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 1. ॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Vedavyasa . It is a humble effort to make available 
this Great work to sadhakas who are interested in the noble path of 
propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 
With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 
Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 
26615951, 8095551774, Email : srkarc@gmail.comಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲತ, 
ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಾಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ 
ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, 
ದಿವಂಗತರಾದ್, ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್  ಅವರ 
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2. ಸಂಸೃತದ್ಲ್ಲರಿತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಫಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿಯ  ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ 
ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರ್ಾದ್ 
ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರ್ಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಾಸಲಾಗಿದ್. 

 
ಗರಂಥ ಋಣ:  Sri Garuda Mahapuran Published by Sanskritdocuments.org 
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॥ಗರತಡಪುರಾಣ॥ 
ಕಮಾಕ್ಾಣಾಾಖ್ಯಃ ಪೂವಾಖ್ಣಾಃ ಪಾರರಭಯತ್ೀ| 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-1॥ 
ಓಂ ನಾರಾಯಣಂ ನ್ಮಸೃತಯ ನ್ರಂ ಚ್ೈವ ನ್ರ್ ೀತುಮಮ್| 

ದ್ೀವಿೀಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಚ್ೈವ ತತ್ ೀ ಜಯಮತದಿೀರಯೀತ್॥ಮಂಗಲಾಚರಣಮ್ .1॥ 
ಓಂ ಅಜಮಜರಮನ್ನ್ುಂ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಂ ಮಹಾನ್ುಂ ಶ್ವಮಮಲಮನಾದಿಂ ಭ ತದ್ೀಹಾದಿಹಿೀನ್ಮ್| 

ಸಕಲಕರಣಹಿೀನ್ಂ ಸವಾಭ ತಸ್ತಿತಂ ತಂ ಹರಿಮಮಲಮಮಾಯಂ ಸವಾಗಂ ವನ್ದ ಏಕಮ್॥1,1.1॥ 
ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಹರಿಂ ರತದ್ರಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಗಣಾಧಿಪಮ್| 

ದ್ೀವಿೀಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಚ್ೈವ ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಾಭಃ ಸದಾ॥1,1.2॥ 
ಸ ತಂ ಪೌರಾಣಿಕಂ ಶಾನ್ುಂ ಸವಾಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಮ್| 

ವಿಷ್ತಣಭಕುಂ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ನ್ೈಮಿಶಾರಣಯಮಾಗತಮ್॥1,1.3॥  
ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಉಪವಿಷ್ಟಂ ಶತಭಾಸನ್ೀ| 

ಧ್ಾಯಯನ್ುಂ ವಿಷ್ತಣಮನ್ಘಂ ತಮಭಯಚಾಯಾಸತುವನ್ೆವಿಮ್॥1,1.4॥ 
ಶೌನ್ಕ್ಾದಾಯ ಮಹಾಭಾಗಾ ನ್ೈಮಿಷೀರ್ಾಸುಪೀಧ್ನಾಃ| 

ಮತನ್ಯೀ ರವಿಸಙ್ಕೆಶಾಃ ಶಾನಾು ಯಜ್ಞ ಪರಾಯಣಾಃ॥1,1.5॥ 
ಋಷ್ಯ ಊಚತಃ| 
ಸ ತ ! ಜಾನಾಸ್ತ ಸವಾಂ ತವಂ ಪೃಚಾಾಮಸಾುಾಮತ್ ೀ ವಯಮ್| 

ದ್ೀವತಾನಾಂ ಹಿ ಕ್್ ೀ ದ್ೀವ ಈಶವರಃ ಪೂಜಯ ಏವ ಕಃ॥1,1.6॥ 
ಕ್್ ೀ ಧ್್ಯೀಯಃ ಕ್್ ೀ ಜಗತ್ರಷಾಟ ಜಗತಾಾರ್ತು ಚ ಹನಿು ಕಃ| 

ಕಸಾಮತರವತಾತ್ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ದ್ತಷ್ಟಹನಾು ಚ ಕಃ ಸೃತಃ॥1,1.7॥ 
ತಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಕಂ ರ ಪಂ ಜಗತ್ಗಾಃ ಕಥಂ ಮತಃ| 

ಕ್್ೈವರಾತ್ೈಃ ಸ ತತ ತತಷ್ಟಃ ಸಾಯತ್ೆೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ವಾಪಯತ್ೀ॥1,1.8॥ 
ಅವತಾರಾಶಾ ಕ್್ೀ ತಸಯ ಕಥಂ ವಂಶಾದಿಸಮಭವಃ| 

ವಣಾಾಶರಮಾದಿಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಕಃ ಪಾತಾ ಕಃ ಪರವತಾಕಃ॥1,1.9॥ 
ಏತತ್ವಾಂ ತಥಾನ್ಯಚಾ ಬ ರಹಿ ಸ ತ ! ಮಹಾಮತ್ೀ !| 

ನಾರಾಯಣಕಥಾಃ ಸವಾಾಃ ಕಥರ್ಾಸಾಮಕಮತತುಮಾಃ॥1,1.10॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
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ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾರಂ ವಿಷ್ತಣಕಥಾ ಶರಯಮ್| 

ಗರತಡ್ ೀಕುಂ ಕಶಯಪಾಯ ಪುರಾ ವಾಯಸಾಚತಾರತಂ ಮರ್ಾ॥1,1.11॥ 
ಏಕ್್ ೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾನಾಮಿೀಶವರ್ೀಶವರಃ| 

ಪರಮಾತಾಮ ಪರಂ ಬರಹಮ ಜನಾಮದ್ಯಸಯ ಯತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,1.12॥ 
ಜಗತ್ ೀ ರಕ್ಷಣಾಥಾಾಯ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಜರ್ ೀಽಮರಃ| 

ಸ ಕತಮಾರಾದಿರ ಪ್ೀಣ ಅವತಾರಾನ್ೆರ್ ೀತಯಜಃ॥1,1.13॥ 
ಹರಿಃ ಸ ಪರಥಮಂ ದ್ೀವಃ ಕ್ೌಮಾರಂ ಸಗಾಮಾಸ್ತಿತಃ| 

ಚಚಾರ ದ್ತಶಾರಂ ಬರಹಮನ್್ರಹಮಚಯಾಮಖ್ಣಿಾತಮ್॥1,1.14॥ 
ದಿವರ್ತೀಯಂ ತತ ಭವಾರ್ಾಸಯ ರಸಾತಲಗತಾಂ ಮಹಿೀಮ್| 

ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ತನಪಾದ್ತ್ುೀ ಯಜ್ಞ್ೀಶಃ ಸೌಕರಂ ವಪುಃ॥1,1.15॥ 
ತೃರ್ತೀಯಮೃಷಸಗಾಂ ತತ ದ್ೀವಷಾತವಮತಪ್ೀತಯ ಸಃ| 

ತನ್ರಂ ಸಾತವತಮಾಚಷ್ಟೀ ನ್ೈಷ್ೆಮಯಾಂ ಕಮಾಣಾಂ ಯತಃ॥1,1.16॥ 
ನ್ರನಾರಾಯಣ್ ೀ ಭ ತಾವ ತತಯೀಾ ತ್ೀಪ್ೀ ತಪೀ ಹರಿಃ| 

ಧ್ಮಾಸಂ ರಕ್ಷಣಾಥಾಾಯ ಪೂಜಿತಃ ಸ ಸತರಾಸತರ್ೈಃ॥1,1.17॥ 
ಪಞ್ಾಮಃ ಕಪಲ್ ೀ ನಾಮ ಸ್ತದ್ಧೀಶಃ ಕ್ಾಲವಿಪುಿತಮ್| 

ಪರೀವಾಚ ಸ ರಯೀ ಸಾಙ್ಖ್ಯಂ ತತುಾಗಾರಮವಿ ನಿಣಾಯಮ್॥1,1.18॥ 
ಷ್ಷ್ಠಮತ್ರೀರಪತಯತವಂ ದ್ತುಃ ಪಾರಪುೀಽನ್ಸ ಯರ್ಾ| 

ಆನಿವೀಕ್ಷಿಕೀಮಲಕ್ಾಾಯ ಪರಹಾಿದಾದಿಭಯ ಊಚಿವಾನ್॥1,1.19॥ 
ತತಃ ಸಪು ಆಕ ತಾಯಂ ರತಚ್ೀಯಾಜ್ಞ್ ೀಽಭಯಜಾಯತ| 

ಸತತಾರಮಾದ್ಯೈಃ ಸತರಗಣ್ೈಯಾಷಾಟಾ ಸಾವಯಮತಭವಾನ್ುರ್ೀ॥1,1.20॥ 
ಅಷ್ಟಮೀ ಮೀರತದ್ೀವಾಯಂ ತತ ನಾಭ್ೀಜಾಾತ ಉರತಕರಮಃ| 

ದ್ಶಾಯನ್ವತಮಾ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸವಾಾಶರಮನ್ಮಸೃತಮ್॥1,1.21॥ 
ಋಷಭರ್ಾಾಚಿತ್ ೀ ಭ್ೀಜ್ೀ ನ್ವಮಂ ಪಾರ್ಥಾವಂ ವಪುಃ| 

ದ್ತಗ್ಧೈಮಾಹೌಷ್ಧ್್ೈವಿಾಪಾರಸ್ುೀನ್ ಸಞ ಜ್ೀವಿತಾಃ ಪರಜಾಃ॥1,1.22॥ 
ರ ಪಂ ಸ ಜಗೃಹ್ೀ ಮಾತ್ಯಂ ಚಾಕ್ಷತಷಾನ್ುರಸಮಾಲವ್ೀ| 

ನಾವಾಯರ್ ೀಪಯ ಮಹಿೀಮರ್ಾಯಮಪಾದ್ವೈವಸವತಂ ಮನ್ತಮ್॥1,1.23॥ 
ಸತರಾಸತರಾಣಾಮತದ್ಧಿಂ ಮಥನತಾಂ ಮನ್ದರಾಚಲಮ್| 

ದ್ಧ್್ರೀ ಕಮಠರ ಪ್ೀಣ ಪೃಷ್ಠ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ವಿಭತಃ॥1,1.24॥ 
ಧ್ಾನ್ವನ್ುರಂ ದಾವದ್ಶಮಂ ತರಯೀದ್ಶಮಮೀವ ಚ| 

ಆಪಾಯಯತತ್ರಾನ್ನಾಯನ್ ೋಹಿನಾಯ ರ್ೀಹಯಂಸ್ತರರ್ಾ॥1,1.25॥ 
ಚತತದ್ಾಶಂ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ಚ್ೈತಯ (ವ್ೈರ) ದ್ೈತ್ಯೀನ್ದರಮ ಜಿಾತಮ್| 

ದ್ದಾರ ಕರಜ್ೈರತಗ್ೈರ್ೀರಕ್ಾಂ ಕಟ್ಕತದ್ಯಥಾ॥1,1.26॥ 
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ಪಞ್ಾದ್ಶಂ ವಾಮನ್ಕ್್ ೀ ಭ ತಾವಗಾದ್ಧ್ವರಂ ಬಲ್ೀಃ| 

ಪಾದ್ ತರಯಂ ರ್ಾಚಮಾನ್ಃ ಪರತಾಯದಿತತ್ಸ್ತರವಿಷ್ಟಪಮ್॥1,1.27॥ 
ಅವತಾರ್ೀ ಷ್ ೀಡಶಮೀ ಪಶಯನ್್ರಹಮದ್ತರಹ್ ೀ ನ್ೃಪಾನ್| 

ರ್ತರಃ ಸಪುಕೃತವಃ ಕತಪತ್ ೀ ನಿಃ ಕ್ಷತಾರಮಕರ್ ೀನ್ಮಹಿೀಮ್॥1,1.28॥ 
ತತಃ ಸಪುದ್ಶ್ೀ ಜಾತಃ ಸತಯವತಾಯಂ ಪರಾಶರಾತ್| 

ಚಕ್್ರೀ ವ್ೀದ್ತರ್ ೀಃ ಶಾಖಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುಂಸ್ ೀಽಲಾಮೀಧ್ಸಃ॥1,1.29॥ 
ನ್ರದ್ೀವತವಮಾಪನ್ನಃ ಸತರಕ್ಾಯಾಚಿಕೀಷ್ಾರ್ಾ| 

ಸಮತದ್ರನಿಗರಹಾದಿೀನಿ ಚಕ್್ರೀ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಯತಃ ಪರಮ್॥1,1.30॥ 
ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೀ ವಿಂಶರ್ತಮೀ ವೃಷಣಷ್ತ ಪಾರಪಯ ಜನ್ಮನಿೀ| 

ರಾಮಕೃಷಾಣವಿರ್ತ ಭತವೀ ಭಗವಾನ್ಹರದ್ಭರಮ್॥1,1.31॥ 
ತತಃ ಕಲ್ೀಸತು ಸನಾಧಯನ್ುೀ ಸರ್ೀಹಾಯ ಸತರದಿವಷಾಮ್| 

ಬತದ್ ಧೀ ನಾಮಾರ ಜಿನ್ಸತತಃ ಕೀಕಟ್ೀಷ್ತ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,1.32॥ 
ಅಥ ಸ್ ೀಽಷ್ಟಮಸನಾಧಯರ್ಾಂ ನ್ಷ್ಟಪಾರಯೀಷ್ತ ರಾಞ್ಜಸತ| 

ಭವಿತಾ ವಿಷ್ತಣಯಶಸ್ ೀ ನಾಮಾನ ಕಲ್ಲೆೀ ಜಗತಾರ್ತಃ॥1,1.33॥ 
ಅವತಾರಾ ಹಯಸಙ್್ ಯೀರ್ಾ ಹರ್ೀಃ ಸತುಾನಿಧ್್ೀದಿವಾಜಾಃ| 

ಮನ್ತವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ಹಾಯದಾಯಃ ಸವ್ೀಾ ವಿಷ್ತಣಕಲಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,1.34॥ 
ತಸಾಮತ್ಗಾಾದ್ಯೀ ಜಾತಾಃ ಸಮ ಾಜಾಯಶಾ ವರತಾದಿನಾ| 

ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ವಾಯಸಃ ಪುರಾಸೌ ಮೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥1,1.35॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಕಮಾಕ್ಾಣ್ಾೀ 

ಏತತತಾರಾಣಪರವೃರ್ತುಹ್ೀತತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪರಥರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,1-[35]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-2॥ 
ಋಷ್ಯ ಊಚತಃ| 

ಕಥಂ ವಾಯಸ್ೀನ್ ಕರ್ಥತಂ ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ತವ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಸಮಾಖಾಯಹಿ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಕಥಾಶರಯಮ್॥1,2.1॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
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ಅಹಂ ಹಿ ಮತನಿಭಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಗತ್ ೀ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಮ್| 

ತತರ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ವಾಯಸ್ ೀ ಧ್ಾಯಯಮಾನ್ಃ ಪರ್ೀಶವರಮ್॥1,2.2॥ 
ತಂ ಪರಣರ್ಯೀಪವಿಷ್ ಟೀಽಹಂ ಪೃಷ್ಟವಾನಿ ಿಮತನಿೀಶವರಮ್| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವಾಯಸ ಬ ರಹಿ ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ಜಗತ್ಗಾಾದಿಕಂ ತತಃ॥1,2.3॥ 
ಮನ್ಯೀ ಧ್ಾಯಯಸ್ತ ತಂ ಯಸಾಮತುಸಾಮಜಾಜನಾಸ್ತ ತಂ ವಿಭತಮ್| 

ಏವಂ ಪೃಷ್ ಟೀ ಯಥಾ ಪಾರಹ ತಥಾ ವಿಪಾರ? ನಿಬ್ ೀಧ್ತ॥1,2.4॥ 
ವಾಯಸ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತ ಸ ತ ! ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ತವ| 

ಸಹ ನಾರದ್ದ್ಕ್ಷಾದ್ಯೈಬರಾಹಾಮ ಮಾಮತಕುವಾನ್ಯಥಾ॥1,2.5॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ದ್ಕ್ಷನಾರದ್ಮತಖ್ಯೈಸತು ಯತಕುಂ ತಾವಂ ಕಥಮತಕುವಾನ್| 

ಬರಹಾಮ ಶ್ರೀಗಾರತಡಂ ಪುಣಯಂ ಪುರಾಣಂ ಸಾರವಾಚಕಮ್॥1,2.6॥ 
ವಾಯಸ ಉವಾಚ| 
ಅಹಂ ಹಿ ನಾರದ್ ೀ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ಭೃಗಾವದಾಯಃ ಪರಣಿಪತಯ ತಮ್| 

ಸಾರಂ ಬ ರಹಿೀರ್ತ ಪಪರಚತಾಬರಾಹಾಮಣಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಗಮ್॥1,2.7॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ಸಾರಂ ರತದ್ರಂ ಚ ಮಾಂ ಯಥಾ| 

ಸತರ್ೈಃ ಸಹಾಬರವಿೀದಿವಷ್ತಣಸುಥಾಹಂ ವಾಯಸ ವಚಿಮತ್ೀ॥1,2.8॥ 
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ವಾಯಸ ಉವಾಚ| 
ಕಥಂ ರತದ್ರಂ ಸತರ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಮಬರವಿೀದ್ವೈ ಹರಿಃ ಪುರಾ| 

ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ಸಾರಂ ಬ ರಹಿ ಬರಹಮನ್ಮಹಾಥಾಕಮ್॥1,2.9॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 
ಅಹಂ ಗತ್ ೀಽದಿರಂ ಕ್್ೈಲಾಸಮಿನಾದರದ್ಯೈದ್ೈಾವತ್ೈಃ ಸಹ| 

ತತರ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ರತದ್ ರೀ ಧ್ಾಯಯಮಾನ್ಃ ಪರಂ ಪದ್ಮ್॥1,2.10॥ 
ಪೃಷ್ ಟೀ ನ್ಮಸೃತಃ ಕಂ ತವಂ ದ್ೀವಂ ಧ್ಾಯಯಸ್ತ ಶಙ್ಖೆರ?| 

ತವತ್ ುೀ ನಾನ್ಯಂ ಪರಂ ದ್ೀವಂ ಜಾನಾಮಿ ಬ ರಹಿ ಮಾಂ ತತಃ॥1,2.11॥ 
ಸಾರಾತಾ್ರತರಂ ತತುಾಂ ಶ್್ ರೀತತಕ್ಾಮಃ ಸತರ್ೈಃ ಸಹ| 

ರತದೌರವಾಚ| 

ಅಹಂ ಧ್ಾಯರ್ಾಮಿ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮಿೀಶವರಮ್॥1,2.12॥ 
ಸವಾದ್ಂ ಸವಾಗಂ ಸವಾಂ ಸವಾಪಾರಣಿಹೃದಿಸ್ತತಿಮ್| 

ಭಸ್ ೋದ್ ಧಲ್ಲತದ್ೀಹಸತು ಜಟಾಮಣಾಲಮಣಿಾತಃ॥1,2.13॥ 
ವಿಷ್ ಣೀರಾರಾಧ್ನಾಥಾಂ ಮೀ ವರತಚರ್ಾಾ ಪತಾಮಹ| 

ತಮೀವ ಗತಾವ ಪೃಚಾಾಮಃ ಸಾರಂ ಯಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್॥1,2.14॥ 
ವಿಷ್ತಣಂ ಜಿಷ್ತಣಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಹರಿಂ ದ್ೀಹವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಶತಚಿಂ ಶತಚಿಷ್ದ್ಂ ಹಂಸಂ ತತಾದ್ಂ ಪರಮೀಶವರಮ್॥1,2.15॥ 
ಯತಕ್ಾು ಸವಾಾತಮನಾತಾಮನ್ಂ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಯಸ್ತಮನಿವಶಾವನಿ ಭ ತಾನಿ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಚ ವಿಶನಿು ಚ॥1,2.16॥ 
ಗತಣಭ ತಾನಿ ಭ ತ್ೀಶ್ೀ ಸ ತ್ರೀ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ| 

ಸಹಸಾರಕ್ಷಂ ಸಹಸಾರಙ್್ ರಂ ಸಹಸ್ ರೀರತಂ ವರಾನ್ನ್ಮ್॥1,2.17॥ 
ಅಣಿೀಯಸಾಮಣಿೀರ್ಾಂಸಂ ಸಿವಿಷ್ಠಂ ಚ ಸಿವಿೀಯಸಾಮ್| 

ಗರಿೀಯಸಾಂ ಗರಿಷ್ಠಂ ಚ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಚ ಶ್ರೀಯಸಾಮಪ॥1,2.18॥ 
ಯಂ ವಾಕ್್ಯೀಷ್ವನ್ತವಾಕ್್ಯೀಷ್ತ ನಿಷ್ತ ್ಪನಿಷ್ತತ್ ಚ| 

ಗೃಣನಿು ಸತಯಕಮಾಾಣಂ ಸತಯಂ ಸತ್ಯೀಷ್ತ ಸಾಮಸತ॥1,2.19॥ 
ಪುರಾಣ ಪುರತಷ್ಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಬರಹಾಮ ಪರೀಕ್್ ುೀ ದಿವಜಾರ್ತಷ್ತ| 

ಕ್ಷಯೀ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಃ ಪರೀಕುಸುಮತಪಾಸಯಮತಪಾಸಮಹ್ೀ॥1,2.20॥ 
ಯಸ್ತಮಂಲ್ ಿೀಕ್ಾಃ ಸತಫರನಿುೀಮೀ ಜಲ್ೀ ಶಕತನ್ಯೀ ಯಥಾ| 

ಋತಮೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಯತುತ್ದ್ಸತಃ ಪರಮ್॥1,2.21॥ 
ಅಚಾಯನಿು ಚ ಯಂ ದ್ೀವಾ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪನ್ನಗಾಃ| 

ಯಸಾಯಗಿನರಾಸಯಂ ದೌಯಮ ಾಧ್ಾಾ ಖ್ಂ ನಾಭಶಾರಣೌ ಕ್ಷಿರ್ತಃ॥1,2.22॥ 
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ಚನಾದರದಿತೌಯ ಚ ನ್ಯನ್ೀ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಯಸಯ ರ್ತರಲ್ ೀಕೀ ಜಠರ್ೀ ಮಸಯ ಕ್ಾಷಾಠಶಾ ಬಾಹವಃ॥1,2.23॥ 
ಯಸ್ ಯೀಚಾಾಾಸಶಾ ಪವನ್ಃ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಯಸಯ ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಜಿೀಮ ತಾ ನ್ದ್ಯಃ ಸವಾಾಙ್ಖುಸನಿಧಷ್ತ॥1,2.24॥ 
ಕತಕ್ಷೌ ಸಮತದಾರಶಾತಾವರಸುಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಪರಃ ಕ್ಾಲಾತಾರ್ ೀ ಯಜ್ಞಾತಾರಃ ಸದ್ಸತಶಾಯಃ॥1,2.25॥ 
ಅನಾದಿರಾದಿ ವಿಾಶವಸಯ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಮನ್ಸಶಾನ್ದರಮಾ ಯಸಯ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀಶಾ ದಿವಾಕರಃ॥1,2.26॥ 
ಮತಖಾದ್ಗಿನಶಾ ಸಞ್ಜಜ್ಞ್ೀ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಪದಾಯಭಂ ಯಸಯ ಕ್ಷಿರ್ತಜಾಾತಾ ಶ್್ ರೀತಾರಭಾಯಂ ಚ ತಥಾ ದಿಶಃ॥1,2.27॥ 
ಮ ಧ್ಾಭಾಗಾದಿದವಂ ಯಸಯ ತಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಸಗಾಶಾ ಪರರ್ತಸಗಾಶಾ ವಂಶ್್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ॥1,2.28॥ 
ವಂಶಾನ್ತಚರಿತಂ ಯಸಾಮತುಂ ದ್ೀವಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ಯಂ ಧ್ಾಯರ್ಾಮಯಹಮೀತಸಾಮದ್ ಜಾಮಃ ಸಾರಮಿೀಕ್ಷಿತತಮ್॥1,2.29॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 
ಇತತಯಕ್್ ುೀಽಹಂ ಪುರಾ ರತದ್ರಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪನಿವಾಸ್ತನ್ಮ್| 

ಸತುತಾವ ಪರಣಮಯ ತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಶ್್ ರೀತತಕ್ಾಮ ಸ್ತಿತಃ ಸತರ್ೈಃ॥1,2.30॥ 
ಅಸಾಮಕಂ ಮಧ್ಯತ್ ೀ ರತದ್ರ ಉವಾಚ ಪರಮೀಶವರಮ್| 

ಸಾರಾನಾುಾರತರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪೃಷ್ಟವಾಂಸುಂ ಪರಣಮಯ ವ್ೈ॥1,2.31॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 
ಯಥಾ ಪಪರಚಾ ಮಾಂ ವಾಯಸ ಸುಥಾಸೌ ಭಗವಾನ್ಭವಃ| 

ಪಪರಚಾ ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ೀವಾದ್ಯೈಃ ಶೃಣವತಾಮಮರ್ೈಃ ಸಹ॥1,2.32॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 
ಹರ್ೀ ಕಥಯ ದ್ೀವ್ೀಶ ! ದ್ೀವದ್ೀವಃ ಕ ಈಶವರಃ| 

ಕ್್ ೀ ಧ್್ಯೀಯಃ ಕಶಾ ವ್ೈ ಪೂಜಯಃ ಕ್್ೈವರಾತ್ೈ ಸತುಷ್ಯತ್ೀ ಪರಃ॥1,2.33॥ 
ಕ್್ೈಧ್ಾಮೈಾಃ ಕ್್ೈಶಾ ನಿಯಮೈಃ ಕರ್ಾ ವಾ ಧ್ಮಾಪೂಜರ್ಾ| 

ಕ್್ೀನಾಚಾರ್ೀಣ ತತಷ್ಟಃ ಸಾಯರ್ತೆಂ ತದ್ ರಪಂ ಚ ತಸಯ ವ್ೈ॥1,2.34॥ 
ಕಸಾಮದ್ದೀವಾಜಜಗಜಾಜತಂ ಜಗತಾಾಲಯತ್ೀ ಚಕಃ| 

ಕೀದ್ೃಶ್ೈರವತಾರ್ೈಶಾ ಕಸ್ತಮನಾಯರ್ತ ಲಯಂ ಜಗತ್॥1,2.35॥ 
ಸಗಾಶಾ ಪರರ್ತಸಗಾಶಾ ವಂಶ್್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ| 

ಕಸಾಮದ್ದೀವಾತರವತಾನ್ುೀ ಕಸ್ತಮಮನ್ನೀತತರರ್ತಷಠತಮ್॥1,2.36॥ 
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ಏತತ್ವಾಂ ಹರ್ೀ ! ಬ ರಹಿ ಯಚಾಾನ್ಯದ್ಪ ಕಞ್ಾನ್| 

ಪರಮೀಶವರಮಾಹಾತಯಂ ಯತಕುಯೀಗಾದಿಕಂ ತಥಾ॥1,2.37॥ 
ತಥಾಷಾಟದ್ಶ ವಿದಾಯಶಾ ಹರಿೀ ರತದ್ರಂ ತತ್ ೀಽಬರವಿೀತ್| 

ಹರಿರತವಾಚ| 

ಶೃಣತ ರತದ್ರ ! ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಬರಹಮಣಾ ಚ ಸತರ್ೈಃ ಸಹ॥1,2.38॥ 
ಅಹಂ ಹಿ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಾಲ್ ೀಕ್್ೀಶವರ್ೀಶವರಃ| 

ಅಹಂ ಧ್್ಯೀಯಶಾ ಪೂಜಯಶಾ ಸತುತ್ ಯೀಹಂ ಸುರ್ತಭಃ ಸತರ್ೈಃ॥1,2.39॥ 
ಅಹಂ ಹಿ ಪೂಜಿತ್ ೀ ರತದ್ರ ! ದ್ದಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ನಿಯಮೈಶಾ ವರತ್ೈಸತುಷ್ಟ ಆಚಾರ್ೀಣ ಚ ಮಾನ್ವ್ೈಃ॥1,2.40॥ 
ಜಗರ್ತಿತ್ೀರಹಂ ಬೀಜಂ ಜಗತೆತಾಾ ತವಹಂ ಶ್ವ !| 

ದ್ತಷ್ಟನಿಗರಹಕತಾಾ ಹಿ ಧ್ಮಾಗ್ ೀಪಾು ತವಹಂ ಹರ !॥1,2.41॥ 
ಅವತಾರ್ೈಶಾ ಮತಾ್ಯದ್ಯೈಃ ಪಾಲರ್ಾಮಯಖಿಲಂ ಜಗತ್| 

ಅಹಂ ಮನಾರಶಾ ಮನಾರಥಾಃ ಪೂಜಾಧ್ಾಯನ್ಪರ್ ೀ ಹಯಹಮ್॥1,2.42॥ 
ಸವಗಾಾದಿೀನಾಂ ಚ ಕತಾಾಹಂ ಸವಗಾಾದಿೀನ್ಯಹಮೀವ ಚ| 

ಯೀಗಿೀ ಯೀಗ್ ೀಹಮೀವಾದ್ಯಃ ಪುರಾಣಾನ್ಯಹಮೀವಚ॥1,2.43॥ 
ಜ್ಞಾತಾ ಶ್್ ರೀತಾ ತಥಾ ಮನಾು ವಕ್ಾು ವಕುವಯಮೀವ ಚ| 

ಸವಾಃ ಸವಾಾತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀವೀ ಭತಕುಮತಕುಕರಃ ಪರಃ॥1,2.44॥ 
ಧ್ಾಯನ್ಂ ಪೂಜ್ ೀಪಹಾರ್ ೀಽಹಂ ಮಣಾಲಾನ್ಯಹಮೀವ ಚ| 

ಇರ್ತಹಾಸಾನ್ಯಹಂ ರತದ್ರ ! ಸವಾವ್ೀದಾ ಹಯಹಂ ಶ್ವ !॥1,2.45॥ 
ಸವಾಜ್ಞಾನಾನ್ಯಹಂ ಶರ್ಭೀ ! ಬರಹಾಮತಾಮಹಮಹಂ ಶ್ವ !| 

ಅಹಂ ಬರಹಾಮ ಸವಾಲ್ ೀಕಃ ಸವಾದ್ೀವಾತಮಕ್್ ೀ ಹಯಹಮ್॥1,2.46॥ 
ಅಹಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ದಾಚಾರ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾಽಹಂ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಹಯಹಮ್| 

ವಣಾಾಶರಮಾಸುಥಾ ಚಾಹಂ ತದ್ಧರ್ೀಾಽಹಂ ಪುರಾತನ್ಃ॥1,2.47॥ 
ಯರ್ೀಽಹಂ ನಿಯರ್ೀ ರತದ್ರ ! ವರತಾನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ| 

ಅಹಂ ಸ ಯಾಸುಥಾ ಚನ್ ದರೀ ಮಙ್ಖುಲಾದಿೀನ್ಯಹಂ ತಥಾ॥1,2.48॥ 
ಪುರಾ ಮಾಂ ಗರತಡಃ ಪಕ್ಷಿೀ ತಪಸಾರಾಧ್ಯದ್ತಭವಿ| 

ತತಷ್ಟ ಊಚ್ೀ ವರಂ ಬ ರಹಿ ಮತ್ ುೀ ವವ್ರೀ ವರಂ ಸ ತತ॥1,2.49॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮಮ ಮಾತಾ ಚ ವಿನ್ತಾ ನಾಗ್ೈದಾಾಸ್ತೀಕೃತಾ ಹರ್ೀ| 

ಯಥಾಹಂ ದ್ೀವ ತಾಞ ಜ್ತಾವ ಚಾಮೃತಂ ಹಾಯನ್ರ್ಾಮಿ ತತ್॥1,2.50॥ 
ದಾಸಾಯದಿವರ್ೀಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಿ ಯಥಾಹಂ ವಾಹನ್ಸುವ| 

ಮಹಾಬಲ್ ೀ ಮಹಾವಿೀಯಾಃ ಸವಾಜ್ಞ್ ೀ ನಾಗದಾರಣಃ॥1,2.51॥ 
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ಪುರಾಣಸಂಹಿತಾಕತಾಾ ಯಥಾಹಂ ಸಾಯಂ ತಥಾ ಕತರತಂ| 
ವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಯಥಾ ತವಯೀಕುಂ ಗರತಡ ತಥಾ ಸವಾಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,2.52॥ 
ನಾಗದಾಸಾಯನಾಮತರಂ ತವಂ ವಿನ್ತಾಂ ರ್ೀಕ್ಷಯಿಷ್ಯಸ್ತ| 

ದ್ೀವಾದಿೀನ್್ಕಲಾಞ ಜ್ತಾವ ಚಾಮೃತಂ ಹಾಯನ್ಯಿಷ್ಯಸ್ತ॥1,2.53॥ 
ಮಹಾಬಲ್ ೀ ವಾಹನ್ಸುಾಂ ಭವಿಷ್ಯಸ್ತ ವಿಷಾದ್ಾನ್ಃ| 

ಪುರಾಣಂ ಮತರಸಾದಾಚಾ ಮಮ ಮಾಹಾತಯವಾಚಕಮ್॥1,2.54॥ 
ಯದ್ತಕುಂ ಮತ್ಾರ ಪಂ ಚ ತವ ಚಾವಿಭಾವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಗಾರತಡಂ ತವ ನಾಮಾನ ತಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಖಾಯರ್ತಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ॥1,2.55॥ 
ಯಥಾಹಂ ದ್ೀವದ್ೀವಾನಾಂ ಶ್ರೀಃ ಖಾಯತ್ ೀ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ತಥಾ ಖಾಯರ್ತಂ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಗಾರತಡಂ ಗಾರತಡ್ೈಷ್ಯರ್ತ॥1,2.56॥ 
ಯಥಾಹಂ ಕೀತಾನಿೀಯೀಽಥ ತಥಾ ತವಂ ಗರತಡಾತಮನಾ| 

ಮಾಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಪಕ್ಷಿಮತಖ್ಯೀದ್ಂ ಪುರಾಣಂ ಗದ್ ಗಾರತಡಮ್॥1,2.57॥ 
ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಗರತಡ್ ೀ ರತದ್ರ ! ಕಶಯಪಾರ್ಾಹ ಪೃಚಾತ್ೀ| 

ಕಶಯಪೀ ಗಾರತಡಂ ಶತರತಾವ ವೃಕ್ಷಂ ದ್ಗಧಮಜಿೀವಯತ್॥1,2.58॥ 
ಸವಯಂ ಚಾನ್ಯಮನಾ ಭ ತಾವ ವಿದ್ಯರ್ಾನಾಯನ್ಯ ಜಿೀವಯತ್| 
ಯಕ್ಷಿ ಓಂಉಂಸಾವಹಾಜಾಪೀ ವಿದ್ಯಯಂ ಗಾರತಡಿೀ ಪರಾ| 

ಗರತಡ್ ೀಕುಂ ಗಾರತಡಂ ಹಿ ಶೃಣತ ರತದ್ರ ! ಮದಾತಮಕಮ್॥1,2.59॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ 

ಶ್ರೀಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣ್ ೀತಾರ್ತುನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-2[59]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-3॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
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ಇರ್ತ ರತದಾರಬಜಜ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಶತಶಾರವ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮತನಿಃ| 

ವಾಯಸ್ ೀ ವಾಯಸಾದ್ಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೀಹಂ ತ್ೀ ಶೌನ್ಕ ನ್ೈಮಿಷ್ೀ॥1,3.1॥ 
ಮತನಿೀನಾಂ ಶೃಣವತಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸಗಾಾದ್ಯಂ ದ್ೀವಪೂಜನ್ಮ್| 

ರ್ತೀಥಾಂ ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶಂ ಚ ಮನ್ವನ್ುರಮಿಹ್ ೀಚಯತ್ೀ॥1,3.2॥ 
ವಣಾಾಶರಮಾದಿಧ್ಮಾಾಶಾ ದಾನ್ರಾಜಾದಿಧ್ಮಾಕ್ಾಃ| 

ವಯವಹಾರ್ ೀ ವರತಂ ವಂಶಾ ವ್ೈದ್ಯಕಂ ಸನಿದಾನ್ಕಮ್॥1,3.3॥ 
ಅಙ್ಕುನಿ ಪರಲಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾಥಾಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಸಪರಪಞ್ಾಂ ನಿಷ್ರಪಞ್ಾಂ ಕೃತಂ ವಿಷ್ ಣೀನಿಾಗದ್ಯತ್ೀ॥1,3.4॥ 
ಪುರಾಣ್ೀ ಗಾರತಡ್ೀ ಸವಾಂ ಗರತಡ್ ೀ ಭಗವಾನ್ಥ| 

ವಾಸತದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ಸಾಮಥಾಯಾರ್ತಶಯೈಯತಾತಃ॥1,3.5॥ 
ಭತತಾವ ಹರ್ೀವಾಾಹನ್ಂ ಚ ಸಗಾಾದಿೀನಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ದ್ೀವಾನಿವಜಿತಯ ಗರತಡ್ ೀ ಹಯಮೃತಾಹರಣಂ ತಥಾ॥1,3.6॥ 
ಚಕ್್ರೀ ಕ್ಷತಧ್ಾ ಹೃತಂ ಯಸಯ ಬರಹಾಮಣಾಮತದ್ರ್ೀ ಹರ್ೀಃ| 

ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸೃತಮಾತ್ರೀಣ ನಾಗಾನಿದೀನಾಂ ಚ ಸಙ್ಖಷಯಃ॥1,3.7॥ 
ಕಶಯಪೀ ಗಾರತಡಾದ್ವೃಕ್ಷಂ ದ್ಗಧಂ ಚಾಜಿೀವಯದ್ಯತಃ| 

ಗರತಡಃ ಸ ಹರಿಸ್ುೀನ್ ಪರೀಕುಂ ಶ್ರೀಕಶಯಪಾಯ ಚ॥1,3.8॥ 
ತಚಿಾರೀಮದಾರರತಡಂ ಪುಣಯಂ ಸವಾದ್ಂ ಪಠತಸುವ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ವಾಯಸಂ ನ್ಮಸೃತಯ ಶೃಣತ ಶೌನ್ಕ ತದ್ಯಥಾ॥1,3.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ ವಿಷ್ಯನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮ ತೃರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-3[9]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-4॥ 

ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 
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ಸಗಾಶಾ ಪರರ್ತಸಗಾಶಾ ವಂಶ್್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ| 

ವಂಶಾನ್ತಚರಿತಂ ಚ್ೈವ ಏತದ್ ್ರಹಿ ಜನಾದ್ಾನ್॥1,4.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
ಶೃಣತ ರತದ್ರ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಗಾಾದಿೀನಾಾಪನಾಶನಾಮ್| 

ಸಗಾಸ್ತಿರ್ತಲರ್ಾನಾುಂ ತಾಂ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕರೀಡಾಂ ಪುರಾತನಿೀಮ್॥1,4.2॥ 
ನ್ರನಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನಿರಞ್ಜನ್ಃ| 

ಪರಮಾತಾಮ ಪರಂ ಬರಹಮ ಜಗಜಜನಿಲರ್ಾದಿಕೃತ್॥1,4.3॥ 
ತದ್ೀತತ್ವಾಮೀವ್ೈತವದಯಕ್ಾುವಯಕುಸವರ ಪವತ್| 

ತಥಾ ಪುರತಷ್ರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾಲರ ಪ್ೀಣ ಚ ಸ್ತಿತಮ್॥1,4.4॥ 
ವಯಕುಂ ವಿಷ್ತಣಸುಥಾವಯಕುಂ ಪುರತಷ್ಃ ಕ್ಾಲ ಏವ ಚ| 

ಕರೀಡತ್ ೀ ಬಾಲಕಸ್ಯೀವ ಚ್ೀಷಾಟಸುಸಯ ನಿಶಾಮಯ॥1,4.5॥ 
ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ ೀ ಧ್ಾತಾ ತವನ್ನ್ುಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ| 

ತಸಾಮದ್ಭವರ್ತ ಚಾವಯಕುಂ ತಸಾಮದಾತಾಮಪ ಜಾಯತ್ೀ॥1,4.6॥ 
ತಸಾಮಹತದಿಧಮಾನ್ಸುಸಾಮತುತಃ ಖ್ಂ ಪವನ್ ಸುತಃ| 

ತಸಾಮತ್ುೀಜಸುತಸಾುಾಪಸುತ್ ೀ ಭ ಮಿಸುತ್ ೀಽಭವತ್॥1,4.7॥ 
ಅಣ್ ಾೀ ಹಿರಣಮಯೀ ರತದ್ರ ತಸಾಯನ್ುಃ ಸವಯಮೀವ ಹಿ| 

ಶರಿೀರಗರಹಣಂ ಪೂವಾಂ ಸೃಷ್ಟಯಥಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಪರಭತಃ॥1,4.8॥ 
ಬರಹಾಮ ಚತತಮತಾಖ್ ೀ ಭ ತಾವ ರಜ್ ೀಮಾತಾರಧಿಕಃ ಸದಾ| 

ಶರಿೀರಗರಹಣಂ ಕೃತಾವಸೃಜದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್॥1,4.9॥ 
ಅಣಾಸಾಯನ್ುಜಾಗತ್ವಾಂ ಸದ್ೀವಾಸತರಮಾನ್ತಷ್ಮ್| 

ಸರಷಾಟ ಸೃಜರ್ತ ಚಾತಾಮನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಪಾಲಯಂ ಚ ಪಾರ್ತ ಚ॥1,4.10॥ 
ಅಪಸಂಹಿರಯತ್ೀ ಚಾನ್ುೀ ಸಂಹತಾಾ ಚ ಸವಯಂ ಹರ| 

ಬರಹಾಮ ಭ ತಾವಸೃಜದಿವಷ್ತಣಜಾಗತಾಾರ್ತ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್॥1,4.11॥ 
ರತದ್ರರ ಪೀ ಚ ಕಲಾಾನ್ುೀ ಜಗತ್ಂಹರತ್ೀಽಖಿಲಮ್| 

ಬರಹಾಮ ತತ ಸೃಷಟಕ್ಾಲ್ೀಽಸ್ತಮಞ್ಜಮಧ್ಯಗತಾಂ ಮಹಿೀಮ್॥1,4.12॥ 
ದ್ಂಷ್ ಟಯೀದ್ಧರರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ವಾರಹಿೀಮಾಸ್ತಿತಸುನ್ ಮ್| 

ದ್ೀವಾದಿಸಗಾಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ಸಙ್ಷೀಪಾಚಾೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ !॥1,4.13॥ 
ಪರಥರ್ೀ ಮಹತಃ ಸಗ್ ೀಾ ವಿರ ಪೀ ಬರಹಮಣಸತು ಸಃ| 

ನ್ನಾಮತಾರಣಾಂ ದಿವರ್ತೀಯಸತು ಭ ತಸಗ್ ೀಾ ಹಿ ಸ ಸೃತಃ॥1,4.14॥ 
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸೃರ್ತೀಯಸತು ಸಗಾಸ್ುಾೈನಿದರಯಕಃ ಸೃತಃ| 

ಇತ್ಯೀಷ್ ಪಾರಕೃತಃ ಸಗಾಃ ಸಮ ಭತ್ ೀ ಬತದಿಧಪೂವಾಕಃ॥1,4.15॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

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

 

ಮತಖ್ಯಸಗಾಶಾತತಥಾಸತು ಮತಖಾಯ ವ್ೈ ಸಾಿವರಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ರ್ತಯಾಕ್್ ್ರೀತಾಸತು ಯಃ ಪರೀಕುಸ್ತುಯಾಗ್ ಯೀನ್ಯಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,4.16॥ 
ತದ್ ಧ್ವಾಸ್ ುೀತಸಾಂ ಷ್ಷ್ ಠೀ ದ್ೀವಸಗಾಸತು ಸ ಸೃತಃ| 

ತತ್ ೀರ್ಽವಾಕ್್ ್ರೀತಸಾಂ ಸಗಾಃ ಸಪುಮಃ ಸ ತತ ಮಾ ನ್ತಷ್ಃ॥1,4.17॥ 
ಅಷ್ಟರ್ೀಽನ್ತಗರಹಃ ಸಗಾಃ ಸಾರ್ತುಾಕಸಾುಮಸಸತು ಸಃ| 

ಪಞ್ೈತ್ೀ ವ್ೈಕೃತಾಃ ಸಗಾಾಃ ಪಾರಕೃತಾಸತು ತರಯಃ ಸೃತಾಃ॥1,4.18॥ 
ಪಾರಕೃತ್ ೀ ವ್ೈಕೃತಶಾಾಪ ಕ್ೌಮಾರ್ ೀ ನ್ವಮಃ ಸೃತಃ| 

ಸಾಿವರಾನಾುಃ ಸತರಾದಾಯಸತು ಪರಜಾ ರತದ್ರ ! ಚತತವಿಾಧ್ಾಃ॥1,4.19॥ 
ಬರಹಮಣಃ ಕತವಾತಃ ಸೃಷಟಂ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಮಾನ್ಸಾಃ ಸತತಾಃ| 

ತತ್ ೀ ದ್ೀವಾಸತರಪತೄನಾಮನ್ತಷಾಂಶಾ ಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,4.20॥ 
ಸ್ತಸೃಕ್ಷತರಮಾಭಂಸ್ಯೀತಾನಿ ಸವಮಾತಾಮನ್ಮಯ ಯತಜತ್| 

ವಯಕ್ಾುತಮನ್ಸುರ್ೀಮಾತಾರದ್ತದಿರಕ್ಾುಸುತರಜಾಪತ್ೀಃ॥1,4.21॥ 
ಸ್ತಸೃಕ್ಷ್ೀಜಾಘನಾತ ಾವಾಮಸತರಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ತತಃ| 

ಉತ್ಸಜಾ ತತಸಾುಂ ತತ ತರ್ೀಮಾತಾರರ್ತಮಕ್ಾಂ ತನ್ ಮ್॥1,4.22॥ 
ತರ್ೀಮಾತಾರ ತನ್ತಸಯಕ್ಾು ಶಙ್ಖೆರಾಭ ದಿವಭಾವರಿೀ| 

ಯಕ್ಷ್ ೀಪಕ್ಷಾಂಸ್ತ ತದ್ದೀಹ್ೀ ಪರೀರ್ತಮಾಪುಸುತಃ ಸತರಾಃ॥1,4.23॥ 
ಸತ್ ುಾೀದಿರಕ್ಾುಸತು ಮತಖ್ತಃ ಸಮ ಭತಾ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಹರ !| 

ಸತುಾಪಾರರ್ಾ ತನ್ತಸ್ುೀನ್ ಸನ್ಯಕ್ಾು ಸಾಪಯಭ ದಿದನ್ಮ್॥1,4.24॥ 
ತತ್ ೀ ಹಿ ಬಲ್ಲನ್ ೀ ರಾತಾರವಸತರಾ ದ್ೀವತಾ ದಿವಾ| 

ಸತುಾಮಾತಾರಂ ತನ್ತಂ ಗೃಹಯ ಪತರಶಾ ತತ್ ೀಽಭವನ್॥1,4.25॥ 
ಸಾ ಚ್ ೀತ್ೃಷಾಟಭವತ್ನಾಧಯ ದಿನ್ನ್ಕ್ಾುನ್ುರಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ರಜ್ ೀಮಾತಾರಂ ತನ್ತಂ ಗೃಹಯ ಮನ್ತಷಾಯಸುಾಭವಂಸುತಃ॥1,4.26॥ 
ಸಾ ತಯಕ್ಾು ಚಾಭವಜ್ ಜಯೀತಾ್ಾ ಪಾರಕ್ನಾಧಯ ರ್ಾಭಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಜ್ ಯೀತಾ್ಾ ರಾತರಯಹನಿೀ ಸನಾಧಯ ಶರಿೀರಾಣಿ ತತ ತಸಯ ವ್ೈ॥1,4.27॥ 
ರಜ್ ೀಮಾತಾರಂ ತನ್ತ ಗೃಹಯ ಕ್ಷತದ್ಭ ತ್ ೆೀಪ ಏವ ಚ| 

ಕ್ಷತತೃಟಾಷಮಾ ಅಮೃಗಭಕ್ಷಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ರಕ್ಷಣಾಚಾ ಯೀ॥1,4.28॥ 
ಯಕ್ಷಾಖಾಯ ಜಕ್ಷಣಾಜ್ಜಞೀರ್ಾಃ ಸಪಾಾ ವ್ೈ ಕ್್ೀಶಸಪಾಣಾತ್| 

ಜಾತಾಃ ಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ಭ ತಾಸ್ುೀ ಗನ್ಧವಾಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ತತಃ॥1,4.29॥ 
ಗಾಯನ್ ುೀ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ವಾಚಂ ಗನ್ಧವಾಾಪ್ರಸಶಾ ಯೀ| 

ಸವಗಾಂ ದೌಯವಾಕ್ಷಸಶಾಕ್್ರೀ ಸತಖ್ತ್ ೀಽಜಾಃ ಸ ಮತಷ್ಟವಾನ್॥1,4.30॥ 
ಸೃಷ್ಟವಾನ್ತದ್ರಾದಾರಶಾ ಪಾಶಾವಾಭಾಯಂ ಚ ಪರಜಾಪರ್ತಃ| 

ಪದಾಯಭಂ ಚ್ೈವಾನ್ಯಮಾತಙ್ಕುನ್ಮಹಿಷ್ ೀಷಾಾವಿಕ್ಾಂಸುಥಾ॥1,4.31॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

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

 

ಓಪಧ್ಯಃ ಫಲಮ ಲ್ಲನ್ ಯೀ ರ್ ೀಮಭಯಸುಸಯ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ| 

ಗೌರಜಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಮೀಧ್್ ಯೀ ಹಯಶಾವಶವತರಗದ್ಾಭಾಃ॥1,4.32॥ 
ಏತಾನಾುರಮಾಯನ್ಾಶ್ನಾರಹತರಾರಣಾಯಂಶಾ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ಶಾವಪದ್ಂ ದಿವಖ್ತರಂ ಹಸ್ತುವಾನ್ರಾಃ ಪಕ್ಷಿಪಞ್ಾಮಾಃ॥1,4.33॥ 
ಔದ್ಕ್ಾಃ ಪಶವಃ ಷ್ಷಾಠಃ ಸಪುಮಾಶಾ ಸರಿೀಸೃಪಾಃ| 

ಪೂವಾಾದಿಭ್ ಯೀ ಮತಖ್ೀಭಯಸತು ಋಗ್ವೀದಾದಾಯಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ॥1,4.34॥ 
ಆಸಾಯದ್ವೈ ಬಾರಹಮಣಾ ಜಾತಾ ಬಾಹತಭಾಯಂ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಊರತಭಾಯಂ ತತ ವಿಶಃ ಸೃಷಾಟಃ ಶ್ದ್ರಃ ಪದಾಯಭಮ ಜಾಯತ॥1,4.35॥ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಶಾಕರಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಜನ್ಮನಾಮ್| 

ಮಾರತತಂ ಚ ವಿಶಾಂ ಸಾಿನ್ಂ ಗಾನ್ಧವಾಂ ಶ್ದ್ರಜನ್ಮನಾಮ್॥1,4.36॥ 
ಬರಹಮಚಾರಿವರತಸಾಿನಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಪಾರಜಾಪತಯಂ ಗೃಹಸಾಿನಾಂ ಯಥಾವಿಹಿತಕ್ಾರಿಣಾಮ್॥1,4.37॥ 
ಸಾಿನ್ಂ ಸಪುಋಷೀಣಾಂ ಚ ತಥ್ೈವ ವನ್ವಾಸ್ತನಾಮ್| 

ಯರ್ತೀನಾಮಕ್ಷಯಂ ಸಾಿನ್ಂ ಯದ್ೃಚಾಾಗಾಮಿನಾಂ ಸದಾ॥1,4.38॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ ಸೃಷಟವಣಾನ್ಂ ನಾಮ 

ಚತತಥ್ ೀಾಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-4-[38]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-5॥ 
ಇರಿರತವಾಚ| 

ಕೃತ್ವೀಹಾಮತತರಸಂಸಾಿನ್ಂ ಪರಜಾಸಗಾಂ ತತ ಮಾನ್ಸಮ್| 

ಅಥಾಮೃಜತರಜಾಕತೄಾನಾಭನ್ಸಾಂಸುನ್ರ್ಾನ್ರಭತಃ॥1,5.1॥ 
ಧ್ಮಾಂ ರತದ್ರಂ ಮನ್ತಂ ಚ್ೈವ ಸನ್ಕಂ ಚ ಸನಾತನ್ಮ್| 

ಭೃಗತಂ ಸನ್ತತೆಮಾರಂ ಚ ರತಚಿಂ ಶರದಾಧಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,5.2॥ 
ಮರಿೀಚಿಮತರಯಙ ು್ರಸೌ ಪುಲಸಯಂ ಪುಲಹಂ ಕರತತಮ್| 

ವಸ್ತಷ್ಠಂ ನಾರದ್ಂ ಚ್ೈವ ಪತೄನ್್ಹಿಾಷ್ದ್ಸುಥಾ॥1,5.3॥ 
ಅಗಿನಷಾವತಾುಂಶಾ ಕವಾಯದಾನಾಜಯಪಾಂಶಾ ಸತಕ್ಾಲ್ಲನ್ಃ| 

ಉಪಹ ತಾಂಸುಥಾ ದಿೀಪಾಯಂ (ಪಾರ) ಸ್ತರೀಂಶಾ ಮ ರ್ತಾವಿವಜಿಾತಾನ್॥1,5.4॥ 
ಚತತರ್ ೀ ಮ ರ್ತಾಯತಕ್ಾುಂಶಾ ಅಙ್ಖತುಷಾಠದ್ದಕ್ಷಮಿೀಶವರಮ್| 

ವಾಮಾಂ ಗತಷಾಠತುಸಯ ಭಾರ್ಾಾಮಸೃಜತಾದ್ಮಸಮಭವಃ॥1,5.5॥ 
ತಸಾಯಂ ತತ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ದ್ತಹಿತರಃ ಶತಭಾಃ| 

ದ್ದೌ ತಾ ಬರಹಮಪುತ್ರೀಭಯಃ ಸರ್ತೀಂ ರತದಾರಯ ದ್ತುವಾನ್॥1,5.6॥ 
ರತದ್ರ ಪುತಾರ ಬಭ ವುಹಿಾ ಅಸಙ್ಕ್ಯತಾ ಮಹಾಬಲಾಃ| 

ಭೃಗವ್ೀ ಚ ದ್ದೌ ಖಾಯರ್ತಂ ರ ಪ್ೀಣಾಪರರ್ತಮಾಂ ಶತಭಾಮ್॥1,5.7॥ 
ಭೃಗ್ ೀಧ್ಾಾತಾವಿಧ್ಾತಾರೌ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಸಾ ಶತಭಾ| 

ಶ್ರಯಂ ಚ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಪರ್ತನೀ ನಾರಾಯಣಸಯ ರ್ಾ॥1,5.8॥ 
ತಸಾಯಂ ವ್ೈ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಬಲ್ ೀನಾಮದೌ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ಆಯರ್ತನಿಾಯರ್ತಶ್ೈವ ಮನ್ ೀಃ ಕನ್ಯೀ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥1,5.9॥ 
ಧ್ಾತಾವಿಧ್ಾತ್ ರೀಸ್ುೀ ಭಾಯೀಾ ತಯೀಜಾಾತೌ ಸತತಾವುಭೌ| 

ಪಾರಣಶ್ೈವ ಮೃಕಣತಾಶಾ ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯೀ ಮೃಕಣತಾತಃ॥1,5.10॥ 
ಪರ್ತನ ಮರಿೀಚ್ೀಃ ಸಮ ಭರ್ತಃ ಪೌಣಾಮಾಸಮಸ ಯತ| 

ವಿರಜಾಃ ಸವಾಗಶ್ೈವ ತಸಯ ಪುತೌರ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥1,5.11॥ 
ಸೃತ್ೀಶಾಾಂಙ ು್ರಸಃ ಪುತಾರಃ ಪರಸ ತಾಃ ಕನ್ಯಕ್ಾಸುಥಾ| 

ಸ್ತನಿೀವಾಲ್ಲೀ ಕತಹ ಶ್ೈವ ರಾಕ್ಾ ಚಾನ್ತಮರ್ತಸುಥಾ॥1,5.12॥ 
ಅನ್ಸ ರ್ಾ ತಥ್ೈವಾತ್ರೀಜಾಜ್ಞ್ೀ ಪುತಾರನ್ಕಲಮಷಾನ್| 

ಸ್ ೀಮಂ ದ್ತವಾಾಸಸಂ ಚ್ೈವ ದ್ತಾುತ್ರೀಯಂ ಚ ಯೀಗಿನ್ಮ್॥1,5.13॥ 
ಪರೀತಾಯಂ ಪುಲಸಯಭಾರ್ಾಾರ್ಾಂ ದ್ತ್ ುೀಲ್ಲಸುತತ್ತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಕಮಾಶಶಾಾಥಾವಿೀರಶಾ ಸಹಿಷ್ತಣಶಾ ಸತತತರಯಮ್॥1,5.14॥ 
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ಕ್ಷಮಾ ತತ ಸತಷ್ತವ್ೀ ಭಾರ್ಾಾ ಪುಲಹಸಯ ಪರಜಾಪತ್ೀಃ| 

ಕರತ್ ೀಶಾ ಸತಮರ್ತಭಾಾರ್ಾಾ ಬಾಲಖಿಲಾಯನ್ಸ ಯತ॥1,5.15॥ 
ಷ್ಷಟರ್ಾಾನಿ ಸಹಸಾರಣಿ ಋಷೀಣಾಮ ಧ್ಾರ್ೀತಸಾಮ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಪವಾಮಾತಾರಣಾಂ ಜವಲದಾಭಸೆರವಚಾಸಾಮ್॥1,5.16॥ 
ಊಜಾಾರ್ಾಂ ತತ ವಸ್ತಷ್ಟಸಯ ಸಪಾುಜಾಯನ್ು ವ್ೈ ಸತತಾಃ| 

ರಜ್ ೀಗಾತ್ ರೀಧ್ಾಬಾಹತಶಾ ಶರಣಶಾಾನ್ಘಸುಥಾ॥1,5.17॥ 
ಸತತಪಾಃ ಶತಕರ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಸಪುಷ್ಾಯೀಽಮಲಾಃ| 

ಸಾವಹಾಂ ಪಾರದಾತ್ ದ್ಕ್ಷ್ ೀಽಪ ಶಶರಿೀರಾಯ ವಹನಯೀ॥1,5.18॥ 
ತಸಾಮತಾ್ಾಹಾ ಸತತಾಂಲ್ಿೀಭ್ೀ ರ್ತರೀನ್ತದಾರೌಜಸ್ ೀ ಹರ !| 

ಫಾವಕಂ ಪವಮಾನ್ಂ ಚ ಶತಚಿಂ ಚಾಪ ಜಲಾಶ್ನ್ಃ॥1,5.19॥ 
ಪತೃಭಯಶಾ ಸವಧ್ಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ಮೀನಾಂ ವ್ೈತರಣಿೀಂ ತಥಾ| 

ತ್ೀ ಉಭ್ೀ ಬರಹಮವಾದಿನೌಯ ಮೀನಾರ್ಾಂ ತತ ಹಿಮಾಚಲಃ॥1,5.20॥ 
ಮೈನಾಕಂ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಗೌರಿೀಂ ಪೂವಾಂ ತತ ರ್ಾ ಸರ್ತೀ| 

ತತ್ ೀ ಬರಹಾಮತಮಸಮ ಭತಂ ಪೂವಾಂ ಸಾವಯಮತಭವಂ ಪರಭತಃ॥1,5.21॥ 
ಆತಾಮನ್ಮೀವ ಕೃತವಾನ್ರಜಾಪಾಲಯಂ ಮನ್ತಂ ಹರ !| 

ಶತರ ಪಾಂ ಚ ತಾಂ ನಾರಿೀಂ ತಪೀನಿಹತಕಲಮಷಾಮ್॥1,5.22॥ 
ಸಾವಯಮತಭವೀ ಮನ್ತದ್ೀಾವಃ ಪರ್ತನತ್ವೀ ಜಗೃಹ್ೀ ವಿಭತಃ| 

ತಸಾಮಚಾ ಪುರತಷಾದ್ದೀವಿೀ ಶತರ ಪಾ ವಯಜಾಯತ॥1,5.23॥ 
ಪರಯವರತ್ ೀತಾುನ್ಪಾದೌ ಪರಸ ತಾಯಕ ರ್ತಸಞ ಜ್ಞೀತ್ೀ| 

ದ್ೀವಹ ರ್ತಂ ಮನ್ತಸಾುಸತ ಆಕ ರ್ತಂ ರತಚಯೀ ದ್ದೌ॥1,5.24॥ 
ಪರಸ ರ್ತಂ ಚ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಾಯ ದ್ವಹ ರ್ತಂ ಚ ಕದ್ಾಮೀ| 

ರತಚ್ೀಯಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭ ದ್ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಾಂ ಚ ಯಜ್ಞತಃ॥1,5.25॥ 
ಅಭವನಾದಾದ್ಶ ಸತತಾ ರ್ಾಮಾ ನಾಮ ಮಹಾಬಲಾಃ| 

ಚತತವೀಾಶರ್ತಕನಾಯಶಾ ಸೃಷ್ಟವಾನ್ದಕ್ಷ ಉತುಮಾಃ॥1,5.26॥ 
ಶರದಾಧ ಚಲಾ ಧ್ೃರ್ತಸತುಷಟಃ ಪುಷಟಮೀಾಧ್ಾ ಕರರ್ಾ ತಥಾ| 

ಬತದಿಧಲಾಜಾಜ ವಪುಃ ಶಾನಿುರೃದಿಧಃ ಕೀರ್ತಾಸುಾಯೀದ್ಶ್ೀ॥1,5.27॥ 
ಪತನಯಥಾಂ ಪರರ್ತಜಗಾರಹ ಧ್ರ್ೀಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿೀಪರಭತಃ| 

ಖ್ಯರ್ತಃ ಸತಯಥ ಸಮ ಭರ್ತಃ ಸೃರ್ತಃ ಪರೀರ್ತಃ ಕ್ಷಮಾ ತಥಾ॥1,5.28॥ 
ಸನ್ನರ್ತಶಾಾನ್ಸ ರ್ಾ ಚ ಊಜಾಾ ಸಾವಹಾ ಸವಧ್ಾ ತಥಾ| 

ಭೃಘುಭಾವೀ ಮರಿೀಚಿಶಾ ತಥಾ ಚ್ೈವಾಙ ು್ರಾ ಮತನಿಃ॥1,5.29॥ 
ಪುಲಸಯಃ ಪುಲಹಶ್ೈವ ಕರತತಶಾಷಾವರಸುಥಾ| 

ಆರ್ತರವಾಸ್ತಷ್ ಠೀ ವಹಿನಶಾ ಪತರಶಾ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,5.30॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 29 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಖಾಯತಾಯದಾಯ ಜಗೃಹತಃ ಕನಾಯ ಮತನ್ಯೀ ಮತನಿಸತುಮಾಃ| 

ಶರದಾಧ ಕ್ಾಮಂ ಚಲಾ ದ್ಪಾಂ ನಿಯಮಂ ಧ್ೃರ್ತರಾತಮಜಮ್॥1,5.31॥ 
ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಚ ತಥಾ ತತಷಟಲ್ ೀಾಭಂ ಪುಷಟರಸ ಯತ| 

ಮೀಧ್ಾ ಶತರತಂ ಕರರ್ಾ ದ್ಣಾಂ ಲಯಂ ವಿನ್ಯಮೀವ ಚ॥1,5.32॥ 
ಬ್ ೀಧ್ಂ ಬತದಿಧಸುಥಾ ಲಜಾಜ ವಿನ್ಯಂ ವಪುರಾತಮಜಮ್| 

ವಯವಸಾಯಂ ಪರಜಜ್ಞ್ೀ ವ್ೈ ಕ್ಷ್ೀಮಂ ಶಾನಿುರಸ ಯತ॥1,5.33॥ 
ಸತಖ್ಮೃದಿಧಯಾಶಃ ಕೀರ್ತಾರಿತ್ಯೀತ್ೀ ಧ್ಮಾಸ ನ್ವಃ| 

ಕ್ಾಮಸಯ ಚ ರರ್ತಭಾಾರ್ಾಾ ತತತಾತ್ ರೀ ಹಷ್ಾ ಉಚಯತ್ೀ॥1,5.34॥ 
ಈಜ್ೀ ಕದಾಚಿದ್ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಹಯಮೀಧ್್ೀನ್ ದ್ಕ್ಷಕಃ| 

ತಸಯ ಜಾಮಾತರಃ ಸವ್ೀಾ ಯಜ್ಞಂ ಜಗತಮನಿಾಮನಿರತಾಃ॥1,5.35॥ 
ಭಾಯಾಭಃ ಸಹಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ರತದ್ರಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಸರ್ತೀಂ ವಿನಾ| 

ಅನಾಹ ತಾ ಸರ್ತೀ ಪಾರಪಾು ದ್ಕ್ಷ್ೀಣ್ೈವಾವಮಾನಿತಾ॥1,5.36॥ 
ತಯಕ್ಾು ದ್ೀಹಂ ಪುನ್ಜಾಾತಾ ಮೀನಾರ್ಾಂ ತತ ಹಿಮಾಲರ್ಾತ್| 

ಶರ್ಭೀಭಾಾರ್ಾಾಭವದೌರರಿೀ ತಸಾಯಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ವಿನಾಯಕಃ॥1,5.37॥ 
ಕತಮಾರಶ್ೈವ ಭೃಙ ು್ೀಶಃ ಕತರದ್ ಧೀ ರತದ್ರಃ ಪರತಾಪವಾನ್| 

ವಿಧ್ವಂಸಯ ಯಜ್ಞಂ ದ್ಕ್ಷಂ ತತ ತಂ ಶಶಾಪ ಪನಾಕಧ್ೃಕ್| 

ಧ್ತರವಸಾಯನ್ವಯಸಮ ಭತ್ ೀ ಮನ್ತಷ್ಯಸುಾಂ ಭವಿಷ್ಯಸ್ತ॥1,5.38॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪರಜಾಕತಾರಾದಿಸೃಷಟನಾಾಮ ಪಞ್ಾರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-5[38]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-6॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಉತಾುನ್ಪಾದಾದ್ಭವತತ್ರತಚಾಯಮತತುಮಃ ಸತತಃ| 

ಸತನಿೀತಾಯಂ ತತ ಧ್ತರವಃ ಪುತರಃ ಸ ಲ್ೀಭ್ೀ ಸಾಿನ್ಮತತುಮಮ್॥1,6.1॥ 
ಮತನಿಪರಸಾದಾದಾರಾಧ್ಯ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್| 

ಧ್ತರವಸಯ ತನ್ಯಃ ಶ್ಿಷಟಮಾಹಾಬಲಪರಾಕರಮಃ॥1,6.2॥ 
ತಸಯ ಪಾರಚಿೀನ್ವಹಿಾಸತು ಪುತರಸುಸಾಯಪುಯದಾರಧಿೀಃ| 

ದಿವಞ್ಜಯಸುಸಯ ಸತತಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ರಿಪುಃ ಸೃತಃ॥1,6.3॥ 
ರಿಪೀಃ ಪುತರಸುಥಾ ಶ್ರೀಮಾಂಶಾಾಕ್ಷತಷ್ಃ ಕೀರ್ತಾತ್ ೀ ಮನ್ತಃ| 

ರತರತಸುಸಯ ಸತತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಙ್ಖುಸುಸಾಯಪ ಚಾತಮಜಃ॥1,6.4॥ 
ಅಙ್ಖುಸಯ ವ್ೀಣಃ ಪುತರಸತು ನಾಸ್ತುಕ್್ ೀ ಧ್ಮಾವಜಿಾತಃ| 

ಅಧ್ಮಾಕ್ಾರಿೀ ವ್ೀಣ(ನ್) ಶಾ ಮತನಿಭಶಾ ಕತಶ್ೈಹಾತಃ॥1,6.5॥ 
ಊರತಂ ಮಮನ್ತಿಃ ಪುತಾರಥ್ೀಾ ತತ್ ೀಽಸಯ ತನ್ಯೀಽಭವತ್| 

ಹರಸ್ ವೀಽರ್ತಮಾತರಃ ಕೃಷಾಣಙ್್ ುೀ ನಿಷೀದ್ೀರ್ತ ತತ್ ೀಽಬತರವನ್॥1,6.6॥ 
ನಿಷಾದ್ಸ್ುೀನ್ ವ್ೈ ಜಾತ್ ೀ ಬನ್ಧಯಶ್ೈಲನಿವಾಸಕಃ| 

ತತ್ ೀಽಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಪಾಣಿಂ ಮಮನ್ತಿಃ ಸಹಸಾ ದಿವಜಾಃ॥1,6.7॥ 
ತಸಾಮತುಸಯ ಸತತ್ ೀ ಜಾತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಾನ್ಸರ ಪಧ್ೃಕ್| 

ಪುಥತರಿತ್ಯೀವನಾಮಾ ಸ ವ್ೀಣಪುತ್ ರೀ ದಿವಂ ಯರ್ೌ॥1,6.8॥ 
ದ್ತದ್ ೀಹ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ರಾಜಾ ಪರಜಾನಾಂ ಜಿೀವನಾಯ ಹಿ| 

ಅನ್ುಧ್ಾಾನ್ಃ ಪೃಥ್ ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ತಹವಿಧ್ಾಾನ್ಸುದಾತಮಜಃ॥1,6.9॥ 
ಪಾರಚಿೀನ್ವಹಸ್ುೀಾತತಾತರಃ ಪೃರ್ಥವಾಯಮೀಕರಾಡ್ಭೌ| 

ಉಪಯೀಮೀ ಸಮತದ್ರಸಯ ಲವಣಸಯ ಸ ವ್ೈ ಸತತಾಮ್॥1,6.10॥ 
ತಸಾಮತತ್ಷಾವ ಸಾಮತದಿರೀ ದ್ಶ ಪಾರಚಿೀನ್ಬಹಿಾಷ್ಃ| 

ಸವ್ೀಾ ಪಾರಚ್ೀತಸಾ ನಾಮ ಧ್ನ್ತವ್ೀಾದ್ಸಯ ಪಾರಗಾಃ॥1,6.11॥ 
ಅಪೃಥಗಧ್ಮಾಚರಣಾಸ್ುೀಽತಪಯನ್ು ಮಹತುಪಃ| 

ದ್ಶವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ಸಮತದ್ರಸಲ್ಲಲ್ೀಶರ್ಾಃ॥1,6.12॥ 
ಪರಜಾಪರ್ತತವಂ ಸಮಾರಪಯ ಭಾರ್ಾಾ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಮಾರಿಷ್| 

ಅಭವದ್ಧವಶಾಪ್ೀನ್ ತಸಾಯಂ ದ್ಕ್ಷ್ ೀಽಭವತುತಃ॥1,6.13॥ 
ಅಸೃಜನ್ಮನ್ಸಾ ದ್ಕ್ಷಃ ಪರಜಾಃ ಪೂವಾಂ ಚತತವೀಾಧ್ಾಃ| 

ನಾವಧ್ಾನ್ು ಚ ತಾಸುಸಯ ಅಪಧ್ಾಯತಾ ಹರ್ೀಣ ತತ॥1,6.14॥ 
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ಮೈಥತನ್ೀನ್ ತತಃ ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಮೈಚಾತರಜಾಪರ್ತಃ| 

ಅಸ್ತಕರೀಮಾವಹದಾಭರ್ಾಾಂ ವಿೀರಣಸಯ ಪರಜಾಪತ್ೀಃ॥1,6.15॥ 
ತಸಯ ಪುತರಸಹಸರಂ ತತ ವ್ೈರಣಾಯಂ ಸಮಪದ್ಯತ| 

ನಾರದ್ ೀಕ್ಾು ಭತವಶಾಾನ್ುಂ ಗತಾ ಜ್ಞಾತತಂ ಚ ನಾಗತಾಃ॥1,6.16॥ 
ದ್ಕ್ಷಪುತರಸಹಸರಂ ಚ ತ್ೀಷ್ತ ನ್ಷ್ಟೀಷ್ತ ಸೃಷ್ಟವಾನ್| 

ಶವಲಾಶಾವಸ್ುೀಽಪ ಗತಾ ಭಾರತೄಣಾಂ ಪದ್ವಿೀಂ ಹರ !॥1,6.17॥ 
ದ್ಕ್ಷಃ ಕತರದ್ಧಃ ಶಶಾಪಾಥ ನಾರದ್ಂ ಜನ್ಮ ಚಾಪ್ಯಸ್ತ| 

ನಾರದ್ ೀ ಹಯಭವತತಾತರಃ ಕಶಯಪಸಯ ಮತನ್ೀಃ ಪುನ್ಃ॥1,6.18॥ 
ಯಜ್ಞ್ೀ ಧ್ವಸ್ುೀಽಥ ದ್ಕ್ಷ್ ೀಽಪ ಶಶಾಪರೀಗರಂ ಮಹ್ೀಶವರಮ್| 

ಸತುತಾವತಾವಮತಪಚಾರ್ೈಶಾ ಪೂಜಯಿಷ್ಯನಿು ಶಙ್ಖೆರ॥1,6.19॥ 
ಜನಾಮನ್ುರ್ೀಽಪ ವ್ೈರ್ೀಣ ತ್ೀ ವಿನ್ಶಯನಿು ಶಙ್ಖೆರ !| 

ತಸಾಮದ್ವೈರಂ ನ್ ಕತಾವಯಂ ಕದಾಚಿದ್ಪ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್| 

ಅಸ್ತಕ್ಾನಯಂ (ಮಹಿಷಾಯಂ) ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ದ್ತಹಿತರ್ ೀ ಹಯಥ॥1,6.20॥ 
ಷ್ಷಟಂ ಕನಾಯ ರ ಪಯತತಾ ದ್ವೀ ಚ್ೈವಾಙ ು್ರಸ್ೀ ದ್ದೌ| 

ದ್ವೀ ಪಾರದಾತ್ ಕೃಶಾಶಾವಯ ದ್ಶ ಧ್ಮಾಾಯ ಚಾಪಯಥ॥1,6.21॥ 
ಚತತದ್ಾಶ ಕಶಯಪಾಯ ಅಷಾಟವಿಂಶಾರ್ತಮಿನ್ದವ್ೀ| 

ಪರದ್ದೌ ಬಹತಪುತಾರಯ ಸತಪರಭಾಂ ಭಾಮಿನಿೀಂ ತಥಾ॥1,6.22॥ 
ಮನ್ ೀರಮಾಂ ಭಾನ್ತಮರ್ತೀಂ ವಿಶಾಲಾಂ ಬಹತದಾಮಥ| 

ದ್ಕ್ಷಃ ಪಾರದಾನ್ಮಹಾದ್ೀವ ! ಚತಸ್ ರೀಽರಿಷ್ಟನ್ೀಮಯೀ (ನ್ೀ)॥1,6.23॥ 
ಸ ಕೃಶಾಶಾವಯ ಚ ಪಾರದಾತತ್ಪರಜಾಂ ಚ ತಥಾ ಜರ್ಾಮ್| 

ಅರತನ್ಧರ್ತೀ ವಸತರ್ಾಾರ್(ಜಾ) ಮಿೀ ಲಮಾ್ ಭಾನ್ತಮಾರತದ್ವರ್ತೀ॥1,6.24॥ 
ಸಙ್ಖೆಲಾಾ ಚ ಮತಹ ತಾಾ ಚ ಸಾಧ್ಾಯ ವಿಶಾವ ಚ ತಾ ದ್ಶ| 

ಧ್ಮಾಪತನಯಃ ಸಮಾಖಾಯತಾಃ ಕಶಯಪಸಯ ವದಾಮಯಹಮ್॥1,6.25॥ 
ಅದಿರ್ತದಿಾರ್ತದ್ಾನ್ತಃ ಕ್ಾಲಾ ಹಯನಾಯತಃ ಸ್ತಂಹಿಕ್ಾ ಮತನಿಃ| 

ಕದ್ ರಃ ಸಾಧ್ಾಯ ಹರಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಾ ವಿನ್ತಾ ಸತರಭಃ ಖ್ಗಾ॥1,6.26॥ 
ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಸತು ವಿಶಾವರ್ಾಃ ಸಾಧ್ಾಯ ಸಾಧ್ಾಯನ್ವಯಜಾಯತ| 

ಮರತತವತಾಯಂ ಮರತತವನ್ ುೀ ವಸ್ ೀಸತು ವಸವಸುಥಾ॥1,6.27॥ 
ಭಾನ್ ೀಸತು ಭಾನ್ವೀ ರತದ್ರ ! ಮತಹ ತಾಾಚಾ ಮತಹ ತಾಜಾಃ| 

ಲಮಾ್ರ್ಾಶ್ೈವ ಘ ೀಷ್ ೀಽಥ ನಾಗವಿೀರ್ಥಸತು ರ್ಾ (ಜಾ) ಮಿತಃ॥1,6.28॥ 
ಪೃರ್ಥವಿೀವಿಷ್ಯಂ ಸವಾಮರತತವತಾಯಂ ವಯಜಾಯತ| 

ಸಙ್ಖೆಲಾಾರ್ಾಸತು ಸವಾಾತಾಮ ಜಜ್ಞ್ೀ ಸಙ್ಖೆಲಾ ಏವ ಹಿ॥1,6.29॥ 
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ಆಪೀ ಧ್ತರವಶಾ ಸ್ ೀಮಶಾ ಧ್ರಶ್ೈವಾನಿಲ್ ೀಽನ್ಲಃ| 

ಪರತ ಯಷ್ಶಾ ಪರಭಾಸಶಾ ವಸವೀ ನಾಮಭಃ ಸೃತಾಃ॥1,6.30॥ 
ಆಪಸಯ ಪುತ್ ರೀ ವ್ೀತತಣಿಾಃ (ಣಾಃ) ಶರಮಃ ಶಾರನ್ ುೀ ಧ್ವನಿಸುಥಾ| 

ಧ್ತರವಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಭಗವಾನಾೆಲ್ ೀ ಲ್ ೀಕಪರಕ್ಾಲನ್ಃ॥1,6.31॥ 
ಸ್ ೀಮಸಯ ಭಗವಾನ್ವಚಾಾ ವಚಾಸ್ತವೀ ಯೀನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಧ್ರಸಯ ಪುತ್ ರೀ ದ್ತರಹಿಣ್ ೀ ಹತತಹವಯವಹಸುಥಾ॥1,6.32॥ 
ಮನ್ ೀಹರಾರ್ಾಂ ಶ್ಶ್ರಃ ಪಾರಣ್ ೀಽಥ ರಮಣಸುಥಾ| 

ಅನಿಲಸಯ ಶ್ವಾ ಭಾರ್ಾಾ ತಸಾಯಃ ಪುತರಃ ಪುಲ್ ೀಮಜಃ॥1,6.33॥ 
ಅವಿಜ್ಞಾತಗರ್ತಶ್ೈವ ದೌವ ಪುತಾರವನಿಲಸಯ ತತ| 

ಅಗಿನಪುತರಃ ಕತಮಾರಸತು ಶರಸುಮ್ೀ ವಯಜಾಯತ್॥1,6.34॥ 
ತಸಯ ಶಾಖ್ ೀ ವಿಶಾಖ್ಶಾ ನ್ೈಗಮೀಯಶಾ ಪೃಷ್ಟಜಃ| 

ಅಪತಯಂ ಕೃರ್ತುಕ್ಾನಾಂ ತತ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯ ಇರ್ತ ಸೃತಃ॥1,6.35॥ 
ಪರತತಯಷ್ಸಯ ವಿದ್ತಃ ಪುತರಮೃಷಂ ನಾಮಾನ ತತ ದ್ೀವಲಮ್| 

ವಿಶವಕಮಾಾ ಪರಭಾಸಸಯ ವಿಖಾಯತ್ ೀ ದ್ೀವವಧ್ಾಕಃ॥1,6.36॥ 
ಅಜ್ೈಕಪಾದ್ಹಿಬತಾಧ್ನಯಸುಾಷಾಟ ರತದ್ರಶಾ ವಿೀಯಾವಾನ್| 

ತವಷ್ತಟಶಾಾಪಾಯತಮಜಃ ಪುತ್ ರೀ ವಿಶವರ ಪೀ ಮಹಾತಪಾಃ॥1,6.37॥ 
ಹರಶಾ ಬಹತರ ಪಶಾ ತರಯಮ್ಕಶಾಾಪರಾಜಿತಃ| 

ವೃಷಾಕಪಶಾ ಶಮತಭಶಾ ಕಪದ್ೀಾ ರ್ೈವತಸುಥಾ॥1,6.38॥ 
ಮೃಗವಾಯಧ್ಶಾ ಶವಾಶಾ ಕಪಾಲ್ಲೀ ಚ ಮಹಾಮತನ್ೀ !| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೈತ್ೀ ಕರ್ಥತಾ ರತದಾರಸ್ತರಭತವನ್ೀಶವರಾಃ॥1,6.39॥ 
ಅದಿತಾಯಂ ಕಶಯಪಾಚ್ೈವ ಸ ರ್ಾಾ ದಾವದ್ಶ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ| 

ವಿಷ್ತಣಃ ಶಕ್್ ರೀರ್ಽಯಯಮಾ ಧ್ಾತಾ ತವಷಾಟ ಪೂಷಾ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,6.40॥ 
ವಿವಸಾವನ್್ವಿತಾ ಚ್ೈವ ಮಿತ್ ರೀ ವರತಣ ಏವ ಚ| 

ಅಶತಮಾಂಶಾ ಭಗಶ್ೈವ ಆದಿತಾಯ ದಾವದ್ಶ ಸೃತಾಃ॥1,6.41॥ 
ಸಪುವಿಂಶರ್ತಃ ಸ್ ೀಮಸಯ ಪತ್ ನಯೀ ನ್ಕ್ಷತರಸಞ ಜ್ಞತಾಃ| 

ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುದಿಾತಾಯಂ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್ ೀಽಭವತುದಾ॥1,6.42॥ 
ಸ್ತಂಹಿಕ್ಾ ಚಾಭವತೆನಾಯ ವಿಪರಚಿರ್ತುಪರಿಗರಹಾ| 

ಹಿರಣಯಕಶ್ಪೀಃ ಪುತಾರಶಾತಾವರಃ ಪೃಥತಲೌಜಸಃ॥1,6.43॥ 
ಅನ್ತಹಾರದ್ಶಾ ಹಾರದ್ಶಾ ಪರಹಾರದ್ಶ್ೈವ ವಿೀಯಾವಾನ್| 

ಸಂಹಾರದ್ಶಾಾವಮಸ್ುೀಷಾಂ ಪರಹಾರದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣತತಾರಃ॥1,6.44॥ 
ಸಂಹಾರದ್ಪುತರ ಆಯತಷಾಮಞ ಾ್ಬವಾಾಷ್ೆಲ ಏವ ಚ| 

ವಿರ್ ೀಚನ್ಶಾ ಪಾರಹಾರದಿಬಾಲ್ಲಜಾಜ್ಞ್ೀ ವಿರ್ ೀಚನಾತ್॥1,6.45॥ 
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ಬಲ್ೀಃ ಪುತರಶತಂ ತಾವಸ್ತೀದಾವಣಜ್ಯೀಷ್ಠಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಸತತಾಶಾಾಸನ್್ವಾ ಏವ ಮಹಾಬಲಾಃ॥1,6.46॥ 
ಉತತೆರಃ ಶಕತನಿಶ್ೈವ ಭ ತಸನಾುಪನ್ಸುಥಾ| 

ಮಹಾನಾಗ್ ೀ ಮಹಾಬಾಹತಃ ಕ್ಾಲನಾಭಸುಥಾಪರಃ॥1,6.47॥ 
ಅಭವನ್ದನ್ತಪುತಾರಶಾ ದಿವಮ ಧ್ಾಾ ಶಙ್ಖೆರಸುಥಾ| 

ಅಯೀಮತಖ್ಃ ಶಙ್ಖತೆಶ್ರಾಃ ಕಪಲಃ ಶಮ್ರಸುಥಾ॥1,6.48॥ 
ಏಕಚಕ್್ ರೀ ಮಹಾಬಾಹತಸಾುರಕಶಾ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಸವಭಾಾನ್ತವೃಾಷ್ಪವಾಾ ಚ ಪುಲ್ ೀಮಾ ಚ ಮಹಾಸತರಃ॥1,6.49॥ 
ಏತ್ೀ ದ್ನ್ ೀಃ ಸತತಾಃ ಖಾಯತಾ ವಿಪರಚಿರ್ತುಶಾ ವಿೀಯಾವಾನ್| 

ಸವಭಾಾನ್ ೀಃ ಸತಪರಭಾ ಕನಾಯ ಶಮಿಾಷಾಠ ವಾಷ್ಾಪವಾಣಿೀ॥1,6.50॥ 
ಉಪದಾನ್ವಿೀ ಹಯಶ್ರಾಃ ಪರಖಾಯತಾ ವರಕನ್ಯಕ್ಾಃ| 

ವ್ೈಶಾವನ್ರಸತತ್ೀ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಪುಲ್ ೀಮಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾ ತಥಾ॥1,6.51॥ 
ಉಭ್ೀ ತ್ೀ ತತ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ಮಾರಿೀಚ್ೀಸತು ಪರಿಗರಹಃ| 

ತಾಭಾಯಂ ಪುತರಸಹಸಾರಣಿ ಷ್ಷಟದಾಾನ್ವಸತುಮಾಃ॥1,6.52॥ 
ಪೌಲ್ ೀಮಾಃ ಕ್ಾಲಕಞ್ಜಜಶಾ ಮಾರಿೀಚತನ್ರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಸ್ತಂಹಿಕ್ಾರ್ಾಂ ಸಮತತಾನಾನ ವಿಪರಚಿರ್ತುಸತತಾಸುಥಾ॥1,6.53॥ 
ವಯಂಶಃ ಶಲಯಶಾ ಬಲವಾನ್ನಭಶ್ೈವ ಮಹಾಬಲಃ| 

ವಾತಾಪನ್ಾಮತಚಿಶ್ೈವ ಇಲವಲಃ ಖ್ಸೃಮಾಂಸುಥಾ॥1,6.54॥ 
ಅಞ್ಜ (ನ್ು) ಕ್್ ೀ ನ್ರಕಶ್ೈವ ಕ್ಾಲ ನಾಭಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ನಿವಾತಕವಚಾ ದ್ೈತಾಯಃ ಪರಹಾರದ್ಸಯ ಕತಲ್ೀಽಭವನ್॥1,6.55॥ 
ಷ್ಟ್ತ್ತಾಶಾ ಮಹಾಸತಾುಾಸಾುಮಾರರ್ಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಶತಕೀ ಶ್ಯೀನಿೀ ಚ ಭಾಸ್ತೀ ಚ ಸತಗಿರೀವಿೀ ಶತಚಿಗೃಧಿರಕ್್ೀ॥1,6.56॥ 
ಶತಕೀ ಶತಕ್ಾನ್ಜನ್ಯದ್ತಲ ಕೀ ಪರತಯಲ ಕಕ್ಾನ್| 

ಶ್ಯೀನಿೀ ಶ್ಯೀನಾಂಸುಥಾ ಭಾಸ್ತೀ ಭಾಸಾನ್ುೃಧ್ಾರಂಶಾ ಗೃಧ್ರಯಪ॥1,6.57॥ 
ಶತಕ್ೌಯದ್ಕ್ಾನ್ಾಕ್ಷಿಗಣಾನ್ತ್ಗಿರೀವಿೀ ತತ ವಯಜಾಯತ| 

(ಅಶಾವನ್ತಷಾಟನ್ುದ್ಾಭಾಂಶಾ ತಾಮಾರವಂಶಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥1,6.58॥)  
ವಿನ್ತಾರ್ಾಸತು ಪುತೌರ ದೌವ ವಿಖಾಯತೌ ಗರತಡಾರತಣೌ| 

ಸತರಸಾರ್ಾಃ ಸಹಸರಂ ತತ ಸಪಾಾಣಾಮಮಿತೌಜಸಾಮ್॥1,6.59॥ 
ಕ್ಾದ್ರವ್ೀರ್ಾಶಾ ಫಣಿನ್ಃ ಸಹಸರಮಮಿತೌಜಸಃ| 

ತ್ೀಷಾ ಪಾರಧ್ಾನಾ ಭ ತ್ೀಶ ! ಶ್ೀಷ್ವಾಸತಕತಕ್ಷಕ್ಾಃ॥1,6.60॥ 
ಶಙ್ಖ್ಃ ಶ್ವೀತ್ ೀ ಮಹಾಪದ್ಮಃ (ಶಙ್ಖ್ಃ) ಕಮ್ಲಾಶವತರೌ ತಥಾ| 

ಏಲಾಪತರಸುಥಾ ನಾಗಃ ಕಕ್್ ೀಾಟ್ಕಧ್ನ್ಞ್ಜರ್ೌ॥1,6.61॥ 
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ಗಣಂ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಂ ವಿದಿಧ ತ್ೀ ಚ ಸವ್ೀಾ ಚ ದ್ಂಷಾಣಃ| 

ಕ್್ ರೀಧ್ಾ ತತ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಪಶಾಚಾಂಶಾ ಮಹಾಬಲಾನ್॥1,6.62॥ 
ಗಾಸತು ವ್ೈ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಸತರಭಮಾಹಿಷಾಂಸುಥಾ| 

ಇರಾ ವೃಕ್ಷಲತಾಬಲ್ಲಿೀಸೃಣಜಾರ್ತೀಶಾ ಸವಾಶಃ॥1,6.63॥ 
ಖ್ಗಾ ಚ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಮತನಿರಪ್ರಸಸುಥಾ| 

ಅರಿಷಾಟ ತತ ಮಹಾಸತಾುಾನ್ುನ್ಧವಾಾನ್್ಮಜಿೀಜನ್ತ್॥1,6.64॥ 
ದ್ೀವಾ ಏಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶನ್ಮರತತ್ ೀ ಹಯಭವನಿನರ್ತ| 

ಏಕಜ್ ಯೀ ರ್ತಶಾ ದಿವಜ್ ಯೀಾರ್ತಚತತಜ್ ಯೀಾರ್ತಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,6.65॥ 
ಏಕಶತಕ್್ ರೀ ದಿವಶತಕರಶಾ ರ್ತರಶತಕರಶಾ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಈದ್ೃಕ್ದ್ೃಕುಥಾನಾಯದ್ೃಕುತಃ ಪರರ್ತಸದ್ೃಕುಥಾ॥1,6.66॥ 
ಮಿತಶಾ ಸಮಿತಶ್ೈವ ಸತಮಿತಶಾ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಋತಜಿತ್ತಯಜಿಚ್ೈವ ಸತಷ್ೀಣಃ ಸ್ೀನ್ಜಿತುಥಾ॥1,6.67॥ 
ಅರ್ತಮಿತ್ ರೀಽಪಯಮಿತರಶಾ ದ್ ರಮಿತ್ ರೀಽಜಿತಸುಥಾ| 

ಋತಶಾ ಋತಧ್ಮಾಾ ಚ ವಿಹತಾಾ ವರತಣ್ ೀ (ಚಮಸ್ ೀ) ಧ್ತರವಃ॥1,6.68॥ 
ವಿಧ್ಾರಣಶಾ ದ್ತಮೀಾಧ್ಾ ಅಯಮೀಕಗಣಃ ಸೃತಃ| 

ಈದ್ೃಶಶಾ ಸದ್ೃಕ್ಷಶಾ ಏತಾದ್ೃಕ್ಷ್ ೀ ಮಿತಾಶನ್ಃ॥1,6.69॥ 
ಏತ್ೀನ್ಃ ಪರಸದ್ೃಕ್ಷಶಾ ಸತರತಶಾ ಮಹಾತಪಾಃ| 

ಹ್ೀತತಮಾನ್ರಸವಸುದ್ವತತ್ರಭಶಾ ಮಹಾಯಶಾಃ॥1,6.70॥ 
ನಾದಿರತಗ್ ರೀ ಧ್ವನಿಭಾಾಸ್ ೀ ಬಮತಕ್್ ುೀ ವಿಕ್ಷಿಪಃ ಸಹಃ| 

ದ್ತಯರ್ತವಾಸತರನಾಧ್ೃಷ್ ಯೀ ಲಾಭ ಕ್ಾರ್ೀ ಜಯಿೀ ವಿರಾಟ್॥1,6.71॥ 
ಉದ್ವೀಷ್ಣ್ ೀ ಗಣ್ ೀ ನಾಮ ವಾಯತಸೆನ್ಧೀ ತತ ಸಪುಮೀ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಹರ್ೀ ರ ಪಂ ರಾಜಾನ್ ೀ ದಾನ್ವಾಃ ಸತರಾಃ॥1,6.72॥ 

ಸ ರ್ಾಾದಿ ಪರಿವಾರ್ೀಣ ಮನಾವದಾಯ ಈಜಿರ್ೀ ಹರಿಮ್॥1,6.73॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ತಾುನ್ಪಾದ್ವಂಶಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-6[73]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-7॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಸ ರ್ಾಾದಿಪೂಜನ್ಂ ಬ ರಹಿ ಕೃತಂ ಸಾವಯಮತಭವಾದಿಭಃ| 

ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಸಾರಂ ವಾಯಸ ! ಸಙ್ಷೀಪತಃ ಪರಮ್॥1,7.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸ ರ್ಾಾದಿಪೂಜಾಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾದಿಕ್ಾರಿಕ್ಾಮ್॥1,7.2॥ 
ಓಂ ಸ ರ್ಾಾಸನಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ನ್ಮಃ ಸ ಯಾಮ ತಾಯೀ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ಸಃ ಸ ರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಮಙ್ಖುಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬತಧ್ಾಯ ನ್ಮಃ 
ಓಂ ಬೃಹಸಾತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಶತಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶನ್ೈಶಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಾಹವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ್್ೀತವ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ತ್ೀಜಶಾಣಾಾಯ ನ್ಮಃ॥1,7.3॥ 
ಆಸನಾವಾಹನ್ಂ ಪಾದ್ಯಮಘಯಾಮಾಚಮನ್ಂ ತಥಾ| 

ಸಾನನ್ಂ ವಸ್ ರೀಪವಿೀತಞ್ಾ ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಂ ಚ ಧ್ ಪಕಮ್॥1,7.4॥ 
ದಿೀಪಕಂ ಚ ನ್ಸಾೆರಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣವಿಸಜಾನ್ೀ| 

ಸ ರ್ಾಾದಿೀನಾಂ ಸದಾ ಕತರ್ಾಾದಿರ್ತ ಮನ್ರೈವೃಾಷ್ಧ್ವಜ !॥1,7.5॥ 
ಓಂ ಹಾರಂಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾರಂ ಶ್ವಮ ತಾಯೀ ಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಹ ರಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್| 
ಓಂ ಹ್ೈ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ವೌಷ್ಟ್| 
ಓಂ ಹರಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಸದ್ ಯೀಜಾತಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ವಾಮದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಹ ರಂ ಅಘ ೀರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ್ೈಂ ತತತಾರತಷಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ಈಶಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಗೌಯೈಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ಇನಾದರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ಚಣಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಅಘ ೀರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಸನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಸತದ್ವಮ ತಾಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆಂ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಪರದ್ತಯಮಾನಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಃ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಅನಿರತದಾಧಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ತತ್ಬದರಹಯಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ್ಷೌಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ನ್ರಸ್ತಂಹಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಭ ಃ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವರಾಹಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕಂ ಟ್ಂ ಪಂ ಶಂ ವ್ೈನ್ತ್ೀರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜಂ ಖ್ಂ ರಂ ಸತದ್ಶಾ ನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಖ್ಂ ಠಂ ಫಂ ಷ್ಂ ಗದ್ೈರ್ೌ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ ಲಂ ಮಂ ಕ್ಷಂ ಪಾಞ್ಾಜನಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಘಂ ಢಂ ಭಂ ಹಂ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗಂ ಡಂ ವಂ ಸಂ ಪುಷ್ಟಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಂ ಷ್ಂ ವಂ ಸಂ ವನ್ಮಾಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸಂ ದ್ಂ ಲಂ ಶ್ರೀವತಾ್ಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಠಂ ಚಂ ಭಂ ಯಂ ಕ್ೌಸತುಭಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಇನಾದರದಿದಿಕ್ಾಾಲ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,7.6॥ 
ಆಸನಾದಿೀನ್ಿರ್ೀರತ್ೈಮಾನ್ರೈಮಾನ್ರೈದ್ಾದಾಯದ್ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ವಿಷ್ತಣಶಕ್ಾಯಃ ಸರಸವತಾಯಃ ಪೂಜಾಂ ಶೃಣತ ಶತಭಪರದಾಮ್॥1,7.7॥ 
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ಓಂ ಹಿರೀಂ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ ರಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌರಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹರಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ॥1,7.8॥ 
ಶರದಾಧ ಋದಿಧಃ ಕಲಾ ಮೀಧ್ಾ ತತಷಟಃ ಪುಷಟಃ ಪರಭಾ ಮರ್ತಃ| 

ಓಂ ಹಿರೀಙ್ಕೆರಾದಾಯ ನ್ರ್ೀಽನಾುಶಾ ಸರಸವತಾಯಶಾ ಶಕುಯಃ॥1,7.9॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಪಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಪರಮಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ॥1,7.10॥ 
ಪದ್ಮಸಾಿರ್ಾಃ ಸರಸವತಾಯ ಆಸನಾದ್ಯಂ ಪರಕಲಾಯೀತ್| 

ಸ ರ್ಾಾದಿೀನಾಂ ಸವಕ್್ೈಪರಾನ್ರೈಃ ಪವಿತಾರರ್ ೀಹಣಂ ತಥಾ॥1,7.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ ರ್ಾಾದಿೀನಾಂ ಸರಸವತಾಯಶಾ ಪೂಜನ್ಂ ನಾಮ ಸಪುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-7[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-8॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಭ ಮಿಷ್ಠೀ ಮಣಾಪ್ೀ ಸಾನತಾವ ಮಣಾಲ್ೀ ವಿಷ್ತಣಮಚಾಯೀತ್| 

ಪಞ್ಾರಙ ು್ಕಚ ಣ್ೀಾನ್ ವಜರನಾಭಂ ತತ ಮಣಾಲಮ್॥1,8.1॥ 
ಷ್ ೀಡಶ್ೈಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠಕ್್ೈಸುತರ ಸಮಿಮತಂ ರತದ್ರ? ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಚತತಥಾಪಞ್ಾಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಸ ತರಪಾತಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,8.2॥ 
ಕ್್ ೀಣಸ ತಾರದ್ತಭಯತಃ ಕ್್ ೀಣಾ ಯೀ ತತರ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ| 

ತ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈವ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸ ತರಪಾತಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥1,8.3॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಏವಮೀವ ಹಿ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಪರಥಮಾ ನಾಭರತದಿದಷಾಟ ಮಧ್್ಯೀ ರ್ೀಖಾಪರಸಙ್ಖುಮೀ॥1,8.4॥ 
ಅನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಅಷೌಟ ಚ್ೈವ ತತನಾಭಯಃ| 

ಪೂವಾಮಧ್ಯಮನಾಭ ಭಾಯಮಥಂ ಸ ತರಂ ತತ ಭಾರಮಯೀತ್॥1,8.5॥ 
ಅನ್ುರಾ ಸ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಪಾದ್ ೀನ್ಂ ಭಾರಮಯೀದ್ಧರ !| 

ಅನ್ೀನ್ ನಾಭಸ ತರಸಯ ಕಣಿಾಕ್ಾಂ ಭಾರಮಯೀಚಿಾವ !॥1,8.6॥ 
ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾ ದಿವಭಾಗ್ೀನ್ ಕ್್ೀಸರಾಣಿ ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ತದ್ಗ್ರೀಣ ಸದಾ ವಿದಾವನ್ದಲಾನ್ಯೀವ ಸಮಾಲ್ಲಖ್ೀತ್॥1,8.7॥ 
ಸವ್ೀಾಷ್ತ ನಾಭಕ್ಷ್ೀತರಷ್ತ ಮಾನ್ೀನಾನ್ೀನ್ ಸತವರತ !| 

ಪದಾಮನಿ ತಾನಿ ಕತವಿೀಾತ ದ್ೀಶ್ಕಃ ಪರ ಮಾಥಾವಿತ್॥1,8.8॥ 
ಆದಿಸ ತರವಿಭಾಗ್ೀನ್ ದಾವರಾಣಿ ಪರಿಕಲಾಯೀತ್| 

ದಾವರಶ್್ ೀಭಾಂ ತಥಾ ತತರ ತದ್ಧ್್ೀಾನ್ ತತ ಕಲಾಯೀತ್॥1,8.9॥ 
ಕಣಿಾಕ್ಾಂ ಪೀತವಣ್ೀಾನ್ ಸ್ತತರಕ್ಾುದಿಕ್್ೀಸರ್ೈಃ| 

ಅನ್ುರಂ ನಿೀಲವಣ್ೀಾನ್ ದ್ಲಾನಿ ಅಸ್ತತ್ೀನ್ ಚ॥1,8.10॥ 
ಕೃಷ್ಣವಣ್ೀಾನ್ ರಜಸಾ ಚತತರಶರಂ ಪರಪೂರಯೀತ್| 

ದಾವರಾಣಿ ಶತಕಿವಣ್ೀಾನ್ ರ್ೀಖಾಃ ಪಞ್ಾ ಚ ಮಣಾಲ್ೀ॥1,8.11॥ 
ಸ್ತತಾ ರಕ್ಾು ತಥಾ ಪೀತಾ ಕೃಷಾಣ ಚ್ೈವ ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಕೃತ್ವೈವ ಮಣಾಲಞ್ಜಾದೌ ನಾಯಸಂ ಕೃತಾವಚಾಯೀದ್ಧರಿಮ್॥1,8.12॥ 
ಹೃನ್ಮಧ್್ಯೀ ತತ ನ್ಯಸ್ೀದಿವಷ್ತಣಂ ಕಣ್ಠೀ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಂ ತಥಾ| 

ಪರದ್ತಯಮನಂ ಶ್ರಸ್ತ ನ್ಯಸಯ ಶ್ಖಾರ್ಾಮನಿರತದ್ಧಕಮ್॥1,8.13॥ 
ಬರಹಾಮಣಂ ಸವಾಗಾತ್ರೀಷ್ತ ಕರಯೀಃ ಶ್ರೀಧ್ರಂ ತಥಾ| 

ಅಹಂ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯತಾವ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ಧರಿಮ್॥1,8.14॥ 
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ನ್ಯಸ್ೀತ್ಙ್ಖೆಷ್ಾಣಂ ಪೂವ್ೀಾ ಪರದ್ತಯಮನಂ ಚ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ| 

ಅನಿರತದ್ಧಂ ಪಶ್ಾಮೀ ಚ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ್ ೀತುರ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,8.15॥ 
ಶ್ರೀಧ್ರಂ ರತದ್ರಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಇನಾದರದಿೀನಿದಕ್ಷತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ತತ್ ೀಽಭಯಚಯಾ ಚ ಗನಾಧದ್ಯೈಃ ಪಾರಪುನರ್ಾತಾರಮಂ ಪದ್ಮ್॥1,8.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ವಿಷ್ತಣಪೂಜ್ ೀಪಯೀಗಿವಜರನಾಭಮಣಾಲನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-

8[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-9॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಮಯೀ (ರ್ಾ) ದಿೀಕ್ಷಿತಃ ಶ್ಷ್ ಯೀ ಬದ್ಧನ್ೀತರಸತು ವಾಸಸಾ| 

ಅಷಾಟಹತರ್ತಶತಂ ತಸಯ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,9.1॥ 
ದಿವಗತಣಂ ಪುತರಕ್್ೀ ಹ್ ೀಮಂ ರ್ತರಗತಣಂ ಸಾಧ್ಕ್್ೀ ಮತಮ್| 

ನಿವಾಾಣದ್ೀಶ್ಕ್್ೀ ರತದ್ರ ! ಚತತಗತಾಣಮತದಾಹೃತಮ್॥1,9.2॥ 
ಗತರತವಿಷ್ತಣದಿವಜಸ್ತರೀಣಾಂ ಹನಾು ಬಧ್ಯಸುಾ(ಶಾ) ದಿೀಕ್ಷಿತ್ೈಃ| 

ಅಥ ದಿೀಕ್ಷಾಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾಕ್ಷಯಙ್ಖೆರಿೀಮ್॥1,9.3॥ 
ಉಪವ್ೀಶಯ ಬಹಿಃ ಶ್ಷಾಯನಾಧರಣಂ ತ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ವಾಯವಾಯ ಕಲರ್ಾ ರತದ್ರ ಶ್್ ೀಷ್ಯಮಾಣಾನಿವಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,9.4॥ 
ಆಗ್ರೀರ್ಾಯ ದ್ಹಯಮಾನಾಂಶಾ ಪಾಿವಿತಾನ್ಮಭಸಾ ಪುನ್ಃ| 

ತ್ೀಜಸ್ುೀಜಾಸ್ತ ತಂ ಜಿೀವಮೀಕೀಕೃತಯ ಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥1,9.5॥ 
ಪಾರಣವಂ ಚಿನ್ುಯೀವದಯೀಮಿನ ಶರಿೀರ್ೀಽನ್ಯತತು ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಏಕ್್ೈಕಂ ಯೀ ಜಯೀತುತರ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ದ್ೀಹಕ್ಾರಣಾತ್॥1,9.6॥ 
ಉತಾಾದ್ಯ ಯೀಜಯೀತಾಶಾಾದ್ೀಕ್್ೈಕಂ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ಮಣಾಲಾದಿಷ್ವಶಕುಸತು ಕಲಾಯಿತಾವರ್ಽಚಯೀದ್ಧರಿಮ್॥1,9.7॥ 
ಚತತದಾವಾರಂ ಭವ್ೀತುಚಾ ಬರಹಮರ್ತೀಥಾಾದ್ನ್ತಕರಮಾತ್| 

ಹಸುಂ ಪದ್ಮಂ ಸಮಾಖಾಯತಂ ಪತಾರಣಯಙ್ಖತುಲಯಃ ಸೃತಾಃ॥1,9.8॥ 
ಕಣಿಾಕ್ಾ ತಲಹಸುನ್ತು ನ್ಖಾನ್ಯಸಯ ತತ ಕ್್ೀಸರಾಃ| 

ತತಾರಚಾಯೀದ್ಧರಿಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಸ ಯಾನ್ದಾಗನಯನ್ುರ್ೀವ ಚ॥1,9.9॥ 
ತಂ ಹಸುಂ ಪಾತಯೀನ್ ಮಧಿನಾ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ತತ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಹಸ್ುೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಯಸಾಮದಿವಷ್ತಣಹಸುಸುತಸುಾಯಮ್| 

ನ್ಶಯನಿು ಸಾಶಾನಾತುಸಯ ಪಾತಕ್ಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಚ॥1,9.10॥ 
ಗತರತಃ ಶ್ಷ್ಯಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ನ್ೀತ್ರೀ ಬದ್ಧೀ ತತ ವಾಸಸಾ| 

ದ್ೀವಸಯ ಪರಮತಖ್ಂ ಕೃತಾವ ಪುಷ್ಾಮೀವಾಪಾಯೀತುತಃ| 

ಪುಷ್ಾಂ ನಿಪರ್ತತಂ ಯತರ ಮ ಧ್್ ನೀಾ ದ್ೀವಸಯ ಶಾಙ ು್ಾಣಃ॥1,9.11॥ 
ತನಾನಮ ಕ್ಾರಯೀತುಸಯ ಸ್ತರೀಣಾಂ ನಾಮಾಙ್ೆ ತಂ ಸವಯಮ್| 

ಶ್ದಾರಣಾಂ ದಾಸಸಂಯತಕುಂ ಕ್ಾರಯೀತತು ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥1,9.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣದಿೀಕ್ಷಾನಿದ್ೃ ನಾಮ ನ್ವರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-9[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-10॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ರ್   ಶಾಯದಿಪೂಜಾಂ ಪರವಶಾಯಾಮಿ ಸಿಣಿಾಲಾದಿಷ್ತ ಸ್ತದ್ಧಯೀ| 
ಶ್ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಶಾರಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಂ ಶ್ೈಂ ಶೌರಂ ಶರಃ ಕರಮಾದ್ಧೃದ್ಯಂ ಚ ಶ್ರಃ ಶ್ಖಾಮ್| 

ಕವಚಂ ನ್ೀತರಮಸರಂ ಚ ಆಸನ್ಂ ಮ ರ್ತಾಮಚಾಯೀತ್॥1,10.1॥ 
ಮಣಾಲ್ೀ ಪದ್ಮಗಭ್ೀಾ ಚ ಚತತದಾವಾರಿ ರಜ್ ೀಽನಿವತ್ೀ| 

ಚತತಃ ಷ್ಷ್ಟಯನ್ುಮಷಾಟದಿ ಖಾಕ್ಷ್ೀ ಖಾಕ್ಷಾಯದಿ ಮಣಾಲಮ್॥1,10.2॥ 
ಖಾಕ್ಷಿೀನ್ತದಸ ಯಾಗಂ ಸವಾಂ ಖಾದಿವ್ೀದ್ೀನ್ತದವತಾನಾತ್| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಮಙ್ಕುನಿ ಚ್ೈಕಸ್ತಮನ್ ೆೀಣ್ೀ ದ್ತಗಾಾಂ ಗಣಂ ಗತರತಮ್॥1,10.3॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಪಾಲಮಥಾಗಾನಯದೌ ಹ್ ೀಮಾಞ್ುಜಹಾವ ಕ್ಾಮಭಾಕ್| 

ಓಂ ಘಂ ಟ್ಂ ಡಂ ಹಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್್ಯೈ ನ್ಮಃ॥1,10.4॥ 
ಅನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀಲಿಕ್ಷಿ್ೀಂ ಪೂವೀಾಕುಪರಿವಾರಕ್್ೈಃ| 

ಓಂ ಸ್ೈಂ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಸ್ೈಂ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ಮಃ॥1,10.5॥ 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ವದ್ವದ್ವಾಗಾವದಿನಿಸಾವಹಾ ಓಂ ಹಿರೀಂ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ಮಃ॥1,10.6॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಲಕ್ಷ್ಯಚಾನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದ್ಶರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-10[6]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-11॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನ್ವವೂಯಹಾಚಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಯದ್ತಕುಂ ಕಶಯಪಾಯ ಹಿ| 

ಜಿೀವಮತರ್ತಷಪಯ ಮ ಧ್ಾನ್ಯಂ ನಾಭಾಯಂ ವಯೀಮಿನನಿವ್ೀಶಯೀತ್॥1,11.1॥ 
ತತ್ ೀರಮಿರ್ತ ಬೀಜ್ೀನ್ ದ್ಹ್ೀದ್ ಭತಾತಮಕಂ ವಪುಃ| 

ಯಮಿತಯನ್ೀನ್ ಬೀಜ್ೀನ್ ತಚಾ ಸವಾ ವಿನಾಶಯೀತ್॥1,11.2॥ 
ಲಮಿತಯನ್ೀನ್ ಬೀಜ್ೀನ್ ಪಾಿವಯೀತ್ಚರಾಚರಮ್| 

ವಮಿತಯನ್ೀನ್ ಬೀಜ್ೀನ್ ಚಿನ್ುಯೀದ್ಮೃತಂ ತತಃ॥1,11.3॥ 
ತತ್ ೀ ಬತದ್ತವದ್ಮಧ್್ಯೀ ತತ ಪೀತವಾಸಾಶಾತತಭತಾಜಃ| 

ಅಹಂ ಮತಸುಥಾತಾಮನ್ಂ ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಪರಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,11.4॥ 
ಮನ್ರನಾಯಸಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾರ್ತರವಿಧ್ಂ ಕರದ್ೀಹಯೀಃ| 

ದಾವದ್ಶಾಕ್ಷರಬೀಜ್ೀನ್ ಉಕುಬೀಜ್ೈರನ್ನ್ುರಮ್॥1,11.5॥ 
ಷ್ಡಙ ು್ೀನ್ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತಾ್ಕ್ಷಾದ್ಯೀನ್ ಹರಿಭಾವ್ೀತ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾರಭಯ ಮಧ್ಾಯಙ್ಖತುಷ್ಠನ್ದಲ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,11.6॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ಬೀಜದ್ವಯಂ ನ್ಯಸಯ ನ್ಯಸ್ೀದ್ಙ ು್ೀ ತತಃ ಪುನ್ಃ| 

ಹೃಚಿಾರಸ್ತ ಶ್ಖಾವಮಾವಕ್ಾೆರಕ್ಷತಯದ್ಹಪೃಷ್ಠತಃ॥1,11.7॥ 
ಬಾಹ್ ವೀಶಾ ಕರಯೀಜಾಾನ್ ವೀಃ ಪಾದ್ಯೀಶಾಾಪ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಪದಾಮಕ್ಾರೌ ಕರೌ ಕೃತಾವ ಮಧ್್ಯೀಽಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್॥1,11.8॥ 
ಚಿನ್ುಯೀತುತರ ಸವ್ೀಾಶಂ ಪರಂ ತತುಾಮನಾಮಯಮ್| 

ಕರಮಾಚ್ೈತಾನಿ ಬೀಜಾನಿ ತಜಾನಾಯದಿಷ್ತ ವಿನ್ಯ ಸ್ೀತ್॥1,11.9॥ 
ತತ್ ೀ ಮ ಧ್ಾಾಕ್ಷಿವಕ್್ೆರೀಷ್ತ ಕಣ್ಠೀ ಚ ಹೃದ್ಯೀ ತಥಾ| 

ನಾಭೌ ಗತಹ್ಯೀ ತಥಾ ಜಾನ್ ವೀಃ ಪಾದ್ಯೀವಿಾನ್ಯಸ್ೀತೆರಮಾತ್॥1,11.10॥ 
ಪಾಣ್ ಯೀಃ ಷ್ಡಙ್ಖುಬೀಜಾನಿ ನ್ಯಸಯ ಕ್ಾಯೀ ತತ್ ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಖತುಷಾಠದಿಕನಿಷಾಠನ್ುಂ ವಿನ್ಯಸ್ೀದಿವೀಜಪಞ್ಾಕಮ್॥1,11.11॥ 
ಕರಮಧ್್ಯೀ ನ್ೀತರಬೀಜಮಙ್ಖುನಾಯಸಽಪಯಯಂ ಕರಮಃ| 

ಹೃದ್ಯೀ ಹೃದ್ಯಂ ನ್ಯಸಯ ಶ್ರಃ ಶ್ರಸ್ತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,11.12॥ 
ಶ್ಖಾರ್ಾಂ ತತ ಶ್ಖಾಂ ನ್ಯಸಯ ಕವಚಂ ಸವಾತಸುನೌ| 

ನ್ೀತರಂ ನ್ೀತ್ರೀ ವಿಧ್ಾತವಯಮಸರಞ್ಾ ಕರಯೀದ್ವಾಯೀಃ॥1,11.13॥ 
ತ್ೀನ್ೈವ ಚ ದಿಶ್್ ೀ ಬದಾಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಮಥಾಚರ್ೀತ್| 

ಹೃದ್ಯೀ ಚಿನ್ುಯೀತ ಾವಾಂ ಯೀಗಪೀಠಂ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,11.14॥ 
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ಧ್ಮಾ ಜ್ಞನ್ಂ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವಯಾಂ ಚ ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾದೌ ಚ ಪೂವಾಾದಾವಧ್ಮಾಾದಿೀಂಶಾ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,11.15॥ 
ಏಭಃ ಪರಿಚಾನ್ನತನ್ತಂ ಪೀಠಭ ತಂ ತದಾತಮಕಮ್| 

ಅನ್ನ್ುಂ ವಿನ್್ೀತಾಶಾಾತ ಾವಾಕ್ಾಯೀನ್ನತಂ ಸ್ತತಿಮ್॥1,11.16॥ 
ತತ್ ೀ ವಿದಾಯತ್ರ್ ೀಜಾತಂ ದ್ಲಾಷ್ಟಸಮದಿಗದಲಮ್| 

ಸ್ತತಾಬಜಂ ಶತಪತಾರಢಯಂ ವಿಪರಕೀಣ್ ೀಾಧ್ಾಕಣಿಾಕಮ್॥1,11.17॥ 
ಧ್ಾಯತಾವ ವ್ೀದಾದಿನಾ ಪಶಾಾತ ್ಯಾಸ್ ೀಮಾನ್ಲಾತಮನಾಮ್| 

ಮಣಾಲಾನಿ ಕರಮಾದ್ೀವಮತಪಯತಾಪರಿ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,11.18॥ 
ತತಃ ಪೂವಾಾದಿದಿಕ್ಂಸಾಿಃ ಶಕುೀಃ ಕ್್ೀಶವಗ್ ೀಚರಾಃ| 

ವಿಮಲಾದಾಯ ನ್ಯಸ್ೀದ್ಷೌಟ ನ್ವಮಿೀಂ ಕಣಿಾಕ್ಾಗತಾಮ್॥1,11.19॥ 
ಏವಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಸಮಭಯಚಯಾ ಯೀಗಪೀಠಮನ್ನ್ುರಮ್| 

ಮನ್ಸಾವಾಹಯ ತತ್ರೀಶಂ ಹರಿಂ ಶಾಙ್ಖುಾಂ ನ್ಯಸ್ೀತತಾನ್ಃ॥1,11.20॥ 
ಹೃದ್ರ್ಾದಿೀನಿ ಪೂವಾಾದಿಚತತದಿಾಗದಲಯೀಗತಃ| 

ಮಧ್್ಯೀ ನ್ೀತರಂ ತತ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಅಸರಮನ್ರಂ ನ್ಯಸ್ೀತುತಃ॥1,11.21॥ 
ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದಿಬೀಜಾನಿ ಪೂವಾಾದಿಕರಮಯೀಗತಃ| 

ದಾವರಿ ಪೂವ್ೀಾ ಪರ್ೀ ಚ್ೈವ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಂ ತತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,11.22॥ 
ಸತದ್ಶಾನ್ಂ ಸಹಸಾರರಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ದಾವರಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಶ್ರಯಂ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ನ್ಯಸಯ ಲಕ್ಷಿ್ೀಮತತುರತಸುಥಾ॥1,11.23॥ 
ದಾವಯಾತುರ್ೀ ಗದಾಂ ನ್ಯಸಯ ಶಙ್ಖ್ಂ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ದ್ೀವದ್ಕ್ಷಿಣತಃ ಶಾಙ್ಖುಾಂ ವಾಮೀ ಚ್ೈವ ಸತಧಿೀನ್ಯಾಸ್ೀತ್॥1,11.24॥ 
ತದ್ವತ್ಙ್ಖುಂ ತಥಾ ಚಕರಂ ನ್ಯಸ್ೀತಾಾಶವಾದ್ವಯೀದ್ವಾಯಮ್| 

ತತ್ ೀಽನ್ುಲ್ ೀಾಕಪಾಲಾಂಶಾ ಸವದಿಗ್ಭೀದ್ೀನ್ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,11.25॥ 
ವಜಾರದಿೀನಾಯಯತಧ್ಾನ್ಯೀವ ತಥ್ೈವ ವಿನಿವ್ೀಶಯೀತ್| 

ಊಘವಾಂ ಬರಹಮ ತಥಾನ್ನ್ುಮಧ್ಶಾ ಪರಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,11.26॥ 
ಸವಾಂ ಧ್ಾಯತ್ವೀರ್ತ ಸಮ ಾಜಯ ಮತದಾರಃ ಸನ್ದಶಾಯೀತುತಃ| 

ಅಞ್ಜಲ್ಲಃ ಪರಥಮಾ ಮತದಾರ ಕ್ಷಿಪರಂ ದ್ೀವಪರಸಾಧ್ನಿೀ॥1,11.27॥ 
ವನ್ದನಿೀ ಹೃದ್ರ್ಾಸಕ್ಾುತಾ್ಧ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀನ್ನತಾ| 

ಊಧ್ಾಾಙ್ಖತುಣ್ ಠೀ ವಾಮಮತಷಟದ್ಾಕ್ಷಿಣಾಙ್ಖತುಷ್ಠಬನ್ಧನ್ಃ॥1,11.28॥ 
ಸವಯಸಯ ತಸಯ ಚಾಙ್ಖತುಷ್ ಠೀ ಯಃ ಸ ಉದ್ಧಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ರ್ತಸರಃ ಸಾಧ್ಾರಣಾ ಹ್ಯೀತಾ ಮ ರ್ತಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ಕಲ್ಲಾತಾಃ॥1,11.29॥ 
ಕನಿಷಾಠದಿಪರರ್ೀಕ್್ೀಣ ಅಷೌಟ ಮತದಾರ ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಅಷಾಟನಾಂ ಪೂವಾಬೀಜಾನಾಂ ಕರಮಶಸುಾವಧ್ಾರಯೀತ್॥1,11.30॥ 
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ಅಙ್ಖತುಷ್ಠೀನ್ ಕನಿಷಾಠನ್ುಂ ನಾಮಯಿತಾವಙ್ಖತುಲ್ಲತರಯಮ್| 

ಮತದ್ರೀಯಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಸಯ ನ್ತಯಬಜಂ ಕೃತಾವ ಕರದ್ವಯಮ್॥1,11.31॥ 
ಸವಯಹಸುಂ ತಥ್ ೀತಾುನ್ಂ ಕೃತ್ ವೀಧ್ಾಂ ಭಾರಮಯೀಚಾನ್ೈಃ| 

ನ್ವಮಿೀಯಂ ಸೃತಾ ಮತದಾರ ವರಾಹಾಭಮತಾ ಸದಾ॥1,11.32॥ 
ಮತಷಟದ್ವಯಮಥ್ ೀತಾುನ್ಮೃಜ್ವೈಕ್್ೈಕ್್ೀನ್ ರ್ೀಚಯೀತ್| 

ಉತತೆಞ್ಾಯೀತ್ವಾಮತಕ್ಾು ಅಙ್ಖುಮತದ್ರೀಯಮತಚಯತ್ೀ॥1,11.33॥ 
ಮತಷಟದ್ವಯಮಥ್ ೀ ಬದಾಧ ಏವಮೀವಾನ್ತಪೂವಾಶಃ| 

ದ್ಶಾನಾಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನಾಂ ಮತದಾರಶಾ ಕರಮಯೀಗತಃ॥1,11.34॥ 
ಸತರಮಾದ್ಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಚ ಉಪಾನ್ಯಞ್ಜಾನ್ಯಮೀವ ಚ| 

ವಾಸತದ್ೀವೀ ಬಲಃ ಕ್ಾರ್ೀ ಹಯನಿರತದ್ ಧೀ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,11.35॥ 
ಪರಣವಸುತ್ದಿತ್ಯೀತಧ್ತಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಭ ರಿರ್ತ ಮನ್ರಕ್ಾಃ| 

ನಾರಾಯಣಸುಥಾ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ವರಾಹರಾಟ್॥1,11.36॥ 
ಸ್ತತಾರತಣಹರಿದಾರಭಾ ನಿೀಲಶಾಯಮಲ್ ಿೀಹಿತಾಃ| 

ಮೀಘಾಗಿನಮದ್ತಪಙ್ಕುಭಾ ವಣಾತ್ ೀ ನ್ವನಾಮಕ್ಾಃ॥1,11.37॥ 
ಕಂ ಟ್ಂ ಪಂ ಶಂ ಗರತತಾಮನಾ್ಯಜಜಂ ಖ್ಂ ವಂ ಚ ಸತದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಷ್ಂ ಚಂ ಫಂ ಷ್ಂ ಗದಾದ್ೀವಿೀ ವಂ ಲಂ ಮಂ ಕ್ಷಂ ಚ ಶಙ್ಖ್ಕಮ್॥1,11.38॥ 
ಘಂ ಢಂ ಭಂ ಹಂ ಭವ್ೀಚಿಾರೀಶಾ ಗಂ ಜಂ ವಂ ಶಂ ಚ ಪುಷಟಕ್ಾ| 

ಘಂ ವಂ ಚ ವನ್ಮಾಲಾ ಸಾಯಚಿಾರೀ ವತ್ಂ ದ್ಂ ಸಂ ಭವ್ೀತ್॥1,11.39॥ 
ಛಂ ಡಂ ಪಂ ಯಂ ಕ್ೌಸತುಭಃ ಪರೀಕುಶಾಾನ್ನ್ ುೀ ಹಯಹಮೀವ ಚ| 

ಇತಯಙ್ಕುನಿಯಥಾಯೀಗಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವ್ೈ ದ್ಶಾ॥1,11.40॥ 
ಗರತಡ್ ೀಽಮತ್ಜಸಙ್ಕೆಶ್್ ೀ ಗದಾ ಚ್ೈವಾಸ್ತತಾಕೃರ್ತಃ| 

ಪುಷಟಃ ಶ್ರಿೀಷ್ಪುಷಾಾಭಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಸನಿನಭಾ॥1,11.41॥ 
ಪೂಣಾಚನ್ದರನಿಭಃ ಶಙ್ಖ್ಃ ಕ್ೌಸತುಭಸುಾರತಣದ್ತಯರ್ತಃ| 

ಚಕರಂ ಸ ಯಾಸಹಸಾರಭಂ ಶ್ರೀವತ್ಃ ಕತನ್ದಸನಿನಭಃ॥1,11.42॥ 
ಪಞ್ಾವಣಾನಿಭಾ ಮಾಲಾ ಹಯನ್ನ್ ುೀ ಮೀಘಸನಿನಭಃ| 

ವಿದ್ತಯದ್ ರಪಾಣಿ ಚಾಸಾರಣಿ ರ್ಾನಿ ನ್ ೀಕ್ಾುನಿ ವಣಾತಃ॥1,11.43॥ 

ಅಘಯಾಪಾದಾಯದಿ ವ್ೈ ದ್ದಾಯತತಾಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷವಿದ್ಯರ್ಾ॥1,11.44॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ವವೂಯಹಾಚಾನ್ಂ ನಾಮೈಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-11[44]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-12॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪೂಜಾನ್ತಕರಮಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಪೂಜಾನ್ತಕರಮ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಓಂ ನ್ಮ ಇತಾಯದೌ ಸಂಸೃರ್ತಃ ಪರಮಾತಮನ್ಃ॥1,12.1॥ 
ಯಂ ರಂ ವಂ ಲಮಿರ್ತ ಕ್ಾಯಶತದಿಧಃ| 

ಓಂ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಚತತಭತಾಜಾತಮನಿಮಾಾಣಮ್॥1,12.2॥ 
ತತಸ್ತರವಿಧ್ಃ ಕರಕ್ಾಯನಾಯಸಃ| 

ತತ್ ೀ ತದೃದಿಸಿಯೀಗಪೀಠಪೂಜಾ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಐಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ೈಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆದಿತಯಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಚನ್ದರಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಹಿನಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಉತೆಷಾಣ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕರರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯೀಗಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಹ್ವಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸತಾಯಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸವಾತ್ ೀಮತಖ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸಙ್್ ುೀಪಾಙ್ಕುಯ ಹರ್ೀರಾಸನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ತತಃ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಮ್-ಅಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಆಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಈಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಊಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಐಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಔಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಅಃ ಫಟ್ಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಆಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಅಂ ಪರದ್ತಯಮಾನಯ ನ್ಮಃ| 
ಅಃ ಅನಿರತದಾಧಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ತತ್ಬದಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹತಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಕ್ಷ್ೈಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಾಯ ಭ ವಾರಾಹಯ ಕಂ ವ್ೈನ್ತ್ೀರ್ಾಯ ಜಂ ಖ್ಂ ವಂ ಸತದ್ಶಾನಾಯ ಖ್ಂ ಚಂ ಫಂ 
ಷ್ಂ ಗದಾಯೈ ವಂ ಲಂ ಮಂ ಕ್ಷಂ ಪಾಞ್ಾಜನಾಯಯ ಘಂ ಢಂ ಭಂ ಹಂ ಶ್ರಯೈ ಗಂ ಡಂ ವಂ ಶಂ ಪುಷ್ಟಯೈ 
ಧ್ಂ ವಂ ವನ್ಮಾಲಾಯೈ ದ್ಂ ಶಂ ಶ್ರೀವತಾ್ಯ ಛಂ ಡಂ ಯಂ ಕ್ೌಸತುಭಾಯ ಶಂ ಶಾಙ್ಕುಾಯ ಇಂ 
ಇಷ್ತಧಿಭಾಯಂ ಚಂ ಚಮಾಣ್ೀ ಖ್ಂ ಖ್ಡಾುಯ ಇನಾದರಯ ಸತರಾಯ ಪತಾಯೀ ಅಗನಯೀ 
ತ್ೀಜ್ ೀಧಿಪತಯೀಯಮಾಯಧ್ಮಾಾಧಿಪತಯೀಕ್ಷಂನ್ೈರೃತಾಯರಕ್ಷ್ ೀಧಿಪತಯೀ ವರತಣಾಯ 
ಜಲಾಧಿಪತಯೀ ಯೀಂ ವಾಯವ್ೀ ಪಾರಣಾಧಿಪತಯೀ ಧ್ಾಂ ಧ್ನ್ದಾಯ ಧ್ನಾಧಿಪತಯೀ ಹಾಂ 
ಈಶಾನಾಯ ವಿದಾಯಧಿಪತಯೀ ಓಂ ವಜಾರಯ ಶಕ್್ಯೈ ಓಂ ದ್ಣಾಾಯ ಖ್ಙ್ಕುಯ ಓಂ ಪಾಶಾಯ 
ಧ್ವಜಾಯ ಗದಾಯೈ ರ್ತರಶ್ಲಾಯ ಲಂ ಅನ್ನಾುಯ ಪಾತಾಲಾಧಿಪತಯೀ ಖ್ಂ ಬರಹಮಣ್ೀ 
ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯೀ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಓಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನ್ಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರ್ೀಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಓಂ ಭಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ತ್ೀಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸತಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ದ್ೀಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಂ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಓಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನ್ಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರ್ೀಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಾಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಾಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಣಾಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಂ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನ್ಂನ್ ೀಂ ಭಗವತ್ೀಂ ವಾಂಸತನ್ದೀವಾಯಂ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಯ ನ್ಮಃ॥1,12.3॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ನ್ಮಸ್ುೀ ವಿಶವಭಾವನ್| 

ಸತಬರಹಮಣಯ ನ್ಮಸ್ುೀಽಸತು ಮಹಾಪುರತಷ್ ಪೂವಾಜ॥1,12.4॥ 
ಹ್ ೀಮಕಣಾಣಿ ಚ್ೈತ್ೀಷಾಂ ಸಾವಹಾನ್ುಮತಪಕಲಾಯೀತ್| 

ಏವಂ ಜಪಾುಾ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಶತಮಷ್ ಟೀತುರಂ ತಥಾ॥1,12.5॥ 
ಅಘಾಂ ದ್ತಾುಾ ಜಿತಂ ತ್ೀನ್ ಪರಣಾಮಂ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ತತ್ ೀಽಗಾನವಪ ಸಮ ಾಜಯಂ ತಂ ಯಜ್ೀತ ಯಥಾವಿಧಿ॥1,12.6॥ 
ದ್ೀವದ್ೀವಂ ಸವಬೀಜ್ೀನ್ ಅಙ್ಕುದಿಭರಥಾಚತಯತಮ್| 

ಪೂವಾಮತಲ್ಲಖಿ್ಯ ಚಾಭತಯಕ್ಷಯ ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ ಮನ್ರವಿತ್॥1,12.7॥ 
ಭಾರಮಯಿತಾವನ್ಲಂ ಕತಣ್ಾೀ ಪೂಜಯೀಚಾ ಶತಭ್ೈಃ ಫಲ್ೈಃ| 

ಪೂವಾಂ ತತ್ಕಲಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಮಣಾಲ್ೀ ಮನ್ಸಾ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,12.8॥ 
ವಾಸತದ್ೀವಾಖ್ಯತತ್ುಾೀನ್ ಹತತಾವ ಚಾಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದಿಬೀಜ್ೀನ್ ಯಜ್ೀತಷಟ್ೆಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,12.9॥ 
ತರಯನ್ರಯಂ ತಥಾಙ್ಕುನಾಮೀಕ್್ೈಕ್ಾನಿದಕಾರ್ತೀಂಸುಥಾ| 

ಪೂಣಾಾಹತರ್ತಂ ತಥ್ೈವಾನ್ುೀ ದ್ದಾಯತ್ಮಯಗತಪಸ್ತಿತಃ॥1,12.10॥ 
ವಾಗರ್ತೀತ್ೀ ಪರ್ೀ ತತ್ುಾೀ ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ಲಯಂ ನ್ಯೀತ್| 

ಉಪವಿಶಯ ಪುನ್ಮತಾದಾರಂ ದ್ಶಾಯಿತಾವ ನ್ಮೀತತಾನ್ಃ॥1,12.11॥ 
ನಿತಯಮೀವಂವಿಧ್ಂ ಹ್ ೀಮಂ ನ್ೈಮಿತ್ುೀ ದಿವಗತಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಗಚಾಗಚಾ ಪರಂ ಸಾಿನ್ಂ ಯತರ ದ್ೀವೀ ನಿರಞ್ಜನ್ಃ॥1,12.12॥ 
ಗಚಾನ್ತು ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾಃ ಸವಸಾಿನ್ಸ್ತಿರ್ತಹ್ೀತವ್ೀ| 

ಸತದ್ಶಾನ್ಃ ಶ್ರೀಹರಿಶಾ ಅಚತಯತಃ ಸ ರ್ತರವಿಕರಮಃ॥1,12.13॥ 
ಚತತಭತಾಜ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವಃ ಷ್ಷ್ಠಃ ಪರದ್ತಯಮನ ಏವ ಚ| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಃ ಪೂರತಷ್ ೀಽಥ ನ್ವವೂಯಹ್ ೀ ದ್ಶಾತಮಕಃ॥1,12.14॥ 
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ಅನಿರತದ್ ಧೀ ದಾವದ್ಶಾತಾಮ ಅಥ ಊಧ್ಾಮನ್ನ್ುಕಃ| 

ಏತ್ೀ ಏಕ್ಾದಿಭಶಾಕ್್ೈವಿಾಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಲಕ್ಷಿತಾಃ ಸತರಾಃ॥1,12.15॥ 
ಚಕ್ಾರಙ್ೆ ತ್ೈಃ ಪೂಜಿತಃ ಸಾಯನ್ದರೃಹ್ೀ ರಕ್ಷ್ೀತ್ದಾನ್ರ್ೈಃ| 

ಓಂ ಚಕ್ಾರಯ ಸಾವಹಾ,ಓಂ ವಿಚಕ್ಾರಯ ಸಾವಹಾ,ಓಂ ಸತಚಕ್ಾರಯ ಸಾವಹಾ,ಓಂ ಮಹಾಚಕ್ಾರಯ 
ಸಾವಹಾ, 

ಓಂ ಮಹಾಚಕ್ಾರಯ ಅಸತರಾನ್ುಕೃಥತಂ ಫಟ್ ೀಂ ಹತಂ ಸಹಸಾರರ ಹತಂ ಫಟ್॥1,12.16॥ 

ದಾವರಕ್ಾಚಕರಪೂಜ್ೀಯಂ ಗೃಹ್ೀ ರಕ್ಷಾಕರಿೀ ಶತಭಾ॥1,12.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪೂಜಾನ್ತಕರಮನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-12[17]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-13॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪರವಕ್ಷಾಯಮಯಧ್ತನಾ ಹ್ಯೀತದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪಞ್ಜರಂ ಶತಭಮ್| 

ನ್ರ್ೀನ್ಮಸ್ುೀ ರ್ೀವಿದ್ಂ ಚಕರಂ ಗೃಹಯ ಸತದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,13.1॥ 
ಪಾರಚಾಯಂ ರಕ್ಷಸವ ಮಾಂ ವಿಷ್ ಣೀ ! ತಾವಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಗದಾಂ ಕ್ೌರ್ೀದ್ಕೀಂ ಗೃಹಣ ಪದ್ಮನಾಭ ನ್ರ್ೀಽಸು ತ್ೀ॥1,13.2॥ 
ರ್ಾಮಾಯಂ ರಕ್ಷಸವ ಮಾಂ ವಿಷ್ ಣೀ ! ತಾವಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಹಲಮಾದಾಯ ಸೌನ್ನ್ದೀ ನ್ಮಸ್ುೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥1,13.3॥ 
ಪರರ್ತೀಚಾಯಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವಿಷ್ ಣೀ ! ತಾವಮಹ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಮತಸಲಂ ಶಾತನ್ಂ ಗೃಹಯ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್॥1,13.4॥ 
ಉತುರಸಾಯಂ ಜಗನಾನಥ ! ಭವನ್ುಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಖ್ಡುಮಾದಾಯ ಚಮಾಾಥ ಅಸರಶಾಸಾರದಿಕಂ ಹರ್ೀ !॥1,13.5॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ್ ೀಘನ ! ಐಶಾನಾಯಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಪಾಞ್ಾಜನ್ಯಂ ಮಹಾಶಙ್ಖ್ಮನ್ತಘ ೀಷ್ಯಂ ಚ ಪಙ್ಖೆಜಮ್॥1,13.6॥ 
ಪರಗೃಹಯ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವಿಷ್ ಣೀ ಆಗ್ನಯೀರ್ಾಯಂ ರಕ್ಷ ಸ ಕರ| 

ಚನ್ದರಸ ಯಾಂ ಸಮಾಗೃಹಯ ಖ್ಡುಂ ಚಾನ್ದರಮಸಂ ತಥಾ॥1,13.7॥ 
ನ್ೈರೃತಾಯಂ ಮಾಂ ಚ ರಕ್ಷಸವ ದಿವಯಮ ತ್ೀಾ ನ್ೃಕ್್ೀಸರಿನ್| 

ವ್ೈಜಯನಿುೀಂ ಸಮಪರಗೃಹಯ ಶ್ರೀವತ್ಂ ಕಣಠಭ ಷ್ಣಮ್॥1,13.8॥ 
ವಾಯವಾಯಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ದ್ೀವ ಹಯಗಿರೀವ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ| 

ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಂ ಸಮಾರತಹಯ ತವನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಜನಾದ್ಾನ್ !॥1,13.9॥ 
ಮಾಂ ರಕ್ಷಸಾವಜಿತ ಸದಾ ನ್ಮಸ್ುೀಽಸುಾಪರಾಜಿತ| 

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸಮಾರತಹಯ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತವಂ ರಸಾತಲ್ೀ॥1,13.10॥ 
ಅಕ ಪಾರ ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಮಹಾಮಿೀನ್ ನ್ರ್ೀಽಸತು ಪ್ುೀ| 

ಕರಶ್ೀಷಾಾದ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಷ್ತ ಸತಯ ತವಂ ಬಾಹತಪಞ್ಜರಮ್॥1,13.11॥ 
ಕೃತಾವ ರಕ್ಷಸವ ಮಾಂ ವಿಷ್ ಣೀ ನ್ಮಸ್ುೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ| 

ಏತದ್ತಕುಂ ಶಙ್ಖೆರಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಪಞ್ಜರಂ ಮಹತ್॥1,13.12॥ 
ಪುರಾ ರಕ್ಷಾಥಾಮಿೀಶಾನಾಯಃ ಕ್ಾತಾಯಯನಾಯ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ನಾಶಾರ್ಾಮಾಸ ಸಾ ಯೀನ್ ಚಾಮರಾನ್ಮಹಿಷಾಸತರಮ್॥1,13.13॥ 
ದಾನ್ವಂ ರಕುಬೀಜಂ ಚ ಅನಾಯಂಶಾ ಸತರಕಣಟಕ್ಾನ್| 

ಏತಜಜಪನ್ನರ್ ೀ ಭಕ್ಾಯ ಶತ ರನಿವಜಯತ್ೀ ಸದಾ॥1,13.14॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗಾರತಡ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ವಿಷ್ತಣಪಞ್ಜರಸ್ ುೀತರಂ 

ನಾಮ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-13[14]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-14॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಅಥ ಯೀಗಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭತಕುಮತಕುಕರಂ ಪರಮ್| 

ಧ್ಾಯಯಿಭಃ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಧ್್ಯೀಯೀ ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಹರಿರಿೀಶವರಃ॥1,14.1॥ 
ತಚಾೃಣತಷ್ವ ಮಹ್ೀಶಾನ್ ಸವಾಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ವಿಷ್ತಣಃ ಸವ್ೀಾಶವರ್ ೀಽನ್ನ್ುಃ ಷ್ಡಿಭಭ ಾಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,14.2॥ 
ವಾಸತದ್ೀವೀ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ಬರಹಾಮತಾಮಸಯಹಮೀವ ಹಿ| 

ದ್ೀಹಿದ್ೀಹಸ್ತಿತ್ ೀ ನಿತಯಃ ಸವಾದ್ೀಹವಿವಜಿಾತಃ॥1,14.3॥ 
ದ್ೀಹಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರವಿವಜಿಾತಃ| 

ಷ್ಡಿವಧ್್ೀಷ್ತ ಸ್ತಿತ್ ೀ ದ್ರಷಾಟ ಶ್್ ರೀತಾ ಘಾರತಾ ಹಯರ್ತೀನಿದರಯಃ॥1,14.4॥ 
ತದ್ಧಮಾರಹಿತಃ ಸರಷಾಟ ನಾಮಗ್ ೀತರವಿವಜಿಾತಃ| 

ಮನಾು ಮನ್ಃ ಸ್ತಿತ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಮನ್ಸಾ ಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,14.5॥ 
ಮನ್ ೀಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ಶಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಚ| 

ಬ್ ೀದಾಧ ಬತದಿಧಸ್ತಿತಃ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಸವಾಜ್ಞ್ ೀ ಬತದಿಧವಜಿಾತಃ॥1,14.6॥ 
ಬತದಿಧಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಸವಾಃ ಸವಾಗತ್ ೀ ಮನ್ಃ| 

ಸವಾಪಾರಣಿವಿನಿಮತಾಕುಃ ಪಾರಣಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಃ॥1,14.7॥ 
ಪಾರಣಪಾರಣ್ ೀ ಮಹಾಶಾನ್ ುೀ ಭಯೀನ್ ಪರಿವಜಿಾತಃ| 

ಅಹಙ್ಕೆರಾದಿಹಿೀನ್ಶಾ ತದ್ಧಮಾಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,14.8॥ 
ತತಾ್ಕ್ಷಿೀ ತನಿನಯನಾು ಚ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪಕಃ| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುಸಿಸುತಾ್ಕ್ಷಿೀ ತದಿವವಜಿಾತಃ॥1,14.9॥ 
ತತರಿೀಯಃ ಪರರ್ೀ ಧ್ಾತಾ ದ್ೃಗ ರಪೀ ಗತಣವಜಿಾತಃ| 

ಮತಕ್್ ುೀ ಬತದ್ ಧೀಽಜರ್ ೀ ವಾಯಪೀ ಸತಯ ಆತಾಮಸಯಹಂ ಶ್ವಃ॥1,14.10॥ 
ಏವಂ ಯೀ ಮಾನ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾ ಧ್ಾಯಯನಿುೀಶಂ ಪರಂ ಪದ್ಮ್| 

ಪಾರಪುನಯತಸ್ುೀ ಚ ತದ್ ರಪಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,14.11॥ 
ಇರ್ತ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಮಾಖಾಯತಂ ತವ ಶಙ್ಖೆರ ಸತವರತ| 

ಪಠ್ೀದ್ಯ ಏತತ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥1,14.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗ್ ೀ ನಾಮ ಚತತದ್ಾಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-14[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-15॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದ್ ಧೀರಾಮತಚಯತ್ೀ ಕಂ ಜಪನ್ರಭ್ ೀ| 

ನ್ರಸುನ್ೋ ಪರಂ ಜಪಯಂ ಪಥಯ ತವಂ ಜನಾದ್ಾನ್॥1,15.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪರ್ೀಶವರಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮವಯಯಮ್| 

ವಿಷ್ತಣಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೀಣ ಸತುವನ್ತಮಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥1,15.2॥ 
ಯತಾ ವಿತರಂ ಪರಂ ಜಪಯಂ ಕಥರ್ಾಮಿ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ಶೃಣತಷಾವವಹಿತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಸವಾಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,15.3॥ 
ಓಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣವಾಾಮನ್ ೀ ವಾಸವೀ ವಸತಃ| 

ಬಾಲಚನ್ದರ ನಿಭ್ ೀ ಬಾಲ್ ೀ ಬಲಭದ್ ರೀ ಬಲಾಧಿಪಃ॥1,15.4॥ 
ಬಲ್ಲಬನ್ಧನ್ಕೃದ್ವೀಧ್ಾ (11) ವರ್ೀಣ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ವಿರ್ತೆವಿಃ| 

ವ್ೀದ್ಕತಾಾ ವ್ೀದ್ರ ಪೀ ವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಪರಿಪುಿತಃ॥1,15.5॥ 
ವ್ೀದಾಙ್ಖುವ್ೀತಾು ವ್ೀದ್ೀಶ್್ ೀ(20) ಬಲಾಧ್ಾರ್ ೀ ಬಲಾದ್ಾನ್ಃ| 

ಅವಿಕ್ಾರ್ ೀ ವರ್ೀಶಶಾ ವರತಣ್ ೀ ವರತಣಾಧಿಪಃ॥1,15.6॥ 
ವಿೀರಹಾ ಚ ಬೃಹದಿವೀರ್ ೀ ವನಿದತಃ ಪರಮೀಶವರಃ| 

ಆತಾಮ ಚ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ಪರತಯಗಾತಾಮ ವಿಯತಾರಃ॥1,15.7॥ 
ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪದ್ಮನಿಧಿಃ ಪದ್ಮಹಸ್ ುೀ ಗದಾಧ್ರಃ| 

ಪರಮಃ (40) ಪರಭ ತಶಾ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ಈಶವರಃ॥1,15.8॥ 
ಪದ್ಮಜಙ್ಖ್ಃ ಪುಣಾರಿೀಕಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧ್ರಃ ಪರಯಃ| 

ಪದಾಮಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಗಭಾಶಾ ಪಜಾನ್ಯಃ ಪದ್ಮಸಂಸ್ತತಿಃ॥1,15.9॥ 
ಅಪಾರಃ ಪರಮಾಥಾಶಾ ಪರಾಣಾಂ ಚ ಪರಃ ಪರಭತಃ| 

ಪಣಿಾತಃ ಪಣಿಾತ್ೀಡಯಶಾ ಪವಿತರಃ ಪಾಪಮದ್ಾಕಃ॥1,15.10॥ 
ಶತದ್ಧಃ ಪರಕ್ಾಶರ ಪಶಾ ಪವಿತರಃ ಪರಿರಕ್ಷಕಃ| 

ಪಪಾಸಾವಜಿಾತಃ ಪಾದ್ಯಃ ಪುರತಷ್ಃ ಪರಕೃರ್ತಸುಥಾಃ॥1,15.11॥ 
ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮನಾಭಃಪರಯಪರದ್ಃ| 

ಸವ್ೀಾಶಃ ಸವಾಗಃ ಸವಾಃ ಸವಾವಿತ್ವಾದ್ಃ ಸತರಃ॥1,15.12॥ 
ಸವಾಸಯ ಜಗತ್ ೀ ಧ್ಾಮ ಸವಾದ್ಶ್್ ೀಾ ಚ ಸವಾಭೃತ್| 

ಸವಾಾನ್ತಗರಹಕೃದ್ದೀವಃ ಸವಾಭ ತಹೃದಿ ಸ್ತಿತಃ॥1,15.13॥ 
ಸವಾಪೂಜಯಶಾ ಸವಾಾದ್ಯಃ ಸವಾದ್ೀವನ್ಮಸೃತಃ| 

ಸವಾಸಯ ಜಗತ್ ೀ ಮ ಲಂ ಸಕಲ್ ೀ ನಿಷ್ೆಲ್ ೀಽನ್ಲಃ 1,15.14॥ 
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ಸವಾಗ್ ೀಪಾು ಸವಾನಿಷ್ಠಃ ಸವಾಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣಮ್| 

ಸವಾಧ್್ಯೀಯಃ ಸವಾಮಿತರಃ ಸವಾದ್ೀಸವವರ ಪಧ್ೃಕ್॥1,15.15॥ 
ಸವಾಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸತರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತರಾಸತರನ್ಮಸೃತಃ| 

ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಚ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಸವಾದಾ ಘಾತಕ್್ ೀಽನ್ುಕಃ॥1,15.16॥ 
ಸತಯಪಾಲಶಾ ಸನಾನಭಃ ಸ್ತದ್ಧೀಶಃ ಸ್ತದ್ಧವನಿದತಃ| 

ಸ್ತದ್ಧಸಾಧ್ಯಃ ಸ್ತದ್ಧಸ್ತದ್ಧಃ ಸಾಧ್ಯಸ್ತದ್ ಧೀ (ಸ್ತದಿಧಸ್ತದ್ಧ) ಹೃದಿೀಶವರಃ॥1,15.17॥ 
ಶರಣಂ ಜಗತಶ್ೈವ ಶ್ರೀಯಃ ಕ್ಷ್ೀಮಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಶತಭಕೃಚ್ ಾೀಭನ್ಃ ಸೌಮಯಃ ಸತಯಃ ಸತಯಪರಾಕರಮಃ॥1,15.18॥ 
ಸತಯಸಿಃ ಸತಯಸಙ್ಖೆಲಾಃ ಸತಯವಿತ್ತಯ (ತಾ) ದ್ಸುಥಾ| 

ಧ್ರ್ೀಾ ಧ್ರ್ೀಾ ಚ ಕರ್ೀಾ ಚ ಸವಾಕಮಾವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.19॥ 
ಕಮಾಕತಾಾ ಚ ಕಮೈಾವ ಕರರ್ಾ ಕ್ಾಯಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಶ್ರೀಪರ್ತನ್ೃಾಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್್ವಾಸಯ ಪರ್ತರ ಜಿಾತಃ॥1,15.20॥ 
ಸದ್ೀವಾನಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ವೃಷಣೀನಾಂ ಪರ್ತರಿೀಡಿತಃ| 

ಪರ್ತಹಿಾರಣಯಗಭಾಸಯ ರ್ತರಪುರಾನ್ುಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.21॥ 
ಪಶ್ನಾಂ ಚ ಪರ್ತಃ ಪಾರಯೀ ವಸ ನಾಂ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ| 

ಪರ್ತರಾಖ್ಣಾಲಸ್ಯೈವ ವರ ಣಸಯ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.22॥ 
ವನ್ಸಾರ್ತೀನಾಂ ಚ ಪರ್ತರನಿಲಸಯ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಅನ್ಲಸಯ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಯಮಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,15.23॥ 
ಕತಬ್ೀರಸಯ ಪರ್ತಶ್ೈವ ನ್ಕ್ಷತಾರಣಾಂ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಓಷ್ಧಿೀನಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.24॥ 
ನಾಗಾನಾಂ ಪರ್ತರಕಾಸಯ ದ್ಕ್ಷಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ| 

ಸತಹೃದಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ನ್ೃಪಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.25॥ 
ಗನ್ಧವಾಾಣಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಅಸ ನಾಂ ಪರ್ತರತತುಮಃ| 

ಪವಾತಾನಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ನಿಮನಗಾನಾಂ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.26॥ 
ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಕಪಲಸಯ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಲತಾನಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ವಿೀರತಧ್ಾಂ ಚ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.27॥ 
ಮತನಿೀನಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಸ ಯಾಸಯ ಪರ್ತರತತುಮಃ| 

ಪರ್ತಶಾನ್ದರಮಸಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಸತಕರಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,15.28॥ 
ಗರಹಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಕನ್ನರಾಣಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ದಿವಜಾನಾಂ ಪರ್ತರತತುಮಃ॥1,15.29॥ 
ಸರಿತಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಸಮತದಾರಣಾಂ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಸರಸಾಂ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಭ ತಾನಾಂ ಚ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.30॥ 
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ವ್ೀತಾಲಾನಾಂ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಕ ಷಾಮಣಾಾನಾಂ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಪಶ್ನಾಂ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,15.31॥ 
ಮಹಾತಾಮ ಮಙ್ಖುಲ್ ೀ ಮೀಯೀ ಮನ್ದರ್ ೀ ಮನ್ದರ್ೀಶವರಃ| 

ಮೀರತಮಾಾತಾ ಪರಮಾಣಂ ಚ ಮಾಧ್ವೀ ಮಲವಜಿಾತಃ॥1,15.32॥ 
ಮಾಲಾಧ್ರ್ ೀ ಮಹಾದ್ೀವೀ ಮಹಾದ್ೀವ್ೀನ್ ಪೂಜಿತಃ| 

ಮಹಾಶಾನ್ ುೀ ಮಹಾಭಾಗ್ ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ ಏವ ಚ॥1,15.33॥ 
ಮಹಾವಿೀಯೀಾ ಮಹಾಪಾರಣ್ ೀ ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯಷಾವನಿದತಃ| 

ಮಾರ್ಾತಾಮ ಮಾಯರ್ಾ ಬದ್ ಧೀ ಮಾಯರ್ಾ ತತ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.34॥ 
ಮತನಿಸತುತ್ ೀ ಮತನಿಮೈಾತ್ ರೀ ಮಹಾನಾ (ರಾ) ಸ್ ೀ ಮಹಾಹನ್ತಃ| 

ಮಹಾಬಾಹತಮಾಹಾದಾನ್ ುೀ ಮರಣ್ೀನ್ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.35॥ 
ಮಹಾವತ್ ೆ್ರೀ ಮಹಾತಾಮ ಚ ಮಹಾಕ್ಾಯೀ ಮಹ್ ೀದ್ರಃ| 

ಮಹಾಪಾದ್ ೀ ಮಹಾಗಿರೀವೀ ಮಹಾಮಾನಿೀ ಮಹಾಮನಾಃ॥1,15.36॥ 
ಮಹಾಗರ್ತಮಾಂಹಾಕೀರ್ತಾಮಾಹಾರ ಪೀ ಮಹಾಸತರಃ| 

ಮಧ್ತಶಾ ಮಾಧ್ವಶ್ೈವ ಮಹಾದ್ೀವೀ ಮಹ್ೀಶವರಃ॥1,15.37॥ 
ಮಖ್ೀಜ್ ಯೀ ಮಖ್ರ ಪೀ ಚ ಮಾನ್ನಿೀಯೀ ಮಖ್ೀಶವರಃ| 

ಮಹಾವಾತ್ ೀ ಮಹಾಭಾಗ್ ೀ ಮಹ್ೀಶ್್ ೀಽರ್ತೀತಮಾನ್ತಷ್ಃ॥1,15.38॥ 
ಮಾನ್ವಶಾ ಮನ್ತಶ್ೈವ ಮಾನ್ವಾನಾಂ ಪರಯಙ್ಖೆರಃ| 

ಮೃಗಶಾ ಮೃಗಪೂಜಯಶಾ ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.39॥ 
ಬತಧ್ಸಯ ಚ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಪರ್ತಶ್ೈವ ಬೃಹಸಾತ್ೀಃ| 

ಪರ್ತಃ ಶನ್ೈಶಾರಸ್ಯೈವ ರಾಹ್ ೀಃ ಕ್್ೀತ್ ೀಃ ಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.40॥ 
ಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಣಶ್ೈವ ಲಮೌ್ಷ್ ಠೀ ಲಲ್ಲತಸುಥಾ| 

ನಾನಾಲಙ್ಕೆರಸಂಯತಕ್್ ುೀ ನಾನಾಚನ್ದನ್ಚಚಿಾತಃ॥1,15.41॥ 
ನಾನಾರಸ್ ೀಜಜವಲದ್ವಕ್್ ೆರೀ ನಾನಾಪುಷ್ ಾೀಪಶ್್ ೀಭತಃ| 

ರಾರ್ೀ ರಮಾಪರ್ತಶ್ೈವ ಸಭಾಯಾಃ ಪರಮೀಶವರಃ॥1,15.42॥ 
ರತನದ್ ೀ ರತನಹತಾಾ ಚ ರ ಪೀ ರ ಪವಿವಜಿಾತಃ| 

ಮಹಾರ ಪೀಗರರ ಪಶಾ ಸೌಮಯರ ಪಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.43॥ 
ನಿೀಲಮೀಘನಿಭಃ ಶತದ್ಧಃ ಸಾಲಮೀಘನಿಭಸುಥಾ| 

ಧ್ ಮವಣಾಃ ಪರ್ತವಣ್ ೀಾ ನಾನಾರ ಪೀ ಹಯವಣಾಕಃ॥1,15.44॥ 
ವಿರ ಪೀ ರ ಪದ್ಶ್ೈವ ಶತಕಿವಣಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಸವಾವಣ್ ೀಾ ಮಹಾಯೀಗಿೀ ಯಜ್ಞ್ ೀ (ರ್ಾಜ್ ಯೀ) ಯಜ್ಞಕೃದ್ೀವ ಚ॥1,15.45॥ 
ಸತವಣಾವಣಾವಾಂಶ್ೈವ ಸತವಣಾಾಖ್ಯಸುಥ್ೈವ ಚಸತವಣಾಾವಯವಶ್ೈವ 

ಸತವಣಾಃ ಸವಣಾಮೀಖ್ಲಃ॥1,15.46॥ 
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ಸತವಣಾಸಯ ಪರದಾತಾ ಚ ಸತವಣ್ೀಾಶಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಸತವಣಾಸಯ ಪರಯಶ್ೈವ ಸತವಣಾಾಢಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.47॥ 
ಸತಪಣ್ ೀಾ ಚ ಮಹಾಪಣ್ ೀಾ ಸತಪಣಾಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣ್| 

ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಸುಥಾದಿತಯ ಆದಿರಾದಿಕರಃ ಶ್ವಃ॥1,15.48॥ 
ಕ್ಾರಣಂ ಮಹತಶ್ೈವ ಪರಧ್ಾನ್ಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಬತದಿಧೀನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಾರಣಂ ಮನ್ಸಸುಥಾ॥1,15.49॥ 
ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈತಸಶ್ೈವ ಅಹಙ್ಕೆರಸಯ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಭ ತಾನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತದ್ವತಾೆರಣಂ ಚ ವಿಭಾವಸ್ ೀಃ॥1,15.50॥ 
ಆಕ್ಾಶಕ್ಾರಣಂ ತದ್ವತಾೃರ್ಥವಾಯಃ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್| 

ಅಣಾಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಪರಕೃತ್ೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ॥1,15.51॥ 
ದ್ೀಹಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಚಕ್ಷತಷ್ಶ್ೈವ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಶ್್ ರೀತರಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ತದ್ವತಾೆರಣಂ ಚ ತವಚಸುಥಾ॥1,15.52॥ 
ಜಿಹಾವರ್ಾಃ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಪಾರಣಸ್ಯೈವ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಹಸುಯೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ತದ್ವತಾಾದ್ಯೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ॥1,15.53॥ 
ವಾಚಶಾಕ್ಾರಣಂ ತದ್ವತಾಾಯೀಶ್ೈವ ತತಕ್ಾರಣಮ್| 

ಇನ್ದರಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಕತಬ್ೀರಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್॥1,15.54॥ 
ಯಮಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಈಶಾನ್ಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್॥1,15.55॥ 
ನ್ೃಪಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಧ್ಮಾಸ್ಯೈವ ತತ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಜನ್ ುನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ವಸ ನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್॥1,15.56॥ 
ಮನ್ ನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್| 

ಮತನಿೀನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಯೀಗಿನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್॥1,15.57॥ 
ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್| 

ಕ್ಾರಣಂ ಕನ್ನರಾಣಾಂ ಚ ಗನ್ಧವಾಾಣಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್॥1,15.58॥ 
ನ್ದಾನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ನ್ದಿೀನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಪರಮ್| 

ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಸಮತದಾರಣಾಂ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ॥1,15.59॥ 
ಕ್ಾರಣಂ ವಿೀರತಧ್ಾಂ ಚ್ೈವ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ| 

ಪಾತಾಲ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಾನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ॥1,15.60॥ 
ಸಪಾಾಣಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಶ್ರೀಯಸಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ| 

ಪೂಶನಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ಚ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಕ್ಾರಣಂ ತಥಾ॥1,15.61॥ 
ದ್ೀಹಾತಾಮ ಚ್ೀನಿದರರ್ಾತಾಮ ಚ ಆತಾಮ ಬತದಿಧಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಮನ್ಸಶಾ ತಥ್ೈವಾತಾಮ ಚಾತಾಮಹಙ್ಕೆರಚ್ೀತಸಃ॥1,15.62॥ 
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ಜಾಗರತಃ ಸವಪತಶಾಾತಾಮ ಮಹದಾತಾಮ ಪರಸುಥಾ| 

ಪರಧ್ಾನ್ಸಯ ಪರಾತಾಮ ಚ ಆಕ್ಾಶಾತಾಮ ಹಯಪಾಂ ತಥಾ॥1,15.63॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಃ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ರಸಸಾಯತಾಮ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಗನ್ಧಸಯ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ರ ಪಸಾಯತಾಮ ಪರಸುಥಾ॥1,15.64॥ 
ಶಬಾದತಾಮ ಚ್ೈವ ವಾಗಾತಾಮ ಸಾಶಾಾತಾಮ ಪುರತಷ್ಸುಥಾ| 

ಶ್್ ರೀತಾರತಾಮ ಚ ತವಗಾತಾಮ ಚ ಜಿಹಾವರ್ಾಃ ಪರಮಸುಥಾ॥1,15.65॥ 
ಘಾರಣಾತಾಮ ಚ್ೈವ ಹಸಾುತಾಮ ಪಾದಾತಾಮ ಪರಮಸುಥಾ| 

ಉಪಸಿಸಯ ತಥ್ೈವಾತಾಮ ಪಾರ್ಾವತಾಮ ಪರಮಸುಥಾ॥1,15.66॥ 
ಇನಾದರತಾಮ ಚ್ೈವ ಬರಹಾಮತಾಮ ರತದಾರ(ಶಾನಾು) ತಾಮ ಚ ಮನ್ ೀಸುಥಾ| 

ದ್ಕ್ಷಪರಜಾಪತ್ೀರಾತಾಮ ಸತಾಯ (ಸರಷಾಟ) ತಾಮ ಪರಮಸುಥಾ॥1,15.67॥ 
ಈಶಾತಾಮ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ರೌದಾರತಾಮ ರ್ೀಕ್ಷವಿದ್ಯರ್ತಃ| 

ಯತನವಾಂಶಾ ತಥಾ ಯತನಶಾರ್ೀಾ ಖ್ಡಿುೀ ಮತರಾನ್ುಕಃ॥1,15.68॥ 
ಹಿರೀಪರವತಾನ್ಶ್ೀಲಶಾ ಯರ್ತೀನಾಂ ಚ ಹಿತ್ೀ ರತಃ| 

ಯರ್ತರ ಪೀ ಚ ಯೀಗಿೀ ಚ ಯೀಗಿಧ್್ಯೀಯೀ ಹರಿಃ ಶ್ರ್ತಃ॥1,15.69॥ 
ಸಂವಿನ್ೋಧ್ಾ ಚ ಕ್ಾಲಶಾ ಊಷಾಮ ವಷಾಾ ಮ(ನ್) ರ್ತಸುಥಾ| 

ಸಂವತ್ರ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಕರ್ ೀ ರ್ೀಹಪರಧ್ವಂಸಕಸುಥಾ॥1,15.70॥ 
ರ್ೀಹಕತಾಾ ಚ ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಮಾಣಾವಯೀ ವಡವಾಮತಖ್ಃ| 

ಸಂವತಾಃ ಕ್ಾಲಕತಾಾ ಚ ಗೌತರ್ೀ ಭೃಗತರಙ ು್ರಾಃ॥1,15.71॥ 
ಅರ್ತನವಾಸ್ತಷ್ಠಃ ಪುಲಹಃ ಪುಲಸಯಃ ಕತತ್ ಏವ ಚ| 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀ ದ್ೀವಲಶಾ ವಾಯಸಶ್ೈವ ಪರಾಶರಃ॥1,15.72॥ 
ಶಮಾದ್ಶ್ೈವ ಗಾಙ ು್ೀಯೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಬೃಹಚಾರವಾಃ| 

ಕ್್ೀಶವಃ ಕ್್ಿೀಶಹನಾು ಚ ಸತಕಣಾಃ ಕಣಾವಜಿಾತಃ॥1,15.73॥ 
ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಮಹಾಭಾಗಃ ಪಾರಣಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ| 

ಅಪಾನ್ಸಯ ಪರ್ತಶ್ೈವ ವಾಯನ್ಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,15.74॥ 
ಉದಾನ್ಸಯ ಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಸಮಾನ್ಸಯ ಪರ್ತಸುಥಾ| 

ಶಬದಸಯ ಚ ಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಸಾಶಾಸಯ ಪರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,15.75॥ 
ರ ಪಾಣಾಂ ಚ ಪರ್ತಶಾಾದ್ಯಃ ಖ್ಙ್ಖುಪಾಣಿಹಾಲಾಯತಧ್| 

ಚಕರಪಾಣಿಃ ಕತಣಾಲ್ಲೀ ಚ ಶ್ರೀವತಾ್ಙ್ಖೆಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.76॥ 
ಪರಕೃರ್ತಃ ಕ್ೌಸತುಭಗಿರೀವಃ ಪೀತಾಮ್ರಧ್ರಸುಥಾ| 

ಸತಮತಖ್ ೀ ದ್ತಮತಾಖ್ಶ್ೈವ ಮತನ್ಖ್ೀನ್ ತತ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.77॥ 
ಅನ್ನ್ ುೀಽನ್ನ್ುರ ಪಶಾ ಸತನ್ಖ್ಃ ಸತರಮನ್ದರಃ| 

ಸತಕಪೀಲ್ ೀ ವಿಭತಜಿಾಷ್ತಣಭಾರಾಜಿಷ್ತಣಶ್ೈಷ್ತಧಿೀಸುಥಾ॥1,15.78॥ 
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ಹಿರಣಯಕಶ್ಪೀಹಾನಾು ಹಿರಣಾಯಕ್ಷವಿಮದ್ಾಕಃ| 

ನಿಹನಾು ಪೂತನಾರ್ಾಶಾ ಭಾಸೆರಾನ್ುವಿನಾಶನ್ಃ॥1,15.79॥ 
ಕ್್ೀಶ್ನ್ ೀ ದ್ಲನ್ಶ್ೈವ ಮತಷಟಕಸಯ ವಿಮದ್ಾಕಃ| 

ಕಂಸದಾನ್ವಭ್ೀತಾು ಚ ಚಾಣ ರಸಯ ಪರಮದ್ಾಕಃ॥1,15.80॥ 
ಅರಿಷ್ಟಸಯ ನಿಹನಾು ಚ ಅಕ ರರಪರಯ ಏವ ಚ| 

ಅಕ ರರಃ ಕ ರರರ ಪಶಾ ಅಕ ರರಪರಯವನಿದತಃ॥1,15.81॥ 
ಭಗಹಾ ಭಗವಾನಾಭನ್ತಸುಥಾ ಭಾಗವತಃ ಸವಗವತಃ ಸವಯಮ್| 

ಉದ್ಧವಶ್್ ಾೀದ್ಧವಸ್ಯೀಶ್್ ೀ ಹತಯದ್ಧೀವನ್ ವಿಚಿನಿುತಃ॥1,15.82॥ 
ಚಕರಧ್ೃಕಾಞ್ಾಲಶ್ೈವ ಚಲಾಚಲವಿವಜಿಾತಃ| 

ಅಹಂ ಕ್ಾರ್ ೀಪಮಾಶ್ಾತುಂ ಗಗನ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಜಲಮ್॥1,15.83॥ 
ವಾಯತಶಾಕ್ಷತಸುಥಾ ಶ್್ ರೀತರಂ ಜಿಹಾವ ಚ ಘಾರಣಮೀವ ಚ| 

ವಾಕ್ಾಾಣಿಪಾದ್ಜವನ್ಃ ಪಾಯ ಪಸಿಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.84॥ 
ಶಙ್ಖೆರಶ್ೈವ ಸವಾಶಾ ಕ್ಷಾನಿುದ್ಃ ಕ್ಷಾನಿುಕೃನ್ನರಃ| 

ಭಕುಪರಯಸುತಾ ಭತಾಾ ಭಕುಮಾನ್ಭಕುವಧ್ಾನ್ಃ॥1,15.85॥ 
ಭಕುಸತುತ್ ೀ ಭಕುಪರಃ ಕೀರ್ತಾದ್ಃ ಕೀರ್ತಾವಧ್ಾನ್ಃ| 

ಕೀರ್ತಾದ್ೀಾಪುಃ ಕ್ಷಮಾಕ್ಾನಿುಭಾಕುಶ್ೈವ ದ್ರ್ಾ ಪರಾ॥1,15.86॥ 
ದಾನ್ಂ ದಾತಾ ಚ ಕತಾಾ ಚ ದ್ೀವದ್ೀವಪರಯಃ ಶತಚಿಃ| 

ಶತಚಿಮಾ ನ್ತ್ಖ್ದ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಃ ಕ್ಾಮಶಾಾಥಾಃ ಸಹಸರಪಾತ್॥1,15.87॥ 
ಸಹಸರಶ್ೀಷಾಾ ವ್ೈದ್ಯಶಾ ರ್ೀಕ್ಷದಾವರಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಪರಜಾದಾವರಂ ಸಹಸಾರಕ್ಷಃ ಸಹಸರಕರ ಏವ ಚ॥1,15.88॥ 
ಶತಕರಶಾ ಸತಕರಿೀಟೀ ಚ ಸತಗಿರೀವಃ ಕ್ೌಸತುಭಸುಥಾ| 

ಪರದ್ತಯಮನಶಾಾನಿರತದ್ಧಶಾ ಹಯಗಿರೀವಶಾ ಸ ಕರಃ॥1,15.89॥ 
ಮತ್ಯಃ ಪರಶತರಾಮಶಾ ಪರಹಾರದ್ ೀ ಬಲ್ಲರ್ೀವಚ| 

ಶರಣಯಶ್ೈವ ನಿತಯಶಾ ಬತದ್ ಧೀ ಮತಕುಃ ಶರಿೀರಭೃತ್॥1,15.90॥ 
ಖ್ರದ್ ಷ್ಣಹನಾು ಚ ರಾವಣಸಯ ಪರಮದ್ಾನ್ಃ| 

ಸ್ತೀತಾಪರ್ತಶಾ ವಧಿಾಷ್ತಣಭಾರತಶಾ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,15.91॥ 
ಕತಮಭೀನ್ದರಜಿನಿನಹನಾು ಚ ಕತಮಭಕಣಾಪರಮದ್ಾನ್ಃ| 

ನ್ರಾನ್ುಕ್ಾನ್ುಕಶ್ೈವ ದ್ೀವಾನ್ುಕವಿನಾಶನ್ಃ॥1,15.92॥ 
ದ್ತಷಾಟಸತರನಿಹನಾು ಚ ಶಮ್ರಾರಿಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ನ್ರಕಸಯ ನಿಹನಾು ಚ ರ್ತರಶ್ೀಷ್ಾಸಯ ವಿನಾಶನ್ಃ॥1,15.93॥ 
ಯಮಲಾಜಾನ್ಭ್ೀತಾು ಚ ತಪೀಹಿತಕರಸುಥಾ| 

ವಾದಿತರಂ ಚ್ೈವ ವಾದ್ಯಂ ಚ ಬತದ್ಧಶ್ೈವ ವರಪರದ್ಃ॥1,15.94॥ 
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ಸಾರಃ ಸಾರಪರಯಃ ಸೌರಃ ಕ್ಾಲಹನ್ೃನಿಕೃನ್ುನ್ಃ| 

ಅಗಸ್ ಯೀ ದ್ೀವಲಶ್ೈವ ನಾರದ್ ೀ ನಾರದ್ಪರಯಃ॥1,15.95॥ 
ಪಾರಣ್ ೀಽಪಾನ್ಸುಥಾ ವಾಯನ್ ೀ ರಜಃ ಸತುಾಂ ತಮಃ ಶರತ್| 

ಉದಾನ್ಶಾ ಸಮಾನ್ಶಾ ಭ್ೀಷ್ಜಂ ಚ ಭಷ್ಕುಥಾ॥1,15.96॥ 
ಕ ಟ್ಸಿಃ ಸವಚಾರ ಪಶಾ ಸವಾದ್ೀಹವಿವಜಿಾತಃ| 

ಚಕ್ಷತರಿನಿದರಯಹಿೀನ್ಶಾ ವಾಗಿನಿದರಯವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.97॥ 
ಹಸ್ುೀನಿದರಯವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಪಾದಾಭಾಯಂ ಚ ವಿವಜಿಾತಃ| 

ಪಾಯ ಪಸಿವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಮರತತಾಪವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.98॥ 
ಪರಬ್ ೀಧ್್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಬತದಾಧಯ ಚ್ೈವ ವಿ ವಜಿಾತಃ| 

ಚ್ೀತಸಾ ವಿಗತಶ್ೈವ ಪಾರಣ್ೀನ್ ಚ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.99॥ 
ಅಪಾನ್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ವಾಯನ್ೀನ್ ಚ ವಿವಜಿಾತಃ| 

ಉದಾನ್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಸಮಾನ್ೀನ್ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.100॥ 
ಆಕ್ಾಶ್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ವಾಯತನಾ ಪರಿವಜಿಾತಃ| 

ಅಗಿನನಾ ಚ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಉದ್ಕ್್ೀನ್ ವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.101॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯ ಚ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಶಬ್ದೀನ್ ಚ ವಿವಜಿಾತಃ| 

ಸಾಶ್ೀಾನ್ ಚ ವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಸವಾರ ಪವಿವಜಿಾತಃ॥1,15.102॥ 
ರಾಗ್ೀಣ ವಿಗತಶ್ೈವ ಅಘೀನ್ ಪರಿವಜಿಾತಃ| 

ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ರಹಿತಶ್ೈವ ವಚಸಾ ಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,15.103॥ 
ರಜ್ ೀ ವಿವಜಿಾತಶ್ೈವ ವಿಕ್ಾರ್ೈಃ ಷ್ಡಿಭರ್ೀವ ಚ| 

ಕ್ಾಮೀನ್ ವಜಿಾತಶ್ೈವ ಕ್್ ರೀಧ್್ೀನ್ ಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,15.104॥ 
ಲ್ ೀಭ್ೀನ್ ವಿಗತಶ್ೈವ ದ್ಮಭೀನ್ ಚ ವಿವಜಿಾತಃ| 

ಸ ಕ್ಷ್ಶ್ೈವ ಸತಸ ಕ್ಷ್ಶಾ ಸ ಿಲಾತ ಿಲತರಸುಥಾ॥1,15.105॥ 
ವಿಶಾರದ್ ೀ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸವಾಸಯ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಸುಥಾ| 

ಪರಕೃತ್ೀಃ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಶ್ೈವ ಮಹತಃ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಸುಥಾ॥1,15.106॥ 
ಭ ತಾನಾಂ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಶ್ೈವ ಬತದ್ಧೀಶಾ ಕ್ಷ್ ೀಮಕಸುಥಾ| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಶಾ ವಿಷ್ಯಕ್ಷ್ ೀಭಕಸುಥಾ॥1,15.107॥ 
ಬರಹಮಣಃ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಶ್ೈವ ರತದ್ರಸಯ ಕ್ಷ್ ೀಭಕಸುಥಾ| 

ಅಗಮಯಶಾಕ್ಷತರಾದ್ೀಶಾ ಶ್್ ರೀತಾರಗಮಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.108॥ 
ತವಚಾ ನ್ ಗಮಯಃ ಕ ಮಾಶಾ ಜಿಹಾವಗಾರಹಯಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಗಾರಣ್ ೀನಿದರರ್ಾಗಮಯ ಏವ ವಾಚಾಗಾರಹಯಸುಥ್ೈವ ಚ ॥1,15.109॥ 
ಅಗಮಯಶ್ೈವ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಪದಾಗಮಯಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಅಗಾರಹ್ ಯೀ ಮನ್ಸಶ್ೈವ ಬತದಾಧಯಗಾರಹ್ ಯೀ ಹರಿಸುಥಾ॥1,15.110॥ 
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ಅಹಂ ಬತದಾಧಯ ತಥಾ ಗಾರಹಯಶ್ಾೀತಸಾ ಗಾರಹಾಯ ಏವ ಚ| 

ಶಙ್ಖ್ಪಾಣಿಶಾಾವಯಯಶಾ ಗದಾಪಾಣಿಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.111॥ 
ಶಾಙ್ಖುಾಪಾಣಿಶಾ ಕೃಷ್ಣಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಮ ರ್ತಾಃ ಪರನ್ುಪಃ| 

ತಪಸ್ತವೀ ಜ್ಞಾನ್ಗರ್ಯೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿದ್ೀವ ಚ॥1,15.112॥ 
ಜ್ಞ್ೀಯಶಾ ಜ್ಞ್ೀಯಹಿೀನ್ಶಾ ಜ್ಞಪುಶ್ೈತನ್ಯರ ಪಕಃ| 

ಭಾವೀ ಭಾವಯೀ ಭವಕರ್ ೀ ಭಾವನ್ ೀ ಭವನಾಶನ್ಃ॥1,15.113॥ 
ಗ್ ೀ ವಿನ್ ದೀ ಗ್ ೀಪರ್ತಗ್ ೀಾಪಃಸವಾಗ್ ೀಪೀಸತಖ್ಪರದ್ಃ| 

ಗ್ ೀಪಾಲ್ ೀ ಗ್ ೀಗರ್ತಶ್ೈವ ಗ್ ೀಮರ್ತಗ್ ೀಾಧ್ರಸುಥಾ॥1,15.114॥ 
ಉಪ್ೀನ್ದರಶಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹಶಾ ಶೌರಿಶ್ೈವ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ| 

ಆರಣ್ೀಯೀ ಬೃಹದಾಭನ್ತಬೃಾಹದಿದೀಪುಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.115॥ 
ದಾರ್ೀದ್ರಸ್ತುಾಕ್ಾಲಶಾ ಕ್ಾಲಜ್ಞಃ ಕ್ಾಲವಜಿಾತಃ| 

ರ್ತರಸನ್ ಧಯೀ ದಾವಪರಂ ತ್ರೀತಾ ಪರಜಾದಾವರಂ ರ್ತರವಿಕರಮಃ॥1,15.116॥ 
ವಿಕರರ್ೀ ದ್ಣಾ(ರ) ಹಸುಶಾ ಹ್ಯೀಕದ್ಣಿಾೀ ರ್ತರದ್ಣಾಧ್ೃಕ್| 

ಸಾಮಭ್ೀದ್ಸುಥ್ ೀಪಾಯಃ ಸಾಮರ ಪೀ ಚ ಸಾಮಗಃ॥1,15.117॥ 
ಸಾಮವ್ೀದ್ ೀಃಹಯಥವಾಶಾ ಸತಕೃತಃ ಸತತರ ಪಣಃ| 

ಅಥವಾವ್ೀದ್ವಿಚ್ೈವ ಹಯಥವಾಾಚಾಯಾ ಏವ ಚ॥1,15.118॥ 
ಋಗ ರಪೀ ಚ್ೈವ ಋಗ್ವೀದ್ ಋಗ್ವೀದ್ೀಷ್ತ ಪರರ್ತಷಠತಃ| 

ಯಜತವ್ೀಾದ್ ೀ ಯಜತವ್ೀಾದ್ವಿದ್ೀಕಪಾತ್॥1,15.119॥ 
ಬಹತಪಾಚಾ ಸತಪಾಚ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಚ ಸಹಸರಪಾತ್| 

ಚತತಷಾಾಚಾ ದಿವಪಾಚ್ೈವ ಸೃರ್ತನಾಯಾಯೀ ಯರ್ೀ ಬಲ್ಲೀ॥1,15.120॥ 
ಸನಾನಯಸ್ತೀ ಚ್ೈ ಸನ್ನರ್ಾಸಶಾತತರಾಶರಮ ಏವ ಚ| 

ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಗೃಹಸಿಶಾ ವಾನ್ಪರಸಿಶಾ ಭಕ್ಷತಕಃ॥1,15.121॥ 
ಬಾರಹಮಣಃ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ವ್ೈಶಯಃ ಶ್ದ್ ರೀ ವಣಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಶ್ೀಲದ್ಃ ಶ್ೀಲಸಮಾನ್ ನೀ ದ್ತಃಶ್ೀಲಪರಿವಜಿಾತಃ॥1,15.122॥ 
ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀಽಧ್ಾಯತಮಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಸತುರ್ತಃ ಸ್ ುೀತಾ ಚ ಪೂಜಕಃ| 

ಪೂಜ್ ಯೀ ವಾಕೆರಣಂ ಚ್ೈವ ವಾಚಯಂ ಚ್ೈವ ತತ ವಾಚಕಃ॥1,15.123॥ 
ವ್ೀತಾು ವಾಯಕರಣಂ ಚ್ೈವ ವಾಕಯಂ ಚ್ೈವ ಚ ವಾಕಯವಿತ್| 

ವಾಕಯಗಮಯಸ್ತುೀಥಾವಾಸ್ತೀ ರ್ತೀಥಾಸ್ತುೀಥ್ ೀಾ ಚ ರ್ತೀಥಾವಿತ್॥1,15.124॥ 
ರ್ತೀಥಾಾದಿಭ ತಃ ಸಾಙ್ಖ್ಯಶಾ ನಿರತಕುಂ ತವಧಿದ್ೈವತಮ್| 

ಪರಣವಃ ಪರಣವ್ೀಶಶಾ ಪರಣವ್ೀನ್ ಪರವನಿದತಃ॥1,15.125॥ 
ಪರಣವ್ೀನ್ ಚ ಲಕ್ಷ್ ಯೀ ವ್ೈ ಗಾಯರ್ತರೀ ಚ ಗದಾಧ್ರಃ| 

ಶಾಲಗಾರಮನಿವಾಸ್ತೀ ಚ ಶಾಲಗಾರಮಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.126॥ 
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ಜಲಶಾಯಿೀ ಯೀಗಶಾಯಿೀ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿೀ ಕತಶ್ೀಶಯಃ| 

ಮಹಿೀಭತಾಾ ಚ ಕ್ಾಯಾಂ ಚ ಕ್ಾರಣಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಧ್ರಃ॥1,15.127॥ 
ಪರಜಾಪರ್ತಃ ಶಾಶವತಶಾ ಕ್ಾಮಯಃ ಕ್ಾಮಯಿತಾ ವಿರಾಟ್| 

ಸಮಾರಟ್ ಾಷಾ ತಥಾ ಸವಗ್ ೀಾ ರಥಸಿಃ ಸಾರರ್ಥಬಾಲಮ್॥1,15.128॥ 
ಧ್ನಿೀ ಧ್ನ್ಪರದ್ ೀ ಧ್ನ್ ಯೀ ರ್ಾದ್ವಾನಾಂ ಹಿತ್ೀ ರತಃ| 

ಅಜತಾನ್ಸಯ ಪರಯಶ್ೈವ ಹಯಜತಾನ್ ೀ ಭೀಮ ಏವ ಚ॥1,15.129॥ 
ಪರಾಕರರ್ೀ ದ್ತವಿಾಷ್ಹಃ ಸವಾಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಃ| 

ಸಾರಸವತ್ ೀ ಮಹಾಭೀಷ್ಮಃ ಪಾರಿಜಾತಹರಸುಥಾ॥1,15.130॥ 
ಅಮೃತಸಯ ಪರದಾತಾ ಚ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಃ ಕ್ಷಿೀರಮೀವ ಚ | 

ಇನಾದರತಮಜಸುಸಯ ಗ್ ೀಪಾು ಗ್ ೀವಧ್ಾನ್ಧ್ರಸುಥಾ॥1,15.131॥ 
ಕಂಸಸಯ ನಾಶನ್ಸುದ್ವದ್ಧಸ್ತುಪೀ ಹಸ್ತುನಾಶನ್ಃ| 

ಶ್ಪವಿಷ್ಟಃ ಪರಸನ್ನಶಾ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾರ್ತಾನಾಶನ್ಃ॥1,15.132॥ 
ಮತದ್ ರೀ ಮತದಾರ ಕರಶ್ೈವ ಸವಾಮತದಾರವಿವಜಿಾತಃ| 

ದ್ೀಹಿೀ ದ್ೀಹಸ್ತಿತಶ್ೈವ ದ್ೀಹಸಯ ಚ ನಿರ್ಾಮಕಃ॥1,15.133॥ 
ಶ್್ ರೀತಾರ ಶ್್ ರೀತರನಿಯನಾು ಚ ಶ್್ ರೀತವಯಃ ಶರವಣಂ ತಥಾ| 

ತವಕಿತಶಾ ಸಾಶಾಯಿತಾವ ಸಾೃಶಯಂ ಚ ಸಾಶಾನ್ಂ ತಥಾ॥1,15.134॥ 
ರ ಪದ್ರಷಾಟ ಚ ಚಕ್ಷತಃ ಸ್ ಿೀ ನಿಯನಾು ಚಕ್ಷತಷ್ಸುಥಾ| 

ದ್ೃಶಯಂ ಚ್ೈವತತ ಜಿಹಾವಸ್ ಿೀ ರಸಜ್ಞಶಾ ನಿರ್ಾಮಕಃ ॥1,15.135॥ 
ಘಾರಣಸ್ ಿೀ ಘಾರಣಕೃದಾ್ರತಾ ಘಾರಣ್ೀನಿದರಯನಿರ್ಾಮಕಃ| 

ವಾಕ್್ ಿೀ ವಕ್ಾು ಚ ವಕುವಯೀ ವಚನ್ಂ ವಾಙ ನ್ರ್ಾಮಕಃ॥1,15.136॥ 
ಪಾರಣಿಸಿಃ ಶ್ಲಾ ಕೃಚಿಾಲ್ ಾೀ ಹಸುಯೀಶಾ ನಿರ್ಾಮಕಃ| 

ಪದ್ವಯಶ್ೈವ ಗನಾು ಚ ಗನ್ುವಯಂ ಗಮನ್ಂ ತಥಾ॥1,15.137॥ 
ನಿಯನಾು ಪಾದ್ಯೀಶ್ೈವ ಪಾದ್ಯಭಾಕಾ ವಿಸಗಾಕೃತ್| 

ವಿಸಗಾಸಯ ನಿಯನಾು ಚ ಹತಯಪಸಿಸಿಃ ಸತಖ್ಂ ತಥಾ॥1,15.138॥ 
ಉಪಸಿಸಯ ನಿಯನಾು ಚ ತದಾನ್ನ್ದಕರಶಾ ಹ| 

ಶತತರಘನಃ ಕ್ಾತಾವಿೀಯಾಶಾ ದ್ತಾುತ್ರೀಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.139॥ 
ಅಲಕಾಸಯ ಹಿತಶ್ೈವ ಕ್ಾತಾವಿೀಯಾನಿಕೃನ್ುನ್ಃ | 

ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಮಾಹಾನ್ೀಮಿಮೀಾಘ ೀ ಮೀಘಪರ್ತಸುಥಾ॥1,15.140॥ 
ಅನ್ನಪರದ್ ೀಽನ್ನರ ಪೀ ಚ ಹಯನಾನದ್ ೀಽನ್ನಪರವತಾಕಃ| 

ಧ್ ಮಕೃದ್ ಧಮರ ಪಶಾ ದ್ೀವಕೀಪುತರ ಉತುಮಃ॥1,15.141॥ 
ದ್ೀವಕ್ಾಯನ್ನ್ದನ್ ೀ ನ್ನ್ ದೀ ರ್ ೀಹಿಣಾಯಃ ಪರಯ ಏವ ಚ| 

ವಸತದ್ೀವಪರಯಶ್ೈವ ವಸತದ್ೀವಸತತಸುಥಾ॥1,15.142॥ 
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ದ್ತನ್ತದಭಹಾಾಸರ ಪಶಾ ಪುಷ್ಾಹಾಸಸುಥ್ೈವ ಚ | 

ಅಟ್ಟಹಾಸಪರಯಶ್ೈವ ಸವಾಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕ್ಷರ್ ೀಽಕ್ಷರಃ॥1,15.143॥ 
ಅಚತಯತಶ್ೈವ ಸತ್ಯೀಶಃ ಸತಾಯರ್ಾಶಾ ಪರಯೀ ವರಃ| 

ರತಕಮಣಾಯಶಾ ಪರ್ತಶ್ೈವ ರತಕಮಣಾಯ ವಲಿಭಸುಥಾ॥1,15.144॥ 
ಗ್ ೀಪೀನಾಂ ವಲಿಭಶ್ೈವ ಪುಣಯಶ್್ ಿೀಕಶಾ ವಿಶತರತಃ| 

ವೃಷಾಕಪಯಾರ್ೀ ಗತಹ್ ಯೀ ಮಕತಲಶಾ ಬತಧ್ಸುಥಾ॥1,15.145॥ 
ರಾಹತಃ ಕ್್ೀತತಗರಾಹ್ ೀ ಗಾರಹ್ ೀ ಗಜ್ೀನ್ದರಮತಖ್ಮೀಲಕಃ| 

ಗಾರಹಸಯ ವಿನಿಹನಾು ಚ ಗಾರಮಿೀ ರಕ್ಷಕಸುಥಾ॥1,15.146॥ 
ಕನ್ನರಶ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧಶಾ ಛನ್ದಃ ಸವಚಾನ್ದ ಏವ ಚ| 

ವಿಶವರ ಪೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ ೀ ದ್ೈತಯಸ ದ್ನ್ ಏವ ಚ॥1,15.147॥ 
ಅನ್ನ್ುರ ಪೀ ಭ ತಸ್ ಿೀ ದ್ೀವದಾನ್ವಸಂಸ್ತತಿಃ| 

ಸತಷ್ತಪುಸಿಃ ಸತಷ್ತಪುಶಾ ಸಾಿನ್ಂ ಸಾಿನಾನ್ು ಏವ ಚ॥1,15.148॥ 
ಜಗತಿಶ್ೈವ ಜಾಗತಾಾ ಸಾಿನ್ಂ ಜಾಗರಿತಂ ತಥಾ| 

ಸವಪರಸಿಃ ಸವಪರವಿತ್ಾಪನಸಾಿನ್ಂ ಸವಪನಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,15.149॥ 
ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪ್ೈಶಾ ವಿಹಿೀನ್ ೀ ವ್ೈ ಚತತಥಾಕಃ| 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ವ್ೀದ್ಯರ ಪಂ ಚ ಜಿೀವೀ ಜಿೀವಯಿತಾ ತಥಾ ॥1,15.150॥ 
ಭತವನಾಧಿಪರ್ತಶ್ೈವ ಭತವನಾನಾಂ ನಿರ್ಾಮಕಃ| 

ಪಾತಾಲವಾಸ್ತೀ ಪಾತಾಲಂ ಸವಾಜವರವಿನಾಶನ್ಃ॥1,15.151॥ 
ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪೀ ಚ ಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಚ ಪರವತಾಕಃ| 

ಸತಲಭ್ ೀ ದ್ತಲಾಭಶ್ೈವ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಪರಸುಥಾ॥1,15.152॥ 
ಪರತಾಯಹಾರ್ ೀ ಧ್ಾರಕಶಾ ಪರತಾಯಹಾರಕರಸುಥಾ| 

ಪರಭಾ ಕ್ಾನಿುಸುಥಾ ಹಯಚಿಾಃ ಶತದ್ಧಸಫಟಕಸನಿನಭಃ॥1,15.153॥ 
ಅಗಾರಹಶ್ೈವ ಗೌರಶಾ ಸವಾಃಶತಚಿರಭಷ್ತಟತಃ| 

ವಷ್ಟಾೆರ್ ೀ ವಷ್ಡೌವಷ್ಟ್್ಾಧ್ಾ ಸಾವಹಾ ರರ್ತಸುಥಾ॥1,15.154॥ 
ಪಕ್ಾು ನ್ನ್ದಯಿತಾ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಬ್ ೀದಾಧ ಭಾವಯಿತಾ ತಥಾ| 

ಜ್ಞಾನಾತಾಮ ಚ್ೈವ ದ್ೀಹಾತಾಮ ಭ (ಉ) ಮಾ ಸವ್ೀಾಶವರ್ೀಶವರಃ॥1,15.155॥ 
ನ್ದಿೀ ನ್ನಿದೀ ಚ ನ್ನಿದೀಶ್್ ೀ ಭಾರತಸುರತನಾಶನ್ಃ| 

ಚಕರಪಃ ಶ್ರೀಪರ್ತಶ್ೈವ ನ್ೃಪಾಣಾಂ ಚಕರವರ್ತಾನಾಮ್॥1,15.156॥ 
ಈಶಶಾ ಸವಾದ್ೀವಾನಾಂ ದಾವರಕ್ಾಸಂಸ್ತಿತಸುಥಾ| 

ಪುಷ್ೆರಃ ಪುಷ್ೆರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪುಷ್ೆರದಿವೀಪ ಏವ ಚ ॥1,15.157॥ 
ಭರತ್ ೀ ಜನ್ಕ್್ ೀ ಜನ್ಯಃ ಸವಾಾಕ್ಾರವಿ ವಜಿಾತಃ| 

ನಿರಾಕ್ಾರ್ ೀ ನಿನಿಾಮಿತ್ ುೀ ನಿರಾತಙ್್ ೆೀ ನಿರಾಶರಯಃ ॥1,15.158॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 61 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇರ್ತ ನಾಮಸಹಸರಂ ತ್ೀ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ ಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಿೀಶಶಯ ಸವಾಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,15.159॥ 
ಪಠನಿದಾಜಶಾ ವಿಷ್ತಣತವಂ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಜಯಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ವ್ೈಶ್್ ಯೀ ಧ್ನ್ಂ ಸತಖ್ಂ ಶ್ದ್ ರೀ ವಿಷ್ತಣಭಕುಸಮನಿವತಃ॥1,15.160॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಸಹಸರನಾಮಸ್ ುೀತರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-15[160]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-16॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಪುನ್ಧ್ಾಯಾನ್ಂ ಸಮಾಚಕ್ಷಾ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರ| 

ವಿಷ್ ಣೀರಿೀಶಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಶತದ್ಧಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಃ॥1,16.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಶೃಣತ ರತದ್ರ ! ಹರ್ೀಧ್ಾಯಾನ್ಂ ಸಂಸಾರತರತನಾಶನ್ಮ್| 

ದ್ೃಶ್ರ ಪಮನ್ನ್ುಂ ಚ ಸವಾವಾಯಪಯಜಮವಯಯಮ್॥1,16.2॥ 
ಅಕ್ಷರಂ ಸವಾಗಂ ನಿತಯಂ ಮಹಬದರಹಾಮಸ್ತು ಕ್್ೀವಲಮ್| 

ಸವಾಸಯ ಜಗತ್ ೀ ಮ ಲಂ ಸವಾಗಂ ಪರಮೀಶವರಮ್॥1,16.3॥ 
ಸವಾಭ ತಹೃದಿಸಿಂ ವ್ೈ ಸವಾಭ ತಮಹ್ೀಶವರಮ್| 

ಸವಾಾಧ್ಾರಂ ನಿರಾಧ್ಾರಂ ಸವಾಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣಮ್॥1,16.4॥ 
ಅಲ್ೀಪಕಂ ತಥಾ ಮತಕುಂ ಮತಕುಯೀಗಿವಿಚಿರ್ತತಮ್| 

ಸ ಿಲದ್ೀಹವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಚಕ್ಷತಷಾ ಪರಿವಜಿಾತಮ್॥1,16.5॥ 
ವಾಗಿನಿದರಯವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಪಾರಣಿಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಾದ್ೀನಿದರಯವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ವಾಗಧಮಾಪರಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಾಯ ಪಸಿವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಸವ್ೈಾಂನಿದರಯ ವಿವಜಿಾತಮ್॥1,16.6॥ 
ಮನ್ ೀವಿರಹಿತಂ ತದ್ವನ್ಮನ್ ೀಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಬತದಾಧಯ ವಿಹಿೀನ್ಂ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಚ್ೀತಸಾ ಪರಿವಜಿಾತಮ್॥1,16.7॥ 
ಅಹಙ್ಕೆರವಿಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ಬತದಿಧಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಾರಣ್ೀನ್ ರಹಿತಂ ಚ್ೈವ ಹಯಪಾನ್ೀನ್ ವಿವಜಿಾತಮ್॥1,16.8॥ 
ವಾಯನಾಖ್ಯವಾಯತಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ಪಾರಣಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪುನ್ಃ ಸ ಯಾಚಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಯದ್ತಕುಂ ಭೃಗವ್ೀ ಪುರಾ॥1,16.9॥ 
ಓಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯ ನ್ಮಃ| 

ಸ ಯಾಸಯ ಮ ಲಮನ್ ರೀಽಯಂ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಃ॥1,16.10॥ 
ಓಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯ ರ್ತರದ್ಶಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ವಿಚಿ ಠಠ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ೀ ಠಠ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಸಹಸರರಶಮಯೀ ಠಠ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ॥1,16.11॥ 
ಓಂ ಸವಾತ್ೀಜ್ ೀಽಧಿಪತಯೀ ಠಠ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಜವಲಜವಲ ಪರಜವಲಪರಜವಲ ಠಠ ನ್ಮಃ॥1,16.12॥ 
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ಅಗಿನಪಾರಕ್ಾರಮನ್ ರೀಽಯಂ ಸ ಯಾಸಾಯಘವಿನಾಶನ್ಃ| 

ಓಂ ಆದಿತಾಯಯ ವಿದ್ಮಹ್ೀ,ವಿಶವಭಾ ವಾಯ ಧಿೀಮಹಿ,ತನ್ನಃ ಸ ಯಾ ಪರಚ್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,16.13॥ 
ಸಕಲ್ಲೀಕರಣಂ ಕತರ್ಾಾದಾರಯತಾರಯ ಭಾಸೆರಸಯ ಚ| 

ಧ್ಮಾಾತಮನ್ೀ ಚ ಪೂವಾಸ್ತಮನ್ಯಮಾ ಯೀರ್ತ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥1,16.14॥ 
ದ್ಣಾನಾಯಕ್ಾಯ ತತ್ ೀ ದ್ೈವತಾಯೀರ್ತ ಚ್ ೀತುರ್ೀ| 

ಶಾಯಮಪಙ್ಖುಲಮೈಶಾನಾಯಮಾಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ದಿೀಕ್ಷಿತಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,16.15॥ 
ವಜರಪಾಣಿಂ ಚ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ಭ ಭತಾವಃಸವಶಾ ವಾಯವ್ೀ| 

ಓಂ ಚನಾದರಯ ನ್ಕ್ಷತಾರಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಙ್ಕುರಕ್ಾಯ ಕ್ಷಿರ್ತಸತತಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬತಧ್ಾಯ ಸ್ ೀಮಸತತಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಗಿೀಶವರಾಯ ಸವಾವಿದಾಯಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶತಕ್ಾರಯ ಮಹಷ್ಾಯೀ ಭೃಗತಸತತಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶನ್ೈಶಾರಾಯ ಸ ರ್ಾಾತಮಜಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಾಹವ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಕ್್ೀತವ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,16.16॥ 
ಪೂವಾಾದಿೀಶಾನ್ಪಯಾನಾು ಏತ್ೀ ಪೂಜಾಯ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಓಂ ಅನ್ ಕ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಥಮನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಬತದಾಧಯ ನ್ಮಃ॥1,16.17॥ 
ಓಂ ಭಗವನ್ನಪರಿಮಿತಮಯ ಖ್ಮಾಲ್ಲನ್! ಸಕಲಜಗತಾತ್ೀ ! ಸಪಾುಶವವಾಹನ್ !  
ಚತತಭತಾಜ ! ಪರಮಸ್ತದಿಧಪರದ್ ! ವಿಸತಫಲ್ಲಙ್ಖುಪಙ್ಖುಲ !  
ತತ ಏಹ್ಯೀಹಿ ಇದ್ಮಘಯಾಂ ಮಮ ಶ್ರಸ್ತ ಗತಂ ಗೃಹಣಗೃಹಣ ತ್ೀಜ್ ೀಗರರ ಪಮನ್ಗನ !  

ಜವಲಜವಲ ಠಠ ನ್ಮಃ॥1,16.18॥ 
ಅನ್ೀನಾವಾಹಯ ಮನ್ರೀಣ ತತಃ ಸ ಯಾಂ ವಿಸಜಾಯೀತ್| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಆದಿತಾಯಯ ಸಹಸರ ಕರಣಾಯ ಗಚಾ ಸತಖ್ಂ ಪುನ್ರಾಗಮನಾಯೀರ್ತ॥1,16.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಹರಿಧ್ಾಯನ್ಸ ರ್ಾಾಚಾನ್ಯೀನಿಾರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-16[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-17॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪುನ್ಃ ಸ ರ್ಾಾಚಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಯದ್ತಕುಂ ಧ್ನ್ದಾಯ ಹಿ| 

ಅಷ್ಟಪತರಂ ಲ್ಲಖ್ೀತಾದ್ಮಂ ಶತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ಸಕಣಿಾಕಮ್॥1,17.1॥ 
ಆವಾಹನಿೀಂ ತತ್ ೀ ಬದಾಧ ಮತದಾರಮಾವಾಹಯೀದ್ರವಿಮ್| 

ಖ್ಖ್ ೀಲೆಂ ಸಾಿಪಯ ಮತದಾರಂ ತತ ಸಾಪಿಯೀನ್ಮನ್ರರ ಪಣಿೀಮ್॥1,17.2॥ 
ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ದಿಶ್ ದ್ೀವಸಯ ಹೃದ್ಯಂ ಸಾಪಿಯೀಚಿಾವ !| 

ಐಶಾನಾಯಂ ತತ ಶ್ರಃ ಸಾಿಪಯಂ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ವಿನ್ಯಸ್ೀಚಿಾಖಾಮ್॥1,17.3॥ 
ಪೌರನ್ದರ್ಾಾಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ಧಮಾಮೀಕ್ಾಗರಸ್ತಿತಮಾನ್ಸಃ| 

ವಾಯವಾಯಂ ಚ್ೈವ ನ್ೀತರಂ ತತ ವಾರತಣಾಯಮಸರಮೀವ ಚ॥1,17.4॥ 
ಐಶಾನಾಯಂ ಸಾಪಿಯೀತ್ ್ೀಮಂ ಪೌರನ್ದರ್ಾಾಂ ತತ ಲ್ ೀಹಿತಮ್| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಸ್ ೀಮತನ್ಯಂ ರ್ಾಮಾಯಂ ಚ್ೈವ ಬೃಹಸಾರ್ತಮ್॥1,17.5॥ 
ನ್ೈರೃತಾಯಂ ದಾನ್ವಗತರತಂ ವಾರತಣಾಯಂ ತತ ಶನ್ೈಶಾರಮ್| 

ವಾಯವಾಯಂ ಚ ತಥಾ ಕ್್ೀತತಂ ಕ್ೌಬ್ೀರ್ಾಾಂ ರಾಹತಮೀವ ಚ॥1,17.6॥ 
ದಿವರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ತತ ಕಕ್ಷಾರ್ಾಂ ಸ ರ್ಾಾನಾದಾದ್ಶ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಭಗಃ ಸ ಯೀಾರ್ಽಯಯಮಾ ಚ್ೈವ ಮಿತ್ ರೀ ವ್ೈ ವರತಣಸುಥಾ॥1,17.7॥ 
ಸವಿತಾ ಚ್ೈವ ಧ್ಾತಾ ಚ ವಿವಸಾವಂಶಾ ಮಹಾಬಲಃ| 

ತವಷಾಟ ಪೂಷಾ ತಥಾ ಚ್ೀನ್ ದರೀ ದಾವದ್ಶ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರತಚಯತ್ೀ॥1,17.8॥ 
ಪೂವಾಾದಾವಚಾಯೀದ್ದೀವಾನಿನಾದರದಿೀಞ್ಾರದ್ಧರ್ಾ ನ್ರಃ| 

ಜರ್ಾ ಚ ವಿಜರ್ಾ ಚ್ೈವ ಜಯನಿು ಚಾಪರಾಜಿತಾ| 

ಶ್ೀಷ್ಶಾ ವಾಸತಕಶ್ೈವ ನಾಗಾನಿತಾಯದಿ ಪೂಜಯೀತ್॥1,17.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ ರ್ಾಾಚಾನ್ ವಿಧಿನಾಾಮ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-17[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-18॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಗರತಡ್ ೀಕುಂ ಕಶಯಪಾಯ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮೃತತಯಞ್ಜರ್ಾಚಾನ್ಮ್| 

ಉದಾಧರಪೂವಾಕಂ ಪುಣಯಂ ಸವಾದ್ೀವಮಯಂ ಮತಮ್॥1,18.1॥ 
ಓಙ್ಕೆರಂ ಪೂವಾಮತದ್ಧೃತಯ ಜತ(ಹತ) ಙ್ಕೆಂರಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಸವಿಸಗಾಂ ತೃರ್ತೀಯಂ ಸಾಯನ್ೃತತಯದಾರಿದ್ರಯಮದ್ಾನ್ಮ್॥1,18.2॥ 
ಈಶವಿಷ್ಣವಕಾದ್ೀವಾಯದಿಕವಚಂ ಸವಾಸಾಧ್ಕಮ್| 

ಅಮೃತ್ೀಶಂ ಮಹಾಮನ್ರನ್ರಯಕ್ಷರಂ ಪೂಜನ್ಂ ಸಮಮ್| 

ಜಪನಾನ್ೃತತಯಹಿೀನಾಃ ಸತಯಃ ಸವಾಪಾಪವಿವಜಿಾತಾಃ॥1,18.3॥ 
ಶತಜಪಾಯದ್ವೀದ್ಫಲಂ ಯಜ್ಞರ್ತೀಥಾಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಅಷ್ ಟೀತುರಶತಾಜಾಜಪಾಯರ್ತರಸನ್ಧಯಂ ಮೃತತಯ ಶತತರಜಿತ॥1,18.4॥ 
ಧ್ಾಯಯೀಚಾ ಸ್ತತಪದ್ಮಸಿಂ ವರದ್ಂ ಚಾಭಯಂ ಕರ್ೀ| 

ದಾವಭಾಯಂ ಚಾಮೃತಕತಮಭಂ ತತ ಚಿನ್ುಯೀದ್ಮೃತ್ೀಶವರಮ್॥1,18.5॥ 
ತಸ್ಯೈವಾಙ್ಖುಗತಾಂ ದ್ೀವಿೀಮಮೃತಾಮೃತಭಾಷಣಿೀ(ವಿನಿ) ಮ್| 

ಕಲಶಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಹಸ್ುೀ ವಾಮಹಸ್ುೀ ಸರ್ ೀರತಹಮ್॥1,18.6॥ 
ಜಪ್ೀದ್ಷ್ಟಸಹಸರಂ ವ್ೈ ರ್ತರಸನ್ಧಯಂ ಮಾಸಮೀಕತಃ| 

ಜರಾಮೃತತಯಮಹಾವಾಯಧಿಶತತರಚಿಾವಶಾನಿುದ್ಮ್॥1,18.7॥ 
ಆಹಾವನ್ಂ ಸಾಿಪನ್ಂ ರ್ ೀಧ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ನಿವ್ೀಶನ್ಮ್| 

ಪಾದ್ಯಮಾ ಚಮನ್ಂ ಸಾನನ್ಮಘಯಾಂ ಸರಗನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್॥1,18.8॥ 
ದಿೀಪಾಮ್ರಂ ಭ ಷ್ಣಂ ಚ ನ್ೈವದ್ಯಂ ಪಾನ್ವಿೀಜನ್ಮ್| 

ಮಾತಾರಮತದಾರಜಪಧ್ಾಯನ್ಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಚಾಹತರ್ತಃ ಸತುರ್ತಃ॥1,18.9॥ 
ವಾದ್ಯಂ ಗರ್ತಂ ಚ ನ್ೃತಯಂ ಚ ನಾಯಸಯೀಗಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಪರಣರ್ತಮಾನ್ರಶರ್ಾಯ ಚ ವನ್ದನ್ಂ ಚ ವಿಸಜಾನ್ಮ್॥1,18.10॥ 
ಷ್ಡಙ್ಕುದಿಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಪೂಜನ್ಂ ತತ ಕರರ್ೀದಿತಮ್| 

ಪರಮೀಶಮತಖ್ ೀದಿರೀತಂ ಯೀ ಜಾನಾರ್ತ ಸ ಪೂಜಕಃ॥1,18.11॥ 
ಅಘಯಾಪಾತಾರಚಾನ್ಂ ಚಾದಾವಸ್ರೀಣ್ೈವ ತತ ತಾಡನ್ಮ್| 

ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಕವಚ್ೀನ್ೈವ ಅಮೃರ್ತೀಕರಣಂ ತತಃ॥1,18.12॥ 
ಪೂಜಾ ಚಾಧ್ಾರಶಕ್ಾಯದ್ೀಃ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಂ ತಥಾಸನ್ೀ| 

ಪೀಠಸತದಿಧಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾಚ್ ಾೀಷ್ಣಾದ್ಯೈಸುತಃ ಸಮರ್ೀತ್॥1,18.13॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ದ್ೀವರ ಪಂ ಚ ಕರಾಙ್ಖುನಾಯಸಕಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಪೂಜಯೀತಾಶಾಾಜ್ ಯೀ ರ್ತೀರ ಪಂ ಹೃದ್ಬಜತಃ॥1,18.14॥ 
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ಮ ತೌಾ ವಾ ಸಣಿಿಾಲ್ೀ ವಾಪ ಕ್ಷಿಪ್ೀತತಾಷ್ಾಂ ತತ ಭಾಸವರಮ್| 

ಆಹಾವನ್ದಾವರಪೂಜಾಥಾಂ ಪೂಜಾ ಚಾಧ್ಾರಶಕುತಃ॥1,18.15॥ 
ಸಾನಿನಧ್ಯಕರಣಂ ದ್ೀವ್ೀ ಪರಿವಾರಸಯ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ಅಙ್ಖುಷ್ಟ್ೆಸಯ ಪೂಜಾ ವ್ೈ ಕತಾವಾಯ ಚ ವಿಪಶ್ಾತ್ೈಃ॥1,18.16॥ 
ಧ್ಮಾಾದ್ಯಶಾ ಶಕ್ಾರದಾಯಃ ಸಾಯತಧ್ಾಃ ಪರಿವಾರಕ್ಾಃ| 

ಯತಗವ್ೀದ್ಮತಹ ತಾಾಶಾ ಪೂಜ್ೀಯಂ ಭತಕುಮತಕುಕೃತ್॥1,18.17॥ 
ಮಾತೃಕ್ಾಶಾ ಗಣಾಂಶಾಾದೌ ನ್ನಿದಗಙ ು್ೀ ಚ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಮಹಾಕ್ಾಲಂ ಚ ಯಮನಾಂ ದ್ೀಹಲಾಯಂ ಪೂಜಯೀತತಾರಾ॥1,18.18॥ 
ಓಂ ಅಮೃತ್ೀಶವರ ಓಂ ಭ್ೈರವಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಏವಂ ಓಂ ಜತಂ ಹಂಸಃ ಸ ರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ॥1,18.19॥ 
ಏವಂ ಶ್ವಾಯ ಕೃಷಾಣಯ ಬರಹಮಣ್ೀ ಚ ಗಣಾಯ ಚ| 

ಚಣಿಾಕ್ಾಯೈ ಸರಸವತ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷಾ್ದಿ ಪೂಜಯೀತ್॥1,18.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾವ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಅಮೃತ್ೀಶಮೃತತಯಞ್ಜಯಪೂಜನ್ಂ ನಾಮಾಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-18[20]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-19॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 67 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಪಾರಣ್ೀಶವರಂ ಗಾರತಡಂ ಚ ಶ್ವೀಕುಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್| 

ಸಾಿನಾನಾಯದೌ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ನಾಗದ್ಷ್ ಟೀ ನ್ ಜಿೀವರ್ತ॥1,19.1॥ 
ಚಿತಾವಲ್ಲೋಕಶ್ೈಲಾದೌ ಕಪ್ೀ ಚ ವಿವರ್ೀ ತರ್ ೀಃ| 

ದ್ಂಶ್ೀ ರ್ೀಖಾತರಯಂ ಯಸಯ ಪರಚಾನ್ನಂ ಸ ನ್ ಜಿೀವರ್ತ॥1,19.2॥ 
ಷ್ಷಾಠಯಂ ಚ ಕಕಾಟ್ೀ ಮೀಷ್ೀ ಮ ಲಾಶ್ಿೀಷಾಮಘಾದಿಷ್ತ| 

ಕಕ್ಷಾಶ್್ ರೀಣಿಗಲ್ೀ ಸನೌಧ ಶಙ್ಖ್ಕಣ್ ೀಾದ್ರಾದಿಷ್ತ॥1,19.3॥ 
ದ್ಣಿಾೀ ಶಸರಧ್ರ್ ೀ ಭಕ್ಷತನ್ಾ ಗಾನದಿಃ ಕ್ಾಲದ್ ತಕಃ| 

ಬಾಹೌ ಚ ವಕ್್ೆರೀ ಗಿರೀವಾರ್ಾಂ ದ್ಷಾಟರ್ಾಂ ನ್ ಹಿ ಜಿೀವರ್ತ॥1,19.4॥ 
ಪೂವಾಂ ದಿನ್ಪರ್ತಭತಾಙ್ೆ ತೀ ಅಧ್ಾರ್ಾಮಂ ತತ್ ೀಽಪರ್ೀ| 

ಶ್ೀಷಾ ಗರಹಾಃ ಪರರ್ತದಿನ್ಂ ಷ್ಟ್್ಙ್ಕ್ಯ ಪರಿವತಾನ್ೈಃ॥1,19.5॥ 
ನಾಗಭ್ ೀಗಃ ಕರಮಾಞ ಜ್ಞೀಯೀ ರಾತೌರ ಬಾಣವಿವತಾನ್ೈಃ| 

ಶ್ೀಷ್ ೀರ್ಽಕಃ ಫಣಿಪಶಾನ್ದರಸುಕ್ಷಕ್್ ೀ ಭೌಮ ಈರಿತಃ॥1,19.6॥ 
ಕಕ್್ ೀಾಟ್ ೀ ಜ್ಞ್ ೀ ಗತರತಃ ಪದ್ ೋ ಮಹಾಪದ್ಮಶಾ ಭಾಗಾವಃ| 

ಶಙ್ಖ್ಃ ಶನ್ೈಶಾರ್ ೀ ರಾಹತಃ ಕತಲ್ಲಕಶಾಾಹಯೀ ಗರಹಾಃ॥1,19.7॥ 
ರಾತೌರ ದಿವಾ ಸತರಗತರ್ ೀಭಾಾಗ್ೀ ಸಾಯದ್ಮರಾನ್ುಕಃ| 

ಪಙ್್ ುೀಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ದಿವಾ ರಾಹತಃ ಕತಲ್ಲಕ್್ೀನ್ ಸಹ ಸ್ತತಿಃ॥1,19.8॥ 
ರ್ಾಮಾಧ್ಾಸನಿಧಸಂಸಾಿಂ ಚ ವ್ೀಲಾಂ ಕ್ಾಲವರ್ತೀಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಬಾಣದಿವಷ್ಡವಹಿನವಾಜಿಯತಗಭ ರ್ೀಕಭಾಗತಃ?॥1,19.9॥ 
ದಿವಾ ಷ್ಡ್ೀದ್ನ್ೀತಾರದಿರಪಞ್ಾರ್ತರಮಾನ್ತಷಾಂಶಕ್್ೈಃ| 

ಪಾದಾಙ್ಖತುಷ್ಠೀ ಪಾದ್ಪೃಷ್ಠೀ ಪಾದ್ಪೃಷ್ಠೀ ಗತಲ್ಫೀ ಜಾನ್ತನಿ ಲ್ಲಙ್ಖುಕ್್ೀ॥1,19.10॥ 
ನಾಭೌ ಹೃದಿ ಸುನ್ತಟ್ೀ ಕಣ್ಠೀ ನಾಸಾಪುಟ್ೀಽಕ್ಷಿಣಿ| 

ಕಣಾಯೀಶಾ ಭತರವೀಃ ಶಙ್್ ೀ ಮಸುಕ್್ೀ ಪರರ್ತಪತೆರಮಾತ್॥1,19.11॥ 
ರ್ತಷ್ಠಚಾನ್ದರಶಾ ಜಿೀವ್ೀಚಾ ಪುಂಸ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಭಾಗಕ್್ೀ| 

ಕ್ಾಯಸಯ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ತತ ಸ್ತರರ್ಾ ವಾಯತವಹಾತೆರಾತ್॥1,19.12॥ 
ಅಮೃತಸುತೃತ್ ೀ ರ್ೀಹ್ ೀ ನಿವತ್ೀಾತ ಚ ಮದ್ಾನಾತ್| 

ಆತಮನ್ಃ ಪರಮಂ ಬೀಜಂ ಹಂಸಾಖ್ಯಂ ಸಫಟಕ್ಾಮಲಮ್॥1,19.13॥ 
ದಾತವಯಂ ವಿಷ್ಪಾಪಘನಂ ಬೀಜಂ ತಸಯ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ವಿನ್ತದಪಞ್ಾಸವರಯತತಮಾದ್ಯಮತಕುಂ ದಿವರ್ತೀಯಕಮ್| 
ಷ್ಷಾಠರ ಢಂ ತೃರ್ತೀಯಂ ಸಾಯತ್ವಿಸಗಾಂ ಚತತಥಾಕಮ್| 

ಓಂ ಕತರತ ಕತಲ್ೀ ಸಾವಹಾ॥1,19.14॥ 
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ವಿದಾಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರಕ್ಷಾಥಾಂ ಗರತಡ್ೀನ್ ಧ್ೃತಾ ಪುರಾ| 

ವಧ್್ೀಪು್ನಾಾಗನಾಗಾನಾಂ ಮತಖ್ೀಽಥ ಪರಣವಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,19.15॥ 
ಗಲ್ೀ ಕತರತ ನ್ಯಸ್ೀದಿಧೀಮಾನ್ತೆಲ್ೀ ಚ ಗತಲಫಯೀಃ ಸೃತಃ| 

ಸಾವಹಾ ಪಾದ್ಯತಗ್ೀ ಚ್ೈವ ಯತಗಹಾ ನಾಯಸ ಈರಿತಃ॥1,19.16॥ 
ಗೃಹ್ೀ ವಿವಿಖಿತಾ ಯತರ ತನಾನಗಾಃ ಸನ್ಯಜನಿು ಚ| 

ಸಹಸರಮನ್ರಂ ಜಪಾುಾ ತತ ಕಣ್ೀಾ ಸ ತರಂ ಧ್ೃತಂ ತಥಾ॥1,19.17॥ 
ಯದ್ರೃಹ್ೀ ಶಕಾರಾ ಜಪಾು ಕ್ಷಿಪಾು ನಾಗಾಸಯಜನಿು ತತ್| 

ಸಪುಲಕ್ಷಸಯ ಜಪಾಯದಿಧ ಸ್ತದಿಧಃ ಪಾರಪಾು ಸತರಾಸತರ್ೈಃ॥1,19.18॥ 
ಓಂ ಸತವಣಾರ್ೀಖ್ೀ ಕತಕತೆಟ್ವಿಗರಹರ ಪಣಿ ಸಾವಹಾ| 

ಏವಞ್ಜಾಷ್ಟದ್ಲ್ೀ ಪದ್ಮ ದ್ಲ್ೀ ವಣಾಯತಗಂ ಲ್ಲಖ್ೀತ್॥1,19.19॥ 
ನಾಮೈತದಾವರಿಧ್ಾರಾಭಃ ಸಾನತ್ ೀ ದ್ಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್| 

ಓಂ ಪಕ್ಷಿ ಸಾವಹಾ॥1,19.20॥ 
ಅಙ್ಖತುಷಾಠದಿ ಕನಿಷಾಠನ್ುಂ ಕರ್ೀ ನ್ಯಸಾಯಥ ದ್ೀಹಕ್್ೀ| 

ಕ್್ೀ (ಕ್್ೈ) ವಕ್್ೆರೀ ಹೃದಿ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಚ ಪಾದ್ಯೀಗಾರತಡಸಯ ಹಿ॥1,19.21॥ 
ನಾಕ್ಾರಮನಿು ಚ ತಚಾಾರ್ಾಂ ಸವಪ್ನೀಽಪ ವಿಷ್ಪನ್ನಗಾಃ| 

ಯಸತು ಲಕ್ಷಂ ಜಪ್ೀಚಾಾಸಾಯಃ ಸ ದ್ೃಷಾಟಾ(ಷಾಟಯ) ನಾಶಯೀದಿವಷ್ಮ್॥1,19.22॥ 
ಓಂ ಹಿರೀ ಹೌರ ಹಿರೀಂ ಭ(ಭೀ) ರತಣಾಾಯೈ ಸಾವಹಾ| 

ಕಣ್ೀಾ ಜಪಾು ರ್ತವಯಂ ವಿದಾಯ ದ್ಷ್ಟಕಸಯ ವಿಷ್ಂ ಹರ್ೀತ್॥1,19.23॥ 
ಅ ಆ ನ್ಯಸ್ೀತತು ಪಾದಾಗ್ರೀ ಇ ಈ ಗತಲಫ್ೀಽಥ ಜಾನ್ತನಿ| 

ಉ ಊ ಏ ಐ ಕಟತಟ್ೀ ಓ ನಾಭೌ ಹೃದಿ ಔ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,19.24॥ 
ವಕ್್ೆರೀ ಅಮತತುಮಾಙ ು್ೀ ಅಃ ನ್ಯಸ್ೀದ್ವೈ ಹಂಸಸಂಯತತಾಃ| 

ಹಂಸ್ ೀ ವಿಷಾದಿ ಚ ಹರ್ೀಜಜಪುೀ ಧ್ಾಯತ್ ೀಽಥ ಪೂಜಿತಃ॥1,19.25॥ 
ಗರತಡ್ ೀಽಹಮಿರ್ತ ಧ್ಾಯತಾವ ಕತರ್ಾಾದಿವಷ್ಹರಾಂ (ರಿೀಂ) ಕರರ್ಾಮ್| 

ಹಮನ್ರಂ ಗಾತರವಿನ್ಯಸುಂ ವಿಷಾದಿಹರಮಿೀರಿತಮ್॥1,19.26॥ 
ನ್ಯಸಯ ಹಂಸಂ ವಾಮಕರ್ೀ ನಾಸಾಮತಖ್ನಿರ್ ೀಧ್ಕೃತ್| 

ಮನ್ ರೀ ಹರ್ೀದ್ದಷ್ಟಕಸಯ ತವಙ್ಕಮಂಸಾದಿಗತಂ ವಿಷ್ಮ್॥1,19.27॥ 
ಸ ವಾಯತನಾ ಸಮಾಕೃಷ್ಯ ದ್ಷಾಟನಾಂ ಗರಲಂ ಹರ್ೀತ್| 

ತನೌ ನ್ಯಸ್ೀದ್ದಷ್ಟಕಸಯ ನಿೀಲಕಣಾಠದಿ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥1,19.28॥ 
ಪೀತಂ ಪರತಯಙ ು್ರಾಮ ಲಂ ತಣತಾಲದಿಭವಿಾಷಾಪಹಮ್| 

ಪುನ್ನ್ಾವಾಫಲ್ಲನಿೀನಾಂ ಮ ಲಂ ವಕೆರಜಮಿೀದ್ೃಶಮ್॥1,19.29॥ 
ಮ ಲಂ ಶತಕಿಬೃಹತಾಯಸತು ಕಕ್್ ೀಾಟಾಯಗ್ೈರಿಕಣಿಾಕಮ್| 

ಅದಿಭಘಘಾಷ್ಟಘಘತ್ ೀಪ್ೀತಲ್ೀಪೀಽಯಂ ವಿಷ್ಮದ್ಾನ್ಃ॥1,19.30॥ 
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ವಿಷ್ಮೃದಿಧಂ ನ್ ವರಜ್ೀಚಾ ಉಷ್ಣಂ ಪಬರ್ತ ಯೀ ಘಘತಮ್| 

ಪಞ್ಜಾಙ್ಖುಂ ತತ ಶ್ರಿೀಷ್ಸಯ ಮ ಲಂ ಗೃಞ್ಜನ್ಜಂ ತಥಾ॥1,19.31॥ 
ಸವಾಾಙ್ಖುಲ್ೀಪತಶಚಾಪ ಪಾನಾದಾವ ವಿಷ್ಹೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಹಿರೀಂ ಗ್ ೀನ್ಸಾದಿವಿಷ್ಹೃತ್॥1,19.32॥ 
ಹೃಲಿಲಾಟ್ವಿಸಗಾಾನ್ುಂ ಧ್ಾಯತಂ ವಶಾಯ ದಿಕೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ನ್ಯಸುಂ ಯೀನೌ ವಶ್ೀತೆನಾಯಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮದ್ಜಲಾವಿಲಮ್॥1,19.33॥ 
ಜಪಾುಾ ಸಪಾುಷ್ಟಸಾಹಸರಂ ಗರತತಾಮನಿವ ಸವಾಗಃ| 

ಕವಿಃ ಸಾಯಚತಾರರ್ತಧ್ರಿೀ ಚ ವಶಾಯಃ ಸ್ತರೀಶಾಾಯತರಾಪುನರ್ಾತ್| 

ವಿಷ್ಹೃತಾ್ಯತೆಥಾ ತದ್ವನ್ಮಣಿವಾಯಾಸಃ ಸೃತ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್॥1,19.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಸಪಾವಿಷ್ಹರ್ ೀಪಾಯ(ಪಾರಣ್ೀಶವರವಿದಾಯ) ನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-19[34]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-20॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ತತಾರಮಂ ಗತಹಯಂ ಶ್ವೀಕುಂ ಮನ್ರಬೃನ್ದಕಮ್| 

ಪಾಶಂ ಧ್ನ್ತಶಾ ಚಕರಂ ಚ ಮತದ್ರರಂ ಶ್ಲಪಟಟಶಮ್॥1,20.1॥ 
ಏತ್ೈರ್ೀವಾಯತಧ್್ೈಯತಾದ್ಧೀ ಮನ್ರೈಃ ಶತ ರಞ್ಜಯೀನ್ನೃಪಃ| 

ಮನ್ ರೀದಾಧರಃ ಪದ್ಮಪಾತ್ರೀ ಆದಿ ಪೂವಾಾದಿಕ್್ೀ ಲ್ಲಖ್ೀತ್॥1,20.2॥ 
ಅಷ್ಟವಗಾಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ಚ ಖಾಯತಮಿೀಶಾನ್ಪತರಕ್್ೀ| 

ಓಂ ಕ್ಾರ್ ೀ ಬರಹಮ ಬೀಜಂ ಸಾಯದಿಧರೀಙ್ಕೆರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಚ॥1,20.3॥ 
ಹಿರೀಙ್ಕೆ ರಶಾ ಶ್ವಃ ಶ್ಲ್ೀ ರ್ತರಶಾಖ್ೀ ತತ ಕರಮಾನ್ನಯಸ್ೀತ್| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ॥1,20.4॥ 
ಶ್ಲಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಹಸ್ುೀನಾಭಾರಮಯ ಚಾಕ್ಾಶಸಮತಖ್ಮ್| 

ತದ್ದಶಾನಾನ್ದರಹಾ ನಾಗಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾ ನಾಶಮಾಪುನ ಯತಃ॥1,20.5॥ 
ಧ್ ಮಾರಕ್್ುೀ ಕರಂ ಮಧ್್ಯೀ ಧ್ಾಯತಾವ ಖ್ೀ ಚಿನ್ುಯೀನ್ನರಃ| 

ದ್ತಷಾಟ ನಾಗಾ ಗರಹಾ ಮೀಘಾ ವಿನ್ಶಯನಿು ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಃ॥1,20.6॥ 
ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾನ್ರಕ್ಷಯೀನ್ಮನ್ ರೀ ಮತಯಾಲ್ ೀಕಸಯ ಕ್ಾ ಕಥಾ| 

ಓಂ ಜ ಂ ಸ ಂ ಹ ಂ ಫಟ್॥1,20.7॥ 
ಖಾದಿರಾನಿೆೀಲಕ್ಾನ್ಷೌಟ ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಸಮನ್ರಯ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ನ್ ತತರ ವಜರಪಾತಸಯ ಸ ಫಜಾಥಾವದ್ೀರತಪದ್ರವಃ॥1,20.8॥ 
ಗರತಡ್ ೀಕ್್ೈಮಾಹಾಮನ್ರೈಃ ಕೀಲಕ್ಾನ್ಷ್ಟ ಮನ್ರಯೀತ್| 

ಏಕವಿಂಶರ್ತವಾರಾಣಿ ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ತತ ನಿಖ್ನ್ೀನಿನಶ್॥1,20.9॥ 
ವಿದ್ತಯನ್ ಮಷ್ಕವಜಾರದಿಸಮತಪದ್ರವ ಏವ ಚ| 

ಹರಕ್ಷಮಲವರಯ  ಬನ್ತದಯತಕುಃ ಸದಾಶ್ವಃ॥1,20.10॥ 
ಓಂ ಹಾರಂ ಸದಾಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ| 

ತಜಾನಾಯ ವಿನ್ಯಸ್ೀರ್ತಾಣಾಂ (ಣ್ಾೀ) ದಾಡಿಮಿೀಕತಸತಮಪರಭಮ್॥1,20.11॥ 
ತಸ್ಯೈವ ದ್ಶಾನಾದ್ತದಷಾಟ ಮೀಘವಿದ್ತಯದಿದಪಾದ್ಯಃ| 

ರಾಕ್ಷಸಾ ಭ ತಡಾಕನ್ಯಃ ಪರದ್ರವನಿು ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ॥1,20.12॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಗಣ್ೀಶಾಯ ನ್ಮಃ| 

(ಓಂ ಹಿರೀಂ) ಸುಮಭನಾದಿಚಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಐಂ ಬರಹಯೈನ್ರೈ ಲ್ ೀಕಯಡಾಮರಾಯ ನ್ಮಃ॥1,20.13॥ 
ಭ್ೈರವಂ ಪಣಾಮಾಖಾಯತಂ ವಿಷ್ಪಾಪಗರಹಾಪಹಮ್| 

ಕ್ಷ್ೀತರಸಯ ರಕ್ಷಣಂ ಭ ತರಾಕ್ಷಸಾದ್ೀಃ ಪರಮದ್ಾನ್ಮ್॥1,20.14॥ 
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ಓಂ ನ್ಮಃ| 
ಇನ್ದರವಜರಂ ಕರ್ೀ ಧ್ಾಯತಾವ ದ್ತಷ್ಟಮೀಘಾದಿವಾರಣಮ್| 

ವಿಷ್ ಶತತರಗಣಾ ಭ ತಾ ನ್ಶಯನ್ುೀ ವಜರಮತದ್ರರ್ಾ॥1,20.15॥ 
ಓಂ ಕ್ಷತಂ(ಕ್ಷ) ನ್ಮಃ| 

ಸಮರ್ೀತಾಾಶಂ ವಾಮಹಸ್ುೀ ವಿಷ್ಭ ತಾದಿ ನ್ಶಯರ್ತ| 
ಓಂ ಹಾರಂ (ಹ್ ರೀ) ನ್ಮಃ| 

ಹರ್ೀದ್ತಚಾಾರಣಾನ್ಮನ್ ರೀ ವಿಷ್ಮೀಘಗರಹಾದಿಕ್ಾನ್॥1,20.16॥ 
ಧ್ಾಯತಾವ ಕೃತಾನ್ುಂ ಚ ದ್ಹ್ೀಚ್ಾೀದ್ಕ್ಾಸ್ರೀಣ ವ್ೈ ಜಗತ್| 

ಓಂ ಕ್ಷ್ಣಂ (ಕ್ಷ್) ನ್ಮಃ| 

ಧ್ಾಯತಾವ ತತ ಭ್ೈರವಂ ಕತರ್ಾಾನ್ದರಹಭ ತವಿಷಾಪಹಮ್॥1,20.17॥ 
ಓಂ ಲಸದಿದಜಿಹಾವಕ್ಷ ಸಾವಹಾ| 

ಕ್ಷ್ೀತಾರದೌ ಗರಹಭ ತಾದಿವಿಷ್ಪಕ್ಷಿನಿವಾರಣಮ್॥1,20.18॥ 
ಓಂ ಕ್ಷಾ (ಕ್ಷ್ಣಂ) ನ್ಮಃ| 

ರಕ್್ುೀನ್ ಪಟ್ಹ್ೀ ಲ್ಲಖ್ಯ ಶಬಾದತ್ರೀಸತಗರಾಹಾದ್ಯಃ| 
ಓಂ ಮರ ಮರ ಮಾರಯಮಾರಯ ಸಾವಹಾ| 

ಓಂ ಹತಂ ಫಟಾ್ಾಹಾ॥1,20.19॥ 
ಶ್ಲಂ ಚಾಷ್ಟಶತ್ೈಮಾನ್ರಯ ಭಾರಮಣಾಚಾತತರವೃನ್ದಹೃತ್| 

ಊಧ್ಾಶಕುನಿಪಾತ್ೀನ್ ಅಧ್ಃ ಶಕುಂ ನಿಕತಞ ಾ್ೀಯೀತ್॥1,20.20॥ 
ಪೂರಕ್್ೀ ಪೂರಿತಾ ಮನಾರಃ ಕತಮಭಕ್್ೀನ್ ಸತಮನಿರತಾಃ| 

ಪರಣವ್ೀನಾಪಾಯಯಿತಾಸ್ುೀ ಮನ್ವಸುದ್ತದಿೀರಿತಾಃ| 

ಏವಮಾಪಾಯಯಿತಾ ಮನಾರ ಭೃತಯವತಫಲದಾಯಕ್ಾಃ॥1,20.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷಾದಿಹರಮನ್ರಬೃನ್ದನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-20[21]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-21॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಪಞ್ಾವತಾೆರಚಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪೃಥ ಗಯದ್ತಭಕುಮತಕುದ್ಮ್| 

ಓಂ ಭ ವಿಾಷ್ಣವ್ೀ ಆದಿಭ ತಾಯ ಸವಾಾಧ್ಾರಾಯ ಮ ತಾಯೀ ಸಾವಹಾ॥1,21.1॥ 
ಸದ್ ಯೀಜಾತಸಯ ಚಾಹಾವನ್ಮನ್ೀನ್ ಪರಥಮಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಓಂ ಹಾಂ ಸದ್ ಯೀಜಾತಾಯೈವ ಕಲಾ ಹಯಷೌಟ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,21.2॥ 
ಸ್ತದಿಧರೃದಿಧಧ್ೃಾರ್ತಲಾಕ್ಷಿ್ೀಮೀಾಧ್ಾ ಕ್ಾನಿುಃ ಸವಧ್ಾ ಸ್ತಿರ್ತಃ | 

ಓಂ ಹಿೀಂ ವಾಮದ್ೀವಾಯೈವ ಕಲಾಸುಸಯ ತರಯೀದ್ಶ॥1,21.3॥ 
ರಜಾ ರಕ್ಷಾ ರರ್ತಃ ಪಾಲಾಯ ಕ್ಾನಿು ಸೃಷಾಣ ಮರ್ತಃ ಕರರ್ಾ| 

ಕ್ಾಮಾ ಬತದಿಧಶಾ ರಾರ್ತರಶಾ ತಾರಸನಿೀ ರ್ೀಹಿನಿೀ ತಥಾ ॥1,21.4॥ 
ಮನ್ ೀನ್ಮನಿೀ ಅಘ ೀರಾ ಚ ತಥಾ ರ್ೀಹಾ ಕ್ಷತಧ್ಾ ಕಲಾಃ| 

ನಿದಾರ ಮೃತತಯಶಾ ಮಾರ್ಾ ಚ ಅಷ್ಟಸಙ್ಕ್ಯ ಭಯಙ್ಖೆರ॥1,21.5॥ 

ಓಂ ಹ್ೈಂ ತತತಾರತಷಾಯೈವ (ಷಾಯ) ನಿವೃರ್ತುಶಾ ಪರರ್ತಷಾಠ ಚ ವಿದಾಯ ಶಾನಿುನ್ಾ ಕ್್ೀವಲಾ॥1,21.6॥ 
ಓಂ ಹೌಂ ಈಶಾನಾಯ ನ್ರ್ೀ ನಿಶಾಲಾ ಚ ನಿರಞ್ಜನಾ| 

ಶಶ್ನಿೀ ಚಾಙ್ಖುನಾ ಚ್ೈವ ಮರಿೀಚಿಜಾವಾಲ್ಲನಿೀ ತಥಾ॥1,21.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಞ್ಾವಕೆರಪೂಜನ್ಂ ನಾಮೈಕವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-21[7]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-22॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಶ್ವಾಚಾನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಬತಕುಮತಕುಕರಂ ಪರಮ್| 

ಶಾನ್ುಂ ಸವಾಗತಂ ಶ್ನ್ಯಂ ಮಾತಾರದಾವದ್ಶಕ್್ೀ ಸ್ತಿತಮ್॥1,22.1॥ 
ಪಞ್ಾ ವಕ್ಾೆರಣಿ ಹರಸಾವನಿ ದಿೀಘಾಾಣಯಙ್ಕುನಿ ಬನ್ತದನಾ| 

ಸವಿಸಗಾಂ ವದ್ೀದ್ಸರಂ ಶ್ವ ಊಘವಾಂ ತಥಾ ಪುನ್ಃ॥1,22.2॥ 
ಷ್ಷ್ಠೀನಾಧ್್ ೀ ಮಹಾಮನ್ ರೀ ಹೌಮಿತ್ಯೀವಾಖಿಲಾಥಾದ್ಃ| 

ಹಸಾುಭಾಯಂ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತಾಾದಾವೂಧ್ವಾಂ ಪಾದಾನ್ಮಸುಕಮ್॥1,22.3॥ 
ಮಹಾಮತದಾರ ಹಿ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಕರಾಙ್ಖುನಾಯಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ತಾಲಹಸ್ುೀನ್ ಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಅಸರಮನ್ರೀಣ ಶ್್ ೀಧ್ಯೀತ್॥1,22.4॥ 
ಕನಿಷಾಠಮಾದಿತಃ ಕೃತಾವ ತಜಾನ್ಯಙ್ಕುನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಪೂಜನ್ಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ತದೃದ್ಮತ್ಜ್ೀ॥1,22.5॥ 
ಧ್ಮಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವರ್ಾಾದಿ ತದೃದಾಚಾಯೀತ್| 

ಆವಾಹನ್ಂ ಸಾಪಿನ್ಂ ಚ ಪಾದ್ಯಮಘಯಾಂ ಹೃದಾಪಾಯೀತ್॥1,22.6॥ 
ಆಚಾಮಂ ಸನಪನ್ಂ ಪೂಜಾಮೀಕ್ಾಧ್ಾರಣತತಲಯಕಮ್?| 

ಅಗಿನಕ್ಾಯಾವಿಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಅಸ್ರೀಣ್ ೀಲ್ಿೀಖ್ನ್ಂ ಚರ್ೀತ್॥1,22.7॥ 
ವಮಾಣಾಭತಯಕ್ಷಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಶಕುನಾಯಸಂ ಹೃದಾ ಚರ್ೀತ್| 

ತದೃದಿ ವಾ ಶಕುಗತ್ೀಾ ಚ ಪರಕ್ಷಿಪ್ೀಜಾಜತವ್ೀದ್ಸಮ್॥1,22.8॥ 
ಗಭಾಾಧ್ಾನಾದಿಕಂ ಕೃತಾವ ನಿಷ್ೃರ್ತಂ ಚಾರಸಯ ಪಶ್ಾಮಾಮ್| 

ಹೃದಾ ಕೃತಾವ ಸವಾಕಮಾ ಶ್ವಂ ಸಾಙ್ಖುಂ ತತ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,22.9॥ 
ಪೂಜಯೀನ್ಮಣಾಲ್ೀ ಶಮತಭಂ ಪದ್ಮಗಭ್ೀಾ ಗರಾಙ್ೆ ತಮ್| 

ಚತತಃ ಷ್ಷ್ಟಯನ್ುಮಷಾಟದಿ ಖಾಕ್ಷಿ ಖಾದಾಯದಿಮಣಾಲಮ್॥1,22.10॥ 
ಖಾಕ್ಷಿೀನ್ದರಸ ಯಾಗಂ ಸವಾಖಾದಿವ್ೀದ್ೀನ್ತದ (ದ್ೀವ್ೀನ್ತದ) ವತಾನ್ಮ್| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಕ್ಾರಯೀತತೆಣಾಮಧ್ಾಚನ್ದರನಿಭಂ ಶತಭಮ್॥1,22.11॥ 
ಅಗಿನಶಾಸರ ಪರಾಯತಸ್ ಿೀ ತದೃದ್ರ್ಾದಿಗಣ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ಅಸರಂ ದಿಶಾ ಸತಪದ್ಮಸಯ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ಸದಾಶ್ವಃ॥1,22.12॥ 
ದಿೀಕ್ಷಾಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪಞ್ಾತತ್ುಾೀ ಸ್ತಿತಾಂ ಭ ಮಾಯದಿಕ್ಾಂ ಪರ್ೀ| 

ನಿವೃರ್ತುಭ ಾಪರರ್ತಷಾಠದ್ಯೈವಿಾದಾಯಗಿನಃ ಶಾನಿುವನಿನಜಃ॥1,22.13॥ 
ಶಾನ್ಯರ್ತೀತಂ ಭವ್ೀವದಯೀಮ ತತಾರಂ ಶಾನ್ುಮವಯಯಮ್| 

ಏಕ್್ೈಕಸಯ ಶತಂ ಹ್ ೀಮಾ ಹತ್ಯೀವಂ ಪಞ್ಾ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,22.14॥ 
ಪಶಾಾತ ಾಣಾಾಹತರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ಪಾರ(ಪರ) ಸ್ ೀದ್ನ್ ಶ್ವಂ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುವಿಶತದ್ಧಯಥಾಮೀಕ್್ೈಕ್ಾಷಾಟಹತರ್ತಂ ಕರಮಾತ್॥1,22.15॥ 
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ಹ್ ೀಮಯೀದ್ಸರಬೀಜ್ೀನ್ ಏವಂ ದಿೀಕ್ಷಾಂ ಸಮಾಪಯೀತ್| 

ಯಜನ್ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಗ್ ೀಪಯಂ ಸಂಸಾೆರಮತತುಮಮ್॥1,22.16॥ 

ಏವಂ ಸಂಸಾೆರಶತದ್ಧಸಯ ಶ್ವತವಂ ಜಾಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥1,22.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶ್ವಾಚಾನ್ಪರಕ್ಾರ್ ೀ ನಾಮ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-22[17]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-23॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 75 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಶ್ವಾಚಾನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ರ್ತರಭಮಾನ್ರೈರಾಚಾಮೀತತು ಸಾವಹಾನ್ೈಃ ಪರಣವಾದಿಕ್್ೈಃ॥1,23.1॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಆತಮತತಾುಾಯ ವಿದಾಯತತಾುಾಯ ಹಿೀಂ ತಥಾ| 

ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ವತತಾುಾಯ ಸಾವಹಾ ಹೃದಾ ಸಾಯಚ್ ಾರೀತರವನ್ದನ್ಮ್॥1,23.2॥ 
ಭಸಮಸಾನನ್ಂ ತಪಾಣಂ ಚ ಓಂ ಹಾಂ ಸಾವಹಾ ಸವಾಮನ್ರಕ್ಾಃ| 

ಸವ್ೀಾ ದ್ೀವಾಃ ಸವಾಮತನಿನ್ಾರ್ೀಽನ್ ುೀ ವೌಷ್ಡನ್ುಕಃ॥1,23.3॥ 
ಸವಧ್ಾನಾುಃ ಸವಾಪತರಃ ಸವಧ್ಾನಾುಶಾ ಪತಾಮಹಾಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಪರಪತಾಮಹ್ೀಭಯಸುಥಾ ಮಾತಾಮಹಾದ್ಯಃ॥1,23.4॥ 
ಹಾಂ ನ್ಮಃ ಸವಾಮಾತೃಭಯಸುತಃ ಸಾಯತಾರಣಸಂಯಮಃ| 

ಆಚಾಮಂ ಮಾಜಾನ್ಂ ಚಾಥ್ ೀ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಚ ಜಪ್ೀತುತಃ॥1,23.5॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ತನ್ಮಹ್ೀಶಾಯ ವಿದ್ಮಹ್ೀ,ವಾಗಿವಶತದಾಧಯ ಧಿೀಮಹಿ, 

ತನ್ ನೀ ರತದ್ರಃ ಪರಚ್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,23.6॥ 
ಸ ಯೀಾಪಸಾಿನ್ಕಂ ಕೃತಾವ ಸ ಯಾಮನ್ರೈಃ ಪರಪೂಜಯೀತ್| 

ಓಂ ಹಾಂ ಹಿೀಂ ಹ ಂ ಹ್ೈಂ ಹೌಂ ಹಃ ಶ್ವಸ ರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯ ಸ ಯಾಮ ತಾಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ಸಃ ಸ ರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ॥1,23.7॥ 
ದ್ಣಿಾನ್ೀ ಪಙ್ಖುಲ್ೀ ತಾವರ್ತಭ ತಾನಿ ಚ ತತಃ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಅಗನರ್ಾದೌ ವಿಮಲ್ೀಶಾನ್ಮಾರಾಧ್ಯ ಪರಮಂ ಸತಖ್ಮ್॥1,23.8॥ 
ಯಜ್ೀತಾದಾಮಂ ಚ ರಾಂ ದಿೀಪಾುಂ ರಿೀಂ ಸ ಕ್ಷಾ್ಂ ರ ಂ ಜರ್ಾಂ ಚ ರ್ೀಂ| 

ಭದಾರಂ ಚ ರ್ೈಂ ವಿಭ ರ್ತಂ ರ್ ೀಂ ವಿಮಲಾಂ ರೌಮರ್ೀಧಿ (ರ್ ೀಧಿ) ಕ್ಾಮ್॥1,23.9॥ 
ರಂ ವಿದ್ತಯತಾಂ ಚ ಪೂವಾಾದೌ ರಾ (ರಂ) ಮಧ್್ಯೀ ಸವಾತ್ ೀಮತಖಿೀಮ್| 

ಅಕ್ಾಾಸನ್ಂ ಸ ಯಾಮ ತ್ೀಾಂ ಹಾರಂ ಹ ರಂ (ಹಿರೀಂ) ಸಃ ಸ ಯಾಮಚಾಯೀತ್॥1,23.10॥ 
ಓಂ ಆಂ ಹೃದ್ಕ್ಾಾಯ ಚ ಶ್ರಃ ಶ್ಖಾ ಚ ಭ ಭತಾವಃ ಸವರ್ ೀಮ್| 

ಜಾವಲ್ಲನಿೀಂ ಹರಂ ಕವಚಸಯ ಚಾಸರಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ದಿೀಕ್ಷಿತಾಮ್॥1,23.11॥ 
ಯಜ್ೀತ ್ಯಾಹೃದಾ ಸವಾಾನ್ ್ೀಂ ಸ್ ೀಮಂ ಮಂ ಚ ಮಙ್ಖುಲಮ್| 

ಬಂ ಬತಧ್ಂ ಬೃಂ ಬೃಹಸಾರ್ತಂ ಭಂ ಭಾಗಾವಂ ಶಂ ಶನ್ೈಶಾರಮ್॥1,23.12॥ 
ರಂ ರಾಹತಂ ಕಂ ಯಜ್ೀತ್ೆೀತತಂ ಓಂ ತ್ೀಜಶಾಣಾಮಚಾಯೀತ್| 

ಸ ಯಾಮಭಯಚಯಾ ಚಾಚಮಯ ಕನಿಷಾಠತ್ ೀಽಙ್ಖುಕ್ಾಂನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,23.13॥ 
ಹಾಂ ಹೃಚಿಾರ್ ೀ ಹ ಂ ಶ್ಖಾ ಹ್ೈಂ ವಮಾ ಹೌಂ ಚ್ೈವ ನ್ೀತರಕಮ್| 

ಹ್ ೀಽಸರಂ ಶಕುಸ್ತಿರ್ತಂ ಕೃತಾವ ಭ ತಶತದಿಧಂ ಪುನ್ನ್ಯಾಸ್ೀತ್॥1,23.14॥ 

ಅಘಯಾಪಾತರಂ ತತಃ ಕೃತಾವ ತದ್ದಿಭಃ ಪರೀಕ್ಷಯೀದ್ಯಜ್ೀತ್॥1,23.15॥ 
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ಆತಾಮನ್ಂ ಪದ್ಮಸಂಸಿಂ ಚ ಹೌಂ ಶ್ವಾಯ ತತ್ ೀ ಬಹಿಃ| 

ದಾವರ್ೀ ನ್ನಿದಮಹಾಕ್ಾಲೌ ಗಙ್ಕು ಚ ಯಮತನಾಥ ಗೌಃ॥1,23.16॥ 
ಶ್ರೀರಸರಂ ವಾಸುಾಧಿಪರ್ತಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಗಣಂ ಗತರತಮ್| 

ಶಕಯನ್ನೌು ಯಜ್ೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪೂವಾಾದೌ ಧ್ಮಾಕ್ಾದಿಕಮ್॥1,23.17॥ 
ಅಧ್ಮಾಾದ್ಯಂ ಚ ವಹಾನಯದೌ ಮಧ್್ಯೀ ಪದ್ಮಸಯ ಕಣಿಾಕ್್ೀ| 

ವಾಮಾಜ್ಯೀಷಾಠ ಚ ಪೂವಾಾದೌ ರೌದಿರೀ ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಚ ಪೂಷ್ಾದ್ಃ॥1,23.18॥ 
ಓಂ ಹೌಂ ಕಲವಿಕರಿಣ್ಯೈ ಬಲವಿಕರಿಣಿೀ ತತಃ| 

ಬಲಪರಮರ್ಥನಿೀ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ದ್ಮನಿೀ ತತಃ॥1,23.19॥ 
ಮನ್ ೀನ್ಮನಿೀ ಯಜ್ೀದ್ೀತಾಃ ಪಠಿಮಧ್್ಯೀ ಶ್ವಾಗರತಃ| 

ಶ್ವಾಸನ್ಂ ಮಹಾಮ ರ್ತಾ ಮ ರ್ತಾಮಧ್್ಯೀ ಶ್ವಾಯ ಚ॥1,23.20॥ 
ಆವಾಹನ್ಂ ಸಾಪಿನ್ಂ ಚ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ನಿರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಸಕಲ್ಲೀಕರಣಂ ಮತದಾರದ್ಶಾನ್ಂ ಚಾಘಯಾಪಾದ್ಯಕಮ್॥1,23.21॥ 
ಆಚಾಮಾಭಯಙ್ಖುಮತದ್ವತಾಂ ಸಾನನ್ಂ ನಿಮಾಥನ್ಂ ಚರ್ೀತ್| 

ವಸರಂ ವಿಲ್ೀಪನ್ಂ ಪುಷ್ಾಂ ಧ್ ಪಂ ದಿೀಪಂ ಚರತಂ ದ್ದ್ೀತ್॥1,23.22॥ 
ಆಚಾಮಂ ಮತಖ್ವಾಸಂ ಚ ತಾಮ ್ಲಂ ಹಸುಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಛತರಚಾಮರಪಾವಿತರಂ ಪರಮಿೀಕರಣಂ ಚರ್ೀತ್॥1,23.23॥ 
ರ ಪಕ್್ಾೀನ್ ಚ್ೈಕ್ಾಹಜಪೀ ಜಾಪಯಸಮಪಾಣಮ್| 

ಸತುರ್ತನ್ಾರ್ತಹೃಾದಾದ್ಯೈಶಾ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ನಾಮಾಙ್ಖು ಪೂಜನ್ಮ್॥1,23.24॥ 
ಅಗಿನೀಶರಕ್ಷ್ ೀ ವಾಯವ್ಯೀ ಮಧ್್ಯೀ ಪೂವಾಾದಿತನ್ರಕಮ್| 

ಇನಾದರದಾಯಂಶಾ ಯಜ್ೀಚಾಣಾಂ ತಸ್ೈ ನಿಮಾಾಲಯಮಪಾಯೀತ್॥1,23.25॥ 
ಗತಹಾರ್ಾರ್ತಗತಹಯಗ್ ೀಪಾು ತವಂ ಗೃಹಾಣಾಸಮತೃತಂ ಜಪಮ್| 

ಸ್ತದಿಧಭಾವತತ ಮೀ ದ್ೀವ ತತರಸಾದಾತುಾಯಿ ಸ್ತಿರ್ತಃ॥1,23.26॥ 
ಯರ್ತೆಞ ಾ್ರ್ತೆರಯತ್ೀ ಕಮಾ ಸದಾ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತಮ್| 

ತನ್ೋ ಶ್ವಪದ್ಸಸಿಯ ರತದ್ರ ಕ್ಷಪಯ ಶಙ್ಖೆರ॥1,23.27॥ 
ಶ್ವೀ ದಾತಾ ಶ್ವೀ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಶ್ವಃ ಸವಾಮಿದ್ಂ ಜಗತ್| 

ಶ್ವೀ ಜಯರ್ತ ಸವಾತರ ಯಃ ಶ್ವಃ ಸ್ ೀಽಹಮೀವ ಚ॥1,23.28॥ 
ಯತೃತಂ ಯತೆರಿಷಾಯಮಿ ತತ್ವಾಂ ಸತಕೃತಂ ತವ(ತಸುವಮ್)| 

ತವಂ ತಾರತಾ ವಿಶವನ್ೀತಾ ಚ ನಾನ್ ಯೀನಾಥ್ ೀಽಸ್ತುಮೀಶ್ವ॥1,23.29॥ 
ಅಥಾನ್ಯೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಶ್ವಪೂಜಾಂ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಗಣಃ ಸರಸವರ್ತೀ ನ್ನಿದೀ ಮಹಾಕ್ಾಲ್ ೀಽಥಗಙ್ಖುರ್ಾ॥1,23.30॥ 
ಪವನಾಸರಂ ವಾಸುಾಧಿಪೀ ದಾವರಿ ಪೂವಾಾದಿತಸ್ತುಾಮೀ| 

ಇನಾದರದಾಯಃ ಪೂಜನಿೀರ್ಾಶಾ ತತಾುಾನಿ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಜಲಮ್॥1,23.31॥ 
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ತ್ೀಜ್ ೀ ವಾಯತವಯೀಾಮ ಗನ್ ಧೀ ರಸರ ಪ್ೀ ಚ ಶಬದಕಃ| 

ಸಾಶ್್ ೀಾ ವಾಕ್ಾಾಣಿ ಪಾದ್ಂ ಚ ಪಾಯ ಪಸಿಂ ಶತರರ್ತತವಚಮ್॥1,23.32॥ 
ಚಕ್ಷತಜಿಾಹಾವ ಘಾರಣಮನ್ ೀ ಬತದಿಧಶಾಾಹಂ ಪರಕೃತಯಪ| 

ಪುಮಾನಾನಗ್ ೀ ಬತದಿಧವಿದ್ಯೀ ಕಲಾ ಕ್ಾಲ್ ೀ ನಿಯತಯಪ॥1,23.33॥ 
ಮಾರ್ಾ ಚ ಶತದ್ಧ ವಿದಾಯ ಚ ಈಶವರಶಾ ಸದಾಶ್ವಃ| 

ಶಕುಃ ಶ್ವಶಾ ತಾಞ್ಜಜಞತಾವ ಮತಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನಿೀ ಶ್ವೀ ಭವ್ೀತ್॥1,23.34॥ 

ಯಃ ಶ್ವಃ ಸ ಹರಿಬರಾಹಾಮ ಸ್ ೀಽಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ಶಙ್ಖೆರ॥1,23.35॥ 
ಭ ತಶತದಿಧಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯರ್ಾ ಶತದ್ಧಃ ಶ್ವೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಹೃತಾದ್ೋ ಸದ್ ಯೀಮನ್ರಃ ಸಾಯನಿನವೃರ್ತುಶಾ ಕಲಾ ಇಡಾ॥1,23.36॥ 
ಪಙ್ಖುಲಾ ದ್ವೀ ಚ ನಾಡೌಯ ತತ ಪಾರಣ್ ೀಽಪಾನ್ಶಾ ಮಾರತತೌ| 

ಇನ್ ದರೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ಬರಹಮಹ್ೀತತಶಾತತರಸರಂ ಚ ಮಣಾಲಮ್॥1,23.37॥ 
ವಕ್್ರೀಣ ಲಾಞ ಾ್ತಂ ವಾಯತಮೀಕ್್ ೀದಾಧತಗತಣಾಃ ಶರಾಃ| 

ತದೃತಾಿನ್ಸಾದ್ೃಶಯರತತಂ ಶತಕ್್ ೀಟಪರವಿಸುರಮ್॥1,23.38॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಪರರ್ತಷಾಠಯೈ ಹ ರಂ ಹರಃ ಫಟ್| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಹ ರಂ ವಿದಾಯಯೈ ಹರಂ ಹರಃ ಫಟ್| 

ಚತತರಶ್ೀರ್ತಕ್್ ೀಟೀನಾಮತಚಾರಯಂ ಭ ಮಿತನ್ರಕಮ್॥1,23.39॥ 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಭವವೃಕ್ಷಂ ಚ ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಅಧ್್ ೀಮತಖಿೀಂ ತತಃ ಪೃರ್ಥವೀಂ ತತುಚತಾಧ್ದಂ ಭವ್ೀದ್ತಧರವಮ್॥1,23.40॥ 
ವಾಮಾ ದ್ೀವಿೀ ಪರರ್ತಷಾಠ ಚ ಸತಷ್ತಮಾನ ಧ್ಾರಿಕ್ಾ ತಥಾ| 

ಸಮಾನ್ ೀದಾನ್ವರತಣಾ ದ್ೀವತಾ ವಿಷ್ತಣ ಕ್ಾರಣಮ್॥1,23.41॥ 
ಅದಾಧತಾಶಾ ಗತಣಾ ವ್ೀದಾಃ ಶ್ವೀತಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಏವಂ ಕತರ್ಾಾತೆಣಠಪದ್ಮಮಧ್ಾಚನಾದರಖ್ಯಮಣಾಲಮ್॥1,23.42॥ 
ಪದಾಮಙ್ೆ ತಂ ದಿವವಿಂಶರ್ತಕಕ್್ ೀಟವಿಸ್ತುೀಣಾಮೌ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಚತತನ್ಾವತತಯಚಾರಯಂ ಚ ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಮ್॥1,23.43॥ 
ತಾಲತಸಾಿನ್ಂ ಚ ಪದ್ಮಂ ಚ ಅಘ ೀರ್ ೀ ವಿದ್ಯರ್ಾನಿವತಃ| 

ನಾಭ್ ಯೀ(ಡ್ ಯೀ) ಷ್ಠಯೀಹಾಸ್ತುಜಿಹಾವಧ್ಾಯನ್ ೀ ನಾಗ್ ೀಗಿನದ್ೀವತಾ॥1,23.44॥ 
ರತದ್ರಹ್ೀತತಸ್ತರರತದಾಧತಾಸ್ತರಗತಣಾ ರಕುವಣಾಕಮ್| 

ಜಾವಲಾಕೃತ್ೀ ರ್ತರಕ್್ ೀಣಂ ಚ ಚತತಃ ಕ್್ ೀಟಶತಾನಿ ಚ॥1,23.45॥ 
ವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಚ ಸಮತತ್್ೀಧ್ಂ ರತದ್ರತತುಾಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಲಲಾಟ್ೀ ವ್ೈ ತತತಾರತಷ್ಃ ಶಾನಿುಯಾಃ ಶಾದ್ವಲಂ ಬತಧ್ಾಃ (ವೃಷಾ)॥1,23.46॥ 
ಕ ಮಾಶಾ ಕೃಕರ್ ೀ ವಾಯತದ್ೀಾವ ಈಶವರಕ್ಾರಣಮ್| 

ದಿವರತದಾಧತ್ ೀ ಗತಣೌ ದೌವ ಚ ಧ್ ಮರಷ್ಟ್ ೆೀಣಮಣಾಲಮ್॥1,23.47॥ 
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ಬನ್ದಾಙ್ೆ ತಂ ಚಾಷ್ಟಕ್್ ೀಟವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಚ್ ೀಚಾರಯಸುಥಾ| 

ಚತತದ್ಾಶಾಧಿಕಂ ಕ್್ ೀಟವಾಯತತತುಾಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,23.48॥ 
ದಾವದ್ಶರ್ತ ಸರಸ್ತಜ್ೀ ಶಾನ್ಯ ರ್ತೀತಾಸುಥ್ೀಶವರಾಃ| 

ಕತಹ ಶಾ ಶಙ್್ನಿೀ ನಾಡ್ ಯೀ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀ ಧ್ನ್ಞ್ಜಯಃ॥1,23.49॥ 
ಶ್ಖ್ೈಶಾನ್ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಸದಾಶ್ವ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಗತಣ ಏಕಸುಥ್ ೀದಾಧತಃ ಶತದ್ಧಸಫಟಕವತ್್ರ್ೀತ್॥1,23.50॥ 
ಷ್ ೀಡಶಕ್್ ೀಟವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಪಞ್ಾವಿಂಶರ್ತಕ್್ ೀಚಾರಯಮ್| 

ವತತಾಲಂ ಚಿನ್ುಯೀವದಯೀಮ ಭತತಶತದಿಧರತದಾಹೃತಾ॥1,23.51॥ 
ಗತಣಯೀ ಗತರತಬ್ ೀಾಜಗತರತಃ ಶಕುಯನ್ನೌು ಚ ಧ್ಮಾಕಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವಯೈಾಸುತಃ ಪೂವಾಾದಿಪತರಕ್್ೀ॥1,23.52॥ 
ಅಧ್್ ೀಧ್ವಾವದ್ನ್ೀ ದ್ವೀ ಚ ಪದ್ಮಕಣಿಾಕಕ್್ೀಸರಮ್| 

ವಾಮಾದಾಯ ಆತಮವಿದಾಯ ಚ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯೀಚಿಾವಾಖ್ಯಕಮ್॥1,23.53॥ 
ತತುಾಂ ಶ್ವಾಸನ್ೀ ಮ ರ್ತಾಹ್ೀಾ ಹೌಂ ವಿದಾಯದ್ೀಹಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಬದ್ಧಪದಾಮಸನಾಸ್ತೀನ್ಃ ಸ್ತತಃ ಷ್ ೀಡಶವಾಷಾಕಃ॥1,23.54॥ 
ಪಞ್ಾವಕರಃ ಕರಾಗ್ೈಃ ಸ್ವೈದ್ಾಶಭಶ್ೈವ ಧ್ಾರಯನ್| 

ಅಭಯಂ ಪರಸಾದ್ಂ ಶಕುಂ ಶ್ಲಂ ಖ್ಟಾವಙ್ಖುಮಿೀಶವರಃ॥1,23.55॥ 
ದ್ಕ್ಷ್ೈಃ ಕರ್ೈವಾಾಮಕ್್ೈಶಾ ಭತಜಙ್ಖುಂ ಚಾಕ್ಷಸ ತರಕಮ್| 

ಡಮರತಕಂ ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಂ ಬೀಜಪೂರಕಮತತುಮಮ್॥1,23.56॥ 
ಇಚಾಾಜ್ಞಾನ್ಕರರ್ಾಶಕುಸ್ತರನ್ೀತ್ ರೀ ಹಿ ಸದಾಶ್ವಃ| 

ಏವಂ ಶ್ವಾಚಾನ್ಧ್ಾಯನಿೀ ಸವಾದಾ ಕ್ಾಲವಜಿಾತಃ॥1,23.57॥ 
ಇಹಾಹ್ ೀರಾ ವಚಾರ್ೀಣ ರ್ತರೀಣಿ ವಷಾಾಣಿ ಜಿೀವರ್ತ| 

ದಿನ್ದ್ವಯಸಯ ಚಾರ್ೀಣ ಜಿೀವ್ೀದ್ವಷ್ಾದ್ವಯಂ ನ್ರಃ॥1,23.58॥ 
ದಿನ್ತರಯಸಯ ಚಾರ್ೀಣ ವಷ್ಾಮೀಕಂ ಸ ಜಿೀವರ್ತ| 

ನಾಕ್ಾಲ್ೀ ಶ್ೀತಲ್ೀ ಮೃತತಯರತಷ್ಣೀ ಚ್ೈವ ತತ ಕ್ಾರಕ್್ೀ॥1,23.59॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ [] ನಾಮ 

ರ್ತರವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-23[59]॥ 

 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ವಾಚಾನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ (ಇರ್ತ ಶ್ವಾದಿಪೂಜಾ 

ಸಮಾಪಾು)॥1-23॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-24॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ಗಣಾದಿಕ್ಾಃ ಪೂಜಾಃ ಸವಾದಾ ಸವಗಾದಾಃ ಪರಾಃ| 

ಗಣಾಸನ್ಂ ಗಣಮ ರ್ತಾ ಗಣಾಧಿಪರ್ತಮಚಾಯೀತ್॥1,24.1॥ 
ಗಾಮಾದಿಹೃದ್ರ್ಾದ್ಯಙ್ಖುಂ ದ್ತಗಾಾರ್ಾ ಗತರತಪಾದ್ತಕ್ಾಃ| 

ದ್ತಗಾಾಸನ್ಂ ಚ ತನ್ ಮರ್ತಾಂ ಹಿರೀಂ ದ್ತಗ್ೀಾ ರಕ್ಷಣಿೀರ್ತ ಚ॥1,24.2॥ 
ತದೃದಾದಿಕಂ ನ್ವ ಶಕ್್ ಯೀ ರತದ್ರಚಣಾಾ ಪರಚಣಾರ್ಾ| 

ಚಣ್ ಾೀಗಾರ ಚಣಾನಾಯಿಕ್ಾ ಚಣಾಾ ಚಣಾವರ್ತೀ ಕರಮಾತ್॥1,24.3॥ 
ಚಣಾರ ಪಾ ಚಣಿಾಕ್ಾಖಾಯ ದ್ತಗ್ೀಾದ್ತಗ್ೀಾಽಥ ರಕ್ಷಿಣಿ| 

ವಜರಖ್ಡಾುದಿಕ್ಾ ಮತದಾರಃ ಶ್ವಾದಾಯ ವಹಿನದ್ೀಶತಃ॥1,24.4॥ 
ಸದಾಶ್ವಮಹಾಪ್ರೀತಪದಾಮಸನ್ ಮಥಾಪ ವಾ| 

ಐಂ ಕಿೀಂ (ಹಿರೀಂ) ಸೌಸ್ತರಪುರಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ಕ್ಷ್ೀಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಸ್ತರೀಂ ಸ್ತೆೀಂ ರ್ ೀಂ ಸ್ಫೀಂ ಸ್ತಫೀಂ ಶಾಂ 

ಪದಾಮಸನ್ಂ ಚ ಮ ರ್ತಾಂ ಚ ರ್ತರಪುರಾತದೃದ್ರ್ಾದಿಕಮ್॥1,24.5॥ 
ಪೀಠಾಮತ್ಜ್ೀ ತತ ಬಾರಹರ್ಾದಿೀಬರಾಹಾಮಣಿೀ ಚ ಮಹ್ೀಶವರಿೀ| 

ಕ್ೌಮಾರಿೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಪೂಜಾಯ ವಾರಾಹಿೀ ಚ್ೀನ್ದರದ್ೀವತಾ॥1,24.6॥ 
ಚಾಮತಣಾಾ ಚಣಿಾಕ್ಾ ಪೂಜಾಯ ಭ್ೈರವಾಖಾಯಂಸುತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್| 

ಅಸ್ತತಾಙ್್ ುೀರತರತಶಾಣಾಃ ಕ್್ ರೀಧ್ ಉನ್ಮತುಭ್ೈರವಃ॥1,24.7॥ 
ಕಪಾಲ್ಲೀ ಭೀಷ್ಣಶ್ೈವ ಸಂಹಾರಶಾಾಷ್ಟ ಭ್ೈರವಾಃ| 

ರರ್ತಃ ಪರೀರ್ತಃ ಕ್ಾಮದ್ೀವಃ ಪಞ್ಾ ಬಾಣಾಶಾ ಯೀಗಿನಿೀ॥1,24.8॥ 
ವಟ್ತಕಂ ದ್ತಗಾರ್ಾ ವಿಘನರಾಜ್ ೀ ಗತರತಶಾ ಕ್ಷ್ೀತರಪಃ| 

ಪದ್ಮಗಭ್ೀಾ ಮಣಾಲ್ೀ ಚ ರ್ತರಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚಿನ್ುಯೀದ್ಧೃದಿ॥1,24.9॥ 
ಶತಕ್ಾಿಂ ವರದಾಕ್ಷಸ ತರಪುಸಾುಭಯಸಮನಿವತಾಮ್| 

ಲಕ್ಷಜಪಾಯಚಾ ಹ್ ೀಮಾಚಾ ರ್ತರಪುರಾ ಸ್ತದಿಧದಾ ಭವ್ೀತ್॥1,24.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ತರಪುರಾದಿಪೂಜಾನಿರ ಪಣಂನಾಮ ಚತತವಿಾಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-24[10]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-25॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಐಂ ಕರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ಫೀಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಅನ್ನ್ುಶಕುಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ॥1,25.1॥ 
ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಫ್ೈಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಆಧ್ಾರಶಕುಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹರಂ ಕ್ಾಲಾಗಿನರತದ್ರಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ॥1,25.2॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಹತಂ ಹಾಟ್ಕ್್ೀಶವರದ್ೀವಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ೀಷ್ಭಟಾಟರಕಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ॥1,25.3॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಥವಿೀತತ್ವಣಾಭತವನ್ದಿವೀಪಸಮತದ್ರದಿಶಾಮನ್ನಾುಖ್ಯಮಾಸನ್ಂ 

ಪದಾಮಸನ್ಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ ನ್ಮಃ॥1,25.4॥ 
ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಿವೃತಾಯದಿ ಕಲಾ ಪೃರ್ಥವಾಯದಿತತುಾ ಮನ್ನಾುದಿಭತವನ್ರ್ೀಙ್ಕೆರಾದಿವಣಾಮ್| 

ಹಕ್ಾರಾದಿನ್ವಾತಮಕಪದ್ಃ ಸದ್ ಯೀದಾತಾದಿಮನ್ರಃ ಹಾರಂ ಹೃದ್ರ್ಾದ್ಯಙ್ಖುಃ| 
ಏವಂ ಮನ್ರಮಹ್ೀಶವರ ಸ್ತದ್ಧವಿದಾಯತಮಕಃ ಪರಾಮೃತಾಣಾವಃ ಸವಾಭ ತ್ ೀ 
ದಿಕ್ಮಸುಷ್ಡಙ್ಖುಃ ಸದಾಶ್ವಾಣಾವಪಯಃ ಪೂಣ್ ೀಾದ್ಧಿಪಕ್ಷಶ್ರೀಮಾನಾಸಾದಾತಮಕಃ 
ವಿದ್ ಯೀಮಾಪೂಣಾಜ್ಞತವಕತೃಾತವಲಕ್ಷಣಜ್ಯೀಷಾಠಚಕರರತದ್ರಶಕ್ಾಯತಮಕಕಣಿಾ ಕಃ| 

ನ್ವಶಕುಶ್ವಾದಿಭಮ ಾಲಮಣಾಲತರಯಕತಜಾತಮಕ್್ ೀತಾನಾನಪದಾಮಸನ್ಪಾದ್ತಕ್ಾಂ ಪೂಜರ್ಾಮಿ 

ನ್ಮಃ॥1,25.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಆಸನ್ಪೂಜಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-25[5]॥ 

ಶ್ರೀಗರ ಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-26॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಅನ್ನ್ುರಂ ಕರನಾಯಸಃ| 

ವಿದಾಯಕರಿೀ ಶತದಿಧಃ ಕ್ಾರ್ಾಾ| 
ಪದ್ಮಮತದಾರಂ ಬದಾಧಾ ಮನ್ರನಾಯಸಂ ಕತರ್ಾಾತ್| 
ಕ್್ೈಂ ಕನಿಷಾಠಯೈ ನ್ಮಃ| 
ನ್ೈಂ ಅನಾಮಿಕ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಮೈಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ತ್ೈಂ ತಜಾನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಅಂ ಅಙ್ಖತುಷಾಠಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಲಾಂ ಕರತಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ವಾಂ ಕರಪೃಷಾಠಯೈ ನ್ಮಃ॥1,26.1॥ 
ಅಥ ದ್ೀಹನಾಯಸಃ| 

ಸಮಂಸಮಂ ಮಣಿಬನಾಧಯ ನ್ಮಃ| 
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ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕರಾಸಾಫಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಮಹಾತ್ೀಜ್ ೀರ ಪಂ ಹತಂಹತಙ್ಕೆರ್ೀಣ ಕರಾಸಾಫಲನ್ಂ ಕತರ್ಾಾತ್॥1,26.2॥ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಸ್ಫೈಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಸ್ಫೈಂ ಕತಬಜೀಕ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಹರಂ ಹಿರೀಂ ಹೌರಂ ಙ್ಖಞ್ಣನ್ಮೀ ಅಘ ೀರಾಮತಖಿ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ವಿಚ್ಾೀ 
ಸೌಿಲಯಕ್್ ರೀಶ್ೀ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಉಧ್ವಾವಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 

ಸ್ಫೈಂ ಕತಬಜಕ್ಾಯೈ ಪೂವಾವಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಙ್ಖಆಞ್ಣನ್ಮೀ ದ್ಕ್ಷಿಣವಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಪಶ್ಾಮವಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಖ್ ೀರಮತಖಿ ಉತುರವಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ ಕ್ಷ್ೈಂ (ಕ್ಷ್ೀಂ ಐಂ) ಕತಬಜಕ್ಾಯೈ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಹಿರೀಂ ಕರೀಂ ಹಿರೀಂ ಆಂ ಙ್ಖ ಞ್ ಣ ನ್ಮೀ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್| 
ಅಘ ೀರಾಮತಖಿ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 
ಹ್ೈಂ ಹ್ೈಂ ಈಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ವೌಷ್ಟ್| 

ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ವಿಚ್ಾೀ ಅಸಾರಯ ಫಟ್॥1,26.3॥ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಅಖ್ಣಾಮಣಾಲಾಕ್ಾರಮಹಾಶ್ಲಮಣಾಲಮಾಯ ನ್ಮಃ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ವಾಯತಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸ್ ೀಮಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಕತಲಬ್ ೀಧ್ಾವಲ್ಲಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಕ್ೌಲಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗತರತಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಾಮಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಮಗರಸ್ತದ್ಧ ಯೀಗಿೀನಿೀಪೀಠಾಪಪೀಠ 
ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀಪಕ್ಷ್ೀತರಮಹಾಸನಾುನ್ಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಏವಂ ಮಣಾಲಾನಾಂ ದಾವದ್ಶಕಂ ಕರಮೀಣ ಪೂಜಯಮ್॥1,26.4॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಕರನಾಯಸಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-26[4]॥ 

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-27॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಓಂ ಕಣಿಚಿಕೀಣಿಕಕ್ಾರಣಿೀ ಚವಾಾಣಿೀ ಭ ತಹಾರಿಣಿ ಫಣಿವಿಷಣಿ ವಿರಥನಾರಾಯಯಣಿ 
ಉಮೀ ದ್ಹದ್ಹ ಹಸ್ುೀ ಚಣ್ಾೀ ರೌದ್ರೀ ಮಾಹ್ೀಶವರಿ ಮಹಾಮತಖಿ ಜಾವಲಾಮತಖಿ ಶಙ್ಖತೆಕಣಿಾ 

ಶತಕಮತಣ್ಾೀ ಶತತರಂ ಹನ್ಹನ್ ಸವಾನಾಶ್ನಿ ಸ್ವೀದ್ಯ ಸವಾಾಙ್ಖುಶ್್ ೀಣಿತಂ ತನಿನರಿೀಕ್ಷಾಸ್ತ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀವಿ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 82 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸರ್ೀಹಯಸರ್ೀಹಯ ರತದ್ರಸಯ ಹೃದ್ಯೀ ಜಾತಾ ರತದ್ರಸಯ ತದೃದ್ಯೀ ಸ್ತಿತಾ| 
ರತದ್ ರೀ ರೌದ್ರೀಣ ರ ಪ್ೀಣ ತವಂ ದ್ೀವಿ ರಕ್ಷರಕ್ಷ ಮಾಂ ಹ ರಂ ಮಾಂ ಹ ರಂ ಫಫಫ ಠಠಃ 
ಸೆನ್ದಮೀಖ್ಲಾಬಾಲಗರಹಶತತರವಿಷ್ಹಾರಿೀ ಓಂ ಶಾಲ್ೀ ಮಾಲ್ೀ ಹರಹರ ವಿಷ್ ೀಙ್ಕೆರರಹಿವಿಷ್ವ್ೀಗ್ೀ 
ಹಾಂ ಹಾಂ ಶವರಿ ಹತಂ ಶವರಿ ಆಕ್ೌಲವ್ೀಗ್ೀಶ್ೀ ಸವ್ೀಾ ವಿಞ್ಾಮೀಘಮಾಲ್ೀ 

ಸವಾನಾಗಾದಿವಿಷ್ಹರಣಮ್॥1,27.1॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನಾಗಾದಿವಿವಿಧ್ವಿಷ್ಹರ ಮನ್ರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,27[1]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-28॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಗ್ ೀಪಾಲಪೂಜಾಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಿನಿೀಮ್| 

ದಾವರ್ೀ ಧ್ಾತಾ ವಿಧ್ಾತಾ ಚ ಗಙ್ಕುಯಮತನ್ರ್ಾ ಸಹ॥1,28.1| 
ಶಙ್ಖ್ಪದ್ಮನಿಧಿೀ ಚ್ೈವ ಸಾರಙ್ಖುಃ ಶರಭಃ ಶ್ರರ್ಾ| 

ಪೂವ್ೀಾ ಭದ್ರಃ ಸತಭದ್ ರೀ ದೌವ ದ್ಕ್ಷ್ೀ ಚಣಾಪರಚಣಾಕ್ೌ॥1,28.2॥ 
ಪಶ್ಾಮೀ ಬಲಪರಬಲೌ ಜಯಶಾ ವಿಜಯೀ ಯಜ್ೀತ್| 

ಉತುರ್ೀ ಶ್ರೀಶಾತತದಾವಾರ್ೀ ಗಣ್ ೀ ದ್ತಗಾಾ ಸರಸವರ್ತೀ॥1,28.3॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಸಾಯಗಾನಯದಿಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ದಿಕ್ಷತ ನಾರದ್ಪೂವಾಕಮ್| 

ಸ್ತದ್ ಧೀ ಗತರತನ್ಾಲಕ ವರಂ ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಭಗವತಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,28.4॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ವಿಷ್ತಣಂ ವಿಷ್ತಣತಪೀ ವಿಷ್ತಣಶಕುಂ ಸಮಚಾಯೀತ್| 

ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪರಿೀವಾರಂ ಮಧ್್ಯೀ ಶಕುಂ ಚ ಕ ಮಾಕಮ್॥1,28.5॥ 
ಅನ್ನ್ುಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಧ್ಮಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವ್ೈರಾಗಯಮಗಿನತಃ| 

ಐಶವಯಾಂ ವಾಯತಪೂವಾಂ ಚ ಪರಕ್ಾಶಾತಾಮನ್ಮತತುರ್ೀ॥1,28.6॥ 
ಸತಾುಾಯ ಪರಕೃತಾತಮನ್ೀ ರಜಸ್ೀ ರ್ೀಹರ ಪಣ್ೀ| 

ತಮಸ್ೀ ಕನ್ದ ಪದಾಮಯ ಯಜ್ೀತೆಂ ಕ್ಾಕತತುಾಕಮ್॥1,28.7॥ 
ವಿದಾಯತತುಾಂ ಪರಂ ತತುಾ ಸ ಯೀಾದ್ತವಹಿನಮಣಾಲಮ್| 

ವಿಮಲಾದಾಯ ಆಸನ್ಂ ಚ ಪಾರಚಾಯಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,28.8॥ 
ಗ್ ೀಪೀಜನ್ವಲಿಭಾಯ ಸಾವಹಾನ್ ುೀ ಮನ್ತರತಚಯತ್ೀ| 

ಅಙ್ಕುನಿ ಯಥಾ-ಆಚ ಕರಂ ಚ ಸತಚಕರಂ ಚ ವಿಚಕರಂ ಚ ತಥ್ೈಚ॥1,28.9॥ 
ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರಕ್ಷಕಂ ಚಕರಮಸತರಾರಿಸತದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಹೃದಾದಿಪೂವಾಕ್್ ೀಣಷ್ತ ಅಸರಂ ಶಕುಂ ಚ ಪೂವಾತಃ॥1,28.10॥ 
ರತಕಮಣಿೀ ಸತಯಭಾಮಾ ಚ ಸತನ್ನಾದ ನಾಗನಜಿತಯಪ| 

ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಮಿತರವಿನಾದ ಚ ಜಾಮ್ವತಾಯ ಶತಶ್ೀಲರ್ಾ॥1,28.11॥ 
ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಪದ್ಮಂ ಮತಸಲಂ ಶಾಙ್ಖುಾಮಚಾಯೀತ್| 

ಖ್ಙ್ಖುಂ ಪಾಶಾಙ್ಖತೆಶಂ ಪಾರಚಾಯಂ ಶ್ರೀವತ್ಂ ಕ್ೌಸತುಭಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,28.12॥ 
ಮತಕತಟ್ಂ ವನ್ಮಾಲಾಂ ಚ ಐನಾದರದಾಯನ್ಧಾಜಮತಖ್ಯಕ್ಾನ್| 

ಕತಮತದಾದಾಯನಿವಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಂ ಶ್ರರ್ಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಹಾಚಾಯೀತ್| 
ಜಪಾಯದಾಧಯನಾತ ಾಜನಾಚಾ ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾನ್ತಾರ್ಾತ್| 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ 

ಶ್ರೀಗ್ ೀಪಾಲಪೂಜಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,28[12]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-29॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
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ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹಿನಿೀಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮತಖ್ಯಕ್ಾಮ್| 

ಪೂಜಾಮನಾರಞ ಾ್ರೀಧ್ರಾದಾಯನ್ಧಮಾಕ್ಾಮಾದಿದಾಯಕ್ಾನ್॥1,29.1॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಿೀಂ ಹ ರಂ ಓಂ ನ್ಮಃ| 

ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ಅಪರರ್ತರ ಪ ಲಕ್ಷಿ್ೀನಿವಾಸ ಜಗತ್ ಷೀಭಣ ಸವಾಸ್ತರೀಹೃದ್ಯದಾರಣ 
ರ್ತರಭತವನ್ಮದ್ ೀನಾಮದ್ನ್ಕರ ಸತರಾಸತರಮನ್ತಜ ಸತನ್ದರಿೀ ಜನ್ಮನಾಂಸ್ತ ತಾಪಯತಾಪಯ 
ಶ್್ ೀಷ್ಯಶ್್ ೀಷ್ಯ ಮಾರಯಮಾರಯ ಸುಮಭಯಸುಮಭಯ ದಾರವಯದಾರವಯ ಆಕಷ್ಾಯ 
ಆಕಷ್ಾಯ,ಪರಮಸತಭಗ ಸವಾಸೌಭಾಗಯಕರ ಸವಾಕ್ಾಮಪರದ್ ಅಮತಕಂ ಹನ್ಹನ್ ಚಕ್್ರೀಣ ಗದ್ರ್ಾ 
ಖ್ಡ್ುೀನ್ ಸವಾಬಾಣ್ೈಭಾಧಿಭನಿಧ ಪಾಶ್ೀನ್ ಕತಟ್ಟಕತಟ್ಟ ಅಙ್ಖತೆಶ್ೀನ್ ತಾಡಯತಾಡಯ ತತರತತತರತ ಕಂ 

ರ್ತಷ್ಠಸ್ತ ತಾರಯತಾರಯ ರ್ಾವತ್ಮಿೀಹಿತಂ ಮೀ ಸ್ತದ್ಧಂ ಭವರ್ತ ಹಿರೀಂ (ಹ ರಂ) ಫಟ್ನಮಃ॥1,29.2॥ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ (ಶ್ರೀಃ) ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಕಿೀಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,29.3॥ 
ಓಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕಿೀಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾಯ ವಿಪಣವ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,29.4॥ 
ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾ ಮನಾರಃ ಸವ್ೀಾ ಸವಾಾಥಾಸಾಧ್ಕ್ಾಃ| 

ಸವ್ೀಾ ಚಿನಾಯ ಪೃಥಗಾವಪ ವಾಯಸಾತ್ಙ್ಷೀಪತ್ ೀಽಥ ವಾ॥1,29.5॥ 
ಆಸನ್ಂ ಮ ರ್ತಾಮನ್ರಂ ಚ ಹ್ ೀಮಾದ್ಯಙ್ಖುಷ್ಡಙ್ಖುಕಮ್| 

ಚಕರಂ ಗದಾಂ ಚ ಖ್ಡುಂ ಚ ಮತಸಲಂ ಶಮಖ್ಶಙ್ಖುಾಕಮ್॥1,29.6॥ 
ಶರಂ ಪಾಶಂ ಚಾಙ್ಖತೆಶಂ ಚ ಲಕ್ಷಿ್ೀಗರತಡಸಂಯತತಮ್| 

ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಂ ವಿಸುರಾದಾವನ್ರಃ ಸವಾಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,29.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹಿನಿೀ(ಶ್ರೀಧ್ರ) 

ಪೂಜನ್ವಿಧಿನಾಾಮೈಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,29[7]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-30॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಿಸುರ್ೀಣ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶ್ರೀಧ್ರಸಾಯಚಾನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಪರಿವಾರಶಾ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸರ್ೀಜ್ಞ್ೀಯೀ ಹಿ ಪಣಿಾತ್ೈಃ॥1,30.1॥ 
ಓಂ ಶಾರಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಶ್ರೀಂಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಶ್ರ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ | 
ಓಂ ಶ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 
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ಓಂ ಶೌರಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ವೌಷ್ಟ್| 

ಓಂ ಶರಃ ಅಸಾರಯ ಫಟರ್ತ॥1,30.2॥ 
ದ್ಶಾಯೀದಾತಮನ್ ೀ ಮತದಾರಂ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾದಿಕ್ಾಮ್| 

ಧ್ಾಯತಾವತಾಮನ್ಂ ಶ್ರೀಧ್ರಾಖ್ಯಂ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್॥1,30.3॥ 
ತತಸುಂ ಪೂಜಯೀದ್ದೀವಂ ಮಣಾಲ್ೀ ಸವಸ್ತುಕ್ಾದಿಕ್್ೀ| 

ಆಸನ್ಂ ಪೂಜಯೀದಾದೌ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶಾಙ ು್ಾಣಃ| 

ಏಬಮಾನ್ರೈಮಾಹಾದ್ೀವ ತಾನ್ಮತಾರಞ್ಾೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,30.4॥ 
ಓಂ ಶ್ರೀಧ್ರಾಸನ್ದ್ೀವತಾಃ ಆಗಚಾತಾ| 

ಓಂ ಸಮಸುಪರಿವಾರಾಯಚತಯತಾಸನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,30.5॥ 
ಓಂ ಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ವಿಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗಙ್ಕುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಮತನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆಧ್ಾರಶಕುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಐಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ೈಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕನಾದಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಉತೆಷಾಣ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕರರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯೀಗಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಪರಹ್ವಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸತಾಯಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಅನ್ತಗರಹಾಯೈ ನ್ಮಃ॥1,30.6॥ 
ಅಚಾಯಿತಾವ ಸಮಂ ರತದ್ರ ಹರಿಮಾವಾಹಯ ಸಂಯಜ್ೀತ್| 

ಮನ್ರೈರ್ೀಭಮಾಹಾಪಾರಜ್ಞಃ ಸವಾಪಾಪಪರಣಾಶನ್ೈಃ॥1,30.7॥ 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನಾಯ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮಃ ಆಗಚಾ॥1,30.8॥ 
ಓಂ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಶಾರಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶೌರಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶರಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶಙ್ಕ್ಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಚಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರೀ ವತಾ್ಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ್ೌಸತುಭಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವನ್ಮಾಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಾರದಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಇನಾದರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಗನಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಿರೃತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವರತಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಯವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸತಾುಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಜಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ತಮಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,30.9॥ 
ಅಭಷ್ೀಕಂ ತಥಾ ವಸುತರಂ ತತ್ ೀ ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಕಮ್| 

ಗನ್ಧಂ ಪುಷ್ಾಂ ತಥಾ ಧ್ ಪಂ ದಿೀಪಮನ್ನಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,30.10॥ 
ದ್ದಾಯದ್ೀಭಮಾಹಾಮನ್ರೈಃ ಸಮಪಾಯಥಾ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ತಮ್| 

ಶತಮಷ್ ಟೀತುರಂ ಚಾಪ ಜಪಾುಾ ಹಯಥ ಸಮಪಾಯೀತ್॥1,30.11॥ 
ತತ್ ೀ ಮತಹ ತಾಮೀಕನ್ತುಧ್ಾಯಯೀದ್ದೀವಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಿತಮ್| 

ಶತದ್ಧಸಫಟಕಸಙ್ಕೆಶಂ ಸ ಯಾಕ್್ ೀಟಸಮಪರಭಮ್॥1,30.12॥ 
ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ಂ ಸೌಮಯಂ ಸತಫರನ್ಮಕರಕತಣಾಲಮ್| 

ಕರಿೀಟನ್ಮತದಾರಾಙ್ಖುಂ ವನ್ಮಾಲಾಸಮನಿವತಮ್॥1,30.13॥ 
ಪರಬರಹಮಸವರ ಪಂ ಚ ಶ್ರೀಧ್ರಂ ಚಿನ್ುಯೀತತ್ಧಿೀಃ| 

ಅನ್ೀನ್ ಚ್ೈವ ಸ್ ುೀತ್ರೀಣ ಸತುವಿೀತ ಪರಮೀಶವರಮ್॥1,30.14॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ ಶ್ರೀಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ಸಶಾಙ್ಕುಾಯ ಶ್ರೀಪರದಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,30.15॥ 
ಶ್ರೀವಲಿಭಾಯ ಶಾನಾುಯ ಶ್ರೀಮತ್ೀ ಚ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಶ್ರೀಪವಾತನಿವಾಸಾಯ ನ್ಮಃ ಶ್ರೀಯಸೆರಾಯ ಚ॥1,30.16॥ 
ಶ್ರೀಯಸಾಂ ಪತಯೀ ಚ್ೈವ ಹಾಯಶರಮಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ನ್ಮಃ ಶ್ರೀಯಃ ಸವರ ಪಾಯ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,30.17॥ 
ಶರಣಾಯಯ ವರ್ೀಣಾಯಯ ನ್ರ್ೀ ಭ ಯೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಸ್ ುೀತರಂ ಕೃತಾವ ನ್ಮಸೃತಯ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ವಿಸಜಾಯೀತ್॥1,30.18॥ 
ಇರ್ತ ರತದ್ರ ಸಮಾಖಾಯತಾ ಪೂಜಾ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಹಾತಮನ್ಃ| 

ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಮಹಾಭಕ್ಾಯ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್॥1,30.19॥ 
ಇಂ ಯಃ ಪಠತ್ೀಽಧ್ಾಯಯಂ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾಪರಕ್ಾಶಕಮ್| 

ಸ ವಿಧ್ ಯೀಹ ಪಾಪಾನಿ ರ್ಾರ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರಂ ಪದ್ಮ್॥1,30.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಶ್ರೀಧ್ರಾ 

(ವಿಷ್ಣಾರ್) ಚನ್ವಿಧಿನಾಾಮ ರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,30[20]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-31॥ 
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ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 
ಭ ಯ ಏವಂ ಜಗನಾನಥ ಪೂಜಾಂ ಕಥಯ ಮೀ ಪರಭ್ ೀ| 

ಯರ್ಾ ತರ್ೀಯಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಂ ಹಯರ್ತದ್ತಸುರಮ್॥1,31.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
ಅಚಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣದ್ೀವಸಯ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ತಚಾೃಣತಷ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಶತಭಮ್॥1,31.2॥ 
ಕೃತಾವ ಸಾನನ್ಂ ತತಃ ಸನಾಧಯಂ ತತ್ ೀ ರ್ಾಗಗೃಹಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಪಾಣಿೀ ಪಾದೌ ಚ ಆಚಮಯ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,31.3॥ 
ಮ ಲಮನ್ರಂ ಸಮಸುಂ ತತ ಹಸುಯೀವಾಯಾಪಕಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಮ ಲಮನ್ರಂ ಚ ದ್ೀವಸಯ ಶೃಣತ ರತದ್ರ ವದಾಮಿ ತ್ೀ॥1,31.4॥ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಅಯಂ ಮನ್ರಃ ಸತರ್ೀಶಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಿೀಶಸಯ ವಾಚಕಃ॥1,31.5॥ 
ಸವಾವಾಯಧಿಹರಶ್ೈವ ಸವಾಗರಹಹರಸುಥಾ| 

ಸವಾಪಾಪಹರಶ್ೈವ ಬತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಃ॥1,31.6॥ 
ಅಙ್ಖುನಾಯಸಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಯನ್ದೀಭಮಾನೌರವಿಾಚಕ್ಷಣಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್| 
ಓಂ ಹ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 
ಓಂ ಹೌಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ವೌಷ್ಟ್| 

ಓಂ ಹಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್॥1,31.7॥ 
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ಇರ್ತ ಮನ್ರಃ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ಮರ್ಾ ತ್ೀ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ| 

ನಾಯಸಂ ಕೃತಾವತಮನ್ ೀ ಮತದಾರಂ ದ್ಶಾಯೀದಿವಜಿತಾತಮವಾನ್॥1,31.8॥ 
ತತ್ ೀ ಧ್ಾಯಯೀತಾರಂ ವಿಷ್ತಣ ತದೃತ್ ೆೀಟ್ರಸಮಾಶ್ರತಮ್| 

ಶಙ್ಖ್ಚಕರಸಮಾಯತಕುಂ ಕತನ್ದೀನ್ತದಧ್ವಲಂ ಹರಿಮ್॥1,31.9॥ 
ಶ್ರೀವತ್ಕ್ೌಸತುಭಯತತಂ ವನ್ಮಾಲಾಸಮನಿವತಮ್| 

ರತನಹಾರಕರಿೀಟ್ೀನ್ ಸಂಯತಕುಂ ಪರಮೀಶವರಮ್॥1,31.10॥ 
ಅಹಂ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಧ್ಾಯತಾವ ಕೃತಾವ ವ್ೈ ಶ್್ ೀಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಯಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ರಮಿರ್ತ ಬೀಜ್ೈಶಾ ಕಠಿನಿೀ ಕೃತಯ ನಾಮಭಃ॥1,31.11॥ 
ಅಣಾಮತತಾಾದ್ಯ ಚ ತತಃ ಪರಣವ್ೀನ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ತತರ ಪೂವೀಾಕುರ ಪಂ ತತ ಭಾವಯಿತಾವ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,31.12॥ 
ಆತಮಪೂಜಾಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ರನ್ಧಪುಷಾಾದಿಭಃ ಶತಭ್ೈಃ| 

ಆವಾಹಯ ಪೂಜಯೀತ್ವಾಾ ದ್ೀವತಾ ಆಸನ್ಸಯ ರ್ಾಃ॥1,31.13॥ 
ಮನ್ರೈರ್ೀಭಮಾಹಾದ್ೀವ ತನ್ಮನ್ರಂ ಶೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ವಿಷ್ಣವಾಸನ್ದ್ೀವತಾ ಆಗಚಾತ॥1,31.14॥ 
ಓಂ ಸಮಸುಪರಿವಾರಾರ್ಾಚತಯತಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗಙ್ಕುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಮತನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶಙ್ಖ್ನಿಧ್ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧ್ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಚಣಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಚಣಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ದಾವರಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆಧ್ಾರಶಕ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಐಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ೈಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸಂ ಸತಾುಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಂ ರಜಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ತಂ ತಮಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕಂ ಕನಾದಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನ್ಂ ನಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಲಾಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಅಕಾಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ ೀಂ ಸ್ ೀಮಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ ವಹಿನಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಉತೆಷಾಣ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕರರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯೀಗಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಹ್ವಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸತಾಯಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಅನ್ತಗರಹಾಯೈ ನ್ಮಃ॥1,31.15॥ 
ಗನ್ಧಪುಷಾಾದಿಭಸ್ುಾೀತ್ೈಮಾನ್ರೈರ್ೀತಾಸತು ಪೂಜಯೀತ್| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಸೃಷಟಸಂಹಾರಕ್ಾರಿಣಮ್॥1,31.16॥ 
ಆವಾಹಯ ಮಣಾಲ್ೀ ರತದ್ರ ಪೂಜಯೀತಾ ರಮೀಶವರಮ್| 

ಅನ್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ರತದ್ರ ಸವಾಪಾಪಹರಂ ಪರಮ್॥1,31.17॥ 
ಯಥಾತಮನಿ ತಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ನಾಯಸಂ ಕತವಿೀಾತ ಚಾದಿತಃ| 

ಮತದಾರಂ ಪರದ್ಶಾಯೀತಾಶಾಾದ್ಘಾಯಾದಿೀನ್ಪಾಯೀತುತಃ॥1,31.18॥ 
ಸಾನನಾಂ ಕತರ್ಾಾತುತ್ ೀ ವಸರಂ ದ್ದಾಯದಾಚಮನ್ಂ ತತಃ| 

ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಂ ತಥಾ ಧ್ ಪಂ ದಿೀಪಂ ದ್ದಾಯಚಾರತಂ ತತಃ॥1,31.19॥ 
ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ತತ್ ೀ ಜಪಯಂ ತತಸುಸ್ತಮನ್್ಪಾಯೀತ್| 

ಅಙ್ಕುದಿೀನಾಂ ಸವಮನ್ರೈಶಾ ಪೂಜಾಂ ಕತವಿೀಾತ ಸಾಧ್ಕಃ॥1,31.20॥ 
ದ್ೀವಸಯ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ್ೀತ್ಯೀವಂ ವಿದಿಧ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಮನಾರಞ್ಾೃಣತ ರ್ತರನ್ೀತರ ತವಂ ಕಥಯಮಾನಾನ್ಮರ್ಾಧ್ತನಾ॥1,31.21॥ 
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ಓಂ ಹಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶಙ್ಕೆಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಚಕ್ಾರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗದಾಯೈನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರೀವತಾ್ಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ್ೌಸತುಭಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವನ್ಮಾಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಖ್ಡಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಮತಸಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಙ್ಖತೆಶಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶಾಙ್ಕುಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಾರಾದಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪೂವಾಸ್ತದ್ಧೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಭಾಗವತ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಮಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಇನಾದರಯ ಸತರಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಗನಯೀ ತ್ೀಜ್ ೀಽಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಮಾಯ ಪ್ರೀತಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಿರೃತಯೀ ರಕ್ಷ್ ೀಽಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವರತಣಾಯ ಜಲಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾದ್ನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಯವ್ೀ ಪಾರಣಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ಕ್ಷತಾರಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ವಿದಾಯಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನಾಗಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯೀ ಸವಾಹನ್ಪರಿವಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಜಾರಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಶಕ್್ಯೈ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ದ್ಣಾಾಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಖ್ಡಾುಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ವಜಾಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಗದಾಯೈ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ರ್ತರಶ್ಲಾಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಚಕ್ಾರಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ಹತಂ ಫಟ್ನಮಃ| 

ಓಂ ವ್ೈಂ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,31.22॥ 
ಏಭಮನ್ರೈಮಾಹಾದ್ೀವ ಪೂಜಾಯ ಅಙ್ಕುದ್ಯೀ ನ್ರ್ೈಃ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಬರಹಮಸವರ ಪಣಮ್॥1,31.23॥ 
ಸತುವಿೀತ ಚಾನ್ರ್ಾ ಸತುತಾಯ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮವಯಯಮ್| 

ವಿಷ್ಣವ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಾಯ ನ್ರ್ೀ ವ್ೈ ಪರಭವಿಷ್ಣವ್ೀ॥1,31.24॥ 
ವಿಷ್ಣವ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ ಸ್ತಿರ್ತಕರಾಯ ಚ| 

ಗರಸ್ತಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮಶ್ೈವ ನ್ಮಃ ಪರಲಯಶಾಯಿನ್ೀ॥1,31.25॥ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಪರಭವ್ೀ ಚ್ೈವ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಪರಭವ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಮತನಿೀನಾಂ ಪರಭವ್ೀ ನಿತಯಂ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಪರಭವಿಷ್ಣವ್ೀ॥1,31.26॥ 
ಜಿಷ್ಣವ್ೀ ಸವಾದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಾಗಾಯ ಮಹಾತಮನ್ೀ| 

ಬರಹ್ೋನ್ದರರತದ್ರವನಾದಯಯ ಸವ್ೀಾಶಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,31.27॥ 
ಸವಾಲ್ ೀಕಹಿತಾಥಾಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ಸವಾಗ್ ೀಪ್ರೀ ಸವಾಕತ್ರೀಾ ಸವಾದ್ತಷ್ಟವಿನಾಶ್ನ್ೀ॥1,31.28॥ 
ವರಪರದಾಯ ಶಾನಾುಯ ವರ್ೀಣಾಯಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಶರಣಾಯಯ ಸತರ ಪಾಯ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾಥಾದಾಯಿನ್ೀ॥1,31.29॥ 
ಸತುತಾವ ಧ್ಾಯಯೀತ್ಾಹೃದ್ಯೀ ಬರಹಮರ ಪಣಮವಯಯಮ್| 

ಏಲಂ ತತ ಪೂಜಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಶಙ್ಖೆರ॥1,31.30॥ 
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ಮ ಲಮನ್ರಂ ಜಪ್ೀದಾವಪ ಯಃ ಸ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರ್ ೀ ಹರಿಮ್| 

ಏತತ್ುೀ ಕರ್ಥತಂ ರತದ್ರ ವಿಷ್ ಣೀರಚಾನ್ಮತತುಮಮ್॥1,31.31॥ 
ರಹಸಯಂ ಪರಮಂ ಗತಹಯಂ ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಪರಮ್| 

ಏತದ್ಯಶಾ ಪಠ್ೀದಿವದಾವನಿವಷ್ತಣಭಕುಃ ಪುಮಾನ್ಿರ| 

ಶೃಣತರ್ಾಚಾಾರವಯೀದಾವಪ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥1,31.32॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾವಿಧಿನಾಾಮೈಕರ್ತರಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥1,31[32]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-32॥ 
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ಮಹ್ೀಶವರ ಉವಾಚ| 
ಪಞ್ಾತತಾುಾಚಾನ್ಂ ಬ ರಹಿ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರ| 

ಯೀನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ನ್ರ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಪರಂ ಪದ್ಮ್॥1,32.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
ಪಞ್ಾತತಾುಾಚಾನ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ಶಙ್ಖೆರ ಸತವರತ| 

ಮಙ್ಖುಲಯಂ ಮಙ್ಖುಲಂ ದಿವಯಂ ರಹಸಯಂ ಕ್ಾಮದ್ಂ ಪರಮ್॥1,32.2॥ 
ತಚಾೃಣತಷ್ವ ಮಹಾದ್ೀವ ಪವಿತರಂ ಕಲ್ಲನಾಶನ್ಮ್| 

ಏಕ ಏವಾವಯಯಃ ಶಾನ್ುಃ ಪರಮಾತಾಮ ಸನಾತನ್ಃ॥1,32.3॥ 
ವಾಸತದ್ೀವೀ ಧ್ತರವಃ ಶತದ್ಧಃ ಸವಾವಾಯಪೀ ನಿರಞ್ಜನ್ಃ| 

ಸ ಏವ ಮಾರ್ಾರ್ಾ ದ್ೀವ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಹರಿಃ॥1,32.4॥ 
ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಗರಹಕೃದಿವಷ್ತಣಃ ಸವಾದ್ತಷ್ಟವಿನಾಶನ್ಃ| 

ವಾಸತದ್ೀವಸವರ ಪ್ೀಣ ತಥಾ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣ್ೀನ್ ಚ॥1,32.5॥ 
ತಥಾ ಪರದ್ತಯಮನರ ಪ್ೀಣಾನಿರತದಾಧಖ್ಯೀನ್ ಚ ಸ್ತಿತಃ| 

ನಾರಾಯಣಸವರ ಪ್ೀಣ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಹಯದ್ವಯಃ ಸ್ತಿತಃ॥1,32.6॥ 
ಏತ್ೀಷಾಂ ವಾಚಕ್ಾನ್ಮನಾರನ್ೀತಾಞ್ಾೃಣತ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ಓಂ ಅಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಪರದ್ತಯಮಾನಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನಿರತದಾಧಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ॥1,32.7॥ 
ಪಞ್ಾ ಮನಾರಃ ಸಮಾಖಾಯತಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ವಾಚಕ್ಾಸುವ| 

ಸವಾಪಾಪಹರಾಃ ಪುಣಾಯಃ ಸವಾರ್ ೀಗವಿನಾಶನಾಃ॥1,32.8॥ 
ಅಧ್ತನಾ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪಞ್ಾತತಾುಾಚಾನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ವಿಧಿನಾ ಯೀನ್ ಕತಾವಯಂ ಯೈವಾಾ ಮನ್ರೈಶಾ ಶಙ್ಖೆರ !॥1,32.9॥ 
ಆದೌ ಸಾನನ್ಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸಾನತಾವ ಸನಾಧಯಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಅಚಾನಾಗಾರಮಾಸಾದ್ಯ ಪರಕ್ಷಾಲಾಯಙ್ಕ್ಯಾದಿಕಂ ತಥಾ॥1,32.10॥ 
ಆಚರ್ಯೀಪವಿಶ್ೀತಾರಜ್ಞ್ ೀ ಬದಾಧಸನ್ಮಭೀಪ್ತಮ್| 

ಶ್್ ೀಷ್ಣಾದಿ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ರಮಿರ್ತ ಮನ್ರಕ್್ೈಃ॥1,32.11॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಕಠಿನಿೀಕೃತಯ ಚಾಣಾಮತತಾಾದ್ಯೀತುತಃ| 

ವಿಭದಾಯಣಾಂ ತತ್ ೀ ಹಯಣ್ಾೀ ಭಾವಯೀತಾರಮೀಶವರಮ್॥1,32.12॥ 
ವಾಸತದ್ೀವಂ ಜಗನಾನಥಂ ಪೀತಕ್ೌಶ್ೀಯವಾಸಸಮ್| 

ಸಹಸಾರದಿತಯಸಙ್ಕೆಶಂ ಸತಫರನ್ಮಕರಕತಣಾಲಮ್॥1,32.13॥ 
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ಆತಮನ್ ೀ ಹೃದಿ ಪದ್ೋ ತತ ಧ್ಾಯಯೀತತು ಪರಮೀಶವರಮ್| 

ತತಃ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಂ ದ್ೀವಮಾತಾಮನ್ಂ ಚಿನ್ುಯೀತರಭತಮ್॥1,32.14॥ 
ಪರದ್ತಯಮನಮನಿರತದ್ಧಂ ಚ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಂ ತತಃ| 

ಇನಾದರದಿೀಂಶಾ ಸತರಾಂಸುಸಾಮದ್ದೀವದ್ೀವಾತ್ಮತರ್ತಿತಾನ್॥1,32.15॥ 
ಚಿನ್ುಯೀಚಾ ತತ್ ೀ ನಾಯಸಂ ಕರ್ಾಯನ್ದಾೈ ಕ್ಾರಯೀದ್ವಾಯೀಃ| 

ವಾಯಪಕಂ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಚಾಙ್ಖುನಾಯಸಂ ತತಃ ಪರಮ್॥1,32.16॥ 
ಅಙ್ಖುಮನ್ರೈಮಾಹಾದ್ೀವ ! ತಾನ್ಮನಾರಞ್ಶೃಣತ ಸತವರತ !| 

ಓಂ ಆಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಊಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಐಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಔಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಅಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್॥1,32.17॥ 
ಓಂ ಸಮಸುಪರಿವಾರಾರ್ಾಚತಯತಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿಧ್ಾತ್ರೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಆಧ್ಾರಶಕುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಐಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ೈಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಅಕಾಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ ೀಂ ಸ್ ೀಮಮಣಾಡಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ ವಹಿನಮಣಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ಪರಬರಹಮಣ್ೀ ಶ್ವಾಯ ತ್ೀಜ್ ೀರ ಪಾಯ ವಾಯಪನ್ೀ 
ಸವಾದ್ೀವಾಧಿದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪಾಞ್ಾಜನಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಸತದ್ಶಾವನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪುಷ್ಟಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಗಿೀತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶಕ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರೀತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಇನಾದರಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಗನಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಯಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ನಿರೃತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವರತಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಾಯವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾಯ ನ್ಮಃ॥1,32.18॥ 
ಏತ್ೀ ಮನಾರಃ ಸಮಾಖಾಯತಾಸುವ ರತದ್ರ ಸಮಾಸತಃ| 

ಪೂಜಾ ಚ್ೈವ ಪರಕತಾವಾಯ ಮಣಾಲ್ೀ ಸವಸ್ತುಕ್ಾದಿಕ್್ೀ॥1,32.19॥ 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 

ಅಙ್ಖುನಾಯಸಂ ಚ ಕೃತಾವ ತತ ಮತದಾರಃ ಸವಾಾಃ ಪರದ್ಶಯತ್| 

ಆತಾಮನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಚ ಧ್ಾಯತಾವ ಚ್ೈವ ಪರ್ೀಶವರಮ್॥1,32.20॥ 
ಆಸನ್ಂ ಪೂಜಯೀತಾಶಾಾದಾವಾಹಯ ವಿಧಿವನ್ನರಃ| 

ದಾವರ್ೀ ಧ್ಾತತವಿಾಧ್ಾತತಶಾ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,32.21॥ 
ಗರತಡಂ ಪೂಜಯೀದ್ಗ್ರೀ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಶಙ್ಕ್ದಿಪದ್ಮಪಯಾನ್ುಂ ಮಧ್ಯದ್ೀಶ್ೀ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,32.22॥ 
ಧ್ಮಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವಯಾಂ ಪೂವಾದ್ೀಶತಃ| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾದಿಷ್ವಚಾಯೀದ್ವೈ ಅಧ್ಮಾಾದಿಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,32.23॥ 
ಮಣಾಲತರಯಮಧ್್ಯೀ ತತ ಕೀರ್ತಾತಾ ಹಯಸನ್ಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ಪೂವಾಾದಿಪದ್ಮಪತ್ರೀಷ್ತ ಪೂಜಾಯಃ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದ್ಯಃ॥1,32.24॥ 
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ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಪೂಜಯೀತಾರಮೀಶವರಮ್| 

ಪಾಞ್ಾಜನಾಯದ್ಯಃ ಪೂಜಾಯಃ ಐಶಾನಾಯದಿಷ್ತ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ॥1,32.25॥ 
ಶಕುಯಶ್ೈವ ಪೂವಾಾದೌ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಇನಾದರದ್ಯೀ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಃ ಪೂಜಾಯಃ ಪೂವಾಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಿತಾಃ॥1,32.26॥ 
ಅಧ್್ ೀ ನಾಗ ತದ್ ದ್ಧಾ ತತ ಬರಹಾಮಣಂ ಪೂಜಯೀತತ್ಧಿೀಃ| 

ಇರ್ತ ಸಾಿನ್ಕರರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಣಾಲ್ೀ ಶಙ್ಖೆರ ತವರ್ಾ॥1,32.27॥ 
ಆವಾಹಯ ಮಣಾಲ್ೀ ದ್ೀವಂ ಕೃತಾವ ನಾಯಸಂ ತತ ತಸಯ ಚ| 

ಮತದಾರಂ ಪರದ್ಶಯಾ ಪಾದ್ಯದಿೀನ್ದದಾಯನ್ ಮಲ್ೀನ್ ಶಙ್ಖೆರ॥1,32.28॥ 
ಸಾನನ್ಂ ವಸರಂ ತಥಾಚಾಮಂ ಗನ್ಧಂ ಪುಷ್ಾಂ ಚ ಧ್ ಪಕಮ್| 

ದಿೀಪಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಮಾಚಾಮಂ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಕತರ್ಾಾಚಾಙ್ಖೆರ ಮ ಲ್ೀನ್ ಜಪಂ ಚಾಪ ಸಮಪಾಯೀತ್॥1,32.29॥ 
ದ್ಂ ಸ್ ುೀತರಂ ಜಪ್ೀತಾಶಾಾದಾವಸತದ್ೀವಮನ್ತಸಮರನ್| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ ಸಕಷ್ಾಣಾಯ ಚ॥1,32.30॥ 
ಪರದ್ತಯಮಾನರ್ಾದಿದ್ೀವಾರ್ಾನಿರತದಾಧಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ನ್ರ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈವ ನ್ರಾಯಣಾಂ ಪತಯೀ ನ್ಮಃ॥1,32.31॥ 
ನ್ರಪೂಜಾಯಯ ಕೀತಾಯಾಯ ಸತುತಾಯಯ ವರದಾಯ ಚ| 

ಅನಾದಿನಿಧ್ನಾಯೈವ ಪುರಾಣಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,32.32॥ 
ಸೃಷಟಸಂಹಾರಕತ್ರೀಾ ಚ ಬರಹಮಣಃ ಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಮನ್ ೀ ವ್ೈ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಯಯ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಧ್ರಾಯ ಚ॥1,32.33॥ 
ಕಲ್ಲಕಲಮಷ್ಹತ್ರೀಾ ಚ ಸತರ್ೀಶಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಸಙ್ಕೆರವೃಕ್ಷಚ್ಾೀತ್ರೀ ಚ ಮಾರ್ಾಭ್ೀತ್ರೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,32.34॥ 
ವಹತರ ಪಾಯ ರ್ತೀಥಾಾಯ ರ್ತರಗತಣಾರ್ಾಗತಣಾಯ ಚ| 

ಬರಹಮವಿಷ್ಣವಿೀಶರ ಪಯ ರ್ೀಕ್ಷದಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,32.35॥ 
ರ್ೀಕ್ಷದಾವರಾಯ ಧ್ಮಾಾಯ ನಿಮಾಾಣಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಸವಾಕ್ಾಮಪರದಾಯೈವ ಪರಬರಹಮಸವರ ಪಣ್ೀ॥1,32.36॥ 
ಸಂಸಾರಸಾಗರ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ನಿಮಗನಂ ಮಾಂ ಸಮತದ್ಧರ| 

ತವದ್ನ್ ಯೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀವ್ೀಶ ನಾಸ್ತು ತಾರತಾ ಜಗತರಭ್ ೀ॥1,32.37॥ 
ತಾವಮವ ಸವಾಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಗತ್ ೀಽಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪಪರದಾನ್ೀನ್ ತರ್ೀಮತಕುಂ ಪರಕ್ಾಶಯ॥1,32.38॥ 
ಏವಂ ಸತುವಿೀತ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಸವಾಕ್್ಿೀಶವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಅನ್ಯೈಶಾವಾದ್ಕ್್ೀಃ ಸಾುತ್ೈಃ ಸತುತಾವ ವ್ೈ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತ॥1,32.39॥ 
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ಪಞ್ಾತತುಾಸಮಾಯತಕುಂ ಧ್ಾಯಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ನ್ರ್ ೀ ಹೃದಿ| 

ವಿಸಜಾಯತುತಾ ದ್ೀವಮಿರ್ತ ಪೂಜಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥1,32.40॥ 
ಸವಾಕ್ಾಮಪರದಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಏತತ ಾಜನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥1,32.41॥ 
ಇದ್ಂ ಚ ಯಃ ಪಠ್ೀದ್ತರದ್ರ ಪಞ್ಾತತಾುಾಚಾನ್ಂ ನ್ರಃ| 

ಶೃಣತರ್ಾಚಾರವಾಯೀದಾವಪ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥1,32.42॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಞ್ಾತತಾುಾ(ವಿಷ್ಣವರ್) ಚ ನ್ವಿಧಿನಾಾಮ ದಾವರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,32-[42]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-33॥ 

ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಸತದ್ಶಾನ್ಸಯ ಪೂಜಾಂ ಮೀ ವದ್ ಶಙ್ಖ್ಗದಾಧ್ರ| 

ಗರಹರ್ ೀಗಾದಿಕಂ ಸವಾಂ ಯತೃತಾವ ನಾಶಮೀರ್ತ ವ್ೈ॥1,33.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
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ಸತದ್ಶಾನ್ಸಯ ಚಕರಸಯ ಶೃಣತ ಪೂಜಾಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಸಾನನ್ಮಾದೌ ಪರಕತವಿೀಾತ ಪೂಜಯೀಚಾ ಹರಿಂ ತತ॥1,33.2॥ 
ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವ್ೈ ನಾಯಸಂ ಮ ಲಮನ್ರಂ ಶೃಣತಷ್ವಚ| 

ಸಹಸಾರರಂ ಹತಂ ಫಟ್ನರ್ೀ ಮನ್ರಃ ಪರಣವಪೂವಾಕಃ॥1,33.3॥ 
ಕರ್ಥತಃ ಸವಾದ್ತಷಾಟನಾಂ ನಾಶಕ್್ ೀ ಮನ್ರಭ್ೀದ್ಕಃ| 

ಧ್ಾಯಯೀತತಮದ್ಶಾನ್ಂ ದ್ೀವಂ ಹೃದಿ ಪದ್ೋಽಮಲ್ೀ ಶತಭ್ೀ॥1,33.4॥ 
ಶಙ್ಖೆಚಕರಗದಾಪದ್ಮಧ್ರಂ ಸೌಮಯಂ ಕರಿೀಟನ್ಮ್| 

ಆವಾಹಯ ಮಣಾಲ್ೀ ದ್ೀವಂ ಪೂವೀಾಕುವಿಧಿನಾ ಹರ॥1,33.5॥ 
ಪೂಜಯೀದ್ರನ್ಧಪುಷಾಾದ್ಯೈರತಪಚಾರ್ೈಮಾಹ್ೀಶವರ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ರಂ ಶತಮಷ್ ಟೀತುರಂ ನ್ರಃ॥1,33.6॥ 
ಏವಂ ಯಃ ಕತರತತ್ೀ ರತದ್ರ ! ಚಕರಸಾಯಚಾನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಸವಾರ್ ೀಗವಿನಿಮತಾಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,33.7॥ 
ಏತತ್ ್ತೀತರಂ ಜಪ್ೀತಾಶಾಾತ್ವಾವಾಯಧಿವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ನ್ಮಃ ಸತದ್ಶಾನಾಯೈವ ಸಹಸಾರದಿತಯವಚಾಸ್ೀ॥1,33.8॥ 
ಜಾವಲಾಮಾಲಾಪರದಿೀಪಾುಯ ಸಹಸಾರರಾಯ ಚಕ್ಷತಷ್ೀ| 

ಸವಾದ್ತಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸವಾಪಾತಕಮದಿಾನ್ೀ॥1,33.9॥ 
ಸತಚಕ್ಾರಯ ವಿಚಕ್ಾರಯ ಸವಾಮನ್ರವಿಭ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಪರಸವಿತ್ರೀ ಜಗದಾಧತ್ರೀ ಜಗದಿವಧ್ವಂಸ್ತನ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,33.10॥ 
ಪಾಲನಾಥಾಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ದ್ತಷಾಟಸತರವಿನಾಶ್ನ್ೀ| 

ಉಗಾರಯ ಚ್ೈವ ಸೌಮಾಯಯ ಚಣಾಾಯ ಚ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,33.11॥ 
ನ್ಮಶಾಕ್ಷತಃ ಕವರ ಪಾಯ ಸಂಸಾರಭಯಭ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಮಾರ್ಾಪಞ್ಜರಭ್ೀತ್ರೀ ಚ ಶ್ವಾಯ ಚ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,33.12॥ 
ಗರಹಾರ್ತಗರಹರ ಪಾಯ ಗರಹಾಣಾಂ ಪತ್ೀಯ ನ್ಮಃ| 

ಕ್ಾಲಾಯ ಮೃತಯವ್ೀ ಚ್ೈವ ಭೀಮಾಯ ಚ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,33.13॥ 
ಭಕ್ಾುನ್ತಗರಹದಾತ್ರೀ ಚ ಭಕುಗ್ ೀಪ್ರೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಯ ಶಾನಾುಯ ಚಾಯತಧ್ಾನಾಂ ಧ್ರಾಯ ಚ॥1,33.14॥ 
ವಿಷ್ತಣಶಸಾರಯ ಚಕ್ಾರಯ ನ್ರ್ೀ ಭ ಯೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಇರ್ತ ಸ್ ುೀತರಂ ಮಹಾಪುಣಯಂ ಚಕರಸಯ ತವ ಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,33.15॥ 
ಯಃ ಪಠ್ೀತಾರರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಚಕರಪೂಜಾವಿಧಿಂ ಯಶಾ ಪಠ್ೀದ್ತರದ್ರ ಜಿತ್ ೀನಿದರಯಃ| 

ಸ ಪಾಪಂ ಭಸಮಸಾತೃತಾವ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಕಲಾತ್ೀ॥1,33.16॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸತದ್ಶಾನ್ಪೂಜಾವಿಧಿನಾಾಮ ತರಯಸ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥॥1,33-[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-34॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಪುನ್ದ್ೀಾವಾಚಾನ್ಂ ಬ ರಹಿ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ ಗದಾಧ್ರ| 

ಶೃಣವತ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತೃಪುಮೀಾ ಗದ್ತಸುವ ಪೂಜನ್ಮ್॥1,34.1॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಹಯಗಿರೀವಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಪೂಜನ್ಂ ಕಥರ್ಾಮಿ ತ್ೀ| 

ತಚಾೃಣತಷ್ವ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ಯೀನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರತತಷ್ಯರ್ತ॥1,34.2॥ 
ಮ ಲಮನ್ರಂ ಮಹಾದ್ೀವ ಹಯಗಿರೀವಸಯ ವಾಚಕಮ್| 

ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪರಂ ಪುಣಯಂ ತದಾದೌ ಶೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,34.3॥ 
ಓಂ ಸ್ೈಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ ಇರ್ತ ಪರಣವಸಂಯತತಃ| 

ಅಯಂ ನ್ವಾಕ್ಷರ್ ೀಮನ್ರಃ ಸವಾವಿದಾಯಪರದಾಯಕಃ॥1,34.4॥ 
ಅಸಾಯಙ್ಕುನಿ ಮಹಾದ್ೀವ ತಾಞ್ಾೃಣತಷ್ವ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಓಂ ಕ್ಷಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಕ್ಷಿೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾಶ್ರಃ ಪರೀಕುಂ ಕ್ಷ ಂ ವಷ್ಟ್ುಥಾ॥1,34.5॥ 
ಓಂ ಕ್ಾರಯತಕ್ಾು ದ್ೀವಸಯ ಶ್ಖಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಓಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ಹತಂ ವ್ೈ ಕವಚಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,34.6॥ 
ಓಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ವೌಷ್ಟ್ನೀತರಂ ದ್ೀವಸಯ ಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಓಂ ಹಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್ಸರಂ ದ್ೀವಸಯ ಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,34.7॥ 
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ನ್ನ್ೋ ನಿಗದ್ತಃ ಶೃಣತ ಆದೌ ಸಾನತಾವ ತಥಾಚಮಯ| 

ತತ್ ೀ ರ್ಾಗಗೃಹಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,34.8॥ 
ತತಃ ಪರವಿಶಯ ವಿಧಿವತತೆರ್ಾಾದ್ವಂ ಶ್್ ೀಷ್ಣಾದಿಕಮ್| 

ಯಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ರಮಿರ್ತ ಬೀಜ್ೈಶಾ ಕಠಿನಿೀಕೃತಯ ಲಮಿರ್ತ॥1,34.9॥ 
ಅಣಾಮತತಾಾದ್ಯ ಚ ತತಃ ಓಂ ಕ್ಾರ್ೀಣ್ೈವ ಭ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಅಣಾಮಧ್್ಯೀ ಹಯಗಿರೀವಮಾತಾಮನ್ಂ ಪರಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,34.10॥ 
ಶಙ್ಖ್ಕತನ್ದೀನ್ತದಧ್ವಲಂ ಮೃಣಾಲರಜತಪರಭಮ್| 

ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಸದ್ೃಶಂ ತದ್ವತ ್ಯಾಕ್್ ೀಟಸಮಗರಭಮ್| 

ಶಙ್ಖ್ಂ ಚಕರಂ ಗದಾಂ ಪದ್ಮಂ ಧ್ಾರಯನ್ುಂ ಚತತಭತಾಜಮ್॥1,34.11॥ 
ಕರಿೀಟನ್ಂ ಕತಣಾಲ್ಲನ್ಂ ವನ್ಮಾಲಾಸಮಂನಿವತಮ್| 

ಸತಚಕರಂ ಸತಕಪೀಲಂ ಚ ಷೀತಾಮ್ರಧ್ರಂ ವಿಭತಮ್॥1,34.12॥ 
ಭಾವಯಿತಾವ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ಸವಾದ್ೀವ್ೈಃ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಅಙ್ಖುಮನ್ರೈಸುತ್ ೀ ನಾಯಸಂ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವ್ೈ ತಥಾ॥1,34.13॥ 
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ತತಶಾ ದ್ಶಾಯೀನ್ತಮದಾರಂ ಶಙ್ಖ್ಪದಾಮದಿಕ್ಾಂ ಶತಭಾಮ್| 

ಧ್ಾಯಯೀದಾಧಯತಾವಚಾಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಶಙ್ಖೆರ॥1,34.14॥ 
ತತಶಾಾವಾಹಯೀದ್ತರದ್ರ ದ್ೀವತಾ ಆಸನ್ಸಯ ರ್ಾಃ| 

ಓಂ ಹಯಗಿರೀವಾಸನ್ಸಯ ಆಗಚಾತ ಚ ದ್ೀವತಾಃ॥1,34.15॥ 
ಆವಾಹಯ ಮಣಾಲ್ೀ ತಾಸತು ಪೂಜಯೀತ್ಾಸ್ತುಕ್ಾದಿಕ್್ೀ| 

ದಾವರ್ೀ ಧ್ಾತತವಿಾಧ್ಾತತಶಾ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,34.16॥ 
ಸಮಸುಪರಿವಾರಾಯ ಅಚತಯತಾಯ ನ್ಮ ಇರ್ತ| 

ಅಸಯ ಮಧ್್ಯೀರ್ಽಚನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ದಾವರ್ೀ ಗಙ್ಕುಞ್ಾ ಪೂಜಯೀತ್॥1,34.17॥ 
ಯಮತನಾಂ ಚ ಮಹಾದ್ೀವಿೀಂ ಶಙ್ಖ್ಪದ್ಮನಿಧಿೀ ತಥಾ| 

ಗರತಡಂ ಪೂಜಯೀದ್ಗ್ರೀ ಮಧ್್ಯೀ ಶಕುಞ್ಾ ಪೂಜಯೀತ್॥1,34.18॥ 
ಆಧ್ಾರಾಖಾಯಂ ಮಹಾದ್ೀವ ತತಃ ಕ ಮಾಂ ಸಮಚಾಯೀತ್| 

ಅನ್ನ್ುಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಪಶಾಾದ್ಧಮಾಜ್ಞಾನ್ೀ(ನೌ) ತತ್ ೀಽಚಯೀತ್॥1,34.19॥ 
ವ್ೈರಾಗಯಮಥ ಚ್ೈಶವಯಾಮಾಗ್ನೀರ್ಾದಿಷ್ತ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಅಧ್ಮಾಾಜ್ಞಾನಾವ್ೈರಾಗಾಯನ್ೈಶರಗಾಯಾದಿೀಂಸತು ಪೂವಾತಃ॥1,34.20॥ 
ಸತುಾಂ ರಜಸುಮಶ್ೈವ ಮಧ್ಯದ್ೀಶ್ೀಽಥ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಕನ್ದಂ ನಾಲಂ ಚ ಪದ್ಮಂ ಚ ಮಧ್್ಯೀ ಚ್ೈವ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,34.21॥ 
ಅಕಾಸ್ ೀಮಾಗಿನಸಞ್ಜಜಞನಾಂ ಮಣಾಲಾನಾಂ ಹಿ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ಮಧ್ಯದ್ೀಶ್ೀ ಪರಕತಾವಯಮಿರ್ತ ರತದ್ರ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,34.22॥ 
ವಿಮಲ್ ೀತೆಷಾಣಿೀ ಜ್ಞಾನಾ ಕರರ್ಾಯೀಗ್ೀ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಪರಹಿವೀ ಸತಾಯ ತಥ್ೀಶಾನಾನ್ತಗರಹೌ ಶಕುಯೀ ಹಯಮ ಃ॥1,34.23॥ 
ಪೂವಾಾದಿಷ್ತ ಚ ಪತ್ರೀಷ್ತ ಪೂಜಾಯಶಾ ವಿಮಲಾದ್ಯಃ| 

ಅನ್ತಗರಹಾ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ಪೂಜಾಯ ಶ್ರೀಯೀಽರ್ಥಾಭನ್ಾರ್ೈಃ॥1,34.24॥ 
ಪರಣವಾದ್ಯೈನ್ಾರ್ೀಽನ್ೈಶಾ ಚತತಥಯಾನ್ೈಶಾ ನಾಮಭಃ| 

ಮನ್ರೈರ್ೀಭಮಾಹಾದ್ೀವ ಆಸನ್ಂ ಪರಿಪೂಜಯೀತ್॥1,34.25॥ 
ಸಾನನ್ಗನ್ಧಪರದಾನ್ೀನ್ ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಪರದಾನ್ತಃ| 

ದಿೀಪನ್ೈವ್ೀದ್ಯದಾನ್ೀನ್ ಆಸನ್ಸಾಯಚಾನ್ಂ ಶತಭಮ್॥1,34.26॥ 
ಕತಾವಯಂ ವಿಧಿನಾನ್ೀನ್ ಇರ್ತ ತ್ೀ ಹರ ಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ತತಶಾಾವಾಹಯೀದ್ದೀವಂ ಹಯಗಿರೀವಂ ಸತರ್ೀಶವರಮ್॥1,34.27॥ 
ವಾಮನಾಸಾಪುಟ್ೀನ್ೈವ ಆಗಚಾನ್ುಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಆಗಚಾತಃ ಪರಯೀಗ್ೀಣ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಶಙ್ಖೆರ॥1,34.28॥ 
ಆವಾಹನ್ಂ ಪರಕತಾವಯಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಶಙ್್ನ್ಃ| 

ಆವಾಹಯಮಣಾಲ್ೀ ತಸಯ ನಾಯಸಂ ಕತರ್ಾಾದ್ತನಿದರತಃ॥1,34.29॥ 
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ನಾಯಸಂ ಕೃತಾವ ಚ ತತರಸಿಂ ಚಿನ್ುಯೀತಾರಮೀಶವರಮ್| 

ಹಯಗಿರೀವಂ ಮಹಾದ್ೀವಂ ಸತರಾಸತರನ್ಮಸೃತಮ್॥1,34.30॥ 
ಇನಾದರದಿಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಶಾ ಸಂಯತಕುಂ ವಿಷ್ತಣಮವಯಯಮ್| 

ದಾಯತಾವ ಪರದ್ಶಾಯೀನ್ತಮದಾರಃ ಶಙ್ಖ್ಚಕ್ಾರದಿಕ್ಾಃ ಶತಭಾಃ॥1,34.31॥ 
ಪಾದಾಯಘಾಯಾಚಮನಿೀರ್ಾನಿ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯಚಾ ವಿಷ್ಣವ್ೀ| 

ಸಾನಪಯೀಚಾ ತತ್ ೀ ದ್ೀವಂ ಪದ್ಮನಾಭಮನಾಮಯಮ್॥1,34.32॥ 
ದ್ೀವಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ವಿಧಿವದ್ವಸರಂ ದ್ದಾಯದ್ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ತತ್ ೀ ಹಾಯಚಮನ್ಂ ದ್ದಾಯದ್ತಪವಿೀತಂ ತತಃ ಶತಭಮ್॥1,34.33॥ 
ತತಶಾ ಮಣಾಲ್ೀ ರತದ್ರ ಧ್ಾಯಯೀದ್ದೀವಂ ಪರ್ೀಶವರಮ್| 

ಧ್ಾಯತಾವ ಪಾದಾಯದಿಕಂ ಭ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ದೀವಾಯ ಶಙ್ಖೆರ॥1,34.34॥ 
ದ್ದಾಯದ್ಭೈರವದ್ೀವಾಯ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಓಂ ಕ್ಷಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ ಅನ್ೀನ್ ಹೃದ್ಯಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,34.35॥ 
ಓಂ ಕ್ಷಿೀಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಶಾ ಶ್ರಸಃ ಪೂಜನ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಓಂ ಕ್ಷ ಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಶಾ ಶ್ಖಾಮೀತ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್॥1,34.36॥ 
ಓಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ ಕವಚಂ ಪರಿಪೂಜಯೀತ್| 

ಓಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ನ್ೀತಾರಯ ನ್ಮಶಾ ನ್ೀತರಂ ಚಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್॥1,34.37॥ 
ಓಂ ಕ್ಷಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಅಸರಂ ಚಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಹೃದ್ಯಂ ಚ ಶ್ರಶ್ೈವ ಶ್ಖಾಂ ಚ ಕವಚಂ ತಥಾ॥1,34.38॥ 
ಪೂವಾಾದಿಷ್ತ ಪರದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಹ್ಯೀತಾಸತು ಪರಿಪೂಜಯೀತ್| 

ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ವಸರಂ ಯಜ್ೀದ್ತರದ್ರ ನ್ೀತರಂ ಮಧ್್ಯೈ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,34.39॥ 
ಪೂಜಯೀತಾರಮಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಲಕ್ಷಿ್ೀಪರದಾಂ ಶತಭಾಮ್| 

ಶಙ್ಖ್ಂ ಪದ್ಮಂ ತಥಾ ಚಕರಂ ಗದಾಂ ಪೂವಾಾದಿತ್ ೀರ್ಽಚಯೀತ್॥1,34.40॥ 
ಖ್ಡುಂ ಚ ಮತಸಲಂ ಪಾಶಮಙ್ಖತೆಶಂ ಸಶರಂ ಧ್ನ್ತಃ| 

ಪೂಜಯೀತ ಾವಾತ್ ೀ ರತದ್ರ ಏಭಮಾನ್ರೈಃ ಸವನಾಮಕ್್ೈಃ॥1,34.41॥ 
ಶ್ರೀವತ್ಂ ಕ್ೌಸತುಭಂ ಮಾಲಾಂ ತಥಾ ಪೀತಾಮ್ರಂ ಶತಭಮ್| 

ಪೂಜಯೀತ ಾವಾತ್ ೀ ರತದ್ರ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್॥1,34.42॥ 
ಬರಹಾಮಣಂ ನಾರದ್ಂ ಸ್ತದ್ಧಂ ಗತರತಂ ಪರಗತರತಂ ತಥಾ| 

ಗತರ್ ೀಶಾ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ ತದ್ವತಾರಮಸಯ ಗತರ್ ೀಸುಥಾ॥1,34.43॥ 
ಇನ್ದರಂ ಸವಾಹನ್ಂ ಚಾಥ ಪರಿವಾರಯತತಂ ತಥಾ| 

ಅಗಿನಂ ಯಮಂ ನಿರೃರ್ತಂ ಚ ವರತಣಂ ವಾಯತಮೀವ ಚ॥1,34.44॥ 
ಸ್ ೀಮಮಿೀಶಾನ್ಮೀವಂ ವ್ೈ ಬರಹಾಮಣಂ ಪರಿಪೂಜಯೀತ್| 

ಪೂವಾಾದಿಕ್್ ೀಧ್ವಾಪಯಾನ್ುಂ ಪೂಜಯೀದ್ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,34.45॥ 
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ವಜರಂ ಶಕುಂ ತಥಾ ದ್ಣಾಂ ಖ್ಙ್ಖುಂ ಪಾಶಂ ಧ್ವಜಂ ಗದಾಮ್| 

ರ್ತರಶ್ಲಂ ಚಕರಪದ್ೋ ಚ ಆಯತಧ್ಾನ್ಯಥ ಪೂಜಯೀತ್॥1,34.46॥ 
ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಂ ತತ್ ೀ ದ್ೀವಮೈಶಾನಾಯಂ ದಿಶ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಏಭಮಾನ್ರೈನ್ಾರ್ೀಽನ್ೈಶಾ ಪರಣವಾದ್ಯೈವೃಾಷ್ಧ್ವಜ॥1,34.47॥ 
ಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಮಹಾದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ುಸಯ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ದ್ೀವಸಯ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,34.48॥ 
ಗನ್ಧಂ ಪುಷ್ಾಂ ತಥಾ ಧ್ ಪಂ ದಿೀಪಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಮೀವ ಚ| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಜಪಯಂ ತಸ್ೈ ಸಮಪಾಯೀತ್॥1,34.49॥ 
ಸತುವಿೀತ ಚಾನಾಯ ಸತುತಾಯ ಪರಣವಾದ್ಯೈವೃಾಷ್ಧ್ವಜ| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಹಯಶ್ರಸ್ೀ ವಿದಾಯಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ॥1,34.50॥ 
ನ್ರ್ೀ ವಿದಾಯಸವರ ಪಾಯ ವಿದಾಯದಾತ್ರೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ನ್ಮಃ ಶಾನಾುಯ ದ್ೀವಾಯ ರ್ತರಗತಣಾರ್ಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,34.51॥ 
ಸತರಾಸತರನಿಹನ್ರೀ ಚ ಸವಾದ್ತಷ್ಟವಿನಾಶ್ನ್ೀ| 

ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯೀ ಬರಹಮರ ಪಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ॥1,34.52॥ 
ನ್ಮಶ್ಾೀಶವರವನಾದಯಯ ಶಙ್ಖೆಚಕರಧ್ಾರಯ ಚ| 

ನ್ಮ ಆದಾಯಯ ದಾನಾುಯ ಸವಾಸತುಾಹಿತಾಯ ಚ॥1,34.53॥ 
ರ್ತರಗತಣಾರ್ಾಗತಣಾಯೈವ ಬರಹಮವಿಷ್ತಣಸವರ ಪಣ್ೀ| 

ಕತ್ರೀಾ ಹತ್ರೀಾ ಸತರ್ೀಶಾಯ ಸವಾಗಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,34.54॥ 
ಇತ್ಯೀವಂ ಸಂಸುವಂ ಕೃತಾವ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಹೃತಾದ್ೋ ವಿಮಲ್ೀ ರತದ್ರ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್॥1,34.55॥ 
ಸ ಯಾಕ್್ ೀಟಪರರ್ತೀಕ್ಾಶಂ ಸವಾಾವಯವಸತನ್ದರಮ್| 

ಹಯಗಿರೀವೀಮಹಿೀಶ್ೀಶಂ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮವಯಯಮ್॥1,34.56॥ 
ಇರ್ತ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಾ ಪೂಜಾ ಹಯಗಿರೀವಸಯ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಯಃ ಪಠ್ೀತಾರರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಸ ಗಚ್ಾೀತಾರಮಂ ಪದ್ಮ್॥1,34.57॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಹಯಗಿರೀವಪೂಜಾವಿಧಿನಾಾಮ ಚತತಸ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,34[57]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-35॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನಾಯಸಾದಿಕಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಗಾಯತಾರಯಃ ಶೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ವಿಶಾವಮಿತರಋಷಶ್ೈವ ಸವಿತಾ ಚಾಥ ದ್ೀವತಾ॥1,35.1॥ 
ಬರಹಮಶ್ೀಷಾಾ ರತದ್ರಶ್ಖಾ ವಿಷ್ ಣೀಹೃಾದ್ಯಸಂಶ್ರತಾ| 

ವಿನಿಯೀಗ್ೈಕನ್ಯನಾ ಕ್ಾತಾಯಯನ್ಸಗ್ ೀತರಜಾ॥1,35.2॥ 
ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಚರಣಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಕತಕ್ಷಿಸಂಸ್ತಿತಾ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ತತ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಜಪ್ೀದಾದಾದ್ಶಲಕ್ಷಕಮ್॥1,35.3॥ 
ರ್ತರಪದಾಷಾಟಕ್ಷರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಚತತಷಾಾದಾ ಷ್ಡಕ್ಷರಾ| 

ಜ್ೀಪ ಚ ರ್ತರಪದಾ ಗ್ ರೀಕ್ಾು ಅಚಾನ್ೀ ಚ ಚತತಷ್ಾದಾ॥1,35.4॥ 
ನಾಯಸ್ೀ ಜಪ್ೀ ತಥಾ ಧ್ಾಯನ್ೀ ಅಗಿನಕ್ಾಯೀಾ ತಥಾಚಾನ್ೀ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವಿನ್ಯಸ್ೀನಿನತಯಂ ಸವಾಪಾಪಗರಣಾಶ್ನಿೀಮ್॥1,35.5॥ 
ಪಾದಾಂಸತಷ್ಠೀ ಗತಲಫಮಧ್್ಯೀ ಜಙ್ಖ್ಯೀವಿಾದಿಧ ಜಾನ್ತನ್ ೀಃ| 

ಊವೀಾಗತಾಹ್ಯೀ ಚ ವೃಷ್ಣ್ೀ ನಾಡಾಯಂ ನಾಭೌ ತನ್ ದ್ರ್ೀ॥1,35.6॥ 
ಸುನ್ಯೀಹೃಾದಿ ಕಣೌಠಷ್ಠಮತಖ್ೀ ತಾಲತನಿ ಚಾಂಸಯೀಃ| 

ನ್ೀತ್ರೀ ಭತವಾಲಾಲಾಟ್ೀ ಚ ಪೂವಾಸಾಯಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರ್ೀ॥1,35.7॥ 
ಪಶಾಮೀ ಮ ಧಿನಾ ಚಾಕ್ಾರಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ವಣಾಾನ್ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಇನ್ದರನಿೀಲಂ ಚ ವಹಿನಂ ಚ ಪೀತಂ ಶಾಯಮಂ ಚ ಕ್ಾಪಲಮ್॥1,35.8॥ 
ಶ್ವೀತಂ ವಿದ್ತಯತರಭಂ ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರಕುಂ ಕರಮೀಣ ತತ್| 

ಶಾಯಮಂ ಶತಕಿಂ ತಥಾ ಪೀತಂ ಶ್ವೀತಂ ವ್ೈ ಪದ್ಮರಾಗವತ್॥1,35.9॥ 
ಶಙ್ಖ್ವಣಾಂ ಪಾಣತಾರಂ ಚ ರಕುಂ ಚಾಸವಸನಿನಭಮ್| 

ಅಕಾವಣಾಸಮಂ ಸೌಮಯಂ ಶಙ್ಕ್ಭಂ ಶ್ವೀತಮೀವ ಚ॥1,35.10॥ 
ಯದ್ಯತ್ಪೃಶರ್ತ ಹಸ್ುೀನ್ ಯಚಾ ಪಶಯರ್ತ ಚಕ್ಷತಷಾ| 

ಪೂತಂ ಭವರ್ತ ತತ್ವಾಂ ಗಾಯತಾರಯ ನ್ ಪರಂ ವಿದ್ತಃ॥1,35.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗಾಯರ್ತರೀನಾಯಸನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,35[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-36 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸನಾಧಯವಿಧಿಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ರತದಾರಘನಾಶನ್ಮ್| 

ಪಾರಣಾರ್ಾಮತರಯಂ ಕೃತಾವ ಸನಾಧಯಸಾನನ್ಮತಪಕರಮೀತ್॥1,36.1॥ 
ಸಪರಣವಾಂ ಸವಾಯಹೃರ್ತಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಶ್ರಸಾ ಸಹ| 

ರ್ತರಃ ಪಠ್ೀದಾಯತಪರಣಃ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,36.2॥ 
ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಯಜಂ ದ್ ೀಷ್ಂ ಪಾರಣಾರ್ಾಮೈದ್ಾಹ್ೀದಿದಾಜಃ| 

ತಸಾಮತ್ವ್ೀಾಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಪರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,36.3॥ 
ಸಾಯಮಗಿನಶಾ ಮೀತತಯಕ್ಾು ಪಾರತಃ ಸ ಯೀಾತಯಪಃ ಪಬ್ೀತ್| 

ಆಪಃ ಪುನ್ನ್ತು ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ಉಪಸಾೃಶಯ ಯಥಾವಿಧಿ॥1,36.4॥ 
ಆಪೀಹಿಷ್ಠೀತಯೃಚಾ ಕತರ್ಾಾನಾಮಜಾನ್ಂ ತತ ಕತಶ್್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ| 

ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ ಸಂಯತಕುಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀದಾವರಿ ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥1,36.5॥ 
ರಜಸುಮಃ ಸವರ್ೀಹ್ ೀತಾಿಞ್ಜಜಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುಜಾನ್| 

ವಾಙ್ಖಮನ್ಃ ಕಮಾಜಾನ್ ದೀಷಾನ್ನವ್ೈತಾನ್ನವಭದ್ಾಹ್ೀತ್॥1,36.6॥ 
ಸಮತದ್ಧೃತ್ ಯೀದ್ಕಂ ಪಾಣೌ ಜಪಾುಾ ಚ ದ್ತರಪದಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ರ್ತರಪಡಷೌಟ ದಾವದ್ಶಧ್ಾ ವತಾಯೀದ್ಘಮಪಾಣಮ್॥1,36.7॥ 
ಉದ್ತತಯಞ ಾ್ತರಮಿತಾಯಭಾಯಮತಪರ್ತಷ್ಠೀದಿದವಾಕರಮ್| 

ದಿವಾ ರಾತೌರ ಚ ಯತಾಾಪಂ ಸವಾಂ ನ್ಶಯರ್ತ ತತಷಣಾತ್॥1,36.8॥ 
ಪೂವಾಸನಾಧಯಂ ಜಪಂಸ್ತುಷ್ಠೀತಾಶ್ಾಮಾಮತಪವಿಶಯ ಚ| 

ಮಹಾವಾಯಹೃರ್ತಸಂಯತಕ್ಾುಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಪರಣವಾನಿವತಾಮ್॥1,36.9॥ 
ದ್ಶಭಜಾನ್ಮಜನಿತಂ ಶತ್ೀನ್ ತತ ಪುರಾ ಕೃತಮ್| 

ರ್ತರಯತಗಂ ತತ ಸಹಸ್ರೀಣ ಗಾಯರ್ತರೀ ಹನಿು ದ್ತಷ್ೃತಮ್॥1,36.10॥ 
ರಕ್ಾು ಭವರ್ತ ಗಾಯರ್ತರೀ ಸಾವಿರ್ತರೀ ಶತಕಿವಣಿಾಕ್ಾ| 

ಕೃಷಾಣ ಸರಸವರ್ತೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸನಾಧಯತರಯಮತದಾಹೃತಮ್॥1,36.11॥ 
ಓಂ ಭ ವಿಾನ್ಯಸಯ ಹೃದ್ಯೀ ಓಂ ಭತವಃ ಶ್ರಸ್ತ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಓಂ ಸವರಿರ್ತ ಶ್ಖಾರ್ಾಂ ಚ ಗಾಯತಾರಯಃ ಪರಥಮಂ ಪದ್ಮ್॥1,36.12॥ 
ವಿನ್ಯಸ್ೀತೆವಚ್ೀ ವಿದಾವನಿದಾರ್ತೀಯಂ ನ್ೀತರಯೀನ್ಯಾಸ್ೀತ್| 

ತೃರ್ತೀಯೀನಾಙ್ಖುವಿನಾಯಸಂ ಚತತಥಾಂ ಸವಾತ್ ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,36.13॥ 
ಸನಾಧಯಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವಿನ್ಯಸಯ ಜಪ್ೀದ್ವೈ ವ್ೀದ್ಮಾತರಮ್| 

ಶ್ವಸುಸಾಯಸತು ಸವಾಾಹ್ನೀ ಪಾರಣಾರ್ಾಮಪರಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,36.14॥ 
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ರ್ತರಪದಾ ರ್ಾ ತತ ಗಾಯರ್ತರೀ ಬರಹಮವಿಷ್ತಣಮಹ್ೀಶವರಿೀ| 

ವಿನಿಯೀಗಮೃಷಚಾನ್ ದೀ ಜ್ಞಾತಾವ ತತ ಜಪಮಾರಭ್ೀತ್॥1,36.15॥ 
ಸವಾಪಾಪವಿನಿಮತಾಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಪರ್ ೀರಜಸ್ತ ಸಾವದ್ ೀಂ ತತರಿೀಯಪದ್ಮಿೀರಿತಮ್॥1,36.16॥ 
ತಂ ಹನಿು ಸ ಯಾಃ ಸನಾಧಯರ್ಾಂ ನ್ ೀಪಾಸ್ತುಂ ಕತರತತ್ೀ ತತ ಯಃ| 

ತತರಿೀಯಸಯ ಪದ್ಸಾಯಪ ಋಷನಿಾಮಾಲ ಏವ ಚ॥1,36.17॥ 

ಛನ್ದಸತು ದ್ೀವಿೀ ಗಾಯರ್ತರೀ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ದ್ೀವತಾ॥1,36.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸನಾಧಯವಿಧಿನಾಾಮ ಷ್ಟರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,36[18]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-37॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಗಾಯರ್ತರೀ ಪರಮಾ ದ್ೀವಿೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾ ಚ ತಾಮ್| 

ಯೀ ಜಪ್ೀತುಸಯ ಪಾಪಾನಿವಿನ್ಶಯನಿು ಮಹಾನ್ಯಪ॥1,37.1॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀಕಲಾಮಾಖಾಯಸ್ಯೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಚ ತತ್| 

ಅಷ್ ಟೀತುರಂ ಸಹಸರಂ ವಾ ಅಥವಾಷ್ಟಶತಂ ಜಪ್ೀತ್॥1,37.2॥ 
ರ್ತರಸನ್ಧಯಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕೀಸಾಯಚಾತಂ ಜಪಾುಾ ಜಲಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ಸನಾಧಯರ್ಾಂ ಸವಾಪಾಪಘನೀಂ ದ್ೀವಿೀಮಾವಾಹಯ ಪೂಜಯೀತ್॥1,37.3॥ 
ಭ ಭತಾವಃ ಸವಃ ಸವಮನ್ರೀಣ ಯತತಾಂ ದಾವದ್ಶನಾಮಭಃ| 

ಗಾಯತ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಸಾವಿತ್ರಯೈ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,37.4॥ 
ವ್ೀದ್ಮಾತ್ರೀ ಚ ಸಾಙ್ಖೃತ್ಯೈ ಬರಹಾಮಣಿೀ ಕ್ೌಶ್ಕೀ ಕರಮಾತ್| 

ಸಾಧ್್ವಯೈ ಸವಾಾಥಾಸಾಧಿನ್ಯೈ ಸಹಸಾರಕ್ಷ್ಯೈ ಚ ಭ ಭತಾವಃ॥1,37.5॥ 
ಸವರ್ೀವಂ ಜತಹತರ್ಾ ದ್ಗೌನ ಸಮಿದಾಜಯಂ ಹವಿಷ್ಯಕಮ್| 

ಅಷ್ ಟೀತುರಸಹಸರಂ ವಾಪಯಥವಾಷ್ಟಶನ್ು ಘಘತಮ್॥1,37.6॥ 
ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾದಿಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಜತಹತರ್ಾತ್ವಾಕಮಾಸತ| 

ಪರರ್ತಮಾಂ ಚನ್ದನ್ಸವಣಾನಿಮಿಾತಾಂ ಪರರ್ತಪೂಜಯ ಚ॥1,37.7॥ 
ಯಥಾ ಲಕ್ಷಂ ತತ ಜಪುವಯಂ ಪಯೀಮ ಲಫಲಾಶಾನ್ೈಃ| 

ಅಯತತದ್ವಯಹ್ ೀಮೀನ್ ಸವಾಕ್ಾಮಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,37.8॥ 
ಉತುರ್ೀ ಶ್ಖ್ರ್ೀ ಜಾತಾ ಭ ಮಾಯಂ ಪವಾತ ವಾಸ್ತನಿೀ| 

ಬರಹಮಣಾ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತಾ ಗಚಾ ದ್ೀವಿ ಯಥಾಸತಖ್ಮ್॥1,37.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗಾಯರ್ತರೀಕಲಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,37[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥-38॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನ್ವಮಾಯದೌ ಯಜ್ೀದ್ತದಗಾಾಂ ಹಿರೀಂ ದ್ತಗ್ೀಾ ರಕ್ಷಿಣಿೀರ್ತ ಚ| 

ಮಾತಮಾಾತವಾರ್ೀ ದ್ತಗ್ೀಾ ಸವಾಕ್ಾಮಾಥಾಸಾಧ್ನಿ॥1,38.1॥ 
ಅನ್ೀನ್ ಬಲ್ಲದಾನ್ೀನ್ ಸವಾಕ್ಾಮಾನ್ರಯಚಾ ಮೀ| 

ಗೌರಿೀ ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಉಮಾ ದ್ತಗಾಾ ಭದಾರ ಕ್ಾನಿುಃ ಸರಸವರ್ತೀ॥1,38.2॥ 
ಮಙ್ಖುಲಾ ವಿಜರ್ಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಶ್ವಾ ನಾರಾಯಣಿೀ ಕರಮಾತ್| 

ಮಾಗ್ೀಾ ತೃರ್ತೀರ್ಾಮಾರಭಯ ಪೂಜಯೀನ್ನ ವಿಯೀಗಭಾಕ್॥1,38.3॥ 
ಅಷಾಟದ್ಶಭತಜಾಂ ಖ್ೀಟ್ಕಂ ಘಣಾಟಂ ದ್ಪಾಣಂ ತಜಾನಿೀಮ್| 

ಧ್ನ್ತಧ್ವಾಜಂ ಡಮರತಕಂ ಪರಶತಂ ಪಾಶಮೀವ ಚ॥1,38.4॥ 
ಶಕುಮತದ್ರರಶ್ಲಾನಿ ಕಪಾಲಶರಕ್ಾಙ್ಖತೆಶಾನ್| 

ವಜರ ಚಕರಂ ಶಲಾಕ್ಾಂ ಚ ಅಷಾಟದ್ಶಭತಜಾಂ ಸಮರ್ೀತ್॥1,38.5॥ 

ಮನ್ರಃ ಶ್ರೀಭಗವತಾಯಶಾ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಜಪಾದಿಕಮ್॥1,38.6॥ 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವರ್ತ ಚಾಮತಣ್ಾೀ ಶಮಶಾನ್ವಾಸ್ತನಿ ಕಪಾಲಹಸ್ುೀ ಮಹಾಪ್ರೀತಸಮಾರ ಢ್ೀ 
ಮಹಾವಿಮಾನ್ಮಾಲಾಕತಲ್ೀ ಕ್ಾಲರಾರ್ತರ ಬಹತಗಣಪರಿವೃತ್ೀ ಮಹಾಮತಖ್ೀ ಬಹತಭತಜ್ೀ 
ಸತಘಣಾಟಡಮರತಕಙ್ೆ ಣಿೀಕ್್ೀ ಅಟಾಟಟ್ಟಹಾಸ್ೀ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಹತಂಸವಾನಾದ್ಶಬದಬಹತಲ್ೀ 
ಗಜಚಮಾಪಾರವೃತಶರಿೀರ್ೀ ರತಧಿರಮಾಂಸದಿಗ್ಧೀ ಲ್ ೀಲಗರಜಿಹ್ವೀ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ್ತ 
ರೌದ್ರದ್ಂಷಾಾಕರಾಲ್ೀ ಭೀಮಾಟಾಟಟ್ಟಹಾಸ್ೀ ಸತಫರಿತವಿದ್ತಯತ್ಮಪರಭ್ೀ ಚಲಚಲ ಕರಾಲನ್ೀತ್ರೀ 
ಹಿಲ್ಲಹಿಲ್ಲ ಲಲಜಿಜಹ್ವೀ ಹ್ೈಂ ಹಿರೀಂ ಭೃಕತಟಮತಖಿ ಓಂ ಕ್ಾರಭದಾರಸನ್ೀ ಕಪಾಲಮಾಲಾವ್ೀಷಟತ್ೀ 
ಜಟಾಮತಕತಟ್ಶಶಾಙ್ಖೆಧ್ಾರಿಣಿ ಅಟಾಟಟ್ಟಹಾಸ್ೀ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಹತಂಹತಂ ದ್ಂಷಾಾಘ ೀರಾನ್ಧಕ್ಾರಿಣಿ 
ಸವಾವಿಘನವಿನಾಶ್ನಿ ಇದ್ಂ ಕಮಾ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಶ್ೀಘರಂ ಕತರತಕತರತ 

ಕಹಕಹ ಅಙ್ಖತೆಶ್ೀ ಸಮನ್ತಪರವ್ೀಶಯ ವಗಾಂವಗಾಂ (ವಙ್ಖುವಙ್ಖು) ಕಮಾಯಕಮಾಯ ಚಲಚಲ 
ಚಾಲಯಚಾಲಯ ರತಧಿರಮಾಂಸಮದ್ಯಪರಯೀ ಹನ್ಹನ್ ಕತಟ್ಟಕತಟ್ಟ ಛಿನ್ದಛಿನ್ದ ಮಾರಯಮಾರಯ 
ಅನ್ತಬ ಮ ಅನ್ತಬ ಮ ವಜರಶರಿೀರಂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಗತಮಪ ದ್ತಷ್ಟಮದ್ತಷ್ಟಂ 
ವಾ ಗೃಹಿೀತಮಗೃಹಿೀತಮಾವ್ೀಶಯ ಆವ್ೀಶಯ ಕ್ಾರಮಯಕರಮಯ ನ್ೃತಯನ್ೃತಯ ಬನ್ಧಬನ್ಧ 
ವಲುವಲು ಕ್್ ೀಟ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಧ್ವಾಕ್್ೀಶ್ ಉಲ ಕವದ್ನ್ೀ ಕರಕಙ್ೆ ಣಿ ಕರಙ್ಖೆಮಾಲಾಧ್ಾರಿಣಿ ದ್ಹದ್ಹ 
ಪಚಪಚ ಗೃಹಣಗಹಣ ಮಣಾಲಮಧ್್ಯೀ ಪರವ್ೀಶಯಪರವ್ೀಶಯ ಕಂ ವಿಲಮ್ಸ್ತ ಬರಹಮಸತ್ಯೀನ್ 
ವಿಷ್ತಣಸತ್ಯೀನ್ ಋಷಸತ್ಯೀನ್ ರತದ್ರಸತ್ಯೀನ್ ಆವ್ೀಶಯ ಆವ್ೀಶಯ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಖಿಲ್ಲಖಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲಮಿಲ್ಲ 
ಚಿಲ್ಲಚಿಲ್ಲ ವಿಕೃತರ ಪಧ್ಾರಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಭತಜಙ್ಖು ವ್ೀಷಟತಶರಿೀರ ಸವಾಗರಹಾವ್ೀಶ್ನಿ ಪರಲರ್ಭೀಷಠ 
ಭ ರಮಗನನಾಸ್ತಕ್್ೀ ವಿಕಟ್ಮತಖಿ ಕಪಲಜಟ್ೀ ಬಾರಹಿಮ ಭಞ್ಜಭಞ್ಜ ಜವಲಜವಲ ಕ್ಾಲಮತಖಿ ಖ್ಲಖ್ಲ 
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ಖ್ರಖ್ರಃ ಪಾತಯಪಾ ತಯ ರಕ್ಾುಕ್ಷಿ ಧ್ ಣಾಾಪಯಧ್ ಣಾಾಪಯ ಭ ಮಿಂ ಪಾತಯಪಾತಯ 
ಶ್ರ್ ೀ ಗೃಹಣಗೃಹಣ ಚಕ್ಷತರ್ೀಾಲಯಮಿೀಲಯ ಭಞ್ಜಭಞ್ಜ ಪಾದೌ ಗೃಹಣಗೃಹಣ ಮತದಾರಂ 
ಸ್ ಫೀಟ್ಯಸ್ ಫೀಟ್ಯ ಹತಂ ಹ ಂ ಫಟವದಾರಯ ವಿದಾರಯ ರ್ತರಶ್ಲ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಯಭ್ೀದ್ಯ 
ವಜ್ರೀಣ ಹನ್ಹನ್ ದ್ಣ್ಾೀನ್ ತಾಡಯತಾಡಯ ಚ್ೀಕರಣ ಛ್ೀದ್ಯಛ್ೀದ್ಯ ಶಕುನಾ 
ಭ್ೀದ್ಯಭ್ೀದ್ಯ ದ್ಂಷ್ಾರ್ಾ ದ್ಂಶಯದ್ಂಶಯ ಕೀಲಕ್್ೀನ್ ಕೀಲಯ ಕೀಲಯ ಕತಾಾರಿಕರ್ಾ 
ಪಾಟ್ಯಪಾಟ್ಯ ಅಙ್ಖತೆಶ್ೀನ್ ಗೃಹಣಗೃಹಣ ಬರಹಾಮಣಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಮಾಹ್ೀಶವರಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಕ್ೌಮಾರಿ 
ಏಹಿ ಏಹಿ ವಾರಾಹಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಐನಿದರ ಏಹಿ ಏಹಿ ಚಾಮತಣ್ಾೀ ಏಹಿ ಏಹಿ ವ್ೈಷಾಣವಿ ಏಹಿ ಏಹಿ 
ಹಿಮವನ್ುಚಾರಿಣಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಕ್್ೈಲಾಸವಾರಿೀಣಿ ಏಹಿ ಏಹಿ ಪರಮನ್ರಂ ಛಿನಿಧಛಿನಿಧ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಮ್ೀ 
ಅಘ ೀರ್ೀ ಘ ೀರರ ಪಣಿ ಚಾಮತಣ್ಾೀ ರತರತಕ್್ ರೀಧ್ಾನ್ಧವಿನಿಃ) ಸೃತ್ೀ ಅಸತರಕ್ಷಯಙ್ಖೆರಿ 
ಆಕ್ಾಶಗಾಮಿನಿ ಪಾಶ್ೀನ್ ಬನ್ಧಬನ್ಧ ಸಮಯೀ ರ್ತಷ್ಠರ್ತಷ್ಠ ಮಣಾಲಂ ಪರವ್ೀಶಯಪರವ್ೀಶಯ 
ಪಾತಯಪಾತಯ ಗೃಹಣಗೃಹಣ ಮತಖ್ಂ ಬನ್ಧಬನ್ಧ ಚಕ್ಷತಬಾನ್ಧಯಬನ್ಧಯ ಹೃದ್ಯಂ ಬನ್ಧಬನ್ಧ 
ಹಸುಪಾದೌ ಚ ಬನ್ಧಬನ್ಧ ದ್ತಷ್ಟಗರಹಾನ್್ವಾಾನ್್ನ್ಧಬನ್ಧ ದಿಶಾಂ ಬನ್ಧಬನ್ಧ ವಿದಿಶಾಂ ಬನ್ಧಬನ್ಧ 
ಊಧ್ವಾಂ ಬನ್ಧಬನ್ಧ ಅಧ್ಸಾುದ್್ನ್ಧಬನ್ಧ ಭಸಮನಾ ಪಾನಿೀಯೀನ್ ಮೃರ್ತಕರ್ಾ ಸಷ್ಾಪ್ೈವಾಾ 
ಆವ್ೀಶಯ ಆವ್ೀಶಯ ಪಾತಯಪಾತಯ ಚಾಮತಣ್ಾೀ ಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ವಿಚ್ಾೀಹಿರೀಂ(ಹತಂ) 

ಫಟಾ್ಾಹ್॥1,38.7॥ 
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ಅಷ್ ಟೀತುರಪದಾನಾಂ ಹಿ ಮಾಲಾ ಮನ್ರಮಯಿೀ ಜಪಃ| 

ಏಕ್್ೈಕರಪದ್ಮಷ್ಟಸಹಸರಧ್ಾ ರ್ತರಮಧ್ತರಾಕುರ್ತಲಾಷ್ಟಸಹಸರಹಾಮೀಃ॥1,38.8॥ 
ಮಹಾಮಾಂಸ್ೀನ್-ರ್ತರಮಧ್ತರಾಕ್್ುೀನ್ ಅಷ್ ಟೀತುರಸಹ್ತರಂ ಚ ಏಕ್್ೈಕಂ ಚ ಪದ್ಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ರ್ತಲಾಂಸ್ತರಮಧ್ತರಾಕ್ಾುಂಶಾ ಸಹಸರಂ ಚಾಷ್ಟ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,38.9॥ 
ಮಹಾಮಾಂಸಂ ರ್ತರಮಧ್ತರಾದ್ಥ ವಾ ಸವಾಕಮಾಕೃತ್| 

ವಾರಿಸಷ್ಾಪಭಸಾಮದಿಕ್ಷ್ೀಪಾದ್ತಯದಾಧದಿಕ್್ೀ ಜಯಃ॥1,38.10॥ 
ಅಷಾಟವಿಂಶಭತಜಾ ಧ್್ಯೀರ್ಾ ಅಷಾಟದ್ಶಭತಜಾಥವಾ| 

ದಾವದ್ಶಾಷ್ಟಭತಜಾ ವಾಪ ಧ್್ಯೀರ್ಾ ವಾಪ ಚತತಭತಾಜಾ॥1,38.11॥ 
ಅಸ್ತಖ್ೀಟಾನಿವತೌ ಹಸೌು ಗದಾದ್ಣಾಯತತೌ ಪರೌ| 

ಶರಚಾಪಯತತೌ ಚಾನೌಯ ಖ್ಡುಮತದ್ರರಸಂಯತತೌ॥1,38.12॥ 
ಖ್ಙ್ಖ್ಘಣಾಟನಿವತೌ ಚಾನೌಯ ಧ್ವಜದ್ಣಾಯತತೌ ಪರೌ| 

ಅನೌಯ ಪರಶತಚಕ್ಾರಢೌಯ ಡಮರತದ್ಪಾಣಾನಿವತೌ॥1,38.13॥ 
ಶಕುಹಸಾುಶ್ರತೌ ಚಾನೌಯ ರಟ್ ೀಣಿೀ ಮತಸಲಾನಿವತೌ| 

ಪಾಶತ್ ೀಮರಸಂಯತಕ್ೌು ಢಕ್ಾರಪಣವಸಂಯತತೌ॥1,38.14॥ 
ತಜಾಯನಿುೀ ಪರ್ೀಣ್ೈವ ಅನ್ಯಂ ಕಲಕಲಧ್ವನಿಮ್| 

ಅಭಯಸವಸ್ತುಕ್ಾದೌಯ ಚ ಮಹಿಷ್ಘನೀ ಚ ಸ್ತಂಹಗಾ॥1,38.15॥ 
ಜಯ ತವಂ ಕಲ ಭ ತ್ೀಶ್ೀ ಸವಾಭ ತಸಮಾವೃತ್ೀ| 

ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಿಜಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ವಲ್ಲಂ ಗೃಹಣ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ॥1,38.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದ್ತಗಾಾಜಪಪೂಜಾಬಲ್ಲಮನ್ರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,38[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-39॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಪುನ್ದ್ೀಾವಾಚಾನ್ಂ ಬ ರಹಿ ಸಙ್ಷೀಪ್ೀಣ ಜನಾದ್ಾನ್| 

ಸ ಯಾಸಯ ವಿಷ್ತಣರ ಪಸಯ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಮ್॥1,39.1॥ 

ವಾಸತದ್ೀವ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತ ಸ ಯಾಸಯ ರತದ್ರ ತವಂ ಪುನ್ವಾಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ಓಂ ಉಚ್ೈಃ ಶರವಸ್ೀ ನ್ಮಃ ಓಂ ಅರತಣಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ದ್ಣಿಾನ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪಙ್ಖುಲಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಏತ್ೀ ದಾವರ್ೀ ಪರಪೂಜಾಯ ವ್ೈ ಏಪಮಾನ್ರೈವೃಾಷ್ಧ್ವಜ॥1,39.2॥ 
ಓಂ ಅಂ ಪರಭ ತಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಇಮಂ ತತ ಪೂಜಯೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪರಭ ತಾಮಲಸಞ್ಜಞಕಮ್| 
ಓಂ ಅಂ ವಿಮಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಸಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂಆಧ್ಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಪರಮಮತಖಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಇತಾಯಗ್ನೀರ್ಾದಿಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಪೂಜಾಯ ವ್ೈ ವಿಮಲಾದ್ಯಃ॥1,39.3॥ 
ಓಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಕಣಿಾಕ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಮಘಯೀ ತತ ಪೂಜಯೀದ್ತರದ್ರ ಪೂವಾಾದಿಷ್ತ ತಥ್ೈವ ಚ| 
ದಿೀಪಾುದಾಯಃ ಪೂಜಯೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪೂಜಯೀತ್ವಾತ್ ೀಮತಖಿೀಃ| 
ಓಂ ವಾಂ (ರಾಂ) ದಿೀಪಾುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಿೀಂ (ರಿೀಂ) ಸ ಕ್ಷಾ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವೂಂ (ರ ಂ ಭದಾರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವ್ೈಂ (ರ್ೈಂ) ಜರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವೌಂ (ರೌಂ) ವಿಬ ತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ (ರಂ) ಅಧ್್ ೀರಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಂ (ರಂ) ವ್ೈದ್ತಯತಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವಃ (ರಃ) ವಿಜರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ರ್ ೀ ಸವಾತ್ ೀಮತಖ್ಯೈ ನ್ಮಃ॥1,39.4॥ 
ಓಂ ಅಕ್ಾಾಸನಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾರಂ ಸ ಯಾಮ ತಾಯೀ ನ್ಮಃ| 
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ಏತಾಸತು ಪೂಜಯೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ಹರನ್ಮನಾರಞ್ಾೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ| 
ಓಂ ಹಂ ಸಂ ಖ್ಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯ ಕ್ಾರಂ ಕರೀಂ ಸಃ ಸಾವಹಾ ಸ ಯಾಮ ತಾಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಅನ್ೀನಾವಾಹನ್ಂ ಕತರ್ಾಾತಾಿಪನ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾಪನ್ಮ್| 

ಸನಿನರ್ ೀಪನ್ಮನ್ರೀಣ ಸಕಲ್ಲೀಕರಣಂ ತಥಾ॥1,39.5॥ 
ಮತದಾರರ್ಾ ದ್ಶಾನ್ಂ ರತದ್ರ ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವಾ ಹರ| 

ತ್ೀಜ್ ೀರ ಪಂ ರಕುವಣಾಂ ಸ್ತತಪದ್ ೋಪರಿ ಸ್ತಿತಮ್| 

ಏಕಚಕರರಥಾರ ಢಂ ದಿವಬಾಹತಂ ಧ್ೃತಪಙ್ಖೆಜಮ್॥1,39.6॥ 
ಏವಂ ಧ್ಾಯಯೀತ್ದಾ ಸ ಯಾಂ ಮ ಲಮನ್ರಂ ಶೃಣತಷ್ವ ಚ| 

ಓಂ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ಸಃ ಸ ರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ॥1,39.7॥ 
ವಾರತರಯಂ ಪದ್ಮಮತದಾರಂ ಬಮ್ಮತದಾರಂ ಚ ದ್ಶಾಯೀತ್| 

ಓಂ ಆಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಕ್ಾಾಯ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಅಃ ಭ ಭತಾವಃ ಸವಃ ಜಾವಲ್ಲನಿ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್| 
ಓಂ ಹತಂ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 
ಓಂ ಭಾಂ ನ್ೀತಾರಭಾಯಂ ವೌಷ್ಟ್| 

ಓಂ ವಃ ಅಸಾರಯ ಫಡಿರ್ತ॥1,39.8॥ 
ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಮಥವ್ೈಶಾನಾಯಂ ನ್ೈರೃತಾಯಮಚಾಯೀದ್ಧರ| 

ತದೃಯದ್ರ್ಾದಿ ಹಿ ವಾಯವಾಯಂ ನ್ೀತರಂ ಚಾನ್ುಃ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,39.9॥ 
ದಿಸವಸರಂ ಪೂಜಯೀದ್ತರದ್ರ ಸ್ ೀಮಂ ತತ ಶ್ವೀತವಣಾಕಮ್| 

ದ್ಲ್ೀ ಪೂವ್ೀಾರ್ಽಚಯೀದ್ತರದ್ರ ಬತಧ್ಂ ಚಾಮಿೀಕರಪರಭಮ್॥1,39.10॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪೂಜಯೀದ್ತರದ್ರ ಪರ್ತವಣಾಂ ಗತರತಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ಪಶ್ಾಮೀ ಚ್ೈವ ಭ ತ್ೀಶಂ ಉತುರ್ೀ ಭಾಗಾವಂ ಸ್ತತಮ್॥1,39.11॥ 
ರಕುಮಙ್ಕುರಕಂ ಚ್ೈವ ಆಗ್ನೀಯೀ ಪೂಜಯೀದ್ಧರ| 

ಶನ್ೈಶಾರಂ ಕೃಷ್ಣವಣಾಂ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ದಿಶ್ ಪೂಜಯೀತ್॥1,39.12॥ 
ರಾಹತಂ ವಾಯವಯದ್ೀಶ್ೀ ತತ ನ್ನಾದಯವತಾನಿಭಂ ಹರ| 

ಐಶಾನಾಯಂ ಧ್ ಮರವಣಾಂ ತತ ಕ್್ೀತತಂ ಸಂ ಪರಿಪೂಜಯೀತ್॥1,39.13॥ 

ಏಭಮಾನ್ರೈಮಾಹಾದ್ೀವ ತಚಾೃಣತಷ್ವ ಚ ಶಙ್ಖೆರ॥1,39.14॥ 
ಓಂ ಸ್ ೀಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಬತಂ ಬತಧ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬೃಂ ಬೃಹಸಾತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಭಂ ಭಾಗಾವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಅಂ ಅಙ್ಕುರಕ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಶಂ ಶನ್ೈಶಾರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಂ ರಾಹವ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಕಂ ಕ್್ೀತವ್ೀ ನ್ಮ ಇರ್ತ॥1,39.15॥ 
ಪಾದಾಯದಿೀನ್ ಮಲಮನ್ರೀಣ ದ್ತಾುಾ ಸ ರ್ಾಾಯ ಶಙ್ಖೆರ| 

ನ್ೈವ್ೀದಾಯನ್ುೀ ಧ್್ೀನ್ತಮತದಾರಂ ದ್ಶಾಯೀತಾ್ಧ್ಕ್್ ೀತುಮಃ॥1,39.16॥ 
ಜಪಾುಾ ಚಾಷ್ಟಸಹಸರಂ ತತ ತಚಾ ತಸ್ೈ ಸಮಪಾಯೀತ್| 

ಐಶಾನಾಯಂ ದಿಶ್ ಭ ತ್ೀಶ ತ್ೀಜಶಾಣಾಂ ತತ ಪೂಜಯೀತ್॥1,39.17॥ 
ಓಂ ತ್ೀಜಶಾಂಣಾಾಯ ಹತಂ ಫಟ್್ಾಧ್ಾ ಸಾವಹಾ ಪೌಷ್ಟ್| 

ನಿಮಾಾಲಯಂ ಚಾಪಾಯೀತುಸ್ೈ ಹಯಘಯಾಂ ದ್ದಾಯತುತ್ ೀ ಹರ॥1,39.18॥ 
ರ್ತಲತಣತಾಲಸಂಯತಕುಂ ರಕುಚನ್ದನ್ಚಚಿಾತಮ್| 

ಗನ್ ಧೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಸಮಿಶರಂ ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಸಮನಿವತಮ್॥1,39.19॥ 
ಕೃತಾವ ಶ್ರಸ್ತ ತತಾಾತರಂ ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿಂ ಗತಃ| 

ದ್ಘಯಾಂ ತತ ಸ ರ್ಾಾಯ ತದೃನ್ಮನ್ರೀಣ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,39.20॥ 
ಗಣಂ ಗತರ ನ್ರಪೂಜಾಯಥ ಸವಾಾನ್ದೀವಾನ್ನ್ರಪೂಜಯೀತ್| 

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಅಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ॥1,39.21॥ 

ಸ ಯಾಸಯ ಕರ್ಥತಾ ಪೂಜಾ ಕೃತ್ವೈತಾಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಭಾಕ್॥1,39.22॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ ರ್ಾಾಚಾನ್ಪರಕ್ಾರ್ ೀ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,39[22]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-40॥ 
ಶಙ್ಖೆರ ಉವಾಚ| 

ಮಾಹ್ೀಶವರಿೀಂ ಚ ಮೀ ಪೂಜಾಂ ವದ್ ಶಙ್ಖ್ಗದಾಧ್ರ| 

ರ್ಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಾನ್ವಾಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಗಚಾನಿು ಪರಮೀಶವರ॥1,40.1॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಶೃಣತ ಮಾಹ್ೀಶವರಿೀಂ ಪೂಜಾಂ ಕಥಯಮಾನಾಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಆದೌ ಸಾನತಾವ ತಥಾಚಮಯ ಹಾಯಸನ್ೀ ಚ್ ೀಪವಿಶಯ ಚ॥1,40.2॥ 
ನಾಯಸಂ ಕೃತಾವ ಮಣಾಲ್ೀ ವ್ೈ ಪೂಜಯಚ್ಾೀ ಮಹ್ೀಶವರಮ್| 

ಮನ್ರೈರ್ೀತ್ೈಮಾಹ್ೀಶಾನ್ ಪರಿವಾರಯತತಂ ಹರಮ್॥1,40.3॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಶ್ವಾಸನ್ದ್ೀವತಾ ಆಗಚಾತ್ೀರ್ತ| 

ಅನ್ೀನಾವಾಹಯೀದ್ತರದ್ರ ದ್ೀವತಾ ಆಸನ್ಸಯ ರ್ಾಃ॥1,40.4॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಗಣಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಸರಸವತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ನ್ನಿದನ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಮಹಾಕ್ಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಗಙ್ಕುಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಮಹಾಕಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಅಸಾರಯ ನ್ಮ ಇರ್ತ॥1,40.5॥ 
ಏತ್ೀ ದಾವರ್ೀ ಪರಪೂಜಾಯ ವ್ೈ ಸಾನನ್ಗನಾಧದಿಭಹಾರ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ವಾಸುಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಆಧ್ಾರಶಕ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಐಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅಧ್ಮಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅವ್ೈರಾಗಾಯಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅನ್ೈಶವರ್ಾಾಯ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಹಾಂ ಉಧ್ವಾಚಾನಾದಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅಧ್ಶಾನಾದಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಪದಾಮಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕಣಿಾಕ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವಾಮಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಜ್ಯೀಷಾಠಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ರೌದ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಕ್ಾಲ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕಲವಿಕರಣ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಬಲಪರಮರ್ಥನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಸವಾಭ ತದ್ಮನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಮನ್ ೀನ್ಮನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಮಣಾಲರ್ತರತರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಹೌಂ ಹಂ ಶ್ವಮ ತಾಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವಿದಾಯಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಹಿೀಂ ಹೌಂ ಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಶ್ರಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ಖಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ್ೈಂ ಕವಚಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹೌಂ ನ್ೀತರತರರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಃ ಅಸಾರಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಸದ್ ಯೀಜಾತಾಯ ನ್ಮಃ॥1,40.6॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಸ್ತದ್ಧಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಋದ್ಧಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವಿದ್ತಯತಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಬ್ ೀಧ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕ್ಾಲ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಸವಧ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಪರಭಾಯೈ ನ್ಮಃ॥1,40.7॥ 

ಸತಯಸಾಯಷೌಟ ಕಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪೂಜಾಯಃ ಪೂವಾಾದಿಷ್ತ ಸ್ತಿತಾಃ॥1,40.8॥ 
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ಓಂ ಹಾಂ ವಾಮದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ರಜಸ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ರಕ್ಷಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ರತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕನಾಯಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕ್ಾಮಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಜನ್ನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕರರ್ಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವೃದ್ಧಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕ್ಾರ್ಾಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ರಾ(ಧ್ಾ) ತ್ರಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಭಾರಮಣ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ರ್ೀಹಿನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕ್ಷ(ತವ) ರಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ವಾಮದ್ೀವಕಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸರಯೀ ದ್ಶ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,40.9॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ತತತಾರತಷಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ನಿವೃತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಪರರ್ತಷಾಠಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವಿದಾಯಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಶಾನ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸುತತಾರತಷ್ಸ್ಯೈವ ಚತಸ್ ರೀ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,40.10॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ತೃಷಾಣಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಕಲಾಷ್ಟ್ೆಂ ಹಯಖ್ ೀರಸಯ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಭ್ೈರವಂ ಹರ॥1,40.11॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಈಶಾನಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಸಮಿತ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅಙ್ಖುದಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಕೃಷಾಣಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಮರಿೀಚ್ಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಜಾವಲಾಯೈ ನ್ಮಃ| 

ಈಶಾನ್ಸಯ ಕಲಾಃ ಪಞ್ಾ ಜಾನಿೀಹಿ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,40.12॥ 
ಓಂ ಹಾಂ ಶ್ವಪರಿವಾರ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಇನಾದರಯ ಸತರಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅಗನಯೀ ತ್ೀಜ್ ೀಽಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ಹಾಂ ಯಮಾಯ ಪ್ರೀತಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ನಿರೃತಯೀ ರಕ್ಷ್ ೀಽಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವರತಣಾಯ ಜಲಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ವಾಯವ್ೀ ಪಾರಣಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ನ್ೀತಾರಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಈಶಾನಾಯ ಸವಾವಿದಾಯಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಅನ್ನಾುಯ ನಾಗಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಾಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಧ್ ಲ್ಲಚಣ್ಾೀಶವರಾಯ ನ್ಮಃ॥1,40.13॥ 
ಆವಾಹನ್ಂ ಸಾಪಿನ್ಂ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಚ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಸನಿನರ್ ೀಧ್ಂ ತಥಾ ಕತರ್ಾಾತ್ಕಲ್ಲೀಕರಣಂ ತಥಾ॥1,40.14॥ 
ತತುಾನಾಯಸಂ ಚ ಮತದಾರರ್ಾ ದ್ಶಾನ್ಂ ದಾಯನ್ಮೀವ ಚ| 

ಪಾದ್ಯಮಾಚಮನ್ಂ ಹಯಘಯಾಂ ಪುಷಾಾಣಯಭಯಙ್ಖುದಾನ್ಕಮ್॥1,40.15॥ 
ತತ ಉದ್ವತಾನ್ಂ ಸಾನನ್ಂ ಸತಗನ್ಧಂ ಚಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್| 

ವಸಾರಲಂ ಕ್ಾರಭ್ ೀಗಾಂಶಾ ಹಯಙ್ಖುನಾಯಸಂ ಚ ಧ್ ಪಕಮ್॥1,40.16॥ 
ದಿೀಪಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯದಾನ್ಂ ಚ ಹಸ್ ುೀದ್ವತಾನ್ಮೀವ ಚ| 

ಪಾದಾಯಘಾಯಾಚಮನ್ಂ ಗನ್ಧಂ ತಾಮ ್ಲಂ ಗಿೀತವಾದ್ನ್ಮ್॥1,40.17॥ 
ನ್ೃತಯಂ ಛತಾರ ದಿಕರಣಂ ಮತದಾರಣಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ತತಾ| 

ರ ಪಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಜಪಞ್ಜಾಥ ಏಕವದಾಭವ ಏವ ಚ॥1,40.18॥ 
ಮ ಲಮನ್ರೀಣ ವ್ೈ ಕತರ್ಾಾಜಜಪಪೂಜಾಸಮಪಾಣಮ್| 

ಮಾಹ್ೀಶ್ೀ ಕರ್ಥತಾ ಪೂಜಾ ರತದ್ರ ಪಾಪವಿನಾಸ್ತನಿೀ॥1,40.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮಹ್ೀಶವರಪೂಜಾವಿಧಿನಾಾಮ ಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,40[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-41॥ 
ವಾಸತದ್ೀವ ಉವಾಚ| 

ಓಂ ವಿಶಾವವಸತನಾಾಮ ಗನ್ಧವಾಃ ಕನಾಯನಾಮಧಿಪರ್ತಲಾಭಾಮಿ 
ತ್ೀ ಕನಾಯಂ ಸಮತತಾಾದ್ಯ ತಸ್ೈ ವಿಶವವಾಸವ್ೀ ಸಾವಹಾ| 

ಸ್ತರೀಲಾಭ್ ೀ ಮನ್ರಜಾಪಾಯಚಾ ಕ್ಾಲರಾರ್ತರಂ ವದಾಮಯಹಮ್॥1,41.1॥ 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವರ್ತ ಋಕ್ಷಕಣಿಾ ಚತತಭತಾಜ್ೀ ಊಧ್ವಾಕ್್ೀಶ್ ರ್ತರನ್ಯನ್ೀ 
ಕ್ಾಲರಾರ್ತರ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ವಸಾರತಧಿರಭ್ ೀಜನ್ೀ ಅಮತಕಸಯ ಪಾರಪುಕ್ಾಲಸಯ ಮೃತತಯಪರದ್ೀ ಹತಂ 
ಫಠನ್ಹನ್ ದ್ಹದ್ಹ ಮಾಂಸರತಧಿರಂ ಪಚಪಚ ಋಕ್ಷಪರ್ತನ ಸಾವಹಾ 

| ನ್ ರ್ತರ್ಥನ್ಾ ಚ ನ್ಕ್ಷತರಂ ನ್ ೀಪವಾಸ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,41.2॥ 
ಕತರದ್ ಧೀ ರಕ್್ುೀನ್ ಸಮಾಜಯಾ ಕರೌ ತಾಭಾಯಂ ಪರಗೃಹಯ ಚ| 

ಪರದ್ ೀಷ್ೀ ಸಞ್ಜಪ್ೀಲ್ಲಙಿ್ಖುಮಾಮಪಾತರಂ ಚ ಮಾರಯೀತ್| 
ಓಂ ನ್ಮಃ ಸವಾತ್ ೀಯನಾರಣ್ಯೀತದ್ಯಥಾ ಜಮಭನಿ ರ್ೀಹನಿ ಸವಾಶತತರವಿದಾರಿಣಿ 
ರಕ್ಷರಕ್ಷ ಮಾಮಮತಕಂ ಸವಾಭಯೀಪದ್ರವ್ೀಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 

ಶತಕ್್ರೀ ನ್ಷ್ಟೀ ಮಹಾದ್ೀವ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ದಿವಜಪಾದಿಹ॥1,41.3॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಶಾಯದಿಸಾಧಿಕಮನ್ರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,41[3]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-42॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪವಿತಾರರ್ ೀಪಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸ್ತವಸಾಯಶ್ವನಾಶನ್ಮ್| 

ಆಚಾಯಾಃ ಸಾಧ್ಕಃ ಕತರ್ಾಾತತಾತರಕಃ ಸಮಯಿೀ ಹರ॥1,42.1॥ 
ಸಂವತ್ರಕೃತಾಂ ಪೂಜಾಂ ವಿಘನೀಶ್್ ೀ ಹರತ್ೀಽನ್ಯಥಾ| 

ಆಷಾಢ್ೀ ಶಾರವಣ್ೀ ಮಾಘೀ ಕತರ್ಾಾದಾಭದ್ರಪದ್ೀಽಪ ವಾ॥1,42.2॥ 
ಸೌವಣಾರೌಪಯತಾಮರಂ ಚ ಸ ತರಂ ಕ್ಾಪಾಾಸ್ತಕಂ ಕರಮಾತ್| 

ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಕತಜಾದೌ ಸಙ್ಕುರಹಯಂ ಕನ್ಯರ್ಾ ಕರ್ತಾತಂ ಚ ಯತ್॥1,42.3॥ 
ರ್ತರಗತಣಂ ರ್ತರಗತಣಿೀಕೃತಯ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತಾವಿತರಕಮ್| 

ಗರನ್ಿಯೀ ವಾಮದ್ೀವ್ೀನ್ ಸತ್ಯೀನ್ ಕ್ಷಾಲಯೀಚಿಾವ॥1,42.4॥ 
ಅಘ ೀರ್ೀಣ ತತ ಸಂಶ್್ ೀಧ್ಯ ಬದ್ಧಸುತತಾರತಷಾದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಧ್ ಪಯೀದಿೀಶಮನ್ರೀಣ ತನ್ತುದ್ೀವಾ ಇರ್ತ (ಮೀ) ಸೃತಾಃ॥1,42.5॥ 
ಓಂ ಕ್ಾರಶಾನ್ದರಮಾ ವಹಿನಬರಾಹಾನ ನಾಗಃ ಶ್ಖಿಧ್ವಜಃ| 

ರವಿವಿಾಷ್ತಣಃ ಶ್ವಃ ಪರೀಕುಃ ಕರಮಾತುನ್ತುಷ್ತ ದ್ೀವತಾಃ॥1,42.6॥ 
ಅಷ್ ಟೀತುರಶತಂ ಕತರ್ಾಾತಾಞ್ಜಾಶತಾಞ್ಾವಿಂಶರ್ತಮ್| 

ರತದ್ ರೀಽತುಮಾದಿ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಮಾನ್ಂ ಚ ಗರನ್ಿಯೀ ದ್ಶ॥1,42.7॥ 
ಚತತರಙ್ಖತುಲಾನ್ುರಾಃ ಸತಯಗರಾನಿಿನಾಮಾನಿ ಚ ಕರಮಾತ್| 

ಪರಕೃರ್ತಃ ಪೌರತಷೀ ವಿೀರಾ ಚತತಥ್ ೀಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ॥1,42.8॥ 
ಜರ್ಾ ಚ ವಿಜರ್ಾ ರತದಾರ ಅಜಿತಾ ಚ ಸದಾಶ್ವಾ| 

ಮನ್ ೀನ್ಮನಿೀ ಸವಾಮತಖಿೀ ದ್ವಯಙ್ಖತುಲಾಙ್ಖತುಲತ್ ೀಽಥವಾ॥1,42.9॥ 
ರಞ್ಜಯೀತತೆಙ್ಖತೆಮಾದ್ಯೈಸತು ಕತರ್ಾಾದ್ರನ್ಧೈಃ ಪವಿತರಕಮ್| 

ಸಪುಮಾಯಂ ವಾ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ತಥ್ೀತರ್ೀ॥1,42.10॥ 
ಕ್ಷಿೀರಾದಿಭಶಾ ಸಂಸಾನಪಯ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಗನಾಧದಿಭಯಾಜ್ೀತ್| 

ದ್ದಾಯದ್ರನ್ಧಪವಿತರಂ ತತ ಆತಮನ್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ಹರ॥1,42.11॥ 
ಪುಷ್ಾಂ ಗನ್ಧಯತತಂ ದ್ದಾಯನ್ ಮಲ್ೀನ್ೀಶಾನ್ಗ್ ೀಚರ್ೀ| 

ಪೂವ್ೀಾ ಚ ದ್ಣಾಕ್ಾಷ್ಠಂ ತತ ಉತುರ್ೀ ಚಾಮಲಕೀಫಲಮ್॥1,42.12॥ 
ಮೃರ್ತುಕ್ಾಂ ಪಶ್ಾಮೀ ದ್ದಾಯದ್ದಕ್ಷಿಣ್ೀ ಭಸಮ ಭ ತಯಃ| 

ನ್ೈರೃತ್ೀಹಯಗತರತಂ ದ್ದಾಯಚಿಾಖಾಮನ್ರೀಣ ಮನ್ರವಿತ್॥1,42.13॥ 
ವಾಯವಾಯಂ ಸಷ್ಾಪಂ ದ್ದಾಯತೆವಚ್ೀನ್ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಗೃಹಂ ಸಂವ್ೀಷ್ಟಯ ಸ ತ್ರೀಣ ದ್ದಾಯದ್ರನ್ಧಪವಿತರಕಮ್॥1,42.14॥ 
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ಹ್ ೀಮಂ ಕೃತಾವ ಗ್ನೀಯ ದ್ತಾುಾ ದ್ದಾಯದ್ ಭತಬಲ್ಲಂ ತಥಾ| 

ಆಮನಿರತ್ ೀಽಸ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶ ಗಣ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಮಹ್ೀಶವರ॥1,42.15॥ 
ಪಾರತಸಾುಾಂ ಪೂಜಯಿಷಾಯಮಿ ಅತರ ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಭವ| 

ನಿಮನಾರಯನ್ೀನ್ ರ್ತಷ್ಠೀತತು ಕತವಾನಿುೀತಾದಿಕಂ ನಿಶ್॥1,42.16॥ 
ಮನಿರತಾನಿ ಪವಿತಾರಣಿ ಸಾಿಪಯೀದ್ದೀವಪಾಶವಾತಃ| 

ಸಾನತಾವದಿತಯಂ ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಪಾರಗತರದ್ರಂ ಚ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,42.17॥ 
ಲಲಾಟ್ಸಿಂ ವಿಶವರ ಪಂ ಧ್ಾಯತಾವತಾಮನ್ಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್| 

ಅಸ್ರೀಣ ಪರೀಕ್ಷಿತಾನ್ಯೀವಂ ಹೃದ್ಯೀನಾಚಿಾತಾನ್ಯಥ॥1,42.18॥ 
ಸಂಹಿತಾಮನಿರತಾನ್ಯೀವ ಧ್ ಪತಾನಿ ಸಮಪಾಯೀತ್| 

ಶ್ವತತಾುಾತಮಕಂ ಚಾದೌ ವಿದಾಯತತಾುಾತಮಕಂ ತತಃ॥1,42.19॥ 
ಆತಮತತಾುಾತಮಕಂ ಪಶಾಾದ್ದೀವಕ್ಾಖ್ಯಂ ತತ್ ೀರ್ಽಚಯೀತ್| 

ಓಂ ಹೌಂ ಹೌಂ ಶ್ವತತಾುಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಿೀಂ(ಹಿೀಃ) ವಿದಾಯತತಾುಾಯ ನ್ಮಃ॥1,42.20॥ 
ಓಂ ಹಾಂ (ಹೌಃ) ಆತಮತತಾುಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹಾಂ ಹಿೀಂ ಹ ಂ ಕ್ಷ್ೈಂ ಸವಾತತಾುಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಕ್ಾಲಾತಮನಾ ತವರ್ಾ ದ್ೀವ ಯದ್ದೃಷ್ಟಂ ಮಾಮಕ್್ೀ ವಿಧ್ೌ॥1,42.21॥ 
ಕೃತಂ ಕಿಷ್ಟಂ ಸಮತತ್ೃಷ್ಟಂ ಹತತಂ ಗತಪು ಚ ಯತೃತಮ್| 

ಸವಾಾತಮನಾತಮನಾ ಶರ್ಭೀ ಪವಿತ್ರೀಣ ತವದಿಚಾರ್ಾ॥1,42.22॥ 
ಪೂರಯಪೂರಯ ಮಖ್ವರತಂ ತನಿನಯಮೀಶವರಾಯ ಸವಾತತಾುಾತಮಕ್ಾಯ 

ಸವಾಕ್ಾರಣಪಾಲ್ಲತಾಯ ಓಂ ಹಾಂ ಹಿೀಂ ಹ ಂ ಹ್ೈಂ ಹೌಂ ಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ॥1,42.23॥ 
ಪೂವ್ೈಾರನ್ೀನ್ ಯೀ ದ್ದಾಯತಾವಿತಾರಣಾಂ ಚತತಷ್ಟಯಮ್| 

ದ್ತಾುಾ ವಹ್ನೀಃ (ವರ್ೀ) ಪವಿತರಂ ಚ ಗತರವ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶ್ೀತ್॥1,42.24॥ 

ಬಲ್ಲಂ ದ್ತಾುಾ ದಿವಜಾನ್ ಭೀಜಯ ಚಣಾಂ ಪಾರಚ್ಯೈ ವಿಸಜಾಯೀತ್॥1,42.25॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶ್ವಪವಿತಾರರ್ ೀಪಣಂ ನಾಮ ದಿವಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,42[25]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-43॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪವಿತಾರರ್ ೀಪಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಹರ್ೀಃ| 

ಪುರಾ ದ್ೀವಾಸತರ್ೀ ಯತದ್ಧೀ ಬರಹಾಮದಾಯಃ ಶರಣಂ ಯಯತಃ॥1,43.1॥ 
ವಿಷ್ತಣಶಾ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಧ್ವಜಂ ಗ್ೈವ್ೀಯಕಂ ದ್ದೌ| 

ಏತೌ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿನ್ಙ್ಖಷಯನಿು ದಾನ್ವಾನ್ಬರವಿೀದ್ಧರಿಃ॥1,43.2॥ 
ವಿಷ್ ಣಕ್್ುೀ ಹಯಬರವಿೀನಾನಗ್ ೀ ವಾಸತಕ್್ೀರನ್ತಜಸುದಾ| 

ವೃಣಿೀತ ಚ ವಪತಾರಖ್ಯಂ ವರಂ ಚ್ೀದ್ಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,43.3॥ 
ಗ್ೈವ್ೀಯಂ ಹರಿದ್ತುಂ ತತ ಮನಾನಮಾನ ಖಾಯರ್ತಮೀಷ್ಯರ್ತ| 

ಇತತಯಕ್್ುೀ ತ್ೀನ್ ತ್ೀ ದ್ೀವಾಸುನಾನಮಾನ ತದ್ವರಂ ವಿದ್ತಃ॥1,43.4॥ 
ಪಾರವೃಟಾೆಲ್ೀ ತತ ಯೀ ಮತಾಯಾ ನಾಚಿಾಷ್ಯನಿು ಪವಿತರಕ್್ೈಃ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಸಾಂವತ್ರಿೀ ಪೂಜಾ ವಿಫಲಾ ಚ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,43.5॥ 
ತಸಾಮತ್ವ್ೀಾಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಪವಿತಾರರ್ ೀಪಣಂ ಕರಮಾತ್| 

ಪರರ್ತಪತೌಾಣಾಮಾಸಾಯನಾು ಯಸಯ ರ್ಾ ರ್ತರ್ಥರತಚಯತ್ೀ॥1,43.6॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಕ್ಾಯಾಂ ಶತಕ್್ಿೀ ಕೃಷ್ಣೀಽಥ ವಾ ಹರ| 

ವಯರ್ತೀಪಾತ್ೀಽಯನ್ೀ ಚ್ೈವ ಚನ್ದರಸ ಯಾಗರಹ್ೀ ಶ್ವ॥1,43.7॥ 
ವಿಷ್ಣವ್ೀ ವೃದಿಧಕ್ಾಯೀಾ ಚ ಗತರ್ ೀರಾಗಮನ್ೀ ತಥಾ| 

ನಿತಯಂ ಪವಿತರಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪಾರವೃಟಾೆಲ್ೀ ತವವಶಯಕಮ್॥1,43.8॥ 
ಕ್ೌಶ್ೀಯಂ ಪಟ್ಟಸ ತರಂ ವಾ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಕ್ಷೌಮಮೀವ ವಾ| 

ಕತಶಸ ತರ ದಿವಜಾನಾಂ ಸಾಯದಾರಜ್ಞಾ ಕ್ೌಶ್ೀಯಪಟ್ಟಕಮ್॥1,43.9॥ 
ವ್ೈಶಾಯನಾಂ ಚಿೀರಣಂ ಕ್ಷೌಮಂ ಶ್ದಾರಣಾಂ ಶಣವಲೆಜಮ್| 

ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಪದ್ಮಜಂ ಚ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಶಸುಮಿೀಶವರ॥1,43.10॥ 
ಬಾರಹಮಣಾಯ ಕರ್ತಾತಂ ಸ ತರಂ ರ್ತರಗತಣಂ ರ್ತರಗತಣಿೀಕೃತಮ್| 

ಓಂ ಕ್ಾರ್ ೀಽಥ ಶ್ವಃ ಸ್ ೀರ್ೀ ಹಯಗಿನಬರಾಹಾಯ ಫಣಿೀ ರವಿಃ॥1,43.11॥ 
ವಿಘನೀಶ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀತ್ೀ ಸ್ತಿತಾಸುನ್ತುಷ್ತ ದ್ೀವತಾಃ| 

ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಶಾ ರತದ್ರಶಾ ರ್ತರಸ ತ್ರೀ ದ್ೀವತಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,43.12॥ 
ಸೌವಣ್ೀಾ ರಾಜತ್ೀ ತಾಮರೀ ವ್ೈಣವ್ೀ ಮೃನ್ಮಯೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠೀನ್ ಚತತಃ ಷ್ಷಟಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮಧ್ಯಂ ತದ್ಧ್ಾತಃ॥1,43.13॥ 
ತದ್ಧ್ಾಾ ತತ ಕನಿಷಾಠ ಸಾಯತ ್ತರಮಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್| 

ಉತುಮಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಚ್ೈವ ಕನ್ಯಸಂ ಪೂವಾವತೆರಮಾತ್॥1,43.14॥ 
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ಉತುರ್ೀಂಽಗತಷ್ಠಮಾನ್ೀನ್ ಮಧ್ಯರ್ೀ ಮಧ್ಯಮೀನ್ ತತ| 

ಕನ್ಯಸ್ೀ ಚ ಕನಿಷ್ಠೀನ್ ಅಙ್ಖತುಲಾಯ ಗರನ್ಿಯಃ ಸೃತಾಃ॥1,43.15॥ 
ವಿಮಾನ್ೀ ಸಿಣಿಾಲ್ೀ ಚ್ೈವ ಏತತಾ್ಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಶ್ವೀದ್ಧೃತಂ ಪವಿತರಂ ತತ ಪರರ್ತಮಾರ್ಾಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,43.16॥ 
ಹೃನಾನಭರ (ರತ) ರತಮಾನ್ೀ ಚ ಜಾನ್ತಭಾಯಮವಲಮಿ್ನಿೀ| 

ಅಷ್ ಟೀತುರಸಹಸ್ರೀಣ ಚತಾವರ್ ೀ ಗರನ್ಿಯಃ ಸೃತಾಃ॥1,43.17॥ 
ಷ್ಟರಂ(ಡಿವಂ) ಶಚಾ ಚತತವಿಾಶದಾದಾದ್ಶ ಗರನ್ಿಯೀಽಥವಾ| 

ಉತುಮಾದಿಷ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪವಾಭವಾಾ ಪವಿತರಕಮ್॥1,43.18॥ 
ಚಚಿಾತಂ ಕತಙ್ಖತೆಮೀನ್ೈವ ಹರಿದಾರಚನ್ದನ್ೀನ್ ವಾ| 

ಸ್ ೀಪವಾಸಃ ಪವಿತರನ್ತು ಪಾತರಸಿಮಧಿವಾಸಯೀತ್॥1,43.19॥ 
ಅಶವತಿಪತರಪುಟ್ಕ್್ೀ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಷತ ನಿವ್ೀಶ್ತಮ್| 

ದ್ಣಾಕ್ಾಷ್ಠಂ ಕತಶಾಗರಂ ಚ ಪೂವ್ೀಾ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣ್ೀನ್ ತತ॥1,43.20॥ 
ರ್ ೀಚನಾಕತಙ್ಖತೆಮೀನ್ವ ಪರದ್ತಯಮನೀನ್ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ| 

ಯತದಾಧಥ್ ೀಾ ಫಲಸ್ತದ್ಧಯಥಾಮನಿರತದ್ಧೀನ್ ಪಶ್ಾಮೀ॥1,43.21॥ 
ಚನ್ದನ್ಂ ನಿೀಲಯತಕುಂ ಚ ರ್ತಲಭಸಾಮಕ್ಷತಂ ತಥಾ| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾದಿಷ್ತ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತಶಾಯಾದಿೀನಾಂ ತತ ಕರಮಾನ್ನಯಸ್ೀತ್॥1,43.22॥ 
ಪವಿತರಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಅಭಮನ್ರಯ ಸಕೃತ್ಕೃತ್| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುನ್ಃ ಪರಪೂಜಾಯಥ ವಸ್ರೀಣಾಚಾಾದ್ಯ ಯತನತಃ॥1,43.23॥ 
ದ್ೀವಸಯ ಪುರತಃ ಸಾಿಪಯಂ ಪರರ್ತಮಾಮಣಾಲಸಯ ವಾ| 

ಪಶ್ಾಮೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಉತುರ್ೀ ಪೂವಾವತೆರಮಾತ್॥1,43.24॥ 
ಬಾರಹಾಮದಿೀಂಶಾಾಪ ಸಂಸಾಿಪಯ ಕಲಶಂ ಚಾಪ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಅಸ್ರೀಣ ಮಣಾಲಂ ಕೃತಾವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಞ್ಾ ಸಮಪಾಯೀತ್॥1,43.25॥ 
ಅಧಿವಾಸಯ ಪವಿತರಂ ತತ ರ್ತರಸ ತ್ರೀಣ ನ್ವ್ೀನ್ ವಾ (ಚ)| 

ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ವ್ೀಷ್ಟಯಿತಾವ ತತ ಆತಾಮನ್ಮ ಕಲಶಂ ಘಘತಮ್॥1,43.26॥ 
ಅಗಿನಕತಣಾಂ ವಿಮಾನ್ಂ ಚ ಮಣಾಪಂ ಗೃಹಮೀವ ಚ| 

ಸ ತರಮೀಕಂ ತತ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ದ್ದಾಯದ್ದೀವಸಯ ಮೃಧ್ಾಾನಿ॥1,43.27॥ 
ದ್ತಾುಾ ಪಠ್ೀದಿಮಂ ಮನ್ರಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಮಹ್ೀಶವರಮ್| 

ಆವಾಹಿತ್ ೀಽಸ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶ ಪೂಜಾಥಾಂ ಪರಮೀಶವರ॥1,43.28॥ 
ತತರಭಾತ್ೀರ್ಽಚಯಿಷಾಯಮಿ ಸಾಮಗಾಯಃ ಸನಿನಧ್ೌ ಭವ| 

ಏಕರಾತರಂ ರ್ತರರಾತರಂ ವಾ ಅಧಿವಾಸಯ ಪವಿತರಕಮ್॥1,43.29॥ 
ರಾತೌರ ಜಾಗರಣಂ ಕೃತಾವ ಪಾರತಃ ಸಮ ಾಜಯ ಕ್್ೀಶವಮ್| 

ಆರ್ ೀಪಯೀತೆರಮೀಣ್ೈವ ಜ್ಯೀಷ್ಠಮಧ್ಯಕನಿೀಯಸಮ್॥1,43.30॥ 
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ಧ್ ಪಯಿತಾವ ಪವಿತರಂ ತತ ಮನ್ರೀಣ್ೈವಾಭಮನ್ರಯೀತ್| 

ಪರಜಪುಗರನಿಿಕಂ ಚ್ೈವ ಪೂಜಯೀತತೆಸತಮಾದಿಭಃ॥1,43.31॥ 
ಗಾಯತಾರಯ ಚಾಚಿಾತಂ ತ್ೀನ್ ದ್ೀವಂ ಸಮ ಾಜಯ ದಾಪಯೀತ್| 

ಸಮಂ ಪುತರಕಲತಾರದ್ಯೈಃ ಸ ತರಪುಚಾಂ ತತ ಧ್ಾರಯೀತ್॥1,43.32॥ 
ವಿಶತದ್ಧಗರನಿಿಕಂ ರಮಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್| 

ಸವಾಪಾಪಕ್ಷಯಂ ದ್ೀವ ತವಾಗ್ರೀ ಧ್ಾರರ್ಾಮಯಹಮ್॥1,43.33॥ 
ಏವಂ ಧ್ ಪಾದಿನಾಭಯಚಯಾ ಮಧ್ಯಮಾದಿೀನ್ುಾಮಪಾಯೀತ್| 

ಪವಿತರಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ತ್ೀಜಃ ಸವಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್॥1,43.34॥ 
ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾಥಾಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಸವಕಣ್ಠೀ ಧ್ಾರರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ವನ್ಮಾಲಾಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಸ್ವೀನ್ ಮನ್ರೀಣ ದಾಪಯೀತ್॥1,43.35॥ 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ವಿವಿಧ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಕತಸತಮಾದ್ೀಬಾಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್| 

ಅಗಿನಂ ಸನ್ುಪಯಾ ತತಾರಪ ದಾವದ್ಶಾಙ್ಖತುಲಮಾನ್ತಃ॥1,43.36॥ 
ಅಷ್ ಟೀತುರಶತ್ೀನ್ೈವ ದ್ದಾಯದ್ೀಕಪವಿತರಕಮ್| 

ಆದೌ ದ್ತಾುಾಘಯಾಮಾದಿತ್ಯೀ ತತರ ಚ್ೈಕಂ ಪವಿತರಕಮ್॥1,43.37॥ 
ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಂ ತತಃ ಪಾರಚಯಾ ಸತರತಮಘಾಯಾದಿಭಹಾರ| 

ದ್ೀವಸಾಯಗ್ರೀ ಪಠ್ೀನ್ಮನ್ರಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ಃ ಸ್ತಿತಃ॥1,43.38॥ 
ಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ವಾಪ ಪೂಜನಾದಿ ಕೃತಂ ಮರ್ಾ| 

ತತ್ವಾಂ ಪೂಣಾಮೀವಾಸತು ತವತರಸಾದಾತತ್ರ್ೀಶವರ॥1,43.39॥ 
ಮಣಿವಿದ್ತರಮಮಾಲಭಮಾನಾದರಕತಸತಮಾದಿಭಃ| 

ಇಯಂ ಸಾಂವತ್ರಿೀ ಪೂಜಾ ತವಾಸತು ಗರತಡಧ್ವಜ॥1,43.40॥ 
ವನ್ಮಾಲಾ ಯಥಾ ದ್ೀವ ಕ್ೌಸತುಭಂ ಸತತಂ ಹೃದಿ| 

ತದ್ವತಾವಿತರಂ ತನ್ ುನಾಂ ಮಾಲಾಂ ತವಂ ಹೃದ್ಯೀ ಧ್ರ॥1,43.41॥ 
ಏವಂ ಪಾರಥಯಾ ದಿವಜಾನ್ ಭೀಜಯ ದ್ತಾುಾ ತ್ೀಭಯಶಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್| 

ವಿಸಜಾಯೀತತು ತ್ೀನ್ೈವ ಸಾರ್ಾಹ್ನೀ ತವಪರ್ೀಽಹನಿ॥1,43.42॥ 
ಸಾಂವತ್ರಿೀಮಿಮಾಂ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಾದ್ಯ ವಿಧಿವನ್ಮರ್ಾ| 

ವರಜ್ೀಃ ಪವಿತರಕ್್ೀದಾನಿೀಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ೀಕಂ ವಿಸಜಿಾತಃ॥1,43.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಪವಿತಾರರ್ ೀಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥1,43[43]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 125 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-44॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ಪವಿತಾರದ್ಯೈಬರಾಹಮ ಧ್ಾಯತಾವ ಹರಿಭಾವ್ೀತ್| 

ಬರಹಮಧ್ಾಯನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಮಾರ್ಾಯನ್ರಪರಮದ್ಾಕಮ್॥1,44.1॥ 
ಯಚ್ಾೀದಾವಙ್ಖಮನ್ಸಂ ಪಾರಜ್ಞಸುಂ ಯಜ್ೀಜಾಜಞನ್ಮಾತಮನಿ| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಹರ್ತ ಸಂಯಚ್ಾೀದ್ಯ ಇಚ್ಾೀಜಾಜಞನ್ಮಾತಾಮನಿ॥1,44.2॥ 
ದ್ೀಹ್ೀನಿದರಯಮನ್ ೀಬತದಿಧಪಾರಣಾಹಙ್ಖೆರಾವಜಿಾತಮ್| 

ವಜಿಾತಂ ಭ ತತನಾಮತ್ೈಗತಾಣಜನಾಮಶನಾದಿಭಃ॥1,44.3॥ 
ಸವಪರಕ್ಾಶಂ ನಿರಾಕ್ಾರಂ ಸದಾನ್ಂ ದ್ಮನಾದಿ ಯತ್| 

ನಿತಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಬತದ್ಧಮೃದ್ಧಂ ಸತಯಮಾನ್ನ್ದಮದ್ವಯಮ್॥1,44.4॥ 
ತತರಿೀಯಮಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಅಹಮಸ್ತಮ ಪರಂ ಪದ್ಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹ್ೋತಯವಸಾಿನ್ಂ ಸಮಾಧಿರಪ (ರಿರ್ತ) ಗಿೀಯತ್ೀ॥1,44.5॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ರರ್ಥನ್ಂ ವಿದಿಧ ಶರಿೀರಂ ರಥಮೀವ ತತ| 

ಬತದಿಧಂ ಚ ಸಾರರ್ಥಂ ವಿದಿಧ ಮನ್ಃ ಪರಗರಹಮೀವ ಚ| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಹರ್ಾನಾಹತವಿಾಷ್ರ್ಾಸ್ುೀಷ್ತ ಗ್ ೀಚರಾಃ॥1,44.6॥ 
ಆತ್ೋನಿದರಯಮನ್ ೀಯತಕ್್ ುೀ ಭ್ ೀಕ್್ುೀತಾಯಮಾನಿೀಷಣಃ| 

ಯಸತು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬಾಹ್ೋನ್ ಯತಕ್್ುೀನ್ ಮನ್ಸಾ ಸದಾ॥1,44.7॥ 
ಸ ತತ ತತಾದ್ಮಾಪನೀರ್ತ ಸ ಹಿ ಭ ಯೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಾರರ್ಥಯಾಸತು ಮನ್ಃ ಪರಗರಹವಾನ್ನರಃ॥1,44.8॥ 
ಸವಧ್ತಾನಾಯಃ ಪಾರಮಾಪನೀರ್ತ ತದಿವಷ್ ಣೀಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್| 

ಅಹಿಂಸಾದಿಯಾಮಃ ಪರೀಕುಃ ಶೌಚಾದಿನಿಾಯಮಃ ಸೃತಃ॥1,44.9॥ 
ಆಸನ್ಂ ಪದ್ಮಕ್ಾದ್ತಯಕುಂ ಪಾರಣಾರ್ಾರ್ೀ ಮರತಜಜಯಃ| 

ಪರತಾಯಹಾ ರ್ ೀ ಜಯಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಧ್ಾಯನ್ಮಿೀಶವರಚಿನ್ುನ್ಮ್॥1,44.10॥ 
ಮನ್ ೀಧ್ೃರ್ತಧ್ಾಾರಣಾ ಸಾಿತ್ಮಾಧಿಬರಾಹಮಣಿ ಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ಪೂವಾಂ ಚ್ೀತಃ ಸ್ತಿರಂ ನ್ ಸಾಯತುತ್ ೀಮ ರ್ತಾಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,44.11॥ 
ಹೃತಾದ್ಮಕಣಿಾಕ್ಾಮಧ್್ಯೀ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಬಜವಾನ್| 

ಶ್ರೀವತ್ಕ್ೌಸತುಭಯತತ್ ೀ ವನ್ಮಾಲಾಶ್ರರ್ಾ ಯತತಃ॥1,44.12॥ 
ನಿತಯಃ ಶತದ್ ಧೀ ಭ ರ್ತಯತಕುಃ ಸತಾಯನ್ನಾದಹವಯಃ ಪರಃ| 

ಆತಾಮಹಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ ಜ್ ಯೀರ್ತರ್ೀವ ತತ॥1,44.13॥ 
ಚತತವಿಾಶರ್ತಮ ರ್ತಾಃ ಸ ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಸ್ತತಿಃ| 

ದಾವರಕ್ಾದಿಶ್ಲಾಸಂಸ್ ಿೀ ಧ್್ಯೀಯಃ ಪೂಜ್ ಯೀಽಪಯಹಂ ಚ ಸಃ॥1,44.14॥ 
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ಮನ್ಸ್ ೀಽಭೀಪ್ತಂ ಪಾರಪಯ ದ್ೀವೀ ವ್ೈಮಾನಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ನಿಷಾೆರ್ೀ ಮತಕುಮಾಪನೀರ್ತ ಮ ರ್ತಾಂ ಧ್ಾಯಯಯಂಸತುವಞ್ಜಪನ್॥1,44.15॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಬರಹಮಮ ರ್ತಾಧ್ಾಯನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತಶಾತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥1,44[15]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-45॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪರಸಙ್ಕುತೆಥಯಿಷಾಯಮಿ ಶಾಲಗಾರಮಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಸಾಶಾಾತ್ ೆೀಟಜನಾಮಘನಾಶನ್ಮ್॥1,45.1॥ 
ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಪದಿೋ (ಹಸುಃ) (ಕ್್ೀಶವಾಖ್ ಯೀ) ಗದಾಧ್ರಃ| 

ಸಬಜಕ್ೌಮಾದ್ಕೀಚಕರಶಙ್್ ೀ (ನಾರಾಯಣ್ ೀ) ವಿಭತಃ॥1,45.2॥ 
ಸಚಕರಶಙ್ಕ್ಬಜಗದ್ ೀ (ಮಾಧ್ವಃ) ಶ್ರೀಗದಾಧ್ರಃ| 

ಗದ್ಬಜಶಙ್ಖ್ಚಕರೀ ವಾ (ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ) ಽಚ್ ಯೀಾ ಗದಾಧ್ರಃ॥1,45.3॥ 
ಪದ್ಮಶಙ್ಕ್ರಿಗಾದಿನ್ೀ (ವಿಷ್ತಣರ ಪಾಯ) ತ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಸಶಙ್ಕ್ಬಜಗದಾಚಕರ (ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ ತಾಯೀ)॥1,45.4॥ 
ನ್ರ್ೀ ಗದಾರಿಶಙ್ಕ್ಬಜಯತಕು(ತ್ೈವಿಕರಮಾಯ) ಚ| 

ಸಾರಿಕ್ೌರ್ೀದ್ಕೀಪದ್ಮಶಙ್ಖ್(ವಾಮನ್ಮ ತಾಯೀ)॥1,45.5॥ 
ಚಕ್ಾರಬಜಶಙ್ಖ್ಗಾದಿನ್ೀ ನ್ಮಃ (ಶ್ರೀಧ್ರಮ ತಾಯೀ)| 

(ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಾರ್ಾ) ಽಬಜಗದಾಶಙ್್ನ್ೀ ಚಕರಣ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,45.6॥ 
ಸಾಬಜಚಕರಗದಾಶಙ್ಖ್(ಪದ್ಮನಾಭಸವರ ಪಣ್ೀ)| 

ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಪದಿಮನ್(ದಾರ್ೀದ್ರ) ಮನ್ ೀನ್ಮಃ॥1,45.7॥ 
ಸಾರಿಶಙ್ಖ್ಗದಾಬಾಜಯ (ವಾಸತದ್ೀವಾಯ) ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ಶಙ್ಕ್ಬಜಚಕರಗಾದಿನ್ೀ ನ್ಮಃ (ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಯ) ಚ॥1,45.8॥ 
ಸತಶಙ್ಖ್ಸತಗದಾಬಾಜರಿಧ್ೃತ್ೀ (ಪರದ್ತಯಮನಮ ತಾಯೀ)| 

ನ್ರ್ೀ(ಽನಿರತದಾಧಯ) ಗದಾಶಙ್ಕ್ಬಾಜರಿೀವಿಧ್ಾರಿಣ್ೀ॥1,45.9॥ 
ಸಾಬಜಶಙ್ಖ್ಗದಾಚಕರ(ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ ತಾಯೀ)| 

ನ್ರ್ೀ(ಽಧ್್ ೀಕ್ಷಜರ ಪಾಯ) ಗದಾಶಙ್ಕ್ರಿಪದಿಮನ್ೀ॥1,45.10॥ 
(ನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ತಾಯೀ) ಪದ್ಮಗದಾಶಙ್ಕ್ರಿಧ್ಾರಿಣ್ೀ| 

ಪದಾಮರಿಶಙ್ಖ್ಗದಿನ್ೀ ನ್ರ್ೀಽ(ಸುಾಚತಯತಮ ತಾಯೀ)॥1,45.11॥ 
ಸಶಙ್ಖೆಚಕ್ಾರಬಜಗದ್ಂ (ಜನಾದ್ಾನ್) ಮಿಹಾನ್ಯೀ| 

(ಉಪ್ೀನ್ದರಃ) ಸಗದ್ಃ ಸಾರಿಃ ಪದ್ಮಶಙ್್ನ್ನರ್ೀನ್ಮಃ॥1,45.12॥ 
ಸತಚಕ್ಾರಬಜಗದಾಶಙ್ಖ್ಯತಕ್ಾುಯ (ಹರಿಮ ತಾಯೀ)| 

ಸಗದಾಬಾಜರಿಶಙ್ಕ್ಯ ನ್ಮಃ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮ ತಾಯೀ)॥1,45.13॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾದಾವರಗತಲಗನದಿವಚಕರಧ್ೃಕ್| 

ಶತಕ್ಾಿಭ್ ೀ(ವಾಸತದ್ೀವಾಖ್ಯಃ) ಸ್ ೀಽವಾಯದ್ವಃ ಶ್ರೀಗದಾಧ್ರಃ॥1,45.14॥ 
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ಲಗನದಿವಚಕ್್ ರೀ ರಕ್ಾುಭಃ ಪೂವಾಭಾಗಸತುಪುಷ್ೆಲಃ| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣ್ ೀಽಥ(ಪರದ್ತಯಮನಃ) ಸ ಕ್ಷ್ಚಕರಸತು ಪೀತಕಃ॥1,45.15॥ 
ಸ ದಿೀಘಾಃ ಸಶ್ರಶ್ಾದ್ ರೀ ಯೀ(ಽನಿರತದ್ಧಸತು) ವತತಾಲಃ| 

ನಿೀಲ್ ೀ ದಾವರಿ ರ್ತರರ್ೀಖ್ಶಾ ಅಥ (ನಾರಾಯಣ್ ೀ) ಽಸ್ತತಃ॥1,45.16॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ಗಾದ್ಕೃರ್ತೀ ರ್ೀಖಾ ನಾಭಚಕ್್ ರೀ (ಕರ) ಮಹ್ ೀನ್ನತಃ| 

ಪೃಥತವಕ್ಷಾ (ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀ) ವಃ ಕಪಲ್ ೀಽವಾಯರ್ತರಬನ್ತದಕಃ॥1,45.17॥ 
ಅಥವಾ ಪಞ್ಾಬನ್ತದಸುತ ಾಜನ್ಂ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ| 

(ವರಾಹಃ) ಶಕುಲ್ಲಙ್್ ುೀಽವಾಯದಿವಷ್ಮದ್ವಯಚಕರಕಃ॥1,45.18॥ 
ನಿೀಲಸ್ತರರ್ೀಖ್ಃ ಸ ಿಲ್ ೀಽಥ (ಕ ಮಾಮ ರ್ತಾಃ ಸ ಬನ್ತದಮಾನ್| 

(ಕೃಷ್ಣಃ) ಸ ವತತಾಲಾವತಾಃ ಪಾತತ ವೀ ನ್ತಪೃಷ್ಠಕಃ॥1,45.19॥ 
(ಶ್ರೀಧ್ರಃ) ಪಞ್ಾರ್ೀಖ್ ೀಽವಾಯ (ದ್ವನ್ಮಾಲ್ಲೀ) ಗಾದಾಙ್ೆ ತಃ| 

(ವಾಮನ್ ೀ) ವತತಾಲ್ ೀ ಹರಸ್ ವೀ ವಾ (ರಾ) ಮಚಕರಃ ಸತರ್ೀಶವರಃ॥1,45.20॥ 
ನಾನಾವಣ್ ೀಾಽನ್ೀಕಮ ರ್ತಾನಾಾಗಭ್ ೀಗಿೀ (ತವನ್ನ್ುಕಃ)| 

ಸ ಿಲ್ ೀ (ದಾರ್ೀದ್ರ್ ೀ) ನಿೀಲ್ ೀ ಮಧ್್ಯೀವಕರಃ ಸತನಿೀಲಕಃ॥1,45.21॥ 
ಸಙ್ೆ ೀಣಾದಾವರಕಃ ಸ್ ೀಽವಾಯದ್ಥ ಬರಹಾಮ ಸತಲ್ ೀಹಿತಃ| 

ಸದಿೀಘಾರ್ೀಖ್ಃ ಸತಷರ ಏಕಚಕ್ಾರಮತ್ಜಃ ಪೃಥತಃ॥1,45.22॥ 
ಪೃಥತಚಿಾದ್ರಃ ಸ ಿಲಚಕರಃ(ಕೃಷ್ ಣೀ) (ವಿಷ್ತಣಶಾ) ಬಲವವತ್| 

ಹಯಗಿರೀವೀಽಙ್ಖತೆಶಾಕ್ಾರಃ ಪಞ್ಾರ್ೀಖ್ಃ ಸಕ್ೌಸತುಭಃ॥1,45.23॥ 
(ವ್ೈಕತಣ್ ಠೀ ಮಣಿರತಾನಭ ಏಕಚಕ್ಾರಮತ್ಜ್ ೀಽಸ್ತತಃ| 

(ಮತ್ ್ಯೀ) ದಿೀಘ ೀಾಽಮತ್ಜಾಕ್ಾರ್ ೀ ದಾವರರ್ೀಖ್ಶಾ ಪಾತತ ವಃ॥1,45.24॥ 
ರಾಮಚಕ್್ ರೀ ದ್ಕ್ಷರ್ೀಖ್ಃ ಶಾಯರ್ೀವೀಽವಾಯ (ರ್ತರವಿಕರಮಃ)| 

ಶಾಲಗಾರಮೀ ದಾವರಕ್ಾರ್ಾಂ ಸ್ತಿತಾಯ ಗದಿನ್ ನ್ಮಃ॥1,45.25॥ 
ಏಕದಾವರಶಾತತಶಾಕ್್ ರೀ ವನ್ಮಾಲಾವಿಭ ಷತಃ| 

ಸವಣಾರ್ೀಖಾಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಗ್ ೀಷ್ಾದ್ೀನ್ ವಿರಾಜಿತಃ॥1,45.26॥ 
ಕದ್ಮ್ಕತಸತಮಾಕ್ಾರ್ ೀ (ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣ್ ೀ)ಽವತತ| 

ಏಕ್್ೀನ್ ಲಕ್ಷಿತ್ ೀ ಯೀವಾಯದ್ರದಾಧ್ಾರಿೀ (ಸತದ್ಶಾನ್ಃ)॥1,45.27॥ 
(ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣ್ ೀ) ದಾವಭಾಯನಿರಭಮ ಾರ್ತಾ(ಸ್ತರವಿಕರಮಃ)| 

ಚತತಭಾಶಾ (ಚತತವೂಯಾಹ್ ೀ) (ವಾಸತದ್ೀವಶಾ) ಪಞ್ಾಭಃ॥1,45.28॥ 
(ಪರದ್ತಯಮನಃ) ಷ್ಡ ಭರ್ೀವ ಸಾಯತ್(ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣ) ಇತಸುತಃ| 

(ಪುರತಷ್ ೀತುರ್ೀ) ಽಷ್ಟಭಃ ಸಾಯ(ನ್ನವವೂಯಹ್ ೀ) ನ್ವಾಙ್ೆ ತಃ॥1,45.29॥ 
(ದ್ಶಾವತಾರ್ ೀ) ದ್ಶಭರನಿರತದ್ ಧೀಽವತಾದ್ಥ| 

(ದಾವದ್ಶಾತಾಮ) ದಾವದ್ಶಬರತ ಊಧ್ವಾ(ಮನ್ನ್ುಕಃ)॥1,45.30॥ 
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ವಿಷ್ ಣೀಮ ಾರ್ತಾಮಯಂ ಸ್ ುೀತರಂ ಯಃ ಪಠ್ೀತ್ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್| 

(ಬರಹಾಮ) ಚತತಮತಾಖ್ ೀ ದ್ಣಿಾೀ ಕಮಣಾಲತಯತಗಾನಿವತಃ॥1,45.31॥ 
(ಮಹ್ೀಶವರಃ) ಪರಞ್ಾವಕ್್ ರೀ ದ್ಶಬಾಹತವೃಾಷ್ಧ್ವಜಃ| 

ಯಥಾಯತಧ್ಸುಥಾ ಗೌರಿೀ ಚಣಿಾಕ್ಾ ಚ ಸರಸವರ್ತೀ॥1,45.32॥ 
ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀಮಾಾತರಶಾ ಪದ್ಮಹಸ್ ುೀ (ದಿವಾಕರಃ)| 

ಗಜಾಸಯಶಾ ಗಣಃ ಸೆನ್ದಃ ಷ್ಣತಮಖ್ ೀನ್ೀಕಧ್ಾ ಗತಣಾಃ॥1,45.33॥ 
ಏತ್ೀಽಚಿಾತಾಃ ಸಾಿಪತಾಶಾ ಪಾರಸಾದ್ೀ ವಾಸತುಪೂಜಿತ್ೀ| 

ಧ್ಮಾಾಥಾಕ್ಾಮರ್ೀಕ್ಷಾದಾಯಃ ಪಾರಪಯನ್ುೀ ಪುರತಷ್ೀಣ ಚ॥1,45.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ  

ಶಾಲಗಾರಮಮ ರ್ತಾಲಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,45[34]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-46॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ವಾಸತುಂ ಸಙ್ಷೀಪತ್ ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಗೃಹಾದೌ ವಿಘನನಾಶನ್ಮ್| 

ಈಸಾನ್ಕ್್ ೀಣಾದಾರಭಯ ಹ್ಯೀಕ್ಾಶ್ೀರ್ತಪದ್ೀ ಯಜ್ೀತ್॥1,46.1॥ 
ಈಶಾನ್ೀ ಚ ಶ್ರಃ ಪಾದೌ ನ್ೈರೃತ್ೀಽಗನಯನಿಲ್ೀ ಕರೌ| 

ಆವಾಸವಾಸವ್ೀಶಾಮದೌ ಪುರ್ೀ ಗಾರಮೀ ವಣಿಕಾಥ್ೀ॥1,46.2॥ 
ಪಾರಸಾದಾರಾಮದ್ತಗ್ೀಾಷ್ತ ದ್ೀವಾಲಯಮಠ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ದಾವವಿಂಶರ್ತ ಸತರಾನಾ್ಹ್ಯೀ ತದ್ನ್ುಶಾ ತರಯೀದ್ಶ॥1,46.3॥ 
ಈಶಶ್ೈವಾಥ ಪಜಾನ್ ಯೀ ಜಯನ್ುಃ ಕತಲ್ಲಶಾಯತಧ್ಃ| 

ಸ ಯಾಃ ಸತ್ ಯೀ ಭೃಗತಶ್ೈವ ಆಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಾಯತರ್ೀವ ಚ॥1,46.4॥ 
ಪೂಷಾ ಚ ವಿತಥಶ್ೈವ ಗರಹಕ್ಷ್ೀತರಯಮಾವುಭೌ| 

ಗನ್ಧವೀಾ ಭೃಗತರಾಜಸತು ಮೃಗಃ ಪತೃಗಣಸುಥಾ॥1,46.5॥ 
ದೌವಾರಿಕ್್ ೀಽಥ ಸತಗಿರೀವಃ ಪುಷ್ಾದ್ನ್ ುೀ ಗಣಾಧಿಪಃ| 

ಅಸತರಃ ಶ್ೀಷ್ಪಾಪೌ (ದೌ) ಚ ರ್ ೀಗ್ ೀ|ಡಹಿಮತಖ್ (ಖ್ಯ) ಏವ ಚ॥1,46.6॥ 
ಭಲಾಿಟ್ಃ ಸ್ ೀಮಸಪೌಾ ಚ ಅದಿರ್ತಶಾದಿರ್ತಸುಥಾ| 

ಬಹಿದಾವಾರ್ತರಂಶದ್ೀತ್ೀ ತತ ತದ್ನ್ುಶಾತತರಃ ಶೃಣತ॥1,46.7॥ 
ಈಶಾನಾದಿಚತತಷ್ ೆೀಣಸಂಸ್ತಿತಾನ್ ಾಜಯೀದ್ತಧಧ್ಃ| 

ಆಪಶ್ೈವಾಥ ಸಾವಿರ್ತರೀ ಜಯೀ ರತದ್ರಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,46.8॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ನ್ವಪದ್ೀ ಬರಹಾಮ ತಸಾಯಷೌಠ ಚ ಸಮಿೀಪಗಾನ್| 

ದ್ೀವಾನ್ೀಕ್್ ೀತುರಾನ್ೀತಾನ್ ಾವಾಾದೌ ನಾಮತಃ ಶೃಣತ॥1,46.9॥ 
ಅಯಾಮಾ ಸವಿತಾ ಚ್ೈವ ವಿವಸಾವನಿವಬತಧ್ಾಧಿಪಃ| 

ಮಿತ್ ರೀಽಥ ರಾಜಯಕ್ಷಾ್ ಚ ತಥಾ ಪೃರ್ಥವೀಧ್ರಃ ಕರಮಾತ್॥1,46.10॥ 
ಅಷ್ಟಮಶಾಾಪವತ್ಶಾ ಪರಿತ್ ೀ ಬರಹಮಣಃ ಸೃತಾಃ| 

ಈಶಾನ್ಕ್್ ೀಣಾದಾರಭಯ ದ್ತಗ್ೀಾ ಚರ್(ಜ್ಞ್ೀಯೀ) ವಂಶ ಉಚಯತ್ೀ॥1,46.11॥ 
ಆಗ್ನೀಯಕ್್ ೀಣಾದಾರಭಯ ವಂಶ್್ ೀ ಭವರ್ತ ದ್ತಧ್ಾರಃ| 

ಅದಿರ್ತಂ ಹಿಮವನ್ುಂ ಚ ಜಯನ್ುಂ ಚ ಇದ್ಂ ತರಯಮ್॥1,46.12॥ 
ನಾಯಿಕ್ಾ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾ ನಾಮ ಶಕ್ಾರದ್ರನ್ಧವಾಗಾಃ ಪುನ್ಃ| 

ವಾಸತುದ್ೀವಾನ್ ಾಜಯಿತಾವ ಗೃಹಪಾರಸಾದ್ಕೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,46.13॥ 
ಸತರ್ೀಜಯಃ ಪುರತಃ ಕ್ಾಯೀಾ ಯಸಾಯಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಮಹಾನ್ಸಮ್| 

ಕಪನಿಗಾಮನ್ೀ (ಣಿೀ) ? ಯೀನ್ ಪೂವಾತಃ ಸತರಮಣಾಪಮ್॥1,46.14॥ 
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ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಗೃಹಂ ಕ್ಾಯಾಮೈಶಾನಾಯಂ ಪಟ್ಟಸಂಯತತಮ್| 

ಭಾಣಾಾಗಾರಂ ಚ ಕ್ೌಬ್ೀರ್ಾಾಂ ಗ್ ೀಷಾಠಗಾರಂ ಚ ವಾಯವ್ೀ॥1,46.15॥ 
ಉದ್ಗಾಶರಯಂ ಚ ವಾರತಣಾಯಂ ವಾತಾಯನ್ಸಮನಿವತಮ್| 

ಸಮಿತತೆಶ್ೀನ್ಧನ್ಸಾನಿ್ಮಾಯತಧ್ಾನಾಂ ಚ ನ್ೈರೃತ್ೀ॥1,46.16॥ 
ಅಭಾಯಗತಾಲಯಂ ರಮಯಸಶರ್ಾಯಸನಾಪದ್ತಕಮ್| 

ತ್ ೀರ್ಾಗಿನದಿೀಪಸದ್ಭೃತ್ಯೈಯತಾಕುಂ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,46.17॥ 
ಗೃಹಾನ್ುರಾಣಿ ಸವಾಾಣಿ ಸಜಲ್ೈಃ ಕದ್ಲ್ಲೀಗೃಹ್ೈಃ| 

ಪಞ್ಾವಣ್ೈಾಶಾ ಕತಸತಮೈಃ ಶ್್ ೀಭತಾನಿ ಪರಕಲಾಯೀತ್॥1,46.18॥ 
ಪಾರಕ್ಾರಂ ತದ್ವಹಿದ್ಾದಾಯತಾಞ್ಾಹಸುಪರಮಾಣತಃ| 

ಏವಂ ವಿಷಾಣಾಶರಮಂ ಕತರ್ಾಾದ್ವನ್ೈಶ್್ ಾೀಪವನ್ೈಯತಾತಮ್॥1,46.19॥ 
ಚತತಃ ಷ್ಷಟಪದ್ ೀ ವಾಸತುಃ ಪಾರಸಾದಾದೌ ಪರಪೂಜಿತಃ| 

ಮಧ್್ಯೀ ಚತತಷ್ಾದ್ ೀ ಬರಹಾಮ ದಿವಪ ದಾಸುಾಯಾಮಾದ್ಯಃ॥1,46.20॥ 
ಕಣ್ೀಾ ಚ್ೈವಾಥ ಶ್ಖಾಯದಾಯಸುಥಾ ದ್ೀವಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಹತಯಭಯತಃ ಸಾಧ್ಾಾದ್ನ್ಯೀಽಪ ದಿವಪದಾಃ ಸತರಾಃ॥1,46.21॥ 
ಚತತಃ ಷ್ಷಟಪದಾ ದ್ೀವಾ ಇತ್ಯೀವಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಚರಕೀ ಚ ವಿದಾರಿೀ ಚ ಪೂತನಾ ಪಾಪರಾಕ್ಷಸ್ತೀ॥1,46.22॥ 
ಈಶಾನಾದಾಯಸುತ್ ೀ ಬಾಹ್ಯೀ ದ್ೀವಾದಾಯ ಹ್ೀತತಕ್ಾದ್ಯಃ| 

ಹ್ೈತತಕಸ್ತರಪುರಾನ್ುಶಾ ಅಗಿನವ್ೀತಾಲಕ್ೌ ಯಮಃ॥1,46.23॥ 
ಅಗಿನಜಿಹವಃ ಕ್ಾಲಕಶಾ ಕರಾಲ್ ೀ ಹಯಕಪಾದ್ಕಃ| 

ಐಶಾನಾಯಂ ಭೀಮರ ಪಸತು ಪಾತಾಲ್ೀ ಪ್ರೀತನಾಯಕಃ॥1,46.24॥ 
ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಗನ್ಧಮಾಲ್ಲೀ ಸಾಯತ್ಷೀತರಪಾಲಾಂಸುತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್| 

ವಿಸಾುರಾಭಹತಂ ದ್ೈಘಯಾಂ ರಾಶ್ಂ ವಾಸ್ ುೀಸತು ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,46.25॥ 
ಕೃತಾವ ಚ ವಸತಭಭಾಾಗಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಬದಾಧ ಯಮಾದಿಶ್ೀತ್| 

ಪುನ್ಗತಾಣಿತಮಷಾಟಭರೃಭಾಗಂ ತತ ಭಾಜಯೀತ್॥1,46.26॥ 
ಯಚ್ಾೀಷ್ಂ ತದ್ಭವ್ೀದ್ೃಕ್ಷಂ ಭಾಗ್ೈಹೃಾತಾವವಯಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಋಕ್ಷಂ ಚತತಗತಾಣಂ ಕೃತಾವ ನ್ವಭಭಾಾಗಹಾರಿತಮ್॥1,46.27॥ 
ಶ್ೀಷ್ಮಂಶಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದ್ದೀವಲಸಯ ಮತಂ ಯಥಾ| 

ಅಷಾಟಭಗತಾಣಿತಂ ಪಣಾಂ ಷ್ಷಟಭಭಾಾಗಾಹರಿತಮ್॥1,46.28॥ 
ಯಚ್ಾೀಷ್ಂ ತದ್ಭವ್ೀಜಿಜೀವಂ ಮರಣಂ ಭತಹಾರಿತಮ್| 

ವಾಸತುಕ್್ ರೀಡ್ೀ ಗೃಹಂ ಕತರ್ಾಾನ್ನ ಪೃಷ್ಠೀ ಮಾನ್ವಃ ಸದಾ॥1,46.29॥ 
ವಾಮಪಾಶ್ವೀಾನ್ ಸಾವಪರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಸ್ತಂಹಕನಾಯತತಲಾರ್ಾಂ ಚ ದಾವರಂ ಶತಧ್್ಯೀದ್ಥ್ ೀತುರಮ್॥1,46.30॥ 
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ಏವಂ ಚ ವೃಶ್ಾಕ್ಾದೌ ಸಾಯತ ಾವಾದ್ಕ್ಷಿಣಪಶ್ಾಮಮ್| 

ದಾವರಂ ದಿೀಘಾಾಧ್ಾವಿಸಾುರಂ ದಾವರಾಣಯಷೌಟ ಸೃತಾನಿ ಚ॥1,46.31॥ 
ಸನಾುನ್ಪ್ರೀಷ್ಯನಿೀಚತವಂ ಸವರ್ಾನ್ಂ ಸವಣಾಭ ಷ್ಣಮ್| 

ಸತತಹಿೀನ್ಂ ತತ ರೌದ್ರೀಣ ವಿೀಯಾಘನಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ತಥಾ॥1,46.32॥ 
ವಹೌನ ಬಧ್ಶಾಾಯತವೃಾದಿಧಮತಾತರಲಾಭಸತತೃಪುದ್ಃ| 

ಧ್ನ್ದ್ೀ ನ್ೃಪಪೀಡಾದ್ಮಥಾಘನಂ ರ್ ೀಗದ್ಂ ಜಲ್ೀ॥1,46.33॥ 
ನ್ೃಪಭೀ ರ್ತಮೃಾತಾಪತಯಂ ಹಯನ್ಪತಯಂ ನ್ ವ್ೈರದ್ಮ್| 

ಅಥಾದ್ಂ ಚಾಥಾಹಾನ್ಯೈ ಚ ದ್ ೀಷ್ದ್ಂ ಪುತರಮೃತತಯದ್ಮ್॥1,46.34॥ 
ದಾವರಾಣತಯತುರಸಞ್ಜಜಞನಿ ಪೂವಾದಾವರಾಣಿ ವಚಯಹಮ್| 

ಅಗಿನಭೀರ್ತಬಾಹತ ಕನಾಯಧ್ನ್ಸಮಾನ್ಕ್್ ೀಪದ್ಮ್॥1,46.35॥ 
ರಾಜಘನಂ ಕ್್ ೀಪದ್ಂ ಪೂವ್ೀಾ ಫಲತ್ ೀ ದಾವರಮಿೀರಿತಮ್| 

ಈಶಾನಾದೌ ಭವ್ೀತ ಾವಾಮಗ್ನೀರ್ಾಯದೌ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,46.36॥ 
ನ್ೈರೃತಾಯದೌ ಪಶ್ಾಮಂ ಸಾಯದಾವಯವಾಯದೌ ತತ ಚ್ ೀತುರಮ್| 

ಅಷ್ಟಭಾಗ್ೀ ಕೃತ್ೀ ಭಾಗ್ೀ ದಾವರಾಣಾಂ ಚ ಫಲಾಫಲಮ್॥1,46.37॥ 
ಅಶವತಿಪಿಕ್ಷನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಾಃ ಪೂವಾಾದೌ ಸಾಯದ್ತದ್ತಮ್ರಃ| 

ಗೃಹಸಯ ಶ್್ ೀಭನ್ಃ ಪರೀಕು ಈಶಾನ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಾಲಮಲ್ಲಃ| 

ಪೂಜಿತ್ ೀ ವಿಗನಹಾರಿೀ ಸಾಯತಾರಸಾದ್ಸಯ ಗೃಹಸಯ ಚ॥1,46.38॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಾಸತುಮಾನ್ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್ಾತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,46[38]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-47॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪಾರಸಾದಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಚ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೌನ್ಕ ತಚಾೃಣತ| 

ಚತತಃ ಷ್ಷಟಪದ್ಂ ಕೃತಾವ ದಿಗಿವದಿಕ್ಷ ಪಲಕ್ಷಿತಮ್॥1,47.1॥ 
ಚತತಷ್ ೆೀಣಂ ಚತತಭಾಶಾ ದಾವರಾಣಿ ಸ ಯಾಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾ| 

ಚತಾವರಿಂಶಾಷ್ಟಬಶ್ೈವ ಭರ್ತುೀನಾಂ ಕಲಾನಾ ಭವ್ೀತ್॥1,47.2॥ 
ಊಧ್ವಾಕ್ಷ್ೀತರಸಮಾ ಜಙ್ಕ್ ಜಙ್ಕ್ಧ್ಾದಿವಗತಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಗಭಾವಿಸಾುರವಿಸ್ತುೀಣಾಃ ಶತಕ್ಾಙ್್ ರಶಾ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,47.3॥ 
ತರ್ತರಭಾಗ್ೀನ್ ಕತಾವಯಃ ಪಞ್ಾಭಾಗ್ೀನ್ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ನಿಗಾಮಸತು ಶತಕ್ಾಙ್್ ರೀಶಾ ಉಚಾಾರಯಃ ಶ್ಖ್ರಾಧ್ಾಗಃ॥1,47.4॥ 
ಚತತಧ್ಾಾ ಶ್ಖ್ರಂ ಕೃತಾವ ರ್ತರಭಾಗ್ೀ ವ್ೀದಿಬನ್ಧನ್ಮ್| 

ಚತತಥ್ೀಾ ಪುನ್ರಸ್ಯೈವ ಕಣಠಮಾಮ ಲಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,47.5॥ 
ಅಥ ವಾಪ ಸಮಂ ವಾಸತುಂ ಕೃತಾವ ಷ್ ೀಡಶಭಾಗಿಕಮ್| 

ತಸಯ ಮಧ್್ಯೀ ಚತತಭಾಾಗಮಾದೌ ಗಭಾಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,47.6॥ 

ಚತತಭಾಾಗ್ೀನ್ ಭರ್ತುೀನಾಮತಚಾಾರಯಃ ಸಾಯತರಮಾಣತಃ॥1,47.7॥ 
ದಿವಗತಣಃ ಶ್ಖ್ರ್ ೀಚಾಾರಯೀ ಭತತಯಚಾಾರ್ಾಚಾ ಮಾನ್ತಃ| 

ಶ್ಖ್ರಾಧ್ಾಸಯ ಚ್ೈಧ್್ೀಾನ್ ವಿಧ್್ೀರ್ಾಸತು ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಾಃ॥1,47.8॥ 
ಚತತದಿಾಕ್ಷತ ತಥಾ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಿಗಾಮಸತುಃ ತಥಾ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ಪಞ್ಾಭಾಗ್ೀನ್ ಸಮಭಜಯ ಗಭಾಮಾನ್ಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥1,47.9॥ 
ಭಾಗಮೀಕಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ತತ ನಿಗಾಮಂ ಕಿಪಯೀತತಾನ್ಃ| 

ಗಭಾಸ ತರಸರ್ೀ ಭಾಗಾದ್ಗರತ್ ೀ ಮತಖ್ಮಣಾಪಃ॥1,47.10॥ 
ಏತತಾ್ಮಾನ್ಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ಪಾರಸಾದ್ಸಯ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಮಾನ್ಮಥ್ ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪೀಠ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ಖುಸರ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,47.11॥ 
ದಿವಗತಣ್ೀನ್ ಭವ್ೀದ್ರಭಾಃ ಸಮನಾುಚೌಾನ್ಕ ಧ್ತರವಮ್| 

ತದಿದಾಧ್ಾ ಚ ಭವ್ೀದಿಭೀರ್ತಜಾಙ್ಕ್ ತದಿವಸುರಾಧ್ಾಗಾ॥1,47.12॥ 
ದಿವಗತಣಂ ಶ್ಖ್ರಂ ಪರೀಕುಂ ಜಙ್ಕ್ರ್ಾಶ್ೈವ ಶೌನ್ಕ| 

ಪೀಠಗಭಾಾವರಂ ಕಮಾ ತನಾಮನ್ೀನ್ ಶತಕ್ಾಙ್್ ರಕಮ್॥1,47.13॥ 
ನಿಗಾಮಸತು ಸಮಾಖಾಯತಃ ಶ್ೀಷ್ಂ ಪೂವಾವದ್ೀವ ತತ| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಮಾನ್ಂ ಸೃತಂ ಹ್ಯೀತದಾದಾರಮಾನ್ಮಥ್ ೀಚಯತ್ೀ॥1,47.14॥ 
ಕರಾಗರಂ ವ್ೀದ್ವತೃತಾವ ದಾವರಂ ಭಾಗಾಷ್ಟಮಂ ಭವ್ೀತ್| 

ವಿಸುರ್ೀಣ ಸಮಾಖಾಯತಂ ದಿವಗತಣಂಸ್ವೀಚಾರ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥1,47.15॥ 
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ದಾವರವರ್ತಾೀಠಮಧ್್ಯೀ ತತ ಶ್ೀಷ್ಂ ಸತಷರಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಾದಿಕಂ ಶ್ೀಷಕಂ ಭರ್ತುದಾವಾರಾಧ್್ೀಾನ್ ಪರಿಗರಹಾತ್॥1,47.16॥ 
ತದಿವಸಾುರಸಮಾ ಜಙ್ಕ್ ಸ್ತಖ್ರಂ ದಿವಗತಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಶತಕ್ಾಙ್್ ರಃ ಪೂವಾವಜ್ಜಞೀರ್ಾ ನಿಗಾರ್ೀಚಾಾರಯಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,47.17॥ 
ಮಣಾಪ್ೀ ಮಾನ್ಮೀತತತು ಸವರ ಪಂ ಚಾಪರಂ ವದ್ೀ| 

ತ್ೈವ್ೀದ್ಂ ಕ್ಾರಯೀತ್ಷೀತರಂ ಯತರ ರ್ತಷ್ಠನಿು ದ್ೀವತಾಃ॥1,47.18॥ 
ಇತಿಂ ಕೃತ್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಬಾಹಯಭಾಗವಿನಿಗಾತಮ್| 

ನ್ೀಮಿಃ ಪಾದ್ೀನ್ ವಿಸ್ತುೀಣಾಾ ಪಾರಸಾದ್ಸಯ ಸಮನ್ುತಃ॥1,47.19॥ 
ಗಭಾಂ ತತ ದಿವಗತಣಂ ಕತರ್ಾಾನ್ನೀಮಾಯ ಮಾನ್ಂ ಭವ್ೀದಿಹ| 

ಸ ಏವ ಭತ್ುೀರತತ್್ೀಧ್್ ೀ ಶ್ಖ್ರ್ ೀ ದಿವಗತಣ್ ೀ ಮತಃ॥1,47.20॥ 
ಪಾರಸಾದಾನಾಂ ಚ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಮಾನ್ಂ ಯೀನಿಂ ಚ ಮಾನ್ತಃ| 

ವ್ೈರಾಜಃ ಪುಷ್ಾಕ್ಾಖ್ಯಶಾ ಕ್್ೈಲಾಸ್ ೀ ಮಾಲ್ಲಕ್ಾಹವಯಃ॥1,47.21॥ 
ರ್ತರವಿಷ್ಟಪಂ ಚ ಪಞ್ೈತ್ೀ ಪಾರಸಾದಾಃ ಸವಾಯೀನ್ಯಃ| 

ಪರಥಮಶಾತತರಶ್್ ರೀ ಹಿ ದಿವರ್ತೀಯಸತು ತದಾಯತಃ॥1,47.22॥ 
ವೃತ್ ುೀ ವೃತಾುಯತಶಾಾನ್ ಯೀಽಷಾಟಶರಶ್ಾೀಹ ಚ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಏತ್ೀಭಯ ಏವ ಸಮ ಭತಾಃ ಪಾರಸಾದಾಃ ಸತಮನ್ ೀಹರಾಃ॥1,47.23॥ 
ಸವಾಪರಕೃರ್ತಭ ತ್ೀಭಯಶಾತಾವರಿಂಶತುಥ್ೈವ ಚ| 

ಮೀರತಶಾ ಮನ್ದರಶ್ೈವ ವಿಮಾನ್ಶಾ ತಥಾಪರಃ॥1,47.24॥ 
ಭದ್ರಕಃ ಸವಾತಾ ಭದ್ ರೀ ರತಚಕ್್ ೀ ನ್ನ್ದನ್ಸುಥಾ| 

ನ್ನಿದವಧ್ಾನ್ಸಞ್ಜಞಶಾ ಶ್ರೀವತ್ಶಾ ನ್ವ್ೀತಯಮಿೀ॥1,47.25॥ 
ಚತತರಶಾರಃ ಸಮತದ್ ಭತಾ ವ್ೈರಾಜಾದಿರ್ತ ಗಮಯತಾಮ್| 

ವಲಭೀ ಗೃಹರಾಜಶಾ ಶಾ ಲಾಗೃಹಂ ಚ ಮನಿದರಮ್॥1,47.26॥ 
ವಿಮಾನ್ಂ ಚ ತಥಾ ಬರಹಮಮನಿದರಂ ಭವನ್ಂ ತಥಾ| 

ಉತುಮಭಂ ಶ್ಬಕ್ಾ ವ್ೀಶಮ ನ್ವ್ೈತ್ೀ ಪುಷ್ಾಕ್್ ೀದ್ಭವಾಃ॥1,47.27॥ 
ವಲಯೀ ದ್ತನ್ತದಭಃ ಪದ್ ೋ ಮಹಾಪದ್ಮಸುಥಾಪರಃ| 

ಮತಕತಲ್ಲೀ ಚಾಸಯ ಉಷಣೀಷೀ ಶಙ್ಖ್ಶಾ ಕಲಶಸುಥಾ॥1,47.28॥ 
ಗತವಾವೃಕ್ಷಸುಥಾನ್ಯಶಾ ವೃತಾುಃ ಕ್್ೈಲಾಸಸಮಭವಾಃ| 

ಗಜ್ ೀಽಥ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ಹಂಸ್ ೀ ಗರತಡಃ ಸ್ತಂಹನಾಮಕಃ॥1,47.29॥ 
ಭ ಮತಖ್ ೀ ಭ ಧ್ರಶ್ೈವ ಶ್ರೀಜಯಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಧ್ರಃ| 

ವೃತಾುಯತಾಃ ಸಮತದ್ ಭತಾ ನ್ವ್ೈತ್ೀ ಮಣಿಕ್ಾಹವರ್ಾತ್॥1,47.30॥ 
ವಜರಂ ಚಕರಂ ತಥಾನ್ಯಚಾ ಮತಷಟಕಂ ವಭತರಸಞ ಜ್ಞತಮ್| 

ವಕರಃ ಸವಸ್ತುಕಖ್ಡೌು ಚ ಗದಾ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷ ಏವ ಚ॥1,47.31॥ 
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ವಿಜಯೀ ನಾಮತಃ ಶ್ವೀತಸ್ತರವಿಷಟಪಸಮತದ್ಭವಾಃ| 

ರ್ತರಕ್್ ೀಣಂ ಪದ್ಮಮಧ್್ೀಾನ್ತದಶಾತತಷ್ ೆೀಣಂ ದಿವರಷ್ಟಕಮ್॥1,47.32॥ 
ಯತರ ತತರ ವಿಧ್ಾತವಯಂ ಸಂಸಾಿನ್ಂ ಮಣಾಪಸಯ ತತ| 

ರಾಜಯಂ ಚ ವಿಭವಶ್ೈವಃ ಹಾಯಯತವಾದ್ವಾನ್ಮೀವ ಚ॥1,47.33॥ 
ಪುತರಲಾಭಃ ಸ್ತರಯಃ ಪುಷಟಸ್ತರಕ್್ ೀಣಾದಿಕರಮಾದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಕತರ್ಾಾದ್ಧಜಾದಿಕಂ ಖಾಯತದಾವರಿ ಗಭಾಗೃಹಂ ತಥಾ॥1,47.34॥ 
ಮಣಾಡಪಃ ಸಮಸಙ್ಕ್ಯಭಗತಾಣಿತಃ ಸ ತರಕಸುಥಾ| 

ಮಣಾಪಸಯ ಚತತಥಾಾಂಶಾದ್ಭದ್ರಃ ಕ್ಾಯೀಾ ವಿಜಾನ್ತಾ॥1,47.35॥ 
ಸಾಧ್ಾಾಗವಾಕ್ಷಕ್್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ನಿಗಾವಾಕ್ಷ್ ೀಽಥ ವಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಸಾಧ್ಾಭರ್ತುಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಭರ್ತಮಾನ್ೀನ್ ವಾ ಪುನ್ಃ॥1,47.36॥ 
ಭತ್ುೀದ್ವೈಾಗತಣಯತ್ ೀ ವಾಪ ಕತಾವಾಯ ಮಣಾಪಾಃ ಕರಚಿತ್| 

ಪಾರಸಾದ್ೀ ಮಞ್ಾರಿೀ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಚಿತಾರ ವಿಷ್ಮಭ ಮಿಕ್ಾ॥1,47.37॥ 
ಪರಿಮಾಣವಿರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ರ್ೀಖಾವ್ೈಷ್ಮಯಭ ಷತಾ| 

ಆಧ್ಾರಸತು ಚತತಧ್ಾಾರಶಾತತಮಾಣಾಪಶ್್ ೀಭತಃ॥1,47.38॥ 
ಶತಶೃಙ್ಖುಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಮೀರತಃ ಪಾರಸಾದ್ ಉತುಮಃ| 

ಮಣಾಪಾಸುಸಯ ಕತಾವಾಯ ಭದ್ೈಸ್ತರಭರಲಙ್ಖೃತಾಃ॥1,47.39॥ 
ಘಚನಾಕ್ಾರಮಾನಾನಾಂ ಭನಾನಭನಾನ ಭವನಿು ತ್ೀ| 

ಕಯನ್ ುೀ ಯೀಷ್ತ ಚಾಧ್ಾರಾ ನಿರಾಧ್ಾರಾಶಾ ಕ್್ೀಚನ್॥1,47.40॥ 
ಪರರ್ತಚಾನ್ದಕಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪಾರಸಾದಾಃ ಸಮಭವನಿು ತ್ೀ| 

ಅನ್ ಯೀನಾಯಸಙ್ಖೆರಾಸ್ುೀಷಾಂ ಘಟ್ನಾನಾಮಭ್ೀದ್ತಃ॥1,47.41॥ 
ದ್ೀವತಾನಾಂ ವಿಶ್ೀಷಾಯ ಪಾರಸಾದಾ ಬಹವಃ ಸೃತಾಃ| 

ಪಾರಸಾದ್ೀ ನಿಯರ್ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀವತಾನಾಂ ಸವಯಮತಭವಾಮ್॥1,47.42॥ 
ತಾನ್ೀವ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಚ ಪೂವಾಮಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಚತತರಶಾರಯತಾಸುತರ ಚತತಷ್ ೆೀಣಸಮನಿವತಾಃ॥1,47.43॥ 
ಚನ್ದರಶಾಲಾನಿವತಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಭ್ೀರಿೀಶ್ಖ್ರಸಂಯತತಾ| 

ಪುರತ್ ೀ ವಾಹನಾನಾಂ ಚ ಕತಾವಾಯ ಲಗನ(ಘು) ಮಣಾಪಾಃ॥1,47.44॥ 
ನಾಟ್ಯಶಾಲಾ ಚ ಕತಾವಾಯ ದಾವರದ್ೀಶಸಮಾಶರರ್ಾ| 

ಪರಸಾದ್ೀ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಾಾ ದಿಕ್ಷತ ವಿದಿಕ್ಷಾಪ॥1,47.45॥ 
ದಾವರಪಾಲಾಶಾ ಕತಾವಾಯ ಮತಖಾಯ ಗತಾವ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಕಞ ಾ್ದ್ದ್ ರತಃ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಮಠಾಸುತ್ ರೀಪಜಿೀವಿನಾಮ್॥1,47.46॥ 
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ಪಾರವೃತಾ ಜಗರ್ತೀ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಫಲಪುಷ್ಾಜಲಾನಿವತಾ| 
ಪರಸಾದ್ೀಷ್ತ ಸತರಾಂಸಾಿಪಯ ಪೂಜಾಭಃ ಪೂಜಯೀನ್ನರಃ| 

ವಾಸತದ್ೀವಃ ಸವಾದ್ೀವಃ ಸವಾಭಾಕುದ್ುೃಹಾದಿಕೃತ್॥1,47.47॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶ್ೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಪಾರಸಾದ್ಲ್ಲಙ್ಖುಮಣಾಪಾದಿಲಕ್ಷಣನಿರ ಪಣಂನಾಮ 

ಸಪುಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,47[47]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-48॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರರ್ತಷಾಠಂ ಸವಾದ್ೀವಾನಾಂ ಸಙ್ಷೀಪ್ೀಣ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಸತರ್ತಥಾಯದೌ ಸತರಮಾಯಂ ಚ ಪರರ್ತಷಾಠಂ ಕ್ಾರಯೀದ್ತುರತಃ॥1,48.1॥ 
ಋರ್ತವಗಿಭಃ ಸಹ ಚಾಚಾಯಾಂ ವರಯೀನ್ಮಧ್ಯದ್ೀಶಗಮ್| 

ಸವಶಾಖ್ ೀಕುವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಅಥ ವಾ ಪರಣವ್ೀನ್ ತತ॥1,48.2॥ 
ಪಞ್ಾಭಬಾಹತಭವಾಾಥ ಕತರ್ಾಾತಾಾದಾಯಘಯಾಮೀವ ಚ| 

ಮತದಿರಕ್ಾಭಸುಥಾ ವಸ್ರೈಗಾನ್ಧಮಾಲಾಯನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಃ॥1,48.3॥ 
ಮನ್ರನಾಯಸಂ ಗತರತಃ ಕೃತಾವ ತತಃ ಕಮಾ ಸಮಾರಭ್ೀತ್| 

ಪಾರಸಾದ್ಸಾಯಗರತಃ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಣಾಪಂ ದ್ಶಹಸುಕಮ್॥1,48.4॥ 
ಕತರ್ಾಾದಾದಾದ್ಶಹಸುಂ ವಾ ಸುಮಭೈಃ ಷ್ ೀಡಶಭಯತಾತಮ್| 

ಧ್ವಜಾಷ್ಟಕ್್ೈಶಾತತಹಾಸಾುಂ ಮಧ್್ಯೀ ವ್ೀದಿಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,48.5॥ 
ನ್ದಿೀಸಙ್ಖುಮರ್ತೀರಾತಾಿಂ ವಾಲತಕ್ಾಂ ತತರ ದಾಪಯೀತ್| 

ಚತತರಶರಂ ಕ್ಾಮತಾಕ್ಾಭಂ ವತತಾಲಂ ಕಮಲಾಕೃರ್ತ॥1,48.6॥ 
ಪೂವಾಾದಿತಃ ಸಮಾರಭಯ ಕತಾವಯಂ ಕತಣಾಪಞ್ಾಕಮ್| 

ಅಥವಾ ಚತತರಶಾರಣಿ ಸವಾಾಣ್ಯೀತಾನಿ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,48.7॥ 
ಶಾನಿುಕಮಿಾಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸವಾಕ್ಾಮಾಥಾಸ್ತದ್ಧಯೀ| 

ಶ್ರಃ ಸಾಿನ್ೀ ತತ ದ್ೀವಸಯ ಆಚಾಯೀಾ ಹ್ ೀಮಮಾಚರ್ೀತ್॥1,48.8॥ 
ಐಶಾನಾಯಂ ಕ್್ೀಚಿದಿಚಾನಿು ಉಪಲ್ಲಪಾಯವನಿಂ ಶತಭಾಮ್| 

ದಾವರಾಣಿ ಚ್ೈವ ಚತಾವರಿ ಕೃತಾವ ವ್ೈ ತ್ ೀರಣಾನಿುಕ್್ೀ॥1,48.9॥ 
ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್್ ೀದ್ತಮ್ರಾಶವತಿಬ್ೈಲವಪಾಲಾಶಖಾದಿರಾಃ| 

ತ್ ೀರಣಾಃ ಪಞ್ಾಹಸಾುಶಾ ವಸರಪುಷಾಾದ್ಯಲಙ್ಖೃತಾಃ॥1,48.10॥ 
ನಿಖ್ನ್ೀದ್ಧಸುಮೀಕಕಂ ಚತಾವರಶಾತತರ್ ೀ ದಿಶಃ| 

ಪೂವಾದಾವರ್ೀ ಮೃಗ್ೀನ್ದರಂ ತತ ಹಯರಾಜಂ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥1,48.11॥ 
ಪಶ್ಾಮೀ ಗ್ ೀಪರ್ತನಾಾಮ ಸತರಶಾದ್ ಾಲಮತತುರ್ೀ| 

ಅಗಿನಮಿೀಲ್ೀರ್ತ ಹಿ ಮನ್ರೀಣ ಪರಥಮಂ ಪೂವಾತ್ ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,48.12॥ 
ಈಷ್ೀತ್ವೀರ್ತಹಿ ಮನ್ರೀಣ ದ್ಕ್ಷಿಣಸಾಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಕಮ್| 

ಅಗಾನರ್ಾಹಿಮನ್ರೀಣ ಪಶ್ಾಮಸಾಯಂ ತೃರ್ತೀಯಕಮ್॥1,48.13॥ 
ಶನ್ ನೀದ್ೀವಿೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಉತುರಸಾಯಂ ಚತತಥಾಕಮ್| 

ಪೂವ್ೀಾ ಅಮತ್ದ್ವತಾೆರ್ಾಾ ಆಗ್ ನೀರ್ಾಯಂ ಧ್ ಮರ ಪಣಿೀ॥1,48.14॥ 
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ರ್ಾಮಾಯಂ ವ್ೈ ಕೃಷ್ಣರ ಪಾ ತತ ನ್ೈರೃತಾಯ ಶಾಯಮಲಾ (ಧ್ ಸರಾ) ಭವ್ೀತ್| 

ವಾರತಣಾಯಂ ಪಾಣತಾರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಾಯವಾಯಂ ಪೀತವಣಿಾಕ್ಾ॥1,48.15॥ 
ಉತುರ್ೀ ರಕುವಣಾಾ ತತ ಶತಕ್್ಿೀಶ್ೀ ಚ ಪತಾಕಕ್ಾ| 

ಬಹತರ ಪಾ ತಥಾ ಮಧ್್ಯೀ ಇನ್ದರವಿದ್ಯೀರ್ತ ಪೂವಾಕ್್ೀ॥1,48.16॥ 
ಆಗಿನಂ ಸಂಸತಪುಮನ್ರೀಣ ಯರ್ೀನಾಗ್ೀರ್ತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ| 

ಪೂಜಾಯ ರಕ್ಷ್ ೀಹನ್ ೀವ್ೀರ್ತ ಪಶ್ಾಮೀ ಉತುರ್ೀಽಪ ಚ॥1,48.17॥ 
ವಾತ ಇತಯಭಷಚಾಯಥ ಆಪಾಯಯಸ್ವೀರ್ತ ಚ್ ೀತುರ್ೀ| 

ತಮಿೀಶಾನ್ಮತಶ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀನ್ತಾಕ್್ೀರ್ತ ಮಧ್ಯಮೀ॥1,48.18॥ 
ಕಲಶೌ ತತ ತತ್ ೀ ದೌವದೌವ ನಿವ್ೀಶೌಯ ತ್ ೀರಣಾನಿುಕ್್ೀ| 

ವಸರಯತಗಮಸಮಾಯತಕ್ಾುಶಾನ್ದನಾದ್ಯೈಃ ಸವಲಙ್ಖೃತಾಃ॥1,48.19॥ 
ಪುಷ್ಾೈವಿಾತಾನ್ೈಬಾಹತಲ್ೈರಾದಿವಣಾಾಭಮನಿರತಾಃ| 

ದಿಕ್ಾಾಲಾಶಾ ತತಃ ಪೂಜಾಯಃ ಶಾಸರದ್ೃಷ್ಟೀನ್ ಕಮಾಣಾ॥1,48.20॥ 
ತಾರತಾರಮಿನ್ದರಭನ್ರೀಣ ಅಗಿನಮ ಾಧ್್ೀಾರ್ತ ಚಾಪರ್ೀ| 

ಅಸ್ತಮನ್ವೃಕ್ಷ ಇತಂ ಚ್ೈವ ಪರಚಾರಿೀರ್ತ ಪರಾ ಸೃತಾ॥1,48.21॥ 
ಕಞ ಾ್ೀದ್ಧ್ಾತತ ಆಚತಾವಭತಾವದ್ೀರ್ತ ಚ ಸಪುಮಿೀ| 

ಇಮಾರತದ್ರೀರ್ತ ದಿಕ್ಾಯಲಾನ್ ಾಜಯಿತಾವ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥1,48.22॥ 
ಹ್ ೀಮದ್ರವಾಯಣಿ ವಾಯವ್ಯೀ ಕತರ್ಾಾತ್ ್ೀಪಸೆರಾಣಿ ಚ| 

ಶಙ್ಕ್ಞ್ಜಾಸ್ ರೀದಿತಾಞ ಾ್ಾೀತಾನ್ನೀತಾರಭಾಯಂ ವಿನ್ಯಸ್ೀದ್ತುರತಃ॥1,48.23॥ 
ಆಲ್ ೀಕನ್ೀನ್ ದ್ರವಾಯಣಿ ಶತದಿಧಂ ರ್ಾನಿು ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ತದೃದ್ರ್ಾದಿೀನಿ ಚಾಙ್ಕುನಿ ವಾಯಹೃರ್ತಪರಣವ್ೀನ್ ಚ॥1,48.24॥ 
ಅಸರಂ ಚ್ೈವ ಸಮಸಾುನಾಂ ನಾಯಸ್ ೀಽಯಂ ಸವಾಕ್ಾಮಿಕಃ| 

ಅಕ್ಷತಾನಿವಷ್ಟರಂ ಚ್ೈವ ಅಸ್ರೀಣ್ೈವಾಭಮನಿರತಾನ್॥1,48.25॥ 
ವಿಷ್ಟರ್ೀಣ ಸಾೃಶ್ೀದ್ತದವಾಯನಾಯಗಮಣಾಪಸಮಭೃತಾನ್| 

ಅಕ್ಷತಾನಿವಕರ್ೀತಾಶಾಾದ್ಸರಪೂತಾನ್್ಮನ್ುತಃ॥1,48.26॥ 
ಶಕರೀಂ ದಿಶಮಥಾರಭಯ ರ್ಾವದಿೀಶಾನ್ಗ್ ೀಚರಮ್| 

ಅವಕೀರ್ಾಾಕ್ಷತಾನ್್ಾಂವಾಂಲ್ಿೀಪಯೀನ್ಮಣಾಪಂ ತತಃ॥1,48.27॥ 
ಗನಾಧದ್ಯೈರಘಯಾಪಾತ್ರೀ ಚ ಮನ್ರಗಾರಮಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ತುರತಃ| 

