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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ || 

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

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

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

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

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ-ಪತೃದ್ೀವೀಭವ-
ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 

ಗರಂರ್ ಋಣ:ಶ್ರೀ ಸತರ್ಮಿ-ರಾಘವ್ೀನ್ದರ-ಸಂಶ್ ೀಧ್ನ್ ಕ್್ೀಂದ್ರ-ಅನ್ತವಾದ್: ಶ್ರೀ ಸಾಣ ರತ 
ಭೀಮಭಟ್ಟರತ-2008 
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|| ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ನ್ಮನಾಾರ್ಯ || 

ಬಹೃಚ್ ೀಪನಿಷ್ತ್ ಪ್ರೀಕುನಾನಾರ ಪಾತಮಕಂ ಹರಿಮ್। 
ನ್ತ್ಾವ ತದ್ತಕುಮನಾಾಣಾಂ ಕರಿಷ್ಯೀಽರ್ಯಸಯ ಸಙ್ಗುರಹಮ್॥1॥ 
ವಿಷ್ ಣ ಭಕ್ಾುನಾಮಾಭಕ್ಾುನಾಂ ಚಾವಾನ್ುರವಿಭಾಗಪೂವಯಕಮ್ 
ಭಕ್ಾುನಾಮತಪಾಸಯಸಯವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಾಾನಾನಾಯಹ-ಪರಜಾ ಇತ। 

ಪರಜಾ ಹ ತಸ್ ರೀಽತ್ಾಯರ್ಮಾರ್ತನ್ಯಯಅನಾಯ ಅಕಯಮಭತ್್ ೀ ವಿವಿಶ್ರೀ 
ಬೃಹದ್ಧತಸಾಭತವನ್ೀಷ್ವನ್ುಾಃ ಪವಮಾನ್ ೀ ಹರಿತ ಆವಿವ್ೀಶ॥1॥ ಋ-6-7-8॥ 

ತಸರಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಪಶಾಚರಾಕ್ಷಸಾಸತರಾಖಾಯಾಃ, ಅತ್ಾಯರ್ಂ ಅತಕರಮಂ  ಈರ್ತಾಃಪಾರಪಾುಾಃ 
ಭಗವದಿವಮತಖಾ ಅಭ ವನ್, ತ್್ೀ ಚ ತಮಾಃ ಪಾರಪಾು ಇತಜ್ಞ್ೀರ್ಂ, ಹ ಪರಸ್ತದ್ಧಮ್;। ಅರಾಾಃ 
ತಸರಾಃ ಪರಜಾಾಃ ಇತಯನ್ತಷ್ಜಯತ್್ೀ ಅನಾಯಾಃ ತಸರಾಃ ಮನ್ತಷ್ಯೀತುಮ ಋಷಿದ್ೀವರ ಪಾಾಃ ಪರಜಾಾಃ 
ನಿತರಾಂ ಅಭತಾಃ ಸವಯತಾಃ ಅಕಯಂ ಅಜನ್ೈರರ್ಚಯತತವಹ್ೀತತನಾ ಅಕಯನಾಮಕಂ ವಿಷ್ತಣಂ। 
ಅಚಯಪೂಜಾರಾಮಿತಧಾತ್್ ೀಾಃ, ವಿವಿಶ್ೀರ್ೀ ವಿವಿಶ್ರ್ೀ। ಇರಯೀ ರ್ೀ ಇತ ಸ ತ್್ರೀಣ 
ಇರ್ೀಾಃ ಇತಯಸಯರ್ೀಭಾವಾಃ, ಮನ್ಸಾ ಪರವಿಷಾಟಾಃ ತದಾಶ್ರತ್ಾಾಃ ಇತರಾವತ್, ತಥಾ ಅನಾಯಾಃ 
ಪಾರಜಾಾಃ ಮನ್ತಷ್ ಯೀತುಮರ ಪಾಾಃ ನಿತರಾಂ ಅಕಯಂ, ಪಾರಗತಕುವುಯತಾತ್ಾಯ 
ಅಗಿನಗತಮಕ್ಾಯಭಧ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಶ್ರೀ। ಅಗಿನಹ್ ೀತ್ಾರದಿಕಮಯಭಾಃ ಅಗಿನಗತಂ 
ಹರಿಮಾರಾಧ್ಯಶತದಾಧನ್ುಾಃಕರಣಸಸನ್ುಾಃ ಶರವಣಾದಿನಾ ತಜಾಞಾನ್ಂ ಸಮಾಾದ್ಯ ಮತಕ್ಾು 
ಅಭವನಿನತ್ಾಯದ್ಯರ್ಯಾಃ। ಭಾಷ್ಯೀ ದ್ೀವಾಶಾ ಋಷ್ಯೀ ಮತಯಯಸತುಮಾ ಇತತ್್ೀ ತರರ್ಾಃ। 
ಆಶ್ರತ್ಾ ವಿಷ್ತಣಮೀವ್ೈಕಂ ತರಸಾಾನ್ಸ್ತಾತಮಚತಯತಂ॥ ಇತತಯಕ್ಾುಾ, ಅಗಿನಸಾಮಾಶ್ರತ್ಾ ಮತ್ಾಯಯ 
ವಿಷ್ತಣಮಕ್ಾಯಭದ್ಂ ಹರಿಂ ಇತತಯಕ್ಾಯ ಅಭಜರ್ಸಯ ಪರತೀತ್್ೀಾಃ। ಭತವನ್ೀಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ವನ್ುಾಃ 
ಬೃಹತ್ ತ್್ೀಜಸಾ ಬೃದ್ಂಹಿತತವ ಹ್ೀತತನಾ ಬೃಹದಿತತಯಕುಂ, 
ಆದಿತಯಸಾಬರಹಮಋಷಿೀಣಾಮತಪಾಸಯತರಾ ಅಸಥಾಹ ಸ್ತಾತಮಭ ದಿಧ ಋ,ಯೀ ಹಿ 
ಸಾವಧಾಯಯೀನಾದಿತ್್ಯೀ ವಿಷ್ತಣಮಾಶ್ರತ್ಾಸಸನ್ ುೀ ಮತಕ್ಾು ಅಸನಿನತ ಭಾವಾಃ। ಪವಮಾನ್ಾಃ 
ಸಂಸಾರಾತ್ ಪಾವಯಿತ್ಾವ ಮಹಾನ್ನ ದ್ೀ ಮಿನ್ ೀತ ಪರಕ್ಷಿಪತೀತ ವುಯತ್ಾುಯಾವಾರ್ತಸಾಾಃ 
ಪವಮಾನ್ನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ದ್ೀವಾನಾಮಾಶರರ್ಭ ತಸಸ ಹರಿತಾಃ ದಿಶಾಃ ಅಸಮಯಕ್ 
ಪರವಿಷ್ಟವಾನ್, ವಾಯಪ್ುೀಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ, ಸವಯತರ ವಾಯಪುಂ ಪವಮಾನ್ಸಾಂ 
ವಿಷ್ತಣಮಾಶ್ರತ್ಾಸಸನ್ ುೀ ಮತಕ್ಾು ಅಭ ವನಿನತ ಭಾವಾಃ॥1॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 4 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತವಯೀದಿನ್ದರ ರ್ತಜಾ ವರ್ಂ ಪರತಬರವಿೀಮಹಿ ಸಾೃಧ್ಾಃ। 
ತವಮಸಾಮಕಂ ತವ ಸಮಸ್ತ॥2॥ 6-6-20॥ 

ಹ್ೀ ಇನ್ದರ! ರ್ತಜಾ ರ್ತಕ್ ು್ೀನ್ ತವಯೈವ ಸಹಾರ್ಭ ತ್್ೀನ್, ತವತಸಹಾರ್ಬಲ್ೀನ್ೈವ್ೀತ 
ರಾವತ್, ಸೃಧ್ಾಃ ಶತ ರನ್, ವರ್ಂ ಪರತ ಬರವಿೀಮಹಿ, ಹಿೀತಯಸಂಶರಾಮಾಹ। 
ನಿರಾಕತಮಯ ಇತ ರಾವತ್, ತವಮಸಾಮಕಮಸ್ತ; ವರ್ಂ ಚ ತವ ಸಮಸ್ತ, ಭೃತ್ಾಯಾಃ ಸಮ-, ಸಮಾಃ 
ಇತಯಸಯ ಸಮಸ್ತ ಇತ ಛಾನ್ದಸಾಂ ರ ಪಂ, ಇದ್ನ್ ುೀ ಮಸ್ತಾಃ ಇತ ಸ ತ್ಾರತ್॥2॥ 

ಅಪಶಯಂ ಗ್ ೀಪಾಮನಿಪದ್ಯಮಾನ್ಂ ಆಚ ಪರಾ ಚ ಪರ್ಥಭಶಾರನ್ುಮ್| 
ಸಸಧ್ರೀರ್ಚೀಸಸವಿಷ್ ರ್ಚೀವಯಸಾನ್ಾಃ ಆವರಿೀವತಯ ಭವನ್ೀಷ್ವನ್ುಾಃ॥3॥8-8-35॥ 

ವಾರ್ತಂ ವಾರ್ತಸರ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ ಸಥುತ, ಗ್ ೀಪಾಂ, ಗತಪ್ೀ ರಕ್ಷಣ್ೀ ಅಕ್ಾರಪರತಯಯೀ 
ಗತಣಶಾ ಗ್ ೀಪಾುರಂ, ಅನಿಪದ್ಯಮಾನ್ಂ ಕವರ್ಚದ್ಪಯತಷ್ಠನ್ುಂ, ವಾಯೀಸಸದಾಸಞ್ಚಾರಿತ್ಾವತ್ 
ತದ್ುತಹಹ್ೀರಪ ತಥಾತ್ಾವದಿತ ಭಾವಾಃ, ಆ ಸಮನಾುದಿತಯಥ್ೀಯ ನಿಪಾತ್್ ೀಽರ್ಂ  ಆಚ 
ಸಮನಾುಚಾ, ಪರಾ ಚ,  ಪರಾಗಿತಯಥ್ೀಯ ನಿಪಾತ್್ ೀಽರ್ಂ, ತತಾಃ ಪರಾಚ ಪರಾಕ್, ಪರ್ಥಭಾಃ 
ಮಾಗ್ೈಯಶಾರನ್ುಂ ವಾರ್ತಂ ವಾರ್ತಸಾಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ ಅಪಶಯಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತಮ, ದೀದ್ೃಶ್ ೀ 
ವಾರ್ತಾಃ ವಾರ್ತಸಂಸಾಶ್ಾೀತಯತ ಆಹ ಸ ಇತ, ವಾರ್ತಾಃ ವಾರ್ತಗ್ ೀ ವಿಷ್ಅಣತಶಾ 
ಸಧ್ರೀರ್ಚೀಶಾ ದಿಶಾಃ, ಅವಕರತರಾ ವತಯಮಾನಾಾಃ ಪೂವಾಯದಿದಿಶಾಃ ವಿಪವಗವತಯಮಾನಾಾಃ ದಿಶಾಃ 
ಕ್್ ೀಣದಿಶಾಃ, ದಿವತೀರಾಬಹತವಚನ್ಂ, ವಸಾನ್ಾಃ ವಸ ಆಚಾಾದ್ನ್ೀ, ಅಚಾಾದ್ರ್ನ್ 
ವತಯಮಾನ್ಾಃ, ಸವಾಯಸತ ದಿಕ್ಷತ ಸವಯದಾ ವಸನಿನತ ರಾವತ್, ಭತವನ್ೀಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ವನ್ುಾಃ 
ಸವಯಭ ತ್್ೀಷಾವವರಿೀವತಯ, ವೃತತ ವತಯನ್ೀ ಮರತದ್ುತಾಃ ಸದಾ ಸಞ್ಾರನ್ ವತಯತ್್ೀ 
ಇತಯರ್ಯಾಃ॥3॥ 

ಅಪರಕ್ಷಿತಂ ವಸತ ಬಿಭಷಿಯ ಹಸುಯೀ ರಷಾಳಅಹಂ ಸಹಸುನಿವಶತರತ್್ ೀ ದ್ಧ್ೀ। 
ಆವೃತ್ಾಸ್ ೀವೃತ್ಾರ್ ೀ(ಽವತ್ಾಸ್ ೀ) ನ್ ಕತೃಯಭ 
ಸುನ್ ಷ್ತ ತ್್ೀ ಕರತವ ಇನ್ದರ ಭ ರರ್ಾಃ॥4॥1-4-20॥ 

