆರಣಂ ವದ್॥66॥ 
 

ಏವಂ ವದ್ತ ಗ್ ೀವಿನ ದ್ೀ ಚಾರ್ ೀ ದ್ೃಷಟಪರ್ಂ ಗತಾಃ। 

ಚಾರಂ ದ್ೃಷಾಟಾತಸಂನ್ ುೀಷ್ಂ ಸ ಲ್ೀಭ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥67॥ 

ಚಾರ ಉವಾಚ 

ಕವ ಚಾರ ಮಮ ಪುತರಸತು ಕ್್ೀನ್ ವ್ೈ ಪ್ರೀಷತ್್ ೀ ಭವಾನ್। 
ಆಗಮಿಷ್ಯತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಗಙ್ಗ್ುಂ ತರತ ತ್್ೀ ಸತತಾಃ॥68॥ 

 

ಏವಂ ವದ್ತ ತಚಾಾರ್ೀ ಪುನ್ರ್ೀಕ್್ ೀಽಭಯಭಾಷ್ತ। 
ದಿವತೀರ್ ಉವಾಚ 

ಗ್ ೀದಾವರಿೀಂ ತರತ ತ್್ೀ ಪುತರಾಃ ಪೌರಜನ್ೈಸಸಹ॥69॥ 
 

ಸ ದ್ ತವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖ್ ೀಽಭವತ್। 

ತದಾಽಜಗಾಮ ಗರತಡಾಃ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ಬರಹಮಚ್ ೀದಿತಾಃ॥ 70॥ 
 

ಪರಣಿಪತಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರೀವಾಚ ಚ ವಚಸುದಾ। 
ಗರತಡ ಉವಾಚ 

ಕೃಷಾಣಂ ತೀತ್ಾವಯ ತತ ತ್್ೀ ಪುತ್ ಶ್ರೀಶಾಲಮಪಗಮಯ ಚ॥71॥ 
 

ಅಹ್ ೀಬನ್ಂ ಚಾಸಸಾದ್ ತತ್ಾರಜ್ಞಪ ು್ೀಽಹಮಾಗತಾಃ। 

ಇತ್್ ಯೀವಮತಚಯಮಾನ್ೀತತ ಗರತಡ್ೀನ್ ಮಹಾತಮನಾ॥72॥ 
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ತತ್ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ರಾಜನ್ದರ ವಿಶವಕ್್ಸೀನ್ ೀಽಿವವನ್ದಯ ಚ। 

ವನಿೀತ್್ ೀ ವಾಚಮ ಚ್ೀಽರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರಾತಮರಮ್॥73॥ 

ವಿಶವಕ್್ಸೀನ್ ಉವಾಚ 

ತತಮತ್ರತಸ್ತುೀರ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಹರ್ೀ! ತತ್ಾರವಗಾಹತ್್ೀ। 

ಪುತರಸುವ ಮಹಾರಾಜಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ॥74॥ 
 

ಪುತರಸುವಾಗಚಾತೀಹ ಭವದ್ದಶಯನ್ಕ್ೌತತಕೀ। 

ಸ್ೀನಾಪತ್ೌ ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಭಗವಾನ್ತತಥತ್್ ೀ ಮತದಾ॥75॥ 
 

ಗರತಡಸೆನ್ಥಮಾರ್ ೀಢಾಃ ಪರಮಾಣಾಿವಮತಖ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಉತ್ಾುರಿವಮತಖ್ಾಃ ಪಾರರಾತತಾತರಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಭ ಮಿಪ॥76॥ 
 

ವಿಶವಕ್್ಸೀನ್ ೀಽತವ್ೀಗ್ೀನ್ ಬರಹಾಮಣಮತಪಗಮಯ । 

ಆನ್ಮಯ ಶ್ರಸಾ ಭಕ್ಾಯ ಪರೀವಾಚ ವಚನ್ಂ ವಿಧಿಮ್॥77॥ 

ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ ಉವಾಚ 

ಭಗವಾನ್ರವಿನಾದಕ್ಷಸುವ ದ್ಶಯನ್ಲಾಲಸಾಃ। 

ಗರತಡಸೆನ್ಧಮಾರತಹಯ ಸಮಾಗಚಾತ ಸ್ೀಽನಿುಕಮ್॥78॥ 
 

ತಚತಾರತ್ಾವ ವಚನ್ಂ ತಸಯ ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ಸಯ ಧಿೀಮತಾಃ। 

ಚನ್ದರಬಿಮ್ನಿಭಾದ್ಧಂಸಾದ್ವರತಹಯ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥79॥ 
 

ಪಾದಾಭಾಯಮಾಗಮಚಿಾೀಘ್ರಂ ರ್ತ್ಾರಗಚಾತ ಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಸ ದ್ದ್ಶಯ ಮಹಾರಾಜ ಜನ್ಕಂ ಚತತರಾನ್ನ್॥80॥ 
 

ದ್ಣಡವತಾರಣಿಪತ್ಾಯರ್ ಚಾಗ್ರೀ ಬದಾಧಾ ಕರೌ ಸ್ತಥತಾಃ। 

ಸ ಚಾವರತಹಯ ಗರತಡಾದಾಸಸಾದ್ ಪತ್ಾಮಹಮ್॥81॥ 
 

ಉತ್ಾಥಪಾಯಲ್ಲಙ್ು ಚಾಪ್ಯೀನ್ಂ ಉವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್। 
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ಶ್ರನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಉತುಷ್ಠ ತ್ಾತ ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಪಶಯ ಮಾಮಾತತರಂ ಕೃಶಮ್॥82॥ 
 

ಬಹತಕ್ಾಲ್ೀನ್ ತ್್ೀ ಬತದಿಧಮಯಮದ್ಶಯನ್ಲಾಲಸಾ। 

ತದ್ೀವ ಪರಮಂ ಮನ್ಯೀ ತವದ್ತ್ದಿಧಮಯಮ ದ್ಶಯನ್ೀ॥83॥ 
 

ಕ್ೌತ ಹಲಂ ಲ್ ೀಪನಿೀತ್ಾ ಕದಾಚಿದ್ಪ ಯೀನ್ ವ್ೈ। 

ನ್ ಕಶ್ಾದಿವದ್ಯತ್್ೀ ವಸತು ತ್ಾವಂ ವಿನಾ ಚತತರಾನ್ನ್॥84॥ 
 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್ೀ ನ್ ೀವಾಚ ಚತತರಾನ್ನ್। 

ಮತಹ ತಯದ್ವರ್ಮಾತರನ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽಪ ನ್ ೀಚಿವಾನ್ ॥85॥ 
 

ಆನ್ನ್ದಬಾಷ್ಾಸನಿದಗಧನ್ರ್ನೌ ತ್ೌ ಪರಸಾರಮ್। 

ಸ್ನೀಹಾತಾಪುಲಿವದ್ನೌ ಮತಖ್ಂ ದ್ದ್ೃಶತತಮತಯದಾ॥86॥ 
 

ಪತತಮತಯಖ್ಂ ಸತತ್್ ೀಪಶಯತತಸತವಕರಂ ಹರಿಸುಥಾ। 

ತತಾಃ ಸನ್ತುಷ್ಟಮನ್ಸೌ ಲ್ೀಭಾತ್್ೀ ಪರಮಾಂ ಮತದ್ಮ್॥87॥ 
 

ತ್ೌ ಕಡಯನ ುೌ ಶ್ರೀನಿವಾಸಬರಹಾಮಣೌ ದ್ೀವಸಂಸದಿ। 

ಪತೃಪುತ್ೌರ ತದಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತಯಲ್ ೀಕನಿವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥88॥ 
 

ಲ್ೀಿವರ್ೀ ಪರಮಾನ್ದಂ ತನಾಮರಾಮೀಹಿತ್ಾಸಸರಾಾಃ। 
ದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ 

ನ್ ತ್್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಾಃ ಪುತ್್ ರೀ ನ್ ತ್್ೀನ್ ಜನ್ಕ್್ ೀ ಭತವಿ॥89॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಪರಶಶಂಸತಸ ು್ೀ ಭಕುಸ್ನೀಹವಶಙ್ುತ್ಾಾಃ। 

ತತಸತಸತಂ ಸಮಾಶಾಾಸಯ ಪರಿಮೃಜಾಯಕ್ಷಿಜಂ ಜಲಮ್॥90॥ 
 

ಬರಹಮಣಾಃ ಪಾಣಿ ಮತದ್ಧೃತಯ ಸವನ್ೀತರಜನ್ ಮತನ್ೃಜನ್। 

ವಲ್ಲೀಕಸಾಥನ್ಮಾಶ್ರತಯ ಪುತ್್ರೀಣ ಸಹ ತಸ್ತಥವಾನ್ ॥91॥ 
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ತತರ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಮತವಾಚ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕಚಿಾತ್ ು್ೀ ಕತಶಲಂ ತ್ಾತ ಸತನಷಾರಾ ಮಮ ಸಮಾತ॥92॥ 
 

ಪುತರಪೌತರಪರಪೌತ ರಣಾಂ ಕ್್ೀಮಂ ಪರಭ ಹಿ ಮೀ ಸತತ। 
ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಸವಯಂ ಮಙ್ುಲಮಸಾಮಕಂ ತವತಾಸಾದ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ॥93॥ 
 

ತ್ಾತ ಮೀ ವದ್ ತ್್ೀ ಕ್್ೀಮಂ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ದಾವಪರಾನ ು್ೀ ಕೃತಂ ಕಮಯ ಶತರಣತ ಪುತರ ಸಮಾಧಿಮತ್॥94॥ 
 

ವ್ೈಕತಣ ಠ್ೀ ಶ್ೀಷ್ತಲಾಸಥಂ ಭೃಗತಾಃ ಪಾದ್ತಲ್ೀನ್ ಮಾಮ್। 

ತತ್ಾಡ್ ೀರಸ್ತ ತ್್ೀ ಮಾತತರಾಸಾದ್ೀ ಕಮಲಾಸನ್ ॥95॥ 
 

ತದಾ ತ್್ೀ ಜನ್ನಿೀ ಪುತರ ಕರವಿೀರಪುರಾಂ ಗತ್ಾ। 

ತ್್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಸನ್ುಪುಸಯಕ್ಾವ ವ್ೈಕತಣಠಮತತುಮಮ್ ॥96॥ 
 

ಇಹಾಗತ್್ ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರಂ ನಾತ್ಾರಪಶಯಂ ನಿಕ್್ೀತನ್ಮ್। 

ಅತರ ವಲ್ಲೀಕಗಂ ನಿತಯಂ ಚ್ ೀಲಭೃತಯಾಃ ಕತಠಾರತಾಃ ॥97॥ 
 

ಪಾರಹರನಾನಂ ರಾಜಭಾರಾತ್ಾಡಿತ್್ ೀ ಧ್್ೀನ್ತಕ್್ ೀಪತಾಃ। 

ಬರಹಸಾತ್್ೀಾಃ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ರ್ಜೀವಾಮಿ ಕರತಣಾನಿಧ್್ೀ॥98॥ 
 

ಅಿವವಾದ್ರ್ ಕಲಾಯಣಿೀಂ ಮಾತರಂ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್। 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಬಕತಲಾಂ ಬರಹಾಮ ವವನ ದ್ೀ ಹರಿಮಾತರಮ್॥99॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಜನ್ನಿೀ ತವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ತತತ್್ರೀರ್ಂ ಜನಿತ್ಾ ಪುರಾ। 

ಏತದಾಖಾಯಹಿ ಭಗವನ್ ಶ್್ ರೀತತಂ ಕ್ೌತ ಹಲಂ ಹಿ ಮೀ ॥100॥ 
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ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ರ್ಶ್್ ೀದಾ ಬಕತಲಾ ಭ ತ್ಾವ ವತಯತ್್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲ್ೀ। 

ರಕ್ಷಿತ್್ ೀಽಹಂ ತರಾ ಭದ್ರ ಬಹತಕ್ಾಲಂ ಪತ್ಾಮಹ॥101॥ 
 

ಆಪತ್ಾೆಲ್ೀತತ ಯೀ ರಕ್್ೀತುಂ ವಿಂಧ್ಯತಾತರಂ ಗತರಮ್। 

ಕದಾರ್ಜನ್ೃಗರಾಸಕುಾಃ ಪದ್ಮತೀರ್ಯಸಮಿೀಪತಾಃ॥ 102॥ 
 

ಆಗಮಹಂ ತತರ ಪುಷ್ಾವನ್ೀ ಕನಾಯ ಉಪಾಗಮನ್। 

ತ್ಾಸಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವಿರಾಜನಿುೀ ಕನಾಯ ಕ್ಾಚಿದ್ತಪಾಗಮತ್॥103॥ 
 

ರಾಮಾಕ್ಾಶ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಪುತರೀಂ ನಾಮಾನ ಪತ್ಾಮವತೀಂವಿದ್ತಾಃ। 

ತ್ಾಮಾವ್ೀಕ್ಾಯತ ಮಾಹಾನ್ೀ ಮನ್ಸಾುಮೀವ ಕ್ಾಙ್ಷತ್್ೀ॥104॥ 
 

ತ್ಾಮೀವ ಘ್ಟ್ರಾಶತ ತವಂ ಪುತ್್ ರೀಽಸ್ತ ಪರಮೀ ಮಮ 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್ೀ ಶತಶತರವ್ೀ ದ್ತನ್ತದಿವಸವನ್ಾಃ॥105॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕಸಯ ವಾದ್ಯಮಿದ್ಂ ಬರಹಮನ್ ಕಶಾ ಮಾಮತಪಗಚಾತ। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಪರ್ೀಧ್ಾಮಿನ ವಾರ್ತಸುಮಿವಪದ್ಯತ॥106॥ 
 

ಏಣಂ ಸಮಾರತಹಯ ಸ ಭಾರತೀಶ್್ ೀ ಸತಗನ್ಧಮಾದಾರ್ ರ್ರೌ ಗಿರಿೀನ್ದರಮ್। 
ಜ್ಯೀಷ್ಠಸತತಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಗತಣಂ ಜನಾದ್ಯನ್ ಕ್್ೀಮಾವಲಮ್ಂ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ 

ಮತದಾನಿವತಾಃ॥107॥ 
 

ಸ್ತಥೀರ್ತ್ಾಮಿತ ತಂ ವಾರ್ತಂ ಸಾಧ್ತ  ಸಾಧಿವತಯಭಾಷ್ತ। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಪುತ್ಾರಣಾಂ ಮಮ ಕಲಾಯಣಂ ಗರಿೀಯೀ ಭಾರತೀ ಪದ್ೀ॥108॥ 
 

ಭಾರತೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಶತರತ್ಾಯ ಪರತಭಾತ ಮೀ। 

ಏವಮತಕ್ ು್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀ ನಿೀಲಕಣ್ ಠೀನ್ನ ಪದ್ಯತ॥ 109॥ 
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ಪತ್ಾಮಹಂ ಚ ಪತರಂ ವವ ದ್ೀ ವಸತಧ್ಾಧಿಪ। 

ಪಾವಯತ್ಾಯ ಷ್ಣತಮಖ್ೀನಾಪ ಪರಮಥಾಧಿಪಸ್ೀವಕ್್ೈಾಃ॥110॥ 
 

ತಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಾಃ ಪಾರಹ ಶಙ್ೆರಮಾಗತಮ್। 

ವತ್ಾಸತರಾರಾಹಿ ನಿಕಟ್ಂ ತಷ್ಠಭದ್ರ ವರಾಸನ್ೀ॥111॥ 
 

ಏವಂ ಸಮಾಾಷ್ಮಾಣ್ೀತತ ನಿೀಲಕಣ ಠ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ್ೀ। 

ತತಾಃ ಸಮಾಗಮತಸದ್ಯಾಃ ಕತಭ್ೀರ್ ೀ ನ್ರವಾಹನ್ಾಃ॥112॥ 
 

ರ್ಕ್್ೀನ್ದರಪುತರಭೃತಯಸಾ ಭಾರಾಯಬನ್ತಧಬಿರನಿವತಾಃ। 

ತಮಾರಾನ್ುಮತಪಾಲಕ್ಷಯ ಭಗವಾನಾಹ ಭ ಮಿಪ॥113॥ 
 

ಧ್ಾನ್ಧಿಪಪಹಾಪಾರಜ್ಞ ಧ್ನ್ವಾನ್ ಭವ ಸವಯದಾ। 

ಇತ್ಾಯಶ್ಪಾ ನ್ನ್ದರ್ತ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್ೀ ಧ್ನ್ೀಶವರಮ್॥114॥ 
 

ಸಾವಸವಧ್ಾಭಾಯಂ ಸಹಿತಾಃ ಆರ ಢ್್ ೀ ಮೀಷ್ವಾಹನ್ಮ್। 

ಅಗಿನಶಾಾಗಾತಸಪುತರಶಾ ಸಬನ್ತಧವೀಯಙ್ೆಟಾಚ(ಲಮ್)ಲ್ೀ॥115॥ 
 

ಸ ಜಾತವ್ೀಧ್ಸಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಾತ್ಾಹಾಿದ್ ೀ ಜಗತಾತ| 

ತಮಾಲ್ಲಙ್ಗ್ುಯತವ್ೀಗ್ೀನ್ ತಷ್ಠ ತಷ ಠ್ೀತ ಚಾಬರವಿೀತ್॥116॥ 
 

ತತಾಃ ಪ್ರೀತಪತಶಾಾಪ ಸವದ್ ತ್್ೈಶಾ ಸವಭಾರ್ಯರಾ। 

ಸವವಾಹನ್ಂ ಸಮಾರತಹಯ ಪಾರಪು ಶ್ೀಷ್ಗಿರಿಂ ಸವರ್ಮ್॥117॥ 
 

ಚಿತರಗತಪುೀ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞಾಃ ಸಮಾಾಪುೀ ರಾಜಸತುಮ। 

ತತ್್ ೀ ಜಲಪತಶಾಾಗಾನ್ನಕರಮಾರತಹಯ ಭಕುಮಾನ್॥118॥ 
 

ಭಾರ್ಯರಾ ಬಹತರತ್ಾನಢ್್ ಯೀ ನಾರಾರ್ಣಗಿರಿಂ ಪರತ। 

ಆರತಹಯ ಗಜರಾಜಾನ್ಮಿನ್ದರಾಃ ಸಾಕ್ಾಚಾಚಿೀಪತಾಃ॥119॥ 
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ಆರತಹಯ ಜಗರಾಜನ್ಮಿನ್ದರಾಃ ಸಾಕ್ಾಚಾಚಿೀಪತಾಃ। 

ಭ್ ೀಗಿರಾಜಗಿರಿಂ ರಾಜನ್ ಸವಯಭ್ ೀಗಾಲಯೀ ಮಹಾನ್॥120॥ 
 

ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀತತ ಸಮಾಾಪ ುೌ ಚನ್ದರಭಾಸೆರೌ। 

ಮನ್ಮಥ್ ೀ ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಸರತಸತುರಗ್ ೀಪರಿ॥121॥ 
 

ಮತನ್ರ್ಶಾ ಮಹಾರಾಜ ಸಮಾಜಗತಮಮಯಹಾಗಿರಿಮ್। 

ಕಶಯಪೀತರಬರದಾವಜ್ ೀ ವಾಮದ್ೀವಶಾ ಗೌತಮಾಃ॥122॥ 
 

ವಿಶಾವಮಿತ್್ ರೀ ವಸ್ತಷ್ಠಶಾ ವಾಲ್ಲೀಕಜಯಮದ್ಗಿನಜಾಃ। 

ಪುಲಸಯಶಾ ದ್ಧ್ಾತಶಾ ಶತನ್ಶ್ಯೀಪಶಾ ಗಾಲವಾಃ॥123॥ 
 

ಗಾಗಯಯಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಮಹಾರಾಜ ಸಪುತ್ಾರಸಸಪರಿಗರಹಾಾಃ। 

ಗನ್ಧವಾಯಪಸರಸಶ್ೈವ ಸವ್ೀಯ ಸ್ತದಾಧಸಸಹ್ ೀಗಗಾಾಃ॥124॥ 
 

ಏವಂ ಮಹಷ್ಯಯೀ ದ್ೀವಾ ರಾಜಾನ್ಶಾ ಸಮಾಗತ್ಾಾಃ। 

ವಿವಾಹಾರ್ಯಂ ಸಮಾಜಗತಮಾಃ ಸರವ್ೀ ಸಮಾರಮಕ್ಾತರಾಾಃ॥125॥ 
 

ಸಮಾಶಾವಸಾಯರ್ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ತಥಾ ನ್ೃಪ। 

ಸ್ತಥೀರ್ತ್ಾಮಿತ ಚ್ ೀವಾಚ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪುರತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥126॥ 
 

ತತ್್ ೀ ಭ ದಾವಸತದ್ೀವಶಯ ವಿಶವಕಮಾಯಕ್ಷಿಗ್ ೀಚರಾಃ। 

ತಮಾಲ್ ೀಕಯ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ ಇನ್ದರಮಾಹಸಮ ಮನ್ತಯಮಾನ್॥127॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಇನಾದರಸಯ ಗಬಾಯಹತಲಯಂ ಪಶಯ ವಿಶವಕೃತ್್ ೀಽಧ್ತನಾ। 

ಭಾರತತಬಾಯಹತಬಲಾದ್ೀವ ನ್ ಜಾನಾತ ಹಿತ್ಾಹಿತಮ್॥ 128॥ 
 

ಪಶಯತಯಥ್ೀತರಾನಿನ್ದರ ತಥಾ ಮಾಮಾಪ ಪಶಯತ। 

ಸಾಧ್ತ ಜಾತಂ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ತಯಜ್ೈನ್ಮಸಮಞ್ಜಸಮ್॥129॥ 
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ಅನ್ಂರ್ ಶಾಲಕಮಯರತಂ ಶತದ್ಧಂ ಮದ್ಾಕುಸಂರ್ತತಮ್। 

ನಿಯೀಜರ್ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ದ್ೀವತ್ಾಗೃಹಕಮಯಣಿ॥130॥ 
 

ಇತಯಪರರ್ಂ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಿಶವಕಮಾಯ ನ್ರ್ೀಶವರ। 

ಪರಣಿಪತ್ಾಯಹ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ವಧ್ಯಕೀ ಭರ್ವಿಹವಲಾಃ॥131॥ 

ವಧ್ಯಕತಯವಾಚ 

ಭಗವಂಸುಾದ್ಿವೀಷ್ಟಂ ರ್ದ್ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಮರಾ ಕೃತಮ್। 

ಕ್ಷಮಸಯ ಮಮ ದೌರಾತಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕರತಣಾನಿಧ್್ೀ॥132॥ 
 

ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವ ದ್ೀವ್ೀಶ ಅಲಾಸಯ ಮಮ ಕ್ಾರಣಾತ್। 

ಇರಾನ್ ಕ್್ ೀಪಾಃ ಕಮರ್ಯಂ ತ್್ೀ ಸಞ್ಚಜತ್್ ೀ ಭಗವನ್ ಹರ್ೀಾಃ॥ 133॥ 
 

ಏವಂ ಸಮಾಾರ್ಥಯತಾಃ ಶಕರಂ ಶ್ೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ ಹ। 

ಸಭಾಂ ಕ್ಾರರ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರ ದ್ೀವಾರ್ಯಂ ಮತನಿಕ್ಾರಣಾತ್॥134॥ 
 

ಪಞ್ಚಾಶದ್ ಯೀಜನ್ಗಣವಿಶಾಲಾಂ ಸತಮನ್ ೀಹರಾಮ್। 

ಸತವಿಚಿತ್ಾರಂ ಚ ಮಹತೀಂ ತರಂಶದ್ ಯೀಜನ್ಮಾರಾತ್ಾಮ್॥135॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಶಾಸ್ತತಾಃ ಶಕರಸ ು್ೀನ್ ವಧ್ಯಕನಾ ತದಾ। 

ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ವಿಫುಲಾಂ ವಿಚಿತ್ಾರಂ ಮಹತೀಂ ಸಭಾಮ್॥136॥ 
 

ಚಕ್್ರೀ ಶಕ್ಾರಜ್ಞರಾ ತತರ ವಿಶವಕಮಾಯ ಮರಾಗರಜಾಃ। 

ಅನ್ನ್ುರಂ ವಾಕಯಮ ಚ್ೀ ಶತಕರತತಮನಾಮರ್ಮ್॥137॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಆಕ್ಾಶರಾಜನ್ಗರಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗಚಾ ಶಚಿೀಪತ್್ೀ। 

ರಾಜಾನ್ಂ ಸಾನ್ುಾವಚನ್ಾಃ ಕ್ಾಯೀಯ ಕಮಯಣಿ ಬ್ ೀಧ್ರ್॥138॥ 
 

ತತ್ಾರಪಯನ್ೀನ್ ಕತಯವಯಂ ಸಭಾಗ್ೀಹಾದಿ ಕ್ಾರರ್। 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಶತರತ್ಾಯ ತಸಯ ಶಚಿೀಪತಾಃ॥139॥ 
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ಜಗಾಮ ರಾಜನ್ಗರಂ ಸಹಿತ್್ ೀ ವಿಶವಕಮಯಣಾ। 

ವಿಸಾುರ್ಯ ನ್ಗರಂ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರಿತ್್ ೀ ಬಹತಯೀಜನ್ಮ್॥ 140॥ 
 

ಸಞ್ ಾ್ದ್ಯ ಚ ಮಹಾರಾಜ ವನಾನಿ ಗಿರಿಗಹವರಾನ್। 

ವಿಷ್ಮಾಂ ಚ ಸಮಾಂ ಚಕ್್ರೀ ಧ್ರಾಂ ತ್ಾಂ ಧ್ರಣಿೀಪತ್್ೀಾಃ। 

ಗೃಹಾಣಿ ಚ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ಸಭಾಶಾ ಉಟ್ಜಾಸುಥಾ॥141॥ 
 

ಕಲಾಯಣವ್ೀದಿಂ ಕಮನಿೀರ್ ರತ್್ನೈಾಃ ಸಮ ಾಣಯಕಕ್್ೈ ಸತಕೃತ್ಾಂ ವಿಚಿತ್ಾರಮ್। 
ಸುಮಾೈರ್ತಯತ್ಾಂ ಮೌಕುಕರತನನಿಮಿಯತ್್ೈಾಃ ನಾರಾರ್ಣಸ್ಯೈವ ನ್ೃಪ್ೀಣ 

ನಿಮಿಯತ್ಾಮ್॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಭವನ್ಂ ವಾಸವೀ ವಿಶವಕಮಯಣಾ। 

ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸರತನಸುಮಾಗ್ ೀಪುರಮ್॥143॥ 
 

ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಸಮಾಕೀಣಯಂ ರತನತ್್ ೀರಣಮಣಿಡತಮ್। 

ವಾಷೀರ ಪಶನ್ುಂ ವಾರ್ಜಗಜಾನಾಂ ಭವನ್ಂ ತಥಾ॥144॥ 
 

॥ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಾವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ದ್ಶಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 

 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ವಾಸವ್ೀತತ ಗತ್್ೀ ರಾಜನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀಽವದ್ತತಸರಾನ್। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಆಕ್ಾಶರಾಜಸಯ ಸತತ್ಾಸ್ತು ರಾ ಸತರಾಾಃ ಇಚಾಾಮಿ ಕತತಯಂ ಕಲ ತತೆರಗರಹಮ್। 

ಆಙ ು್ೀಕೃತಂ ಚ್ೀದ್ಾವದಿೀರ್ಮಣಡಲ್ೈಾಃ ಅಙ ು್ೀಕರ್ ೀಮಯದ್ಯ ತತ ರಾಜಕನಾಯಮ್॥1॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಾಸತದ್ೀವಾತಮಜಾದಿಕ್ಾಾಃ। 

ವಾಕಯಮಾಹತಮಯಹಾರಾಜ ವಾಸತದ್ೀವಪರಾರ್ಣಾ॥2॥ 
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ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಾ ಊಚತಾಃ 

ವರ್ಂ ತತ ದಾಸಭಾವ್ೀನ್ ತಷಾಠಮಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ತವತಾಸಾದಾದ್ವರ್ಂ ಸವ್ೀಯ ಪಶಾಯಮೀಽತರ ಮಹ್ ೀತಸವಮ॥3॥ 

ಶಙ್ೆರ ಉವಾಚ 

ವಿನ್ ೀದ್ವಚನ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಷ್ಸ್ೀ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 

ಮನ್ಸಸ ು್ೀ ಪರಶಸುಂ ಚ್ೀತ್ ಕರರ್ತ್ಾಮಿತ ಚಾಬರವಿೀತ್॥4॥ 
 

ಶಙ್ೆರಸಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಪರಶಶಂಸ ಹಸನ್ ಹರಿಾಃ। 

ತತಶಾತತಮತಯಖ್ಾಃ ಪಾರಹ ಶ್ೀಷಾಚಲಪತಂ ಪರತ॥5॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಸವಯಜ್ಞಸುಾಂ ದ್ರಾಸಾರ ಸತಯಸಙ್ೆಲಾವಾನ್ಸ್ತ। 

ಅಷ್ಟವಗಯಂ ತತಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಾಹಾತ ಾವಯಮೀವ ಹಿ॥6॥ 
 

ತಸಾಮದಾಜ್ಞಾಂ ದ್ೀಹಿ ಮಮ ಪುಣಾಯಹ್ೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ಸ ಪುತರಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ಮತನಿಮಾನ್ರ್ತ್॥7॥ 
 

ವಸ್ತಷ್ಠಂ ಚ ಮಹಾಭಾಗಂ ಪೌರ್ ೀಹಿತ್್ಯೀ ನ್ಯಯೀಜರ್ತ್। 

ರ್ಜತಶಾಿಖ್ೈಮಯಹಾಮನ್ರೈಾಃ ಕತಯವಯಂ ಸವಸ್ತುವಾಚನ್ಮ್॥8॥ 
 

ಸವ್ೀಯಷಾಮಪ ದ್ೀವಾನಾಂ ರ್ಜಮಾನ್ ೀ ಭವಾನಿತ। 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಮಾನ್ನ್ೀ ಶಙ್ೆರಂ ನ್ಯಧ್ಾತ್॥9॥ 
 

ದ್ೀವಾಹಾವನ್ೀ ಕತಮಾರಂ ತತ ಪರತತಯತ್ಾಥನ್ೀ ಚ ಮನ್ಮರ್ಮ್। 

ದ್ತ್ಾವ ತ್್ೀಷಾಂ ವಿೀಟಿಕ್ಾಂ ತತ ಕೃಷ್ಟವತ್ಾಮಯನ್ಮಾಹವರ್ತ್॥10॥ 
 

ಗೃಹಾಣ ವಿೀಟಿಕ್ಾಂ ಚಾತರ ಪಾಕ್ಾರ್ಯಂ ಹವಯವಾಹನ್। 

ಋಷೀಣಾಂ ಸವಯದ್ೀವಾನ್ಂ ತವ ಪಾಕಸತಯ ಸಮಮತಾಃ॥11॥ 
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ತಸಾಮತ್ಾಾಕಂ ಕತರತಷ್ಯವತಂ ಸಾವಧ್ಾಸಾವಹಾಸಮನಿವತಾಃ। 

ಇತ ಶ್ಷ್ ಟೀ ರ್ಜ್ಞಮ ತಯಸುಥಾಸ್ತುಾತಯಬರವಿೀದ್ಧರಮ್॥12॥ 
 

ತತಸಸ ಪಾರಹ ವಹತಣಂ ಜಲಾರ್ಯಂ ಸವಯದ್ೀಹಿನಾಮ್। 

ಮತಷಾಟನಾಂ ದ್ಣಡನ್ೀ ರಾಜನ್ ಶ್ಷಾಟನಾಂ ಪರಿಪಾಲನ್ೀ॥13॥ 
 

ರ್ಮಂ ಸಙ್ೆಲಾರಾಮಾಸ ಸತಘ್ನ ಧ್ೀ ವಾರ್ತಮಾದಿಶತ್। 

ಧ್ನ್ದಾನ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ವಸಾರಲಙ್ಗ್ೆರ ದಾಪನ್ೀ॥14॥ 
 

ಕತಬ್ೀರಂ ಯೀಜರಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ನ್ೃಪಸತುಮ। 

ಸ ದಿೀಪಧ್ಾರಣ್ೀ ರಾಜನಿನಶಾಕರಮಯೀಜರ್ತ್॥15॥ 
 

ವಸ ನ್ ಸನ ದ್ೀಶರಾಮಾಸ ಭಾಣಾಡನಾಂ ಶತದಿಧಕ್ಾರಣು। 

ಗರಹಾಂಶಾ ದ್ ರೀಣಾಪಾತ್್ರೀಷ್ತ ನ್ಯಯೀಜರ್ದ್ಹಿಮದ್ಯನ್ಾಃ॥16॥ 
 

ಏವಂ ಸಂಶಾಸ್ತತ್ಾಸಸವ್ೀಯ ಪುರಾಣಪುರತಷ್ೀಷ್ಣ ಚ। 

ಆಜ್ಞಾಮಾದಾರ್ ನಿತರಾಂ ಸವ್ೀಯ ಸವಸಾಥ ಸಸಾಕಮಯಸತ॥17॥ 
 

ತತ್್ ೀ ವಾಕಯಮತವಾಚ್ೀದ್ಂ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ। 
ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಮಜಜನ್ಂ ಕತರತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಮಙ್ುಲಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥18॥ 
 

ಪುಣಾಯಹಪೂವಯಕಮಾಯಣಿ ಸ್ವೀಷ್ಟದ್ೀವ ಪರಪೂಜನ್ಮ್। 

ಕತಲದ್ೀವಪರತಷಾಠಂ ಚ ಸಾಙ್ುಂ ಕತರತ ರಮಾಪತ್್ೀ॥19॥ 
 

ಸ ಪುತರವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸಸಾಮರ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ। 

ರಮಾಂ ರಾರ್ಜೀವನ್ರ್ನಾಂ ಕರವಿೀರಪುರಾಲರಾಮ್॥20॥ 
 

ನಿತ್ಾಯವಿಯೀಗಿನಿೀಂ ರಾಜನ್ನರವನ್ನರಸತುಮಾಃ 

ರರ್ ೀದ್ ಲ್ ೀಕರಿೀತಯವ ಭಗವಾನ್ ಲೌಕಕೀತನ್ತಾಃ॥21॥ 
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ನ್ ಶ್್ ೀಭತ್್ೀ ಸಭಾ ದಿವಾಯ ತರಾ ವಿರಹಿತ್ಾ ಸತತ। 

ಭವಾನ್ಹಂ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ದ್ೀವಾಶಾ ಸಪರಿಗರಹಾಾಃ॥22॥ 
 

ನ್ ಶ್್ ೀಭನ ು್ೀ ರ್ಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ತ್ಾರಾಸಾುರಪತಂ ವಿನಾ। 

ಆಪಾದ್ಪಂ ರ್ಥಾರಣಯಮಪಕ್ಾಶಾ ವಿಹಙ್ುಮಾಾಃ॥23॥ 
 

ಅಫಲಾಶಾ ರ್ಥಾ ವೃಕ್ಾಾಃ ಅಧ್ನಾಾಃ ಸಹೃದ್ ೀ ರ್ಥಾ। 

ತಥಾ ವರ್ಂ ಮಹಾಲಕ್ಾಮಯ ಹರಿತ್ಾ ಕಮಲಾಸನ್॥24॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಾಸತದ್ೀವಮಭಾಷ್ತ। 

ಶಙ್ೆರಾಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಪಾಲ ಸಮತತುಷ್ಠನ್! ಮಹಾಭತಜಾಃ॥25॥ 

ಶಙ್ೆರ ಉವಾಚ 

ಕಮರ್ಯಂ ರ್ ೀದ್ನ್ಂ ತ್ಾತ ಕಂ ತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಿಡಮ್ನ್ಮ್। 

ಆಸಙ್ುಸಾಯಪರಮೀರ್ಸಯ ಚಾಕ ರರವರದ್ಸಯ ಚ॥26॥ 
 

ಅಕ್್ಸೀಶಕಸಯ ದ್ೀವ್ೀಶ ಕಮರ್ಯಂ ರ್ ೀದ್ನ್ಂ ವೃಥಾ। 

ಸತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ನಿೀಲಕಣಠಮಭಾಷ್ತ॥27॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ತವಂ ನ್ಜಾನಾಸ್ತ ಭ್ ೀಾಃ ಶಮಾೀ ಬಾಲಭಾವ್ೀನ್ ಪೌತರಕ। 

ರ್ದಾ ಬರಹಾಮವಸಾನ್ೀ ಚ ನ್ ಕಞ್ ಾ್ದ್ವಶ್ಷ್ಯತ್್ೀ॥28॥ 
 

ತದಾ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಕ್್ೀ ಶಮಾೀ ನಿರಾಲಮ್ೀ ನಿರಾಶರಯೀ। 

ಸಾ ಮೀ ಶರಾಯ ಸಖಿೀ ಭ ತ್ಾವ ಕರೀಡತ್್ೀ ಹಿತಕ್ಾರಿಣಿೀ॥29॥ 
 

ಏತ್ಾದ್ೃಶ್ೀಂ ವಿನಾ ಶಮಾೀ ಮಮ ಸೌಖ್ಯಂ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಜಗನಾನಥ್ೀ ವ್ೀಧ್ಾಾಃ ವಾಕಯಮಭಾಷ್ತ॥30॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ನ್ ೀಕುಂ ತವಯೀದ್ಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಪೂವಯಮೀವ ಜನಾದ್ಯನ್। 

ಅದ್ಯ ಮಾ ಕಮಲಾನಾರ್ ರಮಾಹಾವನ್ೀ ನಿಯೀಜರ್॥31॥ 
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ಸ್ ೀಽಪ ಪುತರವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ದ್ತಯಮಣಿಂ ಶ್ೀಘ್ರಮಾಹಯಯೀತ್। 

ಷ್ಣ್ಖೀನ್ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ ೀಽಪ ತತರ ಸಮಾಗತಾಃ॥32॥ 
 

ನ್ನಾಮ ಭಕ್ಾಯ ಶತರತ್ಾವ ದ್ತಯಮಣಿ ಶ್ೀಘ್ರಮಾಹವರ್ತ್। 

ಭಾಸೆರಂ ಭಕುನ್ಮಾರಙ್ುಮ್ ಭಗವಾನಾಹ ಹೃದ್ುತಮ್॥33॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಸೃಗಾಲವಾಸತದ್ೀವಸಯ ನ್ಗರಂ ಗಚಾ ಭಾನ್ತಮನ್। 

ತತ್ಾರಸ ು್ೀ ಜಗತ್ಾಂ ಮಾತ್ಾ ತ್ಾಮಾನ್ರ್ ಮಮ ಪರರಾಮ್॥ 34॥ 
 

ಭಾರತೀಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಶತರತ್ಾವ ಪೌತ್್ ರೀ ದಿವಾಕರಾಃ। 

ವಿನ್ಯೀನ್ ಸಮಾರ್ತಕುಾಃ ಶ್ರಸಾ ನ್ಮಯ ಚಾವದ್ತ್॥35॥ 

ಭಾನ್ತರತವಾಚ 

ಕರ್ಂ ತ್ಾಂ ಲ್ ೀಕಜನ್ನಿೀಮಾನ್ಯಿಷ್ಯೀ ತವಾನಿುಕಮ್। 

ತನ್ಮಮಾಚಷ್ಟ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಕರ್ಂ ಮಾಂ ವಿಶವಸ್ೀದ್ರಮಾ॥36॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಅಸ್ತು ತಸಾಯಸುಾಯಿ ಸ್ನೀಹಾಃ ಸದಾ ಲ್ ೀಕಮಹ್ ೀದ್ಯೀ। 

ತವದಾಗಮನ್ಸಂಹೃಷಾಟ ಸಮಾರಾತ ಮಮಾನಿುಕಮ್॥37॥ 
 

ಉಪಾರ್ಂ ಪರವದಿಷಾಯಮಿ ತದಾಗಮನ್ಕಮಯಣಿ। 

ಅಶತರ ಮತಞ್ಾನ್ನಪಮೃಜಂ ಸುದಾವರನಿಕಟ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ॥38॥ 
 

ತ್ಾವಂ ತತ ದ್ೃಷಾಟಾ ಜಗನಾಮತ್ಾ ಸಾನ್ರಯಿಷ್ಯತ ಭಾನ್ತಮಾನ್। 

ಏವಂ ವದ್ತ ವಾಕಯಂ ತ್ಾವಂ ಕಞ್್ದ್ತದಾಃಖ್ಸಮಾಕತಲಾ॥39॥ 
 

ಶಾಸನ್ಂ ತ್್ೀ ಹೃತಂ ಕ್್ೀನ್ ಧ್ರಣಾಯಂ ಕರ್ಯತ್ಾಮಿತ। 

ತವಂ ಸಮಾಚಕ್ಷಾ ತ್ಾಂ ದ್ೀವಿೀಮಿತಥಮತಯನ್ುದ್ತಾಃಖ್ತಾಃ॥40॥ 
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ನ್ ಶಾಸನ್ಂ ಹೃತಂ ಮೀಽದ್ಯಾಃ ಮಾತಾಃ ಕ್್ೀನಾಪ ಭ ತಲ್ೀ। 

ಶರ್ನ್ಂ ತತ ಕೃತಂ ತ್್ೀನ್ ತವ ಭತ್ಾರಯದ್ಯ ಭ ತಲ್ೀ॥41॥ 
 

ಯೀನ್ ವ್ೈ ಶಾಸನ್ಂ ದ್ತುಂ ಮಾತಮೀಯ ಕೃಪಯೀದ್ೃಶಮ್। 

ನಿಶ್ಾೀತನ್ ೀದ್ಯ ಪತತ್್ ೀ ಭತ್ಾಯ ರ್ಜೀವತ ವಾ ನ್ ॥ 42॥ 
 

ಭತ್ಾಯ ತವ ಜಗತನಾನರ್ಾಃ ತವಶಕ್್ ುೀಽದ್ಯ ವಿಭಾತ ಮೀ। 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಾಮಿ ದ್ೀವಿೀಂ ತ್ಾಮಿತ್ಾಯಸ ು್ೀ ಪರಲಪನಿನತ॥43॥ 
 

ಸಾ ತವದ್ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಸಮಾರಾತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ಉಪಾರ್ಂ ತತ ತತಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖಾನಿವತಾಃ॥44॥ 
 

ಬಭಾಷ್ೀ ಭಕುನ್ಮಾರಙ್ ು್ೀ ಭರ್ಭಕುಸಮನಿವತಾಃ। 

ಸವಯಜ್ಞಾ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಶತರತ್ಾ ಕಮಲಾಲರಾ॥45॥ 
 

ಜಾನಾತ ಹೃದ್ುತಂ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಂ ವಾ ವಿಶವಸ್ೀದಿವಭ್ ೀ। 

ಆರ್ ೀಗಸಯ ಚ ರ್ ೀಗಂ ಹಿ ಕರ್ಂ ವಕ್ಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಹರ್ೀ॥46॥ 
 

ಸ ಭಾನ್ ೀವಯಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಭಾನ್ಮಾಹ ಮನ್ ೀಗತಮ್। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಮನಾಮರ್ರಾ ಮೀಹಿತ್ಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥47॥ 
 

ಇತತಯಕುಾಃ ಪರಣಿಪತ್ಾಯರ್ ವಾಸತದ್ೀವ(ವಂ) ರಥ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ। 

ಕರವಿೀರಪುರತಂ ಗತ್ಾವ ರ್ಥ್ ೀಕುಂ ತತುಥಾಕರ್ ೀತ್॥48॥ 
 

ಸಾ ತದ್ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ರ್ಥಾ ದ್ೀಶಂ ತಥಾ ರಮಾ। 

ರರ್ಮಾರತಹಯ ಖ್ೀದ್ೀನ್ ಭಾನ್ತವಾಕಯದ್ರ್ೀಣಸಾ॥49॥ 
 

ಸಮಪಾರಪಾು ವಾರ್ತವ್ೀಗ್ೀನ್ ರವಿರ್ತಕ್ಾು ರಮಾಪತಮ್। 

ತದಾಗಮನ್ವಾತ್ಾಯಂ ಚ ರ್ತರತ್ಾರ ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಷಣ್ೀ ಹರಿಾಃ॥50॥ 
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ಜಗಾಮ ದ್ಶಯನಾಪ್ೀಕ್ಷಿೀ ಹಯಶಕು ಇವ ಸಮತಮಖ್ಮ್। 

ತ್ಾದ್ೃಶಾೆಕೃತಂ ಪಾರಪಯ ತದ್ದ್ತಾಮಿವಾಕರ್ ೀತ್॥51॥ 
 

ದ್ೀವಾನಾಂ ಪೂವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಮತನಿನಾಮ ಧ್ವಯರ್ೀತಸಾಮ್। 

ಭಜ್ೀ ಭತಜಙ್ುಭ ಷ್ಸಯ ವಾಮಂ ಸಂಸಾಥಪಯ ವ್ೈ ಭತಜಮ್॥ 52॥ 
 

ತಥಾ ಪರಂ ಬರಹಮಕಣ ಠ್ೀ ನಿಧ್ಾರಾಗಾದ್ತಾಜಂ ಸವಭ ಾಃ। 

ಏಂ ಭ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ದ್ದ್ಶಯ ಕಮಲಾಲರಾ॥53॥ 
 

ರಥಾದ್ತತುೀರ್ಯ ವ್ೀಗ್ೀನ್ ಕಞ್ ಾ್ದಾಧಸಯಮತಖಾಮತ್ಜಾ। 

ಚಮಾಕಂ ಪುಷ್ಾನಿಚರ್ಂ ವಿಕೀರ್ಯ ಪದ್ಪಙ್ೆಜ್ೀ॥54॥ 
 

ಸಮಾಲ್ಲಙ್ಗ್ುಯತಭಕ್್ಯೈವ ಮತರ ತಯದ್ವರ್ಮಾಸ್ತಥತ್ಾ। 

ರಮಾಲ್ಲಙ್ುನ್ ಮಾತ್್ರೀಣ ಪುಷಾಟಙ್್ ುೀ ವಿಷ್ಟರಸರವಾಾಃ॥55॥ 
 

ಕಶಲಂ ಪರಿಪಪರಚಾ ತಸಾಯಸಾಸಽಹಿಪಹ್ೀ ಸುಥಾ। 

ಪತರೌ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ರಮಾನಾರಾರ್ಣಾವುಭೌ॥56॥ 
 

ಸಮಾಾಪ ುೌ ಸವಸಥಲಂ ರಾಜನ್ ಸವಯದ್ೀವ ನ್ಮಸೃತ್ೌ। 
ಶ್ರೀರಮೀವಾಚ 

ಮಾಂ ಮೀಹರ್ತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ತವ ಮಾರಾ ದ್ತರತಯರಾ॥57॥ 
 

ಭಾನ್ತಮಾಮನ್ರಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಕಮಯ ಚಿತರಂ ತವರಾ ಕೃತಮ್। 

ತವನಾಮರಾ ಮೀಹಿತ್ಾಸಸವ್ೀಯ ಬರಹ್ೀಶಾನಾದ್ರ್ಾಃ ಸತರಾಾಃ॥58॥ 
 

ವದಾದ್ೀಶಂ ವಾಸತದ್ೀವ ಮಮಾದಾಯಹಾವನ್ಕ್ಾರಣಮ್। 

ಸ ರಮಾ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸಾದಿವೀಮಾಹ ರಮಾಪತಾಃ॥59॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ತವರಾ ರಾಮಾವತ್್ೀರ್ೀತತ ಕರ್ಥತಂ ಸಮರ ಭಾಮಿನಿ। 

ವ್ೀದ್ವತ್ಾಯ ವಿವಾಹಸಯ ಸಮಾಾಪುಾಃ ಕ್ಾಲ ಏಷ್ ವ್ೈ॥60॥ 
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ತವತಸನಿನಧ್ೌ ಕತತಯಕ್ಾಮೀ ವಿವಾಹಂ ಚ ಕಲೌರ್ತಗ್ೀ। 

ವದ್ೀತ್್ಯೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್ೀ ಸಾ ಸಮರತ ಾವಿಯಕ್ಾಙ ು್ರಮ್॥61॥ 

ಶ್ರೀರಮೀವಾಚ 

ತ್ಾಮಙ ು್ೀಕತರತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಿವಾಹ್ೀ ವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್। 

ಇತ ಮೀ ವಚನ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಫಲಂ ಕತರತ ವತಸಲ॥62॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಾ ನ್ನಾಮ ಚ ಮತದಾನಿವತ್ಾ। 

ಹರಿಸತು ಲ್ ೀಕಜನ್ನಿೀಮಾನ್ನ್ದರ್ದ್ತದಾರಧಿೀಾಃ॥63॥ 
 

ಸ ರಮಾ ಗಿರಿಮಾಕಣಯಯ ಪರಿಪೂಣಯ ಮನ್ ೀರರ್ಾಃ। 

ಪರಮಾನ್ನ್ದಸಮ ಾಣಯಾಃ ಉಪಗಾದೌರ ವಯರಾಜತ॥64॥ 
 

ಸನ್ ುೀಷ್ಸಂಸ ಚಕಸವಯಗಾತರಾಃ ಆನ್ನ್ದಬಾಷ್ಾೀಣ ಸಮೃದ್ಧನ್ೀತರಾಃ। 

ಬರಹ್ ೀಶ ಶಕರಸತುತಸಚಾರಿತರಾಃ ತದಾ ಬಭೌ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಶ್ೈಮಿತರಾಃ॥65॥ 
 

(ಆನ್ನ್ದಭಾಷ್ಾೀಣ ಸಮೃದ್ಧನ್ೀತರಾಃಸಾವನ್ನ್ದ ಸಂವಿಪರಪೂಣಯಗಾತರಾಃ। 

ಬರಹ್ೀಶಶಕರಸತುತ ಸಚಾರಿತರಾಃ ಸಾವಧ್ಾಮ ಭ ತ್ಾಹಿವರಾಖ್ಯಗ್ ೀತರಾಃ॥66॥) 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದ್ಾವಿಷ್ ಯೀತುರ ಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮಾಮಾತ್್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ 
ಲಕ್ಷಿಮೀಸಮಾಗಮಯೀಗ್ ೀನಾಮ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

 

ದಾವದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಜನ್ಕ ಉವಾಚ 

ತತಾಃ ಕಮಕರ್ ೀತೃಷ್ಣಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ। 

ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಭಗವನ್ ವಿಸುರ್ೀಣ ಮಹಾಮತನ್ೀ॥1॥ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಮೀಸಹಿತಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಪಾುಮಹಮ್। 

ಆಬರವಿೀತಾೀತಮನ್ಸಾ ಪರರ್ತಞ್ಚಜನ್ಾಃ ಪರಯೀಜನ್ೀ॥2॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕಮಾಯಣಿ ಪುತರ ಕ್ಾರಾಯಣಿ ಕತರತ ಶ್ರೀಘ್ಮತನಿದರತಾಃ। 

ಸ ತದ್ವಚನ್ಮಾಕಣಯಯ ಸಸನ್ ುೀಷ್ಾಃ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥3॥ 
 

ಕಟಾಹಭಾಣಡನಿಚರಾ ನಾನ್ೀತತಂ ಪ್ರೀಷ್ರ್ತತಸರಾನ್। 

ಗರತಡಪರಮಖಾನಿವೀರಾನಾನರಾರ್ಣಪರಾರ್ಣಾನ್॥4॥ 
 

ತ್್ೀ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಗರಡಾದ್ರ್ಾಃ। 

ಕಟಾಹಾದಿೀನಾ ರೃಹಿೀತ್ಾವರ್ ಸಮಾಜಗತಮರನ್ೀಕಥಾ॥5॥ 
 

ಆಪೂರರ್ತುತಸ ು್ೀಷ್ತ ವರತಣಸಸಲ್ಲಲಾಧಿಪಾಃ। 

ಸತಗನ್ಧನ್ ುೀರ್ನಿಚರ್ಂ ದಿವಯತೀಥ್ ೀಯದ್ಾವಂ ಶತಭಮ್॥6॥ 
 

ತತಸಸವಾಯ ಸಸವಾಸ್ತನ್ ಯೀ ವಸಾರಲಙ್ಗ್ೆರಮಣಿಡತ್ಾಾಃ। 

ಅರತನ್ಧತೀಂ ಪುರಸೃತಯ ಕೃತಮಙ್ೆಲಕ್ೌತತಕ್ಾಾಃ॥7॥ 
 

ಸದಿೀಪಕಲಶಾನಾಂ ಚ ಪಾವಯತತಮಧ್ಾರಣ್ೀ। 

ಚಕತರ ಸಸಮಸಾುನಾಮಙ್ುಲಾಯನ್ ಸಸಾವಿತರೀಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ॥8॥ 
 