ತ್ೀನಾಘಯಾಪಾತರತ್ ೀಯೀನ್ ಪರೀಕ್ಷಯೀದಾಯಗಮಣಾಪಮ್॥1,48.28॥ 
ಪರರ್ತಷಾಠ ಯಸಯ ದ್ೀವಸಯ ತದಾಖ್ಯಂ ಕಲಶಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಐಶಾನಾಯಂ ಪೂಜಯೀದಾಯಮಯೀ ಅಸ್ರೀಣ್ೈವ ಚ ಬಧ್ಾನಿೀಮ್॥1,48.29॥ 
ಕಲಶಂ ವಧ್ಾನಿೀಂ ಚ್ೈವ ಗರಹಾನಾವಸ್ ುತೀಷ್ಾರ್ತಂ ತಥಾ| 

ಆಸನ್ೀತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಪರಣವಾಖ್ಯಂ ಜಪ್ೀದ್ತುರತಃ॥1,48.30॥ 
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ಸ ತರಗಿರೀವಂ ರತನಗಭಾಂ ವಸರಯತಗ್ೋನ್ ವ್ೀಷಟತಮ್| 

ಸವೌಾಷ್ಧಿೀಗನ್ಧಲ್ಲಪುಂ ಪೂಜಯೀತೆಲಶಂ ಗತರತಃ॥1,48.31॥ 
ದ್ೀವಸತು ಕಲಶ್ೀ ಪೂಜ್ ಯೀ ವಧ್ಾನಾಯ ವಸರಮತತುಮಮ್| 

ವಧ್ಾನಾಯ ತತ ಸಮಾಯತಕುಂ ಕಲಶಂ ಭಾರಮಯೀದ್ನ್ತ॥1,48.32॥ 
ವಧ್ಾನಿೀಧ್ಾರರ್ಾ ಸ್ತಞ್ಾನ್ನಗರತ್ ೀ ಧ್ಾರಯೀತುತಃ| 

ಅಭಯಚಯಾ ವಧ್ಾನಿೀಕತಮಭಂ ಸಿಣಿಾಲ್ೀ ದ್ೀವಮಚಾಯೀತ್॥1,48.33॥ 
ಘಟ್ಂ ಚಾವಾಹಯ ವಾಯವಾಯಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವೀರ್ತ ಸದ್ುಣಮ್| 

ದ್ೀವಮಿೀಶಾನ್ಕ್್ ೀಣ್ೀ ತತ ಜಪ್ೀದಾವಸ್ ುೀಷ್ಾರ್ತಂ ಬತಧ್ಃ॥1,48.34॥ 
ವಾಸ್ ುೀಷ್ಾರ್ತೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ವಾಸತುದ್ ೀಷ್ ೀಪಶಾನ್ುಯೀ| 

ಕತಮಭಸಯ ಪೂವಾತ್ ೀ ಭ ತಂ ಗಣದ್ೀವಂ ಬಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್॥1,48.35॥ 
ಪಠ್ೀದಿರ್ತ ಚ ವಿದಾಯಶಾ ಕತರ್ಾಾದಾಲಮಭನ್ಂ ಬತಧ್ಃ| 

ಯೀಗ್ೀಯೀಗ್ೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣಾಸುರಣಂ ಶಾದ್ವಲ್ೈಃ ಕತಶ್ೈಃ॥1,48.36॥ 
ಋರ್ತವಗಿಭಃ ಸಾಧ್ಾಮಾಚಾಯಾಃ ಸಾನನ್ಪೀಠ್ೀ ಗತರತಸುದಾ| 

ವಿವಿಧ್್ೈಬರಾಹಮಘ ೀಷ್ೈಶಾ ಪುಣಾಯಹಜಯಮಙ್ಖುಲ್ೈಃ॥1,48.37॥ 
ಕೃತಾವ ಬರಹಮರಥ್ೀ ದ್ೀವಂ ಪರರ್ತಷ್ಠನಿು ತತ್ ೀ ದಿವಜಾಃ| 

ಐಶಾನಾಯಮಾನ್ಯೀರ್ತಾೀಠಮಣಾಪ್ೀ ವಿನ್ಯಸ್ೀದ್ತುರತಃ॥1,48.38॥ 
ಭದ್ರಙ್ಖೆಣ್ೀಾತಯಥ ಸಾನತಾವ ಸ ತರವಲೆಲಜ್ೀನ್ ತತ| 

ಸಂಸಾನಪಯ ಲಕ್ಷಣ್ ೀದಾಧರಂ ಕತರ್ಾಾತ ುರ್ಾಾದಿ (ದ್ ರಾಭ) ವಾದ್ನ್ೈಃ॥1,48.39॥ 
ಮಧ್ತಸಪಾಃ ಸಮಾಯತಕುಂ ಕ್ಾಂಸ್ಯೀ ವಾ ತಾಮರಭಾಜನ್ೀ| 

ಅಕ್ಷಿಣಿೀ ಚಾಞ್ಜಯೀಚಾಾಸಯ ಸತವಣಾಸಯ ಶಲಾಕರ್ಾ॥1,48.40॥ 
ಅಗಿನಜ್ ಯೀಾರ್ತೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ನ್ೀತ್ ರೀದಾವಟ್ಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಲಕ್ಷಣ್ೀ ಕರಯಮಾಣ್ೀ ತತ ನಾಮೈಕಂ ಸಾಿಪಕ್್ ೀ ವ(ದ್) ದ್ೀತ್॥1,48.41॥ 
ಇಮಮೀಗಙ ು್ೀಮನ್ರೀಣ ನ್ೀತರಯೀಃ ಶ್ೀತಲಕರರ್ಾ| 

ಅಗಿನಮ ಾಧ್್ೀಾರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ದ್ದಾಯದ್ವಲ್ಲೋ ಕಮೃರ್ತುಕ್ಾಮ್॥1,48.42॥ 
ಬಲ್ ವೀದ್ತಮ್ರಮಶವತಿಂ ವಟ್ಂ ಪಾಲಾಶಮೀವ ಚ| 

ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞ್ೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ದ್ದಾಯತಾಞ್ಾಕಷಾಯಕಮ್॥1,48.43॥ 
ಪಞ್ಾಗವಯಂ ಸಾನಪಯೀಚಾ ಸಹದ್ೀವಾಯದಿ ಭಸುತಃ| 

ಸಹದ್ೀವಿೀ ಬಲಾ ಚ್ೈವ ಶತಮ ಲ್ಲೀ ಶತಾವರಿೀ॥1,48.44॥ 
ಕತಮಾರಿೀ ಚ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ಸ್ತಂಹಿೀ ವಾಯಘರೀ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ರ್ಾ ಓಷ್ಧಿೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಸಾನನ್ರ್ೀಷ್ಧಿಮಜಜಲ್ೈಃ॥1,48.45॥ 
ರ್ಾಃ ಫಲ್ಲನಿೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಫಲಸಾನನ್ಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ದ್ತರಪದಾದಿವ್ೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಕ್ಾಯಾಮತದ್ವತಾನ್ಂ ಬತಧ್್ೈಃ॥1,48.46॥ 
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ಕಲಶ್ೀಷ್ತ ಚ ವಿನ್ಯಸಯ ಉತುರಾದಿಷ್ವನ್ತಕರಮಾತ್| 

ರತಾನನಿ ಚ್ೈವ ಧ್ಾನಾಯನಿ ಓಷ್ಧಿೀಂ ಶತಪುಷಾಕ್ಾಮ್॥1,48.47॥ 
ಸಮತದಾರಂಶ್ೈವ ವಿನ್ಯಸಯ ಚತತರಶಾತತರ್ ೀ ದಿಶಃ| 

ಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ಧಿ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಸಯ ಘಘತ್ ೀದ್ಸ್ಯೀರ್ತ ವಾ ಪುನ್ಃ॥1,48.48॥ 
ಆಪಾಯಯಸವ ದ್ಧಿಕ್ಾರವಣೀ ರ್ಾ ಔಷ್ಧಿೀರಿರ್ತೀರ್ತ ಚ| 

ತ್ೀಜ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಚ ಮನ್ರೈಶಾ ಕತಮಭಂ ಚ್ೈವಾಭಮನ್ರಯೀತ್॥1,48.49॥ 
ಸಮತದಾರಖ್ಯೈಶಾತತಭಾಶಾ ಸಾನಪಯೀತೆಲಶ್ೈಃ ಪುನ್ಃ| 

ಸಾನತಶ್ೈವ ಸತವ್ೀಷ್ಶಾ ಧ್ ಪೀ ದ್ೀಯಶಾ ಗತಗತುಲತಃ॥1,48.50॥ 
ಅಭಷ್ೀಕ್ಾಯ ಕತಮಭೀಷ್ತ ತತುರ್ತುೀಥಾಾನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ಾನಿ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಸರಿತಃ ಸಾಗರಾಸುಥಾ॥1,48.51॥ 
ರ್ಾ ಓಷ್ಧಿೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಕತಮಭಂ ಚ್ೈವಾಭಮನ್ರಯೀತ್| 

ತ್ೀನ್ ತ್ ೀಯೀನ್ ಯಃ ಸಾನರ್ಾತ್ ಮತಚ್ಯೀತ್ವಾಪಾತಕ್್ೈಃ॥1,48.52॥ 
ಅಭಷಚಯ ಸಮತದ್ೈಶಾ ತವಘಯಾಂ ದ್ದಾಯತುತಃ ಪುನ್ಃ| 

ಗನ್ಧದಾವರ್ೀರ್ತ ಗನ್ಧಂ ಚ ನಾಯಸಂ ವ್ೈ ವ್ೀದ್ಮನ್ರಕ್್ೈಃ॥1,48.53॥ 
ಸವಶಾಸರವಿಹಿತ್ೈಃ ಪಾರಪ್ೈಯತಾವಂವಸ್ರೀರ್ತ ವಸರಕಮ್| 

ಕವಿಹಾವಿರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಆನ್ಯೀನ್ಮಣಾಪಂ ಶತಭಮ್॥1,48.54॥ 
ಶಮಭವಾಯೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಶರ್ಾಯರ್ಾಂ ವಿನಿವ್ೀಶಯೀತ್| 

ವಿಶವತಶಾಕ್ಷತಮಾನ್ರೀಣ ಕತರ್ಾಾತ್ಕಲನಿಷ್ೆಲಮ್॥1,48.55॥ 
ಸ್ತಿತಾವ ಚ್ೈವ ಪರ್ೀ ತತ್ುಾೀ ಮನ್ರನಾಯಸಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಸವಶಾಸರವಿಹಿತ್ ೀ ಮನ್ ರೀ ನಾಯಸಸುಸ್ತಮಂಸುಥ್ ೀದಿತಃ॥1,48.56॥ 
ವಸ್ರೀಣಾಚಾಾದ್ಯಿತಾವ ತತ ಪೂಜನಿೀಯಃ ಸವಭಾವತಃ| 

ಯಥಾಶಾಸರಂ ನಿವ್ೀದಾಯನಿ ಪಾದ್ಮ ಲ್ೀ ತತ ದಾಪಯೀತ್॥1,48.57॥ 
ಅಥ ಪರಣವಸಂಯತಕುಂ ವಸರಯತಗ್ೋನ್ ವ್ೀಷಟತಮ್| 

ಕಲಶಂ ಸಹಿರಣಯಂ ಚ ಶ್ರಃ ಸಾಿನ್ೀ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥1,48.58॥ 
ಸ್ತಿತಾವ ಕತಣಾಸಮಿೀಪ್ೀಽಥ ಅಗ್ನೀಃ ಸಾಪಿನ್ಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸವಶಾಸರವಿಹಿತ್ೈಮಾನ್ರೈವ್ೀಾದ್ ೀಕ್್ೈವಾಾಥ ವಾ ಗತರತಃ॥1,48.59॥ 
ಶ್ರೀಸ ಕುಂ ಪಾವಮಾನ್ಯಂ ಚ ವಾಸದಾಮಯಸವಾಜಿನ್ಮ್| 

ವೃಷಾಕಪಂ ಚ ಮಿತರಂ ಬಹವಚಃ ಪೂವಾತ್ ೀ ಜಪ್ೀತ್॥1,48.60॥ 
ರತದ್ರಂ ಪುರತಷ್ಸ ಕುಂ ಚ ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಧ್ಾಯಯಂ ಚ ಶತಕರಯಮ್| 

ಬರಹಾಮಣಂ ಪತೃಮೈತರಂ ಚ ಅಧ್ವಯತಾದ್ಾಕ್ಷಿಣ್ೀ ಜಪ್ೀತ್॥1,48.61॥ 
ವ್ೀದ್ವರತಂ ವಾಮದ್ೀವಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಸಾಮ ರಥನ್ುರಮ್| 

ಭ್ೀರತಣಾಾನಿ ಚ ಸಾಮಾನಿ ಛನ್ ದೀಗಃ ಪಶ್ಾಮೀ ಜಪ್ೀತ್॥1,48.62॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 141 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಥವಾಶ್ರಸಂ ಚ್ೈವ ಕತಮಭಸ ಕುಮಥವಾಣಃ| 

ನಿೀಲರತದಾರಂಶಾ ಮೈತರಂ ಚ ಅಥವಾಶ್್ ಾೀತುರ್ೀ ಜಪ್ೀತ್॥1,48.63॥ 
ಕತಣಾಂ ಚಾಸ್ರೀಣ ಸರ್ರೀಕ್ಷಯ ಆಚಾಯಾಸತು ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ಶರಾವ್ೀ ವಾ ಯಥಾವಿಭವತ್ ೀಽಪ ವಾ॥1,48.64॥ 
ಜಾತವ್ೀದ್ಸಮಾನಿೀಯ ಅಗರತಸುಂ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್| 

ಅಸ್ರೀಣ ಜಾವಲಯೀದ್ವಹಿನಂ ಕವಚ್ೀನ್ ತತ ವ್ೀಷ್ಟಯೀತ್॥1,48.65॥ 
ಅಮೃರ್ತೀಕೃತಯ ತಂ ಪಶಾಾನ್ಮನ್ರೈಃ ಸವ್ೈಾಶಾ ದ್ೀಶ್ಕಃ| 

ಪಾತರಂ ಗೃಹಯ ಕರಾಭಾಯಂ ಚ ಕತಣಾಂ ಭಾರಮಯ ತತಃ ಪುನ್ಃ॥1,48.66॥ 
ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀನ್ ತತ ಯೀಗ್ೀನ್ ಪರಂ ತ್ೀಜಸತು ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಸಾಿಪಯೀದ್್ರಹಮ ಪರಣಿೀತಾಞ್್ ಾೀತುರ್ೀಣ ತತ॥1,48.67॥ 
ಸಾಧ್ಾರಣ್ೀನ್ ಮನ್ರೀಣ ಸವಸ ತರವಿಹಿತ್ೀನ್ ವಾ| 

ದಿಕ್ಷತದಿಕ್ಷತ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯತಾರಿಧಿಂ ವಿಷ್ಟರ್ೈಃ ಸಹ॥1,48.68॥ 
ಬರಹಮವಿಷ್ತಣಹರ್ೀಶಾನಾಃ ಪೂಜಾಯಃ ಸಾಧ್ಾರಣ್ೀನ್ ತತ| 

ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಸಾಿಪಯೀದ್ವಹಿನಂ ದ್ಭ್ೈಾಶಾ ಪರಿವ್ೀಷಟತಮ್॥1,48.69॥ 
ದ್ಭಾತ್ ೀಯೀನ್ ಸಂಸಾೃಷ್ ಟೀ ಮನ್ರಹಿೀನ್ ೀಽಪ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಪಾರಗಗ್ೈರತದ್ಗಗ್ೈಶಾ ಪರತಯಗಗ್ೈರಖ್ಣಿಾತ್ೈಃ॥1,48.70॥ 
ವಿತತ್ೈವ್ೀಾಷಟತ್ ೀ ವಹಿನಃ ಸವಯಂ ಸಾನಿನಧ್ಯಮಾವರಜ್ೀತ್| 

ಅಗ್ನೀಸತು ರಕ್ಷಣಾಥಾಾಯ ಯದ್ತಕುಂ ಕಮಾ ನ್ರವಿತ್॥1,48.71॥ 
ಆಚಾರ್ಾಾಃ ಕ್್ೀಚಿದಿಚಾನಿು ಜಾತಕಮಾಾದ್ಯನ್ನ್ುರಮ್| 

ಪವಿತರಂ ತತ ತತಃ ಕೃತಾವ ಕತರ್ಾಾದಾಜಯಸಯ ಸಂಸೃರ್ತಮ್॥1,48.72॥ 
ಆಚಾಯೀಾಽಥ ನಿರಿೀಕ್ಷಾಯಪ ನಿೀರಾಜಯಮಭಮನಿರತಮ್| 

ಆಜಯಭಾಗಾಭಘಾರಾನ್ುಮವ್ೀಕ್ಷ್ೀತಾಜಯಸ್ತದ್ಧಯೀ॥1,48.73॥ 
ಪಞ್ಾಪಞ್ಜಾಹತರ್ತೀಹತಾತಾವ ಆಜ್ಯೀನ್ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಗಭಾಾಧ್ಾನಾದಿತಸಾುವದಾಯವದೌುದಾನಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,48.74॥ 
ಸವಶಾಸರವಿಹಿತ್ೈಮಾನ್ರೈಃ ಪರಣವ್ೀನಾಥ ಹ್ ೀಮಯೀತ್| 

ತತಃ ಪೂಣಾಾಹತರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ಪೂಣಾಾತ ಾಣಾಮನಾರ್ೀಥಃ॥1,48.75॥ 
ಏವಮತತಾಾದಿತ್ ೀ ವಹಿನಃ ಸವಾಕಮಾಸತ ಸ್ತದಿಧದ್ಃ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ್ ೀ ವಹಿನಂ ಕತಣ್ಾೀಷ್ತ ವಿಹರ್ೀತುಥಾ॥1,48.76॥ 
ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ಸವಮನ್ರೈಶಾ ತಥಾಹತರ್ತಶತಂಶತಮ್| 

ಪುಣಾಾಹತರ್ತಂ ಶತಸಾಯನ್ುೀ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ್ೈವ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,48.77॥ 
ಸಾವಮಾಹತರ್ತಮಥಾಜ್ಯೀಷ್ತ ಹ್ ೀತಾ ತತೆಲಶ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ದ್ೀವತಾಶ್ೈವ ಮನಾರಂಶಾ ತಥ್ೈವ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಮ್॥1,48.78॥ 
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ಆತಾಮನ್ಮೀಕತಃ ಕೃತಾವ ತತಃ ಪೂಣಾಾಂ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ನಿಷ್ೃಷ್ಯ ಬಹಿರಾಚಾಯೀಾ ದಿಕ್ಾಾಲಾನಾಂ ಬಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್॥1,48.79॥ 
ಭ ತಾನಾಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಗಾನಾಂ ಚ ಪರಯೀಗತಃ| 

ರ್ತಲಾಶಾ ಸಮಿಧ್ಶ್ೈವ ಹ್ ೀಮದ್ರವಯಂ ದ್ವಯಂ ಸೃತಮ್॥1,48.80॥ 
ಆಜಯಂ ತಯೀಃ ಸಹಕ್ಾರಿ ತತರಧ್ಾನ್ಂ ಯದ್ಙ್ಖೆ(ಕ್ಷ) ಯೀಃ| 

ಪರತಷ್ಸತಕುಂ ಪೂವ್ೀಾಣ್ೈವ ರತದ್ರಚ್ೈವ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥1,48.81॥ 
ಜ್ಯೀಷ್ಠಸಾಮ ಚ ಭಾರತಣಾಂ ತನ್ನರ್ಾಮಿೀರ್ತ ಪಶ್ಾಮೀ| 

ನಿೀಲರತದ್ ರೀ ಮಹಾಮನ್ರಃ ಕತಮಭಸ ಕುಮಥವಾಣಃ॥1,48.82॥ 
ಹತತಾವ ಸಹಸರಮೀಕ್್ೈಕಂ ದ್ೀವಂ ಶ್ರಸ್ತ ಕಲಾಯೀತ್| 

ಏವಂ ಮಧ್್ಯೀ ತಥಾ ಪಾದ್ೀ ಪೂಣಾಾಹತತಾಯ ತಥಾ ಪುನ್ಃ॥1,48.83॥ 
ಶ್ರಃ ಸಾಿನ್ೀಷ್ತ ಜತಹತರ್ಾದಾವಿಶ್ೀಚಾಾಪಯನ್ತಕರಮಾತ್| 

ವ್ೀದಾನಾಮಾದಿಮನ್ರೈವಾಾ ಮನ್ರೈವಾಾ ದ್ೀವನಾಮಭಃ॥1,48.84॥ 
ಸವಶಾಸರವಿಹಿತ್ೈವಾಾಪ ಗಾಯತಾರಯ ವಾಥ ತ್ೀ ದಿವಜಾಃ| 

ಗಾಯತಾರಯ ವಾಥವಾಚಾಯೀಾ ವಾಯಹೃರ್ತಪರಣವ್ೀನ್ ತತ॥1,48.85॥ 
ಏವಂ ಹ್ ೀಮವಿಧಿಂ ಕೃತಾವ ನ್ಯಸ್ೀನ್ಮನಾರಂಸತು ದ್ೀಶ್ಕಃ| 

ಚರಣಾವಗಿನಮಿೀಲೃಏ ತತ ಇಷ್ೀತ್ ವೀ ಗತಲಫಯೀಃ ಸ್ತಿತಾಃ॥1,48.86॥ 
ಅಗನ ಆರ್ಾಹಿ ಜಙ್್ ೀ ದ್ವೀ ಶನ್ ನೀದ್ೀವಿೀರ್ತ ಜಾನ್ತನಿೀ| 

ಬೃಹದ್ರಥನ್ುರ್ೀ ಊರ  ಉದ್ರ್ೀಷಾವರ್ತಲ್ ೀ (ಸಾವರ್ತನ್ ೀ) ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,48.87॥ 
ದಿೀಘಾಾಯತಷಾಟಾಯ ಹೃದ್ಯೀ ಶ್ರೀಶಾತ್ೀ ಗಲಕ್್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ತಾರತಾರಮಿನ್ದರಮತರಸ್ತ ನ್ೀತಾರಭಾಯಂ ತತ ರ್ತರಯಮ್ಕಮ್॥1,48.88॥ 
ಮ ಧ್ಾಾಭವ ತಥಾ ಮ ಧಿನಾ ಆಲಗಾನದ್ ಧೀಮಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಉತಾಿ ಪಯೀತುತ್ ೀ ದ್ೀವಮತರ್ತುಷ್ಠಬರಹಮಣಸಾತ್ೀ !॥1,48.89॥ 
ವ್ೀದ್ಪುಣಾಯಹಶಬ್ದೀನ್ ಪಾರಸಾದಾನಾಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಪಣಿಾಕ್ಾಲಮಭನ್ಂ ಕೃತಾವ ದ್ೀವಸಯತ್ವೀರ್ತ ಮನ್ರವಿತ್॥1,48.90॥ 
ದಿಕ್ಾಾ ಲಾನ್್ಹ ರತ್ನೈಶಾ ಧ್ಾತ ನ್ ೀಷ್ಧ್ಯಸುಥಾ| 

ಲೌಹಬೀಜಾನಿ ಸ್ತದಾಧನಿ ಪಶಾಾದ್ದೀವಂ ತತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,48.91॥ 
ನ್ ಗಭ್ೀಾ ಸಾಿಪಯೀದ್ದೀವಂ ನ್ ಗಭಾಂ ತತ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಈಷ್ನ್ಮಧ್ಯಂ ಪರಿತಯಜಯ ತತ್ ೀ ದ್ ೀಷಾಪಹಂ ತತ ತತ್॥1,48.92॥ 
ರ್ತಲಸಯ ತತಷ್ಮಾತರಂ ತತ ಉತುರಂ ಕಞ ಾ್ದಾನ್ಯೀತ್| 

ಓಂ ಸ್ತಿರ್ ೀ ಭವ ಶ್ವೀ ಭವ ಪರಜಾಭಯಶಾ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,48.93॥ 
ದ್ೀವಸಯ ತಾವ ಸವಿತತವಾಃ ಷ್ಡ್ ಭಯೀ ವ್ೈ ವಿನ್ಯಸ್ೀದ್ತುರತಃ| 

ತತುಾವಣಾಕಲಾಮಾತರಂ ಪರಜಾನಿ ಭತವನಾತಮಜ್ೀ॥1,48.94॥ 
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ಷ್ಡ್ ಭಯೀ ವಿನ್ಯಸಯ ಸ್ತದಾಧಥಾಂ ಧ್ತರವಾಥ್ೈಾರಭಮನ್ರಯೀತ್| 

ಸಮಾಾತಕಲಶ್ೀನ್ೈವ ಸಾನಪಯೀತತ್ಪರರ್ತಷಠತಮ್॥1,48.95॥ 
ದಿೀಪಧ್ ಪಸತಗನ್ಧೈಶಾ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯೈಶಾ ಪರಪೂಜಯೀತ್| 

ಅಘಯಾಂ ದ್ತಾುಾ ನ್ಮಸೃತಯ ತತ್ ೀ ದ್ೀವಂ ಕ್ಷಮಾಪಯೀತ್॥1,48.96॥ 
ಪಾತರಂ ವಸರಯತಗಂ ಛತರಂ ತಥಾ ದಿವಾಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಕಮ್| 

ಋರ್ತುಾಗಭಯಶಾ ಪರದಾತವಾಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಚ್ೈವ ಶಕುತಃ॥1,48.97॥ 
ಚತತಥೌಾ ಜತಹತರ್ಾತಾಶಾಾದ್ಯಜಮಾನ್ಃ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಆಹತರ್ತೀನಾಂ ಶತಂ ಹತತಾವ ತತಃ ಪೂಣಾಾಂ ಪರದಾಪಯೀತ್॥1,48.98॥ 
ನಿಷ್ೆರಮಯ ಬಹಿರಾಚಾಯೀಾ ದಿಕ್ಾಾಲಾನಾಂ ಬಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್| 

ಆಚಾಯಾಃ ಪುಷ್ಾಹಸುಸತು ಕ್ಷಮಸ್ವೀರ್ತ ವಿಸಜಾಯೀತ್॥1,48.99॥ 
ರ್ಾಗಾನ್ುೀ ಕಪಲಾಂ ದ್ದಾಯದಾಚಾರ್ಾಾಯ ಚ ಚಾಮರಮ್| 

ಮತಕತಟ್ಂ ಕತಣಾಲಂ ಛತರಂ ಕ್್ೀಯ ರಂ ಕಟಸ ತರಕಮ್॥1,48.100॥ 
ವಯಜನ್ಂ ಗಾರಮವಸಾರದಿೀನ್ ್ೀಪಸಾೆರಂ ಸತಮಣಾಪಮ್| 

ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಚ ಮಹಾತತೆರ್ಾಾತೃತಕೃತಯಶಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಯಜಮಾನ್ ೀ ವಿಮತಕುಃ ಸಾಯತಾಿಪಕಸಯ ಪರಸಾದ್ತಃ॥1,48.101॥ 

ಇರ್ತ ಪರರ್ತಷಾಠಪರಕರಣಂ ಸಮಾಪುಮ್| 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದ್ೀವಪರರ್ತಷಾಠದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,48[101]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-49॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಸಗಾಾದಿಕೃದ್ಧರಿಶ್ೈವ ಪೂಜಯಃ ಸಾವಯಮತಭವಾದಿಭಃ| 

ವಿಪಾರದ್ಯೈಃ ಸ್ವೀನ್ ಧ್ಮೀಾಣ ತದ್ಧಮಾಂ ವಾಯಸ ! ವ್ೈ ಶೃಣತ॥1,49.1॥ 
ಯಜನ್ಂ ರ್ಾಜನ್ಂ ದಾನ್ಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಪರರ್ತಗರಹಃ| 

ಅಧ್ಾಯಪನ್ಂ ಚಾಧ್ಯಯನ್ಂ ಷ್ಟ್ೆಮಾಾಣಿದಿವಜ್ ೀತುಮೀ॥1,49.2॥ 
ದಾನ್ಮಧ್ಯಯನ್ಂ ಯಜ್ಞ್ ೀ ಧ್ಮಾಃ ಕ್ಷರ್ತರಯವ್ೈಶಯಯೀಃ| 

ದ್ಣಾಸುಸಯ ಕೃಷವ್ೈಾಶಯಸಯ ಶಸಯತ್ೀ॥1,49.3॥ 
ಶತಶ್ರಷ್ೈವ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಶ್ದಾರಣಾಂ ಧ್ಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಕ್ಾರತಕಮಾ ತಥಾಽಜಿೀವೀ ಪಾಕಯಜ್ಞ್ ೀಽಪ ಧ್ಮಾತಃ॥1,49.4॥ 
ಭಕ್ಷಾಚರ್ಾಾಥ ಶತಶ್ರಷಾ ಗತರ್ ೀಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯ ಏವ ಚ| 

ಸನಾಧಯಕಮಾಾಗಿನಕ್ಾಯಾಞ್ಾ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ॥1,49.5॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಮಾಶರಮಾಣಾಂ ಚ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ತತ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ಬರಹಮಚಾಯತಾಪಕತವಾಾಣ್ ೀ ನ್ೈಷಠಕ್್ ೀ ಬರಹಮತತಾರಃ॥1,49.6॥ 
ಯೀಽಧಿೀತಯ ವಿಧಿವದ್ವೀದಾನ್ುೃಹಸಾಿಶರಮಮಾವರಜ್ೀತ್| 

ಉಪಕತವಾಾಣಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ೈಷಠಕ್್ ೀ ಮರಣಾನಿುಕಃ॥1,49.7॥ 
ಅಗನಯೀಽರ್ತರ್ಥಶತಶ್ರಷಾ ಯಜ್ಞ್ ೀ ದಾನ್ಂ ಸತರಾಚಾನ್ಮ್| 

ಗೃಹಸಿಸಯ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ದಿವಜಸತುಮ !॥1,49.8॥ 
ಉದಾಸ್ತೀನ್ಃ ಸಾಧ್ಕಶಾ ಗೃಹಸ್ ಿೀ ದಿವವಿಧ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಕತಟ್ತಮ್ಭರಣ್ೀ ಯತಕುಃ ಸಾಧ್ಕ್್ ೀಽಸೌ ಗೃಹಿೀ ಭವ್ೀತ್॥1,49.9॥ 
ಋಣಾನಿ ರ್ತರೀಣಯಪಾಕೃತಯ ತಯಕ್ಾುಾ ಭಾರ್ಾಾಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಏಕ್ಾಕೀ ಯಸತು ವಿಚರ್ೀದ್ತದಾಸ್ತೀನ್ಃ ಸ ಮೌಕ್ಷಿಕಃ॥1,49.10॥ 
ಭ ಮೌ ಮ ಲಫಲಾಶ್ತವಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯಸುಪ ಏವ ಚ| 

ಸಂವಿಭಾಗ್ ೀ ಯಥಾನಾಯಯಂ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ವನ್ವಾಸ್ತನ್ಃ॥1,49.11॥ 
ತಪಸುಪಯರ್ತ ಯೀಽರಣ್ಯೀ ಯಜ್ೀದ್ದೀವಾಞ್ುಜಹ್ ೀರ್ತ ಚ| 

ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ಚ್ೈವ ನಿರತ್ ೀ ವನ್ಸಿಸಾುಪಸ್ ೀತುಮಃ॥1,49.12॥ 
ತಪಸಾ ಕಶ್ಾತ್ ೀಽತಯಥಾಂ ಯಸತು ಧ್ಾಯನ್ಪರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಸನಾಯಸ್ತೀ ಸ ಹಿ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಾನ್ಪರಸಾಿಶರಮೀ ಸ್ತಿತಃ॥1,49.13॥ 
ಯೀಗಾಭಾಯಸರತ್ ೀ ನಿತಯಮಾರತರತಕ್ಷತಜಿಾತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಜ್ಞಾನಾಯ ವತಾತ್ೀ ಭತಕ್ಷತಃ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಪಾರಮೀಷಠಕಃ॥1,49.14॥ 
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ಯಸಾುಾತಮರರ್ತರ್ೀವ ಸಾಯನಿನತಯತೃಪುೀ ಮಹಾಮತನಿಃ| 

ಸಮಯಕಾ ದ್ಮಸಮಾನ್ನಃ ಸ ಯೀಗಿೀ ಭಕ್ಷತರತಚಯತ್ೀ॥1,49.15॥ 
ಭ್ೈಕ್ಷಯಂ ಶತರತಂ ಚ ಮೌನಿತವಂ ತಪೀ ಧ್ಾಯನ್ಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಸಮಯಕಾ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಂ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ಭಕ್ಷತಕ್್ೀ ಮತಃ॥1,49.16॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಸನಾಯಸ್ತನ್ಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ವೀದ್ಸನಾಯಸ್ತನ್ ೀಽಪರ್ೀ| 

ಕಮಾಸನಾಯಸ್ತನ್ಃ ಕ್್ೀಚಿರ್ತರವಿಧ್ಃ ಪಾರಮೀಷಠಕಃ॥1,49.17॥ 
ಯೀಗಿೀ ಚ ರ್ತರವಿಧ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭೌರ್ತಕಃ ಕ್ಷತರ ಏವಚ| 

ತೃರ್ತೀಯೀಽನಾಯಶರಮಿೀ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಯೀಗಮ ರ್ತಾಂಸಮಾಸ್ತಿತಃ॥1,49.18॥ 
ಪರಥಮಾ ಭಾವನಾ ಪೂವ್ೀಾ ರ್ೀಕ್ಷ್ೀ ತವಕ್ಷ(ದ್ತಷ್ೆ) ರಭಾವನಾ| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ಚಾನಿುಮಾ ಪರೀಕ್ಾು ಭಾವನಾ ಪಾರಮೀಶವರಿೀ॥1,49.19॥ 
ಧ್ಮಾಾತ್ಞ್ಜಜಯತ್ೀ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ಹಯಥಾಾತಾೆರ್ೀಽಭಜಾಯತ್ೀ| 

ಪರವೃರ್ತುಶಾ ನಿವೃರ್ತುಶಾ ದಿವವಿಧ್ಂ ಕಮಾ ವ್ೈದಿಕಮ್॥1,49.20॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪೂವಾಂ ನಿವೃತುಂ ಸಾಯತರವೃತುಂ ಚಾಗಿನದ್ೀವಕೃತ್| 

ಕ್ಷಮಾ ದ್ರ್ೀ ದ್ರ್ಾ ದಾನ್ಮಲ್ ೀಭಾ (ಭ್ ೀ) ಭಾಯಸ ಏವ ಚ॥1,49.21॥ 
ಆಜಾವಂ ಚಾನ್ ್ರ್ಾ ಚ ರ್ತೀಥಾಾನ್ತಸರಣಂ ತಥಾ| 

ಸತಯಂ ಸನ್ ುೀಷ್ ಆಸ್ತುಕಯಂ ತಥಾ ಚ್ೀನಿದರಯನಿಗರಹಃ॥1,49.22॥ 
ದ್ೀವತಾಭಯಚಾನ್ಂ ಪೂಜಾ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಅಹಿಂಸಾ ಪರಯವಾದಿತವಮಪ್ೈಶತನ್ಯಮರ ಕ್ಷತಾ॥1,49.23॥ 
ಏತ್ೀ ಆಶರಮಿಕ್ಾ ಧ್ಮಾಾಶಾತತವಾಣಯಾಂ ಬವಿೀಮಯತಃ| 

ಪಾರಜಾಪತಯಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ಸೃತಂ ಸಾಿನ್ಂ ಕರರ್ಾವತಾಮ್॥1,49.24॥ 
ಸಾಿನ್ಮೈನ್ದರಂ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ಸಙ್ಕುರಮೀಷ್ವಪಲಾಯಿನಾಮ್| 

ವ್ೈಶಾಯನಾಂ ಮಾರತತಂ ಸಾಿನ್ಂ ಸವಧ್ರಮಮನ್ತವತಾತಾಮ್॥1,49.25॥ 
ಗಾನ್ಧವಾಂ ಶ್ದ್ರಜಾರ್ತೀನಾಂ ಪರಿಚಾರ್ೀ ಚ ವತಾತಾಮ್| 

ಅಷಾಟಶ್ೀರ್ತಸಹಸಾರಣಾಮೃಷೀಣಾಮ ಧ್ವಾರ್ೀತಸಾಮ್॥1,49.26॥ 
ಸೃತಂ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ಯತಾಿನ್ಂ ತದ್ೀವ ವನ್ (ಗತರತ) ವಾಸ್ತನಾಮ್| 

ಸಪುಷೀಾಣಾಂ ತತ ಯತಾಿನ್ಂ ಸಾಿನ್ಂ ತದ್ವೈ ವನೌಕಸಾಮ್॥1,49.27॥ 
ಯರ್ತೀನಾಂ ಯತಚಿತಾುನಾಂ ನಾಯಸ್ತನಾಮ ಧ್ವಾರ್ೀತಸಾಮ್| 

ಆನ್ನ್ದಂ ಬರಹಮ ತತಾಿನ್ಂ ಯಸಾಮನಾನವತಾತ್ೀ ಮತನಿಃ॥1,49.28॥ 
ಯೀಗಿನಾಮಮೃತಸಾಿನ್ಂ ವಯೀಮಾಖ್ಯಂ ಪರಮಾಕ್ಷರಮ್| 

ಆನ್ನ್ದಮೈಶವರಂ ಯಸಾಮನ್ತಮಕ್್ ುೀ ನಾವತಾತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,49.29॥ 
ಮತಕುರಷಾಟಙ್ಖುವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಙ್ಷೀಪಾತುದ್ವದ್ೀ ಶೃಣತ| 

ಯಮಾಃ ಪಞ್ಾ ತವಹಿಂಸಾದಾಯ ಅಹಿಂಸಾ ಪಾರಣಯಹಿಂಸನ್ಮ್॥1,49.30॥ 
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ಸತಯಂ ಭ ತಹಿತಂ ವಾಕಯಮಸ್ುೀಯಂ ಸಾವಗರಹಂ ಪರಮ್| 

ಅಮೈಥತನ್ಂ ಬರಹಮಚಯಾಂ ಸವಾತಾಯಗ್ ೀಽಪರಿಗರಹಃ॥1,49.31॥ 
ನಿಯಮಾಃ ಪಞ್ಾ ಸತಾಯದಾಯ ಬಾಹಮಮಾಭಯನ್ುರಂ ದಿವಧ್ಾ| 

ಶೌಚಂ ತತಷಟಶಾ ಸನ್ ುೀಷ್ಸುಪಶ್್ ಾೀನಿದರಯನಿಗರಹಃ॥1,49.32॥ 
ಸಾವಧ್ಾಯಯಃ ಸಾಯನ್ಮನ್ರಜಾಪಃ ಪರಣಿಧ್ಾನ್ಂ ಹರ್ೀಯಾಜಿಃ| 

ಆಸನ್ಂ ಪದ್ಮಕ್ಾದ್ತಯಕುಂ ಪಾರಣಾರ್ಾರ್ೀ ಮರತಜಜಯಃ॥1,49.33॥ 
ಮನ್ರಧ್ಾಯನ್ ತ್ ೀ ಗಭ್ ೀಾ ವಿಪರಿೀತ್ ೀ ಹಯಗಭಾಕಃ| 

ಏವಂ ದಿವಧ್ಾ ರ್ತರಧ್ಾಪುಯಕುಂ ಪುರಣಾತ ಾರಕಃ ಸ ಚ॥1,49.34॥ 
ಕತಮಭಕ್್ ೀ ನಿಶಾಲತಾವಚಾ ರ್ೀಚನಾದ್ರೀಚಕಸ್ತರಧ್ಾ| 

ಲಘುದಾವಾದ್ಶಮಾತರಃ ಸಾಯಚಾತತವಿಾಂಶರ್ತಕಃ ಪರಃ॥1,49.35॥ 
ಷ್ಟರಂಶನಾಮರ್ತರಕಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಪರತಾಯಹಾರಶಾ ರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಬರಹಾಮತಮಚಿನಾು ಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಾಯದಾಧರಣಾ ಮನ್ಸ್ ೀ ಧ್ೃರ್ತಃ॥1,49.36॥ 
ಅಹಂ ಬರಹ್ೋತಯವಸಾಿನ್ಂ ಸಮಾಧಿಬರಾಹಮಣಃ ಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ಅಹಮಾತಾಮ ಪರಂ ಬರಹಮ ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುಕಮ್॥1,49.37॥ 
ಬರಹಮ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ನ್ದಃ ಸ ತತುಾಮಸ್ತ ಕ್್ೀವಲಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸಯಹಂ ಬರಹಮ ಅಶರಿೀರಮಾನಿನಿದರಯಮ್॥1,49.38॥ 
ಅಹಮನ್ ೀಬತದಿಧಮಹದ್ಹಙ್ಕೆರಾದಿವಜಿಾತಮ್| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪಾಯದಿಯತಕುಜ್ ಯೀರ್ತಸುದಿೀಯಕಮ್॥1,49.39॥ 
ನಿತಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಬತದ್ಧಮತಕುಂ ಸತಯಮಾನ್ನ್ದಮದ್ವಯಮ್| 

ಯೀಽಸಾವಾದಿತಯಪುರತಷ್ಃ ಸ್ ೀಽಸಾವಹಮಖ್ಣಿಾತಮ್| 

ಇರ್ತ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚ್ಯೀತಾ್ರಹಮಣ್ ೀ ಭವಬನ್ಧನಾತ್॥1,49.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಣಾಾಶರಮಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥1,49[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-50॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಹನ್ಯಹನಿ ಯಃ ಕತರ್ಾಾರ್ತೆರರ್ಾಂ ಸ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಬಾರಹ್ೋ ಮತಹ ತ್ೀಾ ಚ್ ೀತಾಿಯ ಧ್ಮಾಮಥಾಂ ಚ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,50.1॥ 
ಚಿನ್ುಯೀದ್ಧೃದಿ ಪದ್ಮಸಮಿಾನ್ನ್ದಮಜರಂ ಹರಿಮ್| 

ಉಷ್ಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಕೃತಾವ ಚಾವಶಯಕಂ ಬತಧ್ಃ॥1,50.2॥ 
ಸಾರರ್ಾನ್ನದಿೀಷ್ತ ಶತದಾಧಸತ ಶೌಚಂ ಕೃತಾವ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಪರತಃ ಸಾನನ್ೀನ್ ಪೂಯನ್ುೀ ಯೀಽಪ ಪಾಪಕೃತ್ ೀ ಜನಾಃ॥1,50.3॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಪಾರತಃ ಸಾನನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಪಾರತಃ ಸಾನನ್ಂ ಪರಶಂಸನಿು ದ್ೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟಷ್ಟಕರಂ ಹಿ ತತ್॥1,50.4॥ 
ಸತಖಾತತ್ಪುಸಯ ಸತತಂ ಲಾಲಾದಾಯಃ ಸಂಸರವನಿು ಹಿ| 

ಅತ್ ೀ ನ್ೈವಾಚರ್ೀತೆಮಾಾಣಯಕೃತಾವ ಸಾನನ್ಮಾದಿತಃ॥1,50.5॥ 
ಅಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಕ್ಾಲಕಣ್ ೀಾ ಚ ದ್ತಃಸವಪನಂ ದ್ತವಿಾಚಿನಿುತಮ್| 

ಪರತಃ ಸಾನನ್ೀನ್ ಪಾಪಾನಿ ಧ್ ಯನ್ುೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,50.6॥ 
ನ್ ಚ ಸಾನನ್ಂ ವಿನಾ ಪುಂಸಾಂ ಪಾರಶಸಯಂ ಕಮಾ ಸಂಸೃತಮ್| 

ಹ್ ೀಮೀ ಜಪ್ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತಸಾಮತಾ್ಾನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.7॥ 
ಅಶಕ್ಾುವಶ್ರಸೆಂ ತತ ಸಾನನ್ಮಸಯ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಆದ್ರೀಾಣ ವಾಸಸಾ ವಾಪ ಮಾಜಾನ್ಂ ಕ್ಾಯಿಕಂ ಸೃತಮ್॥1,50.8॥ 
ಬಾರಹಮಮಾಗ್ನೀಯಮತದಿದಷ್ಟಂ ವಾಯವಯಂ ದಿವಯಮೀವ ಚ| 

ವಾರತಣಂ ರ್ೌಗಿಕಂ ತದ್ವತಷಡಙ್ಖುಂ ಸಾನನ್ಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.9॥ 
ಬಾರಹಮಂ ತತ ಮಾಜಾನ್ಂ ಮನ್ರೈಃ ಕತಶ್ೈಃ ಸ್ ೀದ್ಕಬನ್ತದಭಃ| 

ಆಗ್ರೀಯಂ ಭಸಮನಾಽಪಾದ್ಮಸುಕ್ಾದ್ದೀಹಧ್ ನ್ನ್ಮ್॥1,50.10॥ 
ಗವಾಂ ಹಿ ರಜಸಾ ಪರೀಕುಂ ವಾಯವಯಂ ಸಾನನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಯತತು ಸಾತಪವಷ್ೀಾಣ ಸಾನನ್ಂ ತದಿದವಯಮತಚಯತ್ೀ॥1,50.11॥ 
ವಾರತಣಂ ಚಾವಗಾಹಂ ಚ ಮಾನ್ಸಾ ತಾವತಮವ್ೀದ್ನ್ಮ್| 

ರ್ೌಗಿಕಂ ಸಾನನ್ಮಾಖಾಯತಂ ಯೀಗ್ೀನ್ ಹರಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥1,50.12॥ 
ಆತಮರ್ತೀಥಾಮಿರ್ತ ಖಾಯತಂ ಸ್ೀವಿತಂ ಬರಹಮವಾದಿಭಃ| 

ಕ್ಷಿೀರವೃಕ್ಷಸಮತದ್ ಭತಂ ಮಾಲರ್ತೀಸಮಭವಂ ಶತಭಮ್॥1,50.13॥ 
ಅಪಾಮಾಗಾಂ ಚ ವಿಲವಂ ಚ ಕರವಿೀರಂ ಚ ಧ್ಾವನ್ೀ| 

ಉದ್ಙ್ಖತಮಖ್ಃ ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ ೀ ವಾ ಭಕ್ಷಯೀದ್ದನ್ುಧ್ಾವನ್ಮ್॥1,50.14॥ 
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ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಭತಕ್ಾುಾ ತಜಜಹಾಯಚತಾಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಸಾನತಾವ ಸನ್ುಪಾಯೀದ್ದೀವಾನ್ೃಷೀನಿಾತೃಗಣಾಂಸುಥಾ॥1,50.15॥ 
ಆಚಮಯ ವಿಧಿವನಿನತಯಂ ಪುನ್ರಾಚಮಯ ವಾಗಯತಃ| 

ಸಮಾಜಯಾ ಮನ್ರೈ ರಾತಾಮನ್ಂ ಕತಶ್ೈಃ ಸ್ ೀದ್ಕಬನ್ತದಭ್ೈಃ॥1,50.16॥ 
ಆಪೀಹಿಷಾಠವಾಯಹೃರ್ತಭಃ ಸಾವಿತಾರಯ ವಾರತಣ್ೈಃ ಶತಭ್ೈಃ| 

ಓಙ್ಕೆರವಾಯಹೃರ್ತಯತತಾಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವ್ೀದ್ಮಾತರಮ್॥1,50.17॥ 
ಜಪಾುಾ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ದ್ದಾಯದಾಭರಸೆರಂ ಪರರ್ತ ತನ್ಮನಾಃ| 

ಪಾರಕ ೆಲ್ೀಷ್ತ ತತಃ ಸ್ತಿತಾವ ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಸತಸಮಾಹಿತಃ॥1,50.18॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮಂ ತತಃ ಕೃತಾವ ಧ್ಾಯಯೀತ್ನಾಧಯಮಿರ್ತ ಶತರರ್ತಃ| 

ರ್ಾ ಸನಾಧಯ ಸಾ ಜಗತ ್ರ್ತಮಾಾರ್ಾರ್ತೀತಾ ಹಿ ನಿಷ್ೆಲಾ॥1,50.19॥ 
ಐಶವರಿೀ ಕ್್ೀವಲಾ ಶಕುಸುತುಾತರಯಸಮತದ್ಭವಾ| 

ಧ್ಾಯತಾವ ರಕ್ಾುಂ ಸ್ತತಾಂ ಕೃಷಾಣಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವ್ೈ ಜಪ್ೀದ್ತವಧ್ಃ॥1,50.20॥ 
ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ಃ ಸತತಂ ವಿಪರಃ ಸನ್ ಧಯೀಪಾಸನ್ಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸನಾಧಯಹಿೀನ್ ೀಽಶತಚಿನಿಾತಯಮನ್ಹಾಃ ಸವಾಕಮಾಸತ॥1,50.21॥ 
ಯದ್ನ್ಯತತೆರತತ್ೀ ಕಞ ಾ್ನ್ನ ತಸಯ ಫಲಭಾಗಭವ್ೀತ್| 

ಅನ್ನ್ಯಚ್ೀತಸಃ ಸನ್ ುೀ ಬಾರಹಮಣಾ ವ್ೀದ್ಪಾರಗಾಃ॥1,50.22॥ 
ಉಪಾಸಯ ವಿಧಿವತ್ನಾಧಯಂ ಪಾರಪಾುಃ ಪೂವಾಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಯೀಽನ್ಯತರ ಕತರತತ್ೀ ಯತನಂ ಧ್ಮಾ ಕ್ಾಯೀಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥1,50.23॥ 
ವಿಹಾಯ ಸನಾಧಯಪರಣರ್ತಂ ಸ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರಕ್ಾಯತತಮ್| 

ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಸನ್ ಧಯೀಪಾಸನ್ಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.24॥ 
ಉಪಾಸ್ತತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ುೀನ್ ದ್ೀವೀ ಯೀಗತನ್ತಃ ಪರಃ| 

ಸಹಸರಪರಮಾಂ ನಿತಾಯಂ ಶತಮಧ್ಾಯಂ ದ್ಶಾವರಾಮ್॥1,50.25॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವ್ೈ ಜಪ್ೀದಿವದಾವನಾರಙ್ಖತಮಖ್ಃ ಪರಯತಃ ಶತಚಿಃ| 

ಅಥ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠೀದಾದಿತಯಮತದ್ಯಸಿಂ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,50.26॥ 
ಮನ್ರೈಸತು ವಿವಿಧ್್ೈಃ ಸೌರ್ೈಃ ಋಗಯಜತಃಸಾಮಸಞ ಜ್ಞತ್ೈಃ| 

ಉಪಸಾಿಯ ಮಹಾಯೀಗಂ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ದಿವಾಕರಮ್॥1,50.27॥ 
ಕತವಿೀಾತ ಪರಣರ್ತಂ ಭ ಮೌ ಮ ಧ್ಾಾನ್ಮಭಮನಿರತಃ| 

ಓಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯ ಶಾನಾುಯ ಕ್ಾರಣತರಯಹ್ೀತವ್ೀ॥1,50.28॥ 
ನಿವ್ೀದ್ರ್ಾಮಿ ಚಾತಾಮನ್ಂ ನ್ಮಸ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಣ್ೀ| 

ತವಮೀವ ಬರಹಮ ಪರಮಮಾಪೀ ಜ್ ಯೀರ್ತೀ ರಸ್ ೀಽಮೃತಮ್॥1,50.29॥ 
ಭ ಭತಾವಃ ಸವಸುಾರ್ೀಙ್ಕೆರಃ ಸವೀಾ ರತದ್ರಃ ಸನಾತನ್ಃ| 

ಏತದ್ವೈ ಸ ಯಾಹೃದ್ಯಂ ಜಪಾುಾ ಸುವನ್ಮತತುಮಮ್॥1,50.30॥ 
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ಪಾರತಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದಿದವಾಕರಮ್| 

ಅಥಾಗಮಯ ಗೃಹಂ ವಿಪರಃ (ಪಶಾಾತ್) ಸಮಾಚಮಯ ಯಥಾವಿಧಿ॥1,50.31॥ 
ಪರಜಾವಲಯ ವಹಿನಂ ವಿಧಿವಜತಜಹತರ್ಾಜಾಜತವ್ೀದ್ಸಮ್| 

ಋರ್ತವಕತಾತ್ ರೀಽಥ ಪರ್ತನೀ ವಾ ಶ್ಷ್ ಯೀ ವಾಪ ಸಹ್ ೀದ್ರಃ॥1,50.32॥ 
ಪಾರಪಾಯನ್ತಜ್ಞಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜತಹತರ್ಾದಾವ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ವಿನಾ ಮ (ತ) ನ್ರೀಣ ಯತೆಮಾ ನಾಮತತ್ರೀಹ ಫಲಪರದ್ಮ್॥1,50.33॥ 
ದ್ೈವತಾನಿ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ತಪಹಾರಾನಿನವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಗತರತಂ ಚ್ೈವಾಪುಯಪಾಸ್ತೀತ ಹಿತಂ ಚಾಸಯ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.34॥ 
ವ್ೀದಾಭಾಯಸಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತರಯತಾನಚಾಕುತ್ ೀ ದಿವಜಃ| 

ಜಪ್ೀದಾವಧ್ಾಯಪಯೀಚಿಾಷಾಯನಾಧರಯೀದ್ವೈ ವಿಚಾರಯೀತ್॥1,50.35॥ 
ಅವ್ೀಕ್ಷ್ೀತ ಚ ಶಾಸಾರಣಿ ಧ್ಮಾಾದಿೀನಿ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ| 

ವ್ೈದಿಕ್ಾಂಶ್ೈವ ನಿಗಮಾನ್ವೀದಾಙ್ಕುನಿ ಚ ಸವಾಶಃ॥1,50.36॥ 
ಉಪರ್ಾದಿೀಶವರಂ ಚ್ೈವ ಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮಪಾರಸ್ತದ್ಧಯೀ| 

ಸಾಧ್ಯೀದಿವವಿಧ್ಾನ್ಥಾಾನ್ತೆಟ್ತಮಾ್ಥಾಂ ತತ್ ೀ ದಿವಜಃ॥1,50.37॥ 
ತತ್ ೀ ಮಧ್ಾಯಹನಸಮಯೀ ಸಾನನಾಥಾಂ ಮೃದ್ಮಾಹರ್ೀತ್| 

ಪುಷಾಾಕ್ಷತಾಂಸ್ತುಲಕತಶಾನ್ ುೀಮಯಂ ಶತದ್ಧಮೀವ ಚ॥1,50.38॥ 
ನ್ದಿೀಷ್ತ ದ್ೀವಖಾತ್ೀಷ್ತ ತಡಾಗ್ೀಷ್ತ ಸರಃ ಸತ ಚ| 

ಸಾನನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀನ್ನೈವ ಪರಕೀಯೀ ಕದಾಚನ್॥1,50.39॥ 
ಪಞ್ಾ ಪಣಾಾನ್ನ್ತದ್ಧೃತಯ ಸಾನನ್ಂ ದ್ತಷ್ಯನಿು ನಿತಯಶಃ| 

ಮೃದ್ೈಕರ್ಾ ಶ್ರಃ ಕ್ಷಾಲಯಂ ದಾವಭಾಯಂ ನಾಭ್ೀಸುಥ್ ೀಪರಿ॥1,50.40॥ 
ಅಧ್ಶಾ ರ್ತಸೃಭಃ ಕ್ಷಾಲಯಂ ಪಾದೌ ಷ್ಟಭಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಮೃರ್ತುಕ್ಾ ಚ ಸಮತದಿದಷಾಟ ವೃದಾಧಮಲಕಮಾರ್ತನಕ್ಾ॥1,50.41॥ 
ಗ್ ೀಮಯಸಯ ಪರಮಾಣಂ ತತ ತ್ೀನಾಙ್ಖುಂ ಲ್ೀಪಯೀತುತಃ| 

ಪರಕ್ಷಾಲಾಯಚಮಯ ವಿಧಿವತುತಃ ಸಾನರ್ಾತ್ಮಾಹಿತಃ॥1,50.42॥ 
ಲ್ೀಪಯಿತಾವ ತತ ರ್ತೀರಸಿಸುಲ್ಲಿಙ ು್ೈರ್ೀವ ಮನ್ರತಃ| 

ಅಭಮನ್ರಯ ಜಲಂ ಮನ್ರೈರಾಲ್ಲಙ ು್ೈವಾಾರತಣ್ೈಃ ಶತಭ್ೈಃ॥1,50.43॥ 
ತಾನನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮರ್ೀದಿವಷ್ಣಮಾಪೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಯತಃ| 

ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಓಙ್ಕೆರಮಾದಿತಯಂ ರ್ತರನಿಾಮಜ್ಜೀಜಜಲಾಶಯೀ॥1,50.44॥ 
ಆಚಾನ್ುಃ ಪುನ್ರಾಚಾಮೀನ್ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಮನ್ರವಿತ್| 

ಅನ್ುಶಾರಸ್ತ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಗತಹಾರ್ಾಂ ವಿಶವತ್ ೀಮತಖ್ಃ॥1,50.45॥ 
ತವಂ ಯಜ್ಞಸುಾಂ ವಷ್ಟಾೆರ ಆಪೀ ಜ್ ಯೀರ್ತೀ ರಸ್ ೀಽಮೃತಮ್| 

ದ್ತರಪದಾಂ ವಾ ರ್ತರರಭಯಸ್ಯೀವಾದಯಹೃರ್ತಪರಣವಾನಿವತಾಮ್॥1,50.46॥ 
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ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ವಾ ಜಪ್ೀ ದಿವದಾವಂಸುಥಾ ಚ್ೈವಾಘಮಷ್ಾಣಮ್| 

ತತಃ ಸಮಾಜಾನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದಾಪೀಹಿಷಾಠಮಯೀಭತವಃ॥1,50.47॥ 
ಇದ್ಮಾಪಃ ಪರವಹತವಾಯಹೃರ್ತಭಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ತತ್ ೀಽಭಮನಿರತಂ ತ್ ೀಪಮಾಪೀ ಹಿಷಾಠದಿಮನ್ರಕ್್ೈಃ॥1,50.48॥ 
ಅನ್ುಜಾಲಮವಾಙ್ಖಮಗ್ ನೀ ಜಪ್ೀರ್ತರರಘಮಷ್ಾಣಮ್| 

ದ್ತರಪದಾಂ ವಾಥ ಸಾವಿತರರಿಂ ತದಿವಷ್ ಣೀಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್॥1,50.49॥ 
ಆವತಾಯೀದಾವ ಪರಣವಂ ದ್ೀವದ್ೀವಂ ರಮರ್ೀದ್ಧರಿಮ್| 

ಅಪಃ ಪಾಣೌ ಸಮಾದಾಯ ಜಪಾುಾ ವ್ೈ ಮಾಜಾನ್ೀ ಕೃತ್ೀ॥1,50.50॥ 
ವಿನ್ಯಸಯ ಮ ಧಿನಾ ತತ್ ುೀಯಂ ಮತಚಯತ್ೀ ಸವಾಪಾತಕ್್ೈಃ| 

ಸನಾಧಯಮತಪಾಸಯ ಚಾಚಮಯ ಸಂಸಮರ್ೀನಿನತಯಮಿೀಶವರಮ್॥1,50.51॥ 
ಅಥ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠೀದಾದಿತಯಮ ಧ್ವಾಪುಷಾಾನಿವತಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್| 

ಪರಕ್ಷಿಪಾಯಲ್ ೀಕಯೀದ್ದೀವಮತದ್ಯನ್ುಂ ನ್ ಶಕಯತ್ೀ॥1,50.52॥ 
ಉದ್ತತಯಂ ಚಿತರಮಿತ್ಯೀವಂ ತಚಾಕ್ಷತರಿರ್ತ ಮನ್ರತಃ| 

ಹಂಸಃ ಶತಚಿಷ್ದ್ೀತ್ೀನ್ ಸಾವಿತಾರಯ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,50.53॥ 
ಅನ್ಯೈಃ ಸೌರ್ೈವ್ೈಾದಿಕ್್ೈಶಾ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಚ ತತ್ ೀ ಜಪ್ೀತ್| 

ಮನಾರಂಶಾ ವಿವಿಧ್ಾನ್ಾಶಾಾತಾರಕ ೆಲ್ೀ ಚ ಕಶಾಸನ್ೀ॥1,50.54॥ 
ರ್ತಷ್ಠಂಶಾ ವಿೀಕ್ಷಯಮಾಣ್ ೀರ್ಽಕಂ ಜಪಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಮಾಹಿತಃ| 

ಸಫಟಕ್ಾಬಾಜಕ್ಷರತದಾರಕ್ಷ್ೈಃ ಪುತರಜಿೀವಸಮತದ್ಭವ್ೈಃ॥1,50.55॥ 
ಕತಾವಾಯ ತವಕ್ಷಾಲಾ ಸಾಯದ್ನ್ುರಾ ತತರ ಸಾ ಸೃತಾ| 

ಯದಿ ಸಾಯರ್ತೆಲನ್ನವಾಸಾ ವ್ೈ ವಾರಿಮಧ್ಯಗತಶಾರ್ೀತ್॥1,50.56॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಚ ಶತಚೌ ಭ ಮಾಯಂ ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಚ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಸಮಾವೃತಯ ನ್ಮಸೃತಯ ತತಃ ಕ್ಷಿತೌ॥1,50.57॥ 
ಆಚಮಯ ಚ ಯಥಾಶಾಸರಂ ಶಕ್ಾಯ ಸಾವಧ್ಾಯಯಮಾಚರ್ೀತ್| 

ತತಃ ಸನ್ುಪಾಯೀದ್ದೀವಾನ್ೃಷೀನಿಾತೃಗಣಾಂಸುಥಾ॥1,50.58॥ 
ಆದಾವೀಙ್ಕೆರಮತಚಾಾಯಾ ನ್ರ್ೀಽನ್ುೀ ತಪಾರ್ಾಮಿ ಚ| 

ದ್ೀವಾನ್್ರಹಮಋಷೀಂಶ್ೈವ ತಪಾಯೀದ್ಕ್ಷತ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥1,50.59॥ 

ಪತೄನ್ದೀವಾನ್ತಮನಿೀನ್ಭಕ್ಾಯ ಸವಸ ತ್ ರೀಕುವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥1,50.60॥ 
ದ್ೀವಷ್ ೀಾಂಸುಪಾಯೀದಿಧೀಮಾನ್ತದ್ಕ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಭಃ ಪತೄತ್| 

ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀರ್ತೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿವಿೀರ್ತೀ ಋಷತಪಾಣ್ೀ॥1,50.61॥ 
ಪಾರಚಿೀನಾವಿೀರ್ತೀ ಪತ್ರಯೀ ತತ ತ್ೀನ್ ರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ ಭಾರತ| 

ನಿಷಾೀಡಯ ಸಾನನ್ವಸರಂ ವ್ೈ ಸಮಾಚಮಯ ಚ ವಾಗಯತಃ॥1,50.62॥ 
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ಸ್ವೈಮಾನ್ರೈರಚಾಯೀದ್ದೀವಾನ್ತಾಷ್ಾೈಃ ಪತ್ೈಸುಥಾಮತ್ಭಃ| 

ಬರಹಾಮಣಂ ಶಙ್ಖೆರಂ ಸ ಯಾಂ ತಥ್ೈವ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್॥1,50.63॥ 
ಅನಾಯಂಶಾಾಭಮತಾನ್ದೀವಾನ್ಭಕ್ಾಯ ಚಾಕ್್ ರೀಧ್ನ್ ೀ ಹರ !| 

ಪರದ್ದಾಯದಾವಥ ಪುಷಾಾದಿ ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಪುರತಷ್ೀಣ ತತ॥1,50.64॥ 
ಆಪೀ ವಾ ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾಸ್ುೀನ್ ಸಮಯಕ್ಮಚಿಾತಾಃ| 

ಧ್ಾಯತಾವ ಪರಣವಪೂವಾಂ ವ್ೈ ದ್ೀವಂ ವಾರಿಸಮಾಹಿತಃ॥1,50.65॥ 
ನ್ಮಸಾೆರ್ೀಣ ಪುಷಾಪಾಣಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀದ್ವೈ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ನ್ತ್ೀಾ ಹಾಯರಾಧ್ನಾತತಾಣಯಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕಮಾ ವ್ೈದಿಕಮ್॥1,50.66॥ 
ತಸಾಮತುತಾರದಿಮಧ್ಾಯನ್ುೀ ಚ್ೀತಸಾ ಧ್ಾರಯೀದ್ಧರಿಮ್| 

ತದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಪುರತಷ್ೀಣ ತತ॥1,50.67॥ 
ನಿವ್ೀದ್ಯೀಚಾ ಆತಾಮನ್ಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀಽಮಲತ್ೀಜಸ್ೀ| 

ತದಾಧ್ಾಯತಮಮನಾಃ ಶಾನ್ುಸುದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಮನ್ರತಃ॥1,50.68॥ 
ಅಪ್ರೀತ್ೀ ಸಶ್ರಾ ವ್ೀರ್ತಯಜ್ೀತಾವ ಪುಷ್ಾಕ್್ೀ ಹರಿಮ್| 

ದ್ೀವಯಜ್ಞಂ ಪತೃಯಜ್ಞಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಂ ಬರಹಮಯಜ್ಞಂ ಚ ಪಞ್ಾ ಯಜ್ಞಾನ್್ಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.69॥ 
ಯದಿ ಸಾಯತುಪಾಣಾದ್ವಾಾಗ್ರಯಜ್ಞಂ ಕತತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಕೃತಾವ ಮನ್ತಷ್ಯಯಜ್ಞಂ ವ್ೈ ತತಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯಮಾಚರ್ೀತ್॥1,50.70॥ 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಸತು ಕತಾವಯೀ ದ್ೀವಯಜ್ಞಃ ಸ ತತ ಸೃತಃ| 

ಭ ತಯಜ್ಞಃಋ ಸ ವ್ೈ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಯಸುಾಯಂ ಬಲ್ಲಃ॥1,50.71॥ 
ಶವಭಯಶಾ ಶವಪಚ್ೀಭಯಶಾ ಪರ್ತತಾದಿಭಯ ಏವ ಚ| 

ದ್ದಾಯದ್ ಭಮೌ ಬಹಿಸುಾನ್ನಂ ಪಕ್ಷಿಭಯಶಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥1,50.72॥ 
ಏಕಂ ತತ ಭ್ ೀಜಯೀದಿವಪರಂ ಪತೄನ್ತದಿದಶಯ ಸತುಮಾಃ| 

ನಿತಯಶಾರದ್ಧಂ ತದ್ತದಿದಶಯ ಪತೃಯಜ್ಞ್ ೀ ಗರ್ತಪರದ್ಃ॥1,50.73॥ 
ಉದ್ಧೃತಯ ವಾ ಯಥಾಶಕು ಕಞ ಾ್ದ್ನ್ನಂ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ವ್ೀದ್ತತಾುಾಥಾವಿದ್ತಷ್ೀ ದಿವಜಾಯೈವೀಪಪಾದ್ಯೀತ್॥1,50.74॥ 
ಪೂಜಯೀದ್ರ್ತರ್ಥಂ ನಿತಯಂ ನ್ಮಸ್ಯೀದ್ಚಾಯೀದಿದಾಜಮ್| 

ಮನ್ ೀವಾಕೆಮಾಭಃ ಶಾನ್ುಂ ಸಾವಗತ್ೈಃ ಸವಗೃಹಂ ತತಃ॥1,50.75॥ 
ಭಕ್ಷಾಮಾಹತಗಾರಾಸಮಾತರಮನ್ನಂ ತತಾ್ಯಚಾತತಗತಾಣಮ್| 

ಪುಷ್ೆಲಂ ಹನ್ುಕ್ಾರಂ ತತ ತಚಾತತಗತಾಣಮತಚಯತ್ೀ॥1,50.76॥ 
ಗ್ ೀದ್ ೀಹಮಾತರಕ್ಾಲಂ ವ್ೈ ಪರರ್ತೀಕ್ಷ್ ಯೀ ಹಯರ್ತರ್ಥಃ ಸವಯಮ್| 

ಅಭಾಯಗತಾನ್ಯಥಾಶಕು ಪೂಜಯೀದ್ರ್ತರ್ಥಂ ತಥಾ॥1,50.77॥ 
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ಭಕ್ಷಾಂ ವ್ೈ ಭಕ್ಷವ್ೀ ದ್ದಾಯದಿವಧಿವದ್್ರಹಯಚಾರಿಣ್ೀ| 

ದ್ದಾಯದ್ನ್ನಂ ಯಥಾಶಕು ಅರ್ಥಾಭ್ ಯೀ ಲ್ ೀಭವಜಿಾತಃ॥1,50.78॥ 
ಭತಞ್ಜರ್ತ ಬನ್ತಧಭಃ ಸಾಧ್ಾಂ ವಾಗಯತ್ ೀಽನ್ನಮಕತತ್ಯನ್| 

ಅಕೃತಾವ ತತ ದಿವಜಃ ಪಞ್ಾ ಮಹಾಯಜ್ಞಾನಿದಾಜ್ ೀತುಮಃ॥1,50.79॥ 
ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಚ್ೀತ್ ಮ ಢಾತಾಮ ರ್ತಯಾಗ್ ಯೀನಿಂ ಚ ಗಚಾರ್ತ| 

ವ್ೀದಾಭಾಯಸ್ ೀಽನ್ವಹಂ ಶಕ್ಾಯ ಮಹಾಯಜ್ಞಕರರ್ಾಕ್ಷಮಾಃ॥1,50.80॥ 
ನಾಶಯನಾಯಶತ ಪಾಪಾನಿ ದ್ೀವಾನಾಮಚಾನ್ಂ ತಥಾ| 

ಯೀ ರ್ೀಹಾದ್ಥ ವಾಲಸಾಯದ್ಕೃತಾವ ದ್ೀವತಾಚಾನ್ಮ್॥1,50.81॥ 
ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರಕ್ಾನ್ ುಾಙ್ಖೆರ್ೀಷ್ವೀವ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಅಶೌಚಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಅಶತಚಿಃ ಪಾತಕೀ ಸದಾ॥1,50.82॥ 
ಅಶೌಚಂ ಚ್ೈವ ಸಂಸಗಾಾಚತಾದಿಧಃ ಸಂಸಗಾವಜಾನಾತ್| 

ದ್ಶಾಹಂ ಪಾರಹತರಾಶೌಚಂ ಸವ್ೀಾವಿಪಾರ ವಿಪಶ್ಾತಃ॥1,50.83॥ 
ಮೃತ್ೀಷ್ತ ವಾಥ ಜಾತ್ೀಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಆದ್ನ್ುಜನ್ನಾತ್ದ್ಯ ಆಚ ಡಾದ್ೀಕರಾತರಕಮ್॥1,50.84॥ 
ರ್ತರರಾತರಮೌಪನ್ಯನಾದ್ದಶರಾತರಮತಃ ಪರಮ್| 

ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ದಾವದ್ಶಹ್ೀನ್ ದ್ಶಭಃ ಪಞ್ಾಭವಿಾಶಃ॥1,50.85॥ 
ಶತಧ್್ಯೀನಾಮಸ್ೀನ್ ವ್ೈ ಶ್ದ್ ರೀ ಯರ್ತೀನಾಂ ನಾಸ್ತು ಪಾತಕಮ್| 

ರಾರ್ತರಭಮಾಾಸತತಲಾಯಭಗಾಭಾಸಾರವ್ೀಷ್ತ ಶೌಚಕಮ್॥1,50.86॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನಿತಯಕಮಾಾಶೌಚಯೀನಿಾರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,50[86]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-51॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಥಾತಃ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ದಾನ್ಧ್ಮಾಮನ್ತತುಮಮ್| 

ಅಥಾಾನಾಮತಚಿತ್ೀ ಪಾತ್ರೀ ಶರದ್ಧರ್ಾ ಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ಮ್॥1,51.1॥ 
ದಾನ್ಂ ತತ ಕರ್ಥತಂ ತಜ್ಜಞೈಭತಾಕುಮತಕುಫಲಪರದ್ಮ್| 

ನಾಯಯೀನ್ ೀಪಾಜಾಯೀದಿವತುಂ ದಾನ್ಭ್ ೀಗಫಲಂ ಚ ತತ್॥1,51.2॥ 
ಅಧ್ಾಯಪನ್ಂ ರ್ಾಜನ್ಂ ಚ ವೃತುಮಾಹತಃ ಪರರ್ತಗರಹಮ್| 

ಕತಸ್ತೀದ್ಂ ಕೃಷವಾಣಿಜಯಂ ಕ್ಷತರವೃತ್ ುೀಽಥ ವಜಾಯೀತ್॥1,51.3॥ 
ಯದಿದೀಯತ್ೀ ತತ ಪಾತ್ರೀಭಯಸುದಾದನ್ಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ನಿತಯಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಕ್ಾಮಯಂ ವಿಮಲಂ ದಾನ್ಮಿೀರಿತಮ್॥1,51.4॥ 
ಅಹನ್ಯಹನಿ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದಿದೀಯತ್ೀಽನ್ತಪಕ್ಾರಿಣ್ೀ| 

ಅನ್ತದಿದಶಯ ಫಲಂ ತಸಾಮದಾ್ರಹಮಣಾಯ ತತ ನಿತಯಶಃ॥1,51.5॥ 
ಯತತು ಪಾಪೀಪಶಾನ್ಯೈ ಚ ದಿೀಯತ್ೀ ವಿದ್ತಪಾಂ ಕರ್ೀ| 

ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ತದ್ತದಿದಷ್ಟನಾದನ್ಂ ಸದಿಭರನ್ತಷಠತಮ್॥1,51.6॥ 
ಅಪತಯವಿಜಯೈಶವಯಾಸವಗಾಾಥಾಂ ಯತರದಿೀಯತ್ೀ| 

ದಾನ್ಂ ತತಾೆಮಯಮಾಖಾಯತಮೃಷಭಧ್ಾಮಾಾಚಿನ್ುಕ್್ೈಃ॥1,51.7॥ 
ಈಶವರಪರೀಣನಾಥಾಾಯ ಬರಹಾಮವಿತತ್ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ಚ್ೀತಸಾ ಸತುಾಯತಕ್್ುೀನ್ ದಾನ್ಂ ತದಿವಮಲಂ ಶ್ವಮ್॥1,51.8॥ 
ಇಕ್ಷತಭಃ ಸನ್ುತಾಂ ಭತಮಿಂ ಯವಗ್ ೀಧ್ ಮಶಾಲ್ಲನಿೀಮ್| 

ದ್ದಾರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ತಷ್ೀ ಸ ನ್ ಭ ಯೀಽಭಜಾಯತ್ೀ॥1,51.9॥ 
ಭ ಮಿದಾನಾತಾರಂ ದಾನ್ಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ವಿದಾಯಂ ದ್ತಾುಾ ಬಾರಹಮಣಾಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,51.10॥ 
ದ್ದಾಯದ್ಹರಹಸಾುಸತು ಶರದ್ಧರ್ಾ ಬರಹಮಚಾರಿಣ್ೀ| 

ಸವಾಪಾಪವಿನಿಮತಾಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಸಾಿನ್ಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,51.11॥ 
ವ್ೈಶಾಖಾಯಂ ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ತತ ಬಾರಹಮಣಾನ್್ಪು ಪಞ್ಾ ಚ| 

ಉಪೀಷಾಯಭಯಚಾಯೀದಿವದಾವನ್ಮಧ್ತನಾ ರ್ತಲಸಪಾಷಾ॥1,51.12॥ 
ಗನಾಧದಿಭಃ ಸಮಭಯಚಯಾ ವಾಚಯೀದಾವ ಸವಯಂ ವದ್ೀತ್| 

ಪರೀಯತಾಂ ಧ್ಮಾರಾಜ್ೀರ್ತ ಯಥಾ ಮನ್ಸ್ತ ವತಾತ್ೀ॥1,51.13॥ 
ರ್ಾವಜಿಜೀವಂ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತಷಣಾದ್ೀವ ನ್ಶಯರ್ತ| 

ಕೃಷಾಣಜಿನ್ೀ ರ್ತಲಾನ್ೃತಾವ ಹಿರಣಯಮಧ್ತಸಪಾಷಾ॥1,51.14॥ 
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ದ್ದಾರ್ತ ಯಸತು ವಿಪಾರಯ ಸವಾಂ ತರರ್ತ ದ್ತಷ್ೃತಮ್| 

ಘಘತಾನ್ನಮತದ್ಕಂ ಚ್ೈವ ವ್ೈಶಾಖಾಯಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,51.15॥ 
ನಿದಿಾಶಯ ಧ್ಮಾರಾಜಾಯ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ಮತಚಯತ್ೀ ಭರ್ಾತ್| 

ದಾವದ್ಶಾಯಮಚಾಯೀದಿವಷ್ತಣಮತಪೀಷಾಯಘಪರಣಾಶನ್ಮ್॥1,51.16॥ 
ಸವಾಪಾಪವಿನಿಮತಾಕ್್ ುೀ ನ್ರ್ ೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್| 

ಯೀ ಹಿ ರ್ಾಂ ದ್ೀವತಾಮಿಚ್ಾೀತ್ಮಾರಾಧ್ಯಿತತಂ ನ್ರಃ॥1,51.17॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಾಜಯೀದ್ದತಾನದ್ ಭೀಜಯೀದ್ ಯೀಷತಃ ಸತರಾನ್| 

ಸನಾುನ್ಕ್ಾಮಃ ಸತತಂ ಪೂಜಯೀದ್ವೈ ಪುರನ್ದರಮ್॥1,51.18॥ 
ಬರಹಮವಚಾಸಕ್ಾಮಸತು ಬಾರಹಮಣಾನ್್ರಹಮನಿಶಾರ್ಾತ್| 

ಆರ್ ೀಗಯಕ್ಾರ್ೀಽಥ ರವಿಂ ಧ್ನ್ಕ್ಾರ್ೀ ಹತತಾಶನ್ಮ್॥1,51.19॥ 
ಕಮಾಣಾಂ ಸ್ತದಿಧಕ್ಾಮಸತು ಪೂಜಯೀದ್ವೈ ವಿನಾಯಕಮ್| 

ಭ್ ೀಗಕ್ಾರ್ೀ ಹಿ ಶಶ್ನ್ಂ ಬಲಕ್ಾಮಃ ಸಮಿೀರಣಮ್॥1,51.20॥ 
ಮತಮತಕ್ಷತಃ ಸವಾಸಂಸಾರಾತರಯತ್ನೀನಾಚಾಯೀದ್ಧರಿಮ್| 

ಅಕ್ಾಮಃ ಸವಾಕ್ಾರ್ೀ ವಾ ಪೂಜಯೀತತು ಗದಾಧ್ರಮ್॥1,51.21॥ 
ವಾರಿದ್ಸೃಪುಮಾಪನೀರ್ತ ಸತಖ್ಮಕ್ಷಯಯಮನ್ನದ್ಃ| 

ರ್ತಲಪರದ್ಃ ಪರಜಾಮಿಷಾಟಂ ದಿೀಪದ್ಶಾಕ್ಷತರತತುಮಮ್॥1,51.22॥ 
ಭ ಮಿದ್ಃ ಸವಾಮಾಪನೀರ್ತ ದಿೀಘಾಮಾಯತಹಿಾರಣಯದ್ಃ| 

ಗೃಹದ್ ೀಽಗಾರಯಣಿ ವ್ೀಶಾಮನಿ ರ ಪಯದ್ ೀ ರ ಪಮತತುಮಮ್॥1,51.23॥ 
ವಾಸ್ ೀದ್ಶಾಾನ್ದರಸಾಲ್ ೀಕಯಮಶ್ವಸಾಲ್ ೀಕಯಮಶವದ್ಃ| 

ಅನ್ಡತದ್ದಃ ಶ್ರಯಂ ಪುಷಾಟಂ ಗ್ ೀದ್ ೀ ಬರಧ್ನಸಯ ವಿಷ್ಟಪಮ್॥1,51.24॥ 
ರ್ಾನ್ಶರ್ಾಯಪರದ್ ೀ ಭಾರ್ಾಾಮೈಶವಯಾಮಭಯಪರದ್ಃ| 

ಧ್ಾನ್ಯದ್ಃ ಶಾವತಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಬರಹಮದ್ ೀ ಬರಹಮ ಶಾಶವತಮ್॥1,51.25॥ 
ವ್ೀದ್ವಿತತ್ ದ್ದ್ಜಾಜಞನ್ಂ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ| 

ಗವಾಂ ಘಾಸಪರದಾನ್ೀನ್ ಸವಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥1,51.26॥ 
ಇನ್ಧನಾನಾಂ ಪರದಾನ್ೀನ್ ದಿೀಪಾುಗಿನಜಾಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಔಷ್ಧ್ಂ ಸ್ನೀಹಮಾಹಾರಂ ರ್ ೀಗಿರ್ ೀಗಪರಶಾನ್ುಯೀ॥1,51.27॥ 
ದ್ದಾನ್ ೀ ರ್ ೀಗರಹಿತಃ ಸತಖಿೀ ದಿೀಘಾಾಯತರ್ೀವ ಚ| 

ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ಮಾಗಾಂ ಕ್ಷತರಧ್ಾರಾಸಮನಿವತಮ್॥1,51.28॥ 
ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತಪಂ ಚ ತರರ್ತಚಾತ್ ರೀಪಾನ್ತರದ್ ೀ ನ್ರಃ| 

ಯದ್ಯದಿಷ್ಟತಮಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯಚಾಾಸಯ ದ್ಯಿತಂ ಗೃಹ್ೀ॥1,51.29॥ 
ತತುದ್ತುಣವತ್ೀ ದ್ೀಯಂ ತದ್ೀವಾಕ್ಷಯಮಿಚಾತಾ| 

ಅಯೀನ್ ವಿಷ್ತವ್ೀ ಚ್ೈವ ಗರಹಣ್ೀ ಚನ್ದರಸ ಯಾಯೀಃ॥1,51.30॥ 
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ಸಙ್ಕೆರನಾಯದಿಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ದ್ತುಂ ಭವರ್ತ ಚಾಕ್ಷಯಮ್| 

ಪರರ್ಾಗಾದಿಷ್ತ ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,51.31॥ 
ದಾನ್ಧ್ಮಾಾತಾರ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಭ ತಾನಾಂ ನ್ಹ್ೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಸವಗಾಾಯತಭ ಾರ್ತಕ್ಾಮೀನ್ ದಾನ್ಂ ಪಾಪೀಪಶಾನ್ುಯೀ॥1,51.32॥ 
ದಿೀಯಮಾನ್ಂ ತತ ಯೀ ರ್ೀಹಾದ್ ುೀವಿಪಾರಗಿನಸತರ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ನಿವಾರಯರ್ತ ಪಾಪಾತಾಮ ರ್ತಯಾಗ್ ಯೀನಿಂ ವರಜ್ೀನ್ನರಃ॥1,51.33॥ 
ಯಸತು ದ್ತಭಾಕ್ಷವ್ೀಲಾರ್ಾಮನಾನದ್ಯಂ ನ್ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ಮಿರಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ವಿಪ್ರೀಷ್ತ ಬರಹಮಹಾ ಸ ತತ ಗಹಿಾತಃ॥1,51.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದಾನ್ಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,51[34]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-52॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅತಃ ಪರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪಾರಯಶ್ಾತುವಿಧಿಂ ದಿವಜಾಃ| 

ಬರಹಮಹಾ ಚ ಸತರಾಪಶಾ ಸ್ುೀಯಿೀ ಚ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,52.1॥ 
ಪಞ್ಾ ಪಾತಕನ್ಸ್ುಾೀತ್ೀ ತತ್ಂಯೀಗಿೀ ಚ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಉಪಪಾಪಾನಿ ಗ್ ೀಹತಾಯಪರಭೃರ್ತೀನಿ ಸತರಾ ಜಗತಃ॥1,52.2॥ 
ಬರಹಮಹಾ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನಿ ಕತಟೀಂ ಕೃತಾವ ವನ್ೀ ವಸ್ೀತ್| 

ಕತರ್ಾಾದ್ನ್ಶನ್ಂ ವಾಥ ಭೃಗ್ ೀಃ ಪತನ್ಮೀವ ಚ॥1,52.3॥ 
ಜವಲನ್ುಂ ವಾ ವಿಶ್ೀದ್ಗಿನಂ ಜಲಂ ವಾ ಪರವಿಶ್ೀತ್ಾಯಮ್| 

ಬಾರಹಮಣಾಥ್ೀಾ ಗವಾಥ್ೀಾ ವಾ ಸಮಯಕ್ಾರಣಾನ್ಾರಿತಯಜ್ೀತ್॥1,52.4॥ 
ದ್ತಾುಾ ಚಾನ್ನಂ ಚ ವಿದ್ತಷ್ೀ ಬರಹಮಹತಾಯಂ ವಯಪೀಹರ್ತ| 

ಅಶವಮೀಧ್ಾವಭೃಥಕ್್ೀ ಸಾನತಾವ ವಾ ಮತಚಯತ್ೀ ದಿವಜಃ॥1,52.5॥ 
ಸವಾಸವಂ ವಾ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಯ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ಸರಸವತಾಯಸುರಙ ು್ಣಾಯಃ ಸಙ್ಖುಮೀ ಲ್ ೀಕವಿಶತರತ್ೀ॥1,52.6॥ 
ಶತದ್ಧೀ ರ್ತರಷ್ವಣಸಾನತಸ್ತರರಾತ್ ರೀಪೀಷತ್ ೀ ದಿವಜಃ| 

ಸ್ೀತತಬನ್ಧೀ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಮತಚಯತ್ೀ ಬರಹಮಹತಯರ್ಾ॥1,52.7॥ 
ಕಪಾಲರ್ೀಚನ್ೀ ಸಾನತಾವ ವಾರಾಣಸಾಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಸತರಾಪಸತು ಸತರಾಂ ಪೀತಾವ ಅಗಿನವಣಾಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥1,52.8॥ 
ಪಯೀ ಘಘತಂ ವಾ ಗ್ ೀಮ ತರಂ ತಸಾಮತಾಾಪಾತರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಸತವಣಾಸ್ುೀಯಿೀ ಮತಕುಃ ಸಾಯನ್ತಮಸಲ್ೀನ್ ಹತ್ ೀ ನ್ೃಪ್ೈಃ॥1,52.9॥ 
ಚಿೀರವಾಸಾ ದಿವಜ್ ೀಽರಣ್ಯೀ ಚರ್ೀದ್್ರಹಮಹಣವರತಮ್| 

ಗತರತಭಾರ್ಾಾಂ ಸಮಾರತಹಯ ಬಾರಹಮಣಃ ಕ್ಾಮರ್ೀಹಿತಃ॥1,52.10॥ 
ಅವಗ ಹ್ೀರ್ತ್ತರಯಂ ತಪಾುಂ ದಿೀಪಾುಂ ಕ್ಾಷಾಣಾಯಸ್ತೀಂ ಕೃತಾಮ್| 

ಗತವಾಙ್ಖುನಾಗಾಮಿನ್ಶಾ ಚರ್ೀಯತಬಾಹಮಹವರತಮ್॥1,52.11॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಾನಿ ವಾ ಕತರ್ಾಾತಾಞ್ಾ ಚತಾವರಿ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ಪರ್ತತ್ೀನ್ ಚ ಸಂಸಗಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸತು ವ್ೈ ದಿವಜಃ॥1,52.12॥ 
ಸ ತತಾಾಪಾಪನ್ ೀದಾಥಾಂ ತಸ್ಯೈವ ವರತಮಾಚರ್ೀತ್| 

ತಪುಕೃಚಾರಂ ಚರ್ೀದಾವಥ ಸಂವತ್ರಮತನಿದರತಃ॥1,52.13॥ 
ಸವಾಸವದಾನ್ಂ ವಿಧಿವತ್ವಾಪಾಪವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಚಾನಾದರಯಣಂ ಚ ವಿಧಿನಾ ಕೃತಂ ಚ್ೈವಾರ್ತಕೃಚಾರಕಮ್॥1,52.14॥ 
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ಪುಣಯಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಗರ್ಾದೌ ಚ ಗಮನ್ಂ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್| 

ಅಮಾವಸಾಯಂ ರ್ತರ್ಥಂ ಪಾರಪಯ ಯಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯೀದ್ಭವಮ್॥1,52.15॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಭೀಜಯಿತಾವ ತತ ಸವಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಉಪೀಷತಶಾತತದ್ಾಶಾಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ್ೀ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,52.16॥ 
ಯಮಾಯ ಧ್ಮಾರಾಜಾಯ ಮೃತಯವ್ೀ ಚಾನ್ುಕ್ಾಯ ಚ| 

ವ್ೈವಸವತಾಯ ಕ್ಾಲಾಯ ಸವಾಭ ತಕ್ಷರ್ಾಯ ಚ॥1,52.17॥ 
ಪರತ್ಯೀಕಂ ರ್ತಲಸಂಯತಕ್ಾುನ್ದದಾಯತ್ಪು ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್| 

ಸಾನತಾವ ನ್ದಾಯಂ ತತ ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ಮತಚಯತ್ೀ ಸವಾಪಾತಕ್್ೈಃ॥1,52.18॥ 
ಬರಹಮಚಯಾಮಧ್ಃ ಶರ್ಾಯಮತಪವಾಸಂ ದಿವಜಾಚಾನ್ಮ್| 

ವರತ್ೀಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ಕತವಿೀಾತ ಶಾನ್ುಃ ಸಂಯತಮಾನ್ಸಃ॥1,52.19॥ 
ಪಷಾಠಯಮತಪೀಷತ್ ೀ ದ್ೀವಂ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಸಪುಮಾಯಮಚಾಯೀದಾಭನ್ತಂ ಮತಚಯತ್ೀ ಸವಾಪಾತಕ್್ೈಃ॥1,52.20॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ನಿರಾಹಾರಃ ಸಮಭಯಚಯಾ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್| 

ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಶತಕಿಪಕ್ಷಸಯ ಮಹಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥1,52.21॥ 
ತಪೀ ಜಪಸ್ತುೀಥಾಸ್ೀವಾ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಪೂಜನ್ಮ್| 

ಗರಹಣಾದಿಷ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್॥1,52.22॥ 
ಯಃ ಸವಾಪಾಪಯತಕ್್ ುೀಽಪ ಪುಣಯರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ನಿಯಮೀನ್ ತಯಜ್ೀತಾರಣಾನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಸವಾಪಾತಕ್್ೈಃ॥1,52.23॥ 
ಬರಹಮಘನಂ ವಾ ಕೃತಘನಂ ವಾ ಮಹಾಪಾತಕದ್ ಷತಮ್| 

ಭತಾಾರಮತದ್ಧರ್ೀನಾನರಿೀ ಪರವಿಷಾಟ ಸಹ ಪಾವಕಮ್॥1,52.24॥ 
ಪರ್ತವರತಾ ತತ ರ್ಾ ನಾರಿೀ ಭತತಾಃ ಶತಶ್ರಷ್ಣ್ ೀತತ್ಕ್ಾ| 

ನ್ ತಸಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಪಾಪಮಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ ಚ॥1,52.25॥ 
ತಥಾ ರಾಮಸಯ ಸತಭಗಾ ಸ್ತೀತಾ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯವಿಶತರತಾ| 

ಪರ್ತನೀ ದಾಶರಥ್ೀದ್ೀಾವಿೀ ವಿಜಿಗ್ಯೀ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಶವರಮ್॥1,52.26॥ 
ಫಲತುರ್ತೀಥಾಾದಿಷ್ತ ಸಾನತಃ ಸವಾಾಚಾರಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಇತಾಯಹ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಃ ಪುರಾ ಮಮ ಯತವರತಾಃ॥1,52.27॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಾರಯಶ್ಾತುನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಿವಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,52[27]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-53॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಏವಂ ಬರಹಾಮಬರವಿೀಚತಾರತಾವ ಹರ್ೀರಷ್ಟನಿಧಿೀಂಸುಥಾ| 

ತತರ ಪದ್ಮಮಹಾಪದೌಮ ತಥಾ ಮಕರಕಚಾಪೌ॥1,53.1॥ 
ಮತಕತನ್ದಕತ(ನ್) ನೌದ ನಿೀಲಶಾ ಶಙ್ಖ್ಶ್ೈವಾಪರ್ ೀ ನಿಧಿಃ| 

ಸತಾಯಮೃದೌಧ ಭವನ್ಯೀತ್ೀ ಸವರ ಪಂ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥1,53.2॥ 
ಪದ್ೋನ್ ಲಕ್ಷಿತಶ್ೈವ ಸಾರ್ತುಾಕ್್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ದಾಕ್ಷಿಣಯಸಾರಃ ಪುರತಷ್ಃ ಸತವಣಾಾದಿಕಸಙ್ಖುರಹಮ್॥1,53.3॥ 
ರತಪಾಯದಿ ಕತರ್ಾಾದ್ದದಾಯತತು ಯರ್ತದ್ೈವಾದಿಯಜವನಾಮ್| 

ಮಹಾಪದಾಮಙ್ೆ ತ್ ೀ ದ್ದಾಯದ್ಧನಾದ್ಯಂ ಧ್ಾಮಿಾಕ್ಾಯ ಚ॥1,53.4॥ 
ನಿೀಧಿೀ ಪದ್ಮಮಹಾಪದೌಮ ಸಾರ್ತುಾಕ್ೌ ಪುರತಷೌ ಸೃರ್ತೀ| 

ಮಕರ್ೀಣಾಙ್ೆ ತಃ ಖ್ಡುಬಾಣಕತನಾುದಿಸಙ್ಖುರಹಿೀ॥1,53.5॥ 
ದ್ದಾಯಚತಾರತಾಯ ಮೈರ್ತರೀಂ ಚ ರ್ಾರ್ತ ನಿತಯಂ ಚ ರಾಜಭಃ| 

ದ್ರವಾಯಥಾಂ ಶತತರಣಾ ನಾಶಂ ಸಙ್ಕುರಮೀ ಚಾಪ ಸಂವರಜ್ೀತ್॥1,53.6॥ 
ಮಕರಃ ಕಚಾಪಶ್ೈವ ತಾಮಸೌ ತತ ನಿಧಿೀ ಸೃತೌ| 

ಕಚಾಪೀ ವಿಶವಸ್ೀನ್ನೈವ ನ್ ಭತಙ್ೆ ೀನ್ (ನಾ) ದ್ದಾರ್ತ ಚ॥1,53.7॥ 
ನಿಧ್ಾನ್ಮತವಾಯಾಂ ಕತರತತ್ೀ ನಿಧಿಃ ಸ್ ೀಪ್ಯೀಕಪೂರತಷ್ಃ| 

ರಾಜಸ್ೀನ್ಮತಕತನ್ದೀನ್ ಲಕ್ಷಿತಾ ರಾಜಯಸಙ್ಖುರಹಿೀ॥1,53.8॥ 
ಭತಕುಭ್ ೀಗ್ ೀ ಗಾಯನ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ವೀಶಾಯದಿಕ್ಾಸತ ಚ| 

ರಜಸುರ್ೀಮಯೀ ನ್ನಿದೀ ಆಧ್ಾರಃ ಸಾಯತತೆಲಸಯ ಚ॥1,53.9॥ 
ಸತುತಃ ಪರೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ವ್ೈ ಬಹತಭಾರ್ಾಾ ಭವನಿು ಚ| 

ಪೂವಾಮಿತ್ರೀಷ್ತ ಶ್ೈರ್ಥಲಯಂ ಪರೀರ್ತಮನ್ಯೈಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ॥1,53.10॥ 
ನಿೀಲನ್ ಚಾಙ್ೆ ತಃ ಸತುಾತ್ೀಜಸಾ ಸಂಯತತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವಸರಧ್ಾನಾಯದಿಸಙ್ಕುರಹಿೀ ತಡಾಗಾದಿ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ॥1,53.11॥ 
ರ್ತರಪೂ(ಪೌ) ರತಷ್ ೀ ನಿಧಿಶ್ೈವ ಆಮಾರರಾಮಾದಿ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಏಕಸಯ ಸಾಯನಿನಧಿಃ ಶಙ್ಖ್ಃ ಸವಯಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಧ್ನಾದಿ(ನ್ು) ಕಮ್॥1,53.12॥ 
ಕದ್ನ್ನಭತಕಾರಿಜನ್ ೀ ನ್ ಚ ಶ್್ ೀಭನ್ವಸರಧ್ೃಕ್| 

ಸವಪೀಷ್ಣಪರಃ ಶಙ್್ ೀ ದ್ದಾಯತಾರನ್ರ್ೀ ವೃಥಾ॥1,53.13॥ 
ಮಿಶಾರವಲ್ ೀಕನಾನಿಮಶರಸವಭಾವಫಲದಾಯಿನ್ಃ| 

ನಿಧಿೀನಾಂ ರ ಪಮತಕುಂ ತತ ಹರಿಣಾಪ ಹರಾದಿಕ್್ೀ| 

ಹರಿಭತಾವನ್ಕ್್ ೀಶಾದಿ ಯಥ್ ೀವಾಚ ತಥಾ ವದ್ೀ॥1,53.14॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ವನಿಧಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ರ್ತರಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,53[14]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-54॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಅಗಿನೀಧ್ರಶಾಾಗಿನಬಾಹತಶಾ ಬಪುಷಾಮನ್ತಧಯರ್ತಮಾಂಸುಥಾ| 

ಮೀಧ್ಾಮೀಧ್ಾರ್ತರ್ಥಭಾವಯಃ ಶಬಲಃ ಪುತರ ಏವ ಚ॥1,54.1॥ 
ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಮನ್ದಶರ್ೀ ಜಾತಃ ಪುತಾರ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಪರಯವರತಾತ್| 

ಮೀಧ್ಾಗಿನಬಾಹತಪುತಾರಸತು ತರಯೀ ಯೀಗಪರಾಯಣಾಃ॥1,54.2॥ 
ಜಾರ್ತಸಮರಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ನ್ೈರಾಜಾಯಯ ಮರ್ೀ ದ್ಷ್ತಃ| 

ವಿಭಜಯ ಸಪು ದಿವೀಪಾನಿ ಸಪಾುನಾಂ ಪರದ್ದೌ ನ್ೃಪಃ॥1,54.3॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಪಞ್ಜಾಶತ್ ೆೀಟರಾಪುಿತಾ| 

ಜಲ್ ೀಪರಿ ಮಹಿೀ ರ್ಾತಾ ಮೌರಿವಾಸ್ುೀ ಸರಿಜಜಲ್ೀ॥1,54.4॥ 
ಜಮ ್ಪಿಕ್ಷಾಹವರ್ೌ ದಿವೀಪೌ ಶಾಲಮಲಶಾಾಪರ್ ೀ ಹರ| 

ಕತಶಃ ಕ್ೌರಞ್ಾಸುಥಾ ಶಾಕಃ ಪುಷ್ೆರಶ್ೈವ ಸಪುಮಃ॥1,54.5॥ 
ಏತ್ೀ ದಿವೀಪಾಃ ಸಮತದ್ೈಸತು ಸಪು ಸಪುಭರಾವೃತಾಃ| 

ಲವಣ್ೀಕ್ಷತಸತರಾಸಪಾದಾಾಧಿದ್ತಗಧಜಲ್ೈಃ ಸಮಮ್॥1,54.6॥ 
ದಿವೀಪಾತತು ದಿವಗತಣ್ ೀ ದಿವೀಪಃ ಸಮತದ್ರಶಾ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಜಮ ್ದಿವೀಪ್ೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಮೀರತಲಾಕ್ಷಯೀಜನ್ವಿಸೃತಃ॥1,54.7॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಸಾಹಸ್ೈಯೀಾಜನ್ೈರಸಯ ಚ್ ೀಚಾರಯಃ| 

ಪರವಿಷ್ಟಃ ಷ್ ೀಡಶಾಧ್ಸಾುದ್ದಾರ್ತರಂಶನ್ ಮಧಿನಾ ವಿಸೃತಃ॥1,54.8॥ 
ಅಧ್ಃ ಷ್ ೀಡಶಸಾಹಸರಃ ಕಣಿಾಕ್ಾಕ್ಾರಸಂಸ್ತಯತಃ| 

ಹಿಮವಾನ್ಿೀಮಕ ಟ್ಶಾ ನಿಷ್ಧ್ಶಾಾಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥1,54.9॥ 
ನಿೀಲಃ ಶ್ವೀತಶಾ ಶೃಙ ು್ೀ ಚ ಉತುರ್ೀ ವಷ್ಾಪವಾತಾಃ| 

ಪಿಕ್ಷಾದಿಷ್ತ ನ್ರಾ ರತದ್ರ ಯೀ ವಸನಿು ಸನಾತನಾಃ॥1,54.10॥ 
ಶಙ್ಖೆರಾಥ ನ್ ತ್ೀಷ್ವಸ್ತು ಯತಗಾವಸಾಿ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ಜಮ ್ದಿವೀಪ್ೀಶವರಾತತಾತಾರ ಹಯಗಿರೀಧ್ಾನದ್ಭವನ್ನವ॥1,54.11॥ 
ನಾಭಃ ಕಮತಾರತಷ್ಶ್ೈವ ಹರಿವಷ್ಾಮಿಲಾ ವೃತಃ| 

ರರ್ಯೀ ಹಿರಣಮರ್ಾಖ್ಯಶಾ ಕತರತಭಾದಾರಶವ ಏವ ಚ॥1,54.12॥ 
ಕ್್ೀತತಮಾಲ್ ೀ ನ್ೃಪಸ್ುೀಭಯಸುತ್ಞ್ಜಜಞನ್್ಣಾಕ್ಾನ್ದದೌ| 

ನಾಭ್ೀಸತು ಮೀರತದ್ೀವಾಯಂ ತತ ಪುತ್ ರೀಽಭ ದ್ೃಷ್ಭ್ ೀ ಹರ॥1,54.13॥ 
ತತತಾತ್ ರೀ ಭರತ್ ೀ ನಾಮ ಶಾಲಗಾರಮೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ವರರ್ತೀ| 

ಸತಮರ್ತಭಾರತಸಾಯಭ ತುತತಾತರಸ್ೈಜಸ್ ೀಽಭವತ್॥1,54.14॥ 
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ಇನ್ದರದ್ತಯಮನಶಾ ತತತಾತರಃ ಪರಮೀಷಠೀ ತತಃ ಸೃತಃ| 

ಪರರ್ತೀಹಾರಶಾತತತಾತರಃ ಪರರ್ತಹತಾಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,54.15॥ 
ಸತತಸುಸಾಮದ್ಥ್ೈ ಜಾತಃ ಪರಸಾುರಸುತತ್ತ್ ೀ ವಿಭತಃ| 

ಪೃಥತಶಾ ತತತ್ತ್ ೀ ನ್ಕ್್ ುೀ ನ್ಕುಸಾಯಪ ಗಯಃ ಸೃತಃ॥1,54.16॥ 
ನ್ರ್ ೀ ಗಯಸಯ ತನ್ಯಸುತತಾತ್ ರೀಭತದಿವರಾಡಗತಃ| 

ತತ್ ೀ ಧಿೀಮಾನ್ಮಹಾತ್ೀಜಾ ಭೌವನ್ಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ॥1,54.17॥ 
ತವಷಾಟ ತವಷ್ತಟಶಾ ವಿರಜಾ ರಜಸುಸಾಯಪಯಭ ತತ್ತಃ| 

ಶತಜಿದ್ರಜಸಸುಸಯ ವಿಷ್ವಗ್ ಜಯೀರ್ತಃ ಸತತಃ ಸೃತಃ॥1,54.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶವಣಾನ್ ೀಪಯೀಗಿಪರಯವರತವಂಶನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತಃ 

ಪಞ್ಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,54[18]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-55॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಮಧ್್ಯೀ ರ್ತವಲಾವೃತ್ ೀ ವಷ್ ೀಾ ಭದಾರಶವಃ ಪೂವಾತ್ ೀಽದ್ತಭತಃ| 

ಪೂವಾದ್ಕ್ಷ್ೈಣತ್ ೀ ವಷ್ ೀಾ ಹಿರಣಾವನ್ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,55.1॥ 
ತತಃ ಕಮತಾರತಷ್ ೀ ವಷ್ ೀಾ ಮೀರ್ ೀದ್ಾಕ್ಷಿಣತಃ ಸೃತಃ| 

ಭಾರತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಹರಿದ್ಾಕ್ಷಿಣಪಾಶ್ಾಮೀ॥1,55.2॥ 
ಪಶ್ಾಮೀ ಕ್್ೀತತಮಾಲಶಾ ರಮಯಕಃ ಪಶ್ಾರ್ೀತುರ್ೀ| 

ಉತುರ್ೀ ಚ ಕತರ್ ೀವಾಷ್ಾಃ ಕಲಾವೃಕ್ಷಸಮಾವೃತಃ॥1,55.3॥ 
ಸ್ತದಿಧಃ ಸಾವಭಾವಿಕೀ ರತದ್ರ ! ವಜಾಯಿತಾವ ತತ ಭಾರತಮ್| 

ಇನ್ದರದಿವೀಪಃ ಕಶ್ೀರತಮಾಂಸಾುಮರವಣ್ ೀಾ ಗಭಸ್ತುತಮಾನ್॥1,55.4॥ 
ನಾಗದಿವೀಪಃ ಕಟಾಹಶಾ ಸ್ತಂಹಲ್ ೀ ವಾರತಣಸುಥಾ| 

ಅಯಂ ತತನ್ವಮಸ್ುೀಷಾಂ ದಿವೀಪಃ ಸಾಗರಸಂವೃತಃ॥1,55.5॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ಕರಾತಾಸುಸಾಯಸ್ುೀ ಪಶ್ಾಮೀ ಯವನಾಃ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಅನಾಧರ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ರತದ್ರ ! ತತರಷಾೆಸುಾಪ ಚ್ ೀತುರ್ೀ॥1,55.6॥ 
ಬಾರಹಮಣಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ವ್ೈಶಾಯಃ ಸ ದಾರಶಾಾನ್ುರವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ಮಲಯಃ ಸಹಯಃ ಶತಕುಮಾನ್ೃಕ್ಷಪವಾತಃ॥1,55.7॥ 
ವಿನ್ಧಯಶಾ ಪಾರಿರ್ಾತರಶಾ ಸಪಾುತರ ಕತಲಪವಾತಾಃ| 

ವ್ೀದ್ಸೃರ್ತನ್ಾಮಾದಾ ಚ ವರದಾ ಸತರಸಾ ಶ್ವಾ॥1,55.8॥ 
ತಾಪೀ ಪಯೀಷಣೀ ಸರಯ ಃ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀ ಗ್ ೀಮರ್ತೀ ತಥಾ| 

ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ಭೀಮರರ್ಥೀ ಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿೀ ಮಹಾನ್ದಿೀ॥1,55.9॥ 
ಕ್್ೀತತಮಾಲಾ ತಾಮರಪಣ್ ೀಾ ಚನ್ದರಭಾಗಾ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ಋಷಕತಲಾಯ ಚ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀ ಮತುಗಙ್ಕು ಪಯಸ್ತವನಿೀ॥1,55.10॥ 
ವಿದ್ಭಾಾ ಚ ಶತದ್ ರಶಾ ನ್ದ್ಯಃ ಪಾಪಹರಾಃ ಶತಭಾಃ| 

ಆಸಾಂ ಪಬನಿು ಸಲ್ಲಲಂ ಮಧ್ಯದ್ೀಶಾದ್ಯೀ ಜನಾಃ॥1,55.11॥ 
ಪಾಞ್ಜಾಲಾಃ ಕತರವೀ ಮತಾ್ಯ ರ್ೌಧ್್ೀರ್ಾಃ ಸಪಟ್ಚಾರಾಃ| 

ಕತನ್ುಯಃ ಶ್ರಸ್ೀನಾಶಾ ಮಧ್ಯದ್ೀಶಜನಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,55.12॥ 
ವೃಷ್ಧ್ವಜ ! ಜನಾಃ ಪಾದಾಮಃ ಸ ತಮಾಗಧ್ಚ್ೀದ್ಯಃ| 

ಕ್ಾಶಯ (ಷಾರ್ಾ) ಶಾ ವಿದ್ೀಹಾಶಾ ಪೂವಾಸಾಯಂ ಕ್್ ೀಸಲಾಸುಥಾ॥1,55.13॥ 
ಕಲ್ಲಙ್ಖುವಙ್ಖುಪುಣಾಾರಙ್ಕು ವ್ೈದ್ಭಾಾ ಮ ಲಕ್ಾಸುಥಾ| 

ವಿನಾಧಯನ್ುನಿಾಲರ್ಾ ದ್ೀಶಾಃ ಪೂವಾದ್ಕ್ಷಿಣತಃ ಸೃತಾಃ॥1,55.14॥ 
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ಪುಲನಾದಶಮಕಜಿೀಮ ತನ್ಯರಾಷ್ಾನಿವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಕಣಾಾರ್(ನಾ) ಟ್ಕರ್್ೀಜಘಣಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಪಥವಾಸ್ತನ್ಃ॥1,55.15॥ 
ಅಮ್ಷ್ಠದ್ರವಿಡಾ ಲಾಟಾಃ ಕ್ಾರ್ಭೀಜಾ ಸ್ತರೀಮತಖಾಃ ಶಕ್ಾಃ| 

ಆನ್ತಾವಾಸ್ತನ್ಶ್ೈವ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಯಕ್ಷಿಣಪಶ್ಾಮೀ॥1,55.16॥ 
ಸ್ತರೀರಾಜಾಯಃ ಸ್ೈನ್ಧವಾ ಮಿೀಚಾಾ ನಾಸ್ತು ಕ್ಾ ಯವನಾಸುಥಾ| 

ಪಶ್ಾಮೀನ್ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮಾಥತರಾ ನ್ೈಷ್ಧ್್ೈಃ ಸಹ॥1,55.17॥ 
ಮಾಣಾವಾಯಶಾ ತತಷಾರಾಶಾ ಮ ಲ್ಲಕ್ಾಶವಮತಖಾಃ ಖ್ಶಾಃ| 

ಮಹಾಕ್್ೀಶಾ ಮಹಾನಾಸಾ ದ್ೀಶಾಸ ುತುರಪಶ್ಾಮೀ॥1,55.18॥ 
ಲಮ್ (ಮಾಾ) ಕ್ಾ ಸುನ್ನಾಗಾಶಾ ಮಾದ್ರಗಾನಾಧರಬಾಹಿಿಕ್ಾಃ| 

ಹಿಮಾಚಲಾಲರ್ಾ ಮಿೀಚಾಾ ಉದಿೀಚಿೀಂ ದಿಶಮಾಶ್ರತಾಃ॥1,55.19॥ 
ರ್ತರಗತಾನಿೀಲಕ್್ ೀಲಾತ (ಭ) ಬರಹಮಪುತಾರಃ ಸಟ್ಙ್ಖೆಣಾಃ| 

ಅಭೀಷಾಹಾಃ ಸಕ್ಾಶ್ೋರಾ ಉದ್ಕಾವ್ೀಾಣ ಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,55.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,55[20]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-56॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಪು ಮೀಧ್ಾರ್ತಥ್ೀಃ ಪುತಾರಃ ಪಿಕ್ಷದಿವೀಪ್ೀಶವರಸಯ ಚ| 

ಜ್ಯೀಷ್ಠಃ ಶಾನ್ುಭವೀ ನಾಮ ಶ್ಶ್ರಸುದ್ನ್ುರಃ॥1,56.1॥ 
ಸತಖ್ ೀದ್ಯಸುಥಾ ನ್ನ್ದಃ ಶ್ವಃ ಕ್ಷ್ೀಮಕ ಏವ ಚ| 

ಧ್ತರವಶಾ ಸಪುಮಸ್ುೀಷಾಂ ಪಿಕ್ಷದಿವೀಪ್ೀಶವರಾ ಹಿ ತ್ೀ॥1,56.2॥ 
ಗ್ ೀಮೀದ್ಶ್ೈವ ಚನ್ದರಶಾ ನಾರದ್ ೀ ದ್ತನ್ತದಭಸುಥಾ| 

ಸ್ ೀಮಕಃ ಸತಮನಾಃ ಶ್ೈಲ್ ೀ ಬ್ೈಭಾರಜಶಾಾತರ ಸಪುಮಃ॥1,56.3॥ 
ಅನ್ತತಪಾು ಶ್ಖಿೀ ಚ್ೈವ ವಿಪಾಶಾ ರ್ತರದಿವಾ ಕರಮತಃ| 

ಅಮೃತಾ ಸತಕೃತಾ ಚ್ೈವ ಸಪ್ೈತಾಸುತರ ನಿಮನಗಾಃ॥1,56.4॥ 
ವಪುಷಾಮಞ್ಜಾಲಮಲಸ್ಯೀಶಸುತತ್ತಾ ವಷ್ಾನಾಮಕ್ಾಃ| 

ಶ್ವೀತ್ ೀಽಥ ಹರಿತಶ್ೈವ ಜಿೀಮ ತ್ ೀ ರ್ ೀಹಿತಸುಥಾ॥1,56.5॥ 
ವ್ೈದ್ತಯತ್ ೀ ಮಾನ್ಸಶ್ೈವ ಸಪರಭಶಾಚಪ ಸಪುಮಃ| 

ಕತಮತದ್ಶ್್ ಾೀನ್ನತ್ ೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಮಹಿಷ್ ೀಽಥ ಬಲಾಹಕಃ॥1,56.6॥ 
ಕ್ೌರಞ್ಾಃ ಕಕತದಾಮನ್ಿಯೀತ್ೀ ವ್ೈ ಗಿರಯಃ ಸರಿತಸ್ತುಾಮಾಃ| 

ಯೀನಿತ್ ೀರ್ಾ ವಿತೃಷಾಣ ಚ ಚನಾದರ ಶತಕಿ ವಿರ್ೀಚನಿೀ॥1,56.7॥ 
ವಿಧ್ೃರ್ತಃ ಸಪುಮಿೀ ತಾಸಾಂ ಸೃತಾಃ ಪಾಪಪರಶಾನಿುದಾಃ| 

ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮತಃ ಕತಶದಿವೀಪ್ೀ ಸಪು ಪುತಾರಃ ಶೃಣತಷ್ವತಾನ್॥1,56.8॥ 
ಉದಿಭದ್ ೀ ವ್ೀಣತಮಾಂಶ್ೈವ ದ್ವೈರಥ್ ೀ ಲಮ್ನ್ ೀ ಧ್ೃರ್ತಃ| 

ಪರಭಾಕರ್ ೀಽಥ ಕಪಲಸುನಾನಮಾ ವಷ್ಾಪದ್ಧರ್ತಃ॥1,56.9॥ 
ವಿದ್ತರರ್ೀ ಹ್ೀಮಶ್ೈಲಶಾ ದ್ತಯರ್ತಮಾನ್ತಾಷ್ಾವಾಂಸುಥಾ| 

ಕತಶ್ೀಶಯೀ ಹರಿಶ್ೈವ ಸಪುರ್ೀ ಮನ್ದರಾಚಲಃ॥1,56.10॥ 
ಧ್ ತಪಾಪಾ ಶ್ವಾ ಚ್ೈವ ಪವಿತಾರ ಸನ್ಮರ್ತಸುಥಾ| 

ವಿದ್ತಯದ್ಭಾರ ಮಹಿೀ ಚಾನಾಯ ಸವಾಪಾಪಹರಾಸ್ತುಾಮಾಃ॥1,56.11॥ 
ಕ್ೌರಞ್ಾದಿವೀಪ್ೀ ದ್ತಯರ್ತಮತಃ ಪುತಾರಃ ಸಪು ಮಹಾತಮನ್ಃ| 

ಕತಶಲ್ ೀ ಮನ್ದಗಶ್್ ಾೀಷ್ಣಃ ಪೀವರ್ ೀಽಥ್ ೀನ್ಧಕ್ಾರಕಃ॥1,56.12॥ 
ಮತನಿಶಾ ದ್ತನ್ತದಭಶ್ೈವ ಸಪ್ೈತ್ೀ ತತತ್ತಾ ಹರ| 

ಕ್ೌರಞ್ಾಶಾ ವಾಮನ್ಶ್ೈವ ತೃರ್ತೀಯಶಾಾನ್ಧ (ಥ) ಕ್ಾರಕಃ॥1,56.13॥ 
ದಿವಾವೃತಾಞ್ಾಮಶಾಾನ್ ಯೀ ದ್ತನ್ತದಭಃ ಪುಣಾರಿೀಕವಾನ್| 

ಗೌರಿೀ ಕತಮತದ್ವರ್ತೀ ಚ್ೈವ ಸನಾಧಯ ರಾರ್ತರಮಾನ್ ೀಜವಾ॥1,56.14॥ 
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ಖಾಯರ್ತಶಾ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾ ಚ ಸಪ್ೈತಾ ವಷ್ಾನಿಮನಗಾಃ| 

ಶಾಕದಿವೀಪ್ೀಶವರಾದ್ಭವಾಯತ್ಪು ಪುತಾರಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ॥1,56.15॥ 
ಜಲದ್ಶಚ ಕತಮಾರಶಾ ಸತಕತಮಾರ್ ೀರತಣಿೀ ಬಕಃ| 

ಕತಸತರ್ೀದ್ಃ ಸರ್ೀದಾಕಾಃ ಸಪುಮಶಾ ಮಹಾದ್ತರಮಃ॥1,56.16॥ 
ಸತಕತಮಾರಿೀ ಕತಮಾರಿೀ ಚ ನ್ಲ್ಲನಿೀ ಧ್್ೀನ್ತಕ್ಾ ಚ ರ್ಾ| 

ಇಕ್ಷತಶಾ ವ್ೀಣತಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಗಭಸ್ತುೀ ಸಪುಮಿೀ ತಥಾ॥1,56.17॥ 
ಶಬಲಾತತಾಷ್ೆರ್ೀಶಾಚಾ ಮಹಾವಿೀರಶಾ ಧ್ಾತಕಃ| 

ಅಭ ದ್ವಷ್ಾದ್ವಯಂ ಚ್ೈವ ಮಾನ್ಸ್ ೀತುರಪವಾತಃ॥1,56.18॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಊಧ್ವಾಂ ಪಞ್ಜಾಶದ್ತಚಿಾರತಃ| 

ತಾವಚ್ೈವ ಚ ವಿಸ್ತುೀಣಾಃ ಸವಾತಃ ಪರಿಮಣಾಲಃ॥1,56.19॥ 
ಸಾವದ್ ದ್ಕ್್ೀನ್ ೀದ್ಧಿನಾ ಪುಷ್ೆರಃ ಪರಿವ್ೀಷಟತಃ| 

ಸಾವದ್ ದ್ಕಸಯ ಪುರತ್ ೀ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಲ್ ೀಕಸಂಸ್ತಿರ್ತಃ॥1,56.20॥ 
ದಿವಗತಣಾ ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀ ಭ ಮಿಃ ಸವಾಜನ್ತುವಿವಜಿಾತಾ| 

ಲ್ ೀಕ್ಾಲ್ ೀಕಸುತಃ ಶ್ೈಲ್ ೀ ಯೀಜನಾಯತತಾವಿಸೃತಃ| 

ತಮಸಾ ಪವಾತ್ ೀ ವಾಯಪುಸುರ್ೀಽಪಯಣಾಕಟಾಹತಃ॥1,56.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್ಾಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,56[21]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-57॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಪುರ್ತಸತು ಸಹಸಾರಣಿ ಭ ಮತಯಚಾಾರಯೀಽಪ ಕಥಯತ್ೀ| 

ದ್ಶಸಾಹಸರಮೀಕ್್ೈಕಂ ಪಾತಾಲಂ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,57.1॥ 
ಅತಲಂ ವಿತಲಂ ಚ್ೈವ ನಿತಲಂ ಚ ಗಭಸ್ತುಮತ್| 

ಮಹಾಖ್ಯಂ ಸತತಲಂ ಚಾಗರಯಂ ಪಾತಾಲಂ ಚಾಪ ಸಪುಮಮ್॥1,57.2॥ 
ಕೃಷಾಣ ಶತಕ್ಾಿರತಣಾ ಪೀತಾ ಶಕಾರಾ ಶ್ೈಲಕ್ಾಞ್ಾನಾ| 

ಭ ಯಸುತರ ದ್ೈತ್ೀರ್ಾ ವಸನಿು ಚ ಭತಜಙ್ಖುಮಾಃ॥1,57.3॥ 
ರೌದ್ರೀ ತತ ಪುಷ್ೆರದಿವೀಪ್ೀ ನ್ರಕ್ಾಃ ಸನಿು ತಾಞ್ಾೃಣತ| 

ರೌರವಃ ಸ ಕರ್ ೀ ರ್ ೀಧ್ಸಾುಲ್ ೀ ವಿನ್ಶನ್ಸುಥಾ॥1,57.4॥ 
ಮಹಾಜಾವಲಸುಪುಕತರ್ಭೀ ಲವಣ್ ೀಽರ್ಥ ವಿರ್ೀಹಿತಃ| 

ರತಧಿರಾಖ್ ಯೀ ವ್ೈತರಣಿೀ ಕೃಮಿಶಃ ಕೃಮಿಭ್ ೀ ಜನ್ಃ॥1,57.5॥ 
ಅಸ್ತಪತರವನ್ಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ನಾನಾಭಕ್ಷಶಾ ದಾರತಣಃ| 

ತಥಾ ಪೂಯವಹಃ ಪಾಪೀ ವಹಿನಜಾವಲಸುಾಧ್ಃ ಶ್ರಾಃ॥1,57.6॥ 
ಸನ್ದಂಶಃ ಕೃಷ್ಣಸ ತರಶಾ ತಮಶಾಾವಿೀಚಿರ್ೀವ ಚ| 

ಶವಭ್ ೀಜನ್ ೀಽಥಾಪರರ್ತಷ್ ಠೀಷ್ಣವಿೀಚಿನ್ಾರಕ್ಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,57.7॥ 
ಪಾಪನ್ಸ್ುೀಷ್ತ ಪಚಯನ್ುೀ ವಿಷ್ಶಸಾರಗಿನದಾಯಿನ್ಃ| 

ಉಪಯತಾಪರಿ ವ್ೈ ಲ್ ೀಕ್ಾ ರತದ್ರ ! ಭ ತಾದ್ಯಃ ಸ್ತಿತಾಃ॥1,57.8॥ 
ವಾರಿವಹನಯನಿಲಾಕ್ಾಶ್ೈವೃಾತಂ ಭ ತಾದಿನಾ ಚ ತತ್| 

ತದ್ಣಾಂ ಮಹತಾ ರತದ್ರ ! ಪರಧ್ಾನ್ೀನ್ ಚ ವ್ೀಷಟತಮ್॥1,57.9॥ 

ಅಣಾಂ ದ್ಶಗತಣಂ ವಾಯಪುಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತತಿಃ॥1,57.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶಗತಾಪಾತಲನ್ರಕ್ಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,57[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-58॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪರಮಾಣಸಂಸಾಿನ್ೀ ಸ ರ್ಾಾದಿೀನಾಂ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ| 

ಯೀಜಾನಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಭಾಸೆರಸಯ ರಥ್ ೀ ನ್ವ॥1,58.1॥ 
ಈಷಾದ್ಣಾಸುಥ್ೈವಾಸಯ ದಿವಗತಣ್ ೀ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ಸಾಧ್ಾಕ್್ ೀಟಸುಥಾ ಸಪು ನಿಯತತಾನ್ಯಧಿಕ್ಾನಿ ಚ॥1,58.2॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ತತ ತಸಾಯಕ್ಷಸುತರ ಚಕರಂ ಪರರ್ತಷಠತಮ್| 

ರ್ತರನಾಭಮರ್ತ ಪಞ್ಜಾರ್ೀ ಷ್ಣ್ನೀಮಿನ್ಯಕ್ಷರ್ಾತಮಕ್್ೀ॥1,58.3॥ 
ಸಂವತ್ರಮಯೀ ಕೃತ್ಾಂ ಕ್ಾಲಚಕರಂ ಪರರ್ತಷಠತಮ್| 

ಚತಾವರಿಂಶತ್ಹಸಾರಣಿ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಕ್ಷ್ ೀ ವಿವಸವತಃ॥1,58.4॥ 
ಪಞ್ಜಾನಾಯನಿ ತತ ಸಾಧ್ಾಾನಿ ಸಯನ್ದನ್ಸಯ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ಅಕ್ಷಪರಮಾಣಮತಭಯೀಃ ಪರಮಾಣಂ ತತ ಯತಗಾಧ್ಾಯೀಃ॥1,58.5॥ 
ಹರಸ್ ವೀಽಕ್ಷಸುದ್ತಯಗಾಧ್್ೀಾನ್ ಧ್ತರವಾಧ್ಾರ್ೀ ರಥಸಯ ವ್ೈ| 

ದಿವರ್ತೀಯೀಽಕ್ಷ್ೀ ತತ ತಚಾಕರಂ ಸಂಸ್ತಿತಂ ಮಾನ್ಸಾಚಲ್ೀ॥1,58.6॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀ ಸಬೃಹತತಯಷಣಗಜಗರ್ತೀರ್ತರಷ್ತಟಬ್ೀವ ಚ| 

ಅನ್ತಷ್ತಟಪಾಙ್ೆ ತರಿತತಯಕ್ಾುಶಾನಾದಂಸ್ತ ಹರಯೀ ರವ್ೀಃ॥1,58.7॥ 
ಧ್ಾತಾ ಕರತತಸಿಲಾ ಚ್ೈವ ಪುಲಸ್ ಯೀ ವಾಸತಕಸುಥಾ| 

ರಥಕೃದಾುರಮಣಿೀಹ್ೀಾರ್ತಸತುಮತ್ರತಶ್ೈತರಮಾಸಕ್್ೀ॥1,58.8॥ 
ಅಯಾಮಾ ಪುಲಹಶ್ೈವ ರಥ್ ೀಜಾಃ ಪುಞ ಜ್ಕಸಿಲಾ| 

ಪರಹ್ೀರ್ತಃ ಕಚಾನಿೀರಶಾ ನಾರದ್ಶ್ೈವ ಮಾಧ್ವ್ೀ॥1,58.9॥ 
ಮಿತ್ ರೀಽರ್ತರಸುಕ್ಷಕ್್ ೀ ರಕ್ಷಃ ಪೌರತಷ್ೀಯೀಽಥ ಮೀನ್ಕ್ಾ| 

ಹಾಹಾ ರಥಸವನ್ಶ್ೈವ ಜ್ಯೀಷ್ಠೀ ಭಾನ್ ೀ ರಥ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ॥1,58.10॥ 
ವರತಣ್ ೀ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ರಮಾಭ ಸಹಜನಾಯ ಕತಹ ಬತಾಧ್ಃ| 

ರಥಚಿತರಸುಥಾ ಶತಕ್್ ರೀ ವಸನಾಯಷಾಢಸಞ ಜ್ಞತ್ೀ॥|1,58.11॥ 
ಇನ್ ದರೀ ವಿಶಾವವಸತಃ ಸ್ ರೀತ(ಶ್್ ರೀತರ) ಏಲಾಪತರಸುಥಾಙ ು್ರಾಃ| 

ಪರರಿ್ೀಚಾ ಚ ನ್ಭಸ್ಯೀತ್ೀ ಸಪಾಾಶಾಾಕ್್ೀಾ ತತ ಸನಿು ವ್ೈ॥1,58.12॥ 
ವಿವಸಾವನ್ತಗರಸ್ೀನ್ಶಾ ಭೃಗತರಾಪೂರಣಸುಥಾ| 

ಅನ್ತರಿ್ೀಚಾಶಙ್ಖ್ಪಾಲೌ ವಾಯಘ ರೀ ಭಾದ್ರಪದ್ೀ ತತಾ॥1,58.13॥ 
ಪೂಷಾ ಚ ಸತರತಚಿಧ್ಾಾತಾ ಗೌತರ್ೀಽಥ ಧ್ನ್ಞ್ಜಯಃ| 

ಸತಷ್ೀಣ್ ೀಽನ್ ಯೀ ಧ್ೃತಾಚಿೀ ಚ ವಸನಾಯಶವಯತಜ್ೀ ರವೌ॥1,58.14॥ 
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ವಿಶಾವವಸತಭಾರದಾವಜಃ ಪಜಾನ್ಯೈರಾವತೌ ತದಾ| 

ವಿಶಾವಚಿೀ ಸ್ೀನ್ಜಿಚಾಾಪಃ (ಪ) ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ಚಾಧಿಕ್ಾರಿಣಃ॥1,58.15॥ 
ಅಂಶತಶಾ ಕ್ಾಶಯಪಸಾುಕ್ಷ್ ಯೀಾ ಮಹಾಪದ್ಮಸುಥ್ ೀವಾಶ್ೀ| 

ಚಿತರಸ್ೀನ್ಸುಥಾ ವಿದ್ತಯನಾಮಗಾಶ್ೀಷಾಾಧಿಕ್ಾರಿಣಃ॥1,58.16॥ 
ಕರತತಭಾಗಾಸುಥ್ ೀಣಾಾಯತಃ ಸ ಫಜಾಃ ಕಕ್್ ೀಾಟ್ಕಸುಥಾ| 

ಅರಿಷ್ಟನ್ೀಮಿಶ್ೈವಾನಾಯ ಪೂವಾಚಿರ್ತುವರಾರತ್ರಾಃ| 

ಪೌಷ್ಮಾಸ್ೀ ವಸನ್ಯೀತ್ೀ ಸಪು ಭಾಸೆರಮಣಾಲ್ೀ॥1,58.17॥ 
ತವಷಾಟಥ ಜಮದ್ಗಿನಶಾ ಕಮ್ಲ್ ೀಽಥ ರ್ತಲ್ ೀತುಮಾ| 

ಬರಹಾಮಪ್ೀತ್ ೀಽಥ ಋತಜಿದ್ಧೃತರಾಷ್ಾಶಾ ಸಪುಮಃ| 

ಮಾಘಮಾಸ್ೀ ವಸನ್ಯೀತ್ೀ ಸಪು ಭಾಸೆರಮಣಾಲ್ೀ॥1,58.18॥ 
ವಿಷ್ತಣರಶವತರ್ ೀ ರಮಾಭ ಸ ಯಾವಚಾಾಶಾ ಸತಯಜಿತ್| 

ವಿಶಾವಮಿತರಸುಥಾ ರಕ್ಷ್ ೀ ಯಜ್ಞಾಪ್ೀತ್ ೀ ಹಿ ಫಾಲತುನ್ೀ॥1,58.19॥ 
ಸವಿತತಮಾಣಾಲ್ೀ ಬರಹಮನಿವಷ್ತಣಶಕತಯಪಬೃಂಹಿತಾಃ| 

ಸತುವನಿು ಮತನ್ಯಃ ಸ ಯಾಂ ಗನ್ಧವ್ೈಾಗ್ ೀಾಯತ್ೀ ಪುರಃ॥1,58.20॥ 
ನ್ೃತಯನ್ ಯೀಽಪ್ರಸ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಸ ಯಾಸಾಯನ್ತನಿಶಾಚರಾಃ| 

ವಹನಿು ಪನ್ನಗಾ ಯಕ್ಷ್ೈಃ ಕರಯತ್ೀಽಭೀಷ್ತಸಙ್ಖುರಹಃ॥1,58.21॥ 
ಬಾಲಖಿಲಾಯಸುಥ್ೈವ್ೈನ್ಂ ಪರಿವಾಯಾ ಸಮಾಸತ್ೀ| 

ರಥಸ್ತರಚಕರಃ ಸ್ ೀಮಸಯ ಕತನಾದಭಾಸುಸಯ ವಾಜಿನ್ಃ॥1,58.22॥ 
ವಾಮದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ಯತಕ್ಾು ದ್ಶ ತ್ೀನ್ ಚರತಯಸೌ| 

ವಾಯಾ (ಯವ) ಗರನಿದ್ರವಯಸಮ ಭತ್ ೀ ರಥಶಾನ್ದರಸತತಸಯಚ॥1,58.23॥ 
ಪಶಙ ು್ೀಸತುರಗ್ೈಯತಾಕುಃ ಸ್ ೀಽಷಾಟಭವಾಾಯತವ್ೀಗಿಭಃ| 

ಸವರ ಥಃ ಸಾನ್ತಕಷ್ ೀಾ ಯತಕ್್ ುೀ ಭ ಮಿಭವ್ೈಹಾಯೈಃ॥1,58.24॥ 
ಸ್ ೀಪಾಸಙ್ಖುಪತಾಕಸತು ಶತಕರಸಾಯಪ ರಥ್ ೀ ಮಹಾನ್| 

ರಥ್ ೀ ಭ ಮಿಸತತಸಾಯಪ ತಪುಕ್ಾಞ್ಾನ್ಸನಿನಭಃ॥1,58.25॥ 

ಅಷಾಟಶವಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಃ ಶ್ರೀಮಾನೌಭಮಸಾಯಪ ರಥ್ ೀ ಮಹಾನ್॥1,58.26॥ 
ಪದ್ಮರಾಗಾರತಣ್ೈರಶ್ವೈಃ ಸಂಯತಕ್್ ುೀ ವಹಿನಸಮಭವ್ೈಃ| 

ಅಷಾಟಭಃ ಪಾಣಾರ್ೈಯತಾಕ್್ೈವಾಾಜಿಭಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀ ರಥ್ೀ॥1,58.27॥ 
ರ್ತಷ್ಠಂಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ವಷ್ಾಂ ವ್ೈ ರಾಶೌರಾಶೌ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ| 

ಆಕ್ಾಶಸಮಭವ್ೈರಶ್ವೈಃ ಶವಲ್ೈಃ ಸಯನ್ದನ್ಂ ಯತತಮ್॥1,58.28॥ 
ಸಮಾರತಹಯ ಶನ್ೈರ್ಾಾರ್ತ ಮನ್ದಗಾಮಿೀ ಶನ್ೈಶಾರಃ| 

ಸವಭಾಾನ್ ೀಸತುರಗಾ ಹಯಷೌಟ ಭೃಙ್ಕುಭಾ ಧ್ ಸರಂ ರಥಮ್॥1,58.29॥ 
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ಸಕೃದ್ಯಕ್ಾುಸತು ಭ ತ್ೀಶಬಹನ್ಯವಿರತಂ ಶ್ವ| 

ತಥಾ ಕ್್ೀತತರಥಸಾಯಶಾವ ಅಷೌಟ ತ್ೀ ವಾತರಂಹಸಃ॥1,58.30॥ 
ಪಲಾಲಧ್ ಮವಣಾಾಭಾ ಲಾಕ್ಷಾರಸನಿಭಾರತಣಾಃ| 

ದಿವೀಪನ್ದ್ಯದ್ರಯತದ್ನ್ವನ್ ುೀ ಭತವನಾನಿಹರ್ೀಸುನ್ತಃ॥1,58.31॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭತವನ್ಕ್್ ೀಶನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,58[31]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-59॥ 
(ಅಥ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಶಾಸರಮ್) 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಜ್ ಯೀರ್ತಶಾಕರಂ ಭತವೀ ಮಾನ್ಮತಕ್ಾುಾ ಪರೀವಾಚ ಕ್್ೀಶವಃ| 

ಚತತಲಾಕ್ಷಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಸಯ ಸಾರಂ ರತದಾರಯ ಸವಾದ್ಃ॥1,59.1॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಕೃರ್ತುಕ್ಾಸುಾಗಿನದ್ೀವತಾಯ ರ್ ೀಹಿಣ್ ಯೀ ಬರಹಮಣಃ ಸೃತಾಃ| 

ಇಲವಲಾಃ ಸ್ ೀಮದ್ೀವತಾಯ ರೌದ್ರಂ ಚಾದ್ರಾಮತದಾಹೃತಮ್॥1,59.2॥ 
ಪುನ್ವಾಸತಸುಥಾದಿತಯಸ್ತುಷ್ಯಶಾ ಗತರತದ್ೈವತಃ| 

ಅಶ್ಿೀಷಾಃ ಸಪಾದ್ೀವತಾಯ ಮಘಾಶಾ ಪತೃದ್ೀವತಾಃ॥1,59.3॥ 
ಭಾಗಾಯಶಾ ಪೂವಾಫಲತುನ್ಯ ಅಯಾಮಾ ಚ ತಥ್ ೀತುರಃ| 

ಸಾವಿತರಶಾ ತಥಾ ಹಸಾು ಚಿತಾರ ತವಷಾಟ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥1,59.4॥ 
ಸಾವರ್ತೀ ಚ ವಾಯತದ್ೀವತಾಯ ನ್ಕ್ಷತರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಇನಾದರಗಿನದ್ೀವತಾ ಪರೀಕ್ಾು ವಿಶಾಖಾ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,59.5॥ 
ಮೈತರಮೃಕ್ಷಮನ್ ರಾಧ್ಾ ಜ್ಯೀಷಾಠ ಶಾಕರಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ತಥಾ ನಿರೃರ್ತದ್ೀವತ್ ಯೀ ಮ ಲಸುಜ್ಜಞೈರತದಾಹೃತಃ॥1,59.6॥ 
ಆಪಾಯಸಾುಾಷಾಠಪೂವಾಾಸತು ಉತುರಾ ವ್ೈಶವದ್ೀವತಾಃ| 

ಬಾರಹಮಶ್ೈವಾಭಜಿತ್ ರೀಕುಃ ಶರವಣಾ ವ್ೈಷ್ಣವಃ ಸೃತಃ॥1,59.7॥ 
ವಾಸವಸತು ತಥಾ ಋಕ್ಷಂ ಧ್ನಿಷಾಠ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ತಥಾ ಶತಭಷಾ ಪರೀಕುಂ ನ್ಕ್ಷತರಂ ವಾರತಣಂ ಶ್ವ॥1,59.8॥ 
ಆಜಂ ಭಾದ್ರಪದಾ ಪೂವಾಾ ಅಹಿಬತರಾಧ್ನಯಸುಥ್ ೀತುರಾ| 

ಪೌಷ್ಣಂ ಚ ರ್ೀವರ್ತೀ ಋಕ್ಷಮಶವಯತಕ್ಾಾಶವದ್ೈವತಮ್॥1,59.9॥ 
ಭರಣಯೃಕ್ಷಂ ತಥಾ ರ್ಾಮಯಂ ಪರೀಕ್ಾುಸ್ುೀ ಋಕ್ಷದ್ೀವತಾಃ| 

ಬರಹಾಮಣಿೀ ಸಂಸ್ತಿತಾ ಪೂವ್ೀಾ ಪರತಪನ್ನವಮಿೀರ್ತಥೌ॥1,59.10॥ 
ಮಾಹ್ೀಶವರಿೀ ಚ್ ೀತುರ್ೀ ಚ ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ದ್ಶಾಮಿೀರ್ತಥೌ| 

ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಚ ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ವಾರಾಹಿೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಸ್ತಿತಾ॥1,59.11॥ 
ಷ್ಷಾಠಯಂ ಚ್ೈವ ಚತತದ್ಾಶಾಯಮಿನಾದರಣಿೀ ಪಶ್ಾಮೀ ಸ್ತಿತಾ| 

ಸಪುಮಾಯಂ ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ಚ ಚಾಮತಣಾಾ ವಾಯತಗ್ ೀಚರ್ೀ॥1,59.12॥ 
ಅಷ್ಟಮಯಮಾವಾಸಯಯೀಗ್ೀ ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀಶಗ್ ೀಚರ್ೀ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಮಗಿನಕ್್ ೀಣ್ೀ ತತ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ॥1,59.13॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಚ ಚತತಥಾಯಾಂ ತತ ಕ್ೌಮಾರಿೀ ನ್ೈರೃತ್ೀ ತಥಾ| 

ಯೀಗಿನಿೀಸತಮತಖ್ೀನ್ೈವ ಗಮನಾದಿ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,59.14॥ 
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ಅಶ್ವನಿೀಮೈತರರ್ೀವತ್ ಯೀ ಮೃಗಮ ಲಪುನ್ವಾಸತ| 

ಪುಷಾಯ ಹಸಾು ತಥಾ ಜ್ಯೀಷಾಠ ಪರಸಾಿನ್ೀ ಶ್ರೀಷ್ಠಮತಚಯತ್ೀ॥1,59.15॥ 
ಹಸಾುದಿಪಞ್ಾಋಕ್ಷಾಣಿ ಉತುರಾತರಯಮೀವ ಚ| 

ಅಶ್ವನಿೀ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಪುಷಾಯ ಧ್ನಿಷಾಠ ಚ ಪುನ್ವಾಸ ॥1,59.16॥ 
ವಸರಪಾರವರಣ್ೀ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ನ್ಕ್ಷತಾರಣಾಂ ಗಣಃ ಸೃತಃ| 

ಕೃರ್ತುಕ್ಾ ಭರಣಯಶ್ಿೀಷಾ ಮಘಾ ಮ ಲವಿಶಾಖ್ಯೀಃ॥1,59.17॥ 
ರ್ತರೀಣಿ,ಪೂವಾಾ ತಥಾ ಚ್ೈವ ಅಧ್್ ೀವಕ್ಾರಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ?| 

ಏಷ್ತ ವಾಪೀತಡಾಗಾದಿಕ ಪಭ ಮಿತೃಣಾನಿ ಚ॥1,59.18॥ 
ದ್ೀವಾಗಾರಸಯ ಖ್ನ್ನ್ಂ ನಿಧ್ಾನ್ಖ್ನ್ನ್ಂ ತಥಾ| 

ಗಣಿತಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾರಮಭಂ ಖ್ನಿಬಲಪರವ್ೀಶನ್ಮ್॥1,59.19॥ 
ಕತರ್ಾಾದ್ಧ್್ ೀಗತಾನ್ಯೀವ ಅನಾಯನಿ ಚ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ರ್ೀವರ್ತೀ ಚಾಶ್ವನಿೀ ಚಿತಾರ ಸಾವರ್ತೀ ಹಸಾು ಪುನ್ವಾಸ ॥1,59.20॥ 
ಅನ್ತರಾಧ್ಾ ಮೃಗ್ ೀ ಜ್ಯೀಷಾಠ ಏತ್ೀ ಪಾಶವಾಮತಖಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಗಜ್ ೀಷಾಾಶವಬಲ್ಲೀವದ್ಾದ್ಮನ್ಂ ಮಹಿಷ್ಸಯ ಚ॥1,59.21॥ 
ಬೀಜಾನಾಂ ವಪನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ುಮನಾಗಮನಾದಿಕಮ್| 

ಚಕರಯನ್ರರಥಾನಾಂ ಚ ನಾವಾದಿೀನಾಂ ಪರವಾಹಣಮ್॥1,59.22॥ 
ಪಾಶ್ವೀಾಷ್ತ ರ್ಾನಿ ಕಮಾಾಣಿ ಕತರ್ಾಾದ್ೀತ್ೀಷ್ತ ತಾನ್ಯಪ| 

ರ್ ೀಹಿಣಾಯದಾರಾಂ ತಥಾ ಪುಷಾಯ ಧ್ನಿಷಾಠ ಚ್ ೀತುರಾತರಯಮ್॥1,59.23॥ 
ವಾರತಣಂ ಶರವಣಂ ಚ್ೈವ ನ್ವ ಚ್ ೀಧ್ವಾಮತಖಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಏಷ್ತ ರಾಜಾಯಭಷ್ೀಕಂ ಚ ಪಟ್ಟಬನ್ಧಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,59.24॥ 
ಊಧ್ವಾಮತಖಾಯನ್ತಯಚಿಾರತಾನಿ ಸವಾಾಣ್ಯೀತ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಚತತಥ್ ೀಾ ಚಾಶತಭಾ ಷ್ಷಠೀ ಅಷ್ಟಮಿೀ ನ್ವಮಿೀ ತಥಾ॥1,59.25॥ 
ಅಮಾವಾಸಾಯ ಪೂಣಿಾಮಾ ಚ ತದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ| 

ಅಶತಕ್ಾಿ ಪರರ್ತಪಚ್ಾರೀಷಾಠ ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಚನ್ದರ ಸ ನ್ತನಾ॥1,59.26॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಭ ಮಿಪುತ್ರೀಣ ಚತತಥ್ ೀಾ ಚ ಶನ್ೈಶಾರ್ೀ| 

ಗತರೌ ಶತಭಾ ಪಞ್ಾಮಿೀ ಸಾಯತಷಷಟೀಮಙ್ಖುಲಶತಕರಯೀಃ॥1,59.27॥ 
ಸಪುಮಿೀ ಸ್ ೀಮಪುತ್ರೀಣ ಅಷ್ಟಮಿೀ ಕತಜಭಾಸೆರೌ| 

ನ್ವಮಿೀ ಚನ್ದರವಾ(ಸೌ) ರ್ೀಣ ದ್ಶಮಿೀ ತತ ಗತರೌ ಶತಭಾ॥1,59.28॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯ ಗತರತಶತಕ್ೌರ ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಚ ಪುನ್ಬತಾಧ್ಃ| 

ತರಯೀದ್ಶ್ೀ ಶತಕರಭೌಮೌ ಶನೌ ಶ್ರೀಷಾಠ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ॥1,59.29॥ 
ಪೌಣಾಮಾಸಯಪಯಮಾವಾಸಾಯ ಶ್ರೀಷಾಠ ಸಾಯಚಾ ಬೃಹಸಾತೌ| 

ದಾವದ್ಶ್ೀಂ ದ್ಹತ್ೀ ಭಾನ್ತಃ ಶಶ್ೀ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ದ್ಹ್ೀತ್॥1,59.30॥ 
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ಕತಜ್ ೀ ದ್ಹ್ೀಚಾ ದ್ಶಾಮಿೀಂ ನ್ವಮಿೀಂ ಚ ಬತಧ್್ ೀ ದ್ಹ್ೀತ್| 

ಅಷ್ಟಮಿೀಂ ದ್ಹತ್ೀ ಜಿೀವಃ ಸಪುಮಿೀಂ ಭಾಗಾವೀ ದ್ಹ್ೀತ್॥1,59.31॥ 
ಸ ಯಾಪುತ್ ರೀ ದ್ಹ್ೀತಷಷಠೀಂ ಗಮನಾದಾಯಸತ ನಾಸ್ತು ವ್ೈ| 

ಪರರ್ತಪನ್ನವಮಿೀಷ್ವೀವ ಚತತದ್ಾಶಯಷ್ಟಮಿೀಷ್ತ ಚ॥1,59.32॥ 
ಬತಧ್ವಾರ್ೀಣ ಪರಸಾಿನ್ಂ ದ್ ರತಃ ಪರಿವಜಾಯೀತ್| 

ಮೀಷ್ೀ ಕಕಾಟ್ಕ್್ೀ ಷ್ಷಠೀ ಕನಾಯರ್ಾಂ ಮಿಥತನ್ೀಽಷ್ಟಮಿೀ॥1,59.33॥ 
ವೃಷ್ೀ ಕತಮಭೀ ಚತತಥ್ ೀಾ ಚ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಮಕರ್ೀ ತತಲ್ೀ| 

ದ್ಶಮಿೀ ವೃಶ್ಾಕ್್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಧ್ನ್ತರ್ೀಾನ್ೀ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ॥1,59.34॥ 
ಏತಾ ದ್ಗಾಧ ನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಪೀಡಾದಿಃ ಕಲ ಮಾನ್ವ್ೈಃ| 

ವಿಶಾಖಾತರಯಮಾದಿತ್ಯೀ ಪೂವಾಾಷಾಢಾತರಯೀ ಶಶ್ೀ॥1,59.35॥ 
ಧ್ನಿಷಾಠರ್ತರತಯಂ ಭೌಮೀ ಬತಧ್್ೀ ವ್ೈ ರ್ೀವರ್ತೀತರಯಮ್| 

ರ್ ೀಹಿಣಾಯದಿತರಯಂ ಜಿೀವ್ೀ ಶತಕ್್ರೀ ಪುಷಾಯತರಯಂ ಶ್ವ॥1,59.36॥ 
ಶನಿವಾರ್ೀ ವಜಾಯೀಚಾ ಉತುರಾಫಲತುನಿೀತರಯಮ್| 

ಏಷ್ತ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ಚ್ ೀತಾಾತಮೃತತಯರ್ ೀಗಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,59.37॥ 
ಮ ಲ್ೀರ್ಽಕಃ ಶರವಣ್ೀ ಚನ್ದರಃ ಪರೀಷ್ಠಪದ್ತಯತುರ್ೀ ಕತಜಃ| 

ಕೃರ್ತುಕ್ಾಸತ ಬತಧ್ಶ್ೈವ ಗತರೌ ರತದ್ರ ಪುನ್ವಾಸತಃ॥1,59.38॥ 
ಪೂವಾಫಲತುನಿೀ ಶತಕ್್ರೀ ಚ ಸಾವರ್ತಶ್ೈವ ಶನ್ೈಶವರ್ೀ| 

ಏತ್ೈ ಚಾಮೃತಯೀಗಾಃ ಸತಯಃ ಸವಾಕ್ಾಯಾಪರಸಾಧ್ಕ್ಾಃ॥1,59.39॥ 
ಕ್ಾಲಂ ಪರವಧ್ಯನಿನ? ಶಕುದಾ? ನ್ೀಷ್ಟಮನ್ದ?| 

ಪವಾಾದಿಸತು ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕ್ಾಲಃ ಕ್ಾಲವಿಶಾರದ್ೈಃ॥1,59.40॥ 
ಏಕೀಕೃತಾಯಕ್ಷರಾನಾಮತರಂ ನಾರ್ನೀಃ ಸ್ತರೀಪುಂಸಯೀಸ್ತರಭಃ| 

ಭಾಗ್ೀ ದಿವಶ್ೀಷ್ೀ ಸ್ತರೀನಾಶಃ ಪುಸಃ ಸಾಯದ್ೀಕಶ್ನ್ಯಯೀಃ॥1,59.41॥ 
ವಿಷ್ೆಮಭೀ ಘಟಕ್ಾಃ ಪಞ್ಾ ಶ್ಲ್ೀ ಸಪು ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಷ್ಡುಣ್ಾೀ ಚಾರ್ತಗಣ್ಾೀ ಚ ನ್ವ ವಾಯಘಾತವಜರಯೀಃ॥1,59.42॥ 
ವಯರ್ತೀಪಾತ್ೀ ಚ ಪರಿಘೀ ವ್ೈಧ್ೃತ್ೀ ಚ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಏತ್ೈ ಮೃತತಯಯತತಾ ಹ್ಯೀಷ್ತ ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ವಜಾಯೀತ್॥1,59.43॥ 
ಹಸ್ುೀರ್ಽಕಶಾ ಗತರತಃ ಪುಷ್ಯೀ ಅನ್ತರಾಧ್ಾ ಬತಧ್್ೀ ಶತಭಾ| 

ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಚ ಶನೌ ಶ್ರೀಷಾಠ ಸೌಮಂ ಸ್ ೀಮೀನ್ ವ್ೈ ಶತಭಮ್॥1,59.44॥ 
ಶತಕ್್ರೀ ಚ ರ್ೀವರ್ತೀ ಶ್ರೀಷಾಠ ಅಶ್ವನಿೀ ಮಙ್ಖುಲ್ೀ ಶತಭಾ| 

ಏತ್ೀಷ್ತ ಸ್ತದಿಧಯೀಗಾ ವ್ೈ ಸವಾದ್ ೀಷ್ವಿನಾಶನಾಃ॥1,59.45॥ 
ಭಾಗಾವ್ೀ ಭಪರಣಿೀ ಚ್ೈವ ಸ್ ೀಮೀ ಚಿತಾರ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ಭೌಮೀ ಚ್ೈ ವೀತುರಾಷಾಢಾ ಧ್ನಿಷಾಠ ಚ ಬತಧ್್ೀ ಹರ !॥1,59.46॥ 
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ಗರೌ ಶತಭಷಾ ರತದ್ರ ! ಶತಕ್್ರೀ ವ್ೈ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ತಥಾ| 

ಶನೌ ಚ ರ್ೀವರ್ತೀ ಶರ್ಭೀ ! ವಿಷ್ಯೀಗಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,59.47॥ 
ಪುಷ್ಯಃ ಪುನ್ವಾಸತಶ್ೈವ ರ್ೀವರ್ತೀ ಚಿತರರ್ಾ ಸಹ|ಒ 

ಶರವಣಂ ಚ ಧ್ನಿಷಾಠ ಚ ಹಸಾುಶವನಿೀಮೃಗಾಸುಥಾ॥1,59.48॥ 
ಕತರ್ಾಾಚಾತಭಷಾರ್ಾಂ ಚ ಜಾತಕಮಾಾದಿ ಮಾನ್ವಃ| 

ವಿಶಾಖಾ ಚ್ ೀತುರಾರ್ತರೀಣಿ ಮಘಾದಾರಾ ಭರಣಿೀ ತಥಾ| 

ಆಶ್ಿೀಷಾ ಕೃರ್ತುಕ್ಾ ರತದ್ರ ! ಪರಸಾಿನ್ೀ ಮರಣಪರದಾಃ॥1,59.49॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 
ಶಾಸ್ರೀ ನ್ಕ್ಷತರತದ ದ್ೀವತಾದ್ಗಧಯೀಗಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,59[49]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-60॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಷ್ಡಾದಿತ್ಯೀ ದ್ಶಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸ್ ೀಮೀ ಪಞ್ಾದ್ಶ ಸೃತಾಃ| 

ಅಷಾಟವಙ್ಕುರಕ್್ೀ ಚವ ಬತಧ್್ೈ ಸಾತದ್ಶ ಸೃತಾಃ॥1,60.1॥ 
ಶನ್ೈಶಾರ್ೀ ದ್ಶ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಗತರ್ ೀರ್ೀಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶರ್ತಃ| 

ರಾಹ್ ೀದಾವಾದ್ಶವಷಾಾಣಿ ಏಕವಿಂಶರ್ತಭಾಾಗಾವ್ೀ॥1,60.2॥ 
ರವ್ೀದ್ಾಶಾ ದ್ತಃಖ್ದಾ ಸಾಯದ್ತದ್ವೀಗನ್ೃಪನಾಶಕೃತ್| 

ವಿಭ ರ್ತದಾ ಸ್ ೀಮದ್ಶಾ ಸತಖ್ಮಿಷಾಟನ್ನದಾ ತಥಾ॥1,60.3॥ 
ದ್ತಃಖ್ಪರದಾ ಕತಜದ್ಶಾ ರಾಜಾಯದ್ೀಃ ಸಾಯದಿವನಾಶ್ನಿೀ| 

ದಿವಯಸ್ತರೀದಾ ಬತಧ್ದ್ಶಾ ರಾಜಯದಾ ಕ್್ ೀಶವೃದಿಧದಾ॥1,60.4॥ 
ಶನ್ೀದ್ಾಶಾ ರಾಜಯನಾಶಬನ್ತಧದ್ತಃಖ್ಕರಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಗತರ್ ೀದ್ಾಶಾ ರಾಜಯದಾ ಸಾಯತತ್ಖ್ಧ್ಮಾಾದಿದಾಯಿನಿೀ॥1,60.5॥ 
ರಾಹ್ ೀದ್ಾಶಾ ರಾಜಯನಾಶವಾಯಧಿದಾ ದ್ತಃಖ್ದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಹಸಯಶವದಾ ಶತಕರದ್ಶಾ ರಾಜಯಸ್ತರೀಲಾಭದಾ ಭವ್ೀತ್॥1,60.6॥ 
ಮೀಷ್ ಅಙ್ಕುರಕಕ್ಷ್ೀತರಂ ವೃಷ್ಃ ಶತಕರಸಯ ಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಮಿಥತನ್ಸಯ ಬತಧ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸ್ ೀಮಃ ಕಕಾಟ್ಕಸಯ ಚ॥1,60.7॥ 
ಸ ಯಾಕ್ಷ್ೀತರಂ ಭವ್ೀರ್ತ್ಂಹಃ ಕನಾಯ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಬತಧ್ಸಯ ಚ| 

ಭಾಗಾವಸಯ ತತಲಾ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ವೃಶ್ಾಕ್್ ೀಙ್ಕುರಕಸಯ ಚ॥1,60.8॥ 
ಧ್ನ್ತಃ ಸತರ ಗತರ್ ೀಶ್ೈವ ಶನ್ೀಮಾಕರಕತಮಭಕ್ೌ| 

ಮಿೀನ್ಃ ಸತರಗತರ್ ೀಶ್ೈವ ಗರಹಕ್ಷ್ೀತರಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,60.9॥ 
ಪೌಣಾಮಾಸಾಯದ್ವಯಂ ತತರ ಪೂವಾಾಷಾಢಾದ್ವಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ದಿವರಾಷಾಢಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಪರ್ತ ಕಕಾಟ್ೀ॥1,60.10॥ 
ಅಶ್ವನಿೀ ರ್ೀವರ್ತೀ ಚಿತಾರ ಧ್ನಿಷಾಠ ಸಾಯದ್ಲಙ್ಖೃತೌ| 

ಮೃಗಾಹಿಕಪಮಾಜಾಾರಶಾವನ್ಃ ಸ ಕರಪಕ್ಷಿಣಃ॥1,60.11॥ 
ನ್ಕತಲ್ ೀ ಮ ಷ್ಕಶ್ೈವ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಶತಭಃ| 

ವಿಪರಕನಾಯ ಶ್ವಾ ಏಷಾಂ ಶಙ್ಖ್ಭ್ೀರಿೀವಸತನ್ಧರಾಃ॥1,60.12॥ 
ವ್ೀಣತಸ್ತರೀಪೂಣಾಕತಮಾಭಶಾ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಜಮ ್ಕ್್ ೀಷ್ಾಖ್ರಾದಾಯಶಾ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ವಾಮಕ್್ೀ ಶತಭಾಃ॥1,60.13॥ 
ಕ್ಾಪಾಾಸೌಷ್ಧಿತ್ೈಲಂ ಚ ಪಕ್ಾರಙ್ಕುರಭತಜಙ್ಖುಮಾಃ| 

ಮತಕುಕ್್ೀಶ್ೀ ರಕುಮಾಲಯನ್ಗಾನದ್ಯಶತಭಮಿೀಕ್ಷಿತಮ್॥1,60.14॥ 
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ಹಕ್ಾರಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಲಭತ ಾವ್ೀಾ ಮಹಾಫಲಮ್| 

ಆಗ್ನೀಯೀ ಶ್್ ೀಕಸನಾುಪೌ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಹಾನಿಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,60.15॥ 
ನ್ೈರೃತಯ ಶ್್ ೀಕಸನಾುಪೌ ಮಿಷಾಟನ್ನಂ ಚ್ೈವ ಪಶ್ಾಮೀ| 

ಅಥಾ ಪಾರಪನೀರ್ತ ವಾಯವ್ಯೀ ಉತುರ್ೀ ಕಲಹ್ ೀಭವ್ೀತ್॥1,60.16॥ 
ಈಶಾನ್ೀ ಮರಣಂ ಪರೀಕುಂ ಹಿಕ್ಾೆರ್ಾಶಾಫಲಾಫಲಮ್| 

ವಿಲ್ಲಖ್ಯ ರವಿಚಕರಂ ತತ ಭಾಸೆರ್ ೀ ನ್ರಸನಿನಭಃ॥1,60.17॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ನೃಕ್ಷ್ೀ ವಸದಾಭನ್ತಸುದಾನಿದ ರ್ತರೀಣಿ ಮಸುಕ್್ೀ| 

ತರಯಂ ವಕ್್ರೀ ಪರದಾತವಯಮೀಕ್್ೈಕಂ ಸೆನ್ಧಯೀನ್ಯಾಸ್ೀತ್॥1,60.18॥ 
ಏಕ್್ೈಕಂ ಬಾಹತಯತಗ್ೋ ತತ ಏಕ್್ೈಕ ಹಸುಯೀದ್ವಾಯೀಃ| 

ಹೃದ್ಯೀ ಪಞ್ಾ ಋಕ್ಷಾಣಿ ಏಕಂ ನಾಭೌ ಪರದಾಪಯೀತ್॥1,60.19॥ 
ಋಕ್ಷಮೀಕಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ತುಹ್ಯೀ ಏಕ್್ೈಕಂ ಜಾನ್ತಕ್್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ನ್ಕ್ಷತಾರಣಿ ಚ ಶ್ೀಷಾಣಿ ರವಿಪಾದ್ೀ ನಿಯೀಜಯೀತ್॥1,60.20॥ 
ಚರಣಸ್ಯೀನ್ ಋಕ್ಷ್ೀಣ ಅಲಾಾಯತಜಾಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ವಿದ್ಶಗಮನ್ಂ ಜಾನೌ ಗತಹಯಸ್ಿೀ ಪರದಾರವಾನ್॥1,60.21॥ 
ನಾಭಸ್ಿೀನಾಲಾಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ಹೃತ್ಿೀನ್ ಸಾಯನ್ಮಹ್ೀಶವರಃ| 

ಪಾಣಿಸ್ಿೀನ್ ಭವ್ೀಚೌಾರಃ ಸಾಿನ್ಭರಷ್ ಟೀ ಭವ್ೀದ್ಧಜ॥1,60.22॥ 
ಸೆನ್ಧಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ನ್ಪರ್ತಮತಾಖ್ೀ ಮಿಷಾಟನ್ನಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಮಸುಕ್್ೀ ಪದ್ೃವಸರಂ ಸಾಯನ್ನಕ್ಷತರಂ ಯದಿ ಸ್ತಿತಮ್॥1,60.23॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣಾಂ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 

ಶಾಸ್ರೀ ಗರಹದ್ಶಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,60[23]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-61॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಪುರ್ೀಪಚರ್ಾದ್ಯಸಿಶಾನ್ದರಃ ಸವಾತರ ಶ್್ ೀಭನ್ಃ| 

ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಸತು ಪಞ್ಾರ್ೀ ನ್ವಮಸುಥಾ॥1,61.1॥ 
ಸಮ ಾಜಯಮಾನ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೈಸತು ಗತರತವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಶಶ್ೀ| 

ಚನ್ದರಸಯ ದಾವದ್ಶಾವಸಾ ಿಭವನಿು ಶೃಣತ ತಾ ಅಪ॥1,61.2॥ 
ರ್ತರಷ್ತರ್ತರಷ್ತ ಚ ಋಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಅಶ್ವನಾಯದಿ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಪರವಾಸಸಿಂ ಪುನ್ದ್ೃಾಷ್ಟಂ ಮೃತಾವಸಿಂ ಜರ್ಾವಹಮ್॥1,61.3॥ 
ಹಾಸಾಯವಸಿಂ ನ್ತಾ(ಕರೀಡಾ) ವಸಿಂ ಪರರ್ೀದಾವಸಿಮೀವ ಚ| 

ವಿಷಾದಾವಸಿಭ್ ೀಗಸ್ಿೀ ಜವರಾವಸಿಂ ವಯವಸ್ತಿತಮ್॥1,61.4॥ 
ಕಮಾಾ(ನಾಯ) ವಸಿಂ ಸತಖಾವಸಿಂ ದಾವದ್ಶಾವಸಿಗಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಪರವಾಸ್ ೀ ಹಾನಿಮೃನ್ಯೃ ಚ ಜಯೀ ಹಾಸ್ೀರರ್ತಃ ಸತಖ್ಮ್॥1,61.5॥ 
ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಭ್ ೀಗ್ ೀ ಜವರಃ ಕಮಾಃ ಸತಖ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಕರಮಾತಫಲಮ್| 

ಜನ್ಮಸಿಃ ಕತರತತ್ೀ ತತಷಟಂ ದಿವರ್ತೀಯೀ ನಾಸ್ತು ನಿವೃಾರ್ತಃ॥1,61.6॥ 
ತೃರ್ತೀಯೀ ರಾಜಸನಾಮನ್ಂ ಚತತಥ್ೀಾ ಕಲಹಾಗಮಃ| 

ಪಞ್ಾಮೀನ್ ಮೃಗಾಙ್ೆ ೀನ್ ಸ್ತರೀಲಾಭ್ ೀ ವ್ೈ ತಥಾ ಭವ್ೀತ್॥1,61.7॥ 
ಘನ್ಧ್ಾನಾಯಗಮಃ ಷ್ಷ್ಠೀ ರರ್ತಃ ಪೂಜಾ ಚ ಸಪುಮೀ| 

ಅಷ್ಟಮೀ ಪಾರಣಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನ್ವಮೀ ಕ್್ ೀಶಸಞ್ಾಯಃ॥1,61.8॥ 
ದ್ಶಮೀ ಕ್ಾಯಾನಿಷ್ಾರ್ತುಧ್ತರವಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಜಯಃ| 

ದಾವದ್ಶ್ೀನ್ ಶಶಾಙ್ೆ ೀನ್ ಮೃತತಯರ್ೀವ ನ್ ಸಙ್ಖ್ಯಃ॥1,61.9॥ 
ಕೃರ್ತುಕ್ಾದೌ ಚ ಪೂವ್ೀಾಣ ಸಪುಕ್ಷಾಾಣಿ ಚ ವ್ೈ ವರಜ್ೀತ್| 

ಮಘಾದೌ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ನ್ತರಾಧ್ಾದಿ ಪಶ್ಾಮೀ॥1,61.10॥ 
ಪರಶಸಾು ಚ್ ೀತುರ ರ್ಾತಾರ ಧ್ನಿಷಾಠದಿಷ್ತ ಸಪುಸತ| 

ಅಶ್ವನಿೀ ರ್ೀವರ್ತೀ ಚಿತಾರ ಧ್ನಿಷಾಠ ಸಮಲಙ್ಖೃತೌ॥1,61.11॥ 
ಮೃಗಾಶ್ವಚಿತಾರಪುಷಾಯಶಾ ಮ ಲಾ ಹಸಾು ಶತಭಾಃ ಸದಾ| 

ಕನಾಯಪರದಾನ್ೀ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ಪರರ್ತಷಾಠದಿಷ್ತ ಕಮಾಸತ॥1,61.12॥ 
ಶತಕರಚನೌದರ ಹಿ ಜನ್ಮಸೌ ಿಶತಭದೌ ಚ ದಿವರ್ತೀಯಕ್್ೀ| 

ಶಶ್ಜ್ಞಶತಕರಜಿೀವಾಶಾ ರಾಶೌ ರಾಶೌ ಚಾಥ ತೃರ್ತೀಯಕ್್ೀ॥1,61.13॥ 
ಭೌಮಮನ್ದಶಶಾಙ್ಕೆಕ್ಾಾ ಬತಧ್ಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಶಾತತಥಾಕ್್ೀ| 

ಶತಕರಜಿೀವೌ ಪಞ್ಾಮೀ ಚ ಚನ್ದರಕ್್ೀತತಸಮಾಹಿತೌ॥1,61.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 177 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮನಾದಕ್ಾರ್ೈ ಚ ಕತಜಃ ಷ್ಷ್ಠೀ ಗತರತಚನೌದರ ಚ ಸಪುಮೀ| 

ಜ್ಞಶತಕ್ಾರವಷ್ಟಮೀ ಶ್ರೀಷೌಠ ನ್ವಮಸ್ ಿೀ ಗತರತಃ ಶತಭಃ॥1,61.15॥ 
ಅಕ್ಾಾಕಾಚನಾದರ ದ್ಶಮೀ ಗರಹಾ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಖಿಲಾಃ| 

ಬತಧ್್ ೀಽಥ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ್ೈವ ಭಾಗಾವಃ ಸತಖ್ದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,61.16॥ 
ಸ್ತಂಹ್ೀನ್ ಮಕರಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಕನ್ಯರ್ಾ ಮೀಷ್ ಉತುಮಃ| 

ತತಲರ್ಾ ಸಹ ಮಿೀನ್ಸತು ಕತಮಭೀನ್ ಸಹಕಕಾಟ್ಃ॥1,61.17॥ 
ಧ್ನ್ತಷಾ ವೃಷ್ಭಃ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಮಿಥತನ್ೀನ್ ಚ ವೃಶ್ಾಕಃ| 

ಏತತಷಡಷ್ಟಕಂ? ಪರೀತ್ಯೈ ಭವತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,61.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 
ಶಾಸ್ರೀ ಗರಹಾಣಾಂ ಶತಭಾಶತಭಸಾಿನಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕಪಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,61[18]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-62॥-MISSING 
MISSING 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 
ಶಾಸ್ರೀ ಲಗನಘಟಕ್ಾ ಪರಮಾಣಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಿವಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-

62[MISSING]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-63॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನ್ರಸ್ತರೀಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಙ್ಖಷಪಾಚಾೃಣತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಅಸ್ವೀದಿನೌ ಮೃದ್ತತಲೌ ಕಮಲ್ ೀದ್ರಸನಿನಭೌ॥1,63.1॥ 
ಶ್ಿಷಾಟಙ್ಖತುಲ್ಲೀ ತಾಮರನ್ಖೌ ಸತಗತಲೌಫ ಶ್ರಯೀಜಿಿತೌ| 

ಕ ರ್ೀಾನ್ನತೌ ಚ ಚರಣೌ ಸಾಯತಾಂ ನ್ೃಪವರಸಯ ಹಿ॥1,63.2॥ 
ವಿರ ಕ್ಷಪಾಣತಾರನ್ಖೌ ವಕ್ೌರ ಚ್ೈವ ಶ್ರಾನ್ತೌ| 

ಸ ಪಾಾಕ್ಾರೌ ಚ ಚರಣೌ ಸಙ್ಖತ್ಷೌೆ ವಿರಲಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀ॥1,63.3॥ 
ದ್ತಃಖ್ದಾರಿದ್ಯದೌ ಸಾಯತಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾಂ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಅಲಾರ್ ೀಮಯತತಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ಜಙ್ಕ್ ಹಸ್ತುಕರ್ ೀಪಮಾ॥1,63.4॥ 
ರ್ ೀಮೈಕ್್ೈಕಂ ಕ ಪಕ್್ೀ ಸಾಯದ್ ಭಪಾನಾಂ ತತ ಮಹಾತಮನಾಮ್| 

ದ್ವೀದ್ವೀ ರ್ ೀಮಿಣೀ ಪಣಿಾತಾನಾಂ ಶ್್ ರೀರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,63.5॥ 
ರ್ ೀಮತರಯಂ ದ್ರಿದಾರಣಾಂ ರ್ ೀಗಿೀ ನಿಮಾಾಂಸಜಾನ್ತಕಃ| 

ಅಲಾಲ್ಲಙ ು್ೀ ಚ ಧ್ನ್ವಾನಾ್ಯಚಾ ಪುತಾರದಿವಜಿಾತಃ॥1,63.6॥ 
ಸ ಿಲಲ್ಲಙ್್ ುೀ ದ್ರಿದ್ರಃ ಸಾಯದ್ತದಖ್ಯೀಕವೃಷಣೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವಿಷ್ಮೀಸ್ತರೀಚಞ್ಾಲ್ ೀ ವ್ೈ ನ್ೃಪಃ ಸಾಯದ್ವೃಷ್ಣ್ೀ ಸಮೀ॥1,63.7॥ 
ಪರಲಮ್ವೃಷ್ಣ್ ೀಽಲಾಾಯತನಿಾದ್ರಾವಯಃ ಕತಮಣಿಭಾವ್ೀತ್| 

ಪಾಣತಾರ್ೈಮಾಲ್ಲನ್ೈಶ್ೈವ ಮಣಿಭಶಾ ಸತಖಿೀ ನ್ರಃ॥1,63.8॥ 
ನಿಃ ಸಾವಃ ಸಶಬದಮ ತಾರಃ ಸತಯನ್ೃಾಪಾ ನಿಃಶಬದಧ್ಾರರ್ಾ| 

ಭ್ ೀಗಾಢಾಯಃ ಸಮಜಠರಾ ನಿಃ ಸಾವಃ ಸತಯಘಾಟ್ಸನಿನಭಾಃ॥1,63.9॥ 
ಸಪೀಾದ್ರಾ ದ್ರಿದಾರಃ ಸ ಯ ರ್ೀಖಾಭಶಾಾಯತರತಚಯತ್ೀ| 

ಲಲಾಟ್ೀ ಯಸಯ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ರ್ತಸ್ ರೀ ರ್ೀಖಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ॥1,63.10॥ 
ಸತಖಿೀ ಪುತರಸಮಾಯತಕುಃ ಸ ಷ್ಷಟಂ ಜಿೀವತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಚತಾವರಿಂಶಚಾ ವಷಾಾಣಿ ದಿವರ್ೀಖಾದ್ಶಾನಾನ್ನರಃ॥1,63.11॥ 

ವಿಂಶತಯಬದಂ ತ್ವೀಕರ್ೀಖಾ ಆಕಣಾಾನಾುಃ ಶತಾಯತಷ್ಃ॥1,63.12॥ 
ಸಪುತಾಯಯತದಿವಾರ್ೀಖಾ ತತ ಷ್ಷಾಟಯಯತಸ್ತುಸೃಭಭಾವ್ೀತ್| 

ವಯಕ್ಾುವಯಕ್ಾುಭೀ ರ್ೀಖಾಭವಿಾಂಶತಾಯಯತಭಾವ್ೀನ್ನರಃ॥1,63.13॥ 
ಚತಾವರಿಂಶಚಾ ವಷಾಾಣಿ ಹಿೀನ್ರ್ೀಖ್ಸತು ಜಿೀವರ್ತ| 

ಭನಾನಭಶ್ೈವ ರ್ೀಖಾಭರಪಮೃತತಯನ್ಾರಸಯ ಹಿ॥1,63.14॥ 
ರ್ತರಶ್ಲಂ ಪಟಟಶಂ ವಾಪ ಲಲಾಟ್ೀ ಯಸಯ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ಧ್ನ್ಪುತರ ಸಮಾಯತಕುಃ ಸ ಜಿೀವ್ೀಚಾರದ್ಃ ಶತಮ್॥1,63.15॥ 
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ತಜಾನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಙ್ಖತುಲಾಯ ಆಯ ರ್ೀಖಾ ತತ ಮಧ್ಯತಃ| 

ಸಮಾರಪಾು ರ್ಾ ಭವ್ೀದ್ತರದ್ರ ! ಸ ಜಿೀವ್ೀಚಾರದ್ಃ ಶತಮ್॥1,63.16॥ 
ಪರಥಮಾ ಜ್ಞಾನ್ರ್ೀಖಾ ತತ ಹಯಙ್ಖತುಷಾಠದ್ನ್ತವತಾತ್ೀ| 

ಮಧ್ಯಮಾಮ ಲಗಾ ರ್ೀಖಾ ಆಯ ರ್ೀಖಾ ಅತಃ ಪರಮ್॥1,63.17॥ 
ಕನಿಷಠಕ್ಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಆಯ ರ್ೀಖಾ ಸಮಾವಿಶ್ೀತ್| 

ಅಚಿಾನಾನ ವಾ ವಿಭಕ್ಾು ವಾ ಸ ಜಿೀವ್ೀಚಾರದ್ಃ ಶತಮ್॥1,63.18॥ 
ಯಸಯ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ರ್ೀಖಾ ಆಯತಸುಸಯ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್| 

ಶತವಷಾಾಣಿ ಜಿೀವ್ೀಚಾ ಭ್ ೀಗಿೀ ರತದ್ರ ! ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,63.19॥ 
ಕನಿಷಠಕ್ಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಮಧ್ಯಮಾರ್ಾಮತಪಾಗತಾ| 

ಷ್ಷಠವಷಾಾಯತಷ್ಂ ಕತರ್ಾಾದಾಯ ರ್ೀಖಾ ತತ ಮಾನ್ವಮ್॥1,63.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 

ಶಾಸ್ರೀ ಸಾಮತದಿರಕ್್ೀ ಪುಂಲಿಕ್ಷಣನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,63[20]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-64॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಯಸಾಯಸತು ಕತಞ ಾ್ತಾಃ ಕ್್ೀಶಾ ಮತಖ್ಂ ಚ ಪರಿಮಣಾಲಮ್| 

ನಾಭಶಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಾಾ ಸಾ ಕನಾಯ ಕತಲವಧಿಾನಿೀ॥1,64.1॥ 
ರ್ಾ ಚ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ವಣಾಾಭಾ ರಕುಹಸುಸರ್ ೀರತಹಾ| 

ಸಹಸಾರಣಾಂ ತತ ನಾರಿೀಣಾಂ ಭವ್ೀತಾ್ಪ ಪರ್ತವರತಾ॥1,64.2॥ 
ವಕರಕ್್ೀಶಾ ಚ ರ್ಾ ಕನಾಯ ಮಣಾಲಾಕ್ಷಿೀ ಚ ರ್ಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಭತಾಾ ಚ ಮಿರಯತ್ೀ ತಸಾಯ ನಿಯತಂ ದ್ತಃಖ್ಭಾಗಿನಿೀ॥1,64.3॥ 
ಪೂಣಾಚನ್ದರಮತಖಿೀ ಕನಾಯ ಬಾಲಸ ಯಾಸಮಪರಭಾ| 

ವಿಶಾಲನ್ೀತಾರ ಬರ್್ೀಷಠೀ ಸಾ ಕನಾಯ ಲಭತ್ೀ ಸತಖ್ಮ್॥1,64.4॥ 
ರ್ೀಖಾಭಬಾಹತಭಃ ಕ್್ಿೀಶಂ ಸವಲಾಾಭಧ್ಾನ್ಹಿೀನ್ತಾ| 

ರಕ್ಾುಭಃ ಸತಖ್ಮಾಪನೀರ್ತ ಕೃಷಾಣಭಃ ಪ್ರೀಷ್ಯತಾಂವರಜ್ೀತ್॥1,64.5॥ 
ಕ್ಾಯೀಾ ಚ ಮನಿರೀ ಸರ್ತ್ತರೀ ಸಾಯತ್ರ್ತೀ (ಖಿೀ) ಸಾಯತೆರಣ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಸ್ರೀಹ್ೀಷ್ತ ಭಾರ್ಾಾ ಮಾತಾ ಸಾಯದ್ವೀಶಾಯ ಚ ಶಯನ್ೀ ಶತಭಾ॥1,64.6॥ 
ಅಙ್ಖತೆಶಂ ಕತಣಾಲಂ ಚಕರಂ ಯಸಾಯಃ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪುತರಂ ಪರಸ ಯತ್ೀ ನಾರಿೀ ನ್ರ್ೀನ್ದರಂ ಲಭತ್ೀ ಪರ್ತಮ್॥1,64.7॥ 
ಯಸಾಯಸತು ರ್ ೀಮಶೌ ಪಾಶೌವಾ ರ್ ೀಮಶೌ ಚ ಪಯೀಧ್ರೌ| 

ಅನ್ನತೌ ಚಾಧ್ರ್ ೀಷೌಠ ಚ ಕ್ಷಿಪರಂ ಮಾರಯತ್ೀ ಪರ್ತಮ್॥1,64.8॥ 
ಯಸಾಯಃ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ರ್ೀಖಾ ಪಾರಕ್ಾರಸ್ ುೀರಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಅಪ ದಾಸಕತಲ್ೀ ಜಾತಾ ರಾಜ್ಞಿೀತವಮತಪಗಚಾರ್ತ॥1,64.9॥ 
ಉದ್ವೃತಾು ಕಪಲಾ ಯಸಯ ರ್ ೀಮರಾಜಿೀ ನಿರನ್ುರಮ್| 

ಅಪ ರಾಜಕತಲ್ೀ ಜಾತಾ ದಾಸ್ತೀತವಮತಪಗಚಾರ್ತ॥1,64.10॥ 
ಯಸಾಯ ಅನಾಮಿಕ್ಾಙ್ಖತುಷೌಠ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ನ್ೈವ ರ್ತಷ್ಠತಃ| 

ಪರ್ತಂ ಮಾರಯತ್ೀ ಕ್ಷಿಪರಂ ಸ್ವೀಚಾಾಚಾರ್ೀಣ ವತಾತ್ೀ॥1,64.11॥ 
ಯಸಾಯ ಗಮನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಭ ಮಿಕಮಾಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಪರ್ತಂ ಮಾರಯತ್ೀ ಕ್ಷಿಪರಂ ಸ್ವೀಚಾಾಚಾರ್ೀಣ ವತಾತ್ೀ॥1,64.12॥ 
ಚಕ್ಷತಃ ಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಸೌಭಾಗಯಂ ದ್ನ್ುಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ತವಚಃ ಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ಶಾರ್ಾಯಂ ಚ ಪಾದ್ಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ವಾಹನ್ಮ್॥1,64.13॥ 
ಸ್ತನಗ್ ಧೀನ್ನತೌ ತಾಮರನ್ಖೌ ನಾರ್ಾಾಶಾ ಚರಣೌ ಶತಭೌ| 

ಮತಾ್ಯಙ್ಖತೆಶಾಬಜಚಿಹೌನ ಚ ಚಕರಲಾಙ್ಖುಲಲಕ್ಷಿತೌ॥1,64.14॥ 
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ಅಸ್ವೀದಿನೌ ಮ ದ್ತತಲೌ ಪರಶಸೌು ಚರಣೌ ಸ್ತರರ್ಾಃ| 

ಶತಭ್ೀ ಜಙ್್ ೀ ವಿರ್ ೀಮೀ ಚ ಊರ  ಹಸ್ತುಕರ್ ೀಪಮೌ॥1,64.15॥ 
ಅಶವತಿಪತರಸದ್ೃಶಂ ವಿಪುಲಂ ಗತಹಯಮತತುಮಮ್| 

ನಾಭಃ ಪರಶಸಾು ಗಮಿಭೀರಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಾಕ್ಾ ಶತಭಾ| 

ಅರ್ ೀಮಾ ರ್ತರವಲ್ಲೀ ನಾರ್ಾಾ ಹೃತ್ತನೌ ರ್ ೀಮವಜಿಾತೌ॥1,64.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 
ಶಾಸ್ರೀ ಸಾಮತದಿರಕ್್ೀ ಸ್ತರೀಲಕ್ಷಣನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತಃ 

ಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,64[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-65॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಮತದ್ ರೀಕುಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ನ್ರಸ್ತರೀಲಕ್ಷಣಂ ಶತಭಮ್| 

ಯೀನ್ ವಿಜ್ಞಾತಮಾತ್ರೀಣ ಅರ್ತೀತಾನಾಗತಾಪರಮಾ॥1,65.1॥ 
ಅಸ್ವೀದಿನೌ ಮೃದ್ತತಲೌ ಕಮಲ್ ೀದ್ರಸನಿನಭೌ| 

ಶ್ಿೀಷಾಟಙ್ಖತುಲ್ಲೀ ತಾಮರನ್ಖೌ ಪಾದಾವಿಷೌಣ ಶ್ರ್ ೀಜಿಿತೌ॥1,65.2॥ 
ಕ ರ್ೀಾನ್ನತೌ ಗ ಢಗತಲೌಫ ಸತಪಾಷ್ ಣೀಾ ನ್ೃಪತ್ೀಃ ಸೃತೌ| 

ಶ್(ಸರ್) ಪಾಕ್ಾರೌ ವಿರ ಕ್ಷೌ ಚ ವಕ್ೌರ ಪಾದೌ ಶ್ರಾಲಕ್ೌ॥1,65.3॥ 
ಸಂಶತಷೌೆ ಪಾಣತಾರನ್ಖೌ ನಿಃ ಸವಸಯ ವಿರಲಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀ| 

ಮಾಗಾಾಯೀತೆಣಟಕ್ೌ ಪಾದೌ ಕಷಾಯಸದ್ೃಶೌ ತಥಾ॥1,65.4॥ 
ವಿಚಿಾರ್ತುದೌ ಚ ವಂಶಸಯ ಬರಹಮನೌ್ ಶಙ್ಖತೆ (ಪಕರ) ಸನಿನಭೌ| 

ಅಗಮಾಯಗಮನ್ೀ ಪರೀತೌ ಜಙ್ಕ್ ವಿರಲರ್ ೀಮಿಕ್ಾ॥1,65.5॥ 
ಮೃದ್ತರ್ ೀಮಾ ಸಮಾ ಜಙ್ಕ್ ತಥಾ ಕರಿಕರಪರಭಾ| 

ಊರವೀ ಜಾನ್ವಸತುಲಾಯ ನ್ೃಪಸ್ ಯೀಪಚಿತಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,65.6॥ 
ನಿಃ ಸವಸಯ ಸೃಗಾಲಜಙ್ಕ್ ರೌಮೈಕ್್ೈಕಂ ಚಕ ಪಕ್್ೀ| 

ನ್ೃಪಾಣಾಂ ಶ್್ ರೀರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ಚ ದ್ವೀದ್ವೀ ಶ್ರಯೀ ಚ ಧಿೀಮತಾಮ್॥1,65.7॥ 
ತಾರಯದ್ಯೈನಿಾಃ ಸಾವ ಮಾನ್ವಾಃ ಸತಯದ್ತಾಃಸವಭಾಜಶಾ ನಿನಿದತಾಃ| 

ಕ್್ೀಶಾಶಾ ವ್ೈ ಕತಞ ಾ್ತಾಶಾ ಪರವಾಸ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,65.8॥ 
ನಿಮಾಾಂಸಜಾನ್ತಃ ಸೌಭಾಗಯಮಲ್ಾೈನಿಾಮನೈ ರರ್ತಃ ಸ್ತರರ್ಾಃ| 

ವಿಕಟ್ೈಶಾ ದ್ರಿದಾರಃ ಸತಯಃ ಸಮಾಂಸ್ೈ ರಾಜಯಮೀವ ಚ॥1,65.9॥ 
ಮಹದಿಭರಾಯತರಾಖಾಯತಂ ಹಯಲಾಲ್ಲಙ್್ ುೀ ಧ್ನಿೀ ನ್ರಃ| 

ಅಪತಯರಹಿತಶ್ೈವ ಸ ಿಲಲ್ಲಙ್್ ುೀ ಘನ್ ೀಜಿಿತಃ॥1,65.10॥ 
ಮೀಢ್ೀ ವಾಮನ್ತ್ೀ ಚ್ೈವ ಸತತಾಥಾರಹಿತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವಕ್್ರೀಽನ್ಯಥಾ ಪುತರವಾನಾುಾಯದಾದರಿದ್ರಯಂ ವಿನ್ತ್ೀತವಧ್ಃ॥1,65.11॥ 
ಅಲ್ಾೀ ತವತನ್ಯೀ ಲ್ಲಙ ು್ೀಶ್ರಾಲ್ೀಽಥ ಸತಖಿೀ ನ್ರಃ| 

ಸ ಿಲಗರನಿಿಯತತ್ೀ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಭವ್ೀತತಾತಾರದಿಸಂಯತತಃ॥1,65.12॥ 
ಕ್್ ೀಶಗ ಢ್ೀ ದಿೀಘೈಾಭತಾಗ್ನೈಶಾ ಧ್ನ್ವಜಿಾತಃ| 

ಬಲವಾನ್ತಯದ್ಧಶ್ೀಲಶಾ ಲಘುಶ್ೀಕುಃ ಸ ಏವ ಚ॥1,65.13॥ 
ದ್ತಬಾಲಸ್ುಾೀಕವೃಷ್ಣ್ ೀ ವಿಷ್ಮಾಭಾಯಞ್ಾಲಃ ಸ್ತರರ್ಾಮ್| 

ಸಮಾಭಾಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಪಃ ಪರೀಕುಃ ಪರಲಮ್ೀನ್ ಶತಾಬದವಾನ್॥1,65.14॥ 
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ಉದ್ವೃಂ (ದ್ಧ) ತಾಭಾಯಂ ಚ ಬಹಾವಯ  ರ ಕ್ಷ್ೈಮಾಣಿಭರಿೀಶವರಃ| 

ಪಾಣಾರ್ೈಮಾಣಿಭನಿಾಃ ಸಾವ ಮಲ್ಲನ್ೈಃ ಸತಖ್ಭಾಗಿನ್ಃ॥1,65.15॥ 
ಸಶಬದನಿಃ ಶಬದಮ ತಾರಃ ಸತಯದ್ಂರಿದಾರಶಾ ಮಾನ್ವಾಃ| 

ಏಕದಿವರ್ತರಚತತಃ ಪಞ್ಾಷ್ಡಿಭಧ್ಾಾರಾಭರ್ೀವ ಚ॥1,65.16॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಾಚಲ್ಲತಮ ತಾರ ಭಶಾ ನ್ೃಪಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ವಿಕೀಣಾಮ ತಾರ ನಿಃ ಸಾವಶಾ ಪರಧ್ಾನ್ಸತಖ್ದಾಯಿಕ್ಾಃ॥1,65.17॥ 
ಏಕಧ್ಾರಾಶಾ ವನಿತಾಃ ಸ್ತನಗ್ಧೈಮಾಣಿಭರತನ್ನತ್ೈಃ| 

ಸಮೈಃ ಸ್ತರೀರತನಧ್ನಿನ್ ೀ ಮಧ್್ಯೀ ನಿಮನೈಶಾ ಕನ್ಯಕ್ಾಃ॥1,65.18॥ 
ಶತಷ್ೆೈನಿಾಶಾವ ವಿಶತಷ್ೆೈಶಾ ದ್ತಭಾಗಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಪುಷ್ಾಗನ್ಧೀ ನ್ೃಪಾಃ ಶತಕ್್ರೀ ಮಧ್ತಗನ್ಧೀ ಧ್ನ್ಂ ಬಹತಃ॥1,65.19॥ 
ಪುತಾರಃ ಶತಕ್್ರೀ ಮತ್ಯಗನ್ಧೀ ತನ್ತಶತಕ್್ರೀ ಚ ಕನ್ಯಕ್ಾಃ| 

ಮಹಾಭ್ ೀಗಿೀ ಮಾಂಸಗನ್ಧೀ ಯಜಾವ ಸಾಯನ್ಮದ್ಗನಿಧನಿ॥1,65.20॥ 
ದ್ರಿದ್ರಃ ಕ್ಷಾರಗನ್ಧೀ ಚ ದಿೀಘಾಾಯತಃ ಶ್ೀಘರಮೈಥತನಿೀ| 

ಅಶ್ೀಘರಮೈಥತನ್ಯಲಾಾಯತಃ ಸ ಿಲಸ್ತಫಕ್ಾ್ಯದ್ಧನ್ ೀಜಿತಿಃ॥1,65.21॥ 
ಮಾಂಸಲಸ್ತಫಕತ್ಖಿೀ ಸಾಯಚಾ ಸ್ತಂಹಸ್ತಫಕ ಭಪರ್ತಃ ಸೃತಃ| 

ಭವ್ೀರ್ತ್ಂಹಕಟೀ ರಾಜಾ ನಿಃ ಸವಃ ಕಪಕಟನ್ಾರಃ॥1,65.22॥ 
ಸಪೀಾದ್ರಾ ದ್ರಿದಾರಃ ಸತಯಃ ಪಠರ್ೈಶಾ ಘಟ್ೈಃ ಸಮೈಃ| 

ಧ್ನಿನ್ ೀ ವಿಪುಲ್ೈಃ ಪಾಶ್ವೈಾನಿಾಃ ಸಾವ ರಕ್್ೈಶಾ ನಿಮನಗ್ೈಃ॥1,65.23॥ 
ಸಮಕಕ್ಷಾಶಾ ಭ್ ೀಗಾಢಾಯ ನಿಮನಕಕ್ಷಾ ಧ್ನ್ ೀಜಿಿತಾಃ| 

ನ್ೃಪಾಶ್್ ಾೀನ್ನತಕಕ್ಷಾಃ ಸತಯಜಿಾಹಾನ ವಿಷ್ಮಕಕ್ಷಕ್ಾಃ॥1,65.24॥ 
ಮತ್ ್ಯೀದ್ರಾ ಬಹತಧ್ನಾ ನಾಭಭಃ ಸತಖಿನ್ಃ ಸೃತಾಃ| 

ವಿಸ್ತುೀಣಾಾಭಬಾಹತಲಾಭನಿಾಮಾನಭಃ ಕ್್ಿೀಶಭಾಗಿನ್ಃ॥1,65.25॥ 
ಬಲ್ಲಮಧ್ಯಗತಾ ನಾಭಃ ಶ್ಲಬಾಧ್ಾಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಹಿ| 

ವಾಮಾವತಾಶಾ ಸಾಧ್ಯಂ ವ್ೈ ಮೀಧ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣತಸುಥಾ॥1,65.26॥ 
ಪಾಶಾವಾಯತಾ ಚಿರಾಯತದಾಾ ತ ಪವಿಷಾಟ ಧ್ನ್ೀಶವರಮ್| 

ಅಧ್್ ೀ ಗವಾಢಯಂ ಕತರ್ಾಾಚಾ ನ್ೃಪತವಂ ಪದ್ಮಕಣಿಾಕ್ಾ॥1,65.27॥ 
ಏಕಬಲ್ಲಃ ಶತಾಯತಃ ಸಾಯಚಿಾರೀಭ್ ೀಗಿೀ ದಿವವಲ್ಲಃ ಸೃತಃ| 

ರ್ತರವಲ್ಲಃ ಕ್ಷಾ್ಪ ಆಚಾಯಾ ಋಜತಭವಾಾಲ್ಲಭಃ ಸತಖಿೀ॥1,65.28॥ 
ಅಗಮಾಯಗಾಮಿೀ ಜಿಹಮಬಲ್ಲಭ ಾಪಾಃ ಪಾಶ್ವೈಾಶಾ ಮಾಂಸಲ್ೈಃ| 

ಮೃದ್ತಭಃ ಸತಸಮೈಶ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಾರ್ ೀಮಭಃ॥1,65.29॥ 
ವಿಪರಿೀತ್ೈಃ ಪರಪ್ರೀಷಾಯ ನಿದ್ರಾವಾಯಃ ಸತಖ್ವಜಿಾತಾಃ| 

ಅನ್ತದ್ಧತ್ೈಶ್ಾಚತಕ್್ೈಶಾ ಭವನಿು ಸತಭಗಾ ನ್ರಾಃ॥1,65.30॥ 
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ನಿಧ್ಾನಾ ವಿಷ್ಮೈದ್ೀಾಘೈಾಃ ಪೀತ್ ೀಪಚಿತಕ್್ೈನ್ೃಾಪಾಃ| 

ಸರ್ೀನ್ನತಂ ಚ ಹೃದ್ಯಮಕಮಾಂ ಮಾಂಸಲಂ ಪೃಥತ॥1,65.31॥ 
ನ್ೃಪಾಣಾಮಧ್ಮಾನಾಂ ಚ ಖ್ರರ್ ೀಮಶ್ರಾಲಕಮ್| 

ಅಥಾವಾನ್್ಮವಕ್ಷಾಃ ಸಾಯರ್ತಾೀನ್ೈವಾಕ್ಷ್ ೀಭರ ಜಿಾತಃ॥1,65.32॥ 
ವಕ್ಷ್ ೀಭವಿಾಷ್ಮೈನಿಾಃ ಸವಃ ಶಸ್ರೀಣನಿಧ್ನಾಸುಥಾ| 

ವಿಷ್ಮೈಜಾತತರಭನಿಾಃ ಸಾವ ಅಸ್ತಿನ್ದ್ಧೈಶಾ ಮಾನ್ವಾಃ॥1,65.33॥ 
ಉನ್ನತ್ೈಭ್ ೀಾಗಿನ್ ೀ ನಿಮನೈನಿಾಃ ಸಾವಃ ಪೀನ್ೈಧ್ಾನಾನಿವತಾಃ| 

ನಿಃ ಸವಶ್ಾಪಟ್ಕಣಠಃ ಸಾಯಚಿಾರಾಶತಷ್ೆಗಲಃ ಸತಖಿೀ॥1,65.34॥ 
ಶ್ರಃ ಸಾಯನ್ಮಹಿಷ್ಗಿರೀವಃ ಶಾಸಾರತ್ ುೀ ಮೃಗಕಣಠಕಃ| 

ಕಮತ್ಗಿರೀವಶಾ ನ್ೃಪರ್ತಲಾಮ್ಕಣ್ ಠೀಽರ್ತಭಕ್ಷಕಃ॥1,65.35॥ 
ಅರ್ ೀಮಶಾ ಭತಗನಪೃಷ್ಠಂ ಶತಭಂ ಚಾಶತಭಮನ್ಯಥಾ| 

ಕಕ್ಷಾಶವತಿದ್ಲಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ಸತಗನಿಧಮೃಾಗರ್ ೀಮಿಕ್ಾ॥1,65.36॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ತವಥಾಹಿೀನಾನಾಂ ದಾರಿದ್ರಯಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಸಮಾಸೌ ಚ್ೈವ ಭತಗಾನಲೌಾ ಶ್ಿಷೌಟ ಚ ವಿಪುಲೌ ಶತಭೌ॥1,65.37॥ 
ಆಜಾನ್ತಲಮಿ್ತೌ ಬಾಹ  ವೃತೌು ಪೀನೌ ನ್ೃಪ್ೀಶವರ್ೀ| 

ನಿಃ ಸಾವನಾಂ ರ್ ೀಮಶೌ ಹರಸೌವ ಶ್ರೀಷೌಠ ಕರಿಕರ ಪರಭೌ॥1,65.38॥ 
ಹಸಾುಙ್ಖತುಲಯ ಏವ ಸತಯವಾಯತದಾವರಯತತಾಃ ಶತಭಾಃ| 

ಮೀಧ್ಾವಿನಾಂ ಚ ಸ ಕ್ಷಾ್ಃ ಸತಯಭೃಾತಾಯನಾಂ ಚಿಪಟಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,65.39॥ 
ಸ ಿಲಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀಭನಿಾಃ ಸಾವಃ ಸತಯನ್ಾತಾಃ ಸತಯಃ ಸತಕೃಶ್ೈಸುದಾ| 

ಕಪತತಲಯಕರಾಃ ನಿಃ ಸಾವ ವಾಯಘರತತಲಯಕರ್ೈಬಾಲಮ್॥1,65.40॥ 
ಪತೃವಿತುವಿನಾಶಶಾ ನಿಮಾನತೆರತಲಾನ್ನರಾಃ| 

ಮಣಿಬನ್ಧೈನಿಾಗ ಢ್ೈಶಾ ಸತಶ್ಿಷ್ಟೈಃ ಶತಭಗನಿಧಭಃ॥1,65.41॥ 
ನ್ೃಪಾ ಹಿೀನಾಃ ಕರಚ್ಾೈದ್ೈಃ ಸಶಬ್ದೈಧ್ಾನ್ವಜಿಾತಾಃ| 

ಸಂವೃತ್ೈಶ್ೈವ ನಿಮನೈಶಾ ಧ್ನಿನ್ಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,65.42॥ 
ಪರೀತಾುನ್ಕ ರದಾತಾರ್ ೀ ವಿಷ್ಮೈವಿಾಷ್ಮಾ ನ್ರಾಃ| 

ಕರ್ೈಃ ಕರತಲ್ೈಶ್ೈವ ಲಾಕ್ಷಾಭ್ೈರಿೀಶವರಾಸುಲ್ೈಃ॥1,65.43॥ 
ಪರದಾರರತಾಃ ಪೀತ್ೈರ ಕ್ಷ್ೈನಿಾಃ ಸಾವ ನ್ರಾ ಮತಾಃ| 

ತತಷ್ತತಲಯನ್ಖಾಃ ಕಿೀಬಾಃ ಕತಟಲ್ೈಃ ಸತಫಟತ್ೈನ್ಾರಾಃ॥1,65.44॥ 
ನಿಃ ಸಾವಶಾ ಕತನ್ಖ್ೈಸುದ್ವದಿವವಣ್ೈಾಃ ಪರತಕಾಕ್ಾಃ| 

ತಾಮೈಭ ಾಪಾ ಧ್ನಾಢಾಯಶಾ ಅಙ್ಖತುಷ್ಠೈಃ ಸಯವ್ೈಸುಥಾ॥1,65.45॥ 
ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮ ಲಜ್ೈಃ ಪುರ್ತರೀ ಸಾಯದಿದೀಘಾಾಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾಕಃ| 

ದಿೀಘಾಾಯತಃ ಸತಭಗಶ್ೈವ ನಿಧ್ಾನ್ ೀ ವಿರಲಾಙ್ಖತುಲ್ಲಃ॥1,65.46॥ 
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ಘನಾಙ್ಖತುಲ್ಲಶಾ ಸಧ್ನ್ಸ್ತುಸ್ ರೀ ರ್ೀಖಾಶಾಯಸಯ ವ್ೈ| 

ನ್ೃಪತ್ೀಃ ಕರತಲಗಾ ಮಣಿಬನಾಧತ್ಮತರ್ತಿತಾಃ॥1,65.47॥ 
ಯತಗಮಿೀನಾಙ್ೆ ತನ್ರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ತರಪರದ್ ೀ ನ್ರಃ| 

ವಜಾರಕ್ಾರಾಶಾ ಧ್ನಿನಾಂ ಮತ್ಯಪುಚಾನಿಭಾ ಬತಧ್್ೀ॥1,65.48॥ 
ಶಙ್ಕ್ತಪತರಶ್ವಿಕ್ಾಗಜಪದ್ ೋಪಮಾ ನ್ೃಪ್ೀ| 

ಕತಮಾಭಙ್ಖತೆಶಪತಾಕ್ಾಭಾ ಮೃಣಾಲಾಭಾ ನಿಧಿೀಶವರ್ೀ॥1,65.49॥ 
ದಾಮಾಭಾಶಾ ಗವಾಢಾಯನಾಂ ಸವಸ್ತುಕ್ಾಭಾ ನ್ೃಪ್ೀಶವರ್ೀ| 

ಚಕ್ಾರಸ್ತತ್ ೀಮರಧ್ನ್ತಃ ಕತನಾುಭಾ ನ್ೃಪತ್ೀಃ ಕರ್ೀ॥1,65.50॥ 
ಅಲ ಖ್ಲಾಭಾ ಯಜ್ಞಾಢಾಯ ವ್ೀದಿೀಭಾ ಚಾಗಿನಹ್ ೀರ್ತರಣಿ| 

ವಾಪೀದ್ೀವಕತಲಾಯಭಾಸ್ತರಕ್್ ೀಣಾಭಾಶಾಧ್ಾಮಿಾಕ್್ೀ॥1,65.51॥ 
ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮ ಲಗಾ ರ್ೀಖಾಃ ಪುತಾರಃ ಸ ಕ್ಷಾ್ಶಾ ದಾರಿಕ್ಾಃ| 

ಪರದ್ೀಶ್ನಿೀಗತಾ ರ್ೀಖಾ ಕನಿಷಾಠಮ ಲಗಾಮಿನಿೀ॥1,65.52॥ 
ಶತಾಯತಷ್ಂ ಚ ಕತರತತ್ೀ ಛಿನ್ನರ್ಾ ತರತತ್ ೀ ಭಯಮ್| 

ನಿಃ ಸಾವಶಾ ಬಹತರ್ೀಖಾಃ ಸತಯನಿದ್ರಾವಾಯಶ್ಾಬತಕ್್ೈಃ ಕೃಶ್ೈಃ॥1,65.53॥ 
ಮಾಂಸಲ್ೈಶಾ ಧ್ನ್ ೀಪ್ೀತಾ ಆರಕ್್ೈರಧ್ರ್ೈನ್ೃಾಪಾಃ| 

ಬರ್್ೀಪಮೈಶಾ ಸತಫಟತ್ೈರ್ ೀಷ್ಠೈರ ಕ್ಷ್ೈಶಾಕಣಿಾತ್ೈಃ॥1,65.54॥ 
ವಿಷ್ಮೈಧ್ಾನ್ಹಿೀನಾಶಾ ದ್ನಾುಃ ಸ್ತನಗಾಧ ಘನಾಃ ಶತಭಾಃ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ದ್ನಾುಃ ಸಮಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ಜಿಹಾವ ರಕ್ಾು ಸಮಾ ಶತಭಾ॥1,65.55॥ 
ಶಿಕ್ಷ್ಣಾ ದಿೀಘಾಾ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ತಾಲ  ಶ್ವೀತ್ೀ ಧ್ನ್ಕ್ಷಯೀ| 

ಕೃಷ್ಣೀ ಚ ಪರತಷ್ ೀ ವಕರಂ ಸಮಂ ಸೌಮಯಂ ಚ ಸಂವೃತಮ್॥1,65.56॥ 
ಭ ಪಾನಾಮಮಲಂ ಶಿಕ್ಷ್ಣಂ ವಿಪರಿೀತಂ ಚ ದ್ತಃಖಿನಾಮ್| 

ಮಹಾ ದ್ತಃಖ್ಂ ದ್ತಭಾಗಾಣಾಂ ಸ್ತರೀಮತಖ್ಂ ಪುತರಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,65.57॥ 
ಆಢಾಯನಾಂ ವತತಾಲಂ ವಕರಂ ನಿದ್ರಾವಾಯಣಾಂ ಚ ದಿೀಘಾಕಮ್| 

ಭೀರತವಕರಃ ಪಾಪಕಮಾಾ ಧ್ ತಾಾನಾಂ ಚತತರಶರಕಮ್॥1,65.58॥ 
ನಿಮನಂ ವಕರಮಪುತಾರಣಾಂ ಕೃಪಣಾನಾಂ ಚ ಹರಸವಕಮ್| 

ಸಮ ಾಣಾಂ ಭ್ ೀಗಿನಾಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ಶಮಶತರ ಸ್ತನಗಧಂ ಶತಭಂ ಮೃದ್ತ॥1,65.59॥ 
ಸಂಹತಂ ಚಾಸತಫಟತಾಗರಂ ರಕುಶಮಶತರಶಾ ಚೌರಕಃ| 

ರಕ್ಾುಲಾಪರತಷ್ಶಮಶತರಕಣಾಾಃ ಸತಯಃ ಪಾಪಮೃತಯವಃ॥1,65.60॥ 
ನಿಮಾಾಂಸ್ೈಶ್ಾಪಟ್ೈಭ್ ೀಾಗಾಃ ಕೃಪಣಾ ಹರಸವಕಣಾಕ್ಾಃ| 

ಶಙ್ಖತೆಕಣಾಾಶಾ ರಾಜಾನ್ ೀ ರ್ ೀಮಕಣಾಾ ಗತಾಯತಷ್ಃ॥1,65.61॥ 
ಬೃಹತೆಣಾಾಶಾ ಧ್ನಿನ್ ೀರಾಜಾನ್ಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಕಣ್ೈಾಃ ಸ್ತನಗಾಧವನ್ದ್ಧೈಶಾ ವಾಯಲಮ್ೈಮಾಾಂಸಲ್ೈನ್ೃಾಪಾಃ॥1,65.62॥ 
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ಭ್ ೀಗಿೀ ವ್ೈ ನಿಮನಗಣಾಃ ಸಾಯನ್ಮರ್ತರೀ ಸಮ ಾಣಾಗಣಾಕಃ| 

ಶತಕನಾಸಃ ಸತಖಿೀ ಸಾಯಚಾ ಶತಷ್ೆನಾಸ್ ೀಽರ್ತಜಿೀವನ್ಃ॥1,65.63॥ 
ಛಿನಾನಗರಕ ಪನಾಸಃ ಸಾಯದ್ಗಮಾಯಗಮನ್ೀ ರತಃ| 

ದಿೀಘಾನಾಸ್ೀ ಚ ಸೌಭಾಗಯಂ ಚೌರಶಾಾಕತಞ ಾ್ತ್ೀನಿದರಯಃ॥1,65.64॥ 
ಮೃತತಯಶ್ಾಪಟ್ನಾಸ್ೀ ಸಾಯದಿಧೀನ್ ೀ ಭಾಗಯವತಾಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಲಾಚಿಾದೌರ ಸತಪುಟೌ ಚ ಅವಕ್ೌರ ಚ ನ್ೃಪ್ೀಶವರ್ೀ॥1,65.65॥ 
ಕ ರರ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣವಕ್ಾರ ಸಾಯದ್ವಲ್ಲನಾಂ ಚ ಕ್ಷತತಂ ಸಕೃತ್| 

ಸಾಯದಿವನಿಷಾಣಿಾತಂ ಹಾರದಿ ಸಾನ್ತನಾದ್ಂ ಚ ಜಿೀವಕೃತ್॥1,65.66॥ 
ವಕ್ಾರನ್ೈಃ ಪದ್ಮಪತಾರಭ್ೈಲ್ ೀಾಚನ್ೈಃ ಸತಖ್ಭಾಗಿನ್ಃ| 

ಮಾಜಾಾರಲ್ ೀಚನ್ೈಃ ಪಾಪಾಮ ದ್ತರಾತಾಮ ಮಧ್ತಪಙ್ಖುಲ್ೈಃ॥1,65.67॥ 
ಕ ರರಾಃ ಕ್್ೀಕರನ್ೀತಾರಶಾ ಹರಿತಾಕ್ಷಾಃ ಸಕಲಮಷಾಃ| 

ಜಿಹ್ಯೈಶಾ ಲ್ ೀಚನ್ೈಃ ಶ್ರಾಃ ಸ್ೀನಾನ್ ಯೀ ಗಜಲ್ ೀಚನಾಃ॥1,65.68॥ 
ಗಮಿಭೀರಾಕ್ಷಾ ಈಶವರಾಃ ಸತಯಮಾನಿರಣಃ ಸ ಲಿಚಕ್ಷತಷ್ಃ| 

ನಿೀಲ್ ೀತಾ ಲಾಕ್ಷಾ ವಿದಾವಂಸಃ ಸೌಭಾಗಯಂ ಶಾಯಮಚಕ್ಷತಷಾಮ್॥1,65.69॥ 
ಸಾಯತೃಷ್ಣತಾರಕ್ಾಕ್ಷಾಣಾಮಕ್ಷ್ಣಾಮತತಾಾಟ್ನ್ಂ ಕಲ| 

ಮಣಾಲಾಕ್ಷಾಶಾ ಪಾಪಾಃ ಸತಯನಿಾಃ ಸಾವಃ ಸತಯದ್ೀಾನ್ಲ್ ೀಚನಾಃ॥1,65.70॥ 
ದ್ೃಕ್ಾಗಾಧ ವಿಪುಲಾ ಭ್ ೀಗ್ೀ ಅಲಾಾಯತರಧಿಕ್್ ೀನ್ನತಾ| 

ವಿಶಾಲ್ ೀನ್ನತಾ ಸತಖಿನಿೀ ದ್ರಿದಾರ ವಿಷ್ಮಭತರವಃ॥1,65.71॥ 
ಘನ್ದಿೀಘಾಾಸತಸಕುಭ ರಬಾಾಲ್ೀನ್ ದನ್ನತಸತಭತರವಃ| 

ಆಢ್ ಯೀ ನಿಃ ಸವಶಾ ಖ್ಣಾಭರೃಮಾಧ್್ಯೀ ಚ ವಿನ್ತಭತರವಃ॥1,65.72॥ 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ಗಮಾಯಸತ ಸಕ್ಾುಃ ಸತಯಃ ಸತತಾಥ್ೀಾ ಪರಿವಜಿಾತಾಃ| 

ಅನ್ನತ್ೈವಿಾಪುಲ್ೈಃ ಶಙ್್ ೈಲಾಲಾಟ್ೈವಿಾಷ್ಮೈಸುಥಾ॥1,65.73॥ 
ನಿಧ್ಾನಾ ಧ್ನ್ವನ್ುಶಾ ಅಧ್್ೀಾನ್ತದಸದ್ೃಶ್ೈನ್ಾರಾಃ| 

ಆಚಾರ್ಾಾಃ ಶತಕುವಿಶಾಲ್ೈಃ ಶ್ರಾಲ್ೈಃ ಪಾಪಕ್ಾರಿಣಃ॥1,65.74॥ 
ಅನ್ನತಾಭ್ೈಃ ಶ್ರಾಭಶಾ ಸವಸ್ತುಕ್ಾಭಧ್ಾನ್ೀಶವರಾಃ| 

ನಿಮನೈಲಾಲಾಟ್ೈಬಾನಾಧಹಾಾಃ ಕ ರರಕಮಾರತಾಸುಥಾ॥1,65.75॥ 
ಸಂವೃತ್ೈಶಾ ಲಲಾಟ್ೈಶಾ ಕೃಪಣಾ ಉನ್ನತ್ೈನ್ೃಾಪಾಃ| 

ಅನ್ಶತರ ಸ್ತನಗಧರತದಿತಮದಿೀನ್ಂ ಶತಭದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್॥1,65.76॥ 
ಪರಚತರಾಶತರದಿೀನ್ಂ ರ ಕ್ಷಂ ಚ ರತದಿತಂ ಚ ಸತಖಾವಹಮ್| 

ಅಕಮಾಂ ಹಸ್ತತಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮಿೀಲ್ಲತಾಕ್ಷಮಘಾವಹಮ್॥1,65.77॥ 
ಅಸಕೃದ್ಧಸ್ತತಂ ದ್ತಷ್ಟಂ ಸ್ ೀನಾಮದ್ಸಯ ಹಯನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ಲಲಾಟ್ ೀಪಸೃತಾಸ್ತುಸ್ ರೀ ರ್ೀಖಾಃ ಸತಯಃ ಶತವಷಾಣಾಮ್॥1,65.78॥ 
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ನ್ೃಪತವಂ ಸಾಯಚಾತಸೃಭರಾಯತಃ ಪಞ್ಾನ್ವತಯಥ| 

ಅರ್ೀಖ್ೀಣಾಯತನ್ಾವರ್ತವಿಾಚಿಾನಾನಭಶಾ ಪುಂಶಿಲಾಃ॥1,65.79॥ 
ಕ್್ೀಶಾನ್ ುೀಪಗತಾಭಶಾ ಅಶ್ೀತಾಯಯತನ್ಾರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಞ್ಾಭಃ ಸಪುಭಃ ಷ್ಡಿಭಃ ಪಞ್ಜಾಶದ್ವಹತಭಸುಥಾ॥1,65.80॥ 
ಚತಾವರಿಂಶಚಾ ವಕ್ಾರಭಸ್ತರಂಶದ್ ಭರಲಗನಗಾಮಿಭಃ| 

ವಿಂಶರ್ತವಾಾಮವಕ್ಾರ ಭರಾಯತಃ ಕ್ಷತದಾರಭರಲಾಕಮ್॥1,65.81॥ 
ಛತಾರಕ್ಾರ್ೈಃ ಶ್ರ್ ೀಭಸತು ನ್ೃಪಾ ನಿಮನಶ್ರಾ ಧ್ನಿೀ| 

ಚಿಪಟ್ೈಶಾ ಪತತಮೃಾತತಯಗಾವಾದಾಯಃ ಪರಿಮಣಾಲ್ೈಃ॥1,65.82॥ 
ಘಟ್ಮ ಧ್ಾಾ ಪಾಪರತಚಿಧ್ಾನಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವಜಿಾತಃ| 

ಕೃಷ್ಣೈರಾಕತಞ ಾ್ತ್ೈಃ ಕ್್ೀಶ್ೈಃ ಸ್ತನಗ್ಧೈರ್ೀಕ್್ೈಕಸಮಭವ್ೈಃ॥1,65.83॥ 
ಅಭನಾನಗ್ೈಶಾ ಮೃದ್ತಭನ್ಾ ಚಾರ್ತಬಹತಭನ್ೃಾಪಾಃ| 

ಬಹತಮ ಲ್ೈಶಾ ವಿಷ್ಮೈಃ ಸ ಿಲಾಗ್ೈಃ ಕಪಲ್ೈಸುಥಾ॥1,65.84॥ 
ನಿಃ ಸಾವಶ್ೈವಾರ್ತಕತಚಿಲ್ೈಘಾನ್ೈರಸ್ತತ (ಧಿಕ) ಮ ಧ್ಾಜ್ೈಃ| 

ಯದ್ಯದಾುತರಂ ಮಹಾರ ಕ್ಷಂ ಶ್ರಾಲಂ ಮಾಂಸವಜಿಾತಮ್॥1,65.85॥ 
ತತುತಾ್ಯ ದ್ಶತಭಂ ಸವಾಂ ತತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ| 

ವಿಪುಲಸ್ತರಷ್ತ ಗಮಿಭೀರ್ ೀ ದಿೀಘಾಃ ಸ ಕ್ಷ್ಶಾ ಪಞ್ಾಸತ॥1,65.86॥ 
ಷ್ಡತನ್ನತಶಾತತಹರಾಸ್ ವೀ ರಕುಃ ಸಪುಸವಸೌ ನ್ೃಪಃ| 

ನಾಭಃ ಸವರಶಾ ಸಸತುಾಂ ಚ ತರಯಂ ಗಮಿಭೀರಮಿೀರಿತಮ್॥1,65.87॥ 
ಪುಂಸಃ ಸಾಯದ್ರ್ತವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಲಲಾಟ್ಂ ವದ್ನ್ಂ ಹತಯರಃ| 

ಚಕ್ಷತಃ ಕಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಕ್ಾ ಚ ಷ್ಟ್ತ್ಯನ್ೃಾಪಕೃಕ್ಾಟಕ್ಾಃ॥1,65.88॥ 
ಉನ್ನತಾನಿ ಚ ಹರಸವನಿ ಜಙ್ಕ್ ಗಿರೀವಾ ಚ ಲ್ಲಙ್ಖುಕಮ್| 

ಪೃಷ್ಠಂ ಚತಾವರಿ ರಕ್ಾುನಿ ಕರತಾಲವಧ್ರಾ ನ್ಖಾಃ॥1,65.89॥ 
ನ್ೀತಾರನ್ುಪಾದ್ಜಿಹೌವಷಾಠಃ ಪಞ್ಾ ಸ ಕ್ಷಾ್ಣಿ ಸನಿು ವ್ೈ| 

ದ್ಶನಾಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾಾಣಿ ನ್ಖ್ಕ್್ೀಶತವಚಃ ಶತಭಾಃ॥1,65.90॥ 
ದಿೀಘಾಾಃ ಸುನಾನ್ುರಂ ಬಾಹತದ್ನ್ುಲ್ ೀಚನ್ನಾಸ್ತಕ್ಾಃ| 

ನ್ರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ವದಾಮಿ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,65.91॥ 
ರಾಜ್ಞಾಯಃ ಸ್ತನಗೌಧ ಸಮೌ ಪಾದೌ ತಲೌ ತಾಮೌರ ನ್ಖೌ ತಥಾ| 

ಶ್ಿಷಾಟಙ್ಖತುಲ್ಲೀ ಚ್ ೀನ್ನತಾಗೌರ ತಾಂ ಪಾಪಯ ನ್ೃಪರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥1,65.92॥ 
ನಿಗ ಢಗತಲ್ ಫೀಪಚಿತೌ ಪದ್ಮಕ್ಾನಿುತಲೌ ಶತಭೌ| 

ಅಸ್ವೀದಿನೌ ಮೃದ್ತತಲೌ ಮತಾ್ಯಙ್ಖತೆಶಘವಜಾಞ ಾ್ತೌ॥1,65.93॥ 
ವಜಾರಬಜಹಲಚಿಹೌನ ಚ ದಾಸಾಯಃ ಪಾದೌ ತತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ| 

ಜಙ್್ ೀ ಚ ರ್ ೀಮರಹಿತ್ೀ ಸತವೃತ್ುೀ ವಿಶ್ರ್ೀ ಶತಭ್ೀ॥1,65.94॥ 
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ಅನ್ತಲ್ಣಂ ಸನಿಧದ್ೀಶಂ ಸಮಂ ಜಾನ್ತದ್ವಯಂ ಶತಭಮ್| 

ಊರ  ಕರಿಕರಾಕ್ಾರಾವರ್ ೀಮೌ ಚ ಸಮೌ ಶತಭೌ॥1,65.95॥ 
ಅಶವತಿಪತರಸದ್ೃಶಂ ವಿಪುಲಂ ಗತಹಯಮತತುಮಮ್| 

ಶ್್ ರೀಣಿೀಲಲಾಟ್ಕಂ ಸ್ತರೀಣಾಮ ರತ ಕ ರ್ೀಾನ್ನತಂ ಶತಭಮ್॥1,65.96॥ 
ಗ ಢ್ ೀ ಮಣಿಶಾ ಶತಭದ್ ೀ ನಿತಮ್ಶಾ ಗತರತಃ ಶತಭಃ| 

ವಿಸ್ತುೀಣಾಮಾಂಸ್ ೀಪಚಿತಾ ಗಮಿಭೀರಾ ವಿಪುಲಾ ಶತಭಾ॥1,65.97॥ 
ನಾಭಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಾಾ ಮಧ್ಯಂ ರ್ತರಬಲ್ಲಶ್್ ೀಭತಮ್| 

ಅರ್ ೀಮಶೌ ಸುನೌ ಪೀನೌ ಘನಾವವಿಷ್ಮೌ ಶತಭೌ॥1,65.98॥ 
ಕಠಿನೌ ರ್ ೀಮಶಾ ಶಸಾು ಮೃದ್ತಗಿರೀವಾ ಚ ಕಮತ್ಭಾ| 

ಆರಕ್ಾುವಧ್ರೌ ಶ್ರೀಷೌಠ ಮಾಂಸಲಂ ವತತಾಲಂ ಮತಖ್ಮ್॥1,65.99॥ 
ಕತನ್ದಪುಷ್ಾಸಮಾ ದ್ನಾು ಭಾಷತಂ ಕ್್ ೀಕಲಾಸಮಮ್| 

ದಾಕ್ಷಿಣಯಯತಕುಮಶಠಂ ಹಂಸಶಬದಸತಖಾವಹಮ್॥1,65.100॥ 
ನಾಸಾ ಸಮಾ ಸಮಪುಟಾ ಸ್ತರೀಣಾಂ ತತ ರತಚಿರಾ ಶತಭಾ| 

ನಿೀಲ್ ೀತಾಲನಿಭಂ ಚಕ್ಷತನಾಾಸಾಲಗನಂ ನ್ ಲಮ್ಕಮ್॥1,65.101॥ 
ನ್ ಪೃಥ  ಬಾಲ್ೀನ್ತದನಿಭ್ೀ ಭತರವೌ ಚಾಥ ಲಲಾಟ್ಕಮ್| 

ಶತಭಮಧ್್ೀಾನ್ತದಸಂಸಾಿನ್ಮತತಙ್ಖುಂ ಸಾಯದ್ಲ್ ೀಮಶಮ್॥1,65.102॥ 
ಸತಮಾಂಸಲಂ ಕಣಾಯತಗಮಂ ಸಮಂ ಮೃದ್ತ ಸಮಾಹಿತಮ್| 

ಸ್ತನಗಾಧ ನಿೀಲಾಶಾ ಮೃದ್ವೀ ಮ ಧ್ಾಜಾಃ ಕತಞ ಾ್ತಾಃ ಕಚಾಃ॥1,65.103॥ 
ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸಮಂ ಶ್ರಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಪಾದ್ೀ ಪಾಣಿತಲ್ೀಽಥ ವಾ| 

ವಾಜಿಕತಞ್ಜರಶ್ರೀವೃಕ್ಷಯ ಪ್ೀಷ್ತಯವತ್ ೀಮರ್ೈಃ॥1,65.104॥ 
ಧ್ವಜಚಾಮರಮಾಲಾಭಃ ಶ್ೈಲಕತಣಾಲವ್ೀದಿಭಃ| 

ಶಙ್ಕ್ತಪತರಪದ್ೈಶಾ ಮತ್ಯಸವಸ್ತುಕಸದ್ರಥ್ೈಃ॥1,65.105॥ 
ಲಕ್ಷಣ್ೈರಙ್ಖತೆಶಾದ್ಯೈಶಾ ಸ್ತರಯಃ ಸ ಯ ರಾಜವಲಿಭಾಃ| 

ನಿಗ ಢಮಣಿಬನೌಧ ಚ ಪದ್ಮಗಭ್ ೀಾಪಮೌ ಕರೌ॥1,65.106॥ 
ನ್ ನಿಮನಂ ನ್ ೀನ್ನತಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಭವ್ೀತೆರತಲಂ ಶತಭಮ್| 

ರ್ೀಖಾನಿವತಂ ತವವಿಧ್ವಾಂ ಕತರ್ಾಾತ್ರ್ಭೀಗಿನಿೀಂ ಸ್ತರಯಮ್| 

ರ್ೀಖಾ ರ್ಾ ಮಣಿಬನ್ ಧೀತಾ ಿಗತಾ ಮಧ್ಾಯಙ್ಖತುಲ್ಲಂ ಕರ್ೀ॥1,65.107॥ 
ಗತಾ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ರ್ಾ ಚ ಯೀಧ್ವಾಪಾದ್ತಲ್ೀ ಸ್ತಿತಾ| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ತಥಾ ಸಾ ಸಾಯದಾರಜಾಯಯ ಚ ಸತಖಾಯ ಚ॥1,65.108॥ 
ಕನಿಷಠಕ್ಾಮ ಲಭವಾ ರ್ೀಖಾ ಕತರ್ಾಾಚಾತಾಯತಷ್ಮ್| 

ಪರದ್ೀಶ್ನಿೀಮಧ್ಯಮಾಭಾಯಮನ್ುರಾಲಗತಾ ಸರ್ತೀ॥1,65.109॥ 
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ಊನಾ ಊನಾಯತಷ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ರೀಖಾಶಾಾಙ್ಖತುಷ್ಠಮ ಲಗಾಃ| 

ಬೃಹತಯಃ ಪುತಾರಸುನ್ವಯಸತು ಪರಮದಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,65.110॥ 
ಸವಲಾಾಯತಷ್ ೀ ಬಹತ (ಲಘು) ಚಿಾನಾನ ದಿೀಘಾಾಛಿನಾನ ಮಹಾಯತಷ್ಮ್| 

ಶತಭಂ ತತ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪರೀಕುಂ ತವಶತಭಮನ್ಯಥಾ॥1,65.111॥ 
ಕನಿಷಠಕ್ಾನಾಮಿಕ್ಾ ವಾ ಯಸಾಯ ನ್ ಸಾೃಶತ್ೀ ಮಹಿೀಮ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ವಾ ಗತಾರ್ತೀತಯ ತಜಾನಿೀ ಕತಲಟಾ ಚ ಸಾ॥1,65.112॥ 
ಊಧ್ವಾಂ ದಾವಭಾಯಂ ಪಣಿಾಕ್ಾಭಾಯಂ ಜಙ್್ ೀ ಚಾರ್ತಶ್ರಾಲಕ್್ೀ| 

ರ್ ೀಮಶ್ೀಚಾರ್ತಮಾಂಸ್ೀ ಚ ಕತಮಾಭಕ್ಾರಂ ತಥ್ ೀದ್ರಮ್॥1,65.113॥ 
ವಾಮಾವತಾಂ ನಿಮನಮಲಾಂ ದ್ತಃಖಿತಾನಾಂ ಚ ಗತಹಯಕಮ್| 

ಗಿರೀವರ್ಾ ಹರಸವರ್ಾ ನಿಃ ಸಾವ ದಿೀಘಾರ್ಾ ಚ ಕತಲಕ್ಷಯಃ॥1,65.114॥ 
ಪೃಥತಲರ್ಾ ಪರಚಣಾಾಶಾ ಸ್ತರಯಃ ಸತಯನಾಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಕ್್ೀಕರ್ೀ ಪಙ್ಖುಲ್ೀ ನ್ೀತ್ರೀ ಶಾಯಮೀ ಲ್ ೀಲ್ೀಕ್ಷಣಾ ಸರ್ತೀ॥1,65.115॥ 
ಸ್ತಮತ್ೀ ಕ ಪ್ೀ ಗಣಾಯೀಶಾ ಸಾ ಧ್ತರವಂ ವಯಭಚಾರಿಣಿೀ| 

ಪರಲಮಿ್ನಿೀ ಲಲಾಟ್ೀ ತತ ದ್ೀವರಂ ಹನಿು ಚಾಙ್ಖುನಾ॥1,65.116॥ 
ಉದ್ರ್ೀ ಶವಶತರಂ ಹನಿು ಪರ್ತಂ ಹನಿು ಸ್ತಫಚ್ ೀದ್ವಾಯೀಃ| 

ರ್ಾ ತತ ರ್ ೀರ್ೀತುರೌಷಠೀ ಸಾಯನ್ನ ಶತಭಾ ಭತತಾರ್ೀವ ಹಿ॥1,65.117॥ 
ಸುನೌ ಸರ್ ೀಮಾವಶತಭೌ ಕಣೌಾ ಚ ವಿಷ್ಮೌ ತಥಾ| 

ಕರಾಲಾ ವಿಷ್ಮಾ ದ್ನಾುಃ ಕ್್ಿೀಶಾಯ ಚ ಭವನಿು ತ್ೀ॥1,65.118॥ 
ಚೌರ್ಾಾಯ ಕೃಷ್ಣಮಾಂಸಾಶಾ ದಿೀಘಾಾ ಭತತತಾಶಾ ಮೃತಯವ್ೀ| 

ಕರವಾಯದ್ರ ಪ್ೈಹಾಸ್ೈಶಾ ವೃಕಕ್ಾಕ್ಾದಿಸನಿನಭ್ೈಃ॥1,65.119॥ 
ಶ್ರಾಲ್ೈವಿಾಷ್ಮೈಃ ಶತಷ್ೆೈವಿಾತುಹಿೀನಾ ಭವನಿು ಹಿ| 

ಸಮತನ್ನತ್ ೀತುರ್ೀಷಠೀ ರ್ಾ ಕಲಹ್ೀ ರ ಕ್ಷಭಾಷಣಿೀ॥1,65.120॥ 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ದ್ ೀಷಾ ವಿರ ಪಾಸತ ಪತಾರಕ್ಾರ್ ೀ ಗತಣಾಸುತಃ| 

ನ್ರಸ್ತರೀಲಕ್ಷಣಂ ಪರೀಕುಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತಜಾಜಞನ್ದಾಯಕಮ್॥1,65.121॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 

ಶಾಸ್ರೀ ಸಾಮತದಿರಕ್್ೀ ಸ್ತರೀನ್ರಲಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,65[121]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-66॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನಿಲಾಕ್ಷಣಾ ಶತಭಾ ಸಾಯಚಾ ಚಕ್ಾರಙ್ೆ ತಶ್ಲಾಚಾನಾತ್| 

ಆದೌ ಸತದ್ಶಾನ್ ೀ ಮ ರ್ತಾಲಾಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ॥1,66.1॥ 
ರ್ತರಚಕ್್ ರೀಽಸಾವಚತಯತಃ ಸಾಯಚಾತತಶಾಕರಶಾತತಭತಾಜಃ| 

ವಾಸತದ್ೀವಶಾ ಪರದ್ತಯಮನಸುತಃ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಃ ಸೃತಃ॥1,66.2॥ 
ಪುರತಷ್ ೀತುಮಶಾಾಷ್ಟಮಃ ಸಾಯನ್ನವೂಯಹ್ ೀ ದ್ಶಾತಮಕಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽನಿರತದ್ಧಃ ಸಾಯದಾದಾದ್ಶ್್ ೀ ದಾವದ್ಶಾತಮಕಃ॥1,66.3॥ 
ಅತ ಊಧ್ವಾಮನ್ನ್ುಃ ಸಾಯಚಾಕ್್ರೀ ರ್ೀಕ್ಾದಿಕ್್ೈಃ ಕರಮಾತ್| 

ಸತದ್ಶಾನಾ ಲಕ್ಷಿತಾಶಾ ಪೂಜಿತಾಃ ಸವಾಕ್ಾಮದಾಃ॥1,66.4॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾ ಯತರ ದ್ೀವೀ ದಾವರವರ್ತೀಭವಃ| 

ಉಭಯೀಃ ಸಙ್ಖುರ್ೀ ಯತರ ತತರ ಮತಕುನ್ಾ ಸಂಶಯಃ॥1,66.5॥ 
ಶಾಲಗಾರರ್ೀ ದಾವರಕ್ಾ ಚ ನ್ೈಮಿಷ್ಂ ಪುಷ್ೆರಂ ಗರ್ಾ| 

ವಾರಾಣಸ್ತೀ ಪರರ್ಾಗಶಾ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ಚ ಸ ಕರಮ್॥1,66.6॥ 
ಗಙ್ಕು ಚ ನ್ಮಾದಾ ಚ್ೈವ ಚನ್ದರಭಾಗಾ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ಪುರತಷ್ ೀತುರ್ೀ ಮಹಾಕ್ಾಲಸ್ತುೀಥಾಾನ್ಯೀತಾನಿ ಶಙ್ಖೆರ॥1,66.7॥ 
ಸವಾಪಾಪಹರಾಣ್ಯೀವ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾನಿ ವ್ೈ|  

ಪರಭವೀ ವಿಭವಃ ಶತಕಿಃ ಪರರ್ೀದ್ ೀಽಥ ಪರಜಾಪರ್ತಃ॥1,66.8॥ 
ಅಙ ು್ರಾಃ ಶ್ರೀಮತಖ್ ೀ ಭಾವಃ ಯತವಾ ಧ್ಾತಾ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಈಶವರ್ ೀ ಬಹತಧ್ಾನ್ಯಶಾ ಪರಮಾರ್ಥೀ ವಿಕರರ್ೀ ವಿಷ್ತಃ॥1,66.9॥ 
ಚಿತರಭಾನ್ತಃ ಸವಬಾನ್ತಶಾ ತಾರಣಃ ಪಾರ್ಥಾವೀ ವಯಯಃ| 

ಸವಾಜಿತ್ವಾಧ್ಾರಿೀ ಚ ವಿರ್ ೀಧಿೀ ವಿಕೃರ್ತಃ ಖ್ರಃ॥1,66.10॥ 
ನ್ನ್ದನ್ ೀ ವಿಜಯಶ್ೈವ ಜಯೀ ಮನ್ಮಥದ್ತಮತಾಖೌ| 

ಹ್ೀಮಲರ್್ೀ ವಿಲಮ್ಶಾ ವಿಕ್ಾರಃ ಶವಾರಿೀ ಪಿವಃ॥1,66.11॥ 
ಶತಭಕೃಚ್ ಾೀಭನ್ಃ ಕ್್ ರೀಧಿೀ ವಿಶಾವವಮತಪರಾಭವೌ| 

ಪಿವಙ್ಖುಃ ಕೀಲಕಃ ಸೌಮಯಃ ಸಾಧ್ಾರಣವಿರ್ ೀಧ್ಕೃತ್॥1,66.12॥ 
ಪರಿಧ್ಾವಿೀ ಪರಮಾದಿೀ ಚ ಆನ್ನ್ ದೀ ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ನ್ಲಃ| 

ಪಙ್ಖುಲಃ ಕ್ಾಲಸ್ತದಾಧಥೌಾ ರೌದಿರವ್ೈಾ ದ್ತಮಾರ್ತಸುಥಾ॥1,66.13॥ 
ದ್ತನ್ತದಭೀ ರತಧಿರ್ ೀದಾುರಿೀ ರಕ್ಾುಕ್ಷಃ ಕ್್ ರೀಧ್ನ್ ೀಽಕ್ಷಯಃ| 

ಅಶ್್ ೀಭನಾಃ ಶ್್ ೀಭನಾಶಾ ನಾಮನೈವ್ೈತ್ೀ ಹಿ ವತ್ರಾಃ॥1,66.14॥ 
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ಕ್ಾಲಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಂಸ್ತದ್ಧಯೈ ರತದ್ರ ಪಞ್ಾಸವರ್ ೀದ್ರ್ಾತ್| 

ರಾಜಾ ಸಾ(ಮಾ) ಜಾ ಉದಾಸಾ ಚ ಪೀಡಾ ಮೃತತಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,66.15॥ 
ಆ ಈ ಊ ಐ ಔ ಸವರಾಂಶಾ ಲ್ಲಖ್ೀತಾಞ್ಜಾಗಿನಕ್್ ೀಷ್ಠಕ್್ೀ| 

ಊಧ್ವಾರ್ತಯಾಗುತ್ೈ ರ್ೀಖ್ೈಃ ಷ್ಡವಹಿನಕರಮಮಾಗತ್ೈಃ॥1,66.16॥ 
ರ್ತರ್ಥೀ ಏಕ್ಾ ಗಿನಕ್್ ೀಷ್ಠೀಷ್ತ ತರಯೀ ರಾಜಾಥ ಸಾ (ಮಾ) ಜರ್ಾಃ| 

ಉದಾಸಾಮೃತತಯಪೀಡಾಶಾ ಕತಜಃ ಸ್ ೀಮಸತತಃ ಕರಮಾತ್॥1,66.17॥ 
ಗತರತಶತಕ್ೌರ ಚ ಮನ್ದಶಾ ರವಿಚನೌದರ ಯಥ್ ೀದಿತಮ್| 

ರ್ೀವತಾಯದಿಮೃಗಾನಾುಶಾ ಋಕ್ಷಾಣಿ ಪರಥಮಾ ಕಲಾ॥1,66.18॥ 
ಪಞ್ಾಪಞ್ಜಾನ್ಯತರ ಭಾನಿ ಚ್ೈತಾರದ್ಯ ಉದ್ಯಸುಥಾ| 

ದಾವದ್ಶಾಹ್ೈದ್ವಾಯೀಮಾಾಸನಾರ್ನೀರಾದ್ಯಕ್ಷರಂ ತಥಾ॥1,66.19॥ 
ಕಲಾಲ್ಲಙ್ಕು ಚ ರ್ಾ ರ್ತಷ್ಠೀತಾಞ್ಾಮಸುಸಯ ವ್ೈ ಮೃರ್ತಃ| 

ಕಲಾ ರ್ತರ್ಥಸುಥಾ ವಾರ್ ೀ ನ್ಕ್ಷತರಂ ಮಾಸಮೀವ ಚ॥1,66.20॥ 
ನಾರ್ೀದ್ಯಸಯ ಪೂವಾಂ ಚ ತಥಾ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ| 

ಓಂ ಕ್ಷ್ೈಂ (ಕ್ಷೌಃ) ಶ್ವಾಯ ನ್ಮಃ॥1,66.21॥ 
ಕ್ಷಾಮಾದ್ಯಙ್ಖುಶ್ವಾಮಿೀಕ್ಷಾ ವಿಷ್ಗರಹಮರ್ತಹಾರ| 

ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನ್ಂ ಬೀಜಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ತತ ಪದ್ಮ(ನ್ನ) ಗಮ್॥1,66.22॥ 
ಮೃತತಯಞ್ಜಯೀ ಗಣ್ ೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀ ರ್ ೀಚನಾದ್ಯೈಸತು ಲ್ೀಖಿತಃ| 

ಭ ಜ್ೀಾ ತತ ಧ್ಾರಿತಾಃ ಕಣ್ಠೀ ಬಾಹೌ ಚ್ೀರ್ತ ಜರ್ಾದಿದಾಃ॥1,66.23॥ 

(ಇರ್ತ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಶಾಸರಂ ಸಮಾಪುಮ್)| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ 
ಶಾಸ್ರೀ ಶಾಲಗಾರಮಷ್ಷ್ ಟಯಬದಸವರ್ ೀದ್ರ್ಾನಾಂ ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ಟ್ಷಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,66[23]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 192 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-67॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಹರ್ೀಃ ಶತರತಾವ ಹರ್ ೀ ಗೌರಿೀಂ ದ್ೀಹಸಿಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಬರವಿೀತ್॥1,67.1॥ 
ಕತಜ್ ೀ ವಹಿನೀ ರವಿಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಸೌರಿರಾಪಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ವಾಯತಸಂಸಾಿಸ್ತಿತ್ ೀ ರಾಹತದ್ಾಕ್ಷರನಾಧರವಭಾಸಕಃ॥1,67.2॥ 
ಗತರತಃ ಶತಕರಸುಥಾ ಸೌಮಯಶಾನ್ದರಶ್ೈವ ಚತತಥಾಕಃ| 

ವಾಮನಾಡಿೀಂ ತತ ಮಧ್ಯಸಾಿಂ ಕ್ಾರಯೀದಾತಮನ್ಸುಥಾ॥1,67.3॥ 
ಯದಾಚರ ಇಲಾಯತಕುಸುದಾ ಕಮಾಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸಾಿನ್ಸ್ೀವಾಂ ತಥಾ ಧ್ಾಯನ್ಂ ವಾಣಿಜಯಂ ರಾಜದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,67.4॥ 
ಅನಾಯನಿ ಶತಭಕಮಾಾಣಿ ಕ್ಾರಯೀತ ಪರಯತನತಃ| 

ದ್ಕ್ಷನಾಡಿೀಪರವಾಹ್ೀ ತತ ಶನಿಭೌಾಮಶಾ ಸ್ೈಹಿಕಃ॥1,67.5॥ 
ಇನ್ಶ್ೈವ ತಥಾಪ್ಯೀ ಪಾಪಾನಾಮತದ್ಯೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಶತಭಾಶತಭವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ಹಿ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ತತ ಸವರ್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,67.6॥ 
ದ್ೀಹಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತಾ ನಾಡ್ ಯೀ ಬಹತರ ಪಾಃ ಸತವಿಸುರಾಃ| 

ನಾಭ್ೀರಧ್ಸಾುದ್ಯಃ ಕನ್ದಸುಾಙ್ಖತೆರಾಸುತರ ನಿಗಾತಾಃ॥1,67.7॥ 
ದಿವಸಪುರ್ತಸಹಸಾರಣಿ ನಾಭಮಧ್್ಯೀ ವಯವಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಚಕರವಚಾ ಸ್ತಿತಾಸಾುಸತು ಸವಾಾಃ ಪಾರಣಹರಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,67.8॥ 
ತಾಸಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತರಯಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ವಾಮದ್ಕ್ಷ್ೈಣಮಧ್ಯಮಾಃ| 

ವಾಮಾ ಸ್ ೀಮಾರ್ತಮಕ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ರವಿಸನಿನಭಾ॥1,67.9॥ 
ಮಧ್ಯಮಾ ಚ ಭವ್ೀದ್ಗಿನಃ ಫಲನಿುೀ ಕ್ಾಲಪೂರಿಣಿೀ| 

ವಾಮಾ ಹಯಮೃತರ ಪಾ ಚ ಜಗದಾಪಾಯಯನ್ೀ ಸ್ತಿತಾ॥1,67.10॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ರೌದ್ರಭಾಗ್ೀನ್ ಜಗಚ್ ಾೀಷ್ಯತ್ೀ ಸದಾ| 

ದ್ವಯೀವಾಾಹ್ೀ ತತ ಮೃತತಯಃ ಸಾಯತ್ವಾಕ್ಾಯಾವಿನಾಶ್ನಿೀ॥1,67.11॥ 
ನಿಗಾಮೀ ತತ ಭವ್ೀದಾವಮಾ ಪರವ್ೀಶ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ೈಣಾ ಸೃತಾ| 

ಇಡಾಚಾರ್ೀ ತಥಾ ಸೌಮಯಂ ಚನ್ದರಸ ಯಾಗತಸುಥಾ॥1,67.12॥ 
ಕ್ಾರಯೀತ ೆರರ ಕಮಾಾಣಿ ಪಾರಣ್ೀ ಪಙ್ಖುಲಸಂಸ್ತಿತ್ೀ| 

ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ಸವಾಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ವಿಷಾಪಹಾರಣ್ೀ ಇಡಾ॥1,67.13॥ 
ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಮೈಥತನ್ೀ ಯತದ್ಧೀ ಪಙ್ಖುಲಾ ಸ್ತದಿಧದಾಯಿಕ್ಾ| 

ಉಚಾಾಟ್ಮಾರಣಾದ್ಯೀಷ್ತ ಕಮಾಸ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ಪಙ್ಖುಲಾ॥1,67.14॥ 
ಮೈಥತನ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಙ್ಕುರಮೀ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಸ್ತದಿಧದಾಯಿಕ್ಾ| 

ಶ್್ ೀಭನ್ೀಷ್ತ ಚ ಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ವಿಷ್ಕಮಾಣಿ॥1,67.15॥ 
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ಶಾನಿುಮತಕಯಥಾಸ್ತದ್ಧಯೈ ಚ ಇಡಾ ಯೀಜಾಯ ನ್ರಾಧಿಪ್ೈಃ| 

ದಾವಭಾಯಂ ಚ್ೈವ ಪರವಾಹ್ೀ ಚ ಕ ರರಸೌಮಯವಿವಜಾನ್ೀ॥1,67.16॥ 
ವಿಷ್ವತುಂ ತತ ಜಾನಿೀರ್ಾತ್ಂಸಮರ್ೀತತು ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ಸೌಮಾಯದಿಶತಭಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ಲಾಭಾದಿಜಯಜಿೀವಿತ್ೀ॥1,67.17॥ 
ಗಮನಾಗಮನ್ೀ ಚ್ೈವ ವಾಮಾ ಸವಾತರ ಪೂಜಿತಾ| 

ಯತದಾಧದಿಭ್ ೀಜನ್ೀ ಘಾತ್ೀ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಚ್ೈವ ತತ ಸಙ್ಖುಮೀ॥1,67.18॥ 
ಪರಶಸಾು ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ನಾಡಿೀ ಪರವ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಷತದ್ರಕಮಾಣಿ| 

ಶತಭಾಶತಭಾನಿ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜರ್ಾಜರ್ೌ॥1,67.19॥ 
ಜಿೀವಾಜಿೀವಾಯ ಯತಾೃಚ್ಾೀನ್ನ ಸ್ತಧ್ಯರ್ತ ಚ ಮಧ್ಯಮಾ| 

ವಾಮಾಚಾರ್ೀಽಥವಾ ದ್ಕ್ಷ್ೀ ಪರತಯಯೀ ಯತರ ನಾಯಕಃ॥1,67.20॥ 
ತನ್ತಸಿಃ ಪೃಚಾತ್ೀ ಯಸತು ತತರ ಸ್ತದಿಧನ್ಾ ಸಂಶಯಃ| 

ವ್ೈಚಾನ್ ದೀ ವಾಮದ್ೀವಸತು ಯದಾ ವಹರ್ತ ಚಾತಮನಿ॥1,67.21॥ 
ತತರ ಭಾಗ್ೀ ಸ್ತತಿಃ ಪೃಚ್ಾೀರ್ತ್ದಿಧಭಾವರ್ತ ನಿಷ್ಫಲಾ| 

ವಾಮೀ ವಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ವಾಪ ಯತರ ಸಙ್ಖೆರಮತ್ೀ ಶ್ವಾ॥1,67.22॥ 
ಘ ೀರ್ೀ ಘ ೀರಾಣಿ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಸೌಮಯೀ ವ್ೈ ಮಧ್ಯಮಾನಿ ಚ| 

ಪರಸ್ತಿತ್ೀ ಭಾಗತ್ ೀ ಹಂಸ್ೀ ದಾವಭಾಯಂ ವ್ೈ ಸವಾವಾಹಿನಿೀ॥1,67.23॥ 
ತದಾ ಮೃತತಯಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದ್ ಯೀಗಿೀ ಯೀಗವಿಶಾರದ್ಃ| 

ಯತರಯತರ ಸ್ತಿತಃ ಪೃಚ್ಾೀದಾವಮದ್ಕ್ಷಿಣಸಮತಖ್ಃ॥1,67.24॥ 
ತತರತತರ ಸಮಂ ದಿಶಾಯದಾವತಸ್ ಯೀದ್ಯನ್ಂ ಸದಾ| 

ಅಗರತ್ ೀ ವಾಮಿಕ್ಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ಪೃಷ್ಠತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಶತಭಾ॥1,67.25॥ 
ವಾಮೀನ್ ವಾಮಿಕ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಶತಭಾ| 

ವಾಮೀ ವಾಮಾ ಶತಭ್ೀ ಚ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಶತಭಾ॥1,67.26॥ 
ಜಿೀವೀ ಜಿೀವರ್ತ ಜಿೀವ್ೀನ್ ಯಚ ಾನ್ಯಂ ತಸುಾರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತಾೆಯಾಮತದಿದಷ್ಟಂ ಜರ್ಾದಿಶತಭಲಕ್ಷಣಮ್॥1,67.27॥ 
ತತ್ವಾಂ ಪೂಣಾನಾಡಾಯಂ ತತ ಜಾಯತ್ೀ ನಿವಿಾಕಲಾತಃ| 

ಅನ್ಯನಾಡಾಯದಿಪಯಾನ್ುಂ ಪಕ್ಷತರಯಮತದಾಹೃತಮ್॥1,67.28॥ 
ರ್ಾವತಷಷಠೀ ತತ ಪೃಚಾಾರ್ಾಂ ಪೂಣಾಾರ್ಾಂ ಪರಥರ್ೀ ಜಯೀತ್| 

ರಿಕ್ಾುರ್ಾಂ ತತ ದಿವರ್ತೀಯಸತು ಕಥಯೀತುದ್ಶಙ್ೆ ತಃ॥1,67.29॥ 
ವಾಮಾಚಾರಸರ್ೀ ವಾಯತಜಾಾಯತ್ೀ ಕಮಾಸ್ತದಿಧದ್ಃ| 

ಪರವೃತ್ುೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ವಿಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಮಾಕ್ಷರಮ್॥1,67.30॥ 
ಅನ್ಯತರ ವಾಮವಾಹ್ೀ ತತ ನಾಮ ವ್ೈ ವಿಷ್ಮಾಕ್ಷರಮ್| 

ತದಾಸೌ ಜಯಮಾಪನೀರ್ತ ಯೀಧ್ಃ ಸಙ್ಕುರಮಮಧ್ಯತಃ॥1,67.31॥ 
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ದ್ಕ್ಷವಾತಪರವಾಹ್ೀ ತತ ಯದಿ ನಾಮ ಸಮಾಕ್ಷರಮ್| 

ಜಾ(ಜ) ಯತ್ೀ ನಾತರ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನಾಡಿೀಮಘಯೀ ತತ ಲಕ್ಷಯೀತ್॥1,67.32॥ 
ಪಙ್ಖುಲಾನ್ುಗಾತ್ೀ ಪಾರಣ್ೀ ಶಮನಿೀರ್ಾಹವಂ ಜಯೀತ್| 

ರ್ಾವನಾನಡತಯದ್ಯಂ ಚಾರಸಾುಂ ದಿಶಂ ರ್ಾವದಾಪಯೀತ್॥1,67.33॥ 
ನ್ ದಾತತಂ ಜಾಯತ್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಅಥ ಸಙ್ಕುರಮಮಧ್್ಯೀ ತತ ಯತರ ನಾಡಿೀ ಸದಾ ವಹ್ೀತ್॥1,67.34॥ 
ಸಾ ದಿಶಾ ಜಯಮಾಪನೀರ್ತ ಶ್ನ್ಯೀ ಭಙ್ಖುಂ ವಿನಿದಿಾಶ್ೀತ್| 

ಜಾತಚಾರ್ೀ ಜಯಂ ವಿದಾಯನ್ೃತಕ್್ೀ ಮೃತಮಾದಿಶ್ೀತ್॥1,67.35॥ 
ಜಯಂ ಪರಾಜಯಂ ಚ್ೈವ ಯೀ ಜಾನಾರ್ತ ಸ ಪಣಿಾತಃ| 

ವಾಮೀ ವಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ವಾಪ ಯತರ ಸಞ್ಾರತ್ೀ ಶ್ವಮ್॥1,67.36॥ 
ಕೃತಾವ ತತಾದ್ಮಾಪನೀರ್ತ ರ್ಾತಾರ ಸನ್ುತಶ್್ ೀಭನಾ| 

ಶಶ್ಸ ಯಾಪರವಾಹ್ೀ ತತ ಸರ್ತ ಯತದ್ಧಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,67.37॥ 
ಯಸತು ಪೃಚಾರ್ತ ತತರಸಿಃ ಸ ಸಾಧ್ತಜಾಯರ್ತಧ್ತರವಮ್| 

ರ್ಾಂ ದಿಶಂ ವಹತ್ೀ ವಾಯತಸಾುಂ ದಿಶಂ ರ್ಾವದಾಜಯಃ॥1,67.38॥ 
ಜಾಯತ್ೀ ನಾತರ ಸನ್ದೀಹ ಹನ್ ದರೀ ಯದ್ಯಗರತಃ ಸ್ತಿತಃ| 

ಮೀಷಾಯದಾಯ ದ್ಶ ರ್ಾ ನಾಡ್ ಯೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ವಾಮ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ॥1,67.39॥ 
ಚರ್ೀಸ್ತಿರ್ೀ ತದಿವಮಾಗ್ೀಾ ತಾದ್ೃಶ್ೀತಾದ್ೃಶ್ೀ ಕರಮಾತ್| 

ನಿಗಾಮೀ ನಿಗಾಮಂ ರ್ಾರ್ತ ಸಙ್ಖುರಹ್ೀ ಸಙ್ಖುರಹಂ ವಿದ್ತಃ॥1,67.40॥ 
ಪೃಚಾಕಸಯ ವಚಃ ಶತರತಾವ ಘಣಾಟಕ್ಾರ್ೀಣ ಲಕ್ಷಯೀತ್| 

ವಾಮೀ ವಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ವಾಪ ಪಞ್ಾತತುಾಸ್ತತಿಃ ಶ್ವ್ೀ॥1,67.41॥ 
ಊಧ್್ವೀಾಽಗಿನರಧ್ ಆಪಶಾ ರ್ತಯಾಕ್ಂಸಿಃ ಪರಭಞ್ಜನ್ಃ| 

ಮಧ್್ಯೀ ತತ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನ್ಭಃ ಸವಾತರ ಸವಾದಾ॥1,67.42॥ 
ಊಧ್್ವೀಾ ಮೃತತಯರಧ್ಃ ಶಾನಿುಸ್ತುಯಾಕ್್ ಾೀಚಾಾಟ್ಯೀತತ್ಧಿೀಃ| 

ಮಧ್್ಯೀ ಸುಮಭಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾನ್ ೋಕ್ಷಃ ಸವಾತರ ಸವಾಗ್ೀ॥1,67.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸವರ್ ೀದ್ಯೀ ಶತಭಾಶತಭನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,67[43]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-68॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರಿಕ್ಷಾಂ ವಚಿಮರತಾನನಾಂ ಬಲ್ ೀ ನಾಮಾಸತರ್ ೀಽಭವತ್| 

ಇನಾದರದಾಯ ನಿಜಿಾತಾಸ್ುೀನ್ ವಿಜ್ೀತತಂ ತ್ೈನ್ಾ ಶಕಯತ್ೀ॥1,68.1॥ 
ವರವಾಯಜ್ೀನ್ ಪಶತತಾಂ ರ್ಾಚಿತಃ ಸ ಸತರ್ೈಮಾಖ್ೀ| 

ಬಲ್ ೀ ದ್ದೌ ಸ (ಸವ) ಪಶತತಾಮರ್ತಸತುಾ ಸತರ್ೈಹಾತಃ॥1,68.2॥ 
ಪಶತವತ್ ವಿಶಸುಸ್ೈಃ ಸವವಾಕ್ಾಯಶನಿಯನಿರತಃ| 

ಬಲ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪರಾಯ ದ್ೀವಾನಾಂ ಹಿತಕ್ಾಮಯರ್ಾ॥1,68.3॥ 
ತಸಯ ಸತುಾವಿಶತದ್ಧಸಯ ವಿಶತದ್ಧೀನ್ ಚ ಕಮಾಣಾ| 

ಕ್ಾಯಸಾಯವಯವಾಃ ಸವ್ೀಾ ರತನಬೀಜತವಮಾಯಯತಃ॥1,68.4॥ 
ದ್ೀವಾನಾಮಥ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಪವನಾಶ್ನಾಮ್| 

ರತನಬೀಜಂಸವ(ಜಮ) ಯಂ ಗಾರಹಃ ಸತಮಹಾನ್ಭವತುದಾ॥1,68.5॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ತತ ಪತತಾಂ ವ್ೀಗಾದಿವಮಾನ್ೀನ್ ವಿಹಾಯಸಾ| 

ಯದ್ಯತಾಪಾತ ರತಾನನಾಂ ಬೀಜಂ ಕರಚನ್ ಕಞ್ಾನ್॥1,68.6॥ 
ಮಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ ಸರಿರ್ತ ವಾ ಪವತಾ ಕ್ಾನ್ನ್ೀಽಪ ವಾ| 

ತತುದಾಕರತಾಂ ರ್ಾತಂ ಸಾಿನ್ಮಾಧ್್ೀಯಗೌರವಾತ್॥1,68.7॥ 
ತ್ೀಷ್ತ ರಕ್ಷ್ ೀವಿಷ್ವಾಯಲವಾಯಧಿಘಾನನ್ಯಘಹಾನಿ ಚ| 

ಪಾರದ್ತಭಾವನಿು ರತಾನನಿ ತಥ್ೈವ ವಿಗತಣಾನಿ ಚ॥1,68.8॥ 
ವಜರಂ ಮತಕ್ಾುಮಣಯಃ ಸಪದ್ಮರಾಗಾಃ ಸಮರಕತಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಃ| 

ಅಪ ಚ್ೀನ್ದರನಿೀಲಮಣಿವರವ್ೈದ್ ರ್ಾಾಃ ಪುಷ್ಾರಾಗಾಶಾ॥1,68.9॥ 
ಕಕ್್ೀಾತನ್ಂ ಸಪುಲಕಂ ರತಧಿರಾಖ್ಯಸಮನಿವತಂ ತಥಾ ಸಫಟಕಮ್| 

ವಿದ್ತರಮಮಣಿಶಾ ಯತಾನದ್ತದಿದಷ್ಟಂ ಸಙ್ಖುರಹ್ೀ ತಜ್ಜಞೈಃ॥1,68.10॥ 
ಆಕ್ಾರವಣೌಾ ಪರಥಮಂ ಗತಣದ್ ೀಷೌ ತತಫಲಂ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಚ| 

ಮ ಲಯಂ ಚ ರತನಕತಶಲ್ೈವಿಾಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸವಾಶಾಸಾರಣಾಮ್॥1,68.11॥ 
ಕತಲಗ್ನೀಷ್ ಪಜಾಯನ್ುೀ ರ್ಾನಿ ಚ್ ೀಪಹತ್ೀಽಹನಿ| 

ದೌಷ್ೈಸಾುನ್ಯಪಯತಜಯನ್ುೀ ಹಿೀಯನ್ುೀ ಗತಣಸಮಾದಾ॥1,68.12॥ 
ಪರಿೀಕ್ಷಾಪರಿಶತದಾಧನಾಂ ರತಾನನಾಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಭತಜಾ| 

ಧ್ಾರಣಂ ಸಙ್ಖುರಹ್ ೀ ವಾಪ ಕ್ಾಯಾಃ ಶ್ರಯಮಭೀಪ್ತಾ॥1,68.13॥ 
ಶಾಸರಜ್ಞಃ ಕತಶಲಾಶಾಾಪ ರತನಭಾಜಃ ಪರಿೀಕ್ಷಕ್ಾಃ| 

ತ ಏವ ಮ ಲಯಮಾತಾರರ್ಾ ವ್ೀತಾುರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,68.14॥ 
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ಮಹಾ ಪರಭಾವಂ ವಿಬತಧ್್ೈಯಾಸಯಮಾದ್ವಜರಮತದಾಹೃತಮ್| 

ವಜರಪೂವಾಾ ಪರಿೀಕ್ಷ್ೀಯಂ ತತ್ ೀಽಸಾಮಭಃ ಪರಕೀತಯಾತ್ೀ॥1,68.15॥ 
ತಸಾಯಸ್ತಿಲ್ೀಶ್್ ೀ ನಿಪಪಾತ ಯೀಷ್ತ ಭತವಃ ಪರದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಕಥಞ ಾ್ದ್ೀವ| 

ವಜಾರಣಿ ವಜಾರಯತಧ್ನಿಜಿಾಗಿೀಷ್ ೀಭಾವನಿು ನಾನಾಕೃರ್ತಮನಿು ತ್ೀಷ್ತ॥1,68.16॥ 
ಹ್ೈಮಮಾತಙ್ಖುಸೌರಾಷಾಾಃ ಪೌಣಾರಕ್ಾಲ್ಲಙ್ಖುಕ್್ ೀಸಲಾಃ| 

ವ್ೀಣಾವತಟಾಃ ಸಸೌವಿೀರಾ ವಜರಸಾಯಷ್ಟ ವಿಹಾರಕ್ಾಃ॥1,68.17॥ 
ಆತಾಮಾರ ಹಿಮಶ್ೈಲಜಾಶಾ ಶಶ್ಭಾ ವ್ೀಣಾವತಟೀರ್ಾಃ ಸೃತಾಃ ಸೌವಿೀರ್ೀ 
ತವಸ್ತತಾಬಜಮೀಘಸದ್ೃಶಾಸಾುಭಾರಶಾ ಸೌರಾಷ್ಾಜಾಃ| 

ಕ್ಾಲ್ಲಙ್ಕುಃ ಕನ್ ಕ್ಾವದಾತರತಚಿರಾಃ ಪೀತಪರಭಾಃ ಕ್್ ೀಸಲ್ೀ ಶಾಯಮಾಃ ಪುಣಾರಭವಾ 

ಮತಙ್ಖುವಿಷ್ಯೀ ನಾತಯನ್ುಪೀತಪರಭಾಃ॥1,68.18॥ 
ಅತಯಥಾಂ ಲಘು ವಣಾತಶಾ ಗತಣವತಾಾಶ್ವೀಾಷ್ತಸಮಯಕ್ಮಂ  
ರ್ೀಖಾಬನ್ತದಕಲಙ್ಖೆಕ್ಾಕಪದ್ಕತಾರಸಾದಿಭವಾಜಿಾತಮ್| 

ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ಾರಾಮಾಣತಮಾತರಮಪ ಯದ್ವಜರಂ ಕರಚಿದ್ದೃಶಯತ್ೀ  

ತಸ್ತಮನ್ದೀವಸಮಾಶರಯೀಹಯವಿತಥಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಾಗರಧ್ಾರಂ ಯದಿ॥1,68.19॥ 
ವಜ್ರೀಷ್ತ ವಣಾಯತಕ್ಾಯ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ವಿಗರಹಃ ಪರೀಕುಃ| 

ವಣ್ೀಾಭಯಶಾ ವಿಭಾಗಃ ಕ್ಾಯೀಾ ವಣಾಾಶರರ್ಾದ್ೀವ॥1,68.20॥ 
ಹರಿತಸ್ತತಪೀತಪಙ್ಖುಶಾಯಮಾಸಾುಮಾರಃ ಸವಭಾವತ್ ೀ ರತಚಿರಾಃ| 

ಹರಿವರತಣಶಕರಹತತವಹಪತೃಪರ್ತಮರತತಾಂ ಸವಕ್ಾ ವಣಾಾಃ॥1,68.21॥ 
ವಿಪರಸಯ ಶಙ್ಖ್ಕತಮತದ್ಸಫಟಕ್ಾವದಾತಃ ಸಾಯತಷರ್ತರಯಸಯ ಶಶಬಭತರವಿಲ್ ೀಚನಾಭಃ| 

ವ್ೈಶಯಸಯ ಕ್ಾನ್ುಕದ್ಲ್ಲೀದ್ಲಸನಿನಕ್ಾಶಃ ಶ್ದ್ರಸಯ ಧ್ೌತಕರವಾಲಸಮಾನ್ದಿೀಪುಃ॥1,68.22॥ 
ದೌವ ವಜರವಣೌಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಪರ್ತೀನಾಂ ಸದಿಭಃ ಪರದಿಷೌಟ ನ್ ತತ ಸಾವಾಜನೌಯ| 

ಯಃ ಸಾಯಜಜವಾವಿದ್ತರಮಭಙ್ಖುಶ್್ ೀಣ್ ೀ ಯೀ ವಾ ಹರಿದಾರರಸನಿನಕ್ಾಶಃ॥1,68.23॥ 
ಈಶತಾವತ್ವಾವಣಾಾನಾಂ ಗತಣವತಾ್ಬಾವಣಿಾಕಮ್| 

ಕ್ಾಮತ್ ೀ ಧ್ಾರಯೀದಾರಜಾ ನ್ ತವನ್ ಯೀಽನ್ಯತೆಥಞ್ಾನ್॥1,68.24॥ 
ಅಧ್ರ್ ೀತುರವೃತುರ್ಾ ಹಿ ರ್ಾದ್ೃಕ್ಾ್ಯದ್ವಣಾಸಙ್ಖೆರಃ| 

ತತಃ ಕಷ್ಟತರ್ ೀ ವಜರವಣಾಾನಾಂ ಸಙ್ಖೆರ್ ೀ ಮತಃ॥1,68.25॥ 
ನ್ ಚ ಮಾಗಾವಿಭಾಗಮಾತರವೃತಾಯ ವಿದ್ತಷಾ ವಜರಪರಿಗರಹ್ ೀ ವಿಧ್್ೀಯಃ| 

ಗತಣವದ್ತುಣಸಮಾದಾಂ ವಿಭ ರ್ತವಿಾಪರಿೀತ್ ೀ ವಯಸನ್ ೀದ್ಯಸಯ ಹ್ೀತತಃ॥1,68.26॥ 
ಏಕಮಪ ಯಸಯ ಶೃಙ್ಖುಂ ವಿದ್ಲ್ಲತಮವಲ್ ೀಕಯತ್ೀ ವಿಶ್ೀಣಾಂ ವಾ| 

ಗತಣವದ್ಪ ತನ್ನ ಧ್ಾಯಾಂ ವಜರಂ ಶ್ರೀಯೀಽರ್ಥಾಭಭಾವನ್ೀ॥1,68.27॥ 
ಸತಫಟತಾಗಿನವಿ ಶ್ೀಣಾಶೃಙ್ಖುದ್ೀಶಂ ಮಲವಣ್ೈಾಃ ಪೃಷ್ತ್ೈರತಪ್ೀತಮಧ್ಯಮ್| 

ನ್ ಹಿ ವಜರಭೃತ್ ೀಽಪ ವಜರಮಾಶತ ಶ್ರಯಮಪಾಯಶರಯಲಾಲಸಾಂ ನ್ ಕತರ್ಾಾತ್॥1,68.28॥ 
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ಯಸ್ಯೈಕದ್ೀಶಃ ಕ್ಷತಜಾವಭಾಸ್ ೀ ಯದಾವ ಭವ್ೀಲ್ ಿೀಹಿತವಣಾಚಿತರಮ್| 

ನ್ ತನ್ನ ಕತರ್ಾಾದಿಧರಯಮಾಣಮಾಶತ ಸವಚಾನ್ದಮೃತ್ ಯೀರಪ ಜಿೀವಿತಾನ್ುಮ್॥1,68.29॥ 
ಕ್್ ೀಟ್ಯಃ ಪಾಶವಾನಿ ಧ್ಾರಾಶಾ ಷ್ಡಷೌಟ ದಾವದ್ಶ್ೀರ್ತ ಚ| 

ಉತತುಙ್ಖುಸಮರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗಾರಃ ವಜರಸಾಯಕರಜಾ ಗತಣಾಃ॥1,68.30॥ 
ಷ್ಟ್ ೆೀಟ ಶತದ್ವಮಮಲಂ ಸತಫಟ್ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಧ್ಾರಂ ವಣಾಾನಿವತಂ ಲಘು ಸತಪಾಶವಾಮಪ್ೀತದ್ ೀಷ್ಮ್| 

ಇನಾದರಯತಧ್ಾಂಶತವಿಸೃರ್ತಚತಾರಿತಾನ್ುರಿಕ್ಷಮೀವಂವಿಧ್ಂ ಭತವಿ ಭವ್ೀತತ್ಲಭಂ ನ್ ವಜರಮ್॥1,68.31॥ 
ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗರಂ ವಿಮಲಮಪ್ೀತಸವಾದ್ ೀಷ್ಂ ಧ್ತ್ುೀ ಯಃ ಪರಯತತನ್ತಃ ಸದ್ೈವ ವಜರಮ್| 

ವೃದಿಧಸುಂ ಪರರ್ತದಿನ್ಮೀರ್ತ ರ್ಾವದಾಯತಃ ಸ್ತರೀಸಮಾತತ್ತಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಗ್ ೀದ್ಶ್ನಾಮ್॥1,68.32॥ 
ವಾಯಲವಹಿನವಿಷ್ವಾಯಘರತಸೆರಾಮತ್ಭರ್ಾನಿ ಚ| 

ದ್ ರಾತುಸಯ ನಿವತಾನ್ುೀ ಕಮಾಾಣಾಯಥವಾಣಾನಿ ಚ॥1,68.33॥ 
ಯದಿ ವಜರಮಪ್ೀತಸವಾದ್ ೀಷ್ಂ ಬಭೃರ್ಾತುಣತಾಲವಿಂಶರ್ತಂ ಗತರತತ್ವೀ| 

ಮಣಿಶಾಸರವಿದ್ ೀ ವದ್ನಿು ತಸಯ ದಿವಗತಣಂ ರ ಪಕಲಕ್ಷಮಗರಮ ಲಯಮ್॥1,68.34॥ 
ರ್ತರಭಾಗಹಿೀನಾಧ್ಾತದ್ಧ್ಾಶ್ೀಷ್ಂ ತರಯೀದ್ಶಂ ರ್ತರಂಶದ್ತ್ ೀರ್ಽದ್ಧಭಾಗಾಃ| 

ಅಶ್ೀರ್ತಭಾಗ್ ೀಽಥ ಶತಾಂಶಭಾಗಃ ಸಹಸರಭಾಗ್ ೀಽಲಾಸಮಾನ್ಯೀಗಃ॥1,68.35॥ 
ಯತುಣತಾಲ್ೈದಾವಾದ್ಶಭಃ ಕೃತಸಯ ವಜರಸಯ ಮ ಲಯಂ ಪರಥಮಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್| 

ದಾವಭಾಯಂ ಕರಮಾದಾವನಿಮತಪಾಗತಸಯ ತ್ವೀಕ್ಾವಮಾನ್ಸಯ ವಿನಿಶಾಯೀಽಯಮ್॥1,68.36॥ 
ನ್ ಚಾಪ ತಣತಾಲ್ೈರ್ೀವ ವಜಾರಣಾಂ ಧ್ರಣಕರಮಃ| 

ಅಷಾಟಭಃ ಸಷ್ಾಪ್ೈಗ್ೈಾರ್ೈಸುಂಣತಾಲಂ ಪರಿಕಲಾಯೀತ್॥1,68.37॥ 
ಯತತು ಸವಾಗತಣ್ೈಯತಾಕುಂ ವಜರಂ ತರರ್ತ ವಾರಿಣಿ| 

ರತನವಗ್ೀಾ ಸಮಸ್ುೀಽಪ ತಸಯ ಧ್ಾರಣಮಿಷ್ಯತ್ೀ॥1,68.38॥ 
ಅಲ್ಾೀನಾಪ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲಕ್ಷಾಯಲಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ವಷತಮ್| 

ಸವ (ಸ) ಮ ಲಾಯದ್ದಶಮಂ ಭಾಗಂ ವಜರಂ ಲಭರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥1,68.39॥ 
ಪರಕಟಾನ್ೀಕದ್ ೀಷ್ಸಯ ಸವಲಾಸಯ ಮಹತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಸವ (ಸತ) ಮ ಲಾಯಚಾತಶ್್ ೀ ಭಾಗ್ ೀ ವಜರಸಯ ನ್ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,68.40॥ 
ಸಾಷ್ಟದ್ ೀಷ್ಮಲಙ್ಕೆರ್ೀ ವಜರಂ ಯದ್ಯಪ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ರತಾನನಾಂ ಪರಿಕಮಾಾಥಾಂ ಮ ಲಯಂ ತಸಯ ಭವ್ೀಲಿಘು॥1,68.41॥ 
ಪರಥಮಂ ಗತಣಸಮಾದಾಭತಯಪ್ೀತಂ ಪರರ್ತಬದ್ಧಂ ಸಮತಪ್ೈರ್ತ ಯಚಾ ದ್ ೀಷ್ಮ್| 

ಅಲಮಾಭರಣ್ೀನ್ ತಸಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಗತಣಹಿೀನ್ ೀಽಪ ಮಣಿನ್ಾ ಭ ಷ್ಣಾಯ॥1,68.42॥ 
ನಾರ್ಾಾ ವಜರಮಧ್ಾಯಾಂ ಗತಣವದ್ಪ ಸತತಪರಸ ರ್ತಮಿಚಾನಾಯ| 

ಅನ್ಯತರ ದಿೀಘಾಾಚಿಪಟ್ತರಯಶಾರದ್ಯಗತಣ್ೈವಿಾಯತಕ್ಾುಚಾ॥1,68.43॥ 
ಅಯಸಾ ಪುಷ್ಾರಾಗ್ೀಣ ತಥಾ ಗ್ ೀಮೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಚ| 

ವ್ೈದ್ ಯಾಸಫಟಕ್ಾಭಾಯಂ ಚ ಕ್ಾಚ್ೈಶಾಾಪ ಪೃಥಗಿವಧ್್ೈಃ॥1,68.44॥ 
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ಪರರ್ತರ ಪಾಣಿ ಕತವಾನಿು ವಜರಸಯ ಕತಶಲಾ ಜನಾಃ| 

ಪರಿೀಕ್ಷಾ ತ್ೀಷ್ತ ಕತಾವಾಯ ವಿದ್ವದಿಭಃ ಸತಪರಿೀಕ್ಷಕ್್ೈಃ॥1,68.45॥ 
ಕ್ಷಾರ್ ೀಲ್ಿೀಖ್ನ್ಶಾಣಾಭಸ್ುೀಷಾಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಪರಿೀಕ್ಷಣಮ್| 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ಾನಿ ರತಾನನಿ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ಲ್ ೀಹಧ್ಾತವಃ॥1,68.46॥ 
ಸವಾಾಣಿ ವಿಲ್ಲಖ್ೀದ್ವಜರಂ ತಚಾ ತ್ೈನ್ಾ ವಿಲ್ಲಖ್ಯತ್ೀ| 

ಗತರತತಾ ಸವಾರತಾನನಾಂ ಗೌರವಾಧ್ಾರಕ್ಾರಣಮ್॥1,68.47॥ 
ವಜ್ರೀ ತಾಂ ವ್ೈಪರಿೀತ್ಯೀನ್ ಸ ರಯಃ ಪರಿಚಕ್ಷತ್ೀ| 

ಜಾರ್ತರಜಾರ್ತಂ ವಿಲ್ಲಖ್ರ್ತ ಜಾರ್ತಂ ವಿಲ್ಲಖ್ನಿು ವಜರಕತರತವಿನಾದಃ॥1,68.48॥ 
ವಜ್ೈವಾಜರಂ ವಿಲ್ಲಖ್ರ್ತ ನಾನ್ಯೀನ್ ವಿಲ್ಲಖ್ಯತ್ೀ ವಜರಮ್| 

ವಜಾರಣಿ ಮತಕ್ಾುಮಣಯೀ ಯೀ ಚ ಕ್್ೀಚನ್ ಜಾತಯಃ॥1,68.49॥ 
ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಪರರ್ತಬದಾಧನಾಂ ಭಾ ಭವತ ಯಧ್ವಾಗಾಮಿನಿೀ| 

ರ್ತಯಾಕಷತತಾವತ್ೆೀಷಾಞ ಾ್ತೆಥಞ ಾ್ದ್ಯದಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ರ್ತಯಾಗಿವಲ್ಲಖ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸಾ (ಸ) ಪಾಶ್ವೀಾಷ್ತ ವಿಹನ್ಯತ್ೀ॥1,68.50॥ 
ಯದ್ಯಪ ವಿಶ್ೀಣಾಕ್್ ೀಟಃ ಸಬನ್ತದರ್ೀಖಾನಿವತ್ ೀ ವಿವಣ್ ೀಾ ವಾ| 

ತದ್ಪ ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಪುತಾರನ್ೆರ್ ೀರ್ತ ಸ್ೀನಾದರಯತಧ್್ ೀ ವಜರಃ॥1,68.51॥ 
ಸೌದಾ ಮಿನಿೀವಿಸತಫರಿತಾಭರಾಮಂ ರಾಜಾ ಯಥ್ ೀಕುಂ ಕಲ್ಲಶಂ ದ್ಧ್ಾನ್ಃ| 

ಪರಾಕರಮಾಕ್ಾರನ್ುಪರಪರತಾಪಃ ಸಮಸುಸಾಮನ್ುಭತವಂ ಭತನ್ಕು॥1,68.52॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರತನತದಿವಶ್ೀಷ್ವಜರಪರಿೀಕ್ಷಣಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮಾಷ್ಟಷ್ಷಟತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1,68[52]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-69॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ದಿವಪ್ೀನ್ದರಜಿೀಮ ತವರಾಹಶಙ್ಖ್ಮತಾ್ಯಹಿಶತಕತಯದ್ಭವವ್ೀಣತಜಾನಿ| 

ಮತಕ್ಾುಫಲಾನಿ ಪರರ್ಥತಾನಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಶತಕತಯದ್ಭವಮೀವ ಭ ರಿ॥1,69.1॥ 
ತತ್ೈವ ಚ್ೈಕಸಯ ಹಿ ಮ ಲಮಾತರ ನಿವಿಶಯತ್ೀ ರತನಪದ್ಸಯ ಜಾತತ| 

ವ್ೀಧ್ಯಂ ತತ ಶತಕುಯತದ್ಭವಮೀವ ತ್ೀಷಾಂ ಶ್ೀಷಾಣಯವ್ೀಧ್ಾಯನಿ ವದ್ನಿು ತಜಾಜಞಃ॥1,69.2॥ 
ತವಕ್ಾ್ರನಾಗ್ೀನ್ದರರ್ತಮಿಪರಸ ತಂ ಯಚಾಙ್ಖ್ಜಂ ಯಚಾ ವರಾ ಹಜಾತಮ್| 

ಪಾರಯೀ ವಿಮತಕ್ಾುನಿ ಭವನಿು ಭಾಸಾ ಶಸಾುನಿ ಮಾಙ್ಖುಲಯತರ್ಾ ತಥಾಪ॥1,69.3॥ 
ರ್ಾ ಮೌಕುಕ್ಾನಾಮಿಹ ಜಾತಯೀಽಷೌಟ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ ರತನವಿನಿಶಾಯಜ್ಞ್ೈಃ| 

ಕಮ ್ದ್ಭವಂ ತ್ೀಷ್ವಧ್ಮಂ ಪರದಿಷ್ಟಮತತಾದ್ಯತ್ೀ ಯಚಾ ಗಜ್ೀನ್ದರಕತಮಾಭತ್॥1,69.4॥ 
ಸವಯೀನಿಮದ್ಯಚಾವಿತತಲಯವಣಾಂ ಶಾಙ್ಖ್ಂ ಬೃಹಲ್ ಿೀಲಫಲಪರಮಾಣಮ್| 

ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ವಾರಣಕತಮಭಮಧ್ಾಯದಾಪೀತವಣಾಂ ಪರಭರ್ಾ ವಿಹಿೀನ್ಮ್॥1,69.5॥ 
ಯೀ ಕಮ್ವಃ ಶಾಙ್ಖುಾಮತಖಾವಮಶಾಪೀತಸಯ ಶಙ್ಖ್ಪರವರಸಯ ಗ್ ೀತ್ರೀ| 

ಮತಙ್ಖುಜಾಶಾಾಪ ವಿಶತದ್ಧವಂಶಾಯಸ್ುೀ ಮೌಕುಕ್ಾನಾಂ ಪರಭವಾಃ ಪರದಿಷಾಟಃ॥1,69.6॥ 
ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ಮೌಕುಕಮೀಷ್ತ ವೃತುಮಾಪೀತವಣಾಂ ಪರಭರ್ಾ ವಿಹಿೀನ್ಮ್| 

ಪಾಠಿೀನ್ಪೃಷ್ಠಸಯ ಸಮಾನ್ವಣಾಂ ಮಿೀನಾತತ್ವೃತುಂ ಲಘು ಚಾರ್ತಸ ಕ್ಷ್ಮ್॥1,69.7॥ 
ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ವಾರಿಚರಾನ್ನ್ೀಷ್ತ ಮತಾ್ಯಶ್ಾೀ ತ್ೀ ಮಧ್ಯಚರಾಃ ಪಯೀಧ್್ೀಃ| 

ವರಾಹದ್ಂಷಾಾಪರಭವಂ ಪರದಿಷ್ಟಂ ತಸ್ಯೈವ ದ್ಂಷಾಾಙ್ಖತೆರತತಲಯವಣಾಮ್॥1,69.8॥ 
ಕರಚಿತೆಥಞ ಾ್ತ್ ಭತವಃ ಪರದ್ೀಶ್ೀ ಪರಜಾಯತ್ೀ ಸ ಕರರಾಡಿವಶ್ಷ್ಟಃ| 

ವಷ್ ೀಾಪಲಾನಾಂ ಸಮವಣಾಶ್್ ೀಭಂ ತವಕ್ಾ್ರಪವಾಪರಭವಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್॥1,69.9॥ 
ತ್ೀ ವ್ೀಣವೀ ದಿವಯಜನ್ ೀಪಭ್ ೀಗ್ಯೀ ಸಾಿನ್ೀ ಪರರ್ ೀಹನಿು ನ್ ಸಾವಾಜನ್ಯೀ| 

ಭೌಜಂ ಗಮಂ ಮಿೀನ್ವಿಶತದ್ಧವೃತುಂ ಸಂಸಾಿನ್ತ್ ೀಽತತಯಜಜಾಲವಣಾಶ್್ ೀಭಮ್॥1,69.10॥ 
ನಿತಾನ್ುಧ್ೌತಪರವಿಕಲಾಮಾನ್ನಿಸ್ತರಂಶಧ್ಾರಾಸಮವಣಾಕ್ಾನಿು| 

ಪಾರಪಾಯರ್ತರತಾನನಿ ಮಹಾಪರಭಾಣಿ ರಾಜಯಂ ಶ್ರಯಂ ವಾ ಮಹರ್ತೀಂ ದ್ತರಾಪಾಮ್॥1,69.11॥ 
ತ್ೀಜ್ ೀಽನಿವತಾಃ ಪುಣಯಕೃತ್ ೀ ಭವನಿು ಮತಕ್ಾುಫಲಸಾಯಹಿಶ್ರ್ ೀಭವಸಯ| 

ಜಿಜ್ಞಾಸರ್ಾ ರತನಧ್ನ್ಂ ವಿಧಿಜ್ಞ್ೈಃ ಶತಭ್ೀಮತಹ ತ್ೀಾ ಪರಯತ್ೈಃ ಪರಯತಾನತ್॥1,69.12॥ 
ರಕ್ಷಾವಿಧ್ಾನ್ಂ ಸತಮಹದಿವಧ್ಾಯ ಹರ್ಯೀಾಪರಿಷ್ಠಂ ಕರಯತ್ೀ ಯದಾ ತತ್| 

ತದಾ ಮಹಾದ್ತನ್ತದಭಮನ್ದರಘ ೀಷ್ೈವಿಾದ್ತಯಲಿತಾವಿಸತಫರಿತಾನ್ುರಾಲ್ೈಃ॥1,69.13॥ 
ಪಯೀಧ್ರಾಕ್ಾರನಿುವಿಲಮಿ್ನ್ಮೈಘಾನ್ೈನ್ಾವ್ೈರಾವಿರಯತ್ೀಽನ್ುರಿಕ್ಷಮ್| 

ನ್ ತಂ ಭತಜಙ್ಕು ನ್ ತತ ರ್ಾತತಧ್ಾನಾ ನ್ ವಾಯಧ್ಯೀ ನಾಪುಯಪಸಗಾದ್ ೀಷಾಃ॥1,69.14॥ 
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ಹಿಂಸನಿು ಯಸಾಯಹಿಶ್ರಃ ಸಮತತಿಂ ಮತಕ್ಾುಫಲಂ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಕ್್ ೀಶಮಧ್್ಯೀ| 

ನಾಭ್ಯೀರ್ತ ಮೀಘಪರಭವಂ ಧ್ರಿರ್ತರೀಂ ವಿಪರದ್ುತಂ ತದಿವಬತಧ್ಾ ಹರನಿು॥1,69.15॥ 
ಅಚಿಾಃ ಪರಭಾನಾವೃತದಿಗಿವಭಾಗಮಾದಿತಯವಹತಃ ಖ್ವಿಭಾವಯಬಮ್ಮ್| 

ತ್ೀಜಸ್ತುರಸೃತಯ ಹತತಾಶನ್ೀನ್ತದನ್ಕ್ಷತರತಾರಾಪರಭವಂ ಸಮಗರಮ್॥1,69.16॥ 
ದಿವಾ ಯಥಾ ದಿೀಪುಾಙ್ಖೆರಂ ತಥ್ೈವ ತರ್ೀಽವಗಾಢಾಸವಪ ತನಿನಶಾಸತ| 

ವಿಚಿತರರತನದ್ತಯರ್ತಚಾರತತ್ ೀರ್ಾ ಚತತಃ ಸಮತದಾರಭರಣ್ ೀಪಪನಾನ॥1,69.17॥ 
ಮ ಲಯಂ ನ್ ವಾ ಸಾಯದಿರ್ತ ನಿಶಾಯೀ ಮೀ ಕೃತಾ್ಾ ಮಹಿೀ ತಸಯ ಮತವಣಾಪೂಣಾಾ| 

ಹಿೀನ್ ೀಽಪಯಸುಲಭಿತ್ೀ ಕದಾಚಿದಿವಪಾಕಯೀಗಾನ್ಮಹತಃ ಶತಭಸಯ॥1,69.18॥ 
ಸಾಪತನಯಹಿೀನಾಂ ಸ ಮಹಿೀಂ ಸಮಗಾರಂ ಭತನ್ಕು ತರ್ತುಷ್ಠರ್ತ ರ್ಾವದ್ೀವ| 

ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ತಚತಾಭಕೃನ್ನೃಪಸಯ ಭಾಗ್ಯೈಃ ಪರಜಾನಾಮಪ ತಸಯ ಜನ್ಮ॥1,69.19॥ 
ತದ್ ಯೀಜನಾನಾಂ ಪರಿತಃ ಸಹಸರಂ ಸವಾಾನ್ನ್ಥಾಾನಿವಮತಖಿೀ ಕರ್ ೀರ್ತ| 

ನ್ಕ್ಷತರಮಾಲ್ೀವ ದಿವೀ ವಿಶ್ೀಣಾಾ ದ್ನಾುವಲ್ಲಸುಸಯ ಮಹಾಮತರಸಯ॥1,69.20॥ 
ವಿಚಿತರವಣ್ೀಾಷ್ತ ವಿಶತದ್ಧವಣಾಾ ಪಯಃ ಸತ ಪತತಯಃ ಪಯಸಾಂ ಪಪಾತ| 

ಸಮ ಾಣಾಚನಾದರಂಶತಕಲಾಪಕ್ಾನ್ುೀಮಾಾಣಿಪರವ್ೀಕಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ॥1,69.21॥ 
ತಚತಾಕುಮತತ್ ಸ್ತಿರ್ತಮಾಪ ಬೀಜಮಾಸನ್ತಾರಾಪಯನ್ಯಭವಾನಿ ರ್ಾನಿ| 

ಯಸ್ತಮನ್ರದ್ೀಶ್ೀಽಮತ್ನಿಧ್ೌ ಪಪಾತ ಸತಚಾರತಮತಕ್ಾುಮಣಿರತನಬೀಜಮ್| 

ತಸ್ತಮನ್ಾಯಸ್ ುೀಯಧ್ರಾವಕೀಣಾಂ ಶತಕ್ೌು ಸ್ತಿತಂ ಮೌಕುಕತಾಮವಾಪ॥1,69.22॥ 
ಸ್ೈಂಹಲ್ಲಕಪಾರಲೌಕಕಸೌರಾಷಾಕತಾಮರಪಣಾಪಾರಶವಾಃ| 

ಕ್ೌವ್ೀರಪಾಣಾಯಹಾಟ್ಕಹ್ೀಮಕಮಿತಾಯಕರಾಸುಾಷೌಟ॥1,69.23॥ 
ಶತಕತಯದ್ಭವಂ ನಾರ್ತನಿಕೃಷ್ಟವಣಾಂ ಪರಮಾಣಸಂಸಾನಿ್ಗತಣಪರಭಾಭಃ| 

ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ವಧ್ಾನ್ಪಾರಸ್ತೀಕಪಾತಾಲಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಸ್ತಂಹಲ್ೀಷ್ತ॥1,69.24॥ 
ಚಿನಾಯ ನ್ ತಸಾಯಕರಜಾ ವಿಶ್ೀಷಾ ರ ಪ್ೀ ಪರಮಾಣ್ೀ ಚ ಯತ್ೀತ ವಿದಾವನ್| 

ನ್ ಚ ವಯವಸಾಸಿ್ತು ಗತಣಾಗತಣ್ೀಷ್ತ ಸವಾತರ ಸವಾಾಕೃತಯೀ ಭವನಿು॥1,69.25॥ 
ಏತಸಯ ಶತಕುಪರಭಸಯ ಮತಕ್ಾುಫಲಸಯ ಚಾನ್ಯೀನ್ ಸಮತನಿಮತಸಯ| 

ಮ ಲಯಂ ಸಹಸಾರಣಿ ತತ ರ ಪಕ್ಾಣಾಂ ರ್ತರಭಃ ಶತ್ೈರಪಾಯಧಿಕ್ಾನಿ ಪಞ್ಾ॥1,69.26॥ 
ಯನಾಮಷ್ಕ್ಾಧ್್ೀಾನ್ ತತ್ ೀ ವಿಹಿೀನ್ಂ ತತಾಞ್ಾಭಾಗದ್ವಯಹಿೀನ್ಮ ಲಯಮ್| 

ಯನಾಮಷ್ಕ್ಾಂಸ್ತರೀನಿ್ಭೃರ್ಾತ್ಹಸ್ರೀ ದ್ವೀ ತಸಯ ಮ ಲಯಂ ಪರಮಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್॥1,69.27॥ 
ಅಧ್ಾಾಧಿಕ್ೌ ದೌವ ವಹತ್ ೀಽಸಯ ಮ ಲಯಂ ರ್ತರಭಃ ಶತ್ೈರಪಯಧಿಕಂ ಸಹಸರಮ್| 

ದಿವಮಾಷ್ ಕ್್ ೀನಾಮನಿತಗೌರವಸಯ ಶತಾನಿ ಚಾಷೌಟ ಕರ್ಥತಾನಿ ಮ ಲಯಮ್॥1,69.28॥ 
ಅಧ್ಾಾಧಿಕಂ ಮಾಷ್ಕಮತನಿಮತಸಯ ಸಮಂ ಚ ವಿಂಶರ್ತರತಯಂ ಶತಾನಾಮ್| 

ಗತಞ್ಜಜಶಾ ಷ್ಡಾಧರಯತಃ ಶತ್ೀ ದ್ವೀ ಮ ಲಯಂ ಪರಂ ತಸಯ ವದ್ನಿು ತಜಾಜಞಃ| 

ಅಧ್ಯಧ್ಾಮತನಾಮನ್(ಪ) ಕೃತಂ ಶತಂ ಸಾಯನ್ ಮಲಯಂ ಗತಣ್ೈಸುಸಯ ಸಮನಿವತಸಯ॥1,69.29॥ 
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ಯದಿ ಷ್ ೀಡಶಭಭಾವ್ೀದ್ನ್ ನ್ನ್ಧರಣಂ ತತರವದ್ನಿು ದಾವಿಾಕ್ಾಖ್ಯಮ್| 

ಅಧಿಕಂ ದ್ಶಭಃ ಶತಂ ಚ ಮ ಲಯಂ ಸಮವಾಪನೀತಯಪ ಬಾಲ್ಲಶಸಯ ಹಸಾುತ್॥1,69.30॥ 
ದಿವಗತಣ್ೈದ್ಾಶಭಭಾವ್ೀದ್ನ್ ನ್ಂ ಧ್ರಣಂ ತದ್ಭವಕಂ ವದ್ನಿು ತಜಾಜಞಃ| 

ನ್ವಸಪುರ್ತಮಾಪುನರ್ಾತ್ಾಮ ಲಯಂ ಯದಿ ನ್ ಸಾಯದ್ತುಣಸಮಾದಾ ವಿಹಿೀನ್ಮ್॥1,69.31॥ 
ರ್ತರಂಶತಾ ಧ್ರಣಂ ಪೂಣಾಂ ಶ್ಕಯಂ ತಸ್ಯೀರ್ತ ಕೀತಯಾತ್ೀ| 

ಚತಾವರಿಂಶದ್ಭವ್ೀತುಸಾಯಃ ಪರಂ ಮ ಲಯಂ ವಿನಿಶಾಯಃ॥1,69.32॥ 
ಚತಾವರಿಂಶದ್ರ ಭವ್ೀತುಸಾಯಸ್ತರಂಶನ್ ಮಲಯಂ ಲಭ್ೀತಾ್| 

ಪಞ್ಜಾಶತತು ಭವ್ೀತ್ ್ೀಮಸುಸಯ ಮ ಲಯಂ ತತ ವಿಂಶರ್ತಃ॥1,69.33॥ 
ಷ್ಷಟನಿಾಕರಶ್ೀಷ್ಾಂ ಸಾಯತುಸಾಯ ಮ ಲಯಂ ಚತತದ್ಾಶ| 

ಅಶ್ೀರ್ತನ್ಾವರ್ತಶ್ೈವ ಕ ಪ್ಯೀರ್ತ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ ಸಾಯನ್ನವ ಚ ತಯೀಮ ಾಲಯಮನ್ತಕರಮಾತ್॥1,69.34॥ 
ಆದಾಯ ತತ್ಕಲಮೀವ ತತ್ ೀಽನ್ನಭಾಣಾಂ ಜಮಿ್ೀರಜಾತರಸಯೀಜನ್ರ್ಾ ವಿಪಕರಮ್| 

ಘಘಷ್ಟಂ ತತ್ ೀ ಮೃದ್ತತನ್ ಕೃತಪಣಾಮ ಲ್ೈಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥ್ೀಷ್ಟಮನ್ತ ಮೌಕುಕಮಾಶತ 

ವಿದ್ಧಮ್॥1,69.35॥ 
ಮೃಲ್ಲಿಪುಮತ್ಯಪುಟ್ಮಧ್ಯಗತಂ ತತ ಕೃತಾವ ಪಶಾಾತಾಚ್ೀತುನ್ತ ತತಶಾ ಬಡಾಲಪುಟಾಯ| 

ದ್ತಗ್ಧೀ ತತಃ ಪಯಸ್ತ ತಂ ವಿಪಚ್ೀತತ್ಧ್ಾರ್ಾಂ ಪಕರಂ ತತ್ ೀಽಪ ಪಯಸಾ ಶತಚಿಚಿಕರಣ್ೀನ್॥1,69.36॥ 
ಶತದ್ಧಂ ತತ್ ೀ ವಿಮಲವಸರನಿಘಷ್ಾಣ್ೀನ್ ಸಾಯನೌಮಕುಕಂ ವಿಪುಲಸದ್ತುಣಕ್ಾನಿುಯತಕುಮ್| 

ವಾಯಡಿಜಾಗಾದ್ ಜಗತಾಂ ಹಿ ಮಹಾಪರಭಾವಃ ಸ್ತದ್ ಧೀ ವಿದ್ಗಧಹಿತತತಾರರ್ಾ ದ್ರ್ಾಲತಃ॥1,69.37॥ 
ಶ್ವೀತಕ್ಾಚಸಮಂ ತಾರಂ ಹ್ೀಮಾಂಶಶತಯೀಜಿತಮ್| 

ರಸಮಧ್್ಯೀ ಪರಧ್ಾಯೀಾತ ಮೌಕುಕಂ ದ್ೀಹಭ ಷ್ಣಮ್॥1,69.38॥ 
ಏವಂ ಹಿ ಸ್ತಂಹಲ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಕತವಾನಿು ಕತಶಲಾ ಜನಾಃ| 

ಯಸ್ತಮನ್ೃತ್ೈಮಸನ್ದೀಹಃ ಕರಚಿದ್ಭವರ್ತ ಮೌಕುಕ್್ೀ॥1,69.39॥ 
ಉಷ್ಣೀ ಸಲವಣ್ೀ ಸ್ನೀಹ್ೀ ನಿಶಾಂ ತದಾವಸಯೀಜಜಲ್ೀ| 

ವಿರೀಹಿಭಮಾದ್ಾನಿೀಯಂ ವಾ ಶತಷ್ೆವಸ್ ರೀಪವ್ೀಷಟತಮ್॥1,69.40॥ 
ಯತತು ನಾರ್ಾರ್ತ ವ್ೈವಣಯಾಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ತದ್ಕೃರ್ತರಮಮ್| 

ಸ್ತತಂ ಪರಮಾಣವರ್ತ್ಾಗಧಂ ಗತರತ ಸವಚಾಂ ಸತನಿಮಾಲಮ್॥1,69.41॥ 

ತ್ೀಜ್ ೀಽಧಿಕಂ ಸತವೃತುಂ ಚ ಮೌಕುಕಂ ಗತಣವತ್್ೃತಮ್॥1,69.42॥ 
ಪರಮಾಣವದೌುರವರಶ್ಮಯತಕುಂ ಸ್ತತಂ ಸತವೃತುಂ ಸಮಸ ಕ್ಷ್ವ್ೀಧ್ಮ್| 

ಅಕ್್ರೀತತರಪಾಯವಹರ್ತ ಪರರ್ೀದ್ಂ ಯನೌಮಕುಕಂ ತದ್ತುಣವತರದಿಷ್ಟಮ್॥1,69.43॥ 
ಏವಂ ಸಮಸ್ುೀನ್ ಗತಣ್ ೀದ್ಯೀನ್ ಯನೌಮಕುಕಂ ಯೀಗಮತಪಾಗತಂ ಸಾಯತ್| 

ನ್ ತಸಯ ಭತಾಾರಮನ್ಥಾಜಾತ ಏಕ್್ ೀಽಪ ಕಶ್ಾತ್ಮತಪ್ೈರ್ತ ದ್ ೀಷ್ಃ॥1,69.44॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಮತಕ್ಾುಫಲಪರಮಾಣಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಮತಕ್ಾುಫಲಪರಿೀಕ್ಷಾ 

ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥69-[44]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-70॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ದಿವಾಕರಸುಸಯ ಮಹಾಮಹಿರ್ನೀ ಮಹಾಸತರಸ್ ಯೀತುಮರತನಬೀಜಮ್| 

ಅಸೃಗುೃಹಿೀತಾವ ಚರಿತತಂ ಪರತಸ್ಿೀ ನಿಸ್ತರಂಶನಿೀಲ್ೀನ್ ನ್ಭಃ ಸಿಲ್ೀನ್॥1,70.1॥ 
ಜ್ೀತಾರ ಸತರಾಣಾಂ ಸಮರ್ೀಷ್ವಜಸರಂ ವಿೀರ್ಾಾವಲ್ೀಪೀದ್ಧತಮಾನ್ಸ್ೀನ್| 

ಲಙ್ಕೆಧಿಪ್ೀನಾಧ್ಾಪಥ್ೀ ಸಮೀತಯ ಸವಭಾಾನ್ತನ್ೀವ ಪರಸಭಂ ನಿರತದ್ಧಃ॥1,70.2॥ 
ತರ್ತ್ಂಹಲ್ಲೀಚಾರತನಿತಮ್ಬಮ್ವಿಕ್ಷ್ ೀ ಭತಾಗಾಧ್ಮಹಾಹರದಾರ್ಾಮ್| 

ಪೂಗದ್ತರಮಾಬದ್ಧತಟ್ದ್ವರ್ಾರ್ಾಂ ಮತರ್ೀಚ ಸ ಯಾಃ ಸರಿದ್ತತುಮಾರ್ಾಮ್॥1,70.3॥ 
ತತಃ ಪರಭೃರ್ತ ಸಾ ಗಙ್ಕು ತತಲಯಪುಣಯಫಲ್ ೀದ್ರ್ಾ| 

ನಾಮಾನ ರಾವಣಗಙ ು್ೀರ್ತ ಪರರ್ಥಮಾನ್ಮತಪಾಗತಾ॥1,70.4॥ 
ತತಃ ಪರಭೃತ್ಯೀವ ಚ ಶವಾರಿೀಷ್ತ ಕ ಲಾನಿ ರತ್ನೈನಿಾಚಿತಾನಿ ತಸಾಯಃ| 

ಸತವಣಾನಾರಾಚಶತ್ೈರಿವಾನ್ುಬಾಹಿಃ ಪರದಿೀಪ್ೈನಿಾಶ್ತಾನಿ ಭಾನಿು॥1,70.5॥ 
ತಸಾಯಸುಟ್ೀಪೂಜಜಾಚಾರತರಾಗಾ ಭವನಿು ತ್ ೀಯೀಷ್ತ ಚ ಪದ್ಮರಾಗಾಃ| 

ಸೌಗನಿಧಕ್್ ೀತಾಿಃ ಕತರತವಿನ್ದಜಾಶಾ ಮಹಾಗತಣಾಃ ಸಾಫಟಕಸಮರಸ ತಾಃ॥1,70.6॥ 
ಬನ್ ಧ ಕಗತಞ್ಜಜಸಕಲ್ೀನ್ದರಗ್ ೀಪಜವಾಸಮಾಸೃಕ್ಮವಣಾಶ್್ ೀಭಾಃ| 

ಭಾರಜಿಷ್ಣವೀ ದಾಡಿಮಬೀಜವಣಾಾಸುಥಾಪರ್ೀ ಕಶತಕಪುಷ್ಾಭಾಸಃ॥1,70.7॥ 
ಖಿನ್ತದರಪದ್ ೋತಾಲಕತಙ್ಖತೆಮಾನಾಂ ಲಾಕ್ಷಾರಸಸಾಯಪ ಸಮಾನ್ವಣಾಃ| 

ಸಾನ್ದರೀಽಪ ರಾಗ್ೀ ಪರಭರ್ಾ ಸವಯೈವ ಭಾನಿು ಸವಲಕ್ಷಾಯಃ ಸತಫಟ್ಮಧ್ಯಶ್್ ೀಭಾಃ॥1,70.8॥ 
ಭಾನ್ ೀಶಾ ಭಾಸಾಮನ್ತವ್ೀಧ್ಯೀಗಾಮಾಸಾದ್ಯ ರಶಮಿ ಪರಕರ್ೀಣ ದ್ ರಮ್| 

ಪಾಶಾವಾನಿ ಸವಾಾಣಯನ್ತರಞ್ಜಯನಿು ಗತಣಾಪಪನಾನಃ ಸಫಟಕಪರಸ ತಾಃ॥1,70.9॥ 
ಕತಸತಮಭನಿೀಲವಯರ್ತಮಿಶರರಾಗಪರತತಯಗರರಕ್ಾುಬತಜತತಲಯಭಾಸಃ| 

ತಥಾಪರ್ೀಽರತಷ್ೆರಕಣಟಕ್ಾರಿಪುಷ್ಾರ್ತವಷ್ ೀ ಹಿಙ್ಖತುಲವರ್ತುಾಷ್ ೀಽನ್ಯೀ॥1,70.10॥ 
ಚಕ್್ ೀರಪುಂಸ್ ೆೀಕಲಸಾರಸಾನಾಂ ನ್ೀತಾರವಭಾಸಶಾ ಭವನಿು ಕ್್ೀಚಿತ್| 

ಅನ್ಯೀ ಪುನ್ಃ ಸನಿು ಚ ಪುಷಾತಾನಾಂ ತತಲಯರ್ತವಷಾ ಕ್್ ೀಕನ್ದ್ ೀತುಮಾನಾಮ್॥1,70.11॥ 
ಪರಭಾವಕ್ಾಠಿನ್ಯಗತರತತವಯೀಗ್ೈಃ ಪಾರಯಃ ಸಮಾನಾಃ ಸಫಟಕ್್ ೀದ್ಭವಾನಾಮ್| 

ಆನಿೀಲರಕ್್ ುೀತಾಲಚಾರತಭಾಸಃ ಸೌಗನಿಧಕ್್ ೀತಾ ಿಮಣಯೀ ಭವನಿು॥1,70.12॥ 
ಕ್ಾಮಂ ತತ ರಾಗಃ ಕತರತವಿನ್ದಜ್ೀಷ್ತ ಸ ನ್ೈವ ರ್ಾದ್ೃಕ್ಫಟಕ್್ ೀದ್ಭವ್ೀಷ್ತ| 

ನಿರಚಿಾಷ್ ೀಽನ್ುಬಾಹತಲಾ ಭವನಿು ಪರಭಾವವನ್ ುೀಽಪ ನ್ತ್ೈಃ ಸಮಸ್ೈಃ॥1,70.13॥ 
ಯೀ ತತ ರಾವಣಗಙ್ಕುರ್ಾಂ ಜಾಯನ್ುೀ ಕತರತವಿನ್ದಕ್ಾಃ| 

ಪದ್ಮರಾಗಘನ್ಂ ರಾಗಂ ಬಭಾರಣಾಃ ಸಫಟಕ್ಾಚಿಾಷ್ಃ॥1,70.14॥ 
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ವಣಾಾನ್ತರ್ಾಯಿನ್ಸ್ುೀಷಾ ಮಾನ್ಧರದ್ೀಶ್ೀ ತಥಾ ಪರ್ೀ| 

ನ್ ಜಾಯನ್ುೀ ಹಿ ಯೀ ಕ್್ೀಚಿನ್ ಮಲಯಲ್ೀಶಮವಾಪುನಯತಃ॥1,70.15॥ 
ತಥ್ೈವ ಸಾಫಟಕ್್ ೀತಾಿನಾಂ ದ್ೀಶ್ೀ ತತಮತ್ರತಸಞ್ಜಞಕ್್ೀ| 

ಸಧ್ಮಾಾಣಃ ಪರಜಾಯನ್ುೀ ಸವಲಾಮ ಲಾಯ ಹಿ ತ್ೀ ಸೃತಾಃ॥1,70.16॥ 
ವಣಾಾಧಿಕಯಂ ಗತರತತವಂ ಚ ಸ್ತನಗಧತಾ ಸಮತಾಚಾತಾ| 

ಅಚಿಾಷ್ಮತಾು ಮಹತಾು ಚ ಮಣಿೀನಾಂ ಗತಣಸಙ್ಖುರಹಃ॥1,70.17॥ 
ಯೀ ಕಕಾರಚಿಾದ್ರಮಲ್ ೀಪದಿಗಾಧಃ ಪರಭಾವಿಮತಕ್ಾುಃ ಪರತಷಾ ವಿವಣಾಾಃ| 

ನ್ ತ್ೀ ಪರಶಸಾು ಮಣಯೀ ಭವನಿು ಸಮಾನ್ತ್ ೀ ಜಾರ್ತಗತಣ್ೈಃ ಸಮಸ್ೈಃ॥1,70.18॥ 
ದ್ ೀಷ್ ೀಪಸೃಷ್ಟಂ ಮಣಿಮಪರಬ್ ೀಧ್ಾದಿವಭರ್ತಾ ಯಃ ಕಶಾನ್ ಕಞ ಾ್ದ್ೀವ| 

ತಂ ಶ್್ ೀಕಚಿನಾುಮಯಮೃತತಯವಿತುನಾಶಾದ್ಯೀ ದ್ ೀಷ್ಗಣಾ ಭಜನ್ುೀ॥1,70.19॥ 
ಕ್ಾಮಂ ಚಾರತತರಾಃ ಪಞ್ಾ ಜಾರ್ತೀನಾ ಪರರ್ತರ ಪಕ್ಾಃ| 

ವಿಜಾ ತಯಃ ಪರಯತ್ನೀನ್ ವಿದಾವಂಸುನ್ತಪಲಕ್ಷಯೀತ್॥1,70.20॥ 
ಕಲಶಪುರ್ ೀದ್ಭವಸ್ತಂಹಲತತಮತ್ರತದ್ೀಶ್್ ೀತಿಮತಕುಪಾಣಿೀರ್ಾಃ| 

ಶ್ರೀಪೂಣಾಕ್ಾಶಾ ಸದ್ೃಶಾ ವಿಜಾತಯಃ ಪದ್ಮರಾಗಾಣಾಮ್॥1,70.21॥ 
ತತಷ್ ೀಪಸಗಾಾತೆಲಶಾಭಧ್ಾನ್ಮಾತಾಮರಭಾವಾದ್ಪ ತತಮತ್ರ ತಿಮ್| 

ಕ್ಾಷಾಣಯಾತುಥಾ ಸ್ತಂಹಲದ್ೀಶಜಾತಂ ಮತಕ್ಾುಭಧ್ಾನ್ಂ ನ್ಭಸಃ ಸವಭಾವಾತ್॥1,70.22॥ 
ಶ್ರೀಪೂಣಾಕಂ ದಿೀಪುವಿನಾಕೃತತಾವದಿವಜಾರ್ತಲ್ಲಙ್ಕುಶರಯ ಏವ ಭ್ೀದ್ಃ| 

ಯಸಾುಮಿರಕ್ಾಂ ಪುಷ್ಯರ್ತ ಪದ್ಮರಾಗ್ ೀ ಯೀಗಾತತುಷಾಣಾಮಿವ ಪೂಣಾಮಧ್ಯಃ॥1,70.23॥ 
ಸ್ರೀಹಪರದಿಗಧಃ ಪರರ್ತಭಾರ್ತ ಯಶಾ ಯೀ ವಾ ಪರಘಘಷ್ಟಃ ಪರಜಹಾರ್ತ ದಿೀಪುಮ್| 

ಆಕ್ಾರನ್ುಮ ಧ್ಾಾ ಚ ತಥಾಙ್ಖತುಲ್ಲಭಾಯಂ ಯಃ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಂ ಪಾಶವಾಗತಾಂ ಬಭರ್ತಾ॥1,70.24॥ 
ಸಮಾರಪಯ ಚ್ ೀರ್ತಷಪಯ ಯಥಾನ್ತವೃರ್ತುಂ ವಿಭರ್ತಾಯಃ ಸವಾಗತಣಾನ್ರ್ತೀವ| 

ತತಲಯಪರಮಾಣಸಯ ಚ ತತಲಯಜಾತ್ೀಯೀಾ ವಾ ಗತರತತ್ವೀನ್ ಭವ್ೀತತು ತತಲಯಃ| 

ಪಾರಪಾಯಪ ರತಾನಕರಜಾ ಸವಜಾರ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ೀದ್ತುರತತ್ವೀನ್ ಗತಣ್ೀನ್ ವಿದಾವನ್॥1,70.25॥ 
ಅಪರಣಶಯರ್ತ ಸನ್ದೀಹ್ೀ ಶಾಣ್ೀ ತತ ಪರಿಲ್ೀಖ್ಯೀತ್| 

ಸತ(ಸವ) ಜಾತಕಸಮತತ್ಿೀನ್ ಲ್ಲಖಿತಾವಪ ಪರಸಾರಮ್॥1,70.26॥ 
ವಜರಂ ವಾ ಕತರತವಿನ್ದಂ ವಾ ವಿಮತಚಾಯನ್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್| 

ನಾಶಕಯಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಕತತಾಂ ಪದ್ಮರಾಗ್ೀನ್ದರನಿೀಲಯೀಃ॥1,70.27॥ 
ಜಾತಯಸಯ ಸವ್ೀಾಽಪ ಮಣ್ೀನ್ಾ ಜಾತತ ವಿಜಾತಯಃ ಸನಿು ಸಮಾನ್ವಣಾಾಃ| 

ತಥಾಪ ನಾನಾಕರಣಾಥಾಮೀವ ಭ್ೀದ್ಪರಕ್ಾರಃ ಪರಮಃ ಪರದಿಷ್ಟಃ॥1,70.28॥ 
ಗತಣ್ ೀಪಪನ್ನೀನ್ ಸಹಾವಬದ್ ಧೀಮೀಣಿನ್ಾ ಧ್ಾಯೀಾ ವಿಗತಣ್ ೀ ಹಿ ಜಾತಾಯ| 

ನ್ ಕ್ೌಸತುಭ್ೀನಾಪ ಸಹಾವಬದ್ಧಂ ವಿದಾವನಿವಜಾರ್ತಂ ಬಭೃರ್ಾತೆದಾಚಿತ್॥1,70.29॥ 
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ಚಾಣಾಾಲ ಏಕ್್ ೀಽಪ ಯಥಾ ದಿವಜಾರ್ತೀನ್್ಮೀತಯ ಭ ರಿೀನ್ಪ ಹನ್ಯಯತಾನತ್| 

ಅಥ್ ೀ ಮಣಿೀನ್ ಭರಿಗತಣ್ ೀಪಪನಾನಞ್ಾಕ್್ ರೀರ್ತ ವಿಪಾಿವಯಿತತಂ ವಿಜಾತಯಃ॥1,70.30॥ 
ಸಪತನಮಧ್್ಯೀಽಪ ಕೃತಾಧಿವಾಸಂ ಪರಮಾದ್ವೃತಾುವಪ ವತಾಮಾನ್ಮ್| 

ನ್ ಪದ್ಮರಾಗಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ ಭತಾಾರಮಾಪತ್ಪೃಶರ್ತೀಹ ಕ್ಾಚಿತ್॥1,70.31॥ 
ದ್ ೀಷ್ ೀಪಸಗಾಪರಭವಾಶಾ ಯೀ ತ್ೀ ನ್ ೀಪದ್ರವಾಸುಂ ಸಮಭದ್ರವನಿು| 

ಗತಣ್ೈಃ ಸಮತತ್ುೀಜಿತಚಾರತರಾಗಂ ಯಃ ಪದ್ಮರಾಗಂ ಪರಯತ್ ೀ ಬಭರ್ತಾ॥1,70.32॥ 
ವಜರಸಯ ಯತುಣತಾಲಸಙ್ಖ್ಯಯೀಕುಂ ಮ ಲಯಂ ಸಮತತಾಾದಿತಗೌರವಸಯ| 

ತತಾದ್ಮರಾಗಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ ತನಾಮಷ್ಕಲಾಾಕಲ್ಲತಸಯ ಮ ಲಯಮ್॥1,70.33॥ 
ವಣಾದಾಪಯಪಪನ್ನಂ ಹಿ ಮಣಿರತನಂ ಪರಶಸಯತ್ೀ| 

ತಾಭಾಯಮಿೀಷ್ದ್ಪ ಭರಷ್ಟಂ ಮಣಿಮ ಲಾಯತರಹಿೀಯತ್ೀ॥1,70.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪದ್ಮರಾಗಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥70-[34]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-71॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ದಾನ್ವಾಧಿಪತ್ೀಃ ಪತುಮಾದಾಯ ಭತಜಗಾಧಿಪಃ| 

ದಿವಧ್ಾ ಕತವಾನಿನವ ವಯೀಮ ಸತವರಂ ವಾಸತಕಯಾರ್ೌ॥1,71.1॥ 
ಸ ತದಾ ಸವಶ್ರ್ ೀರತನಪರಭಾದಿೀಪ್ುೀ ನ್ಭ್ ೀಽಮತ್ಧ್ೌ| 

ರಾಜತಃ ಸಮಹಾನ್ೀಕಃ ಖ್ಣಾಸ್ೀತತರಿವಾಬಭೌ॥1,71.2॥ 
ತತಃ ಪಕ್ಷನಿಪಾತ್ೀನ್ ಸಂಹರನಿನವ ರ್ ೀದ್ಸ್ತೀ| 

ಗರತತಾಮನ್ಾನ್ನಗ್ೀನ್ದರಸಯ ಪರಹತತಾಮತಪಚಕರಮೀ॥1,71.3॥ 
ಸಹಸ್ೈವ ಮತರ್ೀಚ ತತಫಣಿೀನ್ದರಃ ಸತರಸಾಭಯಕುತತರತಷ್ೆ (ರಷ್ೆ) ಪಾದ್ಪಾರ್ಾಮ್| 

ಕಲ್ಲಕ್ಾಘನ್ಗನ್ಧವಾಸ್ತತಾ ರ್ಾಂ ವರಮಾಣಿಕಯಗಿರ್ೀರತಪತಯಕ್ಾರ್ಾಮ್॥1,71.4॥ 
ತಸಯ ಪರಪಾತಸಮನ್ನ್ುರಕ್ಾಲಮೀವ ತದ್ವದ್ವರಾಲಯಮರ್ತೀತಯ ರಮಾಸಮಿೀಪ್ೀ| 

ಸಾಿನ್ಂ ಕ್ಷಿತ್ೀರತಪಪಯೀನಿಧಿರ್ತೀರಲ್ೀಖ್ಂರ್ಾಂ ವರಮಾಣಿಕಯಗಿರ್ೀರತಪತಯಕ್ಾರ್ಾಮ್॥1,71.5॥ 
ತತ್ೈವ ಕಞ ಾ್ತಾತತಸತು ಪತಾುದ್ತಪ್ೀತಯ ಜಗಾರಹ ತತ್ ೀ ಗರತತಾಮನ್| 

ಮ ಛಾಾಪರಿೀತಃ ಸಹಸ್ೈವ ಘ ೀಣಾರನ್ಧರದ್ವಯೀನ್ ಪರಮತರ್ೀಚ ಸವಾಮ್॥1,71.6॥ 
ತತಾರಕಠ್ ೀರಶತಕಕಣಠಶ್ರಿೀಷ್ಪುಷ್ಾಖ್ದ್ ಯೀತಪೃಷ್ಠಚರಶಾದ್ವಲಶ್ೈವಲಾನಾಮ್| 

ಕಲಾಿರಶಷ್ಾಕಭತಜಙ್ಖುಭತಜಾಞ್ಾ ಪತರಪಾರಪುರ್ತವಷ್ ೀ ಮರಕತಾಃ ಶತಭದಾ ಭವನಿು॥1,71.7॥ 
ತದ್ಯತರ ಭ್ ೀಗಿೀನ್ದರಭತಜಾಭಯತಕುಂ ಪಪಾತ ಪತುಂ ದಿರ್ತಜಾಧಿಪಸಯ| 

ತಸಾಯಕರಸಾಯರ್ತತರಾಂ ಸ ದ್ೀಶ್್ ೀ ದ್ತಃಖ್ ೀಪಲಭಯಶಾ ಗತಣ್ೈಶಾ ಯತಕುಃ॥1,71.8॥ 
ತಸ್ತಮನ್ಮರಕತಸಾಿನ್ೀ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ತಪಜಾಯತ್ೀ| 

ತತ್ವಾಂ ವಿಷ್ರ್ ೀಗಾಣಾಂ ಪರಶಮಾಯ ಪರಕೀತಯಾತ್ೀ॥1,71.9॥ 
ಸವಾಮನೌರ ಷ್ಧಿಗಣ್ೈಯಾನ್ನ ಶಕಯಂ ಚಿಕರ್ತ್ತತಮ್| 

ಮಹಾಹಿದ್ಂಷಾಾಪರಭವಂ ವಿಷ್ಂ ತತ್ುೀನ್ ಶಾಮಯರ್ತ॥1,71.10॥ 
ಅನ್ಯದ್ಪಾಯಕರ್ೀ ತತರ ಯದ್ ದೀಷ್ೈರತಪವಜಿಾತಮ್| 

ಜಾಯತ್ೀ ತತಾವಿತಾರಣಾಮತತುಮಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,71.11॥ 
ಅತಯನ್ುಹರಿತವಣಾಂ ಕ್್ ೀಮಲಮಚಿಾವಿಾಭ್ೀದ್ಜಟಲಂ ಚ| 

ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಚ ಣಾಸಾಯನ್ುಃ ಪೂಣಾಮಿವ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ ಯಚಾ॥1,71.12॥ 
ಯತಕುಂ ಸಂಸಾಿನ್ಗತಣ್ೈಃ ಸಮರಾಗಂ ಗೌರವ್ೀಣ ನ್ ವಿಹಿೀನ್ಮ್| 

ಸವಿತತಃ ಕರಸಂಸಾಶಾಾಚತಾರಯರ್ತ ಸವಾಾಶರಮಂ ದಿೀಪಾಯ॥1,71.13॥ 
ಹಿತಾವ ಚ ಹರಿತಭಾವಂ ಯಸಾಯನ್ುವಿಾನಿಹಿತಾ ಭವ್ೀದಿದೀಪುಃ| 

ಅಚಿರಪರಭಾಪರಭಾಹತನ್ವಶಾದ್ವಲಸನಿನಭಾ ಭಾರ್ತ॥1,71.14॥ 
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ಯಚಾ ಮನ್ಸಃ ಪರಸಾದ್ಂ ವಿದ್ಧ್ಾರ್ತ ನಿರಿೀಕ್ಷಯಮರ್ತಮಾತರಮ್| 

ನ್ನ್ಮರಕತಂ ಮಹಾಗಣಮಿರ್ತ ರತನವಿದಾಂ ಮನ್ ೀವೃರ್ತುಃ॥1,71.15॥ 
ವಣಾಸಾಯರ್ತ ವಿಭತತಾವದ್ಯಸಾಯನ್ುಃ ಸವಚಾಕರಣಪರಿಧ್ಾನ್ಮ್| 

ಸಾನ್ದರಸ್ತನಗಧವಿಶತದ್ಧಂ ಕ್್ ೀಮಲಬಹಿಾಪರಭಾದಿಸಮಕ್ಾನಿು॥1,71.16॥ 
ವಣ್ ೀಾಜಜಾಲರ್ಾ ಕ್ಾನಾಯ ಸಾನಾದರಕ್ಾರ್ ೀ ವಿಭಾಸರ್ಾ ಭಾರ್ತ| 

ತದ್ಪ ಗತಣವತ್ಞ್ಜಜಞಮಾಪನೀರ್ತ ಹಿ ರ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಪೂವಾಮ್॥1,71.17॥ 
ಶಬಲಕಠ್ ೀರಮಲ್ಲನ್ಂ ರ ಕ್ಷಂ ಪಾಷಾಣಕಕಾರ್ ೀಪ್ೀತಮ್| 

ದಿಗಧಂ ಶ್ಲಾಜತತನಾ ಮರಕತಮೀವಂವಿಧ್ಂ ವಿಗತಣಮ್॥1,71.18॥ 
ಯತ್ನಿಧಶ್್ ೀಷತಂ ರತನಮನ್ಯನ್ಮರಕತಾದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಶ್ರೀಯಸಾೆಮೈನ್ಾ ತದಾಧಯಾಂ ಕ್್ರೀತವಯಂ ವಾ ಕತಞ್ಾನ್॥1,71.19॥ 
ಭಲಾಿತಕೀ ಪುರ್ತರಕ್ಾ ಚ ತದ್ವಣಾಸಮಯೀಗತಃ| 

ಮಣ್ೀಮಾರಕತಸ್ಯೈತ್ೀ ಲಕ್ಷಣಿೀರ್ಾ ವಿಜಾತಯಃ॥1,71.20॥ 
ಕ್ಷೌಮೀಣ ವಾಸಸಾ ಮೃಷಾಟ ದಿೀಪುಂ ತಯಜರ್ತ ಪುರ್ತರಕ್ಾ| 

ಲಾಘವ್ೀನ್ೈವ ಕ್ಾಚಸಯ ಶಕ್ಾಯ ಕತತಾಂ ವಿಭಾವನಾ॥1,71.21॥ 
ಕಸಯಚಿದ್ನ್ೀಕರ ಪ್ೈಮಾರಕತಮನ್ತಗಚಾತ್ ೀಽಪ ಗತಣವಣ್ೈಾಃ| 

ಭಲಾಿತಕಸಯಸವನಾತತು ವ್ೈಷ್ಮಯಮತಪ್ೈರ್ತ ವಣಾಸಯ॥1,71.22॥ 
ವಜಾರಣಿ ಮತಕ್ಾುಃ ಸನ್ಯನ್ಯೀ ಯೀ ಚ ಕ್್ೀಚಿದಿದಾಜಾತಯಃ| 

ತ್ೀಷಾಂ ನಾಪರರ್ತಬದಾಧನಾಂ ಭಾ ಭವತ ಯಧ್ವಾಗಾಮಿನಿೀ॥1,71.23॥ 
ಋಜತತಾವಚ್ೈವ ಕ್್ೀಷಾಞ ಾ್ತೆಥಞ ಾ್ದ್ತಪಜಾಯತ್ೀ| 

ರ್ತಯಾಗಾಲ್ ೀಚಯಮಾನಾನಾಂ ಸದ್ಯಶ್ೈವ ಪರಣಶಯರ್ತ॥1,71.24॥ 
ಸಾನನಾಚಮನ್ಜಪ್ಯೀಷ್ತ ರಕ್ಷಾಮನ್ರಕರರ್ಾವಿಧ್ೌ| 

ದ್ದ್ದಿಭಗ್ ೀಾಹಿರಣಾಯನಿ ಕತವಾದಿಭಃ ಸಾಧ್ನಾನಿ ಚ॥1,71.25॥ 
ದ್ೈವಪತಾರಯರ್ತಥ್ೀಯೀಷ್ತ ಗತರತಸಮ ಾಜನ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಬಾಧ್ಯಮಾನ್ೀಷ್ತ ವಿವಿಧ್್ೈದ್ೀಾಷ್ಜಾತ್ೈವಿಾಷ್ ೀದ್ಭವ್ೈಃ॥1,71.26॥ 
ದೌಷ್ೈಹ್ೀಾನ್ಂ ಗತಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಪರರ್ತಯೀಜಿತಮ್| 

ಸಙ್ಕುರಮೀ ವಿಚರದಿಭಶಾ ಧ್ಾಯಾಂ ಮರಕತಂ ಬತಧ್್ೈಃ॥1,71.27॥ 
ತತಲರ್ಾ ಪದ್ಮರಾಗಸಯ ಯನ್ ಮಲಯಮತಪಜಾಯತ್ೀ| 

ಲಭತ್ೀಽಭಯಧಿಕಂ ತಸಾಮದ್ತುಣ್ೈಮಾರಕತಂ ಯತತಮ್॥1,71.28॥ 
ತಥಾ ಚ ಪದ್ಮರಾಗಾಣಾಂ ದ್ ೀಷ್ೈಮ ಾಲಯಂ ಪರಹಿೀಯತ್ೀ| 

ತತ್ ೀಽಸಾಯಪಯಧಿಕ್ಾ ಹಾನಿದ್ೀಾಷ್ೈಮಾರಕತ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,71.29॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪುವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮರಕತಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮೈಕಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥71-[29]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-72॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ತತ್ೈವ ಸ್ತಂಹಲವಧ್ ಕರಪಲಿವಾಗರವಾಯಲ ನ್ಬಾಲಲವಲ್ಲೀಕತಸತಮಪರವಾಲ್ೀ| 

ದ್ೀಶ್ೀ ಪಪಾತ ದಿರ್ತಜಸಯ ನಿತಾನ್ುಕ್ಾನ್ುಂ ಪರೀತತಫಲಿನಿೀರಜಸಮದ್ತಯರ್ತ ನ್ೀತರಯತಗಮಮ್॥1,72.1॥ 
ತತರತಯರ್ಾದ್ತಭಯಶ್್ ೀಭನ್ವಿೀಚಿಭಾಸಾ ವಿಸಾುರಿಣಿೀ ಜಲನಿಧ್್ೀರತಪಕಚಾಭ ಮಿಃ| 

ಪರೀದಿಭನ್ನಕ್್ೀತಕವನ್ಪರರ್ತಬದ್ಧಲ್ೀಖಾಸಾನ್ದರೀನ್ದರನಿೀಲಮಣಿರತನವರ್ತೀ ವಿಭಾರ್ತ॥1,72.2॥ 
ತತಾರಸ್ತತಾಬಜಹಲಭೃದ್ವಸನಾಸ್ತಭೃಙ್ಖುಶಾಙ್ಕುಾಯತಧ್ಾಙ್ಖುಹರಕಣಠಕಷಾಯಪುಷ್ಾೈಃ| 

ಶತಷ್ೆೀತರ್ೈಶಾ ಕತಸತಮೈಗಿಾರಿಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಸುಸಾಮದ್ಭವನಿು ಮಣಯಃ ಸದ್ೃಶಾವಭಾಸಃ॥1,72.3॥ 
ಅನ್ಯೀ ಪರಸನ್ನಪಯಸಃ ಪಯಸಾಂ ನಿಧ್ಾತತರಮತ್ರ್ತವಷ್ಃ ಶ್ಖಿಗಣಪರರ್ತಮಾಸುಥಾನ್ಯೀ| 

ನಿೀಲ್ಲೀರಸಪರಭವಬತದ್ತವದ್ಭಾಶಾ ಕ್್ೀಚಿತ್ೆೀಚಿತುಥಾ ಸಮದ್ಕ್್ ೀಕಲಕಣಠಭಾಸಃ॥1,72.4॥ 
ಏಕಪರಕ್ಾರಾ ವಿಸಾಷ್ಟವಣಾಶ್್ ೀಭಾವಭಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ಮಣಯಸುಸ್ತಮನಿನನ್ದರನಿೀಲಾ ಮಹಾಗತಣಾಃ॥1,72.5॥ 
ಮೃತಾಾಷಾಣಶ್ಲಾರನ್ಧರಕಕಾರಾತಾರಸಸಂಯತತಾಃ| 

ಅಭರಕ್ಾಪಟ್ಲಚಾಾರ್ಾವಣಾದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ದ್ ಷತಾಃ॥1,72.6॥ 
ತತ ಏವ ಹಿ ಜಾಯನ್ುೀ ಮಣಯಸುತರ ಭ ರಯಃ| 

ಸಾಸರಸರ್್ೀಧಿತಧಿಯಸಾುನ್ರಶಂಸನಿು ಸ ರಯಃ॥1,72.7॥ 
ಧ್ಾಯಾಮಾಣಸಯ ಯೀ ದ್ೃಷಾಟ ಪದ್ಮರಾಗಮಣ್ೀಗತಾಣಾಃ| 

ಧ್ಾರಣಾದಿನ್ದರನಿೀಲಸಯ ತಾನ್ೀವಾಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥1,72.8॥ 
ಯಥಾ ಚ ಪದ್ಮರಾಗಾಣಾಂ ಜಾತಕರ್ತರತಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಇನ್ದರ ನಿೀಲ್ೀಷ್ವಪ ತಥಾ ದ್ರಷ್ಟವಯಮವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,72.9॥ 
ಪರಿೀಕ್ಷಾಪರತಯಯೈಯೈಾಶಾ ಪದ್ಮರಾಗಃ ಪರಿೀಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ತ ಏವ ಪರತಯರ್ಾ ದ್ೃಷಾಟ ಇನ್ದರನಿೀಲಮಣ್ೀರಪ॥1,72.10॥ 
ರ್ಾವನ್ುಂ ಚ ಕರಮೀದ್ಗಿನಂ ಪದ್ಮರಾಗ್ ೀಪಯೀಗತಃ| 

ಇನ್ದರನಿೀಲಮಣಿಸುಸಾಮತೆರಮೀತ ಸತಮಹತುರಮ್॥1,72.11॥ 
ತಥಾಪ ನ್ ಪರಿೀಕ್ಷಾಥಾಂ ಗತಣಾನಾಮಭ (ರ್ತ) ವೃದ್ಧಯೀ| 

ಮಣಿರಗೌನ ಸಮಾಧ್್ೀಯಃ ಕಥಞ ಾ್ದ್ಪ ಕಶಾನ್॥1,72.12॥ 
ಅಗಿನಮಾತಾರಪರಿಜ್ಞಾನ್ೀ ದಾಹದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ದ್ ಪತಃ| 

ಸ್ ೀಽನ್ಥಾಾಯ ಭವ್ೀದ್ಭತತಾಃ ಕತತಾಃ ಕ್ಾರಯಿತತಸುಥಾ॥1,72.13॥ 
ಕ್ಾಚ್ ೀತಾಲಕರವಿೀರಸಫಟಕ್ಾದಾಯ ಇಹ ಬತಧ್್ೈಃ ಸವ್ೈದ್ ರ್ಾಾಃ| 

ಕರ್ಥತಾ ವಿಜಾತಯ ಇಮೀ ಸದ್ೃಶಾ ಮಣಿನ್ೀನ್ದರನಿೀಲ್ೀನ್॥1,72.14॥ 
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ಗತರತಭಾವಕಠಿನ್ಭಾವಾವ್ೀತ್ೀಷಾಂ ನಿತಯಮೀವ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ೌ| 

ಕ್ಾಚಾದ್ಯಥಾವದ್ತತುರವಿವಧ್ಾಮಾನೌ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ॥1,72.15॥ 
ಇನ್ದರನಿೀಲ್ ೀ ಯಥಾ ಕಶ್ಾದಿವಭತಾಯಾತಾಮರವಣಾತಾಮ್| 

ರಕ್ಷಣರ್ೌ ತಥಾ ತಾಮೌರ ಕರವಿೀರ್ ೀತಾಲಾವುಭೌ॥1,72.16॥ 
ಯಸಯ ಮಧ್ಯಗತಾ ಭಾರ್ತ ನಿೀಲಸ್ಯೀನಾದರಯತಧ್ಪರಭಾ| 

ತಮಿನ್ದರನಿೀಲಮಿತಾಯಹತಮಾಹಾಹಾಂ ಭತವಿ ದ್ತಲಾಭಮ್॥1,72.17॥ 
ಯಸಯ ವಣಾಸಯ ಭ ಯಸಾುಾರ್ತಷೀರ್ೀ ಶತಗತಣ್ೀ ಸ್ತತಿಃ| 

ನಿೀಲತಾಂ ತನ್ನಯೀತ್ವಾಂ ಮಹಾನಿೀಲಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,72.18॥ 
ಯತಾದ್ಮರಾಗಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ ಮ ಲಯಂ ಭವ್ೀನಾಮಷ್ಸಮತನಿಮತಸಯ| 

ತದಿನ್ದರನಿೀಲಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ ಸತವಣಾ ಸಙ್ಕ್ಯತತ ಲ್ಲತಸಯ ಮ ಲಯಮ್॥1,72.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಇನ್ದರನಿೀಲಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ದಿವಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥72-[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-73॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವ್ೈದ್ ಯಾಪುಷ್ಾರಾಗಾಣಾಂ ಕಕ್್ೀಾತ್ೀ ಭೀಷ್ಮಕ್್ೀ ವದ್ೀ| 

ಪರಿೀಕ್ಷಾಂ ಬರಹಮಣಾ ಪರೀಕ್ಾುಂ ವಾಯಸ್ೀನ್ ಕರ್ಥತಾಂ ದಿವಜಾ॥1,73.1॥ 
ಕಲಾಾನ್ುಕ್ಾಲಕ್ಷತಬತಾಮತ್ರಾಶ್ೀನಿಾಹಾರಾದ್ಕಲಾಾದಿದರ್ತಜಸಯ ನಾದಾತ್| 

ವ್ೈದ್ ಯಾಮತತಾನ್ನಮನ್ೀಕವಣಾಂ ಶ್್ ೀಭಾಭರಾಮದ್ತಯರ್ತವಣಾಬೀಜಮ್॥1,73.2॥ 
ಅವಿದ್ ರ್ೀ ವಿದ್ ರಸಯ ಗಿರ್ೀರತತತುಙ್ಖುರ್ ೀಧ್ಸಃ| 

ಕ್ಾಮಭ ರ್ತಕಸ್ತೀಮಾನ್ಮನ್ತ ತಸಾಯಕರ್ ೀಭವತ್॥1,73.3॥ 
ತಸಯ ನಾದ್ಸಮತತಿತಾವದಾಕರಃ ಸತಮಹಾಗತಣಃ| 

ಅಭ ದ್ತತುರಿೀತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕತರಯವಿಭ ಷ್ಣಃ॥1,73.4॥ 
ತಸ್ಯೈವ ದಾನ್ವಪತ್ೀನಿಾನ್ದಾನ್ತರ ಪಾಃ ಪರವೃಟ್ಾಯೀದ್ವರದ್ಶ್ಾತ ಚಾರತರ ಪಾಃ| 

ವ್ೈದ್ ಯಾರತನಮಣಯೀ ವಿವಿಧ್ಾವಭಾಸಸುಸಾಮತತ್ಫಲ್ಲಙ್ಖುನಿವಹಾ ಇವ ಸಮ್ಭ ವುಃ॥1,73.5॥ 
ಪದ್ಮರಾಗಮತಪಾದಾಯ ಮಣಿವಣಾಾ ಹಿ ಯೀ ಕ್ಷಿತೌ| 

ಸವಾಾಂಸಾುನ್ವಣಾಶ್್ ೀಭಾಭವ್ೈಾದ್ ಯಾಮನ್ತಗಚಾರ್ತ॥1,73.6॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಶ್ಖಿಕಣಠನಿೀಲಂ ಯದಾವ ಭವ್ೀದ್ವೀಣತದ್ಲಪರಕ್ಾಶಮ್| 

ಚಾಷಾಗರಪಕ್ಷಪರರ್ತಮಶ್ರಯೀ ಯೀ ನ್ ತ್ೀ ಪರಶಸಾು ಮಣಿಶಾಸರವಿದಿಭಃ॥1,73.7॥ 
ಗತಣವಾನ್ವೈದ್ ಯಾಮಣಿಯೀಾಜಯರ್ತ ಸಾವಮಿನ್ಂ ಪರಮಾಭ (ಭ್ ೀ) ಗ್ಯೈಃ| 

ದ್ ೀಷ್ೈಯತಾಕ್್ ುೀ ದ್ ೀಷ್ೈಸುಸಾಮದ್ಯತಾನತಾರಿೀಕ್ಷ್ೀತ॥1,73.8॥ 
ಗಿರಿಕ್ಾಚಶ್ಶತಪಾಲೌ ಕ್ಾಚ ಸಫಟಕ್ಾಶಾ ಧ್ ಮನಿಭಾನಾನಃ| 

ವ್ೈದ್ ಯಾಮಣ್ೀರ್ೀತ್ೀ ವಿಜಾತಯಃ ಸನಿನಭಾಃ ಸನಿು॥1,73.9॥ 
ಲ್ಲಖಾಯಭಾವಾತಾೆಚಂ ಲಘುಭಾವಾಚ್ಾೈಸತಪಾಲಕಂ ವಿದಾಯತ್| 

ಗಿರಿಕ್ಾಚಸದಿೀಪುತಾವತ್ಫಟಕಂ ವಣ್ ೀಾಜಜಾಲತ್ವೀನ್॥1,73.10॥ 
ಯದಿನ್ದರನಿೀಲಸಯ ಮಹಾಗತಣಸಯ ಸತವಣಾಸಙ್ಕ್ಯಕಲ್ಲತಸಯ ಮ ಲಯಮ್| 

ತದ್ೀವ ವ್ೈದ್ ಯಾಮಣ್ೀಃ ಪರದಿಷ್ಟಂ ಪಲದ್ವಯೀನಾಮಪ ತಗೌರವಸಯ॥1,73.11॥ 
ಜಾತಯಸಯ ಸವ್ೀಾಽಪ ಮಣ್ೀಸತು ರ್ಾದ್ೃಗಿವಜಾತಯಃ ಸನಿು ಸಮಾನ್ವಣಾಾಃ| 

ತಥಾಪ ನಾನಾಕರಣಾನ್ತಮೀಯಭ್ೀದ್ಪರಕ್ಾರಃ ಪರಮಃ ಪರದಿಷ್ಟಃ॥1,73.12॥ 
ಸತಖ್ ೀಪಲಕ್ಷಯಶಾ ಸದಾ ವಿಚಾಯೀಾ ಹಯಯಂ ಪರಭ್ೀದ್ ೀ ವಿದ್ತಷಾ ನ್ರ್ೀಣ| 

ಸ್ನೀಹಪರಭ್ೀದ್ ೀ ಲಘುತಾ ಮೃದ್ತತವಂ ವಿಜಾರ್ತಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಖ್ಲತ ಸಾವಾಜನ್ಯಮ್॥1,73.13॥ 
ಕತಶಲಾಕತಶಲ್ೈಃ ಪರಪೂಯಾಮಾಣಾಃ ಪರರ್ತಬದಾಧಃ ಪರರ್ತಸರ್ತೆರರ್ಾಪರಯೀಗ್ೈಃ| 

ಗತಣದ್ ೀಷ್ಸಮತದ್ಭವಂ ಲಭನ್ುೀ ಮಣಯೀರ್ಽಥ್ ೀನ್ುರಮ ಲಯಮೀವ ಭನಾನಃ॥1,73.14॥ 
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ಕರಮಶಃ ಸಮರ್ತೀತವತಾಮಾನಾಃ ಪರರ್ತಬದಾಧ ಮಣಿಬನ್ಧಕ್್ೀನ್ ಯತಾನತ್| 

ಯದಿ ನಾಮ ಭವನಿು ದ್ ೀಷ್ಹಿೀನಾ ಮಣಯಃ ಷ್ಡತುಣಮಾಪುನವನಿು ಮ ಲಯಮ್॥1,73.15॥ 
ಆಕರಾನ್್ಮರ್ತೀತಾನಾಮತದ್ಧ್್ೀಸ್ತುೀರಸನಿನಧ್ೌ| 

ಮ ಲಯಮೀತನ್ಮಣಿೀನಾಂ ತತ ನ್ ಸವಾತರ ಮಹಿೀತಲ್ೀ॥1,73.16॥ 
ಸತವಣ್ ೀಾ ಮನ್ತನಾ ಯಸತು ಪರೀಕುಃ ಷ್ ೀಡಶಮಾಷ್ಕಃ| 

ತಸಯ ಸಪುರ್ತರ್ೀ ಭಾಗಃ ಸಞ್ಜಜಞರ ಪಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,73.17॥ 
ಶಾಣಶಾತತಮಾಾಷ್ಮಾನ್ ೀ ಮಾಷ್ಕಃ ಪಞ್ಾಕೃಷ್ಣಲಃ| 

ಪಲಸಯ ದ್ಶರ್ೀ ಭಾಗ್ ೀ ಧ್ರಣಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥1,73.18॥ 

ಇತಿಂ ಮಣಿವಿಧಿಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ರತಾನನಾಂ ಮ ಲಯನಿಶಾಯೀ॥1,73.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈದ್ ಯಾಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥73-[19]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-74॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರ್ತತಾರ್ಾ ಹಿಮಾದೌರ ತತ ತವಚಸುಸಯ ಸತರದಿವಷ್ಃ| 

ಪಾರದ್ತಭಾವನಿು ತಾಭಯಸತು ಪುಷ್ಾ (ಷ್ಯ) ರಾಗಾ ಮಹಾಗತಣಾಃ॥1,74.1॥ 
ಆಪೀತಪಾಣತಾರತಚಿರಃ ಪಾಷಾಣಃ ಪದ್ಮರಾಗಸಞ್ಜಞಸತು| 

ಕ್ೌಕಣಟಕನಾಮಾ ಸಾಯತ್ ಏವ ಯದಿ ಲ್ ೀಹಿತಾಪೀತಃ॥1,74.2॥ 
ಆಲ್ ೀಹಿತಸತು ಪೀತಃ ಸವಚಾಃ ಕ್ಾಷಾಯಕಃ ಸ ಏಕ್್ ೀಕುಃ| 

ಆನಿೀಲಶತಕಿವಣಾಃ ಸ್ತನಗಧಃ ಸ್ ೀಮಾಲ(ನ್) ಕಃ ಸಗತಣಃ॥1,74.3॥ 
ಅತಯನ್ುಲ್ ೀಹಿತ್ ೀ ಯಃ ಸ ಏವ ಖ್ಲತ ಪದ್ಮರಾಗಸಞ್ಜಞಃ ಸಾಯತ್| 

ಅಪ ಚ್ೀನ್ದರನಿೀಲಸಞ್ಜಞಃ ಸ ಏವ ಕರ್ಥತಃ ಸತನಿೀಲಃ ಸನ್॥1,74.4॥ 
ಮ ಲಯಂ ವ್ೈದ್ ಯಾಮಣ್ೀರಿವ ಗಾದಿತಂ ಹಯಸಯ ರತನಸಾರವಿದಾ| 

ಧ್ಾರಣಫಲಂ ಚ ತದ್ವರ್ತೆಂ ತತ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸತತಪರದ್ ೀ ಭವರ್ತ॥1,74.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪುಷ್ಾರಾಗಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಚತತಃ ಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥74-[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-75॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವಾಯತನ್ಾಖಾನ್ದೈತಯಪತ್ೀಗೃಾಹಿೀತಾವ ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ ಸತಾದ್ಮವನ್ೀಷ್ತ ಹೃಷ್ಟಃ| 

ತತಃ ಪರಸ ತಂ ಪವನ್ ೀಪಪನ್ನಂ ಕಕ್್ೀಾತನ್ಂ ಪೂಜಯತಮಂ ಪೃರ್ಥವಾಯಮ್॥1,75.1॥ 
ವಣ್ೀಾನ್ ತದ್ತರಧಿರಸ್ ೀಮಮಧ್ತಪರಕ್ಾಶಮಾತಾಮರಪೀತದ್ಹನ್ ೀಜಜಾಲ್ಲತಂ ವಿಭಾರ್ತ| 

ನಿೀಲಂ ಪುನ್ಃ ಖ್ಲತ ಸ್ತತಂ ಪರತಷ್ಂ ವಿಭನ್ನಂ ವಾಯಧ್ಾಯದಿದ್ ೀಷ್ಕರಣ್ೀನ್ ಚ ತದಿವಭಾರ್ತ॥1,75.2॥ 
ಸ್ತನಗಾಧ ವಿಶತದಾಧಃ ಸಮರಾಗಿಣಶಾ ಆಪೀತವಣಾಾ ಗತರವೀ ವಿಚಿತಾರಃ| 

ತಾರಸವರಣವಾಯಲವಿವಜಿಾತಾಶಾ ಕಕ್್ೀಾತನಾಸ್ುೀ ಪರಮಂ ಪವಿತಾರಃ॥1,75.3॥ 
ಪತ್ರೀಣ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮಯೀನ್ ತತ ವ್ೀಷ್ಟಯಿತಾವ ತಪುಂ ಯದಾ ಹತತವಹ್ೀ ಭವರ್ತ ಪರಕ್ಾಶಮ್| 

ರ್ ೀಗಪರಣಾಶನ್ಕರಂ ಕಲ್ಲನಾಶನ್ಂ ತದಾಯತಷ್ೆರಂ ಕತಲಕರಂ ಚ ಸತಖ್ಪರದ್ಂ ಚ॥1,75.4॥ 
ಏವಂವಿಧ್ಂ ಬಹತಗತಣಂ ಮಣಿಮಾವಹನಿು ಕಕ್್ೀಾತನ್ಂ ಶತಭಲಙ್ಖೃತಯೀ ನ್ರಾ ಯೀ| 

ತ್ೀ ಪೂಜಿತಾ ಬಹತಧ್ನಾ ಬಹತಬಾನ್ಧವಾಶಾ ನಿತ್ ಯೀಜಜಾಲಾಃ ಪರಮತದಿತಾ ಅಪತ್ೀ ಭವನಿು॥1,75.5॥ 
ಏಕ್್ೀಽಪನ್ಹಯ ವಿಕೃತಾಕತಲನಿೀಲಭಾಸಃ ಪರಮಾಿನ್ರಾಗಲತಲ್ಲತಾಃ ಕಲತಷಾ ವಿರ ಪಾಃ| 

ತ್ೀಜ್ ೀಽರ್ತದಿೀಪು ಕತಲಪುಷಟವಿಹಿೀನ್ವಣಾಾಃ ಕಕ್್ೀಾತನ್ಸಯ ಸದ್ೃಶಂ ವಪುರತದ್ವಹನಿು॥1,75.6॥ 
ಕಕ್್ೀಾತನ್ಂ ಯದಿ ಪರಿೀಕ್ಷಿತವಣಾರ ಪಂ ಪರತಯಗರಭಾಸವರದಿವಾಕರಸತಪರಕ್ಾಶಮ್| 

ತಸ್ ಯೀತುಮಸಯ ಮಣಿ ಶಾಸರವಿದಾಂ ಮಹಿಮಾನ ತತಲಯಂ ತತ ಮ ಲಯಮತದಿತಂ ತತಲ್ಲತಸಯ 

ಕ್ಾಯಾಮ್॥1,75.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕಕ್್ೀಾತನ್ಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥75-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-76॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಹಿಮವತತಯತುರದ್ೀಶ್ೀ ವಿೀಯಾಂ ಪರ್ತತಂ ಸತರದಿವಷ್ಸುಸಯ| 

ಸಮಾರಪುಮತತುಮಾನಾಮಾಕರತಾಂ ಭೀಷ್ಮರತಾನನಾಮ್॥1,76.1॥ 
ಶತಕ್ಾಿಃ ಶಙ್ಕ್ಬಜನಿಭಾಃ ಸ್ ಯೀನಾಕಸನಿನಭಾ ಪರಭಾವನ್ುಃ| 

ಪರಭವನಿು ತತಸುರತಣಾ ವಜರನಿಭಾ ಭೀಷ್ಮಪಾಷಾಣಾಃ॥1,76.2॥ 
ಹ್ೀಮಾದಿಪರರ್ತಬದಾಧಃ ಶತದ್ಧಮಪ ಶರದ್ಧರ್ಾ ವಿಧ್ತ್ುೀ ಯಃ| 

ಭೀಷ್ಮಮಣಿಂ ಗಿರೀವಾದಿಷ್ತ ಸತಸಮಾದ್ಂ ಸ ಸವಾದಾ ಲಭತ್ೀ॥1,76.3॥ 
ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಪಲಾಯನ್ುೀ ಯಂ ತಮರಣಯನಿವಾಸ್ತನ್ಃ ಸಮಿೀಪಽಪ| 

ದಿವೀಪವೃಕಶರಭಕತಞ್ಜರಸ್ತಂಹವಾಯಘಾರದ್ಯೀ ಹಿಂಸಾರಃ॥1,76.4॥ 
ತಸ್ ೀಯತೆಲತಷ್ಟತರ್ ೀಭಾವರ್ತ ಭಯಂ ನ್ ಚಾಸ್ತುೀಶಮತಪಹಸನಿು| 

ಭೀಷ್ಮಮಣಿಗತಾಣಯತಕ್್ ುೀ ಸಮಯಕ್ಾರಪಾುಙ್ಖತುಲ್ಲೀಕಲತರತವಃ॥1,76.5॥ 
ಪತೄತಪಾಣ್ೀ ಪತೄಣಾಂ ತೃಪುಬಾಹತವಾಷಾಕೀ ಭವರ್ತ| 

ಶಾಮಯನ್ಯದ್ತಭತಾನ್ಯಪ ಸಪಾಾಣಾಜಾಖ್ತವೃಶ್ಾಕವಿಷಾಣಿ| 

ಸಲ್ಲಲಾಗಿನವ್ೈರಿತಸೆರಭರ್ಾನಿ ಭೀಮಾನಿ ನ್ಶಯನಿು॥1,76.6॥ 
ಶ್ೈವಲಬಲಾಹಕ್ಾಭಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪೀತಪರಭಂ ಪರಭಾಹಿೀನ್ಮ್| 

ಮಲ್ಲನ್ದ್ತಯರ್ತ ಚ ವಿವಣಾಂ ದ್ ರಾತಾರಿವಜಾಯೀತಾರಜ್ಞಃ॥1,76.7॥ 
ಮ ಲಯಂ ಪರಕಲಾಯಮೀಷಾಂ ವಿಬತಧ್ವರ್ೈದ್ೈಾಶಕ್ಾಲವಿಜ್ಞಾನಾತ್| 

ದ್ ರ್ೀ ಭ ತಾನಾಂ ಬಹತ ಕಞ ಾ್ನಿನಕಟ್ಪರಸ ತಾನಾಮ್॥1,76.8॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈದ್ ಯಾಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್್ಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥76-[8]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-77॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪುಣ್ಯೀಷ್ತ ಪವಾತವರ್ೀಷ್ತ ಚ ನಿಮನಗಾಸತ ಸಾಿನಾನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಚ ತಥ್ ೀತುರದ್ೀಶಗತಾವತ್| 

ಸಂಸಾಿಪತಾಃ ಸವನ್ಖ್ಬಾಹತಗತ್ೀಃ ಪರಕ್ಾಶಂ ಸಮ ಾಜಯ ದಾನ್ವಪರ್ತಂ ಪರರ್ಥತ್ೀ ಪರದ್ೀಶ್ೀ॥1,77.1॥ 
ದಾಶಾಣಾವಾಗದ್ರ (ವ) ಮೀಕಲಕ್ಾಲಗಾದೌ ಗತಞ್ಜಜಞ್ಜನ್ಕ್ಷೌದ್ರಮೃಣಾಲವಣಾಾಃ| 

ಗನ್ಧವಾವಹಿನಕದ್ಲ್ಲೀಸದ್ೃಶಾವಭಾಸಾ ಏತ್ೀ ಪರಶಸಾುಃ ಪುಲಕ್ಾಃ ಪರಸ ತಾಃ॥1,77.2॥ 
ಶಙ್ಕ್ಬಜಭೃಙ್ಕುಕಾವಿಚಿತರಭಙ್ಕು ಸ ತ್ೈರತರ್(ವಯ) ಪ್ೀತಾಃ ಪರಮಾಃ ಪವಿತಾರಃ| 

ಮಙ್ಖುಲಯಯತಕ್ಾು ಬಹತಭಕುಚಿತಾರ ವೃದಿಧಪರದಾಸ್ುೀ ಪುಲಕ್ಾ ಭವನಿು॥1,77.3॥ 
ಕ್ಾಕ್ಾ (ಕ.) ಶವರಾಸಭಸೃಗಾಲವೃಕ್್ ೀಗರರ ಪ್ೈಗೃಾಧ್್ೈಃ ಸಮಾಂಸರತಧಿರಾದ್ರಾಮತಖ್ೈರತಪ್ೀತಾಃ| 

ಮೃತತಯಪರದಾಶಾ ವಿದ್ತಷಾ ಪರಿವಜಾನಿೀರ್ಾ ಮ ಲಯಂ ಪಲಸಯ ಕರ್ಥತಂ ಚ ಶತಾನಿ ಪಞ್ಾ॥1,77.4॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪುಲಕಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಸಪುಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥77-[4]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-78॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಹತತಭತಗ ರಪಮಾದಾಯ ದಾನ್ವಸಯ ಯಥ್ೀಪ್ತಮ್| 

ನ್ಮಾದಾರ್ಾಂ ನಿಚಿಕ್ಷ್ೀಪ ಕಞ ಾ್ದಿಧೀನಾದಿಭ ಮಿಷ್ತ॥1,78.1॥ 
ತತ್ರೀನ್ದರಗ್ ೀಪಕಲ್ಲತಂ ಶತಕವಕರವಣಾಂ ಸಂಸಾಿನ್ತಃ ಪರಕಟ್ಪೀಲತಸಮಾನ್ಮಾತರಮ್| 

ನಾನಾಪರಕ್ಾರವಿಹಿತಂ ರತಧಿರಾಕ್ಷ(ಖ್ಯ) ರತನಮತದ್ಧೃತಯ ತಸಯ ಖ್ಲತ ಸವಾಸಮಾನ್ಮೀವ॥1,78.2॥ 
ಮಧ್್ಯೀನ್ತದಪಾಣತಾರಮರ್ತೀವ ವಿಶತದ್ಧವಣಾಂ ತಚ್ಾೀನ್ದರನಿೀಲಸದ್ೃಶಂ ಪಟ್ಲಂ ತತಲ್ೀ ಸಾಯತ್| 

ಸ್ೈಶವಯಾಭೃತಯಜನ್ನ್ಂ ಕರ್ಥತಂ ತದ್ೈವ ಪಕರಞ್ಾ ತರ್ತೆಲ ಭವ್ೀತತ್ರವಜರವಣಾಮ್॥1,78.3॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರತಧಿರಾಕ್ಷರತನಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟಸಪುರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥78-[3]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-79॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಕ್ಾವ್ೀರವಿನ್ಧಯಯವನ್ಚಿೀನ್ನ್ೀಪಾಲಭ ಮಿಷ್ತ| 

ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ ವಯಕರನ್ೋದ್ ೀ ದಾನ್ವಸಯ ಪರಯತನತಃ॥1,79.1॥ 
ಆಕ್ಾಶಶತದ್ಧಂ ತ್ೈಲಾಖ್ಯಮತತಾನ್ನಂ ಸಫಟಕಂ ತತಃ| 

ಮೃಣಾಲಶಙ್ಖ್ಧ್ವಲಂ ಕಞ ಾ್ದ್ವಣಾಾನ್ುರನಿವತಮ್॥1,79.2॥ 
ನ್ ತತುಲಯಂ ಹಿ ರತಾನನಾಮಥವಾ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್| 

ಸಂಸೃತಂ ಶ್ಲ್ಲಾನಾ ಸದ್ ಯೀ ಮ ಲಯಂ ಕಞ ಾ್ಲಿಭ್ೀತುತಃ (ದಾ)॥1,79.3॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸಫಟಕಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನಾಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥79-[3]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-80॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಆದಾಯ ಶ್ೀಷ್ಸುಸಾಯನ್ರಂ ಬಲಸಯ ಕ್್ೀಲಾದಿಷ್ತ| 

ಚಿಕ್ಷ್ೀಪ ತತರ ಜಾಯನ್ುೀ ವಿದ್ತರಮಾಃ ಸತಭಹಾಗತಣಾಃ॥1,80.1॥ 
ತತರ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಶಶಲ್ ೀಹಿತಾಭಂ ಗತಞ್ಜಜಜಪಾಪುಷ್ಾನಿಭಂ ಪರದಿಷ್ಟಮ್| 

ಸತನಿೀಲಕಂ ದ್ೀವಕರ್ ೀಮಕಞ್ಾ ಸಾಿನಾನಿ ತ್ೀಷ್ತ ಪರಭವಂ ಸತರಾಗಮ್॥1,80.2॥ 
ಅನ್ಯತರ ಜಾತಂ ಚ ನ್ ತತರಧ್ಾನ್ಂ ಮ ಲಯಂ ಭವ್ೀಚಿಾಲ್ಲಾವಿಶ್ೀಷ್ಯೀಗಾತ್| 

ಪರಸನ್ನಂ ಕ್್ ೀಮಲಂ ಸ್ತನಗಧಂ ಸತರಾಗಂ ವಿದ್ತರಮಂ ಹಿ ತತ್॥1,80.3॥ 
ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಕರಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಷಾರ್ತಾಭಯನಾಶನ್ಮ್| 

ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಪುಲಕಸ್ ಯೀಕ್ಾು ರತಧಿರಾಕ್ಷಸಯ ವ್ೈ ಮಣ್ೀಃ| 

ಸಫಟಕಸಯ ವಿದ್ತರಮಸಯ ರತನಜ್ಞಾನಾಯ ಶೌನ್ಕ !॥1,80.4॥ 

(ಇರ್ತ ರತನಮತಕ್ಾುದಿ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸಮಾಪಾು )| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿದ್ತರಮಪರಿೀಕ್ಷಣಂ ನಾಮಾಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥80-[4]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-81॥ 
(ಅಥ ರ್ತೀಥಾಕ್ಷ್ೀತರಮಾಹಾತಯಮಾರಭಯತ್ೀ )| 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಸವಾರ್ತೀಥಾಾನಿ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಗಙ್ಕು ರ್ತೀಥ್ ೀಾತುರ್ೀತುಮಾ| 

ಸವಾತರ ಸತಲಭಾ ಗಙ್ಕುರ್ತರಷ್ತ ಸಾಿನ್ೀಷ್ತ ದ್ತಲಾಭಾ॥1,81.1॥ 
ಗಙ್ಕುದಾವರ್ೀ ಪರರ್ಾಗ್ೀ ಚ ಗಙ್ಕುಸಾಗರಸಙ್ಖುಮೀ| 

ಪರರ್ಾಗಂ ಪರಮಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಮೃತಾನಾಂ ಭತಕುಮತಕುದ್ಮ್॥1,81.2॥ 
ಸ್ೀವನಾತೃತಪಣಾಾನಾಂ ಪಾಪಜಿತಾೆಮದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ವಾರಾಣಸ್ತೀ ಪರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ವಿಶ್ವೀಶ್್ ೀ ಯತರ ಕ್್ೀಶವಃ॥1,81.3॥ 
ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ಪರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ದಾನಾದ್ಯೈಭತಾಕುಮತಕುದ್ಮ್| 

ಪರಭಾಸಂ ಪರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಸ್ ೀಮನಾಥ್ ೀ ಹಿ ತತರ ಚ॥1,81.4॥ 
ದಾವರಕ್ಾ ಚ ಪುರಿೀ ರಮಾಯ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಿಕ್ಾ| 

ಪಾರಚಿೀ ಸರಸವರ್ತೀ ಪುಣಾಯ ಸಪುಸಾರಸವತಂ ಪರಮ್॥1,81.5॥ 
ಕ್್ೀದಾರಂ ಸವಾಪಾಪಘನಂ ಸ (ಶ) ಮಭಲಗಾರಮ ಉತುಮಃ| 

ನ್ರನ್ರಾಯಣಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಮತಕ್್ಯೈ ವದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಃ॥1,81.6॥ 
ಶ್ವೀತದಿವೀಪಂ ಪುರಿೀ ಮಾರ್ಾ ನ್ೈಮಿಷ್ಂ ಪುಷ್ೆರಂ ಪರಮ್| 

ಅಯೀಧ್ಾಯ ಚಾಘಯಾರ್ತೀಥಾಂ ತತ ಚಿತರಕ ಟ್ಂ ಚ ಗ್ ೀಮರ್ತೀ॥1,81.7॥ 
ವ್ೈನಾಯಕಂ ಮಹಿೀರ್ತೀಥಾಂ ರಾಮಗಿರ್ಾಾಶರಮಂ ಪರಮ್| 

ಕ್ಾಞ ಾ್ೀಪುರಿೀ ತತಙ್ಖುಭದಾರ ಶ್ರೀಶ್ೈಲಂ ಸ್ೀತತಬನ್ಧನ್ಮ್॥1,81.8॥ 
ರಾಮೀಶವರಂ ಪರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯಂ ತಥ್ ೀತುಮಮ್| 

ಭೃಗತತತಙ್ಖುಂ ಕ್ಾಮರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಚಾಮರಕಣಟಕಮ್॥1,81.9॥ 
ಉಜಜಯಿನಾಯಂ ಮಹಾಕ್ಾಲಃ ಕತಬಜಕ್್ೀ ಶ್ರೀಧ್ರ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಕತಬಾಜಮರಕಂ ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ಕ್ಾಲಸಪಾಶಾ ಕ್ಾಮದ್ಮ್॥1,81.10॥ 
ಮಹಾ ಕ್್ೀಶ್ೀ ಚ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀ ಚನ್ದರಭಾಗಾ ವಿಪಾಶರ್ಾ| 

ಏಕ್ಾಮರಂ ಚ ತಥಾ ರ್ತೀಥಾಂ ಬರಹ್ೋಶಂ ದ್ೀವಕ್್ ೀಟ್ಕಮ್॥1,81.11॥ 
ಮಥತರಾ ಚ ಪುರಿೀ ರಮಾಯ ಶ್್ ೀಣಶ್ೈವ ಮಹಾನ್ದ್ಃ| 

ಜಮ ್ಸರ್ ೀ ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ತಾನಿ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ವಿದಿಧ ಚ॥1,81.12॥ 
ಸ ಯಾಃ ಶ್ವೀ ಗಣ್ ೀ ದ್ೀವಿೀ ಹರಿಯಾತರ ಚ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಏತ್ೀಷ್ತ ಚ ಯಥಾನ್ಯೀಷ್ತ ಸಾನನ್ಂ ದಾನ್ಂ ಜಪಸುಪಃ॥1,81.13॥ 
ಪೂಜಾ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಣಾದಾನ್ಂ ಸವಾಂ ಭವರ್ತ ಚಾಕ್ಷಯಮ್| 

ಶಾಲಗಾರಮಂ ಸವಾದ್ಂ ಸಾಯರ್ತುೀಥಾಂ ಪಶತಪತ್ೀಃ ಪರಮ್॥1,81.14॥ 
ಕ್್ ೀಕ್ಾಮತಖ್ಂ ಚ ವಾರಾಹಂ ಭಾ (ಭತ) ಣಿಾೀರಂ ಸಾವಮಿಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ಲ್ ೀ (ರ್ೀ) ಹದ್ಣ್ಾೀ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಮಾನಾದರ್ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥1,81.15॥ 
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ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ಕ್ಾಮಾಖಾಯ (ಕ್ಷಾ) ಯತರ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಪುಣಾರವಧ್ಾನ್ಕಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯಶಾ ಯತರ ಚ॥1,81.16॥ 
ವಿರಜಸತು ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಶ್ರೀಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್| 

ಮಹ್ೀನ್ದರಪವಾತಸ್ತುೀಥಾಂ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀ ಚ ನ್ದಿೀ ಪರಾ॥1,81.17॥ 
ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ಪಯೀಷಣೀ ವರದಾ ನ್ದಿೀ| 

ವಿನ್ಧಯಃ ಪಾಪಹರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ನ್ಮಾದಾಭ್ೀದ್ ಉತುಮಃ॥1,81.18॥ 
ಗ್ ೀಕಣಾಂ ಪರಮಂ ರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಮಾಹಿಷ್ಮರ್ತೀ ಪುರಿೀ| 

ಕ್ಾಲಞ್ಜರಂ ಮಹಿೀರ್ತೀಥಾಂ ಶತಕಿರ್ತೀಥಾಮನ್ತತುಮಮ್॥1,81.19॥ 
ಕೃತ್ೀ ಶೌಚ್ೀ ಮತಕುದ್ಂ ಚ ಶಾಙ್ಖುಾಧ್ಾರಿೀ ತದ್ನಿುಕ್್ೀ| 

ವಿರಜಂ ಸವಾದ್ಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಸವಣಾಾಕ್ಷಂ ರ್ತೀಥಾಮತತುಮಮ್॥1,81.20॥ 
ನ್ನಿದರ್ತೀಥಾಂ ಮತಕುದ್ಂ ಚ ಕ್್ ೀಟರ್ತೀಥಾಫಲಪರದ್ಮ್| 

ನಾಸ್ತಕಯಂ ಚ ಮಹಾರ್ತೀಥಾಂ ಗ್ ೀವಧ್ಾನ್ಮತಃ ಪರಮ್॥1,81.21॥ 
ಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿೀ ಭೀಮರರ್ಥೀ ಗಣಾಕೀ ರ್ಾ ರ್ತವರಾವರ್ತೀ| 

ರ್ತೀಥಾಂ ಬನ್ತದಸರಃ ಪುಣಯಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಪರಮ್॥1,81.22॥ 
ಬರಹಮಧ್ಾಯನ್ಂ ಪರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಮಿನಿದರಯನಿಗರಹಃ| 

ದ್ಮಸ್ತುೀಥಾಂ ತತ ಪರಮಂ ಭವಶತದಿಧಃ ಪರಂ ತಥಾ॥1,81.23॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಹರದ್ೀ ಧ್ಾಯನ್ಜಲ್ೀ ರಾಗದ್ವೀಷ್ಮಲಾಪಹ್ೀ| 

ಯಃ ಸಾನರ್ತ ಮಾನ್ಸ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥1,81.24॥ 
ಇದ್ಂ ರ್ತೀಥಾಮಿದ್ಂ ನ್ೀರ್ತ ಯೀ ನ್ರಾ ಭ್ೀದ್ದ್ಶ್ಾನ್ಃ| 

ತ್ೀಷಾಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ ರ್ತೀಥಾಗಮನ್ಂ ತತಫಲಂ ಚ ಯತ್॥1,81.25॥ 
ಸವಾಂ ಬರಹ್ೋರ್ತಯೀಽವ್ೀರ್ತ ನಾರ್ತೀಥಾಂ ತಸಯ ಕಞ್ಾನ್| 

ಏತ್ೀಷ್ತ ಸಾನನ್ದಾನಾನಿ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಣಾಮಥಾಕ್ಷಯಮ್॥1,81.26॥ 
ಸವಾಾ ನ್ದ್ಯಃ ಸವಾಶ್ೈಲಾಃ ರ್ತೀಥಾಂ ದ್ೀವಾದಿಸ್ೀವಿತಮ್| 

ಶ್ರೀರಙ್ಖುಂ ಚ ಹರ್ೀಸ್ತುೀಥಾಂ ತಾಪೀ ಶ್ರೀಷಾಠ ಮಹಾನ್ದಿೀ॥1,81.27॥ 
ಸಪುಗ್ ೀದಾವರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಕ್್ ೀಣಗಿರಿಃ ಪರಮ್| 

ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀಯಾತರ ದ್ೀವಿೀ ಪರಣಿೀತಾ ಪರಮಾ ನ್ದಿೀ॥1,81.28॥ 
ಸಹಾಯದೌರ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ಏಕವಿೀರಃ ಸತರ್ೀಶವರಿೀ| 

ಗಙ್ಕುದಾವರ್ೀ ಕತಶಾವತ್ೀಾ ವಿನ್ಧಯಕ್್ೀ ನಿೀಲಪವಾತ್ೀ॥1,81.29॥ 
ಸಾನತಾವ ಕನ್ಖ್ಲ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸ ಭವ್ೀನ್ನ ಪುನ್ಭಾವ್ೀ| 

ಸ ತಉವಾಚ| 
ಏತಾನ್ಯನಾಯನಿ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಸಾನನಾದ್ಯೈಃ ಸವಾದಾನಿ ಹಿ॥1,81.30॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 219 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶತರತಾವಬರವಿೀದ್ಧರ್ೀಬರಾಹಾಮ ವಾಯಸಂ ದ್ಕ್ಷಾದಿಸಂಯತತಮ್| 
ಏತಾನ್ತಯಕ್ಾುಾ ಚ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಪುನ್ ಸ್ತುೀಥ್ ೀಾತುರ್ೀತುಮಮ್| 

ಗರ್ಾಖ್ಯಂ ಪಾರಹ ಸವ್ೀಾಷಾಮಕ್ಷಯಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕದ್ಮ್॥1,81.31॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಸವಾರ್ತೀಥಾ ಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮೈಕ್ಾಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥81-[31] 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-82॥ 
 (ಅಥ ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ಪಾರರಭಯತ್ೀ)| 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಸಾರಾತಾ್ರತರಂ ವಾಯಸ ಗರ್ಾಭಾಹಾತಯ ಮತತುಮಮ್| 

ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ಬತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಶೃಣತ॥1,82.1॥ 
ಗರ್ಾಸತರ್ ೀಽಭವತ ಾವಾಂ ವಿೀಯಾವಾನ್ಾರಮಃ ಸ ಚ| 

ತಪಸುಪಯನ್ಮಹಾಘ ೀರಂ ಸವಾಭ ತ್ ೀಪತಾಪನ್ಮ್॥1,82.2॥ 
ತತುಪಸಾುಪತಾ ದ್ೀವಾಸುದ್ವಧ್ಾಥಾಂ ಹರಿಂ ಗತಾಃ| 

ಶರಣಂ ಹರಿರ ಚ್ೀ ತಾನ್ಭವಿತವಯಂ ಶ್ವಾತಮಭ್ೈಃ॥1,82.3॥ 
ಪಾತಯತ್ೀಽಸಯ ಮಹಾದ್ೀಹ್ ೀ ತಥ್ೀತ ಯಚತಃ ಸತರಾ ಹರಿಮ್| 

ಕದಾಚಿಚಿಾವಪೂಜಾಥಾಂ ಕ್ಷಿೀರಾಬ್ಧೀಃ ಕಮಲಾನಿ ಚ॥1,82.4॥ 
ಆನಿೀಯ ಕೀಕಟ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಶಯನ್ಂ ಚಾಕರ್ ೀದ್ವಲ್ಲೀ| 

ವಿಷ್ತಣಮಾರ್ಾವಿಮ ಢ್ ೀಽಸೌ ಗದ್ರ್ಾ ವಿಷ್ತಣನಾ ಹತಃ॥1,82.5॥ 
ಅತ್ ೀ ಗದಾಧ್ರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಗಾರ್ಾರ್ಾಂ ಮತಕುದ್ಃ ಸ್ತಿತಃ| 

ತಸಯ ದ್ೀಹ್ ೀ ಲ್ಲಙ್ಖುರ ಪೀ ಸ್ತತಿಃ ಶತದ್ಧೀ ಪತಾಮಹಃ॥1,82.6॥ 
ಜನಾದ್ಾನ್ಶಾ ಕ್ಾಲ್ೀಶಸುಥಾನ್ಯಃ ಪರಪತಾಮಹಃ| 

ವಿಷ್ತಣರಾಹಾಥ ಮರ್ಾಾದಾಂ ಪುಣಯಕ್ಷ್ೀತರಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,82.7॥ 
ಯಜ್ಞಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಣಾದಾನ್ಂ ಸಾನನಾದಿ ಕತರತತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಸ ಸವಗಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಚ ಗಚ್ಾೀನ್ನ ನ್ರಕಂ ನ್ರಃ॥1,82.8॥ 
ಗರ್ಾರ್ತೀಥಾಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರ್ಾಗಂ ಚಕ್್ರೀ ಪತಾಮಹಃ| 

ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಾಜರ್ಾಮಾಸ ಋರ್ತವಗಥಾಮತಪಾಗತಾನ್॥1,82.9॥ 
ಮಹಾನ್ದಿೀಂ ರಸವಹಾಂ ಸೃಷಾಟಾ ವಾಪಾಯದಿಕಂ ತಥಾ| 

ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಯಫಲಾದಿೀಂಶಾ ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತಂ ತಥಾಸೃಜತ್॥1,82.10॥ 
ಪಞ್ಾಕ್್ ರೀಶಂ ಗಯೀಕ್ಷ್ೀತರಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದೌ ಪರಭತಃ| 

ಧ್ರಮರ್ಾಗ್ೀಷ್ತ ಲ್ ೀಭಾತತು ಪರರ್ತಗೃಹಯ ಧ್ನಾದಿಕಮ್॥1,82.11॥ 
ಸ್ತಿತಾ ವಿಪಾರಸುದಾ ಶಪಾು ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಬಾರಹಮಣಾಸುತಃ| 

ಮಾ ಭ ತ್ರೈಪುರತಷೀ ವಿದಾಯ ಮಾ ಭ ತ್ರೈಪುರತಷ್ಂ ಧ್ನ್ಮ್॥1,82.12॥ 
ಯತಷಾಮಕಂ ಸಾಯದಾವರಿವಹಾ ನ್ದಿೀ ಪಾಷಾಣಪವಾತಃ| 

ಶಪ್ೈಸತು ಪಾರರ್ಥಾತ್ ೀ ಬರಹಾಮನ್ತಗರಹಂ ಕೃತವಾನ್ರಭತಃ॥1,82.13॥ 
ಲ್ ೀಕ್ಾಃ ಪುಣಾಯ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಹಿ ಶಾರದಿಧನ್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಗಾಃ| 

ಯತಷಾಮನ್ಯೀ ಪೂಜಯಿಷ್ಯನಿು ತ್ೈರಹಂ ಪೂಜಿತಃ ಸದಾ॥1,82.14॥ 
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ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಗರ್ಾಶಾರದ್ಧಂ ಗ್ ೀಗೃಹ್ೀ ಮರಣಂ ತಥಾ| 

ವಾಸಃ ಪುಂಸಾಂ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಮತಕುರ್ೀಷಾ ಚತತವಿಾಧ್ಾ॥1,82.15॥ 
ಸಮತದಾರಃ ಸರಿತಃ ಸವಾಾ ವಾಪೀಕ ಪಹರದಾಸುಥಾ| 

ಸಾನತತಕ್ಾಮಾ ಗರ್ಾರ್ತೀಥಾಂ ವಾಯಸ ರ್ಾಸ ರ್ಾನಿು ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,82.16॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯ ಸತರಾಪಾನ್ಂ ಸ್ುೀಯಂ ಗತವಾಙ್ಖುನಾಗಮಃ| 

ಪಾಪಂ ತತ್ಙ್ಖುಜಂ ಸವಾಂ ಗರ್ಾಶಾರದಾಧದಿವನ್ಶಯರ್ತ॥1,82.17॥ 
ಅಸಂಸೃತಾ ಮೃತಾ ಯ ಚ ಪಶತಚ್ ೀರಹತಾಶಾ ಯೀ| 

ಸಪಾದ್ಷಾಟ ಗರ್ಾಶಾರದಾಧನ್ತಮಕ್ಾುಃ ಸವಗಾಂ ವರಜನಿು ತ್ೀ॥1,82.18॥ 
ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ಯತಫಲಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ನ್ ತಚಾಕಯಂ ಮರ್ಾ ವಕತುಂ ವಷ್ಾಕ್್ ೀಟಶತ್ೈರಪ॥1,82.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ದ್ವಯಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥82-[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-83॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಕೀಕಟ್ೀಷ್ತ ಗರ್ಾ ಪುಣಾಯ ಪುಣಯಂ ರಾಜಗೃಹಂ ವನ್ಮ್| 

ವಿಷ್ಯಶಾಾರಣಃ ಪುಣ್ ಯೀ ನ್ದಿೀನಾಂ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನಾ॥1,83.1॥ 
ಮತಣಾಪೃಷ್ಠಂ ತತ ಪೂವಾಸ್ತಮನ್ಾಶ್ಾಮೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರ್ೀ| 

ಸಾಧ್ಾಕ್್ ರೀಶದ್ವಯಂ ಮಾನ್ಂ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,83.2॥ 
ಪಞ್ಾಕ್್ ರೀಶಂ ಗರ್ಾಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕ್್ ರೀಶಮೀಕಂ ಗರ್ಾಶ್ರಃ| 

ತತರ ಪಣಾಪರದಾನ್ೀನ್ ತೃಪುಭಾವರ್ತ ಶಾಶವರ್ತೀ॥1,83.3॥ 
ನ್ಗಾಜಜನಾದ್ಾನಾಚ್ೈವ ಕ ಪಾಚ್ ಾೀತುರಮಾನ್ಸಾತ್| 

ಏತದ್ುರ್ಾಶ್ರಃ ಪರೀಕುಂ ಫಲತುರ್ತೀಥಾಂ ತದ್ತಚಯತ್ೀ॥1,83.4॥ 
ತತರ ಪಣಾಪರದಾನ್ೀನ್ ಪತೄಣಾ ಪರಮಾ ಗರ್ತಃ| 

ಗರ್ಾಗಮನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.5॥ 
ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪತೃರ ಪ್ೀಣ ದ್ೀವದ್ೀವೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ| 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ಮತಚಯತ್ೀ ವ್ೈ ಋಣತರರ್ಾತ್॥1,83.6॥ 
ರಥಮಾಗಾಂ ಗಯರ್ತೀಥ್ೀಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ರತದ್ರಪದಾದಿಕ್್ೀ| 

ಕ್ಾಲ್ೀಶವರಂ ಚ ಕ್್ೀದಾರಂ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.7॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತಾಮಹಂ ದ್ೀವಂ ಸವಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಲ್ ೀಕಂ ತವನಾಮಯಂ ರ್ಾರ್ತ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಪರಪತಾಮಹಮ್॥1,83.8॥ 
ತಥಾ ಗದಾಧ್ರಂ ದ್ೀವಂ ಮಾಧ್ವಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್| 

ತಂ ಪರಣಮಯ ಪರಯತ್ನೀನ್ ನ್ ಭ ಯೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,83.9॥ 
ಮೌನಾದಿತಯಂ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ಕನ್ಕ್ಾಕಾಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಮೌನ್ೀನ್ ವಿಪರಷ್ೀಾ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.10॥ 
ಬರಹಾಮಣಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಪರತರತತಾಿಯ ಯಸತು ಪಶಯರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥1,83.11॥ 
ಸನಾಧಯಂ ಕೃತಾವ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಸವಾವ್ೀದ್ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ಚ್ೈವ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಯಜ್ಞಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,83.12॥ 
ಸರಸವರ್ತೀಂ ಚ ಸಾರ್ಾಹ್ನೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ದಾನ್ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ನ್ಗಸಿಮಿೀಶವರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.13॥ 
ಧ್ಮಾಾರಣಯಂ ಧ್ಮಾಮಿೀಶಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಯದ್ೃಣನಾಶನ್ಮ್| 

ದ್ೀವಂ ಗೃಧ್್ರೀಶವರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್್ ೀ ನ್ ಮತಚ್ಯೀತ ಬನ್ಧನಾತ್॥1,83.14॥ 
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ಧ್್ೀನ್ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್್ೀನ್ತವನ್ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್| 

ಪರಭಾಸ್ೀಶಂ ಪರಭಾಸ್ೀ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್॥1,83.15॥ 
ಕ್್ ೀಟೀಶವರಂ ಚಾಶವಮೀಧ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಯದ್ೃಣನಾಶನ್ಮ್| 

ಸವಗಾದಾವರ್ೀಶವರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಚಯತ್ೀ ಭವಬನ್ಧನಾತ್॥1,83.16॥ 
ರಾಮೀಶವರಂ ಗದಾಲ್ ೀಲಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವಗಾಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಬರಹ್ೋಶವರಂ ತಥಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಚಯತ್ೀ ಬರಹಮಹತಯರ್ಾ॥1,83.17॥ 
ಮತಣಾಪೃಷ್ಠೀ ಮಹಾಚಣಿಾೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ಾಮಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಫಲ್ಲುಾೀಶಂ ಫಲತುಚಣಿಾೀಂ ಚ ಗೌರಿೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಮಙ್ಖುಲಾಮ್॥1,83.18॥ 
ಗ್ ೀಮಕಂ ಗ್ ೀಪರ್ತಂ ದ್ೀವಂ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಕುರ್ೀಶಂ ಚ ಸ್ತದ್ಧೀಶಂ ಗರ್ಾದಿತಯಂ ಗಜಂ ತಥಾ॥1,83.19॥ 
ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯೀಶವರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಫಲತುರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀವಂ ಗದಾಧ್ರಮ್॥1,83.20॥ 
ಏತ್ೀನ್ ಕಂ ನ್ ಪರ್ಾಾಪುಂ ನ್ೄಣಾಂ ಸತಕೃತಕ್ಾರಿಣಾಮ್| 

ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪರರ್ಾನಿುೀಹ ಪುರತಷಾ ಏಕವಿಂಶರ್ತಃ॥1,83.21॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ರ್ಾನಿ ರ್ತೀಥಾಾನಿೀ ಯೀ ಸಮತದಾರಃ ಸರಾಂಸ್ತ ಚ| 

ಫಲತುರ್ತೀಥಾಂ ಗಮಿಷ್ಯನಿು ವಾರಮೀಕಂ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ॥1,83.22॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಚ ಗರ್ಾ ಪುಣಾಯ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಗರ್ಾಶ್ರಃ| 

ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ತಥಾ ಫಲತುರ್ತೀಥಾಂ ತನ್ತಮಖ್ಂ ಚ ಸತರಸಯ ಹಿ॥1,83.23॥ 
ಉದಿೀಚಿ ಕನ್ಕ್ಾನ್ದ್ ಯೀ ನಾಭರ್ತೀಥಾಂ ತತ ಮಧ್ಯತಃ| 

ಪುಣಯಂ ಬರಹಮಸದ್ಸ್ತುೀಥಾಂ ಸಾನನಾತಾ್ಯದ್್ರಹಮಲ್ ೀಕದ್ಮ್॥1,83.24॥ 
ಕ ಪ್ೀ ಪಣಾಾದಿಕಂ ಕೃತಾವ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀಮ್| 

ತಥಾಕ್ಷಯವಟ್ೀ ಶಾರದಿಧೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್॥1,83.25॥ 
ಹಂಸರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಸವಾಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಕ್್ ೀಟರ್ತೀಥ ಗರ್ಾಲ್ ೀಲ್ೀ ವ್ೈತರಣಾಯಂ ಚ ಗ್ ೀಮಕ್್ೀ॥1,83.26॥ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀಚಾಾರದಿಧೀ ಪುರತಷಾನ್ೀಕವಿಂಶರ್ತಮ್| 

ಬರಹಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ರಾಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ಆಗ್ನೀಯೀ ಸ್ ೀಮರ್ತೀಥಾಕ್್ೀ॥1,83.27॥ 
ಶಾರದಿಧೀ ರಾಮಹರದ್ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪತೃಕತಲಂ ನ್ಯೀತ್| 

ಉತುರ್ೀ ಮಾನ್ಸ್ೀ ಶಾರದಿಧೀ ನ್ ಭ ಯೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,83.28॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮಾನ್ಸ್ೀ ಶಾರದಿಧೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪತೄನ್ನಯೀತ್| 

ಸವಗದಾವರ್ೀ ನ್ರಃ ಶಾರದಿಧೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್| 
ಭೀಷ್ಮತಪಾಣಕೃತುಸಯ ಕ ಟ್ೀ ತಾರಯತ್ೀ ಪತೄನ್| 

ಗೃಧ್್ರೀಶವರ್ೀ ತಥಾ ಶಾರದಿಧೀ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.29॥ 
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ಶಾರದಿಧೀ ಚ ಧ್್ೀನ್ತಕ್ಾರಣ್ಯೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪತೄನ್ನಯೀತ್| 

ರ್ತಲಧ್್ೀನ್ತಪರದ್ಃ ಸಾನತಾವ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್್ೀನ್ತಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,83.30॥ 
ಐನ್ದರೀ ವಾ ನ್ರರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚ ವಾಸವ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೀ ತಥಾ| 

ಮಹಾನ್ದಾಯಂ ಕೃತಶಾರದ್ ಧೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್॥1,83.31॥ 
ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸಾರಸವತ್ೀ ತಥಾ| 

ಸಾನನ್ಸ ನಾಧಯತಪಾಣಕೃಚಾಾರದಿಧೀ ಚ್ೈಕ್್ ೀತುರಂ ಶತಮ್॥1,83.32॥ 
ಪತೄಣಾಂ ತತ ಕತಲಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಬರಹಮಯೀನಿಂ ವಿನಿಗಾಚ್ಾೀತರಯತಃ ಪತೃಮಾನ್ಸಃ॥1,83.33॥ 
ತಪಾಯಿತಾವ ಪತೄನ್ದೀವಾನ್ನ ವಿಶ್ೀದ್ ಯೀನಿಸಙ್ಖೆಟ್ೀ| 

ತಪಾಣ್ೀ ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ರ್ಾಾ ಪತೄಣಾಂ ತೃಪುರಕ್ಷರ್ಾ॥1,83.34॥ 
ಧ್ಮಾಾರಣ್ಯೀ ಮತಙ್ಖುಸಯ ವಾಪಾಯಂ ಶಾರದಾಧದಿದವಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಧ್ಮಾಯ ಪ್ೀ ಚ ಕ ಪ್ೀ ತ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.35॥ 
ಪರಮಾಣಂ ದ್ೀವತಾಃ ಸನ್ತು ಲ್ ೀಕಪಾಲಾಶಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ| 

ಮರ್ಾಗತಯ ಮತಙ ು್ೀಽಸ್ತಮನಿಾತೄಣಾಂ ನಿಷ್ೃರ್ತಃ ಕೃತಾ॥1,83.36॥ 
ರಾಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ರಾಃ ಸಾನತಾವ ಶಾರದ್ಧಂ ಕೃತಾವ ಪರಭಾಸಕ್್ೀ| 

ಶ್ಲಾರ್ಾಂ ಪ್ರೀತಭಾವಾತತ್ಯಮತಾಕ್ಾುಃ ಪತೃಗಣಾಃ ಕಲ॥1,83.37॥ 
ಶಾರದ್ಧಕೃಚಾ ಸವಪುಷಾಟರ್ಾಂ ರ್ತರಃ ಸಫುಕತಂಲಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಶಾರದ್ಧಕೃನ್ತಮಣಾಪೃಷಾಠದೌ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್॥1,83.38॥ 
ಗರ್ಾರ್ಾಂ ನ್ ಹಿ ತತಾಿನ್ಂ ಯತರ ರ್ತೀಥಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಪಞ್ಾಕ್್ ರೀಶ್ೀ ಗರ್ಾಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಯತರ ತತರ ತತ ಪಣಾದ್ಃ॥1,83.39॥ 
ಅಕ್ಷಯಂ ಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್| 

ಜನಾದ್ಾನ್ಸಯ ಹಸ್ುೀ ತತ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಯತ್ಾಕಂ ನ್ರಃ॥1,83.40॥ 
ಏಷ್ ಪಣ್ಾೀ ಮರ್ಾ ದ್ತುಸುವ ಹಸ್ುೀ ಜನಾದ್ಾನ್ !| 

ಪರಲ್ ೀಕಂ ಗತ್ೀ ರ್ೀಕ್ಷಮಕ್ಷಯಯಮತಪರ್ತಷ್ಠತಾಮ್॥1,83.41॥ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪನೀರ್ತ ಪತೃಭಃ ಸಹ ನಿಶ್ಾತಮ್| 

ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಧ್ಮಾಪೃಷ್ಠೀ ಚ ಸರಸ್ತ ಬರಹಮಣಸುಥಾ॥1,83.42॥ 
ಗರ್ಾಶ್ೀಷ್ೀಾಽಕ್ಷಯವಟ್ೀ ಪತೄಣಾಂ ದ್ತುಮಕ್ಷಯಮ್| 

ಧ್ಮಾಾರಣಯಂ ಧ್ಮಾಪೃಷ್ಠಂ ಧ್್ೀನ್ತಕ್ಾರಣಯಮೀವ ಚ॥1,83.43॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಾೈತಾನಿ ಪತೄಂಶಾಾಯಾವಂಶಾಯನಿವಂಶರ್ತಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಬರಹಾಮರಣಯಂ ಮಹಾನ್ದಾಯಃ ಪಶ್ಾರ್ೀ ಭಾಗ ಉಚಯತ್ೀ॥1,83.44॥ 
ಪೂವೀಾ ಬರಹಮಸದ್ ೀ ಭಾಗ್ ೀ ನಾಗಾದಿರಭಾರತಾಶರಮಃ| 

ಭರತಸಾಯಶರಮೀ ಶಾರದಿಧೀ ಮತಙ್ಖುಸಯ ಪದ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,83.45॥ 
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ಗರ್ಾಶ್ೀಷಾಾದ್ದಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ಮಹಾನ್ದಾಯಶಾ ಪಶ್ಾಮೀ| 

ತತ್್ೃತಂ ಚಮಾಕವನ್ಂ ತತರ ಪಾಣತಾಶ್ಲಾಸ್ತು ಹಿ॥1,83.46॥ 
ಶಾರದಿಧೀ ತತರ ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ನಿಶ್ಾರಾರ್ಾಶಾ ಮಣಾಲ್ೀ| 

ಮಹಾಹರದ್ೀ ಚ ಕ್ೌಶ್ಕ್ಾಯಮಕ್ಷಯಂ ಫಲಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,83.47॥ 
ವ್ೈತರಣಾಯ ಶ್್ ಾೀತುರತಸೃರ್ತೀರ್ಾಖ್ ಯೀ ಜಲಾಶಯಃ| 

ಪದಾನಿ ತತರ ಕ್ೌರಞ್ಾಸಯ ಶಾರದಿಧೀ ಸವಗಾಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್॥1,83.48॥ 
ಕ್ೌರಞ್ಾಪಾದಾದ್ತತುರತ್ ೀ ನಿಶ್ಾರಾಖ್ ಯೀ ಜಲಾಶಯಃ| 

ಸಕೃದ್ಯತಾರಭಗಮನ್ಂ ಸಕೃರ್ತಾಂಣಾಪರಪಾತನ್ಮ್॥1,83.49॥ 
ದ್ತಲಾಭಂ ಕಂ ಪುನ್ನಿಾತಯಮಸ್ತಮನ್ನೀವ ವಯವಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ಮಹಾನ್ದಾಯಮತಪಸಾೃಶಯ ತಪಾಯೀರ್ತಾತೃದ್ೀವತಾಃ॥1,83.50॥ 
ಅಕ್ಷರ್ಾನಾರಪುನರ್ಾಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್ತೆಲಂ ಚಾಪ ಸಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಠಯತ್ೀ ಸನಾಧಯ ಕೃತಾ ಸಾಯದಾದಾದ್ಶಾಬದಕೀ॥1,83.51॥ 
ಶತಕಿಕೃಷಾಣವುಭೌ ಪಕ್ಷೌ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಯೀ ವಸ್ೀನ್ನರಃ ಪುನಾತಾಯಸಪುಮಂ 

ಚ್ೈವ ಕತಲಂ ನಾಸಯತರ ಸಂಶಯಃ॥1,83.52॥ 
ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಮತಣಾಡಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಅರವಿನ್ದಂ ಚ ಪವಾತಮ್| 

ತೃರ್ತೀಯಂ ಕ್್ೈಞ್ಾಪಾದ್ಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥1,83.53॥ 
ಮಕರ್ೀ ವತಾಮಾನ್ೀ ಚ ಗರಹಣ್ೀ ಚನ್ದರಸ ಯಾಯೀಃ| 

ದ್ತಲಾಭಂ ರ್ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪಣಾಪಾತನ್ಮ್॥1,83.54॥ 
ಮಹಾಹರದ್ೀ ಚ ಕ್ೌಶ್ಕ್ಾಯಂ ಮ ಲಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಗತಹಾರ್ಾಂ ಗೃಧ್ರಕ ಟ್ಸಯ ಶಾರದ್ಧಂ ದ್ತುಂ (ಸಪು) ಮಹಾಫಲಮ್॥1,83.55॥ 
ಯತರ ಮಾಹ್ೀಶವರಿೀ ಧ್ಾರಾ ಶಾರದಿಧೀ ತತಾರನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪುಣಾಯಂ ವಿಶಾಲಾಮಾಸಾದ್ಯ ನ್ದಿೀಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯ ವಿಶತರತಾಮ್॥1,83.56॥ 
ಅಗಿನಷ್ ಟೀಮಮವಾಪನೀರ್ತ ಶಾರದಿಧೀ ಪಾರರ್ಾದಿದವಂ ನ್ರಃ| 

ಶಾರದಿಧೀ ಮಾಸಪದ್ೀ ಸಾನತಾವ ವಾಜಪ್ೀಯಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,83.57॥ 
ರವಿಪಾದ್ೀ ಪಣಾದಾನಾತಾರ್ತತ್ ೀದಾಧರಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಗರ್ಾಸ್ ಿೀ ಯೀ ದ್ದಾತಯನ್ನಂ ಪತರಸ್ುೀನ್ ಪುರ್ತರಣಃ॥1,83.58॥ 
ಕ್ಾಙ್ಖಷನ್ುೀ ಪತರಃ ಪುತಾರನ್ನರಕ್ಾದ್ಭಯಭೀರವಃ| 

ಗರ್ಾಂ ರ್ಾಸಯರ್ತ ಯಃ ಕಶ್ಾತ್ ್ೀಽಸಾಮನ್್ನ್ುರಯಿಷ್ಯರ್ತ॥1,83.59॥ 
ಗರ್ಾಪಾರಪುಂ ಸತತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪತೄಣಾಮತತ್ವೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಭಾದಯಮಪ ಜಲಂ ಸಾೃಷಾಟಾ ಅಸಮಭಯಂ ಕಲ ದಾಸಯರ್ತ॥1,83.60॥ 
ಆತಮಜ್ ೀ ವಾ ತಥಾನ್ ಯೀ ವಾ ಗರ್ಾಕ ಪ್ೀ ಯದಾ ತದಾ| 

ಯನಾನಮಾನ ಪಾತಯೀರ್ತಾಣಾಂ ತಂ ನ್ಯೀದ್್ರಹಮ ಶಾಶವತಮ್॥1,83.61॥ 
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ಪುಣಾರಿೀಕಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪುನರ್ಾತ್ ೆೀಟರ್ತೀಥಾಗಃ| 

ರ್ಾ ಸಾ ವ್ೈತರಣಿೀ ನಾಮ ರ್ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಶತರತಾ॥1,83.62॥ 
ಸಾವರ್ತೀಣಾಾ ಗರ್ಾಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಪತೄಣಾಂ ತಾರಣಾಯ ಹಿ| 

ಶಾರದ್ಧದ್ಃ ಪಣಾದ್ಸುತರ ಗ್ ೀಪರದಾನ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತಯಃ॥1,83.63॥ 
ಏಕವಿಂಶರ್ತವಂಶಾಯನ್್ ತಾರಯೀನಾನತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಯದಿ ಪುತ್ ರೀ ಗರ್ಾಂ ಗಚ್ಾೀತೆದಾಚಿತಾೆಲಪಯಾಯೀ॥1,83.64॥ 
ತಾನ್ೀವ ಭ್ ೀಜಯೀದಿವಪಾರನ್್ರಹಮಣಾ ಯೀ ಪರಕಲ್ಲಾತಾಃ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಬರಹಮಸದ್ಃ ಸಾಿನ್ಂ ಸ್ ೀಮಪಾನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,83.65॥ 
ಬರಹಮಪರಕಲ್ಲಾತಂ ಸಾನಿ್ಂ ವಿಪಾರ ಬರಹಮಪರಕಲಾಪತಾಃ| 

ಪೂಜಿತ್ೈಃ ಪೂಜಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪತೃಭಃ ಸಹ ದ್ೀವತಾಃ॥1,83.66॥ 
ತಪಾಯೀತತು ಗರ್ಾವಿಪಾರನ್ಿವಯಕವ್ಯೈವಿಾಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಸಾಿನ್ಂ ದ್ೀಹಪರಿತಾಯಗ್ೀ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ತತ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,83.67॥ 
ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಗರ್ಾಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಹಯನ್ತತುಮೀ| 

ಅಗಿನಷ್ ಟೀಮಶತಂ ಪುಣಯಂ ಲಭತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,83.68॥ 
ಆತಮನ್ ೀಽಪ ಮಹಾಬತದಿಧಗಾರ್ಾರ್ಾಂ ತತ ರ್ತಲ್ೈವಿಾನಾ| 

ಪಣಾನಿವಾಾಪಣಂ ಕತರ್ಾಾದ್ನ್ಯೀಷಾಮಪ ಮಾನ್ವಃ॥1,83.69॥ 
ರ್ಾವನ್ ುೀ ಜ್ಞಾತಯಃ ಪತಾರಯ ಬಾನ್ಧವಾಃ ಸತಹೃದ್ಸುಥಾ| 

ತ್ೀಭ್ ಯೀ ವಾಯಸಗರ್ಾಭ ಮೌ ಪಣ್ ಾೀ ದ್ೀಯೀ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥1,83.70॥ 
ರಾಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಗ್ ೀಶತಸಾಯಪುನರ್ಾತಫಲಮ್| 

ಮತಙ್ಖುವಾಪಾಯಂ ಸಾನತಾವ ಚ ಗ್ ೀಸಹಸರಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,83.71॥ 
ನಿಶ್ಾರಾಸಙ್ಖುಮೀ ಸಾನತಾವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ಯೀರ್ತಾತೄನ್| 

ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಯಶರಮೀ ಸಾನತಾವ ವಾಜಪ್ೀಯಂ ಚ ವಿನ್ದರ್ತ॥1,83.72॥ 
ಮಹಾಕ್ೌಶಾಯಂ ಸಮಾವಾಸಾದ್ಶವಮೀಧ್ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಪತಾಮಹಸಯ ಸರಸಃ ಪರಸೃತಾ ಲ್ ೀಕಪಾವನಿೀ॥1,83.73॥ 
ಸಮಿೀಪ್ೀ ತವಗಿನಧ್ಾರ್ೀರ್ತ ವಿಶತರತಾ ಕಪಲಾ ಹಿ ಸಾ| 

ಅಗಿನಷ್ ಟೀಮಫಲಂ ಶಾರದಿಧೀ ಸಾನತಾವತರ ಕೃತಕೃತಯತಾ॥1,83.74॥ 
ಶಾರದಿಧೀ ಕತಮಾರಧ್ಾರಾರ್ಾಮಶವಮೀಧ್ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಕತಮಾರಮಭಗಮಾಯಥ ನ್ತಾವ ಮತಕುಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,83.75॥ 
ಸ್ ೀಮಕತಣ್ಾೀ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಸ್ ೀಮಲ್ ೀಕಂ ಚ ಗಚಾರ್ತ| 

ಸಂವತಾಸಯ ನ್ರ್ ೀ ವಾಪಾಯಂ ಸತಭಗಃ ಸಾಯತತು ಪಣಾದ್ಃ॥1,83.76॥ 
ಧ್ೌತಪಾಪೀ ನ್ರ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಪ್ರೀತಕತಣ್ಾೀ ಚ ಪಣಾದ್ಃ| 

ದ್ೀವನ್ದಾಯಂ ಲ್ೀಲ್ಲಹಾನ್ೀ ಮಥನ್ೀ ಜಾನ್ತಗತಾಕ್್ೀ॥1,83.77॥ 
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ಏವಮಾದಿಷ್ತ ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ಪಣಾದ್ಸಾುರಯೀರ್ತಾತೄನ್| 

ನ್ತಾವ ದ್ೀವಾನ್ವಸ್ತಷ್ಠೀಶಪರಭೃರ್ತೀನ್ೃಣಸಙ್ಖಷಯಮ್॥1,83.78॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ತರಯಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥83-[78]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-84॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಉದ್ಯತಸತು ಗರ್ಾಂ ಗನ್ತುಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಕೃತಾವ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ| 

ವಿಧ್ಾಯ ಕ್ಾಪಾಟೀವಿಷ್ಂ ಗಾರಮಸಾಯಪ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,84.1॥ 
ತತ್ ೀ ಗಾರಮಾನ್ುರಂ ಗತಾವ ಶಾರದ್ಧಶ್ೀಷ್ಸಯ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಕೃತಾವ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಗಚ್ಾೀತರರ್ತಗರಹವಿವಜಿಾತಃ॥1,84.2॥ 
ಗೃಹಾಚಾಲ್ಲತಮಾತರಸಯ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಗಮನ್ಂ ಪರರ್ತ| 

ಸವಗಾಾರ್ ೀಹಣಸ್ ೀಪಾನ್ಂ ಪತೄಣಾಂ ತತ ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥1,84.3॥ 
ಮತಣಾನ್ಂ ಚ್ ೀಪವಾಸಶಾ ಸವಾರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ವಯಂ ವಿಧಿಃ| 

ವಜಾಯಿತಾವ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ವಿಶಾಲಾಂ ವಿರಜಾಂ ಗರ್ಾಮ್॥1,84.4॥ 
ದಿವಾ ಚ ಸವಾದಾ ರಾತೌರ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಶಾರದ್ಧಕೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ವಾರಾಣಸಾಯಂ ಕೃತಂ ಶಾರದ್ಧಂ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಶ್್ ೀಣನ್ದ್ೀ ತಥಾ॥1,84.5॥ 
ಪುನ್ಃ ಪುನಾಮಹಾನ್ದಾಯಂ ಶಾರದಿಧೀ ಸವಗಾಂ ಪತೄನ್ನಯೀತ್| 

ಉತುರಂ ಮಾನ್ಸಂ ಗತಾವ ಸ್ತದಿಧಂ ಪಾರಪನೀತಯನ್ತತುಮಾಮ್॥1,84.6॥ 
ತಸ್ತಮನಿನವತಾಯೀಚಾಾರದ್ಧಂ ಸಾನನ್ಂ ಚ್ೈವ ನಿವತಾಯೀತ್| 

ಕ್ಾಮಾನ್್ ಲಭತ್ೀ ದಿವಾಯನ್ ೋಕ್ಷ್ ೀಪಾಯಂ ಚ ಸವಾಶಃ॥1,84.7॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಮಾನ್ಸಂ ಗತಾವ ಮೌನಿೀ ಪಣಾಾದಿ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಋಣತರರ್ಾಪಾಕರಣಂ ಲಭ್ೀದ್ದಕ್ಷಿಣಮಾನ್ಸ್ೀ॥1,84.8॥ 
ಸ್ತದಾಧನಾಂ ಪರೀರ್ತಜನ್ನ್ೈಃ ಪಾಪಾನಾಂ ಚ ಭಯಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಲ್ೀಲ್ಲಹಾನ್ೈಮಾಹಾಘ ೀರ್ೈರಕ್ಷತ್ೈಃ ಪನ್ನಗ್ ೀತುಮೈಃ॥1,84.9॥ 
ನಾಮಾನ ಕನ್ಖ್ಲಂ ರ್ತೀಥಾಂ ರ್ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಶತರತಮ್| 

ಉದಿೀಚಾಯಂ ಮತಣಾಪೃಷ್ಠಸಯ ದ್ೀವಷಾಗಣಸ್ೀವಿತಮ್॥1,84.10॥ 
ತತರ ಸಾನತಾವ ದಿವಂ ರ್ಾರ್ತ ಶಾರದ್ಧಂ ದ್ತುಮಥಾಕ್ಷಯಮ್| 

ಸ ಯಾಂ ನ್ತಾವ ರ್ತವದ್ಂ ಕತರ್ಾಾತೃತಪಣಾಾದಿಸರ್ತ ರೆಯಃ॥1,84.11॥ 
ಕವಯವಾಹಸುಥಾ ಸ್ ೀರ್ೀ ಯಮಶ್ೈವಾಯಾಮಾ ತಥಾ| 

ಅಗಿನಷಾವತಾು ಬಹಿಾಷ್ದ್ಃ ಸ್ ೀಮಪಾಃ ಪದ್ೃದ್ೀವತಾಃ॥1,84.12॥ 
ಆಗಚಾನ್ತು ಮಹಾಭಾಗಾ ಯತಷ್ಮಾಭೀ ರಕ್ಷಿತಾಸ್ತುಾಹ| 

ಮದಿೀರ್ಾಃ ಪತರ್ ೀ ಯೀ ಚ ಕತಲ್ೀ ಜಾತಾಃ ಸನಾಭಯಃ॥1,84.13॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಪಣಾಪರದಾನಾಥಾಮಾಗತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಗರ್ಾಮಿಮಾಮ್| 

ಕೃತಪಣಾಃ ಫಲತುರ್ತೀಥ್ೀಾ ಪಶ್ಯೈದ್ದೀವಂ ಪತಾಮಹಮ್॥1,84.14॥ 
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ಗದಾಧ್ರಂ ತತಃ ಪಶ್ಯೀರ್ತಾತೄಣಾಮನ್ೃಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಫಲತುರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀವಂ ಗದಾಧ್ರಮ್॥1,84.15॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ತಾರಯೀತ್ದ್ ಯೀ ದ್ಶ ಪೂವಾಾನ್ದಶಾಪರಾನ್| 

ಪರಥಮೀಹಿನವಿಧಿಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ದಿವರ್ತೀಯದಿವಸ್ೀ ವರಜ್ೀತ್॥1,84.16॥ 
ಧ್ಮಾಾರಣಯಂ ಮತಙ್ಖುಸಯ ವಾಪಾಯಂ ಪಣಾಾದಿಕೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಧ್ಮಾಾರಣಯಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ವಾಜಪ್ೀಯಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,84.17॥ 
ರಾಜಸ ರ್ಾಶವಮೀಧ್ಾಭಾಯಂ ಫಲಂ ಸಾಯದ್್ರಹಮರ್ತೀಥಾಕ್್ೀ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಪಣ್ ಾೀದ್ಕಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವ್ೈ ಕ ಪಯ ಪಯೀಃ॥1,84.18॥ 
ಕ ಪೀದ್ಕ್್ೀನ್ ತತಾೆಯಾಂ ಪತೄಣಾಂ ದ್ತುಮಕ್ಷಯಮ್| 

ತೃರ್ತೀಯೀಽಬಹಿನ ಬರಹಮಸದ್ ೀ ಗತಾವ ಸಾನತಾವಥ ತಪಾಣಮ್॥1,84.19॥ 
ಕೃತಾವ ಶಾರದಾಧದಿಕಂ ಪಣಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವ್ೈ ಯ ಪಕ ಪಯೀಃ| 

ಗ್ ೀಪರಚಾರಸಮಿೀಪಸಾಿ ಆಬರಹಮ ಬರಹಮಕಲ್ಲಾತಾಃ॥1,84.20॥ 
ತ್ೀಷಾ ಸ್ೀವನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಪತರ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಗಾಮಿನ್ಃ| 

ಯ ಪಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ವಾಜಪ್ೀಯಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,84.21॥ 
ಫಲತುರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚತತಥ್ೀಾಽಹಿನಿ ಸಾನತಾವ ದ್ೀವಾದಿತಪಾಣಮ್| 

ಕೃತಾವ ಶಾರದ್ಧಙ್ಖುರ್ಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ಕತರ್ಾಾದ್ತರದ್ರಪದಾದಿಷ್ತ॥1,84.22॥ 
ಪಣಾಡಾನ್ದೀಹಿಮತಖ್ೀ ವಾಯಸ್ೀ ಪಞ್ಜಾಗೌನ ಚ ಪದ್ತರಯೀ| 

ಸ ಯೀಾನ್ತದಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯೀಷ್ತ ಕೃತಂ ಶಾರದ್ಧಂ ತಥಾಕ್ಷಯಮ್॥1,84.23॥ 
ಶಾರದ್ಧಂ ತತ ನ್ವದ್ೀವತಯಂ ಕತರ್ಾಾದಾದಾದ್ಶದ್ೈವತಮ್| 

ಅನ್ವಷ್ಟಕ್ಾಸತ ವೃದೌಧ ಚ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಮೃತವಾಸರ್ೀ॥1,84.24॥ 
ಅತರ ಮಾತತಃ ಪೃಥಕ್ಷಾರದ್ಧಮನ್ಯತರ ಪರ್ತನಾ ಸಹ| 

ಸಾನತಾವ ದ್ಶಾಶವಮೀಧ್್ೀ ತತ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀವಂ ಪತಾಮಹಮ್॥1,84.25॥ 
ರತದ್ರಪಾದ್ಂ ನ್ರಃ ಸಾೃಷಾಟಾ ನ್ ಚ್ೀಹಾವತಾತ್ೀ ಪುನ್ಃ| 

ರ್ತರವಿಾತುಪೂಣಾಾಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ದ್ತಾುಾ ಯತಫಲಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,84.26॥ 
ಸ ತತಫಲಮವಾಪನೀರ್ತ ಕೃತಾವ ಶಾರದ್ಧಂ ಗರ್ಾಶ್ರ್ೀ| 

ಶಮಿೀಪತರಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಯದ್ುರ್ಾಶ್ರ್ೀ॥1,84.27॥ 
ಪತರ್ ೀ ರ್ಾನಿು ದ್ೀವತವಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಮತಣಾಪೃಷ್ಟೀ ಪದ್ಂ ನ್ಯಸುಂ ಮಹಾದ್ೀವ್ೀನ್ ಧಿೀಮತಾ॥1,84.28॥ 
ಅಲ್ಾೀನ್ ತಪಸಾ ತತರ ಮಹಾಪುಣಯಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಗರ್ಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ತತ ಯಃ ಪಣಾಾನಾನಮಾನ ಯೀಷಾಂ ತತ ನಿವಾಪ್ೀತ್॥1,84.29॥ 
ನ್ರಕಸಾಿ ದಿವಂ ರ್ಾನಿು ಸವಗಾಸಾಿ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪುನಯತಃ| 

ಪಞ್ಾಮೀಽಹಿನ ಗನಾದಲ್ ೀಲ್ೀ ಸಾನತಾವ ವಟ್ತಲ್ೀ ತತಃ॥1,84.30॥ 
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ಪಣಾಾನ್ದದಾಯರ್ತಾತೄಣಾಂ ಚ ಸಕಲಂ ತಾರಯೀತತೆಲಮ್| 

ವಟ್ಮ ಲಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಶಾಕ್್ೀನ್ ೀಷ್ ಣೀದ್ಕ್್ೀನ್ ವಾ॥1,84.31॥ 
ಏಕಸ್ತಮನ್ ಭೀಜಿತ್ೀ ವಿಪರ ಕ್್ ೀಟಭಾವರ್ತ ಭ್ ೀಜಿತಾಃ| 

ಕೃತ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀಽಕ್ಷಯವಟ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಪರಪತಾಮಹಮ್॥1,84.32॥ 
ಅಕ್ಷರ್ಾಲಿಮಭತ್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತೆಲಾನಾಮತದ್ಧರ್ೀಚಾತಮ್| 

ಏಷ್ಟವಾಯ ಬಹವಃ ಪುತಾರ ಯದ್ಯೀಕ್್ ೀಽಪ ಗರ್ಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,84.33॥ 
ಯಜ್ೀತ ವಾಶವಮೀಧ್್ೀನ್ ನಿೀಲಂ ವಾ ವೃಷ್ಮತತ್ೃಜ್ೀತ್| 

ಪ್ರೀತಃ ಕಶ್ಾತ್ಮತದಿದಶಯ ವಣಿಜಂ ಕಞ ಾ್ದ್ಬರವಿೀತ್॥1,84.34॥ 
ಮಮ ನಾಮಾನ ಗರ್ಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ಪಣಾನಿವಾಪಣಂ ಕತರತ| 

ಪ್ರೀತಭಾವಾದಿವಮತಕುಃ ಸಾಯಂಸವಗಾದ್ ೀ ದಾತತರ್ೀವ ಚ॥1,84.35॥ 
ಶತರತಾವ ವಣಿಗುರ್ಾಶ್ೀಷ್ಾ ಪ್ರೀತರಾಜಾಯ ಪಣಾಕಮ್| 

ಪರದ್ದಾವನ್ತಜ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಸವಪತೃಭಯಸುತ್ ೀ ದ್ದೌ॥1,84.36॥ 
ಸವ್ೀಾ ಮತಕ್ಾು ವಿಶಾಲ್ ೀಽಪ ಸಪುತ್ ರೀಽಭತಚಾ ಪಣಾದ್ಃ| 

ವಿಶಾಲಾರ್ಾಂ ವಿಶಾಲ್ ೀಽಭ ದಾರಜಪುತ್ ರೀಬರವಿೀದಿದಾಜಾನ್॥1,84.37॥ 
ಕಥಂ ಪುತಾರದ್ಯಃ ಸತಯಮೀಾ ವಿಪಾರಶ್್ ಾೀತತವಿಾಶಾಲಕಮ್| 

ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ತವ ಸವಾಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,84.38॥ 
ವಿಶಾಲ್ ೀಽಥ ಗರ್ಾಶ್ೀಷ್ಾ ಪಣಾದ್ ೀಽಭ ಚಾ ಪುತರವಾನ್| 

ದ್ೃಷಾಟಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸ್ತತಂ ರಕುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುರತಷ್ಮಬರವಿೀತ್॥1,84.39॥ 
ಕ್್ೀ ಯ ಯಂ ತ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈವ್ೈಕಃ ಸ್ತತಃ ಪರೀಚ್ೀ ವಿಶಾಲಕಮ್| 

ಅಹಂ ಸ್ತತಸ್ುೀ ಜನ್ಕ ಇನ್ದರಲ್ ೀಕಂ ಗತಃ ಶಭಮ್॥1,84.40॥ 
ಮಮ ಪುತರ ಪತಾ ರಕ್್ ುೀ ಬರಹಮಹಾ ಪಾಪಕೃತಾರಮ್| 

ಅಯಂ ಪತಾಮಹಃ ಕೃಷ್ಣ ಋಷ್ಯೀಽನ್ೀನ್ ಘಾರ್ತತಾಃ॥1,84.41॥ 
ಅವಿೀಚಿಂ ನ್ರಕಂ ಪಾರಪೌು ಮತಕ್ೌು ಜಾತೌ ಚ ಪಣಾದ್| 

ಮತಕುೀಕೃತಾಸುತಃ ಸವ್ೀಾ ವರಜಾಮಃ ಸವಗಾಮತತುಮಮ್॥1,84.42॥ 
ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ವಿಶಾಲ್ ೀಽಪ ರಾಜಯಂ ಕೃತಾವ ದಿವಂ ಯರ್ೌ| 

ಯೀಽಸಮತತೆಲ್ೀ ತತ ಪತರ್ ೀ ಲತಪುಪಣ್ ಾೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥1,84.43॥ 
ಯೀ ಚಾಪಯಕೃತಚ ಡಾಸತು ಯೀ ಚ ಗಭಾಾದಿವನಿಃಸೃತಾಃ| 

ಯೀಷಾಂ ದಾಹ್ ೀ ನ್ ಕರರ್ಾಚ ಯೀಽಗಿನದ್ಗಾಧಸುಥಾಪರ್ೀ॥1,84.44॥ 
ಭ ಮೌ ದ್ತ್ುೀನ್ ತೃಪಯನ್ತು ತೃಪಾು ರ್ಾನ್ತು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಪತಾ ಪತಾಮಹಶ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಪರಪತಾಮಹಃ॥1,84.45॥ 
ಮಾತಾ ಪತಾಮಹಿೀ ಚ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಪರಪತಾಮಹಿೀ| 

ತಥಾ ಮಾತಾಮಹಶ್ೈವ ಪರಮಾತಾಮಹ ಏವ ಚ॥1,84.46॥ 
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ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹಶಾ ತಥಾ ಮಾತಾಮಹಿೀ ಪರಮ್| 

ಪರಮಾತಾಮಹಿೀ ತಥಾ ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹಿೀರ್ತ ವ್ೈ॥1,84.47॥ 

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಚ್ೈವ ಪಣ್ ಾೀಽಯಮಕ್ಷಯಯಮತಪರ್ತಷ್ಠತಾಮ್॥1,84.48॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಚತತರಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥84-[48]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-85॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಸಾನತಾವ ಪ್ರೀತಶ್ಲಾದೌ ತತ ವರತಣಾಸಾಿಮೃತ್ೀನ್ ಚ| 

ಪಣಾಂ ದ್ದಾಯದಿಮೈಮಾನ್ರೈರಾವಾಹಯ ಚ ಪತೄನ್ಾರಾನ್॥1,85.1॥ 
ಅಸಮತತೆಲ್ೀ ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ಗರ್ತಯೀಾಷಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಆವಾಹಯಿಷ್ಯೀತಾನ್್ವಾಾನ್ದಭಾಪೃಷ್ಠೀ ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥1,85.2॥ 
ಪತವಂಶ್ೀ ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ಮಾತೃವಂಶ್ೀ ಚ ಯೀ ಮೃತಾಃ| 

ತಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯೀ ಇಮಂ ಪಣ್ಾೀ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.3॥ 
ಮಾತಾಮಹಕತಲ್ೀ ಯೀ ಚ ಗರ್ತಯೀಾಷಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮಂ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.4॥ 
ಅಜಾತದ್ನಾು ಯೀ ಕ್್ೀಚಿದ್ಯೀ ಚ ಗಭ್ೀಾ ಪರಪೀಡಿತಾಃ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.5॥ 
ಬನ್ತಧವಗಾಾಶಾ ಯೀ ಕ್್ೀಚಿನಾನಮಗ್ ೀತರವಿವಜಿಾತಾಃ| 

ಸವಗ್ ೀತ್ರೀ ಪರಗ್ ೀತ್ರೀ ವಾ ಗರ್ತಯೀಾಷಾಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.6॥ 
ಉದ್್ನ್ಧನ್ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ವಿಷ್ಶಸರಹತಾಶಾ ಯೀ| 

ಆತ್ ೋಪಘಾರ್ತನ್ ೀ ಯೀ ಚ ತ್ೀಭಯಃ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.7॥ 
ಅಗಿನದಾಹ್ೀ ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ಸ್ತಂಹವಾಯಘರಹತಾಶಾಯೀ| 

ದ್ಂಷಾಭಃ ಶೃಙ ು್ಭವಾಾಪ ತ್ೀಷಾಂ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.8॥ 
ಅಗಿನದ್ಗಾಧಶಾ ಯೀ ಕ್್ೀಚಿನಾನಗಿನದ್ಗಾಧಸುಥಾಪರ್ೀ| 

ವಿದ್ತಯಚೌಾರಹತಾ ಯೀ ಚ ತ್ೀಭಯಃ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.9॥ 
ರೌರವ್ೀ ಚಾನ್ಧತಾಮಿಸ್ರೀ ಕ್ಾಲಸ ತ್ರೀ ಚ ಯೀ ಗತಾಃ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮಂ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.10॥ 
ಅಸ್ತಪತರವನ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಕಮಿಭೀಪಾಕ್್ೀ ಚ ಯೀ ಗತಾಃ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಂ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.11॥ 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ರ್ಾತನಾ ಸಾಿನಾಂ ಪ್ರೀತಲ್ ೀಕನಿವಾಸ್ತನಾಮ್| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.12॥ 
ಪುಶತಯೀನಿಂ ಗತಾ ಯೀ ಚ ಪಕ್ಷಿಕೀಟ್ಸರಿೀಸೃಪಾಃ| 

ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷಯೀನಿ ಸಾಿಸ್ುೀಭಯಃ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.13॥ 
ಅಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾತನಾಸಂಸಾ ಿಯೀ ನಿೀತಾ ಯಮಶಾಸನ್ೈಃ| 

ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಇಮಂ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.14॥ 
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ಜಾತಯನ್ುರಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಭರಮನಿು ಸ್ವೀನ್ ಕಮಾಣಾ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಯೀಷಾಂ ತ್ೀಭಯಃ ಪಣಾಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥1,85.15॥ 
ಯೀ ಬಾನ್ಧವಾಬಾನ್ಧವಾ ವಾ ಯೀಽನ್ಯಜನ್ಮನಿ ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾತೃಪುಮಾರ್ಾನ್ತು ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ಸವಾದಾ॥1,85.16॥ 
ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ರೀತರ ಪ್ೀಣ ವತಾನ್ುೀ ಪತರ್ ೀ ಮಮ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ತೃಪುಮಾರ್ಾನ್ತು ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ಸವಾದಾ॥1,85.17॥ 
ಯೀ ಮೀ ಪತೃಕತಲ್ೀ ಜಾತಾಃ ಕತಲ್ೀ ಮಾತತಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಗತರತಶವಶತರಬನ್ ಧನಾಂ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ಬಾನ್ಧವಾ ಮೃತಾಃ॥1,85.18॥ 
ಯೀ ಮೀ ಕತಲ್ೀ ಲತಪುಪಣಾಾಃ ಪುತರದಾರವಿವಜಿಾತಾಃ| 

ಕರರ್ಾಲ್ ೀ ಪಹತಾ ಯೀ ಚ ಜಾತಯನಾಧಃ ಪಙ್ಖುವಸುಥಾ॥1,85.19॥ 
ವಿರ ಪಾ ಆಮಗಭಾಾಶಾ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಾಃ ಕತಲ್ೀ ಮಮ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಪಣಾಂ ಮರ್ಾ ದ್ತುಮಕ್ಷಯಯಮತಪರ್ತಷ್ಠತಾಮ್॥1,85.20॥ 
ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸನ್ತು ಮೀ ದ್ೀವಾ ಬರಹ್ೋಶಾನಾದ್ಯಸುಥಾ| 

ಮಯ ಗರ್ಾಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಪತೄಣಾಂ ನಿಷ್ೆರ್ತಃ ಕೃತಾ॥1,85.21॥ 
ಆಗತ್ ೀಽಹಂ ಗರ್ಾಂ ದ್ೀವ ! ಪತೃಕ್ಾಯೀಾ ಗದಾಧ್ರ| 

ತನ್ೋ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಭವತವದ್ಯ ಅನ್ೃಣ್ ೀಽಹಮೃಣತರರ್ಾತ್॥1,85.22॥ 
ಮಹಾನ್ದಿೀ ಬರಹಮಸರ್ ೀಽಕ್ಷಯೀ ವಟ್ಃ ಪರಭಾಸಮತದ್ಯನ್ುಮಹ್ ೀ? ಗರ್ಾಶ್ರಃ| 

ಸರಸವರ್ತೀಧ್ಮಾಕಧ್್ೀನ್ತಪೃಷಾಠ ಏತ್ೀ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಗತಾ ಗರ್ಾರ್ಾಮ್॥1,85.23॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪುವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಪಞ್ಜಾಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-86॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಯೀಯಂ ಪ್ರೀತಶ್ಲಾ ಖಾಯತಾ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಸಾ ರ್ತರಧ್ಾ ಸ್ತಿತಾ| 

ಪರಭಾಸ್ೀ ಪ್ರೀತಕತಣ್ಾೀ ಚ ಗರ್ಾಸತರಶ್ರಸಯಪ॥1,86.1॥ 
ಧ್ಮೀಾಣ ಧ್ಾರಿತಾ ಭ ತ್ಯೈ ಸವಾದ್ೀವಮಯಿೀ ಶ್ಲಾ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ಯೀ ಗತಾ ನ್ೄಣಾಂ ಮಿತಾರದಾಯ ಬಾನ್ಧವಾದ್ಯಃ॥1,86.2॥ 
ತ್ೀಷಾಮತದ್ಧರಣಾಥಾಾಯ ಯತಃ ಪ್ರೀತಶ್ಲಾ ಶತಭಾ| 

ಅತ್ ೀಽತರ ಮತನ್ಯೀ ಭ ಪಾ ರಾಜಪತಾನಯದ್ಯಃ ಸದಾ॥1,86.3॥ 
ತಸಾಯಂ ಶ್ಲಾರ್ಾಂ ಶಾರದಾಧದಿಕತಾಾರ್ ೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಗಾಃ| 

ಗರ್ಾಸತರಸಯ ಯನ್ತಮಣಾಂ ತಸಯ ಪೃಷ್ಠೀ ಶ್ಲಾ ಯತಃ॥1,86.4॥ 
ಮತಣಾಡಪೃಷ್ ಠೀ ಗಿರಿಸುಸಾಮತ್ವಾದ್ೀವಮಯೀ ಹಯಯಮ್| 

ಮತಣಾಪೃಷ್ಠಸಯ ಪಾದ್ೀಷ್ತ ಯತ್ ೀ ಬರಹಮಸರ್ ೀಮತಖಾಃ॥1,86.5॥ 
ಅರವಿನ್ದವನ್ಂ ತ್ೀಷ್ತ ತ್ೀನ್ ಚ್ೈವೀಪಲಕ್ಷಿತಃ| 

ಅರವಿನ್ ದೀ ಗಿರಿನಾಾಮ ಕ್ೌರಞ್ಾಪಾದಾಙ್ೆ ತ್ ೀ ಯತಃ॥1,86.6॥ 
ತಸಾಮ ದಿುರಿಃ ಕ್್ೈಞ್ಾಪಾದ್ಃ ಪತೄಣಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕದ್ಃ| 

ಗದಾಧ್ರಾದ್ಯೀ ದ್ೀವಾ ಆದಾಯ ಆದೌ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ॥1,86.7॥ 
ಶ್ಲಾರ ಪ್ೀಣ ಚಾವಯಕ್ಾುಸುಸಾಮದ್ದೀವಮಯಿೀ ಶ್ಲಾ| 

ಗರ್ಾ ಶ್ರಶಾಾದ್ಯಿತಾವ ಗತರತತಾವದಾಸ್ತಿತಾ ಶ್ಲಾ॥1,86.8॥ 
ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಣ ವಯಕುಶಾಸ್ತಿತ ಆದಿಗದಾಧ್ರಃ| 

ಮಹಾರತದಾರದಿದ್ೀವ್ೈಸತು ಆನಾದಿನಿಧ್ನ್ ೀ ಹರಿಃ॥1,86.9॥ 
ಧ್ಮಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಥಾಾಯ ಅಧ್ಮಾಾದಿವಿನ್ಷ್ಟಯೀ| 

ದ್ೈತಯರಾಕ್ಷಸನಾಶಾಥಾಂ ಮತ್ಯಃ ಪೂವಾಂ ಯಥಾಭವತ್॥1,86.10॥ 
ಕ ರ್ೀಾ ವರಾಹ್ ೀ ನ್ೃಹರಿವಾಾಮನ್ ೀ ರಾಮ ಊಜಿಾತಃ| 

ಯಥಾ ದಾಶರರ್ಥೀ ರಾಮಃ ಕೃಷ್ ಣೀಬತದ್ ಧೀಽಥ ಕಲೆಯಪ॥1,86.11॥ 
ತಥಾ ವಯಕ್್ ುೀಽವಯಕುರ ಪೀ ಆಸ್ತೀದಾದಿಗಾದಾಧ್ರಃ| 

ಆದಿರಾದೌ ಪೂಜಿತ್ ೀಽತರ ದ್ೀವ್ೈಬರಾಹಾಮದಿಭಯಾತಃ॥1,86.12॥ 
ಪಾದಾಯದ್ಯೈಗಾನ್ಧಪುಷಾಾದ್ಯೈರತ ಆದಿಗದಾಧ್ರಃ| 

ಗದಾಧ್ರಂ ಸತರ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಮಾದ್ಯಂ ಗತಾವ ದ್ದಾರ್ತ ಯಃ॥1,86.13॥ 
ಅಘಯಾಂ ಪಾತರಂ ಚ ಪಾದ್ಯಂ ಚ ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಂ ಚ ಧ್ ಪಕಮ್| 

ದಿೀಪಂ ನ್ೈವ್ೈದ್ಯಮತತೆಷ್ಟಂ ಮಾಲಾಯನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ॥1,86.14॥ 
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ವಸಾರಣಿ ಮತಕತಟ್ಂ ಘಣಾಟ ಚಾಮರಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಣಿೀಯಕಮ್| 

ಅಲಙ್ಕೆರಾದಿಕಂ ಪಣಾಮನ್ನದಾನಾದಿಕಂ ತಥಾ॥1,86.15॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ತಾವದ್ಧನ್ಂ ಧ್ಾನ್ಯಮಾಯತರಾರ್ ೀ ಗಯಸಮಾದ್ಃ| 

ಪುತಾರದಿಸನ್ುರ್ತಶ್ರೀಯೀವಿದಾಯಥಾಂ ಕ್ಾಮ ಈಪ್ತಃ॥1,86.16॥ 
ಭಾರ್ಾಾ ಸವಗಾಾದಿವಾಸಶಾ ಸವಗಾಾದಾಗತಯ ರಾಜಯಕಮ್| 

ಕತಲ್ಲೀನ್ಃ ಸತುಾಸಮಾನ್ ನೀ ರಣ್ೀ ಮದಿಾತಶಾತರವನ್ಃ॥1,86.17॥ 
ವಧ್ಬನ್ಧವಿನಿಮತಾಕುಶಾಾನ್ುೀ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಶಾರದ್ಧಪಣಾಾದಿಕತಾಾರಃ ಪತೃಭಬರಾಹಮಲ್ ೀಕಗಾಃ॥1,86.18॥ 
ಜಗನಾನಥಂ ಯೀಽಪಾಯನಿು ಸತಭದಾರಂ ಬಲಭದ್ರಕಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಶ್ರಯಂ ಪುತಾರನ್ವರಜನಿು ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥1,86.19॥ 
ಪುರತಷ್ ೀತುಮರಾಜಸಯ ಸ ಯಾಸಯ ಚ ಗಣಸಯ ಚ| 

ಪುರತಸುತರ ಪಣಾಾದಿ ಪತೄಣಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕದ್ಃ॥1,86.20॥ 
ನ್ತಾವ ಕಪದಿಾವಿಘನೀಶಂ ಸವಾವಿಘನೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.21॥ 
ದಾವದ್ಶಾದಿತಯಮಭಯಚಯಾ ಸವಾರ್ ೀಗ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಉತುಮಾಂ ದಿೀಪುಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.22॥ 
ರ್ೀವನ್ುಂ ಪೂಜಯಿತಾವಥ ಅಶಾವನಾಪನೀತಯನ್ತತುಮಾನ್| 

ಅಭಯಚ್ಯೀಾನ್ದರಂ ಮಹ್ೈಶವಯಾಂ ಗೌರಿೀಂ ಸೌಭಾಗಯಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.23॥ 
ವಿದಾಯಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಪಾರಚಯಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಸಮ ಾಜಯ ಚ ಶ್ರಯಮ್| 

ಗರತಡಂ ಚ ಸಮಭಯಚಯಾ ವಿಘನವೃನಾದತರಮತಚಯತ್ೀ॥1,86.24॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಪಾಲಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಗರಹವೃನ್ದೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಮತಣಾಪೃಷ್ಠಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಸವಾಕ್ಾಮಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.25॥ 
ನಾಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ನಾಗದ್ಷ್ ಟೀ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ಬರಹಾಮಣಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.26॥ 
ಬಲಭದ್ರಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಬಲಾರ್ ೀಗಯಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಸತಭದಾರಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ ಸೌಭಾಗಯಂ ಪರಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.27॥ 
ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪನೀರ್ತ ಸಮ ಾಜಯ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್| 

ನಾರಾಯಣಂ ತತ ಸಮ ಾಜಯ ನ್ರಾಣಾಮಧಿಪೀ ಭವ್ೀತ್॥1,86.28॥ 
ಸಾೃಷಾಟಾ ನ್ತಾವ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ಸಙ್ಕುರಮೀ ವಿಜಯಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವರಾಹಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ ಭ ಮಿರಾಜಯಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.29॥ 
ಮಾಲಾವಿದಾಯಧ್ರೌ ಸಾಷಾಟಾ ವಿದಾಯಧ್ರಪದ್ಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪನೀರ್ತ ಸಮ ಾಜಾಯದಿಗದಾಧ್ರಮ್॥1,86.30॥ 
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ಸ್ ೀಮನಾಥಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ಶ್ವಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ರತದ್ರೀಶವರಂ ನ್ಮಸೃತಯ ರತದ್ರಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,86.31॥ 
ರಾಮೀಶವರಂ ನ್ರ್ ೀ ನ್ತಾವ ರಾಮವತತ್ಪರಯೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಬರಹ್ೋಶವರಂ ನ್ರಃ ಸತುತಾವ ಬರಹಮಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಕಲಾಯತ್ೀ॥1,86.32॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀಶವರಂ ಸಮಭಯಚಯಾ ನ್ರಃ ಕ್ಾಲಞ್ಜಯೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಕ್್ೀದಾರಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ ಶ್ವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,86.33॥ 
ಸ್ತದ್ಧೀಶವರಂ ಚ ಸಮ ಾಜಯ ಸ್ತದ್ ಧೀ ಬರಹಮಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಆದ್ಯೈ ರತದಾರದಿಭಃ ಸಾಧ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಾಯದಿಗದಾಧ್ರಮ್॥1,86.34॥ 
ಕತಲಾನಾಂ ಶತಮತದ್ಧೃತಯ ನ್ಯೀದ್್ರಹಮಪುರಂ ನ್ರಃ| 

ಧ್ಮಾಾಥ್ ೀಾ ಪಾರಪುನರ್ಾದ್ಧಮಾಮಥಾಾಥ್ ೀಾ ಚಾಥಾಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.35॥ 
ಕ್ಾಮಾನ್್ಮಾರಪುನರ್ಾತಾೆಮಿೀ ರ್ೀಕ್ಷಾಥ್ ೀಾ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ರಾಜಾಯಥ್ ೀಾ ರಾಜಯಮಾಪನೀರ್ತ ಶಾನ್ಯಥ್ ೀಾ ಶಾನಿುಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,86.36॥ 
ಸವಾಾಥ್ ೀಾ ಸವಾಮಾಪನೀರ್ತ ಸಮ ಾಜಾಯದಿಗದಾಧ್ರಮ್| 

ಪುತಾರನ್ತಾತಾರರ್ಥಾನಿೀ ಸ್ತರೀ ಚ ಸೌಭಾಗಯಂ ಚ ತದ್ರ್ಥಾನಿೀ॥1,86.37॥ 
ವಂಶಾರ್ಥಾನಿೀ ಚ ವಂಶಾನ್ವೈ ಪಾರಪಾಯಚಾಯಾದಿಗದಾಧ್ರಮ್| 

ಶಾರದ್ಧೀನ್ ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ಅನ್ನದಾನ್ೀನ್ ವಾರಿದ್ಃ॥1,86.38॥ 
ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪನೀರ್ತ ಸಮ ಾಜಾಯದಿಗದಾಧ್ರಮ್| 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಸವಾರ್ತೀಥ್ೀಾಭ್ ಯೀ ಯಥಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ಗರ್ಾ ಪುರಿೀ॥1,86.39॥ 
ತಥಾ ಶ್ಲಾದಿರ ಪಶಾ ಶ್ರೀಷ್ಠಶ್ೈವ ಗದಾಧ್ರಃ| 

ತಸ್ತಮನ್ದೃಷ್ಟೀ ಶ್ಲಾ ದ್ೃಷಾಟ ಯತಃ ಸವಾಂ ಗದಾಧ್ರಃ॥1,86.40॥ 

(ಇರ್ತ ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ಸಮಾಪುಮ್)| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗರ್ಾಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಷ್ಡಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥84[-40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-87॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಚತತದ್ಾಶ ಮನ್ ನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ತತತ್ತಾಶಾ ಸತಕ್ಾದಿಕ್ಾನ್| 

ಮನ್ತಃ ಸಾವಯಮತಭವಃ ಪೂವಾಮಗಿನಘಾರದಾಯಶಾ ತತತ್ತಾಃ॥1,87.1॥ 
ಮರಿೀಚಿರತರಯಙ ು್ರಸೌ ಪುಲಸಯಃ ಪುಲಹಃ ಕರತತಃ| 

ವಸ್ತಷ್ಠಶಾ ಮಹಾತ್ೀಜಾ ಋಷ್ಯಃ ಸಪುಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,87.2॥ 
ಜರ್ಾಖಾಯಶಾಚಮಿತಾಖಾಯಶಾ ಶತಕ್ಾರ ರ್ಾಮಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಗಣಾ ದಾವದ್ಶಕ್ಾಶ್ೈರ್ತ ಚತಾವರಃ ಸ್ ೀಮಪಾಯಿನ್ಃ॥1,87.3॥ 
ವಿಶವಭತಗಾವಮದ್ೀವ್ೀನ್ ದರೀ ಬಾಷ್ೆಲ್ಲಸುದ್ರಿಹಯಾಭ ತ್| 

ಸ ಹತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ದ್ೈತಯಶಾಕ್್ರೀಣ ಸತಮಹಾತಮನಾ॥1,87.4॥ 
ಮನ್ತಃ ಸಾವರ್ ೀಚಿಷ್ಶಾಾಥ ತತತಾತ್ ರೀ ಮಣಾಲ್ೀಶವರಃ| 

ಚಿತರಕ್್ ೀ ವಿನ್ತಶ್ೈವ ಕಣಾಾನ್ ುೀ ವಿದ್ತಯತ್ ೀ ರವಿಃ॥1,87.5॥ 
ಬೃಹದ್ತುಣ್ ೀ ನ್ಭಶ್ೈವ ಮಹಾಬಲಪರಾಕರಮಃ| 

ಊಜಾ ಸುಮ್ಸುಥಾ ಪಾರಣ ಋಷ್ಭ್ ೀ ನಿಶಾಲ (ರ) ಸುಥಾ॥1,87.6॥ 
ದ್ತ್ ುೀ (ರ್ಭೀ) ಲ್ಲಶಾಾವರಿೀವಾಂಶಾ ಋಷ್ಯಃ ಸಪುಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ತತಷತಾ ದಾವದ್ಶ ಪರೀಕ್ಾುಸುಥಾ ಪಾರಾವತಾಶಾ ಯೀ॥1,87.7॥ 
ಇನ್ ದರೀ ವಿಪಶ್ಾದ್ದೀವಾನಾಂ ತದಿರಪುಃ ಪುರತಕೃತ್ರಃ| 

ಜಘಾನ್ ಹಸ್ತುರ ಪ್ೀಣ ಭಗವಾನ್ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥1,87.8॥ 
ಔತುಮಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಪುತಾರ ಆಜಶಾ ಪರಶತಸುಥಾ| 

ವಿನಿೀತಶಾ ಸತಕ್್ೀತತಶಾ ಸತಮಿತರಃ ಸತಬಲಃ ಶತಚಿಃ॥1,87.9॥ 
ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಾವೃಧ್್ ೀ ರತದ್ರ ! ಮಹ್ ೀತಾ್ಹ್ ೀಜಿತಸುಥಾ| 

ರಥೌಜಾ ಊಧ್ವಾಬಾಹತಶಾ ಶರಣಶಾಾನ್ಘ ೀ ಮತನಿಃ॥1,87.10॥ 
ಸತತಪಾಃ ಶಙ್ಖತೆರಿತ್ಯೀತ್ೀ ಋಷ್ಯಃ ಸಪು ಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ವಶವರ್ತಾಸವಧ್ಾಮಾನ್ಃ ಶ್ವಾಃ ಸತಾಯಃ ಪರತದ್ಾನಾಃ॥1,87.11॥ 
ಪಞ್ಾ ದ್ೀವಗಣಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಸವ್ೀಾ ದಾವದ್ಶಕ್ಾಸತು ತ್ೀ| 

ಇನ್ದರಃ ಸವಶಾನಿುಸುಚತಾಕರಃ ಪರಲರ್್ೀ ನಾಮ ದಾನ್ವಃ॥1,87.12॥ 
ಮತ್ಯರ ಪೀ ಹರಿವಿಾಷ್ತಣಸುಂ ಜಘಾನ್ ಚ ದಾನ್ವಮ್| 

ತಾಮಸಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಪುತಾರ ಜಾನ್ತಜಙ್್ ್ೀಽಥ ನಿಭಾಯಃ॥1,87.13॥ 
ನ್ವಖಾಯರ್ತನ್ಾಯಶ್ೈವ ಪರಯಭೃತ್ ಯೀ ವಿವಿಕ್ಷಿಪಃ| 

ದ್ೃಢ್ೀಷ್ತಧಿಃ ಪರಸುಲಾಕ್ಷಃ ಕೃಬನ್ತಧಃ ಕೃತಸುಥಾ॥1,87.14॥ 
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ಜ್ ಯೀರ್ತಧ್ಾಾಮಾ ಪೃಥತಃ (ಧ್ೃಷ್ಟ) ಕ್ಾವಯಶ್ೈತರಶ್ಾೀತಾಗಿನಹ್ೀಮಕ್ಾಃ (ಕ್ೌ)| 

ಮತನ್ಯಃ ಕೀರ್ತಾತಾಃ ಸಪು ಸತರಾಗಾಃ ಸತಧಿಯಸುಥಾ॥1,87.15॥ 
ಹರಯೀ ದ್ೀವತಾಮಾಂ ಚ ಚತಾವರಃ ಪಞ್ಾ (ಸಪು) ವಿಂಶಕ್ಾಃ| 

ಗಣಾ ಇನ್ದರಃ ಶ್ವಿಸುಸಯ ಶತತರಭ್ ೀಾಮರಥಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,87.16॥ 
ಹರಿಣಾ ಕ ಮಾರ ಪ್ೀಣ ಹತ್ ೀ ಭೀಮರಥ್ ೀಽಸತರಃ| 

ರ್ೈವತಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ಮಹಾ ಪಾರಣಶಾ ಸಾಧ್ಕಃ॥1,87.17॥ 
ವನ್ (ಲ) ಬನ್ತಧನಿಾರಮಿತರಃ ಪರತಯಙ್ಖುಃ ಪರಹಾ ಶತಚಿಃ| 

ದ್ೃಢವರತಃ ಕ್್ೀತತಶೃಗಂ ಋಷ್ಯಸುಸಯ ವಣಯಾತ್ೀ॥1,87.18॥ 
ವ್ೀದ್ಶ್ರೀವ್ೀಾದ್ಬಾಹತಶಾ ಊಧ್ವಾಬಾಹತಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಹಿರಣಯರ್ ೀಮಾ ಪಜಾನ್ಯಃ ಸತಯನ್ೀತರಃ (ನಾಮಾ) ಸವಧ್ಾಮ ಚ॥1,87.19॥ 
ಅಭ ತರಜಸಶ್ೈವ ತಥಾ ದ್ೀವಾಶವಮೀಧ್ಸಃ| 

ವ್ೈಕತಣಠ (ಣಾಠಃ ಶಾಾಮೃತ (ತಾ) ಶ್ೈವ ಚತಾವರ್ ೀ ದ್ೀವತಾಗಣಾಃ॥1,87.20॥ 
ಗಣ್ೀ ಚತತದ್ಾಶ ಸತರಾ ವಿಭತರಿದ್ರಃ ಪರತಾಪವಾನ್| 

ಶಾನ್ುಃ ಶತತರಹಾತ್ ೀ ದ್ೈತ್ ಯೀ ಹಂಸರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ತಣನಾ॥1,87.21॥ 
ಚಾಕ್ಷತಷ್ಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಪುತಾರ ಉರತಃ ಪುರತಮಾಹಾಬಲಃ| 

ಶತದ್ತಯಮನಸುಪಸ್ತವೀ ಚ ಸತಯಬಾಹತಃ(ಕ್್ ಯೀ) ಕೃರ್ತಸುಥಾ॥1,87.22॥ 
ಅಗಿನಷ್ತಣರರ್ತರಾತರಶಾ ಸತದ್ತಯಮನಶಾ ತಥಾ ನ್ರಃ| 

ಹವಿಷಾಮನ್ತತುಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್್ಾ (ಸತ) ಧ್ಾಮಾ ವಿರಜಸುಥಾ॥1,87.23॥ 
ಅಭಮಾನ್ಃ ಸಹಿಷ್ತಣಶಾ ಮಧ್ತಶ್ರೀರೃಷ್ಯಃ ಸೃತಾಃ| 

ಆರ್ಾಾಃ ಪರಭ ತಾ ಭಾವಾಯಶಾ ಲ್ೀಖಾಶಾ ಪೃಥತಕ್ಾಸುಥಾ॥1,87.24॥ 
ಅಷ್ಟಕಸಯ ಗಣಾಃ ಪಞ್ಾ ತಥಾ ಪರೀಕ್ಾು ದಿವೌಕಸಾಮ್| 

ಇನ್ ದರೀ ಮನ್ ೀಜವಃ ಶತತರಮಾಹಾಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಹಾಭಜಃ॥1,87.25॥ 
ಅಶವರ ಪ್ೀಣ ಸ ಹತ್ ೀ ಹರಿಣಾ ಲ್ ೀಕಧ್ಾರಿಣಾ| 

ಮನ್ ೀವ್ೈಾವಸವತಸ್ಯೀತ್ೀ ಪುತಾರ ವಿಷ್ತಣಪರಾಯಣಾಃ॥1,87.26॥ 
ಇಕ್ಷಾಾಕತರಥ ನಾಭಾಗ್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಃ ಶರ್ಾಾರ್ತರ್ೀವ ಚ| 

ನ್ರಿಷ್ಯನ್ುಸುಥಾ ಪಾಂಸತನ್ಾಭ್ ೀ ನ್ೀದಿಷ್ಠ ಏವ ಚ॥1,87.27॥ 
ಕರ ಷ್ಶಾ ಪೃಷ್ಧ್ರಶಾ ಸತದ್ತಯಮನಶಾ ಮನ್ ೀಃ ಸತತಾಃ| 

ಅರ್ತರವಾಸ್ತಷ್ ಠೀ ಭಗವಾಞ್ಜಮದ್ಗಿನಶಾ ಕಶಯಪಃ॥1,87.28॥ 
ಗೌತಮಶಾ ಭರದಾವಜ್ ೀ ವಿಶಾಮಿತ್ ರೀಽಥ ಸಪುಮಃ| 

ತಥಾ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶನ್ಮರತತಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,87.29॥ 
ಆದಿತಾಯ ವಸವಃ ಸಾಧ್ಾಯಗಣಾ ದಾವದ್ಶಕ್ಾಸರಯಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾ ತಥಾ ರತದಾರ ವಸವೀಽಷೌಟ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,87.30॥ 
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ದಾವವಶ್ವನೌ ವಿನಿದಿಾಷೌಟ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಸುಥಾ ದ್ಶಾ| 

ದ್ಶೌವಾಙ ು್ರಸ್ ೀ ದ್ೀವಾ ನ್ವ ದ್ೀವಗಣಾಸುಥಾ॥1,87.31॥ 
ತ್ೀಜಸ್ತವೀ ನಾಮ ವ್ೈ ಶಕ್್ ರೀ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್ ೀ ರಿಪುಃ ಸೃತಃ| 

ಹತ್ ೀ ವರಾಹರ ಪ್ೀಣ ಹರಿಣಾಯಖ್ ಯೀಽಥ ವಿಷ್ತಣನಾ॥1,87.32॥ 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮನ್ ೀಭಾವಿಷ್ಯಸಯ ಸಾವಣಾಯಾಖ್ಯಸಯ ವ್ೈ ಸತತಾನ್| 

ವಿಜಯಶಾಾವಾವಿೀರಶಾ ನಿರ್ೀಾಹಃ ಸತಯವಾಕರೃರ್ತೀ॥1,87.33॥ 
ವರಿಷ್ಠಶಾ ಗರಿಷ್ಠಶಾ ವಾಚಃ ಸಙ್ಖುರ್ತರ್ೀವ ಚ| 

ಅಶವತಾಿಮಾ ಕೃಪೀ ವಾಯಸ್ ೀ ಗಾಲವೀ ದಿೀಪುಮಾನ್ಥ॥1,87.34॥ 
ಋಷ್ಯಶೃಙ್ಖುಸುಥಾ ರಾಮ ಋಷ್ಯಃ ಸಪು ಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಸತತಪಾ ಅಮೃತಾಭಾಶಾ ಮತಖಾಯಶಾಾಪ ತಥಾ ಸತರಾಃ॥1,87.35॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಗಣಸತು ದ್ೀವಾನಾ ಮೀಕ್್ೈಕ್್ ೀ ವಿಂಶಕಃ ಸೃತಃ| 

ವಿರ್ ೀಚನ್ಸತತಸ್ುೀಷಾಂ ಬಲ್ಲರಿನ್ ದರೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,87.36॥ 
ದ್ತ್ುಾೀಮಾಂ ರ್ಾಚಮಾನಾಯ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಯಃ ಪದ್ತರಯಮ್| 

ಋದಿಧಮಿನ್ದರಪದ್ಂ ಹಿತಾವ ತತಃ ಸ್ತದಿಧಮವಾಪ್ಯರ್ತ॥1,87.37॥ 
ವಾರತಣ್ೀದ್ಾಕ್ಷಸಾವಣ್ೀಾನ್ಾವಮಸಯ ಸತತಾಞ್ಾೃಣತ| 

ಧ್ೃರ್ತಕ್್ೀತತದ್ೀಾಪುಕ್್ೀತತಃ ಪಞ್ಾಹಸ್ ುೀ ನಿರಾಮಯಃ| 

ಪೃತತಶರವಾ ಬೃಹದ್ ದ್ತಯಮನ ಋಚಿೀಕ್್ ೀ ಬೃಹತ್ ೀ ಗತಣಃ॥1,87.38॥ 
ಮೀಧ್ಾರ್ತರ್ಥದ್ತಯಾರ್ತಶ್ೈವ ಸವಸ್ ೀ ವಸತರ್ೀವ ಚ| 

ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಮನ್ಿವಯಕವೌಯ ಚ ಋಷ್ಯೀ ವಿಭತರಿೀಶವರಃ॥1,87.39॥ 
ಪರ್ ೀ ಮರಿೀಚಿಗಾಭಾಶಾ ಸವ (ಸತ) ಧ್ಮಾಾಣಶಾ ತ್ೀ ತರಯಃ| 

ದ್ೀಶಶತತರ) ಕ್ಾಲಕ್ಾಕ್ಷಸುದ್ಧನಾು ಪದ್ಮನಾಭಕಃ॥1,87.40॥ 
ಭವಿಷ್ಯನಿು ತದಾ ದ್ೀವಾ ಏಕ್್ೈಕ್್ ೀ ದಾವದ್ಶ್್ ೀ ಗಣಃ| 

ತ್ೀಷಾಮಿನ್ ದರೀ ಮಹಾವಿೀಯೀಾ ಭವಿಷ್ಯತಯದ್ತಭತ್ ೀ ಹರ॥1,87.40*1॥ 
ಧ್ಮಪುತರಸಯ ಪುತಾರಂಸತು ದ್ಶ ಮಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಶೃಣತ| 

ಸತಕ್ಷ್ೀತರಶ್್ ಾೀತುಮೌಜಾಶಾ ಭ ರಿಶ್ರೀಣಯಶಾ ವಿೀಯಾವಾನ್॥1,87.41॥ 
ಶತಾನಿೀಕ್್ ೀ ನಿರಮಿತ್ ರೀ ವೃಷ್ಸ್ೀನ್ ೀ ಜಯದ್ರಥಃ| 

ಭ ರಿದ್ತಯಮನಃ ಸತವಚಾಾಶಾ ಶಾನಿುರಿನ್ದರಃ ಪರತಾಪವಾನ್॥1,87.42॥ 
ಅಯೀ (ಪೀ) ಮ ರ್ತಾಹಾವಿಷಾಮಂಶಾ ಸತಕೃರ್ತಶಾಾವಯಯಸುಥಾ| 

ನಾಭಾಗ್ ೀಽಪರರ್ತಮೌಜಾಶಾ ಸೌರಭ ಋಷ್ಯಸುಥಾ॥1,87.43॥ 
ಪಾರಣಾಖಾಯಃ ಶತಸಙ್ಕ್ಯಸತು ದ್ೀವತಾನಾಂ ಗಣಸುದಾ| 

ತ್ೀಷಾಮಿನ್ದರಶಾ ಭವಿತಾ ಶಾನಿುನಾಾಮ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಬಲ್ಲಃ ಶತತರಸುಂ ಹರಿಶಾ ಗದ್ರ್ಾ ಘಾತಯಿಷ್ಯರ್ತ॥1,87.44॥ 
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ರತದ್ರ ಪುತರಸಯ ತ್ೀ ಪುತಾರನ್ವಕ್ಷಾಯಮಯೀಕ್ಾದ್ಶಸಯ ತತ| 

ಸವಾತರಗಃ ಸತಶಮಾಾ ಚ ದ್ೀವಾನಿೀಕಃ ಪುರತಗತಾರತಃ॥1,87.45॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರವಣ್ ೀಾ ದ್ೃಢ್ೀಷ್ತಶಾ ಆದ್ರಾಕಃ ಪುತರಕಸುಥಾ| 

ಹವಿಷಾಮಂಶಾ ಹವಿಷ್ಯಶಾ ವರತಣ್ ೀ ವಿಶವವಿಸುರೌ॥1,87.46॥ 
ವಿಷ್ತಣಶ್ೈವಾಗಿನತ್ೀಜಾಶಾ ಋಷ್ಯಃ ಸಪು ಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ವಿಹಙ್ಖುಮಾಃ ಕ್ಾಮಗಮಿನಮಾಾಣರತಚಯಸುಥಾ॥1,87.47॥ 
ಏಕ್್ೈಕಸ್ತರಂಶಕಸ್ುೀಷಾಂ ಗಣಶ್ೈನ್ದರಶಾ ವ್ೈ ವೃಷ್ಃ| 

ಧ್ಸಗಿರೀವೀ ರಿಪುಸುಸಯ ಶ್ರೀರ ಪೀ ಘಾತಯಿಷ್ಯರ್ತ॥1,87.48॥ 
ಮನ್ ೀಸತು ದ್ಕ್ಷಪುತರಸಯ ದಾವದ್ಶಸಾಯತಮಜಾಞ್ಾೃಣತ| 

ದ್ೀವವಾನ್ತ ಪದ್ೀವಶಾ ದ್ೀವಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ವಿದ್ ರಥಃ॥1,87.49॥ 
ಮಿತರವಾನಿಮತರದ್ೀವಶಾ ಮಿತರಬನ್ತದಶಾ ವಿೀಯಾವಾನ್| 

ಮಿತರವಾಹಃ ಪರವಾಹಶಾ ದ್ಕ್ಷಪುತರಮನ್ ೀಃ ಸತತಾಃ॥1,87.50॥ 
ತಪಸ್ತವೀ ಸತತಪಾಶ್ೈವ ತಪೀಮ ರ್ತಾಸುಪೀರರ್ತಃ| 

ತಪೀಧ್ೃರ್ತದ್ತಯಾರ್ತಶಾಾನ್ಯಃ ಸಪುಮಶಾ ತಪೀಧ್ನಾಃ॥1,87.51॥ 
ಸವಧ್ಮಾಾಣಃ ಸತತಪಸ್ ೀ ಹರಿತ್ ೀ ಹ್ ೀಹಿತಾಸುಥಾ| 

ಸತರಾರಯೀ ಗಣಾಶ್ೈತ್ೀ ಪರತ್ಯೀಕಂ ದ್ಶಕ್್ ೀ ಗಣಃ॥1,87.52॥ 
ಋತಧ್ಾಮಾ ಚ ಭದ್ರೀ (ತತ್ರೀ) ನ್ದರಸಾುರಕ್್ ೀ ನಾಮ ತದಿರಪುಃ| 

ಹರಿನ್ಾಪುಂಸಕಂ ಭ ತಾವ ಘಾತಯಿಷ್ಯರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,87.53॥ 
ತರಯೀದ್ಶಸಯ ರೌಚಯಸಯ ಮನ್ ೀಃ ಪುತಾರನಿನಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ಚಿತರಸ್ೀನ್ ೀ ವಿಚಿತರಶಾ ತಪೀಧ್ಮಾರತ್ ೀ ಧ್ೃರ್ತಃ॥1,87.54॥ 
ಸತನ್ೀತರಃ ಕ್ಷ್ೀತರವೃರ್ತುಶಾ ಸತನ್ಯೀ ಧ್ಮಾಪೀ ದ್ೃಢಃ| 

ಧ್ೃರ್ತಮಾನ್ವಯಯಶ್ೈವ ನಿಶಾರ ಪೀ ನಿರತತತ್ಕಃ॥1,87.55॥ 
ನಿರ್ೀಾಹಸುತುಾದ್ಶ್್ ೀಾ ಚ ಋಷ್ಯಃ ಸಪು ಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಸವ (ಸತ) ರ್ ೀಮಾಣಃ ಸವ (ಸತ) ಧ್ಮಾಾಣಃ ಸವ (ಸತ) ಕಮಾಾಣಸುಥಾಮರಾಃ॥1,87.56॥ 
ತರಯಸ್ತರಂಶದಿವಭ್ೀದಾಸ್ುೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ತತರ ವ್ೈ ಗಣಾಃ| 

ಇನ್ ದರೀ ದಿವಸಾರ್ತಃ ಶತತರಸ್ತುಾಷಟಭ್ ೀ ನಾಮ ದಾನ್ವಃ॥1,87.57॥ 
ಮಾಯ ರ್ೀಣ ಚ ರ ಪ್ೀಣ ಘಾತಯಿಷ್ಯರ್ತ ಮಾಧ್ವಃ| 

ಚತತದ್ಾಶಸಯ ಭೌತಯಸಯ ಶೃಣತ ಪುತಾರನ್ಮನ್ ೀಮಾಮ॥1,87.58॥ 
ಉರತಗಾಭೀರ್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಶಾ ತರಸ್ತವೀಗಾರ (ಗರ) ಹ ಏವ ಚ| 

ಅಭಮಾನಿ ಪರವಿೀರಶಾ ಜಿಷ್ತಣಃ ಸಙ್ಖೆರನ್ದನ್ಸುಥಾ| 

ತ್ೀಜಸ್ತವೀ ದ್ತಲಾಭಶ್ೈವ ಭೌತಯಸ್ಯೈತ್ೀ ಮನ್ ೀಃ ಸತತಾಃ॥1,87.59॥ 
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ಅಗಿನೀಧ್ರಶಾಾಗಿನಬಾಹತಶಾ ಮಾಗಧ್ಶಾ ತಥಾ ಶತಚಿಃ| 

ಅಜಿತ್ ೀ ಮತಕುಶತಕ್ೌರ ಚ ಋಷ್ಯಃ ಸಪು ಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,87.60॥ 
ಚಾಕ್ಷತಷಾಃ ಕಮಾನಿಷಾಠಶಾ ಪವಿತಾರ ಭಾರಜಿನ್ಸುಥಾ| 

ವಚ್ ೀವೃದಾಧ ದ್ೀವಗಣಾಃ ಪಞ್ಾ ಪರೀಕ್ಾುಸತು ಸಪುಕ್ಾಃ॥1,87.61॥ 
ಶತಚಿರಿನ್ ದರೀ ಮಹಾದ್ೈತ್ ಯೀ ರಿಪುಹನಾು ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ಏಕ್್ ೀ ದ್ೀವಶಾತತಧ್ಾಾ ತತ ವಾಯಸರ ಪ್ೀಣ ವಿಷ್ತಣನಾ॥1,87.62॥ 
ಕೃತಸುತಃ ಪುರಾಣಾನಿ ವಿದಾಯಶಾಾಷಾಟದ್ಶ್ೈವ ತತ| 

ಅಙ್ಕುನಿ ಚತತರ್ ೀ ವ್ೀದಾ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ನಾಯಯವಿಸುರಃ॥1,87.63॥ 
ಪುರಾಣಂ ಧ್ಮಾಶಾಸರಂ ಚ ಆಯತವ್ೀಾದಾಥಾಶಾಸರಕಮ್| 

ಧ್ನ್ತವ್ೀಾದ್ಶಾ ಗಾನ್ಧವೀಾ ವಿದಾಯ ಹಯಷಾಟದ್ಶ್ೈವ ತಾಃ॥1,87.64॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮನ್ತತದ್ವಂಶನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಾತಾಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥87-[64]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-88॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಹರಿಮಾನ್ವನ್ುರಾಣಾಯಹ ಬರಹಾಮದಿಭ್ ಯೀ ಹರಾಯ ಚ| 

ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯಃ ಪತೃಸ್ ುೀ ತರಂ ಕ್ೌರಞ್ುಾಕಂ ಪಾರಹ ತಚಾೃಣತ॥1,88.1॥ 
ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯ ಉವಾಚ| 
ರತಚಿಃ ಪರಜಾಪರ್ತಃ ಪೂವಾಂ ನಿಮಾರ್ೀ ನಿರಹಙ್ಖೃರ್ತಃ| 

ಅತರಸ್ ುೀಽಮಿತಮಾಯಿೀ ಚ ಚಚಾರ ಪೃರ್ಥವಿೀಮಿಮಾಮ್॥1,88.2॥ 
ಅನ್ಗಿನಮನಿಕ್್ೀತಂ ತಮೀಕ್ಾಹಾರಮನಾಶರಮಮ್| 

ನಿಮತಕುಸಙ್ಖುಂ ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರೀಚತಃ ಸವಪತರ್ ೀ ಮತನಿಮ್॥1,88.3॥ 
ಪತರ ಊಚತಃ| 

ವತ್ ಕಸಾಮತುಾರ್ಾ ಪುಣ್ ಯೀ ನ್ ಕೃತ್ ೀ ದಾರ ಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಸವಗಾಾಪವಗಾಹ್ೀ (ಸ್ೀ) ತತತಾವದ್ವನ್ಧಸ್ುೀನಾನಿಶಂ (ನಿಮಿಷ್ಂ) ವಿನಾ॥1,88.4॥ 
ಗೃಹಿೀ ಸಮಸುದ್ೀವಾನಾಂ ಪತೄಣಾಂ ಚ ತಥಾಹಾಣಮ್| 

ಋಷೀಣಾಮರ್ಥಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಕತವಾಲ್ ಿೀ ಕ್ಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,88.5॥ 
ಸಾವಹ್ ೀಚಾಾರಣತ್ ೀ ದ್ೀವಾನ್್ಾಧ್್ ೀಚಾಾರಣತಃ ಪತನ್| 

ವಿಭಜತಯನ್ನದಾನ್ೀನ್ ಭೃತಾಯದಾಯನ್ರ್ತರ್ಥೀನ್ಪ॥1,88.6॥ 
ಸ ತುಾಂ ದ್ೈವಾದ್ೃಣಾದ್ವನ್ಧಮಿಮಮಸಮದ್ೃಣಾದ್ಪ| 

ಅವಾಪುೀಽಸ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯಷ್ೀಾ ಭ ತ್ೀಭಯಶಾ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ॥1,88.7॥ 
ಅನ್ತಾಾದ್ಯ ಸತತಾನ್ದೀವಾನ್ಸನ್ುಪಯಾ ಪತೄಸುಥಾ| 

ಅಕೃತಾವ ಚ ಕಥಂ ಮಾಣಾಯಂ ಸವಗಾರ್ತಂ ಪಾರಪುುಮಿಚಾಸ್ತ॥1,88.8॥ 
ಕ್್ಿೀಶಬ್ ೀಧ್್ೈಕಕಂ ಪುತರ ಅನಾಯಯೀನ್ ಭವ್ೀತುವ| 

ಮೃತಸಯ ನ್ರಕಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಕ್್ಿೀಶ ಏವಾನ್ಯಜನ್ಮನಿ॥1,88.9॥ 

ರತಚಿರತವಾಚ| 

ಪರಿಗರಹ್ ೀಽರ್ತದ್ತಃಖಾಯ ಪಾಪಾರ್ಾ ಧ್್ ೀಗತ್ೀಸುಥಾ| 

ಭವತಯತ್ ೀ ಮರ್ಾ ಪೂವಾಂನ್ ಕೃತ್ ೀ ದಾರಸಙ್ಖುರಹಃ॥1,88.10॥ 
ಆತಮನ್ಃ ಸಂಶಯೀಪಾಯಃ ಕರಯತ್ೀ ಕ್ಷಣಮನ್ರಣಾತ್| 

ಸವಮತಕುಹ್ೀತತನ್ಾ ಭವತಯಸಾವಪ ಪರಿಗರಹಾತ್॥1,88.11॥ 
ಪರಕ್ಷಾಲಯತ್ೀಽನ್ತದಿವಸಂ ಯ ಆತಾಮ ನಿಷ್ಾರಿಗರಹಃ| 

ಮಮ ತವಪಙ್ಖೆದಿಗ್ ಧೀಽಪ ವಿದಾಯರ್ಭೀಭವಾರಂ ಹಿ ತತ್॥1,88.12॥ 
ಅನ್ೀಕಭವಸಮ ಭತಕಮಾಪಙ್ಕೆಙ್ೆ ತ್ ೀ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ಆತಾಮ ತತುಾಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀಯೈಃ ಪರಕ್ಷಾಲ್ ಯೀ ನಿಯತ್ೀನಿದರಯೈಃ॥1,88.13॥ 
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ಪತರ ಊಚತಃ| 

ಯತಕುಂ ಪರಕ್ಷಾಲನ್ಂ ಕತತಾಮಾತಮನ್ ೀಽಪ ಯತ್ೀನಿದರಯೈಃ| 

ಕಂ ತತ ನ್ ೀಪಾಯಮಾಗ್ ೀಾಽಯಂ ಯತಸುಾಂ ಪುತರ ವತಾಸ್ೀ॥1,88.14॥ 
ಪಞ್ಾಯಜ್ಞ್ೈಸುಪೀದಾನ್ೈರಶತಭಂ ನ್ತದ್ತಸುವ| 

ಫಲಾಭಸನಿಧರಹಿತ್ೈಃ ಪೂವಾಕಮ ಶತಭಾಶತಭ್ೈಃ॥1,88.15॥ 
ಏವಂ ನ್ ಬನ್ ಧೀ ಭವರ್ತ ಕತವಾತಃ ಕ್ಾರಣಾತಮಕಮ್| 

ನ್ ಚ ಬನಾಧಯ ತತೆಮಾ ಭವತಯನ್ರ್ತಸನಿನಭಮ್॥1,88.16॥ 
ಪೂವಾಕಮಾ ಕೃತಂ ಬ್ ೀಗ್ೈಃ ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ ಹಯನಿಶನ್ುಥಾ| 

ಸತಖ್ದ್ತಃಖಾತಮಕ್್ೈವಾತ್ ಪುಣಾಯ ಪುಣಾಯತಮಕಂ ನ್ೃಣಾಮ್॥1,88.17॥ 
ಏವಂ ಪರಕ್ಷಾಲಯತ್ೀ ಪಾರಜ್ಞ್ೈರಾತಾಮ ಬನಾಧಚಾ ರಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ರಕ್ಷಯಶಾ ಸವವಿವ್ೀಕ್್ೈನ್ಾ ಪಾಪಪಙ್ೆ ೀನ್ ದ್ಹಯತ್ೀ॥1,88.18॥ 

ರತಚಿರತವಾಚ| 

ಅವಿದಾಯ ಪಚಯತ್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಕಮಾಮಾಗಾಾರ್ತಾತಾಮಹಾಃ| 

ತತೆಥಂ ಕಮಾಣ್ ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಭವನ್ ುೀ ಯೀಜಯನಿು ಮಾಮ್॥1,88.19॥ 

ಪತರ ಉಚತಃ| 

ಅವಿದಾಯ ಸವಾಮೀವ್ೈತತೆಮಾಣ್ೈತನ್ೃಷಾ ವಚಃ| 

 ತತ ವಿದಾಯಪರಿಪಾರಪೌು ಹ್ೀತತಃ ಕಮಾ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,88.20॥ 
ವಿಹಿತಾಕರಣಾನ್ಥ್ ೀಾ ನ್ ಸದಿಭಃ ಕರಯತ್ೀ ತತ ಯಃ| 

ಸಂಯರ್ೀ ಮತಕುಯೀ ಯೀಽನ್ಯಃ ಪರತತಯತಾಧ್್ ೀಗರ್ತಪರದ್ಃ॥1,88.21॥ 
ಪರಕ್ಷಾಲರ್ಾಮಿೀರ್ತ ಭವಾನ್ಯದ್ೀತನ್ಮನ್ಯತ್ೀ ವರಮ್| 

ವಿಹಿತಾಕರಣ್ ೀದ್ ಭತ್ೈಃ ಪಾಪ್ೈಸುಾಮಪ ದ್ಹಯಸ್ೀ॥1,88.22॥ 
ಅವಿದಾಯಪುಯಪಕ್ಾರಾಯ ವಿಷ್ವಜಾಜಯತ್ೀ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಅನ್ತಷಾಠನಾ ಭತಯಪಾಯೀನ್ ಬನ್ಧಯೀಗಾಯಪ ನ್ ೀ ಹಿ ಸಾ॥1,88.23॥ 
ತಸಾಮದ್ವತ್ ಕತರತಷ್ವ ತವಂ ವಿಧಿವದಾದರಸಙ್ಖುರಹಮ್| 

ಆಜನ್ಮ ವಿಫಲನ್ುೀಽಸತು ಅಸಮಾರಪಾಯನ್ಯಲೌಕಕಮ್॥1,88.24॥ 
ರತಚಿರತವಾಚ| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 244 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವೃದ್ ಧೀಽಹಂ ಸಾಮರತಂ ಕ್್ ೀ ಮೀ ಪತರಃ ಸಮಿರದಾಸಯರ್ತ| 

ಭಾರ್ಾಾನ್ುಥಾ ದ್ರಿದ್ರಸಯ ದ್ತಷ್ೆರ್ ೀ ದಾರಸಙ್ಖುರಹಃ॥1,88.25॥ 

ಪತರ ಊಚತಃ| 

ಅಸಾಮಕಂ ಪತನ್ಂ ವತ್ ಭವತಶಾಾಪಯಧ್್ ೀಗರ್ತಃ| 

ನ್ ನ್ಂ ಭಾವಿ ಭವಿರ್ತರೀ ಚ ನಾಭನ್ನ್ದಸ್ತ ನ್ ೀ ವಚಃ॥1,88.26॥ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪತರಸುಸಯ ಪಶಯತ್ ೀ ಮತನಿಸತುಮ| 

ಬಭ ವುಃ ಸಹಸಾದ್ೃಶಾಯ ದಿೀಪಾ ವಾತಹತಾ ಇವ॥1,88.27॥ 
ಮತನಿಃ ಕ್್ೈಞ್ುಾಕಯೀ ಪಾರಹ ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯೀ ಮಹಾತಪಾಃ| 

ರತಚಿವೃತಾುನ್ುಮಖಿಲಂ ಪತೃಸಂವಾದ್ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,88.28॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕಮಾಜ್ಞಾನ್ಮಾ ನಾಮಾಷಾಟಶ್ೀರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥88-[28]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-89॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪೃಷ್ಟಃ ಕ್್ೈಞ್ುಾಕನ್ ೀವಾಚ ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯಃ ಪುನ್ಶಾ ತಮ್| 

ಸ ತ್ೀನ್ ಪತೃವಾಕಯನ್ೀ ಭೃಶಮತದ್ವಗನಮಾನ್ಸಃ॥1,89.1॥ 
ಕನಾಯಭಲಾಷೀ ವಿಪರಷಾಃ ಪರಿಬಭಾರಮ ಮೀದಿನಿೀಮ್| 

ಕನಾಯಮಲಭಮಾನ್ ೀಽಸೌ ಪತೃವಾಕ್್ಯೀನ್ ದಿೀಪತಃ| 

ಚಿನಾುಮವಾಪ ಮಹಿೀತಮರ್ತೀವೀದ್ವಗನಮಾನ್ಸಃ॥1,89.2॥ 
ಕಂ ಕರ್ ೀಮಿ ಕರ ಗಚಾಾಮಿ ಕಥಂ ಮೀ ದಾರಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಕ್ಷಿಪರಂ ಭವ್ೀನ್ಮರ್ತಾತೄಣಾಂ ಮಮಾಭತಯದ್ಯಕ್ಾರಕಃ॥1,89.3॥ 
ಇರ್ತ ಚಿನ್ುಯತಸುಸಯಮರ್ತಜಾಾತಾ ಮಹಾತಮನ್ಃ| 