ವಾರ್ತಂ ವಾರ್ತಸಾಂ ಚ ಪುನ್ಸಥುತ, ಹ್ೀ ಇನ್ದರ ಅಪರಕ್ಷಿತಂ ಅಕ್ಷಿೀಣಂ ವಸತ ವಿತುಂ 
ಹಸುಯೀಬಿಯಭಷಿಯ। ಅಷಾಳಹಂ ಅಸಹಯಂ ಸಹಾಃ ಬಲಂ ತತನಿವ ತನ್ ೀತ್್ೀರ್ಯಣಾದ್ೀಶಾಃ 
ಛಾನ್ದಸಾಃ, ಶತರತಾಃ ಪಸದ್ಧಸುಾಂ ದ್ಧ್ೀ, ಲಡಥ್ೀಯ ಲ್ಲಟ್, ದ್ಧಾಸ್ತ ಪುರತಷ್ವಯತಯರ್ಾಃ, ಹ್ೀ ಇನ್ದರ, ತ್್ೀ 
ತನ್ ಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ, ತನಥ ಭ ರರ್ಾಃ ಅನ್ನಾುಾಃ ಕರತವಾಃ ಕತೃಯತ್ಾವತ್ ಕರತತನಾಮಕ್ಾಾಃ 
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ಜೀವಾಾಃ, ಕತೃಯಭಾಃ ಆವೃತ್ಾಸ್ ೀ ನ್ ಕನ್ಕ್ಾವಟಾ ಇವ 1ಆವೃತ್ಾಸಾಃ(ವೃತ್ಾಸಾಃ) ಆಚಾಾದಿತ್ಾಾಃ 
ವಾಯಪಾು ಇತಯತಯಾಃ। 

ಅಪಾಙ್ ಪಾರಙ ೀತ ಸವಧ್ರಾ ಗೃಭೀತ್್ ೀಽಮತ್್ ಯೀಯ ಮತ್್ಯೀಯನಾಸಯೀನಿಾಃ। 
ತ್ಾ ಶಶವನಾು ವಿಷ್ ರ್ಚೀನಾ ವಿರ್ನಾು ನ್ಯನ್ಯಂ ರ್ಚಕತಯನ್ಯ ನಿರ್ಚಕತಯರನ್ಯಮ್ 

॥5॥2-3-21॥ 

ವಾಯೀಹಿಯ ಪಾರಣಾಪಾನಾಖಥಯ ರ ಪವಿಶ್ೀಷಥ, ತತರ ಪಾರಣಾಃ ಅಪಾನ್ೀನ್ ಸಹಿತಾಃ ಸವಧ್ರಾ 
ಅನ್ನ್ುರ ಪ್ೀಣ ಹರಿಣಾ ಹೃಭೀತ್್ ೀ ಗೃಹಿೀತಾಃ ನಿರ್ತ ಇತ ರಾವತ್ ಹಯಗೃಹ್ ೀಭಯಶಾನ್ದಸ್ತ 
ಇತತಯಕ್ ು್ೀ ಪಾರಙ ೀತ ಅಪಾಙ್ ಚ್ೈತ ಧ್ವಯಮಧ್ಸಾುಚಾ ಗಚಾತ, ಪಾರಣಾಃ 
ಶಾವಸಾದಿವಾಯಪಾರಾಯೀಧ್ವಯಂ ಗಚಾತ, ಅಪಾನ್ಸತು ವಿಣ ಮತರವಾಯಪಾರಾರಾವಾಯಗುಚಾತ 
ಪಾರಣ್ ೀಽಪಾನ್ಶಾ ದಾವವಪಾಯನ್ನ್ದರ ಪಹರಿಣಾ ನಿರ್ತ್ಥ, ಊಧಾವಯಧ್ ೀಗಮನ್ವಾಯಪಾರಥ 
ಸದಾ ಕತರತತಾಃ, ನ್ ಪರಾಗುಚಾತಾಃ ತನಿನರ್ತತ್ಾವಭಾವ್ೀ ಪರಾಗುತರಪ ಕದಾರ್ಚದ್ಭವ್ೀದಿತ 
ಭಾವಾಃ। 

ದಞ್ಾ ಸವಧ್ರಾ ಅನ್ತಗೃಹಿೀತಸಸನ್ ವಾರ್ತಾಃ ಸವರ ಪ್ೀಣಾಮತ್್ ಯೀಯ ಮರಣರಹಿತಾಃ, 
ಮತ್್ ಯೀಯ ಮರಣಸಹಿತಾಃ ತ್್ೀನ್ , ಮತ್್ಯೀಯನ್ ಮರಣಶ್ೀಲ್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಯೀನಿಾಃ ಸಹಿತ ಏ 
ವತಯತ್್ೀ। ತಹಿಯ ಕರ್ಂ ತಸಾಯಮತಯಯತವಮಿತಯತಾಃ ಕದಿವವೃಣ್ ೀತ ತ್ಾ ಇತ। ತ್ಾ ತ್ಥ 
ವಾರ್ತಸವರ ತದ ದ್ೀಹಥ ಶಶಾನಯ ಶಾಶವತ್ಥ ಮೀಕ್ಷಪರ್ಯನ್ುಮೀವ ದ್ೀಹಸಯ ಸಹಸ್ತಾತತ್ಾವತ್ 
ಶಾಶವತತವಮಿತ ಭಾವ್ೀನಾಹ ವಿರ್ನಾು ಇತ. ಸದ್ೃಶಥ ವಿಷ್ ರ್ಚೀನಾ ವಿಷ್ ರ್ಚೀನಥ 
ನಾನಾಗತೀ ಮೀಕ್ಷಸಮಯೀ ವಿರತದ್ಧಗಮನ್ವನಾುವಿತಯರ್ಯಾಃ, ತದ್ತಪಾಪಾದ್ರ್ತ ನಿೀತ। 
ಅನ್ಯಂ ದ್ೀಹಂ ನಿರ್ಚಕತಯಾಃ ದ್ದ್ೃಶತಾಃ। ವಾರ್ತಚ್ೀತನ್ಸಯ ಭಗವತ್ಾಾಪುಮತ್ಾುಾದ್ದ್ಶಯನ್ಂ 
ದ್ೀಹಸ್ ಜಡತರಾ ನಾಶಾದ್ದಶಯನ್ಮಿತ ಭಾವಾಃ। 

ರ್ಚತರಂ ದ್ೀವಾನಾಮತದ್ಗಾದ್ನಿೀಕಂ ಚಕ್ಷತಮಿಯತರಸಯ ವರತಣಸಾಯಗ್ನೀಾಃ। 
ಆಪಾರ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಸ ರ್ಯ ಆತ್ಾಮ ಜಗತಸುಸತಾಷ್ಶಾ॥6-1-115-1॥ 

ರ್ಚತರಂ, ರ್ಚತುರಂ, ಅತಶಯೀನ್ ರ್ಚತ್ ರ್ಚತುರಂ, ರ್ಚತುರಮೀವ ರ್ಚತ್ರ, ಅಲ್ ೀಪಾಃ ಛಾನ್ದಸಾಃ, 
ಸವಯಚ್ೀತನ್ ೀತುಮಂ ದ್ೀವಾನಾಮನಿೀಕಂ, ಚ್ೀಷ್ಟಕತ್ಾವತ್ ಈಶ್ತೃತ್ಾವತ್ ಕತೃಯತ್ಾವಚಾ 
ಅನಿೀಕಂ ಅನ್ ಚ್ೀಷಾಟರಾಂ ರ್ಶ ಐಶವಯೀಯ, ಡತ ಕೃಙ್ ಕರಣಏ, ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ್ೀಷ್ಟಕಾಃ 
ಈಶ್ತ್ಾ ಕತ್ಾಯ ಚ್ೀತಯರ್ಯಾಃ, ಅನ್ಶಾಾಸಥ ಈಚಾಸಥ ಕಂ ಚ್ೀತ ವಿಗರಹಾಃ ಮಿತ್ಾರ 

                                                             
1 ಪಾಠಾನ್ತರ- ವಾಯುನಾ ವಾಯುಗ್ೇನ್ ಚ ಸವ್ೇೇ ಜೇವಾಾಃ ವಾಾಪಾತಾಃ ಇತ್ಾರ್ೇಾಃ। 
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ದ್ೀಶಾಕ್ಷತಾಃದ್ಶಯಕಂ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಮಿತಯರ್ಯಾಃ ಏತ್ಾದ್ೃಶಂ ಬರಹಮ ಉದ್ಗಾತ್ ಉದ್ೈತ್ 
ಸ ಮಯಣಡಲ್ೀ ಸ್ತಾತ್ಾವ ಉದ್ಭ ದಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸ ರ್ಯಾಃ ಸ ರಿಭಾಃ ಪಾರಪಯತ್್ವೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ 
ಸ ರ್ಯಗತ್್ ೀ ಹರಿಾಃ ಜಗತ್್ ೀ ಜಙ್ಗುಮಸಯ ತಸತಾಷ್ಾಃ ಸಾಾವರಸಯ ಚ ಆತ್ಾಮ 
ಆದಾನಾದಿಕತ್ಾಯ, ಅನ್ುರಾಯಮಿೀತರಾವತ್,। ರ್ದಾವ ಅತುೀತ್ಾಯತ್ಾಮ ಪರಲಯೀ 
ಸಂಹತ್್ೀಯತಯರ್ಯಾಃ। ದಾವರ್ವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಚ ಆಪಾರಾಃ ಆಪ್ನೀತ್ ಪೄ ಪಾಲನ್ ಪಾಲನ್ 
ಪೂಣಯಯೀಾಃ ಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ಪೂರಿತವಾನ್ ಆಪ್ುೀಽಭ ದಿತಯರ್ಯಾಃ॥6॥ 

ಬಿೀಭತ ಸನಾಂ ಸರ್ತಜಂ ಹಂಸಮಾಹತರಪಾಂ ದಿವಾಯನಾಂ ಸಖ್ಯೀ ಚರನ್ುಮ್। 
ಅನ್ತಷ್ತಟಭಮನ್ತಚಞ್ ಾರ್ಯಮಾಣಮಿನ್ದರಂ ನಿರ್ಚಕತಯಾಃಕವಯೀ ಮನಿಷಾ॥7॥ 

ಬಿೀಭತ ಸನಾಂ ಜಗದ್ಬತತಯಮಿಚ ಾನಾಂ ಅಪಾಂ ಅಬ್ ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ದಿವಾಯನಾಂ 
ದ್ತಯಸಾಾನಿೀರಾನಾಂ ಸಖ್ಯೀ ಸಖಿತ್್ವೀ ಚರನ್ುಂ ಹಂಸಂ ಹಂಸರ ಪಣಂ ವಿಷ್ತಣಮಾಹತಾಃ। 
ಸರ್ತಜಂ ತ್ಾಭಾಃ ಸಹ್ೈವ ಚರನ್ುಂ ಚಾಹತಾಃ. ಅನ್ತಷ್ತಟಭಂ ಅನ್ತಷ್ತಟಪ್ ಛನ್ದಸಾೆಂ ಋಚಂ 
ಅನ್ಚಞ್ ಾರ್ಯಮಾಣಂ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ವಯದ್ನ್ುಂ ಇನ್ದರಂ ಪರಮೀಶವರಂ ಮನಿಷಾ ಮನಿೀಷ್ರಾ 
ತೃತೀರಾರಾ ಲತಕ್, ಅನ್ ಕವಯೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ನಿರ್ಚಕತಯಾಃ ಮೀಘಸಂಸಾಂ ಹಂಸರ ಪಂ 
ವಿಷ್ತಣಮನ್ತಷ್ತಟಭವಮತಚಾಾರರ್ನ್ುಂ ಮತನ್ಯೀ ದ್ದ್ೃಶತರಿತಯರ್ಯಾಃ॥7॥ 