ಗಾರ್ನ್ಯಶತಯಭಗಾನಾನಿ ದ್ಶಾಕೃತ ಕೃತ್ಾನಿ ಚ। 

ಕೃಷಾಣವತ್ಾರ ವಿಭವಂ ಗಾರ್ನ್ಯಶಾಾಮರಾಙ್ುನಾಾಃ॥9॥ 
 

ಸ್ತದಾಧಙ್ುನಾಶಾ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ತಥಾ ವ್ೈಖಾನ್ಸಾಙ್ುನಾಾಃ। 

ಏವಂ ಪರವೃತ್ ು್ೀ ಪುಣ್ಯೀಽಸ್ತಮನಿವವಾಹ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತಾಃ॥10॥ 
 

ಸತನಷಾಶಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಹಸನ್ಯಶಾಾರತಲ್ ೀಚನಾಾಃ। 

ಶವರ ರಂ ಚ ಪುರತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಮಾತರಂ ಬಕತಲಾಂ ಹರ್ೀಾಃ॥11॥ 
 

ಏವಂ ಮಹ್ ೀತಸವಸುತರ ಸಮಭ ತಸಪುಮಿೀ ದಿನ್ೀ। 

ಚತತದಿಯಕ್ಷತ ಚ ಸಂಸಾಥಪಯ ಕಲಶಾನ್ ಜಲಪೂರಿತ್ಾನ್॥12॥ 
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ಸ ತ್್ರೀಣ ವ್ೀಷ್ಟಯಿತ್ಾವ ತತ ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ರತನಪೀಠಿಕ್ಾಮ್। 

ಸಂಸಾಥಪಯ ಸಮಾರಮೈರ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಇದ್ಮಾಹತಸತಸರಾಙ್ುನಾಾಃ॥13॥ 
 

ಉತುಷ್ಠ ಪುರತಷ್ಶ್ರೀಷ್ಠ ತಷ್ಠ ತವಂ ಸ ತರಮಣಡಲ್ೀ। 

ಸ ಇತಥಮತಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ನೀಷತ್ಾಂ ಪುರತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥14॥ 
 

ಪರೀವಾಚ ದಿೀನ್ವಚನ್ಂ ಪರಸರವನ್ನೀತರಜಂ ಜಲಮ್। 

ಪತ್ಾಮಹ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ವಾವಾಹವಿಭವ್ೀ ಮಮ॥15॥ 
 

ಕಕರ್ ೀತಯಿವಷ್ೀಕನ್ತು ತ್್ೈಲ್ೀನಾಶ್ೀಾಃ ಕರಮೀಣ ವ್ೈ। 

ರ್ಸಯ ನಾಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ಾ ವಾಪ ಪತ್ಾ ತಥಾ॥16॥ 
 

ವಿವಾಹ್ೀ ಮರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ತಸಯ ದಿಗ್ ಜನ್ಮ ರ್ಜೀವನ್ಮ್। 

ಭಗಿಯೀ ಭಾರರಶ್ೈವ ಮಾತತಲಾ ಭಾಗನ್ೀರ್ಕ್ಾಾಃ॥17॥ 
 

ನ್ ಮೀ ಸನಿು ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಕಾಃ ಕರ್ ೀತಯಿವಷ್ೀಚನ್ಮ್। 

ಮಾತ್ಾಪತೃವಿಹಿೀನಾನಾಂ ಕ್ಾ ಗತವ್ೈಯ ಭವಿಷ್ಯತ॥18॥ 
 

ನ್ ಚ ಮಾತೃಸಮಂ ಮಿತರಂ ಜನ್ಕ್್ೀನ್ ಸಮಂ ಸತಖ್ಮ್। 

ನ್ ಭಾರ್ಯಸದ್ೃಶಂ ಭಾಗಯಂ ನ್ ಪುತ್್ರೀಣ ಸಮಾ ಗತಾಃ॥19॥ 
 

ನ್ ಭ ರತ ರಣಾಂ ಸಮಸನೀಹ್ ೀ ನ್ ವಿಷ್ ಣೀದ್ೀಯವತ್ಾ ಪರಾ। 

ಇತ ಸಮಾಾಷ್ಯ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಲ್ಲೀಲಾಮಾನ್ತಷ್ವಿಗರಹಾಃ॥20॥ 
 

ರತರ್ ೀದ್ ಲ್ ೀಕರಿೀತ್್ಯೈವ ಪಶಯನ್ ಬರಹಾಮನ್ನ್ಂ ಹರಿಾಃ। 

ಉಪಧ್ಾರ್ಯ ಹರ್ೀವಾಯಕಯಂ ಸ ಭವಾಃ ಕಞ್ಾಸಮಾವಾಃ॥21॥ 
 

ಸಾತವರ್ನಾವಸತದ್ೀವಂ ತತ ಭಾರತೀಮಾಹ ಭ ಪತ್್ೀ। 
ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಕಮರ್ಯಂ ಮೀಹರ್ಸ್ತ ನ್ ೀ ಮಾರಾಪಞ್ಜರವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥22॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 128 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕ್್ ೀಽಪ ನಾಸ್ತುೀತ ರ್ತ್್ ಾೀಕುಂ ತದ್ಸತಯಂ ಚತತಭತಯ। 

ಪುತ್್ ರೀಽಹಂ ತವ ಕಲಾಯಣ ಲೌತರಸಾಸಕ್ಾಮತುರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ॥23॥ 
 

ಮನ್ಮಥ್ ೀಽನ್ಯಾಃ ಪುಮಾನ್ತಾತರಾಃ ಪೌತರಪುತರಾಃ ಷ್ಡಾನ್ನ್ಾಃ। 

ಜಗತ್ಾಾಣ್ ೀ ಜ್ಯೀಷ್ಠಪುತರಾಃ ಸತನಷಾ ತ್್ೀ ಭಾರತೀ ಹರ್ೀ॥24॥ 
 

ಸರಸವತ್ಾಯದಿಕ್ಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸ್ತರರ್ಸುಾತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವಿಕ್ಾಾಃ। 

ತವಂ ಪುಮಾನ್ ಪರಮಸಾಸಕ್ಾಜಜಗದಾಧತರೀ ತವಾಙ್ುನಾ॥25॥ 
 

ಕೀಡಾಮಾತರಮಿದ್ಂ ನ್ಯೀ ತವತೃತಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ। 

ಏವಂ ವಿಭವಮಾಪನ್ನಸುಾಂ ನ್ ೀ ಮೀಹರ್ಸ್ೀ ವೃಥಾ॥26॥ 
 

ಇತಥಮತಕ್ ು್ೀ ಚತತವಯಕ್್ರತೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ರಮಾಸಖ್ಾಃ। 

ರಮಾಂ ಸಙ್ೆ ೀತರಾಮಾಸ ಸಾ ರಮಾವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥27॥ 

ಶ್ರೀರಮೀವಾಚ 

ವಿದಿತಂ ಹೃದ್ರ್ಂ ದ್ೀವ ತವ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ವಲಿಭ। 

ತ್್ೈಲಾಭಯಙ್ಗ್ುದಿ ಕಮಾಯಣಿ ಕರಿಷ್ ಯೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥28॥ 
 

ಉತುಷ್ಠ ತಯಜ ದ್ತಾಃಖ್ಂ ತ್್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಹ ವರಾಸನ್ಮ್। 

ಸ ರಮಾಗಿರಮಾಕಣಯಯ ಸನ್ ುೀಪಾನ್ನರಾಜಜಲಮ್॥29॥ 
 

ಮತಞ್ಚಾನ್ನ್ತಮನಿವರಾನ್ ರಾಜನ್ ನ್ನ್ದರ್ನ್ನರಸಾರರ್ಥಾಃ। 

ಕಶಯಪೀಽತರಭರದಾವಜವಿಶಾವಮಿತರ ಪುರ್ ೀಗಮಾನ್॥30॥ 
 

ಪರಣಿಪತಯ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ಸ ಆಹ ವಿಶವಂ ವಿಡಮ್ರ್ನ್। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಅನ್ತಜ್ಞಾಂ ದ್ೀಹಿ ಮೀ ಬರಹಮನ್ಮಜಜನಾರ್ಯಂ ಮಹಾಮತನ್ೀ॥31॥ 
 

ತಥಾಸ್ತುಾತಯಬರವಿೀತೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ ಸ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ। 

ಸಪತನೀಕ್ಾನ್ತಸರಾನ್ಸವಾಯನ್ ಸಭಾರಾಯನ್ೃಷಮಣಡಲಾನ್॥32॥ 
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ಅನ್ತಜ್ಞಾಪಾಯನ್ಗ್ೈಸಾಸಧ್ಯಮತದ್ತಷ್ಠತತಸರ್ ೀತುಮಾಃ। 

ವಿಕೀರ್ಯ ಕ್್ೀಶಪುಙ್ಗ್ಖನಿ ಪೂವಾಯಿವಮತಖ್ಮಾಸ್ತಥತಾಃ॥33॥ 
 

ಆರ್ ೀಪರ್ನ್ ರತನಪೀಠ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸತಯೀಷತಾಃ। 

ತ್ಾಸಾಂಮದ್ಯೀ ಸ್ತನ್ತಧಪುತರೀ ರಮಾ ಕಮಲಲ್ ೀಚನಾ॥34॥ 
 

ರತಕಮಪಾತರಂ ಸಮಾಧ್ಾರ್ ತ್್ೈಲಪೂರಿತಮಾದ್ರಾತ್। 

ಅಭಯಞ್ಜನ್ತುದಾ ದ್ೀವಿೀ ಸಾವಶ್ೀಿವಯರಿವನ್ನ್ದಯ ತಮ್॥35॥ 

ಶ್ರೀರಮೀವಾಚ 

ದಿೀರ್ಘಯರ್ತಭಯವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಬಹತಪುತ್್ ರೀ ಧ್ನಾಧಿಪಾಃ। 

ಚತತದ್ಯಶಾನಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮೀತರ್ತ್ಾರದಿಪೀ ಭವ॥36॥ 
 

ಏವಮತಕ್ಾು ತದಾ ದ್ೀವಿೀ ಅಭಯಷಞ್ಾದ್ರಮಾ ಹರಿಮ್। 

ದ್ೀವಾಙ್ುಂ ಮದ್ಯರಾಮಾಸ ತ್್ೈಲ್ೀನಾದಿ ಸತಗನಿಧನಾ॥37॥ 
 

ತದಾ ದ್ದೌ ಬರಹಮಪತನೀ ಚನ್ದರಕ್ಾಶ್ೀರ ಕತಯಮಮ್। 

ತ್್ೀನ್ ಮಾಜಾಯರ ತ್್ೈಲ್ೀನ್ೀ ತಥಾ ಮಡಗಮದ್ೀನ್ ಚ॥38॥ 
 

ಹರಿದಾರಚ ಣಯಪಷ ಠ್ೀನ್ ನಿಮತಯಜಯ ಚ ವೃಷಾಕಪಮ್। 

ಸತಮಙ್ುಲ್ೈವಾಯದ್ಯಘ ೀಷ್ೈಾಃ ಸಹ ಸವಯಪರಿಚಾದ್ೈಾಃ॥39॥ 
 

ಸಮನಾುತಸವಯವಿಧಿೀಷ್ತ ಕರಿಕತಮಾೈರತಪಾಹೃತ್್ೈಾಃ। 

ಸಮನಾುತತಾಣಯತೀರ್ಯಸಥ ಪುಣಯತೀಥಾಯಿವಪೂರಿತ್್ೈಾಃ॥40॥ 
 

ಸರತ್್ನೈಾಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ೈಾಃ ಕತಮಾೈಾಃ ಸಾಥಪತ್್ ೀದ್ಕಮಿಶ್ರತ್್ೈಾಃ। 

ಅಿವಷ್ೀಕಂ ತತಶಾಕ್್ರೀ ಕಮಲಾ ಜಗದಿೀಶ್ತತಾಃ॥41॥ 
 

ಆಪಾದ್ಮೌಲ್ಲಪರ್ಯನ್ುಂ ಸಾ ಕೃತ್್ ವೀದ್ವತಯನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಮೀನ್ ಕೃತ್ಾರ್ಯಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಸ್ೀವರಾ ಕ್್ೀಶವಸಯ ಚ॥42॥ 
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ಚತಸರಸತು ಸತವಾಸ್ತನ್ಯಾಃ ಪಾಣಿಿವಾಃ ಕಳಶಾನ್ನೃಪ। 

ಧ್ೃತ್ಾವ ಮೌಕುಕತ್್ ೀಯೈಸುಮಭಯಷಞ್ಾನ್ತಸರ್ೀಶವರಮ್॥43॥ 
 

ಜಲ್ೈನಿೀಯರಾಜರಾಮಾಸತಾಃ ಪುತರವಾನ್ ಧ್ನ್ವಾನ್ ಭವ। 

ಇತ್ಾಯಶ್ಷಾಿವನ್ನ್ದನ್ಯಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸತರಾಙ್ುನಾಾಃ॥44॥ 
 

ಗಾರ್ನ್ಯಶತಿಭಗಿೀತ್ಾನಿ ಕತಙ್ತೆಮೈಸಸಲ್ಲಲ್ೈಸುತಾಃ। 

ಆರಾತಯಕ್ಾಂ ಮಾಙ್ುಲ್ಲಕೀಂ ಸವಾಯಶಾಕತರಸುಥಾಙ್ುನಾಾಃ॥45॥ 
 

ತದಾ ದ್ದೌ ಬರಹಮಪತನೀ ಸಾವಿತರೀ ವಸರಮತತುಮಮ್। 

ತ್್ೀನ್ ವಸ್ರೀಣ ಸವಾಯಙ್ುಂ ಮಮಾಜಯ ವಿಧಿವದ್ರಮಾ॥46॥ 
 

ಪಾವಯತೀ ಧ್ ಪಮಾದಾರ್ ದ್ದೌ ಲಕ್ಷಿಮೀಕರಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ಧ್ ಪಯಿತ್ಾವ ಸತಧ್ ಪ್ೀನ್ ವಿಕೀಯೀಯಜಝಘ್ತ ಬನ್ಧನಾತ್॥47॥ 
 

ಬಬನ್ಧ ಕಮಲಾದ್ೀವಿೀ ಮ ಧ್ಯಜಾನ್ಮಧ್ತರ್ಘತನ್ಾಃ। 

ಆದ್ಶಯಂ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ಸಾವಿತರೀ ಸವಣಯಭ ಷತಮ್॥48॥ 
 

ರತೀ ಶಚೌಯ ಚಾಮರ್ೀ ಚ ವಿೀಜನೌಯ ಚನ್ದರಸನಿನಭ್ೀ। 

ರ್ತರಂ ದ್ಧ್ಾರ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಭಾರತೀ ಭಕುಸಂರ್ತತ್ಾ॥49॥ 
 

ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಪರದ್ದೌ ಭದಾರ ಗಙ್ಗ್ು ಗಙ್ಗ್ುಪತತಸುದಾನಿಧ್ಾರ್ ಪಾದೌ 

ವರಪಾದ್ತಕ್ಾದ್ವಯೀ। 
ರ್ರೌ ಪಾರನಾನತಯಹರ್ ೀ ಹರಿಾಃ ಸವಯ್ಮಮ ರಾಭಾಯಂ ಪರಾ ಪಾವನ್ತ್ಾಂ ಗತ್ಾ 

ಮತನ್ೀಾಃ॥ 

ಶಾಪ್ೀನ್ ಶ್ೈಲತವಮತಪಾಗತ್ಾಬಲೌ॥50॥ 
 

ಪಾದ್ತಕ್ಾಭಾಯಂ ಚರನ್ ಭ ಮಿಂ ವರಾಸನ್ಮಗಾದ್ಧರಿಾಃ॥51 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 131 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸತಸರಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ಇನಾದರದಾಯ ಲ್ ೀಕಪಾಲಕ್ಾಾಃ। 

ಕಶಯಪಾದಿಮತನಿಶ್ರೀಷಾಠ ವಸ್ತಷಾಠದಿ ತಪೀಧ್ನಾಾಃ॥52॥ 
 

ಸನ್ಕ್ಾದಾಯಶಾ ಯೀಗಿೀನಾದರ ಭೃಗಾವದಾಯಶಾ ಋಷೀಶವರಾಾಃ। 

ಆರ್ಯಮಾದಾಯಶಾ ಪತರ ಸತುಮತ್ವಾಯದಾಯಶಾ ಗಾರ್ಕ್ಾಾಃ॥53॥ 
 

ರಮಾಾದಾಯಶ್ೈವ ನ್ತಯಕ್್ೈಾಃ ಸ ತಮಾಗಧ್ಬನಿದನ್ಾಃ। 

ಉಪಾಸತ್ಾಸನ್ೀ ರಮಯೀ ಪಶಯನ್ುಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥54॥ 
 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀತೀರ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ಾಃ। 

ಅಷ್ಟಮಿೀನ್ತದಕಲಾಕ್ಾರ್ೀ ಲಲಾಟ್ೀ ದ್ಪಯಣಸತಫಟ್ೀ॥55॥ 
 

ಊಧ್ವಯಪುಣಡರಂ ದ್ಧ್ಾರಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ। 

ತದಾ ಮತರ ತಯಕ್ಾಲಸತಯ ದ್ಶ್ಯತ್್ ೀ ದ್ೈವಚಿನ್ುಕ್್ೈಾಃ॥56॥ 
 

ತದಾಹ ಭಾರತೀಂ ರಾಜನ್ ಬಕತಲಾ ಲ್ ೀಕಮಾತರಮ್। 

ಲ್ೀಪನ್ಂ ಕತರತ ಕಲಾಯಣಿ ಲಲಾಟ್ೀ ಕತಙ್ತಕತಮೀನ್ ತತ॥57॥ 
 

ಏವಮತಕ್ಾು ದ್ೀವಮಾತ್ಾರ ರಮಾ ಕತಙ್ತೆಮಮಾಲ್ಲಖ್ತ್॥58॥ 
 

ಭ ಷ್ಣಾನಿ ಸವಪುತರಸಯ ಪರತದೌ ಜದ್ದಿೀಶ್ತತಾಃ॥59॥ 
 

ರಾಚಯಿತ್ಾವ ಮಹಾರಾ- ಕತಬ್ೀಱಮರ್ ಸಾ ರಮಾ। 

ಆದಾರ್ ತ್ಾಂ ದ್ದ್ಶಾಯರ್ ಭಗವಾನಾಹ ಮಾಂ ನ್ೃಪ॥60॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಸಮ ಾಷ್ರ್ ವರಾರ್ ೀಹ್ೀ ಭ ಷ್ಣ್ೈಮಾಯ ವರಾನ್ನ್ೀ। 

ಏವಮತಕ್ಾು ಹಸನಿುೀಸಾ ಭ ಷ್ಣ್ೈಸುಮಭ ಷ್ರ್ತ್॥61॥ 
 

ಪೀತ್ಾಮ್ರಂ ದ್ಧ್ಾರಾಶತ ಕಟಿಸ ತರಮನ್ಘ್ಯಯಕಮ್। 

ಸವಣ್ೈಯರಾಭರಣ್ೈವಯಸ್ರೈಾಃ ಭ ಷತಸತು ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥62॥ 
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ಕಸಯಪೀತರಭರದಾವಜವಸ್ತಷಾಠದಿ ಮಹಾಮತನಿೀನ್। 

ನ್ಮಶಾಕ್್ರೀ ವಿರಿಞ್ ಾ್ೀಶವಿನ್ತತ್್ ೀಽಪ ವಿಡಮ್ರ್ನ್॥63॥ 
 

ಸನಾಧಯಮತಪಾಸಯ ವಿಧಿವತೃತ್ಾವ ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕೀಾಃ ಕರರಾಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಠಮಾಹ ಯೀವಾಚ ಸನ್ ುೀಷ್ ೀದಿರಕುಮಾನ್ಸಾಃ॥64॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಮತನಿಶ್ರೀಷ್ಠ ವಸ್ತಷ್ಠತವಮತತುರಂ ಕ್ಾರ್ಯಮಾಚರ। 

ವಾಸತದ್ೀವ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಸ್ತಷ್ಠ ವದ್ತ್ಾಂ ವರಾಃ॥65॥ 
 

ವಿರಚರ್ಯ ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ತತರ ಮೌಕುಕ್್ೈಶವತತರಸ್ತರಕ್ಾಮ್। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರತಷಾಠಪಯ ಸಙ್ೆಲಾವಿಧಿಪೂವಯಕಮ್॥66॥ 
 

ಚಕ್್ರೀ ಪುಣಾಯಹ ಕಮಾಯಣಿ ವರಿಯಿತ್ಾವ ದಿವಜನ್ಮನ್ಾಃ। 

ಅಷ್ಟವಗಯಂ ತತಶಾಕ್್ರೀ ಸೃಷಟಕತ್ಾಯ ಪತ್ಾಮಹಾಃ॥67॥ 
 

ತತ್್ ೀ ನಿರ್ತಕ್ಾು ವಿಧಿನಾ ದ್ತ್ಾವ ತ್ಾಮ ್ಲ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಾಃ। 
ವಿಪಾರಣಾಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ತಷಾಂ ತಥಾ ಮಙ್ುಲವಾದಿನಾಮ್॥68॥ 

 

ದ್ದ್ತದ್ೀಯವಾ ಧ್ನ್ಂ ವಸರಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಯೀ ಪರರಾಾಃ। 

ತತಾಃ ಸಮಾಪಯ ಕಮಾಯಣಿ ಶಾಸ್ ರೀಕ್ಾುನಿ ರ್ಥಾವಿಧಿ॥69॥ 
 

ಕತಲದ್ೀವಮಪೃಚಿಾತರಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ವಸತಧ್ಾಧಿಪ। 

ಸ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಭಗವಾನಾಹ ವ್ೈ ಮತನಿೀಮ್॥70॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಮಮ ಕಲಾಯಣಿೀ ಕತಲದ್ೀವಿೀ ಶಮಿೀಸೃತ್ಾ। 

ಮಮಾಪ ಪಾಣಡವಾನಾಂ ಚ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ॥71॥ 

ವಸ್ತಷ್ ಠೀವಾಚ 

ಕವಚಾಸ್ತು ಸ ದ್ತರಶ್ರೀಷ್ಠ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಽಗಸಯ ಊಚಿವಾನ್। 
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ಅಗಸಯ ಉವಾಚ 

ಅತ್್ೈವೀತುರದಿಗಾಾಗ್ೀ ತೀಥ್ೀಯ ಕ್ೌಮಾರಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ॥ 72॥ 
 

ವತಯತ್್ೀ ವೃಕ್ಷರಾಜಶಾ ತತರ ಕದಾವ ತಮಾನ್ರ್। 

ಅಗಸಯವಚನ್ೀನ್ೈವಂ ತತರ ಗತ್ಾವರ್ ತಂ ದ್ತರಮಮ್॥73॥ 
 

ಕೃತ್ಾವ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ರಾಜನ್ ಭಗವಾನ್ ಲೌಕಕೀತನ್ತಾಃ। 

ನ್ಮಶಾಕ್್ರೀ ಶಮಿೀವೃಕ್ಷಂ ಕತಲದ್ೀವಂ ವೃಷಾಕಪಾಃ॥74॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಶಮಿ ಪಾಪಂ ಶಮರ್ ಮೀ ಶಮಿ ಶತತರವಿನಾಶ್ನಿ। 

ಅಜಯನ್ಸಯ ಧ್ನ್ರತಧ್ಾರಿ ರಾಮಸಯ ಪರರ್ದ್ಶ್ಯನಿ॥75॥ 
 

ಮಾತಮೀಯ ಕತರತ ಕಲಾಯಣಮವಿಘನೀನ್ ಸತರಪರಯೀ। 

ಕಲಹಾಃ ಸವಯದ್ೀವಾನಾಂ ರಾಜ್ಞಸುಸಯ ಚ ನ್ ೀದ್ಾವ್ೀತ್॥ 76॥ 
 

ಇತ ಸಮಾಾರ್ಯಯ ದ್ೀವ್ೀಶಾಃ ಕತಲದ್ೀವಿೀಂ ಸತರಾಚಿಯತ್ಾಮ್। 

ಅಚಯಯಿತ್ಾವ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸೆನ್ಧಮಲಾಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ॥ 77॥ 
 

ನಿಕೃತಯ ಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತ್ಾವ ವಾದಿತ್ಾರಣಾಂ ಸವನ್ೀನ್ ಚ। 

ಪೂರರ್ನ್ನಮ್ರಂ ಸವಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸವಸಾಥನ್ಮಾಗತಾಃ॥78॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಸಾ ಕತತರ ಸಥಆಪಯತ್್ೀ ಬರಹಮನ್ವಸ್ತಷ್ಾ ಕತಲದ್ೀವಿಕ್ಾ। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ವಸತದಾಧಿಪ॥79॥ 
 

ನಾರದ್ಶಾಾನಿುಕಂ ಗತ್ಾವ ಪರೀವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್। 
ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ವಹಾರಶರಣ್ೀ ದ್ೀವ ಸಾಥಪಯತ್ಾಂ ಕತಲದ್ೀವತ್ಾಮ್॥80॥ 
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ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸಾಥನ್ೀ ಸವಕಮಾಧಮ ತತರ ತ್ಾಂ ಸಾಥಪಯಪೂಜಯೀತ್। 

ಏವಂ ವಿದ್ವನ್ಮತಂ ಪೂವಯಂ ನಿಮಿಯತಂ ಪರಮೀಷಠನಾ॥81॥ 
 

ಸ ನಾರದ್ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಸ್ತಷ್ಠಸಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ವರಾಹಶರಣಂ ಗತ್ಾವ ವಚ ಏತತುಮಬರವಿೀತ್॥82॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಪರಸಾದಾತುವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಿವಾಹಂ ಕತತಯಮತತತಸಕಾಃ। 

ಸಹಿತ್್ ೀ ಧ್ರರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ತವಮಾಗಚಾ ನ್ೃಪಾಲರ್ಮ್॥83॥ 
 

ಗತರತಸುಾಂ ಸವ್ೀಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಕೃತಕೃತಯಞ್ಾ ಮಾಂ ಕತರತ। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಭ ಧ್ರ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥84॥ 

ಶ್ರೀವರಾಹ ಉವಾಚ 

ಮಮ ಸಾಥನ್ೀ ಮಹಾರಾಜ ಬಕತಲಾಂ ವಿದಿಧ ಮೀ ಸಖಿೀಮ್। 

ಕ್್ೀತರಮೀತನ್ಮದಿೀರ್ಂ ರ್ತುಸಾಮನಾಮಂ ತಯಕತುಮಹಯಸ್ತ॥85॥ 
 

ವರಾಹವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಭಯಭಾಷ್ತ। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕತಲದ್ೀವಿೀ ಪರತಷಾಠಞ್ಾ ಕರಿಷ್ಯೀ ಶರಣ್ೀ ತವ॥86॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ುಂ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರಾತಾರಮ್। 

ತಥಾಸ್ತುಾತಯಬರವಿೀದಾರಜನ್ ಕ್್ ೀಲರ ಪೀ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್॥87॥ 
 

ಕಲಶ್ೀ ಸವಣಯಖ್ಚಿತ್್ೀ ಮತಕ್ಾುರಾಶ್ಂ ಪರಪೂರ್ಯ ಚ। 

ವಸ್ರೀಣ ವ್ೀಷ್ಟಯಿತ್ಾವರ್ ಪೂಜಾಙ್ೃತ್ಾವ ವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ॥88॥ 
 

ಪರತಷಾಠಪಯ ವಹಾರಸಯ ಸನಿನಧ್ೌ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 
ಸವಸಾಥನ್ಂ ಪುನ್ರಾಗತಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥89॥ 
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ಅಭ್ ೀಜನ್ೀನ್ ಗನ್ುವಯಂ ನಾರಾರ್ಣಪುರಾಹವರ್ಮ್। 

ಆಕ್ಾಶರಾಜನ್ಗರಮಿತ ನಿಶ್ಾತಯ ಚ್ೀತಸ್ತ॥90॥ 
 

ಬರಹಾಮಣಮಬರವಿೀದಾರಜನ್ ತವರರಾ ಗಮನ್ೀ ರತಾಃ। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವಿಧ್್ೀಽದ್ಯೈವ ನಿರ್ತಙ್ಷೈತ್ಾಂ ಸ್ೀನಾಂ ತ್್ೀ ಚತತರಙ ು್ಣಿೀಮ್॥91॥ 
 

ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗನ್ತುಂ ಚತತವಯಕರ ನಾರಾರ್ಣಪುರಮಾತ। 

ಮಾಭ ತ್ಾೆಲ್ ೀ ವೃಥ್ೈವಾತರ ದ್ ರಾಧ್ಾವಹಯಸಯ ವತಯತ್್ೀ॥92॥ 
 

ಬಲಂ ಸವಯಂ ವನ್ೀ ತತ ವೃದ್ಧಬಾಲಾಬಲಾನಿವತಮ್। 

ಶ್ೈಗಯಚಾತತ ಭ್ ೀ ಪುತರ ಮಿನಿಮಣಡಲಪೂವಯಕಮ್॥93॥ 
 

ಸ ತಸಯ ವಚತನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಚಕರಮಾಣ್ೀಶವತತಮತಯಖ್ಾಃ। 

ವಚನ್ಂ ವಾಯಹರಚಿಾೀಘ್ರಂ ಪತರಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥94॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಕೃತ್ಾವ ಪುಣಾಯಹ ಕಮಾಯಣಿ ಪರತಷಾಠಪಯ ಕತಲ್ೀಶವರಿೀಮ್। 

ನ್ೀಪವಾಸ್ೀನ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಗನ್ುವಯಮಿತ ಮೀ ಮತಾಃ॥95॥ 
 

ಮತನ್ರ್ಾಃ ಕ್ಷತದಿತ್ಾ ಸವ್ೀಯ ಬಾಲವೃದಾಧದ್ರ್ಸುಥಾ। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಚತತವಯಕ್್ರೀ ಚಕರಮಾಣಿರಭಾಷ್ತ॥96॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವಚನಾನಿ ಮಹಾಹಾಯಣಿ ತವ ಪುತರ ಪತ್ಾಮಹ। 

ಕರ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಮಕ್ಾರ್ಯವಂ ಚ ನ್ೈವಜಾನಾಸ್ತ ಪುತರಕಾಃ॥97॥ 
 

ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾವನಾಲ್ ೀಚಯ ಭಾಷ್ಸ್ೀ ಬಾಲ್ಲಶ್್ ೀರ್ಥಾ। 

ವಷಾಯಣಾಮರ್ತತಂ ತ್ಾತ ಗತಂ ಮೀ ಗಾನ್ನ್ೀ ಗಿರೌ॥98॥ 
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ಕಞ್ ಾ್ದ್ತಚಿಥರರ್ಮಾಪನ್ನಂ ಕರ್ಂ ಪಶಯಸ್ತ ಚಕ್ಷತಷಾ। 

ಜ್ಞಾಸಾವಪ ರಿಕುತ್ಾಂ ವಾಚ ತ್್ವೀವಮತಕ್ ು್ೀ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥99॥ 
 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಸ್ತಾತರಿ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ। 

ತ ಷಣೀಮಾಸ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವತತಯಪುರತತ ಸುದಾ॥100॥ 
 

ನಿೀಲಕಣ್ ಠೀಽಬರವಿೀದಾವಕಯಂ ಪತರಂ ಸವಪತಸುತಾಃ। 
ನಿೀಲಕಣಠ ಉವಾಚ 

ಶ್್ ರೀತವಯಂ ವಚನ್ಂ ತ್ಾತ ಮಮ ಬಾಲಸಯ ಮಾಧ್ವ॥101॥ 
 

ವಿವಾಹಕರಣ್ೀ ದ್ೀವ ತಥಾ ಭವನ್ ಕಮಯಣಿ। 

ಪಾರರಬಧಸಾಯನ್ುಪರ್ಯನ್ುಂ ಯೀ ಹಿ ರ್ತನಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥102॥ 
 

ಸ ಪುಮಾನಿತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ರಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ರ್ೀಶವರ। 

ಸಮಾಾದಾಯಾಃ ಸವಯಸಮಾಾರಾಾಃ ಶತಭಕ್ಾಯೀಯಷ್ತ ಪುಷ್ೆಲಾಾಃ॥103॥ 
 

ಬಹತಲಾರ್ಯವಯಯೀನಾಪ ತದ್ಭಾವ್ೀ ಋಣಂ ಚರ್ೀತ್। 

ಸ ಶಮತಾವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಶಮ್ರಾರಿಪತ್ಾಬರವಿೀತ್॥104॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಸಭಾರಾಂ ಕಮಿದ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಪೌರತಷ್ೀಷ್ ವಚಾಃ ಶ್ವ। 

ಕ್್ ೀ ವಾದ್ಯ ಋಣದಾತ್ಾಸ್ತು ವಿವಾಹಸಾಯರ್ ಪುಷ್ೆಲಮ್॥105॥ 
 

ಪುರತಷ್ಾಃ ಪೌರತಷಾದ್ಯತನಮಾಚರ್ೀನ್ನೈವ ಭಾಷ್ಯೀತ್। 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಶ್ವಂ ಪಾರಹ ಕತಬ್ೀರಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥106॥ 
 

ನಿಮಿತುಂ ವತಯತ್್ೀ ಕಞ್ ಾ್ದಿತ ಏಹಿ ಧ್ನಾಧಿಪ। 

ಇತ್್ಯೀವಮತಕ್್ ುೀ ಧ್ನ್ವಾಃ ಪತ್ಾಮಹಸಮನಿವತಾಃ॥107॥ 
 

ಸಮತತುಸ ಥೌ ಸಭಾಮಧ್ಾಯತುಾರಿತಂ ಶ್ವಸತಂರ್ತತಾಃ। 

ಬರಹಮಣಾ ಸಕತಬ್ೀರ್ೀಣ ಶಙ್ೆರ್ೀಣ ರಮಾಪತಾಃ॥ 108॥ 
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ಏಕ್ಾನ ು್ೀ ಸಾವಮಿತೀರ್ಯಸಯ ಪಶ್ಾಮೀಽಶವತಥಸನಿನಧ್ೌ। 

ಗತ್್ ವೀವಾಚ ಧ್ನ್ೀಶಾನ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸತ್ಾಙ್ುತ॥109॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಸಾಧ್ರ್ಸವ ಮಹಾಭಾಗ ಕಲಾಯಣಂ ಮೀ ಕಲೌರ್ತಗ್ೀ। 

ದ್ತ್ಾವ ಧ್ನ್ಂ ರಾವದ್ತಕುಂ ಪುತ್್ರೀಣ ನ್ರವಾಹನ್॥110॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಸತಪಾಲ್ ೀಽಬರವಿೀದ್ಧರಿಮ್। 
ಕತಬ್ೀರ ಉವಾಚ 

ಸತವದ್ಧಿೀನ್ಂ ದ್ೀವ ಸವಯಂ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್॥111॥ 
 

ಬಹ ನಾಂ ರ್ಜೀವರಾಶ್ೀನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಕ್್ ೀಽಹಂ ಜಗತಾತ್್ೀ। 

ನಿಯೀರ್ಜತ್್ೀನ್ ಭವತ್ಾ ರಕ್ಷಿತಂ ತವದ್ಧನ್ಂ ಮರಾ॥112॥ 
 

ತದಾದನಾದಾನ್ಯೀ ಶಯಕುಮಯಮ ನಾಸ್ತು ಖ್ಗಧ್ವಜ। 

ಗೃಹಿೀತ್ಾ ತವಂ ಚ ದಾತ್ಾ ಚ ಸವತನ್ ರೀತಸುಾಮೀವ ಹಿ॥ 113॥ 
 

ಬತರವತ್್ಯೀವಂ ಧ್ನ್ಪತ್ೌ ಶ್ರೀಪತವಾಯಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಏಕಸ್ತಮನ್ ಬರಹಮದಿವಸ್ೀ ತವವತ್ಾರಾ ದ್ಶ ಸೃತಾಃ॥ 114॥ 
 

ಮಮಾವತ್ಾರಸಮಯೀ ನಾನ್ರಾಮಿ ಧ್ನ್ಂ ಗೃಹಾತ್। 
ಭ ಗತಂ ಚ ಧ್ನ್ಂ ರಾಜನ್ನೈವ ನ್ೀಷಾಯಮಿ ಮದ್ುೃಹಮ್॥115॥ 

 

ರ್ಥಾ ರ್ತಗಂ ರ್ಥಾ ಕ್ಾಲಂ ರ್ಥಾ ದ್ೀಶಂ ರ್ಥಾ ವರ್ಾಃ। 

ಅವತ್ಾರಮಹಂ ಕತವಯನ್ ರಮೀಽತರ ರಮರಾ ಸಹ॥116॥ 
 

ನಿಮಿತುಮಾತರಮಪ ಮೀ ಧ್ನ್ಂ ತವಂ ಧ್ನ್ದ್ ೀಧ್ತನಾ। 

ರ್ತಗಾನ್ತಸಾರಿಣ್ೀ ದ್ೀರಿ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾನ್ತಸಾರತಾಃ॥ 117॥ 
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ಸ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಕತಬ್ೀರ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್। 
ಕತಬ್ೀರ ಉವಾಚ 

ರ್ತಗಾನ್ತಸಾರಿಣಸ ು್ೀಽಧ್ಯ ಕರ್ಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಚಕರಭೃತ್॥118॥ 
 

ರ್ದಿ ದ್ತುಂ ತವರಾ ಪತರಂ ತದಾ ದಾಸಾಯಮಿ ತ್್ೀ ವಸತ। 

ಅಧ್ನ್ಾಃ ಸಧ್ನ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ಥಾ ಕ್ಾಙ್ಷತ ಮಾಧ್ವ॥119॥ 
 

ತಥ್ೈವ ನ್ರಶಾದ್ ಯಲ ಭಗವಾನ್ ಲೌಕಕೀತನ್ತಾಃ। 

ಏವಂ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಹರಿಬರಯಹಾಮಣಮಬರವಿೀತ್॥120॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಕಥ್ೀ ಲ್ೀಖ್ಯಂ ಮರಾ ಪತರಮೃಣದಾನ್ೀ ವದಾದ್ಯ ಮೀ। 
ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಋಣಗಾರಹಿೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಧ್ನ್ದಾಯಿೀ ಧ್ನ್ೀಶವರಾಃ॥121॥ 
 

ಆತಮಕ್ಾರ್ಯನಿಮಿತುಂ ತತ ಕಲಾಯಣಾರ್ಯಂ ಕಲೌರ್ತಗ್ೀ। 

ವ್ೈಶಾಖ್ೀ ಶತಕಿಸಪುಮಾಯಂ ವಿಲಮ್ೀ ಚ್ೈವವತ್್ರೀ॥122॥ 
 

ನಿಷಾೆಣಾಂ ರಾಮಮತದಾರಣಾ ಲಕ್ಾಣಿಚ ಚತತದ್ಯಶ। 

ದ್ರವಯಂ ದ್ತುಂ ಧ್ನ್ೀಶ್ೀನ್ ವೃದಿಧಗರಹಣಕ್ಾರಣಾತ್॥ 123॥ 
 

ಸವೃದಿಧ ಧಿತಸತ್ಾ ಮ ಲಂ ಸ್ತವೀಕೃತಂ ಚಕರಮಾಣಿನಾ। 

ವಿವಾಹ ವಷ್ಯಮಾರಭಯ ಸಹಸಾರನ ು್ೀ ಧ್ನ್ಂ ಪುನ್ಾಃ॥ 124॥ 
 

ದಾತವಯಂ ರ್ಕ್ಷರಾಜಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಶಾಙ ು್ಯಣಾ। 

ಏಕಸಾಸಕ್ಷಿೀ ಚತತವಯಕ್್ರೀ ದಿವತೀರ್ಸತು ತರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ॥125॥ 
 

ತೃತೀರ್ಶವತಥರಾಜಸತು ಮಾ ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ಧ್ನ್ೀಶವರ। 

ಇತ್್ಯೀತದ್ೃಣಪತರಂ ತತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽಲ್ಲಖ್ತಸಾರ್ಮ್॥126॥ 
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ಏವಂ ಪಾರರ್ಯಮಾಕಣಯಯ ಋಣಪತರಂ ರಮಾಪತಾಃ। 

ಲ್ಲಖಿತ್ಾವ ತತೆರ್ೀ ದ್ತ್ಾವ ಧ್ನ್ೀಶಂ ಚಾಬರವಿೀದ್ಧರಿ॥ 127॥ 
 

ಧ್ನ್ಂ ದ್ೀಹಿ ಧ್ನ್ೀಶಾನ್ ಪತ್್ರೀ ಲ್ಲಖಿತಮಾತರಕಮ್। 

ಏವಮತಕ್ ು್ೀ ವಸತಪತಾಃ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಭ ಮಿಪ॥128॥ 
 

ದ್ದೌ ಧ್ನ್ಂ ಕತಭ್ೀರಸತು ಕಲಾತಸಙ್ಖಯಂ ವೃಷಾಕಪ್ೀಾಃ। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತದ್ಧನ್ರಾಶ್ಂ ತತ ತತೆರ್ೀಽದಾದ್ಧರಿನ್ೃಯಪ॥ 129॥ 
 

ಕತಬ್ೀರಮಬರವಿೀದ ದ್ೀವಾಃ ಸಮಾಾರನ್ರ್ನ್ಂ ಪರತ। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಆಸ್ತೀರ್ತ್ಾಂ ತಣತಡಲಂ ಚ ಪರಸಥಮ ಲಂ ಧ್ನ್ೀಶವರ॥130॥ 
 

ಮಾಷಾದಿಕಂ ಚ ಮತದಾುದಿೀನ್ ೆೀಧ್ ಮಾಂಶಾ ಸಮಾನ್ರ್। 

ಗತಡತ್್ೈಲ ಮಧ್ತಕ್ಷಿೀ ಶಕಯರಾಜಯದ್ಧಿೀನಿ ಚ ॥ 131॥ 
 

ವಸಾರಣಿ ಯೀಗಯಮ ಲಾನಿ ಸ್ ೀತುರಿೀರಾಣಿ ಚಾನ್ರ್। 

ತಲಹಿಙ್ತುಮರಿೀಚಾದಿ ರ್ಜೀರ ಸಷ್ಯಪ್ೀರ್ಥಕ್ಾನ್॥132॥ 
 

ಹರಿದಾರಕ್ಾುನಿ ಕವಿೀಯಥಾಾಃ ವಸಾರಣಿ ದಿವಜಯೀಷತ್ಾಮ್। 

ಕಮಾಲಾಂಶಾ ಧ್ನಾಧಿೀಶ ಕರೀರ್ನಾುಮಿತ ಚಾಬರವಿೀತ್॥133॥ 
 

ದ್ೀವಾನಾಮತತುರಿೀರ್ಂ ಚ ದ್ೀವಸ್ತರೀಣಆಂ ದ್ತಕ ಲಕ್ಾನ್। 

ಪೂಗಿೀಫಲಾನಿ ದಿವಾಯನಿ ನಾಗಲಿ್ಲೀದ್ಲಾನಿ ಚ॥134॥ 
 

ಏಲಾಲವಙ್ುಕಪೂಯರ ಮೃಗನಾಿವರಸಂ ತರ್ಆ। 

ಮಾಙ್ುಲಯತನ್ತುಂ ಕನಾಯರ್ಯಂ ಕನಿಷಾಠಙ್ತುಲ್ಲಮತದಿರಕ್ಾಮ್॥135॥ 
 

ಹಸಾುಙ್ುಲ್ಲೀರ್ಕಂ ಮೀಽಧ್ಯ ಕತಬ್ೀರ ಕತರತ ಶ್ರೀಪುತಾಃ। 
ಇತ ಗ್ ೀವಿನ್ದವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವಽಸೌ ನಿಮಯಮೀ ಕ್ಷಣಾತ್॥136॥ 
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ಕತಬ್ೀರ ಉವಾಚ 

ತವತಾಸಾದ್ೀನ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸವಯ ಸರ್ಜಜೀಕೃತಂ ಮರಾ। 

ಪಾಕ್ಾರ್ಯಂ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ನಿರ್ತಕ್ಾಾಗಿನಮತಾಃ ಪರಮ್॥137॥ 
 

ಏವಮತಕುಾಃ ಕತಬ್ೀರ್ೀಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ। 

ಷ್ಣತಮಖ್ಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ವನ್ೀಯರಾಹಾವನ್ಕ್ಾರಣಾತ್॥ 138॥ 
 

ಸ ಕತ್ಾವ ತರವಿತಂ ಸೆನ್ಧಾಃ ಶಾಸನ್ಂ ಜ್ಞಾಪಯೀದ್ಧರ್ೀಾಃ। 

ಸಮಾಾಪುೀ ವಾರ್ತವ್ೀಗ್ೀನ್ ಜಾತವ್ೀದಾ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್॥139॥ 
 

ತತಾಃ ಪರೀವಾಚ ಭಗವಾಂಸುಾರಿತಂ ಹವಯವಾಹನ್ಮ್। 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಕ್ಷಣಾದ್ಾಕ್ಾಯನ್ಯಶಾಖಾದಿ ಕತರತ ಸಾವಹಸಮನಿವತಾಃ॥140॥ 

ಅಗಿನರತವಾಚ 

ಪಾಕ್ಾರ್ಯಂ ಭಾಜನ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಸ್ಯೀಕಮಪ ಮೀ ಹರ್ೀ॥141॥ 
 

ಕ್ಾರ್ಯಾಃ ಪಾಕ್್ ೀ ಮಹಾರಾಜ ಬಹ ನಾಂ ಭಕುವತಸಲ। 

ಸ ತಸಯ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಶಾಙ್ಯಯಗಿನಂ ಪರತಯಭಾಷ್ತ॥142॥ 
 

ಭವತ್ಾಂ ಭವನ್ೀ ತ್ಾತ ಕಞ್ ಾ್ಜಾಜತ್್ೀ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ। 

ಭಾಜನಾನಿ ಮಹಾಭಾಗ ವಧ್ಯನ ು್ೀ ವಟ್ಬಿೀಜವತ್॥143॥prob 
 

ಮಮ ಕಲಾಯಣಸಮಯೀ ಭಾಣಡಮೀಕಂ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ। 

ದ್ೈವಮೀವ ಪರಂ ಮನ್ಯೀ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಯಸಾಧ್ನ್ೀ॥148॥ 
 

ಉಪಾರ್ಂ ಶತರಣತ ಸಪಾುಸಯ ಪಾಕ್ಾರ್ಯಂ ಭಾಜನಾನಿ ಮೀ। 

ಅನ್ನಂ ಸಾವಮಿಸರ್ ೀಮಧ್್ಯೀ ಸ ಪಮಂ ಪಾಪವಿನಾಶನ್ೀ॥149॥ 
 

ವಿರ್ದ್ುಙ್ಗ್ುಜಲ್ೀ ವಹ್ನೀ ಪರಮಾನ್ನಂ ಗತಡಾನಿವತಮ್। 

ದ್ವ್ೀತೀಥ್ೀಯ ಶಾಕಮಗ್ನೀ ತತಮತ್ತೀಥ್ೀಯ ಘ್ತಂ ತಥಾ॥150॥ 
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ಕತಮಾರಧಿೀರಿಕ್ಾತೀಥ್ೀಯ ಭಕ್ಾಯಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ। 

ಪಾಣತಡತೀಥ್ೀಯ ಚ ಕತ್ ರ್ಸ್ತುನಿರೀಣಿೀರಸ ಉತುಮ ॥151॥ 
 

ವಯಞ್ಜನಾನ್ನ್ಯತೀಥ್ೀಯಷ್ತ ಕನ್ದಮ ಲಫಲ್ೈರಪ। 

ಕರರ್ತ್ಾಂ ಲ್ೀಹಯ ಪ್ೀರಾನಿ ತೀಥ್ೀಯಷ್ವಯೀಷ್ತ ಪಾವಕ ॥152॥ 
 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಪರಶತಂಸತಮಯಹಷ್ಯರ್ಾಃ। 

ತಥಾ ಚ ಕೃತವಾನ್ ಜಾತವ್ೀದಾ ವ್ೀದ್ವಿಶಾರದ್ಾಃ॥ 153॥ 
 

ಏವಂ ವಿಚಿತರಕಮಾಯಣ ಹರ್ೀವ್ೈಯಕತಣಠವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 
ರ್ತಗಾನ್ತಸಾರಿಣಸು ಸಯ ತದ್ದ್ತಭತತವಿಡಮ್ನ್ಮ್॥154॥ 

 

ಅಚಿನ್ಯ ದ್ೀವತ್ಾಕ್ಾರ್ಯಮವಾಙ್ಗ್ಮನ್ಸಗ್ ೀಚರಮ್॥155॥ 

ಅಗಿನರತವಾಚ 

ದ್ಧ್್ ಯೀದ್ನ್ ತಲಾನ್ನೀ ಚ ಪರಮಾನ್ನಂ ಮಧ್ತಸರವಮ್। 

ಮಾಷಾಪೂಪಾ ಗತಡಾಪೂಪಾಾಃ ಶಾಕದ್ವರ್ಮತಾಃ ಪರಮ್॥156॥ 
 

ಸತನಿರೀಣಿೀರಸ್ೀಪ್ೀತಂ ಕ ಷಾಮಣಡಂ ಸ ಪಪೂರಿತಮ್। 

ಕನ್ದಮ ಲಫಲಂ ಚಾಪ ಭಕ್ಾಯಕ್ಾರ್ೀಣ ಕ್ಾರಿತಮ್॥157॥ 
 

ಸವಯಂ ಸತಪಕವತ್ಾಂ ನಿೀತಂ ತವತಾಸಾದ್ೀನ್ ಕ್್ೀಶವ। 

ಆಮನ್ರರ್ ದಿವಜ್ೀನಾದರಂಶಾ ಸತರಾನ್ಮಪ ಮತನಿೀನ್ಪ॥158॥ 
 

ಅಗಿನವಾಣಿೀಂ  ಸಮಾಕಣಯಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ನಿರಾಮರ್ಾಃ। 

ಸಮಾೀಷ್ರ್ತ್ ಶವಯಸತತಂ ಷ್ಣತಮಖ್ಂ ಮಿರ್ಥಲ್ೀಶವರ॥159॥ 
 

ಸ ಜಗಾಮಾತವ್ೀಗ್ೀನ್ ಜಪತ್್ ೀಗಿನಪರಾರ್ಣಾನ್। 

ಬಾರಹಮಣಾನ್ ವ್ೀದ್ವಿದ್ತಷ್ಾಃ ಆಜತಹಾವ ಜನಾಧಿಪ॥160॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 142 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪಾಕಖ್ಾಃ ಸಮ ಾಣಯತ್ಾಂ ಪಾರಪು ಉತುಷ್ಠತ ಸತರದಿವಜಾ। 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ಸಮಾಹ ತ್ಾಾಃ ಕಶಯಪಾತರಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ॥161॥ 
 

ದ್ೀವಾಶಾ ನಿಕಟ್ಂ ತಸಯ ಪಾಕಸಾಥನ್ಸಯ ಭ್ೀರ್ಜರ್ೀ। 

ವಿಭಜಯ ವಿಪಾರನ್ ವಿಧಿವತ್ ಶಮತಾಸ ು್ೀಷಾಂ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್॥162॥ 
 

ಪಙ ು್ೀಶಾ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ತ್ಾರತಮಾಯನ್ತಸಾರತಾಃ। 

ಪಾತ್ಾರಣಿ ವಯಸೃಣಾತ್ ಶಮತಾಾಃ ಪಾತ್ಾರಪಾತರವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥163॥ 
 

ಪಾಣಿಡತೀರ್ಯಂ ಸಮಾರಭಯ ಶ್ರೀಶ್ೈಲಾವಧಿ ಭ ಸತರಾಾಃ। 

ದ್ೀವಾಶಾ ನಿಬಿಡಿೀಭ ತ್ಾಾಃ ತಸ್ತಮನ್ ಕೃಷ್ಣಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥164॥ 
 