ತಪಸಾರಾಧ್ರ್ಾಮಯೀನ್ಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಕಮಲ್ ೀದ್ಭವಮ್॥1,89.4॥ 
ತತ್ ೀ ವಷ್ಾಶತಂ ದಿವಯಂ ತಪಸ್ುೀಪ್ೀ ಮಹಾಮನಾಃ| 

ತತರ ಸ್ತಿತಶ್ಾರಂ ಕ್ಾಲಂ ವನ್ೀಷ್ತ ನಿಯಮಸ್ತಿತಃ| 

ಆರಾಧ್ನಾಯ ಸ ತದಾ ಪರಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಿತಃ॥1,89.5॥ 
ತತಃ ಪರದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತಾಮಹಃ| 

ಉವಾಚಾಥ ಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತೋತತಯಚಯತಾಮಭವಾಞ ಾ್ತಮ್॥1,89.6॥ 
ತತ್ ೀಽಸೌ ಪರಣಿಪತಾಯಹ ಬರಹಾಮಣಂ ಜಗತ್ ೀ ಗರ್ತಮ್| 

ಪತೄಣಾಂ ವಚನಾತ್ುೀನ್ ಯತೆತತಾಮಭವಾಞ ಾ್ತಮ್॥1,89.7॥ 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಪರಜಾಪರ್ತಸುಾಂ ಭವಿತಾ ಸರಷ್ಟವಾಯ ಭವತಾ ಪರಜಾಃ| 

ಸೃಷಾಟಾ ಪರಜಾಃ ಸತತಾನಿವಪರ ಸಮತತಾಾದ್ಯ ಕರರ್ಾಸುಥಾ॥1,89.8॥ 
ಕೃತಾವ ಕೃತಾಧಿಕ್ಾರಸುಾಂ ತತಃ ಸ್ತದಿಧಮವಾಪಯಸ್ತ| 

ಸತವಂ ಯಥ್ ೀಕುಂ ಪತೃಭಃ ಕತರತ ದಾರಪರಿಗರಹಮ್॥1,89.9॥ 
ಕ್ಾಮಂ ಚ್ೀಮಮಭಧ್ಾಯಯ ಕರಯತಾಂ ಪತೃಪೂಜನ್ಮ್| 

ತ ಏವ ತತಷಾಟಃ ಪತರಃ ಪರದಾಸಯನಿು ತವ್ೀಪ್ತಮ್| 

ಪರ್ತನೀಂ ಸತತಾಂಶಾ ಸನ್ತುಷಾಟಃ ಕಂ ನ್ ದ್ದ್ತಯಃ ಪತಾಮಹಾಃ॥1,89.10॥ 

ಮಾಕಾಣ ಾ್ೀಯ ಉವಾಚ| 
ಇತಯೃಷವಾಚನ್ಂ ಶತರತಾವ ಬರಹಮಣ್ ೀಽವಯಕುಜನ್ಮನ್ಃ| 

ನ್ದಾಯ ವಿವಿಕ್್ುೀ ಪುಲ್ಲನ್ೀ ಚಕ್ಾರ ಪತೃತಪಾಣಮ್॥1,89.11॥ 
ತತಷಾಟವ ಚ ಪತೄನಿವಪರಃ ಸುವ್ೈರ್ೀಭರಥಾದ್ೃತಃ| 

ಏಕ್ಾಗರಪರಯತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಭಕುನ್ಮಾರತಮಕನ್ಧರಃ॥1,89.12॥ 
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ರತಚಿರತವಾಚ| 

ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್ಭಕ್ಾಯ ಯೀ ವಸನ್ಯಧಿದ್ೀವತಮ್| 

ದ್ೀವ್ೈರಪ ಹಿ ತಪಯಾನ್ುೀ ಯೀ ಶಾರದ್ಧೀಷ್ತ ಸವಧ್್ ೀತುರ್ೈಃ॥1,89.13॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್್ಾಗ್ೀಾ ಯೀ ತಪಯಾನ್ುೀ ಮಹಷಾಭಃ| 

ಶಾರದ್ಧೈಮಾನ್ ೀಮಯೈಭಾಕ್ಾಯ ಭತಕುಮತಕುಮಭೀಪು್ಭಃ॥1,89.14॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್್ಾಗ್ೀಾ ಸ್ತದಾಧಃ ಸನ್ುಪಾಯನಿು ರ್ಾನ್| 

ಶಾರದ್ಧೀಷ್ತ ದಿವ್ಯೈಃ ಸಕಲ್ೈರತಪಹಾರ್ೈರನ್ತತುಮೈಃ॥1,89.15॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್ಭಕ್ಾಯ ಯೀರ್ಽಚಯನ್ುೀ ಗತಹಯಕ್್ೈದಿಾವಿ| 

ತನ್ಮಯತ್ವೀನ್ ವಾಧ್ದಿಭಃ ಋದಿಧಮಾತಯನಿುಕೀಂ ಪರಾಮ್॥1,89.16॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್ಮತ್ಯೈಾರಚಯಾನ್ುೀ ಭತವಿ ಯೀ ಸದಾ| 

ಶಾರದ್ಧೀಷ್ತ ಶರದ್ಧರ್ಾಭೀಷ್ಟಲ್ ೀಕಪುಷಟಪರದಾಯಿನ್ಃ॥1,89.17॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನಿವಪ್ೈರಚಯಾನ್ುೀ ಭತವಿ ಯೀ ಸದಾ| 

ವಾಞ ಾ್ತಾಭೀಷ್ಟಲಾಭಾಯ ಪಾರಜಾಪತಯಪರದಾಯಿನ್ಃ॥1,89.18॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್ಯೀ ವ್ೈ ತಪಯಾನ್ುೀಽರಣಯವಾಸ್ತಭಃ| 

ವನ್ಯೈಃ ಶಾರದ್ಧೈಯಾತಾಹಾರ್ೈಸುಪೀನಿಧ್ ಾತಕಲಮಷ್ೈಃ॥1,89.19॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನಿವಪ್ೈನ್ೈಾಷಠಕ್್ೈಧ್ಾಮಾಚಾರಿಭಃ| 

ಯೀ ಸಂಯತಾತಮಭನಿಾತಯಂ ಸನ್ುಪಯಾನ್ುೀ ಸಮಾಧಿಭಃ॥1,89.20॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄಞ್ಜಾರದ್ಧೈ ರಾಜನಾಯಸುಪಾಯನಿು ರ್ಾನ್| 

ಕವ್ಯೈರಶ್ೀಷ್ೈವಿಧಿವಲ್ ಿೀಕದ್ವಯಫಲಪರದಾನ್॥1,89.21॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄನ್ವೈಶ್ಯೈರಚಯಾನ್ುೀ ಭತವಿ ಯೀ ಸದಾ| 

ಸವಕಮಾಾಭರತ್ೈನಿನಾತಯಂ ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಾನ್ನವಾರಿಭಃ॥1,89.22॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄಞ್ಜಾರದ್ಧೀ ಶ್ದ್ೈರಪ ಚ ಭಕುತಃ| 

ಸನ್ುಪಯಾತ್ೀ ಜಗತೃತ್ಾಂ ನಾಮಾನ ಖಾಯತಾಃ ಸತಕ್ಾಲ್ಲನ್ಃ॥1,89.23॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄಞ್ಜಾರದ್ಧೀ ಪಾತಾಲ್ೀ ಯೀ ಮಹಾಸತರ್ೈಃ| 

ಸನ್ುಪಯಾನ್ುೀ ಸತಧ್ಾಹಾರಾಸಯಕುದ್ಮಭಮದ್ೈಃ ಸದಾ॥1,89.24॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄಞ್ಜಾರದ್ಧೈರಚಯಾನ್ುೀ ಯೀ ರಸಾತಲ್ೀ| 

ಭ್ ೀಗ್ೈರಶ್ೀಷ್ೈವಿಾಧಿವನಾನಗ್ೈಃ ಕ್ಾಮಾನ್ಭೀಪು್ಭಃ॥1,89.25॥ 
ನ್ಮಸ್ಯೀಽಹಂ ಪತೄಞ್ಜಾರದ್ಧೈಃ ಸಪ್ೈಾಃ ಸನ್ುಪಾತಾನ್್ದಾ| 

ತತ್ೈವ ವಿಧಿವನ್ಮನ್ರಭ್ ೀಗಸಮಾತ್ಮನಿವತ್ೈಃ॥1,89.26॥ 
ಪತೄನ್ನಮಸ್ಯೀ ನಿವಸನಿು ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯೀ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್್ೀಽಥ ಮಹಿೀತಲ್ೀ ವಾ| 

ತಥಾನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಚ ಸತರಾರಿಪೂಜಾಯಸ್ುೀ ವ್ೈ ಪರರ್ತೀಚಾನ್ತು ಮಯೀಪನಿೀತಮ್॥1,89.27॥ 
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ಪತೄನ್ನಮಸ್ಯೀ ಪರಮಾಥಾಭ ತಾ ಯೀ ವ್ೈ ವಿಮಾನ್ೀ ನಿವಸನ್ಯಮ ತಾಾಃ| 

ಯಜನಿು ರ್ಾನ್ಸುಮಲ್ೈಮಾನ್ ೀಭಯೀಾಗಿೀಶವರಾಃ ಕ್್ಿೀಶವಿಮತಕುಹ್ೀತ ನ್॥1,89.28॥ 
ಪತೄನ್ನಮಸ್ಯೀ ದಿವಿ ಯೀ ಚ ಮ ತಾಾಃ ಸವಧ್ಾಭತಜಃ ಕ್ಾಮಯಫಲಾಭಸನೌಧ| 

ಪರದಾನ್ಶಕ್ಾುಃ ಸಕಲ್ೀಪ್ತಾನಾಂ ವಿಮತಕುದಾ ಯೀಽನ್ಭಸಂಹಿತ್ೀಷ್ತ॥1,89.29॥ 
ತೃಪಯನ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತಮನಿಾತರಃ ಸಮಸಾು ಇಚಾಾವತಾಂ ಯೀ ಪರದಿಶನಿು ಕ್ಾಮಾನ್| 

ಸತರತವಮಿನ್ದರತವಮಿತ್ ೀಽಧಿಕಂ ವಾ ಗಜಾಶವರತಾನನಿ ಮಹಾಗೃಹಾಣಿ॥1,89.30॥ 
ಸ್ ೀಮಸಯ ಯೀ ರಶ್ಮಷ್ತ ಯೀರ್ಽಕಬಮ್ೀ ಶತಕ್್ಿೀ ವಿಮಾನ್ೀ ಚ ಸದಾ ವಸನಿು| 

ತೃಪಯನ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತಮನಿಾತರ್ ೀಽನ್ನತ್ ೀಯೈಗಾನಾಧದಿನಾ ಪುಷಟಮಿತ್ ೀ ವರಜನ್ತು॥1,89.31॥ 
ಯೀಷಾಂ ಹತತ್ೀಽಗೌನ ಹವಿಷಾ ಚ ತೃಪುಯೀಾ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ವಿಪರಶರಿೀರಸಂಸಾಿಃ| 

ಯೀ ಪಣಾದಾನ್ೀನ್ ಮತದ್ಂ ಪರರ್ಾನಿು ತೃಪಯನ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತಮನಿಾತರ್ ೀಽನ್ನತ್ ೀಯೈಃ॥1,89.32॥ 
ಯೀ ಖ್ಡುಮಾಂಸ್ೀನ್ ಸತರ್ೈರಭೀಷ್ಟೈಃ ಕೃಷ್ಣೈಸ್ತುಲ್ೈದಿಾವಯ ಮನ್ ೀಹರ್ೈಶಾ| 

ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಶಾಕ್್ೀನ್ ಮಹಷಾವಯೈಾಃ ಸಮಿರೀಣಿತಾಸ್ುೀ ಮತದ್ಮತರ ರ್ಾನ್ತು॥1,89.33॥ 
ಕವಾಯನ್ಯಶ್ೀಷಾಣಿ ಚ ರ್ಾನ್ಯಭೀಷಾಟನ್ಯರ್ತೀವ ತ್ೀಷಾಂ ಮಮ ಪೂಜಿತಾನಾಮ್| 

ತ್ೀಷಾಞ್ಾ ಸಾನಿನಧ್ಯಮಿಹಾಸತು ಪುಷ್ಾಗನಾಧಮತ್ಭ್ ೀಜ್ಯೀಷ್ತ ಮರ್ಾ ಕೃತ್ೀಷ್ತ॥1,89.34॥ 
ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಯೀ ಪರರ್ತಗೃಹಣತ್ೀರ್ಽಚಾಂ ಮಾಸಾನ್ುಪೂಜಾಯ ಭತವಿ ಯೀಽಷ್ಟಕ್ಾಸತ| 

ಯೀ ವತ್ರಾನ್ುೀಽಭತಯದ್ಯೀ ಚ ಪೂಜಾಯಃ ಪರರ್ಾನ್ತು ತ್ೀ ಮೀ ಪತರ್ ೀಽತರ ತತಷಟಮ್॥1,89.35॥ 
ಪೂಜಾಯ ದಿವಜಾನಾಂ ಕತಮತದ್ೀನ್ತದಭಾಸ್ ೀ ಯೀ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ಜವಲನಾಕಾವಣಾಾಃ| 

ತಥಾ ವಿಶಾಂ ಯೀ ಕನ್ಕ್ಾವದಾತಾ ನಿೀಲ್ಲೀಪರಭಾಃ ಶ್ದ್ರಜನ್ಸಯ ಯೀ ಚ॥1,89.36॥ 
ತ್ೀಽಸ್ತಮನ್್ಮಸಾು ಮಮ ಪುಷ್ಾಗನ್ಧಧ್ ಪಾಮತ್ಭ್ ೀಜಾಯದಿನಿವ್ೀದ್ನ್ೀನ್| 

ತಥಾಗಿನಹ್ ೀಮೀನ್ ಚ ರ್ಾನಿು ತೃಪುಂ ಸದಾ ಪತೃಭಯಃ ಪರಣತ್ ೀಽಸ್ತಮ ತ್ೀಭಯಃ॥1,89.37॥ 
ಯೀ ದ್ೀವಪೂವಾಾಣಯಭತೃಪುಹ್ೀತ್ ೀರ ಶರನಿು ಕವಾಯನಿ ಶತಭಾಹೃತಾನಿ| 

ತೃಪಾುಶಾ ಯೀ ಭ ರ್ತಸೃಜ್ ೀ ಭವನಿು ತೃಪಯನ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ರಣತ್ ೀಽಸ್ತಮ ತ್ೀಭಯಃ॥1,89.38॥ 
ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಭ ತಾನ್ಯಸತರಾಂಸುಥ್ ೀಗಾರರ್ತರಣಾಾಶಯನ್ತು ತವಶ್ವಂ ಪರಜಾನಾಮ್| 

ಆದಾಯಃ ಸತರಾಣಾಮಮರ್ೀಶಪೂಜಾಯಸೃಪಯನ್ತು ತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ರಣತ್ ೀಽಸ್ತಮತ್ೀಭಯಃ॥1,89.39॥ 
ಅಗಿನಷಾವತಾು ಬಹಿಾಷ್ದ್ ಆಜಯಪಾಃ ಸ್ ೀಮಪಾಸುಥಾ| 

ವರಜನ್ತು ತೃಪುಂ ಶಾರದ್ಧೀಽಸ್ತಮನಿಾತರಸುಪಾತಾ ಮರ್ಾ॥1,89.40॥ 
ಅಗಿನಷಾವತಾುಃ ಪತೃಗಣಾಃ ಪಾರಚಿೀಂ ರಕ್ಷನ್ತು ಮೀ ದಿಶಮ್| 

ತಥಾ ಬಹಿಾಷ್ದ್ಃ ಪಾನ್ತು ರ್ಾಮಾಯಂ ಮೀ ಪತರಃ ಸದಾ| 

ಪರರ್ತೀಚಿೀಮಾಜಯಪಾಸುದ್ವದ್ತದಿೀಚಿೀಮಪ ಸ್ ೀಮಪಾಃ॥1,89.41॥ 
ರಕ್ಷ್ ೀಭ ತಪಶಾಚ್ೀಭಯಸುಥ್ೈವಾಸತರದ್ ೀಷ್ತಃ| 

ಸವಾತಃ ಪತರ್ ೀ ರಕ್ಷಾಂ ಕತವಾನ್ತು ಮಮ ನಿತಯಶಃ॥1,89.42॥ 
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ವಿಶ್್ ವೀ ವಿಶವಭತಗಾರಾಧ್್ ಯೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಧ್ನ್ಯಃ ಶತಭಾನ್ನ್ಃ| 

ಭ ರ್ತದ್ ೀ ಭ ರ್ತಕೃದ್ ಭರ್ತಃ ಪತೄಣಾಂ ಯೀ ಗಣಾ ನ್ವ॥1,89.43॥ 
ಕಲಾಯಣಃ ಕಲಯದ್ಃ ಕತಾಾ ಕಲಯಃ ಕಲಯತರಾಶರಯಃ| 

ಕಲಯತಾಹ್ೀತತರನ್್ಃ ಷ್ಡಿಮೀ ತ್ೀ ಗಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,89.44॥ 
ವರ್ ೀ ವರ್ೀಣ್ ಯೀ ವರದ್ಸತುಷಟದ್ಃ ಪುಷಟದ್ಸುಥಾ| 

ವಿಶವಪಾತಾ ತಥಾ ಧ್ಾತಾ ಸಪ್ೈತ್ೀ ಚ ಗಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,89.45॥ 
ಮಹಾನ್ಮಹಾತಾಮ ಮಹಿತ್ ೀ ಮಹಿಮಾವಾನ್ಮಹಾಬಲಃ| 

ಗಣಾಃ ಪಞ್ಾ ತಥ್ೈವ್ೈತ್ೀ ಪತೄಣಾಂ ಪಾಪನಾಶನಾಃ॥1,89.46॥ 
ಸತಖ್ದ್ ೀ ಧ್ನ್ದ್ಶಾಾನ್ ಯೀ ಧ್ಮಾದ್ ೀಽನ್ಯಶಾ ಭ ರ್ತದ್ಃ| 

ಪತೄಣಾಂ ಕಥಯತ್ೀ ಚ್ೈವ ತಥಾ ಗಣಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,89.47॥ 
ಏಕರ್ತರಂಶರ್ತಾತೃಗಣಾ ಯೈವಾಯಾಪುಮಖಿಲಂ ಜಗತ್| 

ತ ಏವಾತರ ಪತೃಗಣಾಸತುಷ್ಯನ್ತು ಚ ಮದಾಹಿತಾತ್॥1,89.48॥ 

ಮಾಕರಣ ಾ್ೀಯ ಉವಾಚ| 
ಏವಂ ತತ ಸತುವತಸುಸಯ ತ್ೀಜಸ್ ೀರಾಶ್ರತಚಿಾರತಃ| 

ಪಾರದ್ತಬಾಭ ವ ಸಹಸಾ ಗಗನ್ವಾಯಪುಕ್ಾರಕಃ॥1,89.49॥ 
ತದ್ದೃಷಾಟಾ ಸತಮಹತ್ುೀಜಃ ಸಮಾಚಾಾದ್ಯ ಸ್ತತಿಂ ಜಗತ್| 

ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿೀಂ ಗತಾವ ರತಚಿಃ ಸ್ ುೀತರಮಿದ್ಞ್ಜಗೌ॥1,89.50॥ 

ರತಚಿರತವಾಚ| 

ಅಚಿಾತಾನಾಮಮ ತಾಾನಾಂ ಪತೄಣಾಂ ದಿೀಪುತ್ೀಜಸಾಮ್| 

ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಸದಾ ತ್ೀಷಾಂ ಧ್ಾಯನಿನಾಂ ದಿವಯಚಕ್ಷತಷಾಮ್॥1,89.51॥ 
ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ಚ ನ್ೀತಾರ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಮಾರಿೀಚಯೀಸುಥಾ| 

ಸಪುಷ್ ೀಾಣಾಂ ತಥಾನ್ಯೀಷಾಂ ತಾನ್ನಮಸಾಯಮಿ ಕ್ಾಮದಾನ್॥1,89.52॥ 
ಮನಾವದಿೀನಾಂ ಚ ನ್ೀತಾರಃ ಸ ರ್ಾಾಚನ್ದರಮಸ್ ೀಸುಥಾ| 

ತಾನ್ನಮಸಾಯಮಯಹಂ ಸವಾಾನಿಾತೄನ್ಪುಯದ್ಧ್ಾವಪ॥1,89.53॥ 
ನ್ಕ್ಷತಾರಣಾಂ ಗರಹಾಣಾಂ ಚ ವಾಯವಗ್ ನಯೀನ್ಾಭಸಸುಥಾ| 

ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಯೀಶಾ ತಥಾ ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥1,89.54॥ 
ಪರಜಾಪತ್ೀಃ ಕಶಯಪಾಯ ಸ್ ೀಮಾಯ ವರತಣಾಯ ಚ| 

ಯೀಗ್ೀಶವರ್ೀಭಯಶಾ ಸದಾ ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥1,89.55॥ 
ನ್ರ್ೀ ಗಣ್ೀಭಯಃ ಸಪುಭಯಸುಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸಪುಸತ| 

ಸಾವಯಮತಭವ್ೀ ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಬರಹಮಣ್ೀ ಯೀಗಚಕ್ಷತಷ್ೀ॥1,89.56॥ 
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ಸ್ ೀಮಾಧ್ಾರಾನಿಾತೃಗಣಾನ್ ಯೀಗಮ ರ್ತಾಧ್ರಾಂಸುಥಾ| 

ನ್ಮಸಾಯಮಿ ತಥಾ ಸ್ ೀಮಂ ಪತರಂ ಜಗತಾಮಹಮ್॥1,89.57॥ 
ಅಗಿನರ ಪಾಂಸುಥ್ೈವಾನಾಯನ್ನಮಸಾಯಮಿ ಪತೄನ್ಹಮ್| 

ಅಗಿನಸ್ ೀಮಮಯಂ ವಿಶವಂ ಯತ ಏತದ್ಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,89.58॥ 
ಯೀ ಚ ತ್ೀಜಸ್ತ ಯೀ ಚ್ೈತ್ೀ ಸ್ ೀಮಸ ರ್ಾಾಗಿನಮ ತಾಯಃ| 

ಜಗತ್ಾರ ಪಣಶ್ೈವ ತಥಾ ಬರಹಮಸವರ ಪಣಃ॥1,89.59॥ 
ತ್ೀಭ್ ಯೀಽಖಿಲ್ೀಭ್ ಯೀ ಯೀಗಿಭಯಃ ಪತೃಭ್ ಯೀ ಯತಮಾನ್ಸಃ| 

ನ್ರ್ೀನ್ರ್ೀ ನ್ಮಸ್ುೀಽಸತು ಪರಸ್ತೀದ್ನ್ತು ಸವಧ್ಾಭತಜಃ॥1,89.60॥ 

ಮಾಕರಣ ಾ್ೀಯ ಉವಾಚ| 
ಏವಂ ಸತುತಾಸುತಸ್ುೀನ್ ತಜಸ್ ೀ ಮತನಿಸತುಮಾಃ| 

ನಿಶಾಕರಮತಸ್ುೀ ಪತರ್ ೀ ಭಾಸಯನ್ ುೀ ದಿಶಾದ್ಶ॥1,89.61॥ 
ನಿವ್ೀದ್ನ್ಞ್ಾ ಯತ್ುೀನ್ ಪುಷ್ಾಗನಾಧನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್| 

ತದ್ ಭಷತಾನ್ಥ ಸ ತಾನ್ದದ್ೃಶ್ೀ ಪುರತಃ ಸ್ತಿತಾನ್॥1,89.62॥ 
ಪರಣಿಪತಯ ರತಚಿಭಾಕ್ಾಯ ಪುನ್ರ್ೀವ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ| 

ನ್ಮಸತುಭಯಂ ನ್ಮಸತುಭಯಮಿತಾಯಹ ಪೃಥಗಾದ್ೃತಃ॥1,89.63॥ 
ತತಃ ಪರಸನಾನಃ ಪತರಸುಮ ಚತಮತಾನಿಸತುಮಮ್| 

ವರಂ ವೃಣಿೀಷ್ವೀರ್ತ ಸ ತಾನ್ತವಾಚಾನ್ತಕನ್ಧರಃ॥1,89.64॥ 
ರತಚಿರತವಾಚ| 
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ಪರಜಾನಾಂ ಸಗಾಕತೃಾತವಮಾದಿಷ್ಟಂ ಬರಹಮಣಾ ಮಮ| 

ಸ್ ೀಽಹಂ ಪರ್ತನೀಮಭೀಪಾ್ಮಿ ಧ್ನಾಯಂ ದಿವಾಯಂ ಪರಜಾವರ್ತೀಮ್॥1,89.65॥ 

ಪತರ ಊಚತಃ| 

ಅತ್ೈವ ಸದ್ಯಃ ಪರ್ತನೀ ತ್ೀ ಭವತವರ್ತಮನ್ ೀರಮಾ| 

ತಸಾಯಞ್ಾ ಪುತ್ ರೀ ಭವಿತಾ ಭವತ್ ೀ ಮತನಿಸತುಮ !॥1,89.66॥ 
ಮನ್ವನ್ುರಾಧಿಪೀ ಧಿೀಮಾಂಸುಾನಾನಮನೈವೀಪಲಕ್ಷಿತಃ| 

ರತಚ್ೀ ! ರೌಚಯ ಇರ್ತ ಖಾಯರ್ತಂ ಪರರ್ಾಸಯರ್ತ ಜಗತರಯೀ॥1,89.67॥ 
ತಸಾಯಪ ಬಹವಃ ಪುತಾರ ಮಹಾಬಲಪರಾಕರಮಾಃ| 

ಭವಿಷ್ಯನಿು ಮಹಾತಾಮನ್ಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಪರಿಪಾಲಕ್ಾಃ॥1,89.68॥ 
ತವಂ ಚ ಪರಜಾಪರ್ತಭ ಾತಾವ ಪರಜಾಃ ಸೃಷಾಟಾ ಚತತವಿಾಧ್ಾಃ| 

ಕ್ಷಿೀಣಾಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ಧ್ಮಾಜ್ಞಸುತಃ ಸ್ತದಿಧಮವಾಪ್ಯಸ್ತ॥1,89.69॥ 
ಸ್ ುೀತ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಚ ನ್ರ್ ೀ ಯೀಽಸಾಮಂಸ್ ುೀಷ್ಯರ್ತ ಭಕುತಃ| 

ತಸಯ ತತಷಾಟ ವಯಂ ಭ್ ೀಗಾನಾತಮಜಂ ಧ್ಾಯನ್ಮತತುಮಮ್॥1,89.70॥ 
ಆಯತರಾರ್ ೀಗಯಮಥಾಂ ಚ ಪುತರಪೌತಾರದಿಕಂ ತಥಾ| 

ವಾಞ್ಾದಿಭಃ ಸತತಂ ಸುವಾಯಃ ಸ್ ುೀತ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ ಯತಃ॥1,89.71॥ 
ಶಾರದ್ಧೀಷ್ತ ಯ ಇಮಂ ಭಕ್ಾಯ ತವಸಮರ್ತರೀರ್ತಕರಂ ಸುವಮ್| 

ಪಠಿಷ್ಯರ್ತ ದಿವಜಾಗಾರಯಣಾಂ ಭತಞ್ಜತಾಂ ಪುರತಃ ಸ್ತಿತಃ॥1,89.72॥ 
ಸ್ ುೀತರಶರವಣಸಮಿರೀತಾಯ ಸನಿನಧ್ಾನ್ೀ ಪರ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಅಸಾಮಭರಕ್ಷಯಂ ಶಾರದ್ಧಂ ತದ್ಭವಿಷ್ಯತಯಸಂಶಯಮ್॥1,89.73॥ 
ಯದ್ಯಪಯಶ್್ ರೀರ್ತರಯಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಯದ್ಯಪುಯಪಹತಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಅನಾಯಯೀಪಾತುವಿತ್ುೀನ್ ಯದಿ ವಾ ಕೃತಮನ್ಯಥಾ॥1,89.74॥ 
ಅಶಾರದಾಧಹ್ೈಾರತಪತ್ೈರತಪಹಾರ್ೈಸುಥಾ ಕೃತ್ೈಃ| 

ಅಕ್ಾಲ್ೀಽಪಯಥ ವಾ ದ್ೀಶ್ೀ ವಿಧಿಹಿೀನ್ಮಥಾಪ ವಾ॥1,89.75॥ 
ಅಶರದ್ಧರ್ಾ ವಾ ಪುರತಷ್ೈದ್ಾಮಭಮಾಶ್ರತಯ ಯತೃತಮ್| 

ಅಸಾಮಕಂ ತೃಪುಯೀ ಶಾರದ್ಧನ್ುಥಾಪ್ಯೀತದ್ತದಿೀರಣಾತ್॥1,89.76॥ 
ಯತ್ೈತತಾಠಯತ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ಸ್ ುೀತರಮಸುತತ್ಖಾವಹಮ್| 

ಅಸಾಮಕಂ ಜಾಯತ್ೀ ತೃಪುಸುತರ ದಾವದ್ಶಾವಷಾಕೀ॥1,89.77॥ 
ಹ್ೀಮನ್ುೀ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನಿ ತೃಪುಮೀತತರಯಚಾರ್ತ| 

ಶ್ಶ್ರ್ೀ ದಿವಗತಣಾಬಾದನಿ ತೃಪುಂ ಸ್ ುೀತರಮಿದ್ಂ ಶತಭಮ್॥1,89.78॥ 
ವಸನ್ುೀ ಷ್ ೀಡಶ ಸಮಾಸೃಪುಯೀ ಶಾರದ್ಧಕಮಾಣಿ| 

ಗಿರೀಷ್ೋ ಚ ಷ್ ೀಡಶ್ೈವ್ೈತತಾಠಿತಂ ತೃಪುಕ್ಾರಕಮ್॥1,89.79॥ 
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ವಿಕಲ್ೀಽಪ ಕೃತ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ಸ್ ುೀತ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಸಾಧಿತ್ೀ| 

ವಷಾಾಸತ ತೃಪುರಸಾಮಕಮಕ್ಷರ್ಾಯ ಜಾಯತ್ೀ ರತಚ್ೀ॥1,89.80॥ 
ಶರತಾೆಲ್ೀಽಪ ಪಠಿತಂ ಶಾರದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ಅಸಾಮಕಮೀತತತಾರತಷ್ೈಸೃಪುಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಬದಕೀಮ್॥1,89.81॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ುೀಹ್ೀ ಚ ಲ್ಲಖಿತಮೀತರ್ತುಷ್ಠರ್ತ ನಿತಯದಾ| 

ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಕೃತ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ತತಾರಸಾಮಕಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,89.82॥ 
ತಸಾಮದ್ೀತತುಾರ್ಾ ಶಾರದ್ಧೀ ವಿಪಾರಣಾಂ ಭತಞ್ಜತಾಂ ಪುರಃ| 

ಶಾರವಣಿೀಯಂ ಮಹಾಭಾಗ ಅಸಾಮಕಂ ಪುಷಟಕ್ಾರಕಮ್॥1,89.83॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರತಚಿಕೃತಪತೃಸ್ ುೀತರಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥89-[83]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-90॥ 
ಮಾಕರಣ ಾ್ೀಯ ಉವಾಚ| 

ತತಸುಸಾಮನ್ನದಿೀಮಧ್ಾಯತ್ಮತತುಸೌ ಿಮನ್ ೀರಮಾ| 

ಪರಮೌಿಚಾ ನಾಮ ತನ್ವಙ ು್ೀ ತತ್ಮಿೀಪ್ೀ ವರಾಪ್ರಾಃ॥1,90.1॥ 
ಸಾ ಚ್ ೀವಾಚ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ರತಚಿಂ ಸತಮಧ್ತರಾಕ್ಷರಕಮ್| 

ಪರಸಾದ್ರ್ಾಮಾಸ ಭ ಯಃ ಪರರಿ್ೀಚಾ ಚ ವರಾಪ್ರಾಃ॥1,90.2॥ 
ಅರ್ತೀವರ ಪಣಿೀ ಕನಾಯ ಮತರಸಾದ್ವರಾಙ್ಖುನಾ| 

ಜಾತಾ ವರತಣಪುತ್ರೀಣ ಪುಷ್ೆರ್ೀಣ ಮಹಾತಮನಾ॥1,90.3॥ 
ತಾಂ ಗೃಹಾಣ ಮರ್ಾ ದ್ತಾುಂ ಭಾರ್ಾಾಥ್ೀಾ ವರವಣಿಾನಿೀಮ್| 

ಮನ್ತಮಾಹಾಮರ್ತಸುಸಾಯಂ ಸಮತತಾತ್ಯರ್ತ ತ್ೀ ಸತತಃ॥1,90.4॥ 

ಕಾಣ ಾ್ೀಯ ಉವಾಚ| 
ತಥ್ೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ಸಾಪುಯಕ್ಾು ತಸಾಮತ್ ುೀರ್ಾದ್ವಪುಷ್ಮರ್ತೀಮ್| 

ಉದ್ದಧ್ಾರ ತತಃ ಕನಾಯಂ ಮಾನಿನಿೀಂ ನಾಮ ನಾಮತಃ॥1,90.5॥ 
ನ್ದಾಯಶಾ ಪುಲ್ಲನ್ೀ ತಸ್ತಮನ್್ ಮತನಿಮತಾನಿಸತುಮಾಃ| 

ಜಗಾರಹ ಪಾಣಿಂ ವಿಧಿವತ್ಮಾನಿೀಯ ಮಹಾಮತನಿಃ॥1,90.6॥ 

ತಸಾಯಂ ತಸಯ ಸತತ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಮಹಾವಿೀಯೀಾ ಮಹಾದ್ತಯರ್ತಃ| 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಹರಿಧ್ಾಯನ್ಂ 

[]ಅಽಧ್ಾಯಯಃ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-91॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಸಾವಯಮತಭವಾದಾಯ ಮತನ್ಯೀ ಹರಿಂ ಧ್ಾಯಯನಿು ಕಮಾಣಾ| 

ವರತಾಚಾರಾಚಾನಾಧ್ಾಯನ್ಸತುರ್ತಜಪಯಪರಾಯಣಾಃ॥1,91.1॥ 
ದ್ೀಹ್ೀನಿದರಯಮನ್ ೀಬತದಿಧಪಾರಣಾಹಙ್ಕೆರವಜಿಾತಮ್| 

ಆಕಶ್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ತ್ೀಜಸಾ ಪರಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.2॥ 
ಉದ್ಕ್್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ತದ್ಧಮಾಪರಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪೃರ್ಥವಿೀರಹಿತಂ ಚ್ೈವ ಸವಾಭತವಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.3॥ 
ಭ ತಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ತಥಾ ಬದ್ಧನಿಯನಾುರಂ ಪರಭತಂ ವಿಭತಮ್| 

ಚ್ೈತನ್ಯರ ಪತಾರ ಪಂ ಸವಾಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್॥1,91.4॥ 
ಮತಕುಸಙ್ಖುಂ ಮಹ್ೀಶಾನ್ಂ ಸವಾದ್ೀವಪರಪೂಜಿತಮ್| 

ತ್ೀಜ್ ೀರ ಪಮಸತುಾಂ ಚ ತಪಸಾ ಪರಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.5॥ 
ರಹಿತಂ ರಜಸಾ ನಿತಯಂ ವಯರ್ತರಿಕುಂ ಗತಣ್ೈಸ್ತರಭಃ| 

ಸವಾರ ಪವಿಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ಕತೃಾತಾವದಿವಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.6॥ 
ವಾಸನಾರಹಿತಂ ಶತದ್ಧಂ ಸವಾದ್ ೀಷ್ವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಪಾಸಾವಜಿಾತಂ ತತುಚ್ ಾೀ ಕರ್ೀಹವಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.7॥ 
ಜರಾಮರಣಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ಕ ಟ್ಸಿಂ ರ್ೀಹವಜಿಾತಮ್| 

ಉತಾರ್ತುರಹಿತಂ ಚ್ೈವ ಪರಲಯೀನ್ ವಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.8॥ 
ಸತಯಂ ಸವಾಾಚಾರಹಿೀನ್ಂ ನಿಷ್ೆಲಂ ಪರಮೀಶವರಮ್| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪಾಯದಿವಜಿಾತಂ ನಾಮವಜಿಾತಮ್॥1,91.9॥ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷಂ ಜಾಗರದಾದಿೀನಾಂ ಶಾನ್ುರ ಪಂ ಸತರ್ೀಶವರಮ್| 

ಜಾಗರದಾದಿಸ್ತಿತಂ ನಿತಯಂ ಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಣವಜಿಾತಮ್॥1,91.10॥ 
ಸವಾದ್ೃಷ್ಟಂ ತಥಾ ಮ ತಾಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಸ ಕ್ಷ್ತರಂ ಪರಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಕ್ಷ್ ರೀತರವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಾನ್ನ್ದರ ಪಕಮ್॥1,91.11॥ 
ವಿಶ್ವೀನ್ ರಹಿತಂ ತದ್ವತ್ೈಜಸ್ೀನ್ ವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಾರಜ್ಞ್ೀನ್ ರಹಿತಞ್ೈವ ತತರಿೀಯಂ ಪರಮಾಕ್ಷರಮ್॥1,91.12॥ 
ಸವಾಗ್ ೀಪೃ ಸವಾಹನ್ೃ ಸವಾಭ ತಾತಮರ ಪ ಚ| 

ಬತದಿಧಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ಂ ವ್ೈ ನಿರಾಧ್ಾರಂ ಶ್ವಂ ಹರಿಮ್॥1,91.13॥ 
ವಿಕರರ್ಾರಹಿತಂ ಚ್ೈವ ವ್ೀದಾನ್ೈವ್ೀಾದ್ಯಮೀವ ಚ| 

ವ್ೀದ್ರ ಪಂ ಪರಂ ಭ ತಮಿನಿದರಯೀಭಯಃ ಪರಂ ಶತಭಮ್॥1,91.14॥ 
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ಶಬ್ದೀನ್ ವಜಿಾತಞ್ೈವ ರಸ್ೀನ್ ಚ ವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಸಾಶ್ೀಾನ್ ರಹಿತಂ ದ್ೀವಂ ರ ಪಮಾತರವಿವಜಿಾತಮ್॥1,91.15॥ 
ರ ಪ್ೀಣ ರಹಿತಂ ಞ್ೈವ ಗನ್ಧೀನ್ ಪರಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅನಾದಿ ಬರಹಮ ರನಾಧರನ್ುಮಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ಕ್್ೀವಲಮ್॥1,91.16॥ 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಹಾದ್ೀವಧ್ಾಯನ್ಂ ಕತರ್ಾಾಜಿಜತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಧ್ಾಯನ್ಂ ಯಃ ಕತರತತ್ೀ ಹ್ಯೀವಂ ಸ ಭವ್ೀದ್್ಹಮ ಮಾನ್ವಃ॥1,91.17॥ 
ಇರ್ತ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಮಾಖಾಯತಮಶ್ವರಸಯ ಮರ್ಾ ತವ| 

ಅಧ್ತನಾ ಕಥರ್ಾಮಯನ್ಯರ್ತೆನ್ುದ್ ್ರಹಿ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,91.18॥ 

[ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ  ಹರಿಧ್ಾಯನ್ಂ 

ನಾಮೈಕನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥91-[18]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 254 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-92॥ 
ರತದೌರವಾಚ| 

ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಯಾನ್ಂ ಪುನ್ಬ ರಾಹಿ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರ| 

ಯೀನ್ ವಿಜ್ಞಾತಮಾತ್ರೀಣ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥1,92.1॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಹರ್ೀಧ್ಾಯಾನ್ಂ ಮಾರ್ಾತನ್ರವಿಮದ್ಾಕಮ್| 

ಮ ತಾಾಮ ತಾಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ತದಾಧಯನ್ಂ ದಿವವಿಧ್ಂ ಹರ॥1,92.2॥ 
ಅಮ ತಾಂ ರತದ್ರ ಕರ್ಥತಂ ಹನ್ು ಮ ತು ಬರವಿೀಮಯಹಮ್| 

ಸ ಯಾಕ್್ ೀಟಪರರ್ತೀಕ್ಾಶ್್ ೀ ಜಿಷ್ತಣಭಾಾಜಿಷ್ತಣರ್ೀಕತಃ॥1,92.3॥ 
ಕತನ್ದಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಧ್ವಲ್ ೀ ಹರಿಧ್್ಯೀಾಯೀ ಮತಮತಕ್ಷತಭಃ| 

ವಿಶಾಲ್ೀನ್ ಸತಸೌಮಯೀನ್ ಶಙ್್ ೀನ್ ಚ ಸಮನಿವತಃ॥1,92.4॥ 
ಸಹಸಾರದಿತಯತತಲ್ಯೀನ್ ಜಾವಲಾಮಾಲ್ ೀಗರರ ಪಣಾ| 

ಚಕ್್ರೀಣ ಚಾನಿವತಃ ಶಾನ್ ುೀ ಗದಾಹಸುಃ ಶತಭಾನ್ನ್ಃ॥1,92.5॥ 
ಕರಿೀಟ್ೀನ್ ಮಹಾಹ್ೀಾಣ ರತನಪರಜವಲ್ಲತ್ೀನ್ ಚ| 

ಸಾಯತಧ್ಃ ಸವಾಗ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಸರ್ ೀರತಹಧ್ರಸುಥಾ॥1,92.6॥ 
ವನ್ಮಾಲಾಧ್ರಃ ಶತಭರಃ ಸಮಾಂಸ್ ೀ ಹ್ೀಮಭ ಷ್ಣಃ| 

ಸತವಸರಃ ಶತದ್ಧದ್ೀಹಶಾ ಸತಕಣಾಃ ಪದ್ಮಸಂಸ್ತಿತಃ॥1,92.7॥ 
ಹಿರಣಮಯಶರಿೀರಶಾ ಚಾರತಹಾರಿೀ ಶತಭಾಙ್ಖುದ್ಃ| 

ಕ್್ೀಯ ರ್ೀಣ ಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ವನ್ಮಾಲಾಸಮನಿವತಃ॥1,92.8॥ 
ಶ್ರೀವತ್ಕ್ೌಸತುಭಯತತ್ ೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀವನ್ದಯೀಕ್ಷಣಾನಿವತಃ| 

ಅಮಿಮಾದಿಗತಣ್ೈಯತಾಕುಃ ಸೃಷಟಸಂಹಾರಕ್ಾರಕಃ॥1,92.9॥ 
ಮತನಿಧ್್ಯೀಯೀಽಸತರಧ್್ಯೀಯೀ ದ್ೀವಧ್್ಯೀಯೀಽರ್ತಸತನ್ದರಃ| 

ಬರಹಾಮದಿಸುಮ್ಪಯಾನ್ುಭ ತಜಾತಹೃದಿಸ್ತಿತಃ॥1,92.10॥ 
ಸನಾತನ್ ೀಽವಯಯೀ ಮೀಧ್ಯಃ ಸವಾಾನ್ತಗರಹಕೃತರಭತಃ| 

ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಮಹಾದ್ೀವಃ ಸತಫರನ್ಮಕರಕತಣಾಲಃ॥1,92.11॥ 
ಸನಾುಪನಾಶನ್ ೀಽಭಯಚ್ ಯೀಾ ಮಙ್ಖುಲ್ ಯೀ ದ್ತಷ್ಟನಾಶನ್ಃ| 

ಸವಾಾತಾಮ ಸವಾರ ಪಶಾ ಸವಾಗ್ ೀ ಗರಹನಾಶನ್ಃ॥1,92.12॥ 
ಚಾವಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಸಂಯತಕುಃ ಸತದಿೀಪುನ್ಖ್ ಏವ ಚ| 

ಶರಣಯಃ ಲಸತಖ್ಕ್ಾರಿೀ ಚ ಸೌಮಯರ ಪೀ ಮಹ್ೀಶವರಃ॥1,92.13॥ 
ಸವಾಾಲಙ್ಕೆರಸಂಯತಕುಶಾಾರತಚನ್ದನ್ಚಚಿಾತಃ| 

ಸವಾದ್ೀವಸಮಾಯತಕುಃ ಸವಾದ್ೀವಪರಯಙ್ಖೆರಃ॥1,92.14॥ 
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ಸವಾಲ್ ೀಕಹಿತ್ೈಷೀ ಚ ಸವ್ೀಾಶಃ ಸವಾಭಾವನ್ಃ| 

ಆದಿತಯಮಣಾಲ್ೀ ಸಂಸ್ ಿೀ ಅಗಿನಸ್ ಿೀ ವಾರಿಸಂಸ್ತಿತಃ॥1,92.15॥ 
ವಾಸತದ್ೀವೀ ಜಗದಾಧತಾ ಧ್್ಯೀಯೀ ವಿಷ್ತಣಮತಾಮತಕ್ಷತಭಃ| 

ವಾಸತದ್ೀವೀಽಹಮಸ್ತೋರ್ತ ಆತಾಮ ಧ್್ಯೀಯೀ ಹರಿಹರಿಃ॥1,92.16॥ 
ಧ್ಾಯಯನ್ಯೀವಂ ಚ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಂ ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯಃ ಪುರಾ ಹ್ಯೀವಂ ಧ್ಾಯತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಸತರ್ೀಶವರಮ್॥1,92.17॥ 
ಧ್ರ್ೀಾಪದ್ೀಶಕತೃಾತವಂ ಸಮಾರಪಾಯಗಾತಾರಂ ಪದ್ಮ್| 

ತಸಾಮತುಾಮಪ ದ್ೀವ್ೀಶ ! ವಿಷ್ತಣಂ ಚಿನ್ುಯ ಶಙ್ಖೆರ !॥1,92.18॥ 

ವಿಷ್ತಣಧ್ಾಯನ್ಂ ಪಠ್ೀದ್ಯಸತು ಪಾರಪನೀರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥1,92.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಧ್ಾಯನ್ಂ ನಾಮ ದಿವನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥92-[19]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-93॥ 
ಮಹ್ೀಶವರ ಉವಾಚ| 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ೆಯೀನ್ ಯತ ಾವಾಂ ಧ್ಮಾಂ ಪರೀಕುಂ ಕಯಂ ಹರ್ೀ !| 

ತನ್ೋ ಕ್ಾಥಯ ಕ್್ೀಶ್ಘನ ! ಯಥಾ ತತ್ುಾೀನ್ ಮಾಧ್ವ !॥1,93.1॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 
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ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯಂ ನ್ಮಸೃತಯ ಮಿರ್ಥಲಾರ್ಾಂ ಸಮಾಸ್ತಿತಮ್| 
ಅಪೃಚಾನ್ನೄಷ್ಯೀ ಗತಾವ ವಣಾಧ್ಮಾಾದ್ಯಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ತ್ೀಭಯಃ ಸ ಕಥರ್ಾಮಾಸ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ॥1,93.2॥ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 
ಯಸ್ತಮನ್ದೀಶ್ೀ ಮೃಗಃ ಕೃಷ್ಣಸುಸ್ತಮನ್ಧಮಾಾನಿನಬ್ ೀಧ್ತ| 

ಪುರಾಣನಾಯಯಮಿೀಮಾಂಸಾಧ್ಮಾಶಾಸಾರಙ್ಖುಮಿಶ್ರತಾಃ॥1,93.3॥ 
ವ್ೀದಾಃ ಸಾಿನಾನಿ ವಿದಾಯನಾಂ ಧ್ಮಾಸಯ ಚ ಚತತದ್ಾಶ| 

ವಕ್ಾುರ್ ೀ ಧ್ಮಾಶಾಸಾರಣಾಂ ಮನ್ತವಿಾಷ್ತಣಯಾರ್ೀಽಙ ು್ರಾಃ॥1,93.4॥ 
ವಸ್ತಷ್ಠದ್ಕ್ಷಸಂವತಾಶಾತಾತಪಪರಾಶರಾಃ| 

ಆಪಸುರ್್ೀಶನ್ ೀವಾಯಸಾಃ ಕ್ಾತಾಯಯನ್ಬೃಹಸಾರ್ತೀ॥1,93.5॥ 
ಗೌತಮಃ ಶಙ್ಖ್ಲ್ಲಖಿತ್ ೀ ಹಾರಿೀತ್ ೀಽರ್ತರರಹಂ ತಥಾ| 

ಏತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಜಾತಾ ಧ್ರ್ೀಾಪದ್ೀಶಕ್ಾಃ॥1,93.6॥ 
ದ್ೀಶಕ್ಾಲ ಉಪಾಯೀನ್ ದ್ರವಯಂ ಶರದಾಧಸಮನಿವತಮ್| 

ಪಾತ್ರೀ ಪರದಿೀಯತ್ೀ ಯತುತ್ಕಲಂ ಧ್ಮಾಲಕ್ಷಣಮ್॥1,93.7॥ 
ಇಜಾಯಚಾರ್ ೀ ದ್ರ್ೀಽಹಿಂಸಾ ದಾನ್ಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯಕಮಾ ಚ| 

ಅಯಂ ಚ ಪರರ್ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಯದ್ ಯೀಗ್ೀನಾತಮದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,93.8॥ 
ಚತಾವರ್ ೀ ವ್ೀದ್ಧ್ಮಾಜ್ಞಾಃ ಪಷ್ಾತ್ರೈವಿದ್ಯಮೀವ ವಾ| 

ಸಾ ಬ ರತ್ೀ ಯತ್ಾಧ್ಮಾಃ ಸಾಯದ್ೀಕ್್ ೀ ವಾಧ್ಾಯತಮವಿತುಮಃ॥1,93.9॥ 
ಬರಹಮಕ್ಷಾರ್ತರಯವಿಟ್ ಶದಾರ ವಣಾಾಸಾುಾದಾಯಸರಯೀ ದಿವಜಾಃ| 

ನಿಷ್ೀಕ್ಾದಾಯಃ ಶಮಶಾನಾನಾುಸ್ುೀಷಾಂ ವ್ೈ ಮನ್ರತಃ ಕರರ್ಾಃ॥1,93.10॥ 
ಗಭಾಾಧ್ಾನ್ಮೃತೌ ಪುಂಸಃ ಸವನ್ಂ ಸಾನ್ದನಾತತಾರಾ| 

ಷ್ಷ್ಠೀಽಷ್ಟಮೀ ವಾ ಸ್ತೀಮನ್ುಃ ಪರಸವ್ೀ ಜಾತಕಮಾ ಚ॥1,93.11॥ 
ಅಹನ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ನಾಮ ಚತತಥ್ೀಾ ಮಾಸ್ತ ನಿಷ್ ರೆಮಃ| 

ಷ್ಷ್ಠೀಽನ್ನಪಾರಶನ್ಂ ಮಾಸ್ತ ಚ ಡಾಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾಕತಲಮ್॥1,93.12॥ 
ಏವಮೀನ್ಃ ಶಮಂ ರ್ಾರ್ತ ಬೀಜಗಭಾಸಮತದ್ಭವಮ್| 

ತ ಷ್ಣ ಈಮೀತಾಃ ಕರರ್ಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ವಿವಾಹಶಾ ಸಮನ್ರಕಃ॥1,93.13॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುವಣಾಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥93-[13]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-94॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಗಭಾಾಷ್ಟಮೀಽಷ್ಟಮೀ ವಾಬ್ದೀ ಬಾರಹಮಣಸ್ ಯೀಪನಾಯನ್ಮ್| 

ರಜ್ಞಾಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಸ್ೈಕ್್ೀ ವಿಶಾಮೀಕ್್ೀ ಯಥಾಕತಲಮ್॥1,94.1॥ 
ಉಪನಿೀಯ ಕತರತಃ ಶ್ಷ್ಯಂ ಮಹಾವಾಯಹೃರ್ತಪೂವಾಕಮ್| 

ವ್ೀದ್ಮಧ್ಾಯಪಯೀದ್ೀನ್ಂ ಶೌಚಾಚಾರಾಂಶಾ ಶ್ಕ್ಷಯೀತ್॥1,94.2॥ 
ದಿವಾ ಸನಾಧಯಸತ ಕಣಾಸಿಬರಹಮಸ ತರ ಉದ್ಡತಮಖ್ಃ| 

ಕತರ್ಾಾನ್ ಮತರಪುರಿೀಷ್ೀ ತತ ರಾತೌರ ಚ್ೀದ್ದಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್ಃ॥1,94.3॥ 
ಗೃಹಿೀತಶ್ಶರಶ್್ ಾೀತಾಿಯ ಮೃದಿಭರಭತಯದ್ಧೃತ್ೈಜಾಲ್ೈಃ| 

ಗನ್ಧಲ್ೀಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶೌಚಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಹಾವರತಃ॥1,94.4॥ 
ಅನ್ುಜಾಾನ್ತಃ ಶತಚೌ ದ್ೀಶ ಉಪವಿಷ್ಟ ಉದ್ಙ್ಖತಮಖ್ಃ| 

ಪಾರಗಾವ ಬಾರಹ್ೋಣ ರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ ದಿವಜ್ ೀ ನಿತಯಮತಪಸಾೃಶ್ೀತ್॥1,94.5॥ 
ಕನಿಷಾಠದ್ೀಶ್ನ್ಯಙ್ಖತುಷ್ಠಮ ಲಾನ್ಯಗರಂ ಕರಸಯ ಚ| 

ಪರಜಾಪರ್ತಪತೃಬರಹಮದ್ೀವರ್ತೀಥಾಾನ್ಯನ್ತಕರಮಾತ್॥1,94.6॥ 
ರ್ತರಃ ಪಾರಶಾಯಪೀ ದಿವರತನ್ೃಜಯ ಖಾನಾಯದಿಭಃ ಸಮತಪಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಅದಿಭಸತು ಪರಕೃರ್ತಸಾಿಭಹ್ೀಾನಾಭಃ ಫ್ೀನ್ಬತಹತದ್ೈಃ॥1,94.7॥ 
ಹೃತೆಣಠತಾಲತಗಾಭಸತು ಯಥಾಸಙ್ಖ್ಯಂ ದಿವಜಾತಯಃ| 

ಶತಧ್್ಯೀರಂಸ್ತರೀ ಚ ಶ್ದ್ರಶಾ ಸಕೃತ್ಪೃಷಾಟಭರನ್ುತಃ॥1,94.8॥ 
ಸಾನನ್ಮಬ್ದೈವತ್ೈಮಾನ್ರೈಮಾಾಜಾನ್ಂ ಪಾರಣಸಂಯಮಃ| 

ಸ ಯಾಸಯ ಚಾಪುಯಪಸಾಿನ್ಂ ಗಾಯತರರ್ಾಃ ಪರತಯಯಂ ಜಪಃ॥1,94.9॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಶ್ರಸಾ ಸಾಧ್ಾಂ ಜಪ್ೀದಾವಯಹೃರ್ತಪೂವಿಾಕ್ಾಮ್| 

ಪರರ್ತಪರಣವಸಂಯತಕ್ಾುಂ ರ್ತರರಯಂ ಪಾರಣಸಂಯಮಃ॥1,94.10॥ 
ಪಾರಣಾನಾಯಮಯ ಸರ್ರೀಕ್ಷಯ ತರಯೃಚ್ೀನಾಬ್ದೈವತ್ೀನ್ ತತ| 

ಜಪನಾನಸ್ತೀತ ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ಪರತಯಗಾತಾರಕ್್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,94.11॥ 
ಸನಾಧಯಂ ಪಾರಕ್ಾರತರ್ೀವಂ ಹಿ ರ್ತಷ್ಠೀದಾಸ ಯಾದ್ಶಾನಾತ್| 

ಅಗಿನಕ್ಾಯಾಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತ್ನ್ಧಯಯೀರತಭಯೀರಪ॥1,94.12॥ 
ತತ್ ೀಽಭವಾದ್ಯೀದ್ವೃದಾವನ್ಸಾವಹಮಿರ್ತ ಬತರವನ್| 

ಗತರತಂ ಚ್ೈವಾಪುಯಪಾಸ್ತೀತ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಾಥಾಂ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,94.13॥ 
ಸಾಹ ತಶಾಾಪಯಧಿೀಯಿೀತ ಸವಾಂ ಚಾಸ್ೈ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಹಿತಂ ತಸಾಯಚರ್ೀನಿನತಯಂ ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾರಯಕಮಾಭಃ॥1,94.14॥ 
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ದ್ಣಾಾಜಿನ್ ೀಪವಿೀತಾನಿ ಮೀಖ್ಲಾಂ ಚ್ೈವ ಧ್ಾರಯೀತ್| 

ಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ತ ಚರ್ೀದ್ಭೈಕ್ಷಮನಿನ್ದಯೀಷಾವತಮವೃತುಯೀ॥1,94.15॥ 
ಆದಿಮಧ್ಾಯವಸಾನ್ೀಷ್ತ ಭವ್ೀಚಾನ್ ದೀಪಲಕ್ಷಿತಾ| 

ಬಾರಹಮಣಕ್ಷರ್ತರಯವಿಶಾಂ ಭ್ೈಕ್ಷಚರ್ಾಾ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,94.16॥ 
ಕೃತಾಗಿನಕ್ಾಯೀಾ ಭತಞ ಜ್ೀತ ವಿನಿೀತ್ ೀ ಗತವಾನ್ತಜ್ಞರ್ಾ| 

ಆಪೀಶಾನ್ಕರರ್ಾಪೂವಾಂ ಸತೃತಾಯನ್ನಮಕತತ್ಯನ್॥1,94.17॥ 
ಬರಹಮಚಾರ್ಾಾಸ್ತಿತ್ ೀ ನ್ೈಕಮನ್ನಮದಾಯದ್ನಾಪದಿ| 

ಬಾರಹಮಣಃ ಕ್ಾಮಮಶ್ರೀರ್ಾಚಾಾರದ್ಧೀ ವರತಮಪಡಿಯನ್॥1,94.18॥ 
ಮಧ್ತ ಮಾಂಸಂ ತಥಾ ಸ್ತವನ್ನಮಿತಾಯದಿ ಪರಿವಜಾಯೀತ್| 

ಸ ಗತರತಯಾಃ ಕರರ್ಾಃ ಕೃತಾವ ವ್ೀದ್ಮಸ್ೈ ಪರಯಚಾರ್ತ॥1,94.19॥ 
ಉಪನಿೀಯ ದ್ದಾತ್ಯೀನಾಮಾಚಾಯಾಃ ಸ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಏಕದ್ೀಶಮತಪಾಧ್ಾಯಯ ಋರ್ತವಗಯಜ್ಞಕೃದ್ತಚಯತ್ೀ॥1,94.20॥ 
ಏತ್ೀ ಮಾನಾಯ ಯಥಾಪೂವಾಮೀಭ್ ಯೀ ಮಾತಾ ಗರಿೀಯಸ್ತೀ| 

ಪರರ್ತವ್ೀದ್ಂ ಬರಹಮಚಯಾಂ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನಿ ಪಞ್ಾ ವಾ॥1,94.21॥ 
ಗರಹಣಾನಿುಕಮಿತ್ಯೀಕ್್ೀ ಕ್್ೀಶಾನ್ುಶ್ೈವ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ| 

ಆಷ್ ೀಡಶಾಽದಾವವಿಂಶಾಚಾಾಚತತವಿಾಂಶಾಚಾ ವತ್ರಾತ್॥1,94.22॥ 
ಬರಹಮಕ್ಷತರವಿಶಾಂ ಕ್ಾಲ ಔಪನಾಯನಿಕಃ ಪರಃ| 

ಅತ ಊಧ್ವಾಂ ಪತನ್ಯೀತ್ೀ ಸವಾಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಾಃ॥1,94.23॥ 
ಸಾವಿರ್ತರೀಪರ್ತತಾ ವಾರತಾಯ ವಾರತಯಸ್ ುೀಮಾದ್ೃತ್ೀ ಕರತ್ ೀಃ| 

ಮಾತತಯಾದ್ಗ್ರೀ ಜಾಯನ್ುೀ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಮೌಞ್ಜಬನ್ಧನ್ಮ್॥1,94.24॥ 
ಬಾರಹಮಣಕ್ಷರ್ತರಯ ವಿಶಸುಸಾಮದ್ೀತ್ೀ ದಿವಜಾತಯಃ| 

ಯಜ್ಞಾನಾಂ ತಪಸಾಂ ಚ್ೈವ ಶತಭಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಕಮಾಣಾಮ್॥1,94.25॥ 
ವ್ೀದ್ ಏವ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ನಿಃ ಶ್ರೀಯಸಕರಃ ಪರಃ| 

ಮಧ್ತನಾ ಪಯಸಾ ಚ್ೈವ ಸ ದ್ೀವಾಂಸುಪಾಯೀದಿದಾಜಃ॥1,94.26॥ 
ಪತೄನ್ಮಧ್ತಘಘತಾಭಾಯಂ ಚ ಋಚ್ ೀಽಧಿೀತ್ೀ ಹಿ ಸ್ ೀಽನ್ವಹಮ್| 

ಯಜತಃ ಸಾಮ ಪಠ್ೀತುದ್ವದ್ಥವಾಾಙ ು್ರಸಂ ದಿವಜಃ॥1,94.27॥ 
ಸನ್ುಪಾಯೀರ್ತಾತೄನ್ದೀವಾನ್ ್ೀಽನ್ವಹಂ ಹಿ ಘಘತಾಮೃತ್ೈಃ| 

ವಾಕ್್ ೀವಾಕಯಂ ಪುರಾಣಂ ಚ ನಾರಾಶಂಸ್ತೀಶಾ ಗಾರ್ಥಕ್ಾಃ॥1,94.28॥ 
ಇರ್ತಹಾಸಾಂಸುಥಾ ವಿದಾಯ ಯೀಽಧಿೀತ್ೀ ಶಕುತ್ ೀಽನ್ವಹಮ್| 

ಸನ್ುಪಾಯೀರ್ತಾತೄನ್ದೀವಾನಾಮಂಸಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ನಾದಿಭಃ॥1,94.29॥ 
ತ್ೀ ತೃಪಾುಸುಪಾಯನ್ಯೀನ್ಂ ಸವಾಕ್ಾಮಫಲ್ೈಃ ಶತಭ್ೈಃ| 

ಯಂಯಂ ಕರತತಮಧಿೀತ್ೀಸೌ ತಸಯಸಾಯಪುನರ್ಾತಫಲಮ್॥1,94.30॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 259 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭ ಮಿದಾನ್ಸಯ ತಪಸಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯಫಲಭಾಗಿದಾಜಃ| 

ನ್ೀಷಠಕ್್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ತತ ವಸ್ೀದಾಚಾಯಾಸನಿನಧ್ೌ॥1,94.31॥ 
ತದ್ಭಾವ್ೀಽಸಯ ತನ್ಯೀ ಪತಾನಯಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಅನ್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಸಾಧ್ಯೀದಿವಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪನೀರ್ತ ನ್ ಚ್ೀಹ ಜಾಯತ್ೀ ಪುನ್ಃ॥1,94.32॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಕ್್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುವಣಾಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತನ್ಾವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥94-

[32]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-95॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಶೃಣವನ್ತು ಮತನ್ಯೀ ಧ್ಮಾಾನ್ುೃಹಸಸಿಯ ಯತವರತಾಃ| 

ಗತರವ್ೀ ಚ ಧ್ನ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಸಾನತಾವ ಚ ತದ್ನ್ತಜ್ಞರ್ಾ॥1,95.1॥ 
ಸಮಾಪತಬರಹಮಚಯೀಾ ಲಕ್ಷಣಾಯಂ ಸ್ತರಯಮತದ್ವಹ್ೀತ್| 

ಅನ್ನ್ಯಪೂವಿಾಕ್ಾಂ ಕ್ಾನಾುಮಸಪಣಾಾಂ ಯವಿೀಯಸ್ತೀಮ್॥1,95.2॥ 
ಅರ್ ೀಗಿಣಿೀಂ ಭಾರತೃಮರ್ತೀಮಸಮಾನಾಷ್ಾಗ್ ೀತರಜಾಮ್| 

ಪಞ್ಾಮಾತ್ಪುಮಾದ್ ಧ್ವಾಂ ಮಾತೃತಃ ಪತೃತಸುಥಾ॥1,95.3॥ 
ದ್ಶಪೂರತಷ್ವಿಖಾಯತಾಚ್ ಾರೀರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ಮಹಾಕತಲಾತ್| 

ಸವಣಾಃ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ವಿದಾವನ್ವರ್ ೀ ದ್ ೀಷಾನಿವತ್ ೀ ನ್ ಚ॥1,95.4॥ 
ಯದ್ತಚಯತ್ೀ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಶ್ದಾರದಾದರ್ ೀಪಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ನ್ ತನ್ಮಮ ಮತಂ ಯಸಾಮತುತಾರಯಂ ಜಾಯತ್ೀ ಸವಯಮ್॥1,95.5॥ 
ರ್ತಸ್ ರೀ ವಣಾಾನ್ತಪೂವ್ಯೀಾಣ ದ್ವೀ ತಥ್ೈಕ್ಾ ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಬಾರಹಮಣಕ್ಷರ್ತರಯವಿಶಾಂ ಭಾರ್ಾಾಃ ಸಾವ ಶ್ದ್ರಜನ್ಮನ್ಃ॥1,95.6॥ 
ಬಾರಹ್ ೋ ವಿವಾಹ ಆಹ ಯ ದಿೀಯತ್ೀ ಶಕಯಲಙ್ಖೃತಾ| 

ತಜಜಃ ಪುನಾತತಯಭಯತಃ ಪುರತಷ್ ೀನ್ೀಕವಿಂಶರ್ತಮ್॥1,95.7॥ 
ಯಜ್ಞಸಾಿಯರ್ತವಾಜ್ೀ ದ್ೈವಮಾದಾರ್ಾಷ್ಾಸತು ಗ್ ೀಯತಗಮ್| 

ಚತತದ್ಾಶ ಪರಥಮಜಃ ಪುನಾತತಯತುರಜಶಾ ಷ್ಟ್ ॥1,95.8॥ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಚರತಾಂ ಧ್ಮಾಂ ಸಹ ರ್ಾ ದಿೀಯತ್ೀಽರ್ಥಾನ್ೀ| 

ಸ ಕ್ಾಯಃ ಪಾವಯೀತುಜಜಃ ಷ್ಡವಂಶಾಯನಾತಮನಾ ಸಹ॥1,95.9॥ 
ಆಸತರ್ ೀ ದ್ರವಿಣಾದಾನಾದಾುನ್ಧವಾಃ ಸಮರ್ಾನಿಮಥಃ| 

ರಾಕ್ಷಸ್ ೀ ಯತದ್ಧಹರಣಾತ್ಾೈಶಾಚಃ ಕನ್ಯಕ್ಾಚಾಲಾತ್॥1,95.10॥ 
ಚತಾವರ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಸಾಯದಾಯಸುಥಾ ಗಾನ್ಧವಾರಾಕ್ಷಸೌ| 

ರಾಜ್ಞಸುಥಾಸತರ್ ೀ ವ್ೈಶ್ಯೀ ಶ್ದ್ರೀ ಚಾನ್ಯಸತು ಗಹಿಾತಃ॥1,95.11॥ 
ಪಾಣಿಗಾರಾಹಯಃ ಸವಣಾಾಸತ ಗೃಹಿಣೀತ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ಶರಮ್| 

ವ್ೈಶಾಯ ಪರತ್ ೀದ್ಮಾದ್ದಾಯದ್ವೀದ್ನ್ೀ ಚಾಗರಜನ್ಮನ್ಃ॥1,95.12॥ 
ಪತಾ ಪತಾಮಹ್ ೀ ಭಾರತಾ ಸಕತಲ್ ಯೀ ಜನ್ನಿೀ ತಥಾ| 

ಕನಾಯಪರದ್ಃ ಪೂವಾನಾಶ್ೀ ಪರಕೃರ್ತೀಸಿಃ ಪರಃ ಪರಃ॥1,95.13॥ 
ಅಪರಯಚಾನ್್ಮಾಪನೀರ್ತ ಭ ರಣಹತಾಯಮೃತಾವೃತೌ| 

ಏಷಾಮಭಾವ್ೀ ದಾತೄಣಾಂ ಕನಾಯ ಕತರ್ಾಾತ್ಾಯಂವರಮ್॥1,95.14॥ 
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ಸಕೃತರದಿೀಯತ್ೀ ಕನಾಯ ಹರಂಸಾುಂ ಚ್ ೀರದ್ಣಾಭಾಕ್| 

ಅದ್ತಷಾಟಂ ಹಿ ತಯಜನ್ದಣಾಯಃ ಸತದ್ತಷಾಟಂ ತತ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್॥1,95.15॥ 
ಅಪುತಾರ ಗತಬಪುಜ್ಞಾತ್ ೀ ದ್ೀವರಃ ಪುತರಕ್ಾನ್ಯಗಾ| 

ಸಪಣ್ ಾೀ ವಾ ಸರ್ೀತ್ ರೀ ವಾ ಘಘತಾಭಯಕು ಋತಾವಿರ್ಾತ್॥1,95.16॥ 
ಆಗಭಾಸಮಭವಂ ಗಚ್ಾೀತಾರ್ತತಸುಾನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಅನ್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ಜಾತ ಕ್ಷ್ೀತರಪಸಯ ಭವ್ೀತತ್ತಃ॥1,95.17॥ 
ಹೃತಾಧಿಕ್ಾರಾಂ ಮಲ್ಲನಾಂ ಪಣಾಮಾತ್ ರೀಪಸ್ೀವಿನಿೀಮ್| 

ಪರಿಭ ತಾಮಧ್ಃ ಶರ್ಾಯಂ ವಾಸಯೀದ್ಯಾಭಚಾರಿಣಿೀಮ್॥1,95.18॥ 
ಸ್ ೀಮಃ ಶೌಚಂ ದ್ದೌ ತಾಸಾಂ ಗನ್ಧವಾಶಾ ಸತಭಾಂ ಗಿರಮ್| 

ಪಾವಕಃ ಸವಾಮೀಧ್ಯತವಂ ಮೀಧ್ಾಯ ವ್ೈ ಯೀಷತ್ ೀ ಯತಃ॥1,95.19॥ 
ವಯಭಚಾರಾದ್ೃತೌಶತದಿಧಗಾಭ್ೀಾತಾಯಗಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ| 

ಗಭಾಭತೃಾವಧ್್ೀ ತಾಸಾಂ ತಥಾ ಮಹರ್ತ ಪಾತಕ್್ೀ॥1,95.20॥ 
ಸತರಾಪ ವಾಯಧಿತಾ ದ್ವೀಷಾೀ ವನಾಧಯಥಾಘನಯಪರಯಂವದಾ| 

ಅಧಿವಿನಾನ ಚ ಭತಾವಾಯ ಮಹದ್ೀನ್ ೀನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್॥1,95.21॥ 
ಯತಾರವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ದ್ಮಾತ್ ಯೀಸ್ತರವಗಾಸುತರ ವಧ್ಾತ್ೀ| 

ಮೃತ್ೀ ಜಿೀವರ್ತ ರ್ಾ ಪತೌಯ ರ್ಾ ನಾನ್ಯಮತಪಗಚಾರ್ತ॥1,95.22॥ 
ಸ್ೀಹ ಕೀರ್ತಾಮವಾಪನೀರ್ತ ರ್ೀದ್ತ್ೀ ಚ್ ೀಮರ್ಾ ಸಹ| 

ಶತದಾಧಂ ತಯಜಂಸೃರ್ತೀರ್ಾಂಶಂ ದ್ದಾಯದಾಮರಣಂ ಸ್ತರರ್ಾಃ॥1,95.23॥ 
ಸ್ತರೀಭಭಾತತಾವಾಚಃ ಕ್ಾಯಾಮೀಷ್ ಧ್ಮಾಃ ಪರಃ ಸ್ತರರ್ಾಃ| 

ಷ್ ೀಡಶತತಾನಿಶಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ತಾಸತ ಯತಗಾಮಸತ ಸಂವಿಶ್ೀತ್॥1,95.24॥ 
ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಚ ಪವಾಾಣಾಯದಾಯಶುತಸರಸತು ವಜಾಯೀತ್| 

ಏವಂ ಗಚಾಂ ಸ್ತರಯಂ ಕ್ಷಾಮಾಂ ಮಘಾಂ ಮ ಲಾಂ ಚ ವಜಾಯೀತ್॥1,95.25॥ 
ಲಕ್ಷಣಯಂ ಜನ್ಯೀದ್ೀವ ಪುತರಂ ರ್ ೀಗವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಯಥಾ ಕ್ಾಮಿೀ ಭವ್ೀದಾವಪ ಸ್ತರೀಣಾಂ (ಸಮ) ವಲಮನ್ತಸಮರನ್॥1,95.26॥ 
ಸವದಾರನಿರತಶ್ೈವ ಸ್ತರಯೀ ರಕ್ಷಾಯ ಯತಸುತಃ| 

ಭತೃಾಭಾರತೃಪತೃಜ್ಞಾರ್ತಶವಶ್ರಶವಶತರದ್ೀವರ್ೈಃ॥1,95.27॥ 
ಬನ್ತಧಭಶಾ ಸ್ತರಯಃ ಪೂಜಾಯ ಭ ಷ್ಣಾಚಾಾದ್ನಾಶನ್ೈಃ| 

ಸಂಯತ್ ೀ ಪಸೆರಾ ದ್ಕ್ಷಾ ಹೃಷಾಟ ವಯಯಪರಾಙ್ಖತಮಖಿೀ॥1,95.28॥ 
ಶವಶ್ರಶವಶತರಯೀಃ ಕತರ್ಾಾತಾಾದ್ಯೀವಾನ್ದನ್ಂ ಸದಾ| 

ಕರೀಡಾಶರಿೀರಸಂಸಾೆರಸಮಾಜ್ ೀತ್ವದ್ಶನ್ಮ್॥1,95.29॥ 
ಹಾಸಯಂ ಪರಗೃಹ್ೀ ರ್ಾನ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್ರೀಷತಭತೃಾಕ್ಾ| 

ರಕ್ಷ್ೀತೆನಾಯಂ ಪತಾ ಬಾಲ್ಯೀ ರ್ೌವನ್ೀ ಪರ್ತರ್ೀವ ತಾಮ್॥1,95.30॥ 
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ವಾಧ್ಾಕ್್ಯೀ ರಕ್ಷತ್ೀ ಪುತ್ ರೀ ಹಯನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾತಯಸುಥಾ| 

ಪರ್ತಂ ವಿನಾ ನ್ ರ್ತಷ್ಠೀತತು ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನಿಶ್॥1,95.31॥ 
ಜ್ಯೀಷಾಠಂ ಧ್ಮಾವಿಧ್ೌ ಕತರ್ಾಾನ್ನ ಕನಿಷಾಠಂ ಕದಾಚನ್| 

ದಾಹಯೀದ್ಗಿನಹ್ ೀತ್ರೀಣ ಸ್ತರಯಂ ವೃತುವರ್ತೀಂ ಪರ್ತಃ॥1,95.32॥ 
ಆಹರ್ೀದಿವಧಿವದಾದರಾನ್ಗಿನಂ ಚ್ೈವಾವಿಲಮಿ್ತಃ| 

ಹಿತಾ ಭತತಾದಿಾವಂ ಗಚ್ಾೀದಿಹ ಕೀರ್ತೀಾರವಾಪಯ ಚ॥1,95.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಗೃಹಲಿಧ್ಮಾನಿಣಾಯೀ ನಾಮ ಪಞ್ಾನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥95-

[33]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 263 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-96॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಙ್ಖೆರಜಾತಾಯದಿಗೃಹಸಾದಿಿ ವಿಧಿಂ ಪರಮ್| 

ವಿಪಾರನ್ ಮಧ್ಾಾವಷಕ್್ ುೀ ಹಿ ಕ್ಷಾರ್ತರರ್ಾರ್ಾಂ ವಿಶಃ ಸ್ತರರ್ಾಮ್॥1,96.1॥ 
ಜಾತ್ ೀಽಮ್ಷ್ಠಸತು ಶ್ದಾರರ್ಾಂ ನಿಷಾದ್ಃ ಪವಾತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಮಾಹಿಷ್ಯಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಜಾಜತ್ ೀ ವ್ೈಶಾಯರ್ಾಂ ಮಿೀಚಾಸಞ ಜ್ಞತಃ॥1,96.2॥ 
ಶ್ದಾರರ್ಾಂ ಕರಣ್ ೀ ವ್ೈಶಾಯದಿವನಾನಸ್ವೀಷ್ ವಿಧಿಃ ಸೃತಃ| 

ಬಾರಹಮಣಾಯಂ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾತ ್ತ್ ೀ ವ್ೈಶಾಯದ್ವೈದ್ೀಹಕಸುಥಾ॥1,96.3॥ 
ಶ್ದಾರಜಾಜತಸತು ಚಾಣಾಾಲಃ ಸವಾವಣಾವಿಗಹಿಾತಃ| 

ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ಮಾಗಧ್ಂ ವ್ೈಶಾಯಚ ಾದಾರ ಕ್ಷತಾುರಮೀವ ಚ॥1,96.4॥ 
ಶ್ದಾರದ್ಯೀಗವಂ ವ್ೈಶಾಯ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ವ್ೈ ಸತತಮ್| 

ಮಾಹಿಷ್ಯೀಣ ಕರಣಾಯಂ ತತ ರಥಕ್ಾರಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥1,96.5॥ 
ಅಸತ್ನ್ುಸತು ವ್ೈ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಾನ್ತಲ್ ೀಮಜಾಃ| 

ಜಾತತಯತೆಷಾಾದಿದಾಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸಪುಮೀ ಪಞ್ಾಮೀಽಪ ವಾ॥1,96.6॥ 
ವಯತಯಯೀ ಕಮಾಣಾಂ ಸಾಮಯಂ ಪೂವಾವಚ್ ಾೀತುರಾವರಮ್| 

ಕಮಾ ಸಾಮತಾಂ ವಿವಾಹಾಗೌನ ಕತವಿೀಾತ ಪರತಯಹಂ ಗೃಹಿೀ॥1,96.7॥ 
ದಾಯಕ್ಾಲಾದ್ೃತ್ೀ ವಾಪ ಶೌರತಂ ವ್ೈತಾನಿಕ್ಾಗಿನಷ್ತ| 

ಶರಿೀರಚಿನಾುಂ ನಿವಾತಯಾ ಕೃತಶೌಚವಿಧಿದಿವಾಜಃ॥1,96.8॥ 
ಪಾರತಃ ಸನಾಧಯಮತಪಾಸ್ತೀತ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಪೂವಾಕಮ್| 

ಹತತಾವಗೌನ ಸಯಾದ್ೀವತಾಯಞ್ಜಪ್ೀನ್ಮನಾರನ್್ಮಾಹಿತಃ॥1,96.9॥ 
ವ್ೀದಾಥಾಾನ್ಧಿಗಚ್ಾೀಚಾ ಶಾಸಾರಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ| 

ಯೀಗಕ್ಷ್ ೀಮಾದಿಸ್ತದ್ಧಯಥಾಮತಪ್ೀರ್ಾದಿೀಶವರಂ ಗೃಹಿೀ॥1,96.10॥ 
ಸಾನತಾವ ದ್ೀವಾನಿಾತೄಂಶ್ೈವ ತಪಾಯೀದ್ಚಾಯೀತುಥಾ| 

ವ್ೀದಾನ್ಥ ಪುರಾಣಾನಿ ಸ್ೀರ್ತಹಾಸಾನಿ ಶಕುತಃ॥1,96.11॥ 
ಜಪಯಜ್ಞಾನ್ತಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ವಿದಾಯಂ ಚಾಧ್ಾಯರ್ತಮಕೀಂ ಜಪ್ೀತ್| 

ಬಲ್ಲಕಮಾಸವಧ್ಾಹ್ ೀಮಸಾವಧ್ಾಯರ್ಾರ್ತರ್ಥಸಕರರ್ಾಃ॥1,96.12॥ 
ಭ ತಪತರಮರಬರಹಮಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಮಹಾಮಖಾಃ| 

ದ್ೀವ್ೀಭಯಸತು ಹತತಂ ಚಾಗೌನ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ ಭತಬಲ್ಲಂ ಹರ್ೀತ್॥1,96.13॥ 
ಅನ್ನಂ ಭ ಮೌಶವಚಾಣಾಾಲವಾಯಸ್ೀಭಯಶಾ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ಅನ್ನಂ ಪತೃಮನ್ತಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀಯಮಪಯನ್ವಹಂ ಜಲಮ್॥1,96.14॥ 
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ಸಾವಧ್ಾಯಯಮನ್ವಹಂ ಕತರ್ಾಾನ್ನ ಪಚ್ೀಚಾಾನ್ನಮಾತಮನ್ೀ| 

ಬಾಲಸವವಾಸ್ತನಿೀವೃದ್ಧಗಭಾಣಾಯತತರಕನ್ಯಕ್ಾಃ॥1,96.15॥ 
ಸರ್ಭೀಜಾಯರ್ತರ್ಥಭೃತಾಯಂಶಾ ದ್ಮಾತ್ ಯೀಃ ಶ್ೀಷ್ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಪಾರಣಾಗಿನಹ್ ೀತರವಿಧಿನಾಶ್ರೀರ್ಾದ್ನ್ನಮಕತತ್ಯನ್॥1,96.16॥ 
ಮಿತಂ ವಿಪಾಕಂ ಚ ಹಿತಂ ಭಕ್ಷಯಂ ಬಾಲಾದಿಪೂವಾಕಮ್| 

ಆಪೀಶಾನ್ೀನ್ ೀಪರಿಷಾಟದ್ಧ್ಸಾುಚ್ೈವ ಭತಜಯತ್ೀ॥1,96.17॥ 
ಅನ್ಗನಮಮೃತಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಮನ್ನಂ ದಿವಜನ್ಮನಾ| 

ಅರ್ತರ್ಥಭಯಸತು ವಣ್ೀಾಭ್ ಯೀ ದ್ೀಯಂ ಶಕ್ಾಯನ್ತಪೂವಾಶಃ॥1,96.18॥ 
ಅಪರಣ್ ೀದ್ ಯೀಽರ್ತರ್ಥಃ ಸಾಯಮಪ ನಾತರ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಸತೃತಯ ಭಕ್ಷವ್ೀ ಭಕ್ಷಾ ದಾತವಾಯ ಸತವರತಾಯ ಚ॥1,96.19॥ 
ಆಗತಾನ್ ಭೀಜಯೀತ್ವಾಾನ್ಮಹ್ ೀಕ್ಷಂ ಶ್್ ರೀರ್ತರರ್ಾಯ ಚ| 

ಪರರ್ತಸಂವತ್ರಂ ತವಚಾಯಾಃ ಸಾನತಕ್ಾಚಾಯಾಪಾರ್ಥಾವಾಃ॥1,96.20॥ 
ಪರಯೀ ವಿವಾಹಯಶಾ ತಥಾ ಯಜ್ಞಂ ಪರತಯೃರ್ತವಾಜಃ ಪುನ್ಃ| 

ಅಧ್ವನಿೀನ್ ೀಽರ್ತರ್ಥಃ ಪರೀಕುಃ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ವ್ೀದ್ಪಾರಗಃ॥1,96.21॥ 
ಮಾನಾಯವ್ೀತೌ ಗೃಹಸಿಸಯ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮಭೀಪ್ತಃ| 

ಪರಪಾಕರತಚಿನ್ಾ ಸಾಯದ್ನಿನಾದಯಮನ್ರಣಾದ್ೃತ್ೀ॥1,96.22॥ 
ವಾಕ್ಾಾಣಿಪಾದ್ಚಾಪಲಯಂ ವಜಾಯಚಾಾರ್ತಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಶ್್ ರೀರ್ತರಯಂ ವಾರ್ತರ್ಥಂ ತೃಪುಮಾಸ್ತೀಮಾನಾುದ್ನ್ತವರಜ್ೀತ್॥1,96.23॥ 
ಅಹಃ ಶ್ೀಷ್ಂ ಸಹಾಸ್ತೀತ ಶ್ಷ್ಟೈರಿಷ್ಟೈಶಾ ಬನ್ತಧಭಃ| 

ಉಪಾಸಯ ಪಶ್ಾಮಾಂ ಸನಾಧಯಂ ಹತತಾವಗೌನ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ತತಃ॥1,96.24॥ 
ಕತರ್ಾಾದ್ಭತ್ಯೈಃ ಸಮಾಯತಕ್್ೈಶ್ಾನ್ುಯೀದಾತಮನ್ ೀ ಹಿತಮ್| 

ಬಾರಹ್ೋ ಮತಹ ತ್ೀಾ ಚ್ ೀತಾಿಯ ಮಾನ್ ಯೀ ವಿಪರೀ ಧ್ನಾದಿಭಃ॥1,96.25॥ 
ವೃದಾಧತಾಾನಾಂ ಸಮಾದ್ೀಯಃ ಪನಾ ಿವ್ೈ ಭಾರವಾಹಿನಾಮ್| 

ಇಜಾಯಧ್ಯಯನ್ದಾನಾನಿ ವ್ೈಶಯಸಯ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಯ ಚ॥1,96.26॥ 
ಪರರ್ತಗರಹ್ ೀಽಧಿಕ್್ ೀ ವಿಪ್ರೀ ರ್ಾಜನಾಧ್ಾಯಪನ್ೀ ತಥಾ| 

ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಕಮಾ ಪರಜಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನ್ಮ್॥1,96.27॥ 
ಕತಸ್ತೀದ್ಕೃಷವಾಣಿಜಯಂ ಪಾಶತಪಾಲಯಂ ವಿಶಃ ಸೃತಮ್| 

ಶ್ದ್ರಸಯ ದಿವಜಶತಶ್ರಷಾ ದಿವಜ್ ೀ ಯಜ್ಞಾನ್ನ ಹಾಪಯೀತ್॥1,96.28॥ 
ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಸ್ುೀಯಂ ಶೌಚಮಿನಿದರಯಸಂಯಮಃ| 

ದ್ಮಃ ಕ್ಷಮಾಜಾವಂ ದಾನ್ಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಧ್ಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,96.29॥ 
ಆಚರ್ೀತ್ದ್ೃಶ್ೀಂ ವೃರ್ತುಮಜಿಹಾಮಮಶಠಾನ್ುಥಾ| 

ತ್ೈವಾಷಾಕ್ಾ ಧಿಕ್ಾನ್ ನೀ ಯಃ ಸ ಸ್ ೀಮಂ ಪಾತತಮಹಾರ್ತ॥1,96.30॥ 
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ಸಾಯದ್ನ್ನಂ ವಾಷಾಕಂ ಯಸಯ ಕತರ್ಾಾತರಕಸೌಮಿಕೀಂ ಕರರ್ಾಮ್| 

ಪರರ್ತಸಂವತ್ರಂ ಸ್ ೀಮಃ ಪಶತಃ ಪರತಯಯನ್ಂ ತಥಾ॥1,96.31॥ 
ಕತಾವಾಯಽಗರಹಣ್ೀಷಟಶಾ ಚಾತತಮಾಾಸಾಯನಿ ಯತನತಃ| 

ಏಷಾಮಸಮಭವ್ೀ ಕತರ್ಾಾದಿಷಟಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರಿೀಂ ದಿವಜಃ॥1,96.32॥ 
ಹಿೀನ್ಕಲಾಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಸರ್ತ ದ್ರವ್ಯೀ ಫಲಪರದ್ಮ್| 

ಚಣಾಾಲ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಯಜ್ಞಕರಣಾಚ ಾದ್ರಭಕ್ಷಿತಾತ॥1,96.33॥ 
ಯಜ್ಞಾಥಾಲಬಧಂ ನಾದ್ದಾಯದಾಭಸಃ ಕ್ಾಕ್್ ೀಽಪ ವಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಕತಸ ತಕತಮಿಭೀಧ್ಾನ್ ಯೀ ವಾ ತಾರಯಹಿಕಃ ಶವಸುನ್ ೀಽಪ ವಾ॥1,96.34॥ 
ಜಿೀವ್ೀದಾವಪ ಶ್ಲ್ ೀಞ ಾ್ೀನ್ ಶ್ರೀರ್ಾನ್ೀಷಾಂ ಪರಃ ಪರಃ| 

ನ್ ಸಾವಧ್ಾಯಯವಿರ್ ೀಧ್ಯಥಾಮಿೀಹ್ೀತ ನ್ ಯತಸುತಃ॥1,96.35॥ 
ರಾಜಾನ್ುೀವಾಸ್ತರ್ಾಜ್ಯೀಭಯಃ ಸ್ತೀದ್ನಿನಚ್ಾೀದ್ಧನ್ಂ ಕ್ಷತಧ್ಾ| 

ದ್ಮಭಹ್ೈತತಕಪಾಷ್ಣಿಾಬಕವೃರ್ತುೀಂಶಾ ವಜಾಯೀತ್॥1,96.36॥ 
ಶತಕ್ಾಿಮ್ರಧ್ರ್ ೀ ನಿೀಚಕ್್ೀಶಶಮಶತರನ್ಖ್ಃ ಶತಚಿಃ| 

ನ್ ಭಾರ್ಾಾದ್ಶಾನ್ೀಽಶ್ರೀರ್ಾನ್ನೈಕವಾಸಾ ನ್ ಸಂಸ್ತಿತಃ॥1,96.37॥ 
ಅಪರಯಂ ನ್ ವದ್ೀಜಾಜತತ ಬರಹಮಸ ರ್ತರೀ ವಿನಿೀತವಾನ್| 

ದ್ೀವಪರದ್ಕ್ಷಿಣಾಙ್ಖತೆರ್ಾಾದ್ಯಷಟಮಾನ್್ಕಮಣಾಲತಃ॥1,96.38॥ 
ನ್ ತತ ಮೀಹ್ೀನ್ನದಿೀಚಾಾರ್ಾಭಸಮಗ್ ೀಷಾಟಮತ್ವತಮಾಸತ| 

ನ್ ಪರತಯಗನಯಕಾಗ್ ೀಸ್ ೀಮಸನಾಧಯಮತ್ಸ್ತರೀದಿವಜನ್ಮನಾಮ್॥1,96.39॥ 
ನ್ೀಕ್ಷ್ೀತಾಗನಯಕಾನ್ಗಾನಂ ಸ್ತರೀಂ ನ್ ಚ ಸಂಸೃಷ್ಟಮೈಥತನಾಮ್| 

ನ್ ಚ ಮ ತರಂ ಪುರಿೀಷ್ಂ ವಾ ಸವಪ್ೀತರತಯಕ ಶ್ರಾ ನ್ ಚ॥1,96.40॥ 
ಷಟೀವನಾಸೃಕ್ಷಕೃನ್ ಮತರವಿಷಾಣಯಪು್ ನ್ ಸಙ ಷ್ಪ್ೀತ್| 

ಪಾದೌ ಪರತಾಪಯೀನಾನಗೌನ ನ್ ಚ್ೈನ್ಮಭಲಙ್ಖ್ಯೀತ್॥1,96.41॥ 
ಪಬ್ೀನಾನಞ್ಜಲ್ಲನಾ ತ್ ೀಯಂ ನ್ ಶರ್ಾನ್ಂ ಪರಬ್ ೀಧ್ಯೀತ್| 

ನಾಕ್ಷ್ೈಃ ಕರೀಜ್ೀಚಾ ಕತವ್ೈವಾಯಾಧಿತ್ೈಶಾ ನ್ ಸಂವಿಶ್ೀತ್॥1,96.42॥ 
ವಿರತದ್ಧಂ ವಜಾಯೀತೆಮ ಪ್ರೀತಧ್ ಮಂ ನ್ದಿೀತರಮ್| 

ಕ್್ೀಶಭಸಮತತಷಾಙ್ಕುರಕಪಾಲ್ೀಷ್ತ ಚ ಸಂಸ್ತರಿ್ತಮ್॥1,96.43॥ 
ನಾಚಕ್ಷಿೀತ ಧ್ಯನಿುೀಂ ಗಾಂ ನಾದಾವರ್ೀಣಾವಿಶ್ೀತ ರೆಚಿತ್| 

ನ್ ರಾಜ್ಞಃ ಪರರ್ತಗೃಹಾಣರ್ಾಲತಬಿಧಸ್ ಯೀಚಾಾಸರವರ್ತಾನ್ಃ॥1,96.44॥ 
ಅಧ್ಾಯರ್ಾನಾಮತಪಾಕಮಾ ಶಾರವಣಾಯಂ ಶರವಣ್ೀನ್ ವಾ| 

ಹಸ್ುೀನೌಷ್ಧಿಭಾವ್ೀ ವಾ ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಶಾರವಣಸಯ ಚ॥1,96.45॥ 
ಪೌಷ್ಮಾಸಸಯ ರ್ ೀಹಿಣಾಯಮಷ್ಟಕ್ಾರ್ಾಮಥಾಪ ವಾ| 

ಜಲಾನ್ುೀ ಛನ್ದಸಾಂ ಕತರ್ಾಾದ್ತತ್ಗಾಂ ವಿಧಿವದ್ವಹಿಃ॥1,96.46॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 266 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನ್ಧ್ಾಯಯಸರಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ೀ ಶ್ಷ್ಯರ್ತವಾಗತುರತಬನ್ತಧಷ್ತ| 

ಉಪಾಕಮಾಣಿ ಚ್ ೀತ್ಗ್ೀಾ ಸವಶಾಖ್ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ಮೃತ್ೀ॥1,96.47॥ 
ಸನಾಧಯಗಜಿಾತನಿಘಾಾತಭ ಕರ್ಾೀಲಾೆನಿಪಾತನ್ೀ| 

ಸಮಾಪಯ ವ್ೀದ್ಂ ದ್ತಯನಿಶಮಾರಣಯಕಮಧಿೀತಯ ಚ॥1,96.48॥ 
ಪಞ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಚತತದ್ಾಶಾಯಮಷ್ಟಮಾಯಂ ರಾಹತಸ ತಕ್್ೀ| 

ಋತತಸನಿಧಷ್ತ ಭತಕ್ಾುಾ ವಾ ಶಾರದಿಧಕಂ ಪರರ್ತಗೃಹಯ ಚ॥1,96.49॥ 
ಪಶತಮಣ ಾಕನ್ಕತಲಶಾವಹಿಮಾಜಾಾರಸ ಕರ್ೈಃ| 

ಕೃತ್ೀಽನ್ುರ್ೀ ತವಹ್ ೀರಾತರಂ ಶಕರಪಾತ್ೀ ತಥ್ ೀಚಾರಯೀ॥1,96.50॥ 
ಶವಕ್್ ರೀಷ್ತಟಗದ್ಾಭ್ ೀಲ ಕಸಾಮಬಾಣಾತಾನಿಃ ಸವನ್ೀ| 

ಅಮೀಧ್ಯಶವಶ್ದಾರನ್ಯಶಮಶಾನ್ಪರ್ತತಾನಿುಕ್್ೀ॥1,96.51॥ 
ದ್ೀಶ್ೀಽಶತಚಾವಾತಮನಿ ಚ ವಿದ್ತಯತ್ತನಿತಸಮಾಲವ್ೀ| 

ಭತಕ್ಾುಾದ್ರಾಪಾಣಿರರ್ಭೀಽನ್ುರಧ್ಾರಾತ್ರೀಽರ್ತಮಾರತತ್ೀ॥1,96.52॥ 
ದಿಗಾದಹ್ೀ ಪಾಂಸತವಷ್ೀಾಷ್ತ ಸನಾಧಯನಿೀ ಹಾರಭೀರ್ತಷ್ತ| 

ಧ್ಾವತಃ ಪೂರ್ತಗನ್ಧೀ ಚ ಶ್ಷ್ಟೀ ಚ ಗೃಹಮಾಗತ್ೀ॥1,96.53॥ 
ಖ್ರ್ ೀಷ್ಾರ್ಾನ್ಹಸಯಶವನೌವೃಕ್ಷಗಿರಿರ್ ೀಹಣ್ೀ| 

ಸಪುರ್ತರಂಶದ್ನ್ಧ್ಾಯರ್ಾನ್ೀತಾಂಸಾುತಾೆಲ್ಲಕ್ಾನಿವದ್ತಃ॥1,96.54॥ 
ವ್ೀದ್ದಿಷ್ಟಂ ತಥಾಚಾಯಾಂ ರಾಜಚಾಾರ್ಾಂ ಪರಸ್ತರಯಮ್| 

ನಾಕ್ಾರಮೀದ್ರಕುವಿಣ ಮತರಷಠೀವನ್ ೀದ್ವತಾನಾನಿ ಚ॥1,96.55॥ 
ವಿಪಾರಹಿಕ್ಷರ್ತರರ್ಾತಾಮನ್ ೀ ನಾವಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಕದಾಚನ್| 

ದ್ ರಾದ್ತಚಿಾಷ್ಟವಿಣ ಮತರಪಾದಾಮಾಭಂಸ್ತ ಸಮತತ್ೃಜ್ೀತ್॥1,96.56॥ 
ಶತರರ್ತಸೃತತಯಕುಮಾಚಾರಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಮಾಣಿ ನ್ ಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ನ್ ನಿನಾದತಾಡನ್ೀ ಕತರ್ಾಾತತ್ತಂ ಶ್ಷ್ಯಂ ಚ ತಾಡಯೀತ್॥1,96.57॥ 
ಆಚರ್ೀತ್ವಾದಾ ಧ್ಮಾಂ ತದಿವರತದ್ಧಂ ತತ ನಾಚರ್ೀತ್| 

ಮಾತಾಪತರರ್ತರ್ಥೀಭಾಯಢ್ಯೈವಿಾವಾದ್ಂ ನಾಚರ್ೀದ್ುೃಹಿೀ॥1,96.58॥ 
ಪಞ್ಾ ಪಣಾಾನ್ನ್ತದ್ಧೃತಯ ನ್ ಸಾನರ್ಾತಾರವಾರಿಷ್ತ| 

ಸಾನರ್ಾನ್ನದಿೀಪರಸರವಣದ್ೀವಖಾತಹರದ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,96.59॥ 
ವಜಾಯೀತಾರಶರ್ಾಯದಿ ನ್ ಚಾಶ್ರೀರ್ಾದ್ನಾಪದಿ| 

ಕದ್ಯಾಬದ್ಧಚ್ ೀ (ವ್ೈ) ರಾಣಾಂ ತಥಾ ಚಾನ್ಮಿನಕಸಯ ಚ॥1,96.60॥ 
ವ್ೈಣಾಭಶಸುವಾಧ್ತಾಷ್ಯಗಣಿಕ್ಾಗಣದಿೀಕ್ಷಿಣಾಮ್| 

ಚಿಕತ್ಕ್ಾತತರಕತರದ್ಧಕಿೀಬರಙ್್ ುೀಪಜಿೀವಿನಾಮ್॥1,96.61॥ 
ಕ ರರ್ ೀಗರಪರ್ತತವಾರತಯದಾಮಿಭಕ್್ ೀಚಿಾಷ್ಟಭ್ ೀಜಿನಾಮ್| 

ಶಾಸರವಿಕರಯಿಣಶ್ೈವ ಸ್ತರೀಜಿತಗಾರಮರ್ಾಜಿನಾಮ್॥1,96.62॥ 
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ನ್ೃಶಂಸರಾಜರಜಕಕೃತಘನವಧ್ಜಿೀವಿನಾಮ್| 

ಪಶತನಾನ್ೃರ್ತನ್ ೀಶ್ೈವ ಸ್ ೀಮವಿಕರಯಿಣಸುಥಾ॥1,96.63॥ 
ಬನಿದನಾಂ ಸವಣಾಕ್ಾರಾಣಾಮನ್ನಮೀಷಾಂ ಕದಾಚನ್| 

ನ್ ಭ್ ೀಕುವಯಂ ವೃಥಾ ಮಾಂಸಂ ಕ್್ೀಶಕೀಟ್ಸಮನಿವತಮ್॥1,96.64॥ 
ಭಕುಂ ಪಯತಾಷತ್ ೀಚಿಾಷ್ಟಂ ಶವಸಾೃಷ್ಟಂ ಪರ್ತತ್ ೀ (ತ್ೀ) ಕ್ಷಿತಮ್| 

ಉದ್ಕ್ಾಯಸಾೃಷ್ಟಸಙ್ಖತ್ಷ್ಟಮಪರ್ಾಾಪುಂ ಚ ವಜಾಯೀತ್॥1,96.65॥ 
ಘ ೀಘಾರತಂ ಶಕತನ್ ೀಚಿಾಷ್ಟಂ ಪಾದ್ಸಾೃಷ್ಟ ಚ ಕ್ಾಮತಃ| 

ಶ್ದ್ರೀಷ್ತ ದಾಸಗ್ ೀಪಾಲಕತಲಮಿತಾರಧ್ಾಸ್ತೀರಿಣಃ॥1,96.66॥ 
ಭ್ ೀಜಾಯನ್ ನೀ ನಾಪತಶ್ೈವ ಯಶಾಾತಾಮನ್ಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಅನ್ನಂ ಪಯತಾಷತಂ ಭ್ ೀಜಯಂ ಸ್ನೀಹಾಕುಂ ಚಿರಸಮಭೃ (ಸ್ತಿ) ತಮ್॥1,96.67॥ 
ಅಸ್ನೀಹಾ ಅಪ ಘ ೀಧ್ ಮಯವಗ್ ೀರಸವಿಕರರ್ಾಃ| 

ಔಷ್ಾಮೈಕಶಫಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪಯಶಾ ಪರಿವಜಾಯೀತ್॥1,96.68॥ 
ಕರವಾಯದ್ಪಕ್ಷಿದಾತ ಯಹಶತಕಮಾಂಸಾನಿ ವಜಾಯೀತ್| 

ಸಾರಸ್ೈಕಶಫಾನ್ಿಂಸಾನ್್ಲಾಕಬಕಟಟಟಭಾನ್॥1,96.69॥ 
ವೃಥಾ ಕೃಸರಸಂರ್ಾವ ಪಾಯಸಾಪೂಪಶಷ್ತೆಲ್ಲೀಃ| 

ಕತರರಂ ಜಾಲಪಾದ್ಂ ಚ ಖ್ಞ್ಜರಿೀಟ್ಮೃಗದಿವಜಾನ್॥1,96.70॥ 
ಚಾಷಾನ್ಮತಾ್ಯತರಕುಪಾದ್ಞ್ಾಗಾದವಾ ವ್ೈ ಕ್ಾಮತ್ ೀ ನ್ರಃ| 

ಬಲ ಿರಂ ಕ್ಾಮತ್ ೀ ಜಗಾದವಾ ಸ್ ೀಪ ವಾಸಸರಯಹಂ ಭವ್ೀತ್॥1,96.71॥ 
ಪಲಾಣತಾಲಶತನಾದಿೀನಿ ಜಗಾದವಾ ಚಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಶಾರದ್ಧೀ ದ್ೀವಾನಿಾತೄನಾರಚಯಾ ಖಾದ್ನಾಮಂಸಂ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಭಾಕ್॥1,96.72॥ 
ವಸ್ೀತ್ ನ್ರಕ್್ೀ ಘ ೀರ ದಿನಾನಿ ಪಶತರ್ ೀಮತಃ| 

ಸಮಿತಾನಿ ದ್ತರಾಚಾರ್ ೀ ಯೀ ಹನ್ಯವಿಧಿನಾ ಪಶ್ನ್| 

ಮಾಂಸಂ ಸನ್ಯಜಯ ಸಮಾರಥಯಾ ಕ್ಾಮಾನಾಯರ್ತ ತತ್ ೀ ಹರಿಮ್॥1,96.73॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಶಾರದ್ಧನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ಣಣವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥96-[73]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-97॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ದ್ರವಯಶತದಿಧಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ತನಿನಬ್ ೀಧ್ತ ಸತುಮಾಃ| 

ಸೌವಣಾರಾಜತಾಬಾಜನಾಂ ಶಙ್ಖ್ರಜಾಜಾದಿಚಮಾಣಾಮ್॥1,97.1॥ 
ಪಾತಾರಣಾಂ ಚಾಸನಾನಾಂ ಚ ವಾರಿಣಾ ಶತದಿಧರಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ಉಷ್ಣವಾಭಃ ಸತರಕತ್ತರವಯೀಧ್ಾಾನಾಯದ್ೀಃ ಪರೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ॥1,97.2॥ 
ತಕ್ಷಣಾದಾದರತಶೃಙ್ಕುದ್ೀಯಾಜ್ಞಪಾತರಸಯ ಮಾಜಾನಾತ್| 

ಸ್ ೀಷ್ಣೈರತದ್ಕಗ್ ೀಮ ತ್ೈಃ ಶತಧ್ಯತಾಯವಿಕಕ್ೌಶ್ಕಮ್॥1,97.3॥ 
ಭ್ೈಕ್ಷಯಂ ಯೀಷನ್ತಮಖ್ಂ ಪಶಯನ್ತಾನ್ಃ ಪಾಕ್ಾನ್ಮಹಿೀಮಯಮ್| 

ಗಾಘಾನತ್ೀಽನ್ನೀ ತಥಾ ಕ್್ೀಶಮಕ್ಷಿಕ್ಾಕೀಟ್ದ್ ಷತ್ೀ॥1,97.4॥ 
ಭಸಮಕ್ಷ್ೀಪಾದಿವಶತದಿಧಃ ಸಾಯದ್ ಭಶತದಿಧಮಾಾಜನಾದಿನಾ| 

ತರಪುಸ್ತೀಸಕತಾಮಾರಣಾಂ ಕ್ಷಾರಾರಿ್ೀದ್ಕವಾರಿಭಃ॥1,97.5॥ 
ಭಸಾಮದಿಭಲ್ ೀಾಹಕ್ಾಂಸಾಯನಾಮಜ್ಞಾತಂ ಚ ಸದಾ ಶತಚಿ| 

ಅಮೀಧ್ಾಯಕುಸಯ ಮೃತ್ ುೀಯೈಗಾನ್ಧಲ್ೀಪಾಪಕಷ್ಾಣಾತ್॥1,97.6॥ 
ಶತಚಿ ಗ್ ೀತೃಪುದ್ಂ ತ್ ೀಯಂ ಪರಕೃರ್ತಸಿಂ ಮಹಿೀಗತಮ್| 

ತಥಾ ಮಾಂಸಂ ಶವಚಾಣಾಾಲಕರವಾಯದಾದಿನಿಪಾರ್ತತಮ್॥1,97.7॥ 
ರಶ್ಮರಗಿನೀ ರಜಶಾಾರ್ಾ ಗೌರಶ್್ ವೀ ವಸತಧ್ಾನಿಲಾಃ| 

ಅಶಾವಜವಿಪುರಷ್ ೀ ಮೀಧ್ಾಯ ಸುಥಾಚಮನ್ಬನ್ದವಃ॥1,97.8॥ 
ಸಾನತಾವ ಪೀತಾವ ಕ್ಷತತ್ೀ ಸತಪ್ುೀ ಭತಕ್ಾುಾ ರಥಾಯಪರಸಪಾಣ್ೀ| 

ಆಚಾನ್ುಃ ಪುನ್ರಾಚಾಮೀದಾವಸ್ ೀಽನ್ಯತಾರಿಧ್ಾಯ ಚ॥1,97.9॥ 
ಕ್ಷತತ್ೀ ನಿಷಠೀವಿತ್ೀ ಸಾವಪ್ೀ ಪರಿಧ್ಾನ್ೀಽಶತರಪಾತನ್ೀ| 

ಪಞ್ಾಸ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ನಾಚಾಮೀದ್ದಕ್ಷಿಣಂ ಶರವಣಂ ಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ರ್ತಷ್ಠನ್ಯಗಾನಯದ್ಯೀ ದ್ೀವಾ ವಿಪರಕಣ್ೀಾ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥1,97.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುದ್ರವಯಶತದಿಧನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥97-[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-98॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಅಥ ದಾನಿವಿಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತನ್ೋ ಶೃಣತತ ಸತವರತಾಃ| 

ಅನ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠಸ್ುೀಭಯಶ್ೈವ ಕರರ್ಾಪರಾಃ॥1,98.1॥ 
ಬರಹಮವ್ೀತಾು ಚ ತ್ೀಭ್ ಯೀಽಪ ಪಾತರಂ ವಿದಾಯತುಪೀಽನಿವತಾಃ (ತಮ್)| 

ಗ್ ೀಭ ಧ್ಾನ್ಯಹಿರಣಾಯದಿ ಪಾತ್ರೀ ದಾತವಯಮಚಿಾತಮ್॥1,98.2॥ 
ವಿದಾಯತಪೀಭಾಯಂ ಹಿೀನ್ೀನ್ ನ್ ತತ ಗಾರಹಯಃ ಪರರ್ತಗರಹಃ| 

ಗೃಹಣನ್ರದಾತಾರಮಧ್್ ೀ ನ್ಯತಾಯತಾಮನ್ಮೀವ ಚ॥1,98.3॥ 
ದಾತವಯಂ ಪರತಯಹಂ ಪಾತ್ರೀ ನಿಮಿತ್ುೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ರ್ಾಚಿತ್ೀನಾಪ ದಾತವಯಂ ಶರದಾಧಪೂತಂ ತತ ಶಕುತಃ॥1,98.4॥ 
ಹ್ೀಮಶೃಙ ು್ೀ ಶಫ್ೈಃ ರೌಪ್ಯೈಃ ಶತಶ್ೀಲಾ ವಸರಸಂಯತತಾ| 

ಸಕ್ಾಂಸಾಯಪಾತಾರ ದಾತವಯ ಕ್ಷಿೀರಿಣಿೀ ಗೌಃ ಸದ್ಕ್ಷಿಣಾ॥1,98.5॥ 
ದ್ಶಸೌವಣಿಾಕಂ ಶೃಙ್ಖುಂ ಶಫಂ ಸಪುಪಲ್ೈಃ ಕೃತಮ್| 

ಪಞ್ಜಾಶತಾಲ್ಲಕಂ ಪಾತರಂ ಕ್ಾಂಸಯಂ ವತ್ಸಯ ಕೀತಯಾತ್ೀ॥1,98.6॥ 
ಸವಣಾಪಪಾಲಪಾತ್ರೀಣ ವತ್ ್ೀ ವಾ ವರ್ತ್ಕ್ಾಪ ವಾ| 

ಅಸಾಯ ಅಪ ಚ ದಾತವಯಮಪತಯಂ ರ್ ೀಗವಜಿಾತಮ್॥1,98.7॥ 
ದಾತಾ ಸವಗಾಮವಾಪನೀರ್ತ ವತ್ರಾನ್ ರೀಮಸಮಿತಾನ್| 

ಕಷಲಾ ಚ್ೀತಾರಯೀತ ಭಯಶಾಾಸಪುಮಂ ಕತಲಮ್॥1,98.8॥ 
ರ್ಾವದ್ವತ್ಸಯ ದೌವ ಪಾದೌ ಮತಖ್ಂ ಯೀನಾಯಂ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ತಾವದೌುಃ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ರ್ಾವದ್ುಭಾಂ ನ್ ಮತಞ್ಾರ್ತ॥1,98.9॥ 
ಯಥಾ ಕಥಞ ಾ್ದ್ದತಾುಾ ಗಾನ್ಧೀನ್ತಂ ವಾಧ್್ೀನ್ತಮೀವ ವಾ| 

ಅರ್ ೀಗಾಮಪರಿಕಿಷಾಟಂ ದಾತಾ ಸವಗ್ೀಾ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,98.10॥ 
ಶಾರನ್ುಸಂವಾಹನ್ಂ ರ್ ೀಗಿಪರಿಚರ್ಾಾ ಸತರಾಚಾನ್ಮ್| 

ಪಾದ್ಶೌಚಂ ದಿವಜ್ ೀಚಿಾಷ್ಟಮಾಜಾನ್ಂ ಗಾಪರದಾನ್ವತ್॥1,98.11॥ 
ದಿವಜಾಯ ಯದ್ಭೀಷ್ಟಂ ತತ ದ್ತಾುಾ ಸವಗಾಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಭ ದಿೀಪಾಂಶಾಾನ್ನವಸಾರಣಿ ಸಪಾದ್ಾತಾುಾ ವರಜ್ೀಚಿಾಯಮ್॥1,98.12॥ 
ಗೃಹಧ್ಾನ್ಯಚಾತರಮಾಲಯವೃಕ್ಷರ್ಾ ನ್ಘಘತಂ ಜಲಮ್| 

ಶರ್ಾಯನ್ತಲ್ೀಪನ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,98.13॥ 
ಬರಹಮದಾತಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಸತರದ್ತಲಾಭಮ್| 

ವ್ೀದಾಥಾಯಜ್ಞಶಾಸಾರಣಿ ಧ್ಮಾಶಾಸಾರಣಿ ಚ್ೈವ ಹಿ॥1,98.14॥ 
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ಮ ಲ್ಯೀನಾಪ ಲ್ಲಖಿತಾವಪ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಏತನ್ ಮಲಂ ಜಗದ್ಯಸಾಮದ್ಸೃಜತ ಾವಾಮಿೀಶವರಃ॥1,98.15॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಕ್ಾಯೀಾ ವ್ೀದಾಥಾಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಂ ವಾ ಲ್ಲಖಿತಾವ ಯಃ ಪರಯಚಾರ್ತ॥1,98.16॥ 
ಬರಹಮದಾನ್ಸಮಂ ಪುಣಯಂ ಪಾರಪನೀರ್ತ ದಿವಗತಣ್ ೀನ್ನರ್ತಮ್| 

ಲ್ ೀಕ್ಾಯತಂ ಕತತಕಾಶಾ ಪಾರಕೃತಮಿೀಚಾಭಾಷತಮ್॥1,98.17॥ 
ನ್ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ದಿವಜ್ೀನ್ೈತದ್ಧ್್ ೀ ನ್ಯರ್ತ ತಂ ದಿವಜಮ್| 

ಸಮಥ್ ೀಾ ಯೀ ನ್ ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದಾದತೃಲ್ ೀಕ್ಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,98.18॥ 
ಕತಶಾಃ ಶಾಕಂ ಪಯೀ ಗನಾಧಃ ಪರತಾಯಖ್ಯೀರ್ಾ ನ್ ವಾರಿ ಚ| 

ಅಯಚಿತಾಹೃತಂ ಗಾರಹಯಮಪ ದ್ತಷ್ೃತಕಮಾಣಃ॥1,98.19॥ 
ಅನ್ಯತರ ಕತಲಟಾಷ್ಣಢಪರ್ತತ್ೀಭ್ ಯೀ ದಿವಷ್ಸುಥಾ| 

ದ್ೀವಾರ್ತಥಯಚಾನ್ಕೃತ್ೀ ಪತೃತೃಪಯಥಾಮೀವ ಚ| 

ಸವಾತಃ ಪರರ್ತಗೃಹಿಣೀರ್ಾದಾತಮತೃಪ್ಥಾಮೀವ ಚ॥1,98.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುದಾನ್ಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ಟನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥98-[20]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-99॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಅಥ ಶಾರದ್ಧವಿಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸವಾಪಾಪಪರಣಾಶನ್ಮ್| 

ಅಮಾವಸಾಯಷ್ಟಕ್ಾವೃದಿಧಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಯನ್ದ್ವಯಮ್॥1,99.1॥ 
ದ್ರವಯಂ ಬಾರಹಮಣಸಮಾರ್ತುವಿಾಷ್ತವತ ್ಯಾಸಙ್ಖೆರಮಃ| 

ವಯರ್ತೀಪಾತ್ ೀ ಗಜಚಾಾರ್ಾ ಗರಹಣಂ ಚನ್ದರಸ ಯಾಯೀಃ॥1,99.2॥ 
ಶಾರದ್ಧಂ ಪರರ್ತರತಚಿಶ್ೈವ ಶಾರದ್ಧಕ್ಾಲಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಅಗಿನಯಃ ಸವಾದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ವ್ೀದ್ವಿದ್ತಯವಾ॥1,99.3॥ 
ವ್ೀದಾಥಾವಿಜ್ಜಯೀಷ್ಠಸಾಮಾ ರ್ತರಮಧ್ತಸ್ತರಸತಪಣಿಾಕಃ| 

ಸವಸ್ತರೀಯ ಋರ್ತವಗಜಾಮಾತಾಯಜಯಶವಶತರಮಾತತಲಾಃ॥1,99.4॥ 
ರ್ತರಣಾಚಿಕ್್ೀತದೌಹಿತರಶ್ಷ್ಯಸಮ್ನಿಧಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಕಮಾನಿಷಾಠಸುಪೀನಿಷಾಠಃ ಪಞ್ಜಾಗಿನಬರಹಮಚಾರಿಣಃ॥1,99.5॥ 
ಪತೃಮಾತೃಪರಾಶ್ೈವ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶಾರದ್ಧದ್ೀವತಾಃ| 

ರ್ ೀಗಿೀ ಹಿೀನಾರ್ತರಿಕ್ಾುಙ್ಖುಃ ಕ್ಾಣಃ ಪೌನ್ಭಾವಸುಥಾ॥1,99.6॥ 
ಅವಕೀಣಾಯಾದ್ ಯೀ ಯೀ ಚ ಯೀ ಚಾಚಾರವಿವಜಿಾತಾಃ| 

ಅವ್ೈಷ್ಣವಾಶಾ ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ನ್ ಶಾರದಾಧಹಾಾಃ ಕದಾಚನ್॥1,99.7॥ 
ನಿಮನ್ರಯೀಚಾ ಪೂವ್ೀಾದ್ತಯದಿವಾಜ್ೈಭಾಾವಯಂ ಚ ಸಂಯತ್ೈಃ| 

ಆಜಾನಾುಂಶ್ೈವ ಪೂವಾಾಹ್ನೀಹಾಯಸನ್ೀಷ್ ಪವ್ೀಶಯೀತ್॥1,99.8॥ 
ಯತಗಾಮನ್ದೀವ್ೀ ತಥಾ ಪತ್ರಯೀ ಸವಪರದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಶಕುತಃ| 

ದೌವ ದ್ೈವ ಪಾರಗತದ್ಕಾತ್ರಯೀ ರ್ತರೀಣ್ಯೀಕಂ ಚ್ ೀಭಯೀಃ ಪೃಥಕ್॥1,99.9॥ 
ಮಾತಾಮಹಾನಾಮಪ್ಯೀವಂ ತನ್ರಂ ವಾ ವ್ೈಶವದ್ೀವಿಕಮ್| 

ಹಸುಪರಕ್ಷಾಲನ್ಂ ದ್ತಾುಾ ವಿಷ್ಟರಾಥ್ೀಾ ಕತಶಾನ್ಪ॥1,99.10॥ 
ಆವಾಹಯ ತದ್ನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ವಿಶವದ್ೀವಾಸ್ೈತಯೃಚಾ| 

ಯವ್ೈರನ್ನಂ ವಿಕೀರ್ಾಾಥ ಭಾಜನ್ೀ ಸಪವಿತರಕ್್ೀ॥1,99.11॥ 
ಶನ್ ನೀದ್ೀವಾಯ ಪಯಃ ಕ್ಷಿಪಾುಾ ಯವೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಯವಾಂಸುಥಾ| 

ರ್ಾದಿವಾಯ ಇರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಹಸ್ುೀಷ್ವೀವ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥1,99.12॥ 
ಗನ್ ಧೀದ್ಕ್್ೀ ತಥಾ ದಿೀಪಮಾಲಯದಾಮಪರದಿೀಪಕಮ್| 

ಅಪಸವಯಂ ತತಃ ಕೃತಾವ ಪತೄಣಾಮಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,99.13॥ 
ದಿವಗತಣಾಂಸತು ಕತಶಾನ್ದತಾುಾ ಉಶನ್ುಸ್ುಾೀತಯೃಚಾ ಪತೄನ್| 

ಆವಾಹಯ ತದ್ನ್ತ ಜ್ಞಾತ್ ೀ ಜಪ್ೀದಾಯನ್ತುನ್ಸುತಃ॥1,99.14॥ 
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ಯವಾಥಾಸತು ರ್ತಲ್ೈಃ ಕ್ಾಯಾಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಘಾಯಾದಿ ಪೂವಾವತ್| 

ದ್ತಾುಾಘಯಾಂ ಸಂಸರವಾಂಸ್ುೀಷಾಂ ಪಾತ್ರೀ ಕೃತಾವ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥1,99.15॥ 
ಪತೃಭಯಃ ಸಾನಿ್ಮಸ್ತೀರ್ತ ನ್ತಯಬಜಂ ಪಾತರಂ ಕರ್ ೀತಯಧ್ಃ| 

ಅಗೌನ ಕರಿಷ್ಯ ಆದಾಯ ಪೃಚಾತಯನ್ನಂ ಘಘಪುತಿಮ್॥1,99.16॥ 
ಕತರತಷ್ವೀರ್ತ ತಥ್ ೀಕ್್ ುೀಸೌ ಹತತಾವಗೌನ ಪತೃಯಜ್ಞವತ್| 

ಹತತಶ್ೀಷ್ಂ ಪರದ್ದಾಯಚಾ ಭಾಜನ್ೀಷ್ತ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,99.17॥ 
ಯಥಾಲಾಭ್ ೀಪಪನ್ನೀಷ್ತ ರೌಪ್ಯೀಷ್ತ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ದ್ತಾುಾನ್ನಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಪಾತರಮಿರ್ತ ಪಾತಾರಭಮನ್ರಣಮ್॥1,99.18॥ 
ಕೃತ್ವೀ ದ್ಂವಿಷ್ತಣರಿತ್ಯೀವಂ ದಿವಜಾಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್| 

ಸವಾಯಹೃರ್ತಂ ಚ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಮಧ್ತವಾತ್ೀತಯೃಚಸುಥಾ॥1,99.19॥ 
ಜಪಾುಾ ಯಥಾಸತಖ್ಂ ವಾಚಯಂ ಭತಞ ಜ್ೀರಂಸ್ುೀಽಪ ವಾಗಯತಾಃ| 

ಅನ್ನಮಿಷ್ಟಂ ಹವಿಷ್ಯಂ ಚ ದ್ದಾಯದ್ಕ್್ ರೀಧ್ನ್ ೀತವರಃ॥1,99.20॥ 
ಆತೃಪ್ುೀಸತು ಪವಿತಾರಣಿ ಜಪಾುಾ ಪೂವಾಜಪಂ ತಥಾ| 

ಅನ್ನಮಾದಾಯ ತೃಪಾುಃ ಸಿಃ ಶ್ೀಷ್ಂ ಚ್ೈವಾನ್ತಮನ್ರಯ ಚ॥1,99.21॥ 
ತದ್ನ್ನಂ ವಿಕರ್ೀದ್ ಭಮೌ ದ್ದಾಯಚಾಾಪಃ ಸಕೃತ್ಕೃತ್| 

ಸವಾಮನ್ನಮತಪಾದಾಯ ಸರ್ತಲಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್ಃ॥1,99.22॥ 
ಉಚಿಾಷ್ಟಸನಿನಧ್ೌ ಪಣಾಾನ್ರದ್ದಾಯರ್ತಾತೃಯಜ್ಞವತ್| 

ಮಾತಾಮಹಾನಾಮಪಯವಂ ದ್ದಾಯದಾಚಮನ್ಂ ತತಃ॥1,99.23॥ 
ಸವಸ್ತು ವಾಚಯಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯದ್ಕ್ಷಯಯೀದ್ಕಮೀವ ಚ| 

ದ್ತಾುಾ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ಶಕ್ಾಯ ಸವಧ್ಾಕ್ಾರಮತದಾಹರ್ೀತ್॥1,99.24॥ 
ವಾಚಯತಾಮಿನ್ಯನ್ತಜ್ಞಾತಃ ಪತೃಭಯಶಾ ಸವಧ್್ ೀಚಯತಾಮ್| 

ವಿಪ್ೈರಸತು ಸವಧ್್ೀತತಯಕ್್ ುೀ ಭ ಮೌ ಸ್ತಞ ಾ್ೀತುತ್ ೀ ಜಲಮ್॥1,99.25॥ 
ಪರೀಯನಾುಮಿರ್ತ ಚಾಹ್ೈವಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಯಂ ಜಲಂ ದ್ದ್ತ್| 

ದಾತಾರ್ ೀ ನ್ ೀಽಭವಧ್ಾನಾುಂ ವ್ೀದಾಃ ಸನ್ುರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,99.26॥ 
ಶರದಾಧ ಚ ನ್ ೀ ಮಾ ವಯಗಮದ್ವಹತ ದ್ೀಯಂ ಚ ನ್ ೀಽಸ್ತುಾರ್ತ| 

ಇತತಯತ್ ರೆೀತಾೆರ ಪರರ್ಾ ವಾಚಃ ಪರಣಿಪತಯ ವಿಸಜಾಯೀತ್॥1,99.27॥ 
ವಾಜ್ೀವಾಜ್ೀ ಇರ್ತ ಪರೀತಾಯ ಪತೃಪೂವಾಂ ವಿಸಜಾನ್ಮ್| 

ಯಸ್ತಮಂಸ್ುೀ ಸಂಸರವಾಃ ಪೂವಾಮಘಯಾಪಾತ್ರೀ ನಿಪಾರ್ತತಾಃ॥1,99.28॥ 
ಪತೃಪಾತರಂ ತದ್ತತಾುನ್ಂ ಕೃತಾವ ವಿಪಾರನಿವಸಜಾಯೀತ್| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮನ್ತವರಜಯ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಪತೃಸ್ೀವಿತಮ್॥1,99.29॥ 
ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಭವ್ೀತಾುಂ ತತ ರಜನಿೀಂ ಭಾಯಾರ್ಾ ಮಹ| 

ಏವಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತಾವ ವೃದೌಧ ನಾನಿದೀಮತಖಾನ್ಪ॥1,99.30॥ 
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ಯಜ್ೀತುದ್ಧಿಕಕಾನ್ ಧಮಿಶಾರಃ ಪಣಾಾ ಯೈವಃ ಶ್ರತಾಃ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ದ್ೈವಹಿೀನ್ಂ ಏಕ್ಾನ್ನೈಕಪವಿತರಕಮ್॥1,99.31॥ 
ಆವಾಹನಾಗೌನಕರಣರಹಿತಂ ತವಪಸವಯವತ್| 

ಉಪರ್ತಷ್ಠತಾಮಿತಯಕ್ಷಯಯಸಾಿನ್ೀ ವಿಪಾರನಿವಸಜಾಯೀತ್॥1,99.32॥ 
ಅಭರಣಯತಾಂ ಪರಬ ರ್ಾದ್ತ್ರಯತಸ್ುೀಭರತಾಃ ಸಮ ಹ| 

ಗನ್ ಧೀ ದ್ಕರ್ತಲ್ೈಮಿಾಶರಂ ಕತರ್ಾಾತಾಾತರಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,99.33॥ 
ಅಘಾಯಾಥಾಂ ಪತೃಪಾತ್ರೀಷ್ತ ಪ್ರೀತಪಾತರಂ ಪರಸ್ೀಚಯೀತ್| 

ಯೀಸಮಾನಾ ಇರ್ತ ದಾವಭಾಯಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಪೂವಾವದಾಚರ್ೀತ್॥1,99.34॥ 
ಏತತ್ಪಣಿಾೀಕರಣಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಸ್ತರರ್ಾ ಅಪ| 

ಅವಾಾಕ್ಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಯಸಯ ಸಂವತ್ರಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,99.35॥ 
ತಸಾಯಪಯನ್ನಂ ಸ್ ೀದ್ಕತಮಭಂ ದ್ದಾಯತ್ಂವತ್ರಂ ದಿವಜಃ| 

ಪಣಾಾಂಶಾ ಗ್ ೀಜ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯದೌುಾ ಜಲ್ೀಽಪ ವಾ॥1,99.36॥ 
ಹವಿಷಾಯನ್ನೀನ್ ವ್ೈ ಮಾಸಂ ಪಾಯಸ್ೀನ್ ತತ ವತ್ರಮ್| 

ಮಾತ್ಯಹಾರಿಣಕ್ೌರಭರಶಾಕತನ್ಚಾಾಗಪಾಷ್ಾತ್ೈಃ॥1,99.37॥ 
ಐಣರೌರವವಾ ರಾಹಶಾಶಮಾಂಸ್ೈಯಾಥಾಕರಮಮ್| 

ಮಾಸವೃದಾಧಯಪ ತತಷ್ಯನಿು ದ್ತ್ೈರಿಹ ಪತಾಮಹಾಃ॥1,99.38॥ 
ದ್ದಾಯದ್ವಷಾಾತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಮಘಾಸತ ಚ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಪರರ್ತಪತರಭೃರ್ತಷ್ವೀವಂ ಕನಾಯ ದಿೀಞ್ಜಾರದ್ಧದ್ ೀ ಲಭ್ೀತ್॥1,99.39॥ 
ಶಸ್ರೀಣ ನಿಹತಾನಾಂ ತತ ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ಸವಗಾಂ ಹಯಪತಯರ್ೀಜಶಾ ಶೌಯಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಬಲಂ ತಥಾ॥1,99.40॥ 
ಪುತರಶ್ೈಷ್ಟಯಂ ಸ ಸೌಭಾಗಯಂ ಸಮೃದಿಧಂ ಮತಖ್ಯತಾಂ ಶತಭಮ್| 

ಪರವೃತುಚಕರತಾಂ ಚ್ೈವ ವಾಣಿಜಯಪರಭೃರ್ತೀಂಸುಥಾ॥1,99.41॥ 
ಅರ್ ೀಗಿತವಂ ಯಶ್್ ೀ ವಿೀತಶ್್ ೀಕತಾಂ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಧ್ನ್ಂ ವಿದಾಯಂ ಚ ವಾಕ್ದಿಧಂ ಕತಪಯಂ ಗ್ ೀಜಾವಿಕಂ ತಥಾ॥1,99.42॥ 
ಅಶಾವನಾಯತಶಾ ವಿಧಿವದ್ಯಃ ಶಾರದ್ಧಂ ಸಮರಯಚಾರ್ತ| 

ಕೃರ್ತುಕ್ಾದಿಭರಣಯನ್ುಂ ಸ ಕ್ಾಮಾನಾರಪುನರ್ಾದಿಮಾನ್॥1,99.43॥ 
ವಸಾರದಾಯಃ ಪರೀಣಯನ್ಯೀವ ನ್ರಂ ಶಾರದ್ಧಕೃತಂ ದಿವಜಾಃ| 

ಆಯತಃ ಪರಜಾ ಧ್ನ್ಂ ವಿದಾಯಂ ಸವಗಾರ್ೀಕ್ಷಸತಖಾನಿ ಚ॥1,99.44॥ 

ಪರಯಚಾರ್ತ ಯಥಾ ರಾಜಯಂ ಪರೀತಾಯ ನಿತಯಂ ಪತಾಮಹಃ॥1,99.45॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಶಾರದ್ಧವಿಧಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ನ್ವನ್ವರ್ತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥99-[45]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-100॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ವಿನಾಯಕ್್ ೀಪಸೃಷ್ಟಸಯ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ನಿಬ್ ೀಧ್ತ| 

ಸವಪ್ನೀಽವಗಾಹತ್ೀಽತಯಥಾಂ ಜಲಂ ಮತಣಾಾಂಶಾ ಪಶಯರ್ತ॥1,100.1॥ 
ವಿಮನಾ ವಿಫಲಾರಮಭಃ ಸಂಸದಿತಯನಿಮಿತುತಃ| 

ರಾಜಾ ರಾಜಯಂ ಕತಮಾರಿೀ ಚ ಪರ್ತಂ ಪುತರಂ ಚ ಗತವಿಾಣಿೀ॥1,100.2॥ 
ನಾಪುನರ್ಾತಾ್ಾಪನ್ಂ ತಸಯ ಪುಣ್ಯೀಽಹಿನವಿಧಿಪೂವಾಕಮ್| 

ಗೌರಸಷ್ಾಪಕಲ್ೆೀನ್ ಸಾಜ್ಯೀನ್ ೀತಾ್ರಿತಸಯ ತತ॥1,100.3॥ 
ಸವೌಾಷ್ಧ್್ೈಃ ಸವಾಗನ್ಧೈವಿಾಲ್ಲಪುಶ್ರಸಸುಥಾ| 

ಭದಾರಸನ್ ೀಪವಿಷ್ಟಸಯ ಸವಸ್ತು ವಾಚಯಂ ದಿವಜಾಞ್ುಾಭಾನ್॥1,100.4॥ 
ಮೃರ್ತುಕ್ಾಂ ರ್ ೀಚನಾಂ ಗನಾಧನ್ತುಗತುಲತಂ ಚಾಪು್ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ರ್ಾ ಆಹೃತಾ ಏಕವಣ್ೈಾಶಾತತಭಾಃ ಕಲಶ್ೈಹರಾದಾತ್॥1,100.5॥ 
ಚಮಾಣಾಯನ್ತಡತಹ್ೀ ರಕ್್ುೀ ಸಾಿಪಯಂ ಭದಾರಸನ್ೀ ತಥಾ| 

ಸಹಸಾರಕ್ಷಂ ಶತಧ್ಾರಮೃಷಭಃ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,100.6॥ 
ತ್ೀನ್ ತಾವಮಭಷಞ್ಜಾಮಿ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪುನ್ನ್ತು ತ್ೀ| 

ಭಗಂ ತತ ವರತಣ್ ೀ ರಾಜಾ ಭಗಂ ಸ ಯೀಾ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ॥1,100.7॥ 
ಭಗಮಿನ್ದರಶಾ ವಾಯತಶಾ ಭಗಂ ಸಪುಷ್ಾಯೀ ದ್ದ್ತಃ| 

ಯತ್ುೀ ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ದೌಭಾಾಗಯಂ ಸ್ತೀಮನ್ುೀ ಯಚಾ ಮ ಧ್ಾನಿ॥1,100.8॥ 
ಲಲಾಟ್ೀ ಕಣಾಯೀರಕ್ಷ್ಣ್ ೀರಾಪಸುದ್ತ್ಾನ್ತು ತ್ೀ ಸದಾ| 

ಸಾನತಸಯ ಸಾಷ್ಾಪಂ ತ್ೈಲಂ ಸತನವ್ೀಣೌದ್ತಮ್ರ್ೀಣ ತತ॥1,100.9॥ 
ಜತಹತರ್ಾನ್ ಮಧ್ಾನಿ ಕತಶಾನ್್ವ್ಯೀನ್ ಪರಿಗೃಹಯ ಚ| 

ಮಿತಶಾಸಮಿತಶ್ೈವ ತಥಾ ಶಾಲಕಟ್ಙ್ಖೆಟೌ॥1,100.10॥ 
ಕತಷಾಮಣ್ ಾೀ ರಾಜಪುತರಶಾ ಅನ್ುೀ ಸಾವಹಾಸಮನಿವತ್ೈಃ| 

ದ್ದಾಯಚಾತತಷ್ಾಥ್ೀ ಭ ಮೌ ಕತಶಾನಾಸ್ತುೀಯಾ ಸವಾಶಃ॥1,100.11॥ 
ಕೃತಾಕೃತಾಂಸುಣತಾಲಾಂಶಾ ಪಲಲೌದ್ನ್ಮೀವ ಚ| 

ಪುಷ್ಾಂ ಚಿತರಂ ಸತಗನ್ಧಂ ಚ ಸತರಾಂ ಚ ರ್ತರವಿಧ್ಾಮಪ॥1,100.12॥ 
ಮ ಲಕಂ ಪೂರಿಕ್ಾಪೂಪಂ ತಥ್ೈವೌಣ್ಾೀರಕಸರಜಃ| 

ದ್ಧಿ ಪಾಯಸಮನ್ನಂ ಚ ಗತಡಪಷ್ಟಂ ಸರ್ೀದ್ಕಮ್॥1,100.13॥ 
ಏತಾನ್್ವಾಾನ್ತಪಾಹೃತಯ ಭ ಮೌ ಕೃತಾವ ತತಃ ಶ್ರಃ| 

ಅಮಿ್ಕ್ಾಮತಪರ್ತಷ್ಠೀಚಾ ದ್ದಾಯದ್ಘಯಾಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥1,100.14॥ 
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ದ್ ವಾಾಸಷ್ಾಪಪುಷ್ಾೈಶಾ ಪುತರಜನ್ಮಭರನ್ುತಃ| 

ಕೃತಸವಸಯಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ಪಾರಥಾಯೀದ್ಮಿ್ಕ್ಾಂ ಸರ್ತೀಮ್॥1,100.15॥ 
ರ ಪಂ ದ್ೀಹಿ ಯಶ್್ ೀದ್ೀಹಿ ಭಗಂ ಭಗವರ್ತ ! ದ್ೀಹಿ ಮೀ| 

ಪುತಾರನ್ದೀಹಿ ಶ್ರಯಂ ದ್ೀಹಿ ಸವಾಾನಾೆಮಾಂಶಾ ದ್ೀಹಿ ಮೀ॥1,100.16॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಭೀಜಯೀತಾಶಾಾಚತಾಕಿವಸಾರನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಃ| 

ವಸರಯತಗಮಙ್ಖತುರ್ ೀದ್ಾದಾಯಸಮ ಾಜಯ ಚ ಗರಹಾಂಸುಥಾ| 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಮಾಫಲಂ ವಿನಾದಯತ ್ರ್ಾಾಚಾನ್ರತಸುಥಾ॥1,100.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಲೀಕುಗಣಪರ್ತಕಲಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥100-[17]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-101॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಶ್ರೀಕ್ಾಮಃ ಶಾನಿುಕ್ಾರ್ೀ ವಾ ಗರಹದ್ೃಷ್ಟಯಭಚಾರವಾನ್| 

ಗರಹಯಞ್ಜಞಂ ಸಮಂ ಕತರ್ಾಾದ್ುಹಾಶ್ೈತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ ಸೃತಾಃ॥1,101.1॥ 
ಸ ಯಾಃ ಸ್ ೀರ್ೀ ಮಙ್ಖುಲಶಾ ಬತಧ್ಶ್ೈವ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ| 

ಶತಕರಃ ಶನ್ೈಶಾರ್ ೀ ರಾಹತಃ ಕ್್ೀತತಗರಾಹಗಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,101.2॥ 
ತಾಮರಕ್ಾತಾ್ಫಟಕ್ಾದ್ರಕುಚನ್ದನಾತ್ಾಣಾಕ್ಾದ್ತಭೌ| 

ರಜತಾದ್ಯಸಃ ಸ್ತೀಸಾತಾೆಂಸಾಯದ್ವಣಾಾನಿನಬ್ ೀಧ್ತ॥1,101.3॥ 
ರಕುಃ ಶತಕಿಸುಥಾ ರಕುಃ ಪೀತಃ ಪೀತಃ ಸ್ತತ್ ೀಸ್ತತಃ| 

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕರಮಾದ್ವಣಾಾ ದ್ರವಾಯಣಿ ಮತನ್ಯಸುತಃ॥1,101.4॥ 
ಸಾಿಪಯೀದ್ುಹವಣಾಾನಿ ಹ್ ೀಮಾಥಾಂ ಪರಲ್ಲಖ್ೀತಾಟ್ೀ| 

ಸಾನಪಯೀದ್ ಧೀಮಯೀಚ್ೈವ ಗರಹದ್ರವ್ಯೈವಿಾಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಸತವಣಾಾನಿ ಪರದ್ೀರ್ಾನಿ ವಾಸಾಂಸ್ತ ಸತಸತಮಾನಿ ಚ॥1,101.5॥ 
ಗನಾಧಶಾ ಬಲಯಶ್ೈವ ಧ್ ಪೀ ದ್ೀಯಶಾಗತಗತುಲತಃ| 

ಕತಾವಾಯಸುತರ ಮನ್ರೈಶಾ ಚರವಃ ಪರರ್ತದ್ೈವತಮ್॥1,101.6॥ 
ಆಕೃಷ್ಣೀನ್ ಇಮನ್ದೀವಾ ಅಗಿನಮ ಾಧ್ಾಾದಿವಃ ಕಕತತ್| 

ಉಬತದಧ್ಯಸ್ವೀರ್ತ ಜತಹತರ್ಾದ್ೀಭರ್ೀವ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,101.7॥ 
ಬೃಹಸಾತ್ೀಪರಿದಿೀಯೀರ್ತ ಸವ್ೀಾ ಅನಾನತಾರಿಸತತಮ್| 

ಶನ್ ನೀದ್ೀವಿೀ ಕರ್ಾನ್ಶಾ ಕ್್ೀತತಙ್ಖೆರಣವನಿನರ್ತ ಕರಮಾತ್॥1,101.8॥ 
ಅಕಾಃ ಪಲಾಶಃ ಖ್ದಿರಸುಾಪಾಮಾಗ್ ೀಾಽಥ ಪಪಾಲಃ| 

ಔದ್ತಮ್ರಃ ಶಮಿೀ ದ್ ವಾಾ ಕತಶಾಶಾ ಸಮಿಧ್ಃ ಕರಮಾತ್॥1,101.9॥ 
ಹ್ ೀತವಾಯ ಮಧ್ತಸಪಾಭಾಯಾಂ ದ್ಧ್ಾನ ಚ್ೈವ ಸಮನಿವತಃ| 

ಗತಡೌದ್ನ್ಂ ಪಾಯಸಂ ಚ ಹವಿಷ್ಯಂ ಕ್ಷಿೀರಷಾಷಟಕಮ್॥1,101.10॥ 
ದ್ಧ್್ ಯೀದ್ನ್ಂ ಹವಿಃ ಪೂಪಾನಾಮಂಸಂ ಚಿತಾರನ್ನಮೀವ ಚ| 

ದ್ದಾಯದ್ುಹಕರಮಾದ್ೀತಾನ್ುರಹ್ೀಭ್ ಯೀ ಭಾಜನ್ಂ ತತಃ॥1,101.11॥ 
ಧ್್ೀನ್ತಃ ಶಙ್ಖ್ಸುಥಾನ್ಡಾವನ್ಿೀಮ ವಾಸ್ ೀ ಹಯಸುಥಾ| 

ಕೃಷಾಣ ಗೌರಾಯಸಂ ಛಾಗ ಏತಾ ವ್ೈ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಃ ಕರಮಾತ್| 

ಗರಹಾಃ ಪೂಜಾಯಃ ಸದಾ ಯಸಾಮದ್ರಜಾಯದಿ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಫಲಮ್॥1,101.12॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಗರಹಶಾನಿುನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥101-

[12]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-102॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ವಾನ್ಪರಸಾಿಶರಮಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತಚಾೃಣವನ್ತು ಮಹಷ್ಾಯಃ| 

ಪುತ್ರೀಷ್ತ ಭಾರ್ಾಾಂ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ವನ್ಂ ಗಚ್ಾೀತ್ಹ್ೈವ ವಾ॥1,102.1॥ 
ವಾನ್ಪರಸ್ ಿೀ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಸಾಗಿನಃ ಸ್ ೀಪಾಸನ್ಃ ಕ್ಷಮಿೀ| 

ಅಫಾಲಕೃಷ್ಟೀನಾಗಿನೀಂಶಾ ಪತೃದ್ೀವಾರ್ತರ್ಥೀಂಸುಥಾ॥1,102.2॥ 
ಭೃತಾಯಂಸತು ತಪಾಯೀಚಾ್ಶತರಜಟಾಲ್ ೀಮಭೃದಾತಮವಾನ್| 

ದಾನ್ುಸ್ತರಷ್ವಣಸಾನಯಿೀ ನಿವೃತುಶಾ ಪರರ್ತಗರಹಾತ್॥1,102.3॥ 
ಸಾವಧ್ಾಯಯವಾನಾಧಯನ್ಶ್ೀಲಃ ಸವಾಭ ತಹಿತ ರತಃ (ರ್ತಃ)| 

ಅಹ್ ನೀ ಮಾಸಸಯ ಮಧ್್ಯೀ ವಾ ಕತರ್ಾಾದಾವಥಾಪರಿಗರಹಮ್॥1,102.4॥ 
ಕೃತಂ ತಯಜ್ೀದಾಶವಯತಜ್ೀ ಯತಞ ಜ್ೀತಾೆಲಂ ವರತಾದಿನಾ| 

ಪಕ್ಷ್ೀ ಮಾಸ್ೀ ಥವಾಶ್ನೀರ್ಾದ್ದನ್ ುೀಲ ಖ್ಲ್ಲಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,102.5॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಿೀ ಸವಪ್ೀದ್ ಭಮೌ ಕಮಾ ಕತರ್ಾಾತಫಲಾದಿನಾ| 

ಗಿರೀಷ್ೋ ಪಞ್ಜಾಗಿನಮಧ್ಯಸ್ ಿೀ ವಷಾಾಸತ ಸಿಣಿಾಲ್ೀಶಯಃ॥1,102.6॥ 
ಆದ್ರಾವಾಸಾಸತು ಹ್ೀಮನ್ುೀ ಯೀಗಾಭಾಯಸಾದಿದನ್ಂ ನ್ಯೀತ್| 

ಯಃ ಕಣಟಕ್್ೈವಿಾತತದ್ರ್ತ ಚನ್ದನ್ೈಯಾಶಾ ಲ್ಲಮಾರ್ತ| 

ಅಕತರದ್ಧಃ ಪರಿತತಷ್ಟಶಾ ಸಮಸುಸಯ ಚ ತಸಯ ಚ॥1,102.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುವಾನ್ಪರಸಿಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದ್ತವಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥102-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-103॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಭಕ್ಷ್ ೀಧ್ಾಮಾಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿತಂ ನಿಬ್ ೀಧ್ತ ಸತುಮಾಃ| 

ವನಾದ್ುೃಹಾದಾವ ಕೃತ್ವೀಷಟಂ ಸವಾವ್ೀದ್ಸದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್॥1,103.1॥ 
ಪಾರಜಾಪತಯನ್ುದ್ನ್ುೀಽಪ ಅಗಿನಮಾರ್ ೀಪಯ ಚಾತಮನಿ| 

ಸವಾಭ ತಹಿತಃ ಶಾನ್ುಸ್ತರದ್ಣಿಾೀ ಸಕಮಣಾಲತಃ॥1,103.2॥ 
ಸವಾಾರಾಮಂ ಪರಿವರಜಯ ಭಕ್ಷಾಥ್ ೀಾ ಗಾರಮಮಾಶರಯೀತ್| 

ಅಪರಮತುಶಾರ್ೀದ್ಭೈಕ್ಷಯಂ ಸಾರ್ಾಹ್ನೀ ನಾಭಲಕ್ಷಿತಃ॥1,103.3॥ 
ರ್ ೀಹಿತ್ೀ ಭಕ್ಷತಕ್್ೈಗಾರಾಮೀ ರ್ಾತಾರಮಾತರ ಮಲ್ ೀಲತಪಃ| 

ಭವ್ೀತಾರಮಹಂಸ್ ೀ ವಾ ಏಕದ್ಣಿಾೀ ಯಮಾದಿತಃ॥1,103.4॥ 
ಸ್ತದ್ಧಯೀಗಸಯಜನ್ದೀಹಮಮೃತತವಮಿಹಾಪುನರ್ಾತ್| 

ದಾತಾರ್ತರ್ಥಪರಯೀ ಜ್ಞಾನಿೀ ಗೃಹಿೀ ಶಾರದ್ಧೀಽಪಮತಚಯತ್ೀ॥1,103.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುವಾನ್ಪರಸಿಸನಾನಯಸಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ತತರಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥103-[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-104॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ನ್ರಕ್ಾತಾತಾಕ್್ ೀದ್ ಭತಾತಷರ್ಾತಾಾಪಸಯ ಕಮಣಃ| 

ಬರಹಮಹಾ ಶಾವ ಖ್ರ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಭೀಕ್್ ೀ ಯಕಃ ಸತರಾಪಯಪ॥1,104.1॥ 
ಸವಣಾಚ್ ೀರಃ ಕೃಮಿಃ ಕೀಟ್ಃ ತೃಣಾದಿಗತಾರತತಲಾಗಃ| 

ಕ್ಷಯರ್ ೀಗಿೀ ಶಾಯವದ್ನ್ುಃ ಕತನ್ಖಿೀ ಶ್ಪವಿಷ್ಟಕಃ॥1,104.2॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯಕರಮಾತತ್ಯಶಾ ತತ್ವಾಂ ವಾ ಶ್ಶ್ೀಭಾವ್ೀತ್| 

ಅನ್ನಹತಾಾ ಮರ್ಾವಿೀ ಸಾಯನ್ ಮಕ್್ ೀ ವಾಗಪಹಾರಕಃ॥1,104.3॥ 
ಧ್ಾನ್ಯಹಾಯಾರ್ತರಿಕ್ಾುಙ್ಖುಃ ಪಶತನ್ಃ ಪೂರ್ತನಾಸ್ತಕಃ| 

ತ್ೈಲಾಹಾರಿೀ ತ್ೈಲಪಾಯಿೀ ಪೂರ್ತವಕರಸತು ಸ ಚಕಃ॥1,104.4॥ 
ಬರಹಮಸವಂ ಕನ್ಯಕ್ಾಂ ಕರೀತಾವ ವನ್ೀ ರಕ್ಷ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ವೃಷ್ಃ| 

ರತನಹೃದಿಧೀನ್ಜಾತಃ ಸಾಯತಾತರಶಾಕಹರಃ ಶ್ಖಿೀ॥1,104.5॥ 
ಗತಚಾಂ ಚತಚತನ್ದರಿೀ ಹೃತಾವ ಧ್ಾನ್ಯಹೃನ್ ಮಷ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಫಲಂ ಕಪಃ ಪಶ್ನ್ೃಿತಾವ ತವಜಾ ಕ್ಾಕಃ ಪಯಸುಥಾ॥1,104.6॥ 
ಮಾಂಸಂ ಗೃಧ್ರಃ ಪಟ್ಂ ಶ್ವರ್ತರೀ ಚಿೀರಿೀ ಲವಣಹಾರಕಃ| 

ಯಥಾಕಮಾ ಫಲಂ ಪಾರಪಯ ರ್ತಯಾಕುಾಂ ಕ್ಾಲಪಯಾರ್ಾತ್॥1,104.7॥ 
ಜಾಯನ್ುೀ ಲಕ್ಷಣಭರಷಾಟ ದ್ರಿದಾರಃ ಪುರತಷಾಧ್ಮಾಃ| 

ತತ್ ೀ ನಿಷ್ೆಲತಷೀಭ ತಾ ಕತಲ್ೀ ಮಹರ್ತ ಯೀಗಿನ್ಃ॥1,104.8॥ 

ಜಾಯನ್ುೀ ಲಕ್ಷಣ್ ೀಪ್ೀತಾ ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಸಮನಿವತಾಃ॥1,104.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ 
ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಕಮಾವಿಪಾಕನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಚತತರತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥104-[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-105॥ 
ವಿಹಿತಸಾಯನ್ನ್ತಷಾಠನಾನಿನನಿದತಸಯ ಚ ಸ್ೀವನಾತ್| 

ಅನಿಗರಹಾಚ್ಾೀನಿದರರ್ಾಣಾಂ ನ್ರಃ ಪತನ್ಮೃಚಾರ್ತ॥1,105.1॥ 
ತಸಾಮದ್ಯತ್ನೀನ್ ಕತಾವಯಂ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ವಿಶತದ್ಧಯೀ| 

ಏವಮಸಾಯನ್ುರಾತಾಮ ಚ ಲ್ ೀಕಶ್ೈವ ಪರಸದಿರ್ತ॥1,105.2॥ 
ಲ್ ೀಕಃ ಪರಸ್ತೀದ್ೀದಾತ್ೈವಂ ಪಾರಯಶ್ಾತ್ೈರಘಕ್ಷಯಃ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಮಕತವಾಾಣಾಃ ಪಶಾಾತಾುಪವಿವಜಿಾತಾಃ॥1,105.3॥ 
ನ್ರಕ್ಾನಾಯನಿು ಪಾಪಾ ವ್ೈ ಮಹಾರೌರವರೌರವಾನ್| 

ತಾಮಿಸರಂ ಲ್ ೀಹಶಙ್ಖತೆಂ ಚ ಪೂರ್ತಗನ್ಧಸಮಾಕತಲಮ್॥1,105.4॥ 
ಹಂಸಾಭಂ ಲ್ ೀಹಿತ್ ೀದ್ಂ ಚ ಸಞ ಜ್ೀವನ್ನ್ದಿೀಪಥಮ್| 

ಮಹಾನಿಲಯಕ್ಾಕ್್ ೀಲಮನ್ಧತಾಮಿಸರವಾಪನ್ಮ್॥1,105.5॥ 
ಅವಿೀಚಿಂ ಕತಮಿಭೀಪಾಕಂ ಚ ರ್ಾನಿು ಪಾಪಾ ಹಯಪುಣಯತಃ| 

ಬರಹಮಹಾ ಮದ್ಯಪಃ ಸ್ುೀಯಿೀ ಸಂಯೀಗಿೀ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,105.6॥ 
ಗತರತನಿನಾದ ವ್ೀದ್ನಿನಾದ ಬರಹಮಹತಾಯಸಮೀ ಹತಯಭ್ೀ| 

ನಿಷದ್ಧಭಕ್ಷಣಂ ಜಿಹಮಕರರ್ಾಚರಣಮೀವ ಚ॥1,105.7॥ 
ರಜಸವಲಾಮತಖಾಸಾವದ್ಃ ಸತರಾಪಾನ್ಸಮಾನಿ ತತ| 

ಅಶವರತಾನದಿಹರಣಂ ಸತವಣಾಸ್ುೀಯಸಮಿತಮ್॥1,105.8॥ 
ಸಖಿಭಾರ್ಾಾಕತಮಾರಿೀಷ್ತ ಸವಯೀನಿಷ್ವನ್ಯಜಾಸತ ಚ| 

ಸಗ್ ೀತಾರಸತ ತಥಾ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಗತರತತಲಾಸಮಂ ಸೃತಮ್॥1,105.9॥ 
ಪತತಃ ಸವಸಾರಂ ಮಾತತಶಾ ಮಾತತಲಾನಿೀಂ ಸತನಷಾಮ ಪ| 

ಮಾತತಃ ಸಪರ್ತನೀಂ ಭಗಿನಿೀಮಾಚಾಯಾತನ್ರ್ಾಂ ತಥಾ॥1,105.10॥ 
ಆಚಾಯಾಪರ್ತನೀಂ ಸವಸತತಾಂ ಗಚಾಂಸತು ಗತರತತಲಾಗಃ| 

ಛಿತಾುಾ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ವಧ್ಸುಸಯ ಸಕ್ಾಮಾರ್ಾಃ ಸ್ತರರ್ಾಸುಥಾ॥1,105.11॥ 
ಗ್ ೀವಧ್್ ೀ ವಾರತಯತಾಸ್ುೀಯಮೃಣಾನಾಂ ಚ ಪರಿಕರರ್ಾ| 

ಅನಾಹಿತಾಗಿನತಾಪಣಯವಿಕರಯಃ ಪರಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್॥1,105.12॥ 
ಭೃತಾಯಚಾಧ್ಯಯನಾದಾನ್ಂ ಭೃತಕ್ಾಧ್ಾಯ ಪನ್ನ್ುಥಾ| 

ಪಾರದಾಯಾಂ ಪಾರಿವಿತಯಂ ವಾಧ್ತಾಷ್ಯಂ ಲವಣಕರರ್ಾ॥1,105.13॥ 
ಸಚ ಾದ್ರವಿಟ್ಷತರಬನ್ ಧೀನಿಾನಿದತಾಥ್ ೀಾಪಜಿೀವಿತಾ| 

ನಾಸ್ತುಕಯಂ ವರತಲ್ ೀಪಶಾ ಶ್ಲಯಂ ಗ್ ೀಶ್ವೀವ ವಿಕರಯಃ॥1,105.14॥ 
ಪತೃಮಾತೃಸತಹೃತಾಯಗಸುಡಾಗಾರಾಮವಿಕರಯಃ| 

ಕನಾಯರ್ಾದ್ ಷ್ಣ ಚ್ೈವ ಪರಿವಿನ್ದಕರ್ಾಜನ್ಮ್॥1,105.15॥ 
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ಕನಾಯಪರದಾನ್ಂ ತಸ್ಯೈವ ಕ್ೌಟಲಯಂ ವರತಲ್ ೀಪನ್ಮ್| 

ಆತಮನ್ ೀರ್ಽಥ್ೀ ಕರರ್ಾರರ್ಭೀ ಮದ್ಯಪಸ್ತರೀನಿಷ್ೀವಣಮ್॥1,105.16॥ 
ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಾಗಿನಸತತತಾಯಗ್ ೀ ಬಾನ್ಧವತಾಯಗ ಏವ ಚ| 

ಅಸಚಾಾಸಾರಭಗಮನ್ಂ ಭಾರ್ಾಾತಮಪರಿವಿ ಕರಯಃ॥1,105.17॥ 
ಉಪಪಾಪಾನಿ ಚ್ ೀಕ್ಾುನಿ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ನಿಬ್ ೀಧ್ತ| 

ಶ್ರಃ ಕಪಾಲಧ್ವಜವಾನಿಭಕ್ಷಾಶ್ೀ ಕಮಾ ವ್ೀದ್ಯನ್॥1,105.18॥ 
ಬರಹಮಹಾ ದಾವದ್ಶ ಸಮಾ ಮಿತಭತಕ್ಷತದಿಧಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಲ್ ೀಮಭಯಃ ಸಾವಹ್ೀರ್ತ ಚ ವಾ ಲ್ ೀಮಪರಭೃರ್ತ ವ್ೈ ತನ್ತಮ್॥1,105.19॥ 
ಮಜಾಜನಾುಂ ಜತಹತರ್ಾದಾವಪ ಸವಸವಮನ್ರೈಯಾಥಾಕರಮಮ್| 

ಶತದಿಧಃ ಸಾಯದಾ್ರಹಮಣತಾರಣಾತೃತ್ವೈವಂ ಶತದಿಧರ್ೀವ ಚ॥1,105.20॥ 
ನಿರಾತಙ್ಖೆಂ ದಿವಜಂ ಗಾಂ ಚ ಬಾರಹಮಣಾಥ್ೀಾ ಹತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಅರಣ್ಯೀ ನಿಯತ್ ೀ ಜತಪಾುಾ ರ್ತರಃ ಕೃತ್ ವೀ ವ್ೀದ್ಸಂಹಿತಾಮ್॥1,105.21॥ 
ಸರಸವರ್ತೀಂ ವಾ ಸಂಸ್ೀವಯಂ ಧ್ನ್ಂ ಪಾತ್ರೀ ಸಮಪಾಯೀತ್| 

ರ್ಾಗಸಿಕ್ಷತರವಿಡಾ್ತಾರ್ೀದ್್ರಹಮಹಣ್ ೀ ವರತಮ್॥1,105.22॥ 
ಗಭಾಹಾ ವಾ ಯಥಾವಣಾಂ ತಥಾತ್ರೀಯಿೀನಿಷ್  (ಸ ) ದ್ನ್ಮ್| 

ಚರ್ೀದ್್ರತಮಹತಾವಪ ಘಾತನಾಥಾಮತಪಾಗತಃ॥1,105.23॥ 
ದಿವಗತಣಂ ಸವನ್ಸ್ಿೀ ತತ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ವರತಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸತರಾಮತ್ಘಘತಗ್ ೀಮ ತರಂ ಪೀತಾವ ಶತದಿಧಃ ಸತರಾಪಣಃ॥1,105.24॥ 
ಅಗಿನವಣಾಂ ಘಘತಂ ವಾಪ ಚಿೀರವಾಸ ಜಟೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವರತಂ ಬರಹಮಹಣಃ ಕತರ್ಾಾತತಾನ್ಃ ಸಂಸಾೆರಮಹಾರ್ತ॥1,105.25॥ 
ರ್ೀತ್ೀವಿಣ ಮತರಪಾನಾಚಾ ಸತರಾಪಾ ಬಾರಹಮಣಿೀ ತಥಾ| 

ಪರ್ತಲ್ ೀಕಪರಿಭರಷಾಟ ಗೃಧಿರೀ ಸಾಯತ ್ಕರಿೀ ಶತನಿೀ॥1,105.26॥ 
ಸವಣಾಹಾರಿೀ ದಿವಜ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ೀ ದ್ತಾುಾ ತತ ಮತಸಲಂ ತಥಾ| 

ಕಮಾಣಃ ಖಾಯಪನ್ಂ ಕೃತಾವ ಹತಸ್ುೀನ್ ಭವ್ೀಚತಾಚಿಃ॥1,105.27॥ 
ಆತಮತತಲಯಂ ಸತವಣಾಂ ವಾ ದ್ತಾುಾ ಶತದಿಧಮಿರ್ಾದಿದಾಜಃ| 

ಶಯನ್ೀ ಸಾಧ್ಾಮಾಯಸಾಯ ಯೀಷತಾ ನಿಭೃತಂ ಸವಪ್ೀತ್॥1,105.28॥ 
ಉಚ್ಾೀದ್ಯ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ವೃಷ್ಣಂ ನ್ೈರೃತಾಯಮತತ್ೃಜ್ ೀದಿದಶ್| 

ಪಾರಜಾಪತಯಂ ಚರ್ೀತೃಚಾರಂ ಸಮಾ ವಾ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,105.29॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಂ ವಾ ರ್ತರೀನಾಮಸನ್ಭಯಸ್ೀದ್ವೀದ್ಸಂಹಿತಾಮ್| 

ಪಞ್ಾಗವಯಂ ಪಬ್ೀದ್ ುೀಘ ನೀ ಮಾಸಮಾಸ್ತೀತ ಸಂಯತಃ॥1,105.30॥ 
ಗ್ ೀಷ್ಠೀಶಯೀ ಗ್ ೀಽನ್ತಗಾಮಿೀ ಗ್ ೀಪರದಾನ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಉಪಪಾತಕಶತದಿಧಃ ಸಾಯಚಾಾನಾದರಯಣವರತ್ೀನ್ ಚ॥1,105.31॥ 
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ಪಯಸಾ ವಾಪ ಮಾಸ್ೀನ್ ಪರಾಕ್್ೀಣಾಪ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ಋಷ್ಭ್ೈಕಂ ಸಹಸರಂ ಗಾ ದ್ದಾಯತಷತರವಧ್್ೀ ಪುಮಾನ್॥1,105.32॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯವರತಂ ವಾಪ ವತ್ರರ್ತರತಯಂ ಚರ್ೀತ್| 

ವ್ೈಶಯಹಾಬದಂ ಚ (ಬಾದಂಶಾ) ರ್ೀದ್ೀತದ್ದದಾಯದ್ವೈಕಶತಂ ಗವಾಮ್॥1,105.33॥ 
ಷ್ಣಾಮಸಾಚ ಾದ್ರಹಾ ಚ್ೈತದ್ದದಾಯದಾವ ಧ್್ೀನ್ವೀ ದ್ಶ| 

ಅಪರದ್ತಷಾಟಂ ಸ್ತರಯಂ ಹತಾವ ಶ್ದ್ರಹತಾಯವರತಂ ಚರ್ೀತ್॥1,105.34॥ 
ಮಾಜಾಾರಗ್ ೀಧ್ಾನ್ಕತಲಪಶತಮಣ ಾಕಘಾತನಾತ್| 

ಪಬ್ೀರ್ತಷೀರಂ ತರಯಹಂ ಪಾಪೀ ಕೃಚಾರಂ ವಾಪಯಧಿಕಂ ಚರ್ೀತ್॥1,105.35॥ 
ಗಜ್ೀ ನಿೀಲಾನ್ವೃಷಾನ್ಾಞ್ಾ ಶತಕ್್ೀ ವತ್ಂ ದಿವಹಾಯನ್ಮ್| 

ಖ್ರಾಜಮೀಷ್ೀಷ್ತ ವೃಷ್ ೀ ದ್ೀಯಃ ಕ್ೌರಞ ಾ್ೀ ರ್ತರಹಾಯಣಃ॥1,105.36॥ 
ವೃಕ್ಷಗತಲಮಲತಾವಿೀರತಚ್ಾೀದ್ನ್ೀ ಜಪಯಮೃಕ್ಷತಮ್| 

ಅವಕೀಣ್ ೀಾ ಭವ್ೀದ್ುತಾುಾ ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಚ ಯೀಷತಮ್॥1,105.37॥ 
ಗದ್ಾಭಂ ಪಶತಮಾಲಭಯ ನ್ೈರೃತಂ ಚ ವಿಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಮಧ್ತಮಾಂಸಾಶನ್ೀ ಕ್ಾಯಾಂ ಕೃಚಾರಂ ಶ್ೀಷ್ವರತಾನಿ ಚ॥1,105.38॥ 
ಕೃಚಾರತರಯಂ ಗತರತಃ ಕತರ್ಾಾನಿಮರಯೀತರಹಿತ್ ೀ ಯದಿ| 

ಪರರ್ತಕ ಲಂ ಗತರ್ ೀಃ ಕೃತಾವ ಪರಸಾದ್ಯೈವ ವಿಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,105.39॥ 
ರಿಪೂನಾಧನ್ಯಪರದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸ್ನೀಹಾದ್ಯೈವಾಾಪುಯಪಕರಮೀತ್| 

ಕರಯಮಾಣ್ ೀಪಕ್ಾರ್ೀ ಚ ಮೃತ್ೀ ವಿಪ್ರೀ ನ್ ಪಾತಕಮ್॥1,105.40॥ 
ಮಹಾಪಾಪೀಪಪಾಪಾಭಾಯಂ ಯೀಭಶಸ್ ುೀ ಮೃಷಾ ಪರಮ್| 

ಅಬಭಕ್ಷ್ ೀ ಮಾಸಮಾಸ್ತೀತ ಸ ಜಾಪೀ ನಿಯತನಿದರಯಃ॥1,105.41॥ 
ಅನಿಯತಕ್್ ುೀ ಭಾರತೃಭಾರ್ಾಾಂ ಗಚಾಂಶಾಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತ್| 

ರ್ತರರಾತಾರನ್ುೀ ಘಘತಂ ಪಾರಶಯ ಗತ್ ವೀದ್ಕ್ಾಯಂ ಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್॥1,105.42॥ 
ಗ್ ೀಷ್ಠೀ ವಸನ್್ರಹಮಚಾರಿೀ ಮಾಸಮೀಕಂ ಪಯೀವರರ್ತೀ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಜಪಯನಿರತ್ ೀ ಮತಚಯತ್ೀಽಸತರರ್ತಗರಹಾತ್॥1,105.43॥ 
ರ್ತರಃ ಕೃಚಾರಮಾಚರ್ೀದಾವರತಯರ್ಾಜಕ್್ ೀಽಪ ಚರನ್ನಪ| 

ವ್ೀದ್ಪಾಿವಿೀ ಯವಾಶಯಬದಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಚ ಶರಣಾಗತಾನ್॥1,105.44॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮತರಯಂ ಕತರ್ಾಾತ್ರರ್ಾನ್ ೀಷ್ಾರ್ಾನ್ಗಃ| 

ನ್ಗನಃ ಸಾನತಾವ ಚ ಸತಪಾುಾ ಚ ಗತಾವ ಚ್ೈವ ದಿವಾ ಸ್ತರಯಮ್॥1,105.45॥ 
ಗತರತನ್ುಾಂ ಕೃತಯ ಹತಙ್ಖೃತಯ ವಿಪರಂ ನಿಜಿಾತಯ ವಾದ್ ತಃ| 

ಪರಸಾದ್ಯ ತಂ ಚ ಮತನ್ಯಸುತ್ ೀ ಹತಯಪವಸ್ೀದಿದನ್ಮ್॥1,105.46॥ 
ವಿಪ್ರೀ ದ್ಣ್ ಾೀದ್ಯಮೀ ಕೃಚಾರಮರ್ತಕೃಚಾರಂ ನಿಪಾತನ್ೀ| 

ದ್ೀಶಂ ಕ್ಾಲಂ ವಯಃ ಶಕುಂ ಪಾಪಂ ಚಾವ್ೀಕ್ಷಯ ಯತನತಃ॥1,105.47॥ 
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ಪಾರಯಶ್ಾತಂ ಪರಕಲಾಯಂ ಸಾಯದ್ಯತರ ಯೀಕ್ಾು ತತ ನಿಷ್ೃರ್ತಃ| 

ಗಭಾತಾಯಗ್ ೀ ಭತೃಾನಿನಾದ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪತನ್ಕ್ಾರಣಮ್॥1,105.48॥ 
ಏಷ್ ಗರಹಾನಿುಕ್್ೀ ದ್ ೀಷ್ಃ ತಸಾಮತಾುಂ ದ್ ತರಸಯಜ್ೀತ್| 

ವಿಖಾಯತದ್ ೀಷ್ಃ ಕತವಿೀಾತ ಗತರ್ ೀರನ್ತಮತಂ ವರತಮ್॥1,105.49॥ 
ಅಸಂವಿಖಾಯತದ್ ೀಷ್ಸತು ರಹಸಯಂ ವರತಮಾಚರ್ೀತ್| 

ರ್ತರರಾತ್ ರೀಪೀಷ್ಣ್ ೀ ಜಪಾುಾ ಬರಹಮಹಾ ತವಘಮಷ್ಾಣಮ್॥1,105.50॥ 
ಅನ್ುಜಾಲ್ೀ ವಿಶತದ್ಧೀ ಚ ದ್ತಾುಾ ಗಾಂ ಚ ಪಯಸ್ತವನಿೀಮ್| 

ಲ್ ೀಮಭಯಃ ಸಾವಹ್ೀರ್ತ ಋಚಾ ದಿವಸಂ ಮಾರತತಾಶನ್ಃ॥1,105.51॥ 
ಜಲ್ೀ ಜಪಾುಾ ತತ ಜತಹತರ್ಾಚಾಾತಾವರಿಂಶದ್್ೃತಾಹತರ್ತೀಃ| 

ರ್ತರರಾತ್ ರೀಪೀಷ್ಣ್ ೀ ಹತತಾವ ಕ ಷಾಮಣಿಾೀಭಘಘಾತಂ ಶತಚಿಃ॥1,105.52॥ 
ಸತರಾಪಃ ಸವಣಾಹಾರಿೀ ಚ ರತದ್ರಜಾಪೀ ಜಲ್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಸಹಸರಶ್ೀಷಾಾಜಪ್ಯೀನ್ ಮತಚಯತ್ೀ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,105.53॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮಶತಂ ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಪಾಪಾಪನ್ತಕ್್ಯೀ| 

ಓಙ್ಕೆರಾಭಯತತಂ ಸ್ ೀಮಸಲ್ಲಲಪರಶನಾಚತಾಚಿಃ॥1,105.54॥ 
ಕೃತ್ ವೀಪವಾಸಂ ರ್ೀತ್ ೀವಿಣ ಮತಾರಣಾಂ ಪಾರಶನ್ೀದಿವಜಃ| 

ಅಜ್ಞಾನ್ಕೃತಪಾಪಸಯ ನಾಶಃ ಸನಾಧಯತರಯೀ ಕೃತ್ೀ॥1,105.55॥ 
ರತದ್ೈಕ್ಾದ್ಶಜಪಾಯದಿಧ ಪಾಪನಾಶ್್ ೀ ಭವ್ೀದಿದಾಜ್ೈಃ| 

ವ್ೀದಾಭಾಯಸರತಂ ಶಾನ್ುಂ ಪಞ್ಾಯಜ್ಞಕರರ್ಾಪರಮ್॥1,105.56॥ 
ನ್ ಸಾೃಶನಿು ಹಾ ಪಾಪಾನಿ ಚಾಶತ ಸೃತಾವ ಹಯಪೀಹಿತಃ| 

ಜಪಾುಾ ಸಹಸರಗಾಯರ್ತರೀಂ ಶತಚಿಬರಾಹಮಹಣಾದ್ೃತ್ೀ॥1,105.57॥ 
ಬರಹಮಚಯಾಂ ದ್ರ್ಾ ಕ್ಷಾನಿುಧ್ಾಯಾನ್ಂ ಸತಯಮಕಲೆತಾ| 

ಅಹಿಂಸಾ ಸ್ುೀಯಮಾಧ್ತಯೀಾ ದ್ಮಶ್ೈತ್ೀ ಯಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,105.58॥ 
ಸಾನನ್ಮೌನ್ ೀಪವಾಸ್ ೀಜಾಯಸಾವಧ್ಾಯಯೀಪಸಿನಿಗರಹಃ| 

ತಪೀಽಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಗತರ್ ೀಭಾಕುಃ ಶೌಚಂ ಚ ನಿಯಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,105.59॥ 
ಪಞ್ಾಗವಯಂ ತತ ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ಧಿಮ ತರಶಕೃದ್್ೃತಮ್| 

ಜಗಾಧಾ ಪರ್ೀಹತನಯಪವಸ್ೀತೃಚಾರಂ ಸಾನ್ುಪನ್ಂ ಚರ್ೀತ್॥1,105.60॥ 
ಪೃಥಕ್ಾ್ನ್ುಪನ್ೈದ್ರಾವ್ಯೈಃ ಷ್ಡಹಃ ಸ್ ೀಪವಾಸಕಃ| 

ಸಪಾುಹ್ೀನ್ ತತ ಕೃಚ್ ಾರೀಽಯಂ ಮಹಾಸಾನ್ುಪನ್ಃ ಸೃತಃ॥1,105.61॥ 
ಪಣ್ ೀಾದ್ತಮ್ರರಾಜಿೀವಬೀಲವಪತರಕತಶ್್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ| 

ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪರತಯಹಾಭಯಸ್ೈಃ ಪಣಾ ಕೃಚಾರ ಉದಾಹೃತಃ॥1,105.62॥ 
ತಪುಕ್ಷಿೀರಘಘತಾಮ ್ನಾಮೀಕ್್ೈಕಂ ಪರತಯಹಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ಏಕರಾತ್ ರೀಪವಾಸಶಾ ತಪುಕೃಚಾರಶಾ ಪಾವನ್ಃ॥1,105.63॥ 
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ಏಕಭಕ್್ುೀನ್ ನ್ಕ್್ುೀನ್ ತಥ್ೈವಾರ್ಾಚಿತ್ೀನ್ ಚ| 

ಉಪವಾಸ್ೀನ್ ಚಕನ್ ಪಾದ್ಕೃಚಾರ ಉದಾಹೃತಃ॥1,105.64॥ 
ಯಥಾ ಕಥಞ ಾ್ರ್ತರಗತಣಃ ಪರಜಾಪತ್ ಯೀಽಯಮತಚಯತ್ೀ| 

ಅಯಮೀವಾರ್ತಕೃಚಾರಃ ಸಾಯತಾಾಣಿಪೂಣಾಾಮತ್ಭ್ ೀಜನಾತ್॥1,105.65॥ 
ಕೃಚಾಾರರ್ತಕೃಚಾರಂ ಪಯಸಾ ದಿವಸಾನ್ೀಕವಿಂಶರ್ತಮ್| 

ದಾವದ್ಶಾಹ್ ೀಪವಾಸ್ೈಶಾ ಪರಾಕಃ ಸಮತದಾಹೃತಃ॥1,105.66॥ 
ಪಣಾಯಕ್ಾಚಾಮತಕ್ಾರಮತ್ಸಕ ುನಾಂ ಪರರ್ತವಾಸರಮ್| 

ಏಕ್್ೈಕಮತಪವಾಸಶಾ ಕೃಚಾರಃ ಸೌರ್ಯೀಽಯಮತಚಯತ್ೀ॥1,105.67॥ 
ಏಷಾಂ ರ್ತರರಾತರಮಭಾಯಸಾದ್ೀಕ್್ೈಕಂ ಸಾಯದ್ಯಥಾಕರಮಾತ್| 

ತತಲಾಪುರತಷ್ ಇತ್ಯೀಷ್ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಹಿಕಃ॥1,105.68॥ 
ರ್ತರ್ಥಪಣಾಾಂಶಾರ್ೀದ್ವೃದಾಧಯ ಶತಕ್್ಿೀ ಶ್ಖ್ಯಣಾಸಮಿತಾನ್| 

ಏಕ್್ೈಕಂ ಹಾರಸಯೀತೃಷ್ಣೀ ಪಣಾಂ ಚಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತ್॥1,105.69॥ 
ಯಥಾಕಥಞ ಾ್ರ್ತಾಣಾಾನಾಂ ಚತಾವರಿಂಶಚಾತದ್ವಯಮ್| 

ಮಾಸ್ೀನ್ೈವೀಪಭತಞ ಜ್ೀತ ಚಾನಾದರಯಣಮಥಾಪರಮ್॥1,105.70॥ 
ಕೃತಾವ ರ್ತರಷ್ವಣಂ ಸಾನನ್ಂ ಪಣಾಂ ಚಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಪವಿತಾರಣಿ ಜಪ್ೀರ್ತಾಣಾಾನಾುಯತಾರಯ ಚಾಭಮನ್ರಯೀತ್॥1,105.71॥ 
ಅನಾದಿಷ್ಟೀಷ್ತ ಪಾಪ್ೀಷ್ತ ಶತದಿಧಶಾಾನಾದರಯಣ್ೀನ್ ತತ| 

ಧ್ಮಾಾಥ್ ೀಾ ಯಶಾರ್ೀದ್ೀತಚಾನ್ದರಸ್ಯೈರ್ತ ಸಲ್ ೀಕತಾಮ್॥1,105.72॥ 

ಕೃಚಾರಕೃದ್ಧಮಾಕ್ಾಮಸತು ಮಹರ್ತೀಂ ಶ್ರಯಮಶತನತ್ೀ॥1,105.73॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕುಪಾರಯಶ್ಾತುವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ನಾಮ ಪಞ್್ಾೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥105-

[73]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-106॥ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲೆಯ ಉವಾಚ| 

ಪ್ರೀತಾ (ತ) ಶೌಚಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ತಚಾೃಣತಧ್ವಂ ಯತವರತಾಃ| 

ಊನ್ದಿವವಷ್ಾಂ ನಿಖ್ನ್ೀನ್ನ ಕತರ್ಾಾದ್ತ ದ್ಕಂ ತತಃ॥1,106.1॥ 
ಆ ಶಮಶಾನಾದ್ನ್ತವರಜಯ ಇತರ್ೈಜ್ಞಾಾರ್ತಭಯತಾತಃ| 

ಯಮಸ ಕುಂ ತಥಾ ಜಪಯಂ ಜಪದಿಭಲೌಾಕಕ್ಾಗಿನನಾ॥1,106.2॥ 
ಸ ದ್ಗಧವಯ ಉಪ್ೀತಶ್ೈದಾಹಿತಾಗಾನಯವೃತಾಥಾವತ್| 

ಸಪುಮಾದ್ದಶಮಾದಾವಪ ಜ್ಞಾತಯೀಽಭತಯಪರ್ಾನ್ಯಪಃ॥1,106.3॥ 
ಅಪನ್ಃ ಶ್್ ೀಶತಚದ್ಘಮನ್ೀನ್ ಪತೃದಿಙ್ಖತಮಖಾಃ| 

ಏವಂ ಮಾತಾಮಹಾಚಾಯಾಪರ್ತನೀನಾಂ ಚ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥1,106.4॥ 
ಕ್ಾರ್ೀದ್ಕ್ಾಃ ಪುತರಸಖಿಸವಸ್ತರೀಯಶವಶತರರ್ತವಾಜಃ| 

ನಾಮಗ್ ೀತ್ರೀಣ ಹತಯದ್ಕಂ ಸಕೃರ್ತ್ಞ್ಾನಿು ವಾಗಯತಾಃ॥1,106.5॥ 
ಪಾಷ್ಣಾಪರ್ತತಾನಾಂ ತತ ನ್ ಕತಯತಾರತದ್ಕಕರರ್ಾಃ| 

ನ್ಬರಹಮಚಾರಿಣ್ ೀ ವಾರತಾಯ ಯೀಷತಃ ಕ್ಾಮಗಾಸುಥಾ॥1,106.6॥ 
ಸತರಾಪಯಸಾುಾತಮಘಾರ್ತನ್ ಯೀ ನಾಶೌಚ್ ೀದ್ಕಭಾಜನಾಃ| 

ತತ್ ೀ ನ್ ರ್ ೀದಿತವಯಂ ಹಿ ತವನಿತಾಯ ಜಿೀವಸಂ ಸ್ತಿರ್ತಃ॥1,106.7॥ 
ಕರರ್ಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಯಥಾಶಕು ತತ್ ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ುೃಹಾನ್ರರ್ತ| 

ವಿದ್ಶಯ ನಿಮ್ಪತಾರಣಿ ನಿಯತಾ ದಾವರಿ ವ್ೀಶಮನ್ಃ॥1,106.8॥ 
ಆಚಮಾಯಥಾಗಿನಮತದ್ಕಂ ಗ್ ೀಮಯಂ ಗೌರಸಷ್ಾಪಾನ್| 

ಪರವಿಶ್ೀಯತಃ ಸಮಾಲಭಯ ಕೃತಾವಶಮನಿ ಪದ್ಂ ಶನ್ೈಃ॥1,106.9॥ 
ಪರವ್ೀಶನಾದಿಕಂ ಕಮಾ ಪ್ರೀತಸಂಸಾಶಾನಾದ್ಪ| 

ಈಕ್ಷತಾಂ ತತಷಣಾಚತಾದಿಧಃ ಪರ್ೀಷಾಂ ಸಾನನ್ಸಂಯಮಾತ್॥1,106.10॥ 
ಕರೀತಲಬಾಧಶನಾ ಭ ಮೌ ಸವಪ್ೀಯತಸ್ುೀ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಪಣಾಯಜ್ಞಕೃತಾ ದ್ೀಯಂ ಪ್ರೀತಾರ್ಾನ್ನಂ ದಿನ್ತರಯಮ್॥1,106.11॥ 
ಜಲಮೀಕ್ಾಹಮಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸಾಪಿಯಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ತತ ಮೃನ್ಮಯೀ| 

ವ್ೈತಾನ್ ೀಪಾಸನಾಃ ಕ್ಾರ್ಾಾಃ ಕರರ್ಾಶಾ ಶತರರ್ತಚ್ ೀದಿತಾಃ॥1,106.12॥ 
ಆದ್ನ್ುಜನ್ಮನ್ಃ ಸದ್ಯಃ ಆಚ ಡಂ ನ್ೈಶ್ಕೀ ಸೃತಾ| 

ರ್ತರರಾತರಮಾ ವರತಾದ್ೀಶಾದ್ದಶರಾತರಮತಃ ಪರಮ್॥1,106.13॥ 
ರ್ತರರಾತರಂ ದ್ಶರಾತರಂ ವಾ ಶಾವಮಾಶೌಚಮತಚಯತ್ೀ| 

ಊನ್ದಿವವಷ್ಾ ಉಭಯೀಃ ಸ ತಕಂ ಮಾತತರ್ೀವ ಹಿ॥1,106.14॥ 
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ಅನ್ುರಾ ಜನ್ಮಮರಣ್ೀ ಶ್ೀಷಾಹ್ ೀಭವಿಾಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ದ್ಶ ದಾವದ್ಶ ವಣಾಾನಾಂ ತಥಾ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೈವ ಚ॥1,106.15॥ 
ರ್ತರಂಶದಿದನಾನಿ ಚ ತಥಾ ಭವರ್ತ ಪ್ರೀತಸ ತಕಮ್| 

ಅಹಸುಾದ್ತುಕನಾಯಸತ ಬಾಲ್ೀಷ್ತ ಚ ವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,106.16॥ 
ಗತವಾನ್ುೀವಾಸಯನ್ ಚಾನ್ಮಾತತಲಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀಷ್ತ ಚ| 

ಅನೌರಸ್ೀಷ್ತ ಪುತ್ರೀಷ್ತ ಭಾರ್ಾಾಸವನ್ಯಗತಾಸತ ಚ॥1,106.17॥ 
ನಿವಾಸರಾಜನಿ ತಥಾ ತದ್ಹಃ ಶತದಿಧಕ್ಾರ(ಣ) ಮ್| 

ಹತಾನಾಂ ನ್ೃಪಗ್ ೀವಿಪ್ೈರನ್ವಕ್ಷಂ ಚಾತಮಘಾರ್ತನಾಮ್॥1,106.18॥ 
ವಿಷಾದ್ಯೈಶಾ ಹತಾನಾಂ ಚ ನಾಶೌಚಂ ಪೃರ್ಥವಿೀಪತ್ೀಃ| 

ಸರ್ತರವರರ್ತಬರಹಮಚಾರಿದಾತೃಬರಹಮವಿದಾಂ ತಥಾ॥1,106.19॥ 
ದಾನ್ೀ ವಿವಾಹ್ೀ ಯಜ್ಞ್ೀ ಚ ಸಙ್ಕುರಮೀ ದ್ೀಶವಿಪಿವ್ೀ| 

ಆಪದ್ಯಪ ಚ ಕಷಾಟರ್ಾಂ ಸದ್ಯಃ ಶೌಚಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,106.20॥ 
ಕ್ಾಲ್ ೀಽಗಿನಃ ಕಮಾಮೃದಾವಯತಮಾನ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಪೀ ಜಪಃ (ಲಮ್)| 

ಪಶಾಾತಾುಷ್ ೀ ನಿರಾಹಾರಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಶತದಿಧಹ್ೀತವಃ॥1,106.21॥ 
ಅಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಿಣಾಂ ದಾನ್ಂ ವ್ೀಗ್ ೀ ನ್ದಾಯಸತು ಶತದಿಧಕೃತ್| 

ಕ್ಷಾತ್ರೀಣ ಕಮಾಣಾ ಜಿೀವ್ೀದಿವಶಾಂ ವಾಪಾಯಪದಿ ದಿವಜಃ॥1,106.22॥ 
ಫಲಸ್ ೀಮಕ್ಷೌಮವಿೀರತದ್ದಧಿ ಕ್ಷಿೀರಂ ಘಘತಂ ಜಲಮ್| 

ರ್ತಲ್ ೀದ್ನ್ರಸಕ್ಷಾರಮಧ್ತ ಲಾಕ್ಷಾ ಶೃತಂ ಹವಿಃ॥1,106.23॥ 
ವಸ್ ರೀಪಲಾಸವಂ ಪುಷ್ಾಂ ಶಾಕಮೃಚಾಮಾಪಾದ್ತಕಮ್| 

ಏಣತವಚಂ ಚ ಕ್ೌಶ್ೀಯಂ ಲವಣಂ ಮಾಸಮೀವ ಚ॥1,106.24॥ 
ಪಣಾಯಕಮ ಲಗನಾಧಂಶಾ ವ್ೈಶಯವೃತ್ ುೀ ನ್ ವಿಕರಯೀತ್| 

ಧ್ಮಾಾಥಾಂ ವಿಕರಯಂ ನ್ೀರ್ಾಸ್ತುಲಾ ಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ತತ್ಮಾಃ॥1,106.25॥ 
ಲವಣಾದಿ ನ್ ವಿಕರೀರ್ಾತುಥಾ ಚಾಪದ್ುತ್ ೀ ದಿವಜಃ| 

ಹಿೀನಾದಿವಪರೀ ವಿಗೃಹಣಂಶಾ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ನಾಕಾವದಿದಾಜಃ॥1,106.26॥ 
ಕತರ್ಾಾತೃಷಾಯದಿಕಂ ತದ್ವದ್ವಿಕ್್ರೀರ್ಾ ಹರ್ಾಸುಥಾ| 

ಬತಭತಕ್ಷಿತಸರಯಂ ಸ್ತಿತಾವ ದ್ೃಷಾಟಾ ವೃರ್ತುವಿವಜಿಾತಮ್| 

ರಾಜಾ ಧ್ಮಾಯಾಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ವೃರ್ತುಂ ವಿಪಾರದಿಕಸಯ ಚ॥1,106.27॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಾಜ್ಞವಲ್ ೆಯೀಕ್ಾುಶೌಚಾಪದ್ವೃತ್ ಯೀನಿಾರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಪಡತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥106-[27]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-107॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರಾಶರ್ ೀಽಬರವಿೀದಾವಯಸಂ ಧ್ಮಾಂ ವಣಾಾಶರಮಾದಿಕಮ್| 

ಕಲ್ಾೀಕಲ್ಾೀ ಕ್ಷಯೀತಾತಾಯ ಕ್ಷಿೀಯನ್ುೀ ನ್ತ ಪರಜಾದ್ಯಃ॥1,107.1॥ 
ಶತರರ್ತಃ ಸೃರ್ತಃ ಸದಾಚರ್ ೀ ಯಃ ಕಶ್ಾದ್ವೀ ದ್ಕತೃಾಕಃ| 

ವ್ೀದಾಃ ಸೃತಾ ಬಾರಹಮಣಾದೌ ಧ್ಮಾಾ ಮನಾವದಿಭಃ ಸದಾ॥1,107.2॥ 
ದಾನ್ಂ ಕಲ್ಲಯತಗ್ೀ ಧ್ಮಾಃ ಕತಾಾರಂ ಚ ಕಲೌ ತಯಜ್ೀತ್| 

ಪಾಪಕೃತಯಂ ತತ ತತ್ೈವ ಶಾಪಂ ಫಲರ್ತ ವಷ್ಾತಃ॥1,107.3॥ 
ಆಚಾರಾತಾರಪುನರ್ಾತ್ವಾಂ ಷ್ಟ್ೆಮಾಾಣಿ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಸನಾಧಯ ಸಾನನ್ಂ ಜಪೀ ಹ್ ೀರ್ೀ ದ್ೀವಾರ್ತಥಾಯದಿಪೂಜನ್ಮ್॥1,107.4॥ 
ಅಪೂವಾಃ ಸತವರರ್ತೀ ವಿಪರೀ ಹಯಪೂವಾಾ ಯತಯಸುದಾ| 

ಕ್ಷರ್ತರಯಃ ಪರಸ್ೈನಾಯನಿ ಜಿತಾವ ಪೃರ್ಥವೀಂ ಪರಪಾಲಯೀತ್॥1,107.5॥ 
ವಣಿಕೃಷಾಯದಿ ವ್ೈಶ್ಯೀ ಸಾಯದಿದಾಜಭಕುಶಾ ಶ್ದ್ರಕ್್ೀ| 

ಅಭಕ್ಷಯಭಕ್ಷಣಾಚೌಾರ್ಾಾದ್ಗಮಾಯ ಗಮನಾತಾತ್ೀತ್॥1,107.6॥ 
ಕೃಷಂ ಕತವಾನಿದಾಜಃ ಶಾರನ್ುಂ ಬಲ್ಲೀವದ್ಾಂ ನ್ ವಾಹಯೀತ್| 

ದಿನಾಧ್ಾಂ ಸಾನನ್ಯೀಗಾದಿಕ್ಾರಿೀ ವಿಪಾರಂಶಾ ಭ್ ೀಜಯೀತ್॥1,107.7॥ 
ನಿವಾಪ್ೀತಾಞ್ಾ ಯಜ್ಞಾನಿ ಕ ರರ್ೀ ನಿನಾದಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ರ್ತಲಾಜಯಂ ನ್ ವಿಕರೀಣಿತ ಸ ನಾಯಜ್ಞಮಘಾನಿವತಃ॥1,107.8॥ 
ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ತಾುಾ ತತ ಷ್ಡಾಭಗಂ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಚ ವಿಂಶರ್ತಮ್| 

ತರಯಸ್ತರಂಶಚಾ ವಿಪಾರಣಾಂ ಕೃಷಕತಾಾ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥1,107.9॥ 
ಕಷ್ಾಕ್ಾಃ ಕ್ಷತರವಿಟ್ ಾದಾರಃ ಖ್ಲ್ೀಽದ್ತಾುಾ ತತ ಚೌರಕಃ| 

ದಿನ್ತರಯೀಣ ಶತಧ್್ಯೀತ ಬಾರಹಮಣಃ ಪ್ರೀತಸ ತಕ್್ೀ॥1,107.10॥ 
ಕ್ಷತ್ ರೀ ದ್ಶಾಹಾದ್ವೈಶಾಯಸತು ದಾವದ್ಶಾಹಾನಾಮಸ್ತ ಶ್ದ್ರಕಃ| 

ರ್ಾರ್ತ ವಿಪರೀ ದ್ಶಾಹಾತತು ಕ್ಷತ್ ರೀ ದಾವದ್ಶಕ್ಾದಿದನಾತ್॥1,107.11॥ 
ಪಞ್ಾದ್ಶಾಹಾದ್ವೈಶಯಸತು ಶ್ದ್ ರೀ ಮಾಸ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಏಕಪಣಾಾಸತು ದಾರ್ಾದಾಃ ಪೃಥಗಾದಾರನಿಕ್್ೀತನಾಃ॥1,107.12॥ 
ಜನ್ಮನಾ ಚ ವಿಪತೌು ಚ ಭವ್ೀತ್ುೀಷಾಂ ಚ ಸ ತಕಮ್| 

ಚತತಥ್ೀಾ ದ್ಶರಾತರಂ ಸಾಯತಷಣಿಣಶಾಃ ಪುಂಸ್ತ ಪಞ್ಾಮೀ॥1,107.13॥ 
ಷ್ಷ್ಠೀ ಚತತರ ಹಾಚತಾದಿಧಃ ಸಪುಮೀ ಚ ದಿನ್ತರಯಮ್| 

ದ್ೀಶಾನ್ುರ್ೀ ಮೃತ್ೀ ಬಾಲ್ೀ ಸದ್ಯಃ ಶತದಿಧಯಾತ್ ೀ ಮೃತ್ೀ॥1,107.14॥ 
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ಅಜಾತದ್ನಾು ಯೀ ಬಾಲಾ ಯೀ ಚ ಗಭಾಾದಿವನಿಃ ಸೃತಾಃ| 

ನ್ ತ್ೀಷಾಮಗಿನಸಂಸಾೆರ್ ೀ ನ್ ಪಣಾಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾ॥1,107.15॥ 
ಯದಿ ಗಭ್ ೀಾ ವಿಪದ್ಯತ ಸರವತ್ೀ ವಾಪ ಯೀಷತಃ| 

ರ್ಾವನಾಮಸಂ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಗಭಾಸಾುವದಿದನಾನಿ ಸ ತಕಮ್॥1,107.16॥ 
ಆನಾಮಕರಣಾತ್ದ್ಯ ಆಚ ಡಾನಾುದ್ಹನಿಾಶಮ್| 

ಆವರತಾತತು ರ್ತರರಾತ್ರೀಣ ತದ್ ಧ್ವಾನ್ದಶಭದಿಾನ್ೈಃ॥1,107.17॥ 
ಆಚತತಥಾಾದ್ಭವ್ೀತ್ತರವಃ ಪಾತಃ ಪಞ್ಾಮಷ್ಷ್ಠಯೀಃ| 

ಬರಹಮಚರ್ಾಾ ದ್ಗಿನಹ್ ೀತಾರನಾನಶತದಿಧಃ ಸಙ್ಖುವಜಾನಾತ್॥1,107.18॥ 
ಶ್ಲ್ಲಾನ್ಃ ಕ್ಾರವೀ ವ್ೈದಾಯ ದಾಸ್ತೀದಾಸಾಶಾ ಭೃತಯಕ್ಾಃ| 

ಅಗಿನಮಾಞ್್ ಾರೀರ್ತರಯೀ ರಾಜಾ ಸದ್ಯಃ ಶೌಚಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,107.19॥ 
ದ್ಶಾಹಾಚತಾಧ್ಯತ್ೀ ಮಾತಾ ಸಾನನಾತ ್ತ್ೀ ಪತಾ ಶತಚಿಃ| 

ಸಙ್ಕುತ ್ತೌ ಸ ತಕಂ ಸಾಯದ್ತಪಸಾೃಶಯ ಪತಾ ಶತಚಿಃ॥1,107.20॥ 
ವಿವಾಹ್ ೀತ್ವಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಅನ್ುರಾ ಮೃತಸ ತಕ್್ೀ| 

ಪೂವಾಸಙ್ಖೆಲ್ಲಾತಾದ್ನ್ಯವಜಾನ್ಂ ಚ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,107.21॥ 
ಮೃತ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯತ್ೀ ಸ ರ್ತಃ ಮೃತವಜಾಜತಕಂ ಜನೌ| 

ಗ್ ೀಗರಹಾದೌ ವಿಪನಾನನಾಮೀಕರಾತರಂ ತತ ಸ ತಕಮ್॥1,107.22॥ 
ಅನಾಥಪ್ರೀತವಹನಾತಾರಣಾರ್ಾಮೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಪ್ರೀತಶ್ದ್ರಸಯ ವಹನಾನಿರರಾತರಮಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್॥1,107.23॥ 
ಆತಮಘಾರ್ತವಿಷ್ ೀದ್ವನ್ಧಕೃಮಿದ್ಷ್ಟೀ ನ್ ಸಂಸೃರ್ತಃ| 

ಗ್ ೀಹತಂ ಕೃಮಿದ್ಷ್ಟಂ ಚ ಸಾೃಷಾಟಾ ಕೃಚ್ಾರೀಣ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,107.24॥ 
ಅದ್ತಷಾಟಪರ್ತತಂ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ೌವನ್ೀ ರ್ಾ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಸಪುಜನ್ಮ ಭವ್ೀರ್ತ್ತರೀತವಂ ವ್ೈಧ್ವಯಂ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥1,107.25॥ 
ಬಾಲಹತಾಯ ತವಗಮನಾದ್ೃತೌ ಚ ಸ್ತರೀ ತತ ಸ ಕರಿ| 

ಅಗಮಾಯ ವರತಕ್ಾರಿಣ್ ಯೀ ಭರಷ್ಟಪಾನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥1,107.26॥ 
ಔರಸಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜಃ ಪುತರಃ ಪತೃಜೌ ಪಣಾದೌ ಪತತಃ| 

ಪರಿವಿತ್ುೀಸತು ಕೃಚಾರಂ ಸಾಯತೆನಾಯರ್ಾಃ ಕೃಚಾರಮೀವ ಚ॥1,107.27॥ 
ಅರ್ತಕೃಚಾರಂ ಚರ್ೀದಾದತಾ ಹ್ ೀತಾ ಚಾನಾದರಯಣಞ್ಾರ್ೀತ್| 

ಕತಬಜವಾಮನ್ಷ್ಣ್ಾೀಷ್ತ ಗದ್ುದ್ೀಷ್ತ ಜಡ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,107.28॥ 
ಜಾತಯನ್ಧಬಧಿರ್ೀ ಮ ಕ್್ೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಃ ಪರಿವ್ೀದ್ನ್ೀ| 

ನ್ಷ್ಟೀ ಮೃತ್ೀ ಪರವರಜಿತ್ೀ ಕಿೀಬ್ೀ ವಾ ಪರ್ತತ್ೀ ಪತೌ॥1,107.29॥ 
ಪಞ್ಾಸಾವಪತತ್ ನಾರಿೀಣಾಂ ಪರ್ತರನ್ ಯೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಭತಾರಾ ಸಹಮೃತಾ ನಾರಿೀ ರ್ ೀಮಾಬಾದನಿ ವಸ್ೀದಿದವಿ॥1,107.30॥ 
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ಶಾವದಿದ್ಷ್ಟಸತು ಗಾಯತಾರಯ ಜಪಾಚತಾದ್ ಧೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ದಾಹ್ ಯೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಗಿನನಾ ವಿಪರಶಾಾಣಾಾಲಾದ್ಯೈಹಾತ್ ೀಽಗಿನಮಾನ್॥1,107.31॥ 
ಕ್ಷಿೀರ್ೈಃ ಪರಕ್ಷಾಲಯ ತಸಾಯಸ್ತಿ ಸಾವಗಿನನಾ ಮನ್ರತ್ ೀ ದ್ಹ್ೀತ್| 

ಪರವಾಸ್ೀ ತತ ಮೃತ್ೀ ಭ ಯಃ ಕೃತಾವ ಕತಶಮಯಂ ದ್ಹ್ೀತ್॥1,107.32॥ 
ಕೃಷಾಣಜಿನ್ೀ ಸಮಾಸ್ತುೀಯಾ ಷ್ಟ್ಶತಾನಿ ಪಲಾಶಜಾನ್| 

ಶಮಿೀಂ ಶ್ಶ್ರೀ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ಅರಣಿಂ ವೃಷ್ಣ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥1,107.33॥ 
ಕಣಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಹಸ್ುೀ ತತ ವಾಮಹಸ್ುೀ ತಥ್ ೀಪಭೃತ್| 

ಪಾಶ್ವೀಾ ತ ಲ ಖ್ಲಂ ದ್ದಾಯತಾೃಷ್ಠೀ ತತ ಮತಸಲಂ ದ್ದ್ೀತ್॥1,107.34॥ 
ಉರ್ೀ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ದ್ೃಷ್ದ್ಂ ತಣತಾಲಾಜಯರ್ತಲಾನ್ತಮಖ್ೀ| 

ಶ್್ ರೀತರ ಚ ಪರೀಕ್ಷಣಿೀಂ ದಾದ್ಯದಾಜಯಸಾಿಲ್ಲೀಂ ಚ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀಃ॥1,107.35॥ 
ಕಣ್ೀಾ ನ್ೀತ್ರೀ ಮತಖ್ೀ ಘಾರಣ್ೀ ಹಿರಣಯಶಕಲಾನಿಷಪ್ೀತ್| 

ಅಗಿನಹ್ ೀತ್ ರೀಪಕರಣಾದ್್ರಹಮಲ್ ೀಕಗರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥1,107.36॥ 
ಅಸೌ ಸವಗಾಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಸಾವಹ್ೀತಾಯಜಾಯಹತರ್ತಃ ಸಕೃತ್| 

ಹಂಸಸಾರಸಕ್ೌರಞ್ಜಾನಾಂ ಚಕರವಾಕಂ ಚ ಕತಕತರಟ್ಮ್॥1,107.37॥ 
ಮಯರಮೀಷ್ಘಾರ್ತೀ ಚ ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಪಕ್ಷಿಣಃ ಸಕಲಾನ್ಿತಾವ ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,107.38॥ 
ಸವಾಾಂಶಾತತಷ್ಾದಾನ್ಿತಾವ ಅಹ್ ೀರಾತ್ ರೀ ಷತ್ ೀ ಜಪ್ೀತ್| 

ಶ್ದ್ರಂ ಹತಾವ ಚರ್ೀತೃಚಾರಮರ್ತಕೃಚಾರಂ ತತ ವ್ೈಶಯಹಾ| 

ಕ್ಷತರಂ ಚಾನಾದರಯಣಂ ವಿಪರಂ ದಾವವಿಂಶಾರ್ತರಂಶಮಾಹರ್ೀ (ವಹ್ೀ) ತ್॥1,107.39॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಕ್್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪರಾಶರ್ ೀಕುಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥1-7-[39]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-108॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ನಿೀರ್ತಸಾರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಅಥಾಶಾಸಾರದಿಸಂಶ್ರತಮ್| 

ರಾಜಾದಿಭ್ ಯೀ ಹಿತಂ ಪುಣಯಮಾಯತಃ ಸವಗಾಾದಿದಾಯಕಮ್॥1,108.1॥ 
ಸದಿಭಃ ಸಙ್ಖುಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸ್ತದಿಧಕ್ಾಮಃ ಸದಾ ನ್ರಃ| 

ನಾಸದಿಭರಿಹಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಪರಲ್ ೀಕ್ಾಯ ವಾ ಹಿತಮ್॥1,108.2॥ 
ವಜಾಯೀತತಷದ್ರಸಂವಾದ್ಮದ್ತಷ್ಟಸಯ ತತ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ವಿರ್ ೀಧ್ಂ ಸಹ ಮಿತ್ರೀಣ ಸಮಿರೀರ್ತಂ ಶತತರಸ್ೀವಿನಾ॥1,108.3॥ 
ಮ ಖ್ಾಶ್ಷ್ ಯೀಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ಟಸ್ತರೀಭರಣ್ೀನ್ ಚ| 

ದ್ತಷಾಟನಾಂ ಸಮರಯೀಗ್ೀಣ ಪಣಿಾತ್ ೀಽಪಯವಸ್ತೀದ್ರ್ತ॥1,108.4॥ 
ಬಾರಹಮಣಂ ಬಾಲ್ಲಶಂ ಕ್ಷತರಮಯೀದಾಧರಂ ವಿಶಂ ಜಡಮ್| 

ಶ್ದ್ರಮಕ್ಷರಸಂಯತಕುಂ ದ್ ರತಃ ಪರಿವಜಾಯೀತ್॥1,108.5॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ರಿಪುಣಾಸನಿಧಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಿತ್ರೀಣ ವಿಗರಹಃ| 

ಕ್ಾಯಾಕ್ಾರಣಮಾಶ್ರತಯ ಕ್ಾಲಂ ಕ್ಷಿಪರ್ತ ಪಣಿಾತಃ॥1,108.6॥ 
ಕ್ಾಲಃ ಪಚರ್ತ ಭ ತಾನಿ ಕ್ಾಲಃ ಸಂಹರತ್ೀ ಪರಜಾಃ| 

ಕ್ಾಲಃ ಸತಪ್ುೀಷ್ತ ಜಾಗರ್ತಾ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಹಿ ದ್ತರರ್ತಕರಮಃ॥1,108.7॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ಹರತ್ೀ ವಿೀಯಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಗಭ್ೀಾ ಚ ವತಾತ್ೀ| 

ಕ್ಾಲ್ ೀ ಜನ್ಯತ್ೀ ಸೃಷಟಂ ಪುನ್ಃ ಕ್ಾಲ್ ೀಽಪ ಸಂಹರ್ೀತ್॥1,108.8॥ 
ಕ್ಾಲಃ ಸ ಕ್ಷ್ಗರ್ತನಿಾತಯಂ ದಿವವಿಧ್ಶ್ಾೀಹ ಭಾವಯತ್ೀ| 

ಸ ಿಲಸಙ್ಖುರಹಚಾರ್ೀಣ ಸ ಕ್ಷ್ಚಾರಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ॥1,108.9॥ 
ನಿೀರ್ತಸಾರಂ ಸತರ್ೀನಾದರಯ ಇಮಮ ಚ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ| 

ಸವಾಜ್ಞ್ ೀ ಯೀನ್ ಚ್ೀನ್ ದರೀಽಭ ದ್ದೈತಾಯನ್ಿತಾವಪುನರ್ಾದಿದವಮ್॥1,108.10॥ 
ರಾಜಷಾಬಾರಹಮಣ್ೈಃ ಕ್ಾಯಾಂ ದ್ೀವವಿಪಾರದಿಪೂಜನ್ಮ್| 

ಅಶವಮೀಧ್್ೀನ್ ಯಷ್ಟಬಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್॥1,108.11॥ 
ಉತುಮೈಃ ಸಹ ಸಾಙ್ಖುತಯಂ ಪಣಿಾತ್ೈಃ ಸಹ ಸತೆಥಾಮ್| 

ಅಲತಬ್ಧೈಃ ಸಹ ಮಿತರತವಂ ಕತವಾಾಣ್ ೀ ನಾವಸ್ತೀದ್ರ್ತ॥1,108.12॥ 
ಪರಿೀವಾದ್ಂ ಪರಾಥಾಂ ಚ ಪರಿಹಾಸಂ ಪರಸ್ತರಯಮ್| 

ಪರವ್ೀಶಮನಿ ವಾಸಂ ಚ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಕದಾಚನ್॥1,108.13॥ 
ಪರ್ ೀಽಪ ಹಿತವಾಬನ್ತಧಬಾನ್ತಧರಪಯಹಿತಃ ಪರಃ| 

ಅಹಿತ್ ೀ ದ್ೀಹಜ್ ೀ ವಾಯಧಿಹಿಾತಮಾರಣಯಮೌಷ್ಧ್ಮ್॥1,108.14॥ 
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ಸ ಬನ್ತಧಯೀಾ ಹಿತ್ೀ ಯತಕುಃ ಸ ಪತಾ ಯಸತು ಪೀಷ್ಕಃ| 

ತನಿಮತರಂ ಯತರ ವಿಶಾವಸಃ ಸ ದ್ೀಶ್್ ೀ ಯತರ ಜಿೀವಯತ್ೀ॥1,108.15॥ 
ಸ ಭೃತ್ ಯೀ ಯೀ ವಿಧ್್ೀಯಸತು ತದಿ್ೀಜಂ ಯತರರ್ ೀಹರ್ತ| 

ಸಾ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ಾ ಪರಯಂ ಬ ರತ್ೀ ಸ ಪುತ್ ರೀ ಯಸತು ಜಿೀವರ್ತ॥1,108.16॥ 
ಸ ಜಿೀವರ್ತ ಗತಣಾ ಯಸಯ ಧ್ರ್ೀಾ ಯಸಯ ಸ ಜಿೀವರ್ತ| 

ಗತಣಧ್ಮಾವಿಹಿೀನ್ ೀ ಯೀ ನಿಷ್ಫಲ ತಸಯ ಜಿೀವನ್ಮ್॥1,108.17॥ 
ಸಾ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ಾ ಗೃಹ್ೀ ದ್ಕ್ಷಾ ಸಾ ಭಾರ್ಾಾರ್ಾ ಪರಯಂವದಾ| 

ಸಾ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ಾ ಪರ್ತಪಾರಣಾ ಸಾ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ಾ ಪರ್ತವರತಾ॥1,108.18॥ 
ನಿತಯ ಸಾನತಾ ಸತಗನಾಧ ಚ ನಿತಯಂ ಚ ಪರಯವಾದಿನಿೀ| 

ಅಲಾಭತಕ್ಾುಲಾಭಾಷೀ ಚ ಸತತಂ ಮಙ್ಖುಲ್ೈಯತಾತಾ॥1,108.19॥ 
ಸತತಂ ಧ್ಮಾಬಹತಲಾ ಸತತಂ ಚ ಪರ್ತಪರರ್ಾ| 

ಸತತಂ ಪರಯವಕರೀ ಚ ಸತತಂ ತವೃತತಕ್ಾಮಿನಿೀ॥1,108.20॥ 
ಏತದಾದಿಕರರ್ಾಯತಕ್ಾು ಸವಾಸೌ ಭಾಗಯವಧಿಾನಿೀ| 

ಯಸ್ಯೀದ್ೃಶ್ೀ ಭವ್ೀದಾಭರ್ಾಯ ಸ ದ್ೀವ್ೀನ್ ದರೀನ್ ಮಾನ್ತಷ್ಃ॥1,108.21॥ 
ಯಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಿೀ ಕಶಮಲಾ ಕಲಹಪರರ್ಾ| 

ಉತುರ್ ೀತುರವಾದಾ ಸಾಯ ಸಾ ಜರಾ ನ್ ಜರಾ ಜರಾ॥1,108.22॥ 
ಯಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಶ್ರತಾನ್ಯಞ್ಾ ಪರವ್ೀಶಾಮಭಕ್ಾಙ ಷ್ಣಿೀ| 

ಕತಕರರ್ಾ ತಯಕುಲಜಾಜ ಚ ಸಾ ಜರಾ ನ್ ಜರಾ ಜರಾ॥1,108.23॥ 
ಯಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಗತಣಜ್ಞಾ ಚ ಭತಾಾರಮನ್ತಗಾಮಿನಿೀ| 

ಅಲಾಾಲ್ಾೀನ್ ತತ ಸನ್ತುಷಾಟ ಸಾ ಪರರ್ಾ ನ್ ಪರರ್ಾ ಪರರ್ಾ॥1,108.24॥ 
ದ್ತಷಾಟ ಭಾರ್ಾಾ ಶಠಂ ಮಿತರಂ ಭೃತಯಶ್್ ಾೀತುರದಾಯಕಃ| 

ಸಸಪ್ೀಾ ಚ ಗೃಹ್ೀ ವಾಸ್ ೀಮೃತತಯರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,108.25॥ 
ತಯಜ ದ್ತಜಾನ್ಸಂಸಗಾಂ ಭಜ ಸಾಧ್ತಸಮಾಗಮಮ್| 

ಕತರತ ಪುಣಯಮಹ್ ೀರಾತರ ಸಮರ ನಿತಯಮನಿತಯತಾಮ್॥1,108.26॥ 
ವಾಯಲ್ಲೀಕಣಠಪರದ್ೀಶಾಹಯಪ ಚ ಫಣಭೃದಾಭಷ್ಣಾ ರ್ಾ ಚ ರೌದಿರೀ ರ್ಾ 
ಕೃಷಾಣ ವಾಯಕತಲಾಗಿೀ ರತಧಿರನ್ಯನ್ಸಂವಾಯಕತಲಾ ವಾಯಘರಕಲಾಾ| 

ಕ್್ ರೀಧ್್ೀ ಯೈವೀಗರವಕ್ಾರ ಸತಫರದ್ನ್ಲಶ್ಖಾ ಕ್ಾಕಜಿಹಾವ ಕರಾಲಾ ಸ್ೀವಾಯ ನ್ 

ಸ್ತರೀ ವಿದ್ಗಾಧ ಪರಪುರಗಮನಾ ಭಾರನ್ುಚಿತಾು ವಿರಾಕು॥1,108.27॥ 
ಸಕುಃ ಸತತ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಕೃತಂ ಕೃತಘನೀ ಶರ್ತಂ ಚ ವಹೌನ (ಸ್ತೀತಾಪಹೌ ಹಯತಪಯೈವ) ? ಹ್ೈಮೀ| 

ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ದ್ೈವವಶಾತೆದಾಚಿದ್ವೀಶಾಯಸತ ರಾಗ್ ೀ ನ್ ಭವ್ೀತೆದಾಚಿತ್॥1,108.28॥ 
ಭತಜಙ್ಖುಮೀ ವ್ೀಶಮನಿ ದ್ೃಷಟದ್ೃಷ್ಟೀ ವಾಯಧ್ೌ ಚಿಕತಾ್ವಿನಿವರ್ತಾತ್ೀ ಚ| 

ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ಬಾಲಾಯದಿವಯೀಽನಿವತ್ೀ ಚ ಕ್ಾಲಾ ವೃತ್ ೀಽಸೌ ಲಭತ್ೀ ಧ್ೃರ್ತಂ ಕಃ॥1,108.29॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಬೃಹಸಾರ್ತಪರೀಕುನಿೀರ್ತಸಾರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷ್ ಟೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥108-

[29]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-109॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಆಪದ್ಥ್ೀಾ ಧ್ನ್ಂ ರಕ್ಷ್ೀದಾದರಾನ್ರಕ್ಷ್ೀದ್ಧನ್ೈರಪ| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಸತತಂ ರಕ್ಷ್ೀದಾದರ್ೈರಪ ಧ್ನ್ೈರಪ॥1,109.1॥ 
ತಯಜ್ೀದ್ಕಂ ಕತಲಸಾಯಥ್ೀಾ ಗಾರಮಸಾಯಥ್ೀಾ ಕತಲಂ ತಯಜ್ೀತ್| 

ಗಾರಮಂ ಜನ್ಪದ್ಸಾಯಥ್ೀಾ ಆತಾಮಥ್ೀಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ತಯಜ್ೀತ್॥1,109.2॥ 
ವರಂ ಹಿ ನ್ರಕ್್ೀ ವಾಸ್ ೀ ನ್ ತತ ದ್ತಶಾರಿತ್ೀ ಗೃಹ್ೀ| 

ನ್ರಕ್ಾರ್ತಷೀಯತ್ೀ ಪಾಪ ಕತಗೃಹಾನ್ನ ನಿವತಾತ್ೀ॥1,109.3॥ 
ಚಲತ್ಯೀಕ್್ೀನ್ ಪಾದ್ೀನ್ ರ್ತಷ್ಠತ್ಯೀಕ್್ೀನ್ ಬತದಿಧಮಾನ್| 

ನ್ ಪರಿೀಕ್ಷಯ ಪರಂ ಸಾನಿ್ಂ ಪೂವಾಮಾಯತನ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್॥1,109.4॥ 
ತಯಜ್ೀದ್ದೀಶಮಸದ್ವೃತುಂ ವಾಸಂ ಸ್ ೀಪದ್ರವಂ ತಯಜ್ೀತ್| 

ತಯಜ್ೀತೃಪಣರಾಜಾನ್ಂ ಮಿತರಂ ಮಾರ್ಾಮಯಂ ತಯಜ್ೀತ್॥1,109.5॥ 
ಅಥ್ೀಾನ್ ಕಂ ಕೃಪಣಹಸುಗತ್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಕಂ ಬಹತಶಠಾಗರಹಸಙ್ಖತೆಲ್ೀನ್| 

ರ ಪ್ೀಣ ಕಂ ಗತಣಪರಾಕರಮವಜಿಾತ್ೀನ್ ಮಿತ್ರೀಣ ಕಂ ವಯಸನ್ಕ್ಾಲಪರಾಙ್ಖತಮಖ್ೀನ್॥1,109.6॥ 
ಅದ್ೃಷ್ಟಪೂವಾಾ ಬಹವಃ ಸಹಾರ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪದ್ಸಿಸಯ ಭವನಿು ಮಿತಾರಃ| 

ಅಥ್ೈಾವಿಾಹಿೀನ್ಸಯ ಪದ್ಚತಯತಸಯ ಭವತಯಕ್ಾಲ್ೀ ಸವಜನ್ ೀಽಪ ಶತತರಃ॥1,109.7॥ 
ಆಪತತ್ ಮಿತರಂ ಜಾನಿೀ ರ್ಾದ್ರಣ್ೀ ಶ್ರಂ ರಹಃ ಶತಚಿಮ್| 

ಮಾರ್ಾಾ ಚ ವಿಭವ್ೀ ಕ್ಷಿೀಣ್ೀ ದ್ತಭಾಕ್ಷ್ೀ ಚ ಪರರ್ಾರ್ತರ್ಥಮ್॥1,109.8॥ 
ವೃಕ್ಷಂ ಕ್ಷಿೀಣಫಲಂ ತಯಜನಿು ವಿಹಗಾಃ ಶತಷ್ೆಂ ಸರಃ ಸಾರಸಾ- 
ನಿದ್ರಾವಯಂಪುರತಷ್ಂ ತಯಜನಿು ಗಣಿಕ್ಾ ಭರಷ್ಟಂ ನ್ೃಪಂ ಮನಿರಣಃ| 

ಪುಷ್ಾಂ ಪಯತಾಷತಂ ತಯಜನಿು ಮಧ್ತಪಾಃ ದ್ಗಧಾ ವನಾನ್ುಂ ಮೃಗಾಃ ಸವಾಃ 

ಕ್ಾಯಾವಶಾಜಜನ್ ೀ ಹಿ ರಮತ್ೀ ಕಸಾಯಸ್ತು ಕ್್ ೀ ವಲಿಭಃ॥1,109.9॥ 
ಲತಬಧಮಥಾಪರದಾನ್ೀನ್ ಶಾಿಧ್ಯಮಞ್ಜಲ್ಲಕಮಾಣಾ| 

ಮ ಖ್ಾಂ ಛನಾದನ್ತವೃತಾಯ ಚ ರ್ಾಥಾತಥ್ಯೀನ್ ಪಣಿಾತಮ್॥1,109.10॥ 
ಸದಾಭವ್ೀನ್ ಹಿ ತತಷ್ಯನಿು ದ್ೀವಾಃ ಸತತಾರತಷಾ ದಿವಜಾಃ| 

ಇತರ್ೀಃ ಖಾದ್ಯಪಾನ್ೀನ್ ಮಾನ್ದಾನ್ೀನ್ ಪಣಿಾತಾಃ॥1,109.11॥ 
ಉತುಮಂ ಪರಣಿಪಾತ್ೀನ್ ಶಠಂ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಯೀಜಯೀತ್| 

ನಿೀಚಂ ಸವಲಾಪರದಾನ್ೀನ್ ಸಮಂ ತತಲಯಪರಾಕರಮೈಃ॥1,109.12॥ 
ಯಸಯಯಸಯ ಹಿ ಯೀ ಭಾವಸುಸಯತಸಯ ಹಿತಂ ವದ್ನ್| 

ಅನ್ತಪರವಿಶಯ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಕ್ಷಿಪರಮಾತಮವಶಂ ನ್ಯೀತ್॥1,109.13॥ 
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ನ್ದಿೀನಾಂ ಚ ನ್ಖಿೀನಾಂ ಚ ಶೃಙ ು್ಣಾಂ ಶಸರಪಾಣಿನಾಮ್| 

ವಿಶಾವಸ್ ೀ ನ್ೈವ ಗನ್ುವಯಃ ಸ್ತರಷ್ತ ರಾಜಕತಲ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,109.14॥ 
ಅಥಾನಾಶಂ ಮನ್ಸಾುಪಂ ಗೃಹ್ೀ ದ್ತಶಾರಿತಾನಿ ಚ| 

ವಞ್ಾನ್ಂ ಚಾಪ ಮಾನ್ಂ ಚ ಮರ್ತಮಾನ್ನ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್॥1,109.15॥ 
ಹಿೀನ್ದ್ತಜಾನ್ಸಂಸಗಾ ಅತಯನ್ುವಿರಹಾದ್ರಃ| 

ಸ್ನೀಹ್ ೀಽನ್ಯಗ್ೀಹವಾಸಶಾ ನಾರಿೀಸಚಿಾೀಲನಾಶನ್ಮ್॥1,109.16॥ 
ಕಸಯ ದ್ ೀಷ್ಃ ಕತಲ್ೀ ನಾಸ್ತು ವಾಯಧಿನಾ ಕ್್ ೀ ಪೀಡಿತಃ| 

ಕ್್ೀನ್ ನ್ ವಯಸನ್ಂ ಪಾರಪುಂ ಶ್ರಯಃ ಕಸಯ ನಿರನ್ುರಾಃ॥1,109.17॥ 
ಕ್್ ೀರ್ಽಥಂ ಪಾರಪಯ ನ್ ಗವಿಾತ್ ೀ ಭತವಿ ನ್ರಃ ಕಸಾಯಪದ್ ೀನಾಗತಾಃ  
ಸ್ತರೀಭಃ ಕಸಯನ್ ಖ್ಣಿಾತಂ ಭತವಿ ಮನ್ಃ ಕ್್ ೀ ನಾಮ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪರಯಃ| 

ಕಃ ಕ್ಾಲಸಯ ನ್ ಗ್ ೀಚರಾನ್ುರಗತಃ ಕ್್ ೀರ್ಽಥ್ ೀ ಗತ್ ೀ ಗೌರವಂ ಕ್್ ೀ ವಾ 

ದ್ತಜಾನ್ವಾಗತರಾನಿಪರ್ತತಃ ಕ್ಷ್ೀಮೀಣ ರ್ಾತಃ ಪುಮಾನ್॥1,109.18॥ 
ಸತಹೃತ್ಾಜನ್ಬನ್ತಧನ್ಾ ಬತದಿಧಯಾಸಯ ನ್ ಚಾತಮನಿ| 

ಯಸ್ತಮನ್ೆಮಾಣಿ ಸ್ತದ್ಧೀಽಪ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಫಲ್ ೀದ್ಯಃ| 

ವಿಪತೌು ಚ ಮಹದ್ತದಃಖ್ಂ ತದ್ತವಧ್ಃ ಕಥಮಾಚರ್ೀತ್॥1,109.19॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ದೀಶ್ೀ ನ್ ಸಮಾನ್ಂ ನ್ ಪರೀರ್ತನ್ಾ ಚ ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ನ್ ಚ ವಿದಾಯಗಮಃ ಕಶ್ಾತುಂ ದ್ೀಶಂ ಪರಿವಜಾಯೀತ್॥1,109.20॥ 
ಧ್ನ್ಸಯ ಯಸಯ ರಾಜತ್ ೀ ಭಯಂ ನ್ ಚಾಸ್ತು ಚೌರತಃ| 

ಮೃತಂ ಚ ಯನ್ನ ಮತಚಯತ್ೀ ಸಮಜಾಯಸವ ತದ್ಧನ್ಮ್॥1,109.21॥ 
ಯದ್ಜಿಾತಂ ಪಾರಣಹರ್ೈಃ ಪರಿಶರಮೈಮೃಾತಸಯ ತಂ ವ್ೈ ವಿಭಜನಿುರಿಕಿನ್ಃ| 

ಕೃತಂ ಚ ಯದ್ತದಷ್ೃತಮಥಾಲ್ಲಪ್ರ್ಾ ತದ್ೀವ ದ್ ೀಷ್ ೀಪಹತಸಯ ರ್ೌತತಕಮ್॥1,109.22॥ 
ಸಞ ಾ್ತಂ ನಿಹಿತಂ ದ್ರವಯಂ ಪರಾಮೃಶಯಂ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ಆಖ್ ೀರಿವ ಕದ್ಯಾಸಯ ಧ್ನ್ಂ ದ್ತಃಖಾಯ ಕ್್ೀವಲಮ್॥1,109.23॥ 
ನ್ಗಾನ ವಯಸನಿನ್ ೀ ರ ಕ್ಷಾಃ ಕಪಾಲಾಙ್ೆ ತಪಾಣಯಃ| 

ದ್ಶಾಯನಿುೀಹ ಲ್ ೀಕಸಯ ಅದಾತತಃ ಫಲಮಿೀದ್ೃಶಮ್॥1,109.24॥ 
ಶ್ಕ್ಷಯನಿು ಚ ರ್ಾಚನ್ುೀ ದ್ೀಹಿೀರ್ತ ಕೃಪಣಾ ಜನಾಃ| 

ಅವಸ್ಿೀಯಮದಾನ್ಸಯ ಮಾ ಭ ದ್ೀವಂ ಭವಾನ್ಪ॥1,109.25॥ 
ಸಞ ಾ್ತಂ ಕರತತಶತ್ೈನ್ಾ ಯತಜಯತ್ೀ ರ್ಾಚಿತಂ ಗತಣವತ್ೀ ನ್ ದಿೀಯತ್ೀ| 

ತತೆದ್ಯಾಪರಿರಕ್ಷಿತಂ ಧ್ನ್ಂ ಚ್ ೀರಪಾರ್ಥಾವಗೃಹ್ೀ ಪರಯತಜಯತ್ೀ॥1,109.26॥ 
ನ್ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ವಿಪರೀಭ್ ಯೀ ಬನ್ತಧಭ್ ಯೀ ನ್ೈವ ಚಾತಮನ್ೀ| 

ಕದ್ಯಾಸಯ ಧ್ನ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ತವಗಿನತಸೆರರಾಜಸತ॥1,109.27॥ 
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ಅರ್ತಕ್್ಿೀಶ್ೀನ್ ಯೀಽಪಯಥಾಾ ಧ್ಮಾಸಾಯರ್ತಕರಮೀಣ ಚ| 

ಅರ್ೀವಾಾ ಪರಣಿಪಾತ್ೀನ್ ಮಾ ಭ ತಸ್ುೀ ಕದಾಚನ್॥1,109.28॥ 
ವಿದಾಯಘಾತ್ ೀ ಹಯನ್ಭಾಯಸಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಘಾತಃ ಕತಚ್ೈಲತಾ| 

ವಾಯಧಿೀನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಜಿೀಣಾಂ ಶತ್ ರೀಘಾಾತಃ ಪರಪಞ್ಾತಾ॥1,109.29॥ 
ತಸೆರಸಯ ವಧ್್ ೀ ದ್ಣಾಃ ಕತಮಿತರಸಾಯಲಾಭಾಷ್ಣಮ್| 

ಪೃಥಕ್ಷರ್ಾಯ ತತ ನಾರಿೀಣಾಂ ಬಾರಹಮಣಸಾಯನಿಮನ್ರಣಮ್॥1,109.30॥ 
ದ್ತಜಾನಾಃ ಶ್ಲ್ಲಾನ್ ೀ ದಾಸಾ ದ್ತಷಾಟಶಾ ಪಟ್ಹಾಃ ಸ್ತರಯಃ| 

ತಾಡಿತಾ ಮಾದ್ಾವಂ ರ್ಾನಿು ನ್ ತ್ೀ ಸತಾೆರಭಾಜನ್ಮ್॥1,109.31॥ 
ಜಾನಿೀರ್ಾತ್ರೀಷ್ಣ್ೀ ಭೃತಾಯನಾ್ನ್ಧವಾನ್ವಯಸನಾಗಮೀ| 

ಮಿತರಮಾಪದಿ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಭಾರ್ಾಾಞ್ಾ ವಿಭವಕ್ಷಯೀ॥1,109.32॥ 
ಸ್ತರೀಣಾಂ ದಿವಗತಣ ಆಹಾರಃ ಪರಜ್ಞಾ ಚ್ೈವ ಚತತಗತಾಣಾ| 

ಷ್ಡತುಣ್ ೀ ವಯವಸಾಯಶಾ ಕ್ಾಮಶಾಾಷ್ಟಗತಣಃ ಸೃತಃ॥1,109.33॥ 
ನ್ ಸವಪ್ನೀನ್ ಜಯೀನಿನದಾರಂ ನ್ ಕ್ಾಮೀನ್ ಸ್ತರಯಂ ಜಯೀತ್| 

ನ್ ಚ್ೀನ್ಧನ್ೈಜಾಯೀದ್ವಹಿನಂ ನ್ ಮದ್ಯೀನ್ ತೃಷಾಂ ಜಯೀತ್॥1,109.34॥ 
ಸಮಾಂಸ್ೈಭ್ ೀಾಜನ್ೈಃ ಸ್ತನಗ್ಧೈಮಾದ್ಯೈಗಾನ್ಧವಿಲ್ೀಪನ್ೈಃ| 

ವಸ್ರೈಮಾನ್ ೀರಮೈಮಾಾಲ್ಯೈಃ ಕ್ಾಮಃ ಸ್ತರೀಷ್ತ ವಿಜೃಮಭತ್ೀ॥1,109.35॥ 
ಬರಹಮಚಯೀಾಽಪ ವಕುವಯಂ ಪಾರಪುಂ ಮನ್ಮಥಚ್ೀಷಟತಮ್| 

ಹೃದ್ಯಂ ಹಿ ಪುರತಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಯೀನಿಃ ಪರಕಿದ್ಯತ್ೀ ಸ್ತರರ್ಾಃ॥1,109.36॥ 
ಸತವ್ೀಷ್ಂ ಪುರತಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಾರತರಂ ಯದಿ ವಾ ಸತತಮ್| 

ಯೀನಿಃ ಕಿದ್ಯರ್ತ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸತಯಂಸತಯಂ ಹಿ ಶೌನ್ಕ !॥1,109.37॥ 
ನ್ದ್ಯಶಾ ನಾಯಾಶಾ ಸಮಸವಭಾವಾಃ ಸವತನ್ರಭಾವ್ೀ ಗಮನಾದಿಕ್್ೀಚ| 

ತ್ ೀಯೈಶಾ ದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ನಿಪಾತಯನಿು ನ್ದ್ ಯೀ ಹಿ ಕ ಲಾನಿ ಕತಲಾ ನಿ ನಾಯಾಃ॥1,109.38॥ 
ನ್ದಿೀ ಪಾತಯತ್ೀ ಕ ಲಂ ನಾರಿೀ ಪಾತಯತ್ೀ ಕತಲಮ್| 

ನಾರಿೀಣಾಞ್ಾ ನ್ದಿೀನಾಂ ಚ ಸವಚಾನಾದ ಲಲ್ಲತಾ ಗರ್ತಃ॥1,109.39॥ 
ನಾಗಿನಸೃಪಯರ್ತ ಕ್ಾಷಾಠನಾಂ ನಾಪಗಾನಾಂ ಮಹ್ ೀದ್ಧಿಃ| 

ನಾನ್ುಕಃ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ನ್ ಪುಂಸಾಂ ವಾಮಲ್ ೀಚನಾಃ॥1,109.40॥ 
ನ್ ತೃಪುರಸ್ತು ಶ್ಷಾಟನಾಮಿಷಾಟನಾಂ ಪರಯವಾದಿನಾಮ್| 

ಸತಖಾನಾಞ್ಾ ಸತತಾನಾಞ್ಾ ಜಿೀವಿತಸಯ ವರಸಯ ಚ॥1,109.41॥ 
ರಾಜಾ ನ್ ತಪುೀ ಧ್ನ್ಸಞ್ಾಯೀನ್ ನ್ ಸಾಗರಸೃಪುಮಗಾಜಜಲ್ೀನ್| 

ನ್ ಪಣಿಾತಸೃಪಯರ್ತ ಭಾಷತ್ೀನ್ ತೃಪುಂ ನ್ ಚಕ್ಷತನ್ೃಾಪದ್ಶಾನ್ೀನ್॥1,109.42॥ 
ಸವಕಮಾ ಧ್ಮಾಾಜಿಾತಜಿೀವಿತಾನಾಂ ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ದಾರ್ೀಷ್ತ ಸದಾ ರತಾನಾಮ್| 

ಜಿತ್ೀನಿದರರ್ಾಣಾಮರ್ತರ್ಥಪರರ್ಾಣಾಂ ಗೃಹ್ೀಽಪ ರ್ೀಕ್ಷಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾನಾಮ್॥1,109.43॥ 
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ಮನ್ ೀಽನ್ತಕ ಲಾಃ ಪರಮದಾರ ಪವತಯಃ ಸವಲಙ್ಖೃತಾಃ| 

ವಸಃ ಪಾರಸಾದ್ಪೃಷ್ಠೀಷ್ತ ಸವಗಾಃ ಸಾಯಚತಾಭಕಮಾಣಃ॥1,109.44॥ 
ನ್ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ನಾಜಾವ್ೀನ್ ನ್ ಸವರ್ಾ| 

ನ್ ಶಸ್ರೀಣ ನ್ ಶಾಸ್ರೀಣ ಸವಾಥಾ ವಿಷ್ಮಾ ಸ್ತರಯಃ॥1,109.45॥ 
ಶನ್ೈವಿಾದಾಯ ಶನ್ೈಥಾಾಃ ಶನ್ೈಃ ಪವಾತಮಾರತಹ್ೀತ್| 

ಶನ್ೈಃ ಕ್ಾಮಂ ಚ ಧ್ಮಾಂ ಚ ಪಞ್ೈತಾನಿ ಶನ್ೈಃ ಶನ್ೈಃ॥1,109.46॥ 
ಶಾಶವತಂ ದ್ೀವಪೂಜಾದಿ ವಿಪರದಾನ್ಂ ಚ ಶಾಶವತಮ್| 

ಶಾಶವತಂ ಸಗತಣಾ ವಿದಾಯ ಸತಹೃನಿಮತರಂ ಚ ಶಾಶವತಮ್॥1,109.47॥ 
ಯೀ ಬಾಲಭಾವಾನ್ನ ಪಠನಿು ವಿದಾಯಂ ಯೀ ರ್ೌವನ್ಸಾಿ ಹಯಧ್ನಾತಮದಾರಾಃ| 

ತ್ೀ ಶ್್ ೀಚನಿೀರ್ಾ ಇಹ ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮನ್ತಷ್ಯರ ಪ್ೀಣ ಮೃಗಾಶಾರನಿು॥1,109.48॥ 
ಪಠನ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಚಿತುಂ ನ್ ಕತರ್ಾಾಚಾಾಸರಸ್ೀವಕಃ| 

ಸತದ್ ರಮಪ ವಿದಾಯಥ್ ೀಾ ವರಜ್ೀದ್ುರತಡವ್ೀಗವಾನ್॥1,109.49॥ 
ಯೀ ಬಾಲಭಾವ್ೀ ನ್ ಪಠನಿು ವಿದಾಯಂ ಕ್ಾಮಾತತರಾ ರ್ೌವನ್ನ್ಷ್ಟವಿತಾುಃ| 

ತ್ೀ ವೃದ್ಧಬಾವ್ೀ ಪರಿಭ ಯಮಾನಾಃ ಸನ್ದಹಯಮಾನಾಃ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ಯಥಾಬಜಮ್॥1,109.50॥ 
ತಕ್್ೀಾಽಪರರ್ತಷಾಠ ಶತರತಯೀ ವಿಭನಾನಃ ನಾಸಾವೃಷಯಾಸಯ ಮತಂ ನ್ ಭನ್ನಮ್| 

ಧ್ಮಾಸಯ ತತುಾಂ ನಿಹಿತಂ ಗತಹಾರ್ಾಂ ಮಹಾಜನ್ ೀ ಯೀನ್ ಗತಃ ಸ ಪನಾಿಃ॥1,109.51॥ 
ಆಕ್ಾರ್ೈರಿಙ ು್ತ್ೈಗಾತಾಯ ಚ್ೀಷ್ಟರ್ಾ ಭಾಷತ್ೀನ್ ಚ| 

ನ್ೀತರವಕರವಿಕ್ಾರಾಭಾಯಂ ಲಕ್ಷಯತ್ೀಽನ್ುಗಾತಂ ಮನ್ಃ॥1,109.52॥ 
ಅನ್ತಕುಮಪೂಯಹರ್ತ ಪಣಿಾತ್ ೀ ಜನ್ಃ ಪರ್ೀಙ ು್ತಜ್ಞಾನ್ಫಲಾ ಹಿ ಬತದ್ಧಯಃ| 

ಉದಿೀರಿತ್ ೀಥಾಃ ಪಶತನಾಪ ಗೃಹಯತ್ೀ ಹರ್ಾಶಾ ನಾಗಾಶಾ ವಹನಿು ದ್ಶ್ಾತಮ್॥1,109.53॥ 
ಅಥಾಾದ್ಭರಷ್ಟಸ್ತುೀಥಾರ್ಾತಾರಂ ತತ ಗಚ್ಾೀತ್ತಾಯದ್ಭರಷ್ ಟೀ ರೌರವಂ ವ್ೈ ವರಜ್ೀಚಾ| 

ಯೀಗಾದ್ಭರಷ್ಟಃ ಸತಯಘಘರ್ತಞ್ಾ ಗಚ್ಾೀದಾರಜಾಯದ್ಭರಷ್ ಟೀ ಮೃಗರ್ಾರ್ಾಂ ವರಜ್ೀಚಾ॥1,109.54॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ ಬೃಹದ್ೃ ನಿೀರ್ತಸಾರ್ೀ 

ನ್ವೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥109-[54]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-110॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಯೀಧ್ತರವಾಣಿ ಪರಿತಯಜಯ ಹಯಧ್ತವಾಣಿ ನಿಷ್ೀವತ್ೀ| 

ಧ್ತರವಾಣಿ ತಸಯ ನ್ಶಯನಿು ಹಯಧ್ತರವಂ ನ್ಷ್ಟಮೀವ ಚ॥1,110.1॥ 
ವಾಗಯನ್ರಹಿೀನ್ಸಯ ನ್ರಸಯ ವಿದಾಯ ಶಸರಂ ಯಥಾ ಕ್ಾಪುರತಷ್ಸಯ ಹಸ್ುೀ| 

ನ್ ತತಷಟಮತತಾಾದ್ಯತ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀ ಹಯನ್ಧಸಯ ದಾರಾ ಇವ ದ್ಶಾನಿೀರ್ಾಃ॥1,110.2॥ 
ಭ್ ೀಜ್ಯೀ ಭ್ ೀಜನ್ಶಕುಶಾ ರರ್ತಶಕುವಾರಸ್ತರಯಃ| 

ವಿಭವ್ೀ ದಾನ್ಶಕುಶಾ ನಾಲಾಸಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್॥1,110.3॥ 
ಅಗಿನಹ್ ೀತರಫಲಾ ವ್ೀದಾಃ ಶ್ೀಲವೃರ್ತುಫಲಂ ಶತಭಮ್| 

ರರ್ತಪುತರಫಲಾ ದಾರಾ ದ್ತುಭತಕುಫಲಂ ಧ್ನ್ಮ್॥1,110.4॥ 
ವರಯೀತತೆಲಜಾಂ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ವಿರ ಪಾಮಪ ಕನ್ಯಕ್ಾಮ್| 

ಸತರ ಪಾಂ ಸತನಿತಮಾ್ಞ್ಾ ನಾಕತಲ್ಲೀನಾಂ ಕದಾಚನ್॥1,110.5॥ 
ಅಥ್ೀಾನಾಪ ಹಿ ಕಂ ತ್ೀನ್ ಯಸಾಯನ್ಥ್ೀಾ ತತ ಸಙ್ಖುರ್ತಃ| 

ಕ್್ ೀ ಹಿ ನಾಮ ಶ್ಖಾಜಾತಂ ಪನ್ನಗಸಯ ಮಣಿಂ ಹರ್ೀತ್॥1,110.6॥ 
ಹವಿದ್ತಾಷ್ಟಕತಲದಾವಹಯಂ ಬಾಲಾದ್ಪ ಸತಭಾಷತಮ್| 

ಅಮೀಧ್ಾಯತಾೆಞ್ಾನ್ಂ ಗಾರಹಯಂ ಸ್ತರೀರತನಂ ದ್ತಷ್ತೆಲಾದ್ಪ॥1,110.7॥ 
ವಿಷಾದ್ಪಯಮೃತಂ ಗಾರಹಯಮಮೀಧ್ಾಯದ್ಪ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮ್| 

ನಿೀಚಾದ್ಪುಯತುಮಾಂ ವಿದಾಯಂ ಸ್ತರೀರತನಂ ದ್ತಷ್ತೆಲಾದ್ಪ॥1,110.8॥ 
ನ್ ರಾಜ್ಞಾ ಸಹ ಮಿತರತವಂ ನ್ ಸಪೀಾ ನಿವಿಾಷ್ಃ ಕರಚಿತ್| 

ನ್ ಕತಲಂ ನಿಮಾಲಂ ತತರ ಸ್ತರೀಜನ್ ೀ ಯತರ ಜಾಯತ್ೀ॥1,110.9॥ 
ಕತಲ್ೀ ನಿಯೀಜಯೀದ್ಭಕುಂ ಪುತರಂ ವಿದಾಯಸತ ಯೀಜಯೀತ್| 

ವಯಸನ್ೀ ಯೀಜಯೀಚಾತತರಮಿಷ್ಟಂ ಧ್ಮೀಾ ನಿಯೀಜ್ಯೀತ್॥1,110.10॥ 
ಸಾಿನ್ೀಷ್ವೀವ ಪರಯೀಕ್ಾುವಾಯ ಭೃತಾಯಶಾಾಭರಣಾನಿ ಚ| 

ನ್ ಹಿ ಚ ಡಾಮಣಿಃ ಪಾದ್ೀ ಶ್್ ೀಭತ್ೀ ವ್ೈ ಕದಾಚನ್॥1,110.11॥ 
ಚ ಡಾಮಣಿಃ ಸಮತದ್ ರೀಽಗಿನಘಾಣಾಟ ಚಾಖ್ಣಾಮಮ್ರಮ್| 

ಅಥವಾ ಪೃರ್ಥವಿೀಪಾಲ್ ೀ ಮ ಧಿನಾ ಪಾದ್ೀ ಪರಮಾದ್ತಃ॥1,110.12॥ 
ಕತಸತಮಸುಬಕಸ್ಯೀವ ದ್ವೀ ಗರ್ತೀ ತತ ಮನ್ಸ್ತವನ್ಃ| 

ಮ ಧಿನಾ ವಾ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಶ್ೀಷ್ಾತಃ ಪರ್ತತ್ ೀ ವನ್ೀ॥1,110.13॥ 
ಕನ್ಕಭ ಷ್ಣಸಙ್ಖುರಹಣ್ ೀಚಿತ್ ೀ ಯದಿ ಮಣಿಸರಪುಣಿ ಪರರ್ತಬಧ್ಯತ್ೀ| 

ನ್ ಚ ವಿರೌರ್ತ ನ್ ಚಾಪ ಸ ಶ್್ ೀಭತ್ೀ ಭವರ್ತ ಯೀಜಯಿತತವಾಚನಿೀಯತಾ॥1,110.14॥ 
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ವಾಜಿವಾರಣಲೌಹಾನಾಂ ಕ್ಾಷ್ಠಪಾಷಾಣವಾಸಸಾಮ್| 

ನಾರಿೀಪುರತಷ್ತ್ ೀರ್ಾನಾಮನ್ುರಂ ಮಹದ್ನ್ುರಮ್॥1,110.15॥ 
ಕದ್ರ್ಥಾತಸಾಯಪ ಹಿ ಧ್್ೈಯಾವೃತ್ುೀನ್ಾ ಶಕಯತ್ೀ ಸವಾಗತಣಪರಮಾಥಃ| 

ಅಧ್ಃ ಖ್ಲ್ೀನಾಪ ಕೃತಸಯ ವಹ್ನೀನಾಾಧ್ಃ ಶ್ಖಾ ರ್ಾರ್ತ ಕದಾಚಿದ್ೀವ॥1,110.16॥ 
ನ್ ಸದ್ಶವಃ ಕಶಾಘಾತಂ ಸ್ತಂಹ್ ೀ ನ್ ಗಜಗಜಿಾತಮ್| 

ವಿೀರ್ ೀ ವಾ ಪರನಿದಿಾಷ್ಟಂ ನ್ ಸಹ್ೀದಿಭೀಮನಿಃ ಸವನ್ಮ್॥1,110.17॥ 
ಯದಿ ವಿಭವವಿಹಿೀನ್ಃ ಪರಚತಯತ್ ೀ ವಾಶತ ದ್ೈವಾನ್ನ ತತ ಖ್ಲಜನ್ಸ್ೀವಾಂ ಕ್ಾಙ್ಖಷಯೀನ್ನೈವ 

ನಿೀಚಾಮ್| 
ನ್ ತೃಣಮದ್ನ್ಕ್ಾಯೀಾ ಸತಕ್ಷತಧ್ಾತ್ ೀಾಽರ್ತು ಸ್ತಂಹಃ ಪಬರ್ತ ರತಧಿರಮತಷ್ಣಂಪಾರಯಶಃ 

ಕತಞ್ಾರಾಣಾಮ್॥1,110.18॥ 
ಸಕೃದ್ತದಷ್ಟಞ್ಾ ಯೀ ಮಿತರಂ ಪುನ್ಃ ಸನಾಧತತಮಿಚಾರ್ತ| 

ಸ ಮೃತತಯಮೀವ ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದ್ುಭಾಮಶವತರಿೀ ಯಥಾ॥1,110.19॥ 
ಶತ್ ರೀರಪತಾಯನಿ ಪರಯಂವದಾನಿ ನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಿತವಾಯನಿ ಬತಧ್್ೈಮಾನ್ತಷ್ಯೈಃ| 

ತಾನ್ಯೀವ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ವಿಪತೆರಾಣಿ ವಿಷ್ಸಯ ಪಾತಾರಣಯಪ ದಾರತಣಾನಿ॥1,110.20॥ 
ಉಪಕ್ಾರಗೃಹಿೀತ್ೀನ್ ಶತತರಣಾ ಶತತರಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಪಾದ್ಲಗನಂ ಕರಸ್ಿೀನ್ ಕಣಟಕ್್ೀನ್ೈವ ಕಣಟಕಮ್॥1,110.21॥ 
ಅಪಕ್ಾರಪರಾನಿನತಯಂ ಚಿನ್ು ಯೀನ್ನ ಕದಾಚನ್| 

ಸವಯಮೀವ ಪರ್ತಷ್ಯನಿು ಕ ಲಜಾತಾ ಇವ ದ್ತರಮಾಃ॥1,110.22॥ 
ಅನ್ಥಾಾ ಹಯಥಾರ ಷಾಶಾ ಅಥಾಾಶಾಾನ್ಥಾರ ಪಣಃ| 

ಭವನಿು ತ್ೀ ವಿನಾಶಾಯ ದ್ೈವಾಯತುಸಯ ವ್ೈ ಸದಾ॥1,110.23॥ 
ಕ್ಾಯಾಕ್ಾಲ್ ೀಚಿತಾಪಾಪಾ ಮರ್ತಃ ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀ ಹಿ ವ್ೈ| 

ಸಾನ್ತಕ ಲ್ೀ ತತ ದ್ೈವ್ೀ ಶಂ ಪುಂಸಃ ಸವಾತರ ಜಾಯತ್ೀ॥1,110.24॥ 
ಧ್ನ್ಪರಯೀಗಕ್ಾಯೀಾಷ್ತಃ ತಥಾ ವಿದಾಯ ಗಮೀಷ್ತ ಚ| 

ಆಹಾರ್ೀ ವಯವಹಾರ್ೀ ಚ ತಯಕುಲಜಜಃ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್॥1,110.25॥ 
ಧ್ನಿನ್ಃ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ರಾಜಾ ನ್ದಿೀ ವ್ೈದ್ಯಸತು ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಪಞ್ಾ ಯತರ ನ್ ವಿದ್ಯನ್ುೀ ನ್ ಕತರ್ಾಾತುತರತರ ಸಂಸ್ತಿರ್ತಮ್॥1,110.26॥ 
ಲ್ ೀಕರ್ಾತಾರ ಭಯಂ ಲಜಾಜ ದಾಕ್ಷಿಣಯಂ ದಾನ್ಶ್ೀಲತಾ| 

ಪಞ್ಾ ಯತರ ನ್ ವಿದ್ಯನ್ುೀ ನ್ ತತರ ದಿವಸಂ ವಸ್ೀತ್॥1,110.27॥ 
ಕ್ಾಲವಿಚ್ ಾೀರ್ತರಯೀ ರಾಜಾ ನ್ದಿೀ ಸಾಧ್ತಶಾ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಏತ್ೀ ಯತರ ನ್ ವಿದ್ಯನ್ುೀ ತತರ ವಾಸಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,110.28॥ 
ನ್ೈಕತರ ಪರಿನಿಷಾಠಸ್ತು ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಕಲ ಶೌನ್ಕ| 

ಸವಾಃ ಸವಾಂ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಸವಾಜ್ಞ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಕತತರಚಿತ್॥1,110.29॥ 
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ನ್ ಸವಾವಿತೆಶ್ಾದಿಹಾಸ್ತು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾತಯನ್ುಮ ಖ್ ೀಾ ಭತವಿ ಚಾಪ ಕಶ್ಾತ್| 

ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ನಿೀಚ್ ೀತುಮಮಧ್ಯಮೀನ್ ಯೀಽಯಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸ ತ್ೀನ್ ವಿದಾವನ್॥1,110.30॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬೃಹದ್ೃ 

ನಿೀರ್ತಸಾರ್ೀ ದ್ಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥110-30]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-111॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪಾರ್ಥಾವಸಯ ತತ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭೃತಾಯನಾಞ್ೈವ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಸವಾಾಣಿ ಹಿ ಮಹಿೀಪಾಲಃ ಸಮಯಙ ನ್ತಯಂ ಪರಿೀಕ್ಷಯೀತ್॥1,111.1॥ 
ರಾಜಯಂ ಪಾಲಯತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸತಯಧ್ಮಾಪರಾಯಣಃ| 

ನಿಜಿಾತಯ ಪರಸ್ೈನಾಯನಿ ಕ್ಷಿತಂ ಧ್ಮೀಾಣ ಪಾಲಯೀತ್॥1,111.2॥ 
ಪುಷಾಾತತಾಷ್ಾಂ ವಿಚಿನಿವೀತ ಮ ಲಚ್ಾೀದ್ಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಮಾಲಾಕ್ಾರ ಇವಾರಣ್ಯೀ ನ್ ಯಥಾಙ್ಕುರಕ್ಾರಕಃ॥1,111.3॥ 
ದ್ ೀಗಾಧರಃ ಕ್ಷಿೀರಭತಞ್ಜಜನಾ ವಿಕೃತಂ ತನ್ನ ಭತಞ್ಜತ್ೀ| 

ಪರರಾಷ್ಾಂ ಮಹಿೀಪಾಲ್ೈಭ್ ೀಾಕುವಯಂ ನ್ ಚ ದ್ ಷ್ಯೀತ್॥1,111.4॥ 
ನ್ ೀಧ್ಶ್ಾನಾದಯತತು ಯೀ ಧ್್ೀನಾವಃ ಕ್ಷಾರಾಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಪಯಃ| 

ಏವಂ ರಾಷ್ಾಂ ಪರಯೀಗ್ೀಣ ಪೀಡಯಮಾನ್ಂ ನ್ ವಧ್ಾತ್ೀ॥1,111.5॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಪೃರ್ಥವಿೀಮನ್ತಪಾಲಯೀನ್| 

ಪಾಲಕಸಯ ಭವ್ೀದ್ ಭಮಿಃ ಕೀರ್ತಾರಾಯತಯಾಶ್್ ೀ ಬಲಮ್॥1,111.6॥ 
ಆಭಯಚಯಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣಹಿತ್ೀ ರತಃ| 

ಪರಜಾಃ ಪಾಲಯಿತತಂ ಶಕುಃ ಪಾರ್ಥಾವೀ ವಿಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ॥1,111.7॥ 
ಐಶವಯಾಮಧ್ತರವಂ ಪಾರಪಯ ರಾಜಾ ಧ್ಮೀಾ ಮರ್ತಞ್ಾರ್ೀತ್| 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ವಿಭವೀ ನ್ಶ್ಯೀನಾನತಾಮಯತುಂ ಧ್ನಾದಿಕಮ್॥1,111.8॥ 
ಸತಯಂ ಮನ್ ೀರಮಾಃ ಕ್ಾಮಾಃ ಸತಯಂ ರಮಾಯ ವಿಭ ತಯಃ| 

ಕನ್ತು ವ್ೈ ವನಿತಾಪಾಙ್ಖುಭಙ ು್ಲ್ ೀಲಂ ಹಿ ಜಿೀವಿತಮ್॥1,111.9॥ 
ವಾಯಘರೀವ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಜರಾ ಪರಿತಜಾಯನಿುೀ ರ್ ೀಗಾಶಾ ಶತರವ ಇವ ಪರಭವನಿು ಗಾತ್ರೀ| 

ಆಯತಃ ಪರಿಸರವರ್ತ ಭನ್ನಘಟಾದಿವಾರ್ಭೀ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚಾತಮಹಿತಮಾಚರರ್ತೀಹ 

ಕಶ್ಾತ್॥1,111.10॥ 
ನಿಃಶಙ್ಖೆಂ ಕಂ ಮನ್ತಷಾಯಃ ಕತರತತ ಪರಹಿತಂ ಯತಕುಮಗ್ರೀ ಹಿತಂ  
ಯನ್ ೋದ್ಧ್ವಂಕ್ಾಮಿನಿೀಭಮಾದ್ನ್ಶರಹತಾ ಮನ್ದಮನಾದರ್ತದ್ೃಷಾಟಯ| 

ಮಾ ಪಾಪಂ ಸಙ್ಖತೆರತಧ್ವಂ ದಿವಜಹರಿಪರಮಾಃ ಸಮಭಜಧ್ವಂ ಸದ್ೈವ  

ಆಯತನಿಾಃಶ್ೀಷ್ಮೀರ್ತ ಸ್ಲರ್ತ ಜಲಘಟೀಭ ತಮೃತತಯಚಾಲ್ೀನ್॥1,111.11॥ 
ಮಾತೃವತಾರದಾರ್ೀಷ್ತ ಪರದ್ರವ್ಯೀಷ್ತ ಲ್ ೀಷ್ಟವತ್| 

ಆತಮವತ್ವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಯಃ ಪಶಯರ್ತ ಸ ಪಣಿಾತಃ॥1,111.12॥ 
ಏತದ್ಥಾಂ ಹಿ ವಿಪ್ರೀನಾದರ ರಾಜಯಮಿಚಾನಿು ಭ ಭೃತಃ| 

ಯದ್ೀಷಾಂ ಸವಾಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ವಚ್ ೀ ನ್ ಪರರ್ತಹನ್ಯತ್ೀ॥1,111.13॥ 
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ಏತದ್ಥಾಂ ಹಿ ಕತವಾನಿು ರಾಜಾನ್ ೀ ಧ್ನ್ಸಞ್ಾಯಮ್| 

ರಕ್ಷಯಿತಾವ ತತ ಚಾತಾಮನ್ಂ ಯದ್ಧನ್ಂ ತದಿದಾಜಾತಯೀ॥1,111.14॥ 
ಓಙ್ಕೆರಶಬ್ ದೀ ವಿಪಾರಣಾಂ ಯೀನ್ ರಾಷ್ಾಂ ಪರವಧ್ಾತ್ೀ| 

ಸ ರಾಜಾ ವಧ್ಾತ್ೀ ಯೀಗಾದಾವಯಧಿಭಶಾ ನ್ ಬಧ್ಯತ್ೀ॥1,111.15॥ 
ಅಸಮಥಾಾಶಾ ಕತವಾನಿು ಮತನ್ಯೀ ದ್ರವಯಸಞ್ಾಯಮ್| 

ಕಂ ಪುನ್ಸತು ಮಹಿೀಪಾಲಃ ಪುತರವತಾಾಲಯನ್ರಜಾಃ॥1,111.16॥ 
ಯಸಾಯಥಾಾಸುಸಯ ಮಿತಾರಣಿ ಯಸಾಯಥಾಾಸುಸಯ ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಯಸಾಯಥಾಾಃ ಸ ಮತಮಾಂಲಾಿಕ್್ೀ ಯಸಾಯಥಾಾಃ ಸ ಚ ಪಣಿಾತಃ॥1,111.17॥ 
ತಯಜನಿು ಮಿತಾರಣಿ ಧ್ನ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ಂ ಪುತಾರಶಾ ದಾರಾಶಾ ಸತಹೃಜಜನಾಶಾ| 

ತ್ೀ ಚಾಥಾವನ್ುಂ ಪುನ್ರಾಶರಯನಿು ಹಯಥ್ ೀಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪುರತಷ್ಸಯ ಬನ್ತಧಃ॥1,111.18॥ 
ಅನಾಧ ಹಿ ರಾಜಾ ಭವರ್ತ ಯಸತು ಸಾಸರವಿವಜಿಾತಃ| 

ಅನ್ಧಃ ಪಶಯರ್ತ ಚಾರ್ೀಣ ಶಾಸರಹಿೀನ್ ೀ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥1,111.19॥ 
ಯಸಯ ಪುತಾರಶಾ ಭೃತಾಯಶಾ ಮನಿರಣಶಾ ಪುರ್ ೀಹಿತಾಃ| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಪರಸತಪಾುನಿ ತಸಯ ರಾಜಯಂ ಚಿರಂ ನ್ ಹಿ॥1,111.20॥ 
ಯೀನಾಜಿಾತಾಸರಯೀಽಪಯೀಽಪ್ಯೀತ್ೀ ಪುತಾರ ಭೃತಾಯಶಾ ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಜಿತಾ ತ್ೀನ್ ಸಮಂ ಭ ಪ್ೈಶಾತತರಬಧವಾಸತನ್ಧರಾ॥1,111.21॥ 
ಲಙ್ಖ್ಯೀಚಾಾಸರಯತಕ್ಾುನಿ ಹ್ೀತತಯತಕ್ಾುನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಸಹಿ ನ್ಶಯರ್ತ ವ್ೈ ರಾಜಾ ಇಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ ಚ॥1,111.22॥ 
ಮನ್ಸಾುಪಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಆಪದ್ಂ ಪಾರಪಯ ಪಾರ್ಥಾವಃ| 

ಸಮಬತದಿಧಃ ಪರಸನಾನತಾಮ ಪರಸನಾನತಾಮ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ೀ ಸರ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,111.23॥ 
ಧಿೀರಾಃ ಕಷ್ಟಮನ್ತಪಾರಪಯ ನ್ ಭವನಿು ವಿಷಾದಿನ್ಃ| 

ಪರವಿಶಯ ವದ್ನ್ಂ ರಾಹ್ ೀಃ ಕಂ ನ್ ೀದ್ರ್ತ ಪುನ್ಃ ಶಶ್ೀ॥1,111.24॥ 
ಧಿಗಿಧಕ್ಷರಿೀರಸತಖ್ಲಾಲ್ಲತಮಾನ್ವ್ೀಷ್ತ ಮಾ ಖ್ೀದ್ಯೀದ್ಧನ್ಕೃಶಂ ಹಿ ಶರಿೀರಮೀವ| 

ಸದಾದರಕ್ಾ ಹಯಧ್ನ್ಪಾಣತಾಸತತಾಃ ಶತರತಾ ಹಿ ದ್ತಃಖ್ಂ ವಿಹಾಯ ಪುನ್ರ್ೀವ ಸತಖ್ಂ ಪರಪನಾನಃ॥1,111.25॥ 
ಗನ್ಧವಾವಿದಾಯಮಾಲ್ ೀಕಯ ವಾದ್ಯಂ ಚ ಗಣಿಕ್ಾಗಣಾನ್| 

ಧ್ನ್ತವ್ೀಾದಾಥಾಶಾಸಾರಣಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರಕ್ಷ್ೀಚಾ ಭ ಪರ್ತಃ॥1,111.26॥ 
ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ ವಿನಾ ಭೃತ್ಯೀ ಯಸತು ಕತಪಯರ್ತ ಪಾರ್ಥಾವಃ| 

ಸ ಗೃಹಾಣರ್ತ ವಿಷ್ ೀನಾಮದ್ಂ ಕೃಷ್ಣಸಪಾವಿಸಜಿಾತಮ್॥1,111.27॥ 
ಚಾಪಲಾದಾವರಯೀದ್ದೃಷಟಂ ಮಿಥಾಯವಾಕಯಞ್ಾ ವಾರಯೀತ್| 

ಮಾನ್ವ್ೀ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀ ಚ್ೈವ ಭೃತಯವಗ್ೀಾ ಸದ್ೈವ ಹಿ॥1,111.28॥ 
ಲ್ಲೀಲಾಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯೀ ರಾಜಾ ಭೃತಯಸವಜನ್ಗವಿಾತಃ| 

ಶಾಸನ್ೀ ಸವಾದಾ ಕ್ಷಿಪರಂ ರಿಪುಭಃ ಪರಿಭ ಯತ್ೀ॥1,111.29॥ 
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ಹತಙ್ಕೆರ್ೀ ಭೃಕತಟೀಂ ನ್ೈವ ಸದಾ ಕತವಿೀಾತ ಪಾರ್ಥಾವಃ| 
ವಿನಾ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಯೀ ಭೃತಾಯನಾರಜಾಧ್ಮಣ ಶಾಸ್ತು ಚ| 

ಲ್ಲೀಲಾಸತಖಾನಿ ಭ್ ೀಗಾಯನಿ ತಯಜ್ೀದಿಹ ಮಹಿೀಪರ್ತಃ॥1,111.30॥ 

ಸತಖ್ಪರವೃತ್ೈಃ ಸಾಧ್ಯನ್ೈ ಶತರವೀ ವಿಗರಹ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೈಃ॥1,111.31॥ 
ಉದ್ ಯೀಗಃ ಸಾಹಸನ್ಧೈಯಾಂ ಬತದಿಧಃ ಶಕುಃ ಪರಾಕರಮಃ| 

ಷ್ಡಿವಧ್್ ೀ ಯಸಯ ಉತಾ್ಹಸುಸಯ ದ್ೀವೀಽಪ ಶಙ್ಖೆತ್ೀ॥1,111.32॥ 
ಉದ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ಕೃತ್ೀ ಕ್ಾಯೀಾ ಸ್ತದ್ಧಯಾಸಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ದ್ೈವಂ ತಸಯ ಪರಮಾಣಂ ಹಿ ಕತಾವಯಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಸದಾ॥1,111.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬೃಹದ್ೃ 

ನಿೀರ್ತಸಾರ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥111-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-112॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಭೃತಾಯ ಬಹತವಿಧ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್ಯಮಾಃ| 

ನಿಯೀಕುವಾಯ ಯಥಾಹ್ೀಾಷ್ತ ರ್ತರವಿಧ್್ೀಷ್ವೀವ ಕಮಾಸತ॥1,112.1॥ 
ಭೃತ್ಯೀ ಪರಿಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಯಸಯಯಸಯ ಹಿ ಯೀ ಗತಣಃ| 

ತಮಿಮಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯೀ ಯಥಾಕರ್ಥತಂ ಕಲ॥1,112.2॥ 
ಯಥಾ ಚತತಭಾಃ ಕನ್ಕಂ ಪರಿೀಕ್ಷಯತ್ೀ ನಿಘಷ್ಾಣಚ್ಾೀದ್ನ್ತಾಪತಾಡನ್ೈಃ| 

ತಥಾ ಚತತಭಾಭೃಾತಕಂ ಪರಿೀಕ್ಷಯೀದ್ವತ್ೀನ್ ಶ್ೀಲ್ೀನ್ ಕಲ್ೀನ್ ಕಮಾಣಾ॥1,112.3॥ 
ಕತಲಶ್ೀಲಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಃ ಸತಯಧ್ಮಾಪರಾಯಣಃ| 

ರ ಪವಾನ್ತ್ಪರಸನ್ನಶಾ ಕ್್ ೀಶಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,112.4॥ 
ಮ ಲಯರ ಪಪರಿೀಕ್ಷಾಕೃದ್ಭವ್ೀ ದ್ರತನಪರಿೀಕ್ಷಕಃ| 

ಬಲಾಬಲಪರಿಜ್ಞಾತಾ ಸ್ೀನಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,112.5॥ 
ಇಙ ು್ತಾಕ್ಾರತತುಾಜ್ಞ್ ೀ ಬಲವಾನಿರಯದ್ಶಾನ್ಃ| 

ಅಪರಮಾದಿೀ ಪರಮಾರ್ಥೀ ಚ ಪರರ್ತೀಹಾರಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,112.6॥ 
ಮೀಧ್ಾವಿೀ ವಾಕಾಟ್ತಃ ಪಾರಜ್ಞಃ ಸತಯವಾದಿೀ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಸವಾಶಾಸರಸಮಾಲ್ ೀಕೀ ಹ್ಯೀಷ್ ಸಾಧ್ತಃ ಸ ಲ್ೀಖ್ಕಃ॥1,112.7॥ 
ಬತದಿಧಮಾನ್ಮರ್ತಮಾಂಶ್ೈವ ಪರಚಿತ್ ುೀಪಲಕ್ಷಕಃ| 

ಕ ರರ್ ೀ ಯಥ್ ೀಕುವಾದಿೀ ಚ ಏಷ್ ದ್ ತ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,112.8॥ 
ಸಮಸುಸೃರ್ತಶಾಸರಜ್ಞಃ ಪಣಿಾತ್ ೀಽಥ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಶೌಯಾವಿೀಯಾಗತಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ಧ್ಮಾಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,112.9॥ 
ಪತೃಪ್ೈತಾಮಹ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಃ ಶಾಸರಜ್ಞಃ ಸತಯವಾಚಕಃ| 

ಶತಚಿಶಾ ಕಠಿನ್ಶ್ೈವ ಸ ಪಕ್ಾರಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,112.10॥ 
ಆಯತವ್ೀಾದ್ಕೃತಾಭಾಯಸಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪರಯದ್ಶಾನ್ಃ| 

ಆಯತಃ ಶ್ೀಲಗತಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ವ್ೈದ್ಯ ಏವ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,112.11॥ 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಙ್ಖುತತುಾಜ್ಞ್ ೀ ಜಪಹಮಪರಾಯಣಃ| 

ಆಶ್ೀವಾಾದ್ಪರ್ ೀ ನಿತಯಮೀಷ್ ರಾಜಪುರ್ ೀಹಿತ॥1,112.12॥ 
ಲ್ೀಖ್ಕಃ ಪಾಠಕಶ್ೈವ ಗಣಕಃ ಪರರ್ತರ್ ೀಧ್ಕಃ| 

ಆಲಸಯಯತಕುಶ್ೈದಾರಜಾ ಕಮಾ ಸಂವಜಾಯೀತ್ದಾ॥1,112.13॥ 
ದಿವಜಿಹವಮತದ್ವೀಗಕರಂ ಕ ರರಮೀಕ್ಾನ್ುದಾರತಣಮ್| 

ಖ್ಲಸಾಯಹ್ೀಶಾ ವದ್ನ್ಮಪಕ್ಾರಾಯ ಕ್್ೀವಲಮ್॥1,112.14॥ 
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ದ್ತಜಾನ್ಃ ಪರಿಹತಾವಯೀ ವಿದ್ಯರ್ಾಲಙ್ಖೃತ್ ೀಽಪಸನ್| 

ಮಣಿನಾ ಭ ಷತಃ ಸಪಾಃ ಕಮಸೌ ನ್ ಭಯಙ್ಖೆರಃ॥1,112.15॥ 
ಅಕ್ಾರಣವಿಷ್ೃತಕ್್ ೀಪಧ್ಾರಿಣಃ ಖ್ಲಾದ್ಭಯಂ ಕಸಯ ನ್ ನಾಮ ಜಾಯತ್ೀ| 

ವಿಷ್ಂ ಮಹಾಹ್ೀವಿಾಷ್ಮಸಯ ದ್ತವಾಚಃ ಸದ್ತಃಸಹಂ ಸನಿನಪತ್ೀತ್ದಾ ಮತಖ್ೀ॥1,112.16॥ 
ತತಲಾಯಥಾಂ ತತಲಯಸಾಮಥಯಾಂ ಮಮಾಜ್ಞಂ ವಯವಸಾಯಿನ್ಮ್| 

ಅಧ್ಾರಾಜಯಹರಂ ಭೃತಯಂ ಯೀ ಹನಾಯತ್ ನ್ ಹನ್ಯತ್ೀ॥1,112.17॥ 
ಶ್ರತವಯತಕ್ಾು ಮೃದ್ತಮನ್ದವಾಕ್ಾಯ ಜಿತ್ೀನಿದರರ್ಾಃ ಸತಯಪರಾಕರಮಾಶಾ| 

ಪಾರಗ್ೀವ ಪಶಾಾದಿವಪರಿೀ ತರತಪಾ ಯೀ ತ್ೀ ತತ ಭೃತಾಯ ನ್ ಹಿತಾ ಭವನಿು॥1,112.18॥ 
ನಿರಾಲಸಾಯಃ ಸತಸನ್ತುಷಾಟಃ ಪರರ್ತಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಃ| 

ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಸಮಾ ಧಿೀರಾ ಭೃತಾಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ತಲಾಭಾಃ॥1,112.19॥ 
ಕ್ಷಾನಿುಸುಯವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಕ ರರಬತದಿಧಶಾ ನಿನ್ದಕಃ| 

ದಾಮಿಭಕಃ ಕಪಟೀ ಚ್ೈವ ಶಠಶಾ ಸಾೃಹರ್ಾನಿವತಃ| 

ಅಶಕ್್ ುೀ ಭಯಭೀತಶಾ ರಾಜ್ಞಾ ತಯಕುವಯ ಏವ ಸಃ॥1,112.20॥ 
ಸತಸನಾಧನಾನಿ ಚಾಸಾರಣಿ ಶಸಾರಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ| 

ದ್ತಗ್ೀಾ ಪರವ್ೀಶ್ತವಾಯನಿ ತತಃ ಶತತರಂ ನಿಪಾತಯೀತ್॥1,112.21॥ 
ಷ್ಣಾಮಸಮಥ ವಷ್ಾಂ ವಾ ಸನಿಧಂ ಕತರ್ಾಾನ್ನರಾಧಿಪಃ| 

ಪಶಯನ್್ಞ ಾ್ತಮಾತಾಮನ್ಂ ಪುನ್ಃ ಶತತರಂ ನಿಪಾತಯೀತ್॥1,112.22॥ 
ಮ ಖಾಾನಿನಯೀಜಯೀದ್ಯಸತು ತರಯೀಽಪ್ಯೀತ್ೀ ಮಹಿೀಪತ್ೀಃ| 

ಅಯಶಶಾಾಥಾನಾಶಶಾ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಪಾತನ್ಮ್॥1,112.23॥ 
ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತತೆರತತ್ೀ ಕಮಾ ಶತಭಂ ವಾ ರ್ಾದಿ ವಾಶತಭಮ್| 

ತ್ೀನ್ ಸಮ ವಧ್ಾತ್ೀ ರಾಜಾ ಸ ಕ್ಷ್ತ್ ೀ ಭೃತಯಕ್ಾಯಾತಃ॥1,112.24॥ 
ತಸಾಮದ್ ಭಮಿೀಶವರಃ ಪಾರಜ್ಞಂ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಾಥಾಸಾಧ್ನ್ೀ| 

ನಿಯೀಜ ಯೀದಿಧಸತತಂ ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣಹಿತಾಯ ವ್ೈ॥1,112.25॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಬೃಹಸಾತತಯಕು ನಿೀರ್ತಪಾುರ್ೀ ದಾವದ್ಶ್್ ೀತುರಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥112-[25]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-113॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಗತಣವನ್ುಂ ನಿಯತಞ ಜ್ೀತ ಗತಣಹಿೀನ್ಂ ವಿವಜಾಯೀತ್| 

ಪಣಿಾತಸಯ ಗತಣಾಃ ಸವ್ೀಾ ಮ ವ್ೀಾ ದ್ ೀಷಾಶಾ ಕ್್ೀವಲಾಃ॥1,113.1॥ 
ಸದಿಭರಾಸ್ತೀತ ಸತತಂ ಸದಿಭಃ ಕತವಿೀಾತ ಸಙ್ಖುರ್ತಮ್| 

ಸದಿಭವಿಾವಾದ್ಂ ಮೈರ್ತರೀಞ್ಾ ನಾಸದಿಭಃ ಕಞ ಾ್ದಾಚರ್ೀತ್॥1,113.2॥ 
ಪಣಿಾತ್ೈಶಾ ವಿನಾಾತ್ೈಶಾ ಧ್ಮಾಶ್ೈಃ ಸತಯವಾದಿಭಃ| 

ಬನ್ ಧಾಥೀಽಪ ರ್ತಷ್ಠೀಚಾ ನ್ ತತ ರಾಜ್ಯೀ ಖ್ಲ್ೈಃ ಸಹ॥1,113.3॥ 
ಸಾವಶ್ೀಷಾಣಿ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಕತವತರಥ್ೀಾ ಯತಜಯತ್ೀ| 

ತಸಾಮತ್ವಾಾಣಿ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಸಾವಶ್ೀಷಾಣಿ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,113.4॥ 
ಮಧ್ತಹ್ೀವ ದ್ತಹ್ೀತಾ್ರಂ ಕತಸತಮಞ್ಾ ನ್ ಘಾತಯೀತ್| 

ವತಾ್ಪ್ೀಕ್ಷಿೀ ದ್ತಹ್ೀರ್ತಷೀರಂ ಭ ಮಿಂ ಗಾಞ್ೈವ ಪಾರ್ಥಾಪಃ॥1,113.5॥ 
ಯಥಾಕರಮೀಣ ಪುಷ್ಾೀಭಯಶ್ಾನ್ತತ್ೀ ಮಧ್ತ ಷ್ಟ್ಾದ್ಃ| 

ತಥಾ ವಿತುಮತ ಪಾದಾಯ ರಾಜಾ ಕತವಿೀಾತ ಸಞ್ಾಯಮ್॥1,113.6॥ 
ವಲ್ಲೋಕಂ ಮಧ್ತಜಾಲಞ್ಾ ಶತಕಿಣ್ಷೀ ತತ ಚನ್ದರಮಾಃ| 

ರಾಜದ್ರವಯಞ್ಾ ಭ್ೈಕ್ಷಯಞ್ಾ ಸ್ ುೀಕಂಸ್ ುೀಕಂ ಪರವಧ್ಾತ್ೀ॥1,113.7॥ 
ಅಜಿಾತಸಯ ಕ್ಷಯಂ ದ್ೃಷಾಟ ಸಮರದ್ತುಸಯ ಸಞ್ಾಯಮ್| 

ಅವನ್ಧಯಂ ದಿವಸಂ ಕತರ್ಾಾದಾದನ್ಧ್ಯಯನ್ಕಮಾಸತ॥1,113.8॥ 
ವನ್ೀಽಪ ದ್ ೀಷಾಃ ಪರಭವನಿು ರಾಗಿಣಾಂ ಗೃಹ್ೀಽಪ ಪಞ ಾ್ೀನಿದರಯನಿಗರಹಸುಪಃ| 

ಅಕತರ್ತ್ತ್ೀ ಕಮಾಣಿ ಯಃ ಪರವತಾತ್ೀ ನಿವೃತುರಾಗಸಯ ಗೃಹಂ ತಪೀವನ್ಮ್॥1,113.9॥ 
ಸತ್ಯೀನ್ ರಕ್ಷಯತ್ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ವಿದಾಯ ಯೀಗ್ೀನ್ ರಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ಮೃಜರ್ಾ ರಕ್ಷಯತ್ೀ ಪಾತರಂ ಕತಲಂ ಶಲ್ಲನ್ ರಕ್ಷಯತ್ೀ॥1,113.10॥ 
ವರಂ ವಿನಾಧಯಟ್ವಾಯಂ ನಿವಸನ್ಮಭತಕುಸಯ ಮರಣಂ ವರಂ  
ಸಪಾಾಕೀಣ್ೀಾ ಶಯನ್ಮಥ ಕ ಪ್ೀ ನಿಪತನ್ಮ್| 

ವರಂ ಭಾರನಾುವತ್ೀಾ ಸಭಯಜಲಮಧ್್ಯೀ ಪರವಿಶನ್ಂ ನ್ ತತ ಸ್ತವೀಯೀ  

ಪಕ್ಷ್ೀಹಿ ಧ್ನ್ಮಣತ ದ್ೀಹಿೀರ್ತ ಕಥನ್ಮ್॥1,113.11॥ 
ಭಾಗಯಕ್ಷಯೀಷ್ತ ಕ್ಷಿೀಯನ್ುೀ ನ್ ೀಪಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಸಮಾದ್ಃ| 

ಪೂವಾಾಜಿಾತ್ೀ ಹಿ ಸತಕೃತ್ೀ ನ್ ನ್ಶಯನಿು ಕದಾಚನ್॥1,113.12॥ 
ವಿಪಾರಣಾಂ ಭ ಷ್ಣಂ ವಿದಾಯ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಭ ಷ್ಣಂ ನ್ೃಪಃ| 

ನ್ಭಸ್ ೀ ಭ ಷ್ಣಂ ಚನ್ದರಃ ಶ್ೀಲಂ ಸವಾಸಯ ಭ ಷ್ಣಮ್॥1,113.13॥ 
ಏತ್ೀ ತ್ೀ ಚನ್ದರತತಲಾಯಃ ಕ್ಷಿರ್ತಪರ್ತತನ್ರ್ಾ ಭೀಮಸ್ೀನಾಜತಾನಾದಾಯಃ  
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ಶತರಾಃಸತಯಪರರ್ತಜ್ಞಾ ದಿನ್ಕರವಪುಷ್ಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀನ್ ೀಪಗ ಢಾಃ| 
ತ್ೀ ವ್ೈ ದ್ತಷ್ಟಗರಹಸಾಿಃ ಕೃಪಣವಶಗತಾ ಭ್ೈಕ್ಷಯಚರ್ಾಾಂ ಪರರ್ಾತಾಃ  

ಕ್್ ೀವಾ ಕಸ್ತಮನ್್ಮಥ್ ೀಾ ಭವರ್ತ ವಿಧಿವಶಾದಾಭರಮಯೀತೆಮಾರ್ೀಖಾ॥1,113.14॥ 
ಬರಹಾಮ ಯೀನ್ ಕತಲಾಲವನಿನಯಮಿತ್ ೀ ಬರಹಾಮಣಾಭಾಣ್ ಾೀದ್ರ್ೀ  
ವಿಷ್ತಣಯೀಾನ್ದ್ಶಾವತಾರಗಹನ್ೀ ಕ್ಷಿಪುೀ ಮಹಾಸಙ್ಖೆಟ್ೀ| 

ರತದ್ ರೀಯೀನ್ ಕಪಾಲಪಾಣಿಪುಟ್ಕ್್ೀ ಭಕ್ಷಾಟ್ನ್ಂ ಕ್ಾರಿತಃ  

ಸ ಯೀಾ ಭಾರಮಯರ್ತ ನಿತಯಮೀವ ಗಗನ್ೀ ತರಮೈ ನ್ಮಃ ಕಣಾಣ್ೀ॥1,113.15॥ 
ದಾತಾ ಬಲ್ಲರ್ಾಾಚಕಕ್್ ೀ ಮತರಾರಿದಾಾನ್ಂ ಮಹಿೀ ವಿಪರಮತಖ್ಸಯ ಮಧ್್ಯೀ| 

ದ್ತಾುಾ ಫಲಂ ಬನ್ಧನ್ಮೀವ ಲಬಧಂ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ ದ್ೈವ ಯಥ್ೀಷ್ಟಕ್ಾರಿಣ್ೀ॥1,113.16॥ 
ಮಾತಾ ಯದಿ ಭವ್ೀಲಿಕ್ಷಿ್ೀಃ ಪತಾ ಸಾಕ್ಷಾಜಜನಾದ್ಾನ್ಃ| 

ಕತಬತದೌಧ ಪರರ್ತಪರ್ತುಶ್ೈತುಸ್ತಮನ್ದಣಾಃ ಪತ್ೀತ್ದಾ॥1,113.17॥ 
ಯೀನ್ಯೀನ್ ಯಥಾ ಯದ್ವತತಾರಾ ಕಮಾ ಸತನಿಶ್ಾತಮ್| 

ತತುದ್ೀವಾನ್ುರಾ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸವಯಮಾಹಿತಮಾತಮನಾ॥1,113.18॥ 
ಆತಮನಾ ವಿಹಿತಂ ದ್ತಃಖ್ಮಾತಮನಾ ವಿಹಿತಂ ಸಖ್ಮ್| 

ಗಭಾಶರ್ಾಯಮತಪಾದಾಯ ಭತಙ್ೆ ತೀ ವ್ೈ ಪೌವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥1,113.19॥ 
ನ್ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ನ್ ಸಮತದ್ರಮಧ್್ಯೀ ನ್ ಪವಾತಾನಾಂ ವಿವರಪರವ್ೀಶ್ೀ| 

ನ್ ಮಾತೃಮ ಧಿನಾ ಪರಧ್ೃತಸುಥಾಙ್ೆ ೀ ತಯಕತುಂ ಕ್ಷಮಃ ಕಮಾ ಕೃತಂ ನ್ರ್ ೀ ಹಿ॥1,113.20॥ 
ದ್ತಗಸ್ತರಕ ಟ್ಃ ಪರಿಖಾ ಸಮತದ್ ರೀ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಯೀಧ್ಾಃ ಪರಮಾ ಚ ವೃರ್ತುಃ| 

ಶಾಸರಞ್ಾ ವ್ೈ ತ ಶನ್ಸಾ ಪರದಿಷ್ಟಂ ಸ ರಾವಣಃ ಕ್ಾಲವಶಾದಿವನ್ಷ್ಟಃ॥1,113.21॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ವಯಸ್ತ ಯತಾೆಲ್ೀ ಯದಿದವಾ ಯಚಾ ವಾ ನಿಶ್| 

ಯನ್ತಮಹ ತ್ೀಾ ಕ್ಷಣ್ೀ ವಾಪ ತತುಥಾ ನ್ ತದ್ನ್ಯಥಾ॥1,113.22॥ 
ಗಚಾನಿು ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ವಾ ಪರವಿಶನಿು ಮಹಿೀತಲ್ೀ| 

ಧ್ಾರಯನಿು ದಿಶಃ ಸವಾಾ ನಾದ್ತುಮತಪಲಭಯತ್ೀ॥1,113.23॥ 
ಪುರಾಧಿೀತಾ ಚ ರ್ಾ ವಿದಾಯ ಪುರಾ ದ್ತುಞ್ಾ ಯದ್ಧನ್ಮ್| 

ಪುರಾ ಕೃತಾನಿ ಕಮಾಾಣಿ ಹಯಗ್ರೀ ಧ್ಾವನಿು ಧ್ಾವತಃ॥1,113.24॥ 
ಕಮಾಾಣಯತರ ಪರಧ್ಾನಾನಿ ಸಮಯಗೃಕ್ಷ್ೀ ಶತಭಗರಹ್ೀ| 

ವಸ್ತಷ್ಠಕೃತಲಗಾನಪ ಜಾನ್ಕೀ ದ್ತಃಖ್ಭಾಜನ್ಮ್॥1,113.25॥ 
ಸ ಿಲಜಙ್್ ್ೀ ಯದಾ ರಾಮಃ ಶಬದಗಾಮಿೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಣಃ| 

ಘನ್ಕ್್ೀಶ್ೀ ಯದಾ ಸ್ತೀತಾ ತರಯಸ್ುೀ ದ್ತಃಖ್ಭಾಜನ್ಮ್॥1,113.26॥ 
ನ್ ಪತತಃ ಕಮಾಣಾ ಪುತರಃ ಪತಾ ವಾ ಪುತರಕಮಾಣಾ| 

ಸವಯಂ ಕೃತ್ೀನ್ ಗಚಾನಿು ಸವಯಂ ಬದಾಧಃ ಸವಕಮಾಣಾ॥1,113.27॥ 
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ಕಮಾಜನ್ಯಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ರ್ ೀಗಾಃ ಶರಿೀರಮಾನ್ಸಾಃ| 

ಶರಾ ಇವ ಪತನಿುೀಹ ವಿಮತಕ್ಾು ದ್ೃಢಧ್ನಿವಭಃ॥1,113.28॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಶಾಸರಗಾಭಾಣಾಯ ಧಿರ್ಾ ಧಿೀರ್ ೀರ್ಽಥಮಿೀಹತ್ೀ| 

ಸಾವಮಿವತಾರಕೃತಂ ಕಮಾ ವಿದ್ಧ್ಾರ್ತ ತದ್ನ್ಯಥಾ॥1,113.29॥ 
ಬಾಲ್ ೀ ಯತವಾ ಚ ವೃದ್ಧಶಾ ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಶತಭಾಶತಭಮ್| 

ತಸಾಯನ್ುಸಾಯಮವಸಾಿರ್ಾಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಜನ್ಮನಿಜನ್ಮನಿ॥1,113.30॥ 
ಅನಿೀಕ್ಷಮಾಣ್ ೀಽಪ ನ್ರ್ ೀ ವಿದ್ೀಶಸ್ ಿೀಽಪ ಮಾನ್ವಃ| 

ಸವಕಮಾಪಾತವಾತ್ೀನ್ ನಿೀಯತ್ೀ ಯತರ ತತಫಲಮ್॥1,113.31॥ 
ಪಾರಪುವಯಮಥಾಂ ಲಭತ್ೀ ಮನ್ತಷ್ ಯೀ ದ್ೀವೀಽಪ ತಂ ವಾರಯಿತತಂ ನ್ ಶಕುಃ| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಶ್್ ೀಚಾಮಿ ನ್ ವಿಸಮಯೀ ಮೀ ಲಲಾಟ್ಲ್ೀಖಾ ನ್ ಪುನ್ಃ ಪರರ್ಾರ್ತ  

(ಯದ್ಸಮದಿೀಯಂ ನ್ ತತ ತತಾರ್ೀಷಾಮ್)॥1,113.32॥ 
ಸಪಾಃ ಕ ಪ್ೀ ಗಜಃ ಸೆನ್ಧೀ ಬಲ ಆಖ್ತಶಾ ಧ್ಾವರ್ತ| 

ನ್ರಃ ಶ್ೀಘರತರಾದ್ೀವ ಕಮಾಣಃ ಕಃ ಪಲಾಯತ್ೀ॥1,113.33॥ 
ನಾಲಾಾ ಭವರ್ತ ಸದಿವದಾಯ ದಿೀಯಮಾನಾಪ ವಧ್ಾತ್ೀ| 

ಕ ಪಸಿಮಿವ ಪಾನಿೀಯಂ ಭವತ್ಯೀವ ಬಹ ದ್ಕಮ್॥1,113.34॥ 
ಯೀರ್ಽಥಾ ಧ್ಮೀಾಣ ತ್ೀ ಸತಾಯ ಯೀಽಧ್ಮೀಾಣ ಗತಾಃ ಶ್ರಯಃ| 

ಧ್ಮಾಾಥ್ ೀಾ ಚ ಮಹಾಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ತತ್್ೃತಾವ ಹಯಥಾಕ್ಾರಣಾತ್॥1,113.35॥ 
ಅನಾನಥ್ ೀಾ ರ್ಾನಿ ದ್ತಃಖಾನಿ ಕರ್ ೀರ್ತ ಕೃಪಣ್ ೀ ಜನ್ಃ| 

ತಾನ್ಯೀವ ಯದಿ ಧ್ಮಾಾಥ್ ೀಾ ನ್ ಭ ಯಃ ಕ್್ಿೀಶಭಾಜನ್ಮ್॥1,113.36॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವ ಶೌಚಾನಾಮನ್ನಶೌಚಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ| 

ಯೀಽನಾನಥ್ೈಾಃ ಶತಚಿಃ ಶೌಚಾನ್ನ ಮೃದಾ ವಾರಿಣಾ ಶತಚಿಃ॥1,113.37॥ 
ಸತಯಂ ಶೌಚಂ ಮನ್ಃ ಶೌಚಂ ಶೌಚಮಿನಿದರಯನಿಗರಹಃ| 

ಸವಾಭ ತ್ೀ ದ್ರ್ಾ ಶೌಚಂ ಜಲಶೌಚಞ್ಾ ಪಞ್ಾಮಮ್॥1,113.38॥ 
ಯಸಯ ಸತಯಞ್ಾ ಶೌಚಞ್ಾ ತಸಯ ಸವಗ್ ೀಾ ನ್ ದ್ತಲಾಭಃ| 

ಸತಯಂ ಹಿ ವಚನ್ಂ ಯಸಯ ಸ್ ೀಽಶವಮೀಧ್ಾದಿವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥1,113.39॥ 
ಮೃರ್ತುಕ್ಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೀಣ ಚ್ ೀದ್ಕ್ಾನಾಂ ಶತ್ೀನ್ ಹಿ| 

ನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ ದ್ತರಾಚಾರ್ ೀ ಭಾವೀಪಹತಚ್ೀತನ್ಃ॥1,113.40॥ 
ಯಸಯ ಹಸೌು ಚ ಪಾದೌ ಚ ಮನ್ಶ್ೈವ ಸತಸಂಯತಮ್| 

ವಿದಾಯ ತಪಶಾ ಕೀರ್ತಾಶಾ ಸ ರ್ತೀಥಾಫಲಮಶತನತ್ೀ॥1,113.41॥ 
ನ್ ಪರಹೃಷ್ಯರ್ತ ಸಮಾನ್ೈನಾಾವಮಾನ್ೈಃ ಪರಕತಪಯರ್ತ| 

ನ್ ಕತರದ್ಧಃ ಪರತಷ್ಂ ಬ ರರ್ಾದ್ೀತತಾ್ಧ್್ ೀಸತು ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,113.42॥ 
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ದ್ರಿದ್ರಸಯ ಮನ್ತಷ್ಯಸಯ ಪಾರಜ್ಞಸಯ ಮಧ್ತರಸಯ ಚ| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಶತರತಾವ ಹಿತಂ ವಾಕಯಂ ನ್ ಕಶ್ಾತಾರಿತತಷ್ಯರ್ತ॥1,113.43॥ 
ನ್ ಮನ್ರಬಲವಿೀಯೀಾಣ ಪರಜ್ಞರ್ಾ ಪೌರತಷ್ೀಣ ಚ| 

ಅಲಭಯಂ ಲಭಯತ್ೀ ಮತ್ಯೈಾಸುತರ ಕ್ಾ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,113.44॥ 
ಅರ್ಾಚಿತ್ ೀ ಮರ್ಾ ಲಬ್ ಧೀ ಪುನ್ಮಾತ್ರೀಷ್ಣಾದ್ುತಃ| 

ಯತಾರಗತಸುತರ ಗತಸುತರ ಕ್ಾ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,113.45॥ 
ಏಕವೃಕ್ಷ್ೀ ಸದಾ ರಾತೌರ ನಾನಾಪಕ್ಷಿಸಮಾಗಮಃ| 

ಪರಭಾತ್ೀಽನ್ಯದಿಶ್್ ೀ ರ್ಾನಿು ಕ್ಾ ತತರ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,113.46॥ 
ಏಕಸಾಥಾಪರರ್ಾತಾನಾ ಸವ್ೀಾಷಾನ್ುತರ ಗಾಮಿನಾಮ್| 

ಯಸ್ುಾೀಕಸುಾರಿತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಕ್ಾ ತತರ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,113.47॥ 
ಅವಯಕ್ಾುದಿೀನಿ ಭ ತಾನಿ ವಯಕುಮಧ್ಾಯನಿ ಶೌನ್ಕ| 

ಅವಯಕುನಿಧ್ನಾನ್ಯೀನ್ವ ಕ್ಾ ತತರ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,113.48॥ 
ನಾಪಾರಪುಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಿರಯತ್ೀ ವಿದ್ಧಃ ಶರಶತ್ೈರಪ| 

ಕತಶಾಗ್ರೀಣ ತತ ಸಂಸಾೃಷ್ಟಂ ಪಾರಪುಕ್ಾಲ್ ೀ ನ್ ಜಿೀವರ್ತ॥1,113.49॥ 
ಲಬಧವಾಯನ್ಯೀವ ಲಭತ್ೀ ಗನ್ುವಾಯನ್ಯೀವ ಗಚಾರ್ತ| 

ಪಾರಪುವಾಯನ್ಯೀವ ಪಾರಪಾನರ್ತ ದ್ತಃಖಾನಿ ಚ ಸತಖಾನಿ ಚ॥1,113.50॥ 
ತತುತಾರಪನೀರ್ತ ಪುರತಷ್ಃ ಕ ಪರಲಾಪ್ೈಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಆಚ್ ೀದ್ಯಮಾನಾನಿ ಯಥಾ ಪುಷಾಾಣಿ ಚ ಫಲಾನಿ ಚ| 

ಸವಕ್ಾಲಂ ನಾರ್ತವತಾನ್ುೀ ತಥಾ ಕಮಾ ಪುರಾಕೃತಮ್॥1,113.51॥ 
ಶ್ೀಲಂ ಕತಲಂ ನ್ೈವ ನ್ ಚ್ೈವ ವಿದಾಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಗತಣಾ ನ್ೈವ ನ್ ಬೀಜಶತದಿಧಃ| 

ಭಾಗಾಯನಿ ಪೂವಾಂ ತಪಸಾಜಿಾತಾನಿ ಕ್ಾಲ್ೀ ಫಲನ್ಯಸಯ ಯಥ್ೈವ ವೃಕ್ಷಾಃ॥1,113.52॥ 
ತತರ ಮೃತತಯಯಾತರ ಹನಾು ತತರ ಶ್ರೀಯಾತರ ಸಮಾದ್ಃ| 

ತತರ ತತರ ಸವಯಂ ರ್ಾರ್ತ ಪ್ರೀಯಾಮಾಣಃ ಸವಕಮಾಭಃ॥1,113.53॥ 
ಭ ತಪೂವಾಂ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಕತಾಾರಮನ್ತರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಯಥಾ ಧ್್ೀನ್ತಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ವತ್ ್ೀ ವಿನ್ದನಿು ಮಾತರಮ್॥1,113.54॥ 
ಏವಂ ಪೂವಾಕೃತಂ ಕಮಾ ಕತಾಾರಮನ್ತರ್ತಷಾಠರ್ತ| 

ಸತಕೃತಂ ಭತಙ್ಖಷಾ ಚಾರ್ತೋಯಂ ಮ ಢ ಕಂ ಪರಿತಪಯಸ್ೀ॥1,113.55॥ 
ಯಥಾ ಪೂವಾಕೃತಂ ಕಮಾ ಶತಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾಶತಭಮ್| 

ತಥಾ ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ತದ್ವೈ ಕತಾಾ ರಮನ್ತಗಚಾರ್ತ॥1,113.56॥ 
ನಿೀಚಃ ಸಷ್ಾಪಮಾತಾರಣಿ ಪರಚಿಾದಾರಣಿ ಪಶಯರ್ತ| 

ಆತಮನ್ ೀ ಬಲ್ಲವಮಾತಾರಣಿ ಪಶಯನ್ನಪ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥1,113.57॥ 
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ರಾಗದ್ವೀಷಾದಿಯತಕ್ಾುನಾಂ ನ್ ಸತಖ್ಂ ಕತತರಚಿದಿದಾಜ| 

ವಿಚಾಯಾ ಖ್ಲತ ಪಶಾಯಮಿ ತತತ್ಖ್ಂ ಯತರ ನಿವೃಾರ್ತಃ॥1,113.58॥ 
ಯತರ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ಭಯಂ ತತರ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಭಾಜನ್ಮ್| 

ಸ್ನೀಹಮ ಲಾನಿ ದ್ತಃಖಾನಿ ತಸ್ತಮಸಯಕ್್ುೀ ಮಹತತ್ಖ್ಮ್॥1,113.59॥ 
ಶರಿೀರಮೀವಾಯತನ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಚ ಸತಖ್ಸಯ ಚ| 

ಜಿೀವಿತಞ್ಾ ಶರಿೀರಞ್ಾ ಜಾತ್ಯೈವ ಸಹ ಜಾಯತ್ೀ॥1,113.60॥ 
ಸವಾಂ ಪರವಶಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸವಾ ಮಾತಮವಶಂ ಸತಖ್ಮ್| 

ಏತದಿವದಾಯತ್ಮಾಸ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಣಂ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಯೀಃ॥1,113.61॥ 
ಸತಖ್ಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಸತಖ್ಮ್| 

ಶತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಚಕರವತಾರಿವತಾತ್ೀ॥1,113.62॥ 
ಯದ್ುತಂ ತದ್ರ್ತಕ್ಾರನ್ುಂ ಯದಿ ಸಾಯತುಚಾ ದ್ ರತಃ| 

ವತಾಮಾನ್ೀನ್ ವತ್ೀಾತ ನ್ ಸ ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ ಬಾಧ್ಯತ್ೀ॥1,113.63॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬೃಹದ್ೃ 

ನಿೀರ್ತಸಾರ್ೀ ತರಯೀಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥113-[63]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-114॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ನ್ ಕಶ್ಾತೆಸಯಚಿನಿಮತರಂ ನ್ ಕಶ್ಾತೆಸಯಚಿದಿರಪುಃ| 

ಕ್ಾರಣಾದ್ೀವ ಜಾಯನ್ುೀ ಮಿತಾರಣಿ ರಿಪವಸುಥಾ॥1,114.1॥ 
ಶ್್ ೀಕತಾರಣಂ ಭಯತಾರಣಂ ಪರೀರ್ತವಿಶಾವಸಭಾಜನ್ಮ್| 

ಕ್್ೀನ್ ರತಾನಮದ್ಂ ಸೃಷ್ಟಂ ಮಿತರಮಿತಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್॥1,114.2॥ 
ಸಕೃದ್ತಚಾರಿತಂ ಯೀನ್ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್| 

ಬದ್ಧಃ ಪರಿಕರಸ್ುೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಗಮನ್ಂ ಪರರ್ತ॥1,114.3॥ 
ನ್ ಮಾತರಿ ನ್ ದಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ ಸ್ ೀದ್ಯೀಾ ನ್ ಚಾತಮಜ್ೀ| 

ವಿಶಾವಸಸಾುದ್ೃಶಃ ಪುಂಸಾಂ ರ್ಾದ್ೃಙ್ಮತ್ರೀ ಸವಭಾವಜ್ೀ॥1,114.4॥ 
ಯದಿಚ್ಾೀಚಾಾಶವರ್ತೀಂ ಪರೀರ್ತಂ ರ್ತರೀನ್ ದೀಷಾನ್ಾರಿವಜಾಯೀತ್| 

ದ್ತಯತಮಥಾಪರಯೀಗಞ್ಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ದಾರದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,114.5॥ 
ಮಾತಾರ ಸವಸಾರ ದ್ತಹಿತಾರ ವಾ ನ್ ವಿವಿಕ್ಾುಸನ್ ೀ ವಸ್ೀತ್| 

ಬಲವಾನಿನಿದರಯಗಾರರ್ೀ ವಿದಾವಂಸಮಪ ಕಷ್ಾರ್ತ॥1,114.6॥ 
ವಿಪರಿೀತರರ್ತಃ ಕ್ಾಮಃ ಸಾವಯತ್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಯಥ್ ೀಪಾಯೀ ವಧ್್ ೀ ದ್ಣಾಸುಥ್ೈವ ಹಯನ್ತ ವತಾತ್ೀ॥1,114.7॥ 
ಅಪ ಕಲಾಾನಿಲಸ್ಯೈವ ತತರಗಸಯ ಮಹ್ ೀದ್ಧ್್ೀಃ| 

ಶಕಯತ್ೀ ಪರಸರ್ ೀ ಬ್ ೀದ್ತಧಂ ನ್ ಹಯರಕುಸ್ಯೀ ಚತಸಃ॥1,114.8॥ 
ಕ್ಷಣ್ ೀ ನಾಸ್ತು ರಹ್ ೀ ನಾಸ್ತು ನ್ ಸ್ತು ಪಾರಥಾಯಿತಾ ಜನ್ಃ| 

ತ್ೀನ್ ಶೌನ್ಕ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸರ್ತೀತವಮತಪಜಾಯತ್ೀ॥1,114.9॥ 
ಏಕ ವ್ೈ ಸ್ೀವತ್ೀ ನಿತಯಮನ್ಯಶ್ಾೀತಪ ರ್ ೀಚತ್ೀ| 

ಪುರತಷಾಣಾಮಲಾಭ್ೀನ್ ನಾರಿೀ ಚ್ೈವ ಪರ್ತವರತಾ॥1,114.10॥ 
ಜನ್ನಿೀ ರ್ಾನಿ ಕತರತತ್ೀ ರಹಸಯಂ ಮದ್ನಾತತರಾ| 

ಸತತ್ೈಸಾುನಿ ನ್ ಚಿನಾಯನಿ ಶ್ೀಲವಿಪರರ್ತಪರ್ತುಭಃ॥1,114.11॥ 
ಪರಾಧಿೀನಾ ನಿದಾರ ಪರದ್ೃದ್ಯಕೃತಾಯನ್ತಸರಣಂ ಸದಾ ಹ್ೀಲಾ ಹಾಸಯಂ ನಿಯತಮಪ ಶ್್ ೀಕ್್ೀನ್ 

ರಹಿತಮ್| 
ಪಣ್ೀ ನ್ಯಸುಃ ಕ್ಾಯೀ ವಿಟ್ಜನ್ಖ್ತರ್ೈದಾಾರಿತಗಲ್ ೀ  

ಬಹ ತೆಣಠವೃರ್ತಜಾಗರ್ತ ಗಣಿಕ್ಾರರ್ಾ ಬಹತಮತಃ॥1,114.12॥ 
ಅಗಿನರಾಪಃ ಸ್ತರಯೀ ಮ ಖಾಾಃ ಸಪಾಾ ರಾಜಕತಲಾನಿ ಚ| 

ನಿತಯಂ ಪರ್ ೀಪಸ್ೀವಾಯನಿ ಸದ್ಯಃ ಪಾರಣಹರಾಣಿ ಷ್ಟ್॥1,114.13॥ 
ಕಂ ಚಿತರಂ ಯದಿ ವ್ೀದ್ (ಶಬದ) ಶಾಸರಕತಶಲ್ ೀ ವಿಪರೀ ಭವ್ೀತಾಣಿಾತಃ  
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ಕಂ ಚಿತರಂ ಯದಿ ದ್ಣಾನಿೀರ್ತಕತಶಲ್ ೀ ರಾಜಾ ಭವ್ೀದಾಧಮಿಾಕಃ| 
ಕಂ ಚಿತರಂ ಯದಿ ರ ಪರ್ೌವನ್ವರ್ತೀ ಸಾಧಿವೀ ಭವ್ೀತಾೆಮಿನಿೀ  

ತಚಿಾತರಂ ಯದಿನಿಧ್ಾನ್ ೀಽಪ ಪುರತಷ್ಃ ಪಾಪಂ ನ್ ಕತರ್ಾಾತ ರೆಚಿತ್॥1,114.14॥ 
ನಾತಮಚಿಾದ್ರಂ ಪರ್ೀ ದ್ದಾಯದಿವದಾಯಚಿಾದ್ರಂ ಪರಸಯ ಚ| 

ಗ ಹ್ೀತ ೆಮಾ ಇವಾಙ್ಕುನಿ ಪರಭಾವಞ್ಾ ಲಕ್ಷಯೀತ್॥1,114.15॥ 
ಪಾತಾಲತಲವಾ ಸ್ತನ್ಯ ಉಚಾಪಾರಕ್ಾರಸಂಸ್ತಿತಾಃ| 

ಯದಿ ನ್ ೀ ಚಿಕತರ್ ೀದ್ಭೀದಾಲಿಭಯನ್ುೀ ಕ್್ೈಃ ಸ್ತರಯೀ ನ್ ಹಿ॥1,114.16॥ 
ಸಮಧ್ಮಾಾ ಹಿ ಮಮಾಜ್ಞಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಃ ಸವಜನ್ಕಣಟಕಃ| 

ನ್ ತಥಾ ಬಾಧ್ತ್ೀ ಶತತರಃ ಕೃತವ್ೈರ್ ೀ ಬಹಿಃ ಸ್ತತಿಃ॥1,114.17॥ 
ಸ ಪಣಿಾತ್ ೀ ಯೀ ಹಯನ್ತಞ್ಜಯೀದ್ವೈ ಮಿಷ್ಟೀನ್ ಬಾಲಂ ವಿನಿಯೀನ್ ಶ್ಷ್ಟಮ್| 

ಅಥ್ೀಾನ್ ನಾರಿೀಂ ತಪಸಾ ಹಿ ದ್ೀವಾನ್್ವಾಾಂಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಶಾ ಸತಸಙ್ಖುರಹ್ೀಣ॥1,114.18॥ 
ಛಲ್ೀನ್ ಮಿತರಂ ಕಲತಷ್ೀಣ ಧ್ಮಾಂ ಪರ್ ೀಪತಾಪ್ೀನ್ ಸಮೃದಿಧಭಾವನ್ಮ್| 

ಸತಖ್ೀನ್ ವಿದಾಯಂ ಪುರತಷ್ೀಣ ನಾರಿೀಂ ವಾಞ್ಾನಿು ವ್ೈ ಯೀ ನ್ ಚ ಪಣಿಾತಾಸ್ುೀ॥1,114.19॥ 
ಫಲಾಥ್ ೀಾ ಫಲ್ಲನ್ಂ ವೃಕ್ಷಂ ಯಶ್ಾನಾದಯದ್ತದಮಾರ್ತನ್ಾರಃ| 

ನಿಷ್ಫಲಂ ತಸಯ ವ್ೈ ಕ್ಾರ್ಾಾಂ ಮಹಾದ್ ೀಷ್ಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,114.20॥ 
ಸಧ್ನ್ ೀ ಹಿ ತಪಸ್ತವೀ ಚ ದ್ ರತ್ ೀ ವ್ೈ ಕೃತಶರಮಃ| 

ಮದ್ಯಪ ಸ್ತರೀ ಸರ್ತೀತ್ಯೀವಂ ವಿಪರ ನ್ ಶರದ್ದಧ್ಾಮಯಹಮ್॥1,114.21॥ 
ನ್ ವಿಶವಸ್ೀದ್ವಿಶವಸ್ುೀ ಮಿತರಸಾಯಪ ನ್ ವಿಶವಸ್ೀತ್| 

ಕದಾಚಿತತೆಪತಂ ಮಿತರಂ ಸವಾಂ ಗತಹಯಂ ಪರಕ್ಾಶಯೀತ್॥1,114.22॥ 
ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ವಿಶಾವಸಃ ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಸಾರ್ತುಾಕಃ| 

ಸವಬಾವಮಾತಮನಾ ಗ ಹ್ೀದ್ೀತತಾ್ಧ್್ ೀಹಿಾ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,114.23॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ೆಸ್ತಮನ್ೃತ್ೀ ಕ್ಾಯೀಾ ಕತಾಾರಮನ್ತವತಾತ್ೀ| 

ಸವಾಥಾ ವತಾಮಾನ್ ೀಽಪ ಧ್್ೈಯಾಬತದಿಧನ್ತು ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,114.24॥ 
ವೃದಾಧಃ ಸ್ತರಯೀ ನ್ವಂ ಮದ್ಯಂ ಶತಷ್ೆಂ ಮಾಂಸಂ ರ್ತರಮ ಲಕಮ್| 

ರಾತೌರ ದ್ಧಿ ದಿವಾ ಸವಪನಂ ವಿದಾವನ್ಷಟ್ಾರಿವಜಾಯೀತ್॥1,114.25॥ 
ವಿಷ್ಂ ಗ್ ೀಷಠೀ ದ್ರಿದ್ರಸಯ ವೃದ್ಧಸಯ ತರತಣಿೀ ವಿಷ್ಮ್| 

ವಿಷ್ಂ ಕತಶ್ಕ್ಷಿತಾ ವಿದಾಯ ಅಜಿೀಣ್ೀಾ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ವಿಷ್ಮ್॥1,114.26॥ 
ಪರಯಂ ಗಾನ್ಮಕತಣಠಸಯ ನಿೀಚಸ್ ಯೀಚಾಾಸನ್ಂ ಪರಯಮ್| 

ಪರಯಂ ದಾನ್ಂ ದ್ರಿದ್ರಸಯ ಭ ನ್ಶಾತರತಣಿೀ ಪರರ್ಾ॥1,114.27॥ 
ಅತಯಮತ್ಪಾನ್ಂ ಕಠಿನಾಶನ್ಞ್ಾ ಧ್ಾತತಕ್ಷಯೀವ್ೀಗವಿಧ್ಾರಣಞ್ಾ| 

ದಿವಾಶಯೀ ಜಾಗರಣಞ್ಾ ರಾತೌರ ಷ್ಡಿಭನ್ಾರಾಣಾಂ ನಿವಸನಿು ರ್ ೀಗಾಃ॥1,114.28॥ 
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ಬಾಲಾತಪಶಾಾಪಯರ್ತಮೈಥತನ್ಞ್ಾ ಶಮಶಾನ್ಧ್ ಮಃ ಕರತಾಪನ್ಞ್ಾ| 

ರಜಸವಲಾವತೆರನಿರಿೀಕ್ಷಣಞ್ಾ ಸತದಿೀಘಾಮಾಯತನ್ಾನ್ತ ಕಷ್ಾಯೀಚಾ॥1,114.29॥ 
ಶತಷ್ೆಂ ಮಾಂಸಂ ಸ್ತರಯೀ ವೃದಾಧ ಬಾಲಾಕಾಸುರತಣಂ ದ್ಧಿ| 

ಪರಭಾತ್ೀ ಮೈಥತನ್ಂ ನಿದಾರ ಸದ್ಯಃ ಪಾರಣಹರಾಣಿ ಷ್ಟ್॥1,114.30॥ 
ಸದ್ಯಃ ಪಕರಘಘತಂ ದಾರಕ್ಷಾ ಬಾಲಾ ಸ್ತರೀ ಕ್ಷಿೀರಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಉಷ್ ಣೀದ್ಕಂ ತರತಚಾಾರ್ಾ ಸದ್ಯಃ ಪಾರಣಹರಾಣಿ ಷ್ಟ್॥1,114.31॥ 
ಕ ಪಾದ್ಕಂ ವಟ್ಚಾಾರ್ಾ ನಾರಿೀಣಾಞ್ಾ ಪಯೀಧ್ರಃ| 

ಶ್ೀತಕ್ಾಲ್ೀ ಭವ್ೀದ್ತಷ್ಣಮತಷ್ಣಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಶ್ೀತಲಮ್॥1,114.32॥ 
ತರಯೀ ಬಲಕರಾಃ ಸದ್ ಯೀ ಬಾಲಾಭಯಙ್ಖುಸತಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ತರಯೀ ಬಲಹರಾಃ ಸದ್ ಯೀ ಹಯಧ್ಾವ ವ್ೀ ಮೈಥತನ್ಂ ಜವರಃ॥1,114.33॥ 
ಶತಷ್ೆಂ ಮಾಂಸಂ ಪಯೀ ನಿತಯಂ ಭಾರ್ಾಾಮಿತ್ೈಃ ಸಹ್ೈವ ತತ| 

ನ್ ಭಾಕುವಯಂ ನ್ೃಪ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ವಿಯೀಗಂ ಕತರತತ್ೀ ಕ್ಷಣಾತ್॥1,114.34॥ 
ಕತಚ್ೀಲ್ಲನ್ ದ್ನ್ುಮಲ್ ೀಪಧ್ಾರಿಣಂ ಬಹಾವಶ್ನ್ಂ ನಿಷ್ತಠರವಾಕಯಭಾಷಣಮ್| 

ಸ ಯೀಾದ್ಯೀ ಹಯಸುಮಯೀಽಪ ಶಾಯಿನ್ಂ ವಿಮತಞ್ಾರ್ತ ಶ್ರೀರಪ ಚಕರಪಾಣಿನ್ಮ್॥1,114.35॥ 
ನಿತಯಂ ಛ್ೀದ್ಸೃಣಾನ್ಂ ಧ್ರಣಿವಿಲಖ್ನ್ಂ ಪಾದ್ಯೀಶಾಾಪಮಾಷಟಾಃ 
ದ್ನಾುನಾಮಪಯಶೌಚಂ ಮಲ್ಲನ್ವಸನ್ತಾ ರ ಕ್ಷತಾ ಮ ಧ್ಾಜಾನಾಮ್| 

ದ್ವೀ ಸಧ್್ಯೀ ಚಾಪ ನಿದಾರ ವಿವಸನ್ಶಯನ್ಂ ಗಾರಸಹಾಸಾರ್ತರ್ೀಕಃ  

ಸಾವಙ ು್ೀ ಪೀಠ್ೀಚ ವಾದ್ಯಂ ನಿಧ್ನ್ಮತಪನ್ಯೀತ್ೆೀಶವಸಾಯಪ ಲಕ್ಷಿ್ೀಮ್॥1,114.36॥ 
ಶ್ರಃ ಸತಧ್ೌತಂ ಚರಣೌ ಸತಮಾಜಿಾತೌ ವರಾಙ್ಖುನಾಸ್ೀವನ್ಮಲಾಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಅನ್ಗನಶಾಯಿತವಮಪವಾಮೈಥತನ್ಂ ಚಿರಪರನ್ಷಾಟಂ ಶ್ರಯಮಾನ್ಯನಿು ಷ್ಟ್॥1,114.37॥ 
ಯಸಯ ಕಸಯ ತತ ಪುಷ್ಾಸಯ ಪಾಣಾಡರಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾಯಾಮಾಣಸಯ ಹಯಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಪರರ್ತಹನ್ಯತ್ೀ॥1,114.38॥ 
ದಿೀಪಸಯ ಪಶ್ಾಮಾ ಛಾರ್ಾ ಛಾರ್ಾ ಶರ್ಾಯಸನ್ಸಯ ಚ| 

ರಜಕಸಯ ತತ ಯರ್ತುೀಥಾಲಕ್ಷಿ್ೀಸುತರ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥1,114.39॥ 
ಬಾಲಾತಪಃ ಪ್ರೀತಧ್ ಮಃ ಸ್ತರೀ ವೃದಾಧ ತರತಣಂ ದ್ಧಿ| 

ಆಯತಷಾೆರ್ೀ ನ್ ಸ್ೀವ್ೀತ ತಥಾ ಸಮಾಜಾನಿೀರಜಃ॥1,114.40॥ 
ಗಜಾಶವರಥಧ್ಾನಾಯನಾಂ ಗವಾಞ್ೈವ ರಜಃ ಶತಭಮ್| 

ಅಶತಭಂ ಚ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾತ್ರ್ ೀಷ್ಾಜಾವಿಕ್್ೀಷ್ತ ಚ॥1,114.41॥ 
ಗವಾಂ ರಜ್ ೀ ಧ್ಾನ್ಯರಜಃ ಪುತರಸಾಯಙ್ಖುಭವಂ ರಜಃ| 

ಏತದ್ರಜ್ ೀ ಮಹಾಶಸುಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್॥1,114.42॥ 
ಅಜಾರಜಃ ಖ್ರರಜ್ ೀ ಯತತು ಸಮಾಜಾನಿೀರಜಃ| 

ಏತದ್ರಜ್ ೀ ಮಹಾಪಾಪಂ ಮಹಾಕಲ್ಲ್ಷ್ಕ್ಾರಕಮ್॥1,114.43॥ 
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ಶ್ಪಾವಾತ್ ೀ ನ್ಖಾಗಾರಮತ್ ಸಾನನ್ವಸರಮೃಜ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಕ್್ೀಶಾಮತ್ ಮಾಜಾನಿೀರ್ೀಣತಹಾನಿು ಪುಣಯಂ ಪುರಾ ಕೃತಮ್॥1,114.44॥ 
ವಿಪರಯೀವಿಾಪರವಹ್ ನಯೀಶಾ ದ್ಮಾತ್ ಯೀಃ ಸಾವಮಿನ್ ೀಸುಥಾ| 

ಅನ್ುರ್ೀಣ ನ್ ಗನ್ುವಯಂ ಹಯಸಯ ವೃಷ್ಭಸಯ ಚ॥1,114.45॥ 
ಸ್ತರೀಷ್ತ ರಾಜಾಗಿನಸಪ್ೀಾಷ್ತ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ಶತತರಸ್ೀವನ್ೀ| 

ಭ್ ೀಗಾಸಾವದ್ೀಷ್ತ ವಿಶಾವಸಂ ಕಃ ಪಾರಜ್ಞಃ ಕತತಾಮಹಾರ್ತ॥1,114.46॥ 
ನ್ ವಿಶವಸ್ೀದ್ವಿಶವಸುಂ ವಿಶವಸುಂ ವಿಶವಸುಂ ನಾರ್ತವಿಶವಸ್ೀತ್| 

ವಿಶಾವಸಾದ್ಭಯಮತತಾನ್ನಂ ಮ ಲಾದ್ಪ ನಿಕೃನ್ುರ್ತ॥1,114.47॥ 
ವ್ೈರಿಣಾ ಸಹ ಸನಾಧಯ ವಿಶವಸ್ ುೀ ಯದಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಸ ವೃಕ್ಷಾಗ್ರೀ ಪರಸತಪುೀ ಹಿ ಪರ್ತತಃ ಪರರ್ತಬತಧ್ಯತ್ೀ॥1,114.48॥ 
ನಾತಯನ್ುಂ ಮೃದ್ತನಾ ಭಾವಯಂ ನಾತಯನ್ುಂ ಕ ರಕಮಾಣಾ| 

ಮೃದ್ತನ್ೈವ ಮೃದ್ತಂ ಹನಿು ದಾರತಣ್ೀನ್ೈವ ದಾರತಣಮ್॥1,114.49॥ 
ನಾತಯನ್ುಂ ಸರಲ್ೈಭಾಾವಯಂ ನಾತಯನ್ುಂ ಮೃದ್ತನಾ ತಥಾ| 

ಸರಲಾಸುತರ ಛಿದ್ಯನ್ುೀ ಕತಬಾಜಸ್ತುಷ್ಠನಿು ಪಾದ್ಪಾಃ॥1,114.50॥ 
ನ್ಮನಿು ಫಲ್ಲನ್ ೀ ವೃಕ್ಷಾ ನ್ಮನಿು ಗತಣಿನ್ ೀ ಜನಾಃ| 

ಶತಷ್ೆವೃಕ್ಷಾಶಾ ಮ ಖಾಾಶಾ ಭದ್ಯನ್ುೀ ನ್ ನ್ಮನಿು ಚ॥1,114.51॥ 
ಅಪಾರರ್ಥಾತಾನಿ ದ್ತಃಖಾನಿ ಯಥ್ೈವಾರ್ಾನಿು ರ್ಾನಿು ಚ| 

ಮಾಜಾಾರ ಇವ ಲತಮಾೀತ ತಥಾ ಪಾರಥಾಯಿತಾರ ನ್ರಃ॥1,114.52॥ 
ಪೂವಾಂ ಪಶಾಾಚಾರನಾಯಯೀಾ ಸದ್ೈವ ಬಹತಸಮಾದ್ಃ| 

ವಿಪರಿೀತಮನಾಯೀಾ ಚ ಯಥ್ೀಚಾಸ್ತ ತಥಾ ಚರ॥1,114.53॥ 
ಷ್ಟ್ೆಣ್ ೀಾ ಭದ್ಯತ್ೀ ಮನ್ರಶಾತತಃ ಕಣಾಶಾಧ್ಾಯಾತ್ೀ| 

ದಿವಕಣಾಸಯ ತತ ಮನ್ರಸಯ ಬರಹಾಮಪಯನ್ು ನ್ ಬತಧ್ಯತ್ೀ॥1,114.54॥ 
ತರ್ಾ ಗವಾ ಕಂ ಕರಯತ್ೀ ರ್ಾ ನ್ ದ್ ೀಗಿಧರೀ ನ್ ಗಭಾಣಿೀ| 

ಕ್್ ೀರ್ಽಥ ಪುತ್ರೀಣ ಜಾತ್ೀನ್ ಯೀ ನ್ ವಿದಾವನ್ನ ಧ್ಾಮಿಾಕಃ॥1,114.55॥ 
ಏಕ್್ೀನಾಪ ಸತಪುತ್ರೀಣ ವಿದಾಯಯತಕ್್ುೀನ್ ಧಿೀಮತಾ| 

ಕತಲಂ ಪುರತಷ್ಸ್ತಂಹ್ೀನ್ ಚನ್ದರೀಣ ಗಗನ್ಂ ಯಥಾ॥1,114.56॥ 
ಏಕ್್ೀನಾಪ ಸತವೃಕ್ಷ್ೀಣ ಪುಷಾತ್ೀನ್ ಸತಗನಿಧನಾ| 

ವನ್ಂ ಸತವಾಸ್ತತಂ ಸವಾಂ ಸತಪುತ್ರೀಣ ಕತಲಂ ಯಥಾ॥1,114.57॥ 
ಏಕ್್ ೀ ಹಿ ಗತಣವಾನ್ತಾತ್ ರೀ ನಿಗತಾಣ್ೀನ್ ಶತ್ೀನ್ ಕಮ್| 

ಚನ್ ದರೀ ಹನಿು ತಮಾಂಸ್ಯೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಸಹಸರಕಮ್॥1,114.58॥ 
ಲಾಲಯೀತಾಞ್ಾ ವಷಾಾಣಿ ದ್ಶ ವಷಾಾಣಿ ತಾಡಯೀತ್| 

ಪಾರಪ್ುೀ ತತ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ವಷ್ೀಾ ಪುತರಂ ಮಿತರವದಾಚರ್ೀತ್॥1,114.59॥ 
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ಜಾಯಮಾನ್ ೀ ಹರ್ೀದಾದರಾನ್ವಧ್ಾಮಾನ್ ೀ ಹರ್ೀದ್ಧನ್ಮ್| 

ಮಿರಯಮಾಣ್ ೀ ಹರ್ೀತಾರಣಾನಾನಸ್ತು ಪುತರಸರ್ೀ ರಿಪುಃ॥1,114.60॥ 
ಕ್್ೀಚಿನ್ೃಗಮತಖಾ ವಾಯಘಾರಃ ಕ್್ೀಚಿದಾವಯಘರಮತಖಾ ಮೃಗಾಃ| 

ತತ್ಾರ ಪಪಹಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಹಯವಿಶಾವಸಃ ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥1,114.61॥ 
ಏಕಃ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ ದ್ ೀಷ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಯದ್ೀನ್ಂ ಕ್ಷಮರ್ಾ ಯತಕುಮಶಕುಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಜನ್ಃ॥1,114.62॥ 
ಏತದ್ೀವಾನ್ತಮನ್ಯೀತ ಭ್ ೀಗಾ ಹಿ ಕ್ಷಣಭಙ ು್ನ್ಃ| 

ಸ್ತನಗ್ಧೀಷ್ತ ಚ ವಿದ್ಗಧಸಯ ಮತಯೀ ವ್ೈ ಹಯನಾಕತಲಾಃ॥1,114.63॥ 
ಜ್ಯೀಷ್ಠಃ ಪತೃಸರ್ೀ ಭಾರತಾ ಮೃತ್ೀ ಪತರಿ ಶೌನ್ಕ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸ ಪತಾ ಹಿ ಸಾಯತ್ವ್ೀಾಷಾಮನ್ತಪಾಲಕಃ॥1,114.64॥ 
ಕನಿಷ್ಠೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಸಮತ್ವೀನಾನ್ತವತಾತ್ೀ| 

ಸಮಾಪಭ್ ೀಗಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ಯಥ್ೈವಂ ತನ್ಯೀಷ್ತ ಚ॥1,114.65॥ 
ಬಹ ನಾಮಲಾಸಾರಾಣಾಂ ಸಮವಾಯೀ ಹಿ ದಾರತಣಃ| 

ತೃಣ್ೈರಾವ್ೀಷಟತಾ ರಜತಜಸುರ್ಾ ನಾಗ್ ೀಽಪ ಬಧ್ಯತ್ೀ॥1,114.66॥ 
ಅಪಹೃತಯ ಪರಸವಂ ಹಿ ಯಸತು ದಾನ್ಂ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ಸ ದಾತಾ ನ್ರಕಂ ರ್ಾರ್ತ ಯಸಾಯಥಾಾಸುಸಯ ತತಫಲಮ್॥1,114.67॥ 
ದ್ೀವದ್ರವಯವಿನಾಶ್ೀನ್ ಬರಹಮಸವಹರಣ್ೀನ್ ಚ| 

ಕತಲಾನ್ಯಕತಲತಾಂ ರ್ಾನಿು ಬಾರಹಮಣಾರ್ತಕರಮೀಣ ಚ॥1,114.68॥ 
ಬರಹಮಘನೀ ಚ ಸತರಾಪ್ೀ ಚ ಚ್ ೀರ್ೀ ಭಗನವರತ್ೀ ತಥಾ| 

ನಿಷ್ೃರ್ತವಿಾಹಿತಾ ಸದಿಭಃ ಕೃತಘನೀ ನಾಸ್ತು ನಿಷ್ೃರ್ತಃ॥1,114.69॥ 
ನಾಶರನಿು ಪತರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಕ್ಷತದ್ರಸಯ ವೃಷ್ಲ್ಲೀಪತ್ೀಃ| 

ಭಾರ್ಾಾಜಿತಸಯ ನಾಶರನಿು ಯಸಾಯಶ್್ ಾೀಪಪರ್ತಗೃಾಹ್ೀ॥1,114.70॥ 
ಅಕೃಜಜ್ಞಮನಾಯಾಞ್ಾ ದಿೀಧ್ಾರ್ ೀಷ್ಮನಾಜಾವಮ್| 

ಚತತರ್ ೀ ವಿದಿಧ ಚಾಣಾಾಲಾಞ್ಜಜತಾಯ ಜಾಯೀತ ಪಞ್ಾಮಃ॥1,114.71॥ 
ನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಿತವಯೀ ದ್ತಬಾದಿಧ ಶತತರರಲ್ ಾೀಽಪಯವಜ್ಞರ್ಾ| 

ವಹಿನರಲ್ ಾೀಽಪಯಸಂಹಾಯಾಃ ಕತರತತ್ೀ ಭಸಮಸಾಜಜಗತ್॥1,114.72॥ 
ನ್ವ್ೀ ವಯಸ್ತ ಯಃ ಶಾನ್ುಃ ಸ ಶಾನ್ು ಇರ್ತ ಮೀ ಮರ್ತಃ| 

ಧ್ಾತತಷ್ತ ಕ್ಷಿೀಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ಶಮಃ ಕಸಯ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ॥1,114.73॥ 
ಪನಾಿನ್ ಇವ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಸವಾಸಾಧ್ಾರಣಾಃ ಶ್ರಯಃ| 

ಮದಿೀರ್ಾ ಇರ್ತ ಮತಾವ ವ್ೈ ನ್ ಹಿ ಹಷ್ಾಯತತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,114.74॥ 
ಚಿತಾುಯತುಂ ಧ್ಾತತವಶಯಂ ಶರಿೀರಂ ಚಿತ್ುೀ ನ್ಷ್ಟೀ ಧ್ಾತವೀ ರ್ಾನಿು ನಾಶಮ್| 

ತಸಾಮಚಿಾತುಂ ಸವಾದಾ ರಕ್ಷಣಿೀಯಂ ಸವಸ್ಿೀ ಚಿತ್ುೀ ಧ್ಾತವಃ ಸಮಭವನಿು॥1,114.75॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬೃಹದ್ೃ 

ನಿೀರ್ತಸಾರ್ೀ ಚತತದ್ಾಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥114-[75]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-115॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಕತಮಾರ್ಾಾಂ ಚ ಕತಮಿತರಂ ಚ ಕತರಾಜಾನ್ಂ ಕತಪುತರಕಮ್| 

ಕತಕನಾಯಂ ಚ ಕತದ್ೀಶಂ ಚ ದ್ ರತಃ ಪರಿವಜಾಯೀತ್॥1,115.1॥ 
ಧ್ಮಾಃ ಪರವರಜಿತಸುಪಃ ಪರಚಲ್ಲತಂ ಸತಯಂ ಚ ದ್ ರಂ ಗತಂ ಪೃರ್ಥವೀ 
ವನ್ಧಯಫಲಾ ಜನಾಃ ಕಪಟನ್ ೀ ಲೌಲ್ಯೀ ಸ್ತಿತಾ ಬಾರಹಮಣಾಃ| 

ಮತಾಯಾಃ ಸ್ತರೀವಶಗಾಃ ಸ್ತರಯಶಾ ಚಪಲಾ ನಿೀಚಾ ಜನಾ ಉನ್ನತಾಃ| 

ಹಾ ಕಷ್ಟಂಖ್ಲತಜಿೀವಿತಂ ಕಲ್ಲಯತಗ್ೀ ಧ್ನಾಯ ಜನಾ ಯೀ ಮೃತಾಃ॥1,115.2॥ 
ಧ್ನಾಯಸ್ುೀ ಯೀ ನ್ ಪಶಯನಿು ದ್ೀಶಭಙ್ಖುಂ ಕತಲಕ್ಷಯಮ್| 

ಪರಚಿತುಗತಾನಾದರಾನ್ತಾತರಂ ಕತವಯಸನ್ೀ ಸ್ತಿತಮ್॥1,115.3॥ 
ಕತಪುತ್ರೀ ನಿವೃಾರ್ತನಾಾಸ್ತು ಕತಭಾರ್ಾಾರ್ಾಂ ಕತತ್ ೀ ರರ್ತಃ| 

ಸತಮಿತರ ನಾಸ್ತು ವಿಶಾವಸಃ ಕತರಾಜ್ಯೀ ನಾಸ್ತು ಜಿೀವಿತಮ್॥1,115.4॥ 
ಪರಾನ್ನಂ ಚ ಪರಸವಂ ಚ ಪರಶರ್ಾಯಃ ಪರಸ್ತರಯಃ| 

ಪರವ್ೀಶಮನಿ ವಾಸಶಾ ಶಕ್ಾರದ್ಪ ಹರ್ೀಚಿಾರಯಮ್॥1,115.5॥ 
ಆಲಾಪಾದಾುತರಸಂಸಾಶಾಾತ್ಂಸಗಾಾತ್ಹ ಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ಆಸನಾಚಾಯನಾದಾಯನಾತಾಾಪಂ ಸಙ್ಖೆರಮತ್ೀ ನ್ೃಣಾಮ್॥1,115.6॥ 
ಸ್ತರಯೀ ನ್ಶಯನಿು ರ ಪ್ೀಣ ತಪಃ ಕ್್ ರೀಧ್ನ್ ನ್ಶಯರ್ತ| 

ಗಾವೀ ದ್ವರಪರಚಾರ್ೀಣ ಶ್ದಾರನ್ನೀನ್ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥1,115.7॥ 
ಆಸನಾದ್ೀಕಶರ್ಾಯರ್ಾಂ ಬ್ ೀಜನಾತಾಙ್ೆ ತಸಙ್ಖೆರಾತ್| 

ತತಃ ಸಙ್ಖೆರಮತ್ೀ ಪಾಪಂ ಘಟಾದ್ಧಟ್ ಇವೀದ್ಕಮ್॥1,115.8॥ 
ಲಾಲನ್ೀ ಬಹವೀ ದ್ ೀಷಾಸಾುಡನ್ೀ ಬಹವೀ ಗತಣಾಃ| 

ತಸಾಮಚಿಾಷ್ಯಂ ಚ ಪುತರಂ ಚ ತಾಡಯೀನ್ನ ತತ ಲಾಲಯೀತ್॥1,115.9॥ 
ಅಧ್ಾವ ಜರಾ ದ್ೀಹವತಾಂ ಪವಾತಾನಾಂ ಜಲಂ ಜರಾ| 

ಅಸರ್ಭೀಗಶಾ ನಾರಿೀಣಾಂ ವಸಾರಣಾಮಾತಪೀ ಜರಾ॥1,115.10॥ 
ಅಧ್ಮಾಃ ಕಲ್ಲಮಿಚಾನಿು ಸನಿಧಮಿಚಾರ್ತ ಮಧ್ಯಮಾಃ| 

ಉತುಮಾ ಮಾನ್ಮಿಚಾನಿು ಮಾನ್ ೀ ಹಿ ಮಹತಾಂ ಧ್ನ್ಮ್॥1,115.11॥ 
ಮಾನ್ ೀ ಹಿ ಮ ಲಮಥಾಸಯ ಮಾನ್ೀ ಸರ್ತ ಧ್ನ್ೀನ್ ಕಮ್| 

ಪರಭರಷ್ಟಮಾನ್ದ್ಪಾಸಯ ಕಂ ಧ್ನ್ೀನ್ ಕಮಾಯತಷಾ॥1,115.12॥ 
ಅಧ್ಮಾ ಧ್ನ್ಮಿಚಾನಿು ಧ್ನ್ಮಾನೌ ಹಿ ಮಧ್ಯಮಾಃ| 

ಉತುಮಾ ಮಾನ್ಮಿಚಾನಿು ಮಾನ್ ೀ ಹಿ ಮಹತಾಂ ಧ್ನ್ಮ್॥1,115.13॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 317 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವನ್ೀಽಪ ಸ್ತಂಹಾ ನ್ ನ್ಮನಿು ಕಂ ಚ ಬತಭತ ಕ್ಷಿತಾ ಮಾಂಸನಿರಿೀಕ್ಷಣಂ ಚ| 

ಧ್ನ್ೈವಿಾಹಿೀನಾಃ ಸತಕತಲ್ೀಷ್ತ ಜಾತಾ ನ್ ನಿೀಚಕಮಾಾಣಿ ಸಮಾರಭನ್ುೀ॥1,115.14॥ 
ನಾಭಷ್ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಸಂಸಾೆರಃ ಸ್ತಂಹಸಯ ಕರಯತ್ೀ ವನ್ೀ| 

ನಿತಯಮ ಜಿಾತಸತುಾಸಯ ಸವಯಮೀವ ಮೃಗ್ೀನ್ದರತಾ॥1,115.15॥ 
ವಣಿಕರಮಾದಿೀ ಭೃಕಶಾ ಮಾನಿೀ ಭಕ್ಷತವಿಾಲಾಸ್ತೀ ಹಯಧ್ನ್ಶಾ ಕ್ಾಮಿೀ| 

ವರಾಙ್ಖುನಾ ಚಾಪರಯವಾದಿನಿೀ ಚ ನ್ ತ್ೀ ಚ ಕಮಾಾಣಿ ಸಮಾರಭನ್ುೀ॥1,115.16॥ 
ದಾತಾ ದ್ರಿದ್ರಃ ಕೃಪಣ್ ೀರ್ಽಥಯತಕುಃ ಪುತ್ ರೀಽವಿಧ್್ೀಯಃ ಕತಜನ್ಸಯ ಸ್ೀವಾ| 

ಪರ್ ೀಪಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ರಸಯ ಮೃತತಯಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ ದ್ತಶಾರಿತಾನಿ ಪಞ್ಾ॥1,115.17॥ 
ಕ್ಾನಾುವಿಯೀಗಃ ಸವಜನಾಪಮಾನ್ಂ ಋಣಸಯ ಶ್ೀಷ್ಃ ಕತಜನ್ಸಯ ಸ್ೀವಾ| 

ದಾರಿದ್ರರ್ಾಭಾವಾದಿವಮತಖಾಶಾ ಮಿತಾರ ವಿನಾಗಿನನಾ ಪಞ್ಾ ದ್ಹನಿು ರ್ತೀವಾರಃ॥1,115.18॥ 
ಚಿನಾುಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಚ ತ್ೀಷ್ತ ಮಧ್್ಯೀ ಚಿನಾುಶಾತಸ್ ರೀಽಪಯಸ್ತಧ್ಾರತತಲಾಯಃ| 

ನಿೀಚಾಪಮಾನ್ಂ ಕ್ಷತಧಿತಂ ಕಲತರಂ ಭಾರ್ಾಾ ವಿರಕ್ಾು ಸಹಜ್ ೀಪರ್ ೀಧ್ಃ॥1,115.19॥ 
ವಶಯಶಾ ಪುತ್ರೀಾರ್ಽಥ ಕರಿೀ ಚ ವಿದಾಯ ಅರ್ ೀಗಿತಾ ಸಜಜನ್ಸಙ್ಖುರ್ತಶಾ| 

ಇಷಾಟ ಚ ಭಾರ್ಾಾ ವಶವರ್ತಾನಿೀ ಚ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಮ ಲ್ ೀದ್ಧರಣಾನಿ ಪಞ್ಾ॥1,115.20॥ 
ಕತರಙ್ಖುಮಾತಙ್ಖುಪತಙ್ಖುಮಭೃಗ ಮಿೀನಾ ಹತಾಃ ಪಞ್ಾಬರ್ೀವ ಪಞ್ಾ| 

ಏಕಃ ಪರಮಾರ್ಥೀ ಸ ಕಥಂ ನ್ ಘಾತ್ ಯೀ ಯಃ ಸ್ೀವತ್ೀ ಪಞ್ಾಭರ್ೀವ ಪಞ್ಾ॥1,115.21॥ 
ಅಧಿೀರಃ ಕಕಾಶಃ ಸುಬಧಃ ಕತಚ್ೀಲಃ ಸವಯಮಾಗತಃ| 

ಪಞ್ಾ ವಿಪಾರ ನ್ ಪೂಜಯನ್ುೀ ಬೃಹಸಾರ್ತಸಮಾ ಅಪ॥1,115.22॥ 
ಆಯತಃ ಕಮಾ ಚ ವಿತುಂ ಚ ವಿದಾಯ ನಿಧ್ನ್ಮೀವ ಚ| 

ಪಞ್ೈತಾನಿ ವಿವಿಚಯನ್ುೀ ಜಾಯಮಾನ್ಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ॥1,115.23॥ 
ಪವಾತಾರ್ ೀಹಣ್ೀ ತ್ ೀಯೀ ಗ್ ೀಕತಲ್ೀ ದ್ತಷ್ಟನಿಗರಹ್ೀ| 

ಪರ್ತತಸಯ ಸಮತತಾಿನ್ೀ ಶಸಾುಃ ಪಞ್ಾ (ಹ್ಯೀತ್ೀ) ಗತಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,115.24॥ 
ಅಭರಚಾಾರ್ಾ ಖ್ಲ್ೀ ಪರೀರ್ತಃ ಪರನಾರಿೀಷ್ತ ಸಙ್ಖುರ್ತಃ| 

ಪಞ್ೈತ್ೀ ಹಯಸ್ತಿರಾ ಭಾವಾ ರ್ೌವನಾನಿ ಧ್ನಾನಿ ಚ॥1,115.25॥ 
ಅಸ್ತಿರಂ ಜಿೀವಿತಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಅಸ್ತಿರಂ ಧ್ನ್ರ್ೌವನ್ಮ್| 

ಅಸ್ತಿರಂ ಪುತರದಾರಾದ್ಯಂ ಧ್ಮಾಃ ಕೀರ್ತಾಯಾಶಃ ಸ್ತಿರಮ್॥1,115.26॥ 
ಶತ ಜಿೀವಿತಮತಯಲಾಂ ರಾರ್ತರಸುಸಾಯಧ್ಾಹಾರಿಣಿೀ| 

ವಾಯಧಿಶ್್ ೀಕಜರಾರ್ಾಸ್ೈರಧ್ಾಂ ತದ್ಪ ನಿಷ್ಫಲಮ್॥1,115.27॥ 
ಆಯತವಾಷ್ಾಶತಂ ನ್ೃಣಾಂ ಪರಿಮಿತಂ ರಾತೌರ ತದ್ಧ್ಾಂ ಗತಂ 
ತಸಾಯಧ್ಾಸ್ತಿತಕಞ ಾ್ದ್ಧ್ಾಮಧಿಕಂ ಬಾಲಯಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ಗತಮ್| 

ಕಞ ಾ್ದ್ವನ್ತಧವಿಯೀಗದ್ತಃಖ್ಮರಣ್ೈಭ ಾಪಾಲಸ್ೀವಾಗತಂ ಶ್ೀಷ್ಂ 

ವಾರಿತರಙ್ಖುಗಭಾಚಪಲಂ ಮಾನ್ೀನ್ ಕಂ ಮಾನಿನಾಮ್॥1,115.28॥ 
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ಅಹ್ ೀರಾತರಮಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜರಾರ ಪ್ೀಣ ಸಞ್ಾರ್ೀತ್| 

ಮೃತತಯಗರಾಸರ್ತ ಭ ತಾನಿ ಪವನ್ಂ ಪನ್ನಗ್ ೀ ಯಥಾ॥1,115.29॥ 
ಗಚಾತಸ್ತುಷ್ಠತ್ ೀ ವಾಪ ಜಾಗರತಃ ಸವಪತ್ ೀ ನ್ ಚ್ೀತ್| 

ಸವಾಸತುಾಹಿತಾಥಾಾಯ ಪಶ್್ ೀರಿವ ವಿಚ್ೀಷಟತಮ್॥1,115.30॥ 
ಅಹಿತಹಿತವಿಚಾರಶ್ನ್ಯಬತದ್ಧೀಃ ಶತರರ್ತಸಮಯೀ ಬಹತಭವಿಾತಕಾತಸಯ| 

ಉದ್ರಭರಣಮಾತರತತಷ್ಟಬತದ್ಧೀಃ ಪುರತಷ್ಪಶ್್ ೀಶಾ ಪಶ್್ ೀಶಾ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ॥1,115.31॥ 
ಶೌಯೀಾ ತಪಸ್ತ ದಾನ್ೀ ಚ ಯಸಯ ನ್ ಪರರ್ಥತಂ ಯಶಃ| 

ವಿದಾಯರ್ಾಮಥಾಲಾಭ್ೀ ವಾ ಮಾತತರತಚಾಾರ ಏವ ಸಃ॥1,115.32॥ 
ಯಜಿಜೀವಯತ್ೀ ಕ್ಷಣಮಪ ಪರರ್ಥತಂ ಮನ್ತಷ್ಯೈವಿಾಜ್ಞಾನ್ವಿಕರಮಯಶ್್ ೀಭರಭಗನಮಾನ್ೈಃ| 

ತನಾನಮ ಜಿೀವಿತಮಿರ್ತ ಪರವದ್ನಿು ತಜಾಜಞಃ ಕ್ಾಕ್್ ೀಽಪ ಜಿೀವರ್ತ ಚಿರಂ ಚ ಬಲ್ಲಂ ಚ 

ಭತಙ್ೆ ತೀ॥1,115.33॥ 
ಕಂ ಜಿೀವಿತ್ೀನ್ ಧ್ನ್ಮಾನ್ವಿವಜಿಾತ್ೀನ್ ಮಿತ್ರೀಣ ಕಂ ಭವರ್ತ ಭೀರ್ತಸಶಙ್ೆ ತ್ೀನ್| 

ಸ್ತಂಹವರತಂ ಚರತ ಗಚಾತ ಮಾ ವಿಷಾದ್ಂ ಕ್ಾಕ್್ ೀಽಪ ಜಿೀವರ್ತ ಚಿರಂ ಚ ಬಲ್ಲಂ ಚ 

ಭತಙ್ೆ ತೀ॥1,115.34॥ 
ಯೀ ವಾತಮನಿೀಹ ನ್ ಗತರೌ ನ್ ಚ ಭೃತಯವಗ್ೀಾ ದಿೀನ್ೀ ದ್ರ್ಾಂ ನ್ ಕತರತತ್ೀ ನ್ ಚ 

ಮಿತರಕ್ಾಯೀಾ| 
ಕಂ ತಸಯ ಜಿೀವಿತಫಲ್ೀನ್ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಾಕ್್ ೀಽಪ ಜಿೀವರ್ತ ಚಿರಂ ಚ ಬಲ್ಲಂ ಚ 

ಭತಙ್ೆ ತೀ॥1,115.35॥ 
ಯಸಯ ರ್ತರವಗಾಶ್ನಾಯನಿ ದಿನಾನಾಯರ್ಾನಿು ರ್ಾನಿು ಚ| 

ಸ ಲೌಹಕ್ಾರಭಸ್ರೀವ ಶವಸನ್ನಪ ನ್ ಜಿೀವರ್ತ॥1,115.36॥ 
ಸಾವಧಿೀನ್ವೃತ್ುೀಃ ಸಾಫಲಯಂ ನ್ ಪರಾಧಿೀನ್ವರ್ತಾತಾ| 

ಯೀ ಪರಾಧಿೀನ್ಕಮಾಾಣ್ ೀ ಜಿೀವನ್ ುೀಽಪ ಚ ತ್ೀ ಮೃತಾಃ॥1,115.37॥ 
ಸತ(ಸವ) ಪೂರಾ ವ್ೈ ಕ್ಾಪುರತಷಾಃ ಸತ(ಸವ) ಪೂರ್ ೀ ಮ ಷಕ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಃ| 

ಅಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕ್ಾಪುರತಷ್ಃ ಸವಲಾಕ್್ೀನಾಪ ತತಷ್ಯರ್ತ॥1,115.38॥ 
ಅಭರಚಾಾರ್ಾ ತೃಣಾದ್ಗಿನನ್ ೀಾಚಸ್ೀವಾ ಪಥ್ ೀ ಜಲಮ್| 

ವ್ೀಶಾಯರಾಗಃ ಖ್ಲ್ೀ ಪರೀರ್ತಃ ಷ್ಡ್ೀತ್ೀ ಬತದ್ತವದ್ ೀಪಮಾಃ॥1,115.39॥ 
ವಾಚಾ ವಿಹಿತಸಾಥ್ೀಾನ್ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಚ ಸತಖಾಯತ್ೀ| 

ಜಿೀವಿತಂ ಮಾನ್ಮ ಲಂ ಹಿ ಮಾನ್ೀ ಮಾಿನ್ೀ ಕತತಃ ಸತಖ್ಮ್?॥1,115.40॥ 
ಅಬಲಸಯ ಬಲಂ ರಾಜಾ ಬಾಲಸಯ ರತದಿತಂ ಬಲಮ್| 

ಬಲಂ ಮ ಖ್ಾಸಯ ಮೌನ್ಂ ಹಿ ತಸೆರಸಾಯನ್ೃತಂ ಬಲಮ್॥1,115.41॥ 
ಯಥಾಯಥಾ ಹಿ ಪುರತಷ್ಃ ಶಾಸರಂ ಸಮಧಿಗಚಾರ್ತ| 

ತಥಾತಥಾಸಯ ಮೀಧ್ಾ ಸಾಯದಿವಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾಸಯ ರ್ ೀಚತ್ೀ॥1,115.42॥ 
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ಯಥಾಯಥಾ ಹಿ ಪುರತಷ್ಃ ಕಲಾಯಣ್ೀ ಕತರತತ್ೀ ಮರ್ತಮ್| 

ತಥಾತಥಾ ಹಿ ಸವಾತರ ಶ್ಿಷ್ಯತ್ೀ ಲ್ ೀಕಸತಪರಯಃ॥1,115.43॥ 
ಲ್ ೀಭಪರಮಾದ್ವಿಶಾವಸ್ೈಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ಶಯರ್ತ ರ್ತರಭಃ| 

ತಸಾಮಲ್ ಿೀಭ್ ೀ ನ್ ಕತಾವಯಃ ಪರಮಾದ್ ೀ ನ್ ೀನ್ ವಿಶವಸ್ೀತ್॥1,115.44॥ 
ತಾವದ್ಭಯಸಯ ಭ್ೀತವಯಂ ರ್ಾವದ್ಭಯಮನಾಗತಮ್| 

ಉತಾನ್ನೀ ತತ ಭಯೀ ರ್ತೀವ್ರೀ ಸಾಿತವಯಂ ವ್ೈ ಹಯಭೀತವತ್॥1,115.45॥ 
ಋಣಶ್ೀಷ್ಂ ಚಾಗಿನಶ್ೀಷ್ಂ ವಾಯಧಿಶ್ೀಷ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಪರವಧ್ಾನ್ುೀ ತಸಾಮಚ್ಾೀಷ್ಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,115.46॥ 
ಕೃತ್ೀ ಪರರ್ತಕೃತಂ ಕತರ್ಾಾದಿಧಂಸ್ತತ್ೀ ಪರರ್ತಹಿಂಸ್ತತಮ್| 

ನ್ ತತರ ದ್ ೀಷ್ಂ ಪಶಾಯಮಿ ದ್ತಷ್ಟೀ ದ್ ೀಷ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,115.47॥ 
ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ಕ್ಾಯಾಹನಾುರಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀ ಪರಯವಾದಿನ್ಮ್| 

ವಜಾಯೀತಾುದ್ೃಶಂ ಮಿತರಂ ಮಾರ್ಾಮಯಮರಿಂ ತಥಾ॥1,115.48॥ 
ದ್ತಜಾನ್ಸಯ ಹಿ ಸಙ ು್ೀನ್ ಸತಜನ್ ೀಽಪ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಪರಸನ್ನಮಪ ಪಾನಿೀಯಂ ಕದ್ಾಮೈಃ ಕಲತಷೀಕೃತಮ್॥1,115.49॥ 
ಸ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸದಿವಜ್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸಮಶ್ೀಷ್ನಿರ ಪಣಮ್| 

ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ದಿವಜಃ ಪೂಜಯಃ ಪರಯತನತಃ॥1,115.50॥ 
ತದ್ತಭಜಯತ್ೀ ಯದಿದಾಜಭತಕುಶ್ೀಷ್ಂ ಸ ಬತದಿಧಮಾನ್ ಯೀ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಪಾಪಮ್| 

ತತೌ್ಹೃದ್ಂ ಯಕರಯತ್ೀ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ದ್ಮಭೈವಿಾನಾ ಯಃ ಕರಯತ್ೀ ಸ ಧ್ಮಾಃ॥1,115.51॥ 
ನ್ ಸಾ ಸಭಾ ಯತರ ನ್ ಸನಿು ವೃದಾಧಃ ವೃದಾಧ ನ್ ತ್ೀ ಯೀ ನ್ ವದ್ನಿು ಧ್ಮಾಮ್| 

ಧ್ಮಾಃ ಸ ನ್ ೀ ಯತರ ನ್ ಸತಯಮಸ್ತು ನ್ೈತತ್ತಯಂ ಯಚಾಲ್ೀನಾನ್ತವಿದ್ಧಮ್॥1,115.52॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಪ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಮಾದಿತಯಶ್ೈವ ತ್ೀಜಸಾಮ್| 

ಶ್ರ್ ೀಽಪ ಸವಾಗಾತಾರಣಾಂ ವರತಾನಾಂ ಸತಯಮತತುಮಮ್॥1,115.53॥ 
ತನ್ಮಙ್ಖುಲಂ ಯತರ ಮನ್ಃ ಪರಸನ್ನಂ ತಜಿಜೀವನ್ಂ ಯನ್ನ ಪರಸಯ ಸ್ೀವಾ| 

ತದ್ಜಿಾತಂ ಯತ್ಾಜನ್ೀನ್ ಭತಕುಂ ತದ್ುಜಿಾತಂ ಯತ್ಮರ್ೀ ರಿಪೂಣಾಮ್॥1,115.54॥ 
ಸಾ ಸ್ತರೀರ್ಾ ನ್ ಮದ್ಂ ಕತರ್ಾಾತ್ ಸತಖಿೀ ತೃಷ್ಣಯೀಜಿತಿಃ| 

ತನಿಮತರಂ ಯತರ ವಿಶಾವಸಃ ಪುರತಷ್ಃ ಸ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ॥1,115.55॥ 
ತತರ ಮತಕ್ಾುದ್ರಸ್ನೀಹ್ ೀ ವಿಲತಪುಂ ಯತರ ಸೌಹೃದ್ಮ್| 

ತದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಂ ಶಿಘಯಂ ಯಸಾಯತಾಮ ಕರಯತ್ೀ ಸತುತೌ॥1,115.56॥ 
ನ್ದಿೀನಾಮಗಿನಹ್ ೀತಾರಣಾಂ ಭಾರತಸಯ ಕಲಸಯ ಚ| 

ಮ ಲಾನ್ವೀಷ್ ೀ ನ್ ಕತಾವಯೀ ಮ ಲಾದ್ ದೀಷ್ ೀ ನ್ ಹಿೀಯತ್ೀ॥1,115.57॥ 
ಲವಣಜಲಾನಾು ನ್ದ್ಯಃ ಸ್ತರೀಭ್ೀದಾನ್ುಂ ಚ ಮೈಥತನ್ಮ್| 

ಷ್ೈಶತನ್ಯಂ ಜನ್ವಾತಾಾನ್ುಂ ವಿತುಂ ದ್ತಃಖ್ತರರ್ಾನ್ುಕಮ್॥1,115.58॥ 
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ರಾಜಯಶ್ರೀಬರಾಹಮಶಾಪಾನಾು ಪಾಪಾನ್ುಂ ಬರಹಮವಚಾಸಮ್| 

ಆಚಾನ್ುಂ ಘ ೀಷ್ವಾಸಾನ್ುಂ ಕತಲಸಾಯನ್ುಂ ಸ್ತರರ್ಾ ಪರಭ್ ೀ (ಭತಃ)॥1,115.59॥ 
ಸವ್ೀಾ ಕ್ಷರ್ಾನಾು ನಿಲರ್ಾಃ ಪತನಾನಾುಃ ಸಮತಚಾರರ್ಾಃ| 

ಸಂಯೀಗಾ ವಿಪರಯೀಗಾನಾು ಮರಣಾನ್ುಂ ಹಿ ಜಿೀವಿತಮ್॥1,115.60॥ 
ಯದಿೀಚ್ಾೀತತಾನ್ರಾಗನ್ತುಂ ನಾರ್ತದ್ ರಮನ್ತವರಜ್ೀತ್| 

ಉದ್ಕ್ಾನಾುನಿನವತ್ೀಾತ ಸ್ತನಗಧವಣಾಾಚಾ ಪಾದ್ಪಾತ್॥1,115.61॥ 
ಅನಾಯಕ್್ೀ ನ್ ವಸುವಯಂ ನ್ ಚ್ೈವ ಬಹತನಾಯಕ್್ೀ| 

ಸ್ತರೀನಾಯಕ್್ೀ ನ್ ವಸುವಯಂ ವಸುವಯಂ ಬಾಲನಾಯಕ್್ೀ॥1,115.62॥ 
ಪತಾ ರಕ್ಷರ್ತ ಕ್ೌಮಾರ್ೀ ಭತಾು ರಕ್ಷರ್ತ ರ್ೌವನ್ೀ| 

ಪುತರಸತು ಸಿವಿರ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ಸ್ತರೀ ಸಾವತನ್ರಯಮಹಾರ್ತ॥1,115.63॥ 
ತಯಜ್ೀದ್ವನಾಧಯಮಷ್ಟಮೀಽಬ್ದೀ ನ್ವಮೀ ತತ ಮೃತಪರಜಾಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಸ್ತರೀಜನ್ನಿೀಂ ಸದ್ಯಶಾಾಪರರ್ಾವಾದಿನಿೀಮ್॥1,115.64॥ 
ಅನ್ರ್ಥಾತಾವನ್ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಭರ್ಾ ಪರಿಜನ್ಸಯ ಚ| 

ಅಥಾಾದ್ಪ್ೀತಮರ್ಾಾದಾಸರಯಸ್ತುಷ್ಠನಿು ಭತೃಾಷ್ತ॥1,115.65॥ 
ಅಶವಂ ಶಾರನ್ುಂ ಗಜಂ ಮತುಂ ಗಾವಃ ಪರಥಮಸ ರ್ತಕ್ಾಃ| 

ಅನ್ ದ್ಕ್್ೀ ಚ ಮಣ ಾಕ್ಾನಾರಜ್ಞ್ ೀ ದ್ ರ್ೀಣ ವಜಾಯೀತ್॥1,115.66॥ 
ಅಥಾಾತತರಾಣಾಂ ನ್ ಸತಹೃನ್ನ ಬನ್ತಧಃ ಕ್ಾಮಾತತರಾಣಾಂ ನ್ ಭಯಂ ನ್ ಲಜಾಜ| 

ಚಿನಾುತತರಾಣಾಂ ನ್ ಸತಖ್ಂ ನ್ ನಿದಾರ ಕ್ಷತಧ್ಾತತರಾಣಾಂ ನ್ ಬಲಂ ನ್ ತ್ೀಜಃ॥1,115.67॥ 
ಕತತ್ ೀ ನಿದಾರ ದ್ರಿದ್ರಸಯ ಪರಪ್ರೀಷ್ಯವರಸಯ ಚ| 

ಪರನಾರಿೀಪರಸಕುಸಯ ಪರದ್ರವಯಹರಸಯ ಚ॥1,115.68॥ 
ಸತಖ್ಂ ಸವಪತಯನ್ೃಣವಾನಾವಯಧಿಮತಕುಶಾ ಯೀ ನ್ರಃ| 

ಸಾವಕ್ಾಶಸತು ವ್ೈ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಯಸತು ದಾರ್ೈನ್ಾ ಸಙ್ಖುತಃ॥1,115.69॥ 
ಅಮಭಸಃ ಪರಿಮಾಣ್ೀ ಉನ್ನತಂ ಕಮಲಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಸಾವಮಿನಾ ಬಲವತಾ ಭೃತ್ ಯೀ ಭವರ್ತ ಗವಿಾತಃ॥1,115.70॥ 
ಸಾಿನ್ಸ್ತಿತಸಯ ಪದ್ಮಸಯ ಮಿತ್ರೀ ವರತಣಭಾಸೆರೌ| 

ಸಾಿನ್ಚತಯತಸಯ ತಸ್ಯೈವ ಕ್್ಿೀದ್ಶ್್ ೀಷ್ಣಕ್ಾರಕ್ೌ॥1,115.71॥ 
ಯೀ ಪದ್ಸಿಸಯ ಮಿತಾರಣಿ ತ್ೀ ತಸಯ ರಿಪುತಾಂ ಗತಾಃ| 

ಭಾನ್ ೀಃ ಪದ್ೋ ಜಲ್ೀ ಪರೀರ್ತಃ ಸಿಲ್ ೀದ್ಧರಣಶ್್ ೀಷ್ಣಃ॥1,115.72॥ 
ಸಾಿನ್ಸ್ತಿತಾನಿ ಪೂಜಯನ್ುೀ ಪೂಜಯನ್ುೀ ಚ ಪದ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಸಾಿನ್ಭರಷಾಟ ನ್ ಪೂಜಯನ್ುೀ ಕ್್ೀಶಾ ದ್ನಾು ನ್ಖಾ ನ್ರಾಃ॥1,115.73॥ 
ಆಚಾರಃ ಕತಲಮಾಖ್ಯರ್ತ ದ್ೀಶಮಾಖಾಯರ್ತ ಭಾಷತಮ್| 

ಸಮಭರಮಃ ಸ್ನೀಹಮಾಖಾಯರ್ತ ವಪುರಾಖಾಯರ್ತ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥1,115.74॥ 
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ವೃಥಾ ವೃಷಟಃ ಸಮತದ್ರಸಯ ವೃಥಾ ತೃಪುಸಯ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ವೃಥಾ ದಾನ್ಂ ಸಮೃದ್ಧಸಯ ನಿೀಚಸಯ ಸತಕೃತಂ ವಥಾ॥1,115.75॥ 
ದ್ ರಸ್ ಿೀಽಪ ಸಮಿೀಪಸ್ ಿೀ ಯೀ ಯಸಯ ಹೃದ್ಯೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಹೃದ್ರ್ಾದ್ಪ ನಿಷಾೆರನ್ುಃ ಸಮಿೀಪಸ್ ಿೀಽಪ ದ್ ರತಃ॥1,115.76॥ 
ಮತಖ್ಭಙ್ಖುಃ ಸವರ್ ೀ ದಿೀನ್ ೀ ಗಾತರಸ್ವೀದ್ ೀ ಮಹದ್ಭಯಮ್| 

ಮರಣ್ೀ ರ್ಾನಿ ಚಿಹಾನನಿ ತಾನಿ ಚಿಹಾನನಿ ರ್ಾಚಕ್್ೀ॥1,115.77॥ 
ಕತಬಜಸಯ ಕೀಟ್ಘಾತಸಯ ವಾತಾನಿನಷಾೆಸ್ತತಸಯ ಚ| 

ಶ್ಖ್ರ್ೀ ವಸತಸುಸಯ ವರಂ ಜನ್ಮ ನ್ ರ್ಾಚಿತಮ್॥1,115.78॥ 
ಜಗತಾರ್ತಹಿಾ ರ್ಾಚಿತಾವ ವಿಷ್ತಣವಾಾಮನ್ತಾಂ ಯತಃ| 

ಕ್ಾನ್ ಯೀಽಧಿಕತರಸುಸಯ ಯೀರ್ಽಥ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ನ್ ಲಾಘವಮ್॥1,115.79॥ 
ಮಾತಾ ಶತತರಃ ಪತಾ ವ್ೈರಿೀ ಬಾಲಾ ಯೀನ್ ನ್ ಪಾಠಿತಾಃ| 

ಸಭಾಮಧ್್ಯೀ ನ್ ಶ್್ ೀಭನ್ುೀ ಹಂಸಮಧ್್ಯೀ ಬಕ್ಾಯಥಾ॥1,115.80॥ 
ವಿದಾಯ ನಾಮ ಕತರ ಪರ ಪಮಧಿಕಂ ವಿದಾಯರ್ತಗತಪುಂ ಧ್ನ್ಂ  
ವಿದಾಯ ಸಾಧ್ತಕರಿೀಜನ್ಪರಯಕರಿೀ ವಿದಾಯ ಗತರ ಣಾಂ ಗತರತಃ| 

ವಿದಾಯ ಬನ್ತಧಜನಾರ್ತಾನಾಶನ್ಕರಿೀ ವಿದಾಯ ಪರಂ ದ್ೈವತಂ  

ವಿದಾಯ ರಾಜಸತಪೂಜಿತಾ ಹಿ ಮನ್ತಜ್ ೀ ವಿದ್ಯವಿಹಿೀನ್ಃ ಪಶತಃ॥1,115.81॥ 
ಗೃಹ್ೀ ಚಾಭಯನ್ುರ್ೀ ದ್ರವಯಂ ಲಗನಂ ಚ್ೈವ ತತ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ಅಶ್ೀಷ್ಂ ಹರಣಿೀಯಂ ಚ ವಿದಾಯ ನ್ ಹಿರಯತ್ೀ ಪರ್ೈಃ॥1,115.82॥ 
ಶೌನ್ಕೀಯಂ ನಿೀರ್ತಸಾರಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾತರತಾನಿ ಚ| 

ಕಥರ್ಾಮಾಸ ವ್ೈಪೂವಾಂ ತತರ ಶತಶಾರವ ಶಙ್ಖೆರಃ| 

ಶಙ್ಖೆರಾದ್ಶೃಣ್ ೀದಾವಯಸ್ ೀ ವಾಯಸಾದ್ಸಾಮಭರ್ೀವ ಚ॥1,115.83॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶೌನ್ಕ್್ ೀಕುನಿೀರ್ತಸಾರಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥115-

[83]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-116॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವರತಾನಿ ವಾಯಸ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಹರಿಯೈಾಃ ಸವಾದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಾಮಾಸಕ್ಷಾರ್ತರ್ಥಷ್ತ ವಾರ್ೀಷ್ತ ಹರಿರಚಿಾತಃ॥1,116.1॥ 
ಏಕಭಕ್್ುೀನ್ ನ್ಕ್್ುೀನ್ ಉಪವಾಸಫಲಾದಿನಾ| 

ದ್ದಾರ್ತ ಧ್ನ್ಧ್ಾನಾಯದಿ ಪುತರರಾಜಯಜರ್ಾದಿಕಮ್॥1,116.2॥ 
ವ್ೈಶಾವನ್ರಃ ಪರರ್ತಪದಿ ಕತಬ್ೀರಃ ಪೂಜಿತ್ ೀರ್ಽಥದ್ಃ| 

ಪೀಷ್ಯ ಬರಹ್ ೋ ಪರರ್ತಪದ್ಯಚಿಾತಃ ಶ್ರಸುಥಾಶ್ವನಿೀ॥1,116.3॥ 
ದಿವರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ಯರ್ೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣ ಇಹಾಥಾದ್ಃ| 

ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ರ್ತರದ್ೀವಾಶಾ ಗೌರಿೀವಿಘನೀಶಶಙ್ಖೆರಾಃ॥1,116.4॥ 
ಚತತಥಾಯಾಂ ಚ ಚತತವೂಯಾಹಃ ಪಞ್ಾಮಾಯಮಚಿಾತ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯೀ ರವಿಃ ಷ್ಷಾಠಯಂ ಸಪುಮಾಯಂ ಭಾಸೆರ್ ೀರ್ಽಥದ್ಃ॥1,116.5॥ 
ದ್ತಗಾಾಷ್ಟಮಾಯಂ ನ್ವಮಾಯಂ ಚ ಮಾತರ್ ೀಽಥ ದಿಶ್್ ೀರ್ಽಥದಾಃ| 

ದ್ಶಮಾಯಂ ಚ ಯಮಶಾನ್ದರ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಮೃಷೀನ್ಯಜ್ೀತ್॥1,116.6॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಚ ಹರಿಃ ಕ್ಾಮಸರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಮಹ್ೀಶವರಃ| 

ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಬರಹಾಮ ಚ ಪತರ್ ೀರ್ಽಥದಾಃ॥1,116.7॥ 
ಅಮಾವಾಸಾಯಂ ಪೂಜನಿೀರ್ಾ ವಾರಾ ವ್ೈ ಭಾಸೆರಾದ್ಯಃ| 

ನ್ಕ್ಷತಾರಣಿ ಚ ಯೀಗಾಶಾ ಪೂಜಿತಾಃ ಸವಾದಾಯಕ್ಾಃ॥1,116.8॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ತಥಾಯದಿವರತವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥116-[8]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-117॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ಸ್ತತ್ೀ ಪಕ್ಷ್ೀ ವಾಯಸಾಂನ್ಙ್ಖುತರಯೀದ್ಶ್ೀ| 

ಮಲ್ಲಿಕ್ಾಜಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಧ್ತತ ರ್ೈಃ ಪೂಜಯೀಚಿಾವಮ್॥1,117.1॥ 
ಅನ್ಙ್ಕುಯೀರ್ತ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಮಧ್ಪಾರಶಾಯಥ ಪೌಷ್ಕ್್ೀ| 

ಯೀಗ್ೀಶವರಂ ಪೂಜಯೀಚಾ ಬಲವಪತ್ೈಃ ಕದ್ಮ್ಜಮ್| 

ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಚನ್ದನಾದಿ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಕೃಸರಾದಿಕಮ್॥1,117.2॥ 
ಮಾಘೀ ನ್ಟ್ೀಶವರಾರ್ಾಚಯಾ ಕತನ್ದೈಮೌಾಕುಕಮಾಲರ್ಾ| 

ಪಿಕ್ಷ್ೀಣ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಚ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಪೂರಿಕ್ಾ ಮತನ್ೀ॥1,117.3॥ 
ವಿೀರ್ೀಶವರಂ ಫಾಲತುನ್ೀ ತತ ಪೂಜಯೀತತು ಮರ ಬಕ್್ೈಃ| 

ಶಕಾರಾಶಾಕಮಣಾಾಶಾ ಚ ತಜಂ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಮ್॥1,117.4॥ 
ಚ್ೈತ್ರೀ ಯಜ್ೀತತ್ ರ ಪಾಯ ಕಪೂಾರಂ ಪಾರಶಯೀನಿನಶ್| 

ದ್ನ್ುಧ್ಾವನಾಟ್ಜಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಶಷ್ತೆಲ್ಲೀಂ ದ್ದ್ೀತ್॥1,117.5॥ 
ಪೂಜಾ ದ್ಮನ್ಕಃ ಶರ್ಭೀವ್ೀಾಶಾಖ್ೀಽಶ್್ ೀಕರಪುಷ್ಾಕ್್ೈಃ| 

ಮಹಾರ ಪಾಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಗತಡಭಕುಂ ಪುಟ್ಟಬರಮ್॥1,117.6॥ 
ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಪಾರಶಯೀಚಾ ದ್ದ್ೀಜಜರ್ತೀಫಲಂ ತಥಾ| 

ಪರದ್ತಯಮನಂ ಪೂಜಯೀಜ್ಜಯೀಷ್ಠೀ ಚಮಾಕ್್ೈಬಾಲವಜಂ ದ್ಶ್ೀತ್॥1,117.7॥ 
ಲವಗಾರಾ ತಥಾ ಷ್ಢಿ ಉಮಾಮದ್ರ್ತ ಶಾಸನ್ಃ?| 

ಅಗತರತಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಚ ತಮಪಾಮಾಗಾಕ್್ೈಯಾಜ್ೀತ್॥1,117.8॥ 
ಶಾರವಣ್ೀ ಕರವಿೀರಂ ಚ ಶಮಭವ್ೀ ಶ್ಲಪಾಣಯೀ| 

ಗನಾಧಶನ್ ೀ ಘಘತಾದ್ಯೈಶಾ ಕರವಿೀರಜಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,117.9॥ 
ಸದ್ ಯೀಜಾತಂ ಭಾದ್ರಪದ್ೀ ಬಕತಲ್ೈಃ ಪೂಪಕ್್ೈಯಾಜ್ೀತ್| 

ಗನ್ಧವಾಾಶ್್ ೀ ಮದ್ನ್ಕಮಾಶ್ವನ್ೀ ಚ ಸತರಾಧಿಪಮ್॥1,117.10॥ 
ಚಮಾಕ್್ೈಃ ಸವಣಾವಾ (ಧ್ಾರ್) ರ್ಾದ್ ೀ ಜಿನ್ ೋದ್ಕಸಮರದ್ಃ| 

ಖಾದಿರಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಚ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ರತದ್ರಮಚಾಯೀತ್॥1,117.11॥ 
ಬದ್ರ್ಾಾ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಚ ಮದ್ನ್ ೀ ದ್ಶಮಾಶನ್ಃ| 

ಕ್ಷಿೀರಶಾಕಪರದ್ಃ ಪದ್ೈರಬದನ್ುೀ ಶ್ವಮಚಾಯೀತ್॥1,117.12॥ 
ರರ್ತಮತಕುಮನ್ಙ್ಖುಂ ಚ ಸವಣಾಮಣಾಲಸಂಸ್ತಿತಮ್| 

ಗನಾಧದ್ಯೈದ್ಾಶಸಾಹಸರಂ ರ್ತಲವಿರೀಹಾಯದಿ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,117.13॥ 
ಜಾಗರಂ ಗಿೀತವದಿತರಂ ಪರಭತಽಭಾಯಚಯಾ ವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ದಿವಜಾಯ ಶರ್ಾಯಂ ಪಾತರಂ ಚ ಛತರಂ ವಸರಮತಪಾನ್ಹೌ॥1,117.14॥ 
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ಗಾಂ ದಿವಜಂ ಭ್ ೀಜಯೀದ್ಭಕ್ಾಯ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 
ಏತದ್ತದಾಯಪನ್ಂ ಸವಾಂ ವರತ್ೀಷ್ತ ಧ್್ಯೀಪಮಿೀದ್ೃಶಮ್| 

ಫಲಞ್ಾ ಶ್ರೀಸತತಾರ್ ೀಗಯಸೌಭಾಗಯಸವಗಾತಂ ಭವ್ೀತ್॥1,117.15॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಽನ್ಙ್ಖುತರಯೀದ್ಶ್ೀವರತಂ ನಾಮ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥117-[15]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-118॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವರತಂ ಕ್್ೈವಲಯಶಮನ್ಮಖ್ಣಾದಾವದ್ಶ್ೀಂ ವದ್ೀ| 

ಮಾಗಶ್ೀಷ್ೀಾ ಸ್ತತ್ೀ ಪಕ್ಷ್ೀ ಗವಾಯಶ್ೀ ಸಮತಪೀಷತಃ॥1,118.1॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಪೂಜಯೀ ದಿವಷ್ತಣಂ ದ್ದಾಯನಾಮಸಚತತಷ್ಟಯಮ್| 

ಪಞ್ಾವಿರೀಹಿಯತತಂ ಪಾತರಂ ವಿಪಾರಯೀದ್ಮತದಾಹರ್ೀತ್॥1,118.2॥ 
ಸಪುಜನ್ಮನಿ ಹ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಯನ್ಮರ್ಾ ಹಿ ವರತಂ ಕೃತಮ್| 

ಭಗವಂಸುಾತರಸಾದ್ೀನ್ ತದ್ಖ್ಣಾಮಿಹಾಸತು ಮೀ॥1,118.3॥ 
ಯಥಾಖ್ಣಾಂ ಜಗತ್ವಾಂ ತವಮೀವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ| 

ತಥಾಖಿಲಾನ್ಯಖ್ಣಾಾನಿ ವಿರತಾನಿ ಮಮ ಸನಿು ವ್ೈ॥1,118.4॥ 
ಸಕತುಪಾತಾರಣಿ ಚ್ೈತಾರದೌ ಶಾರವಣಾದೌ ಘಘತಾನಿವತಾನ್| 

ವರತಕೃದ್ವತಪೂಣಾಸತು ಸ್ತರೀಪುತರಸವಗಾಭಾಗಭವ್ೀತ್॥1,118.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಽಖ್ಣಾದಾವದ್ಶ್ೀವರತಕಥನ್ಂನಾಮಾಷಾಟದ್ಶ್್ ೀತುರ ಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥119-[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-119॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಗಸಾಯಘಯಾವರತಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಮ್| 

ಅಪಾರಪ್ುೀ ಭಾಸೆರ್ೀ ಕನಾಯಂ ಸರ್ತ ಭಾಗ್ೀ ರ್ತರಭದಿಾನ್ೈಃ॥1,119.1॥ 
ಅಘಯಾಂ ದ್ದಾಯದ್ಗಸಾಯಯ ಮ ರ್ತಾಂ ಸಮ ಾಜಯ ವ್ೈ ಮತನ್ೀ !| 

ಕ್ಾಶಪುಷ್ಾಮಯಿೀಂ ಕತಮಭೀ ಪರದ್ ೀಷ್ೀ ಕೃತಜಾಗರಃ॥1,119.2॥ 
ದ್ಧ್ಯಕ್ಷತಾದ್ಯೈಃ ಸಮ ಾಜಯ ಉಪೀಷ್ಯ ಫಲಪುಷ್ಾಕ್್ೈಃ| 

ಪಞ್ಾವಣಾಸಮಾಯತಕುಂ ಹ್ೀಮರೌಪಯಸಮನಿವತಮ್॥1,119.3॥ 
ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಯತತಂ ಪಾತರಂ ದ್ಧಿಚನ್ದನ್ಚಚಿಾತಮ್| 

ಅಗಸಯಃ ಖ್ನ್ಮಾನ್ೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣಾಘಯಾಂ ಪರದಾಪಯೀತ್॥1,119.4॥ 
ಖಾಸಪುಷ್ಾಪರರ್ತೀಕ್ಾಶ ಅಗಿನಮಾರತತಸಮಭವ !| 

ಮಿತಾರವಾರತಣಯೀಃ ಪುತ್ ರೀ ಕತಮಭಯೀನ್ೀ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ॥1,119.5॥ 
ಶ್ದ್ರಸಾರಯದಿರನ್ೀನ್ೈವ ತಯಜ್ೀದಾಧನ್ಯಂ ಫಲಂ ರಸಮ್| 

ದ್ದಾಯದಿದಾಜಾತಯೀ ಕತಮಭಂ ಸಹಿರಣಯಂ ಸದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಭ್ ೀಜಯೀಚಾ ದಿವಜಾನ್್ಪು ವಷ್ಾಂ ಕೃತಾವ ತತ ಸವಾಭಾಕ್॥1,119.6॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಽಗಸಾಯಘಯಾವರತಂ 

ನಾಮಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥119-[6]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-120॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ರಮಾಭತೃರ್ತೀರ್ಾಂ ವಕ್ಷಯ ಚ ಸೌಭಗಯಶ್ರೀಸತತಾದಿದಾಮ್| 

ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ೀಾಸ್ತತ್ೀ ಪಕ್ಷ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಮತಪೀಷತಃ॥1,120.1॥ 
ಗೌರಿೀಂ ಯಜ್ೀದಿವಲವಪತ್ೈಃ ಕತಶ್್ ೀದ್ಕಕರಸುತಃ| 

ಕದ್ಮಾ್ದೌ ಗಿರಿಸತತಾಂ ಪೌಷ್ೀ ಮರತಬಕ್್ೈಯಾಜ್ೀತ್॥1,120.2॥ 
ಕಪೂಾರಾದ್ಃ ಕೃಸರದ್ ೀ ಮಲ್ಲಕಿ್ಾದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಕೃತ್| 

ಮಾಘೀಸತಭದಾರಂ ಕಲಾಿರ್ೈಘಘಾತಾಶ್್ ೀ ಮಣಾಕಪರದ್ಃ॥1,120.3॥ 
ಗಿೀರ್ತೀಮಯಂ ತನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಫಾಲತುನ್ೀ ಗ್ ೀಮರ್ತೀಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ಕತನ್ದೈಃ ಕೃತಾವ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಜಿೀವಾಶಃ ಶಷ್ತೆಲ್ಲೀಪರದ್ಃ॥1,120.4॥ 
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿೀಂ ದ್ಮನ್ಕ್್ೈಶ್ೈತ್ರೀ ಚ ಕೃಸರಪರದ್ಃ| 

ದ್ಧಿಪಾರಶ್್ ೀ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ತಗರಂ ಶ್ರೀಮತಖಿೀಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,120.5॥ 
ವ್ೈಶಾಖ್ೀ ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ೈಶಾ ಅಶ್್ ೀಕ್ಾಶ್್ ೀ ವಟ್ಪರದ್ಃ| 

ಜ್ಯೀಷ್ಠೀ ನಾರಾಯಣಿೀಮಚ್ೀಾಚಾತಪತ್ೈಶಾ ಖ್ಣಾದ್ಃ| 

ಲವಙ್ಕುಶ್್ ೀ ಭವ್ೀದ್ೀವ ಆಷಾಢ್ೀ ಮಾಧ್ವಿೀಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,120.6॥ 
ರ್ತಲಾಶ್್ ೀ ಬಲವಪತ್ೈಶಾ ಕ್ಷಿೀರಾನ್ನವಟ್ಕಪರದ್ಃ| 

ಔದ್ತಮ್ರಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ತಗರ್ಾಾಃ ಶಾರವಣ್ೀ ಶ್ರಯಮ್॥1,120.7॥ 
ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಮಲ್ಲಿಕ್ಾರ್ಾ ಕ್ಷಿೀರದ್ ೀ ಹತಯತುಮಾಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ಪದ್ೈಯಾಜ್ೀದಾಭದ್ರಪದ್ೀ ಶೃಙ್ಖುದಾಶ್್ ೀ ಗೃಡಾದಿದ್ಃ॥1,120.8॥ 
ರಾಜಪುರ್ತರೀಂ ಚಾಶವಯತಜ್ೀ ಜಪಾಪುಷ್ಾೈಶಾ ಜಿೀರಕಮ್|  

ಪಾರಶಯೀನಿನಶ್ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯೈಃ ಕೃಸರ್ೈಃ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ಯಜ್ೀತ್॥1,120.9॥ 
ಜಾರ್ತೀಪುಷ್ಾೈಃ ಪದ್ಮಜಾಂ ಚ ಪಞ್ಾಗವಾಯಶನ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್| 

ಘಘತ್ ೀದ್ನ್ಂ ಚ ವಷಾಾನ್ುೀ ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾನಿದಾಜಾನ್ಯಜ್ೀತ್॥1,120.10॥ 
ಉಮಾಮಹ್ೀಶವರಂ ಪೂಜಯ ಪರದ್ದಾಯಚಾ ಗತಡಾದಿಕಮ್| 

ವಸರಚಾತರಸತವಣಾಾದ್ಯೈಃ ರಾತೌರ ಚ ಕೃತಜಾಗರಃ| 

ಗಿೀತವಾದ್ಯೈದ್ಾದ್ತರತಗಾವಾದ್ಯಂ ಸವಾಮಾನ್ತಾರ್ಾತ್॥1,120.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರಮಾಭತೃರ್ತೀರ್ಾವರತಂ ನಾಮ ವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥120-[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-121॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಚಾತತಮಾಾಸಯವರತಾನ್ ಯಚ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಆಷಾಢಾಯಂ ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ವಾ ಸವ್ೀಾಣಹರಿಮಚಯಾಚ॥1,121.1॥ 
ಇದ್ಂ ವರತಂ ಮರ್ಾ ದ್ೀವ ಗೃಹಿೀತಂ ಪುರತಸುವ| 

ನಿವಿಾಘನಂ ಸ್ತದಿಧಮಾಪನೀತತ ಪರಸನ್ನೀ ತವಯಿ ಕ್್ೀಶವ॥1,121.2॥ 
ಗೃಹಿೀತ್ೀಽಸ್ತಮನ್ವರತ್ೀ ದ್ೀವ ಯದ್ಯಪೂಣ್ೀಾ ಮಿರರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ತನ್ೋ ಭವತತ ಸಮ ಾಣಾಂ ತವತರಸಾದಾಜಜನಾದ್ಾನ್॥1,121.3॥ 
ಏವಮಭಯಚಯಾ ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದ್ವರತಾಚಾನ್ಜಪಾದಿಕಮ್| 

ಸವಾಾಘಂ ಚ ಕ್ಷಯಂ ರ್ಾರ್ತ ಚಿಕೀಷ್ೀಾದ್ ಯೀ ಹರ್ೀವರಾತಮ್॥1,121.4॥ 
ಸಾನತಾವಯೀಭಯಚಯ ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದ್ವರತಾಚಾನ್ಜಪಾದಿಕಮ್| 

ಸಾನತಾವ ಯಚಾತತರ್ ೀ ಮಾಸಾನ್ೀಕಭಕ್್ುೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ವಿಷ್ತಣಂ ಸ ರ್ಾರ್ತ ವಿಷ್ ಣೀವಾ ಲ್ ೀಕಂ ಮಲವಿವಜಿಾತಮ್॥1,121.5॥ 
ಮದ್ಯಮಾಂಸಸತರಾತಯಗಿೀ ವ್ೀದ್ವಿದ್ಧರಿಪೂಜನಾತ್| 

ತ್ೈಲವಜಿಾ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ವಿಷ್ತಣಭಾಕೃಚಾರಪಾದ್ಕೃತ್॥1,121.6॥ 
ಏಕರಾತ್ ರೀಪವಾಸಾಚಾ ದ್ೀವೀ ವ್ೈಮಾನಿಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಶ್ವೀತದಿವೀಪಂ ರ್ತರರಾತಾರತತು ವರಜ್ೀತಷಷಾಠನ್ನಕೃನ್ನರಃ॥1,121.7॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಾದ್ಧರ್ೀಧ್ಾಾಮ ಲಭ್ೀನ್ತಮಕುಮರ್ಾಚಿತಾಮ್| 

ಪಾರಜಾಪತಯಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಪರಾಕವರತಕೃದ್ಧರಿಮ್॥1,121.8॥ 
ಸಕತುರ್ಾವಕಭಕ್ಷಾಶ್ೀ ಪಯೀದ್ಧಿಘಘತಾಶನ್ಃ| 

ಗ್ ೀಮ ತರರ್ಾವಕ್ಾಹಾರಃ ಪಞ್ಾಗವಯಕೃತಾಶನ್ಃ| 

ಶಾಕಮಲಫಲಾದಾಯಶ್ೀ ರಸವಜ್ ೀಾ ಚ ವಿಷ್ತಣಭಾಕ್॥1,121.9॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಚಾತತಮಾಾಸಯವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಕ್ಾವಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥121-[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-122॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವರತಂ ಮಾಸ್ ೀಪವಾಸಾಖ್ಯಂ ಸವೀಾತೃಷ್ಟಂ ವದಾಮಿತ್ೀ| 

ವಾನ್ಪರಸ್ ಿೀ ಯರ್ತನಾಾರಿೀ ಕತರ್ಾಾನಾಮಸ್ ೀಪವಾಸಕಮ್॥1,122.1॥ 
ಆಶ್ವನ್ಸಯ ಸ್ತತ್ೀ ಪಕ್ಷ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಮತಪೀಷತಃ| 

ವರತಮೀತತತು ಗೃಹಿಣೀರ್ಾದಾಯವರ್ತರಂಶದಿದನಾನಿ ತತ॥1,122.2॥ 
ಅದ್ಯಪರಭೃತಯಹಂ ವಿಷ್ ಣೀ ರ್ಾವದ್ತತಾನಿ್ಕಂ ತವ| 

ಅಚಾಯೀತಾವಮನ್ಶರಂಸತು ದಿನಾನಿ ರ್ತರಂಶದ್ೀವ ತತ॥1,122.3॥ 
ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಶ್ವನ್ಯೀವಿಾಷ್ ಣೀ ದಾವದ್ಶ್್ ಯೀಃ ಶತಕಿಯೀರಹಮ್| 

ಮಿರಯೀಯದ್ಯನ್ುರಾಲ್ೀ ತತ ವರತಭಙ್್ ುೀ ನ್ ಮೀ ಭವ್ೀತ್॥1,122.4॥ 
ಹರಿಂ ಯಜ್ ೀರ್ತರಷ್ವಣಸಾನಯಿೀ ಗನಾಧದಿಭವರಾರ್ತೀ| 

ಗಾತಾರಭಯಙ್ಖುಂ ಗನ್ಧಲ್ೀಪಂ ದ್ೀವತಾಯತನ್ೀ ತಯಜ್ೀತ್॥1,122.5॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಮಥ ಸಮ ಾಜಯ ಪರದ್ದಾಯದಿದಾಜಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ತತಶಾ ಪಾರಣಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಧರ್ೀಮಾಾಸ್ ೀಪವಾಸಕೃತ್॥1,122.6॥ 
ದ್ತಗಾಧದಿಪಾರಶನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ವರತಸ್ ಿೀ ಮ ಛಿಾತ್ ೀಽನ್ುರಾ|  

ದ್ತಗಾಧದ್ಯೈನ್ಾ ವರತಂ ನ್ಶ್ಯೀದ್ತಭಕುಮತಕುಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,122.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮಾಸ್ ೀಪವಾಸವರತಂ ನಾಮ ದಾವವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥122-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-123॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವರತಾನಿ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾನತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಪೂಜಯೀತ್| 

ಏಕಭಕ್್ುೀನ್ ನ್ಕ್್ುೀನ್ ಮಾಸಂ ವಾರ್ಾಚಿತ್ೀನ್ ವಾ॥1,123.1॥ 
ದ್ತಗಧಶಾಕಫಲಾದ್ಯೈವಾಾ ಉಪವಾಸ್ೀನ್ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ಸವಾಪಾಪವಿನಿಮತಾಕುಃ ಪಾರಪುಕ್ಾರ್ೀ ಹರಿಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,123.2॥ 
ಸದಾ ಹರ್ೀವರಾತಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ತತಃ ಸಾಯದ್ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್ೀ| 

ಚಾತತಮಾಾಸ್ಯೀ ತತಸುಸಾಮತಾೆರ್ತಾಕ್್ೀ ಭೀಷ್ಮಪಞ್ಾಕಮ್॥1,123.3॥ 
ತತಃ ಶ್ರೀಷ್ಠವರತಂ ಶತಕಿಸ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸಾನತಾವ ರ್ತರಕ್ಾಲಂ ಪತಾರದಿೀನ್ಯವಾದ್ಯೈರಚಾಯೀದ್ಧರಿಮ್॥1,123.4॥ 
ಯಜ್ೀನೌಮನಿೀ ಘಘತಾದ್ಯೈಶಾ ಪಞ್ಾಗವ್ಯೀನ್ ವಾರಿಭಃ| 

ಸಾನಪಯಿತಾವಥ ಕಪೂಾರಮತಖ್ೈಶ್ೈವಾನ್ತಲ್ೀಪಯೀತ್॥1,123.5॥ 
ಘಘತಾಕುಗತಗತುಲ್ೈಧ್ ಾಪಂ ದಿವಜಃ ಪಞ್ಾದಿನ್ಂ ದ್ಹ್ೀತ್| 

ನ್ೈವದ್ಯಂ ಪರಮಾನ್ನಂ ತತ ಜಪ್ೀದ್ಷ್ ಟೀತುರಂ ಶತಮ್॥1,123.6॥ 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ಘಘತವಿರೀಹಿರ್ತಲಾದಿಕಮ್| 

ಅಷಾಟಕ್ಷರ್ೀಣ ಮನ್ರೀಣ ಸಾವಹಾನ್ುೀನ್ ತತ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥1,123.7॥ 
ಪರಥಮೀಽಹಿನ ಹರ್ೀಃ ಪಾದೌ ಯಜ್ೀತಾದ್ೈದಿವಾತಯಿಕ| 

ಬಲವಪತ್ೈಜಾಾನ್ತದ್ೀಶಂ ನಾಭ ಗನ್ಧೀನ್ ಚಾಪರ್ೀ॥1,123.8॥ 
ಸೆನಾಧ ಬಲವಜವಾಭಶಾ ಪಞ್ಾಮೀಽಹಿನ ಶ್ರ್ ೀರ್ಽಚಯತ್| 

ಮಾಲತಾಯ ಭ ಮಿಶಾಯಿೀ ಸಾಯದ್ ುೀಮಯಂ ಪಾರಶಯೀತೆರಮಾತ್॥1,123.9॥ 
ಗ್ ೀಮ ತರಂ ಚ ದ್ಧಿ ಕ್ಷಿೀರಂ ಪಞ್ಾಮೀ ಪಞ್ಾಗವಯಕಮ್| 

ನ್ಕುಂ ಕತರ್ಾಾತಾಞ್ಾದ್ಶಾಯಂ ವರರ್ತೀ ಸಾಯದ್ತಭಕುಮತಕುಭಾಕ್॥1,123.10॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀವರತಂ ನಿತಯಂ ತತತೆರ್ಾಾತಾಕ್ಷಯೀದ್ವಾಯೀಃ| 

ಅಘೌಘನ್ರಕಂ ಹನಾಯತ್ವಾದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕದ್ಮ್॥1,123.11॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ ನಿಶಾನ್ುೀ ಚ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ| 

ನಿತಯಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಯತರ ತತರ ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಹರಿಃ॥1,123.12॥ 
ದ್ಶಮಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಯತರ ತತರಸಾಿಶಾಾಸತರಾದ್ಯಃ| 

ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಪಾರಣ ಕತರ್ಾಾತ ್ತಕ್್ೀ ಮೃತಕ್್ೀ ಚರ್ೀತ್॥1,123.13॥ 
ಚತತದ್ಾಶ್ೀಂ ಪರರ್ತಪದ್ಂ ಪೂವಾಮಿಶಾರಮತಪಾವಸ್ೀತ್| 

ಪೌಣಾಮಾಸಾಯ ಮಮಾವಾಸಾಯಂ ಪರರ್ತಪನಿಮಶ್ರತಾಂ ಮತನ್ೀ॥1,123.14॥ 
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ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂ ತೃರ್ತೀರ್ಾಮಿಶಾರಂ ತೃರ್ತೀರ್ಾಞ್ಜಾಪುಯಪಾವಸ್ೀತ್| 
ಚತತಥಾಯಾ ಸಙ್ಖುತಾಂ ನಿತಯಂ ಚತತಥ್ ೀಾಞ್ಾನ್ರ್ಾ ಯತತಾಮ್| 

ಪಞ್ಾಮಿೀಂಷ್ಷ್ಠಯಸಂಯತಕ್ಾುಂ ಷ್ಷಾಠಯ ಯತಕ್ಾುಞ್ಾ ಸಪುಮಿೀಮ್॥1,123.15॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭೀಷ್ಮಪಞ್ಾಕ್ಾದಿವರತಂ ನಾಮ ತರಯೀವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥123-[15]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-124॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಶ್ವರಾರ್ತರವರತಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಕಥಾಂ ವ್ೈ ಸವಾಕ್ಾಮದಾಮ್| 

ಯಥಾ ಚ ಗೌರಿೀ ಭ ತ್ೀಶಂ ಪೃಚಾರ್ತ ಸಮ ಪರಂ ವರತಮ್॥1,124.1॥ 

ಈಶವರೌವಾಚ| 

ಮಾಘಫಾಲತುನ್ಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಕೃಷಾಣ ರ್ಾ ತತ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ| 

ತಸಾಯಂ ಜಾಗರಣಾದ್ತರದ್ರಃ ಪೂಜಿತ್ ೀ ಭತಕುಮತಕುದ್ಃ॥1,124.2॥ 
ಕ್ಾಮಯತಕ್್ ುೀ ಹರಃ ಪೂಜ್ ಯೀ ದಾವದ್ಶಾಯಮಿ ಕ್್ೀಶವಃ| 

ಉಪೀಷತ್ೈಃ ಪೂಜಿತಃ ಸನ್ನರಕ್ಾತುರಯತುಥಾ॥1,124.3॥ 
ನಿಷಾದ್ಶಾಬತಾದ್ೀ ರಾಜಾ ಪಾಪೀ ಸತನ್ದರಸ್ೀನ್ಕಃ| 

ಸ ಕತಕತರರ್ೈಃ ಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಮೃಗಾನ್ನಿ್ತುಂ ವನ್ಂ ಗತಃ॥1,124.4॥ 
ಮೃಗಾದಿ ಕಮಸಮಾರಪಯ ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾದಿಾತ್ ೀ ಗಿರೌ| 

ರಾತೌರ ತಡಾಗರ್ತೀರ್ೀಷ್ತ ನಿಕತಞ ಜ್ೀ ಜಾಗರದಾಸ್ತಿತಃ॥1,124.5॥ 
ತತಾರಸ್ತು ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಸವಂ ರಕ್ಷಞ್ಾರಿೀರಂ ಚಾಕ್ಷಿಪತುತಃ| 

ಪಣಾಾನಿ ಚಾಪತನ್ ಮಧಿನಾ ಲ್ಲಙ್ಖುಸ್ಯೈವ ನ್ ಜಾನ್ತಃ॥1,124.6॥ 
ತ್ೀನ್ ಧ್ ಲ್ಲನಿರ್ ೀಧ್ಾಯ ಕ್ಷಿಪುಂ ನಿೀರಂ ಚ ಲ್ಲಙ್ಖುಕ್್ೀ| 

ಶರಃ ಪರಮಾದ್ೀನ್ೈಕಸತು ಪರಚತಯತಃ ಕರಪಲಿವಾತ್॥1,124.7॥ 
ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿೀಂ ಗತಾವ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಸಾಟಷಾಟಾ ಗೃಹಿೀತವಾನ್| 

ಏವಂ ಸಾನನ್ಂ ಸಾಶಾನ್ಂ ಚ ಪೂಜನ್ಂ ಜಾಗರ್ ೀಽಭವತ್॥1,124.8॥ 
ಪಾರತಗೃಾಹಾಗತ್ ೀ ಭಾರ್ಾಾದ್ತಾುನ್ನಂ ಭತಕುವಾನ್್ ಚ| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಮೃತ್ ೀ ಯಮಭಟ್ೈಃ ಪಾಶ್ೈಬಾದಾಧಾ ತತ ನಿೀಯತ್ೀ॥1,124.9॥ 
ತದಾ ಮಮ ಗಣ್ೈಯತಾದ್ಧೀ ಜಿತಾವ ಮತಕುೀಕೃತಃ ಸ ಚ| 

ಕತಕತೆರ್ೀಣ ಸಹ್ೈವಾಭ ದ್ುಣ್ ೀ ಮತಾಾಶವಾಗ್ ೀಽಮಲಃ॥1,124.10॥ 
ಏವಮಜ್ಞಾನ್ತಃ ಪುಣಯಞ್ಜಜಞನಾತತಾಣಯಮಥಾಕ್ಷಯಮ್| 

ತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಶ್ವಂ ಪೂಜಯ ಕತರ್ಾಾತು ನಿಯಮಂ ವರರ್ತೀ॥1,124.11॥ 
ಪಾರತದ್ೀಾವ ! ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಜಾಗರಿಷಾಯಮಯಹಂ ನಿಶ್| 

ಪೂಜಾಂ ದಾನ್ಂ ತಪೀ ಹ್ ೀಮಂ ಕರಿಷಾಯಮಾಯತಮಶಕುತಃ॥1,124.12॥ 
ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ನಿರಾಹಾರ್ ೀ ಭ ತಾವ ಶರ್ಭೀ ಪರ್ೀಽಹನಿ| 

ಭ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ಭತಕುಮತಕಯಥಾಂ ಶರಣಂ ಮೀ ಭವ್ೀಶವರ॥1,124.13॥ 
ಪಞ್ಾಗವಾಯಮೃತ್ೈಃ ಸಾನಪಯ ತತಾೆಲ್ೀ ಗತರತಂ ಶ್ರತಃ| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ ಗನಾಧದ್ಯಃ ಪೂಜಯೀದ್ಧರಮ್॥1,124.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 332 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ತಲತಣತಾಲವಿರೀಹಿೀಂಶಾ ಜತಹತರ್ಾತ್ಘಘತಂ ಚರತಮ್| 

ಹತತಾವ ಪೂಣಾಾಹತರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ಶೃಣತರ್ಾದಿುೀತಸತೆಥಾಮ್॥1,124.15॥ 
ಅಧ್ಾರಾತ್ರೀ ರ್ತರರ್ಾಮೀ ಚ ಚತತಥ್ೀಾ ಚ ಪುನ್ಯಜಾತ್| 

ಮ ಲಮನ್ರಂ ತಥಾ ಜಪಾುಾ ಪರಭಾತ್ೀ ತತ ಕ್ಷಮಾಪಯೀತ್॥1,124.16॥ 
ಅವಿಘನೀನ್ ವರತಂ ದ್ೀವ ! ತವತರಸದಾನ್ಮರ್ಾಚಿಾತಮ್| 

ಕ್ಷಮಸವ ಜಗತಾಂ ನಾಥ ! ತ್ೈಲ್ ೀಕ್ಾಯಧಿಪತ್ೀ ಹರ !॥1,124.17॥ 
ಯನ್ಮರ್ಾದ್ಯ ಕೃತಂ ಪುಣಯಂ ಯದ್ತರದ್ರಸಯ ನಿವ್ೀದಿತಮ್| 

ತವತರಸಾದಾನ್ಮರ್ಾ ದ್ೀವ ! ವರತಮದ್ಯ ಸಮಾಪತಮ್॥1,124.18॥ 
ಪರಸನ್ ನೀ ಭವ ಮೀ ಶ್ರೀಮನ್ುೃಹಂ ಪರರ್ತ ಚ ಗಮಯತಾಮ್| 

ತವದಾಲ್ ೀಕನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಪವಿತ್ ರೀಽಸ್ತಮ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,124.19॥ 
ಭ್ ೀಜಯೀದಾಧಯನ್ನಿಷಾಠಂಶಾ ವಸರಚಾತಾರದಿಕಂ ದ್ದ್ೀತ್| 

ದ್ೀವಾದಿದ್ೀವ ಭ ತ್ೀಶ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಗರಹಕ್ಾರಕ॥1,124.20॥ 
ಯನ್ಮರ್ಾ ಶರದ್ಧರ್ಾ ದ್ತುಂ ಪರೀಯತಾಂ ತ್ೀನ್ ಮೀ ಪರಭತಃ| 

ಇರ್ತ ಕ್ಷಮಾಪಯ ಚ ವರರ್ತೀ ಕತರ್ಾಾದಾವದ್ಶವಾಷಾಕಮ್॥1,124.21॥ 
ಕೀರ್ತಾಶ್ರೀಪುತರರಾಜಾಯದಿ ಪಾರಪಯ ಶ್ೈವಂ ಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ದಾವದ್ಶ್ೀಷ್ವಪ ಮಾಸ್ೀಷ್ತ ಪರಕತರ್ಾಾದಿಹ ಜಾಗರಮ್॥1,124.22॥ 

ವರರ್ತೀ ದಾವದ್ಶ ಸರ್ಭೀಜಯ ದಿೀಪದ್ಃ ಸವಗಾಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,124.23॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶ್ವರಾರ್ತರವರತಂ ನಾಮ ಚತತವಿಾಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥124-[23]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-125॥ 
ಪತಾಮಹ ಉವಾಚ| 

ಮಾನಾಧತಾ ಚಕರವತಾಯಾಸ್ತೀದ್ತಪೀಷ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ನ್ೃಪಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ನ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಪಕ್ಷಯೀರತಭರ್ಾರಪ॥1,125.1॥ 
ದ್ಶಮಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀಮಿಶಾರ ಗಾನಾಧರ್ಾಾ ಸಮತಪೀಷತಾ| 

ತಸಾಯಃ ಪುತರಶತಂ ನ್ಷ್ಟಂ ತಸಾಮತಾುಂ ಪರಿವಜಾಯೀತ್॥1,125.2॥ 
ದಾವದ್ಶ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಯತರ ತತರ ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ದ್ಶಮಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಯತರ ತತರ ಸನಿನಹಿತ್ ೀಽಸತರಃ| 

ಬಹತವಾಕಯವಿರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಯದಾ॥1,125.3॥ 
ದಾವದ್ಶ್ೀ ತತ ತದಾ ಗಾರಹಾಯ ತರಯೀದ್ಶಾಯನ್ತು ಪಾರಣಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಕಲಾಪಸಾಯದ್ತಪೀಷಾಯ ದಾವದ್ಶ್ೀ ತಥಾ॥1,125.4॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ| 

ರ್ತರಮಿಶಾರ ಸಾ ರ್ತರ್ಥಗಾರಾಹಾಯ ಸವಾಪಾಪಹರಾ ಶತಭಾ॥1,125.5॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಮತಪೀಷ್ಯೈವದಾವದ್ಶ್ೀಮ ಥವಾ ದಿವಜ !| 

ರ್ತರಮಿಶಾರಂ ಚ್ೈವ ಕತವಿೀಾತ ನ್ ದ್ಶಮಾಯ ಯತತಾಂ ಕರಚಿತ್॥1,125.6॥ 
ರಾತೌರ ಜಾಗರಣಂ ಕತವಾನ್ತಾರಾಣಶರವಣಂ ನ್ೃಪಃ| 

ಗದಾಧ್ರಂ ಪೂಜಯಂಶಾ ಉಪೀಷ್ಯೈಕ್ಾ ದ್ಶ್ೀದ್ವಯಮ್| 

ರತಕ್ಾಮಙ್ಖುದ್ ೀ ಯರ್ೌ ರ್ೀಕ್ಷಮನ್ಯೀ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀವರತಮ್॥1,125.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥125-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-126॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಯೀನಾಚಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಜಗಾಮ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ತಮಚಾನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭತಕುಮತಕುಕರಂ ಪರಮ್॥1,126.1॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯಮಣಾಲಂ ನ್ಯಸಯ ಧ್ಾತಾರಂ ದಾವರದ್ೀಶತಃ| 

ವಿಧ್ಾತಾರಂ ತಥಾ ಗಙ್ಕುಂ ಯಮತನಾಂ ಚ ಮಹಾನ್ದಿೀಮ್॥1,126.2॥ 
ದಾವರಶ್ರಯಂ ಚ ದ್ಣಾಂ ಚ ಪರಚಣಾಂ ವಾಸತುಪೂರತಷ್ಮ್| 

ಮಧ್್ಯೀ ಚಾಧ್ಾರಶಕುಂ ಚ ಕ ಮಾಂ ಚಾನ್ನ್ುಮಚಾಯೀತ್॥1,126.3॥ 
ಭ ಮಿಂ ಧ್ಮಾಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವ್ೈರಗ್ಯೈಶವಯಾಮೀವ ಚ| 

ಅಧ್ಮಾಾದಿೀಂಶಾ ಚತತರಃ ಕನ್ದಂ ನಾಲಂ ಚ ಪಙ್ಖೆಜಮ್॥1,126.4॥ 
ಕಣಿಾಕ್ಾಂ ಕ್್ೀಸರಂ ಸತುಾಂ ರಾಜಸಂ ತಾಮಸಂ ಗತಣಮ್| 

ಸತರ್ಾಾದಿಮಣಾಲಾನ್ಯೀವ ವಿಮಲಾದಾಯಶಾ ಶಕುಯಃ॥1,126.5॥ 
ದ್ತಗಾಾಂ ಗಣಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಕ್ಷ್ೀತರಪಾಲಂ ಚ ಕ್್ ೀಣಕ್್ೀ| 

ಆಸನ್ಂ ಮ ರ್ತಾಮಭಯಚಯಾ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಬಲಂ ಸಮರನ್॥1,126.6॥ 
ಅನಿರತದ್ಧಂ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ನಾರಾಯಣಮಥಾಚಾಯೀತ್| 

ಹೃದ್ರ್ಾದಿೀನಿ ಚಾಙ್ಕುನಿ ಶಙ್ಕ್ದಿೀನಾಯಯತಧ್ಾನಿ ಚ॥1,126.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ [] ನಾಮ 

ಷ್ಷ್ಠವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥126-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-127॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಮಾಘಮಾಸ್ೀ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ಸ ಯಾಕ್ಷ್ೀಾಣ ಯತತಾ ಪುರಾ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ ಚ್ೈಕ್ಾ ಭೀಮೀನ್ ಸಮತಪೀಷತಾ॥1,127.1॥ 
ಆಶಾಯಾ ತತ ವರತಂ ಕೃತಾವ ಪತೄಣಾಮನ್ೃಣ್ ೀಽಭವತ್| 

ಭೀಮದಾವದ್ಶ್ೀ ವಿಖಾಯತಾ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪುಣಯವಧಿಾನಿೀ॥1,127.2॥ 
ನ್ಕ್ಷತ್ರೀಣ ವಿನಾಪ್ಯೀಷಾ ಬರಹಮಹತಾಯದಿ ನಾಶಯೀತ್| 

ವಿನಿಹನಿು ಮಹಾಪಾಪಂ ಕತನ್ೃಪೀ ವಿಷ್ಯಂ ಯಥಾ॥1,127.3॥ 
ಕತಪುತರಸತು ಕತಲಂ ಯದ್ವತತೆಭಾರ್ಾಾ ಚ ಪರ್ತಂ ಯಥಾ| 

ಅಧ್ಮಾಂ ಚ ಯಥಾ ಧ್ಮಾಃ ಕತಮನಿರೀ ಚ ಯಥಾ ನ್ೃಪಮ್॥1,127.4॥ 
ಅಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶೌಚಮಾಶೌಚಕಂ ಯಥಾ| 

ಅಶರದ್ಧರ್ಾ ಯಥಾ ಶರದಾಧ ಸತಯಞ್ೈವಾನ್ೃತ್ೈಯಾಥಾ॥1,127.5॥ 
ಹಿಮಂ ಯಥ್ ೀಷ್ಣಮಾಹನಾಯದ್ನ್ಥಾಂ ಚಾಥಾಸಞ್ಾಯಃ| 

ಯಥಾ ಪರಕರ್ತಾನಾದಾದನ್ಂ ತಪೀ ವ್ೈ ವಿಸಮರ್ಾದ್ಯಥಾ॥1,127.6॥ 
ಅಶ್ಕ್ಷರ್ಾ ಯಥಾ ಪುತ್ ರೀ ಗಾವೀ ದ್ ರಗತ್ೈಯಾಥಾ| 

ಕ್್ ರೀಧ್್ೀನ್ ಚ ಯಥಾ ಶಾನಿುಯಾಥಾ ವಿತುಮವದ್ಧನಾತ್॥1,127.7॥ 
ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ೈಯಥಾ ವಿದಾಯ ನಿಷಾೆಮೀನ್ ಯಥಾ ಫಲಮ್| 

ತಥ್ೈವ ಪಾಪನಾಶಾಯ ಪರೀಕ್್ುೀಯಂ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಶತಭಾ॥1,127.8॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯ ಸತರಾ ಪಾನ್ ಸ್ುೀಯಂ ಗತವಾಙ್ಖುನಾಗಮಃ| 

ಯತಗಪತತುಪರಜಾತಾನಿಹನಿು ರ್ತರಪುಷ್ೆರಮ್॥1,127.9॥ 
ನ್ ಚಾಪ ನ್ೈಮಿಷ್ಂ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ಪರಭಾಸಕಮ್| 

ಕ್ಾಲ್ಲನಿದೀ ಯಮತನಾ ಗಙ್ಕು ನ್ ಚ್ೈವ ನ್ ಸರಸವರ್ತೀ॥1,127.10॥ 
ಚ್ೈವ ಸವಾರ್ತೀಥಾಾನಿ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಃ ಸಮಾನಿ ಹಿ| 

ನ್ ದಾನ್ಂ ನ್ ಜಪೀ ಹ್ ೀರ್ೀ ನ್ ಚಾನ್ಯತತ್ಕೃತಂ ಕರಚಿತ್॥1,127.11॥ 
ಏಕತಃ ಪೃರ್ಥವಿೀದಾನ್ಮೀಕತ್ ೀ ಹರಿವಾಸರಃ| 

ತತ್ ೀಽಪ್ಯೀಕ್ಾ ಮಹಾಪುಣಾಯ ಇಯಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ವರಾ॥1,127.12॥ 
ಅಸ್ತಮನ್ವರಾಹಪುರತಷ್ಂ ಕೃತಾವ ದ್ೀವಂ ತತ ಹಾಟ್ಕಮ್| 

ಘಟ್ ೀಪರಿ ನ್ವ್ೀ ಪಾತ್ರೀ ಕೃತಾವ ವ್ೈ ತಾಮರಭಾಜನ್ೀ॥1,127.13॥ 
ಸವಾಬೀಜಭೃತ್ೀ ವಿಪಾರಃ ಸ್ತತವಸಾರವಗಣಿಠತ್ೀ| 

ಸಹಿರಣಯಪರದಿೀಪಾದ್ಯೈಃ ಕೃತಾವ ಪೂಜಾಂ ಪರಯತನನ್ಃ॥1,127.14॥ 
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ವರಾಹಾಯ ನ್ಮಃ ಪಾದೌ ಕ್್ ರೀಡಾಕೃತಯೀ ನ್ಮಃ ಕಟಮ್| 

ನಾಭಂ ಗಮಿಭೀರಘ ೀಷ್ರ್ಾ ಉರಃ ಶ್ರೀವತ್ಧ್ಾರಿಣ್ೀ॥1,127.15॥ 
ಬಾಹತಂ ಸಹಸರಶ್ರಸ್ೀ ಗಿರೀವಾಂ ಸವ್ೀಾಶವರಾಯ ಚ| 

ಮತಖ್ಂ ಸವಾಾತಮನ್ೀ ಪೂಜಯಂ ಲಲಾಟ್ಂ ಪರಭವಾಯ ಚ॥1,127.16॥ 
ಕ್್ೀಶಾಃ ಶತಮಯ ಖಾಯ ಪೂಜಾಯ ದ್ೀವಸಯ ಚಕರಣಃ| 

ವಿಧಿನಾ ಪೂಜಯಿತಾವ ತತ ಕೃತಾವ ಜಾಗರಣಂ ನಿಶ್॥1,127.17॥ 
ಶತರತಾವ ಪುರಾಣಂ ದ್ೀವಸಯ ಮಾಹಾತಯಪರರ್ತಪಾದ್ಕಮ್| 

ಪಾರತವಿಾಪಾರಯ ದ್ತಾುಾ ಚ ರ್ಾಚಕ್ಾಯ ಶತಭಾಯ ತತ್॥1,127.18॥ 
ಕನ್ಕಕ್್ ರೀಡಸಹಿತಂ ಸನಿನವ್ೀದ್ಯ ಪರಿಚಾದ್ಮ್| 

ಪಶಾಾತತು ಪಾರಣಂ ಕತರ್ಾಾನಾನರ್ತತೃಪುಃ ಸಕೃದ್ವರತಃ॥1,127.19॥ 
ಏವಂ ಕೃತಾವ ನ್ರ್ ೀ ವಿದಾಯನ್ನ ಭ ಯ ಸುನ್ಪೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಉಪೀಷ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ಪುಣಾಯಂ ಮತಚಯತ್ೀ ವ್ೈ ಋಣತರರ್ಾತ್| 

ಮನ್ ೀಽಭಲಷತಾವಾಪುಃ ಕೃತಾವ ಸವಾವರತಾದಿಕಮ್॥1,127.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಸಪುವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥127[20]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-128॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವರತಾನಿ ವಾಯಸ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯೈಸತುಷ್ಟಃ ಸವಾದ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಶಾಸ್ ರೀದಿತ್ ೀ ಹಿ ನಿಯರ್ೀ ವರತಂ ತಚಾ ತಪೀ ಮತಮ್॥1,128.1॥ 
ನಿಯಮಾಸತು ವಿಶ್ೀಷಾಃ ಸತಯಃ ವರತಸಾಯಸಯ ದ್ಮಾದ್ಯಃ| 

ನಿತಯಂ ರ್ತರಷ್ವಣಂ ಸಾನರ್ಾದ್ಧ್ಃ ಶಯಿೀ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ॥1,128.2॥ 
ಸ್ತರೀಶ್ದ್ರಪರ್ತತಾನಾಂ ತತ ವಜಾಯೀದ್ಭಭಾಷ್ಣಮ್| 

ಪವಿತಾರಣಿ ಚ ಪಞ್ೈವ ಜತಹತರ್ಾಚ್ೈವ ಶಕುತಃ॥1,128.3॥ 
ಕೃಚಾಾರಣ್ಯೀತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಚರ್ೀತತ್ಕೃತವಾನ್ನರಃ| 

ಕ್್ೀಶಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಾಥಾಂ ತತ ದಿವಗತಣಂ ವರತಮಾಚರ್ೀತ್॥1,128.4॥ 
ಕ್ಾಂಸಯಂ ಮಾಷ್ಂ ಮಸ ರಂ ಚಚಣಕಂ ಕ್್ ೀರದ್ ಷ್ಕಮ್| 

ಶಾಕಂ ಮಧ್ತ ಪರಾನ್ನಂ ಚ ವಜಾಯೀದ್ತಪವಾಸವಾನ್॥1,128.5॥ 
ಪುಷಾಾಲಙ್ಕೆರವಸಾರಣಿ ಧ್ ಪಗನಾಧನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್| 

ಉಪವಾಸ್ೀನ್ ದ್ತಷ್ಯೀತತು ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಮಞ್ಜನ್ಮ್॥1,128.6॥ 
ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಂ ಪಞ್ಾಗವಯಂ ಕೃತಾವ ಪಾರತವರಾತಂ ಚರ್ೀತ್| 

ಅಸಕೃಜಜಲಪಾನಾಚಾ ತಾಮ ್ಲಸಯ ಚ ಭಕ್ಷಣಾತ್॥1,128.7॥ 
ಉಪವಾಸಃ ಪರದ್ತಷ್ಯೀತ ದಿವಾಸವಪಾನ ಕ್ಷಮೈಥತನಾತ್| 

ಕ್ಷಮಾ ಸತಯಂ ದ್ರ್ಾ ದಾನ್ಂ ಶೌಚಮಿನಿದರಯನಿಗರಹಃ॥1,128.8॥ 
ದ್ೀವಪೂಜಾಗಿನಹವನ್ೀ ಸನ್ ುೀಷ್ ೀಸ್ುೀಯಮೀವ ಚ| 

ಸವಾವರತ್ೀಷ್ವಯಂ ಧ್ಮಾಃ ಸಾಮಾನ್ ಯೀ ದ್ಶಧ್ಾಸೃತಃ॥1,128.9॥ 
ನ್ಕ್ಷತರದ್ಶಾನಾನ್ನಕುಮನ್ಕುಂ ನಿಶ್ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಗ್ ೀಮ ತರಂ ಚ ಪಲ ದ್ದಾಯದ್ಧ್ಾಾಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ತತ ಗ್ ೀಮಯಮ್॥1,128.10॥ 
ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಪುಪಲಂ ದ್ದಾಯದ್ದಧ್ನಶ್ೈವ ಪಲತರಯಮ್| 

ಘಘತಮೀಕಫಲಂ ದ್ದಾಯತಾಲಮೀಕಂ ಕತಶ್್ ೀದ್ಕಮ್॥1,128.11॥ 
ಗಾಯತಾರಯ ಚ್ೈವ ಗನ್ಧೀರ್ತ ಆಪಾಯಯಸವ ದ್ೃ ದ್ಧಿಗರಹಃ| 

ತ್ೀಜ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಚ ದ್ೀವಸಯ ಬರಹಮಕ ಚಾವರತಂ ಚರ್ೀತ್॥1,128.12॥ 
ಅಗಾನಯಧ್ಾನ್ಂ ಪರರ್ತಷಾಠಂ ತತ ಯಜ್ಞದಾನ್ವರತಾನಿ ಚ| 

ವ್ೀದ್ವರತವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಚ ಡಾಕರಣಮೀಖ್ಲಾಃ॥1,128.13॥ 
ಮಾಙ್ಖುಲಯಮಭಷ್ೀಕಂ ಚ ಮಲಮಾಸ್ೀ ವಿವಜಾಯತ್| 

ದ್ಶಾಾದ್ದಶಾಸಯ ಚಾನ್ದರಃ ಸಾಯರ್ತರಂಶಾಹ್ ೀಭಸತು ಸಾವನ್ಃ॥1,128.14॥ 
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ರವಿಸಙ್ಖೆರಮಣಾತೌ್ರ್ ೀ ನಾಕ್ಷತರಃ ಸಪುವಿಂಶರ್ತಃ| 

ಸೌರ್ ೀ ಮಾಸ್ ೀ ವಿವಾಹಾಯ ಯಜ್ಞಾದೌ ಸಾವನ್ಸ್ತಿರ್ತಃ॥1,128.15॥ 
ಯತಗಾಮಗಿನಯತಗಭ ತಾನಿ ಷ್ಣತಮನ್ ಯೀವಾಸತರನ್ಧರಯೀಃ| 

ರತದ್ರೀಣ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಯತಕ್ಾು ಚತತದ್ಾಶಾಯಥ ಪೂಣಿಾಮಾ॥1,128.16॥ 
ಪರರ್ತಪದ್ಯಪಯಮಾವಾಸಾಯ ರ್ತಥ್ ಯೀಮಾಸಯಂ ಮಹಾಫಲಮ್| 

ಏತದ್ವಯಸುಂ ಮಹಾಘ ೀರಂ ಹನಿು ಪುಣಯಂ ಪುರಾ ಕೃತಮ್॥1,128.17॥ 
ಪಾರರಬಧತಪಸಾ ಸ್ತರೀಣಾಂ ರಜ್ ೀ ಹನಾಯದ್ವರತಂ ನ್ ಹಿ| 

ಅನ್ಯೈದಾಾನಾದಿಕಂ ಕತರ್ಾಾತಾೆಯಿಕಂ ಸವಯಮೀವ ಚ॥1,128.18॥ 
ಕ್್ ರೀಧ್ಾತರಮಾದಾಲ್ ಿೀಭಾದಾವ ವರತಭಙ್್ ುೀ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ| 

ದಿನ್ತರಯಂ ನ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಶ್ರಸ್ ೀ ಮತಣಾನ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥1,128.19॥ 
ಅಸಾಮಥ್ಯೀಾ ಶರಿೀರಸಯ ಪುತಾರದಿೀನಾೆರಯೀದ್ವರತಮ್| 

ವರತಸಿಂ ಮ ಛಿಾತಂ ವಿಪರಂ ಜಲಾದಿೀನ್ಯನ್ತಪಾಯಯೀತ್॥1,128.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವರತಪರಿಭಾಷಾ ನಾಮಾಷಾಟವಿಂಶತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥128-[20]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-129॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪರರ್ತಪದಾದಿೀನಿ ವರತಾನಿ ವಾಯಸ ಶೃಣವಥ| 

ವಾಶಾವನ್ರಪದ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಶ್ಖಿವರತಮಿದ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,129.1॥ 
ಪರರ್ತಪದ್ಯೀಕಭಕ್ಾುಶ್ೀ ಸಮಾಪ್ುೀ ಕಪಲಾಪರದ್ಃ| 

ಚ್ೈತಾರದೌ ಕ್ಾರಯೀಚ್ೈವ ಬರಹಮಪೂಜಾಂ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಗನ್ಧಪುಷಾಾಚಾನ್ೈದಾಾನ್ೈಮಾಾಲಾಯದ್ಯೈಶಾ ಮನ್ ೀರಮೈಃ॥1,129.2॥ 
ಸಹ್ ೀಮೈಃ ಪೂಜಯೀದ್ದೀವಂ ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ತ ಸ್ತತ್ೀಽಷ್ಟಮಾಯಂ ಪುಷ್ಾಹಾರಿೀ ಚ ವತ್ರಮ್॥1,129.3॥ 
ಪುಷಾಾದಿದಾತಾ ರ ಪ್ೀಣ ರ ಪಭಾಗಿೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ಶಾರವಣ್ೀ ಶ್ರೀಧ್ರಂ ಶ್ರರ್ಾ॥1,129.4॥ 
ಯಜ್ೀದ್ಶ್ನ್ಯಶರ್ಾಯರ್ಾಂ ಫಲಂ ದ್ದಾಯದಿದಾಜಾತಯೀ| 

ಶರ್ಾಯಂ ದ್ತಾುಾ ಪಾರಥಾಯೀಚಾ ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ನ್ಮಃ ಶ್ರಯೈ॥1,129.5॥ 
ಉಮಾಂಶ್ವಂ ಹತತಾಶಂ ಚ ತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಹವಿಷ್ಯಮನ್ನ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯ ದ್ೀಯ ದ್ಮನ್ಕಂ ತಥಾ॥1,129.6॥ 
ಚ್ೈತಾರದೌ ಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ಉಮರ್ಾ ಮೀ ಪರಭಾಷತಮ್| 

ಫಾಲತುನಾದಿತೃರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ಲವಣಂ ಯಸತು ವಜಾಯೀತ್॥1,129.7॥ 
ಸಮಾಪ್ುೀ ಶಯನ್ಂ ದ್ದಾಯದ್ುೃಹಂ ಚ್ ೀಪಸೆರಾನಿವತಮ್| 

ಸಮ ಾಜಯ ವಿಪರಮಿಥನ್ಂ ಭವಾನಿೀ ಪರೀಯತಾಮಿರ್ತ॥1,129.8॥ 
ಗೌರಿೀಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಸ್ೀನಿನತಯಂ ಸೌಭಾಗಯಕರಮತತುಮಮ್| 

ಗೌರಿೀ ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಉಮಾ ಭದಾರ ದ್ತಗಾಾ ಕ್ಾನಿುಃ ಸರಸವರ್ತೀ॥1,129.9॥ 
ಮಙ್ಖುಲಾ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಶ್ವಾ ನಾರಾಯಣಿೀ ಕರಮಾತ್| 

ಮಾಗ್ೀಾತೃರ್ತೀರ್ಾಮಾರಭಯ ಅವಿಯೀಗಾದಿಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,129.10॥ 
ಚತತಥಾಯಾಂ ಸ್ತತಮಾಘಾದೌ ನಿರಾಹಾರ್ ೀ ವರತಾನಿವತಃ| 

ದ್ತಾುಾ ರ್ತಲಾಂಸತು ವಿಪಾರಯ ಸವಯಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಮ್॥1,129.11॥ 
ವಷ್ಾದ್ವಯೀ ಸಮಾಪುಶಾ ನಿವಿಾಘಾನದಿಂ ಸಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಗಃ ಸಾವಹಾ ಮ ಲಮನ್ ರೀಽಯಂ ಪರಣವ್ೀನ್ ಸಮನಿವತಃ॥1,129.12॥ 
ಗ್ಿೈಂ ಗಾಿಂಹೃದ್ಯೀ ಗಾಂ ಗಿೀಂ ಹ ಂ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ಶ್ರಃ ಶ್ಖಾ| 

ಗ ಂ ವಮಾ ಗ್ ೀಂ ಚ ಗ್ೈಂ ನ್ೀತರಂ ಗ್ ೀಂ ಚ ಆವಾಹನಾದಿಷ್ತ॥1,129.13॥ 
ಆಗಚ್ ಾೀಲಾೆಯ ಗನ್ನ್ ಧೀಲೆಃ ಪುಷ್ ಾೀಲ್ ೆೀ ಧ್ ಪಕ್್ ೀಲೆಕಃ| 

ದಿೀಪೀಲಾೆಯ ಮಹ್ ೀಲಾೆಯ ಬಲ್ಲಶಾಾಥ ವಿಸ (ಮಾರ್) ಜನ್ಮ್॥1,129.14॥ 
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ಸ್ತದ್ೀಧ್್ ೀಲಾೆಯ ಚ ಗಾಯರ್ತರೀ (ತರ) ನಾಯಸ್ ೀಙ್ಖತುಷಾಠದಿರಿೀರಿತಃ| 
ಓಂ ಮಹಾಕಣಾಾಯ ವಿದ್ಮಹ್ೀ--ವಕರತತಣಾಾಯ ಧಿೀಮಹಿ--ತನ್ ನೀ ದ್ನಿುಃ 

ಪರಚ್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,129.15॥ 
ಪೂಜಯೀರ್ತುಲಹ್ ೀಮೈಶಾ ಏತ್ೀ ಪೂಜಾಯ ಗಣಾಸುಥಾ| 

ಗಣಾಯ ಗಣಪತಯೀ ಸಾವಹಾ ಕ ಷಾಮಣಾಕ್ಾಯ ಚ॥1,129.16॥ 
ಅರ್ೀಘ ೀಲಾೆಯೈಕದ್ನಾುಯ ರ್ತರಪುರಾನ್ುಕರ ಪಣ್ೀ| 

ಓಂ ಶಾಯಮ (ವ) ದ್ನ್ುವಿಕರಾಲಾಸಾಯಹವ್ೀಪಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ॥1,129.17॥ 
ಪದ್ಮದ್ಂಷಾಟಯ ಸಾವಹಾನ್ುೀ ಮತದಾರ ವ್ೈ ನ್ತಾನ್ಂ ಗಣ್ೀ| 

ಹಸುತಾಲಶಾ ಹಸನ್ಂ ಸೌಭಾಗಾಯದಿಫಲಂ ಭವ್ೀತ್॥1,129.18॥ 
ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ತಥಾ ಶತಕಿಚತತಥಾಯಾಂ ಪೂಜಯೀದ್ುಣ| 

ಅಬದಂ ಪಾರಪನೀರ್ತ ವಿದಾಯಶ್ರೀಕೀತಾಯಾಯತಃ ಪುತರಸನ್ುರ್ತಮ್॥1,129.19॥ 
ಸ್ ೀಮವಾರ್ೀ ಚತತಥಾಯಾಂ ಚ ಸಮತಪೀಷಾಯಚಾಯೀದ್ುಣಮ್| 

ಜಪಞ್ುಜಹವತ್್ರನಿವದಾಯ ಸವಗಾಂ ನಿವಾಾಣತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,129.20॥ 
ಯಜ್ೀಚತಾಕಿಚತತಥಾಯಾಂ ಯಃ ಖ್ಣಾಲಡತಾಕರ್ೀದ್ (ಮಣಾ) ಕ್್ೈಃ| 

ವಿಘಾನಚನ್ೀನ್ ಸವಾಾನ್್ ಕ್ಾಮಾನೌ್ಭಾಗಯಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,129.21॥ 
ಪುತಾರದಿಕಂ ದ್ಮನ್ಕ್್ೈದ್ಾಮನಾಖಾಯ ಚತತಥಯಾಪ| 

ಆಂ ಗಣಪತಯೀ ನ್ಮಃ ಚತತಥಯಾನ್ುಂ ಯಜ್ೀದ್ುಣಮ್॥1,129.22॥ 
ಮಾಸ್ೀ ತತ ಯಸ್ತಮನ್ೆಸ್ತಮಂಶ್ಾಜತಜಹತರ್ಾದಾವ ಜಪ್ೀತ್್ರ್ೀತ್| 

ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪನೀರ್ತ ಸವಾವಿಘನವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,129.23॥ 
ವಿನಾಯಕಂ ಮ ರ್ತಾಕ್ಾದ್ಯಂ ಯಜ್ೀದ್ೀಭಶಾ ನಾಮಭಃ| 

ಸ್ ೀಽಪ ಸದ್ುರ್ತಮಾಪನೀರ್ತ ಸವಗಾರ್ೀಕ್ಷಸತಖಾನಿ ಚ॥1,129.24॥ 
ಗಣಪೂಜ್ ಯೀ ವಕರತತಣಾ ಏಕದ್ಂಷಾೀ ರ್ತರಯಮ್ಕಃ| 

ನಿೀಲಗಿರೀವೀ ಲರ್್ೀದ್ರ್ ೀ ವಿಕಟ್ ೀ ವಿಘನರಾಜಕಃ॥1,129.25॥ 
ಧ್ ಮರವಣ್ ೀಾ ಭಾಲಚನ್ ದರೀ ದ್ಶಮಸು ವಿನಾಯಕಃ| 

ಗಣಪರ್ತಹಾಸ್ತುಮತಖ್ ೀ ದಾವದ್ಶಾರ್ೀ ಯಜ್ೀದ್ುಣಮ್॥1,129.26॥ 
ಪೃಥಕ್ಮಸುಂ ಮಧ್ಾವಿೀ ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ ವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಶಾರವಣ್ೀ ಚಾಶ್ವನ್ೀ ಭಾದ್ರೀ ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಕ್ಾರ್ತುಕ ಶತಭ್ೀ॥1,129.27॥ 
ವಾಸತಕಸುಕ್ಷಕಶ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ಲೀಯೀ ಮಣಿಭದ್ರಕಃ| 

ಐರಾವತ್ ೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಟಃ ಕಕ್್ ೀಾಟ್ಕಧ್ನ್ಞ್ಜರ್ೌ॥1,129.28॥ 
ಘಘತಾದ್ಯೈಃ ಸಾನಪತಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಆಯತರಾರ್ ೀಗಯಸಮಾದ್ಃ| 

ಅನ್ನ್ುಂ ವಾಸತಕಂ ಶಙ್ಖ್ಂ ಪದ್ಮಂ ಕಮ್ಲಮೀವ ಚ॥1,129.29॥ 
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ತಥಾ ಕಕ್ಾಾಟ್ಕಂ ನಾಗಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಂ ಚ ಶಙ್ಖ್ಕಮ್| 

ಕ್ಾಲ್ಲೀಯಂ ತಕ್ಷಕಂ ಚ್ೈವ ಪಙ್ಖುಲಂ ಮಾಸ್ತಮಾಸ್ತ ಚ॥1,129.30॥ 
ಯಜ್ೀದಾಭದ್ರಸ್ತತ್ೀ ನಾಗಾನ್ಷೌಟ ಮತಕುಂ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ದಾವರಸ್ ಯೀಭಯತ್ ೀ ಲ್ೀಖಾಯಃ ಶಾರವಣ್ೀ ತತ ಸ್ತತ್ೀ ಯಜ್ೀತ್॥1,129.31॥ 
ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಪೂಜಯೀನಾನಗಾನ್ನ್ನಾುನಾದಯನ್ಮಹ್ ೀರಗಾನ್| 

ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಪಾಶಾ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ದ್ೀಯಂ ಸವಾವಿಷಾಪಹಮ್| 

ನಾಗಾ ಅಭಯಹಸಾುಶಾ ದ್ಷ್ ಟೀದಾಧರಾತತ ಪಞ್ಾಮಿೀ॥1,129.32॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ದ್ಷ್ ಟೀದಾಧರಪಞ್ಾಮವಿರತಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಂಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥129-

[32]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-130॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಏವಂ ಭಾದ್ರಪದ್ೀ ಮಾಸ್ತ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯಂ ಪರಪೂಯೀತ್| 

ಸಾನನ್ದಾನಾದಿಕಂ ಸವಾಮಸಾಯಮಕ್ಷಯಯಮತಚಯತ್ೀ॥1,130.1॥ 
ಸಪುಮಾಯಂ ಪಾರಶಯೀಚಾಪ ಭ್ ೀಜಯಂ ವಿಪಾರನ್ರವಿಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ಓಂ ಖ್ಖ್ ೀಲಾೆಯಮೃತತವಂ (ತನ್ುಂ) ಪರಯಸಙ್ಖುರ್ೀ ಭವ ಸದ್ ಸಾವಹಾ॥1,130.2॥ 
ಅಷ್ಟಮಾಯಂ ಪಾರಣಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮರಿೀಚಂ ಪಾರಶಯ ಸವಗಾಭಾಕ್ 

ಸಪುಮಾಯಂ ನಿಯತಃ ಸಾನತಾವ ಪೂಜಯಿತಾವ ದಿವಾಕರಮ್॥1,130.3॥ 
ದ್ದಾಯತಫಲಾನಿ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ಮಾತಾಣಾಃ ಪರೀಯತಾಮಿರ್ತ| 

ಖ್ಜ ಾರಂ ನಾರಿಕ್್ೀಲಂ ವಾ ಪಾರಶಯೀನಾಮತತಲತಙ್ಖುಕಮ್॥1,130.4॥ 
ಸವ್ೀಾ ಭವನ್ತು ಸಫಲಾ ಮಮ ಕ್ಾಮಾಃ ಸಮನ್ುತಃ| 

(ಇರ್ತ ಫಲಸಪುಮಿೀ)  
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ಸಮ ಾಜಯ ದ್ೀವಂ ಸಪುಮಾಯಂ ಪಾಯಸ್ೀನಾಥ ಭ್ ೀಜಯೀತ್॥1,130.5॥ 
ವಿಪಾರಂಶಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದ್ತಾುಾ ಸವಯಂ ಚಾಥ ಪಯಃ ಪಬ್ೀತ್| 

ಭಕ್ಷಯಂ ಚ್ ೀಷ್ಯಂ ತಥಾ ಲ್ೀಹಯಂ ಓದ್ನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,130.6॥ 
ಧ್ನ್ಪುತಾರದಿಕ್ಾಮಸತು ತಯಜ್ೀದ್ೀತದ್ನ್ ೀದ್ನ್ಃ ವಾರ್ಾವಶ್ೀ ವಿಜಯೀತತಷಚಾ 

ಕತರ್ಾಾದಿವಜಯಸಪುಮಿೀಮ್| 

ಅದಾಯದ್ಕಾಂ ಚ ಕ್ಾಮೀಚತಾರತಪವಾಸ್ೀ ತರ್ೀನ್ಮದ್ಮ್॥1,130.7॥ 
ಗ್ ೀಧ್ ಮಮಾಷ್ಯವಷ್ಷಟಕಕ್ಾಂಸಯಪಾತರಂ ಪಾಷಾಣಪಷ್ಟಮಧ್ತಮೈಷ್ತನ್ಮದ್ಯಮಾಂಸಮ್| 

ಅಭಯಞ್ಜನಾಞ್ಜನ್ರ್ತಲಾಂಶಾ ವಿವಜಾಯೀದ್ಯಃ ತಸ್ಯೀಷತಂ ಭವರ್ತ ಸಪುಸತ ಸಪುಮಿೀಷ್ತ॥1,130.8॥ 

(ಇರ್ತ ವಿಜಯಸಪುಮಿೀವರತಮ್)| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸಪುಮಿೀವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಂಶ್್ ೀತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥130-[8]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-131॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಬರಹಮನಾಭದ್ರಪದ್ೀ ಮಾಸ್ತ ಶತಕ್ಾಿಷ್ಟಮಾಯಮತಪೀಷತಃ| 

ದ್ ವಾಾಂ ಸೌರಿೀಂ ಗಣ್ೀಶಂ ಚ ಫಲಪುಷ್ಾೈಃ ಶ್ವಂ ಯಜ್ೀತ್॥1,131.1॥ 
ಫಲವಿರೀಹಾಯದಿಭಃ ಸವ್ೈಾಃ ಶಮಭವ್ೀನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ ಚ| 

ತವಂ ದ್ ವ್ೀಾಽಮೃಜನಾಮಸ್ತ ಹಯಷ್ಟಮಿೀ ಸವಾಕ್ಾಮಭಾಕ್॥1,131.2॥ 
ಅನ್ಗಿನಪಕರಮಶ್ರೀರ್ಾನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಬರಹಮಹತಯರ್ಾ| 

(ಇರ್ತ ದ್ ವಾಾಷ್ಟಮಿೀವರತಮ್)| 
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ಕೃಷಾಣಷ್ಟಮಾಯಂ ಚ ರ್ ೀಹಿಣಾಯಮಧ್ಾರಾತ್ರೀರ್ಽಚನ್ಂ ಹರ್ೀಃ॥1,131.3॥ 
ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿದಾಧಪ ಸಪುಮಾಯ ಹನಿು ಪಾಪಂ ರ್ತರಜನ್ಮನ್ಃ| 

ಉಪೀಷತ್ ೀರ್ಽಚಯೀನ್ಮನ್ರೈಸ್ತುರ್ಥ ಭಾನ್ುೀ ಚ ಪಾರಣಮ್॥1,131.4॥ 
ಯೀಗಾಯ ಯೀಗಪತಯೀ ಯೀಗ್ೀಶವರಾಯ ಯೀಗಸಮಭವಾಯ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

(ಸಾನನ್ಮನ್ರಃ(ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞ್ೀಶವರಾಯ ಯಜ್ಞಪತಯೀ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,131.5॥ 
(ಅಚಾನ್ದ್ೃ) --ವಿಶಾವಯ ವಿಶ್ವೀಶವರಾಯ ವಿಶವಪತಯೀ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

(ಶಯನ್ದ್ೃ) --ಸವಾಾಯ ಸವ್ೀಾಶವರಾಯ ಸವ್ೀಾತಾಯ ಸವಾಸಮಭವಾಯ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ 

ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,131.6॥ 
ಸಿಣಿಾಲ್ೀ ಪೂಜಯೀದ್ದೀವಂ ಸಚನಾದರಂ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ತಥಾ| 

ಶಙ್್ ೀ ತ್ ೀಯಂ ಸಮಾದಾಯ ಸಪುಷ್ಾಫಲಚನ್ದನ್ಮ್॥1,131.7॥ 
ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿೀಂ ಗತಾವ ಚನಾದರರ್ಾಘಯಾಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಕ್ಷಿರ್ ೀದಾಣಾವಸಮ ಭತ ! ಅರ್ತರನ್ೀತರಸಮತದ್ಭವ !॥1,131.8॥ 
ಗೃಹಾಣಾಘಯಾಂ ಶಶಾಙ್ೆ ೀಶ (ಮಂ) ರ್ ೀಹಿಣಾಯ ಸಹಿತ್ ೀ ಮಮ| 

ಶ್ರಯೈ ಚ ವಸತದ್ೀ ವಾಯ ನ್ನಾದಯ ಚ ಬಲಾಯ ಚ॥1,131.9॥ 
ಯಶ್್ ೀದಾಯೈ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯದ್ಘಯಾಂ ಫಲಸಮನಿವತಮ್| 

ಅನ್ನ್ುಂ (ಘಂ) ವಾಮನ್ಂ ಶೌರಿಂ ವ್ೈಕತಷ್ಠಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥1,131.10॥ 
ವಾಸತದ್ೀವಂ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ಮಾಧ್ವಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್| 

ವರಾಹಂ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ದ್ೈತಯಸ ದ್ನ್ಮ್॥1,131.11॥ 
ದಾರ್ೀದ್ರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಕ್್ೀಶವಂ ಗಾರತಡಧ್ವಜಮ್| 

ಗ್ ೀವಿನ್ದಮಚತಯತಂ ದ್ೀವಮನ್ನ್ುಮ ಪರಾಜಿತಮ್॥1,131.12॥ 
ಅಧ್್ ೀಕ್ಷಜಂ ಜಗದಿವೀಜಂ ಸಗಾಸ್ತಿತಯನ್ುಕ್ಾರಣಮ್| 

ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್್ೀಶಂ ರ್ತರವಿಕರಮಮ್॥1,131.13॥ 
ನಾರಾಯಣಂ ಚತತಬಾಾಹತಂ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್| 

ಪೀತಮ್ರಧ್ರಂ ದಿವಯಂ ವನ್ಮಾಲಾವಿಭ ಷತಮ್॥1,131.14॥ 
ಶ್ರೀವತಾ್ಙ್ಖೆಂ ಜಗದಾಧಮ ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ಶ್ರೀಧ್ರಂ ಹರಿಮ್| 

ಯಂ ದ್ೀವಂ ದ್ೀವಕೀ ದ್ೀವಿೀ ವಸತದ್ೀವಾದ್ಜಿೀಜನ್ತ್॥1,131.15॥ 
ಭೌಮಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಗತಪ್ಯೈ ತಸ್ೈ ಬರಹಾಮತಮನ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ನಾಮಾನ್ಯೀತಾನಿ ಸಙ್ೆ ೀತಯಾ ಗತಯಥಾಂ ಪಾರಥಾಯೀತತಾನ್ಃ॥1,131.16॥ 
ತಾರಹಿ ಮಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ! ಹರ್ೀ ! ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್| 

ತಾರಹಿ ಮಾಂ ಸವಾಪಾಪಘನ ! ದ್ತಃಖ್ಶ್್ ೀಕ್ಾಣಾವಾತರಭ್ ೀ !॥1,131.17॥ 
ದ್ೀವಕೀನ್ನ್ದನ್ ! ಶ್ರೀಶ ! ಹರ್ೀ ! ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್| 

ದ್ತವೃಾತಾುಂಸಾರಯಸ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀ ! ಯೀ ಸಮರನಿು ಸಕೃತ್ಕೃತ್॥1,131.18॥ 
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ಸ್ ೀಽಹಂ ದ್ೀವಾರ್ತದ್ತವೃಾತುಸಾರಹಿ ಮಾಂ ಶ್್ ೀಕಸಾಗರಾತ್| 

ಪುಷ್ೆರಾಕ್ಷ ! ನಿಮಗ್ ನೀಽಹಂ ಮಹುಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಗರ್ೀ॥1,131.19॥ 
ತಾರಹಿ ಮಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ! ತಾವಮೃತ್ೀಽನ್ ಯೀ ನ್ ರಕ್ಷಿತಾ| 

ಸವಜನ್ಮ ವಾಸತದ್ೀವಾಪ ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣಹಿತಾಯ ಚ॥1,131.20॥ 
ಜಗದಿಧತಾಯ ಕೃಷಾಣಯ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಶಾನಿುರಸತು ಶ್ವಂ ಚಾಸತು ಧ್ನ್ವಿಖಾಯರ್ತರಾಜಯಭಾಕ್॥1,131.21॥ 

(ಇರ್ತ ಕೃಷಾಣಷ್ಟಮಿೀವರತಮ್)| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕೃಷಾಣಷ್ಟಮಿೀವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾ ಮೈಕರ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥131-[21]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-132॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ನ್ಕ್ಾುಶ್ೀ ತವಷ್ಟಮಿೀಂ ರ್ಾವದ್ವಷಾಾನ್ುೀ ಚ್ೈವ ಧ್್ೀನ್ತದ್ಃ| 

ಪೌರನ್ದರಪದ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಸದ್ುರ್ತವರತಮತಚಯತ್ೀ !॥1,132.1॥ 
ಶತಕ್ಾಿಷ್ಟಭಾಯಂ ಪೌಷ್ಮಾಸ್ೀ ಮಹಾರತದ್ರೀರ್ತ ಸಾಧ್ತ ವ್ೈ| 

ಮರ್ತರೀತಯೀ ಕೃತಂ ದ್ೀವಿ ಶಥಸಾಹಸ್ತರಕಂ ಫಲಮ್॥1,132.2॥ 
ಅಷ್ಟಮಿೀ ಬತಧ್ವಾರ್ೀಣ ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀಯಾದಾ| 

ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ತದಾ ತಸಾಯಂ ವರತಮೀತತೆಥಾ ಪರಾ॥1,132.3॥ 
ತಸಾಯಂ ನಿಯಮಕತಾಾರ್ ೀ ನ್ ಸತಯಃ ಖ್ಣಿಾತಸಮಾದ್ಃ| 

ತಣತಾಲಸಾಯಷ್ಟಮತಷಟೀನಾಂ ವಜಾಯಿತಾವಙ್ಖತುಲ್ಲದ್ವಯಮ್॥1,132.4॥ 
ಭಕುಂ ಸದ್ಭಕುಶರದಾಧಭಾಯಂ ಮತಕುಕ್ಾಮಿೀ ಹಿ ಮಾನ್ವಃ| 

ಆಮರ ಪತರಪುಟ್ೀ ಕೃತಾವ ಯೀ ಭತಡ್ೆತೀ ಕತಶವೀಷಟತ್ೀ॥1,132.5॥ 
ಕಲಮಿ್ಕ್ಾಮಿಿಕ್್ ೀಪ್ೀತಂ ಕ್ಾಮಯಂ ತಸಯ ಫಲಂ ಭವ್ೀ (ಲಭ್ೀ) ತ್| 

ಬತಧ್ಂ ಪಞ್್ ಾೀಪಚಾರ್ೀಣ ಪೂಜಯಿತಾವ ಜಲಾಶಯೀ॥1,132.6॥ 
ಶಕುತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ದ್ದಾಯತೆಕಾರಿೀಂ ತಣತಾಲಾನಿವತಾಮ್| 

ಬತಂ ಬತಧ್ಾಯೀರ್ತ ಬೀಜಂ ಸಾಯತಾ್ಾಹಾನ್ುಃ ಕಮಲಾದಿಕಃ॥1,132.7॥ 
ಬಾಣಚಾಪಧ್ರಂಶಾಯಮಂ ದ್ಲ್ೀ ಚಾಙ್ಖುನಿ ಮಧ್ಯತಃ| 

ಬತಧ್ಾಷ್ಟಮಿೀಕಥಾ ಪುಣಾಯ ಶ್್ ರೀತವಾಯ ಕೃರ್ತಭಧ್ತರಾವಮ್॥1,132.8॥ 
ಪುರ್ೀ ಪಾಟ್ಲ್ಲಪುತಾರಖ್ಯೀ ವಿೀರ್ ೀ ನಾಮ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ| 

ರಮಾಭ ಭಾರ್ಾಾ ತಸಯ ಚಾಸ್ತೀತೌೆಶ್ಕಃ ಪುತರ ಉತುಮಃ॥1,132.9॥ 
ದ್ತಹಿತಾ ವಿಜರ್ಾನಾಮಿನೀ ವ (ಧ್) ನ್ಪಾಲ್ ೀ ವೃಷ್ ೀಽಭವತ್| 

ಗೃಹಿೀತಾವ ಕ್ೌಶ್ಕಸುಂ ಚ ಗಿರೀಷ್ೋ ಗಙ್ಕುಂ ಗತ್ ೀಽರಮತ್॥1,132.10॥ 
ಗ್ ೀಪಾಲಕ್್ೈವೃಾಷ್ಶೌಾರ್ೈಃ ಕರೀಡಾಸ್ ಿೀಪಹೃತ್ ೀ ಬಲಾತ್| 

ಗಙ್ಕುತಃ ಸ ಚ ಉತಾಿಯ ವನ್ಂ ಬಭಾರಮ ದ್ತಃಖಿತಃ॥1,132.11॥ 
ಜಲಾಥಾಂ ವಿಜರ್ಾ ಚಾಗಾದಾಭರ(ನಾಮ) ತಾರ ಸಾಧ್ಾಂ ಚ ಸಾಪಯಗಾತ್| 

ಪಪಾಸ್ತತ್ ೀ ಮೃಣಾಲಾಥ್ ೀಾ ಆಗತ್ ೀಽಥ ಸರ್ ೀವರಮ್॥1,132.12॥ 
ದಿವಯಸ್ತರೀಣಾಂ ಚ ಪೂಜಾದಿೀನ್ದೃಷಾಟಾ ಚಾಪಯಥ ವಿಸ್ತಮತಃ| 

ಸ ತಾ ಗತಾವ ಯರ್ಾಚ್ೀಽನ್ನಂ ಸಾನ್ತಜ್ ೀಽಹಂ ಬತಭತಕ್ಷಿತಃ॥1,132.13॥ 
ಸ್ತರಯೀಽಬತರವನ್ವರತಂ ಕತತಾಂ ದಾಸಾಯಮಶಾ ಕತರತ ವರತಮ್| 

ಪತನಯಥಾಂ ಧ್ನ್ಪಾನಾ (ಲಾರ್) ಥಂ ಪೂಜರ್ಾಮಾಸತತಬತಾಧ್ಮ್॥1,132.14॥ 
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ಪುಟ್ದ್ವಯಂ ಗೃಹಿೀತಾವನ್ನಂ ಬತಭತಜಾತ್ೀ ಪರದ್ತುಕಮ್| 

ಸ್ತರಯೀ ಗತಾಸೌು ಧ್ನ್ದೌ ಧ್ನ್ಪಾನ್ಮಪಶಯತಾಮ್॥1,132.15॥ 
ಚೌರ್ೈದ್ಾತುಂ ಗೃಹಿೀತಾವಥ ಪರದ್ ೀಷ್ೀ ಪಾರಪುವಾನ್ುೃಹಮ್| 

ವಿೀರಂ ಚ ದ್ತಃಖಿತಂ ನ್ತಾವ ರಾತೌರ ಸತಪುೀ ಯಥಾಸತಖ್ಮ್॥1,132.16॥ 
ಕನಾಯಂ ಚ ಯತವರ್ತೀಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಸ್ೈ ದ್ೀರ್ಾ ಸತತಾ ಮರ್ಾ| 

ಯಮಾಯೀತಯಬರವಿೀದ್ತದಃಖಾತಾ್ಚಾರಾದ್ವರತಸತಫಲಾತ್॥1,132.17॥ 
ಸವಗಾಂ ಗತೌ ಚ ಪತರೌ ವರತಂ ರಾಜಾಯಯ ಕ್ೌ ಶ್ಕಃ| 

ಚಕ್್ರೀಽಯೀಧ್ಾಯಮಹಾರಾಜಯಂ ದ್ತಾುಾ ಚ ಭಗಿನಿೀಂ ಯಮೀ॥1,132.18॥ 
ಯರ್ೀಽಪ ವಿಜರ್ಾಮಾಹ ಗೃಹಸಾ ಿಭವ ಮೀ ಪುರ್ೀ| 

ನ್ ೀದಾಧಟ್ರ್ಾನ್ಯತರಗತ್ೀ ಯಮೀ ಸಾ ನ್ ತಥಾಕರ್ ೀತ್| 

ಅಪಶಯನಾಮತರಂ ಸಾವಂ ಸಾ ಪಾಶರ್ಾತನ್ರ್ಾ ಸ್ತಿತಾಮ್॥1,132.19॥ 
ಅಥ್ ೀದಿವಗಾನ ಕ್್ ೀಶ್ಕ್್ ೀಕುಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಕುಪರದ್ಂ ವರತಮ್| 

ಚಕ್್ರೀ ಚ ಸಾ ತತ್ ೀ ಮತಕ್ಾು ಮಾತಾ ತಸಾಮಚಾರ್ೀದ್ವರತಮ್॥1,132.20॥ 

ವುಪುಣಯಪರಭಾವ್ೀಣ ಸವಗಾಂ ಗತಾವವಸತತ್ಖ್ಮ್॥1,132.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಬತಧ್ಾಷ್ಟಮಿೀವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಾವರ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥132[21]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-133॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಶ್್ ೀಕಕಲ್ಲಕ್ಾ ಹಯಷೌಟ ಯೀ ಪಬನಿು ಪುನ್ವಾಸೌ| 

ಚ್ೈತ್ರೀ ಮಾಸ್ತ ಸ್ತತಾಷ್ಟಮಾಯಂ ನ್ ತ್ೀ ಶ್್ ೀಕಮವಾಪುನಯತಃ॥1,133.1॥ 
ತಾವಮಶ್್ ೀಕ ! ಹರಾಭೀಷ್ಟ ! ಮಧ್ತಮಾಸಸಮತದ್ಭವ| 

ಪಬಾಮಿ ಶ್್ ೀಕಸನ್ುಪುೀ ಮಾಮಶ್್ ೀಕಂ ಸದಾ ಕತರತ॥1,133.2॥ 

(ಇತಯಶ್್ ೀಕ್ಾಷ್ಟಮಿೀವರತಮ್) 
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ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಶತಕ್ಾಿಷ್ಟಮಾಯಮಾಶವಯತಜ್ೀ ಉತುರಾಷಾಢರ್ಾ ಯತತಾ| 

ಸಾ ಮಹಾನ್ವಮಿೀತತಯಕ್ಾು ಸಾನನ್ದಾನಾದಿ ಚಾಕ್ಷಯಮ್॥1,133.3॥ 
ನ್ವಮಿೀ ಕ್್ೀವಲಾ ಚಾಪ ದ್ತಗಾಾಂ ಚ್ೈವ ತತ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಮಹಾವರತಂ ಮಹಾಪುಣಯಂ ಶಙ್ಖೆರಾದ್ಯೈರನ್ತಷಠತಮ್॥1,133.4॥ 
ಅರ್ಾಚಿತಾದಿ ಷ್ಷಾಠಯದೌ ರಾಜಾ ಶತತರಜರ್ಾರ್ಾ ಚ| 

ಜಪಹ್ ೀಮಸಮಾಯತಕುಃ ಕನಾಯಂ ವಾ ಭ್ ೀಜಯೀತ್ದಾ॥1,133.5॥ 
ದ್ತಗ್ೀಾದ್ತಗ್ೀಾ ರಕ್ಷಿಣಿ ಸಾವಹಾ ಮನ್ ರೀಽಯಂ ಪೂಜನಾದಿಷ್ತ| 

ದಿೀಘಾಾಕ್ಾರಾದಿಮಾತಾರಭನ್ಾವ ದ್ೀವಯೀ ನ್ರ್ೀಽನಿುಕ್ಾಃ॥1,133.6॥ 
ಷ್ಡಿಭಃ ಪದ್ೈನ್ಾಮಃ ಸಾವಹಾ ವಷ್ಡಾದಿಹೃದಾದಿಕಮ್| 

ಅಙ್ಖತುಷಾಠದಿಕನಿಷಾಠನ್ುಂ ನ್ಯಸಯ ವ್ೈ ಪೃಜಯೀಚಿಾವಾಮ್॥1,133.7॥ 
ಅಷ್ಟಮಾಯಂ ನ್ವ ಗ್ೀಹಾನಿ ದಾರತಜಾನ್ಯೀಕಮೀವ ವಾ| 

ತಸ್ತಮನ್ದೀವಿೀ ಪರಕತಾವಾಯ ಹ್ೈಮಿೀ ವಾರಾಜತಾಪ ವಾ॥1,133.8॥ 
ಶ್ಲ್ೀ ಖ್ಙ ು್ೀ ಪುಸುಕ್್ೀ ವಾ ಪಟ್ೀ ವಾ ಮಣಾಲ್ೀ (ಪ್ೀ) ಯಜ್ೀತ್| 

ಕಪಾಲಂ ಖ್ೀಟ್ಕಂ ಘಣಾಟಂ ದ್ಪಾಣಂ ತಜಾನಿೀಂ ಧ್ನ್ಃ॥1,133.9॥ 
ಧ್ವಜಂ ಡಮರತಕಂ ಪಾಶಂ ವಾಮಹಸ್ುೀಷ್ತ ಬಭರರ್ತೀ| 

ಶಕುಂ ಚ ಮತದ್ುರಂ ಶ್ಲಂ ವಜರಂ ಖ್ಙ್ಖುಂ ತಥಾಙ್ಖತೆಶಮ್॥1,133.10॥ 
ಶರಂ ಚಕರಂ ಶಲಾಕ್ಾಂ ಚ ದ್ತಗಾಾಮಾಯತಧ್ಸಂಯತತಾಮ್| 

ಶ್ೀಷಾಃ ಷ್ ೀಡಶಹಸಾುಂ ಸತಯರಞ್ಜನ್ಂ ಡಮರತಂ ವಿನಾ॥1,133.11॥ 
ರತದ್ರಚಣಾಾ ಪರಚಣಾಾ ಚ ಚಣ್ ಾೀಗಾರ ಚಣಾನಾಯಿಕ್ಾ| 

ಚಣಾಾ ಚಣಾವರ್ತೀ ಚ್ೈವ ಚಣಾರ ಪಾರ್ತಚಣಿಾಕ್ಾ॥1,133.12॥ 
ನ್ವಮಿೀ ಚ್ ೀಗರಚಣಾಾ ಚ ಮಧ್ಯಮಾಗಿನಪರಭಾಕೃರ್ತಃ| 

ರ್ ೀಚನಾ ತವರತಣಾ ಕೃಷಾಣ ನಿೀಲಂ ಧ್ ಮಾರ ಚ ಶತಕರಕ್ಾ॥1,133.13॥ 
ಪಾತಾ ಚ ಪಾಣತಾರಾ ಪರೀಕ್ಾು ಆಲ್ಲೀಢಂ ಹರಿತಂ ತಥಾ| 

ಮ (ಮಾ) ಹಿಷ್ ೀಽಸಯ ಸ ಖ್ಡಾುಗರಪರಕಚಗರಹಮತಷಟಕಃ॥1,133.14॥ 
ಜಪಾುಾ ದ್ಶಾಕ್ಷರಿೀಂ ವಿದಾಯಂ ನಾಸೌ ಕ್್ೀನಾಪ ಬಧ್ಯತ್ೀ| 

ಪಞ್ಾ (ಞ್ಜಾ) ದ್ಶಾಙ್ಖತುಲಂ ಖ್ಡುಂ ರ್ತರಶ್ಲಂ ಚ ತತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಸಾಯಂ ಪೂಜಯೀದಾವಪ ಪಾದ್ತಕ್್ೀಽಥ ಜಲ್ೀಽಪ ವಾ॥1,133.15॥ 
ವಿಚಿತಾರಂ ರಕ್ಷಯೀತ ಾಜಾಮಷ್ಟಮಾಯಮತಪವಾಸಯೀತ್| 

ಪಞ್ಜಾಬದಂ ಮಹಿಷ್ಂ ಬಸುಂ ರಾರ್ತರಶ್ೀಷ್ೀ ಚ ಘಾತಯೀತ್॥1,133.16॥ 
ವಿಧಿವತಾೆಲ್ಲಕ್ಾಲ್ಲೀರ್ತ ತದ್ತತಿರತಧಿರಾದಿಕಮ್| 

ನ್ೀರೃತಾಯಂ ಪೂತನಾಂ ಚ್ೈವ ವಾಯವಾಯಂ ಪಾಪರಾಕ್ಷಸ್ತೀಮ್॥1,133.17॥ 
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ದ್ದಾಯಚಾರಕ್್ಯೈ ಚ್ೈಶಾನಾಯಮಾಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಚ ವಿದಾರಿಕ್ಾಮ್॥1,133.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮಹಾನ್ವಮಿೀವರತಂ ನಾಮ ತರಯಸ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥133-[18]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-134॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಮಹಾಕ್ೌಶ್ಕಮನ್ರಶಾ ಕಥಯತ್ೀಽತರ ಮಹಾಫಲಃ॥1,134.1॥ 
(ಮಹಾಕ್ೌಶ್ಕಮನ್ರಃ) -ಓಂ ಮಹಾಕ್ೌಶ್ಕ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಓಂ ಹ ಂ ಹ ಂ ಪರಸತಫರ ಲಲ ಲಲ ಕತಲವ ಕತಲವ ಚತಲವ ಚತಲವ ಖ್ಲಿ ಖ್ಲಿ ಮತಲವ ಮತಲವ ಗತಲವ ಗತಲವ 
ತತಲವ ಪುಲಿ ಪುಲ ಿಧ್ಲವ ಧ್ತಲವ ಧ್ತಮ ಧ್ತಮ ಧ್ಮಧ್ಮ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಧ್ಕಧ್ಕ 
ವಜ್ಞಾಪಯಜ್ಞಾಪಯ ವಿದಾರಯವಿದಾರಯ ಕಮಾಕಮಾ ಕಮಾಯಕಮಾಯ ಪೂರಯಪೂರಯ 
ಆವ್ೀಶರ್ಾವ್ೀಶಯ ಓಂ ಹಿರೀಂ ಓಂ ಹಿರೀಂ ಹಂ ವಂ ವಂ ಹತಂ ತಟ್ತಟ್ ಮದ್ಮದ್ ಹಿರೀಂ ಓಂ ಹ ಂ 
ನ್ೈರೃತಾರ್ಾ ನ್ಮಃ ನಿರೃತಯೀ ದಾತವಯಮ್|  

ಮಹಾಕ್ೌಶ್ಕಮನ್ರೀಣ ಮನಿರತಂ ಬಲ್ಲಮಪಾಯೀತ್॥1,134.2॥ 
ತಸಾಯಗರತ್ ೀ ನ್ೃಪಃ ಸಾನರ್ಾಚಾತರಂ ಕೃತಾವ ಚ ಪ್ೈಷಟಕಮ್| 

ಖ್ಡ್ುೀನ್ ಘಾತಯಿತಾವ ತತ ದ್ದಾಯತ್್ನ್ದವಿಶಾಖ್ಯೀಃ॥1,134.3॥ 
ಮಾತೄಣಾಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಿೀನಾಂ ಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ತಥಾ ನಿಶ್| 

ಬರಹಾಮಣಿೀ ಚ್ೈವ ಮಾಹ್ೀಶ್ೀ ಕ್ೌಮಾರಿೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ತಥಾ॥1,134.4॥ 
ವಾರಾಹಿೀ ಚ್ೈವ ಮಾಹ್ೀನಿದರೀ ಚಾಮತಣಾಾ ಚಣಿಾಕ್ಾ ತಥಾ| 

ಜಯನಿುೀ ಮಙ್ಖುಲಾ ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಭದ್ರಕ್ಾಲ್ಲೀ ಕಪಾಲ್ಲನಿೀ॥1,134.5॥ 
ದ್ತಗಾಾ ಕ್ಷಮಾ ಶ್ವಾ ಧ್ಾರ್ತರೀ ಸಾವಹಾ ಸವಧ್ಾ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ| 

ಕ್ಷಿೀರಾದ್ಯೈಃ ಸಾನಪಯೀದ್ದೀವಿೀಂ ಕನ್ಯಕ್ಾಃ ಪರಮದಾಸುಥಾ॥1,134.6॥ 
ದಿವಜಾರ್ತೀ (ದಿೀ) ನ್ಥ ಪಾಷ್ಣಾಾನ್ನ್ನದಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಧ್ವಜಪತರಪತಾಕ್ಾದ್ಯೈ ರಥರ್ಾತಾರಸತ ವಸರಕ್್ೈಃ| 

ಮಹಾನ್ವಮಾಯಂ ಪೂಜ್ೀಯಂ ಜಯರಾಜಾಯದಿದಾಯಿಕ್ಾ॥1,134.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಮಹಾನ್ವಮಾಯಂ ಮಹಾಕ್ೌಶ್ಕಮನ್ರಕೃತಾಯದಿವಿವರಣಂ ನಾಮ 

ಚತತಸ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥134-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-135॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ನ್ವಮಾಯಮಾಶ್ವನ್ೀ ಶತಕ್್ಿೀ ಏಕಭಕ್್ುೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ದ್ೀವಿೀಂ ವಿಪರಂಲಿಕ್ಷಮೀಕಞ್ಜಪ್ೀದಿವೀರಂ ವರರ್ತೀ ನ್ರಃ॥1,135.1॥ 
(ಇರ್ತ ವಿೀರನ್ವಮಿೀವರತಮ್)| 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಚ್ೈತ್ರೀ ಶತಕಿನ್ವಮಾಯಂ ಚ ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ಮನ್ಕ್್ೈಯಾಜ್ೀತ್| 

ಆಯತರಾರ್ ೀಗಯಸೌಭಾಗಯಂ ಶತತರಭಶಾಾಪರಾಜಿತಃ॥1,135.2॥ 
(ಇರ್ತ ದ್ಮನ್ಕನ್ವಮಿೀವರತಮ್)| 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ 

ದ್ಶಮಾಯಮೀಕಭಕ್ಾುಶ್ೀ ಸಮಾನ್ುೀ ದ್ಶಧ್್ೀನ್ತದ್ಃ| 

ದಿಶಶಾ ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀದ್ಾತಾುಾ ಬರಹಾಮಣಾಾಧಿಪರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥1,135.3॥ 
(ಇರ್ತ ದಿಗದಶಮಿೀವರತಮ್) ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಮೃಷಪೂಜಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಸವೀಾಪಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 

ಧ್ನ್ವಾನ್ತಾತರವಾಂಶಾಾನ್ುೀ ಋಷಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,135.4॥ 
ಮರಿೀಚಿರತರಯಂ ಗಿರಸೌ ಪುಲಸತಯಃ ಪುಲಹಃ ಕರತತಃ| 

ಪರಚ್ೀತಾಶಾ ವಸ್ತಷ್ಠಶಾ ಭೃಗತನಾಾರದ್ ಏವ ಚ॥1,135.5॥ 
ಚ್ೈತಾರದೌ ಕ್ಾರಯೀತ ಾಜಾಂ ಮಾಲ್ಯೈಶಾ ದ್ಮನ್ ೀದ್ಭವ್ೈಃ| 

ಅಶ್್ ೀಕ್ಾಖಾಯಷ್ಟಮಿೀಪರೀಕ್ಾು ವಿೀರಾಖಾಯ ನ್ವಮಿೀತಥಾ॥1,135.6॥ 

ದ್ಮನಾಖಾಯ ದಿಗದಶಮಿೀ ನ್ವಮಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ॥1,135.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಋಷ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀವರತಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾರ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥135-[7]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-136॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಶರವಣದಾವದ್ಶ್್ ೀಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಿನಿೀಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಚ ಶರವಣ್ೀನ್ ಚ ಸಂಯತತಾ॥1,136.1॥ 
ವಿಜರ್ಾ ಸಾ ರ್ತರ್ಥಃ ಪರೀಕ್ಾು ಹರಿಪೂಜಾದಿ ಚಾಕ್ಷಯಮ್| 

ಏಕ ಭಕ್್ುೀನ್ ನ್ಕ್್ುೀನ್ ತಥ್ೈವಾರ್ಾಚಿತ್ೀನ್ ಚ॥1,136.2॥ 
ಉಪವಾಸ್ೀನ್ ಭ್ೈಕ್ಷ್ಯೀಣ ನ್ೈವಾದಾ್ದ್ಶ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಕ್ಾಸಯಂ ಮಾಂಸಂ ತಥಾ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಲ್ ೀಭಂ ವಿತಥಭಾಷ್ಣಮ್॥1,136.3॥ 
ವಾಯರ್ಾಮಂ ಚ ವಯವಾಯಂ ಚ ದಿವಾಸವಪನಮಥಾಞ್ಜನ್ಮ್| 

ಶ್ಲಾಷಷ್ಟಂ ಮಸ ರಂ ಚ ದಾವದ್ಶಾಯಂ ವಜಾಯೀನ್ನರಃ॥1,136.4॥ 
ಮಾಸ್ತೀ ಭಾದ್ರಪದ್ೀ ಶತಕ್ಾ ಿದಾವದ್ಶ್ೀ ಶರವಣಾನಿವತಾ| 

ಮಹರ್ತೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಉಪವಾಸ್ೀ ಮಹಾಫಲಾ॥1,136.5॥ 
ಸಙ್ಖುಮ ಸರಿತಾಂ ಸಾನನ್ಂ ಬತಧ್ಯತಕ್ಾು ಮಹಾಫಲಾ| 

ಕತಮಭೀ ಸರತ್ನೀ ಸಜಲ್ೀ ಯಜ್ೀತ್ಾಣಾಂ ತತ ವಾಮನ್ಮ್॥1,136.6॥ 
ಸ್ತತವಸರಯತಗಚಾನ್ನಂ ಛತ್ ರೀಪಾನ್ದ್ತಯಗಾನಿವತಮ್| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ಶ್ರಃ ಸಮ ಾಜಯೀತುತಃ॥1,136.7॥ 
ಶ್ರೀಧ್ರಾಯ ಮತಖ್ಂ ತದ್ವತೆಣಠಂ ಕೃಷಾಣಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ನ್ಮಃ ಶ್ರೀಪತಯೀ ವಕ್ಷ್ ೀ ಭತಜೌ ಸವಾಾಸರಧ್ಾರಿಣ್ೀ॥1,136.8॥ 
ವಾಯಪಕ್ಾಯ ನ್ಮಃ ಕತಕ್ಷೌ ಕ್್ೀಶವಾಯೀದ್ರಂ ಬತಧ್ಃ| 

ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಪತಯೀ ಮೀಢರಂ ಜಙ್್ ೀ ಸವಾಭೃತ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,136.9॥ 
ಸವಾಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಃ ಪಾದೌ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಘಘತಪಾಯಸಮ್| 

ಕತಮಾಭಂಶಾ ರ್ೀದ್ಕ್ಾನ್ದದಾಯಜಾಜಗರಂ ಕ್ಾರಯೀನಿನಶ್॥1,136.10॥ 
ಸಾನತಾವಚಾನ್ ುೀರ್ಽಚಯಿತಾವ ತತ ಕೃತಪುಷಾಾಞ್ಜಲ್ಲವಾದ್ೀತ್| 

ನ್ರ್ೀನ್ಮಸ್ುೀ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಬತಧ್ ಶರವಣಸಞ್ಜಞಕ !॥1,136.11॥ 
ಅಘೌಘಸಙ್ಖಷಯಂ ಕೃತಾವ ಸವಾಸೌಖ್ಯಪರದ್ ೀ ಭವ| 

ಪರೀಯತಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ್್ ೀ ವಿಪ್ರೀಭಯಃ ಕಲಶಾನ್ದದ್ೀತ್| 

ನ್ದ್ಯಸ್ತುೀರ್ೀಽಯಃ ವಾ ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,136.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪುವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶರವಣದಾವದ್ಶ್ೀವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ಟರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥136-

[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-137॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಕ್ಾಮದ್ೀವತರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಪೂಜ್ ಯೀ ದ್ಮನ್ಕ್ಾದಿಭಃ| 

ರರ್ತಪರೀರ್ತಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಹಯಸ್ ೀಕ್್ ೀ ಮಣಿಭ ಷತಃ॥1,137.1॥ 

(ಇರ್ತ ಮದ್ನ್ಕತರಯೀದ್ಶ್ೀವರತಮ್)| 
ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ತಥಾಷ್ಟಭಾಯಂ ಪಕ್ಷ್ ಯೀಃ ಶತಕಿಕೃಷ್ಣಯೀಃ| 

ಯೀಽಬದಮೀಕಂ ನ್ ಭತಞ ಜ್ೀತ ಮತಕುಭಾಕ್ಷಿವಪೂಜನಾತ್॥1,137.2॥ 

(ಇರ್ತ ಶ್ವಚತತದ್ಾಶಯಷ್ಟಮಿೀವರತಮ್)| 
ರ್ತರರಾತ್ ರೀಪೀಷತ್ ೀ ದ್ದಾಯತಾೆರ್ತಾಕ್ಾಯಂ ಭವನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಸ ಯಾಲ್ ೀಕಮವಾಪನೀರ್ತ ಧ್ಾಮವರತಮಿದ್ಂ ಶತಭಮ್॥1,137.3॥ 
ಅಮಾವಸಾಯಂ ಪತೄಣಾಂ ಚ ದ್ತುಂ ಜಲಾದಿತದ್ಕ್ಷಯಮ್| 

ನ್ಕ್ಾುಭಾಯಶ್ೀ ವಾರನಾಮಾನ ಯಜನಾವರಾಣಿ ಸವಾಭಾಕ್॥1,137.4॥ 

(ಇರ್ತ ವಾರವರತಾನಿ)| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 352 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ದಾವದ್ಶಕ್ಷಾಾಣಿ ವಿಪರಷ್ೀಾ ! ಪರರ್ತಮಾಸಂ ತತ ರ್ಾನಿ ವ್ೈ| 

ತನಾನಮಾನನ್ುೀಽತಚತಯತಂ ತ್ೀಷ್ತ ಸಮಯಕ್ಮ ಾಜಯೀನ್ನರಃ॥1,137.5॥ 
ಕ್್ೀಶವಂ ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ೀಾ ತತ ಇತಾಯದೌ ಕೃರ್ತಕ್ಾದಿಕ್್ೀ (ಕ್ಾ)| 

ಘಘತಹ್ ೀಮಶಾತತಮಾಾಸಂ ಕೃಸರಞ್ಾ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥1,137.6॥ 
ಆಷಾಢಾದೌ ಪಾಯಸಂ ತತ ವಿಪಾರಂಸ್ುೀನ್ೈವ ಭ್ ೀಜಯೀತ್| 