ವಾಚಾಮಷಾಟಪದಿೀಮಹಂ ನ್ವಸರದುಮೃತಸಾೃಶಮ್। 
ಇನಾದರತಾರಿ ತನ್ವಂ ಮಮೀ॥8॥8-76-12॥ 

ನ್ವಾಕ್ಷರಚತತತಷಾಾದಾ ಬೃಹತೀಛನ್ದಸಾೆ ಋಕ್, ಅಷಾಟಕ್ಷರಚತತಷಾಾದಾ ಅನ್ತಷ್ತಟಪ್। ತಥಾ 
ಚ ವಾಚಮನ್ತಷ್ತಟಪ್ ಛನ್ದಸಾೆಂ ಋಚಂ, ಅಷಾಟಪದಿೀಂ ಚತತರಕ್ಷರಾಷ್ಟಪದ್ೀ ರ್ತಕ್ಾುಂ 
ಋತಸಾೃಶಂ ಸತಯನಾಮಕವಿಷ್ತಣ ವಿಷ್ರಾಂ ನ್ಸರದುಂ ಬೃಹತೀತ್್ಯೀವ ಕತವಯನ್ 
ಅಕ್ಷರನ್ವಪಾದ್ ಬೃಹತೀತ್್ಯೀವ ಸಮಾಾದ್ರ್ನ್ ಇನಾದರತ್ ತಸ್ಯೀನಾದರದಿತ ವಾಯಖಾಯ। ಐನಾದರತ್ 
ಇನಾದರಖ್ಯವಿಷ್ತಣಸಮಬನಿಧಮತಖ್ಯಪಾರಣಾತ್ ಬೃಹತಯಭಮಾನಿದ್ೀವತ್ಾ ತನ್ವಂ ತನ್ತಂ 
ಅನ್ತಬ ರರಾಂ ಹರ್ೀಾಃ ಪರತಮಾಮಹಂ ಪರಿಮಮೀ ನಿಮಿಯತವಾನ್ಸ್ತಮ ಇತ ಮತನಿರಾಹ. 
ಬೃದ್ಹತೀದ್ೀವತ್ಾ ಮತಖ್ಯ ಪಾರಣ್ ೀ, ಅನ್ತಷ್ತಟಪ್ ದ್ೀವತ್ಾ ಹತಯಮಾದ್ೀವಿೀ, ಏಂ 
ಪಞ್ಾವಿಂಶ್ ೀತುರಶತ್ಾನ್ತಷ್ತಟಬಾಧ್ಕಯಂ ಭವತೀತ ಬೃಹತಯಭಮಾನಿಪಾರಣಾಖ್ಯಪರತಮಾ 
ಹರ್ೀರ್ೀಕ್ಾ ರ್ಥಾ ಸಮಾಾದಿತ್ಾ ತಥಾ ಬೃಹತೀ ಸಹಸರಶಂಸನ್ೀನ್ ಸಮಾಾದಿತ ಪಾರಣಾಖ್ಯ 
ಭಗವತುಪತಮಾರಾಾಃ ಇವ ಅನ್ತಷ್ತಟಬ್ ದ್ೀವತ್್ ೀಮಾರ ಪ ಭಗವತಾತಮಾನ್ುರಮಪ 
ಸಮಾಾದಿತಂ ಭವತ। ಅತ್್ ೀ ಬೃಹತೀಶಂಸನ್ಮೀವ ಕ್ಾರ್ಯಮಿತ॥8॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 7 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಸಮೀತ ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾು ಅಭರ್ತ್ ಸಂವಹನಿು। 
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮನ್ತ ರ್ತರ ರ್ತಜಯ ತ್್ೀ ತತರ ದ್ೀವಾಸಸರವ ಏಕಂ ಭವನಿು॥9॥ 

ಪರಮಾತಮನ್ ೀ ಹಯಧ್ದ್ೈವಂ, ಆಧಾಯತ್ ದ್ೀಹಾಖ್ಯಂ ಚ್ೀತ ರರ್ದ್ವರ್ಂ, ತತ್ಾರದಿದ್ೈವರಥ್ೀ 
ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ನಾರಾರ್ಣಾದಾಯತಮನಾ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಮಕ್ಷರಂ. ‘ಅಕ್ಷರಮಮಬರಾನ್ುಧ್ೃತ್್ೀಾಃ’ 
ಇತತಯಕುರಿೀತ್ಾಯ ಚತತವಿಯಧ್ ನಾಶರಾಹಿತಯನಿಮಿತ್ ು್ೀನ್ ಅಕ್ಷರಪದ್ವಾಚಯಂ ರ್ದ್ಬರಹಮಸಮೀತ, 
ನಾರಾರ್ಣಾದಿ ನಾಮಕ್್ೈಾಃ ಪಞ್ಾವಿಧ್ೈಾಃ ಸವದೀರ್ಸ್ತಾೀರ ಪ್ೈಾಃ ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮನಾ 
ಸವಸ್ತಮನ್ನೀವ ಸಮೀತ, ವಾಮಭಾಗ್ೀ ಸ್ತಾೀರ ಪಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಭಾಗ್ೀ ಪುಂರ ಪಮಿತ್್ಯೀವಂ 
ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮಕಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ತಷ್ಠತ। ತದ್ೀತದಿತಯಧಾಯಹೃತತಚಾಬಾದದಿನಾ ಅಗ್ರೀ 
ತತರ ಅನ್ವರ್ಾಃ ರ್ಚಾಬದಸಯ ಬ್ ೀಧ್ಯಾಃ। ರ್ತಜಾಃ ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮನಾ ರ್ತಜ್ ೀ ಮಿಲ್ಲತ್ಾಾಃ 
ರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಅಶವರ ಪ್ೀಣ ಭಗವದ್ರಥ್ೀ ರ್ತಕುಸಸನ್ ುೀ ದ್ೀವಾಾಃ ರ್ದ್ಬರಹಮ ಅಭಸವಹನಿು 
ತದ್ೀತದಿತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ॥ 
ಸವಯಸಾಧ್ತಗಣತ್ಾವತತು ವಾರ್ತಸಸತಯ ಇತೀರ್ಯತ್್ೀ ಇತತಯಕ್ ು್ೀಾಃ। ಸತಯಸಯ ವಾಯೀಾಃ 
ಸವಯಸಾಧ್ತಗತಣಸವರ ಪಸತಯತ್ಾಪರದ್ಂ ತದ್ಬರಹ್ೇತ ರ್ತರ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸವರ ಪ್ೀ ಏವ 
ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಸ್ತಾೀಪುಂರ ಪ್ೀಣ ರ್ತಜಯತ್್ೀ, ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾಕ್ಾರ್ೀಣ ವತಯತ ಇತಯರ್ಯಾಃ। 
ತತರ ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಾಃ ಏಕಂ ಭವನಿು। ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾಕ್ಾರಾಸಸನ್ುಾಃ ತದ್ೀಕಸಾಾನಾಾಃ 
ಭವನಿುೀತಯರ್ಯಾಃ। ಅತರ ಪರಕೃತಶಾಪರತಜ್ಞಾದ್ೃಷಾಟನಾುನ್ತಪರ್ ೀಧಾತ್ ಇತಯಧ್ಕರಣ್ ೀಕುರಿೀತ್ಾಯ 
ಭಗವತಾಃ ಸ್ತಾೀತವಂ ಪುಂಸುಾಂ ಚ್ೀತ ದ್ವರ್ಮಪಯಸ್ತುೀತ 
ಸಮರ್ಯನಾದ್ಧ್ಯಭಾಗಸಾಸ್ತಾೀರ ಪಮಪ ಭಗವತಸಾರ ಪಮೀವ। ದ್ೀವಾನಾಂ ತತ ಸ್ತಾೀತ್್ವೀ 
ಮಾನಾಭಾವ್ೀನ್ ಸವಸವಭಾರ್ಯರಾ ಸಹ ಅಧ್ಯಭಾಗ್ೀ ಭಾರಾಯ, ಅಧ್ಯಭಾಗ್ೀ 
ಪುಮಾನಿತ್್ಯೀವಮಧ್ಯನಾರಿೀನ್ರಾತಮಕತವಂ ಧ್ಯೀರ್ಮ್। ನ್ ತತ ಭಗವತ ಇತ 
ಭಾಗವದ್ಯಮಪ ಸಾವತಮರ ಪಮ್॥ 

‘ಏಷ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಅರ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮಕಾಃ। 
ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಸಸಭಾರಾಯಶಾತಂ ಪಾರಪಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥ 
ಏದೀಭಾವಂ ಸವಭಾರಾಯಭರಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮನಾ। 
ಪಾರಪ್ಯೈವೀಪಾಸತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತಕ್ಾುಸಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್॥ 

ಇತ್ಾಯದಿ ವಚನಾತ್। ಬರಹಮಣಸತು ‘ಆತಮರತರಾತಮದರೀಡ ಆತಮಮಿರ್ತನ್’ ಇತ 
ಛಾನ್ ದೀಗಯಭಾಷ್ಯೀ ಸಪುಮೀ। ‘ಭ ಮೀಪಾಸನ್ಯೀಗಯಸತು ಸಾಕ್ಷಾದ್ರ್ರಹ್ೈವ ಮತಖ್ಯತಾಃ’ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ‘ತ್್ೀನ್ೈವ ದರೀಡತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಸ್ತಾೀರ ಪ್ೀ ಮಿರ್ತನಿೀಭವ್ೀತ್’ 
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ಇತತಯಕುತ್ಾವಚ್ಾೀಸ್ತವೀರ್ಮಪ ಸ್ತಾೀರ ಪಮಸ್ತುೀತ್ಾಯಹತಾಃ। ದ್ೀವಾಸುತುರ್ೈಕಂ ಭವನಿುೀತ 
ವಿಶ್ಷ್ ಯೀದುಸತು ‘ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸಾವತಮನಿ ರ್ತಕುಸಸನ್ ರಮತ್್ೀ ಸ್ತಾೀಪುಮಾತಮನಾ। 
ಮತಗನ್ಧವಯಪತ್ಾರದ್ಯೈನ್ಯತತ್ಾಾಪಯಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್॥ ಪಾರಪುನವನಿು ಸತರಾಸಸವ್ೀಯ ತದ್ ರಪಂ 
ಜಾಜಞಾಲತ್ ಸದಾ। ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾಕ್ಾರಂ’ ಇತ್ಾಯದಿಸೃತ್ಾಯ ದ್ೀವಾನಾಯಪಾಯಪಯತ್ಾವದಿತ 
ಧ್ಯೀರ್ಮ್॥9॥ 

ಏಷ್ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮಕಾಃ 
ಸವ್ೀಯ ದ್ೀವಾಸಸಭಾರಾಯಶಾತಂ ಪಾರಪಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್। 
ಏದೀಭಾವಂ ಸವಭಾರಾಯಭರಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾತಮನಾ 
ಪಾರಪ್ಯೈವೀಪಾಸತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತಕ್ಾುಸಸಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್॥ 

ರ್ಸ್ತಮನ್ ಸಾವತಮನಿ ರಮತ್್ೀ ಸ್ತಾೀಪುಮಾತಮನಾ 
ಮತನಿಗನ್ಧವಯಪತ್ಾರದ್ಯೈಾಃ ನ್ ತತ್ ಪಾರಪಯಂ ಕರ್ಞ್ಾನ್॥ 
ಪಾರಪುನವನಿು ಸತರಾಸಸವ್ೀಯ ತದ್ ರಪಂ ಜಾಜಞಾಲತ್ ಸದಾ 
ಅಧ್ಯನಾರಿೀಪುಮಾಕ್ಾರಮ್॥ 

ರ್ದ್ಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ಸಮೀತ ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾು 2ಅಭರ್ತಸಂವಹನಿು। 
ಸತಯಸಯ ಸತಯಮನ್ತರ್ತರ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ತತರದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯ ಏಕಂ ಭವನಿು॥10॥ 

ರ್ಸಾಮದ್ಕ್ಷರಾತ್, ನಾರಾರ್ಣಾತ್, ಮ ಲ ರ ಪತ್ಾವತ್ ಅಕ್ಷರಂ ಪಾರದ್ತಭಾಯವರ ಪಂ 
ರ್ತಕುಂ, ಸ್ತಾೀಪುಂರ ಪರ್ತಕುಂ ಸಮೀತ್ಾಯಗಚಾತ । ರ್ತಜ್ ೀ ರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಇತ್ಾಯದ್ೀಾಃ 
ಪರಗಾವದ್ಥ್ ೀಯ ಧ್ಯೀರ್ಾಃ। ಪುನ್ರತದುಾಃ ತ್ಾತಾರಾಯಥಾಯ॥10॥ 

ರ್ದಾವಚ ಓಮಿತ ರ್ಚಾನ್ೀತ ರ್ಚಾಾಸಾಯಾಃ ಕ ರರಂ ರ್ದ್ತಚ್ ೀಲಬಣಿಷ್ತಣ। 
ತದಿವ ರ್ ರ್ ಕವಯೀಽನ್ವವಿನ್ದನ್ ನಾಮಾರ್ತ್ಾು ಸಮತೃಪಯಞ್ಾೃತ್್ೀಽಧ್3 