ಸ್ತಥತ್ಾ ದ್ೀವದಿವಿಜಾಸುತರ ಸವಸವಪಾತ್ಾರನಿುಕ್್ೀ ಪೃರ್ಕ್। 

ತದಾಹ ಭಗವಾನ್ ರಾಜನ್ ಬರಹಾಮಣಂ ಚತತರಾನ್ನ್ಮ್॥165॥ 
 

ಅನ್ಪಯತ್ಾನ್ನಂ ಭ್ ೀ ಪುತರ ನ್ೈವ ದ್ೀರ್ಂ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್॥166॥ 

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಅನ್ಪಯತ್ಾನ್ನಂ ಭ್ ೀ ಪುತರ ನ್ೈವ ದ್ೀರ್ಂ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್॥166॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಸವಯಜ್ಞಂ ಸವಯಭ್ ೀಕ್ಾುರಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರ್ೀಶವರಮ್। 

ತ್ಾವಮೀವ ವ್ೀದಿಮ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನ್ ತವತತುಲ್ ಯೀ ನ್ ಚಾಧಿಕಾಃ॥167॥ 
 

ಕಸ್ೈ ನಿವ್ೀದ್ಯೀರ್ಂ ಭ್ ೀಾಃ ಪರಶಾಧಿ ಕಮಲಾಪತ್್ೀ। 

ಸ ಪುತರವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಪುತರಮಾಹ ಹಸನಿನವ ॥168॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಅಹ್ ೀಬಲನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ಾವ ನಿವ್ೀದ್ರ್। 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಾಯಪಯಣಂ ನ್ೃಪ॥169॥ 
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ಬರಹಾಮ ಚಕ್ಾರ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮನಿೀನಾಮಪ ಸಮಮತಮ್। 

ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ತತಾಃ ಕೃಕತ್ಾವ ದ್ೀವಾನಾಮಚಯನ್ಂ ತಥಾ॥170॥ 
 

ವಿಪಾರಣಾಮಚಯನ್ಂ ಚಕ್್ರ ಬರಹಾಮ ಚ ವಿಧಿಪೂರವಕಮ್। 

ಅಕ್ಷಙ್ತ್ಾರ್ಘಯಯಮತ್ಗನ ಧ್ೈಶಾ ಧ್ ಪದಿೀಪಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ॥ 171॥ 
 

ಗೃಹಾನಾರಾಧ್ರ್ದ್ ದ್ೀವೀ ನಾಮಮನಾರದಿಪೂವಯಕಮ್। 

ನಾನಾಮಾನ್ನ್ದಸಮ ಾಣ್ ೀಯ ಭಗವಾನ್ ಲೌಕಕೀತನ್ತಾಃ॥ 172॥ 
 

ಪರಿವ್ೀಷ್ಂ ತತಶಾಕತರರಷೌಟ ದಿಕ್ಾಾಲಕ್ಾಸುದಾ। 

ಪಾತರಸಂಸಾರವಪೂವಯಂ ಚ ಚಕತರಸ ು್ೀ ಪರಿವ್ೀಷ್ಣಮ್॥173॥ 
 

ಲವಣಂ ತತ ಸಮಾರಭಯ ಘ್ೃತ್ಾನ್ುಂ ಬರಹಮವಾದಿನಾಮ್। 

ಪರಿವ್ೀಷ್ಂ ಚ ಸಮ ಾಣಯಮಾಕಣಾಯಯಗಿನಮತಖಾದ್ ಹರಿಾಃ॥174॥ 
 

ಏಕ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮಯಹದ್ ಾತಂ ಪೃರ್ಗ ಾತ್ಾನ್ಯನ್ೀಕಶಾಃ। 

ತರೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ವಾಯಪಯ ಭ ತ್ಾತ್ಾಮ ಭತಙ ು್ೀ ವಿಶವಭತಗವಯರ್ಾಃ॥175॥ 
 

ಇತಥಂ ಕೃಷಾಣಪಯಣಂ ಚಕ್್ರೀ ಶ್ರೀನ್ೃಸ್ತಂಹಾರ್ ವಿಷ್ಣವ್ೀ। 

ಕಶಯಪಾದಾಯಂಶಾ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಜತಷ್ಧ್ವಮಿತ ಚಾಬರವಿೀತ್॥176॥ 
 

ಭವತ್ಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಪೂಣಾಯನಾಂ ಕಮನ್ನೀನಾದ್ಯ ಪೂಣಯತ್ಾ। 

ಭವಷ್ಯತ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞಾ ದ್ರ್ವನ್ುಸುಪೀಧ್ನಾ॥177॥ 
 

ದಿರಿದ್ರಂ ಮಾಂ ಚ ಚಾನ್ನ್ು ಸುಾನ್ನಂ ಮೀ ಸಜಲಂ ಲಘ್ಚ। 

ಬಹ ಕೃತಯ ಸ್ತವೀಕತರತತ ಕೃಪಯೀ ನಿತರಾಮಿತ॥178॥ 
 

ಪಾರರ್ಯನಾಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ತತ ಕೃತವಾನ್ ಪಾರಕೃತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 

ವಾಸತದ್ೀವ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಾಕಯಮಾಹತಮಯಹಿೀಸತರಾಾಃ॥179॥ 
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ಋಷ್ರ್ ಊಚತಾಃ 

ತವಾನ್ನಮಮೃತಪರಖ್ಯಂ ಮತಕುಮಾಗಯಸಾಯ ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 

ವರ್ಂ ಧ್ನಾಯಾಃ ಕೃತ್ಾಥಾಯ ಸಮ ಕಲ್ ೀ ಪಾಪಾಕತಲ್ೀ ಹರ್ೀ॥180॥ 
 

ಅಿವನ್ನ್ದಯ ತಮಿತಥಂ ತ್್ೀ ಸತಸನ್ತುಷಾಟ ಅಭತಞ್ಜತ। 

ಭ್ ೀಜನಾನ್ನ್ುರಂ ರಾಜನ್ ಬರಹಾಮಣಾನಾಂ ರ್ಥಾಹಯತಾಃ॥181॥ 
 

ತ್ಾಮ ್ಲಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ್ೈವ ಪರದ್ದೌ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ನಿಷ್ೆಂ ದ್ವಜವರಾಣಾಂ ಚ ತದ್ರ್ಯಂ ಬರಹಮಚಾರಣಾಮ್॥182॥ 
 

ಸ ವಿಪರಭ್ ೀಜನ್ಸಾಯನ ು್ೀ ಚ ಸವರ್ಂ ಭ್ ೀಜನ್ಮಾಚರತ್। 

ಪುತ್್ರೀಣ ಪುತರ ಪುತ್್ರೀಣ ಭಾರಾಯಬನ್ತಧ ಸಮನಿವತಾಃ। 

ಸಾಗಿನಾಃ ಸಲ್ ೀಗ ಪಾಲ್ೈಶಾ ಸಶ್ೀಷ್ ೀ ಗರತಡಾನಿವತರ್ಾಃ॥183॥ 
 

ಭ್ ೀಜನಾನ ು್ೀ ದಿನಾಧಿೀಶಾಃ ರಾತರಸಾಥನ್ಮತಪಾಗತಾಃ। 

ಶರ್ನ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಪರ್ಯಙ್ೆ ೀ ರಮರಾ ಸಹ॥184॥ 
 

ಸವರ್ಂ ನಿದಾರವಿಹಿೀನ್ ೀಽಪ ರ್ೀಮೀ ಪಾರಕೃತವದ್ ಹರಿಾಃ। 

ಏವಂ ವಿಭವಮಾಪನಾನಾಃ ದ್ೀವಾಶಾ ಋಷ್ರ್ಸುಥಾ। 
ನಿೀತ್ಾವ ತ್ಾಂ ಸಪುಮಿೀರಾತರಂ ಸವ್ೀಯ ಸಮಾಮಕ್ಾತರಾ॥185॥ 

 

ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸತಸರಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ಕಶಯಪಾತರಪುರ್ ೀಗಮಾಾಃ। 

ಶರ್ನ್ಂ ಚಕರರ್ೀ ರಾಜನ್ ಕನ್ದರ್ೀಷ್ತ ಗತಹ್ೀಷ್ತ ಚ॥186॥ 
 

ವೃಕ್ಷಮ ಲ್ೀಷ್ತ ಶ್ೈಲಾನಾಂ ಗಹವರ್ೀಷ್ತ ದ್ರಿೀಷ್ತ ಚ॥187॥ 
 

ತತಾಃ ಪರಭಾತ್್ೀ ವಿಮಲ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸತ್ಾಙ್ುತ। 
ಗರತಡಂ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಬರಹಾಮಣಂ ಪರತ ಭ ಮಿಪ॥188॥ 
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ಸ ಗತ್ಾವ ವಾರ್ತವ್ೀಗ್ೀನ್ ಬರಹಾಮಣಂ ತಲಾಸಂಸ್ತಥತಮ್। 

ಪರತತಯವಾಚ ಮಹಾರಾಜ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ಪರಮಂ ವಚಾಃ॥189॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ 

ಗಚಾ ತತ್ಾನಿುಕಂ ಬರಹಮನ್ ವಸಾರಲಙ್ಗ್ೆರಭ ಷತ। 

ಹಂಮಾರತಹಯ ಚನಾದರಭಂ ಗನ್ತುಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರಪತುನ್ಮ್॥190॥ 
 

ವಾದ್ಯನಾುಂ ಚ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ವಾದಿತ್ಾರಣಿ ಮಹಾನಿು ಚ। 

ಗಜಮಾರ್ ೀಪಯ ಮಹತೀ ಭ್ೀರಿೀ ಚಾಪಯನ್ತವಾದ್ಯತ್ಾಮ್॥191॥ 
 

ವಾಹನಾನಿ ವಿಚಿತ್ಾರಣಿ ಅನ್ ದೀಲಾನಿ ರಥಾನಿ ಚ। 

ಆಲಙ್ೆ ರರ್ನಾುಂ ರಾಜ್ೀನ್ದರಪುರಿೀಂ ಗನ್ತುಂ ಸಸಮಾರಮಮ್॥192॥ 
 

ಪಕ್ಷಿರಾಡ್ ವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ನಿಯೀಜರಾಮಾಸ ತದಾ ಬಲಂ ದ್ೀವಗಣಸಯ ಚ॥193॥ 
 

ಗಜಾನಾಂ ಚ ಹರಾನಾಂ ಚ ವೃಷ್ಭಾಣಾಂ ಚ ಮಣಡಲಮ್। 

ಪದಾತೀನಾಂ ಚ ಶ್ರಾಣಾಂ ಮಣಡಲಂ ಸಮಲಙ್ೃತಮ್॥194॥ 
 

ಶ್ರಾಶಾ ಕೃತವಿದಾಯಶಾ ಧ್ೃತಶಾಸಾರಸರಪಾಣರ್ಾಃ। 

ಪತ್ಾಮಹಂ ಪುರಸೃತ ಜಗತಮ ನಾರಾರ್ಣಾನಿುಕಮ್॥195॥ 
 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶಂ ಭಗವಾನಾಹ ಭ ಪತ್್ೀ॥196॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವಿಲಮ್ಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ ಕಸಾಮದ್ ಗಮನಾರ್ಯಂ ಪತ್ಾಮಹ। 

ನಿಯೀಜರ್ ಬಲಂ ಸವಯಂ ರಾಜಧ್ಾನ್ೈ ನ್ೃಪಸಯ ಚ॥197॥ 

ಬರಹ್ ೀವಾಚ 

ಸರ್ಜಜೀಕೃತಂ ಬಲಂ ಸವಯಂ ಧ್ೃತ್ಾರ್ತಧ್ಮರಿನ್ದಮ। 

ಉತುಷ್ಠ ಪುರತಷ್ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸಮಾರ್ ೀಹ ಖ್ಗ್ೀಶವರಮ್॥198॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 146 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ ಇತಥಮತಕ್್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಗರತಡಸೆನ್ಧ ಆಸ್ತಥತಾಃ। 

ಬರಹಾಮಣಮಗರತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ರತದ್ರಂ ಕೃತ್ಾವ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥199॥ 
 

ವಾಮೀ ವಾರ್ತಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ವಿಮಾನ್ಂ ಸ ರ್ಯಸನಿನಭಮ್। 

ರಮಾಮಾರ್ ೀಪರಾಮಾಸ ರರ್ಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ನಿಮಿಯತಮ್॥200॥ 
 

ಮಾತರಂ ಬಕತಲಾಂ ರಾಜನ್ ವಿಮಾನ್ಂ ಸ ರ್ಯಸನಿನಭಮ್। 

ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವಾನ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ॥200॥ 
 

ಸವರ್ಂ ತತ ಗರತಡಾರ್ ೀಢ್್ ೀ ಜಗಾಮ ಚ ಸತ್ಾನ್ುತಾಃ। 

ಶ್ೀಷ್ ೀ ದ್ಧ್ಾರ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಶ್ವೀತರ್ತರಂ ಶಶ್ಪರಭಮ್॥201॥ 
 

ಚಾಮರ್ೀ ಚನ್ದರಸಙ್ಗ್ೆಶ್ೀ ವಿೀಜರಾಮಾಸ ಮಾರತತಾಃ। 

ವಯಜನ್ೀನ್ ವಿಚಿತ್್ರೀಣ ರತನದ್ಣ ಡ್ೀನ್ ಮಾಧ್ವಮ್॥202॥ 
 

ವಿೀಜರಾಮಾಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ಾಃ ಪರತ್ಾಪವಾನ್। 

ಭ್ೀರಿೀದ್ತನ್ತದಬನಿಘ ೀಯಷ್ೈವಾಯದಿತ್ಾರಣಾಂ ಮಹಾಸವನ್ೈಾಃ॥203॥ 
 

ನ್ತಯಕ್್ೈಗಾಯರ್ಕ್್ೈಶಾಾಪ ಹಾಹಾ ಹ ಹ ರ್ತತ್್ ೀಽಜಸಾ। 

ಏವಂ ವಿಭವಮಾಪನ್ನಾಃ ಸವಾಯತ್ಾಮ ಸವಯತ್್ ೀಮತಖ್ಾಃ॥204॥ 
 

ಗಮನ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಭ ಮಿಪಾಃ। 

ಋಣಿೀಣಾಂ ಪೂವಯದ್ೀವಾನಾಂ ಗನ್ಧವಾಯಣಾಂ ತಪಸ್ತವನಾಮ್॥205॥ 
 

ಸಮಮತಯಸಸಮ್ಭ ವಾತರ ಪಶ್ನಾಂ ಮಾನ್ತಷಾತಮನಾಮ್। 

ವಿನಿತ್ಾನಾಂ ಚ ವೃದಾಧನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ರಕ್ಷಸಾಮಪ॥206॥ 
 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಕಲಹಸುತರ ವನಿತ್ಾನಾಮಭ ತುದಾ। 

ಋಷೀಣಾಂ ಋಷಕನಾಯನಾಂ ದ್ೀವಸ್ತರೀಣಾಂ ಚ ದ್ೀವತ್್ೈಾಃ॥207॥ 
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ತತ್ಾರಧ್ನಾಸತು ಗಚಾನಿು ಮಾಗಯಮಧ್್ಯೀ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ। 

ಕ್ಾಚಿದ್ ಭತ್ಾಯರಮಾಲಮ್ಯ ಪುತರಮಙ್ೆ ೀ ನಿಧ್ಾರ್ ಚ॥208॥ 
 

ಭ ರಮತದ್ಧೃತಯ ಶ್ರಸ್ತ ಪದಾಾಯಮೀವ ಸಮ ಗಚಾತ। 

ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಾರಾಜ ರರ್ಸಾಥಸಸರಯೀಷತ॥209॥ 
 

ಪನಾಥನ್ಮನ್ತಧ್ಾವನ್ ಯೀ ತಜಯರ್ಂಶಾಾಧ್ನಾನ್ ಕೃಶಾನ್। 

ತದಾ ವಿಯೀಗಮಾಪನಾನ ಭತ್ಾರಯ ಸ ಭಾರಪೀಡಿ ತ್ಾ॥210॥ 
 

ಕ ಜನಿುೀ ನಾರ್ ಹಾ ನಾರ್ ವನ್ೀ ನ್ ತಯಕತುಮಹಯಸ್ತ। 

ಏವಮತಕ್ಾು ವಿಪರಪತನೀ ಸಪುತ್ಾರ ಪತತ್ಾ ಭತವಿ॥211॥ 
 

ರತದಿತ್ಾಾಃಶ್ಿಶವಸುತರ ಪರಹೃಷಾಟ ತತರ ಕ್್ೀಚನ್। 

ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರ್ಾಃ ಸಮ ಕ್ಾಙ್ಷನಿು ಕ್್ೀಚಿದ್ನ್ನಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ। 

ಭತಞ್ಜನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್ ಕ್ಷಿೀರಾನ್ನಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ ದ್ಧ್್ ಯೀದ್ನ್ಂ ನ್ೃಪ॥212॥ 
 

ಹಸನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರರತದ್ನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರರಾನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್ ಪರಲಪನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್। 

ಪದ್ನ್ುಮನ್ಯೀ ಕರಪಲಿವ್ೀನ್ ಸಮತದ್ಧರನಿು ಸಮ ಹಸನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್॥213॥ 
 

ಸತರಾಙ್ುನಾಶಾ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ತಥಾ ವ್ೈಖಾನ್ಸಾಙ್ುನಾಾಃ॥214॥ 
 

ಋಷಾಯಙ್ುನಾಶಾ ಗನ್ಧವಯವನಿನ್ತ್ಾಛ್ಾಾರತಲ್ ೀಚನಾಾಃ। 

ಅವಾರ್ ೀಹನ್ ಗಿರ್ೀಶ್ೈವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪರಾರ್ಣಾಾಃ॥215॥ 
 

ಶ್ೀಷಾಚಲಂ ಸಮಾರಭಯ ನಾರಾರ್ಣಪುರಾವಧಿ। 

ತಲಮಾತ್ಾರವಕ್ಾಶಸತು ಮಾಗಯಮಧ್್ಯೀ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ॥216॥ 
 

ಮಧ್್ಯೀ ಕೃತ್ಾವ ಪತಮತೀರ್ಯಂ ಗತ್ಾ ಸಾ ವಾಹಿನಿೀ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಋಗಯಜತಸಾಸಮಾರ್ವಾಯದ್ಯೈ ಗಿೀರ್ಮಾನ್ ೀ ಜಗದ್ತುರತಾಃ॥217॥ 
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ಶ್ರೀಪತಾಃ ಪದ್ಮತೀಥಾಯಖ್ಯಂ ಮಹತುೀರ್ಯಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ। 

ಆಸಸಾದ್ ಜಗದ್ ಯೀನಿಾಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಾಃ॥218॥ 
 

ಸಸತರಾಸತಗನ್ಧವಯಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಮರತದ್ುಣ್ೈಾಃ। 

ಪಾರಪುಂ ಗರತಡಮಾರ ಢಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾರ್ನಾತಮಜಾಃ॥219॥ 
 

ಸಾಷಾಟಙ್ುಪೂವಯಕಂ ರಾಜನ್ ಪರಣಿಪತಯ ಶತಕ್್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 

ತಪಸತು ಸಫಲಂ ಮನ್ಯೀ ಕೃತಸಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥220॥ 
 

ಯೀ ಭವಾನ್ ಬರಹಮರತದಾರದ್ಯೈರಗಮಯೀ ವ್ೀದ್ಗ್ ೀಚರಾಃ। 

ತಂ ಭವನ್ುಂ ಪರಪಶಾಯಮಿ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥221॥ 
 

ಸಪುತರ ಮಿತ್ಾರಖಿಲಲ್ ೀಕಪಾಲಂ ಶ್ೀಷ್ೀಣ ಲಕ್ಾಯ ಚ ರ್ತತಂ ರ್ತ್್ ೀಽಹಮ್। 
ಪಶಾಯಮಿ ಭಾಗ್ ಯೀದ್ರ್ಶಾಲ್ಲದ್ೃಗಾಾಯಂ ತವತ್ಾಾದ್ಪೂಜಾ ಸಫಲಾ ತತ್್ ೀ 

ಮೀ॥222॥ 
 

ವಿಜ್ಞಾಪನ್ಂ ಮೀ ಶತರಣತ ದ್ೀವರಾಜ ಪರಸಾದ್ಹ್ೀತ್್ ೀಸುವ ವಾಸತದ್ೀವ। 

ಕೃತ್ಾವ ಕೃಪಾಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ಶ್ೈಲನಾರ್ ಭತಕ್ಾುಾ ಮದಿೀರ್ಂ ಫಲಕನ್ದಮ ಲಮ್॥223॥ 
 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಮತನಿನಾ ತ್್ೀನ್ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಭಯಭಾಷ್ತ॥224॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಶತರಣತ ತ್ಾಪಸಶಾದ್ ಯಲ ವಚನ್ಂ ಸಾಧ್ತಸಮಮತಮ್। 

ಭವಾನ್ ಕೃಶ್್ ೀ ವಿರಾಗಿೀ ಚ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ದ್ೃಢವರತಾಃ॥225॥ 
 

ತತ್್ೈವ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕತಮಯಾಃ ಇತ ಮೀ ವತಯತ್್ೀ ಮನ್ಾಃ 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್ೀ ವಾಯಸಪುತ್್ ರೀಽಭಯಭಾಷ್ತ॥226॥ 
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ಶ್ರೀಶತಕ ಉವಾಚ 

ನಿಷ್ೆಞ್ಾನ್ ೀಽಹಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನಿಷೆನ್ಾನ್ ಜನ್ಪರರ್। 

ತಯಯಿ ಭತಕ್ ು್ೀ ಜಗದ್ತಾಕುಂ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣ್। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಶತಕ್್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಬಹತಲಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥228॥ 

ಬಕತಲ್ ೀವಾಚ 

ಶತರಣತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಕೃಷ್ಣ ತವದ್ ವಿವಾಹ್ೀ ರಮಾಪತ್್ೀ। 

ರ್ತನಂ ಬಹತತರಂ ಚಕ್್ರೀ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರ್ಯಭ್ ೀಧ್ರ್ತ್॥ 

ಇತ ಮಾತೃ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಮಾಧ್ವಾಃ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥229 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ತವದಾವಕ್ಾಯಮೃತಪಾನ್ೀನ್ ತೃಪುಮೀಯಭ ನ್ತಮನಿೀಶವರ। 

ಕಮನ್ಯೀನ್ ಪಾರಕಕೃತ್್ೀನ್ ಫಲ್ೀನಾಲಾಸ್ೀನ್ ಮೀ॥230॥ 
 

ತಥಾಽಪ ತವ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಕರಿಷ್ಯೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಮತನ್ೀ। 

ಸಾನ್ುಾಯಿತ್ಾವ ಮತನಿವರಂ ಗರತಡಾದ್ವರತಹಯ ಸಾಃ॥231॥ 
 

ಕತಟಿೀರಂ ಸಮಾವಿಶಾಯಽರ್ ಸಪುತರಾಃ ಸಪರಿಗರಹಾಃ। 

ಮತಋಜ್ೈಾಃಕೃತ್ಾಸನ್ೀ ರಮಯೀ ಸಂಸ್ತಥತಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ॥ 232॥ 
 

ಶತಕಾಃ ಸಾನತ್ಾವ ಪದ್ಮತೀಥ್ೀಯ ಕೃತ್ಾವನ್ನಂ ಭಕುಸಂರ್ತತತಾಃ। 

ಅಮ-ತ್ಾಬಿೀಜನಿಚರ್ಂ ಮೃಷಿವಾಃ ಪರವಿಹತಯ ಚ॥ 233॥ 
 

ತತತಣುಲ್ೈಮಯಹಾರಾಜ ಕೃತ್ಾವಾನ್ನ್ನಮತತುಮಮ್। 

ಬೃಹತೀಫಲಸಂರ್ತಕುಂ ತನಿರೀಣಿರಸಸಂರ್ತತಮ್॥234॥ 
 

ಯೀನಾನ್ಯಮಾಯಮಿಣ್ ೀ ನಿತಯಂ ಪೂಜನ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ನ್ರಾಃ। 

ತ್್ೀನ್ೈವ ಬಾಹಯಮ ತ್್ೀಯಸತು ಪೂಜನ್ಂ ಸಾಧ್ತಸಮಮತಮ್॥235॥ 
 

ಇತ ಮತ್ಾವರ್ಯ ತತುಾಜ್ಞಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಪಾದಾವನ್ೀಜನ್ಮ್। 

ಪದ್ಮಪತರೀಣಾ ಚಾಸ್ತುೀರ್ಯ ತತ್ಾರನ್ನಂ ರಸ ಸಂರ್ತತಮ್॥236॥ 
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ವಿನಿಕ್ಷಿಪಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕೃಸಾಷಾಟಙ್ುಸನ್ನತೀಾಃ॥237॥ 
 

ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕತರತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸದಾ ಪೂಣಯಮನ್ ೀರರ್। 

ಏವಂ ಸಮಾಾರ್ಥಯತ್್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಶತಕ್್ೀನ್ ಪರಮಷಯಣಾ॥238॥ 
 

ತದ್ಾಕುಪಾರವಶ್ಯೀನ್ ಭಗವಾನಾತಮಭ ಾಃ ಸವರ್ಮ್। 

ಋಷೀಣಾಮತಚಿತ್ಾಹಾರಾನ್ ಬತಬತಝೀ ಸವಯಭ್ ೀಜನ್ಾಃ॥239॥ 
 

ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ತಸಾಯಜ್ಞರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ತರಾ ಬಕತಲಮಾಲರಾ। 

ಬತಭತಜ್ೀ ಮತನಿನಾ ದ್ತುಂ ತದ್ನ್ನಂ ಅಮೃತಪರಭಮ್॥240॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ ಭತಕುವತ ಶ್ರೀಶ್ೀ ಋಷ್ರ್ಾಃ ಕ್್ ೀಪಪೂರಿತ್ಾಾಃ। 

ತದಾ ಶತಕಂ ಿವೀಷ್ರ್ನ್ುಾಃ ಸಮತತುಸತಥವಯರಾಸನಾತ್॥ 

ಶಾಪಾನ್ತಗರಹಸಾಮರ್ಯಯಸಾಧ್ನಾಶಾ ತಪೀಧ್ನಾಾಃ ॥241॥ 
 

ತ್್ೀಷಾಂ ಮತಂ ತತ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಬಹಿರಾಗತಾಃ। 

ಪೂತ್ಾೆರಂ ಕೃತವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತೃಪತಹ್ೀತವ್ೀ। 

ತನ್ತಮಖಾಮಾೀಜಸಮ ಾತವಾರ್ತನಾ ತೃಪುಹ್ೀತತನಾ॥242॥ 
 

ಸತಧ್್ೀನಾವಾ ರ್ಥಾ ತೃಪಾುಸುದ್ವದ್ೀವ ಮತನಿಪುಙ್ುವಾಾಃ। 

ಶತಕಂ ಸನ್ ುೀಷ್ರಾಮಾಸತಾಃ ವಚನ್ೈಾಃ ಸ್ ುೀತರಮಿಶ್ರತ್್ೈಾಃ॥243॥ 
 

ಕೃಷಾಣಷ್ಟಮಾಯ ತತರ ವಾಸಂ ನ್ವಮಾಯಂ ಗತರತವಾಸರ್ೀ। 

ಪರಭಾತಸಮಯೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸುಾರಾನಿವತಾಃ॥244॥ 
 

ಪುನ್ಗಯರತ-ಡಮಾಹತಹಯ ಗತರತವಾರ್ೀ ಜಗದ್ತುರತಾಃ। 

ಚತತರಙ್ುಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಪತ್ಾಮಹಮ್॥245॥ 
 

ನಿಧ್ಾರ್ ಪುರತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಜಗಾಮ ಜಗಧಿೀಶವರಾಃ। 

ಅಸಾುದಿರ ಪರಸ್ತಥತ್್ೀ ಭಾನೌ ತಸ್ತಮನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಿೀಪತಾಃ॥246॥ 
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ಅಷ್ಟವಗಯಂ ಸವಂರ್ ಕೃತ್ಾವ ಕೃತಕ್ೌತತಕಮಙ್ುಲಾಃ। 

ಪದಾಮವತೀಂ ಸಾನಪಯಿತ್ಾವ ಗನ್ಧತ್್ೈಲ್ೀನ್ ಭ ಮಿಪ॥247॥ 
 

ಅಲಙ್ೃತಯ ವರಾಂ ಕನಾಯಮಲಙ್ಗ್ೆರ್ೈಮಯಹಿೀಪತಾಃ। 

ಗಜಮಾರ್ ೀಪಯ ತರಸಾ ಪುತರೀಂ ಪುತರೀಹಿತ್್ೀ ರತಾಃ॥248॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಪುತ್್ರೀಣ ಸಹ ಸಂರ್ತತಾಃ। 

ಪೂರ್ ೀಹಿತ್್ೀನ್ ಶಕ್್ರೀಣ ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ೀನ್ ನಿರ್ಯರೌ। 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ದ್ತರಷ್ತಟಕ್ಾಮೀ ರಮಾಪತಮ್। 

ಚತತರಙ್ುಬಲ್ೈಸಸವ್ೈಯಗರಜಾಶಾ ರರ್ ಸಂರ್ತತ್್ೈಾಃ॥250॥ 
 

ನ್ತಯಕ್್ೈಾಃ ನ್ಟ್ಕ್್ೈಶ್ೈವ ಸ ತ ಮಾಗಧ್ ಬನಿದಿವಾಃ। 

ಸ ುರ್ಮಾನ್ ೀ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ೈನ್ಯಮಧ್್ಯೀ ವಾಯರಾಜತ॥251॥ 
 

ರ್ಥಾಕ್ಾಶ್್ ೀ ಚನ್ರಬಿಮ್ಂ ನ್ಕ್ಷತರಗಣಮಣಡಲ್ೈಾಃ। 

ರಾಜಾ ದ್ದ್ಶಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಶಕ್್ರೀಣ ಪರಿದ್ಶ್ಯತಮ್॥251॥ 
 

ಗರತಡಸೆನ್ಧಮಾರ ಢಂ ಶ್ವೀತರ್ತ್ಾರದಿಿವರ್ತಯತಮ್। 

ಸತಕತಮಾರಂ ರ್ತವಾನ್ಂ ಚ ಸತನ್ದರಂ ಸತದ್ರಾನ್ನ್ಮ್॥252॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಸನ್ತುಷ್ಟಮನ್ಸಾ ಸ ರಥಾದ್ವರತಹಯ ಚ॥253॥ 
 

ಪದಾಮವತೀಂ ಸವಪುತರೀಂ ಚ ನಿಧ್ಾರ್ ಪುರತ್್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ಪುರಸೃತಯ ಚ್ೀದ್ಂ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್॥254॥ 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ ಉವಾಚ 

ಧ್ನ್ ಯೀಽಹಂ ಕೃತಕೃತ್್ ಯೀಽಹಂ ಸವಗಯಮಾಗಯಂ ಸಮಾಸ್ತಥತಾಃ॥255॥ 
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ಏತಸ್ತಮನ್ನೀವ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತ್ಾಂ ಗತಾಃ। 

ದ್ದ್ಶಯ ರಾಜ ಶಾದ್ ಯಲಂ ನಾರದ್ೀನ್ ಪರದ್ಶ್ಯತಮ್॥256॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ದಿೀಘ್ಯಶಮಶತರಂ ದಿೀಘ್ಯಬಾಹತಂ ಸವಯದಾ ದಿೀಘ್ಯದ್ಶಯನ್ಮ್। 

ಶವಶತರಂ ತವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಪಶಯ ಮಾಧ್ವ ಭ ಮಿಪಮ್॥257॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಧ್ನ್ಯಂ ನಾರದ್ ಮೀ ಜನ್ಮ ರ್ದಾಕ್ಾಽದ್ಯ ಬಾನ್ಧವಾಃ। 

ಸಮ್ನ್ಧಸ ು್ೀನ್ ಸಮಾಾಪುಾಃ ಕಂ ಮರಾಽಚರಿತಂ ಪುರಾ॥258॥ 
 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ರಾಜಾ ಸತಯಪರಾಕರಮಾಃ। 

ದಾವರತ್್ ೀರಣಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ದ್ದ್ಶಯಂ ಹ॥259॥ 
 

ಪೂಜರಾಮಾಸ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ವಸನಾಭರಣಾದಿಿವಾಃ। 

ಗನ್ಧತ್್ೈಲ್ೀನ್ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಜಾಮಾತ್ಾರಮಪೂಜರ್ತ್॥260॥ 
 

ತ್ಾಂ ದ್ದ್ಶಯ ಜಗದ್ ಯೀನಿಾಃ ಕಮಲಾಕ್ಷಿೀಂ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ। 

ಪದಾಮವತೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸೌ ವಾಹನಾದ್ವರತಹಯ ಚ॥261॥ 
 

ಅನ್ ಯೀನಾಯಲ್ ೀಕನ್ಂ ರಾಜನ್ ಚಕ್ಾರತ್್ೀ ಸಂಸ್ತಥತ್ೌ ತತಾಃ। 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಯೀ ಭಕ್ಾುಸ ು್ೀನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಪರಿರ್ೀಿವರ್ೀ॥262॥ 
 

ನ್ಗದಾಯವಾನಿಲರಾಂ ದ್ತಗಾಯಮಾಸಾದ್ಯ ಭಕುತಾಃ। 

ಪದಾಮವತಯನ್ತಗ್ ೀ ಮಾಯಿೀ ದ್ೀವಿೀಂ ನ್ತ್ಾವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥263॥ 
 

ವರಂ ರ್ರಾಚ್ೀ ಗ್ ೀವಿನ್ದಾಃ ಕತರತ ಭಾರಾಯಮಿಮಾಮಿತ। 

ಪದಾಮವತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿೀ ಸಾ ವವ್ರೀ ವರಮತತುಮಮ್॥264॥ 
 

ಪತ ಕತರತ ರಮಾನಾರ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗನ್ಮರ್ಮ್। 

ಇತ ಸತುತ್ಾವ ಚ ಸಾದ್ೀವಿೀಂ ನ್ತ್್ವೈರಾವತಮಾಶ್ರತ್ಾ॥265॥ 
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ಗರತಡಸೆನ್ಧಮಾರ ಢ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ। 

ದಿೀಕ್್ೈಸ್ೈಲಸಮಂಸ್ೆೈಾಃ ಸಹಸಾರರ್ತತ ಸಙ್ಖಯಕ್್ೈಾಃ ॥266॥ 
 

ಲಾಜಾನ್ ಪುಣಾಯಕ್ಷತ್ಾಂಶಾ ವಿಕರದಿಾಾಃ ಇತಸುತಾಃ। 

ಸತುವದಿಾಾಃ ವನಿದವೃನ ದ್ೈಶಾ ಸಸ ತ್್ೈಾಃ ಮಾಗಧ್್ೈರಪ॥268॥ 
 

ಆಶ್ೀವಾಯದ್ಂ ಪರಕತವಯದಿಾಾಃ ವ್ೀದ್ ಘ ೀಷ್ಪುರಸಸರಮ್। 

ಬರಹಾಮದಿಿವಸಸರಶ್ರೀಷ ಠ್ೈಾಃ ಭ ಸತರ್ೈಾಃ ಶತಕಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ॥269॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರಪಶಯದಿಾಾಃ ಹಿರನಾರಿೀಜನ್ೈವೃಯತಾಃ। 

ವಿೀಣಾ ವ್ೀಣತ ಮೃದ್ಙ್ಗ್ುಂಶಾ ಪಣವಾನ್ಕ ದ್ತನ್ತದಿವೀನ್॥ 270॥ 
 

ವಾದ್ರ್ದ್ಘಜಯನ್ೈಶಾಾನ್ೈಾಃ ವಾರನಾರಿೀಗಣ್ೈಸುಥಾ। 

ಗನ್ಧವ್ೈಯಗಾಯನ್ನಿಪುಣ್ೈಾಃ ಸ ತ್ಾಮಾತ್್ಯೈಶಾ ಸಂರ್ತತಾಃ॥271॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪರಾರ್ಣಾಃ। 

ಪದಾಮವಾಯ ಸಮೀತಂ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಸಮಾರಮಮ್॥272॥ 
 

ಸಞ್ಚಾರರ್ನ್ ಸಮನಾುಚಾ ನಾರಾರ್ಣಪುರ್ೀ ಶನ್ೈಾಃ। 

ರಮಾಾಸ್ಮಭೈರಿಕ್ಷತದ್ಣ ಡ್ೈಾಃ ಪೂಗಿೀಪೀತ್್ೈರಲಙ್ೃತಮ್॥273॥ 
 

ರಸಾಲಪಲಿವರ್ತತ್್ೈಾಃ ಪೂಣಯಕತಮಾೈರಲಙ್ೃತಮ್। 

ಮತಕ್ಾುಜಾನ್ವೃತ್್ೈಶಾಾನ್ಯೈಾಃ ಪದ್ಮರಾಗವಿರಾರ್ಜತ್್ೈಾಃ॥274॥ 
 

ವಜ್ೈಾಃ ವ್ೈಢ ರ್ಯ ಖ್ಚಿತ್್ೈಾಃ ಇನ್ದರನಿೀಲಸಮಪರಭ್ೈಾಃ। 

ತಥಾ ಮರಕತಪರಖ್ೈಾಃ ತ್್ ೀರಣ್ೈರತಪಶ್್ ೀಿವತಮ್॥275॥ 
 

ಕತಙ್ತೆಮೀದ್ಕಸಮ ಾಣಯಲಸತೆನ್ೆಭಾಜನ್ೈಾಃ। 

ಸ್ತರೀಿವನಿೀಯರಾಜರ್ನಿುೀಿವೀ ರಾಜಮಾನ್ಚತತಷ್ಾರ್ಮ್॥276॥ 
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ವಿೀರ್ಥತರರ್ಂ ಪರಿಕರಮಯ ವಾಸತದ್ೀವಾಲರ್ಂ ರ್ರೌ॥277॥ 
 

ಪರವ್ೀಶರಾಮಾಸ ವರಂ ಸತಮನಿದರಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ರಮರಾ ಸಮನಿವತಮಾ। 

ತದ್್ನ್ತಧಖ್ಣಡಂ ಮತನಿವರ್ಯಗತಪುಂ ಬಲಂ ರ್ರೌ ಆತಮಕ್್ೀತನ್ೀಷ್ತ॥278॥ 
 

ರಿೀತರಸತು ಪಞ್ಾಘ್ಟಿಕ್ಾ ಸಮಭ ಚಾ ತದಾ ತತಾಃ। 

ಜಗಾಮ ಭವನ್ಂ ರಾಜನ್ ಸವಕೀರ್ಂ ರಾಜವಲಿಭ॥279॥ 
 

ತದಾಗತ್್ ೀ ಮಹಾರಾಜ ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ ೀ ಮಹಿೀಪತಾಃ। 

ಮಹಾರ ಕರತಣಂ ರಾಜನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಕ್ಷತಧ್ಾದಿಯತಾಃ॥280॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ವ್ೈವಾಹಿಕ ಜನಾಸಸವ್ೀಯ ಉಪವಾಸಪರಾರ್ಣಾಾಃ। 

ಅಹಂ ಚ ಮಮ ಪುತರಶಾ ಮಮ ಮಾತ್ಾ ಸತರಾದ್ರ್ಾಃ॥281॥ 
 

ಭಾರಾಯ ಪತವರತ್ಾ ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಕ್ಷತಧ್ರಾ ಪರಿಮೀಹಿತ್ಾಾಃ। 

ತ್್ೀಷಾಮನ್ನಂ ಮಹಾರಾಜ ಭಕ್ಷ್ಆಮಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ॥282॥ 
 

ಪ್ರೀಷ್ಣಿೀರ್ಂ ಸತವರತುಾಂ ಋಷೀಣಾಮ ಧ್ವಯ ರ್ೀತಸಾಮ್। 

ಪಾಕಸುಾತರ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕತಯವಯೀ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಾ॥283॥ 
 

ಮಮಾಪ ಚ ಪರೀಕ್ಷಣಈರ್ಂ ಪಕ್ಾವನ್ನಂ ರಾಜಸತುಮ। 

ವಾಸತದ್ೀವ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಸತಧ್್ೀಶ್್ ೀಽಬರವಿೀದ್ ಹರಿಮ್॥284॥ 

ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ ಉವಾಚ 

ಇದ್ಂ ಶರಿೀಂರ ಜಗದಿೀಶ ರಾಜಯಂ ತವದಿೀರ್ಮೀತದಿಧ ಮತಕತನ್ದಮ ತ್್ೀಯ। 

ನ್ರ್ ೀ ರ್ಥಾ ಲ್ ೀಕಗತಂ ಪರಪನ್ನಾಃ ತಥಾ ಮಮಾನ್ನ್ು ವಿಮತಹಯಸ್ೀ ತವಮ್॥285॥ 
 

ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಮಹಾರಾಜ ಜಗಾಮ ಭವನ್ಂ ಸವಕಮ್। 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಪಾಕಂ ರಾಜಾ ಹವಿಭತಯಜಾ॥286॥ 
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ಋಷೀಣಾಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ತಷಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ರತರಯೀಷತ್ಾಮ್। 

ರಾಜನ್ನಮಪಯರಾಮಾಸ ವಿಪಾರಣಾಂ ಚಾನ್ನಕ್ಾಙ್ಷಣಾಮ್॥287॥ 
 

ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕೃತವನ್ುಸ ು್ೀ ಭಕ್ಾಯನ್ನ ರಸಸಂರ್ತತಮ್। 

ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸಾದ್ರಾಃ॥288॥ 
 

ಅನ್ಂ ಬಹತವಿಧ್ಂ ಸಮಾಷ್ಂ ಮಧ್ತಸಂರ್ತತಮ್। 

ಸವರ್ಂ ಸಮೀತಯ ರಾಜ್ೀನ್ ದರೀಽಕಲಾರ್ತ್ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ॥289॥ 
 

ಬತಭತಜ್ೀ ಪುರತಷ್ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಲಕ್ಾಮಯ ಚ ಪರಮೀಶ್ಠನಾ। 

ಮಾತ್ಾರಚ ಸಹಿತ್್ ೀ ರಾಜನ್ ಸಶ್ೀಷ್ ೀ ಗರತಡಾನಿವತ್ಾಾಃ॥290॥ 
 

ದ್ತ್ಾವ ವಸಾರಣಿ ಜಾಮಾತತಾಃ ಶ್ರೀಪತ್್ೀನ್ೃಯಪ। 

ಜಗಾಮ ಭವನ್ಂ ರಾಜಾ ವಾಸತದ್ೀವಾಜ್ಞರಾ ತದಾ॥291॥ 
 

ಗತ್್ೀ ರಾಜ್ಞಿೀ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸತಸಖಾನಿವತಾಃ। 

ನಿದಾರಂ ಚಕ್ಾರ ವಿಧಿವನಿನದ್ ೀಯಷ್ ೀಽಪ ಸತಖಾಸನ್ೀ॥292॥ 
 

ಏವಂ ಗತ್ಾ ಚ ಸಾ ರಾತರಾಃ ಪರಭಾತಸಮಯೀಽಭವತ್। 

ಪೂವಯದ್ೀವಗತರ್ ೀವಾಯರಾಃ ಸಮಪಾರಪುೀ ದ್ಶಮಿೀದಿನ್ೀ॥293॥ 
 

ಸಮತತಥತ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಃ ಕೃತಮಙ್ುಲಮಜಜನ್ಾಃ। 

ವಸ್ತಷ್ಠಮಬರವಿೀದ್ ರಾಜನ್ ಭಗವಾನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ॥294॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ನ್ ಮರಾ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಲಕ್ಾಮಯ ಚ ಪರಮೀಷಠನಾ। 

ಮಾತ್ಾರ ಪುರ್ ೀಹಿತ್್ೀನಾಽಪ ವರ್ಂ ಪಞ್ಚಾನ್ನ ವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ॥ 295॥ 
 

ರಾಜ್ಞಸತು ಭವನ್ೀ ರಾಜಾ ರಾಜಪತನೀ ಪತವರತ್ಾ। 

ಕನಾಯ ಪುರ್ ೀಹಿತ್್ ೀ ಭಾರತ್ಾ ತ್್ೀಽಪ ಪಞ್ಚಾನ್ನವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ॥296॥ 
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ಏವಮತಕ್ಾುಾ ವಸ್ತಷ್ಠಂ ತತ ಪುರ್ ೀಹಿತಮರಿನ್ದಮ। 

ಕತಬ್ೀರಮಬರವಿೀದ್ ರಾಜನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥297॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಗಚಾ ರ್ಕ್ಷಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾನ್ಂ ವಿಪರಕ್ಾರಣಾತ್। 

ಇತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತವಾ ರ್ಕ್ಷರಾಡ್ ರಾಜಸತುಮಮ್॥ 

ಗತ್ಾವಽಹ ಭಾರತೀಂ ಪುಣಾಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಭಾಷತಮ್॥298॥ 

ಕತಬ್ೀರ ಉವಾಚ 

ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಋಷಮತಖಾಯನಾಂ ಕತಯವಯಂ ಪೂವಯಮೀವ ಹಿ। 

ಮಹ ತಯಕ್ಾಲಂ ರಾತ್ೌರ ತತ ನಾಜಡಿಕ್ಾನಾಂ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ॥299॥ 
 

ತ್ಾಽಸಾಧ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜ ರಾತ್ೌರ ಬಾರಹಮಣಭ್ ೀಜನ್ಮ್। 

ಇತ ಸನಿದಶಯ ರಾಜಾನ್ಂ ಕತಬ್ೀರಾಃ ಪುನ್ರಾಗತಾಃ॥300॥ 
 

ತಥಾ ಚಕ್ಾರ ರಾಜಷಯಭ್ ೀಯಜನ್ಂ ಬರಹಮವಾದಿನಾಮ್। 

ದ್ದೌ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ನಿಷ್ೆಂ ತ್ಾಮ ್ಲಂ ಚ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್॥301॥ 
 

ಏವಂ ಭ ತ್್ೀ ಪಹಿೀಪಾಲಾಃ ಕಲಾಯಣದಿವಸ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಶತಕರವಾರ್ೀ ದ್ಶಮಾಯಂ ಚ ಸಾರ್ಙ್ಗ್ೆಲ್ೀ ವಿರ್ನ್ನೃಪಾಃ॥302॥ 
 

ಚತತರಙ್ುಬಲಂ ಸರ್ ನಿಧ್ಾರ್ ಪುರತಸತಸತಮ್। 

ವಸತದಾನ್ಂ ಮಹಾರಾಜ ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ಂ ಚ ಸ್ ೀದ್ರಮ್॥303॥ 
 

ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ಪುರಸೃತಯ ಸತಹೃತಸಮ್ನಿಧಬಾನ್ಧವಾನ್। 

ಐರಾವತಂ ಮಹಾನಾಗಂ ರತನಕಮ್ಲಭ ಷತಮ್॥304॥ 
 

ಮೀರ್ಘರವ್ೀಣ ಸಂರ್ತಕುಂ ಬದ್ಧಘ್ಣಾಟಕತಲಾನಿವತಮ್। 

ಚತತದ್ಯನ್ುಂ ಮಹಾರಾವಂ ಕಣಯಬನ್ಧ ಸತಚಾಮರಮ್॥305॥ 
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ಪುರನ್ದರಂ ಪುರಸೃತಯ ಗಜಮೈರಾವತಂ ತಥಾ। 

ಆಹಾವನ್ಕ್ಾರಣಾತ್ ಪಾರಪುಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಲರ್ಂ ತದಾ॥306॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ ಮಹಾಗೃಹ್ೀ ರಾಜನ್ ಅರ್ತತಸುಮಾಶ್್ ೀಿವತ್ಾಮ್। 

ಸಭಾಂ ಚಕ್ಾರ ರತ್ಾನಢ್ಾಯಂ ವಿಶವಕಮಾಯ ವಿಭ್ ೀಾಃ ಪರರಾಮ್॥ 307॥ 
 

ತತ್ಾರಸನ್ೀ ಮಹಾಭಾಗ ಬರಹಾಮದಾಯ ಸವ್ೀಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ। 

ವಿಶಾವಮಿತ್್ ರೀ ಭರದಾವಜ್ ೀ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಗೌತಮಸುಥಾ॥308॥ 
 

ಭೃಗತರತರಾಃ ಪುಲಸಯಶಾ ವಾಲ್ಲೀಕಮಿಯರ್ಥಲ್ೀಶವರಾಃ। 

ವ್ೈಖಾನ್ಸಾಶಾ ದ್ ವಾಯಸಾ ಮಾಕಯಣ ಡ್ೀಯೀಽರ್ ಗಾಲವಾಃ॥309॥ 
 

ದ್ಧಿೀಚಿಶಾಯವನ್ ೀ ರಾಜನ್ ಸನ್ಕಶಾ ಸನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 

ಏತ್್ೀ ಶ್ರೀಷ್ಠತಮಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತನ್ಯೀ ವಿೀತಕಲಮಷಾಾಃ॥310॥ 
 

ಜಟಾಮತಕತಟ್ಭ ಷ್ಙ್ು ಜವಲತೃಷಾಣರ್ಜನಾಮ್ರಾಾಃ। 

ಕಶಯಪಂ ತತ ಪುರಸೃತಯ ಸಮಾಸ್ತೀನಾಾಃ ಸಭಾನ್ುರ್ೀ॥311॥ 
 

ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ರತನಕಮ್ಲಮಾಸ್ತಥತಾಃ। 

ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ಸುಸ ಥೌ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತ್ಾಮಹಾಃ॥312॥ 
 

ತತಸಭಾದಾವರಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಜಾ ಸತಯಪರಾಕರಮಾಃ। 

ಪುರ್ ೀಹಿತಂ ಪುರಸೃತಯ ಸಮಾಾಪುೀ ಹರಿಸನಿನಧಿಮ್॥313॥ 
 

ಸಮತತುಸ ಥೌ ವಾಸತದ್ೀವೀ ದ್ೃಷಾಟಾರಾಜಾನ್ಮಾಗತಮ್। 

ಪರಿರಮಾಣಮಾಸಾದ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥314॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಭವಾನ್ ಶ್ರೀಷ್ಠತಮೀಽತಯನ್ುಂ ವೃದ್ ಧೀಽಸ್ತ ನ್ೃಪಸತುಮ। 

ಕಮರ್ಯಮಾಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಮದ್ುೃಹಂ ರಾಜಸತುಮ॥315॥ 
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ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ಂ ತತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಮಾಹಾವನ್ೀ ನಿಯೀಜರ್। 

ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀ ಪುರ್ ೀಹಿತಮಭಾಷ್ತ॥316॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ವಿಲಮ್ಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ ಕಸಾಮತ್ ಪೂಜಾಂ ಕತರತ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 

ಸ ರಾಜವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಧ್ರಣಿೀಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥ 

ಗತರತರತವಾಚ 

ಅರತನ್ಧತೀಂ ಪುರಸೃತಯ ಕತರತ ಪೂಜಾಂ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 

ಸಾ ಸಮಾರಮಾತ್ ಸಮತತ್ಾಥರ್ ಬಾಷ್ಟಪನಿದಗಧಲ್ ೀಚನಾ॥318॥ 
 

ಮತಖ್ಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕೃಷ್ಣಸಯ ನ್ೃಪವಲಿಭಾ। 

ಮತ್ಾವ ಕೃತ್ಾರಾರ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಮಾನ್ದಪರಿಪೂರ್ಜತ್ಾ॥319॥ 
 

ಸಲಜಾಜ ಪೂಜರಾಮಾಸ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಮ್। 

ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾಯೀಷತಸಸವಾಯ ವಿಸಮರಾಕತಲಮಾನ್ಸಾ॥320॥ 
 

ಪಾರಹತಾಃ ಪರಹೃಷ್ಟಹೃದ್ರಾಾಃ ಧ್ರಣಿೀಂ ರಾಜವಲಿಭಾಮ್॥ 321॥ 

ಯೀಷತ ಉಚತಾಃ 

ಕಂ ತವರಾ ಚರಿತಂ ಪುಣಯಂ ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ ಹ್ೀ ಧ್ರ್ೀ। 

ವಾಸತದ್ೀವಾಚಯನ್ವಿಧ್ೌ ನಿಮಿಯತ್ಾ ಪರಮೀಷಠನಾ॥322॥ 
 

ರಾ ತವಮತಥಂ ಪೂಜರ್ಸ್ತ ಸಾಕ್ಾನಾನರಾರ್ಣಂ ಸವರ್ಮ್। 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಸಂಸತುತ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಧ್ರಣಿೀ ರಾಜವಲಿಭಾ॥323॥ 
 