ಪಞ್ಜಾವಯಜಲಸಾನನ್ನ್ೈವ್ೀದ್ಯೈನ್ಾಕುಮಾಚರ್ೀತ್॥1,137.7॥ 
ಅವಾಾಗಿವಸಜಾನಾದ್ದರವಯಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಸವಾಮತಚಯತ್ೀ| 

ವಿಸಜಿಾತ್ೀ ಜಗನಾನಥ್ೀ ನಿಮಾಾಲಯಂ ಭವರ್ತ ಕ್ಷಣಾತ್॥1,137.8॥ 
ಪಾಞ್ಾರಾತರವಿದ್ ೀ ಮತಖಾಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಸವಯಮ್| 

ಏವಂ ಸಂವತ್ರಸಾಯನ್ುೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,137.9॥ 
ನ್ರ್ೀನ್ಮಸ್ುೀಽಚತಯತ ! ಸಙ್ಖಷಯೀಽಸತು ಪಾಪಸಯ ವೃದಿಧಂ ಸಮತಪ್ೈತತ ಪುಣಯಮ್| 

ಐಶವಯಾವಿತಾುದಿ ಸದಾಕ್ಷಯಂ ಮೀ ತಥಾಸತು ಮೀ ಸನ್ುರ್ತರಕ್ಷಯೈವ॥1,137.10॥ 
ಯಥಾಚತಯತ ! ತವಂ ಪರತಃ ಪರಸಾಮತ್ ಬರಹಮಭ ತಃ ಪರತಃ ಪರಸಾಮತ್| 

ತಥಾಚತಯತಂ ಮೀ ಕತರತ ವಾಞ ಾ್ತಂ ಸದಾ ಮರ್ಾ ಕೃತಂ ಪಾಪಹರಾಪರಮೀಯ॥1,137.11॥ 
ಅಚತಯತಾನ್ನ್ು ! ಗ್ ೀವಿನ್ದ ! ಪರಸ್ತೀದ್ ಯದ್ಭೀಪ್ತಮ್| 

ತದ್ಕ್ಷಯಮಮೀರ್ಾತಮನ್ತೆರತಷ್ವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥1,137.12॥ 
ಕತರ್ಾಾದ್ವೈ ಸಪು ವಷಾಾಣಿ ಆಯತಃ ಶ್ರೀಸದ್ುರ್ತೀನ್ಾರಃ| 

ಉಪೀಷ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಬದಮಷ್ಟಮಿೀಂ ಚ ಚತತದ್ಾಶ್ೀಮ್॥1,137.13॥ 
ಸಪುಮಿೀಂ ಪೂಜಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ದ್ತಗಾಾಂ ಶಮತ್ಂ ರವಿಂ ಕರಮಾತ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸಮಾಪನೀರ್ತ ಸವಾಕ್ಾಮಾಂಶಾ ನಿಮಾಲಃ॥1,137.14॥ 
ಏಕಭಕ್್ುೀನ್ ನ್ಕ್್ುೀನ್ ತಥ್ೈವಾರ್ಾಚಿತ್ೀನ್ ಚ| 

ಉಪವಾಸ್ೀನ್ ಶಾಕ್ಾದ್ಯೈಃ ಪೂಜಯನ್ುಸವಾದ್ೀವತಾಃ॥1,137.15॥ 
ಸವಾಃ ಸವಾಾಸತ ರ್ತರ್ಥಷ್ತ ಭತಕುಂ ಮತಕುಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಧ್ನ್ದ್ ೀಽಗಿನಃ ಪರರ್ತಪದಿ ನಾಸತ್ ಯೀ ದ್ಸರ ಅಚಿಾತಃ॥1,137.16॥ 
ಶ್ರೀಯಾಮಶಾ ದಿವರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ಪಞ್ಾಮಾಯ ಪಾವಾರ್ತೀ ಶ್ರರ್ಾ| 

ನಾಗಾಃ ಷ್ಷಾಠಯಂ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀಯಃ ಸಪುಮಾಯಂ ಭಾಸೆರ್ ೀರ್ಽಥದ್ಃ॥1,137.17॥ 
ದ್ತಗಾಾಷ್ಟಮಾಯಂ ಮಾತರಶಾ ನ್ವಮಾಯಮಥ ತಕ್ಷಕಃ| 

ಇನ್ ದರೀ ದ್ಶಮಾಯಂ ಧ್ನ್ದ್ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಮತನಿೀಶವರಾಃ॥1,137.18॥ 
ದಾವದ್ಶಾಯಂ ಚ ಹರಿಃ ಕ್ಾಮಸರಯೀದ್ಶಾಯಂ ಮಹ್ೀಶವರಃ| 

ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಬರಹಾಮ ಚ ಪತರ್ ೀಽಪರ್ೀ॥1,137.19॥ 

(ಇರ್ತ ವರತಾನಿ ಸಮಾಪಾುನಿ)| 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ತರ್ಥವಾರನ್ಕ್ಷತಾರದಿವರತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುರ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥137-

[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-138॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ರಾಜ್ಞಾಂ ವಂಶಾನ್ರವಕ್ಷಾಯಮಿ ವಂಶಾನ್ತಚರಿತಾನಿ ಚ| 

ವಿಷ್ತಣನಾಭಯಬಜತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ದ್ಕ್ಷ್ ೀಽಙ್ಖತುಷಾಠಚಾ ತಸಯ ವ್ೈ॥1,138.1॥ 
ತತ್ ೀಽಪತವಿಾವಸಾವಂಶಾ ತತಃ ಸ ನ್ತವಿಾವಸವತಃ  

ಮನ್ತರಿಕ್ಷಾಾಕತಶರ್ಾಾರ್ತೀನ್ೃಗ್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಃ ಪರಷ್ಧ್ರಕಃ॥1,138.2॥ 
ನ್ರಿಷ್ಯನ್ುಶಾ ನಾಭಾಗ್ ೀ ದಿಷ್ಟಃ ಶಶಕ ಏವ ಚ| 

ಮನ್ ೀರಾಸ್ತೀದಿಲಾ ಕನಾಯ ಸತದ್ತಯರ್ನೀಽಸಯ ಸತತ್ ೀಽಭವತ್॥1,138.3॥ 
ಇಲಾರ್ಾಂ ತತ ಬತಧ್ಾಜಾಜತ್ ೀ ರಾಜಾ ರತದ್ರ ಪುರ ರವಾಃ| 

ಸತತಾಸರಯಶಾ ಸತದ್ತಯಮಾನದ್ತತೆಲ್ ೀ ವಿನ್ತ್ ೀ ಗಯಃ॥1,138.4॥ 
ಅಭೃಚಾರದ್ ರೀ ಗ್ ೀವಧ್ಾತತು ಪೃಷ್ಧ್ರಸತು ಮನ್ ೀಃ ಸತತಃ| 

ಕರ ಷಾತಷರ್ತರರ್ಾ ಜಾತಾ ಕ್ಾರ ಷಾ ಇರ್ತ ವಿಶತರತಾಃ॥1,138.5॥ 
ದಿಷ್ಟಪುತರಸತು ನಾಭಾಗ್ ೀ ವ್ೈಶಾಯತಾಮಗಮತ್ ಚ| 

ತಸಾಮದ್ಭಲನ್ದನ್ಃ ಪುತ್ ರೀ ವತ್ಪರೀರ್ತಭಾಲನ್ದನಾತ್॥1,138.6॥ 
ತತಃ ಪಾಂಶತಃ ಖ್ನಿತ್ ರೀಽಭ ದ್ ಭಪಸುಸಾಮತುತಃ ಕ್ಷತಪಃ| 

ಕ್ಷತಪಾದಿವಂಶ್್ ೀಽಭವತತಾತ್ ರೀ ವಿಂಶಾಜಾಜತ್ ೀ ವಿವಿಂಶಕಃ॥1,138.7॥ 
ವಿವಿಂಶಾಚಾ ಖ್ನಿೀನ್ೀತ್ ರೀ ವಿಭ ರ್ತಸುತತ್ತಃ ಸೃತಃ| 

ಕರನ್ಧರ್ೀ ವಿಭ ತ್ೀಸತು ತತ್ ೀ ಜಾತ್ ೀಽಪಯವಿಕ್ಷಿತಃ॥1,138.8॥ 
ಮರತತ್ ುೀಽವಿಕ್ಷಿತಸಾಯಪ ನ್ರಿಷ್ಯನ್ುಸುತಃ ಸೃತಃ| 

ನ್ರಿಷ್ಯನಾುತುರ್ೀ ಜಾತಸುತ್ ೀಭ ದಾರಜವಧ್ಾನ್ಃ॥1,138.9॥ 
ರಾಜವಧ್ಾಾತತ್ಧ್ೃರ್ತಶಾ ನ್ರ್ ೀಽಭ ತತ್ಧ್ೃತ್ೀಃ ಸತತಃ| 

ನ್ರಾಚಾ ಕ್್ೀವಲಃ ಪುತರಃ ಕ್್ೀವಲಾದ್ತಧನ್ತಧಮಾನ್ಪ॥1,138.10॥ 
ಧ್ತನ್ತಧಮತ್ ೀ ವ್ೀಗವಾಂಶಾ ಬತಧ್್ ೀ ವ್ೀಗವತಃ ಸತತಃ| 

ತೃಣಬನ್ತದಬತಾಧ್ಾಜಾಜತಃ ಕ್ಾನಾಯ ಚ್ೈಲವಿಲಾ ತಥಾ॥1,138.11॥ 
ವಿಶಾಲಂ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ತೃಣಬನ್ ದೀಸುಾಲಮತ್ಸಾ| 

ವಿಶಾಲಾದ್ಧೀಮಚನ್ ದರೀಽಭ ದ್ಧೀಮ ಚನಾದರಚಾ ಚನ್ದರಕಃ॥1,138.12॥ 
ಧ್ ಮಾರಶವಶ್ೈವ ಚನಾದರತತು ಧ್ ಮಾರಶಾವತ್ೃಞ್ಜಯಸುಥಾ| 

ಸಞ್ಜರ್ಾತ್ಹದ್ೀವೀಽಭ ತೃಶಾಶವಸುತತ್ತ್ ೀಽಭವತ್॥1,138.13॥ 
ಕೃಶಾಶಾವತ್ ್ೀಮದ್ತುಸತುತತ್ ೀಽಭ ಜಜನ್ಮೀಜಯಃ| 

ತತತಾತರಶಾ ಸತಮನಿುಶಾ ಏತ್ೀ ವ್ೈಶಾಲಕ್ಾ ನ್ೃಪಾಃ॥1,138.14॥ 
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ಶರ್ಾಾತ್ೀಸತು ಸತಕನಾಯಬ ತಾ್ ಭಾರ್ಾಾ ಚಯವನ್ಸಯ ತತ| 

ಅನ್ನ್ ುೀ ನಾಮ ಶಾಯಾತ್ೀ ರನ್ನಾುದ್ರೀವತ್ ೀಽಭವತ್॥1,138.15॥ 
ರ್ೈವತ್ ೀ ರ್ೀವತಸಾಯಪ ರ್ೈವತಾದ್ರೀವರ್ತೀ ಸತತಾ| 

ಧ್ೃಷ್ಟಸಯ ಧ್ಾಷ್ಟಾರ್(ತ) ಕಂ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ (ಶಯಕಂ) ತದ್ವಭ ವ ಹ॥1,138.16॥ 
ನಾಭಾಗಪುತ್ ರೀ ನ್ೀಷ್ ಠೀ ಹಯಮ್ರಿೀಷ್ ೀಽಪ ತತತ್ತಃ| 

ಅಮ್ರಿೀಷಾದಿವರ ಪೀಽಭ ತಾೃಷ್ದ್ಶ್್ ವೀ ವಿರ ಪತಃ॥1,138.17॥ 
ರರ್ಥೀನ್ರಶಾ ತತತಾತ್ ರೀ ವಾಸತದ್ೀವಪರಾಯಣಃ| 

ಇಕ್ಷಾಾಕ್್ ೀಸತು ತರಯಃ ಪುತಾರಃ ವಿಕತಕ್ಷಿನಿಮಿದ್ಣಾಕ್ಾಃ॥1,138.18॥ 
ಇಕ್ಷಾಾಕತಜ್ ೀ ವಿಕತಕ್ಷಿಸತು ಶಶಾದ್ಃ ಶಶಭಕ್ಷಣಾತ್| 

ಪುರಞ್ಜಯಃ ಶಶಾದಾಚಾ ಕಕತತಾಿಖ್ ಯೀಽಭವತತ್ತಃ॥1,138.19॥ 
ಅನ್ೀನಾಸತು ಕಕತತ್ಥಾಚಾ ಪೃಥತಃ ಪುತರಸುಾನ್ೀನ್ಸಃ| 

ವಿಶವರಾತಃ ಪೃಥ್ ೀಃ ಪುತರ ಆದ್ರೀಾಽಭ ದಿವಶವರಾತತಃ॥1,138.20॥ 
ಯತವನಾಶ್್ ವೀಽಭವಚಾಾದಾರಾಚಾಾವಸ್ ುೀ ಯತವನಾಶವತಃ| 

ಬೃಹದ್ಶವಸತುಶಾವಸಾುತುತತಾತರಃ ಕತವಲಾಶವಕಃ॥1,138.21॥ 
ಧ್ತನ್ತಧಮಾರ್ ೀ ಹಿ ವಿಕ್ಾಯತ್ ೀ ದ್ೃಢಶವಶಾತತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಚನಾದರಶವಃ ಕಪಲಾಶವಶಾ ಹಯಾಶವಶಾ ದ್ೃಢಶವತಃ॥1,138.22॥ 
ಹಯಾಶಾವಚಾ ನಿಕತರ್್ೀಽಭ ದಿಧತಾಶವಶಾ ನಿಕತಮಭತಃ| 

ಪೂಜಾಶವಶಾ ಹಿತಾಶಾವಚಾ ತತ್ತ್ ೀ ಯತವನಾಶವಕಃ॥1,138.23॥ 
ಯತವನಾಶಾವಚಾ ಮಾನಾಧತಾ ಬನ್ತದಮತಾಯಸುತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಮತಚತಕತನ್ ದೀಽಮ್ರಿೀಷ್ಶಾ ಪುರತಕತತ್ಸರಯಃ ಸತತಾಃ॥1,138.24॥ 
ಪಞ್ಜಾಶತೆನ್ಯಕ್ಾಶ್ೈವ ಭಾರ್ಾಾಸಾುಃ ಸೌಭರ್ೀಮತಾನ್ೀಃ| 

ಯತವನಾಶ್್ ವೀಽಮ್ರಿೀಷಾಚಾ ಹರಿತ್ ೀ ಯತವನಾಶವತಃ॥1,138.25॥ 
ಪುರತಕತತಾ್ನ್ನಮಾದಾರ್ಾಂ ತರಸದ್ಸತಯರಬ ತತ್ತಃ| 

ಅನ್ರಣಯಸುತ್ ೀ ಜಾತ್ ೀ ಹಯಾಶ್್ ವೀಽಪಯನ್ರಣಯತಃ॥1,138.26॥ 
ತತತಾತ್ ರೀಽಭ ದ್ವಸತಮನಾಸ್ತರಧ್ನಾವ ತಸಯ ಚಾತಮಜಃ| 

ತರರ್ಾಯರತಣಸುಸಯ ಪುತರಸುಸು ಸತಯರತಃ ಸತತಃ॥1,138.27॥ 
ಯಸ್ತರಶಙ್ಖತೆಃ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ಹರಿಶಾನ್ ದರೀಽಭವತುತಃ| 

ಹರಿಶಾನಾದರದ್ ರೀಹಿತಾಶ್್ ವೀ ಹರಿತ್ ೀ ರ್ ೀಹಿತಾಶವತಃ॥1,138.28॥ 
ಹರಿತಸಯ ಸತತಶಾಞ್ುಾಶಾಞ್್ ಾೀಶಾ ವಿಜಯಃ ಸತತಃ| 

ವಿಜರ್ಾದ್ತರರತಕ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ರತರತಕ್ಾತತು ವೃಕಃ ಸತತಃ॥1,138.29॥ 
ವೃಕ್ಾದಾ್ಹತನ್ೃಾಪೀಽಭ ಚಾ ಬಾಹ್ ೀಸತು ಸಗರಃ ಸೃತಃ| 

ಷ್ಷಟಃ ಪುತರ ಸಹಸಾರಣಿ ಸತಮತಾಯಂ ಸಗರಾದ್ಧರ॥1,138.30॥ 
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ಕ್್ೀಶ್ನಾಯಮೀಕ ಏವಾಸಾವಸಮಞ್ಜಸಸಞ್ಜಞಕಃ॥1,138.31॥ 
ತಸಾಯಂಶತಮಾನ್ತ್ತ್ ೀ ವಿದಾವನಿದಲ್ಲೀಪಸುತತ್ತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಭಗಿೀರಥ್ ೀ ದಿಲ್ಲೀಪಾಚಾ ಯೀ ಗಙ್ಕುಮಾನ್ಯದ್ತಭವಮ್॥1,138.32॥ 
ಶತರತ್ ೀ ಭಗಿೀರಥಸತತ್ ೀ ನಾಭಗಶಾ ಶತರತಾರ್ತೆಲ| 

ನಾಭಾಗಾದ್ಮ್ರಿೀಷ್ ೀಽಭ ರ್ತ್ನ್ತದದಿವೀಪೀಽಮ್ರಿೀಷ್ತಃ॥1,138.33॥ 
ಸ್ತನ್ತದದಿವೀಪಸಾಯಯತತಾಯತರೃತತಪಣಾಸುದಾತಮಜಃ| 

ಋತತಷ್ಣಾಾತ್ವಾಕ್ಾಮಃ ಸತದಾಸ್ ೀಽಭ ತುದಾತಮಜಃ॥1,138.34॥ 
ಸತದಾಸಸಯ ಚ ಸೌದಾಸ್ ೀ ನಾಮಾನ ಮಿತರಸಹಃ ಸೃತಃ| 

ಕಲಾಮಷ್ ಪಾದ್ಸಞ್ಜಞಶಾ ದ್ಮಯನಾಯಂ ತದಾತಮಜಃ॥1,138.35॥ 
ಅಶವಕ್ಾಖ್ ಯೀಽಭವತತಾತ್ ರೀ ಹಯಶವಕ್ಾನ್ ಮಲ(ನ್ೃಚಾ) ಕ್್ ೀಽಭವತ್| 

ತತ್ ೀ ದ್ಶರಥ್ ೀ ರಾಜಾ ತಸಯ ಚ್ೈಲವಿಲಃ ಸತತಃ॥1,138.36॥ 
ತಸಯ ವಿಶವಸಹಃ ಪುತರಃ ಖ್ಟಾವಙ್ಖುಶಾ ತದಾತಮಜಃ| 

ಖ್ಟಾವಙ್ಖುದಿದೀಘಾಬಾಹತಶಾ ದಿೀಘಾಬಾಹ್ ೀಹಯಾಜಃ ಸತತಃ॥1,138.37॥ 
ತಸಯ ಪುತ್ ರೀ ದ್ಶರಥಶಾತಾವರಸುತತ್ತಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಣಶತತರಘನಭರತಾಶಾ ಮಹಾಬಲಾಃ॥1,138.38॥ 
ರಾಮಾತತೆಶಲವೌ ಜಾತೌ ಭರತಾತಾುಕ್ಷಾಪುಷ್ೆರೌ| 

ಚಿತಾರಙ್ಖುದ್ಶಾನ್ದರಕ್್ೀತತಲಾಕ್ಷ್ಣಾತ್ಮ್ಭ ವತತಃ॥1,138.39॥ 
ಸತಬಾಹತಶ್ರಸ್ೀನೌ ಚ ಶತತರಘಾನತ್ಮ್ಭ ವತತಃ| 

ಕತಶಸಯ ಚಾರ್ತರ್ಥಃ ಪುತ್ ರೀ ನಿಷ್ಧ್್ ೀ ಹಯರ್ತಥ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,138.40॥ 
ನಿಷ್ಧ್ಸಯ ನ್ಲಃ ಪುತ್ ರೀ ನ್ಲಸಯ ಚ ನ್ಭಾಃ ಸೃತಃ| 

ನ್ಭಸಃ ಪುಣಾರಿೀಕಸತುಕ್ಷ್ೀಮಧ್ನಾವ ತದಾತಮಜಃ॥1,138.41॥ 
ದ್ೀವಾನಿೀಕಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ದ್ೀವಾನಿೀಕ್ಾದ್ಹಿೀನ್ಕಃ| 

ಅಹಿೀನ್ಕ್ಾದ್ತರರತಯಾಜ್ಞ್ೀ ಪಾರಿರ್ಾತ್ ರೀ ರತರ್ ೀಃ ಸತತಃ॥1,138.42॥ 
ಪಾರಿರ್ಾತಾರದ್ದಲ್ ೀ ಯಜ್ಞ್ೀ ದ್ಲ ಪುತರಶಾಲಃ ಸೃತಃ| 

ಛಲಾದ್ತಕಿಸುತ್ ೀ ಹತಯಕ್ಾಿದ್ವಜರನಾಭಸುತ್ ೀ ಗಣಃ॥1,138.43॥ 
ಉಷತಾಶ್್ ವೀ ಗಣಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ತತ್ ೀ ವಿಶವಸಹ್ ೀಽಭವತ್| 

ಹಿರಣಯನಾಭಸುತತಾತರಸುತತಾತರಃ ಪುಷ್ಾಕಃ ಸೃತಃ॥1,138.44॥ 
ಧ್ತರವಸನಿಧರಭ ತತಾಷಾಾದ್ತಧರವಸನ್ಧೀಃ ಸತದ್ಶಾನ್ಃ| 

ಸತದ್ಶಾನಾದ್ಗಿನವಣಾಃ ಪದ್ಮವಣ್ ೀಽಗಿನವಣಾತಃ॥1,138.45॥ 
ಶ್ೀಘರಸತು ಪದ್ಮವಣಾಾತತು ಶ್ೀಘಾರತತಾತ್ ರೀ ಮರತಸುಾಭ ತ್| 

ಮರ್ ೀಃ ಪರಸತಶತರತಃ ಪುತರಸುಸಯ ಚ್ ೀದಾವಸತಃ ಸತತಃ॥1,138.46॥ 
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ಉದಾವಸ್ ೀನ್ಾನಿದವಧ್ಾನ್ಃ ಸತಕ್್ೀತತನ್ಾನಿದವಧ್ಾನಾತ್| 

ಸತಕ್್ೀತ್ ೀದ್ೀಾವರಾತ್ ೀಽಭ ದ್ವೃಹದ್ತಕಿಸುತಃ ಸತತಃ॥1,138.47॥ 
ಬೃಹದ್ತಕ್ಾಿನ್ಮಹಾವಿೀಯಾಃ ಸತಧ್ೃರ್ತಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ| 

ಸತಧ್ೃತ್ೀಧ್ೃಾಷ್ಟಕ್್ೀತತಶಾ ಹಯಾಶ್್ ವೀ ಧ್ೃಷ್ಟಕ್್ೀತತತಃ॥1,138.48॥ 
ಹಯಾಶಾವತತು ಮರತಜಾಾತ್ ೀ ಮರ್ ೀಃ ಪರರ್ತೀನ್ಧಕ್್ ೀಽಭವತ್| 

ಪರರ್ತೀನ್ಧಕ್ಾತೃರ್ತರಥ್ ೀ ದ್ೀವಮಿೀಢಸುದಾತಮಜಃ॥1,138.49॥ 
ವಿಬತಧ್್ ೀ ದ್ೀವಮಿೀಢಾತತು ವಿಬತಧ್ಾತತು ಮಹಾಧ್ೃರ್ತಃ| 

ಮಹಾಧ್ೃತ್ೀಃ ಕೀರ್ತಾರಾತ್ ೀ ಮಹಾರ್ ೀಮಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,138.50॥ 
ಮಹಾರ್ ೀಮಣಃ ಸವಣಾರ್ ೀಮಾ ಹರಸವರ್ ೀಮಾ ತದಾತಮಜಃ| 

ಸ್ತೀರಧ್ವಜ್ ೀ ಹರಸವರ್ ೀಮಣಃ ತಸಯ ಸ್ತೀತಾಭವತತ್ತಾ॥1,138.51॥ 
ಭಾರತಾ ಕತಶಧ್ವಜಸುಸಯ ಸ್ತೀರಧ್ವಜಾತತು ಭಾನ್ತಮಾನ್| 

ಶತದ್ತಯರ್ನೀ ಭಾನ್ತಮತಃ ಶತದ್ತಯಮಾನಚತಾಚಿಃ ಸೃತಃ॥1,138.52॥ 
ಊಜಾನಾಮಾ ಶತಚ್ೀಃ ಪುತರಃ ಸನ್ದಾವಜಸುದಾತಮಜಃ| 

ಸನ್ದಾವಜಾತತೆಲ್ಲಜಾಾತ್ ೀಽನ್ಞ್ಜನ್ಸತು ಕತಲ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,138.53॥ 
ಅನ್ಞ್ಜನಾಚಾ ಕತಲಜಿತುಸಾಯಪ ಚಾಧಿನ್ೀಮಿಕಃ| 

ಶತರತಾಯತಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀಽಭ ತತ್ಪಾಶವಾಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,138.54॥ 
ಸತಪಾಶಾವಾತ್ೃಞ್ಜಯೀ ಜಾತಃ ಕ್ಷ್ೀಮಾರಿಃ ಸೃಜರ್ಾತ್ಮೃತಃ| 

ಕ್ಷ್ೀಮಾರಿ ತಸುಾನ್ೀನಾಶಾ ತಸಯ ರಾಮರಥಃ ಸೃತಃ॥1,138.55॥ 
ಸತಯರಥ್ ೀ ರಾಮರಥಾತುಸಾಮದ್ತಪಗತರತಃ ಸೃತಃ| 

ಉಪಗತರ್ ೀರತಪಗತಪುಃ ಸಾವಗತಶ್್ ಾೀಪಗತಪುತಃ॥1,138.56॥ 
ಸವನ್ರಃ ಸಾವಗತಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಸತವಚಾಾಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ| 

ಸತವಚಾಸಃ ಸತಪಾಶವಾಸತು ಸತಶತರತಶಾ ಸತಪಾಶವಾತಃ॥1,138.57॥ 
ಜಯಸತು ಸತಶತರತಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಜರ್ಾತತು ವಿಜಯೀಽಭವತ್| 

ವಿಜಯಸಯ ಋತಃ ಪುತರಃ ಋತಸಯ ಸತನ್ಯಃ ಸತತಃ॥1,138.58॥ 
ಸತನ್ರ್ಾದಿವೀತಹವಯಸತು ವಿೀತಹವಾಯದ್ಧರ್ತಃ ಸೃತಃ| 

ಬಹತಲಾಶ್್ ವೀ ಧ್ೃತ್ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ಬಹತಲಾಶಾವತೃರ್ತಃ ಸೃತಃ॥1,138.59॥ 

ಜನ್ಕಸಯ ದ್ವಯೀ ವಂಶ್ೀ ಉಕ್್ ುೀ ಯೀಗಸಮಾಶರಯಃ॥1,138.60॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ ಯಾವಂಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮಾಷ್ಟರ್ತರಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥138-[60]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-139॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸ ಯಾಸಯ ಕರ್ಥತ್ ೀ ವಂಶಃ ಸ್ ೀಮವಂಶಂ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ| 

ನಾರಾಯಣಸತತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಣ್ ೀಽತ್ರೀಃ ಸಮತದ್ಭವಃ॥1,139.1॥ 
ಅತ್ರೀಃ ಸ್ ೀಮಸುಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತಾರಾ ಸತರಗತರ್ ೀಃ ಪರರ್ಾ| 

ಸ್ ೀಮಾತುರಾ ಬತಧ್ಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬತಧ್ಪುತರಃ ಪುರ ರವಾಃ॥1,139.2॥ 
ಬತಧ್ಪುತಾರದ್ಥ್ ೀವಾಶಾಯಂ ಷ್ಟ್ತಾತಾರಸತು ಶತರತಾತಮಕಃ| 

ವಿಶಾವವಸತಃ ಶತಾಯತಶಾ ಆಯತಧ್್ ೀಾಮಾನ್ಮಾವಸತಃ॥1,139.3॥ 
ಅಮಾವಸ್ ೀಭ್ ೀಾಮನಾಮಾ ಭೀಮಪುತರಶಾ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಃ| 

ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಸಯ ಸತಹ್ ೀತ್ ರೀಽಭ ಜಜಹತರಶಾಾಭ ತತ್ಹ್ ೀತರತಃ॥1,139.4॥ 
ಜಹ್ ನೀಃ ಸತಮನ್ತುರಭವತತ್ಮನ್ ುೀರಪಜಾಪಕಃ| 

ಬಲಾಕ್ಾಶವಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಬಲಾಕ್ಾಶಾವತತೆಶಃ ಸೃತಃ॥1,139.5॥ 
ಕತಶಾಶವಃ ಕತಶನಾಭಶಾಾಮ ತಾರಯೀ ವಸತಃ ಕತಶಾತ್| 

ಗಾಧಿಃ ಕತಶಾಶಾವತ್ಞ್ಜಜ್ಞ್ೀ ವಿಶಾವಮಿತರಸುದಾತಮಜಃ॥1,139.6॥ 
ಕನಾಯ ಸತಯವರ್ತೀ ದ್ತಾು ಋಚಿೀಕ್ಾಯ ದಿವಜಾಯ ಸಾ| 

ಋಚಿೀಕ್ಾಜಜಮದಾಗಿನಶಾ ರಾಮಸುಸಾಯಭವತತ್ತಃ॥1,139.7॥ 
ವಿಶಾವಮಿತಾರದ್ದೀವರಾತಮದ್ತಚಾನಾದದ್ಯಃ ಸತತಾಃ| 

ಆಯತಷ್ ೀ ನ್ಹತಷ್ಸುಸಾಮದ್ನ್ೀನಾ ರಜಿರಮಭಕ್ೌ॥1,139.8॥ 
ಕ್ಷತರವೃದ್ಧಃ ಕ್ಷತರವೃದಾಧತತ್ಹ್ ೀತರಶಾಾಭವನ್ನೃಪಃ|  

ಕ್ಾಶಯಕ್ಾಶೌಗೃತ್ಮದ್ಃ ಸತಹ್ ೀತಾರದ್ಭವಂಸರಯಃ॥1,139.9॥ 
ಗೃತ್ಮದಾಚೌಾನ್ ಕ್್ ೀಽಭ ತಾೆಶಾಯದಿದೀಘಾತಮಾಸುಥಾ| 

ವ್ೈದ್ ಯೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಸುಸಾಮತ್ೆೀತತಮಾಂಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,139.10॥ 
ಭೀಮರಥಃ ಕ್್ೀತತಮತ್ ೀ ದಿವೀದಾಸಸುದಾತಮಜಃ| 

ದಿವೀದಾಸಾತರತದ್ಾನ್ಃ ಶತತರಜಿತ್ ್ೀಽತರ ವಿಶತರತಃ॥1,139.11॥ 
ಋತಧ್ವಜಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಹಯಲಕಾಶಾ ಋತಧ್ವಜಾತ್| 

ಅಲಕ್ಾಾತ್ನ್ನರ್ತಜಾಜ್ಞ್ೀ ಸತನಿೀತಃ ಸನ್ನತ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,139.12॥ 
ಸತಯಕ್್ೀತತಃ ಸತನಿೀತಸಯ ಸತಯಕ್್ೀತ್ ೀವಿಾಭತಃ ಸತತಃ| 

ವಿಭ್ ೀಸತು ಸತವಿಭತಃ ಪುತರಃ ಸತವಿಭ್ ೀಃ ಸತಕತಮಾರಕಃ॥1,139.13॥ 
ಸತಕತಮಾರಾದ್ಧೃಷ್ಟಕ್್ೀತತವೀಾರ್ತಹ್ ೀತರಸುದಾತಮಜಃ| 

ವಿೀರ್ತಹ್ ೀತರಸಯ ಭಗ್ ೀಾಽಭ ದ್ಭಗಾಭ ಮಿಸುದಾತಮಜಃ॥1,139.14॥ 
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ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ ಸತಯಮಾಹಾತಾಮನ್ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಕ್ಾಶಯೀ ನ್ೃಪಾಃ| 

ಪಞ್ಾಪುತರಶತಾನಾಯಸನ್ರಜ್ೀಃ ಶಕ್್ರೀಣ ಸಂಹೃತಾಃ॥1,139.15॥ 
ಪರರ್ತಕ್ಷತರಃ ಕ್ಷತರವೃದಾಧತ್ಞ್ಜಯಶಾ ತ ದಾತಮಜಃ| 

ವಿಜಯಃ ಸಞ್ಜಯಸಾಯಪ ವಿಜಯಸಯ ಕೃತಃ ಸತತಃ॥1,139.16॥ 
ಕೃತಾದ್ವೃಷ್ಧ್ನ್ಶಾಾಭ ತ್ಹದ್ೀವಸುದಾತಮಜಃ| 

ಸಹದ್ೀವಾದ್ದಿೀನ್ ೀಽಭ ಜಜಯತ್್ೀನ್ ೀಽಪಯದಿೀನ್ತಃ॥1,139.17॥ 
ಜಯತ್್ೀನಾತ್ಙ್ಖೃರ್ತಶಾ ಕ್ಷತರಧ್ಮಾಾ ಚ ಸಙ್ಖೃತ್ೀಃ| 

ಯರ್ತಯಾರ್ಾರ್ತಃ ಸಂರ್ಾರ್ತರರ್ಾರ್ತವಿಾಕೃರ್ತಃ ಕರಮಾತ್॥1,139.18॥ 
ನ್ಹತಷ್ಸಯ ಸತತಾಃ ಖಾಯತಾ ಯರ್ಾತ್ೀನ್ೃಾಪತ್ೀಸುಥಾ| 

ಯದ್ತಂ ಚ ತತವಾಸತಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವರ್ಾನಿೀ ವಯಜಾಯತ॥1,139.19॥ 
ದ್ತರಹತಯಂ ಚಾನ್ತಂ ಚ ಪೂರತಞ್ಾ ಶಮಿಾಷಾಠ ವಾಷ್ಾಪಾವಾಣಿೀ| 

ಸಹಸರಜಿೀತ್ ೆರೀಷ್ತಟಮನಾ ರಘುಶ್ೈವ ಯದ್ ೀಃ ಸತತಾಃ॥1,139.20॥ 
ಸಹಸರಜಿತಃ ಶತಜಿತುಸಾಮದ್ವೈ ಹಯಹ್ೈಹರ್ೌ| 

ಅನ್ರಣ್ ಯೀ ಹರ್ಾತತಾತ್ ರೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಹ್ೈಹಯತ್ ೀಽಭವತ್॥1,139.21॥ 
ಧ್ಮಾಸಯ ಧ್ಮಾನ್ೀತ್ ರೀಽಬ ತತೆನಿುವ್ೈಾ ಧ್ಮಾನ್ೀತರತಃ| 

ಕತನ್ುೀಬಾಭ ತ ಸಾಹಞ ಜ್ಮಾಹಿಷಾಮಂಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,139.22॥ 
ಭದ್ರಶ್ರೀಣಯಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಭದ್ರಶ್ರೀಣಯಸಯ ದ್ತದ್ಾಮಃ| 

ಧ್ನ್ಕ್್ ೀ ದ್ತದ್ಾಮಾಚ್ೈವ ಕೃತವಿೀಯಾಶಾ ಜಾನ್ಕಃ॥1,139.23॥ 
ಕೃತಾಗಿನಃ ಕೃತಕಮಾಾ ಚ ಕೃತೌಜಾಃ ಸತಮಹಾಬಲಃ| 

ಕೃತವಿೀರ್ಾಾದ್ಜತಾನ್ ೀಽಭ ದ್ಜತಾನಾಚ ಾರಸ್ೀನ್ಕಃ॥1,139.24॥ 
ಜಯಧ್ವಜ್ ೀ ಮಧ್ತಃ ಶ್ರ್ ೀ ವೃಷ್ಣಃ ಪಞ್ಾ ಸವರತಾಃ| 

ಜಯಧ್ವಜಾತಾುಲಜಙ್್ ್ೀ ಭರತಸಾುಲಜಙ್ಖುತಃ॥1,139.25॥ 
ವೃಷ್ಣಸಯ ಮಧ್ತಃ ಪುತ್ ರೀ ಮಧ್್ ೀವೃಾಷಾಣಯದಿವಂಶಕಃ| 

ಕ್್ ರೀಷ್ ಟೀವಿಾಜಜ್ಞಿವಾನ್ತಾತರ ಆಹಿಸುಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥1,139.26॥ 
ಆಹ್ೀರತಶಙ್ಖತೆಃ ಸಞ್ಜಜ್ಞ್ೀತಸಯ ಚಿತರರಥಃ ಸತಃ| 

ಶಶಬನ್ತದಶ್ಾತರರಥಾತಾತ್ ನಯೀ ಲಕ್ಷಞ್ಾ ತಸಯ ಹ॥1,139.27॥ 
ದ್ಶಲಕ್ಷಞ್ಾ ಪುತಾರಣಾಂ ಪೃಥತಕೀತಾಯಾದ್ಯೀ ವರಾಃ| 

ಪೃಥತಕೀರ್ತಾಃ ಪೃಥತಜಯಃ ಪೃಥತದಾನ್ಃ ಪೃಥತಶರವಾಃ॥1,139.28॥ 
ಪೃಥತಶರವಸ್ ೀಽಭ ತುಮ ಉಶನಾಸುಮಸ್ ೀಽಭವತ್| 

ತತತಾತರಃ ಶ್ತಗತನಾಾಮ ಶ್ರೀರತಕಮಕವಚಸುತಃ॥1,139.29॥ 
ರತಕಮಶಾ ಪೃಥತರತಕಮಶಾ ಜಾಯಮಘಃ ಪಾಲ್ಲತ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಶ್ರೀರತಕಮಕವಚಸ್ಯೈತ್ೀ ವಿದ್ಭ್ ೀಾ ಜಾಯಮಘಾತುಥಾ॥1,139.30॥ 
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ಭಾರ್ಾಾರ್ಾಞ್ೈವ ಶ್ೈಬಾಯರ್ಾಂ ವಿದ್ಭಾಾತೆರಥಕ್ೌಶ್ಕ್ೌ| 

ರ್ ೀಮಪಾದ್ ೀ ರ್ ೀಮಪಾದಾದ್್ಭತರಬಾಭ್ ರೀಧ್ೃಾರ್ತಸುಥಾ॥1,139.31॥ 
ಕ್ೌಶ್ಕಸಯ ಋಚಿಃ ಪುತರಃ ತತಶ್ೈದ್ ಯೀ ನ್ೃಪಃ ಕಲ| 

ಕತನಿುಃ ಕಲಾಸಯ ಪುತ್ ರೀಽಭ ತತೆನ್ುೀವೃಾಷಣಃ ಸತತಃ ಸೃತಃ॥1,139.32॥ 
ವೃಷ್ಣೀಶಾ ನಿವೃರ್ತಃ ಪುತ್ ರೀ ದ್ಶಾಹ್ೀಾ ನಿವೃತ್ೀಸುಥಾ| 

ದ್ಶಾಹಾಸಯ ಸತತ್ ೀ ವಯೀಮಾ ಜಿೀಮ ತಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,139.33॥ 
ಜಿೀಮ ತಾದಿವಕೃರ್ತಜಾಜ್ಞ್ೀ ತತ್ ೀ ಭೀಮರಥ್ ೀಽಭವತ್| 

ತತ್ ೀ ಮಧ್ತರಥ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಶಕತನಿಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ॥1,139.34॥ 
ಕರಮಿಭಃ ಶಕತನ್ೀಃ ಪುತರಸುಸಯ ವ್ೈ ದ್ೀವವಾನ್್್ೃತಃ| 

ದ್ೀವಕ್ಷತ್ ರೀ ದ್ೀವನ್ತ್ ೀ ದ್ೀವಕ್ಷತಾರನ್ಮಧ್ತಃ ಸೃತಃ॥1,139.35॥ 
ಕತರತವಂಶ್್ ೀ ಮಧ್್ ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ಹಯನ್ತಶಾ ಕತರತವಂಶತಃ| 

ಪುರತಹ್ ೀತ್ ರೀ ಹಯನ್ ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ಹಯಂಶತಶಾ ಪುರತಹ್ ೀತರತಃ॥1,139.36॥ 
ಸತುಾಶತರತಃ ಸತತಶಾಾಂಶ್್ ೀಸುತ್ ೀ ವ್ೈ ಸಾತುಾತ್ ೀ ನ್ೃಪಃ| 

ಭಜಿನ್ ೀ ಭಜಮಾನ್ಶಾ ಸಾತವತಾದ್ನ್ಧಕಃ ಸತತಃ॥1,139.37॥ 
ಮಹಾಭ್ ೀಜ್ ೀ ವೃಷಣ ದಿವಾಯವನ್ ಯೀ ದ್ೀವಾವೃಧ್್ ೀಽಭವತ್| 

ನಿಮಿವೃಷಣೀ ಭಜಮಾನಾದ್ಯತತಾಜಿತುಥ್ೈವ ಚ॥1,139.38॥ 
ಶತಜಿಚಾ ಸಹಸಾರಜಿದ್್ಭತರದ್ೀಾವೀ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ| 

ಮಹಾಭ್ ೀಜಾತತು ಭ್ ೀಜ್ ೀಽಭ ತುದ್ವೃಷ್ಣೀಶಾ ಸತಮಿತರಕಃ॥1,139.39॥ 
ಸವಧ್ಾಜಿತ್ಞ್ಜಞಕಸುಸಾಮದ್ನ್ಮಿತಾರಶ್ನಿೀ ತಥಾ| 

ಅನ್ಮಿತರಸಯ ನಿಘ ನೀಽಭ ನಿನಘಾನಚಾತಾರಜಿತ್ ೀಽಭವತ್॥1,139.40॥ 
ಪರಸ್ೀನ್ಶಾಾಪರಃ ಖಾಯತ್ ೀ ಹಯನ್ಮಿತಾರಚಿಾಬಸುಥಾ| 

ಶ್ಬ್ೀಸತು ಸತಯಕಃ ಪುತರಃ ಸತಯಕ್ಾತಾ್ತಯಕಸುಥಾ॥1,139.41॥ 
ಸಾತಯಕ್್ೀಃ ಸಞ್ಜಯಃ ಪುತರಃ ಕತಲ್ಲಶ್ೈವ ತದಾತಮಜಃ| 

ಕತಲ್ೀಯತಾಗನ್ಧರಃ ಪುತರಸ್ುೀ ಶ್ೈಬ್ೀರ್ಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,139.42॥ 
ಅನ್ಮಿತಾರನ್ವಯೀ ವೃಷಣಃ ಶವಫಲೆಶ್ಾತರಕಃ ಸತತಃ| 

ಶವಫಲಾೆಚ್ೈವಗಾನಿದನಾಯಮಕ ರರ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀಽಭವತ್॥1,139.43॥ 
ಉಪಮದ್ತುರಥಾಕ ರರಾದ್ದೀವದ್ ಯೀತಸುತಃ ಸತತಃ| 

ದ್ೀವವಾನ್ತಪದ್ೀವಶಾ ಹಯಕ ರರಸಯ ಸತತೌ ಸೃತೌ॥1,139.44॥ 
ಪೃಥತವಿಾಪೃಥತಶ್ಾತರಸಯ ತವನ್ಧಕಸಯ ಶತಚಿಃ ಸೃತಃ| 

ಕತಕತರ್ ೀ ಭಜಮಾನ್ಸಯ ತಥಾ ಕಮ್ಲಬಹಿಾಷ್ಃ॥1,139.45॥ 
ಧ್ೃಷ್ಟಸತು ಕತಕತರಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ತಸಾಮತಾೆಪೀತರ್ ೀಮಕಃ| 

ತದಾತಮಜ್ ೀ ವಿಲ್ ೀಮಾ ಚ ವಿಲ್ ೀಮನಸತುಮತ್ರತಃ ಸತತಃ॥1,139.46॥ 
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ತಸಾಮಚಾದ್ತನ್ತದಭಜಾಜ್ಞ್ೀ ಪುನ್ವಾಸತರತಃ ಸೃತಃ| 

ತಸಾಯಹತಕಶಾಾಹತಕೀ ಚ ಕನಾಯ ಚ್ೈವಾಹತಕಸಯ ತತ॥1,139.47॥ 
ದ್ೀವಕಶ್್ ಾೀಗರಸ್ೀನ್ಶಾ ದ್ೀವಕ್ಾದ್ದೀವಕೀ ತವಭ ತ್| 

ವೃಕದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾಚ ಸಹದ್ೀವಾ ಸತರಕ್ಷಿತಾ॥1,139.48॥ 
ಶ್ರೀದ್ೀವಿೀ ಶಾನಿುದ್ೀವಿೀ ಚ ವಸತದ್ೀವ ಉವಾಹ ತಾಃ| 

ದ್ೀವವಾನ್ತಪದ್ೀವಶಾ ಸಹದ್ೀವಾಸತತೌ ಸೃತೌ॥1,139.49॥ 
ಉಗರಸ್ೀನ್ಸಯ ಕಂಸ್ ೀಽಭ ತತ್ನಾಮಾ ಚ ವಟಾದ್ಯಃ| 

ವಿದ್ ರಥ್ ೀ ಭಜಮಾನಾಚ ಾರಶಾಾಭ ದಿವದ್ ರಥಾತ್॥1,139.50॥ 
ವಿದ್ ರಥಸತತಸಾಯಥ ಸ ರಸಾಯಪ ಶಮಿೀ ಸತತಃ| 

ಪರರ್ತಕ್ಷತರಶಾ ಶಮಿನ್ಃ ಸವಯರ್ಭೀಜಸುದಾತಮಜಃ॥1,139.51॥ 
ಹೃದಿಕಶಾ ಸವಯರ್ಭೀಜಾತೃತವಮಾಾ ತದಾತಮಜಃ| 

ದ್ೀವಃ ಶತಧ್ನ್ತಶ್ೈವ ಶ್ರಾದ್ವೈ ದ್ೀವಮಿೀಢತಷ್ಃ॥1,139.52॥ 
ದ್ಶ ಪುತಾರ ಮಾರಿಷಾರ್ಾಂ ವಸತದ್ೀವಾದ್ಯೀಽಭವನ್| 

ಪೃಥಾ ಚ ಶತರತದ್ೀವಿೀ ಚ ಶತರತಕೀರ್ತಾಃ ಶತರತಶರವಾಃ॥1,139.53॥ 
ರಾಜಾಧಿದ್ೀವೀ ಶ್ರಾಚಾ ಪೃಥಾಂ ಕತನ್ುೀಃ ಸತತಾಮದಾತ್| 

ಸಾ ದ್ತಾು ಕತನಿುನಾ ಪಾಣ್ ಾೀಸುಸಾಯಂ ಧ್ಮಾಾನಿಲ್ೀನ್ದರಕ್್ೈಃ॥1,139.54॥ 
ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಭೀಮಪಾಥ್ ೀಾ ನ್ಕತಲಃ ಸಹದ್ೀವಕಃ| 

ಮಾದ್ರರ್ಾಂ ನಾಸತಯದ್ಸಾರಭಾಯಂ ಕತನಾಯಂ ಕಣಾಃ ಪುರಾಭವತ್॥1,139.55॥ 
ಶತರತದ್ೀವಾಯಂ ದ್ನ್ುವಕ್್ ರೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ವ್ೈ ಯತದ್ಧದ್ತಮಾದ್ಃ| 

ಸನ್ುದ್ಾನಾದ್ಯಃ ಪಞ್ಾ ಶತರತಕೀತಾಯಾಞ್ಾ ಕ್್ೈಕರ್ಾತ್॥1,139.56॥ 
ರಾಜಾಧಿದ್ೀವಾಯಂ ಜಜ್ಞಾತ್ೀ ವಿನ್ದಶ್ೈವಾನ್ತವಿನ್ದಕಃ| 

ಶತರತಶರವಾ ದ್ಮಘ ೀಷಾತರಜಜ್ಞ್ೀ ಶ್ಶತಪಾಲಕಮ್॥1,139.57॥ 
ಪೌರವಿೀ ರ್ ೀಹಿೀಣಾ ಭಾರ್ಾಾ ಮದಿರಾನ್ಕದ್ತನ್ತದಭ್ೀಃ| 

ದ್ೀವಕೀಪರಮತಖಾ ಭದಾರ ರ್ ೀಹಿಣಾಯಂ ಬಲಭದ್ರಕಃ॥1,139.58॥ 
ಸಾರಣಾದಾಯಃ ಶಠಶ್ೈವ ರ್ೀವತಾಯಂ ಬಲಭದ್ರತಃ| 

ನಿಶಠಶ್್ ಾೀಲತಮಕ್್ ೀ ಜಾತ್ ೀ ದ್ೀವಕ್ಾಯಂ ಷ್ಟ್ಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ॥1,139.59॥ 
ಕೀರ್ತಾಮಾಂಶಾ ಸತಷ್ೀಣಶಾ ಹತಯದಾಯೀಾ ಭದ್ರಸ್ೀನ್ಕಃ| 

ಋಜತದಾಸ್ ೀ ಭದ್ರದ್ೀವಃ ಕಂಸ ಏವಾವಧಿೀಚಾ ತಾನ್॥1,139.60॥ 
ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಃ ಸಪುರ್ೀಽಭ ದ್ಷ್ಟಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಚ| 

ಷ್ ೀಡಶಸ್ತರೀಸಹಸಾರಣಿ ಭಾರ್ಾಾಣಾಞ್ಜಾಭವನ್ಿರ್ೀಃ॥1,139.61॥ 
ರತಕಮಣಿೀ ಸತಯಭಾಮಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಚಾರತಹಾಸ್ತನಿೀ| 

ಶ್ರೀಷಾಠ ಜಾಮ್ವರ್ತೀ ಚಾಷೌಟ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ತಾಃ ಸತತಾನ್್ಹ ನ್॥1,139.62॥ 
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ಪರದ್ತಯಮನಶಾಾರತದ್ೀಷ್ಣಶಾ ಪರಧ್ಾನಾಃ ಸಾಮ್ ಏವ ಚ| 

ಪರದ್ತಯಮಾನದ್ನಿರತದ್ ಧೀಽಭ ತೆಕತದಿಮನಾಯಂ ಮಹಾಬಲಃ॥1,139.63॥ 
ಅನಿರತದಾಧತತ್ಭದಾರರ್ಾಂ ವಜ್ ರೀ ನಾಮ ನ್ೃಪೀಽಭವತ್| 

ಪರರ್ತಬಾಹತವಾಜರಸತತಶಾಾರತಸುಸಯ ಸತತ್ ೀಽಭವತ್॥1,139.64॥ 
ವಹಿನಸತು ತತವಾಸ್ ೀವಾಂಶ್ೀ ವಹ್ನೀಭಾಗ್ ೀಾಽಭವತತ್ತಃ| 

ಭಗಾಾದಾಭನ್ತರಭ ತತಾತ್ ರೀ ಭಾನ್ ೀಃ ಪುತರಃ ಕರನ್ಧಮಃ॥1,139.65॥ 
ಕರನ್ಧಮಸಯ ಮರತತ್ ೀ ದ್ತರಹ್ ಯೀವಾಂಶಂ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ದ್ರಹ್ ಯೀಸತು ತನ್ಯಃ ಸ್ೀತತರಾರದ್ಧಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,139.66॥ 
ಆರದ್ಧಸ್ಯೈವ ಗಾನ್ಧ ರ್ ೀ ಘರ್ೀಾ ಗಾನಾಧರತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಘಘತಸತು ಘಮಾಪುತ್ ರೀಽಭ ದ್ತದಗಾಮಶಾ ಘಘಸಯ ತತ॥1,139.67॥ 
ಪರಚ್ೀತಾ ದ್ತಗಾಮಸ್ಯೈವ ಅನ್ ೀವಾಂಶಂ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ| 

ಅನ್ ೀಃ ಸಭಾನ್ರಃ ಪುತರಸುಸಾಮ ಕ್ಾಲಞ್ಜಯೀಽಭವತ್॥1,139.68॥ 
ಕ್ಾಲಞ್ಜರ್ಾತ್ೃಞ್ಜಯೀಽಭ ತ್ೃಞ್ಜರ್ಾತತು ಪುರತಞ್ಜಯಃ| 

ಜನ್ಮೀಜಯಸತು ತತತಾತ್ ರೀ ಮಹಾಶಾಲಸುದಾತಮಜಃ॥1,139.69॥ 
ಮಹಾಮನಾ ಮಹಾಶಾಲದ್ತಶ್ೀನ್ರ ಇಹ ಸೃತಃ| 

ಅಶ್ೀನ್ರಾಚಿಾಬಜಾಜ್ಞ್ೀ ವೃಷ್ದ್ಭಾಃ ಶ್ವ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,139.70॥ 
ಮಹಾಮನ್ ೀಜಾರ್ತುರ್ತಕ್ಷ್ ೀಃ ಪುತ್ ರೀಽಭ ಚಾ ರತಷ್ದ್ರಥಃ| 

ಹ್ೀರ್ೀ ರತಷ್ದ್ರಥಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಸತತಪಾ ಹ್ೀಮತ್ ೀಽಭವತ್॥1,139.71॥ 
ಬಲ್ಲಃ ಸತತಪಸ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಹಯಙ್ಖುವಙ್ಖುಕಲ್ಲಙ್ಖುಕ್ಾಃ| 

ಅನ್ಧಃ ಪ್ೈಣಾರಶಾ ಬಾಲ್ೀರ್ಾ ಹಯನ್ಪಾನ್ಸುಥಾಙ್ಖುತಃ॥1,139.72॥ 
ಅನ್ಪಾನಾದಿದವಿರಥಸುತ್ ೀ ಧ್ಮಾರಥ್ ೀಽಭವತ್| 

ರ್ ೀಮಪಾದ್ ೀ ಧ್ಮಾರಥಾಚಾತತರಙ್ಖುಸುದಾತಮಜಃ॥1,139.73॥ 
ಪೃಥತಲಾಕ್ಷಸುಸಯ ಪುತರಶಾರ್ಾೀಽಭ ತಾೃಥತಲಾಕ್ಷತಃ| 

ಚಮಾಪುತರಶಾ ಹಯಾಙ್ಖುಸುಸಯ ಭದ್ರರಥಃ ಸತತಃ॥1,139.74॥ 
ಬೃಹತೆಮಾಾ ಸತತಸುಸಯ ಬೃಹದಾಭನ್ತಸುತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಬತಹನ್ಮನಾ ಬೃಹಾದಾಭನ್ ೀಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಜಯದ್ರಥಃ॥1,139.75॥ 
ಜಯಜರಥಸಯ ವಿಜಯೀ ವಿಜಯಸಯ ಧ್ೃರ್ತಃ ಸತತಃ| 

ಧ್ೃತ್ೀಧ್ೃಾವರತಃ ಪುತರಃ ಸತಯಧ್ಮಾಾ ಧ್ೃತವರತಾತ್॥1,139.76॥ 

ತಸಯ ಪುತರಸುಾಧಿರಥಃ ಕಣಾಸುಸಯ ಸತತ್ ೀಽಭವತ್॥1,139.77॥ 

ವೃಷ್ಾಸ್ೀನ್ಸತು ಕಣಾಸಯ ಪುರತವಂಶಾಯಞ್ಾಣತಷ್ವ ಮೀ॥1,139.78॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗಾರತಡ್ೀ ಮಹಾಪಾರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಚನ್ದರವಂಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥139-[78]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-140॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಜನ್ಮೀಜಯಃ ಪುರ್ ೀಶಾಾಭ ನ್ನಮಸತಯಜಾನ್ಮೀಜರ್ಾತ್| 

ತಸಯ ಪುತರಶಾಾಭಯದ್ಃ ಸತದ್ತಯಶಾಾಭಯದಾದ್ಭ ತ್॥1,140.1॥ 
ಸತದ್ ಯೀಬಾಹತಗರ್ತಃ ಪುತರಃ ಸಞ್ಜಜರ್ತಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ| 

ವತ್ಜಾರ್ತಶಾ ಸಞ್ಜಜತ್ೀಃ ರೌದಾರಶವಶಾ ತದಾತಮಜಃ॥1,140.2॥ 
ಋತ್ೀಯತಃ ಸಿಣಿಾಲ್ೀಯತಶಾ ಕಕ್ಷ್ೀಯತಶಾ ಕೃತ್ೀಯತಕಃ| 

ಜಲ್ೀಯತಃ ಸನ್ುತ್ೀಯತಶಾ ರ್ ೀದಾರಶವಸಯ ಸತತಾ ವರಾಃ॥1,140.3॥ 
ರರ್ತನಾರ ಋತ್ೀಯೀಶಾ ತಸಯ ಪರರ್ತರಥಃ ಸತತಃ| 

ತಸಯ ಮೀಧ್ಾರ್ತರ್ಥಃ ಪುತರಸುತತಾತರಶ್ೈನಿಲಃ ಸೃತಃ॥1,140.4॥ 
ಐನಿಲಸಯ ತತ ದ್ತಷ್ಯನ್ ುೀ ಭರತಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ| 

ಶಕತನ್ುಲಾರ್ಾಂ ಸಞ್ಜಜ್ಞ್ೀ ವಿತಥ್ ೀ ಭರತಾದ್ಭ ತ್॥1,140.5॥ 
ವಿತಥಸಯ ಸತತ್ ೀ ಮನ್ತಯಮಾನ್ ಯೀಶ್ೈವ ನ್ರಃ ಸೃತಃ| 

ನ್ರಸಯ ಸಙ್ಖೃರ್ತಃ ಪುತ್ ರೀ ಗಗ್ ೀಾ ವ್ೈ ಸಙ್ಖೃತ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,140.6॥ 
ಗಗಾಾದ್ಮನ್ತಯಃ ಪುತ್ ರೀ ವ್ೈ ಶ್ನಿಃ ಪುತ್ ರೀ ವಯಜಾಯತ| 

ಮನ್ತಯಪುತಾರನ್ಮಹಾವಿೀರ್ಾಾತತ್ತ್ ೀಽಭವದ್ತರತಕ್ಷಯಃ॥1,140.7॥ 
ಉರತಕ್ಷರ್ಾತರರ್ಾಯರತಣಿವೂಯಾಹಕ್ಷತಾರಚಾ ಮನ್ತಯಜಾತ್| 

ಸತಹ್ ೀತರಸುಸಯ ಹಸ್ತುೀ ಚ ಅಜಮಿೀಢದಿವಮಿೀಢಕ್ೌ॥1,140.8॥ 
ಹಸ್ತುನ್ಃ ಪುರತಮಿೀಢಶಾ ಕಣ್ ವೀಽಭ ದ್ಜಮಿೀಢತಃ| 

ಕಣಾವನ್ೋಧ್ಾರ್ತರ್ಥಜಾಜ್ಞ್ೀ ಯತಃ ಕ್ಾಣಾವಯನಾ ದಿವಜಾಃ॥1,140.9॥ 
ಅಜಮಿೀಢಾದ್ವೃಹದಿಷ್ತಸುತತಾತರಶಾ ಬೃಹದ್ಧನ್ತಃ| 

ಬೃಹತೆಮಾಾ ತಸಯ ಪುತರಸುಸಯ ಪುತ್ ರೀ ಜಯದ್ರಥಃ॥1,140.10॥ 
ಜಯದ್ರಥಾದಿವಶವಜಿಚಾ ಸ್ೀನ್ಜಿಚಾ ತದಾತಮಜಃ| 

ರತಚಿರಾಶವಃ ಸ್ೀನ್ಜಿತಃ ಪೃಥತಸ್ೀನ್ಸುದಾತಮಜಃ॥1,140.11॥ 
ಪಾರಸತು ಪೃಥತಸ್ೀನ್ಸಯ ಪಾರಾದಿದಾೀಪೀಽಭವನ್ನೃಪಃ| 

ನ್ೃಪಸಯ ಸೃಮರಃ ಪುತರಃ ಸತಕೃರ್ತಶಾ ಪೃಥ್ ೀಃ ಸತತಃ॥1,140.12॥ 
ವಿಭಾರಜಃ ಸತಕೃತ್ೀಃ ಪುತ್ ರೀ ವಿಭಾರಜಾದ್ಶವಹ್ ೀಽಭವತ್| 

ಕೃತಾಯಂ ತಸಾಮದ್್ರಹಮದ್ತ್ ುೀ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಸುದಾತಮಜಃ॥1,140.13॥ 
ಯವಿೀನ್ರ್ ೀ ದಿವಮಿೀಢಸಯ ಧ್ೃರ್ತಮಾಂಶಾ ಯವಿೀನ್ರಾತ್| 

ಧ್ರ್ತಮತಃ ಸತಯಧ್ೃರ್ತದ್ೃಾಢನ್ೀಮಿಸುದಾತಮಜಃ॥1,140.14॥ 
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ದ್ೃಢನ್ೀಮೀಃ ಸತಪಾಶ್್ ವೀಾಽಭ ತತ್ಪಾಶಾವಾತ್ನ್ನರ್ತಸುಥಾ| 

ಕೃಸತು ಸನ್ನತ್ೀಃ ಪುತರಃ ಕೃತಾದ್ತಗಾರಯತಧ್್ ೀಽಭವತ್॥1,140.15॥ 
ಉಗಾರಯತಧ್ಾಚಾ ಕ್ಷ್ೀಮೌಯಽಭ ತತ್ಧಿೀರಸತು ತದಾತಮಜಃ| 

ಪುರಞ್ಜಯಃ ಸತಧಿೀರಾಚಾ ತಸಯ ಪುತ್ ರೀ ವಿದ್ ರಥಃ॥1,140.16॥ 
ಅಜಮಿೀಢಾನ್ನಲ್ಲನಾಯಞ್ಾ ನಿೀಲ್ ೀ ನಾಮ ನ್ೃಪೀಽಭವತ್| 

ನಿೀಲಾಚಾಾನಿುರಭ ತತಾತರಃ ಸತಶಾನಿುಸುಸಯ ಚಾತಮಜಃ॥1,140.17॥ 
ಸತಶಾನ್ುೀಶಾ ಪುರತಜಾಾತ್ ೀ ಹಯಕಾಸುಸಯ ಸತತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಅಕಾಸಯ ಚ್ೈವ ಹಯಾಶ್್ ವೀ ಹಯಾಶಾವನ್ತಮಕತಲ್ ೀಽಭವತ್॥1,140.18॥ 
ಯವಿೀನ್ರ್ ೀ ಬೃಹದಾಭನ್ತಃ ಕಮಿಾಲಿಃ ಸೃಞ್ಜಯಸುಥಾ| 

ಪಾಞ್ಜಾಲಾನ್ತಮಕತಲಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಶರದಾವನ್ವೈಷ್ಣವೀ ಮಹಾನ್॥1,140.19॥ 
ದಿವೀದಾಸ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಸಯ ಹಯಹಲಾಯರ್ಾಂ ಶರದ್ವತಃ| 

ಶತಾನ್ನ್ ದೀಽಭವತತಾತರಸುಸಯ ಸತಯಧ್ೃರ್ತಃ ಸತಃ॥1,140.20॥ 
ಕೃಪಃ ಕೃಪೀ ಸತಯಧ್ೃತ್ೀರತವಾಶಾಯಂ ವಿೀಯಾಹಾನಿತಃ| 

ದ್ ರೀಣಪರ್ತನೀ ಕೃಪೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಅಶವತಾಿಮಾನ್ಮತತುಮಮ್॥1,140.21॥ 
ದಿವೀದಾಸಾನಿಮತರಯತಶಾ ಮಿತರಯೀಶಾಯವನ್ ೀಽಭವತ್| 

ಸತದಾಸಶಾಯವನಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಸೌದಾಸಸುಸಯ ಜಾತಮಜಃ॥1,140.22॥ 
ಸಹದ್ೀವಸುಸಯ ಪುತರಃ ಸಹದ್ೀವಾತತು ಸ್ ೀಮಕಃ| 

ಜನ್ತುಸತು ಸ್ ೀಮಕ್ಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ಪೃಷ್ತಶಾಾಪರ್ ೀ ಮಹಾನ್॥1,140.23॥ 
ಪೃಷ್ತಾದ್ತದರಪದ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನಸುತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮಾನದ್ಧೃಷ್ಟಕ್್ೀತತರೃಕ್ಷ್ ೀಽಭ ತಜಮಿೀಢತಃ॥1,140.24॥ 
ಋಕ್ಷಾತ್ಂವರಣ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಕತರತಃ ಸಂವರಣಾದ್ಭ ತ್| 

ಸತಧ್ನ್ತಶಾ ಪೀಕ್ಷಿಚಾ ಜಹತನಶ್ೈವ ಕತರ್ ೀಃ ಸತತಾಃ॥1,140.25॥ 
ಸತಧ್ನ್ತಷ್ಃ ಸತಹ್ ೀತ್ ರೀಽಭ ಚಾಯವನ್ ೀಽಭ ತತ್ಹ್ ೀತರತಃ| 

ಚಯವನಾತೃತಕ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ತಥ್ ೀಪರಿಚರ್ ೀ ವಸತಃ॥1,140.26॥ 
ಬೃಹದ್ರಥಶಾ ಪರತಯಗರಃ ಸತಾಯದಾಯಶಾ ವಸ್ ೀಃ ಸತತಾಃ| 

ಬೃಹದ್ರಥಾತತೆಶಾಗರಶಾ ಕತಶಾಗಾರದ್ೃಷ್ಭ್ ೀಽಭವತ್॥1,140.27॥ 
ಋಷ್ಭಾತತಾಷ್ಾವಾಂಸುಸಾಮಜಜಜ್ಞ್ೀ ಸತಯಹಿತ್ ೀ ನ್ೃಪಃ| 

ಸತಯಹಿತಾತತ್ಧ್ನಾವಭ ಜಜಹತರಶಾವ ಸತಧ್ನ್ವನ್ಃ॥1,140.28॥ 
ಬೃಹದ್ರಥಾಜಜರಾಸನ್ಧಃ ಸಹದ್ೀವಸುದಾತಮಜಃ| 

ಸಹದ್ೀವಾಚಾ ಚ ಸ್ ೀಮಾಪಃ ಸ್ ೀಮಾಪ್ೀಃ ಶತರತವಾನ್ತ್ತಃ॥1,140.29॥ 
ಭೀಮಸ್ೀನ್ ೀಗರಸ್ೀನೌ ಚ ಶತರತಸ್ೀನ್ ೀಽಪರಾಜಿತಃ| 

ಜನ್ಮೀಜಯಸುಥಾನ್ ಯೀಽಭ ಜಜಹ್ ನೀಸತು ಸತರಥ್ ೀಽಭವತ್॥1,140.30॥ 
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ವಿದ್ ರಥಸತು ಸತರಥಾತಾ್ವಾಭೌರ್ೀ ವಿದ್ ರಥಾತ್| 

ಜಯಸ್ೀನ್ಃ ಸಾವಾಭೌಮಾದಾವಧಿೀತಸುದಾತಮಜಃ॥1,140.31॥ 
ಅಯತತಾಯತಸುಸಯ ಪುತರಸುಸಯ ಚಾಕ್್ ರೀಧ್ನ್ಃ ಸತತಃ| 

ಅಕ್್ ರೀಧ್ನ್ಸಾಯರ್ತರ್ಥಶಾ ಋಕ್ಷ್ ೀಽಭ ದ್ರ್ತಥ್ೀಃ ಸತತಃ॥1,140.32॥ 
ಋಕ್ಷಾಚಾ ಭೀಮಸ್ೀನ್ ೀಽಭ ದಿದಲ್ಲೀಪೀ ಭೀಮಸ್ೀನ್ತಃ| 

ಪರರ್ತೀಪೀಽಭ ದಿದಲ್ಲೀಪಾಚಾ ದ್ೀವಾಪಸತು ಪರರ್ತೀಪತಃ॥1,140.33॥ 
ಶನ್ುನ್ತಶ್ೈವ ಬಾಹಿಿೀಕಸರಯಸ್ುೀ ಭಾರತರ್ ೀ ನ್ೃಪಾಃ| 

ಬಾಹಿಿೀಕ್ಾತ್ ್ೀಮದ್ತ್ ುೀಽಭ ದ್ ಭರಿಭ ಾರಿಶರವಾಸುತಃ॥1,140.34॥ 
ಶಲಶಾ ಶನ್ುನ್ ೀಭ್ ೀಾಷ್ ೋ ಗಙ್ಕುರ್ಾಂ ಧ್ಾಮಿಾಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್| 

ಚಿತಾರಙ್ಖುದ್ವಿಚಿತೌರ ತತ ಸತಯವತಾಯನ್ತು ಶನ್ುನ್ ೀಃ॥1,140.35॥ 
ಭಾಯೀಾ ವಿಚಿತರವಿೀಯಾಸಯ ತವಮಿ್ಕ್ಾಮಾ್ಲ್ಲಕ್್ೀ ತಯೀಃ| 

ಧ್ೃರಾಷ್ಾಂ ಚ ಪಾಣತಾಞ್ಾ ತದಾದಸಾಯಂ ವಿದ್ತರನ್ುಥಾ॥1,140.36॥ 
ವಾಯಸ ಉತಾಾದ್ರ್ಾಮಾಸ ಗಾನಾಧಗಿೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾತಃ| 

ಶತಪುತರಂ ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದ್ಯಂ ಪಾಣ್ ಾೀಃ ಪಞ್ಾ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ॥1,140.37॥ 
ಪರರ್ತಬನ್ಧಯಃ ಶತರತಸ್ ೀಮಃ ಶತರತಕೀರ್ತಾಸುಥಾಜತಾನಾತ್| 

ಶತಾನಿೀಕಃ ಶತರತಕಮಾಾ ದೌರಪದಾಯಂ ಪಞ್ಾ ವ್ೈ ಕರಮಾತ್॥1,140.38॥ 
ರ್ೌಧ್್ೀಯಿೀ ಚ ಹಿಡಿಮಾ್ ಚ ಕ್ೌಶ್ೀ ಚ್ೈವ ಸತಭದಿರಕ್ಾ| 

ವಿಜರ್ಾ ವ್ೈ ರ್ೀಣತಮರ್ತೀ ಪಞ್ಾಭಯಸತು ಸತತಾಃ ಕರಮಾತ್॥1,140.39॥ 
ದ್ೀವಕ್್ ೀ ಘಚ್ ೀತೆಚಶಾ ಹಯಭಮನ್ತಯಶಾ ಸವಾಗಃ| 

ಸತಹ್ ೀತ್ ರೀ ನಿರಮಿತರಶಾ ಪರಿೀಕ್ಷಿದ್ಭಮನ್ತಯಜಃ॥1,140.40॥ 

ಜನ್ಮೀಜಯೀಽಸಯ ತತ್ ೀ ಭವಿಷಾಯಂಶಾ ನ್ೃಪಾಞ್ಾೃಣತ॥1,140.41॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಚನ್ದರವಂಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥140-[41]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-141॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಶತಾನಿೀಕ್್ ೀ ಹಯಶವಮೀಧ್ದ್ತುಶಾಾಪಯಧಿಸ್ ೀಮಕಃ| 

ಕೃಷ್ ಣೀಽನಿರತದ್ಧಶಾಾಪುಯಷ್ಣಸುತಶ್ಾತರರಥ್ ೀ ನ್ೃಪಃ॥1,141.1॥ 
ಶತಚಿದ್ರಥ್ ೀ ವೃಷಣಮಾಂಶಾ ಸತಪ್ೀಣಶಾ ಸತನಿೀಥಕಃ| 

ನ್ೃಚಕ್ಷತಶಾ ಮತಖಾಬಾಣಃ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಚ ನ್ೃಪಞ್ಜಯಃ॥1,141.2॥ 
ಪಾರಿಪಿವಶಾ ಮತನ್ಯೀ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಚ ನ್ೃಪಞ್ಜಯಃ| 

ಬೃಹದ್ರಥ್ ೀ ಹರಿಸ್ತುಗ್ ೋ ಶತಾನಿೀಕಃ ಸತದಾನ್ಕಃ॥1,141.3॥ 
ಉದಾನ್ ೀಽಹಿನನ್ರಶ್ೈವ ದ್ಣಾಪಾಣಿನಿಾಮಿತುಕಃ| 

ಕ್ಷ್ೀಮಕಶಾ ತತಃ ಶ್ದ್ರಃ ಪತಾ ಪೂವಾಸುತಃ ಸತತಃ॥1,141.4॥ 
ಬೃಹದ್್ಲಾಸತು ಕಥಯನ್ುೀ ನ್ೃಪೀಶ್ೈಕ್ಷಾಾಕತವಂಶಜಾಃ| 

ಬೃಹದ್್ಲಾದ್ತರತಕ್ಷಯೀ ವತ್ವೂಯಹಸುತಃ ಪರಃ॥1,141.5॥ 
ವತ್ವೂಯಹಾತುತಃ ಸ ಯಾಃ ಸಹದ್ೀವಸುದಾತಮಜಃ| 

ಬೃಹದ್ಶ್್ ವೀ ಭಾನ್ತರಥಃ ಪರರ್ತೀಚಯಶಾ ಪರರ್ತೀತಕಃ| 

ಮನ್ತದ್ೀವಃ ಸತನ್ಕ್ಷತರಃ ಕನ್ನರಶಾಾನ್ುರಿಕ್ಷಕಃ॥1,141.6॥ 
ಸತಪಣಾಃ ಕೃತಜಿಚ್ೈವ ಬೃಹದಾಭರಜಶಾ ಧ್ಾಮಿಾಕಃ| 

ಕೃತಞ್ಜಯೀ ಧ್ನ್ಞ್ಜಯಃ ಸಞ್ಜಯಃ ಶಾಕಯ ಏವ ಚ॥1,141.7॥ 
ಶತದ್ ಧೀದ್ನ್ ೀ ಬಾಹತಲಶಾ ಸ್ೀನ್ಜಿತತಷದ್ರಕಸುಥಾ| 

ಸತಮಿತರಃ ಕತಡವಶಾಾತಃ ಸತಮಿತಾರನಾಮಗಧ್ಾಞ್ಾಣತ॥1,141.8॥ 
ಜರಾಸನ್ಧಃ ಸಹದ್ೀವಃ ಸ್ ೀಮಾಪಶಾ ಶತರತಶರವಾಃ| 

ಅಯತತಾಯತನಿಾರಮಿತರಃ ಸತಕ್ಷತ್ ರೀ ಬಹತಕಮಾಕಃ॥1,141.9॥ 
ಶತರತಞ್ಜಯಃ ಸ್ೀನ್ಜಿಚಾ ಭ ರಿಶ್ೈವ ಶತಚಿಸುಥಾ| 

ಕ್ಷ್ೀಮಯಶಾ ಸತವರತ್ ೀ ಧ್ಮಾಃ ಶಮಶತರಲ್ ೀ ದ್ೃಢಸ್ೀನ್ಕಃ॥1,141.10॥ 
ಸತಮರ್ತಃ ಸತಬಲ್ ೀ ನಿೀತ್ ೀ ಸತಯಜಿದಿವಶವಜಿತುಥಾ| 

ಇಷ್ತಞ್ಜಯಶಾ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ನ್ೃಪಾ ಬಾಹಾದ್ರಥಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,141.11॥ 
ಅಧ್ಮಿಾಷಾಠಶಾ ಶ್ದಾರಶಾ ಭವಿಷ್ಯನಿು ನ್ೃಪಾಸುತಃ| 

ಸವಗಾಾದಿಕೃದಿಧ ಭಗವಾನಾ್ಕ್ಷಾನಾನರಾಯಣ್ ೀಽವಯಯಃ॥1,141.12॥ 
ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಃ ಪಾರಕೃರ್ತಕಸುಥ್ೈವಾತಯನಿುಕ್್ ೀ ಲಯಃ| 

ರ್ಾರ್ತ ಭ ಃ ಪರಲಯಂ ಚಾಪು್ ಹಾಯಪಸ್ುೀಜಸ್ತ ಪಾವಕಃ॥1,141.13॥ 
ವಾರ್ೌ ವಾಯತಶಾ ವಿಯರ್ತ ತಾವಕ್ಾಶೌ ರ್ಾತಯಹಙ್ಖೃತೌ| 

ಅಹಂ ಬತದೌಧ ಮರ್ತಜ್ ೀಾವ್ೀ ಜಿೀವೀಽವಯಕ್್ುೀ ತದಾತಮನಿ॥1,141.14॥ 
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ಆತಾಮ ಪರ್ೀಶವರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ ೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ನ್ರಃ| 

ಅವಿನಾಶಯಪರಂ ಸವಾಂ ಜಗತ್ಾಗಾಾದಿ ನಾಶ್ ಹಿ॥1,141.15॥ 
ನ್ೃಪಾದ್ಯೀ ಗತಾ ನಾಶಮತಃ ಪಾಪಂ ವಿವಜಾಯೀತ್| 

ಧ್ಮಾಂ ಕತರ್ಾಾರ್ತಿರಂ ಯೀನ್ ಪಾಪಂ ಹಿತಾವ ಹರಿಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,141.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಭವಿಷ್ಯ 

ರಾಜವಂಶ ದ್ೃ ನಾಮೈಕಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥141-[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-142॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವಿಂಶಾದಿೀನಾಾಲರ್ಾಮಾಸ ಹಯವರ್ತೀಣ್ ೀಾ ಹರಿಃ ಪರಭತಃ| 

ದ್ೈತಯಧ್ಮಾಸಯ ನಾಶಾಥಾಂ ವ್ೀದ್ಧ್ಮಾಾದಿಗತಪುಯೀ॥1,142.1॥ 
ಮತಾ್ಯದಿಕಸವರ ಪ್ೀಣ ತವವತಾರಂ ಕರ್ ೀತಯಜಃ| 

ಮತ್ ್ಯೀ ಭ ತಾವ ಹಯಗಿರೀವಂ ದ್ೈತಯಂ ಹತಾವಜಿಕಣಟಕಮ್॥1,142.2॥ 
ವ್ೀದಾನಾನಿೀಯ ಮನಾವದಿೀನಾಾಲರ್ಾಮಾಸ ಕ್್ೀಶವಃ| 

ಮನ್ದರಂ ಧ್ಾರರ್ಾಮಾಸ ಕ ರ್ೀಾ ಭ ತಾವ ಹಿತಾಯ ಚ॥1,142.3॥ 
ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಮಥನ್ೀ ವ್ೈ ದ್ ಯೀ ದ್ೀವೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಹಯಾಭ ಾತ್| 

ಬಭರತೆಮಣಾಲತಂ ಪೂಣಾಮಮೃತ್ೀನ್ ಸಮತರ್ತಿತಃ॥1,142.4॥ 
ಆಯತವ್ೀಾದ್ಮಥಾಷಾಟಙ್ಖುಂ ಸತಶತರತಾಯ ಸ ಉಕುವಾನ್| 

ಅಮೃತಂ ಪಾಯರ್ಾಮಾಸ ಸ್ತರೀರ ಪೀ ಚ ಸತರಾನ್ಿರಿಃ॥1,142.5॥ 
ಅವರ್ತೀಣ್ ೀಾ ವರಾಹ್ ೀಽಥ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಂ ಜಘಾನ್ ಹ| 

ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಧ್ಾರರ್ಾಮಾಸ ಪಾಲರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವತಾಃ॥1,142.6॥ 
ನ್ರಸ್ತಂಹ್ ೀಽವತ್ ೀಾಣ್ ೀಾಽಥ ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಂರಿಪುಮ್| 

ದ್ೈತಾಯನಿನಹತವಾನ್ವೀದ್ಧ್ಮಾಾದಿೀನ್ಭಯಪಾಲಯತ್॥1,142.7॥ 
ತತಃ ಪರಶತರಾರ್ೀಽಭ ಜಜಮದ್ಗ್ನೀಜಾಗತರಭತಃ| 

ರ್ತರಃ ಸಪುಕೃತವಃ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಚಕ್್ರೀ ನಿಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಂ ಹರಿಃ॥1,142.8॥ 
ಕ್ಾತಾವಿೀಯಾಂ ಜಘಾನಾಜೌ ಕಶಯಪಾಯ ಮಹಿೀಂ ದ್ದೌ| 

ರ್ಾಗಂ ಕೃತಾವ ಮಹಾಬಾಹತಮಾಹ್ೀನ್ದರೀ ಪವಾತ್ೀ ಸ್ತಿತಃ॥1,142.9॥ 
ತತ್ ೀ ರಾರ್ೀ ಭವಿಷ್ತಣಶಾ ಚತತಧ್ಾಾ ದ್ತಷ್ಟಮಾದ್ನ್ಃ| 

ಪುತ್ ರೀ ದ್ಶರಥಾಜಜಜ್ಞ್ೀ ರಾಮಶಾ ಭರತ್ ೀಽನ್ತಜಃ॥1,142.10॥ 
ಲಕ್ಷ್ಣಶಾಾಥ ಶತತರಘ ನೀ ರಾಮಭಾರ್ಾಾ ಚ ಜಾನ್ಕೀ| 

ರಾಮಶಾ ಪತೃಸತಾಯಥಾಂ ಮಾತೃಭ್ ಯೀ ಹಿತಮಾಚರನ್॥1,142.11॥ 
ಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಂ ಚಿತರಕ ಟ್ಂ ದ್ಣಾಕ್ಾರಣಯಮಾಗತಃ| 

ನಾಸಾಂ ಶ್ಪಾಣಖಾರ್ಾಶಾ ಚಿಾತಾುಾಥ ಖ್ರದ್ ಷ್ಣಮ್॥1,142.12॥ 
ಹತಾವ ಸ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸ್ತೀತಾಪಹಾರಿರಜನಿೀಚರಮ್| 

ರಾವಣಂ ಚಾನ್ತಜಂ ತಸಯ ಲಙ್ಕೆಪುರ್ಾಾಂ ವಿಭೀಷ್ಣಮ್॥1,142.13॥ 
ರಕ್ಷ್ ೀರಾಜ್ಯೀ ಚ ಸಂಸಾಿಪಯ ಸತಗಿರೀವನ್ತಮನ್ತಮಖ್ೈಃ| 

ಆರತಹಯ ಪುಷ್ಾಕಂ ಸಾಧ್ಾಂ ಸ್ತೀತರ್ಾ ಪರ್ತಭಕುರ್ಾ॥1,142.14॥ 
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ಲಕ್ಷ್ಣ್ೀನಾನ್ತಕ ಲ್ೀನ್ ಹಯಯೀಧ್ಾಯಂ ಸವಪುರಿೀಂ ಗತಃ| 

ರಾಜಯಂ ಚಕ್ಾರ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಾಲರ್ಾಮಾಸ ಸ ಪರಜಾಃ॥1,142.15॥ 
ಧ್ಮಾಸಂರಕ್ಷಣಂ ಚಕ್್ರೀ ಹಯಶವಮೀಧ್ಾದಿಕ್ಾನ್ೆರತ ನ್| 

ಸಾ ಮಹಿೀಪರ್ತನಾ ರ್ೀಮೀ ರಾಮೀಣ್ೈವ ಯಥಾಸತಖ್ಮ್॥1,142.16॥ 
ರಾವಣಸಯ ಗೃಹ್ೀ ಸ್ತೀತಾ ಸ್ತಿತಾ ಭ್ೀಜ್ೀ ನ್ ರಾವಣಮ್| 

ಕಮಾಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಸಾ ಗತಾ ರಾಘವಂ ಸದಾ॥1,142.17॥ 
ಪರ್ತವರತಾ ತತ ಸಾ ಸ್ತೀತಾ ಹಯನ್ಸ ರ್ಾ ಯಥ್ೈವ ತತ| 

ಪರ್ತವರತಾರ್ಾ ಮಾಹಾತಯಂ ಶೃಣತ ತವಂ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥1,142.18॥ 
ಕ್ೌಶ್ಕ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣಃ ಕತಷಠೀ ಪರರ್ತಷಾಠನ್ೀಽಭವತತಾರಾ| 

ತಂ ತಥಾ ವಾಯಧಿತಂ ಭಾರ್ಾಾ ಪರ್ತಂ ದ್ೀವಮಿವಾಚಾಯತ್॥1,142.19॥ 
ನಿಭಾರ್ತ್ಾತಾಪ ಭತಾಾರಂ ತಮಮನ್ಯತ ದ್ೈವತಮ್| 

ಭತ್ ರೀಾಕ್ಾು ಸಾನ್ಯದ್ವೀಶಾಯಂ ಶತಲೆಮಾದಾಯ ಚಾಧಿಕಮ್॥1,142.20॥ 
ಪರ್ಥ ಸ ಲ್ೀ ತದಾ ಪರೀತಮಚೌರಂ ಚೌರಶಙ್ಖೆರ್ಾ| 

ಮಾಣಾವಯಮರ್ತದ್ತಃಖಾತಾಮನ್ಧಕ್ಾರ್ೀಽಥ ಸ ದಿವಜಃ॥1,142.21॥ 
ಪರ್ತನೀಸೆನ್ಧಸಮಾರ ಢಶಾಾಲರ್ಾಮಾಸ ಕ್ೌಶ್ಕಃ| 

ಪಾದಾವಮಶಾಣತತೆರದ್ ಧೀ ಮಾಣಾವಯಸುಮತವಾಚ ಹ॥1,142.22॥ 
ಸ ಯೀಾದ್ಯೀ ಮೃರ್ತಸುಸಯ ಯೀನಾಹಂ ಚಾಲ್ಲತಃ ಪದಾ| 

ತಚತಾರತಾವ ಪಾರಹ ತದಾಭರ್ಾಾ ಸ ಯೀಾ ನ್ ೀದ್ಯಮೀಷ್ಯರ್ತ॥1,142.23॥ 
ತತಃ ಸ ಯೀಾದ್ರ್ಾಭಾವಾದ್ ಭವತ್ತತಂ ನಿಶಾ| 

ಬಹ ನ್ಯಬದಪರಮಾಣಾನಿ ತತ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಭಯಂ ಯಯತಃ॥1,142.24॥ 
ಬರಹಾಮಣಂ ಶರಣಂ ಜಗತಮಸಾುಮ ಚ್ೀ ಪದ್ಮಸಮಭವಃ| 

ಪರಶಾಮಯತ್ೀ ತ್ೀಜಸ್ೈವ ತಪಸ್ುೀಜಸುಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ॥1,142.25॥ 
ಪರ್ತವರತಾರ್ಾ ಮಾಹಾತಾಯನ್ ನೀದ್ುಚಾರ್ತ ದಿವಾಕರಃ| 

ತಸಯ ಚಾನ್ತದ್ರ್ಾದಾಧನಿಮಾತಾಯಾನಾಂ ಭವತಾಂ ತಥಾ॥1,142.26॥ 
ತಸಾಮತಾರ್ತವರತಾಮತ್ರೀರನ್ಸ ರ್ಾಂ ತಪಸ್ತವನಿೀಮ್| 

ಪರಸಾದ್ಯತ ವ್ೈ ಪರ್ತನೀಂ ಭಾನ್ ೀರತದ್ಯಕ್ಾಮಯರ್ಾ॥1,142.27॥ 
ತ್ೈಃ ಸಾ ಪರಸಾದಿತಾ ಗತಾವ ಹಯನ್ಸ ರ್ಾ ಪರ್ತವರತಾ| 

ಕೃತಾವದಿತ್ ಯೀದ್ಯಂ ಸಾ ಚ ತಂ ಭತಾಾರಮಜಿೀವಯತ್| 

ಪರ್ತವರತಾನ್ಸ ರ್ಾರ್ಾಃ ಸ್ತೀತಾಭ ದ್ಧಿಕ್ಾ ಕಲ॥1,142.28॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದ್ಶಾವತಾರದ್ೃ ನಾಮ ದಿವಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥142-[28]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-143॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ರಾಮಾಯಣಮತ್ ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶತರತಂ ಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ವಿಷ್ತಣನಾಭಯಬಜತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಮರಿೀಚಿಸುತತ್ತ್ ೀಽಭವತ್॥1,143.1॥ 
ಮರಿೀಚ್ೀಃ ಕಶಯಪಸುಸಾಮದ್ರವಿಸುಸಾಮನ್ಮನ್ತಃ ಸೃತಃ| 

ಮನ್ ೀರಿಕ್ಷಾಾಕತರಸಾಯಭ ದ್ವಂಶ್ೀ ರಾಜಾ ರಘುಃ ಸೃತಃ॥1,143.2॥ 
ರಘ ೀರಜಸುತ್ ೀ ಜಾತ್ ೀ ರಾಜಾ ದ್ಶರಥ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ತಸಯ ಪುತಾರಸತು ಚತಾವರ್ ೀ ಮಹಾಬಲಪರಾಕರಮಾಃ॥1,143.3॥ 
ಕ್ೌಸಲಾಯರ್ಾಮ ಭ ದಾರರ್ೀ ಭರತಃ ಕ್್ೈಕಯಿೀಸತತಃ| 

ಸತತೌ ಲಕ್ಷ್ಣಶಕ್ಷತಘೌನ ಸತಮಿತಾರರ್ಾಂ ಬಭ ವತತಃ॥1,143.4॥ 
ರಾರ್ೀ ಭಕುಃ ಪತತಮಾಾತತವಿಾಶಾವಮಿತಾರದ್ವಾಪುವಾನ್| 

ಅಸರಗಾರಮಂ ತತ್ ೀ ಯಕ್ಷಿೀಂ ತಾಟ್ಕ್ಾಂ ಪರಜಘಾನ್ ಹ॥1,143.5॥ 
ವಿಶಾವಮಿತರಸಯ ಯಜ್ಞ್ೀ ವ್ೈ ಸತಬಾಹತಂ ನ್ಯವಧಿೀದ್್ಲ್ಲೀ| 

ಜನ್ಕಸಯ ಕರತತಂ ಗತಾವ ಉಪಯೀಮೀಽಥ ಜಾನ್ಕೀಮ್॥1,143.6॥ 
ಊಮಿಾಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ವಿೀರ್ ೀ ಭರತ್ ೀ ಮಾಣಾವಿೀಂ ಸತತಾಮ್| 

ಶತತರಘ ನೀ ವ್ೈ ಕೀರ್ತಾಮರ್ತೀಂ ಕತಶಧ್ವಜಸತತ್ೀ ಉಭ್ೀ॥1,143.7॥ 
ಪತಾರದಿಭರಯೀಧ್ಾಯರ್ಾಂ ಗತಾವ ರಾಮಾದ್ಯಃ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಯತಧ್ಾಜಿತಂ ಮಾತತಲಞ್ಾ ಶತತರಘನಭರತೌ ಗತೌ॥1,143.8॥ 
ಗತಯೀನ್ೃಾಪವಯೀಾಽಸೌ ರಾಜಯಂ ದಾತತಂ ಸಮತದ್ಯತಃ| 

ಸ ರಾಮಾಯ ತತತಾತಾರಯ ಕ್್ೈಕ್್ೀರ್ಾಯ ಪಾರರ್ಥಾತಸುದಾ॥1,143.9॥ 
ಚತತದ್ಾಶಸಮಾವಾಸ್ ೀ ವನ್ೀರಾಮಸಯ ವಾಞ ಾ್ತಃ| 

ರಾಮಃ ಪತೃಹಿತಾಥಾಞ್ಾ ಲಕ್ಷ್ಣ್ೀನ್ ಚ ಸ್ತೀತರ್ಾ॥1,143.10॥ 
ರಾಜಯಞ್ಾ ತೃಣವತಯಕ್ಾುಾ ಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಪುರಂ ಗತಃ| 

ರಥಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಪರರ್ಾಗಞ್ಾ ಚಿತರಕ ಟ್ಗಿರಿಂ ಗತಃ॥1,143.11॥ 
ರಾಮಸಯ ತತ ವಿಯೀಗ್ೀನ್ ರಾಜಾ ಸವಗಾಂ ಸಮಾಶ್ರತಃ| 

ಸಂಸೃತಯ ಭರತಶಾಾಗಾದಾರಮಮಾಹ ಬಲಾನಿವತಃ॥1,143.12॥ 
ಅಯೀಧ್ಾಯನ್ತು ಸಮಾಗತಯ ರಾಜಯಂ ಕತರತ ಮಹಾಮತ್ೀ| 

ಸ ನ್ೈಚಾತಾಾದ್ತಕ್್ೀ ದ್ತಾುಾ ರಾಜಾಯಯ ಭರತಾಯ ತತ॥1,143.13॥ 
ವಿಸಜಿಾತ್ ೀಽಥ ಭರತ್ ೀ ರಾಮರಾಜಯಮಪಾಲಯತ್| 

ನ್ನಿದಗಾರಮೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಭಕ್್ ುೀ ಹಯಯೀಧ್ಾಯಂ ನಾವಿಶದ್ವರರ್ತೀ॥1,143.14॥ 
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ರಾರ್ೀಽಪ ಚಿತರಕ ಟಾಚಾ ಹಯತ್ರೀರಾಶರಮಮಾಯರ್ೌ| 

ನ್ತಾವ ಸತರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ಚಾಗಸಯಂ ದ್ಣಾಕ್ಾರಣಯಮಾಗತಃ॥1,143.15॥ 
ತತರ ಶ್ಪಾಣಖಾ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ ಚಾತತುಮಾಗತಾ| 

ನಿಕೃತಯ ಕಣ್ ೀಾ ನಾಸ್ೀ ಚ ರಾಮೀಣಾಥಾಪವಾರಿತಾ॥1,143.16॥ 
ತತ್ರೀರಿತಃ ಖ್ರಶಾಾಗಾದ್ ದಷ್ಣಸ್ತರಶ್ರಾಸುಥಾ| 

ಚತತದ್ಾಶಸಹಸ್ರೀಣ ರಕ್ಷಸಾನ್ತು ಬಲ್ೀನ್ ಚ॥1,143.17॥ 
ರಾರ್ೀಽಪ ಪ್ರೀಷ್ರ್ಾಮಾಸ ಬಾಣ್ೈಯಾಮಪುರಞ್ಾ ತಾನ್| 

ರಾಕ್ಷಸಾಯ ಪ್ರೀರಿತ್ ೀಽಭಾಯಗಾದಾರವಣ್ ೀ ಹರಣಾಯ ಹಿ॥1,143.18॥ 
ಮೃಗರ ಪಂ ಸ ಮಾರಿೀಚಂ ಕೃತಾವಗ್ರೀಽಥ ರ್ತರದ್ಣಾಧ್ೃಕ್| 

ಸ್ತೀತರ್ಾ ಪ್ರೀರಿತ್ ೀ ರಾರ್ೀ ಮಾರಿೀಚಂ ನಿಜಘಾನ್ ಹ॥1,143.19॥ 
ಮಿರಯಮಾಣಃ ಸ ಚ ಪಾರಹ ಹಾ ಸ್ತೀತ್ೀ ! ಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀರ್ತ ಚ| 

ಸ್ತೀತ್ ೀಕ್್ ುೀ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀಽಥಾಗಾದಾರಮಶಾಾನ್ತದ್ದ್ಶಾ ತಮ್॥1,143.20॥ 
ಉವಾಚ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀ ಮಾರ್ಾ ನ್ ನ್ಂ ಸ್ತೀತಾ ಹೃತ್ೀರ್ತ ಸಃ| 

ರಾವಣ್ ೀಽನ್ುರಮಾಸಾದ್ಯ ಹಯಙ್ೆ ೀನಾದಾಯ ಜಾನ್ಕೀಮ್॥1,143.21॥ 
ಜಟಾಯತಷ್ಂ ವಿನಿಭಾದ್ಯ ಯರ್ೌ ಲಙ್ಕೆಂ ತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ಅಶ್್ ೀಕವೃಕ್ಷಚಾಾರ್ಾರ್ಾಂ ರಕ್ಷಿತಾಂ ತಾಮಧ್ಾರಯತ್॥1,143.22॥ 
ಆಗತಯ ರಾಮಃ ಸ ನಾಯಞ್ಾ ಪಣಾಶಾಲಾಂ ದ್ದ್ಶಾ ಹ| 

ಶ್್ ೀಕಂ ಕೃತಾವಥ ಜಾನ್ಕ್ಾಯ ಮಾಗಾಣಂ ಕೃತವಾನ್ರಭತಃ॥1,143.23॥ 
ಜಟಾಯತಷ್ಞ್ಾ ಸಂಸೃತಯ ತದ್ತಕ್್ ುೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್| 

ಗತಾವ ಸಖ್ಯಂ ತತಶಾಕ್್ರೀ ಸತಗಿರೀವ್ೀಣ ಚ ರಾಘವಃ॥1,143.24॥ 
ಸಪು ತಾಲಾನಿವನಿಭಾದ್ಯ ಶರ್ೀಣಾನ್ತಪವಾಣಾ| 

ವಾಲ್ಲನ್ಞ್ಾ ವಿನಿಭಾದ್ಯ ಕಷೆನಾಧರ್ಾಂ ಹರಿೀಶವರಮ್॥1,143.25॥ 
ಸತಗಿರೀವಂ ಕೃತವಾನಾರಮ ಋಶಯಮ ಕ್್ೀ ಸವಯಂ ಸ್ತಿತಃ| 

ಸತಗಿರೀವಃ ಪ್ರೀಷ್ರ್ಾಮಾಸ ವಾನ್ರಾನ್ಾವಾತ್ ೀಪಮಾನ್॥1,143.26॥ 
ಸ್ತೀತಾರ್ಾ ಮಾಗಾಣಂ ಕತತಾಂ ಪೂವಾಾದಾಯಶಾಸತ ಸ್ ೀತ್ವಾನ್| 

ಪರರ್ತೀಚಿೀಮತತುರಾಂ ಪಾರಚಿೀಂ ದಿಶಂ ಗತಾವ ಸಮಾಗತಾಃ॥1,143.27॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾನ್ತು ದಿಶಂ ಯೀ ಚ ಮಾಗಾಯನ್ ುೀಽಥ ಜಾನ್ಕೀಮ್| 

ವನಾನಿ ಪವಾತಾನಿದಾೀಪಾನ್ನದಿೀನಾಂ ಪುಲ್ಲನಾನಿ ಚ॥1,143.28॥ 
ಜಾನ್ಕೀನ್ುೀ ಹಯಪಶಯನ್ ುೀ ಮರಣ್ೀ ಕೃತನಿಶಾರ್ಾಃ| 

ಸಮಾಾರ್ತವಚನಾಜಾಜಞತಾವ ಹನ್ ಮಾನ್ೆಪಕತಞ್ಜರಃ॥1,143.29॥ 
ಶತಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಪುಪುಿವ್ೀ ಮಕರಾಲಯಮ್| 

ಅಪಶಯಜಾಜನ್ಕೀಂ ತತರ ಹಯಶ್್ ೀಕವನಿಕ್ಾಸ್ತಿತಾಮ್॥1,143.30॥ 
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ಭರ್ತ್ಾತಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಭಶಾ ರಾವಣ್ೀನ್ ಚ ರಕ್ಷಸಾ| 

ಭವ ಭಾಯೀಾರ್ತ ವದ್ತಾ ಚಿನ್ುಯನಿುೀಞ್ಾ ರಾಘವಮ್॥1,143.31॥ 
ಅಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಂ ಕಪದ್ಾತಾುಾ ಸ್ತೀತಾಂ ಕ್ೌಶಲಯಮಬರವಿೀತ್| 

ರಾಮಸಯ ತಸಯ ದ್ ತ್ ೀಽಹಂ ಶ್್ ೀಕಂ ಮಾ ಕತರತ ಮೈರ್ಥಲ್ಲ॥1,143.32॥ 
ಸಾವಭಜ್ಞಾನ್ಞ್ಾ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಯೀನ್ ರಾಮಃ ಸಮರಿಷ್ಯರ್ತ| 

ತಚತಾರತಾವ ಪರದ್ದೌ ಸ್ತೀತಾ ವ್ೀಣಿೀರತನಂ ಹನ್ ಮತ್ೀ॥1,143.33॥ 
ಯಥಾ ರಾರ್ೀ ನ್ಯೀಚಿಾೀಘರಂ ತಥಾ ವಾಚಯಂ ತವರ್ಾ ಕಪ್ೀ| 

ತಥ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ತತ ಹನ್ತಮಾನ್ವನ್ಂ ದಿವಯಂ ಬಭಞ್ಜ ಹ॥1,143.34॥ 
ಹತಾವಕ್ಷಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂಶಾಾನಾಯನ್್ನ್ಧನ್ಂ ಸವಯಮಾಗತಃ| 

ಸವ್ೈಾರಿನ್ದರಜಿತ್ ೀ ಬಾಣ್ೈದ್ೃಾಷಾಟಾ ರಾವಣಮಬರವಿೀತ್॥1,143.35॥ 
ರಾಮದ್ ತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಹನ್ತಮಾನ್ದೀಹಿ ರಾಮಾಯ ಮೈರ್ಥಲ್ಲೀಮ್| 

ಏತಚತಾರತಾವ ಪರಕತಪತ್ ೀ ದಿೀಪರ್ಾಮಾಸ ಪುಚಾಕಮ್॥1,143.36॥ 
ಕಪಜವಾಲ್ಲತಲಾಙ್ಖ ುಲ್ ೀ ಲಙ್ಕೆಂ ದ್ೀಹ್ೀಽ ಮಹಾಬಲಃ| 

ದ್ಗಾಧಾ ಲಙ್ಕೆಂ ಸಮಾರ್ಾತ್ ೀ ರಾಮಪಾಶವಾಂ ಸ ವಾನ್ರಃ॥1,143.37॥ 
ಜಗಾಧಾ ಫಲಂ ಮಧ್ತವನ್ೀ ದ್ೃಷಾಟ ಸ್ತೀತತಯವ್ೀದ್ಯತ್| 

ವ್ೀಣಿೀರತನಞ್ಾ ರಾಮಾಯ ರಾರ್ೀ ಲಙ್ಕೆಪುರಿಯ ಯರ್ೌ॥1,143.38॥ 
ಸಸತಗಿರೀವಃ ಸ ಹನ್ತಮಾನಾ್ಙ್ಖುದ್ಶಾ ಸಲಕ್ಷ್ಣಃ| 

ವಿಭೀಷ್ಣ್ ೀಽಪ ಸಮಾರಪುಃ ಶರಣಂ ರಾಘವಂ ಪರರ್ತ॥1,143.39॥ 
ಲಙ್ೆ ೈಶವಯೀಾಷ್ವಭಯಷಞ್ಾದಾರಮಸುಂ ರಾವಣಾನ್ತಜಮ್| 

ರಾರ್ೀ ನ್ಲ್ೀನ್ ಸ್ೀತತಞ್ಾ ಕೃತಾವಬೌಧ ಚ್ ೀತುತಾರ ತಮ್॥1,143.40॥ 
ಸತವ್ೀಲಾವಸ್ತಿತಶ್ೈವ ಪುರಿೀಂ ಲಙ್ಕೆಂ ದ್ದ್ಶಾಹ| 

ಅಥ ತ್ೀ ವಾನ್ರಾ ವಿೀರಾ ನಿೀಲಾಙ್ಖುದ್ನ್ಲಾದ್ಯಃ॥1,143.41॥ 
ಧ್ ಮರಧ್ ಮಾರಕ್ಷವಿೀರ್ೀನಾದರ ಜಾಮ್ವತರಮತಖಾಸುದಾ| 

ಮೈನ್ದದಿವವಿದ್ಮತಖಾಯಸ್ುೀ ಪುರಿೀಂ ಲಙ್ಕೆಂ ಬಭಞ ಜ್ರ್ೀ॥1,143.42॥ 
ರಾಕ್ಷಸಾಂಶಾ ಮಹಾಕ್ಾರ್ಾನಾೆಲಾಞ್ಜನ್ಚಯೀಪಮಾನ್| 

ರಾಮಃ ಸಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ಹತಾವ ಸಕಪಃ ಸವಾರಾಕ್ಷಸಾನ್॥1,143.43॥ 
ವಿದ್ತಯಜಿಜಹವಞ್ಾ ಧ್ ಮಾರಕ್ಷಂ ದ್ೀವಾನ್ುಕನ್ರಾನ್ು ಕ್ೌ| 

ಮಹ್ ೀದ್ರಮಹಾಪಾಶಾವಾವರ್ತಕ್ಾಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್॥1,143.44॥ 
ಕತಮಭಂ ನಿಕತಮಭಂ ಮತುಞ್ಾ ಮಕರಾಕ್ಷಂ ಹಯಕಮಾನ್ಮ್| 

ಪರಹಸುಂ ವಿೀರಮತನ್ಮತುಂ ಕತಮಭಕಣಾಂ ಮಹಾಬಲಮ್॥1,143.45॥ 
ರಾವಣಿಂ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀಽಚಿಾನ್ು ಹಯಸಾರದ್ಯೈ ರಾಘವೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ನಿಕೃತಯ ಬಾಹತಚಕ್ಾರಣಿ ರಾವಣನ್ತು ನ್ಯಪಾತಯನ್॥1,143.46॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 374 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ್ತೀತಾಂ ಶತದಾಧಂ ಗೃಹಿೀತಾವಥ ವಿಮಾನ್ೀ ಪುಷ್ಾಕ್್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಸವಾನ್ರಃ ಸಮಾರ್ಾತ್ ೀ ಹಯಯೀಧ್ಾಯಂ ಪರವರಾಂ ಪುರಿೀಮ್॥1,143.47॥ 
ತತರ ರಾಜಯಂ ಚಕ್ಾರಾಥ ಪುತರವತಾಾಲಯನ್ರಜಾಃ| 

ದ್ಶಾಶವಮೀಧ್ಾನಾಹೃತಯ ಗರ್ಾಶ್ರಸ್ತ ಪಾತನ್ಮ್॥1,143.48॥ 
ಪಣಾಾನಾಂ ವಿಧಿವತೃತಾವ ದ್ತಾುಾ ದಾನಾನಿ ರಾಘವಃ| 

ಪುತೌರ ಕತಶಲವೌ ದ್ೃಷಾಟಾ ತೌ ಚ ರಾಜ್ಯೀಽಭಯಷ್ೀಚಯತ್॥1,143.49॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಸಹಸಾರಣಿ ರಾರ್ೀ ರಾಜಯಮಕ್ಾರಯತ್| 

ಶತತರಘ ನೀ ಲವಣಂ ಜಘನೀ ಶ್ೈಲ ಷ್ಂ ಭತಸುತಃ॥1,143.50॥ 
ಅಗಸಾಯದಿೀನ್ತಮನಿೀನ್ನತಾವ ಶತರತ್ ವೀತಾರ್ತುಞ್ಾ ರಕ್ಷಸಾಮ್| 

ಸವಗಾಂ ಗತ್ ೀ ಜನ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಮಯೀಧ್ಾಯಸ್ಿೈಃ ಕೃತಾಥಾಕಃ॥1,143.51॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರಾಮಾಯಣವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ರ್ತರಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥143-[51]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-144॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ 

ಹರಿವಂಶಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಹಾತಯಮತತುಮಮ್| 

ವಸತದ್ೀವಾತತು ದ್ೀವಕ್ಾಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಬಲ್ ೀಽಭವತ್॥1,144.1॥ 
ಧ್ಮಾಾದಿರಕ್ಷಣಾಥಾಾಯ ಹಯಧ್ಮಾಾದಿವಿನ್ಷ್ಟಯೀ| 

ಕೃಷ್ಣಃ ಪೀತಾವ ಸುನೌ ಗಾಢಂ ಪೂತನಾಮನ್ಯತಷಯಮ್॥1,144.2॥ 
ಶಕಟ್ಃ ಪರಿವೃತ್ ುೀಽಥ ಭಗೌನ ಚ ಯಮಲಾಜತಾನೌ| 

ದ್ಮಿತಃ ಕ್ಾಲ್ಲಯೀ ನಾಗ್ ೀ ಧ್್ೀನ್ತಕ್್ ೀ ವಿನಿಪಾರ್ತತಃ॥1,144.3॥ 
ಧ್ೃತ್ ೀ ಗ್ ೀವಧ್ಾನ್ಃ ಶ್ೈಲ ಇನ್ದರೀಣ ಪರಿಪೂಜಿತಃ| 

ಭಾರಾವತರಣಂ ಚಕ್್ರೀ ಪರರ್ತಜ್ಞಾಂ ಕೃತವಾನ್ಿರಿಃ॥1,144.4॥ 
ರಕ್ಷಣಾರ್ಾಜತಾನಾದ್ೀಶಾ ಹಯರಿಷಾಟದಿನಿಾಪಾರ್ತತಃ| 

ಕ್್ೀಶ್ೀ ವಿನಿಹತ್ ೀ ದ್ೈತ್ ಯೀ ಗ್ ೀಪಾದಾಯಃ ಪರಿತ್ ೀಷತಾಃ॥1,144.5॥ 
ಚಾಣ ರ್ ೀ ಮತಷಟಕ್್ ೀ ಮಲಿಃ ಕಂಸ್ ೀ ಮಞ್ಜಾನಿನಪಾರ್ತತಃ| 

ರತಕಮಣಿೀಸತಯಭಾಮಾದಾಯಃ ಹಯಷೌಟ ಪತ್ ನಯೀ ಹರ್ೀಃ ಪರಾಃ॥1,144.6॥ 
ಷ್ ೀಢಶ ಸ್ತರೀಸಹಸಾರಣಿ ಹಯನಾಯನಾಯಸ ಮಹಾತಮನ್ಃ| 

ತಾಸಾಂ ಪುತಾರಶಾ ಪೌತಾರದಾಯಃ ಶತಶ್್ ೀಽಥ ಸಹಸರಶಃ॥1,144.7॥ 
ರತಕಮಣಾಯಞ್ೈವ ಪರದ್ತಯರ್ನೀ ನ್ಯವಧಿೀಚಾಮ್ರಞ್ಾ ಯಃ| 

ತಸಯ ಪುತ್ ರೀಽನಿರತದ್ ಧೀಽಭ ದ್ತಷಾಬಾಣಸತತಾಪರ್ತಃ॥1,144.8॥ 
ಹರಿಶಕರಯೀಯಾತರ ಮಹಾಯತದ್ಧಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ಬಾಣಬಾಹತಸಹಸರಞ್ಾ ಚಿಾನ್ನಂ ಬಾಹತದ್ವಯಂ ಹಯಭ ತ್॥1,144.9॥ 
ನ್ರಕ್್ ೀ ನಿಹತ್ ೀ ಯೀನ್ ಪಾರಿಜಾತಂ ಜಹಾರ ಯಃ| 

ಬಲಶಾ ಶ್ಸತಪಾಲಶಾ ಹತಶಾ ದಿವವಿದ್ಃ ಕಪಃ॥1,144.10॥ 
ಅನಿರತದಾಧದ್ಭ ದ್ವಜರಃ ಸ ಚ ರಾಜಾ ಗತ್ೀ ಹರೌ| 

ಸನಿದೀಪನಿಂ ಗತರತಞ್ಾಕ್್ರೀ ಸಪುತರಞ್ಾ ಚಕ್ಾರ ಸಃ| 

ಮಥತರಾರ್ಾಂ ಚ್ ೀಗರಸ್ೀನ್ಂ ಪಾಲನ್ಂ ಚ ದಿವೌಕಸಾಮ್॥1,144.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಹರಿವಂಶವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಚತತಶಾಾತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥144-[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-145॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಭಾರತಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಭಾರಾವತರಣಂ ಭತವಃ| 

ಚಕ್್ರೀ ಕೃಷ್ ಣೀ ಯತಧ್ಯಮಾನ್ಃ ಪಾಣಾವಾದಿನಿಮಿತುತಃ॥1,145.1॥ 
ವಿಷ್ತಣನಾಭಯಬಜತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಪುತ್ ರೀಽರ್ತರರರ್ತರತಃ| 

ಸ್ ೀಮಸುತ್ ೀ ಬತಧ್ಸುಸಾಮದಿಲಾರ್ಾಂ ಚ ಪುರ ರವಾಃ॥1,145.2॥ 
ತಸಾಯಯತಸುತರ ವಂಶ್ೀಽಭ ದ್ಯರ್ಾರ್ತಭಾರತಃ ಕತರತಃ| 

ಶನ್ುನ್ತಸುಸಯ ವಂಶ್ೀಽಭ ದ್ುಙ್ಕುರ್ಾಂ ಶನ್ುನ್ ೀಃ ಸತತಃ॥1,145.3॥ 

ಭೀಷ್ಮಃ ಸವಾಗತಣ್ೈಯತಕ್್ ುೀ ಬರಹಮವ್ೈವತಾಪಾರಗಃ॥1,145.4॥ 
ಶನ್ುನ್ ೀಃ ಸತಯವತಾಯಂ ಚ ದೌವ ಪುತೌರ ಸಮ್ಭ ವತತಃ| 

ಚಿತಾರಙ್ಖುದ್ನ್ತು ಗನ್ಧವಾಃ ಪುತರಂ ಚಿತಾರಙ್ಖುದ್ ೀಽವಧಿೀತ್॥1,145.5॥ 
ಅನ್ ಯೀ ವಿಚಿತರವಿೀಯೀಾಽಭ ತಾೆಶ್ೀರಾಜಸತತಾಪರ್ತಃ| 

ವಿಚಿತರವಿೀಯೀಾ ಸವರ್ಾಾತ್ೀ ವಾಯಸಾತುತ್ಷೀತರತ್ ೀಽಭವತ್॥1,145.6॥ 
ಧ್ೃತರಾಷ್ ಟೀಽಮಿ್ಕ್ಾಪುತರಃ ಪಾಣತಾರಾಮಾ್ಲ್ಲಕ್ಾಸತತಃ| 

ಭತಜಿಷಾಯರ್ಾನ್ತು ವಿದ್ತರ್ ೀ ಗಾನಾಧರ್ಾಾಂ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾತಃ॥1,145.7॥ 
ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ಪರಧ್ಾನಾಸತು ಶತಸಙ್ಕ್ಯ ಮಹಾಬಲಾಃ| 

ಪಾಣ್ ಾೀಃ ಕತನಾಯಞ್ಾ ಮಾದಾಯಂ ಚ ಪಞ್ಾ ಪುತಾರಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ॥1,145.8॥ 
ಯತಧಿಷಠರ್ ೀ ಭೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ಹಯಜತಾನ್ ೀ ನ್ಕತಲಸುಥಾ| 

ಸಹದ್ೀವಶಾ ಪಞ್ೈತ್ೀ ಮಹಾಬಲಪರಾಕರಮಾಃ॥1,145.9॥ 
ಕತರತಪಾಣಾವಯೀವ್ೈಾರಂ ದ್ೈವಯೀ ಗಾದ್್ಭ ವ ಹ| 

ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ೀನಾಧಿೀರ್ೀಣ ಪಾಣಾವಾಃ ಸಮತಪದ್ತರತಾಃ॥1,145.10॥ 

ದ್ಗಾಧ ಜತತಗೃಹ್ೀ ವಿೀರಾಸ್ುೀ ಮತಕ್ಾುಃ ಸವಧಿರ್ಾಮಲಾಃ॥1,145.11॥ 
ತತಸುದ್ೀಕಚಕ್ಾರರ್ಾಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ನಿವ್ೀಶನ್ೀ| 

ವಿವಿಶತಸ್ುೀ ಮಹಾತಾಮನ್ ೀ ನಿಹತಯ ಬಕರಾಕ್ಷಸಮ್॥1,145.12॥ 
ತತಃ ಪಾಞ್ಜಾಲವಿಷ್ಯೀದೌರಪದಾಯಸ್ುೀ ಸವಯಂವರಮ್| 

ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿೀಯಾಶತಲಾೆನಾುಂ ಪಾಣಾವಾ ಉಪಯೀಮಿರ್ೀ॥1,145.13॥ 
ದ್ ರೀಣಭೀಷಾಮನ್ತಮತಾಯ ತತ ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಃ ಸಮಾನ್ಯತ್| 

ಅದ್ವಾರಾಜಯಂ ತತಃ ಪಾರಪಾು ಇನ್ದರಪರಸ್ಿೀ ಪುರ್ ೀತುಮೀ॥1,145.14॥ 
ರಾಜಸ ಯನ್ುತಶಾಕತರಃ ಸಭಾಂ ಕೃತಾವ ಯತವರತಾಃ| 

ಅಜತಾನ್ ೀ ದಾವರವತಾಯನ್ತು ಸತಭದಾರಂ ಪಾರಪುವಾನಿರರ್ಾಮ್| 

ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಭಗಿನಿೀಮನ್ತಮತಾಯ ಮತರದಿವಷ್ಃ॥1,145.15॥ 
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ನ್ನಿದಘ ೀಷ್ಂ ರಥಂ ದಿವಯಮಗ್ನೀಘಾನ್ತರನ್ತತುಮಮ್| 
ಗಾಣಿಾೀವಂ ನಾಮ ತದಿದವಯಂ ರ್ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ವಿಶತರತಮ್| 

ಅಕ್ಷರ್ಾನಾ್ಯಕ್ಾಂಶ್ೈವ ತಥಾಭ್ೀದ್ಯಞ್ಾ ದ್ಂಶನ್ಮ್॥1,145.16॥ 
ಸ ತ್ೀನ್ ಧ್ನ್ತಷಾ ವಿೀರಃ ಪಾಣಾವೀ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಮ್| 

ಕೃಷ್ಣದಿವರ್ತೀಯೀ ಬೀಭತತ್ರತಪಾಯತ ವಿೀಯಾವಾನ್॥1,145.17॥ 
ನ್ೃಪಾನಿದಗಿವಜಯೀ ಜಿತಾವ ರತಾನನಾಯದಾಯ ವ್ೈ ದ್ದೌ| 

ಯತಧಿಷಠರಾಯ ಮಹತ್ೀ ಭಾರತ್ರೀ ನಿೀರ್ತವಿದ್ೀ ಮತದಾ॥1,145.18॥ 
ಯತಧಿಷಠರ್ ೀಽಪ ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಭಾರತೃಭಃ ಪರಿವಾರಿತಃ| 

ಜಿತ್ ೀ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ಮಾರ್ಾದ್ ಯತ್ೀನ್ ಪಾಪನಾ| 

ಕಣಾದ್ತಃಶಾಸನ್ಮತ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀನ್ ಶಕತನ್ೀಮಾತ್ೀ॥1,145.19॥ 
ಅಥ ದಾವದ್ಶ ವಷಾಾಣಿ ವನ್ೀ ತ್ೀಪುಮಾಹತುಪಃ| 

ಸಧ್ೌಮಾಯ ದೌರಪದಿೀಷ್ಷಾಠ ಮತನಿವೃನಾದಭಸಂವೃತಾಃ॥1,145.20॥ 
ಯಯತವಿಾರಾಟ್ನ್ಗರಂ ಗತಪುರ ಪ್ೀಣ ಸಂಶ್ರತಾಃ| 

ವಷ್ಾಮೀಕಂ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞಾ ಗ್ ೀಗರಹಾತುಮಪಾಲಯನ್॥1,145.21॥ 
ತತ್ೀ ರ್ಾತಾಃ ಸವಕಂ ರಾಷ್ಾಂ ಪಾರಥಾರ್ಾಮಾಸತರಾದ್ೃತಾಃ| 

ಪಞ್ಾಗಾರಮಾನ್ಧ್ಾರಾಜಾಯದಿವೀರಾ ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ಂ ನ್ೃಪಮ್॥1,145.22॥ 
ನಾಪುವನ್ುಃ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಯತದ್ಧಞ್ಾಕತರಬಾಲಾನಿವತಾಃ| 

ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿೀಭದಿಾವಾಯಭಃ ಸಪುಭಃ ಪರಿವಾರಿತಾಃ॥1,145.23॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಭರತದ್ತಯಕ್ಾು ಯತಕ್ಾು ದ್ತಯೀಾಧ್ನಾದ್ಯಃ| 

ಆಸ್ತೀದ್ತಯದ್ಧಂ ಸಙ್ಖತೆಲಂ ಚ ದ್ೀವಾಸತರರಣ್ ೀಪಮಮ್॥1,145.24॥ 
ಭೀಷ್ಮಃ ಸ್ೀನಾಪರ್ತರಭ ದಾದೌ ದೌಯೀಾಧ್ನ್ೀ ಬಲ್ೀ| 

ಪಾಣಾವಾನಾಂ ಶ್ಖ್ಣಿಾೀ ಚ ತಯೀಯತಾದ್ಧಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ಶಸಾರಶಸ್ತರ ಮಹಾಘ ೀರಂ ಧ್ಸರಾತರಂ ಶರಾಶರಿ॥1,145.25॥ 
ಶ್ಖ್ಣಾಯಜತಾನ್ಬಾಣ್ೈಶಾ ಭೀಷ್ಮಃ ಶರಶತ್ೈಶ್ಾತಃ| 

ಉತುರಾಯಣಮಾವಿೀಕ್ಷಯ ಧ್ಾಯತಾವ ದ್ೀವಂ ಗದಾಧ್ರಮ್॥1,145.26॥ 
ಉಕ್ಾುಾ ಧ್ಮಾಾನ್್ಹತವಿಧ್ಾಂಸುಪಾಯಿತಾವ ಪತೄನ್್ಹ ನ್| 

ಆನ್ನ್ದೀ ತತ ಪದ್ೀ ಲ್ಲೀನ್ ೀ ವಿಮಲ್ೀ ಮತಕುಕಲ್ಲ್ಷ್ೀ॥1,145.27॥ 
ತತ್ ೀ ದ್ ರೀಣ್ ೀ ಯರ್ೌ ಯೀದ್ತಧಂ ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನೀನ್ ಬೀಯಾವಾನ್| 

ದಿನಾನಿ ಪಞ್ಾ ತದ್ತಯದ್ಧಮಾಸ್ತೀತಾರಮದಾರತಣಮ್॥1,145.28॥ 
ಯತರ ತ್ೀ ಪೃರ್ಥವಿೀಪಾಲಾ ಹತಾಃ ಪಾಥ್ೀಾನ್ ಸಙ್ಖುರ್ೀ| 

ಶ್್ ೀಕಸಾಗರಮಾಸಾದ್ಯ ದ್ ರೀಣ್ ೀಽಪ ಸವಗಾಮಾಪುವಾನ್॥1,145.29॥ 
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ತತಃ ಕಣಾಾ ಯರ್ೌ ಯೀದ್ತಧಮಜತಾನ್ೀನ್ ಮಿಹಾತಮನಾ| 
ದಿನ್ದ್ವಯಂ ಮಹಾಯತದ್ಧಂ ಕೃತಾವ ಪಾಥಾಾಸರಸಾಗರ್ೀ| 

ನಿಮಗನಃ ಸ ಯಾಲ್ ೀಕನ್ತು ತತಃ ಪಾರಪ ಸ ವಿೀಯಾವಾನ್॥1,145.30॥ 
ತತಃ ಶಲ್ ಯೀ ಯರ್ೌ ಯೀದ್ತಧಂ ಧ್ಮಾರಾಜ್ೀನ್ ಧಿೀಮತಾ| 

ದಿನಾಧ್್ೀಾನ್ ಹತಃ ಶಲ್ ಯೀ ಬಾಣ್ೈಜವಾಲನ್ಸನಿನಭ್ೈಃ॥1,145.31॥ 
ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ ೀಽಥ ವ್ೀಗ್ೀನ್ ಗದಾಮಾದಾಯ ವಿೀಯಾವಾನ್| 

ಅಭಯಧ್ಾವತ ವ್ೈ ಭೀಭಂ ಕ್ಾಲಾನ್ುಕಯರ್ೀಪಮಃ॥1,145.32॥ 
ಅಥ ಭೀಮೀನ್ ವಿೀರ್ೀಣ ಗದ್ರ್ಾ ವಿನಿಪಾರ್ತತಃ| 

ಅಶವತಾಿಮಾ ಗತ್ ೀ ದೌರಣಿಃ ಸತಪುಸ್ೈನ್ಯಂ ತತ್ ೀ ನಿಶ್॥1,145.33॥ 
ಜಘಾನ್ ಬಾಹತವಿೀಯೀಾಣ ಪತತವಾಧ್ಮನ್ತಸಮರನ್| 

ಧ್ೃಷ್ಟದ್ತಯಮನಂ ಜಘಾನಾಥ ದೌರಪದ್ೀರ್ಾಂಶಾ ವಿೀಯಾವಾನ್॥1,145.34॥ 
ದೌರಪದಾಯಂ ರತದ್ಯಮಾನಾರ್ಾಮಶವತಾಿಮನಃ ಶ್ರ್ ೀಮಣಿಮ್| 

ಐಷಕ್ಾಸ್ರೀಣ ತಂ ಜಿತಾವ ಜಗಾರಹಾಜತಾನ್ ಉತುಮಮ್॥1,145.35॥ 
ಯತಧಿಷಠರಃ ಸಮಾಶಾವಸಯ ಸ್ತರೀಜನ್ಂ ಶ್್ ೀಕಸಙ್ಖತೆಲಮ್| 

ಸಾನತಾವ ಸನ್ುಪಯಾ ದ್ೀವಾಂಶಾ ಪತೄನ್ಥ ಪತಾಮಹಾನ್॥1,145.36॥ 
ಆಶಾವಸ್ತತ್ ೀಽಥ ಭೀಷ್ೋಣ ರಾಜಯಞ್ೈವಾಕರ್ ೀನ್ಮಹತ್| 

ವಿಷ್ತಣಮಿೀಜ್ೀಽಶವಮೀಧ್್ೀನ್ ವಿಧಿವದ್ದಕ್ಷಿಣಾವತಾ॥1,145.37॥ 
ರಾಜ್ಯೀ ಪರಿೀಕ್ಷಿತಂ ಸಾಪಿಯ ರ್ಾದ್ವಾನಾಂ ವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಶತರತಾವ ತತ ಮೌಸಲ್ೀ ರಾಜಾ ಜಪಾುಾ ನಾಮಸಹಸರಕಮ್॥1,145.38॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸವಗಾಂ ಜಗಾಮಾಥ ಭೀಮಾದ್ಯೈಭಾರಾತೃಭಯತಾತಃ| 

ವಾಸತದ್ೀವಃ ಪುನ್ಬತಾದ್ಧ-ಸರ್ೀಹಾಯ ಸತರದಿವಷಾಮ್॥1,145.39॥ 
ಕಲ್ಲೆವಿಾಷ್ತಣಶಾ ಭವಿತಾ ಶಮಭಲಗಾರಮಕ್್ೀ ಪುನ್ಃ| 

ಅಶಾವರ ಢ್ ೀಽಖಿಲಾಂಲ್ ಿೀಕ್ಾಂಸುದಾ ಭಸ್ತೋಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,145.40॥ 
ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ರಕ್ಷಣಾಯ ಹಯಧ್ಮಾಹಾರಣಾಯ ಚ| 

ದ್ತಷಾಟನಾಞ್ಾ ವಧ್ಾಥಾಾಯ ಹಯವತಾರಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ॥1,145.41॥ 
ಯಥಾ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿವಾಂಶ್ೀ ಜಾತಃ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಮನ್ಿನ್ೀ| 

ದ್ೀವಾದಿೀನಾಂ ಜಿೀವನಾಯ ಹಾಯಯತವ್ೀಾದ್ಮತವಾಚ ಹ॥1,145.42॥ 
ವಿಶಾವಮಿತರಸತತಾಯೈವ ಶತಶತರತಾಯ ಮಹಾತಮನ್ೀ| 

ಭಾರತಾಂಶಾಾವತಾರಾಂಶಾ ಶತರತಾವ ಸವಗಾಂ ವರಜ್ೀನ್ನರಃ॥1,145.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭಾರತಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥145-[43]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-146॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಸವಾರ್ ೀಗನಿದಾನ್ಞ್ಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತತುಾತಃ| 

ಆತ್ರೀರ್ಾದ್ಯೈಮತಾನಿವರ್ೈಯಾಥಾ ಪೂವಾಮತದಿೀರಿತಮ್॥1,146.1॥ 
ರ್ ೀಗಃ ಪಾಪಾಮ ಜವರ್ ೀ ವಾಯಧಿವಿಾಕ್ಾರ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟ ಆಮಯಃ| 

ಯಕ್ಷಾ್ತಙ್ಖೆಗದಾ ಬಾಧ್ಾಃ ಶಬಾದಃ ಪರ್ಾಾಯವಾಚಿನ್ಃ॥1,146.2॥ 
ನಿದಾನ್ಂ ಪೂವಾರ ಪಾಣಿ ರ ಪಾಣತಯಪಶಯಸುಥಾ| 

ಸಮಾರಪುಶ್ೈರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ ೀಗಾಣಾಂ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸೃತಮ್॥1,146.3॥ 
ನಿಮಿತುಹ್ೀತಾವಯತನ್ಪರತಯಯೀತಾಿನ್ಕ್ಾರಣ್ೈಃ| 

ನಿದಾನ್ಮಾಹತಃ ಪರ್ಾಾಯೈಃ ಪಾರಗ ರಪಂ ಯೀನ್ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ॥1,146.4॥ 
ಉರ್ತಾತತ್ರಾಮಯೀ ದ್ ೀಷ್ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣಾನ್ಧಿಷಠತಃ| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಮವಯಕುಮಲಾತಾವದಾವಯಧಿೀನಾಂ ತದ್ಯಥಾಯಥಮ್॥1,146.5॥ 
ತದ್ೀವ ವಯಕುತಾಂ ರ್ಾತಂ ರ ಪಮಿತಯಭಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಸಂಸಾಿನಾಂ ವಯಞ್ಜನ್ಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಚಿಹನಮಾಕೃರ್ತಃ॥1,146.6॥ 
ಹ್ೀತತವಾಯಧಿವಿಪಯಾಸುವಿಪಯಾಸಾುಥಾಕ್ಾರಿಣಾಮ್| 

ಔಷ್ಧ್ಾನ್ನವಿಹಾರಾಣಾಮತಪಯೀಗಂ ಸತಖಾವಹಮ್॥1,146.7॥ 
ವಿದಾಯದ್ತಪಶಯಂ ವಾಯಧ್್ೀಃ ಸ ಹಿ ಸಾತಯಮಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ವಿಪರಿೀತ್ ೀಽನ್ತಪಶಯೀ ವಾಯಧ್ಯಸಾತ್ಯೀರ್ತಸಞ ಜ್ಞತಃ॥1,146.8॥ 
ಯಥಾ ದ್ತಷ್ಟೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಯಥಾ ಚಾನ್ತವಿಸಪಾತಾ| 

ನಿವೃಾರ್ತುರಾಮಯಸಾಯಸೌ ಸಮಾರಪುರಭಧಿೀಯತ್ೀ॥1,146.9॥ 
ಸಙ್ಕ್ಯವಿಕಲಾಪಾರಧ್ಾನ್ಯಬಲಕ್ಾಲವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಸಾ ಭದ್ಯತ್ೀ ಯಥಾತ್ೈವ ವಕ್ಷಯನ್ುೀಽಷೌಟ ಜವರಾ ಇರ್ತ॥1,146.10॥ 
ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಸಮವ್ೀತಾನಾಂ ವಿಕಲ್ ಾೀಶಾಂಶಕಲಾನಾ| 

ಸಾವತನ್ರಯಪಾರತನಾರಯಭಾಯಂ ವಾಯಧ್್ೀಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಮಾದಿಶ್ೀತ್॥1,146.11॥ 
ಹ್ೀತಾವದಿಕ್ಾತಾ್ಾಯಾವಯವ್ೈಬಾಲಾಬಲವಿಶ್ೀಷ್ಷ್ಣಮ್| 

ನ್ಕುನಿದನಾಧ್ಾಭತಕ್ಾುಂಶ್ೈವಾಯಾಧಿಕ್ಾಲ್ ೀ ಯಥಾಮಲಮ್॥1,146.12॥ 
ಇರ್ತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ನಿದಾನಾಥಾಃ ಸ ವಾಯಸ್ೀನ್ ೀಪದ್ೀಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವ ರ್ ೀಗಾಣಾಂ ನಿದಾನ್ಂ ಕತಪತಾ ಮಲಾಃ॥1,146.13॥ 
ತತರಕ್್ ೀಪಸಯ ತತ ಪರೀಕುಂ ವಿವಿಧ್ಾಹಿತಸ್ೀವನ್ಮ್| 

ಅಹಿತಸ್ತರವಿಧ್್ ೀ ಯೀಗಸರರ್ಾಣಾಂ ಪಾರಗತದಾಹೃತಃ॥1,146.14॥ 
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ರ್ತಕ್್ ುೀಷ್ಣಕಷಾರ್ಾಮಿರ ಕ್ಷಾಪರಮಿತಯೀಜನ್ೈಃ| 

ಧ್ಾವನ್ ೀದಿೀರಣನಿಶಾಜಾಗರಾತತಯಚಾಭಾಷ್ಣ್ೈಃ॥1,146.15॥ 
ಕರರ್ಾಭಯೀಗಬೀಶ್್ ೀಕಚಿನಾುವಾಯರ್ಾಮಮೈಥತನ್ೈಃ| 

ಗಿರೀಷಾಮಹ್ ೀರಾತರಭತಕಯನ್ುೀ ಪರಕತಪಯರ್ತ ಸಮಿೀರಣಃ॥1,146.16॥ 
ಪತುಂ ಕಟಾವಲರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ೀಷ್ಣಕಟ್ತಕ್್ ರೀಧ್ವಿದಾಹಿಭಃ| 

ಶರನ್ಮಧ್ಾಯಹನರಾತರಯಧ್ಾವಿದಾಹಸಮಯೀಷ್ತ ಚ॥1,146.17॥ 
ಸಾವದ್ವಮಿಲವಣಸ್ತನಗಧಗತವಾಭಷ್ಯನಿದಶ್ೀತಲ್ೈಃ| 

ಆಸಾಯಸವಪನಸತಖಾಜಿೀಣಾದಿವಾಸವಪಾನದಿಬೃಂಹಣ್ೈಃ॥1,146.18॥ 
ಪರಚಾದ್ಾನಾದ್ಯಯೀಗ್ೀನ್ ಭತಕ್ಾುನ್ನಸಾಯಪಯಜಿೀಣಾಕ್್ೀ| 

ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ಪೂವಾರಾತ್ರೀ ಚ ಶ್ಿೀಷಾಮ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಙ್ಖೆರಾನ್॥1,146.19॥ 
ಮಿಶ್ರೀಭಾವಾತ್ಮಸಾುನಾಂ ಸನಿನಪಾತಸುಥಾ ಪುನ್ಃ| 

ಸಙ್ೆ ೀಣಾಾಜಿೀಣಾವಿಷ್ಮವಿರತದಾಧದ್ಯಶನಾದಿಭಃ॥1,146.20॥ 
ವಾಯಪನ್ನಮದ್ಯಪಾನಿೀಯಶತಷ್ೆಶಾಕ್ಾಮಮ ಲಕ್್ೈಃ| 

ಪಣಾಯಕಮೃತಯವಸರಪೂರ್ತಶತಷ್ೆಕೃಶಮಿಷ್ೈಃ॥1,146.21॥ 
ದ್ ೀಷ್ತರಯಕರ್ೈಸ್ೈಸ್ೈಸುಥಾನ್ನಪರಿವತಾತಃ| 

ಧ್ಾತ್ ೀದ್ತಾಷಾಟತತಾರ್ ೀ ವಾತಾದಿದಾಗರಹಾವ್ೀಶವಿಪಿವಾತ್॥1,146.22॥ 
ದ್ತಷಾಟಮಾನ್ನೈರರ್ತಶ್ಿೈಷ್ಮಗರಹ್ೈಜಾನ್ಮಕ್ಷಾಪೀಡನಾತ್| 

ಮಿಥಾಯಯೀಗಾಚಾ ವಿವಿಧ್ಾತಾಾಪಾನಾಞ್ಾ ನಿಷ್ೀವಣಾತ್| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪರಸವವ್ೈಷ್ಮಾಯತುಥಾ ಮಿಥ್ ಯೀಪಚಾರತಃ॥1,146.23॥ 
ಪರರ್ತರ್ ೀಗಮಿರ್ತ ಕತರದಾಧ ರ್ ೀಗವಿಧ್ಯನ್ತಗಾಮಿನ್ಃ| 

ರಸಾಯನ್ಂ ಪರಪದಾಯಶತ ದ್ ೀಷಾ ದ್ೀಹ್ೀ ವಿಕತವಾತ್ೀ॥1,146.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಕ್್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸವಾರ್ ೀಗನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್ಾತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥146-[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-147॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಜವರನಿದಾನ್ಂ ಹಿ ಸವಾಜವರವಿಬತದ್ಧಯೀ| 
ಜವರ್ ೀ ರ್ ೀಗಪರ್ತಃ ಪಾಪಾಮ ಮೃತತಯರಾಜ್ ೀಽಶನ್ ೀಽನ್ುಕಃ| 

ಕತರದ್ಧದ್ಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸ್ತರತದ್ ರೀಧ್ವಾನ್ಯನ್ ೀದ್ಭವಃ॥1,147.1॥ 
ತತ್ನಾುಪೀ ರ್ೀಹಮಯಃ ಸನಾುಪಾತಾಮಪಚಾರಜಃ| 

ವಿವಿಧ್್ೈನಾಾಮಭಃ ಕ ರರ್ ೀ ನಾನಾಯೀನಿಷ್ತ ವತಾತ್ೀ॥1,147.2॥ 
ಪಾಕಲ್ ೀ ಗಜ್ೀಷ್ವಭತಾಪೀ ವಾಜಿಷ್ವಲಕಾಃ ಕತಕತರರ್ೀಷ್ತ| 

ಇನ್ದರಮದ್ ೀ ಜಲದ್ೀಷ್ವಪು್ ನಿೀಲ್ಲಕ್ಾ ಜ್ ಯೀರ್ತರ್ ೀಷ್ಧಿೀಷ್ತ ಭ ಮಾಯಮ ಷ್ರ್ ೀ ನಾಮ॥1,147.3॥ 
ಹೃಲಾಿಸಶಾದ್ಾನ್ಂ ಕ್ಾಸಃ ಸುಮಭಃ ಶ್ೈತಯ ತವಗಾದಿಷ್ತ| 

ಅಙ ು್ೀಷ್ತ ಚ ಸಮತದ್ ಭತಾಃ ಪಡಕ್ಾಶಾ ಕಫೀದ್ಭವ್ೀ॥1,147.4॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀ ಯಥಾಸವಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪರವೃರ್ತುವೃಾದಿಧರ್ೀವ ವಾ| 

ನಿದಾನ್ ೀಕ್್ ುೀನ್ತಪಶಯೀ ವಿಪರಿೀತ್ ೀಪಶಾಯಿತಾ॥1,147.5॥ 
ಅರತಚಿಶಾಾವಿಪಾಕಶಾ ಸುಮಭಮಾಲಸಯಮೀವ ಚ| 

ಹೃದಾದಹಶಾ ವಿಪಾಕಶಾ ತನಾದರ ಚಾಲಸಯಮೀವ ಚ| 

ವಸ್ತುವಿಾಮದಾಾವನ್ರ್ಾ ದ್ ೀಷಾಣಾಮಪರವತಾನ್ಮ್॥1,147.6॥ 
ಲಾಲಾಪರಸ್ೀಕ್್ ೀ ಹೃಲಾಿಸಃ ಕ್ಷತನಾನಶ್್ ೀ ರಸದ್ಂ ಮತಖ್ಮ್| 

ಸವಚಾಮತಷ್ಣಗತರತತವಞ್ಾ ಗಾತಾರಣಾಂ ಬಹತಮ ತರತಾ| 

ನ್ ವಿಜಿೀಣಾಂ ನ್ ಚ ಮಾಿನಿಜವಾರಸಾಯಮಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,147.7॥ 
ಕ್ಷತತಾಷಮತಾ ಲಘುತವಂ ಚ ಗಾತಾರಣಾಂ ಜವರಮಾದ್ಾವಮ್| 

ದ್ ೀಷ್ಪರವೃರ್ತುರಷಾಟಹಾನಿನರಾಮಜವರಲಕ್ಷಣಮ್॥1,147.8॥ 
ಯಥಾ ಸವಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಸಂಸಗ್ೀಾ ಜವರಸಂಸಗಾಜ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಶ್ರ್ ೀರ್ತಾಮ ಛಾಾವಮಿದ್ೀಹದಾಹಕಣಾಠಸಯಶ್್ ೀಷಾರತಚಿಪವಾಭ್ೀದಾಃ| 

ಉನಿನದ್ರತಾ ಸಮಭರಮರ್ ೀಮಹಷಾಾ ಜೃಮಾಭರ್ತವಾಕುಾಂ ಪವನಾತ್ಪತಾುತ್॥1,147.9॥ 
ತಾಪಹಾನ್ಯರತಚಿಪವಾಶ್ರ್ ೀರತಕ್ಷಿಠೀವನ್ಶವಸನ್ಕ್ಾಸವಿವಣಾಾಃ| 

ಶ್ೀತಜಾಡಯರ್ತಮಿರಭರಮಿತನಾದರಶ್ಿೀಷ್ಮವಾತಜನಿತಜವರಲ್ಲಙ್ಖುಮ್॥1,147.10॥ 
ಶ್ೀತಸುಮಭಸ್ವೀದ್ದಾಹಾವಯವಸಾಿಸೃಷಾಣ ಕ್ಾಸಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಪರವೃರ್ತುಃ| 

ರ್ೀಹಸುನಾದರಲ್ಲಪುರ್ತಕ್ಾುಸಯತಾ ಚ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ರ ಪಂ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಜವರಸಯ॥1,147.11॥ 
ಸವಾಜ್ ೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸವ್ೈಾದಾಾಹ್ ೀಽತರ ಚ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ತದ್ತಚಿಾೀತಂ ಮಹಾ ನಿದಾರ ದಿವಾ ಜಾಗರಣಂ ನಿಶ್॥1,147.12॥ 
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ಸದಾ ವಾ ನ್ೈವ ವಾ ನಿದಾರ ಮಹಾಸ್ವೀದ್ ೀ ಹಿ ನ್ೈವ ವಾ| 

ಗಿೀತನ್ತಾನ್ಹಾಸಾಯದಿಃ ಪರಕೃತ್ೀಹಾಪರವತಾನ್ಮ್॥1,147.13॥ 
ಸಾಶತರಣಿೀ ಕಲತಷ್ೀ ರಕ್್ುೀ ಭತಗ್ನೀ ಲತಲ್ಲತಪಕ್ಷ್ಣಿೀ| 

ಅಕ್ಷಿಣಿೀ ಪಣಿಾಕ್ಾಪಾಶವಾಶ್ರಃ ಪವಾಾಸ್ತಿರತಗಭರಮಃ॥1,147.14॥ 
ಸಸವನೌ ಸರತಜೌ ಕಣೌಾ ಮಹಾಶ್ೀತೌ ಹಿ ನ್ೈವ ವಾ| 

ಪರಿದ್ಗಾಧ ಖ್ರಾ ಜಿಹಾವ ಗತರತಸರಸಾುಙ್ಖುಸನಿಧತಾ॥1,147.15॥ 
ಷಠೀವನ್ಂ ರಕುಪತುಸಯ ಲ್ ೀಠನ್ಂ ಶ್ರಸ್ ೀಽರ್ತತೃಟ್| 

ಕ್್ ೀಷಾಠನಾಂ ಶಾಯವರಕ್ಾುನಾಂ ಮಣಾಲಾನಾಂ ಚ ದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,147.16॥ 
ಹೃದ್ವಯಥಾ ಮಲಂಸಸಗಾಃ ಪರವೃರ್ತುವಾಾಲಾಶ್್ ೀಽರ್ತ ವಾ| 

ಸ್ತನಗಾಧಸಯತಾ ಬಲಭರಂಶಃ ಸವರಸಾದ್ಃ ಪರಲಾಪತಃ॥1,147.17॥ 
ದ್ ೀಷ್ಪಾಕಶ್ಾರಂ ತನಾದರ ಪರತತಂ ಕಣಠಕ ಜನ್ಮ್| 

ಸನಿನಪಾತಮಭನಾಯಸಂ ತಂ ಬ ರರ್ಾಚಾ ಹತೌಜಸಮ್॥1,147.18॥ 
ವಾಯತನಾ ಕಣಠರತದ್ಧೀನ್ ಪತುಮನ್ುಃ ಸತಪೀಡಿತಮ್| 

ವಯವಾಯಿತಾವಚಾ ಸೌಖಾಯಚಾ ಬಹಿಮಾಗಾಂ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ತ್ೀನ್ ಹಾರಿದ್ರನ್ೀತರತವಂ ಸನಿನಪಾತ್ ೀದ್ಭವ್ೀಜವರ್ೀ॥1,147.19॥ 
ದ್ ೀಷ್ೀ ವಿವೃದ್ಧೀ ನ್ಷ್ಟೀಽಗೌನ ಸವಾಸಮ ಾಣಾಲಕ್ಷಣಃ| 

ಸಾನಿನಪಾತಜವರ್ ೀಽಸಾಧ್ಯಃ ಕೃಚಾರಸಾಧ್ಯಸುತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ॥1,147.20॥ 
ಅನ್ಯತರ ಸನಿನಪಾತ್ ೀತಿಂ ಯತರ ಪತುಂ ಪೃಥಕಿತಮ್| 

ತವಚಿ ಕ್್ ೀಷ್ಠೀ ಚ ವಾ ದಾಹಂ ವಿದ್ಧ್ಾರ್ತ ಪುರ್ ೀಽನ್ತ ವಾ॥1,147.21॥ 
ತದ್ವದಾವತಕಫ್ೀ ಶ್ೀತಂ ದಾಹಾದಿದ್ತಾಸುರಸುಯೀಃ| 

ಶ್ೀತಾದೌ ತತರ ಪತ್ುೀನ್ ಕಫ್ೀ ಸಾಯನಿದತಶ್್ ೀಷತ್ೀ॥1,147.22॥ 
ಪತ್ುೀ ಶಾನ್ುೀಽಥ ವ್ೈ ಮ ಛಾಾ ಮದ್ಸೃಷಾಣ ಚ ಜಾಯತ್ೀ| 

ದಾಹಾದೌ ಪುನ್ರನ್ುೀಷ್ತ ತನಾದರಲಸ್ಯೀ ವಮಿಃ ಕರಮಾತ್॥1,147.23॥ 
ಆಗನ್ತುರಭಗಾತಾಭಷ್ಙ್ಖುಶಾಪಾಭಚಾರತಃ| 

ಚತತಧ್ಾಾ ತತ ಕೃತಃ ಸ್ವೀದ್ ೀ ದಾಹಾದ್ಯೈರಭಘಾತಜಃ॥1,147.24॥ 
ಶರಮಾಚಾ ತಸ್ತಮನ್ಾವನ್ಃ ಪಾರಯೀ ರಕುಂ ಪರದ್ ಷ್ಯನ್| 

ಸವಯಥಾಶ್್ ೀಕವ್ೈವಣಯಾಂ ಸರತಜಂ ಕತರತತ್ೀ ಜವರಮ್॥1,147.25॥ 

ಗರಹಾವ್ೀಶೌಷ್ಧಿವಿಷ್ಕ್್ ರೀಧ್ಭೀಶ್್ ೀಕಕ್ಾಮಜಃ॥1,147.26॥ 
ಅಭಷ್ಙ್ಖುಗರಹ್ ೀಽಪಯಸ್ತಮನ್ನಕಸಾಮದಾವಸರ್ ೀದ್ನ್ೀ| 

ಓಷ್ಧಿೀಗನ್ಧಜ್ೀ ಮ ಛಾಾ ಶ್ರ್ ೀರತಗವಮಥತಃ ಕ್ಷಯಃ॥1,147.27॥ 
ವಿಷಾನ್ ಮಛಾಾರ್ತಸಾರಶಾ ಶಾಯವತಾ ದಾಹಕೃದ್ಭರಮಃ| 

ಕ್್ ರೀಧ್ಾತೆಮಾಃ ಶ್ರ್ ೀರತಕಾ ಪರಲಾಪೀ ಭಯಶ್್ ೀಕಜ್ೀ॥1,147.28॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 383 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕ್ಾಮಾದ್ಭರರ್ೀಽರತಚಿದಾಾಹ್ ೀ ಹಿರೀನಿದಾರಧಿೀಧ್ೃರ್ತಕ್ಷರ್ಾಃ| 

ಗರಹಾದೌ ಸನಿನಪಾತಸಯ ರ ಪಾದೌ ಮರತತಸುಯೀಃ॥1,147.29॥ 
ಕ್್ ೀಪಾತ್ ೆೀಪ್ೀಽಪ ಪತುಸಯ ರ್ೌ ತತ ಶಾಪಾಭಚಾರಜೌ| 

ಸನಿನಪಾತಜವರೌ ಘ ೀರೌ ತಾವಸಹಯತಮೌ ಮತೌ॥1,147.30॥ 
ತನಾರ ಭಚಾರಿಕ್್ೈಮಾನ್ರೈದ್ ಾಯಮಾನ್ಞ್ಾ ತಪಯತ್ೀ| 

ಪೂವಾಞ್ೈತಸುತ್ ೀ ದ್ೀಹಸುತ್ ೀ ವಿಸ್ ಫೀಟ್ದಿಗಭರಮೈಃ॥1,147.31॥ 
ಸದಾಹಮ ಛಾಾಗರಸುಸಯ ಪರತಯಹಂ ವಧ್ಾತ್ೀ ಜವರಃ| 

ಇರ್ತ ಜವರ್ ೀಽಷ್ಟಧ್ಾ ದ್ೃಷ್ಟಃ ಸಮಾಸಾದಿದಾಬಧ್ಸತು ಸಃ॥1,147.32॥ 
ಶಾರಿೀರ್ ೀ ಮಾನ್ಸಃ ಸೌಮಯಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣ್ ೀಂನ್ುಬಾಹಿರಾಶರಯಃ| 

ಪಾರಕೃತ್ ೀ ವ್ೈಕೃತಃ ಸಾಧ್್ ಯೀಽಸಾಧ್ಯಃ ಸಾರ್ೀ ನಿರಾಮಕಃ॥1,147.33॥ 
ಪೂವಾಂ ಶರಿರ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀ ತಾಪೀ ಮನ್ಸ್ತ ಮಾನ್ಸ್ೀ| 

ಪವನ್ೈಯೀಾಗವಾಹಿತಾವಚಿಾೀತಂ ಶ್ಿೀಷ್ಮಯತತ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,147.34॥ 
ದಾಹಃ ಪತುಯತತ್ೀ ಮಿಶರಂ ಮಿಶ್ರೀಽನ್ುಃ ಸಂಶರಯೀ ಪುನ್ಃ| 

ಜವರ್ೀಽಧಿಕಂ ವಿಕ್ಾರಾಃ ಸತಯರನ್ುಃ ಕ್ಷ್ ೀಭ್ ೀ ಮಲಗರಹಃ॥1,147.35॥ 
ಬಹಿರ್ೀವ ಬಹಿವ್ೀಾಗ್ೀ ತಾಪೀಽಪ ಚ ಸ ಸಾಧಿತಃ| 

ವಷಾಾಶರದ್ವಸನ್ುೀಷ್ತ ವಾತಾದ್ಯೈಃ ಪರಕೃತಃ ಕರಮಾತ್॥1,147.36॥ 
ವ್ೈಕೃತ್ ೀಽನ್ಯಃ ಸ ದ್ತಃಸಾಧ್ಯಃ ಪಾರಯಶಾ ಪಾರಕೃತ್ ೀಽನಿಲಾತ್| 

ವಷಾಾಸತ ಮಾರತತ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟಃ ಪತುಶ್ಿೀಷಾಮನಿವತಂ ಜವರಮ್॥1,147.37॥ 
ಕತರ್ಾಾಚಾ ಪತುಂ ಶರದಿ ತಸಯ ಚಾನ್ತಚರಃ ಕಫಃ| 

ತತರಕೃತಾಯ ವಿಸಗಾಾಚಾ ತತರ ನಾನ್ಶನಾದ್ಭಯಮ್॥1,147.38॥ 
ಕಫೀ ವಸನ್ುೀ ತಮಪ ವಾತಪತುಂ ಭವ್ೀದ್ನ್ತ| 

ಬಲವತ್ಾಲಾದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ಜವರಃ ಸಾಧ್್ ಯೀಽನ್ತಪದ್ರವಃ॥1,147.39॥ 
ಸವಾಥಾ ವಿಕೃರ್ತಜ್ಞಾನ್ೀ ಪಾರಗಸಾಧ್ಯ ಉದಾಹೃತಃ| 

ಜವರ್ ೀಪದ್ರವರ್ತೀಕ್ಷ್ಣತವಂ ಮನಾದಗಿನಬಾಹತಮ ತರತಾ॥1,147.40॥ 
ನ್ ಪರವೃರ್ತುನ್ಾ ವಿಜಿೀಣಾಾ ನ್ ಕ್ಷತತಾ್ಮಜವರಾಕೃರ್ತಃ| 

ಜವರವ್ೀಗ್ ೀಽಧಿಕಸೃಷಾಣ ಪರಲಾಪಃ ಶವಸನ್ಂ ಭರಮಃ॥1,147.41॥ 
ಮಲಪರವೃರ್ತುರತತ್ೆಲೀಶಃ ಪಚಯಮಾನ್ಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಜಿೀಣಾತಾಮವಿಪರ್ಾಾಸಾತ್ಪುರಾತರಂ ಚ ಲಙ್ಖ್ನ್ಮ್॥1,147.42॥ 
ಜವರಃ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಮಲಕ್ಾಲಬಲಾಬಲಾತ್| 

ಪಾರಯಶಃ ಸನಿನಪಾತ್ೀನ್ ಭ ಯಸಾಮತಪದಿಶಯತ್ೀ॥1,147.43॥ 
ಸನ್ುತಃ ಸತತ್ ೀಽನ್ಯೀದ್ತಯಸೃರ್ತೀಯಕಚತತಥಾಕ್ೌ| 

ಧ್ಾತತಮ ತರಶಕೃದಾವಹಿಸ್ ನೀತ ಸಾಂ ವಾಯಪನ್ ೀ ಮಲಾಃ॥1,147.44॥ 
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ತಾಪಯನ್ುಸುನ್ತಂ ಸವಾಾಂ ತತಲಯದ್ೃಷಾಟಯದಿವಧಿಾತಾಃ| 

ಬಲ್ಲನ್ ೀ ಗತರವಸುಸಾಯವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ರಸಾಶ್ರತಾಃ॥1,147.45॥ 
ಸತತಂ ನಿಷ್ರರ್ತದ್ವನಾದಾಜವರಂ ಕತಯತಾಃ ಸತದ್ತಃಸಹಮ್| 

ಮಲಂ ಜವರ್ ೀಷ್ಣಧ್ಾತ ನಾವ ಸ ಶ್ೀಘರಂ ಕ್ಷಪಯೀತುತಃ॥1,147.46॥ 
ಸವಾಾಕ್ಾರಂ ರಸಾದಿೀನಾಂ ಶತದಾಧಯಸತದಾಧಯಪ ವಾ ಕರಮಾತ್| 

ವಾತಪತುಕಫ್ೈಃ ಸಪುದ್ ಶದಾವದ್ಶವಾಸರಾತ್॥1,147.47॥ 
ಪಾರಯೀಽನ್ತರ್ಾರ್ತ ಮರ್ಾಾದಾಂ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಚ ವಧ್ಾಯ ಚ| 

ಇತಯಗಿನವ್ೀಶಸಯ ಮತಂ ಹಾರಿೀತಸಯ ಪುನ್ಃ ಸೃರ್ತಃ॥1,147.48॥ 
ದಿವಗತಣಾ ಸಪುಮಿೀ ರ್ಾ ಚ ನ್ವಮಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ| 

ಏಷಾ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಮರ್ಾಾದಾ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಚ ವಧ್ಾಯ ಚ॥1,147.49॥ 
ಶತದಾಧಯಶತದಾಧಯ ಜವರಃ ಕ್ಾಲಂ ದಿೀಘಾಮಪಯತರ ವತಾತ್ೀ| 

ಕೃಶಾನಾಂ ವಾಯಧಿಯತಕ್ಾುನಾಂ ಮಿಥಾಯಹಾರಾದಿಸ್ೀವಿನಾಮ್॥1,147.50॥ 
ಅಲ್ ಾೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ೀ ದ್ತಷಾಟಯದ್ೀಲಾಬಾಧಾನ್ಯತಮತ್ ೀ ಬಲಮ್| 

ಸ ಪರತಯನಿೀಕ್್ ೀ ವಿಷ್ಮಂ ಯಸಾಮದ್ವೃದಿಧಕ್ಷರ್ಾನಿವತಃ॥1,147.51॥ 
ಸವಿಕ್ಷ್ೀಪೀ ಜವರಂ ಕತರ್ಾಾದಿವಷ್ಮಕ್ಷಯವೃದಿಧಭಾಕ್| 

ದ್ ೀಷ್ಃ ಪರವತಾತ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಸ್ವೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಜವರಯನ್್ಲ್ಲೀ॥1,147.52॥ 
ನಿವತಾತ್ೀ ಪುನ್ಶ್ೈವ ಪರತಯನಿೀಕಬಲಾಬಲಃ| 

ಕ್ಷಿೀಣದ್ ೀಷ್ ೀ ಜವರಃ ಸ ಕ್ಷ್ ೋ ರಸಾದಿಷ್ವೀವ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥1,147.53॥ 
ಲ್ಲೀನ್ತಾವತಾೆಶಯಾವ್ೈವಣಯಾಜಾಡಾಯದಿೀನಾಂ ದ್ಧ್ಾರ್ತ ಸಃ| 

ಆಸನ್ನವಿಕೃತಾಸಯತಾವತ್ ್ರೀತಸಾಂ ರಸವಾಹಿನಾಮ್॥1,147.54॥ 
ಆಶತ ಸವಾಸಯ ವಪುಷ್ ೀ ವಾಯಪುದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಸನ್ುಃ ಸತತಸ್ುೀನ್ ವಿಪರಿೀತ್ ೀ ವಿಪಯಾರ್ಾತ್॥1,147.55॥ 
ವಿಷ್ರ್ೀ ವಿಷ್ಮಾರಮಭಃ ಕ್ಷಪಾಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸಙ್ಖುವಾನ್| 

ದ್ ೀಷ್ ೀ ರಕ್ಾುಶರಯಃ ಪಾರಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸನ್ುತಂ ಜವರಮ್॥1,147.56॥ 
ಅಹ್ ೀರಾತರಸಯ ಸನೌಧ ಸಾಯತ್ಕೃದ್ನ್ಯೀದ್ತಯರಾಶ್ರತಃ| 

ತಸ್ತಮನಾಮಂಸವಹಾ ನಾಡಿೀ ಮೀದ್ ೀನಾಡಿೀ ತೃರ್ತೀಯಕ್್ೀ॥1,147.57॥ 
ಗಾರಹಿೀ ಪತಾುನಿಲಾನ್ ಮಧ್ನಾಸ್ತರಕಸಯ ಕಫಪತುತಃ| 

ಸಪೃಷ್ಠಸಾಯನಿಲಕಫಾತ್ ಚ್ೈಕ್ಾಹಾನ್ುರಃ ಸೃತಃ॥1,147.58॥ 
ಚತತಥಾಕ್್ ೀ ಮಲ್ೈಮೀಾದ್ ೀಮಜಾಜಸಿಯನ್ಯತರ್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಮಜಾಜಸಿ ಏವ ಹಯಪರಃ ಪರಭಾವಮನ್ತದ್ಶಾಯೀತ್॥1,147.59॥ 
ದಿವಧ್ಾ ಕಫೀಣಿಜಙ್ಕ್ಭಾಯಂ ಸ ಪೂವಾಂ ಶ್ರಸಾನಿಲಾತ್| 

ಅಸ್ತಿಮಜ್ ಜೀರತಪಗತಶಾತತಥಾಕವಿಪಯಾಯಃ॥1,147.60॥ 
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ರ್ತರಧ್ಾ ತರಯಹಂ ಜವರಯರ್ತ ದಿನ್ಮೀಕನ್ತು ಮತಞ್ಾರ್ತ| 

ಬಲಾ ಬಲ್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ಣಾಮನ್ಯಚ್ೀಷಾಟದಿಜನ್ಮನಾಮ್॥1,147.61॥ 
ಪಕ್ಾರನಾಮವಿಪರ್ಾಾಸಾತ್ಪುರಾತರಞ್ಾ ಲಙ್ಖ್ಯೀತ್| 

ಜವರಃ ಸಾಯನ್ಮನ್ಸಸುದ್ವತೆಮಾಣಶಾ ತದಾತದಾ॥1,147.62॥ 
ಗಮಿಭೀರಧ್ಾತತಚಾರಿತಾವತ್ನಿನಪಾತ್ೀನ್ ಸಮಭವಾತ್| 

ತತಲ್ ಯೀಚಾರರ್ಾಚಾ ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ದ್ತಶ್ಾಕತ್ಯಶಾತತಥಾಕಃ॥1,147.63॥ 
ಸ ಕ್ಷಾಮಾತ ್ಕ್ಷ್ಜವರ್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ದ್ ರದ್ ದರತರ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ದ್ ೀಷ್ ೀ ರಕ್ಾುದಿಮಾಗ್ೀಾಷ್ತ ಶನ್ೈರಲಾಶ್ಾರ್ೀಣ ಯತ್॥1,147.64॥ 
ರ್ಾರ್ತ ದ್ೀಹಞ್ಾ ನಾಶ್ೀಷ್ಂ ಸನಾುಪಾದಿೀನ್ೆರ್ ೀತಯತಃ| 

ಕರರ್ೀ ಯತ್ನೀನ್ ವಿಚಿಾನ್ನಃ ಸತಾಪೀ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ ಜವರಃ॥1,147.65॥ 
ವಿಷ್ರ್ೀ ವಿಷ್ಮಾರಮಭಃ ಕ್ಷಪಾಕ್ಾಲಾನ್ತಸಾರವಾನ್| 

ಯಥ್ ೀತುರಂ ಮನ್ದಗರ್ತಮಾನ್ದಶಕುಯಾಥಾಯಥಮ್॥1,147.66॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀನಾಪನೀರ್ತ ಸದ್ೃಶಾನ್್ ರಸಾದಿೀಂಸುಥಾತಥಾ| 

ದ್ ೀಷ್ ೀ ಜವರಯರ್ತ ಕತರದ್ಧಶ್ಾರಾಚಿಾರತರ್ೀಣ ಚ॥1,147.67॥ 
ಭ ಮೌ ಸ್ತಿತಂ ಜಲ್ೈಃ ಸ್ತಕುಂ ಕ್ಾಲಂ ನ್ೈವ ಪರರ್ತೀಕ್ಷತ್ೀ| 

ಅಙ್ಖತೆರಾಯ ಯಥಾ ಬೀಜಂ ದ್ ೀಷ್ಬೀಜಂ ಭವ್ೀತುಥಾ॥1,147.68॥ 
ವ್ೀಗಂ ಕೃತಾವವಿಷ್ಂ ಯದ್ವದಾಶಯೀ ನ್ಯತ್ೀ ಬಲಮ್| 

ಕತಪಯತಾಯಪುಬಲಂ ಭ ಯಃ ಕ್ಾಲದ್ ೀಷ್ವಿಷ್ನ್ುಥಾ॥1,147.69॥ 
ಏವಂ ಜವರಾಃ ಪರವತಾನ್ುೀ ವಿಷ್ಮಾಃ ಸತತಾದ್ಯಃ| 

ಉತ್ೆಲೀಶ್್ ೀ ಗೌರವಂ ದ್ೈನ್ಯಂ ಭಙ್್ ುೀಽಙ್ಕುನಾಂ ವಿಜೃಮಭಣಮ್॥1,147.70॥ 
ಅರ್ ೀಚಕ್್ ೀ ವಮಿಃ ಶಾವಸಃ ಸವಾಸ್ತಮನ್ರಸಗ್ೀ ಜವರ್ೀ| 

ರಕುನಿಷಠೀವನ್ಂ ತೃಷಾಣ ರ ಕ್ಷ್ ೀಷ್ಣಂ ಪೀಡಕ್್ ೀದ್ಯಮಃ॥1,147.71॥ 
ದಾಹರಾಗಭರಮಮದ್ಪರಲಾಪೀ ರಕುಸಂಶ್ರತ್ೀ| 

ತೃಡಾುಲನಿಃ ಸಾೃಷ್ಟವಚಾಸೆಮನ್ುದಾಾಹ್ ೀ ಭರಮಸುಮಃ॥1,147.72॥ 
ದೌಗಾನ್ಧಯಂ ಗಾತರವಿಕ್ಷ್ೀಪೀ ಮಾಂಸಸ್ಿೀ ಮೀದ್ಸ್ತ ಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಸ್ವೀದ್ ೀಽರ್ತತೃಷಾಣ ವಮನ್ಂ ದೌಗಾನ್ಧಯಂ ವಾ ಸಹಿಷ್ತಣತಾ॥1,147.73॥ 
ಪರಲಾಪೀ ಗಾಿನಿರರತಚಿರಸ್ತಿಗ್ೀ ತವಸ್ತಿಭ್ೀದ್ನ್ಮ್| 

ದ್ ೀಷ್ಪರವೃರ್ತುರತದ್ ್ೀಧ್ಃ ಶಾವಸಾಙ್ಖುಕ್ಷ್ೀಪಕ ಜನ್ಮ್॥1,147.74॥ 
ಅನ್ುದಾಾಹ್ ೀ ಬಹಿಃ ಶ್ೈತಯಂ ಶಾವಸ್ ೀ ಹಿಕ್ಾೆ ಹಿ ಮಜಜಮೀ| 

ತಮಸ್ ೀ ದ್ಶಾನ್ಂ ಮಮಾಚ್ಾೀದ್ನ್ಂ ಸುಬಧಮೀಢರತಾ॥1,147.75॥ 
ಶತಕರಪರವೃತೌು ಮೃತತಯಸತು ಜಾಯತ್ೀ ಶತಕರಸಂಶರಯೀ| 

ಉತುರ್ ೀತುರದ್ತಃಸಾಧ್ಾಯಃ ಪಞ್ಜಾನ್ಯೀ ತತ ವಿಪಯಾಯೀ॥1,147.76॥ 
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ಪರಲ್ಲಮಾನಿನವ ಗಾತಾರಣಿ ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಗೌರವ್ೀಣ ಚ| 

ಮನ್ದಜವರಪರಲಾಪಸತು ಸಶ್ೀತಃ ಸಾಯತರಲ್ೀಪಕಃ॥1,147.77॥ 
ನಿತಯಂ ಮನ್ದಜವರ್ ೀ ರ ಕ್ಷಃ ಶ್ೀತಕೃಚ್ಾರೀಣ ಗಚಾರ್ತ| 

ಸುಬಾಧಙ್ಖುಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಭ ಯಿಷ್ ಠೀ ಭವ್ೀದ್ಙ್ಖುಬಲಾಶಕಃ॥1,147.78॥ 
ಹರಿದಾರಭ್ೀದ್ವಣಾಾಭಸುದ್ವಲ್ಿೀಪಂ ಪರಮೀಹರ್ತ| 

ಸ ವ್ೈ ಹಾರಿದ್ರಕ್್ ೀ ನಾಮ ಜವರಭ್ೀದ್ ೀಽನ್ುಕಃ ಸೃತಃ॥1,147.79॥ 
ಕಫವಾತೌ ಸಮೌ ಯತರ ಹಿೀನ್ಪತುಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ೀಽಥ ವಾ ದಿವಾ ಮನ್ ದೀ ಜಾಯತ್ೀ ರಾರ್ತರಜ್ ೀ ಜವರಃ॥1,147.80॥ 
ದಿವಾಕರಾಪಾತಬಲ್ೀ ವಾಯರ್ಾಮಾಚಾ ವಿಶ್್ ೀಷತ್ೀ| 

ಶರಿೀರ್ೀ ನಿಯತಂ ವಾತಾಜಜಾರಃ ಸಾಯತೌಾವಾರಾರ್ತರಕಃ॥1,147.81॥ 
ಆಮಾಶಯೀ ಯದಾತಮಸ್ಿೀ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತ್ುೀ ಹಯಧ್ಃ ಸ್ತಿತ್ೀ| 

ತದ್ಧ್ಾಂ ಶ್ೀತಲಂ ದ್ೀಹ್ೀ ಹಯಧ್ಾಂ ಚ್ ೀಷ್ಣಂ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥1,147.82॥ 
ಕ್ಾಯೀ ಪತುಂ ಯದಾ ನ್ಯಸುಂ ಶ್ಿೀಷಾಮ ಚಾನ್ುೀ ವಯವಸ್ತಿತಃ| 

ಉಷ್ಣತವಂ ತ್ೀನ್ ದ್ೀಹಸಯ ಶ್ೀತತವಂ ಕರಪಾದ್ಯೀಃ॥1,147.83॥ 
ರಸರಕ್ಾುಶರಯಃ ಸಾಧ್್ ಯೀ ಮಾಂಸ ಮೀದ್ ೀಗತಶಾ ಯಃ| 

ಅಸ್ತಿಮಜಾಜಗತಃ ಕೃಚಾರಸ್ೈಸ್ೈಃ ಸಾವಙ ು್ೈಹಾತಪರಭಃ॥1,147.84॥ 
ವಿಸಞ್್ ಜಞೀ ಜರವ್ೀಗಾತಾಃ ಸಕ್್ ರೀಧ್ ಇವ ವಿೀಕ್ಷತ್ೀ| 

ಸದ್ ೀಷ್ಮತಷ್ಣಞ್ಾ ಸದಾ ಶಕೃನ್ತಮಞ್ಾರ್ತ ವ್ೀಗವತ್॥1,147.85॥ 
ದ್ೀಹ್ ೀ ಲಘುವಯಾಪಗತಕಿಮರ್ೀಹತಾಪಃ ಪಾಕ್್ ೀ ಮತಖ್ೀ ಕರಣಸೌಷ್ಠವಮವಯಥತವಮ್| 

ಸ್ವೀದ್ಃ ಕ್ಷತವಃ ಪರಕೃರ್ತಯೀಗಿಮನ್ ೀಽನ್ನಲ್ಲಪಾ್ ಕಣ ಾಶಾ ಮ ಧಿನಾ ವಿಗತಜಾರಲಕ್ಷಣಾನಿ॥1,147.86॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಜವರನಿದಾನಾದಿಕಂ ನಾಮ ಸಪುಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥147-[86]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-148॥ 
ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅಥಾತ್ ೀ ರಕುಪತುಸಯ ನಿದಾನ್ಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್| 

ಭೃಶ್್ ೀಷ್ಣರ್ತಕುಕಟ್ವಮಿಲವಣಾದಿವಿದಾಹಿಭಃ॥1,148.1॥ 
ಕ್್ ೀದ್ರವೀದಾದಲಕ್್ೈಶಾಾನ್ಯೈಸುದ್ತಕ್್ೈರರ್ತ ಸ್ೀವಿತ್ೈಃ| 

ಕತಪತಂ ಪ್ೈರ್ತುಕ್್ೈಃ ಪತುಂ ದ್ರವಂ ರಕುಞ್ಾ ಮ ಛಾರ್ತ॥1,148.2॥ 
ತ್ೈಮಿಾಥಸತುಲಯರ ಪತವಮಾಗಮಯ ವಾಯಪುನವಂಸುನ್ತಮ್| 

ಪತುರಕುಸಯ ವಿಕೃತ್ೀಃ ಸಂಸಗಾಾದ್ದಷ್ಣಾದ್ಪ॥1,148.3॥ 
ಗನ್ಧವಣಾಾನ್ತವೃತ್ುೀಷ್ತ ರಕ್್ುೀನ್ ವಯಪದಿಶಯತ್ೀ| 

ಪರಭವತಯಸೃಜಃ ಸಾಿನಾರ್ತಾಲೀಹತ್ ೀ ಯಕೃತಶಾ ಸಃ॥1,148.4॥ 
ಶ್ರ್ ೀಗತರತತವಮರತಚಿಃ ಶ್ೀತ್ೀಚಾಾ ಧ್ ಮಕ್್ ೀಽಮಿಕಃ| 

ಛಧಿಾತಶಾದಿಾಬ್ೈ ಭತ್ಯಂ ಕ್ಾಸಃ ಶಾವಸ್ ೀ ಭರಮಃ ಕಿಮಃ॥1,148.5॥ 
ಲ್ ೀಹಿತ್ ೀ ನ್ ಹಿತ್ ೀ ಮತ್ಯಗನಾಧಸಾಯತವಞ್ಾ ವಿಜವರ್ೀ| 

ರಕುಹಾರಿದ್ರಹರಿತವಣಾತಾ ನ್ಯನಾದಿಷ್ತ॥1,148.6॥ 
ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತ ಪೀತಾನಾಂ ವಣಾಾನಾಮವಿವ್ೀಚನ್ಮ್| 

ಸವಪ್ನೀ ಇನಾಮದ್ಧ್ಮಿಾತವಂ ಭವತಯಸ್ತಮನ್ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,148.7॥ 
ಉಧ್ವಾಂ ನಾಸಾಕ್ಷಿಕಣಾಾಸ್ಯೈಮೀಾಢರಯೀನಿಗತದ್ೈರಧ್ಃ| 

ಕತಪತಂ ರ್ ೀಮಕ ಪ್ೈಶಾ ಸಮಸ್ೈಸುತರವತಾತ್ೀ॥1,148.8॥ 
ಊಧ್ವಾಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಫಾದ್ಯಸಾಮತುದಿವರ್ೀಚನ್ಸಾಧಿತಮ್| 

ಬಹೌವಷ್ಧ್ಾನಿ ಪತುಸಯ ವಿರ್ೀಕ್್ ೀ ಹಿ ವರೌಷ್ಧ್ಮ್॥1,148.9॥ 
ಅನ್ತಬನಿಧೀ ಕಫೀ ಯತರ ತತರ ತಸಾಯಪ ಶತದಿಧಕೃತ್| 

ಕಷಾರ್ಾಃ ಸಾವದ್ವೀ ಯಸಯ ವಿಶತದೌಧ ಶ್ಿೀಷ್ಮಲಾ ಹಿತಾಃ॥1,148.10॥ 
ಕಟ್ತರ್ತಕುಕಷಾರ್ಾ ವಾ ಯೀ ನಿಸಗಾಾತೆಫಾವಹಾಃ| 

ಅಧ್್ ೀ ರ್ಾಪಯಞ್ಾ ನಾಯತಷಾಮಂಸುತರಚಾದ್ಾನ್ಸಾಧ್ಕಮ್॥1,148.11॥ 
ಅಲೌಾಷ್ಧ್ಞ್ಾ ಪತುಸಯ ವಮನ್ಂ ನಾವಮೌಷ್ಧ್ಮ್| 

ಅನ್ತಬನಿಧ ಬಲಂ ಯಸಯ ಶಾನ್ುಪತುನ್ರಸಯ ಚ॥1,148.12॥ 
ಕಷಾಯಶಾ ಹಿತಸುಸಯ ಮಧ್ತರಾ ಏವ ಕ್್ೀವಲಮ್| 

ಕಫಮಾರತತಸಂಸಾೃಷ್ಟಮಸಾಧ್ಯಮತಪನಾಮನ್ಮ್॥1,148.13॥ 
ಅಸಹಯಂ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮತಾವದ್ಸಾಧ್ಾಯದೌಷ್ಧ್ಸಯ ಚ| 

ನ್ ಹಿ ಸಂಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಕಞ ಾ್ದ್ಸಯ ಚ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಿನ್ಃ॥1,148.14॥ 
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ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಞ್ಾ ರಕುಪತ್ುೀಽಭಸಜಿಾತಮ್| 

ಏವಮೀವೀಪಶಮನ್ಂ ಸಂಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮಿಹ್ೀಷ್ಯತ್ೀ॥1,148.15॥ 
ಸಂಸೃಷ್ಟೀಷ್ತ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ಸವಾಥಾ ಛದ್ಾನ್ಂ ಹಿತಮ್| 

ತತರ ದ್ ೀಷ್ ೀಽತರ ಗಮನ್ಂ ಶ್ವಾಸರ ಇವ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ॥1,148.16॥ 

ಉಪದ್ರವಾಶಾ ವಿಕೃರ್ತಂ ಫಲತಸ್ುೀಷ್ತ ಸಾಧಿತಮ್॥1,148.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರಕುಪತುನಿದಾನ್ಂ ನಾಮಾಷ್ಟಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥148-[17]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-149॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಆಶತಕ್ಾರಿೀ ಯತಃ ಕ್ಾಸಃ ಸ ಏವಾತಃ ಪರವಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ಪಞ್ಾ ಕ್ಾಸಾಃ ಸೃತಾ ವಾತಪತುಶ್ಿೀಷ್ಮಕ್ಷತಕ್ಷಯೈಃ॥1,149.1॥ 
ಕ್ಷರ್ಾಯೀಪ್ೀಕ್ಷಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ಬಲ್ಲನ್ಶ್್ ಾೀತುರ್ ೀತುರಮ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ರ ಪಂ ಕಣ್ಠೀ ಕಣ ಾರರ್ ೀಚಕಃ॥1,149.2॥ 
ಶತಷ್ೆಕಣಾಾಸಯಕಣಠತವಂ ತತಾರಧ್್ ೀವಿಹಿತ್ ೀಽನಿಲಃ| 

ಊಧ್ವಾಂ ಪರವೃತುಃ ಪಾರಪಯೀ ರಸುಸ್ತಮನ್ೆಣ್ಠೀ ಚ ಸಂಸೃಜನ್॥1,149.3॥ 
ಶ್ರಾಸ್ ರೀತಾಂಸ್ತ ಸಮ ಾಯಾ ತತ್ ೀಽಙ್ಕುನ್ತಯರ್ತಷಪನಿು ಚ| 

ಕ್ಷಿಪನಿನವಾಕ್ಷಿಣಿೀ ಕಿಷ್ಟಸವರಃ ಪಾಶ್ವೀಾ ಚ ಪೀಡಯನ್॥1,149.4॥ 
ಪರವತಾತ್ೀ ಸವಕ್್ರೀಣ ಭನ್ನಕ್ಾಂಸ್ ಯೀಪಮಧ್ವನಿಃ| 

ಹೃತಾಾಶ್ವೀಾರತಶ್ರಃ ಶ್ಲರ್ೀಹಕ್ಷ್ ೀಭಸವರಕ್ಷರ್ಾನ್॥1,149.5॥ 
ಕರ್ ೀರ್ತ ಶತಷ್ೆಕ್ಾಸಞ್ಾ ಮಹಾವ್ೀಗರತಜಾಸವನ್ಮ್| 

ಸ್ ೀಙ್ಖುಹಷ್ ೀಾ ಕಫಂ ಶತಷ್ೆಂ ಕೃಛಾರನ್ತಮಕ್ಾುಾಲಾತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,149.6॥ 
ಪತಾುರ್ತಾೀತಾಕ್ಷಿಕತವಂ ಚ ರ್ತಕ್ಾುಸಯತವಂ ಜವರ್ ೀ ಭರಮಃ| 

ಪತಾುಸೃಗವಮನ್ಂ ತೃಷಾಣ ವ್ೈಸವಯಾಂ ಧ್ ಮಕ್್ ೀ ಮದ್ಃ॥1,149.7॥ 
ಪರತತಂ ಕ್ಾಸವ್ೀಗ್ೀ ಚ ಜ್ ಯೀರ್ತಷಾಮಿವ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಕಫಾದ್ತರ್ ೀಽಲಾರತಙ್ಖ ಮಧಿಾ ಹೃದ್ಯಂ ಸ್ತುಮಿತ್ೀ ಗತರತ॥1,149.8॥ 
ಕಣ್ಠೀ ಪರಲ್ೀಪಮದ್ಜಂ ಪೀನ್ಸಚಾದ್ಯಾರ್ ೀಚಕ್ಾಃ| 

ರ್ ೀಮಹಷ್ ೀಾ ಧ್ನ್ಸ್ತನಗಧಂಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾಞ್ಾ ಪರವತಾನ್ಮ್॥1,149.9॥ 
ಯತದಾಧದ್ಯೈಃ ಸಾಹಸ್ೈಸ್ೈಸ್ೈಃ ಸ್ೀವಿತ್ೈರಯಥಾಬಲಮ್| 

ಉಪಸಯನ್ುಃ ಕ್ಷತ್ ೀ ವಾಯತಃ ಪತ್ುೀನಾನ್ತಗತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ॥1,149.10॥ 
ಕತಪತಃ ಕತರತತ್ೀ ಕ್ಾಸಂ ಕಫಂ ತ್ೀನ್ ಸಶ್್ ೀಣಿತಮ್| 

ಪೀತಂ ಶಾಯವಞ್ಾ ಶತಷ್ೆಞ್ಾ ಗರರ್ಥತಂ ಕತಪತಂ ಬಹತ॥1,149.11॥ 
ಷಠೀವ್ೀತೆಣ್ಠೀನ್ ರತಜತಾ ವಿಭನ್ನೀನ್ೈವ ಚ್ ೀರಸಾ| 

ಸ ಚಿೀಭರಿವ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಭಸತುದ್ಯಮಾನ್ೀನ್ ಶ್ಲ್ಲನಾ॥1,149.12॥ 
ದ್ತಃಖ್ಸಾಶ್ೀಾನ್ ಶ್ಲ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಪೀಡಾಹಿತಾಪನಾ| 

ಪವಾಭ್ೀದ್ಜವರಶಾವಸತೃಷಾಣವ್ೈಸವಯಾಕಮಾವಾನ್॥1,149.13॥ 
ಪಾರಾವತ ಇವೀತ ೆಜನಾಾಶವಾಶ್ಲ್ಲೀ ತತ್ ೀಽಸಯ ಚ| 

ಕಫಾದ್ಯೈವಾಮನ್ಂ ಪಕುಬಲವಣಾಞ್ಾ ಹಿೀಯತ್ೀ॥1,149.14॥ 
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ಕ್ಷಿೀಣಸಯ ಸಾಸೃಙ್ಖ ಮತರತವಂ ಶಾವಸಪೃಷ್ಟಕಟಗರಹಃ| 

ಷಾಯತಪರಧ್ಾನಾಃ ಕತಪತಾ ಧ್ಾವತ್ ೀ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಣಃ॥1,149.15॥ 
ಕವಾನಿು ಯಕ್ಷಾ್ಯತನ್ೀ ಕ್ಾಸಂ ಷಠೀವತೆಫಂ ತತಃ| 

ಪೂರ್ತಪೂಯೀಪಮಂ ವಿೀತಂ ಮಿಶರಂ ಹರಿತಲ್ ೀಹಿತಮ್॥1,149.16॥ 
ಸತಪಯತ್ೀ ತತದ್ಯತ ಇವ ಹೃದ್ಯಂ ಪಚರ್ತೀವ ಚ| 

ಅಕಸಾಮದ್ತಷ್ಣಶ್ೀತ್ೀಚಾಾ ಬಹಾವಶ್ತವಂ ಬಲಕ್ಷಯಃ॥1,149.17॥ 
ಸ್ತನಗಧಪರಸನ್ನವಕರತವಂ ಶ್ರೀಮದ್ದಶಾನ್ನ್ೀತರತಾ| 

ತತ್ ೀಽಸಯ ಕ್ಷಯರ ಪಾಣಿ ಸವಾಾಣಾಯವಿಭಾವನಿು ಚ॥1,149.18॥ 
ಇತ್ಯೀಷ್ ಕ್ಷಯಜಃ ಕ್ಾಸ ಕ್ಷಿೀಣಾನಾಂ ದ್ೀಹನಾಶನ್ಃ| 

ರ್ಾಪೌಯ ವಾ ಬಲ್ಲನಾಂ ತದ್ವತಷತಜ್ ೀಽಪ ನ್ವೌ ತತ ತೌ॥1,149.19॥ 
ಸ್ತಧ್್ಯೀತಾಮಪ ಸಾಮಥಾಯಾತಾ್ಧ್ಾಯದೌ ಚ ಪೃಥಕೆರಮಃ| 

ಮಿಶಾರ ರ್ಾಪಾಯಶಾ ಯೀ ಸವ್ೀಾ ಜರಸಃ ಸಿವಿರಸಯ ಚ॥1,149.20॥ 
ಕ್ಾಸಶಾವಸಕ್ಷಯಚಾದಿಾಸವರಸಾದಾದ್ಯೀ ಗದಾಃ| 

ಭವನ್ತಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಯಸಾಮತುಸಾಮತಾುಸುಾರರ್ಾ ಜಯೀತ್॥1,149.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕ್ಾಸನಿದಾನಾ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥149-[21]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-150॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅಥಾತಃ ಶಾವಸರ್ ೀಗಸಯ ನಿದಾನ್ಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್| 

ಕ್ಾಸವೃದಾಧಯ ಭವ್ೀಚಾಾಾಸಃ ಪೂವ್ೈಾವಾಾ ದ್ ೀಷ್ಕ್್ ೀಪನ್ೈಃ॥1,150.1॥ 
ಆಮಾರ್ತಸಾರವಮಥತವಿಷ್ಪಾಣತಾಜವರ್ೈರಪ| 

ರಜ್ ೀಧ್ ಮಾನಿಲ್ೈಮಾಮಾಘಾತಾದ್ಪ ಹಿಮಾಮತ್ನಾ॥1,150.2॥ 
ಕ್ಷತದ್ರಕಸುಮಕಶ್ಾನ್ ನೀ ಮಹಾನ್ ಧ್ವಾಶಾ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಕಫೀಪರತದ್ಧಗಮನ್ಪವನ್ ೀ ವಿಷ್ವಗಾಸ್ತಿತಃ॥1,150.3॥ 
ಪಾರಣ್ ೀದ್ಕ್ಾನ್ನವಾಹಿೀನಿ ದ್ತಷ್ಟಸ್ ರೀತಾಂಸ್ತ ದ್ ಷ್ಯನ್| 

ಉರಃ ಸಿಃ ಕತರತತ್ೀ ಶಾವಸಮಾಮಾಶಯಸಮತದ್ಭವಮ್॥1,150.4॥ 
ಪಾರಗ ರಪಂ ತಸಯ ಹೃತಾಾಶವಾಶ್ಲಂ ಪಾರಣವಿಲ್ ೀಮತಾ| 

ಆನಾಹಃ ಶಙ್ಖ್ಭ್ೀದ್ಶಾ ತತಾರರ್ಾಸ್ ೀಽರ್ತಭ್ ೀಜನ್ೈಃ॥1,150.5॥ 
ಪ್ರೀರಿತಃ ಪ್ರೀರಯನ್ತಷದ್ರಂ ಸವಯಂ ಸ ಸಮಲಂ ಮರತತ್| 

ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಂ ಶ್ರಾ ಗಚ್ಾೀದ್ತದಿೀಯಾ ಪವನ್ಃ ಕಫಮ್॥1,150.6॥ 
ಪರಿಗೃಹಯಶ್ರ್ ೀಗಿರೀವಮತರಃ ಪಾಶ್ವೀಾ ಚ ಪೀಡಯನ್| 

ಕ್ಾಸಂ ಘುಘುಾರಕಂ ರ್ೀಹಮರತಚಿಮಿಾೀನ್ಸಂ ಭೃಶಮ್॥1,150.7॥ 
ಕರ್ ೀರ್ತ ರ್ತೀವರವ್ೀಗಞ್ಾ ಶಾವಸಂ ಪಾರಣ್ ೀಪತಾಪನ್ಮ್| 

ಪರತಾಮಯೀತುಸಯ ವ್ೀಗ್ೀನ್ಷಠೀವನಾನ್ುೀ ಕ್ಷಣಂ ಸತಖಿೀ॥1,150.8॥ 
ಕೃಚಾಾರಚಾರ್ಾನ್ಃ ಶವಸ್ತರ್ತ ನಿಷ್ಣಣಃ ಸಾವಸಿಯಮಹಾರ್ತ| 

ಉಚಿಾರತಾಕ್ಷ್ ೀ ಲಲಾಟ್ೀನ್ ಸ್ತವದ್ಯತಾ ಭೃಶಮಾರ್ತಾಮಾನ್॥1,150.9॥ 
ವಿಶತಷಾೆಸ್ ಯೀ ಮತಹತಃ ಶಾವಸಃ ಕ್ಾಙ್ಖಷತತಯಷ್ಣಂ ಸವ್ೀಪಥತಃ| 

ಮೀಘಾಮತ್ಶ್ೀತಪಾರಗಾವತ್ೈಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಲ್ೈಶಾ ವಿವಧ್ಾತ್ೀ॥1,150.10॥ 
ಸ ರ್ಾಪಯಸುಮಕಃ ಸಾಧ್್ ಯೀ ನ್ರಸಯ ಬಲ್ಲನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಜವರಮ ಛಾಾವತಃ ಸ್ತೀತ್ೈನ್ಾ ಶಾಮಯೀತರಥಮಸತು ಸಃ॥1,150.11॥ 
ಕ್ಾಸಶವಸ್ತತವಚಿಾೀಣಾಮಮಾಚ್ಾೀದ್ರತಜಾದಿಾತಃ| 

ಸಸ್ವೀದ್ಮ ಛಾಃ ಸಾನಾಹ್ ೀ ಬಸ್ತುದಾಹವಿಬ್ ೀಧ್ವಾನ್॥1,150.12॥ 
ಅಧ್್ ೀದ್ೃಷಟಃ ಶತತಾಕ್ಷಸತು ಸ್ತನಹಯದ್ರಕ್್ೈಕಲ್ ೀಚನ್ಃ| 

ಶತಷಾೆಸಯಃ ಪರಲಪನಿದೀನ್ ೀ ನ್ಷ್ಟಚಾಾಯೀ ವಿಚ್ೀತನ್ಃ॥1,150.13॥ 
ಮಹಾತಾಮಹತಾ ದಿೀನ್ ೀ ನಾದ್ೀನ್ ಶವಸ್ತರ್ತ ಕರಥನ್| 

ಉದ್ ಧಯಮಾನ್ಃ ಸಂರಬ್ ಧೀ ಮತುಷ್ಾಭ ಇವಾನಿಶಮ್॥1,150.14॥ 
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ಪರನ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ ೀ ವಿಭಾರನ್ುನ್ಯನಾನ್ನ್ಃ| 

ನ್ೀತ್ರೀ ಸಮಾಕ್ಷಿಪನ್್ದ್ಧಮ ತರವಚಾಾ ವಿಶ್ೀಣಾವಾಕ್॥1,150.15॥ 
ಶತಷ್ೆಕಣ್ ಠೀ ಮತಹತಶ್ೈವ ಕಣಾಶಙ್ಕ್ಶ್ರ್ ೀಽರ್ತರತಕ್| 

ಯೀ ದಿೀಘಾಮತಚಾಾಸ್ತತ ಯಧ್ವಾಂ ನ್ ಚ ಪರತಾಯಹರತಯಧ್ಃ॥1,150.16॥ 
ಶ್ಿೀಷಾಮವೃತಮತಖ್ಶ್್ ರೀತರಃ ಕತರದ್ಧಗನ್ಧವಹಾದಿಾತಃ| 

ಊಧ್ವಾಂ ಸಮಿೀಕ್ಷತ್ೀ ಭಾರನ್ುಮಕ್ಷಿಣಿೀ ಪರಿತಃ ಕ್ಷಿಪನ್॥1,150.17॥ 
ಮಮಾಸತ ಚಿಾದ್ಯಮಾನ್ೀಷ್ತ ಪರಿದ್ೀವಿೀ ನಿರತದ್ಧವಾಕ್| 

ಏತ್ೀ ಸ್ತಧ್್ಯೀಯತರವಯಕ್ಾುಃ ವಯಕ್ಾುಃ ಪಾರಣಹರಾ ಧ್ತರವಮ್॥1,150.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶಾವಸನಿದಾನಾ ನಾಮ ಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥150-[18]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-151॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಹಿಕ್ಾರರ್ ೀಗನಿದಾನ್ಞ್ಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ! ತಚಾೃಣತ| 

ಶಾವಸ್ೈಕಹ್ೀತತಃ ಪಾರಗ ರಪಂ ಸಙ್ಕ್ಯ ಪರಕೃರ್ತಸಂಶರರ್ಾ॥1,151.1॥ 
ಹಿಕ್ಾರ ಭಕ್ಷ್ ಯೀದ್ಭವಾ ಕ್ಷತದಾರ ಯಮಲಾ ಮಹರ್ತೀರ್ತ ಚ| 

ಗಮಿಭೀರಾ ಚ ಮರತತುತರ ತವರರ್ಾಯತಕುಸ್ೀವಿತ್ೈಃ॥1,151.2॥ 
ರ ಕ್ಷರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಖ್ರಾಶಾನ್ೈರನ್ನಪಾನ್ೈಃ ಪರಪೀಡಿತಃ| 

ಕರ್ ೀರ್ತ ಹಿಕ್ಾರಂ ಶವಸನ್ಃ ಮನ್ದಶಬಾದಂ ಕ್ಷತಧ್ಾನ್ತಗಾಮ್॥1,151.3॥ 
ಸಮಂ ಸನಾಧಯನ್ನಪಾನ್ೀನ್ ರ್ಾ ಪರರ್ಾರ್ತ ಚ ಸಾನ್ನಜಾ| 

ಆರ್ಾಸಾತಾವನ್ಃ ಕತರದ್ಧಃ ಕ್ಷತದಾರಂ ಹಿಕ್ಾರಂ ಪರವತಾಯೀತ್॥1,151.4॥ 
ಜತತರಮ ಲಾತಾರಿಸೃತಾ ಮನ್ದವ್ೀಗವನಿುೀ ಹಿ ಸಾ| 

ವೃದಿಧಮಾರ್ಾಸತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಭತಕುಮಾತ್ರೀ ಚ ಮಾದ್ಾಬಮ್॥1,151.5॥ 
ಚಿರ್ೀಣ ಯಮಲ್ೈವ್ೀಾಗ್ೈರ್ಾಾ ಹಿಕ್ಾರ ಸಮರವತಾತ್ೀ| 

ಪರಿಣಾಮಾನ್ತಮಖ್ೀ ವೃದಿಧಂ ಪರಿಣಾಮೀ ಚ ಗಚಾರ್ತ॥1,151.6॥ 
ಕಮಾಯನಿುೀ ಶ್ರ್ ೀ ಗಿರೀವಾಂ ಯಮಲಾಂ ತಾಂ ವಿನಿದಿಾಶ್ೀತ್| 

ಪರಲಾಪಚಾದ್ಯಾರ್ತೀಸಾರನ್ೀತರವಿಪುತಿಜೃಮಿಭತಾ॥1,151.7॥ 
ಯಮಲಾ ವ್ೀಗಿನಿೀ ಹಿಕ್ಾರ ಪರಿಣಾಮವರ್ತೀ ಚ ಸಾ| 

ಧ್ವಸುಭ ರಶಙ್ಖ್ಯತಗಮಸಯ ಶತರರ್ತವಿಪುಿತಚಕ್ಷತಷ್ಃ॥1,151.8॥ 
ಸುಮಭಯನಿುೀ ತನ್ತಂ ವಾಚಂ ಸೃರ್ತಂ ಸಞ್ಜಜಞಂ ಚ ಮತಞ್ಾರ್ತೀ| 

ತತದ್ನಿುೀ ಮಾಗಾಮಾಣಸಯ ಕತವಾರ್ತೀ ಮಮಾಘಟ್ಟನ್ಮ್॥1,151.9॥ 
ಪೃಷ್ಠತ್ ೀ ನ್ಮನ್ಂ ಸಾಷ್ಯಾಂ ಮಹಾಹಿಕ್ಾರ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಮಹಾಶ್ಲಾ ಮಹಾಶಬಾದ ಮಹಾವ್ೀಗಾ ಮಹಾಬಲಾ॥1,151.10॥ 

ಪಕ್ಾರಶರ್ಾಚಾ ನಾಭ್ೀವಾಾ ಪೂವಾವತಾ್ ಪರವತಾತ್ೀ॥1,151.11॥ 
ತದ್ ರಪಾ ಸಾ ಮಹತತೆರ್ಾಾಞ್ಜೃಮಭಣಾಂ ಗಪರಸಾರಣಮ್| 

ಗಮಿಭೀರ್ೀಣ ನಿದಾನ್ೀನ್ ಗಮಿಭೀರಾ ತತ ಸತಸಾಧ್ಯೀತ್॥1,151.12॥ 
ಆದ್ಯೀ ದ್ವೀ ವಜಾಯೀದ್ನ್ಯೀ ಸವಾಲ್ಲಙ್ಕುಂ ಚ ವ್ೀಗಿನಿೀಮ್| 

ಸವಾಸಯ ಸಞ ಾ್ತಾಮಸಯ ಸಿವಿರಸಯ ವಯವಾಯಿನ್ಃ॥1,151.13॥ 
ವಾಯಧಿಭಃ ಕ್ಷಿೀಣದ್ೀಹಸಯ ಭಕುಚ್ಾೀದ್ಕೃಶಸಯ ಚ| 

ಸವ್ೀಾಽಪ ರ್ ೀಗಾ ನಾಶಾಯ ನ್ ತ್ವೀವಂ ಶಾಘರಕ್ಾರಿಣಃ॥1,151.14॥ 

ಹಿಕ್ಾರಶಾವಸೌ ಯಥಾ ತೌ ಹಿ ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ಕೃತಾಲರ್ೌ॥1,151.15॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಹಿಕ್ಾರನಿದಾನಾ ನಾಮೈಕಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥151-[15]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-152| 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅಥಾತ್ ೀ ಯಕ್ಷ್ರ್ ೀಗಸಯ ನಿದಾನ್ಂ ಪರವದಾಮಯಹಮ್| 

ಅನ್ೀಕರ್ ೀಗಾನ್ತಗತ್ ೀ ಬಹತರ್ ೀಗಪುರ್ ೀಗಮಃ॥1,152.1॥ 
ರಾಜಯಕ್ಷಾ್ ಕ್ಷಯಃ ಶ್್ ೀಷ್ ೀ ರ್ ೀಗರಾಡಿರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ| 

ನ್ಕ್ಷತಾರಣಾಂ ದಿವಜಾನಾಞ್ಾ ರಾಜ್ಞ್ ೀಽಭ ದ್ಯದ್ಯಂ ಪುರಾ॥1,152.2॥ 
ಯಚಾ ರಾಜಾ ಚ ಯಕ್ಷಾ್ ಚ ರಾಜಯಕ್ಷಾ್ ತತ್ ೀ ಮತಃ| 

ದ್ೀಹೌಷ್ಧ್ಕ್ಷಯಕೃತ್ೀಃ ಕ್ಷಯಸುತ್ಮಭವಾಚಾ ಸಃ॥1,152.3॥ 
ರಸಾದಿಶ್್ ೀಷ್ಣಾಚ್ ಾೀಷ್ ೀ ರ್ ೀಗರಾಡಿರ್ತ ರಾಜವತ್| 

ಸಾಹಸಂ ವ್ೀಗಸಂರ್ ೀಧ್ಃ ಶತಕ್ೌರಜಃ ಸ್ನೀಹಸಙ್ಖಷಯಃ॥1,152.4॥ 
ಅನ್ನಪಾನ್ವಿಧಿತಾಯಗಶಾತಾವರಸುಸಯಹ್ೀತವಃ| 

ತ್ೈರತದಿೀಣ್ ೀಾಽನಿಲಃ ಪತುಂ ವಯಥಾಂ ಚ್ ೀದಿೀಯಾ ಸವಾತಃ॥1,152.5॥ 
ಶರಿರಸನಿಧಮಾವಿಶಯ ತಾಃ ಶ್ರಾಃ ಪರರ್ತಪೀಡಯನ್| 

ಮತಖಾನಿ ಸ್ ರೀತಸಾಂ ರತದಾಧಾ ತಥ್ೈವಾರ್ತವಿಸೃಜಯ ವಾ॥1,152.6॥ 
ಮಧ್ಯಮ ಧ್ವಾಮಧ್ಸ್ತುಯಾಗವಯಥಾಂ ಸಞ್ಜನ್ಯೀದ್ಧೃದ್ಃ| 

ರ ಪಂ ಭವಿಷ್ಯತಸುಸಯ ಪರರ್ತಶಾಯಯೀ ಭೃಶಂ ಜವರಃ॥1,152.7॥ 
ಪರಸ್ೀಕ್್ ೀ ಮತಖ್ಮಾಧ್ತಯಾಂ ಮಾದ್ಾವಂ ವಹಿನದ್ೀ ಹಯೀಃ| 

ಲೌಲಯಭಾವೀಽನ್ನಪಾನಾದೌ ಶತಚಾವಶತಚಿವಿೀಕ್ಷಣಮ್॥1,152.8॥ 
ಮಕ್ಷಿಕ್ಾತೃಣಕ್್ೀಶಾದಿಪಾತಃ ಪಾರಯೀಽನ್ನಪಾನ್ಯೀಃ| 

ಹೃಲಾಿಸಶಾದಿಾರರತಚಿರಸಾನತ್ೀಽಪ ಬಲಕ್ಷಯಃ॥1,152.9॥ 
ಪಾಣ್ ಯೀರತವಕ್ಷಃ ಪಾದಾಸಯಕತಕ್ಷಯಕ್ಷ್ಣ್ ೀರರ್ತಶತಕಿತಾ| 

ಬಾಹ್ ವೀಃ ಪರತ್ ೀದ್ ೀ ಜಿಹಾವರ್ಾಃ ಕ್ಾಯೀ ಬ್ೈಭತ್ಯದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,152.10॥ 
ಸ್ತರೀಮದ್ಯಮಾಂಸಪರಯತಾ ಘಘಣಿತಾ ಮ ಧ್ಾಗತಣಠನ್ಮ್| 

ನ್ಖ್ಕ್್ೀಶಾಸ್ತಿವೃದಿಧಶಾ ಸವಪ್ನೀ ಚಾಭಭವೀ ಭವ್ೀತ್॥1,152.11॥ 
ಪತನ್ಂ ಕೃಕಲಾಸಾಹಿಕಪಶಾವಪದ್ಪಕ್ಷಿಭಃ| 

ಕ್್ೀಶಾಸ್ತಿತತಷ್ಭಸಾಮದಿತರೌ ಸಮಧಿರ್ ೀಹಣಮ್॥1,152.12॥ 
ಶ್ನಾಯನಾಂ ಗಾರಮದ್ೀಶಾನಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಶತಷ್ಯತ್ ೀಽಮಭಸಃ| 

ಜ್ ಯೀರ್ತದಿಾವಿ ದ್ವಾಗಿನೀನಾಂ ಜವಲತಾಂ ಚ ಮಹಿೀರತಹಾಮ್॥1,152.13॥ 
ಪೀನ್ಸಶಾವಸಕ್ಾಸಂ ಚ ಸವರಮ ಧ್ಾರತಜ್ ೀಽರತಚಿಃ| 

ಊಧ್ವಾನಿಃ ಶಾವಸಸಂಶ್್ ೀಷಾವಧ್ಶಾದಿಾಶಾ ಕ್್ ೀಷ್ಠಗ್ೀ॥1,152.14॥ 
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ಸ್ತಿತ್ೀ ಪಾಶ್ವೀಾ ಚ ರತಗ್ ್ೀಧ್್ೀ ಸನಿಧಸ್ಿೀ ಭವರ್ತ ಜವರಃ| 

ರ ಪಾಣ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೈತಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಣಃ॥1,152.15॥ 
ತ್ೀಷಾಮತಪದ್ರವಾನಿವದಾಯತೆಣಠಧ್ವಂಸಕರಿೀ ರತಜಾಃ| 

ಜೃಮಾಭಙ್ಖುಮದ್ಾನಿಷಠೀವವಹಿನಮಾನಾದಯಸಯಪೂರ್ತತಾ॥1,152.16॥ 
ತತರ ವಾತಾಚಿಾರಃ ಪಾಶವಾಶ್ಲನ್ಂ ಸಾಙ್ಖುಮದ್ಾನ್ಮ್| 

ಕಣಠರ್ ೀಧ್ಃ ಸವರಭರಂಶಃ ಪತಾುತಾಾದಾಂಸಪಾಣಿಷ್ತ॥1,152.17॥ 
ದಾಹ್ ೀಽರ್ತಸಾರ್ ೀಽಸೃಕಾದಿಾಮತಾಖ್ಗನ್ ಧೀ ಜವರ್ ೀ ಮದ್ಃ| 

ಕಫಾದ್ರ್ ೀಚಕಚಾದಿಾಕ್ಾಸಾ ಅಧ್ಾವಾಂ ಗಗೌರವಮ್॥1,152.18॥ 
ಪರಸ್ೀಕಃ ಪೀನ್ಸಃ ಶಾವಸಃ ಸವರಭ್ೀದ್ ೀಽಲಾವಹಿನತಾ| 

ದ್ ೀಷ್ೈಮಾನಾದನ್ಲತ್ವೀನ್ ಶ್್ ೀಥಲ್ೀಪಕಫೀಲ್ಣ್ೈಃ॥1,152.19॥ 
ಸ್ ರೀತ್ ೀಮತಖ್ೀಷ್ತ ರತದ್ಧೀಷ್ತ ಧ್ಾತತಷ್ತ ಸವಲಾಕ್್ೀಷ್ತ ಚ| 

ವಿದಾಹ್ ೀ ಮನ್ಸಃ ಸಾಿನ್ೀ ಭವನ್ಯನ್ಯೀ ಹತಯಪದ್ರವಾಃ॥1,152.20॥ 
ಪಚಯತ್ೀ ಕ್್ ೀಷ್ಠ ಏವಾನ್ನಮಮಿಯತಕ್್ೈ ರಸ್ೈಯತಾತಮ್| 

ಪಾರಯೀಽಸಯ ಕ್ಷಯಭಾಗಾನಾಂ ನ್ೈವಾನ್ನಂ ಚಾಙ್ಖುಪುಷ್ಟಯೀ॥1,152.21॥ 
ರಸ್ ೀ ಹಯಸಯ ನ್ ರಕ್ಾುಯ ಮಾಂಸಾಯ ಕತರತತ್ೀ ತತ ತತ್| 

ಉಪಷ್ಟಬಧಃ ಸಮನಾುಚಾ ಕ್್ೀವಲಂ ವತಾತ್ೀ ಕ್ಷಯಿೀ॥1,152.22॥ 
ಲ್ಲಙ ು್ೀಷ್ವಲ್ಾೀಷ್ವರ್ತಕ್ಷಿೀಣಂ ವಾಯಧ್ೌ ಷ್ಟ್ೆರಣಕ್ಷಯಮ್| 

ವಜಾಯೀತಾ್ಧ್ಯೀದ್ೀವ ಸವ್ೀಾಷ್ವಪ ತತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ॥1,152.23॥ 
ದ್ ೀಷ್ೈವಯಾಸ್ೈಃ ಸಮಸ್ೈಶಾ ಕ್ಷರ್ಾತ್ವಾಸಯ ಮೀದ್ಸಃ| 

ಸವರಭ್ೀದ್ ೀ ಭವ್ೀತುಸಯ ಕ್ಷಾರ್ೀ ರ ಕ್ಷಶಾಲಃ ಸವರಃ॥1,152.24॥ 
ಶತಕವಣಾಾಭಕಣಠತವಂ ಸ್ತನಗ್ ಧೀಷ್ ಣೀಪಶರ್ೀಽನಿಲಾತ್| 

ಪತಾುತಾುಲತಗಲ್ೀ ದಾಹಃ ಶ್್ ೀಷ್ ೀ ಭವರ್ತ ಸನ್ುತಮ್॥1,152.25॥ 
ಲ್ಲಮಾನಿನವ ಕಫ್ೈಃ ಕಣಠಂ ಮತಖ್ಂ ಘುರಘುರಾಯತ್ೀ| 

ಸವಯಂ ವಿರತದ್ಧೈಃ ಸವ್ೈಾಸತು ಸವಾಾಲ್ಲಙ ು್ೈಃ ಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,152.26॥ 
ಧ್ ಮಾಯರ್ತೀವ ಚಾತಯಥಾಮತದ್ೀರ್ತ ಶ್ಿೀಷ್ಮಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಕೃಚಾರಸಾಧ್ಾಯಃ ಕ್ಷರ್ಾಶಾಾತರ ಸವ್ೈಾರಲಾಞ್ಾ ವಜಾಯೀತ್॥1,152.27॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಯಕ್ಷ್ನಿದಾನಾ ನಾಮ ದಿವಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥152-[27]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-153॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತದಾಚ| 

ಅರ್ ೀಚಕನಿದಾನ್ುೀ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ಸತಶತರತಾಧ್ತನಾ| 

ಅರ್ ೀಚಕ್್ ೀ ಭವ್ೀದ್ ದೀಷ್ೈಜಿಾಹಾವಹೃದ್ಯಸಂಶರಯೈಃ॥1,153.1॥ 
ಸನಿನಪಾತ್ೀನ್ ಮನ್ಸಃ ಸನಾುಪ್ೀನ್ ಚ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಕಷಾಯರ್ತಕುಮಧ್ತರಂ ವಾತಾದಿಷ್ತ ಮತಖ್ಂ ಕರಮಾತ್॥1,153.2॥ 
ಸವಾಂ ವಿೀತರಸಂ ಶ್್ ೀಕಕ್್ ರೀಧ್ಾದಿಷ್ತ ಯಥಾ ಮನ್ಃ| 

ಛದಿಾದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪೃಥಕ್ವ್ೈಾದ್ತಾಷ್ಟೈರನ್ಯೈಶಾ ಪಞ್ಾಮಃ॥1,153.3॥ 
ಉದಾನ್ ೀಽಧಿಕೃತಾನ್ ದೀಷಾನ್್ವಾಂ ಸನ್ಧಯಹಾಮಸಯರ್ತ| 

ಆಶತ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀಽಸಯ ಲಾವಣಯಪರಸ್ೀಕ್ಾರತಚಯಃ ಕರಮಾತ್॥1,153.4॥ 
ನಾಭಪೃಷ್ಠಂ ರತಜತಾಯಶತ ಪಾಶ್ವೀಾ ಚಾಹಾರಮತರ್ತಷಪ್ೀತ್| 

ತತ್ ೀ ವಿಚಿಾರನ್ನಲಾಾಲಾಕಷಾಯಂ ಫ್ೀನಿಲಂ ವಮೀತ್॥1,153.5॥ 
ಶಬ್ ದೀದ್ುರಯತತಃ ಕೃಚಾರಮನ್ತಕೃಚ್ಾರೀಣ ವ್ೀಗವತ್| 

ಕ್ಾಸಾಸಯಶ್್ ೀಷ್ಕಂ ವಾತಾತ್ಾರಪೀಡಾಸಮನಿವತಮ್॥1,153.6॥ 
ಪತಾುತಾಷರ್ ೀದ್ಕನಿಭಂ ಧ್ ಮರಂ ಹರಿತಪೀತಕಮ್| 

ಸಾಸೃಗಮಿಂ ಕಟ್ತರ್ತಕುಂ ತೃಣ ಮಛಾಾದಾಹಪಾಕವತ್॥1,153.7॥ 
ಕಫಾರ್ತ್ಾಗಧಂ ಘನ್ಂ ಪೀತಂ ಶ್ಿೀಷ್ಮತಸತು ಸಮಾಕ್ಷಿಕಮ್| 

ಮಧ್ತರಂ ಲವಣಂ ಭ ರಿ ಪರಸಕುಂ ಲ್ ೀಮಹಷ್ಾಣಮ್॥1,153.8॥ 
ಮಖ್ಶವಯಥತಮಾಧ್ತಯಾತನಾದರಹೃಲಾಿಸಕ್ಾಸವಾನ್| 

ಸವ್ೈಾಲ್ಲಾಙ ು್ೈಃ ಸಮಾಪನ್ನಸಾಯಜ್ ಯೀ ಭವರ್ತ ಸವಾಥಾ॥1,153.9॥ 
ಸವಾಂ ಯಸಯ ಚ ವಿದಿವಷ್ಟಂ ದ್ಶಾನ್ಶರವಣಾದಿಭಃ| 

ವಾತಾದಿನ್ೈವ ಸಙ್ಖತೆರದ್ಧಕೃಮಿದ್ತಷಾಟನ್ನಜ್ೀ ಗದ್ೀ| 

ಶ್ಲವ್ೀಪತತಹೃಲಾಿಸ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷಾತೃಮಿಜ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,153.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಽರ್ ೀಚಕನಿದಾನಾ ನಾಮ ರ್ತರಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥153-[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-154॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಹೃದ್ ರೀಗಾದಿನಿದಾನ್ಂ ತ್ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ಸತಶತರತಾಧ್ತನಾ| 

ಕೃಮಿಹೃದ್ ರೀಗಲ್ಲಙ ು್ೈಶಾ ಸೃತಾಃ ಪಞ್ಾ ತತ ಹೃದ್ುತಾಃ॥1,154.1॥ 
ವಾತ್ೀನ್ ಶ್ನಾಯತಾತಯಥಾಂ ಭತಜಯತ್ೀ ರ್ ೀರತದಿೀರ್ತ ಚ| 

ಭದ್ಯತ್ೀ ಶತಷ್ಯತ್ೀ ಸುಬಧಂ ಹೃದ್ಯಂ ಶ್ನ್ಯತಾ ಭರಮಃ॥1,154.2॥ 
ಅಕಸಾಮದಿದೀನ್ತಾ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಭಯಂ ಶಬ್ದೀಽಸ್ೈಷ್ತಣತಾ| 

ವ್ೀಪಥತವ್ೀಾಪನಾನ್ ೋಹಃ ಶಾವಸರ್ ೀಧ್್ ೀಽಲಾನಿದ್ರತಾ॥1,154.3॥ 
ಪತಾುತೃಷಾಣ ಶರರ್ೀ ದಾಹ್ ೀ ಸ್ವೀದ್ ೀಽಮಿಕಫಜಃ ಕರಮಃ| 

ಛದ್ಾನ್ಂ ಹಯಮಪಿತುಸಯ ಧ್ ಮಕಲ್ಲಾತಕ್್ ೀ ಜವರಃ॥1,154.4॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಹೃದ್ಯಂ ಸುಬಧಂ ಭಾರಿಕಂ ಸಾಶಮಗಭಾವತ್| 

ಕ್ಾಸಾಸ್ತಿಸಾದ್ನಿಷಠೀವನಿದಾರಲಸಾಯರತಚಿಜವರಾಃ॥1,154.5॥ 
ಹೃದ್ ರೀಗ್ೀ ಹಿ ರ್ತರಭದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಕೃಮಿಭಃ ಶಾಯವನ್ೀತರತಾ| 

ತಮಃ ಪರವ್ೀಶ್್ ೀ ಹೃಲಾಿಸಃ ಶ್್ ೀಥಃ ಕಣ ಾಃ ಕಫಸತರರ್ತಃ॥1,154.6॥ 
ಹೃದ್ಯಂ ಸತತಂ ಚಾತರ ಕರಕಚ್ೀನ್ೀವ ದಿೀಯಾತ್ೀ| 

ಚಿಕತ್ದಾಮಯಂ (ರಂ) ಘ ೀರಂ ತಚಿಾೀಘರಂ ಶ್ೀಘರಮಾರಿಣಮ್॥1,154.7॥ 
ವಾತಾರ್ತಾತಾುತೆಫಾತೃಷಾಣ ಸನಿನಪಾತಾದ್್ಲಕ್ಷಯಃ| 

ಷ್ಷಠೀ ಸಾಯದ್ತಪಸಗಾಾಚಾ ವಾತಪತ್ುೀ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್॥1,154.8॥ 
ಸವ್ೀಾಷ್ತ ತತರಕ್್ ೀಪೀ ಹಿ ಸಮಯಗಾಧತತಪರಶ್್ ೀಷ್ಣಾತ್| 

ಸವಾದ್ೀಹಭಾರರ್ೀತೆಮಾತಾಪಹೃದಾದಹರ್ೀಹಕೃತ್॥1,154.9॥ 
ಜಿಹಾವಮ ಲಗಲಕ್್ ಿೀಮತಾಲತತ್ ೀಯವಹಾಃ ಶ್ರಾಃ| 

ಸಂಶ್್ ೀಷ್ಯ ತೃಷಾಣ ಜಾಯನ್ುೀ ತಾಸಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮ್॥1,154.10॥ 
ಮತಖ್ಶ್್ ೀಷ್ ೀ ಜಲಾತೃಪುರನ್ನದ್ವೀಷ್ಃ ಸವರಕ್ಷಯಃ| 

ಕಣ್ ಠೀಷ್ಠತಾಲತಕ್ಾಕಾಶಾಯಜಿಜಹಾವನಿಷ್ ರೆಮಣ್ೀ ಕಿಮಃ॥1,154.11॥ 
ಪರಲಾಪಶ್ಾತುವಿಭರಂಶ್್ ೀ ಹತಯದ್ುರಾಢಯಸುಥಾಮಯಃ| 

ಮಾರತತಾತಾಷಮತಾದ್ೈನ್ಯಂ ಶಙ್ಖ್ಭ್ೀ (ತ್ ೀ) ದ್ಃ ಶ್ರೌಭರಮಃ॥1,154.12॥ 
ಗನಾಧಜ್ಞಾನಾಸಯವ್ೈರಸಯಶತರರ್ತನಿದಾರಬಲಕ್ಷರ್ಾಃ| 

ಶ್ೀತಾಮಿಫ್ೀನ್ವೃದಿಧಶಾ ಪತಾುನ್ ಮಛಾಾಸಯರ್ತಕುತಾ॥1,154.13॥ 
ರಕ್್ುೀಕ್ಷಣತವಂ ಸತತಂ ಶ್್ ೀಷ್ ೀ ದಾಹ್ ೀಽರ್ತಧ್ ಮಕಃ| 

ಕಫೀ ರಸಾದಿವಕತಪತಸ್ ುೀಯವಾಹಿಷ್ತ ಮಾರತತಃ॥1,154.14॥ 
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ಸ್ ರೀತಸತು ಸಕಫಂ ತ್ೀನ್ ಪಙ್ಖೆವಚ್ ಾೀಷ್ಯತ್ೀ ತತಃ| 

ಶ್ಕ್್ೈರಿವಾಚಿತಃ ಕಣ್ ಠೀ ನಿದಾರ ಮಧ್ತರವಕರತಾ॥1,154.15॥ 
ಆಧ್ಾಮನ್ಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಜಾಡಯಂ ಸ್ೈಮಿತಯಚಾದ್ಯಾರ್ ೀಚಕಮ್| 

ಆಲಸಯಮವಿಪಾಕಞ್ಾ ಯಃ ಸ ಸಾಯತ್ವಾಲಕ್ಷಣಃ॥1,154.16॥ 
ಆರ್ೀದ್ಭವಾಚಾ ರಕುಸಯ ಸಂರ್ ೀಧ್ಾದಾವತಪತುತಾ| 

ಉಷಾಣಕ್ಾರನ್ುಸಯ ಸಹಸಾ ಶ್ೀತಾರ್ಭೀ ಭಜತಸೃಷಾ॥1,154.17॥ 
ಉಷಾಣದ್ ಧ್ವಾಂ ಗತಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠಂ ಕತರ್ಾಾದ್ವೈ ಪತುಜ್ೈವಸಾ| 

ರ್ಾ ಚ ಪಾನಾರ್ತಪಾನ್ ೀತಾಿ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗ್ರೀ ಸ್ನೀಹಪಾಕಜಾ॥1,154.18॥ 
ಸ್ತನಗಧಕಟ್ವಮಿಲವಣಭ್ ೀಜನ್ೀನ್ ಕಫೀದ್ಭವಾ| 

ತೃಷಾಣರಸಕ್ಷಯೀಕ್್ುೀನ್ ಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಕ್ಷರ್ಾರ್ತಮಕ್ಾ॥1,154.19॥ 
ಶ್್ ೀಷ್ರ್ೀಹಜವರಾದ್ಯನ್ಯದಿೀಘಾರ್ ೀಗ್ ೀಪಸಗಾತಃ| 

ರ್ಾ ತೃಷಾಣ ಜಾಯತ್ೀ ರ್ತೀವಾರ ಸ್ ೀಪಸಗಾಾರ್ತಮಕ್ಾ ಸೃತಾ॥1,154.20॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಆಮಿಪತುನಿದಾನಾ ನಾಮ ಚತತಃ ಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥154-[20] 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-155॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮದಾತಯರ್ಾದ್ೀಶಾ ನಿದಾನ್ಂ ಮತನಿಭಾಷತಮ್| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಮಿರ ಕ್ಷಸ ಕ್ಷಾ್ಮಿವಯವಾರ್ಾಸತಕರಂ ಲಘು॥1,155.1॥ 
ವಿಕ್ಾಶ್ ವಿಶದ್ಂ ಮದ್ಯಂ ಮೀದ್ಸ್ ೀಽಸಾಮದಿವಪಯಾಯಃ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ೀದ್ರ್ಾಶಾ ದಿವುಯಕ್ಾುಶ್ಾತ್ ುೀಪಪಿವಿನ್ ೀ ಗತಣಾಃ॥1,155.2॥ 
ಜಿೀವಿತಾನಾುಃ ಪರಜಾಯನ್ುೀ ವಿಷ್ೀಣ್ ೀತೆಷ್ಾವರ್ತಾನಾ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾದಿಭಗತಾಣ್ೈಮಾದ್ಯಂ ಮಾನ್ದಯದಿೀನ್ ೀಜಸ್ ೀ ಗತಣಾನ್॥1,155.3॥ 
ದ್ಶಭಗತಾಣ್ೈಃ ಸಙ್್ ಷೀಮಯಂ ಚ್ೀತ್ ೀ ನ್ಯರ್ತ ಚಾಕರಯಮ್| 

ಆದ್ಯೀ ಮದ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಪ ಪರಮ (ರ್ೀ) ದಾಯತನ್ೀ ಸ್ತತಿಃ॥1,155.4॥ 
ದ್ತವಿಾಕಲಾಹತ್ ೀ ಮ ಢಃ ಸತಖ್ಮಿತಯಭಮತಚಯತ್ೀ| 

ಮಧ್ಯರ್ೀತುಮಯೀಃ ಸನಿಧಂ ಪಾರಪಯ ರಾಜಾಸನ್ ೀ ಮದ್ಃ॥1,155.5॥ 
ನಿರಙ್ಖತೆಶ ಇವ ವಾಯಲ್ ೀ ನ್ ಕಞ ಾ್ನಾನಚರ್ೀತುತಃ| 

ಇಯಂ ಭ ಮಿರವಾಚಾಯನಾಂ ದೌಃ ಶ್ೀಲಸ್ಯೀದ್ಮಾಸಾದ್ಮ್॥1,155.6॥ 
ಏಕ್್ ೀಽಯಂ ಬಹತಮಾಗಾಾರ್ಾಃ ದ್ತಗಾರ್(ಮ) ತ್ೀದ್ಾಶಾಕಃ ಪರಮ್| 

ನಿಶ್ಾೀಷ್ಟಃ ಸನ್ನವಾಕ್ಷ್ೀತ್ೀ ತೃರ್ತೀಯೀಽತರ ಮದ್ೀ ಸ್ತಿತಃ॥1,155.7॥ 
ಮರಣಾದ್ಪ ಪಾಪಾತಾಮ ಗತಃ ಪಾಪತರಾಂ ದ್ಶಾಮ್| 

ಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾಂ ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮಾನಾನ್ಥಾಂ ಹಿತಾಹಿತಮ್॥1,155.8॥ 
ನ್ ವ್ೀದ್ ಶ್ೀಕರ್ೀಹಾತಾಂ ಶ್್ ೀಷ್ (ಕ) ರ್ೀಹಾದಿಸಂಯತತಃ| 

ಸ್ ೀನಾಮದ್ಭರಮಮ ಛಾಾರ್ಾಂ ಸಾಪಸಾಮರಃ ಪತತಯಧ್ಃ॥1,155.9॥ 
ನಾರ್ತ ಮಾದ್ಯನಿು ಬಲ್ಲನ್ಃ ಕೃತಾಹಾರಾ ಮಹಾಶನಾಃ| 

ವಾತಾರ್ತಾತಾುತೆಫಾತ್ವ್ೈಾಭಾವ್ೀದ್ ರೀಗ್ ೀ ಮದಾತಯಯಃ॥1,155.10॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ತ್ೀಷಾಂ ಪರರ್ೀಹ್ ೀ ಹೃದ್ಯವಯಥಾ| 

ವಿಭ್ೀದ್ಂ ಪರಸಭಂ ತೃಷಾಣ ಸೌರ್ಯೀ ಗಾಿನಿಜವಾರ್ ೀಽರತಚಿಃ॥1,155.11॥ 
ಪುರ್ ೀವಿಬನ್ಧಸ್ತುಮಿರಂ ಕ್ಾಸಃ ಶಾವಸಃ ಪರಜಾಗರಃ| 

ಸ್ವೀದ್ ೀಽರ್ತಮಾತರಂ ವಿಷ್ಟಮಭಃ ಶವಯಥತಶ್ಾತುವಿಭರಮಃ॥1,155.12॥ 
ಸವಪ್ನೀನ್ೀವಾಭಭವರ್ತ ನ್ ಚ್ ೀಕುಶಾ ಸ ಭಾಷ್ತ್ೀಃ| 

ಪತಾುದಾದಹಜವರಃ ಸ್ವೀದ್ ೀ ರ್ೀಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಚ ವಿಭರಮಃ॥1,155.13॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಶಾದಿಾಹೃಾಲಾಿಸ್ ೀ ನಿದಾರ ಚ್ ೀದ್ರಗೌರವಮ್| 

ಸವಾಜ್ೀ ಸವಾಲ್ಲಙ್ಖುತವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮದ್ಯಂ ಪಬ್ೀತತು ಯಃ॥1,155.14॥ 
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ಸಹಸಾ ರತಚಿರಂ ಚಾನ್ಯತರಧ್ವಂಸಕಶ್್ ೀಷಣೌ| 

ಭವ್ೀತಾಂ? ಮಾರತತಾತೆಷಾಟದ್ಭವ್ೀತು ಸಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,155.15॥ 
ಧ್ವಂಸಕಶ್ಿೀಷ್ಮನಿಷಠವಾಃ ಕಣಠಶ್್ ೀಷ್ ೀಽರ್ತನಿದ್ರತಾ| 

ಶಬಾದಸಹತವಂ ತಚಿಾತುವಿಕ್ಷ್ೀಪೀಽಙ ು್ೀ ಹಿ ವಾತರತಕ್॥1,155.16॥ 
ಹೃತೆಣಠರ್ ೀಗಃ ಸರ್ೀಹಃ ಶಾವಸತೃಷಾಣವಮಿಜವರಾಃ| 

ನಿವತ್ೀಾದ್ಯಸತು ಮದ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಜಿತಾತಾಮ ಬತದಿಧಪೂವಾಕೃತ್॥1,155.17॥ 
ವಿಕ್ಾರ್ೈಃ ಕಿಶಯತ್ೀ ಜಾತತ ನ್ ಸ ಶರಿೀರಮಾನ್ಸಃ| 

ರಜ್ ೀರ್ೀಹಹಿತಾಹಾರಪಾಸಯ ಸತಯಸರಯೀ ಗದಾಃ॥1,155.18॥ 
ವಸಾಸೃಕ್್ೆಲೀದ್ನಾವಾಹಿಸ್ ರೀತ್ ೀರ್ ೀಧ್ಃ ಸತದ್ಭವಾಃ| 

ಮದ್ಮ ಛಾಾಪಸಂನಾಯಸಾ ಯಥ್ ೀತುರಬಲ್ ೀದ್ಭವಾಃ॥1,155.19॥ 
ಮದ್ ೀಽತರ ದ್ ೀಷ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಸತು ರಕುಮದ್ಯವಿಷ್ೈರಪ| 

ಶಕ್ಾಯನ್ನಾಯದ್ುತಾಭಾಸಶಾಲಶಾಲ್ಲತವ್ೀಷಟತಃ॥1,155.20॥ 
ರ ಕ್ಷಶಾಯಮಾರತಣತನ್ತಮಾದ್ಯೀ ವಾತ್ ೀದ್ಭವ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪತ್ುೀನ್ ಕ್್ ರೀಧ್ನ್ ೀ ರಕುಪೀತಾಭಃ ಕಲಹಪರಯಃ॥1,155.21॥ 
ಸವಪ್ನೀಽಸಮ್ದ್ಧವಾಕ್ಾಯದಿಃ ಕಫಾದಾಧಯನ್ಪರ್ ೀ ಹಿ ಸಃ| 

ಸವೀಾತಿಸನಿನಪಾತ್ೀನ್ ರಕುಸುಮಾಭಙ್ಖುದ್ ಷ್ಣಮ್॥1,155.22॥ 
ಪತುಲ್ಲಙ್ಖುತವಮಾದ್ಯೀನ್ ವಿಕೃತ್ೀಹಾ ಸವರಾಜ್ಞತಾ| 

ವಿಸತೆರ್ಾೀರ್ತನಿದಾರ ಚ ಸವ್ೀಾಭ್ ಯೀಽಭಯಧಿಕಂ ಶರಮಃ॥1,155.23॥ 
ಲಕ್ಷಯೀಲಿಕ್ಷಣ್ ೀತೆಷಾಾದಾವತಾದಿೀಞ್್ ಾೀಣಿತಾದಿಷ್ತ| 

ಅರತಣಂ ನಿೀಲಕೃಷ್ಣಂ ವಾ ಸಮರವಿಶಯನಿವಶ್ೀತುಮಃ॥1,155.24॥ 
ಶ್ೀಘರಂ ಚ ಪರರ್ತಬತಧ್್ಯೀತ ಹೃರ್ತಾೀಡಾ ವ್ೀಪಥತಭರಾಮಃ| 

ಕ್ಾಸಃ ಶಾಯವಾರತಣಾ ಚಾಾರ್ಾ ಮ ಛಾಾರ್ಾಂ ಮಾರತತಾತಮಕಃ॥1,155.25॥ 
ಪತ್ುೀನ್ ರಕುಂ ಪೀತಂ ವಾ ನ್ಭಃ ಪಶಯನಿವಶ್ೀತುಮಃ| 

ವಿಬತಧ್್ಯೀತ ಚ ಸಸ್ವೀದ್ ೀ ದಾಹತೃಷ್ ಣೀಪಪೀಡಿತಃ॥1,155.26॥ 
ಭನ್ನವರ್ತಾೀತನಿೀಲಾಭ್ ೀ ರಕುನಿೀಲಾಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಃ| 

ಕಫ್ೀನ್ ಮೀಘಸಙ್ಕೆಶಂ ಪಶಯತಾಯಕ್ಾಶಮಾವಿಶ್ೀತ್॥1,155.27॥ 
ತಮಶ್ಾರಾಚಾ ಬತಧ್್ಯೀ ಹೃದ್ತರಃ ಸತಪರಸ್ೀಕವಾನ್| 

ಗತರತಭಸ್ತುಮಿತ್ೈ (ರ್ೈ) ರಙ ು್ೀ ರಾಜಧ್ಮಾಾವಬನಾಧನ್(ವತ್)॥1,155.28॥ 
ಸವಾಾಕೃರ್ತಸ್ತರಭದ್ೀಾಷ್ೈರಪಸಾಮರ ಇವಾಪರಃ| 

ಪಾತಯತಾಯಶತ ನಿಶ್ಾೀಷ್ಟಂ ವಿನಾ ಬೀಭತ್ಚ್ೀಷಟತ್ೈಃ॥1,155.29॥ 
ದ್ ೀಷ್ೈಸತು ಮದ್ಮ ಛಾಾರ್ಾಂ ಕೃತವ್ೀಗ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ಸವಯಮೀವೀಪಶಾಮಯನಿು ಸಂನಾಯಸ್ೀನೌಷ್ಧ್್ೈನಿಾವಾ॥1,155.30॥ 
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ವಾಗ್ದೀಹಮನ್ಸಾಂ ಚ್ೀಷಾಟಮಾಕ್ಷಿಪಾಯರ್ತಬಲಾಬಲಾಃ| 

ಸಸನಾಯಸಂ ನಿಪರ್ತತಾಃ ಪಾರಣಾಘಾತನ್ಸಂಶರರ್ಾಃ॥1,155.31॥ 
ಭವನಿು ತ್ೀನ್ ಪುರತಷಾಃ ಕ್ಾಷ್ಠಭ ತಾ ಮೃತ್ ೀಪಮಾಃ| 

ಮಿರಯೀತ ಶ್ೀಘರಂ ಶ್ೀಘರಂ ಚ್ೀಚಿಾಕತಾ್ ನ್ ಪರಯತಜಯತ್ೀ॥1,155.32॥ 
ಅಗಾಧ್್ೀ ಗಾರಹಬಹತಲ್ೀ ಸಲ್ಲಲೌಘ ಇವಾಣಾವ್ೀ| 

ಸಂನಾಯಸ್ೀ ವಿನಿಮಜಜನ್ುಂ ನ್ರಮಾಶತ ನಿವತಾಯೀತ್॥1,155.33॥ 
ಮದ್ಮಾನ್ರ್ ೀಷ್ತ್ ೀಷ್ ಪರವೃರ್ತುಭರಿತಸುತಃ| 

ಯತಕ್ಾುಯತಕುಂ ಚ ಸಮಂ ಯತಕುಂ ಯತಙ್ೆ ತೀ ನ್ ಮದ್ಯೀನ್॥1,155.34॥ 
ಬಲಕ್ಾಸದ್ೀಶಪಾತರಂ ಪರಕೃರ್ತಸಹತಾಮಥವಾ ವರ್ಾಂಸ್ತ?| 

ಪರವಿಭಜಾಜಯತುನ್ತರ ಪಂ ಪಬರ್ತ ತತಃ ಪಬತಯಮೃತ॥1,155.35॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮದಾತಯರ್ಾದಿನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥155-[35]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-156॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅಥಾಶಾಸಾಂ ನಿದಾನ್ಂ ಚ ವಾಯಖಾಯಸಯಮಿ ಚ ಸತಶತರತ !| 

ಸವಾದಾ ಪಾರಣಿನಾಂ ಮಾಂಸ್ೀ ಕೀಲಕ್ಾಃ ಪರಭವನಿು ಯೀ॥1,156.1॥ 
ಅಶಾಾಂಸ್ತ ತಸಾಮದ್ತಚಯನ್ುೀ ಗತದ್ಮಾಗಾನಿರ್ ೀಧ್ನಾತ್| 

ದ್ ೀಷ್ಸುಾಙ್ಕಮಂಸಮೀದಾಂಸ್ತ ಸನ್ ದಷ್ಯ ವಿವಿಧ್ಾಕೃರ್ತೀನ್॥1,156.2॥ 
ಮಾಂಸಾಙ್ಖತೆರಾನ್ಪಾನಾದೌ ಕತವಾನ್ಯಶಾಾಂಸ್ತ ತಾಞ್ಜಗತಃ| 

ಸಹಜನಾಮನ್ುರ್ ೀತ್ಿೀನ್ ಭ್ೀದ್ ೀ ದ್ವೀಧ್ಾ ಸಮಾಸತಃ॥1,156.3॥ 
ಶತಷಾೆಗಾರವಾವಿಭ್ೀದಾಶಾ ಗತದ್ಸಾಿನಾನ್ತಸಂಶರರ್ಾಃ| 

ಅಧ್ಾಪಞ್ಜಾಙ್ಖತುಲ್ಲಸುಸ್ತಮಂಸ್ತುಸ್ ರೀಽಘಯಧ್ಾಾಙ್ಖತುಲ್ಲಸ್ತಿತಾಃ॥1,156.4॥ 
ಬಾಲಯಪರವಾಹಿಣಿೀ ತಾಸಾಮನ್ರಮಧ್್ಯೀ ವಿಸಜಿಾನಿೀ| 

ಬಾಹಾಯಸಂವರಣ್ೀ ತಸಾಯ ಗತದಾದೌ ಬಹಿರಙ್ಖತುಲ್ೀ॥1,156.5॥ 
ಸಾಧ್ಾಾಙ್ಖತುಲಪರಮಾಣ್ೀನ್ ರ್ ೀಮಾಣಯತರ ತತಃ ಪರಮ್| 

ತತರ ಹ್ೀತತಃ ಸಹ್ ೀತಾಿನಾಂ ಬಾಲ್ಯೀ ಬೀಜ್ ೀಪತಪುತಾ॥1,156.6॥ 
ಅಶಾಸಾಂ ಬೀಜಸೃಷಟಸತು ಮಾತಾಪತರಪಚಾರತಃ| 

ದ್ೀವತಾನಾಂ ಪರಕ್್ ೀಪ್ೀ ಹಿ ಸಾನಿನಪಾತಸಯ ಚಾನ್ಯತಃ॥1,156.7॥ 
ಅಸಾಧ್ಾಯ ಏವಮಾಖಾಯತಾಃ ಸವ್ೀಾ ರ್ ೀಗಾಃ ಕತಲ್ ೀದ್ಭವಾಃ| 

ಸಹಜಾನಿ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ರ ಕ್ಷದ್ತದ್ಾಶಾನಾನಿ ತತ॥1,156.8॥ 
ಅನ್ುಮತಾಖಾನಿ ಪಾಣ ಾನಿ ದಾರತಣ್ ೀಪದ್ರವಾಣಿ ಚ| 

ಯೀಜಾಯನಿ ಚ ಪೃಥ್ ೀಗ್ ದೀಷ್ಸಂಸಗಾನಿಚರ್ಾತ್ಾತಃ॥1,156.9॥ 
ಶತಷಾೆಣಿ ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಭಾಯಮಾದಾರಾಣಿ ತವಸಯ ಪತುತಃ| 

ದ್ ೀಷ್ಪರಕ್್ ೀಪಹ್ೀತತಸತು ಪಾರಗತಕ್್ುೀವಸರಸಾದಿನಿ॥1,156.10॥ 
ಅಗೌನ ಮಲ್ೀಽರ್ತನಿಚಿತ್ೀ ಪುನ್ಶಾಾಯಂ (ರ್ತ) ವಯವಾಯತಃ| 

ಪಾನ್ಸಙ್್ ಷೀಭವಿಷ್ಮಕಠಿನ್ಕ್ಷತದ್ರಕ್ಾಶನಾತ್॥1,156.11॥ 
ಬಸ್ತುನ್ೀತರಗಲೌಷ್ ಠೀತತಿಲಭ್ೀದಾದಿಘಟ್ಟನಾತ್| 

ಭೃಶಶ್ೀತಾಮತ್ಸಂಸಾಶಾಪರತತಾರ್ತಪರವಾಹಣಾತ್॥1,156.12॥ 
ಗತಮ ತರಶಕೃದ್ವೀಗಧ್ಾರಣಾತುದ್ತದಿೀರಣಾತ್| 

ಜತಗತಪಾ್ರ್ತೀಸಾರಮೀವ ಗರಹಣಿೀ ಸ್ ೀಽಪುಯಪದ್ರವಃ॥1,156.13॥ 
ಕಷ್ಾಣಾದಿವಷ್ಮಾದ್ೀಶಾಚ್ೀಷಾಟಭ್ ಯೀ ಯೀಷತಾಂ ಪುನ್ಃ| 

ಆಮಗಭಾಪರಪತನಾದ್ುಭಾವೃದಿಧಪರಪೀಡನಾತ್॥1,156.14॥ 
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ಈದ್ೃಶ್ೈಶಾಾಪರ್ೈವಾಾಯತರಪಾನ್ಃ ಕತಪತ್ ೀ ಮಲ್ೀ| 

ಪಾಯೀವಾಲ್ಲೀಷ್ತ ಸದ್ರವೃರ್ತುಭಾಸವನಿನಃ ಪೂಣಾಮ ರ್ತಾಷ್ತ॥1,156.15॥ 
ಜಾಯನ್ುೀರ್ಽಶಾಂಸ್ತತತ ತತ ಾವಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವಹಿನಮನ್ದತಾ| 

ವಿಷ್ಟಮಭಃ ಸಾಸ್ತಿಸದ್ನ್ಂ ಪಣಿಾ (ಷ್ಟ) ಕ್್ ೀದ್ವೀಷ್ಟನ್ಂ ಭರಮಃ॥1,156.16॥ 
ಸಾನ್ ದರೀತ್ ಿೀನ್ೀತರಯೀಃ ಶ್್ ೀಥಃ ಶಕೃದ್ಭವ್ೀದ್ ೀಽಥ ವಾ ಗರಹಃ| 

ಮಾರತತಃ ಪುರತ್ ೀ ಮ ಢಃ ಪಾರಯೀ ನಾಭ್ೀರಧ್ಶಾರನ್॥1,156.17॥ 
ಸರಕುಃ ಪರಿಕೃನ್ುಂಶಾ ಕೃಚಾಾರದಾಕತಞ್ಾರ್ತ ಶವಸನ್| 

ಅನ್ರಕ ಜನ್ಮಾಟ್ ೀಪಃ ಕ್ಷಾರಿತ್ ೀದಾುರಭ ರಿತಾ॥1,156.18॥ 
ಪರಭ ತಮ ತರಮಲಾಾ ವಿಡಶರದಾಧ ಧ್ ಮರಕ್್ ೀಷ್ಠಕಃ| 

ಶ್ರಃ ಪೃಷ್ ಠೀರಸಾಂ ಶ್ಲಮಾಲಸಯಂ ಭನ್ನವಚಾಸಮ್॥1,156.19॥ 
ಇನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಷ್ತ ಲೌಲಯಂ ಚ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ದ್ತಃಖ್ ೀಪಚಾರತಃ| 

ಆಶಙ್ಕೆ ಗರಹಣಿೀ ಶ್್ ೀಥಃ ಪಾಣತಾಗತಲ್ ೋದ್ರ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,156.20॥ 
ಏತಾನ್ಯೀವ ವಿವಧ್ಾನ್ುೀ ಜಾತ್ೀಷ್ವಹತನಾಮಸತ| 

ನಿವತಾಮಾನ್ ೀ ಮಾನ್ ೀ ಹಿ ತ್ೈರಧ್್ ೀಮಾಗಾರ್ ೀಧ್ತಃ॥1,156.21॥ 
ಕ್ಷ್ ೀಭಯೀದ್ನಿಲಾನ್ನಾಯನ್್ವ್ೀಾನಿದರಯಶರಿೀಗಾನ್| 

ತಥಾ ಮ ತರಶಕೃರ್ತಾತುಕಫಾನಾವಯತಶಾ ಶ್್ ೀಷ್ಯನ್॥1,156.22॥ 
ಮತಷಾಣತಯಗಿನಂ ತತಃ ಸವ್ೀಾ ಭವನಿು ಪಾರಯಶ್್ ೀರ್ಽಶಸಃ| 

ಕೃಶ್್ ೀ ಭೃಶಂ ಹತ್ ೀತಾ್ಹ್ ೀ ದಿೀನ್ಃ ಕ್ಷಾರ್ೀಽಥ ನಿಷ್ರಭಃ॥1,156.23॥ 
ಅಸಾರಿೀ ವಿಗತಚಾಾಯೀ ಜನ್ತುದ್ಗಧ ಇವದ್ತರಮ| 

ಕೃಚ್ಾರೈರತಗರದ್ರವ್ೈಗರಾಸ್ ುೀ ಯಕ್ಷ್ ೋಕ್್ೈಮಾಮಾಪೀಡನ್ೈಃ॥1,156.24॥ 
ತಥಾ ಕ್ಾಶಪಪಾಸಾಸಯವ್ೈರಸಯಶಾವಸಪೀನ್ಸ್ೈಃ| 

ಕಿಮಾಙ್ಖುಭಙ್ಖುವಮಥತಕ್ಷವಥತಶವಯಥತಜವರ್ೈಃ॥1,156.25॥ 
ಕ್್ಿೈಬಯಬಾಧಿಯಾಸ್ೈಮಿತಯಶಕಾರಾಪರಿಪೀಡಿತಃ| 

ಕ್ಷಾರ್ೀ ಭನ್ನಸವರ್ ೀ ಧ್ಾಯಯನ್ತಮಹತಃ ಷಠೀವನ್ನರ್ ೀಚಕೀ॥1,156.26॥ 
ಸವಾಪವಾಾಸ್ತಿಹೃನಾನಭೀಪಾಯತವಙ್ಖಷಣಶ್ಲವಾನ್| 

ಗತದ್ೀನ್ಸರವತಾ ಪತುಂ ಬಲಾಕ್್ ೀದ್ರಸನಿನಭಮ್॥1,156.27॥ 
ವಿಶತಷ್ೆಂ ಚ್ೈವ ಮತಕ್ಾುಗರಂ ಪಕ್ಾವಮಂ ಚಾನ್ುರಾನ್ುರಮ್| 

ಪಾಣತಾಪತುಂ ಹರಿದಾರಕುಂ ಪಚಿಾಲಂ ಚ್ ೀಪವ್ೀಶಯತ್ೀ॥1,156.28॥ 
ಗತದಾಙ್ಖತೆರಾ ಬಹವನಿಲಾಃ ಶತಷಾೆಶ್ಾಮಚಿಮಾನಿವತಾಃ| 

ಪೀನಾಙ್ಕುರಾರತಣಾಃ ಸುಬಾಧ ವಿಷ್ಮಾಃ ಪರತಷಾಕರಾಃ॥1,156.29॥ 
ಮಿಥ್ ೀ ವಿಸದ್ೃಶ ವಕ್ಾರಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಾ ವಿಸತಫಟ(ರಿ) ತಾನ್ನಾಃ| 

ಶ್ಮಿ್ೀಖ್ಜೃಾರಕಕಾನ್ ಧಕ್ಾಪಾಾಸಫಲಸನಿನಭಾಃ॥1,156.30॥ 
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ಕ್್ೀಚಿತೆದ್ಮ್ಪುಷಾಾಭಾಃ ಕ್್ೀಚಿರ್ತ್ದಾಧಥಾಕ್್ ೀಪಮಾಃ| 

ಶ್ರಃ ಪಾಶಾವಾಂಸಜಙ್್ ್ೀರತವಙ್ಖಷಣಾದ್ಯಧಿಕವಯಥಾಃ॥1,156.31॥ 
ಕ್ಷವಥ ದಾುರವಿಷ್ಟಮಭಹೃದ್ುಹಾರ್ ೀಚಕಪರದಾಃ| 

ಕ್ಾಸಶಾವಸಾಗಿನವ್ೈಷ್ಮಯಕಣಾನಾದ್ಭರಮಾವಹಾಃ॥1,156.32॥ 
ತ್ೈರಾತ್ ೀಾ ಗರರ್ಥತಂ ಸ್ ುೀಕಂ ಸಶಬದಂ ಸಪರವಾಹಿಕಮ್| 

ರತಕ್್ಫೀನ್ಪಚಾಾನ್ತಗತಂ ವಿಬದ್ಧಮತಪವ್ೀಶಯತ್ೀ॥1,156.33॥ 
ಕೃಷ್ಣತವಗ್ದ್ಧವಿಣ ಮತರನ್ೀತರವಕರಶಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಗತಲಮಪಿೀಹ್ ೀದ್ರಾಷಠೀಲಾಸಮಭವಸುಸಯ ಚ್ೈವ ಹಿ॥1,156.34॥ 
ಪತ್ ುೀತುರಾ ನಿೀಲಮತಖಾ ರಕುಪೀತಾಸ್ತತಪರಭಾಃ| 

ತನ್ವಗರಸಾರವಿಣ್ ೀ ವಿಶಾರಸುನ್ವೀ ಮೃದ್ವಃ ಶಿಥಾಃ॥1,156.35॥ 
ಶತಕಜಿಹಾವ ಯಕೃತ್ಣಾಜಲೌಕ್ಾವಕರಸನಿನಭಾಃ| 

ದಾಹಶ್್ ೀ (ಷ್) ಕಜವರಸ್ವೀದ್ತೃಣ ಮಛಾಾರತಚಿರ್ೀಹದಾಃ॥1,156.36॥ 
ಸ್ ೀಷಾಮಣ್ ೀ ದ್ರವನಿೀಲ್ ೀಷ್ಣಪೀತರಕ್ಾುಮವಚಾಸಃ| 

ಯವಮಧ್ಾಯ ಹರಿರ್ತಾೀತಹಾರಿದ್ರತವಙ್ಖನಖಾದ್ಯಃ॥1,156.37॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ ೋಲ್ಣಾ ಮಹಾಮ ಲಾ ಘನಾ ಮನ್ದರತಜಃ ಸ್ತತಾಃ| 

ಉತ್ನ್ ನೀಪಚಿತಸ್ತನಗಧಸುಬಧವೃತುಗತರತಸ್ತಿರಾಃ॥1,156.38॥ 
ಪಚಿಾಲಾಃ ಸ್ತುಮಿತಾಃ ಶಿಕ್ಷ್ಣಾಃ ಕಣಾಾಾಢಾಯಃ ಸಾಶಾನ್ಪರರ್ಾಃ| 

ಕರಿೀರಪನ್ಸಾಸಾಿಯಭಾಸುಥಾ ಗ್ ೀಸುನ್ಸನಿನಭಾಃ॥1,156.39॥ 
ವಙ್ಖಷಣಾನಾಹಿನ್ಃ ಪುಯತಬಸ್ತುನಾಭವಿಕತಾನಾಃ| 

ಸಕ್ಾಶಶಾವಸಹೃಲಾಿಸಪರಸ್ೀಕ್ಾರತಚಿಪೀನ್ಸಾಃ॥1,156.40॥ 
ಮಹಕೃಚಾರಶ್ರ್ ೀಜಾಡಯಶ್ಶ್ರಕ್ಷಾರಕ್ಾರಿಣಃ| 

ಕ್್ಿೈಬಾಯಗಿನಮಾದ್ಾವಚಾದ್ಯಾರ್ತೀಸಾರಾದಿವಿಕ್ಾರದಾಃ॥1,156.41॥ 
ವಸಾಭಸಕಫಪಾರಜಯಪುರಿೀಷಾಸೃಕರವಾಹಿಕ್ಾಃ| 

ನ್ ಸರವನಿು ನ್ ಭದ್ಯನ್ುೀ ಪಾಣತಾಸ್ತನಗಧತವಗಾದ್ಯಃ॥1,156.42॥ 
ಸಂಸೃಷ್ಟಲ್ಲಙ್ಖುತ್ಂಸಗಾನಿಚರ್ಾತ್ವಾಲಕ್ಷಣಾಃ| 

ರಕ್್ ುೀಲ್ಣಾ ಗತದ್ೀ ಕೀಲಾಃ ಪೀತಾಕೃರ್ತಸಮನಿವತಾಃ॥1,156.43॥ 
ವಟ್ಪರಸ್ೀಹಸದ್ೃಶಾಃ ಗತಞ್ಜಜವಿದ್ತರಮಸನಿನಭಾಃ| 

ತ್ೀಽತಯಥಾಂ ದ್ತಷ್ಟಮತಷ್ಣಂ ಚ ಗಾಢವಿಷ್ಟಮಭಪೀಡಿತಾಃ॥1,156.44॥ 
ಸರವನಿು ಸಹಸಾ ರಕುಂ ತಸಯ ಚಾರ್ತಪರವೃರ್ತುತಃ| 

ಕ್್ೀಕ್ಾಭಃ ಪೀಡಯತ್ೀ ದ್ತಃಖ್ೈಃ ಶ್್ ೀಣಿತಕ್ಷಯಸಮಭವ್ೈಃ॥1,156.45॥ 
ಹಿೀನ್ವಣಾಬಲ್ ೀತಾ್ಹ್ ೀ ಹತೌಜಾಃ ಕಲತಷ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಮತದ್ುಕ್್ ೀದ್ರವಜಮಿ್ೀರಕರಿೀರಚಣಕ್ಾದಿಭಃ॥1,156.46॥ 
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ರ ಕ್ಷ್ೈಃ ಸಙ್ಕುರಹಿಭವಾಾಯತವಿಾಟಾಿನ್ೀ ಕತಪತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ಅಧ್್ ೀವಹಾನಿ ಸ್ ರೀತಾಂಸ್ತ ಸಂರತಧ್ಾಯಧ್ಃ ಪರಶ್್ ೀಷ್ಯನ್॥1,156.47॥ 
ಪುರಿೀಷ್ಂ ವಾತವಿಷ್ ಣತರಸಙ್ಖುಂ ಕತವಿೀಾತ ದಾರತಣಮ್?| 

ತ್ೀನ್ ರ್ತೀವಾರ ರತಜಾ ಕ್್ ೀಷ್ಠಪೃಷ್ಠಹೃತಾಾಶವಾಗಾ ಭವ್ೀತ್॥1,156.48॥ 
ಆಧ್ಾಮನ್ಮತದ್ರ್ೀ ವಿಷಾಠ ಹೃಲಾಿಸಪರಿಕತಾನ್ೀ| 

ಬಸೌು ಚ ಸತತರಾಂ ಶ್ಲ್ ೀ ಗಣಾಶವಯಥತಸಮಭವಃ॥1,156.49॥ 
ಪವನ್ಸ್ ಯೀಧ್ವಾಗಾಮಿತಾವತುತಶಾದ್ಯಾರತಚಿಜವರಾಃ| 

ಹೃದ್ ರೀಗಗರಹಣಿೀದ್ ೀಷ್ಮ ತರಸಙ್ಖುಪರವಾಹಿಕ್ಾಃ॥1,156.50॥ 
ಬಾಧಿರ್ಾಾರ್ತಶ್ರಃ ಶಾವಸಶ್ರ್ ೀರತಕ್ಾೆಶಪೀನ್ಸಾಃ?| 

ಮನ್ ೀವಿಕ್ಾರಸೃಟಾಶಾಸಪತುಗತಲ್ ೋದ್ರಾದ್ಯಃ॥1,156.51॥ 
ಏತ್ೀ ಚ ವಾತಜಾ ರ್ ೀಗಾ ಜಾಯನ್ುೀ ಭೃಶದಾರತಣಾಃ| 

ದ್ತನಾಾಮಾಮೃತ ಯದಾವತಾಪರರ್ೀಽಯಮತಪದ್ರವಃ॥1,156.52॥ 
ವಾತಾಭಭ ತಕ್್ ೀಷಾಠನಾಂ ತ್ೈವಿಾನಾಪ ವಿಜಾಯತ್ೀ| 

ಸಹಜಾನಿ ತತ ದ್ ೀಷಾಣಿ ರ್ಾನಿ ಚಾಭಯನ್ುರ್ೀ ವಲೌ॥1,156.53॥ 
ಸ್ತಿತಾನಿ ತಾನ್ಯಸಾಧ್ಾಯನಿ ರ್ಾಪಯನ್ುೀಽಗಿನಬಲಾದಿಭಃ| 

ದ್ವನ್ದಾಜಾನಿ ದಿವರ್ತೀರ್ಾರ್ಾಂ ವಲಾ ರ್ಾನಾಯಶ್ರತಾನಿ ಚ॥1,156.54॥ 
ಕೃಚಾರಸಾಧ್ಾಯನಿ ತಾನಾಯಹತಃ ಪರಿಸಂವತ್ರಾಣಿ ಚ| 

ಬಾಹಾಯರ್ಾಂ ತತ ವಲೌ ಜಾತಾನ್ಯೀಕದ್ ೀಷ್ ೀಲ್ಣಾನಿ ಚ॥1,156.55॥ 
ಅಶಾಾಂಸ್ತ ಸತಖ್ಸಾಧ್ಾಯನಿ ನ್ ಚಿರ್ ೀತಾರ್ತುಕ್ಾನಿ ಚ| 

ಮೀಢಾರದಿಷ್ವಪ ವಕ್ಷಯನ್ುೀ ಯಥಾಸವಂ ನಾಭಜಾನಿ ತತ॥1,156.56॥ 
ಗಣ ಾಪದ್ಸಯ ರ ಪಾಣಿ ಪಚಿಾಲಾನಿ ಮೃದ್ ನಿ ಚ| 

ವಾಯನ್ ೀ ಗೃಹಿೀತಾವ ಶ್ಿೀಷಾಮಣಂ ಕರ್ ೀತಯಶಾಸುಾಚ್ ೀ ಬಹಿಃ॥1,156.57॥ 
ಕೀಲ್ ೀಪಮಂ ಸ್ತಿರಖ್ರಂ ಚಮಾಕೀಲಂ ಚ ತದಿವದ್ತಃ| 

ವಾತ್ೀನ್ ತ್ ೀದ್ಃ ಪಾರತಷ್ಯಂ ಪತಾುದ್ಸ್ತತವಕರತಾ॥1,156.58॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಃ ಸ್ತನಗಧತಾ ತಸಯ ಗರರ್ಥತತವಂ ಸವಣಾತಾ| 

ಅಶಾಸಾಂ ಪರಶಮೀ ಯತನಮಾಶತ ಕತವಿೀಾತ ಬತದಿಧಮಾನ್| 

ತಾನಾಯಶತ ಹಿ ಗದ್ನಾಧ (ಕ್ಾರ್) ಯಯ ಕತಯತಾಬಾದ್ಧಗತದ್ ೀದ್ರಮ್॥1,156.59॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರಶ್್ ೀನಿದಾನಾ ನಾಮ ಷ್ಟ್ಾಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥156-[59]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-157॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅರ್ತೀಸಾರಗರಹಣ್ ಯೀಶಾ ನಿದಾನ್ಂ ವಚಿಮ ಸತಶತರತ| 

ದ್ ೀಷ್ೈವಯಾಸ್ೈಃ ಸಮಸ್ೈಶಾ ಭರ್ಾಚ್ ಾೀಕ್ಾಚಾ ಷ್ಡಿವಧ್ಃ॥1,157.1॥ 
ಅರ್ತೀಸಾರಃ ಸ ಸತತರಾಂ ಜಾಯತ್ೀಽತಯಮತ್ಪಾನ್ತಃ| 

ವಿಶತಷಾೆನ್ನವಸಾಸ್ನೀಹರ್ತಲಪಷ್ಟವಿರ ಢಕ್್ೈಃ॥1,157.2॥ 
ಮದ್ಯರ ಕ್ಷಾರ್ತಮಾತಾರದಿರಸಾರ್ತಸ್ನೀಹವಿಭರಮಾತ್| 

ಕೃಮಿಘ ೀಷ್ವಿರ್ ೀಧ್ಾಚಾ ತದಿವಧ್್ೀಃ ಕತಪತಾನಿಲಃ॥1,157.3॥ 
ವಿಸರಂಸಯತಯಧ್್ ೀವಾತಂ ಹತಾವ ತ್ೀನ್ೈವ ಚಾನ್ಲಮ್| 

ವಾಯಪಾರ್ಾಾನ್ನಶಕೃತ್ ೆೀಷ್ಠಪುರಿೀಷ್ದ್ರವತಾದ್ಯಃ॥1,157.4॥ 
ಪರಕಲಾತ್ೀಽರ್ತೀಸಾರಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ತಸಯ ಭಾವಿನ್ಃ| 

ಭ್ೀದ್ ೀ ಹೃದ್ತುದ್ಕ್್ ೀಷ್ಠೀಷ್ತ ಗಾತರಸ್ವೀದ್ ೀ ಮಲಗರಹಃ॥1,157.5॥ 
ಆಧ್ಾಮನ್ಮವಿಪಾಕಶಾ ತತರ ವಾತ್ೀನ್ ವಿಜವರಮ್| 

ಅಲಾಾಲಾಂ ಶಬದಶ್ನಾಯಢಯಂ ವಿರತ (ಬ) ದ್ಧಮತಪವ್ೀಶಯತ್ೀ॥1,157.6॥ 
ರ ಕ್ಷಂ ಸಫ್ೀನ್ಮಚಾಂ ಚ ಗೃಹಿೀತಂ ವ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ತಥಾದ್ಗಧಗದಾಭಾಸಂ ಪಚಿಾಲಂ ಪರಿಕತಾಯನ್॥1,157.7॥ 
ಸಶತಷ್ೆಭರಷ್ಟಪಾಯತಶಾ ಹೃಷ್ಟರ್ ೀಮಾ ವಿನಿಶವಸನ್| 

ಪತ್ುೀನ್ ಪೀತಮಶ್ತಂ ಹಾರಿದ್ರಂ ಶಾದ್ವಲಪರಭಮ್॥1,157.8॥ 
ಸರಕುಮರ್ತದ್ತಗಾನ್ಧಂ ತೃಣ ಮಛಾಾಸ್ವೀದ್ದಾಹವಾನ್| 

ಸಶ್ಲಪಾಯತಸನಾುಪಪಾಕವಾಞ ಾ್ಲೀಷ್ಮಣಾ ಘನ್ಮ್॥1,157.9॥ 
ಪಚಿಾಲಂ ತತಾರನ್ತಸಾರಮಲಾಾಲಾಂ ಸಪರವಾಹಿಕಮ್| 

ಸರ್ ೀಮಹಪಾಃ ಸ್ೀಕ್್ಿೀಶ್್ ೀ ಗತರತಬಸ್ತುಗತದ್ ೀದ್ರಃ॥1,157.10॥ 
ಕೃತ್ೀಽಪಯಕೃತಸಙ್ಖುಶಾ ಸವಾಾತಾಮ ಸವಾಲಕ್ಷಣಃ| 

ಭಯೀನ್ ಕ್ಷತಭತ್ೀ ಚಿತ್ುೀ ಶಾಯಿತ್ೀ ದಾರವಯೀತ್ (ಚಾ) ಕೃತ್॥1,157.11॥ 
ವಾಯತಸುತ್ ೀ ನಿವಾಯೀಾತ ಕ್ಷಿಪರಮತಷ್ಣಂ ದ್ರವಂ ಪಿವಮ್| 

ವಾತಪತ್ುೀ ಸಮಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಮಾಹತಸುದ್ವಚಾ ಶ್್ ೀಕತಃ॥1,157.12॥ 
ಅರ್ತೀಸಾರಃ ಸಮಾಸ್ೀನ್ ದ್ವೀಧ್ಾ ಸಾರ್ೀ ನಿರಾಮಕಃ| 

ಸಾಸೃಗಾಜತಂ ರಸದ್ ರೀಗ್ ೀ ಗೌರವಾದ್ಪು್ ಮತಞ್ಾರ್ತ?| 

ಶಕೃದ್ತದಗಾನ್ಧಮಾಟ್ ೀಪವಿಷ್ಟಮಾಭರ್ತಾಪರಸ್ೀಕನ್ಃ॥1,157.13॥ 
ವಿಪರಿೀತ್ ೀ ನಿರಾಮಸತು ಕಫಾತ್ ೆೀಽಪ ನ್ ಮಜಜರ್ತ| 

ಅರ್ತೀಸಾರ್ೀಷ್ತ ಯೀ ನಾರ್ತ ಯತನವಾನ್ುರಹಣಿೀಗದ್ಃ॥1,157.14॥ 
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ತಸಯ ಸಾಯದ್ಗಿನನಿವಾಾಣಕ್ಾಯೈಾರತಯಥಾಸಞ ಾ್ತ್ೈಃ| 

ಸಾಮಂ ಶಕೃನಿನರಾಮಂ ವಾ ಜಿೀಣಾಂ ಯೀನಾರ್ತಸಾಯಾತ್ೀ॥1,157.15॥ 
ಸ್ ೀಽರ್ತಸಾರ್ ೀಽರ್ತಸರಣಾ ದಾಶತಕ್ಾರಿೀಃ ಸವಭಾವತಃ| 

ಸಾಮಂಶ್ೀಣಾಮಜಿೀಣ್ೀಾನ್ ಜಿೀಣ್ೀಾ ಪಕವಂ ತತ ನ್ೈವ ಚ॥1,157.16॥ 
ಚಿರಕೃದ್ುರಹಣಿೀದ್ ೀಷ್ಃ ಸಞ್ಾರ್ಾಂಶ್್ ಾೀಪವ್ೀಶಯೀತ್| 

ಅಕಸಾಮದಾವರಸತವ್ೀಾಧ್ಮಕಸಾಮತ್ನಿಧನಿೀಮತಹತಃ?| 

ಸ ಚತತಧ್ಾಾ ಪೃಥಗ್ ದೀಷ್ೈಃ ಸನಿನಪಾತಾಚಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,157.17॥ 
ಪಾರಗ ರಪಾಙ್ಖುಸಯ ಸದ್ನ್ಂ ಚಿರಾತಾವನ್ ಅಲಾಕಃ| 

ಪರಸ್ೀಕ್್ ೀ ವಕರವ್ೈರಸಯಮರತಚಿಸೃಟ್ಶರರ್ೀಭರಮಃ॥1,157.18॥ 
ಆಬ (ನ್) ದ್ ಧೀದ್ರತಾ ಛದಿಾಃ ಕಣಾಕ್್ೀಽಪಯನ್ತಕ ಜಕಮ್| 

ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ಕ್ಾಶಯಾಂ ವಮಕ ಸುಮಕ್್ ೀ ಜವರಃ॥1,157.19॥ 
ಮ ಛಾಾ ಶ್ರ್ ೀರತವಿಷ್ಟಮಭಃ ಶವಯಥತಃ ಕರಪಾದ್ಯೀಃ| 

ತನಾದರನಿಲಾತಾುಲತಶ್್ ೀಷ್ಸ್ತುಮಿರಂ ಕಣಾಯೀಃ ಸವನ್ಃ॥1,157.20॥ 
ಪಾಶ್್ ವೀಾರತವಙ್ಖಷಣಗಿರೀವಾರತಜಾ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣವಿಷ್ ಚಿಕ್ಾ| 

ರತಗ್ಣೀಷ್ತ ವೃದಿಧಃ ಸವಾಷ್ತ ಕ್ಷತತೃಷಾಣಪರಿಹರ್ತರಾಕ್ಾ॥1,157.21॥ 
ಜಿೀಣ್ೀಾಜಿೀಯಾರ್ತ ಚಾಧ್ಾಮನ್ಂ ಭತಕ್್ುೀ ಸಾವಸಿಯಂ ಸಮಶತನತ್ೀ| 

ವಾತಾದ್ಧೃದ್ ರೀಗಗತಲಾಮಶಾಃಪಿೀಹಪಾಣತಾರಶಙ್ೆ ತಾಃ॥1,157.22॥ 
ಚಿರಾದ್ತದಃಖ್ಂ ದ್ರವಂ ಶತಷ್ೆಂ ತತನಾದರಂ ಶಬದಫ್ೀನ್ವತ್| 

ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಸೃಜ್ೀದ್ವಚಾಂ ಪಾಯತರತಚಾಾಾಸಕ್ಾಸವಾನ್॥1,157.23॥ 
ಪೀತ್ೀನ್ ಪೀತನಿೀಲಾಭಂ ಪೀತಾಭಂ ಸೃಜರ್ತ ದ್ರವಮ್| 

ಪೂತಯರಿ್ೀದಾುರಹೃತೆಣಠದಾಹಾರತಚಿತೃಡದಿಾತಃ॥1,157.24॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಪಚಯತ್ೀ ದ್ತಃಖ್ೀ ಮನ್ಶಾದಿಾರರ್ ೀಚಕಃ| 

ಆಸ್ ಯೀಪದಾಹನಿಷಠೀವಕ್ಾಸಹೃಲಾಿಸಪೀನ್ಸಾಃ॥1,157.25॥ 
ಹೃದ್ಯಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಸಾಯನ್ಮತದ್ರಂ ಸ್ತುಮಿತಂ ಗತರತ| 

ಉದಾುರ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟಮಧ್ತರಃ ಸದ್ನ್ಂ ಸಪರಹಷ್ಾಣಮ್॥1,157.26॥ 
ಸಮಿಭನ್ನಶ್ಿೀಷ್ಮಸಂಶ್ಿಷ್ಟಗತರತಚಾಮಿೈಃ (ವಚಾಃ) ಪರವತಾಚಮ್| 

ಅಕೃಶಸಾಯಪ ದೌಬಾಲಯಂ ಸವಾಜ್ೀ ಸವಾದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,157.27॥ 
ವಿಭಾಗ್ೀಽಙ್ಖುಸಯ ಯೀ ಪರೀಕ್ಾು ಪಪಾಸಾದಾಯಸರಯೀ ಮಲಾಃ| 

ತ್ೀಽಪಯಸಯ ಗರಹಣಿೀದ್ ೀಷಾಃ ಸಮನ್ುೀಷ್ವಸ್ತು ಕ್ಾರಣಮ್॥1,157.28॥ 
ವಾತವಾಯಧ್ಯಶಮರಿೀಕತಷ್ಠಮೀಹ್ ೀದ್ರಭಗನ್ದರಮ್| 

ಅಶಾಾಂಸ್ತ ಗರಹಣಿೀತಯಷೌಟ ಮಹಾರ್ ೀಗಾಃ ಸತದ್ತಸುರಾಃ॥1,157.29॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ತಸಾರನಿದಾನ್ ನಾಮ ಸಪುಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥157[29]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-158॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಅಥಾತ್ ೀ ಮ ತರಘಾತಸಯ ನಿದಾನ್ಂ ಶೃಣತ ಸತಶತರತ| 

ಬಸ್ತುಬಸ್ತುಶ್ರ್ ೀಮೀಢರಕಟೀವೃಷ್ಣಪಾಯತ ಚ॥1,158.1॥ 
ಏಕಸಂವಹನಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಗತದಾಸ್ತಿವಿವರಾಶರರ್ಾಃ| 

ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ ೀಽಪ ಬಸ್ತುಹಿಾ ಮ ತರವಾಹಿಶ್ರಾಮತಖ್ೈಃ॥1,158.2॥ 
ಪಾಶ್ವೀಾಭಯಃ ಪೂಯಾತ್ೀ ಶಿಕ್ಷ್ಣ್ೈ (ಸ ಕ್ಷ್್ೈಃ) ಸಯನ್ದಮಾನ್ೈರನಾರತಮ್| 

ತ್ೈಸ್ೈರ್ೀವ ಪರವಿಶ್ಯೈವನ್ ದೀಷಾನ್ತೆವನಿು ವಿಂಶರ್ತಮ್॥1,158.3॥ 
ಮ ತಾರಘಾತಃ ಪರಮೀಹಶಾ ಕೃಚಾಾರನ್ಮಮಾ ಸಮಾಶರಯೀತ್| 

ಬಸ್ತುವಙ್ಖಷಣಮೀಢಾರರ್ತಾಯತಕ್್ ುೀಲಾಾಲಾಂ ಮತಹತಮತಾಹತಃ॥1,158.4॥ 
ಮ ತಾರಣಾಯವಾತಜ್ೀ ಕೃಚಾರಪೀತ್ುೀ ಪೀತಂ ಸದಾಹರತಕ್| 

ರಕುಂ ವಾ ಕಫಜ್ ೀ ಬಸ್ತುಮೀಢರಗೌರವಶ್್ ೀಥವಾನ್॥1,158.5॥ 
ಸಪಚಾಂ ಸನಿರತದ್ಧಂ ಚ ಸವ್ೈಾಃ ಸವಾಾತಮಕಂ ಮಲ್ೈಃ| 

ಯದಾ ವಾಯತಮತಾಖ್ಂ ಬಸ್ುೀವಾಯಾವತಯಾ ಪಾರಿಶ್್ ೀಷ್ಯನ್॥1,158.6॥ 
ಮ ತರಂ ಸಪತುಂ ಸಕಫಂ ಸಶತಕರಂ ವಾ ತದಾ ಕರಮಾತ್| 

ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀಽಶಮರಿೀ ಘ ೀರಾ ಪತುಂ ಗ್ ೀರಿವ ರ್ ೀಚನಾ॥1,158.7॥ 
ಶ್ಿೀಷಾಮಶರರ್ಾ ಚ ಸವಾಾ ಸಾಯದ್ಥಾಸಾಯಃ ಪೂವಾಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಬಸಾಯಧ್ಾಮನ್ಂ ತದಾಸನ್ನದ್ೀಶ್್ ೀಹಿ ಪರಿತ್ ೀಽರ್ತರತಕ್॥1,158.8॥ 
ಬಸೌು ಚ ಮ ತರಸಙ ು್ತವಂ ಮ ತರಕೃಚಾರಂ ಜವರ್ ೀಽರತಚಿಃ| 

ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲಙ್ಖುಂ ರತಙ್ಕನಭಸ್ತೀವನಿೀಬಸ್ತುಮ ಧ್ಾಸತ॥1,158.9॥ 
ವಿಸ್ತುೀಣಾವಾ ಸಂ ಮ ತರಂ ಸಾಯತುಥಾ ಮಾಗಾನಿರ್ ೀಧ್ನ್ೀ| 

ಬದ್ಧಂ ಬದಾಧಾ ಸತಖ್ಂ ಮೀಹ್ೀದ್ಚಾಂ ಗ್ ೀಮೀದ್ಕ್್ ೀಪಮಮ್॥1,158.10॥ 
ತತ್ಙ್್ ಷೀಭಾದ್ಭವ್ೀತಾ್ಸೃಙ್ಕಮಂಸಮಧ್ವನಿ ರತಗಭವ್ೀತ್| 

ತತರ ಬಾತಾಭಸೃತಾಯತ್ ೀಾದ್ನಾುನಾ್ದ್ರ್ತ ವ್ೀಪತ್ೀ॥1,158.11॥ 
ಗೃಹಾಣರ್ತ ಮೀಹನ್ಂ ನಾಭಂ ಪೀಡಯತಯರ್ತಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಸಾನಿಲಂ ಮತಞ್ಾರ್ತ ಶಕೃನ್ತಮಹತಮೀಾಹರ್ತ ಬನ್ತದಶಃ॥1,158.12॥ 
ಶಾಯಮರ ಕ್ಷಾಶಮರಿೀ ಚಾಸಯ ಸಾಯಚಿಾತಾ ಕಣಟಕ್್ೈರಿವ| 

ಪತ್ುೀನ್ ದ್ಹಯತ್ೀ ಬಸ್ತುಃ ಪಚಯಮಾನ್ ಇವೀಷ್ಣವಾನ್॥1,158.13॥ 
ಭಲಾಿತಕ್ಾಸ್ತಸಿಂಸಾಿನಾ ರಕ್ಾು ಪೀತಾ ಸ್ತತಾಶಮರಾ| 

ಬಸ್ತುನಿಾಸತುದ್ಯತ ಇವ ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಶ್ೀತಲ್ ೀ ಗತರತಃ॥1,158.14॥ 
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ಅಶಮರಿೀ ಮಹರ್ತೀ ಶಿಕ್ಷ್ಣಾ ಮಧ್ತವಣಾಾಥ ವಾ ಸ್ತತಾ| 

ಏತಾ ಭವನಿು ಬಾಲನಾಂ ತ್ೀಷಾಮೀವ ಚ ಭ ಯಸಾಮ್॥1,158.15॥ 
ಆಶಯೀಪಚರ್ಾಲಾತಾವದ್ುಹಣಾಹರಣ್ೀ ಸತಖಿೀ| 

ಸತಕ್ಾರಶಮರಿೀ ತತ ಮಹರ್ತೀ ಜಾಯತ್ೀ ಶತಕರಧ್ಾರಣಾತ್॥1,158.16॥ 
ಸಾಿನ್ಚತಯತಮಭತಕುಂ ವಾ ಅಣಾಯೀರನ್ುರ್ೀಽನಿಲಃ| 

ಶ್್ ೀಷ್ಯತತಯಪಸಙ್ಖುೃಹಯ ಶತಕರಂ ತಚತಾಕರಮಶಮರಿೀ॥1,158.17॥ 
ಬಸ್ತುರತಕೃಚಾರಮ ತರತವಂ ಶತಕ್ಾಿ ಶವಯಥತಕ್ಾರಿಣಿೀ| 

ತಸಾಯಮತತಾನ್ನಮಾತಾರರ್ಾಂ ಶತಷ್ೆಮೀತಯ ವಿಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥1,158.18॥ 
ಪೀಡಿತ್ೀ ಜವರಕ್ಾಸ್ೀಽಸ್ತಮನ್ನಶಮಯೀಾವ ಚ ಶಕಾರಾ| 

ಅಸೌ ವಾ ವಾಯತನಾ ಭನಾನ ಸಾ ತವಸ್ತಮನ್ನಮತಲ್ ೀಮಗ್ೀ॥1,158.19॥ 
ನಿರ್ೀರ್ತ ಸಹ ಮ ತ್ರೀಣ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮೀ ವಿಪಚಯತ್ೀ| 

ಮ ತರಸನಾಧರಣಂ ಕತರ್ಾಾತತ ರೆದ್ ಧೀ ಬಸ್ುೀಮತಾಖ್ೀ ಮರತತ್॥1,158.20॥ 
ಮ ತರಸಙ್ಖುಂ ರತಜಂ ಕಣ ಾಂ ಕದಾಚಿಚಾ ಸತವಾಮತಃ| 

ಪರಚಾಾದ್ಯ ಬಸ್ತುಮತದ್ಧೃತಯ ಗಮಾಾನ್ುಂ ಸ ಿಲವಿಪುಿತಾಮ್॥1,158.21॥ 
ಕರ್ ೀರ್ತ ತತರ ರತಗಾದಹಂ ಸಾನ್ದನ್ ೀದ್ವೀಷ್ಟನಾನಿ ಚ| 

ಬನ್ತದಶಶಾ ಪರವತ್ೀಾತ ಮ ತರಂ ಬಸೌು ತತ ಪೀಡಿತ್ೀ॥1,158.22॥ 
ಧ್ಾರಾವರ್ ೀಧ್ಶಾಾಪ್ಯೀಷ್ ವಾತಬಸ್ತುರಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ದ್ತಸುರ್ ೀ ದ್ತಸುರತರ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪರಬಲ್ ೀಽನಿಲಃ॥1,158.23॥ 
ಶಕೃಪಾಮಗಾಸಯ ಬಸ್ುೀಶಾ ವಾಯತರನ್ುರಮಾಶ್ರತಃ| 

ಅಷಠೀಲಾಭಂ ಘನ್ಂ ಗರನಿಂಿ ಕರ್ ೀತಯಚ (ಬ) ಲಮತನ್ನತಮ್॥1,158.24॥ 
ವಾತಾಷಠೀಲ್ೀರ್ತ ಸಾತಾಮನ್ಂ ವಿಷ್ ಣತಾರನಿಲ (ರ್ತ) ಸಗಾಕೃತ್| 

ವಿಗತಣಃ ಕತಣಾಲ್ಲೀಭ ತ್ ೀ ಬಸೌು ರ್ತೀವರವಯಥ್ ೀನಿಲಃ॥1,158.25॥ 
ಆಬಧ್ಯ ಮ ತರಂ ಭರಮರ್ತ ಸಂಸುರ್ಭೀದ್ವೀಷ್ಟಗೌರವಮ್| 

ಮ ತರಮಲಾಾಲಾಮಥವಾ ವಿಮತಞ್ಾರ್ತ ಸಕೃತ್ಕೃತ್॥1,158.26॥ 
ವಾತಕತಣಾಲ್ಲಕ್್ೀತ್ಯೀವ ಮ ತರಂ ತತ ವಿಧ್ೃತ್ೀಽಚಿರಮ್| 

ನ್ ನಿರ್ೀರ್ತ ನಿರತದ್ಧಂ ವಾ ಮ ತಾರರ್ತೀತಂ ತದ್ಲಾರತಕ್॥1,158.27॥ 
ವಿಧ್ಾರಣಾತರರ್ತಹತಂ ವಾತಾದಾವರ್ತಾತಂ ಯದಾ| 

ನಾಭ್ೀರಧ್ಸಾುದ್ತದ್ರಂ ಮ ತರಮಾಪೂರಯೀತುದಾ॥1,158.28॥ 
ಕತರ್ಾಾರ್ತುೀವರರತಗಾಧ್ಾಮನ್ಮಶಕುಂ ಮಲಸಙ್ಖುರಹಮ್| 

ತನ್ ಮತರಂ ಜಾಠರಚಿಾದ್ರವ್ೈಗತಣ್ಯೀನಾನಿಲ್ೀನ್ ವಾ॥1,158.29॥ 
ಆಕ್ಷಿಪುಮಲಾಮ ತರಸಯ ವಸೌು ನಾಭೌ ಚ ವಾ ಮಲ್ೀ| 

ಸ್ತಿತಾವ ಪಿವ್ೀಚಾನ್ೈಃ ಪಶಾಾತ್ರತಜಂ ವಾಥವಾರತಜಮ್॥1,158.30॥ 
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ಮ ತ್ ರೀತ್ಗಾಂ ಸವಿಚಿಾನ್ನಂ ತಚ್ಾರೀಯೀ ಗತರತಶ್ೀಫಸ್ ೀಃ| 

ಅನ್ುವಾಸ್ತು ಮತಖ್ೀ ತೃಷಾಣ ಸ್ತಿರಾಲಾಂ ಸಹಸಾ ಭವ್ೀತ್॥1,158.31॥ 
ಅಶಮರಿೀತತಲಯರತಗುರನಿಿಮ ಾತರಗರನಿಿಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಮ ರ್ತರತಸಯ ಸ್ತರಯಂ ರ್ಾತ್ ೀ ವಾಯತನಾ ಶತಕರಮತದ್ಧೃತಮ್॥1,158.32॥ 
ಸಾಿನಾಚತಾಯತಂ ಮ ತರಯತಃ ಪಾರಕಾಶಾಾದಾವ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಭಸ್ ೋದ್ಕಪರರ್ತೀಕ್ಾಶಂ ಮ ತರಶತಕರಂ ತದ್ತಚಯತ್ೀ॥1,158.33॥ 
ರ ಕ್ಷದ್ತಬಾಲಯೀವಾಾತ್ೀನ್ ೀದಾವತಾಂ ಶಕೃದ್ಯದಾ| 

ಮ ತರಸ್ ರೀತ್ ೀಽನ್ತಪಯೀಾರ್ತ ಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಶಕೃತಾ ತದಾ॥1,158.34॥ 
ಮ ತರಬನ್ತದಂ ತತಲಯಗನ್ಧಂ ಸಾಯದಿವಘಾತಂ ತಮಾದಿಶ್ೀತ್| 

ಪತುವಾಯರ್ಾಮರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಮಿಭ್ ೀಜನಾಧ್ಾಮನ್ಕ್ಾದಿಭಃ॥1,158.35॥ 
ಪರವೃದ್ಧವಾಯತನಾ ಮ ತ್ರೀ ವಸ್ತುಸ್ಿೀ ಚ್ೈವ ದಾಹಕೃತ್| 

ಮ ತರಂ ವತಾಯತ್ೀ ಪೂವಾಂ ಸರಕುಂ ರಕುಮೀವ ವಾ॥1,158.36॥ 
ಉಷ್ಣಂ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಕೃಚಾಾರದ್ತಷ್ಣವಾತಂ ವದ್ನಿು ತಮ್| 

ರ ಕ್ಷಸಯ ಕ್ಾಿನ್ುದ್ೀಹಸಯ ಬಸ್ತುಸೌ ಿಪತುಮಾರತತೌ॥1,158.37॥ 
ಮ ತರಕ್ಷಯಂ ಸರತಗಾದಹಂ ಜನ್ಯೀತಾಂ ತದಾಹವಯಮ್| 

ಪತುಂ ಕಫೀ ದಾವದ್ಪ ವಾ ಸಂಹನ್ಯೀತ್ೀನಿಲ್ೀನ್ಚ್ೀತ್॥1,158.38॥ 
ಕೃಚಾಾರನ್ ಮತರಂ ತದಾ ಪೀತಂ ರಕುಂ ಶ್ವೀತಂ ಘನ್ಂ ಸೃಜ್ೀತ್| 

ಸದಾಹಂ ರ್ ೀಚನಾಶಙ್ಖ್ಚ ಣಾವಣಾಂ ಭವ್ೀಚಾ ತತ್॥1,158.39॥ 
ಶತಷ್ೆಂ ಸಮಸುವಣಾಂ ವಾ ಮ ತರಸಾದ್ಂ ವದ್ನಿುತಮ್| 

ಇರ್ತ ವಿಸಾುರತಃ ಪರೀಕ್ಾು ರ್ ೀಗಾ ಮ ತರಪರವರ್ತಾತಾಃ॥1,158.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಮ ತಾರಘಾತಮ ತಾರಕೃಚಾನಿದಾನ್ 

ನಾಮಾಷ್ಟಪಞ್ಜಾಶದ್ತತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥158[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-159॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ವರಿರತವಾಚ 

ಪರಮೀಹಾಣಾಂ ನಿದಾನ್ನ್ುೀ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ಶೃಣತ ಸತಶತರತ !| 

ಪರಮೀಹಾ ವಿಂಶರ್ತಸುತರ ಶ್ಿೀಷ್ಮಣ್ ೀ ದ್ಶ ಪತುತಃ॥1,159.1॥ 
ಷ್ಟ್ಾತಾವರ್ ೀಽನಿಲಾತ್ುೀಚ ಮೀದ್ ೀಮತರಕಫಾವಹಾಃ| 

ಹಾರಿದ್ರಮೀಹಿೀ ಕಟ್ತಕಂ ಹರಿದಾರಸನಿನಭಂ ಶಕೃತ್॥1,159.2॥ 
ವಿಸರಂ ಮಾಞ ಜ್ಷ್ಠಮೀಹ್ೀಚ ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ಸಲ್ಲಲ್ ೀಪಮಮ್| 

ವಿಸರಮತಷ್ಣಂ ಸಲವಣಂ ರಕ್ಾುಭ ರಕುಮೀಹತಃ॥1,159.3॥ 
ವಸಾಮೀಹಿೀ ವಸಾಮಿಶರಂ ವಸಾಭಂ ಮ ತರಯೀನ್ತಮಹತಃ| 

ಮಜಾಜಭಂ ಮಜಜಮಿಶರಂ ವಾ ಮಜಜಮೀಹಿೀ ಮತಹತಮತಾಹತಃ॥1,159.4॥ 
ಹಸ್ತುೀ ಮತು ಇವಾಜಸರಂ ಮ ತರಂ ವ್ೀಗವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಸಲಸ್ತೀಕಂ ವಿವದ್ಧಂ ಚ ಹಸ್ತುಮೀಹಿೀ ಪರಮೀಹರ್ತ॥1,159.5॥ 
ಮಧ್ತಮೀಹಿೀ ಮಧ್ತಸಮಂ ಜಾಯತ್ೀ ಸ ಕಲ ದಿವಧ್ಾ| 

ಕತರದ್ಧೀ ಧ್ಾತತಕ್ಷರ್ಾದಾವರ್ೌ ದ್ ೀಷಾವೃತಪಥ್ೀ ಯದಾ॥1,159.6॥ 
ಆವೃತ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ಸ್ ೀಽನಿಮಿತುಂ ಪರದ್ಶಾಯೀತ್| 

ಕ್ಷಣಾರ್ತಷೀಣಃ ಕ್ಷಣಾತ ಾಣ್ ೀಾ ಭಜತ್ೀ ಕೃಚಾರಸಾಘಯತಾಮ್॥1,159.7॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಿತಃ ಸವೀಾಹಾಯರ್ಾರ್ತ ಮಧ್ತಮೀಹತಾಮ್| 

ಮಧ್ತರಂ ಯಚಾ ಮೀಹ್ೀಷ್ತ ಪಾರಯೀ ಮಧಿವವ ಮೀಹರ್ತ॥1,159.8॥ 
ಸವ್ೀಾ ತ್ೀ ಮಧ್ತಮೀಹಾಖಾಯ ಮಾಧ್ತರ್ಾಾಚಾ ತನ್ ೀಯಾತಃ| 

ಅವಿಪಾಕ್್ ೀಽರತಚಿಶಾದಿಾನಿಾದಾರ ಕ್ಾಸಃ ಸಪೀನ್ಸಃ॥1,159.9॥ 
ಉಪದ್ರವಾಃ ಪರಜಾಯನ್ುೀ ಮೀಹಾನಾಂ ಕಫಜನ್ಮನಾಮ್| 

ಬಸ್ತುಮೀಹನ್ಯೀಸ್ ುೀದ್ ೀಮತಷಾೆವದ್ರಣಂ ಜವರಃ॥1,159.10॥ 
ದಾಹಸೃಷಾಣಮಿಿಕ್ಾ ಮ ಛಾಾ ವಿಡ್ಭೀದ್ಃ ಪತುಜನ್ಮನಾಮ್| 

ವಾತಜಾನಾಮತದಾವತಾಃ ಕಮಾಹೃದ್ುಹಲ್ ೀಲತಾಃ॥1,159.11॥ 
ಶ್ಲಮತನಿನದಾರತಾ ಶ್್ ೀಷ್ಃ ಶಾವಸಃ ಕ್ಾಸಞ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಶರಾವಿಕ್ಾ ಕಚಾಪಕ್ಾ ಜಾವಲ್ಲನಿೀ ವಿನ್ತಾಲಜಿೀ॥1,159.12॥ 
ಮಸ ರಿಕ್ಾ ಸಷ್ಾಪಕ್ಾ ಪುರ್ತರಣಿೀ ಸವಿದಾರಿಕ್ಾ| 

ವಿದ್ರಧಿಶ್ಾೀರ್ತ ಪಡಿಕ್ಾಃ ಪರಮೀಹ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ದ್ಶ॥1,159.13॥ 
ಅನ್ನಸಯ ಕಫಸಂಶ್ಿೀಷಾತಾರಯಸುತರ ಪರವತಾನ್ಮ್| 

ಸಾವದ್ವಮಿಲವಣಸ್ತನಗಧಗತರತಪಚಿಾಲಶ್ೀತಮ್॥1,159.14॥ 
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ನ್ವಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ಸತರಾಸ ಪಮಾಂಸ್ೀಕ್ಷತಗತಡಗ್ ೀರಸಮ್| 

ಏಕಸಾಿನಾಸನ್ವರ್ತ ಶಯನ್ಂ ವಿನಿವತಾನ್ಮ್॥1,159.15॥ 
ಬಸ್ತುಮಾಶ್ರತಯ ಕತರತತ್ೀ ಪರಮೀಹಾದ್ ದಷತಃ ಕಫಃ| 

ದ್ ಷ್ಯಿತಾವ ವಪುಃ ಕ್್ಿೀದ್ಂ ಸ್ವೀದ್ಮೀದ್ ೀವಸಾಮಿಷ್ಮ್॥1,159.16॥ 
ಪತುಂ ರಕುಮರ್ತಕ್ಷಿೀಣ್ೀ ಕಫಾದೌ ಮ ತರಸಂಶರಯಮ್| 

ಧ್ಾತತಂ ಬಸ್ತುಮತಪಾನಿೀಯ ತತಷಯೀಚ್ೈವ ಮಾರತತಃ॥1,159.17॥ 
ಸಾಧ್ಾಯಸಾಧ್ಯಪರರ್ತೀತಾಯದಾಯಃ ಮೀಹಾಸ್ುೀನ್ೈವ ತದ್ಭವಾಃ| 

ಸಮೀ ಸಮಕೃತಾ ದ್ ೀಷ್ೀ ಪರಮತಾವತುಥಾಪ ಚ॥1,159.18॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣನ್ುೀಷಾಂ ಪರಭ ತಾವಿಲಮ ತರತಾ| 

ದ್ ೀಷ್ದ್ ಷಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಽಪ ತತ್ಂಯೀಗವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,159.19॥ 
ಮ ತರವಣಾಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ ೀ ಮೀಹ್ೀಷ್ತ ಕಲಾಯತ್ೀ| 

ಅಚಾಂ ಬಹತಸ್ತತಂ ಶ್ೀತಂ ನಿಗಾನ್ಧಮತದ್ಕ್್ ೀಪಮಮ್॥1,159.20॥ 
ಮೀಹತತಯದ್ಕಮೀಹ್ೀನ್ ಕಞ ಾ್ದಾವಿಲಪಚಿಾಲಮ್| 

ಇಕ್ಷ್ ೀ ರಸಮಿವಾತಯಥಾಂ ಮಧ್ತರಂ ಚ್ೀಕ್ಷತಮೀಹತಃ॥1,159.21॥ 
ಸಾನಿದರೀ ಭವ್ೀತಾಯತಾಷತಂ ಸಾನ್ದರಮೀಹ್ೀನ್ ಮೀಹರ್ತ| 

ಸತರಾಮೀಹಿೀ ಸತರಾತತಲಯಮತಪಯಾಚಾಮಧ್್ ೀಘನ್ಮ್॥1,159.22॥ 
ಸಹೃಷ್ಟರ್ ೀಮಾ ಪಷ್ಟೀನ್ ಪಷ್ಟಬದ್್ಹತಲಂ ಸ್ತತಮ್| 

ಶತಕ್ಾರಭಂ ಶತಕರಮಿಶರಂ ವಾ ಶತಕರಮೀಹಿೀ ಪರಮೀಹರ್ತ॥1,159.23॥ 
ಮ ತರಯೀರ್ತ್ಕತಾಮೀಹಿೀ ಸ್ತಕತಾರ ಪಣ್ ೀ ಮಲಾನ್| 

ಶ್ೀತಮೀಹಿೀ ಸತಬಹತಶ್್ ೀ ಮಧ್ತರಂ ಭೃಶಶ್ೀತಲಮ್॥1,159.24॥ 
ಶನ್ೈಃ ಶನ್ೈಃ ಶನ್ೈಮೀಾಹಿೀ ಮನ್ದಂ ಮನ್ದಮರಮೀಹರ್ತ| 

ಲಾಲಾತನ್ತುಯತತಂ ಮ ತರಂ ಲಾಲಾಮೀಹ್ೀನ್ ಪಚಿಾಲಮ್॥1,159.25॥ 
ಗನ್ಧವಣಾರಸಸಾಶ್ೀಾಃ ಕ್ಷಾರ್ೀಣ ಕ್ಷಾರತ್ ೀಯವತ್| 

ನಿೀಲಮೀಹನ್ ನಿೀಲಾಭಂ ಕ್ಾಲಮೀಹಿೀ ಮಸ್ತೀನಿಭಮ್॥1,159.26॥ 
ಸನಿಧಮಮಾಸತ ಜಾಯನ್ುೀ ಮಾಂಸಲ್ೀಷ್ತ ಚ ಧ್ಾಮಸತ| 

ಅನ್ ುೀನ್ನತಾ ಮಧ್ಯನಿನಾಮ ಅಕ್್ಿೀದ್ಸತರತಜಾನಿವತಾ॥1,159.27॥ 
ಶರಾವಮಾನ್ಸಂಸಾಿನಾ ಪಡಿಕ್ಾ ಸಾಯಚಾರಾವಿಕ್ಾ| 

ಸದಾಹಾ ಕ ಮಾಸಂಸಾಿನಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕಚಾಪಕ್ಾ ಬತಧ್್ೈಃ॥1,159.28॥ 
ಮಹರ್ತೀ ಪಡಿಕ್ಾ ನಿೀಲಾ ವಿನ್ತಾ ನಾಮ ಸಾ ಸೃತಾ| 

ದ್ಹರ್ತ ತವಚಮತತಾಿನ್ೀ ಜಾವಲ್ಲನಿೀ ಕಷ್ಟದಾಯಿನಿೀ॥1,159.29॥ 
ರಕ್ಾು ಸ್ತತಾ ಸ್ ಫೀಟ್ಚಿತಾ ದಾರತಣಾ ತವಲಜಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಮಸ ರಾಕೃರ್ತ ಸಂಸಾಿನಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ತತ ಮಸ ರಿಕ್ಾ॥1,159.30॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 415 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸಷ್ಾಪೀಪಮಸಂಸಾಿನಾ ಜಿಹಾವಪಾಕಮಹಾರತಜಾ| 

ಪುರ್ತರಣಿೀ ಮಹರ್ತೀ ಚಾಲಾಾ ಸತಸ ಕ್ಷಾ್ ಪಡಿಕ್ಾ ಸೃತಾ॥1,159.31॥ 
ವಿದಾರಿೀಕನ್ದವದ್ವೃತಾು ಕಠಿನಾ ಚ ವಿದಾರಿಕ್ಾ| 

ವಿದ್ರಧ್್ೀಲಾಕ್ಷಣ್ೈಯತಾಕ್ಾು ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಿದ್ರಧಿಕ್ಾ ತತ ಸಾ॥1,159.32॥ 
ಪುರ್ತರಣಿೀ ಚ ವಿದಾರಿೀ ಚ ದ್ತಃಸಹಾ ಬಹತಮೀದ್ಸಃ| 

ಸದ್ಯಃ ಪತ್ ುೀಲ್ಣಾಸುಾನಾಯಃ ಸಮಭವನ್ಯಲಾಮೀದ್ಸಃ॥1,159.33॥ 
ಪಡಿಕ್ಾಸಾು ಭವ್ೀಯತಃ ಸಾಯದ್ ದೀಷ್ ೀದ್ರೀಕ್್ ೀ ಯಥಾಯಥಮ್| 

ಪರಮೀಹ್ೀಣ ವಿನಾಪ್ಯೀತಾ ಜಾಯನ್ುೀ ದ್ತಷ್ಟಮೀದ್ಸಃ॥1,159.34॥ 
ತಾವಚಾ ನ್ ೀಪಲಕ್ಷಯನ್ುೀ ರ್ಾವದ್ವಣಾಞ್ಾ ವಜಿಾತಮ್| 

ಹಾರಿದ್ರಂ ರಕುವಣಾಂ ವಾ ಮೀಹಪಾರಗ ರಪವಜಿಾತಮ್॥1,159.35॥ 
ಯೀ ಮ ತರಯೀತ ತನ್ಮಹ್ೀಂ ರಕುಪತುನ್ತು ತದಿವದ್ತಃ| 

ಸ್ವೀದ್ ೀಽಙ್ಖುಗಾನ್ಧಃ ಶ್ರ್ಥಲತವಮಙ ು್ೀ ಶಾಯಯಶನ್ಸವಪನಸತಖಾಭಷ್ಙ್ಖುಃ| 

ಹೃನ್ನೀತರಜಿಹಾವಶರವಣ್ ೀಪದಾಹಾ ಘನ್ ೀಗರತಾ ಕ್್ೀಶನ್ಖಾಭವೃದಿಧಃ॥1,159.36॥ 
ಶ್ೀತಪರಯತವಂ ಗಲತಾಲತಶ್್ ೀಷ್ ೀ ಮಾಧ್ತಯಾ ಮಾಸ್ಯೀ ಕರಪಾದ್ದಾಹಃ| 

ಭವಿಷ್ಯತ್ ೀ ಮೀಹಗಣಸಯ ರ ಪಂ ಮ ತ್ರೀಽಪ ಧ್ಾವನಿು ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾಶಾ॥1,159.37॥ 
ತೃಷಾಣ ಪರಮೀಹ್ೀ ಮಧ್ತರಂ ಪರಪಚಾಂ ಮಧ್ಾವಮಯೀ ಸಾಯದಿವವಿಧ್್ ೀವಿಕ್ಾರಃ| 

ಸಮ ಾರಣಾದಾವ ಕಫಸಮಭವಃ ಸಾಯರ್ತಷೀಣ್ೀಷ್ತ ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ವನಿಲಾತಮಕ್್ ೀ ವಾ॥1,159.38॥ 
ಸಮ ಾಣಾರ ಪಾಃ ಕಫಪತುಮೀಹಾಃ ಕರಮೀಣ ಯೀ ವ್ೈ ರರ್ತಸಮಭವಾಶಾ| 

ಸಕ್ಾರಮತ್ೀ ಪತುಕೃತಾಸತು ರ್ಾಪಾಯಃ ಸಾಧ್್ ಯೀಽಸ್ತು ಮೀಹ್ ೀ ಯದಿ ನಾಸ್ತು ದಿಷ್ಟಮ್॥1,159.39॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪರಮೀಹನಿದಾನ್ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಷ್ಷ್ತಟಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥159[39]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-160॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ನಿದಾನ್ಂ ವಿದ್ರಧ್್ೀವಾಕ್ಷ್ಯೀ ಗತಲಮಸಯ ಶೃಣತ ಶತಶತರತ !| 

ಭತಕ್್ೈಃ ಪಯತಾಷತಾತತಯಷ್ಣಶತಷ್ೆರ ಕ್ಷವಿದಾಹಿಭಃ॥1,160.1॥ 
ಜಿಹಮಶರ್ಾಯವಿಚ್ೀಷಾಟಭಸ್ೈಸ್ೈಶಾಾಸೃಕರದ್ ಷ್ಣ್ೈಃ| 

ದ್ತಷ್ಟಸತವಙ್ಕಮಂಸಮೀದ್ ೀಽಸ್ತಿಮದಾಮೃಷ್ ಟೀದ್ರಾಶರಯಃ॥1,160.2॥ 
ಯಃ ಶ್್ ೀಥ್ ೀ ಬಹಿರನ್ುಶಾ ಮಹಾಶ್ಲ್ ೀ ಮಹಾರತಜಃ| 

ವೃತುಃ ಸಾಯದಾಯತ್ ೀ ಯೀ ವಾ ಸೃತ್ ೀ ರ್ ೀಗಃ ಸ ವಿದ್ರಧಿಃ॥1,160.3॥ 
ದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪೃಥಕ್ಮತದಿತ್ೈಃ ಶ್್ ೀಣಿತ್ೀನ್ ಸರತ್ೀನ್ ಚ| 

ವಹತ್ೀ ತತರ ತತಾರಙ ು್ೀ ದಾರತಣ್ೀ ಗರರ್ಥತ್ ೀಽಸತರತಃ॥1,160.4॥ 
ಅನ್ುರಾ ದಾರತಣಶ್ೈವ ಗಮಿಭೀರ್ ೀ ಗತಲಮವಧ್ಾನ್ಃ| 

ವಲ್ಲೋಕವತ್ಮತತಾ್ತರವಿೀ ಹಯಗಿನಮಾನ್ದಯಞ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,160.5॥ 
ನಾಭಬಸ್ತುಯಕೃರ್ತಾಲೀಹಕ್್ ಿೀಮಹೃತತೆಕ್ಷಿವಙ್ಖಷಣಿ| 

ಹೃದ್ಯೀ ವ್ೀಪಮಾನ್ೀ ತತ ತತರತತಾರರ್ತರ್ತೀವರರತಕ್॥1,160.6॥ 
ಶಾಯಮಾರತಣಶ್ರ್ ೀತಾಿನ್ಪಾಕ್್ ೀ ವಿಷ್ಮಸಂಸ್ತರಿ್ತಃ| 

ಸಞ್ಜಜಞಚ್ಾೀದ್ಭರಮಾನಾಹಸಯನ್ದಸಪಾಣಶಬದವಾನ್॥1,160.7॥ 
ರಕುತಾಮಾರಸ್ತತಃ ಪತಾುತೃಣ್ ೋಹಜವರದಾಹವಾನ್| 

ಕ್ಷಿಪುೀತಾಿನ್ಪರಪಾಕಶಾ ಪಾಣತಾಃ ಕಣ ಾಯತತಃ ಕಫಾತ್॥1,160.8॥ 
ಸಙ್ೆ ಲೀಶಶ್ೀತಕಸುಮಭಜೃಮಾಭರ್ ೀಚಕಗೌರವಾಃ| 

ಚಿರ್ ೀತಾಿನ್ ೀಽವಿಪಾಕಶಾ ಸಙ್ೆ ೀಣಾಃ ಸನಿನಪಾತಜಃ॥1,160.9॥ 
ಸಾಮಥಾಯಾಚಾಾತರ ವಿಡ್ಭೀದ್ ೀ ಬಾಹಾಯಭಯನ್ುರಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಕೃಷ್ಣಸ್ ಫೀಟಾವೃತಶಾಯಮಸ್ತುೀವರದಾಹರತಜಾಜವರಃ॥1,160.10॥ 
ಪತುಲ್ಲಙ್್ ುೀಽಸೃಜಾ ಬಾಹ್ಯೀ ಸ್ತರೀಣಾಮೀವ ತಥಾನ್ುರಮ್| 

ಶಸಾರದ್ಯೈರಭಘಾತ್ ೀತಿರಕ್್ೈಶಾ ರ್ ೀಗಕ್ಾರಣಮ್॥1,160.11॥ 
ಕ್ಷತ್ ೀತ್ ಿೀ ವಾಯತನಾ ಕ್ಷಿಪುಃ ಸ ರಕುಃ ಪತುಮಿೀರಯನ್| 

ಪತಾುಸೃಗಿಕ್ಷಣಂ ಕತರ್ಾಾದಿವದ್ರಧಿಂ ಭ ಯತಾಪದ್ರವಮ್॥1,160.12॥ 
ತ್ೀನ್ ೀಪದ್ರವಭ್ೀದ್ಶಾ ಸೃತ್ ೀಽಧಿಷಾಠನ್ಭ್ೀದ್ತಃ| 

ನಾಭೌ ಹಿ ಧ್ಾಮತಂ ಚ್ೀದ್್ಸೌು ಮ ತರಕೃಚಾರಞ್ಾಜಾಯತ್ೀ॥1,160.13॥ 
ಶಾವಸಪರಶಾವಸರ್ ೀಧ್ಶಾ ಪಿೀಹಾರ್ಾಮರ್ತತೃಟ್ಾರಮ್| 

ಗಲರ್ ೀಧ್ಶಾ ಕ್್ ಿೀಮಿನ ಸಾಯತ್ವಾಾಙ್ಖುಪರರತಜಾ ಹೃದಿ॥1,160.14॥ 
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ಪರರ್ೀಹಸುಮಕಃ ಕ್ಾಸೌ ಹೃದ್ಯೀದ್ಧಟ್ಟನ್ನ್ುಥಾ| 

ಕತಕ್ಷಿಪಾಶಾವಾನ್ುರ್ೀ ಚ್ೈವ ಕತಕ್ಷೌ ದ್ ೀಷ್ ೀಪಜನ್ಮ ಚ॥1,160.15॥ 
ತಥಾ ಚ್ೀದ್ ರತಸನೌಧ ಚ ವಙ್ಖಷಣ್ೀ ಕಟಪೃಷ್ಠಯೀಃ| 

ಪಾಶವಾಯೀಶಾ ವಯಥಾ ಪಾರ್ೌ ಪವನ್ಸಯ ನಿರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,160.16॥ 
ಆಮಪಕವವಿದ್ಗಧತವಂ ತ್ೀಷಾಂ ಶ್್ ೀಥವದಾದಿಶ್ೀತ್| 

ನಾಭ್ೀರ ಧ್ವಾಮತಖಾತಾಕ್ಾವತರದ್ರವನ್ಯಪರ್ೀ ಗತದಾತ್॥1,160.17॥ 
ಗತದಾಸುನಾಭಜ್ೀ ವಿದಾಯದ್ ದೀಷ್ಕ್್ಿೀದ್ ೀಚಾವಿದ್ರಧ್ೌ| 

ಕತರತತ್ೀ ಸಾವಧಿಷಾಠನ್ಸಯ ವಿವತಾಂ ಸನಿನಪಾತಜಃ॥1,160.18॥ 
ಪಕ್್ ವೀ ಹಿ ನಾಭವಸ್ತುಸ್ ಿೀ ಭನ್ ನೀಽನ್ುಬಾಹಿರ್ೀವ ವಾ| 

ಪಾಕಶಾಾನ್ುಃ ಪರವೃದ್ಧಸಯ ಕ್ಷಿೀಣಸ್ ಯೀಪದ್ರವಾದಿಾತಃ॥1,160.19॥ 
ವಿದ್ರಧಿಶಾ ಭವ್ೀತುತರ ಪಾಪಾನಾಂ ಪಾಪಯೀಷತಾಮ್| 

ಮೃತ್ೀ ತತ ಗಭಾಗ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಮಭವ್ೀಚಾಾಯಥಘಾನ್ಃ॥1,160.20॥ 
ಸುನ್ೀ ಸಮತ್ಿೀ ದ್ತಃಖ್ಂ ವಾ ಬಾಹಯವಿದ್ರಧಿಲಕ್ಷಣಮ್| 

ನಾರಿೀಣಾಂ ಸ ಕ್ಷ್ರಕುತಾವತೆನಾಯರ್ಾನ್ತು ನ್ ಜಾಯತ್ೀ॥1,160.21॥ 
ಕತರದ್ ಧೀ ರತದ್ಧಗರ್ತವಾಾಯತಃ ಶ್ೀಫಮ ಲಕರ್ ೀ? ಹಿ ಸಃ| 

ಮತಷ್ೆವಙ್ಖಷಣತಃ ಪಾರಪಯ ಫಲಕ್್ ೀಷಾರ್ತವಾಹಿನಿೀಮ್॥1,160.22॥ 
ಆಪೀಡಯ ಧ್ಮನಿೀವೃದಿಧಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಫಲಕ್್ ೀಷ್ಯೀಃ| 

ದ್ ೀಷ್ ೀ ಮೀದ್ಃಸತ ತತಾರಸ್ುೀ ಸವೃದಿಧಃ ಸಪುಧ್ಾ ಗದ್ಃ॥1,160.23॥ 
ಮ ತರನ್ುಯೀರಪಯನಿಲಾದಾ್ಹ್ಯೀ ವಾಭಯನ್ುರ್ೀ ತಥಾ| 

ವಾತಪೂಣಾಃ ಖ್ರಸಾಶ್್ ೀಾ ರ ಕ್ಷ್ ೀ ವಾತಾಚಾ ದಾಹಕೃತ್॥1,160.24॥ 
ಪಕ್್ ವೀದ್ತಮ್ರಸಙ್ಕೆಶಃ ಪತಾುದಾದಹ್ ೀಷ್ಮಪಾಕವಾನ್| 

ಕಫಾರ್ತುೀವರೀ ಗತರತಃ ಸ್ತನಗಧಃ ಕಣ ಾಮಾನ್ೆಠಿನ್ ೀಽಲಾರತಕ್॥1,160.25॥ 
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ ಫೀಟಾವೃತಃ ಪಣ್ ಾೀಂ ವೃದಿಧಲ್ಲಙ್ಖುಶಾ ರಕುತಃ| 

ಕಫವನ್ೋದ್ಸಾಂ ವೃದಿಧಮೃಾದ್ತತಾಲಫಲ್ ೀಪಮಃ॥1,160.26॥ 
ಮ ತರಧ್ಾರಣಶ್ೀಲಸಯ ಮ ತರಜಸುತರ ಗಚಾತಃ| 

ಅಲ್ ೀಭಃ ಪೂಣಾಧ್ೃರ್ತಮಾನ್ ಷೀಭಂ ರ್ಾರ್ತ ಸರನ್ೃದ್ತ॥1,160.27॥ 
ಮ ತರಕೃಚಾರಮಧ್ಸಾುಚಾ ವಲಯಃ ಫಲಕ್್ ೀಷ್ಯೀಃ| 

ವಾತಕ್್ ೀಪಭಸಹಾರ್ೈಃ ಶ್ೀತತ್ ೀರ್ಾವಗಾಹನ್ೈಃ॥1,160.28॥ 
ವಿಣ ಮತರಧ್ಾರಣಾಚ್ೈವ ವಿಷ್ಮಾಙ್ಖುವಿಚ್ೀಷ್ಟನ್ೈಃ| 

ಕ್ಷ್ ೀಭತ್ೈಃ ಕ್ಷ್ ೀಭತೌಜಾಶಾ ಕ್ಷಿೀಣಾನ್ುದ್ೀಾಹಿನ್ ೀ ಯದಾ॥1,160.29॥ 
ಪವನ್ ೀ ವಿಗತಣಿೀಭ ಯ ಶ್್ ೀಣಿತಂ ತದ್ಧ್್ ೀನ್ಯೀತ್| 

ಕತರ್ಾಾತುತಷಣಸನಿಧಸ್ ಿೀ ಗರನಾಿಯಭಃ ಶವಯಥತಸುದಾ॥1,160.30॥ 
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ಉಪ್ೀಕ್ಷಯಮಾಣಸಯ ಚ ಗತಲಮವೃದಿಧಮಾಧ್ಾಮನ್ರತಗ್ವೈ ವಿವಿಧ್ಾಶಾ ರ್ ೀಗಾಃ| 

ಸತಪೀಡಿತ್ ೀಽನ್ುಃ ಸವನ್ವಾನ್ರರ್ಾರ್ತ ಪರಧ್ಾಮಪಯನ್ನೀರ್ತ ಪುನ್ಶಾ ಮ ಧಿನಾ॥1,160.31॥ 
ರಕುವೃದಿಧರಸಾಧ್್ಯೀಽಯಂ ವಾತವೃದಿಧಸಮಾಕೃರ್ತಃ| 

ರ ಕ್ಷಕೃಷಾಣರತಣಶ್ರಾ ಊಣಾಾವೃತಗವಾಕ್ಷವತ್॥1,160.32॥ 
ವಾತ್ ೀಽಷ್ಟಧ್ಾ ಪೃಥದೌಷ್ೈಃ ಸಂಸಾೃಷ್ಟೈನಿಾಚಯಂ ಗತಃ| 

ಆತಾವಸಯ ಚ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ನಾರಿೀಣಾಂ ಜಾಯತ್ೀಽಷ್ಟಮಃ॥1,160.33॥ 
ಜವರಮ ಛಾಾರ್ತಸಾರ್ೈಶಾ ವಮನಾದ್ಯೈಶಾ ಕಮಾಭಃ| 

ಕಶ್ಾತ್ ೀ ಬಲವಾನಾಯರ್ತ ಶ್ೀತಾತಾಶಾ ಬತಭತಕ್ಷಿತಃ॥1,160.34॥ 
ಯಃ ಪಬತಯನ್ನಪಾನಾನಿ ಲಙ್ಖ್ನ್ಪಾಿವನಾದಿಕಮ್| 

ಸ್ೀವತ್ೀ ಹಿೀನ್ಸಞ್ಜಜಞಭರದಿಾತಃ ಸಮತದಿೀರಯನ್॥1,160.35॥ 
ಸ್ನೀಹಸ್ವೀದಾವನ್ಭಯಸಯ ಶ್್ ೀಷ್ಣಂ ವಾ ನಿಷ್ೀವಯೀತ್| 

ಶತದ್ ಧೀ ವಾ ಸತದಿಧಹಾನಿವಾಾ ಭಜ್ೀತ ಸಾನ್ದನಾನಿ ವಾ॥1,160.36॥ 
ವಾತ್ ೀಲ್ಣಾಸುಸಯ ಮಲಾಃ ಪೃಥಕ್್ೈವ ಹಿ ತ್ೀಽಥವಾ| 

ಸವೀಾ ರಕುಯತತ್ ೀ ವಾತಾದ್ದೀಹಸ್ ನೀತ್ ೀಽನ್ತಸಾರಿಣಃ॥1,160.37॥ 
ಊಧ್ಾವಾಧ್್ ೀಮಾಗಾಮಾವೃತಯ ವಾಯತಃ ಶ್ಲಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ| 

ಸಾಶ್್ ೀಾಪಲಭಯಂ ಗತಲ್ ೋತಿಮತಷ್ಣಂ ಗರನಿಿಸವರ ಪಣಮ್॥1,160.38॥ 
ಕಷ್ಾಣಾತೆಫವಿಡಾ್ತ್ೈಮಾಾಗಾಸಾಯವರಣ್ೀನ್ ವಾ| 

ವಾಯತಃ ಕೃತಾಶರಯಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠೀ ರೌಕ್ಷಾಯತಾೆಠಿನ್ಯಮಾಗತಃ॥1,160.39॥ 
ಸವತನ್ರಃ ಸಾವಶರಯೀ ದ್ತಷ್ಟಃ ಪರತನ್ರಃ ಪರಾಶರಯೀ| 

ತತಃ ಪಣಾಕವಚ್ಾಲೀಷಾಮ ಮಲಸಂಸೃಷ್ಟ ಏವ ಚ॥1,160.40॥ 
ಗತಲಮ ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಬಸ್ತುನಾಭಹೃತಾಾಶವಾಸಂಶರಯಃ| 

ವಾತಜನ್ಯೀ ಶ್ರಃ ಶ್ಲಜವರ ಪಿೀಹಾನ್ರಕ ಜನ್ಮ್॥1,160.41॥ 
ವ್ೀಧ್ಃ ಸ ಚ್ಯೀವ ವಿಡಭರಂಶಃ ಕೃಚ್ಾರೀ ಮ ತರಂ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಗಾತ್ರೀ ಮತಖ್ೀ ಪದ್ೀ ಶ್್ ೀಥಃ ಹಯಗಿನಮಾನ್ದಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,160.42॥ 
ರ ಕ್ಷಕೃಷ್ಣತವಗಾದಿತವಂ ಚಲತಾವದ್ನಿಲಸಯಚ| 

ಅನಿರ ಪತಸಂಸಾಿನ್ ೀ ವಿವಿಧ್ಾಞ್ಜನ್ಯೀದ್ವಯಥಾಮ್॥1,160.43॥ 
ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾವಾಯಪು ಇವ ಗತಲಮಃ ಸತಫರರ್ತ ನ್ತದ್ಯತ್ೀ| 

ಪತಾುದಾದಹಾಮಿಕ್ೌ ಮ ಛಾಾ ವಿಡ್ಭೀದ್ಃ ಸ್ವೀದ್ತೃಡಜಾರಾಃ॥1,160.44॥ 
ಹಾರಿದ್ರಯಂ ಸವಾಗಾತ್ರೀಷ್ತ ಗತಲಾಮಚ್ ಾೀಥಸಯ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಹಿೀಯತ್ೀ ದಿೀಪಯತ್ೀ ಶ್ಿೀಷಾಮ ಸವಸಾಿನ್ಂ ದ್ಹರ್ತೀವಚ॥1,160.45॥ 
ಕಫಾತ್್ತೈಮಿತಯಮರತಚಿಃ ಸದ್ನ್ಂ ಶ್ರಸ್ತ ಜವರಃ| 

ಪೀನ್ಸಾಲಸಯಹೃಲಾಿಸೌ ಶತಕಿಕೃಷ್ಣತವಗಾದಿತಾ॥1,160.46॥ 
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ಗತಲ್ ೋ ಗಭೀರಃ ಕಠಿನ್ ೀ ಗತರತಗಾಭಾಸಿಬಾಲವತ್| 

ಸವಸಾಿನ್ಸಾಿ ಅಧ್ಾವನ್ುಸುತ ಏವಾತರ ಮಾರಕ್ಾಃ॥1,160.47॥ 
ಪಾರಯಸತು ಯತುದ್ದಾನ್ ದಾೀತಾಿ ಗತಲಾಮಃ ಸಂಸೃಷ್ಟಮೈಥತನಾಃ| 

ಸವಾಜಸ್ತುೀವರರತಗಾದಹಃ ಶ್ೀಘರಪಾಕೀ ಘನ್ ೀನ್ನತಃ॥1,160.48॥ 
ಸ್ ೀಽಸಾಧ್್ ಯೀ ರಕುಗತಲಮಸತು ಸ್ತರರ್ಾ ಏವ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಋತೌ ರ್ಾ ಚ್ೈವ ಶ್ಲಾತಾಾ ಯರ್ತ ವಾ ಯೀನಿರ್ ೀಗಿಣಿೀ॥1,160.49॥ 
ಸ್ೀವತ್ೀ ವಾನಿಲಾಂಶಾ ಸ್ತರೀ ಕತರದ್ಧಸುಸಾಯಃ ಸಮಿೀರಣಃ| 

ನಿರತಧ್ಾಯತಾಯತಾವಂ ಯೀನಾಯಂ ಪರರ್ತಮಾಸಂ ವಯವಸ್ತಿತಮ್॥1,160.50॥ 
ಸತಕ್ಷೌ ಕರ್ ೀರ್ತ ತದ್ುಭ್ೀಾ ಲ್ಲಙ್ಖುಮಾವಿಷ್ೆರ್ ೀರ್ತ ಚ| 

ಹೃಲಾಿಸದೌಹೃದ್ಸುನ್ಯದ್ಶಾನ್ಂ ಕ್ಾಮಚಾರಿತಾ॥1,160.51॥ 
ಕರಮೀಣ ವಾಯೀಃ ಸಂಸಗಾಾರ್ತಾತುಂ ಯೀನಿಷ್ತ ಸಞ್ಾಯಮ್| 

ರಕುಸಯ ಕತರತತ್ೀ ತಸಾಯ ವಾತಪತ್ ುೀಕುಗತಲಮಜಾನ್॥1,160.52॥ 
ಗಭಾಾಶಯೀ ಚ ಸತತರಾಂ ಶ್ಲಾಂಶ್ೈವಾಸೃಗಾಶರಯೀ| 

ಯೀನಿಸಾರವಶಾ ದೌಗಾನ್ಧಯಂ ಭ ಯಃ ಸಯನ್ದನ್ವ್ೀದ್ನ್ೀ॥1,160.53॥ 
ಕದಾಪ ಗಭಾವದ್ತುಲಮಃ ಸವ್ೀಾ ತ್ೀ ರರ್ತಸಮಭವಾಃ| 

ಪಾಕಞ ಾ್ರ್ೀಣ ಭಜತ್ೀ ನ್ೈಧ್ತ್ೀ ವಿದ್ರಧಿಃ ಪುನ್ಃ॥1,160.54॥ 
ಪಚಯತ್ೀ ಶ್ೀಘರಮತಯಥಾಂ ದ್ತಷ್ಟರಕ್ಾುಶರಯಸತು ಸಃ| 

ಅತಃ ಶ್ೀಘರಂ ವಿದಾಹಿತಾವದ್ವದ್ರಧಿಃ ಸ್ ೀಽಭೀಧಿೀಯತ್ೀ॥1,160.55॥ 
ಗತಲಾಮನಾುರಶರಯೀ ಬಸ್ತುದಾಹಶಾ ಪಿೀಹವ್ೀದ್ನಾ| 

ಅಗಿನವಣಾಬಲಭರಂಶ್್ ೀ ವ್ೀಗಾನಾಂ ವಾ ಪರವತಾನ್ಮ್॥1,160.56॥ 
ಅತ್ ೀ ವಿಪಯಾಯೀ ಬಾಹಯಕ್್ ೀಷಾಠಙ ು್ೀಷ್ತ ಚ ನಾರ್ತರತಕ್| 

ವ್ೈವಣಯಾಮಥ ವಾ ಕ್ಾಸ್ ೀ ಬಹಿರತನ್ನತತಾಧಿಕಮ್॥1,160.57॥ 
ಸಾಟ್ ೀಪಮತತಯಗರರತಜಮಾಧ್ಾಮನ್ಮತದ್ರ್ೀ ಭೃಶಮ್| 

ಊಧ್ಾವಾಧ್್ ೀ ವಾತರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ತಮಾನಾಹಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ॥1,160.58॥ 
ಧ್ನ್ಶಾಾಷ್ತಠಯಪರ್ೀ ಗರನಿಿಲ್ ೀಽಷಠೀಲಾತತ ಸಮತನ್ನತಾ| 

ಸಮಸಾುಲ್ಲಙ್ಖುಸಂಯತಕುಃ ಪರತಯಷಠೀಲಾ ತದಾಕೃರ್ತಃ॥1,160.59॥ 
ಪಕವಶಯೀದ್ಭವೀಽಪ್ಯೀವಂ ವಾಯತಸ್ತುೀವರರತಜಾಶರರ್ಾತ್| 

ಉದಾುರಬಾಹತಲಯಪುರಿೀಷ್ಬನ್ಧತೃಪಯಕ್ಷಮತಾವನ್ರವಿಕ ಜನಾನಿ॥1,160.60॥ 

ಆಚ್ ೀಪಮಾಧ್ಾಮನ್ಮಪಕುಶಕುಃ ಆಸನ್ನಗತಲಮಸಯ ಭವ್ೀಚಾ ಚಿಹನಮ್॥1,160.61॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿದ್ರಧಿಗತಲಮನಿದಾನ್ ನಾಮ ಷ್ಷ್ತಟಯತುರಶತತರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥160[61]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-161॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಉದ್ರಾಣಾಂ ನಿದಾನ್ಞ್ಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತಚಾೃಣತ| 

ರ್ ೀಗಾಃ ಸವ್ೀಾಽಪ ಮನಾದಗೌನ ಸತತರಾಮತದ್ರಾಣಿ ತತ॥1,161.1॥ 
ಅನಿೀಣಾಾಮರ್ಾಶಾಾಪಯನ್ಯೀ ಜಾಯನ್ುೀ ಮಲಸಞ್ಾರ್ಾತ್| 

ಊಧ್ಾವಾಧ್್ ೀ ವಾಯವೀ ರತದಾಧಾ ವಾಯಕತಲಾವಿಪರವಾಹಿಣಿೀ?॥1,161.2॥ 
ಪಾರಣಾನ್ಪಾನಾನ್್ನ್ ದಷ್ಯ ಕತಯತಾಸಾುನಾಮಂಸಸನಿಧಗಾನ್| 

ಆಧ್ಾಮಪಯ ಕತಕ್ಷಿಮತದ್ರಮಷ್ಟಧ್ಾ ತ್ೀ ಚ ಭ್ೀದ್ತಃ॥1,161.3॥ 
ಪೃಥಗ್ ದೀಷ್ೈಃ ಸಮಸೌುಶಾ ಪಿೀಹವಙ್ಖಷಕ್ಷತ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ| 

ತ್ೀನಾತಾಾಃ ಶತಷ್ೆತಾಲ್ ವೀಷಾಠಃ ಸವಾಪಾದ್ಕರ್ ೀದ್ರಾಃ॥1,161.4॥ 
ನ್ಷ್ಟಚ್ೀಷ್ಟಬಲಾಹಾರಾಃ ಕೃತಪರಧ್ಾಮತತೆಕ್ಷಯಃ| 

ಪುರತಷಾಃ ಸತಯಃ ಪ್ರೀತರ ಪಾ ಭಾವಿನ್ಸುಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,161.5॥ 
ಕ್ಷತನಾನಶ್್ ೀಽರತಚಿವತ್ವಾಂ ಸವಿದಾಹಞ್ಾ ಪಚಯತ್ೀ| 

ಜಿೀಣಾಾನ್ನಂ ಯೀ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಸ್ ೀಽಪಥಯಂ ಸ್ೀವತ್ೀನ್ರಃ॥1,161.6॥ 
ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ ಬಲಮಙ್ಖುಸಯ ಶವಸ್ತತಯಲ್ ಾೀಽವಿಚ್ೀಷಟತಃ| 

ವಿಷ್ರ್ಾವೃರ್ತುಬತದಿಧಶಾ ಶ್್ ೀಕಶ್್ ೀಷಾದ್ಯೀಽಪಚ॥1,161.7॥ 
ರತಗ್ಸ್ತುಸನೌಧ ಸತತಂ ಲಘವಲಾಭ್ ೀಜನ್ೈರಪ| 

ಜರಾಜಿೀಣ್ ೀಾ ಬಲಭರಂಶ್್ ೀ ಭವ್ೀಜಜಠರರ್ ೀಗಿಣಃ॥1,161.8॥ 
ಸವತನ್ರತನಾದರಲಸತಾ ಮಲಸಗ್ ೀಾಽಲಾವಹಿನತಾ| 

ದಾಹಃ ಶವಯಥತರಾಧ್ಾಮನ್ಮನ್ರೀ ಸಲ್ಲಲಸಮಭವ್ೀ॥1,161.9॥ 
ಸವಾತರ ತ್ ೀಯೀ ಮರಣಂ ಶ್್ ೀಚನ್ಂ ತತರ ನಿಷ್ಫಲಮ್| 

ಗವಾಕ್ಷವಚಿಾರಾಜಾಲ್ೈರತದ್ರಂ ಗತಡತುಡಾಯತ್ೀ॥1,161.10॥ 
ನಾಭಮನ್ರಶಾ ವಿಷ್ಟಭಯ ವ್ೀಗಂ ಕೃತಾವ ಪರಣಶಯರ್ತ| 

ಮಾರತತ್ೀ ಹೃತೆಟೀನಾಭಪಾಯತವಙ್ಖಷಣವ್ೀದ್ನಾಃ॥1,161.11॥ 
ಸಶಬ್ ದೀ ನಿಃ ಸರ್ೀದಾವಯತವಾಹತ್ೀ ಮ ತರಮಲಾಕಮ್| 

ನಾರ್ತಮಾತರಂ ಭವ್ೀಲೌಿಲಯಂ ನ್ರಸಯ ವಿರಸಂ ಮತಖ್ಮ್॥1,161.12॥ 
ತತರವಾತ್ ೀದ್ರ್ೀ ಶ್್ ೀಥಃ ಪಾಣಿಪಾನ್ತಮಖ್ಕತಕ್ಷಿಷ್ತ| 

ಕತಕ್ಷಿಾಪಾಶ್್ ವೀಾದ್ರಕಟೀಪೃಷ್ಠರತಕಾವಾಭದ್ನ್ಮ್॥1,161.13॥ 
ಶತಷ್ೆಕ್ಾಸಾಙ್ಖುಮದಾಾಧ್್ ೀಗತರತತಾಮಲಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಶಾಯಮಾರತಣತವಗಾದಿತವಂ ಮತಖ್ೀ ಚ ರಸವದಿಧತಾ॥1,161.14॥ 
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ಸತ್ ೀದ್ಭ್ೀದ್ಮತದ್ರಂ ನಿೀಲಕೃಷ್ಣಶ್ರಾತತಮ್| 

ಆಧ್ಾಮತಮತದ್ರ್ೀ ಶಬದಮದ್ತಭತಂ ವಾ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸಃ॥1,161.15॥ 
ವಾಯತಶಾಾತರ ಸರತಕಾಛಬದಂ ವಿಧ್ತ್ುೀ ಸವಾಥಾ ಗರ್ತಮ್| 

ಪತ್ ುೀದ್ರ್ೀ ಜವರ್ ೀ ಮ ಛಾಾ ದಾಹಿತವಂ ಕಟ್ತಕ್ಾಸಯತಾ॥1,161.16॥ 
ಭರರ್ೀರ್ತಸಾರಃ ಪೀತತವಂ ತವಗಾದಾವುದ್ರಂ ಹರಿತ್| 

ಪೀತತಾಮರಶ್ರಾದಿತವಂ ಸಸ್ವೀದ್ಂ ಸ್ ೀಷ್ಮ ದ್ಹಯತ್ೀ॥1,161.17॥ 
ಧ್ ಮಾಯತ್ೀ ಮೃದ್ತಸಾಶಾಂ ಕ್ಷ್ೈಪರಪಾಕಂ ಪರದ್ ಯತ್ೀ| 

ಶ್ಿೀಷ್ ೋದ್ರ್ೀಷ್ತ ಸದ್ನ್ಂ ಸ್ವೀದ್ಶವಯಥತಗೌರವಮ್॥1,161.18॥ 
ನಿದಾರ ಕ್್ಿೀಶ್್ ೀಽರತಚಿಃ ಶಾವಸಃ ಕ್ಾಶಃ ಶತಕಿತವಗಾದಿತಾ| 

ಉದ್ರಂ ರ್ತಮಿರಂ ಸ್ತನಗಧಂ ಶತಕಿಕೃಷ್ಣಶ್ರಾವೃತಮ್॥1,161.19॥ 
ನಿೀರಾರ್ತವೃದೌಧ ಕಠಿನ್ಂ ಶ್ೀತಸಾಶಾಂ ಗತರತ ಸ್ತಿರಮ್| 

ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಕ್್ ೀಪನ್ೀ ತ್ೈಸ್ೈಸ್ತರದ್ ೀಷ್ಜಿೀನ್ೈತಮಾಲ್ೈಃ॥1,161.20॥ 
ಸವಾದ್ ಷ್ಣದ್ತಷಾಟಶಾ ಸರಕ್ಾುಃ ಸಞ ಾ್ತಾ ಮಲಾಃ| 

ಕ್್ ೀಷ್ಠಂ ಪಾರಪಯ ವಿಕತವಾಾಣಾಃ ಶ್್ ೀಷ್ಮ ಛಾಾಭರಮಾನಿವತಮ್॥1,161.21॥ 
ಕತಯತಾಸ್ತರಲ್ಲಙ್ಖುಮತದ್ರಂ ಶ್ೀಘರಪಾಕಂ ಸತದಾರತಣಮ್| 

ವಧ್ಾತ್ೀ ತಚಾ ಸತತರಾಂ ಶ್ೀತವಾತಪರದ್ಶಾನ್ೀ॥1,161.22॥ 
ಅತಯಶನಾಚಾ ಸಙ್್ ಷೀಭಾದಾಯನ್ಪಾನಾದಿಚ್ೀಷಠತ್ೈಃ| 

ಅವಿಹಿತ್ೈಶಾ ಪಾನಾದ್ಯೈವಾಮನ್ವಾಯಧಿಕಷ್ಾಣ್ೈಃ॥1,161.23॥ 
ವಾಮಪಾಶಾವಾಸ್ತಿತಃ ಪಿೀಹಾ ತತಯತಸಾಿನ್ ೀ ವಿವಧ್ಾತ್ೀ| 

ಶ್್ ೀಣಿತಾದಾವ ರಸಾದಿಭ್ ಯೀ ವಿವೃದ್ ಧೀ ಜನ್ಯೀದ್ವಯಥಾಮ್॥1,161.24॥ 
ಸ್ ೀಽಷಠೀಲಾ ಚಾರ್ತಕಠಿನ್ಃ ಪರೀನ್ನತಃ ಕ ಮಾಪೃಷ್ಠವತ್?| 

ಕರಮೀಣ ವಧ್ಾಮಾನ್ಶಾ ಕತಕ್ಷೌ ವಾಯತರ್ತಮಾಹರ್ೀತ್॥1,161.25॥ 
ಶಾವಸಕ್ಾಸಪಪಾಸಾಸಯವ್ೈರಸಾಯಧ್ಾಮನ್ಕಜವರ್ೈಃ| 

ಪಾಣತಾತವಮ ಛಾಾಛದಿಾತವಗಾದಹರ್ೀಹ್ೈಶಾ ಸಂಯತತಃ॥1,161.26॥ 
ಅರತಣಾಭಂ ವಿಚಿತಾರಭಂ ನಿೀಲಹಾರಿದ್ರರಾಜಿತಮ್| 

ಉದಾವತ್ೀಾನ್ ಚಾನಾಹರ್ೀಹತೃಡದಗಹನ್ಜವರ್ೈಃ॥1,161.27॥ 
ಗೌರವಾರತಚಿಕ್ಾಠಿನ್ಯೈವಿಾಘಾತಭರಮಸಙ್ಖೆರಮಾತ್| 

ಪಿೀಹವದ್ದಕ್ಷಿಣಾತಾಾಶಾವಾತತೆರ್ಾಾದ್ಯಕೃದ್ಪ ಚತಯತಮ್॥1,161.28॥ 
ಪಕ್್ವೀ ಭ ತ್ೀ ಯಕೃರ್ತ ಚ ಸದಾ ಬದ್ಧಮಲ್ ೀ ಗತದ್ೀ| 

ದ್ತನಾಾಮಭರತದಾವತ್ೈಾರನ್ಯೈವಾಾ ಪೀಡಿತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,161.29॥ 
ವಚಾಃ ಪತುಕಫಾನ್್ದಾಧನ್ೆರ್ ೀರ್ತ ಕತಪತ್ ೀಽನಿಲಃ| 

ಅಪಾನ್ ೀ ಜಠರ್ೀ ತ್ೀನ್ ಸಂರತದ್ ಧೀ ಜವರರತಕೆರಃ॥1,161.30॥ 
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ಕ್ಾಶಶಾವಸ್ ೀರತಸದ್ುನ್ಂ ಶ್ರ್ ೀರತಙ್ಕನಭಪಾಶವಾರತಕ್| 

ಮಲಾಸಙ್್ ುೀಽರತಚಿಶಾದಿಾರತದ್ರ್ೀ ಮಲಮಾರತತಃ॥1,161.31॥ 
ಸ್ತಿರನಿೀಲಾರತಣಶ್ರಾಜಾಲ್ೈರತದ್ರಮಾವೃತಮ್| 

ನಾಭ್ೀರತಪರಿ ಚ ಪಾರಯೀ ಗ್ ೀಪುಚಾಾಕೃರ್ತ ಜಾಯತ್ೀ॥1,161.32॥ 
ಅಸಾಿಯದಿಶಲ್ಯೈ ರನ್ಯೈಶಾ ವಿದ್ಧೀ ಚ್ೈವೀದ್ರ್ೀ ತಥಾ| 

ಪಚಯತ್ೀ ಯಕೃತಾದಿಶಾ ತಚಿಾದ್ೈಶಾ ಸರನ್್ಹಿಃ॥1,161.33॥ 
ಆಮ ಏವ ಗತದಾಹ್ೀರ್ತ ತತ್ ೀಽಲಾಾಲಾಃ ಶಕೃದ್ರಸಃ| 

ಸ ಸಾಯದಿವಕೃತಗನ್ ಧೀಽಪ ಪಚಿಾಲಃ ಪೀತಲ್ ೀಹಿತಃ॥1,161.34॥ 
ಶ್ೀಷ್ಶಾಾಪೂಯಾ ಜಠರಂ ಘ ೀರಮಾರಭತ್ೀ ತತಃ| 

ವಧ್ಾತ್ೀ ತದ್ಧ್್ ೀ ನಾಭ್ೀರಾಶತ ಚ್ೈರ್ತ ಜಲಾತಮತಾಮ್॥1,161.35॥ 
ಉದಿರಕ್್ುೀ ದ್ ೀಷ್ರ ಪ್ೀ ಚ ವಾಯಪ್ುೀ ಚ ಶಾವಸತೃಟ್ಭರಮೈಃ| 

ಛಿದ್ ರೀದ್ರಮಿದ್ಂ ಪಾರಹತಃ ಪರಿಸಾರವಿೀರ್ತ ಚಾಪರ್ೀ॥1,161.36॥ 
ಪರವೃತುಸ್ನೀಹಪಾನಾದ್ೀಃ ಸಹಸಾಪಥಯಸ್ೀವಿನ್ಃ| 

ಅತಯಮತ್ಪಾನಾನ್ಮನಾದಗ್ನೀಃ ಕ್ಷಿೀಣಸಾಯರ್ತಕೃಶಸಯ ಚ॥1,161.37॥ 
ರತದ್ಧಃ ಸವಮಾಗಾಾದ್ನಿಲಃ ಕಫಶಾ ಜಲಮ ಛಿಾತಃ| 

ವಧ್ಾತ್ೀ ತತ ತದ್ೀವಾಮತ್ ತನಾಮತಾರದಿವನ್ತದರಾಶ್ತಃ॥1,161.38॥ 
ತತ್ ೆೀಪಾದ್ತದ್ರಂ ತೃಷಾಣಗತದ್ಸತನರ್ತರತಜಾನಿವತಮ್| 

ಕ್ಾಶಶಾವಸಾರತಚಿಯತತಂ ನಾನಾವಣಾಾಶ್ರಾತತಮ್॥1,161.39॥ 
ತ್ ೀಯಪೂಣಾಾನ್ೃದ್ತಸಾಶಾಾತ್ದ್ೃಶಕ್ಷ್ ೀಭವ್ೀಪಥತ| 

ಬಕ್್ ೀದ್ರಂ ಸ್ತಿರಂಸ್ತನಗಧಂ ನಾಡಿೀಮಾವೃತಯ ಜಾಯತ್ೀ॥1,161.40॥ 
ಉಪ್ೀಕ್ಷಾರ್ಾಞ್ಾ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸವಸಾಿನಾಂ ಪರಿಚಾಲ್ಲತಾಃ| 

ಪಾಕ್ಾ ದ್ರವಾ ದ್ರವಿೀಕತಯತಾಃ ಸನಿಧಸ್ ರೀತ್ ೀಮತಖಾನ್ಯಪ॥1,161.41॥ 
ಸ್ವೀದ್ೀ ಚ್ೈವ ತತ ಸಂರತದ್ಧೀ ಮ ಛಿಾತಾಶಾಾನ್ುರಸ್ತಿತಾಃ| 

ತದ್ೀವೀದ್ರಮಾಪೂಯಾ ಕತರ್ಾಾದ್ತದ್ರಾಮಯಮ್॥1,161.42॥ 
ಗತರ ದ್ರಂ ಸ್ತಿತಂ ವೃತುಮಾಹತಞ್ಾ ನ್ ಶಬದಕೃತ್| 

ಹಿೀನ್ಬಲಂ ತಥಾ ಘ ೀರಂ ನಾಡಾಯಂ ಸಾೃಷ್ಟಞ್ಾ ಸಪರ್ತ॥1,161.43॥ 
ಶ್ರಾನ್ುಧ್ಾಾನ್ಮತದ್ರ್ೀ ಸವಾಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ| 

ವಾತಪತುಕಫಪಿೀಹಸನಿನಪಾತ್ ೀದ್ಕ್್ ೀದ್ರಮ್॥1,161.44॥ 
ಪಕ್ಷಾಚಾ ಜಾತಸಲ್ಲಲಂ ವಿಷ್ಟರ್ಭೀಪದ್ರವಾನಿವತಮ್| 

ಜನ್ಮನ್ೈವೀದ್ರಂ ಸವಾಂ ಪಾರಯಃ ಕೃಚಾರತಮಂ ಮತಮ್॥1,161.45॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗಾರತಡ್ೀ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೋ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥161[45]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-162॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಪಾಣತಾಶ್್ ೀಥನಿದಾನ್ಞ್ಾ ಶೃಣತ ಸತಶರತ ವಚಿಮ ತ್ೀ| 

ಪತುಪರಧ್ಾನಾಃ ಕತಪತಾ ಯಥ್ ೀಕ್್ೈಃ ಕ್್ ೀಪನ್ೈಮಾಲಾಃ॥1,162.1॥ 
ನ್ತಾರನಿಲ್ೀನ್ ಬಲ್ಲನಾ ಕ್ಷಿಪಾುಕ್ಷಿಪುಂ ಯದಿ ಸ್ತಿತಮ್| 

ಧ್ಮನಿೀದ್ಾಶಮಿೀಃ ಪಾರಪಯ ವಾಯಪುನವನ್್ಕಲಾಂ ತನ್ತಮ್॥1,162.2॥ 
ತವಗಸೃಕ್್ಾಲೀಷ್ಮಮಾಂಸಾನಿ ಪರದ್ ಷ್ಯನ್ರಸಮಾಶ್ರತಮ್| 

ತವಙ್ಕಮಂಸಯೀಸತು ಕತರತತ್ೀ ತವಚಿ ವಣಾಾನ್ಾೃಥಗಿವಧ್ಾನ್॥1,162.3॥ 
ಸವಯಂ ಹರಿದಾರ ಹಾರಿದ್ರಂ ಪಾಣತಾತವಂ ತ್ೀಷ್ತ ಚಾಧಿಕಮ್| 

ರ್ಾತ್ ೀಽಯಂ ಪರಹತ್ೀದ್ತಗರಃ ಸ ರ್ ೀಗಸ್ುೀನ್ ಗೌರವಮ್॥1,162.4॥ 
ಧ್ಾತ ನಾಂ ಸಾಶಾಶ್ೈರ್ಥಲಯಮಾಮಜಶಾ ಗತಣಕ್ಷಯಃ| 

ತತ್ ೀಽಲಾರಕುಮೀದ್ ೀಽಸ್ತಿನಿಃ ಸಾರಃ ಸಾಯಚಾಲಥ್ೀನಿದರಯಃ॥1,162.5॥ 
ಶ್ೀಯಾಮಾಣ್ೈರಿವಾಙ ು್ೈಸತು ದ್ರವತಾ ಹೃದ್ಯೀನ್ ಚ| 

ಶ್ಲ್ ೀಕ್ಷಿಕ ಟ್ವದ್ನ್ೀ ಸ್ೈಮಿತಯಂ ತತರ ಲಾಲರ್ಾ॥1,162.6॥ 
ಹಿೀನ್ತೃಟಶಶ್ರದ್ವೀಷೀ ಶ್ೀಣಾಲ್ ೀಭ್ ೀ ಹತಾನ್ಲಃ| 

ಮನ್ದಶಕುಜವಾರಿೀ ಶಾವಸ್ತೀ ಕಣಾಶ್ಲ್ಲೀ ತಥಾ ಭರಮಿೀ॥1,162.7॥ 
ಸ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಪೃಥಗ್ ದೀಷ್ೈಃ ಸಮಸ್ೈಮೃಾರ್ತುಕ್ಾದ್ನಾತ್| 

ಪಾರಗ ರಪಮಸಯ ಹೃದ್ಯಸಾನ್ದನ್ಂ ರ ಕ್ಷತಾ ತವಚಿ॥1,162.8॥ 
ಅರತಚಿಃ ಪೀತಮ ತರತವಂ ಸ್ವೀದಾಭಾವೀಽಲಾಮೃತರತಾ| 

ಮೀದ್ಃ ಸಮಾನಿಲಾತುತರ ಗಾಢರತಕ್್ೆಲೀದ್ಗಾತರತಾ॥1,162.9॥ 
ಕೃಷ್ಣೀಕ್ಷಣಂ ಕೃಷ್ಣಶ್ರಾನ್ಖ್ವಿಣ ಮತರನ್ೀತರತಾ| 

ಶ್್ ೀಥ್ ೀ ನಾಸಾಸಯವ್ೈರಸಯಂ ವಿಟ್ ಶೀಷ್ಃ ಪಾಶವಾಮ ಛಾನಾ॥1,162.10॥ 
ಪತ್ುೀ ಹರಿತಪತಾುಭಃ ಶ್ರಾದಿಷ್ತ ಜವರಸುಮಃ| 

ತೃಟ್ ಶೀಷ್ಮ ಛಾಾದೌಗಾನ್ಧಯಂ ಶ್ೀತ್ೀಚಾಾ ಕಟ್ತವಕರತಾ॥1,162.11॥ 
ವಿಡ್ಭೀದ್ಶಾಾಮಿಕ್್ ೀ ದಾಹಃ ಕಫಾಚಾ ಹೃದ್ರ್ಾದ್ರಾತಾ| 

ತನಾದರ ಲವಣವಕರತವಂ ರ್ ೀಮಹಷ್ಾಃ ಸವರಕ್ಷಯಃ॥1,162.12॥ 
ಕ್ಾಶಶಾದಿಾಶಾ ನಿಚರ್ಾನ್ನಷ್ಟಲ್ಲಙ್್ ುೀಽರ್ತದ್ತಃಸಹಃ| 

ಉತೃಷ್ಟೀನಿಲಪತಾುಭಾಯ ಕಟ್ತವಾಾ ಮಧ್ತರಃ ಕಫಃ॥1,162.13॥ 
ದ್ ಷ್ಯಿತಾವ ವಸಾದಿೀಂಶಾ ರೌಕ್ಷಾಯದ್ರಕುವಿರ್ೀಕ್ಷಣಮ್| 

ಸ್ ರೀತಸಾಂ ಸಙ್ಖಷಯಂ ಕತರ್ಾಾದ್ನ್ತರತಧ್ಯ ಚ ಪೂವಾವತ್॥1,162.14॥ 
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ಪಾಣತಾರ್ ೀಗ್ೀಕ್ಷಯೀಜಾತ್ೀ ನಾಭಪಾದಾಸಯಮೀಹನ್ಮ್| 

ಪುರಿೀಷ್ಂ ಕೃಮಿವನ್ತಮಞ ಾ್ೀದಿಭನ್ನಂ ಸಾಸರಂ ಕಫಾನಿವತಮ್॥1,162.15॥ 
ಯಃ ಪತುರ್ ೀಗಿೀ ಸ್ೀವ್ೀತ ಪತುಲಂ ತಸಯ ಕ್ಾಮಲಮ್| 

ಕ್್ ೀಷ್ಠಶಾ ಖ್ ೀದ್ುತಂ ಪತುಂ ದ್ಗಾಧಾಸೃಙ್ಕಮಂಸಮಾಹರ್ೀತ್॥1,162.16॥ 
ಹಾರಿದ್ರಮ ತರನ್ೀತರತವಂ ಮತಖ್ಂ ರಕುಂ ಶಕೃತುಥಾ| 

ದಾಹಿೀ ವಿಪಾಕತೃಷಾಣವಾನ್ಭೀಕ್ಾಭ್ ೀ ದ್ತಬಾಲ್ೀನಿದರಯಃ॥1,162.17॥ 
ಭವ್ೀರ್ತಾತಾುನ್ತಗಃ ಶ್್ ೀಥಃ ಪಾಣತಾರ್ ೀಗಾವೃತಸಯ ಚ| 

ಉಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಚ ಶ್್ ೀಥಾದಾಯಃ ಸಕೃಚಾಾರಃ ಕತಮಭಕ್ಾಮಲಾಃ॥1,162.18॥ 
ಹರಿತಶಾಯಮಪತುತ್ವೀ ಪಾಣತಾರ್ ೀಗ್ ೀ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ವಾತಪತ್ುೀ ಭರಮಸೃಷಾಣ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಹಷ್ ೀಾ ಮೃದ್ತಜವರಃ॥1,162.19॥ 
ತನಾದರ ವಾ ಚಾನ್ಲಭರಂಶಸುಂ ವದ್ನಿು ಹಲ್ಲೀಮಕಮ್| 

ಆಲಸಯಞ್ಜಾರ್ತಭವರ್ತ ತ್ೀಷಾಂ ಪೂವಾಮತಪದ್ರವಃ॥1,162.20॥ 
ಶ್್ ೀಥಃ ಪರಧ್ಾನ್ಃ ಕರ್ಥತಃ ಸ ಏವಾತ್ ೀ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ| 

ಪತುರಕುಕಫಾನಾವಯತದ್ತಾಷ್ ಟೀ ದ್ತಷಾಟನ್್ಹಿಃ ಶ್ರಾಃ॥1,162.21॥ 
ನಿೀತಾವ ರತದ್ಧಗರ್ತಸ್ೈಹಿಾ ಕತರ್ಾಾತುಾಙ್ಕಮಂಸಸಂಶರಯಮ್| 

ಉತ್್ೀಧ್ಂ ಸಂಹತಂ ಶ್್ ೀಥಂ ತಮಾಹತನಿಾಚರ್ಾದ್ತಃ॥1,162.22॥ 
ಸವಾಹ್ೀತತವಿಶಷ್ೈಸತು ರ ಪಭ್ೀದಾನ್ನವಾತಮಕಮ್| 

ದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪೃಥಗಿವಧ್್ೈಃ ಸವ್ೈಾರಭಘಾತಾದಿವಷಾದ್ಪ॥1,162.23॥ 
ತದ್ೀವ ನಿೀಯಮಾನ್ನ್ತು ಸವಾಾಙ ು್ೀ ಕ್ಾಮಜಮಭವ್ೀತ್| 

ಪೃಥ ನ್ನತಾಗರಗರರ್ಥತ್ೈವಿಾಶ್ೀಷ್ೈಶಾ ರ್ತರಧ್ಾ ವಿದ್ತಃ॥1,162.24॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯಹ್ೀತತಃ ಶ್್ ೀಥಾನಾಂ ದ್ ೀಷ್ಜಾತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ವಾಯಧಿಃ ಕರ್ೀಾಪವಾಸಾದಿಕ್ಷಿೀಣಸಯ ಭವರ್ತ ದ್ತರತಮ್॥1,162.25॥ 
ಅರ್ತಮಾತರಂ ಯದಾಸ್ೀವ್ೀದ್ತುರತಮತಯನ್ುಶ್ೀತಲಮ್| 

ಲವಣಕ್ಷಾರರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಮಿಶಾಕ್ಾಮತ್ಸವಪನಜಾಗರಮ್॥1,162.26॥ 
ರ್ ೀಧ್್ ೀ ವ್ೀಗಸಯ ವಲ ಿರಮಜಿೀಣಾಶರಮಮೈಥತನ್ಮ್| 

ಪಚಯತ್ೀ ಮಾಗಾಗಮನ್ಂ ರ್ಾನ್ೀನ್ ಕ್ಷ್ ೀಭಣಾಪ ವಾ॥1,162.27॥ 
ಶಾವಸಕ್ಾಸಾರ್ತಸಾರಾಶ್್ ೀಾಜಠರಪರದ್ರಜವರಾಃ| 

ವಿಷ್ಟಮಾಭಲಸಯಕಚಾದಿಾಹಿಕ್ಾೆಪಾಣತಾವಿಸಪಾಕಮ್॥1,162.28॥ 
ಊಧ್ವಾಶ್್ ೀಥಮಧ್್ ೀ ಬಸೌು ಮಧ್್ಯೀ ಕತವಾನಿು ಮಧ್ಯಗಾಃ| 

ಸವಾಾಙ್ಖುಗಃ ಸವಾಗತಃ ಪರತಯಪರತಯಗ್ೀರ್ತ ತದಾಶರಯಃ॥1,162.29॥ 
ತತ ಾವಾರ ಪಂ ಕ್ಷವಥತಃ ಶ್ರಾರ್ಾಮಙ್ಖುಗೌರವಮ್| 

ವಾತಾಚ್ ಾೀಥಶಾಲ್ ೀ ರ ಕ್ಷಃ ಖ್ರರ್ ೀಮಾರತಣ್ ೀಽಸ್ತತಃ॥1,162.30॥ 
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ಶಙ್ಖ್ಬಸಯನ್ರಶ್್ ೀಫರ್ತಾಮೀದ್ ೀಭ್ೀದಾಃ ಪರಸತಪುತಾ| 

ವಾತ್ ೀತಾುನ್ಃ ಕಿಮಃ ಶ್ೀಘರಮತನ್ನಮೀರ್ತಾೀಡಿತಾಂ ತನ್ತಮ್॥1,162.31॥ 
ಸ್ತಗಧಸತು ಮದ್ಾನ್ೈಃ ಶಾಮಯೀದಾರತಾರವಲ್ ಾೀ ದಿವಾ ಮಹಾನ್| 

ತವಕ್ಷ್ಾಪವಿಲ್ಲಪ್ುೀ ಚ ತಸ್ತಮಂಶ್ಾಮಿಚಿಮಾಯತ್ೀ॥1,162.32॥ 
ಪೀತರಕ್ಾುಸ್ತನಾುಭಾಸಃ ಪತುಜಾತಶಾ ಶ್್ ೀಷ್ಕೃತ್| 

ಶ್ೀಘರಂ ನಾಸೌ ವಾ ಪರಶಮೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪಾರಗದಹತ್ೀ ತನ್ತಮ್॥1,162.33॥ 
ಸತೃಟಾದಹಜವರಸ್ವೀದ್ ೀ ಭರಮಕ್್ ಿೀದ್ಮದ್ಭರಮಾಃ| 

ಸಾಭಲಾಷೀ ಶಕೃದ್ಭೀದ್ ೀ ಗನ್ಧಃ ಸಾಶಾಸಹ್ ೀ ಮೃದ್ತಃ॥1,162.34॥ 
ಕಣ ಾಮಾನಾಾಣತಾರ್ ೀಮಾ ತವಕೆಠಿನ್ಃ ಶ್ೀತಲ್ ೀ ಗತರತಃ| 

ಸ್ತನಗಧಃಶಿಕ್ಷ್ಣಃ ಸ್ತಿರಃ ಶ್ಲ್ ೀ ನಿದಾರಚಾದ್ಯಾಗಿನಮಾನ್ದಯಕೃತ್॥1,162.35॥ 
ಆಘಾತ್ೀನ್ ಚ ಶಸಾರದಿಚ್ಾೀದ್ಭ್ೀದ್ಕ್ಷತಾದಿಭಃ| 

ಹಿಮಾನಿಲ್ೈದ್ಾಧ್ಯನಿಲ್ೈಭಾಲಾಿತಕಪಕಚಾಜ್ೈಃ॥1,162.36॥ 
ರಸ್ೈಃ ಶತಷ್ೆೈಶಾ ಸಂಸಾಶಾಾಚಾಾಯಥತಃ ಸಾಯದಿವಸಪಾವಾನ್| 

ಭೃಶ್್ ೀಷಾಮ ಲ್ ೀಹಿತಾಭಾಸಃ ಪಾರಯಶಃ ಪತುಲಕ್ಷಣಃ॥1,162.37॥ 
ವಿಷ್ಜಃ ಸವಿಷ್ಪಾರಣಿಪರಿಸಪಾಣಮ ತರಣಾತ್| 

ದ್ಂಷಾಾದ್ನ್ುನ್ಖಾಘಾತಾದ್ವಿಷ್ಪಾರಣಿನಾಮಪ॥1,162.38॥ 
ವಿಣ ಮತರಶತಕ್್ ರೀಪಹತಮಲವದ್ವಸತುಸಂಙ್ಖೆರಾತ್| 

ವಿಷ್ವೃಕ್ಷಾನಿಲಸಾಶಾಾದ್ುರಯೀಗಾವಚ ಣಾನಾತ್॥1,162.39॥ 
ಮೃದ್ತಶಾಲ್ ೀಽವಲಮಿ್ೀ ಚ ಶ್ೀಘ ರೀ ದಾಹರತಜಾಕರಃ| 

ನ್ವೀಽನ್ತಪದ್ರವಃ ಶ್್ ೀಥಃ ಸಾಧ್್ ಯೀಽಸಾಧ್ಯಃ ಪುರ್ೀರಿತಃ॥1,162.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಾಣತಾಸ್ ೀಥನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ದಿವಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥162[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-163॥ 
ಧ್ನ್ವನಿುೀರರತವಾಚ| 

ವಿಸಪಾಾದಿನಿದಾನ್ನ್ುೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತಚಾೃಣತ| 

ಸಾಯದಿವಸಪೀಾ ವಿಘಾತಾತತು ದ್ ೀಷ್ೈದ್ತಾಷ್ಟೈಶಾ ಶ್್ ೀಥವತ್॥1,163.1॥ 
ಅಧಿಷಾಠನ್ಞ್ಾ ತಂ ಪಾರಹತಬಾಾಹಯಂ ತತರ ಭರ್ಾಚಾರಮಾತ್| 

ಯಥಾತುರಞ್ಾ ದ್ತಃಸಾಧ್ಯಸುತರ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಯಥಾಯಥಮ್॥1,163.2॥ 
ಪರಕ್್ ೀಪನ್ೈಃ ಪರಕತಪತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿದಾಹಿಭಃ| 

ದ್ೀಹ್ೀ ಶ್ೀಘರಂ ವಿಶನಿುೀಹ ತ್ೀಽನ್ುರ್ೀ ಹಿ ಸ್ತಿತಾ ಬಹಿಃ॥1,163.3॥ 
ತೃಷಾಣಭಯೀಗಾದ್ವೀಗಾನಾಂ ವಿಷ್ಮಾಚಾ ಪರವತಾನಾತ್| 

ಆಶತ ಚಾಗಿನಬಲಭರಂಶಾದ್ತ್ ೀ ಬಾಹಯಂ ವಿಸಪಾಯೀತ್॥1,163.4॥ 
ತತರ ವಾತಾತ್ ವಿೀಸಪೀಾ ವಾತಜವರಸಮವಯಥಃ| 

ಶ್್ ೀಥಸತಫರಣನಿಸ್ ುೀದ್ಭ್ೀದಾರ್ಾಸಾರ್ತಾಹಷ್ಾವಾನ್॥1,163.5॥ 
ಪತಾುದ್ತದರತಗರ್ತಃ ಪತುಜವರಲ್ಲಙ್್ ುೀಽರ್ತಲ್ ೀಹಿತಃ| 

ಕಫಾತೆಣ ಾಯತತಃ ಸ್ತನಗಧಃ ಕಫಜವರಸಮಾನ್ರತಕ್॥1,163.6॥ 
ಸನಿನಪಾತಸಮತತಾಿಶಾ ಸವಾಲ್ಲಙ್ಖುಸಮನಿವತಾಃ| 

ಸವದ್ ೀಷ್ಲ್ಲಙ ು್ೈಶ್ಾೀಯನ್ುೀ ಸವ್ೈಾಃ ಸ್ ಫೀಟ್ೈರತಪ್ೀಕ್ಷಿತಾಃ| 

ತ್ೀಽಪ ಸ್ವೀದಾನಿವಮತಞ್ಾರ್ತ ಬಭರತ್ ೀ ವರಣಲಕ್ಷಣಮ್॥1,163.7॥ 
ವಾತಪತಾುಜಜಾರಚಾದಿಾಮ ಛಾಾರ್ತೀಸಾರತೃಡಭರಮೈಃ| 

ಗನಿಿಭ್ೀದಾಗಿನಸದ್ನ್ತಮಕ್ಾರ್ ೀಚಕ್್ೈಯತಾತಃ॥1,163.8॥ 
ಕರ್ ೀರ್ತ ಸವಾಮಙ್ಖುಞ್ಾ ದಿೀಪಾುಙ್ಕುರಾವಕೀಣಾವತ್| 

ಯಂಯಂ ದ್ೀಶಂ ವಿಸಪಾಶಾ ವಿಸಪಾರ್ತ ಭವ್ೀತ್ಸಃ॥1,163.9॥ 
ಶಾನಾುಙ್ಕುರಾಸ್ತತ್ ೀ ನಿೀಲ್ ೀ ರಕ್್ ುೀ ವಾಸತ ಚ ಚಿೀಯತ್ೀ| 

ಅಗಿನದ್ಗಧ ಇವ ಸ್ ಫೀಟ್ೈಃ ಶ್ೀಘರಗತಾವದ್ತದರತಂ ಸ ಚ॥1,163.10॥ 
ಮಮಾಾನ್ತಸಾರಿೀ ವಿೀಸಪಾಃ ಸಾಯದಾವತ್ ೀಽರ್ತಬಲಸುತಃ| 

ವಯಥತ್ೀಽಙ್ಖುಂ ಹರ್ೀತ್ಞ್ಜಜಞಂ ನಿದಾರಞ್ಾ ಶಾವಸಮಿೀರಯೀತ್॥1,163.11॥ 
ಹಿಕ್ಾೆಞ್ಾ ಸ ಗತ್ ೀಽವಸಾಿಮಿೀದ್ೃಶ್ೀಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಕವಚಿನ್ಮಮಾಾರರ್ತಗರಸ್ ುೀ ಭ ಮಿಶರ್ಾಯಸನಾದಿಷ್ತ॥1,163.12॥ 
ಚ್ೀಷ್ಟಮಾನ್ಸುತಃ ಕಿಷ್ ಟೀ ಮನ್ ೀದ್ೀಹಪರರ್ೀಹವಾನ್| 

ದ್ತಷ್ರಬ್ ೀಧ್್ ೀಽಶತನತ್ೀ ನಿದಾರಂ ಸ್ ೀಽಗಿನವಿೀಸಪಾ ಉಚಯತ್ೀ॥1,163.13॥ 
ಕಫ್ೀನ್ ರತದ್ಧಃ ಪವನ್ ೀ ಭತಾುಾತಂ ಬಹತಧ್ಾ ಕಫಮ್| 

ರಕುಂ ವಾ ವೃದ್ಧರಕುಸಯ ತವಕಾರಾಸಾನಯತಮಾಂಸಗಮ್॥1,163.14॥ 
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ದ್ ಷ್ಯಿತಾವ ತತ ದಿೀಘಾಾನ್ತವೃತುಸ ಿಲಖ್ರಾರ್ತಮಕ್ಾಮ್| 

ಗರನಿಿೀನಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಮಾಲಾಂ ಸರಕ್ಾುನಿುೀವರರತಗಜಾರಾಮ್॥1,163.15॥ 
ಶಾವಸಕ್ಾಸಾರ್ತಸಾರಾಸಯಶ್್ ೀಷ್ಹಿಕ್ಾೆವಮಿಭರಮೈಃ| 

ರ್ೀಹವ್ೈವಣಯಾಮ ಛಾಾಙ್ಖುಭಙ್ಖುಗಿನಸದ್ನ್ೈಯತಾತಾಮ್| 

ಇತಯಯಂ ಗರನಿಿವಿೀಸಪಾಃ ಕಫಮಾರತತಕ್್ ೀಪಜಃ॥1,163.16॥ 
ಕಫಪತಾುಜಜಾರಃ ಸುರ್ಭೀ ನಿದಾರ ತನಾದರ ಶ್ರ್ ೀರತಜಾ| 

ಅಙ್ಕುವಸಾದ್ವಿಕ್ಷ್ೀಮೌಾ ಪರಲಾಪಾರ್ ೀಚಕಭರಮಾಃ॥1,163.17॥ 
ಮ ಛಾಾಗಿನಹಾನಿಭ್ೀಾದ್ ೀಽಸಾಿಾಂ ಪಪಾಸ್ೀನಿದರಯಗೌರವಮ್| 

ಆರ್ೀಪವ್ೀಶನ್ಂ ಲ್ೀಪಃ ಸ್ ರೀತಸಾಂ ಸ ಚ ಸಪಾರ್ತ॥1,163.18॥ 
ಪಾರಯೀಣಾಮಾಶಯಂ ಗೃಹಣನ್ನೀಕದ್ೀಶಂ ನ್ ಚಾರ್ತರತಕ್| 

ಪೀಡಕ್್ೈರವಕೀಣ್ ೀಾಽರ್ತಪೀತಲ್ ೀಹಿತಪಾಣತಾರ್ೈಃ॥1,163.19॥ 
ಸ್ತನಧ್್ ನೀಽಸ್ತತ್ ೀ ಮೀಚಕ್ಾಭ್ ೀ ಮಲ್ಲನ್ಃ ಶ್್ ೀಥವಾನ್ತುರತಃ| 

ಗಮಿಭೀರಪಾಕಃ ಪಾರಯೀಷ್ಮಸಾೃಷ್ಟಃ ಕಿನ್ ನೀಂಽವದಿೀಯಾತ್ೀ॥1,163.20॥ 
ಪಕವವಚಿಾೀಣಾಮಾಂಸಶಾ ಸಾಷ್ಟಸಾನಯತಶ್ರಾಗಣಃ| 

ಸವಾಗ್ ೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸವ್ೀಾಃ ಸವಾಗತವಕ್ಮಪಾಣಃ| 

ಶವಗನಿಧೀ ಚ ವಿೀಸಪಾಃ ಕದ್ಾಮಾಖ್ಯಮತಶನಿು ತಮ್॥1,163.21॥ 
ಬಾಹಯಹ್ೀತ್ ೀಃ ಕ್ಷತಾತತ ರೆದ್ಧಾಃ ಸರಕುಂ ಪತುಮಿೀರಯನ್| 

ವಿೀಸಪಾಂ ಮಾರತತಃ ಕತರ್ಾಾತತೆಲತಸಿದ್ೃಶ್ೈಶ್ಾತಮ್॥1,163.22॥ 
ಸ್ ಫೀಟ್ೈಃ ಶ್್ ೀಥಜವರರತಜಾದಾಹಾಢಯಂ ಶಾಯವಶ್್ ೀಣಿತಮ್| 

ಪಥಗ್ ದೀಷ್ೈಸರಯಃ ಸಾಧ್ಾಯ ದ್ವನ್ದಾಜಾಶಾಾನ್ತಪದ್ರವಾಃ॥1,163.23॥ 
ಅಸಾಧ್ಾಯಃ ಕೃತಸವೀಾತಾಿಃ ಸವ್ೀಾ ಚಾಕ್ಾರನ್ುಮಮಾಣಃ| 

ಶ್ೀಣಾಸಾನಯತಶ್ರಾಮಾಂಸಾಃ ಕಿನಾನಶಾಶವಗನ್ಧಯಃ॥1,163.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿೀಸಪಾನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ರ್ತರಪಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥163[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-164॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಮಿಥಾಯಹಾರವಿಹಾರ್ೀಣ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ವಿರ್ ೀಧಿನಾ| 

ಸಾಧ್ತನಿನಾದವಧ್ಾದ್ತಯದ್ಧಹರಣಾದ್ಯೈಶಾ ಸ್ೀವಿತ್ೈಃ॥1,164.1॥ 
ಪಾಪಮಭಃ ಕಮಾಭಃ ಸದ್ಯಃ ಪಾರಕುನ್ೈಃ ಪ್ರೀರಿತಾಮಲಾಃ| 

ಶ್ರಾಃ ಪರಪದ್ಯ ತ್ೈಯತಾಕ್ಾುಸುಾಗವಸಾರಕುಮಾಮಿಷ್ಮ್॥1,164.2॥ 
ದ್ ಷ್ಯನಿು ಚ ಸಂಶ್್ ೀಷ್ಯ ನಿಶಾರನ್ುಸುತ್ ೀ ಬಹಿಃ| 

ತವಚಃ ಕತವಾಾನಿು ವ್ೈವಣಯಾಂ ಶ್ಷಾಟಃ ಕತಷ್ಠಮತಶನಿುತಮ್॥1,164.3॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ಯತಾ್ಯತ್ವಾಂ ಕ್್ ೀಷಾಠನಿ ತದ್ವಪುಃ| 

ಪರಪದ್ಯ ಧ್ಾತ ನಾ್ಹಾಯನ್ುಃ ಸವಾಾನ್್ಙ್ೆ ಲೀದ್ಯ ಚಾವಹ್ೀತ್॥1,164.4॥ 
ಸಸ್ವೀದ್ಕ್್ಿೀದ್ಸಙ್್ ೆೀಚಾನ್ೃಮಿೀನ್ ್ಕ್ಷಾ್ಂಶಾದಾರತಣಾನ್| 

ಲ್ ೀಮತವಕ್ಾ್ಾಯತಧ್ಮನಿೀರಾಕ್ಾರಮರ್ತ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,164.5॥ 
ಭಸಾಮಚಾಾದಿತವತತೆರ್ಾಾದಾ್ಹಯಂ ಕತಷ್ಠಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಕತಷಾಠನಿ ಸಪುಧ್ಾ ದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪೃಥಗದಾನ್ದಾೈಃ ಸಮಾಗತ್ೈಃ॥1,164.6॥ 
ಸವ್ೀಾಷ್ವಪ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ವಯಪದ್ೀಶ್್ ೀಽಧಿಕಸುತಃ| 

ವಾತ್ೀನ್ ಕತಷ್ಠಂ ಕ್ಾಪಾಲಂ ಪತ್ುೀನೌದ್ತಮ್ರಂ ಕಫಾತ್॥1,164.7॥ 
ಮಣಾಲಾಖ್ಯಂ ವಿಚಚ್ ೀಾ ಚ ಋಷಾಯಖ್ಯಂ ವಾತಪತುಜಮ್| 

ಚಮೈಾಕಕತಷ್ಠಂ ಕಟಮಂ ಸ್ತಧ್ಾಮಲಸವಿಪಾದಿಕ್ಾಃ॥1,164.8॥ 
ವಾತಶ್ಿೀಷ್ ೋದ್ಭವಾಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತಾುದ್ದದ್ ರಶತಾರತಷೀ| 

ಪುಣಾರಿೀಕಂ ಸವಿಸ್ ಫೀಟ್ಂ ಪಾಮಾ ಚಮಾದ್ಲಂ ತಥಾ॥1,164.9॥ 
ಸವ್ೀಾಭಯಃ ಕ್ಾಕಣಂ ಪೂವಾರ್ತರಕಂ ದ್ದ್ತರ ಸಕ್ಾಕಣಮ್| 

ಪುಣಾರಿೀಕಯಾಜಿಹ್ವೀ ಚ ಮಹಾಕತಷಾಠನಿ ಸಪು ತತ॥1,164.10॥ 
ಅರ್ತಶಿಕ್ಷ್ಣಖ್ರಸಾಶಾಸ್ವೀದಾಸ್ವೀದ್ವಿವಣಾತಾಃ| 

ದಾಹಃ ಕಣ ಾಸುಾಚಿ ಸಾವಪಸ್ ುೀದ್ಃ ಕ್್ ೀಚ್ ೀನ್ನರ್ತಸುಮಃ॥1,164.11॥ 
ವರಣಾನಾಮಧಿಕಂ ಶ್ಲಂ ಶ್ೀಘ ರೀತಾರ್ತುಶ್ಾರಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ರ ಢಾನಾಮಪ ರ ಕ್ಷತವಂ ನಿಮಿತ್ುೀಽಲ್ಾೀಽರ್ತಕ್್ ೀಪನ್ಮ್॥1,164.12॥ 
ರ್ ೀಮಹಷ್ ೀಾಽಸೃಜಃ ಕ್ಾಷ್ಣಯಾಂ ಕತಷ್ಠಲಕ್ಷಣಮಗರಜಮ್| 

ಕೃಷಾಣರತಣಕಪಾಲಾಭಂ ಯದ್ ರಕ್ಷಂ ಪರತಷ್ಂ ತನ್ತ॥1,164.13॥ 
ವಿಸೃತಾಕೃರ್ತಪಯಾಸುನ್ ದಷತ್ೈಲ್ ೀಾಮಭಶ್ಾತಮ್| 

ಕ್ಾಪಾಲಂ ತ್ ೀದ್ಬಹತಲಂ ತತತೆಷ್ಠಂ ವಿಷ್ಮಂ ಸೃತಮ್॥1,164.14॥ 
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ಉದ್ತಮ್ರಫಲಾಭಾಸಂ ಕತಷ್ಠಮೌದ್ತಮ್ರಂ ವದ್ೀತ್| 

ವತತಾಲಂ ಬಹತಲಕ್್ೀತತಯಕುಂ ದಾಹರತಜಾಧಿಕಮ್॥1,164.15॥ 
ಅಸಞ್ಾಛನ್ನಮದ್ರಣಂ ಕೃಮಿವತಾ್ಯದ್ತದ್ತಮ್ರಮ್| 

ಸ್ತಿರಂ ಸತಾಯನ್ಂ ಗತರತ ಸ್ತನಗಧಂ ಶ್ವೀತರಕುಂ ಮಲಾನಿವತಮ್॥1,164.16॥ 
ಅನ್ ಯೀನ್ಯಸಕುಪುಚ ಾನ್ಬಹತಕಣ ಾಸತನರ್ತಕೃಮಿ| 

ಶಿಕ್ಷ್ಣಪೀತಾಭಾಸಂಯತಕುಂ ಮಣಾಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,164.17॥ 
ಸಕಣ ಾಪಟಕ್ಾ ಶಾಯವಾ ಸಕ್್ಿೀದಾ ಚ ವಿಚಚಿಾಕ್ಾ| 

ಪರತಷ್ನ್ುತರರಕ್ಾುನ್ುಮನ್ುಃ ಶಾಯಮಂ ಸಮತನ್ನತಮ್॥1,164.18॥ 
ಋಷ್ಯಜಿಹಾವಕೃರ್ತಪರೀಕುಂ ಋಷ್ಯಜಿಹವಂ ಬಹತಕರಮಿ| 

ಹಸ್ತುಚಮಾಖ್ರಸಾಶಾಂ ಚಮಾಾಖ್ಯಂ ಕತಷ್ಠಮತಚಯತ್ೀ॥1,164.19॥ 
ಅಸ್ವೀದ್ಞ್ಾಮತ್ಯಶಲೆಸನಿನಭಂ ಕಟಮಂ ಪುನ್ಃ| 

ರ ಕ್ಷಾಗಿನವಣಾಂ ದ್ತಃಸಾಶಾಂ ಕಣ ಾಮತಾರತಷಾಸ್ತತಮ್॥1,164.20॥ 
ಅನಾು ರ ಕ್ಷಂ ಬಹಿಃ ಸ್ತನಗಧಮನ್ುಘಘಾಷ್ಟಂ ರಜಃ ಕರ್ೀತ್| 

ಶಿಕ್ಷ್ಣಸಾಶಾಂ ತನ್ತ ಸ್ತನಗಧಂ ಸವಚಾಮಸ್ವೀದ್ಪುಷ್ಾವತ್॥1,164.21॥ 
ಪಾರಯೀಣ ಚ್ ೀಧ್ವಾಕ್ಾಶಯಾಞ್ಾ ಕತಣ್ಾೈಃ ಕಣ ಾಪರ್ೈಶ್ಾತಮ್| 

ರಕ್್ೈರಲಂಶತಕ್ಾ ಪಾಣಿಪಾದ್ೀ ಕತರ್ಾಾದಿವಪಾದಿಕ್ಾ॥1,164.22॥ 
ರ್ತೀವಾರರ್ತಾಂ ಗಾಢಕಣ ಾಞ್ಾ ಸರಾಗಪಡಿಕ್ಾಚಿತಮ್| 

ದಿೀಘಾಪರತಾನ್ದ್ ವಾಾವದ್ತಸ್ತೀಕತಸತಮಚಾವಿ॥1,164.23॥ 
ಉಚ ಾನ್ಮಣಾಲ್ ೀ ದ್ದ್ತರಃ ಕಣ ಾಮಾನಿರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ| 

ಸ ಿಲಮ ಲಂ ಸದಾಹಾರ್ತಾ ರಕುಸಾರವಂ ಬಹತವರಣಮ್॥1,164.24॥ 
ಸಾದ್ಹಕಕ್್ಿೀದ್ರತಜಂ ಪಾರಯಶಃ ಸವಾಜನ್ಮ ಚ| 

ರಕ್ಾುಕುಮಣಾಲಂ ಪಾಣತಾ ಕಣ ಾದಾಹರತಜಾನಿವತಮ್॥1,164.25॥ 
ಸ್ ೀತ್್ೀಧ್ಮಾಚಿತಂ ರಕ್್ೈಃ ಕಞ್ಜಪಣಾಮಿವಾಮತ್ಭಃ| 

ಪುಣಾರಿೀಕಂ ಭವ್ೀತುದಿಧ ಚಿತಂ ಸ್ ಫೀಟ್ೈಃ ಸ್ತತಾರತಣ್ೈಃ॥1,164.26॥ 
ವಿಸ್ ಫೀಟ್ಪಟಕ್ಾ ಪಾಮಾ ಕಣ ಾಕ್್ಿೀದ್ರತಜಾನಿವತಾಃ| 

ಸ ಕ್ಷಾ್ ಶಾಯಮಾರತಣಾ ರ ಕ್ಷಾ ಪಾರಯಃ ಸ್ತಫಕ್ಾಾಣಿಕ ಪಾರ್ೀ॥1,164.27॥ 
ಸಸ್ ಫೀಟ್ಸಂಸಾಶಾಸಹಂ ಕಣ ಾರಕ್ಾುರ್ತದಾಹವತ್| 

ರಕುದ್ಲಂ ಚಮಾದ್ಲಂ ಕ್ಾಕಣಂ ರ್ತೀವರದಾಹರತಕ್॥1,164.28॥ 
ಪೂವಾರಕುಞ್ಾ ಕೃಷ್ಣಞ್ಾ ಕ್ಾಕಣಂ ರ್ತರಫಲ್ ೀಪಮಮ್| 

ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಙ ು್ೈಯತಾತ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಃ ಸವಸವಕ್ಾರಣತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,164.29॥ 
ದ್ ೀಷ್ಭ್ೀದಾಯ ವಿಹಿತ್ೈರಾದಿಶ್ೀಲ್ಲಿಙ್ಖುಕಮಾಭಃ| 

ಕತಷ್ಠಸವದ್ ೀಷಾನ್ತಗತಂ ಸವಾದ್ ೀಷ್ಗತಂ ತಯಜ್ೀತ್॥1,164.30॥ 
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ಕತಷ್ ಠೀಕುಂ ಯಚಾ ಯಚಾಾಸ್ತಿಮಜಾಜಶತಕರಸಮಾಶರಯಮ್| 

ಕೃಚಾರಂ ಮೀದ್ ೀಮತಞ್ೈವ ರ್ಾಪಯಂ ಸಾನಪಾವಸ್ತಿಮಾಂಸಗಮ್॥1,164.31॥ 
ಅಕೃಚಾರಂ ಕಫವಾತ್ ೀತಿಂ ತವಗುತಂ ತವಮಲಞ್ಾ ಯತ್| 

ತತರ ತವಚಿ ಸ್ತಿತ್ೀ ಕಷ್ಠೀ ಕ್ಾಯೀ ವ್ೈವಣಯಾರ ಕ್ಷಾತಾ॥1,164.32॥ 
ಸ್ವೀದ್ತಾಪಶವಯಥವಃ ಶ್್ ೀಣಿತ್ೀ ಪಶ್ತ್ೀ ಪುನ್ಃ| 

ಪಾಣಿಪಾದಾಶ್ರತಾಃ ಸ್ ಫೀಟಾಃ ಕ್್ಿೀಶಾತ್ನಿಧಷ್ತ ಚಾಧಿಕಮ್॥1,164.33॥ 
ದ್ ೀಷ್ಸಾಯಭೀಕ್ಷ್ಣಯೀಗ್ೀನ್ ದ್ಲನ್ಂ ಸಾಯಚಾ ಮೀದ್ಸ್ತ| 

ನಾರ್ತಸಞ್ಜಜಞಸ್ತು ಮಜಾಜಸ್ತಿನ್ೀತರವ್ೀಗಸವರಕ್ಷಯಃ॥1,164.34॥ 
ಕ್ಷತ್ೀ ಚ ಕರಮಿಭಃ ಶತಕ್್ರೀ ಸವದಾರಾಪತಯಬಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಯಥಾಪೂವಾಾಣಿ ಸವಾಾಣಿ ಸವಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ಮೃಗಾದಿಷ್ತ॥1,164.35॥ 
ಕಷ್ಠೈಕಸಮಭವಂ ಶ್ವತರಂ ಕಲಾಸಂ ದಾರತಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ನಿದಿಾಷ್ಟಮಪರಿಸಾರವಿ ರ್ತರಧ್ಾತ ದ್ಭವಸಂಶರಯಮ್॥1,164.36॥ 
ವಾತಾದ್ ರಕ್ಷಾರತಣಂ ಪತಾುತಾುಮರಂ ಕಮಲಪತರವತ್| 

ಸದಾಹಂ ರ್ ೀಮವಿಧ್ವಂಸ್ತ ಕಫಾಚ್ಾಾೀತಂ ಘನ್ ಗತರತ॥1,164.37॥ 
ಸಕಣ ಾರಂ ಕರಮಾದ್ರಕುಮಾಂಸಮೀದ್ಃ ಸತ ಚಾದಿಶ್ೀತ್| 

ವಣ್ೀಾನ್ೈವ್ೀದ್ೃಗತಭಯಂ ಕೃಚಾರಂ ತಚ್ ಾೀತುರ್ ೀತುರಮ್॥1,164.38॥ 
ಅಶತಕಿರ್ ೀಮಬಹತಲಮಸಂಶ್ಿಷ್ಟಂ ಮಿಥ್ ೀ ನ್ವಮ್| 

ಅನ್ಗಿನದ್ಗಧಜಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಶ್ವತರಂ ವಜಯಾಮತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ॥1,164.39॥ 
ಗತಹಯಪಾಣಿತಲೌಷ್ಠೀಷ್ತ ಜಾತಮಪಯಚಿರನ್ುರಮ್| 

ವಜಾನಿೀಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕಲಾಸಂ ಸ್ತದಿಧಮಿಚಿಾತಾ॥1,164.40॥ 
ಸಾಶ್ೈಾಕ್ಾಹಾರಸಙ್ಕುದಿಸ್ೀವನಾತಾರಯಶ್್ ೀ ಗದಾಃ| 

ಏಕಶರ್ಾಯಸನಾಚ್ೈವ ವಸರಮಾಲಾಯನ್ತಲ್ೀಪನಾತ್॥1,164.41॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕತಷ್ಠರ್ ೀಗನಿದಾನ್ ನಾಮ ಚತತಃ ಷ್ಷ್ತಟಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥164[41]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-165॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಕರಮಯಶಾ ದಿವಧ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ಬಾಹಯಭಯನ್ುರಭ್ೀದ್ತಃ| 

ಬಹಿಮಾಲಕಫಾಸೃಗಿವಟ್ಜನ್ಮಭ್ೀದಾಚಾತತವಿಾಧ್ಾಃ॥1,165.1॥ 
ನಾಮತ್ ೀ ವಿಂಶರ್ತವಿಧ್ಾ ಬಾಹಾಯಸುತರ ಮಲ್ ೀದ್ಭವಾಃ| 

ರ್ತಲಪರಮಾಣಸಂಸಾಿನ್ವಣಾಾಃ ಕ್್ೀಶಾಮ್ರಾಶರರ್ಾಃ॥1,165.2॥ 
ಬಹತಪಾದಾಶಾ ಸ ಕ್ಷಾ್ಶಾ ಯ ಕ್ಾ ಲ್ಲಕ್ಷಾಶಾ ನಾಮತಃ| 

ದಿವಧ್ಾ ತ್ೀ ಕ್್ ೀಷ್ಠಪಡಿಕ್ಾಃ ಕಣ ಾಗಣಾಾನ್ರಕತವಾತ್ೀ॥1,165.3॥ 
ಕತಷ್ಠೈಕಹ್ೀತವೀಽನ್ುಜಾಾಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಜಾ ಬಾಹಯಸಮಭವಾಃ| 

ಮಧ್ತರಾನ್ನಗತಡಕ್ಷಿೀರದ್ಧಿಮತ್ಯನ್ವೌದ್ನ್ೈಃ॥1,165.4॥ 
ಕಫಾದಾಮಾಶಯೀ ಜಾತಾ ವೃದಾಧಃ ಸಪಾನಿು ಸವಾತಃ| 

ಪೃಥತಬರಧ್ನನಿಭಾಃ ಕ್್ೀಚಿತ್ೆೀಚಿದ್ುಣ ಾಪದ್ ೀಪಮಾಃ॥1,165.5॥ 
ರ ಢಧ್ಾನಾಯಙ್ಖತೆರಾಕ್ಾರಾಸುನ್ತದಿೀಘಾಾಸುಥಾಣವಃ| 

ಶ್ವೀತಾಸಾುಮಾರವಭಾಸಾಶಾ ನಾಮತಃ ಸಪುಧ್ಾ ತತ ತ್ೀ॥1,165.6॥ 
ಅನಾರದಾ ಉದ್ರಾವ್ೀಷಾಟ ಹೃದ್ರ್ಾದಾ ಮಹಾಗತದಾಃ| 

ಚತಯರವೀ ದ್ಭಾಕತಸತಮಾಃ ಸತಗನಾಧಸ್ುೀ ಚ ಕತವಾತ್ೀ॥1,165.7॥ 
ಹೃಲಾಿಸಮಾಸಯಶರವಣಮವಿಪಾಕಮರ್ ೀಚಕಮ್| 

ಮ ಛಾಾಚಾದಿಾಜವರಾನಾಹಕ್ಾಶಯಾಕ್ಷವಥತಪೀನ್ಸಾನ್॥1,165.8॥ 
ರಕುವಾಹಿಶ್ರಾಸಾಿನ್ರಕುಜಾ ಜನ್ುವೀಽಣವಃ| 

ಅಪಾದಾ ವೃತುತಾಮಾರಶಾ ಸೌಕ್ಷಾ್ಯತ್ೆೀಚಿದ್ದ್ಶಾನಾಃ॥1,165.9॥ 
ಕ್್ೀಶಾದಾ ರ್ ೀಮವಿಧ್ವಂಸಾ ರ್ ೀಮದಿವೀಪಾ ಉದ್ತಮ್ರಾಃ| 

ಷ್ಟ್ುೀ ಕತಷ್ಠೈಕಕಮಾಾಣಃ ಸಹಸೌರಸಮಾತರಃ॥1,165.10॥ 
ಪಕ್ಾವಶಯೀ ಪುರಿೀಷ್ ೀತಾ ಿಜಾಯನ್ುೀಽಥ್ ೀವಿಸಪಾಣಃ| 

ವೃದಾಧಸ್ುೀ ಸತಯಭಾವ್ೀಯತಶಾ ತ್ೀ ಯದಾಮಾಶಯೀನ್ತಮಖಾಃ॥1,165.11॥ 
ತದಾಸ್ ಯೀದಾುರನಿಃ ಶಾವಮವಿಡುನಾಧನ್ತವಿಧ್ಾಯಿನ್ಃ| 

ಪೃಥತವೃತುತನ್ತಸ ಿಲಾಃ ಶಾಯವಪೀತಸ್ತತಾಸ್ತತಾಃ॥1,165.12॥ 
ತ್ೀ ಪಞ್ಾನಾಮಾನ ಕರಮಯಃ ಕಕ್್ೀರತಕಮಕ್್ೀರತಕ್ಾಃ| 

ಸೌಸತರಾದಾಃ ಸಶ್ಲಾಖಾಯ ಲ್ೀಲ್ಲಹಾ ಜನ್ಯನಿು ಹಿ॥1,165.13॥ 
ವಙ ಭ್ೀದ್ಶ್ಲವಿಷ್ಟಮಭಕ್ಾಶಯಾಪಾರತಷ್ಯಪಾಣತಾತಾಃ| 

ರ್ ೀಮಹಷಾಾಗಿನಸದ್ನ್ಂ ಗತದ್ಕಣ ಾಂವಿಾಮಾಗಾಗಾಃ॥1,165.14॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕರಮಿನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಷ್ಷ್ಠಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥165[14]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-166॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ವಾತವಾಯಧಿನಿದಾನ್ಂ ತ್ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತಚಾೃಣತ| 

ಸವಾಥಾನ್ಥಾಕಥನ್ೀ ವಿಘನ ಏವ ಚ ಕ್ಾರಣಮ್॥1,166.1॥ 
ಅದ್ೃಷ್ಟದ್ತಷ್ಟಪವನ್ಶರಿೀರಮವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಸ ವಿಶವಕಮಾಾ ವಿಶಾವತಾಮ ವಿಶವರ ಪಃ ಪರಜಾಪರ್ತಃ॥1,166.2॥ 
ಸರಷಾಟ ಧ್ಾತಾ ವಿಭತವಿಾಷ್ತಣಃ ಸಂಹತಾಾ ಮೃತತಯರನ್ುಕಃ| 

ತದ್ವದ್ತಕುಂ ಚ ಯತ್ನೀನ್ ಯರ್ತತವಯಮತಃ ಸದಾ॥1,166.3॥ 
ತಸ್ ಯೀಕ್್ುೀ ದ್ ೀಷ್ವಿಜ್ಞಾನ್ೀ ಕಮಾ ಪಾರಕೃತವ್ೈಕೃತಮ್| 

ಸಮಾಸವಾಯಸತ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಭ್ೀದಾನಾಮವಧ್ಾಯಾ ಚ॥1,166.4॥ 
ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ವಿೀರ್ ೀ ವಾಯಪಾರಶ್ಾೀಹ ವ್ೈಕೃತಃ| 

ತಸ್ ಯೀಚಯತ್ೀ ವಿಭಾಗ್ೀನ್ ಸನಿದಾನ್ಂ ಸಲಕ್ಷಣಮ್॥1,166.5॥ 
ಧ್ಾತತಕ್ಷಯಕರ್ೈವಾಾಯತಃ ಕತರದ್ ಧೀ ನಾರ್ತನಿಷ್ೀವಯತ್ೀ| 

ಚತತಃ ಸ್ ನೀತ್ ೀಽವಕ್ಾಶ್ೀಷ್ತ ಭ ಯಸಾುನ್ಯೀವ ಪೂರಯೀತ್॥1,166.6॥ 
ತ್ೀಭಯಸತು ದ್ ೀಷ್ಪೂಣ್ೀಾಭಯಃ ಪರಚಾಾದ್ಯ ವಿವರಂ ತತಃ| 

ತವ ವಾಯತಃ ಸಕೃತತೆರದ್ಧಃ ಶ್ಲಾನಾಹಾನ್ರಕ ಜನ್ಮ್॥1,166.7॥ 
ಮಲರ್ ೀಧ್ಂ ಸವರಭರಂಶಂ ದ್ೃಷಟಪೃಷ್ಠಕಟಗರಹಮ್| 

ಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ಪುನ್ಃ ಕ್ಾಯೀ ಕೃಚಾಾರನ್ನಾಯನ್ತಪದ್ರವಾನ್॥1,166.8॥ 
ಆಮಾಶಯೀತಿವಮಥತಶಾವಸಕ್ಾಸವಿಷ್ ಚಿಕ್ಾಃ| 

ಕಣ ಾಪರ್ ೀಧ್ಘಮಾಾದಿವಾಯಧಿೀನ್ ಧ್ವಾಞ್ಾ ನಾಭತಃ॥1,166.9॥ 
ಶ್್ ರೀತಾರದಿೀನಿದರಯಬಾಧ್ಾಂ ಚ ತವಚಿ ಸ್ ಫೀಟ್ನ್ರ ಕ್ಷತಾಮ್| 

ಚಕ್್ರೀರ್ತೀವರರತಜಾಶಾವಸಗರಾಮಯವಿವಣಾತಾಃ॥1,166.10॥ 
ಅನ್ರಸಾಯನ್ುಞ್ಾ ವಿಷ್ಟಮಭಮರತಚಿಂ ಕೃಶತಾಂ ಭರಮಮ್| 

ಮಾಂಸಮೀದ್ ೀಗತಗರನಿಿಂ ಚಮಾಾದಾವುಪಕಕಾಶಮ್॥1,166.11॥ 
ಗತವಾಙ್ಖುನ್ತುದ್ಯತ್ೀಽತಯಥಾಂ ದ್ಣಾಮತಷಟಹತಂ ಯಥಾ| 

ಅಸ್ತಿಸಿಃ ಸಕಿಸನ್ಧಯಸ್ತಿಶ್ಲಂ ರ್ತೀವರಞ್ಾ ಲಕ್ಷಯೀತ್॥1,166.12॥ 
ಮಜಜಸ್ ಿೀಽಸ್ತಿಷ್ತ ಚಾಸ್ಿೈಯಾಮಸವಪನಂ ಯತುದಾ ರತಜಾಮ್| 

ಶತಕರಸಯ ಶ್ೀಘರಮತತ್ಙ್ಖುಸಗಾಾನಿವಕೃರ್ತಮೀವ ವಾ॥1,166.13॥ 
ತತುದ್ುಭಾಸಿಶತಕರಸಿಃ ಶ್ರಸಾಯಧ್ಾಮನ್ರಿಕ್ಾುತಾ| 

ತತರ ಸಾನಿ್ಸ್ತಿತಃ ಕತರ್ಾಾತತೆರದ್ಧಃ ಶವಯಥತಕೃಚಾರತಾಮ್॥1,166.14॥ 
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ಜಲಪೂಣಾದ್ೃರ್ತಸಾಶಾಂ ಶ್್ ೀಷ್ಂ ಸನಿಧಗತ್ ೀಽನಿಲಃ| 

ಸವಾಾಙ್ಖುಸಂಶರಯಸ್ ುೀದ್ಭ್ೀದ್ಸತಫರಣಭಞ್ಜನ್ಮ್॥1,166.15॥ 
ಸುಮಭನಾಕ್ಷ್ೀಪಣಂ ಸವಪನಃ ಸನಿಧಭಞ್ಜನ್ಕಮಾನ್ಮ್| 

ಯದಾ ತತ ಧ್ಮನಿೀಃ ಸವಾಾಃ ಕತರದ್ ಧೀಽಭ್ಯೀರ್ತ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ತದಾಙ್ಖುಮಾಕ್ಷಿಪತ್ಯೀಷ್ ವಾಯಧಿರಾಕ್ಷ್ೀಪಣಃ ಸೃತಃ॥1,166.16॥ 
ಅಧ್ಃ ಪರರ್ತಹತ್ ೀ ವಾಯತವರಾಜ್ೀದ್ ಧ್ವಾಂ ಯದಾ ಪುನ್ಃ| 

ತದಾವಷ್ಟಭಯ ಹೃದ್ಯಂ ಶ್ರಃ ಶಙ್ಖ್ ಚ ಪೀಡಯೀತ್॥1,166.17॥ 
ಸಕ್ಷಿಪ್ೀತಾರಿತ್ ೀ ಗಾತರಂ ಹನ್ತಂ ವಾ ಚಾಸಯ ನಾಮಯತ್| 

ಕೃಚಾಾರದ್ತಚಾಾಸ್ತತಂ ಚಾಪ ನಿಮಿೀಲನ್ನಯನ್ದ್ವಯಮ್॥1,166.18॥ 
ಕಪೀತ ಇವ ಕ ಜ್ೀಚಾ ನಿಃ ಸಙ್ಖುಃ ಸ್ ೀಪತನ್ರಕಃ| 

ಸ ಏವ ವಾಮನಾಸಾರ್ಾಂ ಯತಕುಸತು ಮರತತಾ ಹೃದಿ॥1,166.19॥ 
ಪಾರಪನೀರ್ತ ಚ ಮತಹತಃ ಸಾವಸಿಯಂ ಮತಹತರಸಾವಸಿಯವಾನ್ಭವ್ೀತ್| 

ಅಭಘಾತಸಮತತಿಶಾ ದ್ತಶ್ಾಕತ್ಯತರ್ೀ ಮತಃ॥1,166.20॥ 
ಸ್ವೀದ್ಸುಮಭಂ ತದಾ ತಸಯ ವಾಯತಶ್ಾನ್ನತನ್ತಯಾದಾ| 

ವಾಯಪನೀರ್ತ ಸಕಲಂ ದ್ೀಹಂ ಯತರ ಚಾರ್ಾಮಯತ್ೀ ಪುನ್ಃ॥1,166.21॥ 
ಅನ್ುಧ್ಾಾನ್ತುಗತಶ್ೈವ ವ್ೀಗಸುಮಭಂ ಚ ನ್ೀತರಯೀಃ| 

ಕರ್ ೀರ್ತ ಜೃಮಾಭಂ ಸದ್ನ್ಂ ದ್ಶನಾನಾಂ ಹತ್ ೀದ್ಯಮಮ್॥1,166.22॥ 
ಪಾಶವಾಯೀವ್ೀಾದ್ನಾಂ ಬಾಹಾಯಂ ಹನ್ತಪೃಷ್ಠಸ್ತರ್ ೀಗರಹಮ್| 

ದ್ೀಹಸಯ ಬಹಿರಾರ್ಾಮಂ ಪೃಷ್ಠತ್ ೀ ಹೃದ್ಯೀ ಶ್ರಃ॥1,166.23॥ 
ಉರಶ್್ ಾೀರ್ತಷಪಯತ್ೀ ತತರ ಸೆನ್ ಧೀ ವಾ ನಾಮಯತ್ೀ ತದಾ| 

ದ್ನ್ುೀಷಾವಸ್ಯೀ ಚ ವ್ೈವಣಯಾಂ ಹಯಸ್ವೀದ್ಸುತರ ಗಾತರತಃ॥1,166.24॥ 
ಬಾಹಾಯರ್ಾಮಂ ಹನ್ತಸುಮಭಂ ಬರವತ್ೀ ವಾತರ್ ೀಗಿಣಮ್| 

ವಿಣ ಮತರಮಸೃಜಂ ಪಾರಪಯ ಸಸಮಿೀರಸಮಿೀರಣಾಃ?॥1,166.25॥ 
ಆಯಚಾನಿು ತನ್ ೀದ್ೀಾಷಾಃ ಸವಾಮಾಪಾದ್ಮಸುಕಮ್| 

ರ್ತಷ್ಠತಃ ಪಾಣತಾಮಾತರಸಯ ವರಣಾರ್ಾಮಃ ಸತವಧಿಾತಃ॥1,166.26॥ 
ಗಾತರವ್ೀಗ್ೀ ಭವ್ೀತಾ್ಾಸಿಯಂ ಸವ್ೀಾಷಾವಕ್ಷ್ೀಪಣ್ೀನ್ ತತ್| 

ಜಿಹಾವವಿಲ್ೀಖ್ನಾದ್ತಷ್ಣಭಕ್ಷಣಾದ್ರ್ತಮಾನ್ತಃ॥1,166.27॥ 
ಕತಪತ್ ೀ ಹನ್ತಮ ಲಸಿಃ ಸುಮಭಯಿತಾವನಿಲ್ ೀ ಹನ್ತಮ್| 

ಕರ್ ೀರ್ತ ವಿವೃತಾಸಯತವಮಥವಾ ಸಂವೃತಾಸಯತಾಮ್॥1,166.28॥ 
ಹನ್ಸುಮಭಃ ಸ ತ್ೀನ್ ಸಾಯತೃಚಾಾರಚಾವಾಣಭಾಷ್ಣಮ್| 

ವಾಗಾವದಿನಿೀ ಶ್ರಾಸುರ್ಭೀ ಜಿಹಾವಂ ಸುಮಭಯತ್ೀಽನಿಲಃ॥1,166.29॥ 
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ಜಿಹಾವಸುಮಭಃ ಸ ತ್ೀನಾನ್ನಪಾನ್ವಾಕ್್ಯೀಷ್ವನಿೀಶತಾ| 

ಶ್ರಸಾ ಭಾರಹರಣಾದ್ರ್ತಹಾಸಯಪರಭಾಷ್ಣಾತ್॥1,166.30॥ 
ವಿಷ್ಮಾದ್ತಪಧ್ಾನಾಚಾ ಕಠಿನಾನಾಂ ಚ ಚವಾಣಾತ್| 

ವಾಯತವಿಾವಧ್ಾತ್ೀ ತ್ೈಶಾ ವಾತ ಲ್ೈರ ಧ್ವಾಮಾಸ್ತಿತಃ॥1,166.31॥ 
ವಕರೀಕರ್ ೀರ್ತ ವಕರಂ ಚ ಹತಯಚ್ೈಹಾಸ್ತತಮಿೀಕ್ಷಿತಮ್| 

ತತ್ ೀಽಸಯ ಕತರತತ್ೀ ಮೃದಿವೀಂ ವಾಕ್ಷಕುಂ ಸುಬಧನ್ೀತರತಾಮ್॥1,166.32॥ 
ದ್ನ್ುಚಾಲಂ ಸವರಭರಂಶಃ ಶತರರ್ತಹಾನಿೀಕ್ಷಿತಗರಹೌ| 

ಗನಾಧಜ್ಞಾನ್ಂ ಸೃರ್ತಧ್ವಂಸಸಾರಸಃ ಶಾವಸಶಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,166.33॥ 
ನಿಷಠೀವಃ ಪಾಶವಾತ್ ೀದ್ಶಾ ಹ್ಯೀಕಸಾಯಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ನಿಮಿೀಲನ್ಮ್| 

ಜತ್ ರೀರ ಧ್ವಾಂ ರತಜಸ್ತುೀವಾರಃ ಶರಿೀರಾಧ್ಾಧ್ರ್ ೀಽಪ ವಾ॥1,166.34॥ 
ತಮಾಹತರದಿಾತಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀಕ್ಾಙ್ಖುಮಥ ಚಾಪರ್ೀ| 

ರಕುಮಾಶ್ರತಯ ಚ ಶ್ರಾಃ ಕತರ್ಾಾನ್ ಮಧ್ಾಧ್ರಾಃ ಶ್ರಾಃ?॥1,166.35॥ 
ರ ಕ್ಷಃ ಸವ್ೀದ್ನ್ಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ ೀಽಸಾಧ್ಯಃ ಸಾಯಚಿಾರ್ ೀಗರಹಃ| 

ತನ್ತಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ವಾಯತಶಾ ಸಾನಯತಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,166.36॥ 
ಪಕ್ಷಮನ್ಯತರಂ ಹನಿು ಪಕ್ಷಾಘಾತಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಕೃತ್ಾಸಯ ಕ್ಾಯಸಾಯಧ್ಾಂ ಸಾಯದ್ಕಮಾಣಯಮಚ್ೀತನ್ಮ್॥1,166.37॥ 
ಏಕ್ಾಙ್ಖುರ್ ೀಗತಾಂ ಕ್್ೀಚಿದ್ನ್ಯೀ ಕಕ್ಷರತಜಾಂ ವಿದ್ತಃ| 

ಸವಾಾಙ್ಖುರ್ ೀಧ್ಃ ಸುಮಭಶಾ ಸವಾಕ್ಾರ್ಾಶ್ರತ್ೀಽನಿಲ್ೀ॥1,166.38॥ 
ಶತದ್ಧವಾತಕೃತಃ ಪಕ್ಷಃ ಕೃಚಾರಸಾಧ್ಯತರ್ೀ ಮತಃ| 

ಕೃಚಾರಶಾಾನ್ಯೀನ್ ಸಂಸೃಷ್ ಟೀ ವಿವೃದ್ಧಃ ಕ್ಷಯಹ್ೀತತಕಃ॥1,166.39॥ 
ಆಮಬದಾಧಯನ್ಃ ಕತರ್ಾಾತ್ಂಸುಭಾಯಙ್ಖುಂ ಕಫಾನಿವತಃ| 

ಅಸಾಧ್ಯ ಏವ ಸವೀಾ ಹಿ ಭವ್ೀದ್ದಣಾಾಪತಾನ್ಕಃ॥1,166.40॥ 
ಅಂಸಮ ಲ್ ೀರ್ತಿತ್ ೀ ವಾಯತಃ ಶ್ರಾಃ ಸಙ್ಖತೆಚಯ ತತರಗಃ| 

ಬಹಿಃ ಪರಸಯನಿದತಹರಂ ಜನ್ಯತ್ಯೀವ ಬಾಹತಕಮ್॥1,166.41॥ 
ತಲಂ ಪರತಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀನಾಂ ಯಃ ಕಣಾರಾ ಬಾಹತಪೃಷ್ಠತಃ| 

ಬಾಹ್ ವೀಃ ಕಮಾಕ್ಷಯಕರಿೀ ವಿಪೂಚಿೀ ವ್ೀರ್ತ ಸ್ ೀಚಯತ್ೀ॥1,166.42॥ 
ವಾಯತಃ ಕಟಾಯಶ್ರತಃ ಸಕಿಾಃ ಕಣಾರಾಮಾಕ್ಷ್ೈಪ್ೀದ್ಯದಾ| 

ತದಾ ಖ್ಞ್್ ಜೀ ಭವ್ೀಜಜನ್ತುಃ ಪಙ್ಖತುಃ ಸಕ್್ ಿಾೀದ್ವಾಯೀವಾಧ್ಾತ್॥1,166.43॥ 
ಕಮಾತ್ೀ ಗಮನಾರಮಭೀ ಖ್ಞ್ಜನಿನವ ಚ ಗಚಾರ್ತ| 

ಕಲಾಯಖ್ಞ್ಜಂ ತಂ ವಿದಾಯನ್ತಮಕುಸನಿಧಪರಬನ್ಧನ್ಮ್॥1,166.44॥ 
ಶ್ೀತ್ ೀಷ್ಣದ್ರವಸಂಸತಷ್ೆಗತರತಸ್ತನಗ್ಧೈಶಾ ಸ್ೀವಿತ್ೈಃ| 

ಜಿೀಣಾಾಜಿೀಣ್ೀಾ ತಥಾರ್ಾಸಕ್ಷ್ ೀಭಸ್ತನಗಧಪರಜಾಗರ್ೈಃ॥1,166.45॥ 
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ಶ್ಿೀಷ್ಮಭ್ೀದ್ಃ ಸಮಯೀ ಪರಮತಯಥಾಸಞ ಾ್ತಮ್| 

ಅಭಭ ಯೀತರಂ ದ್ ೀಷ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ॥1,166.46॥ 
ಸಕಿಯಸ್ತಿೀನಿ ಪರಪೂರ್ಾಾನ್ುಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಸುಮಿಭತ್ೀನ್ ತತ್| 

ತದಾಸ್ತಿ ಸಾನರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀರ್ ೀಸುಥಾ ಶ್ೀತಾನಿಲ್ೀನ್ ತತ॥1,166.47॥ 
ಶಾಯಮಾಙ್ಖುಮಙ್ಖುಸ್ೈಮಿತಯತನಾದರಮ ಛಾಾರತಚಿಜವರ್ೈಃ| 

ತಮ ರತಸುಮಭಮಿತಾಯಹ ಬಾಹಯವಾತಮಥಾಪರ್ೀ॥1,166.48॥ 
ವಾತಶ್್ ೀಣಿತಸಂಶ್್ ೀಥ್ ೀ ಜಾನ್ತಮಧ್್ಯೀ ಮಹಾರತಜಃ| 

ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕ್್ ರೀಷ್ತಟಕಶ್ೀಷ್ಾಸತು ಸ ಿಲಕ್್ ರೀಷ್ತಟಕಶ್ೀಷ್ಾವತ್॥1,166.49॥ 
ರತಕ್ಾಾದ್ವಿಷ್ಮನ್ಯಸ್ುೀ ಶರಮಾದಾವ ಜಾಯತ್ೀ ಯದಾ| 

ವಾತ್ೀನ್ ಗತಲಫಮಾಕ್ಷಿತಯ ತಮಾಹತವಾಾತಕಣಟಕಮ್॥1,166.50॥ 
ಪಾಷಣಾಪರತಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀನಾಭೌ ಕಣ್ಠೀ ವಾ ಮಾರತತಾದಿಾತ್ೀ| 

ಸರ್ತಕ್ಷ್ೀಪಂ ನಿಗೃಹಾಣರ್ತ ಗೃಧ್ರಸ್ತೀಂ ತಾಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ॥1,166.51॥ 
ಹೃಷ್ಯೀತ್ೀ ಚರಣೌ ಯಸಯ ಭವ್ೀತಾಂ ಚಾಪ ಸತಪುಕ್ೌ| 

ಪಾದ್ಹಷ್ಾಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕಫಮಾರತತಕ್್ ೀಪಜಃ॥1,166.52॥ 
ಪಾದ್ಯೀಃ ಕತರತತ್ೀ ದಾಹಂ ಪತಾುಸೃಕ್ಹಿತ್ ೀಽನಿಲಃ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ತಶಾಙ್ಖೆರಮತಃ ಪಾದ್ದಾಹಂ ತಮಾದಿಶ್ೀತ್॥1,166.53॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಾತವಾಯಧಿನಿದಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್ ಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥166[53]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-167॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿೀರತವಾಚ| 

ವಾತರಕುನಿದಾನ್ಂ ತ್ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತಚಾೃಣತ| 

ವಿರತದಾಧಧ್ಯಶನ್ಕ್್ ರೀಧ್ದಿವಾಸವಪನಪರಜಾಗರ್ೈಃ॥1,167.1॥ 
ಪಾರಯಶಃ ಸತಕತಮಾರಾಣಾಂ ಮಿಥಾಯಹಾರವಿಹಾರಿಣಾಮ್| 

ಸ ಿಲಾನಾಂ ಸತಖಿನಾಂ ಚಾಪ ಕತಪಯತ್ೀ ವಾತಶ್್ ೀಣಿತಮ್॥1,167.2॥ 
ಅಗಿನಘಾತಾದ್ಶತದ್ಧೀಶಾ ನ್ೃಣಾಮಸೃಜಿ ದ್ ಷತ್ೀ| 

ವಾತಲ್ೈಃ ಶ್ೀತಲ್ೈವಾಾಯತವೃಾದ್ಧಃ ಕತರದ್ ಧೀ ವಿಮಾಗಾಗಃ॥1,167.3॥ 
ತಾದ್ೃಶ್ೈವಾಸೃಜಾ ರತದ್ಧಃ ಪಾರಕುದ್ೈವ ಪರದ್ ಷ್ಯೀತ್| 

ತಥಾ ವಾತ್ ೀ ಗತದ್ೀ ಪೀಡಾಂ ಬಲಾಸಂ ವಾತಶ್್ ೀಣಿತಮ್॥1,167.4॥ 
ಸಂಸುಭಯ ಜನ್ಯೀತ ಾವಾಂ ಪಶಾಾತ್ವಾತರ ಧ್ಾವರ್ತ| 

ವಿಶ್ೀಷಾದ್ವಮನಾದ್ಯೈಶಾ ಪರಲಮ್ಸುಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,167.5॥ 
ಭವಿಷ್ಯತಃ ಕತಷ್ಠಸಮಂ ತಥಾ ಸಾಮತ್ದ್ಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ಜಾನ್ತಜಙ್್ ್ೀರತಕಟ್ಯಂಸಹಸುಪಾದಾಙ್ಖುಸನಿಧಷ್ತ॥1,167.6॥ 
ಕಣ ಾಸತಫರಣನಿಸ್ ುೀದ್ಭ್ೀದ್ಗೌರವಸತಪುತಾಃ| 

ಭ ತಾವ ಭ ತಾವ ಪರಶಾಮಯನಿು ಮತಹತರಾವಿಭಾವನಿು ಚ॥1,167.7॥ 
ಪಾದ್ಯೀಮ ಾಲಮಾಸಾಿಯ ಕದಾಚಿದ್ಧಸುಯೀರಪ| 

ಆಖ್ ೀರಿವ ವಿಲಂ ಕತರದ್ಧಃ ಕೃತ್ಾಂ ದ್ೀಹಂ ಬಧ್ಾವರ್ತ॥1,167.8॥ 
ತವಙ್ಕಮಂಸಾಶರಯಮತಾುನ್ಂ ತತ ಾವಾಂ ಜಾಯತ್ೀ ತತಃ| 

ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಣ ಗಮಿಭೀರಂ ಸವಾಧ್ಾತ ನ್ಭದ್ರವ್ೀತ್॥1,167.9॥ 
ಕಟಾಯದಿಸಂಯತಸಾಿನ್ೀ ತವಕ್ಾುಮರಶಾಯವಲ್ ೀಹಿತಾಃ| 

ಶವಯಥತಗರಾರ್ಥತಃ ಪಾಕಃ ಸ ವಾಯತಶಾಾಸ್ತಿಮಜಜಸತ॥1,167.10॥ 
ಛಿನ್ದನಿನವ ಚರತಯನ್ುಶಾಕೀಕತವಾಂಶಾ ವ್ೀಗವಾನ್| 

ಕರ್ ೀರ್ತ ಖ್ಞ್ಜಂ ಪಙ್ಖತುಂ ವಾ ಶರಿೀರಂ ಸವಾತಶಾರನ್॥1,167.11॥ 
ವಾತಾಧಿಕ್್ೀಽಧಿಕಂ ತತರ ಶ್ಲಸತಫರಣಭಞ್ಜನ್ಮ್| 

ಶ್್ ೀಥಸಯ ರೌಕ್ಷಯಂ ಕೃಷ್ಣತವಂ ಶಾಯವತಾವೃದಿಧಹಾನ್ಯಃ॥1,167.12॥ 
ಧ್ಮನ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲಸನಿಧೀನಾಂ ಸಙ್್ ೆೀಚ್ ೀಙ್ಖುಗರಹ್ ೀ ರ್ತರತಕ್| 

ಶ್ೀತದ್ವೀಷಾನ್ತಪಶರ್ೌ ಸುಮಭವ್ೀಪಥತಸತಪುಯಃ॥1,167.13॥ 
ರಕ್್ುೀ ಶ್್ ೀಥ್ ೀಽರ್ತರತಕ್್ ುೀದ್ಸಾುಮಾರಶ್ಾಮಿಚಿಮಾಯತ್ೀ| 

ಸ್ತನಗಧರ ಕ್ಷ್ೈಃ ಸಮಂ ನ್ೈರ್ತ ಕಣತಾಕ್್ಿೀದ್ಸಮನಿವತಃ॥1,167.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 439 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪತ್ುೀ ವಿದಾಹಃ ಸರ್ೀಹಃ ಸಾವದ್ ೀ ಮ ಛಾಾ ಮದ್ಸೃಷಾ| 

ಸಾಶಾಾಸಹತವಂ ರತಗಾರವಃ ಶ್್ ೀಷ್ಃ ಪಾಕ್್ ೀ ಭೃಶ್್ ೀಷ್ಮತಾ॥1,167.15॥ 
ಕಫ್ೀ ಸ್ೈಮಿತಯಗತರತತಾ ಸತಪುಸ್ತನಗಧತವಶ್ೀತತಾ| 

ಕಣ ಾಮಾನಾದ ಚ ರತಗದಬನ್ದಾಂ ಸವಾಲ್ಲಙ್ಖುಞ್ಾ ಸಙ್ಖೆರಾತ್॥1,167.16॥ 
ಏಕದ್ ೀಷ್ಞ್ಾ ಸಂಸಾಧ್ಯಂ ರ್ಾಪಯಞ್ೈವ ದಿವದ್ ೀಷ್ಜಮ್| 

ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಜನ್ಯಜ್ೀದಾಶತ ರಕುಪತುಂ ಸತದಾರತಣಮ್॥1,167.17॥ 
ರಕುಮಙ ು್ೀ ನಿಹನಾಯಶತ ಶಾಖಾಸನಿಧಷ್ತ ಮಾರತತಃ| 

ನಿವ್ೀಶಾಯನ್ ಯೀನ್ಯಮಾವಾಯಾ ವ್ೀದ್ನಾಭಹಾರತಯಸ ನ್॥1,167.18॥ 
ವಾರ್ೌ ಪಞ್ಜಾತಮಕ್್ೀ ಪಾರಣ್ೀ ರೌಕ್ಷಾಯಚಾಾಪಲಯಲಙ್ಖ್ನ್ೈಃ| 

ಅತಾಯಹಾರಾಭಘಾತಾಚಾ ವ್ೀಗ್ ೀದಿೀರಣಚಾರಣ್ೈಃ॥1,167.19॥ 
ಕತಪತಶಾಕ್ಷತರಾದಿೀನಾಮತಪಘಾತಂ ಪರಕಲಾಯೀತ್| 

ಪೀನ್ಸ್ ೀ ದಾಹತೃಟಾೆಸಶಾವಸಾದಿಶ್ೈವ ಜಾಯತ್ೀ॥1,167.20॥ 
ಕಣಠರ್ ೀಧ್್ ೀಮಲಭರಂಶಚಾದ್ಯಾರ್ ೀಚಕಪೀನ್ಸಾನ್| 

ಕತರ್ಾಾಚಾ ಗಲಗಣಾದಿೀಂಸುಞ್ಜತತರಮ ಧ್ವಾಸಂಶರಯಃ॥1,167.21॥ 
ವಾಯನ್ ೀಽರ್ತಗಮನ್ಸಾನನ್ಕರೀಡಾವಿಷ್ಯಚ್ ೀಷಟತ್ೈಃ| 

ವಿರತದ್ಧರ ಕ್ಷಭೀಹಷ್ಾವಿಷಾದಾದ್ಯೈಶಾ ದ್ ಷತಃ॥1,167.22॥ 
ಪುಂಸ್ ುಾೀತಾ್ಹಬಲಭರಂಶಶ್್ ೀಕಚಿತುಪವಿಜವರಾನ್| 

ಸವಾಾಕ್ಾರಾದಿನಿಸ್ ುೀದ್ರ್ ೀಮಹಷ್ಾಂ ಸತಷ್ತಪುತಾಮ್॥1,167.23॥ 
ಕತಷ್ಠಂ ವಿಸಪಾಮನ್ಯಚಾ ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಾಙ್ಖುಸಾದ್ನ್ಮ್| 

ಸಮಾನ್ ೀ ವಿಷ್ಮಾಜಿೀಣಾಶ್ೀತಸಙ್ೆ ೀಣಾಭ್ ೀಜನ್ೈಃ॥1,167.24॥ 
ಕರ್ ೀತಯಕ್ಾಲಶಯನ್ಜಾಗರಾದ್ಯೈಶಾ ದ್ ಷತಃ| 

ಶ್ಲಗತಲಮಗರಹಣಾಯದಿೀನ್ಯಕೃತಾೆಮಾಶರರ್ಾನ್ುದಾನ್॥1,167.25॥ 
ಅಪಾನ್ ೀ ರ ಕ್ಷಗತವಾನ್ನವ್ೀಗಾಘಾತಾರ್ತವಾಹನ್ೈಃ| 

ರ್ಾನ್ಪಾನ್ಸಮತತಾಿನ್ಚಙ್ಖೆರಮೈಶಾಾರ್ತಸ್ೀವಿತ್ೈಃ॥1,167.26॥ 
ಕತಪತಃ ಕತರತತ್ೀ ರ್ ೀಗಾನ್ೃತಾ್ಾನ್ಾಕ್ಾವಶರ್ಾಶರರ್ಾನ್| 

ಮ ತರಸತಕರಪರದ್ ೀಷಾಶ್್ ೀಾಗತದ್ಭರಂಶಾದಿಕ್ಾನ್್ಹ ನ್॥1,167.27॥ 
ಸವಾಾಙ್ಖುಮಾತತಂ ಸಾಮಂ ತನಾದರಸ್ೈಮಿತಯಗೌರವ್ೈಃ| 

ಸ್ತನಗಧತಾವದ್ ್ೀಧ್ ಕ್ಾಲಸಯ ಶ್ೈತಯಶ್್ ೀಥಾಗಿನಹಾನ್ಯಃ॥1,167.28॥ 
ಕಣ ಾರ ಕ್ಷಾರ್ತನಾಶ್ೀನ್ ತದಿವಧ್್ ೀಪಶಮೀನ್ ಚ| 

ಮತಕುಂ ವಿದಾಯನಿನರಾಮಂ ತಂ ತನಾದರದಿೀನಾಂ ವಿಪಯಾರ್ಾತ್॥1,167.29॥ 
ವಾಯೀರಾವರಣಂ ವಾತ್ ೀ ಬಹತಭ್ೀದ್ಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ| 

ಪತುಲ್ಲಙ್ಕುವೃತ್ೀ ದಾಹಸೃಷಾಣ ಶ್ಲಂ ಭರಮಸುಮಃ॥1,167.30॥ 
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ಕಟ್ತಕ್್ ೀಷಾಣಮಿಲವಣ್ೈವಿಾದಾಹಶ್ೀತಕ್ಾಮತಾ| 

ಶ್ೈತಯಗೌರವಶ್ಲಾಗಿನಕಟಾವಜಯಪಯಸ್ ೀಽಧಿಕಮ್॥1,167.31॥ 
ಲಙ್ಖ್ನಾರ್ಾಸರ ಕ್ಷ್ ೀಷ್ಣಕ್ಾಮತಾ ಚ ಕಫಾವೃತ್ೀ| 

ಕಫಾವೃತ್ೀಽಙ್ಖುಮದ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಧೃಲಾಿಸ್ ೀ ಗತರತತಾರತಚಿಃ॥1,167.32॥ 
ರಕುವೃತ್ೀ ಸದಾಹಾರ್ತಾಸುವಙ್ಕಮಂಸಾಶರಯಜಾ ಭೃಶಮ್| 

ಭವ್ೀತ್ರಾಗಃ ಶವಯಥತಜಾಾಯನ್ುೀ ಮಣಾಲಾನಿ ಚ॥1,167.33॥ 
ಶ್್ ೀಥ್ ೀ ಮಾಂಸ್ೀನ್ ಕಠಿನ್ ೀ ಹೃಲಾಿಸಪಟಕ್ಾಸುಥಾ| 

ಹಷ್ಾಃ ಪಪೀಲ್ಲಕ್ಾನಾಂ ಚ ಸಞ್ಜಾರ ಇವ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಚಲಲಗರನ್ ೀ ಮೃದ್ತಃ ಶ್ೀತಃ ಶ್್ ೀಥ್ ೀ ಗಾತ್ರೀಷ್ತ ರ್ ೀಚಕಃ॥1,167.34॥ 
ಆಢಯವಾತ ಇವ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸ ಕೃಚ್ ಾರೀ ಮೀದ್ಸಾವತಃ| 

ಸಾಶಾ ಆಚಾಾದಿತ್ೀತತಯಷ್ಣಶ್ೀತಲಶಾ ತವನಾವೃತ್ೀ| 

ಮಜಾಜವೃತ್ೀ ತತ ವಿಷ್ಮಂ ಜೃಮಭಣಂ ಪರಿವ್ೀಷ್ಟನ್ಮ್॥1,167.35॥ 
ಶ್ಲಞ್ಾ ಪಡಿಯಮಾನ್ಶಾ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಲಭತ್ೀ ಸತಖ್ಮ್| 

ಶತಕ್ಾರವೃತ್ೀ ತತ ಶ್್ ೀಥ್ೀ ವ್ೈ ಚಾರ್ತವ್ೀಗ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥1,167.36॥ 
ಭತಕ್್ುೀ ಕತಕ್ಷೌ ರತಜಾ ಜಿೀಣ್ೀಾ ನಿಕೃರ್ತುಭಾವರ್ತ ಧ್ತರವಮ್| 

ಮ ತಾರಪರವೃರ್ತುರಾಧ್ಾಮನ್ಂ ಬಸ್ುೀಮ ಾತಾರವೃತ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,167.37॥ 
ಛಿದಾರವೃತ್ೀ ವಿಬನ್ ಧೀಽಥ ಸವಸಾಿನ್ಂ ಪರಿಕೃನ್ು ರ್ತ| 

ಪತತಾಯಶತ ಜವರಾಕ್ಾರನ್ ುೀ ಮ ಛಾಾಂ ಚ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,167.38॥ 
ಸಕೃರ್ತಾೀಡಿತಮನ್ಯೀನ್ ದ್ತಷ್ಟಂ ಶತಕರಂ ಚಿರಾತ್ೃಜ್ೀತ್| 

ಸವಾಧ್ಾತಾವವೃತ್ೀ ವಾರ್ೌ ಶ್್ ರೀಣಿವಙ್ಖಷಣಪೃಷ್ಠರತಕ್॥1,167.39॥ 
ವಿಲ್ ೀಮೀ ಮಾರತತ್ೀ ಚ್ೈವ ಹೃದ್ಯಂ ಪರಿಪೀಡಯತ್ೀ| 

ಭರರ್ೀ ಮ ಛಾಾ ರತಜಾ ದಾಹಃ ಪತ್ುೀನ್ ಪಾರಣ ಆವೃತ್ೀ॥1,167.40॥ 
ರತಜಾ ತನಾದರ ಸವರಭರಂಶ್್ ೀ ದಾಹ್ ೀ ವಾಯನ್ೀ ತತ ಸವಾಶಃ| 

ಕರರ್ೀಂ ಗಚ್ೀಷಾಟಭಙ್ಖುಶಾ ಸನಾುಪಃ ಸಹವ್ೀದ್ನ್ಃ॥1,167.41॥ 
ಸಮಾನ್ ಊಷ್ ೋಪಹರ್ತಃ ಸಸ್ವೀದ್ ೀಪರರ್ತಃ ಸತತೃಟ್| 

ದಾಹಶಾ ಸಾಯದ್ಪಾನ್ೀ ತತ ಮಲ್ೀ ಹಾರಿದ್ರವಣಾತಾ॥1,167.42॥ 
ರಜ್ ೀವೃದಿಧಸಾುಪನ್ಞ್ಾ ತಥಾ ಚಾನಾಹಮೀಹನ್ಮ್| 

ಶ್ಿೀಷ್ಮಣಾ ಪಾರವೃತ್ೀ ಪಾರಣ್ೀ ನಾದ್ಃ ಸ್ ನೀತ್ ೀಽವರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,167.43॥ 
ಷಠೀವನ್ಞ್ೈವ ಸಸ್ವೀದ್ಶಾವಸನಿಃ ಶಾವಸಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಉದಾನ್ೀ ಗತರತಗಾತರತವಮರತಚಿವಾಾಕ್ಾರಗರಹಃ॥1,167.44॥ 
ಬಲವಣಾಪರಣಾಶಶಾಾ ಪಾನ್ೀ ಪವಾಾಸ್ತಿಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಗತರತತಾಙ ು್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಸ ಿಲತವಞ್ಜಾಗತಂ ಭೃಶಮ್॥1,167.45॥ 
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ಸಮಾನ್ೀಽರ್ತಕರರ್ಾಜ್ಞತವಮಸ್ವೀದ್ ೀ ಮನ್ದವಹಿನತಾ| 

ಅಪಾನ್ೀ ಸಕಲಂ ಮ ತರಂ ಶಕೃತಃ ಸಾಯತರವತಾನ್ಮ್?॥1,167.46॥ 
ಇರ್ತ ದಾವವಿಂಶರ್ತವಿಧ್ಂ ವಾತರಕ್ಾುಮಯಂ ವಿದ್ತಃ| 

ಪಾರಣಾದ್ಯಸುಥಾನ್ ಯೀಽನ್ಯಂ ಸಮಾಕ್ಾರನಾು ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,167.47॥ 
ಸವ್ೀಾಽಪ ವಿಂಶರ್ತವಿಧ್ಂ ವಿದಾಯದಾವರಣಞ್ಾ ಯತ್| 

ಹೃಲಾಿಸ್ ೀಚಾಾಾಸಸಂರ್ ೀಧ್ಃ ಪರರ್ತಶಾಯಯಃ ಶ್ರ್ ೀಗರಹಃ॥1,167.48॥ 
ಹೃದ್ ರೀಗ್ ೀ ಮತಖ್ಶ್್ ೀಷ್ಶಾ ಪಾರಣ್ೀನಾಪಾನ್ ಆವೃತ್ೀ| 

ಉದಾನ್ೀನಾವೃತ್ೀ ಪಾರಣ್ೀ ಭವ್ೀದ್ಧೈ ಬಲಸಙ್ಖಷಯಃ॥1,167.49॥ 
ವಿಚಾರಣ್ೀನ್ ವಿಭಜ್ೀತ್ವಾಮಾವರಣಂ ಭಷ್ಕ್| 

ಸಾಿನಾನ್ಯಪ್ೀಕ್ಷಯ ವಾತಾನಾಂ ವೃಧಿಾಹಾನಿಂ ಚ ಕಮಾಣಾಮ್॥1,167.50॥ 
ಪಾರಣಾದಿೀನಾಞ್ಾ ಪಞ್ಜಾನಾಂ ಪತುಮಾವರಣಂ ಮಿಥಃ| 

ಪತಾುದಿೀನಾಮಾವಸರ್ತಮಿಾಶಾರಣಾಂ ಮಿಶ್ರತ್ೈಶಾ ತ್ೈಃ॥1,167.51॥ 
ಮಿಶ್ೈಃ ಪತಾುದಿಭಸುದ್ವನಿಮಶಾರಣಯಪತವನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ತಾಂಲಿಕ್ಷಯೀದ್ವಹಿತ್ ೀ ಯಥಾಸವಂ ಲಕ್ಷಣ್ ೀದ್ರ್ಾತ್॥1,167.52॥ 
ಶನ್ೈಃ ಶನ್ೈಶ್್ ಾೀಪಶರ್ಾನ್ದೃಢಾನ್ಪ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ವಿಶ್ೀಷಾಜಿಜೀವಿತಂ ಪಾರಣ ಉದಾನ್ ೀ ಬಲಮತಚಯತ್ೀ| 

ಸಾಯತುಯೀಃ ಪೀಡನಾದ್ಧನಿರಾಯತಷ್ಞ್ಾ ಬಲಸಯ ಚ॥1,167.53॥ 
ಆವೃತಾ ವಾಯವೀಽಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾತಾ ವಾ ಸಾಿನ್ವಿಚತಯತಾಃ| 

ಪರಯತ್ನೀನಾಪ ದ್ತಃಸಾಧ್ಾಯ ಭವ್ೀಯತವಾಾನ್ತಪದ್ರವಾಃ॥1,167.54॥ 
ವಿದ್ರಧಿಪಿೀಹಹೃದ್ ರೀಗಗತಲಾಮಗಿನಸದ್ನಾದ್ಯಃ| 

ಭವನ್ತಯಪದ್ರವಾಸ್ುೀಷಾಮಾವೃತಾನಾಮತಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ॥1,167.55॥ 
ನಿದಾನ್ಂ ಸತಶತರತ ! ಮರ್ಾ ಆತ್ರೀಯೀಕುಂ ಸಮಿೀರಿತಮ್| 

ಸವಾರ್ ೀಗವಿವ್ೀಕ್ಾಯ ನ್ರಾದಾಯಯತಃ ಪರವೃದ್ಧಯೀ॥1,167.56॥ 
ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ರ್ ೀಗಾದಿೀಂಶ್ಾಕತಾ್ಮಥ ವ್ೈ ಚರ್ೀತ್| 

ರ್ತರಫಲಾ ಸವಾರ್ ೀಗಘನೀ ಮಧ್ಾವಜಯಗತಡಸಂಯತತಾ॥1,167.57॥ 
ಸವಯೀಷಾ ರ್ತರಫಲಾ ವಾಪ ಸವಾರ್ ೀಗಪರಮದಿಾನಿೀ| 

ಶತಾವರಿೀಗತಡ ಚಯಗಿನವಿಡಙ ು್ೀನ್ ಯತತಾಥವಾ॥1,167.58॥ 
ಶತಾವರಿೀ ಗತಡ ಚಯಗಿನಃ ಶತಣಿಠೀಮ ಷ್ಲ್ಲಕ್ಾ ಬಲಾ| 

ಪುನ್ನ್ಾವಾ ಚ ಬೃಹರ್ತೀ ನಿಗತಾಣಿಾೀ ನಿಮ್ಪತರಕಮ್॥1,167.59॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಜಶಾಾಮಲಕಂ ವಾಸಕಸುದ್ರಸ್ೀನ್ ವಾ| 

ಭಾವಿತಾ ರ್ತರಫಲಾ ಸಪುವಾರಮೀಖ್ಮಥಾಪವಾ॥1,167.60॥ 
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ಪೂವೀಾಕುಶಾ ಯಥಾಲಾಭಯತಕ್್ೈಶ್ಾಣಾಞ್ಾ ರ್ೀದ್ಕಃ| 
ವಟಕ್ಾ ಘಘತತ್ೈಲಂ ವಾ ಕಷಾಯೀ ಶ್್ ೀಷ್ರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಪಲಂ ಪಲಾಧ್ಾಕಂ ವಾಪ ಕಷ್ಾಂ ಕಷಾಾಧ್ಾಮೀವ ವಾ॥1,167.61॥ 

ನಿದಾನ್ಂ ಸಮಾಪುಮ್| 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಾತರಕುನಿ ಸಪುಷ್ಷಾಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥167[61]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-168॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಸವಾರ್ ೀಗಹರಂ ಸ್ತದ್ಧಂ ಯೀಗಸಾರಂ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಶೃಣತ ಸತಶತರತಂ ಸಙ್ಷೀಪಾತಾರಣಿನಾಂ ಜಿೀವಹ್ೀತವ್ೀ॥1,168.1॥ 
ಕಷಾಯಕಟ್ತರ್ತಕ್ಾುಮಿರ ಕ್ಷಾಹಾರಾದಿಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ಚಿನಾುವಯವಯವಾಯರ್ಾಮಭಯಶ್್ ೀಕಪರಜಾಗರಾತ್॥1,168.2॥ 
ಉಚ್ೈಭಾಾಷಾರ್ತಭಾರಾಚಾ ಕಮಾಯೀಗಾರ್ತಕಷ್ಾಣಾತ್| 

ವಾಯತಃ ಕತಪಯರ್ತ ಪಜಾನ್ಯೀ ಜಿೀಣಾಾನ್ನೀ ದಿನ್ಸಙ್ಖಷಯೀ॥1,168.3॥ 
ಉಷಾಣಮಿ ಲವಣಕ್ಷಾರಕಟ್ತಕ್ಾಜಿೀಣಾಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾತಪಾಗಿನಸನಾುಪಮದ್ಯಕ್್ ರೀಧ್ನಿಷ್ೀವಣಾತ್॥1,168.4॥ 
ವಿದಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ಭತಕುಸಯ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ಜಲದಾತಯಯೀ| 

ಗಿರೀಷ್ಮಕ್ಾಲ್ೀರ್ಽದ್ಧರಾತ್ರೀಽಪ ಪತುಂ ಕತಪಯರ್ತ ದ್ೀಹಿನ್ಃ॥1,168.5॥ 
ಸಾವದ್ವಮಿಲವಣಸ್ತನಗಧಗತರತಶ್ೀತಾರ್ತಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ನ್ವಾನ್ನಪಚಿಾಲಾನ್ ಪಮಾಂಸಾದ್ೀಃ ಸ್ೀವನಾದ್ಪ॥1,168.6॥ 
ಅವಾಯರ್ಾಮ ದಿವಾಸವಪನಶರ್ಾಯಸನ್ಸತಖಾದಿಭಃ| 

ಕಫಪರದ್ ೀಷ್ ೀ ಭತಕ್್ುೀ ಚ ವಸನ್ುೀ ಚ ಪರಕತಪಯರ್ತ॥1,168.7॥ 
ದ್ೀಹಪಾರತಷ್ಯಸಙ್್ ೆೀಚತ್ ೀದ್ವಿಷ್ಟಮಭಕ್ಾದ್ಯಃ| 

ತಥಾ ಚ ಸತಪಾು ರ್ ೀಮಹಷ್ಾಸುಮಭನ್ಶ್್ ೀಷ್ಣಮ್॥1,168.8॥ 
ಶಾಯಮತವಮಙ್ಖುವಿಶ್ಿೀಷ್ಬಲಮಾರ್ಾಸವಧ್ಾನ್ಮ್| 

ವಾಯೀಲ್ಲಾಙ್ಕುನಿ ತ್ೈಯತಾಕುಂ ರ್ ೀಗಂ ವಾತಾತಮಕಂ ವದ್ೀತ್॥1,168.9॥ 
ದಾಹ್ ೀಷ್ಮಪಾದ್ಸಙ್ೆ ಲೀದ್ಕ್್ ೀಪರಾಗಪರಿಶರಮಾಃ| 

ಕಟ್ವಮಿಶವವ್ೈಗನ್ಧಯಸ್ವೀದ್ಮ ಛಾಾರ್ತತೃಟ್ಭರಮಾಃ॥1,168.10॥ 
ಹಾರಿದ್ರಂ ಹರಿತತವಞ್ಾ ಪತುಲ್ಲಙ್ಕುನಿವತ್ೈನ್ಾರಃ| 

ದ್ೀಹ್ೀ ಸ್ತನಗಧತವಮಾಧ್ತಯಾಚಿರಕ್ಾರಿತವಬನ್ಧನ್ಮ್॥1,168.11॥ 
ಸ್ೈಮಿತಯತೃಪುಸಙ್ಕ್ತಶ್್ ೀಥಶರ್ತಲಗೌರವಮ್| 

ಕಣ ಾನಿದಾರಭಯೀಗಶಾ ಲಕ್ಷಣಂ ಕಫಸಮಭವಮ್॥1,168.12॥ 
ಹ್ೀತತಲಕ್ಷಣಸಂಸಗಾಾದಿವದಾಯದಾವಯಧಿಂ ದಿವದ್ ೀಷ್ಜಮ್| 

ಸವಾಹ್ೀತತಸಮತತಾನ್ನಂ ರ್ತರಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಸಾನಿನಪಾರ್ತಕಮ್॥1,168.13॥ 
ದ್ ೀಷ್ಧ್ಾತತಮಲಾಧ್ಾರ್ ೀ ದ್ೀಹಿನಾಂ ದ್ೀಹ ಉಚಯತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಸಮತವಮಾರ್ ೀಗಯಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧೀವಿಾಪಯಾಯಃ॥1,168.14॥ 
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ವಸಾಸೃಙ್ಕಮಂಸಮೀದ್ ೀಽಸ್ತಿಮಜಾಜಶತಕ್ಾರಣಿ ಧ್ಾತವಃ| 

ವಾತಪತುಕಫಾ ದ್ ೀಷಾ ವಿಣ ಮತಾರದಾಯ ಮಲಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,168.15॥ 
ವಾಯತಃ ಶ್ೀತ್ ೀ ಲಘುಃ ಸ ಕ್ಷ್ಃ ಸವರನಾಶ್ೀಸ್ತಿರ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ಪತುಮಮಿಕಟ್ ಷ್ಣಞ್ಜಾಪಙ್ೆ ತೀ ರ್ ೀಗಕ್ಾರಣಮ್॥1,168.16॥ 
ಮಧ್ತರ್ ೀ ಲವಣಃ ಸ್ತನಗ್ ಧೀ ಗತರತಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಾರ್ತಪಚಿಾಲಃ| 

ಗತದ್ಶ್್ ರೀಣಾಯಶರಯೀ ವಾಯತಃ ಪತುಂ ಪಕ್ಾವಶಯಸ್ತಿತಮ್॥1,168.17॥ 
ಕಫಸಾಯಮಾಶಯಸಾಿನ್ಂ ಕಣ್ ಠೀ ವಾ ಮ ಧ್ಾಸನ್ಧಯಃ| 

ಕಟ್ತರ್ತಕುಕಷಾರ್ಾಶಾ ಕ್್ ೀಪಯನಿು ಸಮಿೀರಣಮ್॥1,168.18॥ 
ಕಟ್ವಮಿಲವಣಾಃ ಪತುಂ ಸಾವದ್ ಷ್ಣಲವಣಾಃ ಕಫಮ್| 

ಏತ ಏವ ವಿಪಯಾಸಾುಃ ಶಮಾಯೈಷಾಂ ಪರಯೀಜಿತಾಃ| 

ಭವನಿು ರ್ ೀಗಿಣಾಂ ಶಾನ್ಯೈ ಸವಸಾಿನ್ೀ ಸತಖ್ಹ್ೀತವಃ॥1,168.19॥ 
ಚಕ್ಷತಷ್ ಯೀ ಮಧ್ತರ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ರಸಧ್ಾತತವಿವಹದವನ್ಃ| 

ಅರಿ್ೀತುರ್ ೀ ಮನ್ ೀಹೃದ್ಯಂ ತಥಾ ದಿೀಪನ್ಪಾಚನ್ಮ್॥1,168.20॥ 
ದಿೀಪನ್ ೀಜವರತೃಷಾಣಘನಸ್ತುಕುಃ ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಶ್್ ೀಷ್ಣಃ| 

ಪತುಲ್ ೀ ಲ್ೀಖ್ನ್ ಸುಮಿಭೀ ಕಷಾಯೀ ಗಾರಹಿಶ್್ ೀಷ್ಣಃ॥1,168.21॥ 
ರಸವಿೀಯಾವಿಪಾಕ್ಾನಾಮಾಶರಯಂ ದ್ರವಯಮತತುಮಮ್| 

ರಸಪಾಕ್ಾನ್ುರಸಾಿಯಿ ಸವಾದ್ರವಾಯಶರಯಂ ದ್ತರತಮ್॥1,168.22॥ 
ಶ್ೀತ್ ೀಷ್ಣಂ ಲವಣಂ ವಿೀಯಾಮಥ ವಾ ಶಕುರಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ರಸಾನಾಂ ದಿವವಿಧ್ಃ ಪಾಕ್್ ೀ ಕಟ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,168.23॥ 
ಭಷ್ಗ್ಭೀಷ್ಜರ್ ೀಗಾತಾಪರಿಚಾರಕಸಮಾದ್ಃ| 

ಚಿಕತಾ್ಙ್ಕುನಿಚತಾವರಿ ವಿಪರಿೀತಾನ್ಯಸ್ತದ್ಧಯೀ॥1,168.24॥ 
ದ್ೀಶಕ್ಾಲವಯೀವಹಿನಸಾಮಯಪರಕೃರ್ತಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ದ್ೀಹಸತುಾಬಲವಾಯಧಿೀನ್ತ್ದಾಧಾ ಕಮಾ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,168.25॥ 
ಬಹ ದ್ಕನ್ಗ್ ೀಽನ್ ಪಃ ಕಫಮಾರತತಕ್್ ೀಪವಾನ್| 

ಜಾಙ್ಖುಲ್ ೀಽಪರಶಾಖಿೀ ಚ ರಕುಪತುಗದ್ ೀತುರಃ॥1,168.25*1॥ 
ಸಂಸೃಷ್ಟಲಕ್ಷಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ದ್ೀಶಃ ಸಾಧ್ಾರಣಃ ಸೃತಃ| 

ಬಾಲ ಆ ಷ್ ೀಡಶಾನ್ಮಧ್ಯಃ ಸಪುತ್ೀವೃಾದ್ಧ ಉಚಯತ್ೀ॥1,168.26॥ 
ಕಫಪತಾುನಿಲಾಃ ಪಾರಯೀ ಯಥಾಕರಮಮತದಿೀರಿತಾಃ| 

ಕ್ಷಾರಾಗಿನಶಸರರಹಿತಾ ಕ್ಷಿೀಣ್ೀ ಪರವಯಸ್ತ ಕರರ್ಾಃ॥1,168.27॥ 
ಕೃಶಸಯ ವೃಂಹಣಂ ಕ್ಾಯಾಂಸ ಿಲದ್ೀಹಸಯ ಕಷ್ಾಣಮ್| 

ರಕ್ಷಣಂ ಮಧ್ಯಕ್ಾಯಸಯ ದ್ೀಹಭ್ೀದಾಸರಯೀ ಮತಾಃ॥1,168.28॥ 
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ಸ್ಿೈಯಾವಾಯರ್ಾಮಸನ್ ುೀಷ್ೈಬ್ ೀಾದ್ಧವಯಂ ಯತನತ್ ೀ ಬಲಮ್| 

ಅವಿಕ್ಾರಿೀ ಮಹ್ ೀತಾ್ಹ್ ೀ ಮಹಾಸಾಹಸ್ತಕ್್ ೀ ನ್ರಃ॥1,168.29॥ 
ಪಾನಾಹಾರಾದ್ಯೀ ಯಸಯ ವಿರತದಾಧಃ ಪರಕೃತ್ೀರಪ| 

ಶವಸತಖಾಯೀಪಕಲಾಯನ್ುೀ ತತಾ್ಮಯಮಿರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ॥1,168.30॥ 
ಗಭಾಣಾಯಃ ಶ್ಿೈಷಮಕ್್ೈಭಾಕ್ಷ್ಯೈಃ ಶ್ಿೈಷಮಕ್್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ವಾತಲ್ೈಃ ಪತುಲ್ೈಸುದ್ವತ್ಮಧ್ಾತತಹಿಾತಾಶನಾತ್॥1,168.31॥ 
ಕೃಶ್್ ೀ ರ ಕ್ಷ್ ೀಽಲಾಕ್್ೀಶಶಾ ಚಲಚಿತ್ ುೀ ನ್ರಃ ಸ್ತಿತಃ| 

ಬಹತವಾಕಯರತಃ ಸವಪ್ನೀವಾತಪರಕೃರ್ತಕ್್ ೀ ನ್ರಃ॥1,168.32॥ 
ಅಕ್ಾಲಪಲ್ಲತ್ ೀ ಗೌರಃ ಪರಸ್ವೀದಿೀ ಕ್್ ೀಪನ್ ೀ ಬತಧ್ಃ| 

ಸವಪ್ನೀಽಪ ದಿೀಪುಮತ್ರೀಕ್ಷಿೀ ಪತುಪರಕೃರ್ತರತಚಯತ್ೀ॥1,168.33॥ 
ಸ್ತಿರಚಿತುಃ ಸವರಃ ಸ ಕ್ಷ್ಃ ಪರಸನ್ನಃ ಸ್ತನಗಧಮ ಧ್ಾಜಃ| 

ಸವಪ್ನೀ ಜಲಶ್ಲಾಲ್ ೀಕೀ ಶ್ಿೀಷ್ಮ ಪರಕೃರ್ತಕ್್ ೀ ನ್ರಃ॥1,168.34॥ 
ಸಮಿಶರಲಕ್ಷಣ್ೈಜ್ಞ್ೀಾಯೀ ದಿವರ್ತರದ್ ೀಷಾನ್ವಯೀ ನ್ರಃ| 

ದ್ ೀಷ್ಸ್ಯೀತರಸದಾಭವ್ೀಽಪಯಧಿಕ್ಾ ಪರಕೃರ್ತಃ ಸೃತಾಃ॥1,168.35॥ 
ಮನ್ದಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣ್ ೀಽಥ ವಿಷ್ಮಃ ಸಮಶ್ೈರ್ತ ಚತತವಿಾಧ್ಾಃ| 

ಕಫಪತಾುನಿಲಾಧಿಕ್ಾಯತುತಾ್ಮಾಯಜಾಜಠರ್ ೀಽನ್ಲಃ॥1,168.36॥ 
ಸಮಸಯ ಪಾಲನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ವಿಷ್ಮೀ ವಾತನಿಗರಹಃ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣ್ೀ ಪತುಪರರ್ತೀಕ್ಾರ್ ೀ ಮನ್ದೀ ಶ್ಿೀಷ್ಮವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,168.37॥ 
ಪರಭವಃ ಸವಾರ್ ೀಗಾಣಾಮಜಿೀಣಾಂ ಚಾಗಿನನಾಶನ್ಮ್| 

ಆಮಾಮಿರಸವಿಷ್ಟಮಭ ಲಕ್ಷಣನ್ುಚಾತತವಿಾಧ್ಮ್॥1,168.38॥ 
ಆಮಾದಿವಷ್ ಚಿಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಹೃದಾಲಸಾಯದ್ಯಸುಥಾ| 

ವಚಾಲವಣತ್ ೀಯೀನ್ ಛದ್ಾನ್ಂ ತತರ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,168.39॥ 
ಶತಕ್ಾರಭಾವೀ ಭರರ್ೀ ಮ ಛಾಾ ತಷ್ ೀಾಽಮಾಿತ್ಮರವತಾತ್ೀ| 

ಅಪಕವಂ ತತರ ಶ್ೀತಾಮತ್ಪಾನ್ಂ ವಾತನಿಷ್ೀವಣಮ್॥1,168.40॥ 
ಗಾತರಭಙ್ಖುಂ ಶ್ರ್ ೀಜಾಡಯಂ ಭಕುದ್ ೀಷಾದ್ಯೀ ಗದಾನ್| 

ತಸ್ತಮನಾ್ಾಪೀ ದಿವಾ ಕ್ಾಯೀಾಲಙ್ಖ್ನ್ಂ ಚ ವಿವಜಾನ್ಮ್॥1,168.41॥ 
ಶ್ಲಗತಲೌಮ ಚ ವಿಣ ಮತರಸಾನಿ್ವಿಷ್ಟಮಭಸ ಚಕ್ೌ| 

ವಿಧ್್ೀಯಂ ಸ್ವೀದ್ನ್ಂ ತತರ ಪಾನಿೀಯಂ ಲವಣ್ ೀದ್ಕಮ್॥1,168.42॥ 
ಆಮಮಮಿಂ ಚ ವಿಷ್ಟಬಧಂ ಕಫಪತಾುನಿಲ್ೈಃ ಕರಮಾತ್| 

ಆಲ್ಲಪಯ ಜಠರಂ ಪಾರಜ್ಞ್ ೀ ಹಿಙ್ಖತುತ ರಯಷ್ಣಸ್ೈನ್ಧವ್ೈಃ॥1,168.43॥ 
ದಿವಾಸವಪನಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸವಾಾಜಿೀಣಾವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಅಹಿತಾನ್ನೈ ರ್ ೀಗರಾಶ್ರಹಿತಾನ್ನಂ ತತಸಯಜ್ೀತ್॥1,168.44॥ 
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ಉಷಾಣಮತ್ ವಾನ್ತಪಾನ್ಂ ಚ ಮಾಕ್ಷಿಕ್್ೈಃ ಪಾಚನ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಕರಿೀರದ್ಧಿಮತ್್ಯೈಶಾ ಪಾರಯಃ ಕ್ಷಿೀರಂ ವಿರತಧ್ಯತ್ೀ॥1,168.45॥ 
ಬಲವಃ ಶ್್ ೀಣಾ ಚ ಗಮಾಭರಿೀ ಪಾಟ್ಲಾ ಗಣಿಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 

ದಿೀಪನ್ಂ ಕಫವಾತಘನಂ ಪಞ್ಾಮ ಲಮಿದ್ಂ ಮಹತ್॥1,168.46॥ 
ಶಾಲಪಣ್ ೀಾ ಪೃಶ್ರಪಣ್ ೀಾ ಬೃಹರ್ತೀದ್ವಯಗ್ ೀಕ್ಷತರಮ್| 

ವಾತಪತುಹರಂ ವೃಷ್ಯಂ ಕನಿೀಯಃ ಪಞ್ಾಮ ಲಕಮ್॥1,168.47॥ 
ಉಭಯಂ ದ್ಶಸ ಲಂ ಸಾಯತ್ನಿನಪಾತಜವರಾಪಹಮ್| 

ಕ್ಾಸ್ೀ ಶಾವಸ್ೀ ಚ ತನಾದರರ್ಾಂ ಪಾಶವಾಶ್ಲ್ೀ ಚ ಶಸಯತ್ೀ॥1,168.48॥ 
ಏತ್ೈಸ್ೈಲಾನಿ ಸಪೀಾಷ ಪರಲ್ೀಪಾದ್ಲಕ್ಾಂ ಜಯೀತ್| 

ಕ್ಾವಥಾಚಾತತಗತಾಣಂ ವಾರಿ ಪಾದ್ಸಿಂ ಸಾಯಚಾತತಗತಾಣಮ್॥1,168.49॥ 
ಸ್ನೀಹಞ್ಾ ತತ್ಮಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಕಲೆಶಾ ಸ್ನೀಹಪಾದ್ಕಃ| 

ಸಂವರ್ತಾತೌಷ್ಧ್್ೈಃ ಪಾಕ್್ ೀ ಬಸೌು ಪಾನ್ೀ ಭವ್ೀತ್ಮಃ| 

ಖ್ರ್ ೀಽಭಯಙ ು್ೀ ಮೃದ್ತನ್ಾಸ್ಯೀ ಪಾಕ್್ ೀಽಪ ಸಮರಕಲಾಯೀತ್॥1,168.50॥ 
ಸ ಿಲದ್ೀಹನಿದರರ್ಾಶ್ಾನಾಯ ಪರಕೃರ್ತರ್ಾಾ ತವಧಿಷಠತಾ| 

ಆರ್ ೀಗಯಮಿರ್ತ ತಂ ವಿದಾಯದಾಯತಷ್ಮನ್ುಮತಪಾಚರ್ೀತ್॥1,168.51॥ 
ಯೀ ಗೃಹಾಣರ್ತೀನಿದರಯೈರಥಾಾನಿವಪರಿೀತಾನ್್ ಮೃತತಯಭಾಕ್| 

ಭಷ್ಙ್ಮತರಗತರತದ್ವೀಷೀ ಪರರ್ಾರಾರ್ತಶಾ ಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,168.52॥ 
ಗತಲಫಜಾನ್ತಲಲಾಟ್ಂ ಚ ಹನ್ತಗಾಣಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಭರಷ್ಟಂ ಸಾಿನ್ಚತಯತಂ ಯಸಯ ಸ ಜಹಾತಯಚಿರಾದ್ಸ ನ್॥1,168.53॥ 
ವಾಮಾಕ್ಷಿಮಜಜನ್ಂ ಜಿಹಾವ ಶಾಯಮಾ ನಾಸಾ ವಿಕ್ಾರಿಣಿೀ| 

ಕೃಷೌಣ ಸಾಿನ್ಚತಯತೌ ಚ್ ೀಷೌಠ ಕೃಷಾಣಸಯಂ ಯಸಯತಂ ತಯಜ್ೀತ್॥1,168.54॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈದ್ಯಕಶಾಸರಪರಿಭಾಷಾ ನಾಮಾಷ್ಟಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥168[54]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-169॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಹಿತಾಹಿತವಿಕ್್ೀಕ್ಾಯ ಅನ್ತಪಾನ್ವಿಧಿಂ ಬತರವ್ೀ| 

ರಕುಶಾಲ್ಲ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಘನಂ ತೃಷಾಣಮೀದ್ ೀನಿವಾರಕಮ್॥1,169.1॥ 
ಮಹಾಶಾಲ್ಲ ಪರಂ ವೃಷ್ಯಂ ಕಲಮಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಹಾ| 

ಶ್ೀತ್ ುೀ ಗತರತಸ್ತರದ್ ೀಷ್ಘನಃ ಪಾರಯಶ್್ ೀ ಗೌರಷ್ಷಟಕಃ॥1,169.2॥ 
ಶಾಯಮಾಕಃ ಶ್್ ೀಷ್ಣ್ ೀ ರ ಕ್ಷ್ ೀ ವಾತಲಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಹಾ| 

ತದ್ವರ್ತರಯಙ್ಖತುನಿೀವಾರಕ್್ ೀರದ್ ಷಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥1,169.3॥ 
ಬಹತವಾರಃ ಸಕೃಚಿಾೀತಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಹರ್ ೀ ಯವಃ| 

ವೃಷ್ಯಃ ಶ್ೀತ್ ೀ ಗತರತಃ ಸಾವದ್ತಗ್ ೀಾಧ್ ರ್ೀ ವಾತನಾಶನ್ಃ॥1,169.4॥ 
ಕಫಪತಾುಸರಜಿನ್ತಮದ್ುಃ ಕಷಾಯೀ ಮಧ್ತರ್ ೀಲಘುಃ| 

ಮಾಷ್ ೀ ಬಹತಬಲ್ ೀ ವೃಷ್ಯಃ ಪತುಶ್ಿೀಷ್ಮಹರ್ ೀ ಗತರತಃ॥1,169.5॥ 
ಅವೃಷ್ಯಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುಘ ನೀ ರಾಜಮಾಷ್ ೀಽನಿಲಾರ್ತಾನ್ತತ್| 

ಕತಲತಿಃ ಶಾವಸಹಿಕ್ಾೆಹೃತೆಫಗತಲಾಮನಿಲಾಪಹಃ॥1,169.6॥ 
ರಕುಪತುಜವರ್ ೀನಾಮಥ್ ೀ ಶ್ೀತ್ ೀ ಗಾರಹಿೀ ಮಕತಷ್ಠಕಃ| 

ಪುಂಸಾುಾಸೃಕೆಫಪತುಘನಶಾಣಕ್್ ೀ ವಾತಲಃ ಸೃತಃ॥1,169.7॥ 
ಮಸ ರ್ ೀ ಮಧ್ತರಃ ಶ್ೀವ ಸಙ್ಖುರಹಿೀ ಕಫಪತುಹಾ| 

ತದ್ವತ್ವಾಗತಣಾಢಯಶಾ ಕಲಾಯಶಾಾರ್ತವಾತಲಃ॥1,169.8॥ 
ಆಗಿೆೀ ಕಫಪತುಘ ನೀ ಶತಕರಲಾ ಚ ತಥಾ ಸೃತಾ| 

ಅತಸ್ತೀ ಪತುಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸ್ತದಾಧಥಾಃ ಕಫವಾತಜಿತ್॥1,169.9॥ 
ಸಕ್ಷಾರಮಧ್ತರಸ್ತನಗ್ ಧೀ ಬಲ್ ೀಷ್ಣಪತುಕೃರ್ತುಲಃ| 

ಬಲಘಾನ ರ ಕ್ಷಲಾಃ ಶ್ೀತಾ ವಿವಿಧ್ಾಃ ಸಸಯಜಾತಯಃ॥1,169.10॥ 
ಚಿತರಕ್್ೀಙ್ಖತುದಿನಾಲ್ಲೀಕ್ಾಃ ಪಪಾಲ್ಲೀಮಧ್ತಶ್ಗರವಃ| 

ಚವಾಯಚರಣನಿಗತಾಣಿಾೀತಕ್ಾಾರಿೀಕ್ಾಶಮದ್ಾಕ್ಾಃ॥1,169.11॥ 
ಸಬಲಾವಃ ಕಫಪತುಘಾನಃ ಕರಮಿಘಾನ ಲಘುದಿೀಪಕ್ಾಃ| 

ವಷಾಾಭ ಮಾಕಾರೌ ವಾತಕಫಘೌನ ದ್ ೀಷ್ನಾಶನೌ॥1,169.12॥ 
ರ್ತಕುರಸಃ ಸಾಯದ್ೀರಣಾಃ ಕ್ಾಕಮಾಚಿೀ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಹೃತ್| 

ಚಾಙ ು್ೀರಿೀ ಕಫವಾತಘನೀ ಸಷ್ಾಪಃ ಸವಾದ್ ೀಷ್ದ್ಮ್॥1,169.13॥ 
ತದ್ವದ್ೀವ ಚ ಕ್ೌಸಮಸತಮಭಂ ರಾಜಿಕ್ಾ ವಾತಪತುಲಾ| 

ನಾಡಿೀಚಃ ಕಫಪತುಘನಃ ಚತಚತಮಾಧ್ತರಶ್ೀತಲಃ॥1,169.14॥ 
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ದ್ ೀಷ್ಘನಂ ಪದ್ಮಪತರಞ್ಾ ರ್ತರಪುಟ್ಂ ವಾತಕೃತಾರಮ್| 

ಸಕ್ಷಾರಃ ಸವಾದ್ ೀಷ್ಘ ನೀ ವಾಸತುಕ್್ ೀ ರ್ ೀಚನ್ಃ ಪರಃ॥1,169.15॥ 
ತಣತಾಕೀಯೀವಿಪಹರಃ ಪಾಲಙ್ಕೆಯಶಾ ತಥಾಪರ್ೀ| 

ಮ ಲಕಂ ದ್ ೀಷ್ಕೃಚಾಾಮಂ ಸ್ತವನ್ನಂ ವಾತಕಫಾಪದ್ಮ್॥1,169.16॥ 
ಸವಾದ್ ೀಷ್ಹರಂ ಹಯದ್ಯಂ ಕಣಠಯಂ ತತಾಕವಮಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ಕಕ್್ ೀಾಟ್ಕಂ ಸವಾತಾಾಕಂ ಪದ್ ೀಲಂ ಕ್ಾರವ್ೀಲಿಕಮ್॥1,169.17॥ 
ಕತಷ್ಠಮೀಹಜವರಶಾವಸಕ್ಾಸಪತುಕಫಾಪಹಮ್| 

ಸವಾದ್ ೀಷ್ಹರಂ ಹೃದ್ಯಂ ಕ ಷಾಮಣಾಂ ಬಸ್ತುಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,169.18॥ 
ಕಲ್ಲಙ್ಕುಲಾಬತನಿೀ ಪತುನಾಶ್ನಿೀ ವಾತಕ್ಾರಿಣಿೀ| 

ತರಪುಷ್ ೀವಾಾರತಕ್್ೀ ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಲ್ೀ ಪತುವಾರಣ್ೀ॥1,169.19॥ 
ವೃಕ್ಷಾಮಿಂ ಕಫವಾತಘನಂ ಜಮಿ್ೀರಂ ಕಫವಾತನ್ತತ್| 

ವಾತಘನಂ ದಾಡಿಮಂ ಗಾರಹಿ ನಾಗರಙ್ಖುಫಲಂ ಗತರತ॥1,169.20॥ 
ಕ್್ೀಶರಂ ಮಾತತಲತಙ್ಖುಂ ಚ ದಿೀಪನ್ಂ ಕಫವಾತನ್ತತ್| 

ವಾತಪತುಹರ್ ೀ ಮಾಷ್ಸುಾಕ್ಾಗ್ ಧೀಷಾಣನಿಲಾಪಹಃ॥1,169.21॥ 
ಸರಮಾಮಲಕಂ ವೃಷ್ಯಂ ಮಧ್ತರಂ ಹೃದ್ಯಮಮಿಕೃತ್| 

ಭತಕುಪರರ್ ೀಚಕ್ಾ ಪುಣಾಯ ಹರಿೀತಕಯಮೃತ್ ೀಪಮಾ॥1,169.22॥ 
ಸರಂಸನಿೀ ಕಫವಾತಘನೀ ಹಯಕ್ಷಸುದ್ವರ್ತರದ್ ೀಷ್ಜಿತ್| 

ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಹರಂ ತವಮಿಂ ಸರಂಸನ್ಂ ರ್ತನಿುಡಿೀಫಲಮ್॥1,169.23॥ 
ದ್ ೀಷ್ಲಂ ಲಕತಚಂ ಸಾವದ್ತ ಬಕತಲಂ ಕಫವಾತಜಿತ್| 

ಗತಲಮವಾತಕಫಶಾವಸಕ್ಾಸಘನಂ ಬೀಜಪೂರಕಮ್॥1,169.24॥ 
ಕಪತಿಂ ಗಾರಹಿ ದ್ ೀಷ್ಘನಂ ಪಕವಂ ಗತರತ ವಿಷಾಪಹಮ್| 

ಕಫಪತುಕರಂ ಬಾಲಮಾಪೂಣಾಂ ಪತುವಧ್ಾನ್ಮ್॥1,169.25॥ 
ಪಕ್ಾವಮರಂ ವಾತಕೃನಾಮಂಸಶತಕರವಣಾಬಲಪರದ್ಮ್| 

ವಾತಘನಂ ಕಫಪತುಘನಂ ಗಾರಹಿ ವಿಷ್ಟಮಿಭ ಜಾಮ್ವಮ್॥1,169.26॥ 
ರ್ತನ್ತದಕಂ ಕಫವಾತಘನಂ ಬದ್ರಂ ವಾತಪತುಹೃತ್| 

ವಿಷ್ಟಮಿಭ ವಾತಲಂ ಬಲವಂ ಪರರ್ಾಲಂ ಪವನಾಪಹಮ್॥1,169.27॥ 
ರಾಜಾದ್ನ್ಫಲಂ ರ್ೀಚಂ ಪನ್ಸಂ ನಾರಿಕ್್ೀಲಜಮ್| 

ಶತಕರಮಾಂಸಕರಾಣಾಯಹತಃ ಸಾವದ್ತಸ್ತನಗಧಗತರ ಣಿ ಚ॥1,169.28॥ 
ದಾರಕ್ಷಾಮಧ್ ಕಖ್ಜ ಾರಂ ಕತಙ್ಖತೆಮಂ ವಾತರಕುಜಿತ್| 

ಮಾಗಧಿೀ ಮಧ್ತರಾ ಪಕ್ಾವ ಶಾವಸಪತುಹರಾ ಪರಾ॥1,169.29॥ 
ಆದ್ರಾಕಂ ರ್ ೀಚಕಂ ವೃಷ್ಯಂ ದಿೀಪನ್ಂ ಕಫವಾತಹೃತ್| 

ಶತಣಿಠೀಮರಿಚಪಪಾಲಯಃ ಕಫವಾತಜಿತ್ ೀ ಮತಾಃ॥1,169.30॥ 
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ಅವೃಷ್ಯಂ ಮರಿಚಂ ವಿದಾಯದಿರ್ತ ವ್ೈದ್ಯಕಸಮತಮ್| 

ಗತಲಮಶ್ಲವಿಬನ್ಧಘನಂ ಹಿಙ್ಖತುವಾತಕಫಾಪಹಮ್॥1,169.31॥ 
ಯವಾನಿೀಧ್ನ್ಯಕ್ಾಜಾಜಯಃ ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮನ್ತದ್ಃ ಪರಮ್| 

ಚಕ್ಷತಷ್ಯಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ವೃಷ್ಯಂ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಶಮನ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,169.32॥ 
ಸೌವಚಾಲಂ ವಿಬನ್ಧಘನಮತಷ್ಣಂ ಹೃಚ ಾಲನಾಶನ್ಮ್| 

ಉಷ್ಣಂ ಶ್ಲಹರಂ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ವಿಡಙ್ಖುಂ ವಾತನಾಶನ್ಮ್॥1,169.33॥ 
ರ್ ೀಮಕಂ ವಾತಲಂ ಸಾವದ್ತ ರ್ ೀಚನ್ಂ ಕ್್ಿೀದ್ನ್ಂ ಗತರತ| 

ಹೃತಾಾಣತಾಗಲರ್ ೀಗಘನಂ ಯವಕ್ಷಾರ್ ೀಽಗಿನದಿೀಪನ್ಃ॥1,169.34॥ 
ದ್ಹನ್ ೀ ದಿೀಪನ್ಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಃ ಸಜಿಾಕ್ಷಾರ್ ೀ ವಿದಾರಣಃ| 

ದ್ ೀಷ್ಘನಂ ನಾಭಸಂ ವಾರಿಲಘು ಹೃದ್ಯಂ ವಿಷಾಪಹಮ್॥1,169.35॥ 
ನಾದ್ೀಯಂ ವಾತಲಂ ರ ಕ್ಷಂ ಸಾರಸಂ ಮದ್ತರ ಲಘು| 

ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಹರಂ ವಾಪಯಾಂ ತಾಡಾಗಂ ವಾತಲಂ ಸೃತಮ್॥1,169.36॥ 
ರೌಚಯಮಗಿನಕರಂ ರ ಕ್ಷಂ ಕಫಘನಂಲಘು ನ್ೈರ್ಾರಮ್| 

ದಿೀಪನ್ಂ ಪತುಲಂ ಕ್ೌಪಮೌದಿಭದ್ಂ ಪತುನಾಶನ್ಮ್॥1,169.37॥ 
ದಿವಾಕಾಕರಣ್ೈಜತಾಷ್ಟಂ ರಾತೌರ ಚ್ೈವ್ೀನ್ತದರಶ್ಮಭಃ| 

ಸವಾದ್ ೀಷ್ವಿನಿಮತಾಕುಂ ತತತುಲಯಂ ಗಗನಾಮತ್ನಾ॥1,169.38॥ 
ಉಷ್ಣಂ ವಾರಿ ಜವರಶಾವಸಮೀದ್ ೀಽನಿಲಕಫಾಪಹಮ್| 

ಶೃತಂ ಶ್ೀತರ್ತರದ್ ೀಷ್ಘನಮತಷತಂ ತಚಾ ದ್ ೀಷ್ಲಮ್॥1,169.39॥ 
ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಂ ವಾತಪತುಗನಂ ಸ್ತನಗಧಂ ಗತರತರಸಾಯನ್ಮ್| 

ಗವಾಯದ್ತುರತತರಂ ಸ್ತನಗಧಂ ಮಾಹಿಷ್ ವಹಿನನಾಶನ್ಮ್॥1,169.40॥ 
ಛಾಗಂ ರಕ್ಾುರ್ತಸಾರಘನಂ ಕ್ಾಸಶಾವಸಕಫಾಪಹಮ್| 

ಚಕ್ಷತಷ್ಯಂ ಜಿೀವನ್ಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ರಕುಪತ್ುೀ ಚನಾವನ್ಮ್॥1,169.41॥ 
ಪರಂ ವಾತಹರಂ ವೃಷ್ಯಂ ಪತುಶ್ಿೀಷ್ಮಕರಂ ದ್ಧಿ| 

ದ್ ೀಷ್ಘನಂ ಮನ್ಿಜಾತನ್ತು ಮಸತು ಸ್ ರೀತ್ ೀವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,169.42॥ 
ಗರಹಣಯಶ್್ ೀಾಽದಿಾತಾರ್ತಾಘನಂ ನ್ವನಿೀತಂ ನ್ವೀದ್ಧೃತಮ್| 

ವಿಕ್ಾರಾಶಾ ಕಲಾಟಾದಾಯ ಗತರವಃ ಕತಷ್ಠಹ್ೀತವಃ॥1,169.43॥ 
ಪರಂ ಗರಹಣಿೀಶ್್ ೀಥಾಶಾಃ ಪಾಣಾಾರ್ತೀಸಾರಗತಲಮನ್ತತ್| 

ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಶಮನ್ಂ ತಕರಂ ಕರ್ಥತಂ ಪೂವಾಸ ರಿಭಃ॥1,169.44॥ 
ವೃಷ್ಯಞ್ಾ ಮಧ್ತರಂ ಸಪಾವಾಾತಪತುಕಫಾಪಹಮ್| 

ಗವಯಂ ಮೀಧ್ಯಞ್ಾ ಚಾಕ್ಷತಷ್ಯಂ ಸಂಸಾೆರಾಚಾ ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಜಿತ್॥1,169.45॥ 
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ಅಪಸಾಮರಗದ್ ೀನಾಮದ್ಮ ಛಾಾಘನಂ ಸಂಸೃತಙ್ಖ್ೃತಮ್| 
ಅಜಾದಿೀನಾಞ್ಾ ಸಪೀಾಷ ವಿದಾಯದ್ ುೀಕ್ಷಿೀರಸದ್ತುಣ್ೈಃ| 

ಕಫವಾತಹರಂ ಮ ತರಂ ಸವಾಕರಮಿವಿಷಾಪಹಮ್॥1,169.46॥ 
ಪಾಣತಾತ್ ವೀದ್ರಕತಷಾಠಶಾಃ ಶ್್ ೀಥಗತಲಮಪರಮೀಹನ್ತತ್| 

ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಹರಂ ಬಲಯಂ ತ್ೈಲಂ ಕಶಯಂ ರ್ತಲ್ ೀದ್ಭವಮ್॥1,169.47॥ 
ಸಾಷ್ಾಪಂ ಕೃಮಿಪಾಣತಾಘನಂ ಕಫಮೀದ್ ೀಽನಿಲಾಪಹಮ್| 

ಕ್ಷೌಮಂ ತ್ೈಲಮಚಕ್ಷತಷ್ಯಂ ಪತುಹೃದಾವತನಾಶನ್ಮ್॥1,169.48॥ 
ಅಕ್ಷಜಂ ಕಫಪತುಘನಂ ಕ್್ೀಶಯಂ ತವಕ್ಷ್ ರೀತರತಪಾಣಮ್| 

ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಘನಂ ಮಧ್ತ ಪರೀಕುಂ ವಾತಲಞ್ಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,169.49॥ 
ಹಿಕ್ಾೆಶಾವಸಕೃಮಿಚಾದಿಾಮೀಹತೃಷಾಣವಿಷಾಮಹಮ್| 

ಇಕ್ಷವೀರಕುಪತುಘ ನೀ ಬಲಾಯ ವೃಷಾಯಃ ಕಫಪರದಾಃ॥1,169.50॥ 
ಫಾಣಿತಂ ಪತುಲಂ ತವಿರಂ ಸತರಾ ಮತ್ಯಣಿಾಕ್ಾ ಲಘುಃ| 

ಖ್ಣಾಂ ವೃಷ್ಯಂ ತಥಾ ಸ್ತನಗಧಂ ಸಾವದ್ವಸೃಕಾತುವಾತಜಿತ್॥1,169.51॥ 
ವಾತಪತುಹರ್ ೀ ರ ಕ್ಷ್ ೀ ವಾತಘನಃ ಕಫಕೃದ್ತುಡಃ| 

ಸ ಪತುಘನಃ ಪರಃ ಪಥಯಃ ಪುರಾಣ್ ೀಽಸೃಕರಸಾದ್ನ್ಃ॥1,169.52॥ 
ರಕುಪತುಹರಾ ವೃಷಾಯ ಸಸ್ನೀಹಾ ಗಡಶಕಾರಾ| 