ತತರ ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯರ್ತಜ್ ೀ ಭವನಿು॥11॥ 

ರ್ದಾವಚಾಃ ಅಕ್ಾರಸಯ ಓಮಿತಯಙ ು್ೀಕ್ಾರರ ಪ ಶಬದಾಃ, ರ್ಚಾನ್ೀತ ನಿಷ್ೀಧ್ವಾರ್ಚೀ, 
ವಾಚ್ ೀವಿಕ್ಾರರ ಪಶಬದಾಃ; ರ್ಚಾಾಸಾಯಾಃ ವಾಚಾಃ ವಿಕ್ಾರಭ ತಂ ಕ ರರಂ ಅರ್ಯತಾಃ ಕಠಿನ್ಂ 
ಶಬದಜಾತಂ, ರ್ಚಾಾಸಾಯ ವಿಕ್ಾರಭ ತಮತಲಬಣಿಷ್ತಣ ಶರವಣಾಪರರ್ಂ ಶಬದಜಾತಂ 
ತಚಾಬದಜಾತಂ ವಿರ್ ರ್ ವಿಚಾರ್ಯ ಕವಯೀ ಜ್ಞಾನಿನ್ಾಃ ನಾಮರ್ತ್ಾು ನಾಮಾತ್ಾುನಿ 

                                                             
2
 ಪಾಠಾನ್ತರ— (ಯದಕ್ಷರಾದಕ್ಷರಮೇತಿಯುಕ್ತಂ) 

3 ಯಸ್ಮಿನಾಾಮಸಮತ್ೃಪ್ಾಂಚೃತ್ೇಽಧಿ 
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ಓಙ್ಕೆರಧ್ನಾಮಾರ್ಯಭ ತ್ಾನಿ ಭಗವನಾಮಹಾತ್ಾಾದಿೀನಿ ಅನ್ವವಿನ್ದನ್ ಜ್ಞಾತವನ್ುಾಃ, ಶೃತ್್ೀ 
ತಸ್ತಮನ್ನ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಪರಿಪಕ್್ವೀಸತ, ಆಪಾಲನ್ ಇತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ, ಅಧ್ ಅಧ್ಕಂ ಸಮತೃಪಯನ್ 
ಮತಕ್ಾು ಅಭ ವನ್। ರ್ಸ್ತಮನ್ ವಿಷಥಣನಾಮಾರ್ತ್ಾು ನಾಮಾರ್ಯಭ ತಮಾಹಾತ್ಾಾದಿೀನಿ 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತಸ್ತಮನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀ ಶೃತ್್ೀ ಪರಿಪಕ್್ವೀ ಸತ ತಸ್ತಮನ್ ವಿಷಥಣ ಅಧ್ ಅಧ್ಕಂ ಸಮತೃಪಯನ್, 
ತತರದ್ೀವಾಾಃ ಸವಯರ್ತಜಾಃ ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾೆರ್ಯಕಮಯಭಾಃ ತತ್್ೈವ ರ್ತಕ್ಾುಾಃ ಭವನಿು। 
ಸವ್ೈಯರ್ತಯಜಾಃ ಸವಯರ್ತಜಾಃ ಇತ ವಿಗರಹಾಃ॥11॥ 

ಅತ್್ೀನ್ ರಾತಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ಜವಿೀರ್ಸಾ ರಥ್ೀನ್ ರರ್ಂ ರ್ಂ ವಾ 
ಮೃಬವಶಾಕತರರಶ್ವನಾ | 

ರ್ಸಯಯೀಗ್ೀ ದ್ತಹಿತ್ಾ ಜಾರ್ತ್್ೀ ದಿವಾಃ ಉಭ್ೀ ಅಹನಿ ಸತದಿನ್ೀ 
ವಿವಸವತಾಃ॥12॥1-39-12॥ 

ಹ್ೀ ಅಶ್ವನಾ ಅಶ್ವನಥ, ಅಶತಗತಮನಥು, ಅಶತಶಬ್ ದೀಪಪದಾತ್ ನ್ರ್ತ್್ೀಾಃ ದವಪ್ ಪರತಯರ್ಾಃ 
ಉಪಪದಾನ್ುಲ್ ೀಪ್ೀ ಹರಸವಶಾ ಋಭವಾಃ ಸವಯದ್ೀವತ್ಾಾಃ। 

ಆದಿತ್ಾಯವಸವೀರತದಾರಾಃ ವಿಶ್ವೀದ್ವಾಾಃಋಭತವ ಇತಯಪ। 
ಸವಯದ್ೈವ ಸಮಾಖಾಯಚ ದಾವದ್ಶಾಬಾದದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ॥ 

ಇತಸೃತ್್ೀಾಃ ರ್ತವಯೀರಥ್ೀಯರ್ಂ ರರ್ಂ ಅಧ್ದ್ೈವಸಾಂ ಅಧಾಯತಮಂಶರಿೀರಾಖ್ಯಂ ಚ ರರ್ಂ 
ಚಕತರಾಃ, ತ್್ೀನ್ ಮನ್ಸ್ ೀ ಜವಿೀರ್ಸಾ ಸನಿನಧ್ಂ ಕತರತತಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ರ್ಸಯದ್ೀಹಾಖ್ಯರರ್ಸಯ 
ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಯಭಾಃ ಸಮಯಗ್ ಯೀಗ್ೀಸತ, ವಿವಸವತ್್ ೀ, ವಿವಿಧ್ ವಾಸವತುಾಹ್ೀತತನಾ 
ವಿವಸವಚಾಬಿದತ್ಾನಾರಾರ್ಣಾತ್ ದಿವಾಃ ಶ್ರೀ ದ್ೀವಾಯ ದ್ತಹಿತ್ಾ ಭಾರತಯಭಮನ್ಯಮಾನ್ಂ 
ಭಗವದ್ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತ್ಾಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ, ತಥಾ ಸತದಿನ್ೀ ಶ್ ೀಭನ್ೀ ಉಭ್ೀ ಅಹನಿೀ 
ಜೀವನ್ತಮಕಯವಸಾಾಮತಕ್ಾಯವಸ ಾ್ೀ ಚ ಯೀ ತ್್ೀ ರಥ್ೀನ್ೀತಯನ್ವರ್ಾಃ॥12॥ 

ನಿಮಿಷ್ಶ್ಾಜಞವಿೀರ್ಸಾ ರಥ್ೀನಾರಾತಮಶ್ವನಾ। 
ಅನಿುಷ್ದ್ ಭತತ ವಾಮವಾಃ॥13॥8-72-2॥ 

ಹ್ೀ ಅಶ್ವನಾ ಅಶವವದಾಶತಗಥ, ಹರಾಸಥಯ ವಾ, ಜವಿೀರ್ಸಾ ಅತಶರ್ವ್ೀಗವತ್ಾ ರಥ್ೀನ್ 
ಆರಾತಂ, ವಾಂ ರ್ತಷ್ಮದಿೀರ್ಂ ಅವಾಃ ಅವನ್ಂ ಅಸಾಮಕಂ ಅಂತಷ್ತ್ ಸಮಿೀಪ ಏ 
ಶ್ೀಘರಮೀವ ಭ ತತಭವತತ ಸಾಃ ವಿಕರಣವಯತಯ ರ್ಾಃ ಛಾನ್ದಸಾಃ॥13॥ 
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ಗಭ್ೀಯನ್ತ ಸನ್ನನ್ವೀಷಾಮವ್ೀದ್ಮಹಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಜನಿಮಾನಿ ವಿಶಾವ। 
ಶತಂ ಮಾ ಪುರತ ಆರ್ಸ್ತೀರರಕ್ಷನ್ ಅದ್ಾಃ ಶ್ಯೀನ್ ೀ ಜವಸಾ ನಿರದಿೀರ್ಮ್ 

॥14॥4-77-71। 
ಗಭ್ೀಯ, ಗಭ್ೀಯ ಏವ ಸನ್ ವತಯಮಾನ್ ೀ ವಾಮದ್ೀವಾಃ ಏಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಿಶಾವ 
ವಿಶಾವನಿ ಜನಿಮಾನಿ ಜನಾಮನಿ, ಜನ್ೀ ರಥಣಾದಿಕ ಇಮನಿಚ್, ಅಹಂ, ಅಪೂವಯಸಯ ಓಹಾಕ್ 
ತ್ಾಯಗ್ೀ ಇತಯಸಯ ಕಮಯಣಿಡಪರತಯಯೀ ರ ಪಂ ದರರಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಣಂ। ಅತಯಜಯಮಾನ್ಂ 
ಅಹ್ೀರ್ ಮಿತರಾವತ್ ದ್ತಾಃಖಾದಿಹ್ೀರ್ರಹಿತತ್್ವೀನ್ ಅನ್ವವ್ೀದ್ಂ ವಿದಿತವಾನ್ಭವಂ ಶತಂ 
ಶತಸಙ್ಕಯಾಕ್ಾಾಃ ಪುರಾಃ ಪೄಪಾಲನ್ಪೂರಣಯೀಾಃ ಪೂಣಾಯಾಃ ಆರ್ಸ್ತೀಾಃ ಆರ್ಸಯಾಃ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀ 
ಜ್ಞಆನಿನ್ಯಾಃ ಅರ್ಗತ್ಾವಿತಯಸಾಮತ್ ಸತಪರತಯಯೀ ಸ್ತಪ ಛಾನ್ದಸವೃದಥಧ ಚ ರ ಪತ್ಾವತ್। 
ದ್ೀವತ್ಾ ಇತ ಯೀಜಯಂ। ಮಾ ಮಾಂ ಅರಕ್ಷನ್ ರಕ್ಷಿತವತಯಾಃ ಶ್ಯೀನ್ಾಃ ಶಂ ಸತಖ್ಂ ಅಸಾಯಸ್ತುೀತ 
ಶ್ೀ, ಜ್ಞಾನ್ರ ಪತ್ಾವತ್ ರ್ಾಃ, ಶ್ೀಚಾಸಥ ರ್ಶ್ಾೀತ ಶಯಾಃ ಈಕ್ಾರಲ್ ೀಪಾಃ ಛಾನ್ದಸಾಃ, 
ಸತಖ್ಜ್ಞಾನ್ರ ಪ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಇನ್ಾಃ ಸಾವಮಿೀ ರ್ಸಾಯಸಥ ಶ್ಯೀನ್ಾಃ ಜೀವಾಃ, ಸತಖ್ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್್ ೀ 
ವಿಷ್ತಣಾಃ ಮಮ ಸಾವಮಿೀತ ಜಾನ್ನ್ ಅಹಂ, ಜವಸಾ, ವ್ೀಗ್ೀನ್ ಅಧ್ಾಃ ಗಭಯವಾಸಾದ್ಧ್ಸಾುತ್ 
ನಿರಧ್ೀರ್ಂ ಗಭಯವಾಸಮತೀತಯ ನಿಗಯತ್್ ೀಽಸ್ತಮ ಇತ ಯೀಜಯಂ॥14॥ 

ಮಾನ್ಸ್ುೀನ್ೀಭ್ ಯೀ ಯೀ ಅಭದ್ತರಹಸಾದ್ೀ ನಿರಾಮಿಣಓ 
ರಿಪವೀಽನ್ನೀಷ್ತ ಜಾಗೃಧ್ತಾಃ। 

ಯೀಷಾಂ ನ್ೈತನಾನಪರಂ ದಞ್ಾನ್ೈಕಂ ಬರಹಮಣಸಾತ್್ೀ 
ಬ ರಹಿ ತ್್ೀಭಯಾಃ ಕದಾರ್ಚತ್॥15॥2-23-19॥ 

ಅಭದ್ತರಹಸಾದ್ೀ ಅಭತಾಃ ಸವಯತಾಃ ದ್ರಹ್ ೀ ದ್ ರೀಹಸಯ, ಆಸಾದ್ೀ ಸಾಾನ್ೀ, ನಿತಯನ್ರಕ್್ೀ 
ಸಾಾತತಂ ಯೀಗಾಯ ಇತ ಶ್ೀಷ್ಾಃ॥ ನಿರಾಮಿಣಾಃ, ರಾಮಾ ರಮಣಂ ರಮತ್್ೀಭಾಯವ್ೀ ಘಞ್ 
ರಾಮೀಽಸಾಯಸ್ತುೀತ ರಾಮಿೀ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದ ರ ಪ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ತದಿವರತದಾಧಾಃ ನಿರಾಮಿಣಾಃ। ರ್ದಾವ 
ರಾಮಾಃ ರಮಣಾತಮಕಾಃ ವಿಷ್ತಣಾಃ, ತದ್ವನ್ುಾಃ ನ್ ಭವನಿುೀತ ನಿರಾಮಿಣಾಃ ವಿಷಥಣ ಜೀವಾಕಯ ಜ್ಞಆನ್ೀನ್ 
ತಸಯ ನಿೀಚತವವ್ೀದಿನ್ಾಃ ಇತ ರಾವತ್, ಅತ ಏವ ರಾಮಶಬಿದತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ರಿಪವಾಃ, ಅನ್ನೀಷ್ತ 
ಭ್ ೀಗ ಮಾತ್್ ರೀಪಲಕ್ಷಣಂ। ಭ್ ೀಗಮಾತ್್ರೀ ಜಾಗೃಧ್ತಾಃ, ಗೃಧ್ತ ಅಭಕ್ಾಙ್ಕಾರಾಂ ಲ್ಲಟ್, 
ಆಕ್ಾಙ್ಕಾವನ ು್ೀ ಬಭತವುಾಃ ಯೀ, ದಞ್ಾಯೀಷಾಂ ಏತತ್ ಪರಂಬರಹಮನಾಸ್ತು, ಅಪರಂ 
ಜಗಚಾನಾಸ್ತು, ದಞ್ಾನ್ ಏಕಂ ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮ ಏಕಮೀವಾಸ್ತು, ಜಗಚಾ ಅನಿವಾಯಚಯಮಸ್ತು ಇತ 
ಪಕ್ಷಾಃ, ಏಂ ರ ಪ್ೀಭಯಾಃಸ ು್ೀನ್ೀಭಯ ಹ್ೀ ಬರಹಮಣಸಾತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಪತ್್ೀ ವಾಯೀ ನ್ ೀ ಅಸಾಮನ್ 
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ಕದಾರ್ಚತ್ ಮಾ ಬ ರಹಿ ನ್ೈವ ವದ್-ಇತ ವಾರ್ತಂಪರತ ವಿದಾಯಭಮಾನಿನಾಂ ಪಾರರ್ಯನ್ಂ। 
ಮಾ ಬ ರಹಿೀತಯತರ ನಿಷ್ೀಧಾರ್ಯಕಮಾಶಬದ ಏವ ನ್ ತತ ಮಾಙ್॥15॥ 