ತ್್ೈಲಕಪೂಯರ ಗನ ಧ್ೀನ್ ಚನ್ದನ್ೀನ್ ಸತಗನಿಧನಾ। 

ಅಚಯರಾಮಾಸ ಕಲಾಯಣಿೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸತರ್ೀಶವರಮ್॥ 

ವಸ್ರೈನಾಯನಾವಿಧ್್ೈಾಃ ರತ್್ನೈಾಃ ಮತಕ್ಾುನಿಮಿಯತಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ। 

ತತಾಃ ಪುರ್ ೀಹಿತ್ಾಜ್ಞಪುಾಃ ಪುರಾಣಪುಷ್ ೀತುಮಮ್॥324॥ 
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ಗಜಮಾರ್ ೀಪರ್ದ್ ರಾಜಾ ಜಾಮಾತರಮನಾಮರ್ಮ್। 

ಸಹಿತ್್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ಬರಹಮಣಾ ಶಮತಾನಾ ತಥಾ॥325॥ 
 

ಕತಬ್ೀರ್ೀಣಾಹಿರಾಜ್ೀನ್ ಗರತಡ್ೀನಾಗಿನನಾ ತರ್ಆ। 

ವಾರ್ತನಾ ವರತಣಏನಾಽಪ ರ್ಮೀನ್ ಮರತತ್ಾಙ್ುಣ್ೈಾಃ॥326॥ 
 

ಅಷ್ಟಿವಾಃ ವಸತಿವಶಾಾಪ ರತದಾರದಿತಯ ಪುರ್ ೀಗಮೈಾಃ। 

ಸವಸ್ತರೀಿವಾಃ ಸಹಿತ್್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಸಹ ಶ್ರೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶವರಾಃ॥327॥ 
 

ವಸ್ತಷಾಠದಿ ಮತನಿಶ್ರೀಷ ಠ್ೈ ಸದಾರ್ೈಾಃ ಸಮತಮತಖ್ೈಸುಥಾ। 

ಜಗಾಮ ರಾಜಭವನ್ಂ ರತನತ್್ ೀರಣಮಣಿಡತಮ್॥328॥ 
 

ನಾನಾಜನ್ಸಮಾಕೀಣಯಂ ನಾನಾಲಙ್ಗ್ೆರಮಣಿಡತಮ್। 

ಮಹಾವಾದ್ಯಸವನ್ೈರ್ತಯಕ್್ ುೀ ದಿೀಪಾರ್ತತವಿದಿೀಪತಮ್॥329॥ 
 

ಜಾಮಾತೃ ಸಹಿತ್್ ೀ ರಾಜಾ ದಾವರತ್್ ೀರಣಸನಿನಧ್ೌ। 

ಚತತರಙ್ುಬಲಂ ಮತಕ್ಾುಾ ಗೃಹಾನ್ುಗಯನ್ತುಮತದ್ಯತಾಃ॥330॥ 
 

ತತ್ಾರನ್ುರ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನಿೀರಾಜಯಿತತಮಾಗತ್ಾ। 

ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ನೃಪತ್್ೀಭಾಯರಾಯ ಕತಙ್ತೆಮೀದ್ಕಭಾಜನ್ಮ್। 

ಸಮಾದಾರ್ಽಶತ ಕಲಾಯಣಿೀ ವಾಸತದ್ೀವಮಪೂಜರ್ತ್॥331॥ 
 

ರದಾವ ಪಶ್ನ್ಮಹಾರಾಜ ತದಾವರನಿಕಟ್ೀ ನ್ೃಪಾಃ। 

ತತಾಃ ಪಶಾಾಚಿಾರೀನಿವಾಸಾಃ ಪಾರವಿಶದ್ ರಾಜಮನಿದರಮ್॥332॥ 
 

ದಾವರಾಣಯತೀತ್ಾಯಽರ್ ಬಹ ನಿ ಮಾಧ್ವೀ ರಾಜ್ಞಾ ಸಮೀತ್್ ೀ ಭವನ್ಂ ಪರವಿಶಯ। 

ರತ್ಾನಸನ್ೀ ರಾಜವಿನಿಮಿಯತ್್ೀ ಹರಿಾಃ ರರಾಜ ರಾರ್ಜೀವಸಮಾನ್ ನ್ೀತರಾಃ॥333॥ 
 

ಚತತಸುಮಾಾಂ ರತನವ್ೀದಿೀಮದಿಷಾಠಪಯ ಖ್ಗಧ್ವಜಮ್। 

ಪರಿವಾರ್ಯ ಚ ತಸತಥಸ ು್ೀ ಮತನ್ಯೀ ವಿೀತಕಲಮಷಾಾಃ॥334॥ 
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ಬರಹಮಣಾಮಗರತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾ ರ್ಥಾಸತಖ್ಮ್। 

ಸವಣಾಯಸನ್ೀ ಸಮಾಸ್ತೀನಾಾಃ ಪಶಯನ್ ುೀ ನ್ರ್ನ್ ೀತಸವಮ್॥335॥ 
 

ಸಾಽಪ ಸಾನತ್ಾವ ಮಹಾರಾಜ ತ್್ೈಲ್ೀನ್ ಚ ಸತಗನಿಧನಾ। 

ಅಲಞ್ಾಕ್ಾರಾಲಙ್ಗ್ೆರ್ೈಾಃ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಂ ರಾಜವಲಿಭಾ॥336॥ 
 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀತ್್ ೀರ್ಂ ಹ್ೀಮಕತಮಾಪರಪೂರಿತಮ್। 

ಸಮಾನಿೀರ್ ಬಾರಹಮಣ್ೈಶಾ ಹರಿಪಾದಾವನ್ೀಜನ್ಮ್॥337॥ 
 

ಸಙ್ೆಲಾಂ ವಿಧಿವಚಾಕ್್ರೀ ಕನಾಯದ್ನ್ಸಯ ಸಾದ್ರಮ್। 

ತತಶಾಕ್ಾರ ರಾಜ್ೀನ್ದ್ರ ಮಧ್ತಪಕಯಂ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ॥338॥ 
 

ಪುರ್ ೀಹಿತ್್ ೀಕುಮನ ದ್ರೀಣ ತಸಯ ಪಾದಾವನ್ೀಜನ್ಮ್। 

ಸಹಸರಶಈಷಾಯ ಪುರತಷ್ ಇತಮನ್ರಂ ಸಮತಚಾರನ್॥339॥ 
 

ಧ್ರಣಾಯ ಸಾರವಿತ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಸಾವಮಿತೀರ್ಯಜಲ್ೈ ಶತಭ್ೈಾಃ। 

ಹರಿಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಪುಣಯ ದ್ಧ್ಾರ ಶ್ರಸಾ ನ್ೃಪಾಃ॥340॥ 
 

ಭಾರ್ತಯಪುತರಂ ಭಾರತರಂ ಚ ಭವನ್ಂ ಕ್್ ೀಶಮೀವ ಚ। 

ಗಜಾಗಾರಂ ರಥಾಗಾರಂ ವಸಾರಗರಂ ಚ ತಜಜಲ್ೈಾಃ। 

ಮಾಜಯರಾಮಸ ರಾಜ್ೀನ್ದರಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪರಾರ್ಣಾಃ॥341॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಅದ್ಯ ಮೀ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ರ್ಜೀವಿತಂ ಚ ಸತರ್ಜೀವಿತಮ್। 

ಅದ್ಯ ಮೀ ಪತರಸತುಷಾಟಾಃ ವಾಸತದ್ೀವಪದ್ ೀದ್ಕ್ಾತ್॥342॥ 
 

ಏವಮತಕುವಾ ಮಹಾರಾಜಾಃ ಕನಾಯಂ ಕಮಲಲ್ ೀಚನಾಮ್। 

ಆಲಞ್ಾಕ್್ರೀ ವಿಚಿತ್್ೈಸಾಮಮಲಙ್ಗ್ೆರ್ೈಾಃ ಮಹಿೀಪತ್್ೀ॥343॥ 
 

ತತಸತಯ ಘ್ಣಟಿಕ್ಾಘ ೀಷ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ದ್ೈವಚಿನ್ುಕಾಃ। 

ಸತಮತಹ ತ್್ ೀಯಽರ್ಮಿತ್್ಯೀವ ಮಙ್ುಲಾಷ್ಟಟ್ಕಮಬತರವನ್॥344॥ 
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ಆಕ್ಾಶರಾಜ ಉವಾಚ 

ಅತಗ್ ೀತರ ಸಮತದ್ ಾತ್ಾಂ ಸತವಿೀರಸಯ ಪರಪೌತರಕ್ಾಮ್। 

ಸತಧ್ಮಯಣಶಾ ಪೌತರೀಂ ತ್ಾಂ ಪುತರೀಮಾಕ್ಾಶಭ ಪತ್್ೀಾಃ॥345॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪಾರಕ್ಷಿಪದ್ ರಾಜಾ ಧ್ರಣಾಯಸಾರವಿತ್ಾಂ ತದಾ। 

ಮನ್ರ ಪೂತ್ಾಂ ಸಾವಮಿತೀಥಾಯಧ್ಾರಾಂ ಸಕನ್ಕ್ಾಂ ಕರ್ೀ॥ 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ದೌ ಪದಾಮವತೀಂ ನ್ೃಪಾಃ॥346॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಉವಾಚ 

ಪರಪೌತರಸಯ ರ್ರಾತಿಚ ಪೌತರಸಾಯಮಿತತ್್ೀಜಸಾಃ। 

ಶ್ರಸ್ೀನ್ಸಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ವಸತದ್ವಸಯ ಭ ಪತ್್ೀಾಃ॥ 347॥ 
 

ಪುತರಸಯ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಗ್ ೀತ್್ರೀ ವಾಸ್ತಷ್ಠ ಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ। 

ಜಾತಸಾಯತರಕಲ್ ೀತಾನಾನಂ ಕನಾಯ ಕನ್ಕಭ ಷತ್ಾಮ್। 

ಗರಹಿಷಾಯಮೀ ವರ್ಂ ರಾಜನ್ ತವ ಪುತರೀಂ ನ್ೃಪೀತುಮ॥348॥ 
 

ಕನಾಯದಾನ್ಂ ತತಾಃ ಕೃತ್ಾವ ಭ ಪಾಲ್ ೀ ವರದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್। 

ಕ್್ ೀಟಿಸಙ್ಗ್ಖಯನ್ ನಿಷ್ೆಪುಞ್ಚಜನ್ ದ್ತುವಾನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತಾಃ। 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ನ್ರಾಶ್ಂ ತತ ಭಗವಾನಾಹ ಭ ಮಿಪಮ್॥349॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ದಾತವಯಂ ಕಂ ತವರಾ ರಾಜನ್ ಪುತರಸಯ ತವ ಭ ಪತ್್ೀ। 

ವಿವಾರಕಮಯ ನಿಪುಣ್ ೀ ಭವಾನ್ ದಾನ್ಪರಾರ್ಣಾಃ। 

ದ್ದ್ಸವ ಭ ಷ್ಣಾನ್ಯಙ್ು ಬಹತರತ್ಾನನಿವತ್ಾನಿ ಚ॥350॥ 
 

ಇತತಯಕ್್ ುೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ಭ ಷ್ಣಾನಿ ದ್ದೌ ನ್ೃಪಾಃ॥351॥ 
 

ಕರಿೀಟ್ಂ ಶತಭಾರಂ ತತ ಕಟಿಕ್ಾಙ ಾ್ೀಂ ಚ ತ್ಾವತೀಮ್। 

ಕ್್ ೀರ್ ರನ್ ಪುರ್ೀ ದಿವ್ಯೀ ತದ್ಧ್ಯಂ ಚ್ೈವ ಪಾದ್ತಕ್ಾಮ್॥352॥ 
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ಪದ್ಕ್ಾನಿ ದ್ದೌ ಸಪಾುನ್ಯನ್ರ್ಘಯಯಣಿ ನ್ೃಪೀತುಮಾಃ। 

ಮಾಲ್ಲಕ್ಾಂ ಮೌಕುಕ್ಾನಾಂ ಚ ಭತಜಭ ಷ್ಣರ್ತಗಮಕಮ್॥353॥ 
 

ಕಣಯಭ ಷೌ ಮೌಕುಕ್ಾಢ್ೌಯ ಅಂಸಪರ್ಯನ್ುಲಮಿ್ನೌ। 

ಕಙ್ೆಣ್ೀ ರತ್ಾಮಣಿಕ್್ಯೀ ವಜರವ್ೈಢ ರ್ಯನಿಮಿಯತ್್ೀ॥354॥ 
 

ದಾವತಂಶತ್ ಭರಸಂರ್ತಕ್ ು್ೀ ಅನ್ಘಯೀಯ ದ್ತುವಾನ್ ನ್ೃಪಾಃ। 

ಭ ಷ್ಣಾನ್ಯಙ್ತುಲ್ಲೀರಾಂಶಾ ದ್ಶಾನಾಂ ವಿೀರಮತದಿರಕ್ಾಮ್॥355॥ 
 

ಕಟಿಸ ತರಂ ಸವಣಯಮರ್ಂ ವರವಜರ ಸಮನ್ವ ತಮ್। 

ಏಕ್ಾದ್ಶ ಶತೀಭಾರಂ ಬಹತರತನಸಮನಿವತಮ್॥356॥ 
 

ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಚ ತತ್್ ೀ ರಾಜಾ ದ್ತುವಾನ್ ಮಧ್ತರ್ಘತನ್ೀ। 

ದ್ದೌ ಭ್ ೀಜನ್ಪಾತರಂ ಚ ಷ್ಷಟಭಾರರ್ತತಂ ಪರಭ್ ೀಾಃ॥357॥ 
 

ಲಘ್ಚಪಾತರಸಮೀಪ್ೀತಂ ಬೃಹತ್ಾಾತರಂಮಪಾಂ ತಥಾ। 

ಕಮಬಲಾನಾಂ ಚತಾಃಷ್ಷಟಂ ದ್ತುವಾನ್ ರಾಜಸತುಮಾಃ॥358॥ 
 

ಭ ಷ್ಣ್ೈಭ ಷತ್ಾಙ್ುಸಯ ಕನಾಯದಾನ್ಮಥಾಕರ್ ೀತ್। 

ಕನಾಯಪರವರಮ ಚ್ೀಽರ್ ಕನಾಯದಾನ್ಮಥಾಕರ್ ೀತ್॥359॥ 
 

ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಚ ತಶಾಕ್್ರೀ ರಾಜ್ೀನ್ದರಸಸಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ। 

ಪೂಜಯಿತ್ಾವ ಜಗನಾನರ್ಂ ಗನ್ಧವಸಾರನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಾಃ॥360॥ 
 

ಕಙ್ೆಣಂ ಬನ್ಧರಾಮಾಸ ವಾಸತದ್ೀವಕರಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ಪದಾಮವತ್ಾಯ ಕರಾಮಾೀಜ್ೀಽಬನ್ಧರ್ತ್ ಕಙ್ೆಣಂ ಗತರತಾಃ॥361॥ 
 

ತಥಾ ಮಾಙ್ುಲಯಸ ತರಸಯ ಬನ್ಧಂ ವ್ೈವಾಹಿಕಂ ತದಾ। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನಾಕ್ಾರರ್ತ್ ಸ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ॥362॥ 
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ಸಾವಿತರೀವ ಚ ಕಲಾಯಣಿ ಬಹತಪುತರವತೀ ಭವ। 

ಸವಯಲ್ ೀಕಸಯ ಜನ್ನಿೀ ಭವ ಮಙ್ುಲದಾಯಿನಿೀ॥363॥ 
 

ಇತಥ ಸತಮಙ್ುಲ್ಲೀ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಗಾರ್ನಿುೀಷ್ತ ಶತಭಾಶ್ಷ್ಾಃ॥364॥ 
 

ಸ್ತರೀರ್ಂ ತತ ಮಿಳಿಂತ ರಾಜಾ ಮಾಙ್ುಲಯಂ ಸ ತರಮತತುಮಮ್। 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ ಕೃತವಾನ್ ಸ ಪುರ್ ೀಹಿತ॥ 365॥ 
 

ತತಾಃ ಪುರ್ ೀಹಿತ್್ ೀ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸವಸುವಾಚನ್ಪೂವಯಕಮ್। 

ಮತನಿೀನಾಮಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ೀ ನ್ವರತ್ಾನಕ್ಷತ್ಾನ್ ದ್ದೌ॥ 366॥ 
 

ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಕರಸಾಶಾಯದಾರಜ್ಞಶಾಾಪ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ| 

ಬಬನ್ಧ ಸ ತರಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದಾಃ ಕಣ ಠ್ೀ ಮನ್ರ ನಿರ್ನಿರತಮ್॥367॥ 
 

ಮಾಙ್ುಲಯತನ್ತುನಾನ್ೀನ್ ಜಗರ್ಜಜೀವನ್ಹ್ೀತತನಾ। 

ಕಣ ಠ್ೀ ಬದಾನಮಿ ಸತಭಗ್ೀ ಚಿರಞ್ ಜ್ೀವ ಮರಾ ಸಹ॥368॥ 
 

ತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಮನ್ರೈಜಯದಿೀಶಮ ಧಿನಯ ರತ್ಾನಕ್ಷತ್ಾನ್ ವ್ೀದ್ವಿದ್ಾಃ ಪರಚಿಕ್ಷತಪುಾಃ। 
ತದಾ ನ್ೃಣಾಂ ತತರ ಮಹ್ ೀತಸವೀಽಭ ದ್ ಆಕ್ಾಶರಾಜಸಯ 

ಪುರಿೀನಿವಾಸ್ತನಾಮ್॥369॥ 
 

ವ್ೈವಾಹಿಕಂ ಸಮಾಥಾಯಽರ್ ಜಗಮತತಾಃ ಹ್ ೀಮಮಣಡಪಮ್। 

ಸವಯಂ ವ್ೈವಾಹಿಕ ವಿಧಿಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀಽರ್ ಸಮಾಪರ್ತ್। 

ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ ಕ್ಾರಾರಾಮಾಸ ಪದಾಮವತಯಞ್ಜಲಯಪಯತ್್ೈಾಃ॥370॥ 
 

ರ್ಜತಾಃಶಾಖಾಕರಮೀಣ್ೈವ ಜತಹಾವಗೌನ ಮಹಾಮತಾಃ। 

ಮತನಿಿವಾಃ ಸಹ ವಿದ್ವದಿಾಾಃ ಲಾಜಾಹ್ ೀಮಂ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ॥371॥ 
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ತಸ್ತಮ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಾರಾಜಾಃ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ಬರಹಮವಾದಿನಾ। 

ಗವಾಂ ಕ್್ ೀಟಿ ಸಹಸಾರಣಿ ಅಶಾವನಾಂ ಆರ್ತತಂ ತಥಾ। 

ವಸಾರಣಾಂ ನಿಚರ್ಂ ರಾಜನ್ ವಿಪ್ರೀಭ್ ೀರ್ ದ್ತುವಾನ್ ಪೃರ್ಕ್॥372॥ 
 

ಸವಯಂ ವ್ೈವಾಹಿಕ ವಿಧಿಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀಽರ್ ಸಮಾಪರ್ತ್। 

ಏವಂ ಮಹ್ ೀತಸವಾಃ ತತರ ಸಮಭ ದ್ ದ್ಶಮಿೀ ದಿನ್ೀ। 

ವಧ್ ವರೌ ಪರತಷಾಠಪಯ ಭ್ ೀಜನಾರ್ಯಂ ನ್ರ್ೀಶವರಾಃ॥ 373॥ 
 

ಅನ್ನಂ ಬಹತವಿಧ್ಂ ಸ ಪರಸ ಭಕ್ಷಯ ಸಮನಿವತಮ್। 

ಪರಮಾನ್ನಂ ಚ ಸಘ್ೃತಂ ಸಕ್ಷಿೀರಂ ಶಕಯರಾರ್ತತಮ್। 

ಪದಾಮವತ್ಾಯ ಚ ಸಹಿತಂ ಭ್ ೀಜರಾಮಾಸ ಮಾಧ್ವಮ್॥374॥ 
 

ಪುರ್ ೀಹಿತ್್ೀನ್ ಸಹಿತ್್ ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕೃತವಾನ್ ಹರಿಾಃ। 

ಮಾತ್ಾರ ಲಕ್ಾಮಯ ಚ ಸಹಿತಾಃ ಪುತ್್ರೀಣ ಸಹಿತಸುಥಾ॥375॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಭತಕುವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಸನಿನಧ್ೌ। 

ಲಕ್ಾಮಯ ಸಮೀತ್ಾ ಧ್ರಣಿೀ ತಥಾ ಬಕತಲಮಾಲರಾ॥376॥ 
 

ತತಾಃ ಪರಭಾತ್್ೀ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸತವಾಸ್ತನ್ಯೈಾಃ ಸತರ್ೀಶ್ತತಾಃ। 

ಮಜಜನ್ಂ ಕ್ಾರಾರಾಮಾಸತಾಃ ಗನ್ಧತ್್ೈಲ್ೈಸತಸನಿಮಯಲ್ೈಾಃ। 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಮಜಜನ್ಂ ತತರ ಅನ್ ಯೀನ್ಯ ಪರಿರಮಾಣಮ್॥377॥ 
 

ಸ ರಾಜಾ ವಿಪರಮತಖಾಯನಾಂ ಸತರಾಣಾಂ ಬಹತಭ್ ೀಜನ್ಮ್। 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಚ ಪುರತಷಾಣಾಂ ಚ ಬಹತಮಾನ್ಪುರಸಸರಮ್। 

ರ್ಥ್ೀಷ್ಟಂ ದಾಪರಾಮಾಸ ಹೃಷ್ಟ ಆಕ್ಾಶಭ ಮಿಪಾಃ॥378॥ 
 

ಅಪೂಪಾನ್ ವಿವಿಧ್ಾನ್ ದಿವಾಯನ್ ಸ ಪಶಾಕ್ಾದಿಕ್ಾಂಸುಥಾ। 

ಘ್ೃತಕತಲಾಯಂ ಕ್ಷಿೀಕತಲಾಯಂ ದ್ಧಿಕತಲಾಯಂ ತತಾಃಪರಮ್॥ 379॥ 
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ತತಾಃ ಉದ್ಧೃತಯ ನಿಕ್ಷಿಪುಂ ಬಹಿಭತಯಕುವತ್ಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್। 

ಇಚಿಾಷ್ಟ ಪತರ ಜಾನಾಂ ಚ ಪುಷ್ೆಲಾನಾದಿ ಸಂರ್ತತಮ್। 

ಸಾರಮೀರ್ ಗಣ್ೈಾಃ ಕೀರ್ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಗಣ್ೈಸುಥಾ॥380॥ 
 

ಏವಂ ಕ್್ ೀಲಾಹಲಂ ಚಕ್್ರೀ ದಿನಾನಿ ಚತತರಸುಥಾ। 

ಆಸ್ತೀತ್ ತತರ ವಿನ್ ೀದ್ಂ ಚ ನಿತಯ ಮಙ್ುಲಮೀವ ಚ॥ 381॥ 
 

ದಿವಸ್ೀ ಪಞ್ಾಮೀ ಪಾರಪ ು್ೀ ಕೃತ್ಾವ ನಾಕಬಲ್ಲಂ ತಥಾ। 

ಕಲಶಾನ್ ಚತತರ್ ೀ ನ್ಯಸಯ ದಿೀಪಜಾಜಲವಿರಾರ್ಜತ್ಾನ್॥382॥ 
 

ವಧ್ ವರೌ ಪರತಷಾಠಪಯ ವರಸ್ತನ್ಹಾಸನ್ೀ ನ್ೃಪ। 

ಪೂಜರಾಮಾಸ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಜಾಮಾತ್ಾತಮನಾಮರ್ಮ್॥383॥ 
 

ಆಕ್ಾಶರಾಜ್ ೀ ಧ್ಮಾಯತ್ಾಮ ಕ್ಷಿೀರಪಾತರಂ ಕರ್ೀ ದ್ಧ್ತ್। 

ಮಾತರಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ನಾಮಾನ ಬಕತಲಮಾಲ್ಲಕ್ಾಮ್॥384॥ 
 

ಪೂಜಯಿತ್ಾವ ವಿಧ್ಆನ್ೀನ್ ವಸಾರಲಙ್ಗ್ೆರ ಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ। 

ನಾಿವ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಮೃಜಯ ಪುತರ ಪದಾವವತೀಂ ತದಾ। 

ಅಪಯರಾಮಾಸ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ಬರಹಮಣ್ ಯೀ ರಾಜಸತುಮಾಃ॥385॥ 
 

ಮಹಾಲಕ್ಾಮಯ ನಾಿವಮ ಲಂ ಸಖ್ೃತಕ್ಷಿೀರಸ್ೀಚಿತಮ್। 

ಕೃತ್ಾವಽಪಯರಾಮಾಸ ಪುತರಂ ರತದ್ನ್ ಗದ್ುದ್ ಕಣಠವಾನ್॥386॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಶ್ೀಷಾಚಲನಿವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 

ರಾಜಯ ಭಾರಾಯ ಮಹಾಭಾಗ ರತದ್ನಿುೀ ಕತರರಿೀವ ಚ॥ 387॥ 
 

ಪುತರೀಹಸುಂ ಪರದಾರಾಽರ್ ಹಸ ು್ೀ ರಾಜಕತಲಾಙ್ುನಾ। 

ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಂಯೀಜಯ ಕೃಷ್ಣಸಯ ನಾಿವಮ ಲ್ೀಽತದ್ತಾಃಖಿತ್ಾ॥388॥ 
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ಭೃಶಂ ರತದ್ನಿುೀ ಮನ್ರೀಣ ದ್ತಾಃಖ್ಸನಿದಗಧಲ್ ೀಚನಾ। 

ಅಪಯರಾಮಾಸ ಕೃಚ ಾ್ರೀಣ ಪುತರೀಂ ಪದಾಮವತೀಂ ತತಾಃ। 

ಪರೀವಚ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ರತದ್ನಿುೀ ರಾಜವಲಿಭಾ॥389॥ 

ಧ್ರಣಿೀ ಉವಾಚ 

ಪಾಲ್ಲತ್ಾಂ ಲಾಲ್ಲತ್ಾಂ ಪುತರೀಂ ನ್ವಮಾಸಧ್ೃತ್ಾಂ ಮರಾ। 

ತವದ್ಧಿೀನಾಂ ಜಗನಾನರ್ ಕರಿಷ್ಯೀ ಮಮ ನ್ನಿದನಿೀಮ್॥390॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಮಪಯರಾಮಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ಸ ತಸಾಯ ರ್ ೀದ್ನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಾ ದ್ತಾಃಖ್ಪರಾರ್ಣಾಃ। 

ರತರ್ ೀದ್ ದಿೀನ್ವದ್ನ್ಾಃ ಪುತರೀಮಾಲ್ಲಙ್ುಯ ಭ ಪತಾಃ॥391॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ 

ಹಾ ಪುತರ ಮನ್ದಭಾಗ್ ಯೀಽಹಂ ತವದಿವಯೀಗ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ರ್ಜೀವನ್ಂ ಮಮ ಕಲಾಯಣಿ ನ್ ಸ್ತಥರಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯತ॥392॥ 
 

ಕರೀಡಾಗೃಹ್ೀ ತಥಾ ಭ್ ೀಜನ್ ಸದ್ಮನಿ। 

ಭಾರತ್ಾ ತವ ಕರ್ಂ ಕರೀಡಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ವಾ ಕರಿಷ್ಯತ॥393॥ 
 

ಏವಂ ರತದ್ನ್ುಮಾಲ್ ೀಕಯ ಭಾರತರಂ ದಿೀನ್ಚ್ೀತಸಮ್। 

ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ ೀ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ದ್ತಾಃಖಿತ್್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥394॥ 

ತ್್ ೀಣಡಮಾನ್ ಉವಾಚ 

ವರ್ಂ ದ್ರಿದಾರ ನಿಭಾಯಗಾಯಾಃ ಕೃಪಣಾ ದಿೀನ್ಚ್ೀತಸಾಃ। 

ವರ್ಂ ಮರಣಮಾಪನಾನ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ॥395॥ 
 

ಏತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಚ ಕಲಾಯಣಿೀ ನ್ೈವ ಲಬಾಧ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ। 

ಇತಥಂ ವರ್ಂ ನಿಶ್ಾನ್ತಮೀ ವಿಯೀಗಭೃಶದ್ತಾಃಖಿತ್ಾಾಃ॥396॥ 
 

ಏವಂ ತ್ಾನ್ ರತದ್ತ್್ ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಸತದಾನ್ ೀಽತ ದ್ತಾಃಖಿತ್ಾಮ್। 

ಭಗಿನಿೀಂ ದಿೀನ್ವದ್ನಾಮಾಲ್ಲಙ್ಗ್ುಯಹ ರತದ್ನ್ ಮತಹತಾಃ॥397॥ 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 167 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಸತದಾನ್ ಉವಾಚ 

ಮಾತರಂ ಬಾಲಕಂ ತಯಕುವಾ ರ್ಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಧ್ನಾಜಯಕಾಃ। 

ಗಚ ಾ್ೀತ ತಥಾ ಮಾಂ ಭಗಿನಿ ತಯಕ್ಾುಾ ತವಂ ಕವನ್ತಗಚಾಸ್ತ॥398॥ 
 

ಏವಂ ಪರಸಹುಸುತ್ಾರಸ್ತೀತ್ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ಭ ಮಿಪ। 

ಋಷೀಣಾಂ ಕಶಯಪಾದಿೀನಾಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮತಯನ್ುದಾರತಣಮ್॥399॥ 
 

ರತದ್ನ್ುಂ ನ್ೃಪತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ। 

ತವರ್ಂ ರತರತದ್ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಭಗಿನಿೀಂ ಪಾರ್ಯವಲಿಭಾಮ್॥400॥ 
 

ಸೃತ್ಾಯ ಶ್ರೀದ್ೀವಕೀ ಪುತರಾಃ ತದ್ದ್ತಾತಮಿವಾಭವತ್। 

ಇತಥಂ ಕೃತ್ಾವ ಲ್ ೀಕರಿೀತಮೈರಾವತ ಮತಪಸ್ತಥತಾಃ॥401॥ 
 

ಪದಾಮವತ್ಾಯ ತರಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಸವಯವಾದ್ಯ ಸಮನಿವತಾಃ। 

ಗಾರಮಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿೀಣಿೀಕೃತಯ ರಮರಾ ಸಹಿತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥402॥ 
 

ಸನಿನವ್ೀಶ ಗೃಹಂ ಭ್ೀಜ್ೀ ಪದಾಮಸನ್ ಭವಾದಿಕ್್ೈಾಃ। 

ತತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸವಸಾಥನ್ಂ ಗನ್ುಮೈಹತ॥ 403॥ 
 

ಗರತಡಸೆನ್ಧಮಾರ ಢಾಃ ಪತನೀಂ ಪದಾಮವತೀಮಪ। 

ಆರ್ ೀಪರ್ನ್ ವರಾರ್ ೀಹಾಮನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಪರಿರಭಯ ಚ॥404॥ 
 

ಗರತಢಸನ್ೆನ್ಧಮಾರ ಢ್್ ೀ ಗನ್ತುಂ ಸವಸಾಥನ್ಮತತತಸಕಾಃ। 

ಹರಿರಾಮನ್ರಣಾರ್ಯಂ ತತ ಶವಶ್ರಶವಶತರಯೀಸುದಾ॥405॥ 
 

ಪುನ್ಗೃಯಹಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಗಮನ್ೀಚತಾರಭ ದ್ರ್। 

ಶರವಶತರೌ ಪರ್ಯಪೃಚಾಚಾ ಸಾಷಾಟಙ್ುಂ ಪರಣಿಪತಯ ವ್ೈ॥ 406॥ 
 

ಆಶ್ೀವಾಯದ್ಂ ತತಚಾಕ್್ರೀ ಸವಜಾಮಾತರನಾಮರ್ಮ್। 

ಆಕ್ಾಶರಾಜಾಃ ಶವಶತರಾಃ ಸವಶಾರಾ ಚ ಧ್ರರಾ ಸಹ॥407॥ 
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ಆಕ್ಾಶರಾಜ ಉವಾಚ 

ದಿೀರ್ಘಯರ್ತಭಯವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸವಯಲ್ ೀಕ ಧ್ತರನ್ಧರ। 

ಇತ್ಾಯಶ್ಷಾಿವನ್ನಾದಯಽರ್ ವಾಸತದ್ೀವಮಭಾಷ್ತ॥408॥ 
 

ಮಾಸಾನ ು್ೀ ಕಚಾ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಧ್ಾವ ಸಹ ವಯೀಗತಮ್। 

ಶವಶತರಂ ಮಾ ಚ ತ್್ೀ ಶವಶ್ರಂ ಮಾನ್ರ್ಸವ ಮಹಾಮತ್್ೀ॥409॥ 

ಧ್ರಣತಯವಾಚ 

ಮಾಸಾನ ು್ೀ ಗಚಾ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ವಧ್ಾವ ಸಹ ನ್ವೀಢರಾ। 

ಇದ್ಂ ತ್್ೀ ಶರವಶತರಸ್ಯೈವ ವಾಕಯಂ ಮಾನ್ರ್ ಮಾಧ್ವ॥410॥ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉವಾಚ 

ಇತ ತಸಾಯ ವಚಾಃ ಶತರತ್ಾವ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಬರವಿೀನ್ ನ್ೃಪಮ್। 

ನ್ೃಪ ವಾಕಯಂ ಶತರಣತ ಮಮ ಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಮಹತೀ ತವರಾ। 

ತಸಾಮದಾಜ್ಞ3 ಚ ಮಾಂ ದ್ೀಹಿ ಹಾಜನ್ ತ್್ೀ ಸಾಯತ ಕೃಪಾ ಮಯಿ॥411॥ 
 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ಗರತಡಸೆನ್ಧಮಾಸ್ತಥತಾಃ। 

ಜಗಾಮ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಾತ್ ಸವಯದ್ೀವಸಮನಿವತಾಃ॥412॥ 
 

ಅಕತಲಾ ವಾಯಕತಲಾಾಃ ಸರವ್ೀ ಪೌರಜಾನಾಪದಾದ್ರ್ಾಃ। 

ಪಾರಕ್ಾರ ಗ್ ೀಪುರಾರ ಢ್ಾಾಃ ಪಶಯತ್್ೀತ ಸವದ್ೃಶಾಽವದ್ನ್॥413॥ 
 

ಧ್ನಾಯ ರಾಜಕತಲ್ ೀತಾನಾನ ಪದಾಮ ಕಮಲಲ್ ೀಚನಾ। 

ಅನ್ತಗಚಾತ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಪಶಯತ್್ೀತ ಪರಸಾರಮ್॥414॥ 
 

ತದಾ ದ್ದೌ ಮಹಾರಾಜಾಃ ಪಾರಿಬಹಯಂ ಶ್ರರ್ಾಃಪತ್್ೀಾಃ। 

ತಣತಡಲಾನ್ ಶಾಲ್ಲಸಮ ಾತ್ಾನ್ ವೃಷ್ಭಾಣಾಂ ರಥ್ ೀಪರಿ॥415॥ 
 

ಆರ್ ೀಪಯ ಪರೀಷ್ರಾಮಾಸ ಶತಂ ಖಾರಿೀವಿಯರ್ನ್ನೃಪ। 

ಮತದಾುನ್ ಗ್ ೀಸಾವಮಿಸಂರ್ ೀಢ್ಾತರಂಶತ್ ಖಾರಿದ್ಯದೌ ಹರ್ೀಾಃ॥416॥ 
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ಗತಡಭಾರಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಚ ತನಿರೀಣಿಭಾರಮೀವ ಚ। 

ಪಯೀಘ್ಟ್ ಸಹಸಾರಣಿ ದ್ಧಿಭಾಣಡಶತ್ಾನಿ ಚ॥ 417॥ 
 

ಸಹಸಾರರ್ಯಂ ಘ್ೃತಪೂಣಯಂ ಚಮಯಪಾತ್ಾರಣಿ ಸಷ್ಯಪಾನ್। 

ಮೀರ್ಥಕ್ಾನ್ ಹಿಙ್ತು ಲವಣ ತ್್ೈಲ ಪಾತ್ಾರಣಿ ಚ್ೈವ ಹಿ॥418॥ 
 

ತಥಾ ಶಕಯರರಾ ಪೂಣಯಘ್ಟಾಸತು ದ್ವೀ ಶತ್್ೀ ತಥಾ। 

ಉವಾಯರತಕಂ ಚ ತಕಂ ಚ ರಾಜರಮಾಾಫಲಾನಿ ಚ॥419॥ 
 

ಕ ಷಾಮಣಡ ಗನ್ು ಮ ಲಾನಿ ಮರಿೀಚಾಮಲಕ್ಾನಿ ಚ। 

ಮಧ್ತಭಾಣಡ ಶತ್್ೀ ದ್ವೀ ಚ ರಮಾಾ ಪತ್ಾರಣಿ ಕ್ಾಷ್ಟಕ್ಾನ್॥420॥ 
 

ಅಶಾವನಾಮರ್ತತಂ ದ್ತ್ಾವ ಗಜಾನಾಂ ಚ ಸಹಸರಕಮ್। 

ಧ್್ೀನ್ ನಾಂ ಪಞ್ಾಸಾಹಸರಮಾವಿಕ್ಾನಾಂ ಶತಂ ತಥಾ॥421॥ 
 

ದಾಸ್ತೀನಾಂ ದ್ವೀ ಶತ್್ೀ ರಾಜನ್ ದಾಸಾನ್ಂ ತರಶತಂ ತಥಾ। 

ವಸಾರಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಾಯಶತ ಪರ್ಯಙ್ೆಂ ರತನಭ ಷತಮ್॥422॥ 
 

ಉಪಬಹಯಂ ರತನಮರ್ಂ ಪಾರಿಬಹ್ೀಯಣ ಸಂರ್ತತಮ್। 

ಏವಮಾದಿೀನಿ ವಸ ುನಿ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ನ್ೃಪಸತುಮಾಃ॥423॥ 
 

ರತದ್ನ್ ಗದ್ುದ್ಕಣ ಠ್ೀನ್ ಜಗಾಮ ನ್ಗರಂ ನ್ೃಪಾಃ॥ 424॥ 
 

ಪದಾಮವತಯನ್ತಗ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಬರಹಮರತದಾರದಿಕ್್ೈರ್ತಯತಾಃ। 

ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀಂ ಪಾರಪಯ ತತುರ ವಾಸಮಕಲಾರ್ತ್॥425॥ 
 

ಷ್ಣಾಮಸಾವಧಿಪರ್ಯನ್ುಂ ದಿೀಕ್ಷಿತ್್ ೀಽಹಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ। 

ನ್ ಶ್ೈಲರಾಜಮಾರ್ ೀಹ್ೀ ಇತ ನಿಶ್ಾತಯ ದ್ೀವರಾಟ್॥426॥ 
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ಅಗಸಯ ಭವನ್ಂ ಗತ್ಾವ ತತರ ವಾಸಮಕಲಾರ್ತ್। 

ದ್ೀವಾನ್ ಸಮಾೀಷ್ರಾಮಾಸ ಸವಧ್ಾಮಾನಿ ವೃಷಾಕಪ॥427॥ 
 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಸತರಾಣಾಂ  ಮತನಿೀನಾಮ ಧ್ವಯರ್ೀತಸಾಮ್। 

ದ್ದೌ ವಸರಂ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಭಗವಾನ್ ಭಕುವತಸಲಾಃ॥428॥ 
 

ತ್್ೀನಾಜ್ಞಪಾುಾ ಜಗದಾಧತ್ಾರ ಜಗತಮಲ್ ೀಯಕಂ ಸವಕಂ ಸತರಾಾಃ। 

ಋಷ್ರ್ಶಾ ತತ್್ ೀಽರಣಯಂ ಜಗತಮನಾಯರಾರ್ಣಾಜ್ಞರಾ। 

ಲಕ್ಷಿಮೀಜಯಗಾಮ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಕರವಿೀರಪುರಂ ತದಾ॥429॥ 
 

ಮಹ್ ೀತಸವಂ ತಂ ತವನ್ತಭ ರ್ ದ್ೀವತ್ಾಾಃ ಬರಹ್ೀಶಪೂವಾಯಾಃ ಸಮಹಷಯಸತುಮಾಾಃ। 
ಜಗತಮಾಃ ಸವಕಂ ಧ್ಾಮ ಮಹಾನ್ತಭಾವಾಾಃ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಪೂಜಯಂ 

ಪರಶಶಂಸತರಾದ್ರಾತ್॥430॥ 
 

ಗತ್್ೀ ದ್ೀವಗಣ್ೀ ತತರ ತವಗಸಯನಿಲರ್ಂ ಗತಾಃ। 

ಭತಞ್ಚಜನ್ ೀ ಭ್ ೀಗಮತತಲಂ ತತ್ಾರಽಸ್ ುೀ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಾಃ॥ 431॥ 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಉವಾಚ 

ವಿವಾಹಾಧ್ಾಯರ್ಮಾಹಾತಯಂ ಯೀ ಶತರಣವನ್ತು ಜನ್ೀಶವರ। 

ತ್್ೀಷಾಂ ಭಾಗ್ ಯೀದ್ರ್ಂ ವಕ್್ಯೀ ಶತರಣತ ರಾಜನ್ ಸವಿಸುರಮ್॥432॥ 
 

ಕ್್ ೀಟಿಕನಾಯಪರದಾನ್ೀನ್ ರಾವದ್ ಭ ಮಿಪರದಾನ್ತಾಃ। 

ರ್ತಫಲಂ ಲಭತ್್ೀ ದ್ೀಹಿೀ ತತಫಲಂ ಶರವಣಾದ್ರಾತ್॥433॥ 
 

ಯೀ ಉತಸವಂ ಕ್ಾರರ್ನಿು ವ್ೈವಾಹಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ತತಾಃ। 

ತಸ್ ಯೀತಸವೀ ಭವ್ೀದ್ ರಾಜನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಪರಸಾದ್ತಾಃ॥435॥ 
 

ಇತ ತ್್ೀ ಕರ್ಥತಂ ರಾಜನ್ ವಿವಾಹಚರಿತಂ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಶತರಣಾರಾಚಾಾರವಯೀದ್ ವಾಽಪ ಸವಾಯಿವೀಷ್ಟಮವಾಪುನರಾತ್। 

ಶತಭದ್ಂ ಶತರಣವತ್ಾಂ ಚ್ೈವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಮಙ್ುಳಪರದ್ಮ್॥ 436॥ 
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ಇತ ಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸವಿವಾಹ 
ಪರಶಂಸನ್ಂ ನಾಮ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

 

ಇತ ಭವಿಷ್ ಯೀತುರಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮಾಹಾತಯಂ ಸಮ ಾಣಯಂ 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು 
 

ಶ್ರೀಮದಾತಯಪುರಾಣಾನ್ುಗಯತ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತಯಮ್ 

ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಕ್ಾನಾುರ್ ಕಲಾಯಣನಿಧ್ಯೀ ನಿಧ್ಯೀಽರ್ಥಯನಾಮ್। 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ನಿವಾಸಾಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ ಮಙ್ುಳಮ್॥1॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಾಲಾಧಿೀಶಂ ಶ್ರೀರಾಧ್ಾಯಸ್ತತ-ವಕ್ಷಸಮ್। 

ಶ್ರ-ಚ್ೀತನ್-ಮನಾದರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜ್ೀ॥ 
 

ಅರ್ ಪರರ್ಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

॥ ಅರ್ ಶೌನ್ಕ್ಾದಿೀನ್ ಪರತ ಸ ತ-ಪರೀಕು-ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ-ವ್ೈಭವಾಃ 

ಶ್ರೀ ಶೌನ್ಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ ಊಚತಾಃ 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ-ಮಾಹಾತಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ಪರಸಾದ್ತಾಃ। 

ಶ್ರೀಪರದ್ಂ-ಸವಾಯದ್ ಸ ತ ದ್ರ್ರಾ ಪರೀಕುವಾನ್ಸ್ತ॥1॥ 
 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಶ್ರೀಪತಾಃ ಸವಯಶ್್ ೀ ಹಿ ನ್ಾಃ। 

ಕರ್ಂ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವ್ೀತಸದ್ ಯೀ ಹಯಿವೀಷಾಟನಿ ಪರವಷ್ಯರ್ನ್॥2॥ 
 

ತದ್ವದ್ಸವ ಕೃಪಾ-ಪೂಣಯ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ-ಕಥಾಮೃತಮ್। 

ಭಗವನ್ ಸವಯ-ತತವಜ್ಞ ದ್ರಾ-ಪಾತರಂ ವರ್ಂ ತವ॥3॥ 

ಶ್ರೀ ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಶತರಣತದ್ವರ್ಂ ಮತನ್ಯೀ ದಿವಯಂ ಸಾವಧ್ಾನ್ತರಾ ತವದ್ಮ್। 

ರ್ಥಾ ಪೃಷ್ಟಂ ತಥ್ೈವಾಹಂ ವಕ್ಾಯಮಿ ವಚನ್ಂ ಶತಭಮ್॥4॥ 
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ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರ-ಸಮಂ ಸಾಥನ್ಂ ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ನಾಸ್ತು ಕಞ್ಾನ್। 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ-ಸಮೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ಭ ತ್್ ೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ॥5॥ 
 

ಅದ್ತಾತಂ ಚಾಸಯ ಚರಿತಂ ವಣಿಯತತಂ ಕ್್ೀನ್ ಶಕಯತ್್ೀ। 

ತಥಾಽಪ ತ್ಾರಕಂ ಸವಯಪಾಪಾಃಘ್ನಂ ಪುಣಯ-ವಧ್ಯನ್ಮ್॥6॥ 
 

ಸತ-ವಿಚಿತರಮಪೂವಾಯರ್ಯಂ ದ್ೀವಷಾಯಯದಿಿವರಾದ್ೃತಮ್। 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರಂ ಮಹಾಶಾರ್ಯಂ ವಕ್್ಯೀ ಸವಾಯರ್ಯ-ಸ್ತದಿಧದ್ಮ್॥7॥ 
 

ಶ್ೀಷಾಚಲ್ೀ ರ್ನಾಮಹಾತಯಮನ್ಯ-ಕ್್ೀತ್್ರೀ ನ್ ತತ್ ಕವಚಿತ್। 

ತದ್ುತ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಸು ಮಹಿಮಾಽನ್ನ್ಯಗಾಃ ಶತಭಾಃ॥8॥ 
 

ಮನ್ ೀಹರಂ ಚ ಸಂಶಾರವಯಮಿಹಾಽಮತತ್್ರೀಷ್ಟದಾರ್ಕಮ್। 

ಜ್ಞಾನ್ಪರದ್ಂ ವಿಶಏಷ್ೀಣ ಮಹದ್ೈಶವರ್ಯಕ್ಾರಣಮ್॥9॥ 
 

ವ್ೈರಾಗಯಭಕುಸತ್ಾುಾದಿಮದಿನಿದರ್ವಶಪರದ್ಮ್। 

ವ್ೀಙ್ೆಟಾದೌರ ಶತಚಿ-ಕ್್ೀತ್್ರೀಽಶತಚಿ-ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥10॥ 
 

ತಸಾಮದ್ವೀಙ್ೆಟ್-ನಾರ್ಸಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಗಾರಹಯಮತತುಮಮ್। 

ತ್್ೀನ್ ಕ್್ೀಮಂ ಪರಜಾನಾಂ ಹಿ ವಿಪರಿೀತ್್ೀ ವಿಪರ್ಯರ್ಾಃ॥11॥ 
 

ಕತ್ಾಯ ಹಿ ಸೃಷಟ-ಸ್ತಥ-ಸಂರ್ಮಾದ್ೀಾಃ ಧ್ತ್ಾಯ ರಜಸಸತುಾ-ತಮಾಂಸಯನ್ಹಯಾಃ। 

ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ ುೀ ವಚಸಾಽನಿರತಕುಾಃ ಸದಾಶರಯೀ ದ್ೀವ-ವರ್ ೀ ವರ್ೀಣಯಾಃ॥12॥ 
 

ನಿತಯಂ ಬರಹಮ ಶ್ವಾಃ ಶ್ೀಷ್ ಗರತಡ್ೀನಾದರದ್ಯೀಽಮರಾಾಃ। 

ಪೂಜರ್ನಿು ಮಹಾ-ಭಕ್ಾಯ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಶ್ರರಾ ಸಹ॥13॥ 
 

ಚರಾಚರ-ಗರತದ್ೀಯವಾಃ ಸವಯ-ಸಾಕ್ಷಿೀ ಮಹ್ೀಶವರಾಃ। 

ಜಪಯಸುಪಯೀಽಚಯನಿೀರ್ಶಾ ಸಮಯೀಯ ಧ್್ಯೀಯೀಖಿಲ್ೈರಪ॥14॥ 
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ತನ್ಮನಾಸುದ್ುತ-ಪಾರಣ್ ೀ ಭಕ್ಾಯ ತನಾನಮ ಸಂಸಮರ್ೀತ್। 

ಗ್ ೀದಾನಾನ್ಯಶವ-ಮೀಧ್ಾದಾಯಾಃ ಕನಾಯದ್-ದಾನಾನ್ಯಸಙ್ಖಯರಾ॥15॥ 
 

ಅಸಙ್ಖಯ-ಮೀರತ-ಸೌವಣಯದಾನಾನ್ಯನಾಯನ್ಯನ್ೀಕಶಾಃ। 

ತನಾನಮ-ಸೃತಯತತಲಾಯನಿ ಮಾಹಾತಯಂ ಕಮತತ್ಾದ್ತಾತಮ್॥16॥ 
 

ಇತ ಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕರ್ಥತಂ ಕಪಲಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ। 

ಕಪಲಾಖಾಯ-ಮಹಾಯೀಗಿ-ಸಾಕ್ಾಶಾತು ಮರಾ ಶತರತಮ್॥17॥ 
 

ತದ್ತಕುಂ ಭವತ್ಾಮದ್ಯ ಸದ್ ಪರೀತ-ಕರಂ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಅತ್್ ೀ ವ್ೈ ಮಙ್ಗ್ಿರ್ಯಂ ಚ ಶತರಧ್ವಂ ರ್ನ್ಮಯೀಚಯತ್್ೀ॥18॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ-ರಾತ್ಾರರ್ಯಂ ಗಚಾಧ್ವಂ ಸತ-ದ್ೃಢ-ವರತ್ಾಾಃ। 

ವಿಷ್ತಣ-ಸನ್ದಶಯನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಭಕುಮನ್ ುೀ ರ್ಜತ್್ೀನಿದರರಾಾಃ॥19॥ 
 

ಸ್ ುೀತರಂ ಕತರತಧ್ವಂ ಬಹತಧ್ಾ ಭಗವದ್ತುಣ-ವಣಯನ್ೈಾಃ। 

ಸವ-ಗತಣ್ ೀತೆಷ್ಯ-ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ರ್ಥಾ ಪರೀತನಿಯಜ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥20॥ 
 

ನ್ ತ್ಾದ್ೃಷೀ ಪರೀತರಸ್ತು ಹಯಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯಥಾಮತ್್ೀಾಃ। 

ಭಕ್ಾಯ ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಟನಿ ಪರವಷ್ಯತ॥21॥ 
 

ಭಕು-ಸ್ ುೀತ್ಾರದಿ-ಹಿೀನ್ೀಷ್ತ ದ್ರಾಪಾಙ್ ು್ೀ ನ್ ಸಹವಥಾ। 

ಅತರ ವಾಃ ಕರ್ರಾಮಿೀಷ್ಟಂ ಇತಹಾಸಂ ಮನ್ ೀರಮಮ್॥22॥ 
 

ರ್ಸಯ ಸಮರಣ-ಮಾತ್್ರೀಣ ಭಕುವಿಯಷ್ತಣ-ಪದಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ವಾರ್ತ-ಶ್ಷ್ ಯೀ ದ್ೀವಶಮಾಯ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ುೀ ರ್ಜತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ॥23॥ 
 

ತಪಸ್ತವೀ ಬಹತ-ನಿಷಾಠವಾ ಸವಯದಾ ವಿಷ್ತಣ-ಚಿನ್ುರ್ೀ। 

ಮಮತ್ಾಽಹಙ್ಗ್ೆರವಜ್ ಯೀಯ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ವಿರಾಗವಾನ್॥24॥ 
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ಷ್ಟ್-ಚಾತತರ-ವಿಜಯಿೀ ಶಾನ್ುಾಃ ಶಟ್-ತತರಙ್ು-ಸತಭಙ್ು-ಕೃತ್। 