ಸವಾಪತುಕರಂ ಮದ್ಯಮಮಿತಾವತೆಫವಾತಜಿತ್॥1,169.53॥ 
ರಕುಪತುಕರಾಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಾಸುಥಾ ಸೌವಿೀರಜಾತಯಃ| 

ಪಾಚನ್ ೀ ದಿೀಪನ್ಃ ಪಥ್ ಯೀ ಮಣಾಃ ಸಾಯದ್ಭೃಷ್ಟತಣತಾಲಃ॥1,169.54॥ 
ವಾತಾನ್ತಲ್ ೀಮನಿೀ ಲಘವೀ ಪ್ೀರ್ಾ ವಸ್ತುವಿಶ್್ ೀಧ್ನಿೀ| 

ಸತಕರದಾಡಿಮವಯೀಷಾ ಸಗತಡಾ ಮಧ್ತಪಪಾಲ್ಲೀ॥1,169.55॥ 
ಇನಿುೀಯಂ ಸತಕೃತಾ ಪ್ೀರ್ಾ ಕ್ಾಸಶಾವ ಸಪರವಾಹಿಕ್ಾಃ| 

ಪಾಯಸಃ ಕಫಕೃದ್್ಲಯಃ ಕೃಶರಾ ವಾತನಾಶ್ನಿೀ॥1,169.56॥ 
ಸತಧ್ೌತಃ ಪರಸತರತಃ ಸ್ತನಗಧಃ ಸತಖ್ ೀಷ್ ಣೀ ಲಘುರ್ ೀಚನ್ಃ| 

ಕನ್ದಮ ಲಫಲ್ೀಹ್ೈಃ ಸಾಧಿತ್ ೀ ಬೃಂಹಣ್ ೀಗತರತಃ॥1,169.57॥ 
ಈಷ್ದ್ತಷ್ಣಸ್ೀವನಾಚಾ ಲಘುಃ ಸ ಪಃ ಸತಸಾಧಿತಃ| 

ಸ್ತವನ್ನ ನಿಷಾೀಡಿತಂ ಶಾಕಂ ಹಿತಂ ಸ್ನೀಹಾದಿಸಂಸೃತಮ್॥1,169.58॥ 
ದಾಡಿಮಾಮಲಕ್್ೈಯ ಾಷ್ ೀ ವಹಿನಕೃದಾವತಪತುಹಾ| 

ಶಾವಸಕ್ಾಸಪರರ್ತಶಾಯಯಕಫಘ ನೀ ಮಲಕ್್ೈಃ ಕೃತಃ॥1,169.59॥ 
ಯವಕ್್ ೀಲಕತಲತಾಿನಾಂ ಯ ಷ್ಃ ಕಣ್ ಠಯೀಽನಿಲಾಪಹಃ| 

ಮತದಾುಮಲಕಜ್ ೀ ಗಾರಹಿೀ ಶ್ಿೀಷ್ಮಪತುವಿನಾಶನ್ಃ॥1,169.60॥ 
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ಸಗತಡಂ ದ್ಧಿ ವಾತಘನಂ ಸಕುವೀ ರ ಕ್ಷವಾತತಲಾಃ| 

ಘಘತಪೂಣ್ ೀಾಽಗಿನಕ್ಾರಿೀ ಸಾಯದ್ವೃಷಾಯ ಗತವೀಾ ಚ ಶಷ್ತೆಲ್ಲೀ॥1,169.61॥ 
ಬೃಂಹಣಾಃ ಸಾಮಿಷಾ ಭಕ್ಷಯಪಷ್ಟ ಕ್ಾ ಗತಖ್ಃ ಸೃತಾಃ| 

ತ್ೈಲಸ್ತದಾಧಶಾ ದ್ೃಷಟಘಾನಸ್ ುೀಯಸ್ತವನಾನಶಾ ದ್ತಜಾರಾಃ॥1,169.62॥ 
ಅತತಯಷಾಣ ಮಣಾಕ್ಾಃ ಪಥಾಯಃ ಶ್ೀತಲಾ ಗತಖ್ ೀ ಮತಾಃ| 

ಅನ್ತಪಾನ್ಞ್ಾ ಪಾನಿೀಯಂ ಶರಮತೃಷಾಣದಿನಾಶನ್ಮ್॥1,169.63॥ 
ಅನ್ನಪಾನಾದಿನಾ ರಕ್ಷಾ ಕೃತಾ್ಯದ್ ರೀಗವಜಿಾತಃ| 

ಅನ್ತಷ್ಣಃ ಶ್ಖಿಕಣಾಠಭ್ ೀ ವಿಷ್ಞ್ೈವ ವಿವಣಾಕೃತ್॥1,169.64॥ 
ಗನ್ಧಸಾಶಾರಸಾಸ್ತುೀವಾರಭ್ ೀಕತುಶಾ ಸಾಯನ್ಮನ್ ೀವಯಥಾ| 

ಆಘಾರಣ್ೀ ಚಾಕ್ಷಿರ್ ೀಗಃ ಸಾಯದ್ಸಾಧ್ಯಶಾ ಭಷ್ಗವರ್ೈಃ| 

ವ್ೀಪಥತಜೃಾಮಭಣಾದ್ಯಂ ಸಾಯದಿವಷ್ಸ್ಯೈತತತು ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,169.65॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಅನ್ತಪಾನಾದಿವಿಧಿಕಥನ್ಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಸಪುತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥169[65]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-170॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಜವರ್ ೀಽಷ್ಟಧ್ಾ ಪೃಥಗದಾನ್ದಾಸಙ್ಕ್ತಾಗನ್ತುಜಃ ಸೃತಃ| 
ಮತಸುಪಪಾಟ್ಕ್್ ೀಶ್ೀರಚನ್ದನ್ ೀದಿೀಚಯನಾಗರ್ೈಃ| 

ಶೃತಶ್ೀತಂ ಜಲಂ ದ್ದಾಯರ್ತಾಪಾಸಾಜವರಶಾನ್ುಯೀ॥1,170.1॥ 
ನಾಗರಂ ದ್ೀವಕ್ಾಷ್ಠಞ್ಾ ಧ್ಾನಾಯಕಂ ಬೃಹರ್ತೀದ್ವಯಮ್| 

ದ್ದಾಯತಾಾಚನ್ಕಂ ಪೂವಾಂ ಜವರಿತಾಯ ಜವರಾಪಹಮ್॥1,170.2॥ 
ಆರಗವಧ್ಾಭರ್ಾಮತಸಾುರ್ತಕ್ಾುಗರನಿಿಕನಿಮಿಾತಃ| 

ಕಷಾಯಃ ಪಾಚನ್ಃ ಸಾಮೀ ಸಶ್ಲ್ೀ ಚ ಜವರ್ೀಹಿತಃ॥1,170.3॥ 
ಮಧ್ ಕಸಾರಸ್ತನ್ ಧತಿವಚ್ ೀಷ್ಣಕಣಾಃ ಸಮಾಃ| 

ಶಿಕ್ಷ್ಣಂ ಪಷಾಟಾಮಭಸಾ ನ್ಸಯಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಞ್ಜಜಞಪರಬ್ ೀಧ್ನ್ಮ್॥1,170.4॥ 
ರ್ತರವೃದಿವಶಾಲಾರ್ತರಫಲಾಕಟ್ತಕ್ಾರಗವಧ್್ೈಃ ಕೃತಃ| 

ಸಕ್ಷಾರ್ ೀ ಭ್ೀದ್ನ್ಃ ಕ್ಾವಥಃ ಪ್ೀಯಃ ಸವಾಜವರಾಪಹಃ॥1,170.5॥ 
ಮಹೌಷ್ಧ್ಾಮೃತಾಮತಸುಚನ್ದನ್ ೀಶ್ೀರಧ್ಾನ್ಯಕ್್ೈಃ| 

ಕ್ಾವಥಸೃರ್ತೀಯಕಂ ಹನಿು ಶಕಾರಾಮಧ್ತಯೀಜಿತಃ॥1,170.6॥ 
ಅಪಾಮಗಜಟಾಕಟಾಯಂ ಲ್ ೀಹಿತ್ೈಃ ಸಪುತನ್ತುಭಃ| 

ಬದಾಧಾ ವಾರ್ೀ ರವ್ೀನ್ ಾನ್ಂ ಜವರಂ ಹನಿು ತೃರ್ತೀಯಕಮ್॥1,170.7॥ 
ಗಙ್ಕುರ್ಾ ಉತುರ್ೀ ಕ ಲ್ೀ ಅಪುತರಸಾುಪಸ್ ೀ ಮೃತಃ| 

ತಸ್ೈ ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ದಾಯನ್ತಮಞ್ಾತ್ಯೈಕ್ಾಹಿಕ್್ ೀ ಜವರಃ॥1,170.8॥ 
ಗತಡ ಚಾಯಃ ಕ್ಾವಥಕಲಾೆಭಾಯಂ ವಿಫಲಾವಾಸಕಸಯ ಚ| 

ಮೃದಿವೀಕ್ಾರ್ಾ ಬಲಾರ್ಾಶಾ ಸ್ತದಾಧಃ ಸ್ನೀಹಾ ಜವರಚಿಾದ್ಃ॥1,170.9॥ 
ಧ್ಾರ್ತರೀಶ್ವಾಕಣಾವಹಿನಕ್ಾವಥಃ ಸವಾಜವರಾನ್ುಕಃ| 

ಜವರಾರ್ತಸಾರಹರಣಮೌಷ್ಧ್ಂ ಪರವದಾಮಯಥ॥1,170.10॥ 
ಪೃಶ್ರಪಣ್ ೀಾಬಲಾವಿಲವನಾಗರ್ ೀತಾಲಧ್ಾನ್ಯಕ್್ೈಃ| 

ಪಾಠ್ೀನ್ದರಯವಭ ನಿಮ್ಮತಸುಪಪಾಟ್ಕ್್ೈಃ ಶೃತಾಃ| 

ಜಯನಾಯಮಮರ್ತೀಸಾರಂ ಸಜವರಂ ಸಮಹೌಷ್ಧ್ಾಃ॥1,170.11॥ 
ನಾಗರಾರ್ತವಿಷಾಮತಸುಭ ನಿಮಾ್ಮೃತವತ್ಕ್್ೈಃ| 

ಸವಾಜವರಹರಃ ಕವಥಃ ಸವಾಾರ್ತೀಸಾರನಾಶನ್ಃ॥1,170.12॥ 
ಮತಸುಪಪಾಟ್ಕದಿವಯಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಶೃತಂ ಪಯಃ| 

ಶಾಲಪಣ್ ೀಾ ಪೃಶ್ರಪಣ್ ೀಾ ಬೃಹರ್ತೀ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ॥1,170.13॥ 
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ಬಲಾಶವದ್ಂಷಾಾಬಲಾವದಿ ಪಾಠಾನಾಗರಧ್ಾನ್ಯಕಮ್| 

ಏತದಾಹಾರಸಂಯೀಗ್ೀ ಹಿತಂ ಸವಾಾರ್ತಸಾರಿಣಾಮ್॥1,170.14॥ 
ಬಲವಚ ತಾಸ್ತಿಕ್ಾವಥಶಾ ಖ್ಣಾಂ ಮಧ್ವರ್ತಸಾರನ್ತತ್| 

ಅರ್ತಸಾರ್ೀ ಹಿತಾ ತದ್ವತತೆಟ್ಜತವಕೆಣಾಯತತಾ॥1,170.15॥ 
ವತ್ಕ್ಾರ್ತವಿಷಾವಿಶವಕಣಾಕನ್ದಕಷಾಯಕಃ| 

ಪರಯತಕುಶಾಾಮಶ್ಲಾಢ್ಯೀ ಹಯರ್ತೀಸಾರ್ೀ ಸಶ್್ ೀಣಿತ॥1,170.16॥ 
ಚಿಕತಾ್ಥ ಗರಹಣಾಯಸತುಗರಹಣಿೀ ಚಾಗಿರನಾಶ್ನಿೀ| 

ಚಿತರಕ್ಾಕ್ಾವಥಕಿಕ್ಾಭಾಯಂ ಗರಹಣಿೀಘನಂ ಕ್ಷೃತಂ ಹವಿಃ| 

ಗತಲಮಶ್್ ೀಥ್ ೀದ್ರಪಿೀಹಶ್ಲಾಶ್್ ೀಾಘನಂ ಪರದಿೀಪನ್ಮ್॥1,170.17॥ 
ಸೌವಚಾಲಂ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ವಿಡಙ್ಖುದಿಭದ್ಮೀವ ಚ| 

ಸಾಮತದ್ರೀಣ ಸಮಂ ಪಞ್ಾಲವಣಾನ್ಯತರ ಯೀಜಯೀತ್॥1,170.18॥ 
ಭ್ೀಷ್ಜಂ ಶಸರಕ್ಷಾರಾಗನಯಸ್ತರಧ್ಾ ವ್ೈ ಚಾಶಾಸಾಂ ಹರಮ್| 

ವಿದಿಧ ತಚಾಾಶಾಸ್ ೀಘನನ್ತು ಯದಿಧ ತಕರಂ ನ್ವೀದ್ಧೃತಮ್॥1,170.19॥ 
ಗತಡ ಟೀಂ ಪಪಾಲ್ಲೀಯತಕ್ಾುಮಭರ್ಾಂ ಘಘತಭಜಿಾತಾಮ್| 

ರ್ತರವೃದ್ಶ್್ ೀಾವಿನಾಶಾಥಾಂ ಭಕ್ಷಯೀದ್ಮಿಲ್ ೀಣಿಕ್ಾಮ್॥1,170.20॥ 
ರ್ತಲ್ೀಕ್ಷತರಸಸಂಯೀಗಶಾಾಶಾಃ ಕತಷ್ಠ ವಿನಾಶನ್ಃ| 

ಪಞ್ಾಕ್್ ೀಲಂ ಸಮರಿಚಂ ಸತ ರಯಷ್ಣಮಥಾಗಿನಕೃತ್॥1,170.21॥ 
ಹರಿೀತಕೀ ಭಕ್ಷಯಮಾಣಾ ನಾಗ್ೀರಣ ಗತಡ್ೀನ್ ವಾ| 

ಸ್ೈನ್ಧವೀಪಹಿತಾ ವಾಪ ಸಾತತ್ಯೀನಾಗಿನದಿೀಪನಿೀ॥1,170.22॥ 
ಫಲರ್ತರಕ್ಾಮೃತಾಸಾರ್ತಕ್ಾುಭ ನಿಮ್ನಿಮ್ಜಃ| 

ಕ್ಾವಥಃ ಕ್ಷೌದ್ರಯತತ್ ೀ ಹನಾಯತಾಾಣತಾರ್ ೀಗಂ ಸಕ್ಾಮಲಮ್॥1,170.23॥ 
ರ್ತರವೃಚಾ ರ್ತರಫಲಾ ಶಾಯಮಾ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಶಕಾಗ ಮಧ್ತ| 

ರ್ೀದ್ಕಃ ಸನಿನಪಾತಾನ್ ುೀ ರಕುಪತುಜವರಾಪಹಃ॥1,170.24॥ 
ವಾಸಾರ್ಾಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ಾಮಾಶಾರ್ಾಂ ಜಿೀವಿತಸಯ ಚ| 

ರಕುಪರ್ತುೀ ಕ್ಷಯಿೀ ಕ್ಾಸ್ತೀ ಕಮಥಾಮವಸ್ತೀದ್ರ್ತ॥1,170.25॥ 
ಆಟ್ರ ಪಕಮೃದಿವೀಕ್ಾಪಥಾಯಕ್ಾವಥಃ ಸಶಕಾರಃ| 

ಕ್ಷೌದಾರಢಯಃ ಕ್ಾಸನಿಃ ಶಾವಸರಕುಪತುನಿಬಹಾಣಃ॥1,170.26॥ 
ವಾಸಾರಸಃ ಖ್ಣಾಮಧ್ತಯತತಃ ಪೀತ್ ೀಽಥರಕುಜಿತ್| 

ಸಲಿಕೀಬದ್ರಿೀಜಮತ್ಪರರ್ಾಲಾಮಾರಜತಾನ್ಂ ಧ್ವಃ| 

ಪೀತಂ ಕ್ಷಿೀರಞ್ಾ ಮಧ್ಾವಢಯಂ ಪೃಥಕ್್ ಾೀಣಿತವಾರಣಮ್॥1,170.27॥ 
ಸಮ ಲಫಲಪತಾರರ್ಾ ನಿಗತಾಣಾಾಯಃ ಸವರಸ್ೈಘಘಾತಮ್| 

ಸ್ತದ್ಧಂ ಪೀತಾವ ಕ್ಷಯಕ್ಷಿೀಣಿೀ ನಿವಾಯಾದಿಭಾಾರ್ತ ದ್ೀವವತ್॥1,170.28॥ 
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ಹರಿೀತಕೀ ಕಣಾ ಶತಣಿಠೀ ಮರಿಚಂ ಗತಡಸಂಯತತಮ್| 

ಕ್ಾಸಘ ನೀ ರ್ೀದ್ಕಃ ಪರೀಕುಸೃಷಾಣರ್ ೀಚಕನಾಶನ್ಃ॥1,170.29॥ 
ಕಣಟಕ್ಾರಿಗತಡ ಚಿೀಭಾಯಂ ಪೃಥಕರಂಶತಾಲ್ೀ ರಸ್ೀ| 

ಪರಸಿಂ ಸ್ತದ್ಧಂ ಘಘತಂ ಸಾಯಚಾ ಕ್ಾಸನ್ತದ್ವಹಿನದಾಪನ್ಮ್॥1,170.30॥ 
ಕೃಷಾಣ ಧ್ಾರ್ತರೀ ಶ್ತಾ ಶತಣಿಠೀ ಹಕ್ಾೆಘನೀ ಮಧ್ತಸಂಯತತಾ| 

ಹಿಕ್ಾೆಶಾವಸ್ತೀ ಪವ್ೀದಾಭಙ್್ ುೀಾ ಸವಿಶಾವಮತಷ್ಣವಾರಿಣಾ॥1,170.31॥ 
ತ್ೈಲಾಕುಂ ಸವರಭ್ೀದ್ೀ ವಾ ಖಾದಿರಂ ಧ್ಾರಯೀನ್ತಮಖ್ೀ| 

ಪಥಾಯಂ ಪಪಾಲ್ಲಕ್ಾಯತಕ್ಾುಂ ಸಂಯತಕ್ಾುಂ ನಾಗರ್ೀಣ ವಾ॥1,170.32॥ 
ವಿಡಙ್ಖುರ್ತರಲಾಚ ಣಾಂ ಛದಿಾಹೃನ್ಮಧ್ತನಾ ಸಹ| 

ಆಮರಜಮ ್ಕಷಾಯಂ ವಾ ಪಬ್ ೀನಾಮಕ್ಷಿಕಸಂಯತತಮ್॥1,170.33॥ 
ಛದಿಾ ಸವಾಾಂ ಪರಣತದ್ರ್ತ ತೃಷಾಣಞ್ೈವಾಪಕಷ್ಾರ್ತ| 

ರ್ತರಫಲಾ ಭರಮಮ ಛಾಾಹೃರ್ತಾೀತಾ ಸಾ ಮಧ್ತನಾಪ ವಾ॥1,170.34॥ 
ಪಞ್ಾಗವಯಂ ಹಿತಂ ಪಾನಾದ್ಪಸಾಮರಗರಹಾದಿನ್ತತ್| 

ಕ ಷಾಮಣಾಕರಸ್ ೀ ವಾಜಯಂ ಸಯಷಟಕಂ ತದ್ಥಾಕೃತ್॥1,170.35॥ 
ಬಾರಹಿೋರಸವಚಾಕತಷ್ಠಶಙ್ಖ್ಪುಷಾೀಭರ್ೀವ ಚ| 

ಪುರಾಣಂ ಸ್ೀವಯಮತನಾಮದ್ಗರಹಾಪಸಾಮರದ್್ೃನ್ತತಮ್॥1,170.36॥ 
ಅಶವಗನಾಧಕಷಾಯೀ ಚ ಕಲ್ೆೀ ಕ್ಷಿೀರ್ೀ ಚತತಗತಾಣ್ೀ| 

ಘಘತಪಕವನ್ತು ವಾತಘನಂ ವೃಷ್ಯಂ ಮಾಂ ಸಾಯ ಪುತರಕೃತ್॥1,170.37॥ 
ನಿೀಲ್ಲೀಮತಣಿಾೀರಿಕ್ಾಚ ಣಾಂ ಮಧ್ತಸಪಾಃ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಛಿನಾನಕ್ಾವಥಂ ಪಬನ್ಿನಿು ವಾತರಕುಂ ಸತದ್ತಸುರಮ್॥1,170.38॥ 
ಸಗತಡಾಃ ಪಞ್ಾ ಪಥಾಯಶಾ ಕತಷಾಟಶ್್ ೀಾವಾತಸಾದ್ನಾಃ| 

ಗಡಚಿೀಸವರಸಂ ಕಲೆಂ ಚ ಣಾಂ ವಾ ಕ್ಾವಥಮೀವ ವಾ॥1,170.39॥ 
ವಾತರಕ್ಾುನ್ುಕಂ ಕ್ಾಲಾಗತಡ ಚಿೀಕ್ಾವಥಕಲೆತಃ| 

ಕತಷ್ಠವರಣಾದಿಶಮನ್ಂ ಶೃತಮಾಜಯಂ ಸದ್ತಗಧಕಮ್॥1,170.40॥ 
ರ್ತರಫಲಾಗತಗತುಲತವಾಾತರಕುಮ ಛಾಾಪಹಾರಕಃ| 

ಊರತಸುಮಭವಿನಾಶಾಯ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ಚ ಗತಗತುಲತಃ॥1,170.41॥ 
ಶತಣಿಠೀಗ್ ೀಕ್ಷತರಕಕ್ಾವಥಃ ಸಾಮವಾತಾರ್ತಾಶ್ಲನ್ತತ್| 

ದ್ಶಮ ಲಾಮೃತ್ೈರಣಾರಾಸಾನನಾಗರದಾರತಭಃ॥1,170.42॥ 
ಕ್ಾವಥ್ ೀ ಹನಿು ಮಾಹಶ್್ ೀಥಂ ಮರಿೀಚಗತಡಸಂಯತತಃ| 

ಕ್ಾಸಘ ನೀ ರ್ೀದ್ಕಃ ಪರೀಕುಸೃಷಾಣರ್ ೀಚಕನಾಶನ್ಃ॥1,170.43॥ 
ಕಣಟಕ್ಾರಿಗತಡ ಚಿೀಭಾಯಂ ಪೃಥಕರಂಶತಾಲ್ೀ ರಸ್ೀ| 

ಪರಸಿಸ್ತದ್ಧಂ ಘಘತಞ್ೈವ ಕ್ಾಸನ್ತದ್ಧೃದಿ ದಿೀಪನ್ಃ॥1,170.44॥ 
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ಕೃಷಾಣಧ್ಾರ್ತರೀಸ್ತತಾಶತಣಿಠೀಮರಿೀಚಸ್ೈನ್ಧವಾನಿವತಃ| 

ಕ್ಾವಥ ಏರಣಾತ್ೈಲ್ೀನ್ ಸಾಮಂ ಹನ್ಯನಿಲಂ ಗತರತಮ್॥1,170.45॥ 
ಬಲಾ ಪುನ್ನ್ಾವ್ೈರಣಾಬೃಹರ್ತೀದ್ವಯಗ್ ೀಕ್ಷತರ್ೈಃ| 

ಸಹಿಙ್ಖತುಲವಣಾ ಪೀತಂ ವಾತಶ್ಲವಿಮದ್ಾನ್ಮ್॥1,170.46॥ 
ರ್ತರಫಲಾನಿಮ್ಯಷಟೀಕಕಟ್ತಕ್ಾರಗವಧ್್ೈಃ ಶೃತಮ್| 

ಪಾಯಯೀನ್ಮಧ್ತನಾ ಮಿಶರಂ ದಾಹಶ್ಲ್ ೀಪಶಾನ್ುಯೀ॥1,170.47॥ 
ರ್ತರಫಲಾಪಃ ಸಯಷಟೀಕ್ಾಃ ಪರಿಣಾಮಾರ್ತಾನಾಶನಾಃ| 

ಗ್ ೀಮ ತರಶತದ್ಧಮಣ ಾರಂ ರ್ತರಫಲಾಚ ಣಾಸಂಯತತಮ್| 

ವಿಲ್ಲಹನ್ಮಧ್ತಸಪಾಭಾಯಾಂ ಶ್ಲಂ ಹನಿು ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಜಮ್॥1,170.48॥ 
ರ್ತರವೃತೃಷಾಣಹರಿೀತಕ್್ ಯೀ ದಿವಚತತಷ್ಾಞ್ಾಭಾಗಿಕ್ಾಃ| 

ಗತಟಕ್ಾ ಗತಡತತಲಾಯಸಾು ವಿಡಿವಬನ್ಧಗದಾಪಹಾಃ॥1,170.49॥ 
ಹರಿೀತಕೀಯವಕ್ಷಾರಪಪಾಲ್ಲೀರ್ತರವೃತಸುಥಾ| 

ಘಘತ್ೈಶ್ಾಣಾಮಿದ್ಂ ಪ್ೀಯಮತದಾವತಾಾವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,170.50॥ 
ರ್ತರವೃದ್ಧರಿೀತಕೀಶಾಯಮಾಃ ಸತನಹಿೀಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಭಾವಿತಾಃ| 

ವಟಕ್ಾ ಮ ತರಪೀತಾಸಾುಃ ಶ್ರೀಷಾಟಶಾಾನಾಹಭ್ೀದಿಕ್ಾಃ॥1,170.51॥ 
ತ ರಯಷ್ಣರ್ತರಫಲಾಧ್ನ್ಯವಿಡಙ್ಖುಚವಯಚಿತರಕ್್ೈಃ| 

ಕಲ್ಲೆೀಕೃತ್ೈಘಘಾತಂ ಸ್ತದ್ಧಂ ಸಂಸಾೆರಂ ವಾತಗತಲಮನ್ತತ್॥1,170.52॥ 
ಮ ಲಂ ನಾಗರಮಾನಿೀತಂ ಸಕ್ಷಿೀರಂ ಹೃದ್ರ್ಾರ್ತಾನ್ತತ್| 

ಸೌವಚಲಂ ತದ್ಧ್ಾನ್ತು ಶ್ವಾನಾಞ್ಾ ಘಘತಂ ಪಬ್ೀತ್॥1,170.53॥ 
ಕಣಾಪಾಷಾಣಭ್ೀದ್ೈವಾಾ ಶ್ಲಾಜತತಕಚ ಣಾಕಮ್| 

ತಣತಾಲ್ಲೀಭಗತಾಡ್ೀನಾಪ ಮ ತರಕೃಚಿಾರೀರ್ತ ಜಿೀವರ್ತ॥1,170.54॥ 
ಅಮೃತಾನಾಗರಿೀಧ್ಾರ್ತರೀವಾಜಿಗನಾಧರ್ತರಕಣಟಕ್ಾಮ್| 

ಪರಪಬ್ೀದಾವತರ್ೀಗಾತಾಃ ಸಶ್ಲ್ ೀ ಮ ತರಕೃಚಾರವಾನ್॥1,170.55॥ 
ಸ್ತತಾತತಲ್ ಯೀ ಯವಕ್ಷಾರಃ ಸವಾಕೃಚಾರನಿವಾರಣಃ| 

ನಿದಿಗಿಧಕ್ಾರಸ್ ೀ ವಾಪ ಸಕ್ಷೌದ್ರಃ ಕೃಚಾರನಾಶನ್ಃ॥1,170.56॥ 
ಲವಣಂ ರ್ತರಫಲಾಕಲ್ೆೈಮ ಾತಾರಘಾತಹರಂ ಸೃತಮ್| 

ಮ ತ್ರೀ ವಿರತದ್ಧೀ ಕಪೂಾರಚ ಣಾಂ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಪರವ್ೀಶಯೀತ್॥1,170.57॥ 
ಕ್ಾವಥಶಾ ಶ್ಗತರಮ ಲ್ ೀತಿಃ ಕಟ್ ಷ್ ಣೀಶಾಮನಿಪಾತನ್ಃ| 

ಸವಾಮೀಹಹರ್ ೀಧ್ಾತಾರಯ ರಸಃಕ್ಷೌದ್ರನಿಶಾಯತತಃ| 

ರ್ತರಫಲಾದಾರತದಾವಯಾಷ್ಟಕ್ಾವಥಃ ಕ್ಷೌದ್ರೀಣ ಮೀಹಹಾ॥1,170.58॥ 
ಅಸವಪನಂ ಚ ವಯವಾಯಂ ಚ ವಾಯರ್ಾಮಾಶ್ಾನ್ುನಾನಿ ಚ| 

ಸೌಿಲಯಮಿಚಾನ್ಾಪರಿತಯಕುಂ ಕರಮೀಣಾಭಪರವಧ್ಾಯೀತ್॥1,170.59॥ 
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ಯವಶಾಯಮಾಕಭ್ ೀಜಿೀ ಸಾಯಸೌಿಲಯಕೃನ್ಮಧ್ತವಾರಿಣಾ| 

ಉಷ್ಣಮನ್ನಂ ಸಮಣಾಂ ವಾ ಪಬನ್ೃಶತನ್ತಭಾವ್ೀತ್॥1,170.60॥ 
ಸಚವಯಜಿೀರಕಂ ವಯೀಷಾ ಹಿಙ್ಖತುಸೌವಚಾಲಾಮಲಾಃ| 

ಮಧ್ತನಾ ರಕುವಃ ಪೀತಾ ಮೀಧ್್ ೀಘಾನ ಸವಾದಿೀಪನಾಃ॥1,170.61॥ 
ಚತತಗತಾಣ್ೀ ಜಲ್ೀ ಮ ತ್ರೀ ದಿವಗತಣ್ೀ ಚಿತರಕ್ಾಣಿ ಚ| 

ಕಲ್ೆೈಃ ಸ್ತದ್ಧ ಘಘತ ಪರಸಿಂ ಸಕ್ಷಿೀರಂ ಜಠರಿೀ ಪಬ್ೀತ್॥1,170.62॥ 
ಕರಮವೃದಾಧಯ ದ್ಶಾಹಾನಿ ದ್ಶ ಪ್ೈಪಾಾಲ್ಲಕಂ ದಿನ್ಮ್| 

ವಧ್ಾಯೀತಾಯಸಾ ಸಾಧ್ಾಂ ತಥ್ೈವಾಪಾನ್ಯೀತತಾನ್ಃ॥1,170.63॥ 
ಕ್ಷಿೀರಷ್ಷಟಕಭ್ ೀಜಿೀಸಾಯದ್ೀವಂ ಕೃಷ್ಣಸಹಸರಕಮ್| 

ಬೃಂಹಣಂ ಮತದ್ುಮಾಯತಷ್ಯಂ ಪಿೀಹ್ ೀದ್ರವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,170.64॥ 
ಪುನ್ನ್ಾವಾಕ್ಾವಥಕಲ್ೆೈಃ ಸ್ತದ್ಧಂ ಶ್್ ೀಥಹರಂ ಘಘತಮ್| 

ಗಾವಾ ಮತ್ರೀಣ ಸಂಸ್ೀವಯಂ ಪಪಾಲ್ಲೀ ವಾ ಪಯೀಽನಿವತಾಃ| 

ಗತಡನ್ ವಾಭರ್ಾಂ ತತಲಾಯಂ ವಿಶವಂ ವಾ ಶ್್ ೀಥರ್ ೀಗಿಣಾ॥1,170.65॥ 
ತ್ೈಲಮೀರಣಾಜಂ ಪೀತಾವ ಬಲಾಸ್ತದ್ಧಂ ಪಯೀಽನಿವತಮ್| 

ಆಧ್ಾಮನ್ಶ್ಲ್ ೀಪಚಿತಾಮನ್ರವೃದಿಧಞ್ಜಯೀನ್ನರಃ॥1,170.66॥ 
ಭರಷ್ ಟೀರತಚಕತ್ೈಲ್ೀನ್ ಕಲೆಃ ಪಥಾಯಸಮತದ್ಭವಃ| 

ಕೃಷ್ಣಸ್ೈನ್ಧವಸಂಯತಕ್್ ುೀ ವದಿಧರ್ ೀಗಹರಃ ಪರಃ॥1,170.67॥ 
ನಿಗತಾಣಿಾೀಮ ಲನ್ಸ್ಯೀನ್ ಗಣಾಮಾಲಾ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಸತಮಹಿೀಗಣಿಾೀರಿಕ್ಾಸ್ವೀದ್ ೀ ನಾಶಯೀದ್ಬತಾದಾನಿ ಚ॥1,170.68॥ 
ಹಸ್ತುಕಣಾಪಲಾಶಸಯ ಗಲಗಣಾಂ ತತ ಲ್ೀಪತಃ| 

ಧ್ತ ುರ್ೈರಣಾನಿಗತಾಣಿಾೀವಷಾಾಭ ಶ್ಗತರಸಷ್ಾಪ್ೈಃ॥1,170.69॥ 
ಪರಲ್ೀಪಃಶ್ಿೀಪದ್ಂ ಹನಿು ಚಿರ್ ೀತಿಮರ್ತದಾರತಣಮ್| 

ಶ್್ ೀಭಾಞ್ಜನ್ಕಸ್ತನ್ಧೃತಿಹಿಙ್ಖತುಂ ವಿದ್ರಧಿನಾಶನ್ಮ್॥1,170.70॥ 
ಶರಪುಙ್ಕ್ ಮಧ್ತಯತತಾ ರ್ಾತ್ಸವಾವರಣಗ್ೀಪಣಿೀ| 

ನಿಮ್ಪತರಸಯ ವಾಲ್ೀಪಃ ಶವಯಥತವರಣಗ್ೀಪಣಃ॥1,170.71॥ 
ರ್ತರಫಲಾ ಖ್ದಿರ್ ೀ ದಾವೀಾ ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್್ ೀ ವರಣಶ್್ ೀಧ್ನ್ಃ| 

ಸದ್ಯಃ ಕ್ಷತಂ ವರಣಂ ವ್ೈದ್ಯಃ ಸಶ್ಲಂ ಪರಿಷ್ೀಚಯೀತ್॥1,170.72॥ 
ಯಷಟೀಮಧ್ತಕಯತಕ್್ುೀನ್ ಕಞ ಾ್ದ್ತಷ್ಣೀನ್ ಸಪಾಷಾ| 

ಬತದಾಧಾಗನ್ತುವರಣಾನ್ವೈದ್ ಯೀ ಘಘತಕ್ಷೌದ್ರಸಮನಿವತಾಮ್॥1,170.73॥ 
ಶ್ೀತಾಂ ಕರರ್ಾಂ ಪರಯತಞ ಜ್ೀತ ಪತುರಕ್್ ುೀಷ್ಮನಾಶ್ನಿೀಮ್| 

ಕ್ಾವಥ್ ೀ ವಂಶತವಗ್ೀರಣಾಶವದ್ಂಷ್ಾವನಿದಾಕೃತಃ॥1,170.74॥ 
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ಸಹಿಙ್ಖತುಸ್ೈನ್ಧವಃ ಪೀತಃ ಕ್್ ೀಷ್ಠಸಿಂ ಸಾರವಯೀದ್ಸೃಕ್| 

ಯವಕ್್ ೀಲಕತಲತಾಿನಾಂ ನಿಃಸ್ನೀಹ್ೀನ್ ರಸ್ೀನ್ ವಾ॥1,170.75॥ 
ಭತಞ ಜ್ೀತಾನ್ನಂ ಯವಾಗಾವ ವಾ ಪವ್ೀತ್್ೈನ್ಧವಸಂಯತತಮ್| 

ಕರಞ್ಜಜರಿಷ್ಟನಿಗತಾಣಿಾೀರಸ್ ೀ ಹನಾಯದ್ವರಣಕರಮಿೀನ್॥1,170.76॥ 
ರ್ತರಫಲಾಚ ಣಾಸಂಯತಕ್್ ುೀ ಗತಗತುಲತವಾಟ್ಕೀಕೃತಃ| 

ನಿಯಾನ್ರಣ್ ೀ ವಿಬನ್ಧಘ ನೀ ವರಧ್ನ್ಗ್ೀಪಣಃ॥1,170.77॥ 
ದ್ ವಾಾಸವರಸಸ್ತದ್ಧಂ ವಾ ತಲಂ ಕಮಿಾಲಕಿ್್ೀನ್ ವಾ| 

ದಾವೀಾತವಚಶಾ ಕಲ್ೆೀನ್ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ವರಣರ್ ೀಪಣಮ್॥1,170.78॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಜವರಾದಿಚಿಕತಾ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥170[78]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-171॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ನಾಡಿೀವರಣಾದಿರ್ ೀಗಾಣಾಂ ಚಿಕತಾ್ಂ ಶೃಣತ ಸತಶತರತ| 

ನಾಡಿೀಂ ಶಸ್ರೀಣ ಸಮಾಾಟ್ಯ ನಾಜಿೀನಾಂ ವರಣವರ್ತೆರರ್ಾ॥1,171.1॥ 
ಗತಗತುಲತರ್ತರಫಲಾವಯೀಪ್ೈಃ ಸಮಾಂಶ್ೈರಾಜಯಯೀಜಿತ್ೈಃ| 

ನಾಡಿೀದ್ತಷ್ಟವರಣಂ ಶ್ಲಂ ಭಗನ್ದರಮಥ್ ೀ ಜಯೀತ್॥1,171.2॥ 
ನಿಗತಾಣಿಾೀರಸತಸ್ೈಲಂ ನಾಡಿೀದ್ತಷ್ಟವರಣಾಪಹಮ್| 

ಹಿತಂ ಪಾಮಾಮರ್ಾನಾಂ ತತ ಪಾನಾಭಯಞ್ಜನ್ನಾವನ್ೈಃ॥1,171.3॥ 
ಗಗತುರ್ತರಫಲಾಕೃಷಾಣರ್ತರಪಞ್ೈಕ್ಾಂಶಯೀಜಿತಾ| 

ಘುಟ (ಗತಡಿ) ಕ್ಾಶ್್ ೀಥಗತಲಾಮಶ್್ ೀಾಭಗನ್ದರವತಾಂ ಹಿತಾ॥1,171.4॥ 
ಧ್ವಜಮಧ್್ಯೀ ಶ್ರಾವ್ೀಧ್್ೀ ವಿಶತದಿಧರತಪದ್ಂಶಕ್್ೀ| 

ಪಾಕ್್ ೀ ರಕ್ಷಯಃ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಶ್ಶರಕ್ಷಯಕರ್ ೀ ಹಿ ಸಃ॥1,171.5॥ 
ಪಟ್ ೀಲನಿಮ್ರ್ತರಫಲಾಗತಡ ಚಿೀಕ್ಾವಥಮಾಪಬ್ೀತ್| 

ಸಗತಗತುಲತಂ ಸಖ್ದಿರಮತಪದ್ಂಶ್್ ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,171.6॥ 
ದ್ಹ್ೀತೆಟಾಹ್ೀ ರ್ತರಫಲಾಂ ಸಾಮಸ್ತೀ (ಷೀ) ಮಧ್ಸಂಯತತಾಮ್| 

ಉಪದ್ಂಶ್ೀ ಪರಲ್ೀಪೀಽಯ ಸದ್ ಯೀ ರ್ ೀಪಯತ್ೀ ವರಣಮ್॥1,171.7॥ 
ರ್ತರಫಲಾನಿಮ್ಭ ನಿಮ್ಕರಞ್ಜಖ್ದಿರಾದಿಭಃ| 

ಕಲ್ೆೈಃ ಕ್ಾವಥ್ೈಘಘಾತಂ ಪಕವಮತಪದ್ಂಶಹರಂ ಪರಮ್॥1,171.8॥ 
ಆದೌ ಭಗನಂ ವಿದಿತಾವ ತತ ಸ್ೀಚಯೀಚಿಾೀತಲಾಮತ್ನಾ| 

ಪಕ್್ವೀನಾಲ್ೀಪನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಬನ್ಧನ್ಂ ಚ ಕತಶಾನಿವತಮ್॥1,171.9॥ 
ಮಾಷ್ಂ ಮಾಂಸಂ ತಥಾ ಸಪಾಃ ಕ್ಷಿೀರಂ ಯ ಷ್ಃ ಸರ್ತೀಜಲಃ| 

ಬೃಂಹಣಂ ಚಾನ್ನಪಾನ್ಂ ಸಾಯತರದ್ೀಯಂ ಭಗನರ್ ೀಗಿಣ್ೀ॥1,171.10॥ 
ರಸ್ ೀನ್ಮಧ್ತನಾಸಾಜಯಸ್ತತಾಕಲೆಂ ಸಮಶತನತಾ| 

ಛಿನ್ನಭನ್ನಚತಯತಾಸ್ತಿೀನಾಂ ಸನಾಧನ್ಮಚಿರಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,171.11॥ 
ಅಶವತಿರ್ತರಫಲಾವಯೀಷಾಃ ಸವರಭಃ ಸಮಿೀಕೃತ್ೈಃ| 

ತತಲ್ ಯೀ ಗತಗತುಲತನಾ ಯೀಜ್ ಯೀ ಭಗನಸನಿಧಪರಸಾಧ್ (ಕೃತ್) ಕಃ॥1,171.12॥ 
ಸವಾಕತಷ್ಠೀಷ್ತ ವಮನ್ಂ ರ್ೀಚನ್ಂ ರಕುರ್ೀಕ್ಷಣ| 

ವಚಾವಾಸಾಪಟ್ ೀಲಾನಾಂ ನಿಮ್ಸಯ ಕಲ್ಲನಿೀತವಚಃ॥1,171.13॥ 
ಕಷಾಯೀ ಮಧ್ತನಾ ಪೀತ್ ೀ ವಾತಹೃನ್ಮದ್ನಾನಿವತಃ| 

ವಿರ್ೀಚನ್ಂ ಪರಯೀಕುವಯಂ ರ್ತರವೃತೆಣಾಫಲರ್ತರಕ್್ೈಃ॥1,171.14॥ 
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ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಮರಿೀಚ್ೈಸತು ತ್ೈಲಂ ಕತಷ್ಠವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಸವಾಕತಷ್ಠೀ ವಿಲ್ೀಪೀಽಯಂ ಶ್ವಾಪಞ್ಾಗತಡೌದ್ನ್ಮ್॥1,171.15॥ 
ಕರಞ ಜ್ೈಲಗಜ್ೈಃ ಕತಷ್ಠಂ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ಪರಲ್ೀಪತಃ| 

ಕರವಿೀರ್ ೀದ್ವತಾನ್ಂ ಚ ತ್ೈಲಾಕುಸಯ ಚ ಕತಷ್ಠಹೃತ್॥1,171.16॥ 
ಹರಿದಾರ ಮಲಯಂ ರಾಸಾನ ಗತಡ ಚ್ಯೀಡಗಜಸುಥಾ| 

ಆರಗವಧ್ಃ ಕರಞ್ಜಶಾ ಲ್ೀಪಃ ಕತಷ್ಠಹರಃ ಪರಃ॥1,171.17॥ 
ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾವಿಡಙ್ಕುನಿ ವಾಗಜಿೀ ಸಷ್ಾಪಾಸುಥಾ| 

ಕರಞ ಜ್ೈಮ ಾತರಪಷ್ ಟೀಽಯಂ ಲ್ೀಪಃ ಕತಷ್ಟಹರ್ ೀರ್ಽಕವತ್॥1,171.18॥ 
ವಿಡಙ ು್ೈಡವಚಾ ಕತಷ್ಠನಿಶಾಸ್ತನ್ ಧತಿಸಷ್ಾಪ್ೈಃ| 

ಮ ತಾರಮಿಪಷ್ ಟೀ ಲ್ೀಪೀಽಯಂ ದ್ದ್ ರಕತಷ್ಟವಿನಾಶನ್ಃ॥1,171.19॥ 
ಪರಪುನಾನಟ್ಸತಬೀಜಾನಿ ಧ್ಾರ್ತರೀ ಸಜಾರಸಃ ಸತನಹಿೀ| 

ಸೌವಿೀರಪಷ್ಟಂ ದ್ದ್ ರಣಾಮೀತದ್ತದ್ವತಾನ್ಂ ಪರಮ್॥1,171.20॥ 
ಆರಗವಧ್ಸಯ ಪತಾರಣಿ ಆರನಾಲ್ೀನ್ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ದ್ದ್ ರಕಟಟಮ (ಭ) ಕತಷಾಠನಿ ಹನಿು ಸ್ತಧ್ಾಮನ್ಮೀವ ಚ॥1,171.21॥ 
ಉಷ್ ಣೀ ಪೀತಾ ವಾಗತಜಿೀ ಚ ಕತಷ್ಠಜಿರ್ತಷೀರಭ್ ೀಜನ್ಃ| 

ರ್ತಲಾಜಯರ್ತರಫಲಾಕ್ಷೌದ್ರವಯೀಷ್ಭಲಾತಿಶಕಾರಾಃ| 

ವೃಷಾಯಃ ಸಪು ಸಮಾ ಮೀಧ್ಾಯಃ ಕಷ್ಠಹಾಃ ಕ್ಾಮಚಾರಿಣಃ॥1,171.22॥ 
ವಿಡಙ್ಖುರ್ತರಫಲಾಕೃಷಾಣಚ ಣಾಂ ಲ್ಲೀಢಂ ಸಮಾಕ್ಷಿಕಮ್| 

ಹನಿು ಕತಷ್ಠಕರಮಿಮೀಹನಾಡಿೀವರಣಭಗನ್ದರಾನ್॥1,171.23॥ 
ಯಃ ಖಾದ್ೀದ್ಭರ್ಾರಿಷ್ಟಮರಿಷಾಟಮಲಕ್ಾನಿಶಾಃ| 

ಸ ಜಯೀತ್ವಾಕತಷಾಠನಿಮಾಸಾದ್ ಧ್ವಾಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,171.24॥ 
ದ್ಹಯಮಾನಾಯತತಃ ಕತಮಭೀ ಮ ಲಗ್ೀ ಖ್ದಿರಾಙ್ಖತೆರಃ| 

ಸಾಕ್ಷಧ್ಾರ್ತರೀರಸಃ ಕ್ಷೌದ್ ರೀ ಹನಾಯತತೆಷ್ಠಂ ರಸಾಯನ್ಮ್॥1,171.25॥ 
ಧ್ಾರ್ತರೀ ಖ್ದಿರಯೀಃ ಕ್ಾೆಥಂ ಪೀತಾವ ವಾಗಜಿಸಂಯತತಮ್| 

ಶಙ್್ ೀನ್ತದಧ್ವಲಂ ಶ್ವತರಂ ಹನಿು ತ ಣಾಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,171.26॥ 
ಪೀತಾವ ಭಲಾಿತಕಂ ತ್ೈಲಂ ಮಾಸಾದಾವಯಧಿಂ ಜಯೀನ್ನರಃ| 

ಸ್ೀವಿತಂ ಖಾದಿರಂ ವಾರಿ ಪಾನಾದ್ಯೈಃ ಕತಷ್ಠಜಿದ್ಭವ್ೀತ್॥1,171.27॥ 
ಭಾವಿತಂ ಮಲಪೂಕ್ಾವಥ್ೈಃ ಸ್ ೀಮರಾಜಿೀಫಲಂ ಬಹತ| 

ಕಷ್ಾಂ ಭಕ್ಷ್ೀದ್ಲವಣ್ ೀ ಹಯಕ್ಷಫಲತುಶೃತಂ ಪಬ್ೀತ್॥1,171.28॥ 
ಹನಿು ಶ್ವತರಮಸಾಧ್ಯಂ ಚ ಲ್ೀಪ್ೀ ಯೀಜಾಯಪರಾಜಿತಾ| 

ವಾಸಾ ಶತದಾಧ ಚ ರ್ತರಫಲಾ ಪಟ್ ೀಲಂ ಚ ಕರಞ್ಜಕಮ್॥1,171.29॥ 
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ನಿಮಾ್ಶನ್ಂ ಕೃಷ್ಣವ್ೀತರಂ ಕ್ಾವಥಕಲ್ೆೀನ್ ಯದ್ಧೃತಮ್| 

ವಜರಕಂ ತದ್ಭವ್ೀತತೆಷ್ಠಂ ಶತವಷಾಾಣಿ ಜಿೀವರ್ತ॥1,171.30॥ 
ಸವರಸ್ೀನ್ ಚ ದ್ ವಾಾರ್ಾಃ ಪಚ್ೀತ್ೈಲಂ ಚತತಗತಾಣಮ್| 

ಕಚ ಾವಿಾಚಚಿಾಕ್ಾ ಪಾಮಾ ಅಭಯಙ್ಕುದ್ೀವ ನ್ಶಯರ್ತ॥1,171.31॥ 
ದ್ತರಮತವಗಕಾಕತಷಾಠನಿ ಲವಣಾನಿ ಚ ಮ ತರಕಮ್| 

ಗಮಾಭರಿಕ್ಾಚಿತರಕ್್ೈಸ್ೈಸ್ೈಲಂ ಕತಷ್ಠವರಣಾದಿನ್ತತ್॥1,171.32॥ 
(ಅಥಾಮಿಪತುಚಿಕತಾ್) ಧ್ಾರ್ತರೀನಿಮ್ಫಲಂ ತದ್ವದ್ ುೀಮ ತ್ರೀಣ ಚ ಚಿತರಕಮ್| 

ವಾಸಾಮೃತಾಪಪಾಟಕ್ಾನಿಮ್ಭ ನಿಮ್ಮಾಕಾರ್ೈಃ (ವ್ೈಃ)| 

ರ್ತರಫಲಾಕತಲತ್ಿೈಃ ಕ್ಾವಥಃ ಸಕ್ಷೌದ್ರಶಾಾಮಿಪತುಹಾ॥1,171.33॥ 
ಫಲರ್ತರಕಂ ಪಟ್ ೀಲಂ ಚ ರ್ತಕುಕ್ಾವಥಃ ಸ್ತತಾಯತತಃ| 

ಪೀತ್ ೀ ಯಷಟೀಮಧ್ತಯತತ್ ೀ ಜವರಚಾದ್ಯಾಮಿಪತುಜಿತ್॥1,171.34॥ 
ವಾಸಾಘಘತಂ ರ್ತಕುಘಘತಂ ಪಪಾಲ್ಲೀಘಘತಮೀವ ಚ| 

ಅಮಿಪತ್ುೀ ಪರಯೀಕುವಯಂ ಗತಡಕ ಷಾಮಣಾಕಂ ತಥಾ॥1,171.35॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀ ಮಧ್ತಸಂಯತಕ್ಾು ಅಮಿಪತುವಿನಾಶ್ನಿೀ| 

ಶ್ಿೀಷಾಮಗಿನಮಾನ್ದಯನ್ತತಾಥಾಯಪಪಾಲ್ಲೀಗತಡರ್ೀದ್ಕಃ॥1,171.36॥ 
ಪಷಾಟಾಜಾಜಿೀಂ ಸಧ್ನಾಯಕ್ಾಂ ಘಘಪರಸಿಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್| 

ಕಫಪತಾುರತಚಿಹರಂ ಮನಾದನ್ಲವಮಿಂ ಹರ್ೀತ್॥1,171.37॥ 
(ಇತಯಮಿಪತುಚಿಕತಾ್) ಪಪಾಲಯಮೃತಭ ನಿಮ್ವಾಸಕ್ಾರಿಷ್ಟಪಪಾಟ್ೈಃ| 

ಖ್ದಿರಾರಿಷ್ಟಕ್್ೈಃ ಕ್ಾವಥ್ ೀ ವಿಸ್ ಫೀಟಾರ್ತಾಜವರಾಪಹಃ॥1,171.38॥ 
ರ್ತರಫಲಾರಸಸಂಯತಕುಂ ಸಪಾಸ್ತರವೃತರ್ಾಸಹ| 

ಪರಯೀಕುವಯಂ ವಿರ್ೀಕ್ಾಥಾಂ ವಿೀಸಪಾಜವರಶಾನ್ುಯೀ॥1,171.39॥ 
ಖಾದಿರಾರ್ತರಫಲಾರಿಷ್ಟಪಟ್ ೀಲಾಮೃತವಾಸಕ್್ೈಃ| 

ಕ್ಾವಥ್ ೀಽಷ್ಟಕ್ಾಖ್ ಯೀ ಜಯರ್ತ ರ್ ೀಮಾನಿುಕಮಸ ರಿಕ್ಾಮ್॥1,171.40॥ 
ಕತಷ್ಠವಿೀಸಪಾವಿಸ್ ಫೀಟ್ಕಣಾಾಾದಿೀನಾಂ ವಿಘಾತಕಃ| 

ಲಶತನಾನಾಂ ತತ ಚೃಣಾಸಯ ಘಷ್ ೀಾ ಮಶಕನಾಶನ್ಃ॥1,171.41॥ 
ಚಮಾಕೀಲಂ ಜರತಮಣಿಂ ಮಶಕ್ಾಂಸ್ತುಲಕ್ಾಲಕ್ಾನ್| 

ಉತೃತಯ ಶಸ್ರೀಣ ದ್ಹ್ೀತಾಷಗಗಿನಭಾಯಮಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,171.42॥ 
ಪಟ್ ೀಲನಿೀಲ್ಲೀಲ್ೀಪಃ ಸಾಯಜಾಜಲ (ಜಾವಲಾ) ಗದ್ಾಭರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಗತಞ್ಜಜಫಲ್ೈಃ ಶೃತಂ ತಲಂ ಭೃಙ್ಖುರಾಜರಸ್ೀನ್ ತತ| 

ಕಣಠ (ಣತಾ) ದಾರತಣಕೃತತೆಷ್ಠವಾತವಾಯಧಿವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,171.43॥ 
ಅಕ್ಾಾಸ್ತಿಮಜಾಜರ್ತರಫಲಾನಾಲ್ಲೀಛಾ ಭೃಙ್ಖುರಾಜಕಮ್| 

ಜಿೀಣ್ೀಾ ಪಕ್್ವೀ ಲೌಹಚ ಣಾಂ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಕೃತ್॥1,171.44॥ 
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ಕ್ಷಿೀರಾತ್ಶಕಾರಸಾದಿದಾಪರಸ್ ಿೀ ಮಧ್ತಕ್ಾತಾಲ್ೀ| 

ತ್ೈಲಮಯ ಕತಡವಂ ಪಕವಂ ತನ್ನಸಯಂ ಪಲ್ಲತಾಪಹಮ್॥1,171.45॥ 
ಮತಖ್ರ್ ೀಗ್ೀ ತತ ರ್ತರಫಲಾಗಣ ಾಷ್ಪರಿಧ್ಾರಣಮ್| 

ಗೃಹಧ್ ಮ ಯವಕ್ಷಾರಪಾಠಾವಯೀಪರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್॥1,171.46॥ 
ತ್ೀಜ್ ೀದ್ಂ ರ್ತರಫಲಾಲ್ ೀಧ್ರಂ ಚಿತರಕಂ ಚ್ೀರ್ತ ಚ ಣಿಾತಮ್| 

ಸಕ್ಷೌದ್ರಂ ಧ್ಾರಯೀದ್ವಕ್್ರೀ ಗಿರೀವಾದ್ನಾುಸಯರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,171.47॥ 
ಪಟ್ ೀಲ ನಿಮ್ಜಮಾವಾಗರಮಾಲರ್ತೀನ್ವಪಲಿವಾಃ| 

ಪಞ್ಾಪಲಿವಕಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಕಷ್ಯೀ ಮತಖ್ಧ್ಾವನ್ೀ॥1,171.48॥ 
ಲಶತನಾದ್ರಾಕಶ್ಗ ರಣಾಂ ಪಾರತಲಾಯ ಮ ಲಕಸಯ ಚ| 

ರತದ್ನಾಯಶಾ ರಸಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಃ ಕದ್ತಷ್ಣಃ ಕಣಾಪೂರಣ್ೀ॥1,171.49॥ 
ರ್ತೀವರಶ್ಲ್ ೀತುರ್ೀ ಕಣ್ೀಾ ಸಶಬ್ದೀ ಕ್್ಿೀದ್ವಾಹಿನಿ| 

ಬಸುಮ ತರಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ೆೀಷ್ಣಂ ಸ್ೈನ್ಧವ್ೀನಾವಚ ಣಿಾತಮ್॥1,171.50॥ 
ಜಾರ್ತೀಪತರರಸ್ೀ ತ್ೈಲಂ ಪಕವಂ ಪೂರ್ತಕಕಣಾಜಿತ್| 

ಶತಣಿಠೀತ್ೈಲಂ ಸಾಷ್ಾಪಂ ಚ ಕ್್ ರೀಷ್ಣಂ ಸಾಯತೆಣಾಶ್ಲನ್ತತ್॥1,171.51॥ 
ಪಞ್ಾಮ ಲ್ಲಶೃತಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಾಯಚಿಾತರಕಹರಿೀತಕೀ| 

ಸಪಾಗತಾಡಃ ಷ್ಡಙ್ಖುಶಾಯ ಷ್ಃ ಪೀನ್ಸಶಾನ್ುಯೀ॥1,171.52॥ 
ಅಕ್ಷಿಕತಕ್ಷಿಭವಾ ರ್ ೀಗಾಃ ಪರರ್ತಶಾಯಯವರಣಜವರಾಃ| 

ಪಞ್ೈತ್ೀ ಪಞ್ಾರಾತ್ರೀಣ ಪರಶಮಂ ರ್ಾನಿು ಲಙ್ಖ್ನಾತ್॥1,171.53॥ 
ಧ್ಾರ್ತರೀರಸಾನಾಞ್ಾ ದ್ೃಶಃ ಕ್್ ೀಪಂ ಹರರ್ತ ಪೂರಣಾತ್| 

ಸಕ್ಷೌದ್ರಃ ಸ್ೈನ್ಧವೀ ವಾಪ ಶ್ಗತರದಾವಿಾರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್॥1,171.54॥ 
ಹರಿದಾರದಾರತಸ್ತನ್ ಧತಪಿಥಾಯಜನ್ವಗೌರಿಕ್್ೈಃ| 

ಪಷ್ಟೈದ್ಾತ್ ುೀ ಬಹಿಲಾಪೀ ನ್ೀತರವಾಯಧಿನಿವಾರಕಃ॥1,171.55॥ 
ಮೃತಭರಷಾಟಭರ್ಾಲ್ೀಪಾರ್ತರಫಲಾ ಕ್ಷಿೀರಸಂಯತತಾ| 

ಶತಣಿಠೀನಿಮ್ದ್ಲ್ೈಃ ಪಷ್ಟೈಃ ಸತಖ್ ೀಷ್ಣೈಃ ಸವಲಾಸ್ೈನ್ಧವ್ೈಃ| 

ಧ್ಾಯಾಶಾಕ್ಷತಷ ಸಙ್ಷೀಪಾಚ್ ಾೀಥಕಣ ಾರತಜಾಪಹಃ॥1,171.56॥ 
ಅಭರ್ಾಕ್ಷಾಮೃತಂ ಚ್ೈಕದಿವಚತತಭಾಾಗಿಕಂ ಯತತಮ್| 

ಮಧ್ಾವಜಯಲ್ಲೀಢಂ ಕ್ಾವಥ್ ೀ ವಾ ಸವಾನ್ೀತರರತಗದ್ಾನ್ಮ್॥1,171.57॥ 
ಚನ್ದನ್ರ್ತರಫಲಾಪೂಗಪಲಾಶತರತಮ ಲಕ್್ೈಃ| 

ಜಲಪಷ್ಟೈರಿಯಂ ವಿರ್ತಾರಶ್ೀಷ್ರ್ತಮಿರಾಪಹಾ॥1,171.58॥ 
ದ್ಧ್ಾನರ್ತಘಘಷ್ಟಂ ಮರಿಚಂ ರಾತಾರಯನಾಧಯಪಹಮಞ್ಜನ್ಮ್| 

ರ್ತರಫಲಾಕ್ಾವಥಕಲಾೆಭಾಯಂ ಸಪಯಸೆಂ ಶೃತಂ ಘಘತಮ್॥1,171.59॥ 
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ರ್ತಮಿರಾಣಯಚಿರಾದ್ಧನಾಯರ್ತಾೀತಮೀತನಿನಶಾಮತಖ್ೀ| 

ಪಪಾಲ್ಲೀರ್ತರಫಲಾ ದಾರಕ್ಷಾಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ಸಸ್ೈನ್ಧವಮ್॥1,171.60॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಜರಸ್ೈಘಘಾಷ್ಟಂ ಘುಟಕ್ಾಞ್ಜನ್ಮಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ಆನ್ಧಯಂ ಸರ್ತಮಿರಂ ಕ್ಾಚಂ ಹನ್ಯನಾಯನ್ನೀತರರ್ ೀಗಕ್ಾನ್॥1,171.61॥ 
ರ್ತರಕಟ್ತ ರ್ತರಫಲಾ ನ್ಕು ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಚ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ರತಚಕಂ ಶಙ್ಖ್ನಾಭಶಾ ಜಾರ್ತೀಪುಷಾಾಣಿ ನಿಮ್ಕಮ್॥1,171.62॥ 
ರಸಾಞ್ಜನ್ಂ ಭೃಙ್ಖುರಾಜಂ ಘಘತಂ ಮಧ್ತ ಪಯಸುಥಾ| 

ಏತರ್ತಾಷಾಟಾ ಚ ವಟಕ್ಾ ಸವಾನ್ೀತರರತಗದಿಾನಿೀ॥1,171.63॥ 
ದ್ಗಧಮೀರಣಾಕಂ ಮ ಲಂ ಲ್ೀಪಾತಾೆಕಕಪ್ೀಷತಮ್| 

ಶ್ರ್ ೀಽರ್ತಾಂ ನಾಶಯತಾಯಶತ ಪುಷ್ಾಂ ವಾ ಮತಚತಕತನ್ದಕ (ಜ) ಮ್॥1,171.64॥ 
ಶತಮ ಲ್ಯೈರಣಾಮ ಲಚಕ್ಾರವಾಯಘರೀಪಲ್ೈಃ ಶೃತಮ್| 

ತ್ೈಲಂ ನ್ಸಯಮರತಶ್ಿೀಷ್ಮರ್ತಮಿರ್ ೀಧ್ವಾರ್(ದ್ಧ) ಗದಾಪಹಮ್॥1,171.65॥ 
ನಾಚನ್ಂ (ಲನ್ಣಂ) ಸಗತಡಂ ವಿಶವಂ ಪಪಾಲ್ಲೀ ವಾ ಸಸ್ೈನ್ಧವಾ| 

ಭತಜಸುಮಾಭದಿರ್ ೀಗ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ ಧ್ವಾಗದ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,171.66॥ 
ಸ ರ್ಾಾವತ್ೀಾ ವಿಧ್ಾತವಯಂ ನ್ಸಯಕಮಾಾದಿಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ದ್ಶಮ ಲ್ಲೀಕಷಾಯಂ ತತ ಸಪಾಃ ಸ್ೈನ್ಧವಸಂಯತತಮ್| 

ನ್ಸಯಮಙ್ಖುವಿಭ್ೀದ್ಘನಂ ಸ ರ್ಾಾವತಾಶ್ರ್ ೀಽರ್ತಾನ್ತತ್॥1,171.67॥ 
ದ್ಧ್ಾನ ಸೌವಚಾಲಾಜಾಜಿೀಮಧ್ ಕಂ ನಿೀಲಮತತಾಲಮ್| 

ಪಬ್ೀತೌಷದ್ರಯತತಂ ನಾರಿೀ ವಾತಾಸೃಗದರಪೀಡಿತಾ॥1,171.68॥ 
ವಾಸಕಸವರಸಂ ಪ್ೈತ್ುೀ ಗತಡ ಚಾಯ ರಸಮೀವ ವಾ| 

ಜಲ್ೀನಾಮಲಕೀಬೀಜಂ ಕಲೆಂ ವಾಸಸ್ತತಾಮಧ್ತ॥1,171.69॥ 
ಆಮಲಕ್ಾಯ ಮಧ್ತರಸಂ ಮ ಲಂ ಕ್ಾಪಾಾಸಮೀವ ವಾ| 

ಪಾಣತಾಪರದ್ರಶಾನ್ಯಥಾಂ ಪಬ್ೀತುಣತಾಲವಾರಿಣಾ॥1,171.70॥ 
ತಣತಾಲ್ಲೀಯಕಮ ಲಂ ತತ ಸಕ್ಷೌದ್ರೀ ಸರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್| 

ತಣತಾಲ್ ೀದ್ಕಸಮಿಾೀತಂ ಸವಾಾಂಶಾಾಸೃಕದರಾಞ್ಜಯೀತ್| 

ಕತಶಮ ಲಂ ತಣತಾಲಾದಿಭಃ ಪೀತಂ ಚಾಸೃಕದರಂ ಜಯೀತ್॥1,171.71॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನಾಡಿೀವರಣಾದಿಚಿಕತಾ್ವಣಾನ್ಂ ನಾಮೈಕಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥171[71]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-172॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಸ್ತರೀರ್ ೀಗಾದಿಚಿಕತಾ್ಂ ಚ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಶತರತ ತಚಾೃಣತ| 

ಯೀನಿವಾಯಪತತ್ ಭ ಯಿಷ್ಟಂ ಶಸಯತ್ೀ ಕಮಾ ವಾತಜಿತ್॥1,172.1॥ 
ವಚ್ ೀಪಕತಞ ಾ್ಕ್ಾಜಾರ್ತೀಕೃಷಾಣವಾಸಕಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ಅಜರ್ೀದಾಯವಕ್ಷಾರಂ ಚಿತರಕಂ ಶಕಾರಾನಿವತಮ್॥1,172.2॥ 
ಪಷಾಟಾಲ್ ೀಡಯ ಜಲಾದ್ಯೈಶಾ ಖಾದ್ಯೀದ್ಧೃತಭಜಿಾತಮ್| 

ಯೀನಿಪಾಶಾವಾರ್ತಾಹೃದ್ ರೀಗಗತಲಾಮಶ್್ ೀಾ ವಿನಿವತಾಯೀತ್॥1,172.3॥ 
ಬದ್ರಿೀಪತರಸಂಲ್ೀಪಾದ್ ಯೀನಿಭಾನಾನ ಪರಶಾಮಯರ್ತ| 

ಲ್ ೀಧ್ರತತಮಿ್ೀಫಲಾಲ್ೀಪಾದ್ ಯೀನ್ೀದಾಾಢಯಾಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ॥1,172.4॥ 
ಪಞ್ಾಪಲಿವಪಷಾಟಹವಮಾಲರ್ತೀಕತಸತಮೈಘಘಾತಮ್| 

ರವಿಪಕವಮಸೃಗಾಧರಂ ಯೀನಿಗನ್ಧವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,172.5॥ 
ಸಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಜಪಾಪುಷ್ಾಪುಷ್ಾಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮರ್ತೀದ್ಲಮ್| 

ದ್ ವಾಾಪಷ್ಟಂ ಚ ಸಮಾರಶಯ ಚಿತರಕಂ ಶಕಾರಾನಿವತಮ್॥1,172.6॥ 
ಧ್ಾತರಯಞ್ಜನಾಭರ್ಾಚ ಣಾಂ ತ್ ೀಯಪೀತಂ ರಜ್ ೀ ಹರ್ೀತ್| 

ಸದ್ತಗಾಧ ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಪೀತಾ ನ್ಸಾಯದಾವ ಪುತರದಾ ಋತೌ॥1,172.7॥ 
ದ್ತಗಧಸಾಯಧ್ಾಾಢಕಂ ಚಾಜಯಮಶವಗನಾಧ ಚ ಪುತರದಾ| 

ವನಾಧಯ ಪುತರಂ ಲಭ್ೀರ್ತಾೀತಾವ ಘಘತ್ೀನ್ ವಯೀಪಕ್್ೀಸರಮ್॥1,172.8॥ 
ಕತಶಕ್ಾಶ್್ ೀರತಚೃಕ್ಾನಾಂ ಮೃಲ್ೈಗ್ ೀಾಕ್ಷತರಕಸಯ ಚ| 

ಶೃತಂ ದ್ತಗಧಂ ಸ್ತತಾಯತಕುಂ ಗಭಾಣಾಯಃ ಶ್ಲನ್ತತಾರಮ್॥1,172.9॥ 
ಪಾಠಾಲಾಙ್ಖುಲ್ಲಸ್ತಂಹಾಮಯಮಯ ರಕ ಟ್ಜ್ೈಃ ಪೃಥಕ್| 

ನಾಭಬಸ್ತು ಭಗಾಲ್ೀಪಾತತ್ಖ್ಂ ನಾರಿೀ ಪರಸ ಯತ್ೀ॥1,172.10॥ 
ಸ ತಾರ್ಾ ಹೃಚಿಾರ್ ೀಬಸ್ತುಶ್ಲಮಕಾನ್ದ (ಕವಲಿ) ಸಞ ಜ್ಞತಮ್| 

ಯವಕ್ಷಾರಂ ಪಬ್ೀತುತರ ಮಸತು ಕ್್ ೀಷ್ ಣೀದ್ಕ್್ೀನ್ ವಾ॥1,172.11॥ 
ದ್ಶಮ ಲ್ಲೀಕೃತಃ ಕ್ಾುಥಃ ಸಾಜಯಃ ಮ ರ್ತರತಜಾಪಹಃ| 

ಶಾರ್ತಲಣತಾಲಚ ಣಾಂ ತತ ಸದ್ತಗಧಂ ದ್ತಗಧಕೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,172.12॥ 
ವಿದಾರಿೀ ಕನ್ದಸವರಸಂ ಮ ಲಂ ಕ್ಾಪಾಾಸಜಂ ತಥಾ| 

ಧ್ಾರ್ತರೀ ಸುನ್ಯವಿಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಮತದ್ುಯ ಪರಸಾಶ್ನಿೀ॥1,172.13॥ 
ಕತಷಾಠ ವಚಾಭರ್ಾ ಬಾರಹಿೋ ಮಧ್ತರಾ ಕ್ಷೌದ್ರಸಪಾಷಾ| 

ವಣಾಾಯತಃ ಕ್ಾನಿುಜನ್ನ್ಂ ಲ್ೀಹಯಂ ವಾಲಮಯ ದಾಪಯೀತ್॥1,172.14॥ 
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ಸುನಾಯಭಾವ್ೀ ಪಯಶಾಾಗಂ ಗವಯಂ ವಾ ತದ್ತುಣಂ ಪವ್ೀತ್| 

ಸ್ವೀದ್ನ್ಂ ನಾಗಿನಶ್್ ೀಫಾತ್ೀಾ ಮೃದಾ ಸಾಯದ್ಗಿನತಪುರ್ಾ॥1,172.15॥ 
ಲ್ೀಹ್ ೀ ಮತಸುವಿಪಾರ್ಾಶಾ ವಮಿಕ್ಾಸಜವರ್ೀ ಪಬ್ೀತ್| 

ಸತಸುಶತಣಿಠೀವಿಷಾವಿಲವಕ ಟ್ಜ್ೈರರ್ತಸಾರನ್ತತ॥1,172.16॥ 
ಮಧ್ತ ವಯೀಷ್ಂ ಮಾತತಲತಙ್ಖುಂ ಹಿಕ್ಾೆಚಾದಿಾನಿವಾರಣಮ್| 

ಕತಷ್ಠೀನ್ದರಯವಸ್ತದಾಧಥಾಾ ನಿಶಾ ದ್ ವಾಾ ಚ ಕತಷ್ಠಜಿತ್॥1,172.17॥ 
ಮಹಾಮತಣಿಜರ್ತಕ್್ ೀಜಿೀಚಯಕ್ಾಥ್ೈಃ ಸಾನನ್ಂ ಗರಹಾಪಹಮ್| 

ಸಪುಚಾದಾಮಯನಿಶಾಚನ್ದನ್ೈಶಾಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ಮ್॥1,172.18॥ 
ಶಙ್ಕ್ಬಜಬೀಜರತದಾರಕ್ಷವಚಾಲೌಹಾದಿಧ್ಾರಣಮ್| 

ಓಂ ಕಂ ಟ್ಂ ಯಂ ಗಂ ವ್ೈನ್ತ್ೀರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹ್ ೀಂ ಹಾಂ ಹಃ ಮನ್ರೀಣ ಶಾನಿುವಾಾಲಾನಾಂ ಮಾಜಾನಾದ್ವಲ್ಲದಾನ್ತಃ| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಬಾಲಮರಹಾದ್ವಲ್ಲಂ ಗೃಹಿಣೀತ ವಾಲಂ ಮತಞ್ಾತ ಸಾವಹಾ॥1,172.19॥ 
ತಣತಾಲಾದಿಭಃ ಶ್ರಿೀಪಸಯ ಪಲಂ ಪೀತಂ ವಿಷಾಪಹಮ್| 

ತಣತಾಲಾದಿಭಶಾ ವಷಾಾಭಾವಃ ಶತಕ್ಾಿರ್ಾಃ ಸಪಾದ್ಂಶನ್ತತ್॥1,172.20॥ 
ದ್ಧ್ಾಯಜಯಂ ತಣತಾಲ್ಲೀಯಂ ಚ ಗೃಹಧ್ೃರ್ೀ ನಿಶಾ ತಥಾ| 

ಪಷ್ಟಂ ಪಾನ್ಂ ತಥಾ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಸ್ತನ್ಧೃತಿಸಯ ವಿಪಾನ್ುಕಮ್॥1,172.21॥ 
ಅಙ್್ ೆೀಟ್ಮ ಲನಿಷಾೆಾಥಃ ಸಾಜಯಃ ಪೀತ್ ೀ ವಿಷಾನ್ುಕಃ| 

ಯಜಜರಾವಾಯಧಿವಿಧ್ವಂಸ್ತ ಭ್ೀಷ್ಜಂ ತದ್ರಸಾಯನ್ಮ್॥1,172.22॥ 
ಸ್ತನ್ ದತಯರಾಕಾರಾಶತಣಿಠೀಕಣಾಮಧ್ತಗತಡ್ೈಃ ಕರಮಾತ್| 

ವಷಾಾದಿಷ್ವಭರ್ಾ ಸ್ೀವಾಯ ರಸಾಯನ್ಗತಣೌಷಣಾ॥1,172.23॥ 
ಜವರಸಾಯನ್ುೀಽಭರ್ಾಂ ಚ್ೈಕ್ಾಂ ಪರಭತಙ್ೆ ತೀ ದ್ವೀ ವಿಭೀತಕ್್ೀ| 

ಭತಕ್ಾುಾ ಮಧ್ಾವಜಯಧ್ಾರ್ತರೀಣಾಂ ಚತತಷ್ೆಂ ಶತವಷ್ಾಕೃತ್॥1,172.24॥ 
ಪೀತಾಶವಗನಾಧ ಪಯಸಾ ಘಘತ್ೀನಾಶ್ೀಪರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಮಣ ಾಕಪಣಾಯಾಃ ಸವರಸ್ ೀ ವಿದಾರ್ಾಾಶಾಾಮೃತ್ ೀಪಮಃ॥1,172.25॥ 
ರ್ತಲಧ್ಾರ್ತರೀಭೃಙ್ಖುರಾಜೌ ಜಗಾಧಾ ವಷ್ಾಶರ್ತೀ ಭವ್ೀತ್| 

ರ್ತರಕಟ್ತ ರ್ತರಫಲಾ ವಹಿನಗತಾಡ ಚಿೀ ಚ ಶತಾವರಿೀ॥1,172.26॥ 
ವಿಡಙ್ಖುಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ತತ ಮಧ್ತನಾ ಸಹ ರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ರ್ತರಫಲಾ ಚ ಕಣಾ ಶತಣಿಠೀ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ಶತಾವರಿೀ॥1,172.27॥ 
ವಿಡಙ್ಖುಭೃಙ್ಖುರಾಜಾದಿ ಭಾವಿತಂ ಸವಾರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಚ ಣಾಂ ವಿದಾರ್ಾಾ ಮಧ್ಾವಜಯಂ ಲ್ಲೀಢಾವ ದ್ಶ ಸ್ತರಯೀ ವರಜ್ೀತ್॥1,172.28॥ 
ಘಘತಂ ಶತಾವರಿೀಕಲ್ೆೈಃ ಕ್ಷಿೀರ್ೈದ್ಾಶಗತಣ್ೈಃ ಪಚ್ೀತ್| 

ಶಕಾರಾಪಪಾಲ್ಲೀಕ್ಷೌದ್ರಯತಕುಂ ವಾ ಜಾರಕಂ ವಿದ್ತಃ॥1,172.29॥ 
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ಪರರ್ತಮಷ್ ೀಾಽವಪೀಡಶಾ ನ್ಸಯಂ ಪರವಪನ್ಂ ತಥಾ| 

ಶ್ರ್ ೀವಿರ್ೀಚನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಪಞ್ಾಕಮಾ ಚ ಕಥಯತ್ೀ॥1,172.30॥ 
ಮಾಸ್ೈದಿವಾಸಙ್್ ಯೈಮಾಾಘಾದ್ಯೈಃ ಕರಮಾತಷಡೃತವಃ ಸೃತಾಃ| 

ಅಗಿನಸ್ೀವಾಮಧ್ತಕ್ಷಿೀರವಿಕೃರ್ತೀಃ ಪರಿಪ್ೀವಯೀತ್॥1,172.31॥ 
ಸ್ತರೀಯತಕುಃ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ತದ್ವದ್ವಸನ್ುೀ ನ್ ದಿವಾ ಸವಪ್ೀತ್| 

ತಯಜ್ೀದ್ವಷಾಾಸತ ಸವಪಾನದಿೀಞ್ಾರದಿನ್ ದೀಶಾ ರಶಮಯಃ॥1,172.32॥ 
ಪಥಾಯನಿ ಶಾಲಯೀ ಮತದಾರ ವಷಾಾಮಭಃ ಕವರ್ಥತಂ ಪಯಃ| 

ನಿಮಾವತಸ್ತೀಕತಸತಮಾಭನಾಂ ಶ್ಗತರಸಷ್ಾಪಯೀಸುಥಾ॥1,172.33॥ 
ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮರ್ತೀಮ ಲಕ್ಾನಾಂ ತ್ೈಲಾನಿ ಚ ಹರನಿು ಹಿ| 

ಕೃಮಿಕತಷ್ಠಪರಮೀಹಾಂಶಾ ವಾತಶ್ಿೀಷ್ಮಶ್ರ್ ೀರತಜಃ॥1,172.34॥ 
ದಾಡಿಮಾಮಲಕೀಕ್್ ೀಲಕರಮದಿಾಾರ್ಾಲಕಮ್| 

ಜಮಿ್ೀರಂ ನಾಗಗುಂ ಚ ಆಮಾರತಕಕಪನ್ಿಕಮ್॥1,172.35॥ 
ಪತುಲಾನ್ಯನಿಲಘಾನನಿ ಕಫೀತ್ೆಲೀಶಕರಾಣಿಚ| 

ಜಲಂ ಜಿೀಮ ತಕ್್ೀಕ್ಷಾಾಕತಕತಟ್ಜಾಕೃತಬನ್ಧನ್ಮ್॥1,172.36॥ 
ಧ್ಾಮಾಗಾವಶಾ ಸಂಯೀಜಾಯಃ ಸವಾಥಾ ವಮನ್ೀಷ್ವಮಿೀ| 

ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ವಮನಾಯೀತ್ೀ ಮದ್ನ್ೀನ್ದರಯವಿೀ ವಚಾ॥1,172.37॥ 
ಮೃದ್ತಕ್್ ೀಷ್ಟಶಾ ಪತ್ುೀನ್ ಖ್ರ್ ೀ ವಾತಕಫಾಶರರ್ಾತ್| 

ಮಧ್ಯಮಃ ಸಮದ್ ೀಷ್ೀ ಸಾಯರ್ತರವೃರ್ತುತ್ೀ ವಿರ್ೀಚನ್ಮ್॥1,172.38॥ 
ಶಕಾರಾಮಧ್ತಸಂಯತಕುಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ನ್ಗರಂ ರ್ತರವೃತ್| 

ಹರಿೀತಕೀವಿಹಙ್ಕುನಿ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ವಿರ್ೀಚನ್ಮ್॥1,172.39॥ 
ಏರಣಾತ್ೈಲಂ ರ್ತರಫಲಾಕ್ಾವಥಶಾ ದಿವಗತಣಸುಥಾ| 

ವಾತ್ ೀಲ್ಣ್ೀಷ್ತ ದ್ ೀಷ್ೀಷ್ತ ಭ್ ೀಜಯಿತಾವಥ ವಾಮಯೀತ್॥1,172.40॥ 
ವಂಶಾದಿನ್ೀತರಂ ಕತವಿೀಾತ ಪಡಷ್ಟದಾವದ್ಶಾಙ್ಖತುಲಮ್| 

ಕಕಾನ್ಧೃಫಲವಚಿಾದ್ರಂ ವಸ್ತುರತತಾುನ್ಶಾಯಿನ್ೀ॥1,172.41॥ 
ನಿರ ಹದಾನ್ೀಽಪ ವಿಧಿರಯಮೀವಮತದಿೀರಿತಃ| 

ಅಧ್ಾರ್ತರಪಟ್ಾಲ್ೀ ಮಾತಾರ ಲಘುಮಧ್್ ಯೀತುಮಃ ಕರಮಾತ್॥1,172.42॥ 
ಪಥಾಯಕ್ಷವಾತ್ ರಯೀಕದಿವಚತತಭಾಾಗ ರತಗದ್ಾನಾಃ| 

ಶತವಯಾಸೃತಾಭೃಙ್ಖುಸ್ತನ್ತಧವಾರಾದಿಭಾವಿತಾಃ॥1,172.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ್ತರೀರ್ ೀಗಚಿಕತಾ್ದಿಕಯನ್ಂ ನಾಮ ದಿವಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥172[43]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-173॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ದ್ರವಾಯಣಿ ಮಧ್ತರಾದಿೀನಿ ವಕ್ಷ್ಯೀ ರಾಗಹರಾಣಯಹಮ್| 

ಶಾಲ್ಲಷ್ಷಟಕಗ್ ೀಧ್ೃಮಕ್ಷಿೀರಂ ಘಘತಂ ರಸಾ ಮಧ್॥1,173.1॥ 
ಮಜಾಜಶೃಙ್ಕುಟ್ಕಯವಕಶ್ೀವಿಾವಾರತಗಿೀಕ್ಷತರಮ್| 

ಗಮಭಗಿೀ ಪೌಷ್ೆರಂ ಬೀಜಂ ದಾರಕ್ಷಾ ಖ್ಜ ಾರಕಂ ಬಲಾ॥1,173.2॥ 
ನಾರಿಕಲ್ೀಕ್ಷಾಾತಮಣತಪಾು ವಿದಾರಿೀ ಚ ಪರರ್ಾಲಕಮ್| 

ಮಧ್ತಕಂ ತಾಲಕಷಾಮಣಾಂ ಮತಖ್ ಯೀಽಯಂ ಮಧ್ತರ್ ೀ ಗಣಃ॥1,173.3॥ 
ಮ ಛಾಾದಾಹಪರಶಮನ್ಃ ಪಡಿನಿದರಯಪರಸಾದ್ನ್ಃ| 

ಕೃಮಿಕೃತೆಫಕೃಚ್ೈವ ಏಕ್್ ೀಽತಯಥಾ ನಿಪ್ೀವಿತಃ॥1,173.4॥ 
ಶಾವಸಕ್ಾಸಾಮಯಮಾಧ್ತಯಾಸವರಘಾತಾವುಾದಾನಿ ಚ| 

ಗಲಗಣಾಶ್ಿೀಪದಾನಿ ಗತಡಲ್ೀಪಾದಿ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,173.5॥ 
ದಾಡಿಮಾಮಲಕ್ಾಮರಂ ಚ ಕಪತಿಕರಮದ್ಾಕ್ೌ| 

ಮಾತತಲತಙ್ಕುಮಾರತಕಂ ಚ ಬದ್ರಂ ರ್ತನ್ುಡಿೀಫಲಮ್॥1,173.6॥ 
ದ್ಧಿ ತಕರಂ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಚ ಲಕತಚಂ ಚಾಮಿವ್ೀ ತಸಮ್| 

ಅರಿ್ೀ ಲ್ ೀಣಃ ಶತಣಿಠೀಯತಕ್್ ುೀ ಜಾರಣಃ ಪಾಚನ್ ೀ ರಸಃ॥1,173.7॥ 
ಕ್್ಿೀದ್ನ್ ೀ ವಾತಕೃದ್ಧೃಪಯೀ ವಿದಾಹಿೀ ಚಾನ್ತಲ್ ೀಮನ್ಃ| 

ಅರಿ್ೀಽತಯಥಾಂ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಧೈ ದ್ನ್ುಹಷ್ಾಕಮ್॥1,173.8॥ 
ಶರಿೀರಸಯ ಚ ಶ್ೈರ್ತಲಯಂ ಸವರಕಣಾಠಸಯಹೃದ್ದಹ್ೀತ್| 

ಛಿನ್ನಭನ್ನವರಣಾದಿೀನಿ ಪಾಚಯಿತಾವಗಿನಭಾವಿತಃ॥1,173.9॥ 
ಲವಣಾನಿ ಯವಕ್ಷಾರಸಜಿಾಕ್ಾದಿಶಾ ಲಾವಣಃ| 

ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಃ ಪಾಚನ್ಃ ಕ್್ಿೀದಿೀ ವಿಶ್ಿೀಷ್ಸಪಾಣಾದಿಕೃತ್॥1,173.10॥ 
ಮಾಗಾರ್ ೀಧಿೀ ಮಾದ್ಾವಕೃತ್ ಏಕಃ ಪರಿಷ್ೀವಿತಃ| 

ಗಾತರಕಣ ಾಕ್್ ೀಷ್ಠಶ್್ ೀಥವ್ೈವಣಯಾಂ ಜನ್ಯೀದ್ರಸಃ| 

ರಕುವಾತಂ ಪತುರಕುಂ ಪುಂಸ್ುಾೀನಿದರಯರತಜಾದಿಕಮ್॥1,173.11॥ 
ವಯೀಷ್ಶ್ಗ ರಮ ಲಕಂ ದ್ೀವದಾರತ ಚ ಕತಷ್ಠಕಮ್| 

ಲಶತನ್ಂ ವಲತುಜಿೀ ಫಲಂ ಮತಸಾುಗತಗತುಲತಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ॥1,173.12॥ 
ಕಟ್ತಕ್್ ೀ ದಿೀಪನ್ಃ ಶ್್ ೀಧಿೀ ಕತಷ್ಠಕಣ ಾಕಫಾನ್ುಕೃತ್| 

ಸೌಿಲಾಯಲಸಯಕರಮಿಹರಃ ಶತಕರಮೀದ್ ೀವಿರ್ ೀಧ್ನ್ಃ| 

ಏಕ್್ ೀಽತಯಥಾಂ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಃ ಭರಮದಾಹಾದಿಕೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,173.13॥ 
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ಕೃತಮಾಲಃ ಕೀರಾಣಿ ಹರಿದ್ರೀನ್ದರಯವಾಸುಥಾ| 

ಸಾವದ್ತಕಣಟಕವ್ೀತಾರಣಿ ಬೃಹರ್ತೀದ್ವಯಶಙ್್ನಿೀ॥1,173.14॥ 
ಗತಡ ಚಿೀ ಚದ್ರವನಿುೀ ಚ ರ್ತರವೃನ್ಮಣ ಾಕಪಣಯಾಪ| 

ಕ್ಾರವ್ೀಲಿಕವಾತಾಾಕತಕರವಿೀರಕವಾಸಕ್ಾಃ॥1,173.15॥ 
ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಶಙ್ಖ್ಚ ಣಾಂ ಚ ಕಕ್್ ೀಾಟ್ ೀ ವ್ೈ ಜಯನಿುಕ್ಾ| 

ಜಾರ್ತೀವಾರತಣಕಂ ನಿರ್್ೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮರ್ತೀ ಪುನ್ನ್ಾವಾ॥1,173.16॥ 
ರ್ತಕ್್ ುೀ ರಸಶ್ಾೀದ್ನ್ಃ ಸಾಯದ್ ರೀಚನಿೀ ದಿೀಪನ್ಸುಥಾ| 

ಶ್್ ೀಧ್ನ್ ೀ ಜವರತೃಷಾಣಘ ನೀ ಮ ಛಾಾಕಣಾಠರ್ತಾಕ್ಾದಿಜಿತ್॥1,173.17॥ 
ವಿಣ ಮತರಕ್್ಿೀದ್ಸಂಶ್್ ೀಷ್ ೀ ಹಯತಯಥಾಂ ಸ ಚ ಸ್ೀವಿತಃ| 

ಹನ್ತಸುಮಾಭಕ್ಷ್ೀಪಕ್ಾರ್ತಾಶ್ರಃ ಶ್ಲಬರಣಾದಿಕೃತ್॥1,173.18॥ 
ರ್ತರಫಲಾಸಲಿಕೀಜಮತ್ ಆಮಾರತಕವಚಾದಿಕಮ್| 

ರ್ತನ್ತದಕಂ ವಕತಲಂ ಶಾಲಂ ಪಾಲಙ್ೆ ೀಮತದ್ುಚಿಲಿಕಮ್॥1,173.19॥ 
ಕಷಾಯೀ ಗಾರಹಕ್್ ೀ ರ್ ೀಪೀ ಸುಮಭನ್ಕ್್ಿೀದ್ಶ್್ ೀಷ್ಣಃ| 

ಏಕ್್ ೀಽತಯಥಾಂ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ ೀ ಹೃದ್ಯೀ ಚಾಥ ಪೀಡಕಃ| 

ಮತಖ್ಶ್್ ೀಷ್ಜವರಾಧ್ಾಮನ್ಮನಾಯಸುಮಾಭದಿಕ್ಾರಕಃ॥1,173.20॥ 
ಹರಿದಾರಕತಷ್ಠಲವಣಂ ಮೀಷ್ಶೃಙ ು್ಬಲಾದ್ವಯಮ್| 

ಕಚತಾರಾ ಸಲಿಕೀ ಪಾಠಾ ಪುನ್ನ್ಾವಾ ಶತಾವರಿೀ॥1,173.21॥ 
ಅಗಿನ ಮನ್ ಿೀ ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀ ಶವದ್ಂಷ್ಾೈರಣಾಕ್್ೀ ತಥಾ| 

ಯವಕ್್ ೀಲಕತಲತಾಿದಿಕಷಾಾಶ್ೀ ದ್ಶಮ ಲಕಮ್| 

ಪೃಥಕ್ಮಸ್ ುೀ ವಾತಾತ್ ೀಬಾಹತಪತುಹರಸುಥಾ॥1,173.22॥ 
ಶತಾವರಿೀ ವಿದಾರಿೀ ಚ ಬಾಲಕ್್ ೀಶ್ೀರಚನ್ದನ್ಮ್| 

ದ್ ವಾಾ ವಟ್ಃ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಚ ಬದ್ರಿೀ ಸಲಿಕೀ ತಥಾ॥1,173.23॥ 
ಕದ್ಲ್ಲೀ ಚ್ ೀತಾಲಂ ಪದ್ಮಮತದ್ತಮ್ರಪಟ್ ೀಲಕನ್| 

ಅಥ ಶ್ಿೀಷ್ಮಹರ್ ೀ ವಗ್ ೀಾ ಹರಿದಾರಗತಡಕತಷ್ಠಕಮ್॥1,173.24॥ 
ಶತಪುಷಾೀ ಚ ಜಾರ್ತೀ ಚ ವಯೀಷಾರಗವಧ್ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ| 

ಸಪಾಸ್ೈಲವಸಾಮಜಾಜಃ ಸ್ನೀಹ್ೀಷ್ತ ಪರವರಂ ಸೃತಮ್॥1,173.25॥ 
ತಥಾ ಧಿೀಸೃರ್ತಮೀಧ್ಾಗಿನಕ್ಾಙ ಷ್ಣಾಂ ಶಸಯತ್ೀ ಘಘತಮ್| 

ಕ್್ೀವಲಂ ಪ್ೈರ್ತುಕ್್ೀ ಸಪಾವಾಾರ್ತಕ್್ೀ ಲವಣಾನಿವತಮ್॥1,173.26॥ 
ದ್ೀಯಂ ಬಹತಕಫ್ೀ ವಾಪ ವಯೀಷ್ಕ್ಷಾರಸಮಾಯತತಮ್| 

ಗರನಿಿನಾಡಿೀಕೃಮಿಸ್ಿೀಷ್ಮಮೀದ್ ೀಮಾರತತರ್ ೀಗಿಷ್ತ॥1,173.27॥ 
ತ್ೈಲಂ ಲಾಘವದಾಢಾಯಾಯ ಕ ರರಕ್್ ೀಷ್ಠೀಷ್ತ ದ್ೀಹಿಷ್ತ| 

ವಾತಾತಪಾಮತ್ಭಾರಸ್ತರೀವಾಯರ್ಾಮಕ್ಷಿೀಣಧ್ಾತತಷ್ತ॥1,173.28॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 468 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ ಕ್ಷಕ್್ಿೀಶಕ್ಷರ್ಾತಾಯಗಿನವಾತಾ ವೃತಪಥ್ೀಷ್ತ| 

ಅಥ ದ್ಗಾಧಾ ಶ್ರಾಜಾಲಂ ಯೀನಿಕಮಾ ಶ್ರ್ ೀರತಜಿ (ಜಮ್)॥1,173.29॥ 
ಉತುಮಸಯ ಪಲಂ ಮಾತಾರ ರ್ತರಭಶಾಾಕ್ಷ್ೈಶಾ ಮಧ್ಯಮೀ| 

ಜಘನ್ಯಸಯ ಪಲಾಧ್್ೀಾನ್ ಸ್ನೀಹಕ್ಾವಥೌಷ್ಧ್್ೀಷ್ತ ಚ॥1,173.30॥ 
ಜಲಮತಷ್ಣಂ ಘಘತ್ೀ ದ್ೀಯಂ ಪೃಥಕ್್ೈಲ್ೀ ತತ ಶಸಯತ್ೀ| 

ಸ್ೀನ್ೀಹ್ೀ ಪತ್ುೀ ತತ ತೃಷಾಣರ್ಾಂ ಪಬ್ೀದ್ತಷ್ ಣೀದ್ಕಂ ನ್ರಃ॥1,173.31॥ 
ವಾತಾನ್ತಲ್ ೀಮಂ ದಿೀಪಾುಗರವಾಚಾಃ ಸ್ತನಗಧಸಯ ತನ್ಮತಮ್| 

ರ ಕ್ಷಮಯ ಸ್ನೀದ್ೃನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮಭಸ್ತನಗಧಸಯ ರ ಕ್ಷಣಮ್॥1,173.32॥ 
ಶಾಯಮಾಕಕ್್ ೀರದ್ ೀಷಾನ್ನತಕರಪಣಾಯಕಸಕತಭಃ| 

ವಾತಶ್ಿೀಷಾಮಣಿ ವಾತ್ೀ ವಾ ಕಫ್ೀ ವಾ ಸ್ವೀದ್ ಇಷ್ಯತ್ೀ| 

ನ್ ಸ್ವೀದ್ಯೀದ್ರ್ತಮ ಿಲರ ಕ್ಷದ್ತವಾಲಮ ಛಿಾತಾನ್॥1,173.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಯೀಗಸಮದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ರ್ತರಸಪುನ್ತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥173[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-174॥ 
ಧ್ನ್ವತರಿರತವಾಚ| 

ಘಘತತ್ೈಲಾದಿ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ಸತಶತರತ ರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಶಙ್ಖ್ಪುಷಾೀ ವಚಾ ಸ್ ೀಮಾ ಬಾರಹಿೋ ಬರಹಮಸತವಚಾಲಾ॥1,174.1॥ 
ಅಭರ್ಾ ಚ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ಅಟ್ರ ಪಕವಾಗತಜಿೀ| 

ಏತ್ೈರಕ್ಷಸಮೈಭಾಾಗ್ೈಘಘಾತಪರಸಿಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್॥1,174.2॥ 
ಕಣಟಕ್ಾರ್ಾಾ ರಸಪರಸಿಕ್ಷಿೀರಪರಸಿಮಮನಿವತಮ್| 

ಏತದಾ್ರಹಿೋಘಘತಂ ನಾಮ ಶತರರ್ತಮೀಧ್ಾಕರಂ ಪರಮ್॥1,174.3॥ 
ರ್ತರಫಲಾಚಿತರಕಬಲಾನಿಗತಾಣಿಾೀ ನಿಮ್ವಾಸಕ್ಾಃ| 

ಪುನ್ನ್ಾವಾ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ಬೃಹರ್ತೀ ಚ ಶತಾವರಿೀ॥1,174.4॥ 
ಏತ್ೈಘಘಾತಂ ಯಥಾಲಾಭಂ ಸವಾರ್ ೀಗವಿಮದ್ಾನ್ಮ್| 

ಬಲಾಶತಕಷಾಯೀ ತತ ತ್ೈಲಸಾಯಧ್ಾಾಢಕಂ ಪಚ್ೀತ್| 

ಕಲ್ೆೈಮಾಧ್ ಕಮಞ ಜ್ಷಾಠಚನ್ದನ್ ೀತಾಲಪದ್ಮಕ್್ೈಃ॥1,174.5॥ 
ಸ ಕ್ಷ್್ೈಲಾಪಪಾಲ್ಲೀಕತಷ್ಠತವಗ್ೀಲಾಗತರತಕ್್ೀಸರ್ೈಃ| 

ಗನಾಧಶವಜಿೀವನಿೀಯೈಶಾ ಕ್ಷಿೀರಾಢಕಸಮಾಶ್ರತಮ್॥1,174.6॥ 
ಏತನ್ೃದ್ವಗಿನನಾ ಪಕವಂ ಸಾಿಪಯೀದಾರಜತ್ೀ ಶತಭ್ೀ| 

ಸವಾವಾತವಿಕ್ಾರಾಂಸತು ಸವಾಧ್ಾತವನ್ುರಾಶರರ್ಾನ್॥1,174.7॥ 
ತ್ೈಲಮೀತತರಶಮಯೀದ್ವಲಾಯಕಯಂ ರಾಜವಲಭಿಮ್| 

ಶತಾವರಿೀರಸಪರಸಿಂ ಕ್ಷಿೀರಪರಸಿಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,174.8॥ 
ಶತಪುಷ್ಾಂ ದ್ೀವದಾರತ ಮಾಂಸ್ತೀ ಶ್ೈಲ್ೀಯಕಂ ಬಲಾ| 

ಚನ್ದನ್ಂ ತಗರಂ ಕತಷ್ಟಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮರ್ತೀ॥1,174.9॥ 
ಏತ್ೈಃ ಕಷ್ಾಸಮೈಃ ಕಲ್ೆೈಃ ಘಘತಪರಸಿಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್| 

ಕತವಜವಾಮನ್ಪಙ್ಖ ುನಾಂ ಬಧಿರವಯಙ್ಖುಕತಷಠನಾಮ್॥1,174.10॥ 
ವಾಯತನಾ ಭಗನಗಾತಾರಣಾಂ ಯೀ ಚ ಸ್ತೀದ್ನಿು ಮೈಥತನ್ೀ| 

ಜರಾಜಜಾರಗಾತಾರಣಾಂ ಚಾಧ್ಾಮನ್ಮತಖ್ ಶ್್ ೀಷಣಾಮ್॥1,174.11॥ 
ತವಗುತಾಶಾಾಪ ಯೀ ವಾತಾ ಶ್ರಾಸಾನಯತಗತಾಶಾ ಯೀ| 

ಸವಾಾಂಸಾುನಾನಶಯತಾಯಶತ ತ್ೈಲಂ ರ್ ೀಗಕತಲಾನ್ುಕಮ್॥1,174.12॥ 
ನಾರಾಯಣಮಿದ್ಂ ತ್ೈಲಂ ವಿಷ್ತಣನ್ ೀಕುಂ ರತಗದ್ಾನ್ಮ್| 

ಪೃಥಕ್್ೈಲಂ ಘಘತಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಮಸ್ೈರೌಷ್ಧ್್ೈಃ ಪೃಥಕ್॥1,174.13॥ 
ಶತಾವರ್ಾಾ ಗತಡ ಚಾಯ ವಾ ಚಿತರಕ್್ೈ ಗ್ ೀಚನಾನಿವತ್ೈಃ| 

ನಿಗತಾಣಾಾಯ ವಾ ಪರಸಾರಃ ಸಾಯತೆಣಟಕ್ಾರ್ಾಾ ರಸಾದಿಭಃ॥1,174.14॥ 
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ವಷಾಾಭ ವಾಲರ್ಾ ವಾಪ ವಾಸಕನ್ ಫಲರ್ತರಕ್್ೈಃ| 

ಬಾರಹರ್ಾ ಚ್ೈಗಣಡಕ್್ೀನಾಪ ಭೃಙ್ಖುರಾಜ್ೀನ್ ಕತಷಟನಾ॥1,174.15॥ 
ಮತಸಲಾಯ ದ್ಶಮ ಲ್ೀನ್ ಖ್ದಿರ್ೀಣ ವಟಾದಿಭಃ| 

ವಟಕ್ಾ ರ್ೀದ್ಕ್್ ೀ ವಾಪ ಚ ಣಾ ಸಾಯತ್ವಾರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,174.16॥ 
ಘಘತ್ೀನ್ ಮಧ್ತನಾ ವಾಪ ಅದಿಭಃ ಖ್ಣಾಗತಡಾದಿಭಃ| 

ಲವಣ್ೈಃ ಕಟ್ತಕ್್ೈಯತಾಕುಂ ಯಥಾಲಾಭಂ ಚ ಗ್ೀಗನ್ತತ್॥1,174.17॥ 
ಚಿತರಕ್ಾಕಾರ್ತರವೃದಾವಪ ಯವಾನಿೀಹಯಮಾರಕಮ್| 

ಸತಧ್ಾಂ ಚ ಬಾಲಾಂ ಗಣಿಕ್ಾಂ ಸಪುಪಣಾಸತವಚಿಾಕ್ಾಮ್॥1,174.18॥ 
ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮರ್ತೀಞ್ಾ ಸಮಭೃತಯ ತ್ೈಲಂ ಧಿೀರ್ ೀ ವಿಪಾಚಯೀತ್| 

ಏತನಿನಷ್ಯನ್ದನ್ಂ ತ್ೈಲಂ ಭೃಶಂ ದ್ದಾಯದ್ಭಗನ್ದರ್ೀ॥1,174.19॥ 
ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಗ್ೀಪಣಂ ಚ್ೈವ ಸವಾವಣಾಕರಂ ಪರಮ್| 

ಚಿತರಕ್ಾದ್ಯಂ ಮಹಾತ್ೈಲಂ ಸವಾರ್ ೀಗಪರಭಞ್ಜನ್ಮ್॥1,174.20॥ 
ಅಜರ್ೀದ್ಂ ಸಸ್ತನ್ ದರಂ ಹರಿತಾಲಂ ನಿಶಾದ್ವಯಮ್| 

ಕ್ಷಾರದ್ವಯಂ ಫ್ೀನ್ಯತತಮಾದ್ರಾಕ ಸರ (ಶವಃ ಲ್ ೀದ್ಭವಮ್॥1,174.21॥ 
ಇನ್ದರವಾರತಣಯಪಾಮಾಗಾಕದ್ಲ್ೈಃ ಸಯನ್ದನ್ೈಃ ಸಮಮ್| 

ಏಭಃ ಸಷ್ಾಪಜಂ ತ್ೈಲಮಜಾಮ ತ್ೈಶಾಯೀಜಿತಮ್॥1,174.22॥ 
ಮೃದ್ವಗಿನನಾ ಪಚ್ೀದ್ೀತುವಯಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ಅಜರ್ೀದಾದಿಕಂ ತ್ೈಲಂ ಗಣಾಮಾಲಾಂ ವಯಪೀಹರ್ತ॥1,174.23॥ 
ವಿದ್ಗಧಸತು ಪಚ್ೀತಾಕವಂ ಚ್ೈವ ವಿಶ್್ ೀಧ್ಯೀತ್| 

ರ್ ೀಪಣಂ ಮೃದ್ತಭಾವಂ ಚ ತ್ೈಲ್ೀನಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,174.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಬಾರಹಿೋಘಘತಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಚತತಃ ಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥174[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-175॥ 
ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 

ಏವಂ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿವಿಾಷ್ತಣಃ ಸತಶತರತಾದಿೀನ್ತವಾಚ ಹ| 

ಹರಿಃ ಪುನ್ಹಾರಾರ್ಾಹ ನಾನಾಯೀಗಾನ್ತರಗದ್ಾನಾನ್॥1,175.1॥ 

ಹರಿರತವಾಚ| 
ಸವಾಜವರ್ೀಷ್ತ ಪರಥಮಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಶಙ್ಖೆರ ಲಙ್ಖ್ನ್ಮ್| 

ಕವರ್ಥತ್ ೀದ್ಕಪಾನ್ಂ ಚ ತಥಾ ನಿವಾಾತಸ್ೀವನ್ಮ್॥1,175.2॥ 
ಅಗಿನಸ್ವೀದಾಜಜಾರಾಸ್ುಾೀವಂ ನಾಶಮಾರ್ಾನಿುಹಿೀಶವರ| 

ವಾತಜವರಹರಃ ಕ್ಾವಥ್ ೀ ಗತಡ ಚಾಯ ಮತಸುಕ್್ೀನ್ ಚ॥1,175.3॥ 
ದ್ತರಾಲಭ್ೈಶ್ೈವ ಘಘತಂ ಪತುಜವರಹರಃ ಶೃಣತ| 

ಶತಣಿಠೀಪಪಾಟ್ಮತಸ್ೈಶಾ ಬಾಲಕ್್ ೀಶ್ೀರಚನ್ದನ್ೈಃ॥1,175.4॥ 
ಸಾಜಯಃ ಕ್ಾವಥಃ ಶ್ಿೀಷ್ಮಜಂ ತತ ಸಶತಣಿಠಃ ಸದ್ತರಾಲಭಃ| 

ಸವಾಲಕಃ ಸವಾಜಜಾರಂ ಸಶತಣಿಠಃ ಸಹಪಪಾಟ್ಃ॥1,175.5॥ 
ಕರಾತರ್ತಕ್್ೈನಾಾರಿೀಗತಡ ಚಿೀಶತಣಿಠಮತಸುಕ್್ೈಃ| 

ಪತುಜವರಹರಃ ಸಾಯಚಾ ಶೃಣವನ್ಯಂ ಯೀಗಮತತುಮಮ್॥1,175.6॥ 
ವಾಲಕ್್ ೀಶ್ೀರಪಾಠಾಭಃ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕಮತಸುಕ್್ೈಃ| 

ಜವರನ್ತಚಾ ಕೃತಃ ಕ್ಾವಥಸುಥಾ ವ್ೈ ಸತರದಾರತಣಾ॥1,175.7॥ 
ಧ್ನಾಯಕನಿಮ್ಮತಸಾುನಾಂ ಸಮಧ್ತಃ ಸ ತತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಪಟ್ ೀಲಪತರಯತಕುಸತು ಗತಡ ಚಿೀರ್ತರಫಲಾಯತತಃ॥1,175.8॥ 
ಪೀತ್ ೀಽಖಿಲಜವರಹರಃ ಕ್ಷತಧ್ಾಕೃದಾವತನ್ತರ್ತುಾದ್ಮ್| 

ಹರಿೀತಕೀಪಪಿೀನಾಮಾಮಲ್ಲೀಚಿತರಕ್್ ೀದ್ಭವಮ್॥1,175.9॥ 
ಚ ಣಾಂ ಜವರಂ ಚ ಕವರ್ಥತಂ ಧ್ಾನ್ಯ (ಧ್ನಾಯ) ಕ್್ ೀಶ್ೀರಪಪಪಾಟ್ೈಃ| 

ಆಮಲಕ್ಾಯ ಗತಡ ಚಾಯ ಚ ಮಧ್ತಯತಕುಂ ಸಚನ್ದನ್ಮ್॥1,175.10॥ 
ಸಮಸುಜವರನ್ತಚಾ ಸಾಯತ್ನಿನಪಾತಹರಂ ಶೃಣತ| 

ಹರಿದಾರನಿಮ್ರ್ತರಫಲಾಮತಸುಕ್್ೈದ್ೀಾವದಾರತಣಾ॥1,175.11॥ 
ಕಷಾಯಂ ಕಟ್ತರ್ ೀಹಿಣಾಯ ಸಪಟ್ ೀಲಂ ಸಪತರಕಮ್| 

ರ್ತರದ್ ೀಷ್ಜವರನ್ತಚಾಸಾಯರ್ತಾೀತಂ ತತ ಕವರ್ಥತಂ ಜಲಮ್॥1,175.12॥ 
ಕಣಟಕ್ಾರ್ಾಾ ನಾಗರಸಯ ಗತಡ ಚಾಯ ಪುಷ್ೆರ್ೀಣ ಚ| 

ಜಗಾಧಾ ನಾಗಬಲಾಚ ಣಾಂ ಶವಸಕ್ಾಸಾದಿನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್॥1,175.13॥ 
ಕಫವಾತಜವರ್ೀ ದ್ೀಯಂ ಜಲಮತಷ್ಣಂ ಪಪಾಸ್ತನ್ೀ| 

ವಿಶವಪಪಾಟ್ಕ್್ ೀಶ್ೀರಮತಸುಚನ್ದನ್ಸಾಧಿತಮ್॥1,175.14॥ 
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ದ್ದಾಯತತ್ಶ್ೀತಲಂ ವಾರಿ ತೃಟ್ಾದಿಾಜವರದಾಹನ್ತತ್| 

ಬಲಾವದಿಪ ಪಞ್ಾಮ ಲಸಯ ಕ್ಾವಥಃ ಸಾಯದಾವರ್ತಕ್್ೀ ಜವರ್ೀ॥1,175.15॥ 
ಪಾಚನ್ಂ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲಂ ಗತಡೃಚಿೀವಿಶವಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ವಾತಜವರ್ೀ ತವಯಂ ಕ್ಾವಥ್ ೀ ದ್ತುಃ ಶಾನಿುಕರಃ ಪರಃ॥1,175.16॥ 
ಪತುಜವರಘನಃ ಸಮಧ್ತಃ ಕ್ಾವಥಃ ಪಪಾಟ್ನಿಮ್ಯೀಃ| 

ವಿಧ್ಾನ್ೀ ಕರಯಮಾಣ್ೀಽಪ ಯ್ಯ ಸಞ್ಜಜಞ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ॥1,175.17॥ 
ಪಾದ್ಯೀಸತು ಲಲಾಟ್ೀ ವಾ ದ್ಹ್ೀಲೌಹಿಶಲಾಕರ್ಾ| 

ರ್ತಕ್ಾು ಪಾಠಾ ಪಪಾಟಾಶಾ ವಿಶಾಲಾ ರ್ತರಫಲಾ ರ್ತರವೃತ್| 

ಸಕ್ಷಿೀರ್ ೀ ಭ್ೀದ್ನ್ಃ ಕ್ಾವಥಃ ಸವಾಜವರವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಃ॥1,175.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಜವರಹರನಾನಾಯೀಗಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-176॥ 
lಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 
ಸಪುರಾತಾರತರಜಾಯನ್ುೀ ಖ್ಲಾವಟ್ಸಯ ಕಚಾಃ ಶತಭಾಃ| 

ದ್ಗಧಹಸ್ತುದ್ನ್ುಲ್ೀಪಾತಾ್ಜಾಕ್ಷಿೀರರಸಾಞ್ಜನಾತ್॥1,176.1॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಜರಸ್ೀನ್ೈವ ಚತತಭಾಾಗ್ೀನ್ ಸಾಧಿತಮ್| 

ಕ್್ೀಶವೃದಿಧಕರಂ ತ್ೈಲಂ ಗತಞ್ಜಜಚ ಣಾಾನಿವತ್ೀನ್ ಚ॥1,176.2॥ 
ಏಲಾಮಾಂಸ್ತೀಕತಷ್ಠಮತರಾಯತಕುಮಭಯಙ್ಖುತಃ ಶ್ವಮ್| 

ಗತಞ್ಜಜಫಲಂ ಸಮಾದ್ೀಯಂ ಲ್ೀಪನ್ಂ ಚನ್ದರಲತಪುನ್ತತ್॥1,176.3॥ 
ಆಮಾರಸ್ತಿಚ ಣಾಲ್ೀಪಾದ್ವೈ ಕ್್ೀಶಾಃ ಸ ಕ್ಷಾ್ ಭವನಿು ಚ| 

ಕರಞ್ಜಜಮಲಕ್್ೈಲಾಲಲಾಕ್ಷಾಲ್ೀಪೀಽರತಣಾಪಹಃ॥1,176.4॥ 
ಆಮಾರಸ್ತಿಮಜಾಜಮಲಕಲ್ೀಪಾತ್ೆೀಶಾ ಭವನಿು ವ್ೈ| 

ಬದ್ಧಮ ಲಾ ಘನಾ ದಿೀಘಾಾಃ ಸನಗಾಧಃ ಸತಯನ್ ೀಾತಾತನಿು ಚ॥1,176.5॥ 
ವಿಡಙ್ಖುಗನ್ಧಪಾಷಾಣಸಾಧಿತಂ ತ್ೈಲಮತತುಮಮ್| 

ಸಚತತಗತಾಣಗ್ ೀಮ ತರಂ ಮನ್ಸಃ ಶ್ಲಮೀವ ವಾ॥1,176.6॥ 
ಶ್ರ್ ೀಽಭಯಙ್ಕುಚಿಾರಾಜನ್ಮಯ ಕ್ಾಲ್ಲಖಾಯಃ ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯೀತ್| 

ನ್ವದ್ಗಧಂ ಶಙ್ಖ್ಚ ಣಾಂ ಘಘಷ್ಟಸ್ತೀಸಕಲ್ೀಪತಮ್॥1,176.7॥ 
ಕಚಾಃ ಶಿಕ್ಷ್ಣಾ ಮಹಾಕೃಷಾಣ ಭವನಿು ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ಭೃಙ್ಖುರಾಜಂ ಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ರ್ತರಫಲಾ ಬೀಜಪೂರಕಮ್॥1,176.8॥ 
ನಿೀಲ್ಲೀ ಚ ಕರವಿೀರಂ ಚ ಗತಡಮೀತ್ೈಃ ಸಮಂ ಶೃತಮ್| 

ಪಲ್ಲತಾನಿೀಹ ಕೃಷಾಣನಿ ಕತರ್ಾಾಲ್ಿೀಪಾನ್ಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್॥1,176.9॥ 
ಆಮಾರಸ್ತಿಮಜಾಜ ರ್ತರಫಲಾ ನಿೀ (ತಾ) ಲ್ಲೀ ಚ ಭೃಙ್ಖು ರಾಜಕಮ್| 

ಜಿೀಣಾಂ ಪಕವಂ ಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಕೃತ್॥1,176.10॥ 
ಚಕರಮದ್ಾಕಬೀಜಾನಿ ಕತಷ್ಠಮೀರಣಾಮ ಲಕಮ್| 

ಅತಯಮಿಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಪಷಾಟಾ ಲ್ೀಪಾನ್ಮಸುಕರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,176.11॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಚ ವಚಾ ಹಿಙ್ಖತು ಕತಷ್ಠಂ ನಾಗ್ೀಶವರಂ ತಥಾ| 

ಶತಪುಷಾಾ ದ್ೀವದಾರತ ಏಭಸ್ೈಲಂ ತತ ಸಾಧಿತಮ್॥1,176.12॥ 
ಗ್ ೀಪುರಿೀಪರಸ್ೀನ್ೈವ ಚತತಭಾಾಗ್ೀನ್ ಸಂಯತತಮ್| 

ತತೆಣಭರಣಾದ್ತಗರಕಣಾಶ್ಲಂ ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯೀತ್॥1,176.13॥ 
ಮೀಷ್ಮ ತರಸ್ೈನ್ಧವಾಭಾಯಂ ಕಣಾಯೀಭಾರಣಾಚಿಾವ| 

ಕಣಾಯೀಃ ಪೂರ್ತನಾಶಃ ಸಾಯತೃಮಿಸಾರವಾದಿಕಸಯ ಚ॥1,176.14॥ 
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ಮಾಲರ್ತೀಪುಪಾದ್ಲಯೀ ರಸ್ೀನ್ ಭರಣಾತುಥಾ| 

ಗ್ ೀಜಲ್ೀನ್ೈವ ಪೂರ್ೀಣ ಪೂಯಸಾರವೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,176.15॥ 
ಕಷ್ಠಮಾಷ್ಮರಿೀಚಾನಿ ತಗರಂ ಮಧ್ತ ಪಪಾಲ್ಲೀ| 

ಅಪಾಮಾಗ್ ೀಾಽಶವಗನಾಧ ಚ ಬೃಹರ್ತೀ ಸ್ತತಸಷ್ಾಪಾಃ॥1,176.16॥ 
ಯವಾಸ್ತುಲಾಃ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಚ ಪಾದಿಕ್್ ೀದ್ವತಾನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಬಾಹತಸುನಾನಾಂ ಚ ಕಣಾಯೀವೃಾದಿಧಕೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಕಟ್ತತ್ೈಲಂ ಭಲಾಿತಕಂ ಬೃಹರ್ತೀ ಫಲದಾಡಿಮಮ್॥1,176.17॥ 

ವಲೆಲ್ೈಃ ಸಾಧಿತ್ೈಲ್ಲಾಪುಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ತ್ೀನ್ ವಿವಧ್ಾತ್ೀ॥1,176.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕ್್ೀಶ್್ ೀತಾತಾಯದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್್ಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥176[18]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-177॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸ್ ೀಭಾಞ್ಜನ್ಪತರರಸಂ ಮಧ್ತಯತಕುಂ ಹಿ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀಃ| 

ಭ (ಚ) ರಣಾದ್ ರೀಗಹರಣಂ ಭವ್ೀನಾನಸಯತರ ಸಂಶಯಃ॥1,177.1॥ 
ಅಶ್ೀರ್ತರ್ತಲಪುಷಾಾಣಿ ಜಾತಾಯಶಾ ಕತಸತಮಾಪ ಚ| 

ಉಷಾನಿಮಾ್ಮಲಾಶತಣಿಠೀಪಪಾಲ್ಲೀತಣತಾಲ್ಲೀಯಕಮ್॥1,177.2॥ 
ಛಾರ್ಾಸತಷಾೆಂ ವಟೀಂ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಷಾಟಾ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಮಧ್ತನಾ ಸಹಸಾ ಚಾಕ್ಷ್ಣ್ ೀರಞ್ಜನಾರ್ತುಮಿರಾದಿನ್ತತ್॥1,177.3॥ 
ಬಭೀತಕ್ಾಸ್ತಿಮಜಾಜ ತತ ಶಙ್ಖ್ನಾಭಮಾನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ನಿಮ್ಪತರಮರಿೀಚಾ ನಿ ಅಜಾಮ ತ್ರೀಣ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್॥1,177.4॥ 
ಪುಷ್ಾಂ ರಾತರಯನ್ಧತಾಂ ಹನಿು ರ್ತಮಿರಂ ಪಟ್ಲಂ ತಥಾ| 

ಚತತಭಾಾಗಾನಿ ಶಙ್ಖ್ಸಯ ತದ್ಧ್್ೀಾನ್ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ॥1,177.5॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಚ ತದ್ಧ್್ೀಾನ್ತ್ವೀತರ್ತಾಷಾಟಾದ್ಕ್್ೀನ್ ತತ| 

ಛಾರ್ಾಶತಷಾೆಂ ತತ ವಟಕ್ಾಂ ಕೃತಾವ ನ್ಯನ್ಮಞ್ಜಯೀತ್॥1,177.6॥ 
ರ್ತಮಿರಂ ಪಟ್ಲಂ ಹನಿು ಪಚಿಟ್ಂ ಚ ಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್| 

ರ್ತರಕಟ್ತ ರ್ತರಫಲಾಂ ಚ್ೈವ ಕರಂ ಜಸಯ ಫಲಾನಿ ಚ॥1,177.7॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಂ ರಜನಿೀದ್ವೀ ವ ಭೃಙ್ಖುರಾಜರಸ್ೀನ್ ಹಿ| 

ಪಷಾಟಾ ತದ್ಞ್ಜನಾದ್ೀವ ರ್ತಮಿರಾದಿವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,177.8॥ 
ಆಟ್ರ ಷ್ಕಮ ಲಂ ತತ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕ್ಾಪಷ್ಟಮೀವ ತತ| 

ತ್ೀನಾಕ್ಷಿಬ ಮಿಲ್ೀಪಾಚಾ ಚಕ್ಷತಃ ಶ್ಲಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,177.9॥ 
ಸತಕರಂ ಬದ್ರಿೀಮ ಲಂ ಪೀತಂ ವಾಕ್ಷಿವಯಥಾಂ ಹರ್ೀತ್| 

ಸ್ೈನ್ಧಂವಂ ಕಟ್ತತ್ೈಲಂ ಚ ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ಮ ಲಕಮ್॥1,177.10॥ 
ಕ್ಷಿೀರಕ್ಾಞ ಜ್ಕಸಙ್ಖ್ೃಷ್ಟಂ ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ತತ ತ್ೀನ್ ಚ| 

ಅಞ್ಜನಾರ್ತಾಞ್ಜಟ್ಸ್ಯೈವ ನಾಶ್್ ೀ ಭವರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,177.11॥ 
ಓಂ ದ್ದ್ತರ ಸರ ಕ್್ ರೀಂ ಹಿರೀಂ ಠಃ ಠಃ ದ್ದ್ತರ ಸರ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ಓಂ ಉಂ ಊ ಸರ ಕರೀಂ ಕರೀಂ ಠಃ ಠಃ| 

ಆದಾಯ ಹಿ ವಶಾಮಾರ್ಾನಿು ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಚಾಞ್ಜನಾತ್॥1,177.12॥ 
ಬಲವಕನಿೀಲ್ಲಕ್ಾಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಮಭಯಞ್ಜನ್ೀನ್ ಚ| 

ಅನ್ೀನಾಞ ಜ್ತಮಾತ್ರೀಣ ನ್ಶಯನಿು ರ್ತಮಿರಾಣಿ ಹಿ॥1,177.13॥ 
ಕಟ್ತಕಂ (ಪಪಾಲ್ಲೀ) ತಗರಂ ಚ್ೈವ ಹರಿದಾರಮಲಕಂ ವಚಾ| 

ಖ್ದಿರಪಷ್ಟವಾತುಶಾ ಅಞ್ಜನಾನ್ನೀತರರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,177.14॥ 
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ನಿೀರಪೂಣಾಮತಖ್ ೀ ಧ್ೌರ್ತ ಬೃಹನಾಮನ್ೀನ್ ಯೀಽಕ್ಷಿಣಿೀ| 

ಪರಭಾತ್ೀ ನ್ೀತರರ್ ೀಗ್ೈಶಾ ನಿತಯಂ ಸವ್ೈಾಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥1,177.15॥ 
ಶತಕ್್ಿೈರಣಾಸಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪತ್ರೀಣಾಪ ಪರಸಾಧಿತಮ್| 

ಛಗದ್ಗಧಸ್ೀಕಮೌಷಾಣಯಚಾಕ್ಷತಷ್ ೀವಾಾತಶಲನ್ತ್॥1,177.16॥ 
ಚನ್ದನ್ಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ವೃದ್ಧಪಾಲಾಶಶಾ ಹರಿೀತಕೀ| 

ಪಟ್ಲಂ ಕತಸತಮಂ ನಿೀಲ್ಲೀ ಚ (ವ) ಕರಕ್ಾಂ ಹರತ್ೀಽಞ್ಜನ್ಮ್॥1,177.17॥ 
ಗತಞ್ಜಜಮ ಲಂ ಛಾಗಮ ತ್ರೀ ಘಘಷ್ಟಂ ರ್ತಮಿರನ್ತಚಾ ತತೌರಪಯತಾಮರಸತವಣಾಾನಾಂ | 

ಹಸುಘಘಷ್ಟಶಲಾಕರ್ಾ॥1,177.18॥ 
ಘಘಷ್ಟಮತದ್ವತಾನ್ಂ ರತದ್ರ ಕ್ಾಮಲಾವಾಯಧಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಘ ೀಷಾಫಲಮಪಾಘಾರತಂ ಪೀತಕ್ಾಮಲನಾಶನ್ಮ್॥1,177.19॥ 
ದ್ ವಾಾದಾಡಿಮಪುಷ್ಾಂ ತತ ಅಲಕುಕಹರಿೀತಕೀ| 

ನಾಸಾಶಾವಾತರಕುನ್ತನ್ನಸಾಯದ್ವೈ ಸವರಸ್ೀನ್ ಹಿ॥1,177.20॥ 
ಆಪಷಾಟಾ ಜಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ ಮ  (ತ ) ಲಂ ತದ್ರಸ್ೀನ್ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ನ್ಸಾಯದಾರಾದಿವನ್ಶ್ಯೀತ ನಾಶಾಶ್್ ೀಾ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತ॥1,177.21॥ 
ಗವಯಂ ಘಘತಂ ಸಜಾರಸಂ ರತದ್ರ ಧ್ನಾಯಕಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ಧ್ತತ ುರಕಂ ಗ್ೈರಿಕಂ ಚ ಏತ್ೈಃ ಸಾಧಿತಸ್ತಕಿಕಮ್॥1,177.22॥ 
ಸತ್ೈಲಂ ವರಣನ್ತತಾ್ಯಚಾ ಸತಫಟತ್ ೀದ್ಧಟತಾಧ್ರ್ೀ| 

ಜಾರ್ತೀಪತರಂ ಚ ಚವಿಾತಾವ ವಿಧ್ೃತಂ ಮತಖ್ರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,177.23॥ 
ಭಕ್ಷಾತ್ೆೀಸರಬೀಜಸಯ ದ್ನಾುಃ ಸತಯಶಾಲ್ಲತಾಃಸ್ತಿರಾಃ| 

ಮತಷ್ಟಕಂ ಕತಷ್ಠಮೀಲಾ ಚ ಯಷಟಕಂ ಮಧ್ತವಾಲಕಮ್॥1,177.24॥ 
ಧ್ನಾಯಕಮೀತದ್ದ್ನಾನ್ತಮಖ್ದ್ತಗಾನ್ಧನ್ತದ್ಧರ| 

ಕಷಾಯಂ ಕಟ್ತಕಂ ವಾಪ ರ್ತಕುಶಾಕಸಯ ಭಕ್ಷಣಾತ್॥1,177.25॥ 
ತಲಯತಕುಸಯ ನಿತಯಂ ಸಾಯನ್ತಮಖ್ದ್ತಗಾನ್ಧತಾಕ್ಷಯಃ| 

ದ್ನ್ುವರಣಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಗಚಾನ್ಯನ್ೀನ್ ತತ॥1,177.26॥ 
ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಸಯ ಸತ್ೈಲಸಯ ಗಣ ಾಷ್ಕವಲಾಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ತಾಮ ್ಲಚ ಣಾದ್ಗಧಸಯ ಮತಖ್ಸಯ ವಾಯಧಿನ್ತಚಿಾವ !॥1,177.27॥ 
ಪರಿತಯಕುಶ್ಿೀಷ್ಮಣಶಾ ಶತಣಿಠೀಚವಾಣತ್ ೀ ಯಥಾ| 

ಮಾತತಲತಙ್ಖುದ್ಲಾನ್ಯೀಲಾ ಯಷಟೀ ಮಧ್ತ ಚ ಪಪಾಲ್ಲೀ॥1,177.28॥ 
ಜಾರ್ತೀಪತರಮಥ್ೈಷಾಂ ಚ ಚ ಣಾಂ ಲ್ಲೀಢಾವ ತಥಾ ಕೃತಮ್| 

ಶ್ೀಫಾಲ್ಲಕಜಟಾರ್ಾಶಾ ಚವಾಣಂ ಗಲಶತಣಿಠನ್ತತ್॥1,177.29॥ 
ನಾಸಾಶ್ರಾರಕುಕಷಾಾನ್ನಶ್ಯೀಚಾಂಶಕರ ಜಿಹಿವಕ್ಾ| 

ರಸಃ ಶ್ರಿೀಷ್ಬೀಜಾನಾಂ ಹರಿದಾರರ್ಾಶಾತತಗತಾಣಃ॥1,177.30॥ 
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ತ್ೀನ್ ಪಕ್್ವೀನ್ ಭ ತ್ೀಶ ನ್ಸಯಂ ಮಸುಕರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಗಲರ್ ೀಗಾ ವಿನ್ಶಯನಿು ನ್ಸಯಮಾತ್ರೀಣ ತತಷಣಾತ್॥1,177.31॥ 
ದ್ನ್ುಕೀಟ್ವಿನಾಶಃ ಮಾಯದ್ತುಞ್ಜಜಮ ಲಸಯ ಚವಾಣಾತ್| 

ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ಸತನಹಿೀನಿೀಲ್ಲೀಕವಾಯೀ ಮಧ್ತರ್ೀಜಿತಃ॥1,177.32॥ 
ದ್ನಾುಕ್ಾರನಾುನ್ದನ್ುಜಾಂಶಾ ಕೃಮಿೀನಾನಶಯತ್ೀ ಶ್ವ| 

ಘತಂ ಕಕಾಟ್ಪಾದ್ೀನ್ ದ್ತಗ್ ಧೀನಿಮಶ್ರೀಣ ಸಾಧಿತಮ್॥1,177.33॥ 
ತ್ೀನ್ ಚಾಮಯಙ ು್ತಾದ್ನಾುಃ ಕತಯತಾಃ ಕಟ್ಕಟಾನ್ನ ಹಿ| 

ಲ್ಲಪಾುಾ ಕಕಾಟ್ಪಾದ್ೀನ್ ಕ್್ೀವಲ್ೀನಾಥವಾಶ್ವ॥1,177.34॥ 
ರ್ತರಸಪಾುಹಂ ವಾಃ ಪಷಾಟನಿ ಜ್ ಯೀರ್ತಷ್ಮತಾಯಃ ಫಲಾನಿ ಹಿ| 

ಶತಕ್ಾಿಭರ್ಾಮಜಜಲ್ೀಪಾದ್ದನ್ುಸಾಯಙ್ಖೆಕಲಙ್ಖೆನ್ತತ್॥1,177.35॥ 
ಲ್ ೀಧ್ರಕತಙ್ಖತೆಮಮಞ ಜ್ಷಾಠಲ್ ೀಹಕ್ಾ ಲ್ೀಯಕ್ಾನಿ ಚ| 

ಯವತಣತಾಲಮೀತ್ೈಶಾ ಯಷಟೀ ಮಧ್ತಸಮನಿವತ್ೈಃ॥1,177.36॥ 
ವಾರಿಪಷ್ಟೈವಾಕರಲ್ೀಪಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶ್್ ೀಭನ್ವಕರಕೃತ್| 

ದಿವಭಾಗಂ ಛಾಗದ್ತಗ್ಧೀನ್ ತ್ೈಲಪರಸಿಂ ತತ ಸಾಧಿತಮ್॥1,177.37॥ 
ರಕುವನ್ದನ್ಮಞ ಜ್ಷಾಠಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಷ್ಾಕ್್ೀಣ ವಾ| 

ಯಷಟೀಮಧ್ತಕತಙ್ಖತೆಮಾಭಾಯಂ ಸಪಾುಹಾನ್ತಮಖ್ಕ್ಾನಿುಕೃತ್॥1,177.38॥ 
ಶತಣಿಠೀಪಪಾಲ್ಲಚ ಣಾಂ ತತ ಗತಡ ಚಿೀ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 

ಏಭಶಾ ಕವರ್ಥತಂ ವಾರಿ ಪೀತಂ ಚಾಗಿನಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ॥1,177.39॥ 
ವಾತಶ್ಲಕ್ಷಯಂ ಚ್ೈವ ಕಗ್ೀರ್ತ ಪರಥಮೀಶವರ| 

ಕರಞ್ಜಪಪಾಟ್ ೀಶ್ೀರಂ ಬಹರ್ತೀ ಕಟ್ತರ್ ೀಹಿಣಿೀ॥1,177.40॥ 
ಗ್ ೀಕ್ಷತರಂ ಕವರ್ಥತಂ ತವಭವಾಾರಿ ಪೀತಂ ಶರಮಾಪಹನ್| 

ದಾಹಂ ಪತುಂ ಜವರಂ ಶ್್ ೀಷ್ಂ ಮ ಛಾಾಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯೀತ್॥1,177.41॥ 
ಮಧ್ಾವಜಯಪಪಾಲ್ಲೀಚ ಣಾಂ ಕವರ್ಥತಂ ಕ್ಷಿೀರಸಂಯತತಮ್| 

ಪೀತಂ ಹೃದ್ ರೀಗಕ್ಾಸಸಯ ವಿಷ್ಮಜವರನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್॥1,177.42॥ 
ಕ್ಾವಥೌಪಧಿೀನಾಂ ಸವಾಾಸಾಂ ಕಷಾಾಧ್ಾಂ ಗಾರಹಯಮೀವ ಚ| 

ವಯೀಽನ್ತರ ಯತ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,177.43॥ 
ದ್ತಗಧಂ ಪೀತಂ ತತ ಸಂಯತಕುಂ ಗ್ ೀಪುರಿೀಷ್ರಸ್ೀನ್ ಚ| 

ವಿಷ್ಮಜವರನ್ತತಾ್ಯಚಾ ಕ್ಾಕಜನಾಧರಸಸುಥಾ॥1,177.44॥ 
ಮಶತಣಿಠ ಕವರ್ಥತಂ ಕ್ಷಿೀಗಮಜಾರ್ಾ ಜವರನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಯಷಟೀಮಧ್ತಕಮತಸುಂ ಚ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಬೃಹರ್ತೀಫಲಮ್॥1,177.45॥ 
ಏತ್ೈನ್ಾಸವಪರದಾನಾಚಾ ನಿದಾರ ಸಾಯತತಾರತಪಸಯ ಚ| 

ಮರಿೀಚಪರಧ್ವಶವಲಾಲಾನ್ಸಾಯನಿನದಾರ ಭವ್ೀಚಿಾವ॥1,177.46॥ 
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ಮ ಲಂ ತತ ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ರ್ಾ ನಿದಾರಕೃತಾ್ಯಚಿಾರಸ್ತಿತಮ್| 

ಸ್ತದ್ಧಂ ತ್ೈಲಂ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕ್್ೀನ್ ತಥಾ ಸಜಾರಸ್ೀನ್ ಚ॥1,177.47॥ 
ಶ್ೀತ್ ೀದ್ಕಸಮಾಯತಕುಂ ಲ್ೀಪಾತ್ನಾುಪನಾಶನ್ಮ್| 

ಶ್್ ೀಣಿತಜವರದಾಹ್ೀಭ್ ಯೀ ಜಾತಸನಾುಪನ್ತತುಥಾ॥1,177.48॥ 
ಶೃಕಶ್ೈವಾಲಮನ್ಿಶಾ ಶತಣಿಠೀಪಾಪಾಣಭ್ೀದ್ಕಮ್| 

ಶೌವಾಞ್ಜನ್ಂ ಗ್ ೀಕ್ಷತರಂ ವಾ ವರತಣಚಾನ್ನಮೀವ ಚ॥1,177.49॥ 
ಸೌಭಾಞ್ಜನ್ಸಯ ಮ ಲಂ ಚ ಏತ್ೈಃ ಕವರ್ಥತವಾರಿ ಚ| 

ದ್ತಾುಾ ಹಿಙ್ಖತುಯವಕ್ಷಾರಂ ಪೀತಂ ವಾತವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,177.50॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲಂ ತಥಾ ಭಲಾತಿಕಂ ಶ್ವ| 

ವಾಯೀಾತ್ೈಃ ಕವರ್ಥತಂ ಪೀತಂ ವರಶ್ಲಾಪಹಾರಕೃತ್॥1,177.51॥ 
ಅಶವಗನಾಧಮ ಲಕ್ಾಭಾಯಂ ಸ್ತದಾಧ ವಲ್ಲೋಕಮೃರ್ತುಕ್ಾ| 

ಏತರ್ಾ ಮದ್ಾನಾದ್ತರದ್ರ ಊರತಸುಮಭಃ ಪರಶಾಮಯರ್ತ॥1,177.52॥ 
ಬೃಹರ್ತೀಕಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಸಮಿಾಷ್ಟಮತದ್ಕ್್ೀನ್ ಚ| 

ಪೀತಂ ಸಙ್ಕ್ತವಾತಸಯ ವಿಪಾಟ್ನ್ಕೃದ್ೀವ ಚ॥1,177.53॥ 
ಪೀತಂ ತಕ್್ರೀಣ ಮ ಲಂ ಚ ಆದ್ರಾಸಯ ತಗರಸಯ ಚ| 

ಹರ್ೀರ್ತಿಞ ಜ್ನಿೀವಾತಂ? ವ್ೈ ವೃಕ್ಷಮಿನಾದರಶನಿಯಾಥಾ॥1,177.54॥ 
ಅಸ್ತಿಸಂಹಾರಮೀಕ್್ೀನ್ ಭಕ್್ುೀನ್ ಸಹ ವಾದಿತಮ್| 

ಪರ್ತಂ ಮಾಂಸರಸ್ೀನಾಪ ವಾತನ್ತಚಾಾಸ್ತಿಭಙ್ಖುನ್ತತ್॥1,177.55॥ 
ಘಘತಲ್ಲಪುಂ ಸಶತಷ್ೆಂ ಚ ಛಾಗಿೀಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ತಲ್ ಿೀಪಾತಾಾದ್ರ್ಾನ್ಾಂಶ್ಯೀತ್ಕ್ಷ್ೀಪ್ಯೀ ಚಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,177.56॥ 
ಮಧ್ಾವಜಯಸ್ೈನ್ಧವಂ ಸ್ತಕಿಂ ಗತಡಕ್್ೈರಿಕಗತಗತುಲ್ೈಃ| 

ಸಸಜಾರಸಸತಫಟತಃ ಕ್್ ಿೀಮಶತದಿಧಶಾ ಲ್ೀಪನಾತ್॥1,177.57॥ 
ಕಟ್ತತ್ೈಲ್ೀನ್ ಲ್ಲಪುೀ ವ್ೈ ವಿಧ್ ಮಾಗೌನ ಪರತಾಪತಃ| 

ಮೃರ್ತುಕ್ಾರಖಾದಿತಃ ಪಾದ್ಃ ಸಮಃ ಸಾಯದ್ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,177.58॥ 
ಸಜಾರಸಾಃ ಸ್ತಕಿಕಂ ಚ ಜಿೀರಕಂ ಚ ಹರಿೀತಕೀ| 

ಉತಾ್ಧಿತಘಘತಾಭಯಙ್್ ುೀ ಹಯಗಿನದ್ಗಧವಯಥಾಪನ್ತತ್॥1,177.59॥ 
ರ್ತಲತ್ೈಲಂ ಚಾಗಿನದ್ಗಧಂ ಯವಭಸಮಸಮನಿವತಮ್| 

ಅಗಿನದ್ಗಧವರಣಂ ನ್ಶ್ಯೀದ್್ರಹತಶಃ ಕೃತಲ್ೀಪತಃ॥1,177.60॥ 
ನ್ವನಿೀತಂ ಮಾಹಿಷ್ಂ ಚ ದ್ಗಧಪಷ್ಟರ್ತಲಾನಿ ಚ| 

ಸಭಲಾಿಕಂ ವರಣಂ ನ್ಶ್ಯೀದ್ಧೃಚ ಾಲಂ ನ್ಸಯಲ್ೀಪನಾತ್॥1,177.61॥ 
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ಕಪೂಾರಗವಯಸಪಾಭಾಯಾಂ ಪರಹಾರಃ ಪೂರಿತ್ ೀ ಹರ| 
ಶಸ್ ರೀದ್ಭವಃ ಸಬದ್ಧಶಾ ಶತಕಿವಣ್ೀಾನ್ ಶಙ್ಖೆರ !| 

ಪಾಕಂ ಚ ವ್ೀದ್ನಾಂ ಚ್ೈವ ಸಂಸಾೃಶ್ೀದ್ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,177.62॥ 
ಆಮರ (ತಸಯ) ಮ ಲರಸ್ೀನ್ೈವ ಶಸರಘಾತಃ ಪರಪೂರಿತಃ| 

ಢೌಕತ್ೀ ಶಸರಘಾತಾಭಾಯಂ ನಿವರಾಣ್ ೀ ಘಘಪೂರಿತಃ॥1,177.63॥ 
ಶರಪುಙ್ಕ್ ಲಜಾಜಲತಕ್ಾ ಪಾಠಾ ಚ್ೈಷಾಂ ತತ ಮ ಲಕಮ್| 

ಜಲಪಷ್ಟಂ ತಸಯ ಲ್ೀಪಾಚಾಸರಘಾತಃ ಪರಶಾಮಯರ್ತ॥1,177.64॥ 
ಮ ಲಂ ಚ ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ರ್ಾಸ್ತರರಾತ್ರೀಣ್ೈವ ಶ್್ ೀಷತಃ| 

ಪಾಕಪೂರ್ತಂ ವ್ೀದ್ನಾಂ ಚ ಹನಿು ವ್ೈ ರ್ ೀಹಿತ್ ೀ ವರಣ್ೀ॥1,177.65॥ 
ಸಜಲಂ ರ್ತಲತ್ೈಲಂ ಚ ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ಮ ಲಕಮ್| 

ತತ್್ೀಕದಾನಾನ್ನಶ್ಯೀಚಾ ಪರಹಾರ್ ೀದ್ಭವವ್ೀದ್ನಾ॥1,177.66॥ 
ಅಭರ್ಾಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಶತಣಿಠೀಮೀತರ್ತಾಷ್ ಟಾೀದ್ಕ್್ೀನ್ ತತ| 

ಭಕ್ಷಯಿತಾವ ಹಯಜಿೀಣಾಸಯ ನಾಶ್್ ೀ ಭವರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ !॥1,177.67॥ 
ಕಟಬದ್ಧಂ ನಿಮ್ಮ ಲಮಕ್ಷಿಸ ಲಹರಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಶಣಮ ಲಂ ಸತಾಮ ್ಲಂ ದ್ಗಧಮಿನಿದರಯಕಸಯ (ಲಾ) ಹೃತ್॥1,177.68॥ 
ಅನ್ನಸ್ತವನ್ನಹರಿದಾರ ಚ ಶ್ವೀತಸಷ್ಾಪಮ ಲಕಮ್| 

ಬೀಜಾನಿ ಮಾತತಲತಙ್ಖುಸಯ ಏಷಾಮತದ್ವತಾನ್ಂ ಸಮಮ್| 

ಸಪುರಾತರಪರಯೀಗ್ೀಣ ಶತಭದ್ೀಹಕರಂ ಭವ್ೀತ್॥1,177.69॥ 
ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಪತರಂ ನಿಮ್ಪತರರಸ್ೀನ್ ತತ| 

ನ್ಸಯದಾನಾಡಾಾಕನಿೀನಾಂ ಮಾತೄಣಾಂ ಬರಹಮರಕ್ಷಸಾಮ್| 

ರ್ೀಕ್ಷಃ ಸಾಯನ್ಮಧ್ತಸಾರ್ೀಣ ನ್ಸಾಯಚಾ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,177.70॥ 
ಮ ಲಂ ಶ್ವೀತಜಯನಾಯಶಾ ಪುಷ್ಯಕ್ಷ್ೀಾ ತತ ಸಮಾಹೃತಮ್| 

ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಕಾಸಯ ಚಿತರಕಸಯ ಚ ಮ ಲಕಮ್| 

ಕೃತಾವ ತತ ವಟಕ್ಾಂ ನಾರಿೀ ರ್ತಲಕ್್ೀನ್ ವಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,177.71॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ತತ ಶತಣಿಠೀಶಾಾಮಲಕ್ಾನಿ ಚ| 

ಸಮಾನಿ ರತದ್ರ ಜಾನಿೀರ್ಾತ್್ೈನ್ಧವಂ ಮಧ್ತಶಕಾರಾ॥1,177.72॥ 
ಉದ್ತಮ್ರಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಸಪಾುಹಂ ಭಕ್ಷಣಾತ್ಮಮ್| 

ಪುಮಾಂಶಾ ಬಲವಾನ್್ ಸಾಯಜಿಜೀವ್ೀದ್ವಷ್ಾಶತದ್ವಯಮ್| 

ಓಂ ಠ ಠ ಠ ಇರ್ತ ಸವಾವಶಯಪರಯೀಗ್ೀಷ್ತ ಪರಯತಕುಃ ಸವಾಕ್ಾಮಕೃತ್॥1,177.73॥ 
ಸಙ್ಖುೃಹಯ ವಿದಾವನಾೆಕಸಯ ನಿಲಯಂ ಪರದ್ಹ್ೀಚಾ ತತ್| 

ಚಿತಾಗೌನ ಭಸಮ ತಚಾತ್ ರೀದ್ಾತುಂ ಶ್ರಸ್ತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,177.74॥ 
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ತಮತಚಾಾಟ್ಯತ್ೀ ರತದ್ರ ಶೃಣತ ತದ್ ಯೀಗಮತತುಮಮ್| 

ನಿಃ ಕ್ಷಿಪುಂ ಚ ಪುರಿೀಷ್ಂ ವ್ೈ ವನ್ಮ ಷಕಚಮಾಣಿ॥1,177.75॥ 
ಕಟತನ್ತುನಿಬದ್ಧಂ ವ್ೈ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಲನಿರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಕೃಷ್ಣಕ್ಾಕಸಯ ರಕ್್ುೀನ್ ಯಸಯ ನಾಮ ಪರಲ್ಲಪಯ ಚ॥1,177.76॥ 
ಚತಯತದ್ಲ್ೀ ಮಧ್ಯಮಧ್್ಯೀ ತತ್ ೀ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಹರ !| 

ಸ ಖಾದ್ಯತ್ೀ ಕ್ಾಕವೃನ್ದೈನಾಾರಿೀ ಪುರತಷ್ ಏವ ಚ॥1,177.77॥ 
ಶಕಾರಾಮಧ್ವಜಾಕ್ಷಿೀರಂ ರ್ತಲಗ್ ೀಕ್ಷತರಕಂ ಸಮಮ್| 

ಸ ಶತತರಂ ನಾಶಯೀದ್ತರದ್ರ ! ಉಚಾಾಟತಮಿದ್ಂ ಹರ !॥1,177.78॥ 
ಉಲ ಕಕೃಷ್ಣಕ್ಾಕಸಯ ಬಲವಸಾಯಥ ಸಮಿಚಾತಮ್| 

ರತಧಿರ್ೀಣ ಸಮಾಯತಕುಂ ಯಯೀನಾಾಮಾನ ತತ ಹ ಯತ್ೀ| 

ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಮಹಾವ್ೈರಂ ಭವ್ೀನಾನಸಯತರ ಸಂಶಯಃ॥1,177.79॥ 
ಭಾವಿತಂ ಋಕ್ಷದ್ತಗ್ಧೀನ್ ಮತ್ಯಸಯ ರ್ ೀಹಿತಸಯ ಚ| 

ಮಾಂಸಂ ತತಾ್ಧಿತಂ ತ್ೈಲಂ ತದ್ಭಯಙ್ಕುಚಾ ರ್ ೀಗನ್ತತ್| 

ಚನ್ದನ್ ೀದ್ಕನ್ಸಾಯತತು ರ್ ೀರ್ೀತಾಿನ್ಂ ಭವ್ೀತತಾನ್ಃ॥1,177.80॥ 
ಹಸ್ುೀ ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲಕ್ಾಕನ್ದಂ ಗೃಹಿೀತಂ ತ್ೀನ್ ಲ್ೀಪತಮ್| 

ಶರಿೀರಂ ಯೀನ್ ಸ ಪುಮಾನ್ವೃದ್ಧೀದ್ಾಪಾಂ ವಯಪೀಹರ್ತ॥1,177.81॥ 
ಮಯ ರರತಧಿರ್ೀಣ್ೈವ ಜಿೀವಂ ಸಂಹರತ್ೀ ಶ್ವ| 

ಜವಲತಾಂ ತತ ಭತಜಙ್ಕುನಾಂ ಬಲಸಾಿನಾಮಪೀಶವರ॥1,177.82॥ 
ದ್ೀಹಶ್ಾತಾಗೌನ ದ್ಗಧಶಾ ಸಪಾಸಾಯಜಗರಸಯ ಹಿ| 

ತದ್ಭಸಮ ಸಮತಖ್ೀ ಕ್ಷಿಪುಂ ಶತರಣಾಂ ಭಙ್ಖುಕೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,177.83॥ 
ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ತರ್ತಷಪುಂ ಮಹಾಭಙ್ಖುಕರಂ ರಿಪೀಃ| 

ಓಂ ಠ ಠ ಠ ಚಾಹಿೀಹಿಚಾಹಿೀಹಿ ಸಾವಹಾ| 

ಓಂ ಉದ್ರಂ ಪಾಹಿಹಿ ಪಾಹಿಹಿಸಾವಹಾ॥1,177.84॥ 
ಸತದ್ಶಾನಾರ್ಾ ಮಲಂ ತತ ಪುಷ್ಯಕ್ಷ್ೀಾ ತತ ಸಮಾಹೃತಮ್| 

ನಿಃ ಕ್ಷಿಪುಂ ಗೃಹಮಧ್್ಯೀ ತತ ಭತಜಙ್ಕು ವಜಾಯನಿು ತತ್॥1,177.85॥ 
ಅಕಾಮ ಲ್ೀನ್ ರವಿಣಾ ಅಕ್ಾಾಗಿನಜವಲ್ಲತಾ ಶ್ವ| 

ಯತಕ್ಾು ಸ್ತದಾಧಥಾತ್ೈಲ್ೀನ್ ವರ್ತಾಮಾಾಗಾಾಹಿನಾಶ್ನಿೀ॥1,177.86॥ 
ಮಾಜಾಾರಪಲಲಂ ವಿಷಾಠ ಹರಿತಾಲಂ ಚ ಭಾವಿತಮ್| 

ಛಾಗ ಮ ತ್ರೀಣ ತಲ್ಲಿಪುೀ ಮ ಷಕ್್ ೀ ಮ ಷಕ್ಾನ್ಿರ್ೀತ್॥1,177.87॥ 
ಮತಕ್್ ುೀ ಹಿ ಮನಿದರ್ೀ ರತದ್ರ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ವಿಫಲಾಜತಾನ್ಪುಷಾಾಣಿ ಭಲಾತಿಕಶ್ರಿೀಷ್ಕಮ್॥1,177.88॥ 
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ಲಾಕ್ಷಾ ಸಜಾರಸಶ್ೈವ ವಿಡಙ್ಖುಶ್ೈವ ಗತಗತುಲತಃ| 

ಏತ್ೈಧ್ ಾಪೀ ಮಕ್ಷಿಕ್ಾಣಾಂ ಮಶಕ್ಾಣಾಂ ವಿನಾಶನ್ಃ॥1,177.89॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ೀತಾರಞ್ಜನಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುಸಪುತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥177[89]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-178॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀವಚಾಕತಷ್ಠಂ ಪರಯಙ್ಖುನಾಾಗಕ್್ೀಶರಮ್| 
ದ್ದಾಯತಾುಮ ್ಲಸಂಯತಕುಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಮನ್ರೀಣ ತದ್ವಶಮ್| 

ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಸಾವಹಾ॥1,178.1॥ 
ತಾಮ ್ಲಂ ಯಸಯ ದಿೀಯೀತ ಸ ವಶ್ೀ ಸಾಯತತ್ಮನ್ರತಃ| 

ಓಂ ಹರಿಃ ಹರಿಃ ಸಾವಹಾ॥1,178.2॥ 
ಗ್ ೀದ್ನ್ುಂ ಹರಿತಾಲಞ್ಾ ಸಂಯತಕುಂ ಕ್ಾಕಜಿಹವರ್ಾ| 

ಚ ಣ್ ೀಾಕೃತಯ ಯಸಯ ಶ್ರ್ೀ ದಿೀಯತ್ೀ ಸ ವಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಶ್ವೀತಸಷ್ಾಪನಿಮಾಾಲಯಂ ಯದ್ುೃಹ್ೀ ತದಿವನಾಶಕೃತ್॥1,178.3॥ 
ವ್ೈಭೀ ತಕಂ ಶಾಖ್ ೀಟ್ಕಂ ಮ ಲಂ ಪತ್ರೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ಸಾಿಪಯತ್ೀ ಯದ್ುೃಹದಾವರ್ೀ ತತರ ವ್ೈ ಕಲಹ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,178.4॥ 
ಖ್ಞ್ಜರಿೀಟ್ಸಯ ಮಾಂಸಂ ತತ ಮಧ್ತನಾ ಸಹ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ಋತತಕ್ಾಲ್ೀಯೀನಿಲ್ೀಪಾತತಾರತಷ್ ೀ ದಾಸತಾಮಿರ್ಾತ್॥1,178.5॥ 
ಅಗತರತಂ ಗತಗತುಲತಂ ಚ್ೈವ ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಸಮನಿವತಮ್| 

ಗತಡ್ೀನ್ ಧ್ ಪಯಿತಾವ ತತ ರಾಜದಾವರ್ೀ ಪರಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,178.6॥ 
ಶ್ವೀತಾಪ ರಾಜಿತಾಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ರ್ ೀಚನ್ರ್ಾ ಯತತಮ್| 

ಯಂ ಪಶ್ಯೀರ್ತುಲಕ್್ೀನ್ೈವ ವಶ್ೀ ಕರ್ಾಾನ್ನೃಪಾಲಯೀ॥1,178.7॥ 
ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ ವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ನಿಮ್ಪತರಂ ಸತಕತಙ್ಖತೆಮಮ್| 

ಆತಮರಕುಸಮಾಯತಕುಂ ವಶ್ೀ ಭವರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥1,178.8॥ 
ಆರಣಯಸಯ ಬಡಾಲಸಯ ಗೃಹಿತಾವ ರತಧಿರಂ ಶತಭಮ್| 

ಕರಞ್ಜತ್ೈಲ್ೀ ತದಾಭವಯಂ ರತದಾರಗೌನ ಕಜಜಲಂ ತತಃ| 

ಪಾತಯೀತಾದ್ಮಪತ್ರೀಣ ಹಾದ್ೃಶಯಃ ಸಾಯತುದ್ಞ್ಜನಾತ್॥1,178.9॥ 
ಓಂ ನ್ಮಃ ಖ್ಡುವಜರಪಾಣಯೀ ಮಹಾಯಕ್ಷಸ್ೀನಾಪತಯೀ ಸಾವಹಾ| 

ಓಂ ರತದ್ರಂ ಹಾರಂ ಹಿರೀಂ ವರಶಕ್ಾು ತವರಿತಾವಿದಾಯ| 
ಓಂ ಮಾತರಃ ಸುಮಭಯಸಾವಹಾ| 
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ಸಹಸರಂ ಪರಿಜಪಾಯತತು ವಿದ್ಯೀಯಂ ಚೌರವಾರಿಣಿೀ| 

ಮಹಾಸತಗನಿಧಕ್ಾಮ ಲಂ ಶತಕರಂ ಸುಮಭೀತೆಟೌ ಸ್ತಿತಮ್॥1,178.10॥ 
ಓಂ ನ್ಮಃ ಸವಾಸತ್ುಾೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಕತರತ ಕತರತ ಸಾವಹಾ| 

ಸಪಾುಭಮನಿರತಂ ಕೃತಾವ ಕರವಿೀರಸಯ ಪುಷ್ಾಕಮ್| 

ಸ್ತರೀಣಾಮಗ್ರೀ ಭಾರಮಯಚಾ ಕ್ಷಣಾದ್ವೈ ಸಾ ವಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,178.11॥ 
ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀಂ ವಚಾಂ ಪತರಂ ಮಧ್ತನಾ ಸಹ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ಅಙ್ಖುಲ್ೀಪಾಚಾ ವನಿತಾ ನಾನ್ಯಂ ಭತಾಾರಮಿಚಾರ್ತ॥1,178.12॥ 
ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀಶ್ಖಾ ವಕ್್ರೀ ಕ್ಷಿಪಾು ಶತಕರಸಯ ಸುಮಭನ್ಮ್| 

ಮ ಲಂ ಜಯನಾಯ ವಕರಸಿಂ ವಯವಹಾರ್ೀ ಜಯಪರದ್ಮ್॥1,178.13॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಜಸಯ ಮ ಲಂ ತತ ಪಷ್ಟಂ ಶತಕ್್ರೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ಅಕ್ಷಿಣಿೀ ಚಾಞ್ಜಯಿತಾವ ತತ ವಶ್ೀ ಕರ್ಾಾನ್ನರಂ ಕಲ॥1,178.14॥ 
ಅಪರಾಜಿತಾಶ್ಖಾನ್ತು ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಸಮನಿವತಾಮ್| 

ತಾಮ ್ಲ್ೀನ್ ಪರ (ದಾನಾ) ದ್ದಾಯಚಾ ವಶ್ೀಕರಣಮತತುಮಮ್॥1,178.15॥ 
ಅಙ್ಖತುಷ್ಠೀ ಚ ಪದ್ೀ ಗತಲ್ಫೀ ಜಾನೌ ಚ ಜಘನ್ೀ ತಥಾ| 

ನಾಭೌ ವಕ್ಷಸ್ತ ಕತಕ್ಷೌ ಚ ಕಕ್ಷ್ೀ ಕಣ್ಠೀ ಕಪೀಲಕ್್ೀ॥1,178.16॥ 
ಓಷ್ಠೀ ನ್ೀತ್ರೀ ಲಲಾಟ್ೀ ಚ ಮ ಧಿನಾ ಚನ್ದರಕಲಾಃ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪಕ್ಷ್ೀ ಸ್ತತ್ೀ ಕೃಷ್ಣೀ ಊಧ್ಾವಾಧ್ಃ ಸಂಸ್ತಿತಾ ನ್ೃಣಾಮ್॥1,178.17॥ 
ವಾಮಾಙ ು್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಙ ು್ೀ ಚ ಕರಮಾದ್ತರದ್ರ ದ್ರವಾದಿಕೃತ್| 

ಚತತಃ ಷ್ಷಟ ಕಲಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಃ ಕ್ಾಮಶಾಸ್ರೀ ವಶ್ೀಕರಾಃ| 

ಆಲ್ಲಙ್ಖುನಾದಾಯ ನಾರಿೀಣಾಂ ಕಮಾರಿೀಣಾಂ ವಶ್ೀಕರಾಃ॥1,178.18॥ 
ರ್ ೀಚನಾಗನ್ತಧಪುಷಾಾಣಿ ನಿಮ್ಪುಷ್ಾಂ ಪರಯಙ್ಖುವಃ| 

ಕತಙ್ಖೆಮಂ ಚನ್ದನ್ಞ್ೈವ ರ್ತಲಕ್್ೀನ್ ಜಗದ್ವಶ್ೀತ್॥1,178.19॥ 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಗೌರಿ ದ್ೀವಿ ಸೌಭಾಗಯಂ ಪುತರವಶಾದಿ ದ್ೀಹಿ ಮೀ| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಲಕ್ಷಿ್ ! ದ್ೀವಿ ಸೌಭಾಗಯಂ ಸವಾಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯರ್ೀಹನ್ಮ್॥1,178.20॥ 
ಸಗನ್ಧಸಯ ಹರಿದಾರರ್ಾಃ ಕತಙ್ಖೆಮಾನಾಂ ಚ ಲ್ೀಪತಃ| 

ವಶಯೀದ್ತರದ್ರ ಧ್ ಪಶಾ ತಥಾಪುಷ್ಾಸತಗನ್ಧಯೀಃ॥1,178.21॥ 
ದ್ತರಾಲಭಾ ವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ಕತಙ್ಖತೆಮಞ್ಾ ಶತಾವರಿೀ| 

ರ್ತಲತ್ೈಲ್ೀನ್ ಸಂಯತಕುಂ ಯೀನಿಲ್ೀಪಾದ್ವಶ್ೀ ನ್ರಃ॥1,178.22॥ 
ನಿಮ್ಕ್ಾಷ್ಠಸಯ ಧ್ ಮೀನ್ ಧ್ ಪಯಿತಾವ ಭಗಂ ವಧ್ ಃ| 

ಸತಭಗಾಸಾಯತಾ್ರ್ತ ರತದ್ರ ಪರ್ತದಾಾಸ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,178.23॥ 
ಮಾಹಿಷ್ಂ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ಕಷ್ಟಞ್ಾ ಮಧ್ತಯಷಟಕ್ಾ| 

ಸೌಭಾಗಯಂ ಭಗಲ್ೀಪಾತಾ್ಯತಾರ್ತದಾಾಸ್ ೀ ಭವ್ೀತುಥಾ॥1,178.24॥ 
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ಮಧ್ತಯಷಟಶಾ ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಂ ತಥಾ ಚ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 
ಏತಾನಿ ಸಮಭಾಗಾನಿ ಪಬ್ೀದ್ತಷ್ಣೀನ್ ವಾರಿಣಾ| 

ಚತತಭಾಾಗಾವಶ್ೀಷ್ೀಣ ಗಭಾಸಮಭವಮತತುಮಮ್॥1,178.25॥ 
ಮಾತತಲತಙ್ಖುಸಯ ಬೀಜಾನಿ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಹ ಭಾವಯೀತ್| 

ತರ್ತಾೀತಾವ ಲಭತ್ೀ ಗಭಾಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,178.26॥ 
ಮಾತತಲತಙ್ಖುಸಯ ಬೀಜಾನಿ ಮ ಲಾನ್ಯೀರಣಾಕಸಯ ಚ| 

ಘಘತ್ೀನ್ ಸಹ ಸಂಯೀಜಯ ಪಾಯಯೀತತಾತರಕ್ಾಕ್ಷಿಣಿೀ॥1,178.27॥ 
ಪಶವಗನಾಧ ಮೃತ ದ್ತಗಧ ಕವರ್ಥತಂ ಮತತರಕ್ಾರಕಮ್| 

ಪಲಾಶಸಯ ತತ ಬೀಜಾನಿ ಕ್ಷೌದ್ರೀಣ ಸಹ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ರಜಸವಲಾ ತತ ಪೀತಾವ ಸಾಯತತಮಷ್ಾಗಭಾವಿವಜಿಾತಾ॥1,178.28॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಹಯಷ್ಟಸಪುತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥178[28]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-179॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಹರಿತಾಲಂ ಯವಕ್ಷಾಂರಂ ಪತಾರಙ್ಖುಂ ರಕುಚನ್ದನ್ಮ್| 

ಜಾರ್ತಹಿಙ್ಖತುಲಕಂ ಲಾಕ್ಷಾಂ ಪಕ್ಾುಾ ದ್ನಾುನ್ರಲ್ೀಪಯೀತ್॥1,179.1॥ 
ಹರಿೀತಕೀಕಷಾಯೀಣ ಮೃಷಾಟಾ ದ್ನಾುನ್ರಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ದ್ನಾುಃ ಸತಯಲ್ ೀಾಹಿತಾಃ ಪುಂಸಃ ಶ್ವೀತಾ ರತದ್ರ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,179.2॥ 
ಮ ಲಕಂ ಸ್ತವದ್ಯ ಮನಾದಗೌನ ರಸಂ ತಸಯ ಪರಪೂರಯೀತ್| 

ಕಣಾಯೀಃ ಪೂರಣಾತ್ುೀನ್ ಕಣಾಸಾರವೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,179.3॥ 
ಅಕಾಪತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ತತ ಮನಾದಗೌನ ತಾಪಯೀಚಾನ್ೈಃ| 

ನಿಷಾೀಡಯ ಪೂರಯೀತೆಣೌಾ ಕಣಾಶ್ಲಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,179.4॥ 
ಪರಯಙ್ಖತುಮಧ್ತಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಧ್ಾತಕತಯತಾಲಪಾಙ್ೆ ತಭಃ| 

ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ಲ್ ೀಧ್ರಲಾಕ್ಷಾಭಃ ಕಪತಿಸವರಸ್ೀನ್ ಚ| 

ಪಚ್ೀತ್ೈಲಂ ತಥಾ ಸ್ತರೀಣಾಂ ನ್ಶ್ಯೀತ್ೆಲೀದ್ಃ ಪರಪೂರಣಾತ್॥1,179.5॥ 
ಶತಷ್ೆಮ ಲಕಶತಣಿಠೀನಾಂ ಕ್ಷಾರ್ ೀ ಹಿಙ್ಖತುಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್| 

ಸತಪುಷಾಾವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ದಾರತ ಶ್ಗರ ರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್॥1,179.6॥ 
ಸೌವಚಾಲಂ ಯವಕ್ಷಾರಂ ತಥಾ ಸಜಾಕಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ತಥಾ ಗರನಿಿವಿಾಡಂ ಮತಸುಂ ಮಧ್ತಯತಕುಂ ಚತತಗತಾಣಮ್॥1,179.7॥ 
ಮಾತತಲತಂ ಗರಸಸುದ್ವತೆದ್ಲಾಯಶಾ ರಸ್ ೀ ಹಿ ತ್ೈಃ| 

ಪಕವತ್ೈಲಂ ಹರ್ೀದಾಶತ ಸಾರವಾದಿೀಂಶಾ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,179.8॥ 
ಕಣಾಯೀಃ ಕೃಮಿನಾಶಃ ಸಾಯತೆಟ್ತತ್ೈಲಸಯ ಪೂರಣಾತ್| 

ಹರಿದಾರ ನಿಮ್ಪತಾರಣಿ ಪಪಾಲ್ ಯೀ ಮರಿಚಾನಿ ಚ॥1,179.9॥ 
ವಿಡಙ್ಖುಭದ್ರಂ ಮತಸುಞ್ಾ ಸಪುಮಂ ವಿಶವಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ಚ ಪಷ್ಟಾೈವ ಕೃತಾವ ಚ ವಟಕ್ಾಂ ಹರ !| 

ಅಜಿೀಣಾಹೃದ್ಭವ್ೀಚ್ೈಕಂ ದ್ವಯಂ ವಿಷ್ ಚಿಕ್ಾಪಹಮ್॥1,179.10॥ 
ಪಟ್ ೀಲಂ ಮಧ್ತನಾ ಹನಿು ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ತಥಾಬತದ್ಮ್| 

ಏಷಾ ಚ ಶಙ್ಖೆರಿೀ ವರ್ತಾಃ ಸವಾನ್ೀತಾರಮರ್ಾ ಪಹಾ॥1,179.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕ್್ ೀನಾಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥179[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-180॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ವಚಾ ಮಾಂಸ್ತೀ ಚ ಬಲವಞ್ಾ ತಗರಂ ಪದ್ಮಕ್್ೀಸರಮ್| 
ನಾಗಪುಷ್ಾಂ ಪರಯಙ್ಖತುಞ್ಾ ಸಮಭಾಗಾನಿ ಚ ಣಾಯೀತ್| 

ಅನ್ೀನ್ ಧ್ ಪತ್ ೀ ಮತಯಾಃ ಕ್ಾಮವದಿವಚರ್ೀನ್ಮಹಿೀಮ್॥1,180.1॥ 
ಕಪೂಾರಂ ದ್ೀವದಾರತಞ್ಾ ಮಧ್ತನಾ ಸಹ ಯೀಜಯೀತ್| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಲ್ೀಪಾಚಾ ತ್ೀನ್ೈವ ವಶ್ೀಕತರ್ಾಾರ್ತ್ತರಯಂ ಕಲ॥1,180.2॥ 
ಮೈಥತನ್ಂ ಪುರತಷ್ ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ುೃಹಿಣೀರ್ಾತ್ಾಕಮಿನಿದರಯಮ್| 

ವಾಮಹಸ್ುೀನ್ ವಾಮಞ್ಾ ಹಸುಂ ಲ್ಲಮಾೀತತು ಯರ್ತ್ತರರ್ಾಃ| 

ಆಲ್ಲಪಾು ಸ್ತರೀ ವಶಂ ರ್ಾರ್ತ ನಾನ್ಯಂ ಪುರತಷ್ಮಿಚಾರ್ತ॥1,180.3॥ 
ಓಂ ರಕುಚಾಮತಣ್ಾೀ ಅಮತಕಂ ಮೀ ವಶಮಾನ್ಯ ಆನ್ಯ ಓಂ ಹಿರೀಂ ಹ್ೈಂ ಹರಃ ಫಟ್| 

ಇಮಂ ಜಪಾುಾಯತತಂ ಮನ್ರಂ ರ್ತಲಕ್್ೀನ್ ಚ ಶಙ್ಖೆರ !| 

ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾಸಂಯತತ್ೀನ್ ಸವರಕ್್ುೀನ್ ವಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,180.4॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಕೃಷ್ಣಲವಣಂ ಸೌವಿೀರಂ ಮತ್ಯಪತುಕಮ್| 

ಮಧ್ತ ಸಪಾಃ ಸ್ತತಾಯತಕುಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ತದ್ಭಗಲ್ೀಪನಾತ್॥1,180.5॥ 
ಯಃ ಪುಮಾನ್ೈಥತನ್ಂ ಗಚ್ಾೀನಾನನಾಯಂ ನಾರಿೀಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಶಙ್ಖೆಪುಷಾೀ ವಚಾ ಮಾಂಸ್ತೀ ಸ್ ೀಮ ರಾಜಿೀ ಚ ಫಲತುಕಮ್॥1,180.6॥ 
ಮಾಹಿಷ್ಂ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ತವಕೀಕೃತಯ ಭಷ್ಗವರಃ| 

ಸಮ ಲಾನಿ ಸ ಪತಾರಣಿ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣಾಜ್ಯೀನ್ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್॥1,180.7॥ 
ಗತಟಕ್ಾಂ ಶ್್ ೀಧಿತಾಂ ಕೃತಾವ ನಾರಿೀಯೀನಾಯ ಪರವ್ೀಶಯೀತ್| 

ದ್ಶವಾರಂ ಪರಸ ತಾಪ ಪುನ್ಃ ಕನಾಯ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,180.8॥ 
ಸಷ್ಾಪಾಶಾ ವಚಾ ಚ್ೈವ ಮದ್ನ್ಸಯ ಫಲಾನಿ ಚ| 

ಮಾಜಾಾರವಿಷಾಠ ಧ್ತತುರ ಸ್ತರೀಕ್್ೀಶ್ೀನ್ ಸಮನಿವತಃ॥1,180.9॥ 
ಚಾತತರ್ಥಾಕಹರ್ ೀ ಧ್ ಪೀ ಡಾಕನಿೀಜವರನಾಶಕಃ| 

ಅಜತಾನ್ಸಯ ಚ ಪುಷಾಾಣಿ ಭಲಾತಿಕವಿಡಙ್ಖುಕ್್ೀ॥1,180.10॥ 
ಬಲಾ ಚ್ೈವ ಸಜಾರಸಂ ಸೌವಿೀರಸಷ್ಾಪಾಸುಥಾ| 

ಸಪಾಯ ಕ್ಾಮಕ್ಷಿಕ್ಾಣಾಂ ಧ್ ರ್ೀ ಮಶಕನಾಶನ್ಃ॥1,180.11॥ 
ಭ ತಲಾರ್ಾಶಾ ಚ ಣ್ೀಾನ್ ಸುಮಭಃ ಸಾಯದ್ ಯೀನಿಪೂರಣಾತ್| 

ತ್ೀನ್ ಲ್ೀಪನ್ತ್ ೀ ಯೀನೌ ಭಗಸುಮಭಸತು ಜಾಯತ್ೀ॥1,180.12॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಅಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥180[12]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-181॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ತಾಮ ್ಲಞ್ಾ ಘಘತಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಲವಣಂ ತಾಮರಭಾಜನ್ೀ| 

ತಥಾ ಪಯಃ ಸಮಾಯತಕುಂ ಚಕ್ಷತಃ ಶ್ಲಹರಂ ಪರಮ್॥1,181.1॥ 
ಹರಿೀತಕೀ ವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ವಯೀಷ್ಂ ಹಿಙ್ಖತು ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಕ್ಾಸ್ೀ ಶಾವಸ್ೀ ಚ ಹಿಕ್ಾೆರ್ಾಂ ಲ್ಲಹಾಯತೌಷದ್ರಂ ಘಘಪುಿತಮ್॥1,181.2॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀರ್ತರಫಲಾಚ ಣಾಂ ಮಧ್ತನಾ ಲ್ೀಹಯೀನ್ನರಃ| 

ನ್ಶಯತ್ೀ ಪೀನ್ಸಃ ಕ್ಾಸಃ ಶಾವಸಶಾ ಬಲವತುರಃ॥1,181.3॥ 
ಸಮ ಲಚಿತರಕಂ ಭಸಮಪಪಾಲ್ಲೀಚ ಣಾಕಂ ಲ್ಲಹ್ೀತ್| 

ಶಾವಸಂ ಕ್ಾಸಞ್ಾ ಹಿಕ್ಾೆಞ್ಾ ಮಧ್ತಮಿಶರಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !॥1,181.4॥ 
ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಂ ಶಕಾರಾ ಚ ಮಧ್ತಕಂ ಪದ್ಮಕಂ ಸಮಮ್| 

ತಣತಾಲ್ ೀದ್ಕಸಮಿಶರಂ ಪರಶಮೀದ್ರಕುವಿಕರರ್ಾಃ॥1,181.5॥ 
ಶತಣಿಠೀ ಚ ಶಕಾರಾ ಚ್ೈವ ತಥಾ ಕ್ಷೌದ್ರೀಣ ಸಂಯತತಾ| 

ಕ್್ ೀಕಲಸವರ ಏವ ಸಾಯದ್ತುಟಕ್ಾ ಭತಕುಮಾತರತಃ॥1,181.6॥ 
ಹರಿತಾಲಂ ಶಙ್ಖ್ಚ ಣಾಂ ಕದ್ಲ್ಲೀದ್ಲಭಸಮನಾ| 

ಏತದ್ದರವ್ಯೀಣ ಚ್ ೀದ್ವತಯಾ ಲ್ ೀಮಶಾತನ್ಮತತುಮಮ್॥1,181.7॥ 
ಲವಣಂ ಹರಿತಾಲಞ್ಾ ತತಮಿ್ನಾಯಶಾ ಫಲಾನಿ ಚ| 

ಲಾಕ್ಷಾರಸಸಮಾಯತಕುಂ ಲ್ ೀಮಶಾತನ್ಮತತುಮ್॥1,181.8॥ 
ಸತಧ್ಾ ಚ ಹರಿತಾಲಞ್ಾ ಶಙ್ಖ್ಭಸಮ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಸ್ೈನ್ಧವ್ೀನ್ ಸಹ್ೈಕತರ ಛಾಗಮ ತ್ರೀಣ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್॥1,181.9॥ 
ತತಷಣ್ ೀದ್ವತಾನಾದ್ೀವ ಲ್ ೀಮಶಾತನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಶಙ್ಖ್ಮಾಮಲಕಂ ಪತರಂ ಧ್ಾತಕ್ಾಯಃ ಕತಸತಮಾನಿ ಚ॥1,181.10॥ 
ಪಷಾಟಾ ತತಾಯಸಾ ಸಾಧ್ಾಂ ಸಪಾುಹಂ ಧ್ಾರಯೀನ್ತಮಖ್ೀ| 

ಸ್ತನಗಾಧಃ ಶ್ವೀತಾಶಾ ದ್ನಾುಶಾ ಭವನಿು ವಿಮಲಪರಭಾಃ॥1,181.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕ್ಾಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥181-[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-182॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಶರದಿುರೀಷ್ಮವಸನ್ುೀಷ್ತ ಪಾರಯಶ್್ ೀ ದ್ಧಿ ಗಹಿಾತಮ್| 

ಹ್ೀಮನ್ುೀ ಶ್ಶ್ರ್ೀ ಚ್ೈವ ವಷಾಾಸತ ದ್ಧಿ ಶಸಯತ್ೀ॥1,182.1॥ 
ಭತಕ್್ುೀ ತತ ಶಕಾರಾ ಪೀತಾ ನ್ವನಿೀತ್ೀನ್ ಬತದಿಧಕೃತ್| 

ಗತಡಸಯ ತತ ಪುರಾಣಸಯ ಪಲಮೀಕನ್ತು ಭಕ್ಷಯೀತ್| 

ಸ್ತರೀಸಹಸರಞ್ಾ ಸಙ್ಖುಚ್ಾೀತತಾಮಾನ್್ಲಯತತ್ ೀ ಹರ !॥1,182.2॥ 
ಕತಷ್ಠಂ ಸಞ್್ಾಣಿಾತಂ ಕೃತಾವ ಘಘತಮಾಕ್ಷಿಕಸಂಯತತಮ್| 

ಭಕ್ಷಯೀತ್ಾಪನವ್ೀಲಾರ್ಾಂ ಬಲ್ಲೀಪಲ್ಲತನಾಶನ್ಮ್॥1,182.3॥ 
ಅತಸ್ತೀಮಾಷ್ಗ್ ೀಧ್ ಮಚ ಣಾಂ ಕೃತಾವ ತತ ಪಪಾಲ್ಲೀ| 

ಘಘತ್ೀನ್ ಲ್ೀಪಯೀದ್ುತರರ್ೀಭಃ ಸಾಧ್ಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ಕನ್ದಪಾಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಮತ್ ಯೀಾ ನಿತಯಂ ಭವರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ !॥1,182.4॥ 
ಯವಾಸ್ತುಲಾಶವಗನಾಧ ಚ ಮತಶಲ್ಲೀ ಸರಲಾ ಗತಡಮ್| 

ಏಭಶಾ ರಚಿತಾಂ ಜಗಾಧಾ ತರತಣ್ ೀ ಬಲವಾನ್ಭವ್ೀತ್॥1,182.5॥ 
ಹಿಙ್ಖತು ಸೌವಚಾಲಂ ಶತಣಿಠೀಂ ಪೀತಾವ ತತ ಕವರ್ಥತ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ| 

ಪರಿಣಾಮಾಖ್ಯಶ್ಲಞ್ಾ ಅಜಿೀಣಾಞ್ೈವ ನ್ಶಯರ್ತ॥1,182.6॥ 
ಧ್ಾತಕೀಂ ಸ್ ೀಮರಾಜಿೀಞ್ಾ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಹ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ದ್ತಬಾಲಶಾ ಭವ್ೀತ ಿಲ್ ೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,182.7॥ 
ಶಕಾರಾಮಧ್ತಸಂಯತಕುಂ ನ್ವನಿೀತಂ ಬಲ್ಲೀ ಲ್ಲಹ್ೀತ್| 

ಕ್ಷಿೀರಾಶ್ೀ ಚ ಕ್ಷಯಿೀ ಪುಷಟಂ ಮೀಧ್ಾಞ್ೈವಾತತಲಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,182.8॥ 
ಕತಲ್ಲೀರಚ ಣಾಂ ಸಕ್ಷಿೀರಂ ಪೀತಞ್ಾ ಕ್ಷಯರ್ೀಗನ್ತತ್| 

ಭಲಾಿತಕಂ ವಿಡಙ್ಖುಞ್ಾ ಯವಕ್ಷಾರಞ್ಾ ಸ್ೈನ್ಧವಮ್॥1,182.9॥ 
ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ಶಙ್ಖ್ಚ ಣಾಂ ತ್ೈಲಪಕವಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಲ್ ೀಮಾನಿ ಶಾತಯತ್ಯೀವ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,182.10॥ 
ಮಾಲ ರಸಯ ರಸಂ ಗೃಹಯ ಜಲೌಕ್ಾಂ ತತರ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ಹಸೌು ಸಂಲ್ೀಪಯೀತ್ುೀನ್ ತವಗಿನಸುಮಭನ್ಮತತುಮಮ್॥1,182.11॥ 
ಶಾಲಮಲ್ಲೀರಸಮಾದಾಯ ಖ್ರಮ ತ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ತಮ್| 

ಅಗನರ್ಾದೌ ವಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ುೀನ್ ಹಯಗಿನಸುಮಭನ್ಮತತುಮಮ್॥1,182.12॥ 
ವಾಯಸಾಯ ಉದ್ರಂ ಗೃಹಯ ಮಣ ಾಕವಸರ್ಾ ಸಹ| 

ಗತಟಕ್ಾಂ ಕ್ಾರಯೀತ್ುೀನ್ ತತ್ ೀಽಗೌನ ಸಙ್ಷೈಪ್ೀತತ್ಧಿೀಃ| 

ಏವಮೀತತರಯೀಗ್ೀಣ ಹಯಗಿನಸುಮಭನ್ಮತತುಮಮ್॥1,182.13॥ 
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ಮತಣಿಾೀತವಕಾ ವಚಾ ಮತಸುಂ ಮರಿಚಂ ತಗರಂ ತಥಾ| 

ಚವಿಾತಾವ ಚ ರ್ತವಮಂ ಸದ್ ಯೀ ಜಿಹವರ್ಾ ಜವಲನ್ಂ ಲ್ಲಹ್ೀತ್॥1,182.14॥ 
ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾಂ ಭೃಙ್ಖುರಾಜಂ ಚ ಣ್ ೀಾಕೃತಯಘಘತಂ ಸಮಮ್| 

ದಿವಾಯಮಭಸಃ ಸುಮಭನ್ಂ ಸಾಯನ್ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ ತಥಾ| 

ಓಂ ಅಗಿನಸುಮಭನ್ಂ ಕತರತ ಕತರತ॥1,182.15॥ 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಜಲಂ ಸುಮಭಯ ಸಂ ಸಂ ಸಂ ಕ್್ೀಕ ಕ್್ೀಕಃ ಚರಚರ| 

ಜಲಸುಮಭನ್ಮನ್ ರೀಽಯಂ ಜಲಂ ಸುಮಭಯತ್ೀ ಶ್ವ !॥1,182.16॥ 
ಗೃಧ್ಾರಸ್ತಿಞ್ಾ ಗವಾಸ್ತಞಿ್ಾ ತಥಾ ನಿಮಾಾಲಯಮೀವ ಚ| 

ಅರ್ೀಯೀಾ ನಿಖ್ನ್ೀದಾದಾರ್ೀ ಪಞ್ಾತವಮತ ಪರ್ಾರ್ತ ಸಃ॥1,182.17॥ 
ಪಞ್ಾರಕ್ಾುನಿ ಪುಷಾಾಣಿ ಪೃಥಗಾಜತಾಯ ಸಮಾಲಭ್ೀತ್| 

ಕತಙ್ಖತೆಮೀನ್ ಸಮಾಯತಕುಮಾತಮರಕುಸಮನಿವತಮ್॥1,182.18॥ 
ಪುಷ್ಾೀಣ ತತ ಸಮಂ ಪಷಾಟಾ ರ್ ೀಚನಾರ್ಾಃ ಪಲ್ೈಕತಃ| 

ಸ್ತರರ್ಾ ಪುಂಸಾ ಕೃತ್ ೀ ರತದ್ರ ! ರ್ತಲಕ್್ ೀಽಯಂ ವಶ್ೀಕರಃ॥1,182.19॥ 
ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀ ತತ ಪುಷ್ಯೀಣ ಭಕ್ಷ್ಯೀ ಪಾನ್ೀ ವಶ್ೀಕರಃ| 

ಯಷಟ ಮಧ್ತ ಪಲ್ೈಕ್್ೀನ್ ಪಕವಮತಷ್ ಣೀದ್ಕಂ ಪಬ್ೀತ್॥1,182.20॥ 
ವಿಷ್ಟಮಿಭಕ್ಾಞ್ಾ ಹೃಚ ಾಲಂ ಹರತ್ಯೀವ ಮಹ್ೀಶವರ !| 

ಓಂ ಹ ರಂ ಜಃ| 

ಮನ್ ರೀಽಯಂ ಹರತ್ೀ ರತದ್ರ ! ಸವಾವೃಶ್ಾಕಜಂ ವಿಷ್ಮ್॥1,182.21॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಂ ಚ ಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ಮರಿಚಂ ದ್ಧಿ ಕತಷ್ಠಞ್ಾ ನ್ಸ್ಯೀ ಪಾನ್ೀ ವಿಷ್ಂ ಹರ್ೀತ್॥1,182.22॥ 
ರ್ತರಫಲಾದ್ರಾಕಕತಷ್ಠಂ ಚ ಚನ್ದನ್ಂ ಘಘತಸಂಯತತಮ್| 

ಏತತಾಾನಾಚಾ ಲ್ೀಪಾಚಾ ವಿಷ್ನಾಶ್್ ೀ ಭವ್ೀಚಿಾವ !॥1,182.23॥ 
ಪಾರಾವತಸಯ ಚಾಕ್ಷಿೀಣಿ ಹರಿತಾಲಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಏತದ್ ಯೀಗಾದಿವಷ್ಂ ಹನಿು ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಇವೀರಗಾನ್॥1,182.24॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಂ ತ ರಯಷ್ಣಂ ಚ್ೈವ ದ್ಧಿಮಧ್ಾವಜಯಸಂಯತತಮ್| 

ವೃಶ್ಾಕಸಯ ವಿಷ್ಂ ಹನಿು ಲ್ೀಪೀಽಯಂ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ !॥1,182.25॥ 
ಬರಹಮದ್ಣಿಾೀರ್ತಲಾನಾೆಾಥಯ ಚ ಣಾಂ ರ್ತರಕಟ್ತಕಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ನಾಶಯೀದ್ತರದ್ರ ! ಗತಲಾಮನಿ ನಿರತದ್ಧಂ ರಕುಮೀವ ಚ॥1,182.26॥ 
ಪೀತಾವ ಕ್ಷಿೀರಂ ಕ್ಷೌದ್ರಯತತಂ ನಾಶಯೀದ್ಸೃಜಃ ಸತರರ್ತಮ್| 

ಆಟ್ರ ಪಕಮ ಲ್ೀನ್ ಭಗಂ ನಾಭಂ ಚ ಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ಸತಖ್ಂ ಪರಸ ಯತ್ೀ ನಾರಿೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,182.27॥ 
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ಶಕಾರಾಂ ಮಧ್ತಸಂಯತಕ್ಾುಂ ಪೀತಾವ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ರಕ್ಾುರ್ತಸಾರಶಮನ್ಂ ಭವರ್ತೀರ್ತ ವೃಷ್ಧ್ವಜ !॥1,182.28॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದಾವಯಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥182[28]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-183॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಮರಿಚಂ ಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಂ ಚ ಕತಟ್ಜತವಚಮೀವ ಚ| 

ಪಾನಾಚಾ ಗರಹಣಿೀ ನ್ಶ್ಯೀಚಾಶಾಙ್ಕೆಙ್ೆ ತಶ್ೀಖ್ರ !॥1,183.1॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲಂ ಮರಿಚಂ ತಗರಂ ವಚಾ| 

ದ್ೀವದಾರತರಸಂ ಪಾಠಾಂ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಹ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್॥1,183.2॥ 
ಅನ್ೀನ್ೈವ ಪರಯೀಗ್ೀಣ ಹಯರ್ತಸಾರ್ ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಮರಿೀಚರ್ತಲಪುಷಾಾಭಾಯ ಮಞ್ಜನ್ಂ ಕ್ಾಮಲಾಪಹಮ್॥1,183.3॥ 
ಹರಿೀತಕೀ ಸಮಗತಡಾ ಮಧ್ತನಾ ಸಹ ಯೀಜಿತಾ| 

ವಿರ್ೀಚನ್ಕರಿೀ ರತದ್ರ ! ಭವರ್ತೀರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,183.4॥ 
ರ್ತರಫಲಾ ಚಿತರಕಂ ಚಿತರಂ ತಥಾ ಕಟ್ತಕರ್ ೀಹಿಣಿೀ| 

ಉರತಸುಮಭಹರಂ ಹ್ಯೀತದ್ತತುಮನ್ತು ವಿರ್ೀಚನ್ಮ್॥1,183.5॥ 
ಹರಿೀತಕೀ ಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಂ ದ್ೀವದಾರತ ಚ ಚನ್ದನ್ಮ್| 

ಕ್ಾವಥಯೀಚಾಾಗದ್ತಗ್ಧೀನ್ ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ಮ ಲಕಮ್| 

ಊರತಸುಮಭಂ ಜಯನಾಯ ವಾ ಸಪುರಾತ್ರೀಣ ನಾಶಯೀತ್॥1,183.6॥ 
ಅನ್ನಾುಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಸಯ ಸ ಕ್ಷ್ಚ ಣಾಾನಿ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಗತಗತುಲಂ ಗತಡತತಲಯಂ ಚ ಗತಟಕ್ಾಮತಪಯತಜಯಚ| 

ವಾಯತಃ ಸಾನಯತಗತಂ ಚ್ೈವ ಅಗಿನಮಾನ್ದಯಂ ಚ ನಾಶಯೀತ್॥1,183.7॥ 
ಸಙ್ಖ್ಪುಷಾೀನ್ತು ಪುಷ್ಾೀಣ ಸಮತದ್ಧೃತಯ ಸಪರ್ತರಕ್ಾಮ್| 

ಸಮ ಲಾಂ ಛಾಗದ್ತಗ್ಧೀನ್ ಅಪಸಾಮರಹರಂ ಪಬ್ೀತ್॥1,183.8॥ 
ಅಶವಗನಾಧಭಯೀ ಚ್ೈವ ಉದ್ಕ್್ೀನ್ ಸಮಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ರಕುಪತುಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀತತು ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,183.9॥ 
ಹರಿೀತಕೀಕತಷ್ಠಚ ಣಾಂ ಕೃತಾವ ಆಸಯಂ ಚ ಪೂರಯೀತ್| 

ಶ್ೀತಂ ಪೀತಾವಥ ಪಾನಿೀಯಂ ಸವಾಚಾದಿಾನಿವಾರಣಮ್॥1,183.10॥ 
ಗಡ ಚಿೀಪದ್ಮಕ್ಾರಿಷ್ಟಧ್ಾನಾಯಕಂ ರಕುಚಂನ್ದನ್ಮ್| 

ಪತುಶ್ಿೀಷ್ಮಜವರಚಾದಿಾದಾಹತೃಷಾಣಘನಮಗಿನಕೃತ್| 

ಓಂ ಹತಂ ನ್ಮ ಇರ್ತ॥1,183.11॥ 
ಶ್್ ರೀತ್ರೀ ಬದಾಧಾ ಶಙ್ಖ್ಪುಷಾೀಂ ಜವರಂ ಮನ್ರೀಣ ವ್ೈ ಹರ್ೀತ್| 

ಓಂ ಜಮಿಭನಿೀ ಸುಮಿಭನಿೀ ರ್ೀಹಯ ಸವಾವಾಯಧಿೀನ್ೋ ವಜ್ರೀಣ ಠಃ ಠಃ 

ಸವಾವಾಯಧಿೀನ್ೋ ವಜ್ರೀಣ ಫಟರ್ತ॥1,183.12॥ 
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ಪುಷ್ಾಮಷ್ಟಶತಂ ಜಪಾುಾ ಹಸ್ುೀ ದ್ತಾುಾ ನ್ಖ್ಂ ಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಚಾತತರ್ಥಾಕ್್ ೀ ಜವರ್ ೀ ರತದ್ರ ಅನ್ಯೀ ಚ್ೈವ ಜವರಾಸುಥಾ॥1,183.13॥ 
ಜ ಮಬಫಲಂ ಹರಿದಾರ ಚ ಸಪಾಸ್ಯೈವ ತತ ಕಞ್ುಾಕಮ್| 

ಸವಾಜವರಾಣಾಂ ಧ್ ಪೀಽಯಂ ಹರಶಾಾತತರ್ಥಾಕಸಯ ಚ॥1,183.14॥ 
ಕರವಿೀರಂ ಭೃಙ್ಖುಪತರಂ ಲವಣಂ ಕತಷ್ಠಕಕಾಟ್ೀ| 

ಚತತಗತಾಣ್ೀನ್ ಮ ತ್ರೀಣ ಪಚ್ೀತ್ೈಲಂ ಹರ್ೀಚಾ ತತ್| 

ಪಾಮಾಂ ವಿಚಚಿಾಕ್ಾಂ ಕತಷ್ಠಮಭಯಙ್ಕುದಿಧ ವರಣಾನಿ ವ್ೈ॥1,183.15॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀಮಧ್ತಪಾನಾಚಾ ತಥಾ ಮಧ್ತರಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ಪಿೀಹಾ ವಿನ್ಶಯತ್ೀ ರತದ್ರ ತಥಾ ಸ ರಣಸ್ೀವನಾತ್॥1,183.16॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀಞ್ಾ ಹರಿದಾರಞ್ಾ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ಸಮನಿವತಾಮ್| 

ಪರಕ್ಷಿಪ್ೀಚಾ ಗತದ್ದಾವರ್ೀ ಅಶಾಾಂಸ್ತ ವಿನಿವಾರಯೀತ್॥1,183.17॥ 
ಅಜಾದ್ತಗಧಮಾದ್ರಾಕಞ್ಾ ಪೀತಂ ಪಿೀಹಾದಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ವಿಡಙ್ಕುನಿ ಸ್ ೀಮರಾಜಿೀ ತತ ಸಷ್ಾಪಾಃ॥1,183.18॥ 
ರಜನಿೀ ದ್ವೀ ವಿಷ್ಞ್ೈವ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ್ೈವ ಪ್ೀಷ್ಯೀತ್| 

ಕತಷ್ಠನಾಶಶಾ ತಲ್ಿೀಪಾನಿನಮ್ಪತಾರದಿನಾ ತಥಾ॥1,183.19॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ತರಯಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥183[19]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-184॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ರಜನಿೀಕದ್ಲ್ಲೀಕ್ಷಾರಲ್ೀಪಃ ಸ್ತಧ್ಮವಿನಾಶನ್ಃ| 
ಕತಷ್ಠಸಯ ಭಾಗಮೀಕನ್ತು ಪಥಾಯಭಾಗದ್ವಯಂ ತಥಾ| 

ಉಷ್ ಣೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಸಮಿಾೀಯ ಕಟಶ್ಲವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,184.1॥ 
ಅಭರ್ಾ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ಶಕಾರಾಪಪಾಲ್ಲೀಯತತಮ್| 

ಪಾನಾದ್ಶ್್ ೀಾಹರಂ ಸಾಯಚಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,184.2॥ 
ಆಟ್ರ ಷ್ಕಪತ್ರೀಣ ಘಘತಂ ಮೃದ್ವಗಿನನಾ ಪಚ್ೀತ್| 

ಚ ಣಾಂ ಕೃತಾವ ತತ ಲ್ೀಪೀಽಯಂ ಅಶಾರ್ ೀಗಹರಃ ಪರಃ॥1,184.3॥ 
ಗತಗತುಲತರ್ತರಫಲಾಯತಕುಂ ಪೀತಾವ ನ್ಶ್ಯೀದ್ಭಗನ್ದರಮ್| 

ಅಜಾಜಿೀಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಞ್ಾ ದ್ಥಾ ಮಣಾಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್॥1,184.4॥ 
ಲವಣ್ೀನ್ ತತ ಸಂಯತಕುಂ ಮ ತರಕೃಚಾರವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಯವಕ್ಷಾರಂ ಶಕಾರಾ ಚ ಮ ತರಕೃಚಾರವಿನಾಶಕೃತ್॥1,184.5॥ 
ಚಿತಾಗಿನಃ ಖ್ಞ್ಜರಿೀಟ್ಸಯ ವಿಷಾಠ ಫ್ೀನ್ ೀ ಹಯಸಯ ಚ| 

ಸೌಭಾಞ್ಜನ್ಂ ವಾಸನ್ೀತರಂ ನ್ರ ಏತ್ೈಸತು ಧ್ ಪತಃ| 

ಅದ್ೃಶಯಸ್ತರದ್ಶ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಃ ಕಂ ಪುನ್ಮಾಾನ್ವ್ೈಃ ಶ್ವ॥1,184.6॥ 
ರ್ತಲತ್ೈಲಂ ಯವಾನ್ದಗಾಧಾ ಮಷೀಂ ಕೃತಾವ ತತ ಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ತ್ೀನ್ೈವ ಸಹ ತ್ೈಲ್ೀನ್ ಅಗಿನದ್ಗಧಃ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥1,184.7॥ 
ಲಜಾಜಲ್ ೀಃ ಶರಪುಙ್ಕ್ರ್ಾ ಲ್ೀಪಃ ಸಾಜ್ ಯೀಽಗಿನನಾಶನ್ಃ| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಠ ಠ ಛಿನಿಧ ಛಿನಿಧ ಜವಲನ್ಂ ಪರಜವಲ್ಲತಂ| 

ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಹತಂ ಫಟ್॥1,184.8॥ 
ಕರ್ೀ ಬದ್ಧಂ ತತ ನಿಗತಾಣಾಾಯ ಮ ಲಂ ಜವರಹರಂ ದ್ತರತಮ್| 

ಮ ಲಞ್ಾ ಶ್ವೀತಗತಞ್ಜಜರ್ಾಃ ಕೃತಾವ ತತ್ಪುಖ್ಣಾಕಮ್॥1,184.9॥ 
ಹಸ್ುೀ ಬಧ್ಾವ ನಾಶಯೀಚಾ ಅಶಾಾಂಸ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ವಿಷ್ತಣಕ್ಾರನಾುಜಮ ತ್ರೀಣ ಚೌರವಾಯಘಾನದಿರಕ್ಷಣಮ್॥1,184.10॥ 
ಬರಹಮದ್ಣಾಾಯಸತು ಮ ಲಾನಿ ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ರ್ತರಫಲಾರ್ಾಸತು ಚ ಣಾಂ ಹಿ ಸಾಜಯಂ ಕತಷ್ಠವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,184.11॥ 
ಆಜಯಂ ಪುನ್ನ್ಾವಾಬಲ್ವೈಃ ಪಪಾಲ್ಲೀಭ ಸಾಧಿತಮ್| 

ಹರ್ೀದ್ಧಕ್ಾೆಂ ಶಾವಸಕ್ಾಸೌ ಪೀತಂ ಸ್ತರೀಣಾಞ್ಾ ಗಭಾಕೃತ್॥1,184.12॥ 
ಭಕ್ಷಯೀದಾವ ನ್ರಿೀಬೀಜಂ ಪಯಸಾಜ್ಯೀನ್ ಪಾಚಿತಮ್| 

ಘಘತಶಕಾರರ್ಾ ಯತಕುಂ ಶತಕರಃ ಸಾಯದ್ಕ್ಷಯಸುತಃ॥1,184.13॥ 
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ವಿಡಙ್ಖುಂ ಮಧ್ತಕಂ ಪಾಠಾಂ ಮಾಂಸ್ತೀಂ ಸಜಾರಸಂ ತಥಾ| 

ರಹಿದಾರಂ ರ್ತರಫಲಾಞ್ೈವ ಮಪಾಮಾಗಾಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಮ್॥1,184.14॥ 
ಉದ್ತಮ್ರಂ ಧ್ಾತಕೀಞ್ಾ ರ್ತಲತ್ೈಲ್ೀನ್ ಪಷ್ೀಯೀತ್| 

ಯೀನಿಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಚ ಮರಕ್ಷ್ೀತ ಸ್ತರೀಪುಸ್ ೀಃ ಸಾಯರ್ತರಯಂ ಮಿಥಃ॥1,184.15॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಈಶವರದಾಯ ಆಕಷಾಣಿ ವಿಕಷಾಣಿ ಮತಗ್ಧೀ ಸಾವಹಾ ಇರ್ತ| 

ಯೀನಿಲಙ್ಖುಸಯ ತ್ೈಲ್ೀನ್ ಶಙ್ಖೆರ ಮಿಕ್ಷಣಾತುತಃ॥1,184.16॥ 
ಪುನ್ನ್ಾವಾಮೃತಾ ದ್ ವಾಾ ಕನ್ಕಞ್ೈನ್ದರವಾರತಣಿೀ| 

ಬೀಜ್ೀ ನ್ೈಷಾಂ ಜಾರ್ತಕ್ಾರ್ಾ ರಸ್ೀನ್ ರಸಮದ್ಾನ್ಮ್॥1,184.17॥ 
ಮ ಷಾಯ ಮಧ್ಯಗಂ ಕೃತಾವ ರಸಂ ಮಾರಣಮಿೀರಿತಮ್| 

ಮಧ್ಾವಜಯಸಹಿತಂ ದ್ತಗಧಂ ವಲ್ಲೀಪಲ್ಲತನಾಶನ್ಮ್॥1,184.18॥ 
ಮಧ್ಾವಜಯಂ ಗತಡತಾಮರಞ್ಾ ಕ್ಾರವ್ೀಲಿರಸಸುಥಾ| 

ದ್ಹನಾಚಾ ಭವ್ೀದೌರಪಯಂ ಸತವಣಾಕರಣಂ ಶೃಣತ॥1,184.19॥ 
ಪೀತಂ ಧ್ರತ ುಪುಷ್ಾಞ್ಾ ಸ್ತೀಸಕಞ್ಾ ಪಲಂ ಮತಮ್| 

ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲಕ್ಾರ್ಾಃ ಶಾಖಾ ಚ ಸವಣಾಞ್ಾ ದ್ಹನಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,184.20॥ 
ಧ್ತ ುರಬೀಜತ್ೈಲ್ೀನ್ ದಿೀಪಪರಜವಲನಾದ್ಧರ| 

ಸಮಾಧ್ಾವುಪವಿಷ್ಟನ್ತು ಗಗನ್ಸ್ ಿೀ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥1,184.21॥ 
ವೃಷ್ಸಯ ಮೃನ್ಮಯಸ್ಯೈವ ಯತಕ್್ ುೀ ಭ್ೀಕ್್ ೀ ನಿಗೃಹಯತ್ೀ| 

ಶಙ್ಖೆರಾವಯವ್ೈಯತಾಕ್್ ುೀ ಧ್ ಪಂ ಘಾರತಾವ ಚ ಗಜಾರ್ತ| 

ವಿಸಮಯಂ ಕತರತತ್ೀ ಚ್ೈವ ವೃಷ್ವನಾನತರ ಸಂಶಯಃ॥1,184.22॥ 
ರಾತೌರ ಚ ಸಾಷ್ಾಪಂ ತ್ೈಲಂ ಕೀಟ್ಂ ಖ್ದ್ ಯೀ ತನಾಮಕಮ್| 

ತಾಭಾಯಂ ದಿೀಪಃ ಪರಜವಲ್ಲತ್ ೀ ವಾಗಿಮಜಾವಲಕಲಾಪವತ್॥1,184.23॥ 
ಚ ಣಾಂ ಛತಚತಾನ್ದರಿೀಧ್ಂ ದ್ಗಾಧಾ ರತದ್ರ ಪರಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ತಪಯತ್ೀ ತಕ್ಷಣಾದ್ದಗ್ ಧೀ ಯದಿ ಸಮಯಕರಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ಚನ್ದನ್ೀನ್ ಭವ್ೀನ್ ೋಕ್ಷಃ ಪಾನಾಲ್ಿೀಪಾತತ್ಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥1,184.24॥ 
ಕತಞ್ಜರಸಯ ಮದಾಕುಸಯ ಸವಯಂ ನ್ೀತ್ರೀ ಶ್ವವಾಞ್ಜಯೀತ್| 

ಯತದ್ಧೀ ವಿಜಯತ್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ಮಹಾಶ್ರಶಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,184.25॥ 
ದ್ನ್ುಂ ಡತಣತಾಭಸಪಾಸಯ ಮತಖ್ೀ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ವ್ೈ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ರ್ತಷ್ಠತ್ೀ ಚ ಜಲಾನ್ುಸತು ನಿವಿಾಕಲಾಂ ಸಿಲ್ೀ ಯಥಾ॥1,184.26॥ 
ಕತಮಿಭೀರನ್ೀತರದ್ಂಷಾಾಶಾ ಅಸ್ತಿೀನಿ ರತಧಿರಂ ತಥಾ| 

ವಸಾತ್ೈಲಸಮಾಯತಕುಮೀಕತರ ತನಿನಯೀಜಯೀತ್| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಮಿಕ್ಷಯೀತ್ುೀನ್ ಜಲ್ೀ ರ್ತಷ್ಠೀದಿದನ್ತರಯಮ್॥1,184.27॥ 
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ಕತಮಿಭೀರಕಸಯ ನ್ೀತಾರಣಿ ಹೃದ್ಯಂ ಕಚಾಪಸಯ ಚ| 
ಮ ಷಕಸಯ ವಸಾಸ್ತಿೀನಿ ಶ್ಶತಮಾರವಸಾ ತಥಾ| 

ಏತಾನ್ಯೀಕತರ ಸಂಲ್ೀಪಾಜಜಲ್ೀ ರ್ತಷ್ಠೀದ್ಯಥಾ ಗೃಹ್ೀ॥1,184.28॥ 
ಲ್ ೀಹಚ ಣಾಂ ತಕರಪೀತಂ ಪಾಣತಾರ್ ೀಗಹರಂ ಭವ್ೀತ್| 

ತಣತಾಲ್ಲೀಯ ಕಗ್ ೀಕ್ಷ ರಮ ಲಂ ಪೀತಂ ಪಯೀನಿವತಮ್॥1,184.29॥ 
ಕಮಲಾದಿಹರಮಿಾತಂ ಮತಖ್ರ್ ೀಗಹರಂ ತಥಾ| 

ಜಾರ್ತೀಮ ಲಂ ತಕರಪೀತಂ ಕ್್ ೀಲಮ ಲಂ ತವಜಿೀಣಾನ್ತತ್॥1,184.30॥ 
ಸತಕರಂ ಕತಶಮಲಂ ವಾ ಮಕಾಟೀ ಮ ಲಮೀವ ವಾ| 

ಕ್ಾಞ ಜ್ಕ್್ೀನ್ ಚ ವಾಕತಚಾಯ ಮ ಲಂ ವ್ೈ ದ್ನ್ುರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,184.31॥ 
ತಥ್ೀನ್ದರವಾರತಣಿೀಮ ಲಂ ವಾರಿಪೀತಂ ವಿಷಾದಿಹೃತ್| 

ಸತರಭಕ್ಾಮ ಲಪಾ ನಾದಾವ ತನಾನಶ್್ ೀ ಭವ್ೀಚಿಾವ॥1,184.32॥ 
ಶ್ರ್ ೀರ್ ೀಗಹರಂ ಲ್ೀಪಾದ್ತುಞ್ಜಜಚ ಣಾಂ ಸಕ್ಾಞ ಜ್ಕಮ್| 

ಬಲಾ ಚಾರ್ತಬಲಾ ಯಷಟೀ ಶಕಾರಾ ಮಧ್ತಸಂಯತತಾ॥1,184.33॥ 
ವನಾಧಯಗಭಾಕರಿೀ ಪೀತಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಮ ಲಂ ಪಪಾಲ್ಲೀಶತಣಿಠಕ್ಾಯತತಮ್॥1,184.34॥ 
ಪರಿಪಷ್ಟಂ ಶ್ರ್ ೀಲ್ೀಪಾಚಿಾರಃ ಶ್ಲವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ನಿಗತಾಣಿಾಕ್ಾಶ್ಖಾಂ ಪೀತಾವ ಗಣಾಮಾಲಾಂ ವಿನಾಶಯೀತ್॥1,184.35॥ 
ಕ್್ೀತಕೀಪತರಜಂ ಕ್ಷಾರಂ ಗತಡ್ೀನ್ ಸಹ ಭಕ್ಷಯೀತ್| 

ತಕ್್ರೀಣ ಶರಪುಙ್ಕ್ಂ ವಾ ಪೀತಾವ ಪಿೀಹಾಂ ವಿನಾಶಯೀತ್॥1,184.36॥ 
ಮಾತತಲಙ್ಖುಸಯ ನಿರ್ಾಾಸಂ ಗತಡಾಜ್ಯೀನ್ ಸಮನಿವತಮ್| 

ವಾತಪತುಜಶ್ಲಾನಿ ಹನಿು ವ್ೈ ಪಾನ್ಯೀಗತಃ| 

ಶತಣಿಠೀ ಸೌವಚಾಲಂ ಹಿಙ್ಖತು ಪೀತಂ ಹೃದ್ಯರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,184.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈದ್ಯಶಾಸ್ರೀ ಚತತರಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥184[37]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 495 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-185॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಆಂ ಗಣಪತಯೀ ಇರ್ತ ಅಯಂ ಗಣಪತ್ೀನ್ಮಾನ್ ರೀ ಧ್ನ್ವಿದಾಯಪರದಾಯಕಃ॥1,185.1॥ 
ಇಮಮಷ್ಟಸಹಸರಞ್ಾ ಜಪಾುಾ ಬದಾಧಾ ಶ್ಖಾಂ ತತಃ| 

ವಯವಹಾರ್ೀ ಜಯಃ ಸಾಯಚಾ ಶತಂ ಜಾಪಾನ್ನೃಣಾಂ ಪರಯಃ॥1,185.2॥ 
ರ್ತಲಾನಾಂ ತತ ಘಘತಾಕ್ಾುನಾಂ ಕೃಷಾಣನಾಂ ರತದ್ರ ಹ್ ೀಮಯೀತ್| 

ಅಷ್ ಟೀತುರಸಹಸರನ್ತು ರಾಜಾ ವಶಯಸ್ತರಭದಿಾನ್ೈಃ॥1,185.3॥ 
ಅಷ್ಟಮಾಯಞ್ಾ ಚತತದ್ಾಶಾಯಮತಪೀಷಾಯಭಯಚಯಾ ವಿಘನರಾಟ್| 

ರ್ತಲಾಕ್ಷತಾನಾಂ ಜತಹತರ್ಾದ್ಷ್ ಟೀತುರಸಹಸರಕಮ್| 

ಅಪಾಜಿತಃ ಸಾಯದ್ತಯದ್ಧೀ ಚ ಸವ್ೀಾ ತಞ್ಾ ಸ್ತಷ್ೀವಿರ್ೀ॥1,185.4॥ 
ಜಪಾುಾ ಚಾಷ್ಟಸಹಸರನ್ತು ತತಶಾಾಷ್ಟಶತ್ೀನ್ ಹಿ| 

ಶ್ಖಾಂ ಬದಾಧಾ ರಾಜಕತಲ್ೀ ವಯವಹಾರ್ೀ ಜಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,185.5॥ 
ಹಿರೀಙ್ಕೆರಂ ಸವಿಸಗಾಞ್ಾ ಪಾರತಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ರಸತು ಯಃ| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಲಲಾಟ್ೀ ವಿನ್ಯಸಯ ವಶತಾಂ ನ್ಯರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥1,185.6॥ 
ಸತಸಮಾಹಿತಚಿತ್ುೀನ್ ವಿನ್ಯಸಯ ಪರಮದಾಲಯೀ| 

ಸ್ ೀತಾೆಮಾಂ ಕ್ಾಮಿನಿೀಂ ಕತರ್ಾಾನಾನತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,185.7॥ 
ಜತಹತರ್ಾದ್ಯತತಂ ಯಸತು ಶತಚಿಃ ಪರಯತಮಾನ್ಸಃ| 

ದ್ೃಷಟಮಾತ್ರೀ ಸದಾ ತಸಯ ವಶಯಮಾರ್ಾನಿು ಯೀಷತಃ॥1,185.8॥ 
ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಪತರಕಞ್ಾ ಸಗ್ ೀರ್ ೀಚನ್ಕತಙ್ಖತೆಮಮ್| 

ಕೃತ ಏಭಶಾ ರ್ತಲಕ್್ೀ ವಶಯಮಾರ್ಾನಿು ಯೀಷತಃ॥1,185.9॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಟ್್ಹದ್ೀವಾ ಚ ವಚಾ ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾ| 

ತ್ೀನ್ೈವ ರ್ತಲಕಂ ಕೃತಾವ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ವಶತಾಂ ನ್ಯೀತ್॥1,185.10॥ 
ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾ ಮಿೀನ್ಪತುಮಾಭಾಯಞ್ಾ ಕೃತವರ್ತಾಕಃ| 

ಯಃ ಪುಮಾಂಸ್ತುಲಕಂ ಕತರ್ಾಾದಾವಮಹಸುಕನಿಷ್ಠರ್ಾ| 

ಸ ಕರ್ ೀರ್ತ ವಶ್ೀ ಸವಾಂ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,185.11॥ 
ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾ ಮಹಾದ್ೀವ ! ಧ್ಾತತಶ್್ ೀಣಿತಭಾವಿತಾ| 

ಏತ್ೈವ್ೈಾರ್ತಲಕಂ ಕೃತಾವ ಸಾ ನ್ರಂ ಯಂ ನಿರಿೀಕ್ಷತ್ೀ| 

ತತಷಣಾತುಂ ವಶ್ೀ ಕತರ್ಾಾ ನಾನತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,185.12॥ 
ನಾಗ್ೀಶವರಞ್ಾ ಶ್ೈಲ್ೀಯಂ ತವಕಾತರಞ್ಾ ಹರಿೀತಕೀ| 

ಚನ್ದನ್ಂ ಕತಷ್ಠಸ ಕ್ಷ್್ೈಲಾರಕುಶಾಲ್ಲಸಮನಿವತಾ॥1,185.13॥ 
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ಏತ್ೈಧ್ ಾಪೀ ವಶಕರಃ ಸಮರಬಾಣ್ೈಃ ಸಾಮರಾದ್ಾನ್ಃ| 

ರರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ಮಹಾದ್ೀವ ಪಾವಾರ್ತೀಪರಯ ಶಙ್ಖೆರ॥1,185.14॥ 
ನಿಜಶತಕರಂ ಗೃಹಿೀ ತಾವ ತತ ವಾಮಹಸ್ುೀನ್ ಯಃ ಪುಮಾನ್| 

ಕ್ಾಮಿನಿೀಚರಣಂ ವಾಮಂ ಲ್ಲಮಾೀತ್ ಸಾಯರ್ತ್ತರರ್ಾಃ ಪರಯಃ॥1,185.15॥ 
ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಮಹಾದ್ೀವ ಪಾರಾವತಮಲಂ ಮಧ್ತ| 

ಏಭಲ್ಲಾಪ್ುೀ ತತ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ವ್ೈ ಕ್ಾಮಿನಿೀವಶಕೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,185.16॥ 
ಪುಷಾಾಣಿ ಪಞ್ಾರಕ್ಾುನಿ ಗೃಹಿೀತಾವ ರ್ಾನಿ ಕ್ಾನಿ ಚ| 

ತತತುಲಯಞ್ಾ ಪರಯಙ್ಖತುಞ್ಾ ಪ್ೀಷ್ಯೀದ್ೀಕಯೀಗತಃ| 

ಅನ್ೀನ್ ಲ್ಲಪುಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ಕ್ಾಮಿನಿೀವಶತಾಮಿರ್ಾತ್॥1,185.17॥ 
ಹಯಗನಾಧ ಚ ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ಮಾಲರ್ತೀಕತಸತಮಾನಿ ಚ| 

ಶ್ವೀತಸಷ್ಪಾ ಏತ್ೈಶಾ ಲ್ಲಪುಲ್ಲಙ್ಖುಃ ಸ್ತರರ್ಾಃ ಪರಯಃ॥1,185.18॥ 
ಮ ಲನ್ತು ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ರ್ಾ ದ್ತಗಧಪೀತನ್ತು ಶ್್ ೀಷ್ನ್ತತ್| 

ಅಶವಗನಾಧನಾಗಬಲಾಗತಡಮಾಷ್ನಿಷ್ೀವಿಣಃ| 

ರ ಪಂ ಭವ್ೀದ್ಯಥಾ ತದ್ವನ್ನವರ್ೌವನ್ಚಾರಿಣಾಮ್॥1,185.19॥ 
ಲೌಹಚ ಣಾಸಮಾಯತಕುಂ ರ್ತರಫಲಾಚ ಣಾಮೀವ ವಾ| 

ಮಧ್ತನಾ ಸ್ೀವಿತಂ ರತದ್ರ ಪರಿಣಾಮಾಖ್ಯಶ್ಲನ್ತತ್॥1,185.20॥ 
ಕವರ್ಥತ್ ೀದ್ಕಪಾನ್ನ್ತು ಶಮ ್ಕಕ್ಷಾರಕಂ ತಥಾ| 

ಮೃಗಶೃಙ್ಖುಂ ಹಯಗಿನದ್ಗಧಂ ಗವಾಯಜ್ಯೀನ್ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಪೀತ ಹೃತಾೃಷ್ಠಶ್ಲಾನಾಂ ಭವ್ೀನಾನಶಕರಂ ಶ್ವ॥1,185.21॥ 
ಹಿಙ್ಖತು ಸೌವಚಾಲಂ ಶತಣಿಠೀ ವೃಷ್ಧ್ವಜ ಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್?| 

ಏಭಸತು ಕವರ್ಥತಂ ವಾರಿ ಪೀತಂ ವ್ೈ ಸವಾಶ್ಲನ್ತತ್॥1,185.22॥ 
ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಸಾಮತದ್ರಲವಣಾನಿವತಮ್| 

ಆಸಾವದಿ ತಮಜಿೀಣಾಸಯ ಶ್ಲಸಯ ಸಾಯದಿವಮದ್ಾನ್ಮ್॥1,185.23॥ 
ವಟ್ರ್ ೀಹಾಙ್ಖತೆರ್ ೀ ರತದ್ರ ತಣತಾಲ್ ೀದ್ಕಘಷಾತಃ| 

ಪೀತಃ ಸತಕ್್ ರೀಽರ್ತೀಸಾರಂ ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,185.24॥ 
ಅಙ್್ ೆೀಟ್ಮ ಲಂ ಕಷಾಾಧ್ಾಂ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಸವಾಾರ್ತೀಸಾರಗರಹಣಿೀಂ ಪೀತಂ ಹರರ್ತ ಭ ತಪ॥1,185.25॥ 
ಮರಿೀಚಶತಣಿಠಕತಟ್ಜತವಕ ಾಣಾಞ್ಾ ಗತಡಾನಿವತಮ್| 

ಕರಮಾತುದಿದಾಗತಣಂ ಪೀತಂ ಗರಹಣಿೀವಾಯಧಿನಾಶನ್ಮ್॥1,185.26॥ 
ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಮ ಲಂ ಹರಿದಾರಸ್ತಕಿತಣತಾಲಾಃ| 

ಅಪಾಮಾಗಾರ್ತರಕಟ್ತಕಮೀಷಾಞ್ಾ ವಟಕ್ಾ ಶ್ವ| 

ವಿಷ್ ಚಿಕ್ಾಮಹಾವಾಯಧಿಂ ಹರತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,185.27॥ 
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ರ್ತರಫಲಾಗತರತ ಭ ತ್ೀಶ ಶ್ಲಾಜತತ ಹರಿೀತಕೀ| 
ಏಕ್್ೈಕಮೀಷಾಂ ಚ ಣಾನ್ತು ಮಧ್ತನಾ ಚ ವಿಮಿಶ್ರತಮ್| 

ಪೀತಂ ಸವಾಞ್ಾ ಮೀಹನ್ತು ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ॥1,185.28॥ 
ಅಕಾಕ್ಷಿೀರಪರಸಿಮೀಕಂ ರ್ತಲತ್ೈಲಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಮರಿೀಚಾನಾಂ ಸ್ತನ್ ದರಸಯ ಪಲಂ ಪಲಮ್॥1,185.29॥ 
ಚ ಣಾಂ ಕೃತಾವ ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ತಾವತಪ್ೈಃ ಶ್್ ೀಷ್ಯೀತುತಃ| 

ಪೀತಂ ಸತನಹಿೀಗತಂ ದ್ತಗಧಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಶ್ಲನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್॥1,185.30॥ 
ರ್ತರಕಟ್ತರ್ತರಫಲಾನ್ಕುಂ ರ್ತಲತ್ೈಲಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ನಿಮ್ಪತರಂ ಜಾರ್ತೀಪುಷ್ಾಮಜಾಪಯಃ॥1,185.31॥ 
ತನ್ ಮತರಂ ಸಙ್ಖ್ನಾಭಶಾ ಚನ್ದನ್ಂ ಘಷ್ಾಯೀತುತಃ| 

ಏಭಶಾ ವರ್ತಾಕ್ಾಂ ಕೃತಾವ ತವಕ್ಷಿಣಿೀ ಚಾಞ್ಜಯೀತುತಃ॥1,185.32॥ 
ನ್ಶಯತ್ೀ ಪಟ್ಲಂ ಕ್ಾಚಂ ಪುಷ್ಾಞ್ಾ ರ್ತಮಿರಾದಿಕಮ್| 

ವಿಭೀತಕಸಯ ವ್ೈ ಚ ಣಾಂ ಸಮಧ್ತ ಶಾವಸನಾಶನ್ಮ್॥1,185.33॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀರ್ತರಫಲಾಚ ಣಾಂ ಮಧ್ತಸ್ೈನ್ಧವಸಂಯತತಮ್| 

ಸವಾರ್ ೀಗಜವರಶಾವಸಶ್್ ೀಷ್ಪೀನ್ಸಹೃದ್ಭವ್ೀತ್॥1,185.34॥ 
ದ್ೀವದಾರ್ ೀಶಾ ವ್ೈ ಚ ಣಾಂ ಅಜಾಮತ್ರೀಣ ಭಾವಯೀತ್| 

ಏಕವಿಂಶರ್ತವಾರಂವ್ೈತವಕ್ಷಿಣಿೀ ತ್ೀನ್ ಚಾಞ್ಜಯೀತ್| 

ರಾತರಯನ್ಧತಾ ಪಟ್ಲತಾ ನ್ಶ್ಯೀನಿನಲ್ ೀಾಮತಾ ತಥಾ॥1,185.35॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀಕ್್ೀತಕಂ ರತದ್ರ ಹರಿದಾರಮಲಕಂ ವಚಾ| 

ಸವಾಾಕ್ಷಿರ್ ೀಗಾ ನ್ಶ್ಯೀಯತಃ ಸಕ್ಷಿೀರಾದ್ಞ್ಜನಾತುತಃ॥1,185.36॥ 
ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ಶ್ಗತರಮ ಲ್ೀ ಮತಖ್ೀನ್ ವಿಧ್ೃತ್ೀ ಶ್ವ| 

ಚವಿಾತಾವ ದ್ನ್ುಕೀಟಾನಾಂ ವಿನಾಶ್್ ೀ ಹಿ ಭವ್ೀದ್ಧರ॥1,185.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮನ್ರತನ್ರವ್ೈದ್ಯಪರಯೀದ್ೃಪಞ್ಜಾಶ್ೀತಯಧಿಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥185[37]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-186॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪೀತಃ ಸಾರ್ ೀ ಗತಡ ಚಾಯಶಾ ಮಧ್ತನಾ ಚ ಪರಮೀಹನ್ತತ್| 

ಪೀತಂ ಗ್ ೀಹಾಲ್ಲಕ್ಾಮ ಲಂ ರ್ತಲದ್ಧ್ಾಯಜಯಸಂಯತತಮ್॥1,186.1॥ 
ನಿರತದ್ಧಮ ತರಂ ಕವರ್ಥತಂ ನಿವತಾಯರ್ತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ತಥಾ ಹಿಕ್ಾೆಂ ಹರ್ೀರ್ತಾೀತಂ ಸೌವಚಾಲಯತತಞ್ಾ ವ್ೈ॥1,186.2॥ 
ಗ್ ೀರಕ್ಷಕಕಾಟೀಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ಶ್ೀತ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಚ| 

ಪೀತಂ ದಿನ್ತರಯೀಣ್ೈವ ನಾಶಯೀದ್ತರದ್ರ ಶಕಾರಾಮ್॥1,186.3॥ 
ಪಷಾಟಾ ವ್ೈ ಮಾಲರ್ತೀಮ ಲಂ ಗಿರೀಷ್ಮಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಾಹಿತಮ್| 

ಸಾಧಿತಂ ಛಾಗದ್ತಗ್ಧೀನ್ ಪರ್ತಂ ಶಕಾಸಾಯನಿವತಮ್| 

ಹರ್ೀನ್ ಮತರನಿರ್ ೀಧ್ಞ್ಾ ಹರ್ೀದ್ವೈ ಪಾಣತಾಶಕಾರಾಮ್॥1,186.4॥ 
ದಿವಜಯಷಾಟಯಶಾ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಗಣಾಮಾಲಾಂ ಹರ್ೀಲ್ಿೀಪಾದ್ಸಾಧ್ಯಂ ಗಲಗಣಾಕಮ್॥1,186.5॥ 
ರಸಾಞ್ಜನ್ಂ ಹರಿೀತಕ್ಾಯಶ್ಾಣಾಂ ತ್ೀನ್ೈವ ಗತಣಠನಾತ್| 

ನಾಶಯೀತತಾರತಷ್ ೀ ವಾಯಧಿೀನಾನತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,186.6॥ 
ಕರವಿೀರಮ ಲಲ್ೀಪಾದ್ವೈ ಲ್ೀಪಾತ ಾಗಫಲಸಯ ಚ| 

ಪುಂವಾಯಧಿನ್ಾಶಯತ್ೀ ರತದ್ರ ಯೀಗಮನ್ಯಂ ವದಾಮಯಹಮ್॥1,186.7॥ 
ದ್ನಿುೀಮ ಲಂ ಹರಿದಾರ ಚ ಚಿತರಕಂ ತಸಯ ಲ್ೀಪನಾತ್| 

ಭಗನ್ದರವಿನಾಶಃ ಸಾಯದ್ನ್ಯಂ ಯೀಗಂ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಜಲೌಕ್ಾಜಗಧರಕುಞ್ಾ ಭಗನ್ದರಮತಮಾಪತ್ೀ॥1,186.8॥ 
ರ್ತರಫಲಾಜಲಘಘಷ್ಟಞ್ಾ ಮಾಜಾಾರಾಸ್ತ ಿವಿಲ್ೀಪತಮ್| 

ತತ್ ೀ ನ್ ಪರಸರವ್ೀದ್ರಕುಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,186.9॥ 
ಹರಿದಾರನ್ೀಕವಾರಞ್ಾ ಸತನಹಿೀಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಭಾವಿತಾ| 

ವಟಕ್ಾರ್ಽಶ್್ ೀವಿನಾಶಾಯ ತಲ್ಿೀಪಾದ್ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ಘ ೀಷಾಫಲಂ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಪಷಾಟಾ ಚಾಶ್್ ೀಾಹರಂ ಪರಮ್॥1,186.10॥ 
ಗವಾಯಜಯಂ ಸಾಧಿತಂ ಪೀತಂ ಪಲಾಶಕ್ಷಾರವಾರಿಣಾ| 

ರ್ತರಗತಣ್ೀನ್ ರ್ತರಕಟ್ತಕಂ ಅಶಾಾಂಸ್ತ ಕ್ಷಪಯೀಚಿಾವ॥1,186.11॥ 
ಬಲವಸಯ ಚ ಫಲಂ ದ್ಗಧಂ ರಕ್ಾುಶಾಃ ಪರವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಜಗಧವಾ ಕೃಷ್ಣರ್ತಲಾನ್ೀವ ನ್ವನಿೀತಯತತಾನ್ಪ॥1,186.12॥ 
ಶತಣಿಠೀಚ ಣಾಂ ಯವಕ್ಷಾರಯತಕುಂ ತತಲಯಗತಡಾನಿವತಮ್| 

ಅಗಿನವೃದಿಧಂ ಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ಪರತ ಯಷ್ೀ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,186.13॥ 
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ಶತಣಾಠಯ ಚ ಕವರ್ಥತಂ ವಾರಿ ಪೀತಂ ಚಾಗಿನಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ| 

ಹರಿೀತಕೀಂ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಚಿತರಕಂ ರತದ್ರ ಪಪಾಲ್ಲೀ॥1,186.14॥ 
ಚ ಣಾಮತಷ್ ಣೀದ್ಕ್್ೀನ್ೈಷಾಂ ಪೀತಂ ಚಾರ್ತಕ್ಷತಧ್ಾಕರಮ್| 

ಸಾಜಯಂ ಸ ಕರಮಾಂಸಂ ವ್ೈ ಪೀತಂ ಚಾರ್ತಕ್ಷತಧ್ಾಕರಮ್॥1,186.15॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಷ್ಡಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥186.15॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-187॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಹಸ್ತುಕಣಾಪಲಾಶಸಯ ಪತಾರಣಿ? ಚ ಣಾಯೀದ್ಧರ| 

ಸವಾರ್ ೀಗವಿನಿಮತಾಕುಂ ಚ ಣಾಂ ಪಲಶತಂ ಶ್ವ॥1,187.1॥ 
ಸಕ್ಷಿೀರಂ ಭಕ್ಷಿೀತಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಾುಹ್ೀನ್ ವೃಷ್ಧ್ವಜ| 

ನ್ರಂ ಶತರರ್ತಧ್ರಂ ರತದ್ರ ಮೃಗ್ೀನ್ದರಗರ್ತವಿಕರಮಮ್॥1,187.2॥ 
ಪದ್ಮರಾಗಪರರ್ತೀಕ್ಾಶಂಯತಕುಂ ದ್ಶಶತಾಯತಷಾ| 

ಷ್ ೀಡಶಾಬಾದಕೃರ್ತಂ ರತದ್ರ ಸತತಂ ದ್ತಗಧಭ್ ೀಜನಾತ್॥1,187.3॥ 
ಮಧ್ತಸಪಾಃಸಮಾಯತಕುಂ ದ್ತಗಧಮಾಯತಷ್ೆರಂ ಭವ್ೀತ್| 

ತಜಜಗಧಂ ಮಧ್ತನಾ ಸಾಧ್ಾಂ ದ್ಶವಷ್ಾ ಸಹಸ್ತರಣಮ್॥1,187.4॥ 
ಕತರ್ಾಾನ್ನರಂ ಶತರರ್ತಧ್ರಂ ಪರಮದಾಜನ್ವಲಿಭಮ್| 

ದ್ಧ್ಾನ ನಿತಯಂ ಭಕ್ಷಿತನ್ತು ವಜರದ್ೀಹಕರಂ ಭವ್ೀತ್॥1,187.5॥ 
ಕ್್ೀಶರಾಜಿಸಮಾಯತಕುಂ ನ್ರಂ ವಷ್ಾಸಹಸ್ತರಣಮ್| 

ತಚಾ ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಸಂಯತಕುಂ ನ್ರಂ ಕತರ್ಾಾಚಾ ಭಕ್ಷಿತಮ್॥1,187.6॥ 
ಶತವಷ್ಾಂ ದಿವಯದ್ೀಹಂ ವಲ್ಲೀಪಲ್ಲತವಜಿಾತಮ್| 

ಜಗಧಂ ರ್ತರಫಲರ್ಾ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಚಕ್ಷತಷ್ಮನ್ುಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ॥1,187.7॥ 
ಅನ್ಧಃ ಪಶ್ಯೀತತು ಚ ಣಾಸಯ ಸಾಜಯಸ್ಯೈವ ತತ ಭಕ್ಷಣಾತ್| 

ಮಹಿಷೀಕ್ಷಿೀರಸಂಯತಕುಸುಲ್ಿೀಪಃ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀಶಕೃತ್॥1,187.8॥ 
ಖ್ಲಾವಟ್ಸಯ ಚ ವ್ೈ ಕ್್ೀಶಾ ಭವನಿು ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ತ್ೈಲಯತಕ್್ುೀನ್ ಚ ಣ್ೀಾನ್ ವಲ್ಲೀಪಲ್ಲತನಾಶನ್ಮ್॥1,187.9॥ 
ತದ್ತದ್ವತಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸವಾರಾಗಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಸಚಾಾಗಕ್ಷಿೀರಚ ಣ್ೀಾನ್ ದ್ೃಷಟಃ ಸಾಯನಾಮಸತ್ ೀಽಞ್ಜನಾತ್॥1,187.10॥ 
ಪಲಾಶಸಯ ಚ ಬೀಜಾನಿ ಶಾರವಣ್ೀ ವಿತತಷಾಣಿ ಚ| 

ಗೃಹಿೀತಾವ ನ್ವನಿೀತ್ೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಣಾಂ ಚ ಭಕ್ಷಯೀತ್॥1,187.11॥ 
ಕಷಾಾಧ್ಾಮೀಕಂ ಸ್ೀವ್ೀತ ನ್ತಾವ ನಿತಯಂ ಹರಿಂ ಪರಭತಮ್| 

ಪುರಾಣಷ್ಷಟಧ್ಾನ್ಯಸಯ ಪಥಯಮಮತ್ ಪಬನ್ಿರ| 

ಜಿೀವ್ೀದ್ವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ವಲ್ಲೀಪಲ್ಲತವಜಿಾತಃ॥1,187.12॥ 
ಭೃಙ್ಖುರಾಜಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಪುಷ್ಯಕ್ಷ್ೀಾ ತತ ಸಮಾಹೃತಮ್| 

ವಿಧ್ಾಯ ತಸಯ ಚ ಣಾಂ ವ್ೈ ಸಸೌವಿೀರಞ್ಾ ಭಕ್ಷಯೀತಂ॥1,187.13॥ 
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ಮಾಸಮಾತರಪರಯೀಗ್ೀಣ ವಲ್ಲೀಪಲ್ಲತವಜಿಾತಃ| 
ಶತಾನಿ ಪಞ್ಾ ಜಿೀವ್ೀಚಾ ನ್ರ್ ೀ ನಾಗಬಲ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಭವ್ೀಚತಾರರ್ತಧ್ರ್ ೀ ರತದ್ರ ಪುಷ್ಯಕ್ಷ್ೀಾ ಚ್ೈವ ಭಕ್ಷಣಾತ್॥1,187.14॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಆಯತಷ್ೆರಯೀಗ್ ೀದ್ೃಸಪಾುಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥187[14]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-188॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ನಿವರಾಣಃ ಸಾಯತ ಾಯಂಹಿೀನ್ ೀ ಪರಹಾರ್ ೀ ಘಘಪೂರಿತಃ| 
ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಹಸಾುಭಾಯಞ್ಾ ವಿಮದಿಾತಮ್| 

ತದ್ರಸ್ೀನ್ ಪರಹಾರಸಯ ರಕುಸಾರವೀ ನ್ ಪೂರಣಾತ್॥1,188.1॥ 
ರತದ್ರ ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲಕ್ಾಮ ಲಂ ಚ್ೀಕ್ಷತದ್ಭಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ತ್ೀನ್ ವರಣಮತಖ್ಂ ಲ್ಲಪುಂ ಶಲಯಂ ನಿಃ ಸ ರರ್ತ ವರಣಾತ್| 

ಚಿರಕ್ಾಲಪರವಿಷ್ ಟೀಽಪ ತ್ೀನ್ ಮಾಗ್ೀಾಣ ಶಙ್ಖೆರ॥1,188.2॥ 
ಬಾಲಮ ಲಂ ಮೀಷ್ಶೃಙ ು್ೀಮ ಲಂ ವಾ ವಾರಿಘಷಾತಮ್| 

ತ್ೀನ್ ಲ್ಲಪುಂ ಚಿರಂ ಜಾತಂ ವರಣಂ ನಾಡಾಯಃ ಪರಶಾಮಯರ್ತ॥1,188.3॥ 
ಜಗಧಂ ಮಾಹಿಷ್ಪಧ್ಾನ ಚ ಯತಕುಂ ಕ್್ ೀದ್ರವಭಕುಕಮ್| 

ಹಿಙ್ಖತುಮ ಲಸಯ ವ್ೈ ಚ ಣಾಂ ದ್ತುಂ ನಾಡಿೀವರಣಾಪಹಮ್॥1,188.4॥ 
ಬರಹಮಯಷಟಫಲಂ ಪಷ್ಟಂ ವಾರಿಣಾ ತ್ೀನ್ಲ್ೀಪತಮ್| 

ತ್ೀನ್ ಘಘಷ್ಟಂ ರಕುದ್ ೀಷ್ಃ ಪರಣಶಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,188.5॥ 
ಯವಭಸಮ ವಿಡಙ್ಖುಞ್ಾ ಗನ್ಧಪಾಷಾಣಮೀವ ಚ| 

ಶತಣಿಠರ್ೀಷಾಞ್ೈವ ಚ ಣಾಂ ಭವತಂ ರತಧಿರ್ೀಣವ್ೈ॥1,188.6॥ 
ಕೃಕಲಾಸಸಯ ತಲ್ಲಪಿುಂ ವಿದ್ರಧಿಂ ನಾಶಯೀಚಿಾವ| 

ಸೌಭಾಞ್ಜನ್ಸಯ ಬೀಜಾನಿ ತವತಸ್ತೀಮಸ್ತನಾ ಸಹ॥1,188.7॥ 
ಸೌರಸಷ್ಾಪಯತಕ್ಾುನಿ ಸವಾಾಣ್ಯೀತಾನಿ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಪಷಾಟನ್ಯನ್ಮತಿಕ್್ರೀಣ ಗರನಿಿಕಂ ನಾಶಯೀದಿಧ ವ್ೈ॥1,188.8॥ 
ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ತ್ೀನ್ ನ್ಸಯಪರದಾನಾತಾ್ಯದ್ ಭತವೃನ್ದಸಯ ವಿದ್ರವಃ॥1,188.9॥ 
ಅಗಸಯಪುಷ್ಾನ್ಸಯಂ ವ್ೈ ಸಮರಿೀಚಂ ತತ ಶ್ಲಹೃತ್| 

ಭತಜಙ್ಖುಚಮಾ ವ್ೈ ಹಿಙ್ಖತು ನಿಮ್ಪತರಂ ತಥಾ ಯವಾಃ| 

ಗೌರಸಷ್ಾಮ ಏಭಃ ಸಾಯಲ್ಿೀಪೀ ಭ ತಹರಃ ಶ್ವ॥1,188.10॥ 
ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾ ಮರಿೀಚಾನಿ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಮಧ್ತ| 

ಅಞ್ಜನ್ಂ ಕೃತಮೀಭಃ ಸಾಯದ್ುರಹಭ ತಹರಂ ಶ್ವ॥1,188.11॥ 
ಗತಗತುಲ ಲ ಕಪುಚಾಾಭಾಯಂ ಧ್ ಪೀ ಗರಹಹರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಚಾತತರ್ಥಾಕಜವರ್ೈಮತಾಕ್್ ುೀ ಕೃಷ್ಣವಸಾರವಗತಣಿಠತಃ॥1,188.12॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ವರಣಾಚಿ 

ದ್ೃಮಾಷಾಟಶ್ೀತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥188[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-189॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಶ್ವೀತಾಪರಾಜಿತಾಪುಷ್ಾರಸ್ೀನಾಕ್ಷ್ಣ್ ೀಶಾ ಪೂರಣ್ೀ| 

ಪಟ್ಲಂ ನಾಶಮಾರ್ಾರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,189.1॥ 
ಮ ಲಂ ಗ್ ೀಕ್ಷತರಕಸ್ಯೈವ ಚವಿಾತಾವ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತ| 

ದ್ನ್ುಕೀಟ್ವಯಥಾ ನ್ಶ್ಯೀತತ್ರಾಸತರವಿಮದ್ಾನ್॥1,189.2॥ 
ನಾರಿೀ ಪುಷಾಾದಿನ್ೀ ಪೀತಾವ ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ್ ೀಪವಾಸತಃ| 

ಶ್ವೀತಾಕಾಸಯ ತತ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ತಸಾಯಸುದ್ತುಲಮಶ್ಲನ್ತತ್॥1,189.3॥ 
ಶ್ವೀತಾಕಾಪುಷ್ಾಂ ವಿಧಿನಾ ಗೃಹಿೀತಂ ಪೂವಾಮನಿರತಮ್| 

ಋತತಶತದಾಧ ಚ ಲಲನಾ ಕಟೌ ಬದಾಧಾ ಪರಸ ಯತ್ೀ॥1,189.4॥ 
ಹಸುಬದ್ಧಂ ಪಲಾಶಸಯ ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ವಾ ಹರ| 

ಮ ಲಂ ಸವಾಜವರಹರಂ ಭ ತಪ್ರೀತಾದಿನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್॥1,189.5॥ 
ಪೀತಂ ವೃಶ್ಾಕಮ ಲಞ್ಾ ಪಾರತಃ ಪಯತಾಷತಾಮತ್ನಾ| 

ಸಾಧ್ಾಂ ವಿನಾಶಯೀದಾದಹಜವರಞ್ಾ ಪರಮೀಶವರ॥1,189.6॥ 
ಶ್ಖಾರ್ಾಞ್ೈವ ತದ್್ದ್ಧಂ ಭವ್ೀದ್ೈಕ್ಾಹಿಕ್ಾಹಿನ್ತತ್| 

ಪೀತಂ ಪಯತಾಷತಾದಿಭಶಾ ಭವ್ೀತ್ವಾವಿಷಾಪಹೃತ್॥1,189.7॥ 
ಯಸಯ ಲಜಾಜಲತಕ್ಾಮ ಲಂ ದಿೀಯತ್ೀ ಚ ಸವರ್ೀತಸಾ| 

ಸಾಧ್ಾಂ ಸ ವ್ೈರಂ ಸಂರ್ಾರ್ತ ಪುಮಾನಿ್ತರೀ ವಾ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,189.8॥ 
ಪಷಾಟಾ ಗವಯಘಘತ್ೀನ್ೈವ ಪಾಠಾಮ ಲಂ ಪಬ್ೀತತು ಯಃ| 

ಸವಾಂ ವಿಷ್ಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀಚಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,189.9॥ 
ಮ ಲಂ ಪಯತಾಷತ್ ೀದ್ೀನ್ ಶ್ರಿೀಷ್ಸಯ ಯಥಾ ತಥಾ| 

ರಕುಚಿತರಕಮ ಲಸಯ ರಸಸಯ ಭರಣಾದ್ಧರ| 

ಕಣಾಯೀಃ ಕ್ಾಮಲಾವಾಯಧಿನಾಶಃ ಸಾಯನಾನತರ ಸಂಶಯಃ॥1,189.10॥ 
ಶ್ವೀತಕ್್ ೀಕಲಾಕ್ಷಮ ಲಂ ಛಾಗಿೀಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ರ್ತರಸಪಾುಹ್ೀನ್ ವ್ೈ ಪೀತಂ ಕ್ಷಯರ್ ೀಗಂ ಕ್ಷಯಂ ನ್ಯೀತ್॥1,189.11॥ 
ನಾರಿಕ್್ೀಲಸಯ ವ್ೈ ಪುಷ್ಾಂ ಛಾಗಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ಪಬ್ೀಚಾ ರ್ತರವಿಧ್ಸುಸಯ ರಕುವಾತ್ ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,189.12॥ 
ಕತರ್ಾಾತತ್ದ್ಶಾನಾಮ ಲಂ ಮಾಲ್ಯೀನ್ ಸತಸಮಾಹೃತಮ್| 

ಕಣಠಬದ್ಧ ತಾರಯಹಿಕ್ಾದಿಗರಹಭ ತವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,189.13॥ 
ಪುಷ್ಾಂ ಧ್ವಲಗತಞ್ಜಜರ್ಾ ಗೃಹಿೀತಂ ಮ ಲಮೀವ ಚ| 

ಮತಖ್ೀ ತತ ನಿಹಿತಂ ರತದ್ರ ಹರ್ೀನಾನನಾವಿಷ್ಂ ಬಹತ॥1,189.14॥ 
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ಹಸ್ುೀ ಬದ್ಧಂ ಕ್ಾಣಾಯತಕುಂ ಕಣ್ಠೀ ಬದ್ಧಂ ಗರಹಾದಿಹೃತ್| 
ಕೃಷಾಣರ್ಾನ್ತು ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ಕಟಬದ್ಧಂ ಸಮಾಹೃತಮ್| 

ಸ್ತಂಹಾದಿಶಾವಪದಾದಿಭೀರ್ತಂ ಹರ್ೀಚಾ ನಿೀಲಲ್ ೀಹಿತ॥1,189.15॥ 
ವಿಷ್ತಣಕ್ಾರನಾುಮ ಲಮಿೀಶ ಕಣಾಬದ್ಧನ್ತು ಧ್ಾರಯೀತ್| 

ಪಟ್ಟಸ ತ್ರೀಣ ಭ ತ್ೀಶ ಮಕರಾದಿಭಯಂ ನ್ ವ್ೈ॥1,189.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ 

ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀಏಕ್್ ೀನ್ನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥189[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-190॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಅಪರಾಜಿತಾರ್ಾ ಮ ಲಞ್ಾ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಪೀತಞ್ಜಾಶತ ಹರತ್ಯೀವ ಗಣಾಮಾಲಾಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,190.1॥ 
ಅಥ್ೀನ್ದರವಾರತಣಿೀಮ ಲಂ ವಿಧಿನಾ ಪೀತಮಿೀಶವರ| 

ಜಿಙ ು್ಣ್ಯೈರಣಾಕಂ ರತದ್ರ ಶ್ಕಶ್ಮಾ್ಯ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಶ್ೀತ್ ೀದ್ಕಞ್ಾ ತತರಯಸುಂ ಬಾಹತಗಿರೀವಾವಯಥಾಂ ಹರ್ೀತ್॥1,190.2॥ 
ಮಾಹಿಷ್ಂ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ಅಶವಗನಾಧ ಚ ಪಪಾಲ್ಲೀ| 

ವಚಾ ಕತಷ್ಠದ್ವಯಂ ಲ್ೀಪೀ ಲ್ಲಙ್ಖುಸ್ ರೀತಸುನಾರ್ತಾಹೃತ್॥1,190.3॥ 
ಕತಷ್ಠನಾಗಬಲಾಚ ಣಾಂ ನ್ವನಿೀತಸಮನಿವತಮ್| 

ತಲ್ಿೀಪೀ ಯತವರ್ತೀನಾಞ್ಾ ಕತರ್ಾಾದ್ವೃತ್ ುೀಜಕ್ೌ ಶತಭೌ॥1,190.4॥ 
ಇನ್ದರವಾರತಣಿಕ್ಾಮ ಲಂ ಯಸಯ ನಾಮಾನ ಸತದ್ ರತಃ| 

ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಸಮತತಾಾಟ್ಯ ತಸಯ ಪಿೀಹಾ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,190.5॥ 
ಪುನ್ನ್ಾವಾರ್ಾಃ ಶತಕ್ಾಿರ್ಾ ಮ ಲಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಪೀತಂ ವಿದ್ರಧಿನ್ತತಾ್ಯಚಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,190.6॥ 
ಕದ್ಲ್ಲೀದ್ಲಕ್ಷಾರನ್ತು ಪಾನಿೀಯೀನ್ ಪರಸಾಧಿತಮ್| 

ತಸಾಯದ್ನಾದಿವನ್ಶಯನಿು ಉದ್ರವಾಯಧ್ಯೀಽಖಿಲಾಃ॥1,190.7॥ 
ಕದ್ಲಾಯ ಮ ಲಮಾದಾಯ ಗತಡಾಜ್ಯೀನ್ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಅಗಿನನಾ ಸಾಧಿತಂ ಜಗಧಮತದ್ರಸಿಕರಮಿೀನ್ಿರ್ೀತ್॥1,190.8॥ 
ನಿತಯಂ ನಿಮ್ದ್ಲಾನಾಞ್ಾ ಚ ಣಾಮಾಮಲಕಸಯ ಚ| 

ಪರತ ಯಷ್ೀ ಭಕ್ಷಯೀಚ್ೈವ ತಸಯ ಕತಷ್ಠಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,190.9॥ 
ಹರಿೀತಕೀವಿಡಙ್ಖುಞ್ಾ ಹರಿದಾರ ಸ್ತತಸಷ್ಾಪಾಃ| 

ಸ್ ೀಮರಾಜಸಯ ಮ ಲಾನಿ ಕರಞ್ಜಸಯ ಚ ರೌನ್ಧವಮ್| 

ಗ್ ೀಮ ತರಪಷಾಟನ್ಯೀತಾನಿ ಕತಷ್ಠರ್ ೀಗಹರಾಣಿ ವ್ೈ॥1,190.10॥ 
ಏಕಶಾ ರ್ತರಫಲಾಭಾಗಸುಥಾ ಭಾಗದ್ವಯಂ ಶ್ವಾ| 

ಸ್ ೀಮರಾಜಸಯ ಬೀಜಾನಾಂ ಜಗಧಂ ಪಥ್ಯೀನ್ ದ್ದ್ತರನ್ತತ್॥1,190.11॥ 
ಅಮಿತಕರಂ ಸಗ್ ೀಮ ತರಂ ಕವರ್ಥತಂ ಲವಣಾನಿವತಮ್| 

ಕ್ಾಂಸಯಘಘಷ್ಟಂ ಖ್ರಂ ಲ್ೀಪಾತತೆಷ್ಠದ್ದ್ತರವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,190.12॥ 
ಹರಿದಾರ ಹರಿತಾಲಶಾ ದ್ ವಾಾಗ್ ೀಮ ತರಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ಅಯಂ ಲ್ೀಪೀ ಹನಿು ದ್ದ್ತರಂ ಪಾಮಾನ್ಂ ಚ ಗರಂ ತಥಾ॥1,190.13॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 507 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ್ ೀಮ ರಾಜಸಯ ಬೀಜಾನಿ ನ್ವನಿೀತಯತತಾನಿ ಚ| 
ಮಧ್ತನಾಸಾವದಿತಾನಿ ಸತಯಃ ಶತಕಿಕತಷ್ಠಹರಾಣಿ ವ್ೈ| 

ತಕ್ಾರನ್ನಪಾನ್ತ್ ೀ ರತದ್ರ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,190.14॥ 
ಶ್ವೀತಾಪರಾ ಜಿತಾಮ ಲಂ ವರ್ತಾತಂ ಚಾಸಯ ವಾರಿಣಾ| 

ತಲ್ಿೀಪೀ ರತದ್ರ ಮಾಸ್ೀನ್ ಶತಕಿಕತಷ್ಠವಿನಾಶನ್ಃ॥1,190.15॥ 
ಮಾಹಿಷ್ಂ ನ್ವನಿೀತಞ್ಾ ಸ್ತನ್ ದರಂ ಸಮರಿೀಚಕಮ್| 

ಪಾಮಾ ವಿಲ್ೀಪನಾನ್ನಶ್ಯೀದ್ತದನಾಾಮಾ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ॥1,190.16॥ 
ವಿಶತಷ್ೆಗಾಮಾಭರಿೀಮ ಲಂ ಪಕವಂ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್| 

ಭಕ್ಷಿತಂ ಶತಕಿಪತುಸಯ ವಿನಾಶಕರಮಿೀಶವರ॥1,190.17॥ 
ಮ ಲಕಸಯ ತತ ಬೀಜಾನಿ ಹಯಪಾ ಮಾಗಾರಸ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ಪಷಾಟನಿ ತ್ೀನ್ ಲ್ೀಪ್ೀನ್ ಸ್ತಧ್ಮಕಂ ರತದ್ರ ನ್ಶಯರ್ತ॥1,190.18॥ 
ಕದ್ಲ್ಲೀಕ್ಷಾರಸಂಯತಕುಹರಿದಾರ ಸ್ತಧ್ಮಕ್ಾಪಹಾ| 

ರಮಾಭಪಾಮಾಗಾಯೀಃ ಕ್ಷಾರ ಏರಣ್ಾೀನ್ ವಿಮಿಶ್ರತಃ| 

ತದ್ಭಯಙ್ಕುನ್ಮಹಾದ್ೀವ ! ಸದ್ಯಃ ಸ್ತಧ್ಮ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,190.19॥ 
ಕ ಷಾಮಣಾನಾಲಕ್ಷಾರಶಾ ಸಗ್ ೀಮ ತರಶಾ ತತುಾತಃ| 

ಜಲಪಷಾಟ ಹರಿದಾರ ಚ ಸ್ತದಾಧ ಮನಾದನ್ಲ್ೀನ್ಹಿ॥1,190.20॥ 
ಮಾಹಿಷ್ೀಣ ಪುರಿೀಷ್ೀಣ ವ್ೀಷಟತಾ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜ| 

ಅಸಾಯ ಉದ್ವತಾನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಙ್ಖುಸೌಷ್ಠವಮಿೀಶವರ॥1,190.21॥ 
ರ್ತಲಸಷ್ಾಪಸಂಯತಕುಂ ಹರಿದಾರದ್ವಯಕತಷ್ಠಕಮ್| 

ತ್ೀನ್ ೀದ್ವರ್ತಾತದ್ೀಹಃ ಸಾಯದ್ತದಗಾನ್ಧಃ ಸತರಭಃ ಪುಮಾನ್॥1,190.22॥ 
ಮನ್ ೀಹರಶಾಾನ್ತದಿನ್ಂ ದ್ ವಾಾಣಾಂ ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ರ್ಾ| 

ಅಜತಾನ್ಸಯ ತತ ಪುಷಾಾಣಿ ಜಮ ್ಪತರಯತತಾನಿ ಚ| 

ಸಲ್ ೀಧ್ಾರಣಿ ಚ ತಲ್ಿೀಪೀ ದ್ೀಹದ್ತಗಾನ್ಧತಾಂ ಹರ್ೀತ್॥1,190.23॥ 
ಯತಕುಂ ಲ್ ೀಧ್ರಭವ್ೈನ್ ೀಾರ್ೈಶ್ಾಣಾನ್ತು ಕನ್ಕಸಯ ಚ| 

ತ್ೀನ್ ೀದ್ವರ್ತಾತದ್ೀಹಸಯ ನ್ ಸಾಯದಿುರೀಷ್ಮಪರಬಾಧಿಕ್ಾ॥1,190.24॥ 
ದ್ತಗ್ಧೀನ್ ೀಷ್ಸ್ತ ಸ್ೀಕಶಾ ಘಮಾದ್ ೀಷ್ಶಾ ನ್ಶಯರ್ತ| 

ಕ್ಾಕಜಙ್್ ್ೀದ್ವತಾನ್ನ್ತು ಹಯಙ್ಖುರಾಗಕರಂ ಭವ್ೀತ್॥1,190.25॥ 
ಮಧ್ತಯಷಟೀ ಶಕಾರಾ ಚ ವಾಸಕಸಯ ರಸ್ ೀ ಮಧ್ತ| 

ಏತರ್ತಾೀತಂ ರಕುಪತುಕ್ಾಮಲಾಪಾಣತಾರ್ ೀಗನ್ತತ್॥1,190.26॥ 
ರಕುಪತುಂ ಹರ್ೀರ್ತಾೀತ್ ೀ ವಾಸಕಸಯ ರಸ್ ೀ ಮಧ್ತ| 

ಪಾರತಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ತ್ ೀಯಪಾನಾರ್ತಾೀನ್ಸಂ ದಾರತಣಂ ಹರ್ೀತ್॥1,190.27॥ 
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ಬಭೀತಕಸಯ ವ್ೈ ಚ ಣಾಂ ಪಪಾಲಾಯಃ ಸ್ೈನ್ಧವಸಯ ಚ| 

ಪೀತಂ ಸಕ್ಾಞ ಜ್ಕಂ ಹನಿು ಸವರಭ್ೀದ್ಂ ಮಹ್ೀಶವರ॥1,190.28॥ 
ಚ ಣಾಮಾಮಲಕಂ ಸ್ೀವಯಂ ಪೀತಂ ಗವಯಪಯೀಽನಿವತಮ್| 

ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ಬಲಾಮ ಲಂ ಕ್್ ೀಲಪಣ ಚ ಗತಗತುಲತಃ॥1,190.29॥ 
ಜಾರ್ತಪತರಂ ಕ್್ ೀಲಪತರಂ ತಥಾ ಚ್ೈವ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಏಭಶ್ೈವ ಕೃತಾ ವರ್ತಾಬಾದ್ಯಾಗೌನ ಮಹ್ೀಶವರ| 

ಧ್ ಮಪಾನ್ಂ ಕ್ಾಸಹರಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,190.30॥ 
ರ್ತರಫಲಾಪಪಾಲ್ಲೀಚ ಣಾಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಮಧ್ತನಾಯತತಮ್| 

ಭ್ ೀಜನಾದೌ ಹಿ ಸಮಧ್ತ ಪಪಾಸಾಜವ(ತವ) ರಿತಂ ಹರ್ೀತ್॥1,190.31॥ 
ಬಲವಮ ಲಞ್ಾ ಸಮಧ್ತಗತಡ ಚಿೀಕವರ್ಥತಂ ಜಲಮ್| 

ಪೀತಂ ಹರ್ೀಚಾ ರ್ತರವಧ್ಂ ಛದಿಾಂ ನ್ೈವಾತರಸಂಶಯಃ| 

ಪೀತಾ ದ್ ವಾಾ ಛದಿಾನ್ತತಾ್ಯರ್ತಾಷಾಟತಣತಾಲವಾರಿಣಾ॥1,190.32॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥190[32]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-191॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪುನ್ನ್ಾವಾರ್ಾ ಮ ಲಞ್ಾ ಶ್ವೀತಂ ಪುಷ್ಯೀ ಸಮಾಹೃತಮ್| 

ವಾರಿ ಪೀತಂ ತಸಯ ಪಾಶವಾ ಭವನ್ೀಷ್ತ ನ್ ಪನ್ನಗಾಃ॥1,191.1॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾಮ ರ್ತಾಂ ವಹ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೈ ಭಲ ಿಕದ್ನ್ುನಿಮಿಾತಾಮ್| 

ಸ ಪನ್ನಗ್ೈನ್ಾ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ರ್ಾವಜಿಜೀವಂ ವೃಷ್ಧ್ವಜ॥1,191.2॥ 
ಪಬ್ೀಚಾಲಮಲ್ಲಮ ಲಂ ಯಃ ಪುಷ್ಯಕ್ಷ್ೀಾ ರತದ್ರ ವಾರಿಣಾ| 

ತಸ್ತಮನ್ನಪಾಸುದ್ಶನಾ ನಾಗಾಃ ಸತಯನಾಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,191.3॥ 
ಪುಷ್ಯೀ ಲಜಾಜಲತಕ್ಾಮ ಲ್ೀ ಹಸುಬದ್ಧೀ ತತ ಪನ್ನಗಾನ್| 

ಗೃಹಿಣೀರ್ಾಲ್ಿೀಪತ್ ೀ ವಾಪ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,191.4॥ 
ಪುಷ್ಯೀಶ್ವೀತಾಕಾಮ ಲನ್ತು ಪೀತಂ ಶ್ೀತ್ೀನ್ ವಾರಿಣಾ| 

ನ್ಶ್ಯೀತತ ದ್ಂಶಕವಿಷ್ಂ ಕರವಿೀರಾದಿಜಂ ವಿಷ್ಮ್॥1,191.5॥ 
ಮಹಾಕ್ಾಲಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ತತಾೆಞ ಜ್ಕ್್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ವೀಡಾರಣಾಂ ಡತಣತಾಭಾನಾಂ ಚ ತಲ್ ಿೀಪೀ ಹರತ್ೀ ವಿಷ್ಮ್॥1,191.6॥ 
ತಣತಾಲ್ಲೀಯಕಮ ಲಂ ಚ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಘಘತ್ೀನ್ ಸಹ ಪೀತನ್ತು ಹರ್ೀತ್ವಾಾವಿಷಾಣಿ ಚ॥1,191.7॥ 
ನಿೀಲ್ಲೀಲಜಾಜಲತಕ್ಾಮ ಲಂ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ| 

ಪೀತಂ ತದ್ದಂಶಕವಿಷ್ಂ ನ್ಶ್ಯೀದ್ೀಕ್್ೀನ್ ವೀಭಯೀಃ॥1,191.8॥ 
ಕ ಷಾಮಣಾಕಸಯ ಸವರಸಃ ಸಗತಡಃ ಸಹಶಕಾರಃ| 

ಪೀತಃ ಸದ್ತಗ್ ಧೀ ಹನಾಯಚಾ ದ್ಂಶಕಸಯವಿಷ್ಂ ಚ ವ್ೈ॥1,191.9॥ 
ತಥಾ ಕ್್ ೀದ್ರವಮ ಲಸಯ ರ್ೀಹಸಯ ಹರ ಏವ ಚ| 

ಯಷಟೀಮಧ್ತಸಮಾಯತಕ್ಾು ತಥಾ ಪೀತಾ ಚ ಶಕಾರಾ॥1,191.10॥ 
ಸದ್ತಗಾಧ ಚ ರ್ತರರಾತ್ರೀಣ ಮ ಷ್ಕ್ಾನಾಂ ವಿಷ್ಂ ಹರ್ೀತ್| 

ಚತಲತಕತರಯಪಾನಾಚಾ ವಾರಿಣಃ ಶ್ೀತಲಸಯ ವ್ೈ॥1,191.11॥ 
ತಾಮ ್ಲದ್ಗಧಮತಖ್ಸಯ ಲಾಲಾಸಾರವೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಘಘತಂ ಸಶಕಾರಂ ಷೀತಾವ ಮದ್ಯಪಾನ್ಮದ್ ೀ ನ್ ವ್ೈ॥1,191.12॥ 
ಕೃಷಾಣಙ್್ ೆೀಲಸಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪೀತಂ ಸತಕವರ್ಥತಂ ಜಲಮ್| 

ತತ್ ೀ ನ್ಶಯದ್ುರವಿಷ್ಂ ರ್ತರರಾತ್ರೀಣ ಮಹ್ೀಶವರ॥1,191.13॥ 
ಉಷ್ಣಂ ಗವಯಘಘತಂ ಚ್ೈವ ಸ್ೈನ್ಧವ್ೀನ್ ಸಮನಿವತಮ್| 

ನಾಶಯೀತುನ್ಮಹಾದ್ೀವ ವ್ೀದ್ನಾಂ ವೃಶ್ಾಕ್್ ೀದ್ಭವಾಮ್॥1,191.14॥ 
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ಕತಸತಭಂ ಕಙ್ಖತೆಮಞ್ೈವ ಹರಿತಾಲಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಕರಞ್ಜಂ ಪಷತಂ ಚ್ೈವ ಹಯಕಾಮ ಲಂ ಚ ಶಙ್ಖೆರ॥1,191.15॥ 
ವಿಷ್ಂನ್ೃಣಾಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀತತು ಏತ್ೀಷಾಂ ಭಕ್ಷಣಾಚಿಾವ| 

ದಿೀಪತ್ೈಲಪರದಾನಾಚಾ ದ್ಂಶ್ೈರಾಕೀಟ್ಜ್ೈಃ ಶ್ವ| 

ಖ್ಜ ಾರಕವಿಷ್ಂ ನ್ಶ್ಯೀತುದಾ ವ್ೈ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,191.16॥ 
ದ್ಂಶಸಾಿನ್ಂ ವೃಶ್ಾಕಸಯ ಶತಣಿಠೀ ತಗರಸಂಯತತಾ| 

ನ್ಶ್ಯೀನ್ಮಧ್ತಮಕ್ಷಿಕ್ಾರ್ಾ ಏತ್ೀಷಾಂ ಲ್ೀಪತ್ ೀ ವಿಷ್ಮ್॥1,191.17॥ 
ಶತಪುಷಾಾ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಸಾಜಯಂ ವಾ ತ್ೀನ್ ಲ್ೀಪಯೀತ್| 

ಶ್ರಿೀಷ್ಸಯ ತತ ಬೀಜಂವ್ೈ ಸ್ತದ್ಧ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ಘಷಾತಮ್॥1,191.18॥ 
ತಲ್ಿೀಪ್ೀನ್ ಮಹಾದ್ೀವ ನ್ಶ್ಯೀತತೆಕತೆರಜಂ ವಿಷ್ಮ್| 

ಜವಲ್ಲತಾಗಿನವಾಾರಿಸ್ೀಕ್್ ೀ ತಥಾ ದ್ದ್ತಾರಜಂ ವಿಷ್ಮ್॥1,191.19॥ 
ಧ್ತ ುರಕರಸ್ ೀನಿಮಶರಂ ಕ್ಷಿೀರಾದ್ಯಗತಡಪಾನ್ತಃ| 

ಶ್ನಾಂ ವಿಷ್ಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀತತು ಶಶಾಙ್ಕೆಙ್ೆ ತಶ್ೀಖ್ರ॥1,191.20॥ 
ವಟ್ನಿಮ್ಶಮಿೀನಾಞ್ಾ ವಲೆಲ್ೈಃ ಕವರ್ಥತಂ ಜಲಮ್| 

ತತ್್ೀಕ್ಾನ್ತಮಖ್ದ್ನಾುನಾಂ ನ್ಶ್ಯೀದ್ವೈ ವಿಷ್ವ್ೀದ್ನಾ॥1,191.21॥ 
ಲ್ೀಪನಾದ್ದೀವದಾರ್ ೀಶಾ ಗ್ೈರಿಕಸಯ ಚ ಲ್ೀಪನಾತ್| 

ನಾಗ್ೀಶವರ್ ೀ ದ್ರಿದ್ರೀ ದ್ವೀ ತಥಾ ಮಞ ಜ್ಷ್ಠಕ್ಾ ಹರ| 

ಏಭಲ್ೀಾಪಾದಿವನ್ಶ್ಯೀತತು ಲ ತಾವಿಷ್ಮತಮಾಪತ್ೀ॥1,191.22॥ 
ಕರಞ್ಜಸಯ ತತ ಬೀಜಾನಿ ವರತಣಚಾದ್ಮೀವ ಚ| 

ರ್ತಲಾಶಾ ಸಷ್ಾಪಾ ಹನ್ತಯವಿಾಷ್ಂ ವ್ೈ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,191.23॥ 
ಘಘತಂ ಕತಮಾರಿೀಪತರಂ ವ್ೈ ದ್ತುಂ ಸಲವಣಂ ಹರ| 

ತತರಙ್ಖುಮಶರಿೀರಾಣಾಂ ಕಣ ಾನ್ಾಶ್ಯೀದ್ದಶಾಹತಃ॥1,191.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥191[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-192॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಚಿತರಕಸಾಯಷ್ಟಭಾಗಾಶಾ ಶ್ರಣಸಯ ಚ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಶತಣಾಠಯ ಭಾಗಾಶಾ ಚತಾವರ್ ೀ ಮರಿಚಾನಾಂ ದ್ವಯಂ ತಥಾ॥1,192.1॥ 
ರ್ತರತಯಂ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲಂ ವಿಡಙ್ಕುನಾಂ ಚತತಷ್ಟಯಮ್| 

ಅಷೌಟ ಮತಶಲ್ಲಕ್ಾಭಾಗಾಸ್ತರಫಲಾರ್ಾಶಾತತಷ್ಟಯಮ್| 

ದಿವಗತಣ್ೀನ್ ಗತಡ್ೀನ್ೈಷಾಂ ರ್ೀದ್ಕ್ಾನಿಹ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,192.2॥ 
ತದ್ಭಕ್ಷಣಮಜಿೀಣಾಂ ಹಿ ಪಾಣತಾರ್ ೀಗಞ್ಜ ಕ್ಾಮಲಮ್| 

ಅರ್ತೀಸಾರಾಂಶಾ ಮನಾದಗಿನಂ ಪಿೀಹಾಞ್ೈವ ನಿವಾರಯೀತ್॥1,192.3॥ 
ಬಲಾವಗಿನಮನ್ಿಃ ಶ್್ ಯೀನಾಕಪಾಟ್ಲಾಪಾರಿಭದ್ರಕಮ್| 

ಪರಸಾರಣಯಶವಗನಾಧ ಚ ಬೃಹರ್ತೀ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ॥1,192.4॥ 
ಬಲಾ ಚಾರ್ತಬಲಾ ರಾಸಾನ ಶವದ್ಂಷಾಾ ಚ ಪುನ್ನ್ಾವಾ| 

ಏರಣಾಃ ಶಾರಿವಾ ಪಣ್ ೀಾ ಗತಡ ಚಿೀ ಕಪಕಚತಾಕ್ಾ॥1,192.5॥ 
ಏಷಾಂ ದ್ಶಪಲಾನಾಭಗಾನಾೆಾಥಯೀತ್ಲ್ಲಲ್ೀಽಮಲ್ೀ| 

ತ್ೀನ್ ಪಾದಾವಶ್ೀಷ್ೀಣ ತ್ೈಲಪಾತ್ರೀ ವಿಪಾಚಯೀತ್॥1,192.6॥ 
ಆಜಂ ವಾ ಯದಿ ಗವಯಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ತಾುಾ ಚತತಗತಾಣಮ್| 

ಶತಾವರಿೀಂ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ತ್ೈಲತತಲಯಂ ಪರದಾಪಯೀತ್॥1,192.7॥ 
ದ್ರವಾಯಣಿರ್ಾನಿ ಪ್ೀಷಾಯಣಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತಚಾೃಣತ| 

ಶತಪುಷಾಾ ದ್ೀವದಾರತಬಾಲಾ ಪಣ್ ೀಾ ವಚಾಗತರತ॥1,192.8॥ 
ಕತಷ್ಠಂ ಮಾಂಸ್ತೀ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಪಲಮೀಕಂ ಪುನ್ನ್ಾವಾ| 

ಪಾನ್ೀ ನ್ಸ್ಯೀ ತಥಾಭಯಙ ು್ೀ ತ್ೈಲಮೀತತರದಾಪಯೀತ್॥1,192.9॥ 
ಹೃಚ ಾಲಂ ಪಾಶವಾಶ್ಲಞ್ಾ ಗಣಾಮಾಲಾಞ್ಾ ನಾಶಯೀತ್| 

ಅಪಸಾಮರಂ ವಾತರಕುಂ ವಪುಷಾಮಂಶಾ ಪುಮಾನ್ಭವ್ೀತ್॥1,192.10॥ 
ಗಭಾಮಶವತರಿೀ ವಿನಾದಯರ್ತೆಂ ಪುನ್ಮಾಾನ್ತಷೀ ಹರ| 

ಅಶಾವನಾಂ ವಾತಭಗಾನನಾಂ ಕತಞ್ಜರಾಣಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ತಥಾ| 

ತ್ೈಲಮೀತತರಯೀಕುವಯಂ ಸವಾವಾತವಿಕ್ಾರಿಣಾಮ್॥1,192.11॥ 
ಹಿಙ್ಖತುತತಮತ್ರತಶತಣಿಠೀಭಃ ಸ್ತದ್ಧಂ ತ್ೈಲನ್ತು ಸಾಷ್ಾಪಮ್| 

ಏತದಿಧ ಪುರಣಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಕಣಾಶ್ಲಾಪಹಂ ಪರಮ್॥1,192.12॥ 
ಶತಷ್ೆಮ ಲಕಶತಣಿಠೀನಾಂ ಕ್ಷಾರ್ ೀ ಹಿಙ್ಖತುಲನಾಗರಮ್| 

ತಕರಂ ಚತತಗತಾಣಂ ದ್ದಾಯತ್ೈಲಮೀತದಿವಪಾಚಯೀತ್॥1,192.13॥ 
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ಬಾಧಿಯಾಂ ಕಣಾಶ್ಲಞ್ಾ ಪೂಯಸಾರವಞ್ಾ ಕಣಾಯೀಃ| 

ಕರಮಯಶಾ ವಿನ್ಶಯನಿು ತ್ೈಲಸಾಯಸಯ ಪರಪೂರಣಾತ್॥1,192.14॥ 
ಶತಷ್ೆಮ ಲಕಶತಣಿಠೀನಾಂ ಕ್ಷಾರ್ ೀ ಹಿಙ್ಖತುಲನಾಗರಮ್| 

ಶತಪುಷಾಾ ವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ದಾರತಶ್ಗತರರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್॥1,192.15॥ 
ಸೌವಚಾಲಂ ಯವಕ್ಷಾರಂ ಸಾಮತದ್ರಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ತಥಾ| 

ಗರನಿಿಕಂ ವಿಡಮತಸುಂ ಚ ಮಧ್ತ ಶತಕುಂ ಚತತಗತಾಣಮ್॥1,192.16॥ 
ಮಾತತಲತಙ್ಖುರಸಶ್ೈವ ಕದ್ಲ್ಲೀರಸ ಏವ ಚ| 

ತ್ೈಲಮೀಭವಿಾಪಕುವಯಂ ಕಣಾಶ್ಲಾಪಹಂ ಪರಮ್॥1,192.17॥ 
ಬಾಧಿಯಾಂ ಕಣಾನಾದ್ಶಾ ಪೂಯಸಾರವಶಾ ದಾರತಣಮ್| 

ಪೂರಣಾದ್ಸಯ ತ್ೈಲಸಯ ಕರಮಯಃ ಕಣಾಯೀಹಾರ॥1,192.18॥ 
ಸದ್ ಯೀ ವಿನಾಶಮಾರ್ಾನಿು ಶಶಾಙ್ಖೆಕೃತಶ್ೀಖ್ರ| 

ಕ್ಷಾರತ್ೈಲಮಿದ್ಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮತಖ್ದ್ನ್ುಮಲಾಪಹಮ್॥1,192.19॥ 
ಚನ್ದನ್ಂ ಕತಙ್ಖತೆಮಂ ಮಾಂಸ್ತೀ ಕಪೂಾರಂ ಜಾರ್ತಪರ್ತರಕ್ಾ| 

ಜಾರ್ತೀಕಙ್್ ೆೀಲಪೂಗಾನಾಂ ಲವಙ್ಖುಸಯ ಫಲಾನಿ ಚ॥1,192.20॥ 
ಅಗತರ ಣಿ ಚ ಕಸ ುರಿೀ ಕತಷ್ಠಂ ತಗರಪಾದಿಕ್ಾ| 

ಗ್ ೀರ್ ೀಚನಾ ಪರಯಙ್ಖತುಶಾ ಬಲಾ ಚ್ೈವ ತಥಾ ನ್ಖಿೀ॥1,192.21॥ 
ಸರಲಂ ಸಪುಪಣಾಂ ಚ ಲಾಕ್ಷಾ ಚಾಮಲಕೀ ತಥಾ| 

ತಥಾ ತತ ಪದ್ಮಕಂ ಚ್ೈವ ಹ್ಯೀತ್ೈಸ್ೈಲಂ ಪರಸಾಧ್ಯೀತ್॥1,192.22॥ 
ಪರಸ್ವೀದ್ಮಲದ್ತಗಾನ್ಧಕಣ ಾ ಕತಷ್ಠಹರಂ ಪರಮ್| 

ಗಚಾರ್ತ ಸ್ತರೀಶತಂ ರತದ್ರ ಬನಾಧಯಪ ಲಭತ್ೀ ಸತತಮ್॥1,192.23॥ 
ಯವಾನಿೀ ಚಿತರಕಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ತ ರಯಷ್ಣಂ ಜಿೀರಕಂ ತಥಾ| 

ಸೌವಚಾಲಂ ವಿಡಗಞ್ಾ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲರಾಜಿಕಮ್॥1,192.24॥ 
ಏಭಃ ಪಚ್ೀದ್ರಘಘತಪರಸಿಂ ಜಲಪರಸಾಿಷ್ಟಸಂಯತತಮ್| 

ತಥಾರ್ಽಶ್್ ೀಗತಲಮಶವಯಥತಂ ಹನಿು ವಹಿನಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ॥1,192.25॥ 
ಮರಿಚಂ ರ್ತರವೃತಂ ಕತಷ್ಠಂ ಹರಿತಾಲಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ದ್ೀವದಾರತ ಹರಿದ್ರೀ ದ್ವೀ ಕತಷ್ಠಂ ಮಾಂಸ್ತೀ ಚ ಚನ್ದನ್ಮ್॥1,192.26॥ 
ವಿಶಾಲಾ ಕರವಿೀರಞ್ಾ ಅಕಾಕ್ಷಿೀರಂ ಶಕೃದ್ರಸಃ| 

ಏಷಾಞ್ಾ ಕ್ಾಷಾಕ್್ ೀ ಭಾಗ್ ೀ ವಿಷ್ಸಾಯಧ್ಾಪಲಂ ಭವ್ೀತ್ು॥1,192.27॥ 
ಪರಸಿಂ ಸಟ್ತಕತ್ೈಲಸಯ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಽಷ್ಟಗತಣ್ೀ ಪಚ್ೀತ್| 

ಮೃತಾಾತ್ರೀ ಲ್ ೀಹಪಾತ್ರೀ ವಾ ಶನ್ೈಮೃಾದ್ವಗಿನನಾ ಪಚ್ೀತ್॥1,192.28॥ 
ಪಾಮಾ ವಿಚಚಿಾಕ್ಾ ಚ್ೈವ ದ್ದ್ತರವಿಾಸ್ ಫೀಚಕ್ಾನಿಚ| 

ಅಭಯಙ ು್ೀನ್ ಪರಣಶಯನಿು ಕ್್ ೀಮಲತವಞ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,192.29॥ 
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ಪರಭ ತಾನ್ಯಪ ಶ್ವತಾರಣಿ ತ್ೈಲ್ೀನಾನ್ೀನ್ ಮದ್ಾಯೀತ್| 

ಚಿರ್ ೀರ್ತಿತಮಪ ಶ್ವತರಂ ವಿನ್ಷ್ಟಂ ತತಷಣಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,192.30॥ 
ಪಟ್ ೀಲಪತರಂ ಕಟ್ತಕ್ಾ ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ಶಾರಿವಾ ನಿಶಾ| 

ಜಾರ್ತೀಶಮಿೀನಿಮ್ಪತರಂ ಮಧ್ತಕಂ ಕವರ್ಥತಂ ಘಘತಮ್॥1,192.31॥ 
ಏಭಲ್ೀಾಪಾತ್ಯತರರತಜ್ ೀ ವರಣಾ ವಿಸಾರವಿಣಃ ಶ್ವ| 

ಶಙ್ಖ್ಪುಷಾೀ ವಚಾ ಸ್ ೀರ್ೀ ಬಾರಹಿೋ ಬರಹಮಸತವಚಾಲಾಃ॥1,192.32॥ 
ಅಭರ್ಾ ಚ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ಆಟ್ರ ಷ್ಕವಾಕತಚಿೀ| 

ಏತ್ೈರಕ್ಷಸಮೈಭಾಾಗ್ೈಘಘಾತಪರಸಿಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್॥1,192.33॥ 
ಕಣಟಕ್ಾರ್ಾಾ ರಸಪರಸಿಂ ಕ್ಷಿೀರಪರಸಿಸಮನಿವತಮ್| 

ಏತದಾ್ರಹಿೋಘಘತಂ ನಾಮ ಸೃರ್ತಮೀಧ್ಾಕರಂ ಪರಮ್॥1,192.34॥ 
ಅಗಿನಮನ್ ಿೀ ವಚಾ ವಾಸಾ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಮಧ್ತ ಸ್ೈನ್ಧವಮ್| 

ಸಪುರಾತರಪರಯೀಗ್ೀಣ ಕನ್ನರ್ೈರಿವ ಗಿೀಯತ್ೀ॥1,192.35॥ 
ಅಪಾಮಾಗಾಃ ಗತಡ ಚಿೀ ಚ ವಚಾ ಕತಷ್ಠಂ ಶತಾವರಿೀ| 

ಶಙ್ಖ್ಪುಷಾಾಭರ್ಾ ಸಾಜಯಂ ವಿಡಙ್ಖುಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಸಮಮ್| 

ರ್ತರಭದಿಾನ್ೈನ್ಾರಂ ಕತರ್ಾಾದ್ುರನಾಿಷ್ಟಶತಧ್ಾರಿಣಮ್॥1,192.36॥ 
ಅದಿಭವಾಾ ಪಯಸಾಜ್ಯೀನ್ ಮಾಸಮೀಕನ್ತು ಸ್ೀವಿತಾ| 

ವಚಾ ಕರ್ಾಾನ್ನರಂ ಪಾರಜ್ಞಂ ಶತರರ್ತಧ್ಾರಣಸಂಯತತಮ್॥1,192.37॥ 
ಚನ್ದರಸ ಯಾಗರಹ್ೀ ಪೀತಂ ಪಲಮೀಕಂ ಪಯೀಽನಿವತಮ್| 

ವಚಾರ್ಾಸುತಷಣಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಹಾಪರಜ್ಞಾಯತತಂ ನ್ರಮ್॥1,192.38॥ 
ಭ ನಿಮ್ನಿಮ್ರ್ತರಫಲಾಪಪಾಟ್ೈಶಾ ಶೃತಂ ಜಲಮ್| 

ಪಟ್ ೀಲ್ಲೀಮತಸುಕ್ಾಭಾಯಞ್ಾ ವಾಸಕ್್ೀನ್ ಚ ನಾಶಯೀತ್॥1,192.39॥ 
ವಿಸ್ ಫೀಟ್ಕ್ಾನಿ ರಕುಞ್ಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಕತಕಸಯ ಫಲಂ ಶಙ್ಖ್ಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ತ ರಯಷ್ಣಂ ವಚಾ॥1,192.40॥ 
ಫ್ೀನಿೀ ರಸಾಞ್ಜನ್ಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ವಿಡಙ್ಕುನಿ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ಏಷಾಂ ವರ್ತಾಹಾನಿು ಕ್ಾಚಂ ರ್ತಮಿರಂ ಪಟ್ಲಂ ತಥಾ॥1,192.41॥ 
ಪರಸಿದ್ವಯಂ ಮಾಷ್ಕಸಯ ಕ್ಾವಥಶಾ ದ್ ರೀಣಮಮಭಸಾಮ್| 

ಚತತಭಾಾಗಾವಶ್ೀಷ್ೀಣ ತ್ೈಲಪರಸಿಂ ವಿಪಾಚಯೀತ್॥1,192.42॥ 
ಕ್ಾಞ ಜ್ಕಸಾಯಢಕಂ ದ್ತಾುಾ ಪಷಾಟನ್ಯೀತಾನಿ ದಾಪಯೀತ್| 

ಪುನ್ನ್ಾವಾ ಗ್ ೀಕ್ಷತರಕಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ತ ರಯಷ್ಣಂ ವಚಾ॥1,192.43॥ 
ಲವಣಂ ಸತರದಾರತಶಾ ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 

ನ್ಸಾಯತಾಾನಾದ್ಧರತ್ಯೀವ ಕಣಾಶ್ಲಂ ಸತದಾರತಣಮ್॥1,192.44॥ 
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ಬಾಧಿಯಾಂ ಸವಾರ್ ೀಗಾಂಶಾ ಹಯಭಯಙ್ಕುಚಾ ಮಹ್ೀಶವರ| 

ಪಲದ್ವಯಂ ಸ್ೈನ್ಧವಞ್ಾ ಶತಣಿಠೀ ಚಿತರಕಪಞ್ಾಕಮ್॥1,192.45॥ 
ಸೌವಿೀರಪಞ್ಾಪರಸಿಂ ಚ ತ್ೈಲಪರಸಿಂ ಪಚ್ೀತುತಃ| 

ಅಸೃಗದರಸವರಪಿೀಹಾಸವಾವಾತವಿಕ್ಾರನ್ತತ್॥1,192.46॥ 
ಉದ್ತಮ್ರಂ ವಟ್ಂ ಪಿಕ್ಷಂ ಜಮ ್ದ್ವಯಮಥಾಜತಾನ್ಮ್| 

ಪಪಾಲ್ಲೀ ಚ ಕದ್ಮ್ಞ್ಾ ಪಲಾಶಂ ಲ್ ೀಧ್ರರ್ತನ್ತದಕಮ್॥1,192.47॥ 
ಮಧ್ ಕಮಾಮರಸಜಾಞ್ಾ ಬದ್ರಂ ಪದ್ಮಕ್್ೀಶರಮ್| 

ಶ್ರಿೀಷ್ಬೀಜಙ್ಖೆತಕಮೀತತಾೆಾಥ್ೀನ್ ಸಾಧಿತಮ್| 

ತ್ೈಲಂ ಹನಿು ವರಣಾಂಲ್ಿೀಪಾಚಿಾರಕ್ಾಲಭವಾನ್ಪ॥1,192.48॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದಿವನ್ವತಯಧಿಕ ಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥192[48]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-193॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪಲಾಣತಾಜಿೀರಕ್್ೀ ಕತಷ್ಠಮಶವಗನಾಧಜರ್ೀದ್ಕಮ್| 

ವಚಾ ರ್ತರಕಟ್ತಕಞ್ೈವ ಲವಣಂ ಚ ಣಾಮತತುಮಮ್॥1,193.1॥ 
ಬಾರಹಿೋರಸ್ೈಭಾಾವಿತಞ್ಾ ಸಪಾಮಾಧ್ತಸಮನಿವತಮ್| 

ಸಪಾುಹಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಕತರ್ಾಾನಿನಮಾಲಾಞ್ಾ ಮರ್ತಂ ಪರಾಮ್॥1,193.2॥ 
ಸ್ತದಾಧಥಾಕಂ ವಚಾ ಹಿಙ್ಖತು ಕರಞ್ಜಂ ದ್ೀವದಾರತ ಚ| 

ಮಞ ಜ್ಷಾಠ ರ್ತರಫಲಾ ವಿಶವಂ ಶ್ರಿೀಷ್ ೀ ರಜನಿೀದ್ವಯಮ್॥1,193.3॥ 
ಪರಯಙ್ಖತುನಿಮ್ರ್ತರಕರಟ್ತ ಗ್ ೀಮ ತ್ರೀಣ್ೈವ ಘಷಾತಮ್| 

ನ್ಸಯಮಾಲ್ೀಪನ್ಞ್ೈವ ತಥಾ ಚ್ ೀದ್ವತಾನ್ಂ ಹಿತಮ್॥1,193.4॥ 
ಅಪಸಾಮರವಿಷ್ ೀನಾಮದ್ಶ್್ ೀಷಾಲಕ್ಷಿ್ೀಜವರಾಪಹಮ್| 

ಭ ತ್ೀಭಯಶಾಭಯಂ ಹನಿು ರಾಜದಾವರ್ೀಷ್ತ ಯೀಜನಾತ್॥1,193.5॥ 
ನಿಮ್ಂ ಕತಷ್ಠಂ ಹರಿದ್ರೀ ದ್ವೀ ಶ್ಗತರ ಸಷ್ಾಪಜಂ ತಥಾ| 

ದ್ೀವದಾರತ ಪಟ್ ೀಲಞ್ಾ ಧ್ಾನ್ಯಂ ತಕ್್ರೀಣ ಘಷಾತಮ್॥1,193.6॥ 
ದ್ೀಹಂ ತ್ೈಲಾಕು ಗಾತರಂ ವ್ೈ ನ್ಯೀದ್ತದ್ವತಾನ್ೀನ್ ಚ| 

ಪಾಮಾಃ ಕತಷಾಠನಿ ನ್ಶ್ಯೀಯತಃ ಕಣ ಾಂ ಹನಿು ಚ ನಿಶ್ಾತಮ್॥1,193.7॥ 
ಸಾಮತದ್ರಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ಕ್ಷಾರ್ ೀ ರಾಜಿಕ್ಾ ಲವಣಂ ವಿಡಮ್| 

ಕಟ್ತಲ್ ೀಹರಜಶ್ೈವಂ ರ್ತರವೃತ ್ರಣಕಂ ಸಮಮ್| 

ದ್ಧಿಗ್ ೀಮ ತರಪಯಸಾ ಮನ್ದಪಾವಕಪಾಚಿತಮ್॥1,193.8॥ 
ಬಲಾಗಿನವಧ್ಾಕಂ ಚ ಣಾಂ ಪಬ್ೀದ್ತಷ್ಣೀನ್ ವಾರಿಣಾ| 

ಜಿೀಣ್ೀಾಽಜಿೀಣ್ೀಾ ತತ ಭತಞ್ಜರ್ತ ಮಾಂಸಾಯದಿಘಘತಮತತುಮಮ್॥1,193.9॥ 
ನಾಭಶ್ಲಂ ಮ ತರಶ್ಲಂ ಗತಲಮಪಿೀಹಭವಞ್ಾ ಯತ್| 

ಸವಾಶ್ಲಹರಂ ಚ ಣಾಂ ಜಠರಾನ್ಲದಿೀಪನ್ಮ್| 

ಪರಿಣಾಮಸಮತತಸಿಯ ಶ್ಲಸಯ ಚ ಹಿತಂ ಪರಮ್॥1,193.10॥ 
ಅಭರ್ಾಮಲಕಂ ದಾರಕ್ಷಾ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಕಣಟಕ್ಾರಿಕ್ಾ| 

ಶೃಙ ು್ೀ ಪುನ್ನ್ಾವಾ ಶತಣಿಠೀ ಜಗಾಧ ಕ್ಾಸಂ ನಿಹನಿು ವ್ೈ॥1,193.11॥ 
ಅಭರ್ಾಮಲಕಂ ದಾರಕ್ಷಾ ಪಾಠಾ ಚ್ೈವ ವಿಭೀತಕಮ್| 

ಶಕಾರಾರ್ಾ ಸಮಂ ಚ್ೈವ ಜಗಧಂ ಜವರಹರಂ ಭವ್ೀತ್॥1,193.12॥ 
ರ್ತರಫಲಾ ಬದ್ರಂ ದಾರಕ್ಷಾ ಪಪಾಲ್ಲೀ ಚ ವಿರ್ೀಕಕೃತ್| 

ಹರಿೀತಕೀ ಸ್ ೀಷಾಣನಿೀರಲವಣಞ್ಾ ವಿರ್ೀಕಕೃತ್॥1,193.13॥ 
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ಕ ಮಾಮತಾ್ಯಶವಮಹಿಷ್ಗ್ ೀಶೃಗಾಲಾಶಾ ವಾನ್ರಾಃ| 

ವಿಡಾಲಬಹಿಾಕ್ಾಕ್ಾಶಾ ವರಾಹ್ ೀಲ ಕಕತಕತೆಟಾಃ॥1,193.14॥ 
ಹಂಸ ಏಷಾಞ್ಾ ವಿಣ ಮತರಂ ಮಾಂಸಂ ವಾ ರ್ ೀಮ ಶ್್ ೀಣಿತಮ್| 

ಧ್ ಪಂ ದ್ದಾಯಜಜಾರಾತ್ೀಾಭಯ ಉನ್ಮತ್ುೀಭಯಶಾ ಶಾನ್ುಯೀ॥1,193.15॥ 
ಏತಾನೌಯಷ್ಧ್ಜಾತಾನಿ ಕರ್ಥತಾನಿ ಉಮಾಪತ್ೀ| 

ನಿಘನನಿು ತಾಶಾ ರ್ ೀಗಾಂಶಾ ವೃಕ್ಷಮಿನಾದರಶನಿಯಾಥಾ॥1,193.16॥ 
ಔಷ್ಧ್ಮಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಃ ಸಂಸೃತ್ ೀ ರ್ ೀಗನ್ತದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಧ್ಾಯತ್ ೀಽಚಿಾತಃ ಸತುತ್ ೀ ವಾಪ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,193.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ರ್ತರನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥193[17]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-194॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸವಾವಾಯಧಿಹರಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕವಚಂ ಶತಭಮ್| 

ಯೀನ್ ರಕ್ಷಾ ಕೃತಾ ಶರ್ಭೀದ್ೈಾತಾಯನ್ಷಪಯತಃ ಪುರಾ॥1,194.1॥ 
ಪರಣಮಯ ದ್ೀವಮಿೀಶಾನ್ಮಜಂ ನಿತಯಮನಾಮಯಮ್| 

ದ್ೀವಂ ಸವ್ೀಾಶವರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸವಾವಾಯಪನ್ಮವಯಯಮ್॥1,194.2॥ 
ಬಧ್ಾನಮಯಹಂ ಪರರ್ತಸರಂ ನ್ಮಸೃತಯ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್| 

ಅರ್ೀಘಾಪರರ್ತಮಂ ಸವಾಂ ಸವಾದ್ತಃಖ್ನಿವಾರಣಮ್॥1,194.3॥ 
ವಿಷ್ತಣಮಾಾಮಗರತಃ ಪಾತತ ಕೃಷ್ ಣೀ ರಕ್ಷತತ ಪೃಷ್ಠತಃ| 

ಹರಿಮೀಾ ರಕ್ಷತತ ಶ್ರ್ ೀ ಹೃದ್ಯಞ್ಾ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥1,194.4॥ 
ಮನ್ ೀ ಮಮ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ್್ ೀ ಜಿಹಾವಂ ರಕ್ಷತತ ಕ್್ೀಶವಃ| 

ಪಾರತತ ನ್ೀತ್ರೀ ವಾಸತದ್ೀವಃ ಶ್್ ರೀತ್ರೀ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣ್ ೀ ವಿಭತಃ॥1,194.5॥ 
ಪರದ್ತಯಮನಃ ಪಾತತ ಮೀ ಘಾರಣಮನಿರತದ್ಧಸತು ಚಮಾ ಚ| 

ವನ್ಮಾಲ್ಲೀ ಗಲಸಾಯನ್ುಂ ಶ್ರೀವತ್ ್ೀ ರಕ್ಷತಾಮಧ್ಃ॥1,194.6॥ 
ಪಾಶವಾಂ ರಕ್ಷತತ ಮೀ ಚಕರಂ ವಾಮಂ ದ್ೈತಯನಿವಾರಣಮ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣನ್ತು ಗದಾ ದ್ೀವಿೀ ಸವಾಾಸತರನಿವಾರಿಣಿೀ॥1,194.7॥ 
ಉದ್ರಂ ಮತಸಲಂ ಪಾತತ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೀ ಪಾತತ ಲಾಙ್ಖುಲಮ್| 

ಊಧ್ವಾಂ ರಕ್ಷತತ ಮೀ ಶಾಙ್ಖುಾಂ ಜಙ್್ ೀ ರಕ್ಷತತ ನ್ನ್ದಕಃ॥1,194.8॥ 
ಪಾಷ್ ಣೀಾ ರಕ್ಷತತ ಶಙ್ಖ್ಶಾ ಪದ್ಮಂ ಮೀ ಚರಣಾವುಭೌ| 

ಸವಾಕ್ಾರ್ಾಾಥಾಸ್ತದ್ಧಯಥಾಂ ಪಾತತ ಮಾಂ ಗರತಡಃ ಸದಾ॥1,194.9॥ 
ವರಾಹ್ ೀ ರಕ್ಷತತ ಜಲ್ೀ ವಿಷ್ಮೀಷ್ತ ಚ ವಾಮನ್ಃ| 

ಅಟ್ವಾಯಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಶಾ ಸವಾತಃ ಪಾತತ ಕ್್ೀಶವಃ॥1,194.10॥ 
ಹಿರಣಯಗಭ್ ೀಾ ಭಗವಾನಿಿರಣಯಂ ಮೀ ಪರಯಚಾತತ| 

ಸಾಙ್ಕ್ಯಚಾಯಾಸತು ಕಪಲ್ ೀ ಧ್ಾತತಸಾಮಯಂ ಕರ್ ೀತತ ಮೀ॥1,194.11॥ 
ಶ್ವೀತದಿವೀಪನಿವಾಸ್ತೀ ಚ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಂ ನ್ಯತವಜಃ| 

ಸವಾಾನ್ ್ದ್ಯತಾಂ ಶತ ರನ್ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭಮದ್ಾನ್ಃ॥1,194.12॥ 
ಸದಾಕಷ್ಾತತ ವಿಷ್ತಣಶಾ ಕಲ್ಲ್ಷ್ಂ ಮಮ ವಿಗರಹಾತ್| 

ಹಂಸ್ ೀ ಮತ್ಯಸುಥಾ ಕ ಮಾಃ ಪಾತತ ಮಾಂ ಸವಾತ್ ೀದಿಶಮ್॥1,194.13॥ 
ರ್ತರವಿಕರಮಸತು ಮೀ ದ್ೀವಃ ಸವಾಪಾಪಾನಿ ಕೃನ್ುತತ| 

ತಥಾ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಬತದಿಧಂ ಪಾಲಯತಾಂ ಮಮ॥1,194.14॥ 
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ಶ್ೀಷ್ ೀ ಮೀ ನಿಮಾಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಕರ್ ೀತವಜ್ಞಾನ್ನಾಶನ್ಮ್| 

ವಡವಾಮತಖ್ ೀ ನಾಶಯತಾಂ ಕಲಮಷ್ಂ ಯತೃತಂ ಮರ್ಾ॥1,194.15॥ 
ಪದಾಭಯಂ ದ್ದಾತತ ಪರಮಂ ಸತಖ್ಂ ಮ ಧಿನಾ ಮಮ ಪರಭತಃ| 

ದ್ತಾುತ್ರೀಯಃ ಪರಕತರತತಾಂ ಸಪುತರಪಶತಬಾನ್ಧವಮ್॥1,194.16॥ 
ಸವಾಾನ್ರಿೀನಾನಶಯತತ ರಾಮಃ ಪರಶತನಾ ಮಮ| 

ರಕ್ಷ್ ೀಘನಸತು ದ್ಶರರ್ಥಃ ಪಾತತ ನಿತಯಂ ಮಹಾಭತಜಃ॥1,194.17॥ 
ಶರ್ತರೀನ್ಿಲ್ೀನ್ ಮೀ ಹನಾಯದಾರರ್ೀ ರ್ಾದ್ವನ್ನ್ದನ್ಃ| 

ಪರಲಮ್ಕ್್ೀಶ್ಚಾಣ ರಪೂತನಾಕಂಸನಾಶನ್ಃ| 

ಕೃಷ್ಣಸಯ ಯೀ ಬಾಲಭಾವಃ ಸ ಮೀ ಕ್ಾಮಾನ್ರಯಚಾತತ॥1,194.18॥ 
ಅನ್ಧಕ್ಾರತರ್ೀಘ ೀರಂ ಪುರತಷ್ಂ ಕೃಷ್ಣಷಙ್ಖುಲಮ್| 

ಪಶಾಯಮಿ ಭಯಸನ್ರಸುಃ ಪಾಶಹಸುಮಿವಾನ್ುಕಮ್॥1,194.19॥ 
ತತ್ ೀಽಹಂ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಮಚತಯತಂ ಶರಣಂ ಗತಃ| 

ಧ್ನ್ ಯೀಽಹಂ ನಿಭಾಯೀ ನಿತಯಂ ಯಸಯ ಮೀ ಭಗವಾನ್ಿರಿಃ॥1,194.20॥ 
ಧ್ಾಯತಾವ ನಾರಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ಸವೀಾಪದ್ರವನಾಶನ್ಮ್| 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕವಚಂ ಬದಾಧಾ ವಿಚರಾಮಿ ಮಹಿೀತಲ್ೀ॥1,194.21॥ 
ಅಪರಧ್ೃಷ್ ಯೀಽಸ್ತಮ ಭ ತಾನಾಂ ಸವಾದ್ೀವಮಯೀ ಹಯಹಮ್| 

ಸಮರಣಾದ್ದೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀರಮಿತತ್ೀಜಸಃ॥1,194.22॥ 
ಸ್ತದಿಧಭಾವತತ ಮೀ ನಿತಯಂ ಯಥಾಮನ್ರಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಯೀ ಮಾಂ ಪಶಯರ್ತ ಚಕ್ಷತಭಾಯಾಂ ಯಞ್ಾಃ ಪಶಾಯಮಿ ಚಕ್ಷತಷಾ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪಾಪದ್ತಷಾಟನಾಂ ವಿಷ್ತಣಬಾಧ್ಾನತತ ಚಕ್ಷತಷೀ॥1,194.23॥ 
ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಯಚಾಕರಂ ತಸಯ ಚಕರಸಯ ಯೀ ತವರಾಃ| 

ತ್ೀ ಹಿ ಚಿಾನ್ದನ್ತು ಪಾಪಾನ್ೋ ಮಮ ಹಿಂಸನ್ತು ಹಿಂಸಕ್ಾನ್॥1,194.24॥ 
ರಾಕ್ಷಸ್ೀಷ್ತ ಪಶಾಚ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾನಾುರ್ೀಷ್ವಟ್ವಿೀಷ್ತ ಚ| 

ವಿವಾದ್ೀ ರಾಜಮಾಗ್ೀಾಷ್ತ ದ್ ಯತ್ೀಷ್ತ ಕಲಹ್ೀಷ್ತ ಚ॥1,194.25॥ 
ನ್ದಿೀಸನಾುರಣ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಪಾರಣಸಂಶಯೀ| 

ಅಗಿನಚೌರನಿಪಾತ್ೀಷ್ತ ಸವಾಗರಹನಿವಾರಣ್ೀ॥1,194.26॥ 
ವಿದ್ತಯತ್ಪಾವಿಷ್ ೀದ್ವೀಗ್ೀ ರ್ ೀಗ್ೀ ವ್ೈ ವಿಘನಸಙ್ಖೆಟ್ೀ| 

ಜಪಯಮೀತಜಜಪ್ೀನಿನತಯಂ ಶರಿೀರ್ೀ ಭಯಮಾಗತ್ೀ॥1,194.27॥ 
ಅಯಂ ಭಗವತ್ ೀ ಮನ್ ರೀ ಮನಾರಣಾಂ ಪರರ್ೀ ಮಹಾನ್| 

ವಿಖಾಯತಂ ಕವಚಂ ಗತಹಯಂ ಸಪಾಪಾಪಪರಣಾಶನ್ಮ್| 

ಸವಮಾರ್ಾಕೃರ್ತನಿಮಾಾಣಂ ಕಲಾಾನ್ುಗಹನ್ಂ ಮಹತ್॥1,194.28॥ 
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ಅನಾದ್ಯನ್ು ! ಜಗದಿ್ೀಜ ! ಪದ್ಮನಾಭ ! ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ| 
ಓಂ ಕ್ಾಲಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ಕ್ಾಲಪುರತಷಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ಕೃಷಾಣಯ ಸಾವಹಾ|ಓಂ ಕೃಷ್ಣರ ಪಾಯ 
ಸಾವಹಾ| ಓಂ ಚಣಾಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ಚಣಾರ ಪಾಯ ಸಾವಹಾ|ಓಂ ಪರಚಣಾಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ 
ಪರಚಣರ ಪಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ಸವಾಾಯ ಸಾವಹಾ|ಓಂ ಸವಾರ ಪಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ನ್ರ್ೀ 
ಭತವನ್ೀಶಾಯ ರ್ತರಲ್ ೀಕಧ್ಾತ್ರೀ ಇಹ ವಿಟ ಸ್ತವಿಟ ಸ್ತವಿಟ ಸಾವಹಾ| ಓಂ ನ್ಮಃ ಅಯೀಖ್ೀತಯೀ ಯೀ 
ಯೀ ಸಞ್ಜಜಞಪಯದ್ೈತಯದಾನ್ವಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭ ತಪಶಾಚ-
ಕ ಷಾಮಣಾಾನಾುಪಸಾಮರಕಚಾದ್ಾನ್ದ್ತದ್ಧರಾರಣಾಮೀಕ್ಾಹಿಕದಾವಯಹಿ- 
ಕತಾರಯಹಿಕಚಾತತರ್ಥಾಕಮೌಹ ರ್ತಾಕದಿನ್ಜವರರಾರ್ತರಜವರಸನಾಧಯಜವರಸವಾಜವರಾದಿೀನಾಂ 
ಲ ತಾಕೀಟ್ಕಣಟಕಪೂತನಾಭತಜಙ್ಖುಸಾಿವರಜಙ್ಖುಮವಿಷಾದಿೀ ನಾಮಿದ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಮಮ ಪಥಯಂ ತವಂ 

ಕತರತ ಸತಫಟ್ ಸತಫಟ್ ಸತಫಟ್ ಪರಕ್್ ೀಟ್ ಲಫಟ್ ವಿಕಟ್ದ್ಂಷ್ಾ ಪೂವಾತ್ ೀ ರಕ್ಷತತ ಓಂ ಹ್ೈ ಹ್ೈ ಹ್ೈ ಹ್ೈ 
ದಿನ್ಕರಸಹಸರಕ್ಾಲಸಮಾಹತ್ ೀ ಜಯ ಪಶ್ಾಮತ್ ೀ ರಕ್ಷ ಓಂ ನಿವಿ ನಿವಿ ಪರದಿೀಪುಜವಲನ್ಜಾವಲಾಕ್ಾರ 
ಮಹಾಕಪಲ ಉತುರತ್ ೀ ರಕ್ಷ ಓಂ ವಿಲ್ಲ ವಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲ ಗರತಡಿ ಗರತಡಿ 
ಗೌರಿೀಗಾನಾಧರಿೀವಿಷ್ರ್ೀಹವಿಷ್ಮವಿಷ್ಮಾಂ ಮಹ್ ೀಹಯತತ ಸಾವಹಾ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪಶಯ 
ಸವಾಭ ತಭಯೀಪದ್ರವ್ೀಭ್ ಯೀ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜಯ ಜಯ ವಿಜಯ ತ್ೀನ್ ಹಿೀಯತ್ೀ 
ರಿಪುತಾರಸಾಹಙ್ಖೃತವಾದ್ಯತ್ ೀ ಭಯನ್ತದ್ಭಯತ್ ೀಽಭಯಂ ದಿಶತತಚತಯತಂ| ತದ್ತದ್ರಮಖಿಲಂ 
ವಿಶನ್ತು ಯತಗಪರಿವತಾಸಹಸರಸಙ್್ ಯೀಯೀಽಸುಂಹಂಸಮಿವ ಪರವಿಶನಿು ರಶಮಯಃ| 
ವಾಸತದ್ೀವಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಪರದ್ತಯಮಾನಶಾಾನಿರತದ್ಧಕಃ| 

ಸವಾಜವರಾನ್ಮಮಘನನ್ತು ವಿಷ್ತಣನಾಾರಾಯಣ್ ೀ ಹರಿಃ॥1,194.29॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈಷ್ಣವಕವಚಕಥನ್ಂ ನಾಮ ಚತತನ್ಾವತತಯತುರಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥194[29]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-195॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಸಲವಕ್ಾಮಪರದಾಂ ವಿದಾಯಂ ಸಪುರಾತ್ರೀಣ ತಾಂ ಶೃಣತ| 

ನ್ಮಸತುಭಯಂ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ಧಿೀಮಹಿ॥1,195.1॥ 
ಪರದ್ತಯಮಾನರ್ಾನಿರತದಾಧಯ ನ್ಮಃ ಸಙ್ಖುಷ್ಾಣಾಯ ಚ| 

ನ್ರ್ೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತಾರಯ ಪರಮಾನ್ನ್ದಮ ತಾಯೀ॥1,195.2॥ 
ಆತಾಮರಾಮಾಯ ಶಾನಾುಯ ನಿವೃತುದ್ವೈತದ್ೃಷ್ಟಯೀ| 

ತವದ್ ರಪಾಣಿ ಚ ಸವಾಾಣಿ ತಸಾಮತತುಭಯಂ ನ್ರ್ೀ ನ್ಮಃ॥1,195.3॥ 
ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಾಯ ಮಹತ್ೀ ನ್ಮಸ್ುೀಽನ್ನ್ುಮ ತಾಯೀ| 

ಯಸ್ತಮನಿನದ್ಂ ಯತಶ್ೈತರ್ತುಷ್ಠತಯಗ್ರೀಽಪ ಜಾಯತ್ೀ॥1,195.4॥ 
ಮೃನ್ಮಯಿೀಂ ವಹಸ್ತ ಕ್ಷ್ ೀಣಿೀಂ ತಸ್ೈ ತ್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ಯನ್ನ ಸಾೃಶನಿು ನ್ ವಿದ್ತಃ ಮನ್ ೀಬತದಿಧೀನಿದರರ್ಾಸವಃ| 

ಅನ್ುಬಾಹಿಸುಾಂ ಚರಸ್ತ ವಯೀಮತತಲಯಂ ನ್ಮಾಮಯಹಮ್॥1,195.5॥ 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಮಹಾಪುರಾಷಾಯ ಮಹಾಭ ತಪತಯೀ 

ಸಕಲಸತುಾಭಾವಿವಿರೀಡನಿಕರಕಮಲರ್ೀಣ ತಾಲನಿಭಧ್ಮಾಾಖ್ಯವಿದ್ಯರ್ಾ? ಚರಣಾರವಿನ್ದಯತಗಲ 
ಪರಮೀಷಠನ್ನಮಸ್ುೀ| 

ಅವಾಪ ವಿದಾಯಧ್ರತಾಂ ಚಿತರಕ್್ೀತ್ ೀಶಾ ವಿದ್ಯರ್ಾ॥1,195.6॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಕ್್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಞ್ಾನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥195[6]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-196॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಅವಾಪ ಜಪಾುಾ ಚ್ೀನ್ದರತವಂ ವಿಷ್ತಣಧ್ಮಾಾಖ್ಯವಿದ್ಯರ್ಾ| 

ಸವಾಾಞ್ಾತ ರನಿವನಿಜಿಾತಯ ತಾಞ್ಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮಹ್ೀಶವರ॥1,196.1॥ 
ಪಾದ್ಯೀಜಾಾನ್ತನ್ ೀರ ವೀಾರತದ್ರ್ೀ ಹೃದ್ಯಥ್ ೀರಸ್ತ| 

ಮತಖ್ೀ ಶ್ರಸಾಯನ್ತಪೂವಾರ್ೀಙ್ಕೆ ರಾದಿೀನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,196.2॥ 
ನ್ರ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯೀರ್ತ ವಿಪರ್ಾಾಸಮಥಾಪ ಚ| 

ಕರನಾಯಸಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದಾದಾದ್ಕ್ಷರವಿದ್ಯರ್ಾ॥1,196.3॥ 
ಪರಣವಾದಿಯಕ್ಾರಾನ್ುಮಙ್ಖತುಲಯಂ ಗತಷ್ಠಪವಾಸತ| 

ನ್ಯಸ್ೀದ್ಧೃದ್ಯ ಓಙ್ಕೆರಂ ಮನ್ತಂ ಮ ಧಿನಾ ಸಮಸುಕಮ್॥1,196.4॥ 
ಓಙ್ಕೆರನ್ತು ಭತರವೀಮಾಧ್್ಯೀ ಶ್ಕ್ಾನ್ೀತಾರದಿಮ ಧ್ಾತಃ| 

ಓಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಇರ್ತ ಇಮಂ ಮನ್ರನಾಯಸಮತದಿೀರಯೀತ್॥1,196.5॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ಪರಮಂ ಧ್ಾಯಯೀಚ್ಾೀಷ್ಂ ಯಚಾಕುಭಯತಾತಮ್| 

ಮಮ ರಕ್ಷಾಂ ಹರಿಃ ಕತರ್ಾಾನ್ಮತ್ಯಮ ರ್ತಾಜಾಲ್ೀಽವತತ॥1,196.6॥ 
ರ್ತರವಿಕರಮಸುಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸಿಲ್ೀ ರಕ್ಷತತ ವಾಮನ್ಃ| 

ಅಟ್ವಾಯಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಸತು ರಾರ್ೀ ರಕ್ಷತತ ಪವಾತ್ೀ॥1,196.7॥ 
ಭ ಮೌ ರಕ್ಷತತ ವಾರಾಹೌ ವಯೀಮಿನ ನಾರಾಯಣ್ ೀಽವತತ| 

ಕಮಾಬನಾಧಚಾ ಕಪಲ್ ೀ ದ್ತ್ ುೀ ರ್ ೀಗಾಚಾ ರಕ್ಷತತ॥1,196.8॥ 
ಹಯಗಿರೀವೀ ದ್ೀವತಾಭಯಃ ಕತಮಾರ್ ೀ ಮಕರಧ್ವಜಾತ್| 

ನಾರದ್ ೀಽನಾಯಚಾನಾದ್ದೀವಃ ಕ ರ್ೀಾ ವ್ೈ ನ್ೈರೃತ್ೀ ಸದಾ॥1,196.9॥ 
ಧ್ನ್ವನಿುೀರಶಾಾಪಥಾಯಚಾ ನಾಗಃ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾರ್ತೆಲ| 

ಯಜ್ಞ್ ೀ ರ್ ೀಗಾತ್ಮಸಾುಚಾ ವಾಯಸ್ ೀಽಜ್ಞಾನಾಚಾ ರಕ್ಷತತ॥1,196.10॥ 
ಬತದ್ಧಃ ಪಾಷ್ಣಾಸಙ್ಕ್ತಾತೆಲ್ಲೆೀ ರಕ್ಷತತ ಕಲಮಷಾತ್| 

ಪಾರ್ಾನ್ಮಧ್ಯನಿದನ್ೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಪಾರತನಾಾರಾಯಣ್ ೀಽವತತ॥1,196.11॥ 
ಮಧ್ತಹಾ ಚಾಪರಾಹ್ನೀ ಚ ಸಾಯಂ ರಕ್ಷತತ ಮಾಧ್ವಃ| 

ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಃ ಪರದ್ ೀಷ್ೀಽವಾಯತರತ ಯಷ್ೀಽವಾಯಜಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥1,196.12॥ 
ಶ್ರೀಧ್ರ್ ೀಽವಾಯದ್ಧ್ಾರಾತ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ್ ೀ ನಿಶ್ೀಥಕ್್ೀ| 

ಚಕರಕ್ೌರ್ೀದ್ಕೀಬಾಣಾ ಘನನ್ತು ಶತ ರಂಶಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್॥1,196.13॥ 
ಶಙ್ಖ್ಃ ಪದ್ಮಂ ಚ ಶತತರಭಯಃ ಶಾಙ್ಖುಾಂ ವ್ೈ ಗರತಡಸುಥಾ| 

ಬತದಿಧೀನಿದರಯಮನ್ಃ ಪಾರಣಾನಾಾನ್ತು ಪಾಶವಾವಿಭ ಷ್ಣಃ॥1,196.14॥ 
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ಶ್ೀಷ್ಃ ಸಪಾಸವರ ಪಶಾ ಸದಾ ಸವಾತರ ಪಾತತ ಮಾಮ್| 

ವಿದಿಕ್ಷತ ದಿಕ್ಷತ ಚ ಸದಾ ನಾರಸ್ತಂಹಶಾ ರಕ್ಷತತ॥1,196.15॥ 
ಏತದಾಧರಯಮಾಣಶಾ ಯಂ ಯಂ ಪಶಯರ್ತ ಚಕ್ಷತಷಾ| 

ಸ ವಶ್ೀ ಸಾಯದಿವಪಾಪಾಮ ಚ ರ್ ೀಗಮತಕ್್ ುೀ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,196.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಷ್ಣಣವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥196[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-197॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಗಾರತಡಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಗರತಡ್ೀನ್ ಹತಯದಿೀರಿತಮ್| 

ಕಶಯಪಾಯ ಸತಮಿತ್ರೀಣ ವಿಷ್ಹೃದ್ಯೀನ್ ಗಾರತಡಃ॥1,197.1॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಪಸುಥಾ ತ್ೀಜ್ ೀ ವಾಯತರಾಕ್ಾಶಮೀವಚ| 

ಕ್ಷಿತಾಯದಿಷ್ವೀವ ವಗಾಾಶಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ವ್ೈ ಮಣಾಲಾಧಿಪಾಃ॥1,197.2॥ 
ಪಞ್ಾತತ್ುಾೀ ಸ್ತಿತಾ ದ್ೀವಾಃ ಪಾರಪಯನ್ುೀ ವಿಷ್ತಣಸ್ೀವಕ್್ೈಃ| 

ದಿೀಘಾಸವರವಿಭನಾನಶಾ ನ್ಪುಂಸಕವಿವಜಿಾತಾಃ॥1,197.3॥ 
ಸಷ್ಡಙ್ಖುಃ ಶ್ವಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಹೃಚಿಾರಶಾ ಶ್ಖಾ ಕರಮಾತ್| 

ಕವಚಂ ನ್ೀತರಮಸರಂ ಸಾಯನಾನಯಸಃ ಸವಸಿಲಸಂಸ್ತರಿ್ತಃ॥1,197.4॥ 
ಸವಾಸ್ತದಿಧಪರದ್ಸಾಯನ್ುೀ ಕ್ಾಲವಹಿನರ ಧ್್ ೀಽನಿಲಃ| 

ಷ್ಷ್ಠಸವರಸಮಾಯತಕುಮಧ್್ೀಾನ್ತದಸಂಯತತಂ ಪರಮ್॥1,197.5॥ 
ಪರಾಪರವಿಭನಾನಶಾ ಶ್ವಸ್ ಯೀಧ್ಾವಾಧ್ ಈರಿತಾಃ| 

ರ್ೀಫ್ೀಣಾಙ ು್ೀಷ್ತ ಸವಾತರ ನಾಯಸಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾವಿಧಿ॥1,197.6॥ 
ಹೃದಿ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಕಣ್ೀಾ ನ್ೀತ್ರೀ ಕರ್ ೀರ್ತ ಚ| 

ಜಪಾತತು ಸವಾಸ್ತದಿಧಃ ಸಾಯಚಾತತವಾಕರಸಮಾಯತತಾಮ್॥1,197.7॥ 
ಚತತರಶಾರಂ ಸತವಿಸಾುರಂ ಪೀತವಣಾಾನ್ತು ಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಚ್ೀನ್ದರದ್ೀವತಾಯಂ ಮಧ್್ಯೀ ವರತಣಮಣಾಲಮ್॥1,197.8॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ಪದ್ಮಂ ತಥಾಯತಕುಮಧ್ಾಚನ್ದರಂ ಸತಶ್ೀತಲಮ್| 

ಇನ್ದರನಿೀಲದ್ತಯರ್ತಂ ಸೌಮಯಮಥವಾಗ್ನೀಯಮಣಾಲಮ್॥1,197.9॥ 
ರ್ತರಕ್್ ೀಣಂ ಸವಸ್ತಿಕ್್ೈಯತಾಕುಂ ಜಾವಲಾಮಾ ಲಾನ್ಲಂ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಭನಾನಞ್ಜನ್ನಿಭಾಕ್ಾರಂ ಸವವೃತುಂ ಬನ್ತದಭ ಷತಮ್॥1,197.10॥ 
ಕ್ಷಿೀರ್ ೀಮಿಾಸದ್ೃಶಾಕ್ಾರಂ ಶತದ್ಧಸಫಟಕವಚಾಸಮ್| 

ಪಾಿವಯನ್ುಂ ಜಗತ್ವಾಂ ವಯೀಮಾಮೃತಮನ್ತಂಸಮರ್ೀತ್॥1,197.11॥ 
ವಾಸತಕಃ ಶಙ್ಖ್ಪಾಲಶಾ ಸ್ತಿತೌ ಪಾರ್ಥಾವಮಣಾಲ್ೀ| 

ಕಕ್್ ೀಾಟ್ಃ ಪದ್ಮನಾಭಶಾ ವಾರತಣ್ೀ ತೌ ವಯವಸ್ತಿತೌ॥1,197.12॥ 
ಆಗ್ನೀಯೀ ಚಾಪ ಕತಲ್ಲಕಸುಕ್ಷಶ್ೈವ ಮಹಾಬಜಕ್ೌ| 

ವಾಯತಮಣಾಲಸಂಸೌ ಿಚ ಪಞ್ಾ ಭ ತಾನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,197.13॥ 
ಅಙ್ಖತುಷಾಠದಿಕನಿಷಾಠನ್ುಮನ್ತಲ್ ೀಮವಿಲ್ ೀಮತಃ| 

ಪವಾಸನಿಧಷ್ತ ಚ ನ್ಯಸಾಯ ಜರ್ಾ ಚ ವಿಜರ್ಾ ತಥಾ॥1,197.14॥ 
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ಆಸಾಯದಿಸವಪುರಸಾಿನ್ೀ ನ್ಯಸಾಯಚಿಾವಪಡಙ್ಖುಕಮ್| 

ಕನಿಷಾಠದೌ ಹೃದಾದೌ ಚ ಶ್ಖಾರ್ಾಂ ಕರಯೀನ್ಯಾಸ್ೀತ್॥1,197.15॥ 
ವಾಯಪಕನ್ತು ತತವಪೂವಾಂ ಕರಮಾದ್ಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾಸತ| 

ಭ ತಾನಾಞ್ಾ ಪುನ್ನಾಯಾಸಃ ಶ್ವಾಙ್ಕುನಿ ತಥ್ೈವ ಚ॥1,197.16॥ 
ಪರಣವಾದಿನ್ಮಶಾಾನ್ುೀ ನಾಮನೈವ ಚ ಸಮನಿವತಃ| 

ಸವಾಮನ್ರೀಷ್ತ ಕರ್ಥತ್ ೀ ವಿಧಿಃ ಸಾಪಿನ್ಪೂಜನ್ೀ॥1,197.17॥ 
ಆದಾಯಕ್ಷರಂ ತನಾನಮನಶಾ ಮನ್ ರೀಽಯಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಅಷಾಟನಾಂ ನಾಗಜಾರ್ತೀನಾಂ ಮನ್ರಃ ಸಾನಿನಧ್ಯಕ್ಾರಕಃ॥1,197.18॥ 
ಓಂ ಸಾವಹಾ ಕರಮಶಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಭ ತಪುರ್ ೀಗತಮ್| 

ಏಷ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವ್ೀತಾುಕ್ಷಯಾಃ ಸವಾಕಮಾಪರಸಾಧ್ಕಃ॥1,197.19॥ 
ಕರನಾಯಸಂ ಸವರ್ೈಃ ಕೃತಾವ ಶರಿೀರ್ೀ ತತ ಪುನ್ನ್ಯಾಸ್ೀತ್| 

ಜವಲನ್ುಂ ಚಿನ್ುಯೀತಾರಣಮಾತಮಸಂಶತದಿಧಕ್ಾರಕಮ್॥1,197.20॥ 
ಬೀಜನ್ತು ಚಿನ್ುಯೀತಾಶಾಾದ್ವಷಾಾನ್ುಮಮೃತಾತಮಕಮ್| 

ಏವಞ್ಜಾಪಾಯಯನ್ಂ ಕೃತಾವ ಮ ಧಿನಾ ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ಚಾತಮನ್ಃ॥1,197.21॥ 
ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಪಾದ್ಯೀದ್ಾದಾಯತುಪುಕ್ಾಞ್ಾನ್ಸಪರಭಾಮ್| 

ಅಶ್ೀಷ್ಭತವನಾಕೀಣಾಾಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲಸಮನಿವತಾಮ್॥1,197.22॥ 
ಏತಾಂ ಭಗವರ್ತೀಂ ಪೃರ್ಥವೀಂ ಸವದ್ೀಹ್ೀ ವಿನ್ಯಸ್ೀದ್ತ್ಧ್ಃ| 

ಶಾಯಮವಣಾಮಯಂ ಧ್ಾಯಯೀತಾೃರ್ಥವಿೀದಿವಗತಣಂ ಭವ್ೀತ್॥1,197.23॥ 
ಜಾವಲಾಮಾಲಾಕತಲಂ ದಿೀಪುಮಾಬರಹಮಭತವನಾನ್ುಕಮ್| 

ನಾಭಗಿರೀವಾನ್ುರ್ೀ ನ್ಯಸಯ ರ್ತರಕ್್ ೀಣಂ ಮಣಾಲಂ ರವ್ೀಃ॥1,197.24॥ 
ಭನಾನಞ್ಜನ್ನಿಭಾಕ್ಾರಂ ನಿಖಿಲಂ ವಾಯಪಯ ಸಂಸ್ತಿತಮ್| 

ಆತಮಮ ರ್ತಾಸ್ತಿತಂ ಧ್ಾಯಯೀದಾವಯವಯಂ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಮಣಾಲಮ್॥1,197.25॥ 
ಸ್ತಖ್ ೀಪರಿ ಸ್ತತಿಂ ದಿವಯಂ ಶತದ್ಧಸಫಟಕವಚಾಸಮ್| 

ಅಪರಮಾಣಮಹಾವಯೀಮವಾಯಪಕಂ ಚಾಮೃತ್ ೀಪಮಮ್॥1,197.26॥ 
ಭ ತನಾಯಸಂ ಪುರಾ ಕೃತಾವ ನಾಗಾನಾಞ್ಾ ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಲಕ್ಾರಾನಾು ಬನ್ತದಯತತಾ ಮನಾರ ಭ ತಕರಮೀಣ ತತ॥1,197.27॥ 
ಶ್ವಬೀಜಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯತುತ್ ೀ ಧ್ಾಯಯೀಚಾ ಮಣಾಲಮ್| 

ಯೀಯಸಯ ಕರಮಾಖಾಯತ್ ೀ ಮಣಾಲಸಯ ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ತಸಯ ತಚಿಾನ್ುಯೀದ್ವಣಾಂ ಕಮಾಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಧ್ಾನ್ವಿತ್॥1,197.28॥ 
ಪಾದ್ಪಕ್ಷ್ೈಸುಥಾ ಚಞ್ಾತೃಷ್ಣನಾಗ್ೈವಿಾಭ ಷತಮ್| 

ತಾಕ್ಷಯಾಂ ಧ್ಾಯಯೀತುತ್ ೀ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ೀ ಸಾಿವರಜಙ್ಖುಮೀ॥1,197.29॥ 
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ಗರಹಭ ತಪಶಾಚ್ೀ ಚ ಡಾಕನಿೀಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ್ೀ| 

ನಾಗ್ೈವಿಾವ್ೀಷಟತಂ ಕೃತಾವ ಸವದ್ೀಹ್ೀ ವಿನ್ಯಸ್ೀಚಿಾವಮ್॥1,197.30॥ 
ದಿವಧ್ಾ ನಾಯಸಃ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ನಾಗಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಭ ತಯೀಃ| 

ಏವಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಕಮಾ ಕತರ್ಾಾದಾತಮತತಾುಾದಿಕಂ ಕರಮಾತ್॥1,197.31॥ 
ರ್ತರತತುಾಂ ಪರಥಮದತಾುಾ ಸ್ತವತತುಾಂ ತತಃ ಪರಮ್| 

ಯಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ತಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ಅಙ್ಖತುಲ್ಲೀನಾಂ ಚ ಪವಾಸತ॥1,197.32॥ 
ದ್ೀಹ್ೀ ನಾಯಸಂ ಪುರಾ ಕೃತಾವ ಹಯನ್ತಲ್ ೀಮವಿಲ್ ೀಮತಃ| 

ಕನ್ದಂ ನಾಲಂ ತಥಾ ಪದ್ಮಂ ಧ್ಮಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಮೀವ ಚ॥1,197.33॥ 
ದಿವರ್ತೀಯಸವರಸಮಿಭನ್ನಂ ವಗಾಾನ್ುೀನ್ ತತ ಪೂಜಯೀತ್| 

ಶೌಮಿರ್ತ ಕಣಿಾಕ್ಾಮಧ್್ಯೀ ಮ ಧಿನಾ ರ್ೀಫ್ೀಣ ಸಂಯತತಮ್॥1,197.34॥ 
ಅಕಚಟ್ತಪಯಶಾ ವಗಾಾಃ ಪೂವಾಾದಿಕ್್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಪತಾರನ್ುಕ್್ೀಸರಾನ್ುೀ ತತ ದೌವ ದೌವ ಪೂವಾಾದಿಕ್ೌ ತಥಾ॥1,197.35॥ 
ಕ್್ೀಶರ್ೀ ತತ ಸವರಾನ್ನಯಸಾಯದಿೀಶಾನಾುನ್ ಷೀಡಶಾಚಾಯೀತ್| 

ವಾಮಾದಾಯಃ ಶಕುಯಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ್ತರತತುಾನ್ತು ತತ್ ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,197.36॥ 
ಆವಾಹಯೀತುತ್ ೀ ಮಧಿನಾ ಶ್ವಮಙ್ಖುಂ ತತಃ ಪರಮ್| 

ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ನ್ಯಸ್ೀದ್ದೀವಂ ಸಾಙ್ಖುಂ ತತರ ಪುರಃ ಸರಮ್॥1,197.37॥ 
ಪೃರ್ತವಿೀ ಪಶ್ಾಮೀ ಪತ್ರೀ ಆಪಶ್್ ಾೀತುರಸಂಸ್ತಿತಾಃ| 

ತ್ೀಜಸತು ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪತ್ರೀ ವಾಯತಂ ಪೂವ್ೀಾಣ ಪೂಜಯೀತ್॥1,197.38॥ 
ಸವಬೀಜಂ ಮ ರ್ತಾರ ಪನ್ತು ಪಾರಗತಕುಂ ಪಾರಕಲಾಯೀತ್| 

ಯಂ ವಾಯತಮ ಲಂ ನ್ೈರೃತ್ಯೀ ರ್ೀಫಸುಾನ್ಲಸಂಸ್ತಿತಃ॥1,197.39॥ 
ವಂ ಚ ರ್ತವೀಶ್ೀ ಸದಾ ಪೂಜಯ ಓಂ ಹೃದಿಸಿಞ್ಾ ಪೂಜಯೀತ್| 

ತನಾಮತಾರನ್ ಭತಮಾತಾರಂಸಾುನ್್ಹಿರ್ೀವ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,197.40॥ 
ಶ್ವಾಙ್ಕುನಿ ತತಃ ಪಶಾಾದಾಧಯತಾವ ಸಮ ಾಜಯೀತುತಃ| 

ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ಪೂಜಯ ಶ್ರ ಈಶಾನ್ಗ್ ೀಚರ್ೀ॥1,197.41॥ 
ನ್ೈರೃತ್ಯೀ ತತ ಶ್ಖಾಂ ದ್ದಾಯದಾವಯವಾಯಂ ಕವಚಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಅಸರನ್ತು ಬಾಹಯತ್ ೀ ದ್ದಾಯನ್ನೀತರಮತತುರಸಂಸ್ತಿತಮ್॥1,197.42॥ 
ಪತಾರಗ್ರೀ ಕಣಿಾಕಗ್ರೀ ತತ ಬೀಜಾನಿ ಪರಿಪೂಜಯೀತ್| 

ಅನ್ನಾುದಿಕತಲ್ಲೀರಾನಾು ಅಷೌಟ ನಾಗಾಃ ಕರಮಾರ್ತಿತಾಃ॥1,197.43॥ 
ಪೂವಾಾದಿಕಕರಮೀಣ್ೈವ ರ್ತವೀಶಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ| 

ಪೂಜಯೀಚಾ ಸದಾ ಮನಿರೀ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥1,197.44॥ 
ಹೃದಿ ಪದ್ೋ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಶ್ಲಾದೌ ದ್ತುಮಣಾಲ್ೀ| 

ಏತತಾೆಯಾಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ನಿತಯನ್ೈಮಿರ್ತುಕ್್ೀಽಪ ಚ॥1,197.45॥ 
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ಆತಾಮನ್ಂ ಚಿನ್ುಯೀನಿನತಯಂ ಕ್ಾಮರ ಪಂ ಮನ್ ೀಹರಮ್| 

ಪಾಿವಯನ್ುಂ ಜಗತ್ವಾಂ ಸೃಷಟಸಂಹಾರಕ್ಾರಕಮ್॥1,197.46॥ 
ಜಾವಲಾಮಾಲಾಭರತದಿದೀಪುಂ ಆಬರಹಮಭತವನಾನ್ುಕಮ್| 

ದ್ಶಬಾಹತಂ ಚತತವಾಕರಂ ಪಙ್ಕುಕ್ಷಂ ಶ್ಲಪಾಣಿನ್ಮ್॥1,197.47॥ 
ದ್ಂಷಾಾಕರಾಲಮತತಯಗರಂ ರ್ತರನ್ೀತರಂ ಶಶ್ಶ್ೀಖ್ರಮ್| 

ಭ್ೈರವನ್ತು ಸಮರ್ೀರ್ತ್ದ್ಧಯೈ ಗರತಡಂ ಸವಾಕಮಾಸತ॥1,197.48॥ 
ನಾಗಾನಾಂ ನಾಶನಾಥಾಾಯ ಗರತಡಂ ಭೀಮಭೀಷ್ಣಮ್| 

ಪಾದೌ ಪಾತಾಲಂ ಸಂಸೌ ಿಚ ದಿಶಃ ಪಕ್ಷಾಸತು ಸಂಶ್ರತಾಃ॥1,197.49॥ 
ಸಪು ಸವಗಾಾ ಉರಸ್ತ ಚ ಬರಹಾಮಣಾಂ ಕಣಠಮಾಶ್ರತಮ್| 

ಪೂವಾಾದಿೀಶಾನ್ಪಯಾನ್ುಂ ಶ್ರಸುಸಯ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,197.50॥ 
ಸದಾಶ್ವಶ್ಖಾನ್ುಸಿಂ ಶಕುರ್ತರತಯಮೀವ ಚ| 

ಪರಾತಾರಂ ಶ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತಾುಕ್ಷಯಾಂ ಭತವನ್ನಾಯಕಮ್॥1,197.51॥ 
ರ್ತರನ್ೀತರಮತಗರರ ಪಞ್ಾ ವಿಷ್ನಾಗಕ್ಷಯಙ್ಖೆರಮ್| 

ಗರಸನ್ಂ ಭೀಮವಕರಂ ಚ ಗರತಡಂ ಮನ್ರವಿಗರಹಮ್॥1,197.52॥ 
ಕ್ಾಲಾಗಿನಮಿವ ದಿೀಪುಂ ಚ ಚಿನ್ುಯೀತ್ವಾಕಮಾಸತ| 

ಏವಂ ನಾಯಸವಿಧಿಂ ಕೃತಾವ ಯದ್ಯನ್ಮನ್ಸ್ತ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,197.53॥ 
ತತುದ್ೀವ ಭವ್ೀತಾ್ಧ್ಯಂ ನ್ರ್ ೀ ವ್ೈ ಗರತಡಾಯತ್ೀ| 

ಪ್ರೀತಾ ಭ ತಾಸುಥಾ ಯಕ್ಷಾ ನಾಗಾ ಗನ್ಧವಾರಾಕ್ಷಸಾಃ| 

ದ್ಶಾನಾತುಸಯ ನ್ಶಯನಿು ಜವರಾಶಾಾತತರ್ಥಾಕ್ಾದ್ಯಃ॥1,197.54॥ 

ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಏವಂ ಸ ಗರತಡಂ ಪರೀಚ್ೀ ಗರತಡಃ ಕಶಯಪಾಯ ಚ| 

ಮಹ್ೀಶವರ್ ೀ ಯಥಾ ಗೌರಿೀಂ ಪಾರಹ ವಿದಾಯಂ ತಥಾ ಶೃಣತ॥1,197.55॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ 

ಸಪುನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ 
ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್-198 

ಭ್ೈರವ ಉವಾಚ| 
ನಿತಯಕಿನಾನಮಥ್ ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ರ್ತರಪುರಾಂ ಭತಕುಮತಕುದಾಮ್| 

ಓಂ ಹಿರೀಂ ಆಗಚಾ ದ್ೀವಿ ಐಂ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ರ್ೀಖಾಕ್ಾರಣಮ್| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಕ್್ಿೀದಿನಿೀ ಭಂ ನ್ಮಃ ಮದ್ನ್ಕ್ಷ್ ೀಭಣಾ ತಥಾ| 
ಐ ಯಂ ಯಂ ಕರೀಂ ವಾ ಗತಣರ್ೀಖ್ರ್ಾ ಹಿರೀಂ ಮದ್ನಾನ್ುರ್ೀ ಚ| 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ಚ ನಿರಞ್ಜನಾ ವಾಗರ್ತ ಮದ್ನಾನ್ುರ್ೀಖ್ೀ ಖ್ನ್ೀತಾರವಲ್ಲೀರ್ತ ಚ| 
ವ್ೀಗವರ್ತ ಮಹಾಪ್ರೀತಾಸನಾಯ ಚ ಪೂಜಯೀತ್| 
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ಓಂ ಹಿರೀಂ ಕ್್ೈಂ ನ್ೈಂ ಕ್್ೈಂ ನಿತಯಂ ಮದ್ದ್ರವ್ೀ ಕರೀಂ ನ್ಮಃ| 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ರ್ತರಪುರಾಯೈ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಕರೀಂ ಪಶ್ಾಮವಕರಂ ಓಂ ಐಂ ಹಿರೀಂ ಹಿರೀಂ ಚ ತಥ್ ೀತುರಮ್| 
ಐಂ ಹಿರೀಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ ಧ್ವಾಂವಕರಂ ತತ ಪಶ್ಾಮಮ್| 
ಓಂ ಹಿರೀಂ ಪಾಶಾಯ ಕರೀಂ ಅಙ್ಖತೆಶಾಯ ಐಂ ಕಪಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಆದ್ಯಂ ಭಯಂ ಐಂ ಹಿರೀಂ ಚ ತಥಾ ಶ್ರಃ ತಥಾ ಶ್ಖಾಯೈ ಕವಚ್ೀ| 

ಐಂ ಹಿರೀಂ ಕರೀಂ ಅಸಾರಯಫಟ್॥1,198.1॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ಕ್ಾಮರ ಪಾಯ ಅಸ್ತತಾಙ್ಕುಯ ಭ್ೈರವಾಯ ನ್ರ್ೀ ಬರಹಾಮಣ್ಯೈ| 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ್ೈ ಕನಾದಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ ರತರತಭ್ೈವಾಯ ಮಾಹ್ೀಶವರ್ಾಾ ವಾ ಆವಾಹಯೀತ್॥1,198.2॥ 
ತಥಾ ಪಶ್ಾಮೀ ಚಣಾಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ಕ್ೌಮಾಯೈಾ ಚ್ ೀತುರ್ೀ ಚ್ ೀಲಾೆಯ ಕ್್ ರೀಧ್ಾಯ ನ್ಮಃ ವ್ೈಷ್ಣವ್ಯೈ॥1,198.3॥ 
ಅಗಿನಕ್್ ೀಣ್ೀ ಅಘ ೀರಾಯೀನ್ಮತುಭ್ೈರವಾಯೀರ್ತ ವಾರಾಹ್ಯೈ| 

ರಕ್ಷಃ ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಸಾರಾಯ ಕಪಾಲ್ಲನ್ೀ ಭ್ೈರವಾಯ ಮಾಹ್ೀನ್ದಯೈಾ॥1,198.4॥ 
ವಾಯತಕ್್ ೀಣ್ೀ ಜಾಲನ್ಧರಾಯ ಭೀಷ್ಣಾಯ ಭ್ೈರವಾಯ ಚಾಮತಣಾಾಯೈ| 

ಈಶಕ್್ ೀಣಕ್್ೀ ವಟ್ತಕ್ಾಯ ಸಂಹಾರಞ್ಾಣಿಾಕ್ಾಞ್ಾ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥1,198.5॥ 
ರರ್ತಪರೀರ್ತಕ್ಾಮದ್ೀವಾನ್ಾಞ್ಾಬಾಣಾನ್ಯಜ್ೀದ್ಥ| 

ಧ್ಾಯನಾಚಾನಾಜಜಪಯಹ್ ೀಮಾದ್ದೀವಿೀ ಸ್ತದಾಧ ಚ ಸವಾದಾ॥1,198.6॥ 
ನಿತಾಯ ಚ ರ್ತರಪುರಾ ವಾಯಧಿಂ ಹನಾಯಜಾಜಾಲಾಮತಖಿೀಕರಮಾತ್| 

ಜಾವಲಾಮತಖಿೀಕರಮಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾ ಪೂಜಾಯ ಮಧ್ಯತಃ ಶತಭಾ॥1,198.7॥ 
ನಿತಾಯರತಣಾ ಮದ್ನಾತತರಾ ಮಹಾರ್ೀಹಾ ಪರಕೃತಯಪ| 

ಮಹ್ೀನಾದರಣಿೀ ಚ ಕಲನಾಕಷಾಣಿೀ ಭಾರರ್ತೀ ತಥಾ॥1,198.8॥ 
ಬರಹಾಮಣಿೀ ಚ್ೈವ ಮಾಹ್ೀಶ್ೀ ಕ್ೌಮಾರಿೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ತಥಾ| 

ವಾರಾಹಿೀ ಚ್ೈವ ಮಾಹ್ೀನಿದರೀ ಚಾಮತಣಾಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ॥1,198.9॥ 
ವಿಜರ್ಾ ಚಾಜಿತಾ ಚ್ೈವರ್ೀಹಿನಿೀ ತವರಿತಾ ತಥಾ| 

ಸುಮಿಭನಿೀ ಜೃಮಿಭಣಿೀ ಪೂಜಾಯ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾ ಪದ್ಮಬಾಹಯತಃ| 

ಜಾವಲಾಮತಖಿೀಕರಮಂ ಚಾಚ್ೀಾದಿವಷಾದಿಹರಣಂ ಭವ್ೀತ್॥1,198.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಅಷ್ಟನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥198[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-199॥ 
ಭ್ೈರವ ಉವಾಚ| 

ಅಥ ಚ ಡಾಮಣಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶತಭಾಶತಭವಿಶತದ್ಧಯೀ| 

ಸ ಯಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಗಣಂ ಸ್ ೀಮ ಸೃತಾವ ತತ ವಿಲ್ಲಖ್ೀನ್ನರಃ॥1,199.1॥ 
ರ್ತರರ್ೀಖಾ ಗ್ ೀಮ ರ್ತರಾಕ್ಾಭಾ ಅಥವಾ ಪರಶರವಾಕಯತಃ| 

ದಿಶಸಾಿನ್ಪರಸ ತ್ ೀ ವಾ ಧ್ವಜಾದಿೀನ್ುಣಯೀತೆರಮಾತ್॥1,199.2॥ 
ಧ್ವಜ್ ೀ ಧ್ ರ್ೀಽಥ ಸ್ತಂಹಶಾ ಶಾವ ವೃಷ್ಃ ಖ್ರದ್ನಿುನೌ| 

ಧ್ಾವಙ್ಖಷಶಾ ಅಷ್ಟರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಾಮ ಮನ್ರೈಶಾ ತಾನ್ನಯಸ್ೀತ್॥1,199.3॥ 
ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಯಚಿನಾುಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಧ್ ರ್ರೀ ಧ್ಾತತಚಿನಾು ಚ ಲಾಭಕೃತ್॥1,199.4॥ 
ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಧ್ನ್ಲಾಭಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಸ್ತಿತ್ೀ ಶತನಿಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ದಾಸ್ತೀಚಿನಾುಸತಖಾದಿಕಮ್॥1,199.5॥ 
ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಿನ್ಚಿನಾು ಚ ಲಾಭಕಮ್| 

ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ತಃಖ್ಕ್್ಿೀಶಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.6॥ 
ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಿನ್ಚಿನಾುಜರ್ಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ವಜಸಾಿನ್ೀ ತಥಾ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಕ್್ಿೀಶಚಿನಾು ಧ್ನ್ಕ್ಷಯಃ॥1,199.7॥ 
ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪೂವಾಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ತತ್ ೀ ಧ್ನ್ಮ್| 

ಧ್ ಮರೀ ಧ್ ಮರಂ ತಥಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಲ್ಲದ್ತಃಖಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.8॥ 
ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಮನ್ಶ್ಾನಾುಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಶತನಿ ಸ್ತಿತ್ೀ ಜಯಲಾಭಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.9॥ 
ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ನಾರಿೀಗ್ ೀಽಶವಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಾಯಧಿಶಾಾಪ ಧ್ನ್ಕ್ಷಯಃ॥1,199.10॥ 
ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಗಜ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟೀ ರಾಜಯಲಾಭಜರ್ಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ ಮರಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಧ್ನ್ರಾಜಯವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,199.11॥ 
ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಯಲಾಭಾದಿ ನಿದಿಾಶ್ೀತ್| 

ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ಕನಾಯಪಾರಪುಧ್ಾನಾದಿಕಮ್॥1,199.12॥ 
ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಜಯೀ ಮಿತರಸಮಾಗಮಃ| 

ಕ್ೌಲ್ೀಯಕ್್ೀ ಸ್ತಂಹಗತ್ೀ ಸ್ತರೀಚಿನಾು ಗಾರಮಲಾಭಕಮ್॥1,199.13॥ 
ಸ್ತಂಹ ಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗೃಹಕ್ಷ್ೀತಾರಥಾಲಾಭಕಮ್| 

ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಗಾರಮಸಾವಮಿತವಮೀವ ಚ॥1,199.14॥ 
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ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಆರ್ ೀಗಾಯಯತಃ ಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ಸ್ತಂಹಸಾಿನ್ೀಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಕನಾಯಧ್ಾನ್ಯಗತಣಾದಿಕಮ್॥1,199.15॥ 
ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾನಿ್ಚಿನಾುಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ಕಲಹಂ ಕ್ಾಯಾನಾಶನ್ಮ್॥1,199.16॥ 
ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಕ್ಾರ್ಾಾಸ್ತದಿಧಭಾವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಸ್ತಿತ್ೀ ಶತನಿ ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ಧ್ನ್ನಾಶ್್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥1,199.17॥ 
ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರ್ ೀಗಿೀ ರ್ ೀಗಾದಿವ ಮತಚಯತ್ೀ| 

ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕಲಹಸಯ ಭಯಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.18॥ 
ಶತನ್ಃ ಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪುತರಭಾರ್ಾಾಸಮಾಗಮಃ| 

ಶವಸಾಿನ್ೀ ಚ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಪೀಡಾಸಾಯತತೆಲನಾಶನ್ಮ್॥1,199.19॥ 
ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಪೂಜಾಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ರಾಜಪೂಜಾಸತಖಾದಿಕಮ್॥1,199.20॥ 
ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಸೌಭಾಗಯಞ್ಾ ಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಸ್ತಿತ್ೀ ಶತನಿ ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಬಲಶ್ರೀಕ್ಾಮ ಈರಿತಃ॥1,199.21॥ 
ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕೀರ್ತಾತತಷಟಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮಹಾಲಾಭಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.22॥ 
ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ತರೀಗಜಾದಿಸಮಾಗಮಃ| 

ವೃಷ್ಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಸಾಿನ್ಮಾನ್ಸಮಾಗಮಃ॥1,199.23॥ 
ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರ್ ೀಗಶ್್ ೀಕ್ಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ತಸೆರಾದಿಭಯಂ ಭವ್ೀತ್॥1,199.24॥ 
ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಪೂಜಾಶ್ರೀವಿಜರ್ಾದಿಕಮ್| 

ಸ್ತಿತ್ೀ ಶತನಿಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಸನಾುಪಧ್ನ್ನಾಶನ್ಮ್॥1,199.25॥ 
ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತಖ್ಂ ಪರಯಸಮಾಗಮಃ| 

ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ತಃಖಿೀಪೀಡಾದಿ ನಿದಿಾಶ್ೀತ್॥1,199.26॥ 
ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತಖ್ಪುತಾರದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಖ್ರಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಕಲಹ್ ೀ ವಾಯಧಿರ್ೀವ ಚ॥1,199.27॥ 
ಗಜಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ತರೀಜಯಶ್ರೀಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ಗಜಸಾಿನ್ೀಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಸಮಾಗಮಃ॥1,199.28॥ 
ಗಜಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ಜಯಸ್ತದಿಧಸಮಾಗಮಃ| 

ಸ್ತಿತ್ೀ ಶತನಿ ಗಜಸಾಿನ್ೀ ಆರ್ ೀಗಯಂ ಸತಖ್ಸಮಾದ್ಃ॥1,199.29॥ 
ಗಜಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಾಜಮಾನ್ಧ್ನಾದಿಕಮ್| 

ಗಜಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪೂವಾಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ತತಃ ಸತಖ್ಮ್॥1,199.30॥ 
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ಗಜಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ಷ್ೀತರಧ್ಾನ್ಯಸತಖಾದಿಕಮ್| 

ಗಜಸಾಿನ್ೀಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯಸಮಾಗಮಃ॥1,199.31॥ 
ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಧ್ವಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ಾಯಾನಾಶ್್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ ಮರೀ ಕಲ್ಲದ್ತಃಖ್ಂ ಗಮಿಷ್ಯರ್ತ॥1,199.32॥ 
ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಸ್ತಂಹ್ೀ ವಿಗರಹ್ ೀ ದ್ತಃಖ್ಮೀವ ಚ| 

ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಶಾವನ್ೀ ಗೃಹಭಙ್ಖುಭರ್ಾದಿಕಮ್॥1,199.33॥ 
ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ವೃಷ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಿನ್ಭರಂಶಭರ್ಾದಿಕಮ್| 

ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಖ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ನ್ನಾಶಪರಾಜರ್ೌ॥1,199.34॥ 
ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಗಜಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ನ್ಕೀತಾಯಾದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಧ್ಾವಙ್ಖಷಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಾವಙ್ಷೀ ವಿದ್ೀಶಗಮನಾದಿಕಮ್॥1,199.35॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ವನ್ವತಯಧಿಕಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥199[35]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-200॥ 
ಭ್ೈರವ ಉವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ವಾಯತಜಯಂ ದ್ೀವಿ ಜರ್ಾ ಜಯವಿದ್ೀಶಕಮ್| 

ವಾಯವಗಿನಜಲಶಕ್ಾರಖ್ಯಂ ಮಙ್ಖುಲಾನಾಞ್ಾತತಷ್ಟಯಮ್॥1,200.1॥ 
ವಾಮದ್ಕ್ಷಿಣಸಂಸಿಶಾ ವಾಯತಶಾ ಬಹತಲ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಊಧ್ವಾವಾಹಿೀ ಭವ್ೀದ್ಗಿನರಧ್ಸತು ವರತಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,200.2॥ 
ಮಹ್ೀನ್ ದರೀ ಮಧ್ಯಸಂಸಿಸತು ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ವಾಮಗಃ| 

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಗ ಉದ್ಯಸಯ ತರಯಹನ್ರಯಹಮ್॥1,200.3॥ 
ವಹ್ೀತರರ್ತಪದಾದ್ಯೀ ಚ ವಿಪರಿೀತ್ೀ ಭವ್ೀನ್ನರ್ತಃ| 

ಉದ್ಯಃ ಸ ಯಾಮಾಗ್ೀಾಣ ಚನ್ದರೀಣಾಸುಮಯೀ ಯದಿ॥1,200.4॥ 
ವಧ್ಾನ್ುೀ ಗತಣಸಙ್ಕ್ತಾ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಘನಮೌಚಿತಮ್| 

ಸಙ್ಕೆರನ್ಯಃ ಷ್ ೀಡಶಪರೀಕ್ಾು ದಿವಾ ರಾತೌರ ವರಾನ್ನ್ೀ॥1,200.5॥ 
ಯದಾ ಚ ಸಙ್ಖೆರಮೀದಾವಯತರಧ್ಾಾಧ್ಾಪರಹರ್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಸಾವಸಾಿಯಹಾನಿಸುದಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಾಯತಭರಾಮರ್ತ ದ್ೀಹಿಷ್ತ॥1,200.6॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ ಪುಟ್ೀ ವಾಯತಹಿಾತ್ ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಮೈಥತನ್ೀ| 

ಖ್ಡುಹಸ್ ುೀ ಜಯೀದ್ತಯದ್ಧೀ ರಿಪೂನಾೆಮಸಮನಿವತಃ॥1,200.7॥ 
ವಾಮೀವ ಗಮನ್ಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಸವಾಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ಭ ಷತಮ್| 

ವಾಯತವಾಹರ್ತ ತತರಸಿಃ ಪರಶ್್ ರೀ ಭ ತಸಯ ಶ್್ ೀಭನ್ಃ॥1,200.8॥ 
ಮಾಹ್ೀನ್ದರೀ ವಾರತಣ್ೀ ವಾತ್ೀ ಕ್್ ೀಽಪ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಅನಾವೃಷಟದ್ಾಕ್ಷವಾಹ್ೀ ವೃಷಟಃ ಸಾಯದಾವಮವಾಹಕ್್ೀ॥1,200.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥200[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-201॥ 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿರತವಾಚ| 

ಹರ್ಾಯತವ್ೀಾದ್ಮಾಖಾಯಸ್ಯೀ ಹಯಂ ಸವಾಾಥಾಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಕ್ಾಕತತಣಾಃ ಕೃಷ್ಣಜಿಹ್ ವೀ ವೃಕ್ಷಾಸಯಶ್್ ಾೀಷ್ಣತಾಲತಕಃ॥1,201.1॥ 
ಕರಾಲ್ ೀ ಹಿೀನ್ದ್ನ್ುಶಾ ಶೃಙ ು್ೀ ವಿರಲದ್ನ್ುಕಃ| 

ಏಕ್ಾಣಾಶ್ೈವ ಜಾತಾಣಾಃ ಕಞ್ುಾಕೀ ದಿವಖ್ತರಿೀ ಸುನಿೀ॥1,201.2॥ 
ಮಾಜಾಾರಪಾದ್ ೀ ವಾಯಘಾರಭಃ ಕತಷ್ಠವಿದ್ರಧಿಸನಿನಭಃ| 

ಯಮಜ್ ೀ ವಾಮನ್ಶ್ೈವ ಮಾಜಾಾರಃ ಕಪಲ್ ೀಚನ್ಃ॥1,201.3॥ 
ಏತದ್ ದೀಷೀ ಹಯಸಾಯಜಯ ಉತುರ್ೀಽಶವಸತುರತಷ್ೆಜಃ| 

ಮಧ್ಯಮಃ ಪಞ್ಾಹಸುಶಾ ಕನಿೀರ್ಾಂಶಾ ರ್ತರಹಸುಕಃ॥1,201.4॥ 
ಅಸಂಹತಾ ಯೀ ಚ ವಾಹಾ ಹರಸವಕಣಾಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಶಬಲಾಭಾಃ ಪರಭಾವ್ೀಷ್ತ ನ್ ದಿೀನಾಶ್ಾರಜಿೀವಿನ್ಃ॥1,201.5॥ 
ರ್ೀವನ್ುಪೂಜನಾದ್ ಧೀಮಾದ್ರಕ್ಷಾಯಶಾ ದಿವಜಭಾಜ್ೀನಾತ್| 

ಸರಲಂ ನಿಮ್ಪತಾರಣಿ ಗತಗತುಲಂ ಸಷ್ಾಪಾನ್್ೃತಮ್?॥1,201.6॥ 
ರ್ತಲಞ್ೈವ ವಚಾಂ ಹಿಗತಂ ಬಧಿನೀರ್ಾದಾವಜಿನ್ ೀ ಗಲ್ೀ| 

ಆಗನ್ತುಜಂ ದ್ ೀಷ್ಜನ್ತು ವರಣಂ ದಿವವಿಧ್ಮಿೀರಿತಮ್॥1,201.7॥ 
ಚಿರಪಾಕಂ ವಾತಜನ್ತು ಶ್ಿೀಷ್ಮಜಂ ಕ್ಷಿಪರಪಾಕಕಮ್?| 

ಕಣಠದಾಹಾತಮಕಂ ಪತಾುಚ್ ಾೀಣಿತಾನ್ಮನ್ದವ್ೀದ್ನ್ಮ್॥1,201.8॥ 
ಆಗನ್ತುಜನ್ತು ಶಸಾರದ್ಯೈದ್ತಾಷ್ಟವರಣವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಏರಣಾಮ ಲಂ ದಿವನಿಶಂ ಚಿತರಕಂ ವಿಶವಭ್ೀಷ್ಜಮ್॥1,201.9॥ 
ರಸ್ ೀನ್ಂ ಸ್ೈನ್ಧವಂ ವಾಪ ತಕರಕ್ಾಞ ಜ್ಕಪೀಷತಮ್| 

ರ್ತಲಸಕತುಕಪಣಿಾಕ್ಾ ದ್ಧಿಯತಕ್ಾು ಸಸ್ೈನ್ಧವಾ| 

ನಿಮ್ಪತರಯತತಂ ಪಣಾಂ ವರಣಶ್್ ೀಧ್ನ್ರ್ ೀಪಣಮ್॥1,201.10॥ 
ಪಟ್ ೀಲಂ ನಿಮ್ಪತರಞ್ಾ ವಚಾ ಚಿತರಕಮೀವ ಚ| 

ಪಪಾಲ್ಲೀಶೃಙ್ಖುವ್ೀರಞ್ಾ ಚ ಣಾಮೀಕತರ ಕ್ಾರಯೀತ್॥1,201.11॥ 
ಏತತಾಾನಾರ್ತೆರಮಿಶ್ಿೀಷ್ಮಮನಾದನಿಲವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ನಿಮ್ಪತರಂ ಪಟ್ ೀ ಲಞ್ಾ ರ್ತರಫಲಾ ಖ್ದಿರಂ ತಥಾ॥1,201.12॥ 
ಕ್ಾವಥಯಿತಾವ ತತ್ ೀ ವಾಹಂ ಸೃತರಕುಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ತರಯಹಮೀವ ಪರದಾತವಯಂ ಹಯಕತಷ್ ಠೀಪಶಾನ್ುಯೀ॥1,201.13॥ 
ಸವರಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಕತಷ್ಠೀಷ್ತ ತ್ೈಲಂ ಸಷ್ಾಪಜಂ ಹಿತಮ್| 

ಲಶತನಾದಿಕಷಾಯಶಾ ಪಾನ್ಭತಕತಯಪಶಾನ್ುಯೀ॥1,201.14॥ 
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ಮಾತತಲತಙ್ಖುರಸ್ ೀಪ್ೀತಂ ಮಾಂಸ್ತೀನಾಂ ರಸಕ್್ೀನ್ ವಾ| 

ಸದ್ ಯೀ ದ್ದಾಯತುತರ ನ್ಸಯಮನ್ಯೈವಾಾತ್ೈಃ ಸತಸಂಯತತ್ೈಃ॥1,201.15॥ 
ಪಲದ್ವಯಂ ಪರಥಮೀಽಹಿನ ಏಕ್್ೈಕಪಲವೃದಿಧತಃ| 

ರ್ಾವದಿದನಾನಿ ಪೂಣಾಾನಿ ಪಲಾನ್ಯಷಾಟದ್ಶ್್ ೀತುಮೀ॥1,201.16॥ 
ಅಧ್ಮೀಽಷ್ಟಪಲಾನಿ ಸತಯಮಾಧ್ಯಮೀ ಸತಯಶಾತತದ್ಾಶ| 

ಶರನಿನದಾಘಯೀನ್ೈಾವದ್ೀಯಂ ನ್ೈವ ತತ ದಾಪಯೀತ್॥1,201.17॥ 
ತ್ೈಲ್ೀನ್ ವಾರ್ತಕ್್ೀ ರ್ ೀಗ್ೀ ಶಕಾರಾಜಯಪಯೀನಿವತ್ೈಃ| 

ಕಟ್ತತ್ೈಲ್ೈಃ ಕಫ್ೀ ವಯೀಷ್ೈಃ ಪತ್ುೀ ಚರ್ತರಫಲಾಮತ್ಭಃ॥1,201.18॥ 
ಶಾಲ್ಲಷ್ಷಟಕದ್ತಗಾಧಶ್ೀ ಹಯೀ ಹಿನ್ ಜತಗತಪ್ತಃ| 

ಪಕವಜಮ ್ನಿಭ್ ೀ ಹ್ೀಮವಣ್ ೀಾಽಶ್್ ವೀ ನ್ ಜತಗತಪ್ತಃ॥1,201.19॥ 
ಅಧ್ಾಪರಹರಣ್ೀ ಧ್ತಯೀಾ ಗತಗತುಲತಂ ಪಾರಶಯೀದ್ಧಯಮ್| 

ಭ್ ೀಜಯೀತಾಾಯಸಂ ದ್ತಗಧಂ ಸತವರಂ ಸತಸ್ತಿರ್ ೀ ಹಯಃ॥1,201.20॥ 
ವಿಕ್ಾರ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ದ್ತಗಧಂ ಶಾಲಯನ್ನಂ ವಾತಲ್ೀ ದ್ದ್ೀತ್| 

ಕಷ್ಾಮಾಂಸರಸ್ೈಃ ಪತ್ುೀ ಮಧ್ತಮತದ್ುರಸಾಜಯಕ್್ೈಃ॥1,201.21॥ 
ಕಫ್ೀ ಮತದಾುನ್ತೆಲತಾಿನಾವ ಕಟ್ತರ್ತಕ್ಾುನ್ೆಫ್ೀ ಹಯೀ| 

ಬಾಧಿಯೀಾ ವಾಯಧಿತ್ೀ ಗಾರಸ್ೀ ರ್ತರದ್ ೀಷಾದೌ ತತ ಗತಗತುಲತಃ॥1,201.22॥ 
ಘಾಸ್ೈದ್ ಾವಾಾ ಸವಾರ್ ೀಗ್ೀ ಪರಥಮೀಽಹಿನ ಪಲಂ ದ್ದ್ೀತ್| 

ವಿವಧ್ಾಯೀತುತಃ ಕಷ್ಾಮೀಕ್ಾಹಿನ ಪಲಪಞ್ಾಕಮ್॥1,201.23॥ 
ಪಾನ್ೀ ಚ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಚ್ೈವ ಅಶ್ೀರ್ತಪಲಕಂ ಪರಮ್| 

ಮಧ್್ಯೀ ಷ್ಷಟಶಾಾಧ್ಮೀಷ್ತ ಚತಾವರಿಂಶಚಾ ಭ್ ೀಗಿಷ್ತ॥1,201.24॥ 
ವರಣ್ೀ ಕತಷ್ಠೀಷ್ತ ಖ್ಞ ಜ್ೀಷ್ತ ರ್ತರಫಲಾಕ್ಾವಥಸಂಯತತಮ್| 

ಮನಾದಗೌನ ಶ್್ ೀಥರ್ ೀಗ್ೀ ಚ ಗವಾಂ ಮ ತ್ರೀಣ ಯೀಜಿತಮ್॥1,201.25॥ 
ವಾತಪತ್ುೀ ವರಣ್ೀ ವಾಯಧ್ೌ ಗ್ ೀಕ್ಷಿೀರಂ ಘಘತಸಂಯತತಮ್| 

ದ್ೀಯಂ ಕೃಶಾನಾಂ ಪುಷ್ಟಯಥಾಂ ಮಾಂಸ್ೈಯತಾಕುಂ ಚ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥1,201.26॥ 
ಸತಪಷಾಟರ್ಾಃ ಪರದಾತವಯಂ ಗತಡ ಚಾಯಃ ಪಲಪಞ್ಾಕಮ್| 

ಪರಭಾತ್ೀ ಘಘತಸಂಯತಕುಂ ಶರದಿುೀಷ್ೋ ಚ ವಾಜಿನಾಮ್॥1,201.27॥ 
ರ್ ೀಗಘನಂ ಪುಷಟದ್ಂ ಚಾಪ ಬಲತ್ೀಜ್ ೀವಿವಧ್ಾನ್ಮ್| 

ತದ್ೀವಾಶಾವಯದಾತವಯಂ ಕ್ಷಿೀರಯತಕುಮಥಾಪ ವಾ॥1,201.28॥ 
ಗತಡ ಚಿೀಕಲಾಯೀಗ್ೀನ್ ಶತಾವಯಾಶವಗನ್ಧಯೀಃ| 

ಚತಾವರಿ ರ್ತರೀಣಿ ಮಧ್ಯಸಯ ಜಘನ್ಯಸಯ ಪಲಾನಿ ಹಿ॥1,201.29॥ 
ಅಕಸಾಮದ್ಯತರ ವಾಹಾನಾಮೀಕರ ಪಂ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಮಿರಯತ್ೀ ಚ ಯದಾ ಕ್ಷಿಪರಮತಪಸಗಾಂ ತಮಾದಿಶ್ೀತ್॥1,201.30॥ 
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ಹ್ ೀಮಾದ್ಯೈ ರಕ್ಷರ್ಾ ವಿಪರಭ್ ೀಜನ್ೈಬಾಲ್ಲಕಮಾಣಾ| 

ಶಾನ್ ಯೀಪಸಗಾಶಾನಿುಃ ಸಾಯದ್ಧರಿೀತಕ್ಾಯದಿಕಲಾತಃ॥1,201.31॥ 
ಹರಿೀತಕೀ ಗವಾಂ ಮ ತ್ೈಸ್ೈಲ್ೀನ್ ಲವಣಾನಿವತಾ| 

ಆದೌ ಪಞ್ಾ ತತಃ ಪಞ್ಾ ವೃದಾಧಯ ಪೂಣಾಶತಾವಧಿ| 

ಉತುಮಾ ಚ ಶತಂ ಮಾತಾರಸುಾಶ್ೀರ್ತಃ ಷ್ಷಟರ್ೀವ ವಾ॥1,201.32॥ 
ಗಜಾಯತವ್ೀಾದ್ಮಾಖಾಯಸ್ಯೀ ಉಕ್ಾುಃ ಕಲಾಾ ಗಜ್ೀ ಹಿತಾಃ| 

ಗಜ್ೀ ಚತತಗತಾಣಾ ಮಾತಾರಸಾುಭಗಾಜರತಗದ್ಾನ್ಃ॥1,201.33॥ 
ಗಜ್ ೀ ಪಸಗಾವಾಯಧಿೀನಾಂ ಶಮನ್ಂ ಶಾನಿುಕಮಾ ಚ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ಸತರಾನಿವಪಾರನ್ರತ್ನೈಗಾಾಂ ಕಪಲಾಂ ದ್ದ್ೀತ್॥1,201.34॥ 
ದ್ನಿುದ್ನ್ುದ್ವಯೀ ಮಾಲಾಂ ನಿಬನಿಧೀರ್ಾದ್ತಪೀಷತಃ| 

ಮನ್ರೀಣ ಮನಿರತಾನ್ವೈದ್ಯೈವಾಚಾಸ್ತದಾಧಥಾಕ್ಾಂಸುಥಾ॥1,201.35॥ 
ಸ ರ್ಾಾದಿಶ್ವದ್ತಗಾಾಶ್ರೀವಿಷ್ಣಾಚಾಾ ರಕ್ಷಯೀದ್ುಜಮ್| 

ಬಲ್ಲಂ ದ್ದಾಯಚಾ ಭ ತ್ೀಭಯಃ ಸಾನಪಯೀಚಾ ಚತತಘಾಟ್ೈಃ॥1,201.36॥ 
ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಮನಿರತಂ ದ್ದಾಯದ್ಭಸಮನ್ ೀದ್ ಧನ್ಯೀದ್ುಜಮಮ್| 

ಭ ತರಕ್ಷಾ ಶತಭಾ ಮೀಧ್ಾಯ ವಾರಣಂ ರಕ್ಷಯೀತ್ದಾ॥1,201.37॥ 
ರ್ತರಫಲಾಪಞ್ಾಕ್್ ೀಲ್ೀ ಚ ದ್ಶಮ ಲಂ ವಿಡಙ್ಖುಕಮ್| 

ಶತಾವರಿೀಗತಡ ಚಿೀ ಚ ನಿಮ್ವಾಸಕಕಂಶತಕ್ಾಃ॥1,201.38॥ 
ಗಜರ್ ೀಗವಿನಾಶಾಯ ಹಿತ್ ೀ ರ ಕ್ಷಃ ಕಷಾಯಕಃ| 

ಆಯತವ್ೀಾದ್ದ್ವಯೀಕ್ಾುನಾಮತಕುಂ ಸಙ್ಷೀಪಸಾರತಃ॥1,201.39॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಗಜಾಶಾವಯತವ್ೀಾದ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್ಾಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥201[39]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 535 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-202॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಏಕಂ ಪುನ್ನ್ಾವಾಮ ಲಮಪಾಮಾಗಾಸಯ ವಾ ಶ್ವ| 
ಸರಸಂ ಯೀನಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪುಂ ವರಾಙ್ಖುಸಯ ವಯಥಾಂ ಹರ್ೀತ್| 

ಪರಸ ರ್ತವ್ೀದ್ನಾಞ್ೈವ ತರತಣಿೀನಾಂ ವಯಥಾಂ ಹರ್ೀತ್॥1,202.1॥ 
ಭ ಮಿ ಕ ಷಾಮಣಾಮ ಲಂ ವ್ೈ ಶಾಲ್ಲಚ ಣಾಮಥಾಪ ವಾ| 

ಸಪಾುಹಂ ದ್ತಗಧಪೀತಂ ಸಾಯರ್ತ್ತರೀಣಾಂ ಬಹತಪಯಸೆರಮ್॥1,202.2॥ 
ರತದ್ರೀನ್ದರವಾರತಣಿೀಮತಲಂ ಲ್ೀಪಾರ್ತ್ತರೀಸುನ್ವ್ೀದ್ನಾ| 

ನ್ಶ್ಯೀತ ಘಘತಪಕ್ಾವ ಚ ಕ್ಾರ್ಾಾವಶಯನ್ತು ಪೀಲ್ಲಕ್ಾ॥1,202.3॥ 
ಭಕ್ಷಿತಾ ಸಾ ಮಹ್ೀಶಾನ್ ಯೀನಿಶ್ಲಂ ವಿನಾಶಯೀತ್| 

ಪರಲ್ೀಪತಾ ಕ್ಾರವ್ೀಲಿಮ ಲ್ೀನ್ೈವ ವಿನಿಗಾತಾ॥1,202.4॥ 
ಯೀನಿಃ ಪರವ್ೀಶಮಾರ್ಾರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ನಿೀಲ್ಲೀಪಟ್ ೀಲಮ ಲಾನಿ ಸಾಜಾಯನಿ ರ್ತಲವಾರಿಣಾ॥1,202.5॥ 
ಪಷಾಟನ್ಯೀಷಾಂ ಪರಲ್ೀಪೀ ವ್ೈ ಜಾವಲಾಗದ್ಾಭರಾಗನ್ತ್| 

ಪಾಠಾಮ ಲಂ ರತದ್ರ ಪೀತಂ ಪಷ್ಟಂ ತಣತಾಲವಾರಿಣಾ॥1,202.6॥ 
ಪಾಪರ್ ೀಗಹರಂ ಸಾಯಚಾ ಕತಷ್ಠಪಾನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ವಾಸ್ ಯೀದ್ಕಞ್ಾ ಸಮಧ್ತ ಪೀತಮನ್ುಗಾತಸಯ ವ್ೈ॥1,202.7॥ 
ಪಾಪರ್ ೀಗಸಯ ಸನಾುಪನಿವೃಕುಂ ಕತರತತ್ೀ ಶ್ವ| 

ಘಘತತತಲಾಯ ರತದ್ರ ಲಾಕ್ಷಾ ಪೀತಾ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ವ್ೈ ಸಹ॥1,202.8॥ 
ಪರದ್ರಂ ಹರತ್ೀ ರ್ ೀಗಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ದಿವಜಯಷಟೀ ರ್ತರಕಟ್ತಕಂ ಚ ಣಾಂ ಪೀತಂ ಹರ್ೀಚಿಾವ॥1,202.9॥ 
ರ್ತಲಕ್ಾವಥ್ೀನ್ ಸಂಯತಕುಂ ರಕುಗತಲಮಂ ಸ್ತರರ್ಾ ಹರ| 

ಕತಸತಮಸಯ ನಿಬದ್ಧಞ್ಾ ತರತಣಿೀನಾಂ ಮಹ್ೀಶವರ॥1,202.10॥ 
ರಕ್್ ುೀತಾಲಸಯ ವ್ೈ ಕನ್ದಂ-ಶಕಾರಾರ್ತಲಸಂಯತತಮ್| 

ಪೀತಂ ಸಶಕಾರಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಧ್ಾರಯೀದ್ುಭಾಪಾತನ್ಮ್॥1,202.11॥ 
ರಕುಸಾರವಸಯ ನಾಶಃ ಸಾಯಚಿಾೀತ್ ೀದ್ಕನಿಷ್ೀವಣಾತ್| 

ಪೀತನ್ತು ಕ್ಾಞ ಜ್ಕ ರತದ್ರ ಕವರ್ಥತಂ ಶರಪುಙ್ಖ್ರ್ಾ॥1,202.12॥ 
ಹಿಙ್ಖತುಸ್ರೈನ್ಧವಸಂಯತಕುಂ ಶ್ೀಘರಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಪರಸ ರ್ತಕೃತ್| 

ಮಾತತಲತಙ್ಖುಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲಂ ಕಟಬದ್ಧಂ ಪರಸ ರ್ತಕೃತ್॥1,202.13॥ 
ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲ್ೀ ಗಭಾವತಾಯಸತು ನಾಮತಃ| 

ಉತಾಾಟ್ಯಮಾನ್ೀ ಸಕಲ್ೀ ಪುತರಃ ಸಾಯದಾನ್ಯಥಾ ಸತತಾ॥1,202.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 536 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ವ್ೈ ಮ ಲ್ೀ ನಾರಿೀಣಾಂ ಶ್ರಸ್ತ ಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಗಭಾಶ್ಲಂ ವಿನ್ಶ್ಯೀತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥1,202.15॥ 
ಕಪೂಾರ-ಮದ್ನ್ಫಲ-ಮಧ್ತಕ್್ೈಃ ಪೂರಿತಃ ಶ್ವ| 

ಯೀನಿಃ ಸತಭಾ ಸಾಯದ್ವೃದಾಧರ್ಾ ಯತವತಾಯಃ ಕಂ ಪುನ್ಹಾರ॥1,202.16॥ 
ಯಸಯ ಬಾಲಸಯ ರ್ತಲಕಃ ಕೃತ್ ೀ ಗೌರ್ ೀಚನಾಖ್ಯರ್ಾ| 

ಶಕಾರಾ-ಕತಷ್ಠಪಾನ್ಞ್ಾ ದ್ತುಂ ಸ ಸಾಯಚಾ ನಿಭಾಯಃ| 

ವಿಷ್-ಭ ತ-ಗರಹಾದಿಭ್ ಯೀ ವಾಯಧಿಭ್ ಯೀ ಬಾಲಕಃ ಶ್ವ॥1,202.17॥ 
ಶಙ್ಖ್-ನಾಭ-ವಚಾ-ಕತಷ್ಠ-ಲ್ ೀಹಾನಾಂ ಧ್ಾರಣಂ ಸದಾ| 

ಬಾಲಾನಾಮತಪಸಗ್ೀಾಭ್ ಯೀ ರತದ್ರ ರಕ್ಷಾಕರಂ ಭವ್ೀತ್॥1,202.18॥ 
ಪಲಾಶಚ ಣಾಂ ಸಮಧ್ತ ಗವಾಯಜಾಯಮಲಕ್ಾನಿವತಮ್| 

ಸವಿಡಙ್ಖುಂ ಪೀತಮಾತರಂ ನ್ರಂ ಕತರ್ಾಾನ್ಮಹಾಮರ್ತಮ್॥1,202.19॥ 

ಮಾಸ್ೈಕ್್ೀನ್ ಮಹಾದ್ೀವ ಜರಾ-ಮರಣವಜಿಾತಃ॥1,202.20॥ 
ಪಲಾಶಬೀಜಂ ಸಘಘತಂ ರ್ತಲ-ಮಧ್ವನಿವತಂ ಸಮಮ್| 

ಸಪಾುಹಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ರತದ್ರ ಜರಾಂ ನ್ಯರ್ತ ಸಙ್ಖಷಯಮ್॥1,202.21॥ 
ರತದಾರಮಲಕಚ ಣಾಂ ವ್ೈ ಮಧ್ತ-ತ್ೈಲ ಘಘತಾನಿವತಮ್| 

ಜಗಾಧಾ ಮಾಸಂ ಯತವಾ ಸಾಯಚಾ ನ್ರ್ ೀ ವಾಗಿೀಶವರಿೀ ಭವ್ೀತ್॥1,202.22॥ 
ಶ್ವಾಮಲಕಚ ಣಾಂ ವ್ೈ ಮಧ್ತನಾ ಉದ್ಕ್್ೀನ್ ವಾ| 

ಬಲಾನಿ ಕತರ್ಾಾನಾನಸಾರ್ಾಃ ಪರತ ಯಷ್ೀ ಭಕ್ಷಿತಂ ಶ್ವ॥1,202.23॥ 
ಕತಷ್ಠಚ ಣಾಂ ಸಾಜಯ-ಮಧ್ತ ಪಾರತಜಾಗಾಧಾ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ಸಾಕ್ಷಾತತ್ರಭದ್ೀಹ್ ೀ ವ್ೈ ಜಿೀವ್ೀದ್ವಷ್ಾಸಹಸರಕಮ್॥1,202.24॥ 
ಮಾಷ್ಸಯ ವಿದ್ಲಾನ್ಯೀ ವಿತತಷಾಣಿ ಮಹ್ೀಶವರ| 

ಘಘತಭಾವಿತಶತಷಾೆಣಿ ಪಯಸಾ ಸಾಧಿತಾನಿ ವ್ೈ॥1,202.25॥ 
ಸಮಾಧ್ಾವಜಯಪಯೀಭಶಾ ಭಕ್ಷಯಿತಾವ ಚ ಕ್ಾಮಯೀತ್| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶತಂ ಮಹಾದ್ೀವ ತತಷಣಾನಾನತರ ಸಂಶಯಃ॥1,202.26॥ 
ರಸಶ್ೈರಣಾತ್ೈಲ್ೀನ್ ಗನ್ಧಕ್್ೀನ್ ಶತಭ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ರ್ತರಕ್ಾಲ್ ೀದ್ಕಸಙ್ಖತ್ಷ್ ಟೀ ಬಲಕೃದ್ಭಕ್ಷಣಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,202.27॥ 
ದ್ತಗಧಂ ವಿತತಷ್ಮಾಷ್ೈಶಾ ಶ್ಮಾ್ಬೀಜ್ೈಶಾ ಸಾಧಿತಮ್| 

ಅಪಾಮಾಗಾಸಯ ತ್ೈಲ್ೀನ್ ಪೀತಂ ಸ್ತರೀಶತಕ್ಾಮಕೃತ್॥1,202.28॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ನಾನಾವಿಧ್್ ೀಷ್ಧ್ಪರಯೀಗಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದ್ತವಯತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥202[28]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-203॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ರ್ಾ ಗೌದ್ವೀಾಷಟಂ ಸವಕಂ ವತ್ಂ ತಸಾಯ ದ್ೀಯಂ ಸವಕಂ ಪಯಃ| 

ಲವಣ್ೀನ್ ಸಮಾಯತಕುಂ ತಸಾಯ ವತ್ಃ ಪರಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,203.1॥ 
ಶತನ್ ೀಽಸ್ತಿ ಕಣಠಬದ್ಧಂ ಹಿ ಮಹಿಷಾಣಾಂ ಗವಾ ತಥಾ| 

ಕೃಮಿಜಾಲಂ ಪಾತಯರ್ತ ಸಕಲಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥1,203.2॥ 

ಗ್ ೀಜಙ್ಖುನಾಭಪಾತಃ ಸಾಯದ್ತುಞ್ಜಜಮ ಲಸಯ ಭಕ್ಷಣಾತ್॥1,203.3॥ 
ವರತಣಫಲಸಯರಸಂ ಕರ್ೀಣ ಮರ್ಥತಂ ಶ್ವ| 

ಚತತಷಾಾದ್-ದಿವಪದ್ಯೀಃ ಕೃಮಿಜಾಲಂ ನಿಪಾತಯೀತ್॥1,203.4॥ 
ವರಣಞ್ಾ ಶಮಯೀದ್ತರದ್ರ ಜರ್ಾರ್ಾಃ ಪೂರಣಾತುಥಾ| 

ಗಜಮ ತರಸಯ ವ್ೈ ಪಾನ್ಂ ಗ್ ೀ-ಮಹಿಷ್ತಯಪಸಗಾನ್ತತ್॥1,203.5॥ 
ಸಮಸ ರ ಶಾಲ್ಲಬೀಜಂ ಪೀತಂ ತಕ್್ರೀಣ ಘಷಾತಮ್| 

ಕ್ಷಿೀರ್ೀ ಗ್ ೀ-ಮಹಿೀಷ್ಸ್ಯೈವ ಗ್ ೀಃ ಪುಂಸಶಾ ಹಿತಂ ಭವ್ೀತ್॥1,203.6॥ 
ಪತರಞ್ಾ ಶರಪುಙ್ಕ್ರ್ಾ ದ್ತುಂ ಸಲವಣಂ ಶ್ವ| 

ವಾರಿಸ್ ಫೀಟ್ಂ ಹರ್ಾನಾಞ್ಾ ಕ್್ೀಸರಾಣಾಂ ವಿನಾಶಯೀತ್॥1,203.7॥ 
ಘಘತಕತಮಾರಿೀಪತರಮೀವ ದ್ತುಂ ಸಲಕ್ಷಣಂ ಹರ| 

ತತರಗಮ-ಕ್್ೀಸರಾಣಾಂ ಕಣ ಾನ್ಂಶ್ಯೀನ್ನ ಸಂಶಯಃ॥1,203.8॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನಾನೌಷ್ಧ್ಪರಯೀಗನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ತತರಯತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥203[8]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-204॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಏವಂ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಃ ಪಾರಹ ಸತಶತರತಾಯಚ ವ್ೈದ್ಯಕಮ್| 

ಅತ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಓಷ್ಧಿೀನಾಂ ಸಮಾಸತಃ॥1,204.1॥ 
ಸ್ತಿರಾ ವಿದಾರಿಗನಾಧ ಚ ಶಾಲಪಣಯಶತಮತಯಪ| 

ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ ಕಲಸ್ತೀ ಚ್ೈವ ಕ್್ ರೀಷ್ತಟಪುಚಾಾ ಗತಹಾ ಮತಾ॥1,204.2॥ 
ಪುನ್ನ್ಾವಾಥ ಪಷಾಾಭ ಃ ಕಠಿಲಾಯ ಕ್ಾರತಣಾ ತಥಾ| 

ಏರಣಾಶ್್ ಾೀರತವೂಕಃ ಸಾಯದಾಮದ್ ೀಾ ವಧ್ಾಮಾನ್ಕಃ॥1,204.3॥ 
ರ್ಷಾ ನಾಗಬಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಶವದ್ಂಷಾಾ ಗ್ ೀಕ್ಷತರ್ ೀ ಮತಃ| 

ಶತಾವರಿೀ ವರಾ ಭೀರತ ಪೀವರಿೀನಿದೀವರಿೀ ವರಿೀ॥1,204.4॥ 
ವಾಯಘರೀ ತತ ಬೃಹರ್ತೀ ಕೃಷಾಣ ಹಂಸಪಾದಿೀ ಮಧ್ತಸರವಾ| 

ಧ್ಾಮನಿೀ ಕಣಟಕ್ಾರಿೀ ಸಾಯತತಷದಾರ ಸ್ತಂಹಿೀ ನಿದಿಗಿಧಕ್ಾ॥1,204.5॥ 
ವೃಶ್ಾಕ್ಾ ತರಯಮೃತಾ ಕ್ಾಲ್ಲೀ ವಿಷ್ಘನೀ ಸಪಾದ್ಂಷಾಕ್ಾ| 

ಮಕಾಟೀ ಚಾತಮಗತಪಾು ಸಾಯದಾಷ್ೀಾಯಿೀ ಕಪಕಚತಾಕ್ಾ॥1,204.6॥ 
ಮತದ್ುಪಣ್ ೀಾ ಕ್ಷತದ್ರಸಹಾ ಮಾಷ್ಪಣ್ ೀಾ ಮಹಾಸಹಾ| 

ತಯಜಾ ಪರಾ ಚ ಮಹಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ದ್ಣಾಯೀನ್ಯಙ್ಖೆಸಞ್ಜಞರ್ಾ| 

ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಸತು ವಟ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಅಶವತಿಃ ಕಪಲ್ ೀ ಮತಃ॥1,204.7॥ 
ಪಿಕ್ಷ್ ೀಽಥ ಗದ್ಾಭಾಣಾಃ ಸಾಯತಾಕಾಟೀ ಚ ಕಪೀತನ್ಃ| 

ಪಾಥಾಸತು ಕಕತಭ್ ೀ ಧ್ನಿವ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀರ್ಽಜತನ್ನಾಮಭಃ॥1,204.8॥ 
ನ್ನಿದೀವೃಕ್ಷಃ ಪರರ್ ೀಹಿೀ ಸಾಯತತಾಷಟಕ್ಾರಿೀರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ವಞ್ುಜಲ್ ೀ ವ್ೀತಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭಲಾಿತಶಾಾಪಯರತಷ್ೆರಃ॥1,204.9॥ 
ಲ್ ೀಧ್ರಃ ಸಾರವಕ್್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಸ್ತುರಿೀಟ್ಶಾಾಪ ಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಬೃಹತಫಲಾ ಮಹಾಜಮ ್ಜ್ಞ್ೀಾರ್ಾ ಬಾಲಫಲಾ ಪರಾ॥1,204.10॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಜಲಜಮ ್ಃ ಸಾಯನಾನದ್ೀಯಿೀ ಸಾ ಚ ಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಕಣಾ ಕೃಷ್ ಣೀಪಕತಞ ಾ್ೀ ಚ ಶೌಣಿಾೀ ಮಾಗಧಿಕ್್ೀರ್ತ ಚ॥1,204.11॥ 
ಕರ್ಥತಾ ಪಪಾಲ್ಲೀ ತಜ್ಜಞೈಸುನ್ ಮಲಂ ಗರನಿಿಕಂ ಸೃತಮ್| 

ಊಷ್ಣಂ ಮರಿಚಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಶತಣಿಠೀ ವಿಶವಂ ಮಹೌಷ್ಧ್ಮ್॥1,204.12॥ 
ವಯೀಷ್ಂ ಕಟ್ತತರಯಂ ವಿದಾಯತ ರಯಷ್ಣಂ ತಚಾ ಕೀತಯಾತ್ೀ| 

ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀ ಹಲ್ಲನಿೀ ಚ ಸಾಯಚ್ಾೀಯಸ್ತೀ ಗಜ ಪಪಾಲ್ಲೀ॥1,204.13॥ 
ತಾರಯನಿುೀ ತಾರಯಮಾಣಾ ಸಾಯದ್ತತಾ್ರ್ಾ ಸತವಹಾ ಸೃತಾ| 

ಚಿತರಕಃ ಸಾಯಚಿಾಖಿೀ ವಹಿನರಗಿನಸಞ್ಜಜಞಭರತಚಯತ್ೀ॥1,204.14॥ 
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ಷ್ಡುರನ್ ಿೀಗಾರ ವಚಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಶ್ವೀತಾ ಹ್ೈಮವರ್ತೀರ್ತ ಚ| 

ಕತಟ್ಜ್ ೀ ವೃಕ್ಷಕಃ ಶಕ್್ ರೀ ವತ್ಕ್್ ೀ ಗಿರಿಮಾಲ್ಲಕಿ್ಾ॥1,204.15॥ 
ಕಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ದರಯವಾರಿಷ್ಟಂ ತಸಯ ಬೀಜಾನಿ ಲಕ್ಷಯೀತ್| 

ಮತಸುಕ್್ ುೀ ಮೀಘನಾಮಾ ಸಾಯತೌೆನಿುೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಹರ್ೀಣತಕ್ಾ॥1,204.16॥ 
ಏಲಾ ಚ ಬಹತಲಾ ಪರೀಕ್ಾು ಸ ಕ್ಷ್್ೈಲಾ ಚ ತಥಾ ತತರಟಃ| 

ಪದಾಮ ಭಾಙ್್ ುೀಾ ತಥಾ ಕ್ಾಞ ಜ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಬಾರಹಮಣಯಷಟಕ್ಾ॥1,204.17॥ 
ಮ ವಾಾ ಮಧ್ತರಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ತ್ೀಜನಿೀ ರ್ತಕುವಲ್ಲಿಕ್ಾ| 

ಮಹಾನಿರ್್ೀ ಬೃಹನಿನರ್್ೀ ದಿೀಪಯಕಃ ಸಾಯದ್ಯವಾನಿಕ್ಾ॥1,204.18॥ 
ವಿಡಙ್ಖುಂ ಕರಮಶತತರಃ ಸಾಯದಾರಮಠಂ ಹಿಙ್ಖತುರತಚಯತ್ೀ| 

ಅಜಾಜಿೀ ಜಿೀರಕಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕ್ಾರವಿೀ ಚ್ ೀಪಕತಞ ಾ್ಕ್ಾ॥1,204.19॥ 
ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕಟ್ತಕ್ಾ ರ್ತಕ್ಾು ತಥಾ ಕಟ್ತಕರ್ ೀಹಿಣಿೀ| 

ತಗರಂ ಸಾಯನ್ನತಂ ವಕರಂ ಚ್ ೀಚಂ ತವಚವರಾಙ್ಖುಕಮ್॥1,204.20॥ 
ಉದಿೀಚಯಂ ಬಾಲಕಂ ಪರೀಕುಂ ಹಿರೀಬ್ೀರಂ ಚಾಮತ್ನಾಮಭಃ| 

ಪತರಕಂ ದ್ಲಸಞ್ಜಜಞಭಶಾಾರಕಂ ತಸೆರಾಹವಯಮ್॥1,204.21॥ 
ಹ್ೀಮಾಭಂ ನಾಗಸಞ್ಜಜಞಭನಾಾಗಕ್್ೀಶರ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಅಸೃಕತೆಙ್ಖತೆಮಮಾಖಾಯತಂ ತಥಾ ಕ್ಾಶ್ೋರಬಾಹಿಿಕಮ್॥1,204.22॥ 
ಅಯೀ ಲ್ ೀಹಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ರ್ೌಗಿಕ್್ೈಲ್ ೀಾಹನಾಮಭಃ| 

ಪುರಂ ಕತಟ್ನ್ಟ್ಂ ವಿದಾಯನ್ಮಹಿಷಾಕ್ಷಃ ಪಲಙ್ಖೆಷಾ॥1,204.23॥ 
ಕ್ಾಶಮರಿೀ ಕಟ್ಫಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಶ್ರೀಪಣ್ ೀಾ ಚ್ೀರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಶಲಿಕೀ ಗಜಭಕ್ಷಾಯ ಚ ಪರ್ತರೀ ಚ ಸತರಭೀ ಸರವಃ॥1,204.24॥ 
ಧ್ಾರ್ತರೀಮಾಮಲಕೀಂ ವಿದಾಯದ್ಕ್ಷಶ್ೈವ ವಿಭೀತಕಃ| 

ಪಥಾಯಭರ್ಾ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಪೂತನಾ ಚ ಹರಿೀತಕೀ॥1,204.25॥ 
ರ್ತರಫಲಾ ಫಲಮೀವೀಕ್ಾು ತಚಾ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಫಲರ್ತರಕಮ್| 

ಉದ್ಕೀಯೀಾ ದಿೀಘಾವೃನ್ುಃ ಕರಞ್ಜಶ್ಾೀರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಃ॥1,204.26॥ 
ಯಷಟೀ ಯಷಾಟಯಹವಯಂ ಪರೀಕುಂ ಮದ್ತಕಂ ಮಧ್ತಯಷಟಕ್ಾ| 

ಧ್ಾತಕೀ ತಾಮರಪಣ್ ೀಾ ಸಾಯತ್ಮಙ್ಕು ಕತಞ್ಜರಾ ಮತಾ॥1,204.27॥ 
ಸ್ತತಂ ಮಲಯಜಂ ಶ್ೀತಂ ಗ್ ೀಶ್ೀಷ್ಾಂ ಸ್ತತಚನ್ದನ್ಮ್| 

ವಿದಾಯದ್ರಕುಂ ಚನ್ದನ್ಂ ಚ ದಿವರ್ತೀಯಂ ರಕುಚನ್ದನ್ಮ್॥1,204.28॥ 
ಕ್ಾಕ್್ ೀಲ್ಲೀ ಚ ಸೃತಾ ವಿೀರಾ ವಯಸಾಯ ಚಾಕಾಪುಷಾಕ್ಾ| 

ಶೃಙ ು್ೀ ಕಕಾಟ್ಶೃಙ ು್ೀ ಚ ಮಹಾಘ ೀಷಾ ಚ ಕೀರ್ತಾತಾ॥1,204.29॥ 
ತತಗಾಕ್ಷಿೀರಿೀ ಶತಭಾ ವಾಂಶ್ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಂಶಲ್ ೀಚನಾ| 

ಮೃದಿವಕ್ಾ ಚ ಸೃತಾ ದಾರಕ್ಷಾ ತಥಾ ಗ್ ೀಸುನಿಕ್ಾ ಮತಾ॥1,204.30॥ 
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ಸಾಯದ್ತಶ್ೀರಂ ಮೃಣಾಲಞ್ಾ ಸ್ೀವಯಂ ಲಾಮಜಜಕಂ ತಥಾ| 

ಸಾರಞ್ಾ ಗ್ ೀಪವಲ್ಲಿೀ ಚ ಗ್ ೀಪೀ ಭದಾರ ಚ ಕಥಯತ್ೀ॥1,204.31॥ 
ದ್ನಿುೀ ಕಟ್ಙ್ಖೆಟ್ೀರಿೀ ಚ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ದಾರತನಿಶ್ೀರ್ತ ಚ| 

ಹರಿದಾರ ರಜನಿೀ ಪರೀಕ್ಾು ಪೀರ್ತಕ್ಾ ರಾರ್ತರನಾಮಿಕ್ಾ॥1,204.32॥ 
ವೃಕ್ಷಾದ್ನಿೀ ಛಿನ್ನರತಹಾ ನಿೀಲವಲ್ಲಿೀ ರಸಾಮೃತಾ| 

ವಸತಕ್್ ೀಟ್ಶಾ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಾಶ್ರಃ ಕ್ಾಮಿಾಲ್ ಿೀ ಮತಃ॥1,204.33॥ 
ಪಾಷಾಣಭ್ೀದ್ಕ್್ ೀಽರಿಷ್ ಟೀ ಹಯಸಮಭತತೆಟ್ಟಭ್ೀದ್ಕಃ| 

ಘಣಾಟಕಃ ಶತಷ್ೆಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಚ್ ೀಽಥ ಸ ಚಕ್್ ೀ ಮತಃ॥1,204.34॥ 
ಸತರಸ್ ೀ ಬೀಜಕಶ್ೈವ ಪೀತಶಾಲ್ ೀಽಭಧಿೀಯೀತ| 

ವಜರವೃಕ್ಷ್ ೀ ಮಹಾವೃಕ್ಷಃ ಸತನಹಿೀ ಸತನಕಾ ಸತಧ್ಾ ಗತಡಾ॥1,204.35॥ 
ತತಲಸ್ತೀಂ ಸತರಸಾಂ ವಿದಾಯದ್ತಪಸ್ಿೀರ್ತ ಚ ಕಥಯತ್ೀ| 

ಕತಠ್ೀರಕ್್ ೀಽಪಯಜತಾನ್ಕಃ ಪಣ್ ೀಾ ಸೌಗನಿಧಪಣಿಾಕರಃ॥1,204.36॥ 
ನಿೀಲಶಾ ಸ್ತನ್ತಧವಾರಶಾ ನಿಗತಾಣಿಾೀರ್ತ ಸತಗನಿಧಕ್ಾ| 

ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸತಗನಿಧಪಣ್ ೀಾರ್ತ ವಾಸನಿುೀ ಕತಲಜ್ೀರ್ತ ಚ॥1,204.37॥ 
ಕ್ಾಲ್ಲೀಯಕಂ ಪೀತಕ್ಾಷ್ಠಂ ಕತಕ್ಾಖ್ಯಃ ಪುನ್ಃ ಸೃತಃ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಖ್ದಿರ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುದ್ಭೀದ್ಃ ಕನ್ದರ್ ೀ ಮತಃ॥1,204.38॥ 
ಇನಿದೀ ವರಂ ಕತವಲಯಂ ಪದ್ಮಂ ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಂ ಸೃತಮ್| 

ಸೌಗನಿಧಕಂ ಶತದ್ಲಮಬಜಂ ಕಮಲಮತಚಯತ್ೀ॥1,204.39॥ 
ಅಜವಣ್ ೀಾ ಭವ್ೀದ್ ಜ್ ೀಾ ವಾಜಿಕಣ್ ೀಾಽಶವಕಣಾಕಃ| 

ಶ್ಿೀಷಾಮನ್ುಕಸುಥಾ ಶ್ೀಲತಬಾಹತವಾರಶಾ ಕಥಯತ್ೀ॥1,204.40॥ 
ಸತನ್ನ್ದಕಃ ಕಕತದ್ಭದ್ರಂ ಛತಾರಕೀ ಛತರಸಞ್ಜಞಕ್ಾ| 

ಕಬರಿೀ ಕತಮಭಕ್್ ೀ ಧ್ೃಷ್ಟಃ ಕ್ಷತದಿವಧ್್ ೀ ಧ್ನ್ಕೃತುಥಾ॥1,204.41॥ 
ಕೃಷಾಣಜಾಕಃ ಕರಾಲಶಾ ಕ್ಾಲಮಾನ್ಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಪಾರಚಿೀ ಬಲಾ ನ್ದಿೀಕ್ಾರನಾು ಕ್ಾಕಜಙ್ಕ್ಥ ವಾಯಸ್ತೀ॥1,204.42॥ 
ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮ ಷಕಪಣ್ ೀಾ ತತ ಭರಮನಿುೀ ಚಾಖ್ತಪಣಿಾಕ್ಾ| 

ವಿಷ್ಮತಷಟದಾರಾವಣಞ್ಾ ಕ್್ೀಶಮತಷಟರತದಾಹೃತಾ॥1,204.43॥ 
ಕಂಲ್ಲಹಿೀಂ ಕಟ್ತಕೀಂ ವಿದಾಯದ್ನ್ುಕಶಾಾಮಿವ್ೀತಸಃ| 

ಅಶವತಾಿ ಬಹತಪತಾರ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಚಾಮಲಕಯಪ॥1,204.44॥ 
ಅರ ಷ್ಕರಂ ಪತರ ಶ್ಕಂ ಕ್ಷಿೀರಿೀ ರಾಜಾದ್ನ್ಂ ಮತಮ್| 

ಮಹಾಪತರಂ ದಾಡಿಮಂ ಚ ತಮೀವ ಕರಕಂ ವದ್ೀತ್॥1,204.45॥ 
ಮಸ ರಿೀ ವಿದ್ಲ್ಲೀ ಶಷಾಾ ಕ್ಾಲ್ಲನಿದೀರ್ತ ನಿರತಚಯತ್ೀ| 

ಕಣಟಕ್ಾಖಾಯ ಮಹಾಶಾಯಮಾ ವೃಕ್ಷಪಾದಿೀರ್ತ ವಕ್ಷಯತ್ೀ॥1,204.46॥ 
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ವಿದಾಯ ಕತನಿುೀ ನಿಕತಮಾಭ ಚ ರ್ತರಭಙ ು್ೀ ರ್ತರಪುಟೀ ರ್ತರವೃತ್| 

ಸಪುಲಾ ಯವರ್ತಕ್ಾು ಚ ಚಮಾಾ ಚಮಾಕಸ್ೀರ್ತ ಚ॥1,204.47॥ 
ಶಙ್್ನಿೀ ಸತಕತಮಾರಿೀ ಚ ರ್ತಕ್ಾುಕ್ಷಿೀ ಚಾಕ್ಷಿಪೀಲತಕಮ್| 

ಗವಾಕ್ಷಿೀ ಚಾಮೃತಾ ಶ್ವೀತಾ ಗಿರಿಕಣ್ ೀಾ ಗವಾದಿನಿೀ॥1,204.48॥ 
ಕ್ಾಮಿಾಲಿಕ್್ ೀಽಥ ರಕ್ಾುಙ್್ ುೀ ಗತಣಾಾ ರ್ ೀಚನಿಕ್್ೀರ್ತ ಚ| 

ಹ್ೀಮಕ್ಷಿೀರಿೀ ಸೃತಾ ಪೀತಾ ಗೌರಿೀ ವ್ೈ ಕ್ಾಲದ್ತಗಿಧಕ್ಾ॥1,204.49॥ 
ಗಾಙ ು್ೀರತಕೀ ನಾಗಬಲಾ ವಿಶಾಲಾ ಚ್ೀನ್ದರವಾರತಣಿೀ| 

ತಾಕ್ಷಯಾಂ ಶ್ೈಲಂ ನಿೀಲವಣಾಮಞ್ಜನ್ಞ್ಾ ರಸಾಞ್ಜನ್ಮ್॥1,204.50॥ 
ನಿರ್ಾಾಸ್ ೀ ಯಶಾ ಶಾಲಮಲಾಯಃ ಸ ರ್ೀಚರಸಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಪರತಯಕತಾಷಾೀ ಖ್ರಿೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಅಪಾಮಾಗ್ ೀಾ ಮಯ ರಕಃ॥1,204.51॥ 
ಸ್ತಂಹಾಸಯವೃಷ್ವಾಸಾಕಮಾಟ್ರ ಷ್ಕಮಾದಿಶ್ೀತ್| 

ಜಿೀವಕ್್ ೀ ಜಿೀವಶಾಕಶಾ ಕಬತಾರಞ್ಾ ಶಟೀಂ ವಿದ್ತಃ॥1,204.52॥ 
ಕಟ್ಫಲಂ ಸ್ ೀಮವೃಕ್ಷಃ ಸಾಯದ್ಗಿನಗನಾಧ ಸತಗನಿಧಕ್ಾ| 

ಶತಾಙ್ಖುಂ ಶತಪುಷಾಾ ಚ ಮಿಂಸ್ತಮಾಧ್ತರಿಕ್ಾಮತಾ॥1,204.53॥ 
ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪುಷ್ೆರಮ ಲಞ್ಾ ಪುಷ್ೆರಂ ಪುಷ್ೆರಾಹವಯಮ್| 

ರ್ಾಸ್ ೀಽಥ ಧ್ನ್ವರ್ಾಸಶಾ ದ್ತಷ್ಾಶ್್ ೀಾಽಥ ದ್ತರಾಲಭಾ॥1,204.54॥ 
ವಾಕತಚಿೀ ಸ್ ೀಮರಾಜಿೀ ಚ ಸ್ ೀಮವಲ್ಲಿೀರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಮಾಕಾವಃ ಕ್್ೀಶರಾಜಶಾ ಭೃಙ್ಖುರಾಜ್ ೀ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ॥1,204.55॥ 
ಪರೀಕುಸ್ುಾೀಡಗಜಸುಜ್ಜಞೈಶಾಕರಮದ್ಾಕಸಞ್ಜಞಖ್ಃ| 

ಸತರಙ ು್ೀತಗರಃ ಸಾನಯತಃ ಕಲನಾಶಾ ತತ ವಾಯಸ್ತೀ॥1,204.56॥ 
ಮಹಾಕ್ಾಲಃ ಸೃತ್ ೀ ಬ್ೀಲಸುಣತಾಲ್ಲೀಯೀ ಘನ್ಸುನ್ಃ| 

ಇಕ್ಷಾಾಕತಸ್ತುಕುತತಮಿ್ೀ ಸಾಯರ್ತುಕ್ಾುಲಬತನಿಾಗದ್ಯತ್ೀ॥1,204.57॥ 
ಧ್ಾಮಾಗಾವೀಽಥ ಕ್್ ೀಷಾತಕಯಥ ರ್ಾಮಿನಿೀ| 

ವಿದಾಯತ್ ೆೀಶತಕೀಭ್ೀದ್ಂ ಕೃತಭ್ೀದ್ನ್ಸಞ್ಜಞಕ್ಾ॥1,204.58॥ 
ತಥಾ ಜಿೀಮ ತಕ್ಾಖಾಯ ಚ ಖ್ತಡಾಾಕ್್ ೀ ದ್ೀವತಾಡಕಃ| 

ಗೃಧ್ರನ್ಖಿೀ ಗೃಧ್ರನ್ಖಿೀ ಹಿಙ್ಖತುಕ್ಾಕ್ಾದ್ನಿೀ ಮತಾ॥1,204.59॥ 
ಅಶಾವರಿಶ್ೈವ ಬ್ ೀದ್ಧವಯಃ ಕರವಿೀರ್ ೀಽಶವಮಾರಕಃ| 

ಸ್ತನ್ತಧಃ ಸ್ೈನ್ಧವಸ್ತನ್ ಧತಿಮಣಿಮನ್ಿಮತದಾಹೃತಮ್॥1,204.60॥ 
ಕ್ಷಾರ್ ೀ ಯವಾಗರಜಶ್ೈವ ಯವಕ್ಷಾರ್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಸಜಿಾಕ್ಾ ಸಜಿಾಕ್ಾಕ್ಷಾರ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥1,204.61॥ 
ಕ್ಾಶ್ೀಶಂ ಪುಷ್ಾಕ್ಾಶ್ೀಶಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ನ್ೀತರಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ಧ್ಾತತಕ್ಾಶ್ೀಶಕ್ಾಶ್ೀ ಚ ಸಞ ಜ್ಞೀಯಂ ತಚಾ ಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,204.62॥ 
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ಸೌರಾಷಾೀ ಮೃರ್ತುಕ್ಾಕ್ಷಾರಂ ಕ್ಾಕ್ಷಿೀ ವ್ೈ ಪಙ್ಖೆಪಪಾಟೀ| 

ವಿದಾಯತ್ಮಾಕ್ಷಿಕಂ ಧ್ಾತತ ತಾಪಯಂ ತಾಪುಯತಿಸಮಭವಮ್॥1,204.63॥ 
ಶ್ಲಾ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನ್ೀಪಾಲ್ಲೀ ಕತಲಟೀರ್ತ ಚ| 

ಆಲಂ ಮನ್ಸಾುಲಕಂ ವಾ ಹರಿತಾಲಂ ವಿನಿದಿಾಶ್ೀತ್॥1,204.64॥ 
ಗನ್ಧಕ್್ ೀ ಗನ್ಧಪಾಷಾಣ್ ೀ ರಸಃ ಪಾರದ್ ಉಚಯತ್ೀ| 

ತಾಮರಮೌದ್ತಮ್ರಂ ಶತಲ್ಂ ವಿದಾಯನ್ಮಲೀಚಾಮತಖ್ಂ ತಥಾ॥1,204.65॥ 
ಅದಿರಸಾರಸುಾಯಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣಂ ಲ್ ೀಹಕಞ್ಜಾಪ ಕಥಯತ್ೀ| 

ಮಾಕ್ಷಿಕಂ ಮಧ್ತ ಚ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ತಚಾ ಪುಷ್ಾರಸಂ ಸೃತಮ್॥1,204.66॥ 
ಜ್ಯೀಷ್ಠನ್ತು ಸ್ ೀದ್ಕಂ ತತಾ್ಯತಾೆಞ ಜ್ಕನ್ತು ಸತವಿೀರಕಮ್| 

ಸ್ತೀತಾ ಸ್ತತ್ ೀಪಲಾ ಚ್ೈವ ಮತ್ಯಣಿಾೀಶಕಾರಾ ಸೃತಾ॥1,204.67॥ 
ತವಗ್ೀಲಾಪತರಕ್್ೈಸತುಲ್ಯೈಸ್ತರಸತಗನಿಧ ರ್ತರಜಾತಕಮ್| 

ನಾಗಕ್್ೀಶರಸಂಯತಕುಂ ತಚಾತತಜಾಾತಮಿಷ್ಯತ್ೀ॥1,204.68॥ 
ಪಪಾಲ್ಲೀ ಪಪಾಲ್ಲೀಮ ಲಂ ಚವಯಚಿತರಕನಾಗರ್ೈಃ| 

ಕರ್ಥತಂ ಪಞ್ಾಕ್್ ೀಲಞ್ಾ ಕ್್ ೀಲಕಂ ಕ್್ ೀಲಸಞ್ಜಞರ್ಾ॥1,204.69॥ 
ಪರಯಙ್ಖತುಃ ಕಙ್ಖತುಕ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕ್್ ೀರದ್ ಷ್ಶಾ ಕ್್ ೀದ್ರವಃ| 

ರ್ತರಪುಟ್ಃ ಪುಟ್ಸಞ್ಜಞಶಾ ಕಲಾಪೀ ಲಙ್ಖುಕ್್ ೀ ಮತಃ॥1,204.70॥ 
ಸರ್ತೀನ್ ೀ ವತತಾಲಶ್ೈವ ವ್ೀಣತಶಾಾಪ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಪಚತಕಂ ಪತಲಂ ಚಾಕ್ಷಂ ಬಡಾಲಪದ್ಕಂ ತಥಾ॥1,204.71॥ 
ವಿದಾಯತೆಷ್ಾಂ ತಥಾ ಚಾಪ ಸತವಣಾಂ ಕವಲಗರಹಮ್| 

ಪಲಾಧ್ಾಂ ಶತಕುಮಿಚಾನಿು ತಥಾಷೌಟಮಾಷ್ಕ್ಾಸ್ತುಾರ್ತ॥1,204.72॥ 
ಪಲಂ ಬಲವಞ್ಾ ಮತಷಟಃ ಸಾಯದ್ದಾೀ ಪಲ್ೀ ಪರಸೃರ್ತಂ ವದ್ೀತ್| 

ಅಞ್ಜಲ್ಲಂ ಕತಡವಞ್ೈವ ವಿದಾಯತಾಲಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,204.73॥ 
ಅಷ್ಟಮಾನ್ಂ ಪಲಾನ್ಯಷೌಟ ತಚಾ ಮಾನ್ಮಿರ್ತ ಸೃತಮ್| 

ಚತತಭಾಃ ಕತಡವ್ೈಃ ಪರಸಿ ಪರಸಾಿಶಾತಾವರ ಆಢಕಃ॥1,204.74॥ 
ಕ್ಾಶಪಾತರಞ್ಾ ಸರ್ರೀಕ್್ ುೀ ದ್ ರೀಣಶಾಚತತರಾಢಕ್್ೀ| 

ತತಲಾ ಪಲಶತಂ ಪರೀಕುಂ ಭಾಗ್ ೀ ವಿಂಶತಾಲಃ ಸೃತಃ॥1,204.75॥ 
ಮಾನ್ಮೀವಂ ವಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಪರಸಿದ್ರವ್ಯೀಷ್ತ ಪಣಿಾತ್ೈಃ| 

ದ್ರವದ್ರವ್ಯೀಷ್ತ ಚ್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ದಿವಗತಣಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,204.76॥ 
ಭದ್ರದಾರತ ದ್ೀವಕ್ಾಷ್ಠಂ ದಾರತ ಸಾಯದ್ದೀವದಾರತಕಮ್| 

ಕತಷ್ಠಮಾಮಯಮಾಖಾಯತಂ ಮಾಂಸ್ತೀಞ್ಾ ನ್ಲದ್ಂಶನ್ಮ್॥1,204.77॥ 
ಶಙ್ಖ್ಃ ಶತಕುನ್ಖ್ಃ ಶಙ್್ ್ೀ ವಾಯಘ ರೀ ವಾಯಘರನ್ಖ್ಃ ಸೃತಃ| 

ಪುರಂ ಪಲಙ್ಖೆಷ್ಂ ವಿದಾಯನ್ಮಹಿಷಾಕ್ಷಞ್ಾ ಗತಗತುಲತಃ॥1,204.78॥ 
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ರಸ್ ೀ ಗನ್ಧರಸ್ ೀ ಬ್ ೀಲ್ೀ ಸಜಾಃ ಸಜಾರಸ್ ೀ ಮತಃ| 

ಪರಯಙ್ಖತುಃ ಫಲ್ಲನಿೀ ಶಾಯಮಾ ಗೌರಿೀ ಕ್ಾನ್ುೀರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥1,204.79॥ 
ಕರಞ್ಜಜ ನ್ಕುಮಾಲಃ ಸಾಯತ ಾರ್ತಕಶ್ಾರಬಲವಕಃ| 

ಶ್ಗತರಃ ಶ್್ ೀಭಾಞ್ಜನ್ ೀ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ್ಮಾನ್ಶಾ ಕೀರ್ತಾತಃ॥1,204.80॥ 
ಜರ್ಾ ಜಯನಿುೀ ಶರಣಿೀ ನಿಗತಾಣಿಾೀ ಸ್ತನ್ತಧವಾರಕಃ| 

ರ್ೀರಟಾ ಪೀಲತಪಣ್ ೀಾ ಚ ತತಣಿಾೀ ಸಾಯತತುಣಿಾಕ್್ೀರಿಕ್ಾ॥1,204.81॥ 
ಮದ್ನ್ ೀ ಗಾಲವೀ ಬ್ ೀಧ್್ ೀ ಘ ೀಟಾ ಘ ೀಟೀ ಚ ಕಥಯತ್ೀ| 

ಚತತರಙ್ಖತುಲ ಸಮಾಾಕ್್ ೀ ವಾಯಧಿಘಾತಾಭಸಞ್ಜಞಕಃ॥1,204.82॥ 
ವಿದಾಯದಾರಗವಧ್ಂ ರಾಜವೃಕ್ಷಂ ರ್ೈವತಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ದ್ನಿುೀ ಕ್ಾಕ್್ೀನ್ತದರ್ತಕ್ಾು ಸಾಯತೆಣಟಕೀ ಚ ವಿಕಙ್ಖೆತಃ॥1,204.83॥ 
ನಿರ್್ೀಽರಿಷ್ಟಃ ಸಮಾಖಾಯತಃ ಪಟ್ ೀಲಂ ಕ್್ ೀಲಕಂ ವಿದ್ತಃ| 

ವಯಸಾಿ ಚ ವಿಶಲಾಯ ಚ ಚಿಾನಾನ ಛಿನ್ನರತಹಾ ಮತಾ॥1,204.84॥ 
ವಶಾ ದ್ನ್ಯಮೃತಾ ಚ್ೀರ್ತ ಗತಡ ಚಿೀನಾಮಸಙ್ಖುರಹಃ| 

ಕರಾತರ್ತಕುಕಶ್ೈವ ಭ ನಿಮ್ಃ ಕ್ಾಣಾರ್ತಕುಕಃ॥1,204.85॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ನಾಮಾನ್ಯೀತಾನಿ ಚ ಹರ್ೀ ವನಾಯನಾಂ ಭ್ೀಷ್ಜಾಂ ತಥಾ| 

ಅತ್ ೀ ವಾಯಕರಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಕತಮಾರ್ ೀಕುಞ್ಾ ಶೌನ್ಕ॥1,204.86॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಚತತರತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥204[86]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-205॥ 
ಕತಮಾರ ಉವಾಚ| 

ಅಥ ವಾಯಕರಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಕ್ಾತಾಯಯನ್ ಸಮಾಸತಃ| 

ಸ್ತದ್ಧಶಬದವಿವ್ೀಕ್ಾಯ ಬಾಲವುಯತಾರ್ತುಹ್ೀತವ್ೀ॥1,205.1॥ 
ಸತಪುಙ್ಖನ್ುಂ ಪದ್ಂ ಖಾಯತಂ ಸತಪಃ ಸಪು ವಿಭಕುಯಃ| 

ಸೌವಜಸಃ ಪರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಾು ಸಾ ಪಾರರ್ತಪದಿಕ್ಾತಮಕ್್ೀ॥1,205.2॥ 
ಸರ್್ೀಧ್ನ್ೀ ಚ ಲ್ಲಙ್ಕುದಾವುಕ್್ುೀ ಕಮಾಣಿ ಕತಾರಿ| 

ಅಥಾವತಾರರ್ತಪದಿಕಂ ಧ್ಾತತಪರತಯಯವಜಿಾತಮ್॥1,205.3॥ 
ಅಮೌಶಸ್ ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಸಾಯತುತೆಮಾ ಕರಯತ್ೀ ಚ ಯತ್| 

ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಕಮಾಣಿ ಪರೀಕ್ಾುನ್ುರಾನ್ುರ್ೀಣ ಸಂಯತತ್ೀ॥1,205.4॥ 
ಟಾಭಾಯಮಿಭಸಸೃರ್ತೀರ್ಾ ಸಾಯತೆರಣ್ೀ ಕತಾರಿೀರಿತಾ| 

ಯೀನ್ ಕರಯತ್ೀ ಕರಣಂ ತತೆತಾಾ ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸಃ॥1,205.5॥ 
ಙ್ೀಭಾಯಮಭಯಸಶಾತತಥ್ ೀಾ ಸಾಯತ್ಮರದಾನ್ೀ ಚ ಕ್ಾರಕ್್ೀ| 

ಯಸ್ೈ ದಿತಾ್ ಧ್ಾರಯತ್ೀ ರ್ ೀಚತ್ೀ ಸಮರದಾನ್ಕಮ್॥1,205.6॥ 
ಪಞ್ಾಮಿೀ ಸಾಯನ್ಙಸ್ತಭಾಯರ್ಭಯೀಹಯಪಾದಾನ್ೀ ಚ ಕ್ಾರಕ್್ೀ| 

ಯತ್ ೀಽಪ್ೈರ್ತ ಸಮಾದ್ತ್ುೀ ಉಪಾದ್ತ್ುೀ ಭಯಂ ಯತಃ॥1,205.7॥ 
ಙ್ಖಸ್ ೀಸಾಮಶಾ ಷ್ಷಠೀ ಸಾಯತಾ್ಾಮಿಸಮ್ನ್ಧಮತಖ್ಯಕ್್ೀ| 

ಙ್ಖಯೀಃ ಸತಪೀ ವ್ೈ ಸಪುಮಿೀ ಸಾಯತಾ್ ಚಾಧಿಕರಣ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,205.8॥ 
ಆಧ್ಾರಶಾಾಧಿಕರಣಂ ರಕ್ಷಾಥಾಾನಾಂ ಪರಯೀಗತಃ| 

ಈಪ್ತಂ ಚಾನಿೀಪ್ತಂ ಯತುದ್ಪಾದಾನ್ಕಂ ಸೃತಮ್॥1,205.9॥ 
ಪಞ್ಾಮಿೀ ಪಯತಾಪಾಙ್್ ಯೀಗ್ೀ ಇತರತ್ೀಾಽನ್ಯದಿಙ್ಖತಮಖ್ೀ| 

ಏನ್ಯೀಗ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಸಾಯತೆಮಾಪರವಚನಿೀಯಕ್್ೈಃ॥1,205.10॥ 
ವಿೀಪ್್ೀತಿಮಾಭವಚಿಹ್ನೀಽಭಭಾಾಗ್ೀನ್ೈವ ಪರಿಪರರ್ತೀ| 

ಅನ್ತರ್ೀಷ್ತ ಸಹಾಥ್ೀಾ ಚ ಹಿೀನ್ೀಽನ್ ಪಶಾ ಕಥಯತ್ೀ॥1,205.11॥ 
ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಚ ಚತತಥ್ ೀಾ ಸಾಯಚ್ಾೀಷಾಟರ್ಾಂ ಗರ್ತಕಮಾಣಿ| 

ಅಪಾರಣ್ೀ ಹಿ ವಿಭಕುೀ ದ್್ೀ ಮನ್ಯಕಮಾಣಯನಾದ್ರ್ೀ॥1,205.12॥ 
ನ್ಮಃ ಸವಸ್ತುಸವಧ್ಾಸಾವಹಾಲಂವಷ್ಡ್ ಯೀಗ ಈರಿತಾ| 

ಚತತಥ್ ೀಾ ಚ್ೈವ ತಾದ್ಥ್ಯೀಾ ತತಮಥಾಾದಾಭವವಾಚಿನ್ಃ॥1,205.13॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಸಹಯೀಗ್ೀ ಸಾಯತತೆರ್ತ್ತ್ೀಙ ು್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಣ್ೀ| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಭಾವ್ೀ ಸಪುಮಿೀ ಸಾಯದ್ೀತ್ೈಯೀಾಗ್ೀಽಪಷ್ಷ್ಠಯರ್ತ॥1,205.14॥ 
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ಸಾವಮಿೀಶವರಾಧಿಪರ್ತಭಃ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ಾದ್ಪರಸ ತ್ೈಃ| 

ನಿಧ್ಾಾರಣ್ೀ ದ್ವೀ ವಿಭಕ್್ ುೀ ಷ್ಷಠೀ ಹ್ೀತತಪರಯೀಗಕ್್ೀ॥1,205.15॥ 
ಸೃತಯಥಾಕಮಾಣಿ ತಥಾ ಕರ್ ೀತ್ೀಃ ಪರರ್ತಯತನಕ್್ೀ| 

ಹಿಂಸಾಥಾಾನಾಂ ಪರಯೀಗ್ೀ ಚ ಕೃರ್ತ ಕಮಾಣಿ ಕತಾರಿ॥1,205.16॥ 
ನ್ ಕತೃಾಕಮಾಣ್ ೀಃ ಷ್ಷಠೀ ನಿಷ್ಠಯೀಃ ಪಾರರ್ತಪದಿಕ್್ೀ| 

ದಿವವಿಧ್ಂ ಪಾರರ್ತಪದಿಕಂ ನಾಮ ಧ್ಾತತಸುಥ್ೈವ ಚ॥1,205.17॥ 
ಭ ವಾನಿದಭಯಸ್ತುಙ್್ ೀ ಲಃ ಸಾಯಲಿಕ್ಾರಾ ದ್ಶ ವ್ೈ ಸೃತಾಃ| 

ರ್ತಪುಸ ಝಿ ಪರಥರ್ೀ ಮಧ್ಯಃ ಸ್ತಪಿಸ್ ಿೀತುಮಪೂರತಷ್ಃ॥1,205.18॥ 
ಮಿಬವಸಮಸತು ಪರಸ್ೈ ಹಿ ಪದಾನಾಂ ಚಾತಮನ್ೀಪದ್ಮ್| 

ತಾತಾಞ್ಿ ಪರಥರ್ೀ ಮಧ್ಯ ಸಾಿಸಾಥಾನ್ಧಾಮಥ್ ೀತುಮಃ॥1,205.19॥ 
ಆದ್ೀಶಾ ಇಡ್ಹಿಮಹಿ ಧ್ಾತತತ್ ೀಥ ಣಿಜಾದಿವತ್| 

ನಾಮಿನ ಪರಯತಜಯಮಾನ್ೀಽಪ ಪರಥಮಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,205.20॥ 
ಮಧ್ಯರ್ೀ ಯತಷ್ಮದಿ ಪರೀಕು ಉತುಮಃ ಪುರತಷ್ ೀಽಸಮದಿ| 

ಭ ವಾದಾಯ ಧ್ಾತವಃ ಪರೀಕ್ಾುಃ ಸನಾದ್ಯನಾುಸುಥಾ ತತಃ॥1,205.21॥ 
ಲಡಿೀರಿತ್ ೀ ವತಾಮಾನ್ೀ ಸ್ೋನಾರ್ತೀತ್ೀ ಚ ಧ್ಾತತತಃ| 

ಭ ತ್ೀಽನ್ದ್ಯತನ್ೀ ಲಙ್ಕವ ಲ್ ೀಡಾದಾಯಶ್ಷ ಧ್ಾತತತಃ॥1,205.22॥ 
ವಿಧ್ಾಯದಾವ್ೀವಾನ್ತಮತ್ ೀ ಲ್ ೀಡಾವಚ್ ಯೀ ಮನ್ರಣ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ನಿಮನ್ರಣಾಧಿೀಷ್ಟಸಮರಶ್ರೀ ಪಾರಥಾನ್ೀಷ್ತ ತಥಾಶ್ಷ॥1,205.23॥ 
ಲ್ಲಙ್ಖರ್ತೀತ್ೀ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ಸಾಯಲ್ಲಿಡ ಭತ್ೀ ಲೃಡಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಸಾಯದ್ನ್ದ್ಯತನ್ೀ ತದ್ವದ್ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ತತ ಧ್ಾತತತಃ॥1,205.24॥ 
ದಾತ್ ೀಲೃಾಙ್ೆ ರರ್ಾರ್ತಪತೌು ಲ್ಲಙ್ಖಥ್ೀಾ ಲ್ೀಟ್ರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಕೃತಸ್ತರಷ್ವಪ ವತಾನ್ುೀ ಭಾವ್ೀ ಕಮಾಣಿ ಕತಾರಿ॥1,205.25॥ 

ಸದ್ೃಶಾಸುವಯತಾ ಣಯದ್ಯದ್ನಿೀರ್ಾಶಾ ತೃಜಾದ್ಯಃ॥1,205.26॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಾಯಕರಣನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್್ ಾೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥205[26]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-206॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಸ್ತದ್ ಧೀದಾಹರಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಂಹಿತಾದಿಪುರಃ ಸರಮ್| 

ವಿಪಾರಃ ಸವಸಾಗತಾ ವಿೀದ್ಂ ಸತತುಮಂ ಸಾಯರ್ತಾತೄಷ್ಭಃ॥1,206.1॥ 
ಲೃಕ್ಾರ್ ೀ ವಿಶತರತಾ ಸ್ೀವಂ ಲಾಙ್ಖುಲ್ಲೀಷಾ ಮನಿೀಪರ್ಾ| 

ಗಙ್್ ುೀದ್ಕಂ ತವಲಾೆರ ಋಣಾಣಾಂ ಪಾರಣಾಮಿತಯಪ॥1,206.2॥ 
ಶ್ೀತಾತಾಶಾ ತವಲಾೆರಃ ಸ್ೈನಿದರೀ ಸೌಕ್ಾರ ಇತಯಪ| 

ವಧ್ಾವಸನ್ಞ್ಾ ಪತರಥ್ ೀಾ ಲನ್ತಬನ್ ಧೀ ನ್ಯೀ ಜಯೀತ್॥1,206.3॥ 
ನಾಯಕ್್ ೀ ಲವಣಂ ಗಾವಸು ಏತ್ೀ ನ್ ತ ಈಶವರಾಃ| 

ದ್ೀವಿೀಗೃಹಮಥ್ ೀ ಅತರ ಅ ಅವ್ೀಹಿ ಪಟ್  ಇಮೌ॥1,206.4॥ 
ಅಮಿೀ ಅಶಾವಃ ಷ್ಡಸ್ಯೀರ್ತ ತನ್ನ ವಾಕ್ಷಡದಲಾನಿ ಚ| 

ತಚಾರ್ೀತುಲತ ಿನಾರ್ತೀರ್ತ ತಜಜಲಂ ತಚಾ್ಶಾನ್ಕಮ್॥1,206.5॥ 
ಸತಗನ್ನತರ ಪಚನ್ನತರ ಭವಾಂಶಾಾದ್ಯರ್ತೀರ್ತ ಚ| 

ಭವಾಜಿನ್ತೆರಶ್ೈವ ಭವಾಂಸುರರ್ತ ಸಂಸೃತಮ್॥1,206.6॥ 
ಭವಾಂಲ್ಲಿಖ್ರ್ತ ತಾಞ್ಾಕ್್ರೀ ಭವಾಞ್ಶೀತ್ೀಽಪಯನಿೀದ್ೃಶಃ| 

ಭವಾಣಿಾೀನ್ಂ ತವನ್ುರಸ್ತ ತವಙ್ಖೆರ್ ೀಷ ಸದಾಚಾನ್ಮ್॥1,206.7॥ 
ಕಶಾರ್ೀತೆಷ್ಟಕ್ಾರ್ೀಣ ಕ ಕತರ್ಾಾತೆ ಫಲ್ೀ ಸ್ತತಿಃ| 

ಕಃಶ್ೀತ್ೀ ಚ್ೈವ ಕಃಷ್ಣಾಃ ಕಸ್ ೆೀ ರ್ಾರ್ತ ಚ ಗೌರವಮ್॥1,206.8॥ 
ಕ ಇಹಾತರ ಕ ಏವಾಹತದ್ೀಾವಾ ಆಹತಶಾ ಭ್ ೀ ವರಜ| 

ಸವಭ ವಿಾಷ್ತಣವರಾಜರ್ತ ಚ ಗಿೀಷ್ಾರ್ತಶ್ೈವ ಧ್ ಪಾರ್ತಃ॥1,206.9॥ 
ಅಸಾಮನ್ೀಷ್ ವರಜ್ೀತ್ಸಾಯದ್ೃಕ್ಾ್ಮ ಸ ಚ ಗಚಾರ್ತ| 

ಕತಟೀಚಾಾರ್ಾ ತಥಾ ಛಾರ್ಾ ಸನ್ಧಯೀಽನ್ಯೀ ತಥ್ೀದ್ೃಶಾಃ॥1,206.10॥ 
ಸಮಾಸಾಃ ಷ್ಟ್್ಮಾಖಾಯತಾಃ ಸ ದಿವಜಃ ಕಮಾಧ್ಾರಯಃ| 

ದಿವಗತಸ್ತರವ್ೀದಿೀ ಗಾರಮಶಾ ಅಯಂ ತತತಾರತಷ್ಃ ಸೃತಃ॥1,206.11॥ 
ತತೃತಶಾ ತದ್ಥಾಶಾ ವೃಕಭೀರ್ತಶಾ ಯದ್ಧನ್ಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ದ್ಕ್ಷ್ೀಣ ತತುಾಜ್ಞ್ ೀ ಬಹತವಿರೀಹಿರಥಾವಯಯಿೀ॥1,206.12॥ 
ಭಾವೀಽಧಿಸ್ತರ ಯಥ್ ೀಕುಂ ತತ ದ್ವನ್ ದಾೀ ದ್ೀವಷಾಮಾನ್ವಾಃ| 

ತದಿಧತಾಃ ಪಾಣಾವಃ ಶ್ೈವೀ ಬಾರಹಯಂ ಚ ಬರಹಮತಾದ್ಯಃ॥1,206.13॥ 
ದ್ೀವಾಗಿನಸಖಿಪತಯಂಶತಕ್್ ರೀಷ್ತಟಸಾವಯಮತಭವಃ ಪತಾ| 

ನಾ ಪರಶಸಾುಶಾರಾ ಗೌಗೌಿಾರಬಜನಾುಶಾ ಪುಂಸಯಪ॥1,206.14॥ 
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ಹಲನ್ುಶಾಾಶವಯತಕ್ಾಷ್ಭತಙ್ಖಮರತತೆರವಾಯನ್ೃಗಾವಿಧ್ಃ| 

ಆತಾಮ ರಾಜಾ ಯತವಾ ಪನಾಿಃ ಪೂಷ್ಬರಹಮಹಣೌ ಹಲ್ಲೀ॥1,206.15॥ 
ವಿಡ್ವೀ ಧ್ಾ ಉಶನಾನ್ಡಾವನ್ಮಧ್ತಲ್ಲಟಾೆಷ್ಠತಟ್ುಥಾ| 

ಬನ್ವಾಯಾಸ್ತಿವಸ ುನಿ ಜಗತಾ್ಮಾಹನಿೀ ತಥಾ॥1,206.16॥ 
ಕಮಾಸಪಾವಾಪುಸ್ುೀಜ ಅಜಿಲನಾು ನ್ಪುಂಸಕ್್ೀ| 

ಜಾರ್ಾ ಜರಾ ನ್ದಿೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಶ್ರೀಸ್ತರೀಭ ಮಿವಾಧ್ ರಪ॥1,206.17॥ 
ಭ ರಃ ಪುನ್ಭ ಾಸುಥಾ ಧ್್ೀನ್ತಃ ಸವಸಾ ಮಾತಾ ಚ ನೌ ಸ್ತರಯಃ| 

ವಾಕ್ರಗಿದಙ್ಖತಮತತೆರಧ್ಃ ಪಾರಯೀ ಯತವರ್ತಃ ಕತಕತಭಸುಥಾ॥1,206.18॥ 
ದ್ ಯೀದಿವೌ ಪಾರವೃಷ್ಶ್ೈವ ಸತಮಾನ್ ಉಷಣಗಸ್ತರರ್ಾಮ್| 

ಗತಣದ್ರವಯಕರರ್ಾಯೀಗಾರ್ತ್ತರೀಲ್ಲಙ್ಕುಂಶಾ ವದಾಮಿ ತ್ೀ॥1,206.19॥ 
ಶತಕಿಕೀಲಾಲಪಾಶ್ೈವ ಶತಚಿಶಾ ಗಾರಮಣಿೀಃ ಸತಧಿೀಃ| 

ಪಟ್ತಃ ಕಮಲಭ ಃ ಕತಾಾ ಸತಮತ್ ೀ ಬಹವಃ ಸತನೌಃ॥1,206.20॥ 
ಸತಾಯ ನಾಗನಯಸುಥಾ ಪುಂಸ್ ೀ ಹಯಭಕ್ಷಯತ ದಿೀಘಾಪಾತ್| 

ಸವಾವಿಶ್್ ವೀಭ ಯೀ ಚ್ ೀಭೌ ಏಕ್್ ೀನಾಯನ್ಯತರಾಣಿ ಚ॥1,206.21॥ 
ಡತರ್ ೀ ಡತರ್ೀ ನ್ೀಮಸುಾಃ ಸರ್ೀಽಥ ಸ್ತಮೀತರೌ| 

ಪೂವಾಶ್ೈವಾಧ್ರಶ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಿಣಶ್್ ಾೀತುರಾವರೌ॥1,206.22॥ 
ಪರಶಾಾನ್ುರಮಪ್ಯೀತದ್ಯತಯರ್ತೆಮದ್ಸಸ್ತುಾದ್ಮ್| 

ಯತಷ್ಮದ್ಸಮತುತರಥಮಚರಮಾಲಾತರ್ಾಧ್ಾಕ್ಾಃ॥1,206.23॥ 
ತಥಾ ಕರ್ತಪಯೀ ದೌವ ಚ್ೀತ್ಯೀವಂ ಸವಾಾದ್ಯಸುಥಾ| 

ಶೃಣ್ ೀತಾಯದಾಯ ಜತಹ್ ೀರ್ತಶಾ ಜಹಾರ್ತಶಾ ದ್ಧ್ಾತಯಪ॥1,206.24॥ 
ದಿೀಪಯರ್ತಃ ಸ ುಯರ್ತಶ್ೈವ ಪುರ್ತರೀಯರ್ತ ಧ್ನಿೀಯರ್ತ| 

ತತರಟ್ಯರ್ತ ಮಿರಯತ್ೀ ಚ್ೈವ ಚಿಚಿೀಷ್ರ್ತ ನಿನಿೀಷ್ರ್ತ॥1,206.25॥ 
ಸವ್ೀಾ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಸವಾಸ್ೈ ಸವಾಸಾಮತ್ವಾನ್ ುೀ ಗತಃ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ್ೈವ ಸವಾಸ್ತಮನ್ನೀವಂ ವಿಶಾವದ್ಯಸುಥಾ॥1,206.26॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ಪೂವಾಾಶಾ ಪೂವಾಸಾಮತ ಾವಾಸ್ತಮನ್ ಾವಾ ಈರಿತಃ| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಸತಪುಙ್ಖನ್ತುಂ ಸ್ತದ್ಧರ ಪಂ ನಾಮಮಾತ್ರೀಣ ದ್ಶ್ಾತಮ್| 

ಕ್ಾತಾಯಯನ್ಃ ಕತಮಾರಾತತು ಶತರತಾವ ವಿಸುರಮಬರವಿೀತ್॥1,206.27॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾನ್-ಆಚಾರದ್ೃ ನಾಮ 

ಷ್ಡತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥206[27]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-207॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವಾಸತದ್ೀವಂ ಗತರತಂ ನ್ತಾವ ಗಣಂ ಶಮತಭಂ ಸರಸವರ್ತೀಮ್| 

ಮಾತಾರವಣಾಪರಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚಾನ್ ದೀ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಲಾಬತದ್ಧಯೀ॥1,207.1॥ 
ಸವಾಾದಿಮಧ್ಾಯನ್ುಗಲೌ ಮೌನ ಭೌಯ ಜೌರ ಸೌು ರ್ತರಕ್ಾ ಗಣಾಃ| 

ಆರ್ಾಾ ಚತತಷ್ೆಲಾದ್ಯನ್ುಸವಾಮಧ್್ಯೀ ಚತತಗಾಣಾಃ॥1,207.2॥ 
ವಯಞ್ಜನಾನ್ ುೀ ವಿಸಗಾಾನೌು ದಿೀಘ ೀಾ ಯತಕುಪರ್ ೀ ಗತರತಃ| 

ಸಾನ್ತಸಾವರಶಾ ಪಾದಾನ್ ುೀ ವಾ ಇತತಯಕ್್ ುೀ ದಿವಮಾತರಕಃ॥1,207.3॥ 
ಯದಾ ನಾಪ ಕರಮಂ ಯೀಗ್ೀ ಲಘುತಾಪ ಕವಚಿದ್ತುರ್ ೀಃ| 

ಶ್್ ಿೀಕಚಾರ್ಾಾದಿಸಞ್ಜಜಞ ಸಾಯದ್ಯರ್ತವಿಾಚ್ಾೀದ್ಸಞ ಜ್ಞಕ್ಾ॥1,207.4॥ 
ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಪಾದ್ಶಾ ತತರ್ಾಾಂಶ್್ ೀ ಯತಕ್ಮಂ ವಿಷ್ಮನ್ುಾಯತಕ್| 

ಸಮಮಧ್ಾಸಮಂ ವೃತುಂ ವಿಷ್ಮಞ್ಾ ತೃರ್ತೀಯಕಮ್॥1,207.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಛನ್ದಃ 
ಶಾಸ್ರೀಛನ್ದಃಸಞ್ಜಜಞಪರಿಭಾಷಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥207[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-208॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಆರ್ಾಾಲಕ್ಷ್ ತವಷ್ಟ ಗಣಾಃ ಸದಾ ಜ್ ೀ ವಿಷ್ಮೀ ನ್ ಹಿ| 

ಷ್ಷ್ಠೀ ಜ್ ೀ ನೌಿ ವಾಪ ಭವ್ೀತಾದ್ಂ ಷ್ಷ್ಠೀ ದಿವರ್ತೀಯಲಾತ್॥1,208.1॥ 
ಆದಿತಃ ಸಪುಮೀ ಹರಸಾವ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್್ೀಾ ಶರ್ೀ ತತಃ| 

ರ್ತರಗಣಾಙ್್ ರಶಾ ಪಥಾಯ ಸಾಯದಿವಪುಲಾ ವಹಿನಲಙ್ಖ್ನಾತ್॥1,208.2॥ 
ಗಮಧ್್ಯೀ ದಿವತತರ್ೌಾ ಜೌ ಚಪಲಾ ಮತಖ್ಪೂವಾಾದಿಚಾಪಲಾ| 

ದಿವರ್ತೀರ್ಾಧ್್ೀಾ ಸಜಘನಾ ಆರ್ಾಾಜಾತ್ೀಶಾ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,208.3॥ 
ಆರ್ಾಾ ಪರಥಮಾಧ್ಾಲಕ್ಷ್ ಗಿೀರ್ತಃ ಸಾಯಚ್ಾೀದ್ದಲದ್ವಯೀ| 

ಉಪಗಿೀರ್ತದಿವಾರ್ತೀರ್ಾಧ್ಾಾದ್ತದಿುೀರ್ತವಯಾತಯರ್ಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,208.4॥ 
ಆರ್ಾಾಗಿೀರ್ತಶಾಾನ್ುಗತರತಗ್ ೀಾರ್ತಜಾತ್ೀಶಾ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಷ್ಟ್ೆಲಾ ವಿಷ್ಮೀ ಚ್ೀತತ್ಯಃ ಸಮೀಽಷೌಟ ನ್ ನಿರನ್ುರಾಃ| 

ಸಮಾ ಪರಾಶ್ರತಾ ನ್ ಸಾಯದ್ವೈತಾಲ್ಲೀಯೀ ರಲೌ ಗತರತಃ॥1,208.5॥ 

ಅನ್ುೀರ್ೌಾ ಪೂವಾವದಿದ್ಮೌಪಚಾನ್ದಸ್ತಕಂ ಮತಮ್॥1,208.6॥ 
ಭಾದೌು ಸಾಯದಾಪಾತಲ್ಲಕ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಥ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾನಿುಕ್ಾ| 

ಪರಾಶ್ರತ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಲಃ ಪಾದ್ೀಷ್ತ ನಿಖಿಲ್ೀಷ್ವಪ॥1,208.7॥ 
ಉದಿೀಚಯವೃರ್ತುರಸಮೀ ಪಾರಚಯವೃರ್ತುಸತು ಯತಗಮಕ್್ೀ| 

ಸಪಞ್ಾಮಶಾತತಥಾಾಂಶ್ೀ ಯತಗಪತೌು ಪರವೃತುಕಮ್॥1,208.8॥ 
ಉದಿೀಚಾಯದ್ಯಙ್್ ರಸಂಯೀಗಾದ್ತಯಗಮಪಾದ್ೈಕಪಾದಿಕ್ಾ| 

ಚಾರತಹಾಸ್ತನ್ಯಯತಗಾಮಙ್ಖ್ರ ವ್ೈತಾಲ್ಲೀಯಸಯ ಸಙ್ಖುರಹಃ॥1,208.9॥ 
ವಕರಂ ನಾದಾಯನ್ನಸೌ ಸಾಯತಾಂ ಚತತಥಾಾದ್ಯಗಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಥಾಯವಕರಂ ಜ್ೀನ್ ಸಮೀ ವಿಪರಿೀತಾದಿರನ್ಯಥಾ॥1,208.10॥ 
ಉಸಮೀ ನ್ಶಾ ಚಪಲಾ ವಿಪುಲಾ ಲಘುಸಪುಮಾ| 

ನಿಖಿಲ್ೀ ವಾ ಸ್ೈತವಸಯ ಮೌರ ನೌು ಚಾಬ್ಧೀಸುತ ಾವಾಕ್ೌ॥1,208.11॥ 

ಷ್ ೀಡಶಲ್ ೀಽಚಲಧ್ೃರ್ತಮಾಾತಾರಸಮಕಮತಚಯತ್ೀ॥1,208.12॥ 
ನ್ವಮಲಸುಥಾ ಗ್ ೀಽನ್ಯಃ ಜ್ ೀ ನೌಿವಾಥಾಮತ್ಧ್್ೀಯಾಥಾ| 

ವಿಶ್್ ಿೀಕಃ ಸಾಯತುಚಾತತಷ್ೆದಿವಗತಣಾದಾವನ್ವಾಸ್ತಕ್ಾ॥1,208.13॥ 
ಬಾಣಾಷ್ಟನ್ವಕ್್ೀಷ್ತ ಸಾಯಲಿಶ್ಾತಾರ ಷ್ ೀಡಶಾರ್ತಮಕ್ಾ| 

ಸಮಮಾತಾರಸಮಾದಿಷ್ಟಂ ಪದಾಕತಲಕಮಿೀರಿತಮ್॥1,208.14॥ 
ವೃತುಮಾತಾರ ವಿನಾ ವಣ್ೈಾಲಾಾ ವಣಾಾ ಗತರತಭವಿಾನಾ| 

ಗತರತವೀ ಲ್ೈದ್ಾಲ್ೀ ನಿತಯಂ ಪರಮಾಣಮಿರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್॥1,208.15॥ 
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ಅಷಾಟವಿಂಶಾರ್ತಲಾ ಗನಾು ಪರಥಮಾಧ್್ೀಾ ದಿವರ್ತೀಯಕ್್ೀ| 

ರ್ತರಂಶದ್ಸಾಯಂ ಶ್ಖಾ ಗನಾು ಖ್ಞ್ಜಜತದ್ವಯತಯರ್ಾದ್ಭವ್ೀತ್॥1,208.16॥ 
ಷ್ ೀಡಶಾನ್ಙ್ಖುಕರೀಡಾ ಗಾ ದಾವರ್ತರಂಶಚಾರಮೀ ಚ ಲಾಃ| 

ಸಪುವಿಂಶಾರ್ತಲಾ ಗನಾು ದ್ಲಯೀ ರತಚಿರಾ ದ್ವಯೀಃ॥1,208.17॥ 

ಮಾತಾರವೃತಾುನಿ ಚ್ ೀಕ್ಾುನಿ ವಣಾವೃತಾುನಿ ವಚಿಮ ವ್ೈ॥1,208.18॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಛನ್ದಃ ಶಾಸ್ರೀ ಆರ್ಾಾವೃತಾುದಿಛನ್ ದೀಲಕ್ಷಣನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷ್ ಟೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥208[18]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-209॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಶ್ರೀರತಕ್ಾ ಿಗ್ೀನ್ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಉತತಯಕ್ಾ ಿಸ್ತರೀ ಗತರತದ್ವಯಮ್| 

ರ್ೀ ನಾರಿೀ ರ್ ೀ ಮೃಗಿೀ ಮಧ್ಾಯ ಮಗೌ ಕನಾಯ ಪರರ್ತಷ್ಠರ್ಾ॥1,209.1॥ 
ಭ್ ೀ ಗೌ ಪಙ್ೆ ತಃ ಸತಪಾರರ್ತಷಾಠ ತನ್ತಮಧ್ಾಯ ತರ್ೌ ಸೃತಾ| 

ನ್ರ್ಾಭಾಯಂ ಬಾಲಲಲ್ಲತಾ ಗಾಯರ್ತರೀಚಾನ್ದ ಏವ ಹಿ॥1,209.2॥ 
ಮಸಗ್ೈಮಾದ್ಲ್ೀಖಾ ಸಾಯದ್ತಷಣಕಾನ್ದಃ ಸೃತಂ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ಭೌ ಗೌ ಚಿತರಪದಾ ಖಾಯತಾ ವಿದ್ತಯನಾಮಲಾ ಮಮೌ ಗಗೌ॥1,209.3॥ 
ಮಾಣವಕಂ ಭಾತುಲಗಾ ಮೌನ ಗೌ ಹಂಸರತತಂ ಸೃತಮ್| 

ಸಮಾನಿಕ್ಾ ರಜಗಲಾ ಜರಲಾ ಗಃ ಪರಮಾಣಿಕ್ಾ| 

ಆಭಾಯಮನ್ಯದಿವತಾನ್ಂ ಸಾಯದ್ನ್ತಷ್ತಟಪಾನ್ದ ಈರಿತಮ್॥1,209.4॥ 
ರನ್ಸ್ೈಃ ಸಾಯದ್ಧಲಮತಖಿೀ ನೌ ಮಃ ಶ್ಶತಭೃತಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಬೃಹರ್ತೀಛನ್ದ ಇತತಯಕುಂ ಸೌಮ ಜಗೌ ಸ ವಿರಾಜಿತಮ್॥1,209.5॥ 
ಪಣವಂ ಸಾಯನ್ಮನ್ಯಗ್ೈಮಾಯ ರಸಾರಿಣಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ರಜಾಭಾಯಞ್ಾ ರಗಾಭಾಯಞ್ಾ ರತಕಮವರ್ತೀ ಭಮೌ ಸಗೌ॥1,209.6॥ 
ಮತಾು ಮಭಸಗ್ೈಯತಾಕ್ಾು ನ್ರಜಾ ಗ್ ೀ ಮನ್ ೀರಮಾ| 

ಪಙ್ೆ ತಚಾನ್ದಃ ಸಮಾಖಾಯತಂ ಜಸತಾ ಗಾವುಪಸ್ತಿತಮ್॥1,209.7॥ 

ತೌ ಜ್ ೀ ಗಾವಿನ್ದರವಜಾರ ಸಾಯಜಜತಜಾು ಗತಪಪೂವಿಾಕ್ಾ॥1,209.8॥ 
ಉಪಜಾತಯೀಽನಾಯದ್ಯನಾುಃ ಸತಮತಖಿೀ ನ್ಜಜಾ ಲಗೌ| 

ಭಭಭಾ ಗೌ ದ್ ೀಧ್ಕಂ ಸಾಯಚಾಾಲ್ಲನಿೀ ಮತತಾ ಗಗೌ॥1,209.9॥ 
ಅಬಧಲ್ ೀಕ್್ೈಶಾ ವಿಚ್ಾೀದ್ ೀ ವಾತ್ ೀರ್ೀಾ ಮಮತಾ ಗಗೌ| 

ಶ್ರೀಭಾತೌ ನ್ನ್ಗಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಪಞ್ಾಭಃ ಷ್ಡ ಭರ್ೀವ ಚ॥1,209.10॥ 
ಮಗನಾ ನ್ ೀ ಗ್ ೀ ಭರಮರವಿಲಾಸ್ತತಮತದಾಹೃತಮ್| 

ರಥ್ ೀದ್ಧತಾನೌಾ ರಲಗಾಃ ಸಾವಗತಾ ರನ್ಭಾ ಗಗೌ॥1,209.11॥ 
ವೃತಾು ನ್ನೌ ಸಗೌ ಗಃ ಸಾಯನೌನ ರಲೌ ಗಃ ಸಮದಿರಕ್ಾ| 

ರಜರಾ ಲೌು ಶ್ಯೀನಿಕ್ಾ ಸಾಯಜಜಸತಾ ಗೌ ಶ್ಖ್ಣಿಾತಮ್| 

ರ್ತರಷ್ತಟಪಾನ್ದಃ ಸಮಾಖಾಯತಂ ಪಙ್ಖುಲ್ೀನ್ ಮಹಾತಮನಾ॥1,209.12॥ 
ರನೌ ಭಸೌ ಚನ್ದರವತಮಾ ವಂಶಸಿಂ ಸಾಯಜಜತೌ ಜರೌ| 

ತತ್ ೀ ಜರಾವಿನ್ದರವಂಶಾ ವ್ೀದ್ಸ್ೈಸ್ ುೀಟ್ಕಂ ಸೃತಮ್| 

ನೌಭ ಭೌರ ದ್ತರತವಿಲಮಿ್ತಂ ಪುಟ್ಶಾ ಸಾಯನ್ನನೌ ಮರ್ೌ॥1,209.13॥ 
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ವಸತವ್ೀದ್ೈಶಾ ವಿರರ್ತಮತಾದಿತವದ್ನಾ ರ್ತವಯಮ್| 

ನ್ನ್ರರ್ೈಃ ಸಮಾಖಾಯತಾ ನ್ಯನಾ ಯಸುಥಾ ಭವ್ೀತ್॥1,209.14॥ 
ಸಾ ತತ ಕತಸತಮವಿಚಿತಾರ ಜಲ್ ೀದ್ಧತಗರ್ತೀ ರಸ್ೈಃ| 

ಜಸೌ ಜಸೌ ಚ ಪಾದ್ೀಷ್ತ ಚತ ರ್ೈಃ ಸರಗಿವಣಿೀ ಮತಾ॥1,209.15॥ 
ಭತಜಙ್ಖುಪರರ್ಾತಂ ವೃತುಂ ಚತತಭಯೈಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಪರಯಂವದಾ ನ್ಭಜ್ೈಶಾ ಮಣಿಮಾಲಾ ತರ್ೌ ತರ್ೌ॥1,209.16॥ 
ಗತಹವಕ್್ರೈಶಾ ಸನಿನದಾರ ಲಲ್ಲತಾ ಸಾಯತುಭೌ ಜರೌ| 

ಪರಮಿತಾಕ್ಷರಾ ಸಜಸಸ್ೈರತಜಜಾಲಾ ತತ ನ್ನೌ ಭರೌ॥1,209.17॥ 
ಮಮೌ ಯರ್ೌ ವ್ೈಶವದ್ೀವಿೀ ಪಞ್ಜಾಶ್ವೈಶಾ ಯರ್ತಭಾವ್ೀತ್| 

ಮಭೌ ಸಮೌ ಜಲಧ್ರಮಾಲಾಬಧಯನ್ಯೈಯಾರ್ತಭವ್ೀತ್॥1,209.18॥ 
ನೌ ತತೌ ಗಃ ಕ್ಷಮಾವೃತುಂ ತತರಗ್ೈಶಾ ರಸ್ೈಯಾರ್ತಃ| 

ಪರಹಷಾಣಿೀ ಮನೌ ಜೌರ ಗಾ ವಹಿನಭದ್ಾಶಭಯಾರ್ತಃ॥1,209.19॥ 
ಜಭೌ ಸಜೌ ಗ್ ೀ ರತಚಿರಾ ಚತತಭಾಶಾ ಗರಹ್ೈಯಾರ್ತಃ| 

ಮತುಮಯ ರಂ ಮತರ್ಾಃ ಸಗೌ ದ್ೀವಗರಹ್ೈಯಾರ್ತಃ॥1,209.20॥ 
ಮಞ್ುಜಭಾಷಣಿೀ ಸಜಾ್ ಜೌು ಸತನ್ನಿದನಿೀ ಸಜಸಾ ಮಗೌ| 

ನ್ನೌ ತತೌ ಚನಿದರಕ್ಾ ಗಃ ಸಪುಭಶಾ ರಸ್ೈಯಾರ್ತಃ॥1,209.21॥ 
ಅಸಮಾ್ಧ್ಾ ಮತನ್ಸಾ ಗಗೌ ಬಾಣಗರಹ್ೈಯಾರ್ತಃ| 

ನ್ನ್ರಾಃ ಸ್ ೀ ಲಧ್ತಗತರತಃ ಸವರ್ೈಃ ಪರೀಕ್ಾುಪರಾಜಿತಾ॥1,209.22॥ 
ನ್ನೌ ಭನೌ ಪರಹರಣಕಲ್ಲಕ್್ೀಯಂ ಲಗೌ ತಥಾ| 

ವಸನ್ುರ್ತಲಕ್ಾ ಸ್ತಂಹ್ ೀನ್ನತಾ ತಭಾಜ ಜಗೌ ಗತರತಃ॥1,209.23॥ 
ಭಜೌ ಸನೌ ಗಗಾವಿನ್ತದವದ್ನಾಥ ಸತಕ್್ೀಶರಮ್| 

ನ್ರನಾ ರಲಗಾಃ ಪಾದ್ೀ ಶಕಾರಿೀ ಪರರ್ತಪಾದಿತಾ॥1,209.24॥ 
ಚತತದ್ಾಶಲಘುಃ ಸಾಯಚಾ ಶ್ರೀಷಾಠ ಶಶ್ಕಲಾ ಸಗಾ| 

ರಸಗರಹಯರ್ತಃ ಸರಕ್ಾ್ರ ವಸತಶ್ೈಲಯರ್ತಸುಥಾ॥1,209.25॥ 
ಸಾಯನ್ಮಣಿಗತಣನಿಕರ್ ೀ ಮಾಲ್ಲನಿೀ ನ್ನ್ಮಾ ಯರ್ೌ| 

ವಸತಸವರಯರ್ತಃ ಸಾಯಚಾ ನ್ಜೌ ಭಜಾರಃ ಪರಭದ್ರಕಮ್॥1,209.26॥ 
ಏಲಾ ಸರ್ೌ ನ್ನೌ ಯಃಸಾಯಚಿಾತರಲ್ೀಖಾಸವರಾಷ್ಟಕ್್ೈಃ| 

ಮರೌ ಮರ್ೌ ಯಶಾ ಭವ್ೀದ್ತಕ್್ುೀಯಮರ್ತ ಶಕಾರಿೀ॥1,209.27॥ 
ಸವರಾತ್ಂ ವೃಷ್ಭಗಜಜೃಮಿಭತಂ ಭರನ್ನಾ ನ್ಗೌ| 

ನ್ಜಭಜರಾ ವಾಣಿನಿೀ ಗಃ ಪಙ್ಖುಲ್ೀನಾಷಟರಿೀರಿತಾ॥1,209.28॥ 
ರಸರತದ್ೈಃ ಶ್ಖ್ರಿಣಿೀ ಯಮೌ ನ್ಸಭಲಾ ಗತರತಃ| 

ವಸತಗರಯರ್ತಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಜಸೌ ಜಸಯಲಾ ಗತರತಃ॥1,209.29॥ 
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ದ್ಶಸವರ್ೈವಾಂಶಪತರಪರ್ತತಂ ಭೌರನ್ನಭಾ ಲಗೌ| 

ಷ್ಡ್ವೀದಾಶ್ವೈಶಾ ಹರಿಣಿೀ ನ್ಸಮಾ ರಸಲಾ ಗತರತಃ॥1,209.30॥ 
ಮನಾದಕ್ಾರನ್ುಬಧಷ್ಡನಗ್ೈಮಾಭನಾಸುತಗಾ ಗತರತಃ| 

ನ್ದ್ಾಟ್ಕಂ ನ್ಜಭಜಾ ಜಲೌ ಗ್ ೀ ಯರ್ತರ್ೀವ ಚ॥1,209.31॥ 
ಸಪುತವಾಬಧಃ ಕ್್ ೀಕಲಕಮತಯಷಟಃ ಸಾಯಚಾ ಪೂವಾವತ್| 

ಭ ತತವಾಶ್ವೈಃ ಕತಸತಮಿತಲತಾ ಮೌು ನೌಯ ಯರ್ೌ ಧ್ೃರ್ತಃ॥1,209.32॥ 
ರಸತವಾಶ್ವೈಯಾಮೌ ನೌ್ ರೌ ಮೀಘವಿಸ ಫಜಿಾತಾ ರಗೌ| 

ಶಾದ್ ಾಲವಿಕರೀಡಿತಂ ಮಃ ಸ ಯಾಶ್ವೈಃ ಸಜ್ತಾಸುಗೌ॥1,209.33॥ 
ಛನ್ ದೀ ಹಯರ್ತಧ್ೃರ್ತಃ ಪರೀಕುಮತ ಊಧ್ವಾಂ ಕೃರ್ತಭಾವ್ೀತ್| 

ಸಪಾುಶವತತಾಃ ಸತವದ್ನಾ ಭೌರ ಮನೌ ಯಭಲಾ ಗತರತಃ॥1,209.34॥ 
ವೃತುಂ ರಜೌ ರಜೌ ಪಾದ್ೀ ರಜೌ ಗ್ ೀ ಲಃ ಕೃರ್ತಭಾವ್ೀತ್| 

ರ್ತರಸಪುಕ್್ೈಃ ಸನಗಧರಾ ಸಾಯತರಕೃರ್ತಮನಾಭನ್ೈಸ್ತರಯೈಃ॥1,209.35॥ 
ದಿಗಕ್್ೈಾಭಾದ್ರಕಂ ಭೌರ ನೌರ ನ್ರನಾ ಗ್ ೀ ಯಥಾಕೃರ್ತಃ| 

ನ್ಜೌ ಭಶಾವಶವಲಲ್ಲತಂ ಜಭೌ ಜಭಲಗಾ ಭವ್ೀತ್॥1,209.36॥ 
ಮತಾುಕರೀಡಞ್ಜಾಷ್ಟಬಾಣದ್ಶಕ್್ೈಮೌಾ ತನೌ ನ್ನೌ| 

ನ್ಲೌ ಗತರತಶಾ ವಿಕೃರ್ತಶ್ಾನಾನ ಸಙ್ಖೃರ್ತರತಚಯತ್ೀ॥1,209.37॥ 
ಪಞ್ಜಾಶಾವಕ್್ೈಾಭಾತೌ ತನಿವೀ ನ್ಸಭಾ ಭನ್ರ್ಾ ಗಣಾಃ| 

ಕ್ೌರಞ್ಾಪದಾ ಬಾಣಶರವಸತಶ್ೈಲ್ೈಭಾಮೌ ಸಭೌ॥1,209.38॥ 
ನೌ ನೌ ಗ್ ೀಽರ್ತಕೃರ್ತಃ ಪರೀಕ್ಾು ಚಾನ್ ದೀ ಹತಯತೃರ್ತರತಚಯತ್ೀ| 

ವಸ್ತವೀಶಾಶ್ವೈಮಾಮತನ್ೈಃ ಸಾಯದ್ತಭಜಙ್ಖುವಿಜೃಮಿಭತಮ್॥1,209.39॥ 
ನ್ನ್ರಸ್ೈಲಾಗಯತಕ್್ೈಶಾ ಅಪವಾಹಾಖ್ಯಕಂ ಯರ್ತಃ| 

ಗತಹ್ೈಃ ಷ್ಡಿಭೀ ರಸ್ೈಬಾಾಣ್ೈರ್ೀಾನಾಃ ಷ್ಟ್್ಗಗಾ ಗಣಾಃ॥1,209.40॥ 
ಚಣಾವೃರ್ತುಪರಪಾತ್ ೀಽಸೌ ದ್ಣಾಕ್್ ೀ ನೌ ತತ್ ೀಽಗರಃ| 

ರಫ್ೀವೃದಾಧನ್ುಕ್ಾದ್ಸಯ ವಾಯಲಜಿೀಮ ತಕ್ಾದ್ಯಃ॥1,209.41॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸಮವೃತುಲಕ್ಷಣಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ನ್ವೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥209[41]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-210॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಸಸಸಲಗಾಶಾ ವಿಷ್ಮೀ ಪಾದ್ೀ ಯದ್ತಯಪಚಿತರಕಮ್| 

ಸಮೀ ಭೌ ಭಗಗಾಃ ಸತಯಶಾ ದ್ತರತಮಧ್ಾಯ ಭಭೌ ಭಗೌ॥1,210.1॥ 

ಗಃ ಪಾದ್ೀ ವಿಷ್ಮೀಽನ್ಯತರ ನ್ಜೌ ಜೌಯ ಚ ಗಣೌ ಸೃತೌ॥1,210.2॥ 
ವಿಷ್ಮೀ ವ್ೀಗವರ್ತೀ ಸಾ ಗಃ ಸಮೀ ಭೌ ಭ್ ೀ ಗಗೌ ಗಣಾಃ| 

ಪಾದ್ೀಽಸಮೀ ತಜೌ ರ್ ೀ ಗಃ ಸಮೀ ಮಸೌ ಜಗೌ ಗರತಃ| 

ಭವ್ೀದ್ಭದ್ರವಿರಾಟ್ೆೀತತಮರ್ತೀ ತತ ವಿಷ್ಮೀ ಸಜೌ॥1,210.3॥ 
ಸಗೌ ಸಮೀ ಭೌರ ನ್ಗಗಾ ಆಖಾಯನ್ಕೀ ತವಥಾಸಮೀ| 

ತೌ ಜ್ ೀ ಗಗೌ ಸಮೀ ಪಾದ್ೀ ಜತಜಾ ಗತರತಕದ್ವಯಮ್॥1,210.4॥ 
ವಿಪರಿೀತಾಖಾಯನ್ಕಂ ಸಾಯದಿವಷ್ಮೀ ಜಸುಜೌ ಗಗೌ| 

ತತೌ ಜಗೌ ಸಮೀ ಗಃ ಸಾಯರ್ತಾಙ್ಖುಲ್ೀನ್ ಹತಯದಾಹೃತಮ್॥1,210.5॥ 
ಪಾದ್ೀಽಥ ವಿಷ್ಮೀ ಚ್ೈವ ಪುಷಾತಾಗಾರ ನ್ನೌ ರರ್ೌ| 

ಸಮೀ ನ್ಜೌ ಜರೌ ಗಶಾ ವ್ೈತಾಲ್ಲೀಯಂ ವದ್ನಿು ಹಿ| 

ವೃತುಞ್ಜಾಪರವಕ್ಾರಖ್ಯಮೌಪಚಾನ್ದಸ್ತಕಂ ಪರಮ್॥1,210.6॥ 

ವಾಙ್ಖಮರ್ತೀ ರಜರಾ ಯಃ ಸಾಯದ್ಯತಗ್ೋ ಜರಜಾ ರಗೌ॥1,210.7॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರ್ಽದ್ಧಸಮವೃತುಲಕ್ಷಣಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದ್ಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥210[7]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-211॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರಥರ್ೀಽಷಾಟಕ್ಷರ್ೈಃ ಪಾದ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ದಾವದ್ಶಾಕ್ಷರ್ೈಃ| 

ತೃರ್ತೀಯಃ ಷ್ ೀಡಶಾಣ್ೈಾಶಾ ವಿಂಶದ್ವಣ್ೈಾಶಾತತಥಾಕಃ॥1,211.1॥ 

ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ಪದ್ಚತತರ ಧ್ಾವಾಭರಧ್ಸಯ ಹಿ॥1,211.1॥ 

ಆಪೀಡಃ ಸವಾಲಃ ಪರೀಕುಃ ಪೂವಾಪಾದಾನ್ುಗದ್ವಯಃ॥1,211.2॥ 
ದಿವರ್ತೀಯೀಽಷಾಟಕ್ಷರ್ೈಃ ಪಾದ್ೀ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಪರಥಮೀರ್ಽಕಜ್ೀ| 

ಲವಲ್ಲೀ ಸಾಯತೃರ್ತೀಯೀಽಥ ಪೂವಾವಚಾಾಷ್ಟ ಕ್ಾಕ್ಷರ್ೀ| 

ಪರೀಕ್ಾು ಚಾಮೃತಧ್ಾರ್ೀಯಂ ಚತತರಷಾಟಕ್ಷರ್ೀ ಸರ್ತ॥1,211.3॥ 

(ಇರ್ತ ಪದ್ಚತತರ ಧ್ವಾಪರಕರಣಮ್)| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 555 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸಜೌ ಸಲೌ ಚ ಪರಥಮೀ ನ್ಸಜಾ ಗ್ ೀ ದಿವರ್ತೀಯಕ್್ೀ| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ಭನ್ಭಾ ಗಶಾ ಚತತಥ್ೀಾ ಸಜಸಾ ಜಗೌ॥1,211.4॥ 
ಪೂವಾವತಾ್ಯತೌ್ರಭಕಂ ತೃರ್ತೀಯೀಽಘೌರ ರನೌ ಭಗೌ| 

ಲಲ್ಲತಞ್ಜಾದ್ುತಾವತಾ್ಯತೃರ್ತೀಯೀಂಽಘೌರ ನ್ನೌ ಸಸೌ॥1,211.5॥ 

(ಇತತಯದ್ುತಾಪರಕರಣಮ್)| 
ಉಪಸ್ತಿತಪರಚತಪತಂ ಪರಥಮೀಽಘೌರ ಮಸೌ ಜಭೌ| 

ಗೌ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಸನ್ಜರಾ ಗಸೃರ್ತೀಯೀ ನ್ನೌ ಚ ಸಃ| 

ನೌ ನ್ಜೌ ಯಶಾತತಥ್ೀಾ ಸಾಯಚ್ಾೀಷ್ ಪಾದಾಶಾ ಪೂವಾವತ್॥1,211.6॥ 

ತೃರ್ತೀಯೀಾಽಘೌರ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಾ ವೃತುಂ ಸಾಯನೌನ ಸನೌ ನ್ಸೌ॥1,211.7॥ 
ಆಷ್ಾಭಂ ತಜರಾಃ ಪಾದ್ೀ ತೃರ್ತೀಯೀಽನ್ಯಚಾ ಪೂವಾವತ್| 

ಪೂವಾವತರಥಮಂ ಶ್ೀಷ್ೀ ತಜಾರಃ ಶತದ್ಧವಿರಾಡಭವ್ೀತ್॥1,211.8॥ 

(ಇತತಯಪಸಿ್ತತಪರಚತಪತಪರಕರಣಮ್)| 
ವಿಷ್ಮಾಕ್ಷರಪಾದ್ಂ ವಾ ಪಞ್ಾಷ್ಟಾೆದಿ ರ್ಾವಕಮ್| 

ಛನ್ ದೀಽತರ ನ್ ೀಕ್ಾು ಗಾಥ್ೀರ್ತ ದ್ಶಧ್ಮಾಾದಿವದ್ಭವ್ೀತ್॥1,211.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ವಿಷ್ಮವೃತುಲಕ್ಷಣಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀತುರದಿವಶಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥211[9]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-212॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಪರಸಾುರ ಆದ್ಯಗ್ ೀಽಥ್ ೀ ಲಃ ಪರತತಲ್ ಯೀಽಥ ಪೂವಾಗಃ| 

ನ್ಷ್ಟಮಧ್್ಯೀ ಸಮೀಂಽಕ್್ೀ ಲಃ ಸಮೀಽಧ್್ೀಾ ವಿಷ್ಮೀ ಗತರತಃ॥1,212.1॥ 

ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಗತಣಂ ಲಾದ್ಯಂ ದಿವರತದಿದಷ್ಟಕ ಏಕನ್ತತ್॥1,212.2॥ 
ಸಙ್ಕ್ಯ ದಿವರಧ್್ೀಾ ರ ಪ್ೀ ತತ ಶ್ನ್ಯಂ ಶ್ನ್ಯೀ ದಿವರಿೀರಿತಮ್| 

ತಾವದ್ಧ್್ೀಾ ತದ್ತುಣಿತಂ ದಿವದ್ ವಯಾನ್ನ್ತು ತದ್ನ್ುತಃ॥1,212.3॥ 

ಪರ್ೀ ಪೂಣಾಂ ಪರ್ೀ ಪೂಣಾಂ ಮೀರತಃ ಪರಸಾುರತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,212.4॥ 
ಲಗಸಙ್ಕ್ಯ ವೃತುಸಙ್ಕ್ಯ ಚಾದಾಯಙ್ಖತುಲಮಥ್ ೀಧ್ವಾತಃ| 

ಸಙ್್ ಯೈವ ದಿವಗತಣ್ೈಕ್್ ೀನಾಚಾನ್ದಃ ಸಾರ್ ೀಽಯಮಿೀರಿತಃ॥1,212.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾನ್-ಆಚಾಛನ್ ದೀಲಕ್ಷಣಂ ನಾಮ 

ದಾವದ್ಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥212[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-213॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಹರ್ೀಃ ಶತರತಾವಬರವಿೀದ್್ರಹಾಮ ಯಥಾ ವಾಯಸಾಯ ಶೌನ್ಕ| 

ಬಾರಹಮಣಾದಿಸಮಾಚಾರಂ ಸವಾದ್ಂ ತ್ೀ ತಥಾ ವದ್ೀ॥1,213.1॥ 
ಶತರರ್ತಸೃರ್ತೀ ತತ ವಿಜ್ಞಾಯ ಶೌರತಂ ಕಮಾ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಶೌರತಂ ಕಮಾ ನ್ ಚ್ೀದ್ತಕುಂ ತದಾ ಸಾಮತಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,213.2॥ 
ತತಾರಪಯಶಕುಃ ಕರಣ್ೀ ಸದಾಚಾರಂ ಚರ್ೀದ್ತವಧ್ಃ| 

ಶತರರ್ತಸೃರ್ತೀ ಹ ವಿಪಾರಣಾಂ ಲ್ ೀಚನ್ೀ ಕಮಾದ್ಶಾನ್ೀ॥1,213.3॥ 
ಶತರತತಯಕುಃ ಪರರ್ೀ ಧ್ಮಾಃ ಸೃರ್ತಶಾಸರಗತ್ ೀಽಪರಃ| 

ಸ್ತಷಾಟಚಾರ್ೀಣ ಸಮಾರಪುಸರಯೀ ಧ್ಮಾಾಃ ಸನಾತನಾಃ॥1,213.4॥ 
ಸತಯಂ ದಾನ್ಂ ದ್ರ್ಾಲ್ ೀಭ್ ೀ ವಿದ್ಯೀಜಾಯ ಪೂಜನ್ಂ ದ್ಮಃ| 

ಅಷೌಟ ತಾನಿ ಪವಿತಾರಣಿ ಶ್ಷಾಟಚಾರಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,213.5॥ 
ತ್ೀಜ್ ೀಮರ್ಾನಿ ಪೂವ್ೀಾಷಾಂ ಶರಿೀರಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ| 

ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಪಾತಕ್್ೀನ್ ಪದ್ಮಪತರಮಿವಾಮಭಸಾ॥1,213.6॥ 
ನಿವಾಸಮತಖಾಯ ವಣಾಾನಾಂ ಧ್ಮಾಾಚಾರಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಸತಯಂ ಯಜ್ಞಸುಪೀ ದಾನ್ಮೀತದ್ಧಮಾಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,213.7॥ 
ಅದ್ತುಸಾಯನ್ತಪಾದಾನ್ಂ ದಾನ್ಮಧ್ಯಯನ್ಂ ಜಪಃ| 

ವಿದಾಯ ವಿತುಂ ತಪಃ ಶೌಚಂ ಕತಲ್ೀ ಜನ್ಮ ತವರ್ ೀಗಿತಾ॥1,213.8॥ 
ಸಂಸಾರ್ ೀಚಿಾರ್ತುಹ್ೀತತಶಾ ಧ್ಮಾಾದ್ೀವ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಧ್ಮಾಾತತ್ಖ್ಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಜ್ಞಾನಾನ್ ೋಕ್ಷ್ ೀಽಧಿಗಮಯತ್ೀ॥1,213.9॥ 
ಇಜಾಯಧ್ಯಯನ್ದಾನಾನಿ ಯಥಾಶಾಸರಂ ಸನಾತನ್ಃ| 

ಬರಹಮಕ್ಷರ್ತರಯವ್ೈಶಾಯನಾಂ ಸಾಮಾನ್ ಯೀ ಧ್ಮಾ ಉಚಯತ್ೀ॥1,213.10॥ 
ರ್ಾಜನಾಧ್ಯಯನ್ೀ ಶತದ್ಧೀ ವಿಶತದಾಧಚಾ ಪರರ್ತಗರಹಃ| 

ವೃರ್ತುತರಯಮಿದ್ಂ ಪಾರಹತಮತಾನ್ಯಃ ಶ್ರೀಷ್ಠವಣಿಾನ್ಃ॥1,213.11॥ 
ಶಸ್ರೀಣಾಜಿೀವನ್ಂ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಭ ತಾನಾಞ್ಜಾಭರಕ್ಷಣಮ್| 

ಪಾಶತಪಾಲಯಂ ಕೃಷಃ ಪಣಯಂ ವ್ೈಶಯಸಾಯಜಿೀವನ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,213.12॥ 
ಶ್ದ್ರಸಯ ದಿವಜಶತಶ್ರಷಾ ದಿವಜಾನಾಮನ್ತಪೂವಾಶಃ| 

ಗತರೌ ವಾಸ್ ೀಽಗಿನಶತಶ್ರಷಾ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ॥1,213.13॥ 
ರ್ತರಃ ಸಾನತಾ ಸಾನಪತಾ ಭ್ೈಕ್ಷಯಂ ಗತರೌ ಪಾರಣಾನಿುಕೀ ಸ್ತರಿ್ತಃ| 

ಸಮೀಖ್ಲ್ ೀ ಜಟೀ ದ್ಣಿಾೀ ಮತಣಿಾೀ ವಾ ಗತರತಸಂಶರಯಃ॥1,213.14॥ 
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ಅಗಿನಹ್ ೀತ್ ರೀಪಚರಣಂ ಜಿೀವನ್ಂ ಚ ಸವಕಮಾಭಃ| 