ಅಥ್ ೀಪಶಮೀನ್ ೀಪರತ್ಾ ಮನ್ತಷಾಯ  
ಯೀ ಧ್ಮಿಯಣ್ ೀ ಬ ರಹಿ ತ್್ೀಭಯ ಸದಾ ನ್ಾಃ। 

ಆದ್ೀವಾನಾಮೀಹತ್್ೀ ವಿವರಯೀ ಹೃದಿ  
ಬೃಹಸಾತ್್ೀ ನ್ ಪರಸಾಸಮನೀ ವಿದ್ತಾಃ॥16॥ 

ಕಸ್ೈತಹಿಯ ಉಪದ್ೀಷ್ಟವಾಯ ವಿದ್ಯೀತಯತಾಃ ಇದ್ಮತಚಯತ್್ೀ ಅಥ್ ೀಪಶಮೀನ್ೀತ್ಾಯದಿ। 
ಪಾರಗತಕ್ ು್ೀಭಯಾಃ ವಿಲಕ್ಷಣಾಧ್ಕ್ಾರಿಸ ಚಕಾಃ ಅರ್ ಇತ ನಿಪಾತಾಃ। ಯೀ ಮನ್ತಷಾಯಾಃ ಶಮೀನ್ 
ಭಗವನಿನಷ್ಟಯೀ ಉಪರತ್ಾಾಃ ಭಗವತ್್ಯೀವ ರತ್ಾಾಃ, ಧ್ಮಿಯಣಾಃ ವಣಾಯಶರಮೀರ್ಚತಧ್ಮಯವನ್ುಾಃ, 
ಯೀಚ ಸಾಮನೀಾಃ, ಸಾಮಾನಾಮನೀ ಹರ್ೀಾಃ ಪರಂ ಉತುಮಂ ನ್ ವಿದ್ತಾಃ, ನ್ ಜಾನ್ನಿು, ಯೀಚ 
ದ್ೀವಾನಾಂ, ವರರ್ಾಃ ವರತ್ಾವತ್ ವರಾಃ ನಿರಾಮಕತ್ಾವತ್ ರ್ಾಃ ವರಶಾಾಸಥ ರ್ಶ್ಾೀತ ವರರ್ಾಃ, 
ವರಶಬ ದ್ೀ ಅಕ್ಾರ ಲ್ ೀಪಾಃ ದ್ೀವಾನಾಂ ವರಂ ಸವಯ ನಿರಾಮಕಂ ವರರ್ಶಬಿದತಂ ಬರಹಮಹೃದಿ 
ವೂಯಹತ್್ೀ ವಯೀಹತ್್ೀ ವಹನಿು ತ್್ೀಭಯಾಃ ಅಸಾಮನ್ ಹ್ೀ ಬೃಹಸಾತ್್ೀ ಶ್ರೀ ವಾಯೀಾಃ! ಸದಾ 
ಬ ರಹಿೀತ ವಾರ್ತಂ ಪರತ ವಿದ್ರಾಭಮಾನಿನಾಂ ಪಾರರ್ಯನ್ಮ್॥16॥ 

ಪರರ್ಶಾ ರ್ಸಯ ಸಪರರ್ಶಾ ನಾಮಾನ್ತಷ್ತಟಭಸಯ ಹವಿಷ್ ೀ ಹವಿರ್ಯತ್। 
ಧಾತತಧ್ತಯಯತ್ಾನಾತ್ ಸವಿತತಶಾ ವಿಷ್ ಣೀ ರರ್ನ್ುರಮಾಜಭಾರಾ ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ॥17॥ 

ಪರಸಯ ರಾಜ್ಞಾಃ ಪರರ್ ಇತ ನಾಮ, ಅಸಥ ರಾಜಾ ಸವಯಸಯ ಜಗತಾಃ ಸವಮತಖ್ೀ ಹವನಾತ್ 
ಹವಿಷ್ಾಃ ಹವಿನಾಯಮನಾಃ ಹರ್ೀಾಃ ಅನ್ತಷ್ತಟಭ್ ದ್ೀವತ್ಾ ರ ಪಸಯ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಮತಖ್ೀ 
ಹವಿಾಃ ರ್ತ್ ಅನ್ುಣಿೀಯತಣಯರ್ಯತರಾ ಅರಾಪರ್ತ್ ದ್ತುವಾನ್ ಇತಯರ್ಯಾಃ। ತಥಾ 
ರ್ಸಯಸಪರರ್ ಇತ ನಾಮ ಸ ಚ ರಾಜಾ ಹವಿಷ್ಾಃ ಹವಿನಾಯಮನಾಃ ಅನ್ತಷ್ತಟಬ್ ದ್ೀವತ್ಾ ರ ಪಸಯ 
ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಹರ್ೀಾಃ ಮತಖ್ೀ ಹವಿಯರ್ತ್ ಪಾರಗವದ್ರ್ಯಾಃ, ತಯೀಾಃ ರಾಜ್ಞ್ ೀಾಃ ರ್ಜ್ಞ್ೈ ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ 
ಧಾತತಾಃ ಅನಿರತದಾಧತ್ ದ್ತಯತನಾತ್ ಪರದ್ತಯಮಾನತ್ ದ್ತಯತದಿೀಪಾುವಿತಧಾತ್್ ೀಾಃ ಸವಿತತಾಃ 
ಸವಯಸಯ ಪರಸವಹ್ೀತತತ್ಾತ್ ಸವಿತೃನಾಮಕ್ಾತ್ ವಾಸತದ್ೀವಾತ್ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ವಿಷ್ತಣನಾಮಕ್ಾತ್ ಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣಾತ್ ಅನಿರತದಾಧದಿಚತತಮ ಯತ್ಾಯಯತಮಕ್ಾತ್ ಭಗವತ ಇತ 
ರಾವತ್, ರರ್ನ್ುರಂ ‘ರಮಿತ್ಾಯನ್ನ್ದ ಉದಿದಷ್ಟಾಃ ಸಮಭೀಗಯಂ ರ್ಮದಾಹೃತಮ್। ವಿಷ್ತಣ 
ಭ್ ೀಗಾಯತವನ್ುರಿತ್ಾ ಲಕ್ಷಿಮೀರ್ೀವ ರರ್ನ್ುರಂ’ ಇತತಯಕುದಿಶಾ ರರ್ನ್ುರ ನಾಮಿಕ್ಾಂ 
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ರರ್ನ್ುರಸಾಮದ್ೀವಾತ್ಾಂ ಶ್ರರ್ಂ ಆಜಭಾರ ಆಜಹಾರ ಚತತಮ ಯತ್ಾಮತಮಕಂ ದ್ೀವಂ 
ಸತುತ್ಾವ ತ್್ೀನ್ ಪ್ರೀಷಿತಶ್ರೀದ್ೀವಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಲಬಧವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ॥17॥ 

ತ್್ೀಽವಿನ್ದನ್ ಮನ್ಸಾದಿೀಧಾಯನಾಾಃ  
ರ್ಜತಷ್ೆನ್ನಂ ಪರರ್ಮಂ ದ್ೀವರಾನ್ಮ್। 
ಧಾಯತತದ್ತಯಯತನಾತ್ ಸವಿತತಶಾವಿಷ್ ಣೀಾಃ 

ಭರದಾವಜ್ ೀ ಬೃಹದಾಚಕ್್ರೀ ಅಗ್ನೀಾಃ॥18॥10-181-3॥ 

ತ್್ೀ ಪಾರಗತಕ್ಾುಾಃ ರಾಜಾನಥ ವಸ್ತಷ್ಠಶ್ಾೀತ ತರರ್ಾಃ ವಕ್ಷಾಮಾಣಓ ಭರದಾವಚಶ್ಾೀತ ಚತ್ಾವರಾಃ 
‘ರ್ಜತಷ್ೆನ್ನಂ ಪರರ್ಮಂ ದ್ೀವರಾನ್ಂ’ ರ್ಜತರಾದಿಶಬದಚತತಷ್ಟರ್ವಾಚಯಂ ಕರಮಾತ್ 
ಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣ ಪರದ್ತಯಮನವಾಸತದ್ೀವಾನಿರತದ್ಧಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚತತಮ ಯತ್ಾಯಯತಮಕಂ ದ್ೀವಂ 
ಮನ್ಸಾ ದಿೀಧಾಯನಾಾಃ ಧಾರರ್ನ್ುಾಃ ಧಾಯರ್ನ್ುಾಃ ಇತ ರಾವತ್ ಅವಿನ್ದನ್ ವಯಜಾನ್ನ್ 
ಲಬದವನ್ುಾಃ ಇತವಾ। ಭರದಾವಜಾಃ ಆಚಕ್್ರೀ ಆಹ ತವಾನ್ ಸಾಃ - ಅಧ್ವರ್ತಯಭ ತಾಃ 
ಧಾತ್ಾರದಿಶಬಿದತ್ಾನಿರತದ್ಧಪರದ್ತಯಮನ ವಾಸತದ್ೀವಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣಾಖ್ಯ  ಚತತಮ ಯತ್ಾಯಯತಮಕ್ಾತ್ 
ಅಗರಾತಯಹ್ೀತತನಾ ಅಗಿನನಾಮಕ್ಾತ್ ಭಗವತಾಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್ (ವರಂ ಪಾರಪ) ಬೃಹತ್ 
ಬೃಹನಾನಮಕಾಃ ಬೃಹತ್ ಸ್ ುೀಮದ್ೀವತ್ಾ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ವರಂ ದ್ತುವಾನಿತಯರ್ಯಾಃ॥18॥ 