ಕತಟ್ತಮ್ೀ ನ್ ಮನ್ಾಃಕ್ಾರಿೀ ದಾರಿದಾರಯತ ಪೀಡಿತ್್ ೀಽಪ ಚ ॥25॥ 
 

ಭಾರ್ಯರಾ ಪಾರರ್ಥಯತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ದಾರಿದಾರಯಪಗಮೀಚಾರಾ। 

‘ಭ್ ೀ ನಾರ್! ಹ್ೀ ಪತ್್ೀ! ಸಾವಮಿನ್! ಪರಸ್ತೀದ್ ಕರತಣಾಕರ॥26॥ 
 

ಕ್ಷತಧ್ರಾ ಪೀಡಿತ್ಾ ಬಾಲಾಾಃ ತವ ಪುತ್ಾರಶಾ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ನ್ ಶಕ್ಾುಽಹಮರಣ್ಯೀಷ್ತ ಕನ್ದ-ಮ ಲಾಜಯನಾದಿಷ್ತ॥27॥ 
 

ರಕ್ಷಕ್್ ೀ ಮಮ ನಾನ್ ಯೀಽಸ್ತು ಶ್ಶ್ನಾಂ ಪಾಲನ್ೀಽಪ ಚ। 

ಕೃಪಾಂ ಕತರತಷ್ವ ಶ್ಶತಷ್ತ ಮದಿವಆಪನ್ಮಾಶತರಣತ॥28॥ 
 

ಕತ-ಸಾವಮಿೀಷ್ಟ-ದ್ೀವೀ ನ್ ೀ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣ-ದಿೀಕ್ಷಿತಾಃ। 

ಶರಣಾಗತ-ಸನಾರಣಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಂ ಗತಾಃ॥29॥ 
 

ಪಾಲಕ್್ ೀ ಹಿ ಬಹ ನಾಂ ಚ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭಕು-ವತಸಲಾಃ। 

ತಲಿಕ್ಷಿಮೀ-ಪತ ಪಾದಾಬಜಂ ಗತ್ಾವ ತತ್ಾಾರ್ಯನಾಂ ಕತರತ॥30॥ 
 

ತ್್ೀನ್ ಪರೀತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ಸದ್ಯಾಃ ತತ್್ ೀಽಸಮರ್ಜಜೀವನ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 

ಪರಸ್ತೀದ್ ತವಂ ದ್ರಾ-ಸ್ತನ್ ಧೀ ದ್ರಾ ಕತರತ ದ್ರಾಂ ಕತರತ॥31॥ 
 

ಇತ ದ್ೈನ್ಯೀನ್ ಮಹತ್ಾ ಪಾರರ್ಥಯತ್್ ೀಽಹನಿಯಶಂ ತರಾ। 

ನ್ ಸ್ತವೀಚಕ್ಾರ ತದಾವಕಯಂ ತಪೀ-ವಿಘ್ನ-ಭರಾತುದಾ॥32॥ 
 

ದಿಷಾಟಯ ಚಾದ್ೃಷ್ಟ-ಪಾಕ್್ೀನ್ ತದ್ತುರತವಾಯರ್ತರಾಗಮತ್। 

ಪತವರತ್ಾರಾಂ ಶ್ಶತಷ್ತ ಪರಸನ್ನಾಃ ಕರತಣಾನಿಧಿಾಃ॥33॥ 
 

ತಪೀಽವಸಾನ್ೀ ಸಮಾಾಪುಂ ಸವ-ಗತರತಂ ಜಗತ್ಾಂ ಗತರತಮ್। 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತದಾ ದ್ೀವಶಮಾಯ ಸಹಸ್ ೀತ್ಾಥರ್ ಚಾದ್ರಾತ್॥34॥ 
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ಸಾಷಾಟಙ್ುಂ ತಂ ಪರಣಮಾಯಽಽಚಯಯ ಬದಾಧಞ್ಜಲ್ಲ-ಪುಟ್ ೀಽಭವತ್। 

ತತ್್ ೀ ವಾರ್ತಾಃ ಪಾರಹ ಶ್ಷ್ಯಂ ಮಧ್ತರಂ ವಚನ್ಂ ಹಿತಮ್॥35॥ 
 

‘ಶ್ರೀಮದ್ವೀಙ್ೆಟ್-ನಾರ್ಸಯ ರಾತ್ಾರರ್ಯಂ ಗಚಾ ಮಾ ಚಿರಮ್। 

ನ್ೀನ್ೀಹಾಽಮತತರ ತ್್ೀಽಿವೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಭಯವತ ನಾನ್ಯಥಾ॥36॥ 
 

ಲಕ್ಷಿಮೀಪತ್್ೀದ್ಯರಾ-ಸ್ತನ್ ಧೀಾಃ ಬರಹಾಮದಿ-ವರ-ದಾಯಿನ್ಾಃ। 

ರಾತರ ರಾಂ ಮಾಽಸತು ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗಚಾ ಸತ-ಭಕುಮಾನ್॥37॥ 
 

ಇತ ದ್ೀವಾದ್ತಯತುಮೀನ್ ಗತರತಣಾ ವಾರ್ತನ್ೀರಿತಾಃ। 

ಮತಹತಮತಯರತಬ್ ೀಧಿತ್್ ೀಽರ್ ವಿಷ್ತಣ-ರಾತ್ಾರ-ಮಹಾದ್ರಾಃ॥38॥ 
 

ಗತರ ಕುಮರ್ಯಂ ಜಗಾರಹ, ಗತರತ-ವಾಕ್್ಯೀ ಸದಾ ರತಾಃ। 

ಗತರ ಪದ್ೀಶ್್ ೀ ಬಲವಾನ್ ಗತರ್ ೀರಾಜ್ಞಾಂ ನ್ ಲಙ್ಘಯೀತ್॥39॥ 
 

ಇತಯರ್ಯಮತ-ಸನಾಧರ್ ಪರತಸ ಥ್ೀ ಶ್ೀಷ್-ಪವಯತಮ್। 

ತತರ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಸನ್ದಶಯನ್-ಮಹಾದ್ರಾಃ॥40॥ 
 

ಆನ್ನ್ದ-ಜ್ಞಾನ್-ದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಆನ್ನ್ದಮರಾ-ನಾಮಕಮ್। 

ಆನ್ನ ದ್ೀನ್ ದ್ದ್ಶಾಯರ್ಮಾನ್ನ್ದ-ನಿಲರಾಲಯೀ॥41॥ 
 

ವಿಹರನ್ುಂ ಶ್ರೀ-ಧ್ರಾಭಾಯಂ ನಾನಾ-ಲ್ಲೀಲಾ-ವಿಲಾಸ್ತನ್ಮ್। 

ಭಕು-ದ್ಶಯನ್-ಮಾತ್್ರೀಣ ಪರಸನ್ನಂ ಮನ್ದ-ಹಾಸ್ತನ್ಮ್। 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಕ್ಾಯ ಚಕ್್ರೀಽರ್ ಸಂಸತುತಮ್॥42॥ 
 

॥ಅರ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಮತದಿದಶಯ ದ್ೀವಶಮಯಕೃತ್ಾ ಸತುತಾಃ॥ 

 

ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ ದ್ರಾನಿದ್ೀ ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ 

ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ॥43॥ 
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ಶ್ರೀಪದ್ಮ-ನಾಭ ಪದ್ೀಶ ಪದ್ಮಜ್ೀಶ್ೀನ್ದ್ರ-ವನಿದತ। 

ಪದ್ಮ-ಮಾಲ್ಲನ್ ಪದ್ಮ-ನ್ೀತರ ಪದಾಮಭರ್-ದ್ರಾರಿ-ಭತತ್॥4॥ 
 

ಪದ್ಮ-ಪಾಣ್ೀ ಪದ್ಮ-ಪಾದ್ ಸವಯ-ಹೃತ್ ಪದ್ಮ-ಸಂಸ್ತಥತ। 

ತವತ್ಾಾದ್-ಪದ್ಮ-ರ್ತಗಲಂ ಪರಣಮಾಮಯತಸತನ್ದರಮ್॥45॥ 
 

ತವತ್ಾಾದ್-ಪದ್ಮ-ಮಾಹಾತಯಮಪಯನ್ನ್ುಂ ತರವಿಕರಮಮ್। 

ರ್ತೆನಿಷಾಠಙ್ತುಲ್ಲ-ನ್ಖ್-ಮಣಯಗರ-ಗತಣ-ಸಙ್ುತ್ಾನ್॥46॥ 
 

ಅನ್ನಾು ನ್ ಸತವಿಶ್ೀಷಾಂಶಾ ಪಶಯನಿುೀ ಶ್ರೀನಿಯರನ್ುರಮ್। 

ಸ್ ುೀತತಕ್ಾಮಾಽಽಕ್ಷಿೀಣ-ದಿೀಕ್ಾ ಹಷಾಯದಾಶಾರ್ಯ-ಸಾಗರ್ೀ॥47॥ 
 

ಗಹನ್ೀ ಗಾಹಮಾನಾಽಭ ದ್ನ್ನ್ುಶತರತಯಗ್ ೀಚರಾನ್। 

ತವಯೀಪದಿಷ್ ಟೀಽರ್ಂ ಪುತರ ವಾತಸಲಾಯಚಾತತರಾನ್ನ್ಾಃ॥48॥ 
 

ತವದ್ತುಣಾನಾಂ ಚ ಗಣನಾತ್ ಆನ್ನ್ದಮತತನ್ಲಂ ಭಜನ್। 

ನಾದಾಯಪ ವಿರರಾಮಸೌ ಗಣನಾದ ದ್ೀವ-ರಾಡಪ॥49॥ 
 

ಸಹಸರ-ವದ್ನ್ಾಃ ಶ್ೀಷ್ ೀಽಶ್ೀಷ್-ವಾದಾರ್ಯ-ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ। 

ನಾಹಂ ಜಾನ್ೀ ಇತ ಬ ರತ್್ೀ ರ್ನ್ನಖಾಗಾರಯಗರ-ವ್ೈಭವಮ್॥50॥ 
 

ಅನ್ನ್ು-ವ್ೀದಾಾಃ ಭಾಷ್ನ ು್ೀ ಹಯನ್ ಯೀಽನ್ಯ ಪರವಿಚಾರ್ಯ ಚ॥51॥ 
 

ಏಕ್್ೈಕಸ್ತಮನ್ನಧಿಕ್ಾರ್ೀ ನಿರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಏಕ್್ೈಕಶ್್ ೀ ಬರಹಮ-ಪೂವಾಯಶಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ। 

ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಸಾವಧಿಕ್ಾರ್ೀ ನಿರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಸತ್ಾಯದಿ-ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ರ್ಥಾ-ಕರಮೀಣ॥52॥ 
 

ಭತಞ್ಜನಿು ಚ್ೀಷಾಟನಿ ಮಹಾದ್ರ್ೀಣ ಭಜನಿು ಶ್ೀಷಾಚಲ-ಗಂ ರಮೀಶಮ್। 

ವರ್ಂ ತವನ್ನಾು ಹರಿಣಾ ನಿರ್ತಕ್ಾು ವ್ೀದಾಾಃ ಸತುತ್ೌ ಸವಸಯ ಗತಣಾನ್ತಭಾವಮ್॥53॥ 
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ಗತಣಾಸುಾನ್ನಾುಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ರ್ತ್-ಪದ್ ೀ ನ್ಖಾಗರ-ಸಥ-ಗತಣ್ೈಕ-ದ್ೀಶಮ್। 

ಸತುಮೀ ಮಿಲ್ಲತ್ಾವ ವರ್ಮಪಯಶಕ್ಾುಾಃ ವ್ೀದಾಸುಾನ್ನಾು ಜನಿತ್ಾಸುದ್ರ್ಯಮ್॥54॥ 
 

ಏವಂ ಸತನಿಶ್ಾತಯ ಗತಣ್ೈಕದ್ೀಶ-ಮಾಹಾತಯಮೀತ್್ೀ ತವವಿಜಾನ್ಮಾನಾಾಃ। 

ಉಪಕ್ಾರನಾುಾಃ ಸ್ ುೀತತಮಥ್ ೀ ಗತಣ್ೈಕದ್ೀಶ್್ ೀಽಪಯನ್ನಾುತಮ-ತರಾಽಿವವೃದ್ಧಾಃ॥55॥ 
 

ತಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ತ್್ೀಽನ್ ಯೀಽನ್ಯಮಥ್ ೀಚತರ್ೀಕಂ ಗತ ವದಾಮೀ ವಿಸೃಜಾಮ ಶ್ೀಷಾನ್। 

ಆರ್ೀಿವರ್ೀ ಪೂವಯ-ವದ್ೀವ ತ್್ೀಽಪ ಗತಣಾಾಃ ಹಯನ್ನಾುಾಃ ಫಲದಾಸುಾವೃತ್ಾಶಾ॥56॥ 
 

ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮನಾುತ್ ಶತಭದ್ೈರನ್ನ್ೈಾಃ ಪರತ್್ಯೀಕಶಾಃ ಕರಣಾನಿೀವ ಪೂಷ್ಣಾಃ। 

ವಿದಿಕ್ಷತ ದಿಕ್ಷ ಧ್ವಯಮಧ್ಶಾ ವ್ೀದಾಾಃ ದ್ೃಷಾಟಾಗತಣಾನ್ದ್ತಾತ್ಾನಿತಯವೀಚನ್॥57॥ 
 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ಶ್್ ರೀತತಂ ಕೀತಯತತಂ ವಾಽಪ ಬ್ ೀದ್ತಧಂ  

ಅಶಕಯಂ ನ್ಾಃ ಕಮತತಾಃ ಸ್ ುೀತತಮೀತ್ಾನ್। 
ಅಸಾಮನ್ತೀತ್ಾನ್ ವರ್ಮಲಾ-ಸಾರಾಾಃ ಕಂ  

ವಣಯರಾಮೀಽಲಮಲಂ ಪರಶಂಸಾ॥58॥ 
 

ಇತತಯಕುವನ್ುಾಃ ಸವ-ಮನ್ ೀಽನ್ತಸಾರಾತ್ ಗತಣಾನ್ೀತ್ಾನ್ ವಣಯರಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ। 

ತಥಾಽಪ ತ್್ೀ ಪಾದ್-ನ್ಖಾಗರ-ಗ್ೀಷ್ತ ಗತಣ್ೀಷ್ವನ್ನ ು್ೀಷ್ತ ವಿಭಾರ್ಜತಸಯ॥59॥ 
 

ಗತಣ್ೈಕ-ದ್ೀಶಸಯ ಗತಣ್ೈಕ-ದ್ೀಶಾಃ ಪರವಣಯಇತ್್ ೀಽಮಾಿ ಬಹವೀ ನ್ ವಣಿಯತ್ಾಾಃ। 
ಏವಂ ರಮಾಽಜಾಹಿ-ಪ-ವ್ೀದ್-ಮತಖಾಯಾಃ ಶಕ್ಾು ನಾಸನ್ ವಣಯನ್ೀ 

ತವದ್ತುಣಾನಾಮ್॥60॥ 
 

ರ್ತ್ ಸಮಸು-ಗತಣಾನ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ವಣಯನ್ೀ ಶಕು-ವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ। 

ಅನ್ನ್ು ವ್ೀದಾಸುದ್ ಾಮನ್ ಗತಣ-ಮಾಹಾತಯಮಿೀದ್ೃಶಮ್॥61॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪಾದ್ನ್ಖಾಗಾರದಿಮಹಿಮಾನ್ತವಣಯನ್ಂ ನಾಮ ಪರರ್ಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
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ಅರ್ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
 

ಅರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದಿವಯಮಙ್ುಳವಿಗರಹಸೌನ್ದರಾಯದಿವಣಯನ್ಮ್ 
ದ್ೀವಶಮೀಯವಾಚ 

ಇತ್್ ೀಽಪಯರ್ ತವತ್ಾಾದಾಬಜಗತ-ಸೌನ್ದರ್ಯಮದ್ತಾತಮ್। 

ಸಾವಮಿಂಸುಾರಾ ಪ್ರೀರಿತಶ್ಾೀದ್ ರ್ಥಾಮತಯನ್ತವಾದ್ಯೀ॥1॥ 
 

ವಕ್ಷಾಃಸಾಥಽಪ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ತವ ಪಾದಾಮತ್ಜ್ೀ ಸ್ತಥತಮ್। 

ಸೌನ್ದರ್ಯಮದ್ತಾತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತನ್ದರಿೀ ಮೀಹಿತ್ಾಽಭವತ್॥2॥ 
 

ವಿಸ್ತಮತ್ಾ ದ್ರಷ್ತಟ-ಕ್ಾಮಾ ಹಿ ಸವಸಯ ನ್ೀತರ-ದ್ವರ್ಂ ರ್ತಾಃ. 

ಅಶಕಯಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ಮತ್ಾವ ತರರ ಪಾ ಚಾಭವತುದಾ॥3॥ 
 

ಹಷಾಯತ್ ಶ್ರೀ-ರ ಪಣಿೀ ವಾಮೀ ಭ -ರ ಪಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಸ್ತಥತ್ಾ। 

ದ್ತಗಾಯರ ಪಾಽಗರ-ಬಾಗ-ಸಾಥ ತರ-ರ ಪಾ ನ್ೀತರಷ್ಟ್ೆತಾಃ॥4॥ 
 

ಪಶಯನ್ಯನ್ನ್ಯ-ಮನ್ಸಾ ಸೌನ್ದರಾಯಖ್ಯ ರಸಾರ್ನ್ಮ್। 

ಪಬನ್ಯಪಯನ್ವಹಂ ನಾಪ ನಿವೃತ್ಾು ತೃಷ್ಣರಾಽಧ್ತನಾ॥5॥ 
 

ಶ್ರೀ-ಸತನ್ದರ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸ ನಾಿವ-ಸಥಶಾತತರಾನ್ನ್ಾಃ। 

ತವ ಪಾದಾಮತ್ಜ್ೀ ರಮಯೀ ಸೌನ್ದಯೀಯ ಲಗನ-ಮಾನ್ಸಾಃ॥6॥ 
 

ಅಷ್ಟ-ನ್ೀತ್ಾರಯ ದಿವಾ-ರಾತರಂ ಪಶಯನ್ ಸೌನ್ದರ್ಯಮದ್ತಾತಮ್। 

ನಾಲಂ ನ್ೀತ್ಾರಷ್ಟಕಮಿತ ಬಹತರ ಪೀ ತದಾಽಭವತ್॥7॥ 
 

ಕಣ ಠ್ೀ ಚ ಕ್ೌಸತುಭ್ೀ ನಾಭೌ ವ್ೈಕತಣಾಠದಿ-ತರ-ಧ್ಾಮಸತ। 

ಸತಯ-ಲ್ೀಕ್್ೀ ಚ ಮೀವಾಯದೌ ಸವಯತರ ಚತತರಾನ್ನ್ಾಃ॥8॥ 
 

ತತಾಃ ಪಾದಾಬಜ-ಸೌನ್ದರ್ಯರಸಂ ಚಾಮೃತ ನ್ೈಚಯ-ದ್ಮ್। 

ಪರೀತ್ಾಯ ಪಾತತಮಹ್ ೀರಾತರಂ ಆಸಾವದ್ಯ ಸತಖ್-ಭ್ ೀಗಿನ್ಾಃ॥9॥ 
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ತೃಷಾಣ ಶಾನಾುಽಧ್ತನಾ ನಾಪ ಪಾದ್-ಸೌನ್ದರ್ಯಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 

ಶರಾಯಽಽಸನಾತಪತ್ಾರದಿರ ಪೀ ತವತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವಕಾಃ॥10॥ 
 

ಸ್ೀಷ್ ೀ ಬಹತ-ಸಹಸಾರಕ್ಷಾಃ ಸದಾಽನ್ು-ಸ್ ಥೀಽಪಯಚಿನ್ುರ್ತ್। 

ಅಸಮತ್-ಸಾವಮಯಙ ಘ್ರ-ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ವಿಚಿತರಂ ಸತಮನ್ ೀಹರಮ್॥11॥ 
 

ಅದ್ೃಷ್ಟ-ಶತರತ-ಪೂವಯಂ ಚ ಮಹಾ-ಗ್ ೀಪಯಂ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್। 

ಸತ-ಲಕ್ಷಣಂ ಚ ಸನ್ದೃಶಯಂ ಜಗನಮೀಹನ್ಮೀಹಕಮ್॥12॥ 
 

ಬಹ ನಿ ಮಮ ನ್ೀತ್ಾರಣಿ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಸವಯದಾ ಹರ್ೀಾಃ। 

ವಾಸಶ್ಾೀಶಪರಸಾದ್ೀನ್ ತ್್ವೀವಂ ಭಾಗಯಮಭ ನ್ಮಮ॥13॥ 
 

ಇತ ಸಮಾರಮ-ಸಂರ್ತಕುಾಃ ಸವಾಯ-ಧ್ಾಽತ-ಪರಯೀ ಹರ್ೀಾಃ। 

ನ್ೀತ್್ೈಬಯಹತ-ಸಹಸರಶಾ ಲಕ್ಷಿಮೀ-ಪತ-ಪದಾಮತ್ಜ್ೀ॥14॥ 
 

ಅಸಮಂ ಚಿತರ-ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 

ಮಹಾನ್ನಾದಮತ್ಧ್ೌ ಮಗನ ಏವಂ ಮೀನ್ೀ ಫಣಿೀ ತದಾ॥15॥ 
 

ವಸಾಮಯಹಂ ಸದ್ೈವಾತರ ಪಾದ್-ಮ ಲ್ೀ ಚ ಮತಾತ್್ೀಾಃ। 

ವ್ೈಕತಣಠಂ ವಾ ನ್ ಗಚಾಾಮಿ ತಯಕ್ಾುಾ ವಿಷ್ತಣ-ಪದಾಮತ್ಜಮ್॥16॥ 
 

ರ್ಸಾುಾನ್ನ್ ದೀ ಭವ್ೀನಿನತಯಂ ಪದಾ-ಸೌನ್ದರ್ಯ-ದ್ಶಯನಾತ್। 

ವ್ೈಕತಣಠ ಈದ್ೃಶಾನ್ನ್ದಾಃ ಕ್್ೈವಲ್ ಯೀಽಪ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥17॥ 
 

ಪಾತ್ಾಲಮಾತರಂ ಗನ್ುವಯಂ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ರ್ತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 

ನ್ ಸಾಥಸಾಯಮಿ ಕ್ಷಣಮಪ ರ್ತ್ೌಸನ್ದರಾಯಮೃತಂ ವಿನಾ॥18॥ 
 

ಇತ ನಿಶ್ಾತಯ ನಾಗ್ೀನ್ದರಾಃ ಪಾದ್-ಸೌನ್ದರ್ಯ-ಮೀಹಿತಾಃ। 

ರ್ತರ ರ್ತ್್ರೀನಿದರ್ೀಶಸಯ ಪದಾ-ಮ ಲಂ ಪರವತಯತ್್ೀ॥19॥ 
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ತತರ ತತರ ಸದಾ ಪಾದ್-ಸೌನ್ದರಾಯಮೃತ-ಪಾರ್ಯಭ ತ್। 

ಅಥಾಚಿನ್ುರ್ದ್ೀವಂ ಹಿ ಶಙ್ೆರ್ ೀ ಲ್ ೀಕ-ಶಙ್ೆರಾಃ॥20॥ 
 

ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಕಮಹ್ ೀ ಭಾಗಯಂ ಶ್ೀಷಾಗ್ೀಶ-ಪರಸಾದ್-ಜಮ್। 

ಬಹತ ನ್ೀತ್ಾರಣಿ ತವತ್ಾಾದ್-ಸೌನ್ದರಾಯಮೃತ-ಸ್ೀವನ್ಮ್॥21॥ 
 

ಏತದ್ ದ್ವರ್ಂ ದ್ತಲಯಭಂ ಮೀ ತರನ್ೀತರತ್ಾವದ್ಹ್ ೀ ಬತ। 

ಭಾವಿ-ಜನ್ಮನಿ ಶ್ೀಷ್ತವ-ಪಾರಪಯರ್ಯಂ ವಾ ಮಹತುಪಾಃ॥22॥ 
 

ಕರ್ ೀಮಿೀತಯತ-ವ್ೈರಾಗಾಯತ್ ಶಮತಾಾಃ ಕ್್ೈಲಾಸ-ಗ್ ೀಽಭವತ್। 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ೀದಿರ್ೀಶ ರ್ಜಷ್ತಣಸುವ ಮತಖಾಮತ್ಜಾತ್॥23॥ 
 

ಜಾತಸಸಹಸರ-ನ್ರ್ನ್ ೀಽಪ್ಯೀವಂ ತವ ಪದಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ಅದ್ೃಶಾಯಶಾರ್ಯ-ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಸಮಾಶಯನ್ನಪಯಹನಿಯಶಮ್॥24॥ 
 

ಇತಯಚಿನ್ುರ್ದ್ತಯನ್ುಂ ಪಾದ್ ಸೌನ್ದರ್ಯ-ಮೀಹಿತಾಃ। 

ಅಮೃತಸಯ ಪುರಾ ಪಾನ್ೀ ಮೀ ನಾಭ ದಿೀದ್ೃಶಂ ಸತಖ್ಮ್॥25॥ 
 

ಸೌನ್ದರ್ಯಮತ-ಸಾಮಿೀಪಯ ದ್ ೀಷಾತ್ ಸಮಯಙ್ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ। 

ಇತ್್ ೀಽಪಯತಶರಾನ್ನ್ದಾಃ ಕಞ್ ಾ್ದ್ವಯವಹಿತ್್ೀ ಭವ್ೀತ್॥26॥ 
 

ಅತಾಃ ಸವಗಯ-ಸ್ ಥೀಽನಿಮಿಷ್ಸಾುವನ್ನೀತ್್ೈರಹನಿಯಶಮ್। 

ವಿೀಕ್ಷಯ ರಾವದ್ಲಮತ್ದಿಧಾಃ ತತ್್ ೀ ಮತ್ ಸಾಥನ್ಮಾವರಜ್ೀ॥27॥ 
 

ಇತ ಸವಗಯ-ಗತಸಾಯಪ ರಾವನ್ನೀತ್್ೈಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃಪತ್್ೀ। 

ತವತ್ ು್ೀಜಾಃ-ಪುಞ್ಜ-ಪಾದಾಬಜಸೌನ್ದರಾಯಮೃತ-ಪಾಯಿನ್ಾಃ॥28॥ 
 

ತೃಷಾಣ ಶಾನಾುಽಧ್ತನಾ ನಾಪ ತಸಾಮತ್ ಸವಗ್ೀಯ ಸ್ತಥರಾ ಸ್ತಥತಾಃ। 

ಶ್ರೀಶ ತ್್ೀ ಪಾದ್-ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಲ್ೀಖಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಾಮಪ॥29॥ 
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ರ್ದ್ೈವ್ೀಂ ದ್ತಲಯಭಮಭ ತ್ ಇತರ್ೀಷಾಂ ತತ ಕ್ಾ ಕಥಾ? 

ವಿಷ್ ಣೀ ತ್್ೀ ಪಾದ್-ರ್ೀಖಾಣಾಂ ಮಾಹಾತಯಂ ಲ್ ೀಕ-ಪಾವನ್ಮ್॥30॥ 
 

ವಿಜ್ಞಾಪನ್ಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ಹಯಪರಾಧ್ಂ ಕ್ಷಮಸವ ಮೀ। 

ಪಾದ್-ಮಾಹಾತಯ-ಶ್್ ರೀತೄಣಾಂ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಭಕು-ವತಸಲ॥31॥ 
 

ಮಹಾಽಜ್ಞಾನ್-ಮತ್್ ೀ ಿವೀತ್ಾವ ಕೃತ್ಾವ ಜ್ಞಾನ್-ಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್। 

ತವನಾಮಗಯ-ದ್ಶಯನಾಥಾಯರ್ ಚಕರ-ರ್ೀಖಾಂ ಪದ್ೀಽಧ್ರಾಃ॥32॥ 
 

ಪಾದ್-ಮಾಹಾತಯ-ಮನ್ುೄಣಾಂ ಸಾಙ್ು-ವ್ೀದ್-ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್। 

ಇತಹಾರ-ಪುರಾಣಾನಿ ಮನ್ ರೀಪನಿಷ್ದಾತಮಕ್ಾಾಃ॥33॥ 
 

ಸವಿಯದಾಯ ದ್ದಾಮಿೀತ ದ್ರರ್ೀಷಾಂ ಪದ್ೀಽಧ್ರ್ೀ। 

ಪಾದ್-ಮಾಹಾತಯ-ಧ್ಾತೄಣಾಮತಪ-ದ್ರವ-ಕರಾನ್ ಖ್ಲಾನ್॥34॥ 
 

ದ್ೈತಯಾಃರಕ್ಷಾಃ-ಪಶಾಚಾದಿೀನ್ ಕ ಷಾಣಣಡ-ಬರಹಮ-ರಾಕ್ಷಸಾನ್। 

ಸಞ್್ಾಣಯರಾಮಿೀತ ಹರ್ೀ ಗದಾ-ರ್ೀಖಾಂ ಪದ್ೀಽಧ್ರಾಃ॥35॥ 
 

ಪಾದ್-ಮಾಹಾತಯ ವಕುೄಣಾಮತತುಮೀ ಮನಿದರ್ೀ ಸದಾ। 

ಮದ್ಮರಾ ಭಾರ್ಯರಾ ಸಾಕಂ ಪದ್ಮ-ಜ್ೀನ್ ಸತತ್್ೀನ್ ಚ॥36॥ 
 

ಕತಟ್ತಮಿ್ೀ ಪದ್ಮ-ನಾಭ್ ೀಽಹಂ ವಸಾಮಿತ್್ಯೀವ ಸ ಚರ್ನ್। 

ಪದ್ಮ-ರ್ೀಖಾಂ ಪಾದ್-ಪದ್ೀ ಪದ್ೀಶ ತವಂ ಧ್ರನ್ನಸ್ತ॥37॥ 
 

ವಿರಜಾ ಮಾನ್ಸ-ಸರ್ ೀ ಧ್ನ್ತಷ್ ಟೀಟಿೀ ಮಹಾಘ್-ಹೃತ್। 

ಗಙ್ಗ್ುದಿ-ಸವಯ-ತೀಥಾಯನಿ ತವತ್ಾಾದಾಬ ಜ್ೀ ವಸನಿು ಹಿ॥38॥ 
 

ಸಹಸರ-ಪತರ-ಪೂವಾಯಣಿ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ತ್್ೀಷ್ತ ನಿತಯಶಾಃ। 

ಇತ ಸ ಚಯಿತತಂ ಪಾದ್ೀ ಪದ್ಮ-ರ್ೀಖಾಂ ಧ್ರನ್ನಸ್ತ॥39॥ 
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ಪದಾಮ ಹೃತಾದ್ಮ-ಸಂಸಾಥಽಪ ಪಾದ್-ಪದ್ಮಸಯ ಮ ಲ-ಗಾ। 

ಪಶಯನಿುೀ ನ್ೀತರ-ಪದಾಮಭಾಯಂ ತವತ್ ಸೌನ್ದರ್ಯಮಲೌಕಕಮ್॥40॥ 
 

ಧ್ಾಯರ್ನಿುೀ ಚ ಸವಹೃತ್ ಪದ್ೀ ತವನಾಮಹಾತಯಂ ಶತರತೀರಿತಮ್। 

ಭಜನಿುೀ ಕರ-ಪದಾಮಭಾಯಂ ಸಾವಙ್ೆ ೀಽಚಯನ್-ಕರಿೀ ಸದಾ॥41॥ 
 

ಇತ ಸ ಚಯಿತತಂ ಪಾದ್ೀ ಪದ್ಮ-ರ್ೀಖಾಂ ಧ್ರನ್ನಸ್ತ। 

ಪಾದ್-ಪಙ್ೆಜ-ಮಾಹಾತಯಂ ಲ್ಲಖಿತ್್ವೈವ ಸವ-ಹಸುತಾಃ॥42॥ 
 

ದಾತೄಣಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾಗ್ ರಯೀಭ್ ಯೀ ಮಹಾಽಘೌರ್ಘದಿರ-ಭ್ೀದ್ನ್ಮ್। 

ಕರ್ ೀಮಿೀತ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ ವಜರ-ರ್ೀಖಾಂ ಪದ್ೀ-ಧ್ರಾಃ॥43॥ 
 

ಮಾಹಾತಯಮಚಯಕ್ಾನಾಂ ತತ ಗಜಾನ್ ಕ್ಾಮಾದಿ-ಸಂಜ್ಞಿತ್ಾನ್। 

ಅದ್ಮಾಯನ್ ದ್ಮರಾಮಿೀತ ಹಯಙ್ತೆಶಾಭಾಯಂ ಪದ್ೀಽಧ್ರಾಃ॥44॥ 
 

ಶತರತವಽಽದ್ರ್ೀಣ ಸನ್ತುಷಾಟನ್ ಭಕ್ಾುನ್ ಧ್ವಜವದ್ತಚಿಾರತ್ಾನ್। 

ಕರ್ ೀಮಿೀತ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ ಧ್ವಜ-ರ್ೀಖಾಂ ಪದ್ೀಽಧ್ರಾಃ॥45॥ 
 

ಆಬಗಿನೀರನ್ಭ್ ೀಽಹಙ್ೃನ್ಮಹತುತುಾ-ಗತಣ-ತರಯೈಾಃ। 

ಕರಮಾದ್ ದ್ಶ-ಗತಣ್ೈರಣಡಮಾವೃತಂ ಪರಮಾದ್ತಾತಮ್॥46॥ 
 

ರ್ನ್ನಖಾಗಾರದ್ ವಿನಿಿವಯನ್ನಂ ತವತ್ಾಾದ್ಂ ಕ್್ ೀಽನ್ತವಣಯಯೀತ್। 

ಶ್ೀಷ್ ೀ ಮಹತುಪಸುಪಾುಾ ತ್ಾವಮಾರಾಧ್ಯ ಜಗತಾತಮ್॥47॥ 
 

ತವತಾಸಾದಾನ್ಮಹಾಭಾಗಂರ್ ರ್ದ್ಯಪಾಯಪ ಸತ-ದ್ತಲಯಭಮ್। 

ಶರಾಯಽಸನ್ಂ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಚ ಹಾಯತ-ಪತರಮಭ ತುವ॥48॥ 
 

ತತತಸಖ್ಂ ತತ ರಮಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೀನ್ೀ ಶ್ೀಷ್ೈಕ-ಭಾಜನ್ಮ್। 

ಅಹಮೀವಾನ್ತಭ್ ೀಕ್ಾಯಮಿ ಮತಾತ್್ೀರಙ್ು-ಸಙ್ು-ಜಮ್॥49॥ 
 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 183 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಆತಪತ್್ರೀಣ ರ್ತ್ ಪಾರಪಯಂ ಪಾದ್ತಕ್ಾಭಾಯಂ ಚ ರ್ತತಸಖ್ಮ್। 

ಸವಯಂ ಭಾಗಯಂ ಮಮೈವ ಸಾಯತ್ ಇತ ವಕ್ಷಾಃ-ಸ್ತಥತ್ಾಽಪ ಸಾ॥50॥ 
 

ವ್ೈಕತಣಾಠದಿಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಚತತದ್ಯಶಸತ ವ್ೈ ತಥಾ। 

ಬರಹಾಮಣಾಡನ್ುಬಿಯಹಿಶಾಾಪ ಸವಯಹೃತೆಮಲ್ೀಷ್ವಪ॥51॥ 
 

ಸಂಸ್ತಥತ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ ರ್ತರ ವಸ್ೀಽಹಂ ತತರತತರ ಹಿ। 

ಕರೀಡಾವನ್ಮಭ ನ್ಮನ್ದ-ವಾರ್ತ-ಗನಾಧದಿ-ರಞ್ ಜ್ತಮ್॥52॥ 
 

ಮಲಿ್ಲಕ್ಾ-ಕ್್ೀತಕೀ-ಜಾತೀ-ಚಮಾಕ್ಾ-ಕತಸತಮಾನಿವತಮ್। 

ಖ್ಜ ಯರ-ಪನ್ಸ-ದಾರಕ್ಷಿೀ-ಕದ್ಲ್ಲೀ-ನಾರಿಕ್್ೀಲಕ್್ೈಾಃ॥53॥ 
 

ಬದ್ರಿೀ-ಮಾತತಲಙ ು್ೈಶಾ ಕಪತ್ ಥ್ಯೈಶ್ಾತ-ದಾಡಿಮೈಾಃ। 

ಜಮ ್-ಜಮಿ್ೀರ-ಕರಮತಕ-ಪರಕತಖ್ೈಾಃ ಫಲ-ದಾರ್ಕ್್ೈಾಃ॥54॥ 
 

ಪಾರಿಜಾತ್್ೈಾಃ ಕಲಾವೃಕ್್ೈರತಯನ್ು-ಫಲ-ದಾರ್ಕ್್ೈಾಃ। 

ಶ್ರೀ-ಚನ್ುನ್ೀಕ್ಷತ-ಮನಾದರ್ೈಾಃ ಸಙ್ತೆಲಂ ಮಧ್ತಕ್ಾದಿಿವಾಃ॥55॥ 
 

ತಸ್ತಮನ್ ಸರಾಃ ಸವಚಾ-ನಿೀರಂ ಸವಣಯ-ಸ್ ೀಪಾನ್-ಮಣಿಡತಮ್। 

ನ್ವ-ರತ್ಾನಭ-ಕಮಲ್ೈಾಃ ಸತವಣಾಯಭ-ಕತಶ್ೀಶಯೈಾಃ॥56॥ 
 

ಪೀತ-ವಣ್ೈಯರತತಾಲ್ೈಶಾ ರಕು-ನಿೀಲುಪಲಾಞ್ಾತಮ್। 

ಮಿೀನ್-ಕಚಾಪ-ಹಂಸಾಢಯಂ-ಮತು-ಷ್ಟ್ಾದ್-ನಾದಿತಮ್॥57॥ 
 

ತತರ ರತನ-ಮರ್ಂ ಕರೀಡಾ-ಮಣಡಪಂ ಚಾಭವದ್ರಮಾ। 

ದಿವಯ-ರತನ-ಮರ್ಂ ತ್್ೀಜಾಃ -ಪುಞ್ಜ-ಪೀರ್ಮಭ ನ್ತಮದಾ॥58॥ 
 

ತತರ ತ್ಾವಮಚಯರ್ನ್ುಮಾ್ ಷ್ ೀಡಶ್ೈರತಪಚಾರಕ್್ೈಾಃ। 

ಪಾರ್ಸಾನ್ನಂ ವಯಞ್ಜನಾದಿ ಪಞ್ಾ-ಭಕ್ಾಯಮೃತ್ಾನಿ ಚ॥59॥ 
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ನ್ ತನಾನಿ ಪವಿತ್ಾರಣಿ ನಾನಾ-ರತಚಿಕರಾಣಿ ಚ। 

ಆಧ್ರಯಕ್ಾದಿೀನಿ ಮ ಲಾನಿ ಸಾವದ್ ದ್ಂ ಸವಣಯ-ಪಾತರಕ್್ೀ॥60॥ 
 

ನಿತಯ-ತೃಪಾುರಾಪಯರ್ನಿುೀ ಪೂಣಯ-ಕ್ಾಮಾರ್ ಚಾದ್ರಾತ್। 

ಈರಾಙ್ೆ-ಸವಯಸಾರಾರ್ ಸವಯ-ಸಾರಾತಮಕ್ಾ ಸವರ್ಮ್॥61॥ 
 

ಅಥಾತ್ಾಮನ್ಂ ಕಲಾರ್ನಿುೀ ಡ್ ೀಲಾಮಞ್ಾಂ ಮನ್ ೀಹರಮ್। 

ಸತವಣಯ-ಶೃಙ್ಖಲಾ-ಲಮ್ಂ ಸತ-ವಿಶಾಲಂ ಸತ-ಲಕ್ಷಣಮ್॥62॥ 
 

ಪರವಾಲ-ಪಾದ್-ಸಂರ್ತಕುಂ ಸತ-ವಜರ-ಫಲಕ್್ೈವೃಯತಮ್। 

ಓತ-ಪರೀತಂ ಸವಣಯ-ಪಟ್ಟೈಾಃ ಮಾಣಿಕಯಸುಬಕ್ಾವೃತಮ್॥63॥ 
 

ಜಾಮ ್ನ್ದ್-ವಿತ್ಾನಾಢಯಂ ಮತಕ್ಾುಸುಬಕ-ರಞ್ ಜ್ತಮ್। 

ಭ ರಾಪಾಽಭ ತ್ ಸವರ್ಂ ಶರಾಯ ಶ್ರೀ-ರ ಪಾ ಸ್ ೀಪಬಹಯಣಮ್॥64॥ 
 

ದ್ತಗಾಯಽಭ ತ್ ಪಾದ್-ಸ್ೀವಾರ್ಯಂ ತ್ಾಮ ್ಲಂ ಭ್ ೀಗ-ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 

ಸತರವಣ-ದ್ಣಡ-ವಯಜನ್ಂ ವಿದ್ತಯದಾಭ್ೀ ಸತಚಾಮರ್ೀ॥65॥ 
 

ವ್ೈಡ ರ್ಯ-ಸುಬಕ-ಚಾತರಂ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ರತನ-ಪೀಠಕ್್ೀ। 

ಸವಯ-ರಾಜ್ ೀಪಚಾರಾಣಿ ರಾಜ-ಚಿಹಾನನಿ ರಾನಿ ಚ॥66॥ 
 

ಸವಾಯಣಯಭ ದ್ ರಮಾದ್ೀವಿೀ ದ್ೀವಾರಾನ್ನ್ು-ತ್್ೀಜಸ್ೀ। 

ಭ್ ೀಗಯ-ವಸತು-ಸವರ ಪ್ೀಣ-ತವ ಸ್ೀವಾಽಿವಲಾಷಣಿೀ॥67॥ 
 

ಮಹಾನ್ನಾದಮತ್ಧ್ೌ ಮಗಾನ ರಮತ್್ೀ ಸಾ ರಮಾ ತವರಾ। 

ರಮಸ್ೀ ರಮಯೈವ ತವಂ ವ್ೈಕತಣಾಠದಿರ-ತರಧ್ಾಮಸತ॥68॥ 
 

ಪರತ್್ಯೀಕ್ಾವರಣ-ಸ ಥ್ೈಶಾ ಮ ತಯಿವಬರಯಹಮ-ಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ। 

ತರ-ದ್ಶ್ೈದ್ಯಶ ದಿಕ್ಾಾಲ್ೈಾಃ ಸ್ೀವಿತಾಃ ಪರಮಾಸನ್ೀ॥69॥ 
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ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸ ರಮಾ-ನಾರ್ ತವನಾನಭಯಬ ಜ್ೀ ಚತತಮತಯಖ್ಮ್। 

ಗಿರಿೀಶಮನ್ುಾಃ-ಕರಣ್ೀ ಹಯಙ ು್ೀಷವನಾದರದಿ-ದ್ೀವತ್ಾಾಃ॥70॥ 
 

ಋಷಾಯದಿೀಂಶಾ ರ್ಥಾವತುಾಂ ಸವಯ-ರ್ಜೀವಾಂಶಾತತವಿಯಧ್ಾನ್। 

ಸೃಷಾಟಾ ತ್್ೀಷ್ವನ್ುರಾವಿಶಯ ಬಹಿಾಃ ಸ್ತಥತ್ಾವಽಸ್ತ ಪಾಲಕಾಃ॥71॥ 
 

ಅತಯನ್ು-ಿವನ್ನಸ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ರ್ಜೀವ-ಜಡಾತಮಕ್್ೈಾಃ। 

ಪಾರ-ತನಾರಯದಿ-ದ್ ೀಷ್ ೀಜಝಾಃ ಸಾವತನಾರಯದಿ-ಗತಣ್ ೀರ್ಜಯತ್ಾಾಃ॥72॥ 
 

ನಿರಪ್ೀಕ್್ ೀ ನಿತಯ-ತೃಪುಾಃ ಪೂಣಯ-ಕ್ಾಮಸುಾಮಾದ್ರಯಹೃತ್। 

ಸತಯ-ಕೃತ್ ಸತಯ-ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ಮಾ-ಬರಹ್ೀಶ್ೀನ್ದರ -ವನಿದತಾಃ॥73॥ 
 

ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪ್ರೀರಕಸುಾಂ ಹಿ ಮತಕ್ಾುಮತಕು-ನಿರಾಮಕಾಃ। 

ಆಘ್ಟ್ಯ-ಘ್ಟ್ನ್ೀ ಶಕ್್ ುೀ ಹಯಗಣಯ-ಗತಣ-ಮಣಿಡತಾಃ॥74॥ 
 

ಅಚಿನಾಯಶಾರ್ಯ-ಚರ್ಯಸುಾಂ ಬರಹಾಮಣಾಡನ್ುಬಯಹಿಾಃ-ಸ್ತಥತಾಃ। 

ಅಣ್ ೀರಣಿೀರಾನ್ ಮಹತ್್ ೀ ಮಹಿೀರಾನ್ ಸವಯಗ್ ೀಽಸಮಾಃ॥75॥ 
 

ಸವಾಯಧ್ಾರಾಃ ಸವಯಸಾಕ್ಷಿೀ ಸವಾಯಪ್ೀಕ್್ ಯೀಽತಸತನ್ದರಾಃ। 

ಸವೀಯತುಮಶಾ ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸವಯಸಾವಮಿೀ ಚ ಸವಯದಾ॥ 76॥ 
 

ಸವಯ-ಶಕ್್ ುೀಽಜ್ಞ್ೀರ್-ಚಯೀಯ ವಯಕ್್ ುೀಽವಯಕುಸಸನಾತನ್ಾಃ। 

ಶ್ೀಷ್ ೀಽಶಷ್ಶಾ ನಿಲ್ಲಯಪುೀ ಬರಹಮಣಯಾಃ ಶಾಶವತಾಃ ಪರಭತಾಃ॥77॥ 
 

ಚತತವಯಯಯೈ ಸದಾಽಹಿೀನ್ಾಃ ಚತತಧ್ಯಮಯ-ಪರದ್ಶಯಕಾಃ। 

ಚತತಾಃಪುಮರ್ಯ-ದಾತ್ಾ ಚ ಚತತಮೀಯಕ್ಷ-ಪರದ್ಾಃ ಶತರತಾಃ॥78॥ 
 

ಅಧ್್ ೀಕ್ಷಜ್ ೀಽಪಾರಕೃತಸುಾಂ ಅನ್ುಮಹಿಮಾ ತವ। 

ಮ ಲ-ರ ಪೀ ಹಯನ್ನ್ುಸುಾಮವತ್ಾರಾಸುಥಾವಿಧ್ಾಾಃ॥79॥ 
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ನಾಮಧ್್ೀರಾನ್ಯನ್ನಾುನಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ। 

ಅನ್ನ್ು-ವ್ೀದ್-ವ್ೀದ್ಯಸ್ೈಾಃ ಅವ್ೀದ್ ಯೀಽನ್ನ್ು-ಸೌಖ್ಯ-ದ್ಾಃ॥80॥ 
 

ಅಹ್ ೀ ಭಾಗಯಮಹ್ ೀ ಭಾಗಯಂ ರಮೀಶಾಃ ತವತಾದಾಮತ್ಜ್ೀ। 

ನಿವಿಷ್ಟ-ಮನ್ಸಾಂ ಸೌಖ್ಯಮಿಹಾಮತತ್ಾರಿವ-ವಧ್ಯತ್್ೀಾಃ॥81॥ 
 

ತವ ಪರಸಾದ್-ಲ್ೀಶಸಯ ಲ್ೀಶ-ಲ್ೀಶಾತ-ಲ್ ೀಶತಾಃ। 

ಲವ-ಮಾತರಂ ಯೈಸತು ಲಬಧಂ ತ್್ೈರಲಭಯಂ ನ್ ಕಞ್ಾನ್॥82॥ 
 

ಚರಿತ್ಾರಣಿಯತ-ಚಿತ್ಾರಣಿ ಮಹಾನಿು ಸತ-ಬಹ ನ್ಯಪ। 

ತನ್ ನಾನಾವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ದ್ಶಯರ್ಸಯನ್ತ-ವತಯನಾಮ್॥83॥ 
 

ಕೀಟ್ ೀಽಪ ತವದ್ದರಾ-ಲ್ೀಶಾತ್ ಸಾಮಾರಜಯಮನ್ತ-ಭತಕುವಾನ್। 

ತವತ್ಾಾದ್-ಪದ್ಮ-ಸಮಾಕಯಲ್ೀಶ ಲ್ೀಶಾತ-ಲ್ೀಶತಾಃ॥84॥ 
 

ದ್ೃಷ್ದ್ ದಿವಾಯಙ್ುನಾಽಭ ದಿಧ ಚ್ೀನಾನಾಂ ತತ ಕಂ ಬತರವ್ೀ। 

ಅತ ಏವಾಜಯನ್ೀ ಸ ತ್್ ೀ ಬಲ್ೀಶಾ ದಾವರಪೀಽಪಯಭ ಾಃ॥85॥ 
 

ಇನ ದ್ರೀ ತವಂ ದ್ರ್ರಾ ಚ್ೀಲಾಂ ಬಲ್ಲಂ ರಾಚಿತವಾನ್ಸ್ತ। 

ಗಜ್ೀನ್ದರ-ರಕ್ಷಣ್ೀ ದ್ ತ್ಾನ್ ದಾವರ-ಪಾನ್ ವಾಽಪಯನಾದಿಶನ್॥86॥ 
 

ಅನ್ವಧ್ಾವಾಃ ಸವರ್ಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಕ್ಷತದ್ರ-ನ್ಕರ-ಮಮತಕ್ಷರಾ। 

ವ್ೈಕತಣಠಂ ವಾ ಪರಿತಯಕ್್ಯೀ ನ್ ಭಕ್ಾುಸಯಕತುಮತತಸಹ್ೀ॥87॥ 
 

ಮೀಽತ-ಪರರಾ ಹಿ ಮದ್ಾಕ್ಾು ಇತ ಸಙ್ೆಲಾವಾನ್ಸ್ತ। 

ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತಾಃ ಕಲಾ-ವೃಕ್ಷಾಃ ಚಿನಾುಮಣಿರಿತ ತರರ್ಮ್॥88॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ತವಮೀವಾಸ್ತ ಶ್ೀಷಾಗ್ೀ ಸವಯದಾ ನ್ತಾಃ। 

ದ್ದಾತ ಕ್ಾಮಾನ್ನಾನದಿೀನ್ ಮಣಿಧ್್ೀಯನ್ತಶಾ ಪಾದ್ಪಾಃ॥89॥ 
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ನ್ ಚಾಪವಗಯಂ ಸವಗಯಂ ವಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಶಕುಶಾ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ। 

ರ್ದಿ ತವಂ ಸತಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತ ಸವಾಯಥಾಯನ್ ಸಮಪರದಾಸಯಸ್ತ॥90॥ 
 

ಜಾತ್ಾಯನಾಧನಾಂ ಚ ಚಕ್ಷ ಂಷ ರಾತ ತವನ್ ಮತಯ-ದ್ಶಯನ್ಮ್। 

ಬಧಿರಾಣಾಂ ಚ ಶ್್ ರೀತ್ಾರಣಿ ತವತ್-ಕಥಾಶರವಣಂ ಪರಮ್॥91॥ 
 

ಜಡಂ ಮ ಕಂ ಚ ವಾಚಾಲಂ  ಕರ್ ೀಷ್ಯಧ್ಯರ್ನಾನಿವತಮ್। 

ಮನ್ದ-ಬತದಿಧಂ-ಪಾರಜ್ಞ-ತಮಂ ಸಾಙ್ಖಯ-ಯೀಗ-ಸಮಾಧಿ-ಗಮ್॥92॥ 
 

ಅಕರಸಯ ಕರೌ ದ್ತ್ಾವ ಕರ್ ೀಷ ತವ ಪೂಜಕಮ್। 

ಆಪದ್ಸಯ ಪದ್ೀ ದ್ತ್ಾವ ತವತುೀರ್ಯ-ಕ್್ೀತರ-ಗಾಮಿನ್ಮ್॥93॥ 
 

ರ್ದ್ಯದ್ತದಾಃಖ್ಂ ಭವ್ೀದ್ಾಕ್ ು್ೀ ತತುತ್ ಸದ್ ಯೀ ಹರಿಷ್ಯಸ್ತ। 

ಕತಬಜತವಂ ಕತಷಠತ್ಾಂ ನಾನಾ-ರಾಗಾನ್ಪಾಯಿವಚಾರಿಕ್ಾನ್॥94॥ 
 

ಹೃತ್ಾವ ದ್ದಾಸಯಙ್ು-ದಾಢಯಯಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ತವದ್ದರಾಽದ್ತಾತ್ಾ। 

ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸ -ಬಹ ಕ್ಾಯ ಕಂ ಭಕು-ಸವಾಯತಯ-ನಾಶನ್ೀ॥95॥ 
 

ಸವಾಯರ್ಯ-ಪೂರಣ್ೀ ಚಾಪ ತವತಸಮೀಽಣ ಡ್ೀ ನ್ ಕತತರಚಿತ್। 

ಪರಸನ್ ನೀ ನಿೀಲಮೀಘ್ಸುಾಂ ಶ್ರೀ-ಭ -ವಿದ್ತಯತಸಮನಿವತಾಃ॥ 96॥ 
 

ಹೃದ್ ವಯೀಮ-ಗಸ್ತರತ್ಾಪ-ಘ ನೀ ಭಕು-ಸವ್ೀಯಷ್ಟ-ವಾಷ್ತಯಕಾಃ। 

ಅಿವೀಷಾಟಷ್ಟಮ-ವಾರಾಶೌ ನಿಮಜ್ ಯೀನ್ಮರ್ಜಜತಂ ನಿಜಮ್॥ 97॥ 
 

ಆನ್ನಾದಷ್ಟಮ-ಸತ-ದಿವೀಪ್ೀ ಸಂಶಾುಪರ್ಸ್ತ ಚಾದ್ರಾತ್। 

ಸವಯ-ಸೌಖ್ಯಂ ದ್ದಾಸಯತರ ಸವಮತಯಕ್ಾಯನ್ನ್ದ-ವಧ್ಯನ್ಾಃ॥98॥ 
 

ಶ್ರೀಮದಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಭಗವದ್ತುಣಕಥಾನ್ತವಣಯನ್ಂ 
(ಅಭಈಷ್ಟದಾನ್ಪರಕ್ಾರ್ ೀ) ನಾಮ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
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ಅರ್ ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
 

॥ಅರ್ ಭಗವತಾಃ ನಾನಾವತ್ಾರವಣಯನ್ಪರಕ್ಾರಾಃ॥ 

ದ್ೀವಶಮಯ ಉವಾಚ 

ಅನ್ನ್ು-ವ್ೀದ್-ಸಂವ್ೀದ್ಯ ಲಕ್ಷಿಮೀನಾಥಾಣಡ-ಕ್ಾರಣ। 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ದ್ೈಶವರ್ಯ-ಪೂಣಯ ನ್ಮಸ ು್ೀ ಕರತಣಾಕರ॥1॥ 
 

ನ್ಕ್ಷತ್ಾರಣಿ ಚ ಗಣಯನ ು್ೀ ಪಾಂಸವಶಾ ಕ್ಷಣಾದ್ರ್ಾಃ। 

ತವದಿವೀರಾಯಣಿ ನ್ ಗಣಯನ ು್ೀ ಬರಹಮಣಾ ರಮರಾಽಪ ವಾ ॥2॥ 
 

ತಥಾಽಪ ತ್್ೀ ಭಕು-ದಾಸ-ದಾಸ-ದಾಸ್ ೀ ರ್ಥಾಮತ। 

ಸ ುೌಮಿ ತ್ಾವ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಧಿೀಶ ತವದ್ಾಕುಾಃ ಪ್ರೀರಿತಸುಾರಾ॥3॥ 
 

ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಮತ್-ಸಾವಮಿನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ। 

ಭಕು-ವತಸಲ ಭ್ ೀ ವಿಶವ-ಕಟ್ತಂಬಿನ್ನಧ್ತನಾಽವ ಮಾಮ್॥4॥ 
 

ಸತ್್ಯೀಶ ಸತಯ-ಸಙ್ೆಲಾಂ ಸತಯಂ ಸತಯ-ವರತಂ ಹರಿಮ್। 

ಸತಯ-ಚರ್ಯಂ ಸತಯ-ಯೀನಿಂ ಸತಯ-ಶ್ೀಷ್ಯಮಹಂ ಭಜ್ೀ॥5॥ 
 

ಶರವಣಾತ್ ಸವಯ-ಪಾಪ-ಘ್ನಂ ಮನ್ನಾತ್ ಪುಣಯ-ವಧ್ಯನ್ಮ್। 

ಸವಧ್ಾಯನಾತ್ ಸ್ತದಿಧ-ದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಣಾನ್ ಮೀಕ್ಷ-ದ್ಂ ಭಜ್ೀ॥6॥ 
 

ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಲಕ್ಷಿಮೀಶಂ ಅನಿಷ್ಠ-ಘ್ನಮಿವೀಷ್ಟ-ದ್ಮ್। 

ಚತತಮತಯಖ್ೀರ-ತನ್ರ್ಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಷ್ಮ್॥7॥ 
 

ರ್ದ್ಪಾಙ್ು-ಲವ್ೀನ್ೈವ ಬರಹಾಮದಾಯಾಃ ಸವ-ಪದ್ಂ ರ್ರ್ತಾಃ। 

ಮಹಾರಾಜಾಧಿ-ರಾಜಾನಾಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥8॥ 
 

ಅನ್ು-ವ್ೀದ್-ಸಂವ್ೀದ್ಯಂ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ಗತಣ ಸಾಗರಮ್। 

ಅತೀನಿದರರ್ಂ ನಿತಯ-ಮತಕುಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥9॥ 
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ಸಮರಣಾತ್ ಸವಯ-ಪಾಪ-ಘ್ನಂ ಸುವನಾದಿಷ್ಟ-ವಣಿಯಣಮ್। 

ದ್ಶಯನಾನ್ತಮಕು-ದ್ದ್ಂ ಚ್ೀಶಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥10॥ 
 

ಅಶ್ೀಷ್-ಶರ್ನ್ಂ ಶ್ೀಷ್ ಶರ್ನ್ಂ ಶ್ೀಷ್-ಶಾಯಿನ್ಮ್। 

ಶ್ೀಷಾದಿರೀಶಮಶ್ೀಷ್ಂ ಚ  ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥11॥ 
 

ಭಕ್ಾುನ್ತಗಾರಹಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸತ-ಶಾನ್ುಂ ಗರತಡ-ಧ್ವಜಮ್। 

ಪರಸನ್ನ-ವಕರ-ನ್ರ್ನ್ಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥12॥ 
 

ಭಕು-ಭಕು-ಸತ-ಪಾಶ್ೀನ್ ಬದ್ಧ-ಸತ್ಾಾದ್-ಪಙ್ೆಜಮ್। 

ಸನ್ಕ್ಾದಿ-ಧ್ಾಯನ್-ಗಮಯಂ  ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥13॥ 
 

ಗಙ್ಗ್ುದಿ-ತೀರ್ಯ-ಜನ್ಕ-ಪಾದ್-ಪದ್ಮಂ ಸತ-ತ್ಾರಕಮ್। 

ಶಙ್ಖ-ಚಕ್ಾರಭರ್-ವರಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥14॥ 
 

ಸತವಣಯ-ಮತಖಿ-ತೀರ-ಸಥಂ ಸತವಣ್ೀಯಢಯಂ ಸತವಣಯ-ದ್ಮ್। 

ಸತವಣಾಯಭವಂ ಸತವಣಾಯಙ್ುಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥15॥ 
 

ಶ್ರೀ-ವತಸ-ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀ-ಲ್ ೀಲಂ ಶ್ರೀಕರ-ಗರಹಮ್। 

ಶ್ರೀಮನ್ುಂ ಶ್ರೀನಿಧಿಂ ಶ್ರೀಢಯಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥16॥ 
 

ವ್ೈಕತಣಠ-ವಾಸಂ ವ್ೈಕತಣಠ-ತ್ಾಯಗಂ ವ್ೈಕತಣಠ-ಸ್ ೀದ್ರಮ್। 

ವ್ೈಕತಣಠ-ದ್ಂ ವಿಕತಣಾಠಜಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥17॥ 
 

ವ್ೀದ್ ೀದಾಧರಂ ಮತಸಯ-ರ ಪಂ ಸವಚಾಾಕ್ಾರಂ ರ್ದ್ೃಚಾರಾ। 

ಸತಯ-ವರತ್್ ೀದ್ಧರಂ ಸತಯಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥18॥ 
 

ಮಹಾಗಾಧ್-ಜಲಾಧ್ಾರಂ ಕಚಾಪಂ ಮನ್ದರ್ ೀದ್ಧರಮ್। 

ಸತನ್ದರಾಙ್ುಂ ಚ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥19॥ 
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ವರಂ ಶ್ವೀತ-ವರಾಹಾಖ್ಯಂ ಸಂಹರಂ ಧ್ರಣಿೀ-ಧ್ರಮ್। 

ಸವ-ದ್ಂಷಾರಭಾಯಂ ಧ್ರ್ ೀದಾಧರಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥20॥ 
 

ಪರಹಾಿದಾಹಾಿದ್ಕಂ ಲಕ್ಷಿಮೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ಭಕು-ವತಸಲಮ್। 

ದ್ೈತಯ-ಮತ್ ು್ೀಭ-ದ್ಮನ್ಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥21॥ 
 

ವಾಮನ್ಂ ವಾಮನ್ಂ ಪೂಣಯ ಕ್ಾಮಂ ಭಾಮನ್-ಮಾಣವಮ್। 

ಮಾಯಿನ್ಂ ಬಲ್ಲ-ಸಮೀಹಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥22॥ 
 

ಚನಾದರನ್ನ್ಂ ಕತನ್ದ-ದ್ನ್ುಂ ಕತರಾಜ-ಘ್ನಂ ಕತಠಾರಿಣಮ್। 

ಸತ-ಕತಮಾರಂ ಭೃಗತಋಷ್ೀಾಃ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥23॥ 
 

ಶ್ರೀ-ರಾಮಂ ದ್ಶದಿಗಾವಯಪುಂ ದ್ಶ್ೀನಿದರರ್ -ನಿರಾಮಕಮ್। 

ದ್ಶಾಸಯ ಘ್ನಂ ದಾಶ-ರರ್ಥಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥24॥ 
 

ಗ್ ೀವಧ್ಯನ್ ೀದ್ಧರಂ ಬಾಲಂ ವಾ-ಸತದ್ೀವಂ ರ್ತ ತುಮಮ್। 

ದ್ೀವಕೀ-ತನ್ರ್ಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥25॥ 
 

ನ್ನ್ದ-ನ್ನ್ದನ್-ಮಾನ್ನ್ದಂ ಇನ್ದರ-ನಿೀಲಂ ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್। 

ಶ್ರೀ-ರ್ಶ್್ ೀದಾ-ರ್ಶ್್ ೀ-ದ್ಂ ಚ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥26॥ 
 

ಗ್ ೀವೃನಾದವನ್-ಗಂ ಬೃನಾದವನ್ಗಂ ಗ್ ೀಕತಲಾಧಿಪಮ್। 

ಉರತ-ಗಾರ್ಂ ಜಗನ್ ೀಹಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥27॥ 
 

ಪಾರಿಜಾತ-ಹರಂ ಪಾಪ-ಹರಂ ಗ್ ೀಪೀ-ಮನ್ ೀಹರಮ್। 

ಗ್ ೀಪೀ-ವಸರ-ಹಂ ಗ್ ೀಪಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥28॥ 
 

ಕಂಸಾನ್ುಕಂ ಶಂಸ್ತೀರ್ಂ ಸಂಶಾನ್ುಂ ಸಂಸೃತ-ಚಿಾದ್ಮ್। 

ಸಂಶರ್-ಚ ಾ್ೀದಿ ಸಂ-ವ್ೀದ್ಯಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥29॥ 
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ಕೃಷಾಣ-ಪತಂ- ಕೃಷ್ಣ-ಗತರತಂ ಕೃಷಾಣ-ಮಿತರಮಿವೀಷ್ಟ-ದ್ಮ್। 

ಕೃಷಾಣ-ತಮಕಂ ಕೃಷ್ಣ-ಸಖ್ಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥30॥ 
 

ಕೃಷಾಣಽಹಿ-ಮದ್ಯನ್ಂ ಗ್ ೀಪ್ೈಾಃ ಕೃಣ್ ೀಪವನ್-ಲ್ ೀಲತಪಮ್। 

ಕೃಷಾಣ-ತ್ಾತಂ ಮಹ್ ೀತೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥31॥ 
 

ಬತದ್ಧಂ ಸತಬ್ ೀಧ್ಂ ದ್ತಬ್ ೀಯಧ್ಂ ಬ್ ೀಧ್ಾತ್ಾಮನ್ಂ ಬತಧ್-ಪರರ್ಮ್। 

ವಿಬತಧ್್ೀಶಂ ಬತಧ್್ೈಬ್ ೀಯಧ್ಯಂ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥32॥ 
 

ಕಲ್ಲೆನ್ಂ ತತರಗಾ-ರ ಢಂ ಕಲ್ಲ-ಕಲಮಷ್-ನಾಶನ್ಮ್। 

ಕಲಾಯಣ-ದ್ಂ ಕಲ್ಲ-ಘ್ನಂ ಚ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಂ ಭಜ್ೀಽನಿಶಮ್॥33॥ 
 

ಹರಿಂ ಹಂಸಂ ಕೃಷ್ ನ್ರ-ಹರಿಮನ್ನ್ುಂ ಮಧ್ತ-ರಿಪುಂ 

ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ರ್ಜ್ಞಂ ಕಪಲಮೃಷ್ಭಂ ವಾರ್ಜ-ವದ್ನ್ಮ್। 
ನ್ರಂ ವಾಯಸಂ ನಾರಾರ್ಣಮನ್ಘ್ಮಾತ್ಾಮನ್ಮಮೃತಂ 

ದ್ತುಂ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಂ ಪುರತಷ್ಮಿತರಾ-ಸತನ್ತಮರ್ಜತಮ್॥34॥ 
 

ಅನ್ನ್ು-ರ ಪಂ ಸವಮನ್ನ್ು-ಚರ್ಯಂ ಅನ್ನ್ು-ದ್ೈರನ್ತ-ವಣಯ-ನಿೀರ್ಮ್। 

ಅನ್ನ್ು-ನಾಮಾನ್ಮನ್ನ್ು-ದ್ೀವಂ ಅನ್ನ್ು-ಕಲಾಯಣ-ಗತಣಾಿವರಾಮಮ್॥ 35॥ 
 

ಅನ್ನ್ು-ಶಕುೀಶಮನ್ನ್ು-ವಿಕರಮಂ ಹಯನ್ನ್ು-ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ಶರಾನ್ಮಿೀಶವರಮ್। 

ಅನ್ನ್ು-ಸೌಭಾಗಯಮನ್ನ್ು-ನ್ೀತರಕಂ ಅನ್ನ್ು-ಪಾದಾದಿಮನ್ನ್ು-ಸೌಖ್ಯ-ದ್ಮ್॥36॥ 
 

ಅಸತರಾಚಲೌಘ್-ಹರ-ಚಕರ-ಧ್ರಂ ದ್ತರಾತ್ಾಚಲೌಘ್-ಹರ-ವಜರ-ಧ್ರಮ್। 

ಕರತಣಾಚಲೌಘ್-ಭರ-ಚಿತು-ವರಂ ಕನ್ಕ್ಾಚಲೌಘ್-ಧ್ರ-ಪದ್ಮ-ಕರಮ್॥37॥ 
 

ಭತವನ್ೀಷ್ತ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಬಹತ ಪುರತಷಾರ್ಯ-ದಾನ್-ನಿಪುಣ್ ೀಽಸ್ತ। 

ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ ವಯಕುತರಾ ತವಂ ಬಹ ನ್ತ-ಸಾಥನ್ೀ-ಕತತ್್ ೀ ವಸಸ್ತ॥38॥ 
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ಗತಣೌಘೈರಪಾರಂ ಸತಫರದ್ನತನ-ಹಾರಂ ಸಮರದ್ ದೀಷ್-ಹಾರಂ ಸವ-ಭಕ್ ು್ೀಷ್ವ-ಪೂರಮ್। 
ಭಜ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಫಣಿೀಶಾದಿರ-ವಾಸಂ ಸದಾ ಮನ್ದಹಾಸಂ ಶ್ರೀರಾ 

ಸದಿವಲಾಸಮ್॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಚರಣ್ೀ ತವ ವನ ದ್ೀ ಸವಯ-ತೀರ್ಯ-ಶರಣ್ೀ ಶರಣ್ೀ ಮೀ। 

ಮಾ-ವಿಧಿೀರ-ಶ್ವ-ವಿೀಶ-ಪಣಿೀಶ್ೀನಾದಕಯ-ಸ್ ೀಮ-ಹತತಭತಜ್ಞ-ಮತಖ್-ವನ ದ್ಯೀ॥40॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚರಣ್ೀ ತವ ವನ ದ್ೀ ಲ್ ೀಕ-ಪಾವನ್-ಸತಕತಙ್ತೆಮ-ವಣ್ೀಯ। 

ಶ್ರೀ-ಪರದ್ೀಽಖಿಲ-ಸತರಷಯ-ನ್ರಾಣಾಂ ಶ್ರೀಋಗಾದಿನಿ-ಗಮಾಗಮ-ವ್ೀದ್ಯ॥41॥ 
 

ಭಜ್ೀ ಭಜಕ-ಸೌಖ್ಯ-ದ್ಂ ನಿಜ-ಕಟಾಕ್ಷ-ಸಮಾೀಕ್ಷಣಂ 

ಪರಾತ್ ಪರ-ತರಂ ಧ್ರಂ ದ್ರಮರಿಂ-ಗದಾಮಮತ್-ಜಮ್। 
ಚತತಭತಯಜಮಧ್್ ೀಕ್ಷಜಂ ಕಮಲಜ್ೀಶ-ಪೂವಾಯಚಿಯತಂ 

ವರ್ ೀದ್ಧತಖ್ಲಾನ್ ಬಹ ನ್ ಬಹತಜವ್ೀನ್ ಸಂಹಾರಿಣಮ್॥42॥ 
 

ಅಜ್ಞಾನ್-ಸಾಗರ-ಸಮತತುರಣ್ೀ ಪರಶಸುಂ  

ಸತಜ್ಞಾನ್-ಸ್ೀತತ-ರಚನ್ೀ ನಿಪುಣಂ ಬತದ್ೀಢಯಮ್। 
ಲಕ್ಷಿಮೀ-ಪತಂ-ಸತರ-ವರಾಚಿಯತ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ 

ದಾರಿದ್ರಯ-ಪೂವಯ-ದ್ತರಿತ್ೌಘ್-ನಿರಾಚರಘ್ನಮ್॥43॥ 
 

ಲಕ್ಷಿಮೀ-ನಾರ್ಂ ಕಮಲ-ನ್ರ್ನ್ಂ ಹಾರಕ್್ೀರ್ ರ-ಭ ಷ್ಂ 

ಅಣಡಂ-ವಾಯಪುಂ ಬಹತ-ಗತಣ-ಭರಂ-ದ್ ೀಷ್-ದ್ ರಂ ದ್ರಾಬಿಧಮ್॥ 
ಸಾವನಾ-ತ್ಾಪ-ತರರ್-ಹರಮಜಂ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ 

ಲ್ ೀಕ್ಾ-ತೀತಂ ಪುರತಷ್ಮತತಲಂ ಭಾವರಾಮಿೀಷ್ಟ-ದ್ೀವಮ್॥44॥ 
 

ಶ್ರೀ-ಮದ್ವೀಙ್ೆಟ್-ನಾರ್-ಪಾದ್-ಜನಿತ್ಾ ಗಙ್ಗ್ು ಜಗತ್ಾಾವನಿೀ 
ರ್ಸಾಯಪಾಙ್ು-ನಿರಿೀಕ್ಷಣಂ ವಿಧಿ-ಭವ್ೀದಾರಕ್ಾಯದಿ-ಸವ್ೀಯಷ್ಟ-ದ್ಮ್। 

ರ್ನಾನಮ-ಸಮರಣಂ ಮಹಾಘ್-ಹರಣಂ ಸವಗಯಯಂ ಚ ಮೀಕ್ಷ-ಪರದ್ಮ್। 

ರ್ತ್ಾಾದಾಮತ್ಜ-ರ್ತಗಮ-ಸ್ೀವನ್-ರತ್್ ೀ ಬರಹಾಮದಿಿವಾಃ ಪೂಜಯತ್್ೀ॥45॥ 
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ದ್ೃಷಾಟದ್ಯತಯನ್ು-ದ್ ರಂ ನಿಗಮ-ನಿಚರ್-ಸಂವ್ೀದ್ಯಮಾಹಾತಯ-ಪೂಣಯಂ 

ಸವ್ೀಯಷಾಮಾದಿ-ಮಿತರಂ ರವಿ-ಶಶ್-ನ್ರ್ನ್ಂ ಪೂಣಯ-ಕ್ಾರತಣಯ-ದ್ೀಹಮ್। 
ನಿವಾಯಣಂ ನಿಷ್ಾಪಞ್ಾಂ ನಿರವಧಿಕ-ಸಮಾಮಾನರ್-ಸಙ ು್ೈರಸಙ ು್ೈಾಃ 
ಗಿೀವಾಯಣಾದ್ಯೈರಜಸರಂ ಸತುತದ್-ನ್ತ-ನಿರ್ಮೈಕ್ಾನ್ು-ಭಕ್ಾಯದಿ-ಪೂಜಯಮ್॥46॥ 

 

ಕಙ್ೆರ-ಶಙ್ೆರ ಬಹತ-ಕರತಣಾ ತವ ಬಹತ-ಚರಿತಂ ಚತತದ್ಯಶ-ಭವನ್ೀಷ್ತ। 

ಜ್ಞಆಪರ್ಸ್ತ ತವ ಭಕು-ವಗ್ೀಯಭಯಾಃ ಫಣಿ-ಶತಕ-ಪ್ೈಲ-ನಾರದ್-ಪರಮತಖ್ೈಾಃ॥47॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮನ್ತಸೃತಯ ರ್ ಆಸ ು್ೀ ತಸಯ ಭ ರಿ ಸತಭಗಂ ದ್ಶದಿಕ್ಷತ। 

ಐಹಿಕಂ ತಯದ್ವಿ-ಸೌಖ್ಯಮತತಲಯಂ ಮೀಕ್ಷಮಾಶತ ಲಭತ್್ೀ ಗತಣ-ಸಾಮಯಮ್॥48॥ 
 

ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಮಪಹಾತ ಮದಾನ್ಧಾಃ ತಸಯ ದ್ತಾಃಖ್ಘ್ಮಸಮಂ ದ್ಶದಿಕ್ಷತ। 

ಐಹಿಕಂ ನ್ರಕ-ರೌರವ-ಕತಮಿಾೀಪಾಕ-ವಹಿನ-ಮಹದ್ನ್ಧ-ತಮಾಂಸ್ತ॥49॥ 
 

ವಿಪದ್-ಘ್ನಂ-ಶತಭದ್ ೀಗಾಧರಂ ಭಕ್ಾುನ್ಂ ವಶ-ವತಯನ್ಮ್। 

ಲ್ ೀಕ-ಪೂಜಯ-ರಮಾ-ರಾಮಂ ಭಜ್ೀಽಹಂ ಪರತ-ಜನ್ಮಸತ॥50॥ 
 

ಭಕ್ ುೌರ್ಘನ್ತಗರಹಾಥಾಯರ್ ಸಯಕ್ಾುಾ ವ್ೈಕತಣಠಮತತುಮಮ್। 

ಧ್ರಣಾಯಮವತೀಣ್ ೀಯಽಸ್ತ ವರ್ೀಣಯೀ ವರದ್ ೀಽಚಿಯತಾಃ॥51॥ 
 

ಅತಯಲಾ-ಮಾತರಂ ಪರ-ವಸತು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ೈವಾಪಹಾರ್ಯಂ ಕಲ ಸತಯ-ಸನ್ಧಾಃ। 
ಜನ್ೈರನ್ೀಕ್್ೈಾಃ ಬಹತ-ಜನ್ಮ-ರ್ತ್್ನೈಾಃ ಆರಾಸ-ಸಾಧ್ಯಂ ಬಹತ-ಪಾಪ-

ಸಞ್ಾರ್ಮ್॥52 
 

ಹರಸಯ ಶ್ೀಷ್ಂ ಸೃತ-ಮಾತರತಸುಾಂ ಗ್ ೀ-ಗ್ ೀಚರ್ ೀ ದ್ೃಷಟ-ಪಥಾದ್ಯಗ್ ೀಚರಾಃ। 

ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸಾಥವರ-ಜಙ್ುಮಾತರಮಂ ಪಶ್ಯೀ ಬಹ ಪಾರ್-ವಿಶಾರದ್ಂ ತ್ಾವಮ್॥53॥ 
 

ತವ ರ ಪಾಣಯನ್ನಾುನಿ ಚರಿತ್ಾರಣಿ ತಥ್ೈವ ಚ। 

ಸಮರತ್ಾಂ ಭಕು-ಪೂವಯಂ ತತ ಮಹಾ-ವಿಭವ-ದಾನಿ ಚ॥54॥ 
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ಇಹಾಮತತ್ಾರತತಲಯ-ಸೌಖ್ಯಪರದಾನಿ ಮಹತ್ಾಮಪ। 

ಅಲಾಾನಾಂ ಕಮತ ವಕುವಯಂ ಸವರ ಪೀದಾಧರಕ್ಾಣಿ ಚ॥55॥ 
 

ಪರಪದ್ಯೀ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಮಿೀಶಂ ಭಕ್ಾುನ್ತಙ್ೆಪನ್ಮ್। 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರಂ ಲ್ ೀಕನಾರ್ಂ ಪರಾತಾರತರಂ ವಿಭತಮ್॥56॥ 
 

ಪುಣಾಯತ್ ತವದ್ದರ್ರಾ ಲಬಧಂ ವಿಶ್ೀಷಾದ್ಕತತ್್ ೀಭರ್ಮ್। 

ಭಗವನ್ುಂ ವಿಶವಂ-ವನ್ದಂ ಭ ತ-ಭವಯ-ಭವತಾಭ ಮ್॥57॥ 
 

ರ್ತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾನಿ ಜಾರ್ನ ು್ೀ ಯೀನ್ ಸವಯಮಿದ್ಂ ತತಮ್। 

ಯೀನ್ ಜಾತ್ಾನಿ ರ್ಜೀವನಿು ರ್ತ್ ಪಾರಪಸಯನಿು ಮಹಾಲಯೀ॥58॥ 
 

ದಿೀಪ-ವಿದ್ತಯತ್ಾುರಕ್ಾಗಿನಚನ್ದರರ್ಸ ರಾಯತ-ದಿೀಪು-ಮಾನ್। 

ಯೀಗಾಽಽಯೀಗ್ೈಯೀಯಗಯಯೀಗ್ೈಾಃ ದ್ೃಶ್್ ಯೀಽದ್ೃಶಯಾಃ ಶತರತ್್ ೀಽಶತರತಾಃ॥59॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ನಾನಾವತ್ಾರವಣಯನ್ಂ 

ನಾಪ ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 

 

ಅರ್ ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
 

॥ಅರ್ ಭಗವತಾಃ ವಿಶವರಪಾದಿವಣಯನ್ಮ್॥ 

 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ! ಮತ್ಾಸಾಮಿನ್! ಪರಣತ್ಾತಯ-ಪರಣಾಶನ್। 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ-ದ್ರಾ-ಪೂಣಯ! ವಿಜ್ಞಾಪನ್ಮಿದ್ಂ ಶತರಣತ॥1॥ 

 

ರ್ನ್ತಮಖ್ಂ ಬರಹಮ-ಜನ್ಕಂ ರ್ದಾ್ಹ  ಕ್ಷತರ-ಕ್ಾರಣ್ೀ। 

ರ್ದ್ ರತಭಾಯಂ ವ್ೈಶಯ-ಕತಲಂ ಪಾದಾಭಾಯಂ ಸ್ೀವಕ್್ ೀಽಭವತ್॥2॥ 
 

ಶ್ರಸ್ ೀ ದೌಯರಭ ದ್ಸಯ ಸಹಸಾರಂಶತಶಾ ನ್ೀತರ-ಜಾಃ। 

ಮತಖಾತ್ ಪುರನ್ದರ್ ೀಽಗಿನಶಾ ದಿಗ ದ್ೀವಾಾಃ ಶ್್ ರೀತರತ್್ ೀಽಭವನ್॥3॥ 
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ಶ್ೀತ್ಾಂಶತಮಯನ್ಸ್ ೀ ಜಾತಾಃ ಪಾರಣಾತ್ ವಾರ್ತರಜಾರ್ತ 

ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ನಾಿವತ್್ ೀಽಭ ತ್ ಪದಾಾಯಂ ಭ ಮಿರಜಾರ್ತ॥4॥ 
 

ರ್ತ್್ ೆೀಮಲಾಙ ು್ೈರಭವನ್ ಭತವನಾನಿ ಚತತದ್ಯಶ। 

ಕ್್ ೀಮಲ್ೀ ನಾಿವಕಮಲ್ೀ ಬರಹಾಮಣಡಂ ಬರಹಮಧಿಷಠತಮ್॥5॥ 
 

ಶ್ರರ್ಾಃ ಪತ್್ೀ ಕ್್ ೀಽಪ ಜಯೀನ್ನ ಮಾರಾಂ 

ರ್ರಾ ಜನ್ ೀ ಮತಹಯತ ವ್ೀದ್ನಾರ್ಯಮ್। 
ತಂ ನಿರ್ಜೀಯತ್ಾತ್ಾಮನ್ಮನ್ನ್ು-ಮಾಯಿನ್ಂ 

ಮಾರಾಪಹಂ ತ್ಾವಂ ಶರಣಂ ಪರಪದ್ಯೀ॥6॥ 
 

ನ್ಮೀಽತಕ್ಾಯಯರ್ ಸಗತಣಾರಾಗತಣಾರ್ ಚ। 

ನ್ಮೀಽನಾುರಾನ್ುಕ್ಾರ್ ವ್ೀದಾಯವ್ೀದ್ಯ-ಸವರ ಪಣ್ೀ॥7॥ 
 

ಸ್ತದಿಧ-ಪರದ್ಸುಾಂ ಕಲ ದ್ೀವ-ವರ್ಯ ತವತ್್ಾೀರಿತ್್ ೀಽಹಂ ತವ ಪಾದ್ಮಾಪುಾಃ। 

ತವತ್ಾಾದ್-ಭಕ್್ ುೀ ಬಹಿಹನ್ುರಾತಮನ್ ಕಮಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪಯಮಶ್ೀಷ್-ಸಾಕ್ಷಿಣಾಃ॥8॥ 
 

ಸತಖ್ಂ ನ್ೃಪಾಲಾಃ ಸತರ ದ್ೀವ-ಮತಖಾಯಾಃ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಸ್ಯೀ ಪದ್-ಪದ್ಮ-ಸಂಶ್ರತ್ಾಾಃ। 

ತವತೆಙ್ೆರಾಸ ು್ೀಽಪ ಪೃರ್ಕ್ ವಿಭಾವಿತ್ಾಾಃ ಕತರತಷ್ವ ಶಂ ಭ್ ೀ ಋಷ-ದ್ೀವ-ಮಿತರ॥9॥ 
 

ಉತಾತಯಧ್ವನ್ಯ-ಶರಣತ ಉರತ-ಕ್್ಿೀಶ-ದ್ತಗಾಯನ್ು-ಕ್್ ೀಗರ- 

ವಾಯಲಾಕೃಷ್ಟೀ ವಿಷ್ರ್-ಮೃಗ-ತತಷಾಣತಮ ಗ್ೀಹ್ ೀರತ-ಬಾರಾಃ॥10॥ 
 

ಭವಾಬಿಧ-ತ್ಾರಂ-ಕಟಿ-ವತಯ-ಹಸುಂ  

ಸವಣಾಯಮ್ರಂ ರತನ-ಕರಿೀಟ್-ಕತಣಡಲಮ್। 
ಆಲಮಿ್-ಸ ತ್್ ರೀತುಮ-ಮಾಲಯ-ಭ ಷತಂ  

ನ್ಮಾಮಯಹಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್-ಶ್ೈಲ-ನಾರ್ಕಮ್॥11॥ 
 

ಜಾಮ ್ನ್-ದಾಭಂ ಗತಣಿಿವವಯರ್ೀಣಯಂ ವಕ್ಷಾಃಸಥಲ್ೀ  ದ್ಕ್ಷ-ಕತಚ್ ೀಧ್ವಯ-ಭಾಗ್ೀ। 

ಶ್ರೀವತಸ-ಲಕ್ಷಮಯಙ್ೆ ತ-ದಿವಯ-ರ ಪಂ ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟಾಧಿೀಶಮಹಂ ಪರಪದ್ಯೀ॥12॥ 
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ಸಂಸ್ತಥತಂ ಸತವಿಮಾನಾನ್ುವಿಯರಿಞ್ಚಾದ್ಯೈಶಾ ಸ್ೀವಿತಮ್। 

ಚಾಮರ್ೈವಯಯಜನ್ೈಶಾತ್್ೈಾಃ ಶರದಿನ್ತದಮತಖ್ಂ ಭಜ್ೀ॥13॥ 
 

ಭಕ್ಾುನ್ತಕಮಿಾೀ ಗರತಡ-ದ್ವಜ-ಸುತ್-ಸೆನ್ಧಂ ಸಮಾರತಹಯ ಕರಿೀಟಿ-ಕತಣಡಲ್ಲೀ। 

ಪೀತ್ಾಮ್ರಾಶಾಾರತ-ಸತಮನ್ದ-ಹಾಸಾಃ ಶ್ರೀ-ಕ್ೌಸತುಭಶಾಕರ-ವರಾಽಭರಾಙ್ೆ ತಾಃ॥14॥ 
 

ಸಜಯೀ ವಿಜರ್ಶ್ೈವ ದ್ೃಶ್್ ಯೀಽದ್ೃಶಯಾಃ ಶತರತ್್ ೀಽಶತರತಾಃ। 

ಸಮಾಾಷ್ಣ್ ೀಽಭಾಷ್ಣಶಾ ವಾಚ್ ಯೀಽವಾಚ್ ಯೀ ವೃಷ್ ೀಽವೃಷ್ಾಃ॥15॥ 
 

ಮಾಹಾತಯಂ ಕ್್ೀನ್ ಸನ್ದೃಶಯಂ ರಮಾರಾ ರಮಣಸಯ ತ್್ೀ। 

ರ್ತೆಞ್ ಾ್ದ್ ದ್ರಷ್ತಟಮಿಚಾಾಮಿ ಮಾಯಿನ್ ೀಽಮಾಯಿನ್ಶತಿಭಮ್॥16॥ 
 

ಸವಯ-ಪಾರಣಿಹೃದಾವಾಸಂ ವಾಸತ-ದ್ೀವಂ ಜಗದಿಧತಮ್। 

ಶರಣಾಯಗರಂ ದ್ೀವ-ದ್ೀವಂ ಪರಧ್ಾನ್-ಪುರತಷ್ಂ ಭಜ್ೀ॥17॥ 
 

ನ್ಮೀಽವಯಕ್ಾುರ್ ಸ ಕ್ಾಮರ್ ಪರಾತಾರತರಾರ್ ಚ। 

ಜಗತ್ಾೆರಣ-ಕತ್್ರೀಯ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೀಽಕ್ಷರ್-ಮ ತಯಯೀ॥18॥ 
 

ನ್ಮಸ ು್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾರ್ ನ್ಮಾಃ ಸಙ್ೆಷ್ಯಣಾರ್ ಚ। 

ಪರದ್ತಯಮಾನರಾನಿರತದಾಧರ್ ಯೀಗ-ಹೃತಾದ್ಮ-ವಾಸ್ತನ್ೀ॥19॥ 
 

ಪಞ್ಾ-ಭ ತ-ವಿಸೃಷಾಟರ್ ಪಞ್ಾ-ಮಾತ್ಾರತಮಕ್ಾರ್ ಚಾ। 

ಜ್ಞಾನ್-ಕಮೀಯನಿದರಯೀಶಾರ್ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ॥20॥ 
 

ವಿಷ್ಣವ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀಶಾರ್ ರ್ಜಷ್ಣವ್ೀ ಜರ್-ದಾಯಿನ್ೀ। 

ಇಷ್ಟ-ಪರದಾರ್ ಚ್ೀಷಾಟರ್ ಕೃಷಾಣಯೀತೃಷ್ಟ-ಕಮಯಣ್ೀ॥21॥ 
 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ್ ೀತುಮಾರಾರ್ ಸವಕ್ಷರ್ೀಶಾಕ್ಷರಾರ್ ಚ। 

ಕತಕ್ಷಿ-ಸಥ-ಪಕ್ಷಿ-ಸಙ್ಗ್ಘರ್ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ್-ಕರಾರ್ ತ್್ೀ॥22॥ 
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ನ್ಮೀ ಭವಾರ್ ಭಾವಾರ್ ಧಿೀರಾರ್ ಪರಮೀಷಠನ್ೀ। 

ವಿೀರಾರ್ ವಿೀರ-ವಪುಷ್ೀ ಋಷ್ಯೀ ಪರಮಾತಮನ್ೀ॥23॥ 
 

ನ್ಮೀ ನಾರಾರ್ಣಾರಾರ್ ಸಾಧ್ಾರಣಧ್ರಾರ್ ಚ। 

ನ್ಮಾಃ ಸಮಹಯಣಾಹಾಯರ್ ಧ್ರಣಿೀ-ಧ್ರ-ರ ಪಣ್ೀ॥24॥ 
 

ಅಚಾಯಯಚಾಯಯರಾಚತಯತ್ಾರಾಪ ವನಾದಯವನ್ದಯಪದಾರ್ ಚ। 

ಹಿರಣಯ-ಗಭಯ-ಗಭಾಯರ್-ನ್ಮಾಃ ಶ್ವ-ಶ್ವಾರ್ ಚ ॥ 25॥ 
 

ಸೆನಾದರ್ ಶ್ಪ-ವಿಷಾಟರ್ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದ-ರ ಪಣಏ। 

ಕಮಯ-ಜ್ಞಾನ್-ನಿರ ಪಾಯರ್ ಶತರತ-ಸೃತ್ಾಯಲರಾರ್ ತ್್ೀ॥26॥ 
 

ರ್ಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾರಾರ್ ದಾನ್-ವರತ-ಕ್ಾರರ್-ಚ। 

ತಪಸ್ತವನ್ೀ ಚ ತಪಾಯರ್  ತ್ಾಪ-ತರರ್-ಹರಾರ್ ಚ॥27॥ 
 

ರ್ಜ್ಞಾರ್ ವಿಶಾವರ್ ಸತಮಙ್ುಲಾರ್ ಸತತೀರ್ಯ-ಪಾದಾರ್ ಸತತ್ಾರಕ್ಾರ್। 

ಪರಪನ್ನ-ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಗತಣಾರ್ ಶಮಾವ್ೀ ಶತದಾಧರ್ ಶಶವದ್ತುಣ-ವಷ್ಮಯಣ್ೀ ನ್ಮಾಃ॥28॥ 
 

ಕಮಿಯಣ್ೀಽಕಮಯ-ಲ್ಲಪಾುರ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ ಜ್ಞಾನ್-ದಾಯಿನ್ೀ। 

ನಿತಯ-ಮತಕ್ಾುರ್ ಹರಯೀ ನಿತಯ-ಮತಕು-ಪರದಾಯಿನ್ೀ॥29॥ 
 

ಶತದ್ಧಂ ವಪುಾಃ ಪರಮ-ಯೀಗಮತತಲಯ-ಸೌಖ್ಯಂ 

ಭ ಮಿಂ ದ್ತಯ-ಲ್ ೀಕಮತತ ತತವ-ಮತಂ ಸತ-ಭಕುಮ್। 
ವ್ೈರಾಗಯಮನ್ಯ-ಸತ-ಗತಣಾನ್ ಭಚಗ್ೀಷ್ತ ದಾನ್ 

ಶ್ೀಲಂ ದ್ಯೀದ್ರ್ಮಹಂ ಶರಣಯ ಪರಪದ್ಯೀ॥30॥ 
 

ಸತಲಭಂ ದ್ತಲಯಭಂ ವನ ದ್ೀ ಭಗವನ್ುಂ ಸನಾತನ್ಮ್। 

ಸದ್ಸತ್-ಕ್್ೀತರ-ಗಂ-ವಿಷ್ತಣಂ ಮ ತ್ಾಯಮ ತಯಂ ಶತಭಾಶತಭಮ್॥31॥ 
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ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಗ್ ೀ-ಗತಣಾತೀತಂ ಕಲಮಷ್-ಘ್ನಮಕಲಮಷ್ಮ್। 

ಪರತ-ಕಲ್ಾೀಽಕಲ್ಾೀ-ಕಲಾ-ತರತಂ ಸವಾಯರ್ಯ-ಕಲಾಕಮ್॥32॥ 
 

ದ್ತಷ್ಟ-ಭಾವಾಃ ಪರಮತ್್ ುೀ ವಾ ನಾಮಾದ್ತಯಚಾಾರಕ್್ ೀ ಹಿ ರ್ಾಃ। 

ಬರಹಮ-ಹತ್ಾಯದಿ-ಪಾಪಾನಿ ದ್ಹತ್್ಯೀವ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ॥33॥ 
 

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ರ್ವಾ ದ್ಮಾಾತ್ ಪುಣಯ-ಶ್್ ಿೀಕಸಯ ನಾಮ ತ್್ೀ। 

ಯೀ ವದ್ೀತ್ ತ್ಾನಿ ನ್ಶಯನಿು ತ ಲ-ರಾಶ್ರ್ಯಥಾಽನ್ಲಾತ್॥34॥ 
 

ಕ್ಷತಧಿತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖಿತಾಃ ಶಾರನ್ುಾಃ ತವನಾನಮ ರ್ದಿ ಸಂಸಮರ್ೀತ್। 

ತಸಯ ದ್ತಾಃಖಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ನ್ಶಯನ್ತು ಕ್ಷಣ-ಮಾತರತಾಃ॥35॥ 
 

ಸವಾಯಣಯಶತಭ-ಜಾತ್ಾನಿ ದ್ತರಿತ್ೌರ್ಘನಿ ರಾನಿ ಚ। 

ತ್ಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ಲಭತ್್ೀ ಮತುಸುಾಂ ವಿಸೃತ್್ ೀ ರ್ದಿ॥36॥ 
 

ನ್ ತೀರ್ಯ-ರಾತ್ಾರ ನ್ ಚ ದಾನ್-ರ್ಜ್ಞೌ ವರತಂ ತಪೀ ನಾಚಯನ್ಮನ್ಯ-ದ್ೈವಮ್। 
ರ್ತ್ ಶ್ರೀ-ನಿವಾಸಸಯ ಚ ನಾಮ-ಕೀತಯನ್ಂ ತದ್ೀವ ಸವಾಯರ್ಯ-ಸತ-ವೃಷಟ-ಕ್ಾರಣಮ್ 

 

ರಾತ್ಾರ ರ್ಜ್ಞಾ ವರತ್ಾ ಧ್ಮಾಯ ದಾನಾನ್ಯನಾಯನ್ಯಸಙ್ಖಯರಾ। 

ತವ ನಾಮಸೃತ್್ೀಭಯಕ್ಾಯ ಕಲಾಂ ನಾಹಯನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್॥38॥ 
 

ಅಹ್ ೀ ಭಾಗಯಮಹ್ ೀ ಭಾಗಯಂ ನಿಷ್ತಣ-ನಾಮಾನ್ತ-ವತಯನಾಮ್। 

ತ್್ೀಷಾಂ ದ್ ರ್ ೀ ರಾಮಯ-ಲ್ ೀಕಾಃ ಸವಗ್ ೀಯ ಮೀಕ್ಷಶಾ ತತಫಲಮ್॥39॥ 
 

ಮಾಹಾತಯಂ ವಿಷ್ಣಉನಾಮನೀ ಹಿ ವಣಿಯತಂ ಕ್್ೀನ್ ಶಕಯತ್್ೀ। 

ಅಜಾಮಿಳ ್ೀ ಮೃತತಯ-ಪಾಶಾತ್ ಮತಕ್್ ುೀ ವ್ೈಕತಣಠ-ಗ್ ೀ ರ್ತಾಃ॥40॥ 
 

ಆರ್ತಮೀವ ಮಹಾ-ಧ್ಮೀಯ ನ್ರಾಣಾಂ ತ್ಾರಕಾಃ ಸೃತಾಃ। 

ವಿಷ ಣೌ ಸದಾ ಭಕು-ಯೀಗಾಃ ತನಾನಮ-ಗರಹಣಾದಿಿವಾಃ॥41॥ 
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ನ್ೈಕ್್ ೀಽಜಾಮಿಳ ಏವ ಪಾಪ-ಜಲಧಿಂ ಸನಿುೀಣಯ-ವಾನ್ ನಾಮತಾಃ। 

ಪರಹಾಿದ್ ೀಽಪ ಗಜ್ೀನ್ದರ-ಪೂವಯ-ಬಹವೀ ದ್ತಾಃಖಾಮತ್ಧ್್ೀಸಾುರಿತ್ಾಾಃ॥42॥ 
 

ರ್ನಾನಮ-ಸಮರಣಾಽಮೃತ್ಾಮತ್ಧಿನಿಮಗ್ ನೀಽದಾಯಪ ಗೌರಿೀ-ಪತಾಃ। 

ರ್ದ್-ಧ್ಾಯನ್ೀ ನಿರತ್ಾಾಃ ಪರಜಾಪತ-ಮತಖಾಾಃ ಪಾರಪಾು ಮಹಾ-ವ್ೈಭವಮ್॥43॥ 
 

ರ್ನಾನಮ ತ್್ೀ ಸವಯ-ಜಗದ್-ದ್ತರನ್ು-ದ್ತಷ್ೆಮಯ-ಶ್ೈಲಾಂಶಾ ಬಹ ನ್ ಿವನಿು। 

ಸ ಸವಯ-ಶಕ್ ು್ೀ ಸ ಹಿ ವಿಶವರ ಪ ಪರಸ್ತೀದ್ ಮಾಮನಿರತಕ್ಾುತಮ-ಶಕ್ ು್ೀ॥44॥ 
 

ಅನ್ತಗರಹಾರ್ಯಂ ಭಜತ್ಾಂ ಪದಾಬಜಂ ಅನಾಮ-ರ ಪಸುಾಗತಣ್ ೀ ಹಯಜನಾಮ। 

ನಾಮಾನಿ ರ ಪಾಣಿ ಗತಣಾನ್  ಕರರಾಶಾ ಜನಾಮನಿ ಗೃಹಾಣಸ್ತ ಸ ಮಾಂ ಪರಸ್ತೀದ್॥45॥ 
 

ಜನಾಮದಿಿವಜಯನ್ೀ ಮೀಹಾನ್ತಗರಹಾವಧಿಕ್ಾರತಾಃ। 

ಕರ್ ೀಷ ಸಾಮಾತಂ ಭ ಯೀಽನ್ತಗರಹಸತು ಭವ್ೀನ್ಮಯಿ॥46॥ 
 

ದ್ರಾಪಾಙ್ು-ಲವೀ-ಭ ರಾದಿಹಾಮತತ್್ರೀಷ್ಟ-ವಷ್ಯಣಾಃ। 

ಅನ್ಯಥಾ ನಾತರ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಇತ ಚಿತ್ ು್ೀ ಸತ-ನಿಶ್ಾತಮ್॥47॥ 
 

‘ಓಂ ನ್ಮೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಾರ್’ ಪುರತಷಾರ್ ಮಹಾತಮನ್ೀ। 

ಮಹಾನ್ತಭಾವಾರ್ ಮಹಾಮಾಯಿನ್ೀಽಮೀರ್-ಕಮಯಏ॥ 48॥ 
 

ನಾಮನೈವ ಭಾವಯಂ ಖ್ಲತ ಸವಯ-ರಕ್ಷಣಂ ಮಾರಾವಿನ್ ೀ ವಿಶವ-ಕತಟ್ತಮಿ್ನ್ಸ ು್ೀ। 

ಸಥಲ್ೀಷ್ತ ದ್ತಗ್ೀಯಷ್ತ ಜಲ್ೀಷ್ತ ಖ್ೀಷ್ತ ಗಭ್ೀಯಷ್ವರಣ್ಯೀಷ್ತ ಚ ಕ್್ೈತವ್ೀಷ್ತ॥49॥ 
 

ಮಹಾ-ವಿಪತತಸ ತವನಾನಮಸಮರಣ್ೀ ತದಿವನಾಶನ್ಮ್। 

ಬಹತ-ಸಮಾತತಸ ತವನಾನಮವಿಸೃತ್ೌ ತದಿವನಾಶನ್ಮ್॥50॥ 
 

ತಸಾಮತುಾನಾನಮ-ಸಕ್್ ುೀಽಹಂ ಸವಯದಾ ತವದ್ನ್ತಗರಹಾತ್। 

ತವತ್್ಾೀರಿತಸುಾದಿೀರ್ತ್ಾವತ್ ಮತತಾಣಯಂ ತವದ್ದರಾ-ಬಲಾತ್॥51॥ 
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ನ್ ಕದಾಚಿತ್ ಭರ್ಂ ಮೀಽಸ್ತು ದಿವಯ-ನಾಮ-ರತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ। 

ತಥಾಽಪ ತವತ್ ಕೃಪಾಽಪಾಙ್ುಲ್ೀಶ-ಲ್ೀಶ್್ ೀಽಸತು ಮರ್ಯಹ್ ೀ॥52॥ 
 

ಶ್ರೀಶಂ ಚಿತರಂ ಚರಿತರಂ ತ್್ೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ಬಹತ-ದ್ತಷ್ೃತಾಃ। 

ಸವಯಜ್ಞ ಮೀ ಕದಾ ಕಂ ವಾ ವದ್ೀ ತ್ಾವಂ ಕೃಪರಾಽವ ಮಾಮ್॥53॥ 
 

ನಾಮಾನ ಮಹಾಘೌಘ್-ಹಾನಿಸ ು್ೀನ್ ದ್ೀಹ-ಹೃದ್ ೀಾಃ ಶತಚಿಾಃ। 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರೀರ್ಸ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ತತಾಃ ಸತೆಮಯ-ಸಙ್ುರಹಾಃ॥54॥ 
 

ಕಮಯಣಾ ಜ್ಞಾನ್-ಸ್ತದಿಧಶಾ ತ್್ೀನ್ ಪರೀತಸುವಾದ್ತ್ತ್ಾ। 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಮಗಭಯಶಾ ಮತಕುರಾನ್ನ್ದ-ವಧ್ಯನ್ಮ್॥55॥ 
 

ಗ್ ೀ-ದಾನ್-ಕನಾಯದಾನಾದಿ ಪೃರ್ಥವಿೀ-ರ್ೀಣತ-ಸಙ್ಖಯರಾ। 

ದ್ತಿವಯಕ್್ೀ ಜಾಹನವಿೀ- ತೀರ್ೀ ಪರತಯಹಂ ಕ್್ ೀಟಿ-ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥56॥ 
 

ತವನಾನಮ-ಸಮರಣ್ೀಽತತಲಯಂ ನಾಮ-ಮಾಹಾತಯಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 

ತಸಾಮನಾನಮ-ಸೃತಾಃ ಶತದಾಧ ಸತಲಭಾ ಪುರತಷಾರ್ಯ-ದಾ॥57॥ 
 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರಸುಾರ್ಂ ಮಾಗಯಾಃ ಪರಜಾನಾಮಕತತ್್ ೀಭರ್ಾಃ। 

ರ್ತರ ಭಕು-ವಶಾದ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ನಾಮ-ಸೃತ-ಪರಾರ್ಣಾಾಃ॥58॥ 
 

ಯೀನ್ೈಕದಾ ವಿಷ್ತಣ-ಪದಾಬಜ-ರ್ತಗ್ೀ ಸಮಪಯತಂ ಚಿತುಮನ್ನ್ಯ-ಬತದಾಧಯ। 
ರ್ಮೀಽಪ ತದ್ ದತ-ಗತಣಾಾಃ ಸ-ಪಾಶಾಾಃ ಪಶಯನ್ಯಘೌರ್ಘಶರರ್ಮಪಯಹ್ ೀ ನ್ 

ಹಿ॥59॥ 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಭಗವದ್ತುಣನಾಮ 

ಮಹಿಮಾನ್ತವಣಯನ್ಂ ನಾಮ ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 

 