ಧ್ಮಾದಾರ್ೀಷ್ತ ಕಲ್ಾೀತ ಪವಾವಜಾಂ ರರ್ತಕರರ್ಾಃ॥1,213.15॥ 
ದ್ೀವಪತರರ್ತರ್ತಭಯಶಾ ಪೂಜಾದಿಷ್ವನ್ತಕಲಾನ್ಮ್| 

ಶತರರ್ತಸೃತಯಥಾಸಂಸಾಿನ್ಂ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ಗೃಹಮೀಧಿನ್ಃ॥1,213.16॥ 
ಜಟತವಮಗಿನಹ್ ೀತರತವಂ ಭ ಶರ್ಾಯಜಿನ್ಧ್ಾರಣಮ್| 

ವನ್ೀ ವಾಸಃ ಪಯೀಮ ಲನಿೀವಾರಫಲವೃರ್ತುತಾ॥1,213.17॥ 
ಪರರ್ತಷದಾಧನಿನವೃರ್ತುಶಾ ರ್ತರಃ ಸಾನನ್ಂ ವರತಧ್ಾರಿತಾ| 

ದ್ೀವತಾರ್ತರ್ಥಪೂಜಾ ಚ ಧ್ರ್ೀಾಽಯಂ ವನ್ವಾಸ್ತನ್ಃ॥1,213.18॥ 
ಸವಾಾರಮಭಪರಿತಾಯಗ್ ೀ ಭಕ್ಷಾನ್ನಂ ವೃಕ್ಷಮ ಲತಾ| 

ನಿಷ್ಾರಿಗರಹತಾದ್ ರೀಹಃ ಸಮತಾ ಸವಾಜನ್ತುಷ್ತ॥1,213.19॥ 
ಪರರ್ಾಪರಯಪರಿಷ್ವಙ ು್ೀಸತಖ್ದ್ತಃಖಾಧಿಕ್ಾರಿತಾ| 

ಸಬಾಹಾಯಭಯನ್ುರ್ೀ ಶೌಚಂ ವಾಗಯರ್ೀ ಧ್ಾಯನ್ಚಾರಿತಾ॥1,213.20॥ 
ಸವ್ೈಾದಿರಯಸಮಾಹಾರ್ ೀ ಧ್ಾರಣಾಧ್ಾಯನ್ನಿತಯತಾ| 

ಭಾವಸಂಶತದಿಧರ್ೀತ್ಯೀಷ್ ಪರಿವಾರಡಧಮಾ ಉಚಯತ್ೀ॥1,213.21॥ 
ಅಹಿಂಸಾ ಸ ನ್ೃತಾ ವಾಣಿೀ ಸತಯಶೌಚ್ೀ ಕ್ಷಮಾ ದ್ರ್ಾ| 

ವಣಿಾನಾಂ ಲ್ಲಙ ು್ನಾಂ ಚ್ೈವ ಸಾಮಾನ್ ಯೀ ಧ್ಮಾ ಉಚಯತ್ೀ॥1,213.22॥ 
ಯಥ್ ೀಕುಕ್ಾರಿಣಃ ಸವ್ೀಾ ಪರರ್ಾನಿು ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಆ ಬ್ ೀಧ್ಾತ್ಾಪನ್ಂ ರ್ಾವತುೃಹಿಧ್ಮಾಂ ಚ ವಚಿಮ ತ್ೀ॥1,213.23॥ 
ಬಾರಹ್ೋ ಮತಹ ತ್ೀಾ ಬತಧ್್ಯೀತ ಧ್ಮಾಾಥೌಾ ಚಾನ್ತಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಕ್ಾಯಕ್್ಿೀಶಾಂಶಾ ತನ್ ಮಲಾನ್ವೀದ್ತತಾುಾಥಾಮೀವ ಚ॥1,213.24॥ 
ಶವಾಯಾನ್ುೀ ಸಮತತಾಿಯ ಕೃತಶೌಚಃ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಸಾನತಾವ ಸನಾಧಯಮತಪಾಸ್ತೀತ ಸವಾಕ್ಾಲಮತನಿದರತಃ॥1,213.25॥ 
ಪಾರತಃ ಸನಾಧಯಮತಪಾ ಸ್ತೀತ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಪೂವಿಾಕ್ಾಮ್| 

ಉಭ್ೀ ಮ ತರಪುರಿೀಷ್ೀ ಚ ದಿವಾ ಕತರ್ಾಾದ್ತದ್ಙ್ಖತಮಖ್ಃ॥1,213.26॥ 
ರಾತೌರ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಕತರ್ಾಾದ್ತಭ್ೀ ಸನ್ಧಯೀ ಯಥಾ ದಿವಾ| 

ಛಾರ್ಾರ್ಾಮನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ ವಾ ರಾತೌರ ವಾಹನಿ ವಾ ದಿವಜಃ॥1,213.27॥ 
ಯಥಾ ತತ ಸಮತಖ್ಃ ಕತರ್ಾಾತಾರಣಬಾಧ್ಾಭಯೀಷ್ತ ಚ| 

ಗ್ ೀಮರ್ಾಙ್ಕುರವಲ್ಲೋಕಫಾಲಾಕೃಷ್ಟೀ ಶತಭ್ೀ॥1,213.28॥ 
ಮಾಗ್ ೀಾಪಜಿೀವಯಚಾಾರ್ಾಸತ ನ್ ಮ ತರಂ ಚ ಪುರಿೀಷ್ಕಮ್| 

ಅನ್ುಜಾಲಾದ್ದೀವಗೃಹಾದ್ವಲ್ಲೋಕ್ಾನ್ ಮಷಕಸಿಲಾತ್॥1,213.29॥ 
ಪರ್ೀಷಾಂ ಶೌಚಶ್ಷಾಟಚಾ ಶಮಶಾನಾಚಾ ಮೃದ್ಂ ತಯಜ್ೀತ್| 

ಏಕ್ಾಂ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಮೃದ್ಂ ದ್ದಾಯದಾವಮ ಹಸ್ುೀ ಮೃದ್ಂ ದಿವಧ್ಾ॥1,213.30॥ 
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ಉಭಯೀದ್ವೀಾ ಚ ದಾತವ್ಯೀ ಮ ತರಶೌಚಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ| 

ಏಕ್ಾಂ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಗತದ್ೀ ರ್ತಸರಸುಥಾ ವಾಮಕರ್ೀ ದ್ಶ॥1,213.31॥ 
ಪಞ್ಾ ಪಾದ್ೀ ದ್ಶ್ೈಕಸ್ತಮನ್ೆರಯೀಃ ಸಪುಮೃರ್ತುಕ್ಾಃ| 

ಅಧ್ಾಪರಸೃರ್ತಮಾತಾರ ತತ ಪರಥಮಾ ಮೃರ್ತುಕ್ಾ ಸೃತಾ॥1,213.32॥ 
ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಚ ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಚ ತದ್ಧ್ಾಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಉಪವಿಷ್ಟಸತು ವಿಣ ಮತರಂ ಕತತಾಂ ಯಸತು ನ್ ವಿನ್ದರ್ತ॥1,213.33॥ 
ಸ ಕತರ್ಾಾದ್ಧ್ಾಶೌಚಂ ತತ ಸವಸಯ ಶೌಚಸಯ ಸವಾದಾ| 

ದಿವಾ ಶೌಚಸಯ ರಾತರಯಧ್ಾಂ ಯದಾವ ಪಾದ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,213.34॥ 
ಸವಸಿಸಯ ತತ ಯಥ್ ೀದಿದಷ್ಟಮಾತಾಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾಬಲಮ್| 

ವಸಾ ಶತಕರಮಸೃಙ್ಖಮಜಾಜ ಲಾಲಾ ವಿಣ ಮತರಕಣಾವಿಟ್॥1,213.35॥ 
ಶ್ಿೀಷಾಮಶರದ್ ಷಕ್ಾ ಸ್ವೀದ್ ೀ ದಾವದ್ಶ್ೈತ್ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಮಲಾಃ| 

ಮನ್ಯೀತ ರ್ಾವತಾ ಶತದಿಧಂ ತಾವಚೌಾಚಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥1,213.36॥ 
ಪರಮಾಣಂ ಶೌಚಸಙ್ಕ್ಯರ್ಾ ನಾದಿಷ್ಟೈರವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ| 

ಶೌಚಂ ತತ ದಿವವಿಧ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಬಾಹಯಮಾಭಯನ್ುರಂ ತಥಾ॥1,213.37॥ 
ಮೃಜಜಲಾಭಾಯಂ ಸೃತಂ ಬಾಹಯಂ ಭಾವಶತದಿಧರಥಾನ್ುರಮ್| 

ರ್ತರರಾಚಾಮೀದ್ಪಃ ಪೂವಾಂ ದಿವಃ ಪರಮೃಜಾಯತುತ್ ೀ ಮತಖ್ಮ್॥1,213.38॥ 
ಸಮೃಜಾಯಙ್ಖತುಷ್ಠಮ ಲ್ೀನ್ ರ್ತರಭರಾಸಯಮತಪಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠೀನ್ ಪರದ್ೀಶ್ನಾಯ ಘಾರಣಂ ಪಶಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥1,213.39॥ 
ಅಙ್ಖತುಷಾಠನಾಮಿಕ್ಾಭಾಯಂ ಚ ಚಕ್ಷತಃ ಶ್್ ರೀತ್ರೀ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಕನಿಷಾಠಙ್ಖುಷ್ಠಯೀನಾಾಭಂ ಹೃದ್ಯಂ ತತ ತಲ್ೀನ್ ವ್ೈ॥1,213.40॥ 
ಸವಾಾಭಸತು ಶ್ರಃ ಪಶಾಾದಾ್ಹ  ಚಾಗ್ರೀಣ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಋಚ್ ೀ ಯಜ ಂಷ ಸಾಮಾನಿ ರ್ತರಃ ಪಠನಿರೀಣಯೀತೆರಮಾತ್॥1,213.41॥ 
ಅಥವಾಾಙ ು್ರಸೌ ಪೂವಾಂ ದಿವಃ ಪರಮಾಷ್ಟಯಾಥ ತನ್ತ್ಖ್ಮ್| 

ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾನಿ ವ್ೀದಾಙ್ಕುನಿ ವ್ೀದಾಙ್ಕುನಿ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,213.42॥ 
ಖ್ಂ ಮತಖ್ೀ ನಾಸ್ತಕ್್ೀ ವಾಯತಂ ನ್ೀತ್ರೀ ಸ ಯಾಂ ಶತರರ್ತೀ (ರ್ತೀದಿಾ) ದಿಶಃ| 

ಪಾರಣಗರನಿಿಮಥ್ ೀ ನಾಭಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಹೃದ್ಯೀ ಸಾೃಶ್ೀತ್॥1,213.43॥ 
ರತದ್ರಂ ಮ ಧ್ಾನಾ ಸಮಾಲಭಯ ಪರೀಣಾತಯಥ ಶ್ಖಾಮೃಷೀನ್| 

ಬಾಹ  ಯಮೀನ್ದರವರತಣಕತಬ್ೀರವಸತಧ್ಾನ್ಲಾನ್॥1,213.44॥ 
ಅಭತಯಕ್ಷಯ ಚರಣೌ ವಿಷ್ತಣಮಿನ್ದರಂ ವಿಷ್ತಣ ಕರದ್ವಯಮ್| 

ಅಗಿನವಾಾಯತಶಾ ಸ ಯೀಾನ್ತದಗಿರಯೀಽಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾಸತ॥1,213.45॥ 
ಗಙ್ಕುದಾಯಃ ಸರಿತಸಾುಸತ ರ್ಾ ರ್ೀಖಾಃ ಕರಮಧ್ಯಗಾಃ| 

ಉಷ್ಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಶೌಚಂ ಕೃತಾವ ಯಥಾಥಾವತ್॥1,213.46॥ 
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ತತಃ ಸಾನನ್ರ್ಂ ಪುೆವಿೀಾತ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಪೂವಾಕಮ್| 

ಮತಖ್ೀ ಪಯತಾಷತ್ೀ ನಿತಯಂ ಭವತಯಪರಯತ್ ೀ ನ್ರಃ॥1,213.47॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಕತರ್ಾಾದ್ವೈ ದ್ನ್ುಘಾವನ್ಮ್| 

ಕದ್ಮ್ಬಲವಖ್ದಿರಕರವಿೀರವಟಾಜತಾನಾಃ॥1,213.48॥ 
ಯ ರ್ಥೀ ಚ ಬೃಹರ್ತೀ ಜಾರ್ತೀ ಕರಞ್ಜಜಕ್ಾಾರ್ತಮತಕುಕ್ಾಃ| 

ಜಮ ್ಮಧ್ ಕ್ಾ ಪಾಮಾಗಾಶ್ರಿೀಷ್ ೀದ್ತಮ್ರಾಸನಾಃ॥1,213.49॥ 
ಕ್ಷಿೀರಿಕಣಟಕವೃಕ್ಷಾದಾಯಃ ಪರಶಸಾು ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ೀ| 

ಕಟ್ತರ್ತಕುಕಷಾರ್ಾಶಾ ಧ್ನಾರ್ ೀಗಯಸತಖ್ಪರದಾಃ॥1,213.50॥ 
ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಭತಕ್ಾುಾ ಚ ಶತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ತಯಕ್ಾುಾ ತದಾಚಾಮೀತ್| 

ಅಮಾರ್ಾಂ ಚ ತಥಾ ಷ್ಷಾಠಯಂ ನ್ವಮಾಯಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯಪ॥1,213.51॥ 
ವಜಾಯೀದ್ದನ್ುಕ್ಾಷ್ಠನ್ತು ತಥ್ೈವಾಕಾಸಯ ವಾಸರ್ೀ| 

ಅಭಾವ್ೀ ದ್ನ್ು ಕ್ಾಷ್ಠಸಯ ನಿಷದಾಧರ್ಾಂ ತಥಾ ರ್ತಥೌ॥1,213.52॥ 
ಅಷಾಂ ದಾವದ್ಶಗಣ ಾಷ್ೈಃ ಕತವಿೀಾತ ಮತಖ್ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಪಾರತಃ ಸಾನನ್ಂ ಪರಶಂಸನಿು ದ್ೃಷಾಟದ್ೃಷ್ಟಕರಂ ಹಿತಮ್॥1,213.53॥ 
ಸವಾಮಹಾರ್ತ ಶತದಾಧತಾಮ ಪಾರತಃ ಸಾನಯಿೀ ಜಪಾದಿಕಮ್| 

ಅತಯನ್ುಮಲ್ಲನ್ಃ ಕ್ಾಯೀ ನ್ವಚಿಾದ್ರಸಮನಿವತಃ॥1,213.54॥ 
ಸರವತ್ಯೀಷ್ ದಿವಾ ರಾತೌರ ಪಾರತಃ ಸಾನನ್ಂ ವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಮನ್ಃ ಪರಸಾದ್ಜನ್ನ್ಂ ರ ಪಸೌಭಾಗಯವಧ್ಾನ್ಮ್॥1,213.55॥ 
ಶ್್ ೀಕದ್ತಃಖ್ಪರಶಮನ್ಂ ಗಙ್ಕುಸಾನನ್ವದಾಚರ್ೀತ್| 

ಅದ್ಯ ಹಸ್ುೀ ತತ ನ್ಕ್ಷತ್ರೀ ದ್ಶಮಾಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠಕ್್ೀ ಸ್ತತ್ೀ॥1,213.56॥ 
ದ್ಶಪಾಪ ಹರಾರ್ಾಂ ಚ ಅದ್ತಾವ ದಾನ್ಕಲಮಷ್ಮ್| 

ವಿರತದಾಧಚರಣಂ ಹಿಂಸಾ ಪರದಾರ್ ೀಪಸ್ೀವನ್ಮ್॥1,213.57॥ 
ಪಾರತಷಾಯನ್ೃತಪ್ೈಶತನ್ಯಮಸಮ್ದಾಧಭಭಾಷ್ಣಮ್| 

ಪರದ್ರವಾಯಭಧ್ಾನ್ಂ ಚ ಮನ್ಸಾನಿಷ್ಟಚಿನ್ುನ್ಮ್॥1,213.58॥ 
ಏತದ್ದಶಾಘಘಾತಾಥಾಂ ಗಙ್ಕುಸಾನನ್ಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್| 

ಪಾರತಃ ಸಙ್ಷೀಪತಃ ಸಾನನ್ಂ ವಾನ್ಪರಸಿಗೃಹಸಿಯೀಃ॥1,213.59॥ 
ಯತ್ೀಸ್ತರಷ್ವಣಂ ಸಾನನ್ಂ ಸಕೃತು ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ| 

ಆಚಮಯ ರ್ತೀಥಾಮಾವಾಹಯ ಸಾನರ್ಾತ್್ೃತಾವವಯಯಂ ಹರಿಮ್॥1,213.60॥ 
ರ್ತಸರಃ ಕ್್ ೀಟ್ಯಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮನ್ದೀಹಾ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಃ| 

ಉದ್ಯನ್ುಂ ದ್ತರಾತಾಮನ್ಃ ಸ ಯಾಮಿಚಾನಿು ಖಾದಿತತಮ್॥1,213.61॥ 
ಸ ಹನಿು ಸ ಯಾಂ ಸನಾಧಯರ್ಾಂ ನ್ ೀಪಾಸ್ತುಂ ಕತರತತ್ೀ ತತ ಯಃ| 

ದ್ಹನಿು ಮನ್ರಪೂತ್ೀನ್ ತ್ ೀಯೀನಾನ್ಲರ ಪಣಾ॥1,213.62॥ 
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ಅಹ್ ೀರಾತರಸಯ ಯಃ ಸನಿಧಃ ಸಾ ಸನಾಧಯ ಭವರ್ತೀರ್ತ ಹ| 

ದಿವನಾಡಿಕ್ಾ ಭವ್ೀತ್ನಾಧಯ ರ್ಾವದ್ಭವರ್ತ ದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,213.63॥ 
ಗನಾಧಯಕಮಾಾವಸಾನ್ೀ ತತ ಸವಯಂ ಹ್ ೀರ್ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಸವಯಂ ಹ್ ೀಮಫಲಂ ಯತತು ತದ್ನ್ಯೀನ್ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ॥1,213.64॥ 
ಋರ್ತವಕತಾತ್ ರೀ ಗತರತಭಾರಾತಾ ಭಾಗಿನ್ೀಯೀಽಥ ವಿಟ್ಾರ್ತಃ| 

ಏಭರ್ೀವ ಹತತಂ ಯತತು ತದ್ತಧತಂ ಸವಯಮೀವ ಹಿ॥1,213.65॥ 
ಬರಹಾಮ ವ್ೈ ಗಾಹಾಪತಾಯಗಿನದ್ಾಕ್ಷಣಾಗಿನಸ್ತರಲ್ ೀಚನ್ಃ| 

ವಿಷ್ತಣರಾಹವನಿೀರ್ಾಗಿನಃ ಕತಮಾರಃ ಸತಯ ಉಚಯತ್ೀ॥1,213.66॥ 
ಕೃತಾವ ಹ್ ೀಮಂ ಯಥಾಕ್ಾಲಂ ಸೌರಾನ್ಮನಾರಞ್ಜಪ್ೀತುತಃ| 

ಸಮಾಹಿತಾತಾಮ ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ಪರಣವಂ ಚ ಯಥ್ ೀದಿತಮ್॥1,213.67॥ 
ಪರಣವ್ೀ ನಿತಯಯತಕುಸಯ ವಾಯಹೃರ್ತೀಷ್ತ ಚ ಸಪುಸತ| 

ರ್ತರಪದಾರ್ಾಂ ಚ ಸಾವಿತಾರಯಂ ನ್ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್॥1,213.68॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಯೀ ಜಪ್ೀನಿನತಯಂ ಕಲಯಮತತಾಿಯ ಮಾನ್ವಃ| 

ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ನ್ ಸ ಪಾಪ್ೀನ್ ಪದ್ಮಪತರಮಿವಾಮಭಸಾ॥1,213.69॥ 
ಶ್ವೀತವಣಾಾ ಸಮತದಿದಷಾಟ ಕ್ೌಶ್ೈಯವಸನಾ ತಥಾ| 

ಅಕ್ಷಸ ತರಧ್ರಾ ದ್ೀವಿೀ ಪದಾಮಸನ್ಗತಾ ಶತಭಾ॥1,213.70॥ 
ಆವಾಹಯ ಯಜತಪಾನ್ೀನ್ ತ್ೀಜ್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಏತದ್ಯಜತಃ ಪುರಾ ದ್ೈವ್ೈದ್ೃಾಷಟದ್ಶಾನ್ಕ್ಾಙ ಷ್ಭಃ॥1,213.71॥ 
ಆದಿತಯಮಣಾಲಾನ್ುಃ ಸಾಿಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಸ್ತಿತಾಮಪ| 

ತತಾರವಾಹಯ ಜಪತಾವತ್ ೀ ನ್ಮಸಾೆರಾದಿವಸಜಾಯೀತ್॥1,213.72॥ 
ಪೂವಾಾಹನ ಏವ ಕತವಿೀಾತ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಚ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ನ್ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರರ್ೀ ದ್ೀವಸುಸಾಮತುಂ ಪೂಜಯೀತ್ದಾ॥1,213.73॥ 
ಬರಹಮವಿಷ್ತಣಶ್ವಾನ್ದೀವಾನ್ನ ಪೃಥಗಾಭವಯೀತತ್ಧಿೀಃ| 

ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ಮಙ್ಖುಲಾನ್ಯಷೌಟ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಗೌಹತಾತಾಶನ್ಃ॥1,213.74॥ 
ಹಿರಣಯಂ ಸಪಾರಾದಿತಯ ಆಪೀ ರಾಜಾ ತಥಾಷ್ಟಮಃ| 

ಏತಾನಿ ಸತತಂ ಪಶ್ಯೀದ್ಚಾಯೀಚಾ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,213.75॥ 
ವ್ೀದ್ಸಾಯಧ್ಯಯನ್ಂ ಪೂವಾಂ ವಿಚಾರ್ ೀಭಯಸನ್ಂ ಜಪಃ| 

ತದಾದನ್ಂ ಚ್ೈವ ಶ್ಷ್ಯಭ್ ಯೀ ವ್ೀದಾಭಾಯಸ್ ೀ ಹಿ ಪಞ್ಾಧ್ಾ॥1,213.76॥ 
ವ್ೀದಾಥಾಂ ಯಜ್ಞಶಾಸಾರಣಿ ಧ್ಮಾಶಾಸಾರಣಿ ಚ್ೈವ ಹಿ| 

ಮ ಲ್ಯೀನ್ ಲ್ೀಖ್ಯಿತಾವ ಯೀ ದ್ದಾಯದಾಯರ್ತ ಸ ವ್ೈದಿಕಮ್॥1,213.77॥ 
ಇರ್ತಹಾ ಸಪುರಾಣಾನಿ ಲ್ಲಖಿತಾವಯಃ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ಬರಹಮದಾನ್ಸಮಂ ಪುಣಯಂ ಪಾರಪನೀರ್ತ ದಿವಗತಣಿೀಕೃತಮ್॥1,213.78॥ 
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ಮೃರ್ತೀಯೀ ಚ ತಥಾ ಭಾಗ್ೀ ಪೀಷ್ಯವಗಾಾಥಾಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಮಾತಾ ಪತಾ ಗತರತಭಾರಾತಾ ಪರಜಾ ದಿೀನಾಃ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ॥1,213.79॥ 
ಅಭಾಯಗತ್ ೀಽರ್ತರ್ಥಶಾಾಗಿನಃ ಪೀಷ್ಯವಗಾಾ ಉದಾಹೃತಃ| 

ಭರಣಂ ಪೀಷ್ಯವಗಾಸಯ ಪರಶಸುಂ ಸವಗಾಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,213.80॥ 
ಭರಣಂ ಪೀಷ್ಯ ವಗಾಸಯ ತಸಾಮದ್ಯತ್ನೀನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಸ ಜಿೀವರ್ತ ವರಶ್ೈಕ್್ ೀ ಬಹತಭಯೀಾಪಜಿೀವಯರ್ತ॥1,213.81॥ 
ಜಿೀವನ್ ುೀ ಮೃತಕ್ಾಸುಾನ್ಯೀ ಪುರತಷಾಃ ಸ್ ವೀದ್ರಮಭರಾಃ| 

ಸವಕೀಯೀದ್ರಪೂರ್ತಾಶಾ ಕತಕತೆರಸಾಯಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥1,213.82॥ 
ಅಥ್ೀಾಭ್ ಯೀಽಪ ವಿವೃದ್ಧೀಭಯಃ ಸಮ ಭತ್ೀಭಯಸುತಸುತಃ| 

ಕರರ್ಾಃ ಸವಾಾಃ ಪರವತಾನ್ುೀ ಪವಾತ್ೀಭಯ ಇವಾಪಗಾಃ॥1,213.83॥ 
ಸವಾರತಾನಕರಾ ಭ ಮಿಧ್ಾಾನಾಯನಿ ಪಶವಃ ಸ್ತರಯಃ| 

ಅಥಾಸಯ ಕ್ಾಯಾಯೀಗಿತಾವದ್ಥಾ ಇತಯಭಧಿೀಯತ್ೀ॥1,213.84॥ 
ಅದ್ ರೀಹ್ೀಣ್ೈವ ಭ ತಾನಾಮಲಾದ್ ರೀಹ್ೀಣ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ರ್ಾ ವೃರ್ತುಸಾುಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ವಿಪರೀ ಜಿೀವ್ೀದ್ನಾಪದಿ॥1,213.85॥ 
ಧ್ನ್ಂ ತತ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಶತಕಿಂ ಶಬಲಮೀವ ಚ| 

ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ತಸಯ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಭಾಗಃ ಸಪುಧ್ಾ ಪೃಥಕ್॥1,213.86॥ 
ಕರಮಾಯತುಂ ಪರೀರ್ತದ್ತುಂ ಪಾರಪುಂ ಚ ಸಹ ಭಾಯಾರ್ಾ| 

ಅವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ವಣಾಾನಾಂ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಧ್ನ್ಮ್॥1,213.87॥ 
ವ್ೈಶ್ೀಷಕಂ ಧ್ನ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ರ್ತರಲಕ್ಷಣಮ್| 

ರ್ಾಜನಾಧ್ಾಯಪನ್ೀ ನಿತಯಂ ವಿಶತದ್ಧಶಾ (ದಾಧಚಾ) ಪರರ್ತಗರಹಃ॥1,213.88॥ 
ರ್ತರವಿಧ್ಂ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾಯಪ ಪಾರಹತವ್ೈಾಶ್ೀಷಕಂ ಧ್ನ್ಮ್| 

ಶತದಾಧಥಾಂ ಲಬಧಕರಜಂ ದ್ಣಾಾಪುಂ ಜಯಜಂ ತಥಾ॥1,213.89॥ 
ವ್ೈಶ್ೀಷಕಂ ಧ್ನ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವ್ೈಶಯಸಾಯಪ ವಿಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಕೃಷಗ್ ೀರಕ್ಷವಾಣಿಜಯಂ ಶ್ದ್ರಸ್ಯೈಭಯಸುಾನ್ತಗರಹಾತ್॥1,213.90॥ 
ಕತಸ್ತೀದ್ಕೃಷವಾಣಿಜಯಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸವಯಂ ಪರಮ್(ಕೃತಮ್)| 

ಆಪತಾೆಲ್ೀ ಸವಯಂ ಕತವಾನ್ನೈನ್ಸಾ ಯತಜಯತ್ೀ ದಿವಜಃ॥1,213.91॥ 
ಬಹವೀ ವತಾನ್ ೀಪಾರ್ಾ ಋಷಭಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಮಪ ಚ್ೈವ್ೈಷಾಂ ಕತಸ್ತೀದ್ಮಧಿಕಂ ವಿದ್ತಃ॥1,213.92॥ 
ಅನಾವೃಷಾಟಯ ರಾಜಭರ್ಾನ್ ಮಷಕ್ಾದ್ಯೈರತಪದ್ರವ್ೈಃ| 

ಕೃಷಾಯದಿಕ್್ೀ ಭವ್ೀದಾ್ಧ್ಾ ಸಾ ಕತಸ್ತೀದ್ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥1,213.93॥ 
ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣೀ ರಜನಾಯಂ ದಿವಸ್ೀಪ ವಾ| 

ಉಷ್ಣೀ ವಷ್ಾರ್ತ ಶ್ೀತ್ೀ ವಾ ವಧ್ಾನ್ಂ ನ್ ನಿವತಾತ್ೀ॥1,213.94॥ 
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ದ್ೀಶಂ ಗತಾನಾಂ ರ್ಾ ವೃದಿಧನಾಾನಾಪಣ್ ಯೀಪಜಿೀವಿನಾಮ್| 

ಕತಸ್ತೀದ್ಂ ಕತವಾತಃ ಸಮಯಕ್ಂಸ್ತಿತಸ್ಯೈವ ಜಾಯತ್ೀ॥1,213.95॥ 
ಲಬಧಲಾಭಃ ಪತೄನ್ದೀವಾನಾ್ರಹಮಣಾಂಶ್ೈವ ಪೂಜಯೀತ್| 

ತ್ೀ ತೃಪಾುಸುಸಯ ತದ್ ದೀಷ್ಂ ಶಮಯನಿು ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,213.96॥ 
ವಣಿಕತೆಸ್ತೀದ್ಂ ದ್ದಾಯದ್ ಯೀ ವಸರಂ ಗಾಙ್ಕೆಞ್ಾನಾದಿಕಮ್| 

ಕೃಷೀವಲ್ ೀಽನ್ನಪಾನಾದಿರ್ಾನ್ಶರ್ಾಯಸನಾನಿ ಚ॥1,213.97॥ 
ರಾಜಭ್ ಯೀ ವಿಂಶರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ಪಶತಸವಣಾಾದಿಕಂ ಶತಮ್| 

ಪಾದ್ೀನಾಸಯ ಚ ರ್ಾವಕಯಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಞ್ಾಯಮಾತಮವಾನ್॥1,213.98॥ 
ಅಧ್್ೀಾನ್ ಚಾತಮಭರಣಂ ನಿತಯನ್ೈಮಿರ್ತುಕ್ಾಂನಿವತಮ್| 

ಪಾದ್ಂ ಚ್ೀತಯಥಾರ್ಾಮಸಯ ಮ ಲಭ ತಂ ವಿವಧ್ಾಯೀತ್॥1,213.99॥ 
ವಿದಾಯ ಶ್ಲಾಂ ಭ ರ್ತಃ ಸ್ೀವಾ ಗ್ ೀರಕ್ಷಾ ವಿಪಣಿಃ ಕೃಷಃ| 

ವೃರ್ತುಭ್ೈಾಕ್ಷಯಂ ಕತಸ್ತೀದ್ಂ ಚ ದ್ಶ ಜಿೀವನ್ಹ್ೀತವಃ॥1,213.100॥ 
ಪರರ್ತಗರಹಾಜಿಾತಾ ವಿಪ್ರೀ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಶಸರನಿಜಿಾತಾ| 

ವ್ೈಶ್ಯೀ ನಾಯರ್ಾಜಿಾತಾಃ ಸಾವಥಾಾಃ ಶ್ದ್ರೀ ಶತಶ್ರಷ್ರ್ಾಜಿಾತಾಃ॥1,213.101॥ 
ನ್ದಿೀ ಬಹ ದ್ಕ್ಾ ಶಾಕಮೃತಾಣಾಾನಿ ಸಮಿತತೆಶಾಃ| 

ಆಗ್ನೀಯೀ ಬರಹಮಘ ೀಷ್ಶಾ ವಿಪಾರಣಾಂ ಧ್ನ್ಮತತುಮಮ್॥1,213.102॥ 
ಅರ್ಾಚಿತ್ ೀಪಪನ್ನೀ ತತ ನಾಸ್ತು ದ್ ೀಷ್ಃ ಪರರ್ತಗರಹ್ೀ| 

ಅಮೃತಂ ತದಿವದ್ತದ್ೀಾವಾಸುಸಾಮತುನ್ನೈವ ವಜಾಯೀತ್॥1,213.103॥ 
ಗತರತದ್ರವಾಯಂಶೌಾಜಿಜಹಿೀಷ್ತಾರಚಿಾಷ್ಯನ್ದೀ ವತಾರ್ತರ್ಥೀನ್| 

ಸವಾತಃ ಪರರ್ತಗೃಹಿಣೀರ್ಾನ್ನ ತತಷ್ಯೀತತು ಸವಯಂ ತತಃ॥1,213.104॥ 
ಸಾಧ್ತತಃ ಪರರ್ತಗೃಹಿಣೀರ್ಾದ್ಥ ವಾಸಾಧ್ತತ್ ೀ ದಿವಜಃ| 

ಗತಣವಾನ್ಲಾದ್ ೀಷ್ಶಾ ನಿಗತಾಣ್ ೀ ಹಿ ನಿಮಜಜರ್ತ॥1,213.105॥ 
ಏವಂ ತವಕ್ಷವೃತಾಯ ವಾ ಕೃತಾವ ಭರಣಮಾತಮನ್ಃ| 

ಕತರ್ಾಾದಿವಶತದಿಧಂ ಪರತಃ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥1,213.106॥ 
ಚತತಥ್ೀಾ ಚ ತಥಾ ಭಾಗ್ೀ ಸಾನನಾಥಾಂ ಮೃದ್ ಮಾಹರ್ೀತ್| 

ರ್ತಲಪುಷ್ಾಕತಶಾದಿೀನಿ ಸಾನನ್ಂ ಚಾಕೃರ್ತರಮೀ ಜಲ್ೀ॥1,213.107॥ 
ನಿತಯಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಕ್ಾಮಯಂ ಕರರ್ಾಙ್ಖುಂ ಮಲಕಷ್ಾಣಮ್| 

ಮಾಜಾನಾಚಮಾವಗಾಹಾಶಾಾಷ್ಟಸಾನನ್ಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,213.108॥ 
ಅಸಾನತಸತು ಪುಮಾನಾನಹ್ೀಾ ಜಪಾಗಿನಹವನಾದಿಷ್ತ| 

ಪಾರತಃ ಸಾನನ್ಂ ತದ್ಥಾಂ ತತ ನಿತಯಸಾನನ್ಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,213.109॥ 
ಚಾಣಾಾಲಶವವಿಷಾಠದಾಯನ್್ಪೃಷಾಟಾ ಸಾನನ್ಂ ರಜಸವಲಾಮ್| 

ಸಾನನಾಹಾಸತು ಯದಾ ಸಾನರ್ತ ಸಾನನ್ಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಹಿ ತತ್॥1,213.110॥ 
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ಪುಷ್ಯಸಾನನಾದಿಕಂ ಸಾನನ್ಂ ದ್ೈವಜ್ಞವಿಧಿಚ್ ೀದಿತಮ್| 

ತದಿಧ ಕ್ಾಮಯಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ನಾಕ್ಾಮಸುತರಯೀಜಯೀತ್॥1,213.111॥ 
ಜಪುುಕ್ಾಮಃ ಪವಿತಾರಣಿ ಅಚಿಾಷ್ಯನ್ದೀವತಾರ್ತರ್ಥೀನ್| 

ಸಾನನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀದ್ಯಸತು ಕರರ್ಾಙ್ಖುಂ ತಚಾ ಕೀರ್ತಾತಮ್॥1,213.112॥ 
ಮಲಾಪಕಷ್ಾಣಾಥಾಾಯ ಪರವೃರ್ತುಸುತರ ನಾನ್ಯಥಾ| 

ಸರಃ ಸತದ್ೀವಖಾತ್ೀಷ್ತ ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ಚ ನ್ದಿೀಷ್ತ ಚ॥1,213.113॥ 
ಸಾನನ್ಮೀವ ಕರರ್ಾ ಯಸಾಮರ್ತೆರರ್ಾಸಾನನ್ಮತಃ ಪರಮ್| 

ಅದಿಭಗಾಾತಾರಣಿ ಶತಧ್ಯನಿು ರ್ತೀಥಾಸಾನನಾತಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥1,213.114॥ 
ಮಾಜಾನಾನ್ಮಜಜನ್ೈಮಾನ್ರೈಃ ಪಾಪಮಾಶತ ಪರಣಶಯರ್ತ| 

ನಿತಯಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಚಾಪ ಕರರ್ಾಙ್ಖುಂ ಮಲಕಷ್ಾಣಮ್॥1,213.115॥ 
ರ್ತೀಥಾಾಭಾವ್ೀ ತತ ಕತಾವಯಮತಷ್ ಣೀದ್ಕಪರ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ| 

ಭ ಮಿಷಾಠದ್ತದ್ಧೃತಂ ಪುಣಯಂ ತತಃ ಪರಸರವಣ್ ೀದ್ಕಮ್॥1,213.116॥ 
ತತ್ ೀಽಪ ಸಾರಸಂ ಪುಣಯಂ ತಸಾಮನಾನದ್ೀಯಮತಚಯತ್ೀ| 

ರ್ತೀಥಾತ್ ೀಯಂ ತತಃ ಪುಣಯಂ ಗಾಗಂ ಪುಣಯಂ ತತ ಸವಾತಃ॥1,213.117॥ 
ಗಾಗಂ ಪಯಃ ಪುನಾತಾಯಶತ ಪಾಪಮಾಮರಣಾನಿುಕಮ್| 

ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಯತ್ ುೀಯಂ ಸಮತಪಸ್ತಿತಮ್॥1,213.118॥ 
ತಸಾಮತತು ಗಾಙ್ಖುಮಪರಂ ಜಾನಿೀರ್ಾತ್ ುೀಯಮತತುಮಮ್| 

ಪುತರಜನ್ಮನಿ ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ತಥಾ ಸಙ್ಖ ರೆಮಣ್ೀ ರವ್ೀಃ॥1,213.119॥ 
ರಾಹ್ ೀಶಾ ದ್ಶಾನ್ೀ ಸಾನನ್ಂ ಪರಶಸುಂ ನಿಶ್ ನಾನ್ಯಥಾ| 

ಉಷ್ಸತಯಷ್ಸ್ತ ಯತಾ್ಾನ್ಂ ಸನಾಧಯರ್ಾಮತದಿತ್ೀ ರವೌ॥1,213.120॥ 
ಪಾರಜಾಪತ್ಯೀನ್ ತತತುಲಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್| 

ಯತಫಲಂ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನಿ ಪಾರಜಾಪತ್ಯೀ ಕೃತ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,213.121॥ 
ಪಾರತಃ ಸಾನಯಿೀ ತದಾಪನೀರ್ತ ವಷ್ೀಾಣ ಶರದ್ಧರ್ಾನಿವತಃ| 

ಯ ಇಚ್ಾೀದಿವಪುಲಾನ್ ಭೀಗಾಂಶಾನ್ದರಸ ಯಾಗರಹ್ ೀಪಮಾನ್॥1,213.122॥ 
ಪಾರತಃ ಸಾನಯಿೀ ಭವ್ೀನಿನತಯಂ ಮಾಸೌ ದೌವ ಮಾಘಫಾಲತುನೌ| 

ಯಸತು ಮಾಘಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಪಾರತಃ ಸಾನಯಿೀ ಹವಿಷ್ಯಭತಕ್॥1,213.123॥ 
ಇರ್ತಪಾಪಂ ಮಹಾಘ ೀರಂ ಮಾಸಾದ್ೀವ ವಯಪೀಹರ್ತ| 

ಮಾತರಂ ಪತರಂ ವಾಪ ಭಾರತರಂ ಸತಹೃದ್ಂ ಗತರತಮ್॥1,213.124॥ 
ಯಮತದಿದಶಯ ನಿಮಜ್ಜೀತ ದಾವದ್ಶಾಂಶಂ ಲಭ್ೀತತು ಸಃ| 

ತತಷ್ಯತಾಯಮಲಕ್್ೈವಿಾಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,213.125॥ 
ಶ್ರೀಕ್ಾಮಃ ಸವಾದಾ ಸಾನನ್ಂ ಕತವೀಾತಾಮಲಕ್್ೈನ್ಾರಃ| 

ಸನಾುಪಃ ಕೀರ್ತಾರಲಾಾಯತಧ್ಾನ್ಂ ನಿಧ್ನ್ಮೀವ ಚ॥1,213.126॥ 
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ಆರ್ ೀಗಯಂ ಸವಾಕ್ಾಮಾಪುರಭಯಙ್ಕುದಾಭಸೆರಾದಿಷ್ತ| 

ಉಪೀಷತಸಯ ವರರ್ತನ್ಃ ಕೃತುಕ್್ೀಶಸಯ ನಾಪತ್ೈಃ॥1,213.127॥ 
ತಾವಚಿಾರೀಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ಪರೀತಾ ರ್ಾವತ್ೈಲಂ ನ್ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಏವಂ ಸಾನತಾವ ಪತೄನ್ದೀವಾನ್ಮನ್ತಷಾಯಂಸುಪಾಯೀನ್ನರಃ॥1,213.128॥ 
ನಾಭಮಾತ್ರೀ ಜಲ್ೀ ಸ್ತಿತಾವ ಚಿನ್ುಯೀದ್ ಜಾಮಾನ್ಸಃ| 

ಆಗಚಾನ್ತು ಮೀ ಪತರ ಇಮಂ ಗೃಹಣನ್ುಾಪೀಞ್ಜಲ್ಲಮ್॥1,213.129॥ 
ರ್ತರೀಂಸ್ತರೀನ್ೀವಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್ದದಾಯದಾಕ್ಾಶ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ತಥಾ| 

ವಸ್ತತಾವ ವಸನ್ಂ ಶತಷ್ೆಂ ಸಿಲಸಾಿ ಸುಣಾಬಹಿಾಷ॥1,213.130॥ 
ವಿಧಿಜ್ಞಾಸುಪಾಣಂ ಕತಯತಾನ್ಾ ಪಾತ್ರೀ ತತ ಕದಾಚನ್| 

ಯದ್ಪಾಂ ಕ ರರಮಾಂಸಾತತು ಯದ್ಮೀಧ್ಯಂ ತತ ಕಞ್ಾನ್॥1,213.131॥ 
ಅಶಾನ್ುಂ ಮಲ್ಲನ್ಂ ಯಚಾ ತತ್ವಾಮಪಗಚಾತತ| 

ಗೃಹಿೀತಾವನ್ೀನ್ ಮನ್ರೀಣ ತ್ ೀಯಂ ಸವ್ಯೀನ್ ಪಾಣಿನಾ॥1,213.132॥ 
ಪರಕ್ಷಿಪೀದಿದಶ್ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ರಕ್ಷ್ ೀಽಪಹತಯೀ ತತ ತತ್| 

ನಿಷದ್ಧಭಕ್ಷಣಾದ್ಯತತು ಪಾಪಾದ್ಯಚಾ ಪರರ್ತಗರಹಾತ್॥1,213.133॥ 
ದ್ತಷ್ೃತಂ ಯಚಾ ಮೀ ಕಞ ಾ್ದಾ್ಙ್ಖಮನ್ಃ ಕ್ಾಯಕಮಾಭಃ| 

ಪುನಾತತ ಮೀ ತದಿನ್ದರಸತು ವರತಣಃ ಸಬೃಹಸಾರ್ತಃ॥1,213.134॥ 
ಸವಿತಾ ಚ ಭಗಶ್ೈವ ಮತನ್ಯಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯಃ| 

ಆಬರಹಮಸುಮ್ಪಯಾನ್ುಂ ಜಗತೃಪಯರ್ತವರ್ತ ಬತರವನ್॥1,213.135॥ 
ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ಬಞ್ಜಲ್ಲೀಂಸ್ತರೀಸತು ಕತವಾನ್್ಙ್ಷೀಪತಪಾಣಮ್| 

ಸತರಾಣಾಮಚಾನ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್್ರಹಾಮ ದಿೀನಾಮಮತ್ರಿೀ॥1,213.136॥ 
ಬಾರಹಮವ್ೈಷ್ಣವರೌದ್ೈಶಾ ಸಾವಿತ್ೈಮೈಾತರವಾರತಣ್ೈಃ| 

ತಲ್ಲಿಙ ು್ೈರಚಾಯೀನ್ಮನ್ರೈಃ ಸವಾದ್ೀವಾನ್ನಮಸಯ ಚ॥1,213.137॥ 
ನ್ಮಸಾೆರ್ೀಣ ಪುಷಾಾಣಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತತು ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಸವಾದ್ೀವಮಯಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಭಾಸೆರಂ ಚಾಪಯಥಾಚಾಯೀತ್॥1,213.138॥ 
ದ್ದಾಯತತಾರತಷ್ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಯಃ ಪುಷಾಾಣಯಪ ಏವ ವಾ| 

ಅಚಿಾತಂ ಸಾಯಜಜಗಾದಿದ್ಂ ತ್ೀನ್ ಸವಾಂ ಚರಾಚರಮ್॥1,213.139॥ 
ಅನ್ಯೈಶಾ ತಾನಿರಕ್್ೈಮಾನ್ರೈಃ ಪೂಜಯೀಚಾ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್| 

ಆದಾವಘಯಾಂ ಪರದಾತವಯಂ ತತಃ ಪಶಾಾದಿವಲ್ೀಪನ್ಮ್॥1,213.140॥ 
ತತಃ ಪುಷಾಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ಧ್ ಪಮತ ಪಹಾರಫಲಾನಿ ಚ| 

ಸಾನನ್ಮನ್ುಜಾಲ್ೀ ಚ್ೈವ ಮಾಜಾನಾಚಮನ್ಂ ತಥಾ॥1,213.141॥ 
ಜಲಾಭಮನ್ರಣಂ ಯಚಾ ರ್ತೀಥಾಸಯ ಪರಿಕಲಾಯೀತ್| 

ಅಘಮಷ್ಾಣಸ ಕ್್ುೀನ್ ರ್ತರವಾರಂ ತ್ವೀವ ನಿತಯಶಃ॥1,213.142॥ 
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ಸಾನನ್ೀ ಚರಿತಮಿತ್ಯೀತತ್ಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಹಾತಮಭಃ| 

ಬರಹಮಕ್ಷತರವಿಶಾಂ ಚ್ೈವ ಮನ್ರವತಾ್ಾನ್ಮಿಷ್ಯತ್ೀ॥1,213.143॥ 
ತ ಷಣೀಮೀವ ತತ ಶ್ದ್ರಸಯ ಸನ್ಮಸಾೆರಕಂ ಸೃತಮ್| 

ಅಧ್ಾಯಪನ್ಂ ಬರಹಮಯಜ್ಞಃ ಪತೃಯಜ್ಞಸತು ತಪಾಣಮ್॥1,213.144॥ 
ಹ್ ೀರ್ೀ ದ್ೈವಿೀ ಬಲ್ಲಭೌಾತ್ ೀ ನ್ ಯಜ್ಞ್ ೀಽರ್ತರ್ಥಪೂಜನ್ಮ್| 

ಗವಾ ಗ್ ೀಷ್ಠೀ ದ್ಶಗತಣಂ ಅಗನಯಗಾರ್ೀ ಶತಾಧಿಕಮ್॥1,213.145॥ 
ಸ್ತದ್ಧಕ್ಷ್ೀತ್ರೀಷ್ತ ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ದ್ೀವತಾಯತನ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಸಹಸರಶತಕ್್ ೀಟೀನಾಮನ್ನ್ುಂ ವಿಷ್ತಣಸನಿನಧ್ೌ॥1,213.146॥ 
ಪಞ್ಾಮೀ ಚ ತಥಾ ಭಾಗ್ೀ ಸಂವಿಭಾಗ್ ೀ ಯಥಾಥಾತಃ| 

ಪತೃದ್ೀ ವಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಕ್್ ೀಟೀನಾಂ ಚ್ ೀಪದಿಶಯತ್ೀ॥1,213.147॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಃ ಪರದಾರ್ಾಗರ ಯಃ ಸತಹೃದಿಭಃ ಸಹಾಶತನತ್ೀ| 

ಸ ಪ್ರೀತಯ ಲಭತ್ೀ ಸವಗಾಮನ್ನದಾನ್ಂ ಸಮಾಚರನ್॥1,213.148॥ 
ಪೂವಾಂ ಮಧ್ತರಮಶ್ರೀರ್ಾಲಿವಣಾಮೌ ಿಚ ಮಧ್ಯತಃ| 

ಕಟ್ತರ್ತಕುಕಷಾರ್ಾಂಶಾ ಪಯಶ್ೈವ ತಥಾನ್ುತಃ॥1,213.149॥ 
ಶಾಕಂ ಚ ರಾತೌರ ಭ ಮಿಷ್ಠಮತಯನ್ುಂ ಚ ವಿವಜಾಯೀತ್| 

ನ್ಚ್ೈಕರಸಸ್ೀವಾರ್ಾಂ ಪರಸಜ್ಜೀತ ಕದಾಚನ್॥1,213.150॥ 
ಸಮೃತಂ ಬಾರಹಮಣಸಾಯನ್ನಂ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾನ್ನಂ ಪಯಃ ಸೃತಮ್| 

ವ್ೈಶಯಸಯ ಚಾನ್ನಮೀವಾನ್ನಂ ಶ್ದಾರನ್ನಂ ರತಧಿರಂ ಸೃತಮ್॥1,213.151॥ 

ಅಮಾವಾಸ್ತೀ ವಸ್ೀದ್ತರ ಏಕಹಾಯನ್ಮೀವ ವಾ॥1,213.152॥ 
ತತರ ಶ್ರೀಶ್ೈವ ಲಕ್ಷಿ್ೀಶಾ ವಸತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಉದ್ರ್ೀ ಗಾಹಾಪತಾಯಗಿನಃ ಪೃಷ್ಠದ್ೀಶ್ೀ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣಃ॥1,213.153॥ 
ಆಸ್ಯೀ ಚಾಹವನಿೀಯೀಽಗಿನಃ ಸತಯಃ ಪವಾ ಚ ಮ ಧ್ಾನಿ| 

ಯಃ ಪಞ್ಜಾಗಿನೀನಿಮಾನ್ವೀದ್ ಆಹಿತಾಗಿನಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ॥1,213.154॥ 
ಶರಿರಮಾಪಃ ಸ್ ೀಮಂ ಚ ವಿವಿಧ್ಂ ಚಾನ್ನಮತಚಯತ್ೀ| 

ಪಾರಣ್ ೀ ಹಯಗಿನಸುಥಾದಿತಯಸ್ತರಭ್ ೀಕ್ಾು ಏಕ ಏವ ತತ॥1,213.155॥ 
ಅನ್ನಂ ಬಲಾಯ ಮೀ ಭ ಮೀರಪಾಮಗನಯನಿಲಸಯ ಚ| 

ಭವತ್ಯೀತತಾರಿಣತೌ ಮಮಾಪಯವಾಯಹತಂ ಸತಖ್ಮ್॥1,213.156॥ 
ಹಸ್ುೀನ್ ಪರಿಮಾಜಾಯಾಥ ಕತರ್ಾಾತಾುಮ ್ಲಭಕ್ಷಣಮ್| 

ಶರವಣಂ ಚ್ೀರ್ತಹಾಸಸಯ ತತತೆರ್ಾಾತತ್ಸಮಾಹಿತಃ॥1,213.157॥ 
ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾದ್ಯೈಃ ಷ್ಷ್ಠಸಪುಮಕ್್ೀನ್ಯೀತ್| 

ತತಃ ಸನಾಧಯಮತಪಾಸ್ತೀತ ಸಾನತಾವ ವ್ೈ ಪಶ್ಾಮಾಂ ನ್ರಃ॥1,213.158॥ 
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ಏತದಾವ ದಿವಸ್ೀ ಪರೀಕುಮನ್ತಷಾಠನ್ಂ ಮರ್ಾ ದಿವಜ| 
ಆಚಾರಂ ಯಃ ಪಠ್ೀದಿವದಾವಞ್ಾೃಣತರ್ಾತ್ ದಿವಂವರಜ್ೀತ್| 

ಆಚಾರಾದಿಧ್ಾಮಾಕತಾಾ ಕ್್ೀಶವೀ ಹಿ ಸೃತ್ ೀ ದಿವಜ॥1,213.159॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಞ್್ ಾೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥213[159]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-214॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಥ ಸಾನನ್ವಿಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾನನ್ಮ ಲಾ ಕರರ್ಾ ಯತಃ| 

ಮೃದ್ ುೀಮಯರ್ತಲಾನ್ದಭಾಾನ್ತಾಷಾಾಣಿ ಸತರಭೀಣಿ ಚ॥1,214.1॥ 
ಆಹರ್ೀತಾ್ಾನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಸಾನನಾಥ್ ೀಾ ಪರಯತಃ ಶತಚಿಃ| 

ಗನ್ ಧೀದ್ಕ್ಾನ್ುಂ ವಿವಿಕ್್ುೀ (ಧ್ಂ) ಸಾಿಪಯೀತಾುನ್ಯಥ ಕ್ಷಿತೌ॥1,214.2॥ 
ರ್ತರಧ್ಾ ಕೃತಾವ ಮೃದ್ಂ ತಾಂ ತತ ಗ್ ೀಮಯಂ ಚ ವಿಚಕ್ಷಣಃ| 

ಅದಿಭಮೃಾದಿಭಶಾ ಚರಣೌ ಪರಕ್ಷಾಲಾಯಥ ಕರೌ ತಥಾ॥1,214.3॥ 
ಉಪವಿೀರ್ತೀ ಬದ್ಧಶ್ಖ್ಃ ಸಮಯಗಾಚಮಯ ವಾಗಯತಃ| 

ಉರತಂ ರಾಜ್ೀತಯೃಚಾ ತ್ ೀಯಮತಪಸಾಿಯ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥1,214.4॥ 

ಆವತಾಯೀತುದ್ತದ್ಕಂ ಯೀ ತ್ೀ ಶತಮಿರ್ತತರಯೃಚಾ॥1,214.5॥ 
ಓಂ ಉರತಂ ಹಿ ರಾಜಾ ವರತಣಶಾಕ್ಾರ ಸ ರ್ಾಾಯ ಪನಾಿನ್ಮನ್ವೀತ ವಾ| 

ಪರರ್ತಧ್ಾತಾ ಚ ವಕ್ಾುರಸಾುಹೃದ್ರ್ಾವಿಪಶ್ಾತ್| 
ನ್ರ್ೀಽಗನಯರತಣಾರ್ಾ ಭಷ್ತಟತ್ ೀವರತಣಸಯ ಪಾಶಃ| 

ವರತಣಾಯ ನ್ಮಃ॥1,214.6॥ 
ಓಂ ಯೀ ತ್ೀ ಶತಂ ವರತಣಯೀ ಸಹಸರಂ ಯಜ್ಞಿರ್ಾಃ ಪಾಶಾ ವಿತತಾ ಮಹಾನ್ುಃ| 

ತ್ೀಭನ್ ೀಾ ಅದ್ಯ ಸವಿತ್ ೀತ ವಿಷ್ತಣವಿಾಶ್ವೀ ಮತಞ್ಾನ್ತು ಮರತತಃ ಸವಕ್ಾಾಃ ಸಾವಹಾ| 
ಸತಮಿರ್ತರರ್ಾನ್ ಇತಯಬಞ್ಜಲ್ಲಮಾಕೃತ್ ಯೀತುರ್ೀಣ ತ್ ೀಯಂ ಪಶಾಾದಿವರಾಜಯ ಚ್ೈವ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 
ಓಂ ಸತಮಿರ್ತರರ್ಾ ನ್ ಆಪ ಓಷ್ಧ್ಯಃ ಸನ್ತು| 

ದ್ತಮಿಾರ್ತರರ್ಾಸುಸ್ೈ ಸನ್ತು ಯೀಽಸಾಮನ್ದಾೀಷಟ ಯಞ್ಾ ವಯಂ ದಿವಷ್ಮಃ॥1,214.7॥ 
ಪಾದೌ ಕಟಂ ಚ್ೈವ ಪೂವಾಂ ಮೃದಿಭಸ್ತರಭಸ್ತರಭಃ| 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಹಸಾು ವಾಚಮಯ ನ್ಮಸೃತಯ ಜಲಂ ತತಃ॥1,214.8॥ 
ಓಂ ಇದ್ಂ ವಿಷ್ತಣವಿಾಚಕರಮೀ ತ್ರೀಧ್ಾ ನಿಧ್್ೀ ಪದ್ಮ್ಮ ಢಮಸಯ ಪಾಂಸತರ್ೀ| 

ಮಹಾವಾಯಹೃರ್ತಭಃ ಪಶಾಾದಾಚಾಮೀತರಯತ್ ೀಽಪ ಸನ್॥1,214.9॥ 
ಮಾಜಾಯೀದ್ವೈ ಮೃದಾಙ್ಕುನಿ ಇದ್ಂ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ತವೃಚಾ| 

ಭಾಸೆರಾಭಮತಖ್ ೀ ಮಜ್ಜೀದಾಪೀ ಅಸಾಮನಿರ್ತತಯೃಚಾ॥1,214.10॥ 
ಓಂ ಆಪೀ ಅಸಾಮನಾಮತರಃ ಶತನ್ಧಯನ್ತು ಘಘತ್ೀನ್ ನ್ ೀ ಘಘತಷ್ವಃ ಪುನ್ನ್ತು| 

ವಿಶವಂ ಹಿ ರಿಪರಂ ಪರವಹನಿು ದ್ೀವಿೀರತದಿದಾಭಯಃ ಶತಚಿರಾಪೂತ ಏಮಿ॥1,214.11॥ 
ತತ್ ೀಽವೃಘಘಷ್ಯ ಪಾತಾರಣಿ ನಿಮಜ್ ಯೀನ್ಮಜಯ ವ್ೈ ಶನ್ೈಃ| 

ಗ್ ೀಮಯೀನ್ ವಿಲ್ಲಪಾಯಥ ಮಾನ್ಸ್ ುೀಕ ಇತಯೃಚಾ॥1,214.12॥ 
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ಓಂ ಮಾನ್ಸ್ ುೀಕ್್ೀ ತನ್ಯೀ ಮಾ ನ್ ಆಯತಷ ಮಾ ನ್ ೀ ಗ್ ೀಷ್ತ ಮಾ ನ್ ೀ ಅಶ್ವೀಷ್ತ ರಿೀರಿಷ್ಃ| 

ಮಾ ನ್ ೀ ವಿೀರಾನ್ತರದ್ರಭಾಮಿನ್ ೀಽಬಧಿೀಹಾವಿಷ್ಮನ್ುಃ ಸದ್ಮಿತಾವ ಹವಾಮಹ್ೀ॥1,214.13॥ 
ತತ್ ೀಽಭಷಞ ಾ್ೀನ್ಮನ್ರೈಸತು ವರತಣ್ೈಸತು ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಇಮಮೀ ವರತಣ್ೀ ದಾವಭಾಯಂ ತವನ್ನಃ ಸತವನ್ನ ಇತಯಪ॥1,214.14॥ 
ಆಪೀ ತವನ್ತುಮಸ್ತೀರ್ತ ಚ ಮತಞ್ಾನ್ುಾವಭೃತ್ೀರ್ತ ಚ| 

ಓಂ ಇಮಮೀ ವರತಣ ಶತರಧಿೀಹವಮದಾಯ ಚ ಮೃಡಯತಾವ ಮವಸತಯರಾಚಕ್್ೀ॥1,214.15॥ 
ಓಂ ತತುಾರ್ಾಮಿ ಬರಹಮಣಾ ವನ್ದಮಾನ್ಸುದಾಶಾಸ್ುೀ ಯಜಮಾನ್ ೀ ಹವಿಭಾಃ| 

ಅಹ್ೀಡಮಾನ್ ೀ ವರತಣ್ೀಹ ಬ್ ೀಧ್ತಯರತಶಂ ಸಮಾನ್ ಆಯತಃ ಪರರ್ೀಷೀಃ| 
ಓಂ ತವನ್ ನೀ ಅಗ್ನೀ ವರತಣಸಯ ವಿದಾವನ್ದೀವಸಯ ಹ್ೀಡ್ ೀ ಅವರ್ಾಸ್ತಸ್ತೀಷಾಠಃ| 
ಯಜಿಷ್ ಠೀ ವಹಿನತಮಃ ಶ್್ ೀಶತಚಾನ್ ೀ ವಿಶಾವ ದ್ವೀಷಾಂಸ್ತಪರಮತಮತಗಧಯಸಮತಾ್ಾಹಾ| 
ಓಂ ಸ ತವನ್ ನೀ ಅಗ್ನೀವರ್ೀ ಭವರ್ತೀ ನ್ೀದಿಷ್ ಠೀ ಅಸಾಯ ಉಷ್ಸ್ ೀವುಯಷೌಟ| 
ಅವಯಕ್ಷಾನ್ ೀ ವರತಣಂ ರರಾಣ್ ೀ ವಿೀಹಿಮೃಡಿೀಕಂ ಸತಹವೀ ನ್ ಏಧಿ| 
ಓಂ ಆಪೀ ನೌಷ್ಧಿ ಹಿಂಸಾಧ್ಾರ್ನೀ ರಾಜಸುತ್ ೀ ವರತಣ್ ೀ ನ್ ೀಮತಞ್ಜಾ ಯದಾಹರಘಾನಯ 
ಇರ್ತ ವರತಣ್ೀರ್ತ ಶಪಾಮಾಹ್ೀ ತತ್ ೀ ವರತಣ ನ್ ೀ ಮತಞ್ಾ| 

ಓಂ ಉದ್ತತುಮಂ ವರತಣ ಪಾಶಮಸಮದ್ವಾಧ್ಮಂ ವಿಮಧ್ಯಮಂಶರಥಾಯ| 
ಅಥಾವಯಮಾದಿತಯವರತ್ೀ ತವಾನಾಗಸ್ ೀ ಅದಿತಯೀ ಸಾಯಮ| 
ಮತಞ್ಾನ್ತುಮಾಮಪಯಥಾದ್ವರತಣಸಯ ತವತ್| 
ಅಹ್ ೀ ಯಮಸಯ ಪರ್ತನೀಮಾನ್ಃ ಸವಾಸಾಮದ್ೀವ ಕಲ್ಲ್ಷಾತ್| 
ಅವಭೃಥನಿಚಂ ಪುನ್ವಿಾಚ್ೀರತಸ್ತ ನಿತಯಂ ಪರನ್ನಃ| 
ಅವದ್ೀವ್ೈದ್ೀಾವಕೃತಾ ಮನ್ ೀರ್ಾಸ್ತ ಸಮವತ್ಯೈ ಕೃತಂ ಪುಷಾಾಚಾಾ 

ದ್ೀವಧಿೀಮಲಾಾಹಿೀ॥1,214.16॥ 
ಅಭಷಚಯ ತಥಾತಾಮನ್ಂ ನಿಮಜಾಯಚಮಯ ವ್ೈ ಪುನ್ಃ| 

ದ್ಭ್ೀಾಣ ಪಾಯಯೀನ್ಮನ್ರೈರಲ್ಲಙ ು್ೈಃ ಪಾವನ್ೈರಿಮೈಃ॥1,214.17॥ 
ಆಪೀಹಿಷ್ಠೀರ್ತ ರ್ತಸೃಭರಿದ್ಮಾಪೀ ಹವಿಷ್ಮರ್ತೀಃ| 

ದ್ೀವಿೀರಾಪ ಇರ್ತ ದಾವಭಾಯಂ ಆಪೀದ್ೀವಾ ಇರ್ತ ತರಯೃಚಾ॥1,214.18॥ 
ದ್ತರಪದಾದಿವ ಇರ್ತ ಚ ಶನ್ ನೀ ದ್ೀವಿೀರಪಾಂ ರಸಃ| 

ಆಪೀ ದ್ೀವೀ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪುನ್ನಾುಾದಾಯ ಋಚ್ ೀ ನ್ವ॥1,214.19॥ 
ಚಿತಾರ್ತಮೀಾರ್ತ ಚ ಶನ್ೈಃ ಪಾಿವಾಯತಮನ್ಂ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಹಿರಣಯವಣಾಾ ಇರ್ತ ಚ ಪಾವಮಾನ್ಯಸುಥಾ ಪರಾಃ॥1,214.20॥ 
ತರತಾ್ಮಾ ಶತದ್ಧವತಯಃ ಪವಿತಾರಣಿ ಚ ಶಕುತಃ| 

ವಾರತಣಾಯ ಬಹವಃ ಪುಣಾಯಃ ಶಕುತಃ ಸಮರಯೀಜಯೀತ್॥1,214.21॥ 
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ಓಂ ಕ್ಾರ್ೀಣ ವಾಯಹೃರ್ತಭಗಾಾಯತಾರಯ ಚ ಸಮನಿವತಃ| 

ಆದಾವನ್ುೀ ಚ ಕತವಿೀಾತ ಅಭಷ್ೀಕಂ ಯಥಾಕರಮಮ್॥1,214.22॥ 
ಜಲಮಧ್ಯಸ್ತತಿಸ್ಯೈವ ಮಾಜಾನ್ಂ ತತ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಅನ್ುಜಾಲ್ೀ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ರಂ ರ್ತರಃ ಕೃತಾವ ಚಾಘಮಷ್ಾಣಮ್॥1,214.23॥ 
ದ್ತರಪದಾದಾಯಸ್ತರರಾವತ್ೀಾದ್ಯಂ ಗೌರಿರ್ತ ಚ ತರಯೃಚಮ್| 

ಅನಾಯಂಶ್ೈವ ತತ ಮನಾರನಾವ ಸೃರ್ತದ್ೃಷಾಟನ್್ಮಾಹಿತಃ॥1,214.24॥ 
ಸವಾಯಹೃರ್ತಂ ಸಪರಣವಾಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವಾ ಜಪ್ೀದ್ತ್ಧ್ಃ ಆವತಾಯೀದಾವ ಪರಣವಂ 

ಸಮರ್ೀದಾವ ವಿಷ್ಣಮವಯಯಮ್॥1,214.25॥ 
ವಿಷ್ ಣೀರಾಯತನ್ಂ ತಾವಪಃ ಸ ಏವಾಪಾರ್ತರತಚಯತ್ೀ| 

ತಸ್ಯೈವಂ ತನ್ವಸ್ುಾೀತಾಸುಸಾಮತುಂ ಹಯಪು್ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥1,214.26॥ 
ತದಿವಷ್ ಣೀರಿರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ನಿಮಜಾಯಪು್ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಗಾಯರ್ತರೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಹ್ಯೀಷಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಂಸಮರಣಾಯ ವ್ೈ॥1,214.27॥ 
ಓಂ ಇದ್ಮಾಪಪರವಹತಾ ಸವಂ ಮಲಂ ಕ್ಷಾಲಲ್ ೀಹಿತಮ್| 

ಯಥಾತವಹ್ ೀತಾರಮೃತಂ ಯಚಾ ಶ್್ ೀಫ್ೀ ಅಭೀಷ್ಣಮ್॥1,214.28॥ 
ಆಪೀ ಮಾ ತಸಾಮದ್ೀನ್ಸಃ ಪಾವಮಾನ್ಶಾ ಮತಞ್ಾತತ ಇವಿಷ್ಮತ್ ೀ ವಿಮಾ 

ಆಪೀಹವಿಷಾಮನಾವಿರಾಸರ್ತ| 
ಹವಿಷಾಮನ್ದೀವ ಅಸತರ್ ೀ ಹವಿಷಾಮನ್ಸತು ಸ ಯಾಃ| 
ದ್ೀವಿೀರಾಪೀ ಅಪಾ ಪತಾನಯ ಯಶಾ ಊಮಿಾಹಾವಿಷ್ಯಃ ಇನಿದರಯವಾನಾಮದಿತಯನ್ುನ್ಃ ತಂ 
ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವತಾ ದಾಭತಶತಕರಲ್ೀಭಯಸ್ುೀಷಾಂ ಭಾಗಕಷಾವಸ್ತಸಮತದ್ರಸಯ 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯಗರರ್ಾಸ್ತಮೀನಾಪೀಗರಭಾರಶಮತರ್ೀಧ್್ ೀಃ| 
ಆಪೀ ದ್ೀವಿೀ ಮಧ್ತಮರ್ತೀರಗೃಹಣನ್ತು ಹಯನ್ನರ್ತೀ ರಾಜಸವರ್ತಲಾಃ| 
ರ್ಾಭಮಿಾತಾರವರತಣಸಯ ಸ್ತಞ್ಾರ್ಾಭರಿನ್ದರಮನ್ಯತಯನ್ನ ವಾರ್ತೀ ವದ್ತರಪದಾಂ ಶನ್ ನೀ ದ್ೀವಿೀ 
ಅಪಾಮಸೃಗದಾಯಸಂಸ ಯೀಾ ಸನ್ುಂ ಸಮಾಹಿತಂ ಅಪಾಂರಸಸಯ ಯೀ ರಸಯ ಯೀ 
ಗೃಹಾಣಸತಯತುಮಮ್| 
ಆಪೀ ದ್ೀವಿೀರತಪಸ ಯಾ ಮಧ್ತಮರ್ತೀವಯಸಾಯಯ ಪರಜಾಭಯಃ ತಾಸಾ 
ಮಾಸಾಿನಾತವಜಿಾಹತಾರ್ೀಷ್ಧ್ಯಃ ಸಪಪಾಲಾಃ| 
ಪುನ್ನ್ತು ಮಾ ಪತರಃ ಸೌಮಾಯಸಃ ಪುನ್ನ್ುಾನಾಪ ಪತಾ ಸಹಸಾಃ ಪವಿತ್ರೀಣ ಗತಾಯತಷಾ| 
ಪುನ್ನ್ತು ಮಾ ಪತಾಮಹಾಃ ಪುನ್ನ್ತು ಪರಪತಾಮಹಾಃ| 
ಪವಿತ್ರೀಣ ಗತಾಯತಷಾ ವಿಶವಮಾಯತವಯಾಶರವ್ೈಃ| 
ಅಗನ ಆಯ ಂಷ ಪರಸತಾಮಚರ್ ೀಜಾಮಿಷ್ಞ್ಾ ತವಚ್ೀ ವಾವಸವತವಚ ಾನಾಮ್| 
ಪುನ್ನ್ತು ಮಾ ದ್ೀವಜನಾಃ ಪುನ್ನ್ತು ಮನ್ಸಾ ಧಿಯಃ| 
ಪುನ್ನ್ತು ವಿಶಾವ ಭ ತಾನಿ ಜಾತವ್ೀದ್ಃ ! ಪುನಿೀಹಿ ಮಾ| 
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ಪವಿತ್ರೀಣ ಪುನಿೀಹಿ ಮಾ ಶತಕ್್ರೀಣ ದ್ೀವ ದಿೀದ್ಯತ್| 
ಅಗ್ನೀ ಕರತಾವ ಕರತ ಂರನ್ತ| 
ಯತ್ುೀ ಪವಿತರಮಚಿಾಷ್ಯಗ್ನೀ ವಿತತಮನ್ುರಾ ಬರಹಾಮ ತ್ೀನ್ ಪುನಾತತ ಮಾ| 
ಪವಮಾನ್ಃ ಸತವಜಾನ್ಃ| ಪವಿತ್ರೀಣ ವಿಚಷ್ಾಣಿಃ| ಯಃ ಪೀತಾ ಸ ಪುನಾತತ ಮಾ| 
ಉಭಾಭಾಯಂ ದ್ೀವ ಸವಿತಃ| ಪವಿತ್ರೀಣ ಸವ್ೀನ್ ಚ| ಇದ್ಂ ಬರಹಮಪುನಿೀಮಹ್ೀ| 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಿೀಃ ಪುನ್ರ್ತೀ ದ್ೀವಾಯ ಗೃಭಾನಸಾಯಮಿಸಾವಕ್ಷಯಸಾುನ್ ನೀವಿೀತ ಪೂಜಾಯಃ| 
ತರ್ಾಮದ್ನ್ುಃ ಸಧ್ಮಾದ್ೀಷ್ತ ವಯಂ ಸಾಯಮ ಪತಯೀ ರಯಿೀಣಾಮ್| 
ಚಿತಾ ರ್ತಮಾಾ ಪುನಾತವಚಿಾದ್ರೀಣ ಪವಿತ್ರೀಣ ಸ ಯಾಸಯ ರಶ್ಮಭಃ| 
ತಸಯ ತ್ೀ ಪವಿತರಪೂತಸಯ ಯತಾೆಮಃ| 
ಪರಣಿತಚಾಕ್್ೀಯಂ ದ್ೀವೀ ವಾಕಾರ್ತಮಾಾ ಸವಿತಾ ತವಚಿಾದ್ರೀಣ ಪವಿತ್ರೀಣ ಸ ಯಾಸಯ ರಶ್ಮಭಃ| 
ತಸಯ ತ್ೀ ಪವಿತರಪತ್ೀ ! ಪವಿತರಪೂತಸಯ ಚತಾೆಮಃ| 
ಪುನ್ಸುಚಾಕ್್ೀಯಂ ದ್ತಯಪರ್ತಂ ಅಯಂ ಗೌಃ ಪೃಶ್ರರಕರಮಿೀಸದ್ಶಶತಂ ಮಾತರಂ ಪುನ್ಃ ಪತರಞ್ಾ 
ಪರಯಸಮಃ| 
ದ್ೀವೀ ಮಾ ಸವಿತಾ ಪುನಾತವಚಿಾದ್ರೀಣ ಪವಿತ್ರೀಣ ಸ ಯಾಸಯ ರಶ್ಮಭಃ| 
ತಸಯ ತ್ೀ ಪವಿತರಪತ್ೀ ಪವಿತರಪೂತಸಯ ಯತಾೆಮಃ ಪುನಾತಚಾಕ್್ೀಯಮ್?| 
ಓಂ ತದಿವಷ್ ಣೀಃ ಪರಮಂ ಪದ್ಂ ಸದಾ ಪಶಯನಿು ಸ ರಯಃ| 

ದಿವಿೀವ ಚಕ್ಷತರಾತತಮ್॥1,214.29॥ 
ಸಾನತ್ವೈವಂ ವಾಸಸ್ತೀ ಧ್ೌತ್ೀ ಅಚಿಾನ್ನೀ ಪರಿಧ್ಾಯ ಚ| 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಚ ಮೃದಾದಿಭಶಾ ಹಸೌು ಪರಕ್ಷಾಲಯ ವ್ೈ ತದಾ॥1,214.30॥ 
ಆಚಾನ್ುೀ ಪುನಾರಾಚಾಮೀನ್ಮನ್ರೀಣ ಸಾನನ್ಭ್ ೀಜನ್ೀ| 

ದ್ತರಪದಾಂ ಚ ರ್ತರರಾವತಯಾ ತಥಾ ಚ್ೈವಾಘಮಷ್ಾಣಮ್॥1,214.31॥ 
ಆಚಮಾಯಪಾಿವಯ ಚಾತಾಮನ್ಂ ರ್ತರರಾಚಮಯಶನ್ೀರಸ ನ್| 

ಅಥ್ ೀಪರ್ತಷ್ಟೀದಾದಿತಯಂ ಮ ಧಿನಾ ಪುಷಾಾನಿವತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥1,214.32॥ 
ಪರಕ್ಷಿಪಯೀದ್ಕಮದ್ ಧಯ ಉದ್ತತಯಂ ಚಿತರಮಿತಯಪ| 

ತಚಾಕ್ಷತದ್ೀಾವ ಇರ್ತ ಚ ಹಂಸಃ ಶತಚಿಷ್ದಿತಯಪ॥1,214.33॥ 
ಏತಾಞ್ಜಪ್ೀದ್ ಧ್ವಾಬಾಹತಃ ಸ ಯಾಮಿೀಕ್ಷಯ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಚ ತಥಾ ಶಕ್ಾಯ ಉಪಸಾಿಯ ದಿವಾಕರಮ್॥1,214.34॥ 
ವಿಭಾರಡಿತಯನ್ತವಾಕ್್ೀನ್ ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಪುರತಷ್ಸಯ ಚ| 

ಶ್ವಸಙ್ಖೆಲ್ಾೀನ್ ಚ ತಥಾ ಮಣಾಲಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಚ॥1,214.35॥ 
ದಿವಾಕೀತಾಯಾ ತಥಾ ಚಾನ್ಯೈಃ ಸೌರ್ೈಮಾನ್ರೈಶಾ ಶಕುತಃ| 

ಜಪಯಜ್ಞಸತು ಕತಾವಯಃ ಸವಾದ್ೀವಪರಣಿೀತಕ್್ೈಃ॥1,214.36॥ 
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ಅಧ್ಾಯತಮವಿದಾಯಂ ವಿಧಿವಜಜಪ್ೀದಾವ ಜಪಸ್ತದ್ಧಯೀ| 

ಸವಯಂ ಕೃತಾವ ರ್ತರರಾಚಮಯ ಶ್ರಯಂ ಮೀಧ್ಾಂ ಧ್ೃರ್ತಂ ಕ್ಷಿರ್ತಮ್॥1,214.37॥ 
ವಾಚಂ ವಾಗಿೀಶವರಿೀಂ ಪುಷಟಂ ತತಷಟಞ್ಾ ಪರಿತಪಾಯೀತ್| 

ಉಮಾಮರತನ್ಧರ್ತೀಂ ಚ್ೈವ ಶಚಿೀಂ ಮಾತರಮೀವ ಚ॥1,214.38॥ 
ಜರ್ಾಂ ಚ ವಿಜರ್ಾಂ ಚ್ೈವ ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ಶಾನಿುಮೀವ ಚ| 

ಸಾವಹಾಂ ಸವಧ್ಾಂ ಧ್ೃರ್ತಂ ಚ್ೈವ ತಥ್ೈವಾದಿರ್ತಮತತುಮಾಮ್॥1,214.39॥ 
ಋಷಪರ್ತನೀಶಾ ಕನಾಯಶಾ ತಪಾಯೀತಾೆಮಯದ್ೀವತಾಃ| 

ಸವಾಮಙ್ಖುಲಕ್ಾಮಸತು ತಪಾಯೀತ್ವಾಮಙ್ಖುಲಾಮ್॥1,214.40॥ 
ಆಬರಹಮಸುಮ್ಪಯಾನ್ುಂ ಜಗತೃಪಯರ್ತವದ್ಂ ಬತರವನ್| 

ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ಪೀಽಞ್ಜಲ್ಲೀಂಸ್ತರೀಂಶಾ ಕತವಾನಾೆಙ್ಷೀತ ತಪಾಣಮ್॥1,214.41॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸಾನನ್ವಿಧಿವಿವರಣಂ ನಾಮ ಚತತದ್ಾಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥214[41]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-215॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ತಪಾಣಂ ಸಮರವಕ್ಷಾಯಮಿ ದ್ೀವಾದಿಪತೃತತಷಟದ್ಮ್॥1,215.1॥ 
ಓಂ ರ್ೀದಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 

ಓಂ ಪರರ್ೀದಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸತಮತಖಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ದ್ತಮತಾಖಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ವಿಘಾನಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ವಿಘನಕತಾಾರಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಛನಾದಂಸ್ತ ತೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ವ್ೀದಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಓಷ್ಧ್ಯಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸನಾತನ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಇತರಾಚಾರ್ಾಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸಂವತ್ರಃಸಾವಯವಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ದ್ೀವಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಅಪ್ರಸಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ದ್ೀವಾನ್ಧಕ್ಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸಾಗರಸೃಪಯನಾುಮ್| 
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ಓಂ ನಾಗಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಪವಾತಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸರಿನ್ಮನ್ತಷಾಯ ಯಕ್ಷಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ತೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಪಶಾಚಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸತಪಣಾಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಭ ತಾನಿ ತೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಭ ತಗಾರಮಾಶಾತತವಿಾಧ್ಾಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ದ್ಕ್ಷಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಪರಚ್ೀತಾಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಮರಿೀಚಿಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಆರ್ತರಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಅಙ ು್ರಾಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಪುಲಸಯಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಪುಲಹಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಕರತತಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ನಾರದ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಭೃಗತಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ವಿಶಾವಮಿತರಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ರ್ೈವತಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಚಾಕ್ಷತಷ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಮಹಾತ್ೀಜಾಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ವ್ೈವಸವತಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಧ್ತರವಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಧ್ವಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಅನಿಲಸೃಪಯತಾಮ್| 

ಓಂ ಪರಭಾಸಸೃಪಯತಾಮ್॥1,215.2॥ 
ನಿೀವಿೀರ್ತೀ| 

ಓಂ ಸನ್ಕಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಸನ್ನ್ದನ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಸನಾತನ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಕಪಲಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಆಸತರಿಸೃಪಯತಾಮ್| 
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ಓಂ ವೀಢತಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಪಞ್ಾಶ್ಖ್ಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಕವಯವಾಹಸೃಪಯತಾಮ್| 
ಓಂ ಅನ್ಲಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸ್ ೀಮಸೃತಾಮ್| 
ಓಂ ಯಮಸೃಪಯತಾಮ್| 

ಓಂ ಅಯಾಮಾತೃಪಯತಾಮ್॥1,215.3॥ 
ಪಾರಚಿೀನಾವಿೀರ್ತೀ| 

ಓಂ ಅಗಿನಷಾವತಾುಃ ಪತರಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಸ್ ೀಮಪಾಃ ಪತರಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಓಂ ಬಹಿಾಷ್ದ್ಃ ಪತರಸೃಪಯನಾುಮ್| 
ಯಮಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಧ್ಮಾರಾಜಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಮೃತಯವ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ಅನ್ುಕ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ವ್ೈವಸವತಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಕ್ಾಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಸವಾಭ ತಕ್ಷರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಔದ್ತಮ್ರಾಯ ನ್ಮಃ! ದ್ಧ್ಾನಯ ನ್ಮಃ| 
ನಿೀಲಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಪರಮೀಷಠನ್ೀ ನ್ಮಃ| 
ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಚಿತಾರಯ ನ್ಮಃ| 

ಚಿತರಗತಪಾುಯ ನ್ಮಃ॥1,215.4॥ 
ಬರಹಾಮದಿಸುಮ್ಪಯಾನ್ುಂ ಜಗತೃಪಯತತ| 

ಓಂ ಪತೃಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಮಾತೃಭಯಃ ಸವಧ್ಾನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪತಾಮಹಿೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಪತಾಮಹಿೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
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ಓಂ ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾನ್ಮಃ ತೃಪಯತಾಮಿರ್ತ| 
ಉದಿೀರತಾಮವರ ಉತಾರಾಸ್ ೀ ಉನ್ಮಧ್ಯಮಾಃ ಪತರಃ ಸ್ ೀಮಾಯಸಃ| 
ಅಸತಂಯ ಈಯತರವೃಕ್ಾ ಋತಜ್ಞಾಸ್ುೀನ್ ೀಽವನ್ತುಪತರ್ ೀಹವ್ೀಷ್ತ| 
ಗ್ ೀತ್ ರೀಚಾಾರಣ್ೀನ್ ಪರಥಮಾಞ್ಜಲ್ಲಃ ಪತತಃ| 
ಓಂ ಅಙ ು್ರಸ್ ೀ ನ್ಃ ಪತರ್ ೀದ್ೃ-| 
ಅಥವಾಾಣ್ ೀಭೃಗವಃದ್ೃ -| 
ತ್ೀಷಾಂ ವಯಂ ಸತಮತೌ ಯಜ್ಞಿರ್ಾನಾಂ ಅಪ ಭದ್ರೀ ಸೌಮನ್ಸ್ೀ ಸಾಯಮ| 
ಓಂ ಆಯನ್ತು ನ್ಃ ಪತರಃ ಸೌಮಾಯಸ್ ೀಗಿನಷಾವತಾುಃ ಪರ್ಥಭದ್ೀಾವರ್ಾನ್ೈಃ| 

ಅಸ್ತಮನ್ಯಜ್ಞ್ೀ ಸವಧ್ರ್ಾ ಮದ್ನ್ ುೀಽಧಿಬತರವನ್ತು ತ್ೀಽವನ್ುಾಸಾಮನ್॥1,215.5॥ 
ಓಂ ಊಜಾಂ ವಹನಿುೀರಮೃತಂ ಘಘತಂ ಪಯಃ ಕೀಲಾಲಂ ಪರಿಸತನತಂ ಸವಧ್ಾ ಸಿ ತಪಾಯತ ಮೀ 

ಪತೄನ್| 
ಓಂ ಪತೃಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾನ್ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಪರಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮಃ| 
ಪತಾಮಹಸಯದ್ೃ| 
ಓಂ ಅಕ್ಷನಿಾತರ್ ೀ ಅಮಿೀಮದ್ನ್ು ಪತರ್ ೀ ಅಮಿೀ ತೃಪಯನ್ುಃ ಪತರಃ ಶತಂ(ಸವ) ಧ್ಧ್ವಂ 
ಪಬ್ೀಹ ಪತರ್ ೀಽಪ ವಾನ್ತರರ್ಾಂಶಾ ವಿಶರರ್ಾಂಶಾ ಭವನ್ಪವಿತರತಾವ 
ರಥಪರ್ತ ತ್ೀ ಜಾತವ್ೀದಾಃ ಸವಧ್ಾಭಯಾಜ್ಞಂ ಸತಕೃತಂ ಜತಪಸವ?| 

ಓಂ ಣದ್ತವಾತಾ ಋತಾಯತ್ೀ ಮಧ್ತ ಕ್ಷರನಿು ಸ್ತನ್ಧವಃ| 
ಮಾಧಿವೀನ್ಾಃ ಸನ್ ುಾೀಷ್ಧಿೀಮಾಧ್ತನ್ಕುಮತತ್ ೀಷ್ಸ್ ೀ ಮಧ್ತಮತಾಾರ್ಥಾವಂ ರಜಃ| 
ಮಧ್ತ ದೌಯರಸತು ನ್ಃ ಪತಾ ಮಧ್ತ ಮಾನ್ ನೀ ವನ್ಸಾರ್ತಮಾಧ್ತಭಾಮಸತು ಸ ಯೀಾ 

ಮಾಧಿವೀಗಾಾವೀ ಭವನ್ತು ನ್ಃ॥1,215.6॥ 
ಪರಪತಾಮಹಸಾಯಞ್ಜಲ್ಲದಾನ್ಮ್| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ರಸಾಯ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರಃ ಶತಷಾಮಯ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ಜಿೀವಾಯ 
ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರಃ ಸವಧ್ಾಯೈ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ಘ ೀರಾಯ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ಮನ್ಯವ್ೀ| 

ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ಗೃಹಾನ್ನ ಪತರ್ ೀ ದ್ತುಃ| 
ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ದ್ಧ್್ೋ ತದ್ವಃ ಪತರ್ ೀ ವಾಸಃ| 
ಮಾತಾಮಹಾನಾಂ ರ್ತರರಞ್ಜಲ್ಲದ್ೃ| 

ತತ್ ೀ ಮಾತಾರದಿೀನಾನ್ದೃ॥1,215.7॥ 
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ಯೀ ಚಾಸಾಮಕಂ ಕತಲ್ೀ ಜಾತಾ ಅಪುತಾರ ಗ್ ೀರ್ತರಣ್ ೀ ಮೃತಾಃ| 

ತ್ೀ ತೃಪಯನ್ತು ಮರ್ಾ ದ್ತುಂ ವಸರನಿಷಾೀಡನ್ ೀದ್ಕಮ್॥1,215.8॥ 
ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ್ಾೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ್ಾೀ 

ದ್ೀವಾದಿತಪಾಣನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಜದ್ಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥215[8]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-216॥ 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಹ್ ೀಮಲಕ್ಷಣಮತತುಮಮ್|ಪರಜಾವಲಯ ಚಾಗಿನಂ ಪಯತಾಕ್ಷಯ-ಓಂ 
ಕರಷಾಯದ್ಮಗಿನಂ ಪರಹಿಣ್ ೀಮಿ ದ್ ರಂ ಯಮರಾಜಯಂಗಚಾತತ ರಿಪರವಾಹಃ|ಇಹ್ೈವಾಯಮಿತರ್ ೀ 
ಜಾತವ್ೀದಾ ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಹವಯಂ ವಹತತ ಪರಜಾನ್ತ್| 
ಓಂ ಪಾವಕ ವ್ೈಶಾವನ್ರ ಇದ್ಮಾಸನ್ಂ ಅರಣಿೀಗಭಾಸಂಸೃತತ್ೀಜ್ ೀರ ಪ 
ಮಹಾಬರಹಮನ್ತಮಹ ತಾಾಸ್ತರಷ್ತ ವ್ೈಶಾವನ್ರಂ ಪರರ್ತಬ್ ೀಧ್ರ್ಾಮಿ|ಓಂ ವ್ೈಶಾವನ್ರ್ೀ ನ್ ಉಭಯಂ 
ಆಪರರ್ಾತತ ಪರಾವತಃ ಅಗಿನನ್ಾ ಸವದ್ತಯರ್ತೀರ ಪಪೃಷ್ ಠೀ ದಿವಿ ಪೃಷ್ ಠೀಽಶ್ವ ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಪೃಷಾಠ 
ವಿವ್ೀವಾ ಓಷ್ಧಿೀಚಾವಿವ್ೀಶ ವ್ೈಶಾವನ್ರಃಸಹಸಾ ಪೃಷ್ ಠೀಽಗಿನಃ ನ್ರ್ೀ ದಿವಯ ಸ ಷ್ಷಾಠಂ 

ನ್ಕುಮ್॥1,216.1॥ 
ಓಂ ಪರಜಾಪತಯೀ ಸಾವಹಾ| 

ಓಂ ಸ್ ೀಮಾಯ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಬೃಹಸಾತಯೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಅಗಿನಷ್ ೀಮಾಭಾಯಂ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಇನಾದರಗಿನಭಾಯಂ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀಭಾಯಂ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಇನಾದರಯ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ವಿಶ್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವ್ೀಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಬರಹಮಣ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಅದ್ಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಓಷ್ಧಿವನ್ಸಾರ್ತಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಗರಹಾಯಯ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ದ್ೀವದ್ೀವತಾಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಇನಾದರಯ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಇನ್ದರಪುರತಷ್ೀಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಯಮಾಯ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಯಮಪುರತಷಾಯ ಸಾವಹಾ| 
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ಓಂ ಸವ್ೀಾಭ್ ಯೀ ಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ದಿವಾಚಾರಿಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ವಸತಧ್ಾಪತೃಭಯಃ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಯೀ ಭ ತಾ ಪರಚರನಿು ದಿೀನಾಚ ನಿಮಿಹನ್ ುೀ ಭತವನ್ಸಯ ಮಧ್್ಯೀ| 
ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಬಲ್ಲಂ ಪುಷಟಕ್ಾರ್ೀ ದ್ದಾಮಿ ಮಯಿ ಪುಷಟಂ ಪುಷಟಪರ್ತದ್ಾದಾತತ| 

ಓಂ ಆಚಾಣಾಾಲಪರ್ತದ್ಾದಾತತ ಆಚಾಣಾಾಲಪರ್ತತವಾಯಸ್ೀಭಯಃ॥1,216.2॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೈಶವದ್ೀವನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥216[2]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-217॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಅಥ ಸನಾಧಯವಿಧ್ಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಸಮಾಸತಃ| 

ಅಪವಿತರಃ ಪವಿತ್ ರೀ ವಾ ಸವಾಾವಸಾಿಂ ಗತ್ ೀಽಪ ವಾ॥1,217.1॥ 

ಯಃ ಸಮರ್ೀತತಾಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹಾಯಭಯನ್ುರಃ ಶತಚಿಃ॥1,217.2॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀಚಾನ್ ದೀ ವಿಶಾವಮಿತರ ಋಷಸ್ತರಪಾತ್| 

ಸಮತದಾರಃ ಕತಕ್ಷಿಶಾನಾದರದಿತೌಯ ಲ್ ೀಚನೌ| 
ಅಗಿನಮತಾಖ್ಮ್| 
ವಿಷ್ತಣಹೃಾದ್ಯಮ್| 
ಬರಹಮರತದೌರ ಶ್ರಃ| 
ರತದ್ರಃ ಶ್ಖಾ| 
ಉಪನ್ಯ ನ್ೀ ವಿನಿಯೀಗಃ| 
ಓಂ ಭ ಃ ಪಾದ್ೀ| 
ಭತವಃ ಜಾನ್ತರ್ತ| 
ಸವಃ ಹೃದ್ಯೀ| 
ಮಹಃ ಶ್ರಸ್ತ| 
ಜನ್ಃ ಶ್ಖಾರ್ಾಮ್| 
ತಪಃ ಕಣ್ಠೀ| 
ಸತಯಂ ಲಲಾಟ್ೀ| 
ಓಂ ಹೃದ್ರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಓಂ ಭ ಃ ಶ್ರಸ್ೀ ಸಾವಹಾ| 
ಓಂ ಭತವಃ ಶ್ಖಾಯೈ ವೌಷ್ಟ್| 
ಓಂ ಸವಃ ಕವಚಾಯ ಹತಂ| 

ಓಂ ಭ ಭತಾವಃ ಸವಃ ಅಸಾರಯ ಫಟ್॥1,217.3॥ 
ಓಂ ಭ ಃ ಓಂ ಭತವಃ ಓಂ ಸವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನ್ಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತಯಂ ತರ್ತ್ತರಪದಾ| 

ಓಂ ಆಪೀ ಜ್ ಯೀಽರ್ತೀ ರಸ್ ೀಽಮೃತಂ ಬರಹಮ ಭ ಭತಾವಃ ಸವರ್ ೀಮ್| 
ಓಂ ಸ ಯಾಶ್ಾೀತಾಯದಿ| 
ಓಂ ಆಪಃ ಪುನ್ನಿುಾತಾಯದಿ| 

ಓಂ ಅಗಿನಶ್ಾೀತಾಯದಿ॥1,217.4॥ 
ಓಂ ಆರ್ಾತತ ವರದ್ೀ ದ್ೀವಿ ! ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ಬರಹಮದ್ೀವತಾ| 

ಗಾಯರ್ತರೀ ನಾಮ ರ್ಾ ಸನಾಧಯ ರಕ್ಾುಙ ು್ೀ ರಕುವಾಸಸಾ| 

ವರಹಂಸಸಮಾರ ಢಾ ಶ್ರೀಮತತಾಷ್ೆರಸಂಸ್ತಿತಾ॥1,217.5॥ 
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ಕಮಣಾಲತಧ್ರಾ ಶಾನಾು ಅಕ್ಷಮಾಲಾವಿಧ್ಾರಿಣಿೀ| 

ಆರ್ಾತತ ವರದಾ ದ್ೀವಿೀ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ಶ್ವೀತರ ಪಣಿೀ॥1,217.6॥ 
ಮಾಹ್ೀಶವರಿೀ ಚ ಸಾವಿರ್ತರೀ ಶತಕಿವಸಾರದಿಮಣಿಾತಾ| 

ವೃಷ್ಸೆನ್ಧಸಮಾರ ಢಾ ರ್ತರಶ್ಲವರಧ್ಾರಿಣಿೀ॥1,217.7॥ 
ಆರ್ಾತತ ವರದಾ ದ್ೀವಿೀ ಅಪರಾಹ್ನೀ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ಅತಸ್ತೀಕತಸತಮಪರಖಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಗರತಡಾಸನಾ॥1,217.8॥ 
ಪೀತವಸಾರ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಪದ್ಮಸಮನಿವತಾ| 

ಶ್ವೀತವಣಾಾ ಸಮತದಿದಷಾಟ ರವಿಮಣಾಲಸಂಸ್ತಿತಾ॥1,217.9॥ 
ಶ್ವೀತಪದ್ಮಸನಾಸ್ತೀನಾ ಶ್ವೀತಪುಷ್ ಾೀಪಶ್್ ೀಭತಾ| 

ಓಂ ಆಪೀ ಹಿಷಾಠ ಮಯೀ ಭತವಸಾು ನ್ ಉಜ್ೀಾ ದ್ಧ್ಾತ ನ್ಃ॥1,217.10॥ 
ಮಹ್ೀರಣಾಯ ಚಕ್ಷತಸ್ೀ| 

ಓಂ ಯೀ ವಃ ಶ್ವತರ್ೀ ರಸಃ| 
ತಸಯ ಭಾಜಯೀತ್ೀಹ ನ್ಃ| 
ಅಶರ್ತೀರಿವ ಮಾತರಃ| 
ಓಂ ತಸಾಮ ಅರಙ್ಖುಮಾಮ ವೀ ಯಸಯ ಕ್ಷರ್ಾಯ ಜಿನ್ವಥ| 
ಆಪೀ ಜನ್ ಯಥಾ ಚ ನ್ಃ| 
ಓಂ ಸತಮಿರ್ತರರ್ಾ ನ್ ಆಪ ಓಷ್ಧ್ಯಃ ಸನ್ತು ಓಂ ದ್ತಮಿಾರ್ತರರ್ಾಸುಸ್ೈ ಸನ್ತು 
ಯೀಽಸಾಮನ್ದಾೀಷಟ ಯಞ್ಾ ವಯಂ ದಿವಷ್ಮಃ| 

ಓಂ ದ್ತರಪದಾದಿವಮತಮತಚಾನ್ಃ ಸ್ತವನ್ನಃ ಸಾನತ್ ೀ ಮಲಾದಿವ| 
ಪೂತಂ ಪವಿತ್ರೀಣ್ೀವಾಜಯಮಾಪಃ ಶತನ್ಧನ್ತು ಮೈನ್ಸಃ| 
ಓಂ ಋತಂ ಚ ಸತಯಂ ಚಾಭೀದಾಧತುಪಸ್ ೀಽಧ್ಯಜಾಯತ| 
ತತ್ ೀರಾತರಯಜಾಯತ| 
ತತಃ ಸಮತದ್ ರೀರ್ಽಣವಃ ಸಮತದಾರದ್ಣಾವಾದ್ಧಿಸಂವತ್ರ್ ೀ ಅಜಾಯತ| 
ಅಹೌರಾತಾರಣಿ ವಿದ್ಧ್ದಿವಶವಸಯ ಮಿಷ್ತ್ ೀ ವಶ್ೀ| 
ಸ ರ್ಾಾಚನ್ದರಮಸೌ ಧ್ಾತಾ ಯಥಾಪೂವಾಮಕಲಾಯತ್| 

ದಿವಂ ಚ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಚಾನ್ುರಿಕ್ಷಮಥ್ ೀ ಸವಃ॥1,217.11॥ 
ಗಾಯತಾರಯ ವಿಶಾವಮಿತರ ಋಷಗಾಾಯರ್ತರೀಛನ್ದಃ| 

ಸವಿತಾ ದ್ೀವತಾ ಜಪ್ೀ ವಿನಿಯೀಗಃ| 
ಓಂ ಉದ್ತತಯಂ ಜಾತವ್ೀದ್ಸಂ ದ್ೀವಂ ವಹನಿು ಕ್್ೀತವಃ| 
ದ್ೃಶ್ೀ ವಿಶಾವಯ ಸ ಯಾಮ್| 
ಓಂ ಚಿತರಂ ದ್ೀವಾನಾಮತದ್ಗಾದ್ನಿೀಕಂ ಚಕ್ಷತಮಿಾತರಸಯ ವರತಣಸಾಯಗ್ನೀಃ| 
ಆಪಾರ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷಂ ಸ ಯಾ ಆತಾಮ ಜಗತಸುಸತಷಿ್ಶಾ| 
ಓಂ ತಚಾಕ್ಷದ್ೀಾವಹಿತಂ ಪುರಸಾುಚತಾಕರಮತಚಾರತ್| 
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ಪಶ್ಯೀಮ ಶರದ್ಃ ಶತಂ ಜಿೀವ್ೀಮ ಶರದ್ಃ ಶತಮ್| 
ಶೃಣತರ್ಾಮ ಶರದ್ಃ ಶತಮ್| 
ಓಂ ವಿಶವತಶಾಕ್ಷತರತತ ವಿಶವತ್ ೀಮತಖ್ ೀವಿಶವತ್ ೀ ಬಾಹತರತತ ವಿಶವತಸಾಾತ್| 
ಸಮಾ್ಹತಭಾಯಂ ಧ್ಮರ್ತ ಸಮಾತ್ೈದಾಯವಾಾಭ ಮಿೀ ಜನ್ಯನ್ದೀವ ಏಕಃ| 
ದ್ೀವಾ ಗಾತತವಿದ್ ೀ ನಾಙ್ಖುವಿದಾವನಾದ್ಭಮಿತಮನ್ಸಸಾತ ಇಮಂ ದ್ೀವಯಜ್ಞಂ 

ಸಾವಹಾ ವಾತ್ೀಧ್ಾಃ ಜಪ್ೀತ್॥1,217.12॥ 
ಉತುರ್ೀ ಶ್ಖ್ರ್ೀ ಜಾತ್ೀ ಭ ಮಾಯಂ ಪವಾತವಾಸ್ತನಿೀ| 

ಬರಹಮಣಾ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತಾ ಗಚಾ ದ್ೀವಿ ! ಯಥಾಸತಖ್ಮ್॥1,217.13॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸನಾಧಯವಿಧಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥217[13]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-218॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ವಾಯಸ ! ಶಾರದ್ಧಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಪೂವಾಂ ನಿಮನ್ರಯೀದಿವಪಾರನಿವಶ್ೀಷಾದ್್ರಹಮಚಾರಿಣಃ॥1,218.1॥ 
ಪರದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀಪವಿೀತ್ೀನ್ ದ್ೀವಾನಾವರ್ೀಪವಿೀರ್ತನಾ| 

ಪತೄನಿನಮನ್ರಯೀತಾಾದೌ ಕ್ಷಾಲಯೀದಾವಕಯಮನ್ರತಃ॥1,218.2॥ 
ಓಂ ಸಾವಗತಂ ಭವದಿಭರಿರ್ತ ಪರಶರಃ| 

ಓಂ ಸತಸಾವಗತಾಮಿರ್ತ ತ್ೈರತಕ್್ುೀ ಓಂ ವಿಶ್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಏತತಾಾದ್ ೀದ್ಕಮಘಯಾಂ ಸಾವಹ್ೀರ್ತ 

ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಪಾದ್ಯೀದ್ೀಾವರ್ತೀಥ್ೀಾನಾಭತಗನಕತಶಸಹಿತಜಲದಾನ್ಮ್॥1,218.3॥ 
ತತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಭಮತಖ್ೀನ್ ವಾರ್ೀಪವಿೀತ್ೀನಾಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀಭ್ ಯೀ 

ಅಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹ್ೀಭ್ ಯೀ 
ಯಥಾನಾಮಶಮಾಭಯ ಏತತಾಾದ್ ೀದ್ಕಮಘಯಾಂ ಸವಧ್್ೀರ್ತ ಪತಾರದಿಬಾರಹಮಣಪಾದ್ಯೀಃ 

ಪತೃರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ 

ಆಭತಗನಕತಶಕತಸತಮಸಹಿತಜಲದಾನ್ಮ್॥1,218.4॥ 
ಏವಂ ಮಾತಾಮಹಾದಿಭಯಃ|ಏತದಾಚಮನಿೀಯಂ ಸಾವಹಾ ಸವಧ್್ೀರ್ತ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ 

ಏಷ್ವೀರ್ಽಘಯ ಇರ್ತ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಪುಷ್ಾದಾನ್ಮ್॥1,218.5॥ 
ಓಂ ಸ್ತದ್ಧಮಿದ್ಮಾಸನ್ಮಿಹ ಸ್ತದ್ಧಮಿತಯಭಧ್ಾಯ ಓಂ ಭ ಃ ಓಂ ಭತವಃ ಓಂ ಸವಃ ಓಂ ಮಹಃಓಂ 

ಜನ್ಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತಯಮಿರ್ತ ಸಪುವಾಯಹೃರ್ತಭಃ ಪೂವಾಮತಖ್ನ್ದೀವಬಾರಹಮಣ್ ೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್| 
ಉತುರದಿಙ್ಖತಮಖ್ಮಿಾತೃಬಾರಹಮಯೀಣ್ ೀಪವ್ೀಶನ್ಮ್| 
ಓಂ ದ್ೀವತಾಭಯಃ ಪತೃಭಯಶಾ ಮಹಾಯೀಗಿಭಯ ಏವ ಚ| 

ನ್ಮಃ ಸವಧ್ಾಯೈ ಸಾವಹಾಯೈ ನಿತಯಮೀವ ಭವನ್ತುತ್ೀ ಇರ್ತ ರ್ತರಜಾಪ್ೀತ್॥1,218.6॥ 
ಓಂ ಅದಾಯಸ್ತಮನ್ದೀಶ್ೀ ಅಮತಕಮಾಸ್ೀ ಅಮತಕರಾಶ್ಙ್ಖುತ್ೀ 

ಸವಿತಯಾಮತಕರ್ತಥಾವಮತಕಗ್ ೀತಾರಣಾಮಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹಾನಾಂ 
ಯಥಾನಾಮಶಮಾಣಾಂ 
ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಪೂವಾಕನ್ದೃಶಾರದ್ಧಂ ಕರಿಷ್ಯೀ| ಓಂ ವಿಶ್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವಭಯಃ ಸಾವಹಾ ಓಂ 

ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾನಾವಾಹಯಿಷ್ಯೀ| 
ಆವಾಹಯೀತತಯಕ್್ುೀ ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಃ ಸ ಆಗತ ಶೃಣತತಾಮಿಮಂ ಹವಮ್| 
ಏದ್ಂ ಬಹಿಾನಿಾಷೀದ್ತ ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಃ ಶೃಣತತ್ೀಮಂ ಇವಂ ಮೀ ಯೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಯ 
ಉಪದ್ಯವಿಷ್ಟ| 
ಯೀ ಅಗಿನಜಿಹಾವ ಉತ ವಾ ಯಜತಾರ ಆಸದಾಯಸ್ತಮನ್್ಹಿಾಷ ಮಾದ್ಯಧ್ವಮ್| 
ಓಂ ಓಷ್ಧ್ಯಃ ಸಂವದ್ನ್ುೀ ಸ್ ೀಮೀನ್ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ| 
ಯಸ್ೈ ಕೃಣ್ ೀರ್ತ ಬಾರಹಮಣಸುಂ ರಾಜನಾಾರರ್ಾಮಸ್ತ| 
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ಓಂ ಆಗಚಾನ್ತು ಮಹಾಭಾಗಾ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾ ಮಹಾಬಲಾಃ| 
ಯೀ ಅತರ ವಿಹಿತಾಃ ಶಾರದ್ಧೀ ಸಾವಧ್ಾನಾ ಭವನ್ತು ತ್ೀ| 

ಓಂ ಅಪಹತಾಸತರಾ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ವ್ೀದಿಷ್ದ್ ಇರ್ತ ರ್ತರರ್ತರಯಾವವಿಕರಣಮ್॥1,218.7॥ 
ಓಂ ಪಾತರಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ| 

ಓಂ ಕರತಷ್ವೀತಯನ್ತಜ್ಞಾತಃ ಕೃತಾವ ಪಾತ್ರೀ ಪವಿತರನಿಷ್ೀವಣಮ್॥1,218.8॥ 
ಓಂ ಶನ್ ನೀ ದ್ೀವಿೀರಭಷ್ಟಯ ಆಪೀ ಭವನ್ತು ಪೀತಯೀ| 

ಶಂಯೀರಭಸರವನ್ತು ನ್ ಇರ್ತ ಪಾತ್ರೀ ಜಲದಾನ್ಮ್| 
ಓಂ ಯವೀಽಸ್ತ ಯವರ್ಾಸಮದ್ವೀಷ್ ೀ ಯವರ್ಾರಾರ್ತೀರಿರ್ತ ಯವದಾನ್ಮ್| 
ಗನ್ಧದಾವರಾಂ ದ್ತರಾಧ್ಷಾಾಂ ನಿತಯಪುಷಾಟಂ ಕರಿೀಷಣಿೀಮ್| 
ಈಶವರಿೀಂ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ತಾ (ತಾವ) ಮಿಹ್ ೀಪಹವಯೀ ಶ್ರಯಮಿರ್ತ ಗನ್ಧದಾನ್ಮ್| 
ಓಂ ರ್ಾ ದಿವಾಯ ಆಪಃ ಪಯಸಾ ಸಮ್ಭ ವುರ್ಾಾ ಅನ್ುರಿಕ್ಷೌತ ಪಾಥಾವಿೀರ್ಾಾಃ| 
ಹಿರಣಯವಣಾಾ ಯಜ್ಞಿರ್ಾಸಾುನ್ ಆಪಃ ಶ್ವಾಃ ಶಂ ಸ್ ಯೀನಾ ಸತಹವಾ ಭವನ್ತು| 
ಏಷ್ ೀರ್ಽಘ ೀ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಜಲಂ ದ್ತಾುಾನ್ೀನ್ೈವ ಪಾತ್ರೀಣ ಪವಿತರಗರಹಣಂ 
ಕೃತಾವ ಸಂಸರವಂ ಪವಿತರಂ ಚ ಬಾರಹಮಣಪಾಶ್ವೀಾ ದ್ದಾಯತ್| 

ತತಃ ಪರಥಮಪಾತ್ರೀ ಸಂಸರವಜಲಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ಕತಶ್್ ೀಪರಿ ಊಧ್ವಾಮತಖ್ಂ ಸಾಿಪನ್ಂ ಕತಯಾತ್| 

ತದ್ತಪರಿ ಕತಶದಾನ್ಮ್॥1,218.9॥ 
ವಿಶ್ವೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವ್ೀಭಯಃ ಏತಾನಿ ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಧ್ ಪದಿೀಪವಾಸ್ ೀ ಯತಗಯಜ್ಞ್ ೀ ಪವಿೀತಾನಿ ನ್ಮಃ| 

ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮಚಿಾದ್ರಮಸತು| 

ಅಸ್ತುಾರ್ತ ಬಾರಹಮಣಪರರ್ತವಚನ್ಮ್॥1,218.10॥ 
ತತಃ ಪತೃಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹಾನಾಂ ಮಾತಾಮಹಪರಮಾತಾಮಹವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹಾನಾಂ 
ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾನಾಂ ಶಾರದ್ಧಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ ಇರ್ತ ಅನ್ತಜ್ಞಾವಚನ್ಮ್| 

ಕತರತಷ್ವೀರ್ತ ಬಾರಹಮಣ್ೈರತಕ್್ುೀ| 

ಓಂ ದ್ೀವತಾಭಯಃ ಪತೃಭಯಶಾ-ಇರ್ತರ್ತರಜಾಪ್ೀತ್॥1,218.11॥ 
ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀಬ್ ಯೀಽಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹ್ೀಭ್ ಯೀ ಯಥಾನಾಮಶಮಾಭಯಃ ಸಪರ್ತನೀಕ್್ೀಭಯಃ 
ಇದ್ಮಾಸನ್ಂ ಸವಧ್ಾ ಇರ್ತ ಬಾರಹಮಣವಾಮೀ ಆಸನ್ದಾನ್ಮ್| 

ಓಂ ಪತೄನಾವಾಹಯಿಷ್ಯೀ| 
ಓಂ ಆವಾಹಯೀತತಯಕ್್ುೀ ಓಂ ಉಶನ್ುಸಾುಾ ನಿಧಿೀಮಹತಯಶನ್ುಃ ಸಮಿಧಿೀಮಹಿ| 
ಉಶನ್ತನ ಶತ ಆವಹ ಪತೄನ್ಿವಿಷ್ೀ ಉತುವ್ೀ| 
ಓಂ ಆಯನ್ತು ನ್ಃ ಪತರಃ ಸೌಮಾಯಸ್ ೀಽಗಿನಷಾವತಾುಃ ಪರ್ಥಭದ್ೀಾವರ್ಾನ್ೈಃ| 
ಅಸ್ತಮನ್ಯಜ್ಞ್ೀ ಸವಧ್ರ್ಾ ಮದ್ನ್ ುೀಽಧಿಬತರವನ್ತು ತ್ೀವನ್ುಾಸಾಮನಿತಾಯವಾಹನ್ಮ್| 
ಓಂ ಅಪಹತಾ ಸತರಾ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ವ್ೀದಿಷ್ದ್ಃ ಇರ್ತ ರ್ತಲವಿಕರಣಮ್| 
ಪೂವಾವಕರಮೀಣ ಸಾಿಪತಪಾತ್ರೀಷ್ ದ್ಕದಾನ್ಮ್| 
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ಓಂ ರ್ತಲ್ ೀಽಸ್ತ ಸ್ ೀಮದ್ೀವತ್ ಯೀ ಗ್ ೀಸವೀ ದ್ೀವನಿಮಿಾತಃ| 

ಪರತನಮದಿಭಃ ಪೃಕುಃ ಸವಧ್ರ್ಾ ಪತೄಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನಿರೀಣಿೀಹಿ ನ್ಃ ಸಾವಹಾ ಇರ್ತ ರ್ತಲದಾನ್ಮ್॥1,218.12॥ 
ಗನ್ಧಪುಷ್ಾೀ ಹಸಾುಭಾಯಂ ದ್ತಾುಾ ಪತೃಪಾತರಮತತಾಿಪಯ ರ್ಾ ದಿವ್ಯೀರ್ತ ಪಠಿತಾವ 

ಅಮತಕಗ್ ೀತಾರಸಮರ್ತಾತಃ ! ಅಮತಕದ್ೀವಶಮಾನ್! ಸಪರ್ತನೀಕ ! ಏಷ್ ತ್ೀಽಘಯಾಃ ಸವಧ್ಾ|ಅಪವಿತರಂ 
ಪಾತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ವಾಮಪಾಶ್ವೀಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಕತಶ್್ ೀಪರಿ ಓಂ ಪತೃಭಯಃ 

ಸಾಿನ್ಮಸ್ತೀತಯಧ್್ ೀಮತಖ್ಪಾತರಸಾಿಪನ್ಮ್॥1,218.13॥ 
ಓಂ ಶತನ್ಧನಾುಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಃ ಪತೃಸದ್ನಾಃ ಪತೃಸದ್ನ್ಮಸ್ತ| 

ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಪಾತರಸಾಶಾನ್ಮ್| 
ಅಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀಭ್ ಯೀಽಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹ ಪರಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸಪರ್ತನೀಕ್್ೀಭಯ ಏತಾನಿ 
ಗನ್ಧಪುಷ್ಾಧ್ ಪದಿೀಪವಾಸ್ ೀಗತಣಸ್ ೀತುರಿೀಯಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಾನಿ 
ವಃ ಸವಧ್ಾ ಪತೃರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮ್| 

ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮಕ್ಷಯಯಮಸತು| 
ಸಙ್ಖೆಲಾಸ್ತದಿಧರಸತು| 
ಬಾರಹಮಣವಚನ್ಮ್| 
ಏವಂ ಮಾತಾಮಹಾದಿೀನಾಮನ್ತಜ್ಞಾಪನಾದಿಕಮಾ| 
ಓಂ ರ್ಾದಿವ್ಯೀರ್ತಭ ಮಿಸಮಾಜಾನ್ಮ್| 
ತತ್ ೀ ಘಘತಾಕುಮನ್ನಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀಪವಿೀರ್ತೀ ಪತೃಬಾರಹಮಣರ್ೀಂ ಅಗೌನ ಕರಣಮಹಂ 
ಕರಿಷ್ಯೀ| 
ಓಂ ಕತರತಷ್ವೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಓಂ ಅಗನಯೀ ಕವಯವಾಹನಾಯ ಸಾವಹಾ ಇರ್ತ ಆಹತರ್ತದ್ವಯಂ 
ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ದ್ತಾುಾ ಅವಶ್ಷಾಟನ್ನಂ ಪಣಾಾಥಾಂ ಸಾಿಪಯಿತಾವ ಅಪರಮಧ್ಾಂ ಪತಾರದಿಪಾತ್ರೀ 

ಮಾತಾಮಹಾದಿಪಾತ್ರೀ ಚ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥1,218.14॥ 
ಪಾತರಮತದಾರದಿ ನಿಧ್ಾಯ ಕತಶಂ ದ್ತಾುಾ ಅಧ್್ ೀಮತಖಾಭಾಯಂ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಪಾತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ 

ಓಂ ಪೃರ್ಥವಿೀತ್ೀ ಪಾತರಂ ದೌಯರಪಧ್ಾನ್ಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಮತಖ್ೀ ಅಮೃತ್ೀ ಅಮೃತಂ ಜತಹ್ ೀಮಿ 
ಸಾವಹಾ ಪಾತಾರಭಮನ್ರಣಮ್| 
ಇದ್ಂ ವಿಷ್ತಣವಿಾಚಕರಮೀ ತ್ರೀಧ್ಾ ನಿದ್ಧ್್ೀ ಪದ್ಮ್| 
ಸಮ ಢಮಸಯ ಪಾಂಸತರ್ೀ| 

ವಿಷ್ ಣೀ ಹವಯಂರಕ್ಷಸವ ಇತಯನ್ನಮಧ್್ಯೀ ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ದಿವಜಾಙ್ಖತುಷ್ಠನಿವ್ೀಶನ್ಮ್॥1,218.15॥ 
ಅಪಹತ್ೀರ್ತ ರ್ತರಯಾವವಿಕರಣಮ್| 

ಓಂ ನಿಹನಿಮ ಸವಾಂ ಯದ್ಮೀಧ್ಯವದ್ಭವ್ೀದ್ಧತಾಶಾ ಸವ್ೀಾಽಸತರದಾನ್ವಾ ಮರ್ಾ| 
ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಯಕ್ಷಾಃ ಸಪಶಾಚಸಙ್ಕ್ ಹತಾ ಮರ್ಾ ರ್ಾತತಧ್ಾನಾಶಾ ಸವ್ೀಾ ಇರ್ತ 

ಸ್ತದಾಧಥಾವಿಕರಣಮ್॥1,218.16॥ 
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ತತ್ ೀ ಧ್ ರಿಲ್ ೀಚನ್ಸಞ್ಜಞಕ್್ೀಭ್ ಯೀದ್ವ್ೀಭಯ ಏತದ್ನ್ನಂ ಸಘಘತಂ ಸಪಾನಿೀಯಂ  ಸವಯಞ್ಜನ್ಂ 
ಸಾವಹ್ೀರ್ತ ವಾರಿಕತಶಾದ್ಯೈರನ್ತಸಙ್ಖೆಲಾನ್ಮ್| 

ಓಂ ಅನ್ನಮಿದ್ಮಕ್ಷಯಯಮಸತು ಓಂ ಸಂಙ್ಖೆಲಾಸ್ತದಿಧರಸತು॥1,218.17॥ 
ತತ್ ೀ ವಿಪರಿೀತ್ ೀಪವಿೀತ್ೀನ್ ಸವಯಞ್ಜನ್ಂ ಸಘಘತಮನ್ನಂ ಪತಾರದಿ ಬಾರಹಮಣಪಾತ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ 

ತದ್ತಪರಿ ಭ ಮಿಸಂಲಗನಕತಶಂ ದ್ತಾುಾ ಓಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ತ್ೀ ಪಾತರಂ ಇರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಉತಾುನಾಭಾಯಂ 
ಪಾತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಓಂ ಇದ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರಿತಯನ್ ನೀಪರಿ ಉತಾುನ್ಂ ದಿವಜಾಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್| 
ಓಂ ಅಪಹತ್ೀರ್ತ ರ್ತಲವಿಕರಣಮ್| 
ಭ ಮಿಪಾರ್ತತವಾಮಜಾನ್ತಃ ಅಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀಭಯಃ ಅಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹ್ೀಭಯಃ ಸಪರ್ತನೀಕ್್ೀಭಯಃ ಏತದ್ನ್ನಂ 
ಸಘಘತಂ ಸಪಾನಿೀಯಂ ಸವಯಞ್ಜನ್ಂ ಪರರ್ತಷದ್ಧವಜಿಾತಂ ಸವಧ್ಾ| 
ಅನ್ನಂ ಸಙ್ಖೆಲಾಯ ಓಂ ಊಜಾಂ ವಹನಿುೀರಮೃತಂ ಘಘತ ಪಯಃ ಕೀಲಾಲಂ ಪರಿಸತರತಂ ಸವಧ್ಾಸತು 
ತಪಾಯತ ಮೀ ಪತರಮ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್ವರಿಧ್ಾರತಾಯಗಃ॥1,218.18॥ 
ಓಂ ಶಾರದ್ಧಮಿದ್ಮಚಿಾದ್ರಮಸತು ಓಂ ಸಙ್ಖೆಲಾಸ್ತದ್ಧರಸತು| 

ಓಂ ಭ ಭತಾವಃ ಸವಸುತ್ವಿತತವಾರ್ೀಣಯಂ ಭಗ್ ೀಾದ್ೀವಸಯ ಧಿೀಮಹಿ ಧಿಯೀ ಯೀ ನ್ಃ 
ಪರಚ್ ೀದ್ರ್ಾರ್ತರ್ತ ವಿಸಜಯಿತಾವ ಓಂ ಮಧ್ತವಾತಾ ಋತಾಯತ್ೀ ಮಧ್ತಕ್ಷರನ್ತು ಸ್ತನ್ಧವಃ 
ಮಾಧಿವೀನ್ಾಃ ಸನ್ ುಾೀಷ್ಧಿೀಮಾಧ್ತನ್ಕುಮತತ್ ೀಷ್ಸ್ ೀ ಮಧ್ತತಾಾರ್ಥಾವಂ ರಜಃ| 

ಮಧ್ತದೌಯರಸತು ನ್ಃ ಪತಾ ಮಧ್ತಮಾನ್ ನೀ ವನ್ಸಾರ್ತಃ ಮಧ್ತಮಾನ್ಸತು ಸ ಯೀಾ ಮಾಧಿವೀಗಾಾವೀ 
ಭವನ್ತು ನ್ಃ| 

ಮಧ್ತ ಮಧ್ತ ಮಧ್ತ ಇರ್ತ ಜಪಃ॥1,218.19॥ 
ಯಥಾಸತಖ್ಂ ವಾಗಯತಾ ಜತಷ್ಧ್ವಮಿರ್ತ ಬ ರರ್ಾತ್| 

ಬತಕುವತತ್ ಸಪುವಾಯಧ್ಾದಿಕಂ ಪತೃಸ್ ುೀತರಂ ಜಪ್ೀತ್| 
ತಚಾ-ಸಪುವಾಯಧ್ಾ ದ್ಶಾಣ್ೀಾಷ್ತ ಮೃಗಾಃ ಕ್ಾಲಞ್ಜರ್ೀ ಗಿರೌ| 

ಚಕರವಾಕ್ಾಃ ಶರಾದಿವೀಪ್ೀ ಹಂಸಾಃ ಸರಸ್ತ ಮಾನ್ಸ್ೀ॥1,218.20॥ 
ತ್ೀಽಭಜಾತಾಃ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಬಾರಹಮಣಾ ವ್ೀದ್ಪಾರಗಾಃ| 

ಪರಸ್ತಿತಾ ದ್ ರಮಧ್ಾವನ್ಂ ಯ ಯಂ ಕಮವಸ್ತೀದ್ಥ॥1,218.21॥ 
ತತಸೃಪಯಸವ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ ೀ ವಾರ್ೀಪವಿೀರ್ತೀ ತದ್ತತ್ೃಷಾಟಗರತಃ| 

ಓಂ ಅಗಿನದ್ಗಾಧಶಾ ಯೀ ಜಿೀವಾ ಯೀಽಪಯದ್ಗಾಧಃ ಕತಲ್ೀ ಮಮ| 
ಭ ಮೌ ದ್ತ್ುೀನ್ ತೃಪಯನ್ತು ತೃಪಾು ರ್ಾನ್ತು ಪರಾಙ್ಖುರ್ತಮ್| 

ಇರ್ತ ಭ ಮೌ ಕತಶ್್ ೀಪರಿ ಸಘಘತಮನ್ನಂ ಜಲಪುತಿಂ ವಿಕರ್ೀತ್॥1,218.22॥ 
ತತ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಕರಮೀಣ ಜಲಗಣ ಾಷ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಪೂವಾವತ್ವಾಯಹೃರ್ತಕ್ಾಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ 
ಮಧ್ತವಾತ್ೀರ್ತತರಯೃಚಂ ಜಪಾುಾ ಓಂ ರತಚಿತಂ ಭವದಿಭರಿರ್ತ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಪರಶರಃ| 

ಸತರತಚಿತಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಓಂ ಶ್ೀಷ್ಮನ್ನಮಿರ್ತ ಪರಶರಃ| 
ಇಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 
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ಪತಾರದಿಬಾರಹಮಣಂ ವಾರ್ೀಪವಿೀತ್ೀನ್ ಓಂ ತೃಪಾುಃ ಸಿ ಇರ್ತ ಪರಶರಃ| 
ಓಂ ತೃಪಾುಃ ಸಮ ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಭ ಮಯಭತಯಕ್ಷಣಂ ಮಣಾಲಚತತಷ್ ೆೀಣಂ ರ್ತ 

ಲವಿಕರಣಮ್॥1,218.23॥ 
ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ! ಅಸಮರ್ತಾತಃ ! ಅಮತಕದ್ೀವದ್ಶಾನ್! ಸಪರ್ತನೀಕ ! ಏತತ್ುೀ ಪಣಾಾಸನ್ಂ ಸವಧ್ಾ| 

ಇತಿಂ ರ್ೀಖಾಮಧ್್ಯೀ ಪತಾಮಹಾಯ ಖ್ವಾಯಹೃರ್ತಕ್ಾಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಮಧ್ತವಾತ್ೀರ್ತ ತರಜಾಪನ್ನನ್ನಂ 
ಸಾಜಯಂ ಪಣಾಂ ಕೃತಾವ ಕತಶ್್ ೀಪರಿ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ಅಸಮರ್ತಾತಃ !  
ಅಮತಕದ್ೀವಶರಮನ್! ಸಪರ್ತನೀಕ ಏಷ್ ಪಣಾಸ್ುೀ ಸವಧ್ಾ| 

ಇತಿಂ ರ್ೀಖಾಮಧ್್ಯೀ ಪತಾಮಹಾಯ| 
ತತಃ ಸವಾಯಹೃರ್ತಕ್ಾಂ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಮಧ್ತವಾತ್ೀರ್ತ ರ್ತರಜಾಮಾನಿಾಣಾವಿಕರಣಂ ಪಣಾಾನಿುಕ್್ೀ| ಓಂ 
ಲ್ೀಪಭತಜಃ ಪರೀಯನ್ುಮಿರ್ತ ಸುರಣತೆಶ್ೀಷ್ತ ಹಸುಮಾಜಾನ್ಂ ಪರಕ್ಷಾಲ್ಲತಪಣ್ ಾೀದ್ಕ್್ೀನ್ ಓಂ 
ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ! ಅಸಮರ್ತಾತಃ ! ಅಮತಕಶಮಾನ್್ಪರ್ತನೀಕ ಏತತ್ುೀ ಜಲಮವನ್ೀಕ್ಷಾ ಯೀ 
ಚಾತರತಾವಮನ್ತಜಾಶಾ ತಾವಮನ್ತ ತಸ್ೈ ತ್ೀಸವಧ್್ೀರ್ತ ಪತೃಪಣಾಸ್ೀಚನ್ಮ್| 
ಪಣಾಪಾತರಮಧ್್ ೀಮತಖ್ಂ ಕೃತಾವ ಬದಾಧಞ್ಜಲ್ಲಃ ಓಂ ಪತರ್ ೀ ಮಾದ್ಯಧ್ವಂ 
ಯಥಾಭಾಗಮಾವೃಷಾಯಧ್ವಮಿರ್ತ ಜಪ್ೀತ್| ಅಪಃ ಸಾೃಷಾಟಾ ವಾಮೀನ್ ಪರಾವೃತಯ ಉದ್ಙ್ಖತಮಖ್ಃ 

ಪಾರಣಾಂಸ್ತರಃ ಸಂಯಮಯ ಷ್ಡಭಯ ಋತತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಃ ಇರ್ತ ಜಪಃ॥1,218.24॥ 
ವಾಮೀನ್ೈವ ಪರಾವೃತಯ ಪುಷ್ಾದಾನ್ಮ್| 

ಅಕ್ಷತಞ್ಜಾರಿಷ್ಟಞ್ಜಾಸತು ಮೀ ಪುಣಯಂ ಶಾನಿುಪುಷಟದ್ೃ| 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್ಃ ಅಮಿೀ ಮದ್ನ್ುಃ ಪತರ್ ೀ ಯಥಾಭಾಗಮಾವೃಷಾಯಿಷ್ತ ಇರ್ತ ಜಪಃ| 
ವಾಸಃ ಶ್ರ್ಥಲ್ಲೀಕೃತಾವಞ್ಜಲ್ಲಂ ಕೃತಾವ ಓಂ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಪತರ್ ೀ ನ್ರ್ೀ ವಃ ಇರ್ತ ಜಪಃ| 
ಗೃಹಾನ್ನಃ ಪತರ್ ೀ ದ್ತು ಇರ್ತ ಗೃಹವಿೀಕ್ಷಣಮ್| 
ತತಃ ಸದಾ ವಃ ಪತರ್ ೀ ದ್ವೀಷ್ಮ ಇರ್ತ ವಿೀಕ್ಷಯ ಏತದ್ವಃ ಪತರ್ ೀ ವಾಸ ಇತತಯಚಾಾಯಾ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ 
ಏತತ್ುೀ ವಾಸಃ ಸವಧ್ಾ ಇರ್ತ ಸ ತರದಾನ್ಮ್| 
ವಾಮೀನ್ ಪಾಣಿನಾ ಉದ್ಕಪಾತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಊಜಾಂ ವಹನಿುೀರಮೃತಂ ಘಘತಂ ಪಯಃ ಇತಾಯದಿ 

ಪಣ್ ಾೀಪರಿ ಧ್ಾರಾತಾಯಗಃ॥1,218.25॥ 
ಪೂವಾಸಾಿಪತಪಾತರಶ್ೀಷ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪಣಾಸ್ೀಚನ್ಂ-ಪಣಾಮಾವಾಹಯ ಗನಾಧದಿದಾನ್ಂ-

ಪಣ್ ಾೀಪರಿ ಕತಶಪತರಞ್ಾ ದ್ತಾುಾ ಓಂ ಅಕ್ಷನ್ನಮಿೀಮದ್ನ್ುಹಯ ವ ಪರರ್ಾ ಅಧ್ ಷ್ತ 
ಅಸ್ ುೀಷ್ತಸವಭಾನ್ವೀ ವಿಪಾರ ನ್ವಿಷ್ಠರ್ಾಮರ್ತೀ| 

ಯೀ ಜಾನಿವನ್ದರ ತ್ೀ ಹರಿೀರ್ತ ರ್ತರಜಾಪಃ॥1,218.26॥ 
ಓಂ ಇತಿಂ ಮಾತಾಮಹಾದಿಬಾರಹಮಣಾನಾಮಾಚಮನ್ಮ್| 

ಓಂ ಸತಸತಪರೀಕ್ಷಿತಮಸ್ತುಾರ್ತ ಭ ಮಯಭತಯಕ್ಷಣಂ ಕೃತಾವ| 
ಓಂ ಅಪಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತಾ ದ್ೀವಾಃ ಸವಾಮಪು್ ಪರರ್ತಷಠತಮ್| 
ಬಾರಹಮಣಸಯ ಕರ್ೀ ನ್ಯಸಾುಃ ಶ್ವಾ ಆಪೀ ಭವನ್ತು ನ್ಃ| 
ಶ್ವಾ ಆಪಃ ಸನಿುಾರ್ತ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಜಲದಾನ್ಮ್| 
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ಲಕ್ಷಿ್ೀವಾಸರ್ತಪುಷ್ಾೀಷ್ತ ಲಕ್ಷಿ್ೀವಾಸರ್ತ ಪುಷ್ೆರ್ೀ| 
ಲಕ್ಷಿ್ೀವಾಸರ್ತ ಗ್ ೀಷ್ಠೀಷ್ತ ಸೌಮನ್ಸಯಂ ಸದಾಸತು ತ್ೀ| 
ಸೌಮನ್ಸಯಮಸ್ತುಾರ್ತ ಪುಷ್ಾದಾನ್ಮ್| 
ಅಕ್ಷತಂ ಚಾಸತು ಮೀ ಪುಣಯಂ ಶಾನಿುಃ ಪುಷಟಧ್ೃಾರ್ತಶಾ ಮೀ| 
ಯದ್ಯಚ್ಾರೀಯಸೆರಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತುದ್ಸತು ಸದಾ ಮಮ| 

ಓಂ ಅಕ್ಷತಞ್ಜಾರಿಷ್ಟಞ್ಜಾಸತು ಇರ್ತ ಯವತಣತಾಲದಾನ್ಮ್॥1,218.27॥ 
ಅಮತಕಗ್ ೀತಾರಣಾಮಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹಾನಾಂ 

ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾನಾಮಿದ್ಮನ್ನಪಾನಾದಿಕಮಕ್ಷಯಯಮಸ್ತುಾರ್ತ ಪತಾರದಿಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ರ್ತಲಜಲದಾನ್ಮ್| 
ಅಸ್ತುಾರ್ತ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವದ್ೀತ್| 
ಏತನಾಮತಾಮಹಾದಿೀನಾಮಕ್ಷಯಯಮಾಶ್ಷ್ಃ| 
ಓಂ ಅಘ ೀರಾಃ ಪತರಃ ಸನ್ತು ಗ್ ೀತರಂ ನ್ ೀ ವಧ್ಾತಾಂ--ದಾತಾರ್ ೀ ನ್ ೀಽಭವಧ್ಾನಾುಂ ವ್ೀದಾಃ 
ಸನ್ುರ್ತರ್ೀವ ಚ| 
ಶರದಾಧ ಚ ನ್ ೀ ಮಾ ವಯಗಮದ್್ಹತದ್ೀಯಞ್ಾ ನ್ ೀಽಸ್ತುಾರ್ತ| 
ಅನ್ನಞ್ಾ ನ್ ೀ ಬಹತ ಭವ್ೀದ್ರ್ತರ್ಥೀಂಶಾ ಲಭ್ೀಮಹಿ| 
ರ್ಾಚಿತಾರಶಾ ನ್ಃ ಸನ್ತು ಮಾ ಚ ರ್ಾಚಿಷ್ಮ ಕಞ್ಾನ್| 

ಏತಾಃ ಸತಾಯಶ್ಷ್ಃ ಸನ್ತು॥1,218.28॥ 
ಸೌಮನ್ಸಯಮಸತು| 

ಅಸ್ತುಾತತಯಕ್್ುೀ ಪರದ್ತುಪಣಾಸಾಿನ್ೀ ಅಘಾಯಾಥಾಪವಿತರರ್ೀಚನ್ಮ್| 
ಕತಶಪವಿತರಂ ಗೃಹಿೀತಾವತ್ೀನ್ ಕತಶ್ೀನ್ ಪತಾರದಿಬಾರಹಮಣಂ ಸಾೃಷಾಟಾ ಸವಧ್ಾಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೀ-ಓಂ 
ವಾಚಯತಾಂ-ಓಂ ಪತೃಪತಾಮಹ್ೀಭ್ ಯೀ ಯಥಾನಾಮಶಮಾಭಯಃ ಸಪರ್ತನೀಕ್್ೀಭಯಃ ಸವಧ್್ ೀಚಯತಾಮ್| 
ಅಸತುಸವಧ್ಾ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಊಜಾಂ ವಹನಿುೀರಮೃತಂ ಘಘತಮಿರ್ತ ಪಣ್ ಾೀಪರಿ ವಾರಿಧ್ಾರಾಂ 

ದ್ದಾಯತ್॥1,218.29॥ 
ತತಃ ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾ ಅಸ್ತಮನ್ಯಜ್ಞ್ೀ ಪರೀಯನಾುದ್ೀವಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಯವೀದ್ಕದಾನ್ಮ್| 

ಓಂ ಪರೀಯನಾುಮಿರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಓಂ ದ್ೀವತಾಭಯ ಇರ್ತ ರ್ತರಜಾಪ್ೀತ್॥1,218.30॥ 
ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಃ ಪಣಾಪಾತಾರಣಿ ಚಾಲಯಿತಾವ ಆಚಮಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀಪವಿೀರ್ತೀ ಪೂವಾಾಭಮತಖ್ಃ ಓಂ 

ಅಮತಕಗ್ ೀತಾರಯ ಅಮತಕದ್ೀವಶಮಾಣ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಯ ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾಯ 
ಶಾರದ್ಧಪರರ್ತಷಾಠಥಾದ್ಕ್ಷಿಣಾಮೀತದ್ರಜತಂ ತತಭಯಮಹಂ ಸಮರದ್ದ್ೀ ಇರ್ತ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದ್ದಾಯತ್| 

ಇರ್ತ ದ್ೀವೂಬಾರಹಮಣಾಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಾದಾನ್ಮ್॥1,218.31॥ 
ತತಃ ಪತೃಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪಣಾಾಃ ಸಮಾನಾನ ಇರ್ತ ಪರಶರಃ| 

ಸತಸಮಾನಾನ ಇರ್ತ ಪಣ್ಾೀ ಕ್ಷಿೀರಧ್ಾರಾಂ ದ್ತಾುಾ ಪಣಾಚಾಲನ್ಂ ಅರ್ತರ್ಥಬಾರಹಮಣ್ೀ 
ಪಣಾಪಾತರಮತತಾುನ್ಂ ಕೃತಾವ ಓಂ ವಾಜ್ೀ ವಾಜ್ೀ ವತ ವಾಜಿನ್ ೀ ನ್ ೀ ಧ್ನ್ೀಷ್ತ ವಿಪಾರ ಅಮೃತಾ 

ಋತಜ್ಞಾಃ| 
ಅಸಯಮಧ್ವಃ ಪಬತ ಮಾದ್ಯಧ್ವಂ ತೃಪಾು ರ್ಾತ ಪರ್ಥಭದ್ೀಾವರ್ಾನ್ೈರಿರ್ತ ಪಣಾಾ ದಿವಿಸಜಾನ್ಂ-
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ಆಮಾವಾಜಸಯ ಪರಸವೀ ಜಗಮಾಯದ್ೀಮೀ ದಾಯವಾಪೃರ್ಥವಿೀ ವಿಶವರ ಪ್ೀ ಆಮಾಗನಾುಂ ಪತರಾ 
ಚಾಮಾ ಸ್ ೀರ್ೀಽಮೃತತ್ವೀನ್ ಗಮಾಯತ್| 
ಇರ್ತ ದ್ೀವವಿಸಜಾನ್ಮ್| 
ಓಂ ಅಭಗಮಯತಾಮಿರ್ತ ಪತೃಬಾರಹಮಣವಿಸಜಾನ್ಮ್| 
ಬಾರಹಮಣ್ೈರನ್ತದ್ುತಸಯ ನಿವತಾನ್ಮ್| 

ಗವಾದಿಷ್ತ ಪಣಾಪರರ್ತಪಾದ್ನ್ಮಿರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಃ॥1,218.32॥ 
ಅಯಂ ಶಾರದ್ಧವಿಧಿಃ ಪರೀಕುಃ ಪಠಿತಃ ಪಾಪನಾಶನ್ಃ| 

ಅನ್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ಶಾರದ್ಧಂ ಕೃತಂ ವ್ೈ ಯತರ ಕತತರಚಿತ್॥1,218.33॥ 
ಅಕ್ಷರ್ಾ ಸಾಯರ್ತಾತೄಣಾಞ್ಾ ಸವಗಾಪಾರಪುಧ್ತರಾವಾ ತಥಾ| 

ಇತತಯಕುಂ ಪಾವಾಣಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಪತೄಣಾಂ ಬರಹಮಲ್ ೀಕದ್ಮ್॥1,218.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಾವಾಣಶಾರದ್ಧಕಥನ್ಂ ನಾಮಾಷ್ಾದ್ಶಾಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥218[34]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-219॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ನಿತಯಶಾರದ್ಧಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೂವಾವತುದಿವಶ್ೀಷ್ವತ್| 
ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತಾರಣಾಮಸಮರ್ತಾತೃಪತಾಮಹಾನಾಂ ಅಮತಕಶಮಾಣಾಂ ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾನಾಂ 
ಶಾರದ್ಧಂ ಸ್ತದಾಧನ್ನೀನ್ ಯತಷಾಮಸವಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ| 

ಆಸನಾದಿಕಮತರ ಸಾಯದಿವಶ್ವೀದ್ೀವಾವಿವಜಿಾತಮ್॥1,219.1॥ 
ವೃದಿಧಶಾರದ್ಧಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೂವಾವತುದಿವಶ್ೀಷ್ಕಮ್| 

ಜಾತಪುತರಮತಖ್ದ್ಶಾನಾದೌ ವೃದಿಧ ಶಾರದ್ಧಂ ಪೂವಾಾಭಮತಖ್ೀಷ್ತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀಪವಿೀರ್ತಷ್ತ 
ಸಯವಬದ್ರಕತಶ್ೈದ್ೀಾವರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ ನ್ಮಸಾೆರಾನ್ುೀನ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀಪಚಾರ್ೀಣ 

ಕತಾವಯಮ್॥1,219.2॥ 

ದ್ಕ್ಷಿಣಜಾನ್ತ ಗೃಹಿೀತಾವ ಅದಾಯಸಮದಿೀರ್ಾಮತಕವೃದೌಧ ಅಮತಕಗಾತಾರಣಾಮಸಮತರಪತಾಮಹಿೀ-
ಪತಾಮಹಿೀಮಾತೄಣಾಮಮತಕದ್ೀವಿೀನಾಮಮತಕಗ್ ೀತಾರಣಾಂ ಶಾರದ್ಧೀ ಕತಾವ್ಯೀ 
ವಸತಸತಯಸಞ್ಜಞಕ್ಾನಾಂ ವಿಶ್ವೀಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಸ್ತದಾಧನ್ನೀನ್ಯತಷಾಮಸತ ಮರ್ಾ 
ಕತಾವಯಮಿರ್ತ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಾಮನ್ರಣಮ್| ಓಂ ಕರಿಷ್ಯಸ್ತೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕು 

ಇತಿಮೀವಾಪರದ್ೀವಬಾರಹಮಣಾಮನ್ರಣಮ್॥1,219.3॥ 
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ತತಃ ಅಮತಕವೃದೌಧ ಅಮತಕಗ್ ೀತಾರರ್ಾ ಮತರಪತಾಮಹಾಯ ಅಮತಕದ್ೀವಾಯ ನಾನಿದೀಮತಖಾಯಃ 
ಶಾರದ್ಧಂ ಸ್ತದಾಧನ್ನೀನ್ ಯತಷಾಮಸತ ಮರ್ಾ ಕತಾವಯಮಿರ್ತ ಪರಪತಾಮಹಿೀಬಾರಹಮಣಾಮನ್ರಣಮ್| 

ಕರಿಷಾಯಮಿೀರ್ತ ತ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಇತಿಮೀವ ಪರಮಾತಾಮಹಾಯದಿಬಾರಹಾಮಣಮನ್ರಣಮ್॥1,219.4॥ 
ದ್ೀವಪತೃಸವಾದ್ೀವಬಾರಹಮಣಂ ಶಾರದ್ಧಕರಣಾನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಮ್| 

ಆಸನ್ೀ ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಸ ಆಗತ ಶೃಣತತಾಮ ಇಮಂಠಾ ಇವಮ್| 
ತಂ ಬಹಿಾನಿಾಷೀದ್ತ| 
ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಃ ಶೃಣತತ್ೀಮಂ ಇವಂ ಯೀ ಮೀ ಅನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಯ ಉದ್ದ್ಯವಿಷ್ಟ| 
ಪ್ೀ ಅಗಿನಜಿಹಾವ ಉತವಾ ಯದ್ತಾರ ಆಸಾದಾಯಸ್ತಮನ್್ಹಿಾಷ ಮಾದ್ಯಧ್ವಮ್| 
ಓಂ ಆಗಚಾನ್ತು ಇರ್ತ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾವಾಹನ್ಂ-ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮ್| 

ಅಚಿಾದಾರವಧ್ಾರಣವಾಚನ್ಮ್॥1,219.5॥ 
ತತಃ ಪರಪತಾಮಹಿೀಪರಭೃರ್ತೀನಾಮನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಮಾಸನ್ದಾನ್ಂ ಗನಾಧದಿದಾನ್ಞ್ಾ 

ಅಚಿಾದಾರವಧ್ಾರಣವಾಚನ್ಮ್| 
ಇತಿಂ ಪತಾಮಹಾಯಃ ಮಾತತಃ| 
ತತಃ ಪರಪತಾಮಹಾದಿೀನಾಂ ಅನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಮ್| 
ಆಸನ್ಮಾವಾಹನ್ಙ್ಖುನಾಧದಿದಾನ್ಂ-ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹಾದಿೀನಾಮನ್ತಜ್ಞಾಪನಾದಿಕರಣಮ್| 
ಓಂ ವಸತಸತಯಸಞ್ಜಞಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಏತದ್ನ್ನಂ ಸಘಘತಂ ಸಪಾನಿೀಯಂ ಸವಯಞ್ಜನ್ಂ ಸವದ್ರಂ 
ಸದ್ಧಿ ಪರರ್ತಷದ್ಧವಜಿಾತಂ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಅನ್ನಸಙ್ಖೆಲಾನ್ಮ್| 
ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀ ! ಮರ್ತಾತಾಮಹಮತಕದ್ೀವಿ ನಾನಿದೀಮತಖಿ ! ಏತದ್ನ್ನಂ ಸಬದ್ರಂ ಸದ್ಧಿ ನ್ಮಃ| 

ಏವಂ ಮಾತಾಮಹಪರಭಾತಾಮಹ್ೀಭಯಃ॥1,219.6॥ 
ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಪುರ್ ೀಽವಶಯಂ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಂ ವದ್ೀ ಶೃಣತ| 

ಪರಥಮಂ ನಿಮನ್ರಣಂ ಪಾದ್ಪರಕ್ಷಾಲನ್ಮಾಸನ್ಮ್| 
ಅದ್ಯ ಅಮತಕಗ್ ೀತರಸಯ ಮರ್ತಾತತರಮತಕದ್ೀವಶಮಾಣಃ 
ಪರರ್ತಸಾಂವತ್ರಿಕಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಶಾರದ್ಧಂ ಸ್ತದಾಧನ್ನೀನ್ ಯತಷಾಮಸವಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ| 

ಶಾರದ್ಧಕರಣಾನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಮಾಸನ್ಂ ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮನಾನನ್ತಕಲಾನ್ಮ್| 
ಜಪಯಂ ನಿವಿೀರ್ತೀ| 

ಉತುರಾಭಮತಖಿೀಭ ರ್ಾರ್ತರ್ಥಶಾರದ್ಧಂ ಕತರ್ಾಾತ್॥1,219.7॥ 
ತತಸೃಪುಂ ಜ್ಞಾತಾವ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖಿೀವಾರ್ೀಪವಿೀರ್ತೀ ಉಚಿಾಷ್ಟಸಮಿೀಪ್ೀ ಅಗಿನದ್ಗಾಧ ಇರ್ತ 

ಅನ್ನವಿಕರಣಮ್| 
ಅಮತಕಗ್ ೀತರಮರ್ತಾತರಮತಕದ್ೀವಶಮಾನ್ನೀತತ್ುೀ ಜಲಮವನ್ೀನಿಕ್ಷಾ ಯೀ ಚಾತರ ತಾವಮನ್ತರ್ಾಶಾ 
ತಾವಮನ್ತತಸ್ೈ ತ್ೀ ಸವಧ್ಾ ಇರ್ತ ರ್ೀಖ್ ೀಪರಿ ವಾರಿಧ್ಾರಾದಾನ್ಮ್| 

ಶ್ೀಷ್ಂ ಪೂವಾವತ್॥1,219.8॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶಾಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥219[8]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-220॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪೂಣ್ೀಾಽಬ್ದೀ ತತಷಯೀಽಹನಿ| 

ಕೃತಂ ಸಮಯಗಯಥಾಕ್ಾಲ್ೀ ಪ್ರೀತಾದ್ೀಃ ಪತೃಲ್ ೀಕದ್ಮ್॥1,220.1॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಪರಾಹ್ನೀ ತತ ಪೂವಾವತ್| 

ಪತಾಮಹಾದಿಬಾರಹಮಣನಿಮನ್ರಣಮ್| 
ಓಂ ಪುರ ರವಾದ್ರಾವಸಞ್ಜಞಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ೀವ್ೀಭಯ ಏತದಾಸನ್ಂ ನ್ಮಃ| 
ವಾಮಪಾಶ್ವೀಾ ಚಾಸನ್ದಾನ್ಮ್| 
ಆವಾಹನ್ಮ್| 
ತತಃ ಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಾನಾಂ ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾನಾಂ ಶಾರದ್ಧಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ 
ಇತಯನ್ತಜ್ಞಾಗರಹಣಂ-ಪಾತರತರಯಕರಣಂ-ಪಾತ್ ರೀಪರಿ ಕತಶಂ ದ್ತಾುಾ ಪಾತಾರನ್ುರ್ೀಣ ಪಧ್ಾಯ 
ಅಚಿಾದಾರವಧ್ಾರಣಾನ್ುಂ ಪರಿಸಮಾಪಯ ತಥ್ೈವ ಪತತರಪ ಸಪರ್ತನೀಕಸಯ ಪ್ರೀತಪದಾನ್ುನಾಮಾನ 

ಶಾರದ್ಧಕರಣಾನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಂ ದ್ೀವಪಾತಾರಚಿಾದಾರವಧ್ಾರಣಮ್॥1,220.2॥ 
ತತಾರಿಸಮಾಪಯ ಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಕರಮೀಣ ಪಾತಾರಣಾಂ 

ಮನಾಕ್ಾಾಲನ್ಮ್| 
ಉದಾಧಟ್ನ್ಂ ಕೃತಾವ--ಓಂ ಯೀ ಸಮಾನಾಃ ಸಮನ್ಸಃ ಪತರ್ ೀ ಯಮರಾಜ್ಯೀ| 
ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕಃ ಸವಧ್ಾ ನ್ರ್ೀ ಯಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಕಲಾತಾಮ್| 
ಓಂ ಯೀ ಸಮಾನಾಃ ಸಮನ್ಸ್ ೀ ಜಿೀವಾ ಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ಮಾಮಕ್ಾಃ| 
ತ್ೀಷಾಂ ಶ್ರೀಮಾಯಿ ಕಲಾತಾಮಸ್ತಮನ್ ಿೀಕ್್ೀ ಶತಂ ಸಮಾಃ| 
ಏತನ್ಮನ್ರದ್ವಯೀನ್ ಪತೃಪಾತ್ ರೀದ್ಕಂ ಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹಪಾತ್ರೀ 
ವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಪಾತರಂ ಪರಿತಯಜಯ ಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹಯೀರತದ್ಕಂ ಪವಿತರಞ್ಾ 

ಪತೃಪಾತ್ರೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥1,220.3॥ 
ತತಃ ಪತೃಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಪಾತರಸಿಪವಿತರದಾನ್ಮ್| 

ಪಾತರಸಿಪುಷ್ಾೀಣ ಶ್ರಸಃ ಕರಪಾದಾಚಾನ್ಂ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀಽನ್ಯ ಜಲದಾನ್ಂ--ಹಸಾುಭಾಯಂ 
ಪಾತರಮತತಾಿಪಯ ಓಂ ರ್ಾ ದಿವ್ಯೀರ್ತ ಪಠಿತಾವ ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ಮರ್ತಾತಾಮಹ 
ಅಮತಕದ್ೀವಶಮಾನ್್ಪರ್ತನೀಕ ಏಷ್ ತ್ೀ ಅಘಯಾಃ ಸವಧ್ಾ| 
ಪತೃಪಾತ್ರೀಣ್ೈವ ಪತಾಮಹಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಸ್ ುೀಕಮಘ ಯೀಾದ್ಕಂ 
ಸಪವಿತರಙ್ಖುೃಹಿೀತಾವಸ್ ುೀಕಮತದ್ಕಂ ಪಣಾಸ್ೀಚನಾಥಾಂ ಪಾತಾರನ್ುರ್ೀಣ ಪಧ್ಾಯ 
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ಪತೃಬಾರಹಮಣವಾಮಪಾಶವಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಗರಕತಶ್್ ೀಪರಿ ಪತೃಭಯಃ ಸಾುನ್ಮಸ್ತೀರ್ತ 

ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಪಾತರಸಪಿನ್ಮ್॥1,220.4॥ 
ಪತಾಮಹಪರಪತಾಮಹವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹ್ೀಭ್ ಯೀ ಗನಾಧದಿದಾನ್ಮಗೌನಕರಣಮ್| 

ಅವಶ್ಷಾಟನ್ನಂ ಪರಪತಾಮಹಾದಿಪಾತ್ರೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 
ಪತಾಮಹಪಾತಾರಭಮನ್ರಣಪಯಾನ್ುಕರಮೀಣ ಸಮಾಪಾಯಪ ಬಾರಹಮಣಪಾತಾರಭಮನ್ರಣಮ್| 
ಅಙ್ಖತುಷ್ಠನಿವ್ೀಶನ್ಂ ರ್ತಲವಿಕರಣಂ ಕೃತಾವ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ಏತತ್ುೀ ಅನ್ನಂ ಸಘಘತಂ 
ಸಪಾನಿೀಯಂ ಸವಯಞ್ಜನ್ಂ ಪರರ್ತಷದ್ಧವಜಿಾತಂ ಯೀ ಚಾತರ ತಾವ ಮನ್ತರ್ಾಶಾ ತಾವಮನ್ತ ತಸ್ೈ ತ್ೀ 

ಸವಧ್ಾ ಇರ್ತ॥1,220.5॥ 
ತತ್ ೀ ದ್ೀವಪರಭೃರ್ತಭಯ ಅಪೀಶಾನ್ಂ ದ್ದಾಯತ್| 

ಅರ್ತರ್ಥಪಾರಪೌು ಅರ್ತಧಿಶಾರದ್ಧಂ ಕತರ್ಾಾತ್| 
ಅಸ್ತಮನ್ನವಸರ್ೀ ವಿಕರಣಮ್| 
ಪತಾಮಾಹದೌ ಪರಶರಂ ಕೃತಾವ ಪತೃಬಾರಹಮಣರ್ೀಂ ಸವದಿತಂ ಭವದಿಭರಿರ್ತ ಪರಶರಃ| 
ಓಂ ಅಮತಕಗ್ ೀತರ ಮರ್ತಾತಃ ಅಮತಕಶಮಾನ್್ಪರ್ತನೀಕ ಏಷ್ ತ್ೀ ಪಣ್ ಾೀ ಯೀ ಚಾತರತಾವಮನ್ತರ್ಾಶಾ 
ತಾವಮನ್ತ ತಸ್ೈ ಸವಧ್್ೀರ್ತ ಪಣಾಪಾತರಮಚಿಾದ್ರಮಸತು| 
ತತಃ ಸಙ್ಖೆಲಾ ಸ್ತದಿಧವಾಚನ್ಂ ಸಮಾಪಯ ಪಣಾಂ ದಿವಧ್ಾ ಕೃತಾವ ಯೀ ಸಮಾನಾಃ ಸತಮನ್ಸ ಇರ್ತ 
ಮನ್ರದ್ವಯಂ ಪಠಿತಾವ ಪತಾಮಹವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಪಾತ್ರೀಷ್ತ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 
ಪಣ್ಾೀಷ್ತ ಗನಾಧದಿಕಂ ದ್ತಾುಾ ಪಣಾಚಾಲನ್ಮ್| 
ಅರ್ತರ್ಥಬಾರಹಮಣ್ೀ ಸವದಿತಾದಿಪರಶರಃ| 
ಬಾರಹಮಣಾನಾಮಾಚಮನ್ಮ್| 
ಭತಕುಕರಮೀಣ ತಾಮ ್ಲದಾನ್ಮ್| 
ಸತಪರೀಕ್ಷಿತಮಸತು ಶ್ವಾ ಆಪಃ ಸನ್ತು--ವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಕರಮೀಣ ಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಜಲದಾನ್ಮ್| 

ಗ್ ೀತರಸಾಯಕ್ಷಯಯಮಸತು ಪತೃಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಉಪರ್ತಷ್ಟತಾಮಿರ್ತ ಸರ್ತಜಲದಾನ್ಮ್॥1,220.6॥ 
ಅಘ ೀರಾಃ ಪತರಃ ಸನ್ತು ಅಸ್ತುಾತತಯಕ್್ುೀ ಸವಧ್ಾಂ ವಾಚಯಿಣಯ ಇರ್ತ  

ತಾಮಾಹದಿಬಾರಹಮಣಾನ್ತಜ್ಞಾಪನ್ಮ್ ॥1,220.7॥ 
ಓಂ ವಾಚಯತಾಂ ಇತತಯಕ್್ುೀ ಓಂ ಪತಾಮಹಾದಿಭಯಃ ಸವಧ್್ ೀಚಯತಾಮ್| 

ಅಸತು ಸವಧ್್ೀತತಯಕ್್ುೀ ಪತೃಬಾರಹಮಣ ಪತೃಭಯಃ ಸವಧ್್ ೀಚಯತಾಮಿರ್ತ| 
ಅಸತು ಸವಧ್್ೀತತಯಕ್್ುೀ ಓಂ ಊಜಾಂ ವಹನಿುೀರಿರ್ತ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ವಾರಿಧ್ಾರಾತಾಯಗಃ| 
ಓಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾ ಅಸ್ತಮನ್ಯಜ್ಞ್ೀ ಪರೀಯನಾುಮಿರ್ತ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಹಸ್ುೀ ಓಂ ಯವೀದ್ಕದಾನ್ಮ್| 

ಓಂ ದ್ೀವತಾಭಯ ಇರ್ತ ರ್ತರಜಾಪಃ॥1,220.8॥ 
ಪಣಾಪಾತಾರಣಿ ಚಾಲಯಿತಾವ ಆಚಮಯ ಪತಾಮಹಾದಿಭ್ ಯೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದ್ತಾುಾ ತತಃ ಪತೃ ಬಾರಹಮಣಾಯ 

ಆಶ್ಷ್ ೀ ಮೀ ಪರದಿೀಯನಾುಮಿತಾಯಶ್ೀಃ ಪಾರಥಾನ್ಮ್| 
ಪರರ್ತಗೃಹಯತಾಮಿತತಯಕ್್ುೀ ದಾತಾರ್ ೀ ನ್ ೀಽಭವಧ್ಾನಾುಮಿರ್ತ ಪಾತರಮತತಾುನ್ಂ ಕೃತಾವ ವಾಜ್ೀ 
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ವಾಜ್ೀದ್ೃವಿಸಜಾನ್ಮ್| 

ಅಭರಣಯತಾಮಿರ್ತ ಪತೃಬಾರಹಮಣವಿಸಜಾನ್ಮ್॥1,220.9॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಶಾರದ್ಧಂ ವಾಯಸಪರೀಕುಂ ಮರ್ಾ ತವ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಶಾರದ್ಧಕತಾಾ ಫಲಂ ಶಾರದಾಧದಿಕಂ ಹರಿಃ॥1,220.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಶಾರದಾಧನ್ತಷಾಠನ್ಂ ನಾಮವಿಂಶಾಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥220[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-221॥ 
ಬರಹಾರ್ೀವಾಚ| 

ಧ್ಮಾಸಾರಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಙ್ಷೀಪಾಚತಾಣತ ಶಙ್ಖೆರ| 

ಭತಕುಮತಕುಪರದ್ಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಸವಾಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್॥1,221.1॥ 
ಶತರತಂ ಧ್ಮಾಂ ಬಲಂ ಧ್್ೈಯಾಂ ಸತಖ್ಮತತಾ್ಹಮೀವ ಚ| 

ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಹರರ್ತ ವ್ೈ ನ್ೄಣಾಂ ತಸಾಮಚ್ ಾೀಕಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್॥1,221.2॥ 
ಕಮಾದಾರಾಃ ಕಮಾಲ್ ೀಕ್ಾಃ ಕಮಾಸಮ್ನಿಧಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಕಮಾಾಣಿ ಪ್ರೀರಯನಿುೀಹ ಪುರತಷ್ಂ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಯೀಃ॥1,221.3॥ 
ದಾನ್ಮೀ ಪರ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ದಾನಾತ್ವಾಮವಾಪಯತ್ೀ| 

ದಾನಾಃತ್ಾಗಾಶಾ ರಾಜಯಞ್ಾ ದ್ದಾಯದ್ದನ್ಂ ತತ್ ೀ ನ್ರಃ॥1,221.4॥ 
ಏಕತ್ ೀ ದಾನ್ಮೀವಾಹತಃ ಸಮಗರವರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಏಕತ್ ೀ ಭಯಭೀತಸಯ ಪಾರಣಿನ್ಃ ಪಾರಣರಕ್ಷಣಮ್॥1,221.5॥ 
ತಪಸಾ ಬರಹಮಚಯೀಾಣ ಯಜ್ಞ್ೈಃ ಸಾನನ್ೀನ್ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ಧ್ಮಾಸಯ ನಾಶಕ್ಾ ಯೀ ಚ ತ್ೀ ವ್ೈ ನಿರಯಗಾಮಿನ್ಃ॥1,221.6॥ 
ಯೀ ಚ ಹ್ ೀಮಜಪಸಾನನ್ದ್ೀವತಾಚಾನ್ತತಾರಾಃ| 

ಸತಯಕ್ಷಮಾದ್ರ್ಾಯತಕ್ಾುಸ್ುೀ ನ್ರಾಃ ಸವಗಾಗಾಮಿನ್ಃ॥1,221.7॥ 
ನ್ ದಾತಾ ಸತಖ್ದ್ತಃಖಾನಾಂ ನ್ ಚ ಹತಾಾಸ್ತು ಕಶಾನ್| 

ಭತಞ್ಜತ್ೀ ಸವಕೃತಾನ್ಯೀವ ದ್ತಃಖಾನಿ ಚ ಸತಖಾನಿ ಚ॥1,221.8॥ 
ಧ್ಮಾಾಥಾಂ ಜಿೀವಿತಂ ಯೀಷಾಂ ದ್ತಗಾಾಣಯರ್ತತರನಿು ತ್ೀ| 

ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕ್್ ೀ ನ್ ಶಕ್್ ನೀರ್ತ ಫಲಮ ಲ್ೈಶಾ ವರ್ತಾತತಮ್॥1,221.9॥ 
ಸವಾ ಏವ ಹಿ ಸೌಖ್ಯೀನ್ ಸಙ್ಖೆಟಾನ್ಯವಗಾಹತ್ೀ| 

ಇದ್ಮೀವ ಹಿ ಲ್ ೀಭಸಯ ಕ್ಾಯಾಂ ಸಾಯ ದ್ರ್ತದ್ತಷ್ೆರಮ್॥1,221.10॥ 
ಲ್ ೀಭಾತ್ ೆರೀಧ್ಃ ಪರಭವರ್ತ ಲ್ ೀಭಾದ್ ದರೀಹಃ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಲ್ ೀಭಾನ್ ೋಹಶಾ ಮಾರ್ಾ ಚ ಮಾನ್ ೀ ಮತ್ರ ಏವ ಚ॥1,221.11॥ 
ರಾಗದ್ವೀಷಾನ್ೃತಕ್್ ರೀಧ್ಲ್ ೀಮರ್ೀಹಮದ್ ೀಜಿಿತಃ| 

ಯಃ ಸ ಶಾನ್ುಃ ಪರಂ ಲ್ ೀಕಂ ರ್ಾರ್ತ ಪಾಪವಿವಜಿಾತಃ॥1,221.12॥ 
ದ್ೀವತಾ ಮತನ್ಯೀ ನಾಗಾ ಗನ್ಧವಾಾ ಗತಹಯಕ್ಾ ಹರ| 

ಧ್ಾಮಿಾಕಂ ಪೂಜಯನಿುೀಹ ನ್ ಧ್ನಾಢಯಂ ನ್ ಕ್ಾಮಿನ್ಮ್॥1,221.13॥ 
ಅನ್ನ್ುಬಲವಿೀಯೀಾಣ ಪರಜ್ಞರ್ಾ ಪೌರತಷ್ೀಣ ವಾ| 

ಅಲಭಯಂ ಲಭತ್ೀ ಮತಯಾಸುತರ ಕ್ಾ ಪರಿವ್ೀದ್ನಾ॥1,221.14॥ 
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ಸವಾಸತುಾದ್ರ್ಾಲತತವಂ ಸವ್ೀಾನಿದರಯವಿನಿಗರಹಃ| 

ಸವಾತಾರನಿತಯಬತದಿಧತವಂ ಶ್ರೀಯಃ ಪರಮಿದ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,221.15॥ 
ಪಶಯನಿನವಾಗರತ್ ೀ ಮೃತತಯಂ ಯೀ ಧ್ಮಾಂ ನಾಚರ್ೀನ್ನರಃ| 

ಅಜಾಗಲಸುನ್ಸ್ಯೀವ ತಸಯ ಜನ್ಮ ನಿರಥಾಕಮ್॥1,221.16॥ 
ಭ ರಣಹಾ ಬರಹಮಹಾ ಗ್ ೀಘನಃ ಪತೃಹಾ ಗತರತತಲಾಗಃ| 

ಭ ಮಿಂ ಸವಾಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಾಂ ದ್ತಾುಾ ಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥1,221.17॥ 
ನ್ ಗ್ ೀದಾನಾತಾರಂ ದಾನ್ಂ ಕಞ ಾ್ದ್ಸ್ತುೀರ್ತ ಮೀ ಮರ್ತಃ| 

ರ್ಾ ಗೌನಾಯಾರ್ಾಜಿಾತಾ ದ್ತಾು ಕೃತ್ಾಂ ತಾರಯತ್ೀ ಕತಲಮ್॥1,221.18॥ 
ನಾನ್ನದಾನಾತಾರಂ ದಾನ್ಂ ಕಞ ಾ್ದ್ಸ್ತು ವೃಷ್ಧ್ವಜ !| 

ಅನ್ನೀನ್ ಧ್ಾಯಾತ್ೀ ಸವಾಂ ಚರಾಚರಮಿದ್ಂ ಜಗತ್॥1,221.19॥ 
ಕನಾಯದಾನ್ಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಸ್ತುೀಥಾಸ್ೀವಾ ಶತರತಂ ತಥಾ| 

ಹಸಯಶವರಥದಾನಾನಿ ಮಣಿರತನವಸತನ್ಧರಾಃ॥1,221.20॥ 
ಅನ್ನದಾನ್ಸಯ ಸವಾಾಣಿ ಕಲಾಂ ನಾಹಾನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್| 

ಅನಾನತಾರಣಾ ಬಲಂ ತ್ೀಜಶಾಾನಾನದಿವೀಯಾಂ ಧ್ೃರ್ತಃ ಸೃರ್ತಃ॥1,221.21॥ 
ಕ ಪವಾಪೀತಡಾಗಾದಿೀನಾರಾಮಾಂಶ್ೈವ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ರ್ತರಸಪುಕತಲಮತದ್ಧೃತಯ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥1,221.22॥ 
ಸಾಧ್ ನಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಪುಣಯಂ ರ್ತೀಥಾಾದ್ಪ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ| 

ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ರ್ತೀಥಾಂ ಫಲರ್ತ ಸದ್ಯಃ ಸಾಧ್ತಸಮಾಗಮಃ॥1,221.23॥ 
ಸತಯಂ ದ್ಮಸುಪಃ ಶೌಚಂ ಸನ್ ುೀಷ್ಶಾ ಕ್ಷಮಾಜಾವಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶರ್ೀ ದ್ರ್ಾ ದಾನ್ಮೀಷ್ ಧ್ಮಾಃ ಸನಾತನ್ಃ॥1,221.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಧ್ಮಾಸಾರಕಥನ್ಂ ನಾಮೈಕವಿಂಶಾಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥221[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-222॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತಾುದಿ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಂ ನ್ರಕ್ೌಘವಿಮದ್ಾನ್ಮ್| 
ಮಕ್ಷಿಕ್ಾ ವಿಪುರಷ್ ೀ ನಾರಿೀ ಭತವಿ ತ್ ೀಯಂ ಹತತಾಶನ್ಃ| 

ಮಾಜಾಾರ್ ೀ ನ್ಕತಲಶ್ೈವ ಶತಚಿೀನ್ಯೀತಾನಿ ನಿತಯಶಃ॥1,222.1॥ 
ಯಃ ಶ್ದ್ ರೀಚಿಾಷ್ಟಸಂಸಾೃಷ್ಟಂ ಪರಮಾದಾದ್ಭಕ್ಷಯೀದಿದಾಜಃ| 

ಅಹ್ ೀರಾತ್ ರೀಷತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಪಞ್ಾಗವ್ಯೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.2॥ 
ವಿಪರೀ ವಿಪ್ರೀಣ ಸಂಸಾೃಷ್ಟ ಉಚಿಾಷ್ಟೀನ್ ಕದಾಚನ್| 

ಸಾನನ್ಂ ಜಪಯಞ್ಾ ಕತಾವಯಂ ದಿನ್ಸಾಯನ್ುೀ ಚ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥1,222.3॥ 
ಅನ್ನಂ ಸಮಕ್ಷಿಕ್ಾಕ್್ೀಶಂ ಶತಧ್್ಯೀದಾವನ್ುೀನ್ ತತಷಣಾತ್| 

ಯಶಾ ಪಾಣಿತಲ್ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಅಙ್ಖತುಲಾಯ ಬಾಹತನಾ ಚ ಯಃ॥1,222.4॥ 
ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಶತಧ್್ಯೀತ ಪಬ್ೀದ್ಯದಿ ನ್ ವಾಯತಾತ| 

ಪೀತಶ್ೀಷ್ನ್ತು ಯತ್ ುೀಯಂ ವಾಮಹಸ್ುೀನ್ ಮದ್ಯವತ್॥1,222.5॥ 
ಚಮಾಮಧ್ಯಗತಂ ತ್ ೀಯಮಶತಚಿ ಸಾಯನ್ನ ತರ್ತಾಬ್ೀತ್| 

ಅನ್ಯಜಾರ್ತರವಿಜ್ಞಾತ್ ೀ ನಿವಸ್ೀದ್ಯಸಯ ವ್ೀಶಮನಿ॥1,222.6॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಂ ಪರಾಕಂ ವಾ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ವಿಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಪಾರಜಾಪತಯನ್ತು ಶ್ದ್ರಸಯ ಪಶಾಾಜಾಜಞತ್ೀ ತಥಾಪರ್ೀ॥1,222.7॥ 
ಯಸುತರ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಪಕ್ಾವನ್ನಂ ಕೃಚಾಾರಧ್ಾಂ ತಸಯ ದಾಪಯೀತ್| 

ತ್ೀಷಾಮಪ ಚ ಯೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಕೃಚಾರಪಾದ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,222.8॥ 
ರಜಕ್ಾನಾಞ್ಾ ಶ್ೈಲ  ಷ್ವ್ೀಣತಚರ್ೀಾಪಜಿೀವಿನಾಮ್| 

ಏತದ್ನ್ನಞ್ಾ ಯೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದಿವಜಶಾಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತ್॥1,222.9॥ 
ಚಾಣಾಾಲಕ ಪಭಾಣ್ಾೀಷ್ತ ಅಜ್ಞಾನಾಚ್ಾೀರ್ತಾಬ್ೀಜಜಲಮ್| 

ಕತರ್ಾಾತಾ್ನ್ುಪನ್ಂ ವಿಪರಸುದ್ಧ್ಾಞ್ಾ ವಿಶಃ ಸೃತಮ್॥1,222.10॥ 
ಪಾದ್ಂ ಶ್ದ್ರಸಯ ದಾತವಯಮಜ್ಞಾನಾದ್ನ್ಯವ್ೀಶಮನಿ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ರ್ತರಕೃಚಾರಂ ಸಾಯತಾರಾಕಮನ್ಯಜಾಗತೌ॥1,222.11॥ 
ಅನ್ಯಜ್ ೀಚಿಾಷ್ಟಭತಕತಾಛಧ್್ಯೀದಿದಾಜಶಾಾನಾದರಯಣ್ೀನ್ ಚ| 

ಚಾಣಾಾಲನ್ನಂ ಯದಾ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಪರಮಾದಾದ್ೈನ್ದವಞ್ಾರ್ೀತ್॥1,222.12॥ 
ಕ್ಷತರಜಾರ್ತಃ ಸಾನ್ುಪನ್ಂ ಷ್ಡಿದಾರಾತರಂ ಪರ್ೀ ತಥಾ| 

ಏಕವೃಕ್ಷ ತತ ಚಣಾಾಲಃ ಪರಮಾದಾದಾ್ರಹಮಣ್ ೀ ಯದಿ| 

ಫಲಂ ಭಕ್ಷಯತ್ೀ ತತರ ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.13॥ 
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ಭತಕ್್ ುಾೀಪವಿಷ್ ಟೀಽನಾಚಾನ್ುಶಾಣಾಾಲಂ ಯದಿ ಸಂಸಾೃಶ್ೀತ್| 

ಗಾಯತರಯಷ್ಟಸಹಸರನ್ತು ದ್ತರಪದಾಂ ವಾ ಶತಂ ಜಪ್ೀತ್॥1,222.14॥ 
ಚಾಣಾಾಲಶವಪಚ್ೈವಾಾಪ ವಿಣ ಮತ್ರೀ ತತ ಕೃತ್ೀ ದಿವಜಾಃ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ರ್ತರರಾತರಂ ಸಾಯತಾರಾಕಶಾಾನ್ಯಜಾಗತೌ॥1,222.15॥ 
ಅಕ್ಾಮತಃ ಸ್ತರಯೀ ಗತಾವ ಪರಾಕಸುತರ ಸಾಧ್ಕಃ| 

ಅನ್ಯಜಾರ್ತಪರಸ ತಸಯ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥1,222.16॥ 
ಮದಾಯದಿದ್ತಷ್ಟಭಾಣ್ಾೀಷ್ತ ರ್ಾದ್ಪಃ ಪಬರ್ತ ದಿವಜಃ| 

ಕೃಚಾರಪಾದ್ೀನ್ ಶತಧ್್ಯೀದ್ವೈ ಪುನ್ಃ ಸಂಸಾೆರಕಮಾಣಾ॥1,222.17॥ 
ಯೀ ಪರತಯವಸ್ತತಾ ವಿಪಾರ ವಜಾರಗಿನಪವನಾದಿಷ್ತ| 

ಅನ್ನಪಾನಾದಿ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ಚಿಕೀಷ್ಾನಿು ಗೃಹಾನ್ುರಮ್॥1,222.18॥ 
ಚಾರಯೀರ್ತರೀಣಿ ಕೃಚಾಾಣಿ ರ್ತರೀಣಿ ಚಾನಾದರಯಣಾನಿ ವ್ೈ| 

ಜಾತಕಮಾಾದಿಸಂಸಾೆರಂ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಮತನಿರಬರವಿೀತ್॥1,222.19॥ 
ಪಾರಜಾಪತಾಯದಿಭದ್ರಾಷಾಟ ಸ್ತರೀ ಶತಧ್್ಯೀತತು ದಿವಭ್ ೀಜನಾತ್| 

ಉಚಿಾಷ್ ಟೀಚಿಾಷ್ಟಸಂಸಾೃಷ್ಟಂಶತನಾ ಶ್ದ್ರೀಣ ವಾ ದಿವಜಃ॥1,222.20॥ 
ಉಪೀಷ್ಯ ರಜನಿೀಮೀಕ್ಾಂ ಪಞ್ಾಗವ್ಯೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ವಣಾಬಾಹ್ಯೀನ್ ಸಂಸಾೃಷ್ಟಃ ಪಞ್ಾರಾತ್ರೀಣ ವ್ೈ ತದಾ॥1,222.21॥ 
ಅದ್ತಷಾಟಃ ಸನ್ುತಾ ಧ್ಾರಾಃ ವಾತ್ ೀದ್ ಧತಾಶಾ ರ್ೀಣವಃ| 

ಸ್ತರಯೀ ಬಾಲಾಶಾ ವೃದಾಧಶಾ ನ್ ದ್ತಷ್ಯನಿು ಕದಾಚನ್॥1,222.22॥ 
ನಿತಯಮಾಸಯಂ ಶತಚಿ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶಕತನ್ೈಃ ಪಾರ್ತತಂ ಫಲಮ್| 

ಪರಸರವ್ೀ ಚ ಶತಚಿವಾತ್ಃ ಶಾವ ಮೃಗಗರಹಣ್ೀ ಶತಚಿಃ॥1,222.23॥ 
ಉದ್ಕ್್ೀ ಚ್ ೀದ್ಕಸಿಂ ತತ ಸಿಲ್ೀಷ್ತ ಸಲಿಜಂ ಶತಚಿ| 

ಪಾದೌ ಸಾಿಪೌಯ ಚ ತತ್ೈವ ಆಚಾನ್ುಃ ಶತಚಿತಾಮಿರ್ಾತ್॥1,222.24॥ 
ಶತಧ್್ಯೀತುದ್ಭಸಮನಾ ಕ್ಾಂಸಯಂ ಸತರರ್ಾ ಯನ್ನ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ| 

ಮ ತ್ರೀಣ ಸತರರ್ಾ ಮಿಶರಂ ತಪನ್ೈಃ ಖ್ಲತ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.25॥ 
ಗವಾಘಾರತಾನಿ ಕ್ಾಂಸಾಯನಿ ಶ್ದ್ ರೀಚಿಾಷಾಟನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಕ್ಾಕಶಾವಪಹತಾನ್ಯೀವ ಶತಧ್ಯನಿು ದ್ಶ ಭಸಮನಾ॥1,222.26॥ 
ಶ್ದ್ರಭಾಜನ್ಭ್ ೀಕ್ಾು ಯಃ ಪಞ್ಾಗವಯಂ ತತರಯಪೀಷತಃ| 

ಉಚಿಾಷ್ಟಂ ಸಾೃಶತ್ೀ ವಿಪರಃ ಶವಸ ದ್ರಶಾಾಪರಾಧಿಕಃ॥1,222.27॥ 
ಉಪೀಷತಃ ಪಞ್ಾಗವಾಯಚತಾಧ್್ಯೀತ್ಪೃಷಾಟಾ ರಜಸವಲಾಮ್| 

ಅನ್ತದ್ಕ್್ೀಷ್ತ ದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಚ್ ೀರವಾಯಘಾರಕತಲ್ೀ ಪರ್ಥ॥1,222.28॥ 
ಕೃತಾವ ಮ ತರಪುರಿೀಷ್ನ್ತು ದ್ರವಯಹಸ್ ುೀ ನ್ ದ್ತಷ್ಯರ್ತ| 

ಭ ಮೌನಿಃ ಕ್ಷ್ೈಪಯ ತದ್ದರವಯಂ ಶೌಚಂ ಕೃತಾವ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,222.29॥ 
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ಆರನಾಲಂ ದ್ಧಿ ಕ್ಷಿೀರಂ ತಕರನ್ತು ಕೃಸರಞ್ಾ ಯತ್| 

ಶ್ದಾರದ್ಪ ಚ ತದಾುಹಯಂ ಮಾಂಸಂ ಮಧ್ತ ತಥಾನ್ಯಜಾತ್॥1,222.30॥ 
ಗೌಡಿೀಂ ಪ್ೈಷಟೀಞ್ಾ ಮಾಧಿವೀಕಂ ವಿಪಾರದಿಯಾಃ ಸತರಾಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ಸತರಾಂ ಪಬನಿದಾಜಃ ಶತಧ್್ಯೀದ್ಗಿನವಣಾಾಂ ಸತರಾಂ ಪಬನ್॥1,222.31॥ 
ವಿಪರಃ ಪಞ್ಾಶತಂ ಜಪಯಂ ಗಾಯತಾರಯಃ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಯ ಚ ಶತಂ 

ವಿಪರಶಾ ಭತಕ್ಾುಾನ್ನಂ ಪಾನ್ಪಾತ್ರೀಣ ಸ ತಕ್್ೀ॥1,222.32॥ 
ಶತಚಿವಿಾಪರೀ ದ್ಶಾಹ್ೀನ್ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ದಾವದ್ಶಾಹತಃ| 

ವ್ೈಶಯಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಹನ್ ಶ್ದ್ ರೀ ಮಾಸ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.33॥ 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಯತದ್ಧೀಷ್ತ ಯಜ್ಞಾದೌ ದ್ೀಶಾನ್ುರಗತ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಬಾಲ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ಮಾಸ್ತಕ್್ೀ ಚ ಸದ್ಯಃ ಶೌಚಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥1,222.34॥ 
ಅವಿವಾಹಾ ತಥಾ ಕನಾಯ ದಿವಜ್ ೀ ಮೌಞ ಜ್ೀವಿವಜಿಾತಃ| 

ಜತದ್ನ್ುಶಾ ಬಾಲಶಾ ಕತಮಾರಿೀ ಚ ರ್ತರವಷಾಕ್ಾ॥1,222.35॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಶತದಿಧಸ್ತರರಾತ್ರೀಣ ಗಭಾಸಾರವ್ೀ ರ್ತರರಾರ್ತರಭಃ| 

ಸ ತಾರ್ಾಂ ಮಾಸತತಲಾಯಶಾ ಚತತಥ್ೀಾಽಹಿನ ರಜಸವಲಾ॥1,222.36॥ 
ದ್ತಭಾಕ್ಷ್ೀ ರಾಷ್ಾಸಮಾತ್ೀ ಸ ತಕ್್ೀ ಮೃತಕ್್ೀಪ ವಾ| 

ನಿಯಮಾಶಾ ನ್ ದ್ತಷ್ಯನಿು ದಾನ್ಧ್ಮಾಪರಾಸುಥಾ॥1,222.37॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಕ್ಾಲ್ೀ ವಿವಾಹಾದೌ ದ್ೀವದಿವಜನಿಮನಿರತ್ೀ| 

ಪೂವಾಸಙ್ಖೆಲ್ಲಾತ್ೀ ವಾಪ ನಾಶೌಚಂ ಮೃತಸ ತಕ್್ೀ॥1,222.38॥ 
ಪರಸ ತಪರ್ತನೀಸಂಸಾಶಾಾದ್ಶತಚಿಃ ಸಾಯತುಥಾ ದಿವಜಃ| 

ಅಗನಯೀ ಯತರ ಹ ಯನ್ುೀ ವ್ೀದ್ ೀ ವಾ ಯತರ ಪಠಯತ್ೀ॥1,222.39॥ 
ಸತತಂ ವ್ೈಶವದ್ೀವಾ ದಿ ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಸ ತಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಅಶತದ್ಧೀ ಚ ಗೃಹ್ೀ ಭತಕ್್ುೀ ರ್ತರರಾತಾರಚತಾಧ್ಯರ್ತ ದಿವಜಃ॥1,222.40॥ 
ಬಾರಹಮಣಿೀ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ವ್ೈಶಾಯ ಶ್ದಾರ ಚ್ೈವ ರಜಸವಲಾ| 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಸಾಶಾನಾತುತರ ಬಾರಹಮಣಿೀ ತತ ರ್ತರರಾತರತಃ॥1,222.41॥ 
ದಿವರಾತರತಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ಚ ಶತದಾಧ ವ್ೈಶಾಯ ಹತಯಪೀಷತಾ| 

ಶ್ದಾರ ಸಾನನ್ೀನ್ ಶತಧ್್ಯೀತತು ದ್ ರೀಣಾಥಾಂ ನ್ ವಿಸಜಾಯೀತ್॥1,222.42॥ 
ಕ್ಾಕಶಾವನ್ ೀಪನಿೀ ತನ್ತು ಅನ್ನಂ ಬಾಹಯನ್ತು ತತಯಜ್ೀತ್| 

ಸತವಣಾಾದ್ಭೈಃ ಸಮಭತಯಕ್ಷಯ ಹತತಾಶ್ೀ ಚ ಪರತಾಪಯೀತ್॥1,222.43॥ 
ಕ ಪ್ೀ ಚ ಪರ್ತತಾನ್ದೃಷಾಟಾ ಶವಶೃಗಾಲೌ ಚ ಮಕಾಟ್ಮ್| 

ತತ ೆಪಸ್ ಯೀದ್ಕಂ ಪೀತಾವ ಶತಧ್್ಯೀದಿವಪರಸ್ತರಭದಿಾನ್ೈಃ| 

ಕ್ಷರ್ತರಯೀಽಹದ್ವಾಯೀನ್ೈವ ವ್ೈಶ್್ ಯೀ ವ್ೈಕ್ಾಹತಃ ಪರಮ್॥1,222.44॥ 
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ಅಸ್ತಿ ಚಮಾ ಮಲಂ ವಾಪ ಮ ಷಕ್ಾಂ ಯದಿ ಕ ಪತಃ| 

ಉದ್ಧೃತಯ ಚ್ ೀದ್ಕಂ ಪಞ್ಾ ಗವಾಯಚತಾದ್ಧಯೀತತು ಶ್್ ೀಧಿತಮ್॥1,222.45॥ 
ತಡಾಗ್ೀ ಪುಷ್ೆರಿಣಾಯದೌ ಭಸಾಮದಿಂ ಪಾತಯೀತುಥಾ| 

ಷ್ಟ್ತೆಮಾಭನ್ಪ ಉತದವೃಯ ಪಞ್ಾಗವ್ಯೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.46॥ 
ಸ್ತರೀರಜಃ ಪರ್ತತಂ ಮಧ್್ಯೀ ರ್ತರಂಶತತೆಮಾಭನ್್ಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಅಗಮಾಯಗಮನ್ಂ ಕೃತಾವ ಮದ್ಯಗ್ ೀಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಮ್॥1,222.47॥ 
ಶತಧ್್ಯೀ ಚಾಾನಾದರಯಣಾದಿವಪರಃ ಪಾರಜಾಪತ್ಯೀನ್ ಭ ಮಿಪಃ| 

ವ್ೈಶಯಃ ಸಾನ್ುಪನಾಚ ಾದ್ರಃ ಪಞ್ಜಾಹ್ ೀಭವಿಾಶತಧ್ಯರ್ತ॥1,222.48॥ 
ಪಾರಯಶ್ಾತ್ುೀ ಕೃತ್ೀ ದ್ದಾಯದ್ುವಾಂ ಬಾರಹಮಣಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಕರೀಡಾರ್ಾಂ ಶಯನಿೀರ್ಾದೌ ನಿೀಲ್ಲೀವಸರಂ ನ್ ದ್ತಷ್ಯರ್ತ॥1,222.49॥ 
ನಿೀಲ್ಲೀವಸರಂ ನ್ ಸಾೃಶ್ೀಚಾ ನಿೀಲ್ಲೀ ಚ ನಿರಯಂ ಬರಜ್ೀತ್| 

ವರಹಮಘನಶಾ ಸತರಾಪಶಾ ಸ್ುೀಯಿೀ ಚ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,222.50॥ 
ಋಕ್ಷಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಶತಧ್ಯನ್ುೀ ತತ್ಂಯೀಗಿೀ ಚ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ತತ್ ೀ ಧ್್ೀನ್ತಶತಂ ದ್ದಾಯದಾ್ರಹಮಣಾನಾನ್ತು ಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥1,222.51॥ 
ಬರಹಮಹಾ ದಾವದ್ಶಾಬಾದನಿ ಕತಟೀಂ ಕೃತಾವ ವನ್ೀ ವಸ್ೀತ್| 

ನ್ಯಸ್ಯೀದಾತಾಮನ್ಮಗೌನ ವಾ ಸತಸಮಿದ್ಧೀ ಸತರಾಪಕಃ॥1,222.52॥ 
ಸ್ುೀಯಿೀ ಸವಾಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಯೀಪಪಾದ್ಯೀತ್| 

ವೃಷ್ಮೀಕಂ ಸಹಸರಂ ಗಾಂ ದ್ದಾಯಚಾ ಗತರತತಲಾಗಃ॥1,222.53॥ 
ಕೃತಪಾಪಶಾರ್ೀದ್ ರೀಧ್್ೀ ದೌವ ಪಾದೌ ಬನ್ಧಯನ್ಾಶ್್ ೀಃ| 

ಸವಾಕೃಚಾರಂ ನಿಪಾನ್ೀಸಾಯತಾೆನಾುರ್ೀ ಗೃಹದಾಹತಃ॥1,222.54॥ 
ಕಣಾಠಭರಣದ್ ೀಷ್ೀಣ ಕೃಚಾರಪಾದ್ಂ ಮೃತ್ೀ ಗವಿ| 

ಅಸ್ತಿಭಙ್ಖುಂ ಗವಾಂ ಕೃತಾವ ಶೃಙ್ಖುಭಙ್ಖುಮಥಾಪ ವಾ॥1,222.55॥ 
ತವಗ್ಭೀದ್ಂ ಪುಚಾನಾಶ್ೀ ವಾ ಮಾಸಾಧ್ಾಂ ರ್ಾವಕಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ಸವಾಂ ಹಸಯಶವಶಸಾರದ್ಯೈನಿಾಶಾಯಂ ಕೃಚಾರಮೀವ ತತ॥1,222.56॥ 
ಅಜ್ಞಾನಾತಾರಶಯ ವಿಣ ಮತರಂ ಸತರಾಸಂಸಾೃಷ್ಟಮೀವ ಚ| 

ಪುನ್ಃ ಸಂಸಾೆರಮಾರ್ಾನಿು ತರಯೀ ವಣಾಾ ದಿವಜಾತಯಃ॥1,222.57॥ 
ವಪನ್ಂ ಮೀಖಾಿ ದ್ಣ್ ಾೀ ಭ್ೈಕ್ಷಯಚರ್ಾಾವರತಾನಿ ಚ| 

ನಿವತಾನ್ುೀ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಪುನ್ಃ ಸಂಸಾೆರಕಮಾಣಿ॥1,222.58॥ 
ಆಮಮಾಂಸಂ ಘಘತಂ ಕ್ಷೌದ್ರಂ ಸ್ನೀಹಶಾ ಕ್ಾಲಸಮಭವಾಃ| 

ಅನ್ಯಭಾಣಾಸ್ತಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ನಿಷಾೆರನಾುಃ ಶತಚಯಃ ಸೃತಾಃ॥1,222.59॥ 
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ತ್ೈಲಾದಿಘಘತಮಾಧಿವೀಕಂ ಪಣಯದ್ರವಯಂ ದ್ರವಸುಥಾ| 
ಏಕಭಕುಂ ಕರಮಾನ್ನಕುಂ ಏಕ್್ೈಕ್ಾಹಮರ್ಾಚಿತಮ್| 

ಉಪವಾಸಃ ಪಾದ್ಕೃಚಾರಂ ಕೃಚಾಾಧ್ಾದಿವಗತಣಂ ಹಿ ಯತ್॥1,222.60॥ 
ಪಾರಜಾಪತಯನ್ತು ತತಾ್ಯಚಾ ಸವಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್| 

ಕೃಚಾರಂ ಸಪುೀಪವಾಸ್ೈಶಾ ಮಹಾಸಾನ್ುಪನ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,222.61॥ 
ತರಯಹಮತಷ್ಣಂ ಪಬ್ೀಚಾಾಪಃ ತರಯಹಮತಷ್ಣಂ ಪಯಃ ಪಬ್ೀತ್| 

ತರಯಮತಷ್ಣಂ ಪಬ್ೀತ್ಪಾಸುಪುಕೃಚಾರಮಘಾಪಹಮ್॥1,222.62॥ 
ದಾವದ್ಶಾಹ್ ೀಪವಾಸ್ೀನ್ ಪರಾಕಃ ಸವಾಪಾಪಹಾ| 

ಏಕ್್ೈಕಂ ವಧ್ಾಯೀರ್ತಾಣಾಂ ಶತಕ್್ಿೀ ಕೃಷ್ಣೀ ಚ ಹಾರಸಯೀತ್॥1,222.63॥ 
ಪಯಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ವಣಾಾರ್ಾಃ ಶ್ವೀತವಣಾಂ ಚ ಗ್ ೀಮಯಮ್| 

ಗ್ ೀಮ ತರಂ ತಾಮರವಣಾಾರ್ಾ ನಿೀಲವಣಾಭವಂ ಘಘತಮ್॥1,222.64॥ 
ದ್ಧಿ ಸಾಯತೃಷ್ಣವಣಾಾರ್ಾ ದ್ಭ್ ೀಾದ್ಕಸಮಾಯತತಮ್| 

ಗ್ ೀಮ ತರಮಾಷ್ಕ್ಾಣಯಷೌಟ ಗ್ ೀಮಯಸಯ ಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,222.65॥ 
ಕ್ಷಿೀರಸಯ ದಾವದ್ಶ ಪರೀಕ್ಾು ದ್ಧ್ನಸತು ದ್ಶ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಘಘತಸಯ ಮಾಷ್ಕ್ಾಃ ಪಞ್ಾ ಪಞ್ಾಗವಯಂ ಮಲಾಪಹಮ್॥1,222.66॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಪಾರಯಶ್ಾತಕಥನ್ಂ ನಾಮ ದಾವವಿಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥222[66]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-223॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ ಮತನಿಭಶಾರಿತಾ ಧ್ಮಾಾ ಭಕ್ಾಯ ವಾಯಸ ಮಯೀದಿತಾಃ| 

ಯೈವಿಾಷ್ತಣಸತುಷ್ಯತ್ೀ ಚ್ೈವ ಸ ರ್ಾಾದಿಪರಿಚಾರಣಾತ್॥1,223.1॥ 
ತಪಾಣ್ೀನ್ ಚ ಹ್ ೀಮೀನ್ ಸನಾಧಯರ್ಾ ವನ್ದನ್ೀನ್ ಚ| 

ಪಾರಪಯತ್ೀ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಧ್ಾಮಾಕ್ಾಮಾಥಾರ್ೀಕ್ಷದ್ಃ॥1,223.2॥ 
ಧ್ರ್ೀಾ ಹಿ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಃ ಪೂಜಿೀ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ತಪಾಣಮ್| 

ಹ್ ೀಮಃ ಸನಾಧಯ ತಥಾ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಧ್ಾರಣಾ ಸಕಲಂ ಹರಿಃ॥1,223.3॥ 

ಸ ಚ ಉವಾಚ| 
ಪರಲಯಂ ಜಗತ್ ೀ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತತ್ವಾಂ ಶೃಣತ ಶೌನ್ಕ| 

ಚತತಯತಾಗಸಹಸರನ್ತು ಕಲ್ಾೈಕ್ಾಬಜದಿನ್ಂ ಸೃತಮ್॥1,223.4॥ 
ಕೃತತ್ರೀತಾದಾವಪರಾದಿಯತಗಾವಸಾ ಿನಿಬ್ ೀಧ್ಮೀ| 

ಕೃತ್ೀ ಧ್ಮಾಶಾತತಷಾಾಚಾ ಸತಯಂ ದಾನ್ಂ ತಪೀ ದ್ರ್ಾ॥1,223.5॥ 
ಧ್ಮಾಪಾತಾ ಹರಿಶ್ಾೀರ್ತ ಸನ್ತುಷಾಟ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ನ್ರಾಃ| 

ಚತತವಾಂಷ್ಸಾಹಸಾರಣಿ ನ್ರಾ ಜಿೀವನಿು ವ್ೈ ತದಾ॥1,223.6॥ 
ಕೃತಾನ್ುೀ ಕ್ಷರ್ತರಯೈವಿಾಪಾರ ವಿಟ್ ಶದಾರಶಾ ಜಿತಾ ದಿವಜ್ೈಃ| 

ಶ್ರಶಾಾರ್ತಬಲ್ ೀ ವಿಷ್ ಣ ರಕ್ಷಾಂಸ್ತ ಚ ಜಘಾನ್ ಹ॥1,223.7॥ 
ತ್ರೀತಾಯತಗ್ೀ ರ್ತರಪಾದ್ಧಮಾಃ ಸತಯದಾನ್ದ್ರ್ಾತಮಕಃ| 

ನ್ರಾ ಯಜ್ಞಪರಾಸುಸ್ತಮಂಸುಥಾ ಕ್ಷತ್ ರೀದ್ಭವಂ ಜಗತ್॥1,223.8॥ 
ರಕ್್ ುೀ ಹರಿನ್ಾರ್ೈಃ ಪೂಜ್ ಯೀ ನ್ರಾ ದ್ಶಶತಾಯತಷ್ಃ| 

ತತರ ವಿಷ್ತಣಭ್ ೀಾಮರಥಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ಹನ್॥1,223.9॥ 
ದಿವಪಾದ್ವಿಗ್ ರೀ ಧ್ಮಾಃ ಪೀತಾಞ್ಜಾಚತಯತ್ೀ ಗತ್ೀ| 

ಚತತಃ ಶತಾಯತಷ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ದಿವಜಕ್ಷತ್ ರೀದ್ಭವಾಃ ಪರಜಾಃ॥1,223.10॥ 
ತತರ ದ್ೃಷಾಟಾಲಾಬತದಿಧೀಂಶಾ ವಿಷ್ತಣವಾಯಾಸಸವರ ಪಧ್ೃಕ್| 

ತದ್ೀಕನ್ತು ಯಜತವ್ೀಾದ್ಂ? ಚತತಧ್ಾಾ ವಯಭಜತತಾನ್ಃ॥1,223.11॥ 
ಶ್ಷಾಯನ್ಧ್ಾಯಪರ್ಾಮಾಸ ಸಮಸಾುಂಸಾುನಿನಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ಋಗ್ವೀದ್ಮಥ ಪ್ೈಲನಾುಾಮವ್ೀದ್ಞ್ಾ ಜ್ೈಮಿನಿಮ್॥1,223.12॥ 
ಅಥವಾಾಣಂ ಸತಮನ್ತುನ್ತು ಯಜತವ್ೀಾದ್ಂ ಮಹಾಮತನಿಮ್| 

ವ್ೈಶಮಾಾಯನ್ಮಙ್ಖುನ್ತು ಪುರಾಣಂ ಸ ತಮೀವ ಚ| 

ಅಷಾಟದ್ಶಪುರಾಣಾನಿ ಯೈವ್ೀಾದ್ ಯೀ ಹರಿರ್ೀವ ಹಿ॥1,223.13॥ 
ಸಗಾಶಾ ಪರರ್ತಸಗಾಶಾ ವಂಶ್್ ೀ ಮನ್ವನ್ುರಾಣಿ ಚ| 

ವಂಶಾನ್ತಚರಿತಚ್ೈವ ಪುರಾಣಂ ಪಞ್ಾಲಕ್ಷಣಮ್॥1,223.14॥ 
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ಬಾರಹಮಂ ಪಾದ್ಮಂ ವ್ೈಷ್ಣವಞ್ಾ ಶ್ೈವಂ ಭಾಗವತನ್ುಥಾ| 

ಭವಿಷ್ಯನಾನರದಿೀಯಞ್ಾಸಾೆನ್ದಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ವರಾಹಕಮ್॥1,223.15॥ 
ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯಂ ತಥಾಗ್ನೀಯಂ ಬರಹಮವ್ೈವತಾಮೀವ ಚ| 

ಕ್ೌಮಾಂ ಮಾತ್ಯಂ ಗಾರತಡಞ್ಾ ವಾಯವಿೀಯಮನ್ನ್ುರಮ್| 

ಅಷಾಟದ್ಶಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಬರಹಾಮಣಾಮಿರ್ತ ಸಞ ಜ್ಞತಮ್॥1,223.16॥ 
ಅನಾಯನ್ತಯಪಪುರಾಣಾನಿ ಮತನಿಭಃ ಕರ್ಥತಾನಿ ತತ| 

ಆದ್ಯಂ ಸನ್ತತೆಮಾರ್ ೀಕುಂ ನಾರಸ್ತಂಹಮಥಾಪರಮ್॥1,223.17॥ 
ತೃರ್ತೀಯಂ ಸಾೆನ್ದಮತದಿದಷ್ಟಂ ಕತಮಾರ್ೀಣ ತತ ಭಾಷತಮ್| 

ಚತತಥಾಂ ಶ್ವಧ್ಮಾಾಖ್ಯಂ ಸಾಯನ್ನನಿದೀಶವರಭಾಷತಮ್॥1,223.18॥ 
ದ್ತವಾಾಸಸ್ ೀಕುಮಾಶಾಯಾಂ ನಾರದ್ ೀಕುಮತಃ ಪರಮ್| 

ಕ್ಾಪಲಂ ವಾಮನ್ಞ್ೈವ ತಥ್ೈವೀಶನ್ಸ್ೀರಿತಮ್॥1,223.19॥ 
ಬರಹಾಮಣಾಂ ವಾರತಣಞ್ಜಾಥ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾಹವಯಮೀವ ಚ| 

ಮಾಹ್ೀಶವರಂ ತಥಾ ಸಾಮ್ಮೀವಂ ಸವಾಾಥಾಸಞ್ಾಯಮ್| 

ಪರಾಶರ್ ೀಕುಮಪರಂ ಮಾರಿೀಚಂ ಭಾಗಾವಾಹವಯಮ್॥1,223.20॥ 
ಪುರಾಣಂ ಧ್ಮಾಶಾಸರಞ್ಾ ವ್ೀದಾಸುಾಙ್ಕುನಿ ಯನ್ತಮನ್ೀ| 

ನಾಯಯಃ ಶೌನ್ಕ ಮಿೀಮಾಂಸಾ ಆಯತವ್ೀಾದಾಥಾಶಾಸರಕಮ್| 

ಗಾನ್ಧವಾಶಾ ಧ್ನ್ತವ್ೀಾದ್ ೀ ವಿದಾಯ ಹಯಷಾಟದ್ಶಸೃತಾಃ॥1,223.21॥ 
ದಾವಪರಾನ್ುೀನ್ ಚ ಹರಿಗತಾರತಭಾರಮಪಾಹರತ್| 

ಏಕಪಾದ್ಸ್ತಿತ್ೀ ಧ್ಮೀಾ ಕೃಷ್ಣತವಞ್ಜಾಚತಯತ್ೀ ಗತ್ೀ॥1,223.22॥ 
ಜನಾಸುದಾ ದ್ತರಾಚಾರಾ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಚ ನಿದ್ಾರ್ಾಃ| 

ಸತುಾಂ ರಜಸುಮ ಇರ್ತ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಪುರತಷ್ೀ ಗತಣಾಃ| 

ಕ್ಾಲಸಞ್್ ಾೀದಿತಾಸ್ುೀಽಪ ಪರಿವತಾನ್ು ಆತಮನಿ॥1,223.23॥ 
ಪರಭ ತಞ್ಾ ಯದಾ ಸತುಾಂ ಮನ್ ೀ ಬತಧ್್ ೀಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ| 

ತದಾ ಕೃತಯತಗಂ ವಿದಾಯಜಾಜಞನ್ೀ ತಪಸ್ತ ಯದ್ರರ್ತಃ॥1,223.24॥ 
ಯದಾ ಕಮಾಸತ ಕ್ಾಮಯೀಷ್ತ ಶಕುಯಾಶಸ್ತ ದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ತದಾ ತ್ರೀತಾ ರಜ್ ೀಭ ರ್ತರಿರ್ತ ಜಾನಿೀಹಿಶೌನ್ಕ॥1,223.25॥ 
ಯದಾ ಲ್ ೀಭಸುಾಸನ್ ುೀಷ್ ೀ ಮಾನ್ ೀ ದ್ಮಭಶಾ ಮತ್ರಃ| 

ಕಮಾಣಾಞ್ಜಾಪ ಕ್ಾಮಾಯನಾಂ ದಾವಪರಂ ತದ್ರಜಸುಮಃ॥1,223.26॥ 
ಯದಾ ಸದಾನ್ೃತಂ ನ್ನಾದರ ನಿದಾರ ಹಿಂಸಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಶ್್ ೀಕರ್ೀಹೌ ಭಯಂ ದ್ೈನ್ಯಂ ಸ ಕಲ್ಲಸುಮಸ್ತ ಸೃತಃ॥1,223.27॥ 
ಯಸ್ತಮಞ್ಜನಾಃ ಕ್ಾಮಿನ್ಃ ಸತಯಃ ಶಶವತೆಟ್ತಕಭಾಷಣಃ| 

ದ್ಸ ಯತೃಷಾಟ ಜನ್ಪದಾವ್ೀದಾಃ ಪಾಷ್ಣಾದ್ ಷತಾಃ॥1,223.28॥ 
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ರಾಜಾನ್ಶಾ ಪರಜಾಭಕ್ಷಾಃ ಶ್ಶ್್ ರೀದ್ರಪರಾಜಿತಾಃ| 

ಅವರತಾ ವಟ್ಚವೀಽಶೌಚಾ ಭಕ್ಷವಶಾ ಕತಟ್ತಮಿ್ನ್ಃ॥1,223.29॥ 
ತಪಸ್ತವನ್ ೀಗಾರಮವಾಸಾಃ ನಾಯಸ್ತನ್ ೀ ಹಯಥಾಲ್ ೀಲತಪಾಃ| 

ಹರಸವಕ್ಾರ್ಾ ಮಹಾಹಾರಾಶೌಾರಾಸ್ುೀ ಸಾಧ್ವಃ ಸೃತಾಃ॥1,223.30॥ 
ತಯಕ್ಷಯನಿು ಭೃತಾಯಶಾ ಪರ್ತಂ ತಾಪಸಸಯಕ್ಷಯರ್ತ ವರತಮ್| 

ಶ್ದಾರಃ ಪರರ್ತಗರಹಿಷ್ಯನಿು ವ್ೈಶಾಯ ವರತಪರಾಯಣಃ॥1,223.31॥ 
ಉದಿವಗಾನಃ ಸನಿು ಚ ಜನಾಃ ಪಶಾಚಸದ್ೃಶಾಃ ಪರಜಾಃ| 

ಅನಾಯಯಭ್ ೀಜನ್ೀನಾಗಿನದ್ೀವತಾರ್ತರ್ಥಪೂಜನ್ಮ್॥1,223.32॥ 
ಕರಿಷ್ಯೀನಿು ಕಲೌ ಪಾರಪ್ುೀ ನ್ ಚ ಪತ್ ರಯೀದ್ಕಕರರ್ಾಮ್| 

ಸ್ತರೀಪರಾಶಾ ಜನಾಃ ಸವ್ೀಾ ಶ್ದ್ರಪಾರರ್ಾಶಾ ಶೌನ್ಕ॥1,223.33॥ 
ಬಹತಪರಜಾಲಾಭಾಗಾಯಶಾ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಕಲೌ ಸ್ತರಯಃ| 

ಶ್ರಃ ಕಣ ಾಯನ್ಪರಾ ಆಜ್ಞಾಂ ಭ್ೀತ್ಯನಿು ಭರ್ತ್ಾತಾಃ॥1,223.34॥ 
ವಿಷ್ತಣಂ ನ್ ಪೂಜಯಿಷ್ಯನಿು ಪಾಷ್ಣ್ ಾೀಪಹತಾ ಜನಾಃ| 

ಕಲ್ೀದ್ೀಾಷ್ನಿಧ್್ೀವಿಾಪಾರ ಅಸ್ತು ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಮಹಾಗತಣಃ॥1,223.35॥ 
ಕೀತಾನಾದ್ೀವ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಮಹಾಬನ್ಧಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಕೃತ್ೀ ಯದಾಯಯಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ತ್ರೀತಾರ್ಾಂ ಜಪತಃ ಫಲಮ್॥1,223.36॥ 
ದಾವಪರ್ೀ ಪರಿಚರ್ಾಾರ್ಾಂ ಕಲೌ ತದ್ಧರಿಕೀತಾನಾತ್| 

ತಸಾಮದ್ಧಯೀಯೀ ಹರಿನಿಾತಯಂ ಗ್ೀಯಃ ಪೂಜಯಶಾ ಶೌನ್ಕ॥1,223.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಯತಗಧ್ಮಾಕಥನ್ಂ ನಾಮ ತರಯೀವಿಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥223[37]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-224॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಚತತಯತಾಗಸಹಸಾರನ್ುೀ ಬಾರಹ್ ೋ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕ್್ ೀ ಲಯಃ| 

ಅನಾವೃಷಟಶಾ ಕಲಾಾನ್ುೀ ಜಾಯತ್ೀ ಶತವಾಷಾಕೀ॥1,224.1॥ 
ಉರ್ತಷ್ಠನಿು ತದಾ ರೌದಾರ ದಿವಿ ಸಪು ದಿವಾಕರಾಃ| 

ತ್ೀ ತತ ಪೀತಾವ ಜಲಂ ಸವಾಂ ಶ್್ ೀಷ್ಯನಿು ಜಗತರಯಮ್॥1,224.2॥ 
ಭ ಭತಾವಃ ಸವಮಾಹಲ್ ೀಾಕಂ ಚರಾಚರಂ ಜನ್ಸುಥಾ| 

ವಿಷ್ತಣಶಾ ರತದ್ ರೀ ಭ ತಾವಸೌ ಪಾತಾಲಾನಿ ದ್ಹತಯಧ್ಃ॥1,224.3॥ 
ವಿಷ್ತಣದ್ಾಹ್ೀರ್ತರಲ್ ೀಕಞ ಾ್ ಮತಖಾನ್ೋಘಾನ್್ೃಜತಯಲಮ್| 

ವಷ್ಾನ್ುೀ ವ್ೈ ವಷ್ಾಶತಂ ನಾನಾವಣಾಾ ಮಹಾಘನಾಃ॥1,224.4॥ 
ವಿಷ್ತಣರ ಪಃಶತಂ ವಾರ್ತ ವಷಾಾಣಾಂ ವಾಯತರ ಜಿಾತಃ| 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀ ಕ್ಾಣಾವಿೀ ಭ ತ್ೀ ವಷ್ೀಾ ಬರಹಮಸವರ ಪಧ್ೃಕ್| 

ಶ್ೀತ್ೀಽನ್ನಾುಸನ್ೀ ವಿಷ್ತಣನ್ಾಷ್ಟೀ ಸಾಿವರಜಙ್ಖುಮೀ॥1,224.5॥ 
ಸತಪಾುಾ ವಷ್ಾಸಹಸರಂ ಸ ಜಗದ್ ಭಯೀಽಸೃಜದ್ಧರಿಃ| 

ಅಥ ಪಾರಕೃರ್ತಕಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಪರಲಯಂ ಶೃಣತ ಶೌನ್ಕ॥1,224.6॥ 
ಪೂಣ್ೀಾ ಸಂವತ್ರಶತ್ೀ ಸಂಹೃತಯ ಸಕಲಂ ಜಗತ್| 

ಬರಹಾಮಣಂ ನ್ಯಸಯ ದ್ೀಹ್ೀ ಹಿ ಮತಕ್್ ುೀ ಯೀಗಬಲ್ೈಹಾರಿಃ॥1,224.7॥ 
ಯೀ ಗತಾ ಬರಹಮಣಃ ಸಾಿನ್ಂ ತ್ೀಽಪ ರ್ಾನಿು ಪರಂ ಪದ್ಮ್| 

ಅನಾವೃಷ್ಟಯಕಾಸಮಾನಾನ ಆಸನ್ೋಘಾಸುಥಾ ದಿವಜ| 

ಶತಂ ವಷಾಾಣಿ ವಷ್ಾದಿಭಮೀಾಧ್್ೈರಣಾಂ ಪರಪೂಯಾತ್ೀ॥1,224.8॥ 
ಅನ್ುಗಾತ್ೀನ್ ತ್ ೀಯೀನ್ ಭನ್ನಮಣಾಂ ಜಗತಾತ್ೀಃ| 

ಪೂಣ್ೀಾ ಬರಹಾಮಯತಷ ಗತ್ೀ ಭದ್ಯತ್ೀಽಮಭಸ್ತ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥1,224.9॥ 
ಏವಂ ಸಾ ಜಗದಾಧ್ಾರಾ ತ್ ೀಯೀ ಚ್ ೀವೀಾ ಪರಲ್ಲೀಯತ್ೀ| 

ಆಪಸ್ುೀಜಸ್ತ ಲ್ಲೀಯನ್ುೀ ತ್ೀಜ್ ೀ ವಾರ್ೌ ಪರಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥1,224.10॥ 
ವಾಯತಃ ಖ್ೀ ಖ್ಞ್ಾ ಭ ತಾದೌ ವಿಶತ್ೀ ಚ ತದಾ ಮಹಾನ್| 

ಮಹಾನ್ರಪದ್ಯತ್ೀಽವಯಕುಂ ಪರಕೃರ್ತಃ ಪುರತಷ್ೀ ಪರ್ೀ॥1,224.11॥ 
ಶತವಷ್ಾಂ ಹರಿಃ ಶ್ೀತ್ೀ ಸೃಜತಯಥ ದಿನ್ಗಮೀ| 

ಅವಯಕ್ಾುದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ವಯಕುೀಭ ತಂ ಚರಾಚರಮ್॥1,224.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಪರಲಯೀನಾಮ ಚತತವಿಾಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥224[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-225॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಆಧ್ಾಯರ್ತಮಕ್ಾದಿತಾಪಾಂಸ್ತರೀಞ್ಜಜಞತವ ಸಂಸಾರಚಕರವಿತ್| 

ಉತಾನ್ನಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಃ ಪಾರಪನೀತಾಯತಯನಿುಕಂ ಲಯಮ್॥1,225.1॥ 
ಸಂಸಾರಚಕರಂ ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಮಾದಾಬತತಾೆರನಿುಕ್ಾಲತಃ| 

ಯದಿವನಾ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಾ ನ್ ಲ್ಲೀನ್ಃ ಸಾಯತಾರಮಾತಮನಿ॥1,225.2॥ 
ಊಧ್ವಾವಾಸ್ತೀ ನ್ರಸಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಮನ್ಯತರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ನಿೀಯತ್ೀದಾವದ್ಶಾಹ್ೀನ್ ಯಮಸಯ ಯಮಪೂರತಷ್ೈಃ॥1,225.3॥ 
ತತರ ಯದಾವನ್ಧವಾಸ್ ುೀಯಂ ಪರಯಚಾನಿು ರ್ತಲ್ೈಃ ಸಹ| 

ಯಚಾ ಪಣಾಂ ಪರಯಚಾನಿು ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ತದ್ಶತನತ್ೀ॥1,225.4॥ 
ಗತಶಾ ನ್ರಕಂ ಪಾಪಾತ್ಾಗಾಂ ರ್ಾರ್ತ ಸವಪುಣಯತಃ| 

ಪಾಪಕೃದಾಯರ್ತ ನ್ರಕಂ ಪುಣಯಕೃದಾಯರ್ತ ವ್ೈ ದಿವಮ್॥1,225.5॥ 
ಸವಗಾಾಚಾ ನ್ರಕ್ಾತಯಕುಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಗಭ್ೀಾ ಭವತಯಪ| 

ನಾಭಭ ತಞ್ಾ ತಸ್ಯೈವ ರ್ಾರ್ತ ಬೀಜದ್ವಯಂ ಹಿ ತತ್॥1,225.6॥ 
ಕಲಲಂ ಬತದ್ತ್ರದ್ಮಯಂ ತತಃ ಶ್್ ೀಣಿತಮೀವ ಚ| 

ಪ್ೀಶಾಯಃ ಪಲಸರ್ೀಽಣಾಃ ಸಾಯದ್ಙ್ಖತೆರಂ ತತ ಉಚಯತ್ೀ॥1,225.7॥ 
ಉಪಾಙ್ಕುನ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀನ್ೀತರನಾಸಾಸಯಶರವಣಾನಿ ಚ| 

ಆವಹಂ ರ್ಾರ್ತ ಚಾಙ ು್ೀಭಯಸುತಾರನ್ತು ನ್ಖಾದಿಕಮ್॥1,225.8॥ 
ತವಚ್ ೀ ರ್ ೀಮಾಣಿ ಜಾಯನ್ುೀ ಕ್್ೀಶಾಶ್ೈವ ತತಃ ಪರಮ್| 

ನ್ರಶಾಾಧ್್ ೀಮತಖ್ಃ ಸ್ತಿತಾವ ದ್ಶಮೀ ಚ ಸಃ ಜಾಯತ್ೀ॥1,225.9॥ 
ತತಸತು ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಮಾರ್ಾ ವೃಣ್ ೀತಯತಯನ್ುರ್ೀಹಿನಿೀ| 

ಬಾಲತವಂ ತವಥ ಕ್ೌಮಾರಂ ರ್ೌವನ್ಂ ವೃದ್ಧತಾಮಪ॥1,225.10॥ 
ತತಶಾ ಮರಣಂ ತತುದ್ಧಮಾಾಮಾಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಏವಂ ಸಂಸಾರಚಕ್್ರೀಽಸ್ತಮನಾಭರಮಯತ್ೀ ಘಟೀಯನ್ರವತ್॥1,225.11॥ 
ನ್ರಕ್ಾತರರ್ತಮತಕುಸತು ಪಾಪಯೀನಿಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಪರ್ತತಾತರರ್ತಗೃಹಾಯಥ ಅಧ್್ ೀಯೀನಿಂ ವರಜ್ೀದ್ತ್ಧ್ಃ॥1,225.12॥ 
ನ್ರಕ್ಾತರರ್ತಮತಕುಸತು ಕೃಮಿಭಾವರ್ತ ರ್ಾಚಕಃ| 

ಉಪಾಧ್ಾಯಯವಯಲ್ಲೀಕಂ ತತ ಕೃತಾವ ಶಾವ ಭವರ್ತ ದಿವಜ॥1,225.13॥ 
ತಜಾಜರ್ಾಂ ಮನ್ಸಾ ವಾಞ್ಾಂಸುದ್ದರವಯಂ ವಾಪಯಸಂಶಯಮ್| 

ಗದ್ಾಭ್ ೀಜಾಯತ್ೀ ಜನ್ತುಮಿಾತರಸ್ಯೈವಾಪಮಾನ್ಕೃತ್॥1,225.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 603 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪತರೌ ಪೀಡಯಿತಾವ ತತ ಕಚಾಪತವಞ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಭತತತಾಃ ಪಣಾಮತಪಾಶವಸ್ ುೀ ವಞ್ಜಯಿತಾವ ತಮೀವ ಯಃ॥1,225.15॥ 
ಸ್ ೀಽಪ ರ್ೀಹಸಮಾಪನ್ ನೀ ಜಾಯತ್ೀ ವಾನ್ರ್ ೀ ಮೃತಃ| 

ನಾಯಸಾಪಹತಾಾ ನ್ರಕ್ಾದಿವಮತಕ್್ ುೀ ಜಾಯತ್ೀ ಕೃಮಿಃ॥1,225.16॥ 
ಅಸ ಯಕಶಾ ನ್ರಕ್ಾನ್ತಮಕ್್ ುೀ ಭವರ್ತ ರಾಕ್ಷಸಃ| 

ವಿಶಾವಸಹತಾಾ ಚ ನ್ರ್ ೀ ಮಿೀನ್ಯೀನೌ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥1,225.17॥ 
ಯವಧ್ಾನಾಯನಿ ಸಂಹೃತಯ ಜಾಯತ್ೀ ಮ ಷ್ಕ್್ ೀ ಮೃತಃ| 

ಪರದಾರಾಭಮಶಾಾತತು ವೃಕ್್ ೀ ಘ ೀರ್ ೀಽಭಜಾಯತ್ೀ॥1,225.18॥ 
ಭಾರತೃಭಾರ್ಾಾಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಕ್್ ೀಕಲ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಗತವಾಾದಿಭಾರ್ಾಾಗಮನಾಚ ಾಕರ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,225.19॥ 
ಯಜ್ಞದಾನ್ವಿವಾಹಾನಾಂ ವಿಘನಕತಾಾ ಭವ್ೀತೃಮಿಃ| 

ದ್ೀವತಾಪತೃವಿಪಾರಣಾಮದ್ತಾುಾ ಯೀಽನ್ನಮಶತನತ್ೀ॥1,225.20॥ 
ಪರಮತಕ್್ ುೀ ನ್ರಕ್ಾದಾವಪ ವಾಯಸಃ ಸನ್ರಜಾಯತ್ೀ| 

ಜ್ಯೀಷ್ಠಭಾರತರಪಮಾನಾಚಾ ಕ್ೌರಞ್ಾಯೀನೌ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥1,225.21॥ 
ಶ್ದ್ರಸತು ಬಾರಹಮಣಿೀಂ ಗತಾವ ಕೃಮಿಯೀನೌ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ತಸಾಯಮಪತಯಮತತಾಾದ್ಯ ಕ್ಾಷಾಠನ್ುಃ ಕಟೀಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,225.22॥ 
ಕೃತಘನಃ ಕೃಮಿಕಃ ಕೀಟ್ಃ ಪತಙ್್ ುೀ ವೃಶ್ಾಕಸುಥಾ| 

ಅಶಸರಂ ಪುರತಷ್ಂ ಹತಾಾ ನ್ರಃ ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀ ಖ್ರಃ॥1,225.23॥ 
ಕೃಮಿಃ ಸ್ತರೀವಧ್ಕತಾಾ ಚ ಬಾಲಹನಾು ಚ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಭ್ ೀಜನ್ಞ್್ ಾೀರಯಿತಾವ ತತ ಮಕ್ಷಿಕ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,225.24॥ 
ಹೃತಾವಜಯಞ್ೈವ ಮಾಜಾಾರಸ್ತುಲಹೃಚ್ೈವ ಮ ಷ್ಕಃ| 

ಘಘತಂ ಹೃತಾವ ಚ ನ್ಕತಲಃ ಕ್ಾಕ್್ ೀ ಮದ್ತಭರಮಾಮಿಷ್ಮ್॥1,225.25॥ 
ಮಧ್ತ ಹೃತಾವ ನ್ರ್ ೀ ದ್ಂಶ-ಪೂಪಂ ಹೃತಾವ ಪಪೀಲ್ಲಕಃ| 

ಅಪೀ ಹೃತಾವ ತತ ಪಾಪಾತಾಮ ವಾಯಸಃ ಸಮರಜಾಯತ್ೀ॥1,225.26॥ 
ಹೃತ್ೀ ಕ್ಾಷ್ಠೀ ಚ ಹಾರಿೀತಃ ಕಪೀತ್ ೀ ವಾ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಹೃತಾವ ತತ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಂ ಭಾಣಾಂ ಕೃಮಿಯೀನೌ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥1,225.27॥ 
ಕ್ಾಪಾಾಸ್ತಕ್್ೀ ಹೃತ್ೀ ಕ್ೌರಞ್್ ಾೀ ವಹಿರಹತಾಾ ಬಕಸುಥಾ| 

ಮಯ ರ್ ೀ ವಣಾಕಂ ಹೃತಾವ ಶಾಕಪತರಞ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ॥1,225.28॥ 
ಜಿೀವಞ ಜ್ೀವಕತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ರಕುವಸುಾಪಹೃನ್ನರಃ| 

ಛತಛತನ್ದರಿಃ ಶತಭಾನ್ುನಾಧಞ್ಾಶಂ ಹೃತಾವ ಶಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,225.29॥ 
ಷ್ಣಾಾಃ ಕಲಾಪಹರಣ್ೀ ಕ್ಾಷ್ಠಹೃತೃಣಕೀಟ್ಕಃ| 

ಪುಷ್ಾಂ ಹೃತಾವ ದ್ರಿದ್ರಸತು ಪಙ್ಖತುರ್ಾಾಚಕಹೃನ್ನರಃ॥1,225.30॥ 
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ಶಾಕಹತಾಾ ಚ ಹಾರಿೀತಸ್ ುೀಯಹತಾಾ ಚ ಚಾತಕಃ| 

ಗೃಹಹೃನ್ನರಕ್ಾನ್ುತಾವ ರೌರವಾದಿೀನ್ತ್ದಾರತಣಾನ್॥1,225.31॥ 
ತೃಣಗತಲಮಲತಾವಲ್ಲಿೀತವಗಾ್ರಿೀ ತರತತಾಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಏಷ್ ಏವ ಕರರ್ೀ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಗ್ ೀಸತವಣಾಾದಿಹಾರಿಣಾಮ್॥1,225.32॥ 
ವಿದಾಯಪಹಾರಿೀ ಮ ಕಃ ಸಾಯದ್ುತಾವ ಚ ನ್ರಕ್ಾನ್್ಹನ್| 

ಅಸಮಿದ್ಧೀ ಹತತ್ೀ ಚಾಗೌನ ಮನಾದಗಿನಃ ಖ್ಲತ ಜಾಯತ್ೀ॥1,225.33॥ 
ಪರನಿನಾದ ಕೃತಘನತವಂ ಪರಸ್ತೀಮಾಭಘಾತನ್ಮ್| 

ನ್ೈಷ್ತಠಯಾಂ ನಿಘಘಾಣತವಞ್ಾ ಪರದಾರ್ ೀಪಸ್ೀವನ್ಮ್॥1,225.34॥ 
ಪರಸವಹರಣಾಶೌಚಂ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಚ ಕತತ್ನ್ಮ್| 

ನಿಕೃತಯ ಬನ್ಧನ್ಂ ನ್ೄಣಾಂ ಕ್ಾಪಾಣಯಞ್ಾ ನ್ೃಣಾಂ ವಧ್ಃ| 

ಉಪಲಕ್ಷಣಾದಿವಜಾನಿೀರ್ಾನ್ತಮಕ್ಾುನಾಂ ನ್ರಕ್ಾದ್ನ್ತ॥1,225.35॥ 
ದ್ರ್ಾ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಸಂವಾದ್ಃ ಪರಲ್ ೀಕಂ ಪರರ್ತ ಕರರ್ಾ| 

ಸತಯಂ ಹಿತಾಥಾಮತಕುಶಾ ವ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಯದ್ಶಾನ್ಮ್॥1,225.36॥ 
ಗತರತದ್ೀವಷಾಸ್ತದ್ಧಷಾಸ್ೀವನ್ಂ ಸಾಧ್ತಸಂಯಮಃ| 

ಸರ್ತೆರರ್ಾಷ್ವಸನ್ಂ ಮೈರ್ತರೀ ಸವಗಾಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಿದ್ತಃ| 

ಅಷಾಟಙ್ಖುಯೀಗವಿಜ್ಞಾನಾತಾರಪನೀತಾಯತಯನಿುಕಂ ಫಲಮ್॥1,225.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕಮಾವಿಪಾಕ್ಾದಿಕಥನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥225-[37]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-226॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ  

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾಙ್ಖುಂ ಮಹಾಯೀಗಂ ಭತಕುಮತಕುಕರಂ ಪರಮ್| 

ಸವಾಪಾಪಪರಶಮನ್ಂ ಭಕ್ಾಯನ್ತಪಠಿತಂ ಶೃಣತ॥1,226.1॥ 
ಮಮೀರ್ತ ಮ ಲಂ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ನ್ ಮಮೀರ್ತ ನಿವತಾನ್ಮ್| 

ದ್ತಾುತ್ರೀಯೀ ಹಯಲಕ್ಾಾಯ ಇಮಮಾಹ ಮಹಾಮರ್ತಃ॥1,226.2॥ 
ಅಹಮಿತಯಙ್ಖತೆರ್ ೀತಾನ್ ನೀ ಮಮೀರ್ತ ಸೆನ್ಧವಾನ್ಮಹಾನ್| 

ಗೃಹಕ್ಷ್ೀತಾರಣಿ ಶಾಖಾಶಾ ಯತರ ದಾರಾಭಪಲಿವಃ॥1,226.3॥ 
ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯೀ ಮಹಾಪತ್ರೀ ಪಾಪಮ ಲ್ ೀಽರ್ತದ್ತಗಾಮಃ| 

ವಿಧಿವತತ್ಖ್ಶಾನ್ಯಥಾಂ ಜಾತ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಮಹಾತರತಃ॥1,226.4॥ 
ಛಿನ್ ನೀ ವಿದಾಯಕತಠಾರ್ೀಣ ತ್ೀ ಗತಾ ಲಯಮಿೀಶವರ್ೀ| 

ಪಾರಪಯ ಬರಹಮರಸಂ ಪೀತಂ ನಿೀರಜಸೆಮಕಣಟಕಮ್॥1,226.5॥ 
ಪಾರಪುನವನಿು ಪರಾಃ ಪಾರಜ್ಞಾಃ ಸತಖ್ನಿವೃಾರ್ತಮೀವ ಚ| 

ಮ ತ್ೀಾನಿದರಯಲಯಂ ನ್ ನ್ಂ ನ್ ತವಂ ರಾಜನ್ನ ಚಾಪಯಹಮ್॥1,226.6॥ 
ನ್ ತನಾಮತಾರದಿಕಂ ವಾಚಾ ನ್ೈವಾನ್ುಃ ಕರಣಂ ತಥಾ| 

ಕಂ ವಾ ಪಶಯಸ್ತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಪರಧ್ಾನ್ಮಿದ್ಮಾವಯೀಃ॥1,226.7॥ 
ಮೃತಃ ಪರ್ೀಽಹಿನ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಃ ಸಞ್ಜಜತ್ ೀಽಯಂ ಗತಣಾತಮಕಃ| 

ಏಕತ್ವೀಽಪ ಪೃಥಗಾಭವಸುಥಾ ಕ್ಷ್ೀತಾರತಮನ್ ೀ ನ್ೃಪ॥1,226.8॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಪೂವಾವಿಯೀಗ್ ೀಽಸೌ ಜ್ಞಾನ್ೀ ನ್ಷ್ಟೀ ಚ ಯೀಗಿನ್ಃ| 

ಸಾ ಮತಕುಬರಾಹಮಣಾ ಚ್ೈಕಯ ಮನ್ೈಕಯಂ ಪಾರಕೃತ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ॥1,226.9॥ 
ತದ್ುೃಹಂ ಯತರ ವಸರ್ತ ತದ್ ಭೀಜಯಂ ಯೀನ್ ಜಿೀವರ್ತ| 

ಯನ್ತಮಕುಯೀ ತದ್ೀವೀಕುಂ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ೀ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ॥1,226.10॥ 
ಉಪಭ್ ೀಗ್ೀನ್ ಪುಣಾಯನಾ ಮಪುಣಾಯನಾಞ್ಾ ಪಾರ್ಥಾವ| 

ಕತಾವಾಯನಾಞ್ಾ ನಿತಾಯನಾಂ ಕ್ಷಯನ್ುಾಕರಣಾತುಥಾ॥1,226.11॥ 
ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಸ್ುೀಯಂ ಬರಹಮಚರ್ಾಾಪರಿಗರಹೌ| 

ಯಮಾಃ ಪಞ್ಜಾಥ ನಿಯಮಾಃ ಶೌಚಂ ದಿವವಿಧ್ಮಿೀರಿತಮ್॥1,226.12॥ 
ಸನ್ ುೀಷ್ಸುಪಸಾ ಶಾನಿುವಾಾಸತದ್ೀವಾಚಾನ್ಂ ದ್ಮಃ| 

ಆಸನ್ ಪದ್ಮಕ್ಾದ್ತಯಕುಂ ಪಾರಣಾರ್ಾರ್ೀ ಮರತಜಜಯಃ॥1,226.13॥ 
ಪರತ್ಯೀಕಂ ರ್ತರವಿಧ್ಃ ಸ್ ೀಽಪ ಪೂರಕತಮಭಕರ್ೀಚಕ್್ೈಃ| 

ಲಘುಯೀಾ ದ್ಶಮಾತರಸತು ದಿವಗತಣಃ ಸ ತತ ಮಧ್ಯಮಃ॥1,226.14॥ 
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ರ್ತರಗತಣಾಭಸತು ಮಾತಾರಭರತತುಮಃ ಸ ಉದಾಹೃತಃ| 

ಜಪಧ್ಾಯನ್ಯತತೌ ಗಭ್ ೀಾ ವಿಪರಿೀತಸುಾಭಾಕಃ॥1,226.15॥ 
ಪರಥಮೀ ನ್ಜಯೀತ್ಾಪನಂ ಮಧ್ಯಮೀನ್ ಚ ವ್ೀಪಥತಮ್| 

ವಿಪಾಕಂ ಹಿ ತೃರ್ತೀಯೀನ್ ಜಾತಾನ್ ದೀಷಾಸುಾನ್ತಕರಮಾತ್॥1,226.16॥ 
ಆಸನ್ಸಿನ್ತುಯತಞ ಜ್ೀತ ಕೃತಾವ ಚ ಪರಣವಂ ಹೃದಿೀ| 

ಪಾಷಣಾಭಾಯಂ ಲ್ಲಙ್ಖುವೃಷ್ಣೌ ಸಾಶಾನ್ನಕ್ಾಗರಮಾನ್ಸಃ॥1,226.17॥ 
ರಜಸಾ ತಮಸ್ ೀ ವೃರ್ತುಂ ಸತ್ುಾೀನ್ ರಜಸಸುಥಾ| 

ನಿರತಧ್ಯ ನಿಶಾಲ್ ೀ ಭ ತಾವ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಯತಞ ಜ್ೀತ ಯೀಗವಿತ್॥1,226.18॥ 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಭಯಃ ಪಾರಣಾದಿೀನ್ಮನ ಏವ ಚ| 

ನಿಗೃಹಯ ಸಮವಾಯೀನ್ ಪರತಾಯಹಾರ ಮತಪಕರಮೀತ್॥1,226.19॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮಾ ದ್ಶಾಷೌಟ ಚ ಧ್ಾರಣಾ ಸಾ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ದ್ವೀ ಧ್ಾರಣ್ೀ ಸೃತ್ ೀ ಯೀಗ್ ೀ ಯೀಗಿಭಸುತುಾದ್ಶ್ಾಭಃ॥1,226.20॥ 
ಪಾರಙ್ಕನಡಾಯಂ ಹೃದ್ಯೀ ಚಾತರ ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಚ ತಥ್ ೀರಸ್ತ| 

ಕಣ್ಠೀ ಮತಖ್ೀ ನಾ ಸ್ತಕ್ಾಗ್ರೀ ನ್ೀತ್ರೀ ಭ ರಮಧ್ಯಮ ಧ್ಾಸತ॥1,226.21॥ 
ಕಞ ಾ್ತುಸಾಮತಾರಸ್ತಮಂಶಾ ಧ್ಾರಣಾ ದ್ಶಧ್ಾ ಸೃತಾ| 

ದ್ಶ್ೈತಾ ಧ್ಾರಣಾಃ ಪಾರಪಯ ಪಾರಪನೀತಯಕ್ಷರರ ಪತಾಮ್॥1,226.22॥ 
ಯಥಾಗಿನರಗೌನ ಸಙ ಷ್ಪುಸುಥಾತಾಮ ಪರಮಾತಮನಿ| 

ಬರಹಮರ ಪಂ ಮಹಾಪುಣಯರ್ೀಮಿತ್ಯೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ಜಪ್ೀತ್॥1,226.23॥ 
ಅಕ್ಾರಶಾ ತಥ್ ೀಕ್ಾರ್ ೀ ಮಕ್ಾರಶಾಾಕ್ಷರತರಯಮ್| 

ಏತಾಸ್ತುಸರಸುತ್ ೀ ಮಾತಾರಃ ಸತುಾರಾಜಸತಾಮಸಾಃ॥1,226.24॥ 
ನಿಗತಾಣಾ ಯೀಗಿಗಮಾಯದಾಯಧ್ಾಮಾತಾರ ಪರಾ ಸ್ತಿತಾ| 

ಗಾನಾಧರಿೀರ್ತ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಗಾನಾಧರಸವರಸಂಶರರ್ಾ| 

ಇತ್ಯೀತದ್ಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಪರರ್ೀಙ್ಕೆರಸಞ ಜ್ಞತಮ್॥1,226.25॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಸ ಿಲದ್ೀಹವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಜಾರಾಮರಣವಜಿಾತಮ್॥1,226.26॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಪೃರ್ಥವಾಯ ಮಲವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತವಾಾರ್ಾವಕ್ಾಶವಿವಜಿಾತಮ್॥1,226.27॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಸ ಕ್ಷ್ದ್ೀಹವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಸಾಿನಾಸಾನಿ್ವಿವಜಿಾತಮ್॥1,226.28॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಗಾನ್ಧಮಾತರವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಶ್್ ರೀತರತವಕಾರಿವಜಿಾತಮ್॥1,226.29॥ 
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ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಜಿಾಹಾವಘಾರಣವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಪಾರಣಾಪಾನ್ವಿವಜಿಾತಮ್॥1,226.30॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತವಾಯಾನ್ ೀದಾನ್ವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತರಜ್ಞಾನ್ಪರಿವಜಿಾತಮ್॥1,226.31॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಸತುರಿೀಯಂ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್| 

ದ್ೀಹ್ೀನಿದರಯಮನ್ ೀಬತದಿಧಪಾರಣಾಹಙ್ಕೆರವಜಿಾತಮ್॥1,226.32॥ 
ನಿತಯಶತದ್ಧಬತದ್ಧಮತಕುಮಹಾಮಾನ್ನ್ದಮದ್ವಯಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಜ್ಞಾಾನ್ರ ಪೀ ವಿಮತಕುಯೀ॥1,226.33॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಇತಯಷಾಟಙ್್ ುೀ ಮರ್ಾ ಯೀಗ ಉಕುಃ ಶೌನ್ಕ ಮತಕುದ್ಃ| 

ನಿತಯನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಗತಾವ ಲಯಂ ಪಾರಕೃತಬನ್ಧನಾಃ॥1,226.34॥ 
ಉತಾದ್ಯನ್ುೀ ಹಿ ಸಂಸಾರ್ೀ ನ್ೈಕಂ ರ್ಾತಾವ ಪರಾತಮನಾಮ್| 

ವಿಮತಚಯತ್ೀ ವಿಮತಕುಶಾ ಜ್ಞಾನಾದ್ಜ್ಞಾನ್ರ್ೀಹಿತಃ॥1,226.35॥ 
ತತ್ ೀ ನ್ಂ ಮಿರಯತ್ೀ ದ್ತಃಖಿೀ ನ್ ರ್ ೀಗಿೀ ನ್ ಚ ವನ್ಧವಾನ್| 

ನ್ ಪಾಪ್ೈಯತಾಜಯತ್ೀ ಯೀಗಿೀ ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ ವಿಪಚಯತ್ೀ॥1,226.36॥ 
ಗಭಾವಾಸ್ೀ ಸ ನ್ ೀ ದ್ತಃಖಿೀ ಸ ಸಾಯನಾನರಾಯಣ್ ೀಽವಯಯಃ| 

ಭಕ್ಾಯ ತವನ್ನ್ಯರ್ಾ ಲಭ್ ಯೀ ಭಗವಾನ್ತಭಕುಮತಕುದ್ಃ॥1,226.37॥ 
ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಪೂಜರ್ಾ ಜಪ್ಯೈಃ ಸಮಯಕ್್ ್ತೀತ್ೈಯಾತವರತ್ೈಃ| 

ಯಜ್ಞ್ೈದಾಾನ್ೈಶ್ಾತುಶತದಿಧಸುರ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಞ್ಾ ಲಭಯತ್ೀ॥1,226.38॥ 
ಪರಣವಾದಿಕಮನ್ರೈಶಾ ಜಪ್ಯೈಮತಾಕುಂ ಗತಾ ದಿವಜಾಃ| 

ಇನ್ ದರೀಽಪ ಪರಮಂ ಸಾಿನ್ಂ ಗನ್ಧವಾಾಪ್ರಸ್ ೀ ವರಾಃ॥1,226.39॥ 
ಪಾರಪಾು ದ್ೀವಾಶಾ ದ್ೀವತವಂ ಮತನಿತವಂ ಮತನ್ಯೀ ಗತಾಃ| 

ಗನ್ಧವಾತವಞ್ಾ ಗನ್ಧವಾಾ ರಾಜತವಞ್ಾ ನ್ೃಪಾದ್ಯಃ॥1,226.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಅಷಾಟಙ್ಖುಯೀಗಕಥನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಡಿವಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥226-[40]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 608 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-227॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವಿಷ್ತಣಭಕುಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯರ್ಾ ಸವಾಮವಾಪಯತ್ೀ| 

ಯಥಾ ಭಕ್ಾಯ ಹರಿಸತುಷ್ಯೀತುಥಾ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್॥1,227.1॥ 
ಮಹತಃ ಶ್ರೀಯಸ್ ೀ ಮ ಲಂ ಪರಸವಃ ಪುಣಯಸನ್ುತ್ೀಃ| 

ಜಿೀವಿತಸಯ ಫಲಂ ಸಾವದ್ತ ನಿಯತಂ ಸಮರಣಂ ಹರ್ೀಃ॥1,227.2॥ 
ತಸಾಮತ್್ೀವಾ ಬತಧ್್ೈಃ ಪರೀಕ್ಾು ಭಕುಸಾಧ್ನ್ಭ ಯಸ್ತೀ| 

ತ್ೀ ಭಕ್ಾು ಲ್ ೀಕನಾಥಸಯ ನಾಮಕಮಾಾದಿಕೀತಾನ್ೀ॥1,227.3॥ 
ಮತಞ್ಾನ್ಯಶ್ರಣಿ ಸಂಹಷಾಾದ್ಯೀ ಪರಹೃಷ್ಟನ್ ರತಹಾಃ| 

ಜಗದಾಧತತಮಾಹ್ೀಶಸಯ ದಿವಾಯಜ್ಞಾಚರಣಾ ವಯಮ್॥1,227.4॥ 
ಇಹ ನಿತಯಕರರ್ಾಃ ಕತಯತಾಃ ಸ್ತನಗಾಧ ಯೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸತು ತ್ೀ| 

ಬರಹಾಮಕ್ಷರಂ ನ್ ಶೃಣವನ್ವೈ ತರ್ಾ ಭಗವತ್ೀರಿತಮ್॥1,227.5॥ 
ಪರಣಾಮಪೂವಾಕಂ ಭಕ್ಾಯ ಯೀ ವದ್ೀದ್ವೈಷ್ಣವೀ ಹಿ ಸಃ| 

ತದ್ಭಕುಜನ್ವಾತ್ಲಯಂ ಪೂಜನ್ಂ ಚಾನ್ತರ್ೀದ್ನ್ಮ್॥1,227.6॥ 
ತತೆಥಾಶರವಣ್ೀ ಪರೀರ್ತರಶತರನ್ೀತಾರಙ್ಖುವಿಕರರ್ಾಃ| 

ಯೀನ್ ಸವಾಾತಮನಾ ವಿಷೌಣ ಭಕ್ಾಯ ಭಾವೀ ನಿವ್ೀಶ್ತಃ॥1,227.7॥ 
ವಿಪ್ರೀಭಯಶಾ ಕೃತಾತಮತಾವನ್ಮಹಾಭಾಗವತ್ ೀ ಹಿ ಸಃ| 

ವಿಶ್್ ವೀಪಕರಣಂ ನಿತಯಂ ತದ್ಥಾಂ ಸಙ್ಖುವಜಾನ್ಮ್| 

ಸವಯಮಭಯಚಾನ್ಞ್ೈವ ಯೀ ವಿಷ್ತಣಞ್್ ಾೀಪಜಿೀವರ್ತ॥1,227.8॥ 
ಭಕುರಷ್ಟವಿಧ್ಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಯಸ್ತಮನ್ಮಲೀಚ್ ಾೀಽಪ ವತಾತ್ೀ| 

ಸ ವಿಪ್ರೀನ್ ದರೀ ಮತನಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್್ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥1,227.9॥ 
ತಸ್ೈ ದ್ೀಯಂ ತತ್ ೀ ಗಾರಹಯಂ ಸ ಚ ಪೂಜ್ ಯೀ ಯಥಾ ಹರಿಃ| 

ಸೃತಃ ಸಮಾಭಷತ್ ೀ ವಾಪ ಪೂಜಿತ್ ೀ ವಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ| 

ಪುನಾರ್ತ ಭಗವದ್ಭಕುಶಾಣಾಾಲ್ ೀಽಪ ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ॥1,227.10॥ 
ದ್ರ್ಾಂ ಕತರತ ಪರಪನಾನಯ ತವಾಸ್ತೋರ್ತ ಚ ಯೀ ವದ್ೀತ್| 

ಅಭಯಂ ಸವಾಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ೀತದ್ವರತಂ ಹರ್ೀಃ॥1,227.11॥ 
ಮನ್ರಜಾಪಸಹಸ್ರೀಭಯಃ ಸವಾವ್ೀದಾನ್ುಪಾರಗಃ| 

ಸವಾವ್ೀದಾನ್ುವಿತ್ ೆೀಟಾಯಂ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ುೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥1,227.12॥ 
ಏಕ್ಾನಿುನ್ಃ ಸವವಪುಷಾ ಗಚಾನಿು ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್| 

ಏಕ್ಾನ್ುೀನ್ ಸರ್ೀ ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದ್ೀಷಾಂ ಪರಾಯಣಃ॥1,227.13॥ 
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ಯಸಾಮದ್ೀಕ್ಾನಿುನ್ಃ ಪರೀಕ್ಾುಸುದಾಭಗವತಚ್ೀತಸಃ| 

ಪರರ್ಾಣಾಮಪ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಸತಪರಯಃ॥1,227.14॥ 
ಆಪತ್ಾಪ ಸದಾ ಭಸಯ ಭಕುರವಯಭಚಾರಿಣಾ| 

ರ್ಾ ಪರೀರ್ತರಧಿಕ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀವಿಾಷ್ಯೀಷ್ವನ್ಪಾಯಿನಿೀ॥1,227.15॥ 
ವಿಷ್ತಣಂ ಸಂಸಮರತಃ ಸಾ ಮೀ ಹೃದ್ರ್ಾನ್ ನೀಪಸಪಾರ್ತ| 

ದ್ೃಢಭಕ್್ ುೀಽಪ ವ್ೀದಾದಿಸವಾಶಾಸಾರಥಾಪಾರಗಃ॥1,227.16॥ 
ಯೀ ನ್ ಸವ್ೀಾಶವರ್ೀ ಭಕುಸುಂ ವಿದಾಯತತಾರತಷಾಧ್ಮಮ್| 

ನಾಧಿೀತವ್ೀದ್ಶಾಸ್ ರೀಽಪ ನ್ ಕೃತ್ ೀಽಧ್ವರಸಮಭವಃ| 

ಯೀ ಭಕುಂ ವಹತ್ೀ ವಿಷೌಣ ತ್ೀನ್ ಸವಾಂ ಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್॥1,227.17॥ 
ಯಜಾವನ್ಃ ಕರತತಮತಖಾಯನಾಂ ವ್ೀದಾನಾಂ ಪಾರಗಾ ಅಪ| 

ನ್ ತಾಂ ರ್ಾನಿು ಗರ್ತಂ ಭಕ್ಾು ರ್ಾಂ ರ್ಾನಿು ಮತನಿಸತುಮಾಃ॥1,227.18॥ 
ಯಃ ಕಶ್ಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಿಥಾಯಚಾರ್ ೀಽಪಯನಾಶರಮಿೀ| 

ಪುನಾರ್ತ ಸಕಲಾಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನ್್ಹಸಾರಂಶತರಿವೀದಿತಃ॥1,227.19॥ 
ಯೀ ನ್ೃಶಂಸಾ ದ್ತರಾತಾಮನ್ಃ ಪಾಪಾಚರರತಾಸುಥಾ| 

ತ್ೀಽಪ ರ್ಾನಿು ಪರಂ ಸಾಿನ್ಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಃ॥1,227.20॥ 
ದ್ೃಢಾ ಜನಾದ್ಾನ್ೀ ಭಕುಯಾದ್ೈವಾವಯಭಚಾರಿಣಿೀ| 

ತದಾ ಕಯತ್ಾಗಾಸತಖ್ಂ ಸ್ೈವ ನಿವಾಾಣಹ್ೀತತಕ್ಾ॥1,227.21॥ 
ಭಾರಮಯತಾಂ ತತರ ಸಂಸಾರ್ೀ ನ್ರಾಣಾಂ ಕತಮಾದ್ತಗಾಮೀ| 

ಹಸಾುವಲಮ್ನ್ೀ ಹ್ಯೀಕಂ ಯೀನ್ ತತಷ್ಯೀಜಜನಾದ್ಾನ್ಃ| 
ನ್ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಗತಣಾನಿದವಾಯನ್ದೀವದ್ೀವಸಯ ಚಕರಣಃ| 

ಸ ಮರ್ ೀ ಬಧಿರ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸವಾಧ್ಮಾಬಹಿಷ್ೃತಃ॥1,227.22॥ 
ನಾಮಿನ ಸಙ್ೆ ೀರ್ತಾತ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಯಾಸಯ ಪುಂಸ್ ೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಶರಿೀರಂ ಪುಲಕ್್ ೀದಾಭಸ್ತ ತದ್ಭವ್ೀತತೆಣಪೀಪಮಮ್॥1,227.23॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ಭಕುದಿವಾಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಮತಕುರಪಯಚಿರಾದ್ಭವ್ೀತ್| 

ನಿವಿಷ್ಟಮನ್ಸಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಸವಾಥಾ ವೃಜಿನ್ಕ್ಷಯಃ॥1,227.24॥ 
ಸವಪುರತಷ್ಮಭವಿೀಕ್ಷಯ ಪಾಶಹಸುಂ ವದ್ರ್ತ ಯಮಃ ಕಲ ತಸಯ ಕಣಾಮ ಲ್ೀ| 

ಪರಿಹರ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಪಾರಪನ್ನನ್ರಭತರಹಮನ್ಯನ್ೃಣಾಂ ನ್ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಮ್॥1,227.25॥ 
ಅಪ ಚ್ೀತತ್ದ್ತರಾಚಾರ್ ೀ ಭಜತ್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಕ್| 

ಸಾಧ್ತರ್ೀವ ಸ ಮನ್ುವಯಃ ಸಮಯಗವಯವಸ್ತತ್ ೀ ಹಿ ಸಃ॥1,227.26॥ 
ಕ್ಷಿಪರಂ ಭವರ್ತ ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಶಶವಚಾಾನಿುಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಪರರ್ತಜಾನಿೀಹಿ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ುೀ ನ್ ನ್ಶಯರ್ತ॥1,227.27॥ 
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ಧ್ಮಾಾಥಾಕ್ಾಮಃ ಕಂ ತಸಯ ಮತಕುಸುಸಯ ಕರ್ೀ ಸ್ತಿತಾ| 

ಸಮಸುಜಗತಾಂ ಮ ಲಂ ಯಸಯ ಭಕುಃ ಸ್ತಿರಾ ಹರೌ॥1,227.28॥ 
ದ್ೈವಿೀ ಹ್ಯೀಷಾ ಗತಣಮಯಿೀ ಹರ್ೀಮಾಾರ್ಾ ದ್ತರತಯರ್ಾ| 

ತಮೀವ ಯೀ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ಮಾರ್ಾಮೀತಾಂ ತರನಿು ತ್ೀ॥1,227.29॥ 
ಕಂ ಯಜ್ಞಾರಾಧ್ನ್ೀ ಪುಂಸಾ ಶ್ಷ್ಯತ್ೀ ಹರಿಮೀಧ್ಸಾಮ್| 

ಭಕ್್ಯೈವಾರಾಧ್ಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣನಾಾನ್ಯತುತ್ ರೀಪಕ್ಾರಕಮ್॥1,227.30॥ 
ನ್ ದಾನ್ೈವಿಾವಿಧ್್ೈದ್ಾತ್ೈಃ ಪುಷ್ಾೈನ್ೈಾವಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಃ| 

ತ್ ೀಷ್ಮೀರ್ತ ಮಹಾತಾಮಸೌ ಯಥಾ ಭಕ್ಾಯ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥1,227.31॥ 
ಸಂಸಾರವಿಷ್ವೃಕ್ಷಸಯ ದ್ವೀ ಫಲ್ೀ ಹಯಮೃತ್ ೀಪಮೀ| 

ಕದಾಚಿತ್ೆೀಶವ್ೀ ಭಕುಸುದ್ಭಕ್್ೈವಾಾ ಸಮಾಗಮಃ॥1,227.32॥ 
ಪತ್ರೀಷ್ತ ಪುಷ್ಾೀಷ್ತ ಫಲ್ೀಷ್ತ ತ್ ೀಯೀಷ್ವಕಷ್ಟಲಭ್ಯೀಷ್ತ ಸದ್ೈವ ಸತತ್| 

ಭಕ್್ಯೈಕಲಭ್ಯೀ ಪುರತಷ್ೀ ಪುರಾಣ್ೀ ಮತಕ್್ಯೈಕಲಾಭ್ೀ ಕರಯತ್ೀ ಪರಯತನಃ॥1,227.33॥ 
ಆಸ್ ಫೀಟ್ಯನಿು ಪತರಃ ಪರನ್ೃತಯನಿು ಪತಾಮಾಹಃ| 

ವ್ೈಷ್ಣವೀಸಮತತೆಲ್ೀ ಜಾತಃ ಸ ನ್ಃ ಸನಾುರಯಿಷ್ಯರ್ತ॥1,227.34॥ 
ಅಜ್ಞಾನಿನ್ಃ ಸತಖ್ರ್ೀ ಸಮಧಿಕ್ಷಿಪನ್ ುೀ ಯತಾಾಪನ್ ೀಽಪ ಶ್ಶತಪಾಲಸತಯೀಧ್ನಾದಾಯಃ| 

ಮತಕುಂ ಗತಾಃ ಸಮರಣಮಾತರವಿಧ್ ತಪಾಪಾಃ ಕಃ ಸಂಶಯಃ ಪರಮಭಕುಮತಾಂ 

ಜನಾನಾಮ್॥1,227.35॥ 
ಶರಮಂ ತಂ ಪರಪನಾನ ಯೀ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗವಿವಜಿಾತಾಃ| 

ತ್ೀಽಪ ಮೃತತಯಮರ್ತಕರಮಯ ರ್ಾನಿು ತದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಮ್॥1,227.36॥ 
ಭವೀದ್ಭವಕ್್ಿೀಶಶತ್ೈಹಾತಸುಥಾ ಪರಿಭರಮನಿನನಿದರಯರನ್ಧರಕ್್ೈಹಾಯೈಃ| 

ನಿಯಮಯತಾಂ ಮಾಧ್ವ ! ಮೀ ಮನ್ ೀಹಯಸುಾದ್ಙ್್ ರಶಙ್ಖೆ ದ್ೃಢಭಕುಬನ್ಧನ್ೀ॥1,227.37॥ 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಪರಂ ಬರಹಮ ರ್ತರಭ್ೀದ್ಮಿಹ ಪಠಯತ್ೀ| 

ವ್ೀದ್ಸ್ತದಾಧನ್ುಮಾಗ್ೀಾಷ್ತ ತನ್ನ ಜಾನ್ನಿು ರ್ೀಹಿತಾಃ॥1,227.38॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಭಗವದ್ಭಕುವಿವರಣಂ ನಾಮ ಸಪುವಿಂಶತಯಧಿಕದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥227-[38]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-228॥ 
ಸ ತೌವಾಚ| 

ಮತಕುಹ್ೀತತಮನಾದ್ಯನ್ುಮಜಮವಯಯಮಕ್ಷಯಮ್| 

ಯೀ ನ್ಮೀತ್ವಾಲ್ ೀಕಸಯ ನ್ಮಸ್ ಯೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥1,228.1॥ 
ವಿಷ್ತಣಮಾನ್ನ್ದಮದ್ವೈತಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಾಗಂ ಪರಭತಮ್| 

ಪರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಭಕ್ಾಯ ಚ್ೀತಸಾ ಹೃದ್ರ್ಾಲಯಮ್॥1,228.2॥ 
ಯೀಽನ್ುಸ್ತುಷ್ಠನ್ನಶ್ೀಷ್ಸಯ ಪಶಯರ್ತೀಶಃ ಶತಭಾಶತಭಮ್| 

ತಂ ಸವಾಸಾಕ್ಷಿಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ನ್ಮಸ್ಯೀ ಪರಮೀಶವರಮ್॥1,228.3॥ 
ಶಕ್್ುೀನಾಪ ನ್ಮಸಾೆರಃ ಪರಯತಕುಶಾಕರಪಾಣಯೀ| 

ಸಂಸಾರತೃಣವಗಾಾಣಾಮತದ್ವೀಜನ್ಕರ್ ೀ ಹಿ ಸಃ॥1,228.4॥ 
ಕೃಷ್ಣೀ ಸತಫರಜಜಲಧ್ರ್ ೀದ್ರಚಾರತಕೃಷ್ಣೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಕ್ಾರಪುರತಷ್ೀ ಪರಮಪರಮೀಯೀ| 

ಏಕ್್ ೀ ಹಿ ಭಾವಗತಣಮಾತರದ್ೃಢಪರಣಾಮಃ ಸದ್ಯಃ ಶವಪಾಕಮಪ ಸಾಧ್ಯಿತತಂ ಸಶಕುಃ॥1,228.5॥ 
ಪರಣಮಯ ದ್ಣಾಬದ್ ಭಮೌ ನ್ಮಸಾೆರ್ೀಣ ಯೀರ್ಽಚಯೀತ್| 

ಸ ರ್ಾಂ ಗರ್ತಮವಾಪನೀರ್ತ ನ್ ತಾಂ ಕರತತಶತ್ೈರಪ॥1,228.6॥ 
ದ್ತಗಾಸಂಸಾರಕ್ಾನಾುರಾಕ ಪಾರ್ೀಽಪ ಪರಧ್ಾವತಾಮ್| 

ಏಕಃ ಕೃಷ್ಣೀ ನ್ಮಸಾೆರ್ ೀ ಮತಕ್ಾಯ ತಾಂಸಾುರಯಿಷ್ಯರ್ತ॥1,228.7॥ 
ಆಸ್ತೀನ್ ೀ ವಾ ಶರ್ಾನ್ ೀ ವಾರ್ತಷ್ಠನಾವ ಯತರ ತತರ ವಾ| 

ನ್ರ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯೀರ್ತ ಮನ್ರೈಕಶರಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,228.8॥ 
ನಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ಶಬ್ ದೀಽಸ್ತು ವಾಗಸ್ತು ವಶವರ್ತಾನಿೀ| 

ತಥಾಪ ನ್ರಕ್್ೀ ಮ ಢಾಃ ಪತನಿುೀರ್ತ ಕಮದ್ತಭತಮ್॥1,228.9॥ 
ಚತತಮತಾಖ್ ೀ ವಾ ಯದಿ ಕ್್ ೀಟವಕ್್ ರೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ ಕ್್ ೀಪ ವಿಶತದ್ಧಚ್ೀತಾಃ| 

ಸ ವ್ೈ ಗತಣಾನಾಮಯತತ್ೈಕದ್ೀಶಂ ವದ್ೀನ್ನ ವಾ ದ್ೀವವರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ॥1,228.10॥ 
ವಾಯಸಾದಾಯ ಮತನ್ಯಃ ಸವ್ೀಾ ಸತುವನ್ ುೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್| 

ಮರ್ತಕ್ಷರ್ಾನಿನವತಾನ್ುೀ ನ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದಗತಣಕ್ಷರ್ಾತ್॥1,228.11॥ 
ಅವಶ್ೀನಾಪ ಯನಾನಮಿನ ಕೀರ್ತಾತ್ೀ ಸವಾಪಾತಕ್್ೈಃ| 

ಪುಮಾನಿವಮತಚಯತ್ೀ ಸದ್ಯಃ ಸ್ತಂಹತರಸ್ ುೀ ಮೃಗಾ ಯಥಾ| 

ಬದ್ಧಃ ಪರಿಕರಸ್ುೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಗಮನ್ಂ ಪರರ್ತ॥1,228.12॥ 
ಸವಪ್ನೀಽಪ ನಾಮ ಸಾೃಶತ್ ೀಽಪ ಪುಂಸಃ ಕ್ಷಯಂ ಕರ್ ೀತಯಕ್ಷಯಪಾಪರಾಶ್ಮ್| 

ಪರತಯಕ್ಷತಃ ಕಂ ಪುನ್ರತರ ಪುಂಸಾ ಪರಕೀರ್ತಾತ್ೀ ನಾಮಿನ ಜನಾದ್ಾನ್ಸಯ॥1,228.13॥ 
ನ್ಮಃ ಕೃಷಾಣಚತಯತಾನ್ನ್ುವಾಸತದ್ೀವ್ೀತತಯದಿೀರಿತಮ್| 

ಯೈಭಾಾವಭಾವಿತ್ೈವಿಾಪರನ್ ತ್ೀ ಯಮಪುರಂ ಯಯತಃ॥1,228.14॥ 
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ಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀದ್ಯಥಾ ವಹ್ನೀಸುಮಸ್ ೀ ಭಾಸೆರ್ ೀದ್ಯೀ| 

ತಥ್ೈವ ಕಲತಷೌಘಸಯ ನಾಮಸಙ್ೆ ೀತಾನಾದ್ಧರ್ೀಃ॥1,228.15॥ 
ಕವ ನಾಕಪೃಷ್ಠಗಮನ್ಂ ಪುನ್ರಾರ್ಾರ್ತ ನ್ ಕ್ಷಯಮ್| 

ಗಚಾತಾಂ ದ್ ರಮಧ್ಾವನ್ಂ ಕೃಷ್ಣಮ ಛಿಾತಚ್ೀತಸಾಮ್॥1,228.16॥ 
ಪಾಥ್ೀಯಂ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷನಾಮಸಙ್ೆ ೀತಾನ್ಂ ಹರ್ೀಃ| 

ಸಂಸಾರಸಪಾಸನ್ದಷ್ಟವಿಷ್ಚ್ೀಷ್ಟೈಕಭ್ೀಷ್ಜಮ್| 

ಕೃಷ್ಣೀರ್ತ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಕ್ಷಾನ್ುಂ ಜಪಾುಾ ಮತಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥1,228.17॥ 
ಧ್ಾಯಯನ್ೃತ್ೀ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ರೈಸ್ರೀತಾರ್ಾಂ ದಾವಪರ್ೀರ್ಽಚಯನ್| 

ಯದಾಪನೀರ್ತ ತದಾಪನೀರ್ತ ತದಾಪನೀರ್ತ ಕಲೌ ಸಂಸೃತಯಕ್್ೀಶವಮ್॥1,228.18॥ 
ಜಿಹಾವಗ್ರೀ ವತಾತ್ೀ ಯಸಯ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್| 

ಸಂಸಾರಸಾಗರಂ ರ್ತೀತಾವಾ ಸ ಗಚ್ಾೀದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಮ್॥1,228.19॥ 
ವಿಜ್ಞಾತದ್ತಷ್ೃರ್ತಸಹಸರಸಮಾವೃತ್ ೀಽಪಶ್ರೀಯಃ ಪರನ್ತು ಪರಿಶತದಿಧಮ ಭೀಪ್ಮಾನ್ಃ| 

ಸಾಪಾನನ್ುರ್ೀ ನ್ ಹಿ ಪುನ್ಶಾ ಭವಂ ಸ ಪಶ್ಯೀನಾನರಾಯಣಸತುರ್ತಕಥಾಪರರ್ೀ ಮನ್ತಷ್ಯಃ॥1,228.20॥ 
 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಭಕುವಿವರಣಂ ನಾಮಾಷಾಟವಿಂಶತತಯತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥228-[20]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 613 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-229॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಅಶ್ೀಷ್ಲ್ ೀಕನಾಥಸಯ ಸಾರಮಾರಾಧ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಃ| 

ದ್ದಾಯತತ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್್ುೀಣ ಯಃ ಪುಷಾಾಣಯಪ ಏವ ಚ॥1,229.1॥ 
ಅಚಿಾತಂ ಸಾಯಜಜಗದಿದ್ಂ ತ್ೀನ್ ಸವಾಂ ಚರಾಚರಮ್| 

ಯೀ ನ್ ಪೂಜಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ತಂ ವಿದಾಯದ್್ರಹಮಘಾತಕಮ್॥1,229.2॥ 
ಯತಃ ಪರವೃರ್ತುಭ ಾತಾನಾಂ ಯೀನ್ ಸವಾಮಿದ್ಂ ತತಮ್| 

ತಂ ಯೀ ನ್ ಧ್ಾಯಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಸ ವಿಷಾಠರ್ಾಂ ಕರಮಿಭಾವ್ೀತ್॥1,229.3॥ 
ನ್ರಕ್್ೀ ಪಚಯಮಾನ್ಸತು ಯಮೀನ್ ಪರಿಭಾಷತಃ| 

ಕನ್ುಾರ್ಾ ನಾಚಿಾತ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಕ್್ೀಶವಃ ಕ್್ಿೀಶನಾಶನ್ಃ॥1,229.4॥ 
ಉದ್ಕ್್ೀನಾಪಯಭಾವ್ೀನ್ ದ್ರವಾಯಣಾಮಚಿಾತಃ ಪರಭತಃ| 

ಯೀ ದ್ದಾರ್ತ ಸವಕಂ ಲ್ ೀಕಂ ಸ ತವರ್ಾ ಕಂ ನ್ ಚಾಚಿಾತಃ॥1,229.5॥ 
ನ್ ತತೆರ್ ೀರ್ತ ಸಾ ಮಾತಾ ನ್ ಪತಾ ನಾಪ ಬಾನ್ಧವಃ| 

ಯತೆರ್ ೀರ್ತ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಃ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಶರದ್ಧರ್ಾಚಿಾತಃ॥1,229.6॥ 
ವಣಾಾಶರಮಾಚಾರವತಾ ಪುರತಷ್ೀಣ ಪರಃ ಪುಮಾನ್| 

ವಿಷ್ತಣರಾರಾಧ್ಯತ್ೀ ಪನಾ ಿನಾನ್ಯಸುತ್ ುೀಷ್ಕ್ಾರಕಃ॥1,229.7॥ 
ನ್ ದಾನ್ೈವಿಾವಿಧ್್ೈದ್ಾತ್ೈನ್ಾ ಪುಷ್ಾೈನಾಾನ್ತಲ್ೀಪನ್ೈಃ| 

ತ್ ೀಷ್ಮೀರ್ತ ಮಹಾತಾಮಸೌ ಯಥಾ ಭಕ್ಾಯ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥1,229.8॥ 
ಸಮಾದ್ೈಶವಯಾಮಾಹಾತ್ಯೈಃ ಸನ್ುತಾಯ ನ್ ಚ ಕಮಾಣಾ| 

ವಿಮತಕ್್ೈಶ್ೈಕತಾ ಲಭಾಯ ಮ ಲಮಾರಾಧ್ನ್ಂ ಹರ್ೀಃ॥1,229.9॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥229-[9]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-230॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಆಲ್ ೀಕಯ ಸವಾಶಾಸಾರಣಿ ವಿಚಾಯಾ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಇದ್ಮೀಕಂ ಸತನಿಷ್ಾನ್ನಂ ಧ್್ಯೀಯೀ ನಾರಾಯಣಃ ಸದಾ॥1,230.1॥ 
ಕಂ ತಸಯ ದಾನ್ೈಃ ಕನಿುೀಥ್ೈಾಃ ಕಂ ತಪೀಭಃ ಕಮಧ್ವರ್ೈಃ| 

ಯೀ ನಿತಯಂ ಧ್ಾಯಯತ್ೀ ದ್ೀವಂ ನಾರಾಯಣಮನ್ನ್ಯಧಿೀಃ॥1,230.2॥ 
ಷ್ಷಟಸ್ತುೀಥಾಸಹಸಾರಣಿ ಷ್ಷಟಸ್ತುೀಥಾಶತಾನಿ ಚ| 

ನಾರಾಯಣಪರಣಾಮಸಯ ಕಲಾಂ ನಾಹಾನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್॥1,230.3॥ 
ಪರಯಶ್ಾತಾುನ್ಯಶ್ೀಷಾಣಿ ತಪಃ ಕಮಾಾಣಿ ರ್ಾನಿ ವ್ೈ| 

ವಿದಿಧ ತ್ೀಷಾಮಶ್ೀಷಾಣಾಂ ಕೃಷಾಣನ್ತಸಮರಣಂ ಪರಮ್॥1,230.4॥ 
ಕೃತಪಾಪ್ೀಽನ್ತರಕುಶಾ ಯಸಯ ಪುಂಸಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುನ್ತು ತಸ್ಯೈಕಂ ಹರ್ೀಃ ಸಂಸಮರಣಂ ಪರಮ್॥1,230.5॥ 
ಮತಹ ತಾಮಪ ಯೀ ಧ್ಾಯಯೀನಾನರಾಯಣಮತನಿದರತಃ| 

ಸ್ ೀಽಪ ಸವಗಾರ್ತಮಾಪನೀರ್ತ ಕಂ ಪುನ್ಸುತಾರಾಯಣಃ॥1,230.6॥ 
ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪ್ುೀಷ್ತ ಯೀಗಸಿಸಯ ಚ ಯೀಗಿನ್ಃ| 

ರ್ಾ ಕ್ಾಚಿನ್ಮನ್ಸ್ ೀ ವೃರ್ತುಃ ಸಾ ಭವತಯಚತಯತಾಶರರ್ಾತ್॥1,230.7॥ 
ಉರ್ತುಷ್ಠನಿನಪತನಿವಷ್ತಣಂ ಪರಲಪನಿವವಿಶಂಸುಥಾ| 

ಭತಞ್ಜಞ್ಜಜಗರಚಾ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಮಾಧ್ವಂ ಯಶಾ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥1,230.8॥ 
ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಕಮಾಣಯಭರತಃ ಕತರ್ಾಾಚಿಾತುಂ ಜನಾದ್ಾನ್ೀ| 

ಏಷಾ ಶಾಸಾರನ್ತಸಾರ್ ೀಕುಃ ಕಮನ್ಯೈಬಾಹತಭಾಷತ್ೈಃ॥1,230.9॥ 
ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ಪರ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ಪರಂ ತಪಃ| 

ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ಪರಂ ಶೌಚಂ ತಸಾಮದಾಧಯನ್ಪರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥1,230.10॥ 
ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರಂ ಧ್್ಿೀಯಂ ತಪೀ ನಾನ್ಶನಾತಾರಮ್| 

ತಸಾಮತರಧ್ಾನ್ಮತ್ ರೀಕುಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಚಿನ್ುನ್ಮ್॥1,230.11॥ 
ಯದ್ತದಲಾಭಂ ಪರಂ ಪಾರಪಯಂ ಮನ್ಸ್ ೀ ಯನ್ನ ಗ್ ೀಚರಮ್| 

ತದ್ಪಯಪಾರರ್ಥಾತಂ ಧ್ಾಯತ್ ೀ ದ್ದಾರ್ತ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥1,230.12॥ 
ಪರಮಾದಾತತೆವಾತಾಂ ಕಮಾ ಪರಚಯವ್ೀತಾಧ್ವರ್ೀಷ್ತ ಯತ್| 

ಸಮರಣಾದ್ೀವ ತದಿವಷ್ ಣೀಃ ಸಮ ಾಣಾಂ ಸಾಯದಿರ್ತ ಶತರರ್ತಃ॥1,230.13॥ 
ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಂ ಪಾಪಕಮಾಣಾಮ್| 

ಆಗಾಮಿದ್ೀಹಹ್ೀತ ನಾಂ ದಾಹಕ್್ ೀ ಯೀಗಪಾವಕಃ॥1,230.14॥ 
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ವಿನಿಷ್ಾನ್ನಸಮಾಧಿಸತು ಮತಕುಮತ್ೈವ ಜನ್ಮನಿ| 

ಪಾರಪನೀರ್ತ ಯೀಗಿೀ ಯೀಗಾಗಿನದ್ಗಧಕಮಾಾ ಚ ಯೀಽಚಿರಾತ್॥1,230.15॥ 
ಯಥಾಗಿನರತದ್ಯತಶ್ಖ್ಃ ಕಕ್ಷಂ ದ್ಹರ್ತ ವಾನಿಲಃ| 

ತಥಾ ಚಿತುಸ್ತಿತ್ೀ ವಿಷೌಣ ಯೀಗಿನಾ ಸವಾಕಲ್ಲ್ಷ್ಮ್॥1,230.16॥ 
ಯಥಾಗಿನಯೀಗಾತೆನ್ಕಮಮಲಂ ಸಮರಜಾಯತ್ೀ| 

ಸಮತಾಲಷ್ ಟೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸದಾ ಮಲಃ॥1,230.17॥ 
ಗಙ್ಕುಸಾನನ್ಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಪುಷ್ೆರಸಾನನ್ಕ್್ ೀಟಷ್ತ| 

ಯತಾಾಪಂ ನಿಲಯರ್ಾರ್ತ ಸೃತ್ೀ ನ್ಶಯರ್ತ ತದ್ಧರೌ॥1,230.18॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮಸಹಸ್ನೈಸತು ಯತಾಾಪಂ ನ್ಶಯರ್ತ ಧ್ತರವಮ್| 

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೀಣ ತತಾಾಪಂ ಹರ್ೀಧ್ಾಯಾನಾತರಣಶಯರ್ತ॥1,230.19॥ 
ಕಲ್ಲಪರಭಾವಾದ್ತದಷ್ ಟೀಕುಃ ಪಾಷ್ಣಾಾನಾಂ ತಥ್ ೀಕುಯಃ| 

ನ್ ಕ್ಾರಮೀನಾಮನ್ಸಂ ತಸಯ ಯಸಯ ಚ್ೀತಸ್ತ ಕ್್ೀಶವಃ॥1,230.20॥ 
ಸಾ ರ್ತರ್ಥಸುದ್ಹ್ ೀರಾತರಂ ಸ ಯೀಗಃ ಸ ಚ ಚನ್ದರಮಾಃ| 

ಲಗನಂ ತದ್ೀವ ವಿಖಾಯತಂ ಯತರ ಸಂಸಮಯಾತ್ೀ ಹರಿಃ॥1,230.21॥ 
ಸಾ ಹಾನಿಸುನ್ಮಹಚಿಾದ್ರಂ ಸಾ ಚಾಥಾಜಡಮ ಕತಾ| 

ಚನ್ತಮಹ ತಾಂ ಕ್ಷಣ್ ೀ ವಾಪ ವಾಸತದ್ೀವೀ ನ್ ಚಿನ್ಯತ್ೀ॥1,230.22॥ 
ಕಲೌ ಕೃತ ಯತಗಂ ತಸಯ ಕಲ್ಲಸುಸಯ ಕೃತ್ೀ ಯತಗ್ೀ| 

ಹೃದಿ ನ್ ೀ ಯಸಯ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಯಸಯ ಚ್ೀತಸ್ತ ನಾಚತಯತಃ॥1,230.23॥ 
ಯಸಾಯಗರತಸುಥಾ ಪೃಷ್ಠೀ ಗಚಾತಸ್ತುಷ್ಠತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಗ್ ೀವಿನ್ದೀ ನಿಯತಂ ಚ್ೀತಃ ಕೃತಕೃತಯಃ ಸದ್ೈವ ಸಃ॥1,230.24॥ 
ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ ಮನ್ ೀ ಯಸಯ ಜಪಹ್ ೀಮಾಚಾನಾದಿಷ್ತ| 

ತಸಾಯನ್ುರಾಯೀ ಮೈತ್ರೀಯ ವ್ೀವ್ೀನ್ದರತಾವದಿಕಂ ಫಲಮ್॥1,230.25॥ 
ಅಸನ್ಯಜಯ ಚ ಗಾಹಾಸಿಯಂ ಸ ತಪಾುಾ ಚ ಮಹತುಪಃ| 

ಛಿನ್ರ್ತು ಪೌರತಷೀಂ ಮಾರ್ಾಂ ಕ್್ೀಶವಾಪಾತಮಾನ್ಸಃ॥1,230.26॥ 
ಕ್ಷಮಾಂ ಕತವಾನಿು ಕತರದ್ಧೀಷ್ತ ದ್ರ್ಾಂ ಮ ಖ್ೀಾಷ್ತ ಮಾನ್ವಾಃ| 

ಮತದ್ಞ್ಾ ಧ್ಮಾಶ್ೀಲ್ೀಷ್ತ ಗ್ ೀವಿನ್ದೀ ಹೃದ್ಯಸ್ತಿತ್ೀ॥1,230.27॥ 
ಧ್ಾಯಯೀನಾನರಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ಸಾನನ್ದಾನಾದಿಕಮಾಸತ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತ್ೀತ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ದ್ತಷ್ೃತ್ೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥1,230.28॥ 
ಲಾಭಸ್ುೀಷಾಂ ಜಯಸ್ುೀಷಾಂ ಕತತಸ್ುೀಷಾಂ ಪರಾಭವಃ| 

ಯೀಷಾಮಿನಿದೀವರಶಾಯರ್ೀ ಹೃದ್ಯಸ್ ಿೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥1,230.29॥ 
ಕೀಟ್ಪಕ್ಷಿಗಣಾನಾಞ್ಾ ಹರೌ ಸಂನ್ಯಸುಚ್ೀತಸಾಮ್| 

ಊಧ್ಾವಾ ಹ್ಯೀವ ಗರ್ತಶಾಾಸ್ತು ಕಂ ಪುನ್ಜ್ಞಾಾನಿನಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್॥1,230.30॥ 
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ವಾಸತದ್ೀವತರತಚಾಾರ್ಾ ನಾರ್ತಶ್ೀತಾರ್ತತಾಪದಾ| 

ನ್ರಕದಾವರಶಮನಿೀ ಸಾ ಕಮಥಾಂ ನ್ ಸ್ೀವಯತ್ೀ॥1,230.31॥ 
ನ್ ಚ ದ್ತವಾಾಸಸಃ ಶಾಪೀ ರಾಜಯಞ್ಜಾಪ ಶಚಿೀಪತ್ೀಃ| 

ಹನ್ತುಂ ಸಮಥಾಂ ಹಿ ಸಖ್ೀ ಹೃತೃತ್ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ೀ॥1,230.32॥ 
ವದ್ತಸ್ತುಷ್ಠತ್ ೀಽನ್ಯದಾವ ಸ್ವೀಚಾರ್ಾ ಕಮಾ ಕತವಾತಃ| 

ನಾಪರ್ಾರ್ತ ಯದಾ ಚಿನಾು ಸ್ತದಾಧಂ ಮನ್ಯೀತ ಧ್ಾರಣಾಮ್॥1,230.33॥ 
ಧ್್ಯೀಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಣಾಲಮಧ್ಯವತ್ ೀಾ ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸ್ತಜಾಸನ್ಸನಿನವಿಷ್ಟಃ| 

ಕ್್ೀಯ ರವಾನ್ಮಕರಕತಣಾಲವಾನಿೆರಿೀಟೀ ಹಾರಿೀ ಹಿರಣಮಯವಪುಧ್ೃಾತಶಙ್ಖ್ಚಕರಃ॥1,230.34॥ 
ನ್ ಹಿ ಧ್ಾಯನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಂ ಪವಿತರಮಿಹ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಶವಪಚಾನಾನನಿ ಭತಞ್ಜಜನ್ ೀ ಪಾಪೀ ನ್ೈವಾತರ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥1,230.35॥ 
ಸದಾ ಚಿತುಂ ಸಮಾಸಕುಂ ಜನ್ ುೀವಿಾಷ್ಯಗ್ ೀಚರ್ೀ| 

ಯದಿ ನಾರಾಯಣ್ೀಽಪ್ಯೀವಂ ಕ್್ ೀ ನ್ ಮತಚ್ಯೀತ ಬನ್ಧನಾತ್॥1,230.36॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಿಷ್ತಣಭಕುಯಾಸಯ ಚಿತ್ುೀ ಕಂ ವಾ ಜಿೀವೀ ನ್ಮೀತ್ದಾ| 

ಸ ತಾರಯರ್ತ ಚಾತಾಮನ್ಂ ತದ್ೈವ ದ್ತರಿತಾಣಾವಾತ್॥1,230.37॥ 
ತಞ್ಜಜಞನ್ಂ ಯತರ ಗ್ ೀವಿನ್ದಃ ಸಾ ಕಥಾ ಯತರ ಕ್ಾಶವಃ| 

ತತೆಮಾ ಯತುದ್ಥಾಾಯ ಕಮನ್ಯೈಬಾಹತಭಾಷತ್ೈಃ॥1,230.38॥ 
ಸಾ ಜಿಹಾವ ರ್ಾ ಹರಿಂ ಸೌುರ್ತ ತಚಿಾತುಂ ಯತುದ್ಪಾತಮ್| 

ತಾವ್ೀವ ಕ್್ೀವಲೌ ಶಾಘಿೌಯ ರ್ೌ ತತ ಾಜಾಕರೌ ಕರೌ॥1,230.39॥ 
ಪರಣಾಮಮಿೀಶಸಯ ಶ್ರಃ ಫಲಂ ವಿದ್ತಸುದ್ಚಾನ್ಂ ಪಾಣಿಫಲಂ ದಿವೌಕಸಃ| 

ಮನ್ಃ ಫಲಂ ತದ್ತುಣಕಮಾಚಿನ್ುನ್ಂ ವಚಸತು ಗ್ ೀವಿನ್ದಗತಣಸತುರ್ತಃ ಫಲಮ್॥1,230.40॥ 
ಮೀರತಮನ್ದರಮಾತ್ ರೀಽಪ ರಾಶ್ಃ ಪಾಪಸಯ ಕಮಾಣಃ| 

ಕ್್ೀಶವಸಮರಣಾದ್ೀವ ತಸಯ ಸವಾಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥1,230.41॥ 
ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತತೆರತತ್ೀ ಕಮಾ ಪುರತಷ್ಃ ಸಾಧ್ವಸಾಧ್ತ ವಾ| 

ಸವಾಂ ನಾರಾಯಣ್ೀ ನ್ಯಸಯ ಕತವಾನ್ನಪ ನ್ ಲ್ಲಮಾರ್ತ॥1,230.42॥ 
ತೃಣಾದಿಚತತರಾಸಾಯನ್ುಂ ಭ ತಗಾರಮಂ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ವಾಂ ಪರಸತಪುಂ ಮಾಯರ್ಾ ತವ॥1,230.43॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ನಯಸುಮರ್ತನ್ಾ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರಕಂ ಸವಗ್ ೀಾಽಪ ಯಚಿಾನ್ುನ್ೀ ವಿಘ ನೀ 
ಯತರ ನ್ವಾ ವಿಶ್ೀತೆಥಮಪ ಬಾರಹ್ ೋಽಪಲ್ ೀಕ್್ ೀಽಲಾಕಃ| 

ಮತಕುಞ ಾ್ೀತಸ್ತ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಜಡಧಿರ್ಾಂ ಪುಂಸಾಂ ದ್ದಾತಯವಯಯಃ ಕಞ ಾ್ತರಂ 

ಯದ್ಯಂ ಪರರ್ಾರ್ತ ವಿಲಯಂ ತತಾರಚತಯತ್ೀ ಕೀರ್ತಾತ್ೀ॥1,230.44॥ 
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ಅಗಿನಕ್ಾಯಾಂ ಜಪಃ ಸಾನನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಯಾನ್ಞ್ಾ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ಗನ್ತುಂ ದ್ತಃಖ್ ೀದ್ಧ್್ೀಃ ಕತಯತಾಯೀಾ ಚ ತತರ ನ್ರನಿು ತ್ೀ॥1,230.45॥ 
ರಾಷ್ಾಸಯ ಶರಣಂ ರಾಜಾ ಪತರ್ ೀ ಬಾಲಕಸಯ ಚ| 

ಧ್ಮಾಶಾ ಸವಾಮತಾಯಾನಾಂ ಸವಾಸಯ ಶರಣಂ ಹರಿಃ॥1,230.46॥ 
ಯೀ ನ್ಮನಿು ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸನಾತನ್ಮ್| 

ನ್ ಯೀಭ್ ಯೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ರ್ತೀಥಾಮಧಿಕಂ ಮತನಿಸತುಮ್॥1,230.47॥ 
ಅನ್ಘಾರತನಪೂಜಾಞ್ಾ ಕತರ್ಾಾತಾ್ಾಧ್ಾಯಯಮೀವ ಚ| 

ತಮೀವೀದಿದಶಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಧ್ಾಯಯನಿನತಯಮತನಿದರತಃ॥1,230.48॥ 
ಶ್ದ್ರಂ ವಾ ಭಗವದ್ಭಕುಂ ನಿಷಾದ್ಂ ಶವಪಚಂ ತಥಾ| 

ದಿವಜಜಾರ್ತ ಸಮಮನ್ ಯೀ ನ್ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರಕಂ ನ್ರಃ॥1,230.49॥ 
ಆದ್ರ್ೀಣ ಸದಾ ಸೌುರ್ತ ಧ್ನ್ವನ್ುಂ ಧ್ನ್ೀಚಾರ್ಾ| 

ತಥಾ ವಿಶವಸಯ ಕತಾಾರಂ ಕ್್ ೀ ನ್ ಮತಚ್ಯೀತ ಬನ್ಧನಾತ್॥1,230.50॥ 
ಯಥಾ ಪಾರಪುವನ್ ೀ ವಹಿನದ್ಾಹತಾಯದ್ರಾಮಪೀನ್ಧನ್ಮ್| 

ತಥಾವಿಧ್ಃ ಸ್ತಿತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಯೀಾಗಿನಾಂ ಸವಾಕಲ್ಲವಷ್ಮ್॥1,230.51॥ 
ಆದಿೀಪುಂ ಪವಾತಂ ಯದ್ವನಾನಶರಯನಿು ಮೃಗಾದ್ಯಃ| 

ತದ್ವತಾಾಪನಿ ಸವಾಾಣಿ ಯೀಗಾಭಾಯಸರತಂ ನ್ರಮ್॥1,230.52॥ 
ಯಸಯ ರ್ಾವಾಂಶಾ ವಿಶಾವಸಸುಸಯ ಸ್ತದಿಧಸತು ತಾವರ್ತೀ| 

ಏತವಾನ್ೀವ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಪರಭಾವಃ ಪರಿಮಿೀಯತ್ೀ॥1,230.53॥ 
ವಿದ್ವೀಷಾದ್ಪ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ದ್ಮಘ ೀಷಾತಮಜಃ ಸಮರನ್| 

ಶ್ಶತಪಾಲ್ ೀ ಗತಸುತುಾಂ ಕಂ ಪುನ್ಸುತಾರಾಯಣಃ॥1,230.54॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ತಣಮಹಾತಯವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥230-[54]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-231॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ನಾರಸ್ತಂಹಸತುರ್ತಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ವೀಕುಂ ಶೌನ್ಕ್ಾಧ್ತನಾ| 

ಪೂವಾಂ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸವ್ೀಾ ಶಙ್ಖೆರಂ ವಾಕಯಮಬತರವನ್॥1,231.1॥ 
ಭಗವನ್ಭಕ್ಷಯಿಷಾಯಮಃ ಸದ್ೀವಾಸತರಮಾನ್ತಷ್ಮ್| 

ತವತರಸಾದಾಜಜಗತ್ವಾಂ ತದ್ನ್ತಜ್ಞಾತತಮಹಾಸ್ತ॥1,231.2॥ 

ಶಙ್ಖೆರೌವಾಚ| 

ಭವರ್ತೀಭಃ ಪರಜಾಃ ಸವಾಾ ರಕ್ಷಣಿೀರ್ಾ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ತಸಾಮಡ್ ವೀರತರಪಾರಯಂ ಮನ್ಃ ಶ್ೀಘರಂ ನಿವತಯಾತಾಮ್॥1,231.3॥ 
ಇತ್ಯೀವಂ ಶಙ್ಖೆರ್ೀಣ್ ೀಕುಮನಾದ್ೃತಯ ತತ ತದ್ವಚಃ| 

ಭಕ್ಷರ್ಾಮಾಸತರವಯಗಾರಸ್ರೈಲ್ ೀಕಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್॥1,231.4॥ 
ತ್ೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಭಕ್ಷಯಮಾಣ್ೀ ತತ ತದಾ ಮಾತೃಗಣ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪಣಂ ದ್ೀವಂ ಪರದ್ಧ್ೌಯ ಭಗವಾಞ ಾ್ವಃ॥1,231.5॥ 
ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ಂ ದ್ೀವಂ ಸವಾಭ ತಭವೀದ್ಭವಮ್| 

ವಿದ್ತಯಜಿಜಹವಂ ಮಹಾದ್ಂಷ್ಾಂ ಸತಫರತ್ೆೀಸರಮಾಲ್ಲನ್ಮ್॥1,231.6॥ 
ರತಾನಙ್ಖುದ್ಂ ಸಮತಕತಟ್ಂ ಹ್ೀಮಕ್್ೀಸರಭ ಷತಮ್| 

ಖ್ ೀಣಿಸ ತ್ರೀಣ ಮಹತಾ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀನ್ ವಿರಾಜಿತಮ್॥1,231.7॥ 
ನಿೀಲ್ ೀತಾಲದ್ಲಶಾಯಮಂ ರತನನ್ ಪುರಭ ಷತಮ್| 

ತ್ೀಜಸಾಕ್ಾರನ್ುಸಕಲಬರಹಾಮಣ್ ಾೀದ್ರಮಣಾಪಮ್॥1,231.8॥ 
ಆವತಾಸದ್ೃಶಾಕ್ಾರ್ೈಃ ಸಂಯತಕುಂ ದ್ೀಹರ್ ೀಮಭಃ| 

ಸವಾಪುಷ್ಾೈಯೀಾಜಿತಾಞ್ಾ ಧ್ಾರಯಂಶಾ ಮಹಾಸರಜಮ್॥1,231.9॥ 
ಸ ಧ್ಾಯತಮಾತ್ ರೀ ಭಗವಾನ್ರದ್ದೌ ತಸಯ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ರ್ಾದ್ೃಶ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಧ್ಾಯತ್ ೀ ರತದ್ೈಸತು ಭಕುತಃ॥1,231.10॥ 
ತಾದ್ೃಶ್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ದ್ತನಿಾರಿೀಕ್ಷ್ಯೀಣ ದ್ೈವತ್ೈಃ| 

ಪರಣಿಪತಯ ತತ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ತದಾ ತತಷಾಟವ ಶಙ್ಖೆರಃ॥1,231.11॥ 

ಶಙ್ಖೆರ ಉವಾಚ| 
ನ್ಮಸ್ುೀಽಸು ಜಗನಾನಥ ನ್ರಸ್ತಂಹವಪುಧ್ಾರ| 

ದ್ೈತ್ಯೀಶವರ್ೀನ್ದರಸಂಹಾರಿನ್ಖ್ಶತಕುವಿರಾಜಿತ॥1,231.12॥ 
ನ್ಖ್ಮಣಾಲಸಭನ್ನಹ್ೀಮಪಙ್ಖುಲವಿಗರಹ| 

ನ್ರ್ೀಽಸತು ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಶ್್ ೀಭನಾಯ ಜಗದ್ತುರ್ ೀ| 

ಕಲಾಾನಾುರ್ಭೀದ್ನಿಘ ೀಾಷ್ ಸ ಯಾಕ್್ ೀಟಸಮಪರಭ॥1,231.13॥ 
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ಸಹಸರಯಮಸನಾರಸ ಸಹಸ್ರೀನ್ದರಪರಾಕರಮ| 

ಹಸಸರಧ್ನ್ದ್ಸ್ತಫೀತ ಸಹಸರಚರಣಾತಮಕ॥1,231.14॥ 
ಸಹಸರಚನ್ದಪರರ್ತಮ ! ಸಹಸಾರಂಶತಹರಿಕರಮ| 

ಸಹಸರರತದ್ರತ್ೀಜಸೆ ಸಹಸರಬರಹಮಸಂಸತುತ॥1,231.15॥ 
ಸಹಸರರತದ್ರಸಞ್ಜಪು ಸಹಸಾರಕ್ಷನಿರಿೀಕ್ಷಣ| 

ಸಹಸರಜನ್ಮಮಥನ್ ಸಹಸರಬನ್ಧನ್ರ್ೀಚನ್॥1,231.16॥ 
ಸಹಸರವಾಯತವ್ೀಗಾಕ್ಷ ಸಹಸಾರಜ್ಞಕೃಪಾಕರ| 

ಸತುತ್ವೈವಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹವಪುಷ್ಂ ಹರಿಮ್| 

ವಿಜ್ಞಾಪರ್ಾಮಾಸ ಪುನ್ವಿಾನ್ರ್ಾವನ್ತಃ ಶ್ವಃ॥1,231.17॥ 
ಅನ್ಧಕಸಯ ವಿನಾಶಾಯ ರ್ಾ ಸೃಷಾಟ ಮಾತರ್ ೀ ಮರ್ಾ| 

ಅನಾದ್ೃತಯ ತತ ಮದಾವಕಯಂ ಭಕ್ಷಯನ್ುಾದ್ತಭತಾಃ ಪರಜಾಃ॥1,231.18॥ 
ಸೃಷಾಟಾ ತಾಶಾ ನ್ ಶಕ್್ ುೀಽಹಂ ಸಂಹತತಾಮಪರಾಜಿತಃ| 

ಪೂವಾಂ ಕೃತಾವ ಕಥಂ ತಾಸಾಂ ವಿನಾಶಮಭರ್ ೀಚಯೀ॥1,231.19॥ 
ಏವಮತಕುಃ ಸ ರತದ್ರೀಣ ನ್ರಸ್ತಹವಪುಹಾರಿಃ| 

ಸಹಸರಹ್ೀವಿೀಜಿಾಹಾವಗಾರತುದಾ ವಾಗಿೀಶವರ್ ೀ ಹರಿಃ॥1,231.20॥ 
ತಥಾ ಸತರಗಣಾನ್್ವಾಾನೌರದಾರನಾಮತೃಗಣಾನಿವಭತಃ| 

ಸಂಹೃತಯ ಜಗತಃ ಶಮಾ ಕೃತಾವ ಚಾನ್ುದ್ಾಧ್್ೀ ಹರಿಃ॥1,231.21॥ 
ನಾರಸ್ತಂಹಮಿದ್ಂ ಸ್ ುೀತರಂ ಯಃ ಪಠ್ೀನಿನಯತ್ೀನಿದರಯಃ| 

ಮನ್ ೀರಥಪರದ್ಸುಸಯ ರತದ್ರಸ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,231.22॥ 
ಧ್ಾಯಯೀನ್ನೃಸ್ತಂಹಂ ತರತಣಾಕಾನ್ೀತರಂ ಸ್ತದಾಮತ್ಜಾತಂ ಜವಲ್ಲತಾಗಿನವತೆರಮ್| 

ಅನಾದಿಮಧ್ಾಯನ್ುಮಜ ಪುರಾಣಂ ಪರಾಪರ್ೀಶಂ ಜಗತಾಂ ನಿಧ್ಾನ್ಮ್॥1,231.23॥ 
ಜಪ್ೀದಿದ್ಂ ಸನ್ುತದ್ತಃಖ್ಜಾಲಂ ಜಹಾರ್ತ ನಿೀಹಾರಮಿವಾಂಶತಮಾಲ್ಲೀ| 

ಸಮಾತೃವಗಾಸಯ ಕರ್ ೀರ್ತ ಮ ರ್ತಾಂ ಯದಾ ತದಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ತತ್ಮಿೀಪ್ೀ॥1,231.24॥ 
ದ್ೀವ್ೀಶವರಸಾಯಪ ನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ತ್ೀಾಃ ಪೂಜಾಂ ವಿಧ್ಾತತಂ ರ್ತರಪುರಾನ್ುಕ್ಾರಿೀ| 

ಪರಸಾದ್ಯ ತಂ ದ್ೀವವರಂ ಸ ಲಬಾಧಾ ಅವಾಯಜಜಗನಾಮತೃಗಣ್ೀಭಯ ಏವ ಚ॥1,231.25॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ 
ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀನ್ೃಸ್ತಂಹಸ್ ುೀತರಂ ನಾಮೈಕರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥231-

[25]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-232॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಕತಲಾಮೃತಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸ್ ುೀತರಂ ಯತತು ಹರ್ ೀಽಬರವಿೀತ್| 

ಪೃಷ್ಟಃ ಶ್ರೀನಾರದ್ೀನ್ೈವ ನಾರದಾಯ ತಥಾ ಶೃಣತ॥1,232.1॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ| 
ಯಃ ಸಙ್ಕೆರ್ೀ ಸದಾ ದ್ವನ್ದಾೈಃ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್್ೈಃ ಶತಭಾಶತಭ್ೈಃ| 

ಶಬಾದದಿವಿಷ್ಯೈಬಾದ್ಧಃ ಪೀಡಯಮಾನ್ಃ ಸ ದ್ತಮಾರ್ತಃ॥1,232.2॥ 
ಕ್ಷಣಂ ವಿಮತಚಯತ್ೀ ಜನ್ತುಮೃಾತತಯಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್| 

ಭಗವಞ್್ ಾರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ತವತ್ ುೀ ಹಿ ರ್ತರಪುರಾನ್ುಕ॥1,232.3॥ 
ತಸಯ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತಾವ ನಾರದ್ಸಯ ರ್ತರಲ್ ೀಚನ್ಃ| 

ಉವಾಚ ತಮೃಷಂ ಶಮತಭಃ ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ ೀ ಹರಃ॥1,232.4॥ 

ಮಹ್ೀಶವರ ಉವಾಚ| 
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ರಹಸಯಮೃಷಸತುಮ| 

ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ದ್ತಃಖ್ಘನಂ ಭವಬನ್ಧಭರ್ಾಮಹಮ್॥1,232.5॥ 
ತೃಣಾದಿ ಚತತರಾಸಾಯನ್ುಂ ಭ ತಗಾರಮಂ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ವಾಂ ಪರಸತಪುಂ ಯಸಯ ಮಾಯರ್ಾ॥1,232.6॥ 
ತಸಯ ವಿಷ್ ಣೀ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಯದಿ ಕಶ್ಾತರಬತಧ್ಯತ್ೀ| 

ಸ ನಿಸುರರ್ತ ಸಂಸಾರಂ ದ್ೀವಾನಾಮಪ ದ್ತಸುರಮ್॥1,232.7॥ 
ಭ್ ೀಗ್ೈಶವಯಾಮದ್ ೀನ್ಮತುಸುತತುಾಜ್ಞಾನ್ಪರಾಙ್ಖತಮಖ್ಃ| 

ಪುತರದಾರಕತಟ್ತಮ್ೀಷ್ತ ಮತಾುಃ ಸ್ತೀದ್ನಿುಜನ್ುವಃ॥1,232.8॥ 
ಸವಾ ಏಕ್ಾಣಾವ್ೀ ಮಗಾನ ಜಿೀಣಾಾ ವನ್ಗಜಾ ಇವ| 

ಯಸಾುಾನ್ನ್ಂ ನಿಬಧ್ಾನರ್ತ ದ್ತಮಾರ್ತಃ ಕ್್ ೀಶಕ್ಾರವತ್॥1,232.9॥ 
ತಸಯ ಮತಕುಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಜನ್ಮಕ್್ ೀಟಶತ್ೈರಪ| 

ತಸಾಮನಾನರದ್ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ೀವಮವಯಯಮ್| 

ಆರಾಧ್ಯೀತ್ದಾ ಸಮಯಗಧ್ಾಯಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ಮತದಾನಿವತಃ॥1,232.10॥ 
ಯಸತು ವಿಶವಮನಾದ್ಯನ್ುಮಜಮಾತಮನಿ ಸಂಸ್ತಿತಮ್| 

ಸವಾಜ್ಞಮಚಲಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯೀತ್ಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.11॥ 
ದ್ೀವಂ ಗಭ್ ೀಾಚಿತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ| 

ಅಶ್ರಿೀರಂ ವಿಧ್ಾತಾರಂ ಸವಾಜ್ಞಾನ್ಮನ್ ೀರರ್ತಮ್| 

ಅಚಲಂ ಸವಾಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.12॥ 
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ನಿವಿಾಕಲಾಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿಷ್ರಪಞ್ಾಂ ನಿರಾಮಯಮ್| 

ವಾಸತದ್ೀವಂ ಗತರತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.13॥ 
ಸವಾಾತಮಕಞ್ಾ ವ್ೈ ರ್ಾವದಾತಮಚ್ೈತನ್ಯರ ಪಕಮ್| 

ಶತಭಮೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.14॥ 
ವಾಕ್ಾಯರ್ತೀತಂ ರ್ತರಕ್ಾಲಜ್ಞಂ ವಿಶ್ವೀಶಂ ಲ್ ೀಕಸಾಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಸವಾಸಾಮದ್ತತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.15॥ 
ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಗನ್ಧವ್ೈಾಮತಾನಿಭಃ ಸ್ತದ್ಧಚಾರಣ್ೈಃ| 

ಯೀಗಿಭಃ ಸ್ೀವಿತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.16॥ 
ಸಂಸಾರಬನ್ಧನಾಮತಕುಮಿಚಾಂಲ್ ಿೀಕ್್ ೀ ಹಯಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಸತುತ್ವೈವಂ ವರದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸದಾ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.17॥ 
ಸಂಸಾರಬನ್ಧನಾತ್ ೆೀಽಪ ಮತಕುಮಿಚಾನ್್ಮಾಹಿತಃ| 

ಅನ್ನ್ುಮವಯಯಂ ದ್ೀವಂ ವಿಷ್ಣಂ ವಿಶವಪರರ್ತಷಠತಮ್| 

ವಿಶ್ವೀಶವರಮಜಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸನಾದ ಧ್ಾಯಯನಿವಮತಚಯತ್ೀ॥1,232.18॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ನಾರದ್ೀನ್ ಪುರಾ ಪೃಷ್ಟ ಏವಂ ಸ ವೃಷ್ಭಧ್ವಜಃ| 

ಯೀತ್ುೀನ್ ತಸ್ೈ ವಾಯಖಾಯತಂ ತನ್ಮರ್ಾ ಕರ್ಥತಂ ತವ॥1,232.19॥ 
ತಮೀವ ಸತತನಾಧಯಯನಿನವಯಾಯಂ ಬರಹಮ ನಿಷ್ೆಲಮ್| 

ಅವಾಪ್ಯಸ್ತ ಧ್ತರವಂ ತಾತ ! ಶಾಶವತಂ ಪದ್ಮವಯಯಮ್॥1,232.20॥ 
ಅಶವಮೀಧ್ಸಹಸಾರಣಿ ವಾಜಪ್ೀಯಶತಾನಿ ಚ| 

ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಾಗರಚಿತುಸಯ ಕಲಾಂ ನಾಹಾನಿು ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್॥1,232.21॥ 
ಶತರತಾವ ಸತರಋಷವಿಾಷ್ ಣೀಃ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯಮಿದ್ಮಿೀಶವರಾತ್| 

ಸ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಮಯಗಾರಾಧ್ಯ ಸ್ತದ್ಧಃ ಪದ್ಮವಾಪುವಾನ್॥1,232.22॥ 
ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾೃಣತರ್ಾದಾವ ಪ ನಿತಯಮೀವ ಸುವೀತುಮಮ್| 

ಕ್್ ೀಟಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಮಪ ತಸಯ ಪರಣಶಯರ್ತ॥1,232.23॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸುವಮಿದ್ಂ ದಿವಯಂ ಮಹಾದ್ೀವ್ೀನ್ ಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಪರಯತಾನದ್ಯಃ ಪಠ್ೀನಿನತಯ ಮಮೃತತವಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥1,232.24॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಕತಲಾಮೃತಸ್ ುೀತರಂ ನಾಮ 

ದಾವರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥232-[24]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-233॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಸ್ ುೀತರಂ ತತ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯನ್ ಭಾಷತಮ್| 

ದಾರ್ೀದ್ರಂ ಪರಪನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮೃತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.1॥ 
ಶಙ್ಖ್ಚಕರಧ್ರಂ ದ್ೀವಂ ವಯಕುರ ಪಣಮವಯಯಮ್| 

ಅಧ್್ ೀಽಕ್ಷಜಂ ಪರಪನ್ ನೀಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮೃತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.2॥ 
ವರಾಹಂ ವಾಮನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ಜನಾದ್ಾನ್ಮ್| 

ಮಾಧ್ವಂ ಚ ಪರಪನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮೃತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.3॥ 
ಪುರತಷ್ಂ ಪುಷ್ೆರಕ್ಷ್ೀತರಬೀಜಂ ಪುಣಯಂ ಜಗತಾರ್ತಮ್| 

ಲ್ ೀಕನಾಥಂ ಪರಪನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮೃತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.4॥ 
ಸಹಸರಶ್ರಸಂ ದ್ೀವಂ ವಯಕ್ಾುವಯಕುಂ ಸನಾತನ್ಮ್| 

ಮಹಾಯೀಗಂ ಪರಪನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮೃತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.5॥ 
ಭ ತಾತಾಮನ್ಂ ಮಹಾತಾಮನ್ಂ ಯಜ್ಞಯೀನಿಮಯೀನಿಜಮ್| 

ವಿಶವರ ಪಂ ಪರಪನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಕನ್ ನೀ ಮ ತತಯಃ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥1,233.6॥ 
ಇತತಯದಿೀರಿತಮಾಕಣಯಾ ಸ್ ುೀತರಂ ತಸಯ ಮಹಾತಮನ್ತಃ| 

ಅಪರ್ಾತಸುತ್ ೀ ಮೃತತಯವಿಾಷ್ತಣದ್ ತ್ೈಃ ಪರಪೀಡಿತಃ॥1,233.7॥ 
ಇರ್ತ ತ್ೀನ್ ಜಿತ್ ೀ ಮೃತತಯಮಾಾಕಾಣ್ಾೀಯೀನ್ ಧಿೀಮತಾ| 

ಪರಸನ್ನೀ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ್ೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀ ನಾಸ್ತುದ್ತಲಾಭಮ್॥1,233.8॥ 
ಮೃತಯಾಷ್ಟಕಮಿದ್ಂ ಪುಣಯಂ ಮೃತತಯಪರಶಮನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಮಾಕಾಣ್ಾೀಯಹಿತಾಥಾಾಯ ಸವಯಂ ವಿಷ್ತಣರತವಾಚ ಹ॥1,233.9॥ 
ಇದ್ಂ ಯಃ ಪಠತ್ೀ ಭಕ್ಾಯ ರ್ತರಕ್ಾಲಂ ನಿಯತಂ ಶತಚಿಃ| 

ನಾಕ್ಾಲ್ೀ ತಸಯ ಮೃತತಯಃ ಸಾಯನ್ನರಸಾಯಚತಯತಚ್ೀತಸಃ॥1,233.10॥ 
ಹೃತಾದ್ಮಮಧ್್ಯೀ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶಾಶವತಮಪರಮೀಯಮ್| 

ವಿಚಿನ್ಯ ಸ ರ್ಾಾದ್ರ್ತರಾಜಮಾನ್ಂ ಮೃತತಯಂ ಸ ಯೀಗಿ ಜಿತವಾಂಸುಥ್ೈವ॥1,233.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಮಾಕಾಣ ಾ್ೀಯಕೃತಂ ಮೃತಯಾಷ್ಟಕಸ್ ುೀತರಂ ನಾಮ 

ತರಯಸ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥233-[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-234॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀಽಹಮಚತಯತಸ್ ುೀತರಂ ಶೃಣತ ಶೌನ್ಕ ಸವಾದ್ಮ್| 

ಬರಹಾಮ ಪೃಷ್ ಟೀ ನಾರದಾಯ ಯಥ್ ೀವಾಚ ತಥಾ ಪರಮ್॥1,234.1॥ 

ತನಾರದ್ ಉವಾಚ| 
ಯಥಾಕ್ಷಯೀಽವಯಯೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ್ ುೀತವಯೀ ವರದ್ ೀ ಮರ್ಾ| 

ಪರತಯಹಂ ಚಾಚಾನಾಕ್ಾಲ್ೀ ತಥಾ ತವಂ ವಕತುಮಹಾಸ್ತ॥1,234.2॥ 
ತ್ೀ ಧ್ನಾಯಸ್ುೀ ಸತಜನಾಮನ್ಸ್ುೀ ಹಿ ಸವಾಸತಖ್ಪರದಾಃ| 

ಸಫಲಂ ಜಿೀವಿತಂ ತ್ೀಷಾಂ ಯೀ ಸತುವನಿು ಸದಾಚತಯತಮ್॥1,234.3॥ 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಮತನ್ೀ ಸ್ ುೀತರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿಃ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಮತಕುದ್ಮ್| 

ಶೃಣತ ಯೀನ್ ಸತುತಃ ಸಮಯಕ ಾಜಾಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ॥1,234.4॥ 
ಓಂ ನ್ರ್ೀ (ಭಗವತ್ೀಃ ವಾಸತದ್ೀವಾಚ ನ್ಮಃ ಸವಾಾಪಹಾರಿಣ್ೀ| 

ನ್ರ್ೀ ವಿಶತದ್ಧದ್ೀಹಾಯ ನ್ರ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಣ್ೀ॥1,234.5॥ 
ನ್ಮಃ ಸವಾಸತರ್ೀಶಾಯ ನ್ಮಃ ಶ್ರೀವತ್ಧ್ಾರಿಣ್ೀ| 

ನ್ಮಶಾಮಾಾಸ್ತಹಸಾುಯ ನ್ಮಃ ಪಙ್ಖೆಜಮಾಲ್ಲನ್ೀ॥1,234.6॥ 
ನ್ರ್ೀ ವಿಶವಪರರ್ತಷಾಠಯ ನ್ಮಃ ಪೀತಾಮ್ರಾಯ ಚ| 

ನ್ರ್ೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪಾಯ ವ್ೈಕತಣಾಠಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,234.7॥ 
ನ್ಮಃ ಪಙ್ಖೆಜನಾಭಾಯ ನ್ಮಃ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಶಾಯಿನ್ೀ| 

ನ್ಮಃ ಸಹಸರಶ್ೀಷಾಾಯ ನ್ರ್ೀ ನಾಗಾಙ್ಖುಶಾಯಿನ್ೀ॥1,234.8॥ 
ನ್ಮಃ ಪರಶತಹಸಾುಯ ನ್ಮಃ ಕ್ಷತಾರನ್ುಕ್ಾರಿಣ್ೀ| 

ನ್ಮಃ ಸತಯಪರರ್ತಜ್ಞಾಯ ಹಯಜಿತಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,234.9॥ 
ನ್ಮಸ್ರೈ ಲ್ ೀಕಯನಾಥಾಯ ನ್ಮಶಾಕರಧ್ಾರಯ ಚ| 

ನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ ಸ ಕ್ಷಾ್ಯ ಪುರಾಣಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,234.10॥ 
ನ್ರ್ೀ ವಾಮನ್ರ ಪಾಯ ಬಲ್ಲರಾಜಾಯಪಹಾರಿಣ್ೀ| 

ನ್ರ್ೀ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ॥1,234.11॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಪರಮಾನ್ನ್ದ ನ್ಮಸ್ುೀ ಪರಮಾಕ್ಷರ| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಸದಾಭವ ನ್ಮಸ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ದಾಯಕ॥1,234.12॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಪರಮಾದ್ವೈತ ನ್ಮಸ್ುೀ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ವಿಶವಕೃದ್ದೀವ ನ್ಮಸ್ುೀ ವಿಶವಭಾವನ್॥1,234.13॥ 
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ನ್ಮಸ್ುೀ ಸಾುದಿವಶವನಾಥ ನ್ಮಸ್ುೀಃ ವಿಶವಕ್ಾರಣ| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ಮಧ್ತದ್ೈತಯಘನ ನ್ಮಸ್ುೀ ರಾವಣಾನ್ುಕ॥1,234.14॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಕಂಸಕ್್ೀಶ್ಘನ ನ್ಮಸ್ುೀ ಕ್್ೈಟ್ಭಾದ್ಾನ್| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ಶತಪತಾರಕ್ಷ ನ್ಮಸ್ುೀ ಗರತಡಧ್ವಜ॥1,234.15॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಘನ ನ್ಮಸ್ುೀ ಗರತಡಾಸನ್| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ದ್ೀವಕೀಪುತರ ನ್ಮಸ್ುೀ ವೃಷಣನ್ನ್ದನ್॥1,234.16॥ 
ನ್ಮಸ್ುೀ ರತಕಮಣಿೀಕ್ಾನ್ು ನ್ಮಸ್ುೀ ದಿರ್ತನ್ನ್ದನ್| 

ನ್ಮಸ್ುೀ ಗ್ ೀಕತಲಾವಾಸ ನ್ಮಸ್ುೀ ಗ್ ೀಕತಲಪರಯ॥1,234.17॥ 
ಜಯ ಗ್ ೀಪವಪುಃ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗ್ ೀಪೀಜನ್ಪರಯ| 

ಜಯ ಗ್ ೀವಧ್ಾನಾಧ್ಾರ ಜಯ ಗ್ ೀಕತಲವಧ್ಾನ್॥1,234.18॥ 
ಜಯ ರಾವಣವಿೀರಘನ ಜಯ ಚಾಣ ರನಾಶನ್| 

ಜಯ ವೃಷಣಕತಲ್ ೀದ್ ದಯೀತ ಜಯ ಕ್ಾಲ್ಲೀಯಮದ್ಾನ್॥1,234.19॥ 
ಜಯ ಸತಯ ಜಗತಾ್ಕ್ಷಿನ್ಜಯ ಸವಾಾಥಾಸಾಧ್ಕ| 

ಜಯ ವ್ೀದಾನ್ುವಿದ್ವೀದ್ಯ ಜಯ ಸವಾದ್ ಮಾಧ್ವ॥1,234.20॥ 
ಜಯ ಸವಾಾಶರರ್ಾವಯಕು ಜಯ ಸವಾಗ ಮಾಧ್ವ| 

ಜಯ ಸ ಕ್ಷ್ ಚಿದಾನ್ದನ್ ಜಯ ಚಿತುನಿರಞ್ಜನ್॥1,234.21॥ 
ಜಯಸ್ುೀಽಸತು ನಿರಾಲಮ್ ಜಯ ಶಾನ್ು ಸನಾತನ್| 

ಜಯ ನಾಥ ಜಗತತಾಷ್ಟ (ತ ಾಜಯ) ಜಯ ವಿಷ್ ಣೀ ನ್ರ್ೀಽಸ ುತ್ೀ॥1,234.22॥ 
ತವಂ ಗತರತಸುಾಂ ಹರ್ೀ ಶ್ಷ್ಯಸುಾಂ ದಿೀಕ್ಷಾಮನ್ರಮಣಾಲಮ್| 

ತವಂ ನಾಯಸಮತದಾರಸಮರ್ಾಸುಾಂ ಚ ಪುಷಾಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,234.23॥ 
ತವಮಾಧ್ಾರಸುಾಂ ಹಯನ್ನ್ುಸುಾಂ ಕ ಮಾಃಸುಾಂ ಧ್ರಾಮತ್ಜಮ್| 

ಧ್ಮಾಜ್ಞಾನಾದ್ಯಸುಾಂ ಹಿ ವ್ೀದಿಮಣಾಲಶಕುಯಃ॥1,234.24॥ 
ತವಂ ಪರಭ್ ೀ ಛಲಭೃದಾರಮಸುಾಂ ಪುನ್ಃ ಸ ಖ್ರಾನ್ುಕಃ| 

ತವಂ ಬರಹಮಷಾಶಾದ್ೀವಸುಾಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಸತಯಪರಾಕರಮಃ॥1,234.25॥ 
ತವಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ವರಾಹಸುಾಂ ಧ್ರಾಧ್ರಃ| 

ತವಂ ಸತಪಣಾಸುಥಾ ಚಕರಂ ತವಂ ಗದಾ ಶಙ್ಖ್ ಏವ ಚ॥1,234.26॥ 
ತವಂ ಶ್ರೀಃ ಪರಭ್ ೀ ತವಂ ಮತಷಟಸತವಂ ತವಂ ಮಾಲಾ ದ್ೀವ ಶಾವರ್ತೀ| 

ಶ್ರೀವತ್ಃ ಕ್ೌಸತುಭಸುಾಂ ಹಿ ಶಾಙ್್ ುೀಾ ತವಂ ಚ ತಥ್ೀಷ್ತಧಿಃ॥1,234.27॥ 
ತವಂ ಖ್ಡುಚಮಾಣಾ ಸಾಧ್ಾಂ ತವಂ ದಿಕ್ಾಾಲಾಸುಥಾ ಪರಭ್ ೀ| 

ತವಂ ವ್ೀಧ್ಾಸುಾಂ ವಿಧ್ಾತಾ ಚ ತವಂ ಯಮಸುಾಂ ಹತತಾಶನ್ಃ॥1,234.28॥ 
ತವಂ ಧ್ನ್ೀಶಸುಾಮಿೀಶಾನ್ಸುಾಮಿನ್ದರಸುಾಮಪಾಮಾರ್ತಃ| 

ತವಂ ರಕ್ಷ್ ೀಽಧಿಪರ್ತಃ ಸಾಧ್ಯಸುಾಂ ವಾಯತಸುಾಂ ನಿಶಾಕರಃ॥1,234.29॥ 
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ಆದಿತಾಯ ವಸವೀ ರತದಾರ ಅಶ್ವನೌ ತವಂ ಮರತದ್ುಣಾಃ| 

ತವಂ ದ್ೈತಾಯ ದಾನ್ವಾ ನಾಗಾಸುಾಂ ಯಕ್ಷಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಖ್ಗಾಃ॥1,234.30॥ 
ಗನ್ಧವಾಾಪಯರಸಃ ಸ್ತದಾಧಃ ಪತರಸುಾಂ ಮಹಾಮರಾಃ| 

ಭ ತಾನಿ ವಿಷ್ಯಸುಾಂ ಹಿ ತವಮವಯಕ್್ುೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ॥1,234.31॥ 
ಮನ್ ೀಬತದಿಧರಹಙ್ಕೆರಃ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸುಾಂ ಹೃದಿೀಶವರಃ| 

ತವಂ ಯಜ್ಞಸುಾಂ ವಷ್ಟಾೆರಸುಾರ್ೀಙ್ಕೆರಃ ಸಮಿತತೆಶಾಃ॥1,234.32॥ 
ತವಂ ವ್ೀದಿೀ ತವಂ ಹರ್ೀ ದಿೀಕ್ಷಾ ತವಂ ಯ ಪಸುಾಂ ಹತತಾಶನ್ಃ| 

ತವಂ ಪರ್ತನೀ ತವಂ ಪುರ್ ೀಡಾಶಸುಾಂ ಶಾಲಾ ಸತರಕಾ ತವಂ ಸತುವಃ॥1,234.33॥ 
ಗಾರವಾಣಃ ಸಕಲಂ ತವಂ ಹಿ ಸದ್ಸಾಯಸುಾಂ ಸದಾಕ್ಷಿಣಃ| 

ತವಂ ಸ ಪಾಾದಿಸುಾಂ ಚ ಬರಹಾಮ ಮತಸಲ್ ೀಲ ಖ್ಲ್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥1,234.34॥ 
ತವಂ ಹ್ ೀತಾ ಯಜಮಾನ್ಸುಾಂ ತವಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ಪಶತರ್ಾಜಕಃ| 

ತವಮಧ್ವಯತಾಸುಾಮತದಾುತಾ ತವಂ ಯಜ್ಞಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಃ॥1,234.35॥ 
ದಿಕ್ಾಾತಾಲಮಹಿ ವಯೀಮ ದೌಯಸುಾಂ ನ್ಕ್ಷತರಕ್ಾರಕಃ| 

ದ್ೀವರ್ತಯಾಙ್ಖಮನ್ತಷ್ಯೀಷ್ತ ಜಗದ್ೀತಚಾರಾಚರಮ್॥1,234.36॥ 
ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ದೃಶಯತ್ೀ ದ್ೀವ ಬರಹಾಮಣಾಮಖಿಲಂ ಜಗತ್| 

ತವ ರ ಪಮಿದ್ಂ ಸವಾಂ ದ್ೃಷ್ಟಯಥಾಂ ಸಮರಕ್ಾಶ್ತಮ್॥1,234.37॥ 
ನಾಥಯನ್ುೀ ಪರಂ ಬರಹಮ ದ್ೈವ್ೀರಪ ದ್ತರಾಸದ್ಮ್| 

ಕಸುಞ್ಜಜನಾರ್ತ ವಿಮಲಂ ಯೀಗಗಮಯಮರ್ತೀನಿದರಯಮ್॥1,234.38॥ 
ಅಕ್ಷಯಂ ಪುರತಷ್ಂ ನಿತಯಮವಯಕುಮಜಮವಯಯಮ್| 

ಪರಲಯೀತಾರ್ತುರಹಿತಂ ಸವಾವಾಯಪನ್ಮಿೀಶವರಮ್॥1,234.39॥ 
ಸವಾಜ್ಞಂ ನಿಗತಾಣಂ ಶತದ್ಧಮಾನ್ನ್ದಮಜರಂ ಪರಮ್| 

ಬ್ ೀಧ್ರ ಪಂ ಧ್ತರವಂ ಶಾನ್ುಂ ಪೂಣಾಮದ್ವೈತಮಕ್ಷಯಮ್॥1,234.40॥ 
ಅವತಾರ್ೀಷ್ತ ರ್ಾ ಮ ರ್ತಾವಿಾದ್ ರ್ೀ ದ್ೀವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನ್ನ್ುಸಾುಾಂ ಭಜನಿು ದಿವೌಕಸಃ॥1,234.41॥ 
ಕಥಂ ತಾವಮಿೀದ್ೃಶಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಶಕ್್ ನೀಮಿ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ| 

ಅರಾಧ್ಯಿತತಮಿೀಶಾನ್ ಮನ್ ೀಗಮಯಮಗ್ ೀಚರಮ್॥1,234.42॥ 
ಇಹ ಯನ್ಮಣಾಲ್ೀ ನಾಥ ಪೂಜಯತ್ೀ ವಿಧಿವತೆರಮೈಃ| 

ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಾದಿಭಯಾತರ ತತರ ಸವಾಾ ವಿಭ ತಯಃ॥1,234.43॥ 
ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ತವ ಯತ ಾಜಿತಾ ಮರ್ಾ| 

ಕ್ಷನ್ತುಮಹಾಸ್ತ ತತ್ವಾಂ ಯತೃತಂ ನ್ ಕೃತಂ ಮರ್ಾ॥1,234.44॥ 
ನ್ ಶಕ್್ ನೀಮಿ ವಿಭ್ ೀ ಸಮಯಕೆತತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಯಥ್ ೀದಿತಾಮ್| 

ಯತೃತಂ ಜಪಹ್ ೀಮಾದಿ ಅಸಾಧ್ಯಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥1,234.45॥ 
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ವಿನಿಷಾಾದ್ಯಿತತಂ ಭಕ್ಾಯ ಅತ ಸಾುಾಂ ಕ್ಷಮರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ದಿವಾ ರಾತೌರ ಚ ಸನಾಧಯರ್ಾಂ ಸವಾಾವಸಾಿಸತ ಚ್ೀಷ್ಟತಃ॥1,234.46॥ 
ಅಚಲಾ ತತ ಹರ್ೀ ! ಭಕುಸುವಾಙ್್ ರಯತಗಲ್ೀ ಮಮ| 

ಶರಿರ್ೀ ನ್ (ಣ) ತಥಾ ಪರೀರ್ತನ್ಾ ಚ ಧ್ಮಾಾದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಚ॥1,234.47॥ 
ಯಥಾ ತವಯಿ ಜಗನಾನಥ ಪರೀರ್ತಂರಾತಯನಿುಕೀ ಮಮ| 

ಕಂ ತ್ೀನ್ ನ್ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಸವಗಾರ್ೀಕ್ಷಾದಿಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,234.48॥ 
ಯಸಯ ವಿಷೌಣ ದ್ೃಢಾ ಭಕುಃ ಸವಾಕ್ಾಮಫಲಪರದ್ೀ| 

ಪೂಜಾಂ ಕತತಾಂ ತಥಾ ಸ್ ುೀತರಂ ಕಃ ಶಕ್್ ನೀರ್ತ ತವಾಚತಯತ॥1,234.49॥ 
ಸತುತಂ ತತ ಪೂಜಿತಂ ಮೀಽದ್ಯ ತತಷಮಸವ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ| 

ಇರ್ತ ಚಕರಧ್ಾರಸ್ ುೀತರಂ ಮರ್ಾ ಸಮಯಗತದಾಹೃತಮ್| 

ಸೌುಹಿ ವಿಷ್ತಣಂ ಮತನ್ೀ ಭಕ್ಾಯ ಯದಿೀಚಾಸ್ತ ಪರಂ ಪದ್ಮ್॥1,234.50॥ 

ಸ್ ುೀತ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಯಃ ಸೌುರ್ತ ಪೂಜಾಕ್ಾಲ್ೀ ಜಗದ್ತ್ರತಮ್॥1,234.51॥ 
ಅಚಿರಾಲಿಭತ್ೀ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಛಿತಾವ ಸಂಸಾರಬನ್ಧನ್ಮ್| 

ಅನ್ ಯೀಽಪ ಯೀ ಜಪ್ೀದ್ಭಕ್ಾಯ ರ್ತರಸನ್ಧಯಂ ನಿಯತಃ ಶತಚಿಃ॥1,234.52॥ 
ಇದ್ಂ ಸ್ ುೀತರಂ ಮತನ್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ಸವಾಕ್ಾಮಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಪುತಾರಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಪುತಾರನ್್ದ್ ಧೀ ಮತಚಯತ್ೀ ಬನ್ಧನಾತ್॥1,234.53॥ 
ರ್ ೀಗಾದಿವಮತಚಯತ್ೀ ರಾಗಿೀ ಲಭತ್ೀ ನಿಧ್ಾನ್ ೀ ಧ್ನ್ಮ್| 

ವಿದಾಯಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ವಿದಾಯಂ ಭಗಯಂ ಕೀರ್ತಾ ಚ ವಿನ್ದರ್ತ॥1,234.54॥ 
ಜಾರ್ತ ಸಮರತವಂ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಯದ್ಯದಿಚಾರ್ತ ಚ್ೀತಸಾ| 

ಸ ಧ್ನ್ಯಃ ಸವಾವಿತಾರಜ್ಞಃಸ ಸಾಧ್ತಃ ಸವಾಕಮಾಕೃತ್॥1,234.55॥ 
ಸ ಸತಯವಾಕ ಛತಚಿದಾಾತಾ ಯಃ ಸೌುರ್ತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್| 

ಅಸಮಾಭಷಾಯ ಹಿ ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಸವಾಧ್ಮಾಬಹಿಷ್ೃತಾಃ॥1,234.56॥ 
ಯೀಷಾಂ ಪರವತಾನ್ೀ ನಾಸ್ತು ಹರಿಮತದಿದಶಯ ಸರ್ತೆರರ್ಾ| 

ನ್ ಶತದ್ಧಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ತಸಯ ಮನ್ ೀ ವಾಕಾ ದ್ತರಾತಮನ್ಃ॥1,234.57॥ 
ಯಸಯ ಸವಾಾಥಾದ್ೀ ವಿಷೌಣ ಭಕುನಾಾವಯಭಚಾರಿಣಿೀ| 

ಆರಾಧ್ಯ ವಿಧಿವದ್ದೀವಂ ಹರಿಂ ಸವಾಸತಖ್ಪರದ್ಮ್॥1,234.58॥ 
ಪಾರಪನೀರ್ತ ಪುರತಷ್ಃ ಸಮಯಗಯದ್ಯತಾರಥಾಯತ್ೀ ಫಲಮ್| 

ಕಮಾ ಕ್ಾಮಾದಿಕಂ ಸವಾಂ ಶರದ್ಧಧ್ಾನ್ಃ ಸತರ್ ೀತುಮಃ| 

ಅಸತರಾದಿವಪುಃ ಸ್ತದ್ಧೈದ್ೀಾಯತ್ೀ ಯಸಯ ನಾನ್ುರಮ್॥1,234.59॥ 
ಸಕಲಮತನಿಭರಾದ್ಯಶ್ಾನ್ಯತ್ೀ ಯೀ ಹಿ ಶತದ್ ಧೀ ನಿಖಿಲಹೃದಿ ನಿವಿಷ್ ಟೀ ವ್ೀರ್ತು ಯಃ ಸವಾಸಾಕ್ಷಿೀ| 

ತಮಜಮಮೃತಮಿೀಶಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ನ್ತ್ ೀಽಸ್ತಮ ಭಯಮರಣವಿಹಿೀನ್ಂ 

ನಿತಯಮಾನ್ನ್ದರ ಪಮ್॥1,234.60॥ 
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ನಿಖಿಲಭತವನ್ ನಾಥಂ ಶಾಶವತಂ ಸತಪರಸನ್ನಂ ತವರ್ತವಿಮಲವಿಶತದ್ಧಂ ನಿಗತಾಣಂ ಭವಪುಷ್ಾೈಃ| 
ಸತಖ್ಮತದಿತಸಮಸುಂ ಪೂಜರ್ಾಮಾಯತಮಭಾವಂ ವಿಶತತ ಹೃದ್ಯಪದ್ೋ ಸವಾಸಾಕ್ಷಿೀ 

ಚಿದಾತಾಮ॥1,234.61॥ 
ಏವಂ ಮಯೀಕುಂ ಪರಮಪರಭಾವಮಾದ್ಯನ್ುಹಿೀನ್ಸಯ ಪರಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ತಸಾಮದಿವಚಿನ್ಯಃ ಪರಮೀಶವರ್ ೀಽಸೌ ವಿಮತಕುಕ್ಾಮೀನ್ ನ್ರ್ೀಣ ಸಮಯಕ್॥1,234.62॥ 
ಬ್ ೀಧ್ಸವರ ಪಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಾಣಮಾದಿತಯವಣಾಂ ವಿಮಲಂ ವಿಶತದ್ಧಮ್| 

ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮದಿವರ್ತೀಯಂ ಕಸುತರ ಯೀಗಿೀ ನ್ ಲಂಯ ಪರರ್ಾರ್ತ॥1,234.63॥ 
ಇಮಂ ಸುವಂ ಯಃ ಸತತಂ ಮನ್ತಷ್ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾ ತದ್ವತರಯತಃ ಪರಶಾನ್ುಃ| 

ಸ ಧ್ ತಪಾಪಾಮ ವಿತತಪರಭಾವಃ ಪರರ್ಾರ್ತ ಲ್ ೀಕಂ ವಿತತಂ ಮತರಾರ್ೀಃ॥1,234.64॥ 
ಯಃ ಪಾರಥಾಯತಯಥಾಮಶ್ೀಷ್ಸೌಖ್ಯಂ ಧ್ಮಾಂ ಚ ಕ್ಾಮಂ ಚ ತಥ್ೈವ ರ್ೀಕ್ಷಮ್| 

ಸ ಸವಾಮತತ್ೃಜಯ ಪರಂ ಪುರಾಣಂ ಪರರ್ಾರ್ತ ವಿಷ್ತಣಂ ಶರಣಂ ವರ್ೀಣಯಮ್॥1,234.65॥ 
ವಿಭತಂ ಪರಭತಂ ವಿಶವಧ್ರಂ ವಿಶತದ್ಧಮಶ್ೀಷ್ಸಂಸಾರವಿನಾಶಹ್ೀತತಮ್| 

ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಿಮಲಂ ಪರಪನ್ನಃ ಸ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ತ ವಿಮತಕುಸಙ್ಖುಃ॥1,234.66॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಽಚತಯತಸ್ ುೀತರಂ ನಾಮ ಚತತಸ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥234-[66]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-235॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ  

ವ್ೀದಾನ್ುಸಾಙ್ಖ್ಯಸ್ತದಾಧನ್ುಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಂ ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತವಿಾಷ್ತಣರಿತ್ಯೀವ ಚಿನ್ುಯನ್॥1,235.1॥ 
ಸ ಯೀಾ ಹೃದ್ ವಯೀಮಿನ ವಹೌನ ಚ ಜ್ ಯೀರ್ತರ್ೀಕಂ ರ್ತರಧ್ಾ ಸ್ತಿತಮ್| 

ಯಥಾ ಸಪಾಃ ಶ್ೀರಸಿಂ ಗವಾಂ ನ್ ಕತರತತ್ೀ ಬಲಮ್॥1,235.2॥ 
ನಿಗಾತಂ ಕಮಾಸಂಯತಕುಂ ದ್ತುಂ ತಾಸಾಂ ಮಹಾ ಬಲಮ್| 

ತಥಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಶರಿೀರಸ್ ಿೀ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಹಿತಂ ನ್ಣಾಮ್॥1,235.3॥ 
ವಿನಾರಾಧ್ನ್ರ್ಾ ದ್ೀವಃ ಸವಾಗಃ ಪರಮೀಶವರಃ| 

ಆರತರತಕ್ಷತಮರ್ತೀನಾಂ ತತ ಕಮಾಜ್ಞಾನ್ಮತದಾಹೃತಮ್॥1,235.4॥ 
ಆರ ಢಯೀಗವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಾಯಗಂ ಪರಂ ಮತಮ್| 

ಜ್ಞಾತತಮಿಚಾರ್ತ ಶಬಾದದಿೀನಾರಗ್ ೀ ದ್ವೀಷ್ ೀಽಥ ಜಾಯತ್ೀ॥1,235.5॥ 
ಲ್ ೀಭ್ ೀ ರ್ೀಹಃ ಕ್್ ರೀಧ್ ಏತ್ೈಯತಾಕುಃ ಪಾಪಂ ನ್ರಶಾರ್ೀತ್| 

ಹಸಾುವುಪಸಿಮತದ್ರಂ ವಾಕಾತತಥ್ ೀಾ ಚತತಷ್ಟಯಮ್॥1,235.6॥ 
ಏತತತ್ಸಂಯತಂ ಯಸಯ ಸ ವಿಪರಃ ಕಥಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ (ಧ್ಃ)| 

ಪರವಿತುಂ ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ ಹಿಂಸಾಂ ಕತರತತ್ೀ ತಥಾ॥1,235.7॥ 
ನಾಕ್ಷಕರೀಡಾರತ್ ೀ ಯಸತು ಹಸೌು ತಸಯ ಸತಸಂಯತೌ| 

ಪರಸ್ತರೀವಜಾನ್ರತಸುಸ್ ಯೀಪಸಿಂ ಸತಸಂಯತಮ್॥1,235.8॥ 
ಅಲ್ ೀಲತಪಮಿದ್ಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಜಠರಂ ತಸಯ ಸಂಯತಮ್| 

ಸತಯಂ ಹಿತಂ ಮಿತಂ ಬ ರತ್ೀ ಯಸಾಮದಾವಕುಸಯ ಸಂಯತಾ॥1,235.9॥ 
ಯಸಯ ಸಂಯತಾನ್ಯೀತಾನಿ ತಸಯ ಕಂ ತಪಸಾಧ್ವರ್ೈಃ| 

ಐಕಯಂ ಯದ್ತ್ದಿಧಮನ್ಸ್ ೀರಿನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಸವಾದಾ॥1,235.10॥ 
ಸಬೀಜಂ ವಾಪ ನಿಬ್ ೀಾಜಂ ಧ್ಾಯನ್ಮೀತತರಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಭತರವೀಮಾಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತಾಂ ಬತದಿಧಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಯತನ್ಕು ಯಃ॥1,235.11॥ 

ಹನಿದರರ್ಾಣಾಮತಪರಮೀ ಮನ್ಸ್ತ ಹಯವಯವಸ್ತಿತ್ೀ॥1,235.12॥ 
ಸವಪಾನನ್ಾಶಯತಯಸೌ ಜಿೀವೀ ಬಾಹಾಯನಾಭಯನ್ುರಾನ್ಥ| 

ಜಿೀವೀ ಜಾಗರದ್ವಸಾಿರ್ಾಮೀವಮಾಹತವಿಾಪಾಶ್ಾತಃ॥1,235.13॥ 
ಹೃದಿ ಸ್ತತಿಃ ಸ ತಮಸಾ ರ್ೀಹಿತ್ ೀ ನ್ ಸಮರತಯಪ| 

ಯದಾ ತಸಯ ಕತತ್ ೀ ವ್ೀರ್ತ ಸತಷ್ತಪುರಿರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ॥1,235.14॥ 
ಜಾಗರತ್ ೀ ಯಸಯ ನ್ ೀ ತನಾದರ ನ್ ರ್ೀಹ್ ೀ ನ್ ಭರಮಸುಥಾ| 

ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಶಬಾದಥಾವಿಷ್ರ್ಾನ್ವಶ್ೀ॥1,235.15॥ 
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ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಸಮಾಹೃತಯ ವಿಷ್ಯೀಭ್ ಯೀ ಮನ್ಸುಥಾ| 

ಬತದಾಧಯಹಙ್ಕೆರಮಪ ಚ ಪರಕೃತಾಯ ಬತದಿಧಮೀವ ಚ॥1,235.16॥ 
ಸಂಯಮಯ ಪರಕೃರ್ತಂ ಚಾಪ ಚಿಚಾಕ್ಾಯ ಕ್್ೀವಲ್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಪಶಯತಾಯತಾಮನಿ ಚಾತಾಮನ್ಮಾತಮನಾತಮಪರಕ್ಾಶಕಮ್॥1,235.17॥ 
ಚಿದ್ ರಪಮಮೃತಂ ಶತದ್ಧಂ ನಿಷೆರಯಂ ವಾಯಪಕಂ ಶ್ವಮ್| 

ತತರಿೀರ್ಾರ್ಾಮವಸಾಿರ್ಾಮಾಸ್ತಿತ್ ೀಽಸೌ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,235.18॥ 
ಶಬಾದದ್ಯೀ ಗತಣಾಃ ಪಞ್ಾ ಸತಾುಾದಾಯಶಾ ಗತಣಾಸರಯಃ| 

ಪುಯಾಷ್ಟಕಸಯ ಪದ್ಮಸಯ ಪತಾರಣಯಷೌಟ ಚ ತಾನಿ ಹಿ॥1,235.19॥ 
ಸಾಮಾಯವಸಾಿ ಗತಣಕೃತಾ ಪರಕೃರ್ತಸುತರ ಕಣಿಾಕ್ಾ| 

ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ಸ್ತಿತ್ ೀ ದ್ೀವೀ ದ್ೀಹಿೀ ಚಿದ್ ರಪ ಏವ ಹಿ॥1,235.20॥ 
ಪುಯಾಷ್ಟಕಂ ಪರಿತಯಜಯ ಪರಕೃರ್ತಞ್ಾ ಗತಣಾರ್ತಮಕ್ಾಮ್| 

ಯದಾ ರ್ಾರ್ತ ತದಾ ಜಿೀವೀ ರ್ಾರ್ತ ಮತಕುಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,235.21॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾರ್ೀ ಜಪಶ್ೈವ ಪರತಾಯಹಾರ್ ೀಽಥ ಧ್ಾರಣಾ| 

ಧ್ಾಯನ್ಂ ಸಮಾಧಿರಿತ್ಯೀತ್ೀ ಷ್ಡ್ ಯೀಗಸಯ ಪರಸಾಧ್ಕ್ಾಃ॥1,235.22॥ 
ಪಾಪಕ್ಷಯೀ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಪರೀರ್ತರಿನಿದರಯಸಂಯಮಃ| 

ಜಪಧ್ಾಯನ್ಯತತ್ ೀ ಗಭ್ ೀಾ ವಿಪರಿೀತಸುಾಗಭಾಕಃ॥1,235.23॥ 
ಷ್ಟರಂಶನಾಮತರಕಃ ಶ್ರೀಷ್ಠಶಾತತವಿಾಂಶರ್ತಮಾತರಕಃ| 

ಮಧ್್ ಯೀ ದಾವದ್ಶಮಾತರಸತು ಓಙ್ಕೆರಂ ಸತತಂ ಜಪ್ೀತ್॥1,235.24॥ 
ವಾಚಕ್್ೀ ಪರಣವ್ೀ ಜ್ಞಾತ್ೀ ವಾಚಯಂ ಬರಹಮ ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ| 

(ಓಂನ್ರ್ೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ) .ಷ್ಷಾಠಕ್ಷರಶಾ ಜಪುವಯೀ ಗಾಯರ್ತರೀ ದಾವದ್ಶಾಕ್ಷರಿೀ॥1,235.25॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಮಿನಿದರರ್ಾಣಾಂ ತತ ಪರವೃರ್ತವಿಾಷ್ಯೀಷ್ತ ಚ| 

ನಿವೃರ್ತುಮಾನ್ಸಸುಸಾಯಃ ಪರತಾಯಹಾರಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥1,235.26॥ 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಭಯಃ ಸಮಾಹೃತಯ ಹಿತ್ ೀ ಹಿ ಸಃ| 

ಸಹಸಾ ಸಹ ಬತದಾಧಯ ಚ ಪರತಾಯಹಾರ್ೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಿತಃ॥1,235.27॥ 
ಪಾರಣಾರ್ಾಮೈದಾವಾದ್ಶಭರ್ಾಾವತಾೆಲಃಕೃತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಯಸಾುವತಾೆಲಪಯಾನ್ುಂ ಮನ್ ೀ ಬರಹಮಣಿ ಧ್ಾರಯೀತ್॥1,235.28॥ 
ತಸ್ಯೈವ ಬರಹಮಣಾ ಪರೀಕುಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ದಾವದ್ಶ ಧ್ಾರಣಾಃ| 

ತತಷ್ಯೀತ ನಿಯತ್ ೀ ಯತಕುಃ ಸಮಾಧಿಃ ಸ್ ೀಽಭೀಧಿೀಯತ್ೀ॥1,235.28*1॥ 

ಧ್ಾಯಯನ್ನ ಚಲತ್ೀ ಯಸಯ ಮನ್ ೀಭಧ್ಾಯಯತ್ ೀ ಭೃಶಮ್॥1,235.29॥ 
ಪಾರಪಾಯವಧಿಕೃತಂ ಕ್ಾಲಂ ರ್ಾವತಾ್ ಧ್ಾರಣಾ ಸೃತಾ| 

ಧ್್ಯೀಯೀ ಸಕುಂ ಮನ್ ೀ ಯಸಯ ಧ್್ಯೀಯಮೀವಾನ್ತಪಶಯರ್ತ॥1,235.30॥ 
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ನಾನ್ಯಂ ಪದಾಥಾಂ ಜಾನಾರ್ತ ಧ್ಾಯನ್ಮೀತತರಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಧ್್ಯೀಯೀ ಮನ್ ೀ ನಿಶಾಲತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ಧ್್ಯೀಯಂ ವಿಚಿನ್ುಯನ್॥1,235.31॥ 
ಯತುದಾಧಯನ್ಂ ಪರಂ ಪರೀಕುಂ ಮತನಿಭಧ್ಾಯಾನ್ಚಿನ್ುಕ್್ೈಃ| 

ಧ್್ಯೀಯಮೀವ ಹಿ ಸವಾತರ ಧ್ಾಯತಾ ತನ್ಮಯತಾಂ ಗತಃ॥1,235.32॥ 
ಪಶಯರ್ತ ದ್ವೈತರಹಿತಂ ಸಮಾಧಿಃ ಸ್ ೀಽಭಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಮನ್ಃ ಸಙ್ಖೆಲಾರಹಿತಮಿನಿದರರ್ಾಥಾಾನ್ನ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,235.33॥ 
ಯಸಯ ಬರಹಮಣಿ ಸಂಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಮಾಧಿಸಿಂ ತದ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ಧ್ಾಯಯತಃ ಪರಮಾತಾಮನ್ಮಾತಮಸಿಂ ಯಸಯ ಯೀಗಿನ್ಃ॥1,235.34॥ 
ಮನ್ಸುನ್ಮಯತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ಸಮಾಧಿಸಿಃ ಸ ಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಚಿತುಸಯ ಸ್ತಿರತಾ ಭಾರನಿುದ್ೈಾಮಾನ್ಸಯಂ ಪರಮಾದ್ತಾ॥1,235.35॥ 
ಯೀಗಿನಾಂ ಕರ್ಥತಾ ದ್ ೀಷಾ ಯೀಗವಿಘನಪರವತಾಕ್ಾಃ| 

ಸ್ತಿತಯಥಾಂ ಮನ್ಸಃ ಸವಾಂ ಸ ಿಲರ ಪಂ ವಿಚಿನ್ುಯೀತ್॥1,235.36॥ 
ತದ್ವರತಂ ನಿಶಾಲ್ಲೀಭ ತಂ ಸ ಯಯಸಿಂ ಸ್ತಿರತಾಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ನ್ ವಿನಾ ಪರಮಾತಾಮನ್ಂ ಕಞ ಾ್ಜಜಗರ್ತ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥1,235.37॥ 
ವಿಶವರ ಪಂ ತಮೀವ್ೈಕಮಿರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಞ್ಾರ್ತ| 

ಓಙ್ಕೆರಂ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಧ್ಾಯಯೀದ್ಬಜಸ್ತಿತಂ ವಿಭತಮ್॥1,235.38॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞರಹಿತಂ ಜಪ್ೀನಾಮತಾರತರರ್ಾನಿವತಮ್| 

ಹೃದಿ ಸಞ ಾ್ನ್ುಯೀತ ಾವಾಂ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ತಸಯ ಚ್ ೀಪರಿ॥1,235.39॥ 
ತರ್ೀ ರಜಸುಥಾ ಸತುಾಂ ಮಣಾಲರ್ತರತಯಂ ಕರಮಾತ್| 

ಕೃಷ್ಣರಕುಸ್ತತಂ ತಸ್ತಮನ್ತಾರತಷ್ಂ ಜಿೀವಸಞ ಜ್ಞತಮ್॥1,235.40॥ 
ತಸ್ ಯೀಪರಿ ಗತಣ್ೈಶವಯಾಮಷ್ಟಪತರಂ ಸರ್ ೀರತಹಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಕಣಿಾಕ್ಾ ತತರ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಕ್್ೀಸರಾಃ ಸೃತಾಃ॥1,235.41॥ 
ವ್ೈರಾಗಯನಾಲಂ ತತೆನ್ ದೀ ವ್ೈಷ್ಣವೀ ಧ್ಮಾ ಉತುಮಃ| 

ಕಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಂ ಸ್ತಿತಂ ತತರ ಜಿೀವವನಿನಶಾಲಂ ವಿಭತ॥1,235.42॥ 
ಧ್ಾಯಯೀದ್ತರಸ್ತ ಸಂಯತಕುರ್ೀಙ್ಕೆರಂ ಮತಕುಸಾಧ್ಕಮ್| 

ಧ್ಾಯಯನ್ಯದಿ ತಯಜ್ೀತಾರಣಾನಾಯರ್ತ ಬರಹಮ ಸವಸನಿನಧಿಮ್॥1,235.43॥ 
ಹರಿಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ದ್ೀಹಾಬ್ಜೀ ಧ್ಾಯಯನ್ ಯೀ ಗಿೀ ಚ ಭಕುಭಾಕ್| 

ಆತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ ಕ್್ೀಚಿತಾಶಯನಿು ಧ್ಾಯನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಃ॥1,235.44॥ 
ಸಾಙ್ಖ್ಯಬತದಾಧಯ ತಥ್ೈವಾನ್ಯೀ ಯೀಗ್ೀನಾನ್ಯೀ ತತ ಯೀಗಿನ್ಃ| 

ಬರಹಮಪರಕ್ಾಶಕಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವಬನ್ಧವಿಭ್ೀದ್ನ್ಮ್॥1,235.45॥ 
ತತ್ೈಕಚಿತುತಾಯೀಗ್ ೀ ಮತಕುದ್ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಜಿತ್ೀನಿದರರ್ಾತಮಕರಣ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೃಪುೀ ಹಿ ಯೀ ಭವ್ೀತ್॥1,235.46॥ 
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ಸ ಮತಕುಃ ಕಥಯತ್ೀ ಯೀಗಿೀ ಪರಮಾತಮನ್ಯವಸ್ತತಿಃ| 

ಆಸನ್ಸಾಿನ್ವಿಧ್ಯೀ ನ್ ಯೀಗಸಯ ಪರಸಾಧ್ಕ್ಾಃ॥1,235.47॥ 
ವಿಲಮ್ಜನ್ಕ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ವಿಸುರಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಶ್ಶತಪಾಲಃ ಸ್ತದಿಧಮಾಪ ಸಮರಣಾಭಾಯಸಗೌರವಾತ್॥1,235.48॥ 
ಯೀಗಾಭಾಯಸಂ ಪರಕತವಾನ್ುಃ ಪಸಯನಾಯತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ| 

ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಕ್ಾರತಣಯಂ ವಿದ್ವೀಷ್ಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಚ॥1,235.49॥ 
ಗತಪುಶ್ಶ್್ ರೀದ್ರಾದಿಶಾ ಕತವಾನ್ ಯೀಗಿೀ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ಇನಿದರಯೈರಿನಿದರರ್ಾಥಾಾಂಸತು ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ನ್ರ್ ೀ ಯದಾ॥1,235.50॥ 
ಕ್ಾಷ್ಠವದ್್ರಹಮಸಂಲ್ಲೀನ್ ೀ ಯೀಗಿೀ ಮತಕುಸುದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಾವಣಾಾಃ ಶ್ರಯಃ ಸವಾಾಃ ಕೃತಾವ ಪಾಪಾನಿ ಭಸಮಸಾತ್॥1,235.51॥ 
ಧ್ಾಯನಾಗಿನನಾ ಚ ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಲಭತ್ೀ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಮನ್ಿನಾದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಹಯಗಿನಸುದ್ವದಾಧಯನ್ೀನ್ ವ್ೈ ಹರಿಃ॥1,235.52॥ 
ಬರಹಾಮತಮನ್ ೀಯಾದ್ೈಕತವಂ ಸ ಯೀಗಶ್್ ಾೀತುರ್ೀತುಮಃ| 

ಬಾಹಯರ ಪ್ೈನ್ಾ ಮತಕುಸತು ಚಾನ್ುಸ್ಿೈಃ ಸಾಯದ್ಯಮಾದಿಭಃ॥1,235.53॥ 
ಸಾಙ್ಖ್ಯಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಯೀಗ್ೀನ್ ವ್ೀದಾನ್ುಶರವಣ್ೀನ್ ಚ| 

ಪರತಯಕ್ಷತಾತಮನ್ ೀ ರ್ಾ ಹಿ ಸಾ ಮತಕುರಭಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಅನಾತಮನಾಯತಮರ ಪತವಮಸತಃ ಸತ್ಾರ ಪತಾ॥1,235.54॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಬರಹಮವಿಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥235-[54]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-236॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಆತಮಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ನಾರದ್ ತತುಾತಃ| 

ಅದ್ವೈತಂ ಸಾಙ್ಖ್ಯಮಿತಾಯಹತಯೀಾಗಸುತ್ೈಕಚಿತುತಾ॥1,236.1॥ 
ಅದ್ವೈತಯೀಗಸಮಾನಾನಸ್ುೀ ಮತಚಯನ್ುೀಽರ್ತಬನ್ಧನಾತ್| 

ಅರ್ತೀತಾರಬಧಮಾಗಾಮಿ ಕಮಾ ನ್ಶಯರ್ತ ಬ್ ೀಧ್ತಃ॥1,236.2॥ 
ಸದಿವಚಾರಕತಠಾರ್ೀಣ ಚಿಾನ್ನಸಂಸಾರಪಾದ್ಪಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯರ್ತೀಥ್ೀಾನ್ ಲಭತ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಪದ್ಮ್॥1,236.3॥ 
ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುಂ ಚ ಮಾರ್ಾ ರ್ತರಪುರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಅತ್ೈವಾನ್ುಗಾತಂ ಸವಾಂ ಶಾಶವತ್ೀ ನಾದ್ವಯೀ ಪದ್ೀ॥1,236.4॥ 
ನಾಮರ ಪಕರರ್ಾಹಿೀನ್ಂ ಸವಾಂ ತತಾರಮಂ ಪದ್ಮ್| 

ಜಗತೃತ್ವೀಶವರ್ ೀಽನ್ನ್ುಂ ಸವಯಮತರ ಪರವಿಷ್ಟವಾನ್॥1,236.5॥ 
ವ್ೀದಾಹಮೀತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಚಿದ್ ರಪಂ ತಮಸಃ ಪರಮ್| 

ಸ್ ೀಽಹಮಸ್ತೋರ್ತ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ನಾನ್ಯಃ ಪನಾಿ ವಿಮತಕುಯೀ॥1,236.6॥ 
ಶರವಣಂ ಮನ್ನ್ಂ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಯಜ್ಞದಾನ್ತಪಸ್ತುೀಥಾವ್ೀದ್ೈಮತಾಕುನ್ಾ ಲಭಯತ್ೀ॥1,236.7॥ 
ತಾಯಗ್ೀನ್ ಕ್್ೀನ್ಚಿದಾಧಯನ್ಪೂಜಾಕಮಾಾದಿಭಯಾಥಾ| 

ದಿವವಿಧ್ಂ ವ್ೀದ್ವಚನ್ಂ ಕತರತ ಕಮಾ ತಯಜ್ೀರ್ತ ಚ॥1,236.8॥ 
ಯಜ್ಞಾದ್ಯೀ ವಿಮತಕ್ಾುನಾಂ ನಿಷಾೆಮಾನಾಂ ವಿಮತಕುಯೀ| 

ಅನ್ುಃ ಕರಣಶತದ್ಧಯಥಾಮ ಚತರ್ೀವಾತರ ಕ್್ೀಚನ್॥1,236.9॥ 
ಏಕ್್ೀನ್ ಜನ್ಮನಾ ಜ್ಞಾನ್ನ್ತಮಕುನ್ಾ ದ್ವೈತಭಾವಿನಾಮ್| 

ಯೀಗಭರಷಾಟಃ ಕತಯೀಗಾಶಾ ವಿಪಾರ ಯೀಗಿಕತಲ್ ೀದ್ಭವಾಃ॥1,236.10॥ 
ಕಮಾಣಾ ಬಧ್ಯತ್ೀ ಜನ್ತುಜ್ಞಾಾನಾನ್ತಮಕ್್ ುೀ ಭವಾದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಆತಮಜ್ಞಾನ್ನಾುಾಶರಯೀದ್ವೈ ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಯದ್ತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ॥1,236.11॥ 
ಯದಾ ಸವ್ೀಾ ವಿಮತಚಯನ್ುೀ ಕ್ಾಮಾ ಯೀಸಯಹೃದಿ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ತದಾಮೃತತವಮಾಪನೀರ್ತ ಜಿೀವನ್ನೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥1,236.12॥ 
ವಾಯಪಕತಾವತೆಥಂ ರ್ಾರ್ತ ಕ್್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಕವ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಚ| 

ಅನ್ನ್ುತಾವನ್ನದ್ೀಶ್್ ೀಽಸ್ತು ಅಮ ರ್ತಾತಾವದ್ುರ್ತಃ ಕತತಃ॥1,236.13॥ 
ಅದ್ವಯತಾವನ್ನ ಕ್್ ೀಽಪಯಸ್ತು ಬ್ ೀಧ್ತಾವಜಜಡತಾ ಕತತಃ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಯದ್ನ್ಯಸಯ ಮರ್ತವಾಗುರ್ತಸಂಸ್ತಿರ್ತ (ಮ್)॥1,236.14॥ 
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ಕಥಮಾಕ್ಾಶಕಲಾಸಯ ಗರ್ತರಾಗರ್ತಸಂಸ್ತರಿ್ತ| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುಂ ಚ ಮಾಯರ್ಾ ಪರಿಕಲ್ಲಾತಮ್॥1,236.15॥ 
ವಸತು ತ್ೈಜಸಕಂ ಪಾರಜ್ಞ್ೀ ಯತತು ಪುಣಯಮಖ್ಣಾಕಮ್| 

ಯಥಾ ತ್ೀ ಪರರ್ಾತಾಮ ನ್ಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ತಥಾ ಪರಯಃ॥1,236.16॥ 
ಬ್ ೀಧ್ಮಾಗ್ೀಾ ಯಥಾ ಚಿತುಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ತಥಾ ಮತ್ೀ| 

ಸವಾದಾ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ಸವಾಸಯ ಚ ಮಹಾಮತನ್ೀ॥1,236.17॥ 
ನಾಹಮತಾರತಮವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತಸಾಮತ ಾಣಾಂ ನಿರನ್ುರಮ್| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಂ ತಥಾ ವೃತುಂ ಸೌಷ್ತಪುಸತಖ್ಮೀವ ಚ॥1,236.18॥ 
ಸಮರಣಂ ವಿಸೃತಾಥಾಸಯ ನಾಸ್ತು ಚ್ೀತೆಸಯ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಸತಯಮಸತು ತಥಾ ವಾಣತ ಅಶರಿೀರಂ ಪರಂ ತಥಾ॥1,236.19॥ 
ನಾಸ್ತು ಚ್ೀತತ್ಖ್ದ್ತಃಖಾನಾಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ವ್ೀದ್ನ್ಂ ಕಥಮ್| 

ಸದಾ ಸವಾತರ ಸವಾಜ್ಞಃ ಸವಾಸಯ ಹೃದ್ಯೀ ನ್ ಯೀತ್॥1,236.20॥ 
ಸಾಕ್ಷಿಭ ತಃ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಕ್್ ೀ ಜಾನಾರ್ತ ವಿಚ್ೀಷಟತಮ್| 

ಸತಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ು ಭನ್ನಂ ಸಾಯನ್ನಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ತಃ ಪೃಥಕ್॥1,236.21॥ 
ನಾನ್ನಾಯತಾೃಥಗಾನ್ನ್ದಂ ನಾಪಯಮಾನ್ನ್ದತಃ ಪೃಥಕ್| 

ತವಮೀವ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಸತಯಜ್ಞಾನಾದಿಲಕ್ಷಣಮ್॥1,236.22॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ತತುಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ತವಖಿಲವಿದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಯಥ್ೈಕಮೃನ್ಮಯೀ ಜ್ಞಾತ್ೀ ಸವಾಮೀತಚಾರಾಚರಮ್॥1,236.23॥ 
ಯಥ್ೈಕಹ್ೀಮಮಣಿನಾ ಸವಾಂ ಹ್ೀಮಮಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಥ್ೈವಮಿೀಶ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನಿನಾಪಯಖಿಲಂ ಜಗತ್॥1,236.24॥ 
ಯಥಾನ್ಧಕ್ಾರದ್ ೀಷ್ೀಣ ರಜತಜಃ ಸಮಯಙ್ಖನದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ಯಥಾ ಸರ್ೀಹದ್ ೀಷ್ೀಣ ಚಾತಾಮ ಸಮಯಙ್ಖನದ್ೃಶಯತ್ೀ॥1,236.25॥ 
ಸಪಾಧ್ಾರಾದಿಭಭ್ೀಾದ್ರ್ೈನ್ಯಥಾ ವಸತುಕಲಾನ್ಮ್| 

ವಯೀಮಾದಿನಾ ಸರ ಪಾದ್ಯೈರನ್ಯಥಾತಾಮ ಪರಕಲಾಯತ್ೀ॥1,236.26॥ 
ಪರತಯಕ್ಷಮಪ ಯದ್ದರವಯನ್ತದದ್ಾಶಾಮಿರ್ತ ಭಾಷ್ತ್ೀ| 

ವಯೀಮಾದಿನಾ ಸರ ಪಾದ್ಯೈರನ್ಯಥಾ ಕಲ್ಲಾತ್ೈಸುಥಾ॥1,236.27॥ 
ತಥಾ ಹಿ ರಜತಜರತರಗಃ ಶತಕುಃ ಕ್ಾರಜತಂ ಯಥಾ| 

ಮೃಗತೃಷಾಣಪಥಾರ್ಾಮಭಸೃಪುಂ ವಿಷ್ ಣೀ ತಥಾ ಜಗತ್॥1,236.28॥ 
ಹಾಹಿಷ್ ಣೀದಿವಜಾ ಕರ್ಥ ದ್ ಭೀಹಮಿರ್ತದ್ೃ| 

ಗರಹನಾಶಾತತಾನ್ಧ್ಾಯಾಯನಾ್ರಹಮಣಯಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಯಥಾ॥1,236.29॥ 
ಮಾರ್ಾವಿಷ್ಟಸುಥಾ ಜಿೀವೀ ದ್ೀಹ್ ೀಹಮಿರ್ತ ಮನ್ಯತ್ೀ| 

ಮಾರ್ಾನಾಶಾತತಾನ್ಃ ಸ್ತವೀಯರ ಪಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ಮನ್ಯತ್ೀ॥1,236.30॥ 
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ಗರಹನಾಶಾದ್ಯಥಾ ಮಾನ್ಯಜನ್ ೀಕ ರರಮವ್ೀಕ್ಷತ್ೀ| 

ಸವರ ಪದ್ಶಾನಾಚಾಾಯಂ ಮಾರ್ಾ ನಾಶನ್ುರ್ಾ ವಿನಾ॥1,236.31॥ 
ಅನಾದಿತವಂ ಸಮಂ ದಾವಭಾಯಂ ಸವರ ಪಂ ತದಿವಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಏಕಃ ಸತಯಂ ತಥಾ ಭಾಗಿೀ ವಿಚಾರ್ೀಣ ಪರಂ ಮೃಷಾ॥1,236.32॥ 
ಅಜ್ ೀಪ ಹಿ ಸಕೃತ್ರೀತಯ ಸಮಭವಾಮಾಯತಮಮಾಯರ್ಾ| 

ಮಾಯೀಚಾರ್ಾ ದಿವಧ್ಾ ಸ ಸಾಯತಾರ್ತಃ ಪರ್ತನೀ ಸತಖ್ಂ ಜಗತ್॥1,236.33॥ 
ಅಷಾಟವಿಂಶರ್ತಭ್ೀದ್ೈಸತು ತ್ೈಗತಣಯಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಪೃಥಕ್| 

ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಾಕ್ಷಯನ್ುೀ ನ್ರನಾರ್ಾಾಕೃರ್ತೀನಿ ಚ॥1,236.34॥ 
ಏಷ್ತವಿಶವಂ ಪರಭವರ್ತ ಖ್ಣಾಜಂ ಮಾಯರ್ಾ ಯಥಾ| 

ಆದಾವನ್ುೀ ಚ ಸನ್ಯೀತ್ೀ ನಾಮರ ಪಕರರ್ಾದ್ಯಃ॥1,236.35॥ 
ಸತಾುವಕಲಾನ್ಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ಸನಿು ಪರಮಾಥಾತಃ| 

ಯಥಾ ರಥಾದ್ಯಃ ಸವಪ್ನೀ ಸನ್ ುೀ ನ್ೈವ ಚ ಸತಯತಃ॥1,236.36॥ 
ತಥಾ ಜಾಗರದ್ವಸಾಿರ್ಾಂ ಭ ತಾನಿ ನ್ ತತ ಸನಿನಧ್ೌ| 

ದ್ವೈರ ಪಯಂ ಮಾಯರ್ಾ ರ್ಾರ್ತ ಜಾಗರತ್ಾಪನಪದ್ಜ್ಞ (ಕ್ಷ) ಯೀಃ॥1,236.37॥ 
ಏವಮೀತತಾರಂ ಬರಹಮ ಸವಪನಜಾಗರತಾದ್ದ್ವಯೀ| 

ಸತಷ್ತಪುಮಚಲಂ ರ ಪಮದ್ವಯಂ ಪದ್ಮತಚಯತ್ೀ॥1,236.38॥ 
ಮಾರ್ಾವಿಚಾರಸ್ತದ್ಧೈವ ವಿಚಾರ್ೀಣ ವಿಲ್ಲೀಯತ್ೀ| 

ಆಪಾತರಹಿತಾ ಸಾಪ ಕಲಾನಾ ಕ್ಾಲವರ್ತಾನಿೀ॥1,236.39॥ 
ಏವಂ ತಸಾಯ (ದಾತಾಯ) ತಮನಾದಿತಯಂ ಸ್ತದ್ಧಮೀಕಸಯ ಸತಯಜಾ| 

ಸತ್ ೀಸ್ತುತವಂ ವಸಾರ್ತತಾವದ್ಸ್ತುತಾವಸತಯತಾಂ ತತಃ॥1,236.40॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ್ ೀಪಯನ್ನ್ ುೀ ನ್ಃ ಪೂಣ್ ೀಾನ್ುಃ ಶತಕಮಾತಮನಾ| 

ನ್ ನಿತಯಭಾವಾಜಾಜತ್ ೀಹಮಕೃತಾವದ್ಮೃತ್ ೀಸಯಹಮ್| 

ದಿೀಪವದ್ಧೃದ್ಯೀ ಜ್ ಯೀರ್ತರಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ಮತಕುಯೀ॥1,236.41॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಆತಮಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಷ್ಟರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥236-[41]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-237॥ 
ಶ್ರೀಬಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಗಿೀತಾಸಾರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಅಜತಾನಾಯೀದಿತಂ ಪುರಾ| 

ಅಷಾಟಙ್ಖುಯೀಗಯತಕ್ಾುತಾಮ ಸವಾವ್ೀದಾನ್ುಪಾರಗಃ॥1,237.1॥ 
ಆತಮಲಾಭಃ ಪರ್ ೀ ನಾನ್ಯ ಅತಮದ್ೀಹಾದಿವಜಿಾತಃ| 

ಹಿೀನ್ರ ಪಾದಿದ್ೀಹಾನ್ುಃ ಕರಣತಾವದಿಲ್ ೀಚನ್ಃ॥1,237.2॥ 
ಬಜ್ಞಾನ್ರಹಿತಃ ಪಾರಣಃ ಸತಷ್ತಪೌು ಹಿ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ| 

ನಾಹಮಾತಾಮ ಚ ದ್ತಃಖಾದಿಸಂಸಾರಾದಿಸಮನ್ವರ್ಾತ್॥1,237.3॥ 
ವಿಧ್ ಮ ಇವ ದಿೀಪಾುಚಿಾರಾದಿೀಪು (ದಿತಯ) ಇವ ದಿೀಪುಮಾನ್| 

ವ್ೈದ್ತಯತ್ ೀಽಗಿನರಿವಾಕ್ಾಶ್ೀ ಹೃತ್ಙ ು್ೀ ಆತಮನಾತಮನಿ॥1,237.4॥ 
ಶ್್ ರೀತಾರದಿೀನಿ ನ್ ಪಶಯನಿು ಸವಂಸವಮಾತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ| 

ಸವಾಜ್ಞಃ ಸವಾದ್ಶ್್ ೀಾ ಚ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಸಾುನಿ ಪಶಯನಿು॥1,237.5॥ 
ಯದಾ ಪರಕ್ಾಶತ್ೀ ಹಾಯತಾಮ ಪಟ್ೀ ದಿೀಪೀ ಜವಲನಿನವ| 

ಜ್ಞಾನ್ಮತತಾದ್ಯತ್ೀ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷರ್ಾತಾಾಪಸಯ ಕಮಾಣಃ॥1,237.6॥ 
ಯಥಾದ್ಶಾತಲಪರಖ್ಯೀ ಪಶಯತಾಯತಾಮನ್ಮಾತಮನಿ| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಿೀನಿದರರ್ಾಥಾಾಂಶಾ ಮಹಾಭ ತಾನಿ ಪಞ್ಾಕಮ್॥1,237.7॥ 
ಮನ್ ೀಬತದಿಧರಹಙ್ಕೆರಮವಯಕುಂ ಪುರತಷ್ಂ ತಥಾ| 

ಪರಸಙ್ಕ್ಯಯ ಪರಂವಾಯಪುೀ ವಿಮತಕ್್ ುೀ ಬನ್ಧವ್ೈಭಾವ್ೀತ್॥1,237.8॥ 
ಇನಿದರಯಗಾರಮಮಖಿಲಂ ಮನ್ಸಾಭನಿವ್ೀಶಯ ಚ| 

ಮನ್ಶ್ೈವಾಪಯಹಙ್ಕೆರ್ೀ ಪರರ್ತಷಾಠಪಯ ಚ ಪಾಣಾವ॥1,237.9॥ 
ಅಹಂ ಕ್ಾರಂ ತಥಾ ಬತದೌಧ ಬತದಿಧಂ ಚ ಪರಕೃತಾವಪ| 

ಪರಕೃರ್ತಂ ಪುರತಷ್ೀ ಸಾಪಿಯ ಪುರತಷ್ಂ ಬರಹಮಣಿ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥1,237.10॥ 
ಅಹಂ ಬಹಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಪರಸಙ್ಕ್ಯಯ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ನ್ವದಾವರಮಿದ್ಂ ಗ್ೀಹಂ ರ್ತಸೃಣಾಂ? ಪಞ್ಾಸಾಕ್ಷಿಕಮ್॥1,237.11॥ 
ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಾಧಿಷಠತಂ ವಿದಾವನ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ ಸ ವರಃ ಕವಿಃ| 

ಅಶವಮೀಧ್ಸಹಸಾರಣಿ ವಾಜಪ್ೀಯಶತಾನಿ ಚ| 

ಜ್ಞಾನ್ಯಜ್ಞಸಯ ಸವಾಾಣಿ ಕಲಾಂ ನಾಹಾನಿು ಷ್ ೀಚಿಶೀಮ್॥1,237.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತಾಸಾರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥237-[12]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-238॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಯಮಶಾ ನಿಯಮ.ಪಾಥಾ ಆಸನ್ಂ ಪಾರಣಸಂಯಮಃ| 

ಪರತಾಯಹಾರಸುಥಾ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಧ್ಾರಣಾಜತಾನ್ ಸಪುಮಿೀ॥1,238.1॥ 
ಸಮಾಧಿರಿರ್ತ ಚಾಷಾಟಙ್್ ುೀ ಯೀಗ ಉಕ್್ ುೀ ವಿಮತಕುಯೀ| 

ಕಮಾಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಸವಾದಾ॥1,238.2॥ 
ಹಿಂಸಾವಿರಾಮಕ್್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಹಾಯಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಸತಖ್ಮ್| 

ವಿಧಿನಾ ರ್ಾ ಭವ್ೀದಿಧಂಸಾ ಸಾ ತವಹಿಂಸಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥1,238.3॥ 
ಸತಯಂ ಬ ರರ್ಾರ್ತರಯಂ ಬ ರರ್ಾನ್ನ ಬ ರರ್ಾತ್ತಯಮಪರಯಮ್| 

ಪರಯಂ ಚ ನಾನ್ೃತಂ ಬ ರರ್ಾದ್ೀಷ್ ಧ್ಮಾಃ ಸನಾತನ್ಃ॥1,238.4॥ 
ಯಚಾದ್ರವಾಯಪಹರಣಂ ಚೌರ್ಾಾದಾವಥ ಬಲ್ೀನ್ ವಾ| 

ಸ್ುೀಯಂ ತಸಾಯನಾಚರಣಮಸ್ುೀಯಂ ಧ್ಮಾಸಾಧ್ನ್ಮ್॥1,238.5॥ 
ಕಮಾಣಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಸವಾಾವಸಾಿಸತ ಸವಾದಾ| 

ಸವಾತರ ಮೈಥತನ್ತಾಯಗಂ ಬರಹಮಚಯಾಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ॥1,238.6॥ 
ದ್ರವಾಯಣಾಮಪಯನಾದಾನ್ಮಾಪತ್ಾಪ ತಥ್ೀಚಾರ್ಾ| 

ಅಪರಿಗರಹಮಿತಾಯಹತಸುಂ ಪರಯತ್ನೀನ್ ವಜಾಯೀತ್॥1,238.7॥ 
ದಿವಧ್ಾ ಶೌಚಂ ಮೃಜಜಲಾಭಾಯಂ ಬಾಹಯ ಭಾವಾದ್ಥಾನ್ುರಾತ್| 

ಯದ್ೃಚಾಾಲಾಭತಸತುಷಟಃ ಸನ್ ುೀಷ್ಃ ಸತಖ್ಲಕ್ಷಣಮ್॥1,238.8॥ 
ಮನ್ಸಶ್ೈನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಐಕ್ಾಗರಯಂ ಪರಮಂ ತಪಃ| 

ಶರಿೀರಶ್್ ೀಷ್ಣಂ ವಾಪ ಕೃಚಾರಚಾನಾದರಯಣಾದಿಭಃ॥1,238.9॥ 
ವ್ೀದಾನ್ುಶತರತದಿರೀಯಪರಣವಾದಿಜಪ ಬತಧ್ಾಃ| 

ಸತುಾಶತದಿಧಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯಂ ಪರಿಚಕ್ಷತ್ೀ॥1,238.10॥ 
ಸತುರ್ತಸಮರಣಪೂಜಾದಿವಾಙ್ಖಮನ್ಃ ಕ್ಾಯಕಮಾಭಃ| 

ಅನಿಶಾಲಾ ಹರೌ ಭಕುರ್ೀತದಿೀಶವರಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಆಸನ್ಂ ಸವಸ್ತುಕಂ ಪರೀಕುಂ ಪದ್ಮಮಧ್ಾಾಸನ್ಂ ತಥಾ॥1,238.11॥ 
ಪಾರಣಃ ಸವದ್ೀಹಜ್ ೀ ವಾಯತರಾರ್ಾಮಸುನಿನರ್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಾಂ ವಿಚರತಾಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ತವಸರ್ತ್ಾವ॥1,238.12॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದಿುೀತಾಸಾರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುರ್ತರಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥238-[12]॥check 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-239॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಬರಹಮಗಿೀತಾಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಜಾಜಞತಾವ ಮತಚಯತ್ೀ ಭವಾನ್| 

ಅಹಮ್ರಹಾಮಸ್ತಮ ವಾಕ್್ ಯೀತಿಜ್ಞಾನಾನ್ ೋಕ್ಷ್ ೀ ಭವ್ೀನ್ನಣಾಮ್॥1,239.1॥ 
ವಾಕಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವ್ೀಜಾಜಞನಾದ್ಹಮ್ರಹಮ ಪದಾಥಾಯೀಃ| 

ಪದ್ದ್ವರ್ಾಥೌಾ ದಿವವಿಧ್ೌ ವಾಚೌಯ ಲಕ್ಷೌಯ ಸಮತೌ ಬತಧ್್ೈಃ॥1,239.2॥ 
ವಾಕಯವಾಚಯಶಾ ಶಬಲ್ ೀ ಲಕ್ಷಯಃ ಶತದ್ವಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಪಾರಣಪಣಾಾತಮಕ್್ ೀಃ ಯನ್ಚ್ೀತಸಾಮತತಲಂ ನ್ ಯತತ?॥1,239.3॥ 
ತಥಾ ವ್ೀದ್ೈರವಾಗ ರಪಮಹಂಶಬ್ದೀನ್ ಸ್ೀವಯತ್ೀ| 

ಪರತಯಗ ರನ್ಂ ತವದಿವರ್ತೀಯಮಹಂಶಬ್ದೀನ್ ಮನ್ಯತ್ೀ॥1,239.4॥ 
ಅವಯರ್ಾನ್ನ್ದಚ್ೈತನ್ಯಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷಸಹಿತಂ ಪರಮ್| 

ಪಾರಣಪಣಾಾತಮಕ್್ ೀ ಯೀಥ ಸ ದಿವರ್ತೀಯವಿಭಾಗಕಃ॥1,239.5॥ 
ಪಾರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಪ್ರೀಕ್ಷಣ್ ೀ ಹಯತರ ಭಾಗ್ ೀ ಲಕ್ಷ್ಯೀತ ವಾಹಮಾ| 

ತಥಾ ಬರಹಮಪದ್ೀನ್ೈವ ಪಾರಣಪಣಾಾತಮಕ್ಾರಣಾಮ್॥1,239.6॥ 
ನಿಷಾಠ ಪರ್ ೀಕ್ಷತಾ ಚ್ೀರ್ತ ಪರಿತಾಯಗ್ೀನ್ ವಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ಅದ್ವರ್ಾನ್ನ್ದಚ್ೈತನ್ಯಂ ಪರತಯಗ್ರಹಮಪದ್ೀನ್ ತತ॥1,239.7॥ 
ಅದ್ವರ್ಾನ್ನ್ದಚ್ೈತನ್ಯಂ ಲಕ್ಷಯಿತಾವ ಸ್ತಿತಸಯ ಚ| 

ಬರಹಾಮಹಮಸಯಹಂ ಬರಹಮ ಚಾಹಮ್ರಹಮಪದಾಥಾಯೀಃ॥1,239.8॥ 
ಅಹಮ್ರಹಾಮಸ್ತಮವಾಕ್ಾಯಚಾ ಸವನ್ತಭ ರ್ತಫಲಾಥಾಕಮ್| 

ಐಕಯಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಹಿ ಭವ್ೀದ್ವೀದಾನಾುದ್ ದರತ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್॥1,239.9॥ 

ಜ್ಞಾನಾದ್ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯಾಸಯ ನಿವೃತಾಯ ಮತಕುರ್ೈಕಯತಃ॥1,239.10॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಬರಹಮಗಿೀತಾಸಾರವಣಾನ್ಂ 

ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥239-[10]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-239॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಸನ್ನಪ ಬರಹಮ ತಸಾಮತ್ಂ ಮರತತಾ್ಚಾ ತತ್ ೀಽನ್ಲಃ॥1,239.1॥ 
ಅಗ್ನೀರಾಪಸುತಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಪರಪಞ್ಜಾಕೃರ್ತಸ ರ್ತಕ್ಾ| 

ತತಃ ಸಪುದ್ಶಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಪಞ್ಾಕಮೀಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ॥1,239.2॥ 
ವಾಕ್ಾಾಣಿಪಾದ್ಂ ಪಾಯತಶಾಾಪುಯಪಸಿಮಥ ಧಿೀನಿದರಯಮ್| 

ಶ್್ ರೀತರಂ ತವಕಾಕ್ಷತಷೀ ಜಿಹಾವ ಘಾರಣಂ ಸಾಯತಾಞ್ಾ ವಾಯವಃ॥1,239.3॥ 
ಪಾರಣ್ ೀಪಾನ್ಃ ಸಮಾನ್ಶಾ ವಾಯನ್ಸ ುದಾನ್ ಏವ ಚ| 

ಮನ್ ೀನ್ುಃ ಕರಣಂ ಧಿೀಶಾ ಸಾಯನ್ಮನ್ಃ ಸಂಶರ್ಾತಮಕಮ್॥1,239.4॥ 
ಬತದಿಧನಿಾಶಾಯರ ಪಾ ತತ ಏತತ ್ಕ್ಷ್ಸವರ ಪಕಮ್| 

ಹಿರಣಯಗಭಾಮಾರ್ತೋಯಸ ತರಂ ತತಾೆರ್ಾಾಲ್ಲಙ್ಖುಕಮ್॥1,239.5॥ 
ಪಞ ಾ್ೀಕೃತಾನಿ ಭ ತಾನಿ ಹಯಪಞ ಾ್ೀಕೃತಭ ತತಃ| 

ಪಞ ಾ್ೀಕೃತ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಬರಹಾಮಣಾಂ ಸಮಜಾಯತ॥1,239.6॥ 
ಲ್ ೀಕಪರಸ್ತದ್ಧಂ ಸ ಿಲಾಖ್ಯಂ ಶರಿೀರಂ ಚರಣಾದಿಮತ್| 

ಪಞ ಾ್ೀಕೃತಾನಿ ಭ ತಾನಿ ತತಾೆಯಾಂ ತತಿಮೀವ ಚ॥1,239.7॥ 
ಸವಾಂ ಶರಿೀರಜಾತಂ ಚ ಪಾರಣಿನಾಂ ಸ ಿಲಮಿೀರಿತಮ್| 

ರ್ತರಧ್ಾಹಿರ ಪರಮಾತಮಸಿಂ ಶರಿೀರಂ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥1,239.8॥ 
ದ್ೀಹದ್ವರ್ಾಭಗಾಮಿೀ ಚ ತವಮಥ್ ೀ ಜಿೀವ ಏಕತಃ| 

ಸವಭ್ೀದ್ವಾಕ್ಾಯದ್್ರಹ್ೈವ ಪರವಿಷ್ಟಂ ದ್ೀಹಯೀದ್ವಾಯೀಃ॥1,239.9॥ 
ಜಲಾಕವಾವದ್ವದ್ರವಜಿಜೀವಃ ಪಾರಣಾದಿಧ್ಾರಣಃ| 

ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುೀನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿೀ ಜಿೀವಃ ಸ ಚ ಸೃತಃ॥1,239.10॥ 
ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪಾಯಖ್ಯೈವಾಯಾರ್ತರಿಕುಶಾ ನಿಗತಾಣಃ| 

ನಿಗಾಾತಾವಯವೀಸಙ್್ ುೀ ನಿತಯಶತದ್ಧಸವಭಾವಕಃ॥1,239.11॥ 
ಪರಮಾತ್ೈವ ಯಜಾಜಗರತ್ಾಪಾನದ್ಯೈಯಾಸ್ತರಧ್ಾ ಮತಃ| 

ಅನ್ುಃ ಕರಣರಾಶ್ೀಶ್ೈವಾನ್ುಃ ಕರಣಃಸ್ತಿತಃ॥1,239.12॥ 
ಜಾಗರತ್ಾಪನಸತಷ್ತಪುೀಶಾ ಪಶಯತ್ ೀ ವಿಕೃರ್ತಃ ಸದಾ| 

ಫಲಕರರ್ಾಕ್ಾರಕಯೀಜಾಾಗರದಾದಿೀನ್ವದಾಮಯಹಮ್॥1,239.13॥ 
ಇನಿದರಯೈರಥ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಜಾಗರತಾಿನ್ಮತದಿೀರಿತಮ್| 

ಜಾಗರತ್ಂಸಾೆರಸಮ ಭತಪರತಯಯೀ ವಿಷ್ರ್ಾರ್ಥಾನ್ಃ॥1,239.14॥ 
ಸವಪನಂ ಸತಷ್ತಪುಃ ಕರಣ್ ೀಪಸಙ್ಕ್ತ್ೀ ಧಿಯಃ (ಪ) ಸ್ತಿತ (ರ್ತ)| 

ಬರಹಮಣಃ ಕ್ಾರಣಾವಸಾರಿ್ಾಂ ಸ್ತಿರ್ತಃ ಕ್ಾಲಕ್ಾತಮನಾ॥1,239.15॥ 
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ಕರಮತ್ ೀಕರಮತ್ ೀ ಜಿೀವೀ ಜಾಗರದಾದಿ ಸ ಪಶಯರ್ತ| 

ಸಮಾಧ್ಾಯರಮಭಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪೂವಾಮೀವಾವಧ್ಾರಯೀತ್॥1,239.16॥ 
ಮತಮತಕ್ಷಾವಥ ಸಞ್ಜಜತ್ೀ ಅನ್ುಃ ಕರಣಕ್್ೀವಲ್ೀ| 

ವಿಲಾಪಯೀತ್ಷೀತರಜಾತಂ ತತ್ಷೀತರಂ ಪರಿಶ್ೀಷ್ಯೀತ್॥1,239.17॥ 
ಪಞ ಾ್ೀಕೃತ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಭಾಣಾಾದಿ ವಯರ್ತರಿಕುಕಮ್| 

ಯಥಾ ಮೃದ್ ೀ ಘಟ್ ೀ ಭನ್ ನೀ ನಾಸ್ತು ತತಾೆಯಾತಸುಥಾ॥1,239.18॥ 
ಪಞ ಾ್ೀಕೃತಾನಿ ಭ ತಾನಿ ಅಪಞ ಾ್ೀಕೃತಭ ತತಃ| 

ಶಂಸನಿು ವಯರ್ತರ್ೀಕ್್ೀಣ ಶ್ಷಾಟಃ ಸ ಕ್ಷ್ಶರಿೀರಕಮ್॥1,239.19॥ 
ಅಪಞ ಾ್ೀಕೃತಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ವಯರ್ತರಿಕುಕಮ್| 

ಪೃಥಾವಯಧ್ಾರಂ ವಿನಾ ನಾಸ್ತು ವಿನಾ ನಾಸ್ತು ಚ ತ್ೀನ್ ಸಾ॥1,239.20॥ 
ತ್ೀಜಶಾ ವಾಯತನಾ ನಾಸ್ತು ವಾಯತಃ ಖ್ೀನ್ ವಿನಾ ನ್ ಹಿ| 

ಯದ್್ರಹಮಣಾ ಚ ಖ್ಂ ನಾಸ್ತು ಶತದ್ಧ ಬರಹಮ ವಿನಾ ಚ ಖ್ಮ್॥1,239.21॥ 
ಶತದ್ಧಭಾವಸುದಾ ಜಾಗರತ್ಾಪಾನದಿೀನಾಮಸಮಭವಃ| 

ಜಿೀವತವವಜಿಾತಃ ಪಾರಪಾುತಮಚ್ೈತನಾಯನ್ತರ ಪತಃ॥1,239.22॥ 
ನಿತಯಂ ಶತದ್ಧಂ ಬತದ್ಧಮತಕುಂ ಸತಯಂ ಬರಹಾಮದಿವರ್ತೀಯಕಮ್| 

ತತುಾಮಾದಾನೌು ಶ್ಷೌಟ ಚ ತತಾೆರ್ ೀ ಬರಹಮವಾಚಕಃ॥1,239.23॥ 
ಉಕ್ಾರಶಾ ಅಕ್ಾರಶಾ ಮಕ್ಾರ್ ೀಯಮೃಗದ್ವಯಃ| 

ಬರಹಾಮಹಮಸಯಹಂ ಬರಹಮಜ್ಞಾನ್ಮಜ್ಞಾನ್ವಧ್ಾನ್ಮ್॥1,239.24॥ 
ಅಯಮಾತಾಮ ಪರಂ ಜ್ ಯೀರ್ತಶ್ಾನಾನಮಾನ್ನ್ದರ ಪಕಃ| 

ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ತಂ ಹಿ ತವಮಸ್ತೀರ್ತ ಶತರರ್ತೀರಿತಮ್॥1,239.25॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ನಿಲ್ೀಾಪಮಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತಮ ಸವಾಗಮ್| 

ಯೀಸಾವಾದಿತಯಪುರತಷ್ಸ್ ೀಸಾವಹಮನಾದಿಮತ್| 

ಗಿೀತಾಸಾರ್ ೀರ್ಽಜತನಾಯೀಕ್್ ುೀ ಯೀನ್ ಬರಹಮಣಿ ವ್ೈ ಲಯಃ॥1,239.26॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶ್ೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬರಹಮಗಿೀತಾಸಾರ್ ೀ 

ನಾಮೀಕ್್ ೀನ್ಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥239-[26]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥1-240॥ 
ಹರಿರತವಾಚ| 

ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ರತದ್ರ ಪರೀಕುಂ ಸಾರಂ ಮರ್ಾತವ| 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ಶೃಣವತಾಂ ಚ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಮ್॥1,240.1॥ 
ವಿದಾಯಕೀರ್ತಾಪರಭಾಲಕ್ಷಿ್ೀಜರ್ಾರ್ ೀಗಾಯದಿಕ್ಾರಕಮ್| 

ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾೃಣತರ್ಾದ್ತರದ್ರ ಸವಾವಿತ್ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್॥1,240.2॥ 
ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 
ಇರ್ತ ವಾಯಸ ಮರ್ಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪುರಾಣಂ ಮತಕುದ್ಂ ಶತರತಮ್| 
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ವಾಯಸ ಉವಾಚ| 
ಶತರತ್ವೈತದಾುರತಡಂ ಪುಣಯಂ ಬರಹಾಮಸಾಮನಿತತಯವಾಚ ಹ॥1,240.3॥ 
ದ್ಕ್ಷನಾರದ್ ಮತಖಾಯದಿನ್್ರಹಮ ಧ್ಾಯನ್ಿರಿಂ ಗತಃ| 

ಮರ್ಾಪ ತತಭಯಂ ಸ ತ್ೀನ್ ಪುರಾಣಂ ಕರ್ಥತಂ ಪರಮ್॥1,240.4॥ 
ಯಚತಾರತಾವ ಸವಾವಿತಾರಪುಕ್ಾರ್ೀ ಬರಹಮ ಫಲಂ ಭವ್ೀತ್| 

ವಿಷ್ತಣಃ ಸಾರತಮಮಾರಹ ಗರತಡಂ ಗಾರತಡಂ ತತಃ॥1,240.5॥ 
ಮಹಾಸಾರಂ ಧ್ಮಾಕ್ಾಮಧ್ನ್ರ್ೀಕ್ಷಾದಿದಾಯಕಮ್| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಶೌನ್ಕ ಪರವರಂ ಪರೀಕುಂ ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ತವ॥1,240.6॥ 
ಯದ್ಬರವಿೀತತಾರಾ ವಾಯಸಃ ಸಾರಂ ಮಾಂ ಗಾರತಡ್ೀರಿತಮ್| 

ವಾಯಸಃ ಶತರತಾವ ಬರಹಮಣಶಾ ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ಶತಭಮ್| 

ದ್ೀವಂ ಧ್ಾಯಯನ್ವೀದ್ಮೀಕಂ ಚತತಧ್ಾಾ ವಯಭಜದ್ಧರಿಃ॥1,240.7॥ 
ಅಷಾಟದ್ಶಪುರಾಣಾನಿ ತಾನಿ ಮಾಂ ಪಾರಹ ವ್ೈ ಶತಕಃ| 

ಇದ್ಂ ತತ ಗಾರತಡಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮರ್ಾ ತ್ೀ ಶೌನ್ಕ್್ೀರಿತಮ್॥1,240.8॥ 
ಮತನಿೀನಾಂ ಶೃಣವತಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಪೃಚಾತಃ ಸವಾವಾಚಕಮ್| 

ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾಣತರ್ಾದಾವಪ ಶಾರವಯೀದಾವ ಸಮಾಹಿತಃ॥1,240.9॥ 
ಸಂಲ್ಲಖ್ೀಲ್ಿೀಖ್ಯೀದಾವಪ ಧ್ಾರಯೀತತಾಸುಕ್್ೀ ನ್ನ್ತ| 

ಧ್ಮಾಾಥ್ ೀಾ ಪಾರಪುನರ್ಾದ್ಧಮಾಥಾಾಥ್ ೀಾ ಚಾಥಾಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.10॥ 
ಕ್ಾಮಾ ನ್ವಾಪುನರ್ಾತಾೆಮಿೀ ರ್ೀಕ್ಷಾಥ್ ೀಾ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಯದ್ಯದಿಚಾರ್ತ ತತ್ವಾಂ ಗಾರತಡಶರವಣಾಲಿಭ್ೀತ್॥1,240.11॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವ್ೀದ್ಪಾರಸಯ ಗನಾು ಸಾಯನಾನತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಕ್ಷರ್ತರಯಸಾಯಪ ರಕ್ಷಿತಾ ಭವರ್ತೀಹ ಚ॥1,240.12॥ 
ನಾನ್ಯಸಯ ಶರವಣಂ ಹಿ ಸಾಯತತಾರಾಣಂ ವ್ೀದ್ಸಮಿತಮ್| 

ವದ್ೀದ್ಯದಿ ಸ ಮ ಢಾತಾಮ ಕೀರ್ತಾಹಾನಿಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.13॥ 
ಅನ್ಯಸ್ೈ ಚ ವದ್ೀದಿವದಾವನಾ್ರಹಮಣ್ ೀನ್ುರಿತ್ ೀ ಯ ದಿ| 

ಬಾರಹಮಣಾನ್ುರಿತ್ೈ ಸವ್ೈಾಃ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಗಾರತಡಂ ರ್ತವದ್ಮ॥1,240.14॥ 
ಯಥಾ ವಿಷ್ತಣಸುಥಾ ತಾಕ್ಷಯಾಸಾುಕ್ಷಯಾಸ್ ುೀತಾರದ್ಧರಿಃ ಸತುತಃ| 

ಗಾರತಡಂ ವಸತರಾಜಶಾ ಶತರತಾವ ಸವಾಮವಾಪ ಹ॥1,240.15॥ 

ವರತರತವಾಚ| 

ನ್ಮಸಾಯಮಿ ಮಹಾಬಾಹತಂ ಖ್ಗ್ೀದ್ರ ಹರಿವಾಹನ್ಮ್| 

ವಿಷ್ ಣೀಧ್ವಾಸಂಸಾಿನ್ಂ ವಿತಾರಸ್ತತಮಹಾಸತರಮ್॥1,240.16॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 642 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನ್ಮಸ್ುೀ ನಾಗದ್ಪಾಘನ ವಿನ್ತಾನ್ನ್ದವಧ್ಾನ್| 

ಸತಪಕ್ಷಪಾತ ನಿದ್ದಭ ದಿೀನ್ದ್ೈತಯನಿರಿೀಕ್ಷಿತ॥1,240.17॥ 
ಪರಸಾರಸಯ ಶಾಪ್ೀನ್ ಸತಪರರ್ತೀಕವಿಭಾವಸ | 

ಗಜಕಚಾಪತಾಂ ಪಾರಪೌು ಭಾರತರೌಚ್ೈವ ಸಂಯತತೌ॥1,240.18॥ 
ಯದ್ತಚಿಾರತೌ ಯೀಜನಾನಿ ಜಸುದಿದಾಗತಣಾಯತಃ| 

ಕ ಮಾಸ್ತರಯೀಜನ್ ೀತ್ ್ೀಧ್ಾ ಶತಯೀಜನ್ವಮಡಲಃ॥1,240.19॥ 
ನ್ ಖಾದೌಯ ತೌ ತವರ್ಾನಿೀಚೌ ಚತತಭತಾಜೌ ಚ ಪಕ್ಷಿಪ?| 

ಪರಸಾರಕೃತಾಚಾಾಪದ್ ೀಷಾಚಾ ಪರಿರ್ೀಚಿತೌ॥1,240.20॥ 
ನಿಷಾದ್ದ್ೀಶಸಾವದ್ೀನ್ ದ್ೀವಂ ಬ ರಸಾಮನಿದಿತಮ್?| 

ವಿಷಾದಿೀಶಸುತ್ ೀ ಮತಕುಸುತಾರಪ ಬಾರಹಮಣಸುಾರ್ಾ॥1,240.21॥ 
ವಟಾರ್ ೀಹಿಣವೃಕ್ಷಸಯ ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತಾಯತತಾ| 

ಶಾಖಾ ಭನಾನ ತವರ್ಾ ಯತರ ವಾಲಖಿಲಾಯಃ ಸಮಾಸ್ತಿತಾಃ॥1,240.22॥ 
ತವರ್ಾ ಯತನಕೃತಾ ಕೃತಾವನ್ಖ್ಸೌಿ ಗಜಕಚಾಪೌ| 

ನ್ಭಸಾಪನಿರಾಲಮ್ೀ ಸವಾತಃ ಪರಿವಾರಿತೌ॥1,240.23॥ 
ತವರ್ಾ ಜಿತಾ ರಣ್ೀ ದ್ೀವಾಃ ಸವ್ೀಾ ಶಕರಪುರ್ ೀಗಮಾಃ| 

ಆಹೃತಂ ತತತಾರಾ ಸ್ ೀಮಂ ವಾಹಿನಂ ನಿವಾಾಪಯ ಕ್ಾಶಯಪ್ೀ॥1,240.24॥ 
ನಾಗೌ ದ್ೃಷಟವಿಷೌ ಕೃತಾವ ರಜಸಾ ತತ ವಿಚಕ್ಷತಷೌ| 

ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗ್ರೀಣ ನ್ ಸಾ ಭಙ್ಕೆತಾವಿಕರವ್ೀತೌ ಮನ್ ೀಹತಃ?॥1,240.25॥ 
ಆಹೃತಾಯಪ ತವರ್ಾ ಸ್ ೀಮಂ ನಿೀತಮೀವ ನ್ ಭಕುತಃ| 

ತ್ೀನ್ ವಿಷ್ ಣೀಧ್ವಾಜಸಾಿನ್ಂ ವಾಹನ್ತವಂ ಗತ್ ೀ ಹಯಸ್ತ॥1,240.26॥ 
ತವರ್ಾ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಸ್ ೀಮಂ ನಾಗಾಶಾ ವಞ ಾ್ತಾಃ| 

ಜಹಾರ ಚಾಮೃತಂ ಪಾತರಂ ಶ್ೀಘರಂ ವ್ೈ ಬರಹಮಸ ದ್ನ್॥1,240.27॥ 
ಯತರ ಜಿಹಾವದಿವಧ್ಾಭ ತಾಃ ಪನ್ನಗಾನಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ವಿನ್ತಾ ರ್ೀಚಿತಾ ದಾಸಾಯತೆದಾವ ಪೂವಾಜಿತಾ ರಣ್ೀ॥1,240.28॥ 
ಉಚ್ೈಃ ಶರವಾಃ ಸ ಕಂವಣಾಃ ಶತಕಿ ಇತ್ಯೀವ ಭಾಷ್ತ್ೀ| 

ಕೃಷ್ಣವಣಾಮಹಂ ಮನ್ಯೀ ಪೂವಾದ್ೃಷ್ಟಮತವಾಚ ಹ॥1,240.29॥ 
ತವರ್ಾ ವಜರಪಹಾರ್ೀಣ ಪಕ್ಷಮತಕುಂ ಪುರಾ ಸವತಃ?| 

ದ್ಧಿೀಚವಜರಶಕ್ಾರಣಾಂ ಮಾತತರಥಾಾಯ ನಾನ್ಯಥಾ॥1,240.30॥ 
ತಸಯ ಪಕ್ಷಸಯ ದ್ೀವ್ೀನ್ ದರೀ ಯದಾನಿೀತಂ ಹಿ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್| 

ತದಾ ತವ ಸತಪಣ್ ೀಾರ್ತ ನಾಮ ಸಾಿನ್ಂ ಜಗತರಯೀ॥1,240.31॥ 
ಧ್ಾಯನ್ಮಾತಾರದಿವನ್ಶ್ಯೀತತು ವಿಷ್ಂ ಸಾಿವರಜಙ್ಖುಮಮ್| 

ಪಠ್ೀದಾವ ಶೃಣತರ್ಾದ್ಯಶಾ ಭತಕುಂ ಮತಕುಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.32॥ 
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ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಸತರಾಜ್ ೀ ಗಾರತಡಂ ವ್ೈ ಶತರತಾವ ಸವಾಮವಾಪುವಾನ್| 

ಗರತಡ್ ೀ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಧ್ಾಯಂಯನ್್ವಾವಾಪುವಾನ್॥1,240.33॥ 
ತದ್ತಕುಂ ಗಾರತಡಂ ಪುಣಯಂ ಪುರಾಣಂ ಯಃ ಪಠ್ೀನ್ನರಃ| 

ಸವಾಕ್ಾಮಮವಾಪಾಯಥ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥1,240.34॥ 
ಶ್್ ಿೀಕಪಾದ್ಂ ಪಠಿತಾವ ಚ ಸವಾಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಯಸ್ಯೀದ್ಂ ವತಾತ್ೀ ಗ್ೀಹ ತಸಯ ಸವಾಂ ಭವ್ೀದಿಹ॥1,240.35॥ 
ಗಾರತಡಂ ಯಸಯ ಹಸ್ುೀ ತತ ತಸಯ ಹಸುಗತ್ ೀ ನ್ಯಃ| 

ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾೃಣತರ್ಾದ್ೀತದ್ತಭಕುಂ ಮತಕುಂ ಸಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.36॥ 
ಧ್ಮಾಾಥಾಕ್ಾಮರ್ೀಕ್ಷಾಂಶಾ ಪಾರಪುನರ್ಾಚಾರವಣಾದಿತಃ| 

ಪುತಾರಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಪುತಾರನಾೆಮಾಥ್ ೀಾ ಕ್ಾಮಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.37॥ 
ವಿದಾಯಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ವಿದಾಯಂ ಜರ್ಾಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಜಯಮ್| 

ಬರಹಮಹತಾಯದಿನಾ ಪಾಪೀ ಪಾಪಶತದಿಧಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.38॥ 
ವನಾಧಯಪ ಲಭತ್ೀ ಪುತರಂ ಕನಾಯ ವಿನ್ದರ್ತ ಸತಾರ್ತಮ್| 

ಕ್ಷ್ೀಮಾಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಕ್ಷ್ೀಮಂ ಬ್ ೀಗಾಥ್ ೀಾ ಬ್ ೀಗಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.39॥ 
ಮಙ್ಖುಲಾಥ್ ೀಾ ಮಙ್ಖುಲಾನಿ ಗತಣಾಥ್ ೀಾ ಗತಣಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಕ್ಾವಾಯಥ್ ೀಾ ಚ ಕವಿತವಂ ಚ ಸಾರಾಥ್ ೀಾ ಸಾರಮಾಪುನರ್ಾತ್॥1,240.40॥ 
ಜ್ಞಾನಾಥ್ ೀಾ ಲಭತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಾಸಂಸಾರಮದ್ಾನ್ಮ್| 

ಇದ್ಂ ಸವಸಯಯನ್ಂ ಧ್ನ್ಯಂ ಗಾರತಡಂ ಗರತಡ್ೀರಿತಮ್॥1,240.41॥ 
ನಾಕ್ಾಲ್ೀ ಮರಣಂ ತಸಯ ಶ್್ ಿೀಕಮೀಕಂ ತತ ಯಃ ಪಠ್ೀತ್| 

ಶ್್ ಿೀಕ್ಾಧ್ಾಪಠನಾದ್ಸಯ ದ್ತಷ್ಟಶತತರಕ್ಷಯೀ ಧ್ತರವಮ್॥1,240.42॥ 
ಸ ತಾಚತಾರತಾವ ಶೌನ್ಕಸತುನೌಮಿಷ್ೀ ಮತನಿಭಃ ಕರತೌ| 

ಅಹಂ ಬರಹ್ೀರ್ತ ಸನಾಧಯಯನ್ತಮಕ್್ ುೀಭ ದ್ುರತಡಧ್ವಜಾತ್॥1,240.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಪೂವಾಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶ್ೀ ಆಚಾರಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಗರತಡಪುರಾಣಮಾಹಾತಯಂ ನಾಮ ಚತಾವರಿಂಶದ್ತತುರದಿವಶತತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥240-

[43]॥ 

ಶತಭಂ ಭ ರ್ಾತ್| ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗಾರತಡ್ೀ ಪರಥಮಾಂಶ ಆಚಾರಕ್ಾಣಾಃ ಸಮಾಪುಃ॥1॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್ ॥2॥ 
ತತಾರದಿಮೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪ್ರೀತಕ್ಾಣ್ ಾೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣಾನಾಮಾರಭಯತ್ೀ| 

ಓಂ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ| 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್,॥2-1॥ 
ನಾರಾಯಣಂ ನ್ಮಸೃತಯ ನ್ರಂ ಚ್ೈವ ನ್ರ್ ೀತುಮಮ್| 

ದ್ೀವಿೀಂ ಸರಸವರ್ತೀಂ ಚ್ೈವ ತತ್ ೀ ಜಯಮತದಿೀರಯೀತ್॥2,1.ಮಂಗಲಾಚರಣಮ್॥. 
ಧ್ಮಾನ್ದೃಢಬದ್ಧಮ ಲ್ ೀ ವ್ೀದ್ಸೆನ್ಧಃ ಪುರಾಣಶಾಖಾಢಯಃ| 

ಕರತತಕತಸತರ್ೀ ರ್ೀಕ್ಷಫಲ್ ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಪಾದ್ಪೀ ಜಯರ್ತ॥2,1.1॥ 
ನ್ೈಮಿಷ್ೀಽನಿಮಿಷ್ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಶೌನ್ಕ್ಾದಾಯ ಮತನಿೀಶವರಾಃ| 

ಕಮಾಣಾಮನ್ುರ್ೀ ಸ ತಂ ಸಾವಸ್ತೀನ್ಮಿದ್ಮಬತರವನ್॥2,1.2॥ 
ಸ ತ ಜಾನಾಸ್ತ ಸಕಲಂ ವಸತು ವಾಯಸಪರಸಾದ್ತಃ| 

ತ್ೀನ್ ನ್ಃ ಸನಿದಹಾನಾನಾಂ ಸನ್ದೀಹಂ ಛ್ೀತತುಮಹಾಸ್ತ॥2,1.3॥ 
ಯಥಾ ತೃಣಜಲೌಕ್್ೀರ್ತ ನಾಯಯಮಾ ಶ್ರತಯ ಕಞ್ಾನ್| 

ದ್ೀಹಿನ್ ೀಽನ್ಯತನ್ತಪಾರಪುಂ ಕ್್ೀಚಿತ್ುಾೀವಂ ವದ್ನಿು ಹಿ॥2,1.4॥ 
ಕ್್ೀಚಿತತಾನ್ರ್ಾಾತನಾನಾಂ ರ್ಾಮಿೀನಾಮತಪಭ್ ೀಗತಃ| 

ಪಶಾಾದ್ದೀಹಾನ್ುರಪಾರಪುಂ ವದ್ನಿು ಕಮತ ತತರಸತ್॥2,1.5॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಶೃಣತಧ್ವಂ ಭವತಾಂ ಪುನ್ಃ| 

ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನ್ ೀಪಪದ್ಯೀತ ಲ್ ೀಕ್ಾಥಾಂ ಕಲ ಪೃಚಾತಾಮ್॥2,1.6॥ 
ತದ್ಹಂ ಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ದಾವರಕಂ ದಿವಜಾಃ| 

ಅಪಾಕರಿಷ್ಯೀ ಸನ್ದೀಹಂ ಭವತಾಂ ಭಾವಿತಾತಮನಾಮ್॥2,1.7॥ 
ನ್ಮಃ ಕೃಷಾಣಯ ಮತನ್ಯೀ ಯ ಏನ್ಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಾಃ| 

ಅಞ್ಜಸುರನಿು ಸಂಸಾರಸಾಗರಂ ಕತನ್ದಿೀಮಿವ॥2,1.8॥ 
ಏಕದಾ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಸಯ ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಲ್ ೀಕನ್ಸಾೃಹಾ| 

ಬಭ ವ ಸ್ ೀಽಥ ಬಭಾರಮ ತ್ೀಷ್ತ ನಾಮ ಹರ್ೀಗೃಾಣನ್॥2,1.9॥ 
ಸ ಪಾತಾಲಂ ಭತವಂ ಸವಗಾಂ ಭಾರನಾುಾಲಬಧಶಮಾಶಯಃ| 

ಲ್ ೀಕದ್ತಃಖ್ೀನಾರ್ತದ್ತಃಖಿೀ ಪುನ್ವ್ೈಾಕತಣಠಮಾಗಮತ್॥2,1.10॥ 
ನ್ ರಜ್ ೀ ನ್ ತಮಶ್ೈವ ಸತುಾಂ ತಾಭಾಯಂ ಚ ಮಿಶ್ರತಮ್| 

ಯತರ ಪರವತಾತ್ೀ ನ್ೈವ ಸತುಾಮೀವ ಪರವತಾತ್ೀ॥2,1.11॥ 
ನ್ ಯತರ ಮಾರ್ಾ ನಾಶಶಾ ನ್ ಚ್ೈ ರಾಗಾದ್ಯೀ ಮಲಾಃ| 

ಶಾಯಮಾವದಾತಾಃ ಸತರತಚಃ ಶತಪತರವಿಲ್ ೀಚನಾಃ॥2,1.12॥ 
ಸತರಾಸತರಾಚಿಾತಾ ಯತರ ಗಣಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸತಪ್ೀಶಸಃ| 

ಪಶಙ್ಖುವಸಾರಭಾರಣಾ ಮಣಿಯತಙ ನ್ಷ್ೆಭ ಷತಾಃ॥2,1.13॥ 
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ಚತತಭತಾಜಾಃ ಕತಣಾಲ್ಲನ್ ೀ ಮೌಲ್ಲನ್ ೀ ಮಾಲ್ಲನ್ಸುಥಾ| 

ಭಾರಜಿಷ್ತಣಭವಿಾಮಾನಾನಾಂ ಪಙ್ೆ ಭಯೀಾ ಮಹಾತಮನಾಮ್॥2,1.14॥ 
ದ್ ಯೀತನ್ುೀ ದ್ ಯೀತಮಾನಾನಾಂ ಪರಮದಾನಾಂ ಚ ಪಙ್ೆ ತಭಃ| 

ಶ್ರೀಯಾತರ ನಾನಾವಿಭವ್ೈಹಾರ್ೀಃ ಪಾದೌ ಮತದಾಚಾರ್ತ॥2,1.15॥ 
ಹರಿಂ ಗಾಯರ್ತ ದ್ ೀಲಾಸಿಂ ಗಿೀಯಮಾನಾಲ್ಲಭಃ ಸವಯಮ್| 

ದ್ದ್ಶಾ ಶ್ರೀಹರಿಂ ತತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ಸಾತವತಾಂ ಪರ್ತಮ್॥2,1.16॥ 
ಜಗತಾರ್ತಂ ಯಜ್ಞಪರ್ತಂ ಪಾಷ್ಾದ್ೈಃ ಪರಿಷ್ೀವಿತಮ್| 

ಸತನ್ನ್ದನ್ನ್ದಪರಬಲಾಹಾಣಮತಖ್ಯೈನಿಾರನ್ುರಮ್॥2,1.17॥ 
ಭೃತಯಪರಸಾದ್ಸತಮತಖ್ಮಾಯತಾರತಣಲ್ ೀಚನ್ಮ್| 

ಕರಿೀಟನ್ಂ ಕತಣಾಲ್ಲನ್ಂ ಶ್ರರ್ಾ ವಕ್ಷಸ್ತ ಲಕ್ಷಿತಮ್॥2,1.18॥ 
ಪೀತಾಂಶತಕಂ ಚತತಬಾಾಹತಂ ಪರಸನ್ನಹಸ್ತತಾನ್ನ್ಮ್| 

ಅಭಯಹಾಣಾಸನಾಸ್ತೀನ್ಂ ತಾಭಃ ಶಕುಭರಾವೃತಮ್॥2,1.19॥ 
ಪರಧ್ಾನ್ಪುರತಷಾಭಾಯಂ ಚ ಮಹತಾ ಚಾಹಮಾ ತಥಾ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀನಿದರಯೈಶ್ೈವ ಪಞ್ಾಭ ತ್ೈಸುಥ್ೈವ ಚ॥2,1.20॥ 
ಸವರ ಪ್ೀರಮಮಾಣಂ ತಮಿೀಶವರಂ ವಿನ್ತಾಸತತಃ| 

ತದ್ದಶಾನಾಹಾಿದ್ಯತತಸಾವನ್ ುೀ ಹೃಷ್ಯತುನ್ ರತಹಃ॥2,1.21॥ 
ಲ್ ೀಚನಾಭಾಯಮಶತರ ಮತಞ್ಾನ್ರೀಮಮಗ್ ನೀ ನ್ನಾಮ ಹ| 

ನ್ಮಾಗತಂ ನ್ತಂ ಸ್ತವೀಯ ವಾಹನ್ಂ ವಿಷ್ತಣರಬರವಿೀತ್| 

ಭ ಮಿಃ ಕ್ಾ ಲಙ್್ ತಾ ಪಕ್ಷಿಂಸುಾಯೀಯನ್ುಮನ್ೀಹಸಮ್॥2,1.22॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ತವ ಪರಸಾದಾದ್ವೈಕತಣಠ ತ್ೈಲ್ ೀಕಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್॥2,1.23॥ 
ಮರ್ಾ ವಿಲ್ ೀಕತಂ ಸವಾಂ ಜಗತಾಿವರಜಙ್ಖುಮಮ್| 

ಭ ಲ್ ೀಾಕ್ಾತ್ತಯಪಯಾನ್ುಂ ಪುರಂ ರ್ಾಮಯಂ ವಿನಾ ಪರಭ್ ೀ॥2,1.24॥ 
ಭ ಲ್ ೀಾಕಃ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಪರಚತರಃ ಸವಾಜನ್ತುಷ್ತ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ಭತಕುಮತಕ್ಾಯಲಯಂ ಶತಭಮ್॥2,1.25॥ 

ಅತಃ ಸತಕೃರ್ತನಾಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ಭ ತ್ ೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,1.26॥ 
ಗಾಯನಿು ದ್ೀವಾಃ ಕಲ ಗಿೀತಕ್ಾನಿ ಧ್ನಾಯಸತು ಯೀ ಭಾರತಭ ಮಿಭಾಗ್ೀ| 

ಸವಗಾಾಪವಗಾಸಯ ಫಲಾಜಾನಾಯ ಭವನಿು ಭ ಯಃ ಪುರತಷಾಃ ಸತರತಾವತ್॥2,1.27॥ 
ಪ್ರೀತಃ ಕ್ೌಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಕಸಾಮತಾಞ್ಾರತನಂ ಮತಖ್ೀ ಕಥಮ್| 

ಅಧ್ಸಾುಚಾಾಲ್ಲತಾ ದ್ಭಾಾಃ ಪಾದೌ ರ್ಾಮಾಯಂ ವಯವಸ್ತಿತೌ॥2,1.28॥ 
ಕಮಥಾಂ ಪುತರಪೌತಾರಶಾ ತಸಯ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಚಾಗರತಃ| 

ಕಮಥಾಂ ದಿೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಂ ಗ್ ೀದಾನ್ಮಪ ಕ್್ೀಶವ॥2,1.29॥ 
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ಬನ್ತಧಮಿತಾರಣಯಮಿತಾರಶಾ ಕ್ಷಮಾಪಯನಿು ತತೆಥಮ್| 

ರ್ತಲಾಲ್ ೀಹಂ ಹಿರಣಯಂ ಚ ಕಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ॥2,1.30॥ 
ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವೀ ದಿೀಯನ್ುೀ ಕ್್ೀನ್ಹ್ೀತತನಾ| 

ಕಥಂ ಹಿ ಮಿರಯತ್ೀ ಜನ್ತುಮೃಾತ್ ೀ ವ್ೈ ಕತತರ ಗಚಾರ್ತ॥2,1.31॥ 
ಅರ್ತವಾಹಶರಿೀರಂ ಚ ಕಥಂ ಹಿ ಶರಯತ್ೀ ತದಾ| 

ಶವಂ ಸೆನ್ಧೀ ವಹ್ೀತತಾತ್ ರೀ ಅಗಿನದಾತಾ ಚ ಪೌತರಕಃ॥2,1.32॥ 
ಆಜ್ಯೀನಾಭಯಞ್ಜನ್ಂ ಕಸಾಮತತೆತ ಏಕ್ಾಹತರ್ತಕರರ್ಾ| 

ವಸತನ್ಧರಾ ಕಮಥಾಂ ಚ ಕತತಃ ಸ್ತರೀಶಬದಕೀತಾನ್ಮ್॥2,1.33॥ 
ಯಮಸ ಕುಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಉದಿೀಚಾಯ ದಿಶಮಾಹರ್ೀತ್| 

ಪಾನಿೀಯಮೀಕವಸ್ರೀಣ ಸ ಯಾಬಮ್ನಿರಿೀಕ್ಷಣಮ್॥2,1.34॥ 
ಯವಸಷ್ಾಪದ್ ವಾಾಸತು ಪಾಷಾಣ್ೀ ನಿಮ್ಪತರಕಮ್| 

ವಸರಂ ನ್ರಶಾ ನಾರಿೀ ಚ ವಿದ್ಧ್ಾಯದ್ಧ್ರ್ ೀತುರಮ್॥2,1.35॥ 
ಅನಾನದ್ಯಂ ಗೃಹಮಾಗತಯ ನ್ ಭ್ ೀಕುವಯಂ ಜನ್ೈಃ ಸಹ| 

ನ್ವಕ್ಾಂಶ್ೈವ ಪಣಾಾಂಶಾ ಕಮಥಾಂ ದ್ದ್ತ್ೀ ಸತತಾಃ॥2,1.36॥ 
ಕಮಥಾಂ ಚತವರ್ೀ ದ್ತಗಧಂ ರ್ಾತ್ರೀ ಪಕ್್ವೀ ಚ ಮೃನ್ಮಯೀ| 

ಕ್ಾಷ್ಠತರಯಂ ಗಣಾಬದ್ಧಂ ಕೃತಾವ ರಾತೌರ ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ॥2,1.37॥ 
ನಿಶಾರ್ಾಂ ದಿೀಯತ್ೀ ದಿೀಪೀ ರ್ಾವದ್ಬದಂ ದಿನ್ೀದಿನ್| 

ದಾಹ್ ೀದ್ಕಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಕಮಥಾಂ ಚ ಜನ್ೈಃ ಸಹ॥2,1.38॥ 
ಭಗವನಾನರ್ತ ವಾಹಶಾ ನ್ವ ಪಣಾಾಃ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ಕಥಂ ದ್ೀಯಂ ಪತೃಭಯಶಾ ವಾಹಸಾಯವಾಹನ್ಂ ಕಥಮ್॥2,1.39॥ 
ಇದ್ಞ ಾ್ೀರ್ತೆರಯತ್ೀ ದ್ೀವ ಕಸಾಮರ್ತಾಣಾಂ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ಕಂ ತತರದಿೀಯತ್ೀ ತಸಯ ಪಣಾದಾನಾದ್ಯನ್ನ್ುರಮ್॥2,1.40॥ 
ಅಸ್ತಿಸಞ್ಾಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ಘಟ್ಸ್ ಫೀಟ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ದಿವರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ಕತತಃ ಸಾನನ್ಂ ಚತತಥ್ೀಾ ಸಾಗಿನಕ್್ೀ ದಿವಜ್ೀ॥2,1.41॥ 
ದ್ಶಮೀ ಕಂ ಮಲಸಾನನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸವಾಜನ್ೈಃ ಸಹ| 

ಕಸಾಮತ್ೈಲ್ ೀದ್ವತಾನ್ಂ ಚ ಸೆನ್ಧವಾಹಗೃಹಂ ನ್ಯೀತ್॥2,1.42॥ 
ತ್ೈಲ್ ೀದ್ವತಾನ್ಕಂ ಚಾಪ ದ್ಧ್ತಃ ಸ ಿಲಜಲಾಶಯೀ| 

ದ್ಶಮೀಽಹನಿ ಯರ್ತಾಣಾಂ ತದ್ದದಾಯ ದಾಮಿಷ್ೀಣ ತತ॥2,1.43॥ 
ಪಣಾಞ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಕಸಾಮದ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಪೂವಾಕಮ್| 

ಭಾಜನ್ ೀಪಾನ್ಹೌ ಚಾತರಂ ವಾಸಾಂಸ್ತ ತವಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಕಮ್॥2,1.44॥ 
ತರಯೀದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ದ್ೀಯಂ ಸಾಯತಾದ್ದಾನ್ಂ ಕಮಥಾಕಮ್| 

ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ್ೈತಾನಿ ಅಬದಂ ರ್ಾವತತೆತ್ ೀ ಘಟ್ಃ॥2,1.45॥ 
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ಅನಾನದ್ಯೀನ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ೈವ ಷ್ಷಾಟಯಧಿಕಶತತರಯಮ್| 

ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಚ ದಾತವಯಂ ಘಟಾನ್ನಂ ಪ್ರೀತತೃಪುಯೀ॥2,1.46॥ 

ಪಾರಪ್ುೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ವ್ೈ ಮಿರಯತ್ೀ ಅನಿತಾಯ ಮಾನ್ವಾಃ ಪರಭ್ ೀ॥2,1.47॥ 
ಛಿದ್ರಂ ತತ ನ್ೈವ ಪಶಾಯಮಿ ಕತತ್ ೀ ಜಿೀವಃ ಸ ನಿಗಾತಃ| 

ಕತತ್ ೀ ಗಚಾನಿು ಭ ತಾನಿ ಪೃರ್ಥವಾಯಪೀ ಮನ್ಸುಥಾ| 

ತ್ೀಜ್ ೀ ವದ್ಸವ ಮೀ ನಾಥ ವಾಯತರಾಕ್ಾಶಮೀವ ಚ॥2,1.48॥ 
ಕತತಃ ಕಮೀಾನಿದರರ್ಾಣಿೀಹ ಪಞ್ಾಬತದಿಧೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ| 

ವಾಯವಶ್ೈವ ಪಞ್ೈತ್ೀ ಕಥಂ ಗಚಾನಿು ಚಾತಯಯಮ್॥2,1.49॥ 
ಲ್ ೀಭರ್ೀಹಾದ್ಯಃ ಪಞ್ಾ ಶರಿೀರ್ೀ ಚ್ೈವ ತಸೆರಾಃ| 

ತೃಷಾಣ ಕ್ಾರ್ೀ ಹಯಹಙ್ಕೆರಃ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಜನಾದ್ಾನಾ॥2,1.50॥ 
ಪುಣಯಂ ವಾಪಯಥವಾಪುಣಯಂ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತತ್ಕೃತಂ ತಥಾ| 

ನ್ಷ್ಟೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ದಾನಾನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ॥2,1.51॥ 
ಸಪಣಾನ್ಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಪೂಣ್ೀಾ ಸಂವತ್ರ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಪ್ರೀತಸಯ ಮೀಲನ್ಂ ಕ್್ೀಷಾಂ ಕಂವಿಧ್ಂ ತತರ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,1.52॥ 
ಮ ಛಾನಾತಾನ್ನಾದಾವಪ ವಿಪರ್ತುಯಾದಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಯೀ ದ್ಗಾಧ ಯೀ ತವದ್ಗಾಧಶಾ ಪರ್ತತಾ ಯೀ ನ್ರಾ ಭತವಿ॥2,1.53॥ 
ರ್ಾನಿ ಚಾನಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ತ್ೀಷಾಮನ್ುೀ ಭವ್ೀಚಾ ಕಮ್| 

ಪಾಪನ್ ೀ ಯೀ ದ್ತರಾಚಾರಾ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ಗತಬತದ್ಧಯಃ॥2,1.54॥ 
ಆತಮಘಾರ್ತೀ ಬರಹಮಹಾ ಚ ಸ್ುೀಯಿೀ ವಿಶಾವಸಘಾತಕಃ| 

ಕಪಲಾರ್ಾಃ ಪಬ್ೀಚ ಾದ್ ರೀ ಯಃ ಪಠ್ೀದಿದ್ಮಕ್ಷರಮ್॥2,1.55॥ 
ಧ್ಾರಯೀದ್್ರಹಮಸ ತರಂ ವಾ ಕ್ಾ ಗರ್ತಸುಸಯ ಮಾಧ್ವ| 

ಶ್ದ್ರಸಯ ಬಾರಹಮಣಿೀ ಭಾರ್ಾಾ ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಾ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,1.56॥ 
ಭೀತ್ ೀಽಹಂ ಪಾಪನ್ಸುಸಾಮತುನ್ೋ ವದ್ ಜಗತರಭ್ ೀ| 

ಅನ್ಯಚಾ ಶೃಣತ ವಿಶಾವತಮನ್ಮರ್ಾ ಕ್ೌತತಕನಾ ರರ್ಾತ್॥2,1.57॥ 
ಲ್ ೀಕ್ಾಂಲ್ ಿೀಕಯತಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಜಗಾಹ್ೀ ವಿಶವಮಣಾಲಮ್| 

ತತಾರಜನಿ ಜನಾನ್ದೃಷಾಟಾ ದ್ತಃಖ್ೀಷ್ವೀವ ನಿಮಜಜತಃ॥2,1.58॥ 
ಸಾವನ್ುೀ ಮೀ ದ್ತಧ್ಾರಾ ಪೀಡಾ ತರ್ತಾೀಡಾತ್ ೀ ಗರಿೀಯಸ್ತೀ| 

ರ್ತರದಿವ್ೀ ದಿರ್ತಜಾತ್ೀಭ್ ಯೀ ಭ ಮೌ ಮೃತತಯರತಗಾದಿಭಃ॥2,1.59॥ 
ಇಷ್ಟವಸತುವಿಯೀ ಗ್ೈಶಾ ಪಾತಾಲ್ೀ ಮಾಮಕಂ ಭಯಮ್| 

ಏವಂ ನ್ ನಿಭಾಯಂ ಸಾಿನ್ಮನ್ಯದಿೀಶ ಭವತಾದಾತ್॥2,1.60॥ 
ಅಸತಯಂ ಸವಪನಮಾರ್ಾವತಾೆಲ್ೀನ್ ಕವಲ್ಲೀಕೃತಮ್| 

ತತಾರಪ ಭಾರತ್ೀ ವಷ್ೀಾ ಬಹತದ್ತಃಖ್ಸಯ ಭಾಗಿನ್ಃ॥2,1.61॥ 
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ಜನಾ ದ್ೃಷಾಟ ಮರ್ಾ ರಾಗದ್ವೀಷ್ರ್ೀಹಾದಿವಿಪುಿತಾಃ| 

ಕ್್ೀಚಿದ್ನಾಧಃ ಕ್್ೀಕರಾಕ್ಷಾಸ್ಲದಾವಚಸತು ಪಙ್ಖುವಃ॥2,1.62॥ 
ಖ್ಞ್ಜಜಃ ಕ್ಾಣಾಶಾ ಬಧಿರಾ ಮ ಕ್ಾಃ ಕತಷಾಠಶಾ ಲ್ ೀಮಶಾಃ| 

ನಾನಾರ್ ೀಗಪರಿೀತಾಶಾ ಖ್ಪುಷಾಾಚಾಾಭಮಾನಿನ್ಃ॥2,1.63॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ದ್ ೀಷ್ಸಯ ವ್ೈಚಿತರಯಂ ಮೃತ್ ಯೀಗ್ ೀಾಚರತಾಮಪ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರಸತಮನಾಃ ಪಾರಪುಃ ಕ್್ ೀ ಮೃತತಯಶ್ಾತರತಾ ಕಥಮ್॥2,1.64॥ 
ಮೃರ್ತಯಾಸಯ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಮರಣಾದ್ಪಯನ್ನ್ುರಮ್| 

ವಿಧಿನಾಬದಕರರ್ಾ ಯಸಯ ನ್ ಸ ದ್ತಗಾರ್ತಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,1.65॥ 
ಋಷಭಯಸತು ಮರ್ಾ ಪೂವಾಮಿರ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಶತರತಮ್| 

ಜ್ಞಾನಾಯ ತದಿದಾಶ್ೀಷ್ಸಯ ಪೃಚಾಾಮಿೀದ್ಮಿರ್ತ ಪರಭ್ ೀ॥2,1.66॥ 
ಮಿರಯಮಾಣಸಯ ಕಂ ಕೃತಯಂ ಕಂ ದಾನ್ಂ ವಾಸವಾನ್ತಜ| 

ವಾಹಮೃತ್ ಯೀರನ್ುರಾಲ್ೀ ಕ್್ ೀ ವಿಧಿದ್ಾಹನ್ಸಯ ಚ॥2,1.67॥ 
ಸದ್ ಯೀ ವಿಲಮ್ತ್ ೀ ವಾ ಕಂ ದ್ೀಹಮನ್ಯಂ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಸಂಯಮನಾಯಂ ಕರಮಯಮಾಣಮಾವಷ್ಾಂ ಕ್ಾ ಮೃರ್ತಕರರ್ಾ॥2,1.68॥ 
ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ದ್ತಮಾತ್ೀಃ ಕಂ ಪಞ್ಾಕ್ಾದಿಮೃತಸಯ ಚ| 

ಪರಸಾದ್ಂ ಕತರತ ಮೀ ರ್ೀಹಂ ಛ್ೀತತುಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,1.69॥ 

ಸವಾಮನ್ುೀಮರ್ಾ ಪೃಷ್ಟಂ ಬ ರಹಿ ಲ್ ೀಕಹಿತಾಯ ವ್ೈ॥2,1.70॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
(ಪ್ರೀತಖ್ಣ ಾ್ೀ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪರಶರಪರಪಞ್್ಾೀ ನಾಮ 

ಪರಥರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,1-[70]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-2॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ತವರ್ಾ ಭದ್ರ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಯ ವ್ೈ| 

ಶೃಣತಷಾವವಹಿತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಸವಾಮೀವೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,2.1॥ 
ಸಮಯಗಿವಭ್ೀದ್ರಹಿತಂ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸಮತದ್ಧೃತಮ್| 

ಯನ್ನ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸತರ್ೈಃ ಸ್ೀನ್ದರೈಯೀಾಗಿಭಯೀಾಗಚಿನ್ುಕ್್ೈಃ॥2,2.2॥ 
ಗತಹಯದ್ತುಹಯತರಂ ತಚಾ ನಾಖಾಯತಂ ಕಸಯಚಿತೆಾಚಿತ್| 

ಭಕುಸುಾಂ ಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯಂ ಬರವಿೀಮಿ ತ್ೀ॥2,2.3॥ 
ಅಪುತರಸಯ ಗರ್ತನಾಾಸತು ಸವಗ್ ೀಾ ನ್ೈವ ಚ ನ್ೈವ ಚ| 

ಯೀನ್ ಕ್್ೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಕ್ಾಯಾಂ ಜನ್ಮ ಸತತಸಯ ಹಿ॥2,2.4॥ 
ತಾರಯೀನ್ನರಕ್ಾತತಾತ್ ರೀ ಯದಿ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಸೆನ್ಧಃ ಪುತ್ರೀಣ ಕತಾವಯೀ ಹಯಗಿನದಾತಾ ಚ ಪೌತರಕಃ॥2,2.5॥ 
ರ್ತಲದ್ಭ್ೈಾಶಾ ಭ ಮಾಯಂ ವ್ೈ ಕತಟೀ ಋತತಮರ್ತೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಞ್ಾ ರತಾನನಿ ವಕ್್ರೀ ತತ ಯೀನ್ ಜಿೀವಃ ಪರರ್ ೀಹರ್ತ॥2,2.6॥ 
ಯದಾ ಪುಷ್ಾಂ ಪರನ್ಷ್ಟಂ ಹಿ ಕವ ತದಾ ಗಭಾಧ್ಾರಣಮ್| 

ಆದ್ರಾಚಾ ತತ್ ೀ ಭ ಮೌ ಯೀನ್ ಗಭಾಂ ಪರಧ್ಾಯಾತ್ೀ॥2,2.7॥ 
ಲ್ೀಪಾಯ ತತ ಗ್ ೀಮಯೈಭ ಾಮಿಸ್ತುಲಾನ್ದಭಾಾನಿವನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ತಸಾಯಮೀವಾತತರ್ ೀ ಮತಕುಃ ಸವಾಂ ದ್ಹರ್ತ ಕಲ್ಲ್ಷ್ಮ್॥2,2.8॥ 
ದ್ಭಾತ ಲ್ಲೀ ನ್ಯೀತ್ಾಗಾಮಾತತರಸಯ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ದ್ಭಾಾಂಸುತರ ಕ್ಷಿಪ್ೀದಾವಥ ತ ಲ್ಲೀಗ್ೀನ್ತದಕಮಧ್ಯತಃ॥2,2.9॥ 
ಸವಾತರ ವಸತಧ್ಾಪೂತಾ ಯತರ ಲ್ೀಪೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಯತರ ಲ್ೀಪಃ ಸ್ತತಿಸುತರ ಪುನ್ಲ್ೀಾಪ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,2.10॥ 
ರ್ಾತತಧ್ಾನಾಃ ಪಶಾಚಾಶಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕ ರರಕಮಿಾಣಃ| 

ಅಲ್ೀಪಂ ಹಾಯತತರಂ ಮತಕುಂ ವಿಶನ್ಯೀತ್ೀ ವಿಯೀನ್ಯಃ॥2,2.11॥ 
ನಿತಯಹ್ ೀಮಸುಥಾ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಾದ್ಶೌಚಂ ದಿವಜ್ೀ ತಥಾ| 

ಮಣಾಲ್ೀನ್ ವಿನಾ ಭ ಮಾಯಮಾತತರ್ ೀ ಮತಚಯತ್ೀ ನ್ ಹಿ॥2,2.12॥ 
ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಶಾ ರತದ್ರಶಾ ಶ್ರೀಹತಾತಾಶಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಮಣಾಲ್ೀ ಚ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠನಿು ತಸಾಮತತೆವಿೀಾತ ಮಣಾಲಮ್॥2,2.13॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಮಿರಯತ್ೀ ವಾಲ್ ೀ ವೃದ್ಧಸಾುಕ್ಷಯಾಯತವಾಥವಾ| 

ಯೀನ್ಯನ್ುರಂ ನ್ ಗಚ್ಾೀತ್ ಕರೀಡತ್ೀ ವಾಯತನಾ ಸಹ॥2,2.14॥ 
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ಮಿಶ್ರತಂ ಲ್ ೀಹಿತಾಮಿಶರಂ ತದ್ೀವಂ ಜನ್ಮ ಜಿೀಯತ್ೀ| 

ತಸ್ಯೈವ ವಾಯತಭ ತಸಯ ನ್ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾ॥2,2.15॥ 
ಮಮ ಸ್ವೀದ್ಸಮತದ್ ಭತಾಸ್ತುಲಾಸಾುಕ್ಷಯಾ ಪವಿತರಕ್ಾಃ| 

ಅಸತರಾ ದಾನ್ವಾ ದ್ೈತಾಯ ವಿದ್ರವನಿು ರ್ತಲ್ೈಸುಥಾ॥2,2.16॥ 
ರ್ತಲಾಃ ಶ್ವೀತಾಸ್ತುಲಾ ಕೃಷಾಣಸ್ತುಲಾ ಗ್ ೀಮ ತರಸಂನಿನಭಾಃ| 

ದ್ಹನ್ತು ತ್ೀ ಮೀ ಪಾಪಾನಿ ಶರಿೀರ್ೀಣ ಕೃತಾನಿ ವ್ೈ॥2,2.17॥ 
ಏಕ ಏವ ರ್ತಲ್ ೀ ದ್ತ್ ುೀ ಹ್ೀಮದ್ ರೀಣರ್ತಲ್ೈಃ ಸಮಃ| 

ತಪಾಣ್ೀ ದಾನ್ಹ್ ೀಮೀಷ್ತ ದ್ತ್ ುೀ ಭವರ್ತ ಚಾಕ್ಷಯಃ॥2,2.18॥ 
ದ್ಭಾಾ ರ್ ೀಮಸಮತದ್ ಭತಾಸ್ತುಲಾಃ ಸ್ವೀದ್ೀಷ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ| 

ದ್ೀವತಾ ದಾನ್ವಾಸೃಪಾುಃ ಶಾರದ್ಧೀನ್ ಪತರಸುಥಾ॥2,2.19॥ 
ಪರಯೀಗವಿಧಿನಾ ಬರಹಾಮ ವಿಶವಂ ಚಾಪುಯಪಜಿೀವನಾಮ್| 

ಅಪಸವಾಯದಿತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಪತರ್ ೀ ದ್ೀವದ್ೀವತಾಃ॥2,2.20॥ 
ತ್ೀನ್ ತ್ೀ ಪತರಸೃಪಾು ಅಪಸವ್ಯೀ ಕೃತ್ೀ ಸರ್ತ| 

ದ್ಭಾಮ ಲ್ೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಮಧ್್ಯೀ ದ್ೀವೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥2,2.21॥ 
ದ್ಭಾಾಗ್ರೀ ಶಙ್ಖೆರಂ ವಿದಾಯತರಯೀ ದ್ೀವಾಃ ಕತಶ್ೀ ಸೃತಾಃ| 

ವಿಪಾರ ಮನಾರಃ ಕಶಾ ವಹಿನಸತುಲಸ್ತೀ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,2.22॥ 
ನ್ೈತ್ೀ ನಿಮಾಾಲಯತಾಂ ರ್ಾನಿು ಕರಯಮಾಣಾಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ತತಲಸ್ತೀ ಬಾರಹಮಣಾ ಗಾವೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಖ್ಗ॥2,2.23॥ 
ಪಞ್ಾ ಪರವಹಣಾನ್ಯೀ ಭವಾಬೌಧ ಮಜಜತಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಗಿೀತಾ ತತಲಸ್ತೀ ವಿಪರಧ್್ೀನ್ವಃ॥2,2.24॥ 
ಅಸಾರ್ೀ ದ್ತಗಾಸಂಸಾರ್ೀ ಷ್ಟ್ಾದಿೀ ಮತಕುದಾಯಿನಿೀ| 

ರ್ತಲಾಃ ಪವಿತರಮತತಲಂ ದ್ಭಾಾಶಾಾಪ ತತಲಸಯಥ॥2,2.25॥ 
ನಿವಾರಯನಿು ಚ್ೈತಾನಿ ದ್ತಗಾರ್ತಂ ರ್ಾನ್ುಮಾತತರಮ್| 

ಹಸಾುಭಾಯಮತದ್ಧರ್ೀದ್ದಭಾಾಂಸ್ ುೀಯೀನ್ ಪರೀಕ್ಷಯೀದ್ತಭವಿ॥2,2.26॥ 
ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ದಭಾಾನ್ೆರಯೀರಾತತರಸಯ ಚ| 

ದ್ಭ್ೈಾಸತು ಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಯೀಽಸೌ ದ್ಭ್ೈಾಸತು ಪರಿವ್ೀಷಟತಃ॥2,2.27॥ 
ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ವ್ೈ ರ್ಾರ್ತ ಮನ್ರಹಿೀನ್ ೀಽಪ ಮಾನ್ವಃ| 

ತ ಲ್ಲೀಂ ಕೃತಾವ ಕೃತೌ ಪಾದೌ ಸಂಸ್ತಿತೌ ಕ್ಷಿರ್ತಪೃಷ್ಠತಃ॥2,2.28॥ 
ಪಾರರ್ಾಶ್ಾತುಂ ವಿಶತದಾಧಗೌನ ಸಂಸಾರ್ೀಽಸಾರಸಾಗರ್ೀ| 

ಗ್ ೀಮಯೀನ್ ೀಪಲ್ಲಮಾೀತತು ದ್ಭಾಾಸುರಣಸಂಸ್ತಿತ್ೀ॥2,2.29॥ 
ಯನ್ೀ ದ್ತ್ುೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ಸವಾಂ ಪಾಪಂ ವಯಪೀಹರ್ತ| 

ಲವಣಂ ತದ್ರಸಂ ದಿವಯಂ ಸವಾಕ್ಾಮಪರದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್॥2,2.30॥ 
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ಯಸಾಮದ್ನ್ನರಸಾಃ ಸವ್ೀಾ ನ್ ೀತೆಟಾ ಲವಣಂ ವಿನಾ| 

ಪತೄಣಾಂ ಚ ಪರಯಂ ಭವಯಂ ತಸಾಮತ್ಾಗಾಪರದ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,2.31॥ 
ವಿಷ್ತಣದ್ೀಹಸಮತದ್ ಭತ್ ೀ ಯತ್ ೀಽಯಂ ಲವಣ್ ೀ ರಸಃ| 

ಏತತ್ಲವಣಂ ದಾನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಶಂಸನಿು ಯೀಗಿನ್ಃ॥2,2.32॥ 
ಬಾರಹಮಣಕ್ಷರ್ತರಯವಿಶಾಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶ್ದ್ರಜನ್ಸಯ ಚ| 

ಆತತರಸಯ ಯದಾ ಪಾರಣಾ ನ್ ರ್ಾನಿು ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ॥2,2.33॥ 
ಲವಣಂ ತತ ತದಾ ದ್ೀಯಂ ದಾವರಸ್ ಯೀದಾವಟ್ನ್ಂ ದಿವಃ| 

ಅನ್ಯಚಾ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಮೃತ್ ಯೀ ರ ಪಂ ಪರಪಞ್ಾತಃ॥2,2.34॥ 
ಯಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ನ್ ೀ ರ್ಾರ್ಾದಿವಯೀಗಃ ಪಾರಣದ್ೀಹಯೀಃ| 

ಪಾರಣಿನ್ಶಾ ಸವಸಮಯೀ ಮೃತತಯರತಯನ್ುವಿಸೃರ್ತಃ॥2,2.35॥ 
ಯಥಾ ವಾಯತಜಾಲಧ್ರಾನಿವಕಷ್ಾರ್ತ ಯತಸುತಃ| 

ತದ್ವಜಜಲದ್ವತಾುಕ್ಷಯಾ ಕ್ಾಲಸ್ಯೈವ ವಶಾನ್ತಗಾಃ॥2,2.36॥ 
ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾ ರಾಜಸಾಶ್ೈವ ತಾಮಸಾ ಯೀ ಚ ಕ್್ೀಚನ್| 

ಭಾವಾಃ ಕ್ಾಲಾತಮಕ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪರವತಾನ್ುೀ ಹಿ ಜನ್ತುಷ್ತ॥2,2.37॥ 
ಆದಿತಯಶಾನ್ದರಮಾಃ ಶಮತಭರಾಪೀ ವಾಯತಃ ಶತಕರತತಃ| 

ಅಗಿನಃ ಖ್ಂ ಪೃರ್ಥವಿೀ ಮಿತರ ಓಷ್ಧ್್ ಯೀ ವಸವಸುಥಾ॥2,2.38॥ 
ಸರಿತಃ ಸಾಗರಾಶ್ೈವ ಭಾವಾಭಾವೌ ಚ ಸಪಾಹನ್| 

ಸವ್ೀಾ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸೃಜಯನ್ುೀ ಸಙ ಷ್ಪಯನ್ುೀ ಯಥಾ ಪುನ್ಃ॥2,2.39॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಸಂಹಿರಯನ್ುೀ ಚ ನ್ೃನ್ಂ ಮೃತಾಯವುಪಸ್ತಿತ್ೀ| 

ದ್ೈವಯೀಗಾತಾುಾ ವಾಯಧಿಃ ಕಶ್ಾದ್ತತಾದ್ಯತ್ೀ ಖ್ಗ॥2,2.40॥ 
ವ್ೈಕಲಯಮಿನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಬಲೌ ಜ್ ೀರಂಹಸಾಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಯತಗಪದ್ವಶ್ಾಕಕ್್ ೀಟಶ್ಕದ್ಂಶ್್ ೀ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ॥2,2.41॥ 
ತದಾನ್ತಮಿೀಯತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಪೀಡಾ ಮೃತತಯಭವಾ ಖ್ಗ| 

ತತಃ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಚ್ೈತನ್ಯೀ ವಿಕಲ್ೀ ಜಡತಾಂ ಗತ್ೀ॥2,2.42॥ 
ಪರಚಾಲಯನ್ುೀ ತತಃ ಪಾರಣಾ ರ್ಾಮಯೈನಿಾಕಟ್ವರ್ತಾಭಃ| 

ಬೀಭತ್ಂ ತತ ತದಾ ರ ಪಂ ಪಾರಣ್ೈಃ ಕಣಠಗತ್ೈಭಾವ್ೀತ್॥2,2.43॥ 
ಫ್ೀಮತದಿುರತ್ೀ ಸ್ ೀಽಥ ಮತಖ್ಂ ಲಾಲಾಕತಲಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾತರಪುರತಷ್ ೀ ಹಾಹಾ ಕತವಾಂಸುತಸುನ್ ೀಃ॥2,2.44॥ 
ತದ್ೈವ ನಿೀಯತ್ೀ ದ್ವತ್ೈರ್ಾಾಮಯೈವೀಾಕ್ಷನ್್ಾಕಂ ಗೃಹಮ್| 

ಭ ಯ ಏವ ಹಿತ್ೀ ತಾತ ಮೃತತಯಕ್ಾಲದ್ಶಾಮಿಮಾಮ್॥2,2.45॥ 
ಅಷಾಮ ಪರಕತಪತಃ ಕ್ಾಯೀ ರ್ತೀವರವಾಯತಸಮಿೀರಿತಃ| 

ಭನ್ರ್ತು ಮಮಾಸಾಿನಾನಿ ದಿೀಪಯಮಾನ್ ೀ ನಿರಿನ್ಧನ್ಃ॥2,2.46॥ 
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ಉದಾನ್ ೀ ನಾಮ ಪವನ್ಸುತಶ್್ ಾೀಧ್ವಾಂ ಪರವತಾತ್ೀ| 

ಭಕ್ಾುನಾಮಬತಭತಕ್ಷಾಣಾಮಧ್್ ೀಗರ್ತನಿರ್ ೀಧ್ಕೃತ್॥2,2.47॥ 
ಯೈನಾಾನ್ೃತಾನಿ ಚ್ ೀಕ್ಾುನಿ ಪರೀರ್ತಭ್ೀದ್ಃ ಕೃತ್ ೀ ನ್ ಚ| 

ಆಸ್ತುಕಃ ಶರದ್ದಧ್ಾನ್ಶಾ ಸ ಸತಖ್ಂ ಮೃತತಯಮೃಚಾರ್ತ॥2,2.48॥ 
ಯೀ ನ್ ಕ್ಾಮಾನ್ನ ಸಂರಮಾಭನ್ನ ದ್ವೀಷಾದ್ಧಮಾಮತತ್ೃಜ್ೀತ್| 

ಯಥ್ ೀಕುಕ್ಾರಿೀ ಸೌಮಯಶಾ ಸ ಸತಖ್ಂ ಮೃತತಯಮೃಚಾರ್ತ॥2,2.49॥ 
ರ್ೀಹಜ್ಞಾನ್ಪರದಾತಾರಃ ಪಾರಪುನವನಿು ಮಹತುಮಃ| 

ಕ ಟ್ಸಾಕ್ಷಿೀ ಮೃಷಾವಾದಿೀ ಯೀ ಚ ವಿಶಾವಸಘಾತಕ್ಾಃ॥2,2.50॥ 
ತ್ೀ ರ್ೀಹಂ ಮೃತತಯಮೃಚಾನಿು ತಥಾ ಯೀ ವ್ೀದ್ನಿನ್ದಕ್ಾಃ| 

ವಿಭೀಷ್ಕ್ಾಃ ಪೂರ್ತಗನಾಧ ಯಷಟಮತದ್ುರಪಾಣಯಃ॥2,2.51॥ 
ಆಗಚಾನಿು ದ್ತರಾತಾಮನ್ ೀ ಯಮಸಯ ಪುರತಷಾಸುದಾ| 

ಪಾರಪ್ುೀ ರ್ತವೀದ್ೃಕಾಥ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಜಾಯತ್ೀ ತಸಯ ವ್ೀಪಥತಃ॥2,2.52॥ 
ಕರನ್ದತಯವಿರತಂ ಸ್ ೀಽಪ ಪತೃಮಾತೃಸತತಾನ್ಪ| 

ಸಾಸಯ ವಾಗಸತಫಟಾ ಯತ್ನೀನ್ೈಕವಣಾಾ ವಿಭಾಸತ್ೀ॥2,2.53॥ 
ದ್ೃಷಟವ್ೈಾ ಭಾರಮಯತ್ೀ ತಾರಸಾಚಾಾಾಸಾಚತಾಷ್ಯರ್ತ ಚಾನ್ನ್ಮ್| 

ಸ ತತ್ ೀ ವ್ೀದ್ನಾವಿಷ್ಟಸುಚಾರಿೀರಂ ವಿಮತಞ್ಾರ್ತ॥2,2.54॥ 
ಅಸಾೃಶಯಂ ಕತತ್ನಿೀಯಂ ಚ ತತಷಣಾದ್ೀವ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಉಕುಂ ಮೃತ್ ಯೀಃ ಸವರ ಪಂ ತತ ಪರಸಙ್ಕುದ್ನ್ಯದ್ಪಯಥ॥2,2.55॥ 
ವ್ೈಚಿತರಯಸ್ ಯೀತುರಂ ಪರಶ್ರೀ ದಿವರ್ತೀಯಸಯ ವದಾಮಿ ತ್ೀ| 

ಕಮಾಣಾಂ ಪಾರಕುನಾನಾಂ ತತ ತದ್ಸತ್ುಾೀನ್ಂ ಭದ್ೀತಃ॥2,2.56॥ 
ಭವ್ೀದ್ ಭೀಗಸಯ ವ್ೈಚಿತರಯಂ ಭಾರಮಯತಾಂ ಪಾರಣಿನಾಮಿಹ| 

ದ್ೀವತವಮಸತರತವಂ ಚ ಯಕ್ಷತಾವದಿಸತಖ್ಪರದ್ಮ್॥2,2.57॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ತವಂ ಪಶತತವಂ ಚ ಪಕ್ಷಿತಾವದ್ಯರ್ತದ್ತಃಖ್ದ್ಮ್| 

ಕಮಾಣಾಂ ತಾರತಮಯೀನ್ ಭವರ್ತೀಹ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,2.58॥ 
ಅತರ ತ್ೀ ಕೀತಾಯಿಷಾಯಮಿ ವಿಪಾಕಂ ಕಮಾಣಾಮಹಮ್| 

ವ್ೈಚಿತರಯಸಯ ಸತಾಟ್ತಾವಯಯೈಜ್ ೀಾವಃ ಸಂಸರತಯಯಮ್॥2,2.59॥ 
ಮಹಾಪಾತಕಜಾನ್ ್ೀರಾನ್ನರಕ್ಾನಾರಪಯ ದಾರತಣಾನ್| 

ಕಮಾಕ್ಷರ್ಾತರಜಾಯನ್ುೀ ಮಹಾಪಾತಕನ್ಃ ಕ್ಷಿತೌ॥2,2.60॥ 
ಜಾಯನ್ುೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಯೈಾಸತುತಾನಿ ಮೀ ಶೃಣತ ಸತುಮ| 

ಮೃಗಾಶವಸ ಕರ್ ೀಷಾಾಣಾಂ ಬರಹಮಹಾ ಯೀನಿಮೃಚಾರ್ತ॥2,2.61॥ 
ಕೃಮಿಕೀಟ್ಪತಙ್ಖುತವಂ ಸವಣಾಹಾರಿೀ ಸಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ತೃಣಗತಲಮತಾತವಂ ಚ ಕರಮಶ್್ ೀ ಗತರತತಲಾಗಃ॥2,2.62॥ 
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ಬರಹಮಹಾ ಕ್ಷಯರ್ ೀಗಿೀ ಸಾಯತತ್ರಾಪಃ ಶಾಯವದ್ನ್ುಕಃ| 

ಹ್ೀಮಹಾರಿೀ ತತ ಕತನ್ಖಿೀ ದ್ತಶಾಮಾಾ ಗತರತತಲಾಗಃ॥2,2.63॥ 
ಯೀ ಯೀನ್ ಸಂವಸತ್ಯೀಷಾಂ ಸ ತಲ್ಲಿಙ್್ ುೀಽಭಜಾಯತ್ೀ| 

ಸಂವತ್ರ್ೀಣ ಪತರ್ತ ಪರ್ತತ್ೀನ್ ಸಹಾಚರನ್॥2,2.64॥ 
ಸಂಲಾಪಸಾಶಾನಿಃ ಶಾವಸಸಹರ್ಾನಾಶನಾಸನಾತ್| 

ರ್ಾಜನಾಧ್ಾಯಪನಾದೌಯನಾತಾಾಪಂ ಸಙ್ಖೆರಮತ್ೀ ನ್ೃಣಾಮ್॥2,2.65॥ 
ಗತಾವ ದಾರಾನ್ಾರ್ೀಷಾಞ್ಾ ಬರಹಮಸವಮಪಹೃತಯ ಚ| 

ಅರಣ್ಯೀ ನಿಜಾನ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸಃ॥2,2.66॥ 
ಹಿೀನ್ಜಾತೌ ಪರಜಾಯೀತ ರತಾನನಾಮಪಹಾರಕಃ| 

ಪತರಂ ಚ ಶಾಖಿನ್ ೀ ಹೃತಾವ ಗನಾಧಂಶತಾಚತಾನ್ದರಿೀ ಪುಮಾನ್॥2,2.67॥ 
ಮ ಷ್ಕ್್ ೀ ಧ್ಾನ್ಯಹಾರಿೀ ಸಾಯದಾಯನ್ಮತಷ್ಾಃ ಫಲಂ ಕಪಃ| 

ನಿಮಾನ್ರಭ್ ೀಜನಾತಾೆಕ್್ ೀ ಗೃಧ್್ ರೀ ಹೃತಾವ ಹತಯಪಸೆರಮ್॥2,2.68॥ 
ಮಧ್ತದ್ಂಶಃ ಫಲಂ ಗೃಧ್್ ರೀ ಗಾಂ ಗ್ ೀಧ್ಾಗಿನಂ ಬಕಸುಥಾ| 

ಸಾಯಚ್ಾಾೀತಕತಷಠೀ ಸ್ತರೀವಸರ ಹಯರತಚಿೀ ರಸಹಾರಕಃ॥2,2.69॥ 
ಕ್ಾಂಸಯಹಾರಿೀ ತತ ಹಂಸಃ ಸಾಯತಾರಸವಸಯ ಚ ಹಾರಕಃ| 

ಅಪಸಾಮರಿೀ ಗತರ್ ೀಹಾನಾು ಕ ರರಕೃದಾವಮನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,2.70॥ 
ಧ್ಮಾಪರ್ತನೀಂ ತಯಜಞ್ಾಬದವ್ೀಧಿೀ ಪಾರಣಿೀ ಭವ್ೀರ್ತಷತೌ| 

ದ್ೀವವಿಪರಸಾವಪಹಾರಿೀ ಪಾಣತಾರಃ ಪರಮಾಂಸಭತಕ್॥2,2.71॥ 
ಭಕ್ಷಾಯಭಕ್ಷ್ ಯೀ ಗಣಾಮಾಲ್ಲೀ ಮಹಾರ್ ೀಗಿೀ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ನಾಯಸಾಪಹಾರಿೀ ಕ್ಾಣಃ ಸಾಯಸ್ತರೀಜಿೀವಃ ಖ್ಞ್ಜಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,2.72॥ 
ಕ್ೌಮಾರದಾರತಾಯಗಿೀ ಚ ದ್ತಭಾಗ್ ೀಽಥ್ೈ ಕಮಿಷ್ಟಭತಕ್| 

ವಾತಗತಲ್ಲೋ ವಿಪರಯೀಷದಾುಮಿೀ ವಾ ಜಮತ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,2.73॥ 
ಶರ್ಾಯಹತಾಾ ಕ್ಷಪಣಕಃ ಪತಙ್್ ುೀ ವಸರಹಾರಕಃ| 

ಮಾತ್ರ್ಾಾದ್ಪ ಜಾತಯನ್ ಧೀ ಕಪಾಲ್ಲೀ ದಿೀಪಹಾರಕಃ॥2,2.74॥ 
ಕ್ೌಶ್ಕ್್ ೀ ಮಿತರಹನಾು ಚ ಕ್ಷಯಿೀ ಪತಾರದಿನಿನ್ದಕಃ| 

ಸ್ಲದಾವಗನ್ೃತವಾದಿೀ ಕ ಟ್ಸಾಕ್ಷಿೀ ಜಲ್ ೀದ್ರಿೀ॥2,2.75॥ 
ಮಶಕಃ ಸ್ ೀಽಥ ಚಛಿನ್ ನೀಷ್ ಠೀ ವಿವಾಹ್ೀ ವಿಘನಕೃದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಸಾಯದಾವಥ ವೃಷ್ಲಃ ಸ್ ೀಽಯಂ ಚತವರ್ೀ ವ್ೈ ವಿಣ ಮತರಕೃತ್॥2,2.76॥ 
ಮ ತರಕೃಚಿಾರೀ ದ್ ಷ್ಕಸತು ಕನಾಯರ್ಾಃ ಕಿೀಬತಾಮಿರ್ಾತ್| 

ದಿವೀಪೀ ಸಾಯದ್ವೀದ್ವಿಕ್್ರೀತಾ ವರಾಹ್ ೀಽರ್ಾಜಯರ್ಾಜಕಃ॥2,2.77॥ 
ಯತಸುತ್ ೀಽಶರನಾಮಜಾಾರ್ ೀ ಖ್ದ್ ಯೀತ್ ೀ ವಹದಾಹಕಃ| 

ಕೃಮಿಃ ಪಯತಾಷತಾದ್ಃ ಸಾಯನ್ಮತ್ರಿೀ ಭರಮರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,2.78॥ 
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ಅಗತನಯತಾ್ದಿೀ ತತ ಕತಷಠೀ ಸಾಯದ್ದ್ತಾುಽದಾನ್ತ್ ೀ ವೃಷ್ಃ| 

ಸಪೀಾ ಗ್ ೀಹಾರಕ್್ ೀಽನ್ನಸಯ ಹಾರಕಃ ಸಾಯದ್ಜಿೀಣಾವಾನ್॥2,2.79॥ 
ಜಲಹಾರಿೀ ತತ ಮತ್ಯಃ ಸಾಯರ್ತಷೀರಹಾರಿೀ ಬಲಾಕಕ್ಾ| 

ಅನ್ನಂ ಪಯತಾಷತಂ ವಿಪ್ರೀ ಪರದ್ದ್ತತೆಬಜತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,2.80॥ 
ಫಲಾನಿ ಹರತ್ೀ ಯಸತು ಸನ್ುರ್ತಮಿರಾಯತ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಅದ್ತಾುಾ ಭಕ್ಷಯಮಶಾರರ್ತ ಹಯನ್ಪತ್ ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥2,2.81॥ 
ಪರವಜಾಯಗಮನಾದಾರಜನ್ಭವ್ೀನ್ಮರತಪಶಾಚಕಃ| 

ಚಾತಕ್್ ೀ ಜಲಹತಾಾ ಸಾಯಜಜನಾಮನ್ಧಃ ಪುಂಸುಕಂ ಹರನ್॥2,2.82॥ 
ಪರರ್ತಶತರತಯ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀರ್ಽಥಮದ್ದ್ಜಜಮತ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪರಿವಾದಾದಿಜಾರ್ತೀನಾಂ ಲಭತ್ೀ ಕ್ಾಚಾಪೀಂ ತನ್ತಮ್॥2,2.83॥ 
ದ್ತಭಾಗಃ ಫಲವಿಕ್್ರೀತಾ ವೃಕಶಾ ವೃಷ್ಲ್ಲೀಪರ್ತಃ| 

ಮಾಜಾಾರ್ ೀಽಗಿನಂ ಪದಾ ಸಾೃಷಾಟಾ ರ್ ೀಗವಾನ್ಾರಮಾಂಸಭತಕ್॥2,2.84॥ 
ಜಲಪರಸರವಣಂ ಯಸತು ಭನಾದಯನ್ಮತ್ ್ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ಹರ್ೀಃ ಕಥಾಂ ನ್ ಶೃಣವನಿು ಯೀ ನ್ ಸಾಧ್ತಜನ್ಸುವಮ್॥2,2.85॥ 
ತಾನ್ನರಾನ್ೆಣಾಮ ಲ್ ೀಽಯಂ ವಾಯಪುನರ್ಾನ್ನೀತರಾಞ್ಜನಾನ್| 

ಪರಸಾಯನ್ನ್ಸಂಸಿಂ ಯೀ ಗಾರಸಂ ಹರಿ ಮನ್ದಧಿೀಃ॥2,2.86॥ 
ದ್ೀವೀಪಕರಣಾನ್ಯೀನ್ಂ ಗಣಾಮಾಲ್ಲನ್ಮಿೀಹತ್ೀ| 

ದ್ಮಭೀನಾಚರತ್ೀ ಧ್ಮಾಂ ಗಜಚಮಾಾ ಭವ್ೀತತು ಸಃ॥2,2.87॥ 
ಶ್ರ್ ೀಽರ್ತಾಪರಮತಖಾ ರ್ ೀಗಾ ರ್ಾನಿು ವಿಶಾವಸಘಾತಕಮ್| 

ಲ್ಲಙ್ಖುಪೀಡಿೀ ಶ್ವಸವಂ ಚ ಶ್ವನಿಮಾಾಲಯಮೀವ ಚ॥2,2.88॥ 
ಸ್ತರಯೀಽಪಯನ್ೀನ್ ಮಾಗ್ೀಾಣ ಹೃತಾವ ದ್ ೀಷ್ಮವಾಪುನಯತಃ| 

ಏತ್ೀಷಾಮೀವ ಜನ್ ುನಾಂ ಭಾರ್ಾಾತವಮತಪಜಾಯತ್ೀ॥2,2.89॥ 
ಭ್ ೀಗಾನ್ುೀ ನ್ರಕಸ್ಯೈತತ್ವಾಮಿತಯವಧ್ಾರಯ| 

ಖ್ಘ ಪರದ್ಶಯಾಮೀತತತು ಮಯೀಕುಂ ತ್ೀ ಸಮಾಸತಃ| 

ದ್ರವಯಪರಕ್ಾರಾ ಹಿ ಯಥಾ ತಥ್ೈವ ಪಾರಣಿಜಾತಯಃ॥2,2.90॥ 
ಏವಂ ವಿಚಿತ್ೈನಿಾಜಕಮಾಭನ್ೃಾಣಾಂ ಸತಖ್ಸಯ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಚ ಜನ್ಮನಾಮಪ| 

ವ್ೈಚಿತರಯಮತಕುಂ ಶತಭಕಮಾತಃ ಶತಭಂ ತಥಾಶತಭಾಚಾಾಶತಭಮಿೀರಯನಿು॥2,2.91॥ 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಯತಾೃಷ್ ಟೀಽಹಮಿಹ ತವರ್ಾ॥2,2.92॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪರತಕ್ಾ(ಖ್)ಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಔಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕವಿಧಿಕಮಾವಿಪಾಕಯೀವಾಣಾನ್ಂ ನಾಮ 

ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2-[92]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-3॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 

ಏವಮತತಾ್ಹಿತಃ ಪಕ್ಷಿೀ ಸವರ ಪಂ ನಿರಯಸಯ ತತ| 

ಪಪರಚಾನ್ರಕ್ಾಣ್ಯೀವಂ ಶತರತಾವ ಚ್ ೀತ ೆಲ್ಲತಾನ್ುರಃ॥2,3.1॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ನ್ರಕ್ಾಣಾಂ ಸವರ ಪಂ ಮೀ ವದ್ ಯೀಷ್ತ ವಿಕಮಿಾಣಃ| 

ಪಾತಯನ್ುೀ ದ್ತಃಖ್ಭ ಯಿಷಾಠಸ್ುೀಷಾಂ ಭ್ೀದಾಂಶಾ ಕೀತಾಯ॥2,3.2॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ನ್ರಕ್ಾಣಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ವತಾನ್ುೀ ಹಯರತಣಾನ್ತಜ| 

ಶಕಯಂ ವಿಸುರತ್ ೀ ನ್ೈವ ವಕತುಂ ಪಾರಧ್ಾನ್ಯತ್ ೀ ಬತರವ್ೀ॥2,3.3॥ 
ರೌರವಂ ನಾಮ ನ್ರಕಂ ಮತಖ್ಯಂ ತದ್ವೈನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ರೌರವ್ೀ ಕ ಟ್ಸಾಕ್ಷಿೀ ತತ ರ್ಾರ್ತ ಯಶಾಾನ್ೃರ್ತೀ ನ್ರಃ॥2,3.4॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೀ ದ್ವೀ ರೌರವೀ ಹಿ ಪರಮಾಣತಃ| 

ಜಾನ್ತಮಾತರಪರಮಾಣಂ ತತ ತತರ ಗತಾಂ ಸತದ್ತಸುರಮ್॥2,3.5॥ 
ತತಾರಙ್ಕುರಚರ್ೌಘೀನ್ ಕೃತಂ ತದ್ಧರಣಿೀಸಮಮ್| 

ತತಾರಗಿನನಾ ಸತರ್ತೀವ್ರೀಣ ತಾಪತಾಙ್ಕುರಭ ಮಿನಾ॥2,3.6॥ 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪಾಪಕಮಾಾಣಂ ವಿಮತಞ್ಾನಿು ಯಮಾನ್ತಗಾಃ| 

ಸ ದ್ಹಯಮಾನ್ಸ್ತುೀವ್ರೀಣ ವಹಿನನಾ ಪರಿಧ್ಾವರ್ತ॥2,3.7॥ 
ಪದ್ೀಪದ್ೀ ಚ ಪಾದ್ ೀಽಸಯ ಸತಫಟ್ಯತ್ೀ ಶ್ೀಯಾತ್ೀ ಪುನ್ಃ| 

ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ್ ೀದ್ಧರಣಂ ಪಾದ್ನಾಯಸ್ೀನ್ ಗಚಾರ್ತ॥2,3.8॥ 
ಏವಂ ಸಹಸರಂ ವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ತತ್ ೀಽನ್ಯತಾಾಪಶತದ್ಧಯಥಾಂ ತಾದ್ೃಙ ನ್ರಯಮೃಚಾರ್ತ॥2,3.9॥ 
ರೌರವಸ್ುೀ ಸಮಾಖಾಯತಃ ಪರಥರ್ೀ ನ್ರಕ್್ ೀ ಮರ್ಾ| 

ಮಹಾರೌರವಸಞ್ಜಞಂ ತತ ಶೃಣತಷ್ವ ನ್ರಕಂ ಖ್ಗ॥2,3.10॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಸನಿು ಪಞ್ಾ ಸಮನ್ುತಃ| 

ತತರ ತಾಮರಮಯಿೀ ಭ ಮಿರಧ್ಸುಸಾಯ ಹತತಾಶನ್ಃ॥2,3.11॥ 
ತರ್ಾ ತಪನಾಯ ಸಾ ಸವಾಾ ಪರೀದ್ಯದಿವದ್ತಯತ್ಮಪರಭಾ| 

ವಿಭಾವಯತ್ೀ ಮಹಾರೌದಾರ ಪಾಪನಾಂ ದ್ಶಾನಾದಿಷ್ತ॥2,3.12॥ 
ತಸಾಯಂ ಬದ್ಧಕರಾಭಾಯಂ ಚ ಪದಾಭಯಂ ಚ್ೈವ ಯಮಾನ್ತಗ್ೈಃ| 

ಮತಚಯತ್ೀ ಪಾಪಕೃನ್ಮಧ್್ಯೀ ಲತಣಠಮಾನ್ಃ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,3.13॥ 
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ಕ್ಾಕ್್ೈಬಾಕ್್ೈವೃಾಕ್್ ೀಲ ಕ್್ೈಮಾಶಕ್್ೈವೃಾಶ್ಾಕ್್ೈಸುಥಾ| 

ಭಕ್ಷಯಮಾಣ್ೈಸುಥಾ ರೌದ್ೈಗಾತ್ ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ವಿಕೃಷ್ಯತ್ೀ॥2,3.14॥ 
ದ್ಹಯಮಾನ್ ೀ ಗತಮರ್ತಭಾರಾನ್ುಸಾುತ್ೀರ್ತ ಚಾಕತಲಃ| 

ವದ್ತಯಸಕೃದ್ತದ್ವಗ್ ನೀ ನ್ ಶಾನಿುಮಧಿಗಚಾರ್ತ॥2,3.15॥ 
ಏವಂ ತಸಾಮನ್ನರ್ೈರ್ೀಾಕ್ಷಸುಾರ್ತಕ್ಾರನ್ೈರವಾಪಯತ್ೀ| 

ವಷಾಾಯತತಾಯತತ್ೈಃ ಪಾಪಂ ಯೈಃ ಕೃತಂ ದ್ತಷ್ಟಬತದಿಧಭಃ॥2,3.16॥ 
ತಥಾನ್ಯಸತು ತತ್ ೀ ನಾಮ ಸ್ ೀಽರ್ತಶ್ೀತಃ ಸವಭಾವತಃ| 

ಮಹಾರೌರವವದಿದೀಘಾಸುಥಾನ್ಧತಮಸಾ ವೃತಃ॥2,3.17॥ 
ಶ್ೀತಾತಾಾಸುತರ ಬಧ್ಯನ್ುೀ ನ್ರಾಸುಮಸ್ತ ದಾರತಣ್ೀ| 

ಪರಸಾರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಪರಿರಭಾಯಶರಯನಿು ತ್ೀ॥2,3.18॥ 
ದ್ನಾುಸ್ುೀಷಾಂ ಚ ಭಜಯನ್ುೀ ಶ್ೀತಾರ್ತಾಪರಿಕಮಿಾತಾಃ| 

ಕ್ಷತತೃಷಾರ್ತಬಲಾಃ ಪಕ್ಷಿನ್ನಥ ತತಾರಪುಯಪದ್ವಾಃ॥2,3.19॥ 
ಹಿಮಖ್ಣಾವಹ್ ೀ ವಾಯತಭನ್ತಯಸ್ತಿೀನಿ ದಾರತಣಃ| 

ಮಜಾಜಸೃಗಸ್ತಿಗಲ್ಲತಮಶರನ್ಯತರ ಕ್ಷತಧ್ಾನಿವತಾಃ॥2,3.20॥ 
ಆಲ್ಲಙ್ಖುಯಮಾನಾ ಭಾರಮಯನ್ುೀ ಪರಸಾರಸಮಾಗಮೀ| 

ಏವಂ ತತಾರಪ ಸತಮಹಾನ್ೆಲೀಶಸುಮಸ್ತ ಮಾನ್ವ್ೈಃ॥2,3.21॥ 
ಪಾರಪಯತ್ೀ ಶಕತನಿಶ್ರೀಷ್ಠ ಯೀ ಬಹ ಕೃತಸಞ್ಾಯಃ| 

ನಿಕೃನ್ುನ್ ಇರ್ತ ಖಾಯತಸುತ್ ೀಽನ್ ಯೀ ನ್ರಕ್್ ೀತುಮಃ॥2,3.22॥ 
ಕತಲಾಲಚಕ್ಾರಣಿ ತತರ ಭಾರಮಯನ್ಯವಿರತಂ ಖ್ಗ| 

ತ್ೀಷಾವಪಾಷ್ಯೀ ನಿಕೃಷ್ಯನ್ುೀ ಕ್ಾಲಸ ತ್ರೀಣ ಮಾನ್ವಾಃ॥2,3.23॥ 
ಯಮಾನ್ತಮಾಙ್ಖತುಲ್ಲಸ್ಿೀನ್ ಆಪಾದ್ತಲಮಸುಕಮ್| 

ನ್ ಚ್ೈಷಾಂ ಜಿೀವಿತಭರಂಶ್್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ॥2,3.24॥ 
ಛಿನಾನನಿ ತ್ೀಷಾಂ ಶತಶಃ ಖ್ಣಾಾನ್ಯೈಕಯಂ ವರಜನಿು ಹಿ| 

ಏವಂ ವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ಭಾರಮಯನ್ುೀ ಪಾಪಕಮಿಾಣಃ॥2,3.25॥ 
ತಾವದಾಯವದ್ಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ತತಾಾಪಂ ಸಙ್ಖಷಯಂ ಗತಮ್| 

ಅಪಾರತಷ್ಠಂ ಚ ನ್ರಕಂ ಶೃಣತಷ್ವ ಗದ್ತ್ ೀ ಮಮ॥2,3.26॥ 
ತತರಸ್ಿೈನಾಾರಕ್್ೈದ್ತಾಃಖ್ಮಸಹಯಮನ್ತಭ ಯತ್ೀ| 

ತಾನ್ಯೀವ ತತರ ಚಕ್ಾರಣಿ ಘಟೀಯನಾರಣಿ ಚಾನ್ಯತಃ॥2,3.27॥ 
ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಹ್ೀತತಭ ತಾನಿ ಪಾಪಕಮಾಕೃತಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಚಕ್್ರೀಷಾವರ್ ೀಪತಾಃ ಕ್್ೀಚಿದಾಭಮಯನ್ುೀ ತತರ ಮಾನ್ವಾಃ॥2,3.28॥ 
ರ್ಾವದ್ವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಸ್ತಿರ್ತರನ್ುರಾ| 

ಘಟೀಯನ್ರೀಷ್ತ ಬದಾವ ಯೀ ಬದಾಧ ತ್ ೀಯವಟೀ ಯಥಾ॥2,3.29॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 658 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭಾರಮಯನ್ುೀ ಮಾನ್ವಾ ರಕುಮತದಿುರನ್ುಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಅನ್ರೈಮತಾಖ್ವಿನಿಷಾೆರನ್ೈನ್ೀಾತ್ೈರನಾರವಲಮಿ್ಭ್ೈಃ॥2,3.30॥ 
ದ್ತಃಖಾನಿ ಪಾರಪುನವನಿುೀಹ ರ್ಾನ್ಯಸಹಾಯನಿ ಜನ್ತುಭಃ| 

ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ನಾಮ ನ್ರಕಂ ಶೃಣತ ಚಾಪರಮ್॥2,3.31॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸರಂ ಯೀ ಜವಲತಯಗಾನಯಶೃತಾವನಿಃ| 

ಸಪುರ್ತೀವರಕರಾಶ್ೈಣಾಯಾತರ ರ್ತೀವರ ಸತದಾರತಣ್ೀ॥2,3.32॥ 
ಪರತಪನಿು ಸದಾ ತತರ ಪಾರಣಿನ್ ೀ ನ್ರಕ್ೌಕಸಃ| 

ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಚರಣಂ ಶ್ೀತಸ್ತನಗಧಪತರಂ ವಿಭಾಷ್ಯತ್ೀ॥2,3.33॥ 
ಪತಾರಣಿ ಯತರ ಖ್ಣಾಾನಿ ಫಲಾನಾಂ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ಶಾವನ್ಶಾ ತತರ ಸತಬಲಾಶಾರನಾಯಮಿಷ್ಭ್ ೀಜನಾಃ॥2,3.34॥ 
ಮಹಾವಕ್ಾರ ಮಹಾದ್ಂಷಾಾ ವಾಯಘಾರ ಇವ ಮಹಾಬಲಾಃ| 