ಅವಿನ್ದಂ ತ್್ೀ ಅತಹಿತಂ ರ್ದಾಸ್ತೀಾಃ 
ದ್ಯಜ್ಞಸಯ ಧಾಮ ಪರಂ ಗತರಾರಾತ್। 

ಧಾತತದ್ತಯಯತ್ಾನಾತ್ ಸವಿತತಶಾವಿಷ್ ಣೀಾಃ 
ರಾಸ ರಾಯದಾಭರನ್ ಘಮಯಮೀತಮ್॥19॥14-181-2॥ 

ಏಮಧ್ದ್ೈವರ್ಜ್ಞ್ೀ ಸಮಯಗ್ ಹವಿದಾಯನ್ಸತುತ ಧಾಯನಾದಿನಾ ಚತತಣಾಯಂ 
ಪುರತಷಾರ್ಯಭ್ ೀಗಮತಕ್ಾುಾ ಆದಾಯತಮನಿ  ತದ್ತಚಯತ್್ೀ। (ಗತಹಾರ್ತ್) 
ಕಹೃದ್ರ್ಗತಹಾರಾಂ ಸ್ತಾತಂ ಸನಿನಹಿತಂ ಅತೀವಹಿತಂ ರ್ಜ್ಞಸಯ ಪರಮಿತಂ ರ್ದ್ಸ್ತು 
ತಜಾಞನಾತೀತ ವುಯತಾತ್ಾಯ ಸವಯಜ್ಞಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ರ್ತತು ಧಾಮಚತತರ ಮಾತ್ಾಯಯತಮಕಂ 
ನಾರಾರ್ಣಾಖ್ಂರ್ ತ್್ೀಜಾಃ (ತತ್) ತದ ದ್ೀಶಸಯ 
ರ್ಜಮಾನ್ಭ ತಪರರ್ಮಸಪರರ್ನಾಮಕರಾಜಾನಥ ಹ್ ೀತರಧ್ವರ್ತಯಭ ತವಸ್ತಷ್ಠ-
ಭರದಾವಜಥಚ್ೀತ ಚತ್ಾವರಾಃ ಅವಿನ್ದನ್, ಧಾತ್ಾರ 
ದಿಶಬಿದತ್ಾನಿರತದ್ಧಪರದ್ತಯಮನವಾಸತದ್ೀವಸಙ್ಗೆಷ್ಯಣಾಖ್ಯ ಚತತಮ ಯತ್ಾಯಯತಮಕ್ಾತ್ 
ಸ ರಾಯತ್, ಸ ರಿಪಾರಪಯತವಹ್ೀತತನಾ ಸ ರ್ಯ ನಾಮಕ್ಾತ್ ನಾರಾರ್ಣಾತ್ ಘರ್ 
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ಸವಯಲ್ ೀಕಘಷ್ಯಣಶಬಿದತಸಂಹರಣಹ್ೀತತನಾ ಘಮಯನಾಮಕಂ ನ್ೃಹಿಂಹಂ ತ್್ೀ ಚತ್ಾವರಾಃ 
ಆ+ಅಭರನ್ ಆಹರನ್। ಚತತಮ ಯತ್ಾಯಯತಮಕ್್ ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಏತ್್ೈಶಾತತಭಯರಭಷ್ತಟತ್್ ೀ 
ನ್ೃಹಿಂಹಾಃ ಚತತಭ್ ಯೀಯಽಭೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಂ ದ್ತುವಾನಿತ ತ್ಾತಾರ್ಯಾಃ॥19॥ 

ಏಕಾಃ ಸತಪಣಯಸಸ ಸಮತದ್ರಮಾವಿವ್ೀಶ 
ಸ ಇದ್ಂ ವಿಶವಂ ಭತವನ್ಂ ವಿಚಷ್ಟೀ। 
ತಂ ಪಾಕ್್ೀನ್ ಮನ್ಸಾಪಶಯಮನಿುತ 

ಸುಂ ಮಾತ್ಾರ್ೀಳಿಹ, ಸ ಉರ್ೀಳಿಹ ಮಾತರಮ್॥20॥10-114-4॥ 

ಅತರ ಸ ಇತ ತಚಾಬ ದ್ೀನ್ ಚತತಷ್ೆಪದ್ೀಯತ ಪೂವಯಮನ್ಾೀಣ ಸತಪಣಯಪದ್ೀನ್ ಪರಕೃತ್್ ೀ 
ಭಗವಾನ್ ಪರಾಮೃಶಯತ್್ೀ। ಸ ಏಕಾಃ ಸತಷ್ತಠ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪತರಾ ಸತವಣಯಪದ್ವಾಯಯೀ 
ರಮಾಪತಾಃ ಸಮತದ್ರಂ ಕ್ಷಿೀರಸಮತದ್ರಂ ಆವಿವ್ೀಶ ಪರವಿಷ್ಟವಾನ್, ಸಾಃ ಕ್ಷಿೀರಸಮತದ್ರಸಧಾಃ ಇದ್ಂ 
ವಿಶವಂ ಸವಯಂ ಭತವನ್ಂ ಜಗತ್ ವಿಚಷ್ಟೀ ಪಶಯತ। ತಂ ಕ್ಷಿೀರಸಾಕರಸಾಂ ಸವಯಜ್ಞಂ ಪಾಕ್್ೀನ್ 
ಪರಿಪಕ್್ವೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಅನಿುತಾಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಅಪಶಯಂ ದ್ೃ,ಟ್ವಾನ್ಸ್ತೇತ ಋಷಿರಾಹ। ಮಾತ್ಾ 
ವಯಞ್ಞಕತ್್ವೀನ್ ಮಾತ್್ೀವಸ್ತಾತ್ಾ ಸರಸವತೀ ಪಾರಣಸಾ ರ್ೀಳಿಹ ಆಸಾವದ್ತ್್ೀ ಪರತಪಾದ್ರ್ತ, ಸಾಃ 
ಪಾರಣಸ್ ಾೀ ಹರಿಾಃ ಮಾತರಂ ವಾಗ ದ್ೀವಿೀಂ ಸರಸವತೀಂ ರ್ೀಳಿಹ ಪರತಪಾದ್ ಯೀಽಸ್ತು ವಾಕ್ ಪಾರಣಥ 
ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಸಮಬದಥಧ ತಷ್ಠತಾಃ ಇತಭಾವಾಃ॥20॥ 

ಚತತಷ್ೆಪದಾಯ ರ್ತವತಾಃ ಸತಪ್ೀಶಾ ಘೃತಪರತೀಕ್ಾ ವರ್ನಿನಾವಸ್ುೀ। 
ತಸಾಯಂ ಸತಪಣಾಯ ವೃಷ್ಣ್ೈ ನಿಷ್ೀದ್ತತಾಃ ರ್ತರ ದ್ೀವಾ ದ್ಧ್ರ್ೀ ಭಾಗಧ್ೀರ್ಮ್॥ 

ಅದಿತದಥಯಯರದಿತರನ್ುರಿಕ್ಷಮದಿತಮಾಯತ್ಾ ಸ ಪತ್ಾ ಸ ಪುತರಾಃ। 
ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾ ಅದ್ತಾಃ ಪಞ್ಾಜನಾಾಃ ಅದಿತಜಾಯತ್ಾಮದಿತಜಯನಿತವಮ್ 

॥21॥1-89-10॥ 

ಸವಾಯತ್ ತುಾಹ್ೀತತನಾ ಅದಿತನಾಮಾ ಹರಿಾಃ ದಥಯಾಃ ದರೀಜಡನ್ಹ್ೀತತನಾ ದ್ತಯಶಬದವಾಚಯಸಸನ್ 
ದ್ತಯಸ್ ಾೀ ದಥಯರಿತತಯಚಯತ್್ೀ। ಅನ್ುರಿೀಕ್ಷಮಾಣತವಹ್ೀತತನಾ ಅನ್ುರಿಕ್ಷಶಬದವಾಚಯಾಃ ಸನ್ 
ಅನ್ುರಿಕ್ಷಸ್ ಾೀಽನ್ುರಿಕ್ಷಮತಚಯತ್್ೀ। ಸ್ ೀಽದಿತರಿಮಾನ್ನ್ಹ್ೀತತನಾ ಮಾತೃನಾಮಕ್್ ೀ 
ಮಾತೃಸ್ ಾೀ ಮಾತ್್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ। ಸ್ ೀಽದಿತಾಃ ಪಾತೃತವಹ್ೀತತನಾ ಪತೃನಾಮಕಾಃ ಪತೃಸಾಾಃ 
ಪತ್್ೀತತಯಚಯತ್್ೀ। ಸ್ ೀಽದಿತಾಃ ಪುತ್್ ರೀ ನ್ರಕ್ಾತ್ ತ್ಾರಣಹ್ೀತತನಾ ಪುತರನಾಮಾ ಪುತರಸಾಾಃ 
ಪುತರ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ। ಸವಯದ್ೀವಷ್ತ ಸಂಸ್ತಾತ್್ ೀಽದಿತಾಃ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಾಃ ಇತತಯಚಯತ್್ೀ। ದ್ೀವ-
ಗನ್ಧವಯ-ಮನ್ತಷ್ಯ-ಪತೃಸತರಾಖ್ಯ ಪಞ್ಾಜನ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತಾಃ ತನಾನಮಾ ಅದಿತಾಃ ಪಞ್ಾಜನಾ 
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ಇತತಯಚಯತ್್ೀ। ಜಾತ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಾತ್್ ೀ ಜಾತನಾಮವತ್ಾವತ್ ಜಾತಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ। ಅದಿತಾಃ 
ಜನಿದರರ್ನಿರಾಮಕತ್್ವೀನ್ ತತರ ಸ್ತಾತ್ಾವ ಜನಿತವಮಿತತಯಚಯತ್್ೀ। ಜನಿನ್ದವರ್ತೀತ 
ಜನಿತವಮಿತವಿಗರಹಾಃ। ತವಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಇತ ಧಾತ್್ ೀಾಃ॥21॥ 

ರ್ಚತರ ದ್ೀವನಾಮತದ್ಗಾದ್ನಿೀಕಮ್- 
ಪೂವಯಮೀವ ವಾಯಖಾಯತ್ಾ ಏಷಾಋಕ್। 

ರ್ಸ್ತುತ್ಾಯಜ ಸರ್ಚವಿದ್ಾಃ ಸಖಾರಾಂ 
ನ್ ತಸಯ ವಾಚಯಪ ಭಾಗ್ ೀ ಅಸ್ತು। 

ರ್ದಿೀಂ ಶೃಣ್ ೀತಯಲಕಂ ಶೃಣ್ ೀತ  
ನ್ಹಿ ಪರವ್ೀದ್ ಸತಕೃತಸಯ ಪನಾಾಮಿತ॥23॥1-71-9॥ 

ರ್ಾಃ ಸರ್ಚವಿದ್ಂ ಕಮಯಸಞ್ಾರ್ವ್ೀದಿತ್ಾರಂ ಪರೀತ್್ಯೈವ ಏಕದ್ೀಶಸಾತ್ಾವತ್ ಸಖಾರ್ಂ ಹರಿಂ 
ತತ್ಾಯಜ, ತಯಕುವಾನ್, ರ್ಥಾವಸುಾಸ್ತು ತದ್ವೈಪರಿೀತಯಜ್ಞಾನಿೀತಯರ್ಯಾಃ, ತಸಯ ವಾಚಯಪ 
ವ್ೀದಾಧ್ಯರ್ನ್ೀಽಪಭಾಗಾಃ ಫಲಂನಾಸ್ತು। ರ್ತ್ ಈಂ ರ್ದ್ೀವ ಶ್ ಣೀತ, ತತೃತಶರವಣಮಪ 
ತಮಸಾಸಾದ್ನ್ಮೀವ ಭವತೀತಯರ್ಯಾಃ,ರ್ ಇತತಯಕು ಸ ಇತ ಲಕ್ಷಾತ್್ೀ। ಸತ್ಾಯಗಿೀ ಸತಕೃತಸಯ 
ಪಾಾಂ ಪನಾಾನಾಂ ನ್ ವ್ೀದ್ ಹಿ, ನ್ ಲಭ್ೀತ ಹಿ, ಸವಗಯಮಾಗಯಂ ನ್ ಪಾರಪ್ನೀತ ಹಿ। ವಿದ್ೃಲಾಭ್ೀ 
ಇತಯಸಯ ರ ಪಮೀತತ್॥ 

ರ್ತರ ಪವಿತರಮರ್ಚಯಷ್ಯಗ್ನೀ ವಿತತಮನ್ುರಾ। 
ಬರಹಮತ್್ೀನ್ ವಿನಿೀಹಿ ನ್ಾಃ॥26॥ 

ಅಗ್ನೀ, ಅಙ್ಗುನ್ೀತೃತ್ಾವತ್ ಸವಯಶರಿೀರ ನಿರಾಮಕತವಹ್ೀತ್್ ೀಾಃ ಅಗಿನಶಬವವಾಚಯ ಹ್ೀ 
ವಾಯೀ। ಅರ್ಚಯಷಿ ಅನ್ುರಾ ಪುರತಷ್ ದ್ೀಹ್ೀ ವಾಯಪುತ್್ೀಜ್ ೀಮಧ್ಯೀ ವಿತತಂ ವಾಯಪುಂ 
ಪವಿತರನಾಮಕಂ ಬರಹಮ, ತ್್ೀನ್ ನ್ಾಃ ಅಸಾಮಕಂ ಅಸಾಮನ್ ಪುನಿೀಹಿ॥ 