ಅರ್ ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 
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ಅರ್ ದ್ೀವಶಮಾಯಅಂ ಸತುತಪರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಕೃತವರಪರದಾನಾದಿವಣಯನ್ಮ್॥ 

ದ್ೀವಶಮಯ ಉವಾಚ 

ಸವಯ-ಲ್ ೀಕ-ಜನ್ನಿೀ ಕಮಲಾ ರಾ ದ್ೀಶ-ಕ್ಾಲ-ವಿತತ್ಾ ರಮಣಿೀ ತ್್ೀ। 

ಸಾಽತಮೃದ್ವತಸ್ತಕ್ಾ-ಕತಸತಮಾಭ್ ೀತಸಙ್ು-ಗಾಽಪ ತವ ಹೃತೆಮಲ-ಸಾಥ॥1॥ 
 

ಬರಹಮ-ಶಙ್ೆರ-ಪದಾಪಯಣ-ದ್ಕ್ಾ ಸವಯ ಲ್ ೀಕ-ಶತಭ-ದಾ ದ್ರವ-ಚಿತ್ಾು। 

ರ್ತೆಟಾಕ್ಷ-ಲವ-ಮಾರ-ಪದ್-ಸಾಥಾಃ ಪಾರರ್ಯರ್ನ್ಯಜ-ಶ್ವ್ೀನ್ದರ-ಮತಖಾ-ಹಿ॥2॥ 
 

ಭಾರತೀ-ಪರಮತಖ್-ಸತನ್ದರ-ಯೀಷದ್ ಗತಣಮತೀತ-ಬಹತ-ಸತನ್ದರ-ರ ಪಾಮ್। 

ಆಲ್ಲಲ್ಲಙ್ುಸ್ತ ಚತತಷ್ೆರ-ಪದ್ೈಾಃ ಮನ್ದ-ಹಾಸ-ವದ್ನಾಂ-ಸರಸಾರ್ಯಮ್॥3॥ 
 

ನಿತಯ-ಮತಕ್ಾು-ದ್ ೀಷ್-ದ್ ರಾ ಸವದ್ ನಾಧಿಕ-ಸದ್ತುಣಾ। 

ತವತ್ಾಾದ್-ಪೂಜನ್ೀ ನಿತಯಂ ಬದ್ಧ-ಕಙ್ುಣ-ಭ ಷತ್ಾ॥4॥ 
 

ಅಿವೀಷ್ಠ-ದಾನ್ೀ-ಭಕ್ಾುನ್ಂ-ಕಲಾ-ವೃಕ್ಾಯಿತ್್ೀ ರಮಾ। 

ಚಿನಾುಮಣಿ-ಕ್ಾಮ-ಧ್್ೀನ್ತ-ಕರತಣಾ-ಸಾಗರಾಯಿತ್ಾ॥5॥ 
 

ಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ ಪುರಸಾುತ್ ಪಶಾಾಚಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರತಶಾ ರಾ। 

ಊಧ್ಾವಯಧ್ರಾದಿ-ಭಾಗಾ-ಸಾಥ ಜಗತ್ ಸೃಜತ ಪಾತ ಹಿ॥6॥ 
 

ಗತಣ್ೈಸುತ್ಾ ಪರಸವಿತೃ-ವರಣಿೀರ್-ಗತಣ್ ೀರ್ಜಯತ್ಾ। 

ಪರಕ್ಾಶಮತಮ ತಯಶಾ ಧ್್ಯೀರಾ ಬತದಿಧ-ಪರಚ್ ೀದಿಕ್ಾ॥7॥ 
 

ದ್ತರನಾನದ್ ದ್ತಗರಯಹತ್ಾವಚಾ ಪಾತಕ್ಾದ್ತಪ-ಪಾತಕ್ಾತ್। 

ಸವ-ಗಾರ್ಕ-ತ್ಾರಣ-ಗಾತರೀತತಯದಿತ್ಾ ರಮಾ॥8॥ 
 

ಸವಿತತದ್ ಯೀಯತಕತ್ಾವಚಾ ಭಕ್ ು್ೀಷ್ಟ-ಪರಸವ್ೀ ರತ್ಾ। 

ಚರಾಚರ-ಪರಸವಿತ್ಾ ಸಾವಿತರೀ ಕಮಲಾ ಸೃತ್ಾ॥9॥ 
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ವಾಗಿೀಶತ್ಾವದ್ ವಚ್ ೀದಾನಾತ್ ಕೀತಯತ್ಾ ಚ ಸರಸವತೀ। 

ಕ್ಾತರತ್ಾಯದಿ-ದಾನಾತ್ ಸಾ ಭರತೀತ್ಾಯದಿ-ಮಾನಿಕ್ಾ॥10॥ 
 

ಗತಣ-ಪೂಣಯತವ-ಯೀಗ್ೀನ್ ಬರಹ್ ಬರಹಮ-ವಶ್ೀ ಸ್ತಥತ್ಾ। 

ಬರಹಾಮಣಾಡನ್ುಬಯಹಿವಾಯಯಪಾು ಸ ಥಲಾ ಸ ಕ್ಾಮ ಚ ಮಧ್ಯಮಾ॥11॥ 
 

ಕಮಯಣಾಂ ಗತಣ-ರ ಪಾಣಾಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಚ ನಿರಾಮಿಕ್ಾ। 

ರ್ದ್ದರಾಪಾಙ್ು-ಲ್ೀಶ್ೀನ್ ತ್್ವೈಹಿಕ್ಾಾಃ ಸವಯ-ಸಮಾದ್ಾಃ॥12॥ 
 

ಸವವಿಯರಕುೀಶ-ಸದ್ಾಕುತಜ್ಞಪು-ಮತಕುೀವಯಜನ್ು ಹಿ। 

ಲ್ ೀಕ್ಾತೀತ್ಾ ಲ್ ೀಕ-ಪೂಜಾಯ ತವಾತಯನ್ು-ಪರರಾ ಮತ್ಾ॥13॥ 
 

ಸವಯ-ಶಕ್ಾು ಸವಯ-ಸತಖಾ ಸವಯ-ಲಕ್ಷಣ-ಸಂರ್ತತ್ಾ। 

ಅನ್ೀಕ-ಗತಣ-ಸಮ ಾಣಾಯ ಪೂಣಯ-ಕ್ಾಮ ಚ ಸವಯದಾ॥14॥ 
 

ಅಪರಮೀರ್-ಪರಮೀರಾಪ ಸಮಸು-ಪುರತಷಾರ್ಯ-ದಾ। 

ಮಹದ್ೈಶವರ್ಯ-ಸೌಭಾಗಾಯ ತಥಾಽಪ ತ್ಾವಽನ್ತವತಯನಿೀ॥15॥ 
 

ಸಮರತ ಧ್ಾಯತ ಸ ುೌತ ನ್ಮತಯಚಯತ ಪಶಯತ। 

ತಪತ ತ್ಾವಂ ಜಪತ ಚ ಸ್ೀವತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಪರತೀಕ್ಷತ್್ೀ॥16॥ 
 

ನಿತ್ಾಯಽವಿಯೀಗಿನಿೀ ನ್ಮಾಮ ಸಮಪಾರರ್ಯರ್ತ ಸವಯದಾ। 

ಕಮತತ್ಾಽನ್ಯೀಽಲಾ-ರ್ಜೀವಾಶಾ ಮಾದ್ೃಶಾ ವೃತು-ವರ್ಜಯತ್ಾಾಃ॥17॥ 
 

ದ್ರಿದಾರ ಬನ್ತಧ-ರಹಿತ್ಾ ಅನಾರ್ ರ್ಜೀವನಾರ್ಥಯನ್ಾಃ। 

ತ್್ೀಷಾಂ ತವತ್ಾಾರ್ಯನಾಕ್ಾಙ್ಗ್ಷ ನಾಶಾರ್ಯಂ ಭತವನ್ ತರಯೀ॥18॥ 
 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ! ಮತ್-ಸಾವಮಿನ್! ಜಾನಾನ್ನ್ದ! ದ್ರಾನಿಧ್್ೀ! 

ಶರಣಾಗತ-ಸನಾರಣ! ವರಣಾಿವೀಷ್ಟ-ವಷ್ಯಣ! ॥19॥ 
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ಶ್ರೀಶ! ತ್್ೀ ರ ಪ-ಕಮಾಯಣಿ ಬರಹಮ-ರತದಾರಹಿಪಾದಿಿವಾಃ। 

ಅಗಣಾಯನಿ ಹಯವ್ೀದಾಯನಿ ಹಯಚಿನಾಯತಯದ್ತಾತ್ಾನಿ ಚ॥20॥ 
 

ಏವಂ ಪೂಣ್ೀಯ ತವನ್ಮಹಿಮಿನ ನಾಽಹಂ ಶಕ್್ ುೀಽಸ್ತಮ ವಣಯನ್ೀ। 

ಕಶಾಾಹಂ ಕ್ಾ ಚ ಮೀ ಶಕುಾಃ ಕಮಿತ ಸ ುೌಮಿ ಮನ್ದಾಃ-ಧಿೀಾಃ॥21॥ 
 

ಆಲಸ್ ೀಽಹಮಹಙ್ಗ್ೆರಿೀ ಚಾಜ್ಞ್ ೀ ಮ ಖ್ಯಾಃ ಶಠಾಃ ಖ್ಲ| 

ಜ್ಞಾನ್-ಭಕ್ಾಯದಿ-ಹಿೀನ್ಶಾ ಕ್ಾಮ-ಕ್್ ರೀಧ್ಾದಿ-ಪೂರಿತಾಃ॥22॥ 
 

ಮನ್ ೀಜರಾದಿಹಿೀನ್ಶಾ ಸದಾ ವಿಷ್ರ್-ಲಮಾಟ್ಾಃ। 

ಪಾಂಸ ನಾಂ ವೃಷಟ-ಬಿನ್ ದನಾಂ ಮದ್ ದೀಷಾಣಾಂ ಮಿತನ್ಯ ಹಿ॥23॥ 
 

ಗತಣಾಸುಾಯಿ ರ್ಥಾ ಪೂಣಾಯಾಃ ದ್ ೀಷಾಾಃ ಪೂಣಾಯಸುಥಾ ಮಹಿ। 

ಆಲಸತ್ಾವದ್ಹಙ್ಗ್ೆರಾದ್ಜ್ಞಾನಾಲ್ ಿೀಭತ್್ ೀ ಮರಾ॥24॥ 
 

ದ್ಮಾಾತ್ ಪರಮಾದಾತ್ ದಾಕ್ಷಿಣಾಯತ್ ಸವಭಾವಾತ್ ಸಙ್ುತಾಃ ಕೃತ್ಾನ್। 

ಅಪಾರಾನ್ಪರಾಧ್ಾನ್ ಮೀ ಹಯಗಣ್ೀರಾನ್ ಕ್ಷಮಸವ ಮಾಮ್॥25॥ 
 

ಪತ್ಾ ಮಾತ್ಾ ಗತರತಭಾರಯತ್ಾ ಸಖಾ ಬನ್ತಧಸುಾಮೀವ ಮೀ। 

ವಿದ್ಯ ಸತೆಮಯ ವಿತುಂ ಚ ಪುರಾಃ ಪೃಷ ಠ್ೀ ಚ ಪಾಶವಯಯೀಾಃ॥26॥ 
 

ಮ ಧಿನಯ ಹೃತೆಮಲ್ೀ ಮೀಽನ ು್ೀಬಯಹಿಜಯನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ। 

ಕತಲಸಾವಮಿಷ್ಟ-ದ್ೀವೀ ನ್ ೀ ವೃತಾಃ ಪತೃ-ಪತ್ಾಮಹ್ೈಾಃ॥27॥ 
 

ಸವಯಂ ಸವಮೀವ ಲಕ್ಷಿಮೀಶ ನ್ ಜಾನ್ೀ ತ್ಾವಂ ವಿನಾ ಪರಮ್। 

ದ್-ಸಮ-ತಂ ಹರ ದ್ ರಾನ್ೀ ವಿಸೃತಂ ತ್್ೀ ವಿಲ್ ೀಪರ್॥28॥ 
 

ತವತ್ ಸೃತಂ ಸಮಾದ್ೀಹಯದ್ಯ ತವತಸಮೀ ನಾಸ್ತು ಮೀ ಪರರ್ಾಃ। 

ತವನ್ಮನಾಸುಾದ್-ಗತ-ಪಾರಣ-ಸುಾತ್ಾಾದಾಮತ್ಜ-ಸಂಶ್ರರ್॥29॥ 
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ತವ ಭಕ್್ ುೀಽಸ್ತಮ ದಾಸ್ ೀಽಸ್ತಮ ಶ್ಷ್ಯಾಃ ಪುತ್್ ರೀಽಸ್ತಮ ಕ್್ೀವಲಮ್। 

ಭತ್ಾಯ ತವಮೀವ ವಿಶವಸಯ ಸಮರಾಮಿ ತ್ಾವಮಹನಿಯಶಮ್॥30॥ 
 

ಶ್ರೀಹರಿಮಯಮ ಹೃತಾದ್ಮ-ಕಣಿಯಕ್ಾ-ಸ್ ಥೀಽತ-ಸತನ್ದರಾಃ। 

ಪದಾಮಸ- ಸಮಾಸ್ತೀನ್-ಇನ್ದರ-ನಿೀಲ-ಸಮದ್ತಯತಾಃ॥31॥ 
 

ಕಞ್ಜ-ಕ್್ ೀಮಲ-ಪಾದಾಬಜಾಃ ಕತಙ್ತೆಮಾಧಿಕ-ವಣಯವಾ। 

ವಜಾರಙ್ತೆಶ ಧ್ವಜಾಬಾಜಙ್ೆ-ಪಾದಾಬಜ-ನ್ಖ್-ರಕುವಾನ್॥32॥ 
 

ಕವಣನ್ ನಪುರ-ಸನಾನದ್-ವಲರಾಢಯ-ಪದಾಮತ್ಜಾಃ। 

ಅತಸ್ತೀ-ಪುಷ್ಾ-ಸಙ್ಗ್ೆಶ-ತ್್ೀಜಾಃ ಪುಞ್್ ಜ್ೀರತ-ರಞ್ ಜ್ತಾಃ॥33॥ 
 

ನಿತಮ್ೀ-ಪೀತ-ವಸನ್-ಸವಣಯ-ಕ್ಾಞ್ಾಯಞ್ ಾ್ತ್್ ೀಽಚತಯತಾಃ। 

ವಿರಿಞ್ಚಾಧ್ಾರ-ಸೌವಣಯ-ಗಮಿಾೀರಾಪಬಾಜಭ-ನಾಿವಕಾಃ॥34॥ 
 

ಬರಹಾಮಣಡ-ಗ ರಕಮೃದ್ತಶಿಕ್ಷ್ಣ-ರ್ೀಖಾ-ತರಯೀದ್ರಾಃ। 

ಧ್ಮಯಸುನ್ ೀಽಧ್ಮಯ-ಪೃಷ್ಠಾಃ ಶಿಕ್ಷ್ಣ-ಸ ಕ್ಷಮ-ತನ್ ರತಹಾಃ॥35॥ 
 

ಶ್ರೀವತ್ಾಸಙ್ೆಾಃ ಕ್ೌಸತುಭಾದಿ-ವ್ೈಜರ್ನಿುೀ-ಹೃದ್ಮತ್ಜಾಃ। 

ಉನ್ನತ್ಾಂಶ್್ ೀ ಜಾನ್ತಲಮಿಾಬಾಹವಿವೀತ-ವರ-ಪರದ್ಾಃ॥36॥ 
 

ಕತಙ್ತೆಮಾಙ್ೆ ೀ ಕರತಲ್ೀ ಶಙ್ಖ-ಚಕರ-ಸತ-ಲಕ್ಷಣಾಃ। 

ಕಙ್ೆ ಣಿೀ-ಕಙ್ೆಣ-ಲಸದ್-ವಲರಾಙ್ುದ್-ಭ ಷತಾಃ॥37॥ 
 

ಕಮತ್-ಗಿರೀವಾಃಸತಬಿಮ್ೀಷ್ಠಾಃ ಕತನ್ದ-ಕತಡಮಲ-ದ್ನ್ುವಾ। 

ಆದ್ಶಯವದ್ ದ್ೃಶಯ-ಸ ಕ್ಷಮ-ಗಣಡ-ರ್ತಗಮ-ಸತ-ಮಣಿಡತಾಃ॥38॥ 
 

ಸತನಾಸ್ ೀಽನಿಮಿಷ್ಾಃ ಸತಬ ರಾಃ ಕರತಣಾ-ಪೂಣಯ-ಲ್ ೀಚನ್ಾಃ 

ಶರತ ಾಣ್ೀಯನ್ತದ-ವದ್ನ್ ೀ ನ್ತ-ನಿೀಲ-ಸತ-ಕತನ್ುಲಾಃ॥39॥ 
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ಅತತಲಯ-ತಲಕ್್ ೀಪ್ೀತ್್ ೀ ರತನ-ಕತಣಡಲ-ಮಣಿಡತಾಃ। 

ಸತಫರದ್ರತನ-ಕರಿೀಟಿೀ ಚ ಸವಯ-ಲಕ್ಷಣ-ಸಂರ್ತತಾಃ॥40॥ 
 

ಜಗದಿವಲಕ್ಷಣಾಃ ಶ್ರೀ-ಮಾನ್ ಮದಿ್ಮ್ೀ ನಿತಯ -ಚಿತತಸಖ್ಾಃ। 

ಸ ರ್ಯ-ಕ್್ ೀಟಿ-ಪರತೀಕ್ಾಶಶಾನ್ದರ-ಕ್್ ೀಟಿ-ಸತ-ಶ್ೀತಲಾಃ॥41॥ 
 

ಅನ್ನ್ು-ವ್ೀದ್ೈಬರಯಹಾಮದ್ಯೈರವ್ೀದ್ ಯೀಽಪಾರಕೃತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ। 

ಶ್ರೀ-ಧ್ರಾಭಾಯಂ ಸಮಾಶ್ಿಷ್ ಟೀ ಬರಹಮ-ರತದ್ರೀನ್ದರ-ಸ್ೀವಿತಾಃ॥42॥ 
 

ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ-ಜ್ಞಾನ್-ದ್ರಾ-ಮ ತಯಾಃ ಪರಮ-ಮಙ್ುಲಾಃ। 

ಮಙ್ುಲಾಙ್್ ುೀ ಮಙ್ುಲಾಙ್್ ೆೀ ಭಕು-ಮಙ್ುಲ-ದಾರ್ಕಾಃ॥43॥ 
 

ಕರತಣಾಮೃತ-ಪೂಣಾಯಭಾಯಂ ಲ್ ೀಚನಾಭಾಯಂ ಸಮಿೀಕ್ಷತ್್ೀ। 

ಕ್ಾ ಚಿನಾು ಮ ಇಹಾಮತತರ ಸವಾಯರಿಷ್ಟಂ ಹರತಯಸೌ॥44॥ 
 

ತವತ್ಾಾದಾಮತ್ಜ-ವಿಶಾವಸಾಃ ಸವಾಯಿವೀಷ್ಟಂ ದ್ದಾತ ಹಿ। 

ಇತ ಸಮರನ್ನಹ್ ೀರಾತರಂ ತ್ಾವಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃ॥45॥ 
 

ಭ್ ೀ ಸಾವಮಿನ್ ಪೂಣಯ-ಕ್ಾಮಸುಾಂ ಸಮ ಾಣ್ೈಯಶವರ್ಯವಾನ್ಪ। 

ಸವ-ಪರಯೀಜನ್-ಹಿೀನ್ ೀಽಪ ಮಾರಾರಾ ಬಹತ-ರ ಪವಾನ್॥46॥ 
 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪಕರಣಾಯೈವ ತವತರಾಽಸಾಧ್ಯ-ಕೃತಯವಾನ್। 

ಬಹವದಿರ-ಧ್ಾರಣಂ ಸ್ೀತ್್ ೀರನಾರಾಸ್ೀನ್ ಕಲಾನ್ಮ್॥47॥ 
 

ಬರಹಾಮಣಡಮದ್ತಾತಂ ಸ ಥಲಂ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ೀತ್ಾಾದಿತಂ ತವರಾ। 

ವಹಸ್ತ ತವಮತಪಾಯೀನ್ ಬಹತಸ ಕ್ಷಮ-ಮೃದ್ ದ್ರ್ೀ॥48॥ 
 

ಏವಂ ಮಹಾ-ಭಾರ-ವಹಸಯ ವಿಶವ-ಕತಟ್ತಮಿ್ನ್ಾಃ ಕರಣಾ-ಪೂಣಯ-ಸ್ತನ್ ಧೀಾಃ। 

ಮಮ ತವದಿೀರ್ಸಯ್ಮ ಸತಸ ಕ್ಷಮ-ಲ್ೀಶಲವಾತಮಕಸ್ ಯೀದ್ಧರಣಂ ಕರ್ತ್ ತ್್ೀ॥49॥ 
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ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಮತ್ಾಸಾಮಿನ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದ-ದ್ರಾ-ನಿಧ್್ೀ। 

ದ್ತಾಃಖ್-ಸಾಗರ-ಮಗನಂ ಮಾಂ ಸ್ತವೀರ್ಂ ನ್ ೀದ್ಧರಸ್ೀ ಕತತಾಃ॥50॥ 
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾ-ಪೂಣಯ ಭಕು-ಪೀಷ್ಣ-ದಿೀಕ್ಷಿತ। 

ಸಂಸಾರಾರಣಯ-ಪತತಂ ದ್ರ್ರಾ ನ್ೀಕ್ಷಸ್ೀ ಕತತಾಃ॥51॥ 
 

ಭಕು-ಬನ್ ಧೀ ದ್ರಾ ಸ್ತನ್ ಧೀ ತವತ್ಾಾದಾಬ ಜ್ೀ ನ್ಮೀಮಯಹಮ್। 

ಸ ಕ್ಾುಸ ಕುಮಿದ್ಂ ಸವಯಮಪರಾಧ್ಂ ಕ್ಷಮಸಯ ಮೀ॥52॥ 
 

ವರಂ ವರದ್ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಭಕುಂ ತವತ್ಾಾದ್ಯೀಾಃ ಸೃತಮ್। 

ಸದಾ ನಾಮಾರ್ಯವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೀಹಿೀಹಾಽಮತತರ ಸೌಖ್ಯದ್ಮ್॥53॥ 
 

ಶ್ರೀ-ಸಾವಮಿ-ತೀರ್ಯ-ದ್ತಗಾಧಭ ಧೌ ಶ್ವೀತ್್ೀ-ದಿವೀಪ್ೀ-ಸತ-ಮಣಡಪ್ೀ। 

ಶ್ರೀ-ಭ ಭಾಯಂ ವಿಹರನ್ ವಿಷ್ ಣೀ ಮತಕುಂ ಭಕ್ಾುರ್ ದ್ೀಹಿ ಮೀ॥54॥ 

ಶ್ರೀ  ಸ ತ ಉವಾಚ 

ಇತಥಂ ಸತುತ್ಾವ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ರಮೀಶಂ ತ ಷಣೀಂ ಭ ತ್್ ೀ ದ್ೀವ-ಶಮಾಯ ಸತ-ಭಕುಾಃ। 
ಭಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀಽಿವೀಷಾಟರ್ಯ-ವಷ್ಯ-ಪರಬತದ್ಧಂ ಸಾಷಾಟಙ್ುಂ ತಂ ಪಾರಣಮತ್್ಸಾೀಷ್ಟ-ದ್ೀವಮ್ 

 

ಅರ್ ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಃ ಸತ್ಾಂ ಗತಾಃ। 

ಮೀಘ್-ಗಮಿಾೀರರಾ ವಾಚಾ ವರ-ದಾನ್ಮಥಾಬರವಿೀತ್॥56॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ 

ಪರೀತ್್ ೀಽಹಂ ತ್್ೀ ದಿವಜ-ಶ್ರೀಷ್ಠ ಮದ್ತಪಾಸನ್-ಕಮಯಣಾ। 

ಮಹದ್ೈಶವರ್ಯ-ಸಂಸ್ತದಿಧಕ್ಾರಣಂ ಸ್ ುೀತರಮತತುಮಮ್॥57॥ 
 

ಕೃತವಾನ್ಸ್ತ ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಮಾಭ್ೈಷಾಟತರ ಪರತರ ಹಿ। 

ಮತಾರ್-ಪಾರಣ-ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಗತರತ-ಪಾದಾವಲಮಿ್ನ್ಾಃ॥58॥ 
 

ವಿಪನಾನಶಾಃ ಸಮಾದಾಪುಾಃ ಭ ರಾತ್ ತ್್ೀ ಮದ್ನ್ತಗರಹಾತ್। 

ಮಮ ಭಕುಸಯ ತ್್ೀ ಗ್ೀಹ್ೀ ತವಣಯ-ವೃಷಟದಿಯನ್ೀ ದಿನ್ೀ॥59॥ 
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ಅರ್ತತ್ಾರ್ತಶಾ ತ್್ೀ ದ್ತುಂ ಪುತರ-ಪೌತ್ಾರಸುಾದಾರ್ತಷ್ಾಃ। 

ಶತ-ಪೂರತಷ್-ಪರ್ಯನ್ುಂ ಭ ಕ್ಾುಾ ಭ್ ೀಗಾನ್ನ್ೀಕಶಾಃ॥60॥ 

ಶ್ರೀ-ಸ ತ ಉವಾಚ 

ತತ್್ ೀ ಮತಾದ್ಮಾಪನೀಷ’ ತತಯಕ್ಾುಾ ತ ಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಹ॥61॥ 
 

ಭ್ ೀಾಃ ಶೌನ್ಕ್ಾದಾಯ ಮತನ್ಯೀ ನಿಸಸಙ್ಗ್ುಸಾ ತಪಸ್ತವನ್ಾಃ। 

ಭಕು-ವಶ್್ ಯೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಾಃ ಪರಸನ್ ನೀ ಭವತ ಧ್ತರವಮ್॥62॥ 
 

ರ್ ರ್ಂ ಗತ್ಾವ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ರಮೀಶಂ ನ್ತ್ಾವ ಸತುತ್ಾವ ವ್ೀದ್-ವ್ೀದ್ಯಂ ಸತ-ಭಕ್ಾಯ। 

ಭಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀಽಿವೀಷಾಟರ್ಯ-ವಷ್ಯ-ಪರಬತದ್ಧಂ ಸಮಿಾೀಣಿೀಧ್ವಂ ತ್್ೀನ್ ವೀಽಿವೀಷ್ಟ-ಸ್ತದಿಧಾಃ॥ 
 

ರ್ ರ್ಂ ಗತ್ಾವ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ರಮೀಶಂ ನ್ತ್ಾವ ಸತುತ್ಾವ ವ್ೀದ್-ವ್ೀದ್ಯಂ ಸತ-ಭಕ್ಾಯ। 
ಭಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀಽಿವೀಷಾಟರ್ಯ-ವಷ್ಯ-ಪರಬತದ್ಧಂ ಸಮಿಾೀಣಿಧ್ವಂ ತ್್ೀನ್ ವೀಽಿವೀಷ್ಟ-

ಸ್ತದಿಧಾಃ॥63॥ 
 

ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಕಥಾಽಮೃತಂ ತವದ್ಂ ಮಾಹಾತಯ-ಸಾರಂ ಸತತಪಸ್ತು-ಗಮಯಮ್। 

ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಮಹಾಪರರ್-ಪರರ್ಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರಂ ದ್ೀವಋಷ-ಪರರ್ಂ ಚ॥64 
 

ಸಮಸು-ಪಾಪೌಘ್ ವಿನಾಶ-ಕ್ಾರಣಂ ಸಮಸು-ಪುಣರೌಘ್-ಸಮೃದಿಧ-ಕ್ಾರಣಮ್। 

ಶ್ರೀ-ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಪದಾರವಿನ್ದಯೀಾಃ ಸದ್ಾಕು-ವದ್ದಾಧವಸಮಾನ್- ಕ್ಾರಣಮ್॥65॥ 
 

ವಕತುಾಃ ಶ್್ ರೀತತಾಃ  ಪಾಠಕಸಯ ಪಾರಾರ್ಣ-ಪರಸಯ ಚ । 

ಪರಾತಾರ್ ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಾಃ ಪರಸನ್ ನೀ ಭವತ ಕ್ಷಣಾತ್॥66॥ 
 

ಸ್ ುೀತ್್ರೀಣ್ೈವ ಹಿ ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್್ ೀ ರಮಾಪತಾಃ। 

ರಾನ್ ರಾನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ ಕ್ಾಮಾರ್ನ ು್ೀ ತ್ಾಂಸಾುನ್ ಮತಕುಂ ದ್ದಾತ ಚ ॥67॥ 
 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾದಿತಯಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮಾಹಾತ್್ಯೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ 

ಸಕಲಾಿವೀಷ್ಟಪರದಾನ್ಮಹಿಮಾನ್ತವಣಯನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥ 
॥ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 
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ಶ್ರೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಾರ್ ೀಹಣಸಮಯೀ ಅನ್ತಸನಾಧನ್ಕರಮಾಃ 
 

ಸವಣಾಯಚಲ ಮಹಾಪುಣಯ ಸವಯ-ದ್ೀವ-ನಿಷ್ೀವಿತ। 

ಬರಹಾಮದ್ಯೀಽಪ ರ್ಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಸ್ೀವನ ು್ೀ ಶರದ್ಧರಾ ಸಹ॥ 
 

ತಂ ಭವನ್ುಮಹಂ ಪದಾಾಯಂ ಆಕರಮೀರ್ಂ ನ್ಗ್ ೀತುಮ। 

ಕ್ಷಮಸವಂ ತದ್ಘ್ಂ ಮೀಽದ್ಯ ದ್ರ್ರಾ ಪಾಪ-ಚ್ೀತಸಾಃ। 

ತವನ್ ಮಧ್ಯನಿ ಕೃತ್ಾವಾಸಂ ಮಾಧ್ವಂ ದ್ಶಯರ್ಸವ ಮೀ॥’ ಇತ॥ 
 

ಬರಹಮರತದಾರದಿ-ದ್ೀವಾನ್ಂ ವಿಮಾನ್-ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ದ್ಶಯನ್ಮ್ 

 

ತವನ್ಮಧ್ಯ-ಸಥಂ ದಿವಯ-ಮ ತಯಂ ವರ್ೀಣಯಂ ಶಙ್ಖಂ ಚಕರಂ ಧ್ಾರರ್ನ್ುಂ ಕರಾಭಾಯಮ್। 

ಸ್ೀವಯತ್್ವೀನ್ ಸವಂ ಪದಾಮಾೀಜ-ರ್ತಗಮಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸನ್ದಶಯರ್ನ್ುಂ ಕರ್ೀಣ॥ 
 

ಸಾಙ ಘ್ರಂ ದ್ವನ್ದಾಂ ಸಂಶ್ರತ್ಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಸಂಸಾರಾಬಿಧಜಾಯನ್ತದ್-ಘ್ನಾಃ ಕಲ್ೀತ। 

ನ್ಯಸ ು್ೀನ್ ೀರೌ ವಾಮತ್್ೀ ದ್ಶಯರ್ನ್ುಂ ಸವಯಂ ಚಾನ್ಯೀನಾಪ ಹಸ ು್ೀ ಸಮಯಕ್॥ 
 
 

ಸವಾಯಿವೀಷ್ಟಂ ದಾತತಮತದ್ತಯಕು-ಹ್ೀತಂ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಶ್ರೀವಾಸ-ವಕ್ಷಾಃ ಸಥಲಂ ಚ। 

ಮನ್ದ-ಸ್ೀರ-ಶ್ರೀ-ಮತಖ್ಂ ಭ ಷ್ಣಾಢಯಂ ಸವ್ೀಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಹಯಪಶಯನ್॥ 

ಇತ ಮಾಕಯನ ಡ್ೀಯೀ ವ್ೀಂ ಮಹಾ2.11.19 

ತತ್್ ೀ ವ್ೈ ದ್ಶಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾಾಪ ು್ೀ ನ್ಲ್ಲನ್ೀಕ್ಷಣಾ। 

ಅಸ ತ ಪುತರಂ ಬಲ್ಲನ್ಂ ಉದ್ರ್ತಯಹಿಮತವಷ॥ 
 

ಶಾರವಣ್ೀ ಮಾಸ್ತ ನ್ಕ್ಷತ್್ರೀ ಶರವಣ್ೀ ಹರಿವಾಸರ್ೀ  

ಕತಣಡಲ್ ೀದಾಾಸ್ತ –ಗಣಾಡನ್ುಮ್ ಉಪವಿೀನಿನ್ಮತಜಜಾಲಮ್॥ 
 

ಕ್್ ೀಪೀನ್ ೀದಾಾಸ್ತತಂ ಚ್ೈವ ದಿೀಪಯ-ಮಾನ್ಮಿವ ಶ್ರರಾ। 

ವಿಭಾರಣಂ ವಾನ್ರಾಣಾಂ ವ್ೈ ರ ಪಮತಯದ್ತಾತಂ ಮಹತ್॥ 

(ಬರಹಾಮಣ ಡ್ೀ ವ್ೀ.ಮಾ.ಅ5 ಶ್್ ಿೀ432-44॥) 



 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 

 
2013 

Page 209 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಸಹಸರನಾಮಸ್ ುೀತರಮ್ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಉವಾಚ 

ಭಗವಾನ್ ಕ್್ೈಶಾ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಿವವ್ೀಯಙ್ೆಟ್ೀಶವರಮ್। 

ಪೂಜರಾಮಾಸ ತಂ ದ್ೀವಂ ಬರಹಾಮ ತತ ಕಮಲ್ೈಶತಿಭ್ೈಾಃ॥1॥ 
 

ಪೃಚಾಾಮಿ ತ್ಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗತಷ್ಯೀಗಪರಾಣಿ ಕಮ್। 

ಮತಖ್ಯವೃತುೀನಿ ಕಂ ಬ ರಹಿ ಲಕ್ಷಕ್ಾಣಯರ್ವಾಹರ್ೀ॥2॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ 

ನಾಮಾನ್ಯನ್ನಾುನಿ ಹರ್ೀಗತಯಣಯೀಗಾನಿ ಕ್ಾನಿಚಿತ್। 

ಮತಖ್ಯವೃತುೀನಿ ಚಾನಾಯನಿ ಲಕ್ಷಕ್ಾಣಯಪರಾಣಿ ಚ॥3॥ 
 

ಪರಮಾಥ್ೈಯಸಸವಯಶಬ ದ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪರಾಃ ಪುಮಾನ್। 
ಆದಿಮಧ್ಾಯನ್ುರಹಿತಸುಾವಯಕ್್ ುೀಽನ್ುರ ಪಧ್ೃತ್॥4॥ 

 

ಚನಾದರರವಹಿನ ವಾರಾವದಾಯಗರಹಕ್ಾಯಣಿ ನ್ಭ್ ೀದಿಶಾಃ। 

ಅನ್ಯವಯತರ್ೀಕ್ಾಭಾಯಂ ಸನಿುನ್ ೀಸನಿು ರ್ನ್ಮತ್್ೀಾಃ॥5॥ 
 

ತಸಯ ದ್ೀವಸಯ ನಾಮಾನಂ ಹಿ ಪಾರಂ ಗನ್ತುಂ ಹಿ ಕಾಃ ಕ್ಷಮಾಃ। 

ತಥಾಽಪ ಚಾಿವಧ್ಾನಾನಿ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ಕ್ಾನಿಚಿತ್॥6॥ 
 

ಬರಹಮಗಿೀತ್ಾನಿ ಪುಣಾಯನಿ ತ್ಾನಿ ವಕ್ಾಯಮಿ ಸತವರತ। 

ರ್ದ್ತಚಾಾರಣಮಾತ್್ರೀಣ ವಿಮತಕ್ಾುಘ್ಾಃ ಪರಂ ವರಜ್ೀತ್॥7॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯ ನಾಮಾನಂ ಹಿ ಸಹಸರಸಯ ಋಷವಿಯಧಿ। 

ರ್ನ್ ದೀಽನ್ತಷ್ತಟಪ್ ತಥಾದ್ೀವಾಃ ಶ್ರೀವತ್ಾಸಙ್್ೆೀ ರಮಾಪತಾಃ॥8॥ 
 

ಬಿೀಜಭ ತ ಸುಥ್ ೀಽಙ್ಗ್ೆರ್ ೀ ಹಿರೀಂ ಕಿೀಂ ಶಕುಶಾ ಕೀಲಕಮ್। 

ಓಂ ನ್ಮೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಾರಾತ್ಾಯದಿಮಯನ್ ರೀಽತರ ಕರ್ಯತ್್ೀ॥9॥ 
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ಬರಹಾಮಣಡಗಭಯ ಕವಚಮಸರಂ ಚಕರಗಧ್ಾಧ್ರಾಃ। 

ವಿನಿಯೀಗ್ ೀಽಿವೀಷ್ಟಸ್ತದ ಧೌ ಹೃದ್ರ್ಂ ಸಾಮಗಾರ್ನ್ಾಃ॥10॥ 
 

ಭಾಸವಚಾನ್ದರಮಸೌ ರ್ದಿೀರ್ ನ್ರ್ನ್ೀ ಬಾರಾಯರ್ದಿೀರಾ ರಮಾ। 

ರ್ಸಾಮದಿವಶವಸಡಪಯಭ ದ್ಯಮಿಕತಲಂ ರ್ದಾಧಯನ್ರ್ತಕುಂ ಸದಾ। 
ನಾಥ್ ೀ ಯೀ ಜಗತ್ಾಂ ನ್ಗ್ೀನ್ದರದ್ತರಿತತನಾಯಥ್ ೀಽಪರ್ದ್ಾಕುಮಾನ್। 

ತತ್್ ೀ ಯೀ ಮದ್ನ್ಸಯ ಯೀ ದಿರಿತಹಾ ತಂ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಭಜ್ೀ॥11॥ 
 

ಉಧ್ೌವಯ ಹಸ ುೌರ್ದಿೀರೌ ಸತರರಿಪುದ್ಳನ್ೀ ಬಿಭರತ್ೌ ಶಙ್ಖಚಕ್್ರೀ। 

ಸ್ೀವಾಯವಙ ಘ್ರಸವಕೀರಾವಿವಧ್ರ್ ೀದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀರ್ಸಯಪಾಣಿಾಃ। 
ತ್ಾವನಾಮತರಂ ಭವಾಬಿಧಂ ಗಮರ್ತ ಭಜತ್ಾ ಮತರತಗ್ ೀ ವಾಮಪಾಣಿಾಃ। 

ಶ್ರೀವತ್ಾಸಙ್ೆಶಾ ಲಕ್ಷಿಮೀರ್ಯದ್ತರಸ್ತ ಲಸತಸುಾಂ ಭಜ್ೀ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಮ್॥12॥ 
 

ಇತ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಂ ಶ್ರೀವತ್ಾಸಙ್ೆಂ ರಮಾಪತಮ್। 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್್ ೀ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಇತ್ಾಯರಭಯ ಜಪ್ೀತ್ ಕರಮಾತ್॥13॥ 
 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್್ ೀ ವಿರ ಪಾಕ್್ ೀ ವಿಶ್ವೀಶ್್ ೀ ವಿಶವಭಾವನ್ಾಃ। 

ವಿಶವಸೃಡಿವಶವಸಂಹತ್ಾಯ ವಿಶವಪಾರಣ್ ೀ ವಿರಾಡವಪುಾಃ॥14॥ 
 

ಶ್ೀಷಾದಿರನಿಯೀಽಶ್ೀಷ್ಭಕುದ್ತಾಃಖ್ ಪರಣಾಶನ್ಾಃ। 

ಸಷ್ಸತುತಯಶ್ಿೀಷ್ಶಾಯಿ ವಿಶ್ೀಷ್ಜ್ಞ್ ೀವಿಭತಾಃ ಸವಭ ಾಃ॥15॥ 
 

ವಿಷ್ತಣರ್ಜಯಷ್ತಣಶಾ ವಧಿಯಷ್ತಣ ರತತಸಹಿಷ್ತಣಸಸಹಿಷ್ತಣಕಾಃ। 

ಭಾರರ್ಜಷ್ತಣಶಾ ಗರಸ್ತಷ್ತಣಶಾ ವತಯಷ್ತಣಶಾ ಭರಿಷ್ತಣಕಾಃ॥16॥ 
 

ಕ್ಾಲರ್ನಾು ಕ್ಾಲಗ್ ೀಪಾು ಕ್ಾಲಾಃ ಕ್ಾನಾನ್ುಕ್್ ೀಽಕಲಾಃ। 

ಕ್ಾಲಗಮಯಾಃ ಕ್ಾಲಕಣಠವನ್ದಯಾಃ ಕ್ಾಲಕಲ್ೀಶವರಾಃ॥17॥ 
 

ಶಮತಾಾಃ ಸವರ್ಂ ಭ ರಞ್್್ ಾೀಜನಾಿವಸಸತಮಿವತವಾರಿಧಿಾಃ। 

ಅಮಾೀಧ್ನ್ನಿದನಿೀಜಾನಿಶ್್ ಯೀಣಾಭ್ ೀಜಪದ್ಪರಭಾಃ॥18॥ 
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ಕಮತ್ಗಿರೀವಶಯಮ್ರಾರಿರ ಪಾಃ ಶಮ್ರಜ್ೀಕ್ಷಣಾಃ। 

ಬಿಮಾ್ಧ್ರ್ ೀ ಬಿಮ್ರ ಪ ಪರತಬಿಮ್ ಕರರಾತಗಾಃ॥19॥ 
 

ಗತಣವಾನ್ ಗತಣಗಮಯಶಯ ಗತಣಾತೀತ್್ ೀ ಗತಣಪರರ್ಾಃ। 

ದ್ತಗತಯಣಧ್ವಂಸಕೃತಸವಯಸತಗತಣ್ ೀ ಗತಣಭಾಸಕಾಃ॥20॥ 
 

ಪರ್ೀಶಾಃ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಚ ಪರಞ್್ ಜ್ಯೀತಾಃ ಪರಾಗತಾಃ। 

ಪರಂ ಪದ್ಂ ವಿರ್ದಾವಸಾಾಃ ಪಾರಮಾರ್ಯ ಶತಭಪರದ್ಾಃ॥21॥ 
 

ಬರಹಾಮಣಡಗಭ್ ೀಯ ಬರಹಮಣ್ ಯೀ ಬರಹಮಸೃಡ್ರಹಮಬ್ ೀಧಿತಾಃ। 

ಬರಹಮಸತುತ್್ ಯೀ ಬರಹಮವಾದಿೀ ಬರಹಮಚರ್ಯ ಪರಾರ್ಣಾಃ॥22॥ 
 

ಸತಯವರತ್ಾರ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಸಸತಯರ ಪೀ ಝಶಾಙ್ುವಾನ್। 
ಸ್ ೀಮಕಪಾರಣಹಾರಿೀ ಚಾನಿೀತ್ಾಮಾನಯೀಽಿವಿವನಿದತಾಃ॥23॥ 

 

ದ್ೀವಾಸತರವರಸತುತಯಾಃ ಪತನ್ಮನ್ದರಧ್ಾರಕಾಃ। 

ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಾಃ ಕಚಾಪಾಙ್ುಾಃ ಪಯೀನಿಧಿನಿಮನ್ಥಕಾಃ॥24॥ 
 

ಅಮರಾಮೃತಸನಾಧತ್ಾ ಧ್ೃತಸಮೀಹಿನಿೀವಪುಾಃ। 

ಹರಮೀಹಕಮಾರಾವಿೀ ರಕ್ಷಸಸನ್ ದೀಹಭಞ್ಜನ್ಾಃ॥25॥ 
 

ಹಿರಣಾಯಕ್ಷವಿದಾರಿೀಚ ರ್ಜ್ಞ್ ೀರ್ಜ್ಞವಿಭಾವನ್ಾಃ। 

ರ್ಜ್ಞಿೀಯೀವಿೀಯಸಮತದ್ಧತ್ಾಯ ಲ್ಲೀಲಾಕ್್ ರೀಡಾಃ ಪರತ್ಾಪವಾನ್॥26॥ 
 

ದ್ಣಡಕ್ಾಸತರವಿಧ್ವಂಸ್ತೀ ವಕರದ್ಂಷ್ರಾಃ ಕ್ಷಮಾಧ್ರಾಃ। 

ಗನ್ಧವಯಶಾಪಹರಣಾಃ ಪುಣಯಗನ್ ಧೀ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥27॥ 
 

ಕರಾಳವಕರತಸ್ ಸೀಮಾಕಯನ್ೀತರಷ್ಷಡತುಣವ್ೈಭವಾಃ। 

ಶ್ವೀತಘ್ ಣಿೀಯ ಘ್ ಣಿಯತಭ ರಾಃ ಘ್ಝಯರಧ್ವನಿವಿಭರಮಾಃ॥28॥ 
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ದಾರಘೀರಾನ್ ನಿೀಲಕ್್ೀಶ್ೀ ಚ ಚಾಗರದ್ಮತ್ಜಲ್ ೀಚನ್ಾಃ। 

ಘ್ೃಣಾವಾನ್ ಘ್ೃಮಿಸಮೀಹ್ ೀ ಮಹಾಕ್ಾಲಾಗಿನದಿೀಧಿತಾಃ॥29॥ 
 

ಜಾವಲಾಕರಾಳವದ್ನ್ ೀ ಮಹ್ ೀಲಾೆಕತಲವಿೀಕ್ಷಣಾಃ। 

ಸಟಾನಿಿವಯನ್ನಮೀಘೌಘೌ ದ್ಂಷಾರಽರತಗಾವಯಪುದಿಕುಟ್ಾಃ॥30॥ 
 

ಉಚಾಾಾಸಕೃಷ್ಟಭ ತ್್ೀಶ್್ ೀ ನಿಾಃಶಾವಸತಯಕುವಿಶವಸೃಟ್। 

ಅನ್ುಭರಯಮಜಜಗದ್ುಭ್ ೀಯಽನ್ನ್ ುೀಬರಹಮಕಪಾಲಹೃತ್॥31॥ 
 

ಉಗ್ ರೀ ವಿೀರ್ ೀಮಹಾವಿಷ್ತಣಜವಯಲನ್ಸಸವಯತ್್ ೀಮತಖ್ಾಃ। 

ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ಿವೀಷ್ಣ್ ೀ ಭದ್ ರೀ ಮೃತತಯಾಃ ಮೃತತಯಸಸನಾತನ್ಾಃ॥32॥ 
 

ಸಭಾಸುಮಾೀದ್ಾವೀಿವೀಮಾಃ ಶ್ಲ್ ೀಮಾಲ್ಲೀ ಮಹ್ೀಶವರಾಃ। 
ದಾವದ್ಶಾದಿತಯ ಚ ಡಾಲಾಃ ಕಲಾಧ್ ಮಸಾಟಚಾವಿ॥33॥ 

 

ಹಿರಣಯಕ್್ ೀರಾಃ ಸಥಲಿವನ್ನಖ್ಾಃ ಸ್ತಂಹಮತಖ್ ೀಽನ್ಘ್ಾಃ| 

ಪರಹಾಿದ್ವರದ್ ೀ ಧಿೀಮಾನ್ ಭಕುಸಙ್ಘಪರತಷಠತಾಃ॥34॥ 
 

ಬರಹಮರತದಾರದಿಸಂಸ್ೀವಯಾಃ ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಪರಪೂರ್ಜತಾಃ। 

ಲಕ್ಷಿಮೀನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ ೀ ಜಾವಲಾರ್ಜಹಾವನ್ುಮಾಲ್ಲಕಾಃ॥35॥ 
 

ಖ್ಡಿುೀ ಖ್ೀಟಿೀ ಮಹ್ೀಷಾವಸ್ತೀ ಕಪಾಲ್ಲೀ ಮತಸಲ್ಲೀ ಹಲ್ಲೀ। 

ಪಾಶ್ೀ ಶ್ಲ್ಲೀ ಮಹಾಬಾಹತಾಃ ಜವರಘ ನೀರ್ ೀಗಲತಣಠಕಾಃ॥37॥ 
 

ಮೌಞ್ ಜ್ೀರ್ತಕ್ಾಾತರಕ್್ ೀದ್ಣಿಡೀ ಕೃಷಾಣರ್ಜನ್ಧ್ರ್ ೀ ವಟ್ತಾಃ। 

ಆಧಿೀತವ್ೀದ್ ೀ ವ್ೀದಾನ್ ುೀದಾಧರಕ್್ ೀ ಬರಹಮನ್ೈಷಠಕಾಃ॥38॥ 
 

ಆಹಿೀನ್ಶರ್ನ್ಪರೀತ್್ ೀ ಆದಿತ್್ ೀಯೀಽನ್ಘ ೀಹರಿಾಃ। 

ಸಂವಿತಾರ್ಸಾಸಮವ್ೀದ್ ಯೀ ಬಲ್ಲವ್ೀಶಮ ಪರತಷಠತಾಃ॥39॥ 
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ಬಳಿಕ್ಾಳಿತಪಾದಾಬ್ ಜೀ ವಿನಾಧಯವಳಿವಿಮಾನಿತಾಃ। 

ತರಪಾದ್ಭ ಮಸ್ತವೀಕತ್ಾಯ ವಿಶವರ ಪಪಾರದ್ಶಯಕಾಃ॥39॥ 
 

ಧ್ೃತ ತರವಿಕರಮಸಾಸಙ ಘ್ರೀ ನ್ಖ್ಿವನಾನಣಡಖ್ಪಯರಾಃ। 

ಪಜಾಜತ ವಾಹಿೀನಾಧ್ಾರಾಪವಿತರತಜಗತರರ್ಾಃ॥40॥ 
 

ವಿಧಿಸಾಮನಿತಾಃ ಪುಣ್ ಯೀ ದ್ೈತಯಯೀದಾಧ ಜಯೀರ್ಜಯತಾಃ। 

ಸತರರಾಜಯಪರದ್ಶತಿಕರಮದ್ಹೃತತಸಗತೀಶವರಾಃ॥41॥ 
 

ಜಾಮದ್ಗನಯಾಃ ಕತಠಾರಿೀ ಚ ಕ್ಾತಯವಿೀರ್ಯವಿದಾರಣಾಃ। 

ರ್ೀಣತಕ್ಾರ್ಶ್ಿರ್ ೀಹಾರಿೀ ದ್ತಷ್ಟಕ್ಷತರರ್ಮದ್ಯನ್ಾಃ॥42॥ 
 

ವಚಯಸ್ತವೀ ದಾನ್ಶ್ೀಲಶಾ ಧ್ನ್ತಷಾಮನ್ ಬರಹಮವಿತುಮಾಃ। 

ಅತತಯದ್ಗರಾಃ ಸಮಗರಶಾ ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್್ ೀದ್ತಷ್ಟನಿಗರಹಾಃ॥43॥ 
 

ರಿವಿವಂಶಸಮತದ್ ಾತ್್ ೀ ರಾಘ್ವೀ ಭರತ್ಾಗರಜಾಃ। 

ಕ್ೌಸಲಾಯತನ್ಯೀ ರಾಮೀ ವಿಶಾವಮಿತರ ಪರರ್ಙ್ೆರಾಃ॥44॥ 
 

ತ್ಾಟ್ಕ್ಾರಿಾಃ ಸತಬಾಹತಘ ನೀಬಲಾತಬಲಮನ್ರವಾನ್। 
ಅಹಲಾಯಶಾಪವಿಚ ಾ್ೀದಿೀ ಪರವಿಷ್ಟಜನ್ಕ್ಾಲರ್ಾಃ॥45॥ 

 

ಸವರ್ಂವರಸಭಾಸಂಸಥಾಃ ಈಶಚಾಪಪರಭಞ್ಜನ್ಾಃ। 

ಚಾನ್ಕೀಪರಿಣ್ೀತ್ಾ ಚ ಜನ್ಕ್ಾಧಿೀಶಸಂಸತುತಾಃ॥46॥ 
 

ಜಮದ್ಗಿನ ತನ್ ಜಾತಯೀದಾಧಽರಾಧ್ಾಯದಿಪಾಗರಣಿೀಾಃ। 

ಪತೃವಾಕಯಪರತೀಪಾಲಸಯಕುರಾಜಯಸಸಲಕ್ಷಮಣಾಃ॥47॥ 
 

ಸಸ್ತೀತಸ್ತಾತರಕ ಟ್ಸ್ ಥೀಭರತ್ಾಹಿತರಾಜಯಕಾಃ। 

ಕ್ಾಕದ್ಪಯಪರಹತ್ಾಯ ಚ ದ್ಣಡಕ್ಾರಣಯವಾಸಕಾಃ॥48॥ 
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ಪಞ್ಾವಟಾಯಂ ವಿಹಾರಿೀಚಸವಧ್ಮಯಪರಿಪೀಷ್ಕಾಃ। 