ತತಶಾ ವನ್ಮಾಲ್ ೀಕಯ ಶ್ಶ್ರಚಾಾಯಮಗರತಃ॥2,3.35॥ 
ಪರರ್ಾನಿು ಪಾರಣಿನ್ಸುತರ ಕ್ಷತತಾುಪಪರಿಪೀಡಿತಾಃ| 

ಮಾತಭಾರಾತಸಾುತ ಇರ್ತ ಕರನ್ದಮಾನಾಃ ಸತದ್ತಃಖಿತಾಃ॥2,3.36॥ 
ದ್ಹಯಮಾನಾಙ್್ ರಯತಗಲಾ ಧ್ರಣಿಸ್ಿೀನ್ ವಹಿನನಾ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಗತಾನಾಂ ತತಾರಪ ಅರ್ತ ಶ್ೀರ್ತಃ ಸಮಿೀರಣಃ॥2,3.37॥ 
ಪರವಾರ್ತ ತ್ೀನ್ ಪಾತಯನ್ುೀ ತ್ೀಷಾಂ ಖ್ಡಾುಸುಥ್ ೀಪರಿ| 

ಛಿನಾನಃ ಪತನಿು ತ್ೀ ಭ ಮೌ ಜವಲತಾಾವಕಸಞ್ಾಯೀ॥2,3.38॥ 
ಲ್ೀಲ್ಲಹಯಮಾನ್ೀ ಚಾನ್ಯತರ ತಪಾುಶ್ೀಷ್ಮಹಿೀತಲ್ೀ| 

ಸಾರಮೀರ್ಾಶಾ ತ್ೀ ಶ್ೀಘರಂ ಶಾತಯನಿು ಶರಿೀರತಃ॥2,3.39॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಖ್ಣಾಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನಿ ರತದ್ತಾಮರ್ತಭೀಷ್ಣ್ೀ| 

ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ತಾತ ಮಯೈತತಾರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥2,3.40॥ 
ಅತಃ ಪರಂ ಭೀಮತರಂ ತಪುಕತಮಭಂ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ಸಮನ್ುತಸುಪುಕತಮಾಭ ವಹಿನಜಾವಲಾಸಮನಿವತಾಃ॥2,3.41॥ 
ಜವಲದ್ಗಿನಚರ್ಾಸುಪುತ್ೈಲಾಯಶ್ಾಣಾಪೂರಿತಾಃ| 

ಏಷ್ತ ದ್ತಷ್ೃತಕಮಾಾಣ್ ೀ ರ್ಾಮಯೈಃ ಕ್ಷಿಪಾು ಹಯಧ್್ ೀಮತಖಾಃ॥2,3.42॥ 
ಕ್ಾವಥಯನ್ುೀ ವಿಸತಫಟ್ದಾುತಾರ ಗಲನ್ಮಜಾಜಜಲಾನಿವತಾಃ| 

ಸತಫಟ್ತೆಪಾಲ್ೀನ್ತಾರಸ್ತಿಚಿಾದ್ಯಮಾನಾ ವಿಭೀಷ್ಣ್ೈಃ॥2,3.43॥ 
ಗೃಧ್್ೈರತತಾಾಟ್ಯ ಮತಚಯನ್ುೀ ಪುನ್ಸ್ುೀಷ್ವೀವ ವ್ೀಗಿತ್ೈಃ| 

ಪುನ್ಶ್ಾಮಚಿಮಾಯನ್ುೀ ತ್ೈಲನ್ೈಕಯಂ ವರಜನಿು ಚ॥2,3.44॥ 
ದ್ರವಿೀಭ ತ್ೈಃ ಶ್ರ್ ೀಗಾತ್ೈಃ ಸಾನಯತಮಾಂಸತವಗಾಸ್ತಿಭಃ| 

ತತ್ ೀ ರ್ಾಮಯೈನ್ಾರ್ೈರಾಶತ ದ್ವಾಯಾಘಟ್ಟನ್ಘಟಟತಾಃ॥2,3.45॥ 
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ಕೃತಾವತ್ೀಾ ಮಹಾತ್ೈಲ್ೀ ಕ್ಾವಥಯನ್ುೀ ಪಾಪಕಮಿಾಣಃ| 

ಏಷ್ ತ್ೀ ವಿಸುರ್ೀಣ್ ೀಕುಸುಪುಕತರ್ಭೀ ಮರ್ಾ ಖ್ಗ॥2,3.46॥ 
ಆದಿರ್ೀ ರೌರವಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಮಹಾರೌರವಕ್್ ೀಽಪರಃ| 

ಅರ್ತಶ್ೀತಸೃರ್ತೀಯಸತು ಚತತಥ್ ೀಾ ಹಿ ನಿಕೃನ್ುನ್ಃ॥2,3.47॥ 
ಅಪರರ್ತಷ್ಠಃ ಪಞ್ಾಮಃ ಸಾಯದ್ಸ್ತಪತರವನ್ ೀಽಪರಃ| 

ಸಪುಮಸುಪುಕತಮಭಸತು ಸಪ್ೈತ್ೀ ನ್ರಕ್ಾ ಮತಾಃ॥2,3.48॥ 
ಶ್ರಯನ್ುೀನಾಯನ್ಯಪ ತಥಾ ನ್ರಕ್ಾಣಿ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ| 

ಕಮಾಣಾಂ ತಾರತಮಯೀನ್ ತ್ೀಷ್ತತ್ೀಷ್ತ ಪತನಿು ಹಿ॥2,3.49॥ 
ತಥಾ ಹಿ ನ್ರಕ್್ ೀ ರ್ ೀಧ್ಃ ಶ್ಕರಸಾುಲ ಏವ ಚ| 

ತಪುಕತರ್ಭೀ ಮಹಾಜಾವಲಃ ಶಬಲ್ ೀಽಥ ವಿರ್ೀಹನ್ಃ॥2,3.50॥ 
ಕರಮಿಶಾ ಕರಮಭಕ್ಷಶಾ ಲಾಲಾಭಕ್ಷ್ ೀ ವಿಷ್ಞ್ಜನ್ಃ| 

ಅಧ್ಃ ಶ್ರಾಃ ಪೂಯವಹ್ ೀ ರತಧಿರಾನ್ಧಶಾ ವಿಡರಭತಜಃ॥2,3.51॥ 
ತಥಾ ವ್ೈತರಣಿೀ ಸ  (ಮ ) ಮಸ್ತಪತರವನ್ಂ ತಥಾ| 

ಅಗಿನಜಾವಲ್ ೀ ಮಹಾಘ ೀರಃ ಸನ್ದಂಶ್್ ೀ ವಾಪಯಭ್ ೀಜನ್ಃ॥2,3.52॥ 
ತಮಶಾ ಕ್ಾಲಸ ತರಂ ಚ ಲ್ ೀಹಶಾಾಪಯಭದ್ಸುಥಾ| 

ಅಪರರ್ತಷ್ ಠೀಽಪಯವಿೀಚಿಶಾ ನ್ರಕ್ಾ ಏವಮಾದ್ಯಃ॥2,3.53॥ 
ತಾಮಸಾ ನ್ರಕ್ಾಃ ಸವ್ೀಾ ಯಮಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಯೀಷ್ತ ದ್ತಷ್ೃತಕಮಾಾಣಃ ಪತನಿು ಹಿ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,3.54॥ 
ಭ ಮೀರಧ್ಸಾುತ್ುೀ ಸವ್ೀಾ ರೌರವಾದಾಯಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ರ್ ೀಘ ೀ ಗ್ ೀಘ ನೀ ಭ ರಣಹಾ ಚ ಅಗಿನದಾತಾ ನ್ರಃ ಪತ್ೀತ್॥2,3.55॥ 
ಸ ಕರ್ೀ ಬರಹಮಹಾ ಮಜ್ಜೀತತ್ರಾಪಃ ಸವಣಾತಸೆರಃ| 

ತಾಲ್ೀ ಪತ್ೀತಷತರಹನಾು ಹತಾವ ವ್ೈಶಯಂ ಚ ದ್ತಗಾರ್ತಃ॥2,3.56॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯಂ ಚ ಯಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಶಾ ಸಾಯದ್ತುರತತಲಾಗಃ| 

ಸವಸೃಗಾಮಿೀ ತಪುಕತಮಿಭೀ ತಥಾ ರಾಜಭಟ್ ೀಽನ್ೃರ್ತೀ॥2,3.57॥ 
ತಪುಲ್ ೀಹ್ೈಶಾ ವಿಕ್್ರೀತಾ ತಥಾ ಬನ್ಧನ್ರಕ್ಷಿತಾ| 

ಮಾಧಿವೀ ವಿಕರಯಕತಾಾಂ ಚ ಯಸತು ಭಕುಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್॥2,3.58॥ 
ಮಹಾಜಾವಲ್ಲೀ ದ್ತಹಿತರಂ ಸತನಷಾಂ ಗಚಾರ್ತ ಯಸತು ವ್ೈ| 

ವ್ೀದ್ ೀ ವಿಕರೀಯತ್ೀ ಯೈಶಾ ವ್ೀದ್ಂ ದ್ ಷ್ಯತ್ೀ ತತ ಯಃ॥2,3.59॥ 
ಗತರತಂ ಚ್ೈವಾವಮನ್ಯನ್ುೀ ವಾಕ್ಷರ್ೈಸಾುಡಯನಿು ಚ| 

ಅಗಮಾಯಗಾಮಿೀ ಚ ನ್ರ್ ೀ ನ್ರಕಂ ಶಬಲಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,3.60॥ 
ವಿರ್ೀಹ್ೀ ಪತತ್ೀ ಶ್ರ್ೀ ಮರ್ಾಾದಾಂ ಯೀ ಭನ್ರ್ತು ವ್ೈ| 

ದ್ತರಿಷ್ಟಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸತು ಕೃಮಿಭಕ್ಷಂ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ॥2,3.61॥ 
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ದ್ೀವಬಾರಹಮಣವಿದ್ವೀಷಾಟ ಲಾಲಾಭಕ್ಷ್ೀ ಪತತಯಪ| 

ಕತಣಾಕತಾಾ ಕತಲಾಲಶಾ ನಾಯಸಹತಾಾ ಚಿಕತ್ಕಃ॥2,3.62॥ 
ಆರಾಮೀಷ್ವಗಿನದಾತಾ ಚ ಏತ್ೀ ರ್ಾನಿು ವಿಷ್ಞ್ಜನ್ೀ| 

ಅಸತರರ್ತಗರಹಿೀ ಯಸತು ತಥ್ೈವಾರ್ಾಜಯರ್ಾಜಕಃ॥2,3.63॥ 
ನ್ ಕ್ಷತ್ರೈಜ್ ೀಾವತ್ೀ ಯಸತು ನ್ರ್ ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ಧ್್ ೀಮತಖ್ಮ್| 

ಕ್ಷಿೀರಂ ಸತರಾಂ ಚ ಮಾಸಂ ಲಾಕ್ಷಾಂ ಗನ್ಧಂ ರಸಂ ರ್ತಲಾನ್॥2,3.64॥ 
ಏವಮಾದಿೀನಿ ವಿಕರೀಣನ್ ್ೀರ್ೀ ಪೂಯವಹ್ೀ ಪತ್ೀತ್| 

ಯಃ ಕತಕತೆಟಾನಿನಬಧ್ಾನರ್ತ ಮಾಜಾಾರಾನ್ ್ಕರಾಂಶಾ ತಾನ್| 

ಪಕ್ಷಿಣಶಾ ಮೃಗಾಂಶಾಾ ಗಾನ್ ್ೀಽಪ್ಯೀವಂ ನ್ರಕಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,3.65॥ 
ಆಜಾವಿಕ್್ ೀ ಮಾಹಿಷಕಸುಥಾ ಚಕರೀ ಧ್ವಜಿೀ ಚ ಯಃ| 

ರಙ್್ ುೀಪಜಿೀವಿಕ್್ ೀ ವಿಪರಃ ಶಾಕತನಿಗಾರಾಮರ್ಾಜಕಃ॥2,3.66॥ 
ಅಗಾರದಾಹಿೀ ಗರದ್ಃ ಕತಣಾಾಶ್ೀ ಸ್ ೀಮವಿಕರಯಿೀ| 

ಸತರಾಪೀ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿೀ ಚ ತಥಾ ಚ ಪಶತಘಾತಕಃ॥2,3.67॥ 
ರತಧಿರಾನ್ಧೀ ಪತನ್ಯೀತ್ೀ ಪತನ್ಯೀತ್ೀ ಏವಮಾಹತಮಾನಿೀಷಣಃ| 

ಉಪವಿಷ್ಟನ್ುಾೀಕಪಙ್ಕೆತಯಂ ವಿಷ್ಂ ಸರ್ಭೀಜಯನಿು ಯೀ॥2,3.68॥ 
ಪತನಿು ನಿರಯೀ ಘ ೀರ್ೀ ವಿಡತಭಜ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಮಧ್ತಗಾರಹ್ ೀ ವ್ೈತರಣಿೀಮಾಕ್್ ರೀಶ್ೀ ಮ ತರಸಞ್ಜಞಕ್್ೀ॥2,3.69॥ 
ಅಸ್ತಪತರವನ್ೀಽಸೌಚಿೀ ಕ್್ ರೀಧ್ನ್ಶಾ ಏತ್ೀದ್ಪ| 

ಅಗಿನಜಾವಲಾಂ ಮೃಗವಾಯಧ್್ ೀ ಭ್ ೀಜಯತ್ೀ ಯತರ ವಾಯಸ್ೈಃ॥2,3.70॥ 
ಇಜಾಯರ್ಾಂ ವರತಲ್ ೀಪಾಚಾ ಸನ್ದಂಶ್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಪತ್ೀತ್| 

ಸೆನ್ದನ್ುೀ ಯದಿ ವಾ ಸವಪ್ನೀ ಯರ್ತನ್ ೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ॥2,3.71॥ 
ಪುತ್ೈರಧ್ಾಯಪತಾ ಯೀ ಚ ಪುತ್ೈರಾಜ್ಞಾಪತಾಶಾ ಯೀ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ನ್ರಕಂ ರ್ಾನಿು ನಿರಯಂ ಚಾಪಯಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥2,3.72॥ 
ವಣಾಾಶರಮವಿರತದಾಧನಿ ಕ್್ ರೀಧ್ಹಷ್ಾಸಮನಿವತಾಃ| 

ಕಮಾಾಣಿ ಯೀ ತತ ಕತವಾನಿು ಸವ್ೀಾ ನಿರಯವಾಸ್ತನ್ಃ॥2,3.73॥ 
ಉಪರಿಷಾಟರ್ತಿತ್ ೀ ಘ ೀರ ಉಷಾಣತಾಮ ರೌರವೀ ಮಹಾನ್| 

ಸತದಾರತಣಃ ಸತಶ್ೀತಾತಾಮ ತಸಾಯ ಧ್ಸಾುಮಸಃ ಸೃತಃ॥2,3.74॥ 
ಏವಮಾದಿಕರಮೀಣ್ೈವ ಸವ್ೀಾಽಧ್್ ೀಽಧ್ಃ ಪರಿಸ್ತಿತಾಃ| 

ದ್ತಃಖ್ ೀತೆಷ್ಾಶಾ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಕಮಾಸವಪ ನಿಮಿತುತಃ॥2,3.75॥ 
ಸತಖ್ ೀತೆಷ್ಾಶಾ ಸವಾತರ ಧ್ಮಾಸ್ಯೀಹನಿಮಿತತಃ| 

ಪಶಯನಿುನ್ರಕ್ಾನ್ದೀವಾ ಹಯಧ್್ ೀವಕ್ಾರನ್ತ್ದಾರತಣಾನ್॥2,3.76॥ 
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ನಾರಕ್ಾಶಾಾಪ ತ್ೀ ದ್ೀವಾನ್್ವಾಾನ್ಾಶಯನಿು ಊಧ್ವಾಗಾನ್| 

ಏತಾನಾಯನಾಯನಿ ಶತಶ್್ ೀ ನ್ರಕ್ಾಣಿ ವಿಯದ್ುತ್ೀ॥2,3.77॥ 
ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ತತ ನ್ರಕ್್ೀ ಪಚಯತ್ೀ ದ್ಹಯತ್ೀನ್ಯತಃ| 

ಶ್ೀಯಾತ್ೀ ಭದ್ಯತ್ೀಽನ್ಯತರ ಚ ಯಾತ್ೀ ಕಿದ್ಯತ್ೀನ್ಯತಃ॥2,3.78॥ 
ಕವಥಯತ್ೀ ದಿೀಪಯತ್ೀಽನ್ಯತರ ತಥಾ ವಾತಹತ್ ೀಽನ್ಯತಃ| 

ಏಕಂ ದಿನ್ಂ ವಷ್ಾಶತಪರಮಾಣಂ ನ್ರಕ್್ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,3.79॥ 
ತತಃ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ನಿಸ್ತುೀಣಾಃ ಪಾಪೀ ರ್ತಯಾಕುಾಮಶನತ್ೀ| 

ಕೃಮಿಕೀಟ್ಪತಙ ು್ೀಷ್ತ ಸಾಿವರ್ೈಕಶಫ್ೀಷ್ತ ಚ॥2,3.80॥ 
ಗತಾವ ವನ್ಗಜಾಢ್ಯೀಷ್ತ ಗ್ ೀಷ್ವಷ್ತ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಖ್ರ್ ೀಽಶ್್ ವೀಽಶವತರ್ ೀ ಗೌರಃ ಶರಭಶಾಮರಿೀ ತಥಾ॥2,3.81॥ 
ಏತ್ೀ ಚ್ೈಕಶಫಾಃ ಷ್ಟ್ಾ ಶೃಣತ ಪಞ್ಾನ್ಖಾನ್ತಃ| 

ಅನಾಯಸತ ಬಹತಪಾಪಾಸತ ದ್ತಃಖ್ದಾಸತ ಚ ಯೀ ನಿಷ್ತ॥2,3.82॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಕತಬ್ ಜೀ ಕತರ್ತ್ತ್ ೀ ವಾಮನ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಚಣಾಾಲಪುಕೆಸಾದಾಯಸತ ನ್ರಯೀನಿಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ॥2,3.83॥ 
ಮತಹತಗಾಭ್ೀಾ ವಸನ್ಯೀವ ಮಿರಯನ್ುೀ ಚ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ಅವಶ್ಷ್ಟೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಚ ಸಮನಿವತಃ॥2,3.84॥ 
ತತಶಾಾರ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ಯೀನಿಂ ಶ್ದ್ರವ್ೈಶಯನ್ೃಪಾದಿಕಮ್| 

ವಿಪರದ್ೀವ್ೀನ್ದರತಾಂ ಚಾಪ ಕದಾಚಿದ್ಧಿರ್ ೀಹರ್ತ॥2,3.85॥ 
ಏವಂ ತತ ಪಾಪಕಮಾಾಣ್ ೀ ನಿರಯೀಷ್ತ ಪತನ್ಯಧ್ಃ| 

ಯಥಾ ಪುಣಯಕೃತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ತನ್ೋ ನಿಗದ್ತಃ ಶೃಣತ॥2,3.86॥ 
ತ್ೀ ಯಮೀನ್ ವಿನಿದಿಾಷಾಟಂ ಯೀನಿಂ ಪುಣಯಗರ್ತಂ ನ್ರಾಃ| 

ಪರಗಿೀತಗನ್ಧವಾಗಣಾ ನ್ೃತ್ ಯೀತ್ವಸಮಾಕತಲಾಃ॥2,3.87॥ 
ಹಾರನ್ ಪುರಮಾಧ್ತಯೈಾಃ ಶ್್ ೀಭತಾನ್ಯಮಲಾನಿ ತತ| 

ಪರರ್ಾನಾಯಶತ ವಿಮಾನಾನಿ ದಿವಯಗನ್ಧಸರಗತಜಜಾಲಾಃ॥2,3.88॥ 
ತಸಾಮಚಾ ಪರಚತಯತಾ ರಾಜ್ಞಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ಮಹಾತಮನಾಮ್| 

ಜಾಯನ್ುೀ ನಿೀರತಜಾಂ ಗ್ೀಹ್ೀ ಸ ದ್ವೃರ್ತುಪೀರಪಾಲಕ್ಾಃ॥2,3.89॥ 
ಭ್ ೀಗಾನ್್ಮಾರಪುನವನ್ತಯಗಾರಂಸುತ್ ೀ ರ್ಾನ್ ಯಧ್ವಾಮನ್ಯಥಾ| 

ಅವರ್ ೀಹಿಣಿೀಂ ಸಮಾರಪಯ ಪೂವಾವದ್ಯನಿು ಮಾನ್ವಾಃ॥2,3.90॥ 
ಜಾತಸಯ ಮೃತತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೈ ಪಾರಣಿನ್ ೀ ಮರಣಂ ಧ್ತರವಮ್| 

ಪಾಪಷಾಠನಾಮದ್ ೀಮಾಗಾಾಜಿಜೀವೀ ನಿಷ್ೆರಮತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥2,3.91॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ ಪೃರ್ಥವೀ ಆಪಶ್ೈವ ತಥಾಪು್ ಚ| 

ತ್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ ಸಮಿೀರ್ೀ ಚ ಸಮಿೀರಣಃ॥2,3.92॥ 
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ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಚ ತಥಾಕ್ಾಶಂ ಸವಾವಾಯಪ ನಿಶಾಕರ್ೀ| 

ತತರ ಕ್ಾಮಸುಥಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಃ ಕ್ಾಯೀ ಪಞ ಾ್ೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ॥2,3.93॥ 
ಏತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸಮಾಖಾಯತಾ ದ್ೀಹ್ೀ ರ್ತಷ್ಠನಿು ತಸೆರಾಃ| 

ಕ್ಾಮಃ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಹಯಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಮನ್ಸುತ್ೈವ ನಾಯಕಃ॥2,3.94॥ 
ಸಂಹಾರಶ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ ೀಽಸೌ ಪುಣಯಪಾಪ್ೀನ್ ಸಂಯತತಃ| 

ಪಞ ಾ್ೀನಿದರಯಸಮಾಯತಕುಃ ಸಕಲ್ೈವಿಾಬತಧ್್ೈಃ ಸಹ॥2,3.95॥ 
ಪರವಿಶ್ೀತ್ ನ್ವ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಪೃಹ್ೀ ದ್ರಧ್್ೀ ಗತಹಿೀ ಯಥಾ| 

ಶರಿೀರ್ೀ ಯೀ ಸಮಾಸ್ತೀನಾಃ ಸವ್ೀಾ ವ್ೈ ಸಪು ಧ್ಾತವಃ॥2,3.96॥ 
ಷಾಟೌೆಶ್ಕ್್ ೀ ಹಯಯಂ ಕ್ಾಯಃ ಸವ್ೀಾ ವಾತಾಶಾ ದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ಮ ತರಂ ಪುರಿೀಷ್ಂ ತದ್ ಯೀಗಾದ್ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ವಾಯಧ್ಯಸುಥಾ॥2,3.97॥ 
ಪತುಂ ಶ್ಿೀಷಾಮ ತಥಾ ಮಜಾಜ ಮಾಂಸಂ ವ್ೈ ಮೀದ್ ಏವ ಚ| 

ಅಸ್ತಿ ಶತಕರಂ ತಥಾ ಸಾನಯತದ್ೀಾಹ್ೀನ್ ಸಹ ದ್ಹಯರ್ತ॥2,3.98॥ 
ಏಷ್ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಸಾುಕ್ಷಯಾ ವಿನಾಸಃ ಸವಾದ್ೀಹಿನ್ಮ್| 

ಕಥರ್ಾಮಿ ಪುನ್ಸ್ುೀಷಾಂ ಶರಿೀರಂ ಚ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್॥2,3.99॥ 
ಏಕಸುಮ್ಂಸಾನಯತಬದ್ಧಂ ಸ ಿಣಾತರಯವಿಭ ಷ್ಣಮ್| 

ಇನಿದರಯೈಶಾ ಸಮಾಯತಕುಂ ನ್ವದಾವರಂ ಶರಿೀರಕಮ್॥2,3.100॥ 
ವಿಷ್ಯೈಶಾ ಸಮಾಕ್ಾರನ್ುಂ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್ಸಮಾಕತಲಮ್| 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ಸಮಾಕೀಣಾಂ ತೃಷಾಣದ್ತಗಾಮತಸೆರಮ್॥2,3.101॥ 
ಲ್ ೀಭಜಾಲಪರಿಚಿಾನ್ನಂ ರ್ೀಹವಸ್ರೀಣ ವ್ೀಷಟತಮ್| 

ಸತಬದ್ಧಂ ಮಾಯರ್ಾ ಚ್ೈತಲ್ ಿೀಭ್ೀನಾಧಿಷಠತಂ ಪುರಮ್॥2,3.102॥ 
ಏತದ್ತುಣಸಮಾಕೀಣಾಂ ಶರಿೀರಂ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಯೀ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ನ್ರಾಃ ಪಶವಃ ಸೃತಾಃ॥2,3.103॥ 
ಏವಮೀವ ಸಮಾಖಾಯತಂ ಶರಿೀರಂ ತ್ೀ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷಾಣಿ ನಿಮಿಾತಾ ಯೀನ್ಯಃ ಪುರಾ॥2,3.104॥ 
ಉದಿಭಜಾಜಃ ಸ್ವೀದ್ಜಾಶ್ೈವ ಅಣಾಜಾಶಾ ಜರಾಯತಜಾಃ| 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ನಿರಯಸಯ ಪರಪಞ್ಾತಃ॥2,3.105॥ 

ಅಥರ್ಾಮಿ ಕರಮಪಾರಪುಂ ಪರಷ್ತಟ ವಾ ವತಾತ್ೀ ಸಾೃಹಾ॥2,3.106॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ನ್ರಕತತರವ್ೀಶನಿಗಾಮನಾದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ 

ತೃರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,3-[106]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-4॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ತ್ ೀ ವಾಪಯನ್ನರ್ೈಃ ಕಲತಷ್ಂ ಕೃತಮ್| 

ತಸಯ ಪಾಪಸಯ ಶತದ್ಧಯಥಾಂ ವಿಧ್್ೀರ್ಾ ನಿಷ್ೃರ್ತನ್ಾರ್ೈಃ॥2,4.1॥ 
ಭಸಾಮದಿಸಾನನ್ದ್ಶಕಮಾದೌ ಕತರ್ಾಾದಿವಚಕ್ಷಣಃ| 

ಯಥಾಶಕು ಷ್ಡಬಾದದಿಪರತಾಯಮಾನರ್ಾಚಾರ್ೀದ್ಪ॥2,4.2॥ 
ತದ್ಧ್ಾಂ ವಾ ತದ್ಧ್ಾಂ ವಾ ತದ್ಧ್ಾಾಧ್ಾಮಥಾಪ ವಾ| 

ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ದಶ ದಾನಾನಿ ವ್ೈ ಶೃಣತ॥2,4.3॥ 
ಗ್ ೀಭ ರ್ತಲಹಿರಣಾಯಜಯವಾಸ್ ೀಧ್ನ್ಯಗತಡಾಸುಥಾ| 

ರಜತಂ ಲವಣಂ ಚ್ೈವ ದಾನಾನಿ ದ್ಶ ವ್ೈ ವಿದ್ತಃ॥2,4.4॥ 
ಪಾರಯಶ್ಾತ್ುೀ ತಾವಗತಾ ಯೀ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯನ್ನರ್ ೀ ದ್ಶ| 

ತತ್ ೀ ಯಮದಾವರಪಥ್ೀ ಪೂಯಶ್್ ೀಣಿತಸಙ್ಖತೆಲ್ೀ॥2,4.5॥ 
ನ್ದಿೀಂ ವ್ೈತರಣಿೀಂ ತತತಾಂ ದ್ದಾಯದ್ವೈತರಣಿೀಂ ಚ ಗಾಮ್| 

ಕೃಷ್ಣಸುನಿೀ ಸಕೃಷಾಣಙ ು್ೀ ಸಾ ವ್ೈ ವ್ೈತರಣಿೀ ಸೃತಾ॥2,4.6॥ 
ರ್ತಲಾ ಲ್ ೀಹಂ ಹಿರಣಯಂ ಚ ಕಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ| 

ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವ ಏಕ್್ೈಕಂ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್॥2,4.7॥ 
ಏತಾನ್ಯಷೌಟ ಮಹಾದಾನಾನ್ತಯತುಮಾಯ ದಿವಜಾತಯೀ| 

ಆತತರ್ೀಣ ತತ ದ್ೀರ್ಾನಿ ಪದ್ರ ಪಾಣಿ ಮೀ ಶೃಣತ॥2,4.8॥ 
ಛತ್ ರೀ ಪಾನ್ಹವಸಾರಣಿ ಮತದಿರಕ್ಾ ಚ ಕಮಣಾಲತಃ| 

ಆಸನ್ಂ ಭಾಜನ್ಂ ಪದ್ಂ ಚಾಷ್ಟವಿಧ್ಂ ಸೃತಮ್॥2,4.9॥ 
ರ್ತಲಾಪಾತರಂ ಸಪಾಃ ಪಾತರಂ ಶರ್ಾಯ ಸ್ ೀಪಸೆರಾ ತಥಾ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಪರದಾತವಯಂ ಯದಿಷ್ಟಂ ಚಾತಮನ್ ೀಽಪ ತತ್॥2,4.10॥ 
ಅಶ್್ ವೀ ರಥಶಾ ಮಹಿೀಷೀ ವಯಞ್ಜನ್ಂ ವಸರಮೀವ ಚ| 

ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಃ ಪರದಾತವಯಂ ಬರಹಮಪೂವಾಮಪ ಸವಯಮ್॥2,4.11॥ 
ದಾನಾ ನ್ಯನಾಯನ್ಯಪ ಖ್ಗ ತಪಾಯೀರ್ತ್ಾೀಯಶಕುತಃ| 

ಪಾರರ್ಾಶ್ಾತುಂ ಕೃತಂ ಯೀನ್ ದ್ಶ ದಾನಾನ್ಯಪ ಕ್ಷಿತೌ॥2,4.12॥ 
ದಾನ್ಂ ಗ್ ೀವ್ೈಾತರಣಾಯಶಾ ದಾನಾನ್ಯಷೌಟ ತಥಾಪ ವಾ| 

ರ್ತಲಪಾತರಂ ಸಪಾಃ ಪಾತರಂ ಶರ್ಾಯದಾನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥2,4.13॥ 
ಪದ್ದಾನ್ಂ ಚ ವಿಧಿವನಾನಸೌ ನಿರಯಗಭಾಗಃ| 

ಸಾವತನ್ರಯೀಣಾಪ ಲವಣದಾನ್ಮಿಚಾನಿು ಸ ರಯಃ॥2,4.14॥ 
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ವಿಷ್ತಣದ್ೀಹಸಮತತಾನ್ ನೀ ಯತ್ ೀಽಯಂ ಲವಣ್ ೀ ರಸಃ| 

ಆತತರಸಯ ಯದಾ ಪಾರಣಾ ನ್ ರ್ಾನಿು ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ॥2,4.15॥ 
ಲವಣಂ ಚ ತದಾ ದ್ೀಯಂ ದಾವರಸ್ ಯೀದಾವಟ್ನ್ಂ ದಿವಃ| 

ರ್ಾನಿಕ್ಾನಿ ಚ ದಾನಾನಿ ಸವಯಂ ದ್ತಾುನಿ ಮಾನ್ವ್ೈಃ॥2,4.16॥ 
ತಾನಿತಾನಿ ಚ ಸವಾಾಣಿ ಉಪರ್ತಷ್ಠನಿು ಚಾಗರತಃ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ಕೃತಂ ಯೀನ್ ಸಾಙ್ಖುಂ ಖ್ಗ ಸ ವ್ೈ ಪುಮಾನ್॥2,4.17॥ 
ಪಾಪಾನಿ ಭಸಮಸಾತೃತಾವ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ| 

ಅಮೃತಂ ತತ ಗವಾಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಯತಃ ಪತಗಸತುಮ್॥2,4.18॥ 
ತಸಾಮದ್ದದಾರ್ತ ಯೀ ಧ್್ೀನ್ತಮಮೃತತವಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ದಾನಾನ್ಯಷೌಟ ತತ ದ್ತಾುಾ ವ್ೈ ಗನ್ಧವಾನಿಲಯೀ ವಸ್ೀತ್॥2,4.19॥ 
ಆಲಯಸುತರ ರೌದ್ರೀ ಹಿ ದ್ಹಯತ್ೀ ಯೀನ್ ಮಾನ್ವಃ| 

ಛತರದಾನ್ೀನ್ ಸತಚಾಾರ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ಪರ್ಥ ತತಷಟದಾ॥2,4.20॥ 
ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ಧ್ಾರಮರ್ತಕ್ಾರಮರ್ತ ವ್ೈ ಸತಖ್ಮ್| 

ಅಶಾವರ ಢಶಾ ವರಜರ್ತ ದ್ದ್ತ್ೀ ಯದ್ತಯಪಾನ್ಹೌ॥2,4.21॥ 
ಭ್ ೀಜನಾಸನ್ದಾನ್ೀನ್ ಸತಖ್ಂ ಮಾಗ್ೀಾ ಭತನ್ಕು ವ್ೈ| 

ಪರದ್ೀಶ್ೀ ನಿಜಾಲ್ೀ ದಾತಾ ಸತಖಿೀ ಸಾಯದ್ವೈ ಕಮಣಾಲ್ ೀಃ॥2,4.22॥ 
ಯಮದ್ ತಾ ಮಹಾರೌದಾರಃ ಕರಾಲಾಃ ಕೃಷ್ಣಪಙ್ಖುಲಾಃ| 

ನ್ ಪೀಡಯನಿು ದಾಕ್ಷಿಣಾಯದ್ವಸಾರಭರಣದಾನ್ತಃ॥2,4.23॥ 
ರ್ತಲಪಾತರಂ ತತ ವಿಪಾರಯ ದ್ತುಂ ಪತರರಥ ಧ್ತರವಮ್| 

ನಾಶಯೀರ್ತರವಿಧ್ಂ ಷಾಪಂ ವಾಙ್ಖಮನ್ಃ ಕ್ಾಯಸಮಭವಮ್॥2,4.24॥ 
ಘಘತಪಾತರಪರದಾನ್ೀ ರತದ್ರಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಸ್ೀನ್ನರಃ| 

ಸವೀಾಪಸೆರಸಂಯತಕ್ಾುಂ ಶರ್ಾಯಂ ದ್ತಾುಾ ದಿವಜಾತಯೀ॥2,4.25॥ 
ನಾನಾಪ್ರ್ ೀಭರಾಕೀಣಾಂ ವಿಮಾನ್ಮಧಿರ್ ೀಹರ್ತ| 

ಷ್ಷಟವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ಕರೀಡಿತಾವ ಶಕರಮನಿದರ್ೀ॥2,4.26॥ 
ಇನ್ದರಲ್ ೀಕ್ಾತಾರಿಭರಷ್ಟ ಇಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ೃಪೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವೀಾಪಸೆರಣ್ ೀಪ್ೀತಂ ಯತವಾನ್ಂ ದ್ ೀಷ್ವಜಿಾತಮ್॥2,4.27॥ 
ಯೀಽಶವಂ ದ್ದಾರ್ತ ವಿಪಾರಯ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ರ್ಾವನಿು ರ್ ೀಮಾಣಿ ಹಯೀ ಭವನಿು ಹಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,4.28॥ 
ತಾವತ್ ೀ ರಾಜಿತಾಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನಾಪುನವನಿು ಹಿ ಪುಷ್ೆಲಾನ್| 

ಚತತಭಾಸತುರಗ್ೈಯತಾಕುಂ ಸವೀಾಪಕರಣ್ೈಯತಾತಮ್॥2,4.29॥ 

ರಥಂ ದಿವಜಾತಯೀ ದ್ತಾುಾ ರಾಜಸ ಯಫಲಂ ಲಭ್ತು॥2,4.30॥ 
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ದ್ತಗಾಧಧಿಕ್ಾಂ ಚ ಮಹಿಷೀಂ ನ್ವಮೀಘವಣಾಾಂ ಸನ್ತುಷ್ಟತಣಾಕವಲ್ಲೀಂ ಜಘನಾಭರಾಮಾಮ್| 

ದ್ತಾುಾ ಸತವಣಾರ್ತಲಕ್ಾಂ ದಿವಜಪುಙ್ಖುವಾಯ ಲ್ ೀಕ್್ ೀದ್ಯಂ ಸ ಜಯರ್ತೀರ್ತ ಕಮತರ ಚಿತರಮ್॥2,4.31॥ 
ತಾಲವೃನ್ುಸಯ ದಾನ್ೀನ್ ವಾಯತನಾ ವಿೀಜಯತ್ೀ ಪರ್ಥ| 

ಕ್ಾನಿುಯತಕತ್ಭಗಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಭವತಯಮ್ರದಾನ್ತಃ॥2,4.32॥ 
ರಸಾನ್ ನೀಪಸೆರಯತತಂ ಗೃಹಂ ವಿಪಾರಯ ಯೀರ್ಽಪಯೀತ್| 

ನ್ ಹಿೀಯತ್ೀ ತಸಯ ವಂಶಃ ಸವಗಾಂ ಪಾರಪನೀತಯನ್ತತುಮಮ್॥2,4.33॥ 
ಭವತಯತರ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಫಲಗೌಖ್ಲಾಘವಮ್| 

ಶರದಾಧಶರದಾಧವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ದಾನ್ಗೌರವಲಾಘವಾತ್॥2,4.34॥ 
ತತ್ ೀ ಯೀನಾಮತ್ದಾನಾನಿ ಕೃತಾನ್ಯತರ ರಸಾಸುಥಾ| 

ತದಾ ಖ್ಗ ತಥಾಹಾಿದ್ಮಾಪದಿ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ॥2,4.35॥ 
ಅನಾನನಿ ಯೀನ್ ದ್ತಾುನಿ ಶರದಾಧಪೂತ್ೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ| 

ಸ್ ೀಽಪ ತೃಪುಮವಾಪನೀರ್ತ ವಿನಾಪಯನ್ನೀನ್ ವ್ೈ ತದಾ॥2,4.36॥ 
ಆಸನ್ನೀ ಮರಣ್ೀ ಕತರ್ಾಾತ್ಂನಾಯಸಂ ಚ್ೀದಿವಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಆವತ್ೀಾತ ಪುನ್ನಾಾಸೌ ಬರಹಮಭ ರ್ಾಯ ಕಲಾತ್ೀ॥2,4.37॥ 
ಆಸನ್ನಮರಣ್ ೀ ಮತಯಶ್ಾೀರ್ತುೀಥಾಂ ಪರರ್ತನ್ಯಿತ್ೀ| 

ರ್ತೀಥಾಪಾರಪೌು ಭವ್ೀನ್ತಮಕುಮಿರಾಯತ್ೀ ಯದಿ ಮಾಗಾಗಃ| 

ಪದ್ೀಪದ್ೀ ಕರತತಸಮಂ ಭವ್ೀತುಸಯ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥2,4.38॥ 
ಗೃಹಿಣೀರ್ಾಚ್ಾೀದ್ನ್ಶನ್ಂ ವರತಂ ವಿಧಿವದಾಗತ್ೀ| 

ಮೃತೌಯ ನ್ ಸ್ ೀಽಪ ಸಂಸಾರ್ೀ ಭ ಯಃ ಪಯಾಟ್ರ್ತ ದಿವಜ॥2,4.39॥ 
ಕಂ ದಾನ್ಮಿರ್ತ ತತಯಾಸಯ ಪರಶನಸ್ ಯೀತುರಮಿೀರಿತಮ್| 

ದಾಹಮೃತ್ ಯೀರನ್ುರ್ೀ ಕಮಿರ್ತಪರಶ್್ ನೀತುರಂ ಶೃಣತ॥2,4.40॥ 
ಗತಪಾರಣಂ ತತ್ ೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಸಾನತಾವ ಪುತಾರದಿರಾಶತ ತಮ್| 

ಶವಂ ಜಲ್ೀನ್ ಶತದ್ಧೀನ್ ಕ್ಷಾಲಯೀದ್ವಿಚಾರಯನ್॥2,4.41॥ 
ಪರಿಧ್ಾಪಾಯಹತ್ೀ ವಸ್ರೀ ಚನ್ದನ್ೈಃ ಪರೀಕ್ಷಯೀತುನ್ತಮ್| 

ತತ್ ೀ ಮೃತಸಯ ಸಾಿನ್ೀ ವ್ೈ ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,4.42॥ 
ಪರಯೀಗಪೂವಾಂ ದಾಹಸಯ ಯೀಗಯತಾದಿಯಾಥಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಆಂಸನ್ಂ ಪಾರಕ್ಷಣ ಚ ಸಾಯನ್ನ ಸಾಯದ್ೀತಚಾತತಷ್ಟಯಮ್॥2,4.43॥ 
ಆವಾಹನಾಚಾನ್ ಚ್ೈವ ಪಾನಾರಲಮಾಭವಗಾಹನ್ೀ| 

ಭವ್ೀದಾದನಾನ್ನಸಙ್ಖೆಲಾಃ ಪಣಾದಾನ್ಂ ಸದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,4.44॥ 
ಪದಾಥಾಪಞ್ಾಕಂ ನ್ ಸಾಯದ್ರೀಖಾ ಪರತಯವನ್ೀಜನ್ಮ್| 

ದ್ದಾಯದ್ಕ್ಷಯಯಮತದ್ಕಂ ನ್ ಸಾಯದ್ೀತತರಯಂ ಪುನ್ಃ॥2,4.45॥ 
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ಸವಧ್ಾವಾಚನ್ಮಾಶ್ೀಶಾ ರ್ತಲಕಂ ಚ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ| 

ಘಟ್ಂ ದ್ದಾಯತ್ಮಾಷಾನ್ನಂ ದ್ದಾಯಲ್ ಿೀಹಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್॥2,4.46॥ 
ಪಣಾಸಯ ಚಾಲನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ನ್ೈವ ಪರೀಕುಮಿದ್ಂ ರ್ತರಕಮ್| 

ಪರಚಾಾದ್ನ್ವಿಸಗೌಾ ಚ ಸವಸ್ತುವಾಚನ್ಕಂ ತಥಾ॥2,4.47॥ 
ಏಷ್ತ ಷ್ಟ್ತ್ ವಿಧಿಃ ಪರೀಕುಃ ಶಾರದ್ಧೀಷ್ತ ಮಲ್ಲನ್ೀಷ್ತ ತ್ೀ| 

ಷ್ಡ್ೀವ ಮರಣಸಾಿನ್ೀ ದಾವರಿ ಚಾತವರಿಕ್್ೀ ತಥಾ॥2,4.48॥ 
ವಿಶಾರಮೀ ಕ್ಾಷ್ಠಚಯನ್ೀ ತಥಾ ಸಞ್ಾಯನ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಮೃರ್ತಸಾಿನ್ೀ ಶವೀ ನಾಮ ಭ ಮಿಸತುಷ್ಯರ್ತ ದ್ೀವತಾ॥2,4.49॥ 
ಪಾನ್ ಿೀ ದಾವರಿ ಭವ್ೀತ್ುೀನ್ ಪರೀತಾ ಸಾಯದಾವಸತುದ್ೀವತಾ| 

ಚತವರ್ೀ ಖ್ೀಚರಸ್ುೀನ್ ತತಷ್ಯೀದ್ಭೃತಾದಿದ್ೀವತಾ॥2,4.50॥ 
ವಿಶಾರಮೀ ಭ ತಸಞ್್ ಜಞೀಽಯಂ ತತಷ್ಟಸ್ುೀನ್ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ| 

ಚಿತಾರ್ಾಂ ಸಾಧ್ಕ ಇರ್ತ ಸಞ ಾ್ತೌ ಪ್ರೀತ ಉಚಯತ್ೀ॥2,4.51॥ 
ರ್ತಲದ್ಭಾಘಘತ್ೀಧ್ಾಂಸ್ತ ಗೃಹಿೀತಾವ ತತ ಸತತಾದ್ಯಃ| 

ಗಾಥಾಂ ಯಮಸಯ ಸ ಕುಂ ವಾಪಯಧಿೀರ್ಾನಾ ವರಜನಿು ಹಿ॥2,4.52॥ 
ಅಹರಹನಿೀಾಯಮಾನ್ ೀ ಗಾಮಶವಂ ಪುರತಷ್ಂ ವೃಷ್ಮ್| 

ವ್ೈವಸವತ್ ೀ ನ್ ತೃಪ್ಯೀತ ಸತರರ್ಾ ರ್ತವವ ದ್ತಮಾರ್ತಃ॥2,4.53॥ 
ಇಮಾಂ ಗಾಥಮಪ್ೀತ್ೀರ್ತ ಸ ಕುಂ ವಾ ಪರ್ಥ ಸಮಾಠ್ೀತ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಸಾಯಂ ದಿಶಯರಣಯಂ ವರಜ್ೀಯತಃ ಸವಾಬಾನ್ಧವಾಃ॥2,4.54॥ 
ಪರ್ಥ ಶಾರದ್ಧದ್ವಯಂ ಕತರ್ಾಾತ ಾವೀಾಕುವಿಧಿನಾ ಖ್ಗ| 

ತತಃ ಶನ್ೈಭ ಾತಲ್ೀ ವ್ೈ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಶ್ರಸಂ ಶವಮ್॥2,4.55॥ 
ಸಾಿಪಯಿತಾವ ಚಿತಾಭ ಮೌ ಪೂವೀಾಕುಂ ಶಾರದ್ಧಮಾಚರ್ೀತ್| 

ತೃಣಕ್ಾಷ್ಠರ್ತಲಾಜಾಯದಿ ಸವಯಂ ನಿನ್ತಯಃ ಸತತಾದ್ಯಃ॥2,4.56॥ 
ಶ್ದಾರನಿೀತ್ೈಃ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಸವಾಂ ಭವರ್ತ ನಿಷ್ಫಲಮ್| 

ಪಾರಚಿೀನಾವಿೀರ್ತನಾ ಭಾವಯಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಕ್್ೀನ್ ಚ॥2,4.57॥ 
ವ್ೀದಿೀ ತತರ ಪರಕತಾವಾಯ ಯಥಾಶಾಸರಮಥಾಣಾಜ| 

ಪರತ್ೀವಸರಂ ದಿವಧ್ಾ ಕೃತಾವಧ್್ೀಾನ್ ತಂ ಛಾದ್ಯೀತುತಃ॥2,4.58॥ 
ಅಧ್ಾಂ ಶಮಶಾನ್ವಾಸಾಥಾಂ ಭ ಮಾವ್ೀವ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ತತಃ ಪೂವೀಾಕುವಿಧಿನಾ ಪಣಾಂ ಪ್ರೀತಕರ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,4.59॥ 
ಆಜ್ಯೀನಾಭಯಞ್ಜನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸವಾಾಙ ು್ೀಷ್ತ ಶವಸಯ ಚ| 

ದಾಹಮೃತ್ ಯೀರನ್ುರಾಲ್ೀ ವಿಧಿಃ ಪಣಾಸಯ ತಂ ಶೃಣತ॥2,4.60॥ 
ಪೂವೀಾಕ್್ೈಃ ಪಞ್ಾಭಃ ಪಣ್ಾೈಃ ಶವಸಾಯಹತರ್ತಯೀಗಯತಾ| 

ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ ೀಪಘಾತಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಾದಾಯ ಭವನಿು ಹಿ॥2,4.61॥ 
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ಸಮೃಜಯ ಚ್ ೀಪಲ್ಲಪಾಯಥ ಉಲ್ಲಿಖ್ ಯೀದ್ಧೃತಯ ವ್ೀದಿಕ್ಾಮ್| 

ಅಭತಯಕ್ಷ್ ಯೀಪಸಮಾಧ್ಾಯ ವಹಿನಂ ತತರ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,4.62॥ 
ಪುಷಾಾಕ್ಷತ್ೈಶಾ ಸಮ ಾಜಯ ದ್ೀವಂ ಕರವಾಯದ್ಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ಶೌರತ್ೀನ್ ತತ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಹಾಯಹಿತಾಗಿನಂ ದ್ಹ್ೀದ್ತವಧ್ಃ॥2,4.63॥ 
ಚಣಾಾಲಾಗಿನಂ ಚಿತಾಗಿನಂ ಚ ಪರ್ತತಾಗಿನಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ತವಂ ಭ ತಕೃಜಜಗದ್ ಯೀನಿಸುಾಂ ಲ್ ೀಕಪರಿಪಾಲಕಃ॥2,4.64॥ 
ಉಪಸಂಹರ ತಸಾಮತುಾಮೀನ್ಂ ಸವಗಾಂ ನ್ರ್ಾಮೃತಮ್| 

ಇರ್ತ ಕರವಾಯದ್ಮಭಯಚಯಾ ಶರಿೀರಾಹತರ್ತಮಾಚರ್ೀತ್॥2,4.65॥ 
ಅಧ್ಾದ್ಗ್ಧೀ ತಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ದಾಯದಾಜಾಯಹತರ್ತಂ ತತಃ| 

ಅಸಾಮತುಾಮಧಿಜಾತ್ ೀಽಸ್ತ ತವದ್ಯಂ ಜಾಯತಾಂ ಪುನ್ಃ॥2,4.66॥ 
ಅಸೌ ಸವಗಾಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಸಾವಹ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ತತ ನಾಮತಃ| 

ಏವಮಾಜಾಯಹತರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ರ್ತಲಮಿಶಾರಂ ಸಮನ್ರಕಮ್॥2,4.67॥ 
ರ್ ೀದಿತವಯಂ ತತ್ ೀ ಗಾಢಮೀವಂ ತಸಯ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ದಾಹಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ತತರ ಕೃತಾವ ಸಞ್ಾಯನಿಕರರ್ಾಮ್॥2,4.68॥ 
ಪ್ರೀತಪಣಾಂ ಪರದ್ದಾಯಚಾ ದಾಹಾರ್ತಾಶಮನ್ಂ ಖ್ಗ| 

ತತಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಕೃಕ್ಾುಾ ಚಿತಾಪರಸಾಿನ್ವಿೀಕ್ಷಕ್ಾಃ॥2,4.69॥ 
ಕನಿಷ್ಠಪೂವಾಾಃ ಸಾನನಾಥಾಂ ಗಚ್ಾೀಯತಃ ಸ ಕುಜಾಪಕ್ಾಃ| 

ತತ್ ೀ ಜಾಲಸಮಿೀಪ್ೀ ತತ ಗತಾವ ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಚಾಂಶತಕಮ್॥2,4.70॥ 
ಪರಿಧ್ಾಯ ಪುನ್ಸುಚಾ ಬರೃಯತಸುಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪರರ್ತ| 

ಉದ್ಕಂ ತತ ಕರಿಷಾಯಮಃ ಸಚ್ೈಲಂ ಪುರತಷಾಸುತಃ॥2,4.71॥ 
ಕತರತಧ್ವಮಿತ್ಯೀವ ವದ್ೀಚಾತವಷಾಾವರ್ೀ ಮೃತ್ೀ| 

ಪುತಾರದಾಯ ವೃದ್ಧಪೂವಾಾಸ್ುೀ ಏಕವಸಾರಃ ಶ್ಖಾಂ ವಿನಾ॥2,4.72॥ 
ಪಾರಚಿೀನಾವಿೀರ್ತನ್ಃ ಸವ್ೀಾ ವಿಶ್ೀಯತಮೌಾನಿನ್ ೀ ಜಲಮ್| 

ಅಪನ್ಃ ಶ್್ ೀಶತಚದ್ಘಮನ್ೀನ್ ಪತೃದಿಙ್ಖತಮಖಾಃ॥2,4.73॥ 
ಜಲಾವಘಟ್ಟನ್ಂ ಚವ ನ್ ಕತಯತಾಃ ಸಾನನ್ಕ್ಾರಕ್ಾಃ| 

ತತಸುಟ್ೀ ಸಮಾಗತಯ ಶ್ಖಾಂ ಬದಾಧಾ ಋಜ ನ್ತೆಶಾನ್॥2,4.74॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಗರಹಸುಯೀಸತು ಕೃತಾವಥ ಸರ್ತಲಂ ಜಲಮ್| 

ಆದಾರ್ಾಞ್ಜಲ್ಲನಾ ರ್ಾಮಾಯಂ ದ್ತಃಖಿೀ ಪ್ೈತೃಕರ್ತೀಥಾತಃ॥2,4.75॥ 
ಏಕವಾರಂ ರ್ತರವಾರಂ ವಾ ದ್ಶವಾರಮಥಾಪ ವಾ| 

ಭ ಮಾವಶಮನಿ ವಾ ಸವ್ೀಾ ಕ್ಷಿಪ್ೀಯತವಾಾಗಯತಾಃ ಖ್ಗ॥2,4.76॥ 
ತೃಪಯನ್ತು ತೃಪಯತಾಂ ವಾಪ ತಪಾರ್ಾಮತಯಪರ್ತಷ್ಠತಾಮ್| 

ಪ್ರೀತ್ೈತದ್ಮತಕಗ್ ೀತ್ರೀತತಯಕ್್ುೀಷ್ವೀವಂ ಸಮತಚಾರ್ೀತ್॥2,4.77॥ 
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ಜಲಾಞ್ಜಲೌ ಕೃತ್ೀ ಪಶಾಾದಿವಧ್್ೀಯಂ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಮ್| 

ತಯಜನಿು ಗ್ ೀರ್ತರಣಃ ಸವ್ೀಾ ದಿನಾನಿ ನ್ವ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,4.78॥ 
ತತ ಉರ್ತುೀಯೀಾದ್ಕ್ಾದ್ವೈ ವಸಾರಣಿ ಪರಿಧ್ಾಯ ಚ| 

ಸಾನನ್ವಸರಂ ಸಕೃರ್ತಾೀಡಯ ವಿಶ್ೀಯತಃ ಶತಚಿಭ ತಲ್ೀ॥2,4.79॥ 
ಅಶತರಪಾತಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ದ್ತಾುಾ ದಾಹಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್| 

ಶ್ಿೀಷಾಮಶತರ ಬಾನ್ಧವ್ೈಮತಾಕುಂ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಯತ್ ೀಽವಶಃ॥2,4.80॥ 
ಅತ್ ೀ ನ್ ರ್ ೀದಿತವಯಂ ಹಿ ಕರರ್ಾಃ ಕ್ಾರ್ಾಾಃ ಸವಶಕುತಃ| 

ತತಸ್ುೀಷ್ ಪವಿಷ್ಟೀಷ್ತ ಪುರಾಣಜ್ಞಃ ಸತಕೃತ್ಾಕಃ॥2,4.81॥ 
ಶ್್ ೀಕ್ಾಪನ್ ೀದ್ಂ ಕತವಿೀಾತ ಸಂಸಾರಾನಿತಯತಾಂ ಬತರವನ್| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯೀ ಕದ್ಲ್ಲೀಸುನ್ಭೀ ಅಸಾರ್ೀ ಸಾರಮಾಗಾಣಮ್॥2,4.82॥ 
ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ ಸ ಸಮ ಢ್ ೀ ಜಲಬತದ್ವದ್ರಸನಿನಭ್ೀ| 

ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸಮಭೃತಃ ಕ್ಾಯೀ ಯದಿ ಪಞ್ಾತವಮಾಗತಃ॥2,4.83॥ 
ಕಮಾಭಃ ಸವಶರಿೀರ್ ೀತ್ಿೈಸುತರ ಕ್ಾ ಪರಿದ್ೀವನಾ| 

ಗನಿರೀ ವಸತಮರ್ತೀ ನಾಶಮತದ್ಧಿದ್ೈಾವತಾನಿ ಚ॥2,4.84॥ 
ಫ್ೀನ್ಪರಖ್ಯಃ ಕಥಂ ನಾಶಂ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ ೀ ನ್ ರ್ಾಸಯರ್ತ| 

ಏವಂ ಸಂಶಾರವಯೀತುತರ ಮೃದ್ತಶಾದ್ವಲಸಂಸ್ತಿತಾನ್॥2,4.85॥ 
ತ್ೀಽಯಿ ಸಂಶತರತಯ ಗಚ್ಾೀಯತಗೃಾಹಂ ಬಾಲಪುರಃ ಸರಾಃ| 

ವಿದ್ಶಯ ನಿಾಬಪತಾರಣಿ ನಿಯತಾ ದಾವರಿ ವ್ೀಶಮನ್ಃ॥2,4.86॥ 
ಆಚಮಯ ವಹಿನಸಲ್ಲಲಂ ಗ್ ೀಮಯಂ ಗೌರಸಷ್ಾಪಾನ್| 

ದ್ ವಾಾಪರವಾಲಂ ವೃಷ್ಭಮನ್ಯದ್ಪಯಥ ಮಙ್ಖುಲಮ್॥2,4.87॥ 
ಪರವಿಶ್ೀಯತಃ ಸಮಾಲಭಯ ಕೃತಾವಶಮನಿ ಪದ್ಂ ಶನ್ೈಃ| 

ಶೌರತ್ೀನ್ ತತ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಆಹಿತಾಗಿನಂ ದ್ೀಹದ್ವಧ್ಃ॥2,4.88॥ 
ಊನ್ದಿವವಷ್ಾಂ ನಿಖ್ನ್ೀನ್ನ ಕತರ್ಾಾದ್ತದ್ಕಂ ತತಃ| 

ಯೀಷತಾರ್ತವರತಾ ರ್ಾ ಸಾಯದ್ಭತಾಾರಂ ರ್ಾನ್ತಗಚಾರ್ತ॥2,4.89॥ 
ಪರಯೀಗ ಪೂವಾಂ ಭತಾಾರಂ ನ್ಮಸೃತಾಯರತಹ್ೀಚಿಾರ್ತಮ್| 

ಚಿರ್ತಭರಷಾಟ ತತ ರ್ಾ ರ್ೀಹಾತಾ್ ಪಾರಜಾಪತಯಮಾಚರ್ೀತ್॥2,4.90॥ 
ರ್ತಸರಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀಧ್ಾಕ್್ ೀಟೀ ಯ ರ್ಾನಿ ಲ್ ೀಮಾನಿ ಮಾನ್ತಷ್ೀ| 

ತಾವತಾೆಲಂ ವಸ್ೀತ್ಾಗ್ೀಾ ಭತಾಾರಂ ರ್ಾನ್ತಗಚಾರ್ತ॥2,4.91॥ 
ವಾಯಲಗಾರಹಿೀ ಯಥಾ ವಾಯಲಂ ಬಲಾದ್ತದ್ಧರತ್ೀ ಬಲಾತ್| 

ತದ್ವದ್ತದ್ಧೃತಯ ಸಾ ನಾರಿೀ ತ್ೀನ್ೈವ ಸಹ ರ್ೀದ್ತ್ೀ॥2,4.92॥ 
ತತರ ಸಾ ಭತೃಾಪರಮಾ ಸ ುಯಮಾನಾಪ್ರ್ ೀಗಣ್ೈಃ| 

ಕರೀಡತ್ೀ ಪರ್ತನಾ ಸಾಧ್ಾಂ ರ್ಾವದಿನಾದರಶಾತತದ್ಾಶ॥2,4.93॥ 
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ಬರಹಮಘ ನೀ ವಾ ಕೃಘ ನೀ ವಾ ಮಿರ್ತರಘ ನೀ ವಾ ಭವ್ೀತಾರ್ತಃ| 

ಪುನಾತಯವಿಧ್ವಾ ನಾರಿೀ ತಮಾದಾಯ ಮೃತಾ ತತ ರ್ಾ॥2,4.94॥ 
ಮೃತ್ೀ ಭತಾರಿ ರ್ಾ ನಾರಿೀ ಸಮಾರ್ ೀಹ್ೀದ್ತಧತಾಶನ್ಮ್| 

ಸಾರನ್ಧರ್ತೀಸಮಾಚಾರಾ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥2,4.95॥ 
ರ್ಾವಚಾಾಗೌನ ಮೃತ್ೀ ಪತೌಯ ಸ್ತರೀ ನಾತಾಮನ್ಂ ಪರದಾಹಯೀತ್| 

ತಾವನ್ನ ಮತಚಯತ್ೀ ಸಾ ಹಿ ಸ್ತರೀಶರಿೀರಾತೆಥಞ್ಾನ್॥2,4.96॥ 
ಮಾತೃಕಂ ಪ್ೈತೃಕಂ ಚ್ೈವ ಯತರ ಚ್ೈವ ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ಕತಲತರಯಂ ಪುನಾತ್ಯೀಷಾ ಭತಾಾರಂ ರ್ಾನ್ತಗಚಾರ್ತ॥2,4.97॥ 
ಆತಾಾತ್ೀಾ ಮತದಿತ್ೀ ಹೃಷಾಟ ಪರೀಷತ್ೀ ಮಲ್ಲನಾ ಕೃಶಾ| 

ಮೃತ್ೀ ಮಿರಯೀತ ರ್ಾ ಪತೌಯ ಸಾ ಸ್ತರೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಪರ್ತವರತಾ॥2,4.98॥ 
ಪೃಥಕಾತಾಂ ಸಮಾರತಹಯ ನ್ ಪರರ್ಾ ಗನ್ತುಮಹಾರ್ತ| 

ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾದಾಯಃ ಸವಣಾಾಶಾ ಆರ್ ೀಹ್ೀಯತರಪೀಹ ತಾಃ॥2,4.99॥ 
ಚಾಣಾಾಲ್ಲೀಮವಧಿಂ ಕೃತಾವ ಬಾರಹಮಣಿೀತಃ ಸರ್ೀ ವಿಧಿಃ| 

ಅಗಭಾಣಿೀನಾಂ ಸವಾಾಸಾಮಬಾಲತಾಕ್್ೋ(ಕ್ಾ) ನಾಮಪ॥2,4.100॥ 
ದ್ಹನ್ಸಯ ವಿಧಿಃ ಪರೀಕುಃ ಸಾಮಾನ್ಯೀನ್ ಮರ್ಾ ಖ್ಗ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ಮಪ ತಸಾಯಸಯ ಕಞ ಾ್ರ್ತೆಂ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾರ್ತ॥2,4.101॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಪರೀಷತ್ೀ ತತ ಮೃತ್ೀ ಸಾವಮಿನ್ಯಸ್ತಿಾನಾಶಮತಪ್ೀಯತಷ| 

ಕಥಂ ದಾಹಃ ಪರಕತಾವಯಸುನ್ೋ ವದ್ ಜಗತಾತ್ೀ॥2,4.102॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಸ್ತಿೀನಿ ಚ್ೀನ್ನ ಲಭಯನ್ುೀ ಪರೀಷತಸಯ ನ್ರಸಯ ಚ| 

ತ್ೀಷಾಞ್ಾ ಹಿ ಗರ್ತಸಾಿನ್ಂ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥2,4.103॥ 
ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ಪತತಯದ್ತಾಮಾರಣ್ೀಷ್ತ ಯತ್| 

ಲಙ್ಖ್ನ್ೈಯೀಾ ಮೃತಾ ಜಿೀವಾಂ ದ್ಂಷಾಭಶಾಾಭಘಾರ್ತತಾಃ॥2,4.104॥ 
ಕಣಠಗರಹ್ೀ ವಿಲಗಾನನಾಂ ಕ್ಷಿೀಣಾನಾಂ ತತಣಾಘಾರ್ತನಾಮ್| 

ವಿಷಾಗಿನವೃಷ್ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್ ಚಾಯ ಚಾತಮಘಾತಕ್ಾಃ॥2,4.105॥ 
ಪತನ್ ೀದ್್ನ್ಧನ್ಜಲ್ೈಮೃಾತಾನಾಂ ಶೃಣತ ಸಂಸ್ತಿರ್ತಮ್| 

ಸಪಾವಾಯಘೈಃ ಶೃಙ ು್ಭಶಾ ಉಪಸಗ್ ೀಾಪಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥2,4.106॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ೈಃ ಶಾವಪದ್ೈಶ್ೈವ ಪತನ್ೈವೃಾಕ್ಷವ್ೈದ್ತಯತ್ೈಃ| 

ನ್ಖ್ೈಲ್ ೀಾಹ್ೈಗಿಾರ್ೀಃ ಪಾತ್ೈಭಾರ್ತುಪಾತ್ೈಭೃಾಗ್ ೀಸುಥಾ॥2,4.107॥ 
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ಕಟಾವರ್ಾಮನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಚ ಚೌರಚಾಣಾಾಲತಸುಥಾ| 

ಉದ್ಕ್ಾಯಶತನ್ಕೀಶ್ದ್ರರಜಕ್ಾದಿವಿಭ ಷತಾಃ॥2,4.108॥ 
ಊಧ್್ ವೀಾಚಛಿಷಾಟಧ್ರ್ ೀಚಿಾಷ್ ಟೀಭಯೀಚಿಾಷಾಟಸತು ಯೀ ಮೃತಾಃ| 

ಶಸರಘಾತ್ೈಮೃಾತಾ ಯೀ ಚಾಸಯಶವಸಾೃಷಾಟಸುಥ್ೈವ ಚ॥2,4.109॥ 
ತತತು ದ್ತಮಾರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಯಚಾ ಜಾತಂ ವಿಧ್್ೈಂ ವಿನಾ| 

ತ್ೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ನ್ರಕ್ಾನ್ತಭಕ್ಾುಾ ಪ್ರೀತತವಭಾಗಿನ್ಃ॥2,4.110॥ 
ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಕ್ಾರಯೀದಾದಹಂ ಸ ತಕಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಮ್| 

ನ್ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಮೃತಾದ್ಯಞ್ಾ ನ್ ಕತರ್ಾಾ ದೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,4.111॥ 
ನ್ ಪಣಾದಾನ್ಂ ಕತಾವಯಂ ಪರಮಾದಾಚ್ಾೀತೆರ್ ೀರ್ತ ಹಿ| 

ನ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ ತತ್ವಾಮನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,4.112॥ 
ಅತಸುಸಯ ಸತತ್ೈಃ ಪೌತ್ರೈಃ ಸಪಣ್ಾೈಃ ಶತಭಮಿಚತಾಭಃ| 

ನಾರಾಯಣಬಲ್ಲಃ ಕ್ಾಯೀಾ ಲ್ ೀಕಗಹಾಾಭರ್ಾ ಖ್ಗ॥2,4.113॥ 
ತಥಾ ತ್ೀಷಾಂ ಭವ್ೀಚೌಾಚಂ ನಾನ್ಯಥ್ೀತಯಬರವಿೀದ್ಯಮಃ| 

ಕೃತ್ೀ ನಾರಾಯಣಬಲಾವೌಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕಯೀಗಯತಾ॥2,4.114॥ 
ತಸಯ ಸತದಿಧಕರಂ ಕಮಾ ತದ್ಭವ್ೀನ್ನ ತದ್ನ್ಯಥಾ| 

ನಾರಾಯಣಬಲ್ಲಂ ಸಮಯಕುೀಥ್ೀಾ ಸವಾಂ ಪರಕಾಯೀತ್॥2,4.115॥ 
ಕೃಷಾಣಗ್ರೀ ಕ್ಾರಯೀದಿ್ಪ್ೈಯೀಾನ್ ಪೂತ್ ೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ಪೂವಾನ್ತು ತಪಾಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ವಿಪ್ೈಃ ಪೌರಾಣವ್ೈದಿಕ್್ೈಃ॥2,4.116॥ 
ಸವೌಾಷ್ಧ್ಯಕ್ಷತ್ೈಮಿಾಶ್ೈವಿಾಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ತಪಾಯೀತ್| 

ಕ್ಾಯಾಂ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಮನ್ರೈವಾಾ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈರಪ॥2,4.117॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ ೀ ಭ ತಾವ ಪ್ರೀತಂ ವಿಷ್ತಣಮಿರ್ತ ಸಮರನ್| 

ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಃ॥2,4.118॥ 
ಅಕ್ಷಯಃ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಃ ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷಪರದ್ ೀ ಭವ| 

ತಪಾಣಸಾಯವಸಾನ್ೀ ಸಾಯದಿವೀತರಾಗ್ ೀ ವಿಮತ್ರಃ॥2,4.119॥ 
ಜಿತ್ೀನಿದರಯಮನಾ ಭ ತಾವ ಶತಚಿಷಾಮನ್ಧಮಾತತಾರಃ| 

ಭಕ್ಾಯ ತತರ ಪರಕತವಿೀಾತ ಶಾರದಾಧನ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ತತ॥2,4.120॥ 
ಸವಾಕಮಾವಿಧ್ಾನ್ೀ ಏಕ್್ೈಕ್ಾಗ್ರೀ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ತ್ ೀಯವಿರೀಹಿಯವಾನ್ದದಾಯದ್ ುೀಧ್ ಮಾಂಶಾ ಪರಯಙ್ಖುವಃ॥2,4.121॥ 
ಹವಿಷಾಯನ್ನಂ ಶತಭಂ ಮತದಾರಂ ಛತ್ ರೀಷಣೀಷ್ೀ ಚ ದಾಪಯೀತ್| 

ದಾಪಯೀತ್ವಾಸಂಸಾಯನಿ ಕ್ಷಿೀರಂ ಕ್ಷೌದ್ರಸಮಾನಿವತಮ್॥2,4.122॥ 
ವಸ್ ರೀಪಾನ್ಹಸಂಯತಕುಂ ದ್ದಾಯದ್ಷ್ಟವಿಧ್ಂ ಪದ್ಮ್| 

ದ್ಾಯೀತ್ವಾಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಕತರ್ಾಾತಾಙ್ೆ ತವಞ್ಾನ್ಮ್॥2,4.123॥ 
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ಭ ಮೌ ಸ್ತಿತ್ೀಷ್ತ ಪಣ್ಾೀಷ್ತ ಗನ್ಧಪುಷಾಾಕ್ಷತಾನಿವತಮ್| 

ದಾತವಯಂ ಸವಾಂವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಶಾಸರವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,4.124॥ 
ಶಙ್್ ೀ ಖ್ಡ್ುೀಽಥ ವಾ ತಾಮರೀ ತಪಾಣಞ್ಾ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಧ್ಾಯನ್ಧ್ಾರಣಸಂಯತಕ್್ ುೀ ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿೀಂ ಗತಃ॥2,4.125॥ 
ಋಚಾ ವ್ೈ ದಾಪಯೀದ್ಘಾಮಘ ೀಾದಿದಷ್ಟಂ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಶಾ ರತದ್ರಶಾ ಯಮಃ ಪ್ರೀತಶಾ ಪಞ್ಾಮಃ॥2,4.126॥ 
ಪೃಥಕತೆಮಭೀ ತತಃ ಸಾಿಪಾಯಃ ಪಞ್ಾರತನಸಮನಿವತಾಃ| 

ವಸರಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಾನಿ ಪೃಥಙ್ಖತಮದಾುಃ ಪದಾನಿ ಚ॥2,4.127॥ 
ಪಞ್ಾ ಶಾರದಾಧನಿ ಕತವಿೀಾತ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಜಲಧ್ಾರಾಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣ್ಾೀಪಣ್ಾೀ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,4.128॥ 
ಶಙ್್ ೀ ವಾ ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ವಾ ಅಲಾಭ್ೀ ಮೃನ್ಮಯೀ ಪ ವಾ| 

ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಂ ಸಮಾದಾಯ ಸವೀಾಷ್ಧಿಮಸನಿವತಮ್॥2,4.129॥ 
ತಾಮರಪಾತರಂ ರ್ತಲ್ೈಃ ಪೂಣಾಂ ಸಹಿರಣಯಂ ಸದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ದ್ದಾಯದಾ್ರಹಮಣಮತಖಾಯಯ ಪದ್ದಾನ್ಂ ತಥ್ೈಚ॥2,4.130॥ 
ಯರ್ೀದ್ದೀಶ್ೀರ್ತಲಾಂಲೌಿಹಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯಚಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್| 

ಏವಂ ವಿಷ್ತಣಬಲ್ಲಂ ದ್ತಾುಾ ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,4.131॥ 
ಸಮತದ್ಧರರ್ತ ತರ್ತಷಪರಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣ ನಾಗದ್ಂಶಾನ್ೃತ್ ೀ 

ಯಸತು ವಿಶ್ೀಷ್ಸುನ್ತು ಮೀ ಶೃಣತ॥2,4.132॥ 
ಸತವಣಾಭಾರನಿಷ್ಾನ್ನಂ ನಾಗಂ ಕೃತಾವ ತಥ್ೈವ ಗಾಮ್| 

ವಿಪಾರಯ ದ್ತಾುಾ ವಿಧಿವರ್ತಾತತರಾನ್ೃಣಯಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,4.133॥ 
ಏವಂ ಸಪಾಬಲ್ಲಂ ದ್ತಾುಾ ಸಪಾದ್ ೀಷಾದಿವಮತಚಯತ್ೀ| 

ಪಶಾಾತತಾತುಲಕಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸವೀಾಷ್ಧಿಸಮನಿವತಮ್॥2,4.134॥ 
ಪಲಾಶಸಯ ಚ ವೃನಾುನಾಂ ವಿಭಾಗಂ ಶೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಕೃಷಾಣಜಿನ್ಂ ಸಮಾಸ್ತುೀಯಾ ಕತಶ್ೈಶಾ ಪುರತಷಾಕೃರ್ತಮ್॥2,4.135॥ 
ಶತತರಯೀಣ ಷ್ಷಾಟಯ ಚ ವೃನ್ೈಃ ಪರೀಕ್್ ುೀಽಸ್ತಿಸಞ್ಾಯಃ| 

ವಿನ್ಯಸಯ ತಾನಿ ವೃನಾುನಿ ಅಙ ು್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,4.136॥ 
ಚತಾವರಿಂಶಚಿಾರ್ ೀಭಾಗ್ೀ ಗಿರೀವಾರ್ಾಂ ದ್ಶ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ವಿಂಶತತಯರಃ ಸಿಲ್ೀ ದ್ದಾಯದಿವಂಶರ್ತಞ್ಜಠರ್ೀ ತಥಾ॥2,4.137॥ 
ಬಾಹತದ್ವಯೀ ಶತಂ ದ್ದಾಯತೆಟದ್ೀಶ್ೀ ಚ ವಿಂಶರ್ತಮ್| 

ಊರತದ್ವಯೀ ಶತಞ್ಜಾಪ ರ್ತರಂಶಜಜಙ್ಕ್ದ್ವಯೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,4.138॥ 
ದ್ದಾಯಚಾತತಷ್ಟಯಂ ಶ್ಶ್ನೀ ಷ್ಡದದಾಯದ್ವೃಷಾಣದ್ವಯೀ| 

ದ್ಶ ಪಾದಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀಭಾಗ್ೀ ಏವಮಸ್ತಿೀನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,4.139॥ 
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ನಾರಿಕ್್ೀಲಂ ಶ್ರಃ ಸಾಿನ್ೀಂ ತತಮ್ಂ ದ್ದಾಯಚಾ ತಾಲತಕ್್ೀ| 

ಪಞ್ಾರತನಂ ಮತಖ್ೀ ದ್ದಾಯಜಿಜಹಾವರ್ಾಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಮ್॥2,4.140॥ 
ಅನ್ರೀಷ್ತ ನಾಲ್ಲಕಂ ತದಾಯದಾವಲತಕ್ಾಙ್ಕ್ರಣ್ೀ ಏವ ಚ| 

ವಸಾರ್ಾಂ ಮೃರ್ತುಕ್ಾಂ ದ್ದಾಯದ್ಧರಿತಾಲಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಃ॥2,4.141॥ 
ಪಾರದ್ಂ ರ್ೀತಸಃ ಸಾಿನ್ೀ ಪುರಿೀಷ್ೀ ಪತುಲಂ ತಥಾ| 

ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ ತಥಾ ಗಾತ್ರೀ ರ್ತಲಪಕವನ್ತು ಸನಿಧಷ್ತ॥2,4.142॥ 
ಯವಪಷ್ಟಂ ಯಥಾ ಮಾಂಸ್ೀ ಮಧ್ತ ಶ್್ ೀಣಿತಮೀವ ಚ| 

ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಚ ಜಟಾಜ ಟ್ಂ ತವಚಾರ್ಾಞ್ಾ ಮೃಗತವಚಮ್॥2,4.143॥ 
ಕಣಾಯೀಸಾುಲಪತರಞ್ಾ ಸುನ್ಯೀಶ್ೈವ ಗತಞ ಜ್ಕ್ಾಃ| 

ನಾಸಾರ್ಾಂ ಶತಪತರಞ್ಾ ಕಮಲಂ ನಾಭಮಣಾಲ್ೀ॥2,4.144॥ 
ವೃನಾುಕಂ ವೃಷ್ಣದ್ವನ್ದಾೀ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಸಾಯದ್ುೃಞ್ಜನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಘಘತಂ ನಾಭಾಯಂ ಪರದ್ೀಯಂ ಸಾಯತೌೆ ಪೀನ್ೀ ಚ ತರಪುಸೃತಮ್॥2,4.145॥ 
ಮೌಕುಕಂ ಸುನ್ಯೀಮ ಾಧಿನಾ ಕತಙ್ಖತೆಮೀವ ವಿಲ್ೀಪನ್ಮ್| 

ಕಪೂಾರಾಗತರತಧ್ ಪ್ೈಶಾ ಶತಭ್ೈಮಾಾಲ್ಯೈಃ ಸತಗನಿಧಭಃ॥2,4.146॥ 
ಪರಿಧ್ಾನ್ಂ ಪಟ್ಟಸ ತರಂಹೃದ್ಯೀ ಚ್ೈವ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಋದಿಧವೃದಿಧೀ ಭತಜೌ ದೌವ ಚ ಚಕ್ಷತಭಾಯಾಞ್ಾ ಕಪದ್ಾಕಮ್॥2,4.147॥ 
ದ್ನ್ುೀಷ್ತ ದಾಡಿಮಿೀಬೀಜಾನ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಷ್ತ ಚ ಚಮಾಕಮ್| 

ಸ್ತನ್ ದರಂ ನ್ೀತರಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ತಾಮ ್ಲಾದ್ತಯಪಹಾರಕಮ್॥2,4.148॥ 
ಸವೌಾಷ್ದಿಯತತಂ ಪ್ರೀತಂ ಕೃತಾವ ಪೂಜಾಂ ಯಥ್ ೀದಿತಾಮ್| 

ಸಾಗಿನಕ್್ೀ ಚಾಪ ವಿಧಿನಾ ಯಜ್ಞಪಾತರಂ ನ್ಯಸ್ಯೀತೆರಮಾತ್॥2,4.149॥ 
ಸ್ತರಯಃ ಪುನ್ನ್ತು ಮ ಶ್ರ ಇಮಂ ಮೀ ವರತಣ್ೀನ್ ಚ| 

ಪ್ರೀತಸಯ ಪಾವನ್ಂ ಕೃತಾವ ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥2,4.150॥ 
ವಿಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ದಾತವಾಯ ಸತಶ್ೀಲಾ ಗೌಃ ಪಯಸ್ತವನಿೀ| 

ರ್ತಲಾ ಲೌಹಂ ಹಿರಣಯಞ್ಾ ಕಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ॥2,4.151॥ 
ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವ ಏಕ್್ೈಕಂ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್| 

ರ್ತಲಪಾತರಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯತಾದ್ದಾನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥2,4.152॥ 
ಕತಾವಯಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಪ್ರೀತಮತಕಯಥಾಮಾತಮನ್ಃ| 

ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಧೃದಿ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಕಲಾಯಚ॥2,4.153॥ 
ಏವಂ ಪುತುಲಕಂ ಕೃತಾವ ದಾಹಯೀದಿವಧಿಪೂವಾಕಮ್| 

ತಚತಾರದ್ಧಯೀ ತತ ಸಂಸೆತಾಾ ಪುತಾರದಿನಿಾಷ್ೃರ್ತಂ ಚರ್ೀತ್॥2,4.154॥ 
ರ್ತರೀನ್ೃಚಾಾರನ್ಷಡಾದಾದ್ಶ ಚ ತಥಾ ಪಞ್ಾದ್ಶಾಪ ಚ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುನಿಮಿತಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವಿಪರವತ್್ೃತಃ॥2,4.155॥ 
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ಅಶಕ್ೌು ಗ್ ೀಹಿರಣಾಯದಿ ಪರತಾಯಮಾನಯಂ ಚರ್ೀದ್ಪ| 

ಆತಮನ್ ೀಽನ್ಧಿಕ್ಾರಿತ್ವೀ ಶತದಿಧಮೀವಂ ಚರ್ೀದ್ತವನ್ಧಃ॥2,4.156॥ 
ಅಶತದ್ಧೀನ್ ತತ ಯದ್ದತುಮತದಿದಶಾಯಶತದಿಧಮೀವ ಚ| 

ನ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ ತತ್ವಾಮನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,4.157॥ 
ಶತದಿಧಂ ಸಮಾಾದ್ಯ ಕತಾವಯಂ ದ್ಹನಾದೌಯಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕಮ್| 

ಅಕೃತಾವ ನಿಷ್ೃರ್ತಂ ಯಸತು ಕತರತತ್ೀ ದ್ಹನಾದಿಕಮ್॥2,4.158॥ 
ಮರ್ತಪೂವಾಮಮತಾಯ ಚ ಕರಮಾತುನಿಷ್ೃರ್ತಂ ಶೃಣತ| 

ಕೃತಾವಗಿನಮತದ್ಕಂ ಸಾನನ್ಂ ಸಾಶಾನ್ಂ ವಹನ್ಂ ಕಥಾಮ್॥2,4.159॥ 
ರಜತಜಚ್ಾೀದಾಶತರಪಾತಞ್ಾ ತಪುಕೃಚ್ಾರೀಣ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಏಷಾಮನ್ಯತಮಂ ಪ್ರೀತಂ ಯೀ ವಹ್ೀತತು ದ್ೀಹತ ವಾ॥2,4.160॥ 
ಕಟ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಕೃಚಾರ ಸಾನ್ುಪನ್ಂ ಚರ್ೀತ್| 

ನಿಮಿತ್ುೀ ಲಘುನಿ ಸವಲಾಂ ಮಹನ್ಮಹರ್ತ ಕಲಾಯೀತ್॥2,4.161॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕೃಚಾರಸಯ ತಪುಕೃಚಾರಸಯ ತಥಾ ಸಾನ್ುಪನ್ಸಯ ಚ| 

ಲಕ್ಷಣಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಸಾವಮಿಂಸರರ್ಾಣಾಮಪ ಸತವರತ॥2,4.162॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ತರಯಹಂ ಪಾರತಸರಯಹಂ ಸಾಯಂ ತರಯಹಮದಾಯದ್ರ್ಾಚಿತಮ್| 

ಉಪವಾಸಸರಯಹಞ್ೈವ ಏಷ್ ಕೃಚಾರ ಉದಾಹೃತಃ॥2,4.163॥ 
ತಪುಕ್ಷಿೀರಘಘತಾಮ ್ನಾಮೀಕ್್ೈಕಂ ಪರತಯಹಂ ಪಬ್ೀತ್| 

ಏಕರಾತ್ ರೀಪವಾಸಶಾ ತಪುಕೃಚಾರ ಉದಾಹೃತಃ॥2,4.164॥ 
ಗ್ ೀಮ ತರಂ ಗ್ ೀಮಯಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ಧಿ ಸಪಾಃ ಕತಶ್್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಜಗಾಧಾ ಪರ್ೀಽಹತನಯಪವಸ್ೀತೃಚಾರಂ ಸಾನ್ುಪನ್ಞ್ಾರನ್॥2,4.165॥ 
ಮರ್ಾ ತ್ೀಽಯಂ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ದ್ತಮೃಾತಸಯ ವಿಧಿಃ ಖ್ಗ| 

ತದಾ ಮೃತಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದಿದೀಪನಿವಾಾಣಮಾಗತಃ॥2,4.166॥ 
ಅಗಿನದಾಹಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತ ್ತಕಞ್ಾ ದಿನ್ತರಯಮ್| 

ದ್ಶಾಹಂ ಗತಾಪಣಾಡಞ್ಾ ಕತಾವಯಂ ಪ್ರೀತಪೂವಾಕಮ್॥2,4.167॥ 
ಏವಂ ವಿಧಿಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತುತಃ ಪ್ರೀತಶಾ ಮತಕುಭಾಕ್| 

ಮೃತಭಾರನಾಯ ಪರರ್ತಕೃತ್ೀಃ ಕೃತ್ೀ ದಾಹ್ೀ ಸ ವ್ೈ ಯದಿ॥2,4.168॥ 
ಆರ್ಾರ್ತ ತ್ೀನ್ ಕತಾವಯಂ ಮಜಜನ್ಂ ಘಘಕತಣಾಕ್್ೀ| 

ಜಾತಕಮಾಾದಿಸಂಸಾೆರಾಃ ಕತಾವಾಯಃ ಪುನ್ರ್ೀವ ತತ॥2,4.169॥ 
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ಊಢಾಮೀವ ಸವಕ್ಾಂ ಭಾರ್ಾಾಮತದ್ವಹ್ೀದಿವಧಿವತತಾಮಾನ್| 

ವಷ್ೀಾ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೀ ಪಕ್ಷಿನಾದಾದ್ಶ್ೀ ವಾ ಗತ್ೀ ಸರ್ತ॥2,4.170॥ 
ಅಜ್ಞಾತಸಯ ಪರೀಷತಸಯ ಕೃತಾವ ಪರರ್ತಕೃರ್ತಂ ದ್ಹ್ೀತ್| 

ರಜಸವಲಾಸ ರ್ತಕಯೀವಿಾಶ್ೀಷ್ಂ ಮರಣ್ೀ ಶೃಣತ॥2,4.171॥ 
ಸ ರ್ತಕ್ಾರ್ಾಂ ಮೃತಾರ್ಾನ್ತು ಏವಂ ಕತವಾನಿು ರ್ಾಜ್ಞಿಕ್ಾಃ| 

ಕತಮಭೀ ಸಲ್ಲಲಮಾದಾಯ ಪಞ್ಾಗವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥2,4.172॥ 
ಪುಣಾಯಭರಭಮನಾರಯಪೀ ವಾಚಾ ಶತದಿಧಂ ಲಭ್ೀತುತಃ| 

ಶತಸ ಪೀಾದ್ಕ್್ೀನಾದೌ ಸಾನಪಯಿತಾವ ಯಥಾವಿಧಿ॥2,4.173॥ 
ತ್ೀನ್ೈವ ಸಾನಪಯಿತಾವ ತತ ದಾಹಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಾಗ್ೀಶವರ| 

ಪಞ್ಾಭಃ ಸಾನಪಯಿತಾವ ತತ ಗವ್ಯೈಃ ಪ್ರೀತಾಂ ರಜಸವಲಾಮ್॥2,4.174॥ 
ವಸಾರನ್ುರಾಕೃರ್ತಂ ಕೃತಾವ ದಾಹಯೀದಿವಧಿಪೂವಾಕಮ್| 

ಮೃತಸಯ ಪಞ್ಾಕ್್ೀ ದಾಹವಿಧಿಂ ವಚಿಮ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ॥2,4.175॥ 
ಆದೌ ಕೃತಾವ ಧ್ನಿಷಾಠಧ್ಾಮೀತನ್ನಕ್ಷತರಪಞ್ಾಕಮ್| 

ರ್ೀವತಯನ್ುಂ ಸದಾ ದ್ ಷ್ಯಮಶತಭಂ ಸವಾದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,4.176॥ 
ದಾಹಸುತರ ನ್ ಕತಾವಯೀ ವಿಷಾದ್ಃ ಸವಾಜನ್ತುಷ್ತ| 

ನ್ ಜಲಂ ದಿೀಯತ್ೀ ತ್ೀಷ್ತ ಅಶತಭಂ ಸವಾದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,4.177॥ 
ಪಞ್ಾಕ್ಾನ್ನ್ುರಂ ಸವಾಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಕತಾವಯಮನ್ಯಥಾ| 

ಪುತಾರಣಾಂ ಗ್ ೀರ್ತರಣಾಂ ತಸಯ ಸನಾುಪೀಽಪುಯಪಜಾಯತ್ೀ॥2,4.178॥ 
ಗೃಹ್ೀ ಹಾನಿಭಾವತ್ಯೀವ ಋಕ್ಷ್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಮೃತಸಯ ಚ| 

ಅಥ ವಾ ಋಕ್ಷಮದ್ಯೀ ಚ ದಾಹಸತು ವಿಧಿಪೂವಾಕಃ॥2,4.179॥ 
ಕರಯತ್ೀ ಮಾನ್ತಷಾಣಾನ್ತು ಸ ವಾ ಆಹತರ್ತಪೂವಾಕಃ| 

ವಿಪ್ೈವಿಾಧಿರತಃ ಕ್ಾಯೀಾ ಮನ್ರೈಸತು ವಿಧಿಪೂವಾಕಮ್॥2,4.180॥ 
ಶವಸಾಿನ್ಸಮಿೀಪ್ೀ ತತ ಕ್ಷ್ೀಪುವಾಯಃ ಪುತುಲಾಸುತಃ| 

ದ್ಭಾಕಿೃಪಾುಸತು ಚತಾವರ ಋಕ್ಷಮನಾರಭಮನಿರತಾಃ॥2,4.181॥ 
ತತ್ ೀ ದಾಹಃ ಪರಕತಾವಯಸ್ೈಶಾ ಪುತುಲಕ್್ೈಃ ಸಹ| 

ಸ ತಕ್ಾನ್ುೀ ತದಾ ಪುತ್ರೈಃ ಕ್ಾಯಾಂ ಶಾನಿುಕಪೌಷಟಕಮ್॥2,4.182॥ 
ಪಞ್ಾಕ್್ೀಷ್ತ ಮೃತ್ ೀ ಯೀಽಸೌ ನ್ ಸರ್ತಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ರ್ತಲಾನಾುಞ್ಾ ಸತವಣಾಞ್ಾ ತಮತದಿದಶಯ ಘಘತಂ ದ್ದ್ೀತ್॥2,4.183॥ 
ವಿಪಾರಣಾಂ ದಾಪಯೀದಾದನ್ಂ ಸವಾವಿಘನವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಭ್ ೀಜನ್ ೀಪಾನ್ಹೌಚಾತರಂ ಹ್ೀಮಮತದಾರ ಚ ವಾಸಸ್ತೀ॥2,4.184॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 675 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ದಿೀಯತ್ೀ ವಿಪ್ರೀ ಪಾತಕಸಯ ಪರರ್ೀಚನ್ಃ| 
ಮರ್ಾತ್ೀಽಯಂ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ವಿಧಿಃ ಪಞ್ಾಹರಃ ಸ್ತಿತಃ| 

ಸಂಯಮಿನಾಯಂ ಯಥಾರ್ಾನ್ಂ ಯಥಾವಷ್ಾಂ ಮೃತಕರರ್ಾ॥2,4.185॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ 
ದ್ಹನ್ವಿಧಿಕೃಚಾರಲಕ್ಷಣದ್ಗಾಧಗಮನ್ರಜಸವಲಾಮರಣವಿಧಿಪಞ್ಾಕಮರಣಪಾರಯಶ್ಾತುನಿರ ಪ

ಣಂ ನಾಮ ಚತತಥ್ ೀಾಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,4-[185]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-5॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಏವಂ ದ್ಗಾಧಾ ನ್ರಂ ಪ್ರೀತಂ ಸಾನತಾವ ಕೃತಾವ ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಅಗರತಃ ಸ್ತರೀಜನ್ ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ವರಜ್ೀಯತಃ ಪೃಷ್ಠತ್ ೀ ನ್ರಾಃ॥2,5.1॥ 
ಪಾರಶಯೀನಿನಮ್ಪತಾರಣಿ ರತದ್ನ್ ುೀ ನಾಮಪೂವಾಕಮ್| 

ವಿಧ್ಾತವಯಂ ಚಾಚಮನ್ಂ ಪಾಷಾಣ್ ೀಪರಿ ಸಂಸ್ತಿತ್ೀ॥2,5.2॥ 
ತ್ೀ ಪರವಿಶಯ ಗೃಹಂ ಸವ್ೀಾ ಸತತಾದಾಯಶಾ ಸಪಣಾಕ್ಾಃ| 

ಭವ್ೀಯತದ್ಾಶರಾತರಂ ವ್ೈ ಯತ ಆಶೌಚಕಂ ಖ್ಗ॥2,5.3॥ 
ಕರೀತಲಬಾಧಶನಾಃ ಸವ್ೀಾ ಸವಪ್ೀಯತಸ್ುೀ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಅಕ್ಷಾರಲವಣಾನಾನಃ ಸತಯನಿಾಮಜ್ಜೀಯತಶಾ ತ್ೀ ತರಯಹಮ್॥2,5.4॥ 
ಅಮಾಂಸಭ್ ೀಜನಾಶಾಾಧ್ಃ ಶಯಿೀರನ್್ರಹಮಚಾರಿಣಃ| 

ಪರಸಾರಂ ನ್ ಸಂಸಾೃಷಾಟ ದಾನಾಧ್ಯಯನ್ವಜಿಾತಾಃ॥2,5.5॥ 
ಮಲ್ಲನಾಶಾಾಧ್್ ೀಮತಖಾಶಾ ದಿೀನಾ ಭ್ ೀಗವಿವಜಿಾತಾಃ| 

ಅಙ್ಖುಸಂವಾಹನ್ಂ ಕ್್ೀಶಮಾಜಾನ್ಂ ವಜಾಯನಿು ತ್ೀ॥2,5.6॥ 
ಮೃನ್ಮಯೀ ಪತರಜ್ೀ ವಾಪ ಭತಞ ಜ್ೀರಂಸ್ುೀ ಚ ಭಾಜನ್ೀ| 

ಉವಾಸನ್ತು ತ್ೀ ಕತಯತಾರ್ೀಕ್ಾಹಮಥ ವಾ ತರಯಹಮ್॥2,5.7॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಆಶೌಚಿನ್ ಇರ್ತ ಪರೀಕುಮಾಶೌಚಸಯ ಚ ವ್ೈ ಪರಭ್ ೀ| 

ಲಕ್ಷಣಂ ಕಂ ಕಯತಾೆಲಂ ಭಾವಯಂ ವಾ ತದ್ತಯತ್ೈನ್ಾರ್ೈಃ॥2,5.8॥ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಪನ್ ೀದ್ಯನಿುಾದ್ಂ ಕ್ಾಲಾದಿಭರಾಶತ ನಿಷ್ೀಧ್ಕೃತ್| 

ಪಣಾಾಧ್ಯಯನ್ದಾನಾದ್ೀಃ ಪುಙ್ಖುತ್ ೀಽರ್ತಶಯೀ ಹಿ ತತ್॥2,5.9॥ 
ದ್ಶಾಹಂ ಶಾವಮಾಶೌಚಂ ಸಪಣ್ಾೀಷ್ತ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಜನ್ನ್ೀಽಪ್ಯೀವಮೀವ ಸಾಯನಿನಪುಣಂ ಶತದಿಧಮಿಚಾತಾಮ್॥2,5.10॥ 
ಜನ್ಮನ್ಯೀಕ್್ ೀದ್ಕ್ಾನಾನ್ತುರ್ತರರಾತಾರಚತಾದಿಧರಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ಶಾವಸಯ ಶ್ೀಷಾಚತಾಧ್ಯನಿು ತರಯಹಾದ್ತದ್ಕದಾಯಿನ್ಃ॥2,5.11॥ 
ಆದ್ನ್ುಜನ್ನ್ತ್ದ್ಯ ಆ ಚೌಲಾನ್ನೈಶ್ಕೀ ಸೃತಾ| 

ರ್ತರರಾತರಮಾ ವರತಾದ್ೀಶಾದ್ದಶರಾತರಮತಃ ಪರಮ್॥2,5.12॥ 
ಆಶೌಚಂ ತ್ೀ ಸಮಾಖಾಯತಂ ಸಙ್ಷೀಪಾತರಕೃತಂ ಬತರವ್ೀ| 

ಜಲಂ ರ್ತರದಿವಮಾಕ್ಾಶ್ೀ ಸಾಿಪಯಂ ಕ್ಷಿೀರಞ್ಾ ಮೃನ್ಮಯೀ॥2,5.13॥ 
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ಅತರ ಸಾನಹಿ ಪಬಾತ್ರೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಕ್ಾಷ್ಠತರಯೀ ಗತಣ್ೈಬಾದ್ಧೀ ಪರೀತ್ಯೈ ರಾತೌರ ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ॥2,5.14॥ 
ಪರಥಮೀಽಹಿನ ತೃರ್ತೀಯೀ ವಾ ಸಪುಮೀ ನ್ವಮೀ ತಥಾ| 

ಅಸ್ತಿಸಞ್ಾಯನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ದಿನ್ೀ ತದ್ ುೀತರಜ್ೈಃ ಸಹ॥2,5.15॥ 
ತದ್ ಧ್ವಾಮಙ್ಖುಸಂಸಾಶಾಃ ಸಪಣಾಾನಾಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಯೀಗಾಯಃ ಸವಾಕರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಸಮಾನ್ಸಲ್ಲಲಾಸುಥಾ॥2,5.16॥ 
ಪ್ರೀತಪಣಾಂ ಬಹಿದ್ಾದಾಯದ್ದಭಾಮಾತರವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಪಾರಗತದಿೀಚಾಯಂ ಚರತಂ ಕೃತಾವ ಸಾನತಾವ ಪರಯತಮಾನ್ಸಃ॥2,5.17॥ 
ಭ ಮಾವಸಂಸೃತಾನಾಂ ಚ ಸಂಸೃತಾನಾಂ ಕತಶ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ನ್ವಭದಿಾವಸ್ೈಃ ಪಣಾಾನ್ನವ ದ್ದಾಯತ್ಮಾಹಿತಃ॥2,5.18॥ 
ದ್ಶಮಂ ಪಣಾಮತತ್ೃಜಯ ರಾರ್ತರಶ್ೀಷ್ೀ ಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್| 

ಅಸಗ್ ೀತರಃ ಸಗ್ ೀತ್ ರೀ ವಾ ಯದಿ ಸ್ತರೀ ಯರ್ತ ವಾ ಪುಮಾನ್॥2,5.19॥ 
ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯೀ ದ್ದಾಯತ್ ದ್ಶಾಹಂ ಸಮಾಪಯೀತ್| 

ಶಾಲ್ಲನಾ ಸಕತುಭವಾಾಪ ಶಾಕ್್ೈವಾಾಪಯಥ ನಿವಾಪ್ೀತ್॥2,5.20॥ 
ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯದ್ದರವಯಂ ತದ್ೀವ ಸಾಯದ್ದಶಾಹಿಕಮ್| 

ರ್ಾವದಾಶೌಚಮೀಕ್್ೈಕಸಾಯಞ್ಜಲ್ೀದಾಾನ್ಮತಚಯತ್ೀ॥2,5.21॥ 
ಯದಾವ ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ದಾನ್ಂ ತಸ್ತಮಂಸುದಿದನ್ಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾ| 

ದ್ಶಾಹ್ೀಽಞ್ಜಲಯಃ ಪಕ್ಷಿನ್ಾಞ್ಜಾಶದ್ನಿುಮೀ॥2,5.22॥ 
ದಿವವೃದಾಧಯ ವಾ ಭವ್ೀತಾಕ್ಷಿನ್ನಞ್ಜಲ್ಲೀನಾಂ ಶತಂ ಪುನ್ಃ| 

ಯದಾಹಿ ತರಯಹಮಾಶೌಚಂ ತದಾ ವಾಞ್ಜಲಯೀ ದ್ಶ॥2,5.23॥ 
ತರಯೀಽಞ್ಜಲಯ ಏವಂ ತತ ಪರಥಮೀಽಹನಿವ್ೈ ತದಾ| 

ಚತಾವರಸತು ದಿವರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ತೃರ್ತೀಯೀ ಸತಯಸರಯಸುಥಾ॥2,5.24॥ 
ಶತಾಞ್ಜಲ್ಲ ಯದಾ ಪಕ್ಷಿನಾನದ್ಯೀ ರ್ತರಂಶತುದಾಹನಿ| 

ಚತಾವರಿಂಶದಿದಾರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ರ್ತರಂಶದ್ಹಿನ ತೃರ್ತೀಯಕ್್ೀ॥2,5.25॥ 
ಏವಂ ಜಲಸಾಯಞ್ಜಲಯೀ ವಿಭಾಜಾಯಃ ಪಕ್ಷಯೀದ್ವಾಯೀಃ| 

ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಪತೃಕ್ಾಯೀಾಷ್ತ ಪುತ್ ರೀ ಮತಕ್್ ಯೀಽಧಿಕ್ಾರವಾನ್॥2,5.26॥ 
ಪಣಾಪರಸ್ೀಕಸ ುಷಣೀಞ್ಾ ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಾದಿಕಂ ತಥಾ| 

ದ್ಶಮೀಽಹನಿ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಸಾನನ್ಂ ಗಾರಮಾದ್ವಹಿಶಾರ್ೀತ್॥2,5.27॥ 
ತತರ ತಾಯಜಾಯನಿ ವಾಸಾಂಸ್ತ ಕ್್ೀಶಶಮಶತರನ್ಖಾನಿ ಚ| 

ವಿಪರಃ ಶತಧ್ಯತಯಪಃ ಸಾೃಷಾಟಾ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ವಾಹನ್ಂ ತಥಾ॥2,5.28॥ 
ವ್ೈಶಯಃ ಪರತ್ ೀದ್ಂ ರಶ್ೋನಾವ ಶ್ದ್ ರೀ ಯಷಟಂ ಕೃತಕರಯಃ| 

ಮೃತಾದ್ಲಾವಯೀಭಶಾ ಸಪಣ್ಾೈಃ ಪರಿವಾಪನ್ಮ್॥2,5.29॥ 
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ಕ್ಾಯಾನ್ತು ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ಷ್ಡಿಭಃ ಪಣ್ಾೈದ್ಾಶಭರ್ೈವ ಚ| 

ಪರಥಮಾ ಮಲ್ಲನಾ ಹ್ಯೀತ್ೈರಾದ್ಶಾಹಂ ಮೃತ್ೀಭಾವ್ೀತ್॥2,5.30॥ 
ದಿನಾನಿ ದ್ಶ ರ್ಾನಿಷಣಾಾನ್ತೆವಾನ್ಯತರ ಸತತಾದ್ಯಃ| 

ಪರತಯಹಂ ತ್ೀ ವಿಭಜಯನ್ುೀ ಚತತಭಾಾಗ್ೈಃ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ॥2,5.31॥ 
ಭಾಗದ್ವಯೀನ್ ದ್ೀಹಃ ಸಾಯತೃರ್ತೀಯೀನ್ ಯಮಾನ್ತಗಾಃ| 

ತೃಪಯನಿು ಹಿ ಚತತಥ್ೀಾನ್ ಸವಯಮಪುಯಪಜಿೀವರ್ತ॥2,5.32॥ 
ಅಹ್ ೀರಾತ್ೈಸತು ನ್ವಭದ್ೀಾಹ್ ೀ ನಿಷ್ಾರ್ತುಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಶ್ರಸಾುಾದ್ಯೀನ್ ಪಣ್ಾೀನ್ ಪ್ರೀತಸಯ ಕರಯತ್ೀ ತಥಾ॥2,5.33॥ 
ದಿವರ್ತೀಯೀನ್ ತತ ಕಣಾಾಕ್ಷಿನಾಸ್ತಕಂ ತತ ಸಮಾಸತಃ| 

ಗಲಾಂಸಭತಜವಕ್ಷಶಾ ತೃರ್ತೀಯೀನ್ ತಥಾ ಕರಮಾತ್॥2,5.34॥ 
ಚತತಥ್ೀಾನ್ ಚ ಪಣ್ಾೀನ್ ನಾಭಲ್ಲಙ್ಖುಗತದ್ಂ ತಥಾ| 

ಜಾನ್ತಜಙ್ಖ್ಂ ತಥಾ ಪಾದೌ ಪಞ್ಾಮೀನ್ ತತ ಸವಾದಾ॥2,5.35॥ 
ಸವಾಮಮಾಾಣಿ ಷ್ಷ್ಠೀನ್ ಸಪುಮೀನ್ ತತ ನಾಡಯಃ| 

ದ್ನ್ುಲ್ ೀಮಾನ್ಯಷ್ಟಮೀನ್ ವಿೀಯಾನ್ತು ನ್ವಮೀನ್ ಚ॥2,5.36॥ 
ದ್ಶಮೀನ್ ತತ ಪೂಣಾತವಂ ತೃಪುತಾ ಕ್ಷತದಿವಪಯಾಯಃ| 

ಮಧ್ಯಮಾಂ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಂ ವಚಿಮ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ॥2,5.37॥ 
ವಿಷ್ಣವಾದಿವಿಷ್ತಣಪಯಾನಾುನ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ ತಥಾ ಖ್ಗ| 

ಶಾರದಾಧನಿ ಪಞ್ಾ ದ್ೀವಾನಾಮಿತ್ಯೀಷಾಂ ಮಧ್ಯಷೀಡಶ್ೀ॥2,5.38॥ 
ನಿಮಿತುಂ ದ್ತಮಾರ್ತಂ ಕೃತಾವ ಯದಿ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಬಲ್ಲಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಕತಾವಯೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ ೀಾಽಪ ತತರ ವ್ೈ॥2,5.39॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಪ್ರೀತಸಯ ಯಸಾಯತ್ೃಜ್ಯೀತ ನ್ ೀ ವೃಷ್ಃ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತಸಯ ದ್ತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ॥2,5.40॥ 
ಅಕೃತಾವ ಯದ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಕೃತಂ ವ್ೈ ಪಣಾಪಾತನ್ಮ್| 

ನಿಷ್ಫಲಂ ಸಕಲಂ ವಿದಾಯತರಮಿೀತಾಯ ನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್॥2,5.41॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದ್ೃತ್ೀ ನಾನ್ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ಸ್ತು ಮಹಿೀತಲ್ೀ| 

ಪುತರಃ ಪತನಯಥ ದೌಹಿತರಃ ಪತಾ ವಾ ದ್ತಹಿತಾಥ ವಾ॥2,5.42॥ 
ಮೃತಾದ್ನ್ನ್ುರಂ ತಸಯ ಧ್ತರವಂ ಕ್ಾಯೀಾ ವೃಷ್ ೀತ್ವಃ| 

ಚತತವಾತ್ತರಿೀಯತಕ್್ ುೀ ಯಸ್ ಯೀತ್ೃಜ್ಯೀತ ವಾ ವೃಷ್ಃ॥2,5.43॥ 
ಅಲಙ್ಖೃತ್ ೀ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಪ್ರೀತತವಂ ತಸಯ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಸಮಾರಪ್ುೀ ವೃಷಾಲಾಭ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ॥2,5.44॥ 
ದ್ಭ್ೈಾಃ ಪಷ್ಟೈಸತು ಸಮಾಾದ್ಯ ತಂ ವೃಷ್ಂ ರ್ೀಚಯೀದ್ತವಧ್ಃ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಜಾನ್ವ್ೀಲಾರ್ಾಂ ವೃಷಾಭಾವ (ಲಾಭ) ಕಥಞ್ಾನ್॥2,5.45॥ 
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ಮೃರ್ತುಕ್ಾಭಸತು ದ್ಭ್ೈಾವಾಾ ವೃಷ್ಂ ಕೃತಾವ ವಿರ್ೀಚಯೀತ್| 

ಯದಿಷ್ಟಂ ಜಿೀವತಸುಸಯ ದ್ದಾಯದ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಹನಿ॥2,5.46॥ 
ಮೃತಮತದಿದಶಯ ದಾತವಯಂ ಶರ್ಾಯಧ್್ೀನಾವದಿಕಂ ತಥಾ| 

ವಿಪಾರನ್್ಹ ನ್ ಭೀಜಯಿೀತ ಪ್ರೀತಸಯ ಕ್ಷತದಿವಶಾನ್ುಯೀ॥2,5.47॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾಂ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಂ ವಚಿಮ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಶೃಣತಷ್ವ ತಾಮ್| 

ದಾವದ್ಶ ಪರರ್ತಮಾಸಾಯನಿ ಆದ್ಯಂ ಷಾಣಾಮಸ್ತಕಂ ತಥಾ॥2,5.48॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಚ್ೈವ ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ಮತಾ| 

ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀ ಚ ಷ್ಣಾಮಸ್ೀ ಮಾಸ್ತಕ್್ೀಽಬದಕ್್ೀ॥2,5.49॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾಂ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮೀನಾಂ ವದ್ನಿು ಮತಭ್ೀದ್ತಃ| 

ಯಸ್ಯೈತಾ ನಿ ನ್ ದ್ತಾುನಿ ಪ್ರೀತಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,5.50॥ 
ಪಶಾಚತವಂ ಸ್ತಿರಂ ತಸಯ ದ್ತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ವಾ ದಿನ್ೀ ಆದ್ಯಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥2,5.51॥ 
ಮಾಸಾದೌ ಪರರ್ತಮಾಸಞ್ಾ ಶತದ್ಧಂ ಮೃತರ್ತಥೌ ಖ್ಗ| 

ಏಕ್್ೀನಾಹಾನ ರ್ತರಭವಾಾಪ ಹಿೀನ್ೀಷ್ತ ವಿನ್ತಾಸತತ॥2,5.52॥ 
ಮಾಸಷ್ಣಾಮಸವಷ್ೀಾಷ್ತ ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಭವನಿು ಹಿ| 

ಶಾರದಾಧನ್ಯಥಸಾಯತಾ್ಪಣಾಯಂ ಪೂಣ್ೀಾ ವಷ್ೀಾ ತದ್ಧ್ಾಕ್್ೀ॥2,5.53॥ 
ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀಽಭತಯದ್ಯೀ ವಾಪ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀಽಥ ವಾ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಆನ್ನಾಯತತೆಲಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಪುಂಸಾಞ್ೈವಾಯತಷ್ಃ ಕ್ಷರ್ಾತ್॥2,5.54॥ 
ಅಸ್ತಿರತಾವಚಾರಿೀರಸಯ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಪರಶಸಯತ್ೀ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀಷ್ವೀವಂ ವಿಧಿಂ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಮೀ ಶೃಣತ॥2,5.55॥ 
ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾಯಾಂ ತದ್ಪ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ರ್ತಲಗನ್ ಧೀದ್ಕ್್ೈಯತಾಕುಂ ಕತರ್ಾಾತಾಾತರಚತತಷ್ಟಯಮ್॥2,5.56॥ 
ಪಾತರಂ ಪ್ರೀತಸಯ ತತ್ೈಕಂ ಪತರಯಂ ಪಾತರತರಯಂ ತಥಾ| 

ಸ್ೀಚಯೀರ್ತಾತೃಪಾತ್ರೀಷ್ತ ಪ್ರೀತಪಾತರಂ ಖ್ಗ ರ್ತರಷ್ತ॥2,5.57॥ 
ಚತತರ್ ೀ ನಿವಾಪ್ೀರ್ತಾಣಾಾನ್ ಾವಾನ್ುೀಷ್ತ ಸಮಾಪಯೀತ್| 

ತತಃ ಪರಭೃರ್ತ ವ್ೈ ಪ್ರೀತಃ ಪತೃಸಾಮಾನ್ಯಮಶತನತ್ೀ॥2,5.58॥ 
ತತಃ ಪತೃತವಮಾಪನ್ನೀ ತಸ್ತಮನ್ರೀತ್ೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಶಾರದ್ಧಧ್ಮೈಾರಶ್ೀಷ್ೈಸತು ತತ ಾವಾಾನ್ಚಾಯೀರ್ತಾತೄನ್॥2,5.59॥ 
ಏಕಚಿತಾಯರ್ ೀಹಣ್ೀ ಚ ಏಕ್ಾಹಿನ ಮರಣ್ೀ ತಥಾ| 

ಸಾಪಣಾಯನ್ತು ಸ್ತರರ್ಾ ನಾಸ್ತು ಮೃತ್ೀ ಭತತಾಃ ಸ್ತರಯೀ ಭವ್ೀತ್॥2,5.60॥ 
ಪಾಕ್್ೈಕಯಮಥ ಕ್ಾಲ್ೈಕಯಂ ಕತ್ೈಾಕಯಞ್ಾ ಭವ್ೀತ್ಗ| 

ಶಾರದಾಧದೌ ಸಹ ದಾಹ್ೀ ಚ ಪರ್ತಪತ್ ನಯೀನ್ಾ ಸಂಶಯಃ॥2,5.61॥ 
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ಭತತಾಮೃಾತರ್ತಥ್ೀರನ್ಯರ್ತಥೌ ಚಿರ್ತಮಥಾರತಹ್ೀತ್| 

ತಾಮೃತಾಹನಿ ತತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಪೃಥಕಾಣ್ಾೀನ್ ಯೀಜಯೀತ್॥2,5.62॥ 

ಪರತಯಬದಞ್ಾ ಯತಗಪತತು ಸಮಾಪಯೀತ್॥2,5.63॥ 
ಯಸಯ ಸಂವತ್ರಾದ್ವಾಾಕ್ಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಮಾಸ್ತಕಞ್್ ಾೀದ್ಕತಮಭಞ್ಾ ದ್ೀಯಂ ತಸಾಯಪ ವತ್ರಮ್॥2,5.64॥ 
ನ್ವಶಾರದ್ಧಂ ಸಪಣಾತವಂ ಶಾರದಾಧನ್ಯಪ ಚ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಏಕ್್ೀನ್ೈವ ತತ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಸಂವಿಭಕುಧ್ನ್ೀಷ್ವಪ॥2,5.65॥ 
ಪತಾಮಹಿೀಭಃ ಸಾಪಣಾಯಂ ತಥಾ ಮಾತಾಮಹ್ೈಃ ಸಹ| 

ಉಕುಂ ಭತಾರಾಪ ಸಾಪಣಾಯಂ ಸ್ತರರ್ಾ ವ್ೀಷ್ಯಭ್ೀದ್ತಃ॥2,5.66॥ 
ನ್ವಶಾರದ್ಧಸಯ ತ್ೀ ಕ್ಾಲಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಮರಣಾಹಿನ ಮೃರ್ತಸಾಿನ್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಕ್ಷಿನ್ರಕಲಾಯೀತ್॥2,5.67॥ 
ದಿವರ್ತೀಯಞ್ಾ ತತ್ ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ವಿಶಾರರ್ೀ ಯತರ ಕ್ಾರಿತಃ| 

ತತಃ ಸಞ್ಾಯನ್ಸಾಿನ್ೀ ತೃರ್ತೀಯಂ ಶಾರದ್ಧಮತಚಯತ್ೀ॥2,5.68॥ 
ಪಞ್ಾಮೀ ಸಪುಮೀ ತದ್ವದ್ಷ್ಟಮೀ ನ್ವಮೀ ತಥಾ| 

ದ್ಶಮೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಚ್ೈವ ನ್ವ ಶಾರದಾಧನಿ ವ್ೈ ಖ್ಗ॥2,5.69॥ 
ಶಾರದಾಧನಿ ನ್ವ ಚ್ೈತಾನಿ ತೃರ್ತೀರ್ಾ ಷ್ ೀಡಶ್ೀ ಸೃತಾ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಕ್ಾರ್ಾಾಣಿ ಮನ್ತಜ್ೈಸುಥಾ॥2,5.70॥ 
ಪರಥಮೀಽಹಿನ ತೃರ್ತೀಯೀ ವಾ ಪಞ್ಾಮೀ ಸಪುಮೀ ತಥಾ| 

ನ್ವಮೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಚ್ೈವ ನ್ವಶಾರದ್ಧಂ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥2,5.71॥ 
ಉಚಯನ್ುೀ ಷ್ಡಿಮಾನಿೀಹ ನ್ವ ಸತಯರಪ ರ್ಾಗ್ೀತಃ| 

ಉಕ್ಾುನಿ ತ್ೀ ಮರ್ಾ ತಾನಿ ಋಷೀಣಾಂ ಮತಭ್ೀದ್ತಃ॥2,5.72॥ 
ರ ಢಿಪಕ್ಷ್ ೀ ಮಮಾಭೀಷ್ ಟೀ ಯೀಗಃ ಕ್್ೈಶ್ಾದಿಹ್ೀಷ್ಯತ್ೀ| 

ಆದ್ಯೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ದಾತವಯಸುಥ್ೈವ್ೈಕಂ ಪವಿತರಕಮ್॥2,5.73॥ 
ಪ್ರೀತಾಯ ಪಣ್ ಾೀ ದಾತವಯೀ ಭತಕುವತತ್ ದಿವಜಾರ್ತಷ್ತ| 

ಪರಶರಸುತಾರಭರಣ್ಯೀರ್ತ ಯಜಮಾನ್ದಿವಜನ್ಮನಾ॥2,5.74॥ 
ಅಕ್ಷಯಯಮಮತಕಸ್ಯೀರ್ತ ವಕುವಯಂ ವಿರತೌ ತಥಾ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಮೀ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಚ್ೀತಿಮಾವತ್ರಂ ಸೃತಮ್॥2,5.75॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಾದ್ ಧ್ವಾಂ ರ್ಾನಿ ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಚರ್ೀದಾವ ಪಾವಾಣಾದ್ೃತ್ೀ॥2,5.76॥ 
ಪರತಯಬದಂ ಯೀ ಯಥಾ ಕತರ್ಾಾತುಥಾ ಕತರ್ಾಾತ್ ತಾನ್ಯಪ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದಿನ್ದ್ವಯಮ್॥2,5.77॥ 
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ಯೀಷತಃ ಪುರತಷ್ಸಾಯಪ ಪಣಾಂ ಪ್ರೀತ್ೀರ್ತ ನಿವಾಪ್ೀತ್| 

ಸಾಪಣ್ಾಯೀ ತತ ಕೃತ್ೀ ತಸಯ ಪ್ರೀತಶಬ್ ದೀ ನಿವತಾತ್ೀ॥2,5.78॥ 
ದಿೀಪದಾನ್ಂ ಪರಕತಾವಯಮಾವಷ್ಾನ್ತು ಗೃಹಾದ್್ಹಿಃ| 

ಅನ್ನಂ ದಿೀಪೀ ಜಲಂ ವಸರಮನ್ಯದಾವದಿೀಯತ್ೀ ಚ ಯತ್॥2,5.79॥ 
ತೃಪುದ್ಂ ಪ್ರೀತಶಬ್ದೀನ್ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಾವಧಿ| 

ಅಬದಕೃತಯಂ ಮಯೀಕುನ್ುೀ ಸಮಾಸಾದಿವನ್ತಾಸತತ॥2,5.80॥ 
ವ್ೈವಸವತಗೃಹ್ೀ ರ್ಾನ್ಂ ಯಥಾ ತತತು ನಿಬ್ ೀಧ್ಮೀಃ| 

ತರಯೀದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಶರವಣಾಕಮಾಣ್ ೀನ್ನ್ುರನ್ತು ಸಃ॥2,5.81॥ 
ತವಗುೃಹಿೀತಾಹಿವತಾುಕ್ಷಯಾ ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ತಸ್ತಮನಾಮಗ್ೀಾ ವರಜತ್ಯೀಕ್್ ೀ ಗೃಹಿೀತ ಇವ ಮಕಾಟ್ಃ॥2,5.82॥ 
ವಾಯವಗರಸಾರಿವದ್ ರಪಂ ದ್ೀಹಮನ್ಯತರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ತರ್ತಾಣಾಜಂ ಪಾತನಾಥಾಮನ್ಯತತು ಪತೃಸಮಭವಮ್॥2,5.83॥ 
ತತರಮಾಣವಯೀಽವಸಾಿಸಂಸಾಿನಾಂ ಪರಗಭವೀ ಯಥಾ| 

ಷ್ಡಶ್ೀರ್ತ ಸಹಸಾರಣಿ ಯೀಜನಾನಾಂ ಪರಮಾಣತಃ॥2,5.84॥ 
ಅಧ್ಾವನ್ುರಾಲ್ಲಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಯಮಮಾನ್ತಷ್ಲ್ ೀಕಯೀಃ| 

ಸಾಧಿಕ್ಾಧ್ಾಕ್್ ರೀಶಯತತಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತದ್ವಯಮ್॥2,5.85॥ 
ಚತಾವರಿಂ ಶತುಥಾ ಸಪು ಪರತಯಹಂ ರ್ಾರ್ತ ತತರ ಸಃ| 

ಅಷಾಟಚತಾವರಿಂಶತಾ ಚ ತ್ೈಂಶತಾ ದಿವಸ್ೈರಿರ್ತ॥2,5.86॥ 
ವ್ೈವಸವತಪುರಂ ರ್ಾರ್ತ ಕೃಷ್ಯಮಾಣ್ ೀ ಯಮಾನ್ತಗ್ೈಃ| 

ಏವಂ ಕರಮೀಣ ರ್ಾತಬ್ಯೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಪಾಪರತ್ೈಸತು ಯತ್॥2,5.87॥ 
ಜಾಯತ್ೀ ಸಪರಪಞ್ಾಂ ತಚಾೃಣತ ತವಮರತಣಾನ್ತಜ| 

ತರಯೀದ್ಶದಿನ್ೀ ದ್ತುಃ ಪಾಶ್ೈಬಾದಾಧಾರ್ತದಾರತಣ್ೈಃ॥2,5.88॥ 
ಯಮಸಾಯಙ್ಖತೆಶಹಸ್ ುೀ ವ್ೈ ಭೃಕತಟೀಕತಟಲಾನ್ನ್ಃ| 

ದ್ಣಾಪರಹಾರಸಮಾಭರನ್ುಃ ಕೃಷ್ಯತ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್॥2,5.89॥ 
ಕತಶಕಣಟಕವಲ್ಲೋಕಶಙ್ಖತೆಪಾಷಾಣಕಕಾಶ್ೀ| 

ತಥಾ ಪರದಿೀಪುಜವಲನ್ೀ ಕವಚಿಚಾಾಭರಶತ್ ೀತೆಟ್ೀ॥2,5.90॥ 
ಪರದಿೀಪಾುದಿತಯತಪ್ುೀ ಚ ದ್ಹಯಮಾನ್ಃ ಸದ್ಂಶಕ್್ೀ| 

ಕೃಷ್ಯತ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಶ್ವಾವನಾನದ್ಭೀಷ್ಣ್ೈಃ॥2,5.91॥ 
ಪರರ್ಾರ್ತಃ ದಾರತಣ್ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಪಾಪಕಮಾಾ ಯಮಾಲಯೀ| 

ಕಲ್ೀವರ್ೀ ದ್ಹಯಮಾನ್ೀ ಮಹಾನ್ುಂ ಕ್ಷಯಮೃಚಾರ್ತ॥2,5.92॥ 
ಭಕ್ಷಯಮಾಣ್ೀ ತಥ್ೈವಾಙ ು್ೀ ಭದ್ಯಮಾನ್ೀ ಚ ದಾರತಣಮ್| 

ಛಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ಚಿರತರಂ ಜನ್ತುದ್ತಾಃಖ್ಮವಾಪುನತ್ೀ॥2,5.93॥ 
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ಸ್ವೀನ್ ಕಮಾವಿ ಪಾಕ್್ೀನ್ ದ್ೀಹಾನ್ುರಗತ್ ೀಽಪ ಸನ್| 

ಪುರಾಣಿ ಷ್ ೀಡಶಾಮತಷ್ಮನಾಮಗ್ೀಾ ತಾನಿ ಚ ಮೀ ಶೃಣತ॥2,5.94॥ 
ರ್ಾಮಯಂ ಸೌರಿಪುರಂ ನ್ಗ್ೀದ್ವಭವನ್ಂ ಗನ್ಧವಾಶ್ೈಲಾಗಮೌ ಕ್ೌರಞ್ಾಂ 
ಕ ರರಪುರಂ ವಿಚಿತರಭವನ್ಂ ಬಹಾವಪದ್ಂ ದ್ತಃಖ್ದ್ಮ್| 

ನಾನಾಕರನ್ದಪುರಂ ಸತತಪುಭವನ್ಂ ರೌದ್ರಂ ಪಯೀವಷ್ಾಣಂ ಶ್ೀತಾಢಯಂ 

ಬಹತಭೀರ್ತಷ್ ೀಡಶಪುರಾಣ್ಯೀತಾನ್ಯದ್ೃಷ್ಟನಿ ತ್ೀ॥2,5.95॥ 
ತತರ ರ್ಾಮಯ ಪುರಂ ಗಚಾನ್ತಾತರಪುತ್ರೀರ್ತ ಚ ಬತರವನ್| 

ಹಾಹ್ೀರ್ತ ಕರನ್ದತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸವಕೃತಂ ದ್ತಷ್ೃತಂ ಸಮರನ್॥2,5.96॥ 
ಅಷಾಟದ್ಶ್್ ೀದಿನ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ತತತಾರ ಪಾರಪುನರ್ಾದ್ಸೌ| 

ಪುಷ್ಾಭದಾರ ನ್ದಿೀ ಯತರ ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಃ ಪರಯದ್ಶಾನ್ಃ॥2,5.97॥ 
ವಿಶಾರಮೀಚಾಾಂ ಕರ್ ೀತಯತರ ಕ್ಾರಯನಿು ನ್ ತ್ೀ ಭಟಾಃ| 

ಕ್ಷಿತೌ ದ್ತುಂ ಸತತ್ೈಸುಸಯ ಸ್ನೀಹಾದಾವ ಕೃಪರ್ಾ ತಥಾ॥2,5.98॥ 
ಮಾಸ್ತಕಂ ಪಣಾಮಶಾನರ್ತ ತತಃ ಸೌರಿಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ವರಜನ್ನೀವಂ ಪರಲಪತ್ೀ ಮತದ್ುರಾಹರ್ತಪೀಡಿತಃ॥2,5.99॥ 
ಜಲಾಶಯೀ ನ್ೈವ ಕೃತ್ ೀ ಮರ್ಾ ತದಾ ಮನ್ತಷ್ಯತೃಪ್ಯೈ ಪಶತಪಕ್ಷಿತೃಪುಯ| 

ಗ್ ೀತೃಪುಹ್ೀತ್ ೀನ್ಾ ಚ ಗ್ ೀಚರಃ ಕೃತಃ ಶರಿೀರ ಹ್ೀ ನಿಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,5.100॥ 
ತತರ ನಾಮಾನ ತತ ರಾಜಾಸೌ ಜಙ್ಖುಮಃ ಕ್ಾಮರ ಪಧ್ೃಕ್| 

ಭರ್ಾತುದ್ದಶಾನಾಜಾಜತಾದ್ತಭಙ್ೆ ತೀ ಪಣಾಂ ಸ ಶಙ್ೆ ತಃ॥2,5.101॥ 
ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀ ಜಲಸಂಯತಕುಂ ಕ್ಷಿತೌ ದ್ತುಂ ತತ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್| 

ವರಜನ್ನೀವಂ ಪರಲಪತ್ೀ ಖ್ಡಾುಘಾತಪರಪೀಡಿತಃ॥2,5.102॥ 
ನ್ ನಿತಯದಾನ್ಂ ನ್ ಗವಾಹಿನಕಂ ಕೃತಂ ಪುಸುಂ ಚ ದ್ತುಂ ನ್ ಹಿ ವ್ೀದ್ಶಾಸರಯೀಃ| 

ಪುರಾಣದ್ೃಷ್ ಟೀ ನ್ ಹಿ ಸ್ೀವಿತ್ ೀಽಧ್ಾವ ಶರಿೀರ ಹ್ೀ ನಿಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,5.103॥ 
ನ್ಗ್ೀನ್ದರನ್ಗರಂ ಗತಾವ ಭತಕ್ಾುಾ ಚಾನ್ನಂ ತಥಾವಿಧ್ಮ್| 

ಮಾಸ್ತ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಯದ್ದತುಂ ಬಾನ್ಧವ್ೈಸತು ತತ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್॥2,5.104॥ 
ವರಜನ್ನೀವಂ ಪರಲಪತ್ೀ ಕೃಪಾಣತ್ರತತಾಡಿತಃ| 

ಪರಾಧ್ಾನ್ಮಭ ತ್ವಾಮಮ ಮ ಖ್ಾಶ್ರ್ ೀಮಣ್ೀಃ॥2,5.105॥ 
ಮಹತಾ ಪುಣಯಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಲಬಧವಾನ್ಹಮ್| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಗನ್ಧವಾನ್ಗರ್ೀ ಶತಭಮ್॥2,5.106॥ 
ತೃರ್ತೀಯಮಾಸ್ತಕಂ ಪಣಾಂ ತತರ ಭತಕ್ಾುಾ ಬರಜತಯಸೌ| 

ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ತದ್ಗ್ರೀಣಾಹತಃ ಪರ್ಥ॥2,5.107॥ 
ಮರ್ಾ ನ್ ದ್ತುಂ ನ್ ಹತತಂ ಹತತಾಶನ್ೀ ತಪೀ ನ್ ತಪುಂ ಹಿಮಶ್ೈಲಗಹವರ್ೀ| 

ನ್ ಸ್ೀವಿತಂ ಗಾಙ್ಖುಮಹ್ ೀ ಮಹಾಜಲಂ ಶರಿೀರ ಹ್ೀ ನಿಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,5.108॥ 
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ತತಯೀಾ ಶ್ೈಲಾಗಮಂ ಮಾಸ್ತ ಪಾರಪುನರ್ಾತುತರ ವಷ್ಾಣಮ್| 

ತಸ್ ಯೀಪರಿ ಭವ್ೀತಾಕ್ಷಿನಾಾಷಾಣಾನಾಂ ನಿರನ್ುರಮ್॥2,5.109॥ 
ಚತತಥಾಮಾಸ್ತಕಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಭತಕ್ಾುಾ ತತರ ಪರಸಪಾರ್ತ| 

ಸ ಪತನ್ನೀವ ವಿಲಪನಾಾಷಾಣಾದ್ಯರ್ತಪೀಡಿತಃ॥2,5.110॥ 
ನ್ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಗ್ ೀಾ ನ್ ಚ ಯೀಗಮಾಗ್ ೀಾ ನ್ ಕಮಾಮಾಗ್ ೀಾ ನ್ ಚ ಭಕುಮಾಗಾಃ| 

ನ್ ಸಾಧ್ತಸಙ್ಕುರ್ತೆಮಪ ಶತರತಂ ಮರ್ಾ ಶರಿೀರ ಹ್ೀ ನಿಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,5.111॥ 
ತತಃ ಕ ರರಪುರ ಮಾಸ್ತ ಪಞ್ಾಮೀ ರ್ಾರ್ತ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಭತವಿ ದ್ತುಂ ಪಣಾಜಲಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಕ ರರಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,5.112॥ 
ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಪಟಟಶ್ೈಃ ಪಾರ್ತತಃ ಪರ್ಥ| 

ಹಾ ಮಾತಹಾಾಪತಭಾರಾತಃ ಸತತಾ ಹಾ ಹಾ ಮಮ ಸ್ತರಯಃ॥2,5.113॥ 
ಯತಷಾಮಭನ್ ೀಾಪದಿಷ್ ಟೀಽಹಮವಸಾಿಂ ಪಾರಪು ಈದ್ೃಶ್ೀಮ್| 

ಏವಂ ಲಾಲಪಯಮಾನ್ಂ ತ್ೀ ಯಮದ್ ತಾ ವದ್ನಿುಹಿ॥2,5.114॥ 
ಕವ ಮಾತಾ ಕವ ಪತಾ ಮ ಢ ಕವ ಜಾರ್ಾ ಕವ ಸತತಃ ಸತಹೃತ್| 

ಸವಕರ್ೀಾಪಾಜಿಾತ್ೀ ಭತಙ್ಖಷಾಂ ಮ ಖ್ಾ ರ್ಾತಾಶ್ಾರಂ ಪರ್ಥ॥2,5.115॥ 
ಜಾನಾಸ್ತ ಶಮ್ಲಮಲಂ ಬಲಮಧ್ವಗಾನಾಂ ನ್ ೀಽಶಮ್ಲಃ ಪರಯತತ್ೀ ಪರಲ್ ೀಕಗತ್ಯೈ| 

ಗನ್ುವಯಮಸ್ತು ತವ ನಿಶ್ಾತಮೀವ ತ್ೀನ್ ಮಾಗ್ೀಾಣ ಯೀನ್ ನ್ ಭವ್ೀತೆರಯವಿಕರಯೀಽಪ॥2,5.116॥ 
ಊನ್ಷಾಣಾಮಸ್ತಕ್್ೀ ಕ್ೌರಞ ಾ್ೀ ಭತಕ್ಾುಾ ಪಣಾನ್ತು ಸ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಘಟೀಮಾತರನ್ತು ವಿಶರಮಯ ವಿಚಿತರನ್ಗರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,5.117॥ 

ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಶ್ಲಾಗ್ರೀಣ ವಿದಾರಿತಃ॥2,5.118॥ 
ಕತತರ ರ್ಾಮಿ ನ್ ಹಿ ಗಾಮಿ ಜಿೀವಿತಂ ಹಾ ಮೃತಸಯ ಮರಣಂ ಪುನ್ನ್ಾ ವ್ೈ| 

ಇತಿಮೀವ ವಿಲಪನ್ರರ್ಾತಯಸೌ ರ್ಾತನಾಹಾಧ್ೃತವಿಗರಹಃ ಪರ್ತ॥2,5.119॥ 
ವಿಚಿತರನ್ಗರ್ೀ ತತರ ವಿಚಿತ್ ರೀ ನಾಮ ಪಾರಿರ್ಥವಃ| 

ತತರ ಷ್ಣಾಮಸಪಣ್ಾೀನ್ ತೃಪುಃ ಸನ್ವರಜತ್ೀ ಪುರಃ॥2,5.120॥ 

ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಪಾರಸಾಗ್ರೀಣ ಪರಪೀಡಿತಃ॥2,5.121॥ 
ಮಾತಾ ಭಾರತಾ ಪತಾ ಪುತರಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಮೀ ವತಾತ್ೀ ನ್ ವಾ| 

ಯೀ ಮಾಮತದ್ಧರತ್ೀ ಪಾಪಂ ಪತನ್ುಂ ದ್ತಃಖ್ಸಾಗರ್ೀ॥2,5.122॥ 
ವರಜತಸುತರ ಮಾಗ್ೀಾ ತತ ತತರ ವ್ೈತರಣಿೀ ಶತಭಾ| 

ಶತಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಾಾ ಪೂಯಶ್್ ೀಣಿತಸಙ್ಖತೆಲಾ॥2,5.123॥ 
ಆರ್ಾರ್ತ ತತರ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ನಾವಿಕ್ಾ ಧಿೀವರಾದ್ಯಃ| 

ತ್ೀ ವದ್ನಿು ಪರದ್ತಾು ಗೌಯಾದಿ ವ್ೈತರಣಿೀ ತವರ್ಾ| 

ನಾವಮೀನಾಂ ಸಮಾರ್ ೀಹ ಸತಕ್್ೀನ್ ೀತುರ ವ್ೈ ನ್ದಿೀಮ್॥2,5.124॥ 
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ತತರ ಯೀನ್ ಪರದ್ತಾು ಗೌಃ ಸ ಸತಖ್ೀನ್ೈವ ತಾಂ ತರ್ೀತ್| 

ಅದಾಯಿೀ ತತರ ಘಘಷ್ಯೀತ ಕರಗಾರಹನ್ತು ನಾವಿಕ್್ೈಃ॥2,5.125॥ 
ಉಖ್ೈಃ ಕ್ಾಕ್್ೈಬಾಕ್್ ೀಲ ಕ್್ೈಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣತತಣ್ಾೈವಿಾತತದ್ಯತ್ೀ| 

ಮನ್ತಜಾನಾಂ ಹಿತಂ ದಾನ್ಮನ್ುೀ ವ್ೈತರಣಿೀ ಖ್ಗ॥2,5.126॥ 
ದ್ತಾು ಪಾಪಂ ದ್ಹ್ೀತ್ವಾಂ ಮಮ ಲ್ ೀಕನ್ತು ಸಾ ನ್ಯೀತ್| 

ಮಪುಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಪುರಂ ಬಹಾವಪದ್ಂ ಮೃತಃ॥2,5.127॥ 
ವರಜ್ೀತತು ಸ್ ೀದ್ಕಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಪಣಾಂ ವ್ೈ ಸಪುಮಾಸ್ತಕಮ್| 

ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಪರಿಘಾಹರ್ತಪೀಡಿತಃ॥2,5.128॥ 
ನ್ ದ್ತುಂ ನ್ ಹತತಂ ತಪುಂ ನ್ ಸಾನತಂ ನ್ ಕೃತಂ ಹಿತಮ್| 

ರ್ಾದ್ೃಶಂ ಚರಿತಂ ಕಮಾ ಮ ಢಾತಮನ್ತಭಙ್ಖಷಾ ತಾದ್ೃಶಮ್॥2,5.129॥ 
ಮಾಸಯಷ್ಟಮೀ ದ್ತಃಖ್ದ್ೀ ತತ ಪರ್ೀ ಭತಕ್ಾುಾಥ ಸ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಪಣಾಂ ಪರರ್ಾತ್ರ್ೌ ತಾಕ್ಷಯಾ ನಾನಾಕರನ್ದಪುರಂ ತತಃ॥2,5.130॥ 
ಪರರ್ಾಣ್ೀ ಚ ಪರವದ್ತ್ೀ ಮತಸಲಾಘಾತಪೀಡಿತಃ| 

ಕವ ಜಾರ್ಾಚಟ್ತಲ್ೈಶಾಾಟ್ತಪಟ್ತಭವಾಚನ್ೈಮಾಮ॥2,5.131॥ 
ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಭಲಿಭಲ್ಲಿೀಭಮತಾಸಲ್ೈಶಾ ಕವ ಮಾರಣಮ್| 

ನ್ವಮೀ ಮಾಸ್ತ ದ್ತುಂ ವ್ೈ ನಾನಾಕರನ್ದಪುರ್ೀ ತತಃ॥2,5.132॥ 
ಪಣಾಮಶಾರರ್ತ ಕರತಣಂ ನಾನಾಕರನಾದನ್ೆರ್ ೀತಯಪ| 

ದ್ಶಮೀ ಮಾಸ್ತ ದ್ತುಂ ವ್ೈ ಸತತಪುಭವನ್ಂ ತತಃ॥2,5.133॥ 
ಸರನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಹಲಾಹರ್ತಹತಃ ಪರ್ಥ| 

ಕವ ಸ ನ್ತಪ್ೀಶಲಕರ್ೈಃ ಪಾದ್ಸಂವಾಹನ್ಂ ಮಮ॥2,5.134॥ 
ಕವ ದ್ ತವಜರಪರರ್ತಮಕ್್ೈಮಾತಾದ್ಕಷ್ಾಣಮ್| 

ದ್ಶಮೀ ಮಾಸ್ತ ಪಣಾಾದಿ ತತರ ಭತಕ್ಾುಾ ಪರಸಪಾರ್ತ॥2,5.135॥ 
ಮಾಸ್ೀ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಪೂಣ್ೀಾ ಪುರಂ ರೌದ್ರಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಗಚಾನ್ನೀವ ವಿಲಪತ್ೀ ಯಥಾ ಪೃಷ್ಠೀ ಪರಪೀಡಿತಃ॥2,5.136॥ 
ಕ್ಾವಹಂ ಸತ ಲ್ಲೀಶಯನ್ೀ ಪರಿವತಾನ್ಷಣ್ೀ ಕ್ಷಣ್ೀ| 

ಭಟ್ಹಸುಭರಷ್ಟಯಷಟಕೃಷ್ಟಪೃಷ್ಠಃ ಕವ ವಾ ಪುನ್ಃ॥2,5.137॥ 
ಕ್ಷಿತೌ ದ್ತುಞ್ಾ ಪಣಾಾದಿ ಭತಕ್ಾುಾ ತತರ ತತ್ ೀ ವರಜ್ೀತ್| 

ಪಯೀವಷ್ಾಣಮಿತ್ಯೀತನಾನಮಕಂ ಪುರಮಣಾಜ॥2,5.138॥ 
ವರಜನ್ನೀವಂ ವಿಲಪತ್ೀ ಕತಠಾರ್ೈಮ ಾಧಿನಾ ತಾಡಿತಃ| 

ಕವ ಭೃತಯಕ್್ ೀಮಲಕರ್ೈಗಾನ್ಧತ್ೈಲಾವಸ್ೀಚನ್ಮ್॥2,5.139॥ 
ಕವ ಕೀನಾಶಾನ್ತಗ್ೈಃ ಕ್್ ರೀಧ್ಾತತೆಠಾರ್ೈಃ ಶ್ರಸ್ತ ವಯಥಾ| 

ಊನಾಬದಕಞ್ಾ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ತತರ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸತದ್ತಃಖಿತಃ॥2,5.140॥ 
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ಸಮ ಾಣ್ೀಾ ತತ ತತ್ ೀ ವಷ್ೀಾ ಶ್ೀತಾಢಯಂ ನ್ಗರಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಗಚಾನ್ನೀವಂ ಛತರಿಕರ್ಾ ಚಿಾನ್ನಜಿಹವಸತು ರ್ ೀದಿರ್ತ॥2,5.141॥ 
ಪರರ್ಾಲಾಪ್ೈಃ ಕವ ಚ ಸಸಮಧ್ತರತವಸಯ ವಣಾನ್ಮ್| 

ಉಕುಮಾತ್ರೀಽಸ್ತಪತಾರದಿಜಿಹಾವಚ್ಾೀದ್ಃ ಕವ ಚ್ೈವ ಹಿ॥2,5.142॥ 
ವಾಷಾಕಂ ಪಣಾದಾನಾದಿ ಭತಕ್ಾುಾ ತತರ ಪರಸಪಾರ್ತ| 

ಬಹತಭೀರ್ತಕರಂ ತತುರ್ತಾಣಾಜಂ ದ್ೀವಮಾಸ್ತಿತಃ॥2,5.143॥ 
ಪರಕ್ಾಶಯರ್ತ ಪಾಪಾಾನ್ಮಾತಾಮನ್ಞ್ಾ ವಿನಿನ್ದರ್ತ| 

ಯೀಷದ್ಪ್ಯೀವಮೀತಸ್ತಮನಾಮಗ್ೀಾ ವ್ೈ ಪರಿದ್ೀವರ್ತ॥2,5.144॥ 
ತತ್ ೀ ರ್ಾಮಯಂ ನಾರ್ತದ್ ರ್ೀ ನ್ಗರಂ ಸ ಹಿ ಗಚಾರ್ತ| 

ಚತಾವರಿಂಶದ್ ಯೀಜನಾನಿ ಚತತಯತಾಕ್ಾುನಿವಿಸೃತಮ್॥2,5.145॥ 
ತರಯೀದ್ಶ ಪರರ್ತೀಹಾರಾಃ ಶರವಣಾ ನಾಮ ತತರ ವ್ೈ| 

ಶರವಣಾಕಮಾತಸತುಷ್ಯನ್ಯನ್ಯಥಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಮಾಪುನಯತಃ॥2,5.146॥ 
ತತಸುತಾರಶತ ರಕ್ಾುಕ್ಷಂ ಭನಾನಞ್ಜನ್ಚಯೀಪಮಮ್| 

ಮೃತತಯಕ್ಾಲಾನ್ುಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಪಶಯರ್ತ ವ್ೈ ಯಮಮ್॥2,5.147॥ 
ದ್ಂಷಾಾಕರಾಲವದ್ನ್ಂ ಭೃಕತಟೀದಾರತಣಾಕೃರ್ತಮ್| 

ವಿರ ಪ್ೈಭ್ ೀಾಷ್ಣ್ೈವಾಕ್್ರೈವೃಾತಂ ವಾಯಧಿಶತ್ೈಃ ಪರಭತಮ್॥2,5.148॥ 
ದ್ಣಾಾಸಕುಮಹಾಬಾಹತಂ ಪಾಶಹಸುಂ ಸತಭ್ೈರವಮ್| 

ತನಿನದಿಾಷಾಟಂ ತತ್ ೀ ಜನ್ತುಗಾರ್ತಂ ರ್ಾರ್ತ ಶತಭಾಶತಭಾಮ್॥2,5.149॥ 
ಪಾಪೀ ಪಾಪಾಂ ಗರ್ತಂ ರ್ಾರ್ತ ಯಥಾ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ಪುರಾ| 

ಛತ್ ರೀಪಾನ್ಹದಾತಾರ್ ೀ ಯೀ ಚ ವ್ೀಶಮಪರದಾಯಕ್ಾಃ॥2,5.150॥ 
ಯೀ ತತ ಪುಣಯಕೃತಸುತರ ತ್ೀ ಪಶಯನಿು ಯಮಂ ತದಾ| 

ಸೌಮಾಯಕೃರ್ತಂ ಕತಣಾಲ್ಲನ್ಂ ಮೌಲ್ಲಮನ್ುಂ ಧ್ೃತಶ್ರಯಮ್॥2,5.151॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೀ ಹಿ ಷ್ಣಾಮಸ್ೀ ಆಬದಕ್್ೀ ತಥಾ| 

ವಿಪಾರನ್್ಹ ನ್ ಭೀಜಯೀತುತರ ಯನ್ಮಹರ್ತೀ ಕ್ಷತಧ್ಾ॥2,5.152॥ 
ಜಿೀವನ್ತಾತರಕಲತಾರದಿಪರದಿಷ್ಟಮಿತರ್ೈಃ ಖ್ಗ| 

ಯೀ ನ್ ಸಾಧ್ಯರ್ತ ಸಾವಥಾಮೀವಂ ಪಶಾಾದಿಧಖಿದ್ಯತ್ೀ॥2,5.153॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಸಂಯಮಿನಾಯಂ ಯಥಾಗರ್ತ| 

ಪರೀಕುಮಾವಷ್ಾಕೃತಯಂ ತ್ೀ ಕಮನ್ಯಚ್ ಾರೀತತಮಿಚಾಸ್ತ॥2,5.154॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ವಷ್ಾಕೃತಯಯಮಲ್ ೀಕಮಾಗಾರ್ಾತನಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮ ಪಞ್ಾರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,5-[154]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-6॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಅಪ ಸಾಧ್ನ್ಯತಕುಸಯ ರ್ತೀಥಾದಾನ್ರತಸಯ ಚ| 

ಅಕೃತ್ೀ ತತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ೀಾ ಪರಲ್ ೀಕಗರ್ತನ್ಾ ಹಿ॥2,6.1॥ 
ತಸಾಮತೃಷ್ಣ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಃ ಕತಾವಯ ಇರ್ತ ಮೀ ಶತರತಮ್| 

ಕಂ ಫಲಂ ವೃಷ್ಯಜ್ಞಸಯ ಪುರಾ ಕ್್ೀನ್ ಕೃತ್ ೀ ಹರ್ೀ॥2,6.2॥ 
ಅನ್ಡಾವನಿೆೀದ್ೃಶಃ ಪರೀಕುಃ ಕಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಕ್್ ೀ ವಿಧಿಸುಸಯ ನಿದಿಾಷ್ಟಃ ಸವಾಂ ಮೀ ಕೃಪರ್ಾ ವದ್॥2,6.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಇರ್ತಹಾಸಂ ಮಹಾಪುಣಯಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಬರಹಮಪುತ್ರೀಣ ಯತ್ ರೀಕುಂ ರಾಜಾನ್ಂ ವಿೀರವಾಹನ್ಮ್॥2,6.4॥ 
ವಿರಾಧ್ನ್ಗರ್ೀ ರಾಜಾ ವಿೀರವಾಹನ್ನಾಮಕಃ| 

ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಸತಯಸನ್ಧಶಾ ವದಾನ್ ಯೀ ವಿಪರತತಷಟಕೃತ್॥2,6.5॥ 
ಸ ಕದಾಚಿದ್ವನ್ಂ ವಿೀರ್ ೀ ಮಹಾತಾಮಖ್ೀಟ್ಕಂ ಗತಃ| 

ಕಞ ಾ್ತರಷ್ತಟಮನಾಸಾುಕ್ಷಯಾ ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಯಶರಮಂ ಯರ್ೌ॥2,6.6॥ 
ನ್ಮಸೃತಯ ಮತನಿಂ ತತರ ಕೃತಾಸನ್ಪರಿಗರಹಃ| 

ಪಶರರ್ಾವನ್ತ್ ೀ ರಾಜಾ ಪಪರಚಾ ಋಷಸಂಸದಿ॥2,6.7॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 

ಮತನ್ೀ ಮರ್ಾ ಕೃತ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಯಥಾಶಕು ಪರಯತನತಃ| 

ಯಮಸಯ ಶಾಸನ್ಂ ಶತರತಾವ ಬಭ್ೀಮಿ ನಿತರಾಂ ಹೃದಿ॥2,6.8॥ 
ಯಮಞ್ಾ ಯಮದ್ ತಾಂಶಾ ನಿರರ್ಾನ್ ್ೀರದ್ಶಾನಾನ್| 

ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಮಹಾಭಾಗ ತಥಾ ವದ್ ದ್ರ್ಾನಿಧ್್ೀ॥2,6.9॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಉವಾಚ| 
ಧ್ಮಾಾ ಬಹತವಿಧ್ಾ ರಾಜನ್ವಣಯಾನ್ುೀ ಶಾಸರಕ್್ ೀವಿದ್ೈಃ| 

ಸ ಕ್ಷ್ತಾವನ್ನ ವಿಜಾನ್ನಿು ಕಮಾಮಾಗಾವಿರ್ೀಹಿತಾಃ॥2,6.10॥ 
ದಾನ್ಂ ರ್ತೀಥಾಂ ತಪೀ ಯಜ್ಞಾಃ ಸಂನಾಯಸಃ ಪ್ೈತೃಕ್್ ೀ ಮಹಃ| 

ಧ್ಮೀಾಷ್ತ ಗೃಹಯಮಾಣ್ೀಷ್ತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ ೀಾ ವಿಶ್ೀಷತಃ॥2,6.11॥ 
ಏಷ್ಟವಾಯ ಬಹವಃ ಪುತಾರ ಯದ್ಯೀಕ್್ ೀಽಪ ಗರ್ಾಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಯಜ್ೀತ ವಾಶವಮೀಧ್್ೀನ್ ನಿೀಲಂ ವಾ ವೃಷ್ಮತತ್ೃಜ್ೀತ್॥2,6.12॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯದಿಪಾಪಾನಿ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ್ಕೃತಾನಿ ಚ| 

ನಿೀಲ್ ೀದಾವಹ್ೀನ್ ಶತಧ್್ಯೀತತು ಸಮತದ್ರಪಿವನ್ೀನ್ ವಾ॥2,6.13॥ 
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ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಯಸಯ ನ್ ೀತ ್ಜಯತ್ೀ ವೃಷ್ಃ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ನಿಶಾಲಂ ತಸಯ ಕೃತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧೈಸತು ಕಂ ಭವ್ೀತ್॥2,6.14॥ 
ಯಥಾಕಥಞ ಾ್ತೆತಾವಯಸ್ತುೀಥ್ೀಾ ವಾ ಪತುನ್ೀಽಥ ವಾ| 

ವೃಷ್ಯಜ್ಞ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ನ್ೈಃ ಖ್ಗ॥2,6.15॥ 
ವೃಷ್ಭಂ ಪಞ್ಾಕಲಾಯಣಂ ಯತವಾನ್ಂ ಕೃಷ್ಣಕಮ್ಲಮ್| 

ಗ್ ೀಯ ಥಮಧ್್ಯೀ ನಿತರಾಂ ವಿಚರನ್ುಂ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,6.16॥ 
ಚತಸೃಭವಾತ್ಕ್ಾಭದಾವಾಭಾಯಞ್ೈವ್ೈಕರ್ಾ ಖ್ಗ| 

ವಿವಾಹಯ ಮಙ್ಖುಲದ್ರವ್ಯೈಮಾನ್ರವತುಂ ಸಮತತ್ೃಜ್ೀತ್॥2,6.17॥ 
ಇಹ ರರ್ತೀರ್ತ ಷ್ಡೃಗಿಭಹ್ೀಾಮಂ ಕತರ್ಾಾದಿವಭಾವಸ್ ೀಃ| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಯಂ ಮಾಘವ್ೈಶಾಖಾಯಂ ಸಙ್ಖೆರಮೀ ಪಾತಪವಾಸತ॥2,6.18॥ 
ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಪತ್ರಯೀಕ್ಷರ್ಾಹ್ೀ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪರಶಸಯತ್ೀ| 

ಲ್ ೀಹಿತ್ ೀ ಯಸತು ವಣ್ೀಾನ್ ಮತಖ್ೀ ಪುಚ್ಾೀ ಚ ಪಾಣತಾರಃ॥2,6.19॥ 
ಪೀತಃ ಖ್ತರವಿಷಾಣ್ೀಷ್ತ ಸ ನಿೀಲ್ ೀ ವೃಷ್ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಶ್ವೀತವಣ್ ೀಾ ಭವ್ೀದಿವಪರೀ ಲ್ ೀಹಿತಃ ಕ್ಷತರ ಉಚಯತ್ೀ॥2,6.20॥ 
ಪೀತವಣ್ ೀಾ ಭವ್ೀದ್ವೈಶಯಃ ಶ್ದ್ರಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸೃತ್ ೀ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ಯಥಾವಣಾಂ ಸಮತದಿದಷ್ ಟೀ ವಣ್ೀಾಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಾದಿಷ್ತ॥2,6.21॥ 
ಅಥ ವಾ ರಕುವಣಾಸತು ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವ ಶಸಯತ್ೀ| 

ಪತಾ ಪತಾಮಹಶ್ೈವ ತಥ್ೈವ ಪರಪತಾಮಹಃ॥2,6.22॥ 
ಆಶಾಸತ್ೀ ಸತತಂ ಜಾತಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಧ್ಮಾಸುಾಂ ವೃಷ್ರ ಪ್ೀಣ ಜಗದಾನ್ನ್ದದಾಯಕಃ॥2,6.23॥ 
ಅಷ್ಟಮ ತ್ೀಾರಧಿಷಾಠನ್ಮತಃ ಶಾನಿುಂ ಪರಯಚಾ ಮೀ| 

ಗಙ್ಕುಯಮತನ್ಯೀಃ ಪ್ೀಯಮನ್ುವ್ೀಾದಿ ತೃಣಂ ಚರ॥2,6.24॥ 
ಧ್ಮಾರಾಜಸಯ ಪುರತ್ ೀ ವಾಚಯಂ ಮೀ ಸತಕೃತಂ ವೃಷ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂಸ್ೀ ರ್ತರಶ್ಲಾಙ್ಖೆಂ ವಾರ್ೀರೌ ಚಕರಚಿಹಿನತಮ್॥2,6.25॥ 
ಇರ್ತ ಸಮಾರಥಯಾ ವೃಷ್ಭಂ ಗನ್ಧಪುಷಾಾಕ್ಷತಾದಿಭಃ| 

ವೃಷ್ಂ ತತ್ತರಿೀಯತಕುಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಸಮತತ್ೃಜ್ೀತ್॥2,6.26॥ 
ತಸಾಮದಾರಜನಿವಧ್ಾನ್ೀನ್ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಸಮಾಚರ| 

ಬಹತಸಾಧ್ನ್ಯತಕುಸಯ ನಾನ್ಯಥಾ ಸದ್ುರ್ತಸುವ॥2,6.27॥ 
ಆಸ್ತೀತ್ರೀತಾಯತಗ್ೀ ಪೂವಾಂ ವಿದ್ೀಹನ್ಗರ್ೀ ನ್ೃಪ| 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಧ್ಮಾವತ್್ೀರ್ತ ಸವಕಮಾನಿರತಃ ಸತಧಿೀಃ॥2,6.28॥ 
ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ುೀಽರ್ತತ್ೀಜಸ್ತವೀ ಯಥಾಲಾಭ್ೀನ್ ತತಷಟಕೃತ್| 

ಪತೃಪವಾಣಿ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಕತಶಾಯೀಾ ಕ್ಾನ್ನ್ಂ ಯರ್ೌ॥2,6.29॥ 
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ಅಟ್ನಿನತಸುತಸುತರ ಚಿನ್ವನ್ತೆಶಪಲಾಶಕಮ್| 

ಸಹಸ್ ೀಪ್ೀತಯ ಪುರತಷಾಶಾಾತಾವರಶಾಾರತದ್ಶಾನಾಃ॥2,6.30॥ 
ವಿಭಾರನ್ುಮನ್ಸಂ ಗೃಹಯ ಪರತಯಗಜಗತಮವಿಾಹಾಯಸಾ| 

ಬಹತವೃಕ್ಷಸಮಾಕೀಣಾಂ ಗಿರಿದ್ತಗಾಭರ್ಾನ್ಕಮ್॥2,6.31॥ 
ವನಾದ್ವನಾನ್ುರಂ ನಿನ್ತಯನ್ಾದಿೀನ್ದ್ಸಮಾಕತಲಮ್| 

ಸ ತತರ ನ್ಗರಂ ರಾಜನ್ದದ್ಶಾ ಬಹತವಿಸುರಮ್॥2,6.32॥ 
ಗ್ ೀಪುರದಾವರರಚಿತಂ ಸೌಧ್ಪಾರಸಾದ್ಮಣಿಾತಮ್| 

ಚತವರಾಪಣಪಣಾಯದಿನ್ರನಾರಿೀಸಮಾಕತಲಮ್॥2,6.33॥ 
ತ ಯಾದ್ವನಾದಾಭನಿಘ ೀಾಷ್ವಿೀಣಾಪಟ್ಹನಾದಿತಮ್| 

ಕ್ಾಂಶ್ಾತತಷಧ್ಾದಿಾತಾನಿದೀನಾನ್ಮಲ್ಲನಾನಿವಗತೌಜಸಃ॥2,6.34॥ 
ತತ್ ೀಽರ್ತತತಷಾಟನ್ಮಲ್ಲನಾನ್ವಸರಖ್ಣಾಸಮಾವೃತಾನ್| 

ಅಗರತ್ ೀ ಹೃಷ್ಟಪುಷಾಟಂಶಾ ಸವಣಾವಸ್ ರೀಪಶ್್ ೀಭತಾನ್॥2,6.35॥ 
ತತ್ ೀಽಪ ಸತರಸಙ್ಕೆಶಾನ್್ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಸ್ತಮತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಕಂ ಸವಪನ ಉತ ಮಾರ್ಾ ವ್ೈ ಮದಿೀಯೀ ಮಾನ್ಸ್ ೀ ಭರಮಃ॥2,6.36॥ 
ಸನಿದಹಾನ್ಂ ದಿವಜಂ ನಿನ್ತಯಃ ಪುರತಷಾ ರಾಜಸನಿನಧಿಮ್| 

ಸತದ್ದದ್ಶಾ ವಿಪರಸತು ಸವಣಾಪಾರಸಾದ್ಮನಿದರ್ೀ॥2,6.37॥ 
ಸ್ತಂಹಾಸನ್ಮಹಾದಿವಯಂ ಛತರಚಾಮರವಿೀಜಿತಮ್| 

ತತ್ ರೀಪ ವಿಷ್ಟಂ ರಾಜಾನ್ಂ ಕರಿೀಟ್ಕನ್ಕ್್ ೀಜಜಾಲಮ್॥2,6.38॥ 
ಮಹತಾಯ ಚ ಶ್ರರ್ಾ ಯತಕುಂ ಸ ುಯಮಾನ್ಂ ಸತವನಿದಭಃ| 

ರಾಜಾಪ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಂ ವಿಪರಂ ಪರತತಯತಾಿಯ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥2,6.39॥ 
ಪೂಜರ್ಾಮಾಸ ವಿಧಿವನ್ಮಧ್ತಪಕ್ಾಾಸ ನಾದಿಭಃ| 

ಸನ್ತುಷ್ಟಮನ್ಸಂ ದ್ೀವಮಸೌುಷೀತಾರರ್ಾ ಮತದಾ॥2,6.40॥ 
ಅದ್ಯ ಮೀ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಪಾವಿತಞ್ಾ ಕತಲಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ವಿಷ್ತಣಭಕುಸಯ ಧ್ಮಾಸಯ ಯತ್ುೀ ದ್ೃಗ್ ುೀಚರಂ ಗತಃ॥2,6.41॥ 
ನ್ತಾವ ಸತುತಾವ ಬಹತವಿಧ್ಮತವಾಚಾನ್ತವಸನ್ನೃಪಃ| 

ಯತಃ ಸಮಾಗತ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಪುನ್ಸುತ್ೈವ ನಿೀಯತಾಮ್॥2,6.42॥ 
ಇರ್ತ ಶತರತಾವ ವಚ್ ೀ ರಾಜ್ಞಃ ಪಪರಚಾ ದಿವಜಪುಙ್ಖುವಃ| 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಕ್್ ೀಽಯಂ ದ್ೀಶ-ಕತತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಉತುಮಾ ಮಧ್ಯಮಾಧ್ಮಾಃ॥2,6.43॥ 
ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ತತ ಭವಾನಾಾರಮೀಷ್ಟಯವಿಭ ಷತಃ| 

ಕಮಥಾಮಹಮಾನಿೀತಃ ಪುನ್ಸುತ್ೈವ ನಿೀಯತ್ೀ॥2,6.44॥ 
ಅಪೂವಾಮಿವ ಪಶಾಯಮಿ ಸವಾಂ ಸವಪನಗತ್ ೀ ಯಥಾ| 
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ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 

ಸವಧ್ಮಾನಿರತ್ ೀ ಯಸತು ಹರಿಭಕುರತಃ ಸದಾ॥2,6.45॥ 
ವಿರಕು ಇನಿದರರ್ಾಥ್ೀಾಭಯಃ ಸ ಮೀ ಪೂಜ್ ಯೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾವಿಶ್ೀಷ್ವಿತ್॥2,6.46॥ 
ಸತಯದಾನ್ಪರ್ ೀ ಯಸತು ಸ ನ್ಮಸ್ ಯೀ ದಿವೌಕಸಾಮ್| 

ದ್ಶಾನಾಥಾಮಿಹಾನಿೀತಃ ಪೂಜಾಹಾಶಾ ಪರನ್ುಪ॥2,6.47॥ 
ಅನ್ತಗೃಹಾಣ ಮಾಂ ದ್ೀವ ಕ್ಷಮಸವ ಮಮ ಸಾಹಸಮ್| 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸ ಮನಿರಣಾಂ ಸಞ್ಜಞರ್ಾ ಭತರವಃ॥2,6.48॥ 
ವದಿಷ್ಯರ್ತ ಸಮಗರಂ ತ್ೀ ಸವಯಂ ವಕತುಂ ನ್ ಸಾಮರತಮ್| 

ಸಾಮನ್ುಃ ಸವಾವ್ೀದ್ಜ್ಞ್ ೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಹಾದ್ಾಂ ನ್ೃಪಸಯ ಚ॥2,6.49॥ 

ವಿಪಶ್ಾದ್ತವಾಚ| 

ಪೂವಾಜನ್ಮನಿ ವ್ೈಶ್್ ಯೀಽಯಂ ವಿಶವಮಭರ ಇರ್ತ ಶತರತಃ| 

ವಿರಾಧ್ನ್ಗರ್ೀ ವಿಪರ ದಿವಜದ್ೀವವಿಭ ಷತ್ೀ॥2,6.50॥ 
ವ್ೈಶಯವೃತಾಯ ಸದಾ ಜಿೀವನ್ತೆಟ್ತಮ್ಪರಿಪಾಲಕಃ| 

ಗವಾಂ ಶತಶ್ರಷ್ಕ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಞ್ಾ ಪೂಜಕಃ॥2,6.51॥ 
ಪಾತರದಾನ್ಪರ್ ೀ ನಿತಯಮಾರ್ತಥ್ೀರ್ಾಗಿನಸ್ೀವಕಃ| 

ಗಾಹಾಸಿಯಂ ವಿಧಿವಚಾಕ್್ರೀ ಭಾಯಾರ್ಾ ಸತಯಮೀಧ್ರ್ಾ॥2,6.52॥ 
ಸಾಮತ್ೀಾನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಜಯಚೌಾರತ್ೀನ್ ತ ಹವಿಭತಾಜಃ| 

ಕದಾಚಿದ್್ನ್ತಧಭಃ ಸಾಕಂ ಕೃತಾವ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಭ ರಿಶಃ॥2,6.53॥ 
ರ್ಾವದಾರ್ಾರ್ತ ಸದ್ನ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾಲ್ ಿೀಮಶಂ ಪರ್ಥ| 

ದ್ಣಾವತರಣಿಪತಾಯಶತ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟ್ಂ ಸ್ತತಿಮ್॥2,6.54॥ 
ಪಪರಚಾ ವಿನ್ಯೀಪ್ೀತಂ ಕರತಣಾವಾರಿವಾರಿಧಿಃ| 

ಋಷರತವಾಚ| 

ಕತತ ಆಗಮಯತ್ೀ ಸಾಧ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ೈಬಾನ್ತಧಭಯತಾತಃ॥2,6.55॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾವಂ ಧ್ಮಾನಿಲಯಂ ಪರಕಿನ್ನಂ ಮಾನ್ಸಂ ಮಮ| 

ವಿಶವಮಭರ ಉವಾಚ| 

ಶ್ೀಯಾಮಾಣಂ ಶರಿೀರಂ ಹಿ ಜ್ಞಾತಾವ ಮೃತತಯಂ ಪುರಃ ಸ್ತಿತಮ್॥2,6.56॥ 
ಭಯಾರ್ಾ ಧ್ಮಾಚಾರಿಣಾಯ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಂ ವಿನಿಗಾತಃ| 

ಕೃತಾವ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ವಿಧಿವದಿವಶಾರಣಯ ವಿಪುಲಂ ವಸತ॥2,6.57॥ 
ರ್ಾವದ್್ರಜಾಮಯಹಂ ವ್ೀಶಮ ಭವಾನ್ದೃಷಟಪಥಂ ಗತಃ| 

ಲ್ ೀಮಶ ಉವಾಚ| 
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ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಸನಿು ಭ ರಿೀಣಿ ವಷ್ೈಾಽಸ್ತಮನಾಭರತ್ೀ ಶತಭ್ೀ॥2,6.58॥ 
ಯತುಾರ್ಾ ಹತಯಪಚಿೀಣಾಾನಿ ತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಮೀ ವದ್| 

ವ್ೈಶಯ ಉವಾಚ| 
ಗಙ್ಕು ಚ ಸ ಯಾ ತನ್ರ್ಾ ಮಹಾಪುಣಾಯ ಸರಸವರ್ತೀ॥2,6.59॥ 
ದ್ಶಾಶವಮೀಧ್್ೈರಯಜದ್ಯತರ ಬರಹಾಮ ಸತರ್ೀಶವರಃ| 

ರ್ತೀಥಾರಾಜಸುತಃ ಕ್ಾಶ್ೀ ಮಹಾದ್ೀವೀ ದ್ರ್ಾನಿಧಿಃ॥2,6.60॥ 
ಮೃತಾನಾಂ ಯತರ ಜನ್ ುನಾಂ ಕಣ್ೀಾ ಜಪರ್ತ ತಾರಕಮ್| 

ಪುಲಹಸಾಯಶರಮಂ ಪುಣಯಂ ಫಲತುರ್ತೀಥಾಞ್ಾ ಗಣಾಕೀ॥2,6.61॥ 
ಚಕರರ್ತೀಥಾಂ ನ್ೈಮಿಷ್ಞ್ಾ ಶ್ವರ್ತೀಥಾಮನ್ನ್ುಕಮ್| 

ಗ್ ೀಪರತಾರಕನಾಗ್ೀಶಮಯೀಧ್ಾಯಬನ್ತದಸಞ ಜ್ಞತಮ್॥2,6.62॥ 
ಯತಾರಸು ಮತಕುದ್ಃ ಸಾಕ್ಷಾದಾರರ್ೀ ರಾಜಿೀವಲ್ ೀಚನ್ಃ| 

ಆಗ್ನೀಯಂ ವಾಯತಕ್ೌಬ್ೀರಂ ಕ್ೌಮಾರಂ ಭ ರತಹಾಂ ಪುನ್ಃ॥2,6.63॥ 
ಸೌಕರಂ ಮಥತರಾ ಯತರ ನಿತಯಂ ಸನಿನಹತ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಪುಷ್ೆರಂ ಸತಯರ್ತೀಥಾಞ್ಾ ಜಾವಲರ್ತೀಥಾಂ ದಿನ್ೀಶವರಮ್॥2,6.64॥ 
ಇನ್ದರರ್ತೀಥಾಂ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತರಂ ಯತರ ಪಾರಚಿೀ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ತಾಪೀ ಪಯೀಷಣೀ ನಿವಿಾನಾಧಯ ಮಲಯಃ ಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿಕ್ಾ॥2,6.65॥ 
ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ದ್ಣಾಕಞ್ಾ ತಾಮರಚ ಡಂ ಸದ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ದಾಯವಾಭ ಮಿೀಶವರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀಶ್ೈಲಃ ಪವಾತ್ೀಶವರಃ॥2,6.66॥ 
ಅಸಙ್ಖ್ಯಲ್ಲಙ್ಖುರ್ತೀಥಾಾನಿ ಯತರ ಸನಿು ಸದಾ ಮತನ್ೀ| 

ವ್ೀಙ್ಖೆಟಾದೌರ ಮಹಾತ್ೀಜಾಃ ಶ್ರೀರಙ್ಕುಖ್ಯಃ ಸವಯಂ ಹರಿಃ॥2,6.67॥ 
ವ್ೀಙ್ಖೆಟೀ ನಾಮ ತತ್ೈವ ದ್ೀವಿೀ ಮಹಿಷ್ಮದಿಾನಿೀ| 

ಚನ್ದರರ್ತೀಥಾಂ ಭದ್ರವಟ್ಃ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀಕತಟಲಾಚಲೌ॥2,6.68॥ 
ಅವಟ್ ೀದಾ ತಾಮರಪಣ್ ೀಾ ರ್ತರಕೃಟ್ಃ ಕ್್ ೀಲಕಿ್್ ೀ ಗಿರಿಃ| 

ವಾಸ್ತಷ್ಠಂ ಬರಹಮರ್ತೀಥಾಞ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ರ್ತೀಥಾಂ ಮಹ್ ೀದ್ಧಿಃ॥2,6.69॥ 
ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ವಿರಾಜಞ್ಾ ವಿಶಾಲಂ ನಿೀಲಪವಾತಃ| 

ಭೀಮಕ ಟ್ಃ ಶ್ವೀತಗಿರಿೀ ರತದ್ರರ್ತೀಥಾಮತಮಾವನ್ಮ್॥2,6.70॥ 
ಅವಾಪ ಗಿರಿಜಾ ದ್ೀವಿೀ ತಪಸಾ ಯತರ ಶಙ್ಖೆರಮ್| 

ವಾರತಣಂ ಸ ಯಾರ್ತೀಥಾಞ್ಾ ಹಂಸರ್ತೀಥಾಂ ಮಹ್ ೀದ್ಯಮ್॥2,6.71॥ 
ನಿಮಜಜಯ ಯತರ ಕ್ಾಕ್್ ೀಲಾ ರಾಜಹಂಸತವಮಾಯಯತಃ| 

ಅಸತರ್ ೀ ಯತರ ದ್ೀವತವಮವಾಪ ಸಾನನ್ಮಾತರತಃ॥2,6.72॥ 
ವಿಶವರ ಪಂ ವನಿದರ್ತೀಥಾಂ ರತ್ನೀಶಃ ಕತಹಕ್ಾಚಲಃ| 

ನ್ರನಾರಾಯಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಚಯತ್ೀ ಪಾಪಕ್್ ೀಟಭಃ॥2,6.73॥ 
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ಸರಸವರ್ತೀದ್ೃಷ್ದ್ವತೌಯ ನ್ಮಾದಾ ಶಮಾದಾ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ನಿೀಲಕಣಠಂ ಮಹಾಕ್ಾಲಂ ಪುಣಯಂ ಚಾಮರಕಣಟಕಮ್॥2,6.74॥ 
ಚನ್ದರಭಾಗಾ ವ್ೀತರವರ್ತೀ ವಿೀರಭದ್ರಂ ಗಣ್ೀಶವರಮ್| 

ಗ್ ೀಕಣಾಂ ಬಲವರ್ತೀಥಾಞ್ಾ ಕಮಾಕತಣಾಂ ಸತಾರಕಮ್॥2,6.75॥ 
ಸಾನನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಯತಾರಶತ ಮತಚಯತ್ೀ ಕಮಾಬನ್ಧನಾತ್| 

ಅನಾಯನ್ಯಪ ಚ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಕೃತಾನಿ ಕೃಪರ್ಾ ತವ॥2,6.76॥ 
ಉತಾದ್ಯತ್ೀ ಶತಭಾ ಬತದಿಧಃ ಸಾಧ್ ನಾಂ ಯದ್ನ್ತಗರಹಃ| 

ಏಕತಃ ಸವಾರ್ತೀಥಾಾನಿ ಕರತಣಾಃ ಸಾಧ್ವೀಽನ್ಯತಃ॥2,6.77॥ 
ಅನ್ತಗರಹಾಯ ಭ ತಾನಾಂ ಚರನಿು ಚರಿತವರತಾಃ| 

ತವಂ ಗತರತಃ ಸವಾಣಾಾನಾಂ ವಿದ್ಯರ್ಾ ವಯಸಾಧಿಕಃ॥2,6.78॥ 
ಅತಃ ಪೃಚಾಾಮಯಹಂ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಭ ತಂ ಚಿರನ್ುನ್ಮ್| 

ಕಂ ಕತರ್ಾಾಂ ಕಂ ನ್ತ ಪೃಚ್ಾೀಽಹಂ ಮನ್ ೀ ಮೀಽರ್ತಚಲಂ ಮತನ್ೀ॥2,6.79॥ 
ನಿಃ ಸಾೃಹಂ ಬರಹಮವಿಷ್ಯೀ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವರ್ತಲಾಲಸಮ್| 

ಮನಾಗಪ ನ್ ಸಹತ್ೀ ವಿರಹಂ ರ್ತಮಿರಂ ಬತರವತ್॥2,6.80॥ 
ರ್ೀಹಿತಂ ವಿವಿಧ್್ೈಭಾಾವ್ೈಃ ಕಮಾಣಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರಮತತುಮಮ್| 

ಶಾನಿುಂ ಯಥಾ ಸಮಾರ್ಾರ್ತ ಸಮಾನ್ನಮಿವ ಭ ಸತರ॥2,6.81॥ 
ವಿವ್ೀಕಪರವಣಂ ಶತದ್ಧಂ ಯಥಾ ಸಾಯತೃಪರ್ಾ ವದ್| 

ಋಷರತವಾಚ| 

ಮನ್ಸತು ಪರಬಲಂ ನಿತಯಂ ಸವಿಕ್ಾರಂ ಸವಭಾವತಃ॥2,6.82॥ 
ವಶಂ ನ್ಯನಿು ಕರಿಣಂ ಪರಮತುಮಪ ಹಸ್ತುಪಾಃ| 

ತಥಾಪ ಸಾಧ್ತಸಙ್ಖುತಾಯ ಸಾಧ್ನ್ೈರಪಯತನಿದರತಃ॥2,6.83॥ 
ರ್ತೀವ್ರೀಣ ಭಕುಯೀಗ್ೀನ್ ವಿಚಾರ್ೀಣ ವಶಂ ನ್ಯೀತ್| 

ಇರ್ತಹಾಸಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ತವ ಪರತಯಯಕ್ಾರಕಮ್॥2,6.84॥ 
ನಾರದ್ ೀಽಕಥಯನ್ಮಹಯಂ ಸವವೃತುಗತಜನ್ಮನ್ಃ| 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ| 
ಕಸಯಚಿದಿದಾಜಮತಖ್ಯಸಯ ದಾಸ್ತೀಪುತರಃ ಪುರಾ ಮತನ್ೀ॥2,6.85॥ 
ಶ್ಕ್ಷಿತ್ ೀ ಬಾಲಭಾವ್ೀಽಪ ಪಾಠಿತ್ ೀ ನಿತರಾಮಹಮ್| 

ತತಾರಪ ಸಙ್ಖುರ್ತಜಾಾತಾ ಮಹತಾಂ ಪುಣಯಕಮಾಣಾಮ್॥2,6.86॥ 
ಪಾರವೃಟಾೆಲ್ೀ ಮಮ ಗೃಹ್ೀ ಸ್ತಿತಾನಾಂ ಭಾಗಯಯೀಗತಃ| 

ಶತಶ್ರಷ್ಣಾನ್ತವೃತಾಯ ಚ ಪರಶರಯೀಣ ದ್ಮೀನ್ ಚ॥2,6.87॥ 
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ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಪರಮಂ ಪಾರಪಯ ಕೃಪರ್ಾ ರ್ತವದ್ಮಬತರವನ್| 

ಮನಿೀಷಾ ನಿಮಾಲಾ ಯೀನ್ ಜಾತಾ ಮಮ ಶತಭಾರ್ಥಾನಿೀ॥2,6.88॥ 
ಯರ್ಾ ವಿಷ್ತಣಮಯಂ ಸವಾಮು್ನ್ಯೀವ ದ್ದ್ೃಶ್ವಾನ್| 

ಮತನ್ಯ ಊಚತಃ| 

ಶೃಣತ ವತ್ ಪರವಕ್ಷಾಯ ರ್ೀ ಹಿತಾಯ ತವ ಬಾಲಕ॥2,6.89॥ 
ಯೀನ್ ವ್ೈ ಧಿರಯಮಾಣ್ೀನ್ ಇಹಾಮತತರ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ದ್ೀವರ್ತಯಾಙ್ಖಮನ್ತಷಾಯಶಾ ಸಂಸಾರ್ೀ ವಿವಿಧ್ಾ ಜನಾಃ॥2,6.90॥ 
ನಿಬದಾಧಃ ಕಮಾಪಶ್ೈಸ್ುೀ ಭತಞ್ಜನ್ ಭೀಗಾನ್ಾೃಥಗಿವಧ್ಾನ್| 

ದ್ೀವತವಂ ರ್ಾರ್ತ ಸತ್ುಾೀನ್ ರಜಸಾ ಚ ಮನ್ತಷ್ಯತಾಮ್॥2,6.91॥ 
ರ್ತಯಾಕುಾಂ ತಮಸಾ ಜನ್ತುವಾಾಸನಾನ್ತಗತ್ ೀಽಬತಧ್ಃ| 

ಮಾತತಲಾಬಾಧಾ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ಮಿರಯತ್ೀ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥2,6.92॥ 
ಏವಂ ಗತಾವ ಹಯಸಙ್ಕ್ಯತಾ ಯೀನಿೀಸಾುಃ ಕಮಾಭ ರಪ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಲಬಾಧಾ ಕದಾಚಿದ್ದೈವಯೀಗತಃ॥2,6.93॥ 
ಅನ್ತಗರಹ್ೀಣ ಮಹತಾಂ ಹರಿಂ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ರ್ ೀಗಗಾರಹಂ ರ್ೀಹಜಾಲಮಪಾರಂ ಭವಸಾಗರಮ್॥2,6.94॥ 
ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ರ್ತರ್ತೀಷ್ ೀಾರನ್ಯದಾರಮಸಮರಣಂ ವಿನಾ| 

ನ್ವನಿೀಯಂ ಯಥಾ ದ್ಧ್್ ನೀ ಜ್ ಯೀರ್ತಃ ಕ್ಾಷಾಠದ್ಪ ಕವಚಿತ್॥2,6.95॥ 
ಮನ್ಿನ್ೈಃ ಸಾಧ್ನ್ೈರ್ೀವಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಆತಾಮ ನಿತ್ ಯೀಽವಯಯಃ ಸತಯಃ ಸವಾಗಃ ಸವಾಭೃನ್ಮಹಾನ್॥2,6.96॥ 
ಅಪರಮೀಯಃ ಸವಯಞ್್ ಜಯೀರ್ತರಗಾರಹ್ ಯೀ ಮನ್ಸಾಪ ಯಃ| 

ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದರ ಪೀಽಸೌ ಸವಾಪಾರಣಿಹೃದಿ ಸ್ತಿತಃ॥2,6.97॥ 
ವಿನ್ಶಯತ್ಾಪ ಭಾವ್ೀಷ್ತ ನ್ ವಿನ್ಶಯರ್ತ ಕಹಿಾಚಿತ್| 

ಆಕ್ಾಶಃ ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಸ್ತತಿಸ್ುೀಜ್ ೀಜಲ್ೀ ತಥಾ॥2,6.98॥ 
ಆತಾಮ ಸವಾತರ ನಿಲ್ೀಾಪಃ ಪಾರ್ಥಾವ್ೀಷ್ತ ಯಥಾನಿಲಃ| 

ಭಕ್ಾುನ್ತಕಮಿಾೀ ಭಗವಾನಾ್ಧ್ ನಾಂ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ॥2,6.99॥ 
ಆವಿಭಾವರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತಗತಣಿೀವಾಜ್ಞ್ೈಃ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ| 

ಏವಂವಿವ್ೀಕತವರ್ಾ ಯೀ ಬತದಾಧಯ ಸಂಶ್ೀಲಯೀದ್ಧೃದಿ॥2,6.100॥ 
ಭಕುಯೀಗ್ೀನ್ ಸನ್ತುಷ್ಟ ಆತಾಮನ್ಂ ದ್ಶಾಯೀದ್ಜಃ| 

ತತಃ ಕೃತಾಥ್ ೀಾ ಭವರ್ತ ಸದಾ ಸವಾತರ ನಿಃ ಸಾೃಹಃ॥2,6.101॥ 
ಅತ್ ೀಽಹಙ್ಕೆರಮತತ್ೃಜಯ ಸಾನ್ತಬನ್ಧೀ ಕಲ್ೀವರ್ೀ| 

ಚರ್ೀದ್ಸಙ್್ ುೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸವಪನಪಾರಯೀಷ್ತ ನಿಮಾಮಃ॥2,6.102॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 693 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕವ ಸವಪ್ನೀ ನಿಯತಂ ಧ್್ೈಯಾಮಿನ್ದರಜಾಲ್ೀ ಕವ ಸತಯತಾ| 

ಕವ ನಿತಯತಾ ಶರನ್ೋಘೀ ಕವ ವಾ ಸತಯಂ ಕಲ್ೀವರ್ೀ॥2,6.103॥ 
ಅವಿದಾಯಕಮಾಜನಿತಂ ದ್ೃಶಯಮಾನ್ಂ ಚರಾ ಚರಮ್| 

ಜ್ಞಾತಾವಚಾರವಶ್ೀ ಯೀಗಿೀ ತತಃ ಸ್ತದಿಧಮವಾಪ್ಯಸ್ತ॥2,6.104॥ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ತ್ೀ ಗತಾಃ ಸವ್ೀಾ ಸಾಧ್ವೀ ದಿೀನ್ವತ್ಲಾಃ| 

ಸ್ ೀಽಹಂ ತದ್ತಕುಮಾಗ್ೀಾಣ ತಥ್ೈವಾಚರಮನ್ವಹಮ್॥2,6.105॥ 
ತತ್ ೀಽಚಿರ್ೀಣಾತಮನಿೀದ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಹಮದ್ತಭತಮ್| 

ಜ್ ಯೀರ್ತಮಾಯಂ ಸದಾನ್ನ್ದಂ ಶರಚಿಾೀತಾಂಶತನಿಮಾಲಮ್॥2,6.106॥ 
ನಿಷಚಯ ಸತಖ್ಸನ್ ದೀಹ್ೈಮಾಾಂ ಕೃತಾವಧಿಕಸಸಾೃಹಮ್| 

ಅನ್ುಹಿಾತಂ ಮಹತ್ೀಜ್ ೀ ಯಥಾ ಸೌದಾಮಿನಿೀ ದಿವಿ॥2,6.107॥ 
ಭಕ್ಾಯ ತದ್ೀವ ಮನ್ಸ್ತ ಭಾವಯನ್ನಹಮದ್ತಭತಮ್| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಕಲ್ೀವರಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಗತವಾನ್ಿರಿಮವಯಯಮ್॥2,6.108॥ 
ತಸ್ಯೀಚಾರ್ಾ ಪುನ್ಬರಾಹಮನ್್ರಹಮಣ್ ೀ ಮೀಽಭವಜಜನಿಃ| 

ಅನ್ತಗರಹಾದ್ಭಗವತಸ್ತರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನಿಃ ಸಾೃಹಃ॥2,6.109॥ 
ಆಪೀಡಯನ್ತಮಹತವೀಾಣಾಂ ಗಾಯಮಾನ್ಶಾರಾಮಯಹಮ್| 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಮೀ ಸಾವನ್ತಭವಂ ಯರ್ೌ ರ್ಾದ್ೃಚಿಾಕ್್ ೀ ಮತನಿಃ॥2,6.110॥ 
ಮಮಾಪ ಪರಮಾಶಾಯಾಂ ಸನ್ ುೀಷ್ಶಾ ಮಹಾನ್ಭ ತ್| 

ಅತಸ್ುೀ ಸಾಧ್ತಸಙ್ಖುತಾಯ ಭಕ್ಾಯ ಚ ಪರಮಾತಮನ್ಃ॥2,6.111॥ 
ವಿಶತದ್ಧಂ ನಿಮಾಲಂ ಶಾನ್ುಂ ಮನ್ ೀ ನಿವೃಾರ್ತಮೀಷ್ಯರ್ತ| 

ಅನ್ೀಕಜನ್ಮಜನಿತಂ ಪಾತಕಂ ಸಾಧ್ತಸಙ್ಖುಮೀ॥2,6.112॥ 
ಕ್ಷಿಪರಂ ನ್ಶಯರ್ತ ಧ್ಮಾಜ್ಞ ಜಲಾನಾಂ ಶರದ್ ೀ ಯಥಾ| 

ವ್ೈಶಯ ಉವಾಚ| 
ಪೀತಾವ ತ್ೀ ವಾಕಯಪೀಯ ಷ್ಂ ಸಾವನ್ುಂ ಮೀ ಶಾನಿುಮಾಗಮತ್॥2,6.113॥ 
ಸವಾರ್ತೀಥಾಫಲಂ ಮೀಽಧ್ಯ ಸಞ್ಜಜತಂ ತವ ದ್ಶಾನಾತ್| 

ಇರ್ತ ಶತರತಾವ ವಚಸುಸಯ ಪರೀವಾಚ ಋಪಸತುಮಃ॥2,6.114॥ 

ಲ್ ೀಮಶ ಉವಾಚ| 
ಹಿತಾಯ ತವ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ರ್ತರವಗಾಫಲಮಿಚಾತಃ| 

ಯತುಾರ್ಾ ಸತಕೃತಂ ಭ ರಿವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ವಿನಾ ಕೃತಮ್॥2,6.115॥ 
ಮನ್ಯೀಽಕಞ್ಾತೆರಂ ಸವಾಂ ನಿೀಹಾರಸಲ್ಲಲಂ ಯಥಾ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಸಮಂ ಕಞ ಾ್ತಾ್ಧ್ನ್ಂ ನ್ ಮಹಿೀತಲ್ೀ॥2,6.116॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 694 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನಾರ್ಾಸ್ೀನ್ ಗಚಾನಿು ಗರ್ತಂ ತ್ೀ ಪುಣಯಕಮಾಣಾಮ್| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಯೀನ್ ಅಶವಮೀಧ್ಸಯ ರ್ಾಜಕಃ॥2,6.117॥ 
ಉಭೌ ಸಮೌ ಮರ್ಾ ದ್ೃಷೌಟ ದಿವೌಯ ತೌ ಶಕರಸನಿನಧ್ೌ| 

ಅತಸುಾಂ ಪುಷ್ೆರಂ ಗತಾವ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ವಿಧ್ಾಯ ಚ॥2,6.118॥ 
ತತ್ ೀ ರ್ಾಹಿ ಗೃಹಂ ಸಾಧ್್ ೀ ಯೀನ್ ಸವಾಂ ಕೃತಂ ಭವ್ೀತ್| 

ವಿಪಶ್ಾದ್ತವಾಚ| 

ತತಃ ಸ ಪುನ್ರಾಗತಯ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಯಂ ಪುಷ್ೆರ್ೀ ವರ್ೀ॥2,6.119॥ 
ವರಾಹರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ಯತಾರಸ್ುೀ ಯಜ್ಞಪೂರಕಃ| 

ಚಕ್ಾರ ವಿಧಿವತ್ವಾಂ ಯತದ್ೆಮೃಷಸತುಮೈಃ॥2,6.120॥ 
ಗತಾನಿ ಬಹತರ್ತೀಥಾಾನಿ ತತ್ ೀ ಲ್ ೀಮಶಸಙ್ಖುರ್ತಃ| 

ತತ್ ೀಽಧಿಕತರಂ ಜಾತಂ ಪುಣಯಂ ನಿೀಲವಿವಾಹಜಮ್॥2,6.121॥ 
ಸಭತಕ್ಾುಾ ವಿಷ್ರ್ಾನಿದವಾಯನಿವಮಾನ್ವರಮಾಶ್ರತಃ| 

ತ್ೀನ್ ರಾಜಕತಲ್ೀ ಜನ್ಮ ವಿೀರಸ್ೀನ್ಸಯ ಧ್ಮಾತಃ॥2,6.122॥ 
ವಿೀರಪಞ್ಜಾನ್ನಾಖಾಯತಞ್ಾತತವಾಗ್ೈಾಕಸಾಧ್ಕಮ್| 

ಪರಕತವಾತ್ ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ತತರ ಯೀ ಪರಿಚಾರಕ್ಾಃ॥2,6.123॥ 
ದಿವಯರ ಪಾಭವನ್್ಪೃಷಾಟ ಗ್ ೀಪುಚ್ ಾೀದ್ಕಶ್ೀಕರ್ೈಃ| 

ಸತರ ಪಾಃ ಪುಷ್ಟವಪುಷ್ಃ ಪಶಯನ್ ುೀ ದ್ ರಸಂಸ್ತಿತಾಃ॥2,6.124॥ 
ತತ್ ೀ ದ್ ರತರಾ ಯೀ ಚ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಮಲ್ಲನಾ ಜನಾಃ| 

ದ್ತಭಾಗಾ ಮಲ್ಲನಾ ರ ಕ್ಷಾಃ ಕೃಶಾ ವಿಗತವಾಸಸಃ॥2,6.125॥ 
ವೃಷ್ಯಜ್ಞಮಪಶಯನ್ ುೀ ಯೀ ಚಾಸ ರ್ಾಂ ಪರಕತವಾತ್ೀ| 

ಸವಾಂ ನಿವ್ೀದಿತಂ ರಾಜ್ಞಶಾರಿತಂ ಪೂವಾಜನ್ಮನ್ಃ॥2,6.126॥ 
ಧ್ಮಯಾಂ ವಿಚಿತರಮಾಖಾಯನ್ಂ ಶತರತಂ ಮೀ ಯತಾರಾಶರಾತ್| 

ಅತಸುಾಂ ಸವಗೃಹಂ ಗಚಾ ಕೃಪಾಂ ಕೃತಾವ ಮರ್ೀಪರಿ॥2,6.127॥ 
ಶತರತಾವ ವಿಪಶ್ಾದಾವಕಯಂ ಸ ವಿಸಮಯಂ ಪರಮಂ ಗತಃ| 

ಗೃಹಂ ಜಗಾಮ ವಿಪರೀಽಸೌ ಪಾರಪತ್ ೀ ರಾಜಸ್ೀವಕ್್ೈಃ॥2,6.128॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಉವಾಚ| 
ತಸಾಮದಾರಜನ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಸವಾಕಮಾಣಾಮ್| 

ಸಮಾಚರ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಯದಿ ಭೀತ್ ೀ ಯಮಾದ್ಪ॥2,6.129॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಸಮಂ ಕಞ ಾ್ತಾ್ಧ್ನ್ಂ ನ್ದಿವಃ ಪರಮ್| 

ಮರ್ಾ ಧ್ಮಾರಹಸಯಂ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ರಾಜಸತುಮ॥2,6.130॥ 
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ಪರ್ತಪುತರವರ್ತೀ ನಾರಿೀ ಭತತಾರಗ್ರೀ ಮೃತಾ ಯದಿ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಗಾಂ ದ್ದಾಯಚಾ ಪಯಸ್ತವಃ ನಿೀಮ್॥2,6.131॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಶತರತಾವ ವಾಕಯಂ ವಸ್ತಷ್ಠಸಯ ರಾಜಾ ಮಧ್ತಪುರಿೀಂ ಗತಃ| 

ಚಕ್ಾರ ವಿಧಿವತ್ವಾಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಮಹಂ ಖ್ಗ॥2,6.132॥ 
ಗೃಹಂ ಗತಾವ ಸ ಆತಾಮನ್ಂ ಕೃತಕೃತಯಮಮನ್ಯತ| 

ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ನಿಧ್ನ್ಂ ಪಾರಪುೀ ನಿೀತ್ ೀ ವ್ೈವಸವತಾನ್ತಗ್ೈಃ॥2,6.133॥ 
ಸ ಕ್ಾಲನ್ಗರಂ ಹಿತಾವ ಗತ್ ೀ ದ್ ರತರಂ ಪರ್ಥ| 

ಶಾರದ್ಧದ್ೀವಪುರಂ ಕತತ್ರೀತ್ಯೀವಂ ದ್ ತಾನ್ಪೃಚಾತ॥2,6.134॥ 
ಪಾಪನ್ ೀ ಯತರ ಪಾತಯನ್ುೀ ರ್ಾಮಯೈ ಪಾಪವಿಶತದ್ಧಯೀ| 

ಯತರ ದ್ೀವಃ ಸ ಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾವಿಚ್ೀತನ್ಃ॥2,6.135॥ 
ಗತಂ ಪಾಪಪುರಂ ತತತು ನ್ ದ್ರಷ್ಟವಯಂ ಭವಾದ್ೃಶ್ೈಃ| 

ಅಗ್ರೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಧ್ಮಾರಾಜಮ ಚತಸ್ುೀ ಪರಮಾದ್ರಾತ್॥2,6.136॥ 
ದಿವಯರ ಪಸುದಾ ದ್ೀವೀ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಸಂಯತತಃ| 

ಆತಾಮನ್ಂ ದ್ಶಾರ್ಾ ಮಾಸ ತಸಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥2,6.137॥ 
ಪರಣಮಯ ದ್ಣಾವದಾರಜಾ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಃ ಪುರಃ ಸ್ತಿತಃ| 

ತತಷಾಟವ ಬಹತಧ್ಾ ದ್ೀವಂ ಹಷ್ಾಪುರಿತಮಾನ್ಸಃ॥2,6.138॥ 
ಧ್ಮಾರಾಜ್ ೀಽಪ ರಾಜಾನ್ಂ ಪರಶಸ್ಯೀದ್ಮತವಾಚ ಹ| 

ನಿೀಯತಾಂ ದ್ೀವಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಯತರ ಭ್ ೀಗಾಃ ಸತಪುಷ್ೆಲಾಃ॥2,6.139॥ 
ತದಿವೀರವಾಹನ್ಃ ಶತರತಾವ ಪಪರಚಾಸಮವರ್ತಾನ್ಮ್| 

ನ್ ಜಾನ್ೀ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಸವಗಾಂ ನ್ಯಸ್ತ ಮಾಂ ವಿಭ್ ೀ॥2,6.140॥ 

ಧ್ಮಾರಾಜ ಉವಾಚ| 
ತವರ್ಾ ಕೃತಾನಿ ಪುಣಾಯನಿ ದಾನ್ಂ ಯಜ್ಞಾಃ ಸವಿಸುರಾಃ| 

ಮಥತರಾರ್ಾಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ ೀಾ ವಸ್ತಷ್ಠವಚನಾರ್ತೆಲ॥2,6.141॥ 
ಧ್ಮಾಃ ಸವಲ್ ಾೀಽಪ ನ್ೃಪತ್ೀ ಯದಿ ಸಮಯಗತಪಾಸ್ತತಃ| 

ದಿವಜದ್ೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಬಹತವಿಸುರಮ್॥2,6.142॥ 
ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಯಮತನಾಭಾರತಾ ಕ್ಷಣಾದ್ನ್ುಧಿಾಮಾಯರ್ೌ| 

ವಿೀರಬಾಹತದಿಾವಂ ಗತಾವ ದ್ೀವ್ೈಃ ಸಹ ಮತರ್ೀದ್ ಹ॥2,6.143॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಮರ್ಾ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ಪಕ್ಷಿನ್ವೃಷ್ಯಜ್ಞಃ ಸತವಿಸುರಃ| 

ಪಾರಣಿನಾಂ ಕಮಾನಿಹಾಾರಂ ಶತರತಾವ ಪಾಪ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥2,6.144॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವದ್ೃ ಧ್ದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಮಾಹಾತಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,6-[144]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-7॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಶತರತಂ ಮೀ ಮಹಾದಾಖಾಯನ್ಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಫಲಂ ಹರ್ೀ| 

ಪುನ್ರನಾಯಂ ಕಥಾಂ ಬ ರಹಿ ಯತರ ತ್ೀ ಮಹಿಮಾದ್ತಭತಃ॥2,7.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಹಂ ತ್ೀ ಕಥರ್ಾಮಯದ್ಯ ಸಂವಾದ್ಂ ಪರಮಾದ್ತಭತಮ್| 

ಸನ್ುಪುಕಸಯ ಚ ಪ್ರೀತ್ೈಸುದ್ ರಪಜ್ಞಾಪನಾಯ ವ್ೈ॥2,7.2॥ 
ವಿಪರಃ ಸನ್ುಪುಕಃ ಕಶ್ಾತುಪಸಾದ್ಗಧಕಲ್ಲ್ಷ್ಃ| 

ಸಂಸಾರಾಸಾರತಾಂ ಜ್ಞಾತಾವರಣಯಷ್ವೀವ ಚಚಾರ ಹ॥2,7.3॥ 
ವ್ೈಖಾನ್ಸಮತನಿವಾರತ್ೈಃ ಪಾರಣಿಪಾತಕೃತ್ೀಕ್ಷಣಃ| 

ಸ ಕದಾಚಿರ್ತುೀಥಾರ್ಾತಾರಮತದಿದಶಯ ಸಾಮಟ್ರ್ತದಿವಜಃ॥2,7.4॥ 
ಪರತಾಯಕೃಷ್ಟೀನಿದರಯತಾವಚಾ ಬಹಿವೃಾರ್ತುನಿರ್ ೀಧ್ಕಃ| 

ಸಂಸಾೆರಮಾತರಗಮನ್ ೀ ಮಾಗಾಭರಷ್ ಟೀ ಬಭ ವ ಹ॥2,7.5॥ 
ಚಲನ್ನೀವಂ ಸಾನನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀಽಥಾಭಲಾಷ್ತಕಃ| 

ಜಲಸ್ ಯೀನಿೋಲಯ ನ್ಯನ್ೀ ದಿಶಃ ಸವಾಾ ನ್ಯಭೀಲಯತ್॥2,7.6॥ 
ಸ ದ್ದ್ಶಾ ತದಾ ಗತಲ್ೈವೀಾರತದ್ವೃಕ್ಷಶತ್ೈಶ್ಾತಮ್| 

ತವಕ್ಾ್ರ್ೈಃ ಶಾಖಿಶಾಖಾಭಃ ಸಙ್ಖತೆಲಂ ಗಹನ್ಂವನ್ಮ್॥2,7.7॥ 
ತತರ ತಾಲಾಸುಮಾಲಾಶಾ ಪರರ್ಾಲಾಃ ಪನ್ಸಾಸುಥಾ| 

ಶ್ರೀಪಣ್ ೀಾ ಶಾಲಶಾಖ್ ೀಟ್ಸಯನ್ದನಾಸ್ತುನ್ತದಕ್ಾಸುಥಾ॥2,7.8॥ 
ಸಜಾಾಜತಾನಾಮಾರತಕ್ಾಶಾ ಶ್ಿೀಷಾಮ ತಕಭಭೀತಕ್ೌ| 

ಪಚತಮದ್ಾಶ್ಾಞ ಾ್ಣಿೀ ಚ ಕಕಾನ್ ಧಕಣಿಾಕ್ಾರಕ್ಾಃ॥2,7.9॥ 
ಏತ್ೀ ಚಾನ್ಯೀ ಚ ಬಹವೀ ವೃಕ್ಷಾಸ್ುೀಷ್ತ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ಪಕ್ಷಿಣಾಮಪ ವ್ೈ ಪನಾಿ ಮನ್ತಷ್ಯಸಯ ಕತತಃ ಪುನ್ಃ॥2,7.10॥ 
ತಸ್ತಮನ್ವನ್ೀ ಮಹಾಘ ೀರ್ೀ ಸ್ತಂಹವಾಯಘರಸಮಾಕತಲ್ೀ| 

ತರಕ್ಷತಗವಯೈರೃಕ್ಷ್ೈಮಾಹಿಷ್ೈಶಾ ನಿಷ್ೀವಿತ್ೀ॥2,7.11॥ 
ಕತಞ್ಜ ರ್ೈರತರತಭನಾಾಗ್ೈಮಾಕಾಟ್ೈಶಾ ತಥಾಮೃಗ್ೈಃ| 

ಶಾವಪದ್ೈಶಾ ತಥಾ ಚಾನ್ಯೈಃ ಪಶಾಚ್ೈ ರಾಕ್ಷಸ್ೈವೃಾತ್ೀ॥2,7.12॥ 
ಸನ್ುಪುಕ್್ ೀ ದಿವಜಃ ಕಞ ಾ್ದ್ಭಯಸನ್ರಸುಮಾನ್ಸಃ| 

ಕ್ಾನಿದಶ್ೀಕಃ ಸಮಭವಢ್ ಯದ್ಭವಿಷ್ ಯೀ ಯರ್ೌ ಪುನ್ಃ॥2,7.13॥ 
ರ್ಙ್ಕೆರ್ೀಷ್ತ ಚ ಝಿಲ್ಲಿೀನಾಂ ಘ ಕ್ಾನಾಂ ಘ ತೃತ್ೀಷ್ವಪ| 

ದ್ತುಕಣಾಃ ಕತನಿೀಲಾಙ್ಖುಶಾಚಾಲ ಪದ್ಪಞ್ಾಕಮ್॥2,7.14॥ 
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ಸ ತತರ ವಟ್ವೃಕ್ಷಾಗ್ರೀ ಸಾನಯತವದ್ಧಂ ಶವಂ ತಥಾ| 

ದ್ದ್ಶಾ ತದ್ತಭಜಶ್ೈವ ಪಞ್ಾ ಪ್ರೀತಾನ್ತ್ದಾರತಣಾಮ್॥2,7.15॥ 
ಶ್ರಾಸ್ತಿಚಮಾಶ್ೀಷಾಙ್ಕುನ್ಾೃಷ್ಠಲಗ್ ನೀದ್ರಾನ್್ಗ| 

ತಯಕ್ಾುನಾನಸ್ತಕರ್ಾ ನ್ೀತರಕ ಪಪಾತಭರ್ಾದಿವ॥2,7.16॥ 
ಸ ಚಿೀಕರಕಕಚಕವಾರತಘಾತಪಾರ್ತತಕೀಕಸಾನ್| 

ವಸಾಕುನ್ವಮಸ್ತುಷ್ೆಸಾವದ್ನಿತಯಮಹ್ ೀತ್ವಾನ್॥2,7.17॥ 
ರಣತ್ ೆೀಟಮಹಾದ್ಂಷಾಾನ್ಸ್ತಿಗರನ್ಿಯವಘಟಟತಾನ್| 

ತಾನ್ದೃಷಾಟಾ ತರಸುಹೃದ್ಯೀ ಗರ್ತಮಾಕತಞ್ಾಯ ಸಂಸ್ತಿತಃ॥2,7.18॥ 
ತ್ೀ ವಿಲ್ ೀಕ್ಾಯಗತಂ ವಿಪರಮಟ್ವಿೀಂ ಜನ್ವಜಿಾತಾಮ್| 

ಅಹಂ ಪೂವಾಮಹಂ ಪೂವಾಂ ರ್ಾಮಿೀತಾಯಕ್ಾುಾ ಪರದ್ತದ್ತರವುಃ॥2,7.19॥ 
ತ್ೀಷ್ತ ದೌವದಾವವಗೃಹಿಣೀತಾಮಸಯ ಹಸಾುವಥಾಪರ್ೀ| 

ದೌವದೌವ ಪಾದಾವಗೃಹಿಣೀತಾಂ ಮ ಧ್ಾಾನ್ಂ ಪಞ್ಾರ್ೀಽಗರಹಿೀತ್॥2,7.20॥ 
ಸವಜಾತತಯಚಿತವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸತಫಟ್ವಣಾವತಾಬತರವನ್| 

ಅಹಂ ಜಕ್ಷಾಮಯಹಂ ಭಕ್ಷಾಮಿೀರ್ತ ಕಷ್ಾಣತತಾರಾಃ॥2,7.21॥ 
ಸಹಸ್ೈವ ಸಹ್ೈವಾಮತಂ ಗೃಹಾತಾವ ವಯಗಮನಿವಯಮ್| 

ಕಯರ್ತಿತಂ ಬಟೌ ಮಾಂಸಂ ಕರಯನ್ನೀರ್ತನ್ಯಭಾಲಯನ್॥2,7.22॥ 
ತ್ೀಽಪಶಯನಿನಜದ್ಂಷಾಾಯಃ ಪಾಟತಾನ್ರಮಿಮಂ ಶವಮ್| 

ಅವರ್ತೀಯಾ ತತ್ ೀ ವಯೀರ್ನೀ ಗೃಹಿೀತಾವ ಚರಣ್ೈಃ॥2,7.23॥ 
ಸವಖ್ಣಿಾತಶರಿೀರನ್ತು ಪುನ್ವಯೀಾಮೈವ ಚಕರಮತಃ| 

ಸ ನಿೀಯಮಾನ್ಮಾತಾಮನ್ಂ ವಿಲ್ ೀಕಯ ವಿಯರ್ತ ದಿವಜಃ॥2,7.24॥ 
ಜಗಾಮ ಮನ್ಸಾ ಮಾಂ ಸ ಶರಣಂ ಭಯವಿಹವಲಃ| 

ನ್ಮಶಾಕ್್ರೀ ಚಕರಧ್ರಂ ಚ್ೀತಸಾ ಚಿನ್ಮಯಂ ಸಮಮ್॥2,7.25॥ 
ವಕರಂ ನ್ಕರಂ ಚಕರಪಾತ್ೀನ್ ದ್ ರ್ೀ ಕೃತಾವ ಹೃತಾವ ತಸಯ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮತಕತನ್ದಃ| 

ಮಾತಙ್ಖುಂ ಯೀಽಮ ಮತಚನ್ನಕರವಕ್ಾರತಾಾಶಂಸ್ ೀಽಸೌ ಕಮಾಣಾಂ ಮೀ ಲತನಾತತ॥2,7.26॥ 
ರತದಾಧಞ್ುಶದಾಧನ್ ಭಪರ್ತೀನಾಮಗಧ್್ೀನ್ ಭೀಮೀನ್ೈನ್ಂ ಘಾತಯಿತಾವ ಮತರಾರಿಃ| 

ನಿಬಾದಾಧನ್ ಯೀ ಭಗಾಯಜ್ಞಾಯ ಮತಕುಶಾಕ್್ ರೀ ಮೀಽಸೌ ಕಮಾಪಾಶಂ ಲತನಾತತ॥2,7.27॥ 
ಮನ್ಸ್ೈವ್ೈಹ ಮಾಮಸೌುತ ್ತಯಮಾನ್ ೀಽಹಮತರ್ತಿತಃ| 

ಅಗಚಾಂ ಸಹಸಾ ತತರ ಯತರ ಪ್ರೀತ್ೈಃ ಸ ನಿೀಯತ್ೀ॥2,7.28॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್ೈನ್ ೀಾಯಮಾನ್ನ್ತು ಕ್ೌತತಕಂ ಮೀಽಭವತ್ಗ| 

ಪಪರಚಾ ನ್ ಕಯನ್ುಂ ವ್ೈ ಕ್ಾಲಂ ತಾನ್ಾೃಷ್ಠತ್ ೀಽನ್ವಗಾಮ್॥2,7.29॥ 
ಮಮ ಸನಿನಧಿಮಾತ್ರೀಣ ದಿವಜಾರ್ತಂ ತಞ್ಾ ಸಪಾಹನ್| 

ತತಾೆಲಂ ಶ್ವಿಕ್ಾಸತಪುಭ ಪಾಲಸತಖ್ಮಾವಿಶತ್॥2,7.30॥ 
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ಮಣಿಭದಾರಸುತ್ ೀ ಮೀರತಂ ಗಚಾನ್ದೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ಪರ್ಥ| 

ನಿಕ್್ ೀಚಾಯಕ್ಷಿ ಸವಪಾಶವಾಂ ಸ ನಿೀತ್ ೀ ವ್ೈ ಯಕ್ಷರಾಣಮರ್ಾ॥2,7.31॥ 
ತಮವೀಚಂ ಮಹಾಯಕ್ಷಂ ತವಂ ಹಿ ಪರರ್ತಭಟ್ ೀ ಭವ| 

ಪ್ರೀತಾನಾನಶಯ ತದ್ ಭಯಃ ಶವಞ್ಾ ಹರ ತದ್ುತಮ್॥2,7.32॥ 
ಇತತಯಕುಃ ಸ ಮಹಾಘ ೀರಂ ಕೃತಾವ ರ್ ೀಷ್ಂ ಸತದ್ತಃಸಹಮ್| 

ಜಗಾರಹ ಪ್ರೀತರ ಪಂ ತತ್ರೀತಾನಾಮಪ ದ್ತಃಖ್ದ್ಮ್॥2,7.33॥ 
ಸ ವಿವೃತಯ ಸವಕ್ೌ ಬಾಹ  ಸೃಕೆಣಿೀ ಪರಿಲ್ೀಲ್ಲಹನ್| 

ಭ್ೀದ್ಯನ್ತನರತವಾತ್ೀನ್ ಪ್ರೀತಾಂಸಾುನ್್ಮತಖ್ ೀ ಯರ್ೌ॥2,7.34॥ 
ಬಾಹತಭಾಯಂ ದೌವ ದೌವ ಚ ಪದಾಭಯಂ ಮ ಧ್್ನೈಾಕಂ ಚ ಸಮಾಹರತ್| 

ಪ್ರೀತಾನ್ಥಾಪ ಸಹಸಾ ಜಘಾನ್ ದ್ೃಢಮತಷಟನಾ॥2,7.35॥ 
ತ್ೀ ವಿವಣಾಮತಖಾಃ ಸವ್ೀಾ ತಂ ದಿವಜಞ್ಾ ಶವಂ ತಥಾ| 

ಏಕ್್ೈಕಂ ಹಸುಪಾದ್ೈಶಾ ಗೃಹಿೀತಾವ ಯತದ್ಧಮಾರಭನ್॥2,7.36॥ 
ತ್ೀ ನ್ಖ್ೈಸುಲಘಾತ್ೈಶಾ ಪಾದ್ಘಾತ್ೈಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ದ್ಂಷಾಾಘಾತ್ೈಶಾ ಸವ್ೀಾ ತಮೀಕಂ ಪ್ರೀತಂ ವಯದಾರಯನ್॥2,7.37॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಪರಹಾರಾನಿವಫಲಾನ್ೃತಾವ ಸಮರರ್ತ ತಾನ್ಥ| 

ಜಿೀವಂ ನ್ ತತ ಶವಂ ತ್ೀಷಾಂ ಜಹ್ರೀ ಪಾರಣಮಿವಾನ್ುಕಃ॥2,7.38॥ 
ಹೃತಮಾತ್ರೀ ಶವ್ೀ ತ್ೀ ತತ ಪಾರಿರ್ಾತ್ರೀ ಗಿರೌ ದಿವಜಮ್| 

ಮತಕ್ಾುಾಧ್ಮಾತ್ರೀ ಪರಮತದಿತಾ ಏಕಂ ಪ್ರೀತಂ ಸತದಾರತಣಾಃ॥2,7.39॥ 
ಸ ವಾಯತಗಮನ್ಃ ಪ್ರೀತಃ ಪಾರಪುಸ್ೈಃ ಕ್ಷಣಮಾತರತಃ| 

ಅದ್ೃಶಯತಾಂ ಯರ್ೌ ತ್ೀಽಥ ಹತಾಶಾ ವಿಪರಮಾಗಮನ್॥2,7.40॥ 
ಪಾರರಬಧಮಾತ್ರೀ ವಿಪರಸಯ ಪಾಟ್ನ್ೀ ತತರ ಪವಾತ್ೀ| 

ಮಮ ಸಾಿನ್ಸಯ ವಿಪರಸಯ ಮಹಿಮನೀವ ಚ ತತಷಣ್ೀ॥2,7.41॥ 
ಸದ್ಯಃ ಸೃರ್ತಃ ಸಮತತಾನಾನ ತ್ೀಷಾಂ ಪೂವಾಸಯ ಜನ್ಮನ್ಃ| 

ವಿಪರಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯದಿವಜಷ್ಾಭಮಥಾಬತರವನ್॥2,7.42॥ 
ಅದ್ಯ ನ್ಃ ಕ್ಷನ್ತುಮಹ್ೀಾಽಸ್ತೀತತಯಕ್ಾುಾ ತ್ೀ ಸತರದಾಮಿಭಕ್ಾಃ| 

ಗಿರ್ೀರಿವ ಪರಾವತಾಂ ಸಮತದ್ರಸ್ಯೀವ ಶ್್ ೀಷ್ಣಮ್॥2,7.43॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತಾವಪೃಚಾತ್ೆೀಯ ಯಮಿತಯಥ| 

ಕಂ ಮಾರ್ಾ ಕಮತ ವಾ ಸವಪನ ಉತಾಹ್ ೀ ಚಿತುವಿಭರಮಃ॥2,7.44॥ 

ಪ್ರೀತಾ ಊಚತಃ| 

ಅವ್ೀಹಿ ತತ್ವಮೀವ್ೈತತ್ಪ್ರೀತ್ಪಾ ವ್ೈ ಕಮಮಜಾ ವಯಮ್| 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
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ಕಂನಾಮಾನ್ಃ ಕಮಾಚಾರಾಃ ಕಥಞ ಾ್ೀಮಾಂ ದ್ಶಾಂ ಗತಾಃ॥2,7.45॥ 
ಅವಿನಿೀತಾಃ ಕಥಂ ಪೂವಾಂ ವಿನಿೀತಾಃ ಸಾಮರತಂ ಕಥಮ್| 

ಪ್ರೀತಾ ಊಚತಃ| 

ಶೃಣತ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ವಕ್ಷಾಯಮಃ ಪರಶಾರನಾಮನ್ತಪೂವಾಶಃ॥2,7.46॥ 
ಉತುರಾಣಿ ಮಹಾಯೀಗಿಂಸುಾದ್ದಶಾನ್ಗತಾಂಹಸಃ| 

ಅಹಂ ಪಯತಾಷತ್ ೀ ನಾಮಾನ ಏಷ್ ಸ ಚಿೀಮತಖ್ಃ ಸೃತಃ॥2,7.47॥ 
ತೃರ್ತೀಯಃ ಶ್ೀಘರಗಸತುಯೀಾರ್ ೀಧ್ಕ್್ ೀ ಲ್ೀಖ್ಕಃ ಪರಃ| 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಪ್ರೀತಾನಾಂ ಕಮಾಜಾತಾನಾಂ ಕತತ್ ೀ ನಾಮ ನಿರಥಾಕಮ್॥2,7.48॥ 
ನಿರತಕುಮೀಷಾಂ ನಾಮಾನಂ ವ್ೈ ಪ್ರೀತಾ ವದ್ತ ಮಾ ಚಿರಮ್| 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಏವಮತಕ್ಾುಸತು ವಿಪ್ರೀಣ ಪೃಥಗತತುರಮಬತರವನ್॥2,7.49॥ 

ಪಯತಾಷತ ಉವಾಚ| 
ಕದಾಚಿಚಾಾರದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ವ್ೈ ಮರ್ಾ ವಿಪರೀ ನಿಮನಿರತಃ॥2,7.50॥ 
ಸ ಚ ಕೃತಾವ ವಿಲಮ್ೀನ್ ವೃದ್ ಧೀ ಮದ್ುೃಹಮಾಗತಃ| 

ಅಕೃತಶಾರದ್ಧಕಮಾಾಹಂ ತಂ ಪಾಕಂ ಭತಕುವಾನ್ತಷಧ್ಾ॥2,7.51॥ 
ಅದ್ದಾಮನ್ನಮಾಕೃಷ್ಯ ವಿಪ್ರೀ ಪಯತಾಷತಂ ಕಯತ್| 

ತಸಾಮತಾಾಪಾನ್ೃತಃ ಪಾಪೀ ಯೀನಿಂ ವ್ೈ ಕತರ್ತ್ತಾಂ ಗತಃ॥2,7.52॥ 
ಯತಃ ಪಯತಾಷತಂ ದ್ತುಂ ತತಃ ಪಯತಾಷತಃ ಸೃತಃ| 

ಸ ಚಿೀಮತಖ್ ಉವಾಚ| 
ಕದಾಚಿದಾ್ರಹಮಣಿೀ ಕ್ಾಚಿರ್ತುೀಥಾಂ ಭದ್ರವಟ್ಂ ಯರ್ೌ॥2,7.53॥ 
ಪಞ್ಾವಷ್ಾಸತತಾ ವೃದಾಧ ಪುತರಮಾತ್ೈಕಜಿೀವಿತಾ| 

ಅಹಂ ಕ್ಷರ್ತರಯದಾರ್ಾದ್ಸುಸಾಯ ರ್ ೀಧ್ಮಕ್ಾರಿಷ್ಮ್॥2,7.54॥ 
ವನ್ೀ ತತ ವಿಜನ್ೀ ತತರ ಪಾಪಾಧ್ವಗಗರ್ತಂ ಗತಃ| 

ತಸಾಯಃ ಸವಸರಂ ಪಾಥ್ೀಯಂ ತತ ್ನ್ ೀವಾಸನಾನಿ ಚ॥2,7.55॥ 
ಗೃಹಿೀತಾನಿ ಮರ್ಾ ವಿಪರ ಶ್ರಸಾಯಪೀಡಯ ಮತಷಟನಾ| 

ತೃಷಾತಾಸುತಷಣಂ ಬಾಲಃ ಪಾತರಸಂಸಿಂ ಜಲಮಿಾಬನ್॥2,7.56॥ 
ತಾವನಾಮತ್ ರೀದ್ಕ್್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಮರ್ಾ ಹತಙ್ಖೃತಯ ವಾರಿತಃ| 

ಮರ್ಾಥ ಸಕಲಂ ಪೀತಂ ಜಲಂ ಪಾತಾರತೃಷಾವತಾ॥2,7.57॥ 
ಬಾಲ್ ೀಽಪ ಭಯಸನ್ರಸುಃ ಪಪಾಸತವಯಾಸತರಾಪತತ್| 

ಪುತರಶ್್ ೀಕ್ಾನ್ೃತಾ ಮಾತಾ ಕ ಪ್ೀ ಪಾರಸಯ ನಿಜಂ ವಪುಃ॥2,7.58॥ 
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ಏತಸಾಮತಾಾತಕ್ಾದಿವಪರ ಪ್ರೀತತವಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಹಮ್| 

ಸ ಚಯಗರಪಾರಯವಿವರಮತಖ್ಃ ಪವಾತದ್ೀಹವಾನ್॥2,7.59॥ 
ಯದ್ಯಪ ಪಾರಪುನರ್ಾಂ ಭಕ್ಷಯಂ ಭಕ್ಷಿತತನ್ತು ನ್ ಶಕಯತ್ೀ| 

ಮರ್ಾ ಕ್ಷತಧ್ಾನ್ಲ್ೀನಾಪ ಜವಲತಾಸಯಂ ನಿಕ್್ ೀಚಿತಮ್॥2,7.60॥ 
ಅತ ಆಸ್ಯೀ ತತ ವಿವರಂ ಸ ಚಯಗ್ರೀಣ ಸಮಮಮ| 

ಏತಸಾಮತಾೆರಣಾದಿವಪ್ರೀ ನಾಮಾನ ಸ ಚಿೀಮತಖ್ ೀಽಸಯಹಮ್॥2,7.61॥ 

ಶ್ೀಘರಗ ಉವಾಚ| 
ಪುರಾಹಂ ವ್ೈಶಯಜಾರ್ತೀಯಃ ಸಾಕಂ ಸಖಾಯ ಚ ಕ್್ೀನ್ಚಿತ್| 

ವಾಣಿಜಯಂ ಕತತಾಮಗಮಂ ದ್ೀಶಮನ್ಯಂ ಮಹಾಧ್ನ್ಃ॥2,7.62॥ 
ಮಿತರಂ ಚ ಮೀ ಬಹತಧ್ನ್ಂ ತಸಯ ಲ್ ೀಭ್ ೀ ಮಹಾಂಸುತಃ| 

ಜಾತ್ ೀಽಪಯದ್ೃಷ್ಟವ್ೈಮತಖಾಯನ್ೋ ನ್ಷ್ಟಂ ಮ ಲಮಪುಯತ॥2,7.63॥ 
ತತಸುಸಾಮತತು ನಿಷಾೆರನಾುವಾವಾಂ ನಾವಾಥ ನಿಮನಗಾಮ್| 

ಮಾಗಾಗಾಂ ತತತಾಮಾರಬೌಧ ಲ್ ೀಹಿತಾಯರ್ತ ಭಾಸೆರ್ೀ॥2,7.64॥ 
ಸಖಾ ಸ ಚ ಮದ್ತತ್ಙ ು್ೀ ಸತಷಾವಪಾಧ್ವಕಿಮಾಕತಲಃ| 

ಅಭ ತುದಾರ್ತ ಪಾಪಸಯ ಕ ರರಾ ಮರ್ತರರ್ತೀವ ಮೀ॥2,7.65॥ 
ತಮತತ್ಙ್ಖುಗತಂ ಸ ರ್ೀ ನ್ಷ್ಟೀ ಪೂರ್ೀಽಕ್ಷಿಪಂ ತದಾ| 

ಕತೃತಯಂ ಕತವಾತ್ ೀ ನಾವಿ ಲ್ ೀಕ್್ೈಸತು ಜ್ಞಾತಮೀವ ನ್॥2,7.66॥ 
ತಸಯ ಯದ್ವಸತು ತತ್ವಾಂ ಮಣಿಮತಕ್ಾುದಿಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮ್| 

ಆದಾಯ ಶ್ೀಗರಗಸುಸಾಮದ್ದೀಶಾತ್ಾಗೃಹಮಾಗತಃ॥2,7.67॥ 
ತತ್ವಾಂ ಸವಗೃಹ್ೀ ಮತಕ್ಾುಾ ತಸಯ ಪತ್ನಯೈ ನ್ಯವ್ೀದ್ಯಮ್| 

ದ್ಸತಯಭಮೀಾ ಹತ್ ೀ ಭಾರತಾ ಧ್ನ್ಮಾಚಿಾದ್ಯ ವ್ೈ ಪರ್ಥ॥2,7.68॥ 
ಪರಜಾವರ್ತ ಪರದ್ತರತ್ ೀಽಹಂ ಮಾ ರ್ ೀದಿೀತ್ಯೀವಮಬರವಮ್| 

ಶ್್ ೀಕ್ಾತಾಾ ಸಾಪ ತತಾೆಲಂ ಮಮತವಂ ಗೃಹಬನ್ತಧಷ್ತ॥2,7.69॥ 
ತಯಕ್ಾುಾ ಚಾರ್ತ ಪರರ್ಾನಾರಣಾಞ್ುಜಹಾವಾಗೌನ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ತತ್ ೀ ನಿಷ್ೆಣಟಕಂ ತದಿಧ ವಿೀಕ್ಷಯ ಹೃಷ್ ಟೀ ಗತ್ ೀ ಗೃಹಮ್॥2,7.70॥ 
ಅಭತಞ್ಜಂ ಸವಾಮಾಗತಯ ರ್ಾವಜಿಜೀವಂ ತತ ತದ್ಧನ್ಮ್| 

ಮಿತರಂ ಪೂರ್ೀ ಹಿ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ಯದ್ಹಂ ಶ್ೀಘರಮಾಗತಃ॥2,7.71॥ 
ಏತಸಾಮತಾೆರಣಾತ್ರೀತಃ ಶ್ೀಘರಗ್ ೀಽಹಂ ತತ ನಾಮತಃ| 

ರ್ ೀಧ್ಕ ಉವಾಚ| 
ಅಹನ್ತು ಶ್ದ್ರಜಾರ್ತೀಯಃ ಪುರಾಭ ವಂ ಮತನಿೀಶವರ॥2,7.72॥ 
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ರಾಜಪರಸಾದಾಪುಮಹಾಶತಗಾರಮಾಧಿಕ್ಾರವಾನ್| 

ವೃದೌಧ ಮೀ ಪತರಾವಾಸಾುಂ ಲಘುರ್ೀಕಃ ಸಹ್ ೀದ್ರಃ॥2,7.73॥ 
ಶ್ೀಘರಂ ಸ ಚ ಮರ್ಾ ಭಾರತಾ ಲತಬ್ಧೀನ್ೈಕಃ ಪೃಥಕೃತಃ| 

ಆಪುವಾನ್ಾರಮಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸ್ ೀನ್ನವಸರವಿವಜಿಾತಃ॥2,7.74॥ 
ಅದ್ತಾುಂ ಪತರೌ ಚಾನ್ನಂ ಕಞ ಾ್ರ್ತೆಞ ಾ್ತತು ತಸಯ ಚ| 

ತಸ್ೈ ಪತೃಭಾಯಂ ಯದ್ದತುಮಾಪ್ುೀಭಯಸುನ್ಮರ್ಾ ಶತರತಮ್॥2,7.75॥ 
ತತ್ವಾಂ ತತುಾತ್ ೀ ಜ್ಞಾತಾವ ಪತ್ ರೀ ರ್ ೀಧ್ಮಕ್ಾರಯಮ್| 

ಶ್ನ್ಯಮನಿದರ ಏಕಸ್ತಮನ್್ದಾಧಾ ತತ ನಿಗಡ್ೈದ್ೃಾಢ್ೈಃ॥2,7.76॥ 
ತತಸೌು ಜಹತತಃ ಪಾರಣಾನ್ತದಃಖಿತೌ ವಿಷ್ಪಾನ್ತಃ| 

ಸ್ ೀಸೌ ಬಾಲ್ ೀಽಪ ಬಭಾರಮ ಪತೃಭಾಯಂ ರಹಿತ್ ೀ ದಿವಜ॥2,7.77॥ 
ಪುರಃ ಪತುನ್ಖ್ವಾಾಚಾನ್್ೀಟಾನ್ಪ ಮೃತಃ ಕ್ಷತಧ್ಾ| 

ಏತಸಾಮತಾಾತಕ್ಾದಿವಪರ ಮೃತಃ ಪ್ರೀತತವಮಾಗತಃ॥2,7.78॥ 
ರತದೌಧ ತತ ಪತರೌ ಯಸಾಮನಾನಮಾನಹಂ ರ್ ೀಧ್ಕಸುತಃ| 

ಲ್ೀಖ್ಕ ಉವಾಚ| 
ಅಹಂ ವಿಪರ ಪುರಾಭ ವಮವನಾಯಂ ದಿವಜಲಸತುಮಃ॥2,7.79॥ 
ಭದ್ರಸಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ೀವಾನಾಂ ಪೂಜನ್ೀಽಧಿಕೃತ್ ೀ ಹಯಹಮ್| 

ಬಹವಯಸತು ಪರರ್ತಮಾಸುತರ ಬಭ ವುಬಾಹತನಾಮಿಕ್ಾಃ॥2,7.80॥ 
ಹ್ೀಮನಸುದ್ಙ ು್ೀಷ್ತ ಬಹತ ರತನಜಾತಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ತಾಸಾಂ ಮೀ ಕತವಾತಃ ಪೂಜಾಂ ಪಾಪಾ ಮರ್ತರಜಾಯತ॥2,7.81॥ 
ಅಖಿಲಂ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಲ್ ೀಹ್ೀನ್ ತಾಸಾಮಙ್ಖುಂ ವಿಶ್ೀಯಾ ಚ| 

ಉಲ್ಿೀಖ್ನ್ಞ್ಾ ರತಾನನಾಂ ನ್ೀತಾರದಿಭಯಃ ಕೃತಂ ಮರ್ಾ॥2,7.82॥ 
ತಥಾಕೃತಾನ್ಯಥಾಙ್ಕುನಿ ಪರರ್ತಮಾನಾಂ ನಿರಿೀಕ್ಷಯ ಚ| 

ನ್ೀತಾರಣಿ ಚ ವಿರತಾನನಿ ನ್ೃಪಶತಾಕ್್ ರೀಧ್ ವಹಿನವತ್॥2,7.83॥ 
ಪರರ್ತಜಜ್ಞ್ೀ ನ್ೃಪಃ ಪಶಾಾದ್ೀಷ್ ಬಾರಹಮಣಪುಙ್ಖುವಃ| 

ಆಭ್ ಯೀ ರತನಂ ಸತವಣಾಞ್ಾ ಹೃತಂ ಯೀನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,7.84॥ 
ಜ್ಞಾತಶಾ ಸ ಹಿ ಮೀ ವಧ್್ ಯೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಅಹಂ ತತ್ಕಲಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರಾತಾರವಸ್ತಧ್ರ್ ೀ ಗೃಹಮ್॥2,7.85॥ 
ರಾಜ್ಞಃ ಪರವಿಶಯ ರಾಜಾನ್ಂ ಪಶತಮಾರಮಮಾರಯಮ್| 

ಗೃಹಿೀತಾವಥ ಮಣಿೀನ್್ಾಣಾಂ ನಿಶ್ೀಥ್ೀಽಹಂ ಗತ್ ೀಽನ್ಯತಃ॥2,7.86॥ 
ವಾಯಘರೀಣ ಮಹಾತಾರಣ್ಯೀ ನ್ಖ್ಟ್ಙ್ೆ ೈವಿಾಟ್ಙ್ೆ ತಃ| 

ಲ್ೀಖ್ನಾತರರ್ತಮಾರ್ಾ ಯನ್ಮರ್ಾ ಲ್ ೀಹ್ೀನ್ ಕರ್ತಾತಮ್॥2,7.87॥ 
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ಏತಸಾಮತಾಾತಕ್ಾತ್ರೀತ್ ೀ ಲ್ೀಖ್ಕ್್ ೀ ನಾಮತ್ ೀಽಸಯಹಮ್| 

ಆಸ್ತೀನ್ನರಕಭ್ ೀಗಾನ್ುೀ ನ್ಃ ಪ್ರೀತತವಮಿದ್ಂ ದಿವಜ॥2,7.88॥ 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಸಞ್ಜಜಞಸಾುದ್ೃಶಯ ಆಖಾಯತಾ ಯಥ್ೈತಾ ಭವತಾ ದ್ಶಾಃ| 

ವದ್ನಾುಾಚಾರಮಾತರಂ ಮೀ ಪ್ರೀತಾ ಆಹಾರಮಪುಯತ॥2,7.89॥ 

ಪ್ರೀತಾ ಊಚತಃ| 

ವ್ೀದ್ಮಾಗಾಾನ್ತಸರಣಂ ಲಜಾಜ ಧ್ರ್ೀಾ ದ್ಮಃ ಕ್ಷಮಾ| 

ಧ್ೃರ್ತಜ್ಞಾಾನ್ಂ ನ್ೈವ ಯತರ ವಯಂ ತತರ ವಸಾಮಹ್ೀ॥2,7.90॥ 
ತಸಯ ಪೀಡಾಂ ವಪಂ ಕತರ್ೀಾ ನ್ೈವ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ ತಪಾಣಮ್| 

ಯಸಯ ಗ್ೀಹ್ೀ ತದ್ಙ್ಕುತತು ಮಾಂಸಞ್ಾ ರತಧಿರಂ ಕರಮಾತ್॥2,7.91॥ 
ಜಕ್ಷಾಮಶಾ ಪಬಾಮಶಾ ಉಕು ಆಚಾರ ಏಷ್ ನ್ಃ| 

ಶೃಣತ ಚಾಹಾರಮಸಾಮಕಂ ಸವಾಲ್ ೀಕವಿಗಹಿಾತಮ್॥2,7.92॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಸುಾರ್ಾ ಚ ಕಞ ಾ್ದ್ವೈ ಬ ರರ್ೀಜ್ಞಾತಂ ತವರ್ಾನ್ಘ| 

ವಮನ್ಂ ವಿಡ  ದ್ ಷಕ್ಾ ಚ ಶ್ಿೀಷಾಮ ಮ ತಾರಶತರಣಿೀ ತಥಾ॥2,7.93॥ 
ಏತದ್ಭಕ್ಷಯಞ್ಾ ಪಾನ್ಞ್ಾ ಮಾ ಪೃಚಾಾತಃ ಪರಂ ದಿವಜ| 

ಲಜಾಜ ನ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಸಾವಮಿನಾನಹಾರಂ ವದ್ತಾಂ ಸವಕಮ್॥2,7.94॥ 
ಅಜ್ಞಾನಾಸಾುಮಸಾ ಮನಾದ ಕ್ಾನಿದಶ್ೀಕ್ಾ ವಯಂ ವಿಭ್ ೀ| 

ಅಕಸಾಮಜಜನ್ಮನಾಂ ವಿಪರ ಸೃರ್ತಃ ಪಾರಪಾು ತತ ಪೌವಿಾಕೀ॥2,7.95॥ 
ವಿನಿೀತತಾವವಿನಿೀತತ್ವೀ ಜಾನಿೀರ್ೀ ನ್ೈವ ನ್ಃ ಪರಭ್ ೀ| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಏವಂ ವದ್ತತ್ ಪ್ರೀತ್ೀಷ್ತ ತಥಾ ಶತರತವರ್ತ ದಿವಜ್ೀ॥2,7.96॥ 
ಅದ್ಶಾಯಮಹಂ ರ ಪಂ ತದಾ ತಾಕ್ಷ್ಯೀಾದ್ಮೀವ ವ್ೈ| 

ಸ ತತ ದ್ೃಷಾಟಾ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಹೃದ್ುತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಪುರಃ॥2,7.97॥ 
ಸ್ ುೀತ್ೈಸತುಷಾಟವ ಪಕ್ಷಿೀಶ ದ್ಣಾವತರಣನಾಮ ಮಾಮ್| 

ತ್ೀಽಪ ತ್ೀಪುಸುತಃ ಪ್ರೀತಾ ಆಶಾಯೀಾತತಫಲಚಿಕ್ಷತಷ್ಃ॥2,7.98॥ 
ಪರಣಯೀನ್ ಸ್ಲದಾವಚಃ ಖ್ಗ ನ್ ೀಚತಃ ಕಮಪುಯತ| 

ರಜಸಾ ಗ್ ೀರಚಿತಾುನಾಂ ತಮಸಾ ಮ ಢಚ್ೀತಸಾಮ್| 

ಕೃಪರ್ಾ ಯಃ ಸಮತದಾಧರಂ ಕತರತಷ್ೀ ವ್ೈ ನ್ರ್ೀಽಸು ತ್ೀ॥2,7.99॥ 
ಏವಂ ದಿವಜಾತೌ ಬತರವರ್ತ ಪರಭ  ತಪರಭ್ೈಶಾ ಮತಖಾಯಮ್ರಚಾರಿಯತಕ್್ೈಃ| 

ತದಾ ಮದಿಚಾಾಪರಭವ್ೈವಿಾಮಾನ್ೈಃ ಷ್ಡಿಭಃ ಸಮನಾುದ್ತರರತಚ್ೀ ಗಿರಿಃ ಸಃ॥2,7.100॥ 
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ಇತಿಂ ವಿಮಾನ್ೀನ್ ಮದಿೀಯಲ್ ೀಕಂ ಗತ್ ೀ ದಿವಜರಸ್ ೀಽಪಯಥ ಪಞ್ಾಮಿಸ್ೈಃ| 

ಪ್ರೀತಾ ಯಯತಃ ಸವಗಾಮಗಣಯಪುಣಯಂ ಸತ್ಙ್ಖುಸಂಸಗಾವಶಾತತ್ಪಣಾಮ್॥2,7.101॥ 
ಪ್ರೀತಾಃ ಸಙ್ಖುವಶ್ೀನ್ ನಾಕಮವನ್್ನ್ುಪುಕ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವಿಷ್ವಕ್ನ್ ಇರ್ತ ಪರಸ್ತದ್ಧವಿಭವೀ 

ನಾಮಾನ ಗಣ್ೀ ಮೀಽಭವತ್| 
ಏತತ್ುೀ ಸಕಲಂ ಮರ್ಾ ನಿಗಾದಿತಂ ಯಶ್ೈತದ್ತರ್ತೆೀತಾಯೀದ್ಯಶ್ಾೀದ್ಂ 

ಶೃಣತರ್ಾನ್ನ ಸ್ ೀಽಪ ಪುರತಷ್ಃ ಪ್ರೀತತವಮಾಪನೀರ್ತ ಹಿ॥2,7.102॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಪಞ್ಾಪ್ರೀತ್ ೀಪಾಖಾಯನ್ಂ ನಾಮ 

ಸಪುರ್ೀಽದಾಯಯಃ॥2,7-[102]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-8॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಸಾವಮಿನ್ೆಸಾಯಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽತರ ಸವಾ ಏವೌಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕ್್ೀ| 

ಕರರ್ಾಃ ಕರ್ತವಿಧ್ಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ವದ್ೈತತ್ವಾಮೀವ ಮೀ॥2,8.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪುತರಃ ಪೌತರಃ ಪರಪೌತ್ ರೀ ವಾ ತದಾಭರತಾ ಭಾರತೃಸನ್ುರ್ತಃ| 

ಸಪಣಾಸನ್ುರ್ತವಾಾಪ ಕರರ್ಾಹಾಾಃ ಖ್ಗ ಜ್ಞಾತಯಃ॥2,8.2॥ 
ತ್ೀಷಾಮಭಾವ್ೀ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸಮಾನ್ ೀದ್ಕಸನ್ುರ್ತಃ| 

ಕತಲದ್ವಯೀಽಪ ಚ್ ೀಚಿಾನ್ನೀ ಸ್ತರೀಭಃ ಕ್ಾರ್ಾಾಃ ಕರರ್ಾಃ ಖ್ಗ॥2,8.3॥ 
ಇಚಾಯೀಚಿಾನ್ನಬನ್ಧಶಾ ಕ್ಾರಯೀದ್ವನಿೀಪರ್ತಃ| 

ಪೂವಾಾಃ ಕರರ್ಾ ಮಧ್ಯಮಾಶಾ ತಥಾ ಚ್ೈವೀತುರಾಃ ಕರರ್ಾಃ॥2,8.4॥ 
ಪರರ್ತಸಂವತ್ರಂ ಪಕ್ಷಿನ್ನೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ತತರ ಪರಕತಾವಯಂ ಫಲಂ ತಸಯ ಶೃಣತಷ್ವ ಮೀ॥2,8.5॥ 
ಬರಹ್ೋನ್ದರರತದ್ರನಾಸತಯಸ ರ್ಾಾಗಿನವಸತಮಾರತತಾನ್| 

ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾನಿಾತೃ ಗಣಾನ್ವರ್ಾಂಸ್ತ ಮನ್ತಜಾನ್ಾಶ್ನ್॥2,8.6॥ 
ಸರಿೀಸೃಪಾನಾಮತೃಗಣಾನ್ಯಚಾಾನ್ಯದ್ ಭತಸಞ ಜ್ಞತಮ್| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಶರದಾಧನಿವತಃ ಕತವಾನಿರೀಣಯತಯಖಿಲಂ ಜಗತ್॥2,8.7॥ 
ತ್ೀ ತೃಪಾುಸುಪಾಯನ್ಯೀನ್ಂ ಪುತರದಾರಧ್ನ್ೈಸುಥಾ| 

ಅಧಿಕ್ಾರಃ ಕರರ್ಾಭ್ೀದ್ಃ ಸಮಾಸಾತ್ುೀ ನಿರ ಪತಃ॥2,8.8॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಉಕ್್ುೀಷ್ವೀಕ್್ ೀಽಪ ಚ್ೀನ್ನ ಸಾಯದ್ಧಿಕ್ಾರಿೀ ಸತರ್ ೀತುಮ| 

ಕತಾವಯಂ ಕಂ ತದಾ ವಿಷ್ ಣೀ ಪುರತಷ್ೀಣ ವಿಜಾನ್ತಾ॥2,8.9॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಧಿಕ್ಾರ್ ೀ ಯದಾ ನಾಸ್ತು ಯದಿ ನಾಸ್ತು ಚ ನಿಶಾಯಃ| 

ಜಿೀವಿತ್ೀ ಸರ್ತ ಜಿೀವಾಯ ದ್ದಾಯಚಾಾರದ್ಧಂಸವಯಂ ನ್ರಃ॥2,8.10॥ 
ಕೃತ್ ೀಪವಾಸಃ ಸತಸಾನತಃ ಕೃಷಾಣಸಙ್ಖುಃ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಕತಾಾರಮಥ ಭ್ ೀಕ್ಾುರಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸವ್ೀಾಶವರಂ ಯಜ್ೀತ್॥2,8.11॥ 
ಸದ್ಕ್ಷಿಣಾಶಾ ಸರ್ತಲಾಸ್ತುಸರಶಾ ಜಲಧ್್ೀನ್ವಃ| 

ನಿವ್ೀದ್ಯೀರ್ತಾತೃಭಯಶಾ ಸವಧ್್ೀರ್ತ ಸತಸಮಾಹಿತಃ॥2,8.12॥ 
ಅಗನಯೀ ಕವಯವಾಹನಾಯ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಸಮರನ್| 

ಸ್ ೀಮಾಯತಾವ ಪತೃಮತ್ೀ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಸಮರನ್॥2,8.13॥ 
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ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀನ್ ತತ ದ್ದಾಯಚಾ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಯತತಾಮ್| 

ಯಮಾರ್ಾಙ ು್ರಸ್ೀ ಚಾಥ ಸವಧ್ಾ ನ್ಮ ಇರ್ತ ಸಮರನ್॥2,8.14॥ 
ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ತತ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪಯ ವಿಪಾರನ್್ಮನ್ರಯ ಭ್ ೀ ಜಯೀತ್| 

ಪರಥಮಾಮತತುರ್ೀ ನ್ಯಸಯ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,8.15॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂ ವಿನ್ಯಸಯ ಪಶಾಾದಾವಾಹನಾದಿಕಮ್| 

ಆವಾಹನಾದಿನಾ ಪೂವಾಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾನ್ರಪೂಜಯಚ॥2,8.16॥ 
ವಸತಭಯಸಾುಾಮಹಂ ವಿಪರ ರತದ್ರೀಭಯಸಾುಾಮಹಂ ತತಃ| 

ಸ ಯೀಾಭಯಸಾುಾಮಹಂ ವಿಪರ ಭ್ ೀಜರ್ಾಮಿೀರ್ತ ತಾನ್ವದ್ೀತ್॥2,8.17॥ 
ಆವಾಹನಾದಿಕಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಕತರ್ಾಾಚಾ ಪತೃಶ್ೀಷ್ವತ್| 

ಸಾಮಾಯಂ ಧ್್ೀನ್ತಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯದ್ವಸ ದ್ದೀಶಂ ದಿವಜಾಯ ತತ॥2,8.18॥ 
ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಂ ಚಾಥ ರೌದಾರಯ ರ್ಾಮಾಯಂ ಸ ಯಾದಿವಜಾಯ ತತ| 

ವಿಶ್ವೀಭಯಶಾಾಥ ದ್ೀವ್ೀಭಯಸ್ತುಲಪಾತರಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥2,8.19॥ 
ಸವಸ್ತುೀತ್ಯೀವ ತಥಾಕ್ಷಯಯಂ ಜಲಂ ದ್ತಾುಾಥ ತಾನಿದಾಜಾನ್| 

ವಿಸಜಾಯೀತ್್ರನಿವಷ್ತಣಂ ದ್ೀವಮಷಾಟಕ್ಷರಂ ವಿಭತಮ್॥2,8.20॥ 
ತತಃ ಕ್ಾಮಂ ಕತಲ್ೀಶಾನಿೀಂ ಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ತತ್ ೀ ಗಚ್ಾೀದ್ಯಥಾಪಾರಪಾುಂ ಸರಿದ್ವರಾಮ್॥2,8.21॥ 
ವಸಾರಣಿ ಲ್ ೀಹಖ್ಣಾಾನಿ ಜಿತಂ ತ ಇರ್ತ ಸಞ್ಜಪನ್| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ ೀ ವಹಿನಂ ಜಾವಲಯೀತುತರ ಚ ಸವಯಮ್॥2,8.22॥ 
ಪಞ್ಜಾಶತಾ ಕತಶ್ೈಬಾರಾಹಿೋಂ ಕೃತಾವ ಪರರ್ತಕೃರ್ತಂ ದ್ಹ್ೀತ್| 

ಹತತಾವ ಶಾಮಶಾನಿಕಂ ಹ್ ೀಮಂ ಪೂಣಾಾಹತತಯನ್ುಮೀವ ಹಿ॥2,8.23॥ 
ನಿರಗಿರಮಥ ವಾ ಭ ಮಿಂ ಯಮಂ ರತದ್ರಞ್ಾ ಸಂಸಮರ್ೀತ್| 

ಹತತಾವ ಪಾರಧ್ಾನಿಕ್್ೀ ಸಾಿನ್ೀ ಪಶಾಾದಾವಾಹಯೀಚಾ ತಮ್॥2,8.24॥ 
ಶರಪಯೀಚಾಾಪರಂ ವಹೌನ ಮತದ್ುಮಿಶರಂ ಚರತಂ ತತಃ| 

ರ್ತಲತಣತಾಲಮಿಶರಞ್ಾ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಸಪವಿತರಕಮ್॥2,8.25॥ 
ಓಂ ಪೃರ್ಥವ್ಯೈ ನ್ಮಸತುಭಯಮಿರ್ತ ಚ್ೈಕಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಓಂ ಯಮಾಯ ನ್ಮಶ್ಾೀರ್ತ ದಿವರ್ತೀಯಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥2,8.26॥ 
ಓಂ ನ್ಮಶಾಾಥ ರತದಾರಯ ಶಾಮಶಾನ್ಪತಯೀ ನ್ಮಃ| 

ತತ್ ೀ ದಿೀಪ್ುೀ ಸಮಿದ್ಧೀಽಗೌನ ಭ ಮೌ ಪರಕೃರ್ತದಾರತಣ್ೀ॥2,8.27॥ 
ಸಪುಭ್ ಯೀ ಯಮಸಞ ಜ್ಞೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯತ್ಪು ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್| 

ಯಮಾಯ ಧ್ಮಾರಾಜಾಯ ಮೃತಯವ್ೀ ಚಾನ್ುಕ್ಾಯ ಚ॥2,8.28॥ 
ವ್ೈವಸವತಾಯ ಕ್ಾಲಾಯ ಸವಾಪಾರಣಹರಾಯ ಚ| 

ಸವಧ್ಾಕ್ಾರನ್ಮಸಾೆರಪರಣವ್ೈಃ ಸಹ ಸಪುಧ್ಾ॥2,8.29॥ 
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ಅಮತಕ್ಾಮತಕಗೌತ್ೈತತತುಭಯಮಸತು ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಮ್| 

ಪರದ್ದಾಯದ್ದಶ ಪಣಾಾಂಸತು ಅಘಾಪುಷ್ಾಸಮನಿವತಾನ್॥2,8.30॥ 
ಧ್ ಪೀ ದಿೀಪೀ ಬಲ್ಲಗಾನ್ಧಃ ಸವ್ೀಾಷಾಮಸತು ಚಾಕ್ಷಯಃ| 

ದ್ಶ ಪಣಾಾಂಸತು ದಾನ್ದತಾುಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸೌಮಯಂ ಮತಖ್ಂ ಸಮರ್ೀತ್॥2,8.31॥ 
ಕತರ್ಾಾಚಾ ಮಾಸ್ತಕಂ ಮಾಸ್ತ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ತತಃ| 

ಆಶೌಚಾನ್ುೀ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದಾತಮನ್ ೀ ವಾ ಮರಸಯ ತತ॥2,8.32॥ 
ಕತರ್ಾಾದ್ಸ್ತಿರತಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಶಕ್ಾಯರ್ ೀಗಯಧ್ನಾಯತಷ್ಮ್| 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಜಿೀವಚಾಾರದ್ಧಂ ಮರ್ಾ ಖ್ಗ॥2,8.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಶಾರದ್ಧಕತಾರಾತಮಶಾರದ್ಧಯೀನಿಾರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷ್ಟರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,8-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-9॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಉಕುಮಾದಾಯಂ ಕರರ್ಾಂ ರ್ಾವನ್ನೃಪೀಽಪೀರ್ತತವರ್ಾನ್ಘ| 

ಕಸಯಚಿತ್ೆೀನ್ಚಿದಾರಜ್ಞಾ ಕಮಾದಾಯ ಸಾ ಕೃತಾ ಪುರಾ॥2,9.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಸತಪಣಾ ಶೃಣತ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಥಾ ರಾಜ್ಞಾ ಕರರ್ಾ ಕೃತಾ| 

ಆಸ್ತೀತೃತಯತಗ್ೀ ರಾಜಾ ವಾಙ್್ ುೀ ವ್ೈ ಬಭತರವಾಹನ್ಃ॥2,9.2॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಶಾತತರನಾುರ್ಾ ಗ್ ೀಪಾು ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಧ್ಮಾತಃ| 

ಚತತಭಾಾಗಾಂ ಭತವಂ ಕೃತಾ್ಾಂ ಸ ಭತಙ್ೆ ೀ ವಸತಧ್ಾಧಿಪಃ॥2,9.3॥ 
ನ್ ಪಾಪಕೃತೆಶ್ಾದಾಸ್ತೀತುಸ್ತಮನಾರಜಯಂ ಪರಶಾಸರ್ತ| 

ನಾಸ್ತೀಚೌಾರಭಯಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ನ್ ಕ್ಷತದ್ರಭಯಮೀವ ಹಿ॥2,9.4॥ 
ನಾಸ್ತೀದಾವಯಧಿಭಯಞ್ಜಾಪ ತಸ್ತಮಞ್ಜನ್ಪದ್ೀಶವರ್ೀ| 

ಸವಧ್ಮೀಾ ರ್ೀಮಿರ್ೀ ಚಾಸ್ತೀತ್ುೀಜಸಾ ಭಾಸೆರ್ ೀಪಮಃ॥2,9.5॥ 
ಅಕ್ಷತಬಧತ್ವೀರ್ಽಚಲಸಮಃ ಸಹಿಷ್ತಣತ್ವೀ ಧ್ರಾಸಮಃ| 

ಸ ಕದಾಚಿನ್ಮಹಾಬಾಹತಃ ಪರಭ ತಬಲವಾಹನ್ಃ॥2,9.6॥ 
ವನ್ಂ ಜಗಾಮ ಗಹನ್ಂ ಹರ್ಾನಾಞ್ಾ ಶತ್ೈವೃಾತಃ| 

ಸ್ತಂಹನಾದ್ೈಶಾ ಯೀಧ್ಾನಾಂ ಶಙ್ಖ್ದ್ತನ್ತದಭನಿಃ ಸವನ್ೈಃ॥2,9.7॥ 
ಆಸ್ತೀರ್ತೆಲಕಲಾಶಬದಸುಸ್ತಮನ್ುಚಾರ್ತೀ ಪಾರ್ಥಾವ್ೀ| 

ತತರತತರ ಚ ವಿಪ್ರೀನ್ದರೈಃ ಸ ುಯಮಾನ್ಃ ಸಮನ್ುತಃ॥2,9.8॥ 
ನಿಯಾರ್ೌ ಪರರ್ಾ ಪರೀತಾಯ ವನ್ಂ ಮೃಗಜಿಘಾಂಸರ್ಾ| 

ಸ ಗಚಾನ್ದದ್ೃಶ್ೀ ಧಿೀಮಾನ್ನನ್ದನ್ಪರರ್ತಮಂ ವನ್ಮ್॥2,9.9॥ 
ಬಲಾವಕಾಖ್ದಿರಾಕೀಣಾಂ ಕಪತಿಧ್ವಜಸಂಯತತಮ್| 

ವಿಷ್ಮೈಃ ಪವಾತ್ೈಶ್ೈವ ಸವಾತಶಾ ಸಮನಿವತಮ್॥2,9.10॥ 
ನಿಜಾಲಂ ನಿಮಾನ್ತಷ್ಯಞ್ಾ ಬಹತಯೀಜನ್ಮಾಯತಮ್| 

ಮೃಗಸ್ತಂಹ್ೈಮಾಹಾಘ ೀರ್ೈನ್ಯೈಶಾಾಪ ವನ್ೀಚರ್ೈಃ॥2,9.11॥ 
ತದ್ವನ್ಂ ಮನ್ತಜ ವಾಯಘರಃ ಸಭೃತಯಬಲವಾಹನ್ಃ| 

ಲ್ಲೀಲರ್ಾ ಲ್ ೀಡರ್ಾಮಾಸ ಸ ದ್ಯನಿವವಿಧ್ಾನ್ೃಗಾನ್॥2,9.12॥ 
ಮೃಗಸಯ ಕಸಯಚಿತತೆಕ್ಷಿಂ ತತ್ ೀ ವಿವಾಯಧ್ ಭ ಮಿಪಃ| 

ರಾಜಾ ಮೃಗಪರಸಙ ು್ೀನ್ ತಮನ್ತ ಪಾರವಿಶದ್ವನ್ಮ್॥2,9.13॥ 
ಏಕ್ಾಕೀ ವ್ೈ ಹೃತಬಲಃ ಕ್ಷತರ್ತರಪಾಸಾಸಮನಿವತಃ| 

ಸ ವನ್ಸಾಯನ್ುಮಾಸಾದ್ಯ ಮಹಚಾಾರಣಯಮಾಸದ್ತ್॥2,9.14॥ 
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ತೃಷ್ರ್ಾ ಪರರ್ಾವಿಷ್ ಟೀಽನಿವಷ್ಯಜಜಲಮಿತಸುತಃ| 

ಸ ದ್ ರಾತ ಾರಚಕ್ಾರಹವಂ ಹಂಸಸಾರಸನಾದಿತ್ೈಃ॥2,9.15॥ 
ಸ ಚಿತಂ ಸರ ಆಗತಯ ಸಾಶವ ಏವ ವಯಗಾಹತ| 

ಪದಾಮನಾಞ್ಾ ಪರಾಗ್ೀಣ ಉತಾಲಾನಾಂ ರಜ್ೀನ್ ಚ॥2,9.16॥ 
ಸತಗನ್ಧಮಮಲಂ ಶ್ೀತಂ ಪೀತಾವರ್ಭೀ ನಿಜಾಗಾಮ ಹ| 

ಮಾಗಾಶರಮಪರಿಶಾರನ್ುಸುಡಾಗತಟ್ಮಣಾಪಮ್॥2,9.17॥ 
ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಂ ವಿೀಕ್ಷಯ ತಸಾಯಶತ ಜಟಾಸವಶವಂ ಬಬನ್ಧ ಹ| 

ಸ ತತಾರಸುರಮಾಸ್ತುೀಯಾ ಖ್ೀಟ್ಕ್ಾನ್ತಪಧ್ಾಯ ಚ॥2,9.18॥ 
ಸ ಷಾವಪ ವಾಯತನಾ ತತರ ಸ್ೀವಾಯಮಾತಸುದಾ ಕ್ಷಣಮ್| 

ಕ್ಷಣಂ ಸತಪ್ುೀ ನ್ೃಪ್ೀ ತತರ ಪ್ರೀತ್ ೀ ವ್ೈ ಪ್ರೀತವಾಹನ್ಃ॥2,9.19॥ 
ಕಶ್ಾದ್ತಾರಜಗಾಮಾಥ ಯತಕುಃ ಪ್ರೀತಶತ್ೀನ್ ಚ| 

ಅಸ್ತಿಚಮಾಶ್ರಾಶ್ೀಷ್ಶರಿೀರಃ ಪರಿವಿಭರಮನ್॥2,9.20॥ 
ಭಕ್ಷಯಮಾೀಯಂ ಮಾಗಾಮಾಣ್ ೀ ನ್ ಬಧ್ಾನರ್ತ ಧ್ೃರ್ತಂ ಕವಚಿತ್| 

ತಮಪೂವಾಂ ನ್ೃಪೀ ದ್ೃಷಾಟಾಕರ್ ೀದ್ಸರಂ ಶರಾಸನ್ೀ॥2,9.21॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ್ ೀಽಪ ಚಿರಂ ಭ ಪಂ ತಸೌಿ ಸಾಿಣತಪವಾಗರತಃ| 

ತಮವಸ್ತಿತಮಾಲ್ ೀಕಯ ರಾಜಾ ಪಾರಪುಕತತ ಹಲಃ॥2,9.22॥ 
ಪಪರಚಾ ತಞ್ಾ ಕ್್ ೀಽಸ್ತೀರ್ತ ಕತತ್ ೀ ವಾ ವಿಕೃರ್ತಂ ಗತಃ| 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಪ್ರೀತಭಾವೀ ಮರ್ಾ ತಯಕ್್ ುೀ ಗರ್ತಂ ಪಾರಪುೀಽರಮಯಹಂ ಪರಾಮ್॥2,9.23॥ 
ತವತ್ಂಯೀಗಾನ್ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಧ್ನ್ಯತರ್ ೀ ಮರ್ಾ| 

ಬಭತರವಾಹನ್ ಉವಾಚ| 
ಕಮೀತರ್ತದಪನ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಸವಾತಾರರ್ತಭರ್ಾನ್ಕ್್ೀ॥2,9.24॥ 
ದ್ ೀಧ್ ಯಮಾನ್ೀ ವಾತ್ೀನ್ ವಾತಾಯರ ಪ್ೀಣ ಕ್್ ೀಣಪ| 

ಪತಙ್ಕು ಮಶಕ್ಾಃ ಕ್ಷತದಾರಃ ಕವನಾಧಶಾ ಶ್ರಾಂಸ್ತ ಚ॥2,9.25॥ 
ಮತಾ್ಯಃ ಕ ಮಾಾಃ ಕೃಕಲಾಸಾ ವೃಶ್ಾಕ್ಾ ಭರಮರಾಹಯಃ| 

ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ ೀಧ್ವಾಪಾದಾಸ್ುೀ ಕರನ್ದಮಾನಾಃ ಸತದಾರತಣಮ್॥2,9.26॥ 
ಪರವಾನಿು ವಾಯವೀ ರ ಕ್ಷಾ ಜವಲನ್ ುೀ ವಿದ್ತಯದ್ಗನಯಃ| 

ಇತಸುತ್ ೀ ಭರಮನಿುೀವ ವಾಯತನಾ ತೃಣಸನ್ುರ್ತಃ॥2,9.27॥ 
ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ವಿವಿಧ್ಾ ಜಿೀವಾ ನಾಗಾಶಾ ಶಲಭವರಜಾಃ| 

ಶ್ರಯನ್ುೀ ಬಹತಧ್ಾ ರಾವಾ ನ್ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಕವಚಿತೆಾಚಿತ್॥2,9.28॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಾೀದ್ಂ ವಿಕೃತಂ ಸವಾಂ ವ್ೀಪತ್ೀ ಹೃದ್ಯಮಮ| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 710 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪರತ್ೀ ಉವಾಚ| 
ಯೀಷಾಂ ನ್ೈವಾಗಿನಸಂಸಾೆರ್ ೀ ನ್ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥2,9.29॥ 
ಷ್ಟಾಣಾಾ ದ್ಶ ಗಾತಾರಣಿ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ನ್ ಹಿ| 

ವಿಶಾವಸಘಾರ್ತನ್ ೀ ಯೀ ಚ ಸತರಾಪಾಃ ಸವಣಾಹಾರಿಣಃ॥2,9.30॥ 
ಮೃತಾ ದ್ತಮಾರಣಾದ್ಯೀ ಚ ಯೀ ಚಾಸ ರ್ಾಪರಾ ಜನಾಃ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುವಿಹಿೀನಾ ಯೀ ಅಗಮಾಯಗಮನ್ೀ ರತಾಃ॥2,9.31॥ 
ಕಮಾಭಭಾರಾಮಯಮಾಣಾಸ್ುೀ ಪಾರಣಿನ್ಃ ಸವಕೃತ್ೈರಿಹ| 

ದ್ತಲಾಭಾಹಾರಪಾನಿೀರ್ಾ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಪೀಡಿತಾ ಭೃಶಮ್॥2,9.32॥ 
ಏತ್ೀಷಾಂ ಕೃಪರ್ಾ ರಾಜಂಸುಾಂ ಕತರತಷೌವಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕಮ್| 

ಯೀಷಾಂ ನ್ ಮಾತಾ ನ್ ಪತಾ ನ್ ಪುತ್ ರೀ ನ್ ಚ ಬಾನ್ಧವಾಃ॥2,9.33॥ 
ತ್ೀಷಾ ರಾಜಾ ಸವಯಂ ಕತರ್ಾಾತೆಮಾಾಣಿ ತತ ಯತ್ ೀ ನ್ೃಪಃ| 

ಆತಮನ್ಶಾ ಶತಭಂ ಕಮಾ ಕತಾವಯಂ ಪಾರಲೌಕಕಮ್॥2,9.34॥ 
ವಿಮತಕುಃ ಸವಾದ್ತಃಖ್ೀಭ್ ಯೀ ಯೀನಾಞ್್ ಜೀ ದ್ತಗಾಾರ್ತಂ ತರ್ೀತ್| 

ಭಾರತರಃ ಕಸಯ ಕ್್ೀ ಪುತಾರಸ್ತರಯೀಽಪ ಸಾವಥಾಕ್್ ೀವಿದಾಃ॥2,9.35॥ 
ನ್ ಕ್ಾಯಾಸ್ುೀಷ್ತ ವಿಶರಮಭ ಸವಕೃತಂ ಭತಜಯತ್ೀಯತಃ| 

ಗೃಹ್ೀಷ್ವಥಾಾ ನಿವನ್ುತಾನ್ುೀ ಶಮಶಾನ್ೀ ಚ್ೈವ ಬಾನ್ಧವಾಃ॥2,9.36॥ 
ಶರಿೀರಂ ಕ್ಾಷಾಠಮಾದ್ತ್ುೀ ಪಾಪಂ ಪುಣಯಂ ಸಹ ವರಜ್ೀತ್| 

ತಸಾಮದಾಶತ ತವರ್ಾ ಸಮಯಗಾತಮನ್ಃ ಶ್ರೀಯ ಇಚಾತಾ॥2,9.37॥ 
ಅಸ್ತಿರ್ೀಣ ಶರಿೀರ್ೀಣ ಕತಾವಯಞ್ಜಾಧ್ವಾದ್ ೀಹಿಕಮ್| 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 

ಕೃಶರ ಪಃ ಕರಾಲಾಕ್ಷಸುಾಂ ಪ್ರೀತ ಇವ ಲಕ್ಷಯಸ್ೀ॥2,9.38॥ 
ಕಥಯಸವಃ ಮಮ ಪರೀತಾಯ ಪ್ರೀತರಾಜ ಯಥಾತಥಮ್| 

ತಥಾ ಪೃಷ್ಟಃ ಸ ವ್ೈ ರಾಜ್ಞಾ ಉವಾಚ ಸಕಲಂ ಸವಕಮ್॥2,9.39॥ 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಕಥರ್ಾಮಿ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ಸವಾಮೀವಾದಿತಸುವ| 

ಪ್ರೀತತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ಶತರತಾವ ದ್ರ್ಾಂ ಕತತಾಮಿಹಾಹಾಸ್ತ॥2,9.40॥ 
ವ್ೈದಿಶಂ ನಾಮ ನ್ಗರಂ ಸವಾಸಮಾತತ್ಖಾವಹಮ್| 

ನಾನಾಜನ್ಪದಾಕೀಣಾಂ ನಾನಾರತನಸಮಾಕತಲಮ್॥2,9.41॥ 
ನಾನಾಪುಷ್ಾವನಾಕೀಣಾಂ ನಾನಾಪುಣಯಜನಾವೃತಮ್| 

ತತಾರಹಂ ನ್ಯವಸಂ ಭ ಪ ದ್ೀವಾಚಾನ್ರತಃ ಸದಾ॥2,9.42॥ 
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ವ್ೈಶಯಜಾರ್ತಃ ಸತದ್ೀವೀಽಹಂ ನಾಮಾನ ವಿದಿತಮಸತು ತ್ೀ| 

ಹವ್ಯೀನ್ ತಪಾತಾ ದ್ೀವಾಃ ಕವ್ಯೀನ್ ಪತರ್ ೀ ಮರ್ಾ॥2,9.43॥ 
ವಿವಿಧ್್ೈದಾಾನ್ಯೀಗ್ೈಶಾ ವಿಪಾರಃ ಸನ್ುಪಾತಾ ಮರ್ಾ| 

ಆಹಾರಶಾ ವಿಹಾರಶಾ ಮರ್ಾ ವ್ೈ ಸತನಿವ್ೀಶ್ತಃ॥2,9.44॥ 
ದಿೀನಾನಾಥವಿಶ್ಷ್ಟೀಭ್ ಯೀ ಮರ್ಾ ದ್ತುಮನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ತತ್ವಾಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಜಾತಂ ಮಮ ದ್ೈವಾದ್ತಪಾಗತಮ್॥2,9.45॥ 
ನ್ ಮೀಽಸ್ತು ಸನ್ುರ್ತಸಾುತ ನ್ ಸತಹೃನ್ನ ಚ ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ನ್ ಚ ಮಿತರಂ ಹಿತಸಾುದ್ೃಗಯಃ ಕತರ್ಾಾದೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,9.46॥ 
ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತ್ೀನ್ ಮಮ ಜಾತಂ ನ್ೃಪೀತುಮ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ರ್ತರಪಕ್ಷಞ್ಾ ಷಾಣಾಮಸ್ತಕಮಥಾಬದಕಮ್॥2,9.47॥ 
ಪರರ್ತಮಾಸಾಯನಿ ಚಾನಾಯ ನಿ ಹ್ಯೀವಂ ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಯಸ್ಯೈತಾನಿ ನ್ ದಿೀಯನ್ುೀ ಪ್ರೀತಶಾರದಾಧನಿ ಭ ಪತ್ೀ॥2,9.48॥ 
ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತಸಯಃ ದ್ತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರೀತತಾವದ್ತದ್ಧರಸವ ಮಾಮ್॥2,9.49॥ 
ವಣಾಾನಾಞ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ರಾಜಾ ಬನ್ತಧರಿಹ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ತನಾಮಂ ತಾರಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಮಣಿರತನಂ ದ್ದಾಮಿ ತ್ೀ॥2,9.50॥ 
ಯಥಾ ಮಮ ಶತಭಾವಾಪುಭಾವ್ೀನ್ನೃಪವರ್ ೀತುಮ| 

ತಥಾ ಕ್ಾಯಾಂ ಮಹಿೀಪಾಲ ದ್ರ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಮಯಿ ಪರಭ್ ೀ॥2,9.51॥ 
ಸಪಣ್ಾೈವಾಾ ಸಗ್ ೀತ್ೈವಾಾ ನಿಷ್ತಟರ್ೈನ್ಾ ಕೃತ್ ೀ ಹಿಮೀ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಸುತ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟಂ ಪ್ರೀತತವಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಹಮ್॥2,9.52॥ 
ಕ್ಷತತೃಷಾವಿಷ್ಟದ್ೀಹಶಾ ಭಕ್ಷಯಂ ಪಾನ್ಂ ನ್ ಚಾಪುನರ್ಾಮ್| 

ಅತ್ ೀ ವಿಕೃರ್ತರ್ೀಷಾ ವ್ೈ ಕೃಶಾತಾವದಿರಮಾಂಸಕ್ಾ॥2,9.53॥ 
ಕ್ಷತತೃಡಜನ್ಯಂ ಮಹಾದ್ತಃಖ್ಮನ್ತಭವಾಮಿ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಅಕಲಾಯಣಂ ಹಿ ಪ್ರೀತತವಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ವಿನಾ ಕೃತಮ್॥2,9.54॥ 
ತಸಾಮದಾರಜನ್ದರ್ಾಸ್ತನ್ ಧೀ ಪಾರಥಾರ್ಾಮಿ ತವಾಗರತಃ| 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 

ವತಾತ್ೀ ಮತತೆಲ್ೀ ಪ್ರೀತ ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಕಥಂ ನ್ರ್ೈಃ॥2,9.55॥ 
ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷಾ ಹಿ ಪ್ರೀತ ಪ್ರೀತತಾವನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಕಥಮ್| 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಲ್ಲಙ ು್ೀನ್ ಪೀಡರ್ಾ ಪ್ರೀತ್ ೀಽನ್ತಮಾತವಯೀ ನ್ರ್ೈಃ ಸದಾ॥2,9.56॥ 
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ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪೀಡಾಸಾು ರಾಜನಾಯ ವ್ೈ ಪ್ರೀತಕೃತಾ ಭತವಿ| 

ಋತತಃ ಸಾಯದ್ಫಲಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಯದಾ ವಂಶ್್ ೀ ನ್ ವಧ್ಾತ್ೀ॥2,9.57॥ 
ಮಿಯನ್ುೀ ಚಾಲಾವಯಸಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ೀತಸಮಭವಾ| 

ಅಕಸಾಮದ್ವೃರ್ತುಹರಣಮಪರರ್ತಷಾಠ ಜನ್ೀಷ್ತ ವ್ೈ॥2,9.58॥ 
ಅಕಸಾಮದ್ುಹದಾಹಃ ಸಾಯತಾ್ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ| 

ಸವಗ್ೀಹ್ೀ ಕಲಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸಾಯಚಾ ಮಿಥಾಯಭಶಂಸನ್ಪ॥2,9.59॥ 
ಗಜಯಕ್ಷಾ್ದಿಸಮ ಭರ್ತಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ| 

ಅಪ ಸವಯಂ ಧ್ನ್ಂ ಮತಕುಂ ಪರಯತಾನದ್ನ್ವ್ೀ ಪರ್ಥ॥2,9.60॥ 
ನ್ೈವ ಲಭ್ಯೀತ ನ್ಶ್ಯೀತಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮವಾ| 

ಸತವೃಷೌಟ ಕೃಷನಾಶಃ ಸಾಯದಾವಣಿಜಾಯದ್ವೃರ್ತುನಾಶನ್ಮ್॥2,9.61॥ 
ಕಲತರಂ ಪರ್ತಕ ಲಂ ಸಾಯತಾ್ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ| 

ಏವನ್ತು ಪೀಡರ್ಾ ರಾಜನ್ರೀತಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವ್ೀನ್ನೃಣಾಮ್॥2,9.62॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ ೀಾ ಯದಿ ಭವ್ೀತ್ರೀತತಾವನ್ತಮಚಯತ್ೀ ತದಾ| 

ತಸಾಮನ್ನಪ ತವಮಪ್ಯೀವಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಕತರತ ಪರಭ್ ೀ॥2,9.63॥ 
ಮಾಮತದಿದಶಯ ನ್ೃಪ್ೀಽಪಯತಾರಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽತಯನ್ತಕಮಾರ್ಾ| 

ರಾಜಪುತ್ ರೀ ಹತಃ ಕಶ್ಾನ್ಮಯೈವಾಪುಸುತ್ ೀ ಮರ್ಾ॥2,9.64॥ 
ಕತರತಷ್ವ ತವಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಮೀ ತದ್ಧನ್ೀನ್ ವೃಷ್ ೀತ್ವಮ್| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಯಂ ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ವಾಽಶವಯತಙ್ಖಮಧ್್ಯೀಽಥವಾ ನ್ೃಪ॥2,9.65॥ 
ರ್ೀವರ್ತೀಯತಕುದಿವಸ್ೀ ಕೃಷೀಷಾಠ ಮೀ ವೃಷ್ ೀತ್ವಮ್| 

ಪುಣಾಯನಿವಪಾರನ್್ಮಾಹ ಯ ವಹಿನಂ ಸಾಿಪಯ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,9.66॥ 
ಮನ್ರೈಹ್ೀಾಮಸುಥಾ ಕ್ಾಯಾಃ ಷ್ಡಿಭನ್ೃಾಪ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಬಹ ನಿವಪಾರನ್ ಭೀಜಯೀಥಾಸುದ್ರತಾನಪುಧ್ನ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ಏವಂ ಕೃತ್ೀ ಮಹಿೀಪಾಲ ಮಮ ಮತಕುಭಾವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,9.67॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ತಥ್ೀರ್ತ ಪರರ್ತಜಗಾರಹ ಮಣಿಂ ರಾಜಾ ತತಃ ಖ್ಗ॥2,9.68॥ 
ಕರರ್ಾಧಿಕ್ಾರಸುಸ್ಯೈವ ಯೀ ಧ್ನ್ಗಾರಹಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಕತವಾತ್ ೀಸತು ತಯೀವಾಾತಾಾಮೀವಂ ಪ್ರೀತಮಹಿೀಕ್ಷಿತ್ ೀಃ॥2,9.69॥ 
ರ್ಣತಾೆರಸತು ಘಣಾಟನಾಂ ಭ್ೀರಿೀಣಾಂ ಭಾಙ್ಖೃರ್ತಸುಥಾ| 

ಜಾತಸುದಾ ರಾಜಸ್ೀನಾ ಚತತರಙ್ಕು ಸಮಾಪತತ್॥2,9.70॥ 
ತಸಾಯಮಾಗತಮಾತಾರರ್ಾಂ ಪ್ರೀತಶಾಾದ್ೃಶಯತಾಂ ಗತಃ| 

ತಸಾಮದ್ವನಾದಿವನಿಃ ಸೃತಯ ರಾಜಾಪ ಪುರಮಾಗಮತ್॥2,9.71॥ 
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ಸ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಯಂ ಪೂಣಿಾಮಾರ್ಾಂ ಪ್ರೀತಮತದಿದಶಯ ಸಂವಯಧ್ಾತ್| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ತನ್ಮಣಾಯಪುಧ್ನ್ೀನ್ ಚ॥2,9.72॥ 
ಪ್ರೀತ್ ೀಽಪಯಯಂ ಸಪದಿಲಬಧಸತವಣಾದ್ೀಹಃ ಕಮಾಾನ್ು ಆಗತ ಇರ್ತ ಪರಣನಾಮ ಭ ಪಮ್| 

ದ್ೀವ ತವದಿೀಯಮಹಿಮಾಯಮಿರ್ತ ಸತುವನ್್ ರ್ಾತ್ ೀ ದಿವಂ ಗರತಡ ಭ ಪರ್ತನಾ ಕೃತಜ್ಞಃ॥2,9.73॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಯಥಾ ಭ ಪರ್ತನಾಪ ಸಃ| 

ಉದ್ಧೃತಃ ಪ್ರೀತಭಾವಾದ್ವೈ ಕಮನ್ಯಚ್ ಾರೀತತಮಿಚಾಸ್ತ॥2,9.74॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ರಾಜಕೃತವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಕರರ್ಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ನ್ವರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,9-[74]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-10॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣ ಜಾತ್ೀ ಆಬದಕ್್ೀ ಚ ಸವಕಮಾಭಃ| 

ದ್ೀವತವಂ ವಾ ಮನ್ತಷ್ಯತವಂ ಪಕ್ಷಿತವಂ ವಾಪುನಯತನ್ಾರಾಃ॥2,10.1॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ವಿಭನಾನಹಾರಾಣಾಂ ಶಾರದ್ಧಂ ವ್ೈ ತೃಪುದ್ಂ ಕಥಮ್| 

ಯದ್ಪಯನ್ಯೈದಿವಾಜ್ೈಭತಾಕುಂ ಹ ಯತ್ೀ ಯದಿ ವಾನ್ಲ್ೀ॥2,10.2॥ 
ಶತಭಾಶತಭಾತಮಕ್್ೈಃ ಪ್ರೀತಸುದ್ದತುಂ ಭತಜಯತ್ೀ ಕಥಮ್| 

ಶಾರದ್ಧಸಾಯವಶಯಕತವನ್ತು ಆಮಾವಾಸಾಯದಿಷ್ತ ಶತರತಮ್॥2,10.3॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ|ಪ್ರೀತಾನಾಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಯಥಾ ಶಾರದ್ಧನ್ತು ತೃಪುದ್ಮ್| 

ದ್ೀವೀ ಯದ್ಪ ಜಾತ್ ೀಽಯಂ ಮನ್ತಷ್ಯಃ ಕಮಾಯೀಗತಃ॥2,10.4॥ 
ತಸಾಯನ್ನಮಮೃತಂ ಭ ತಾವ ದ್ೀವತ್ವೀಽಪಯನ್ತರ್ಾರ್ತ ಚ| 

ಗಾನ್ಧವ್ಯೀ ಭ್ ೀಗರ ಪ್ೀಣ ಪಶತತ್ವೀ ಚ ತೃಣಂ ಭವ್ೀತ್॥2,10.5॥ 
ಶಾರದ್ಧಂ ಹಿ ವಾಯತರ ಪ್ೀಣ ನಾಗತ್ವೀಽಪಯನ್ತಗಚಾರ್ತ| 

ಫಲಂ ಭವರ್ತ ಪಕ್ಷಿತ್ವೀ ರಾಕ್ಷಸ್ೀಷ್ತ ತಥಾಮಿಷ್ಮ್॥2,10.6॥ 
ದಾನ್ವತ್ವೀ ತಥಾ ಮಾಂಸಂ ಪ್ರೀತತ್ವೀರತಧಿರಂ ತಥಾ| 

ಮನ್ತಷ್ಯತ್ವೀಽನ್ನಪಾನಾದಿ ಬಾಲ್ಯೀ ಭ್ ೀಗರಸ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,10.7॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಥಂ ಕವಾಯನಿ ದ್ತಾುನಿ ಹವಾಯನಿ ಚ ಜನ್ೈರಿಹ| 

ಗಚಾನಿು ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ವಾ ಪಾರಪಕಃ ಕ್್ ೀಽತರ ಗದ್ಯತ್ೀ॥2,10.8॥ 
ಮೃತಾನಾಮಪ ಜನ್ ುನಾಂ ಶಾರದ್ಧಮಾಪಾಯಯನ್ಂ ಯದಿ| 

ನಿವಾಾಣಸಯ ಪರದಿೀಪಸಯ ತ್ೈಲಂ ಸಂವಧ್ಾಯೀಚಿಾಖಾಮ್॥2,10.9॥ 
ಮೃತಾಶಾ ಪುರತಷಾಃ ಸಾವಮಿನ್್ಾಕಮಾಜನಿತಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಗಾಹನ್ುಃ ಕ್್ೀ ಕಥಂ ಸವಸಯ ಸತತಸಯ ಶ್ರೀಯ ಆಪುನಯತಃ॥2,10.10॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಶತರತ್ೀಃ ಪರತಯಕ್ಷತಸಾುಕ್ಷಯಾ ಪಾರಮಾಣಯಂ ಬಲವತುರಮ್| 

ಶತರತಾಯ ತತಃ ಬ್ ೀಧಿತಾಥಾಸಯ ಪೀಯ ಷ್ತಾವದಿರ ಪತಾ॥2,10.11॥ 
ನಾಮಗ್ ೀತರಂ ಪತೄಣಾಂ ವ್ೈ ಪಾರಪಕಂ ಹವಯಕವಯಯೀಃ| 

ಶಾರದ್ಧಸಯ ಮನಾರಸುದ್ವತತು ಪಾರಪಕ್ಾಶ್ೈವ ಭಕುತಃ॥2,10.12॥ 
ಅಚ್ೀತನಾನಿ ಚ್ೈತಾನಿ ಪಾರಪಯನಿು ಕಥನಿುಾರ್ತ| 

ಸತಪಣಾ ನಾವಗನ್ುವಯಂ ಪಾರಪಕಂ ವಚಿಮ ತ್ೀಽಪರಮ್॥2,10.13॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 715 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಗಿನಷಾವತಾುದ್ಯಸ್ುೀಷಾ ಮಾಧಿಪತ್ಯೀ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ನಾಯರ್ಾಗತಂ ಪಾತ್ರೀ ವಿಧಿನಾ ಪರರ್ತಪಾದಿತಮ್॥2,10.14॥ 
ಅನ್ನಂ ನ್ಯನಿು ತತ್ೈತ್ೀ ಜನ್ತುಯಾತಾರವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ| 

ನಾಮ ಗ್ ೀತರಞ್ಾ ಮನಾರಶಾ ದ್ತುಮನ್ನಂ ನ್ಯನಿು ತ್ೀ॥2,10.15॥ 
ಅಪ ಯೀನಿಶತಂ ಪಾರಪಾುಂಸಾುಂಸೃಪುರತಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುರಸಾಿನಾಂ ವಿವಿಧ್್ೈನಾಾಮಗ್ ೀತರಕ್್ೈಃ॥2,10.16॥ 
ಅಪಸವಯಂ ಕ್ಷಿತೌ ದ್ಭ್ೀಾ ದ್ತಾುಃ ಪಣಾಾಸರಯಸತು ವ್ೈ| 

ರ್ಾನಿು ತಾಂಸುಪಾಯನ್ಯೀವಂ ಪ್ರೀತಸಾಿನ್ಸ್ತಿತಾನಿಾತೄನ್॥2,10.17॥ 
ಅಪಾರಪುರ್ಾತನಾಸಾಿನಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ಯೀ ಭತವಿ ಪಞ್ಾಧ್ಾ| 

ನಾನಾರ ಪಾಸತು ಜಾತಾ ಯೀ ರ್ತಯಾಗ್ ಯೀನಾಯದಿಜಾರ್ತಷ್ತ॥2,10.18॥ 
ಯದಾಹಾರಾ ಭವನ್ಯೀತ್ೀ ಪತರ್ ೀ ಯತರ ಯೀನಿಷ್ತ| 

ತಾಸತತಾಸತ ತದಾಹಾರಃ ಶಾರದಾಧ ಅವರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,10.19॥ 
ಯಥಾ ಗ್ ೀಷ್ತ ಪರನ್ಷಾಟಸತ ವತ್ ್ೀ ವಿನ್ದರ್ತ ಮಾತರಮ್| 

ತಥಾನ್ನಂ ನ್ಯತ್ೀ ವಿಪರ ಜನ್ತುಯಾತಾರವರ್ತಷ್ಠತ್ೀ॥2,10.20॥ 
ಪತರಃ ಶಾರದ್ಧರ್ೀಕ್ಾುರ್ ೀ ವಿಶ್ವೀದ್ೀಾವ್ೈಃ ಸದಾ ಸಹ| 

ಏತ್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಸದಾ ಭತಕ್ಾುಾ ಪತೄನ್್ನ್ುಪಾಯನ್ಯತಃ॥2,10.21॥ 
ವಸತರತದಾರದಿರ್ತಸತತಾಃ ಪತರಃ ಶಾರದ್ಧದ್ೀವತಾಃ| 

ಪರೀಣರ್ಾತ್ೀ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಪತೄಞ್ಜಶರದ್ಧೀಷ್ತ ತಪಾತಾಃ॥2,10.22॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ಗತವಿಾಣಿೀ ಗಭಾಮಪ ಪರೀಣಾರ್ತ ವ್ೈ ಯಥಾ| 

ದ್ ೀಹದ್ೀನ್ ತಥಾ ದ್ೀವಾಃ ಶಾರದ್ಧೈಃ ಸಾವಂಶಾ ಪತೄನ್ನೃಣಾಮ್॥2,10.23॥ 
ಹೃಷ್ಯನಿು ಪತರಃ ಶತರತಾವ ಶಾರದ್ಧಕ್ಾಲಮತಪಸ್ತಿತಮ್| 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಮನ್ಸಾ ಧ್ಾಯತಾವ ಸಮಾತನಿು ಮನ್ ೀಜವಮ್॥2,10.24॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ೈಃ ಸಹ ಚಾಶರನಿು ಪತರ್ ೀ ಹಯನ್ುರಿಕ್ಷಗಾಃ| 

ವಾಯತಭ ತಾಶಾ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಭತಕ್ಾುಾ ರ್ಾನಿು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,10.25॥ 
ನಿಮನಿರತಾಸತು ಯೀ ವಿಪಾರಃ ಶಾರದ್ಧಪೂವಾದಿನ್ೀಃ ಖ್ಗ| 

ಪರವಿಶಯ ಪತರಸ್ುೀಷ್ತ ಭತಕ್ಾುಾ ರ್ಾನಿು ಸವಮಾಲಯಮ್॥2,10.26॥ 
ಶಾರದ್ಧಕತಾರಾ ತತ ಯದ್ಯೀಕಃ ಶಾರದ್ಧೀ ವಿಪರೀ ನಿಮನಿರತಃ| 

ಉದ್ರಸಿಃ ಪತಾ ತಸಯ ವಾಮಪಾಶ್ವೀಾ ಪತಾಮಹಃ॥2,10.27॥ 
ಪರಪತಾಮಹ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣತಃ ಪೃಷ್ಠತಃ ಪಣಾಭಕ್ಷಕಃ| 

ಶಾರದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ಯಮಃ ಪ್ರೀತಾನಿಾತೄಂಶಾಾಪ ಯಮಾಲರ್ಾತ್॥2,10.28॥ 
ವಿಸಜಾಯರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಯೀ ನಿರಯಸಾಿಂಶಾ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಕ್ಷತಧ್ಾತಾಾಃ ಕೀತಾಯನ್ುಶಾ ದ್ತಷ್ೃತಞ್ಾ ಸವಯಙ್ಖೃತಮ್॥2,10.29॥ 
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ಕ್ಾಙ್ಖಷನಿು ಪುತರಪೌತ್ರೀಭಯಃ ಪಾಯಸಂ ಮಧ್ತಸಂಯತತಮ್| 

ತಸಾಮತಾುಂಸುತರ ವಿಧಿನಾ ತಪಾಯೀತಾಾಯಸ್ೀನ್ ತತ॥2,10.30॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಸಾವಮಿನ್ೆೀನಾಪ ತ್ೀ ದ್ೃಷಾಟ ಆಗತಾಃ ಪತರ್ ೀ ದಿವಜ| 

ಲ್ ೀಕ್ಾದ್ಮತಷಾಮದಾಗತಯ ಭತಞ್ಜನ್ ುೀ ಭತವಿ ಮಾನ್ದ್॥2,10.31॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಗರತತಮಞ್ಾೃಣತ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಥಾ ದ್ೃಷಾಟಸತು ಸ್ತೀತರ್ಾ| 

ಪತರ್ ೀ ವಿಪರದ್ೀಹ್ೀ ವ್ೈ ಶವಶತರಾದಾಯಸರಯಃ ಕವಚಿತ್॥2,10.32॥ 
ಗೃಹಿೀತಾವ ಪತತರಾಜ್ಞಾಂ ವ್ೈ ರಾರ್ೀ ವನ್ಮತಪಾಗಮತ್| 

ತತಃ ಪುಷ್ೆರರ್ಾತಾರಥಾಂ ರಾರ್ೀಽರ್ಾರ್ತ್ೀತರ್ಾ ಸಹ॥2,10.33॥ 
ರ್ತೀಥಾಂ ಚಾಪ ಸಮಾಗತಯ ಶಾರದ್ಧಂ ಪಾರರಬಧ ವಾಂಸತು ಸಃ| 

ಫಲಂ ಪಕವನ್ತು ಜಾನ್ಕ್ಾಯ ಸ್ತದ್ಧಂ ರಾಮೀ ನಿವ್ೀದಿತಮ್॥2,10.34॥ 
ಸಾನತಪರಯೀಕುವಾಕ್ಾಯತತು ಸತಸಾನತಾ ನ್ಮಪಾಲಯತ್| 

ನ್ಭ್ ೀಮಧ್ಯಗತ್ೀ ಸ ಯೀಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕತತತಪ ಆಗತ್ೀ॥2,10.35॥ 
ಅರ್ಾತಾ ಋಃಷ್ಯಃ ಸವ್ೀಾ ಯೀ ರಾಮೀಣ ನಿಮನಿರತಾಃ| 

ತಾನ್ತಮನಿೀನಾಗತಾನ್ದೃಷಾಟಾ ವ್ೈದ್ೀಹಿೀ ಜನ್ಕ್ಾತಮಕ್ಾ॥2,10.36॥ 
ರಾಮಾಜ್ಞರ್ಾನ್ನಮಾದಾಯ ಪರಿವ್ೀಷ್ತಟಮತಪಾಗತಾ| 

ಅಪಾಸಪಾತುತ್ ೀ ದ್ ರ್ೀ ವಿಪರಮಧ್್ಯೀ ತತ ಸಂಸ್ತಿತಾ॥2,10.37॥ 
ಗತಲ್ೈರಾಚಾಾದ್ಯ ಚಾತಾಮನ್ಂ ನಿಗ ಢಂ ಸಾ ಸ್ತಿತಾ ತದಾ| 

ಏಕ್ಾನ್ುೀ ತತ ತದಾ ಸ್ತೀತಾಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರಾಘವನ್ನ್ದನ್ಃ॥2,10.38॥ 
ವಿಮೃಶಯ ಸತಚಿರಂ ಕ್ಾಲಮಿದ್ಂ ಕಮಿರ್ತ ಸತವರಮ್| 

ಕಞ ಾ್ತೆಾಚಿದ್ುತಾ ಸಾಧಿವೀ ತರಪಾರ್ಾಃ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ ಹಿ॥2,10.39॥ 
ಕಂ ವಾ ನ್ ಭ್ ೀಜಯನಿವಪಾರನಿ್ೀ ತಾಮನ್ವೀಷ್ರ್ಾಮಯಹಮ್| 

ವಿಮೃಶನ್ನೀವಮೀವಂ ಸ ಸವಯಂ ವಿಪಾರನ್ಭ್ ೀಜಯತ್॥2,10.40॥ 
ಗತ್ೀಷ್ತ ದಿವಜಮತಖ್ಯೀಷ್ತ ಪರರ್ಾಂ ರಾರ್ೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್| 

ಕಥಂ ತಲಾಸತ ಲ್ಲೀನಾ ತವಂ ಮತನಿೀನ್ದೃಷಾಟಾ ಸಮಾಗತಾನ್॥2,10.41॥ 
ತತ್ವಾಂ ಮಮ ತನ್ವಙ ು್ ಕ್ಾರಣಂ ವದ್ ಮಾ ಚಿರಮ್| 

ಏವಮತಕ್ಾು ತದಾ ಭತಾರಾ ಸ್ತೀತಾ ಸಾಧ್್ ೀಮತಖಿೀ ಸ್ತಿತಾ| 

ಮತಞ್ಾನಿುೀ ಚಾಶತರಸಙ್ಕ್ತಂ ರಾಘವಂ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥2,10.42॥ 

ಸ್ತೀತ್ ೀವಾಚ| 

ಶೃಣತ ತವಂ ನಾಥ ಯದ್ದೃಷ್ಟಮಾಶಾಯಾಮಿಹ ರ್ಾದ್ೃಶಮ್॥2,10.43॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 717 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪತಾ ತವ ಮರ್ಾ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಬಾರಹಮಣಾಗ್ರೀ ತತ ರಾಘವಃ| 

ಸವಾಾಭರಣಸಂಯತಕ್್ ುೀದೌವ ಚಾನೌಯ ಚ ತಥಾವಿಧ್ೌ॥2,10.44॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ತವರ್ತಾತರಞ್ಜಾಹಮಪಕ್ಾರನಾು ತವಾನಿುಕ್ಾತ್| 

ವಲೆಲಾಜಿನ್ಸಂವಿೀತಾ ಕಥಂ ರಾಜ್ಞಃ ಪುರಃ ಪರಭ್ ೀ॥2,10.45॥ 
ಭವಾಮಿ ರಿಪುವಿೀರಘನ ಸತಯಮೀತದ್ತಹಾಹೃತಮ್| 

ಸವಹಸ್ುೀನ್ ಕಥಂ ದ್ೀಯಂ ರಾಜ್ಞ್ೀ ವಾ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಮರ್ಾ॥2,10.46॥ 
ದಾಸಾನಾಮಪ ಯೀ ದಾಸಾ ನ್ ೀಪಭತಞ್ಜನಿು ಕಹಿಾಚಿತ್| 

ತೃಣಪಾತ್ರೀ ಕಥಂ ತಸ್ೈ ಅನ್ನಂ ದಾತತಂ ಹಿ ಶಕತರರ್ಾಮ್॥2,10.47॥ 
ರ್ಾಹಂ ರಾಜ್ಞಾ ಪುರಾ ದ್ೃಷಾಟ ಸವಾಾಭರಣಭ ಷತಾ| 

ಸಾ ಸ್ವೀದ್ಮಲದಿಗಾಧಙ ು್ೀ ಕಥಂ ರ್ಾಸಾಯಮಿ ಭ ಪರ್ತಮ್| 
ಅಪಕೃಷಾಟಸ್ತಮ ತ್ೀನಾಹಂ ತರಪರ್ಾ ರಘುನ್ನ್ದನ್| 

ಶ್ರೀಭಾಗವಾನ್ತವಾಚ॥2,10.48॥ 

ಇರ್ತ ಶತರತಾವ ಪರರ್ಾವಾಕಯಂ ರಾರ್ೀ ವಿಸ್ತಮತಮಾನ್ಸಃ॥2,10.49॥ 
ಆಶಾಯಾಮಿರ್ತ ತಜಾಜಞತಾವ ತದಾ ಸವಸಾಿನ್ಮಾಗಮತ್| 

ಸ್ತೀತರ್ಾ ಪತರ್ ೀ ದ್ೃಷಾಟ ಯಥಾ ತತ್ುೀ ನಿವ್ೀದಿತಮ್॥2,10.50॥ 
ಅಪರಂ ಶಾರದ್ಧಮಾಹಾತಯಂ ಕಞ ಾ್ಚಾೃಣತ ಸಮಾಸತಃ| 

ಅಮಾವಸಾಯದಿನ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀ ಗೃಹದಾವರ್ೀ ಸಮಾಸ್ತಿತಾಃ॥2,10.51॥ 
ವಾಯತಭ ತಾಃ ಪರವಾಞ್ಾನಿು ಶಾರದ್ಧಂ ಪತೃಗಣಾ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ರ್ಾವದ್ಸುಮಯಂ ಭಾನ್ ೀಃ ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾಸಮಾಕತಲಾಃ॥2,10.52॥ 
ತತಶಾಾಸುಂ ಗತ್ೀ ಸ ಯೀಾ ನಿರಾಶಾ ದ್ತಃಖ್ಸಂಯತತಾಃ| 

ನಿಃ ಶವಸನ್ುಶ್ಾರಂ ರ್ಾನಿು ಗಹಾಯನ್ುಸತು ವಂಶಜಮ್॥2,10.53॥ 
ತಸಾಮಚಾಾರದ್ಧಂ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಅಮಾರ್ಾಂ ಕತತಾಮಹಾರ್ತ| 

ಯದಿ ಶಾರದ್ಧಂ ಪರಕತವಾನಿು ಪುತಾರದಾಯಸುಸಯ ಬಾನ್ಧವಾಃ॥2,10.54॥ 
ಉದ್ಧೃತಾ ಯೀ ಗರ್ಾಶಾರದ್ಧೀ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಞ್ಾ ತ್ೈಃ ಸಹ| 

ಭಜನ್ುೀ ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾ ವಾ ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಜಾಯತ್ೀ ಕವಚಿತ್॥2,10.55॥ 
ತಸಾಮಚಾಾರದ್ಧಂ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಸಮಯಕತೆರ್ಾಾದಿವಚಕ್ಷಣಃ| 

ತಸಾಮಚಾಾರದ್ಧಂ ಚರ್ೀದ್ಭಕ್ಾಯ ಶಾಕ್್ೈರಪ ಯಥಾವಿಧಿ॥2,10.56॥ 
ಕತವಿೀಾತ ಸಮಯೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಕತಲ್ೀ ಕಶ್ಾನ್ನ ಸ್ತೀದ್ರ್ತ| 

ಆಯತಃ ಪುತಾರನ್ಯಶಃ ಸವಗಾಂ ಕೀರ್ತಾಂ ಪುಷಟಂ ಬಲಂ ಶ್ರಯಮ್॥2,10.57॥ 
ಪಶ್ನಾ್ರ್ೈವಯಂ ಧ್ನ್ಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ಪಾರಪುನರ್ಾರ್ತಾತೃಪೂಜನಾತ್| 

ದ್ೀವಕ್ಾರ್ಾಾದ್ಪ ಸದಾ ಪತೃಕ್ಾಯಾಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥2,10.58॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 718 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ದ್ೀವತಾಭಯಃ ಪತೄಣಾಂ ಹಿ ಪೂವಾಮಾಪಾಯಯನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಯೀ ಯಜನಿು ಪತೄನ್ದೀವಾನಾ್ರಹಮಣಾಂಶಾ ಹತತಾಶನ್ಮ್॥2,10.59॥ 
ಸವಾಭ ತಾನ್ುರಾತಾಮನ್ಂ ಮಾಮೀವ ಹಿ ಯಜನಿು ತ್ೀ| 

ಸಾಮತ್ೀಾನ್ ವಿಧಿನಾ ಶಾರದ್ಧಂ ಕೃತಾವ ಸವವಿಭವೀಚಿತಮ್॥2,10.60॥ 
ಆಬಾರಹಮಸುಮ್ಪಯಾನ್ುಂ ಜಗರ್ತರೀಣಾರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಅನ್ನಪರಕರಣಂ ಯತತು ಮನ್ತಷ್ಯೈಃ ಕರಯತ್ೀ ಭತವಿ॥2,10.61॥ 
ತ್ೀನ್ ತತಪುಮತಪಾರ್ಾನಿು ಯೀ ಪಶಾಚತವಮಾಗತಾಃ| 

ಯಚಾಾಮತ್ಃ ಸಾನನ್ವಸ್ರೀಭ್ ಯೀ ಭ ಮೌ ಪತರ್ತ ಖ್ೀಚರ॥2,10.62॥ 
ತ್ೀನ್ ಯೀ ತರತತಾಂ ಪಾರಪಾುಸ್ುೀಷಾಂ ತೃಪುಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ರ್ಾನಿ ಗನಾಧಮ ್ನಿ ಚ್ೈವ ಪತನಿು ಧ್ರಣಿೀತಲ್ೀ॥2,10.63॥ 
ತ್ೀನ್ ಚಾಪಾಯಯನ್ಂ ತ್ೀಷಾಂ ಯೀ ದ್ೀವತವಮತಪಾಗತಾಃ| 

ಯೀ ಚಾಪ ಸವಕತಲಾದಾ್ಹಾಯಃ ಕರರ್ಾಯೀಗಾಯ ಹಯಸಂಸೃತಾಃ॥2,10.64॥ 
ವಿಪನಾನಸ್ುೀ ತತ ವಿಕರಸಮಾಜಾನ್ಜಲಾಶ್ನ್ಃ| 

ಭತಕ್ಾುಾ ಚಾಚಮನ್ಂ ಯಚಾ ಜಲಂ ಯಚಾಾಹಿನ ಸ್ೀವಿತಮ್॥2,10.65॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ತಥ್ೈವಾನ್ಯತ್ುೀನ್ ತೃಪುಂ ಪರರ್ಾನಿು ವ್ೈ| 

ಪಶಾಚತವಮನ್ತಪಾರಪಾುಃ ಕೃಮಿಕೀಟ್ತವಮೀವ ಯೀ॥2,10.66॥ 
ಉದ್ಧೃತ್ೀಷ್ವನ್ನಪಣ್ಾೀಷ್ತ ಭತವಿ ಯೀ ಚಾನ್ನಕ್ಾಙ ಷ್ಣಃ| 

ತ್ೈರ್ೀವಾಪಾಯಯನ್ಂ ತ್ೀಷಾಂ ಯೀ ಮನ್ತಷ್ಯತವಮಾಗತಾಃ॥2,10.67॥ 
ಏವಂ ವ್ೈ ಕರಯಮಾಣಾನಾಂ ತ್ೀಷಾಂ ಚ್ೈವ ದಿವಜನ್ಮನಾಮ್| 

ಕಶ್ಾಜಜಲಾನ್ನವಿಕ್ಷ್ೀಪಃ ಶತಚಿರತಚಿಾಷ್ಟ ಏವ ವಾ॥2,10.68॥ 
ತ್ೀನಾನ್ನೀನ್ ಕತಲ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಯೀ ವ್ೈ ಜಾತಯನ್ುರಂ ಗತಾಃ| 

ಭವತಾಯಪಾಯಯನ್ಂ ತ್ೀಷಾಂ ಸಮಯಕ್ಷಾರದ್ಧೀ ಕೃತ್ೀ ಸರ್ತ॥2,10.69॥ 
ಅನಾಯಯೀಪಾಜಿಾತ್ೈದ್ರಾವ್ಯೈಯಾಚಾಾರದ್ಧಂ ಕರಯತ್ೀ ನ್ರ್ೈಃ| 

ತಕೃಪಯನಿು ತ್ೀನ್ ಚಣಾಾಲಾಃ ಪುಕೆಸಾದ್ತಯಪಯೀನಿಷ್ತ॥2,10.70॥ 
ಏವಂ ಸಮಾರಪಯತ್ೀ ಪಕ್ಷಿನ್ಯದ್ದತುಮಿಹ ಬಾನ್ಧವ್ೈಃ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಕತವಾದಿಭರನಾನಮತವಶಾಕ್್ೈಸೃಪುಹಿಾ ಜಾಯತ್ೀ॥2,10.71॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಯನಾಮಂ ತವಂ ಪರಿಪೃಚಾಸ್ತ| 

ಸದ್ ಯೀ ದ್ೀಹಾನ್ುರಪಾರಪುವಿಾಲಮ್ೀನಾವನಿೀತಲ್ೀ॥2,10.72॥ 
ಪೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ ತತ್ುೀಽಹಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಮಾಸತಃ| 

ಸದ್ ಯೀ ವಿಲಮ್ತಞ್ೈವೀಭಯಥಾಪ ಕಲ್ೀವರಮ್॥2,10.73॥ 
ಯತ್ ೀ ಹಿ ಮತಯಾಃ ಪಾರಪನೀರ್ತ ತದಿವಶ್ೀಷ್ಞ್ಾ ಮೀ ಶೃಣತ| 

ಅಧ್ ಮಕಜ್ ಯೀರ್ತರಿವಾಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುಮಾಂಸುತಃ॥2,10.74॥ 
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ದ್ೀಹಮೀಕಂ ಸದ್ಯ ಏವ ವಾಯವಿೀಯಂ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಯಥಾ ನ್ೃಣಜಲೌಕ್ಾ ಹಿ ಪಶಾತಾಾದ್ಂ ತದ್ ೀದ್ಧರ್ೀತ್॥2,10.75॥ 
ಸ್ತಿರ್ತರಗರಯಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ಯದಾ ಜಾತಾ ದ್ೃಢಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಏವಂ ದ್ೀಹಿೀ ಪೂವಾದ್ೀಹಂ ಸಮತತ್ೃಜರ್ತ ತಂ ಯದಾ॥2,10.76॥ 
ಭ್ ೀಗಾಥಾಮಗ್ರೀ ಸಾಯದ್ದೀಹ್ ೀ ವಾಯವಿೀಯ ಉಪಸ್ತಿತಃ| 

ವಿಷ್ಯಗಾರಹಕಂ ಯದ್ವನಿಮರಯಮಾಣಸಯ ಚ್ೀನಿದರಯಮ್॥2,10.77॥ 
ನಿವಾಯಾಪಾರಂ ತಚಾ ದ್ೀಹ್ೀ ವಾಯತನ್ೈವ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಶರಿೀರಂ ಯದ್ವಾಪನೀರ್ತ ತಚಾಾಪುಯತೆಾಮಯರ್ತ ಸವಯಮ್॥2,10.78॥ 
ಗೃಹಿೀತಾವ ಸವಂ ವಿನಿರ್ಾಾರ್ತ ಜಿೀವೀ ಗಭಾ ಈವಾಶರ್ಾತ್| 

ಉತಾೆರಮನ್ುಂ ಸ್ತಿತಂ ವಾಪ ಭತಞ್ಜಜನ್ಂ ವಾ ಗತಣಾನಿವತಮ್॥2,10.79॥ 
ವಿಮ ಢಾ ನಾನ್ತಪಶಯನಿು ಪಶಯನಿು ಜ್ಞಾನ್ಚಕ್ಷತಷ್ಃ| 

ಆರ್ತವಾಹಿಕಮಿತ್ಯೀವಂ ವಾಯವಿೀಯಂ ವದ್ನಿು ಹಿ॥2,10.80॥ 
ಏವಂ ತತ ರ್ಾತತಧ್ಾನಾನಾಂ ತಮೀವ ಚ ವದ್ನಿು ಹಿ| 

ಸತಪಣಾ ಈದ್ೃಶ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಭವರ್ತ ಪಣಾಜಃ॥2,10.81॥ 
ಪುತಾರದಿಭಃ ಕೃತಾಶ್ಾೀತತ್ಯಃ ಪಣಾಾ ದ್ಶ ದ್ಶಾಹಿಕ್ಾಃ| 

ಪಣಾಜ್ೀನ್ ತತ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ವಾಯತಜಶ್ೈಕತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,10.82॥ 
ಪಣಾಜ್ ೀ ಯದಿ ನ್ೈವ ಸಾಯದಾವಯತಜ್ ೀರ್ಽಹರ್ತ ರ್ಾತನಾಮ್| 

ದ್ೀಹಿನ್ ೀಽಸ್ತಮನ್ಯಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ಕ್ೌಮಾರಂ ರ್ೌವನ್ಂ ಜರಾ| 

ತಥಾ ದ್ೀಹಾನ್ುರಪಾರಪುಃ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರೀತಯವಧ್ಾರಯ॥2,10.83॥ 
ವಾಸಾಂಸ್ತ ಜಿೀಣಾಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನ್ವಾನಿ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ರ್ ೀಪರಾಣಿ| 

ತಥಾ ಶರಿೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜಿೀಣಾಾನ್ಯನಾಯನಿ ಸಂರ್ಾರ್ತ ನ್ವಾನಿ ದ್ೀಹಿೀ॥2,10.84॥ 
ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿು ಶಸಾರಣಿ ನ್ೈನ್ಂ ದ್ಹರ್ತ ಪಾವಕಃ| 

ನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಕ್್ಿೀದ್ಯನಾಯಪೀ ನ್ ಶ್್ ೀಷ್ಯರ್ತ ಮಾರತತಃ॥2,10.85॥ 
ವಾಯವಿೀರ್ಾಂ ತನ್ತಂ ರ್ಾರ್ತ ಸದ್ಯ ಇತತಯಕುಮೀವ ತ್ೀ| 

ಪಾರಪುವಿಾಲಮ್ತ್ ೀ ಯಸಯ ತಂ ದ್ೀಹಂ ಖ್ಲತ ಮೀ ಶೃಣತ॥2,10.86॥ 
ಕವಚಿದಿವಲಮ್ತ್ ೀ ದ್ೀಹಂ ಪಣಾಜಂ ಸ ಸಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಅಥ್ ೀ ಗತ್ ೀ ರ್ಾಮಯಲ್ ೀಕಂ ಸ್ತವೀಯಕಮಾಾನ್ತಸಾರತಃ॥2,10.87॥ 
ಚಿತರಗತಪುಸಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ನಿರರ್ಾಣಿ ಭತನ್ಕು ಸಃ| 

ರ್ಾತನಾಃಸಮವಾಪಾಯಥ ಪಶತಪಕ್ಷಾಯದಿಕೀಂ ತನ್ತಮ್॥2,10.88॥ 
ರ್ಾ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ರಃ ಸಾ ಸಾಯನ್ ೋಹ್ೀನ್ ಮಮತಾಸಾದ್ಮ್| 

ಶತಭಾಶತಭಂ ಕಮಾಫಲಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಮತಚಯತ್ೀ ಮಾನ್ವಃ॥2,10.89॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
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ರ್ತೀತಾವಾ ದ್ತಃಖ್ಭವಾರ್ಭೀಧಿಂ ಭವನ್ುಂ ಕಥಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಬಹತಪಾತಕಯತಕ್್ ುೀಽಪ ತದ್ವದ್ಸವ ದ್ರ್ಾನಿಧ್್ೀ॥2,10.90॥ 
ಭ ಯೀ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ಸಂಸಗ್ ೀಾ ನ್ರಸಯ ನ್ ಭವ್ೀದ್ಯಥಾ| 

ಬ ರಹಿ ಶತಶ್ರಷ್ಮಾಣಸಯ ಪೃಚಾತ್ ೀ ಮೀ ರಮಾಪತ್ೀ॥2,10.91॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಕಮಾಣಯಭರತಃ ಸಂಸ್ತದಿಧಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಸವಕಮಾನಿರತಃ ಸ್ತದಿಧಂ ಯಥಾ ವಿನ್ದರ್ತ ತಚಾೃಣತ॥2,10.92॥ 
ಕಮಾವಿಭರಷ್ಟಕ್ಾಲತಷ್ ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ತಚಿನ್ುರ್ಾ| 

ಬತದಾಧಯ ವಿಶತದ್ಧರ್ಾ ಯತಕ್್ ುೀ ಧ್ೃತಾಯತಾಮನ್ಂ ನಿಯಮಯ ಚ॥2,10.93॥ 
ಶಬಾದದಿೀನಿವಷ್ರ್ಾಂಸಯಕ್ಾುಾ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ವುಯದ್ಸಯ ಚ| 

ವಿರಕುಸ್ೀವಿೀ ಲಬಾಧಾಶ್ೀ ಯತವಾಕ್ಾೆಯಮಾನ್ಸಃ॥2,10.94॥ 
ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ವ್ೈರಗಯಂ ಸಮತಪಾಶ್ರತಃ| 

ಅಹಙ್ಕೆರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಾಂ ಕ್ಾಮಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಪರಿಗರಹಮ್॥2,10.95॥ 
ವಿಮತಚಯ ನಿಮಾಮಃ ಶಾನ್ ುೀ ಬರಹಮಭ ರ್ಾಯ ಕಲಾತ್ೀ| 

ಅತಃ ಪರಂ ನ್ೃಣಾಂ ಕೃತಯಂ ನಾಸ್ತು ಕಶಯಪನ್ನ್ದನ್॥2,10.96॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀದ್ೃಧ್ಮಾದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಶಾರದ್ಧಸಯ ತೃಪುದ್ತಾವದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದ್ಶರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,10-[96]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-11॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಮಾನ್ತಷ್ತವಂ ಲಭ್ೀತೆಸಾಮನ್ೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ತತೆಥಮ್| 

ಮಿರಯತ್ೀ ಕಃ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಯ ಕತತರಚಿತ್॥2,11.1॥ 
ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಹಯಸಾೃಶಯಃ ಸ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಕವ ಕಮಾಾಣಿ ಕೃತಾನಿೀಹ ಕಥಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಪರಸಪಾರ್ತ॥2,11.2॥ 
ಪರಸಾದ್ಂ ಕತರತ ಮೀ ರ್ೀಹಂ ಛ್ೀತತುಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ಕ್ಾಶಯಪೀಽಹಂ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ವಿನ್ತಾಗಭಾ ಸಮಭವಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕಂ ಕಥಂ ರ್ಾನಿು ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಚ ಮಾನ್ವಾಃ॥2,11.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪರಸಯ ಯೀಷತಂ ಹೃತಾವ ಬರಹಮಸವಮಪಹೃತಯ ಚ॥2,11.4॥ 
ಅರಣ್ಯೀ ನಿಜಾನ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸಃ| 

ಹಿೀನ್ಜಾತೌ ಪರಜಾಯೀತ ರತಾನನಾಮಪಹಾರಕಃ॥2,11.5॥ 
ಯಂಯಂ ಕ್ಾಮಮಭಧ್ಾಯಯೀತ್ ತಲ್ಲಿಙ್್ ುೀಽಭಜಾಯತ್ೀ| 

ನ್ೈನ್ಂ ಛಿನ್ದನಿು ಶಸಾರಣಿ ನ್ೈನ್ಂ ದ್ಹರ್ತ ಪಾವಕಃ॥2,11.6॥ 
ನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ಕ್್ಿೀದ್ಯನಾಯಪೀ ನ್ ಶ್್ ೀಷ್ಯರ್ತ ಮಾರತತಃ| 

ವಾಕಾಕ್ಷತನಾಾಸ್ತಕ್ಾ ಕಣೌಾ ಗತದ್ಂ ಮ ತರಸಯ ಸಞ್ಾರಃ॥2,11.7॥ 
ಅಣಾಜಾದಿಕಜನ್ ುನಾಂ ಛಿದಾರಣ್ಯೀತಾನಿ ಸವಾಶಃ| 

ಆನಾಭ್ೀಮ ಾಧ್ಾಪಯಾನ್ುಮ ಧ್ವಾಚಿಾದಾರಣಿ ಚಾಷ್ಟ ವ್ೈ॥2,11.8॥ 
ಸನ್ುಃ ಸತಕೃರ್ತನ್ ೀ ಮತಾಯಾ ಊಧ್ವಾಚಿಾದ್ರೀಣ ರ್ಾನಿು ವ್ೈ| 

ಮೃತಾಹ್ೀ ವಾಷಾಕಂ ರ್ಾವದ್ಯಥ್ ೀಕುವಿಧಿನಾ ಖ್ಗ॥2,11.9॥ 
ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಾಣಿ ಕಮಾಾಣಿ ನಿಧ್ಾನ್ ೀಽಪ ಹಿ ಮಾನ್ವಃ| 

ದ್ೀಹ್ೀ ಯತರ ವಸ್ೀಜಜನ್ತುಸುತರ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಶತಭಾಶತಭಮ್॥2,11.10॥ 
ಮನ್ ೀವಾಕ್ಾೆಯಜಾನ್ ದೀಷಾಂಸುಥಾಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಮೃತಃ ಸ ಸತಖ್ಮಾಪನೀರ್ತ ಮಾರ್ಾಪಾಶ್ೈನ್ಾ ಬಧ್ಯತ್ೀ| 

ಪಾಶಬದ್ ಧೀ ನ್ರ್ ೀ ಯಸತು ವಿಕಮಾನಿರತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,11.11॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾಹ್ೀ ಊಧ್ಾವಾಧ್್ ೀಗರ್ತಜ್ಞಾಪಕ್್ ೀತೆರಮಣದಾವರನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,11-[11]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-12॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಏವಂ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಸಾುಕ್ಷಯಾ ಜಿೀವಿತಸಯ ವಿನ್ಣಾಯಃ| 

ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಥಾಾಯ ಪ್ರೀತತವವಿನಿವೃತುಯೀ॥2,12.1॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷಾಣಿ ಚತತಭ್ೀಾದಾಶಾ ಜನ್ುವಃ| 

ಅಣಾಜಾಃ ಸ್ವೀದ್ಜಾಶ್ೈವ ಉದಿಭಜಾಜಶಾ ಜಾರಾಯತಜಾಃ॥2,12.2॥ 
ಏಕವಿಂಶರ್ತಲಕ್ಷಾಣಿ ಅಣಾಜಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಸ್ವೀದ್ಜಾಶಾ ತಥಾ ಪರೀಕ್ಾು ಉದಿಭಜಾಜಶಾ ಕರಮೀಣ ತತ॥2,12.3॥ 
ಜರಾಯತಜಾಸುಥಾ ಪರೀಕ್ಾು ಮನ್ತಷಾಯದಾಯಸುಥಾ ಪರ್ೀ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವ ಜನ್ ುನಾಂ ಮಾನ್ತಷ್ತವಂ ಹಿ ದ್ತಲಾಭಮ್॥2,12.4॥ 
ಪಞ ಾ್ೀನಿದರಯನಿಧ್ಾನ್ತವಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯೈರವಾಪಯತ್ೀ| 

ಬಾರಹಮಣಾಃ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾ ವ್ೈಶಾಯಃ ಶ್ದಾರಸುತಾರಜಾತಯಃ॥2,12.5॥ 
ರಜಕಶಾಮಾಕ್ಾರಶಾ ನ್ಟ್ ೀ ಬತರತಡ ಏವ ಚ| 

ಕ್್ೈವತಾಮೀದ್ಭಲಾಿಶಾ ಸಪ್ೈತ್ೀ ಹಯನ್ಯಜಾಃ ಸೃತಾಃ॥2,12.6॥ 
ಮಿೀಚಾತತಮ್ವಿಭ್ೀದ್ೀನ್ ಜಾರ್ತಭ್ೀದಾಸುಾನ್ೀಕಶಃ| 

ಜನ್ ುನಾಮೀವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಜಾರ್ತಭ್ೀದಾಃ ಸಹಸರಶಃ॥2,12.7॥ 
ಜನ್ ುನಾಮೀವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಭ್ೀದಾಶ್ೈವ ಸಹಸರಶಃ| 

ಆಹಾರ್ ೀ ಮೈಥತನ್ಂ ನಿದಾರ ಭಯಂ ಕ್್ ರೀಧ್ಸುಥ್ೈವ ಚ॥2,12.8॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾ ಮೀವ ಜನ್ ುನಾಂ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ದ್ತಲಾಭಃ ಪರಃ| 

ಏಕಪಾದಾದಿರ ಪ್ೀಣ ದ್ೀಹಭ್ೀದಾಸುಾನ್ೀಕಶಃ॥2,12.9॥ 
ಕೃಷ್ಣಸಾರ್ ೀ ಮೃಗ್ ೀ ಯತರ ಧ್ಮಾದ್ಶಃ ಸ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಬರಹಾಮದಾಯ ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾಸುತರ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಸವಾಶಃ॥2,12.10॥ 
ಭ ತಾನಾಂ ಪಾರಣಿನ್ಃ ಶ್ರೀಷಾಠಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ಮರ್ತಜಿೀವಿನ್ಃ| 

ಮರ್ತಮತತ್ ನ್ರಾಃ ಶ್ರೀಷಾಠ ನ್ರ್ೀಷ್ತ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥2,12.11॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಯಃ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸವಗಾಮೀಕ್ಷ್ೈಕಸಾಧ್ಕಮ್| 

ತಯೀನ್ಾ ಸಾಧ್ಯೀದ್ೀಕಂ ತ್ೀನಾತಾಮ ವಞ ಾ್ತ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್॥2,12.12॥ 
ಇಚಾರ್ತ ಶರ್ತೀ ಸಹಸರಂ ಸಹಸ್ತರೀ ಲಕ್ಷಮಿೀಹತ್ೀ ಕತತಾಮ್| 

ಲಕ್ಷಾಧಿಪರ್ತೀ ರಾಜಯಂ ರಾಜಾಪ ಸಕಲಾಂ ಧ್ರಾಂ ಲಬತಧಮ್॥2,12.13॥ 
ಚಕರಧ್ರ್ ೀಽಪ ಸತರತವಂ ಸತರಭಾವ್ೀ ಸಕಲಸತರಪರ್ತಭಾವಿತತಮ್| 

ಸತರಪರ್ತರ ಧ್ವಾಗರ್ತತವಂ ತಥಾಪ ನ್ನಿವತಾತ್ೀ ತೃಷಾಣ॥2,12.14॥ 
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ತೃಷ್ಣರ್ಾ ಚಾಭಭ ತಸತು ನ್ರಕಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ| 

ತೃಷಾಣಮತಕ್ಾುಸತು ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ಾಗಾವಾಸಂ ಲಭನಿು ತ್ೀ॥2,12.15॥ 
ಆತಾಮಧಿೀನ್ಃ ಪುಮಾಂಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸತಖಿೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್| 

ಶಬದಃ ಸಾಶಾಶಾ ರ ಪಂ ಚ ರಸ್ ೀ ಗನ್ಧಶಾ ತದ್ತುಣಾಃ॥2,12.16॥ 

ತಥಾ ಚ ವಿಷ್ರ್ಾಧಿೀನ್ ೀ ದ್ತಃಖಿೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,12.17॥ 
ಕತರಙ್ಖುಮತಾಙ್ಖುಪತಙ್ಖುಭೃಙ್ಖುಮಿೀನಾ ಹತಾಃ ಪಞ್ಾಭರ್ೀವ ಪಞ್ಾ| 

ಏಕಃ ಪರಮಾದಿೀ ಸ ಕಥಂ ನ್ ಹನ್ಯತ್ೀ ಯಃ ಸ್ೀವತ್ೀ ಪಞ್ಾಭರ್ೀವ ಪಞ್ಾ॥2,12.18॥ 
ಪತೃಮಾತೃಮಯೀ ಬಾಲ್ಯೀ ರ್ೌವನ್ೀ ದ್ಯಿತಾಮಯಃ| 

ಪುತರಪೌತರಮಯಶಾಾನ್ುೀ ಮ ಢ್ ೀ ನಾತಮಮಯಃ ಕವಚಿತ್॥2,12.19॥ 
ಲ್ ೀಹದಾರತಮಯೈಃ ಪಾಶ್ೈಃ ಪುಮಾನ್್ದ್ ಧೀ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ಪುತರದಾರಮಯೈಃ ಪಾಶ್ೈನ್ೈಾವ ಬದ್ ಧೀ ವಿಮತಚಯತ್ೀ॥2,12.20॥ 
ಏಕಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಪಾಪಾನಿ ಫಲಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಮಹಾಜನ್ಃ| 

ಭ್ ೀಕ್ಾುರ್ ೀ ವಿಪರಯತಜಯನ್ುೀ ಕತಾಾ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥2,12.21॥ 
ಕ್್ ೀಽಪ ಮೃತತಯಂ ನ್ ಜಯರ್ತ ಬಾಲ್ ೀ ವೃದ್ ಧೀ ಯತವಾಪ ವಾ| 

ಸತಖ್ದ್ತಃಖಾದಿಕ್್ ೀ ವಾಪ ಪುನ್ರಾರ್ಾರ್ತ ರ್ಾರ್ತ ಚ॥2,12.22॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪಶಯತಾಮೀವ ಮೃತಃ ಸವಾಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಏಕಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ ಜನ್ತುರ್ೀಕ ಏವ ಪರಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥2,12.23॥ 
ಏಕ್್ ೀಽಪ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸತಕೃತಮೀಕ ಏವ ಚ ದ್ತಷ್ೃತಮ್| 

ಮೃತಂ ಶರಿೀರಮತತ್ೃಜಯ ಕ್ಾಷ್ಠಲ್ ೀಷ್ಟಸಮಙ ಷ್ತೌ॥2,12.24॥ 
ಬಾನ್ಧವಾ ವಿಮತಖಾ ರ್ಾನಿು ಧ್ಮಾಸುಮನ್ತಗಚಾರ್ತ| 

ಗೃಹ್ೀಷ್ವಥಾಾ ನಿವತಾನ್ುೀ ಶಮಶಾನಾನಿಮತರಬಾನ್ಧವಾಃ॥2,12.25॥ 
ಶರಿೀರಂ ವಹಿನರಾದ್ತ್ುೀ ಸತಕೃತಂ ದ್ತಷ್ೃತಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಶರಿೀರಂ ವಹಿನನಾ ದ್ಗಧಂ ಪುಣಯಂ ಪಾಪಂ ಸಹ ಸ್ತಿತಮ್॥2,12.26॥ 
ಶತಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಪಾಪಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸವಾತರ ಮಾನ್ವಃ| 

ಯದ್ನ್ಸುಮಿತ್ೀ ಸ ಯೀಾ ನ್ ದ್ತುಂ ಧ್ನ್ಮರ್ಥಾನಾಮ್॥2,12.27॥ 
ನ್ ಜಾನ್ೀ ತಸಯ ತದಿವತುಂ ಪಾರತಃ ಕಸಯ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ರಾರಟೀರ್ತ ಧ್ನ್ಂ ತಸಯ ಕ್್ ೀ ಮೀ ಭತಾಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,12.28॥ 
ನ್ ದ್ತುಂ ದಿವಜಮತಖ್ಯೀಭಯಃ ಪರ್ ೀಪಕೃತಯೀ ತಥಾ| 

ಪೂವಾಜನ್ಮಕೃತಾತತಾಣಾಯದ್ಯಲಿಬಧಂ ಬಹತ ಚಾಲಾಕಮ್॥2,12.29॥ 
ತದಿೀದ್ೃಶಂ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ಧ್ಮಾಾಥ್ೀಾ ದಿೀಯತ್ೀ ಧ್ನ್ಮ್| 

ಧ್ನ್ೀನ್ ಧ್ಾಯಾತ್ೀ ಧ್ಮಾಃ ಶರದಾಧಪೂತ್ೀನ್ ಚ್ೀತಸಾ॥2,12.30॥ 
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ಶರದಾಧವಿರಹಿತ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ನ್ೀಹಾಮತತರ ಚ ತತಫಲಮ್| 

ಧ್ಮಾಾಚಾ ಜಾಯತ್ೀ ಹಯಥ್ ೀಾ ಧ್ಮಾಾತಾೆರ್ೀಽಪ ಜಾಯತ್ೀ॥2,12.31॥ 
ಧ್ಮಾ ಏವಾಪವಗಾಾಯ ತಸಾಮದ್ಧಮಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಶರದ್ಧರ್ಾ ಸಾಧ್ಯತ್ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಬಹತಭನಾಾಥಾರಾಶ್ಭಃ॥2,12.32॥ 
ಅಕಞ್ಾನಾ ಹಿ ಮತನ್ಯಃ ಶರದಾಧವನ್ ುೀ ದಿವಂ ಗತಾಃ| 

ಅಶರದ್ಧರ್ಾ ಹತತಂ ದ್ತುಂ ತಪಸುಪುಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್| 

ಅಸದಿತತಯಚಯತ್ೀ ಪಕ್ಷಿನ್ರೀತಯ ಚ್ೀಹ ನ್ ತತಫಲಮ್॥2,12.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಮೃತಸಯ ಧ್ಮಾಮಾತಾರನ್ತರ್ಾಯಿತವನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದಾವದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,12-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-13॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಕಮಾಣಾ ಕ್್ೀನ್ ದ್ೀವ್ೀಶ ಪ್ರೀತತವಂ ನ್ೈವ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಸವಾಜನ್ ುನಾಂ ತದ್ ್ರಹಿ ಪರಮೀಶವರ॥2,13.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಥ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಙ್ಷೀಪಾತಷರ್ಾಹಾದೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್| 

ಕವಹಸ್ುೀನ್ೈವ ಕತಾವಯಂ ರ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಮೈಸತು ಮಾನ್ವ್ೈಃ॥2,13.2॥ 
ಸ್ತರೀಣಾಮಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಪಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ೀ ಶ್ಶೌ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕಂ ಕಮಾ ಪ್ರೀತತವವಿನಿವೃತುಯೀ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದ್ೃತ್ೀ ನಾನ್ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ಸ್ತು ಮಹಿೀತಲ್ೀ॥2,13.3॥ 
ಜಿೀವನಾವಪ ಮೃತ್ ೀ ವಾಪ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ನ್ ಭವ್ೀತುಸಯ ವಿನಾ ದಾನ್ಮಖ್ವರತ್ೈಃ॥2,13.4॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಜಿೀವನಾವಪ ಮೃತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಕತರ್ಾಾತತ್ರವರಶ್ರೀಷ್ಠ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥2,13.5॥ 

ಕಂ ಫಲಂ ತತ ಭವ್ೀದ್ನ್ುೀ ಕೃತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧೈಸತು ಷ್ ೀಡಶ್ೈಃ॥2,13.6॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಕೃತಾವ ತತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಪಣಾಪಾತನ್ಮ್| 

ನ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ ತಚ್ಾರೀಯೀ ದಾತತಃ ಪ್ರೀತಸಯ ನಿಷ್ಫಲಮ್॥2,13.7॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಪ್ರೀತಸಯ ಯಸಯ ನ್ ೀತ್ೃಜಯತ್ೀ ವೃಷ್ಃ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತಸಯ ದ್ತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ॥2,13.8॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಸಪಾಾದಿಧ ಪಾರಪುಮೃತ ಯನಾಮಗಿನದಾಹಾದಿ ನ್ ಕರರ್ಾ| 

ಜಲ್ೀನ್ ಶೃಙ ು್ಣಾ ವಾಪ ಶಸಾರದ್ಯೈಮಿರಾಯತ್ೀ ಯದಿ॥2,13.9॥ 
ಅಸನ್ೃತತಯಮೃತಾನಾಂ ಚ ಕಥಂ ಶತದಿಧಭಾವತರಭ್ ೀ| 

ಏತನ್ೋ ಸಂಶಯಂ ದ್ೀವ ಚ್ಾೀತತುಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,13.10॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಷ್ಣಾಮಸ್ೈಬಾರಾಹಮಣಃ ಶತಧ್್ಯೀದ್ತಯಗ್ೋ ಸಾಧ್್ೀಾ ತತ ಬಾಹತಜಃ| 

ಸಾಧ್ಾಮಾಸ್ೀನ್ ವ್ೈಶಯಸತು ಶ್ದ್ ರೀ ಮಾಸ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,13.11॥ 
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ದ್ತಾುಾ ದಾನಾನ್ಯಶ್ೀಷಾಣಿ ಸತರ್ತೀಥ್ೀಾ ಮಿರಯತ್ೀ ಯದಿ| 

ಬರಹಮಚಾರಿೀ ಶತಚಿಭ ಾತಾವ ನ್ ಸ ರ್ಾರ್ತೀಹ ದ್ತಗಾರ್ತಮ್॥2,13.12॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕಂ ಕೃತಾವ ಯರ್ತಧ್ಮಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಯರ್ತತ್ವೀ ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಸ ಗಚ್ಾೀದ್್ರಹಮಶಾಖ್ವತಮ್॥2,13.13॥ 
ವಿಕಮಾ ಕತರತತ್ೀ ಯಸತು ಶ್ಷಾಟಚಾರವಿವಜಿಾತಃ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕಂ ಕೃತಾವ ನ್ ಗಚ್ಾೀದ್ಯಮಶಾಸನ್ಮ್॥2,13.14॥ 
ಪುತ್ ರೀ ವಾ ಸ್ ೀದ್ರ್ ೀ ವಾಪ ಪೌತ್ ರೀ ಬನ್ತಧಜನ್ಸುಥಾ| 

ಗ್ ೀರ್ತರಣಶಾಾಥಾಭಾಗಿೀ ಚ ಮೃತ್ೀ ಕತರ್ಾಾದ್ವೃಷ್ ೀತ್ವಮ್॥2,13.15॥ 
ಪುತಾರಭಾವ್ೀ ತತ ಪರ್ತನೀ ಸಾಯದೌದಹಿತ್ ರೀ ದ್ತಹಿೀತಾಪ ವಾ| 

ಪುತ್ರೀಷ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀಷ್ತ ವೃಷ್ಂ ನಾನ್ಯೀನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,13.16॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಪುತಾರ ಯಸಯ ನ್ ವಿದ್ಯನ್ುೀ ನ್ರಾ ನಾಯಾಃ ಸತರ್ೀಶವರ| 

ಏತನ್ೋ ಸಂಶಯಂ ದ್ೀವ ಚ್ಾೀತತಮಹಾಸಯಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,13.17॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಪುತರಸಯ ಗರ್ತನಾಾಸ್ತು ಸವಗ್ ೀಾ ನ್ೈವ ಚ ನ್ೈವ ಚ| 

ತಸಾಮತ್ೆೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಪುತರಸಯ ಜನ್ನ್ಂ ಚರ್ೀತ್॥2,13.18॥ 
ರ್ಾನಿ ಕ್ಾನಿ ಚ ದಾನಾನಿ ಸವಯಂ ದ್ತಾುನಿ ಮಾನ್ವ್ೈಃ| 

ತಾನಿತಾನಿ ಚ ಸವಾಾಣಿ ತ ಪರ್ತಷ್ಠನಿು ಚಾಗರತಃ॥2,13.19॥ 
ವಯಞ್ಜನಾನಿ ವಿಚಿತಾರಣಿ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಯನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಸವಹಸ್ುೀನ್ ಪರದ್ತಾುನಿ ದ್ೀಹಾನ್ುೀ ಚಾಕ್ಷಯಂ ಫಲಮ್॥2,13.20॥ 
ಗ್ ೀಭ ಹಿರಣಯವಾಸಾಂಸ್ತ ಭ್ ೀಜನಾನಿ ಪಾದ್ನಿ ಚ| 

ಯತರಯತರ ವಸ್ೀಜಜನ್ತುಸುತರತತ್ ರೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,13.21॥ 
ರ್ಾವತ್ಾಸಿಂ ಶರಿೀರಂ ಹಿ ತಾವದ್ಧಮಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಅಸವಸಿಃ ಪ್ರೀರಿತಶಾಾನ್ಯೈನಾಾಕಞ ಾ್ತೆತತಾಮಹಾರ್ತ॥2,13.22॥ 
ಜಿೀವತ್ ೀಽಪ ಮೃತಸ್ಯೀಹ ನ್ ಭ ತಂ ಚೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್| 

ವಾಯತಭ ತಃ ಕ್ಷತಧ್ಾವಿಷ್ ಟೀ ಭರಮತ್ೀ ಚ ದಿವಾನಿಶಮ್॥2,13.23॥ 
ಕೃಮಿಃ ಕೀಟ್ಃ ಪತಙ್್ ುೀ ವಾ ಜಾಯತ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀ ಪುನ್ಃ| 

ಅಸದ್ುಭ್ೀಾ ಭವ್ೀತ್ ್ೀಽಪ ಜಾತಃ ಸದ್ ಯೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,13.24॥ 
ರ್ಾವತ್ಾಸಿಮಿದ್ಂ ಶರಿೀರಮರತಜಂ ರ್ಾವಜಜರಾ ದ್ ರತ್ ೀ ರ್ಾವಚ್ಾೀನಿದರಯಶಕುರಪರರ್ತಹತಾ 

ರ್ಾವತಷಯೀ ನಾಯತಷ್ಃ| 
ಆತಮಶ್ರೀಯಸ್ತ ತಾವದ್ೀವ ವಿದ್ತಷಾ ಕ್ಾಯಾಃ ಪರಯತ್ ನೀ ಮಹಾನ್್ನಿದೀಪ್ುೀ ಭವನ್ೀ 

ತತ ಕ ಪಖ್ನ್ನ್ಂ ಪರತತಯದ್ಯಮಃ ಕೀದ್ೃಶಃ॥2,13.25॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾದಾನ್ಧ್ಮಾಪುತಾರದಿಪರಶಂಸನ್ಂ ನಾಮ 

ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,13-[25]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-14॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಆತ್ೀಾನ್ ಮಿರಯಮಾಣ್ೀನ್ ಯದ್ದತುಂ ತತಫಲಂ ವದ್| 

ಸವಸಾಿವಸ್ಿೀನ್ ದ್ತ್ುೀನ್ ವಿಧಿಹಿೀನ್ೀನ್ ವಾ ವಿಭ್ ೀ॥2,14.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಏಕ್ಾ ಗೌಃ ಸವಸಿಚಿತುಸಯ ಹಾಯತತರಸಯ ಚ ಗ್ ೀಶತಮ್| 

ಸಹಸರಂ ಮಿರಯಮಾಣಸಯ ದ್ತುಂ ವಿತುವಿವಜಿಾತಮ್॥2,14.2॥ 
ಮೃತಸ್ಯೈವ ಪುನ್ಲಾಕ್ಷಂ ವಿಧಿಪೂತಂ ಚ ತತ್ಮಮ್| 

ರ್ತೀಥಾಪಾತರಸಮಾಯೀಗಾದ್ೀಕ್ಾ ಗೌಲಾಕ್ಷಪುಣಯದಾ॥2,14.3॥ 
ಪಾತ್ರೀ ದ್ತ್ುೀ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಅಹನ್ಯಹನಿ ವಧ್ಾತ್ೀ| 

ದಾತತದಾಾನ್ಮಪಾಪಾಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ಪರರ್ತಗರಹಃ॥2,14.4॥ 
ವಿಷ್ಶ್ೀತಾಪಹ್ ೀ ಮನ್ರವಹಿನಃ ಕಂ ದ್ ೀಷ್ಭಾಜನ್ಮ್| 

ದಾತವಯಂ ಪರತಯಹಂ ಪಾತ್ರೀ ನಿಮಿತ್ುೀಷ್ತ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,14.5॥ 
ನಾಪಾತ್ರೀ ವಿದ್ತಷಾ ಕಞ ಾ್ದಾತಮನ್ಃ ಶ್ರೀಯ ಇಚಾತಾ| 

ಅಪಾತ್ರೀ ಜಾತತ ಗೌದ್ಾತಾು ದಾತಾರಂ ನ್ರಕಂ ನ್ಯೀತ್॥2,14.6॥ 
ಕತಲ್ೈಕವಿಂಶರ್ತಯತತಂ ಗರಹಿೀತಾರಂ ಚ ಪಾತಯೀತ್| 

ದ್ೀಹಾನ್ುರಂ ಪರಿಪಾರಪಯ ಸವಹಸ್ುೀನ್ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್॥2,14.7॥ 
ಧ್ನ್ಂ ಭ ಮಿಗತಂ ಯದ್ವತ್ಾಹಸ್ುೀನ್ ನಿವ್ೀಶ್ತಮ್| 

ತದ್ವತಫಲಮವಾಪನೀರ್ತ ಹಯಹಂ ವಚಿಮ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,14.8॥ 
ಅಪುತ್ ರೀಽಪ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕರರ್ಾಂ ಚ್ೈವಾನ್ಧಾದೌಹಿಕೀಮ್| 

ಪರಕತರ್ಾಾನ್ ೋಕ್ಷಕ್ಾಮಶಾ ನಿಧ್ಾನ್ಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,14.9॥ 
ಸವಲ್ಾೀನಾಪ ಹಿ ವಿತ್ುೀನ್ ಸವಯಂ ಹಸ್ುೀನ್ ಯತೃತಮ್| 

ಅಕ್ಷಯಂ ರ್ಾರ್ತ ತತ್ವಾಂ ಯಥಾಜಯಂ ಚ ಹತತಾಶನ್ೀ॥2,14.10॥ 
ಏಕ್ಾ ಚ್ೈಕಸಯ ದಾತವಾಯ ಶರ್ಾಯ ಕನಾಯ ಪಯಸ್ತವನಿೀ| 

ಸಾ ವಿಕರೀತಾ ವಾ ದ್ಹತಾಯಸಪುಮಂ ಕತಲಮ್॥2,14.11॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಚಞ್ಾಲ್ೀ ಜಿೀವಿತ್ೀ ಸರ್ತ| 

ಗೃಹಿೀತದಾನ್ಪಾಥ್ೀಯಃ ಸತಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಮಹಾಧ್ವನಿ॥2,14.12॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಕಿಶಯತ್ೀ ಜನ್ತುಃ ಪಾಥ್ೀಯರಹಿತಃ ಪರ್ಥ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ವೃಷ್ಯಜ್ಞಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,14.13॥ 
ಅಕೃತಾವ ಮಿರಯತ್ೀ ಯಸತು ಅಪುತ್ ರೀ ನ್ೈವ ಮತಕುಭಾಕ್| 

ಅಪುತ್ ರೀಽಪ ಹಿ ಯಃ ಕತರ್ಾಾತತ್ಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಮಹಾಪಥ್ೀ॥2,14.14॥ 
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ಅಗಿನಹ್ ೀತಾರಧಿಭಯಾಜ್ಞ್ೈದಾಾನ್ೈಶಾ ವಿವಿಧ್್ೈರಪ| 

ನ್ ತಾಂ ಗರ್ತಮವಾಪನೀರ್ತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ೀಾಣ ರ್ಾ ಗರ್ತಃ॥2,14.15॥ 
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ವೃಷ್ಯಜ್ಞಸುಥ್ ೀತುಮಃ| 

ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ವೃಷ್ಯಜ್ಞಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,14.16॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಥಯಸವ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಕ್ಷರ್ಾಹಂ ಚೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್| 

ಕಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ರ್ತಥೌ ಕಸಾಯಂ ವಿಧಿನಾ ಕ್್ೀನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್॥2,14.17॥ 
ಕೃತಾವ ಕಂ ಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ಏತನ್ೋ ವದ್ ಸಾಮರತಮ್| 

ತವತರಸಾದ್ೀನ್ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಮತಕ್್ುೀ ಭವರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥2,14.18॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾದಿಷ್ತ ಮಾಸ್ೀಷ್ತ ರ್ಾಮಾಯಯತಗತ್ೀ ರವೌ| 

ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ತಥಾ ಪಕ್ಷಿನಾದಾದ್ಶಾಯದಿರ್ತಥೌ ಶತಭ್ೀ॥2,14.19॥ 
ಶತಭ್ೀ ಲಗ್ನೀ ಮತಹ ತ್ೀಾ ವಾ ಶತಚೌ ದ್ೀಶ್ೀ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಬಾರಹಮಣಂ ತತ ಸಮಾಹ ಯ ವಿಧಿಜ್ಞಂ ಶತಭಲಕ್ಷಣಮ್॥2,14.20॥ 
ಜಪಹ್ ೀಮೈಸುಥಾ ದಾನ್ೈಃ ಕತರ್ಾಾದ್ದಹ್ೀಸಯ ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಪುಣ್ಯೀಽಭಜಿತತ್ನ್ಕ್ಷತ್ರೀ ಗರಹಾನ್ದೀವಾನ್್ಮಚಾಯೀತ್॥2,14.21॥ 
ಹ್ ೀಮಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾಶಕು ಮನ್ರೈಶಾ ವಿವಿಧ್್ೈರಪ| 

ಗರಹಾಣಾಂ ಸಾಿಪನ್ಂ ಕತರ್ಾಾತ ಾವಾಂ ಚ್ೈವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,14.22॥ 
ಮಾತೄಣಾಂ ಪೂಜನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ವಸ್ ೀಧ್ಾಾರಾಂ ಚ ಪಾತಯೀತ್| 

ವಹಿನಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ತತ್ೈವ ಪೂಣಾಂ ಹ್ ೀಮಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,14.23॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಂ ಚ ಸಂಸಾಿಪಯ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಶಾರದ್ಧಮಾಚರ್ೀತ್| 

ವೃಷ್ಂ ಸಮ ಾಜಯ ತತ್ೈವ ವಸಾರಲಙ್ಕೆರಭ ಷ್ಣ್ೈಃ॥2,14.24॥ 
ಚತಸ್ ರೀ ವತ್ತಯಾಶಾ ಪೂವಾಂ ಸಮಧಿವಾಸಯೀತ್| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ ಧೀಮಾನ್ುೀ ಚ ವಿಸಜಾನ್ಮ್॥2,14.25॥ 
ಇಮಂ ಮನ್ರಂ ಸಮತಚಾಾಯಾ ಉತುರಾಭಮತಖ್ಃ ಸ್ತತಿಃ| 

ಧ್ಮಾ ತವಂ ವೃಷ್ರ ಪ್ೀಣ ಬರಹಮಣಾ ನಿಮಿಾತಃ ಪುರಾ॥2,14.26॥ 
ತವೀತ್ಗಾಪರಭಾವಾನಾಮಮತದ್ಧರಸವಭವಾಣಾಾವಾತ್| 

ಅಬಷಚಯ ಶತಭ್ೈಮಾನ್ರೈಃ ಪಾವನ್ೈವಿಾಧಿಪೂವಾಕಮ್॥2,14.27॥ 
ತನ್ಕರೀಡನಿುಮನ್ರೀಣ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ತತ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಅಭಷಞ ಾ್ೀತುತ್ ೀ ನಿೀಲಂ ರತದ್ರಕತರ್ಭೀ ದ್ಕ್್ೀನ್ ತತ॥2,14.28॥ 
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ನಾಭಮ ಲ್ೀ ಸಮಾಸಾಿಯ ತದ್ಮತ್ ಮ ಧ್ಾನಿ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಅನ್ನ (ಆತಮ) ಶಾರದ್ಧಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ದದಾಯದಾದನ್ಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮೀ॥2,14.29॥ 
ಉದ್ಕ್್ೀಚ್ೈವ ಗನ್ುವಯಂ ಜಲಂ ತತರ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ಯದಿಷ್ಟಂ ಜಿೀವತಸಾುಾಸ್ತೀತುಚಾ ದ್ದಾಯತ್ಾಶಕುತಃ॥2,14.30॥ 
ನ್ ಯನ್ಂ ಸಮ ಾಣಾತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ವೃಷ್ ೀತ್ಗ್ೀಾ ಕೃತ್ೀ ಸರ್ತ| 

ಸತತೃಪುೀ ದ್ತಸುರ್ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಮೃತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥2,14.31॥ 
ಯಮಲ್ ೀಕಂ ನ್ ಪಶಯನಿು ಸದಾ ದಾನ್ರತಾ ನ್ರಾಃ| 

ರ್ಾವನ್ನ ದಿೀಯತ್ೀ ಜನ್ ುೀಃ ಶಾರದ್ಧಂ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶಾಹಿಕಮ್॥2,14.32॥ 
ಸವದ್ತುಂ ಪರದ್ತುಂ ವಾ ನ್ೀಹಾಮತತ್ ರೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ತರಯೀದ್ಶಾ ತಥಾ ಸಪು ಪಞ್ಾ ರ್ತರೀಣಿೀ ಕರಮೀಣ ತತ॥2,14.33॥ 
ಪದ್ದಾನಾನಿ ಕತವಿೀಾತ ಶರದಾಧಭಕುಸಮನಿವತಃ| 

ರ್ತಲಪಾತಾರಣಿ ಕತವಿೀಾತ ಸಪು ಪಞ್ಾ ಯಥಾಕರಮಮ್॥2,14.34॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಭೀಜಯೀತಾಶಾಾದ್ೀಕ್ಾಂ ಗಾಂ ಚ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ವೃಷ್ಂ ಹಿ ಶನ್ ನೀದ್ೀವಿೀರ್ತ ವ್ೀದ್ ೀಕುವಿಧಿನಾ ತತಃ॥2,14.35॥ 
ಚತಸೃಭವಾತ್ತರಿೀಭಃ ಪರಿಣಯನ್ಮಾಚರ್ೀತ್| 

ವಾಮೀ ಚಕರಂ ಪರದಾತವಯಂ ರ್ತರಶ್ಲಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ತಥಾ॥2,14.36॥ 
ಮ ಲಯಂ ದ್ದಾಯದ್ವೃಷ್ಸಾಯಪ ತಂ ವೃಷ್ಂ ಚ ವಿಸಜಾಯೀತ್| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಸಾವಹಾಕ್ಾರ್ೀಣ ವುದಿಧಮಾನ್॥2,14.37॥ 
ಕತರ್ಾಾದ್ೀಕ್ಾದ್ಶಾಹಂ ಚ ದಾವದ್ಶಾಹಂ ಚ ಯತನತಃ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಾದ್ವಾಾಕತೆರ್ಾಾಚಾಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,14.38॥ 
ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಭೀಜಯಿತಾವ ತತ ಪದ್ದಾನಾನಿ ದಾಪಯೀತ್| 

ಕ್ಾಪೀಸ್ ೀಪರಿ ಸಂಸಾಿಪಯ ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ತಥಾಚತಯತಮ್॥2,14.39॥ 
ವಸ್ರೀಣಾಚಾಾದ್ಯ ತತರಸಿಮಘಾಂ ದ್ದಾಯಚತಾಭ್ೈಃ ಫಲ್ೈಃ| 

ನಾವಮಿಕ್ಷತಮಯಿೀಂ ಕೃತಾವ ಪಟ್ಟಸ ತ್ರೀಣ ವ್ೀಷ್ಟಯೀತ್॥2,14.40॥ 
ಕ್ಾಂಸಯಪಾತ್ರೀ ಘಘತಂ ಸಾಿಪಯ ವ್ೈತರಣಾಯ ನಿಮಿತುತಃ| 

ನಾವಾರ್ ೀಹಣಂ ಕತರ್ಾಾತ ಾಜಯೀದ್ುರತಡಧ್ವಜಮ್॥2,14.41॥ 
ಆತಮವಿತಾುನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತಚಾ ದಾನ್ಮನ್ನ್ುಕಮ್| 

ಭವಸಾಗರಮಗಾನನಾಂ ಶ್್ ೀಕತಾಪಾರ್ತಾದ್ತಃಖಿನಾಮ್॥2,14.42॥ 
ಧ್ಮಾಪಿವವಿಹಿೀನಾನಾಂ ತಾರಕ್್ ೀ ಹಿ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ| 

ರ್ತಲಾ ಲ್ ೀಹಂ ಹಿರಣಯಂ ಚ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ॥2,14.43॥ 
ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವೀ ಹ್ಯೀಕ್್ೈಕಂ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್| 

ರ್ತಲಪಾತಾರಣಿ ಕತವಿೀಾತ ಶರ್ಾಯದಾನ್ಂ ಚ ದಾಪಯೀತ್॥2,14.44॥ 
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ದಿೀನಾನಾಥವಿಶ್ಷ್ಟೀಭ್ ಯೀ ದ್ದಾಯಚಾಕ್ಾಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್| 

ಏವಂ ಯಃ ಕತರತತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪುತರವಾನ್ಪಯಪುತರವಾನ್॥2,14.45॥ 
ಸ ಸ್ತದಿಧಂ ಸಮವಾಪನೀರ್ತ ಯಥಾ ತ್ೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ| 

ನಿತಯಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ಕತರ್ಾಾದಾಯವಜಿಜೀವರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥2,14.46॥ 
ಯಃ ಕಶ್ಾರ್ತೆರಯತ್ೀ ಧ್ಮಾಸುತಫಲಂ ಚಾಕ್ಷಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರವರತಾದಿೀನಾಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಸಂವತ್ರಸಯ ಹಿ॥2,14.47॥ 
ದ್ೀವತಾನಾಂ ಗತರ ಣಾಂ ಚ ಮಾತಾಪತ್ ರೀಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಪುಣಯಂ ದ್ೀಯಂ ಪರಯತ್ನೀನ್ ಪರತಯಹಂ ವಧ್ಾತ್ೀ ಖ್ಗ॥2,14.48॥ 
ಅಸ್ತಮನ್ಯಜ್ಞ್ೀಃ ಹಿಯಃ ಕಶ್ಾದ್ ಭರಿದಾನ್ಂ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ತತುಸಯ ಚಾಕ್ಷಯಂ ಸವಾಂ ವ್ೀದಿಕ್ಾರ್ಾಂ ಯಥಾ ಕಲ॥2,14.49॥ 
ಯಥಾ ಪೂಜಯತಮಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯತಯೀ ಬರಹಮಚಾರಿಣಃ| 

ತಥ್ೈವ ಪರರ್ತಪೂಜಯನ್ುೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವ್ೀಾ ಚ ನಿತಯಶಃ॥2,14.50॥ 
ವರದ್ ೀಽಹಂ ಸದಾ ತಸಯ ಚತತವಾಕರಸುಥಾ ಹರಃ| 

ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ಪರಮಾಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನಿರ್ತ ಸತಯಂ ವಚ್ ೀ ಮಮ॥2,14.51॥ 
ಉತ್ೃಷ್ ಟೀ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ಯತರ ಪಬತಯಪೀ ಜಲಾಶಯೀ| 

ಶೃಙ ು್ೀಣಾಲ್ಲಖ್ತ್ೀ ವಾಪ ಭ ಮಿಂ ನಿತಯಂ ಪರಹಷಾತಃ॥2,14.52॥ 
ಪತೄಣಾಮನ್ನಪಾನ್ಂ ಚ ಪರಭ ತಮತಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಮಮಾರ್ಾಂ ವಾ ರ್ತಲಪಾತಾರಣಿ ದಾಪಯೀತ್॥2,14.53॥ 
ಸಙ್ಕೆರನಿುೀನಾಂ ಸಹಸಾರಣಿ ಸ ಯಾಪವಾಶತಾನಿ ಚ| 

ದ್ತಾುಾ ಯತಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ತದ್ವೈ ನಿೀಲವಿಸಜಾನ್ೀ॥2,14.54॥ 
ವತ್ತಯಾಃ ಪರದಾತವಾಯ ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಃ ಪದಾನಿ ಚ| 

ರ್ತಲಪಾತಾರಣಿ ದ್ೀರ್ಾನಿ ಶ್ವಭಕುದಿವಜ್ೀಷ್ತ ಚ॥2,14.55॥ 
ಉಮಾಮಹ್ೀಶವರಂ ಚ್ೈಕಂ ಪರಿಧ್ಾಪಯ ಪರದಾಪಯೀತ್| 

ಅತಸ್ತೀಪುಷ್ಾಸಙ್ಕೆಶಂ ಪೀತವಾಸಸಮಚತಯತಮ್॥2,14.56॥ 
ಯೀ ನ್ಮಸಯನಿು ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಭಯಮ್| 

ಪ್ರೀತತಾವನ್ ೋಕ್ಷಮಿಚಾನ್ ುೀ ಯೀ ಕರಿಷ್ಯನಿು ಸರ್ತ ರೆರ್ಾಮ್॥2,14.57॥ 
ರ್ಾಸಯನಿು ತ್ೀ ಪರಾಂಲ್ ಿೀಕ್ಾನಿರ್ತ ಸತಯಂ ವಚ್ ೀ ಮಮ| 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಮರ್ಾ ಚ್ೈವೀಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,14.58॥ 
ಯಚತಾರತಾವ ಸವಾಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮತಚಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಶತರತಾವ ಮಹಾತಯಮತತಲಂ ಗರತಡ್ ೀ ಹಷ್ಾಮಾಗತಃ| 

ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಥಾಾಯ ಪುನ್ಃ ಪರಪಚಾಕ್್ೀಶವಮ್॥2,14.59॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಗ್ ೀದಾನ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾದ್ಶದಾನ್ಭ ರಿದಾನಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮ ಚತತದ್ಾಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,14-[59]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-15॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಬಗವನ್ ್ರಹಿ ಮೀ ಸವಾಂ ಯಮಲ್ ೀಕಸಯ ನಿಣಾಯಮ್| 

ಜನ್ ುೀಃ ಪರರ್ಾಣಮಾರಭಯ ಮಾಹಾತಯಂ ವತಮಾವಿಸುರಮ್॥2,15.1॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಮಮಾಗಾಸಯ ನಿಣಾಯಮ್| 

ಪರರ್ಾಣಕ್ಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ನ್ಗರಾಣಿ ಚ ಷ್ ೀಡಶ॥2,15.2॥ 
ಷಾಡಶ್ೀರ್ತಸಹಸಾರಣಿ ಯೀಜನಾನಾಂ ಪರಮಾಣತಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕಸಯ ಚ್ ೀಧ್ವಾಂ ವ್ೈ ಅನ್ುರಾ ಮಾನ್ತಷ್ಸಯ ಚ॥2,15.3॥ 
ಕತಕೃತಂ ದ್ತಷ್ೃತಂ ವಾಪ ಭತಕ್ಾುಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯಥಾಜಿಾತಮ್| 

ಕಮಾಯೀಗಾದ್ಯದಾ ಕಶ್ಾದಾವಯಧಿರತತಾದ್ಯತ್ೀ ಖ್ಗ॥2,15.4॥ 
ನಿಮಿತುಮಾತರಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಕೃತಕಮಾಾನ್ತಸಾರತಃ| 

ಯಸಯ ಯೀ ವಿಹಿತ್ ೀ ಮೃತತಯಃ ಸ ತಂ ಧ್ತರವಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,15.5॥ 
ಕಮಾಯೀಗಾದ್ಯದಾ ದ್ೀಹಿೀ ಮತಞ್ಾತಯತರ ನಿಜಂ ವಪುಃ| 

ತದಾ ಭ ಮಿಗತಂ ಕತರ್ಾಾದ್ ುೀಮಯೀನ್ ೀಪಲ್ಲಪಯ ಚ॥2,15.6॥ 
ರ್ತಲಾನ್ದಭಾಾನಿವಕೀರ್ಾಾಥ ಮತಖ್ೀ ಸವಣಾಂ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ತತಲಸ್ತೀಂಸನಿನಧ್ೌ ಕೃತಾವ ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾಂ ತಥಾ॥2,15.7॥ 
ಸ್ೀತತ (ಏವಂ) ಸಾಮಾದಿಸ ಕ್್ೈಸತು ಮರಣಂ ಮತಕುದಾಯಕಮ್| 

ಶಲಾಕ್ಾಸವಣಾವಿಕ್ಷಪ್ೈಃ ಪರತಪಾರಣಿಗೃಹ್ೀಷ್ತಚ॥2,15.8॥ 
ಏಕ್ಾ ವಕ್್ರೀ ತತ ದಾತವಾಯ ಘಾರಣಯತಗ್ೋ ತಥಾ ಪುನ್ಃ| 

ಅಕ್ಷ್ಣ್ ೀಶಾ ಕಣಾಯೀಶ್ೈವ ದ್ವೀದ್ವೀ ದ್ೀಯೀ ಯಥಾಕರಮಮ್॥2,15.9॥ 
ಅಥ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ತಥಾ ಚ್ೈಕ್ಾ ತ್ವೀಕ್ಾಂ ಬರಹಾಮಣಾಕ್್ೀಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ಕರಯತಗ್ೋ ಚ ಕಣ್ಠೀ ಚ ತತಲಸ್ತೀಂ ಚ ಪರದಾಪಯೀತ್॥2,15.10॥ 
ವಸರಯತಗಮಂ ಚ ದಾತವಯಂ ಕಙ್ಖತೆಮೈಶಾಾಕ್ಷತ್ೈಯಾಜ್ೀತ್| 

ಪುಷ್ಾಮಾಲಾಯತತಂ ಕತರ್ಾಾದ್ನ್ಯದಾವರ್ೀಣ ಸನ್ನಯೀತ್॥2,15.11॥ 
ಪುತರಸತು ಬಾನ್ಧವ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ವಿಪರಸತು ಪುರವಾಸ್ತಭಃ| 

ಪತತಃ ಪ್ರೀತಂ ಸವಯಂ ಪುತರಃ ಸೆನ್ಧಮಾರ್ ೀಪಯ ಬಾನ್ಧವ್ೈಃ॥2,15.12॥ 
ಗತಾವ ಶಮಶಾನ್ದ್ೀಶ್ೀ ತತ ಪಾರಡತಮಖ್ಶ್್ ಾೀತುರಾಮತಖ್ಮ್| 

ಅದ್ಗಧಪೂವಾಾ ರ್ಾ ಭ ಮಿಶ್ಾತಾಂ ತತ್ೈವ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,15.13॥ 
ಶ್ರೀಖ್ಣಾತತಲಸ್ತೀಕ್ಾಷ್ಠಸಮಿತಾಾಲಾಶಸಮಭೃತಾಮ್| 

ವಿಕಲ್ೀನಿದರಯಸಙ್ಕ್ತ್ೀ ಚ್ೈತನ್ಯೀ ಜಡತಾಂ ಗತ್ೀ॥2,15.14॥ 
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ಪರಚಲನಿು ತತಃ ಪಾರಣಾ ರ್ಾಮಯೈನಿಾಕಟ್ವರ್ತಾಭಃ| 

ಏಕೀಭ ತಂ ಜಗತಾಶ್ಯೀದ್ದೈವಿೀ ದ್ೃಷಟಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,15.15॥ 
ಬೀಭತ್ಂ ದಾರತಣಂ ರ ಪಂ ಪರಣ್ೈಃ ಕಣಠಂ ಸಮಾಶ್ರತ್ೈಃ| 

ಫ್ೀನ್ಮತದಿುರತ್ೀ ಕ್್ ೀಪ ಮತಖ್ಂ ಲಾಲಾಕತಲಂ ಭವ್ೀತ್॥2,15.16॥ 
ದ್ತರಾತಾಮನ್ಶಾ ತಾಡಯನ್ುೀ ಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ ಪಾಶಬನ್ಧನ್ೈಃ| 

ಸತಖ್ೀನ್ ಕೃರ್ತನ್ಸುತರ ನಿೀಯನ್ುೀ ನಾಕನಾಯಕ್್ೈಃ॥2,15.17॥ 
ದ್ತಃಖ್ೀನ್ ಪಾಪನ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಚ ದ್ತಗಾಮೀ| 

ಯಮಶಾತತಭತಾಜ್ ೀ ಭ ತಾವ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾದಿಭೃತ್॥2,15.18॥ 
ಪುಣಯಕಮಾರತಾನ್್ಮಯಕ್ಷತಭಾನಿಮತರವದಾಚರ್ೀತ್| 

ಆಹ ಯ ಪಾಪನ್ಃ ಸವಾಾನ್ಯರ್ೀ ದ್ಣ್ಾೀನ್ ರಜಜಯೀತ್॥2,15.19॥ 
ಪರಲರ್ಾಮತ್ದ್ನಿಘ ೀಾಷ್ಸುಾಞ್ಜನಾದಿರಸಮಪರಭಃ| 

ಮಹಿಷ್ಸ್ ಿೀ ದ್ತರಾರಾಧ್್ ಯೀ ವಿದ್ತಯತ್ುೀಜಃ ಸಮದ್ತಯರ್ತಃ॥2,15.20॥ 
ಯೀಜನ್ತರಯವಿಸಾುರದ್ೀಹ್ ೀ ರೌದ್ ರೀಽರ್ತಭೀಷ್ಣಃ| 

ಲ್ ೀಹದ್ಣಾಧ್ರ್ ೀ ಭೀಮಃ ಪಾಶಪಾಣಿದ್ತಾರಾಕೃರ್ತಃ॥2,15.21॥ 
ವಕರನ್ೀತ್ ರೀಽರ್ತಭಯದ್ ೀ ದ್ಶಾನ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಪಾಪನಾಮ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಹಾಹಾ ಕತವಾನ್ೆಲ್ೀವರಾತ್॥2,15.22॥ 
ತದ್ೈವ ನಿೀಯತ್ೀ ದ್ ತ್ೈರ್ಾಾಮಯೈವೀಾಕ್ಷನ್್ಾಕಂ ಗೃಹಮ್| 

ನಿವಿಾಚ್ೀಷ್ಟಂ ಶರಿೀರಂ ತತ ಪಾರಣ್ೈಮತಾಕುಂ ಜತಗತಪ್ತಮ್॥2,15.23॥ 
ಅಸಾೃಶಯಂ ಜಾಯತ್ೀ ತ ಣಾಂ ದ್ತಗಾನ್ಧಂ ಸವಾನಿನಿದತಮ್| 

ರ್ತರಧ್ಾವಸಾ ಿಹಿ ದ್ೀಹಸಯ ಕೃಮಿವಿಡಮಸಮಸಞ ಜ್ಞತಾ॥2,15.24॥ 
ಕ್್ ೀ ಗವಾಃ ಕರಯತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಕ್ಷಣವಿಧ್ವಂಸ್ತಭನ್ಾರ್ೈಃ| 

ದಾನ್ಂ ವಿತಾುದ್ೃತಾ ವಾಚಃ ಕೀರ್ತಾಧ್ಮೌಾ ತಥಾಯತಷ್ಃ॥2,15.25॥ 
ಪರ್ ೀಪಕರಣಂ ಕ್ಾರ್ಾದ್ಸತಃ ಸಾರಮತದ್ಧೃತಮ್| 

ತಸ್ಯೈವಂ ನಿೀಯಮಾನ್ಸಯ ದ್ ತಾಃ ಸನ್ುಜಾಯನಿು ಹಿ॥2,15.26॥ 
ದ್ಶಾಯನ್ ುೀ ಭಯಂ ರ್ತೀವರಂ ನ್ರಕ್ಾಯ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಶ್ೀಘರಂ ಪರಚಲ ದ್ತಷಾಟತಮನ್ುತ್ ೀಽಸ್ತತವಂ ಯಮಾಲಯೀ॥2,15.27॥ 
ಕತಮಿಭೀಪಾಕ್ಾದಿನ್ರಕ್ಾಂಸಾುಾಂ ನ್ೀಷಾಯಮಶಾ ಮಾ ಚಿರಮ್| 

ಏವಂ ವಾಚಸುದಾ ಶೃಣವನ್್ನ್ ಧನಾಂ ರತದಿತಂ ತಥಾ॥2,15.28॥ 
ಉಚ್ೈಹಾಾಹ್ೀರ್ತ ವಿಲಪನಿನೀಯತ್ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಸಾಿನ್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ತಥಾ ಚ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಹನಿ॥2,15.29॥ 
ಮೃಸ್ ಯೀತಾೆರನಿುಸಮರ್ಾತಷಟಾಣಾಾನ್ೆರಮಶ್್ ೀ ದ್ದ್ೀತ್| 

ಮೃತಸಾಿನ್ೀ ತಥಾ ದಾವರ್ೀ ಚತವರ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಕ್ಾರಣಾತ್॥2,15.30॥ 
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ವಿಶಾರಮೀ ಕ್ಾಷ್ಠಚಯನ್ೀ ತಥಾ ಸಞ್ಾಯನ್ೀ ಚ ಷ್ಟ್| 

ಶೃಣತ ತತಾೆರಣಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಷ್ಟಾಣಾಪರಿಕಲಾನ್ೀ॥2,15.31॥ 
ಮೃತಸಾಿನ್ೀ ಶವೀ ನಾಮ ತ್ೀನ್ ನಾಮಾನ ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ತ್ೀನ್ ದ್ತ್ುೀನ್ ತೃಪಯನಿು ಗೃಹವಾಸುಾಧಿದ್ೀವತಾಃ॥2,15.32॥ 
ತ್ೀನ್ ಭ ಮಿಭಾವ್ೀತತುಷಾಟತದ್ಧಿಷಾಠತೃದ್ೀವತಾ| 

ದಾವರ್ೀ ತತ ಪಣಾಂ ದ್ೀಯಂ ಚ ಪಾನ್ಿಮಿತಯಭಧ್ಾಯ ತತ॥2,15.33॥ 
ದ್ತ್ುೀನ್ ತ್ೀನ್ ಪರೀಣನಿು ದಾವರಸಾಿ ಗೃಹದ್ೀವತಾಃ| 

ಚತವರ್ೀ ಖ್ೀಚರ್ ೀ ನಾಮ ತಮತದಿದಶಯ ಪರದಾಪಯೀತ್॥2,15.34॥ 
ನ್ ಚ್ ೀಪಘಾತಂ ಕತವಾನಿು ಭ ತಾದಾಯ ದ್ೀವಯೀನ್ಯಃ| 

ವಿಶಾರಮೀ ಭ ತಸಞ್್ ಜಞೀಽಯಂ ತ್ೀನ್ ತತರ ಪರದಾಪಯೀತ್॥2,15.35॥ 
ಪಶಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ಯಕ್ಷಾ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ದಿಶ್ ವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ತಸಯ ಹ್ ೀತವಯದ್ೀಹಸಯನ್ೈವಾಯೀಗಯತವಕ್ಾರಕ್ಾಃ॥2,15.36॥ 
ಚಿತಾಪಣಢಪರಭೃರ್ತತಃ ಪ್ರೀತತವಮತಪಜಾಯತ್ೀ| 

ಚಿತಾರ್ಾಂ ಸಾಧ್ಕಂ ನಾಮ ವದ್ನ್ಯೀಕ್್ೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,15.37॥ 
ಕ್್ೀಚಿತುಂ ಪ್ರೀತಮೀವಾಹತಯಾಥಾ ಕಲಾವಿದ್ ೀ ಬತಧ್ಾಃ| 

ತದಾದಿ ತತರತತಾರಪ ಪ್ರೀತನಾಮಾನ ಪರದಿೀಯತ್ೀ॥2,15.38॥ 
ಇತ್ಯೀವಂ ಪಞ್ಾಭಃ ಪಣ್ಾೈಃ ಶವಸಾಯಹತರ್ತಯೀಗಯತಾ| 

ಅನ್ಯಥಾ ಚ್ ೀಪಘಾತಾಯ ಪೂವೀಾಕ್ಾುಸ್ುೀ ಭವನಿು ಹಿ॥2,15.39॥ 
ಉತಾೆರಮೀ ಪರಥಮಂ ಪಣಾಂ ತಥಾ ಚಾಧ್ಾಪಯೀಪ ಚ| 

ಚಿತಾರ್ಾಂ ತತ ತೃರ್ತೀಯಂ ಸಾಯತರಯಃ ಪಣಾಾಶಾ ಕಲ್ಲಾತಾಃ॥2,15.40॥ 
ವಿಧ್ಾತಾ ಪರಥಮೀ ಪಣ್ಾೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಗರತಡಧ್ವಜಃ| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ಯಮದ್ ತಾಶಾ ಪರಯೀಗಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥2,15.41॥ 
ದ್ತ್ುೀ ತೃರ್ತೀಯೀ ಪಣ್ಾೀಽಸ್ತಮನ್ದೀಹದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಆಧ್ಾರಭ ತಜಿೀವಶಾಜವಲನ್ೈಜಾವಾಲಯೀಚಿಾತಾಮ್॥2,15.42॥ 
ಸಮೃಜಯ ಚ್ ೀಪಲ್ಲಪಾಯಥ ಉಲ್ಲಿಖ್ ಯೀದ್ಧೃತಯ ವ್ೀದಿಕ್ಾಮ್| 

ಅಭತಯಕ್ಷ್ ಯೀಪಸಮಾಧ್ಾಯ ವಹಿನಂ ತತರಃ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,15.43॥ 
ಪುಷಾಾಕ್ಷತ್ೈಶಾ ಸಮ ಾಜಯ ದ್ೀವಂ ಕರವಾಯದ್ಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ತವಂ ಭ ತಕೃಜಜಗದ್ ಯೀನ್ೀ ತವಂ ಲ್ ೀಕಪರಿಪಾಲಕಃ॥2,15.44॥ 
ಉಪಸಂಹಾರಕಸುಸಾಮದ್ೀನ್ಂ ಸವಗಾಂ ಮೃತಂ ನ್ಯ| 

ಇರ್ತ ಕರವಾಯದ್ಮಭಯಚಯಾ ಶರಿೀರಾಹತರ್ತಮಾಚರ್ೀತ್॥2,15.45॥ 
ಅಧ್ಾದ್ಗ್ಧೀ ತಥಾ ದ್ೀಹ್ೀ ದ್ದಾಯದಾಜಾಯಹತರ್ತಂ ತತಃ| 

ಲ್ ೀಮಭಯಃ ಸ್ ವೀರ್ತವಾಕ್್ಯೀನ್ ಕತರ್ಾಾದ್ ಧೀಮಂ ಯಥಾವಿಧಿ॥2,15.46॥ 
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ಚಿತಾಮಾರ್ ೀಪಯ ತಂ ಪ್ರೀತಂ ಹತನ್ೀದಾಜಾಯಹತರ್ತಂ ತತಃ| 

ಯಮಾಯ ಚಾನ್ುಕ್ಾಯೀರ್ತ ಮೃತಯವ್ೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ತಥಾ॥2,15.47॥ 
ಜಾತವ್ೀದ್ ೀಮತಕ್್ೀ ದ್ೀರ್ಾ ಏಕ್ಾ ಪ್ರೀತಮತಖ್ೀ ತಥಾ| 

ಊಧ್ವಾಂ ತತ ಜಾವಲಯೀದ್ವಹಿನಂ ಪೂವಾಭಾಗ್ೀ ಚಿತಾಂ ಪುನ್ಃ॥2,15.48॥ 
ಅಸಾಮತುಾಮಧಿಜಾತ್ ೀಸ್ತ ತವದ್ಯಂ ಜಾಯತಾಂ ಪುನ್ಃ| 

ಅಸೌ ಸವಗಾಾಯ ಲ್ ೀಕ್ಾಯ ಸಾವಹಾ ಜವಲರ್ತ ಪಾವಕಃ॥2,15.49॥ 
ಏವಮಾಜಾಯಹತರ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ರ್ತಲಮಿಶಾರಂ ಸಮನ್ರಕ್ಾಮ್| 

ತತ್ ೀ ದಾಹಃ ಪರಕತಾವಯಃ ಪುತ್ರೀಣ ಕಲ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,15.50॥ 
ರ್ ೀದಿತವಯಂ ತತ್ ೀ ಗಾಢಮೀವಂ ತಸಯ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ದಾಹಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ತತರ ಕೃತಾವ ಸಞ್ಾಯನ್ಕರರ್ಾಮ್॥2,15.51॥ 
ಪ್ರೀತಪಣಾಂ ಪರದ್ದಾಯಚಾ ದಾಹಾರ್ತಾಶಮನ್ಂ ಖ್ಗ| 

ತಾವದ್ ಭತಾಃ ಪರರ್ತೀಕ್ಷನ್ುೀ ತಂ ಪ್ರೀತಂ ಬಾನ್ಧವಾರ್ಥಾನ್ಮ್॥2,15.52॥ 
ದಾಹಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಪುತ್ೈಃ ಸಾನನ್ಂ ಸಚ್ೈಲಕಮ್| 

ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯನಾನಮಗ್ ೀತ್ರೀಣ ರ್ತಷ್ಠತತ॥2,15.53॥ 
ತತ್ ೀ ಜನ್ಪದ್ೈಃ ಸವ್ೈಾದಾಾತವಾಯ ಕರತಾಲ್ಲಕ್ಾ| 

ವಿಷ್ತಣವಿಾಷ್ತಣರಿರ್ತ ಬ ರರ್ಾದ್ತುಣ್ೈಃ ಪ್ರೀತಮತದಿೀರಯೀತ್॥2,15.54॥ 
ಜನಾಃ ಸವ್ೀಾ ಸಮಾಸುಸಯ ಗೃಹಮಾಗತಯ ಸವಾಶಃ| 

ದಾವರಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಭಾಗ್ೀ ಗ್ ೀಮಯಂ ಗೌರಸಷ್ಾಪಾನ್॥2,15.55॥ 
ನಿಧ್ಾಯ ವರತಣಂ ದ್ೀವಮನ್ುಧ್ಾಾಯ ಸವವ್ೀಶಮನಿ| 

ಭಕ್ಷಯೀನಿನಮ್ಪತಾರಣಿ ಘಘತಂ ಪಾರಶಯ ಗೃಹಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,15.56॥ 
ಕ್್ೀಚಿದ್ತದಗ್ಧೀನ್ ಸ್ತಞ್ಾನಿು ಚಿತಾಸಾಿನ್ಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಅಶತರಪಾತಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ದ್ದಾಯದ್ಸ್ೈ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್॥2,15.57॥ 
ಶ್ಿೀಷಾಮಶತರ ಬಾನ್ಧವ್ೈಮತಾಕುಂ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಯತ್ ೀಽವಶಃ| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ರ್ ೀದಿತವಯಂ ಹಿ ಕರರ್ಾಃ ಕ್ಾರ್ಾಾಃ ಸವಶಕುತಃ॥2,15.58॥ 
ದ್ತಗಧಂ ಚ ಮೃನ್ಮಯೀ ಪಾತ್ರೀ ತ್ ೀಯಂ ದ್ದಾಯದಿದನ್ತರಯಮ್| 

ಸ ಯೀಾ ಚಾಸುಂ ಗತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ವಲಭಾಯಂ ಚತವರ್ೀಽಪ ವಾ॥2,15.59॥ 
ಬದ್ಧಃ ಸಮ ಢಹೃದ್ಯೀ ದ್ೀಹಮಿಚಾನ್ೃತಾನ್ತಗಃ| 

ಶಮಶಾನ್ಂ ಚತವರಂ ಗ್ೀಹಂ ವಿೀಕ್ಷನಾಯಮಯೈಃ ಸ ನಿೀಯತ್ೀ॥2,15.60॥ 
ಗತ್ೀಾ ಪಣಾಾ ದ್ಶಾಹಂ ಚ ದಾತವಾಯಶಾ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲೀಃ ಪರದಾತವಾಯಃ ಪ್ರೀತಮತದಿದಶಯ ನಿತಯಶಃ॥2,15.61॥ 
ತಾವದ್ವೃದಿಧಶಾ ಕತಾವಾಯ ರ್ಾವರ್ತಾಣಾಂ ದ್ಶಾಹಿಕಮ್| 

ಪುತ್ರೀಣ ಹಿ ಕರರ್ಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಭಾಯಾರ್ಾ ತದ್ಭಾವತಃ॥2,15.62॥ 
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ತದ್ಭಾವ್ೀ ಚ ಶ್ಷ್ಯೀಣ ತದ್ಭಾವ್ೀ ಸಹ್ ೀದ್ರಃ| 

ಶಮಶಾನ್ೀ ಚಾನ್ಯರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಾ ಜಲಂ ಪಣಾಂ ಚ ದಾಪಯೀತ್॥2,15.63॥ 
ಓದ್ನಾನಿ ಚ ಸಕ ುಂಶಾ ಶಾಕಮ ಲಫಲಾದಿನಾ| 

ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯದ್ದದಾಯತುದ್ದದಾಯದ್ತತುರ್ೀಽಹನಿ॥2,15.64॥ 
ದಿನಾನಿ ದ್ಶ ಪಣಾಾಂಶಾ ಕತವಾನ್ಯತರ ಸತತಾದ್ಯಃ| 

ಪರತಯಹಂ ತ್ೀ ವಿಭಜಯನ್ುೀ ಚತತಭಾಾಗಾಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,15.65॥ 
ಭಾಗದ್ವಯಂ ತತ ದ್ೀಹಾಥಾಂ ಪರೀರ್ತದ್ಂ ಭ ತಪಞ್ಾಕ್್ೀ| 

ತೃರ್ತೀಯಂ ಯಮದ್ ತಾನಾಂ ಚತತಥಾಂ ಚ್ ೀಪಜಿೀವಯರ್ತ॥2,15.66॥ 
ಅಹ್ ೀರಾತ್ೈಸತು ನ್ವಭಃ ಪ್ರೀತ್ ೀ ನಿಷ್ಾರ್ತುಮಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಜನ್ ುೀನಿಾಷ್ಾನ್ನದ್ೀಹಸಯ ದ್ಶಮೀ ವಲವತತಷಧ್ಾ॥2,15.67॥ 
ನ್ ವಿಧಿನ್ೈಾವ ಮನ್ರಶಾ ನ್ ಸವಧ್ಾವಾಹನಾಶ್ಷ್ಃ| 

ನಾಮ ಗ್ ೀತರಂ ಸಮತಚಾಾಯಾ ಯದ್ದತುಂ ತದ್ದಶಾಹಿಕಮ್॥2,15.68॥ 
ದ್ಗ್ಧೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಪುನ್ದ್ೀಾಹಮೀವಮತತಾದ್ಯತ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಪಣಾಸ್ುೀನ್ ಮ ಧ್ಾಾ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,15.69॥ 
ಗಿರೀವಾ ಸೆನೌಧ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಚ ತೃರ್ತೀಯೀ ಹೃದ್ಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಚತತಥ್ೀಾನ್ ಭವ್ೀತಾೃಷ್ಠಂ ಪಞ್ಾಮೀ ನಾಭರ್ೀವ ಚ॥2,15.70॥ 
ಷ್ಟ್್ಪುಮೀ ಕಟೀ ಗತಹಯಮೃರ  ಚಾಪಯಷ್ಟಮೀ ತಥಾ| 

ತಾಲ  ಪಾದೌ ಚ ನ್ವಮೀ ದ್ಶಮೀಽಹಿನ ಕ್ಷತಧ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥2,15.71॥ 
ದ್ೀಹಂ ಪಾರಪುಃ ಕ್ಷತಧ್ಾವಿಷ್ ಟೀ ಗೃಹ್ೀ ದಾವರ್ೀ ಚ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ದ್ಶಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಪಣಾಸುಂ ದ್ದಾಯದಾಮಿಷ್ೀಣ ತತ॥2,15.72॥ 
ಯತ್ ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಸಮತತಾನ್ನೀ ಪ್ರೀತ್ ೀಽರ್ತೀವ ಕ್ಷತಧ್ಾನಿವತಃ| 

ಅತಸಾುಾಮಿಷ್ಬಾಹ್ಯೀನ್ ಕ್ಷತಧ್ಾ ತಸಯ ನ್ ನ್ಶಯರ್ತ॥2,15.73॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದಿನ್ದ್ವಯಮ್| 

ಯೀಷತಃ ಪುರತಷಾಸಾಯಪ ಪ್ರೀತಶಬದಂ ಸಮತಚಾರ್ೀತ್॥2,15.74॥ 
ದಿೀಪಮನ್ನಂ ಜಲಂ ವಸರಂ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ವಸತು ದಿೀಯತ್ೀ| 

ಪ್ರೀತಶಬ್ದೀನ್ ತದ್ದೀಯಂ ಮೃಸಾಯನ್ನ್ದದಾಯಕಮ್॥2,15.75॥ 
ತರಯೀದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ನಿೀಯತ್ೀ ಚ ಮಹಾಪಥ್ೀ| 

ಪಣಾಜಂ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಯ ದಿವಾ ನ್ಕುಂ ಬತಭತಕ್ಷಿತಃ॥2,15.76॥ 
ಶ್ೀತ್ ೀಷ್ಣಶಙ್ಖತೆಕರವಾಯದ್ವಹಿನಮಾಗಾಸತು ಪಾಪನಾಮ್| 

ಕ್ಷತಧ್ಾ ತೃಷಾಣರ್ತಮಕ್ಾ ಚ್ೈವ ಸವವ ಸೌಮಯಂ ಕೃತಾತಮನಾಮ್॥2,15.77॥ 
ಮಾಗ್ೀಾ ಚ್ೈತಾನಿ ದ್ತಃಖಾನಿ ಅಸ್ತಪತರವನಾನಿವತ್ೀ| 

ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾದಿಾತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಯಮದ್ೃತ್ೈಃ ಪರಪೀಡಿತಃ॥2,15.78॥ 
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ಅಹನ್ಯಹನಿ ವ್ೈ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಯೀಜನಾನಾಂ ಶತದ್ವಯಮ್| 

ಚತಾವರಿಂಶತುಥಾ ಸಪು ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಗಚಾರ್ತ॥2,15.79॥ 
ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಯಮಪಾಶ್ೈಶಾ ಹಾಹ್ೀರ್ತ ರತದಿತ್ೀ ತತ ಸಃ| 

ಸವಗೃಹಂ ತತ ಪರಿತಯಜಯ ರ್ಾಮಯಂ ಪುರಮನ್ತವರಜ್ೀತ್॥2,15.80॥ 
ಕರಮೀಣ ರ್ಾರ್ತ ಸ ಪ್ರೀತಃ ಪುರಂ ರ್ಾಮಯಂ ಶತಭಾಶತಭಮ್| 

ಅರ್ತೀತಯ ತಾನಿತಾನ್ಯೀವ ಮಾಗ್ೀಾ ಪುರವರಾಣಿ ಚ॥2,15.81॥ 
ರ್ಾಮಯಂ ಸೌರಿಪುರಂ ನ್ಗ್ೀನ್ದರಭವನ್ಂ ಗನ್ಧವಾಶ್ೈಲಾಗಮೌ| 

ಕ್್ ರೀಞ್ಾಂ ಕ ರರಪುರಂ ವಿಚಿತರಭವನ್ಂ ಬಹಾವಪದ್ಂ ದ್ತಃಖ್ದ್ಮ್॥2,15.82॥ 
ನಾನಾಕರನ್ದಪುರಂ ಸತತಪರಭವನ್ಂ ರೌದ್ರಂ ಪಯೀವಷ್ಾಣಂ ಶ್ೀತಾಢಯಂ 

ಬಹತಧ್ಮಾಭೀತಭವನ್ಂ ರ್ಾಮಯಂ ಪುರಂ ಚಾಗರತಃ॥2,15.83॥ 
ತರಯೀದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ತಸ್ತಮನಾಮಗ್ೀಾ ಬರಜತ್ಯೀಕ್್ ೀ ಗೃಹಿೀತ ಇವ ಮಕಾಟ್ಃ॥2,15.84॥ 
ತಥವ ಸ ವರಜನಾಮಗ್ೀಾ ಪುತರಪುತ್ರೀರ್ತ ಚ ಬತರವನ್| 

ಹಾಹ್ೀರ್ತ ಕರನ್ದತ್ೀ ನಿತಯಂ ಕೀದ್ೃಶಂ ತತ ಮರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.85॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಲಭಯತ್ೀ ಕಸಾಮದಿರ್ತ ಬ ರತ್ೀ ಪರಸಪಾರ್ತ| 

ಮಹತಾ ಪುಣಯಯೀಗ್ೀನ್ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಜನ್ಮ ಲಭಯತ್ೀ॥2,15.86॥ 
ನ್ ತತಾರಪಯ ಪರದ್ತುಂ ಹಿ ರ್ಾಚಕ್್ೀಭಯಃ ಸವಕಂ ಧ್ನ್ಮ್| 

ಪರಾಧಿೀನ್ಂ ತದ್ಭವದಿರ್ತ ಬ ರತ್ೀ (ರೌರ್ತ) ಸಗದ್ುದ್ಃ॥2,15.87॥ 

ಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ ಪೀಡಯತ್ೀಽತಯಥಾಂ ಸಮರತ್ೀ ಪೂವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,15.88॥ 
ಸತಖ್ಸಯ ದ್ತಃಖ್ಸಯ ನ್ ಕ್್ ೀಪ ದಾತಾ ಪರ್ ೀ ದ್ದಾರ್ತೀರ್ತ ಕತಬತದಿಧರ್ೀಷಾ| 

ಪುರಾ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಸದ್ೈವ ಭತಜಯತ್ೀ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.89॥ 
ಮರ್ಾ ನ್ ದ್ತುಂ ನ್ ಹತತಂ ಹತತಾಶನ್ೀ ತಪೀ ನ್ ತಪುಂ ಹಿಮಶ್ೈಲಗಹವರ್ೀ| 

ನ್ ಸ್ೀವಿತಂ ಗಾಙ್ಖುಮಹ್ ೀ ಮಹಾಜಲಂ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.90॥ 
ನ್ ನಿತಯದಾನ್ಂ ನ್ ಗಾವಾಹಿನಕಂ ಕೃತಂ ನ್ ವ್ೀದ್ದಾನ್ಂ ನ್ ಚ ಶಾಸರಪುಸುಕಮ್| 

ಪುರಾ ನ್ದ್ೃಷ್ಟಂ ನ್ ಚ ಸ್ೀವಿತ್ ೀಽಧ್ಾವ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.91॥ 
ಜಲಾಶಯೀ ನ್ೈವ ಕೃತ್ ೀ ಹಿ ನಿಜಾಲ್ೀ ಮನ್ತಷ್ಯಹ್ೀತ್ ೀಃ ಪಶತಪಕ್ಷಿಹ್ೀತವ್ೀ| 

ಗ್ ೀತೃಪುಹ್ೀತ್ ೀನ್ಾ ಕೃತಂ ಹಿ ಗ್ ೀಚರಂ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನ್ನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.92॥ 
ಮರ್ಾ ನ್ ಭತಕುಂ ಪರ್ತಸಙ್ಖುಸೌಖ್ಯಂ ವಹಿನಪರವ್ೀಶ್್ ೀ ನ್ ಕೃತ್ ೀ ಮೃತ್ೀ ಸರ್ತ| 

ತಸ್ತಮನ್ೃತ್ೀ ತದ್ವರತಪಾಲನ್ಂ ವಾ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,15.93॥ 
ಮಾಸ್ ೀಪವಾಸ್ೈನ್ಾ ವಿಶ್್ ೀಷತಂ ವಪುಶಾಾನಾದರಯಣ್ೈವಾಾ ನಿಯಮೈಶಾ ಸಂಹತ್ೈಃ| 

ನಾರಿೀಶರಿೀರಂ ಬಹತದ್ತಃಖ್ಭಾಜನ್ಂ ಲಬಧಂ ಮರ್ಾ ಪೂವಾಕೃತ್ೈವಿಾಕಮಾಭಃ॥2,15.94॥ 
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ಉಕ್ಾುನಿ ವಾಚಾಯನಿ ಮರ್ಾ ನ್ರಾಣಾಮತಃ ಶೃಣತಷಾವವಹಿತ್ ೀಽಪ ಪಕ್ಷಿನ್| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶರಿೀರಂ ಪರರ್ತಲಭಯ ದ್ೀಹಿೀ ಬರವಿೀರ್ತ ಕಮಾಾಣಿ ಕೃತಾನಿ ಪೂವಾಮ್॥2,15.95॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಯಮಲ್ ೀಕವಿಸಾುರತನಾಮಹಾತಯತದಾಯನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,15-[95]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-16॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಏವಂ ವಿಲಪತಸುಸಯ ಪ್ರೀತಸ್ಯೈವಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಕರನ್ದಮಾನ್ಸಯ ನಿತರಾಂ ಪೀಡಿತಸಯ ಚ ಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ॥2,16.1॥ 
ಸಪುದ್ಶ ದಿನಾನ್ಯೀಕ್್ ೀ ವಾಯತಮಾಗ್ೀಾ ವಿಕೃಷ್ಯತ್ೀ| 

ಅಷಾಟದ್ಶ್ೀ ತವಹ್ ೀರಾತ್ರೀ ಪೂವಾಂ ರ್ಾಮಯಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,16.2॥ 
ತಸ್ತಮನ್ತಾರವರ್ೀ ರಮಯೀ ಪ್ರೀತಾನಾಂ ಚ ಗಣ್ ೀ ಮಹಾನ್| 

ಪುಷ್ಾಭದಾರ ನ್ದಿೀ ತತರನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಃ ಪರಯದ್ಶಾನ್ಃ॥2,16.3॥ 
ಪುರ್ೀ ಸ ತತರ ವಿಶಾರಮಂ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಜಾರ್ಾಪುತಾರದಿಕಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಸಮರ್ೀತುತರ ಸತದ್ತಃಖಿತಃ॥2,16.4॥ 
ರತದ್ತ್ೀ ಕರತಣ್ೈವಾಾಕ್್ಯೈ ಸೃಷಾತಾಃ ಶರಮಪೀಡಿತಃ| 

ಸವಧ್ನ್ಂ ಸವಕಲತಾರಣಿ ಗೃಹಂ ಪುತಾರಃ ಸತಖಾನಿ ಚ॥2,16.5॥ 
ಭೃತಯಮಿತಾರಣಿ ಚಾನ್ಯಚಾ ಸವಾಂ ಶ್್ ೀಚರ್ತ ವ್ೈ ತದಾ| 

ಕ್ಷತಧ್ಾತಾಸಯ ಪುರ್ೀ ತಸ್ತಮನಿೆಙ್ಖೆರ್ೈಸುಸಯ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥2,16.6॥ 

ಕಙ್ಖೆರಾ ಊಚತಃ| 

ಕವ ಧ್ನ್ಂ ಕವ ಸತತಾ ಜಾರ್ಾ ಕವ ಗೃಹಂ ಕವ ತವಮಿೀದ್ೃಶಃ| 

ಸವಕರ್ೀಾಪಾಜಿಾತಂ ಭತಙ್ಖಷಾ ಚಿರಂ ಗಚಾ ಮಹಾಪಥ್ೀ॥2,16.7॥ 
ಜಾನಾಸ್ತ ಶಮ್ಲವಶಂ ಬಲಮಧ್ವಗಾನಾಂ ನ್ ೀ ಶಮ್ಲಃ ಪರಯತತ್ೀ ಪರಲ್ ೀಕಪಾನ್ಿ| 

ಗನ್ುವಯಮಸ್ತು ತವ ನಿಶ್ಾತಮೀವ ತ್ೀನ್ ಮಾಗ್ೀಾಣ ಯತರ ಭವತಃ ಕರಯವಿಕರರ್ೌ ನ್॥2,16.8॥ 
ಯಮದ್ ತ್ ೀದಿತಂ ವಾಕಯಂ ಪಕ್ಷಿನ್ನೈವಂ ತವರ್ಾ ಶತರತಮ್| 

ಏವಮತಕುಸುತಃ ಸವ್ೈಾಹಾನ್ಯಮಾನ್ಃ ಸ ಮತದ್ುರ್ೈಃ॥2,16.9॥ 
ಅತರ ದ್ತುಂ ಸತತ್ೈಃ ಪಾತ್ರೀ (ತ್ೈಃ) ಸ್ನೀಹಾದಾವ ಕೃಪರ್ಾಥ ವಾ| 

ಮಾಸ್ತಕಂ ಪಣಾಮಶಾರರ್ತ ತತಃ ಸೌರಿಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,16.10॥ 
ತತರ ನಾಮಾನ ತತ ರಾಜಾ ವ್ೈ ಜಙ್ಖುಮಃ ಕ್ಾಲರ ಪಧ್ೃಕ್| 

ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಯಭೀತಸತು ವಿಶಾರಮೀ ಕತರತತ್ೀ ಮರ್ತಮ್॥2,16.11॥ 
ಉದ್ಕಂ ಚಾನ್ನಸಂಯತಕುಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ತಸ್ತಮನ್ತಾರ್ೀ ಗತಃ| 

ತ್ೈಪಕ್ಷಿಕ್್ೀ ತತ ಯದ್ದತುಂ ತತತಾರಂ ಸ ವಯರ್ತಕರಮೀತ್॥2,16.12॥ 
ನ್ಗ್ೀನ್ದರನ್ಗರ್ೀ ರಮಯೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ದಿವಾನಿಶಮ್| 

ಗಚಾನ್ವನಾನಿ ರೌದಾರಣಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕರನ್ದರ್ತ ತತರ ಸಃ॥2,16.13॥ 
ಭೀಷ್ಣ್ೈಃ ಕಿಶಯಮಾನ್ಸತು ರತದ್ತ್ೀ ಚ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಮಾಸದ್ವರ್ಾವಸಾನ್ೀ ತತ ತತತಾರಂ ಸ್ ೀಽರ್ತಗಚಾರ್ತ॥2,16.14॥ 
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ಭತಕ್ಾುಾ ಚಾನ್ನಂ ಜಲಂ ಪೀತಾವ ಯದ್ದತುಂ ವಾನ್ಧವ್ೈರಿಹ| 

ಕಿಶಯಮಾನ್ಸುತಃ ಪಾಶ್ೈನ್ ೀಾಯತ್ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ॥2,16.15॥ 
ತೃರ್ತೀಯೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಗನ್ಧವಾನ್ಗರಂ ಶತಭಮ್| 

ತೃರ್ತೀಯಂ ಮಾಸ್ತಕಂ ಭತಕ್ಾುಾ ತತರ ಗಚಾತಯಸೌ ಪುರಃ॥2,16.16॥ 
ಶ್ೈಲಾಗಮಂ ಚತತಥ್ೀಾ ಸ ಮಾಸ್ೀ ಪಾರಪನೀರ್ತ ವ್ೈ ಪುರಮ್| 

ಪಾಷಾಣಾಸುತರ ವಷ್ಾನಿು ಪ್ರೀತಸ್ ಯೀಪರಿ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ॥2,16.17॥ 

ಚತತಥಾಮಾಸ್ತಕ್್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಭತಕ್್ುೀ ತತರ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥2,16.18॥ 
ತತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಪುರಂ ಪ್ರೀತಃ ಕ ರರಂ ಮಾಸ್ೀ ತತ ಪಞ್ಾಮೀ| 

ಇಹ ದ್ತುಂ ಸತತ್ೈಭತಾಙ್ೆ ತೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ವ್ೈ ತತತಾರ್ೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ಷ್ಷ್ಠೀ ಮಾಸ್ತ ತತಃ ಪ್ರೀತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಕ್ೌರಞ್ಜಾಬಧ್ಂ ಪುರಮ್॥2,16.19॥ 
ತತರ ದ್ತ್ುೀನ್ ಪಣ್ಾೀನ್ ಶಾರದ್ಧೀನಾಪಾಯಯಿತಃ ಪುರ್ೀ| 

ಮತಹ ತಾಾಧ್ಾಂ ತತ ವಿಶರಮಯ ಕಮಾಮಾನ್ಃ ಸತದ್ತಃಖಿತಃ॥2,16.20॥ 
ತತತಾರಂ ಸ ವಯರ್ತಕರಮಯ ತಜಿಾತ್ ೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಪರರ್ಾರ್ತ ಚಿತರನ್ಗರಂ ವಿಚಿತ್ ರೀ ಯತರ ಪಾರ್ಥಾವಃ॥2,16.21॥ 
ಯಮಸ್ಯೈವಾನ್ತಜಃ ಸೌರಿಯಾತರ ರಾಜಯಂ ಪರಶಾಸ್ತು ಹಿ| 

ಮಾಸ್ೈಸತು ಪಞ್ಾಭಃ ಸಾಧ್್ೈಾರ ಪಷಾಣಾಮಸ್ತಕಂ ಭವ್ೀತ್॥2,16.22॥ 
ಊನ್ಷಾಣಾಮಸ್ತಕಂ ತತರ ಭತಙ್ೆ ತೀ ರ್ಾಮಯಸಮಾಹತಃ| 

ಮಾಗ್ೀಾ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಸುಸಯ ಬತಭತಕ್ಷಾ ಪೀಡಯತಯಲಮ್॥2,16.23॥ 
ಸನಿುಷ್ಠತ್ೀ ಮೃತ್ೀ ಕ್್ ೀಽಪ ಮದಿೀಯಃ ಸತತಬಾನ್ಧವಃ| 

ಸೌಖ್ಯಂ ಯೀ ಮೀ ಜನ್ಯರ್ತ ಪತತಃ ಶ್್ ೀಕಸಾಗರ್ೀ॥2,16.24॥ 
ಏವಂ ಮಾಗ್ೀಾ ವಿಲಪರ್ತ ವಾಯಾಮಾಣಶಾ ಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಆರ್ಾನಿು ಸಮತಖಾಸುತರ ಕ್್ೈವತಾಾಸತು ಸಹಸರಶಃ॥2,16.25॥ 
ವಯಂ ತ್ೀ ತತತಾಕ್ಾಮಾಯ ಮಹಾವ್ೈತರಣಿೀಂ ನ್ದಿೀಮ್| 

ಶತಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಾಾಂ ಪೂಯಶ್್ ೀಣಿತಸಙ್ಖತೆಲಾಮ್॥2,16.26॥ 
ನಾನಾರ್ಷ್ಸಮಾಕೀಣಾಾಂ ನಾನಾಪಕ್ಷಿಗಣ್ೈವೃಾತಾಮ್| 

ವಯಂ ತಾವಂ ತಾರಯಿಷಾಯಮಃ ಸತಖ್ೀನ್ೀರ್ತ ವದ್ನಿು ತ್ೀ॥2,16.27॥ 
ಅನ್ುರಂ ದ್ೀಹಿ ಭ್ ೀ ಪಾನ್ ಿಬಹತಲಾ ಚ್ೀದ್ತರಚಿಸುವ| 

ತ್ೀನ್ ತತರ ಪರದ್ತಾು ಗೌಸುರ್ಾ ನಾವಾ ಪರಸಪಾರ್ತ| 

ಮನ್ತಜಾನಾಂ ಹಿತಂ ದಾನ್ಮನ್ುೀ ವ್ೈತರಣಿೀ ಸೃತಾ॥2,16.28॥ 
ಪರಾಪಾಪಂ ದ್ಹ್ೀತ್ವಾಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಚ ಸಾ ನ್ಯೀತ್| 

ನ್ ದ್ತಾು ಚ್ೀತ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ತಾಂ ಸಮೀತಯ ಸಮಜಜರ್ತ॥2,16.29॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 742 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸವಸಾಿವಸ್ಿೀ ಶರಿೀರ್ೀಽತರ ವ್ೈತರಣಾಯ ವರತಂ ಚರ್ೀತ್| 

ದ್ೀರ್ಾ ಚ ವಿದ್ತಷ್ೀ ಧ್್ೀನ್ತಸಾುಂ ನ್ದಿೀಂ ತತತಾಮಿಚಾತಾ॥2,16.30॥ 
ಅವದ್ನ್ಮಜಜಮಾನ್ಸತು ನಿನ್ದತಾಯತಾಮನ್ಮಾತಮನಾ| 

ಪಾಥ್ೀರ್ಾಥಾಂ ಮರ್ಾ ಕಞ ಾ್ನ್ನ ಪರದ್ತುಂ ದಿವಜಾಯಚ॥2,16.31॥ 
ನ್ ದ್ತುಂ ನ್ ಹತತಂ ಜಪುಂ ನ್ ಸಾನತಂ ನ್ ಕೃತಂ ಸತುತಮ್| 

ರ್ಾದ್ೃಶಂ ಕಮಾ ಚರಿತಂ ಮ ಢ ಭತಙ್ಷಾೀರ್ತ ತಾದ್ೃಶಮ್॥2,16.32॥ 
ತದ್ೈವ ಹೃದಿ ಸಮ ಢಸಾುಡಿತ್ ೀ ಭಾಷ್ತ್ೀ ಭಟ್ೈಃ| 

ವ್ೈತರಣಾಯಃ ಪರತಟ್ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದ್ತುಂ ಘಟಾದಿಕಮ್॥2,16.33॥ 
ಊನ್ಷಾಣಾಮಸ್ತಕಶಾರದ್ಧಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಗಚಾರ್ತ ಚಾಗರತಃ| 

ತಾಕ್ಷಯಾ ತತರ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಭ್ ೀಜಯಿೀತ ದಿವಜಾಞ್ುಾಭಾನ್॥2,16.34॥ 
ಚತಾವರಿಂಶತುಥಾ ಸಪು ಯೀಜನಾನಿ ಶತದ್ವಯಮ್| 

ಪರರ್ಾರ್ತ ಪರತಯಹಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಕಶ್ಾತಃ॥2,16.35॥ 
ಸಪುಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಪುರಂ ಬಹಾವಪದ್ಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ತತರ ಭತಕುಾ ಪರದ್ತುಂ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ಸಪುಮಮಾಸ್ತಕಮ್॥2,16.36॥ 
ಅಷ್ಟಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ನಾನಾಕರನ್ದಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ನಾನಾಕರನ್ದಗಣಾನ್ದೃಷಾಟಾ ಕರನ್ದಮಾನಾನ್ತ್ದಾರತಣಮ್॥2,16.37॥ 
ಸವಯಂ ಚ ಶ್ನ್ಯಹೃದ್ಯಃ ಸಮಾಕರನ್ದರ್ತ ದ್ತಃಖಿತಃ| 

ತನಾಮಸ್ತಕಂ ಚ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ಭತಕ್ಾುಾ ತತರ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥2,16.38॥ 
ವಿಹಾಯ ತತತಾರಂ ಪ್ರೀತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ತಪುಪುರಂ ಪರರ್ತ| 

ಸತತಪುನ್ಗರಂ ಪಾರಪಯ ನ್ವಮೀ ಮಾಸ್ತ ಸ್ ೀಽಶತನತ್ೀ| 

ದಿವಜಭ್ ೀಜಯಂ ಪಣಾದಾನ್ಂ ಕೃತಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಸತತ್ೀನ್ ಯತ್॥2,16.39॥ 
ಮಾಸ್ತ ವ್ೈ ದ್ಶಮೀ ಪಾರಪ್ುೀ ರೌದ್ರಂ ಸಾಿನ್ಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ದ್ಶಮೀ ಮಾಸ್ತ ಯದ್ದತುಂ ತದ್ತಭಕ್ಾುಾ ಚ ಪರರ್ಾರ್ತ ಸಃ॥2,16.40॥ 
ದ್ಶ್ೈಕಮಾಸ್ತಕಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಪಯೀವಷ್ಾಣಮೃಚಾರ್ತ| 

ಮೀಘಾಸುತರ ಪರವಷ್ಾನಿು ಪ್ರೀತಾನಾಂ ದ್ತಃಖ್ದಾಯಕ್ಾಃ॥2,16.41॥ 
(ತತಃ ಪರಚಲ್ಲತ್ ೀ ಪೀತ್ ೀ ಬಹತಘಾಮತೃಷಾದಿಾತಃ)| 

ದಾವದ್ಶ್ೀ ಮಾಸ್ತ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ತತರ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸತದ್ತಃ ಶ್ತಃ॥2,16.42॥ 
ಕಞ ಾ್ನ್ ನಯನ್ೀ ತತ್ ೀ ವಷ್ೀಾ ಸಾಧ್್ೀಾ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಥ ವಾ| 

ರ್ಾರ್ತ ಶ್ೀತಪುರಂ ತತರ ಶ್ೀತಂ ಯತಾರರ್ತದ್ತಃಖ್ದ್ಮ್॥2,16.43॥ 
ಶ್ೀತಾತಾಃ ಕ್ಷತಧಿತಃ ಸ್ ೀಽಥ ವಿೀಕ್ಷತ್ೀ ಹಿ ದಿಶ್್ ೀ ದ್ಶ| 

ರ್ತಷ್ಠೀತತು ಬಾನ್ಧವಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಯೀ ಮೀ ದ್ತಃಖ್ಂ ವಯಪೀಹರ್ತ॥2,16.44॥ 
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ಕಙ್ಖೆರಾಸುಂ ವದ್ನ್ಯೀವಂ ಕವ ತ್ೀ ಪುಣಯಂ ಹಿ ತಾದ್ೃಶಮ್| 

ಶತರತಾವ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ತದಾವಕಯಂ ಹಾ ದ್ೈವ ಇರ್ತ ಭಾಷ್ತ್ೀ॥2,16.45॥ 
ದ್ೈವಂ ಹಿ ಪೂವಾಸತಕೃತಂ ತನ್ಮರ್ಾ ನ್ೈವ ಸಞ ಾ್ತಮ್| 

ಏವಂ ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ಬಹತಶ್್ ೀ ಧ್್ೈಯಾಮಾಲಮ್ತ್ೀ ಪುನ್ಃ॥2,16.46॥ 
ಚತಾವರಿಂಶದ್ ಯೀಜನಾನಿ ಚತತಯತಾಕ್ಾುನಿ ವ್ೈ ತತಃ| 

ಧ್ಮಾರಾಜಪುರಂ ರಮಯಂ ಗನ್ಧವಾಾಪ್ರಾಕತಲಮ್॥2,16.47॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷ್ೈಶಾ ಮ ತಾಾಮ ತ್ೈಾರಧಿಷಠತಮ್| 

ತರಯೀದ್ಶ ಪರರ್ತೀಹಾರಾ ಧ್ಮಾರಾಜಪುರ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ॥2,16.48॥ 
ಶತಭಾಶತಭಂ ತತ ಯತೆಮಾ ತ್ೀ ವಿಚಾಯಾ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಶರವಣಾ ಬರಹಮಣಃ ಪುತಾರ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಚ ಚ್ೀಷಟತಮ್| 

ಕಥಯನಿು ತದಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪೂಜಿತಾಃ ಪೂಜಿತಾಃ ಸವಯಮ್॥2,16.49॥ 
ನ್ರ್ೈಸತುಷ್ಟೈಶಾ ಪುಷ್ಟೈಶಾ ಯತ್ ರೀಕುಂ ಚ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್| 

ಸವಾಮಾವ್ೀದ್ಯನಿು ಸಮ ಚಿತರಗತಪ್ುೀ ಯಮೀ ಚ ತತ್॥2,16.50॥ 
ದ್ ರಾಚಾರವಣವಿಜ್ಞಾನಾ ದ್ ರಾದ್ದಶಾನ್ಗ್ ೀಚರಾಃ| 

ಏವಞ ಾ್ೀಷಾಟಸತು ತ್ೀ ಹಯಷೌಟ ಸವಭ ಾಪಾತಾಲಚಾರಿಣಃ॥2,16.51॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಪತನಯಸುಥ್ೈ ವೀಗಾರ ಶರವಣಯಃ ಪೃಥಗಾಹವರ್ಾಃ| 

ಏವಂ ತ್ೀಷಾಂ ಶಕುರಸ್ತು ಯತ್ಯೀಾ ಮತಾಯಾಧಿಕ್ಾರಿಣಃ॥2,16.52॥ 
ವರತ್ೈದಾಾನ್ೈಸುವ್ೈಯಾಶಾ ಪೂಜಯೀದಿಹ ಮಾನ್ವಃ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ತಸಯ ತ್ೀ ಸೌಮಾಯಃ ಸತಖ್ಮೃತತಯಪರದಾಯಿನ್ಃ॥2,16.53॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತರ್ಾತಾರದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,16-[53]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-17॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಏಕ್್ ೀ ಮೀ ಸಂಶಯೀ ದ್ೀವ ಹೃದ್ಯೀ ಸಮರಬಾಧ್ತ್ೀ| 

ಶರಮಣಾಃ ಕಸಯ ಪುತಾರಶಾ ಕಥಂ ಯಮಪುರ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ॥2,17.1॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ೈಶಾ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಕಸಾಮಜಾಜನ್ನಿು ತ್ೀ ಪರಭ್ ೀ| 

ಕಥಂ ಶೃಣವನಿು ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಕಸಾಮಜಾಜಞನ್ಂ ಸಮಾಗತಮ್॥2,17.2॥ 
ಕತತರ ಭತಞ್ಜನಿು ದ್ೀವ್ೀಶ ಕರಥಯಸವ ಪರಸಾದ್ತಃ| 

ಪಕ್ಷಿರಾಜವಚಃ ಶತರತಾವ ಭಗವಾನಾವಕಯಮಬರವಿೀತ್॥2,17.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತಷ್ವ ವಚನ್ಂ ಸತಯಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕಮ್| 

ತದ್ಹಂ ಕಥಯಿಷಾಯಮಿ ಶರವಣಾನಾಂ ವಿಚ್ೀಷಟತಮ್॥2,17.4॥ 
ಏಕೀಭ ತಂ ಯದಾ ಸವಾಂ ಜಗತಾಿವರಜಙ್ಖುಮಮ್| 

ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಸಾಗರ್ೀ ಪೂವಾಂ ಮಯಿ ಸತಪ್ುೀ ಜಗತಾತೌ॥2,17.5॥ 
ನಾಭಸ್ ಿೀಜಸುಪಸ್ುೀಪ್ೀ ವಷಾಾಣಿ ಸತಬಹ ನ್ಯಪ| 

ಏಕೀಭ ತಂ ಜಗತ್ೃಷ್ಟಂ ಭ ತಗಾರಮಚತತವಿಾಧ್ಮ್॥2,17.6॥ 
ಬರಹಮಣಾ ನಿಮಿಾತಂ ಪೂವಾಂ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪಾಲ್ಲತಂ ತದಾ| 

ರತದ್ರಃ ಸಂಹಾರಮ ರ್ತಾಶಾ ನಿಮಿಾತ್ ೀ ಬರಹಮಣಾ ತತಃ॥2,17.7॥ 
ವಾಯತಃ ಸವಾಗತಃ ಸೃಷ್ಟಃ ಸ ಯಾಸ್ುೀಜ್ ೀಭವೃದಿಧಮಾನ್| 

ಧ್ಮಾರಾಜಸುತಃ ಸೃಷ್ಟಶ್ಾತರಗತಪ್ುೀನ್ ಸಂಯತತ)॥2,17.8॥ 
ಸೃಷ್ಟಾೈತದಾದಿಕಂ ಸವಾಂ ತಪಸ್ುೀಪ್ೀ ತತ ಪದ್ಮಜಃ| 

ಗತಾನಿ ಬಹತವಷಾಾಣಿ ಬರಹಮಣ್ ೀ ನಾಭಪಙ್ಖೆಜ್ೀ॥2,17.9॥ 
ಯೀಯೀ ಹಿ ನಿಮಿಾತಃ ಪೂವಾಂ ತತುತೆಮಾ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಕಸ್ತಮಂಶ್ಾತ್ಮಯೀ ತತರ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಸಮನಿವತಃ॥2,17.10॥ 
ರತದ್ ರೀ ವಿಷ್ತಣಸುಥಾ ಧ್ಮಾಃ ಶಾಸಯನಿು ವಸತನ್ಧರಾಮ್| 

ನ್ ಜಾನಿೀರ್ೀ ವಯಂ ಕಞ ಾ್ಲ್ ಿೀಕಕೃತಯಮಿಹ್ ೀಚಯತಾಮ್॥2,17.11॥ 
ಇರ್ತ ಚಿನಾುಪರಾಃ ಸವ್ೀಾ ದ್ೀವಾ ವಿಮಮೃಶತಸುದಾ| 

ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮನ್ರಂ ವಿಬತಧ್್ೈಃ ಪ್ರೀರಿತಸುದಾ॥2,17.12॥ 
ಗೃಹಿೀತಾವ ಪುಷ್ಾಪತಾರಣಿ ಸ್ ೀಸೃಜದಾದಾದ್ಶಾತಮಜಾನ್| 

ತ್ೀಜ್ ೀರಾಶ್ೀನಿವಶಾಲಾಕ್ಷಾನ್್ರಹಮಣ್ ೀ ವಚನಾತತು ತ್ೀ॥2,17.13॥ 
ಯೀಯಂ ವದ್ರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಸ್ತಮಞ್ುಾಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾಶತಭಮ್| 

ಪಾರಪಯನಿು ತತಃ ಶ್ೀಘರಂ ಬರಹಮಣಃ ಕಣಾಗ್ ೀಚರಮ್॥2,17.14॥ 
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ದ್ ರಾಚಾರವಣವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ ರಾದ್ದಶಾನ್ಗ್ ೀಚರಮ್| 

ಸವ್ೀಾ ಶೃಣವನಿು ಯತಾಕ್ಷಿಂಸ್ುೀನ್ೈವ ಶರವಣಾ ಮತಾಃ॥2,17.15॥ 
ಸ್ತಿತಾವ ಚ್ೈವ ತಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ಜನ್ ುನಾಂ ಚ್ೀಷಟತಂ ಚ ಯತ್| 

ತಜಾಜಞತಾವ ಧ್ಮಾರಾಜಾಗ್ರೀ ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ವದ್ನಿು ಚ॥2,17.16॥ 
ಧ್ಮಾಂ ಚಾಥಾಂ ಚ ಕ್ಾಮಂ ಚ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಚ ಕಥಯನಿು ತ್ೀ| 

ಏಕ್್ ೀ ಹಿ ಧ್ಮಾಮಾಗಾಶಾ ದಿವರ್ತೀಯಶಾಾಥಾಮಾಗಾಕಃ॥2,17.17॥ 
ಅಪರಃ ಕ್ಾಮಮಾಗಾಶಾ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಗಾಶಾತತಥಾಕಃ| 

ಉತುಮಾ ಧ್ಮಮಾಗ್ೀಾಣ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಪರರ್ಾನಿು ಹಿ॥2,17.18॥ 
ಅಥಾದಾತಾ ವಿಮಾನ್ೈಸತು ಅಶ್ವೈಃ ಕ್ಾಮಪರದಾಯಕಃ| 

ಹಂಸಯತಕುವಿಮಾನ್ೈಶಾ ರ್ೀಕ್ಷಾಕ್ಾಙ ಷ್ೀ ವಿಸಪಾರ್ತ॥2,17.19॥ 
ಇತರಃ ಪಾದ್ಚಾರ್ೀಣ ತವಸ್ತಪತರವನಾನಿ ಚ| 

ಪಾಷಾಣ್ೈಃ ಕಣಟಕ್್ೈಃ ಕಿಷ್ಟಃ ಪಾಶಬದ್ ಧೀಽಥ ರ್ಾರ್ತ ವ್ೈ॥2,17.20॥ 
ಯಃ ಕಶ್ಾನಾಮನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶರವಣಾನ್ ಾಜಯೀದಿಹ| 

ವಧ್ಾನಾಯ ಜಲಪಾತ್ರೀಮ ಪಕ್ಾವನ್ನಪರಿಪೂಣಾರ್ಾ॥2,17.21॥ 
ಶರವಣಾನ್ ಾಜಯೀತುತರ ಮರ್ಾ ಸಹ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತಸಾಯಹಂ ತತರದಾಸಾಯಮಿ ಯತತ್ರ್ೈರಪ ದ್ತಲಾಭಮ್॥2,17.22॥ 
ಸರ್ಭೀಜಯ ಬಾರಹಮಣಾನ್ಭಕ್ಾಯ ತ್ವೀಕ್ಾದ್ಶ ಶತಭಾಞ್ುಾಚಿೀನ್| 

ದಾವದ್ಶಂ ಸಕಲತರಂ ಚ ಮಮ ಪರೀತ್ಯೈ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥2,17.23॥ 
ದ್ೀವ್ೈಃ ಸವ್ೈಾಶಾ ಸಮ ಾಜಯ ಸವಗಾಂ ರ್ಾನಿು ಸತಖ್ೀಪ್ರ್ಾ| 

ತ್ೈಃ ಪೂಜಿತ್ೈರಹ ತತಷ್ಟಶ್ಾತರಗತಪ್ುೀನ್ ಧ್ಮಾರಾಟ್॥2,17.24॥ 
ತ್ೈಸತುಷ್ಟೈಮಾತತಾರಂ ರ್ಾನಿು ಲ್ ೀಕ್ಾ ಧ್ಮಾಪಾರಾಯಣಾಃ| 

ಶರವಣಾನಾಂ ಚ ಮಾಹಾತಯಮತತಾರ್ತುಂ ಚ್ೀಷಟತಂ ಶತಭಮ್॥2,17.25॥ 
ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಪಕ್ಷಿಶಾದ್ ಾಲ ಸ ಚ ಪಾಪ್ೈನ್ಾ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ| 

ಇಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಖ್ಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥2,17.26॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಿಪ್ೀ 

ಶರವಣಮಹಾತಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುದ್ಸ್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,17-[26]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-18॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಶರವಣಾನಾಂ ವಚಃ ಶತರತಾವ ಕ್ಷಣಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಪುನ್ಸುತಃ| 

ಯತೃತಂ ತತ ಮನ್ತಷ್ಯೈಶಾಪುಣಯಂ ಪಾಪಮಹನಿಾಶಮ್॥2,18.1॥ 
ತತ್ವಾಂ ಚ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ಚಿತರಗತಪುೀ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಚಿತರಗತಪುಸುತಃ ಸವಾಂ ಕಮಾ ತಸ್ೈ ವದ್ತಯಥ॥2,18.2॥ 
ವಾಚ್ೈವ ಯತೃತಂ ಕಮಾ ಕೃತಂ ಚ್ೈವ ತತ ಕ್ಾಯಿಕಮ್| 

ಮಾನ್ಸಂ ಚ ತಥಾ ಕಮಾ ಕೃತಂ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಶತಭಾಶತಭಮ್॥2,18.3॥ 
ಏವಂ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಸಾುಕ್ಷಯಾ ಪ್ರೀತಮಾಗಾಸಯ ನಿಣಾಯಃ| 

ವಿಶಾರನಿು ದಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಸಾಿನಾನಿ ಕರ್ಥತಾನಿ ತ್ೀ॥2,18.4॥ 
ತಮತದಿದಶಯ ದ್ದಾತಯನ್ನಂ ಸತಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಮಹಾಧ್ವನಿ| 

ದಿವಾ ರಾತೌರ ತಮತದಿದಶಯ ಸಾಿನ್ೀ ದಿೀಪಪರದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,18.5॥ 
ಅನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ ಮಹಾಘ ೀರ್ೀ ಶವಪೂಣ್ೀಾ ಲಕ್ಷಯವಜಿಾತ್ೀ| 

ದಿೀಪ್ುೀಽಧ್ವನಿ ಚ ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ದಿೀಪೀ ದ್ತುಶಾ ಯೈನ್ಾರ್ೈಃ॥2,18.6॥ 
ಕ್ಾರ್ತಾಕ್್ೀ ಚ ಚತತದ್ಾಶಾಯಂ ದಿೀಪದಾನ್ಂ ಸತಖಾಯ ವ್ೈ| 

ಅಥ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಙ್ಷೀಪಾದ್ಯಮಮಾಗಾಸಯ ನಿಷ್ೃರ್ತಮ್॥2,18.7॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಸಯ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹಪಣ್ಾೀನ್ ಶತದ್ಧದ್ೀಹ್ ೀ ಭವ್ೀತುತಃ॥2,18.8॥ 

ಉದ್ಕತಮಭಪರದಾನ್ೀನ್ ಕಙ್ಖೆರಾಸೃಪುಮಾಪುನಯತಃ॥2,18.9॥ 
ಶರ್ಾಯದಾನಾದಿ್ಮಾನ್ಸ್ ಿೀ ರ್ಾರ್ತ ಸವಗ್ೀಾಷ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ತದ್ಹಿನ ದಿೀಯತ್ೀ ಸವಾಂ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,18.10॥ 
ಪದಾನಿ ಸವಾವಸ ುನಿ ವರಿಷಾಠನಿ ತರಯೀದ್ಶ್ೀ| 

ಯೀ ದ್ದಾರ್ತ ಮೃತಸ್ಯೀಹ ಜಿೀವನ್ನಪಾಯತಮಹ್ೀತವ್ೀ॥2,18.11॥ 
ತದಾಶ್ರತ್ ೀ ಮಹಾಮಾಗ್ೀಾ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಏಕ ಏವಾಸ್ತು ಸವಾತ್ರೀ ವಯವಹಾರಃ ಖ್ಗಾಧಿಪ॥2,18.12॥ 
ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್ಾಯನಾಂ ತತುದಾವಜಾನ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ರ್ಾವದಾಭಗಯಂ ಭವ್ೀದ್ಯಸಯ ತಾವನಾಮಗ್ೀಾಽರ್ತರಿಚಯತ್ೀ॥2,18.13॥ 
ಸವಯಂ ಸವಸ್ಯೀನ್ ಯದ್ದತುಂ ತತುತಾರಧಿಕರ್ ೀರ್ತ ತಮ್| 

ಮೃತ್ೀ ಯದಾ್ನ್ಧವ್ೈದ್ಾತುಂ ತದಾಶ್ರತಯ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥2,18.14॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
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ಕಸಾಮತಾದಾನಿ ದ್ೀರ್ಾನಿ ಕಂವಿಧ್ಾನಿ ತರಯೀದ್ಶ| 

ದಿೀಯತ್ೀ ಕಸಯ ದ್ೀವ್ೀಶ ತದ್ವದ್ಸವ ಯಥಾತಥಮ್॥2,18.15॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಛತ್ ರೀಪಾನ್ಹವಸಾರಣಿ ಮತದಿರಕ್ಾ ಚ ಕಮಣಾಲತಃ| 

ಆಸನ್ಂ ಭಾಜನ್ಂ ಚ್ೈವ ಪದ್ಂ ಸಪುವಿಧ್ಂ ಸೃತಮ್॥2,18.16॥ 
ಆತಪಸುತರ ಯೀ ರೌದ್ ರೀ ದ್ಹಯತ್ೀ ಯೀನ್ ಮಾನ್ವಃ| 

ಛತರದಾನ್ೀನ್ ಸತಚಾಾರ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ಪ್ರೀತತತಷಟದಾ॥2,18.17॥ 
ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ಘ ೀರಂ ಸ್ ೀಽರ್ತಕ್ಾರಮರ್ತ ವ್ೈ ಧ್ತರವಮ್| 

ಅಶಾವರ ಢಾಶಾ ಗಚಾನಿು ದ್ದ್ತ್ೀ ಯ ಉಪಾನ್ಹೌ॥2,18.18॥ 
ಆಸನ್ೀ ಸಾವಗತ್ೀ (ಭ್ ೀಜನ್ೀ) ಚ್ೈವ ದ್ತುಂ ತಸ್ೈ ದಿವಜಾಯತ್ೀ| 

ಸತಖ್ೀನ್ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸ ಪ್ರೀತಃ ಪರ್ಥ ಗಚಾಞ್ಾನ್ೈಃ ಶನ್ೈಃ॥2,18.19॥ 
ಬಹತಧ್ಮಾಸಮಾಕೀಣ್ೀಾ ನಿವಾಾತ್ೀ ತ್ ೀಯವಜಿಾತ್ೀ| 

ಕಮಣಾಲತಪರದಾನ್ೀನ್ ಸತಖಿೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,18.20॥ 
ಮೃತ್ ೀದ್ದೀಶ್ೀನ್ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ತದ್ಪಾತರಂ ತತ ತಾಮರಜಮ್| 

ಪರಪಾದಾನ್ಸಹಸರಸಯ ತತಫಲಂ ಸ್ ೀಽಶತನತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥2,18.21॥ 
ಯಮದ್ ತಾ ಮಹಾರೌದಾರಃ ಕರಾಲಾಃ ಕೃಷ್ಣಪಙ್ಖುಲಾಃ| 

ನ್ ಪೀಡಯನಿು ದಾಕ್ಷಿಣಾಯದ್ವಸಾರಭಾರಣದಾನ್ತಃ॥2,18.22॥ 
ಸಾಯತಧ್ಾ ಧ್ಾವಮಾನಾಶಾ ನ್ ಮಾಗ್ೀಾ ದ್ೃಷಟಗ್ ೀಚರಾಃ| 

ಪರರ್ಾನಿು ಯಮದ್ ತಾಸ್ುೀ ಮತದಿರಕ್ಾರ್ಾಃ ಪರದಾನ್ತಃ॥2,18.23॥ 
ಭಾಜನಾಸನ್ದಾನ್ೀನ್ ಆಮಾನ್ನಭ್ ೀಜನ್ೀನ್ ಚ| 

ಆಜಯಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಾಭಾಯಂ ಪದ್ಂ ಸಮ ಾಣಾತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,18.24॥ 
ಏವಂ ಮಾಗ್ೀಾ ಗಚಾಮಾನ್ಸೃಷಾತಾಃ ಶರಮಪೀಡಿತಃ| 

ಮಹಿಷೀರಥ (ದ್ತಗಧ) ದಾನಾಚಾ ಸತಖಿೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,18.25॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮೃತ್ ೀದ್ದೀಶ್ೀನ್ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದಿದೀಯತ್ೀ ಸವಗೃಹ್ೀ ವಿಭ್ ೀ| 

ಸ ಗಚಾರ್ತ ಮಹಾಮಾಗ್ೀಾ ತದ್ದತುಂ ಕ್್ೀನ್ ಗೃಹಯತ್ೀ॥2,18.26॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಗೃಹಾಣರ್ತ ವರತಣ್ ೀ ದಾನ್ಂ ಮಮ ಹಸ್ುೀ ಪರಯಚಾರ್ತ| 

ಅಹಂ ಚ ಭಾಸೆರ್ೀ ದ್ೀವ್ೀ ಭಾಸೆರಾತ್ ್ೀಽಶತನತ್ೀ ಸತಖ್ಮ್॥2,18.27॥ 
ವಿಕಮಾಣಃ ಪರಭಾವ್ೀಣ ವಂಶಚ್ಾೀದ್ೀ ಕ್ಷಿತಾವಿಹ| 

ಸವ್ೀಾ ತ್ೀ ನ್ರಕಂ ರ್ಾನಿು ರ್ಾವತಾಾಪಸಯ ಸಙ್ಖಷಯಃ॥2,18.28॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 748 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಕಸ್ತಮಂಶ್ಾತ್ಮಯೀ ಪೂಣ್ೀಾ ಮಹಿಷಾಸನ್ಸಂಸ್ತಿತಃ| 

ನ್ರಕ್ಾನಿವೀಕ್ಷಯ ಧ್ಮಾಾತಾಮ ನಾನಾಕರನ್ದಸಮಾಕತಲಾನ್॥2,18.29॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷಾಣಾಂ ನ್ರಕ್ಾಣಾಂ ಸ ಈಶವರಃ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಶ್ರೀಷ್ಠತಮಾ ಘ ೀರಾ ರ್ಾ ಏಕವಿಂಶರ್ತಃ॥2,18.30॥ 
ತಾಮಿಸರಂ ಲ್ ೀಹಶಙ್ಖತೆಶಾ ಮಹಾರೌರವಶಾಲಮಲ್ಲೀ| 

ರೌರವಂ ಕತಡವಲಂ ಕ್ಾಲಸ ತರಕಂ ಪೂರ್ತಮೃರ್ತಕ್ಾ॥2,18.31॥ 
ಸಙ್ಕ್ತಂ ಲ್ ೀಹತ್ ೀದ್ಂ ಚ ಸವಿಷ್ಂ ಸಮರತಾಪನ್ಮ್| 

ಮಹಾನ್ರಕಕ್ಾಲ್ ೀಲಃ ಸಜಿೀವನ್ಮಹಾಪಥಃ॥2,18.32॥ 
ಅವಿೀಚಿರನ್ಧತಾ ಮಿಸರಃ ಕತರ್ಭೀಪಾಕಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಅಸ್ತಪತರವನ್ಂ ಚ್ೈವ ಪತನ್ಶ್ೈಕವಿಂಶರ್ತಃ॥2,18.33॥ 
ಯೀಷಾಂ ತತ ನ್ರಕ್್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಬಹವಬಾದನಿ ಗತಾನಿ ವ್ೈ| 

ಸನಾುತನ್ೈಾವ ವಿದ್ಯತ್ೀ ದ್ ತತವಂ ತ್ೀ ತತ (ಪ್ರೀತಯ) ರ್ಾನಿು ಹಿ॥2,18.34॥ 
ಯಮೀನ್ ಪ್ರೀಷತಾಸ್ುೀ ವ್ೈ ಮಾನ್ತಷ್ಸಯ ಮೃತಸಯ ತತ| 

ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಪರಗೃಹಣನಿು ದ್ತುಮನಾನದ್ಯಪಾನ್ಕಮ್॥2,18.35॥ 
ಪ್ರೀತಸ್ಯೈವ ವಿಲತಣಠನಿು ಮಧ್್ಯೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಬತಭತಕ್ಷಿತಾಃ| 

ಮಾಸಾನ್ುೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಪಣಾಮೀಕ್್ೀ ಯಚಾನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,18.36॥ 
ತೃಪುಂ ಪರರ್ಾನಿು ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಪರತಯಹಂ ಚ್ೈವ ವತ್ರಮ್| 

ಏವಮಾದಿಕೃತ್ೈಃ ಪುಣ್ಯೈಃ ಕರಮಾತೌ್ರಿಪುರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,18.37॥ 
ತತಃ ಸಂವತ್ರಸಾಯನ್ುೀ ಪರತಾಯಸನ್ನೀ ಯಮಾಲಯೀ| 

ಬಹತಭೀತಕರ್ೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಹಸುಮಾತರಂ ಸಮತತ್ೃಜ್ೀತ್॥2,18.38॥ 
ದಿವಸ್ೈದ್ಾಶಭಜಾಾತಂ ತಂ ದ್ೀಹಂ ದ್ಶಪಣಾಜಮ್| 

ಜಾಮದ್ಗನಯಸ್ಯೀವ ರಾಮಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್ೀಜಃ ಪರಸಪಾರ್ತ॥2,18.39॥ 
ಕಮಾಜಂ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಯ ಪೂವಾದ್ೀಹಂ ಸಮತತ್ಜ್ೀತ್| 

ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾತ್ ರೀ ವಾಯತಶಾ ಶಮಿೀಪತರಂಸಮಾರತಹ್ೀತ್॥2,18.40॥ 
ವರಜಂಸ್ತುಷ್ಠನ್ಾದ್ೈಕ್್ೀನ್ ಯಥ್ೈವ್ೈಕ್್ೀನ್ ಗಚಾರ್ತ| 

ಯಥಾ ತೃಣಜಲೌಕ್್ೀವ ದ್ೀಹಿೀ ಕಮಾಾನ್ತಗ್ ೀಽವಶಃ॥2,18.41॥ 
ವಾಸಾಂಸ್ತ ಜಿೀಣಾಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನ್ವಾನಿ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ರ್ ೀಽಪರಾಣಿ| 

ತಥಾ ಶರಿೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜಿೀಣಾಾನ್ಯನಾಯನಿ ಸಂರ್ಾರ್ತ ನ್ವಾನಿ ದ್ೀಹಿೀ॥2,18.42॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಧ್ಮಾದ್ೃಪ್ರೀತದ್ೃಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡ ಸಂವಾದ್ೀ 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾನಾನಾದಾನ್ಫಲಯಮಲ್ ೀಕಗಮನ್ಕಮಾಜದ್ೀಹಪಾರಪುನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,18-[42]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-19॥ 
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ವಾಯತಭ ತಃ ಕ್ಷಧ್ಾವಿಷ್ಟಃ ಕಮಾಜಂ ದ್ೀಹಮಾಶ್ರತಃ| 

ತ್ೀ ದ್ೀಹಂ ಸ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಯಮೀನ್ ಸಹ ಗಚಾರ್ತ॥2,19.1॥ 
ಚಿತರಗತಪುಪುರಂ ತತರ ಯೀಜನಾನಾಂ ತತ ವಿಂಶರ್ತಃ| 

ಕ್ಾಯಸಾಿಸುತರ ಪಶಯನಿು ಪಾಪಪುಣಾಯನಿ ಸವಾಶಃ॥2,19.2॥ 
ಮಹಾದಾನ್ೀಷ್ತದ್ತ್ುೀಷ್ತ ಗತಸುತರ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಯೀಜನಾನಾಂ ಚತತವಿಾಂಶತತಾರಂ ವ್ೈವಸವತಂ ಶತಭಮ್॥2,19.3॥ 
ಲ್ ೀಹಂ ಲವಣಕ್ಾಪಾಾಸಂ ರ್ತಲಪಾತರಂ ಚ ಯೈನ್ಾರ್ೈಃ| 

ದ್ತುಂ ತ್ೀನ್ೈವ ತೃಪಯನಿು ಯಮಸಯ ಪುರಚಾರಿಣಃ॥2,19.4॥ 
ಗತಾವ ಚ ತತರ ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಪರರ್ತೀಹಾರಂ ವದ್ನಿು ಹಿ| 

ಧ್ಮಾಧ್ವಜಪರರ್ತೀಹಾರಸುತರ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಸವಾದಾ॥2,19.5॥ 
ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಸಯ ದಾನ್ೀನ್ ಪರೀತ್ ೀ ಧ್ಮಾಧ್ವಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ತತರ ಗತಾವ ಪರರ್ತೀಹಾರ್ ೀ ಬ ರತ್ೀ ತಸಯ ಶತಭಾಶತಭಮ್॥2,19.6॥ 
ಧ್ಮಾರಾಜಸಯ ಯದ್ ರಪಂ ಸನ್ುಃ ಸತಕೃರ್ತನ್ ೀ ಜನಾಃ| 

ಪಶಯನಿು ಚ ದ್ತರಾತಾಮನ್ ೀ ಯಮರ ಪಂ ಸತಭೀಷ್ಣಮ್॥2,19.7॥ 
ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಭಯಭೀತಸತು ಹಾಹ್ೀರ್ತ ವದ್ತ್ೀ ಜನ್ಃ| 

ಕೃತಂ ದಾನ್ಂ ಚ ಯೈಮಾತ್ಯೈಾಸ್ುೀಷಾಂ ನಾಸ್ತು ಭಯಂ ಕವಚಿತ್॥2,19.8॥ 
ಪಾರಪುಂ ಸತಕೃರ್ತನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಾಿನಾಚಾ ಲರ್ತ ಸ ಯಾಜಃ| 

ಏಷ್ ಮೀ ಮಣಾಲಂ ಭತಾುಾ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಪರರ್ಾಸಯರ್ತ॥2,19.9॥ 
ದಾನ್ೀನ್ ಸತಲಭ್ ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಯಮಮಾಗಾಃ ಸತಖಾವಹಃ| 

ಏಷ್ ಮಾಗ್ ೀಾ ವಿಶಾಲ್ ೀಽತರ ನ್ ಕ್್ೀನಾಪಯ ನ್ತಗಮಯತ್ೀ| 

ದಾನ್ಪುಣಯಂ ವಿನಾ ವತ್ ನ್ ಗಚ್ಾೀದ್ಧಮಾಮನಿದರಮ್॥2,19.10॥ 
ತಸ್ತಮನಾಮಗ್ೀಾ ತತ ರೌದ್ರೀ ವ್ೈ ಭೀಷ್ಣಾ ಯಮಕಙ್ಖೆರಾಃ| 

ಏಕ್್ೈಕಸಯ ಪುರಸಾಯಗ್ರೀ ರ್ತಷ್ಠತ್ಯೀಕಸಹಸರಕಮ್॥2,19.11॥ 
ಪಚನಿು ಪಾಪನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಉದ್ಕ್್ೀ ರ್ಾತನಾಕರಾಃ| 

ಗೃಹಣನಿು ಮಾಸಮಾಸಾನ್ುೀ ಪಾದ್ಶ್ೀಷ್ಂ ತತ ತದ್ಭವ್ೀತ್॥2,19.12॥ 
ಔಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕದಾನಾನಿ ಯೈನ್ಾ ದ್ತಾುನಿ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಮಹಾಕಷ್ಟೀನ್ ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ತಸಾಮದ್ದೀರ್ಾನಿ ಶಕುತಃ| 

ಅದ್ತಾುಾ ಪಶತವದಾಯನಿು ಗೃಹಿೀತ್ ೀ ವನ್ಧಬನ್ಧನ್ೈಃ॥2,19.13॥ 
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ಏವಂ ಕೃತ್ೀನ್ ಸಮಾಶ್ಯೀತ್ ನ್ರಃ ಭ ತಕಮಾಣಾ| 

ದ್ೈವಿಕೀಂ ಪ್ೈತೃಕೀಂ ಯೀನಿಂ ಮಾನ್ತಷೀಂ ವಾಥ ನಾರಕೀಮ್॥2,19.14॥ 
ಧ್ಮಾರಾಜಸಯ ವಚನಾನ್ತಮಕುಭಾವರ್ತ ವಾ ತತಃ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ತತುಾತಃ ಪಾರಪಯ ಸ ಪುತರಃ ಪುತರತಾಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,19.15॥ 
ಯಥಾಯಥಾ ಕೃತಂ ಕಮಾ ತಾನಾುಂ ಯೀನಿಂ ವರಜ್ೀನ್ನರಃ| 

ತತುಥ್ೈವ ಚ ಭತಞ್ಜಜನ್ ೀ ವಿಚರ್ೀತ್ವಾಲ್ ೀಕಗಃ॥2,19.16॥ 
ಅಶಾಶವತಂ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ಸವಾಲ್ ೀಕ್್ ೀತುರಂ ಸತಖ್ಮ್| 

ಯದಾ ಭವರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ತದಾ ಧ್ಮಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,19.17॥ 
ಕೃಮಯೀ ಭಸಮ ವಿಷಾಠ ವಾ ದ್ೀಹಾನಾಂ ಪರಕೃರ್ತಃ ಸದಾ| 

ಅನ್ಧಕ ಪ್ೀ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ದಿೀಪಹಸುಃ ಪಾತ್ೀತತು ವ್ೈ॥2,19.18॥ 
ಮಹಾಪುಣಯಪರಭಾವ್ೀಣ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಜನ್ಮ ಲಭಯತ್ೀ| 

ಯಸುತಾರಪಯ ಚರ್ೀದ್ಧಮಾಂ ಸ ಗಚ್ಾೀತಾರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,19.19॥ 

ಅಪ ಜಾನ್ನ್ವೃಥಾ ಧ್ಮಾಂ ದ್ತಃಖ್ಮಾರ್ಾರ್ತ ರ್ಾರ್ತ ಚ॥2,19.20॥ 
ಜಾರ್ತೀಶತ್ೀನ್ ಲಭತ್ೀ ಕಲ ಮಾನ್ತಷ್ತವಂ ತತಾರಪ ದ್ತಲಾಭತರಂ ಖ್ಗ ಭ್ ೀ ದಿವಜತವಮ್| 

ಯಸುತರ ಪಾಲಯರ್ತ ಲಾಲಯರ್ತ ವರತಾನಿ ತಸಾಯಮೃತಂ ಭವರ್ತ ಹಸುಗತಂ ಪರಸಾದಾತ್॥2,19.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಯಮಮನಿದರಪರವ್ೀಶತದಾಜ್ಞಾಲಬಧಮನ್ತಷಾಯದಿ 

ದ್ೀಹಾಂನ್ುರಪಾರಪುನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,19-[21]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-20॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ರೀತರ ಪ್ೀಣ ಕತತರ ವಾಸಂ ಲಭನಿು ತ್ೀ| 

ಪ್ರೀತಲ್ ೀಕ್ಾದಿವನಿಮತಾಕ್ಾುಃ ಕಥಂ ಕತತರ ವರಜನಿು ತ್ೀ॥2,20.1॥ 
ಚತತಯತಾಕ್ಾುಶ್ೀರ್ತ ಲಕ್ಷ್ೈನ್ಾರಕ್್ೈಃ ಪಯತಾಪಾಸ್ತತಾಃ| 

ಯಮೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾಸುತರ ಭ ತ್ೈಶ್ೈವ ಸಹಸರಶಃ॥2,20.2॥ 
ವಿಚರನಿು ಕಥಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ರಕ್ಾಚಾ ವಿನಿಗಾತಾಃ| 

ಗರತಡ್ ೀದಿೀರಿತಂ ಶತರತಾವ ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾಥ್ ೀಽಬರವಿೀದಿದ್ಮ್॥2,20.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಶೃಣತಷ್ವ ತವಂ ಯತರ ಪ್ರೀತಾಶಾರನಿು ವ್ೈ| 

ಪರಾಥಾದಾರಗರಹಣಾಚಾ (ಬ) ಲಾದ್ ದರೀಹಾನಿನಶಾಚರಾಃ॥2,20.4॥ 
ತಥ್ೈವ ಸವಾಪಾಪಷ್ಠಃ ಸಾವತಮಜಾನ್ವೀಷ್ಣ್ೀ ರತಾಃ| 

ವಿಚರನ್ಯಶರಿೀರಾಸ್ುೀ ಕ್ಷತಪುಪಾಸಾದಿಾತಾ ಭೃಶಮ್॥2,20.5॥ 
ಬನಿದೀಗೃಹವಿ ನಿಮತಾಕ್ಾು ಯೀಭ್ ಯೀ ನ್ಶಯನಿು ಜನ್ುವಃ| 

ತ್ೀ ವಯವಸಯನಿು ಚ ಪ್ರೀತಾ ವಧ್್ ೀಪಾಯಂ ಚ ಬನ್ತಧಷ್ತ॥2,20.6॥ 
ಪತೃದ್ವದಾರಾಣಿ ರತನ್ಧನಿು ತನಾಮಗ್ ೀಾಚ್ಾೀದ್ಕ್ಾಸುಥಾ| 

ಪತೃಭಾ ಗಾನಿವಗೃಹಣನಿು ಪಾನ್ಿೀಭಯಸುಸೆರಾ ಇವ॥2,20.7॥ 
ಸವಂ ವ್ೀಶಮ ಪುನ್ರಾಗತಯ ಮಿತರಸಾಿನ್ೀ ವಿಶನಿು ತ್ೀ| 

ತತರ ಸ್ತಿತಾ ನಿರಿೀಕ್ಷನ್ುೀ ರ್ ೀಗಶ್್ ೀಕ್ಾದಿಬನ್ಧನಾಃ॥2,20.8॥ 
ಪೀಡಯನಿು ಜವರಿೀಭ ಯ ಏಕ್ಾನ್ುರಮಿಷ್ೀಣ ತತ| 

ತೃರ್ತೀಯಕಜವರಾ ಭ ತಾವ ಶ್ೀತವಾತಾದಿಪೀಡರ್ಾ॥2,20.9॥ 
ಅನಾಯಂಶಾ ವಿವಿಧ್ಾನ್ ರೀಗಾಞ ಾ್ರ್ ೀಽರ್ತಾಂ ಚ ವಿಷ್ ಚಿಕ್ಾಮ್| 

ಚಿನ್ು ಯನಿು ಸದಾ ತ್ೀಷಾಮತಚಿಾಷಾಟದಿಸಿಲಸ್ತಿತಾಃ॥2,20.10॥ 
ಆತಮಜಾನಾಂ ಛಲಾಲ್ ಿೀಕ್ಾ ಭ ತಸಙ್್ ೈಶಾ ರಕ್ಷಿತಾಃ| 

ಪಬನಿು ತ್ೀ ಚ ಪಾನಿೀಯಂ ಭ್ ೀಜನ್ ೀಚಿಾಷ್ಟಯೀಜಿತಮ್॥2,20.11॥ 

ಏವಂ ಪ್ರೀತಾಃ ಪರವತಾನ್ುೀ ನಾನಾದ್ ೀಷ್ೈವಿಾಕಮಿಾಣಃ॥2,20.12॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಥಂ ಕತವಾನಿು ತ್ೀ ಪ್ರೀತಾಃ ಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಕಸಯ ಕಮ್| 

ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಕ್್ೀನ್ ವಿಧಿನಾ ಜಲಾನಿು ನ್ ವದ್ನಿು ವಾ॥2,20.13॥ 
ಏನ್ಂ ಛಿನಿಧ ಮನ್ ೀರ್ೀಹಂ ಮಮ ಚ್ೀದಿಚಾಸ್ತ ಪರಯಮ್| 

ಕಲ್ಲಕ್ಾಲ್ೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ ಪ್ರೀತತವಂ ಜಾಯತ್ೀ ಬಹತ॥2,20.14॥ 
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ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಸವಕತಲಂ ಪೀಡಯೀತ್ಾೀತಃ ಪರಚಿಾದ್ರೀಣ ಪೀಡಯೀತ್| 

ಜಿೀವನ್್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಸ್ನೀಹಿೀ ಮೃತ್ ೀ ದ್ತಷ್ಟತವಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,20.15॥ 
ರತದ್ರಜಾಪೀ ಧ್ಮಾರತ್ ೀ ದ್ೀವತಾರ್ತರ್ಥಪೂಜಕಃ| 

ಸತಯವಾಕರಯವಾದಿೀ ಚ ನ್ ಪ್ರೀತ್ೈಃ ಸ ಹಿ ಪೀಡಯತ್ೀ॥2,20.16॥ 
ಸವಾಕರರ್ಾಪರಿಭರಷ್ ಟೀ ನಾಸ್ತುಕ್್ ೀ ಧ್ಮಾನಿನ್ದಕಃ| 

ಅಸತಯವಾದ್ನಿರತ್ ೀ ನ್ರಃ ಪ್ರೀತ್ೈಃ ಸ ಪೀಡಯತ್ೀ| 

ಕಲೌ ಪ್ರೀತತವಮಾಪನೀರ್ತ ತಾಕ್ಷಾಯಾಶತದ್ಧಕರರ್ಾಪರಃ॥2,20.17॥ 
ಕೃತಾದೌ ದಾವಪರಾನ್ುೀ ಚ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ನ್ೈವ ಪೀಡನ್ಮ್| 

ಬಹ ನಾಮೀಕಜಾತಾನಾಮೀಕಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಸಮಶತನತ್ೀ॥2,20.18॥ 
ಏಕ್್ ೀ ದ್ತಷ್ೃತಕಮಾಾ ಚ ಏಕಃ ಸನ್ುರ್ತಮಾಞ್ಜನ್ಃ| 

ಏಕಃ ಸಮಿಾೀಡಯತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೈರ್ೀಕಃ ಸತತಧ್ನಾನಿವತಃ॥2,20.19॥ 
ಏಕಸಯ ಪುತರನಾಶಃ ಸಾಯದ್ೀಕ್್ ೀ ದ್ತಹಿತೃಮಾನ್ಭವ್ೀತ್| 

ವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ಬನ್ತಧಭಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಪ್ರೀತದ್ ೀಷ್ೀಣ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,20.20॥ 
ಸನ್ುರ್ತದ್ೃಾಶಯತ್ೀ ನ್ೈವ ಸಮತತಾನಾನ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಪಶತದ್ರವಯವಿನಾಶಶಾ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.21॥ 
ಪರಕೃತ್ೀಃ ಪರಿವತಾಃ ಸಾಯದಿವದ್ವೀಷ್ಃ ಸಹ ಬನ್ತಧಭಃ| 

ಅಕಸಾಮದ್ವಯಸನ್ಪಾರಪುಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.22॥ 
ನಾಸ್ತುಕಯಂ ವೃರ್ತುಲ್ ೀಪಶಾ ಮಹಾಲ್ ೀಭಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಸಾಯದ್ಧನ್ುಕಲಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.23॥ 
ಪತೃಮಾತೃನಿಹನಾು ಚ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣನಿನ್ದಕಃ| 

ಇತಾಯದ್ ೀಷ್ಮವಾಪನೀರ್ತ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.24॥ 
ನಿತಯಕಮಾವಿನಿಮತಕ್್ ುೀ ಜಪಹ್ ೀಮವಿವಜಿಾತಃ| 

ಪರದ್ರವಾಯಣಾಂ ಚ ಹತಾಾ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.25॥ 
ಸತವೃಷೌಟ ಕೃಷನಾಶಶಾ ವಯವಹಾರ್ ೀ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕಲಹಕ್ಾರಿೀ ಚ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.26॥ 
ಮಾಗ್ೀಾ ಜಙ್ಖುಮಯಮಾನ್ಂ ತಂ ಪೀಡಯೀದಾವತಮಣಾಲ್ಲೀ| 

ಪ್ರೀತಪೀಡಾ ತತ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸತಯಂಸತಯಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,20.27॥ 
ಹಿೀನ್ಜಾತಾಯ ಚ ಸಮ್ನ್ ಧೀ ಹಿೀನ್ಕಮಾ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಅಧ್ಮೀಾ ರಮತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.28॥ 
ವಯಸನ್ೈದ್ರಾವಯನಾಶಃ ಸಾಯದ್ತಪಕ್ಾರನ್ುಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ| 

ಚೌರಾಗಿನರಾಜಭಹಾಾನಿಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.29॥ 
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ಮಹಾರ್ ೀಗ್ ೀಪಲಬಧಶಾ ಬಾಲಕ್ಾನಾಂ ಚ ಪೀಡನ್ಮ್| 

ಜಾರ್ಾ ಸಮಿಾೀಢಯತ್ೀ ಯಚಾ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.30॥ 
ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಧ್ಮಾಶಾಸರಸಮತದ್ಭವ್ೀ| 

ಅಭಾವೀ ಜಾಯತ್ೀ ಧ್ಮೀಾ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.31॥ 
ದ್ೀವರ್ತೀಥಾದಿವಜಾನಾಂ ತತ ನಿನಾದಂಯಃ ಕತರತತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಪರತಯಕ್ಷಂ ವಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ವಾ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.32॥ 
ಸವವೃರ್ತುಹರಣಂ ಯಚಾ ಸವಪರರ್ತಷಾಠಹರ್ತಸುಥಾ| 

ವಂಶಚ್ಾೀದ್ಃ ನ್ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಪ್ರೀತದ್ ೀಷಾದಿವನಾನ್ಯಥಾ॥2,20.33॥ 
ಸ್ತರೀಣಾಂ ಗಭಾವಿನಾಶಃ ಸಾಯನ್ನ ಪುಷ್ಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತಥಾ| 

ಬಾಲಾನಾಂ ಮರಣಂ ಯತರ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.34॥ 
ಭಾವಶತದಾಧಯ ನ್ ಕತರತತ್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಸಾಂವತ್ರಾದಿಕಮ್| 

ಸವಯಮೀವ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.35॥ 
ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಗತಾುಾ ಪರಾಸಕುಃ ಸವಕೃತಯಂ ಚ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಧ್ಮಾಕ್ಾಯೀಾ ನ್ ಸಮಾರ್ತುಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.36॥ 
ದ್ಮಾತ್ ಯೀಃ ಕಲಹಶ್ೈವ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಕ್್ ೀಪಸಂಯತತಃ| 

ಪರದ್ ರೀಹ್ೀ ಮರ್ತಶ್ೈವ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.37॥ 
ಪುಷ್ಾಂ ಯತರ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀನ್ ಫಲಂ ತಥಾ| 

ವಿರಹ್ ೀ ಭಾಯಾರ್ಾ ಯತರ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಗಭವಾ॥2,20.38॥ 
ಯೀಷಾಂ ವ್ೈ ಜಾಯತ್ೀ ಚಿಹನಂ ಸದ್ ೀಚಾಾಟ್ಪರಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಸವಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಂ ತ್ೀಜಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.39॥ 
ಸವಗ್ ೀತರಘಾತಕಶ್ೈವ ಹನಿು ಶತತರಮಿವಾತಮಜಮ್| 

ನ್ ಪರೀರ್ತನಾಾಪ ಸೌಖ್ಯಂ ಚ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.40॥ 
ಪತೃವಾಕಯಂ ನ್ ಕತರತತ್ೀ ಸವಪರ್ತನೀಂ ಚ ನ್ ಸ್ೀವತ್ೀ| 

ಸದಾ ಕ ರರಮರ್ತವಯಾಗರಃ ಸಾ ಪೀಡಾ ಪ್ರೀತಸಮಭವಾ॥2,20.41॥ 
ವಿಕಮಾಾ ಜಾಯತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಹಯವಿಧಿಕರಯರ್ಾ ತಥಾ| 

ತತಾೆಲದ್ತಷ್ಟಸಂಸಗಾಾದ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದ್ೃತ್ೀ ತಥಾ॥2,20.42॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಗೃತತಯವಶಾದಾವಪ ಅದ್ಗಧವಪುಷ್ಸುಥಾ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ಜಾಯತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪೀಡಯನ್ುೀ ಯೀನ್ ಜನ್ುವಃ॥2,20.43॥ 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಪ್ರೀತಮತಕುಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಯೀ ವ್ೈ ನ್ ಮನ್ಯತ್ೀ ಪ್ರೀತಾನ್ೃತಃ ಪ್ರೀತತವಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,20.44॥ 
ಪ್ರೀತದ್ ೀಷ್ಃ ಕತಲ್ೀ ಯಸಯ ಸತಖ್ಂ ತಸಯ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಮರ್ತಃ ಪರೀರ್ತೀ ರರ್ತಬತಾದಿಧಲಾಕ್ಷಿ್ೀಃ ಪಞ್ಾವಿನಾಶನ್ಮ್॥2,20.45॥ 
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ತೃರ್ತೀಯೀ ಪಞ್ಾಮೀ ಪುಂಸ್ತ ವಂಶಚ್ಾೀದ್ ೀ ಹಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ದ್ರಿದ್ ರೀ ನಿಧ್ಾನ್ಶ್ೈವ ಪಾಪಕಮಾಾ ಭವ್ೀಭವ್ೀ॥2,20.46॥ 
ಯೀ ಕ್್ೀಚಿತ್ಾೀತರ ಪಾ ವಿಕೃತಮತಖ್ದ್ೃಶ್್ ೀ ರೌದ್ರರ ಪಾಃ ಕರಾಲಾ ಮನ್ಯನ್ುೀ 
ನ್ೈವ ಗ್ ೀತರಂ ಸತತದ್ತಹಿತೃಪತೄನಾಭರತೃಜಾರ್ಾಂ ವಧ್ ಂ ವಾ| 

ಕೃತಾವ ಕ್ಾಮಯಂ ಚ ರ ಪಂ ಸತಖ್ಗರ್ತರಹಿತಾ ಭಾಷ್ಮಾಣಾ ಯಥ್ೀಷ್ಟಂ ಹಾ 

ಕಷ್ಟಂ ಭ್ ೀಕತುಕ್ಾಮಾ ವಿಧಿವಶಪರ್ತತಾಃ ಸಂಸಮರನಿು ಸವಪಾಕಮ್॥2,20.47॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪರತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತಾವಾಸತದಾ್ಧ್ಾಪರಕ್ಾರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,20-[47]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-21॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಮತಕುಂ ರ್ಾನಿು ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾಸುದ್ಹಂ ಪರಷ್ತಟಮತತತ್ಕಃ| 

ಯನ್ತಮಕ್ೌು ಚ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ನ್ ಪೀಡಾ ಜಾಯತ್ೀ ಪುನ್ಃ॥2,21.1॥ 
ಏತ್ೈಶಾ ಲಕ್ಷಣ್ೈದ್ೀಾವ ಪೀಡ್ ೀಕ್ಾು ಪ್ರೀತಜಾ ತವರ್ಾ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಕದಾ ಭವ್ೀನ್ತಮಕುಃ ಪ್ರೀತತವಂ ನ್ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್॥2,21.2॥ 
ಪ್ರೀತತ್ವೀ ಹಿ ಪರಮಾಣಂ ಚ ಕರ್ತ ವಷಾಾಣಿ ಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾ| 

ಚಿರಂ ಪ್ರೀತತವಮಾಪನ್ನಃ ಕಥಂ ಮತಕುಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,21.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಮತಕುಂ ಪಾರಯನಿು ತ್ೀ ಪ್ರೀತಾಸುದ್ಹಂ ಕಥರ್ಾಮಿ ತ್ೀ| 

ಯದ್ೈವ ಮನ್ತಜ್ ೀಽವ್ೈರ್ತ ಮಮ ಪೀಡಾ ಕೃತಾ ರ್ತವಯಮ್॥2,21.4॥ 
ಪೃಚಾಾಥಾಂ ಹಿತಮನಿವಚಾನ್ದೈ ವಜ್ಞ್ೀ ವಿನಿವದ್ಯೀತ್| 

ಸವಪ್ನೀ ದ್ೃಷ್ಟಃ ಶತಭ್ ೀ ವೃಕ್ಷಃ ಫಲ್ಲತಶ್ಾತಚಮಾಕಃ॥2,21.5॥ 
ವಿಪರೀ ವಾ ವೃಷ್ಭ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಭರಮತ್ೀ ರ್ತೀಥಾಗ್ ೀ ಯದಿ| 

ಏವಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಯದಾ ಸವಪನೀ ಮೃತಃ ಕ್್ ೀಽಪಸವಗ್ ೀತರಜಃ॥2,21.6॥ 
ಸವಪ್ನೀ ಸತಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪ್ರೀತಪರಭಾವತಃ| 

ಅದ್ತಭತಾನಿ ಪರದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಪ್ರೀತದ್ ೀಷಾದಿವನಿಶ್ಾತಮ್॥2,21.7॥ 
ರ್ತೀಥಾಸಾನನ್ೀ ಮರ್ತರ್ಾಾವಚಿಾತುಂ ಧ್ಮಾಪರಾಯಣಮ್| 

ಧ್ಮಾಾಪಾಯಂ ಪರಕತರತತ್ೀ ಪ್ರೀತಪೀಡಾ ತದಾ ವರಜ್ೀತ್॥2,21.8॥ 
ತದಾ ತತರ ವಿನಾಶಾಯ ಚಿತುಭಙ್ಖುಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸಾ| 

ಶ್ರೀರ್ಾಂಸ್ತ ಬಹತವಿಘಾನನಿ ಸಮಭವನಿು ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥2,21.9॥ 
ಅಶ್ರೀಯಸ್ತ ಪರವೃರ್ತು ಚ ಪ್ರೀರಯನಿು ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ಉಚಾಾಟ್ನ್ಂ ಚ ಕ ರರತವಂ ಸವಾಂ ಪ್ರೀತಕೃತಂ ಖ್ಗ॥2,21.10॥ 
ಸವಾವಿಘಾನನಿ ಸನ್ಯಜಯ ಮತಕತಯಪಾಯಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ತಸಯ ಕಮಾಫಲಂ ಸಾಧ್ತ ಪ್ರೀತವೃರ್ತುಶಾ ಶಾಶವರ್ತೀ॥2,21.11॥ 
ಸ ಭವ್ೀತ್ುೀನ್ ಮತಕುಸತು ದ್ತುಂ ಶ್ರೀಯಸೆರಂ ಪರಮ್| 

ಸವಯಂ ತೃಪಯರ್ತ ಭ್ ೀಃ ಪಕ್ಷಿನ್ಯಸ್ ಯೀದ್ದೀಶ್ೀನ್ ದಿೀಯತ್ೀ॥2,21.12॥ 
ಶೃಣತ ಸತಯಮಿದ್ಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಯದ್ದದಾರ್ತ ಭತನ್ಕು ಸಃ| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಶ್ರೀಯಸಾ ಯತಞ್ಜಜಯತ್ರೀತಸೃಪುಂ ಚಿರಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,21.13॥ 
ತ್ೀ ತೃಪಾುಃ ಶತಭಮಿಚಾನಿು ನಿಜಬನ್ತಧಷ್ತ ಸವಾದಾ| 

ಅಜ್ಞಾತಯಸತು ಯೀ ದ್ತಷಾಟಃ ಪೀಡಯನಿು ಸವವಂಶಜಾನ್॥2,21.14॥ 
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ನಿವಾರಯನಿು ತೃಪಾುಸ್ುೀ ಜಾಯಮಾನಾನ್ತಕಮಾಕ್ಾಃ| 
ಪಶಾಾತ್ುೀ ಮತಕುಮಾಯನಿು ಕ್ಾಲ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀ ಸವಪುತರತಃ| 

ಸದಾ ಬನ್ತಧಷ್ತ ಯಚಾನಿು ವೃದಿಧಮೃದಿಧಂ ಖ್ಗಾಧಿಪ॥2,21.15॥ 
ದ್ಶಾನಾದಾಭಷ್ಣಾದ್ಯಸತು ಚ್ೀಷಾಟತಃ ಪೀಡನಾದ್ುರ್ತಮ್| 

ನ್ ಪಾರಪಯರ್ತ ಮ ಢಾತಾಮ ಪ್ರೀತಶಾಪ್ೈಃ ಸ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥2,21.16॥ 
ಅಪುತರಕ್್ ೀಽಪಶತಶ್ೈವ ದ್ರಿದ್ ರೀ ವಾಯಧಿತಸುಥಾ| 

ವೃರ್ತುಹಿೀನ್ಶಾ ಹಿೀನ್ಶಾ ಭವ್ೀಜಜನ್ಮನಿಜನ್ಮನಿ॥2,21.17॥ 
ಏವಂ ಬತರವನಿು ತ್ೀ ಪ್ರೀತಾಃ ಪುನ್ರ್ಾಾಭಯಂ ಸಮಾಶ್ರತಾಃ| 

ತತರಸಾಿನಾಂ ಭವ್ೀನ್ತಮಕುಃ ಸವಕ್ಾಲ್ೀ ಕಮಾಸಙ್ಖಷಯೀ॥2,21.18॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ನಾಮ ಗ್ ೀತರಂ ನ್ ದ್ೃಶ್ಯೀತ ಪರರ್ತೀರ್ತನ್ೈಾವ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಕ್್ೀಚಿದ್ವದ್ನಿು ದ್ೈವಜ್ಞಾಃ ಪೀಡಾಂ ಪ್ರೀತಸಮತದ್ಭವಾಮ್॥2,21.19॥ 
ನ್ ಸವಪನಶ್ೈಷಟತಂ ನ್ೈವ ದ್ಶಾನ್ಂ ನ್ ಕದಾಚನ್| 

ಕಂ ಕತಾವಯಂ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ತತರ ಮೀ ಬ ರಹಿ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,21.20॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಸತಯಂ ವಾಪಯನ್ೃತಂ ವಾಪ ವದ್ನಿು ಕ್ಷಿರ್ತದ್ೀವತಾಃ| 

ತದಾ ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ಹೃದ್ಯೀ ಸತಯಮೀತದಿದಾಜ್ೀರಿತಮ್॥2,21.21॥ 
ಭಾವಭಕುಂ ಪುರಸೃತಯ ಪತೃಭಕುಪರಾಯಣಃ| 

ಕೃತಾವ ಕೃಷ್ಣಬಲ್ಲಂ ಚ್ೈವ ಪುರಶಾರಣ ಪೂವಾಕಮ್॥2,21.22॥ 
ಜಪಹ್ ೀಮೈಸುಥಾ ದಾನ್ೈಃ ಪರಕತರ್ಾಾದ್ದೀಹಸ್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಕೃತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ವಿಘಾನನಿ ವಿನ್ಶಯನಿು ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,21.23॥ 
ಭ ತಪ್ರೀತಪಶಾಚ್ೈವಾಾ ಸ ಚ್ೀದ್ನ್ಯೈಃ ಪರಪೀಡಯತ್ೀ| 

ಪತತರದ್ದೀಶ್ೀನ್ ವ್ೈ ಕತರ್ಾಾನಾನರಾಯಣಬಲ್ಲಂ ತದಾ| 

ವಿಮತಕುಃ ಸವಾಪೀಡಾಭಯ ಇರ್ತ ಸತಯಂ ವಚ್ ೀ ಮಮ॥2,21.24॥ 
ಪತೃಪೀಡಾ ಭವ್ೀದ್ಯತರ ಕೃತ್ಯೈರನ್ಯೈನ್ಾ ಮತಚಯತ್ೀ| 

ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಪತೃಭಕುಪರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,21.25॥ 
ನ್ವಮೀ ದ್ಶಮೀ ವಷ್ೀಾ ಪಕ್ಷತದ್ದೀಶ್ೀನ್ ವ್ೈ ಪುಮಾನ್| 

ಗಾಯರ್ತರೀಮಯತತಂ ಜಪಾುಾ ದ್ಶಾಂಶ್ೀನ್ ಚ ಹ್ ೀಮಯೀತ್॥2,21.26॥ 
ಕೃತಾವ ಕೃಷ್ಣಬಲ್ಲಂ ಪೂವಾಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕ್ಾಃ ಕರರ್ಾಃ| 

ಸವೀಾಪದ್ರವಹಿೀನ್ಸತು ಸವಾಸೌಖ್ಯಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಉತುಮಂ ಲ್ ೀಕಮಾಪನೀರ್ತ ಜ್ಞಾರ್ತಪಾರಧ್ಾನ್ಯಮೀವ ಚ॥2,21.27॥ 
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ಪತೃಮಾ ತೃಸಮಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾಸಯನ್ಯದ್ದೈವತಂ ಪರಮ್| 

ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಪೂಜಯೀರ್ತಾತರೌ ಸದಾ॥2,21.28॥ 
ಹಿತಾನಾಮತಪದ್ೀಷಾಟ ಹಿ ಪರತಯಕ್ಷಂ ದ್ೈವತಂ ಪತಾ| 

ಅನಾಯ ರ್ಾ ದ್ೀವತಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ ದ್ೀಹಪರಭವೀ ಹಿ ತಾಃ॥2,21.29॥ 
ಶರಿೀರಮೀವ ಜನ್ ುನಾಂ ಸವಗಾರ್ೀಕ್ಷ್ೈಕಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ತ್ ುೀ ಹಿ ಯೀನ್ೈವಂ ಕ್್ ೀಽನ್ಯಃ ಪೂಜಯತಮಸುತಃ॥2,21.30॥ 
ಇರ್ತ ಸಞ ಾ್ನ್ಯಹೃದ್ಯೀ ಪಕ್ಷಿನ್ಯದ್ಯತರಯಚಾರ್ತ| 

ತತ್ವಾಮಾತಮನಾ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದಾನ್ಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಃ॥2,21.31॥ 
ಪುನಾನಮನ್ರಕ್ಾದ್ಯಸಾಮರ್ತಾತರಂ ತಾರಯತ್ೀ ಸತತಃ| 

ತಸಾಮತತಾತರ ಇರ್ತ ಪರೀಕು ಇಹ ಚಾಪ ಪರತರ ಚ॥2,21.32॥ 
ಅಪಮೃತತಯಮೃತೌ ಸಾಯತಾಂ ಪತರೌ ಕಸಯಚಿತ್ಗ| 

ವರತರ್ತೀಥಾಾವಿವಾಹಾದಿಶಾರದ್ಧಂ ಸಂವತ್ರಂ ತಯಜ್ೀತ್॥2,21.33॥ 
ಸವಪಾನಧ್ಾಯಯಮಿಮಂ ಯಸತು ಪ್ರೀತ ಲ್ಲಙ್ಖುನಿದ್ಶಾಕಮ್| 

ಯಃ ಪಠ್ೀಚಾೃಣತರ್ಾದಾವಪ ಪ್ರೀತಚಿಹನಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥2,21.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಸವಪಾನಧ್ಾಯಯೀ ನಾಮೈಕವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,21-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-22॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಸಮಭವನಿು ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾಃ ಕ್್ೀನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಗರ್ತಭಾವ್ೀತ್| 

ಕೀದ್ೃಕ್್ುೀಷಾಂ ಭವ್ೀದ್ ರಪಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಕಂ ಭವ್ೀತರಭ್ ೀ॥2,22.1॥ 
ಸತಪರೀತಾಸ್ುೀ ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾಃ ಕವ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಸತರ್ೀಶವರ| 

ಪರಸನ್ನಃ ಕೃಪರ್ಾ ದ್ೀವ ಪರಶರಮೀನ್ಂ ವದ್ಸವ ಮೀ॥2,22.2॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಪಾಪಕಮಾರತಾ ಯೀ ವ್ೈ ಪೂವಾಕಮಾವಶಾನ್ತಗಾಃ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ತ್ೀ ಮೃತಾಃ ಪ್ರೀತಾಸಾುಞ್ಾೃಣತಷ್ವ ವದಾಮಯಹಮ್॥2,22.3॥ 
ವಾಪೀಕ ಪತಡಾಗಾಂಶಾ ಆರಾಮಂ ಸತರಮನಿದರಮ್| 

ಪರಪಾಂ ಸದ್ಮ ಸತವೃಕ್ಷಾಂಶಾ ತಥಾ ಭ್ ೀಜನ್ಶಾಲ್ಲಕ್ಾಃ॥2,22.4॥ 
ಪತೃಪ್ೈತಾಮಹಂ ಧ್ಮಾಂ ಕಕರೀಣಾರ್ತ ಸ ಪಾಪಭಾಕ್| 

ಮೃತಃ ಪ್ರೀತತವಮಾಪನೀರ್ತ ರ್ಾವದಾಭ ತಸಮಾಲವಮ್॥2,22.5॥ 
ಗ್ ೀಚರಂ ಗಾರಮಸ್ತೀಮಾಂ ತಡಾಗಾರಾಮಗಹವರಮ್| 

ಕಷ್ಾಯನಿು ಚ ಯೀ ಲ್ ೀಭಾತ್ರೀತಾಸ್ುೀ ವ್ೈ ಭವನಿು ಹಿ॥2,22.6॥ 
ಚಣಾಾಲಾದ್ತದ್ಕ್ಾತ್ಪಾಾದಾ್ರಹಮಣಾದ್್ೈದ್ತಯತಾಗಿನತಃ| 

ದ್ಂಷಾಭಯಶಾ ಪಶತಭಯಶಾ ಮರಣಂ ಪಾಪಕಮಿಾಣಾಮ್॥2,22.7॥ 
ಉದ್್ನ್ಧನ್ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ವಿಷ್ಶಸರಹತಾಶಾ ಯೀ| 

ಆತ್ ೋಪಘಾರ್ತನ್ ೀ ಯೀ ಚ ವಿಷ್ ಚಾಯದಿಹತಾಸುಥಾ॥2,22.8॥ 
ಮಹಾರ್ ೀಗ್ೈಮೃಾತಾ ಯೀ ಚ ಪಾಪರ್ ೀಗ್ೈಶಾ ದ್ಸತಯಭಃ| 

ಅಸಂಸೃತಪರಮಿೀತಾ ಯೀ ವಿಹಿತಾಚಾರವಜಿಾತಾಃ॥2,22.9॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಲತಪಾುಶಾಲತಪುಮಾಸ್ತಕಪಣಾಕ್ಾಃ| 

ಯಸಾಯನ್ಯರ್ತ ಶ್ದ್ ರೀಗಿನಂ ತೃಣಕ್ಾಷ್ಠಹವಿೀಂಷ ಸಃ॥2,22.10॥ 
ಪತನಾತಾವಾತಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತುಪಾತ್ೀನ್ ಯೀ ಮೃತಾಃ| 

ರಜಸವಲಾದಿದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ನ್ ಚ ಭ ಮೌ ಮತಾಶಾ ಯೀ॥2,22.11॥ 
ಅನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ವಿಷ್ತಣಸಮರಣವಜಿಾತಾಃ| 

ಸ ತಕ್್ೈಃ ಶಾವದಿಸಮಾಕ್್ೈಾಃ ಪ್ರೀತಭಾವಾ ಇಹ ಕ್ಷಿತೌ॥2,22.12॥ 
ಏವಮಾದಿಭರನ್ಯೈಶಾ ಕತಮೃತತಯವಶಗಾಶಾ ಯೀ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಪ್ರೀತಯೀನಿಸಾಿ ವಿಚರನಿು ಮರತಸಿಲ್ೀ॥2,22.13॥ 
ಮಾತರಂ ಭಗಿನಿೀಂ ಭಾರ್ಾಾಂ ಸತನಷಾಂ ದ್ತಹಿತರಂ ತಥಾ| 

ಅದ್ೃಷ್ಟದ್ ೀಷಾಂ ತಯಜರ್ತ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀಧ್ತರವಮ್॥2,22.14॥ 
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ಭಾರತೃಧ್ತರಗ್ರಹಮಹಾ ಗ್ ೀಘನಃ ಸತರಾಪೀ ಗತರತತಲಾಗಃ| 

ಹ್ೀಮಕ್ಷೌಮಹರಸಾುಕ್ಷಯಾ ಸ ವ್ೈ ಪ್ರೀತತವಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,22.15॥ 
ನಾಯಸಾಪಹತಾಾ ಮಿತರಧ್ತರಕಾರದಾರರತಸುಥಾ| 