ರ್ತ್್ುೀ ಪವಿತರಮರ್ಚಯವದ್ಗ್ನೀ ತ್್ೀನ್ ಪುನ್ಹಿ ನ್ಾಃ। 
ಬರಹಮಸವ್ೈಾಃ ಪುನಿೀಹಿ ನ್ಾಃ॥ 

ಅರ್ಚಯವತ್, ಅರ್ಚಯಷ್ಮತ್, ರ್ತ್ ತ್್ೀ ತವ, ಭಸಮಭ ತಂ ಪಾವಯಿತ್ಾವ ತ್ಾರತೀತ ವುಯತಾತ್ಾಯ 
ಪವಿತರ ನಾಮಕಂ ಬರಹಮತ್್ೀನ್ ಪುನಿೀಹಿ ನ್ಾಃ। ಬರಹಮಸವ್ೈಾಃ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಸವ್ೈಾಃ ನ್ಾಃ ಪುನಿೀಹಿ। 
ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಮತತ್ಾಾದ್ಯ ನ್ಾಃ ಪುನಿೀಹಿೀತಯರ್ಯಾಃ॥27॥ 
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ಉಭಾಭಾಯಂ ದ್ೀವಸವಿತಾಃ ಪವಿತ್್ರೀಣ ಸವ್ೀನ್ಚ। 
ಮಾಂ ಪುನಿೀಹಿ ವಿಶವತಾಃ॥28॥9-97-25॥ 

ಜ್ಞಾನ್ಪರಸವಹ್ೀತತನಾ ಸವಿತಾಃ, ಸವಿತೃನಾಮಕ ದ್ೀವ ದರೀಡಾದಿಗತಣಕ ಹ್ೀ ವಾಯೀ, 
ಪವಿತ್್ರೀಣ ಬರಹಮಣಾ ಸವ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಚ ಇತತಯಭಾಭಾಯಂ ಮಾಂ ವಿಶವತಾಃ ಸವಯಸಾಮತ್ 
ಪುನಿೀಹಿ॥ 

ತರಭಷ್ಟಾಂ ದ್ೀವ ಸವಿತವಯಷಿಯಷ್ಠೈಾಃ ಸ್ ೀಮ ಧಾಮಭಾಃ। 
ಅಗ್ನೀ ದ್ಕ್ಷ್ೈಾಃ ಪುನಿೀಹಿ ನ್ಾಃ॥29॥9-76-26॥ 

ಹ್ೀ ಅಗ್ನೀಾಃ ಸವಿತಾಃ ದ್ೀವ, ಸಥಮಯರ ಪತ್ಾವತ್ ಸ್ ೀಮ ಹ್ೀ ವಾಯೀ! ತವಂ ವಷಿಯಷ ಠ್ೈಾಃ 
ಭಕ್ಾುಭೀಷ್ಟವಷ್ಯಣಶ್ೀಲ್ೈಾಃ ದ್ಕ್ಷ್ೈಾಃ ತರಭಾಃ ಧಾಮಭಾಃ ಕ್ಷಿೀರಾಬಾದಾದಿ 
ಸಾಾನ್ತರರ್ಸವಭಗವದ್ ರಪ್ೈಾಃ ನ್ ಪುನಿೀಹಿ॥ 

ಪುನ್ನ್ತು ಮಾಂ ದ್ೀವಜನಾಾಃ ಪುನ್ನ್ತು ವಸವೀ ಧ್ರಾ। 
ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಾಃ ಪುನಿೀತ ಮಾ ಜ್ೀತವ್ೀದ್ಾಃ ಪುನಿೀಹಿ ಮಾ॥30॥9-9-27॥ 

ಧ್ರಾ ಬತದಾದಾ ಬತದಿಧಪೂವಯಕಂ ದ್ೀವಜನ್ಪರಭೃತರ್ಾಃ ಮಾಂ ಪುನ್ನ್ತು, ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಾಃ ಮಾಂ 
ಪುನಿೀತ ಪವಿತರಂ ಕತರತತ, ಹ್ೀ ಜಾತವ್ೀದ್ಾಃ ಅಗ್ನೀಾಃ!  ಮಾ ಮಾಂ ಪುನಿೀಹಿ॥30॥ 

ಆದಿತಾತನಸಯ ರ್ೀತಸ್ ೀ ಜ್ ಯೀತಷ್ಾಶಯನಿು ವಾಸರಮ್। 
ಪರ್ ೀ ರ್ದಿಧ್ಯತ್್ೀ ದಿವಾ॥31॥8-6-31॥ 

ಪರತನಸಯ ಪುರಾತನ್ಸ್ ರ್ೀತಸ್ ೀ ಮಹಾರತರ ಪಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ವಾಸ್ೀನ್ ರತವಂ ಅರ್ತೀತ 
(ರಮರ್ತೀತ) ವಾಸರಂ ಸವಸನಿನಧಾನ್ೀನ್ ಸತಖ್ಪರದ್ಂ ಜ್ ಯೀತಾಃ ತ್್ೀಜಾಃ, ಆನ್ನ್ದತ್ಾವತ್ ಅತ್ 
ಅಕ್ಾರವಾಚಾಯತ್ ಭಗವತಾಃ ಏವ ತದ್ನ್ತಗರಹಾದ್ೀವ್ೀತ ರಾವತ್ ಪಶಯನಿು, ಉಪಾಸಕ್ಾ 
ದ್ೀವಾಾಃ ದಿವಾ ದಿವಾಃ ಪರಂ ಪರಸಾುತ್ ರ್ತ್ ು್ೀಜಾಃ ಇಧ್ಯತ್್ೀ ದಿೀಪಯತ್್ೀ, ಇನಿಧೀದಿೀಪಥು ತತ್ ು್ೀಜ 
ಇತ ಪೂವ್ೀಯಣಾನ್ವರ್ಾಃ॥31॥ 

ರ್ತರ ಬರಹಾಮ ಪವನಾನ್ಾಃಛನ್ದಸಯಂ ವಾಚಂ ವದ್ನ್। 
ಗಾರವಾಮ ಸ್ ೀಮೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಸ್ ೀಮೀನಾನ್ನ್ದಮ್ 

ಜನ್ರ್ನ್ ಇನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ॥32॥ 

ಗಾರವಾಣ ಸತತ್್ೀನ್ ಸ್ ೀಮೀನ್॥ ಭಗವನ್ುಮಿಷಾಟಾ ತತ್ ಪರಸಾದ್ೀನ್, ಸಸಾ ಆನ್ನ್ದಂ ಜನ್ರ್ನ್ 
ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ, ತದ್ಭಕುನಿಕರ್ೈಾಃ ಪೂಜಯತ್್ೀ, ತತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹ್ೀ ಇನ್ ದೀ ಇಷ್ಟಂ ದ್ದಾತೀತ 
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ವುಯತಾತ್ಾಯ ಇನ್ತದನಾಮಕ ಹ್ೀ ವಾಯೀ! ಇನಾದರರ್ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ತತಸಮಿೀಪಮಿತ ರಾವತ್ 
ಪರಿಸರವ ಮಾಂ ಪರಿಸಾರವರ್॥32॥ 

ರ್ತರ ಜ್ ಯೀತರಜಸರಂ ರ್ಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸವಹಿಯತಮ್। 
ತಸ್ತಮನ್ ಮಾಂ ಧ್ೀಹಿ ಪವಮಾನಾಮೃತ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅಕ್ಷಿತ 

ಇನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ॥33॥9-1113-7॥ 

ರ್ತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅಜಸರಂ ಜ್ ಯೀತಾಃ ನಿರನ್ುರಂ ಪರಕ್ಾಶಾಃ, ರ್ಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವಾಃ ಆನ್ನ್ದರ ಪಂ 
ವಿಷಾಣಾಖ್ಯಂ ಬರಹಮ ಹಿತಂ ಸನ್ನಿಹಿತಮಸ್ತು ಅಮೃತ್್ೀ ಮೃತರಹಿತ್್ೀ, ಅಕ್ಷಿತ್್ೀ ನಾಶಹಿೀನ್ೀ 
ತಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಾಂ ದ್ೀಙ ।್ ಇನಾದರಯೀತ್ಾಯದ್ೀಾಃ ಪಾರಗವತ್॥33॥ 

ರ್ತರ ರಾಜಾ ವ್ೈವಸವತ್್ ೀ ರ್ತ್ಾರವರ್ ೀಧ್ನ್ಂ ದಿವಾಃ। 
ರ್ತ್ಾರಮ ರ್ಯಹವತೀರಾಪಸುತರ ಮಾಮೃತಂ ಕೃಧ್ೀನಾದರ 

ಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ॥34॥ 

ರ್ತರ ರ್ಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಯವಸವತ್್ ೀ ವಿವಸವತ್ ಪುತ್್ ರೀರಾಜಾ ಮತಕುರ್ವೀ ದಿವೀ 
ದ್ೀವಾಯಾಃ ಅವರ್ ೀಧ್ನ್ಂ ಪರಿವಾರ ಭ ತ್ಾಾಃ ಸವಯದ್ೀವಯಾಃ ರ್ಪವತೀಾಃ ಸಯನ್ದಮಾನಾಾಃ ಅಮ ಾಃ 
ಅಪಾಃ ಗಙ್ಕುದಾಯಾಃ ಸನಿು ತತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧ್ ಮತಕುಂ ಕತರತ। ಇನಾದರಯೀತ್ಾಯದಿ 
ಪಾರಗವತ್॥35॥ 

ರ್ತ್ಾರನ್ತಕ್ಾಮಂ ಚರಣಂ ತರನಾಕ್್ೀ ತರದಿವ್ೀ ದಿವಾಃ। 
ಲ್ ೀಕ್ಾ ರ್ತರ ಜ್ ಯೀತಷ್ಮನ್ುಾಃ ತತರ ಮಾಮಮೃತಮ್। 

ಕೃಧ್ೀನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವಾಃ॥35॥9-113-9॥ 

ತರನಾಕ್್ೀ ತರದಿವಸಂಜ್ಞಕ್್ೀ ರ್ತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ, ದಿವೀ ದ್ೀವಾಯಾಃ ಸರಸವತ್ಾಯಾಃ  ಅನ್ತಕ್ಾಮಂ 
ಸ್ವೀಚಾಾಧ್ೀನಾಂ ಚರಣಂ ಸಞ್ಚಾರಾಃ ರ್ತರ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಬರಹಾಮದಿನಿವಾಸಗೃಹಾಾಃ, ಜ್ ಯೀತಷ್ಮನ್ುಾಃ 
ಪರಕ್ಾಶವನ್ ುೀ ವತಯನ ು್ೀ। ತತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧ್ ಮತಕುಂ ಕತರತ। ಇನಾದರಯೀತ್ಾಯದಿ 
ಪಾರಗವತ್॥35॥ 
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ರ್ತರ ಕ್ಾಮಾ ನಿಕ್ಾಮಾಶಾ ರ್ತರ ಬರಧ್ನಸಯ ವಿಷ್ಟಪಮ್। 
ಸವಧಾ ಚ ರ್ತರ ತೃಪುಶಾ ತತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧ್ೀನಾದರ 

ಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವಾಾಃ॥36॥9-113-10॥ 

ರ್ತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಾಮಾಾಃ ವಿಷ್ರಾಾಃ ನಿಕ್ಾಮಾಾಃ ನಿತರಾಮಿಚಾಾಧ್ೀನಾಾಃ ಸನಿು, ರ್ತರ ಬರಧ್ನಸಯ 
ಸ ರ್ಯಸಯ ವಿಷ್ಟಪಂ ಸಾಾನ್ಂ, ಸವಧಾ ಚ ಸತಖ್ಂ, ತೃಪುರಲಮತಬದಿಧಶಾಾಸ್ತು ತತರ 
ಮಾಮಮೃತಮಿತ್ಾಯದಿ॥36॥ 

ರ್ತ್ಾರನ್ನಾದಶಾ ಮೀದಾಶಾ ಮತದ್ಾಃ ಪರಮತದ್ ಆಸತ್್ೀ। 
ಕ್ಾಮಸಯ ರ್ತ್ಾರಪಾುಾಃ ಕ್ಾಮಾಸುತರ ಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧ್॥ 

ಇನಾದರಯೀನ್ ದೀ ಪರಿಸರವ॥37॥9-113-11॥ 

ರ್ತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭಗವದ್ಭದುಸತಖಾನಾಯನ್ನಾದಾಃ ಪರಮೀದಾಾಃ ‘ಭ್ ೀಗನಿಮಿತುಸತಖಾನಿ’ 
ಅಲಾಭ್ ೀಗನಿಮಿತುಕಸತಖಾನಿ ಮತದ್ಾಃ ಭ್ ೀಗವಿಶ್ೀಷ್ನಿಮಿತುಕಸತಖಾನಿ ಪರಮತದ್ಾಃ ಅಸತ್್ೀ 
ತಷ್ಠನಿು, ರ್ತರ ಕ್ಾಮಸ್ಯೀಚಾಾರಾಾಃ ಕ್ಾಮಾಾಃ ವಿಷ್ರಾಾಃ ಆಪಾುಾಃ ಪಾರಪಾುಾಃ ಸನಿು, 
ತತರಮಾಮಮೃತಂ ಕೃಧ್ೀತ್ಾಯದಿ॥37॥ 