ವಿರಾಧ್ಹಾಽಗಸಯ ಮತಖ್ಯ ಮತನಿಸಮಾಮನಿತಾಃ ಪುಮಾನ್॥49॥ 
 

ಇನ್ದರಚಾಪಧ್ರಾಃ ಘ್ಡುಧ್ರಶಾಾಕ್ಷರ್ಸಾರ್ಕಾಃ। 

ಖ್ರಾನ್ುಕ್್ ೀ ದ್ ಷ್ಣಾರಿಾಃ ತರಶ್ರಸೆರಿಪುವೃಯಷ್ಾಃ॥50॥ 
 

ತತಶ್ಿಪಯಣಖಾ ನಾಸಾಚ ಾ್ೀತ್ಾು ವಲೆಲಧ್ಾರಕಾಃ। 

ಜಟಾವಾನ್ಾಣಯಶಾಲಾಸ್ ಥೀ ಮಾರಿೀಚಬಲಮದ್ಯಕಾಃ॥51॥ 
 

ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ೃತಸಂವಾದ್ ೀ ರವಿತ್್ೀಜಾ ಮಹಾಬಲಾಃ। 

ಶಬರಾಯನಿೀತಫಲಭತಗಘನ್ ಮತಾರಿತ್್ ೀಷತಾಃ॥52॥ 
 

ಸತಗಿರೀವಾಭರ್ದ್ ೀ ದ್ೈತಯಕ್ಾರ್ಕ್್ೀಪಣಭಾಸತರಾಃ। 

ಸಪುಸಾಲಸಮತಚ ಾ್ೀತ್ಾು ವಾಲ್ಲಹೃತೆಪಸಂವೃತಾಃ॥53॥ 
 

ವಾರ್ತಸ ನ್ತಕೃತ್ಾಸ್ೀವಸಯಕುಪಮಾಾಃ ಕತಶಾಸನ್ಾಃ। 
ಉದ್ನ್ವತುೀರಗಶ್ಿರ್ ೀ ವಿವೀಷ್ಣವರಪರದ್ಾಃ॥54॥ 

 

ಸ್ೀತತಕೃದ ದ್ೈತಯಹಾ ಪಾರಪುಲಙ್್ ೆೀಽಲಙ್ಗ್ೆರವಾನ್ ಸವರ್ಮ್। 

ಅತಕ್ಾರ್ಶ್ರಶ್ಾೀತ್ಾು ಕತಮಾಕಣಯ ವಿಭ್ೀದ್ನ್ಾಃ॥55॥ 
 

ದ್ಶಕಣಠಶ್ರ್ ೀಧ್ವಂಸ್ತೀ ಜಾಮ್ವತಾಮತಖಾವೃತ। 

ಜಾನ್ಕೀಶಾಃ ಸತರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಃ ಸಾಕ್್ೀತ್್ೀಶಾಃ ಪುರಾತನ್ಾಃ॥56॥ 
 

ಪುಣಯಶ್್ ಿೀಕ್್ ೀವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಾಸಾಮಿತೀರ್ಯನಿವಾಸಕಾಃ। 

ಲಕ್ಷಿಮೀಸರಾಃ-ಕ್್ೀಳಿಲ್ ೀಲ್ ೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಶ್್ ೀ ಲ್ ೀಕರಕ್ಷಕಾಃ॥57॥ 
 

ದ್ೀವಕೀಗಭಯಸಮ ಾತ್್ ೀ ರ್ಶ್್ ೀದ್ೀಘ್ಕ್ಷಣಲಾಲ್ಲತಾಃ। 
ವಸತದ್ೀವಕೃತಸ್ ುೀತ್್ ರೀ ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪಮನ್ ೀಹರಾಃ॥58॥ 
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ಚತತಭತಯಜಾಃ ಕ್್ ೀಮಲಾಙ್ ು್ೀ ಗದಾವಾನಿನೀಲಕತನ್ುಲಾಃ। 

ಪೂತನಾಪಾರಣಸಂಹತ್ಾಯ ತೃಣಾವತಯವಿನಾಶನ್ಾಃ॥59॥ 
 

ಗಗಯರ್ ೀಪತನಾಮಾಙ್್ೆೀ ವಾಸತದ್ೀವೀಹಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ। 

ಗ್ ೀಪಕ್ಾಸುನ್ಯಪಾಯಿೀ ಚ ಬಲಭದಾರನ್ತಜ್ ೀಽಚತಯತಾಃ॥60॥ 
 

ವ್ೈರಾಘ್ರನ್ಖ್ಭ ಷ್ಶಾ ವತಸರ್ಜದ್ವತಸವಧ್ಯನ್ಾಃ। 

ಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಾಶನ್ರತ್್ ೀ ದ್ಧಿಭಾಣಡ ಪರಮದ್ಯನ್ಾಃ॥61॥ 
 

ನ್ವನಿೀತ್ಾಪಹತ್ಾಯ ಚ ನಿೀಲನಿೀರದ್ಭಾಸತರಾಃ। 

ಅಿವೀರದ್ೃಷ್ಟದೌಜಯನ್ ಯೀ ನಿೀಲಪದ್ಮನಿಭಾನ್ನ್ಾಃ॥62॥ 
 

ಮಾತೃದ್ಶ್ಯತವಿಶಾವಸಯ ಉಲ ಖ್ಲನಿಬನ್ಧನ್ಾಃ। 

ನ್ಲಕ ಬಸಶಾಪಾನ್ ುೀ ಗ್ ೀಧ್ ಳಿಚತಾರಿತ್ಾಙ್ುಕಾಃ॥63॥ 
 

ಗ್ ೀಸಮಘರಕ್ಷಕಶ್ಿರೀಶ್್ ೀ ಬೃನಾದರಣಯನಿವಾಸಕಾಃ। 

ವತ್ಾಸನ್ುಕ್್ ೀ ಬಗದ್ವೀಷೀ ದ್ೈತ್ಾಯಮತ್ದ್ಮಹಾನಿಲಾಃ॥64॥ 
 

ಮಹಾಜಗರಜಣಾಡಗಿನಶಿಕಟ್ ಪಾರಣಕಣಟಕಾಃ। 

ಇನ್ದರಸ್ೀವಯಾಃ ಪುಣಯಗಾತರಾಃ ಖ್ರರ್ಜಚಾಣಜದಿೀಧಿತಾಃ॥65॥ 
 

ತ್ಾಳಪಕವಫಲಾಶ್ೀ ಚ ಕ್ಾಳಿೀರ್ಫಣಿದ್ಪಯಹಾ। 

ನಾಗಪತನೀಸತುತಪರೀತಾಃ ಪರಲಮಾ್ಸತರಖ್ಣಡನ್ಾಃ॥66॥ 
 

ದಾವಾಗಿನ ಬಲಸಂಹಾರಿೀ ಫಲಾಹಾರಿೀ ಗದಾಗರಜಾಃ। 

ಗ್ ೀಪಾಙ್ುನಾಚ್ೀತಚ್ ೀರಾಃ ಪಾಧ್್ ೀಲ್ಲೀಲಾವಿಶಾರದ್ಾಃ॥67॥ 
 

ವಂಶಗಾನ್ಪರವಿೀಣಶಾ ಗ್ ೀಪೀಹಸಾರಮತ್ಜಾಚಿಯತಾಃ। 

ಮತಪತ್ಾನಯಹೃತ್ಾಹಾರ್ ೀ ಮತನಿಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಮತನಿಪರರ್ಾಃ॥68॥ 
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ಗ್ ೀವಧ್ಯನಾದಿರಸನ್ಧತ್ಾಯ ಸಕರನ್ದನ್ತಮೀಪಹಾಃ। 

ಸದ್ತದಾಯನ್ವಿಲಾಸ್ತೀ ಚ ರಾಸಕರೀಡಾಪರಾರ್ಣಾಃ॥69॥ 
 

ವರತಣಾಭಯಚಿಯತ್್ ೀ ಗ್ ೀಪೀಪಾರರ್ಥಯತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ। 

ಅಕ ರರಸತುತಸಮಿಾೀತಾಃ ಕತಬಾಜರೌವನ್ದಾರ್ಕಾಃ॥70॥ 
 

ಮತಷಟಕ್್ ೀರಾಃಪರಹಾರಿೀ ಚ ಚಾಣ್ ೀರ್ ೀದ್ರದಾರಣಾಃ। 

ಮಲಿರ್ತದಾಧಗರಗಣಯಶಾ ಪತೃಬನ್ಧನ್ಮೀಚಕಾಃ॥71॥ 
 

ಮತು ಮಾತಙ್ುಪಞ್ಚಾಸಯಾಃ  ಕಂಸಗಿರೀವಾನಿಕೃನ್ುನ್ಾಃ। 
ಉಗರಸ್ೀನ್ಪರತಷಾಠತ್ಾ ರತನಸ್ತಂಹಾಸನ್ಸ್ತಥತಾಃ॥72॥ 

 

ಕ್ಾಲನ್ ೀಮಿಖ್ಲದ್ವೀಷೀ ಮತಚತಕತನ್ದವರಪರದ್ಾಃ। 
ಸಾಲವಸ್ೀವಿತದ್ತಧ್ಯಷ್ ರಾಜಸಮರ್ನಿವಾರಣಾಃ॥73॥ 

 

ರತಕಮಗವಾಯಪಹಾಸ್ತೀ ಚ ರತಕಮಣಿೀನ್ರ್ನ್ ೀತಸವಾಃ। 
ಪರದ್ತಯಮನಜನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಿೀ ಪರದ್ತಯಮನೀ ದ್ವರಾಕ್ಾಧಿಪಾಃ॥74॥ 

 

ಮಣಯಹತ್ಾಯ ಮಹಾಮಾಯೀ ಜಮ್ವತಕೃತಸಙ್ುರಾಃ। 
ಜಾಮ ್ನ್ದಾಮ್ರಧ್ರ್ ೀ ಗಮಯೀ ಜಾಮ್ವತೀ ವಿಭತಾಃ॥75॥ 

 

ಕ್ಾಳಿನಿದೀಪರರ್ಥತ್ಾರಾಮಕ್್ೀಶ್ಗತಯಞ್ಚಜವತಂಸಕಾಃ। 
ಮನಾದರಸಮನ್ ೀಭಾಸಾವನ್ ಶಚಿೀಶಾಿವೀಷ್ಟದಾರ್ಕಾಃ॥76॥ 

 

ಸತ್ಾರರ್ಜನಾಮನ್ಸ್ ೀಲಾಿಸ್ತೀ ಸತ್ಾಯಜಾನಿಶತಿಭಾವಹಾಃ। 
ಶತಧ್ನ್ವಹರಸ್ತಸದ್ಧಾಃ ಪಾಣಡವಪರರ್ಕ್್ ೀತಸವಾಃ॥77॥ 

 

ಭದ್ರಪರರ್ಸತಸಭಾದಾರರಾ ಭಾರತ್ಾನಾಗನರ್ಜತೀವಿಭತಾಃ। 
ಕರಿೀಟ್ಕತಣಡಲಧ್ರಾಃ ಕಲಾಪಲಿವಲಾಲ್ಲತಾಃ॥78॥ 

 

ಭ್ೈಷಣೀಪರಣಭಾಷಾವಾನ್ ಮಿತರವಿನಾದಧಿಪೀಽಭರ್ಾಃ। 
ಸವಮ ತಯ ಕ್್ೀಶ್ಸಮಿಾೀತ್್ ೀ ಲಕ್ಷಮಣ್ ೀದಾರಮಾನ್ಸಾಃ॥79॥ 
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ಪಾರಗ್ ಜಯೀತಷಾಧಿಪಧ್ವಂಸ್ತೀ ತತ್್ಸೈನಾಯನ್ುಕರ್ ೀಽಮೃತಾಃ। 
ಭ ಮಿಸತುತ್್ ೀ ಭ ರಿಭ್ ೀಗ್ ೀ ಭ ಷ್ಣಾಮ್ರಸಂರ್ತತಾಃ॥80॥ 

 

ಬಹರಾಮಾಕೃತ್ಾಹಾಿದ್ ೀ ಗನ್ಧಮಾಲಾಯನ್ತಲ್ೀಪನ್ಾಃ। 
ನಾರದಾದ್ೃಷ್ಟಚರಿತ್್ ೀ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ ೀ ವಿಶವರಾಡತುರತಾಃ॥81॥ 

 

ಬಾಣಬಾಹತವಿದಾರಶಾ ತ್ಾಪಜವರವಿನಾಶಕಾಃ। 
ಉಪೀದ್ಧಷ್ಯಯಿತ್ಾಽವಯಕುಶ್ಿವವಾಕತುಷ್ಟಮಾನ್ಸಾಃ॥82॥ 

 

ಮಹ್ೀಶಜವರಸಂಸತುತ್್ ಯೀ ಶ್ೀತಜವರಭರಾನ್ುಕಾಃ। 
ನ್ೃಗರಾಜ್ ೀದಾಧರಕಶಾ ಪೌಣಡರಕ್ಾದಿವಧ್್ ೀದ್ಯತಾಃ॥83॥ 

 

ವಿವಿಧ್ಾಚಾಲ್ ೀದಿವಗನಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ತ ದ್ರಾಪರಾಃ। 
ಜರಾಸನ್ಧಬಲದ್ವೀಷೀ ಕ್್ೀಶ್ದ್ೈತಯಭರ್ಙ್ೆರಾಃ॥84॥ 

 

ಚಕರೀಚ್ೈದಾಯನ್ುಕಸಸಭಅಯೀ ರಾಜಬನ್ಧ ವಿಮೀಚಕಾಃ। 
ರಾಜಸ ರ್ಹವಿಭ್ ೀಯಕ್ಾು ಸ್ತನಗಧಙ್ುಶತಿಭಲಕ್ಷಣಾಃ॥85॥ 

 

ಧ್ಾನ್ಭಕ್ಷಣಸಮಿಾೀತಾಃ ಕಚ್ೀಲಾಿವೀಷ್ಟದಾರ್ಕಾಃ। 
ಸತ್ಾುಾದಿಗತಣಗಮಿಾೀರ್ ೀ ದೌರಪದಿೀಮಾನ್ರಕ್ಷಕಾಃ॥86॥ 

 

ಿವೀಷ್ಮಧ್್ಯೀಯೀ ಭಕುವಶ್್ ಯೀ ಿವೀಮಪೂಜ್ ಯೀ ದ್ರಾನಿಧಿಾಃ। 
ದ್ನ್ುವಕರತಶ್ರಶ್ಾೀತ್ಾುಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೃಷಾಣಸಖ್ಾಃ ಸವರಾಟ್॥87॥ 

 

ವ್ೈಜರ್ನಿುೀಪರಮೀದಿೀ ಚ ಬಹಿಯಬಹಯ ವಿಭ ಷ್ಣಾಃ। 
ರಿೀಕ್್ಚತ್್ೈಕರವಸನಾಧನ್ಕ್ಾರಿೀ ದ್ತಶಾಯಸನಾನ್ುಕಾಃ॥88॥ 

 

ಬತದ್ ಧೀ ವಿಶತದ್ಧಸಸವಯಜ್ಞಾಃ ಕರತತಹಿಂಸಾವಿನಿನ್ದಕಾಃ। 
ತರಪುರಸ್ತರೀಮಾನ್ಭಙ್ುಸಸವಯಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಾಃ॥89॥ 
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ನಿವಿಯಕ್ಾರ್ ೀ ನಿಮಯಮಶಾ ನಿರಾಭಾಸ್ ೀ ನಿರಾಮರ್ಾಃ। 
ಜಗನ್ ೀಹಕಧ್ಮಿೀಯ ಚ ದಿಗವಸ್ ರೀ ದಿಕಾತೀಶವರಾಃ॥90॥ 

 

ಕಲ್ಲೆೀಮಿೀಚಾಪರಹತ್ಾಯ ಚ ದ್ತಷ್ಟನಿಗರಹಕ್ಾರಕಾಃ। 
ಧ್ಮಯಪರತಷ್ಠಆಕ್ಾರಿೀಚ ಚಾತತವಯಣಯಯ ವಿಭಾಗಕೃತ್॥91॥ 

 

ರ್ತಗಾನ್ುಕ್್ ೀ ರ್ಗಾಕ್ಾರನ್ ುೀ ರ್ತಗಕೃದ್ತಯಗಭಾಸಕಾಃ। 
ಕ್ಾಮಾರಿಾಃ ಕ್ಾಮಕ್ಾರಿೀ ಚ ನಿಷಾೆಮಾಃ ಕ್ಾಮಿತ್ಾರ್ಯದ್ಾಃ॥92॥ 

 

ಭಗ್ ೀಯವರ್ೀಣಯಂ ಸವಿತತ ಶಾಙ ು್ೀಯ ವ್ೈಕತಣಠಮನಿದರಾಃ। 
ಹರ್ಕರೀವಾಃ ಕ್್ೈಟ್ಭಾರಿ ಗಾರಹಘ ನೀ ಗಜರಕ್ಷಕಾಃ॥93॥ 

 

ಸಮರಸಂಶರ್ವಿಚ ಾ್ೀತ್ಾರ ಸವಯಭಕುಸಮತತತರಕಾಃ। 
ಕಪದಿೀಯ ಕ್ಾಮಹಾರಿ ಚ ಕಳಾಕ್ಾಷಾಠಸೃತಧ್ೃಯತ॥94॥ 

 

ಅನಾದಿರಪರರೌಜಾಾಃ ಪರಧ್ಾನ್ಸಸನಿರ ಪಕಾಃ। 
ನಿಲ್ೀಯಪೀ ನಿಪೃಯಹ್ ೀಽಸಙ್್ ುೀ ನಿಭಯಯೀ ನಿೀತಪಾರಗಾಃ॥95॥ 

 

ನಿಷ್ಾೀಷ್ ಯೀ ನಿಷೆರರಾಶಾಯನ ು್ೀ ನಿಷ್ಾಪಞ್್್ ಾೀ ನಿಧಿನ್ಯರ್ಾಃ। 
ಕಮಯಯಕಮಿೀಯ ವಿಕಮಿೀಯ ಚ ಕಮೀಯಪುಸಾಃ ಕಮಯಭಾವನ್ಾಃ॥96॥ 

 

ಕಮಾಯಙ್ುಾಃ ಕಮಯವಿನಾಯಸ್ ೀ ಮಹಾಕಮಿೀಯ ಮಹಾವರತೀ। 
ಕಮಯಭತಕೆಮಯ ಫಲದ್ಾಃ ಕಮೀಯಶಾಃ ಕಮಯನಿಗರಹಾಃ॥97॥ 

 

ನ್ರ್ ೀ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀದಾನ್ುಾಃ ಕಪಲಾಃ ಕ್ಾಮದ್ಶತಿಚಿಾಃ। 
ತಪಾುಜಪಾುಽಕ್ಷಮಾಲಾವಾನ್ ಗನಾು ನ್ೀತ್ಾಲಯೀಗತಾಃ॥98॥ 

 

ಶ್ಷ್ ಟೀ ದ್ರಷಾಟರಿಪುದ್ವೀಷಾಟರ್ ೀಷಾಟ ವ್ೀಷಾಟಮಹಾನ್ಟ್ಾಃ। 
ರ್ ೀದಾಧ ಬ್ ೀದಾಧ ಮಹಾಯೀದಾಧ ಶರದಾಧವಾನ್ ಸತಯಧಿೀಶತಿಭಾಃ॥99॥ 

 

ಮನಿರೀ ಮನ್ ರೀಮನ್ರಗಮಯೀಮನ್ರಕೃತಾರಮನ್ರಹೃತ್। 
ಮನ್ರಭೃನ್ಮನಿುರಫಲದ್ ೀ ಮನ್ರೀಶ್್ ೀ ಮನ್ರವಿಗರಹಾಃ॥100॥ 
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ಮನಾರಙ್್ ುೀ ಮನ್ರವಿನಾಯಸ್ ೀ ಮಹಾಮನ್ ರೀ ಮಹಾಕರಮಾಃ। 
ಸ್ತಥರಧಿೀಾಃ ಸ್ತಥರವಿಜ್ಞಾನ್ಾಃ ಸ್ತಥರಪರಜ್ಞಾಃ ಸ್ತಥರಾಸನ್ಾಃ॥101॥ 

 

ಸ್ತಥರಯೀಗಾಃ ಸ್ತಥರಾಧ್ಾರಾಃ ಸ್ತಥರಮಾಗಯಾಃ ಸ್ತಥರಾಗಮಾಃ। 
ನಿಶ್ಿರೀರ್ಸ್ ೀ ನಿರಿೀಹ್ ೀಽಗಿನನಿಯರವದ್ ಯೀ ನಿರಞ್ಜನ್ಾಃ॥102॥ 

 

ನಿವ್ೈಯರ್ ೀ ನಿರಹಙ್ಗ್ೆರ್ ೀ ನಿದ್ಯಮಾೀ ನಿರಸ ರ್ಕಾಃ। 
ಅನ್ನ್ ುೀಽನ್ುಬ ಹ ರತರನ್ನಾುಘರೀರನ್ನ್ುಧ್ೃಕ್॥103॥ 

 

ಅನ್ುವಕ್್ ರೀಽನ್ನಾುಙ್್ ುೀಽನ್ನ್ುರ ಪೀ ಹಯನ್ನ್ುಕೃತ್। 
ಊಧ್ವಯರ್ೀತ್ಾಊಧ್ವಯಲ್ಲಙ್ ು್ೀಹ ಯಧ್ವಯಮ ಧ್್ ವೀಯಧ್ವಯಶಾಸಕಾಃ॥104॥ 

 

ಊವಾಯ ಊವಾಧಾಯಧ್ವರಕ್ಷಿೀ ಚ ಹ ಯಧ್ವಯಜಾವಲ್ ೀ ನಿರಾಕತಲಾಃ। 
ಬಿೀಜಂ ಬಿೀಜಪರದ್ ೀ ನಿತ್್ ಯೀ ನಿಧ್ಾನ್ಂ ನಿಷ್ೃತಾಃ ಕೃತೀ॥105॥ 

 

ಮಹಾನ್ಣಿೀರಾನ್ುರಿಮಾಣ ಸತಷ್ತಮಾನ ಚಿತರಮಾಲ್ಲಕಾಃ। 
ನ್ಭಸಸಪೃಙ್ನಭಸ್ ೀಜ್ ಯೀತನ್ಯಭಸಾವನಿನ್ಯಭಾ ನ್ಭಾಃ॥106॥ 

 

ಅಭತವಿಯಭತಾಃ ಪರಭತಶಿಮತಾಮಯಹಿೀರಾನ್ ಭ ಭತಯವಾಕೃತು। 
ಮಹಾನ್ನ್ ದೀ ಮಹಾಶ್ರ್ ೀ ಮಹ್ ೀರಾಶ್ಮಯಹ್ ೀತಸವಾಃ॥107॥ 

 

ಮಹಾಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಮಹಾಜಾವಲ್ ೀ ಮಹಾಶಾನ್ ುೀ ಮಹಾಗತಣಾಃ। 
ಸತಯವರತಸಸತಯ ಪರಸಸತಯ ಸನ್ಧಸಸತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥108॥ 

 

ಸತ್್ಯೀಶಸಸತಯಸಙ್ೆಲಾ ಸತಯಚಾರಿತರಯಲಕ್ಷಣಾಃ। 
ಅನ್ತಿಚರ್ ೀಹಯನ್ುರಾತ್ಾಮ ಪರಮಾತ್ಾಮ ಚಿದಾತಮಕಾಃ॥109॥ 

 

ರ್ ೀಚನ್ ೀ ರ್ ೀಚಮಾನ್ಶಾ ಸಾಕ್ಷಿೀಶೌರಿಜಯನಾದ್ಯನ್ಾಃ। 
ಮತಕತನ್ ದೀ ನ್ನ್ದನಿಷ್ಾನ್ದಸಸಾಣಯಬಿನ್ತದಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ॥110॥ 
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ಅರಿನ್ದಮಸತಸಮನ್ದಶಾ ಕತನ್ದಮನಾದರಹಾಸವಾನ್। 
ಸೆನ್ದನಾರ ಢಚಣಾಡಙ್ ು್ೀ ಹಾಯನ್ನಿದೀ ನ್ನ್ದನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥111॥ 

 

ಅನ್ಸ ರಾನ್ನ್ದನ್ ೀತರನ್ೀತ್ಾರನ್ನ್ದಸತಸನ್ನ್ದವಾನ್। 
ಶಙ್ಖವಾನ್ ಪಙ್ೆಜಕರಾಃ ಕತಙ್ತೆಮಾಙ್್ ೆೀ ಜಾರಾಙ್ತೆಶಾಃ॥112॥ 

 

ಅಮಾೀಜಮಕರನಾದಢ್್ ಯೀನಿಷ್ಾಙ್್ೆೀಽಗರತಪಙ್ೆ ಲಾಃ। 
ಇನ್ದರಶಾನ್ದರರರ್ಶಾನ್ ದರೀಽತಚನದ್ರಶಾನ್ದರಭಾಸಕಾಃ॥113॥ 

 

ಉಪ್ೀನ್ದರ ಇನ್ದರರಾಜಶಾ ನಾಗ್ೀನ್ದರಶಾನ್ದರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ. 
ಪರತಯಕಾರಾಕಾರನಾಧಮ ಪರಮಾರ್ಯಾಃ ಪರಾತಾರಾಃ॥114॥ 

 

ಅಪಾರವಾಕ್ಾಾರಗಾಮಿೀ ಪಾರಾವಾರಾಃ ಪರಾವರಾಃ। 
ಸಹಸಾವನ್ರ್ಯದಾತ್ಾ ಚ ಸಹಸಸಾಸಹಸ್ತೀಜರಾ॥115॥ 

 

ತ್್ೀಜಸ್ತವೀವಾರ್ತವಿಶ್ಖಿೀ ತಪಸ್ತವೀ ತ್ಾಪಸ್ ೀತುಮಾಃ। 
ಐಶವಯೀಯದ್ ಾತಕೃದ್ ಾತರ್ೈಶವರಾಯಙ್ುಕಲಾಪವಾನ್॥116॥ 

 

ಮಾೀಧಿಶಾಯಿೀ ಭಗವಾನ್ ಸವಯಜ್ಞಸಾಸಮಪಾರಗಾಃ। 
ಮಹಾಯೀಗಿೀ ಮಹಾಧಿೀರ್ ೀ ಮಹಾಭ್ ೀಗಿೀ ಮಹಾಪರಭತಾಃ॥117॥ 

 

ಮಹಾವಿೀರ್ ೀ ಮಹಾತತಷಟಮಯಹಾಪುಷಟಮಯಹಾಗತಣಾಃ। 
ಮಹಾದ್ೀವೀ ಮಹಾಬಾಹತಮಯಹಾಧ್ಮೀಯ ಮಹ್ೀಶವರಾಃ॥118॥ 

 

ಸಮಿೀಪಗ್ ೀದ್ ರಗಾಮಿೀ ಸವಗಯಮಾಗಯನಿರಗಯಳಾಃ। 
ನ್ಗ್ ೀನ್ಗಧ್ರ್ ೀನಾಕ್್ ೀ ನಾಗ್ೀಶ್್ ೀ ನಾಗಪಾಲಕಾಃ॥119॥ 

 

ಹಿರಣಯರ್ಸಸಾಣಯರ್ೀತ್ಾ ಹಿರಣಾಯಚಿಯಹಿಯರಣಯದ್ಾಃ। 
ಗತಮಗಣಯಶಿರಣಯಶಾ ಪುಣಯಕೀತಯಾಃ ಪುರಾಣಗಾಃ॥120॥। 

 

ಜನ್ಮಭೃಜಜನ್ಯಸನ್ನದ್ ಧೀ ದಿವಯಪಞ್ಚಾರ್ತಧ್್ ೀವಶ್ೀ। 
ದೌಜಯನ್ಯಭಙ್ುಾಃ ಪಜಯನ್ಯಾಃ ಸೌಜನ್ಯನಿಲಯೀಽಲರ್ಾಃ॥121॥ 
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ಜನ್ನ್ಧರಾನ್ುಕ್್ ೀ ಭಸಮದ್ೈತಯನಾಶ್ೀ ಮಹಾಮನಾಾಃ। 
ಶ್ರೀಷ್ಠಶಿರವಿಷ್ ಠೀದಾರಘಷ್ ಠೀ ಗರಿಷ್ ಠೀ ಗರತಡಧ್ವಜಾಃ॥122॥ 

 

ಜ್ ಯೀಷ್ ಠೀ ದ್ರಢಿಷ್ ಠೀ ವಷಯಷ್ ಠೀದಾರಘೀರಾನ್ ಪರಣವಾಃ ಪಣಿೀ। 
ಸಮಾದಾರ್ಕರಾಃ ಸಾವಮಿೀ ಸತರ್ೀಶ್್ ೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮಧ್ತಾಃ॥123॥ 

 

ನಿನಿಯಮೀಷ್ ೀ ನಿಧಿವ್ೀಯಧ್ಾಾಃ ಬಲವಾನ್ ರ್ಜೀವನ್ಂ ಬಲ್ಲೀ। 
ಸಮತ್ಾಯ ಶ್್ ರೀತ್ಾ ವಿಕತ್ಾಯ ಚ ಧ್ಾಯತ್ಾನ್ೀತ್ಾ ಸಮೀಽಸಮಾಃ॥124॥ 

 

ಹ್ ೀತ್ಾ ಪೀತ್ಾ ಮಹಾವಕ್ಾು ರನಾು ಮನಾುಖ್ಲಾನ್ುಕಾಃ। 
ದಾತ್ಾಗಾರಹಯಿತ್ಾಮಾತ್ಾ ನಿರ್ನಾುಽನ್ನ್ುವ್ೈಭವಾಃ॥125॥ 

 

ಗ್ ೀಪಾು ಗಪಾಯಿತ್ಾ ಹನಾು ಧ್ಮಯ ಜಾಗರಿತ್ಾಧ್ವಾಃ। 
ಕತ್ಾಯ ಕ್್ೀತರಹರಾಃ ಕ್್ೀತರಪರತಾಃ ಕ್್ೀತರಜ್ಞ ಆತಮವಿತ್॥126॥ 

 

ಕ್್ೀತರೀ ಕ್್ೀತರಧ್ರಾಃ ಕ್್ೀತರಪರರ್ಾಃ ಕ್್ೀಮಕರ್ ೀಮರತತ್॥127॥ 
 

ಶಕುರ್ತಙ್ಮಮಕುಕಸರಗಿವೀ ಸ ಕುರಾಮಾನರ್ಸ ಕುಗಾಃ। 
ಧ್ನ್ಞ್ಜಯೀ ಧ್ನಾಧ್ಯಕ್್ ೀ ಧ್ನಿಕ್್ ೀ ಧ್ನ್ದಾಧಿಪಾಃ॥128॥ 

 

ಮಹಾಧ್ನ್ ೀ ಮಹಾಮಾನಿೀ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ವಿಮಾನಿತಾಃ। 
ರತ್ಾನಕರ್ ೀ ರತನರ್ ೀಚಿೀ ರತುಗಭಾಯಶರರ್ಶತಿಚಿಾಃ॥129॥ 

 

ರತನಸಾನ್ತನಿಧಿಮೌಯಳಿರತುಭಾರತನಕಙ್ೆಣಾಃ। 
ಅನ್ುಲ್ ೀಯಕ್್ ಯೀಽನ್ುರಭಾಯಸ್ತೀ ಚಾನ್ುಧ್್ೈಯಯೀಯರ್ಜತ್ಾಸನ್ಾಃ॥130॥ 

 

ಅನ್ುರಙ್ ು್ೀದ್ರಾವಾಂಶಾಹಯನ್ುರಾಮಾರಾಮಹಾಣಯವಾಃ। 
ಸರಸಸ್ತಸದ್ಧರಸ್ತಕಸ್ತಸದಿಧಸಾಧ್ಯಸಸದಾಗತಾಃ॥131॥ 

 

ಆರ್ತಾಃಪರದ್ ೀ ಮಹಾರ್ತಷಾಮನ್ಚಿಯಷಾಮನ್ ೀಷ್ಧಿೀಪತಾಃ। 
ಅಷ್ಟಸ್ತರೀರಷ್ಟಭಾಗ್ ೀಽಷ್ಟಕಕತದಾವಯಪುರ್ಶ್್ ೀವರತೀ॥132॥ 
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ಅಷ್ಟಪದ್ಸತಸವಮಾಯಭ್ ೀಹಯಷ್ಟಮ ತಯ ಸ್ತರಮ ತಯಮಾನ್। 
ಅಸವಪನಸಸಾಪನಗಸಸಾಪನಸತಸಸವಪನ ಫಲದಾರ್ಕಾಃ॥133॥ 

 

ದ್ತಸವಪನದ್ವಂಸಕ್್ ೀ ದ್ವಸುದ್ನಿಯಮಿತುಶ್ಿವಙ್ೆರಾಃ। 
ಸತವಣಯವಣಯಸಸಮಾಾವಯೀ ವಮಿಯತ್್ ೀ ವಣಯಸಮತಮಖ್ಾಃ॥134॥ 

 

ಸತವಣಯಮತಖ್ರಿೀತೀರ ಶ್ವಧ್ಾಯತಪದಾಮತ್ಜಾಃ। 
ದಾಕ್ಾರ್ಣಿೀವಚಸತುಷ್ ಟೀ ದ್ತವಾಯಸ್ ೀ ದ್ೃಷಟಗ್ ೀಚರಾಃ॥135॥ 

 

ಅಮ್ರಿೀಷ್ವರತಪರೀತ್್ ೀ ಮಹಾಕೃತುವಿಭಞ್ಜನ್ಾಃ। 
ಮಹಾಿವಚಾರಕಧ್ವಂಸ್ತೀ ಕ್ಾಲಸಪಯಭರಾನ್ುಕಾಃ॥136॥ 

 

ಸತದ್ಶಯನ್ಾಃ ಕ್ಾಲಮೀಘ್ಶಾಯಮ ಶ್ಿರೀಮನ್ರಭಾವಿತಾಃ। 
ಹ್ೀಮಾಮತ್ಜಸರಸಾಸನಯಿೀ ಶ್ರೀಮೀಭಾವಿತ್ಾಕೃತಾಃ॥137॥ 

 

ಶ್ರೀಪರದ್ತ್ಾುಮತ್ಜಸರಗಿವೀ ಶ್ರೀಕ್್ೀಳಿಶ್ಿರೀನಿಧಿಭಯವಾಃ। 
ಶ್ರೀಪರದ್ ೀವಾಮನ್ ೀ ಲಕ್ಷಿಮೀನಾರ್ಕಶಾ ಚತತಭತಯಜಾಃ॥138॥ 

 

ಸನ್ೃಪುಸುಪಯತಸ್ತುೀರ್ಯಸಾನತೃ ಸೌಖ್ಯಪರದ್ಶಯಕಾಃ। 
ಅಗಸಯಸತುತ ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ದ್ಶ್ಯತ್ಾವಯಕುಭಾವನ್ಾಃ॥139॥ 

 

ಕಪಲಾಚಿಯಾಃ ಕಪಲವಾನ್ ಸತಸಾನತ್ಾಘ್ವಿಪಾಟ್ನ್ಾಃ। 
ವೃಷಾಕಪಾಃ ಕಪಸಾವಮಿಮನ್ ೀಽನ್ುತಾಃಸ್ತಥತವಿಗರಹಾಃ॥140॥ 

 

ವಹಿನಪರಯೀಽರ್ಯಸಮಾಾವಯೀ ಜನ್ಲ್ ೀಕವಿಧ್ಾರ್ಕಾಃ। 
ವಹಿನಪರಭ್ ೀ ವಹಿನತ್್ೀಜಾಾಃ ಶತಭಾಿವೀಷ್ಟಪರದ್ ೀರ್ಮಿೀ॥141॥ 

 

ವಾರತಣಕ್್ೀತರನಿಲಯೀ ವರತಣ್ ೀ ವಾರತಣಾಚಿಯತಾಃ। 
ವಾರ್ತಸಾಥನ್ಕೃತ್ಾವಾಸ್ ೀ ವಾರ್ತಗ್ ೀವಾರ್ತ ಸಮಾೃತಾಃ॥142॥ 

 

ರ್ಮಾನ್ುಕ್್ ೀಽಬಿಜನ್ನ್ ೀ ರ್ಮಲ್ ೀಕನಿವಾರಣಾಃ। 
ರ್ಮಿನಾಮಗರಗಣಯಶಯ ಸಂರ್ಮಿೀರ್ಮಭಾವಿತಾಃ॥143॥ 
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ಇನ್ ದರೀದಾಯನ್ಸಮಿೀಪಸಥ ಇನ್ದರದ್ೃಗಿವಷ್ರ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ। 
ರ್ಕ್ಷರಾಟ್ಸರಸ್ತೀವಾಸ್ ೀಹೃಕ್ಷರ್ಯನಿಧಿಕ್್ ೀಶಕೃತ್॥144॥ 

 

ಸಾವಮಿತೀರ್ಯಕೃತ್ಾವಾಸಾಃ ಸವಮಿೀಧ್್ ಯೀಯೀಹಯಧ್್ ೀಕ್ಷಜಾಃ। 
ವರಾಹಾದ್ಯಷ್ಟತೀಥಾಯಿವಸ್ೀವಿತ್ಾಙ ಘ್ರಸರತರತಹಾಃ॥145॥ 

 

ಪಾಣತಡತೀಥಾಯಿವಷಕ್ಾುಙ್ ು್ೀ ರ್ತಧಿಷಠರವರಪರದ್ಾಃ। 
ಿವೀಮಾನ್ುಾಃ ಕರಣಾರ ಢಶ್ಿಾೀತವಾಹನ್ ಸಖ್ಯವಾನ್॥ 146॥ 

 

ನ್ಕತಲಾಭರ್ದ್ ೀಮಾದಿರೀ ಸಹದ್ೀವಾಿವವನಿದತಾಃ। 
ಕೃಷಾಣಶಪರ್ಸನಾಧತ್ಾ ಕತನಿುೀಸತುತರತ್್ ೀದ್ಮಿೀ॥147॥ 

 

ನಾರದಾದಿಮತನಿಸತುತ್್ ಯೀ ನಿತಯಕಮಯಪರಾರ್ಣಾಃ। 
ದ್ಶ್ಯತ್ಾವಯಕುರ ಪಶಾ ವಿೀಣಾನಾದ್ಪರಮೀದಿತಾಃ॥148॥ 

 

ಷ್ಟ್ ೆೀಟಿತೀರ್ಯಚರಾಯವಾನ್ ದ್ೀವತೀರ್ಯ ಕೃತ್ಾಶರರ್ಾಃ। 
ಬಿಲಾವಮಲಜನ್ಸಾನಯಿೀ ಸಸಸತಯಮತ್ಸ್ೀವಿತಾಃ॥149॥ 

 

ತತಮತ್ರ ದ್ಕಸಂಸಾಶಯಜನ್ಚಿತುತಮೀಽಪಹಾಃ। 
ಮತಸಯವಾಮನ್ ಕ ಮಾಯದಿ ತೀರ್ಯರಾಜಾಃ ಪುರಾಣಭೃತ್॥150॥ 

 

ಚಕರಧ್್ಯೀರ್ಪದಾಮಾೀಜಶಿಙ್ಖ ಪೂಚಿತಪಾದ್ತಕಾಃ। 
ರಾಮತೀರ್ಯವಿಹಾರಿೀಚ ಬಲಭದ್ರ ಪರತಷಠತಾಃ॥151॥ 

 

ಜಾಮದ್ಗನ್ಯಸರಸ್ತುೀರ್ಯಜಲ ಸ್ೀಚನ್ತಪಯತಾಃ। 
ಪಾಪಾಪಹಾರಿೀಕೀಲಾಲ ಸತಸಾನತ್ಾಘ್ ವಿನಾಶನ್ಾಃ॥152॥ 

 

ನ್ಭ್ ೀಗಙ್ಗ್ುಿವಷಕುಶಾ ನಾಗತೀಥಾಯಿವಷ್ೀಕವಾನ್। 
ಕತಮಾರಧ್ಾರಾತೀರ್ಯಸ್ ಥೀ ವಟ್ವ್ೀಷ್ಸತಸಮೀಖ್ಲಾಃ॥153॥ 
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ವೃದ್ಧಸಯ ಸತಕತಮಾರತವಪರದ್ಸೌಸನ್ದರ್ಯವಾನ್ತಸಖಿೀ। 
ಪರರ್ಂವದ್ ೀ ಮಹಾಕತಕ್ಷಿರಿಕ್ಾಾಕತಕಲನ್ನ್ದನ್ಾಃ ॥ 154॥ 

 

ನಿೀಲಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಧ್ಾರಾ ಭ ವಯರಾಹಾಚಲ ನಾರ್ಕಾಃ। 
ಭರದಾವಜಪರತಷಾಠವಾನ್ ಬೃಹಸಾತ ವಿಭಾವಿತಾಃ॥155॥ 

 

ಅಞ್ಜನಾಕೃತ ಪೂಜಾವಾನಾಞ್ಾನ್ೀರ್ಕರಾಚಿಯತಾಃ। 
ಅಞ್ಜನಾದಿರನಿವಾಸಶಾ ಮತಞ್ಜಕ್್ೀಶಾಃ ಪುರನ್ದರಾಃ॥156॥ 

 

ಕನ್ನರದ್ವರ್ಸಮ್ನಿಧ ಬನ್ಧಮೀಕ್ಷಪರದಾರ್ಕಾಃ। 
ವ್ೈಖಾನ್ಸಮತಖಾರಮಾೀ ವೃಷ್ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವೃಷಾಚಲಾಃ॥157॥ 

 

ವೃಷ್ಕ್ಾರ್ಪರಭ್ೀತ್ಾು ಚ ಕರೀಡನಾಚಾರ ಸಮಾರಮಾಃ। 
ಸೌವಚಯಲ್ೀರ್ವಿನ್ಯಸುರಾಜ್ ಯೀ ನಾರಾರ್ಣಪರರ್ಾಃ॥158॥ 

 

ದ್ತಹ್ೀಧ್್ ೀಭಞ್ಜಕಾಃ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ಬರಹ್ ೀತಸವ ಮಹ್ ೀತತಸಕಾಃ॥ 
ಭದಾರಸತರಶ್ರಶ್ಾೀತ್ಾು ಭದ್ರಕ್್ೀತರೀ ಸತಭದ್ರವಾನ್॥159॥ 

 

ಮೃಗರಾಕ್ಷಿೀಣಸನಾನಹ ಶಿನಾತರಾಜನ್ಯ ತತಷಟದ್ಾಃ। 
ಸಾಥಣತಸ್ ಥೀ ವ್ೈನ್ತ್್ೀರಾಙ್ು ಭಾವಿತ್್ ೀಹಯಶರಿೀರವಾಮ್॥160॥ 

 

ಭ್ ೀಗಿೀನ್ದರಭ್ ೀಗಸಂಶಾುನ್ ೀ ಬರಹಾಮದಿಗಣಸ್ೀವಿತಾಃ। 
ಸಹಸಾರಕಯಚಾಟಾಭಾಸವದಿವಮಾನಾನ್ುಸ್ತಥತ್್ ೀ ಗತಣಿೀ॥161॥ 

 

ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನ್ಕೃತಸ್ ರೀತರಸಸನ್ನ್ದನ್ ಪರಿೀವೃತಾಃ। 
ಜಾಹನವಾಯದಿನ್ದಿೀಸ್ವೀರ್ಸತಸರ್ೀಶಾದ್ಯಿವವನಿದತಾಃ॥162॥ 

 

ಸತರಾಙ್ುನಾನ್ೃತಯಪರ್ ೀ ಗನ್ಧವೀಯದಾುರ್ನ್ಪರರ್ಾಃ। 
ರಾಕ್್ೀನ್ತದಸಙ್ಗ್ೆಶನ್ಖ್ಾಃ ಕ್್ ೀಮಾಲಾಙ ಘ್ರಸರ್ ೀರತಹಾಃ॥163॥ 

 

ಕಚಾಪಪರಪದ್ಾಃ ಕತನ್ದಗತಲಫಕಸಸಾಚಾಕ ಪಯರ। 
ಮೀದ್ತರಸವಣಯವಸಾರಢಯಕಟಿದ್ೀಶಸಥಮೀಖ್ಲಾಃ॥164॥ 
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ಪರೀಲಿಸಚಿಾರಿಕ್ಾಭಾಸವತೆಟಿೀದ್ೀಶತಿಭಙ್ೆರಾಃ। 
ಅನ್ನ್ುಪದ್ಮಜಸಾಥನ್ನಾಿವಮೌಯಕುಕಮಾಲ್ಲಕಾಃ॥165॥ 

 

ಮನಾದರಚಾಮಪ್ೀರ್ಮಾಲ್ಲೀ ರತ್ಾನಭರಣಸಂವೃತಾಃ। 
ಲಮ್ರ್ಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತೀಚ ಚನ್ದರ ಶ್ರೀಖ್ಣಡಲ್ೀಪವಾನ್॥166॥ 

 

ವರದ್ ೀಽಭರ್ದ್ಶಾಕರೀ ಶಙ ಖ್ೀ ಕ್ೌಸತುಭದಿೀಪುಮಾನ್। 
ಶ್ರೀವತ್ಾಸಙ್ೆ ತವಕ್ಷಸ್ ುೀ ಲಕ್ಷಿಮೀಸಂಶರತಹೃತೆಟ್ಾಃ॥167॥ 

 

ನಿೀಲ್ ೀತಾಲನಿಭಾಕ್ಾರಾಃ ಶ್್ ೀಣಾಭಜಸಮಾನ್ನ್ಾಃ। 
ಕ್್ ೀಟಿಮನ್ಮರ್ಲಾವಣಯ ಚನಿದರಕ್ಾಸ್ತಮತಪೂರಿತಾಃ॥168॥ 

 

ಸತಧ್ಾಸವಚ್ ಾೀಧ್ವಯಪುಣಡರಶಾ ಕಸ ುರಿೀತಲಕ್ಾಙ್ೆ ತಾಃ। 
ಪುಣಡ-ರಿೀಕ್್ೀಕ್ಷಣಣಾಃ ಸಸಾಚ್ ಾೀ ಮೌಳಿಶ್್ ೀಭಾವಿರಾರ್ಜತಾಃ॥169॥ 

 

ಪದ್ಮಸಥಾಃ ಪದ್ಮನಾಭಶಯ ಸ್ ೀಮಮಣಡಲಗ್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ। 
ವಹಿನಮಮಡಲಗಸ ಸರ್ಯಾಃ ಸ ರ್ಯಮಣಡಲಸಂಸ್ತಥತಾಃ॥170॥ 

 

ಶ್ರೀಪತಭ ಯಮಿಜಾನಿಶಾ ವಿಮಲಾದ್ಯಿವಸಂವೃತಾಃ। 
ಜಗತತೆಟ್ತಮ್ಜನಿತ್ಾ ರಕ್ಷಕಾಃ ಕ್ಾಮಿತಪರದ್ಾಃ॥171॥ 

 

ಅವಸಾಥತರರ್ರ್ನಾು ಚ ವಿಶವತ್್ೀಜಸವರ ಪವಾನ್। 
ಜ್ಞಪುಜ್ಞ್ೀಯಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಗಮಯಾಃ ಜ್ಞಾನಾತೀತಸತಸರಾತಗಾಃ॥172॥ 

 

ಬರಹಾಮಣಾಡನ್ುಭಯರಿಹಾವಯಪುೀ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರಗಧ್ಾಧ್ರ। 
ಏವಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶಸಯಕೀತಯತಂ ಪರಮಾದ್ತಾತಮ್॥173॥ 

 

ನಾಮಾನಂ ಸಹಸರಂ ಸತಶಾರವಯಂ ಪವಿತರಂ ಪುಣಯವಧ್ಯನ್ಮ್। 
ಶರವಣಾತಸವಯದ್ ೀಘ್ನಂ ರ್ ೀಗಘ್ನಂ ಮೃತತಯನಾನ್ಮ್॥174॥ 
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ದಾರಿದ್ರಯಭ್ೀದ್ನ್ಂ ಧ್ಮಯಯಂ ಸವ್ೈಯಶವರ್ಯ ಫಲಪರದ್ಮ್। 
ಕ್ಾಲಾಹಿವಿಷ್ವಿಚ ಾ್ೀದಿಜವರಾಪಮಾಯರಭಞ್ಜನ್ಮ್॥176॥ 

 

ವಿದಾಯಿವಲಾಷೀ ವಿದಾಯವಾನ್ ಧ್ನಾರ್ಥೀಯ ಧ್ನ್ವಾನ್ಾವ್ೀತ್॥177॥ 
 

ಪುತ್ಾರರ್ಥೀಯ ಸತಗತಣಾನ್ ಪುತ್ಾರನ್ ಲಭ್ೀತ್ಾರ್ತಷ್ಮ ತಸುತಾಃ। 
ಸಙ್ಗ್ುರಮೀ ಶತತರವಿಜಯಿೀ ಸಮಾಾರ್ಂ ಪರತವಾದಿರ್ಜತ್॥178॥ 

 

ದಿವ್ಯೈನಾಯಮಿವರ್ೀಿವಸತು ತತಲಸ್ತೀಪೂಜನಾತಸಕೃತ್। 
ವ್ೈಕತಣಠವಾಸ್ತೀ ಭಗವತಸದ್ೃಶ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಸನಿನಧ್ೌ॥179॥ 

 

ಕಲಾಹರ ಪೂಜನಾನಾಮಸಾದಿದಾತೀರ್ ಇವ ರ್ಕ್ಷರಾಟ್। 
ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಾಶಯನಾತಸವಯರಾಜಪೂಜಯಸಸದಾ ಭವ್ೀತ್॥180॥ 

 

ಹೃತಸಂಸ್ತಥತ್್ೈನಾಯಮಿವಸತು ಭ ರಾದ್ಧೃಗಿವಷ್ಯೀ ಹರಿಾಃ। 
ವಾಞ್ ಾ್ತ್ಾರ್ಯಂ ತದಾ ದ್ತ್ಾವವ್ೈಕತಣಠಂ ಚ ಪರರ್ಚಾತ॥181॥ 

 

ತರಸನ್ಧಯಂ ಯೀ ಜಪ್ೀನಿನತಯಂ ಸಮ ಾಜಯ ವಿಧಿನಾ ವಿಭತಮ್। 
ತರವಾರಂ ಪಞ್ಾವಾರಂ ವಾ ಪರತಯಹಂ ಕರಮಶ್್ ೀರ್ಮಿೀ॥182॥ 

 

ಮಸಾದ್ಲಕ್ಷಿಮೀನಾಶಸಾಸಯದ್ದಾಮಾಸಾತ್ಾಸಯನ್ನರ್ೀನ್ದರತ್ಾ। 
ತರಮಾಸಾನ್ಮಹದ್ೈಶವರ್ಯಂ ತತಸಸಮಾಾಷ್ಣಂ ಭವ್ೀತ್॥ 183॥ 

 

ಮಾಂಸ ಪಠನ್ ನಯನ್ಕಮಯಪೂತಯಂ ಚ ಸಮವಾಪುನರಾತ್। 
ಮಾಗಯಭರಷ್ಠಶಾ ಸನಾಮಗಯಂ ಗತಸಸನಸಸಾಂ ಸವಕೀರ್ಕಮ್॥184॥ 

 

ಚಾಞ್ಾಲಯಚಿತ್್ ುೀಽಚಾಞ್ಾಲಯಂ ಮನ್ಸಾಸಾಸಥಯಂ ಚ ಗಚಾತ। 
ಆರ್ತರಾರ್ ೀಗಯಮೈಶವರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಚ ವಿನ್ದತ॥185॥ 

 

ಅಸವಾಯನಾೆಮಾನ್ವಾಪನೀತ ಶಾಶವತಂ ಚ ಪದ್ಂ ತಥಾ। 
ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಸಸತಯಂ ಸತಯಂ ಸತಯಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥186॥ 
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ಇತ ಶ್ರೀ ಬರಹಾಮಣಡಪುರಾಣ್ೀ ವಸ್ತಷ್ಠನಾರದ್ ಸಂವಾದ್ೀ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟಾಚಲಮಾಹಾತ್್ಯೀ 
ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ ಸಹಸರನಾಮಸ್ ುೀತ್ಾರಧ್ಾಯಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ 
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