ಉದ್ವರ್ಂ ತಮಸಸಾರಿ ಜ್ ಯೀತಾಃ ಪಶಯನ್ು ಉತುರಮ್। 
ದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾರ ಸ ರ್ಯಮಗನ್ಮಜ್ ಯೀತರತತುಮಮ್॥38-1-50-10॥ 

ವರ್ಂ ತಮಸ್ ೀಽಜ್ಞಾಽನಾತ್ ಉದ್ುತ್ಾಾಃ, ಉತುರಂ ಸವೀಯತುಮಂ ವಿಷಾಣಾಖ್ಯಂ ಜ್ಯೀತಾಃ 
ಪರಪಶಯನ್ುಾಃ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಿೀಕತವಯನ್ುಾಃ ದ್ೀವತ್ಾರ, ದ್ೀವವಿಷ್ಯೀಽಪ ದ್ೀವಂ ಸ ರ್ಯಂ 
ಸ ರಿಪಾರಪಯಂ ಸವೀಯತುಮಂ ದ್ೀವಂ ಅಗನ್ಮ ಪಾರಪಾುಾಃಸಮ ಇತ ಸ ರ್ಯಮಣಡಲಗಾಃ 
ಸ ುರ್ತ್್ೀ॥38॥ 

ಓಷಾಠ ಪಧಾನಾ ನ್ ಕತಲ್ಲೀದ್ನ್ತಾಃ ಪರಿವೃತ್ಾ ಪವಿಾಃ। 
ಸವಯಸ್ಯೈ ವಾಚ ಈಶಾನಾ ಚಾರತ ಮಾಮಿಹ ವಾದ್ಯೀತ್॥39॥ 

ಓಷಾಠ ಓಷಥಠ ಪಧಾನಾ ನ್ , ರ್ತಗಮಕವಾಟಾವಿವ॥ ಕತಲ್ಲೀ ಕತತಸತ್ಾನ್ ಲ್ಲೀನಾನಿ ರ್ಸಾಮತಸಾಃ 
ಪರಲ್ಲೀನಾಶ್ೀಷ್ಕತತಸತಾಃ ಇತಯರ್ಯಾಃ ದ್ನ್ತಾಃ ಪರಿವೃತ್ಾ ದ್ನಾುನ್ುರಾಲವತಯನಿೀ, ಪವಿಾಃ 
ಪಾಲಕತ್ಾವತ್ ಸವಯಸಾಮತ್ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ಾವಚಾ ಪವಿಾಃ ಸವಯಸ್ಯೈ ಸವಯಸಾಯಾಃ ವಾಚಾಾಃ ಈಶಾನಾ 
ಸಾವಮಿನಿೀ ಇಹ ಸದ್ಸ್ತ ಮಾಂ ಚಾರತ ಸಾಧ್ತ ವಾದ್ಯೀತ್॥39॥ 
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ರಾತರೀ ವಯಖ್ಯದಾರ್ತೀ ಪುರತತ್ಾರ ದ್ೀವಾಯ ಅಕ್ಷಭಾಃ। 
ವಿಶಾವ ಅಧ್ಶ್ರಯೀಽಧ್ತಾಃ॥40॥10-121-1॥ 

ರಾತರೀ ವಯಖ್ಯದಿತಯಷ್ಟಚಯ ಸ ಕುಂ ಗಾರ್ತರೀ ಛನ್ದಸೆಂ, ರಾತರನಾಮಕ 
ವಿಷ್ತಣದ್ತಗ್ ೀಯಭರಾತಮಕಂ (ದ್ೀವತ್ಾ ಕ.ಪಾ.ಆರ್ತೀ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷಾವಗಚಾನಿುೀ, ರಾತರೀ 
ರತದ್ತ್್ವೀನ್ ರಾತರೀತತಯಕ್ ು್ೀ)ಸ್ತಾೀದ್ೀವತ್ಾರ ಪ್ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ, ತತ್ ಪರತಮಾಭ ತ್ಾ 
ರಾತರದ್ೀವತ್ಾ ದ್ತಗಾಯ ಚ ದ್ೀವಿೀ ಅಕ್ಷಭಾಃ ನ್ರ್ನ್ೈಾಃ, ಪುರತತ್ಾರ ಬಹತಧಾ ವಯಖ್ಯತ್ ದ್ದ್ಶಯ। 
ವಿಶಾವ ಅಧ್ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶ್ರತ್ಾಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ ಅಧ್ತ ದ್ಧ್ರೀ ಧ್ೃತವತೀ॥ 

ಓವಯಪಾರ ಅಮತ್ಾಯಯ ನಿವತ್್ ೀ ದ್ೀವುಯ ಉದ್ವತಾಃ। 
ಜ್ ಯೀತಷಾ ಬಾಧ್ತ್್ೀ ತಮಾಃ॥41॥1-127-2॥ 

ದ್ೀವಿೀ ನಿವತಾಃ ನಿೀಚಾನ್ ಉದ್ವತಾಃ ಉಚಾಾನ್ ಅಮತ್ಾಯಯ ಅಮತ್ಾಯಯನ್ ಬರಹಾಮದಿ 
ಸವಯಜೀವಾನ್ ಓವಯಪಾರಾಃ ಅ ಉರತ ಅಪಾರಾಃ, ಅಸಮನಾುತ್ ಉರತ ಉರತಧಾ ಅಪಾರಾಃ 
ಅಪೂರರ್ತ್। ಜ್ ಯೀತಷಾ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ತಮಾಃ ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಬಾಧ್ತ್್ೀ ಜೀವಾನಾಂ ನಾಶರ್ತ॥ 

ನಿರತಸವಸಾರಮಸೃತ್್ ೀಷ್ಸಂ ದ್ೀವಾಯರ್ತೀ| 
ಅಪ್ೀದ್ತಹಾಸತ್್ೀ ತಮಾಃ॥42॥1-127-3॥ 

(ತೃತೀರಾ) ಆರ್ತೀ ಆಗಚಾನಿುೀ ದ್ೀವಿೀ, ರಾತರೀ ದ್ೀವತ್ಾ ದ್ತಗಾಯದ್ೀವಿೀ ಭಗವಾಂಶಾ 
ಉಷ್ಸಂ ಶತಕಿವಣಯಂ ಉಷ್ ೀನಾಮಕಂ ಪರಮದಾತಮಕಂ ಸವಸವರ ಪಂ ಸವಸಾರಂ ನಿರಸೃತ 
ನಿತರಾಮಕರ್ ೀತ್। ತ್್ೀನ್ ಚ ರ್ ೀಪ್ೀಣ ತಮ(ಆಪ) ಇತ್ ಉ ಹಾಸತ್್ೀ, ಅಪಹಾಸತ ಏವ 
ನಿರಾಕರ್ ೀತ್್ಯೀವ॥ 

ಸಾನ್ ೀ ಅದ್ಯ ರ್ಸಾಯ ವರ್ಂ ನಿತ್್ೀರಾಮನ್ನವಿಕ್ಷಮಹಿ। 
ವೃಕ್ಷ್ೀನ್ ವಸತಂ ವರ್ಾಃ॥43॥10-127-4॥ 

(ಚತತರ್ಥೀಯ) ಅದ್ಯ ಅಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ೀ, ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತತ್, ಸವಯದಿನ್ೀಷ್ತ ಸಾವಪನರಾತರ 
ದ್ೀವತ್ಾ, ನ್ ೀಽಸಾಮಕಂ ಸಾವಮಿನಿೀ ವತಯತ್್ೀ ಇತ ಭಾವಾಃ। ರ್ಸಾಯಾಃ ರಾತರ ದ್ೀವಾಯಾಃ ವರ್ಂ 
ಚ ದಾಸಭ ತ್ಾಾಃ, ಕರ್ಂ ತ್್ೀ ತವ ರಾಮನ್ ಅನಾನದಿಕಂ ರ್ಮರ್ತಯತ್್ರೀತ 
ರ್ಮನಾಮಕ್್ೀ ಉದ್ರ್ೀ ನ್ಯವಿಕ್ಷಮಹಿ ಪರವಿಷಾಟಸಮಾಃ । ಕರ್ಂ ವೃಕ್ಷ್ೀ ವಸತಂ ನಿೀಡಂ, ವರ್ಾಃ ವಿಾಃ 
ಪಕ್ಷಿಪರಮಾತ್್ ನೀರಿತತಯಕ್ ು್ೀಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಃ, ನ್ ಇವ ಪಕ್ಷಿಣ್ ೀ ರ್ಥಾ ವೃಕ್ಷಗತನಿೀಡಂ ಪರವಿಶನಿು 
ತಥ್ೀತ॥43॥ 
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ನಿಗರಮಾಸ್ ೀ ನ್ಯವಿಕ್ಷತ ನಿಪದ್ವನ್ ುೀ ನಿಪಕ್ಷಿಣಾಃ। 
ನಿಶ್ಯೀನಾಸಸ್ತಾದ್ರ್ಥಯನ್ಾಃ॥44॥14-127-5॥ 

(ಪಞ್ಾಮಿೀ) ನಿಗಾರಮಾಸ ಇತ, ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ವರ್ಮೀವ ತವದ್ತದ್ರಂ ಪರವಿಷಾಟಾಃ ದನ್ತು 
ಗಾರಮಸಾಃ ಬಹತತವ ಹ್ೀತತನಾ ಗಾರಮನಾಮಕ್ಾಾಃ ದ್ೈತ್ಾಯಾಃ ಆಜಞಸ್ೀರತಸತಕ್, ಗಾರಮಾ ಏ 
ಗಾರಮಾಸಾಃ, ನ್ಯವಿಕ್ಷತ ನ್ೃವಿಶನ್ ಪದ್ವನ್ುಾಃ ಪಾದ್ಮಾತರ ಪರರಾಯಿನ್ ೀ 
ಮನ್ತಷಾಯಶಾನ್ಯವಿಕ್ಷತ ಶ್ಯೀನಾಸಾಃ ಶ್ಯೀನಾ ಏವ ಜ್ಞಾನಾಭವಯಙ ುೀ! ರಾತರದ್ೀವತ್್ೀ! ತವ 
ಸ್ ುೀಮಂ ಸತುತಂ ಉಪಾಕರಂ ಅಕ್ಾಷ್ಯಂ, ಶಬ್-ವಿಕರಣಂ ಛಾನ್ದಸಂ। ಕರ್ಂ ಜಗತಯಷ್ೀ 
ಜಯಿನ್ೀ ಸ್ ುೀಮಂ ನ್ ಸತುತಮಿವ, ಚಾರತಬತದಿಧತ್ಾವತ್ ಸಾ ಮಾದ್ಯಮಾಗಮಾಶಾ(ಸಾಮನಾು 
ಅಮಾತ್ಾಯಶಾ)ಶತ ರನ್ ಜತ್ಾವ ಸಮಾಗತ್ಾರ್ ರ್ಥಾ ಸತುತಂ ಕತವಯನಿು ತಥಾ 
ಉಪಾಕರಮಿತಯರ್ಯಾಃ। ಸ್ ುೀಮಂ ವೃಣಿೀಶವ। ಸ್ ುೀಮ ಶರವಣ್ೀನ್ ಮಯಿ ಪರಸಾದ್ಂ ಕತರತ, 
ಕರ್ಂ ಗಾ ಇವ।(ರ್ಥಾ) ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ದ್ತ್ಾುಗಾಾಃ ಸ್ತವೀಕೃತಯ ದಾತರಿ ಪರಸಾದ್ಂ ಕರ್ ೀತ 
ತಥಾ ಪರಸಾದ್ಂ ಕತವಿಯತ। ರ್ದಾವ ಬಾರಹಮಣಾರ್ ತತಾೀತಯರ್ಯಂ ಗಾಾಃ ಪರರ್ಚಾತ ರ್ಥಾ 
ತಥಾ ಅಹಂ ತವತಾೀತಯರ್ಯಂ ಸ್ ುೀತರಮತಪಾಕರಂ ತವಂ ವೃಣಿೀಷ್ವೀತ॥  

ಮಹಾಭ ತತಯಕುಮನಾಾಣಾಂ ಭಾಷಾಯದ್ತಯಕ್ಾುರ್ಯಸಙ್ಗುರಹಾಃ। 
ರಾಘವ್ೀನ್ದರೀಣ ರ್ತನಾ ಕೃತ್್ ೀ ನಿತ್ಾಯನ್ತಸನ್ಧಯೀ॥ 

॥ ಇತ ಶ್ರೀರಾಘವ್ೀನ್ದರತೀರ್ಯಗತರತಸಾವಯಭಥಮವಿರರ್ಚತ 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹ್ೈತರ್ೀಯೀಪನಿಷ್ನ್ಮನಾಾರ್ಯ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 
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