ವಿಶಾವಸಘಾರ್ತೀ ಕ ರರಸತು ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್॥2,22.16॥ 
ಕತಲಮಾಗಾಾಂಶಾ ಸನ್ಯಜಯ ಪರಧ್ಮಾರತಸುಥಾ| 

ವಿದಾಯವೃತುವಿಹಿೀನ್ಶಾ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀಧ್ತರವಮ್॥2,22.17॥ 
ಅತ್ೈವೀದಾಹರನಿುೀಮಮಿರ್ತಹಾಸಂ ಪುರಾತನ್ಮ್| 

ಯತಧಿಷಠರಸಯ ಸಂವಾದ್ಂ ಭೀಷ್ೋಣ ಸಹ ಸತವರತ| 

ತದ್ಹಂ ಕಥಯಿಷಾಯಮಿ ಯಚತಾರತಾವ ಸೌಖ್ಯಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,22.18॥ 

ಯತಧಿಷಠರ ಉವಾಚ| 
ಕ್್ೀನ್ ಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಪ್ರೀತತವಮತಪಜಾಯತ್ೀ| 

ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಮತಚಯತ್ೀ ಕಸಾಮತುನ್ೋ ಬ ರಹಿ ಪತಾಮಹ| 

ಯಚತಾರತಾವ ನ್ ಪುನ್ರ್ೀಾಹಮೀವಂ ರ್ಾಸಾಯ ಮಿ ಸತವರತ॥2,22.19॥ 

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ| 
ಯೀನ್ೈವ ಜಾಯತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಯೀನ್ೈವ ಸ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ಪಾರಪನೀರ್ತ ನ್ರಕಂ ಘ ೀರಂ ದ್ತಸುರಂ ದ್ೈವತ್ೈರಪ॥2,22.20॥ 
ಸತತಂ ಶರವಣಾದ್ಯಸಯ ಪುಣಯಶರವಣಕೀತಾನಾತ್| 

ಮಾನ್ವಾ ವಿಪರಮತಚಯನ್ುೀ ಆಪನಾನಃ ಪ್ರೀತಯೀನಿಷ್ತ॥2,22.21॥ 
ಶ್ರಯತ್ೀ ಹಿ ಪುರಾ ವತ್ ಬಾರಹಮಣಃ ಶಂಸ್ತತವರತಃ| 

ನಾಮಾನ ಸನ್ುಪುಕಃ ಖಾಯತ ಸುಪೀರ್ಽಥ್ೀ ವನ್ಮಾಶ್ರತಃ॥2,22.22॥ 
ಸಾವಧ್ಾಯಯಯತಕ್್ ುೀ ಹ್ ೀಮೀನ್ ಯೀ (ರ್ಾ) ಗಯತಕ್್ ುೀ ದ್ರ್ಾನಿವತಃ| 

ಯಜನ್್ ಸಕಲಾನ್ಯಜ್ಞಾನ್ತಯಕ್ಾಯ ಕ್ಾಲಂ ಚ ವಿಕ್ಷಿಪನ್॥2,22.23॥ 
ಬರಹಾಮಚಯಾಸಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಯತಕುಸುಪಸ್ತ ಮಾದ್ಾವ್ೀ| 

ಪರಲ್ ೀಕಭಯೀಪ್ೀತಃ ಸತಯಶೌಚ್ೈಶಾ ನಿಮಾಲಃ॥2,22.24॥ 
ಯತಕ್್ ುೀಽಹಿ ಗತರತವಾಕ್್ಯೀನ್ ಯತಕುಶಾಾರ್ತರ್ಥಪೂಜನ್ೀ| 

ಆತಮಯೀಗ್ೀ ಸದ್ ೀದ್ತಯಕುಃ ಸವಾದ್ವನ್ದಾವಿವಜಿಾತಃ॥2,22.25॥ 
ಯೀಗಾಭಾಯಸ್ೀ ಸದಾ ಯತಕುಃ ಸಂಸಾರವಿಜಿಗಿೀಷ್ರ್ಾ| 

ಏವಂವೃತುಃ ಸದಾಚಾರ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಙ ಷ್ೀ ಜಿತ್ೀನಿದರಯಃ॥2,22.26॥ 
ಬಹ ನ್ಯಬಾದನಿ ವಿಜನ್ೀ ವನ್ೀ ತಸಯ ಗತಾನಿ ವ್ೈ| 

ತಸಯ ಬತದಿಧಸುತ್ ೀ ಜಾತಾ ರ್ತೀಥಾಾನ್ತಗಮನ್ಂ ಪರರ್ತ॥2,22.27॥ 
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ಪುಣ್ಯೈಸ್ತುೀಥಾಜಲ್ೈರ್ೀವ ಶ್್ ೀಷ್ಯಿಷ್ಯೀ ಕಲ್ೀವರಮ್| 
ಸ ರ್ತೀಥ್ೀಾತವರಿತಂ ಸಾನತಾವ ತಪಸ್ತವೀ ಭಾಸೆರ್ ೀದ್ಯೀ| 

ಕೃತಜಾಪಯನ್ಮಸಾೆರ್ ೀ ಹಯಧ್ಾವನ್ಂ ಪರತಯಪದ್ಯತ॥2,22.28॥ 
ಏಕಸ್ತಮನಿದವಸ್ೀ ವಿಪರೀ ಮಾಗಾಭರಷ್ ಟೀ ಮಹಾತಪಾಃ| 

ದ್ದ್ಶಾಾಧ್ವನಿ ಗಚಾನ್್ ಪಞ್ಾ ಪ್ರೀತಾನ್ತ್ದಾರತಣಾನ್॥2,22.29॥ 
ಅರಣ್ಯೀ ನಿಜಾನ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಸಙ್ಖೆಟ್ೀ ವೃಕ್ಷವಜಿಾತ್ೀ| 

ಪಞ್ೈತಾನಿವಕೃತಾಕ್ಾರಾನ್ದೃಷಾಟಾ ವ್ೈ ಘ ೀರದ್ಶಾನಾನ್| 

ಈಷ್ತ್ನ್ರಸುಹೃದ್ಯೀಽರ್ತಷ್ಠದ್ತನಿೋಲಯ ಲ್ ೀಚನ್ೀ॥2,22.30॥ 
ಅವಲಮ್ಯ ತತ್ ೀ ಧ್್ೈಯಾಂ ಭಯಮತತ್ೃಜಯ ದ್ ರತಃ| 

ಪಪರಚಾ ಮಧ್ತರಾಭಾಷೀ ಕ್್ೀ ಯ ಯಂ ವಿಕೃತಾನ್ನಾಃ॥2,22.31॥ 
ಕಞ್ಜಾಶತಭಂ ಕೃತಂ ಕಮಾ ಯೀನ್ ಪಾರಪಾುಃ ಸ ಿವ್ೈಕೃತಮ್| 

ಕಥಂ ವಾ ಚ್ೈಕತಃ ಕಮಾ ಪರಸ್ತಿತಾಃ ಕತತರ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,22.32॥ 

ಪ್ರೀತರಾಜ ಉವಾಚ| 
ಸ್ವೈಃ ಸ್ವೈಸತು ಕಮಾಭಃ ಪಾರಪುಂ ಪ್ರೀತತವಂ ಹಿ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಪರದ್ ರೀಹರತಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪಾಪಮೃತತಯವಶಂ ಗತಾಃ॥2,22.33॥ 
ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾದಿಾತಾ ನಿತಯಂ ಪ್ರೀತತವಂ ಸಮತಪಾಗತಾಃ| 

ಹತವಾಕ್ಾಯ ಹತಶ್ರೀಕ್ಾ ಹತ ಸಞ್ಜಜಞ ವಿಚ್ೀತಸಃ॥2,22.34॥ 
ನ್ ಜಾನಿೀರ್ೀ ದಿಶಂ ತಾತ ವಿದಿಶಂ ಚಾರ್ತದ್ತಃಖಿತಾಃ| 

ಕವ ನ್ತ ಗಚಾಾಮಹ್ೀ ಮ ಢಾಃ ಪಶಾಚಾಃ ಕಮಾಜಾ ವಯಮ್॥2,22.35॥ 
ನ್ ಮಾತಾ ನ್ ಪತಾಸಾಮಕಂ ಪ್ರೀತತವಂ ಕಮಾಭಃ ಸವಕ್್ೈಃ| 

ಪಾರಪಾುಃ ಸಮ ಸಹಸಾ ಜಾತದ್ತಃಖ್ ೀದ್ವೀಗಸಮಾಕತಲಮ್॥2,22.36॥ 
ದ್ಶಾನ್ೀನ್ ಚ ತ್ೀ ಬರಹಮನ್ತಮದಿತಾಪಾಯಯಿತಾ ವಯಮ್| 

ಮತಹ ತಾನಿುಷ್ಠ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ವೃತಾುನ್ುಂ ಸವಾಮಾದಿತಃ॥2,22.37॥ 
ಅಹಂ ಪಯತಾಷತ್ ೀ ನಾಮ ಏಷ್ ಸ ಚಿೀಮತಖ್ಸುಥಾ| 

ಶ್ೀಘರಗ್ ೀ ರ್ ೀಘ (ಹ) ಕಶ್ೈವ ಪಞ್ಾರ್ೀ ಲ್ೀಖ್ಕಃ ಸಮತೃತಃ॥2,22.38॥ 
ಏವಂ ನಾಮಾನ ಚ ಸವ್ೀಾ ವ್ೈ ಸಮಾರಪಾುಃ ಪ್ರೀತತಾಂ ವಯಮ್| 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಪ್ರೀತಾನಾಂ ಕಮಾಜಾತಾನಾಂ ಕಥಂ ವ್ೈ ನಾಮಸಮಭವಃ| 

ಕಞ ಾ್ತಾೆರಣಮತದಿಶಯ ಯೀನ್ ಬ ರರ್ಾಃ ಸವನಾಮಕ್ಾನ್॥2,22.39॥ 

ಪ್ರೀತರಾಜ ಉವಾಚ| 
ಮರ್ಾ ಸಾವದ್ತ ಸದಾ ಭತಕುಂ ದ್ತುಂ ಪಯತಾಷತಂ ದಿವಜ॥2,22.40॥ 
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ಶ್ೀಘರಂ ಗಚಾರ್ತ ವಿಪ್ರೀಣ ರ್ಾಚಿತಃ ಕ್ಷತಧಿತ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ಏತತಾೆರಣಮತದಿದಶಯ ನಾಮ ಪಯತಾಷತಂ ಮಮ॥2,22.41॥ 
ಶ್ೀಘರಂ ಗಚಾರ್ತ ವಿಪ್ರೀಣ ರ್ಾಚಿತಃ ಕ್ಷತಧಿತ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ಏತತಾೆರಣಮತದಿದಶಯ ಶ್ೀಘರಗ್ ೀಽಯಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ॥2,22.42॥ 
ಸ ಚಿತಾ ಬಹವೀಽನ್ೀನ್ ವಿಪಾರ ಅನಾನಧಿಕ್ಾಙ್ಖಷರ್ಾ| 

ಏತತಾೆರಣಮತದಿದಶಯ ಏಷ್ ಸ ಚಿಮತಖ್ಃ ಸೃತಃ॥2,22.43॥ 
ಏಕ್ಾಕೀ ಮಿಷ್ಟಮಶಾರರ್ತ ಪೀಷ್ಯವಗಾಮೃತ್ೀ ಸದಾ| 

ಬಾರಹಮಣಾನಾಮಭಾವ್ೀನ್ ರ್ ೀಧ್ (ಹ) ಕಸ್ುೀನ್ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥2,22.44॥ 
ಪುರಾಯಂ ಮೌನ್ಮಾಸಾಿಯ ರ್ಾಚಿತ್ ೀ ವಿಲ್ಲಖ್ೀದ್ತಭವಮ್| 

ತ್ೀನ್ ಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಲ್ೀಖ್ಕ್್ ೀ ನಾಮ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ॥2,22.45॥ 
ಪ್ರೀತತವಂ ಕಮಾಭಾವ್ೀನ್ ಪಾರಪುಂ ನಾಮಾನಿ ಚ ದಿವಜ| 

ಮೀಷಾನ್ನ್ ೀ ಲ್ೀಖ್ಕ್್ ೀಽಯಂ ರ್ ೀಧ್ (ಹ) ಕಃ ಪವಾತಾನ್ನ್ಃ॥2,22.46॥ 
ಶ್ೀಘರಗಃ ಪುಶತವಕರಶಾ ಸ ಚಕಃ ಸ ಚಿವಕರವಾನ್| 

ದ್ತಃಖಿತಾ ನಿತರಾಂ ಸವಮಿನ್ಾಶಯ ರ ಪವಿಪಯಾಯಮ್॥2,22.47॥ 
ಕೃತಾವ ಮಾರ್ಾಮಯಂ ರ ಪಂ ವಿಚರಾರ್ೀ ಮಹಿೀತಲ್ೀ| 

ಸವ್ೀಾ ಚ ವಿಕೃತಾಕ್ಾರಾ ಲರ್್ೀಷಾಠ ವಿಕೃತಾನ್ನಾಃ॥2,22.48॥ 
ಬೃಹಚಾರಿೀರಿಣ್ ೀ ರೌದಾರ ಜಾತಾಃ ಸ್ವೀನ್ೈವ ಕಮಾಣಾ| 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಪ್ರೀತತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ಮರ್ಾ॥2,22.49॥ 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪ ವಯಂ ಸವ್ೀಾ ಜಾತಾಃ ಸಮ ತವ ದ್ಶಾನಾತ್| 

ಯತರ ತ್ೀ ಶರವಣ್ೀ ಶರದಾಧ ತತಾೃಚಾ ಕಥರ್ಾಮಿ ತ್ೀ॥2,22.50॥ 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಯೀ ಜಿೀವಾ ಭತವಿ ಜಿೀವನಿು ಸವ್ೀಾಽಪಾಯಹಾರಮ ಲಕ್ಾಃ| 

ಯತಷಾಮಕಮಪಚಾಹಾರಂ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ತತುಾತಃ॥2,22.51॥ 

ಪ್ರೀತಾ ಊಚತಃ| 

ಯದಿ ತ್ೀ ಶರವಣ್ೀ ಶರದಾಧ ಆಹಾರಾಣಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಅಸಾಮಕಂ ತತ ಮಹಿೀಭಾಗ ಶೃಣತತವಂ ಸತಸಮಾಹಿತಃ॥2,22.52॥ 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಕಥಯನ್ತು ಮಹಾಪ್ರೀತಾ ಆಹಾರಂ ಚ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಇತತಯಕ್ಾುಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ೀಮಮ ಚತಃ ಪ್ರೀತಾಃ ಪೃಥಕಪೃಥಕ್॥2,22.53॥ 

ಪ್ರೀತಾ ಊಚತಃ| 
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ಶೃಣತ ಚಾಹಾರಮಸಾಮಕಂ ಸವಾಸತುಬವಿಗಹಿಾತಮ್| 

ಯಚತಾರತಾವ ಗಹಾಸ್ೀ ಬರಹಮನ್ ಭಯೀಭ ಯಶಾ ಗಹಿಾತಮ್॥2,22.54॥ 
ಶ್ಿೀಷ್ಮಮ ತರಪುರಿೀಷ್ ೀತಿಂ ಶರಿೀರಾಣಾಂ ಮಲ್ೈಃ ಸಹ| 

ಉಚಿಾಷ್ಟೈಶ್ೈವ ಚಾನ್ಯೈಶಾ ಪ್ರೀತಾನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,22.55॥ 
ಗೃಹಾಣಿ ಚಾಪಯಶೌಚಾನಿ ಪರಕೀಣ್ ೀಾಪಸೆರಾಣಿ ಚ| 

ಮಲ್ಲನಾನಿ ಪರಸ ತಾನಿ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,22.56॥ 
ನಾಸ್ತು ಸತಯಂ ಗೃಹ್ೀ ಯತರ ನ್ ಶೌಚಂ ನ್ ಚ ಸಂಯಮಃ| 

ಪರ್ತತ್ೈದ್ಾಸತಯಭಃ ಸಙ್ಖುಃ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,22.57॥ 
ಬಲ್ಲಮನ್ರವಿಹಿೀನಾನಿ ಹ್ ೀಮಹಿೀನಾನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಸಾವಧ್ಾಯಯ ವರತಹಿೀನಾನಿ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,22.58॥ 
ನ್ ಲಜಾಜ ನ್ ಚ ಮರ್ಾಾದಾ ಯದಾತರ ಸ್ತರೀಜಿತ್ ೀ ಗೃಹಿೀ| 

ಗತರವೀ ಯತರ ಪೂಜಾಯ ನ್ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,22.59॥ 
ಯತರ ಲ್ ೀಭಸುಥಾ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ನಿದಾರ ಶ್್ ೀಕ್್ ೀ ಭಯಂ ಮದ್ಃ| 

ಆಲಸಯಂ ಕಲಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತರ ವ್ೈ॥2,22.60॥ 
ಭತೃಾಹಿೀನಾ ಚ ರ್ಾ ನಾರಿೀ ಪರವಿೀಯಾಂ ನಿಷ್ೀವತ್ೀ| 

ಬೀಜಂ ಮ ತರಸಮಾಯತಕುಾ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತತು ವ್ೈ॥2,22.61॥ 
ಲಜಾಜ ಮೀ ಜಾಯತ್ೀ ತಾತ ವದ್ತ್ ೀ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಸವಕಮ್| 

ಯರ್ತ್ತರೀರಜ್ ೀ ಯೀನಿಗತಂ ಪ್ರೀತಾ ಭತಞ್ಜನಿು ತತತು ವ್ೈ॥2,22.62॥ 
ನಿವಿಾಣಾಣಃ ಪ್ರೀತಭಾವ್ೀನ್ ಪೃಚಾಾಮಿ ತಾವಂ ದ್ೃಢವರತ| 

ಯಥಾ ನ್ ಭವಿತಾ ಪ್ರೀತಸುನ್ೋ ವದ್ ತಪೀಧ್ನ್| 

ನಿತಯಂ ಮೃತತಯವಾರಂ ಜನ್ ುೀಃ ಪ್ರೀತತವಂ ಮಾ ಭವ್ೀತೆಾಚಿತ್॥2,22.63॥ 

ಬಾರಹಮಣ ಉವಾಚ| 
ಉಪವಾಸಪರ್ ೀ ನಿತಯಂ ಕೃಚಾರಚಾನಾದರಯಣ್ೀ ರತಃ| 

ವರತ್ೈಶಾ ವಿವಿಧ್್ೈಃ ಪೂತ್ ೀ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.64॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ವರತಂ ಕತವಾಞ್ಜಜಗರ್ೀಣ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಅಪರ್ೈಃ ಸತಕೃತ್ೈಃ ಪೂತ್ ೀ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.65॥ 
ಇಷಾಟಾ ವ್ೈ ವಾಶವಮೀಧ್ಾದಿೀನ್ದದಾಯದಾದನಾನಿ ಯೀ ನ್ರಃ| 

ಆರಾರ್ೀದಾಯನ್ವಾಪಾಯದ್ೀಃ ಪರಪಾರ್ಾಶ್ೈವ ಕ್ಾರಕಃ॥2,22.66॥ 
ಕತಮಾರಿೀಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಂ ತತ ವಿವಾಹಯರ್ತ ಶಕುತಃ| 

ವಿದಾಯದ್ ೀಽಭಯದ್ಶ್ೈವ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.67॥ 
ಶ್ದಾರನ್ನೀನ್ ತತ ಭತಕ್್ುೀನ್ ಜಠರಸ್ಿೀನ್ ಯೀ ಮೃತಃ| 

ದ್ತಮೃಾತತಯನಾ ಮೃತ್ ೀ ಯಶಾ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.68॥ 
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ಅರ್ಾಜಯರ್ಾಜಕಶ್ೈವ ರ್ಾಜಾಯನಾಂ ಚ ವಿವಜಾಕಃ| 

ಕ್ಾರತಭಶಾ ರತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.69॥ 
ಕೃತಾವ ಮದ್ಯಪಸಮಾಕಾಂ ಮದ್ಯಪಸ್ತರೀನಿಷ್ೀವಣಮ್| 

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಭಕ್ಷಯನಾಮಂಸಂ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.70॥ 
ದ್ೀವದ್ರವಯಂ ಚ ಬರಹಮಸವಂ ಗತರತದ್ರವಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಕನಾಯಂ ದ್ದಾರ್ತ ಶತಲ್ೆೀನ್ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,22.71॥ 
ಮಾತರಂ ಭಗಿನಿೀಂ ಭಾರ್ಾಾಂ ಸತನಷಾಂ ದ್ತಹಿತರಂ ತಥಾಃ| 

ಅದ್ೃಷ್ಟದ್ ೀಷಾಸಯಜರ್ತ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಜಾದ್ೃ॥2,22.72॥ 
ನಾಯಸಾಪಹತಾಾ ಮಿತರಧ್ತರಕಾರದಾರರತಃ ಸದಾ| 

ವಿಶಾವಸಘಾರ್ತೀ ಕ ಟ್ಶಾ ಸ ಪ್ರೀದ್ೃ॥2,22.73॥ 
ಭಾರತೃಧ್ತರಗ್ರಹಮಹಾ ಗ್ ೀಘನಃ ಸತರಾಪೀ ಗತರತತಲಾಗಃ| 

ಕತಲಮಾಗಾಂ ಪರಿತಯಜಯ ಹಯನ್ೃತ್ ೀಕ್ೌು ಸದಾ ರತಃ| 

ಹತಾಾ ಹ್ೀಮನಶಾ ಭ ಮೀಶಾ ಸ ಪ್ರೀದ್ೃ॥2,22.74॥ 

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ| 
ಏವಂ ಬತರವರ್ತ ವ್ೈ ವಿಪ್ರೀ ಆಕ್ಾಶ್ೀ ದ್ತನ್ತದಭಸವನ್ಃ| 

ಅಪತತತಾಷ್ಾವಷ್ಾಂ ಚ ದ್ೀವಮತಾಕುಂ ದಿವಜ್ ೀಪರಿ॥2,22.75॥ 
ಪಞ್ಾ ದ್ೀವವಿಮಾನಾನಿ ಪ್ರೀತಾನಾಮಾಗತಾನಿ ವ್ೈ| 

ಸವಗಾಂ ಗತಾ ವಿಮಾನ್ೈಸ್ುೀ ದಿವ್ಯೈಃ ಸಮಾೃಚಾಯ ತಂ ಮತನಿಮ್॥2,22.76॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪರಸಯ ಸಮಾಭಷಾತತಾಣಯಸಙ್ೆ ೀತಾನ್ೀನ್ ಚ| 

ಪ್ರೀತಾಃ ಪಾಪವಿನಿಮತಾಕ್ಾುಃ ಪರಂ ಪದ್ಮವಾಪುನಯತಃ॥2,22.77॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಇದ್ಮಾಖಾಯನ್ಕಂ ಶತರತಾವ ಕಮಿಾತ್ ೀಽಶವತಿಪತರವತ್| 

ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಥಾಾಯ ಗರತಡಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ತಾನ್ಃ॥2,22.78॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಭೀಷ್ಮ ಯತಧಿಷಠರಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತತ್ ವೀತಾರ್ತುತನ್ತಮಕುಪ್ೀಞ್ಾಪ್ರೀತ್ ೀಪಾಖಾಯನ್ 

ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,22-[78]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-23॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಕಙ್ೆ ಂ ಕತವಾನಿು ವ್ೈ ಪ್ರೀತಾಃ ಪಶಾಚತ್ವೀವಯವಸ್ತಿತಾಃ| 

ವದ್ನಿು ವಾ ಕದಾಚಿರ್ತೆಂ ತದ್ವದ್ಸವ ಸತರ್ೀಶವರ॥2,23.1॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಸವರ ಪಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಚಿಹನಂ ಸವಪನಂ ಯಥಾತಥಮ್| 

ಕ್ಷತರ್ತಾಪಾಸಾದಿಾತಾಸ್ುೀ ವ್ೈ ಪರವಿಶ್ೀಯತಃ ಸವವ್ೀಶಮನಿ॥2,23.2॥ 
ಪರರ್ತಷಾಠ ವಾಯತದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಶರ್ಾನಾಂಸತು ಸವವಂಶಜಾನ್| 

ತತರ ಯಚಾನಿು ಲ್ಲಙ್ಕುನಿ ದ್ಶಾಯನಿು ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,23.3॥ 
ಸವಪುತರಸವಕಲತಾರಣಿ ಸವಬನ್ತಧನ್ುತರ ಗಚಾರ್ತ| 

ಹಯೀ ಗಜ್ ೀ ವೃಷ್ ೀ ಮತ್ ಯೀಾದ್ೃಶಯತ್ೀ ವಿಕೃತಾನ್ನ್ಃ॥2,23.4॥ 
ಶರ್ಾನ್ಂ ವಿಪರಿೀತಂ ತತ ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ವಿಪಯಾಯಮ್| 

ಉರ್ತಿತಃ ಪಶಯರ್ತ ಯಸತು ತದಿವನಾದಯತ್ರೀತನಿಮಿಾತಮ್॥2,23.5॥ 
ಸವಪ್ನೀ ನ್ರೌ ಹಿ ನಿಗಡ್ೈಬಾಧ್ಯತ್ೀ ಬಹತಧ್ಾ ಯದಿ| 

ಅನ್ನಂ ಚ ರ್ಾಚತ್ೀ ಸವಪ್ನೀ ಕತವ್ೀಷ್ಃ ಪೂವಾಜ್ ೀ ಮೃತಃ॥2,23.6॥ 
ಸವಪ್ನೀ ಯೀ ಭತಜಯಮಾನ್ಸಯ ಗೃಹಿೀತಾವನ್ನಂ ಪಲಾಯತ್ೀ| 

ಆತಮನ್ಸತು ಪರ್ ೀ ವಾಪ ತೃಷಾತಾಸತು ಜಲಂ ಪಬ್ೀತ್॥2,23.7॥ 
ವೃಷ್ಭಾರ್ ೀಹಣಂ ಸವಪ್ನೀ ವೃಷ್ಭ್ೈಃ ಸಹ ಗಚಾರ್ತ| 

ಉತಾತಯ ಗಗನ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ರ್ಾರ್ತ ಕ್ಷತಧ್ಾತತರಃ॥2,23.8॥ 
ಸವವಾಚಾ ವದ್ತ್ೀ ಯಸತು ಗ್ ೀವೃಷ್ದಿವಜಾವಾಜಿಷ್ತ| 

ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಗಜ್ೀ ತಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ಭ ತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ನಿಶಾಚರ್ೀ॥2,23.9॥ 
ಸವಪನಮಧ್್ಯೀ ತತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಪ್ರೀತಲ್ಲಙ್ಕುನ್ಯನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ಸವಕಲತರಂ ಸವಬನ್ತಧಂ ವಾ ಸವಸತತಂ ಸವಪರ್ತಂ ವಿಭತಮ್| 

ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಮೃತಂ ಪಶ್ಯೀತ್ರೀತದ್ ೀಷ್ೀಣ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,23.10॥ 
ರ್ಾಚತ್ೀ ಯಃ ಪರಂ ಸವಪ್ನೀ ಕ್ಷತತೃಡಾಭಯಂ ಚ ಪರಿಪುಿತಃ| 

ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಗತಾವ ದ್ಹ್ೀರ್ತಾಣಾಾನ್ರೀತದೌಷ್ೈನ್ಾ ಸಂಶಯಃ॥2,23.11॥ 
ನಿಗಾಚ್ಾೀದಾವ ಗೃಹಾದಾವಪ ಸವಪ್ನೀ ಪುತರಸುಥಾ ಪಶತಃ| 

ಪತಾ ಭಾರತಾ ಕಲತರಂ ಚ ಪ್ರೀತದ್ ೀಷ್ೈಸತು ಪಶಯರ್ತ॥2,23.12॥ 
ಚಿಹಾನನ್ಯೀತಾನಿ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಕೃತಾವ ಸಾನನ್ಂ ಗೃಹ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷ್ೀ ತಪಾಣಂ ಜಲ್ೈಃ॥2,23.13॥ 
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ಕೃಷ್ಣಧ್ಾನಾಯನಿ ಪೂಜಾಂ ಚ ಪರದ್ದಾಯದ್ವೀದ್ಪಾರಗ್ೀ| 

ಹ್ ೀಮಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾಶಕು ಸಮ ಾಣಾಂ ವಾಚಯೀತತ್ಧಿೀಃ॥2,23.14॥ 
ಏತದಿಧ ಶರದ್ಧರ್ಾ ಯಸತು ಪ್ರೀತಲ್ಲಙ್ಖುನಿದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಪಠತ್ೀ ಶೃಣತತ್ೀ ವಾಪ ಪ್ರೀತಚಿಹನಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,23.15॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತಕೃರ್ತತದ್ತಕುತಚಿಾಹನತದಿವಮತಕತಯಪಾಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,23-[15]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-24॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ನಾಕ್ಾಲ್ೀ ಮಿರಯತ್ೀ ಕಶ್ಾದಿರ್ತ ವ್ೀದಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್| 

ಕಸಾಮನ್ೃತತಯಮವಾಪನೀರ್ತ ರಾಜಾ ವಾ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀಪ ವಾ॥2,24.1॥ 
ಯದ್ತಕುಂ ಬಾರಹಮಣಾ ಪೂವಾಮನ್ೃತಂ ತದಿಧ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ವ್ೀದ್ೈರತಕುಂ ತತ ಯದಾವಕಯಂ ಶತಂ ಜಿೀವರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ೀ॥2,24.2॥ 
ಜಿೀವನಿು ಮಾನ್ತಷ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವ್ೀಾ ವಣಾಾ ದಿವಜಾತಯಃ| 

ಅನ್ಯಜಾಮಿೀಚಾಜಾಶ್ೈವ ಖ್ಣ್ಾೀ ಭಾರತಸಞ್ಜಞಕ್್ೀ॥2,24.3॥ 
ನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕಲೌ ತಚಾ ಕಸಾಮದ್ದೀವ ಸಮಾದಿಶ| 

(ಆಧ್ಾನಾನ್ೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಬಾಲ್ ೀ ವಾ ಸಿವಿರ್ ೀ ಯತಬಾ॥2,24.4॥ 
ಸಧ್ನ್ ೀ ನಿಧ್ಾನ್ ೀ ವಾಪ ಸತಕತಮಾರಃ ಸತರ ಪವಾನ್| 

ಅವಿದಾವಂಶ್ೈವ ವಿದಾವಂಶಾ ಬಾರಹಮಣಸ್ತುಾತರ್ ೀ ಜನ್ಃ॥2,24.5॥ 
ತಪೀರತ್ ೀ ಯೀಗಶ್ೀಲ್ ೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಯೀ ನ್ರಃ| 

ಸವಾಜ್ಞಾನ್ರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಧಮಾಾತಾಮತತಲವಿಕರಮಃ॥2,24.6॥)  
ಸವಾಮೀತದ್ಶಷ್ೀಣ ಜಾಯತ್ೀ ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ| 

ಕಸಾಮನ್ೃತತಯಮವಾಪನೀರ್ತ ರಾಜಾ ವಾ ಶ್್ ರೀರ್ತರಯೀಽಪ ವಾ॥2,24.7॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಸಾಧ್ತಸಾಧ್ತ ಮಹಾಪಾರಜ್ಞ ಯಸುಾಂ ಭಕ್್ ುೀಽಸ್ತ ಮೀ ಪರಯಃ| 

ಶ್ರಯತಾಂ ವಚನ್ಂ ಗತಹಯಂ ನಾನಾದ್ೀಶವಿನಾಶನ್ಮ್॥2,24.8॥ 
ವಿಧ್ಾತೃವಿಹಿತ್ ೀ ಮೃತತಯಃ ಶ್ೀಘರಮಾದಾಯ ಗಚಾರ್ತ| 

ತತ್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಕ್ಾಶಯಪ್ೀಯ ಮಹಾದ್ತಯತ್ೀ॥2,24.9॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ಃ ಶತಜಿೀವಿೀರ್ತ ಪುರಾ ವ್ೀದ್ೀನ್ ಭಾಷತಮ್| 

ವಿಕಮಾಣಃ ಪರಭಾವ್ೀಣ ಶ್ೀಘರಂ ಚಾಪ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,24.10॥ 
ವ್ೀದಾನ್ಭಯಸನ್ೀನ್ೈವ ಕತಲಾಚಾರಂ ನ್ ಸ್ೀವತ್ೀ| 

ಆಲಸಾಯತೆಮಾಣಾಂ ತಾಯಗ್ ೀ ನಿಷದ್ಧೀಽಪಾಯದ್ರಃ ಸದಾ॥2,24.11॥ 
ಯತರ ತತರ ಗೃಹ್ೀಽಶಾರರ್ತ ಪರಕ್ಷ್ೀತರರತಸುಥಾ| 

ಏತ್ೈರನ್ಯೈಮಾಹಾದ್ ೀಷ್ೈಜಾಾಯತ್ೀ ಚಾಯತಷ್ಃ ಕ್ಷಯಃ॥2,24.12॥ 
ಅಶರದ್ದಧ್ಾನ್ಮಶತಚಿಂ ನಾಸ್ತುಕಂ ತಯಕುಮಙ್ಖುಲಮ್| 

ಪರದ್ ರೀಹಾನ್ೃತರಂ ಬಾರಹಮಣಂ ಯತ (ಮ) ಮನಿದರಮ್॥2,24.13॥ 
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ಅರಕ್ಷಿತಾರಂ ರಾಜಾನ್ಂ ನಿತಯಂ ಧ್ಮಾವಿವಜಿಾತಮ್| 
ಕ ರರಂ ವಯಸನಿನ್ಂ ಮ ಖ್ಾಂ ವ್ೀದ್ವಾದ್ಬಹಿಷ್ೃತಮ್| 

ಪರಜಾಪೀಡನ್ಕತಾಾರಂ ರಾಜಾನ್ಂ ಯಮಶಾಸನ್ಮ್॥2,24.14॥ 
ಪಾರಪಯನಿು ವಶಂ ಮೃತ್ ಯೀಸುತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಚ ರ್ಾತನಾಮ್| 

ಸವಕಮಾಾಣಿ ಪರಿತಯಜಯ ಮತಖ್ಯವೃತಾುನಿ ರ್ಾನಿ ಚ॥2,24.15॥ 
ಪರಕಮಾರತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಯಮಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಶ್ದ್ರಃ ಕರ್ ೀರ್ತಃ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ದಿವಜಶತಶ್ರಷ್ಣಂ ವಿನಾ॥2,24.16॥ 
ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್್ಯೀ ವಾ ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ಪಚಯತ್ೀ| 

ಸಾನನ್ಂ ದಾನ್ಂ ಜಪೀ ಹ್ ೀರ್ೀ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀ ದ್ವತಾಾಚಾನ್ಮ್॥2,24.17॥ 
ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ನ್ ಸ್ೀವಯನ್ುೀ ಸ ವೃಥಾ ದಿವಸ್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಅನಿತಯಮಧ್ತರವಂ ದ್ೀಹಮನಾಧ್ಾರಂ ರಸ್ ೀದ್ಭವಮ್॥2,24.18॥ 
ಅನ್ ನೀದ್ಕಮಯೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಗತಣಾನ್ೀತಾನ್ವದಾಮಯಹಮ್| 

ಯತಾರತಃ ಸಂಸೃತಂ ಸಾಯಂ ನ್ ನ್ಮನ್ನಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,24.19॥ 
ತದಿೀಯರಸಸಮತಾಷ್ಟಕ್ಾಯೀ ಕ್ಾ ಬತ ನಿತಯತಾ| 

ಗತಂ ಜ್ಞಾತಾವ ತತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವಪುರಧ್ಾಂ ಸವಕಮಾಭಃ॥2,24.20॥ 
ನ್ರಃ ಪಾಪವಿನಾಶಾಯ ಕತವಿೀಾತ ಪರಮೌಷ್ಧ್ಮ್| 

ದ್ೀಹಃ ಕಮನ್ನದಾತತಃ ಸ್ತವನಿನಷ್ೀಕತುಮಾಾತತರ್ೀವ ವಾ॥2,24.21॥ 
ಉಭಯೀವಾಾ ಪರಭ್ ೀವಾಾಪ ಬಾಲನ್ ೀಗ್ನೀಃ ಶತನ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಕಸುತರ ಪರರ್ೀ ಯಜ್ಞಃ ಕೃಮಿವಿಡಭಸಮಸಞ್ಜಞಕ್್ೀ॥2,24.22॥ 
ಕತಾವಯಃ ಪರರ್ೀ ಯತನಃ ಪಾತಕಸಯ ವಿನಾಶನ್ೀ| 

ಅನ್ೀಕಭವಸಮ ಭತಂ ಪಾತಕಂ ತತ ರ್ತರಧ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,24.23॥ 
ಯದಾ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ತದಾ ಸವಾಂ ತಪತಯಪ| 

ಸವಾಜನಾಮನಿ ಸಂಸೃತಯ ವಿಷಾದಿೀ ಕೃತಚ್ೀತನ್ಃ॥2,24.24॥ 
ಅವ್ೀಕ್ಷಯ ಗಭಾವಾಸಾಂಶಾ ಕಮಾಜಾ ಗತಯಸುಥಾ| 

ಮಾನ್ತಷ್ ೀದ್ರವಾಸ್ತೀ ಚ್ೀತುದಾ ಭವರ್ತ ಪಾತಕೀ॥2,24.25॥ 
ಅಣಾಜಾದಿಷ್ತ ಭ ತ್ೀಷ್ತ ಯತರಯತರ ಪರಸಪಾರ್ತ| 

ಆಧ್ಯೀ ವಾಯಧ್ಯಃ ಕ್್ಿೀಶಾ ಜರಾರ ಪವಿಪಯಾಯಃ॥2,24.26॥ 
ಗಭಾವಾಸಾದಿವನಿಮತಾಕುಸುಾಜ್ಞಾನ್ರ್ತಮಿರಾವೃತಃ| 

ನ್ ಜಾನಾರ್ತಃ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಬಾಲಭಾವಂ ಸಮಾಶ್ರತಃ॥2,24.27॥ 
ರ್ೌವನ್ೀ ರ್ತಮಿರಾನ್ಧಶಾ ಯಃ ಪಶಯರ್ತ ಸ ಮತಕುಭಾಕ್| 

ಆಧ್ಾನಾನ್ೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಬಾಲ್ ೀ ವಾ ಸಿವಿರ್ ೀ ಯತವಾ॥2,24.28॥ 
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ಸಧ್ನ್ ೀ ನಿಧ್ಾನ್ಶ್ೈವ ಸತಕತಮಾರಃ ಕತರ ಪವಾನ್| 

ಅವಿದಾವಂಶ್ೈವ ವಿದಾವಂಶಾ ಬಾರಹಮಣಾಸ್ತುಾತರ್ ೀ ಜನ್ಃ॥2,24.29॥ 
ತಪೀರತ್ ೀ ಯೀಗಶ್ೀಲ್ ೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಯೀ ನ್ರಃ| 

ಮಹಾದಾನ್ರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಧಮಾಾತಾಮತತಲವಿಕರಮಃ| 

ವಿನಾ ಮಾನ್ತಪದ್ೀಹಂ ತತ ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ನ್ ವಿನ್ದರ್ತ॥2,24.30॥ 
ಪಾರಕೃತ್ೈಃ ಕಮಾಪಾಶ್ೈಸತು ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಆಧ್ಾನಾತಾಞ್ಾ ವಷಾಾಣಿ ಸವಲಾಪಾಪ್ೈವಿಾಪಚಯತ್ೀ॥2,24.31॥ 
ಪಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ ೀ ಭ ತಾವ ಮಹಾಪಾಪ್ೈವಿಾಪಚಯತ್ೀ| 

ಯೀನಿಂ ಪೂರಯತ್ೀ ಯಸಾಮನ್ೃತ್ ೀಽಪಾಯರ್ಾರ್ತ ರ್ಾರ್ತ ಚ॥2,24.32॥ 
ಮೃತ್ ೀ ದಾನ್ಪರಭಾವ್ೀಣ ಜಿೀವನ್ಮತಯಾಶ್ಾರಂ ಭತವಿ| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಇರ್ತ ಕೃಷ್ಣವಚಃ ಶತರತಾವ ಗರತಡ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥2,24.33॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮೃತ್ೀ ಬಾಲ್ೀ ಕಥಂ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣಾದಾನಾದಿಕ್ಾಃ ಕರರ್ಾಃ| 

ಗಭ್ೀಾಷ್ತ ಚ ವಿಪನಾನನಾಮಾಚ ಡಾಕರಣಾಚಿಾಶ್್ ೀಃ॥2,24.34॥ 
ಕಥಂ ಕಂ ಕ್್ೀನ್ ದಾತವಯಂ ಮೃತಾನ್ುೀ ಕ್್ ೀ ವಿಧಿಃ ಸೃತಃ| 

ಗರತಡ್ ೀಕುಮಿರ್ತ ಶತರತಾವ ವಿಷ್ತಣವಾಾಕಯಮಥಾಬರವಿೀತ್॥2,24.35॥ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಯದಿ ಗಭ್ ೀಾ ವಿಪದ್ಯತ್ೀ ಸರವತ್ೀ ವಾಪ ಯೀಷತಃ| 

ರ್ಾವನಾಮಸಂ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಗಭಾಸಾುವದಿದನ್ಮಶೌಚಕಮ್॥2,24.36॥ 
ತಸಯ ಕಞ ಾ್ನ್ನ ಕತಾವಯಮಾತಮನ್ಃ ಶ್ರೀಯ ಇಚಾತಾ| 

ತತ್ ೀ ಜಾತ್ೀ ವಿಪನ್ನೀ ತತ ಆ ಚ ಡಾಕರಣಾಚಿಾಶ್್ ೀಃ॥2,24.37॥ 
ದ್ತಗಧಂ ಭ್ ೀಜಯಂ ತಾಶಕು ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ಆ ಚ ಡಾತಾಞ್ಾವಷ್ೀಾ ತತ ದ್ೀಹದಾಹ್ ೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥2,24.38॥ 
ದ್ತಗಧಂ ತಸಯ ಪರದ್ೀಯಂ ಸಾಯದಾ್ಲಾನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಶತಭಮ್| 

ಪಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ಸವಜಾರ್ತವಿಹಿತಾನಿ ಚ॥2,24.39॥ 
ಕತರ್ಾಾತೆಮಾಾಣಿ ಸವಾಾಣಿ ಚ್ ೀದ್ಕತಮಾಭದಿ ಪಾಯಸಮ್| 

ದಾತವಯಂ ತತ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಋಣಸಮ್ನ್ಧಕಸತು ಸಃ॥2,24.40॥ 
ಜಾತಸಯ ಹಿ ಧ್ತರವೀ ಮೃತತಯಧ್ತರಾವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸಯ ಚ| 

ಕತಾವಯಂ ಪಕ್ಷಿಶಾದ್ ಾಲ ಪುನ್ದ್ೀಾಹಕ್ಷರ್ಾಯ ವ್ೈ॥2,24.41॥ 
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ತಸ್ೈ ಯದ್ ರೀಚತ್ೀ ದ್ೀಯಮದ್ತಾುಾ ನಿಧ್ಾನ್ೀ ಕತಲ್ೀ| 

ಸವಲಾಾಯತನಿಾಧ್ಾನ್ ೀ ಭ ತಾವ ರರ್ತಭಕುವಿವಜಿಾತಃ॥2,24.42॥ 
ಪುನ್ಜಾನಾಮಪುನರ್ಾನ್ಮತಯಾಸುಸಾಮದ್ದೀಯಮೃತ್ೀ ಶ್ಶ್್ ೀಃ| 

ಪುರಾಣ್ೀ ಗಿೀಯತ್ೀ ಗಾಥಾ ಸವಾಥಾ ಪರರ್ತಭಾರ್ತ ಮೀ॥2,24.43॥ 
ಮಿಷಾಟನ್ನಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ದ್ೀಯಂ ದಾನ್ೀ ಶಕುಸತು ದ್ತಲಾಭಾ| 

ಭ್ ೀಜ್ಯೀ ಭ್ ೀಜನ್ಶಕುಶಾ ರರ್ತಶಕುವಾರಸ್ತರಯಃ॥2,24.44॥ 
ವಿಭವ್ೀ ದಾನ್ಶಕುಶಾ ನಾಲಾಸಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್| 

ದಾನಾದ್ ಭೀಗಾನ್ವಾಪನೀರ್ತ ಸೌಖ್ಯಂ ರ್ತೀಥಾಸಯ ಸ್ೀವನಾತ್| 

ಸತಭಾಷ್ಣಾನ್ೃತ್ ೀ ಯಸತು ಸ ವಿದಾವನ್ಧಮಾವಿತುಮಃ॥2,24.45॥ 
ಅದ್ತುದಾನಾಚಾ ಭವ್ೀದ್ದರಿದ್ ರೀ ದ್ರಿದ್ರಭಾವಾಚಾ ಕರ್ ೀರ್ತಪಾಪಮ್| 

ಪಾಪಪರಭಾವಾನ್ನರಕಂ ಪರರ್ಾರ್ತ ಪುನ್ದ್ಾರಿದ್ರಃ ಪುನ್ರ್ೀವ ಪಾಪೀ॥2,24.46॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀಽಲಾಾಯತಮಾರಣಹ್ೀ 

ತತಬಾಲಾನ್ಯೀಷ್ ಟಯೀನಿಾರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತವಿಾಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,24-[46]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-25॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಅತಃ ಪರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಪುರತಷ್ಸ್ತರೀ ವಿನಿಣಾಯಮ್| 

ಜಿೀವನಾವಪ ಮೃತ್ ೀ ವಾಪ ಪಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ ೀಽಪ ವಾ॥2,25.1॥ 
ಪೂಣ್ೀಾ ತತ ಪಞ್ಾಮೀ ವಷ್ೀಾ ಪುಮಾಂಶ್ೈವ ಪರರ್ತಷಠತಃ| 

ಸವ್ೈಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಜಾನಾರ್ತ ರ ಪಾರ ಪವಿಪಯಾರ್ೌ॥2,25.2॥ 
ಪೂವಾಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಪಾರಣಿನಾಂ ವಧ್ಬನ್ಧನ್ಮ್| 

ವಿಪಾರದಿೀನ್ನ್ಯಜಾನ್್ವಾಾನಾಾಪಂ ಮಾರಯರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥2,25.3॥ 
ಗಭ್ೀಾ ನ್ಷ್ಟೀ ಕರರ್ಾ ನಾಸ್ತು ದ್ತಗಧಂ ದ್ೀಯಂ ಮೃತ್ೀ ಶ್ಶೌ| 

ಪರಂ ಚ ಪಾಯಸಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ದ್ದಾಯದ್ವಲವಿಪರ್ತುತಃ॥2,25.4॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹಂ ದಾವದ್ಶಾಹಂ ವೃಷ್ಂ ವೃಷ್ವಿಧಿಂ ವಿನಾ| 

ಮಹಾದಾನ್ವಿಹಿೀನ್ಂ ಚ ಕತಮಾರ್ೀ ಕೃತಯಮಾದಿಶ್ೀತ್॥2,25.5॥ 
ಕತಮಾರಾಣಾಂ ಚ್ೈವ ಬಾಲಾನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ವಸರವ್ೀಷ್ಟನ್ಮ್| 

ಬಾಲ್ೀ ವಾ ತರತಣ್ೀ ವೃದ್ಧೀ ಘಟ್ ೀ ಭವರ್ತ ವ್ೈ ಮೃತ್ೀ॥2,25.6॥ 
ಭ ಮೌ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀದಾ್ಲಂ ದಿವಮಾಸ್ ೀನ್ಂ ದಿವವಾಷಾಕಮ್| 

ತತಃ ಪರಂ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ದ್ೀಹದಾಹ್ ೀ ವಿಧ್್ ೀಯತ್ೀ॥2,25.7॥ 
ಶ್ಶತರಾ ದ್ನ್ುಜನ್ನಾದಾ್ಲಃ ಸಾಯದಾಯವದಾಶ್ಖ್ಮ್| 

ಕಥಯತ್ೀ ಸವಾಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಕತಮಾರ್ ೀ ಮೌಞ ಜ್ಬನ್ಧನಾತ್॥2,25.8॥ 
ಶ್ದಾರದಿೀನಾಂ ಕಥಂ ಕತರ್ಾಾತ್ಂಶಯೀ ಮೌಞ ಜ್ವಜಾನಾತ್| 

ಗಭಾಾಚಾ ನ್ವಮಂ ಹಿತಾವ ಶ್ಶತರಾಮಾಸಷ್ ೀಡಶಮ್॥2,25.9॥ 
ಬಾಲಶಾಾಥ ಪರಞ ಜ್ಞೀಯ ಆಮಾಸಸಪುವಿಂಶರ್ತ| 

ಆ ಪಞ್ಾ ವಷಾಾತೌೆಮಾರಃ ಪೌಗಣ್ ಾೀ ನ್ವಹಾಂಯನ್ಃ॥2,25.10॥ 
ಕಶ್್ ೀರಃ ಷ್ ೀಡಶಾಬದಃ ಸಾಯತುತ್ ೀ ರ್ೌವನ್ಮಾದಿಶ್ೀತ್| 

ಮೃತ್ ೀಽಪ ಪಞ್ಾಮೀ ವಷ್ೀಾ ಅವೃತಃ ಸವೃತ್ ೀಽಪ ವಾ॥2,25.11॥ 
ಪೂವೀಾಕುಮೀವ ಕತಾವಯಮಿೀಹತ್ೀ ದ್ಶಪಣಾಕಮ್| 

ಸವಲಾಕಮಾಪರಸಙ್ಕುಚಾ ಸವಲಾಾದಿವಷ್ಯಬನ್ಧನಾತ್॥2,25.12॥ 
ಸವಲಾಷದ್ವಪುಷ ವಸಾರಚಾ ಕರರ್ಾಂ ಸವಲಾಾಮಪೀಚಾರ್ತ| 

ರ್ಾವದ್ತಪಚಯೀ ಜನ್ತುರ್ಾಾವದಿವಷ್ಯವ್ೀಷಟತಃ॥2,25.13॥ 
ಯದ್ಯದ್ಯಸ್ ಯೀಪಜಿೀವಯಂ ಸಾಯತುತುದ್ದೀಯಮಿಹ್ೀಚಾರ್ತ| 

ಬರಹಮಬೀಜ್ ೀದ್ಭವಾಃ ಪುತಾರ ದ್ೀವಷ್ ೀಾಣಾಂ ಚ ವಲಿಭಾಃ॥2,25.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 772 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಯಮೀನ್ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಶಾಸಯನ್ುೀ ನಿಶ್ಾತಂ ಖ್ಗ| 

ಬಾಲ್ ೀ ವೃದ್ ಧೀ ಯತಬಾ ವಾಪ ಘಟ್ಮಿಚಾನಿು ದ್ೀಹಿನ್ಃ॥2,25.15॥ 
ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸದಾ ವ್ೀರ್ತು ದ್ೀಹಿೀ ವ್ೈ ಸವಾಗಸ್ತುಾಹ| 

ಪರಿತಯಜಯ ತದಾತಾಮನ್ಂ ಜಿೀಣಾಾಂ ತವಚಮಿವೀರಗಃ॥2,25.16॥ 
ಅಙ್ಖತುಷ್ಠಮಾತರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ವಾಯತಭೃತಃ ಕ್ಷತಧ್ಾನಿವತಃ| 

ತಸಾಮದ್ದೀರ್ಾನಿ ದಾನಾನಿ ಮೃತ್ೀ ಬಾಲ್ೀ ಸತನಿಶ್ಾತಮ್॥2,25.17॥ 
ಜನ್ಮತಃ ಪಞ್ಾ ವಷಾಾಣಿ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದ್ತುಮಸಂಸೃತಮ್| 

ಪಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ೀ ಬಾಲ್ೀ ವಿಪರ್ತುಯಾದಿ ಜಾಯತ್ೀ॥2,25.18॥ 
ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕಂ ಕಮಾ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ವಿನಾ| 

ದಾವದ್ಶ್ೀ ಹನಿ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಕತರ್ಾಾಚಾಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,25.19॥ 
ಪಾಯಸ್ೀನ್ ಗತಡ್ೀನಾಪ ಪಣಾಾನ್ದದಾಯದ್ಯಥಾಕರಮಮ್| 

ಉದ್ಕತಮಭಪರದಾನ್ಂ ಚ ಪದ್ (ಉಪ) ದಾನಾನಿ ರ್ಾನಿ ಚ॥2,25.20॥ 
ಭ್ ೀಜನಾನಿ ದಿವಜ್ೀ ದ್ದಾಯನ್ಮಹಾದಾನಾದಿ ಶಕುತಃ| 

ದಿೀಪದಾನಾದಿ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತಾಞ್ಾವಷಾಾಧಿಕ್್ೀ ಸದಾ॥2,25.21॥ 
ಕತಾವಯಂ ಚ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ವರತಾತಾರಕ್್ರೀತತೃಪುಯೀ| 

ಯದಾ ನ್ಕರಯತ್ೀ ಸವಾಂ ಮತದ್ುಲತವಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,25.22॥ 
ವರತಾತಾರಙ ು್ೀವ ದ್ೀಯಂ ತತ ತತಃ ಪತೃಗಣಸಯ ಚ| 

ಸಾವಹಾಕ್ಾರ್ೀಣ ವ್ೈ ಕತರ್ಾಾದ್ೀಕ್್ ೀದಿದಷಾಟನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,25.23॥ 
ಋಜತದ್ಭ್ೈಾಸ್ತುಲ್ೈಃ ಶತಕ್್ಿೈಃ ಪಾರಚಿೀನಾವಿೀರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್| 

ಅಪಸವಯಂ ಚ ಕತಾವಯಂ ಕೃತ್ೀ ರ್ಾನಿು ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,25.24॥ 
ಪುನ್ಶ್ಾರಾಯತಷ್ ೀ ಭ ತಾವ ಜಾಯನ್ುೀ ಸವಕತಲ್ೀ ಧ್ತರವಮ್| 

ಸವಾಸೌಖ್ಯಪರದ್ಃ ಪುತರಃ ಪತ್ ರೀಃ ಪರೀರ್ತವಿವಧ್ಾನ್ಃ॥2,25.25॥ 
ಆಕ್ಾಶಮೀಕಂ ಹಿ ಯಥಾ ಚನಾದರದಿತೌಯ ಯಥ್ೈಕತಃ| 

ಘಟಾದಿಷ್ತ ಪೃಥಕ್ವಾಂ ಪಶಯ ರ ಪಂ ಚ ತತ್ಮಮ್॥2,25.26॥ 
ಆತಾಮ ತಥ್ೈವ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಪುತ್ರೀಷ್ತ ವಿಚರ್ೀತ್ದಾ| 

ರ್ಾ ಯಸಯ ಪರಕೃರ್ತಃ ಪೂವಾಂ ಶತಕರಶ್್ ೀಣಿತಸಙ್ಖುಮೀ॥2,25.27॥ 
ಸಾ (ಸ) ತ್ೀನ್ ಭಾವಯೀಗ್ೀನ್ ಪುತಾರಸುತೆಮಾಕ್ಾರಿಣಃ| 

ಪತೃರ ಪಂ ಸಮಾದಾಯ ಕಸಯಚಿಜಾಜಯತ್ೀ ಸತತಃ॥2,25.28॥ 
ಪತೃತಃ ಕ್್ ೀಽಪ ರ ಪಾಢ್ ಯೀ ಗತಣಜ್ಞ್ ೀ ದಾನ್ತತಾರಃ| 

ಸದ್ೃಶಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ನ ಭ ತ್ ೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,25.29॥ 
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ಅನಾಧದ್ನ್ ಧೀ ನ್ ಭವರ್ತ ಮ ಕ್ಾನ್ ಮಕ್್ ೀ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ| 
ಬಧಿರಾದ್್ಧಿರ್ ೀ ನ್ೈವ ವಿದಾಯವಾನಿವದ್ತಷ್ ೀ ನ್ ಹಿ| 

ಅನ್ತರ ಪಾ ನ್ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಮದಿೀಯಂ ವಚನ್ಂ ಶೃಣತ॥2,25.30॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಔರಸಕ್ಷ್ೀತರಜಾದಾಯಶಾ ಪುತಾರ ದ್ಶವಿಧ್ಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಃ ಸತತ್ ೀ ಯಸತು ದಾಸ್ತೀಪುತರಶಾ ತ್ೀನ್ ಕಮ್॥2,25.31॥ 
ಕ್ಾಙ್ಕೆಂ ಗರ್ತಮವಾಪನೀರ್ತ ಜಾಯೀ ಮೃತತಯವಶಂ ಗತಃ| 

ಭವ್ೀನ್ನ ದ್ತಹಿತಾ ಯಸಯ ನ್ ದೌಹಿತ್ ರೀ ನ್ ವಾ ಸತತಃ॥2,25.32॥ 
ಶಾರದ್ಧಂ ತಸಯ ಕಥಂ ಕ್ಾಯಾಂ ವಿಧಿನಾ ಕ್್ೀನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಮತಖ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ತತ ಪುತರಸಯ ಮತಚಯತ್ೀ ಪ್ೈತೃಕ್ಾದ್ೃಣಾತ್॥2,25.33॥ 
ಪೌತರಸಯ ದ್ಶಾನಾಜಜನ್ತುಮತಾಚಯತ್ೀ ಚಃ ಋಣತರರ್ಾತ್| 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ನ್ಯಂ ದಿವಃ ಪಾರಪುಃ ಪುತರಪೌತರ ಪರಪೌತರಕ್್ೈಃ॥2,25.34॥ 
ಅನ್ಯಕ್ಷ್ೀತ್ ರೀದ್ಭವಾದಾಯ ಯೀ ಭತಕುಮಾತರಪರದಾಃ ಸತತಾಃ| 

ಕತವಿೀಾತ ಪಾವಾಣಂ ಶಾರದ್ಧಮಾರ್ೈಸ್ ೀ ವಿಧಿವತತ್ತಃ॥2,25.35॥ 
ಕತವಾನ್ಯನ್ಯೀ ಸತತಾಃ ಶಾರದ್ಧಮೀ ಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ನ್ ಪಾವಾಣಮ್| 

ಬಾರಹ್ ೋಢಾಜಸ ುನ್ನಯರ್ತ ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಸುಾಧ್್ ೀ ನ್ಯೀತ್| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಸಾಂವತ್ರಂ ಕತವಾಞ್ಜಜಯತ್ೀ ನ್ರಕ್ಾಯ ವ್ೈ॥2,25.36॥ 
ಸವಾದಾನಾನಿ ದ್ೀರ್ಾನಿ ಹಯನ್ನ ದಾನಾದ್ೃತ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಃ ಸತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ನ್ ಪಾವಾಣಮ್॥2,25.37॥ 
ಪರತಯಬದಂ ಪತೃಮಾತೃಭಾಯಂ ಶಾರದ್ಧಂ ದ್ತಾುಾ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಪರಿತಯಜಯ ಪಾವಾಣಂ ಕತರತತ್ೀ ಯದಿ॥2,25.38॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ಪತೄಂಶ್ೈವ ಸ ನ್ಯೀದ್ಯಮಮನಿದರಮ್| 

ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಸತು ಯಃ ಕ್್ೀಚಿದಾದಸ್ತೀಪುತಾರದ್ಯಶಾ ಯೀ॥2,25.39॥ 
ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಕತಯತಾಃ ಪತೃಶಾರದ್ಧಂ ದಾನ್ಂ (ಮಾಸಂ) ದ್ದ್ತಯದಿವಾಜನ್ಮನ್ೀ| 

ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಸತತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಪಾಕಂ ವಾ ಯಃ ಪರಯಚಾರ್ತ॥2,25.40॥ 
ವೃಥಾ ಶಾರದ್ಧಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾಚ ಾದಾರನ್ನೀನ್ ಯಥಾ ದಿವಜಃ| 

ನ್ ಪರೀಣಯರ್ತ ತಚಾಾರದ್ಧಂ ಪತಾಮಹಮತಖಾನಿಾತೄನ್| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸವಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಹಿೀನ್ಜಾರ್ತೀನ್ತ್ತಾಂಸಯಜ್ೀತ್॥2,25.41॥ 
(ಬಾರಹಮಣಾಯಂ ಬಾರಹಮಣಾಜಾಜತಶಾಾಣಾಾಲಾದ್ಧ್ಮಃ ಸೃತಃ )| 

ಯಸತು ಪರವರಜಿತಾಜಾಜತ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾಯಂ ಶ್ದ್ರತಶಾ ಯಃ॥2,25.42॥ 
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ದಾವವ್ೀತೌ ವಿದಿಧ ಚಾಣಾಾಲೌ ಸಗ್ ೀತಾರದ್ಯಸತು ಜಾಯತ್ೀ| 

ಸವರ್ಾಾರ್ತವಿಹಿತಾನ್ತಾತರಃ ಸಮತತಾಾದ್ಯ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,25.43॥ 
ತ್ೈಃ ಸತವೃತ್ೈಃ ಸತಖ್ಂ ಪಾರಪಯಂ ಕತವೃತ್ೈನ್ಾರಕಂ ವರಜ್ೀತ್| 

ಹಿೀನ್ಜಾರ್ತಸಮತದ್ ಭತ್ೈಃ ಸತವೃತ್ೈಃ ಸತಖ್ಮೀಧ್ತ್ೀ॥2,25.44॥ 
ಕಲ್ಲಕಲತಷ್ವಿಮತಕುಃ ಪೂಜಿತಃ ಸ್ತದ್ಧಸಙ್್ ೈರಮರಚಮರಮಾಲಾವಿೀಜಯಮಾನ್ ೀಽಪ್ರ್ ೀಭಃ| 

ಪತೃಶತಮಪ ಬನ್ ಧನ್ತಾತರಪೌತರಪರಪೌತಾರನ್ಪ ನ್ರಕನಿಮಗಾನನ್ತದ್ಧರ್ೀದ್ೀಕ ಏವ॥2,25.45॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸವಾದ್ೀ ಮೃತಬಾಲಾನ್ಯೀಷಟಭನಾನಭನ್ನಸತತಕೃತಾನ್ಯೀಷ್ ಟಯೀವಾಣಾನ್ಂ 

ನಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,25-[45]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಾಹಪುರಾಣಮ್॥2-26॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಸತಯಂ ಬ ರಹಿ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ಕೃಪಾಂ ಕೃತಾವ ಮಯಿ ಪರಭ್ ೀ| 

ಮೃತಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಜನ್ ುನಾಂ ಕದಾ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್॥2,26.1॥ 
ಸಪಣಾತ್ವೀ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಅಸಪಣ್ಾೀ ಕತತ್ ೀ ಗರ್ತಃ| 

ಕ್್ೀನ್ೈವ ಸಹಪಣಾತವಂ ಸ್ತರೀಪುಸ್ ೀವಾಕತುಮಹಾಸ್ತ॥2,26.2॥ 
ಸ್ತರೀಪುಮಾಂಶೌ ಸಹ್ೈಕತವಂ ಪಾಪುನತಃ ಕಥಮತತುಮಮ್| 

ಜಿೀವ್ೀದ್ಭತಾರಿ ನಾರಿೀಣಾಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕತತಃ॥2,26.3॥ 
ಭತೃಾಲ್ ೀಕಂ ಕಥಂ ರ್ಾನಿು ಸವಗಾಲ್ ೀಕಂ ಸತರ್ೀಶವರ| 

ಅಗಾನಯರ್ ೀಹ್ೀ ಕಥಂ ಶಾರದ್ಧಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಃ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್॥2,26.4॥ 
ಘಟ್ದಾನ್ಂ ಕಥಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಕಥಯಸವ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಹಿೀತಾಯ ಜಗತಾಂ ಪರಭ್ ೀ॥2,26.5॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಯಥಾವತೆಥಯಿಷಾಯಮಿ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಖ್ಗ| 

ವಷ್ಾಂ ರ್ಾವತ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಯದಾಚರರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥2,26.6॥ 
ಸಪಣಾನ್ೀ ತತ್ ೀ ವೃತ್ುೀ ಪತೃಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ತಸಾಮತತಾತ್ರೀಣ ಕತಾವಯಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಪತತಃ॥2,26.7॥ 
ಸಂವತ್ರ್ೀ ತತ ಸಮ ಾಣ್ೀಾ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣಾ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್| 

ಪಣಾಪರವ್ೀಶವಿಧ್ನಾ ತಸಯ ನಿತಯಂ ಮೃತಾಹಿನಕಮ್॥2,26.8॥ 
ನಿಶ್ಾತಂ ಪಕ್ಷಿಶಾದ್ ಾಲ ವಷಾಾನ್ುೀ ಪಣಾಮೀಲನ್ಮ್| 

ಸಹಪಣ್ಾೀ ಕೃತ್ೀ ಪ್ರೀತಸುತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ತನಾನಮ ಸಮಾರಿತಯಜಯ ತತಃ ಪತೃಗಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,26.9॥ 
ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀ ವಾಪ ಷ್ಣಾಮಸ್ೀ ಮೀಲಯೀತರಪತಾಮಹ್ೈಃ| 

ಜ್ಞಾತಾವ ವೃದಿಧವಿವಾಹಾದಿ ಸವಗ್ ೀತರವಿಹಿತಾನಿ ಚ॥2,26.10॥ 
ವಿವಾಹಂ ನ್ೈವ ಕತವಿೀಾತ ಮೃತ್ೀ ಚ ಗೃಹಮೀಧಿನಿ| 

ಭಕ್ಷತಭಾಕ್ಷಾಂ ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ರ್ಾವತತೆರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್॥2,26.11॥ 
ಸವಗ್ ೀತ್ರೀಽಪಯಶತಚಿಸಾುವದಾಯವರ್ತಾಣಾಂ ನ್ ಮೀಲಯೀತ್| 

ಮೀಲನಾತ್ರೀತಶಬದಸತು ನಿವತ್ೀಾತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,26.12॥ 
ಆನ್ನಾಯತತೆಲಧ್ಮಾಾಣಾಂ ಪುಂಸಾಞ್ೈವಾಯತಷ್ಃ ಕ್ಷರ್ಾತ್| 

ಅಸ್ತಿರತಾವಚಾರಿೀರಸಯ ದಾವದ್ಶಾಹಃ ಪರಶಸಯತ್ೀ॥2,26.13॥ 

ನಿರಗಿನಕಃ ಸಾಗಿನಕ್್ ೀ ವಾ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಸಪಣಾಯೀತ್॥2,26.14॥ 
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ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀ ವಾ ಷ್ಣಾಮಸ್ೀ ವತ್ರ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಪರೀಕುಮೃಷಭಸುತುಾದ್ಶ್ಾಭಃ॥2,26.15॥ 
ಸಪುತರಸಯ ನ್ ಕತಾವಯಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಕದಾಚನ್| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಾದ್ ಧ್ವಾಂ ಯತರಯತರ ಪರದಿೀಯತ್ೀ॥2,26.16॥ 
ತತರತತರ ತರಯಂ ಕ್ಾಯಾಮನ್ಯಥಾ ಪತೃಘಾತಕಃ| 

ರ್ತರಭಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಶಕುಶಾ ಪಾವಾಣಂ ಮತನಿನ್ ೀದಿತಮ್॥2,26.17॥ 
ತದಿದನ್ೀ ತದಿದನ್ೀ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾತಾಮಹಮತಖಾನ್ಯತಃ| 

ಅಜ್ಞಾನಾದಿದನ್ಮಾಸಾನಾಂ ತಸಾಮತಾಾವಾಣಮಿಷ್ಯತ್ೀ॥2,26.18॥ 
ಅನ್ತತಾನ್ನಶರಿೀರಸಯ ನ್ ದಾನ್ಂ ಪತೃಭಃ ಸಹ| 

ಏತ್ೈಃ ಷ್ ೀಡಶಭಃ ಶಾರದ್ಧೈಃ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಮತಕುಸತು ಜಾಯತ್ೀ॥2,26.19॥ 
ಅಪುತರಸಯ ಸಪಣಾತವಂ ನ್ೈವ ಕತರ್ಾಾರ್ತ್ತರಯೀಽಪ ವಾ| 

ರ್ಾವಜಿಜೀವ ಚ ಸದ್ಭತಾರಯ ನ್ ಕತರ್ಾಾತ್ಹಪಣಾತಾಮ್॥2,26.20॥ 
ಬಾರಹಾಮದಿಷ್ತ ವಿವಾಹ್ೀಷ್ತ ರ್ಾ ವಧ್ ರಿಹ ಸಂಸೃತಾ| 

ಭತೃಾಗ್ ೀತ್ರೀಣ ಕತಾವಾಯಸುಸಾಯಃ ಪಣ್ ಾೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥2,26.21॥ 
ಆಸತರಾದಿವಿವಾ ಹ್ೀಷ್ತ ರ್ಾ ವೂಯಢಾ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಭವ್ೀತ್| 

ತಸಾಯಸತು ಪತೃಗ್ ೀತ್ರೀಣ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣ್ ಾೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ॥2,26.22॥ 
ಪತತಃ ಪುತ್ರೀಣ ಕತಾವಯಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಸದಾ| 

ಪುತಾರಭಾವ್ೀ ತತ ಪರ್ತನೀ ಸಾಯತಾತನಯಭಾವ್ೀ ಸಹ್ ೀದ್ರಃ॥2,26.23॥ 
ಭಾರತಾ ವಾ ಭಾರತೃಪುತ್ ರೀ ವಾ ಸಪಣಾಃ ಶ್ಷ್ಯ ಏವ ವಾ| 

ಸಪಣಾನ್ಕರರ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಕತರ್ಾಾನಾನನಿದೀಮತಖ್ಂ ತತಃ॥2,26.24॥ 
ಜ್ಯೀಷ್ಠಸ್ಯೈವ ಕನಿಷ್ಠೀನ್ ಭಾರತೃಪುತ್ರೀಣ ಭಾಯಾರ್ಾ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಪುತರಹಿೀನ್ೀ ನ್ರ್ೀ ಖ್ಗ॥2,26.25॥ 
ಭಾರತೄಣಾಮೀಕಜಾತಾನಾಮೀಕಶ್ಾೀತತಾತರವಾನ್ಭವ್ೀತ್| 

ಸವ್ೀಾತ್ೀ ತ್ೀನ್ ಪುತ್ರೀಣ ಪುರ್ತರಣ್ ೀ ಮನ್ತರಬರವಿೀತ್॥2,26.26॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪುತರಹಿೀನಾನಾಂ ಪರ್ತನೀ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್| 

ಋರ್ತವಜಾ ಕ್ಾರಯೀದಾವಪ ಪುರ್ ೀಹಿತಮಥಾಪ ವಾ॥2,26.27॥ 
ಕೃತಚ ಡ್ ೀಪನಿೀತಶಾ ಪತತಃ ಶಾರದ್ಧಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಉಚಾಾರಯೀತ್ಾಧ್ಾಕ್ಾರಂ ನ್ ತತ ವ್ೀದಾಕ್ಷರಾಣಯಸೌ॥2,26.28॥ 
ಭತಾರಾದಿಭಸ್ತರಭಃ ಕ್ಾಯಾಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಸ್ತರರ್ಾಃ| 

ಪತೃವಯಭಾರತೃಪುತ್ರೀಣ ಸ್ ೀದ್ರ್ೀಣ ಕನಿೀಯಸಾ॥2,26.29॥ 
ಅವಾಾಕ್ಂವತ್ರಾತ್ನೌಧ ಪೂಣ್ೀಾ ಸಂವತ್ರ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಯೀ ಸಪಣಿಾೀಕೃತಾಃ ಪ್ರೀತಾಸ್ುೀಷಾಂ ನ್ ಸಾಯತಾೃಥಕೆರರ್ಾ॥2,26.30॥ 
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ಸಪಣಾನ್ೀ ಕೃತ್ೀ ವತ್ ಪೃಥಕುಾಂ ತತ ವಿಗಹಿಾತಮ್| 

ಯಸತು ಕತರ್ಾಾತಾೃಥಕಾಣಾಂ ಪತೃಹಾ ಸ್ ೀಽಭಜಾಯತ್ೀ॥2,26.31॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀ ವೃತ್ುೀ ಪೃಥಕುಾಂ ನ್ ೀಪಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಪೃಥಕಾಣ್ಾೀ ಕೃತ್ೀ ಪಶಾಾತತಾನ್ಃ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್॥2,26.32॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕೃತಾವ ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಚ ತಥಾ ಪ್ರೀತಂ ಸ ನ್ಯೀದ್ದಮಶಾಸನ್ಮ್॥2,26.33॥ 
ವಷ್ಾಂ ರ್ಾವಕರರ್ಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ನಾಮಗ್ ೀತ್ರೀಣ ಧಿೀಮತಾ| 

ಘಟಾದಿ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ನಿತಯಂ ಪದ್ದಾನಾನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀ ವೃತ್ುೀ ಏಕಸ್ಯೈವ ತತ ದಾಪಯೀತ್॥2,26.34॥ 
ಅನ್ನಂ ಪಾನಿೀಯಸಹಿತಂ ಸಙ್ಕ್ಯಂ ಕೃತಾವಬದಕಸಯ ಚ| 

ದಾತವಯಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪಕ್ಷಿಞ್ಜಲಪೂಣಾಘಟಾದಿಕಮ್॥2,26.35॥ 
ಪಣಾಾನ್ುೀ ತಸಯ ಸಕಲಾ ವಷ್ಾವೃರ್ತುಃ ಸವಶಕುತಃ| 

ದಿವಯದ್ೀಹ್ ೀ ವಿಮಾನ್ಸಿಃ ಸತಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಯಮಾಲಯಮ್॥2,26.36॥ 
ಜಿೀವಮಾನ್ೀ ಚ ಪತರಿ ನ್ ಹಿ ಪುತ್ರೀ ಸಪಣಾತಾ| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸಪಣಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ತಥಾ ಭತಾರಿ ಜಿೀವರ್ತ॥2,26.37॥ 
ಹತತಾಶಂ ರ್ಾ ಸಮಾರ ಢಾ ಚತತಥ್ೀಾಽಹಿನ ಪರ್ತವರತಾ| 

ತಸಾಯ ಭತೃಾದಿನ್ೀ ಕ್ಾಯಾಂ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್॥2,26.38॥ 
ಪುರ್ತರಕ್ಾ ಪರ್ತಗ್ ೀತಾರ ಸಾಯದ್ಧ್ಸಾುತತಾತರಜನ್ಮನ್ಃ| 

ಪುತ್ ರೀತಾತ್ುೀಃ ಪರಸಾುತಾ್ ಪತೃಗ್ ೀತರಂ ವರಜ್ೀತತಾನ್ಃ॥2,26.39॥ 
ಪರ್ತಪತ್ ನಯೀಃ ಸದ್ೈಕತವಂ ಹತತಾಶಂ ರ್ಾಧಿರ್ ೀಹರ್ತ| 

ಪುತ್ರೀಣ್ೈವ ಪೃಥಕ್ಷಾರದ್ಧಂ ಕ್ಷರ್ಾಖ್ಯೀ ತಸಯ ವಾಸರ್ೀ॥2,26.40॥ 
ಅಪುತೌರ ಚ್ೀನ್ೃತೌ ಸಾಯತಾಮೀಕಚಿತಾಯಂ ಸಮೀಽಹನಿ| 

ಪೃಥಕ್ಷಾರದಾಧನಿ ಕತವಿೀಾತ ಸಾಪಡಯಂ ಪರ್ತನಾ ಸಹ॥2,26.41॥ 
ಪೃಥಕಾೃಥಕಾ ಪಣ್ಾೀನ್ ದ್ಮಾರ್ತೀ ಪರ್ತನಾ ಸಹ| 

ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ಮಹಾದ್ ೀಷ್ೈರ್ೀತತ್ತಯಂ ವಚ್ ೀ ಮಮ॥2,26.42॥ 
ಏಕಚಿತಾಯಂ ಸಮಾರ ಢೌ ದ್ಮಾರ್ತೀ ನಿಧ್ನ್ಂ ಗತೌ| 

ಏಕಪಾಕಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಪಣಾಾನ್ದದಾಯತಾೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,26.43॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಪ್ರೀತಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಘಟಾದಿಪದ್ದಾನಾನಿ ಮಹಾದಾನಾನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ವಷ್ಾಂ ರ್ಾವತಾೃಥಕತೆರ್ಾಾತ್ರೀತಸೃಪುಂ ವರಜ್ೀಚಿಾರಮ್॥2,26.44॥ 
ಏಕಗ್ ೀತ್ರೀ ಮೃತಾನಾಂ ತತ ಸ್ತರರ್ಾ ವಾ ಪುರತಷ್ಸಯ ವಾ| 

ಸಿಣಿಾಲಂ ಚ್ೈಕತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ ಧೀಮಂ ಕತರ್ಾಾತಾೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,26.45॥ 
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ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಹಿನ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ಪೃಥಕಾಣಾಾಶಾ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ಪಾಕ್್ೈರ್ೀನ್ ಪರ್ತಸ್ತರೀಣಾಮನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ವಿಗಹಿಾತಮ್॥2,26.46॥ 
ಏಕ್್ೀನ್ೈವ ತತ ಪಾಕ್್ೀನ್ ಶಾರದಾಧನಿ ಕತರತತ್ೀ ಸತತಃ| 

ಏಕಂ ತತ ವಿಕರಂ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣಾಾನ್ದದ್ಯದ್್ಹ ನ್ಪ| 

ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚಾಪರಪಕ್ಷ್ೀ ವಾ ಚನ್ದರಸ ಯಾಗರಹ್ೀಽಪ ವಾ॥2,26.47॥ 
ನಾರಿೀ ಭತಾಾರಮಾಸಾದ್ಯ ಕತಣಪಂ ದ್ಹತ್ೀ ಯದಾ| 

ಅಗಿನದ್ಾಹರ್ತ ಗಾತಾರಣಿ ಆತಾಮನ್ಂ ನ್ೈವ ಪೀಡಯೀತ್॥2,26.48॥ 
ದ್ಹಯತ್ೀ ಧ್ಾಮಯಮಾನಾನಾಂ ಧ್ಾತ ನಾಂ ಹಿ ಯಥಾ ಮಲಮ್| 

ತಥಾ ನಾರಿೀ ದ್ಹ್ೀದ್ದೀಹಂ ಹತತಾಶ್ೀ ಹಯಮೃತ್ ೀಪಮೀ॥2,26.49॥ 
ದಿವಾಯದೌ ದಿವಯದ್ೀಹಸತು ಶತದ್ ಧೀ ಭವರ್ತ ಪೂರತಷ್ಃ| 

ತಪುತ್ೈಲ್ೀನ್ ಲ್ ೀಹ್ೀನ್ ವಹಿನನಾ ನ್ೈವ ದ್ಹಯತ್ೀ॥2,26.50॥ 
ತಥಾ ಸಾ ಪರ್ತಸಂಯತಕ್ಾು ದ್ಹಯತ್ೀ ನ್ ಕದಾಚನ್| 

ಅನ್ುರಾತಾಮ ಮೃತ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ೃತ್ ೀಽಪ್ಯೀಕತವಮಾಗತಃ॥2,26.51॥ 
ಭತೃಾಸಙ್ಖುಂ ಪರಿತಯಜಯ ಅನ್ಯತರ ಮಿರಯತ್ೀ ಯದಿ| 

ಭತೃಾಲ್ ೀಕಂ ನ್ ಸಾ ರ್ಾರ್ತ ರ್ಾವದಾಭ ತಸಮಾಲವಮ್॥2,26.52॥ 
ಲಕ್ಷಿ್ೀಯತತಾನ್ಾರಿತಯಜಯ ಮಾತರಂ ಪತರಂ ತಥಾ| 

ಮೃತಂ ಪರ್ತಮನ್ತವರಜಯ ಸಾ ಚಿರಂ ಸತಖ್ಮೀಧ್ತ್ೀ॥2,26.53॥ 
ದಿವಯವಷ್ಾಪರಮಾಣ್ೀನ್ ರ್ತಸರಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀರ್ಽದ್ಧಕ್್ ೀಟ್ಯಃ| 

ತಾವತಾೆಲಂ ವಸ್ೀತ್ಾಗ್ೀಾ ನ್ಕ್ಷತ್ೈಃ ಸಹ ಸವಾದಾ॥2,26.54॥ 
ತದ್ನ್ುೀ ಚರತ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕತಲ್ೀ ಭವರ್ತ ಭ್ ೀಗಿನಾಮ್| 

ಸಾ ಹಿ ಲಬಧಮಹಾಪರೀರ್ತಭಾತಾರಾ ಸಹ ಪರ್ತವರತಾ॥2,26.55॥ 
ಏವಂ ನ್ ಕತರತತ್ೀ ನಾರಿೀ ಧ್ರ್ೀಾಢಾ ಪರ್ತಸಙ್ಖುಮಮ್| 

ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ ದ್ತಃಖಾತಾಾದ್ತಃಶ್ೀಲಾಪರಯವಾದಿನಿೀ॥2,26.56॥ 
ವಲತುಲ್ಲೀ ಗೃಹಸ್ ೀಧ್ಾ ವಾ ಗ್ ೀಧ್ಾ ವಾ ದಿವಮತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಭತಾಾರಂ ಪರಿತಯಜಯ ಪರಪುಂಸ್ ೀನ್ತವರ್ತಾನಿೀ॥2,26.57॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಸವಪರ್ತಂ ಸ್ತರೀ ನಿಷ್ೀವತ್ೀ| 

ಮನ್ಸಾ ಕಮಾಣಾ ವಾಚಾ ಮೃತಂ ಜಿೀವನ್ುಮೀವ ವಾ॥2,26.58॥ 
ಜಿೀವಮಾನ್ೀ ಮೃತ್ೀ ವಾಪ ಕಲ್ಲ್ಷ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ತತ ರ್ಾ| 

ಸ ಚ ವ್ೈಧ್ವಯಮಾಪನೀರ್ತ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ ದ್ತಭಾಗಾ॥2,26.59॥ 
ಯದ್ದೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಯರ್ತಾತೃಭಯಃ ಶರದ್ಧಯೈವ ಪರದಿೀಯತ್ೀ| 

ತತಫಲಂ ಭತೃಾಪೂಜಾತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಭತರಾಚಾನ್ಂ ತತಃ॥2,26.60॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 779 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಏವಂ ಕೃತ್ೀ ಖ್ಗಶ್ರೀಷ್ಠ ಪತೃಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚಿರಂ ವಸ್ೀತ್| 

ರ್ಾವದಾದಿತಯಚನೌದರ ಚ ತಾವದ್ದೀವಸಮಾ ದಿವಿ॥2,26.61॥ 
ಪುನ್ಶ್ಾರಾಯತಷ್ ೀ ಭ ತಾುಾ ಜಾಯನ್ುೀ ವಿಪುಲ್ೀ ಕತಲ್ೀ| 

ಪರ್ತವರತಾ ಯಥಾ ನಾರಿೀ ಭತೃಾದ್ತಃಖ್ಂ ನ್ ವಿನ್ದರ್ತ॥2,26.62॥ 
ಸವಾಮೀತದಿಧ ಕರ್ಥತಂ ಮರ್ಾ ತವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಕಥಯಿಷಾಯಮಿ ಮೃತಸ್ಯೈವ ಸತಖ್ಪರದ್ಮ್॥2,26.63॥ 
ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಕೃತಂ ಸವಾಂ ವಷ್ಾಂ ರ್ಾವತ್ಪಣಾನ್ಮ್| 

ಪುನ್ಃ ಕತರ್ಾಾತ್ದಾ ನಿತಯಂ ಘಟಾನ್ನಂ ಪರರ್ತಮಾಸ್ತಕಮ್॥2,26.64॥ 
ಕೃತಸಯ ಕರಣಂ ನಾಸ್ತು ಪ್ರೀತಕ್ಾರ್ಾಾದ್ೃತ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ನ್ರಃ ಕಶ್ಾತೃತ ಾವಾಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ॥2,26.65॥ 
ಮೃತಸ್ಯೈವ ಪುನ್ಃ ಕತರ್ಾಾತ್ರೀತ್ ೀಽಕ್ಷಯಯಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಪರರ್ತಮಾಸಂ ಘಟಾ ದ್ೀರ್ಾ ಸ್ ೀದ್ನಾ ಜಲಪೂರಿತಾಃ॥2,26.66॥ 
ಅವಾಾಕಾ ವೃದ್ಧೀಃ ಕರಣಾಚಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸಪಣಾನ್ಂ ಯಃ ಕತರತತ್ೀ ಹಿ ಪುತರಃ| 

ತಥಾಪ ಮಾಸಂ ಪರರ್ತಪಣಾಮೀಕಮನ್ನಂ ಚ ಕತಮಭಂ ಸಜಲಂ ಚ ದ್ದಾಯತ್॥2,26.67॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಸಪಣಾನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,26-[67]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-27॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾ ವಸನ್ಯತರ ಕೀದ್ೃಗ ರಪಾ ಭವನಿು ತ್ೀ| 
ಮಹಾಪ್ರೀತಾಃ ಪಶಾಚಾಶಾ ಕ್್ೈಃಕ್್ೈಃ ಕಮಾಫಲ್ೈವಿಾಭ್ ೀ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಮನ್ತಕಮಾಾಥಾಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥2,27.1॥ 
ಪ್ರೀತತಾವನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಯೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ಚ ಶತಭ್ೀ ನ್ ಚ| 

ತನ್ೋ ಕಥಯ ದ್ೀವ್ೀಶ ಮಮ ಚ್ೀದಿಚಾಸ್ತ ಪರಯಮ್॥2,27.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ತವರ್ಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಯ ವ್ೈ| 

ಶೃಣತಚಾವಹಿತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಯದ್ವಚಿಮ ಪ್ರೀತಲಕ್ಷಣಮ್॥2,27.3॥ 
ಗತಹಯದ್ತುಹಯತರಂ ಹ್ಯೀತನಾನಖ್ಯೀಯಂ ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್| 

ಭಕುಸುಾಂ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ತ್ೀನ್ ತ್ೀ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥2,27.4॥ 
ಪುರಾ ತ್ರೀತಾಯತಗ್ೀ ತಾತ ರಾಜಾಸ್ತೀದ್್ಭತರವಾಹನ್ಃ| 

ಮಹ್ ೀದ್ಯಪುರ್ೀ ರಮಯೀ ಧ್ಮಾನಿಷ್ ಠೀ ಮಹಾಬಲಃ॥2,27.5॥ 
ಯಜಾವ ದಾನ್ಪರ್ತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್್ರಹಮಣಯಃ ಸಾಧ್ತಸಮತಃ| 

ಶ್ೀಲಾಚಾರಗತಣ್ ೀಪ್ೀತ್ ೀ ದ್ರ್ಾದಾಕ್ಷಿಣಯಸಂಯತತಃ॥2,27.6॥ 
ಪರಜಾಃ ಪಾಲಯತ್ೀ ನಿತಯಂ ಪುತಾರನಿವ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಕ್ಷತರಧ್ಮಾರತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಸ ದ್ಣಾಾಯನ್ದಣಾಯನ್ನೃಪಃ॥2,27.7॥ 
ಸ ಕದಾಚಿನ್ಮಹಾಬಾಹತಃ ಸಸ್ೈನ್ ಯೀಮೃಗರ್ಾಂ ಗತಃ| 

ವನ್ಂ ವಿವ್ೀಶ ಗಹನ್ಂ ನಾನಾವೃಕ್ಷಸಮನಿವತಮ್॥2,27.8॥ 
ಶಾದ್ ಾಲಶತಸಞ್ುಜಷ್ಟಂ ನಾನಾಪಕ್ಷಿನಿನಾದಿತಮ್| 

ವನ್ಮಧ್್ಯೀ ತದಾ ರಾಜಾ ಮೃಗಂ ದ್ ರಾದ್ಪಶಯತ॥2,27.9॥ 
ತ್ೀನ್ ವಿದ್ ಧೀ ಮೃಗ್ ೀಽರ್ತೀವ ಬಾಣ್ೀನ್ ಸತದ್ೃಢ್ೀನ್ ಚ| 

ಬಾಣಮಾದಾಯ ತಂ ತಸಯ ಸ ವನ್ೀಽದ್ಶಾನ್ಂ ಯರ್ೌ॥2,27.10॥ 
ಕಕ್ಷ್ೀ ತಚ್ ಾೀಣಿತಸಾರವಾತ್ ರಾಜಾನ್ತಜಗಾಮ ತಮ್| 

ತತ್ ೀ ಮೃಗಪರಸಙ ು್ೀನ್ ವನ್ಮನ್ಯದಿವವ್ೀಶ ಸಃ॥2,27.11॥ 
ಕ್ಷತತಾಷಮಕಣ್ ಠೀ ನ್ೃಪರ್ತಃ ಶರಮಸನಾುಪಮ ಛಿಾತಃ| 

ಜಲಸಾಿನ್ಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾಶವ ಏವಾವಗಾಹತ॥2,27.12॥ 
ಪೀತಾವ ತದ್ತ ದ್ಕಂ ಶ್ೀತಂ ಪದ್ಮಗನಾಧಧಿವಾಸ್ತತಮ್| 

ತತ ಉರ್ತುೀಯಾ ಸಲ್ಲಲಾದಿವಮಲಾದ್್ಭತರವಾಹನ್ಃ॥2,27.13॥ 
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ನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ವೃಕ್ಷಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ೀತಚಾಾಯಂ ಮನ್ ೀಹರಮ್| 

ಮಹಾವಿಟ್ಪನ್ಂ ಹೃದ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿಸಙ್ಕ್ತನಾದಿತಮ್॥2,27.14॥ 
ವನ್ಸಯ ತಸಯ ಸವಾಸಯ ಕ್್ೀತತಭ ತಮಿವೀಚಿಾರತಮ್| 

ತಂ ಮಹಾತರತಮಾಸಾದ್ಯ ನಿಷ್ಸಾದ್ ಮಹಿೀಪರ್ತಃ॥2,27.15॥ 
ಅಥ ಪ್ರೀತಂ ದ್ದ್ಶಾಾಸೌ ಕ್ಷತತೃಷಾಣವಾಯಕತಲ್ೀನಿದರಯಮ್| 

ಉತೆಚಂ ಮಲ್ಲನ್ಂ ಕತಬಜಂ (ರ ಕ್ಷಂ) ನಿಮಾಾಂಸಂ ಭೀಮದ್ಶಾನ್ಮ್॥2,27.16॥ 
ಸಾನಯತಬದಾಧಸ್ತಿಚರಣಂ ಧ್ಾವಮಾನ್ಮಿತಸುತಃ| 

ಅನ್ಯೈಶಾ ಬಹತಭಃ ಪ್ರೀತ್ೈಃ ಸಮನಾುತಾರಿವಾರಿತಮ್॥2,27.17॥ 
ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಕೃತಂ ಘ ೀರಂ ವಿಸ್ತಮತ್ ೀ ಬಭತರವಾಹನ್ಃ| 

ಪ್ರೀತ್ ೀಽಪ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾಂ ಘ ೀರಾಮಟ್ವಿೀಮಾಗತಂ ನ್ೃಪಮ್॥2,27.18॥ 
ತದಾ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಭ ತಾವ ತಸಾಯನಿುಕಮತಪಾಗತಃ| 

ಅಬರವಿೀತ್ ತದಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪ್ರೀತರಾಜ್ ೀ ನ್ೃಪಂ ವಚಃ॥2,27.19॥ 
ಪ್ರೀತಭಾವೀ ಮರ್ಾ ತಯಕುಃ ಪಾರಪುೀಽಸ್ತಮ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ತವತ್ಂಯೀಗಾನ್ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ನಾಸ್ತುಧ್ನ್ಯತರ್ ೀ ಮಮ॥2,27.20॥ 

ನ್ೃಪರ್ತರತವಾಚ| 

ಕೃಷ್ಣವಣಾಃ ಕರಾಲಾಸಯಸುಾಂ ಪ್ರೀತ ಇವ ಲಕ್ಷಯಸ್ೀ| 

ಕಥಯಸವ ಮಮ ಪರೀತಾಯ ಯಥ್ೈವಂ ಚಾಸ್ತ ತತುಾತಃ॥2,27.21॥ 

ತಥಾ ಪೃಷ್ಟಃ ಸ ವ್ೈ ರಾಜ್ಞಾ ಪರೀವಾಚ ಸಕಲಂ ಸವಕಮ್॥2,27.22॥ 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಕಥರ್ಾಮಿ ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ಸವಾಮೀವಾದಿತಸುವ| 

ಪ್ರೀತತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ಶತರತಾವ ದ್ರ್ಾಂ ಕತತಾಂ ಮಮಾಹಾಸ್ತ॥2,27.23॥ 
ವ್ೈದಿಶಂ ನಾಮ ನ್ಗರಂ ಸವಾಸಮಾತ್ಮನಿವತಮ್| 

ನಾನಾಜನ್ಪದಾಕೀಣಾಂ ನಾನಾರತನಸಮಾಕತಲಮ್| 

ನಾನಾಪುಣಯಸಮಾಯತಕುಂ ನಾನಾವೃಕ್ಷಸಮಾಕತಲಮ್॥2,27.24॥ 
ತತಾರಹಂ ನ್ಯವಸಂ ಭ ಯೀ ದ್ೀವಾಚಾನ್ರತಃ ಸದಾ| 

ವ್ೈಶ್್ ಯೀ ಜಾತಾಯ ಸತದ್ೀವೀಽಹಂ ನಾಮಾನ ವಿದಿತಮಸತು ತ್ೀ॥2,27.25॥ 
ಹವ್ಯೀನ್ ತಪಾತಾ ದ್ೀವಾಃ ಕವ್ಯೀನ್ ಪತರಸುಥಾ| 

ವಿವಿಧ್್ೈದಾಾನ್ಯೀಗ್ೈಶಾ ವಿಪಾರಃ ಸನ್ುಪಾತಾ ಮರ್ಾ॥2,27.26॥ 
ಆವಾಹಾಶಾ ವಿವಾಹಾಶಾ ಮರ್ಾ ವ್ೈ ಸತನಿವ್ೀಶ್ತಾಃ| 

ದಿೀನಾನಾಥವಿಶ್ಷ್ಟೀಭ್ ಯೀ ಮರ್ಾ ದ್ತುಮನ್ೀಕಧ್ಾ॥2,27.27॥ 
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ತತ್ವಾಂ ವಿಫಲಂ ತಾತ ಮಮ ದ್ೈವಾದ್ತಪಾಗತಮ್| 

ಯಥಾ ಮೀ ನಿಷ್ಫಲಂ ಜಾತಂ ಸತಕೃತಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತ್ೀ॥2,27.28॥ 
ನ್ ಮೀಽಸ್ತು ಸನ್ುರ್ತಸಾುತ ನ್ ಸತಹೃನ್ನ ಚ ಬಾನ್ಧವಃ| 

ನ್ ಚ ಮಿತರಂ ಹಿ ಮೀ ತಾದ್ೃಗಯಃ ಕತರ್ಾಾದೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,27.29॥ 
ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತ್ೀನ್ ಮಮ ಜಾತಂ ನ್ೃಪೀತುಮ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ರ್ತರಪಕ್ಷಂ ಚ ಷಾಣಾಮಸ್ತಕಮಥಾಬದಕಮ್| 

ಪರರ್ತಮಾಸಾಯನಿ ಚಾನಾಯನಿ ಏವಂ ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,27.30॥ 
ಯಸ್ಯೈತಾನಿ ನ್ ದಿೀಯನ್ುೀ ಪ್ರೀತಶಾರದಾಧನಿ ಭ ಪತ್ೀ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ಸತಸ್ತಿರಂ ತಸಯ ದ್ತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ॥2,27.31॥ 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರೀತತಾವದ್ತದ್ಧರಸವ ಮಾಮ್| 

ವಣಾಾನಾಂ ಚಾಪ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ರಾಜಾ ಬನ್ತಧರಿಹ್ ೀಚಯತ್ೀ॥2,27.32॥ 
ತನಾಮಂ ತಾರಯ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಮಣಿರತನಂ ದ್ದಾಮಿ ತ್ೀ| 

ಯಥಾ ಮಮ ಶತಭಾವಾಪುಭಾವ್ೀನ್ನೃಪವರ್ ೀತುಮ॥2,27.33॥ 
ತಥಾ ಕ್ಾಯಾಂ ಮಹಾಬಾಹ್ ೀ ಕೃಪಾ ಯದಿ ಮಯಿೀಷ್ಯತ್ೀ| 

ಆತಮನ್ಶಾ ಕತರತ ಕ್ಷಿಪರಂ ಸವಾಮೀವೌಧ್್ವೀಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,27.34॥ 

ನ್ೃಪರ್ತರತವಾಚ| 

ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾ ಭವನಿುೀಹ ಕೃತ್ೈರಪೌಯಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕ್್ೈಃ| 

ಪಶಾಚಾಶಾ ಭವನಿುೀಹ ಕಮಾಭಃ ಕ್್ೈಶಾ ತದ್ವದ್॥2,27.35॥ 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ದ್ೀವದ್ರವಯಂ ಚ ಬರಹಮಸವಂ ಸ್ತರೀಬಾಲಧ್ನ್ಸಞ್ಾಯಮ್| 

ಯೀ ಹರನಿು ನ್ೃಪಶ್ರೀಷ್ಠ ಪ್ರೀತಯೀನಿಂ ವರಜನಿು ತ್ೀ॥2,27.36॥ 
ತಾಪಸ್ತೀಂ ಚ ಸಗ್ ೀತಾರಂ ಚ ಅಗಮಾಯಂ ಯೀ ಭಜನಿು ಹಿ| 

ಭವನಿು ತ್ೀ ಮಹಾಪ್ರೀತಾ ಅಮತ್ಜಾನಿ ಹರನಿು ಯೀ॥2,27.37॥ 
ಪರವಾಲವಜರಹತಾಾರ್ ೀ ಯೀ ಚ ವಸಾರಪಹಾರಕ್ಾಃ| 

ತಥಾ ಹಿರಣಯಹತಾಾರಃ ಸಂಯತಗ್ೀಽಸನ್ತಮಖಾಗತಾಃ॥2,27.38॥ 
ಕೃತಘಾನ ನಾಸ್ತುಕ್ಾ ರೌದಾರಸುಥಾ ಸಾಹಸ್ತಕ್ಾ ನ್ರಾಃ| 

ಪಞ್ಾಯಜ್ಞವಿನಿಮತಾಕ್ಾು ಮಹಾದಾನ್ರತಾಶಾ ಯೀ॥2,27.39॥ 
ಸಾವಮಿದ್ ರೀಹಕರಾ ಮಿತರಬಾರಹಮದ್ ರೀಹಕರಾಶಾ ಯೀ| 

ರ್ತೀಥಾಪಾಪಕರಾ ರಾಜಞ್ಜಜಯನ್ುೀ ಪ್ರೀತಯೀನ್ಯಃ| 

ಏವಮಾದಾಯ ಮಹಾರಾಜ ಜಾಯನ್ುೀ ಪ್ರೀತಯೀನ್ಯಃ॥2,27.40॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 
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ಕಥಂ ಮತಕ್ಾು ಭವನಿುೀಹ ಪ್ರೀತತಾವತುಾಂ ಚ ತ್ೀಽಪ ಚ| 
ಕಥಂ ಚಾಪ ಮರ್ಾ ಕ್ಾಯಾಮೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮಾತಮನ್ಃ| 

ವಿಧಿನಾ ಕ್್ೀನ್ ತತಾೆಯಾಂ ಸವಾಮೀತದ್ವದ್ಸವ ಮೀ॥2,27.41॥ 

ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತ ರಾಜ್ೀನ್ದರ ಸಙ್ಷೀಪಾದಿವಧಿಂ ನಾರಾಯಣಾತಮಕಮ್| 

ಸಚಾಾಸರಶರವಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪೂಜಾ ಸಜಜನ್ಸಙ್ಖುರ್ತಃ॥2,27.42॥ 
ಪ್ರೀತಯೀನಿವಿನಾಶಾಯ ಭವನಿುೀರ್ತ ಮರ್ಾ ಶತರತಮ್| 

ಅತ್ ೀ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾಂ ಪ್ರೀತತವನಾಶ್ನಿೀಮ್॥2,27.43॥ 
ಸತವಣಾದ್ವಯಮಾಹೃತಯ ಮ ರ್ತಾಂ ಭ ಪ ಪರಕಲಾಯೀತ್| 

ನಾರಾಯಣಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಸವಾಾಭರಣಭ ಷತಾಮ್॥2,27.44॥ 
ಪೀತವಸರಯತಗಾಚಾನಾನಂ ಚನ್ದನಾಗತರತಚಚಿಾತಾಮ್| 

ಸಾನಪಯೀದಿವವಿಧ್್ೈಸ್ ುೀಯೈರಧಿವಾಸಯ ಯಜ್ೀತುತಃ॥2,27.45॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ತತ ಶ್ರೀಧ್ರಂ ದ್ೀವಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್| 

ಪಶ್ಾಮೀ ವಾನ್ಮಂ ದ್ೀವಮತತುರ್ೀ ಚ ಗದಾಧ್ರಮ್॥2,27.46॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ಪತಾಮಹಂ ಪೂಜಯ ತಥಾ ದ್ೀವಂ ಮಹ್ೀಶವರಮ್| 

ಪೂಜಯೀಚಾ ವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಗನ್ಧಪುಷಾಾದಿಭಃ ಪೃಥಕ್॥2,27.47॥ 
ತತಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ಅಗೌನ ಸನ್ುಪಯಾ ದ್ೀವತಾಃ| 

ಘಘತ್ೀನ್ ದ್ಧ್ಾನ ಕ್ಷಿೀರ್ೀಣ ವಿಶಾವನ್ದೀವಾಂಸುಥಾ ನ್ೃಪ॥2,27.48॥ 
ತತಃ ಸಾನತ್ ೀ ವಿನಿೀತಾತಾಮ ಯಜಮಾನ್ಃ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ನಾರಾಯಣಾಗ್ರೀ ವಿಧಿವತ್ಾಕರರ್ಾಮೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕೀಮ್॥2,27.49॥ 
ಆರಭ್ೀತ ವಿನಿೀತಾತಾಮ ಕ್್ ರೀಧ್ಲ್ ೀಭವಿವಜಿಾತಃ| 

ಶಾರದಾಧನಿ ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಾಣಿ ವೃಷ್ಸ್ ಯೀತ್ಜಾನ್ಂ ತಥಾ॥2,27.50॥ 
ತರಯೀದ್ಶಾನಾಂ ವಿಪಾರಣಾಂ ವಸರಚಾತಾರಣತಯಪಾನ್ಹೌ| 

ಅಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಕಮತಕ್ಾುನಿ ಭಾಜನಾಸನ್ಭ್ ೀಜನ್ೈಃ॥2,27.51॥ 
ಸಾನಾನಶಾ ಸ್ ೀದ್ಕ್ಾ ದ್ೀರ್ಾ ಘಟಾಃ ಪ್ರೀತಹಿತಾಯ ವ್ೈ| 

ಶರ್ಾಯದಾನ್ಮಥ್ ೀ ದ್ತಾುಾ ಘಟ್ಂ ಪ್ರೀತಸಯ ನಿವಾಪ್ೀತ್॥2,27.52॥ 
ನಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ಸನಾನಮ ಸಮತಾಟ್ಸಿಂ ಸಮಚಾಯೀತ್| 

ಏವಂ ಕೃತಾವಥ ವಿಧಿವಚತಾಭಾಶತಭಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥2,27.53॥ 

ರಾಜ್ ೀವಾಚ| 

ಕಥಂ ಪ್ರೀತಘಟ್ಂ ಕತರ್ಾಾದ್ದದಾಯತ್ೆೀನ್ ವಿಧ್ಾನ್ತಃ| 

ಬ ರಹಿ ಸವಾಾನ್ತಕಮಾಾಥಾಂ ಘಟ್ಂ ಪ್ರೀತವಿಮತಕುದ್ಮ್॥2,27.54॥ 
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ಪ್ರೀತ ಉವಾಚ| 
ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾರಾಜ ಕಥರ್ಾಮಿ ನಿಬ್ ೀಧ್ ತ್ೀ| 

ಪ್ರೀತತವಂ ನ್ ಭವ್ೀದ್ಯೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ಸತದ್ೃಢ್ೀನ್ ಚ॥2,27.55॥ 
ದಾನ್ಂ ಪ್ರೀತಘಟ್ಂ ನಾಮ ಸವಾಾಶತಭವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ದ್ತಲಾಭಂ ಸವಾಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ದ್ತಗಾರ್ತಕ್ಷಯಕ್ಾರಕಮ್॥2,27.56॥ 
ಸನ್ುಪುಹಾಟ್ಕಮಯಂ ತತ ಘಟ್ಂ ವಿಧ್ಾಯ ಬರಹ್ ೋಶಕ್್ೀಶವಯತತಂ ಸಹ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಃ| 

ಕ್ಷಿೀರಾಜಯಪೂಣಾವಿವರಂ ಪರಣಿಪತಯ ಭಕ್ಾಯ ವಿಪಾರಯ ದ್ೀಹಿ ತವ ದಾನ್ಶತ್ೈಃ ಕಮನ್ಯೈಃ॥2,27.57॥ 
ಬರಹಾಮ ಮಧ್್ಯೀ ತಥಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಶಙ್ಖೆರಃ ಶಙ್ಖೆರ್ ೀಽವಯಯಃ| 

ಪಾರಚಾಯದಿಷ್ತ ಚ ತತೆಣ್ಠೀ ಲ್ ೀಕಪಾಲಾನ್ೆರಮೀಣ ತತ॥2,27.58॥ 
ಸಮ ಾಜಯ ವಿಧಿವದಾರಜನ್ ಧಪ್ೈಃ ಕತಸತಮಚನ್ದನ್ೈಃ| 

ತತ್ ೀ ದ್ತಗಾಧಜಯಸಹಿತಂ ಘಟ್ಂ ದ್ೀಯಂ ಹಿರಣಮಯಮ್॥2,27.59॥ 
ಸವಾದಾನಾಧಿಕಞ್ೈತನ್ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್| 

ಕತಾವಯಂ ಶರದ್ಧರ್ಾ ರಾಜನ್ರೀತತವವಿನಿವೃತುಯೀ॥2,27.60॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಏವಂ ಸಞ್ಜಲಷತಸುಸಯ ಪ್ರೀತ್ೀನ್ ನಿಯತಾತಮನ್ಃ| 

ಸ್ೀನಾಜಗಾಮಾನ್ತಪದ್ಂ ಹಸಯಶವರಥಸಙ್ಖತೆಲಾ॥2,27.61॥ 
ತತ್ ೀ ಬಲ್ೀ ಸಮಾರ್ಾತ್ೀ ದ್ತಾುಾ ರಾಜ್ಞ್ೀ ಮಹಾಮಣಿಮ್| 

ನ್ಮಸೃತಯ ಪುನ್ಃ ಪಾರಥಯಾ ಪ್ರೀತ್ ೀಽದ್ಶಾನ್ಮಿೀಯಿವಾನ್॥2,27.62॥ 
ತಸಾಮದ್ವನಾದಿವನಿಷ್ೆರಮಯ ರಾಜಾಪ ಸವಪುರಂ ಯರ್ೌ| 

ಸವಪುರಂ ಸ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸವಾಂ ತತ್ರೀತಭಾಷತಮ್॥2,27.63॥ 
ಚಕ್ಾರ ವಿಧಿವತಾಕ್ಷಿನೌನಧ್ವಾದ್ೀಹಾದಿಕಂ ವಿಧಿಮ್| 

ತಸಯ ಪುಣಯಪರದಾನ್ೀನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಮತಕ್್ ುೀ ದಿವಂ ಯರ್ೌ॥2,27.64॥ 
ಶಾರದ್ಧೀನ್ ಪರದ್ತ್ುೀನ್ ಗತಃ ಪ್ರೀತ್ ೀಽಪ ಸದ್ುರ್ತಮ್| 

ಕಂ ಪುನ್ಃ ಪುತರದ್ತ್ುೀನ್ ಪತಾ ರ್ಾರ್ತೀರ್ತ ಚಾತತಭತಮ್॥2,27.65॥ 
ಇರ್ತಹಾಸಮಿಮಂ ಪುಣಯಂ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಶಾರವಯೀಚಾ ಯಃ| 

ನ್ ತೌ ಪ್ರೀತತವಮಾರ್ಾತಃ ಪಾಪಾಚಾರಯತತಾವಪ॥2,27.66॥ 

 ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಬಭತರವಾಹನ್ಪ್ರೀತಸಂವಾದ್ೀ 

ಪ್ರೀತತವಹ್ೀತತತನಿನವೃತತಯಪಾಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,27-

[66]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-28॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಸವ್ೀಾಪಾಮನ್ತಕಮಾಾಥಾಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್| 

ಪ್ರೀತತಾವನ್ತಮಚಯತ್ೀ ಯೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ಸತಕೃತ್ೀನ್ ವಾ॥2,28.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತ ದಾನ್ಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸವಾಾಶತ ಭವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ಸನ್ುಪುಹಾಟ್ಕಮಯಂ ಘಟ್ಕಂ ವಿಧ್ಾಯ ಬರಹ್ೋಶಕ್್ೀಶವಯತತಂ ಸಹ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಃ| 

ಕ್ಷಿೀರಾಜಯಪೂಣಾವಿವಿರಂ ಪರಣಿಪತಯ ಭಕ್ಾಯ ವಿಪಾರಯ ದ್ೀಹಿ ತವ ದಾನ್ಶತ್ೈಃ ಕಮನ್ಯೈಃ॥2,28.2॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಮೀತೆರ್ಥತಂ ದ್ೀವ ವಿಸುರ್ೀಣ ವದ್ಸವ ಮೀ| 

ಆಮತಷಮಕೀಂ ಕರೀರ್ಾಂ ದ್ೀವ ಉತಾ ರೆನಿುಸಮರ್ಾದ್ನ್ತ॥2,28.3॥ 
ಸಂಸಾರ್ೀ ಸಾಧ್ತ ಮೀ ನಾಥ ಬ ರಹಿ ಕೃತಯಂ ಜನಾದ್ಾನ್| 

ಯಥಾ ಕ್ಾರ್ಾಾ ನ್ರ್ೈಃ ಸಮಯಕೆರರ್ಾ ಚ್ೈವೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕೀ॥2,28.4॥ 
ಕಥಂ ಪ್ರೀತಾ ಮಹಾಕ್ಾರ್ಾ ರೌದ್ರರ ಪಾ ಭರ್ಾನ್ಕ್ಾಃ| 

ಕಮಭವನಿು ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ಕಮಾಭಃ ಕ್್ೈಃ ಶತಭಾಶತಭ್ೈಃ॥2,28.5॥ 
ಪಶಾಚಾಃ ಸಮಭವನಿುೀಹ ಕಸ್ಯೀದ್ಂ ಕಮಾಣಃ ಫಲಮ್| 

ತನ್ೋ ಕಥಯ ದ್ೀವ್ೀಶ ಅಹಮಿಚಾಾಮಿ ವ್ೀದಿತತಮ್॥2,28.6॥ 
ಭ ಮಾಯಂ ಪರಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಕಸಾಮತಾಞ್ಾರತನಂ ಕತತ್ ೀ ಮತಖ್ೀ| 

ಅಧ್ಸಾುಚಾ ರ್ತಲಾ ದ್ಭಾಾಃ ಪಾದೌ ರ್ಾಮಾಯಂ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ॥2,28.7॥ 
ಕಮಥಾಂ ಮಣಾಲಂ ಭ ಮೌ ಗ್ ೀಮಯೀನ್ ೀಪಲ್ಲಪಯತ್ೀ| 

ಕಮಥಾಂ ಸಮಯಾತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಃ ವಿಷ್ತಣಸ ಕುಞ್ಾ ಪಠಯತ್ೀ॥2,28.8॥ 
ಕಮಥಾಂ ಪುತರಪುತಾರಶಾ ತಸಯ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಚಾಗರತಃ| 

ಕಮಥಾಂ ದಿೀಪದಾನ್ಞ್ಾ ಕಮಥಾಂ ವಿಷ್ತಣಪೂಜನ್ಮ್॥2,28.9॥ 
ಕಮಥಾಮಾತತರ್ ೀ ದಾನ್ಂ ದ್ದಾರ್ತ ದಿವಜಪುಙ್ಖುವ್ೀ| 

ಬನ್ ಧನಿಮತಾರಣಯಮಿತಾರಂಶಾ ಕ್ಷಮಾಪಯರ್ತ ತತೆಥಮ್॥2,28.10॥ 
ರ್ತಲಾ ಲ್ ೀಹಂ ಹಿರಣಯಂ ಚ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ| 

ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವೀ ದಿೀಯತ್ೀ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀ ತತನಾ॥2,28.11॥ 
ಕಥಂ ಚ ಮಿರಯತ್ೀ ಜನ್ತುಮೃಾತಸಯ ಚ ಕತತ್ ೀ ಗರ್ತಃ| 

ಅರ್ತವಾಹಶರಿೀರಂ ಚ ಕಥಂ ವಿಶರಮತ್ೀ ತದಾ॥2,28.12॥ 
ಶಂವ ಸೆನ್ಧೀ ವಹ್ೀತತಾತ್ ರೀ ವಹಿನದಾತಾ ಚ ಪೌತರಕಃ| 

ಕಮಥಾಂ ದ್ೀವ ದ್ೀವ್ೀಶ ಆಜ್ಯೀನಾಭಯಞ್ಜನ್ಂ ಕತತಃ॥2,28.13॥ 
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ಯಮಸ ಕುಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಉದಿೀಚಿೀಂ ದಿಶಮಾಹರ್ೀತ್| 

ಪಾನಿೀಯಮೀಕವಸ್ರೀಣ ಸ ಯಾಬಮ್ನಿರಿೀಕ್ಷಣಮ್॥2,28.14॥ 
ಯವಸಷ್ಾಪದ್ ವಾಾಶಾಪಾಷಾಣ್ೀ ನಿಮ್ಚವಾಣಮ್| 

ವಸರಂ ನ್ರಶಾ ನಾರಿೀ ಚ ವಿದ್ಧ್ಾಯದ್ಧ್ರ್ ೀತುರಮ್॥2,28.15॥ 
ಅನಾನದ್ಯಂ ಗೃಹಮಾಗತಯ ಭ್ ೀಕುವಯಂ ಗ್ ೀರ್ತರಭಃ ಸಹ| 

ನ್ವಕ್ಾನಿ ಚ ಪಣಾಾನಿ ಕಮಥಾಂ ವಿತರ್ೀತತ್ತಃ॥2,28.16॥ 
ಕಮಥಾಂ ಚತವರ್ೀ ದ್ತಗಧಂ ಪಾತ್ರೀ ಪಕ್್ವೀ ಚ ಮೃನ್ಮಯೀ| 

ಕ್ಾಷ್ಠತರಯಂ ಗತಣ್ೀ ಬದಾಧಾ ಕೃತಾವ ರಾತೌರ ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ॥2,28.17॥ 
ನಿಶಾರ್ಾಂ ದಿೀಯತ್ೀ ದಿೀಪೀ ರ್ಾವದ್ಬದಂ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ| 

ದಾಹ್ ೀದ್ಕಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಸಂವಾದ್ಃ ಸವಜನ್ೈಃ ಸಹ॥2,28.18॥ 
ಭಗವನ್ನರ್ತವಾಹಸಯ ನ್ವಪಣ್ಾೈಸತು ಕಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಕಥಂ ದ್ೀವಪತೃಭಯಶಾ ವಾಹಸಾಯವಾಹನ್ಂ ಕಥಮ್| 

ಇದ್ಂ ಚ ಕರಯತ್ೀ ದ್ೀವ ಕಸಾಮರ್ತಾಣಾಂ ಪರದಾಪಯೀತ್॥2,28.19॥ 
ಕಂ ತತರದಿೀಯತ್ೀ ತಸಯ ಪಣಾದಾನಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಅಸ್ತಿಸಞ್ಾಯನ್ಂ ಚ್ೈವ ಶರ್ಾಯದಾನ್ಂ ಕಮಥಾಕಮ್॥2,28.20॥ 
ದಿವರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ಕತತಃ ಸಾನನ್ಂ ಚತತಥ್ೀಾ ಸಾಗಿನಕ್್ೀ ದಿವಜ್ೀ| 

ದ್ಶಮೀ ಕಂ ಮಲಸಾನನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸವಾಜನ್ೈಃ ಸಹ॥2,28.21॥ 
ಕಸಾಮತ್ೈಲ್ ೀದ್ವತಾನ್ಂ ಚ ಸೆನ್ಧವಾಹಾನ್ುೃಹಂ ನ್ಯೀತ್| 

ತ್ೈಃ ಸಮತದ್ವತಾನ್ಂ ಚಾಪ ದ್ದ್ತಯಃ ಸಿಲಜಲಾಶರಯೀ॥2,28.22॥ 
ದ್ೀಶಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಪಣಾಸುಂ ದ್ದಾಯದಾಮಿಷ್ೀಣ ತತ| 

ಪಣಾಂ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಕಸಾಮದ್ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಃ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್॥2,28.23॥ 
ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ್ೈತಾನಿ ಅಬದಂ ರ್ಾವತತೆತ್ ೀ ವದ್| 

ಅನಾನದಿಚ್ ೀದ್ಕ್್ೀನ್ೈವ ಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರಯಮ್॥2,28.24॥ 
ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಚ ದಾತವಯಂ ಘಟಾನ್ನಂ ಪ್ರೀತತೃಪುಯೀ| 

ಪಾರಪ್ುೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಮಿರಯತ್ೀ ಅನಿತ್ ಯೀ ಮಾನ್ವಃ ಪರಭ್ ೀ॥2,28.25॥ 
ಛಿದ್ರಂ ತತ ನ್ೈವ ಪಶಾಯಮಿ ಕತತ್ ೀ ಜಿೀವಃ ಸ ನಿಗಾತಃ| 

ಕತತ್ ೀ ಗಚಾನಿು ಭ ತಾನಿ ಪೃರ್ಥವಾಯಪೀ ಮನ್ಸುಥಾ॥2,28.26॥ 
ತ್ೀಜ್ ೀ ವದ್ಸವ ಮೀ ನಾಥ ವಾಯತರಾಕ್ಾಶಮೀವ ಚ| 

ವಾಯವಶ್ೈವ ಪಞ್ೈತ್ೀ ಕಥಂ ಗಚಾನಿು ಚಾಪುಯೀ॥2,28.27॥ 
ಲ್ ೀಭರ್ೀಹಾದ್ಯಃ ಪಞ್ಾ ಶರಿೀರ್ೀ ಚ್ೈವ ತಸೆರಾಃ| 

ತೃಷಾಣ ಕ್ಾರ್ೀಽಪಯಹಙ್ಕೆರಃ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ಜನಾದ್ಾನ್॥2,28.28॥ 
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ಪುಣಯಂ ವಾಪಯಥ ವಾಪುಣಯಂ ಯರ್ತೆಞ ಾ್ತತ್ಕೃತಂ ತಥಾ| 

ನ್ಷ್ಟೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಕತತ್ ೀ ರ್ಾನಿು ದಾನಾನಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ॥2,28.29॥ 
ಸಪಣಾನ್ಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ಪೂಣ್ೀಾ ಸಂವತ್ರ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಪ್ರೀತಸಯ ಮೀಲನ್ಂ ಸಾಧ್ಾಂ ಕ್್ೈಃ ಸಮಂ ತತರ ಕ್್ ೀ ವಿಧಿಃ॥2,28.30॥ 
ಯೀ ದ್ಗಾಧ ಯೀ ತವದ್ಗಾಧಶಾ ಪರ್ತತಾ ಯೀ ನ್ರಾಭತವಿ| 

ರ್ಾನಿ ಚಾನಾಯನಿ ಭ ತಾನಿ ತ್ೀಷಾಮನ್ುೀ ಭವ್ೀಚಾ ಕಮ್॥2,28.31॥ 
ಪಾಪನ್ ೀ ಯೀ ದ್ತರಾಚಾರಾ ಮತದ್ುಲತವಂ ಚ ಯೀ ಗತಾಃ| 

ಆತಮಘಾರ್ತೀ ಬರಹಮಹಾ ಚ ಸ್ುೀಯಿೀ ವಿಶಾವಸಘಾತಕಃ॥2,28.32॥ 
ಕಪಲಾಂ ಯಃ ಪಬ್ೀಚ ಾದ್ ರೀ ಯಃ ಪಠ್ೀದ್ವೈದಿಕ್ಾಕ್ಷರಮ್| 

ಧ್ಾರಯೀದಾವ ಬರಹಮಸ ತರಂ ಕ್ಾ ಗರ್ತಸುಸಯ ಮಾಧ್ವ॥2,28.33॥ 
ವಿಪರಸಯ ಬಾರಹಮಣಿೀ ಭಾರ್ಾಾ ಸಙ್ಖುೃಹಿೀ ತಾ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ತಸಾಮತಾಾಪಾಚಾ ಭೀತ್ ೀಽಹಂ ತನ್ೋ ವದ್ ಜಗತಾತ್ೀ| 

ಸವಾಮೀತನ್ಮರ್ಾ ಪೃಷ್ ಟೀ ವದ್ ಲ್ ೀಕಹಿತಾಯ ವ್ೈ॥2,28.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ 

ಔಧ್ವಾದ್ಹಿಕಕಮಾಕ್ಾಲಕರಯಮಾಣನಾನಾದಾನಾದಿಫಲಪರಶರನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷಾಟವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,28-[34]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-29॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ತವರ್ಾ ಭದ್ರ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಹಿತಾಯ ವ್ೈ| 

ಶೃಣತಷಾವವಹಿತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಸವಾಮೀವೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,29.1॥ 
ಕಮಯಗಿವಭ್ೀದ್ರಹಿತಂ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಸಮತದ್ಧೃತಮ್| 

ಯನ್ನ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಸತರ್ೈಃ ಸ್ೀನ್ದರೈಯೀಾಗಿಭಯೀಾಗಚಿನ್ುಕ್್ೈಃ॥2,29.2॥ 
ಗತಹಾಯದ್ತುಹಯತರಂ ವತ್ ನಾಖಾಯತಂ ಕಸಯಚಿತೆಾಚಿತ್| 

ಭಕುಸುಾಂ ಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಸವಾಂ ತ್ೀ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥2,29.3॥ 
ಅಪುತರಸಯ ಗರ್ತನಾಾಸ್ತು ಸವಗ್ ೀಾ ನ್ೈವ ಚ ನ್ೈವ ಚ| 

ಯೀನ್ ಕ್್ೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ ಕ್ಾಯಾಂ ಜನ್ಮ ಸತತಸಯ ಚ॥2,29.4॥ 
ತಾರಯೀನ್ನರಕ್ಾತತಾತ್ ರೀ ಯದಿ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ದಾಹಃ ಪುತ್ರೀಣ ಕತಾವಯೀ ದ್ೀಯಃ ಪೌತ್ರೀಣ ಪಾವಕಃ॥2,29.5॥ 
ರ್ತಲ್ೈದ್ಾಭ್ೈಾಶಾ ಭ ಮಾಯಂ ವ್ೈ ಕತಟೀ ಧ್ಾತತಮರ್ತೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಞ್ಾರತಾನನಿ ವಕ್್ರೀ ತತ ಯೀನ್ ಜಿೀವಃ ಪರರ್ ೀಹರ್ತ॥2,29.6॥ 
ಲ್ಲಪಾಯತತು ಗ್ ೀಮಯೈಭ ಾಮಿಂ ರ್ತಲಾನ್ದಭಾಾಂಶಾ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ತಸಾಯಮೀವಾತತರ್ ೀ ಮತಕುಃ ಸವಾಂ ದ್ಹರ್ತ ಪಾತಕಮ್॥2,29.7॥ 
ದ್ಭಾಮ ಲ್ಲೀನ್ಯೀತ್ಾಗಾಂ ಸಂಸ್ತಿತಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ದ್ಭಾಾಂಸುತರ ಹಿ ಯೀ ಭ ಮಾಯಂ ರ್ತಲಯತಕ್ಾುನ್ ಸಂಶಯಃ॥2,29.8॥ 
ಸವಾತರ ವಸತಧ್ಾ ಪೂತಾ ಯತರ ಲ್ೀಪೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಯತರ ಲ್ೀಪಃ ಸ್ತತಿಸುತರ ಪುನ್ಲ್ೀಾಪ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,29.9॥ 
ರ್ಾತತಧ್ಾನಾಃ ಪಶಾಚಾಶಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕ ರರಕಮಿಾಣಃ| 

ಅಲ್ಲಪ್ುೀ ಆತತರಂ ಮತಕುಂ ವಿಶನ್ಯೀತ್ೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥2,29.10॥ 
ನಿತಯಹ್ ೀಮಂ ತಥಾ ಶಾರದ್ಧಂ ವಿಪಾರಣಾಂ ಪಾದ್ಶ್್ ೀಧ್ನ್ಮ್| 

ಮಣಾಲ್ೀನ್ ವಿನಾ ಭ ಮಾಯಂ ಕತವಾನ್ಯೀತಚಾ ನಿಷ್ಫಲಮ್॥2,29.11॥ 
ಆತತರ್ ೀ ಮತಚಯತ್ೀ ನ್ೈವ ಮಣಾಲ್ೀನ್ ವಿನಾ ಭತವಿ| 

ಬರಹಾಮ ರತದ್ರಶಾ ವಿಷ್ತಣಶಾ ಶ್ರೀಹತಾತಾಶನ್ ಏವ ಚ| 

ಮಣಾಲ್ೀ ಚ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠನ್ುಸುಸಾಮತತೆವಿೀಾತ ಮಣಾಲಮ್॥2,29.12॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಮಿರಯತ್ೀ ಯಸತು ಬಾಲ್ ೀ ವೃದ್ ಧೀ ಯತವಾಪ ವಾ| 

ಯೀನ್ಯನ್ುರಂ ಸ ವ್ೈ ಗಚ್ಾೀರ್ತೆರೀಡತ್ೀ ವಾಯತನಾ ಸಹ॥2,29.13॥ 
ಮಿಶ್ರತಂ ಲ್ ೀಹತಾಮರಂ ತತ ತಥ್ೈವ ಜನ್ಮ ಜಾಯತ್ೀ| 

ತಸ್ೈವಂ ವಾಯತಭ ತಸಯ ನ್ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ ೀದ್ಕ ಕರರ್ಾ॥2,29.14॥ 
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ಮಮ ಸ್ವೀದ್ಸಮತದ್ ಭತಾಸ್ತುಲಾಸಾುಕ್ಷಯಾ ಪವಿತರಕ್ಾಃ| 

ಅಸತರಾ ದಾನ್ವಾ ದ್ೈತಾಯಸೃಪಯನಿು ರ್ತಲದಾನ್ತಃ॥2,29.15॥ 
ರ್ತಲಾಃ ಶ್ವೀತಾಸ್ತುಲಾಃ ಕೃಷಾಣಸ್ತುಲಾ ಗ್ ೀಮ ತರಸನಿನಭಾಃ| 

ತ್ೀ ಮೀ ದ್ಹನ್ತು ಪಾಷಾನಿ ಶರಿೀರ್ೀಣ ಕೃತಾನಿ ಚ॥2,29.16॥ 
ಏಕ ಏವ ರ್ತಲದ್ ರೀಣ್ ೀ ಹ್ೀಮದ್ ರೀಣರ್ತಲ್ೈಃ ಸಮಃ| 

ತಪಾಣ್ೀ ದಾನ್ಹ್ ೀಮೀ ಚ ದ್ತ್ ುೀ ಭವರ್ತ ಚಾಕ್ಷಯಃ॥2,29.17॥ 
ದ್ಭಾಾ ಮಲ್ ಿೀಮಸಮ ಭತಾಸ್ತುಲಾಃ ಸ್ವೀದ್ಸಮತದ್ಭವಾಃ| 

ತೃಪಾುಃ ಸತಯದ್ೀಾವತಾ ದಾನ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧೀನ್ ಪತರಸುಥಾ| 

ಪರಯೀಗವಿಧಿನಾ ಬರಹಾಮ ವಿಶವಞ್ಜಾಪುಯಪಜಿೀವನಾತ್॥2,29.18॥ 
ಸವಯಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತ್ೀನ್ ಬರಹಾಮದಾಯಸೃಪುಮಾನ್ತಾಯತಃ| 

ಅಪಸವ್ಯೀನ್ ತೃಪಯನಿು ಪತರ್ ೀ ದಿವಿದ್ೀವತಾಃ॥2,29.19॥ 
ಅಪಸವಾಯದಿತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ದ್ಭಾಮಧ್್ಯೀ ತತ ಕ್್ೀಶವಃ| 

ದ್ಭಾಾಗ್ರೀ ಶಙ್ಖೆರಂ ವಿದಾಯತರಯೀ ದ್ೀವಾಃ ಕತಶ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ॥2,29.20॥ 
ವಿಪಾರ ಮನಾರಃ ಕತಶಾ ವಹಿನಸತುಲಸ್ತೀ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ನ್ೈತ್ೀ ನಿಮಾಾಲಯತಾಂ ರ್ಾನಿು ಕರಯಮಾಣಾಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥2,29.21॥ 
ಕತಶಾಃ ಪಣ್ಾೀಷ್ತ ನಿಮಾಾಲಾಯಃ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಪ್ರೀತಭ್ ೀಜನ್ೀ| 

ಮನಾರಃ ಶ್ದ್ರೀಷ್ತ ಪರ್ತತಾಶ್ಾತಾರ್ಾಶಾ ಹತತಾಶನ್ಃ॥2,29.22॥ 
ತತಲಸ್ತೀ ಬಾರಹಮಣಾ ಗಾವೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಪಞ್ಾ ಪರವಹಣಾನ್ಯೀವ ಭವಾಬೌಧ ಮಜಜತಾಂ ಸತಾಮ್॥2,29.23॥ 
ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಗಿೀತಾ ತತಲಸ್ತೀವಿಪರಧ್್ೀನ್ವಃ| 

ಅಪಾರ್ೀ ದ್ತಗಾಸಙ್ಕೆರ್ೀ ಷ್ಟ್ಾದಿೀ ಮತಕುದಾಯಿನಿೀ॥2,29.24॥ 
ರ್ತಲಾಃ ಪವಿತಾರಸ್ತರವಿಧ್ಾ ದ್ಭಾಾಶಾ ತತಲಸ್ತೀದಾಲಮ್| 

ನಿವಾರಯನಿು ಚ್ೈತಾನಿ ದ್ತಗಾರ್ತಂ ರ್ಾನ್ುಮಾತತರಮ್॥2,29.25॥ 
ಹಸಾುಭಾಯಮತದ್ಧೃತ್ೈದ್ಾಭ್ೈಾಸ್ ುೀಯೀನ್ ಪರೀಕ್ಷಯೀದ್ತಭವಮ್| 

ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ದಭಾಾನಾತತರಸಯ ಕರದ್ವಯೀ॥2,29.26॥ 
ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಕ್ಷಿಪಯತ್ೀ ಯೀಽಸೌ ದ್ಭಸತು ಪರಿವ್ೀಷಟತಃ| 

ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ವ್ೈ ರ್ಾರ್ತ ಮನ್ರಹಿೀನ್ ೀಽಪ ಮಾನ್ವಃ॥2,29.27॥ 
ದ್ಭಾಮ ಲ್ಲೀಗತ್ ೀ ಭ ಮೌ ದ್ಭಾಪಾಣಿಸತು ಯೀ ಮೃತಃ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುವಿಶತದ್ ಧೀಽಸೌ ಸಂಸಾರ್ೀಪಾರಸಾಗರ್ೀ॥2,29.28॥ 
ಗ್ ೀಮಯೀನ್ ೀಪಲ್ಲಪ್ುೀ ತತ ದ್ಭಾಸಾಯಸುರಣ್ೀ ಸ್ತತಿಃ| 

ತತರ ದ್ತ್ುೀನ್ ದಾನ್ೀನ್ ಸವಾಂ ಪಾಪಂ ವಯಪೀಹರ್ತ॥2,29.29॥ 
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ಲವಣಂ ತದ್ರಸಂ ದಿವಯಂ ಸವಾಕ್ಾಮಪರದ್ಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಯಸಾಮದ್ನ್ನರಸಾಃ ಸವ್ೀಾ ನ್ ೀತೆಟಾ ಲವಣಂ ವಿನಾ॥2,29.30॥ 
ಪತೄಣಾಂ ಚ ಪರಯಂ ಭವಯಂ ತಸಾಮತ್ಾಗಾಪರದ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ವಿಷ್ತಣದ್ೀಹಸಮತದ್ ಭತ್ ೀ ಯತ್ ೀಽಯಂ ಲವಣ್ ೀ ರಸಃ॥2,29.31॥ 
ವಿಶ್ೀಷಾಲಿವಣಂ ದಾನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಶಂಸನಿು ಯೀಗಿನ್ಃ| 

ಬಾರಹಮಣ ಕ್ಷರ್ತರಯವಿಶಾಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶ್ದ್ರಜನ್ಸಯ ಚ॥2,29.32॥ 
ಆತತರಾಣಾಂ ಯದಾ ಪಾರಣಾಃ ಪರರ್ಾನಿು ವಸತಧ್ಾತಲ್ೀ| 

ಲವಣಂ ತತ ತದಾ ದ್ೀಯಂ ದಾ್ರಸ್ ಯೀದಾಧಟ್ನ್ಂ ದಿವಃ॥2,29.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಔಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕಕಮಾಣಿ 

ಪುತರದ್ಭಾರ್ತಲತತಲಸ್ತೀಗ್ ೀಭ ಲ್ೀಪತಾಮರಪಾತರದಾನಾ 

ದಿೀನಾಮಾವಶಯಕತವನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,29-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-30॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ದಾನಾನಾಂ ದಾನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಪರಮಂ ಸವಾದಾನಾನಾಂ ಪರಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ದಿವೌಕಸಾಮ್॥2,30.1॥ 
ದ್ೀಯಮೀಕಂ ಮಹಾದಾನ್ಂ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಚ್ ೀತುರ್ೀತುಮಮ್| 

ಯೀನ್ ದ್ತ್ುೀನ್ ಪರೀಯನ್ುೀ ಭ ಭತಾವಃ ಸವರಿರ್ತ ಕರಮಾತ್॥2,30.2॥ 
ಬರಹಾಮದಾಯ ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾಃ ಕ್ಾರ್ಾಾಚಾ ಪರೀರ್ತಮಾಪುನಯತಃ| 

ದ್ೀಯಮೀತನ್ಮಹಾದಾನ್ಂ ಪ್ರೀತ್ ೀದ್ಧರಣಹ್ೀತವ್ೀ॥2,30.3॥ 
ಚಿರಂ ವಸ್ೀದ್ತರದ್ರಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ ೀ ರಾಜಾ ಭವ್ೀದಿಹ| 

ರ ಪವಾನ್ತ್ಭಗ್ ೀ ವಾಗಿೋ ಶ್ರೀಮಾನ್ತತಲ ವಿಕರಮಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕಂ ವಿನಿಜಿಾತಯ ಸವಗಾಂ ತಾಕ್ಷಯ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,30.4॥ 
ಗಾಂ ರ್ತಲಾಂಶಾ ಕ್ಷಿತಂ ಹ್ೀಮ ಯೀ ದ್ದಾರ್ತ ದಿವಜನ್ಮನ್ೀ| 

ತಸಯ ಜನಾಮಜಿಾತಾ ಪಾಪಂ ತತಷಣಾದ್ೀವನ್ಶಯರ್ತ॥2,30.5॥ 
ರ್ತಲಾ ಗಾವೀ ಮಹಾದಾನ್ಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ್ಮ್| 

ತದ್ದಾಯಂ ದಿೀಯತ್ೀ ವಿಪ್ರೀ ನಾನ್ಯವಣ್ೀಾ ಕದಾಚನ್॥2,30.6॥ 
ಕಲ್ಲಾತಂ ದಿೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಂ ರ್ತಲಾ ಗಾವಶಾಮೀದಿನಿೀ| 

ಅನ್ಯೀಷ್ತ ನ್ೈವ ವಣ್ೀಾಷ್ತ ಪೀಷ್ಯವಗ್ೀಾ ಕದಾಚನ್॥2,30.7॥ 
ಪೀಷ್ಯವಗ್ೀಾ ತಥಾ ಸ್ತರೀಷ್ತ ದಾನ್ಂ ದ್ೀಯಮಕಲ್ಲಾತಮ್| 

ಆತತರ್ೀ ವೀಪರಾಗ್ೀ ಚ ದ್ವಯಂ ದಾನ್ಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ| 

ಆತತರ್ೀ ದಿೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಂ ತತಾೆಲ್ೀ ಚ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,30.8॥ 
ಜಿೀವತಸತು ಪುನ್ದ್ಾತುಮತಪರ್ತಷ್ಠತಯಸಂಸೃತಮ್| 

ಸತಯಂಸತಯಂ ಪುನ್ಃ ಸತಯಂ ಯದ್ದತುಂ ವಿಕಲ್ೀನಿದರಯೀ॥2,30.9॥ 
ಯಚಾಾನ್ತ ರ್ೀದ್ತ್ೀ ಪುತರಸುಚಾ ದಾನ್ಮನ್ನ್ುಕಮ್| 

ಅತ್ ೀ ದ್ದಾಯತ್ ಪುತ್ ರೀ ವಾ ರ್ಾವಜಿಜೀವತ್ಸೌ ಚಿರಮ್| 

ಅರ್ತವಾಹಸುಥಾ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾಂಶಾ ಲಭತ್ೀ ಯತಃ॥2,30.10॥ 
ಅಸವಸಾಿ ತತರಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ದ್ೀಹಪಾತ್ೀ ಕ್ಷಿರ್ತಸ್ತಿತ್ೀ| 

ದ್ೀಹ್ೀ ತಥಾರ್ತವಾಹಸಯ ಪರತಃ ಪರೀಣನ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,30.11॥ 
ಪಙ್ಕುವನ್ಧೀ ಚ ಕ್ಾಣ್ೀ ಚ ಹಯಧ್್ ೀಾನಿೋಲ್ಲತಲ್ ೀಚನ್ೀ| 

ರ್ತಲ್ೀಷ್ತ ದ್ಭಾಾನ್್ಂಸ್ತುೀಯಾ ದಾನ್ಮತಕುಂ ತದ್ಕ್ಷಯಮ್॥2,30.12॥ 
ರ್ತಲಾ ಲೌಹಂ ಹಿರಣಯಞ್ಾ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ| 

ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವ ಏಕ್್ೈಕಂ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್॥2,30.13॥ 
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ಲ್ ೀಹದಾನಾದ್ಯಮಸತುಷ್ಯೀದ್ಧಮಾ ರಾಜಸ್ತುಲಾಪಾಣಾತ್| 

ಲವಣ್ೀ ದಿೀಯಮಾನ್ೀ ತತ ನ್ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಯಮಾತ್॥2,30.14॥ 
ಕಪಾಾಸಸಯ ತತ ದಾನ್ೀನ್ ನ್ ಭ ತ್ೀಭ್ ಯೀ ಭಯಂ ಭವ್ೀತ್| 

ತಾರಯನಿು ನ್ರಂ ಗಾವಸ್ತರವಿಧ್ಾಶ್ೈವ ಪಾತಕ್ಾತ್॥2,30.15॥ 
ಹ್ೀಮದಾನಾತತ್ಖ್ಂ ಸವಗ್ೀಾ ಭ ಮಿದಾನಾನ್ನೃಪೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಹ್ೀಮಭ ಮಿಪರದಾನಾಚಾ ನ್ ಪೀಡಾ ನ್ರಕ್್ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,30.16॥ 
ಸವ್ೀಾಽಪ ಯಮದ್ ತಾಶಾ ಯಮರ ಪಾ ವಿಭೀಷ್ಣಾಃ| 

ಸವ್ೀಾ ತ್ೀ ವರದಾ ರ್ಾನಿು ಸಪುಧ್ಾನ್ಯೀನ್ ಪರೀಣಿತಾಃ॥2,30.17॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಮರಣಮಾತ್ರೀಣ ಪಾರಪಯತ್ೀ ಪರಮಾ ಗರ್ತಃ| 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಮತ್ಯೈಾರ್ಾಾ ಗರ್ತರಾಪಯತ್ೀ॥2,30.18॥ 
ತಸಾಮತತಾತರಂ ಪರಶಂಸನಿು ದ್ದಾರ್ತ ಪತತರಾಜ್ಞರ್ಾ| 

ಭ ಮಿಷ್ಠಂ ಪತರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಯಧ್್ ೀಾನಿೋಲ್ಲತಲ್ ೀಚನ್ಮ್॥2,30.19॥ 
ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ಸತತ್ ೀ ಯಸತು ಸವಾದಾನಾನಿ ದಾಪಯೀತ್| 

ಗರ್ಾಶಾರದಾಧದಿವಶ್ಷ್ಯೀತ ಸ ಪುತರಃ ಕತಲನ್ನ್ದನ್ಃ॥2,30.20॥ 
ಸವಸಾಿನಾಚಾಲ್ಲತಶಾಾಸೌ ವಿಕಲಸಯ ಪತತಸುದಾ| 

ಪುತ್ೈಯಾತ್ನೀನ್ ಕತಾವಾಯ ಪತರಂ ತಾರಯನಿು ತ್ೀ॥2,30.21॥ 
ಕಂ ದ್ತ್ೈಬಾಹತಭದಾಾನ್ೈಃ ಪತತರನ್ಯೀಷಟಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಅಶವಮೀಧ್್ ೀ ಮಹಾಯಜ್ಞಃ ಕಲಾಂ ನಾಹಾರ್ತ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್॥2,30.22॥ 
ಧ್ಮಾಾತಾಮ ಸ ನ್ತ ಪುತ್ ರೀ ವ್ೈದ್ೀವ್ೈರಪ ಸತಪೂಜಯತ್ೀ| 

ದಾಪಯೀದ್ಯಸತು ದಾನಾನಿ ಹಾಯತತರಂ ಪತರಂ ಭತವಿ॥2,30.23॥ 
ಲ್ ೀಹದಾನ್ಞ್ಾ ದಾತವಯಂ ಭ ಮಿಯತಕ್್ುೀನ್ ಪಾಣಿನಾ| 

ಯಮಂ ಭೀಮಞ್ಾ ನಾಪನೀರ್ತ ನ್ ಗಚ್ಾೀತುಸಯ ವ್ೀಶಮನಿ॥2,30.24॥ 
ಕತಠಾರ್ ೀ ಮತಸಲ್ ೀ ದ್ಣಾಃ ಖ್ಡುಶಾ ಚತಾರಿಕ್ಾ ತಥಾ| 

ಏತಾನಿ ಯಮಹಸ್ುೀಷ್ತ ದ್ೃಶಾಯನಿ ಪಾಪಕಮಿಾಣಾಮ್॥2,30.25॥ 
ತಸಾಮಲ್ ಿೀಹಸಯ ದಾನ್ನ್ತು ಬಾರಹಮಣಾರ್ಾತತರ್ ೀ ದ್ದ್ೀತ್| 

ಯಮಾಯತಧ್ಾನಾಂ ಸನ್ತುಷ್ಟಯೈ ದಾನ್ಮೀತದ್ತದಾಹೃತಮ್॥2,30.26॥ 
ಗಭಾಸಾಿಃ ಶ್ಶವೀ ಯೀ ಚ ಯತವಾನ್ಃ ಸಿವಿರಾಸುಥಾ| 

ಏಭದಾಾನ್ವಿಶ್ೀಷ್ೈಸತು ನಿದ್ಾಹ್ೀಯತಃ ಸವಪಾತಕಮ್॥2,30.27॥ 
ಛತರಿಣಃ ಶಾಯಮಶಬಲೌ ಷ್ಣಾಾಮಕ್ಾಾ ಉದ್ತಮ್ರಾಃ| 

ಶಬಲಾ ಶಾಯಮದ್ ತಾ ಯೀ ಲ್ ೀಹದಾನ್ೀನ್ ಪರೀಣಿತಾಃ॥2,30.28॥ 
ಪುತಾರಃ ಪೌತಾರಸುಥಾ ಬನ್ತಧಃ ಸಗ್ ೀತಾರಃ ಸತಹಹೃದ್ಸುಥಾ| 

ದ್ದ್ತ್ೀ ನಾತತರ್ೀ ದಾನ್ಂ ಬರಹಮಘನೈಸತು ಸಮಾ ಹಿ ತ್ೀ॥2,30.29॥ 
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ಪಞ್ಾತ್ವೀ ಭ ಮಿಯತಕುಸಯ ಶೃಣತ ತಸಯ ಚ ರ್ಾ ಗರ್ತಃ| 

ಅರ್ತವಾಹಃ ಪುನ್ಃ ಪ್ರೀತ್ ೀವಷ್ ೀಾಧ್ವಾಂ ಸತಕೃತಂ ಲಭ್ೀತ್॥2,30.30॥ 
ಅಗಿನತರಯಂ ತರಯೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಸರಯೀ ವ್ೀದಾಸರಯೀಽಮರಾಃ| 

ಕ್ಾಲತರಯಂ ರ್ತರಸನ್ಧಯಂ ಚ ತರಯೀ ವಣಾಾಸ್ತರಶಕುಯಃ॥2,30.31॥ 
ಪಾದಾದ್ ಧ್ವಾಂ ಕಟಂ ರ್ಾವತಾುವದ್್ರಹಾಯಧಿರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಗಿರೀವಾಂ ರ್ಾವದ್ಧರಿನಾಾಭ್ೀಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಮನ್ತಜಸಯ ಚ॥2,30.32॥ 
ಮಸುಕ್್ೀ ರ್ತಷ್ಠರ್ತೀಶಾನ್ ೀ ವಯಕ್ಾುವಯಕ್್ ುೀ ಮಹ್ೀಶವರಃ| 

ಏಕಮ ತ್ೀಾಸರಯೀ ಭಾಗಾ ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಹ್ೀಶವರಾಃ॥2,30.33॥ 
ಅಹಂ ಪಾರಣಃ ಶರಿೀರಸ್ ಿೀ ಭ ತಗಾರಮಚತತಷ್ಟಯೀ| 

ಧ್ಮಾಾಧ್ಮೀಾ ಮರ್ತಂ ದ್ದಾಯತತ್ಖ್ದ್ತಃಖ್ೀ ಕೃತಾಕೃತ್ೀ॥2,30.34॥ 
ಜನ್ ುೀವುಾದಿಧಂ ಸಮಾಸಾಿಯ ಪೂವಾಮಮಾಾಧಿವಾಸ್ತತಾಮ್| 

ಅಹಮೀವ ತಥಾ ಜಿೀವಾನ್ರೀರರ್ಾಮಿ ಚ ಕಮಾಸತ| 

ಸವಗಾಂ ಚ ನ್ರಕಂ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಪರರ್ಾನಿು ಪಾರಣಿನ್ ೀ ಧ್ತರವಮ್॥2,30.35॥ 
ಸವಗಾಸಿಂ ನ್ರಕಸಿಂ ವಾ ಶಾರದ್ಧೀ ವಾಪಾಯಯನ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ತಸಾಮಚಾಾರದಾಧನಿ ಕತವಿೀಾತ ರ್ತರವಿಧ್ಾನಿ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥2,30.36॥ 
ಮತ್ಯಂ ಕಮಾಂ ಚ ವಾರಾಹಂ ನಾರಸ್ತಂಹಞ್ಾ ವಾಮನ್ಮ್| 

ರಾಮಂ ರಾಮಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಬತದ್ಧಂ ಚ್ೈವ ಸಕಲ್ಲೆನ್ಮ್| 

ಏತಾನಿ ದ್ಶ ನಾಮಾನಿ ಸಮತಾವಾಯನಿ ಸದಾ ಬತಧ್್ೈಃ॥2,30.37॥ 
ಸವಗಾಂ ಜಿೀವಾಃ ಸತಖ್ಂ ರ್ಾನಿು ಚತಯತಾಃ ಸವಗಾಾಚಾ ಮಾನ್ವಾಃ| 

ಲಬಾಧಾ ಸತಖ್ಂ ಚ ವಿತುಂ ಚ ದ್ರ್ಾದಾಕ್ಷಿಣಯಸಂಯತತಾಃ| 

ಪುತರಪೌತ್ೈಧ್ಾನ್ೈರಾಢಾಯ ಜಿೀವ್ೀಯತಃ ಶರದಾಂ ಶತಮ್॥2,30.38॥ 
ಆತತರ್ೀ ಚ ದ್ದ್ೀದಾದನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾಞ್ಾ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಅಷಾಟಕ್ಷರಂ ತಥಾ ಮನ್ರಂ ಜಪ್ೀದಾವ ದಾವದ್ಶಾಕ್ಷರಮ್॥2,30.39॥ 
ಪೂಜಯೀಚತಾಕಿಪುಷ್ಾೈಶಾ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯೈಘಘಾತಪಾಚಿತ್ೈಃ| 

ತಥಾ ಗನ್ಧೈಶಾ ಧ್ ಪ್ೈಶಾ ಶತರರ್ತಸೃರ್ತಮನ್ ದಿತ್ೈಃ॥2,30.40॥ 
ವಿಷ್ತಣಮಾಾತಾ ಪತಾ ವಿಷ್ತಣವಿಾಷ್ತಣಃ ಸವಜನ್ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಯತರ ವಿಷ್ತಣಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ತ್ೀನ್ ವಾಸ್ೀನ್ ಕಂ ಮಮ॥2,30.41॥ 
ಜಲ್ೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಸಿಲ್ೀ ವಿಷ್ತಣವಿಾಷ್ತಣಃ ಪವಾತಮಸುಕ್್ೀ| 

ಜಾವಲಾಮಾಲಾಕತಲ್ೀ ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಾಂ ವಿಷ್ತಣಮಯಂ ಜಗತ್॥2,30.42॥ 
ವಯಮಾಪೀ ವಯಂ ಪೃರ್ಥವೀ ವಯಂ ದ್ಭಾಾ ವಯಂ ರ್ತಲಾಃ| 

ವಯಂ ಗಾವೀ ವಯಂ ರಾಜಾ ವಯಂ ವಾಯತವಾಯಂ ಪರಜಾಃ॥2,30.43॥ 
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ವಯಂ ಹ್ೀಮ ವಯಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ವಯಂ ಮಧ್ತ ವಯಂ ಘಘತಮ್| 

ವಯಂ ವಿಪಾರ ವಯಂ ದ್ೀವಾ ವಯಂ ಶಮತಭಶಾ ಭ ಭತಾವಃ॥2,30.44॥ 
ಅಹಂ ದಾತಾ ಅಹಂ ಗಾರಹಿೀ ಅಹಂ ಯಜಾವ ಅಹಂ ಕರತತಃ| 

ಅಹಂ ಹತಾಾ ಅಹಂ ಧ್ರ್ೀಾ ಅಹಂ ಪೃರ್ಥವೀ ಹಯಹಂ ಜಲಮ್॥2,30.45॥ 
ಧ್ಮಾಾಧ್ಮೀಾ ಮರ್ತಂ ದ್ದಾಯಂ ಕಮಾಭಸತು ಶತಭಾಶತಭ್ೈಃ| 

ಯತೆಮಾ ಕರಯತ್ೀ ಕ್ಾವಪ ಪೂವಾಜನಾಮಜಿಾತಂ ಖ್ಗ॥2,30.46॥ 
ಧ್ಮೀಾ ಮರ್ತಮಹಂ ದ್ದಾಯಮಧ್ಮೀಾಽಪಯಹಮೀವ ಚ| 

ರ್ಾತನಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ಧ್ಮೀಾ ಮತಕುಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥2,30.47॥ 
ಮನ್ತಜಾನಾಂ ಹಿತಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಅನ್ುೀ ವ್ೈತರಣಿೀ ಸೃತಾ| 

ತರ್ಾವಮತಯ ಪಾಪೌಘಂ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,30.48॥ 
ಬಾಲತ್ವೀ ಯಚಾ ಕ್ೌಮಾರ್ೀ ಯಚಾ ಪರಿಣತೌ ಚ ಯತ್| 

ಸವಾಾವಮಾಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಯಚಾ ಜನಾಮನ್ುರ್ೀಷ್ವಪ॥2,30.49॥ 
ಯನಿನಶಾರ್ಾಂ ತಥಾ ಪಾರತಯಾನ್ಮಧ್ಾಯಹಾನಪರಾಹನಯೀಃ| 

ಸನ್ಧಯಯೀಯಾತೃತಂ ಕಮಾ ಕಮಾಣಾ ಮನ್ಸಾ ಗಿರಾ॥2,30.50॥ 
ದ್ತಾುಾ ವರಾಂ ಸಕೃದ್ಪ ಕಪಲಾಂ ಸವಾಕ್ಾಮಿಕ್ಾಮ್| 

ಉದ್ಧರ್ೀದ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ಸ ಆತಾಮನ್ಂ ಪಾಪಸಞ್ಾರ್ಾತ್॥2,30.51॥ 
ಗಾವೀ ಮಮಾಗರತಃ ಸನ್ತು ಪೃಷ್ಠತಃ ಪಾಶವಾತಸುಥಾ| 

ಗಾವೀ ಮೀ ಹೃದ್ಯೀ ಸನ್ತು ಗವಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವಸಾಮಯಹಮ್॥2,30.52॥ 
ರ್ಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಸವಾಭ ತಾನಾಂ ರ್ಾ ಚ ದ್ೀವ್ೀ ವಯವಸ್ತಿತಾ| 

ಧ್್ೀನ್ತರ ಪ್ೀಣ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಮಮ ಪಾಪಂ ವಯಪೀಹತತ॥2,30.53॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ನಾನಾದಾನ್ನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಂಸ್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,30-

[53]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-31॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಯೀ ನ್ರಾಃ ಪಾಪಸಂಯತಕ್ಾುಸ್ುೀ ಗಚಾನಿು ಯಮಾಲಯಮ್| 

ನ್ೃಣಾಂ ಮತಾ್ಕ್ಷಿಕಂ ದ್ತುಮನ್ನ್ುಫಲದ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,31.1॥ 
ರ್ಾವದ್ರಜಃ ಪರಮಾಣಾಬದಂಸವಗ್ೀಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಭ ಮಿದ್ಃ| 

ಅಶಾವರ ಢಾಶಾ ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ದ್ದ್ತ್ೀ ಯೀ ಹತಯಪಾನ್ಹೌ॥2,31.2॥ 
ಆತಪ್ೀ ಶರಮಯೀಗ್ೀನ್ ನ್ ದ್ಹಯನ್ುೀ ಚ ಕತತರಚಿತ್| 

ಛತರದಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ ಪ್ರೀತಾ ವಿಚರನಿು ಸತಖ್ಂ ಪರ್ಥ॥2,31.3॥ 

ಯಮತದಿದಶಯ ದ್ದಾತಯನ್ನಂ ತ್ೀನ್ ಚಾಪಾಯಯಿತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,31.4॥ 
ಅನ್ಧಕ್ಾರ್ೀ ಮಹಾಘ ೀರ್ೀ ಅಮ ತ್ೀಾ ಲಕ್ಷಯವಜಿಾತ್ೀ| 

ಉದ್ ದಯೀತ್ೀನ್ೈವ ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ದಿೀಪದಾನ್ೀನ್ ಮಾನ್ವಾಃ॥2,31.5॥ 
ಆಶ್ವನ್ೀ ಕರ್ತಾಕ್್ೀ ವಾಪ ಮಾಘೀ ಮೃತರ್ತಥಾವಪ| 

ಚತತದ್ಾಶಾಯಞ್ಾ ದಿೀಯೀತ ದಿೀಪದಾನ್ಂ ಸತಖಾಯ ವ್ೈ॥2,31.6॥ 
ಪರತಯಹಞ್ಾ ಪರದಾತವಯಂ ಮಾಗ್ೀಾ ಸತವಿಷ್ಮೀ ನ್ರ್ೈಃ| 

ರ್ಾವತ್ಂವತ್ರಂ ವಾಪ ಪ್ರೀತಸಯ ಸತಖ್ಲ್ಲಪ್ರ್ಾ॥2,31.7॥ 
ಕತಲ್ೀ ದ್ ಯೀತರ್ತ ಶತದಾಧತಾಮ ಪರಕ್ಾಶತವಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ| 

ಜ್ ಯೀರ್ತಮಾಯೀಽಸೌ ಪೂಜ್ ಯೀಽಸೌ ದಿೀಪದಾನ್ಪರದ್ ೀ ನ್ರಃ॥2,31.8॥ 
ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ ೀದ್ಙ್ಖತಮಖ್ಂ ದಿೀಪಂ ದ್ೀವಾಗಾರ್ೀ ದಿವಜಾತಯೀ| 

ಕತರ್ಾಾದಾಯಮಯಮತಖ್ಂ ಪತ್ರೀ ಅದಿಭಃ ಸಙ್ಖೆಲಾಯ ಸತಸ್ತಿರಮ್॥2,31.9॥ 
ಸವೀಾಪಹಾರಯತಕ್ಾುನಿ ಪದಾನ್ಯತರ ತರಯೀದ್ಶ| 

ಯೀ ದ್ದಾರ್ತ ಮೃತಸ್ಯೀಹ ಜಿೀವನ್ನಪಾಯತಮಹ್ೀತವ್ೀ| 

ಸ ಗಚಾರ್ತ ಮಹಾಮಾಗ್ೀಾ ಮಹಾಕಷ್ಟವಿವಜಿಾತಃ॥2,31.10॥ 
ಆಸನ್ಂ ಭಾಜನ್ಂ ಭ್ ೀಜಯಂ ದಿೀಯತ್ೀ ಯದಿದಾಜಾಯತ್ೀ| 

ಸತಖ್ೀ ನ್ ಭತಞ್ಜಮಾನ್ಸತು ದ್ೀನ್ ಗಚಾತಯಲಂ ಪರ್ಥ॥2,31.11॥ 

ಕಮಣಾಲತಪರದಾನ್ೀನ್ ತೃಷತಃ ಪಬತ್ೀ ಜಲಮ್॥2,31.12॥ 
ಭಾಜನ್ಂ ವಸರದಾನ್ಞ್ಾ ಕತಸತಮಞ್ಜಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಕಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾ ಹ್ೀ ದಾತವಯಂ ಪ್ರೀತ್ ೀದ್ಧರಣಹ್ೀತವ್ೀ॥2,31.13॥ 
ತರಯೀದ್ಶ ಪದಾನಿೀತಿಂ ಪ್ರೀತಸಯ ಶತಭಮಿಚಾತಾ| 

ದಾತವಾಯನಿ ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ಪ್ರೀತ್ ೀಽಸೌ ಪರೀಣಿತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,31.14॥ 
ಭ್ ೀಜನಾ ನಿ ರ್ತಲಾಂಶ್ೈವ ಉದ್ಕತಮಾಭಂಸರಯೀದ್ಶ| 

ಮತದಿರಕ್ಾಂ ವಸರಯತಗಮಞ್ಾ ತರ್ಾ ರ್ಾರ್ತ ಪರಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,31.15॥ 
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ಯೀಽಶವಂ ನಾವಂ ಗಜಂ ವಾಪ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯೀತ್| 

ಸ ಮಹಿರ್ನೀಽನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತತುತತ್ಖ್ಮತಪಾಶತನತ್ೀ॥2,31.16॥ 
ನಾನಾಲ್ ೀಕ್ಾನಿವಚರರ್ತ ಮಹಿಷೀಞ್ಾ ದ್ದಾರ್ತ ಯಃ| 

ಯಮಪುತರಸಯ ರ್ಾ ಮಾತಾ ಮಹಿಷೀ ಸತಗರ್ತಪರದಾ॥2,31.17॥ 
ತಾಮ ್ಲಂ ಕತಸತಮಂ ದ್ೀಯಂ ರ್ಾಮಾಯನಾಂ ಹಷ್ಾವಧ್ಾನ್ಮ್| 

ತ್ೀನ್ ಸಮಿರೀಣಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ತಸ್ತಮನ್ೆಲೀಶಂ ನ್ ಕತವಾತ್ೀ॥2,31.18॥ 

ಗ್ ೀ-ಭ -ರ್ತಲ-ಹಿರಣಾಯನಿ ದಾನಾನಾಯಹತಃ ಸವಶಕುತಃ॥2,31.19॥ 
ಮೃತ್ ೀದ್ದೀಶ್ೀನ್ ಯೀ ಯದಾಯಜಜಲಪಾತರಞ್ಾ ಮೃನ್ಮಯಮ್| 

ಉದ್ಪಾತರಸಹಸರಸಯ ಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ವಃ॥2,31.20॥ 
ಯಮದ್ ತಾ ಮಹಾರೌದಾರಃ ಕರಾಲಾಃ ಕೃಷ್ಣಪಙ್ಖುಲಾಃ| 

ನ್ ಭೀಷ್ಯನಿು ತಂ ರ್ಾಮಾಯ ವಸರದಾನ್ೀ ಕೃತ್ೀ ಸರ್ತ॥2,31.21॥ 
ಮಾಗ್ೀಾ ಹಿ ಗಚಾಮಾನ್ಸತು ತೃಷಾಣತಾಃ ಶರಮಪೀಡಿತಃ| 

ಘಟಾನ್ನದಾನ್ಯೀಗ್ೀನ್ ಸತಖಿೀ ಭವರ್ತ ನಿಶ್ಾತಮ್॥2,31.22॥ 
ಶರ್ಾಯ ದ್ಕ್ಷಿಣರ್ಾ ಯತಕ್ಾು ಆಯತಧ್ಾಮ್ರಸಂಯತತಾ| 

ಹ್ೈಮಶ್ರೀಪರ್ತನಾ ಯತಕ್ಾು ದ್ೀರ್ಾ ವಿಪಾರಯ ಶಮಾಣ್ೀ| 

ತಥಾ ಪ್ರೀತತವಮತಕ್್ ುೀಽಸೌ ರ್ೀದ್ತ್ೀ ಸಹ ದ್ೈವತ್ೈಃ॥2,31.23॥ 
ಏತತ್ುೀ ಕರ್ಥತಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ದಾನ್ಮನ್ಯೀಷಟಕಮಾಜಮ್| 

ಅಧ್ತನಾ ಕಥಯಿಷ್ಯೀಽಹಮನ್ಯದ್ೀಹಪರವ್ೀಶನ್ಮ್॥2,31.24॥ 
ಜಾತಸಯ ಮೃತತಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೈ ಪಾರಣಿನ್ ೀ ಮರಣಂ ಧ್ತರವಮ್| 

ಮೃರ್ತಃ ಕತರ್ಾಾತ್ಾಧ್ಮೀಾಣ ರ್ಾಸಯತಶಾ ಪರನ್ುಪ॥2,31.25॥ 
ಪೂವಾಕ್ಾಲ್ೀ ಮೃತಾನಾಞ್ಾ ಪಾರಣಿನಾಞ್ಾ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸ ಕ್ಷ್ ೋಭ ತಾವ ತವಸೌ ವಾಯತನಿಾಗಾಚಾತಾಯಸಯಮಣಾಲಾತ್॥2,31.26॥ 
ನ್ವದಾವರ್ೈ ರ್ ೀಮಭಶಾ ಜನಾನಾಂ ತಾಲತರನ್ಧರಕ್್ೀ| 

ಪಾಪಷಾಠನಾಮಪಾನ್ೀನ್ ಜಿೀವೀ ನಿಷಾೆರಮರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥2,31.27॥ 
ಶರಿೀರಞ್ಾ ಪತ್ೀತಾಶಾಾನಿನಗಾತ್ೀ ಮರತರ್ತೀಶವರ್ೀ| 

ವಾತಾಹತಃ ಪತತ್ಯೀವ ನಿರಾಧ್ಾರ್ ೀ ಯಥಾ ದ್ತರಮಃ॥2,31.28॥ 
ಪೃರ್ಥವಾಯಂ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ ಪೃರ್ಥವೀ ಆಪಶ್ೈವ ತಥಾಪು್ ಚ| 

ತ್ೀಜಸ್ುೀಜಸ್ತ ಲ್ಲೀಯತ್ೀ ಸಮಿೀರಣಃ ಸಮಿೀರಣ್ೀ| 

ಆಕ್ಾಶ್ೀ ಚ ತಥಾ ಕ್ಾಶಃ ಸವಾವಾಯಪೀ ಚ ಶಙ್ಖೆರ್ೀ॥2,31.29॥ 
ತತರ ಕ್ಾಮಸುಥಾ ಕ್್ ರೀಧ್ಃ ಕ್ಾಯೀ ಪಞ ಾ್ೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ| 

ಏತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸಮಾಖಾಯತಾ ದ್ೀಹ್ೀ ರ್ತಷ್ಠನಿು ತಸೆರಾಃ॥2,31.30॥ 
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ಕ್ಾಮಃ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಹಯಹಙ್ಕೆರ್ ೀ ಮನ್ಸುತ್ೈವ ನಾಯಕಃ| 

ಸಂಹಾರಕಶಾ ಕ್ಾಲ್ ೀಽಯಂ ಪುಣಯಪಾಪಸಮನಿವತಃ॥2,31.31॥ 
ಜಗತಶಾ ಸವರ ಪನ್ತು ನಿಮಿಾತಂ ಸ್ವೀನ್ ಕಮಾಣಾ| 

ಪುನ್ದ್ೀಾಹಾನ್ುರಂ ರ್ಾರ್ತ ಸತಕೃತ್ೈದ್ತಾಷ್ೃತ್ೈನ್ಾರಃ॥2,31.32॥ 
ಪಞ ಾ್ೀನಿದರಯಸಮಾಯತಕುಂ ಸಕಲ್ೈವಿಾಷ್ಯೈಃ ಸಹ| 

ಪರವಿಶ್ೀತ್ ನ್ವಂ ದ್ೀಹಂ ಗೃಹ್ೀ ದ್ಗ್ಧೀ ಯಥಾ ಗೃಹಿೀ॥2,31.33॥ 
ಶರಿೀರ್ೀ ಯೀ ಸಮಾಸ್ತೀನಾ ಸಮಭವ್ೀತ್ವಾಧ್ಾತವಃ| 

ಷಾಟೌೆಶ್ಕ್್ ೀ ಹಯಯಂ ಕ್ಾಯೀ ಮಾತಾ ಪತ್ ರೀಶಾ ಧ್ಾತವಃ॥2,31.34॥ 
ಸಮಭವ್ೀಯತಸುಥಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸವ್ೀಾ ವಾತಾಶಾ ದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ಮ ತರಂ ಪುರಿೀಷ್ಂ ತದ್ ಯೀಗಾ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ವಾಯಧ್ಯಸುಥಾ॥2,31.35॥ 
ಅಸ್ತಿ ಶತಕರಂ ತಥಾ ಸಾನಯತಃ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಹ ದ್ಹಯತ್ೀ| 

ಏಷ್ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಸಾುಕ್ಷಯಾ ವಿನಾಶಃ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್॥2,31.36॥ 
ಕಥರ್ಾಮಿ ಪುನ್ಸ್ುೀಷಾಂ ಶರಿೀರಞ್ಾ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಏಕಸುಮಭಂ ಸಾನಯತಬದ್ಧಂ ಸ ಿಣಾದ್ವಯಸಮತದ್ಧೃತಮ್॥2,31.37॥ 
ಇನಿದರಯೈಶಾ ಸಮಾಯತಕುಂ ನ್ವದಾವರಂ ಶರಿೀರಕಮ್| 

ವಿಷ್ಯೈಶಾ ಸಮಾಕ್ಾರನ್ುಂ ಕ್ಾಮ-ಕ್್ ರೀಧ್ಸಮಾಕತಲಮ್॥2,31.38॥ 
ರಾಗ-ದ್ವೀಷ್ಸಮಾಕೀಣಾಂ ತೃಷಾಣದ್ತಗಾಸತದ್ತಸುರಮ್| 

ಲ್ ೀಭಜಾಲಸಮಾಯತಕುಂ ಪುರಂ ಪುರತಷ್ಸಞ ಜ್ಞತಮ್॥2,31.39॥ 
ಏತದ್ತುಣಸಮಾಯತಕುಂ ಶರಿೀರಂ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್| 

ರ್ತಷ್ಠನಿು ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾ ಭತವನಾನಿ ಚತತದ್ಾಶ॥2,31.40॥ 
ಆತಾಮನ್ಂ ಯೀ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ನ್ರಾಃ ಪಶವಃ ಸೃತಾಃ| 

ಏವಮೀತನ್ಮರ್ಾಖಾಯತಂ ಶರಿೀರಂ ತ್ೀ ಚತತವಿಾಧ್ಮ್॥2,31.41॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷಾಣಿ ನಿಮಿಾತಾ ಯೀನ್ಯಃ ಪುರಾ| 

ಉದಿಭಜಾಜಃ ಸ್ವೀದ್ಜಾಶ್ೈವ ಅಣಾಜಾಶಾ ಜರಾಯತಜಾಃ॥2,31.42॥ 

ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಯತಾೃಷ್ ಟೀಹಂ ತವರ್ಾನ್ಘ॥2,31.43॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ದಾನ್ಫ ಲಾನ್ಯದ್ೀಹಪರವ್ೀಶಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈ 

ಕರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,31-[43]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-32॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಕಥಮತತಾದ್ಯತ್ೀ ಜನ್ತುಭ ಾತಗಾರಮೀ ಚತತವಿಾಧ್್ೀ| 

ತವಚಾ ರಕುಂ ತಥಾ ಮಾಂಸಂ ಮೀದ್ ೀ ಮಜಾಜಸ್ತಿ ಜಿೀವಿತಮ್॥2,32.1॥ 
ಪಾದೌ ಪಾಣಿೀ ತಥಾ ಗತಹಯಂ ಜಿಹಾವ-ಕ್್ೀಶ-ನ್ಖಾಃ ಶ್ರಃ| 

ಸನಿಧಮಾಗಾಾಶಾ ಬಹತಶ್್ ೀ ರ್ೀಖಾ ನ್ೈಕವಿಧ್ಾಸುಥಾ॥2,32.2॥ 
ಕ್ಾಮಃ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ಭಯಂ ಲಜಾಜ ಮನ್ ೀ ಹಷ್ಾಃ ಸತಖಾಸತಖ್ಮ್| 

ಚಿರ್ತರತಂ ಛಿದಿರತಞ್ಜಾಪ ನಾನಾಜಾಲ್ೀನ್ ವ್ೀಷಟತಮ್॥2,32.3॥ 
ಇನ್ದರಜಾಲಮಿದ್ಂ ಮನ್ಯೀ ಸಂಸಾರ್ೀಽಸಾರಸಾಗರ್ೀ| 

ಕತಾಾ ಕ್್ ೀಽತರ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶ ಸಂಸಾರ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಸಙ್ಖತೆಲ್ೀ॥2,32.4॥ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಕಥರ್ಾಮಿ ಪರಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ಕ್್ ೀಶಸಾಯಸಯ ವಿನಿಣಾಯಮ್| 

ಯಸಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸವಾಜ್ಞತವಂ ಪರಜಯತ್ೀ॥2,32.5॥ 
ಸಾಧ್ತ ಪೃಷ್ಟಂ ತವರ್ಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸದ್ಯಂ ಜಿೀವಕ್ಾರಣಮ್| 

ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಶೃಣತಷ್ವ ತವಮೀಕ್ಾಗರಕೃತಮಾನ್ಸಃ॥2,32.6॥ 
ಋತತಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ನಾರಿೀಣಾಂ ವಜಯಾಂ ದಿನ್ಚತತಷ್ಟಯಮ್| 

ಯತಸುಸ್ತಮನ್್ರಹಮಹತಾಯಂ ಪುರಾ ವೃತರಸಮತರ್ತಿತಾಮ್॥2,32.7॥ 
ಬರಹಾಮ ಶಕ್ಾರತ್ಮತತಾುಯಾ ಚತತಥಾಾಂಶ್ೀನ್ ದ್ತುವಾನ್| 

ತಾವನಾನಲ್ ೀಕಯತ್ೀ ವಕರಂ ಪಾಪಂ ರ್ಾವದ್ವಪುಃ ಸ್ತಿತಮ್॥2,32.8॥ 
ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಚಾಣಾಾಲ್ಲೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಬರಹಮಘಾರ್ತನಿೀ| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ರಜಕೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಚತತಥ್ೀಾಽಹನಿ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,32.9॥ 
ಸಪಾುಹಾರ್ತಾತೃದ್ೀವಾನಾಂ ಭವ್ೀದ್ ಯೀಗಾಯ ಕೃತಾಚಾನ್ೀ| 

ಸಪಾುಹಮಧ್್ಯೀ ಯೀ ಗಭಾಸುತ್ಮ ಭರ್ತಮಾಲ್ಲಮತಿಚಾ॥2,32.10॥ 
ನಿಷ್ಕಸಮಯೀ ಪತ್ ರೀರ್ಾಾದ್ೃಕಾತುವಿಕಲಾನಾ| 

ತಾದ್ೃಗುಭಾಸಮತತಾರ್ತುಜಾಾಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥2,32.11॥ 
ಯತಗಾಮಸತ ಪುತಾರ ಜಾಯನ್ುೀ ಸ್ತರಯೀಽಯತಗಾಮಸತ ರಾರ್ತರಷ್ತ| 

ಪೂವಾಸಪುಮಮತತ್ೃಜಯ ತಸಾಮದ್ತಯಗಾಮಸತ ಸಂವಿಶ್ೀತ್॥2,32.12॥ 
ಷ್ ೀಡಶತತಾನಿಾಶಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸಾಮಾನಾಯತ್ಮತದಾಹೃತಃ| 

ರ್ಾ ಚತತದ್ಾಶಮಿೀ ರಾರ್ತರಗಾಭಾಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ತತರ ಚ್ೀತ್॥2,32.13॥ 
ಗತಣಭಾಗಯನಿಧಿಃ ಪುತರಸುತರ ಜಾಯೀತ ಧ್ಾಮಿಾಕಃ| 

ಸಾ ನಿಶಾ ತತರ ಸಾಮಾನ್ಯೈನ್ಾ ಲಭ್ಯೀತ ಖ್ಗಾಧಿಪ॥2,32.14॥ 
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ಪಾರಯಶಃ ಸಮಭವತಯತರ ಗಭಾಸುಾಷಾಟಹಮಧ್ಯತಃ| 

ಪಞ್ಾಮೀಽಹನಿ ನಾರಿೀಣಾಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಮಾಧ್ತಯಾಭ್ ೀಜನ್ಮ್॥2,32.15॥ 
ಕಟ್ತಕ್ಷಾರಞ್ಾ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಞ್ಾ ತಾಯಜಯಮತಷ್ಣಞ್ಾ ದ್ ರತಃ| 

ತತ್ಷೀತರರ್ೀಷ್ಧಿೀಪಾತರಂ ಬೀಜಞ್ಜಾಪಯಮೃತಾಯಿತಮ್॥2,32.16॥ 
ತಸ್ತಮನ್ತನಪಾುಾ ನ್ರಃ ಸಾವಮಿೀ ಸಮಯಕಫಲಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ತಸಾಯಶ್ೈವಾತಪೀ ವಜಯಾ ಶ್ೀತಲಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಚರ್ೀತ್॥2,32.17॥ 
ತಾಮ ್ಲಪುಷ್ಾಶ್ರೀಖ್ಣ್ಾೈಃ ಸಂಯತಕುಃ ಶತಚಿವಸರಭೃತ್| 

ಧ್ಮಾಮಾದಾಯ ಮನ್ಸ್ತ ಸತತಲಾಂ ಸಂವಿಶ್ೀತತಾಮಾನ್॥2,32.18॥ 
ನಿಷ್ೀಕಸಮಯೀ ರ್ಾದ್ೃಙ್ಖನರಚಿತುವಿಕಲಾನಾ| 

ತಾದ್ೃಕ್ಾಭಾವಸಮ ಭರ್ತಜಾನ್ತುವಿಾಶರ್ತ ಕತಕ್ಷಿಗಃ॥2,32.19॥ 
ಶತಕರಸ್ ೀಣಿತಸಂಯೀಗ್ೀ ಪಣ್ ಾೀತಾರ್ತುಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ವಧ್ಾತ್ೀ ಜಠರ್ೀ ಜನ್ತುಸಾುರಾಪರ್ತರಿವಾಮ್ರ್ೀ॥2,32.20॥ 
ಚ್ೈತನ್ಯಂ ಬೀಜರ ಪಂ ಹಿ ಶತಕ್್ರೀ ನಿತಯಂ ವಯವಸ್ತಿತಮ್| 

ಕ್ಾಮಶ್ಾತುಞ್ಾ ಶತಕರಞ್ಾ ಯದಾ ಹ್ಯೀಕತವಮಾಪುನಯತಃ॥2,32.21॥ 
ತದಾ ದಾರವಮವಾಪನೀರ್ತ ಯೀಷಾಗಭಾಾಶಯೀ ನ್ರಃ| 

ರಕ್ಾುಧಿಕ್್ಯೀ ಭವ್ೀನಾನರಿೀ ಶತಕ್ಾರಧಿಕ್್ಯೀ ಭವ್ೀತತಾಮಾನ್॥2,32.22॥ 
ಶತಕರಸ್ ೀಣಿತಯೀ ಸಾಮಯೀ ಗಭಾಾಃ ಷ್ಣಾತವಮಾಪುನಯತಃ| 

ಅಹ್ ೀರಾತ್ರೀಣ ಕಲ್ಲಲಂ ಬತದ್ವದ್ಂ ಪಞ್ಾಭದಿನ್ೈಃ॥2,32.23॥ 
ಚತತದ್ಾಶ್ೀ ಭವ್ೀನಾಮಂಸಂ ಮಿಶರಧ್ಾತತಸಮನಿವತಮ್| 

ಘನ್ಂ ಮಾಂಸಞ್ಾ ವಿಂಶಾಹ್ೀ ಗಭಾಸ್ ಿೀ ವಧ್ಾತ್ೀ ಕರಮಾತ್॥2,32.24॥ 
ಪಞ್ಾವಿಂಶರ್ತಮೀ ಚಾಹಿನ ಬಲಂ ಪುಷಟಶಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ತಥಾ ಮಾಸ್ೀ ತತ ಸಮ ಾಣ್ೀಾ ಪಞ್ಾತತುಾಂ ನಿಧ್ಾರಯೀತ್॥2,32.25॥ 
ಮಾಸದ್ವಯೀ ತತ ಸಞ್ಜಜತ್ೀ ತವಚಾ ಮೀದ್ಶಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಮಜಾಜಸ್ತಿೀನಿ ರ್ತರಭಮಾಾಸ್ೈಃ ಕ್್ೀಶಾಙ್ಖತುಲಯಶಾತತಥಾಕ್್ೀ॥2,32.26॥ 
ಕಣೌಾ ಚ ನಾಸ್ತಕ್್ೀ ವಕ್ಷ್ ೀ ಜಾಯೀರನಾಮಸ್ತ ಪಞ್ಾಮೀ| 

ಕಣಠರನ್ ಧರೀದ್ರಂ ಷ್ಷ್ಠೀ ಗತಹಾಯದಿಮಾಾಸ್ತ ಸಪುಮೀ॥2,32.27॥ 
ಅಙ್ಖುಪರತಯಙ್ಖುಸಮ ಾಣ್ ೀಾ ಗಭ್ ೀಾ ಮಾಸ್ೈರಥಾಷ್ಟಭಃ| 

ಅಷ್ಟಮೀ ಚಲತ್ೀ ಜಿೀವೀ ಧ್ಾರ್ತರೀಗಭ್ೀಾ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ| 

ನ್ವಮೀಮಾಸ್ತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಗಭಾಸೌಿಜೌ ದ್ೃಢಂ ಭವ್ೀತ್॥2,32.28॥ 
ಚಿಕತಾ್ ಜಾಯತ್ೀ ತಸಯ ಗಭಾವಾಸಪರಿಕ್ಷಯೀ| 

ನಾರಿೀ ವಾಥ ನ್ರ್ ೀ ವಾಥ ನ್ಪುಂಸುಾಂ ವಾಭಜಾಯತ್ೀ॥2,32.29॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 800 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶಕುತರಯಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಷಾಟೌೆಶ್ಕಸಮಾಯತತಮ್| 

ಪಞ ಾ್ೀನಿದರಯಸರ್ೀಪ್ೀತಂ ದ್ಶನಾಡಿೀವಿಭ ಷತಮ್॥2,32.30॥ 
ದ್ಶಪಾರಣಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಂ ಯೀ ಜಾನಾರ್ತ ಸ ಯೀಗವಿತ್| 

ಮಜಾಜಸ್ತಿಶತಕರಮಾಂಸಾನಿ ರ್ ೀಮ ರಕುಂ ಬಲಂ ತಥಾ॥2,32.31॥ 
ಷಾಟೌೆಶ್ಕಮಿದ್ಂ ಪಣಾಂ ಸಾಯಜಜನ್ ುೀಃ ಪಾಞ್ಾಭೌರ್ತಕಮ್| 

ನ್ವಮೀ ದ್ಶಮೀ ಮಾಸ್ತ ಜಾಯತ್ೀ ಪಾಞ್ಾಭೌರ್ತಕಃ॥2,32.32॥ 
ಸ ರ್ತವಾತ್ೈಃ ಸಮಾಕೃಷ್ಟಃ ಪೀಡರ್ಾ ವಿಹವಲ್ಲೀಕೃತಃ| 

ಪುಷ್ ಟೀ ನಾಡಾಯಃ ಸತಷ್ತಮಾಣರ್ಾ ಯೀಷದ್ುಭಾಸ್ತಿತಸುಾರನ್॥2,32.33॥ 
ಕ್ಷಿರ್ತವಾಾರಿ ಹವಿಭ್ ೀಾಕ್ಾು ಪವನಾಕ್ಾಶಮೀವ ಚ| 

ಏಭಭ ಾತ್ೈಃ ಪೀಡಿತಸತು ನಿಬದ್ಧಃ ಸಾನಯತಬನ್ಧನ್ೈಃ॥2,32.34॥ 
ಮ ಲಭ ತಾ ಇಮೀ ಪರೀಕ್ಾುಃ ಸಪು ನಾಡಯನ್ುರ್ೀ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ತವಚಾಸ್ತಿನಾಡ್ ಯೀ ರ್ ೀಮಾಣಿ ಮಾಂಸಞ್ೈವಾತರ ಪಞ್ಾಮಮ್॥2,32.35॥ 
ಏತ್ೀ ಪಞ್ಾ ಗತಣಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಮರ್ಾ ಭ ಮೀಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಯಥಾ ಪಞ್ಾ ಗತಣಾಶಾಾಪಸುಥಾ ತಚಾೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,32.36॥ 
ಲಾಲಾ ಮ ತರಂ ತಥಾ ಶತಕರಂ ಮಜಾಜರ ರಕುಞ್ಾ ಪಞ್ಾಮಮ್| 

ಆಪಃ ಪಞ್ಾಗತಣಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಜ್ಞಾತವಾಯಸ್ುೀ ಪರಯತನತಃ॥2,32.37॥ 
ಕ್ಷತಧ್ಾ ತೃಷಾ ತಥಾ ನಿದಾರ ಆಲಸಯಂ ಕ್ಾನಿುರ್ೀವ ಚ| 

ತ್ೀಜಃ ಪಞ್ಾಗತಣಂ ಪರೀಕುಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸವಾತರಯೀಗಿಭಃ॥2,32.38॥ 
ರಾಗದ್ವೀಷೌ ತಥಾ ಲಜಾಜ ಭಯಂ ರ್ೀಹಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಇತ್ಯೀತತೆರ್ಥತಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ವಾಯತಜಂ ಗತಣಪಞ್ಾಕಮ್॥2,32.39॥ 
ಆಕತಞ್ಾನ್ಂ ಧ್ಾವನ್ಞ್ಾ ಲಙ್ಖ್ನ್ಞ್ಾ ಪರಸಾರಣಮ್| 

ನಿರ್ ೀಧ್ಃ ಪಞ್ಾಮಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಾಯೀಃ ಪಞ್ಾ ಗತಣಾಃ ಸೃತಾಃ॥2,32.40॥ 
ಘ ೀಷ್ಶ್ಾನಾು ಚ ಗಾಮಿಭೀಯಾಂ ಶರವಣಂ ಸತಯಸಙ್ಖೆರಮಃ| 

ಆಕ್ಾಶಸಯ ಗತಣಾಃ ಪಞ್ಾ ಜ್ಞಾತ ವಾಯಸಾುಕ್ಷಯಾ ಯತನತಃ॥2,32.41॥ 
ಶ್್ ರೀತರಂ ತವಕಾಕ್ಷತಷೀ ಜಿಹಾವ ನಾಸಾ ಬತದಿಧೀನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ| 

ಪಾಣಿೀ ಪಾದೌ ಗತದ್ಂ ಪಾರಕಾ ಗತಹಯಂ ಕಮೀಾನಿದರರ್ಾಣಿ ಚ॥2,32.42॥ 
ಇಡಾಚ ಪಙ್ಖುಲಾ ಚ್ೈವ ಸತಷ್ತಮಾಣ ಚ ತೃರ್ತೀಯಕ್ಾ| 

ಗಾನಾಧರಿೀ ಗಜಜಿಹಾವ ಚ ಪೂಷಾ ಚ್ೈವ ಯಸಾ ತಥಾ॥2,32.43॥ 
ಅಲಮತವಶಾ ಕತಹ ಶ್ೈವ ಶಙ್್ನಿೀ ದ್ಶಮಿೀ ಸೃತಾ| 

ಪಣಾ ಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತಾ ಹ್ಯೀತಾಃ ಪರಧ್ಾನಾ ದ್ಶ ನಾಡಯಃ॥2,32.44॥ 
ಪಾರಣಾಪಾನೌ ಸಮಾನ್ಶಾ ಉದಾನ್ ೀ ವಾಯನ್ ಏವ ಚ| 

ನಾಗಃ ಕ ಮಾಶಾ ಕೃಕರ್ ೀ ದ್ೀವದ್ತ್ ುೀ ಧ್ನ್ಞ್ಜಯಃ॥2,32.45॥ 
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ಇತ್ಯೀತ್ೀ ವಾಯವಃ ಪರೀಕ್ಾು ದ್ಶ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಸತಸ್ತಿತಾಃ| 

ಕ್್ೀವಲಂ ಭತಕುಮನ್ನಞ್ಾ ಪುಷಟದ್ಂ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್॥2,32.46॥ 
ನ್ಯತ್ೀ ಪಾರಣದ್ ೀ ವಾಯತಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಸವಾಸನಿಧಷ್ತ| 

ಆಹಾರ್ ೀ ಭತಕುಮಾತರಸತು ವಾಯತನಾ ಕರಯತ್ೀ ದಿವಧ್ಾ॥2,32.47॥ 
ಸ ಪರವಿಶಯ ಗತಹ್ೀ ಸಮಯಕಾೃಥಗನ್ನಂ ಪೃಥಗಜಲಮ್| 

ಊಧ್ವಾಮಗ್ನೀಜಾಲಂ ಕೃತಾವ ತದ್ನ್ನಞ್ಾ ಜಲ್ ೀಪರಿ॥2,32.48॥ 
ಅಗ್ನೀಶಾಾಧ್ಃ ಸವಯಂ ಪಾರಣಸುಮಗಿನಞ್ಾ ಧ್ಮೀಚಾನ್ೈಃ| 

ವಾಯತನಾ ಧ್ಮಯಮಾನ್ ೀಽಗಿನಃ ಪೃಥಕೆಟ್ಟಂ ಪೃಥಗರಸಮ್॥2,32.49॥ 
ಮಲ್ೈದಾವಾದ್ಶಭಃ ಕಟ್ಟಂ ಭನ್ನಂ ದ್ೀಹಾತಾೃಥಗಭವ್ೀತ್| 

ಕಣಾಾಕ್ಷಿನಾಸ್ತಕ್ಾ ಜಿಹಾವ ದ್ನ್ುನಾಭವಪುಗತಾದ್ಮ್॥2,32.50॥ 
ನ್ಖಾ ಮಲಾಶರರ್ಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ವಿಣ ಮತರಞ ಾ್ೀತಯನ್ನ್ುಕಮ್| 

ಶತಕರಶ್್ ೀಣಿತಸಂಯೀಗಾದ್ೀತತಾಷಟೌೆಶ್ಕಂ ಸೃತಮ್॥2,32.51॥ 
ರ್ ೀಮಾಣಂ ಕ್್ ೀಟ್ಯಸುಥಾ ರ್ತಸ್ ರೀಽಪಯಧ್ಾಕ್್ ೀಟ ಸಮನಿವತಾಃ| 

ದಾವರ್ತರಂಶದ್ದಶನಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಃ ಸಾಮಾನಾಯದಿವನ್ತಾಸತತ॥2,32.52॥ 
ಸಪು ಲಕ್ಷಾಣಿ ಕ್್ೀಶಾಃ ಸತಯನ್ಾಖಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸತು ವಿಂಶರ್ತಃ| 

ಮಾಂಸಂ ಪಲಸಹಸ್ೈಕಂ ಸಾಮಾನಾಯದ್ದೀಹಸಂಸ್ತಿತಮ್॥2,32.53॥ 
ರಕುಂ ಪಲಶತಂ ತಾಕ್ಷಯಾಂ ಬತದ್ಧಮೀವ ಪುರಾತನ್ೈಃ| 

ಪಲಾನಿ ದ್ಶ ಮೀದ್ಶಾ ತವಚಾ ಚ್ೈವ ತತ ತತ್ಮಾ॥2,32.54॥ 
ಪಲದಾವದ್ಶಕಂ ಮಜಾಜ ಮಹಾರಕುಂ ಪಲತರಯಮ್| 

ಶತಕರಂ ದಿವಕತಡವಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಶ್್ ೀಣಿತಂ ಕತಡವಂ ಸೃತಮ್॥2,32.55॥ 
ಶ್ಿೀಷಾಮಣಶಾ ಷ್ಡ ಧ್ವಾಞ್ಾ ವಿಣ ಮತರಂ ತತರಮಾಣತಃ| 

ಅಸಾಿಾಂ ಹಿ ಹಯಧಿಕಂ ಪರೀಕುಂ ಷ್ಷ್ತಟಯತುರಶತತರರ್ಾತ್॥2,32.56॥ 
ಏವಂ ಪಣಾಃ ಸಮಾಖಾಯತ್ ೀ ವ್ೈಭವಂ ಸಮರಚಕ್ಷ್ಹ್ೀ| 

ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಭಯಂ ಕ್ಷ್ೀಮಂ ಕಮಾಣ್ೈವ ಹಿ ಪಾರಪಯತ್ೀ॥2,32.57॥ 
ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಂ ಚ್ ೀಧ್ವಾಪಾದ್ಂ ಗಭಾಾದಾವಯತಃ ಪರಕಷ್ಾರ್ತ| 

ತಲ್ೀ ತತ ಕರಯೀನ್ಯಾಸಯ ವಧ್ಾತ್ೀ ಜಾನ್ತಪಾಶವಾಯೀಃ॥2,32.58॥ 
ಅಙ್ಖತುಷೌಠ ಚ್ ೀಪರಿ ನ್ಯಸೌು ಜಾನಾವರ್ೀಥ ಕರಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀ| 

ಜಾನ್ತಪೃಷ್ಠೀ ತಥಾ ನ್ೀತ್ರೀ ಜಾನ್ತಮಧ್್ಯೀ ಚ ನಾಸ್ತಕ್ಾ॥2,32.59॥ 
ಏವಂ ವೃದಿಧಂ ಕರಮಾದಾಯರ್ತ ಜನ್ತುಃ ಸ್ತರೀಗಭಾಸಂಸ್ತಿತಃ| 

ಕ್ಾಠಿನ್ಯಮಸ್ತಿೀನಾಯರ್ಾನಿು ಭತಕುಪೀತ್ೀನ್ ಜಿೀವರ್ತ॥2,32.60॥ 
ನಾಡಿೀ ವಾಪಾಯಯನಿೀ ನಾಮ ನಾಭಾಯಂ ತತರ ನಿಬಧ್ಯತ್ೀ| 

ಸ್ತರೀಣಾಂ ತಥಾನ್ರಸತಷರ್ೀ ಸ ನಿಬದ್ಧಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,32.61॥ 
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ಕ್ಾರಮನಿು ಭತಕುಪೀತಾನಿ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಗಭ್ ೀಾದ್ರ್ೀ ತಥಾ| 

ತ್ೈರಾಪಾಯಯಿತದ್ೀಹ್ ೀಽಸೌ ಜನ್ತುವೃಾದಿಧಮತಪ್ೈರ್ತ ಚ॥2,32.62॥ 
ಸೃತಯಸುತರ ಪರರ್ಾನ್ಯಸಯ ಬಹವಯಃ ಸಂಸಾರಭ ತಯಃ| 

ತತ್ ೀ ನಿವ್ೀಾದ್ಮಾರ್ಾರ್ತ ಪೀಡಯಮಾನ್ ಇತಸುತಃ॥2,32.63॥ 
ಪುನ್ನ್ೈಾವಂ ಕರಿಷಾಯಮಿ ಭತಕುಮಾತರ ಇಹ್ ೀದ್ರಾತ್| 

ತಥಾತಥಾ ಯರ್ತಷಾಯಮಿ ಗಭಾಂ ನಾಪನೀಮಯಹಂ ಯಥಾ॥2,32.64॥ 
ಇರ್ತ ಸಞ ಾ್ನ್ುಯಞ ಜ್ೀವೀ ಸೃತಾವ ಜನ್ಮಶತಾನಿ ವ್ೈ| 

ರ್ಾನಿ ಪೂವಾಾನ್ತಭ ತಾನಿ ದ್ೀವಭ ತಾತಮಜಾನಿ ವ್ೈ॥2,32.65॥ 
ತತಃ ಕ್ಾಲಕರಮಾಜಜನ್ತುಃ ಪರಿವತಯಾತವಧ್್ ೀಮತಖ್ಃ| 

ನ್ವಮೀ ದ್ಶಮೀ ವಾಪ ಮಾಸ್ತ ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀ ತತಃ॥2,32.66॥ 
ನಿಷ್ೆರಮಯಮಾಣ್ ೀ ವಾತ್ೀನ್ ಪಾರಜಾಪತ್ಯೀನ್ ಪೀಡಯತ್ೀ| 

ನಿಷ್ೆರಮತ್ೀ ಚ ವಿಲಪಂಸುದಾ ದ್ತಃಖ್ನಿಪೀಡಿತಃ॥2,32.67॥ 
ನಿಷಾೆರಮಂಶ್್ ಾೀದ್ರಾನ್ ಮಛಾಾಮಸಹಾಯಂ ಪರರ್ತಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಪಾರಪನೀರ್ತ ಚ್ೀತನಾಂ ಚಾಸೌ ವಾಯತಸಾಶಾಸತಖಾನಿವತಃ॥2,32.68॥ 
ತತಸುಂ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಮಾರ್ಾ ಸಮಾಸೆನ್ದರ್ತ ರ್ೀಹಿನಿೀ| 

ತರ್ಾ ವಿರ್ೀಹಿತಾತಾಮಸೌ ಜ್ಞಾನ್ಭರಂಶಮವಾಪುನತ್ೀ॥2,32.69॥ 
ಭರಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ಂ ಬಾಲಭಾವ್ೀ ತತ್ ೀ ಜನ್ತುಃ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ| 

ತತಃ ಕ್ೌಮಾರಕ್ಾವಸಾಿಂ ರ್ೌವನ್ಂ ವೃದ್ಧತಾಮಪ॥2,32.70॥ 
ಪುನ್ಶಾ ತದ್ವನ್ಮರಣಂ ಜನ್ಮ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ತತಃ ಸಂಸಾರಚಕ್್ರೀಽಸ್ತಮನಾಭರಮಯತ್ೀ ಘಟ್ಯನ್ರವತ್॥2,32.71॥ 
ಕದಾಚಿತ್ಾಗಾಮಾಪನೀರ್ತ ಕದಾಚಿನಿನರಯಂ ನ್ರಃ| 

ಸವಗಾಂ ಚ ನಿರಯಂ ಚ್ೈವ ಸವಕಮಾಫಲಮಶತನತ್ೀ॥2,32.72॥ 
ಕದಾಚಿದ್ತಭಕುಕಮಾಾ ಚ ಭತವಂ ಸವಲ್ಾೀನ್ ಗಚಾರ್ತ| 

ಸವಲ್ ೀಾಕ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ಭತಕುಪಾರಯೀ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ॥2,32.73॥ 
ನ್ರಕ್್ೀಷ್ತ ಮಹದ್ತದಃಖ್ಮೀತದ್ಯತ್ಾಗಾವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ದ್ೃಶಯತ್ೀ ನಾತರ ರ್ೀದ್ನ್ುೀ ಪಾತಯಮಾನಾಸತು ನಾರಕ್್ೈಃ॥2,32.74॥ 
ಸವಗ್ೀಾಽಪ ದ್ತಃಖ್ಮತತಲಂ ಯದಾರ್ ೀಹಣಕ್ಾಲತಃ| 

ಪರಭೃತಯಹಂ ಪರ್ತಷಾಯಮಿೀತ್ಯೀತನ್ಮನ್ಸ್ತ ವತಾತ್ೀ॥2,32.75॥ 
ನಾರ ಕ್ಾಂಶ್ೈವ ಸಮರೀಕ್ಷಯ ಮಹದ್ತದಃಖ್ಮವಾಪಯತ್ೀ| 

ಏವಂ ಗರ್ತಮಹಂ ಗನ್ುೀತಯಹನಿಾಶಮನಿವೃಾತಃ॥2,32.76॥ 
ಗಭಾವಾಸ್ೀ ಮಹದ್ತದಃಖ್ಂ ಜಾಯಮಾನ್ಸಯ ಯೀನಿಜಮ್| 

ಜಾತಸಯ ಬಾಲಭಾವ್ೀಽಪ ವೃದ್ಧತ್ವೀ ದ್ತಃಖ್ಮೀವ ಚ॥2,32.77॥ 
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ಕ್ಾಮೀಷಾಯಾಕ್್ ರೀಧ್ಸಮ್ನಾಧದೌಯವನ್ೀಽಪ ಚ ದ್ತಃಸಹಮ್| 

ದ್ತಃಸವಪನಂ ರ್ಾ ವೃದ್ಧತಾ ಚ ಮರಣ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಮತತೆಟ್ಮ್॥2,32.78॥ 
ಕೃಷ್ಯಮಾಣಶಾ ರ್ಾಮಯೈಃ ಸ ನ್ರಕ್್ೀಽಪ ಚ ರ್ಾತಯಧ್ಃ| 

ಪುನ್ಶಾ ಗಭಾಾಜಜನ್ಮ ಸಾಯನ್ಮರಣಂ ದ್ತಷ್ೆರಂ ತಥಾ॥2,32.79॥ 
ಏವಂ ಸಂಸಾರಚಕ್್ರೀಽಸ್ತಮಜಜನ್ುವೀ ಘಟ್ಯನ್ರವತ್| 

ಭಾರಮಯನ್ುೀ ಪಾರಕುನ್ೈಬಾಧ್್ೈಬಾದಾಧ ವಿಧ್ಯನಿು ಚಾಸಕೃತ್॥2,32.80॥ 
ನಾಸ್ತು ಪಕ್ಷಿನ್ತ್ಖ್ಂ ಕಞ ಾ್ತ್ಷೀತ್ರೀ ದ್ತಃಖ್ಶತಾಕತಲ್ೀ| 

ವಿನ್ತಾಸತತ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಯರ್ತತವಯಂ ತತ್ ೀ ನ್ರ್ೈಃ॥2,32.81॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಯಥಾ ಗಭಾಸಯ ಸಂಸ್ತಿರ್ತಃ| 

ಕಥರ್ಾಮಿ ಕರಮಪರಶರಂ ಪೃಷ್ಟಂ ವಾ ವತಾತ್ೀ ಸಾೃಹಾ॥2,32.82॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮಧ್್ಯೀ ಕೃತಮಹಾಪರಶರದ್ವಯಸಾಯಪುಂ ಮಯೀತುರಮ್| 

ಪರಶರಸಾಯಪ ತೃರ್ತೀಯಸಯ ಉತುರಂ ಚ ವಿಧಿೀಯತಾಮ್॥2,32.83॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಮಿರಯಮಾಣಸಯ ಕಂ ಕೃತಯಮಿರ್ತ ತವಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ| 

ಶೃಣತ ತತ್ ರೀತುರಂ ತ ಕುಂ ಕಥರ್ಾಮಿ ಸಮಾಸತಃ॥2,32.84॥ 
ಆಸನ್ನಮರಣಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಪುರತಷ್ಂ ಸಾನಪಯೀತುತಃ| 

ಗ್ ೀಮ ತರಗ್ ೀಮಯಸತಮೃರ್ತುೀಥ್ ೀಾದ್ಕಕತಶ್್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥2,32.85॥ 
ವಾಸಸ್ತೀ ಪರಿಧ್ಾರ್ಾಾಥ ಧ್ೌತ್ೀ ತತ ಶತಚಿ ನಿೀ ಶತಭ್ೀ| 

ದ್ಭಾಾಣಾಯದೌ ಸಮಾಸ್ತುೀಯಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಗಾರನಿವಕೀಯಾ ಚ॥2,32.86॥ 

ರ್ತಲಾನ್ ುೀಮಯಲ್ಲಪಾುರ್ಾಂ ಭ ಮೌ ತತರ ನಿವ್ೀಶಯೀತ್॥2,32.87॥ 
ಪಾರಗತದ್ಕ್ಷಿರಸಂ ವಾಪ ಮತಖ್ೀ ಸವಣಾಂ ವಿನಿಃ ಕ್ಷ್ೀಪ್ೀತ್| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾ ತತರ ತತಲಸ್ತೀ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,32.88॥ 
ವಿಧ್್ೀರ್ಾ ಸನಿನಧ್ೌ ಸಪಾದಿೀಾಪಂ ಪರಜಾವಲಯೀತತಾನ್ಃ| 

ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯೀರ್ತ ಜಪಸುಥಾ॥2,32.89॥ 
ಆದೌ ತತ ಪರಣವಂ ಕೃತಾವ ಪೂಜಾದಾನ್ೀ ತತಃ ಸೃತ್ೀ| 

ಸಮಭಯಚಯಾ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಂ ಪುಷ್ಾಧ್ ಪಾದಿಭಸುತಃ॥2,32.90॥ 
ಪರಣಿಪಾತ್ೈಃ ಸುವ್ೈಃ ಪುಣ್ಯೈಧ್ಾಯಾ ನ್ಯೀಗ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್| 

ದ್ತಾುಾ ದಾನ್ಂ ಚ ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ದಿೀನಾನಾಥ್ೀಭಯ ಏವ ಚ॥2,32.91॥ 
ಪುತ್ರೀ ಮಿತ್ರೀ ಕಲತ್ರೀ ಚ ಕ್ಷ್ೀತರಧ್ಾನ್ಯಧ್ನಾದಿಷ್ತ| 

ನಿವತಾಯೀನ್ಮಮತವಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪಾದೌ ಹೃದಿ ಸಮರನ್॥2,32.92॥ 
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ಉಚ್ೈಃ ಪುರತಷ್ಸ ಕುಂ ಚ ಯದಿ ಶ್ರೀಷಾಠಪದ್ಸುದಾ| 

ಪುತಾರದಾಯಃ ಪರಪಠ್ೀಯತಸ್ುೀ ಮಿರಯಮಾಣ್ೀ ನಿಜ್ೀ ಜನ್ೀ॥2,32.93॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಕೃತಯಂ ಮೃತಾಯವುಪಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಫಲಮಪಯಸಯ ಕೃತ್ಾಸಯ ಸಮಾಸಾತ್ುೀ ವದಾಮಯಹಮ್॥2,32.94॥ 
ಸಾನನ್ೀನ್ ಶತಚಿತಾಪಾರಪುರಪಾವಿತರಯಹೃರ್ತಸುತಃ| 

ತತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸೃರ್ತಸುಸಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ವಾಫಲಪರದಾ॥2,32.95॥ 
ದ್ಭಾತ ಲ್ಲೀ ನ್ಯೀತ್ಾಗಾಮಾತತರಂ ತತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ರ್ತಲ್ೈದ್ಾಭ್ೈಾಶಾ ನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೈಃ ಸಾನನ್ಂ ಕರತತಮಯಂ ಭವ್ೀತ್॥2,32.96॥ 
ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಶಾ ರತದ್ರಶಾ ಶ್ರೀಹತಾತಾಶಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ಮಣಾಲ್ೀ ಚ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠನಿು ತಸಾಮತತೆವಿೀಾತ ಮಣಾಲಮ್॥2,32.97॥ 
ಪಾರಗತದ್ಗಾವ ಕೃತ್ೀನ್ೀಹ ಶ್ರಸಾ ಲ್ ೀಕಮತತುಮಮ್| 

ವರಜತ್ೀ ಯದಿ ಪಾಪಸಾಯಲಾತವಂ ಪುಂಸ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ಗ॥2,32.98॥ 
ಪಞ್ಾರತ್ನೀ ಮತಖ್ೀ ಮತಕ್್ುೀ ಜಿವ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರರ್ ೀಹರ್ತ| 

ತತಲಸ್ತೀ ಬಾರಹಮಣಾ ಗಾವೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಖ್ಗ॥2,32.99॥ 
ಪಞ್ಾ ಪರವಹಣಾನ್ಯೀವ ಭವಾಬೌಧ ಮಜಜತಾಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಗಿೀತಾ ತತಲಸ್ತೀ ವಿಪರಧ್್ೀನ್ವಃ॥2,32.100॥ 
ಅಸಾರ್ೀ ದ್ತಗಾಸಂಸಾರ್ೀ ಷ್ಟ್ಾದಿೀ ಭಕುದಾಯಿನಿೀ| 

ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವಾಯೀರ್ತ ಜಪನ್ನರಃ॥2,32.101॥ 
ಓಙ್ಕೆರಪೂವಾಂ ಸಾಯತಜಯಂ ಪಾರಪುನರ್ಾನಾನತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಪೂಜರ್ಾಪ ಚ ಮಲ್ ಿೀಕಪಾರಪುರಾರಾದಿದವಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,32.102॥ 
ಬನಾಧಭಾವ್ೀ ಮಮತ್ವೀತತ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪುರತಷ್ಸ ಕುತಃ| 

ಯಸಯಯಸಾಯಧಿಕತವಂ ತತ ಸಾಧ್ನ್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,32.103॥ 
ತತುತಫಲಸಾಯಪಾಯಧಿಕಯಂ ಭವರ್ತೀತಯವಧ್ಾರಯ| 

ದಾತವಾಯನಿ ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ಪರೀತ್ ೀಽಸೌ ಸವಾದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,32.104॥ 
ಏತತ್ುೀ ಸವಾಮಾಖಾಯತಂ ಸಾನನಾದಿಷ್ತ ಫಲಂ ಮರ್ಾ| 

ಬರಹಾಮಣ್ಾೀ ಯೀ ಗತಣಾಃ ಸನಿು ಶರಿೀರ್ೀ ತ್ೀ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ॥2,32.105॥ 
ಪಾತಾಲಭ ಧ್ರಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಸುಥಾನ್ಯೀ ದಿವೀಪಸಾಗರಾಃ| 

ಆದಿತಾಯದಿಗರಹಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪಣಾಮಧ್್ಯೀ ವಯವಸ್ತಿತಾಃ॥2,32.106॥ 
ಪಾದಾಧ್ಸತು ತಲಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪಾದ್ ೀಧ್ವಾಂ ವಿತಲಂ ತಥಾ| 

ಜಾನ್ತಭಾಯಂ ಸತತಲಂ ವಿದಿಧ ಸಕಿದ್ೀಶ್ೀ ಮಹಾತಲಮ್॥2,32.107॥ 
ತಥಾ ತಲಾತಲಞ್್ ಾೀರೌ ಗತಹಯದ್ೀಶ್ೀ ರಸಾತಲಮ್| 

ಪಾತಾಲಂ ಕಟಸಂಸನಿ್ತು ಪಾದಾದೌ ಲಕ್ಷಯೀದ್ತ್ಧ್ಃ॥2,32.108॥ 
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ಭ ಲ್ ೀಾಕಂ ನಾಭಮಧ್್ಯೀ ತತ ಭತವಲ್ ೀಾಕಂ ತದ್ ಧ್ವಾತಃ| 

ಸವಗಾಲ್ ೀಕಂ ಹೃದ್ಯೀ ವಿದಾಯತೆಣಠದ್ೀಶ್ೀ ಮಹಸುಥಾ॥2,32.109॥ 
ಜನ್ಲ್ ೀಕಂ ವಕರದ್ೀಶ್ೀ ತಪೀಲ್ ೀಕಂ ಲಲಾಟ್ಕ್್ೀ| 

ಸತಯಲ್ ೀಕಂ ಮಹಾರನ್ಧರೀ ಭತವನಾನಿ ಚತತದ್ಾಶ॥2,32.110॥ 
ರ್ತರಕ್್ ೀಣ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಮೀರತರಧ್ಃ ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ಮನ್ದರಃ| 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ್ೀವ ಕ್್ೈಲಾಸ್ ೀ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ಹಿಮಾಚಲಃ॥2,32.111॥ 
ನಿಷ್ಧ್ಶ್್ ಾೀಧ್ವಾಭಾಗ್ೀ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಗನ್ಧಮಾದ್ನ್ಃ| 

ಮಲಯೀ (ರಮಣ್ ೀ) ವಾಮರ್ೀಖಾರ್ಾಂ ಸಪ್ೈತ್ೀ ಕತಲಪವಾತಾಃ॥2,32.112॥ 
ಅಸ್ತಿಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಜಮ ್ಃ ಶಾಕ್್ ೀ ಮಜಾಜಸತ ಸಂಸ್ತಿತಃ| 

ಕತಶದಿವೀಪಃ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಮಾಂಸ್ೀ ಕ್ೌರಞ್ಾದಿವೀಪಃ ಶ್ರಾಸ್ತಿತಃ॥2,32.113॥ 
ತವಚಾರ್ಾಂ ಶಾಲಮಲ್ಲದಾವಪೀ ಪಿಕ್ಷಃ ರ್ ೀಮಾಣಂ ಚ ಸಞ್ಾಯೀ| 

ನ್ಖ್ಸಿಃ ಪುಷ್ೆರದಿವೀಪಃ ಸಾಗರಾಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥2,32.114॥ 
ಕ್ಷಾರ್ ೀದ್ಶಾ ತಥಾ ಮ ತ್ರೀ ಕ್ಷಾರ್ೀ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಸಾಗರಃ| 

ಸತರ್ ೀದ್ಧಿಶಾ ಶ್ಿೀಷ್ಮಸಿಃ ಮಜಾಜರ್ಾಂ ಘಘತಸಾಗರಃ॥2,32.115॥ 
ರಸ್ ೀದ್ಧಿಂ ರಸ್ೀ ವಿದಾಯಚ್ ಾೀಣಿತ್ೀ ದ್ಧಿಸಗರಮ್| 

ಸಾವದ್ತಲಂ ಲಮಿ್ಕ್ಾಸಾಿನ್ೀ ಗಭ್ ೀಾದ್ಂ ಶತಕರಸಂಸ್ತತಿಮ್॥2,32.116॥ 
ನಾದ್ಚಕ್್ರೀ ಸ್ತಿತಃ ಸ ಯೀಾ ಬನ್ತದಚಕ್್ರೀ ಚ ಚನ್ದರಮಾಃ| 

ಲ್ ೀಚನ್ಸಿಃ ಕತಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಹೃದ್ಯೀ ಚ ಬತಧ್ಃ ಸೃತಃ॥2,32.117॥ 
ವಿಷ್ತಣಸಾಿನ್ೀ ಗತರತಂ ವಿದಾಯಚತಾರಕ್್ರೀ ಶತಕ್್ ರೀ ವಯವಸ್ತಿತಃ| 

ನಾಭಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಮನ್ ದೀ ಮತಖ್ೀ ರಾಹತಃ ಸ್ತಿತಃ ಸದಾ॥2,32.118॥ 
ಪಾಯತ (ದ್) ಸಾಿನ್ೀ ಸ್ತತಿಃ ಕ್್ೀತತಃ ಶರಿೀರ್ೀ ಗರಹಮಣಾಲಮ್| 

ವಿಭಕುಞ್ಾ ಸಮಾಖಾಯತಮಾಪಾದ್ತಲಮಸುಕಮ್॥2,32.119॥ 
ಉತಾನಾನ ಯೀ ಹಿ ಸಂಸಾರ್ೀ ಮಿರಯನ್ುೀ ತ್ೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಬತಭತಕ್ಷಾ ಚ ತೃಷಾ ರೌದಾರ ದಾಹ್ ೀದ್ ಭತಾ ಚ ಮ ಛಾನಾ॥2,32.120॥ 
ಯತರ ಪೀಡಾಸ್ತುಾಮಾ ರೌದಾರಸಾು ವ್ೈ ವೃಶ್ಾಕದ್ಂಶಜಾಃ| 

ವಿನಾಶಃ ಪೂಣಾಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಜಾಯತ್ೀ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್॥2,32.121॥ 
ಅಗ್ರೀ ಅಗ್ರೀ ಹಿ ಧ್ಾವನಿು ಯಮಲ್ ೀಕಗತಸಯವ್ೈ| 

ತಪುವಾಲತಕಮಧ್್ಯೀನ್ ಪರಜವಲದ್ವಹಿನಮಧ್ಯತಃ॥2,32.122॥ 
ಕ್್ೀಶಗಾರಹ್ೈಃ ಸಮಾಕ್ಾರನಾು ನಿೀಯನ್ುೀ ಯಮಕಙ್ಖೆರ್ೈಃ| 

ಪಾಪಷಾಠಸುಾಧ್ಮಾಸಾುಕ್ಷಯಾ ದ್ರ್ಾಧ್ಮಾವಿವಿಜಿಾತಾಃ॥2,32.123॥ 
ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಸನ್ಯೀತ್ೀ ಕತಟಾಯಂ ಜನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಏವಂ ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮತ್ಯೀಾ ಜನ್ತುಃ ಸವಕಮಾಭಃ॥2,32.124॥ 
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ಉತಾನಾನ ಯೀ ಹಿ ಸಂಸಾರ್ೀ ಮಿರಯನ್ುೀ ತ್ೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಆಯತಃ ಕಮಾ ಚ ವಿತುಞ್ಾ ವಿದಾಯ ನಿಧ್ನ್ಮೀವ ಚ॥2,32.125॥ 
ಪಞ್ೈತಾನಿ ಹಿ ಸೃಜಯನ್ುೀ ಗಭಾಸಿಸ್ಯೈವ ದ್ೀಹಿನ್ಃ| 

ಕಮಾಣಾ ಜಾಯತ್ೀ ಜನ್ತುಃ ಕಮಾಣ್ೈವ ಪರಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥2,32.126॥ 
ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಭಯಂ ಕ್ಷ್ೀಮಂ ಕಮಾಣ್ೈವಾಭಪದ್ಯತ್ೀ| 

ಅಧ್್ ೀಮತಖ್ಂ ಚ್ ೀಧ್ವಾಪಾದ್ಂ ಗಭಾಾದಾವಯತಃ ಪರಕಷ್ಾರ್ತ॥2,32.127॥ 
ಜನ್ಮತ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀ ಮಾರ್ಾ ಸರ್ೀಹಯರ್ತ ಸತವರಮ್| 

ಸವಕಮಾಕೃತಸಮ್ನ್ ಧೀ ಜನ್ತುಜಾನ್ಮ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ॥2,32.128॥ 
ಸತಕೃತಾದ್ತತುರ್ೀ ಭ್ ೀಗಭ್ ೀಗಯವಾನ್ತ್ಕತಲ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಯಥಾಯಥಾ ದ್ತಷ್ೃತಂ ತತತೆಲ್ೀ ಹಿೀನ್ೀ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,32.129॥ 
ದ್ರಿದ್ ರೀ ವಾಯಧಿತ್ ೀ ಮ ಖ್ಾಃ ಪಾಪಕೃದ್ತದಃಖ್ಭಾಜನ್ಮ್| 

ಅತಃ ಪರಂ ಕಮಥಾಂ ತ್ೀ ಕಥರ್ಾಮಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,32.130॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀದ್ೃ 
ಧ್ಮಾದ್ೃಪ್ರೀತದ್ೃಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ 

ಜನ್ ುತಾರ್ತುತದ್ುಧ್ಾತಾವದಿವಿಭಾಗಭತವನಾದಿವಿಭಾಗವಣಾನ್ಂ ನಾಮ 

ದಾವರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,32-[130]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-33॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಉತಾರ್ತುಲಕ್ಷಣಂ ಜನ್ ುೀಃ ಕರ್ಥತಂ ಮಯಿ ಪುತರಕ್್ೀ| 
ಯಮಲ್ ೀಕಃ ಕಯನಾಮತರಸ್ರೈಲ್ ೀಕ್್ಯೀ ಸಚರಾಚರ್ೀ| 

ವಿಸುರಂ ತಸಯ ಮೀ ಬ ರಹಿ ಅಧ್ಾವ ಚ್ೈವ ಕರ್ಾನ್್್ೃತಃ॥2,33.1॥ 
ಕ್್ೈಶಾ ಪಾಪ್ೈಃ ಕೃತ್ೈದ್ೀಾವ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಶತಭಕಮಾಣಾ| 

ಗಚಾನಿು ಮಾನ್ವಾಸುತರ ಕಥಯಸವ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,33.2॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಷ್ಟ್ಶ್ೀರ್ತಸಹಸಾರಣಿ ಯೀಜನಾನಾಂ ಪರಮಾಣತಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕಸಯ ಚಾಧ್ಾವನ್ಮನ್ುರಾ ಮಾನ್ತಷ್ಸಯ ಚ॥2,33.3॥ 
ಧ್ಾಮತತಾಮರಮಿವಾತಪುೀ ಜವಲದ್ತದಗ್ ೀಾ ಮಹಾಪಥಃ| 

ತತರ ಗಚಾನಿು ಪಾಪಷಾಠ ಮಾನ್ವಾ ಮ ಢಚ್ೀತಸಃ॥2,33.4॥ 
ಕಣಟಕ್ಾಶಾ ಸತರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ವ್ೈ ವಿವಿಧ್ಾ ಘ ೀರದ್ಶಾನಾಃ| 

ತ್ೈಸತುವಾಲತಕ್ಷಿರ್ತವಾಯಾಪಾು ಹತತಾಶಶಾ ತಥ್ ೀಲ್ಣಃ॥2,33.5॥ 
ವೃಕ್ಷಚಾಾರ್ಾ ನ್ ತತಾರಸ್ತು ಯತರ ವಿಶರಮತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ಗೃಹಿೀತಃ ಕ್ಾಲಪಾಶ್ೈಶಾ ಕೃತ್ೈಃ ಕಮಾಭರತಲ್ಣ್ೈಃ॥2,33.6॥ 
ತಸ್ತಮನಾಮಗ್ೀಾ ನ್ ಚಾನಾನದ್ಯಂ ಯೀನ್ ಪಾರಣಾನ್ರಪೀಷ್ಯೀತ್| 

ನ್ ಜಲಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ತತರ ತೃಷಾ ಯೀನ್ ವಿಲ್ಲೀಯತ್ೀ॥2,33.7॥ 
ಕ್ಷತಧ್ರ್ಾ ಪೀಡಿತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ತೃಷ್ಣರ್ಾ ಚ ಮಹಾಪಥ್ೀ| 

ಶ್ೀತ್ೀನ್ ಕಮಾತ್ೀ ಕ್ಾವಪ ಯಮಮಾಗ್ೀಾಽರ್ತದ್ತಗಾಮೀ॥2,33.8॥ 
ಯದ್ಯಸಯ ರ್ಾದ್ೃಶಂ ಪಾಪಂ ಸ ಪನಾಸಿುಸಯ ತಾದ್ೃಶಃ| 

ಸತದಿೀನಾಃ ಕೃಪಣಾ ಮ ಢಾ ದ್ತಃಖ್ೈವಾಯಾಪಾುಸುರನಿು ತಮ್॥2,33.9॥ 
ರತದ್ನಿು ದಾರತಣಂ ಕ್್ೀಚಿತ್ೆೀಚಿದ್ ದರೀಹಂ ವದ್ನಿು ಚ| 

ಆತಮಕಮಾಕೃತ್ೈದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಪಚಯಮಾನಾ ಮತಹತಮತಾಹತಃ॥2,33.10॥ 
ಈದ್ೃಗಿವಧ್ಃ ಸ ವ್ೈ ಪನಾಿ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ದಾರತಣಃ ಖ್ಗ| 

ವಿತೃಷಾಣ ಯೀ ನ್ರಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಖ್ಂ ತಸ್ತಮನ್ವರಜನಿು ತ್ೀ॥2,33.11॥ 
ರ್ಾನಿರ್ಾನಿ ಚ ದಾನಾನಿ ದ್ತಾುನಿ ಭತವಿ ಮಾನ್ವ್ೈಃ| 

ತಾನಿತಾನ್ತಯಪರ್ತಷ್ಠನಿು ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪುರಃ ಪರ್ಥ॥2,33.12॥ 
ಪಾಪನ್ ೀ ನ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠನಿು ದಾಹಶಾರದ್ಧಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲ| 

ಭರಮನಿು ವಾಯತಭ ತಾಸ್ುೀ ಯೀ ಕ್ಷತದಾರಃ ಪಾಪಕಮಿಾಣಃ॥2,33.13॥ 
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ಈದ್ೃಶಂ ವತಮಾ ತದೌರದ್ರಂ ಕರ್ಥತಂ ತವ ಸತವರತ| 

ಪುನ್ಶಾ ಕಥಯಿಷಾಯಮಿ ಯಮಮಾಗಾಸಯ ರ್ಾ ಸ್ತಿರ್ತಃ॥2,33.14॥ 
ರ್ಾಮಯನ್ೈರೃತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಪುರಂ ವ್ೈವಸವತಸಯ ತತ| 

ಸವಾಂ ವಜರಮಯಂ ದಿವಯಮಭ್ೀದ್ಯಂ ತತತ್ರಾಸತರ್ೈಃ॥2,33.15॥ 
ಚತತರಶರಂ ಚತತದಾವಾರಂ ಸಪುಪಾರಕ್ಾರತ್ ೀರಣಮ್| 

ಸವಯಂ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ವ್ೈ ಯಸಾಯಂ ಯರ್ೀ ದ್ ತ್ೈಃ ಸಮನಿವತಃ॥2,33.16॥ 
ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಹಸರಂ ವ್ೈ ಪರಮಾಣ್ೀನ್ ತದ್ತಚಯತ್ೀ| 

ಸವಾರತನಮಯಂ ದಿವಯಂ ವಿದ್ತಯಜಾಜಾಲಾಕಾತ್ೈಜಸಮ್॥2,33.17॥ 
ತದ್ತುಹಂ ಧ್ಮಾರಾಜಸಯ ವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಪರಭಮ್| 

ಯೀಜನಾನಾಂ ಪಞ್ಾಶತಪರಮಾಣ್ೀನ್ ಸಮತಚಿಾರತಮ್॥2,33.18॥ 
ವೃತಂ ಸುಮಭಸಹಸ್ೈಸತು ವ್ೈದ್ ಯಾಮಣಿಮಣಿಾತಮ್| 

ಮತಕ್ಾುಜಾಲಗವಾಕ್ಷಂ ಚ ಪತಾಕ್ಾಶತಭ ಷತಮ್॥2,33.19॥ 
ಘಣಾಟಶತನಿನಾದಾಢಯಂ ತ್ ೀರಣಾನಾಂ ಶತ್ೈವೃಾತಮ್| 

ಏವಮಾದಿಭರನ್ಯೈಶಾ ಭ ಷ್ಣ್ೈಭ ಾಷತಂ ಸದಾ॥2,33.20॥ 
ತತರಸ್ ಿೀ ಭಗವಾನ್ಧಮಾ ಆಸನ್ೀ ತತ ಸಮೀ ಶತಭ್ೀ| 

ದ್ಶಯೀ ಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣ್ೀಾ ನಿೀಲಜಿೀಮ ತಸನಿನಭ್ೀ॥2,33.21॥ 
ಧ್ಮಾಜ್ಞ್ ೀ ಧ್ಮಾಶ್ೀಲಶಾ ಧ್ಮಾಯತಕ್್ ುೀ ಹಿತ್ ೀ ಯಮಃ| 

ಭಯದ್ಃ ಪಾಪಯತಕ್ಾುನಾಂ ಧ್ಾಮಿಾಕ್ಾಣಾಂ ಸತಖ್ಪರದ್ಃ॥2,33.22॥ 
ಮನ್ದಮಾರತ ತಸಂಯೀಗ್ೈರತತ್ವ್ೈವಿಾವಿಧ್್ೈಸುಥಾ| 

ವಾಯಖಾಯನ್ೈವಿಾವಿಧ್್ೈಯತಾಕುಃ ಶಙ್ಖ್ವಾದಿತರನಿಃ ಸವನ್ೈಃ॥2,33.23॥ 
ಪುರಮಧ್ಯಪರವ್ೀಶ್ೀ ತತ ಚಿತರಗತಪುಸಯ ವ್ೈ ಗೃಹಮ್| 

ಪಞ್ಾವಿಂಶರ್ತಸಙ್ಕ್ಯನಾಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸತವಿಸುರಮ್॥2,33.24॥ 
ದ್ಶ್್ ೀಚಿಾರತಂ ಮಹಾದಿವಯಂ ಲ್ ೀಹಪಾರಕ್ಾರವೀಷಟತಮ್| 

ಪರತ್ ೀಲ್ಲೀಶತಸಞ್ಜಾರಂ ಪತತಾಕ್ಾಶತಶ್್ ೀಭತಮ್॥2,33.25॥ 
ದಿೀಪಕ್ಾಶತಸಙ್ೆ ೀಣಾಂ ಗಿೀತಧ್ವನಿಸಮಾಕತಲಮ್| 

ವಿಚಿತರಚಿತರಕತಶಲ್ೈಶ್ಾತರಗತಪುಸಯ ವ್ೈ ಗೃಹಮ್॥2,33.26॥ 
ಮಣಿಮತಕ್ಾುಮಯೀ ದಿವ್ಯೀ ಆಸನ್ೀ ಪರಮಾದ್ತಭತ್ೀ| 

ತತರಸ್ ಿೀ ಗಣಯತಾಯಯತಮಾಾನ್ತಷ್ೀಷವತರ್ೀಷ್ತ ಚ॥2,33.27॥ 
ನ್ ಮತಹಯರ್ತ ಕದಾಚಿತ್ ಸತಕೃತ್ೀ ದ್ತಷ್ೃತ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಯದ್ಯೀನ್ ೀಪಾಜಿಾತಂ ರ್ಾವತಾುವದ್ವೈ ವ್ೀರ್ತು ತಸಯ ತತ್॥2,33.28॥ 
ದ್ಶಾಷ್ಟದ್ ೀಷ್ರಹಿತಂ ಕೃತ ಕಮಾ ಲ್ಲಖ್ತಯಸೌ| 

ಚಿತರಗತಪಾುಲರ್ಾತಾಚಾಯಂ ಜವರಸಾಯಸ್ತು ಮಹಾಗೃಹಮ್॥2,33.29॥ 
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ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚಾಪ ಶ್ಲಸಯ ಲತಾವಿಸ್ ಫೀಟ್ಕಸಯ ಚ| 

ಪಶ್ಾಮೀ ಕ್ಾಲ ಪಾಶಸಯ ಅಜಿೀಣಾಸಾಯರತಚ್ೀಸುಥಾ॥2,33.30॥ 
ಮಧ್ಯಪೀಠ್ ೀತುರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ತಥಾ ಚಾನಾಯ ವಿಷ್ಚಿಕ್ಾ| 

ಐಶನಾಯಂ ವ್ೈ ಶ್ರ್ ೀಽರ್ತಾಶಾ ಆಗ್ನೀರ್ಾಯಞ್ೈವ ಮೃಕತಾ॥2,33.31॥ 
ಅರ್ತಸಾರಶಾ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ವಾಯವಾಯಂ ದಾಹಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಏಭಃ ಪರಿವೃತ್ ೀ ನಿತಯಂ ಚಿತರಗತಪುಃ ಸ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,33.32॥ 
ಯತೆಮಾ ಕತರತತ್ೀ ಕಶ್ಾತುತ್ವಾಂ ವಿಲಖ್ತಯಸೌ| 

ಧ್ಮಾರಾಜಗೃಹದಾವರಿ ದ್ ತಾಸಾುಕ್ಷಯಾ ತಥಾ ನಿಶ್| 

ರ್ತಷ್ಠನಿು ಪಾಪಕಮಾಾಣಃ ಪಚಯಮಾನಾ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ॥2,33.33॥ 
ಯಮದ್ ತ್ೈಮಾಹಾಪಾಶ್ೈಹಾನ್ಯಮಾನಾಶಾ ಮತದ್ುರ್ೈಃ| 

ವಧ್ಯನ್ುೀ ವಿವಿಧ್್ೈಃ ಪಾಪ್ೈಃ ಪೂವಾಕಮಾಕೃತ್ೈನ್ಾರಾಃ॥2,33.34॥ 
ನಾನಾಪರಹಾರಣಾಗ್ೈಶಾ ನಾನಾಯನ್ರೈಸುಥಾ ಪರ್ೀ| 

ಛಿದ್ಯನ್ುೀ ಪಾಪಕಮಾಾಣಃ ಕರಕಚ್ೈಃ ಕ್ಾಷ್ಠವದಿದಾಧ್ಾ॥2,33.35॥ 
ಅನ್ಯೀ ಜವಲದಿಭರಙ್ಕುರ್ೈವ್ೀಾಷಟತಾಃ ಪರಿತ್ ೀ ಭೃಶಮ್| 

ಪೂವಾಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಧ್ಾಮಯನ್ುೀ ಲ್ ೀಹಪಣಾವತ್॥2,33.36॥ 
ಕ್ಷಿಪಾುಾನ್ಯೀ ಚ ಧ್ರಾಪೃಷ್ಠೀ ಕತಠಾರ್ೀಣಾವಕರ್ತಾತಾಃ| 

ಕರನ್ದಮಾನಾಶಾ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಪೂವಾಕಮಾವಿಪಾಕತಃ॥2,33.37॥ 
ಕ್್ೀಚಿದ್ತುಡಮಯೈಃ ಪಾಕ್್ೈಸ್ೈಲಪಾಕ್್ೈಸುಥಾ ಪರ್ೀ| 

ಪೀಡಯನ್ುೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಪಷಾಠಃ ಸತಭೃಶಂ ನ್ರಾಃ॥2,33.38॥ 
ಕ್ಷಣಾಹಿನ ಪಾರಥಾಯನ್ಯನ್ಯೀ ದ್ೀಹಿದ್ೀಹಿೀರ್ತ ಕ್್ ೀಟಶಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮರ್ಾ ದ್ೃಷಾಟ ಮಮಸವಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ತವರ್ಾ॥2,33.39॥ 
ಇತ್ಯೀವಂ ಬಹತಶಸಾುಕ್ಷಯಾ ನ್ರಕ್ಾಃ ಪಾಪನಾಂ ಸೃತಾಃ| 

ಕಮಾಭಬಾಹತಭಃ ಪರೀಕ್್ೈಃ ಸವಾಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಭಾಷತ್ೈಃ| 

ದಾನ್ ೀಪಕ್ಾರಂ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಥಾ ತತರ ಸತಖ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,33.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪರತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಯಮಲ್ ೀಕವಿಸೃರ್ತದ್ೃವಣಾನ್ಂ ನಾಮ 

ತರಯಸ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,33-[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-34॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಯಥಾನಾಯಯಂ ಧ್ಮಾಾಧ್ಮ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣಮ್| 

ಸತಕೃತಂ ದ್ತಷ್ೃತಂ ನ್ೄಣಾಮಗ್ರೀ ಧ್ಾವರ್ತ ಧ್ಾವತಾಮ್॥2,34.1॥ 
ಕೃತ್ೀ ತಪಃ ಪರಶಂಸನಿು ತ್ರೀತಾರ್ಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ದಾವಪರ್ೀ ಯಜ್ಞದಾನ್ೀ ಚ ದಾನ್ಮೀಕಂ ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ॥2,34.2॥ 
ಗೃಹಸಾಿನಾಂ ಸೃತ್ ೀ ಧ್ಮಾ ಉತುಮಾನಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಃ| 

ಇಷಾಟಪೂತ್ೀಾ ಸವಶಕ್ಾಯ ಹಿ ಕತವಾತಾಂ ನಾಸ್ತು ಪಾತಕಮ್॥2,34.3॥ 
ವೃಕ್ಷಸತು ರ್ ೀಪತ್ ೀ ಯೀನ್ ಖ್ನಿಕ ಪಜಲಾಶರ್ಾಃ| 

ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಸತಖ್ಂ ತಸಯ ವರಜತ್ ೀ ನಿತರಾಂ ಭವ್ೀತ್॥2,34.4॥ 
ಅಗಿನತಾಪಪರದಾತಾರ್ೀ ಯೈಃ ಶ್ೀತಪೀಡಿತ್ೀ ದಿವಜ್ೀ| 

ತಪಯಮಾನಾಃ ಸತಖ್ಂ ರ್ಾನಿು ಸವಾ ಕ್ಾಮೈಃ ಪರಪೂರಿತಾಃ॥2,34.5॥ 
ಸತವಣಾಮಣಿಮತಕ್ಾುದಿ ವಸಾರಣಾಯಭರಣಾನಿ ಚ| 

ತ್ೀನ್ ಸವಾಮಿದ್ಂ ದ್ತುಂ ಯೀನ್ ದ್ತಾು ವಸತನ್ಧರಾ॥2,34.6॥ 
ರ್ಾನಿರ್ಾನಿ ಚ ಭ ತಾನಿ ದ್ತಾುನಿ ಭತವಿ ಮಾನ್ವ್ೈಃ| 

ಯಮಲ್ ೀಕಪಥ್ೀ ತಾನಿ ರ್ತಷ್ಠನ್ಯೀಷಾಂ ಸಮಿೀಪತಃ॥2,34.7॥ 
ವಯಞ್ಜನಾನಿ ವಿಚಿತಾರಣಿ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಯನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ದ್ದಾರ್ತ ವಿಧಿನಾ ಪುತರ ಪ್ರೀತ್ೀ ತದ್ತ ಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,34.8॥ 
ಆತಾಮ ವ್ೈ ಪುತರನಾಮಾಸ್ತು ಪುತರಸಾರತಾ ಯಮಾಲಯೀ| 

ತಾರಯೀರ್ತಾತರಂ ಘ ೀರಾತ್ುೀನ್ ಪುತರಃ ಪರವಕ್ಷಯತ್ೀ॥2,34.9॥ 
ಅತ್ ೀ ದ್ೀಯಞ್ಾ ಪುತ್ರೀಣ ಶಾರದ್ಧಮಾಜಿೀ ವಿತಾವಧಿ| 

ಅರ್ತವಾಹಸುದಾ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭ್ ೀಗಾನ್ವೈ ಲಭತ್ೀ ಹಿ ಸಃ॥2,34.10॥ 
ದ್ಹಯಮಾನ್ಸಯ ಪ್ರೀತಸಯ ಸವಜನ್ೈಯೀಾ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಃ| 

ದಿೀಯತ್ೀ ಪ್ರೀತರ ಪೀಽಸೌ ಪರೀತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಯಮಾಲಯೀ॥2,34.11॥ 
ಅಪಕ್್ವೀ ಮೃನ್ಮಯೀ ಪಾತ್ರೀ ದ್ತಗಧಂ ದ್ತುಂ ದಿನ್ತರಯಮ್| 

ಕ್ಾಷ್ಠತರಯಂ ಗತಣ್ೈಬಾದಾಧಾ ಪರೀತ್ಯೈ ರಾತೌರ ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ॥2,34.12॥ 
ಪರಥಮೀಽಹಿನ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಚ ತೃರ್ತೀಯೀ ಚ ತಥಾ ಖ್ಗ| 

ಆಕ್ಾಶಸಿಂ ಪಬ್ೀದ್ತದಗಧಂ ಪ್ರೀತ್ ೀ ವಾಯತವಪುಧ್ಾರಃ॥2,34.13॥ 
ಚತತಥ್ೀಾ ಸಞ್ಾಯಃ ಕ್ಾಯಾಃ ಚತತಥ್ೀಾ? ವಾಪ ಸಾಗಿನಕ್್ೀ| 

ಅಸ್ತಿಸಞ್ಾಯನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ದ್ದಾಯದಾಪಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ತತಃ॥2,34.14॥ 
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ನ್ ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ನ್ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ನಾಪರಾಹ್ನೀ ನ್ ಸನಿಧಷ್ತ| 

ರ್ಾತ್ೀ ಪರಥಮರ್ಾಮೀ ತತ ದ್ದಾಯದಾಪಜಲಾಞ್ಜಂಲ್ಲೀನ್॥2,34.15॥ 
ಪುತ್ರೀಣ ದ್ತ್ುೀ ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಗ್ ೀರ್ತರಣ್ ೀ ಹಿತಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಸವಜಾತ್ಯೈಃ ಪರಜಾತ್ಯೈಶಾ ದ್ೀಯೀ ನ್ದಾಯಂ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥2,34.16॥ 
ಗನ್ುವಯಂ ನ್ೈವ ವಿಪ್ರೀಣ ದಾತತಂ ಶ್ೀಘರಂ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್| 

ನಿವೃತಾುಶಾ ಯದಾ ನಾಯೀಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಚಾರಃ ಸದಾಭವ್ೀತ್॥2,34.17॥ 
ಪಞ್ಾತವಞ್ಾ ಗತ್ೀ ಶ್ದ್ರೀ ಯಃ ಕ್ಾಷ್ಠಂ ನ್ಯತ್ೀ ಚಿತಾಮ್| 

ಅನ್ತವರಜ್ೀದ್ಯದಾ ವಿಪರಸ್ತರರಾತರಮಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್॥2,34.18॥ 
ರ್ತರರಾತ್ರೀ ಚ ತತಃ ಪೂಣ್ೀಾ ನ್ದಿೀಂ ಗಚ್ಾೀತ್ಮತದ್ರಗಾಮ್| 

ಪಾರಣಾರ್ಾಮಶತಂ ಕೃತಾವ ಘಘತಂ ಪಾರಶಯ ವಿಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,34.19॥ 
ಶ್ದ್ ರೀ ಗಚಾರ್ತ ಸವಾತರ ವ್ೈಶಯಸ್ತರಷ್ತ ದ್ವಯೀಃ ಪರಃ| 

ಗಚಾರ್ತ ಸ್ತವೀಯವಣ್ೀಾಷ್ತ ದಾತತಂ ಪ್ರೀತ್ೀ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್॥2,34.20॥ 
ದ್ತ್ುೀ ಜಲಾಞ್ಜಲೌ ಪಶಾಾದಿವದ್ಧ್ಾಯದ್ದನ್ುಧ್ಾವನ್ಮ್| 

ತಯಜನಿು ಗ್ ೀರ್ತರಣಃ ಸವ್ೀಾ ದಿನಾನಿ ನ್ವ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,34.21॥ 
ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ತಥಾ ದಾತತಂ ಗಚಾನಿು ದಿವಜಸತುಮಾಃ| 

ಯತರ ಸಾಿನ್ೀ ಮೃತ್ ೀ ಯಸತು ಅಧ್ವನ್ಯಪ ಗೃಹ್ೀಽಪ ವಾ| 

ವಿಶ್ಿೀಷ್ಸತು ತತಃ ಸಾಿನಾನ್ನ ಕವಚಿದಿವಹಿತ್ ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥2,34.22॥ 
ಸ್ತರೀಜನ್ಶಾಾಗರತ್ ೀ ಗಚ್ಾೀತಾೃಷ್ಠತ್ ೀ ನ್ವಸಞ್ಾಯಃ| 

ಆಚಮನ್ಂ ವಿಧ್ಾತವಯಂ ಪಾಷಾಣ್ ೀಪರಿ ಸಂಸ್ತಿತ್ೈಃ॥2,34.23॥ 
ಯವಾಂಶಾ ಸಷ್ಾಪಾನ್ ದವಾಾಃ ಪೂಣಾಪಾತ್ರೀ ವಿಲ್ ೀಕಯೀತ್| 

ಪಾರಶಯೀನಿನಮ್ಪತಾರಣಿ ಸ್ನೀಹಸಾನನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,34.24॥ 
ಗ್ ೀರ್ತರಭನ್ಾ ಚ ಕತಾವಯಂ ಗೃಹಾನ್ನಞ್ಾ ನ್ ಭ್ ೀಜಯೀತ್| 

ಭತಞ ಜ್ೀತ ಮೃನ್ಮಯೀ ಪಾತ್ರೀ ಉತಾುನ್ಞ್ಾ ವಿವಜಾಯೀತ್॥2,34.25॥ 
ಮೃತಕಸಯ ಗತಣಾ ಗಾರಹಾಯ ಯಮಗಾಥಾಂ ಸಮತದಿುರ್ೀತ್| 

ಶತಭಾಶತಭ್ೀ ಚ ಧ್ಾಯತವ್ಯೀ ಪೂವಾಕರ್ೀಾಪಸಞ ಾ್ತ್ೀ॥2,34.26॥ 
ಲಬ್ಧೀನ್ೈವ ಚ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಸತಕೃತದ್ತಷ್ೃತ್ೀ| 

ವಾಯತರ ಪೀ ಭರಮತ್ಯೀವ ವಾಯತರ ಧ್ವಾಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,34.27॥ 
ದ್ಶಾಹಕಮಾಕರಯರ್ಾ ಕತಟೀ ನಿಷಾಾದ್ಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್| 

ನ್ವಕ್್ೈಃ ಷ್ ೀಡಶಶಾರದ್ಧೈಃ ಪರರ್ಾರ್ತ ಹಿ ಕತಟೀಂ ನ್ರಃ॥2,34.28॥ 
ರ್ತಲ್ೈದ್ಾಭ್ೈಾಶಾ ಭ ಮಾಯಂ ವ್ೈ ಕತಟೀ ಧ್ಾತತಮಯಿೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಞ್ಾ ರತಾನನಿ ವಕ್್ರೀ ತತ ಯೀನ್ ಜಿೀವಃ ಪರರ್ ೀಹರ್ತ॥2,34.29॥ 
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ಯದಾ ಪುಷ್ಾಂ ಪರನ್ಷ್ಟಂ ಹಿ ತದಾ ಗಭಾಂ ನ್ ಧ್ಾರಯೀತ್| 

ಆದ್ರಾಚಾ ತತ್ ೀ ಭ ಮೌ ರ್ತಲದ್ಭಾಾನಿವನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥2,34.30॥ 
ಪಶತತ್ವೀ ಸಾಿವರತ್ವೀ ಚ ಯತರ ಕ್ಾವಪ ಸ ಜಾಯತ್ೀ| 

ತತ್ೈವ ಜನ್ತುರತತಾನ್ನಃ ಶಾರದ್ಧಂ ತತ್ ರೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,34.31॥ 
ಧ್ನಿವನಾ ಲಕ್ಷಯಮತದಿದಶಯ ಮತಕ್್ ುೀ ಬಾಣಸುದಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಯಥಾ ಶಾರದ್ಧಂ ಯಮತದಿದಶಯ ಕೃತಂ ತಸ್ ಯೀಪರ್ತಷ್ಠರ್ತ॥2,34.32॥ 
ರ್ಾವನ್ ನೀತಾಾದಿತ್ ೀ ದ್ೀಹಸಾುವಚಾಾರದ್ಧೈನ್ಾ ಪರೀಣನ್ಮ್| 

ಕ್ಷತಧ್ಾವಿಭರಮಮಾಪನ್ ನೀ ದ್ಶಾಹ್ೀನ್ ಚ ತಪಾತಃ॥2,34.33॥ 
ಪಣಾದಾನ್ಂ ನ್ ಯಸಾಯಭ ದಾಕ್ಾಶ್ೀ ಭರಮತ್ೀ ತತ ಸಃ| 

ದಿನ್ತರಯಂ ವಸಂಸ್ ುೀಯೀ ಅಗಾನವಪ ದಿನ್ತರಯಮ್| 

ಆಕ್ಾಶ್ೀ ವಸತ್ೀ ರ್ತರೀಣಿ ದಿನ್ಮೀಕನ್ತು ವಾಸಕ್್ೀ॥2,34.34॥ 
ದ್ಗ್ಧೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಚ ವಹೌನ ಚ ಜಲ್ೀನ್ೈವ ತತ ತಪಾತಃ| 

ಸ್ನೀಹಸಾನನ್ಂ ಜಲ್ೀನ್ೈವ ಪೂಪಕ್್ೈಃ ಕೃಶರ್ೈಗೃಾಹ್ೀ॥2,34.35॥ 
ಪರಥಮೀಽಹಿನ ತೃರ್ತೀಯೀ ಚ ಪಞ್ಾಮೀ ಸಪುಮೀಽಪ ವಾ| 

ನ್ವಮೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ಚ್ೈವ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ವಕಮತಚಯತ್ೀ॥2,34.36॥ 
ಗೃಹದಾವರ್ೀ ಶಮಶಾನ್ೀ ವಾ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ದ್ೀವಾಲಯೀಽಪ ವಾ| 

ಯತಾರದ್ ಯೀ ದಿೀಯತ್ೀ ಪಣಾಸುತರ ಸವಾಾನ್್ಮಾಪಯೀತ್॥2,34.37॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ತತಾ್ಮಾನ್ಯಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಚತತಣಾಾಮೀಕವಣಾಾನಾಂ ಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಸಾನನ್ಮತಚಯತ್ೀ॥2,34.38॥ 
ಕೃತಾವ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶಾಹಞ್ಾ ಪುನ್ಃ ಸಾನತಾವ ಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್| 

ದ್ದಾಯದಿವಪಾರಯ ಯಃ ಶರ್ಾಯಂ ಯಥ್ ೀಕುಂ ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷದಾಮ್॥2,34.39॥ 
ನ್ ಭವ್ೀತಯದಾ ಸ ಗ್ ೀತ್ ರೀ ಪರ್ ೀಽಪ ವಿಧಿಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಭಾರ್ಾಾ ವಾ ಪುರತಷ್ಃ ಕಶ್ಾತತುಷ್ಟಶಾ ಕತರತತ್ೀ ಸ್ತರಯಃ॥2,34.40॥ 
ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಪಣ್ ಾೀ ದಿೀಯತ್ೀ ವಿಧಿಪೂವಾಕಮ್| 

ಅನಾನದ್ಯೀನ್ ಚ ತ್ೀನ್ೈವ ಸವಾಶಾರದಾಧನಿ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,34.41॥ 
ಅಮನ್ರಂ ಕ್ಾರಯೀಚಾಾರದ್ಧಂ ದ್ಶಾಹಂ ನಾಮಗ್ ೀತರತಃ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಕೃತನ್ತು ಯೈವಾಸ್ರೈಸಾುನಿ ತಯಕ್ಾುಾ ಗೃಹಂ ವಿಶ್ೀತ್॥2,34.42॥ 
ಅಸಗ್ ೀತರಃ ಸಗ್ ೀತ್ ರೀ ವಾ ಯದಿ ಸ್ತರೀ ಯದಿ ವಾ ಪುಮಾನ್| 

ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಕತರ್ಾಾತ್ ದ್ಶಾಹಂ ಸಮಾಪಯೀತ್॥2,34.43॥ 
ಜಿೀವಸಯ ದ್ಶಭಃ ಪಣ್ಾೈದ್ೀಾಹ್ ೀ ನಿಷಾಾದ್ಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್| 

ವೃದಿಧಶಾ ದ್ಶಭಮಾಾಸ್ೈಗಾಭಾಸಿಸಯ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್॥2,34.44॥ 
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ಆಶೌಚಂ ರ್ಾವದ್ೀತಸಯ ತಾವರ್ತಾಣ್ ಾೀದ್ಕಕರರ್ಾ| 

ಚತತಣಾಾಮಪ ವಣಾಾನಾಮೀಷ್ ಏವ ವಿಧಿಃ ಸೃತಃ॥2,34.45॥ 
ಯತರ ರ್ತರರಾತರಮಾಶೌಚಂ ತತಾರದೌ ರ್ತರೀನ್ರದಾಪಯೀತ್| 

ಚತತರಸತು ದಿವರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ತೃರ್ತೀಯೀ ರ್ತರೀಂಶುಥ್ೈವ ಚ॥2,34.46॥ 
ಪೃಥಕ್ಷರಾವಯೀದ್ಾದಾಯದ್ೀಕ್ಾಹಂ ಕ್ಷಿೀರಮಮತ್ ಚ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟನ್ತು ವ್ೈ ಶಾರದ್ಧಂ ಚತತಥ್ೀಾಽಹನಿ ಕ್ಾರಯೀತ್॥2,34.47॥ 
ಪರಥಮೀಽಹನಿ ಯಃ ಪಣಾಸ್ುೀನ್ ಮ ಧ್ಾಾ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಚಕ್ಷತಃ ಶ್್ ರೀತರಞ್ಾ ನಾಸಾ ಚ ದಿವರ್ತೀಯೀಽಹಿನ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,34.48॥ 
ಗಣೌಾ ವಕರಂ ತಥಾ ಗಿರೀವಾ ತೃರ್ತೀಯೀಽಹನಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಹೃದ್ಯಂ ಕತಕ್ಷಿರತದ್ರಂ ಚತತಥ್ೀಾ ತದ್ವದ್ೀವ ಹಿ॥2,34.49॥ 
ಕಟಪೃಷ್ಠಂ ಗತದ್ಞ್ಜಾಪ ಪಞ್ಾಮೀಽಹನಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಷ್ಷ್ಠೀ ಊರ  ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಸಪುಮೀ ಗತಲಫಸಮಭವಃ॥2,34.50॥ 
ಅಷ್ಟಮೀ ದಿವಸ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀ ಜಙ್್ ೀ ಚ ಭವತ್ ೀಽಣಾಜ| 

ಪಾದೌ ಚ ನ್ವಮೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ದ್ಶಮೀ ಬಲವತತಷಧ್ಾ॥2,34.51॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಯಃ ಪಣಾಸುಂ ದ್ದಾಯದಾಮಿಷ್ೀಣ ತತ| 

ಸ್ತದಾಧನ್ನಂ ತಸಯ ದಾತವಯಂ ಕೃಶರಾಃ ಪೂಪಕ್ಾಃ ಪಯಃ| 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ವಿಪರಚರಣಾವಘಯಾಂ ಧ್ ಪಞ್ಾ ದಿೀಪಕರಮ್॥2,34.52॥ 
ದಾವದ್ಶ ಪರರ್ತಮಾಸಾಯನಿ ಶಾರದಾಧನ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ| 

ರ್ತರಪಕ್ಷಞ್ಜಾಪ ಷ್ಣಾಮಸ್ೀ ದ್ವೀ ಶಾರದಾಧನಿ ಚ ಷ್ ೀಡಶ॥2,34.53॥ 
ಪರರ್ತ ಮಾಸಂ ಪರದಾತವಯಂ ಮೃತಾಹ್ೀ ರ್ಾ ರ್ತರ್ಥಭಾವ್ೀತ್| 

ಸ ಮಾಸಃ ಪರಥರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಇರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಃ॥2,34.54॥ 
ಶವಹಸ್ುೀ ಚ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ಮೃರ್ತಸಾಿನ್ೀ ದಿವಜಾಸನ್ೀ| 

ತದ್ೀವ ಪರಥಮಂ ಶಾರದ್ಧಂ ತತಾ್ಯದ್ೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀಽಹನಿ॥2,34.55॥ 
ಸಾ ರ್ತರ್ಥಮಾಾಸ್ತಕ್್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ಮೃತ್ ೀ ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ನ್ರಃ| 

ರಿಕುಯೀಶಾ ರ್ತರಪಕ್ಷ್ೀ ಚ ಸಾ ರ್ತರ್ಥನಾಾದಿರಯೀತ ವ್ೈ॥2,34.56॥ 
ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ಮೃತ್ ೀ ಯೀಽಸೌ ಚತತರ್ಥೀಾ ತಸಯ ಚ್ ೀನ್ಕ್ಾ| 

ಚತತಥಾಯಾನ್ತು ಮೃತ್ ೀ ಯಸತು ನ್ವಮಿೀ ತಸಯ ಚ್ ೀನ್ಕ್ಾ॥2,34.57॥ 
ನ್ವಮಾಯಞ್ಾ ಮೃತ್ ೀ ಯಶಾ ರಿಕ್ಾು ತಸಯ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ| 

ಏತಾ ರಿಕ್ಾುಶಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಅನ್ಯೀಷೌಟ ಕತಶಲ್ೀನ್ ಚ॥2,34.58॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ನ್ವಕಂ ತತರಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ ತಯಜ್ೀದ್ನ್ನಂ ಪುನ್ಃ ಸಾನನ್ಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,34.59॥ 
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ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹಾದಾರಭಯ ಘಟ್ಸಾಯನ್ನಂ ಜಲಾನಿವತಮ್| 

ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ಚ ದಾತವಯಮಬದಂ ರ್ಾವದಿದಾಜ್ ೀತುಮೀ॥2,34.60॥ 
ಮಾನ್ತಷ್ಸಯ ಶರಿೀರ್ೀ ತತ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಹಯಸ್ತಿಸಞ್ಾಯಃ| 

ತತ್ಙ್ಖ್ಯಃ ಸವಾದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ಷ್ಷ್ಟಯಧಿಕಶತತರಯಮ್॥2,34.61॥ 
ಉದ್ಕತಮಭೀನ್ ಪುಷಾಟನಿ ತಾನ್ಯಸ್ತಿೀನಿ ಭವನಿು ಹಿ| 

ಏತಸಾಮದಿದೀಯತ್ೀ ಕತಮಭಃ ಪರೀರ್ತಃ ಪ್ರೀತಸಯ ಜಾಯತ್ೀ॥2,34.62॥ 
ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ಮೃತ್ ೀ ಜನ್ತುರಟ್ವಾಯಂ ವಿಷ್ಮೀಽಪ ವಾ| 

ಯದಾ ತದಾ ಭವ್ೀದಾದಹಃ ಸ ತಕಂ ಮೃತವಾಸರಾತ್॥2,34.63॥ 
ರ್ತಲಪಾತರಂ ತಥಾನಾನದ್ಯಂ ಗನ್ಧಧ್ಪಾದಿಕಞ್ಾ ಯತ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ದಾತವಯಂ ತ್ೀನ್ ಶ್ದ್ ಧೀ ದಿವಜ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,34.64॥ 
ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ತತ ವ್ೈಶಯಃ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ| 

ಶತದಿಧಃ ಶ್ದ್ರಸಯ ಮಾಸ್ೀನ್ ಮೃತಕ್್ೀ ಜಾತಸ ತಕ್್ೀ॥2,34.65॥ 
ಮಾಸತರಯೀ ರ್ತರರಾತರಂ ಸಾಯತಷಣಾಮಸ್ೀನ್ ತತ ಪಕ್ಷಿಣಿೀ| 

ಅಹಃ ಸಂವತ್ರಾದ್ಬಾವಾಕ ಾಣ್ೀಾ ದ್ತ್ ುಾೀದ್ಕಂ ಶತಚಿಃ| 

ಅನ್ೀನ್ೈವಾ ನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಶತದಿಧಃ ಸಾಯತಾ್ವಾವಣಿಾಕೀ॥2,34.66॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹಪರಭೃರ್ತ ಪುರತಃ ಪರರ್ತವತ್ರಮ್| 

ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಂಸತು ಸಮ ಾಜಯ ಪಣಾಮೀಕಞ್ಾ ನಿವಾಪ್ೀತ್॥2,34.67॥ 
ಯಥಾ ತಾರಾಗಣಾಃ ಸವ್ೀಾ ಚಾಾದ್ಯನ್ುೀ ರವಿರಶ್ಮಭಃ| 

ಏವಂ ಪರಚಾಾದ್ಯತ್ೀ ಸವಾಂ ನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಕವಚಿತ್॥2,34.68॥ 
ಶರ್ಾಯದಾನ್ಂ ಪರಶಂಸನಿು ಸವಾದ್ೈವ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ| 

ಅನಿತಯಂ ಜಿೀವನ್ಂ ಯ್ಮಾತಾಶಾಾತ್ ೆೀ ನ್ತ ಪರದಾಸಯರ್ತ॥2,34.69॥ 
ತಾವದ್ವನ್ತಧಃ ಪತಾ ತಾವದಾಯವಜಿಜೀವರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಮೃತ್ೀ ಮೃತ ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ಕ್ಷಣಾತ್್ಾೀಹ್ ೀ ನಿವತಾತ್ೀ॥2,34.70॥ 
ಆತ್ೈವ ಹಾಯತಮನ್ ೀ ಬನ್ತಧರ್ೀವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ಜಿೀವನ್ನಪೀರ್ತ ಸಞ ಾ್ನ್ಯ ಸ್ತವೀಯಂ ಹಿತಮನ್ತಸುಮರ್ೀತ್॥2,34.71॥ 
ಮೃತಾನಾಂ ಕಃ ಸತತ್ ೀ ದ್ದಾಯದಿದಾಜ್ೀಶರ್ಾಯಂ ಸತ ಲ್ಲಕ್ಾಮ್| 

ಏವಂ ಜಾನ್ನಿನದ್ಂ ಸವಾಂ ಸವಹಸ್ುೀನ್ೈವ ದಾಪಯೀತ್॥2,34.72॥ 
ತಸಾಮಚಾರ್ಾಯಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾರದಾರತಮಯೀಾ ದ್ೃಢಾಮ್| 

ದ್ನಾುದಿರತಚಿರಾಂ ರಮಾಯಂ ಹ್ೀಮಪಟ್ಟೈ ರಲಙ್ಖೃತಾಮ್| 

ತಸಾಯಂ ಸಂಸಾಿಪಯ ಹ್ೈಮಞ್ಾ ಹರಿಂ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸಮನಿವತಮ್॥2,34.73॥ 
ಘಘತಪೂಣಾಞ್ಾ ಕಲಶಂ ಪರಿಕಲಾಯೀತ್| 

ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಗರತಡ ಪರೀತ್ಯೈ ಸ ನಿದಾರಕಲಶ್್ ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥2,34.74॥ 
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ತಾಮ ್ಲಕತಙ್ಖತೆಮಕ್ಷ್ ೀದ್ಕಪೂಾರಾಗತರತಚನ್ದನ್ಮ್| 

ದಿೀಪಕ್್ ೀಪಾನ್ಹಚಾತರಚಾಮರಾಸನ್ಭಾಜನ್ಮ್॥2,34.75॥ 
ಪಾಶ್ವೀಾಷ್ತ ಸಾಿಪಯೀಚಾಕ್ಾಯ ಸಪುಧ್ಾನಾಯನಿ ಚ್ೈವಹಿ| 

ಶಯನ್ಸಿಸಯ ಭವರ್ತ ಯಚಾಾನ್ಯದ್ತಪಕ್ಾರಕಮ್॥2,34.76॥ 
ಭೃಙ್ಕುರಕರಕ್ಾದ್ಶಾಂ ಪಞ್ಾವಣಾಂ ವಿತಾನ್ಕಮ್| 

ಶರ್ಾಯಮೀವಂವಿಧ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಬಾರಹಮಣಾಯ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥2,34.77॥ 
ಸಪರ್ತನೀಕ್ಾಯ ಸಮ ಾಜಯ ಸವಲ್ ೀಾಕಸತಖ್ದಾಯಿನಿೀಮ್| 

ವಸ್ರೈಃ ಸತಶ್್ ೀಭನ್ೈಃ ಪೂಜಯ ಚ್ೈಲಕಂ ಪರಿಧ್ಾಪಯೀತ್॥2,34.78॥ 
ಕಣಾಕಣಾಠಙ್ಖತುಲ್ಲೀಬಾಹತಭ ಷ್ಣ್ೈಶ್ಾತರಭ ಷ್ಣ್ೈಃ| 

ಗೃಹ್ ೀಪಕರಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಗೃಹಂ ಧ್್ೀನಾವ ಸಮನಿವತಮ್॥2,34.79॥ 

ತತ್ ೀರ್ಽಘಃ ಸಮರದಾತವಯಃ ಪಞ್ಾರತನಫಲಾಕ್ಷತ್ೈಃ॥2,34.80॥ 
ಯಥಾ ನ್ ಕೃಷ್ಣಶಯನ್ಂ ಶ್ನ್ಯಂ ಸಾಗರಕನ್ಯರ್ಾ| 

ಶರ್ಾಯ ಮಮಾಪಯಶ್ನಾಯಸತು ತಥಾ ಜನ್ಮನಿಜನ್ಮನಿ॥2,34.81॥ 
ದ್ತ್ುಾೈವಂ ತಲಾಮಮಲಂ ಕ್ಷಮಾಪಯ ಚ ವಿಸಜಾಯೀತ್| 

ತಥಾ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ತತ ವಿಧಿರ್ೀಷ್ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥2,34.82॥ 
ದ್ದಾರ್ತ ಯೀ ಹಿ ಧ್ಮಾಾಥ್ೀಾ ಬಾನ್ಧವೀ ಬಾನ್ಧವ್ೀ ಮೃತ್ೀ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ಮತರ ಪಕ್ಷ್ೀ ತತ ಕಥಯಮಾನ್ಂ ಮರ್ಾ ಶೃಣತ॥2,34.83॥ 
ಉಪಯತಕುಞ್ಾ ತಸಾಯಸ್ತೀತಯರ್ತೆಞ ಾ್ತ್ಾಗೃಹ್ೀ ಪುರಾ| 

ತಸಯ ಯದಾುತರಸಂ ಲಗನಂ ವಸರಂ ಭಾಜನ್ವಾಹನ್ಮ್| 

ಯದ್ಭೀಷ್ಟಞ್ಾ ತಸಾಯಸ್ತೀತುತ್ವಾಂ ಪರಿಕಲಾಯೀತ್॥2,34.84॥ 
ಸಾಿಪಯೀತತಾರತಷ್ಂ ಹ್ೈಮಂ ಶಯಯೀಪರಿ ಶತಭಂ ಬತಧ್ಃ| 

ಪೂಜಯಿತಾವ ಪರದಾತವಾಯ ಮೃತಶರ್ಾಯ ಯಥ್ ೀದಿತಾ॥2,34.85॥ 
ಪುರನ್ದರಗೃಹ್ೀ ಸವಾಂ ಸ ಯಾಪುತಾರಲಯೀ ತಥಾ| 

ಉಪರ್ತಷ್ಠೀತತ್ಖ್ಂ ಜನ್ ುೀಃ ಶರ್ಾಯದಾನ್ಪರಭಾವತಃ॥2,34.86॥ 
ಪೀಡಯನಿು ನ್ ತಂ ರ್ಾಮಾಯಃ ಪುರತಷಾ ಭೀಷ್ಣಾನ್ನಾಃ| 

ನ್ ಘಮೀಾಣ ನ್ ಶ್ೀತ್ೀನ್ ಬಾಧ್ಯತ್ೀ ಸ ನ್ರಃ ಕವಚಿತ್॥2,34.87॥ 
ಶರ್ಾಯದಾನ್ಪರಭಾವ್ೀಣ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಮತಚಯತ್ೀ ಬನ್ಧನಾತ್| 

ಅಪಃ ಪಾಪಸಮಾಯತಕುಃ ಸವಗಾಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,34.88॥ 
ವಿಮಾನ್ವರಮಾರ ಢಃ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ ೀಽಪ್ರ್ ೀಗಣ್ೈಃ| 

ಆಭ ತಸಮಾಲವಂ ರ್ಾವರ್ತುಷ್ಠೀತಾಾತಕವಜಿಾತಃ॥2,34.89॥ 
ನ್ವಕಂ ಷ್ ೀಡಶಶಾರದ್ಧಂ ಶರ್ಾಯ ಸಾಂವತ್ರಂ ತಥಾ| 

ಭತತಾರ್ಾಾ ಕತರತತ್ೀ ನಾರಿೀ ತಸಾಯಃ ಶ್ರೀಯೀ ಹಯನ್ನ್ುಕಮ್॥2,34.90॥ 
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ಉಪಕ್ಾರಾಯ ಸಾ ಭತತಾಜಿೀಾವನಿುೀ ನ್ ಮೃತಾ ತಥಾ| 

ಉದ್ಧರ್ೀಜಿಜೀವಮಾನಾ ಸಾ ಸರ್ತೀ ಸತಯವರ್ತೀ ಪರಯಮ್॥2,34.91॥ 
ಸ್ತರರ್ಾ ದ್ಧ್ಯನ್ನಶಯನ್ೀ ಹ್ೀಮಕತಙ್ಖತೆಮಮಞ್ಜನ್ಮ್| 

ವಸರಭ ಷಾ ತಥಾ ಶರ್ಾಯ ಸವಾಮೀತದಿಧ ದಾಪಯೀತ್॥2,34.92॥ 
ಉಪಕ್ಾರಕರಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಯದ್ಭವೀದಿಹ ಕಞ್ಾನ್| 

ಭ ಷ್ಣಂ ಗಾತರಲಗನಞ್ಾ ವಸತು ಭ್ ೀಗಾಯದಿಕಞ್ಾ ಯತ್॥2,34.93॥ 
ತತ್ವಾಂ ಮೀಲಯಿತಾವ ತತ ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಸಾಿನ್ೀ ನಿಯೀಜಯೀತ್| 

ಪೂಜಯೀಲ್ ಿೀಕಪಾಲಾಂಶಾ ಗರಹಾನ್ದೀವಿೀಂ ವಿನಾಯಕಮ್॥2,34.94॥ 
ತತಃ ಶತಕ್ಾಿಮ್ರಧ್ರ್ ೀ ಗೃಹಿೀತಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲಃ| 

ಇಮಮತಚಾಾರಯೀನ್ಮನ್ರಂ ವಿಪರಸಯ ಪುರತ್ ೀ ಬತಧ್ಃ॥2,34.95॥ 
ಪ್ರೀತಸಯ ಪರರ್ತಮಾ ಹ್ಯೀಷಾ ಸವೀಾಪಕರಣ್ೈಯತಾತಾ| 

ಸವಾರತನಸಮಾಯತಕ್ಾು ತವ ವಿಪರನಿವ್ೀದಿತಾ॥2,34.96॥ 
ಆತಾಮ ಶಮತಭಃ ಶ್ವಾ ಗೌರಿೀ ಶಕರಃ ಸತರಗಣ್ೈಃ ಸಹ| 

ತಸಾಮಚಾರ್ಾಯಪರದಾನ್ೀನ್ ಸ್ೈಷ್ ಆತಾಮ ಪರಸ್ತೀದ್ತತ॥2,34.97॥ 
ಆಚಾರ್ಾಾಯ ಪರದಾತವಾಯ ಬಾರಹಮಣಾಯ ಕತಟ್ತಮಿ್ನ್ೀ| 

ಗೃಹಿೀತ್ೀ ಬಾರಹಮಣಸುತರ ಕ್್ ೀಽದಾದಿರ್ತ ಚ ಕೀತಾಯೀತ್॥2,34.98॥ 
ತತಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ಪರಣಿಪತಯ ವಿಸಜಾಯೀತ್| 

ವಿಧಿನಾನ್ೀನ್ ವ್ೈ ಪಕ್ಷಿನಾದನ್ಮೀಕಸಯ ದಾಪಯೀತ್॥2,34.99॥ 
ಬಹತಭ್ ಯೀ ನ್ ಪರದ್ೀರ್ಾನಿ ಗೌಗೃಾಹಂ ಶಯನ್ಂ ಸ್ತರಯಃ| 

ವಿಭಕುದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ದಾತಾರಂ ಪಾತಯನಿು ಹಿ॥2,34.100॥ 
ಏವಂ ಯೀ ವಿತರ್ೀತಾುಕ್ಷಯಾ ಶೃಣತ ತಸಯ ಚ ಯತಫಲಮ್| 

ಸಾಗರಂ ವಷ್ಾಶತಂ ದಿವಯಂ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥2,34.101॥ 
ಯತತಾಣಯನ್ತು ವಯರ್ತೀಪಾತ್ೀ ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾಯಮಯನ್ದ್ವಯೀ| 

ದಾವರಕ್ಾರ್ಾನ್ತು ಯತತಾಣಯಂ ಚನ್ದರಸ ಯಾಗರಹ್ೀ ತಥಾ॥2,34.102॥ 
ಪರರ್ಾಗ್ೀ ನ್ೈಮಿಷ್ೀ ಯಚಾ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ತಥಾಾಬತದ್ೀ| 

ಗಙ್ಕುರ್ಾಂ ಯಮತನಾರ್ಾಞ್ಾ ಸ್ತನ್ತಧಸಾಗರಸಙ್ಖುಮೀ॥2,34.103॥ 
ತ್ೀಷ್ತ ಯದಿದೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಂ ತಸಾಮದ್ಪಯಧಿಕನಿುಾದ್ಮ್| 

ಏತಚಾರ್ಾಯಪರದಾನ್ಸಯ ನಾಪನೀರ್ತ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಂ ಕಲಾಮ್॥2,34.104॥ 
ಯತಾರಸೌ ಜಾಯತ್ೀ ಪಾರಣಿೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ತತ್ೈವ ತತಫಲಮ್| 

ಕಮಾಕ್ಷಯೀ ಕ್ಷಿತೌ ರ್ಾರ್ತ ಮಾನ್ತಷ್ಃ ಶತಭದ್ಶಾನ್ಃ॥2,34.105॥ 
ಮಹಾಧ್ನಿೀ ಚ ಧ್ಮಾಜ್ಞಃ ಸವಾಶಾಸರವಿಶಾರದ್ಃ| 

ಪುನ್ಃ ಸ ರ್ಾರ್ತ ವ್ೈಕತಣಠಂ ಮೃತ್ ೀಽಸೌ ನ್ರಪುಙ್ಖುವಃ॥2,34.106॥ 
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ದಿವಯಂ ವಿಮಾನ್ಮಾರತಹಯ ಅಪ್ರ್ ೀಭಃ ಸಮಾವೃತಃ| 

ಅಹ್ ೀಽಸೌ ಹವಯಕವ್ಯೀಷ್ತ ಪತೃಭಃ ಸಹ ರ್ೀದ್ತ್ೀ॥2,34.107॥ 
ಅಷ್ಟಕ್ಾಸತ ಕೃತಂ ಶಾರದ್ಧಮಮಾವಾಸಾಯದಿನ್ೀ ತಥಾ| 

ಮಘಾಸತ ಪತೃಪವಾಾಣಿ ರ್ಾನಿರ್ಾನಿ ಚ ತ್ೀಷ್ತ ಚ॥2,34.108॥ 
ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಯಥಾನಾಯಯಂ ಪ್ರೀತತ್ವೀ ಪತರ್ ೀ ಯದಿ| 

ನ್ ೀಪರ್ತಷ್ಠನಿು ಶಾರದಾಧನಿ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ವಿನಾ॥2,34.109॥ 
ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಪೂಣ್ೀಾ ವಷ್ೀಾ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಆದ್ಯನ್ತು ಶವಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಕೃತಾವ ಚ್ೈವಾಕ್ಷ ಷ್ ೀಡಶ್ೀಮ್॥2,34.110॥ 
ಪತೃಪಾಙ್ೆ ತವಿಶತಧ್ಯಾಂ ಶತಾಧ್್ೀಾನ್? ತತ ಯೀಜಯೀತ್| 

ವೃದಿಧಂ ಪಾರಪಾಯಗರತಃ ಕತರ್ಾಾಚ ಾದ್ರಸಯ ಸವಚಾಯೈವ ಹಿ॥2,34.111॥ 
ಸಾಮರತಂ ಸಾಗಿನಕ್್ೀ ಕ್ಾಯಾಂ ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಸಪಣಾನ್ಮ್| 

ನ್ ಚಾಸೌ ಕತರತತ್ೀ ರ್ಾವತ್ರೀತ ಏವ ಸ ವಹಿನಮಾನ್| 

ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ತತಃ ಕ್ಾಯಾಂ ಸಾಗಿನಕ್್ೀನ್ ಸಪಣಾನ್ಮ್॥2,34.112॥ 
ಅಸ್ತಿಪೀಕ್ಷ್ೀ ಗರ್ಾಶಾರದ್ಧಂ ಶಾರದ್ಧಞ್ಜಾಪರಪಕ್ಷಿಕಮ್| 

ಅಬದಮಧ್್ಯೀ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ವಿನಾ॥2,34.113॥ 
ಸಪತ್ ನಯೀ ಯದಿ ಬಹವಯಃ ಸತಯರ್ೀಕ್ಾ ಪುತರವರ್ತೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಾಾಸಾುಃ ಪುತರವತಯಃ ಸತಯಸ್ುೀನ್ೈಕ್್ೀನಾತಮಜ್ೀನ್ ಹಿ॥2,34.114॥ 
ನಾಸಪಣ್ ಾೀಗಿನಮಾನ್ತಾತರಃ ಪತೃಯಜ್ಞಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ಸಮಾಚಾರಾದ್ಭವ್ೀತಾಾಪೀ ಪತೃಹಾ ಚಾಪ ಜಾಯತ್ೀ॥2,34.115॥ 
ಮೃತ್ೀ ಭತಾರಿ ರ್ಾ ನಾರಿೀ ಪಾರಣಾಂಶ್ೈವ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್| 

ಭತ್ೈಾವ ಹಿ ಸಮಂ ತಸಾಯಃ ಪರಕತವಿೀಾತ ಸಪಣಾನ್ಮ್॥2,34.116॥ 
ಅಸಾಿನಿಕ್ಾಪ ರ್ಾ ವೂಯಢಾ ವ್ೈಶಾಯ ವಾ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಪ ವಾ| 

ರ್ಾಃ ಪತ್ ನಯೀ ವ್ೈ ಪತತಃ ಕಶ್ಾತತೆರ್ಾಾತತಾತರಃ ಸಪಣಾನ್ಮ್॥2,34.117॥ 
ವಿಪ್ರೀಣ್ೈವ ಯದಾ ಶ್ದಾರ ಪರಿಣಿೀತಾ ಪರಮಾದ್ತಃ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟನ್ತು ತಚಾಾರದ್ಧ ಸಾ ತತ ತ್ೀನ್ೈವ ಯತಜಯತ್ೀ॥2,34.118॥ 
ಅನ್ಯೀ ತತ ದ್ಶ ಯೀ ಪುತಾರ ಜಾತಾ ವಣಾ ಚತತಷ್ಟಯೀ| 

ತ್ೀ ತಾಸತತಾಸತ ಯೀಕುಾರ್ಾಃ ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀ ಸದಾ॥2,34.119॥ 
ಅನ್ವಷ್ಟಕ್ಾಸತ ಯಚಾಾರದ್ಧ ಯಚಾಾರದ್ಧಂ ವೃದಿಧಹ್ೀತತಕಮ್| 

ಪತತಃ ಪೃಥಕರದಾವಯಂ ಸ್ತರರ್ಾಃ ಪಣಾಂ ಸಪಣಾನ್ೀ॥2,34.120॥ 
ಪತಾಮಹಾಯ ಸಮಂ ಮಾತತಃ ಪತತಃ ಸಹಪತಾಮಹ್ೈಃ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕ್ಾಯಾಮಿರ್ತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮತಂ ಮಮ॥2,34.121॥ 
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ಅಪುತಾರರ್ಾಂ ಮೃತಾರ್ಾಂ ತತ ಪರ್ತಃ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್| 

ಮಾತಾರದಿರ್ತಸೃಭಃ ಸಾಧ್ಾಮೀವಂ ಧ್ಮೀಾಣ ಯೀಜಯೀತ್॥2,34.122॥ 
ಪುತ್ ರೀ ನಾಸ್ತು ನ್ ಭತಾಾ ಚ ಸ್ತರೀಣಾಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಸಪಣಾನ್ಮ್| 

ಕ್ಾರಯೀದ್ವೃದಿಧಸಮಯೀ ಭಾರತೃದಾರ್ಾದ್ದ್ೀವರ್ೈಃ॥2,34.123॥ 
ಪರ್ತಪುತರವಿಹಿೀನಾನಾಂ ಗ್ ೀರ್ತರೀ ನಾಸ್ತು ನ್ ದ್ೀವರಃ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟೀನ್ ದಾತವಯಂ ಪರ್ೀಣ ಸಹ ಭಾರತೃಭಃ॥2,34.124॥ 
ಅಜ್ಞಾನಾದಿವಘನತ್ ೀ ವಾಪ ನ್ ಕೃತಞ ಾ್ೀತ್ಪಣಾನ್ಮ್| 

ನ್ವಕಂ ಷ್ ೀಡಶಶಾರದ್ಧಮಾಬದಕಂ ಕ್ಾರಯೀತುತಃ॥2,34.125॥ 
ಅದಾಹ್ೀ ನ್ ಚ ಕತಾವಯಂ ಸದಾಹ್ೀ ಕ್ಾರಯೀದ್ತ್ಧ್ಃ| 

ದ್ಭಾಪುತುಲಕಂ ಕೃತಾವ ವಹಿನನಾ ದಾಹಯೀಚಾವಮ್॥2,34.126॥ 
ಪತತಃ ಪುತ್ರೀಣ ಕತಾವಯಂ ನ್ ಕತಬವೀಾತ ಪತಾ ಸತತ್ೀ| 

ಅರ್ತಸ್ನೀಹಾನ್ನ ಕತಾವಯಂ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಸತ್ೀ॥2,34.127॥ 
ಬಹವೀಽಪ ಯದಾ ಪುತಾರ ವಿಧಿಮೀಕಃ ಸಮಾಚರ್ೀತ್| 

ನ್ವಶಾರದ್ಧಂ ಸಪಣಾತವಂ ಶಾರದಾಧನ್ಯನಾಯನಿ ಷ್ ೀಡಶ॥2,34.128॥ 
ಏಕ್್ೀನ್ೈವ ತತ ಕ್ಾರ್ಾಾಂಣಿ ಅವಿಭಕುಧ್ನ್ೀಷ್ವಪ| 

ಅನ್ಯೀಷಟಂ ಕತರತತ್ೀ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಮತನಿಭ್ೈಃ ಸಮತದಾಹೃತಮ್॥2,34.129॥ 
ವಿಭಕ್್ೈಶಾ ಪೃಥಕ್ಾೆರ್ಾಾ ಕರರ್ಾ ಸಾಂವತ್ರಾದಿಕ್ಾ| 

ಏಕ್್ೈಕ್್ೀನ್ ಚ ಕತಾವಾಯ ಪುತ್ರೀಣ ಚ ಸವಯಂಸವಯಮ್॥2,34.130॥ 
ಯಸ್ಯೈತಾನಿ ನ್ ದ್ತಾುನಿ ಪ್ರೀತಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಪಶಾಚತವಂಸ್ತಿರಂ ತಸಯ ಕೃತ್ೈಃ ಶಾರದ್ಧಶತ್ೈರಪ॥2,34.131॥ 
ಭಾರತಾ ವಾ ಭಾರತೃಪುತ್ ರೀ ವಾ ಸಪಣಾಃ ಶ್ಷ್ಯ ಏವ ವಾ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಕತರ್ಾಾತತಾತರಹಿೀನ್ೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,34.132॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪುತರಹಿೀನಾನಾಂ ಪರ್ತರೀ ಕತರ್ಾಾತ್ಪಣಾನ್ಮ್| 

ಋರ್ತವಜಂ ಕರಾಯೀದಾವಥ ಪುರ್ ೀಹಿತಮಥಾಪ ವಾ॥2,34.133॥ 
ಮೃತ್ೀ ಪತಯಾಬದಮಧ್್ಯೀ ಹತಯಪರಾಗ್ ೀ ಯದಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಪಾವಾಣಂ ನ್ ಸತತ್ೈಃ ಕ್ಾಯಾಂ ಶಾರದ್ಧಂ ನಾನಿದೀಮತಖ್ಂ ನ್ ಚ॥2,34.134॥ 
ರ್ತೀಥಾಶಾರದ್ಧಂ ಗರ್ಾಶಾರದ್ಧಂ ಶಾರದ್ಧಮನ್ಯಚಾ ಪ್ೈತೃಕಮ್| 

ಅಬದಮಧ್್ಯೀ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಮಹಾಗತರತವಿಪರ್ತುಷ್ತ॥2,34.135॥ 
ಯಮಕ್್ೀ ಚ ಗಜಚಾಾರ್ಾಮನಾವದಿಷ್ತ ಯತಗಾದಿಷ್ತ| 

ಪತೃಪಣ್ ಾೀ ನ್ ದಾತವಯಃ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ವಿನಾ॥2,34.136॥ 
ಯಜ್ಞಪುರತಷ್ಸಯ ಯದಾದನ್ಂ ದ್ೀವಾದಿೀನಾಞ್ಾ ಯತುಥಾ| 

ಅಪೂಣ್ೀಾಽಪಯಬದಮಧ್್ಯೀಪ ಕತಾವಯಮಿರ್ತ ಕ್್ೀ ಚ ನ್॥2,34.137॥ 
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ಪತೃಭ್ ಯೀಪ ಹಿ ಯದ್ದತುಮಘಾಪಣಾವಿವಜಿಾತಮ್| 

ಕತಾವಯಂ ತಚಾ ವ್ೈ ಸವಾಮೀಷ್ ಏವ ವಿಧಿಃ ಸೃತಃ॥2,34.138॥ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಪತರ್ ೀ ದ್ೀವಾ ಪತೄಣಾಮೃಷ್ಯಸುಥಾ| 

ಋಷೀಣಾಂ ಪತರ್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಪತಾ ಜಯರ್ತ ತ್ೀನ್ ವ್ೈ॥2,34.139॥ 
ಪತೃದ್ೀವಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಯಜ್ಞನ್ಥ್ ೀ ವಿಭತಭಾವ್ೀತ್| 

ಯಜ್ಞನಾಥಸಯ ಯದ್ದತುಂ ತದ್ದತುಂ ಸವಾದ್ೀಹಿನಾಮ್॥2,34.140॥ 
ಮೃತ್ೀ ಪತಯಾಬದಮಧ್್ಯೀ ಯಃ ಶಾರದ್ಧಂ ಕ್ಾರಯೀತತ್ತಃ| 

ಸಪುಜನ್ಮಕೃತಾ ಧ್ಮಾಾರ್ಥೀಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥2,34.141॥ 
ಪ್ರೀರ್ತೀಭ ತಾಸತು ಪತರ್ ೀ ಲತಪುಪಣ್ ಾೀದ್ಕಕರರ್ಾಃ| 

ಭರಮನಿು ವಾಯತನಾ ಸವ್ೀಾ ಕ್ಷತತೃಡಾಭಯಂ ಪರಿಪೀಡಿತಾಃ॥2,34.142॥ 
ಪತರಿ ಪ್ರೀತತಾಪನ್ನೀ ಲತಪಯತ್ೀ ಪ್ೈತೃಕೀ ಕರರ್ಾ| 

ಅಥ ಮಾತತವಿಾಪರ್ತುಃ ಸಾಯರ್ತಾತೃಕ್ಾಯಾಂ ನ್ ಲತಪಯತ್ೀ॥2,34.143॥ 
ಮೃತಾ ಮಾತಾ ಪತಾ ರ್ತಷ್ಠೀಜಿಜೀವನಿುೀ ಚ ಪತಾಮಹಿೀ| 

ಸಪಣಾನ್ನ್ತು ಕತಾವಯಂ ಪತಾಮಹಾಯ ಸಹ್ೈವ ತತ॥2,34.144॥ 
ಸತಯಂಸತಯಂ ಪುನ್ಃ ಸತಯಂ ಶ್ರಯತಾಂ ವಚನ್ಂ ಮಮ| 

ನ್ ಪಣ್ ಾೀ ಮಿಲ್ಲತ್ ೀ ಯೀಷಾಂ ಮೃತಾನಾನ್ತು ನ್ೃಣಾಂ ಭತವಿ॥2,34.145॥ 
ಉಪರ್ತಷ್ಠೀನ್ನ ವ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಪುತ್ೈದ್ಾತುಮನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ಹನ್ುಕ್ಾರಸುದ್ತದ್ದೀಶ್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ೈವ ಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲಃ॥2,34.146॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಔಧ್ವಾದ್ೀಹಿಕ್ಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಚತತಸ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,34-[146]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-35॥ 
ತಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಅಪರಂ ಮಮ ಸನ್ದೀಹಂ ಕಥಯಸವ ಜನಾದ್ಾನ್| 

ಪುರತಷ್ಸಯ ಚ ಕಸಾಯಪ ಮತಾ ಪಞ್ಾತವಮಾಗತಾ॥2,35.1॥ 
ಪತಾಮಹಿೀ ಜಿೀವರ್ತ ಚ ತಥಾ ಚ ಪರಪತಾಮಹಿೀ| 

ವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಿೀ ತದ್ವನಾಮತೃಸಕುಃ ಪತಾ ತಥಾ॥2,35.2॥ 
ಪರಮಾತಾಮಹಶಾ ತಥಾ ವೃದ್ಧಪರಮಾತಾಮಹಸುಥಾ| 

ಕ್್ೀನ್ ಸಾ ಮೀಲಯತ್ೀ ಮಾತಾ ಏತತೆಥಯ ಮೀ ಪರಭ್ ೀ॥2,35.3॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪುನ್ರತಕುಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಸಪಣಿಾೀಕರಣಂ ಖ್ಗ| 

ಉಮಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಶಾ ಸಾವಿರ್ತರೀತಯತಾಭಮೀಾಲಯೀದ್ತಧರವಮ್॥2,35.4॥ 
ತರಯಃ ಪಣಾಭತಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸಯಜಾಕ್ಾಶಾ ತರಯಃ ಸೃತಾಃ| 

ತರಯಃ ಪಣಾಾನ್ತಲ್ೀಪಾಶಾ ದ್ಶಮಃ ಪಙ್ೆ ತಸಂನಿನಧ್ಃ॥2,35.5॥ 
ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಪುರತಷಾಃ ಖಾಯತಾಃ ಪತೃಮಾತೃಕತಲ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ತಾರಯೀದ್ಯಜಮಾನ್ಸತು ದ್ಶ ಪೂವಾಾನ್ದಶಾವರಾನ್॥2,35.6॥ 
ಸಪಣಾಃ ಸ ಭವ್ೀದಾದೌ ಸಪಣಿಾೀಕರಣ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಅನ್ಯಸತು ತಾಯಜಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಯೀ ವೃದ್ಧಪರಪತಾಮಹಃ॥2,35.7॥ 
ಅನಿುಮಸಾಯಜಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಲ್ೀಪಕಃ ಪರಥರ್ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ಲ್ೀಪಕಸುಾನಿುರ್ೀ ಯಸತು ಸ ಭವ್ೀತಾಙ್ೆ ತಸನಿನಧ್ಃ॥2,35.8॥ 
ಯಜಮಾನ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ೀಕ್್ ೀ ದ್ಶ ಪೃತ್ವೀಾ ದ್ಶಾವರ್ೀ| 

ಇತ್ಯೀತ್ೀ ಪತರ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಏಕವಿಂಶರ್ತ ಸಙ್ಖ್ಯಕ್ಾಃ॥2,35.9॥ 
ವಿಧಿನಾ ಕತರತತ್ೀ ಯಸತು ಸಂಸಾರ್ೀ ಶಾರದ್ಧಮತತುಮಮ್| 

ಜಾಯತ್ೀಽತರ ನ್ ಸನ್ದೀಹಃ ಶೃಣತ ತಸಾಯಪ ಯತಫಲಮ್॥2,35.10॥ 
ಪತಾ ದ್ದಾರ್ತ ಪುತಾರನ್ವೈ ವಿಚಿಾನ್ನಸನ್ುರ್ತಃ ಖ್ಗ| 

ಹ್ ೀಮದಾತಾ ಭವ್ೀತ್ ್ೀಪ ಯಸುಸಯ ಪರಪತಾಮಹಃ॥2,35.11॥ 
ಕೃತ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ಗತಣಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಪತೄಣಾಂ ತಪ್ೀಣ್ೀ ಸೃತಾಃ| 

ದ್ದಾಯದಿವಪುಲಮನಾನದ್ಯಂ ವೃದ್ಧಸತು ಪರಪತಾಮಹಃ॥2,35.12॥ 
ಯಸಯ ಪುಂಸಶಾ ಮತ್ಯೀಾ ವ್ೈ ವಿಚಿಾನಾನ ಸನ್ುರ್ತಃ ಖ್ಗ| 

ಸ ವಸ್ೀನ್ನರಕ್್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಪಙ್ೆ ೀ ಮಗನಃ ಕರಿೀ ಯಥಾ॥2,35.13॥ 
ಯೀನ್ಯನ್ುರ್ೀಷ್ತ ಜಾಯತ್ೀ ಯತರ ವೃಕ್ಷಸರಿೀಸೃಪಾಃ| 

ನ್ ಸನ್ುರ್ತಂ ವಿನಾ ಸ್ ೀಽತರ ಮತಚಯತ್ೀ ನ್ರಕ್ಾದ್ತಧರವಮ್॥2,35.14॥ 
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ಆಚಾಯಾಸುಸಯ ಶ್ಷ್ ಯೀ ವಾ ಯೀ ದ್ ರ್ೀಽಪ ಹಿ ಗಾತ್ರೀಜಃ| 

ನಾರಾಯಣಬಲ್ಲಂ ಕತರ್ಾಾತುಸಾಯದ್ದೀಶ್ೀನ್ ಭಕುತಃ॥2,35.15॥ 
ವಿಶತದ್ಧಃ ಸವಾಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮತಕುಃ ಸ ನ್ರಕ್ಾದ್ತಧರವಮ್| 

ನಿವಸ್ೀನಾನಕಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥2,35.16॥ 
ಆದೌ ಕೃತಾವ ಧ್ನಿಷಾಠಞ್ಾ ಏತನ್ನಕ್ಷತರಪಞ್ಾಕಮ್| 

ರ್ೀವತಯನ್ುಂ ಸದಾ ದ್ ಷ್ಯಮಶತಭಂ ಸವಾದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,35.17॥ 
ದಾಹ (ಬಲ್ಲ) ಸುತರ ನ್ ಕತಾವಯೀ ವಿಪರದಿಸವಾಜಾರ್ತಷ್ತ| 

ದಿೀಯತ್ೀ ನ್ ಜಲಂ ತತರ ಅಶತಭಂ ಜಾಯತ್ೀ ಧ್ತರವಮ್| 

ಲ್ ೀಕರ್ಾತಾರ ನ್ ಕತಾವಾಯ ದ್ತಃಖಾತಾಃ ಸವಜನ್ ೀ ಯದಿ॥2,35.18॥ 
ಪಞ್ಾಕ್ಾನ್ನ್ುರಂ ತಸಯ ಕತಾವಯಂ ಸವಾಮನ್ಯಥಾ| 

ಪುತಾರಣಾಂ ಗ್ ೀರ್ತರಣಾಂ ತಸಯ ಸನಾುಪೀಽಪುಯಪಜಾಯತ್ೀ॥2,35.19॥ 
ಗೃಹ್ೀ ಹಾನಿಭಾವ್ೀತುಸಯ ಋಕ್ಷ್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಮೃತಶಾ ಯಃ| 

ಅಥವಾ ಋಕ್ಷಮಧ್್ಯೀಽಪ ದಾಹಸುಸಯ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥2,35.20॥ 
ಕರಯತ್ೀ ಮಾನ್ತಷಾಣಾನ್ತು ಸದ್ಯ ಆಹತರ್ತಕ್ಾರಣಾತ್| 

ಸದಾಯಹತರ್ತಕರಂ ಪುಣಯಂ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ತದಾದಹ ಉತುಮಃ॥2,35.21॥ 
ವಿಪ್ೈನಿಾಯಮತಃ ಕ್ಾಯಾಃ ಸಮನ್ ರೀ ವಿಧಿಪೂವಾಕಃ| 

ಶವಸಯ ಚ ಸಮಿೀಪ್ೀ ತತ ಕ್ಷಿಪಯನ್ುೀ ಪುತುಲಾಸುತಃ॥2,35.22॥ 
ದ್ಭಾಮರ್ಾಶಾ ಚತಾವರ್ ೀ ವಿಪಾರ ಮನಾರಭಮನಿರತಾಃ| 

ತತ್ ೀ ದಾಹಃ ಪರಕತಾವಯಃ ತ್ೈಶಾ ಪುತುಲಕ್್ೈಃ ಸಹ॥2,35.23॥ 

ಸ ತಕ್ಾನ್ುೀ ತತಃ ಪುತರಃ ಕತರ್ಾಾಚಾಾನಿುಕಮತತುಮಮ್॥2,35.24॥ 
ಪಞ್ಾಕ್್ೀಷ್ತ ಮೃತ್ ೀ ಯೀಽಸೌ ನ್ ಗರ್ತಂ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಃ| 

ರ್ತಲಾನಾುಶಾ ಸತವಣಾಂ ಚ ತಮತದಿದಶಯ ಘಘತಂ ದ್ದ್ೀತ್॥2,35.25॥ 
ವಿಪಾರಣಾಂ ದಿೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಂ ಸವೀಾಪದ್ರವನಾಶನ್ಮ್| 

ಸ ತಕ್ಾನ್ುೀ ಚ ಸತತಾತ್ೈಃ ಸ ಪ್ರೀತ್ ೀ ಲಭತ್ೀ ಗರ್ತಮ್॥2,35.26॥ 
ಭಾಜನ್ ೀಪಾನ್ಹೌ ಚಾತರಂ ಹ್ೀಮಮತದಾರಚ ವಾಸಸ್ತೀ| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ದಿೀಯತ್ೀ ವಿಪರ ಸವಾಪಾತಕರ್ೀಚನಿೀ॥2,35.27॥ 
ಬಾಲವೃದಾಧತತರಾಣಾಞ್ಾ ಮೃತಾನಾಂ ಪಞ್ಾಕ್್ೀಷ್ತ ಹಿ| 

ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಯೀ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ವಿಘನಸುಸಯ ಪರಜಾಯತ್ೀ॥2,35.28॥ 
ಅಷಾಟದ್ಶ್ೈವ ವಸ ುನಿ ಪ್ರೀತಶಾರದ್ಧೀ ವಿವಜಾಯೀತ್| 

ಆಶ್ಷ್ ೀ ದಿವಗತಣಾನ್ದಭಾಾನ್ರಣವಾನ್ನೈಕಪಣಾತಾಮ್॥2,35.29॥ 
ಅಗೌನಕರಣಮತಚಿಾಷ್ಟಂ ಶಾರದ್ಧಂ ವ್ೈ ವ್ೈಶವದ್ೈವಿಕಮ್| 

ವಿಕರಂ ಚ ಸವಧ್ಾಕ್ಾರಂ ಪತೃಶಬದಂ ನ್ ಚ್ ೀಚಾರ್ೀತ್॥2,35.30॥ 
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ಅನ್ತಶಬದಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ನಾವಾಹನ್ಮಥ್ ೀಲತಮಕಮ್| 

ಆಸ್ತೀಮಾನ್ುಂ ನ್ ಕತವಿೀಾತ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣವಿಸಜಾನ್ಮ್॥2,35.31॥ 
ನ್ ಕತರ್ಾಾರ್ತುಲಹ್ ೀಮಞ್ಾ ದಿವಜಃ ಪೂಣಾಾಹತರ್ತಂ ತಥಾ| 

ನ್ ಕತರ್ಾಾದ್ವೈಶವದ್ೀವಂ ಚ್ೀತೆತಾಾ ಗಚಾತಯಧ್್ ೀಗರ್ತಮ್॥2,35.32॥ 
ಮಲ್ಲನ್ಶಾರದ್ಧಸಞ್ಜಜಞನ್ಂ ಪೂವಾಷ್ ೀಡಶಕಂ ತಥಾ| 

ಸಾಿನ್ೀ ದಾವರ್ೀ ಚಾಧ್ಾಮಾಗ್ೀಾ ಚಿತಾರ್ಾಂ ಶವಹಸುಕ್್ೀ॥2,35.33॥ 
ಶಮಶಾನ್ವಾಸ್ತಭ ತ್ೀಭಯಃ ಪಞ್ಾಮಂ ಪರರ್ತವ್ೀಶಯಕಮ್| 

ಷ್ಷ್ಠಂ ಸಞ್ಾಯನ್ೀ ಪರೀಕುಂ ದ್ಶ ಪಣಾಾ ದ್ಶಾಹಿಕ್ಾಃ| 

ಶಾರದ್ಧಷ್ ೀಡಷ್ಕಞ್ೈತತರಥಮಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥2,35.34॥ 
ಅನ್ಯಚಾ ಷ್ ೀಡಶಂ ಮಧ್್ಯೀ ದಿವರ್ತೀಯಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮೀ ಶೃಣತ| 

ಕತಾವಾಯನಿೀಹ ವಿಧಿನಾ ಶಾರದಾಧನ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ತತ॥2,35.35॥ 
ಬರಹಮವಿಷ್ತಣಶ್ವಾದ್ಯಞ್ಾ ತಥಾನ್ಯಚಾಾರದ್ಧಪಞ್ಾಕಮ್| 

ಏವಂ ಷ್ ೀಡಶಕಂ ಪಾರಹತರ್ೀತತುತುಾವಿದ್ ೀ ಜನಾಃ॥2,35.36॥ 
ದಾವದ್ಶ ಪರರ್ತಮಾಸಾಯನಿ ಶಾರದ್ಧಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತಥಾ| 

ರ್ತರಪಕ್ಷಸಮಭವಞ್ೈವ ದ್ವೀ ರಿಕ್್ುೀ ಖ್ಗ ಷ್ ೀಡಶ॥2,35.37॥ 
ಆದ್ಯಂ ಶವವಿಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಕೃತಾವನ್ಯಚಾ ರ್ತರಷ್ ೀಡಶಮ್| 

ಪತೃಪಾಙ್ೆ ತವಿಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಶತಾದ್ಧೈಂನ್ ತತ ಯೀಜಯೀತ್॥2,35.38॥ 
ಶತಾಧ್್ೀಾನ್ ವಿಹಿೀನ್ ೀ ಯೀ ಮಿಲ್ಲತಃ ಪಙ್ೆ ತಭಾಙ್ಖನ ಹಿ| 

ಚತಾವರಿಂಶತುಥ್ೈವಾಷ್ಟಶಾರದ್ಧಂ ಪ್ರೀತತವನಾಶನ್ಮ್॥2,35.39॥ 
ಸಕೃದ್ ನ್ಶತಾಧ್್ೀಾನ್ ಸಮಭವ್ೀತಾಙ್ೆ ತಸನಿನಧ್ಃ| 

ಮೀಲನಿೀಯಃ ಶತಾಧ್್ೀಾನ್ ಸನಿಧಃ ಶಾರದ್ಧೀನ್ ತತುಾತಃ॥2,35.40॥ 

(ಅಥ ಶವಾವಿಧಿಃ)| 
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ಶವಸಯ ಶ್ಬಕ್ಾರ್ಾಂ ಕರಚರಣಬನ್ಧನ್ಂ ತತರ ಕತಾವಯಮ್| 

ಏವಂ ಚ್ೀನ್ನ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ ತರ್ತಾಶಾಚಪರಿಭವನ್ಮ್॥2,35.41॥ 
ಸಞ್ಜಜಯತ್ೀ ರಜನಾಯಞ್ಾ ಶವನಿಗಾಮನ್ೀ ರಾಷ್ಾಂ ಭಯಶ್ನ್ಯಮ್| 

ಶವಂ ನ್ ಮತಞ ಾ್ೀತ ಮತಚಯತ್ೀ ಚ್ೀತತದಃಸಾಶಾಾದ್ತದಗಾರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥2,35.42॥ 
ಗಾರಮಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ಶತರತ್ೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ| 

ತದ್ನ್ನಂ ಮಾಂಸವಜ್ಜಞೀಯಂ ತತ್ ುೀಯಂ ರತಧಿರ್ ೀಪಮಮ್॥2,35.43॥ 
ತಾಮ ್ಲಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷ್ಠಞ್ಾ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಋತತಸ್ೀವನ್ಮ್| 

ಗಾರಮಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ವಜಾಯೀರ್ತಾಣಾಪಾತನ್ಮ್॥2,35.44॥ 
ಸಾನನ್ಂ ದಾನ್ಂ ಜಪೀ ಹ್ ೀಮಸುಪಾಣಂ ಸತರಪೂಜನ್ಮ್| 

ಗಾರಮಮಧ್್ಯೀ ಸ್ತಿತ್ೀ ಪ್ರೀತ್ೀ ಶತದ್ಧಯಥಾಂ ಜ್ಞಾರ್ತಧ್ಮಾತಃ॥2,35.45॥ 
ಜ್ಞಾರ್ತಸಮ್ನಿಧನಾಮೀವಂ ವಯವಹಾರಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ವಿಲತಪಯ ಜ್ಞಾರ್ತಧ್ಮಾಞ್ಾ ಪ್ರೀತಪಾಪ್ೀನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥2,35.46॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀದ್ೃ ಧ್ದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಸಪಣಾನ್ಶವವಿಧ್್ ಯೀನಿಾರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಪಞ್ಾರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,35-[46]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-36॥ 
ತಾಕ್ಷೌಯಾವಾಚ| 

ಕಸಾಮದ್ನ್ಶನ್ಂ ಪುಣಯಮಕ್ಷಯಯಗರ್ತದಾಯಕಮ್| 

ಸವಗೃಹನ್ತು ಪರಿತಯಜಯ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ವ್ೈ ಮಿರಯತ್ೀ ಯದಿ॥2,36.1॥ 
ಅಪಾರಪಯ ರ್ತೀಥಾಂ ಮಿರಯತ್ೀ ಗೃಹ್ೀ ವಾ ಮೃತತಯ ಮಾಗತಃ| 

ಬ ತಾವ ಕತಟೀಚರ್ ೀ ಯಸತು ಸ ಕ್ಾಂ ಗರ್ತಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,36.2॥ 
ಸಂನಾಯಸಂ ಕತರತತ್ೀ ಯಸತು ರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಾಪ ಗೃಹ್ೀಽಪ ವಾ| 

ಕಥಂ ತಸಯ ಪರಕತಾವಯಮಪಾರಪುನಿಧ್ನ್ೀಽಪ ವಾ॥2,36.3॥ 
ನಿಯಮೀ ಚ್ೀತೃತ್ೀ ದ್ೀವ ಚಿತುಭಙ್್ ುೀ ಹಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಕ್್ೀನ್ ತಸಯ ಭವ್ೀರ್ತ್ದಿಧಃ ಕೃತ್ೀನಾಪಯಕೃತ್ೀನ್ ವಾ॥2,36.4॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಕೃತಾವ ನಿರಶನ್ಂ ಯೀ ವ್ೈ ಮೃತತಯಮಾಪನೀರ್ತ ಕ್್ ೀಽಪ ಚ್ೀತ್| 

ಮಾನ್ತಪೀಂ ತನ್ತಮತತ್ೃಜಯ ಮಮ ತತಲ್ ಯೀ ವಿರಾಜತ್ೀ॥2,36.5॥ 
ರ್ಾವನ್ಯಹಾನಿ ಜಿೀವ್ೀತವರತ್ೀ ನಿರಶನ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಕರತತಭಸಾುನಿ ತತಲಾಯನಿ ಸಮಗರವದ್ಕ್ಷಿಣ್ೈಃ॥2,36.6॥ 
ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಗೃಹ್ೀ ವಾ ಸಂನಾಯಸಂ ನಿೀತಾವ ಚ್ೀನಿಮರಯತ್ೀ ಯದಿ| 

ಪರತಯಹಂ ಲಭತ್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ಪೂವೀಾಕುಂ ದಿವಗತಣಂ ಫಲಮ್॥2,36.7॥ 
ಮಹಾರ್ ೀಗ್ ೀಪಪತೌು ಚ ಗೃಹಿೀತ್ೀಽನ್ಶನ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಪುನ್ನ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ರ್ ೀಗ್ ೀ ದ್ೀವವದಿಧ ವಿರಾಜತ್ೀ॥2,36.8॥ 
ಯ ಆತತರಃ ಸನ್್ನಾನಯಸಂ ಗೃಹಾಣರ್ತ ಯದಿ ಮಾನ್ವಃ| 

ಪುನ್ನ್ಾ ಜಾಯತ್ೀ ಭ ಮೌ ಸಂಸಾರ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಸಾಗರ್ೀ॥2,36.9॥ 
ಅಹನ್ಯಹನಿ ದಾತವಯಂ ಬಾರಹಮಣಾನಾಞ್ಾ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ರ್ತಲಪಾತರಂ ಯಥಾಶಕು ದಿೀಪದಾನ್ಂ ಸತರಾಚಾನ್ಮ್॥2,36.10॥ 
ಏವಂ ವೃತುಸಯ ದ್ಹಯನ್ುೀ ಪಾಪಾನ್ತಯಚಾಾವಚಾನಿ ಚ| 

ಮೃತ್ ೀ ಮತಕುಮವಾಪನೀರ್ತ ಯಥಾ ಸವ್ೀಾ ಮಹಷ್ಾಯಃ॥2,36.11॥ 
ತಸಾಮದ್ನ್ಶನ್ಂ ನ್ೄಣಾಂ ವ್ೈಕತಣಠಪದ್ದಾಯಕಮ್| 

ತಸಾಮತ್ಾಸ್ಿೀ ಚ್ ೀತುರ್ೀ ವಾ ಸಾಧ್ಯೀನ್ ೋಕ್ಷಲಕ್ಷಣಮ್॥2,36.12॥ 
ಪುತರದ್ರವಾಯದಿ ಸನ್ಯಜಯ ರ್ತೀಥಾಂ ವರಜರ್ತ ಯೀ ನ್ರಃ| 

ಬರಹಾಮದಾಯ ದ್ೀವತಾಸುಸಯ ಭವ್ೀಯತಸತುಷಟಪುಷಟದಾಃ॥2,36.13॥ 
ಯಸ್ತುೀಥಾಸಮತಖ್ ೀ ಭ ತಾವ ವರತ್ೀ ಹಯನ್ಶನ್ೀ ಕೃತ್ೀ| 

ಚ್ೀನಿಮರಯೀತಾನ್ುರಾಲ್ೀಽಪ ಋಷೀಣಾಂ ಮಣಾಲ್ೀ ವಸ್ೀತ್॥2,36.14॥ 
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ವರತಂ ನಿರಶನ್ ಕೃತಾವ ಸವಗೃಹ್ೀಽಪ ಮೃತ್ ೀ ಯದಿ| 

ಸವಕತಲಾನಿ ಪರಿತಯಜಯ ಏಕ್ಾಕೀ ವಿಚರ್ೀದಿದವಿ॥2,36.15॥ 
ಅನ್ನಞ್ೈವ ತಥಾ ತ್ ೀಯಂ ಪರಿತಯಜಯ ನ್ರ್ ೀ ಯದಿ| 

ಪೀತಮತಾಾದ್ತ್ ೀಯಶಾ ನ್ ಪುನ್ಜಾಾಯತ್ೀ ಕ್ಷಿತೌ॥2,36.16॥ 
ಕೃತಾಯಸ್ತೀನ್ನ್ುರ್ತುೀಥಾಗತಂ ರಕ್ಷನಿು ವನ್ದ್ೀವತಾಃ| 

ಯಮದ್ ತಾ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ನ್ ರ್ಾಮಾಯಸುಸಯ ಪಾಶವಾಗಾಃ॥2,36.17॥ 
ರ್ತೀಥಾಸ್ೀವಿೀ ನ್ರ್ ೀ ಯಸತು ಸವಾಕಲ್ಲ್ಷ್ವಜಿಾತಃ| 

ತತರ ಮಿರಯತ್ೀ ದ್ಹ್ಯೀತ ತರ್ತುೀಥಾಫಲಭಾಗಭವ್ೀತ್॥2,36.18॥ 
ಸ್ೀವಿತ್ೀಽಪ ಸದಾ ತರ್ಥ ಹಯನ್ಯತರ ಮಿರಯತ್ೀ ಯದಿ| 

ಶತಭ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಕತಲ್ೀ ಧಿೀಮಾನ್್ ಭವ್ೀದ್ವೀದ್ವಿದಿದಾಜಃ॥2,36.19॥ 
ಕೃತಾವ ನಿರಶನ್ಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪುನ್ಜಿೀಾವರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಬಾರಹಮಣಾನ್್ ಸಮಾಹ ಯ ಸವಾಸವಂ ಯತಾರಿತಯಜ್ೀತ್॥2,36.20॥ 
ಚಾನಾದರಯಣಂ ಚರ್ೀತೃತ್ಾಮನ್ತಜ್ಞಾತಶಾ ತ್ೈದಿವಾಜ್ೈಃ| 

ಅನ್ೃತಂ ನ್ ವದ್ೀತಾಶಾಾದ್ಧಮಾಮೀವ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,36.21॥ 
ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಗತಾವ ಚ ಯಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಪುನ್ರಾರ್ಾರ್ತ ವ್ೈ ಗೃಹಮ್| 

ಅನ್ತಜ್ಞಾತಃ ಸ ವ್ೈ ವಿಪ್ೈಃ ಪಾರಯಶ್ಾತುಮಥಾಚರ್ೀತ್॥2,36.22॥ 
ದ್ತಾುಾ ವಾ ಸವಣಾದಾನಾನಿ ಗ್ ೀ-ಮಹಿೀ-ಗಜ-ವಾಜಿನ್ಃ| 

ರ್ತೀಥಾಂ ಯದಿ ಲಭ್ೀದ್ಯಸತು ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ಸ ಭಾಗಯವಾನ್॥2,36.23॥ 
ಗೃಹಾತರಚಲ್ಲತಸ್ತುೀಥಾಂ ಮರಣ್ೀ ಸಮತಪಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಪದ್ೀಪದ್ೀ ತತ ಗ್ ೀದಾನ್ಂ ಯದಿ ಹಿಂಸಾ ನ್ ಜಾಯತ್ೀ॥2,36.24॥ 
ಗೃಹ್ೀ ತತ ಯತೃತಂ ಪಾಪಂ ರ್ತೀಥಾಸಾನನ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ| 

ಕತರತತ್ೀ ತತರ ಪಾಪಞ ಾ್ೀದ್ವಜರಲ್ೀಪಸಮಂ ಹಿ ತತ್॥2,36.25॥ 
ಕಿಶ್ಯೀತ್ ನಾತರ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ರ್ಾವಚಾನಾದರಕಾತಾರಕಮ್| 

ತತರ ದ್ತಾುನಿ ದಾನಾನಿ ಜಾಯನ್ುೀ ಚಾಕ್ಷರ್ಾಣಿ ವ್ೈ॥2,36.26॥ 
ಆತತರ್ೀ ಸರ್ತ ದಾತವಯಂ ನಿಧ್ಾನ್ೈರಪ ಮಾನ್ವ್ೈಃ| 

ಗಾವಸ್ತುಲಾ ಹಿರಣಯಞ್ಾ ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ॥2,36.27॥ 
ದಾನ್ವನ್ುಂ ನ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃಷಾಟಃ ಸವ್ೀಾ ದಿವೌಕಸಃ| 

ಋಷಭಃ ಸಹ ಧ್ಮಾಣ ಚಿತರಗತಪ್ುೀನ್ ಸವಾದಾ॥2,36.28॥ 
ಆತಾಮಯತುಂ ಧ್ನ್ಂ ರ್ಾವತಾುವದಿವಪ್ರೀ ಸಮಪಾಯೀತ್| 

ಪರಾಧಿೀನ್ಂ ಮೃತ್ೀ ಸವಾಂ ಕೃಪರ್ಾ ಕಃ ಪರದಾಸಯರ್ತ॥2,36.29॥ 
ಪತತರದ್ದೀಶ್ೀನ್ ಯಃ ಪುತ್ರೈಧ್ಾನ್ಂ ವಿಪರಕರ್ೀಽಪಾತಮ್| 

ಆತಾಮನ್ಂ ಸಧ್ನ್ಂ ತ್ೀನ್ ಚಕ್್ರೀ ಪುತರಪರಪೌತರಕ್್ೈಃ॥2,36.30॥ 
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ಪತತಃ ಶತಗತಣಂ ದ್ತುಂ ಸಹಸರಂ ಮಾತತರತಚಯತ್ೀ| 

ಭಗಿನಾಯ ಶತಸಾಹಸರಂ ಸ್ ೀದ್ಯೀಾ ದ್ತುಮಕ್ಷಯಮ್॥2,36.31॥ 
ಯದಿ ಲ್ ೀಭಾನ್ನ ಯಚಾನಿು ಪರಮಾದಾನ್ ೋಹತ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಮೃತಾಃ ಶ್್ ೀಚನಿು ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಕದ್ರ್ಾಾಃ ಪಾಪನ್ಸ್ತುಾರ್ತ॥2,36.32॥ 
ಅರ್ತಕ್್ಿೀಶ್ೀನ್ ಲಬಧಸಯ ಪರಕೃತಾಯ ಚಞ್ಾಲಸಯ ಚ| 

ಗರ್ತರ್ೀಕ್್ೈವ ವಿತುಸಯ ದಾನ್ಮನಾಯ ವಿಪತುಯಃ॥2,36.33॥ 
ಮೃತತಯಃ ಶರಿೀಗ್ ೀಪಾುರಂ ವಸತರಕ್ಷಂ ವಸತನ್ಧರಾ| 

ದ್ತಶಾಾರಿಣಿೀವ ಹಸರ್ತ ಸವಪರ್ತಂ ಪುತರವತ್ಲಮ್॥2,36.34॥ 
ಉದಾಸ್ೀ ಧ್ಾಮಿಾಕಃ ಸೌಮಯಃ ಪಾರಪಾಯಪ ವಿಪುಲಂ ಧ್ನ್ಮ್| 

ತೃಣವನ್ಮನ್ಯತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ಆತಾಮನ್ಂ ವಿತುಮಪಯಥ॥2,36.35॥ 
ನ್ ಚ್ೈವೀಪದ್ರವಾಸುಸಯ ರ್ೀಹಜಾಲ್ ೀ ನ್ ಚ್ೈವ ಹಿ| 

ಮೃತತಯಕ್ಾಲ್ೀ ನ್ ಚ ಭಯಂ ಯಮದ್ ತಸಮತದ್ಭವಮ್॥2,36.36॥ 
ಸಮಾಃ ಸಹಸಾರಣಿ ಚ ಸಪು ವ್ೈ ಜಲ್ೀ ದ್ಶ್ೈಕಮಗೌನ ಪವನ್ೀ ಚ ಷ್ ೀಡಶ| 

ಮಹಾಹವ್ೀ ಪಷಟರಶ್ೀರ್ತಗ್ ೀಾಗೃಹ್ೀ ಅನಾಶಕ್್ೀ ಕ್ಾಶಯಪ ಚಾಕ್ಷರ್ಾ ಗರ್ತಃ॥2,36.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀಽನ್ಶನ್ಮೃತ ಗರ್ತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ಟರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,36-[37]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-37॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಉದ್ಕತಮಭಪರದಾನ್ಂ ಮೀ ಕಥಯಸವ ಯಥಾತಥಮ್| 

ವಿಧಿನಾ ಕ್್ೀನ್ ಕತಾವಾಯ ಕೃರ್ತರ್ೀಷಾ ಜನಾದ್ಾನ್॥2,37.1॥ 
ಕಂಲಕ್ಷಣಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಪೂಣಾಾಃ ಕಸಯ ದ್ೀರ್ಾ ಜನಾದ್ಾನ್| 

ಕಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ಪರದಾತವಾಯ ಪ್ರೀತತೃಪುಪರಸಾಧ್ಕ್ಾಃ॥2,37.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಸತಯಂ ಪುನ್ಃ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಉದ್ಕತಮಭಪರದಾನ್ಕಮ್| 

ಪ್ರೀತ್ ೀದ್ದೀಶ್ೀನ್ ದಾತವಾಯ ಅನ್ನಪಾನಿೀಯಸಂಯತತಾಃ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಮಹಾಪಕ್ಷಿನ್ರೀತಮತಕುಪರದಾಯಕ್ಾಃ॥2,37.3॥ 
ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ಚ ಪಣಾಮಸ್ೀ ತ್ೈಪಕ್ಷ್ೀ ವಾಪ ವತ್ರ್ೀ| 

ಉದ್ಕತಮಾಭಃ ಪರದಾತವಾಯ ಮಾಗ್ೀಾ ತಸಯ ಸತಖಾಯ ವ್ೈ॥2,37.4॥ 
ಅಹನ್ಯಹನಿ ದಾತವಾಯ ಉದ್ಕತಮಾಭಸ್ತುಲ್ೈಯತಾತಾಃ| 

ಸತಲ್ಲಪ್ುೀ ಭ ಮಿಭಾಗ್ೀ ತತ ಪಕ್ಾೆನ್ನಜಲಪೂರಿತಾಃ॥2,37.5॥ 
ಪ್ರೀತಸಯ ತತರ ದಾತವಯಂ ಭಾಜನ್ಞ್ಾ ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ| 

ಸತಪರೀತಸ್ುೀನ್ ದ್ತ್ುೀನ್ ಪ್ರೀತ್ ೀ ರ್ಾಮಯೈಃ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥2,37.6॥ 
ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಉದ್ಕಮಾಭನ್ರದಾಪಯೀತ್| 

ವಿಧಿನಾ ತತರ ಸಙ್ಖೆಲಾಯ ಘಟಾನಾದಾದ್ಶಸಙ್ಖ್ಯಕ್ಾನ್॥2,37.7॥ 
ಏಕ್ಾಷ ಬಧ್ಾನಿೀ ತತರ ಪಕ್ಾವನ್ನಫಲಪೂರಿತಾ| 

ವಿಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ದಾತವಾಯ ಸಙ್ಖೆಲಾಯ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಶತಭ್ೀ॥2,37.8॥ 
ಏಕ್್ ೀ ವ್ೈ ಧ್ಮಾರಾಜಾಯ ತ್ೀನ್ ತತಷ್ಟೀನ್ ಮತಕುಭಾಕ್| 

ಚಿತರಗತಪಾುಯ ಚ್ೈಕಂ ತತ ಗತಸುತರ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥2,37.9॥ 

ಷ್ ೀಡಶಾದಾಯಃ ಪರದಾತವಾಯ ಮಾಷಾನ್ನಜಲಪೂರಿತಾಃ॥2,37.10॥ 
ಉಕ್ಾರನಿುಶಾರದ್ಧಮಾರಭಯ ಶಾರದ್ಧಷ್ ೀಡಷ್ ೀಡಶಕಸಯ ತತ| 

ಷ್ ೀಡಶಬಾರಹಮಣಾನಾನ್ತು ಏಕ್್ೈಕಂ ವಿನಿವದ್ಯೀತ್॥2,37.11॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಹಾತರಭೃರ್ತ ದ್ೀಯೀ ನಿತಯಂ ದ್ೃಢಾಹವಯಃ| 

ಪಕ್ಾವನ್ನಜಲಪೂಣ್ ೀಾ ಹಿ ರ್ಾವತ್ಂವತ್ರಂ ದಿನ್ಮ್॥2,37.12॥ 
ಜಲಪಾತಾರಣಿ ವೃದಾಧನಿ ದ್ತಾುನಿಘಟ್ಕ್ಾನಿ ಚ| 

ಏಕ್ಾ ವ್ೈ ವಧ್ಾನಿೀ ತತರ ತಸಾಯಂ ಪಾತರನ್ತು ವಂಶಜಮ್॥2,37.13॥ 
ವಸ್ರೀಣಾಚಾಾದ್ಯೀತಾುನ್ತು ಪೂಜಯಿತಾವ ಸತಗನಿಧಭಃ| 

ಬಾರಹಮಣ್ೀಭ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಜಲಪೂಣಾಾನಿ ದಾಪಯೀತ್॥2,37.14॥ 
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ಅಹನ್ಯಹನಿ ಸಙ್ಖೆಲಾಯ ವಿಧಿಪೂವಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಬಾರಹಮಣಾಯ ಕತಲ್ಲೀನಾಯ ವ್ೀದ್ವೃತುಯತತಾಯ ಚ॥2,37.15॥ 
ವಿದಾಯವೃತುವತ್ೀ ದ್ೀಯಂ ಮ ಖ್ೀಾ ತನ್ನ ಕದಾಚನ್| 

ಸಮಥ್ ೀಾ ವ್ೀದ್ವೃತಾುಢಯಸಾುರಣ್ೀ ತರಣ್ೀಽಪ ಚ॥2,37.16॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸ್ ೀದ್ಕತಮಭಶಾರದ್ಧನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುರ್ತರಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,37-[16]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-38॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ದಾನ್ರ್ತೀಥಾಾರ್ಥಾತಂ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಸವಗಾಞ್ಾ ವದ್ ಮೀ ಪರಭ್ ೀ| 

ಕ್್ೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪನೀರ್ತ ಕ್್ೀನ್ ಸವಗ್ೀಾ ವಸ್ೀಚಿಾರಮ್॥2,38.1॥ 
ಕ್್ೀನ್ ಗಚಾರ್ತ ತ್ೀಜಸತು ಸವಲ್ ೀಾಕ್ಾತ್ತಯಲ್ ೀಕತಃ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಕ್್ೀನ್ ಲಭತ್ೀ ನ್ರಕ್್ೀಶತ ನಿಮಜಜರ್ತ॥2,38.2॥ 
ಏತನ್ೋ ವದ್ನಿಶ್ಾತಯ ಭಕ್ಾುನಾಂ ರ್ೀಕ್ಷದಾಯಕ| 

ಬ ರಹಿ ಕಸ್ತಮನ್ೃತ್ೀ ಸವಗ್ೀಾ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥2,38.3॥ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಭಾರತ್ೀ ವಷ್ೀಾ ತರಯೀದ್ಶಸತ ಜಾರ್ತಷ್ತ॥2,38.4॥ 
ತತಾರಪಯ ಮಿರಯತ್ೀ ಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಅಯೀಧ್ಾಯ ಮಥತರಾ ಮಾರ್ಾ ಕ್ಾಶ್ೀ ಕ್ಾಞ ಾ್ೀ ಅವನಿುಕ್ಾ॥2,38.5॥ 
ಪುರಿೀ ದಾವರವರ್ತೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸಪ್ೈತಾ ರ್ೀಕ್ಷದಾಯಿಕ್ಾಃ| 

ಸನ್ನಯಸುಮಿರ್ತ ಯೀ ಬತರರ್ಾತಾರಣ್ೈಃ ಕಣಠಗತ್ೈರಪ॥2,38.6॥ 
ಮೃತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಪುರಂ ರ್ಾರ್ತ ನ್ ಪುನ್ಜಾಾಯತ್ೀ ಕ್ಷಿತೌ| 

ಸಕೃದ್ತಚಾರಿತಂ ಯೀನ್ ಹರಿರಿತಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್॥2,38.7॥ 
ಬದ್ಧಃ ಪರಿಕರಸ್ುೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ಗಮನ್ಂ ಪರರ್ತ| 

ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣೀರ್ತ ಕೃಷ್ಣೀರ್ತ ಯೀ ಮಾಂ ಸಮರರ್ತ ನಿತಯಶಃ॥2,38.8॥ 
ಜಲ ಭತಾುಾ ಯಥಾ ಪದ್ಮಂ ನ್ರಕ್ಾದ್ತದ್ಧರಾಮಯಹಮ್| 

ಶಾಲಗಾರಮಜಿಲಾ ಯತರ ಯತರ ದಾವರವರ್ತೀ ಶ್ಲಾ॥2,38.9॥ 
ಉಭಯೀಃ ಸಙ್ಖುರ್ೀ ಯತರ ಮತಕುಸುತರ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾ ಯತರ ಪಾಪದ್ ೀಷ್ಕ್ಷರ್ಾವಹಾ॥2,38.10॥ 
ತತ್ನಿನಧ್ಾನ್ಮರಣಾನ್ತಮಕುಜಾನ್ ುೀಃ ಸತನಿಶಾತಾ| 

ರ್ ೀಪಣಾತಾಾಲನಾತ್್ೀಕ್ಾದಾಧಯನ್ಸಾಶಾನ್ಕೀತಾನಾತ್| 

ತತಲಸ್ತೀ ದ್ಹತ್ೀ ಪಾಪಂ ನ್ೃಣಾಂ ಜನಾಮಜಿಾತಂ ಖ್ಗ॥2,38.11॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಹೃದ್ೀ ಸತಯಜಲ್ೀ ರಾಗದ್ವೀಷ್ಮಲಾಪಹ್ೀ| 

ಯಃ ಸಾನತ್ ೀ ಮಾನ್ಸ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ನ್ ಸ ಲ್ಲಪ್ಯೀತ ಪಾತಕ್್ೈಃ॥2,38.12॥ 
ನ್ ಕ್ಾಷ್ಠೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ಶ್ಲಾರ್ಾಂ ಕದಾಚನ್| 

ಭಾವ್ೀ ಹಿ ವಿದ್ಯತ್ೀ ದ್ೀವಸುಸಾಮದಾಭವಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,38.13॥ 
ಪಾರತಃ ಪಾರತಃ ಪರಪಶಯನಿು ನ್ಮಾದಾಂ ಮತ್ಯಘಾರ್ತನ್ಃ| 

ನ್ ತ್ೀ ಶ್ವಪುರಿೀಂ ರ್ಾನಿು ಚಿತುವೃರ್ತುಗಾರಿೀಯಸ್ತೀ॥2,38.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 830 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ಾದ್ೃಕಾತುಪರರ್ತೀರ್ತಃ ಸಾಯತಾುದ್ೃಕೆಮಾಫಲಂ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಪರಲ್ ೀಕಗರ್ತಸಾುದ್ೃಕ ಸ ಚಿೀಸ ತರವಿಚಾರವತ್॥2,38.15॥ 
ಬಾರಹಮಣಾಥ್ೀಾ ಗವಾಥ್ೀಾ ಚ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಬಲವಧ್್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಪಾರಣತಾಯಗಪರ್ ೀ ಯಸತು ಸ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,38.16॥ 
ಅನಾಶಕ್್ೀ ಮೃತೌ ಯಸತು ಸ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಅನಾಶಕ್್ೀ ಮೃತ್ ೀ ಯಸತು ಸ ಮತಕುಃ ಸವಾಬನ್ಧನ್ೈಃ॥2,38.17॥ 
ದ್ತಾುಾ ದಾನಾನಿ ವಿಪ್ರೀಭಯಸುತ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಏತ್ೀ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಗಾಾಶಾ ಸವಗಾಮಾಗಾಾಸುಥ್ೈವ ಚ॥2,38.18॥ 
ಗ್ ೀಗರಹ್ೀ ದ್ೀಶವಿಧ್ವಂಸ್ೀ ಮರಣಂ ರಣರ್ತೀಥಾಯೀಃ| 

ಉತುಮಾಧ್ಮಮಧ್ಯಸಯ ಬಾಧ್ಯಮಾನ್ಸಯ ದ್ೀಹಿನ್ಃ| 

ಆತಾಮನ್ಂ ತತರ ಸನ್ಯಜಯ ಸವಗಾವಾಸಂ ಲಭ್ೀಚಿಾರಮ್॥2,38.19॥ 
ಜಿೀವಿತಂ ಮರಣಞ್ೈವ ದ್ವಯಂ ಶ್ಕ್ಷ್ೀತ ಪಣಿಾತಃ| 

ಜಿೀವಿತಂ ದಾನ್ಭ್ ೀಗಾಭಾಯಂ ಮರಣಂ ರಣರ್ತೀಥಾಯೀಃ॥2,38.20॥ 
ಹರಿಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಕತರತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ಭೃಗತಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಪರಭಾಸ್ೀ ಶ್ರೀಸಿಲ್ೀ ಚ್ೈವ ಅಬತಾದ್ೀ ಚ ರ್ತರಪುಷ್ೆರ್ೀ॥2,38.21॥ 
ಭ ತ್ೀಶವರ್ೀ ಮೃತ್ ೀ ಯಸತು ಸವಗ್ೀಾ ವಸರ್ತ ಮಾನ್ವಃ| 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ದಿವಸಂ ರ್ಾವತುತಃ ಪತರ್ತ ಭ ತಲ್ೀ॥2,38.22॥ 
ವಷ್ಾವೃರ್ತುನ್ತು ಯೀ ದ್ದಾಯದಾ್ರಹಮಣ್ೀ ದ್ ೀಷ್ವಜಿಾತ್ೀ| 

ಸವಾಂ ಕಲಂ ಸ ಮತದ್ಧೃತಯ ಸವಗಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥2,38.23॥ 
ಕನಾಯಂ ವಿವಾಹಯೀದ್ಯಸತು ಬಾರಹಮಣಂ ವ್ೀದ್ಪಾರಗಮ್| 

ಇನ್ದರಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಸ್ೀತ್ ್ೀಽಪ ಸವಕತಲ್ೈಃ ಪರಿವ್ೀಷಟತಃ॥2,38.24॥ 

ಮಹಾದಾನಾನಿ ದ್ತಾವ ಚ ನ್ರಸುತಫಲಮಾಮತರ್ಾತ್॥2,38.25॥ 
ವಾಪೀ ಕ ಪತಡಾಗಾನಾಮಾರಾಮಸತರಸದ್ಮನಾಮ್| 

ಜಿೀಣ್ ೀಾದಾಧರಂ ಪರಕತವಾಾಣಃ ಪೂವಾಕತತಾಃ ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್| 

ಜಿೀಣ್ ೀಾದಾಧರ್ೀಣ ವಾ ತ್ೀಷಾಂ ತತತಾಣಯಂ ದಿವಗತಣಂ ಭವ್ೀತ್॥2,38.26॥ 
ಶ್ೀತವಾ ತಾತಪಹರಮಪ ಪಣಾಕತಟೀರಕಮ್| 

ಕೃತಾವ ವಿಪಾರಯ ವಿದ್ತಷ್ೀ ಪರದ್ದಾರ್ತ ಕತಟ್ತಮಿ್ನ್ೀ॥2,38.27॥ 

ರ್ತಸರಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀಧ್ಾಕ್್ ೀಟೀ ಚ ನ್ರಃ ಸವಗ್ೀಾ ಮಹಿೀಯತ್ೀ॥2,38.28॥ 
ರ್ಾ ಸ್ತರೀ ಸವಣಾಾ ಸಂಶತಬಾ ಮೃತಂ ಪರ್ತಮನ್ತವರಜ್ೀತ್| 

ಸಾ ಮೃತಾ ಸವಗಾಮಾಪನೀರ್ತ ವಷಾಾಣಾಂ ರ್ ೀಮಸಙ್ಖ್ಯತಾ॥2,38.29॥ 
ಪುತರಪೌತಾರದಿಕಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಸವಪರ್ತಂ ರ್ಾನ್ತಗಚಾರ್ತ| 

ಸವಗಾಂ ಲಭ್ೀತಾಂ ತೌ ಚ್ ೀಭೌ ದಿವಯಸ್ತರೀಭರಲಙ್ಖೃತೌ॥2,38.30॥ 
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ಕೃತಾವ ಪಾಪಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನಿ ಭತೃಾದ್ ರೀಹಮರ್ತಃ ಸದಾ| 

ಪರಕ್ಷಾಲಯರ್ತ ಸವಾಾಣಿ ರ್ಾ ಸವಂ ಪರ್ತಮನ್ತವರಜ್ೀತ್॥2,38.31॥ 
ಮಹಾಪಾಪಸಮಾಚಾರ್ ೀ ಭತಾಾ ಚ್ೀದ್ತದಷ್ೃರ್ತೀ ಭವ್ೀತ್| 

ತಸಾಯಪಯನ್ತವರತಾ ನಾರಿೀ ನಾರಾಯೀತ್ವಾಕಲ್ಲ್ಷ್ಮ್॥2,38.32॥ 
ಗಾರಸಮಾತರಂ ನಿಯಮತ್ ೀ ನಿತಯದಾನ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಚತತಶಾಾಮರಸಂಯತಕುವಿಮಾನ್ೀನಾಧಿಗಚಾರ್ತ॥2,38.33॥ 
ಯತೃತಂ ಹಿ ಮನ್ತಷ್ಯೀಣ ಪಾಪಮಾಮರಣಾನಿುಕಮ್| 

ತತ್ವಾಂ ನಾಶಮಾರ್ಾರ್ತ ವಷ್ಾವೃರ್ತುಪರದಾನ್ತಃ॥2,38.34॥ 
ಭ ತಂ ಭವಯಂ ಬವಿಷ್ಯಞ್ಾ ಪಾಪಂ ಜನ್ಮತರರ್ಾಜಿಾತಮ್| 

ಪಕ್ಷಾಲಯರ್ತ ತತ್ವಾಂ ವಿಪರಕನ್ ಯೀಪನಾಯನಾತ್॥2,38.35॥ 
ದ್ಶಕ ಪಸಮಾ ವಾಪ ದ್ಶವಾಪೀಸಮಂ ಸರಃ| 

ಸರ್ ೀ ಭದ್ಾಶಭಸತುಲಾಯ ರ್ಾ ಪರಪಾ ನಿಜಾಲ್ೀ ವನ್ೀ॥2,38.36॥ 
ರ್ಾ ವಾಪೀ ನಿಜಾಲ್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ಯದಾದನ್ಂ ನಿಧ್ಾನ್ೀ ದಿವಜ್ೀ| 

ಪಾರಣಿನಾಂ ಯೀ ದ್ರ್ಾಂ ಧ್ತ್ುೀ ಸ ಭವ್ೀನಾನಕನಾಯಕಃ॥2,38.37॥ 
ಏವಮಾದಿಭರನ್ಯೈಶಾ ಸತಕೃತ್ೈಃ ಸವಗಾಭಾಗಭವ್ೀತ್| 

ಸ ತತ್ವಾಂ ಫಲಂ ಪಾರಪಯ ಪರರ್ತಷಾಠಂ ಪರಮಾಂ ಲಭ್ೀತ್॥2,38.38॥ 
ಫಲತು ಕ್ಾಯಾಂ ಪರಿತಯಜಯ ಸತತಂ ಧ್ಮಾವಾನ್ಭವ್ೀತ್| 

ದಾನ್ಂ ದ್ರ್ೀ ದ್ರ್ಾ ಚ್ೀರ್ತ ಸಾರಮೀತತರಯಂ ಭತವಿ॥2,38.39॥ 
ದಾನ್ಂ ಸಾಧ್್ ೀದ್ಾರಿದ್ರಸಯ ಶ್ನ್ಯಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ಪೂಜನ್ಮ್| 

ಅನಾಥಪ್ರೀತಸಂಸಾೆರಃ ಕ್್ ೀಟಯಜ್ಞಫಲಪರದ್ಃ॥2,38.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಉತುಮಲ್ ೀಕಗತಾಯಗರ್ತರ್ೀಕ್ಷಮಾನ್ತಷ್ಯಹ್ೀತತನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷಾಟರ್ತರಂಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,38-[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-39॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಸ ತಕ್ಾನಾಂ ವಿಧಿಂ ಬ ರಹಿ ದ್ರ್ಾಂ ಕೃತಾವ ಮಯಿಪರಭ್ ೀ| 

ವಿವ್ೀಕ್ಾಯ ಹಿ ಚಿತುಸಯ ಮಾನ್ವಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ॥2,39.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಮೃತ್ೀ ಜನ್ಮನಿೀ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಸ ತಕಂ ಸಾಯಚಾತತವಿಾಧ್ಮ್| 

ಚತತಣಾಾಮಪ ವಣಾಾನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ೀ ವಿವಜಿಾತಮ್॥2,39.2॥ 
ಉಭಯತರ ದ್ಶಾಹಾನಿ ಕತಲಸಾಯನ್ನಂ ವಿವಜಿಾಯೀತ್| 

ದಾನ್ಂ ಪರರ್ತಗರಹ್ ೀ ಹ್ ೀಮಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯಶಾ ನಿವತಾತ್ೀ॥2,39.3॥ 
ದ್ೀಶಂ ಕ್ಾಲಂ ತಥಾತಾಮನ್ಂ ದ್ರವಯಂ ದ್ರವಯಪರರ್ಾಜನ್ಮ್| 

ಉಪಪರ್ತುಂವಮವಸಾಿಞ್ಾ ಜ್ಞಾತಾವಂ ಕಮಾ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,39.4॥ 
ಗತಹಾವಹಿನಪರವ್ೀಸ್ೀ ಚ ದ್ೀಶಾನ್ುರಮೃತ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಸಾನನ್ಂ ಸಚ್ೀಲಂ ಕತಾವಯಂ ಸದ್ಯಃ ಶೌಚಂ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ॥2,39.5॥ 
ಆಮಗಭಾಾಶಾ ಯೀ ಜಿೀವಾ ಯೀ ಚ ಗಭಾಾದಿವನಿಃ ಸೃತಾಃ| 

ನ್ ತ್ೀಷಾಮಗಿನಸಂಸಾೆರ್ ೀ ನಾಶೌಚಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾ॥2,39.6॥ 
ಶ್ಲ್ಲಾನ್ಃ ಕ್ಾರವೀ ವ್ೈದಾಯ ದಾಸ್ತೀದಾಸಾಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ರಾಜಾನ್ಃ ಶ್್ ರೀರ್ತರ್ಾಶ್ೈವ ಸದ್ಯಃ ಶೌಚಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥2,39.7॥ 
ಸರ್ತರೀ ಚ (ವರರ್ತೀ) ಮನ್ರಪೂತಶಾ ಆಹಿತಾಗಿನನ್ೃಾಪಸುಥಾ| 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಸ ತಕಂ ನಾಸ್ತು ಯಸಯ ಚ್ೀಚಾನಿು ಪಾರ್ಥಾವಾಃ॥2,39.8॥ 
ಪರಸವ್ೀ ಚ ಸಪಣಾಾನಾಂ ನ್ ಕತರ್ಾಾತ್ಙ್ಖೆರಂ ದಿವಜಃ| 

ದ್ಶಾಹಾಚತಾರಧ್ಯತ್ೀ ಮಾತಾ ಅವಗಾಹಯ ಪತಾ ಶತಚಿಃ॥2,39.9॥ 
ವಿವಾಹ್ ೀತ್ವಯಜ್ಞ್ೀಷ್ತ ಅನ್ುರಾ ಮೃತಸ ತಕ್್ೀ| 

ಪೂವಾಸಙ್ಖೆಲ್ಲಾತಂ ವಿತುಂ ಭ್ ೀಜಯಂ ತನ್ಮನ್ತರಬರವಿೀತ್॥2,39.10॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಮೀವಮಾಶೌಚಂ ಮಾತಾಪತ್ ರೀಸತು ಸ ತಕಮ್| 

ಸ ಕತಂ ಮಾತತರ್ೀವಸಾಯದ್ತಪಸಾೃಶಯ ಪತಾ ಶತಚಿಃ॥2,39.11॥ 
ಅನ್ುದ್ಾಶಾಹ್ೀ ಸಾಯತಾಞ ಾ್ೀತತಾನ್ಮಾರಣಜನ್ಮನಿೀ| 

ತಾವತಾ್ಯದ್ಶತಚಿವಿಾಪರೀ ರ್ಾವತುತಾ್ಯದ್ನಿದ್ಾಶಮ್॥2,39.12॥ 
ಉದಿತ್ೀ ನಿಯಮೀ ದಾನ್ೀ ಆತ್ೀಾ ವಿಪ್ರೀ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ತಥ್ೈವ ಋಷಭಃ ಪರೀಕುಂ ಯಥಾಕ್ಾಲಂ ನ್ ದ್ತಷ್ಯರ್ತ॥2,39.13॥ 
ಮೃನ್ಮಯೀನ್ ತತ ಪಾತ್ರೀಣ ರ್ತಲ್ೈಮಿಾಶರಜಲ್ೈಃ ಸಹ| 

ಮೃರ್ತುಕರ್ಾ ತಥಾನ್ುೀ ಚ ನ್ರಃ ಸಾನತಾವ ಶತಚಿಭಾವ್ೀತ್॥2,39.14॥ 
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ದಾನ್ಂ ಪರಿಷ್ದ್ೀ ದ್ದಾಯತತ್ವಣಾಂ ಗ್ ೀವೃಷ್ಂ ದಿವಜ್ೀ| 

ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ದಿವಗತಣಂ ಚ್ೈವ ವ್ೈಶಯಸತು ರ್ತರಗತಣಂ ತಥಾ॥2,39.15॥ 
ಚತತಗತಾಣನ್ತು ಶ್ದ್ರೀಣ ದಾತವಯಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಧ್ನ್ಮ್| 

ಏವ ಮನ್ತಕರಮೀಣ್ೈವ ಚಾತತವಾಣಯಾಂ ವಿಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,39.16॥ 
ಸಪಾುಷ್ಟಮಾನ್ುರ್ೈ ಶ್ೀಣ್ೀಾ ಗೃಹಯಸಂಸಾೆರವಜಿಾತ್ೀ| 

ಅಹಸತು ಸ ತಕಂ ತಸಯ ತವಬಾದನಾಂ ಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾ ಸೃತಮ್॥2,39.17॥ 
ಬಾರಹಮಣಾಥ್ೀಾ ವಿಪನಾನ ಯೀ ನಾರಿೀಣಾಂ ಗ್ ೀಗರಹ್ೀಷ್ತ ಚ| 

ಆಹವ್ೀಷ್ತ ವಿಪನಾನನಾಮೀಕರಾತರಮಶೌಚಕಮ್॥2,39.18॥ 
ನ್ ತ್ೀಷಾಮಶತಭಂ ಕಞ ಾ್ದಿವಪಾರಣಾಂ ಶತಭಕಮಾಣಿ| 

ಅನಾಥಪ್ರೀತಸಂಸಾೆರಂ ಯೀ ಕತವಾನ್ತು ನ್ರ್ ೀತುಮಃ॥2,39.19॥ 
ನ್ ತ್ೀಷಾಮಶತಭಙ್ೆ ಞ ಾ್ದಿವಪ್ರೀಣ ಸಹಕ್ಾರಿಣಾ| 

ಜಲಾವಗಾಹನಾತ್ುೀಷಾಂ ಸದ್ಯಃ ಶತದಿಧರತದಾಹೃತಾ॥2,39.20॥ 
ವಿನಿವೃತಾು ಯದಾ ಶ್ದಾರ ಉದ್ಕ್ಾನ್ುಮತಪಸ್ತಿತಾಃ| 

ತದಾವಿಪ್ರೀಣದ್ರಷ್ಟವಾಯ ಇರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದ್ ೀವಿದ್ತಃ॥2,39.21॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀದ್ೃ ಧ್ದ್ೃಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಸ ತಕಕ್ಾಲಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈ 

ಕ್್ ೀನ್ಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,39-[21]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-40| 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 
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ಭಗವನಾ್ರಹಮಣಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ಪಮೃತತಯವಶಂ ಗತಾಃ| 

ಕಥಂ ತ್ೀಷಾಂ ಭವ್ೀನಾಮಗಾಃ ಕಂ ಸಾಿನ್ಂ ಕ್ಾ ಗರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥2,40.1॥ 
ಕಞ್ಾ ಯತಕುಂ ಭವ್ೀತ್ುೀಷಾಂ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ವಾಪ ಕೀದ್ೃಶಮ್| 

ತದ್ಹಂ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥2,40.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪ್ರೀರ್ತೀಭ ತಾದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಸಮ ಭತ್ೀ ಮೃತತಯವ್ೈಕೃತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಮಾಗಾಗರ್ತಸಾಿನ್ಂ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಕಥರ್ಾಮಯಹಮ್॥2,40.3॥ 
ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ಜಾತ್ೀ ದ್ತಮಾರಣ್ೀ ಸರ್ತ| 

ಲಙ್ಖ್ನ್ೈಯೀಾ ಮೃತಾ ವಿಪಾರ ದ್ಂಷಾಭಶಾಾಭಘಾರ್ತತಾಃ॥2,40.4॥ 
ಕಣಠಗಾರಹ ವಿಮಗಾನನಾಂ ಕ್ಷಿೀಣಾನಾಂ ತತಣಾಘಾರ್ತನಾಮ್| 

ವಿಷಾಗಿನವೃಷ್ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ವಿಷ್ ಚಾಯ ಚಾತಮಘಾತಕ್ಾಃ॥2,40.5॥ 
ಪತನ್ ೀದ್ವನ್ಧನ್ಜಲ್ೈಮೃಾತಾನಾಂ ಶೃಣತ ಸಂಸ್ತಿರ್ತಮ್| 

ರ್ಾನಿು ತ್ೀ ನ್ರಕ್್ೀಘ ೀರ್ೀ ಯೀ ಚ ಮಿೀಚಾಾದಿಭಹಾತಾಃ॥2,40.6॥ 
ಶವಶೃಗಾಲಾದಿಸಂಸಾೃಷಾಟ ಅದ್ಗಾಧಃ ಕೃಮಿಸಂಙ್ಖತೆಲಾಃ| 

ಉಲಿಙ್್ ತಾ ಮೃತಾ ಯೀ ಚ ಮಹಾರ್ ೀಗ್ೈಶಾ ಪೀಡಿತಾಃ॥2,40.7॥ 
ಅಭಸಸಾುಸುಥಾವಯಙ್ಕು ಯೀ ಚ ಪಾಪಾನ್ನಪೀಷತಾಃ| 

ಚಣಾಾಲಾದ್ತದ್ಕ್ಾತ್ಪಾಾದಾ್ರಹಮಣಾದ್ವೈದ್ತಯತಾಗಿನತಃ॥2,40.8॥ 
ದ್ಷಾಭಯಶಾ ಪಶತಭಯಶಾ ವೃಕ್ಷಾದಿಪತನಾನ್ೃತಾಃ| 

ಉದ್ಕ್ಾಯಮ ತಕೀಶ್ದಾರರಜಕೀಸಙ್ಖುದ್ ಷತಾಃ॥2,40.9॥ 
ತ್ೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ನ್ರಕ್ಾನ್ತಮಕ್ಾುಃ ಪ್ರೀತತವಭಾಗಿನ್ಃ| 

ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಕ್ಾರಯೀದಾದಹಂ ಸ ತಕಂ ನ್ ೀದ್ಕಕರರ್ಾಮ್॥2,40.10॥ 
ನ್ ವಿಧ್ಾನ್ಂ ಮೃತಾದ್ಯಂ ಚ ನ್ ಕತರ್ಾಾದೌಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರಕತವಿೀಾತ ನಾರಾಯಣಬಲ್ಲಕರರ್ಾಮ್॥2,40.11॥ 
ಸವಾಲ್ ೀಕಹಿತಾಥಾಾಯ ಶೃಣತ ಪಾಪಭರ್ಾಪಹಾಮ್| 

ಷ್ಣಾಮಸಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ದಾಹಸ್ತರಮಾಸಂ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಮತಃ॥2,40.12॥ 
ಸಾಧ್ಾ ಮಾಸಂ ತತ ವ್ೈಶಯಸಯ ಸದ್ಯಃ ಶ್ದ್ರೀ ವಿಧಿೀಯತ್ೀ| 

ಗಙ್ಕುರ್ಾಂ ಯಮತನಾರ್ಾಞ್ಾ ನ್ೈಮಿಷ್ೀ ಪುಷ್ೆರ್ೀಽಥ ಚ॥2,40.13॥ 
ತಡಾಗ್ೀ ಜಲ ಪೂಣ್ೀಾ ವಾ ಹರದ್ೀ ವಾ ವಿಮಲ್ ೀದ್ಕ್್ೀ| 

ವಾಪಾಯಂ ಕ ಪ್ೀ ಗವಾಂ ಗ್ ೀಷ್ಠೀ ಗೃಹ್ೀ ವಾ ಪರರ್ತಮಾಲಯೀ॥2,40.14॥ 
ಕೃಷಾಣಗ್ರೀ ಕ್ಾರಯೀದಿವಪರ ಬಲ್ಲಂ ನಾರಾಯಣಾಹವಯಮ್| 

ಪ್ರೀತಾಯ ತಪಾಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಮನ್ರೈಃ ಪೌರಾಣವ್ೈದಿಕ್್ೈಃ॥2,40.15॥ 
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ಸವೌಾಷ್ಧ್ಯಕ್ಷತ್ೈಮಿಾಶ್ೈವಿಾಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ತಪಾಯೀತ್| 

ಕ್ಾಯಾಂ ಪುರತಷ್ಸ ಕ್್ುೀನ್ ಮನ್ರೈವಾಾ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈರಪ॥2,40.16॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ ೀ ಭ ತಾವ ಪ್ರೀತಂ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಸಮರ್ೀತ್| 

ಅನಾದಿನಿಧ್ನ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಃ॥2,40.17॥ 
ಅವಯಯಃ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಃ ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷಪರದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ತಪಾಣಸಾಯವಸಾನ್ೀ ಚ ವಿೀತರಾಗ್ ೀ ವಿಮತ್ರಃ॥2,40.18॥ 
ಜಿತ್ೀನಿದರಯಮನಾ ಭ ತಾವ ಶತಚಿಪಾಮನ್ಧಮಾತತಾರಃ| 

ದಾನ್ಧ್ಮಾರತಃ ಶಾನ್ುಃ ಪರಣಮಯ ವಾಗಯತಃ ಶತಚಿಃ॥2,40.19॥ 
ಯಜಮಾನ್ ೀ ಭಬ್ೀತುತರ ಶತಚಿವಾನ್ತಧಸಮನಿವತಃ| 

ಭಕ್ಾಯ ತತರ ಪರಕತವಿೀಾತ ಶಾರದ್ಧತ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶ್ೈವ ತತ॥2,40.20॥ 
ಸವಾಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಏಕ್್ೈಕ್ಾಗ್ರೀ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ತ್ ೀಯವಿರೀಹಿಯವಾನ್ಷಷಾಟಯ ಗ್ ೀಧ್ ಮಾಂಶಾ ಪರಯಙ್ಖತುಕ್ಾನ್॥2,40.21॥ 
ಹವಿಷಾಯನ್ನಂ ಶತಭಂ ಮತದಾರಂ ಛತ್ ರೀಷಣೀಷ್ೀ ಚ ಚಲ್ೀಕಮ್| 

ದಾಪಯೀತ್ವಾಸಸಾಯನಿ ಕ್ಷಿೀರಕ್ಷೌದ್ರಯತತಾನಿ ಚ॥2,40.22॥ 
ವಸ್ ರೀಪಾನ್ಹಸಂಯತಕುಂ ದ್ದಾಯದ್ಷ್ಟವಿಧ್ಂ ಪದ್ಮ್| 

ದಾಪಯೀತ್ವಾವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಕತರ್ಾಾತಾಙ್ೆ ತಬನ್ಧನ್ಮ್॥2,40.23॥ 
ಭ ಮೌ ಸ್ತಿತ್ೀಷ್ತ ಪಣ್ಾೀಷ್ತ ಗನ್ಧಪುಷಾಾಕ್ಷತಾನಿವತಮ್| 

ಶಙ್ಖ್ಪಾತ್ರೀ ತಥಾ ತಾಮರೀ ತಪಾಣಞ್ಾ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,40.24॥ 
ಧ್ಾಯನ್ಧ್ಾರಣಸಂಯತಕ್್ ುೀ ಜಾನ್ತಭಾಯಮವನಿಂ ಗತಃ| 

ದಾತವಯಂ ಸವಾವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ಶಾಸರವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,40.25॥ 
ಋಚಾ ವ್ೈ ದಾಪಯೀದ್ಘಯಾಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟೀ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಆಪೀದ್ೀವಿೀಮಾಧ್ತಮರ್ತೀರಾದಿಪೀಠ್ೀ ಪರಕಲ್ಲಾತಮ್॥2,40.26॥ 
ಉಪರ್ಾಮಗೃಹಿೀತ್ ೀಽಸ್ತ ದಿವರ್ತೀಯೀರ್ಽಘಂ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಯೀನಾಪಾವಕಚಕ್ಷತಷಾ ತೃರ್ತೀಯೀ ಚ ಕಸಲ್ಲಾತಮ್॥2,40.27॥ 
ಯೀ ದ್ೀವಾಸಶಾತತಥ್ೀಾ ತತ ಸಮತದ್ರಂ ಗಚಾ ಪಞ್ಾಮೀ| 

ಅಗಿನಜ್ ಯೀಾರ್ತ ಸುಥಾ ಷ್ಷ್ಠೀ ಹಿರಣಯಗಭಾಃ ಸಪುಮೀ॥2,40.28॥ 
ಯಮಾಯ ತಾವಷ್ಟಮೀ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಯಜಜಗರನ್ನವಮೀ ತಥಾ| 

ತಶಮೀ ರ್ಾಃ ಫಲ್ಲನಿೀರ್ತ ಪಣ್ಾೀ ಚ್ೈಕ್ಾದ್ಶ್ೀ ತತಃ॥2,40.29॥ 
ಭದ್ರಂ ಕಣ್ೀಾಭರಿರ್ತ ಚ ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಣಾವಿಸಜಾನ್ಮ್| 

ಕೃತ್ವೈಕ್ಾದ್ಶದ್ೀವತಯಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಕತರ್ಾಾತಾರ್ೀಽಹನಿ॥2,40.30॥ 
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ವಿಪಾರನಾವಾಹಯೀತಾಞ್ಾ ಚತತವ್ೀಾದ್ವಿಶಾರದಾನ್| 
ವಿದಾಯಶ್ೀಲಗತಣ್ ೀಪ್ೀತಾನ್್ಾ ಕೀರ್ಾಞ ಾ್ೀಲಸತುಮಾನ್| 

ಅಬಯಙ್ಕುನ್್ಪರಶಸಾುಂಶಾ ನ್ ತವಜಾಯಾನ್ೆದಾಚನ್॥2,40.31॥ 
ವಿಷ್ತಣಃ ಸವಣಾಮಯಃ ಕ್ಾಯೀಾ ರತದ್ಸಾುಮರಮಯಸುಥಾ| 

ಬರಹಾಮ ರ ಪಯಮಯಸುದ್ವದ್ಯರ್ೀ ಲ್ ೀಹಮಯೀ ಭವ್ೀತ್॥2,40.32॥ 
ಸ್ತೀಸಕಂ ತತ ಭವ್ೀತ್ರೀತಂ ತವಥ ವಾ ದ್ಭಾಕಂ ತಥಾ| 

ಶನ್ ನೀದ್ೀವಿೀರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಗ್ ೀವಿನ್ದಂ ಪಶ್ಾಮೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,40.33॥ 
ಅಗನ ಆರ್ಾಹಿೀರ್ತ ರತದ್ರಮತತುರತ್ೈವ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ಅಗಿನಮಿೀಲೃಏರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಪೂವ್ೀಾಣ್ೈವ ಪರಜಾಪರ್ತಮ್॥2,40.34॥ 
ಇಷ್ೀತ್ ವೀಜ್ ೀಾರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಸಾಿಪಯೀದ್ಯಮಮ್| 

ಮಧ್್ಯೀ ಮಣಾಲಕಂ ಕೃತಾವ ಸಾಿಪಯೀ ದ್ಭಾಮಯೀ ನ್ರಃ॥2,40.35॥ 
ಬರಹಾಮ ವಿಷ್ತಣಸುಥಾ ರತದ್ ರೀ ಯಮಃ ಪ್ರೀತಶಾ ಪಞ್ಾಮಃ| 

ಪೃಥಕತೆಮಭೀ ತತಃ ಸಾಿಪಾಯಃ ಪಞ್ಾರತನಸಮನಿವತಾಃ॥2,40.36॥ 
ವಸರಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಾನಿ ಪೃಥಙ್ಖತಮದಾರಪರಾಣಿ ಚ| 

ಜಪಂ ಕರ್ಾಾತಾೃಥಕುತರ ಬರಹಾಮದೌ ದ್ೀವತಾಸತ ಚ॥2,40.37॥ 
ಪಞ್ಾ ಶಾರದಾಧನಿ ಕತವಿೀಾತ ದ್ೀವತಾನಾಂ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಜಲಧ್ಾರಾಂ ತತ್ ೀ ದ್ದ್ಯರ್ತಾೀಠ್ೀಪೀಠ್ೀ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,40.38॥ 
ಶಙ್್ ೀ ವಾ ತಾಮರಪಾತ್ರೀ ವಾ ಅಲಾಭ್ೀ ಮೃನ್ಮಯೀಽಪ ವಾ| 

ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಂ ಸಮಾದಾಯ ಸವೌಾಷ್ಧಿಸಮನಿವತಮ್॥2,40.39॥ 
ಆಸನ್ ೀಪಾನ್ಹೌ ಚಾತರಂ ಮತದಿರಕ್ಾ ಚ ಕಮಣಾಲತಃ| 

ಭಾಜನ್ಂ ಭಾಜನಾಧ್ಾರಂ ವಸಾರಣಯಷ್ಟವಿಧ್ಂ ಪದ್ಮ್॥2,40.40॥ 
ತಾಮರಪಾತರಂ ರ್ತಲ್ೈಃ ಪೂಣಾಂ ಸಹಿರಣಯಂ ಸದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ದ್ದಾಯದಾ್ರಹಮಣಮತಖಾಯಯ ವಿಧಿಯತಕುಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,40.41॥ 
ಋಗ್ವೀದ್ಪಾರಗ್ೀ ದ್ದಾಯಜಾಜತಸಸಾಯಂ ವಸತನ್ಧರಾಮ್| 

ಯಜತವ್ೀಾದ್ಮಯೀ ವಿಪ್ರೀ ಗಾಞ್ಾ ದ್ದಾಯತಾಯಸ್ತವನಿೀಮ್॥2,40.42॥ 
ಸಾಮಗಾಯ ಶ್ವೀದ್ದೀಶಾತರದ್ದಾಯತೆಲಧ್ೌತಕಮ್| 

ಯರ್ೀದ್ದೀಶಾರ್ತುಲಾಂಲ್ ಿೀಹಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯಚಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ್॥2,40.43॥ 
ಪಶಾಾತತಾತುಲಕಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಸವೌಾಷ್ಧಿಸಮನಿವತಮ್| 

ಪಲಾಶಸಯ ಚ ವೃನಾುನಾಂ ವಿಭಾಗಂ ಶೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,40.44॥ 
ಕೃಷಾಣಜಿನ್ಂ ಸಮಾಸ್ತುೀಯಾ ಕತಶ್ೈಶಾ ಪುರತಷಾಕೃರ್ತಮ್| 

ಶತತರಯೀಣ ಷ್ಷಾಟಯ ಚ ವೃನ್ೈಃ ಪರೀಕ್್ ುೀಽಸ್ತಿಸಞ್ಾಯಃ॥2,40.45॥ 
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ವಿನ್ಯಸಯ ತಾನಿ ವೃನಾುನಿ ಅಙ ು್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಪೃಥಕಾೃಥಕ್| 

ಚತಾವರಿಂಶಚಿಾರ್ ೀದ್ೀಶ್ೀ ಗಿರೀವಾರ್ಾಂ ದ್ಶ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,40.46॥ 
ವಿಂಶತತಯರಃ ಸಿಲ್ೀ ದ್ದಾಯದಿವಂಶರ್ತಂ ಜಠರ್ೀಽಪ ಚ| 

ಬಾಹತಯತಗ್ೋ ಶತಂ ದ್ದಾಯತೆಟ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ವಿಂಶರ್ತಮ್॥2,40.47॥ 
ಊರತದ್ವಯೀ ಶತಞ್ಜಾಪ ರ್ತರಂಶಜಜಙ್ಕ್ದ್ವಯೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್| 

ದ್ದಾಯಚಾತತಷ್ಟಯಂ ಶ್ಶ್ರೀ ಷ್ಡದದಾಯದ್ವೃಷ್ಣದ್ವಯೀ| 

ದ್ಶ ಪಾದಾಙ್ಖತುಲ್ಲೀಭಾಗ್ೀ ಏವಮಸ್ತಿೀನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,40.48॥ 
ನಾರಿಕ್್ೀಲಂ ಶ್ರಃ ಸಾಿನ್ೀ ತತಮ್ಂ ದ್ದಾಯಚಾ ತಾಲತಕ್್ೀ| 

ಪಞ್ಾರತನಂ ಮತಖ್ೀ ದ್ದಾಯಜಿಜಹಾವರ್ಾಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಮ್॥2,40.49॥ 
ಅನ್ರೀಷ್ತ ನಾಲಕಂ ದ್ದಾಯದಾ್ಲಕಂ ಪಾರಣ ಏವ ಚ| 

ವಸಾಯಿೀಂ ಮೀದ್ಕಂ ದ್ದಾಯದ್ ುೀಮ ತ್ರೀಣ ತತ ಮ ತರಕಮ್॥2,40.50॥ 
ಗನ್ಧಕಂ ಧ್ಾತವೀ ದ್ೀಯೀ ಹರಿತಾಲಂ ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾ| 

ರ್ೀತಃ ಸಾಿನ್ೀ ಪಾರದ್ಞ್ಾ ಪುರಿೀಷ್ೀ ಪತುಲಂ ತಥಾ॥2,40.51॥ 
ಮನ್ಃ ಶ್ಲಾಂ ತಥಾ ಗಾತ್ರೀ ರ್ತಲಕಲೆಞ್ಾ ಸನಿಧಷ್ತ| 

ಯವಪಷ್ಟಂ ತಥಾ ಮಾಂಸ್ೀ ಮಧ್ತ ವ್ೈ ಕ್ಷೌದ್ರಮೀವ ಚ॥2,40.52॥ 
ಕ್್ೀಶ್ೀಷ್ತ ವ್ೈ ವಟ್ಜಟಾತವಚಿ ದ್ದಾಯನ್ೃಗತವಚಮ್| 

ಕಣಾಯೀಸಾುಲಪತರಞ್ಾ ಸುನ್ಯೀಶ್ೈವ ಗತಞ ಜ್ಕ್ಾಃ॥2,40.53॥ 
ನಾಸಾರ್ಾಂ ಶತಪತರಂ ಚ ಕಮಲಂ ನಾಭಮಣಾಲ್ೀ| 

ವೃನಾುಕಂ ವೃಷ್ಣದ್ವನ್ದಾೀ ಲ್ಲಙ ು್ೀ ಸಾಯದ್ುೃಞ್ಜನ್ಂ ಶತಭಮ್॥2,40.54॥ 
ಘಘತಂ ನಾಭಾಯಂ ಪರದ್ೀಯಂ ಸಾಯತೌೆಪೀನ್ೀ ಚ ತರಪು ಸೃತಮ್| 

ಮೌಕುಕಂ ಸುನ್ಯೀಮ ಾಧಿನಾ ಕತಙ್ಖತೆಮೀನ್ ವಿಲ್ೀಪನ್ಮ್॥2,40.55॥ 
ಕಪೂಾರಾಗತರತಧ್ ಪ್ೈಶಾ ಶತಭ್ೈಮಾಾಲ್ಯೈಃ ಸತಗನಿಧಭಃ| 

ಪರಿಧ್ಾನ್ಂ ಪಟ್ಟಸ ತರಂ ಹೃದ್ಯೀ ರತಕಮಕಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್॥2,40.56॥ 
ಋದಿಧವೃದಿಧೀ ಭತಜೌ ದೌವ ಚ ಚಕ್ಷತಷ್ ೀಶಾ ಕಪದ್ಾಕ್ೌ| 

ಸ್ತನ್ ದರಂ ನ್ೀತರಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ತಾಮ ್ಲಾದ್ತಯಪಹಾರಕ್್ೈಃ॥2,40.57॥ 
ಸವೌಾಷ್ಧಿಯತತಂ ಪ್ರೀತಂ ಕೃತಾವ ಪೂಜಾ ಯಥ್ ೀದಿತಾ| 

ಸಾಗಿನಕ್್ೀ (ಕ್್ೈಶಾಾ) ಚಾಪ ವಿಧಿನಾ ಯಜ್ಞಪಾತರಂ ನ್ಯಸ್ೀತೆರಮಾತ್॥2,40.58॥ 
ಶ್ರ್ ೀಮೀ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ಋಚಾ ಪುನ್ನ್ತು ವರತಣ್ೀರ್ತ ಚ| 

ಪ್ರೀತಸಯ ಪಾವನ್ಂ ಕೃತಾವ ಶಾಲ್ಲಶಾಲಶ್ಲ್ ೀದ್ಕ್್ೈಃ॥2,40.59॥ 

ವಿಷ್ತಣಮತದಿದಶಯ ದಾತವಾಯ ಸತಶ್ೀಲಾಗೌಃ ಪಯಸ್ತವನಿೀ॥2,40.60॥ 
(ರ್ತಲಾ ಲ್ ೀಹಂ ಹಿರಣಯಂ ಚ ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ಲವಣಂ ತಥಾ| 

ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಂ ಕ್ಷಿರ್ತಗಾಾವ ಏಕ್್ೈಕಂ ಪಾನ್ಂ ಸಮೃತಮ್॥2,40.61॥ 
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ರ್ತಲಪಾತರಂ ತತ್ ೀ ದ್ತಾುಾ ಪದ್ದಾನ್ಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥2,40.61*1॥ 
ಮಹಾದಾನಾನಿ ದ್ೀರ್ಾನಿ ರ್ತಲಪಾತರಂ ತಥ್ೀರ್ತ ಚ| 

ತತ್ ೀ ವ್ೈತರಣಿೀ ದ್ೀರ್ಾ ಸವಾಾಭರಣಭ ಷತಾ॥2,40.62॥ 
ಕತಾವಯಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಶಾರದ್ಧಂ ಪ್ರೀತಮತಕಯಥಾ ಮಾತಮವಾನ್| 

ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಧೃದಿ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಕಲಾಯ ಚ॥2,40.63॥ 
ಓಂ ವಿಷ್ತಣರಿರ್ತ ಸಂಸೃತಯ ಪ್ರೀತಂ ತನ್ೃತತಯಮೀವ ಚ| 

ಅಗಿನದಾಹಂ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತ ್ತಕನ್ತು ದಿನ್ತರಯಮ್॥2,40.64॥ 
ದ್ಶಾಹಕತಾರಾ ಪಣಾಾಶಾ ಕತಾವಾಯಃ ಪ್ರೀತಭತಕುಯೀ| 

ಸವಾಂ ವಷ್ಾವಿಧಿಂ ಕತರ್ಾಾದ್ೀವಂ ಪ್ರೀತಶಾ ಮತಕುಭಾಕ್॥2,40.65॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀಽಪಮೃತೌಯ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಲಾಭಾಲಾಭನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಚತಾವರಿಂಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,40-[65]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-41॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ವಿಧಿಪೂವಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಕ್ಾರ್ತಾಕ್ಾದಿಷ್ತ ಮಾಸ್ೀಷ್ತ ಪೌಣಾಮಾಸಾಯಂ ಶತಭ್ೀ ದಿನ್ೀ॥2,41.1॥ 
ವಿವಾಹ್ ೀತ್ಜಾನ್ಂ ಶಾರದ್ಧಂ ನಾನಿದೀಮತಖ್ಮತಪಕರಮೀತ್| 

ಕತರ್ಾಾದ್ತಭವಶಾ ಸಂಸಾೆರಾನ್ಗಿನಸಾಿಪನ್ಮೀವ ಚ॥2,41.2॥ 
ವಾಪಾಯಂ ಕ ಪ್ೀ ಗವಾಂ ಗ್ ೀಷ್ಠೀ ಸಾಿಪಾಯಗಿನಂ ವಿಧಿವತುತಃ| 

ವಿವಾಹವಿಧಿನಾ ಸವಾಂ ಕತರ್ಾಾದಾ್ರಹಮಣವಾಚನ್ಮ್॥2,41.3॥ 
ಪಾತಾರಸಾದ್ನ್ಂ ಶರಪಣಮತಪಯಮನ್ಕತಶಾದಿಕಮ್| 

ಪುಯತಾಕ್ಷಣಾನ್ುೀ ಹ್ ೀಮಂ ಚ ಕರ್ಾಾ ದ್ವೈ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ತತ॥2,41.4॥ 
ಆಘಾರಾವಾಜಯಭಾಗೌ ಚ ಚಕ್ಷತಷೀ ಚ ಪರದಾ ಪಯೀತ್| 

ಪರಥಮೀಽಹರಿರ್ತ ಮನ್ರೀಣ ಹ್ ೀತವಾಯಶಾ ಷ್ಡಾಹತರ್ತೀಃ (ತಯಃ)॥2,41.5॥ 
ಆಘಾರಾವಾಜಯಭಾಗೌ ತತ ಪಾಯಸ್ೀನಾಙ್ಖುದ್ೀವತಾಃ| 

ಅಗನಯೀ ರತದಾರಯ ಶವಾಾಯ ಪಶತಪತಯೀ ಉಗಾರಯ ಶ್ವಾಯ| 

ಭವಾಯ ಮಹಾದ್ೀವಾಯೀಶಾನಾಯ ಯಮಾಯ ಚ॥2,41.6॥ 
ಪಷ್ಟಕ್್ೀನ್ ಸಕೃದ್ ಧೀಮಂ ಪೂಷಾಗಾ ಇರ್ತ ಮನ್ರತಃ| 

ಉಭಯೀಃ ಸ್ತವಷಟಕ ದ್ ಧೀಮಶಾರತಣಾ ಪಾಯಸ್ೀನ್ ಚ॥2,41.7॥ 
ಪರಥಮಂ ವಾಯಹೃರ್ತಹ್ ೀಮಃ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ಪರಜಾಪರ್ತಃ| 

ಸಂಸರವಪಾರಶನ್ಂ ಕತರ್ಾಾತರಣಿೀತಾಪರಿರ್ೀಕ್ಷಣಮ್॥2,41.8॥ 
ಪವಿತರಪರರ್ತಪರ್ತುಶಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ದ್ಕ್ಷ್ೈಣಾ ತತಃ| 

ಷ್ಡಙ್ಖುರತದ್ರಜಾಪ್ಯೀನ್ ಪರೀತ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,41.9॥ 
ಏಕವಣಾಂ ವೃಷ್ಞ್ೈವ ಸಕೃದ್ವತ್ತರಿೀಂ ಖ್ಗ| 

ಸಾನಪಯಿತಾವ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತ್ವಾಾಲಙ್ಕೆರಭ ಷತಮ್॥2,41.10॥ 
ಪರರ್ತಷಾಠಪಯ ಚ ತದ್ತಯಗಮಂ ಪ್ರೀತ್ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಪುಚ್ಾೀಚ ತಪಾಣಂ ಕ್ಾಯಾಮತಚಿಾರತ್ೀ ಮನ್ರಪೂವಾಕಮ್| 

ಬಾರಹಮಣಾನ್ ಭೀಜಯೀತಾಶಾಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಭಶಾ ತ್ ೀಷ್ಯೀತ್॥2,41.11॥ 
ತತಃ ಶಾರದ್ಧಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಜಲಮನ್ನಂ ತಥಾ ದ್ೀಯಂ ಪ್ರೀತ್ ೀದ್ಧರಣಹ್ೀತವ್ೀ॥2,41.12॥ 
ದಾವದ್ಶಾಹ್ೀ ತತಃ ಕತರ್ಾಾನಾಮಸ್ೀಮಾಸ್ೀ ಪೃಥಕಾಥಕ್| 

ಏವಂ ವಿಧಿಃ ಸಮಾಯತಕುಃ ಪ್ರೀತರ್ೀಕ್ಷ್ೀ ಕರ್ ೀರ್ತ ಹಿ॥2,41.13॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ವೃಷ್ ೀತ್ಗಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈ 

ಕಚತಾವರಿಂಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,41-[13]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-42॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಯಥಾ ಧ್್ೀನ್ತಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ವತ್ ್ೀ ವಿನ್ದರ್ತ ಮಾತರಮ್| 

ತಥಾ ಪೂವಾಕೃತಂ ಕಮಾ ಕತಾಾರಮನ್ತಗಚಾರ್ತ॥2,42.1॥ 
ಆದಿತ್ ಯೀ ವರತಣ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಬರಾಹಾಮ ಸ್ ೀರ್ೀ ಹತತಾಶನ್ಃ| 

ಶ್ಲಪಾಣಿಶಾ ಭಗವಾನ್ಭನ್ನ್ದರ್ತ ಭ ಮಿದ್ಮ್॥2,42.2॥ 
ನಾಸ್ತು ಭಮಿಸಮಂ ದಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಭಮಿಸರ್ೀ ನಿಧಿಃ| 

ನಾಸ್ತು ಸತಯಸರ್ೀ ಧ್ರ್ೀಾ ನಾನ್ೃತಾತಾಾತಕಂ ಪರಮ್॥2,42.3॥ 
ಅಗ್ನೀರಪತಯಂ ಪರಥಮಂ ಸತವಣಾಂ ಭ ವ್ೈಾಷ್ಣವಿೀ ಸ ಯಾಸತತಾಶಾ ಗಾವಃ| 

ಲ್ ೀಕತರಯಂ ತ್ೀನ್ ಭವ್ೀತರದ್ತುಂ ಯಃ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಂ ಗಾಂ ಚ ಮಹಿೀಂ ಚ ದ್ದಾಯತ್॥2,42.4॥ 
ರ್ತರೀಣಾಯಹತರರ್ತದಾನಾನಿ ಗಾವಃ ಪೃರ್ಥವೀ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ನ್ರಕ್ಾದ್ತದ್ಧರನ್ಯೀತ್ೀ ಜಪಪೂಜನ್ಹ್ ೀಮತಃ॥2,42.5॥ 
ಕೃತಾವ ಬಹ ನಿ ಪಾಪಾನಿ ರೌದಾರಣಿ ವಿಪುಲಾನಿ ಚ| 

ಅಪ ಗ್ ೀಚಮಾಮಾತ್ರೀಣ ಭ ಮಿದಾನ್ೀನ್ ಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,42.6॥ 
ಹರನ್ುಮಪ ಲ್ ೀಭ್ೀನ್ ನಿರತಧ್್ಯೈನ್ಂ ನಿವಾರಯೀತ್| 

ಸ ರ್ಾರ್ತ ನ್ರಕ್್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಯಸುಂ ನ್ ಪರಿರಕ್ಷರ್ತ॥2,42.7॥ 
ಅಕತಾವಯಂ ನ್ ಕತಾವಯಂ ಪಾರಣ್ೈಃ ಕಣಠಗತ್ೈರಪ| 

ಕತಾವಯಮೀವ ಕತಾವಯಮಿರ್ತ ಧ್ಮಾವಿದ್ ೀ ವಿದ್ತಃ॥2,42.8॥ 
ಆಕ್ಾರಪರವತಾನ್ೀ ಪಾಪಂ ಗ್ ೀಸಹಸರವಧ್್ೈಃಸಮಮ್| 

ವೃರ್ತುಚ್ಾೀದ್ೀ ತಥಾ ವೃತ್ುೀಃ ಕರಣಂ ಲಕ್ಷಧ್್ೀನ್ತಕಮ್॥2,42.9॥ 
ವರಮೀಕ್ಾಪಯಪಹೃತಾ ನ್ ತತ ದ್ತುಂ ಗವಾಂ ಶತಮ್| 

ಏಕ್ಾಂ ಹೃತಾವ ಶತಂ ದ್ತಾುಾ ನ್ ತ್ೀನ್ ಸಮತಾ ಭವ್ೀತ್॥2,42.10॥ 
ಸವಯಮೀವ ತತ ಯೀ ದ್ತಾುಾ ಸವಯಮೀವ ಪರಬಾಧ್ತ್ೀ| 

ಸ ಪಾಪೀ ನ್ರಕಂ ರ್ಾರ್ತ ರ್ಾವದಾಭ ತಸಮಾಲವಮ್॥2,42.11॥ 
ನ್ ಚಾಶವಮೀಧ್್ೀನ್ ತಥಾ ವಿಧಿವದ್ದಕ್ಷಿಣಾವತಾ| 

ಅವೃರ್ತುಕಶ್ಾತ್ೀ ದಿೀನ್ೀ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಗಕ್ಷಿತ್ೀ ಯಥಾ॥2,42.12॥ 
ನ್ ತದ್ಭವರ್ತ ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಯಜ್ಞ್ೀ ಸತಬಹತದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ| 

ಯತತಾಣಯಂ ದ್ತಬಾಲ್ೀ ತರಸ್ುೀ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪರಿರಕ್ಷಿತ್ೀ॥2,42.13॥ 
ಬರಹಮಸ್ವೈಶಾಸತಪುಷಾಟನಿ ವಾಹನಾನಿ ಬಲಾನಿ ಚ| 

ಯತದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಶ್ೀಯಾನ್ುೀ ಸ್ೈಕತಾಃ ಸ್ೀತವೀ ಯಥಾ॥2,42.14॥ 
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ಸವದ್ತಾುಂ ಪರದ್ತಾುಂ ವಾ ಯೀ ಹರ್ೀಚಾ ವಸತನ್ಧರಾಮ್| 

ಷ್ಷಟವಷ್ಾಸಹಸಾರಣಿ ವಿಷಾಠರ್ಾಂ ಜಾಯತ್ೀ ಕೃಮಿಃ॥2,42.15॥ 
ಬರಹಮಸವಂ ಪರಣರ್ಾದ್ತಭಕುಂ ದ್ಹತಾಯಸಪುಮಂ ಕತಲಮ್| 

ತದ್ೀವ ಚೌಯಾರ ಪ್ೀಣ ದ್ಹತಾಯಚನ್ದರತಾರಕಮ್॥2,42.16॥ 
ಲ್ ೀಹಚ ಣಾಾಶಮಚ ಣಾಾನಿ ಕದಾಚಿಜಜರಯೀತತಾಮಾನ್| 

ಬರಹಮಸವನಿರಷ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಕಃ ಪುಮಾಞ್ಜರಯಿಷ್ಯರ್ತ॥2,42.17॥ 
ದ್ೀವದ್ರವಯವಿನಾಶ್ೀನ್ ಬರಹಮಸವಹರಣ್ೀನ್ ಚ| 

ಕತಲಾನ್ಯಕತಲತಾಂ ರ್ಾನಿು ಬಾರಹಮಣಾರ್ತಕರಮೀಣ ಚ॥2,42.18॥ 
ಬಾರಹಮಣಾರ್ತ ಕರರ್ೀ ನಾಸ್ತು ವಿಪ್ರೀ ವಿದಾಯವಿವಜಿಾತ್ೀ| 

ಜವಲನ್ುಮಗಿನಮತತ್ೃಜಯ ನ್ ಹಿ ಭಸಮನಿ ಹ ಯತ್ೀ॥2,42.19॥ 
ಸಙ್ಕೆರನೌು ರ್ಾನಿ ದಾನಾನಿ ಹವಯಕವಾಯನಿ ರ್ಾನಿ ಚ| 

ಸಪುಕಲಾಕ್ಷಯಂ ರ್ಾವದ್ದದಾತಯಕಾಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥2,42.20॥ 
ಪರರ್ತಗರಹಾಧ್ಾಯಪನ್ರ್ಾಜನ್ೀಷ್ತ ಪರರ್ತಗರಹಂ ಸ್ವೀಷ್ಟತಮಂ ವದ್ನಿು| 

ಪರರ್ತಗರಹಾಚತಾರಧ್ಯರ್ತ ಜಾಪಯಹ್ ೀಮಂ ನ್ ರ್ಾಜನ್ಂ ಕಮಾ ಪುನ್ನಿು ವ್ೀದಾಃ॥2,42.21॥ 
ಸದಾ ಜಾಪೀ ಸದಾ ಹ್ ೀಮಿೀ ಪರಪಾಕವಿವಜಿಾತಃ| 

ರತನಪೂಣಾಾಮಪ ಮಹಿೀಂ ಪರರ್ತಗೃಹಣನ್ನ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ॥2,42.22॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಭ ದಾನಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದಿವಚತಾವರಿಂಶತರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,42-[22]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-43॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಜಲಾಗಿನಬನ್ಧನ್ಭರಷಾಟ ಪರವರಜಾಯನಾಶಕಚತಯತಾಃ| 

ಐನ್ದವಾಭಾಯಂ ವಿಶತಧ್ಯನಿು ದ್ತಾುಾ ಧ್್ೀನ್ತಂ ತಥಾ ವೃಷ್ಮ್॥2,43.1॥ 
ಊನ್ದಾವದ್ಶವಷ್ಾಸಯ ಚತತವಾಷಾಾಧಿಕಸಯ ಚ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ಚರ್ೀನಾಮತಾ ಪತಾ ವಾನ್ ಯೀಽಪ ಬಾನ್ಧವಃ॥2,43.2॥ 
ಅತ್ ೀ ಬಾಲನ್ರಸಾಯಪ ನಾಪರಾಧ್್ ೀ ನ್ ಪಾತಕಮ್| 

ರಾಜದ್ಣ್ ಾೀ ನ್ ತಸಾಯಸ್ತು ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥2,43.3॥ 
ರಕುಸಯ ದ್ಶಾನ್ೀ ದ್ಷ್ಟೀ ಆತತರಾ ಸ್ತರೀ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ| 

ಚತತಥ್ೀಾಽಹಿನ ಪದಾದಿೀಂಶಾ ತಯಕ್ಾುಾ ಸಾನತಾವ ವಿಶತಧ್ಯರ್ತ॥2,43.4॥ 
ಆತತರ್ೀ ಸಾನನ್ ಉತಾನ್ನೀ ದ್ಶಕೃತ್ ವೀ ಹಯನಾತತರಃ| 

ಸಾನತಾವಸಾನತಾವಸಾೃಶ್ೀದ್ೀನ್ಂ ತತಃ ಶತಧ್್ಯೀತ್ ಆತತರಃ॥2,43.5॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಶತದಿಧನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ರ್ತರಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,43-

[5]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-44॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಸ್ವೀಚಾರ್ಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮರಣಂ ಶೃಙ ು್ದ್ಂಷಾಸರಿೀಸೃಪಃ| 

ಚಾಣಾಾಲಾದಾಯತಮಘಾತ್ೈಶಾ ವಿಷಾದ್ಯೈಸಾುಡನ್ೈಸುಥಾ॥2,44.1॥ 
ಜಲಾಗಿನಪಾತವಾತ್ೈಶಾ ನಿರಾಹಾರಾದಿಭಸುಥಾ| 

ಯೀಷಾಮೀವ ಭವ್ೀನ್ೃತತಯಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ್ುೀ ಪಾಪಕಮಿಾಣಃ॥2,44.2॥ 
ಪಾಷ್ಡಯನಾಶರಮಾಶ್ೈವ ಮಹಾಪಾತಕನ್ಸುಥಾ| 

ಸ್ತರಯಶಾ ವಯಭಚಾರಿಣಯ ಆರ ಢಪರ್ತತಾಸುಥಾ॥2,44.3॥ 
ನ್ ತ್ೀಷಾಂ ಸಾಯನ್ನವ ಶಾರದ್ಧಂ ನ್ ಸಂಸಾೆರಃ ಸಪಣಾನ್ಮ್| 

ಶಾರದಾಧನಿ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಕ್ಾುನಿ ನ್ ಭವನಿು ಚ ತಾನ್ಯಪ॥2,44.4॥ 
ವ್ೀತನ್ಂ ಯರ್ತಷಪ್ೀದ್ಪು್ ಗೃಹಾಯಗಿನಶಾ ಚತತಷ್ಾಥ್ೀ| 

ಪಾತಾರಣಿನಿದ್ಾಹ್ೀದ್ಗೌನ ಸಾಗಿನಕ್್ೀ ಪಾಪಕಮಾಣಿ॥2,44.5॥ 
ಪೂಣ್ೀಾ ಸಂವತ್ರ್ೀ ತ್ೀಷಾಮಿತಿಂ ಕ್ಾಯಾಂ ದ್ರ್ಾಲತಭಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೀಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಶತಕಿಪಕ್ಷ್ೀ ಚ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,44.6॥ 
ವಿಷ್ತಣಂ ಯಮಂ ಚ ಸಮ ಾಜಯ ಗನ್ಧಪುಷಾಾಕ್ಷತಾದಿಭಃ| 

ದ್ಶ ಪಣಾಾನ್್ೃತಾಕ್ಾುಂಶಾ ದ್ಭ್ೀಾಷ್ತ ಮಧ್ತಸಂಯತತಾನ್॥2,44.7॥ 
ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀರ್ತ ಸರ್ತಲಾನಾಧಯಯನಿವಷ್ತಣಂ ಯಮಂ ತಥಾ| 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಮತಖ್ಸ ುಷಣೀಮೀಕ್್ೈಕಂ ನಿವಾಪ್ೀತತುತಾನ್॥2,44.8॥ 
ಉದ್ಧೃತಯ ಮಿಶ್ರತಾನ್ಾಶಾಾರ್ತುೀಥ್ೀಾಽಭಮಃ ಸತ ವಿನಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ಕ್ಷಿಪನ್್ಙ್ೆ ೀತಾಯೀನಾನಮ ಗ್ ೀತರಂ ಚ ಮೃತಕಸಯ ಚ॥2,44.9॥ 
ಪುನ್ರಪಯಚಾಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ಯಮಂ ಕತಸತಮಚನ್ದನ್ೈಃ| 

ಧ್ ಪದಿೀಪ್ೈಃ ಸನ್ೈವ್ೀದ್ಯೈಭಾಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಯಸಮನಿವತ್ೈಃ॥2,44.10॥ 
ತಸ್ತಮನ್ತನಪವಸ್ೀದ್ಹಿನ ವಿಪಾರಂಶ್ಾೀವ ನಿಮನ್ರಯೀತ್| 

ಕತಲವಿದಾಯತಪೀಯತಕ್ಾುನಾ್ಧ್ತಶ್ೀಲಸಮನಿವತಾನ್॥2,44.11॥ 
ನ್ವ ಸಪಾುಥವಾ ಪಞ್ಾ ಸವಸಾಮಥಾಯಾನ್ತಸಾರತಃ| 

ಅಪರ್ೀಽಹನಿ ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ಯಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ತಥಾಚಾಯೀತ್॥2,44.12॥ 
ಉದ್ಙ್ಖತಮಖಾಂಸುಥಾ ವಿಪಾರಂಸಾುನ್್ಮಯಗತಪವ್ೀಶಯೀತ್| 

ಆವಾಹನಾಘಾದಾನಾದೌ ವಿಷ್ತಣಂ ಯಮಸಮನಿವತಮ್॥2,44.13॥ 
ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀರ್ತೀ ಕತವಿೀಾತ ಪ್ರೀತನಾಮ ಪರಕೀತಾಯೀತ್| 

ಪ್ರೀತಂ ಯಮಂ ಚ ವಿಷ್ತಣಂ ಚ ಸಮರನಾಶರದ್ಧಂ ಸಮಾಪಯೀತ್॥2,44.14॥ 
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ಅನ್ಯೀಭಯಶಾಾಪ ಸವ್ೀಾಭಯಃ ಪಣಾದಾನಾಥಾಮತದ್ಧರ್ೀತ್| 

ಪೃಥಗಾವ ದ್ಶ ಪಣಾಾಂಶಾ ಪಞ್ಾ ದ್ದಾಯತೆರಮೀಣ ತತ॥2,44.15॥ 
ಪರಥಮಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ದ್ದಾಯದ್್ರಹಮಣ್ೀ ಚ ಶ್ವಾಯ ಚ| 

ಸಭೃತಾಯಯ ಶ್ವಾರ್ಾಥ ಪ್ರೀತಾರ್ಾಪ ಚ ಪಞ್ಾಮಮ್॥2,44.16॥ 
ನಾಮ ಗ್ ೀತರಂ ಸಮರ್ೀತುಸಯ ವಿಷ್ತಣಶಬದಂ ಪರಕೀತಾಯೀತ್| 

ನ್ಮಸಾೆರಶ್ರಸೆನ್ತು ಪಞ್ಾಮಂ ಪಣಾಮತದ್ಧರ್ೀತ್॥2,44.17॥ 
ಗ್ ೀಭ ಮಿಪಣಾದಾನಾದ್ಯೈಃ ಶಕ್ಾಯ ಪ್ರೀತಂ ಸಮರಂಶಾ ತಮ್| 

ರ್ತಲ್ೈಸ್ತುಲಾಂಸತು ವಿಪಾರಣಾಂ ದ್ಭಾಯತಕ್್ುೀಷ್ತ ಪಾಣಿಷ್ತ॥2,44.18॥ 
ದ್ದಾಯದ್ನ್ನಂ ದಿವಜಾನಾಂ ಚ ತಾಮ ್ಲಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ತಥಾ| 

ಏವಂ ಶ್ಷ್ಟತಮಂ ವಿಪರಂ ಹರಿಣ್ಯೀನ್ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥2,44.19॥ 
ನಾಮ ಗ್ ೀತರಂ ಸಮರನ್ದದಾಯದಿವಷ್ತಣಪರೀತ್ ೀಸ್ತುಾರ್ತ ಬತರವನ್| 

ಅನ್ತವರಜಯ ದಿವಜಾನ್ಾಶಾಾತಯಕ್ಾುರ್ಭೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮತಖ್ಃ॥2,44.20॥ 
ಕೀತಾಯನಾನಮಗ್ ೀತ್ರೀ ತತ ಭತವಿ ಪರೀತ್ ೀಸ್ತುಾರ್ತ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್| 

ಮಿತರಬನ್ತಧಜನ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಭತಞ ಜ್ೀತ ವಾಗಯತಃ| 

ಪರರ್ತಸಂವತ್ರಾದಿ ಸಾಯದ್ೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟವಿಧ್ಾನ್ತಃ॥2,44.21॥ 
ಏವಂ ಕೃತ್ೀ ಗಮಿಷ್ಯನಿು ಸವಲ್ ೀಾಕಂ ಪಾಪಕಮಿಾಣಃ| 

ಸಪಣಿಾೀಕರಣಾದೌ ತತ ಕೃತ್ೀ ಚ್ೈವಾಪುನವನಿುತ್ೀ॥2,44.22॥ 
ಅಥ ಕಶ್ಾತರಮಾದ್ೀನ್ ಮಿರಯತ್ೀ ಹತಯದ್ಕ್ಾದಿಭಃ| 

ಸಂಸಾರಪರಮತಖ್ಸುಸಯ ಸವಾಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾವಿಧಿ॥2,44.23॥ 
ಪರಮಾದಾದಿಚಾರ್ಾ ಮತ್ ಯೀಾ ನ್ ಗಚ್ಾೀತ್ಪಾಸಮತಖ್ಃ| 

ಪಕ್ಷಯೀರತಭಯೀನಾಾಗಂ ಪಞ್ಾಮಿೀಷ್ತ ಪರಪೂಜಯೀತ್॥2,44.24॥ 
ಕತರ್ಾಾರ್ತಾಷ್ಟಮಯಿೀಂ ಲ್ೀಖಾಂ ನಾಗಾನಾಮಾಕೃರ್ತಂ ಭತವಿ| 

ಅಚಾಯೀತಾುಂ ಸ್ತತ್ೈಃ ಪುಷ್ಾೈಃ ಸತಗನ್ಧೈಶಾನ್ದನ್ೀನ್ಚ॥2,44.25॥ 
ಪರದ್ದಾಯದ್ ಧಪದಿೀಪನ್ತು ತಣತಾಲಾಂಶಾ ಸ್ತತಾನಿಷಪ್ೀತ್| 

ಆಮಪಷ್ಟಂ ತಥ್ೈವಾನ್ನಂ ಕ್ಷಿೀರಞ್ಾ ವಿನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥2,44.26॥ 
ಉಪಸಾಿಯ ವದ್ೀದ್ೀವಂ ಮತಞ್ಾನ್ತಮದಾರಂಶತಕ್ಾನಿ ಚ| 

ಮಧ್ತರಂ ತದಿದನ್ೀಽಶ್ರೀರ್ಾದ್ದೀವಶಾರದ್ಧಂ ಸಮಾಪಯೀತ್॥2,44.27॥ 
ಸೌವಣಾಂ ಶಕುತ್ ೀ ನಾಗಂ ತತ್ ೀ ದ್ದಾಯದಿದಾಜ್ ೀತುಮೀ| 

ಧ್್ೀನ್ತಂ ದ್ತಾುಾ ತತ್ ೀ ಬ ರರ್ಾರ್ತರೀಯತಾಂ ನಾಗರಾಡಿರ್ತ॥2,44.28॥ 
ಯಥಾವಿಭವಯಂ ಕತವಿೀಾತ ಕಮಾಾಣಯನಾಯನಿ ಪೂವಾವತ್| 

ಸವಶಾಖ್ ೀಕುವಿಧ್ಾನ್ೀನ್ ಇತಿಂ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾತಥಮ್| 

ಪ್ರೀತತಾವನ್ ೋಚಯೀತಾುಂಸತು ಸವಗಾಮಾಗಾಂ ನ್ಯೀತಾ॥2,44.29॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶಾಖ್ಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ದ್ತಮಾರಣ್ೀ 

ಕ್ಾರ್ಾಾಕ್ಾಯಾಕರರ್ಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಚತತಶಾತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,44-

[29]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-45॥ 
ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣರತವಾಚ| 

ಪರತಯಬದಂ ಶಾರದ್ಧಮೀವಂ ತ್ೀ ಕಥರ್ಾಮಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಪರತಯಬದಂ ಪಾವಾಣ್ೀನ್ೈವ ಕತರ್ಾಾತಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ ೀರಸೌ॥2,45.1॥ 

ವಿಧಿನಾಚ್ೀತರ್ೈರ್ೀವಮೀಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ನ್ ಪಾವಾಣಮ್॥2,45.2॥ 
ಅನ್ಗ್ನೀಶಾ ಸತತೌ ಸಾಯತಾಮನ್ಗಿನೀ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ ೀರಸೌ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ನ್ ಕತರ್ಾಾತಾಂ ಪರತಯಬದಂ ತೌ ತತ ಪಾವಾಣಮ್॥2,45.3॥ 
ಯದಾ ತವನ್ಯತರಃ ಸಾಗಿನಃ ಪುತ್ ರೀ ವಾಪಯಥವಾ ಪತಾ| 

ಪರತಯಬದಂ ಪಾವಾಣಂ ತತರ ಕತರ್ಾಾತಾಂ ಕ್ಷ್ೀತರಜೌರಸೌ॥2,45.4॥ 
ಅನ್ಗನಯಃ ಸಾಗನಯೀ ವಾ ಪುತಾರ ವಾ ಪತರ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಂ ಸತತ್ೈಃ ಕ್ಾಯಾಂ ಕ್ಷರ್ಾಹ ಇರ್ತ ಕ್್ೀಚನ್॥2,45.5॥ 
ದ್ಶಾಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್ಷಯೀ ಯಸಯ ಪ್ರೀತಪಕ್ಷ್ೀಽಥ ವಾ ಪುನ್ಃ| 

ಪರತಯಬದಂ ಪಾವಾಣಂ ಕ್ಾಯಾಂ ತಸಯ ಸವ್ೈಾಃ ಸತತ್ೈರಪ॥2,45.6॥ 
ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟಮಪುತಾರಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಾಯದ್ ಯೀಪತಾಮಪ| 

ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟೀ ಕತಶಾ ಗಾರಹಾಯಃ ಸಮ ಲಾ ಯಜ್ಞಕಮಾಣಿ| 

ಬಹಿಲ ಾನಾಃ ಸಕೃಲಿನಾಃ ಶಾರದ್ಧಂ ವೃದಿಧಮೃತ್ೀ ಸದಾ॥2,45.7॥ 
ಕತಾವ್ಯೀ ಪಾವಾಣ್ೀ ಶಾರದ್ಧೀ ಆಶೌಚಂ ಯದಿ ಜಾಯತ್ೀ| 

ಆಶೌಚಾವಗಮೀ ಕತರ್ಾಾಚಾಾರದ್ಧಂ ಹಿ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥2,45.8॥ 
ಏಕ್್ ೀದಿದಷ್ಟೀ ತತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಯದಿ ವಿಘನಃ ಪರಜಾಯತ್ೀ| 

ಮಾಸ್ೀನ್ಯಸ್ತಮನಿುಥೌ ತಸಾಯಂ ಕತರ್ಾಾಚಾಾರದ್ಧಂ ತದ್ೈವ ಹಿ॥2,45.9॥ 
ತ ಷಣೀಂ ಶಾರದಾಧನ್ತು ಶ್ದ್ರಸಯ ಭಾರ್ಾಾರ್ಾಸುತತ್ತಸಯ ಚ| 

ಕನಾಯರ್ಾಶಾ ದಿವಜಾರ್ತೀನಾಮನ್ತಪ್ೀತದಿವಜಸಯ ಚ॥2,45.10॥ 
ಏಕಕ್ಾಲ್ೀ ಗತಾ ಸ ನಾಂ ಬಹ ನಾಮಥ ವಾ ದ್ವಯೀಃ| 

ತನ್ರೀಣ ಶರಪಣಂ ಕತರ್ಾಾಚಾಾರದ್ಧಂ ಕತರ್ಾಾತಾೃಥಕಾೃಥಕ್॥2,45.11॥ 
ದ್ದಾಯತ ಾವಾಂ ಮೃತಸಾಯದೌ ದಿವರ್ತೀಯಸಯ ತತಃ ಪುನ್ಃ| 

ತೃರ್ತೀಯಸಯ ತತಃ ಕತರ್ಾಾತ್ಂನಿಪಾತ್ೀ ತವಯಂ ವಿಧಿಃ (ಕರಮಃ)॥2,45.12॥ 
ಪರತಯಬದಮೀವಂ ಯಃ ಕತರ್ಾಾದ್ಯಥಾತಥಮತನಿದರತಃ| 

ತಾರಯಿತಾವ ಪತೄನ್್ವಾಾನಾರಪನೀರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,45.13॥ 
ನ್ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ಮೃತಾಹಶ್ಾೀತರಸಾಿನ್ದಿನ್ಮೀವ ಚ| 

ಮಾಸಶ್ಾೀತಾ್ಯತಾರಿಜ್ಞಾತಸುದ್ದಶ್ೀಾ ಸಾಯನ್ೃತಾಹಿಕಮ್॥2,45.14॥ 
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ಯದಾ ಮಾಸ್ ೀ ನ್ ವಿಜ್ಞಾತ್ ೀ ವಿಜ್ಞಾತಂ ದಿನ್ಮೀವ ಚ| 

ತದಾ ಮಾಗಾಶ್ರ್ೀ ಮಾಸ್ತ ಮಾಘೀ ವಾ ತದಿದನ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥2,45.15॥ 
ದಿನ್ಮಾಸಾವವಿಜ್ಞಾತೌ ಮರಣಸಯ ಯದಾ ಪುನ್ಃ| 

ಪರಸಾಿನ್ದಿನ್ಮಾಸೌ ತತ ಗಾರಹೌಯ ಶಾರದ್ಧೀ ಮಯೀದಿತೌ॥2,45.16॥ 
ಪರಸಾಿನ್ಸಾಯಪ ನ್ ಜ್ಞಾತೌ ದಿನ್ಮಾಸೌ ಯದಾ ಪುನ್ಃ| 

ಮೃತವಾತಾಾಶತರತೌ ಗಾರಹೌಯ ಪೂವಾಪರೀಕುಕರಮೀಣ ತತ॥2,45.17॥ 
ಪರವಾಸಮನ್ುರ್ೀಣಾಪ ಸಾಯತಾಂ ತೌ ವಿಸೃತೌ ಯದಾ| 

ತದಾನಿೀಮಪ ತೌ ಗಾರಹೌಯ ಪೂವಾವತತು ಮೃತಾಹಿಕ್್ೀ॥2,45.18॥ 
ಗೃಹಸ್ಿೀ ಪರೀಷತ್ೀ ಯಚಾ ಕಶ್ಾತತು ಮಿರಯತ್ೀ ಗೃಹ್ೀ| 

ಆಸೌಚಾಪಗಮೀ ಯತರ ಪಾರರಬ್ಧೀ ಶಾರದ್ಧಕಮಾಣಿ॥2,45.19॥ 
ಪರತಾಯಗತಶ್ಾೀಜಾಜನಾರ್ತ ತತರ ವೃತುಂ ಗೃಹಿೀ ತಥಾ| 

ಆಶೌಚಂ ಗೃಹಿಣಸ್ುೀಷಾಂ ನ್ ದ್ರವಾಯದ್ೀಸುದಾ ಭವ್ೀತ್॥2,45.20॥ 
ಪುತಾರದಿನಾ ಯದಾರಬಧಂ ಶಾರದ್ಧಂ ತತ್ುಾೀನ್ ವಾಖಿಲಮ್| 

ಸಮಾಪನಿೀಯಂ ತತಾರಪ ಶಾರದ್ಧಂ ಗೃಹಿೀತತ ದ್ ರತಃ॥2,45.21॥ 
ದಾತಾರ ಬ್ ೀಕ್ಾರ ಚ ನ್ ಜ್ಞಾತಂ ಸ ತಕಂ ಮೃತಕಂ ತಥಾ| 

ಉಭಯೀರಪ ತದ್ ದೀಷ್ಂ ನಾರ್ ೀಪಯರ್ತ ಕಹಿಾಚಿತ್॥2,45.22॥ 
ಯದಾ ತವನ್ಯತರಜ್ಞಾತಂ ಸ ತಕಂ ಮೃತಕಂ ತಥಾ| 

ಭ್ ೀಕತುರ್ೀವ ತದಾ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನಾನ್ ಯೀ ದಾತಾ ಪರದ್ತಷ್ಯರ್ತ॥2,45.23॥ 
ಇತತಯಕ್್ುೀನ್ ಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಯಃ ಕತರ್ಾಾನ್ೃತವಾಸರಮ್| 

ಅವಿಜ್ಞಾತಮೃತಾಹಸಯ ಸತತಂ ತಾರಯತಯಸೌ॥2,45.24॥ 
ನಿತಯಶಾರದ್ಧೀಽಥ ಗನಾಧದ್ಯೈದಿವಾಜಾನ್ಭಯಚಯಾ ಭಕುತಃ| 

ಸವಾಾನಿಾತೃಗಣಾನ್್ಮಯಕ್ಹ್ೈವೀದಿದಶಯ ಯೀಜಯೀತ್॥2,45.25॥ 
ಆವಾಹನ್ಂ ಸವಧ್ಾಕ್ಾರ್ ೀ ಪಣಾಾಗೌನಕರಣಾದಿಕಮ್| 

ಬರಹಮಚರ್ಾಾದಿನಿಯಮಾ ವಿಶವದ್ೀವಾಸುಥ್ೈವ ಚ॥2,45.26॥ 
ನಿತಯಶಾರದ್ಧೀ ತಯಜ್ೀದ್ೀತಾನ್ ಭೀಜಯಮನ್ನಂ ಪರಕಲಾಯೀತ್| 

ದ್ತಾುಾ ತತ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ಶಕ್ಾಯ ನ್ಮಸಾೆರ್ೈವಿಾಸಜಾಯೀತ್॥2,45.27॥ 
ದ್ೀವಾನ್ತದಿದಶಯ ವಿಶಾವದಿೀನ್ಯದ್ದದಾಯದಿದಾಜಭ್ ೀಜನ್ಮ್| 

ತನಿನತಯಶಾರದ್ಧವತಾೆಯಾಂ ದ್ೀವಶಾರದ್ಧಂ ತದ್ತಚಯತ್ೀ॥2,45.28॥ 
ಮಾತೃಶಾರದ್ಧನ್ತು ಪೂವ್ೀಾಣ ಕಮಾಾದೌ ಪ್ೈತೃಕಂ ತಥಾ| 

ಉತುರ್ೀಽಹನಿ ವೃದೌಧ ಸಾಯನಾಮತಾಮಹಗಣಸಯ ತತ॥2,45.29॥ 

ಶಾರದ್ಧತರಯಂ ಪರಕತರಿವೀಾತ ವ್ೈಶವದ್ೀವನ್ತುತಾನಿರಕಮ್॥2,45.30॥ 
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ಮಾತೃಭಯಃ ಕಲಾಯೀತ ಾವಾಂ ಪತೃಭಯಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಮಾತಾಮಹ್ೀಭಯಶಾ ತಥಾ ದ್ದಾಯದಿತಿಂ ಕರಮೀಣ ತತ॥2,45.31॥ 
ಮಾತೃಶಾರದ್ಧೀ ತತ ವಿಪಾರಣಾಮಭಾವ್ೀ ಸತಕತಲ್ ೀದ್ುತಾಃ| 

ಪರ್ತಪುತಾರನಿವತಾಃ ಸಾಧ್್ ವಯೀ ಯೀಷತ್ ೀಽಷೌಟ ಚ ಭಾವಯೀತ್॥2,45.32॥ 
ಇಷಾಟಪೂತಾಾದಿಕ್್ೀ ಶಾರದ್ಧಂ ಕತರ್ಾಾದಾಭತಯದ್ಯಂ ತಥಾ| 

ಉತಾಾತಾದಿನಿಮಿತ್ುೀಷ್ತ ನಿತಯ ಶಾರದ್ಧವದ್ೀವ ತತ॥2,45.33॥ 
ನಿತಯಂ ದ್ೈವಞ್ಾ ವೃದಿಧಞ್ಾ ಕ್ಾಮಯಂ ನ್ೈಮಿರ್ತುಕಂ ತಥಾ| 

ಶಾರದಾಧನ್ತಯಕುಪರಕ್ಾರ್ೀಣ ಕತವಾನಿ್ದಿಧಮವಾಪುನರ್ಾತ್| 

ಇರ್ತ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ಕಮನ್ಯತಾರಿಪೃಚಾಸ್ತ॥2,45.34॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಪರತಾಯಬದಕ್ಾದಿಶಾರದ್ಧನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಪಞ್ಾಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,45-[34]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-46॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಸತಕೃತಸಯ ಪರಭಾವ್ೀಣ ಸವಗ್ ೀಾ ನಾನಾವಿಧ್್ ೀ ನ್ಣಾಮ್| 

ಭ್ ೀಗಾಃ ಸೌಖಾಯರ್ತ ರ ಪಞ್ಾ ಬಲಂ ಬತದ್ಧೈಃ ಪರಾಕರಮಃ॥2,46.1॥ 
ಸತಯಂ ಪುಣಯವತಾಂ ದ್ೀವ ಜಾಯತ್ೀಽತರ ಪರತರ ಚ| 

ಸತಯಂಸತಯಂ ಪುನ್ಃ ಸತಯಂ ವ್ೀದ್ವಾಕಯಂ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ॥2,46.2॥ 
ಧ್ರ್ೀಾ ಜಯರ್ತ ನಾಧ್ಮಾಃ ಸತಯಂ ಜರ್ಾತ್ೀ ನಾನ್ೃತಮ್| 

ಕ್ಷಮಾ ಜಯರ್ತ ನ್ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜಾಯರ್ತ ನಾಸತರಃ॥2,46.3॥ 
ತದ್ವತ್ತಯಂ ಮರ್ಾ ಜ್ಞಾತಂ ಸತಕೃತಾಚ್ ಾೀಭನ್ಂ ಭವ್ೀತ್| 

ಯತ್ ೀತೃಷ್ಟತಮಂ ಪುಣಯಂ ತಥ್ ೀತೃಷ್ಟತರ್ ೀನ್ರಃ॥2,46.4॥ 
ಏವನ್ತು ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ಜಾಯನ್ುೀ ಪಾಪನ್ ೀ ಯಥಾ| 

ಯೀನ್ ಕಮಾವಿಪಾಕ್್ೀನ್ ಯಥಾ ನಿಯಮಭಾಗಭವ್ೀತ್॥2,46.5॥ 
ರ್ಾಂರ್ಾಂ ಯೀನಿಮವಾಪನೀರ್ತ ಯಥಾರ ಪಶಾ ಜಾಯತ್ೀ| 

ತನ್ೋ ವದ್ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ಸಮಾಸ್ೀನಾಪ ಕ್ಾಙ ಷ್ತಮ್॥2,46.6॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಶತಭಾಶತಭಫಲ್ೈಸಾುಕ್ಷಯಾ ಭತಕುಭ್ ೀಗಾ ನ್ರಾಸ್ತುಾಹ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಯೈಾಸತುತಾನಿ ಮೀ ಶೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,46.7॥ 
ಗತರತರಾತಮವತಾಂ ಶಾಸಾು ರಾಜಾ ಶಾಸಾು ದ್ತರಾತಮನಾಮ್| 

ಇಹ ಪರಚಾನ್ನಪಾಪಾನಾಂ ಶಾಸಾು ವ್ೈವಸವತ್ ೀ ಯಮಃ॥2,46.8॥ 
ಪಾರಯಶ್ಾತ್ುೀಷ್ವಚಿೀಣ್ೀಾಷ್ತ ಯಮಲ್ ೀಕ್ಾ ಹಯನ್ೀಕಧ್ಾ| 

ರ್ಾತನಾಭವಿಾಮತಕ್ಾು ಯೀ ರ್ಾನಿು ತ್ೀ ಜಿೀವಸನ್ುರ್ತೀಮ್॥2,46.9॥ 
ಗತಾವ ಮಾನ್ತಷ್ಭಾವ್ೀ ತತ ಪಾಪಚಿಹಾನ ಭವನಿು ತ್ೀ| 

ತಾನ್ಯಹಂ ತವ ಚಿಹಾನನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯೀ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ॥2,46.10॥ 
ಸ್ ೀಢಾವ ವ್ೈ ರ್ಾತನಾಃ ಸವಾಾ ಗತಾವ ವ್ೈವಸವತಕ್ಷಯಮ್| 

ನಿಸ್ತುೀಣಾರ್ಾತನಾಸ್ುೀ ತತ ಲ್ ೀಕಮಾರ್ಾನಿು ಚಿಹಿನತಾಃ॥2,46.11॥ 
ಗದ್ುದ್ ೀಽನ್ತವಾದಿೀ ಸಾಯನ್ ಮಕಶ್ೈವ ಗವಾನ್ೃತ್ೀ| 

ಬರಹಮಹಾ ಜಾಯತ್ೀ ಕತಷಠೀ ಶಾಯವದ್ನ್ುಶಾ ಮದ್ಯಪಃ॥2,46.12॥ 
ಕತನ್ಖಿೀ ಸವಣಾಹರಣಾದ್ತದಶಾಮಾಾ ಗತರತತಲಾಗಃ| 

ಸಂಯೀಗಿೀ ಹಿೀನ್ಯೀನಿಃ ಸಾಯದ್ದರಿದ್ ರೀಽದ್ತುದಾನ್ತಃ॥2,46.13॥ 
ಅರ್ಾಜಯರ್ಾಜಕ್್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಗಾರಹಮಸ ಕರತಾಂ ದಿವಜಃ| 

ಖ್ರ್ ೀ ವ್ೈ ಬಹತರ್ಾಜಿೀ ಸಾಯತಾೆಕ್್ ೀ ನಿಮಾನ್ರಭ್ ೀಜನಾತ್॥2,46.14॥ 
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ಅಪರಿೀಕ್ಷಿತಭ್ ೀಕ್ಾುರ್ ೀ ವಾಯಘಾರಃ ಸತಯನಿಾಜಾನ್ೀ ವನ್ೀ| 

ಬಹತತಜಾಕ್್ ೀ ಮಾಜಾರಃ ಖ್ದ್ ಯೀತಃ ಕಕ್ಷದಾಹಕಃ॥2,46.15॥ 
ಪಾತ್ರೀ ವಿದಾಯಪರದಾತಾ ಯೀ ಬಲ್ಲೀವದ್ ೀಾ ಭವ್ೀತುಸಃ| 

ಅನ್ನಂ ಪಯತಾಷತಂ ವಿಪ್ರೀ ಪರದ್ದ್ತತೆಕೆರ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,46.16॥ 
ಮಾತ್ರ್ಾಾದ್ಪ ಜಾತಯನ್ ಧೀ ಜನಾಮನ್ಧಃ ಪುಸುಕಂ ಹರನ್| 

ಫಲಾನಾಯಹರತ್ ೀಽಪತಯಂ ಮಿರಯತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥2,46.17॥ 
ಮೃತ್ ೀ ವಾನ್ರತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ತನ್ತಮಖ್ ೀ ಗಣಾವಾನ್ಭವ್ೀತ್| 

ಅದ್ತಾುಾ ಭಕ್ಷಯಮಶಾರರ್ತ ಅನ್ಪತ್ ಯೀ ಭವ್ೀತತು ಸಃ॥2,46.18॥ 
ಹರನ್ವಸರಂ ಭವ್ೀದ್ ುೀಧ್ಾ ಗರದ್ಃ ಪವನಾಶನ್ಃ| 

ಪರವಜಾಯಗಮನಾದಾರಜನ್ಭವ್ೀನ್ಮರತಪಶಾಚಕಃ॥2,46.19॥ 
ಚಾತಕ್್ ೀ ಜಲಹತಾಾ ಸಾಯದಾಧನ್ಯಹತಾಾ ಚ ಮ ಷಕಃ| 

ಅಪಾರಪುರ್ೌವನಾಂ ಸ್ೀವನ್ಭವ್ೀತ್ಪಾ ಇರ್ತ ಶತರರ್ತಃ॥2,46.20॥ 
ಗತರತದಾರಾಭಲಾಷೀ ಚ ಕೃಕಲಾಸ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ತಧರವಮ್| 

ಜಲಪರಸರವಣಂ ಯಸತು ಭನಾದಯನ್ಮತ್ ್ಯೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ॥2,46.21॥ 
ಅವಿಕ್್ರೀಯಕರರ್ಾಚ್ೈವ ಬಕ್್ ೀ ಗೃಧ್್ ರೀ ಭವ್ೀನ್ನರಃ| 

ಅಯೀನಿಗ್ ೀ ವೃಕ್್ ೀ ಹಿ ಸಾಯದ್ತಲ ಕಃ ಕರಯವಞ್ಾನಾತ್॥2,46.22॥ 
ಮೃತಸ್ಯೈಕ್ಾದ್ಶಾಹ್ೀ ತತ ಭತಞ್ಜಜನ್ಶಾಾಭಜಾಯತ್ೀ| 

ಪರರ್ತಶತರತಯ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀರ್ಽಥಮದ್ದ್ಜಜಮತ್ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥2,46.23॥ 
ರಾಜ್ಞರಿಂ ಗತಾವ ಭವ್ೀದ್ದಂಷಾೀ ತಸೆರ್ ೀ ವಿಙ್ಖವರಾಹಕಃ| 

ಶಾರಿವಾ ಫಲವಿಕ್್ರೀತಾ ವೃಷ್ಶಾ ವೃಷ್ಲ್ಲೀಪರ್ತಃ॥2,46.24॥ 
ಮಾಜಾರ್ ೀಽಗಿನಂ ಪದಾ ಸಾೃಷಾಟಾ ರ್ ೀಗವಾನ್ಾರಮಾಂಸಭತಕ್| 

ಉದ್ಕ್ಾಯಗಮನಾತಷಣ್ ಾೀ ದ್ತಗಾನ್ಧಶಾ ಸತಗನ್ಧಹೃತ್॥2,46.25॥ 
ಯದಾವ ತದಾವಪ ಪಾರಕಯಂ ಸವಲಾಂ ವಾ ಹರತ್ೀ ಬಹತ| 

ಹೃತಾವ ವ್ೈ ಯೀನಿಮಾಪನೀರ್ತ ರ್ತರಶಾಾಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥2,46.26॥ 
ಏವಮಾದಿೀನಿ ಚಿಹಾನನಿ ಅನಾಯನ್ಯಪ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸವಕಮಾವಿತತಾನ್ಯೀವ? ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಯೈಸತು ಮಾನ್ವ್ೈಃ॥2,46.27॥ 
ಏವಂ ದ್ತಷ್ೃತಕಮಾಾ ಹಿ ಭತಕ್ಾುಾ ಚ ನ್ರಕ್ಾನ್ೆರಮಾತ್| 

ಜಾಯತ್ೀ ಕಮಾಶ್ೀಷ್ೀಣ ಉಕ್ಾುಸ್ವೀತಾಸತ ಯೀನಿಷ್ತ॥2,46.28॥ 
ತತ್ ೀ ಜನ್ಮಶತಂ ಮತ್ಯೀಾ ಸವಾಜನ್ತುಷ್ತ ಕ್ಾಶಯಪ| 

ಜಾಯತ್ೀ ನಾತರ ಸನ್ದೀಹಃ ಸಮಿೀಭ ತ್ೀ ಶತಭಾಶತಭ್ೀ॥2,46.29॥ 
ಸ್ತರೀಪುಂಸಯೀ ಪರಸಙ ು್ೀನ್ ನಿರತದ್ಧೀ ಶತಕರಸ್ ೀಣಿತ್ೀ| 

ಸಮತಪ್ೀತಃ ಪಞ್ಾಭ ತ್ೈಜಾಾಯತ್ೀ ಪಾಞ್ಾಭೌರ್ತಕಃ॥2,46.30॥ 
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ಇನಿದರರ್ಾಣಿ ಮನ್ಃ ಪಾರಣಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಯತಃ ಸತಖ್ಂ ಧ್ೃರ್ತಃ| 

ಧ್ಾರಣಾ ಪ್ರೀರಣಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮಿಥಾಯಹಙ್ಕೆರ ಏವ ಚ॥2,46.31॥ 
ಪರಯತಾಕೃರ್ತವಣಾಸತು ರಾಗದ್ವೀಷೌ ಭವಾಭವೌ| 

ತಸ್ಯೀದ್ಮಾತಮನ್ಃ ಸವಾಮನಾದ್ೀರಾದಿಮಿಚಾತಃ॥2,46.32॥ 
ಸವಕಮಾ ಬದ್ಧಸಯ ತದಾ ಗಭಾವೃದಿಧಭಾವ್ೀದಿರ್ತ| 

ಪುರಾ ಯಥಾ ಮರ್ಾ ಪರೀಕುಂ ತವ ಜನ್ ುೀಹಿಾ ಲಕ್ಷಣಮ್॥2,46.33॥ 
ಏವಂ ಪರವರ್ತಾತಂ ಚಕರಂ ಭ ತಗಾರಮೀ ಚತತವಿಾಧ್್ೀ| 

ಸಮತತಾರ್ತುವಿಾನಾಶಶಾ ಜಾಯತ್ೀ ತಾಕ್ಷಯಾ ದ್ೀಹಿನಾಮ್॥2,46.34॥ 
ಸವಧ್ಮೀಾಣ್ೈವೀಧ್ವಾಗರ್ತರಧ್ಮೀಾಣಾಪಯಧ್್ ೀಗರ್ತಃ| 

ಜಾಯತ್ೀ ಸವಾವಣಾಾನಾಂ ಸವಧ್ಮಾಚಲನಾತ್ಗ॥2,46.35॥ 
ದ್ೀವತ್ವೀ ಮಾನ್ತಷ್ತ್ವೀ ಚ ದಾನ್ಭ್ ೀಗಾದಿಕ್ಾಃ ಕರರ್ಾಃ| 

ರ್ಾ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ತತ್ವಾಂ ಕಮಾಜಂ ಫಲಮ್॥2,46.36॥ 
ಅಕಮಾವಿಹಿತ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಕ್ಾಮಕ್್ ರೀಧ್ಾಜಿಾತ್ೀಽಶತಭ್ೀ| 

ಪತ್ೀದ್ವೈ ನ್ರಕ್್ೀ ಭ ಯೀ ತಸ್ ಯೀತಾುರ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥2,46.37॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 

ಜಿೀವಸಯ ಶತಭಾಶತಭಗರ್ತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ಟ್ಾತಾವರಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥2,46-[37]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-47॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಭಗವನ್ದೀವದ್ೀವ್ೀಶ ಕೃಪರ್ಾ ಪರರ್ಾ ವದ್| 

ದಾನ್ಂ ದಾನ್ಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ವ್ೈತರಣಾಯಃ ಪರಮಾಣಕಮ್॥2,47.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ರ್ಾ ಸಾ ವ್ೈತರಣಿೀ ನಾಮ ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಮಹಾಸರಿತ್| 

ಅಗಾಧ್ಾ ದ್ತಸುರಾ ಪಾಪ್ೈದ್ೃಾಷ್ಟಮಾತಾರ ಭರ್ಾವಹಾ॥2,47.2॥ 
ಪೂಯಶ್್ ೀಣಿತತ್ ೀರ್ಾಢಾಯ ಮಾಂಸಕದ್ಾಮಸಕತಂಲಾ| 

ಪಾಪನ್ಞ್ಜಾಗತಾನ್ದೃಷಾಟಾ ನಾನಾಭಯಸಮಾವೃತಾ॥2,47.3॥ 
ಕ್ಾವಥಯತ್ೀ ಸತವರಂ ತ್ ೀಯಂ ಪಾತರಮಧ್್ಯೀ ಘಘತಂ ಯಥಾ| 

ಕರಮಿಭಃ ಸಙ್ಖತೆಲಂ ಪೂಯಂ ವಜರತತಣ್ಾೈಃ ಸಮಾವೃತಮ್॥2,47.4॥ 
ಶ್ಶತಮಾರ್ೈಶಾ ಮಕರ್ೈವಾಜರಕತಾರಿಕ್ಾಯತತ್ೈಃ| 

ಅನ್ಯೈಶಾ ಜಲಜಿೀವ್ೈಶಾ ಹಿಂಸಕ್್ೈಮಾಾಂಸಭ್ೀದಿಭಃ॥2,47.5॥ 
ಉದಾಯನಿು ದಾವದ್ಶಾದಿತಾಯಃ ಪರಲರ್ಾನ್ುೀ ತಥಾ ಹಿ ತ್ೀ| 

ತಪನಿು ತತರ ವ್ೈ ಮತಾಯಾಃ ಕರನ್ದ ಮಾನಾಸತು ಪಾಪನ್ಃ॥2,47.6॥ 
ಹಾ ಭಾರತಃ ಪುತರ ತಾತ್ೀರ್ತ ಪರಲಪನಿು ಮತಹತಮತಾಹತಃ| 

ವಿಚರನಿು ನಿಮಜಜನಿು ಗಾಿನಿಂ ಗಚಾನಿು ಜನ್ುವಃ॥2,47.7॥ 
ಚತತವಿಾಧ್್ೈಃ ಪಾರಣಿಗಣ್ೈದ್ೃಾಷಾಟ ವಾಯಪಾು ಮಹಾನ್ದಿೀ| 

ತರನಿು ಗ್ ೀಪರದಾನ್ೀನ್ ತವನ್ಯಥಾ ಚ ಪತನಿು ತ್ೀ॥2,47.8॥ 
ಮಾಂ ನ್ರಾ ಯೀಽವಮನ್ಯನ್ುೀ ಚಾಚಾಯಾಂ ಗತರತಮೀವ ಚ| 

ವೃದಾಧನ್ನಾಯಂಶಾಾಪ ಮ ಢಾಸ್ುೀಷಾಂ ವಾಸಸತು ತತರ ವ್ೈ॥2,47.9॥ 
ಪರ್ತವರತಾಂ ಸಾಧ್ತಶ್ೀಲಾಮ ಢಾಂ ಧ್ಮೀಾಷ್ತ ನಿಶಾಲಾಮ್| 

ಪರಿತಯಜನಿು ಯೀ ಮ ಢಾಸ್ುೀಷಾಂ ವಾಸಸತು ಸನ್ುತಮ್॥2,47.10॥ 
ವಿಶಾವಸಪರರ್ತಪನಾನನಾಂ ಸಾವಮಿಮಿತರತಪಸ್ತವನಾಮ್| 

ಸ್ತರೀಬಾಲವಿಕಲಾದಿೀನಾಂ ವಧ್ಂ ಕೃತಾವ ಪತನಿು ಹಿ| 

ಪಚಯನ್ುೀ ತತರ ಮಧ್್ಯೀ ತತ ಕರನ್ದಮಾನಾಸತು ಪಾಪನ್ಃ॥2,47.11॥ 
ಶಾನ್ುಂ ಬತಭತಕ್ಷಿತಂ ವಿಪರಂಯೀ ವಿಘಾನಯೀಪಸಪಾರ್ತ| 

ಕರಮಿಭಭಾಕ್ಷಯತ್ೀ ತತರ ರ್ಾವದಾಭ ತಸಮಾಲವಮ್॥2,47.12॥ 
ಬಾರಹಮಣಾಯ ಪರರ್ತೀಶತರತಯ ಯಮಾಥಾಂ ನ್ ದ್ದಾರ್ತ ತಮ್| 

ಆಹ ಯ ನಾಸ್ತು ಯೀ ಬ ರರ್ಾತುಸಯ ವಾಸಸತು ತತರ ವ್ೈ॥2,47.13॥ 
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ಅಗಿನದ್ ೀ ಗರದ್ಶ್ೈವ ಕ ಟ್ಸಾಕ್ಷಿೀ ಚ ಮದ್ಯಪಃ| 

ಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸಕಶ್ೈವ ರಾಜ್ಞಿೀಗಾಮಿೀ ಚ ಪ್ೈಶತನ್ಃ॥2,47.14॥ 
ಕಥಾಭಙ್ಖುಕರಶ್ೈವ ಸವಯನ್ದತಾು ಪಹಾರಕಃ| 

ಕ್ಷ್ೀತರಸ್ೀತತವಿಭ್ೀದಿೀ ಚ ಪರದಾರಪರಧ್ಷ್ಾಕಃ॥2,47.15॥ 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ರಸವಿಕ್್ರೀತಾ ತಥಾ ಯೀ ವೃಷ್ಲ್ಲೀಪರ್ತಃ| 

ಗ್ ೀಧ್ನ್ಸಯ ತೃಷಾತಾಸಯ ವಾಪಾಯ ಭ್ೀದ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ॥2,47.16॥ 
ಕನಾಯವಿದ್ ಷ್ಕಶ್ೈವ ದಾನ್ಂ ದ್ತಾುಾನ್ತತಾಪಕಃ| 

ಶ್ಬದ್ರಸತು ಕಪಲಾಪಾಯಿೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಮಾಂಸಭ್ ೀಜನ್ಃ॥2,47.17॥ 
ಏತ್ೀ ವಸನಿು ಸತತಂ ಮಾ ವಿಚಾರಂ ಕೃಥಾಃ ಕವಚಿತ್| 

ಕೃಪಣ್ ೀ ನಾಸ್ತುಕಃ ಕ್ಷತದ್ರಃ ಸ ತಸಾಯಂ ನಿವಸ್ೀತ್ಗ॥2,47.18॥ 
ಸದಾಮಷ್ ೀಾ ಸದಾ ಕ್್ ರೀಧಿೀ ನಿಜವಾಕಯಪರಮಾಣಕೃತ್| 

ಪರ್ ೀಕತಯಚ್ಾೀದ್ಕ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವ್ೈತರಣಾಯ ವಸ್ೀಚಿಾರಮ್॥2,47.19॥ 
ಯಸುಾಹಙ್ಕೆರವಾನಾಾಪೀ ಸವವಿಕತಿನ್ಕ್ಾರಕಃ| 

ಕೃತಘ ನೀ ಗಭಾಸನಾುಪೀ ವ್ೈತರಣಾಯಂ ಸ ಮಜಜರ್ತ॥2,47.20॥ 
ಕದಾಪ ಭಾಗಯಯೀಗ್ೀನ್ ತರಣ್ೀಚಾಾ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ| 

ಸಾನ್ತಕ ಲಾ ಭವ್ೀದ್ಯೀನ್ ತದಾಕಣಾಯ ಕ್ಾಶಯಪ॥2,47.21॥ 
ಅಯನ್ೀ ವಿಷ್ತವ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ವಯರ್ತೀಪಾತ್ೀ ದಿನ್ ೀದ್ಯೀ| 

ಚನ್ದರಸ ಯೀಾಪರಾಗ್ೀ ವಾ ಸಙ್ಕೆರನೌು ದ್ಶಾವಾಸರ್ೀ॥2,47.22॥ 
ಅನ್ಯೀಷ್ತ ಪುಣಯಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ದಿೀಯತ್ೀ ದಾನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಯದಾ ತದಾ ಭವ್ೀದಾವಪ ಶಾರದಾಧ ದಾನ್ಂ ಪರರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥2,47.23॥ 
ತದ್ೈಬ ದಾನ್ಕ್ಾಲಃ ಸಾಯದ್ಯತಃ ಸಮಾರ್ತುರಸ್ತಿರಾ| 

ಅನಿತಾಯನಿ ಶರಿೀರಾಣಿ ವಿಭವೀ ನ್ೈವ ಶಾಶವತಃ॥2,47.24॥ 
ನಿತಯಂ ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಮೃತತಯಃ ಕತಾವಯೀ ಧ್ಮಾಸಙ್ಖುಹಃ| 

ಕೃಷಾಣಂ ವಾ ಪಾಟ್ಲಾಂ ವಾಪ ಕತರ್ಾಾದ್ವೈತರಣಿೀಂ ಶತಭಾಮ್॥2,47.25॥ 
ಸವಣಾಶೃಙ ು್ೀಂ ರೌಪಯಖ್ತರಾಂ ಕ್ಾಂಸಯಪಾತ್ ರೀಪದ್ ೀಹನಿೀಮ್| 

ಕೃಷ್ಣವಸರಯತಗಾಚಾನಾನಂ ಸಪುಧ್ಾನ್ಯಸಮನಿವತಾಮ್॥2,47.26॥ 
ಕ್ಾಪಾಾಸದ್ ರೀಣಶ್ಖ್ರ್ೀ ಆಸ್ತೀನ್ಂ ತಾಮರಭಾಜನ್ೀ| 

ಯಮಂ ಹ್ೈಮಂ ಪರಕತವಿೀಾತ ಲ್ ೀಹದ್ಣಾಸಮನಿವತಮ್| 

ಇಕ್ಷತದ್ಣಾಮಯಂ ಬದಾಧಾ ಪವಿಂ ಸತದ್ೃಢಬನ್ಧನ್ೈಃ॥2,47.27॥ 
ಉಡತಪೀಪರಿ ತಾಂ ಧ್್ೀನ್ತಂ ಸ ಯಾದ್ೀಹಸಮತದ್ಭವಾಮ್| 

ಕೃತಾವ ಪರಕಲಾಯೀದಿವಪರಶಾತ್ ರೀಪಾನ್ಹಸಂಯತತಮ್॥2,47.28॥ 
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ಅಙ್ಖತುಲ್ಲೀಯಕವಾಸಾಂಸ್ತ ಬಾರಹಮಣಾಯ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್| 

ಇಮಮತಚಾಾರಯೀನ್ಮನ್ರಂ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ಸಜಲಾನ್ತೆಶಾನ್॥2,47.29॥ 
ಯಮದಾವರ್ೀ ಮಹಾಘ ೀರ್ೀ ಶತರತಾವ ವ್ೈತರಣಿೀಂ ತದಿೀಮ್| 

ತತತಾಕ್ಾರ್ೀ ದ್ದಾಮಯೀನಾಂ ತತಭಯಂ ವ್ೈತರಣಿೀಂ ನ್ಮಃ॥2,47.30॥ 
ಗಾವೀ ಮೀ ಅಗರತಃ ಸನ್ತು ಗಾವೀ ಮೀ ಸನ್ತು ಪಾಶವಾತಃ| 

ಗಾವೀ ಮೀ ಹೃದ್ಯೀ ಸನ್ತು ಗವಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವಸಾಮಯಹಮ್॥2,47.31॥ 
ವಿಷ್ತಣರ ಪ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಮಾಮತದ್ಧರ ಮಹಿೀಸತರ| 

ಸದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಮರ್ಾ ದ್ತಾು ತತಭಯಂ ವ್ೈತರಣಿೀನ್ಮಃ॥2,47.32॥ 
ಧ್ಮಾರಾಜಞ್ಾ ಸವ್ೀಾಶಂ ವ್ೈತರಣಾಯಖ್ಯಧ್್ೀನ್ತಕ್ಾಮ್| 

ಸವಾಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ಬಾರಹಮಣಾಯ ನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್॥2,47.33॥ 
ಪುಚಾಂ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ಧ್್ೀನಾವಶಾ ಅಗ್ರೀ ಕೃತಾವ ತತ ವ್ೈ ವಿದಜಮ್| 

ಧ್್ೀನ್ತಕ್್ೀ ತವಂ ಪರರ್ತೀಕ್ಷಸವ ಯಮದಾವರ್ೀ ಮಹಾಭಯೀ॥2,47.34॥ 
ಉತಾುರಣಾಯ ದ್ೀವ್ೀಶ್ ವ್ೈತರಣ್ಯೀ ನ್ರ್ೀಽಸತು ತ್ೀ| 

ಅನ್ತವರಜ್ೀತತು ಗಚಾನ್ುಂ ಸವಾಂ ತಸಯ ಗೃಹಂ ನ್ಯೀತ್॥2,47.35॥ 
ಏವಂ ಕೃತ್ೀ ವ್ೈನ್ತ್ೀಯ ಸಾ ಸರಿತತ್ತರಾ ಭವ್ೀತ್| 

ಸವಾಾನಾೆಮಾನ್ವಾಪನೀರ್ತ ಯೀ ದ್ದಾಯದ್ತಭವಿ ಮಾನ್ವಃ॥2,47.36॥ 
ಸತಕೃತಸಯ ಪರಭಾವ್ೀಣ ಸತಖ್ಞ ಾ್ೀಹ ಪರತರ ಚ| 

ಸವಸ್ಿೀ ಸಹಸರಗತಣಿತಮಾತತರ್ೀ ಶತಸಮಿತಮ್॥2,47.37॥ 
ಮೃತಸ್ಯೈವ ತತ ಯದಾದನ್ಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀ ತತ್ಮಂ ಸೃತಮ್| 

ಸವಹಸ್ುೀನ್ ತತ್ ೀ ದ್ೀಯಂ ಮೃತ್ೀ ಕಃ ಕಸಯ ದಾಸಯರ್ತೀ॥2,47.38॥ 
ದಾನ್ಧ್ಮಾವಿಹಿೀನಾನಾಂ ಕೃಪಣ್ೈಜಿೀಾವ್ೀತಕ್ಷಿತ್ೈಃ| 

ಅಸ್ತಿರ್ೀಣ ಶರಿೀರ್ೀಣ ಸ್ತಿರಂ ಕಮಾ ಸಮಾಚರ್ೀತ್॥2,47.39॥ 

ಅವಶಯಮೀವ ರ್ಾಸಯನಿು ಪಾರಣಾಃ ಪಾರಘುಣಿ (ಘ ಣಿಾ) ಕ್ಾ ಇವ॥2,47.40॥ 
ಇರ್ತೀದ್ಮತಕುಂ ತವ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ವಿಡಮ್ನ್ಂ ಜನ್ತುಗಣಸಯ ಸವಾಮ್| 

ಪ್ರೀತಸಯ ರ್ೀಕ್ಷಾಯ ತದೌದ್ಧಾನ್ದೈಹಿಕಂ ಹಿತಾಯ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚರ್ೀಚತಾಭಾಯ ತತ॥2,47.41॥ 
ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಏವಂ ವಿಪಾರಃ ಸಮಾದಿದಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ| 

ಗರತಡ ಪ್ರೀತಚರಿತಂ ಶತರತಾವ ಸನ್ತುಷಟಮಾಗತಃ॥2,47.42॥ 
ವರತರ್ತೀಥಾಾದಿಕಂ ಸವಾಂ ಪುನ್ಃ ಪಪರಚಾ ಕ್್ೀಶವಮ್| 

ಧ್ಾಯತಾವ ಮನ್ಸ್ತ ಸವ್ೀಾಶಂ ಸವಾಕ್ಾರಣಕ್ಾರಣಮ್॥2,47.43॥ 
ಋಷ್ಯಃ ಸವಾಮೀವ್ೈತಜಜನ್ ುನಾಂ ಪರಭವಾದಿಕಮ್| 

ಮರಣಂ ಜನ್ಮ ಚ ತಥಾ ಪ್ರೀತತವಞ್ಜಾಧ್ವಾದ್ೈಹಿಕಮ್॥2,47.44॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 856 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಮರ್ಾ ಪರೀಕುಂ ವ್ೈ ಮತಕ್್ಯೈ ನಿದಾನ್ಂ ಚ್ೈವ ಸವಾಶಃ| 
ಲಾಭಸ್ುೀಷಾಂ ಜಯಸ್ುೀಷಾಂ ಕತತಸ್ುೀಷಾಂ ಪರಾಜಯಃ| 

ಯೀಷಾಮಿನಿದೀವರಶಾಯರ್ೀ ಹೃದ್ಯಸ್ ಿೀ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥2,47.45॥ 
ಧ್ರ್ೀಾ ಜಯರ್ತ ನಾಧ್ಮಾಃ ಸತಯಂ ಜಯರ್ತ ನಾನ್ೃತಮ್| 

ಕ್ಷಮಾ ಜಯರ್ತ ನ್ ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಜಾಯರ್ತ ನಾಸತರಾಃ॥2,47.46॥ 
ವಿಷ್ತಣಮಾಾತಾ ಪತಾ ವಿಷ್ತಣವಿಾಷ್ತಣಃ ಸವಜನ್ಬಾನ್ಧವಾಃ| 

ಯೀಷಾಮೀವ ಸ್ತಿರಾ ಬತದಿಧನ್ಾ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ತಗಾರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥2,47.47॥ 
ಮಙ್ಖುಲಂ ಭಗವಾನಿವಷ್ತಣಮಾಙ್ಖುಲಂ ಗರತಡಧ್ವಜಃ| 

ಮಙ್ಖುಲಂ ಪುಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ್ ೀ ಮಙ್ಖುಲಾಯತನ್ಂ ಹರಿಃ॥2,47.48॥ 
ಹರಿಭಾಾಗಿೀರರ್ಥೀ ವಿಪಾರ ವಿಪಾರ ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಹರಿಃ| 

ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಹರಿವಿಾಪಾರಃ ಸಾರಮೀತಜಜಗತರಯೀ॥2,47.49॥ 
ಇರ್ತ ಸ ತಮತಖ್ ೀದಿುೀಣಾಾಂ ಸವಾಶಾಸಾರಥಾಮಣಿಾತಾಮ್| 

ವ್ೈಷ್ಣವಿಂ ವಾಕತ್ಧ್ಾಂ ಪೀತಾವ ಋಷ್ಯಸತುಷಟಮಾಯಯತಃ॥2,47.50॥ 
ಪರಶಶಂಸತಸುಥಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಸ ತಂ ಸವಾಾಥಾದ್ಶ್ಾನ್ಮ್| 

ಪರಹಷ್ಾಮತತಲಂ ಪಾರಪುಮತಾನ್ಯಃ ಶೌನ್ಕ್ಾದ್ಯಃ॥2,47.51॥ 
ಅಪವಿತರಃ ಪವಿತ್ ರೀ ವಾ ಸವಾಾವಸಾಿಂ ಗತ್ ೀಪ ವಾ| 

ಯಃ ಸಮರ್ೀತತಾಣಾರಿೀಕ್ಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹಾಯಭಯನ್ುರಂ ಶತಚಿಃ॥2,47.52॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀದ್ೃ 
ಧ್ಮಾಕ್ಾದ್ೃಪ್ರೀತದ್ೃಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಕಮಾವಿಪಾಕ್ಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುಚತಾವರಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,47-[52]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-48॥ 
ತಾಕ್ಷಯಾ ಉವಾಚ| 

ಯೀ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಿವಸನಿು ಮಾನ್ವಾಸ್ುೀ ಸವಾಜಾತೌ ನಿಧ್ನ್ಂ ಪರರ್ಾನಿು| 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಸವಕೀಯೀ ನಿಜಪುಣಯಸಙ್ಖ್ಯರ್ಾ ವದ್ನಿು ಲಾಕ ಕಥಸವ ತನ್ೋ॥2,48.1॥ 
ಗಚಾನಿು ಮಾಗ್ೀಾಣ ಸತದ್ತಸುರ್ೀಣ ವಿಧ್ಾತೃನಿಷಾಾದಿತವತಮಾನಿ ಸ್ತಿತಾಃ| 

ಕ್್ೀನ್ೈವ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಮತದ್ಂ ಪರರ್ಾನಿು ರ್ತಷ್ಠನಿು ಕ್್ೀನ್ೈವ ಕತಲಂ ಬಲಂ ವಯಃ॥2,48.2॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಶತರತಾವಥ ದ್ೀವೀ ಗರತಡಂ ತವವೀಚತ್್ೃತಾವ ವಪುಃ ಕಮಾಭಯಞ್ಾ ರ ಪಮ್| 

ಸೃಷಾಟ ಧ್ರಾ ಯೀನ್ ಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ ಯೀನ್ ಶಸಾು ವಿಹಿತ್ ೀ ಯರ್ೀ ವಿಭತಃ॥2,48.3॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 
ಧ್ಮಾಾಥಾಕ್ಾಮಂ ಚಿರರ್ೀಕ್ಷಸಞ್ಾಯಮನ್ಯಂ ದಿವರ್ತೀಯಂ ಯಮಮಾಗಾಗಾಮಿನಾಮ್| 

ಪರವಿಶಯಚಾಙ್ಖತುಷ್ಠಸಮೀ ಸ ತತರ ವ್ೈ ತಂ ಪಾರಪಯ ದ್ೀಹಂ ಸವಮನಿದರಮ್?॥2,48.4॥ 
ಗೃಹಿೀತಪಾಶ್್ ೀ ರತದ್ತ್ೀ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ದ್ೀಾಶ್ೀ ಸತಪುಣ್ಯೀ ದಿವಜ ದ್ೀಹಸಂಸ್ತಿತಃ| 

ದ್ೀವ್ೀನ್ದರಪೂಜಾ ಪತೃದ್ೀವತೃಪುದ್ಂ ರ್ೀಹಾನ್ನ ಚ್ೀಷ್ಟಂ ನ್ ಚ ಪುತರಸನ್ುರ್ತಃ॥2,48.5॥ 
ನ್ ಮೀಽಸ್ತು ಬನ್ತಧಯಾಮಮಾಗಾಗಾಮಿನ್ ೀ ಮರ್ಾ ನ್ ಕೃತಯಂ ದಿವಜದ್ೀಹಲ್ಲಪ್ರ್ಾ| 

ಸಮಾರಪಯ ವಿಪರತವಮರ್ತೀವ ದ್ತಲಾಭಂ ನಾಧಿೀತವಾನ್ವೀದ್ಪುರಾಣಸಂಹಿತಾಃ| 

ಪಾರಪುಂ ಸತರತನಂ ಕರಸಂಸ್ತಿತಂ ಗತಂ ದ್ೀಹನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.6॥ 
ಯಃ ಕ್ಷರ್ತರಯೀ ಬಾಹತಬಲ್ೀನ್ ಸಂಯತಗ್ೀ ಲಲಾಟ್ದ್ೀಶಾದ್ತರಧಿರಂ ಮತಖ್ೀ ಪಪೌ| 

ತತ್ ್ೀಮಪಾನ್ಂ ಹಿ ಕೃತಂ ಮಹಾಮಖ್ೀ ಜಿೀವನ್ೃತಃ ಸ್ ೀಽಪ ಹಿ ರ್ಾರ್ತ ಮತಕುಕ್॥2,48.7॥ 
ಸಾಿನಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನಿ ಕೃತಾನಿ ತಾನಿ ಪೀತಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನ್ಯಪ ಗಹಿಾತಾನಿ| 

ಶಸರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಸಮರ್ೀ ರಿಪೂಣಾಂ ಯಃ ಸಮತಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ಸ ಮತಕುಪಾಪಃ॥2,48.8॥ 
ಕ್ಷತಾರನ್ವಯೀ ವಾಪ ವಿಶ್್ ೀನ್ವಯೀ ವಾ ಶ್ದಾರನ್ವಯೀ ವಾಪ ಹಿ ನಿೀಚವಣಾಃ| 

ಸಙ್ಕುರಮದ್ೀವದಿವಜಬಾಲಘಾರ್ತೀ ಸ್ತರೀವೃದ್ಧಹಾ ದಿೀನ್ತಪಸ್ತವಹನಾು॥2,48.9॥ 
ಉಪದ್ತರತ್ೀಷ್ವೀಷ್ತ ಪರಾಙ್ಖತಮಖ್ ೀ ಯಃ ಸತಯಸುಸಯ ದ್ೀವಾಃ ಸಕಲಾಃ ಪರಾಙ್ಖತಮಖಾಃ| 

ರ್ತಲ್ ೀದ್ಕಂ ನ್ೈವ ಪಬನಿು ಪೂವ್ೀಾ ಹತತಂ ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ಹತತಾಶನ್ ೀಪ ತತ್॥2,48.10॥ 
ದ್ವೀಷಾದ್ಭರ್ಾದಾವ ಸಮರ್ೀ ಸಮಾಗತ್ೀ ಶಸರಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಪರಸ್ೈನ್ಯಸಮತಖ್ಃ| 

ನ್ ರ್ಾರ್ತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಮೃಶಾ ಪಶಾಾತಾಷತರಂ ಬಲಂ ತಸಯ ಗತಂ ತಥ್ೈವ| 

ದಿವಜಾಯ ದ್ತಾುಾ ಕನ್ಕಂ ಮಹಿೀಮಿಮಾಂ ಭ ಯಃ ಸ ಪಶಾಾದ್ಭವರ್ತೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ॥2,48.11॥ 
ದಾನ್ಂ ಪರದ್ತುಂ ಗರಹಣ್ೀ ದಿವಜ್ೀನ್ದರೀ ಸಾನನ್ಂ ಕೃತಂ ತ್ೀನ್ ಸದಾ ಸತರ್ತೀಥ್ೀಾ| 

ಗತಾವ ಗರ್ಾರ್ಾಂ ಪತೃಪಣಾದಾನ್ಂ ಕೃತಂ ಸದಾ ಯೀ ಮಿರಯತ್ೀ ತತ ಯತದ್ಧೀ॥2,48.12॥ 
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ಯಃ ಕ್ಷಾತರದ್ೀಹನ್ತು ವಿಹಾಯ ಶ್್ ೀಚತ್ೀ ರಣಾಙ್ಖುಣ್ೀ ಸಾವಮಿವಧ್್ೀ ಚ ಗ್ ೀಗರಹ್ೀ| 

ಸ್ತರೀಬಾಲಘಾತ್ೀ ಪರ್ಥ ಸಾಥಾಹ್ೀತವ್ೀ ಮರ್ಾ ಸವಕ್್ ೀಶಂ ನ್ ಹತಂ ನ್ ಪಾರ್ತತಮ್॥2,48.13॥ 
ವ್ೈಶಯಃ ಸವಕಮಾಾಣಿ ವಿಶ್್ ೀಚತ್ೀ ತದಾ ಗೃಹಿೀತಪಾಶ್್ ೀ ನ್ ಮರ್ಾಪ ಸಞ ಾ್ತಮ್| 

ಸತಯಂ ನ್ ಚ್ ೀಕುಂ ಕರಯ ವಿಕರಯೀಣ ರ್ೀಹಾದಿವಮ ಢ್ೀನ್ ಕತಟ್ತಮ್ಹ್ೀತವ್ೀ॥2,48.14॥ 
ಶ್ದ್ರಂ ವಪುಃ ಪಾರಪಯ ಯಶಸೆರಂ ಸದಾ ದಾನ್ಂ ದಿವಜ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ ಕೃತಂ ದಿವಜಾಚಾನ್ಮ್| 

ಚದೃದ್ದ್ಯತದದ್ವಡಢ ಢದ್ಧದ್ೃಥರಾದ್ೃಧ್್ಢಥರಡಡಢದ್ಧ ಜಲಾಶಯೀ ನ್ೈವ ಕೃತ್ ೀ ಧ್ರಾತಲ್ೀ ಅಸಂಸೃತ್ ೀ 

ವಿಪರವರ್ ೀ ನ್ ಸಂಸೃತಃ॥2,48.15॥ 
ತಯಕ್ಾುಾ ಸವಕಮಾಾಣಿ ಮದ್ೀನ್ ಸತಸ್ತಿತಂ ಮರ್ಾ ಸತರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸವವಪುನ್ಾ ಚ್ ೀಜಿಿತಮ್| 

ಧ್ರ್ೀಾಜಿಾತ್ ೀ ನ್ೈವ ನ್ ದ್ೀವಪೂಜನ್ಂ ಕೃತಂ ಮರ್ಾ ಚ್ೈವ ವಿಮತಕುಹ್ೀತವ್ೀ॥2,48.16॥ 
ದ್ೀಹಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ತಥ್ೈವ ಪಣಾಜಂ ವಣಾಾಂಸುಥ್ೈವಾನ್ಯಜಮಿೀಚಾಸಞ ಜ್ಞತಾನ್| 

ಮರತನ್ಮಯಂ ದ್ೀಹಮಿಮೀ ವಿಶನಿು ನ್ೈವ್ೀಹಮಾನಾಃ ಪರ್ಥ ಧ್ಮಾಸಙ್ಖತೆಲ್ೀ॥2,48.17॥ 
ಪರಸಾರಂ ಧ್ಮಾಕೃನ್ುಂ ಸವಕೀಯಂ ಸಮಾಾದ್ಯ ಲಕ್ಷಯಂ ಪರ್ಥ ಸಞ್ಾರನ್ುಾಾಮ್| 

ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಶೃಣತಷ್ವ ತಾನಿ ಮನ್ ೀರಮಾಣಿ ಪರವದ್ನಿು ರ್ಾನಿ॥2,48.18॥ 
ಸಾರಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಭವ್ೀರ್ತರಲ್ ೀಕೀ ದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಚ ಜಮತ್ಕ್ಾಖ್ಯಮ್| 

ದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ವಪ ದ್ೀವದ್ೀಶಃ ಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಮನ್ತಷ್ಯ ಏವ॥2,48.19॥ 
ವಣಾಾಶಾ ಚತಾವರ ಇಹ ಪರಶಸಾುಃ ವಣ್ೀಾಷ್ತ ಧ್ಮಿಾಷ್ಠನ್ರಾಃ ಪರಶಸಾುಃ| 

ಧ್ಮೀಾಣ ಸೌಖ್ಯಂ ಸಮತಪ್ೈರ್ತ ಸವಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮಾಪನೀರ್ತ ಮಹಾಪಥ್ೀ ಸ್ತಿತಃ॥2,48.20॥ 
ದ್ೀಹಂ ಪರಿತಯಜಯ ಯದಾ ಗತಾಯತಃ ಪಕ್ಷಿನಿಿತ್ ೀಽಹಂ ಕೃಮಿಕೀಟ್ಸಂಸ್ತಿತಃ| 

ಸರಿೀಸೃಪೀಽಹಂ ಮಶಕ್್ ೀ ವಿನಿಮಿಾತಶಾತತಷ್ಾದ್ ೀಽಹಂ ವನ್ಸ ಕರ್ ೀಽಹಮ್॥2,48.21॥ 
ಸವಾಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಹಿ ಗಭಾಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಜಾತಶಾ ಸದ್ಯಸುದಿದ್ಞ್ಾ ವಿಸಮರ್ೀತ್| 

ಯಚಿಾನಿುತಂ ಗಭಾಸಮಾಗತ್ೀನ್ ವ್ೈ ಬಾಲ್ ೀ ಯತವಾ ವೃದ್ಧವರ್ಾ ಬಭ ವ॥2,48.22॥ 
ರ್ೀಹಾದಿವನಾಷ್ಟಂ ಯದಿ ಗಭಾಚಿನಿುತಂ ಸೃತಂ ಪುನ್ಮೃಾತತಯಗತ್ೀ ಚದ್ೀಹ್ೀ| 

ತಸ್ತಮನ್ರನ್ಷ್ಟೀ ಹೃದಿ ಚಿನಿುತಂ ಗತಂ ಸೃತಂ ಪುನ್ಗಾಭಾಗತ್ೀ ಚ ದ್ೀಹ್ೀ॥2,48.23॥ 
ತಸ್ತಮನ್ರನ್ಷ್ಟೀ ಹೃದಿ ಚಿನಿುತಂ ಪುನ್ಮಾರ್ಾ ಸವಕ್್ ೀಶ್ೀ ಪರವಞ್ಾನ್ಂ ಕೃತಮ್| 

ದ್ ಯತ್ೈಶಾಲ್ೀನಾಪ ಚ ಚೌಯಾವೃತಾಯ ಧ್ಮಾಂ ವಯರ್ತಕರಮಯ ಶರಿೀರರಕ್ಷಣ್ೀ॥2,48.24॥ 
ಕೃಚ್ಾರೀಣ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಸಮತಪಾಜಿಾತಾ ಸವಯಂ ಮರ್ಾ ನ್ ಭತಕುಂ ಮನ್ಸ್ೀಪ್ತಂ ಧ್ನ್ಮ್| 

ತಾಮ ್ಲಮನ್ನಂ ಮಧ್ತರಂ ಸಗ್ ೀರಸಂ ದ್ತಾುಾಗಿನದ್ೀವಾರ್ತರ್ಥಬನ್ತಧವಗ್ೀಾ॥2,48.25॥ 
ಸ್ ೀಮಗರಹ್ೀ ಸ ಯಾಸಮಾಗಮೀಪ ವಾ ನ್ ಸ್ೀವಿತಂ ರ್ತೀಥಾವರಿಷ್ಠಮತತುಮಮ್| 

ಕ್್ ೀಶಂ ಸವಕೀಯಂ ಮಲಮ ತರಪೂರಿತಂ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.26॥ 
ಮರ್ಾ ನ್ ದ್ೃಷಾಟ ನ್ ನ್ತಾ ನ್ ಪೂಜಿತಾ ತ್ೈವಿಕರಮಿೀ ಮ ರ್ತಾರಿಹ ಸ್ತಿತಾ ಭತವಿ| 

ಪರಭಾಸನಾಥ್ ೀ ನ್ ಚ ಭಕುಸಂಸತುತ್ ೀ ದ್ೀಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.27॥ 
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ಗತಾವ ವರಿಷ್ಠೀ ಭತವಿ ರ್ತೀಥಾಸನಿನಧ್ೌ ಧ್ನ್ಂ ನ್ ದ್ತುಂ ವಿದ್ತಷಾಂ ಕರ್ೀ ಮರ್ಾ| 

ಆಪುಿತಯ ದ್ೀಹಂ ವಿಧಿನಾ ದಿವಜ್ೀ ಗತರೌ ದಿಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.28॥ 
ನ್ ಮಾತೃಪೂಜಾ ನ್ ಚ ವಿಷ್ತಣಶಙ್ಖೆರೌ ಗಣ್ೀಶಚಣಡೌಯ ನ್ ಚ ಭಾಸೆರ್ ೀಽಪ ವಾ| 

ಯಞ್್ ಾೀಪಚಾರ್ೈಬಾಲ್ಲಯತಕುಚನ್ದನ್ೈದ್ೀಾಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.29॥ 
ಲಬಾಧ ಮರ್ಾ ಮಾನ್ವದ್ೀವತ್ ೀಪಮಾ ರ್ೀಹಾದ್ುತಾ ಸವಾಮಿದ್ಞ್ಾ ಪಾರ್ಥಾವ| 

ಗರ್ತಂ ನ್ ವಿೀಕ್ಷ್ೀತ ಸ ವ್ೈ ವಿಮ ಢಧಿೀದ್ೀಾಹಿನ್ೆಾಚಿನಿನಸುರ ಯತುಾರ್ಾ ಕೃತಮ್॥2,48.30॥ 
ಏತಾನಿ ಪಕ್ಷಿನ್ಮನ್ಸಾ ವಿಚಿನ್ಯ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಧ್ಮಾಾಥಾಯಶಸೆರಾಣಿ| 

ಮತಕುಂ ಸಮಾರ್ಾನಿು ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಸನಿು ಯೀ ಧ್ಮಾರತಾಃ ಸತದ್ೀಶ್ೀ॥2,48.31॥ 
ಇರ್ತ ಬತರವಾಣ್ೈಯಾಮಧ್ ತವಗ್ೈಾವಿಾಹನ್ಯತ್ೀ ಕ್ಾಲಮಯೈಶಾ ಮತದ್ುರ್ೈಃ| 

ಹಾ ದ್ೈವ ಹಾ ದ್ೈವ ಇರ್ತ ಸಮರನ್ವೈ ಧ್ನ್ಂ ನ್ ದ್ತುಂ ಸವಯಮಜಿಾತಂ ಯತ್॥2,48.32॥ 
ನ್ ಭ ಮಿದಾನ್ಂ ನ್ ಚ ಗ್ ೀಪರದಾನ್ಂ ನ್ ವಾರಿದಾನ್ಂ ನ್ ಚ ವಸರದಾನ್ಮ್| 

ಫಲಂ ಸತಾಮ ್ಲವಿಲ್ೀಪನ್ಂ ವಾ ತವರ್ಾ ನ್ ದ್ತುಂ ಭತವಿ ಶ್್ ೀಚಸ್ೀ ಕಥಮ್॥2,48.33॥ 
ಪತಾ ಮೃತಸ್ುೀ ಚ ಪತಾಮಹಃ ಸಾ ಯರ್ಾ ಧ್ೃತ್ ೀ ವಾಪುಯದ್ರ್ೀ ಸವಕೀಯೀ| 

ಮೃತ್ ೀಽಪಯಸೌ ಬನ್ತಧಜನ್ಃ ಸಮಸ್ ುೀ ದ್ೃಷ್ಟಂ ತವರ್ಾ ಸವಾಮಿದ್ಂ ಗತಾಯಃ॥2,48.34॥ 
ಕ್್ ೀಶಂ ತವದಿೀಯಂ ಜವಲ್ಲತಞ್ಾ ವಹಿನನಾ ಪುತ್ರೈಗೃಾಹಿೀತ್ ೀ ಧ್ನ್ಧ್ಾನ್ಯ ಸಞ್ಾಯಃ| 

ಸತಭಾಷತಂ ಧ್ಮಾಚಯಂ ಕೃತಞ್ಾ ಯತುದ್ೀವ ಗಚ್ಾೀತುವ ಪೃಷ್ಠಸಂಸಿಮ್॥2,48.35॥ 
ನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಕ್್ ೀಽಪ ಮೃತಃ ಸಮಾಗತ್ ೀ ರಾಜಾ ಯರ್ತವಾಾ ದಿವಜಪುಙ್ಖುವೀಽಪ ವಾ| 

ಯೀ ವ್ೈ ಮೃತಃ ಸಾಹಸ್ತಕಃ ಸ ಮತಯಾಕ್್ ೀ ನಾಶಂ ಯೀಽಪ ಧ್ರಾತಲ್ೀ ಸ್ತಿತಃ॥2,48.36॥ 
ಏವಂ ಗಣಾಸ್ುೀ ಬತರವತ್ೀ ಸಕನ್ನರಾ ಧ್್ೈಯಾಂ ಸಮಾಲಮ್ಯ ವಿಪಾದ್ಪೂರಿತಃ| 

ಶತರತಾವ ಗಣಾನಾಂ ವಚನ್ಂ ಮಹಾದ್ತಭತಂ ಬರವಿೀರ್ತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಮನ್ತಷ್ಯತಾಂ ಗತಃ॥2,48.37॥ 
ದಾನ್ಪರಭಾವ್ೀಣ ವಿಮಾನ್ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಧ್ಮಾಃ ಪತಾ ಮಾತೃದ್ರ್ಾನ್ತರ ಪಣಿೀ| 

ವಾಣಿೀ ಕಲತರಂ ಮಧ್ತರಾಥಾಭಾಷಣಿೀ ಸಾನನ್ಂ ಸತರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚ ಸತಬನ್ಧವಗಾಃ॥2,48.38॥ 
ಕರಾಪಾತಂ ಯತತ್ಕೃತಂ ಸಮಸುಂ ಸವಗಾಸುದಾ ಸಾಯತುವ ಕಙ್ಖೆರ್ ೀಪಮಃ| 

ಯೀ ಧ್ಮಾವಾನಾರಪ್ಯರ್ತ ಸ್ ೀಽರ್ತಸೌಖ್ಯಂ ಪಾಪೀ ಸಮಸುಂ ವಿವಿಧ್ಞ್ಾ ದ್ತಃಖ್ಮ್॥2,48.39॥ 
ಯೀ ಧ್ಮಾಶ್ೀಲ್ ೀ ಜಿತಮಾನ್ರ್ ೀಷ್ ೀ ವಿದಾಯವಿನಿೀತ್ ೀ ನ್ ಪರ್ ೀಪತಾಪೀ| 

ಸವದಾರತತಷ್ಟಃ ಪರದಾರದ್ ರಃಸ ವ್ೈ ನ್ರ್ ೀ ನ್ ೀ ಭತವಿ ವನ್ದನಿೀಯಃ॥2,48.40॥ 
ಮಿಷಾಟನ್ನದಾತಾ ಚರಿತಾಗಿನಹ್ ೀತ್ ರೀ ವ್ೀದಾನ್ುವಿಚಾನ್ದರಸಹಸರಜಿೀವಿೀ| 

ಮಾಸ್ ೀಪವಾಸ್ತೀ ಚ ಪರ್ತವರತಾ ಚಷ್ಡಿಜೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಮ ವನ್ದನಿೀರ್ಾಃ॥2,48.41॥ 
ಏವಂ ಸಮಾಚಾರಯತತ್ ೀ ನ್ರ್ ೀಽಪ ವಾಪೀಂ ಸಕ ಪಾಂ ಸಜಲಂ ತಡಾಗಮ್| 

ಪರಪಾಶತಭಂ ಹೃದ್ುೃಹದ್ೀವಮನಿದರಂ ಕೃತಂ ನ್ರ್ೀಣ್ೈವ ಸ ಧ್ಮೌಾತುಮಃ॥2,48.42॥ 
ವಷಾಾಶನ್ಂ ವ್ೀದ್ವಿದ್ೀ ಚ ದ್ತುಂ ಕನಾಯವಿವಾಹಸುಾೃಣರ್ೀಚನ್ಂ ದಿವಜ್ೀ| 

ಭ ಮಿಃ ಸತಕೃಷಾಟಪ ತೃಷಾರ್ತಾಹ್ೀತ್ ೀಸುದ್ೀವಮೀತಂ ಸತಕೃತತ್ಮಸುಮ್॥2,48.43॥ 
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ಅಧ್ಾಯಯಮೀನ್ಂ ಸತಕೃತಸಯ ಸಾರಂ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಗಾಯತಯಪ ಭಾವಶತದಾಧಯ| 

ಸ ವ್ೈ ಕತಲ್ಲೀನ್ಃ ಸ ಚ ಧ್ಮಾಯತಕ್್ ುೀ ವಿಶಾವಲಯಂ ರ್ಾರ್ತ ಪರಂ ಸ ನ್ ನ್ಮ್॥2,48.44॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಮನ್ತಷ್ಯಸಯ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಪಾರಪಕಧ್ಮಾಾಧ್ಮಾನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷ್ಟಚತಾವರಿಂಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,48-[44]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥2-49॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಶತರತಾ ಮರ್ಾ ದ್ರ್ಾಸ್ತನ್ ಧೀ ಹಯಜ್ಞಾನಾಜಿಜೀವಸಂಸೃರ್ತಃ| 

ಅಧ್ತನಾ ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾಾಮಿ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀಪಾಯಂ ಸನಾತನ್ಮ್॥2,49.1॥ 
ಭಗವನ್ದೀವದ್ೀವ್ೀಶ ಶರಣಾಗತವತ್ಲ| 

ಅಸಾರ್ೀ ಘ ೀರಸಂಸಾರ್ೀ ಸವಾದ್ತಃಖ್ಮಲ್ಲೀಮಸ್ೀ॥2,49.2॥ 
ನಾನಾವಿಧ್ಶರಿೀರಸಾಿ ಅನ್ನಾು ಜಿೀವರಾಶಯಃ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ಚ ಮಿರಯನ್ುೀ ಚ ತ್ೀಷಾಮನ್ ುೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥2,49.3॥ 
ಸದಾ ದ್ತಃಖಾತತರಾ ಏವ ನ್ ಸಖಿೀ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಕೆಚಿತ್| 

ಕ್್ೀನ್ ೀಪಾಯೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷ್ೀಶ ಮತಚಯನ್ುೀ ವದ್ ಮೀ ಪರಭ್ ೀ॥2,49.4॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತಬಾಚ| 
ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯನಾಮಂ ತವಂ ಪರಿಪೃಚಾಸ್ತ| 

ಯಸಯ ಶರವಣಮಾತ್ರೀಣ ಸಂಸಾರಾನ್ತಮಚಯತ್ೀ ನ್ರಃ॥2,49.5॥ 
ಅಸ್ತು ದ್ೀವಃ ಪರಬರಹಮಸವರ ಪೀ ನಿಷ್ೆಲಃ ಶ್ವಃ| 

ಸವಾಜ್ಞಃ ಸವಾಕತಾಾ ಚ ಸವ್ೀಾಶ್್ ೀ ನಿಮಾಲ್ ೀಽದ್ವಯಃ॥2,49.6॥ 
ಸವಯಞ್್ ಜಯೀರ್ತರನಾದ್ಯನ್ ುೀ ನಿವಿಾಕ್ಾರಃ ಪರಾತಾರಃ| 

ನಿಗತಾಣಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದಸುದ್ಂಶಾ ಜಿೀವಸಞ್ಜಞಕ್ಾಃ॥2,49.7॥ 
ಅನಾದ್ಯವಿದ್ ಯೀಪಹತಾ ಯಥಾಗೌನ ವಿಸತಫಲ್ಲಙ್ಖುಕ್ಾಃ| 

ದ್ೀಹಾದ್ತಯಪಾಧಿಸಮಿಭನಾನಸ್ುೀ ಕಮಾಭರನಾದಿಭಃ॥2,49.8॥ 
ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಪರದ್ೈಃ ಪುಣಯಪಾರ ಪ್ೈನಿಾಯನಿರತಾಃ| 

ತತುಜಾಜರ್ತಯತತಂ ದ್ೀಹಮಾಯತಭ್ ೀಾಗಞ್ಾ ಕಮಾಜಮ್॥2,49.9॥ 
ಪರರ್ತಜನ್ಮ ಪರಪದ್ಯನ್ುೀ ತ್ೀಷಾಮಪ ಪರಂ ಪುನ್ಃ| 

ಸಸ ಕ್ಷ್ಲ್ಲಙ್ಖುಶರಿೀರಮಾರ್ೀಕ್ಷಾದ್ಕ್ಷರಂ ಖ್ಗ॥2,49.10॥ 
ಸಾಿವರಾಃ ಕೃಮಯಶಾಾಜಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಪಶವೀ ನ್ಗಃ| 

ಧ್ಾಮಿಾಕ್ಾಸ್ತರದ್ಶಾಸುದ್ವನ್ ೋಕ್ಷಿಣಶಾ ಯಥಾಕರಮಮ್॥2,49.11॥ 
ಚತತವಿಾಧ್ಶರಿೀರಾಣಿ ಧ್ೃತಾವ ಮತಕ್ಾುಾ ಸಹಸರಶಃ| 

ಸತಕೃತಾನಾಮ ನ್ವೀ ಭ ತಾವ ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ್ೀನ್ ೋಕ್ಷಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.12॥ 
ಚತತರಶ್ೀರ್ತಲಕ್ಷ್ೀಷ್ತ ಶರಿೀರ್ೀಷ್ತ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್| 

ನ್ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ವಿನಾನ್ಯತರ ತತುಾಜ್ಞಾನ್ನ್ತು ಲಭಯತ್ೀ॥2,49.13॥ 
ಅತರ ಜನ್ಮಸಹಸಾರಣಾಂ ಸಹಸ್ೈರಪ ಕ್್ ೀಟಭಃ| 

ಕದಾಚಿಲಿಭತ್ೀ ಜನ್ತುಮಾಾನ್ತಷ್ಯಂ ಪುಣಯಸಞ್ಾರ್ಾತ್॥2,49.14॥ 
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ಸ್ ೀಪಾನ್ಭ ತಂ ರ್ೀಕ್ಷಸಯ ಮಾನ್ತಷ್ಯಂ ಪಾರಪಯ ದ್ತಲಾಭಮ್| 

ಯಸಾುರ ಯರ್ತ ನಾತಾಮನ್ಂ ತಸಾಮತಾಾಪತರ್ ೀಽತರ ಕಃ॥2,49.15॥ 
ನ್ರಃ ಪಾರಪ್ಯೀತರಜಜನ್ಮ ಲಬಾಧಾ ಚ್ೀನಿದರಯಸೌಷ್ಠವಮ್| 

ನ್ ವ್ೀತಾಯತಮಹಿತಂ ಯಸತು ಸ ಭವ್ೀದ್್ರಹಮಘಾತಕಃ॥2,49.16॥ 
ವಿನಾ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಕಸಾಯಪ ಪುರತಷಾಥ್ ೀಾ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ತಸಾಮದ್ದೀಹಂ ಧ್ನ್ಂ ರಕ್ಷ್ೀತತಾಣಯಕಮಾಾಣಿ ಸಾಧ್ಯೀತ್॥2,49.17॥ 
ರಕ್ಷ್ೀಚಾಸವಾದಾತಾಮನ್ಮಾತಾಮ ಸಬವಾಸಯ ಭಾಜನ್ಮ್| 

ರಕ್ಷಣ್ೀ ಯತನಮಾರ್ತಷ್ಠೀಜಿಜೀವನ್ಭದಾರಣಿ ಪಶಯರ್ತ॥2,49.18॥ 
ಪುನ್ಗಾರಾಮಃ ಪುನ್ಃ ಕ್ಷ್ೀತರ ಪುನ್ವಿಾತುಂ ಪುನ್ಗೃಾಹಮ್| 

ಪುನ್ಃ ಶತಭಾಶತಭಂ ಕಮಾ ನ್ ಶರಿೀರಂ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥2,49.19॥ 
ಶರಿೀರರಕ್ಷಣ್ ೀಪಾರ್ಾಃ ಕರ ಯನ್ುೀ ಸವಾದಾ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ನ್ೀಚಾನಿು ಚ ಪುನ್ಸಾಯಗಮಪ ಕತಷಾಠದಿರ್ ೀಗಿಣಃ॥2,49.20॥ 
ತದ್ ುೀಪತಂ ಸಾಯದ್ಧಮಾಾಥಾಂ ಧ್ರ್ೀಾ ಜ್ಞಾನಾಥಾಮೀವ ಚ| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಧ್ಾಯನ್ಯೀಗಾಥಾಮಚಿರಾತರವಿಮತಚಯತ್ೀ॥2,49.21॥ 
ಆತ್ೈವ ಯದಿ ನಾತಾಮನ್ಮಹಿೀತ್ೀಭ್ ಯೀ ನಿವಾರಯೀತ್| 

ಕ್್ ೀಽನ್ ಯೀ ಹಿತಕರಸುಸಾಮದಾತಾಮನ್ಂ ಸತಖ್ಯಿಷ್ಯರ್ತ॥2,49.22॥ 
ಇಹ್ೈವ ನ್ರಕವಾಯಧ್್ೀಶ್ಾಕತಾ್ಂ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಗತಾವ ನಿರೌಷ್ಧ್ಂ ದ್ೀಶಂ ವಾಯಧಿಮಿಃ ಕಂ ಕರಿಷ್ಯರ್ತ॥2,49.23॥ 
ವಾಯಘರೀವಾಸ್ುೀ ಜರಾ ಚಾಯತರ್ಾಾರ್ತ ಭನ್ನಘಟಾಮತ್ವತ್| 

ನಿಘನನಿು ರಿಪುವದ್ ರೀಗಾಸುಸಾಮಚ್ಾರೀಯಃ ಸಮಭಯಸ್ೀತ॥2,49.24॥ 
ರ್ಾವನಾನಶರಯತ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಂ ರ್ಾವನಾನರ್ಾನಿು ಚಾಪದ್ಃ| 

ರ್ಾವನ್ನೀನಿದರಯವ್ೈಕಲಯಂ ತಾವಚ್ಾರೀಯಃ ಸಮಭಯಸ್ೀತ್॥2,49.25॥ 
ರ್ಾವರ್ತುಷ್ಠರ್ತ ದ್ೀಹ್ ೀಽಯಂ ತಾವತುತುಾಂ ಸಮಭಯಸ್ೀತ್| 

ಸನಿದೀಪುಕ್್ ೀಶಭವನ್ೀ ಕ ಪಂ ಖ್ನ್ರ್ತ ದ್ತಮಾರ್ತಃ॥2,49.26॥ 
ಕ್ಾಲ್ ೀ ನ್ ಜ್ಞಾಯತ್ೀ ನಾನಾಕ್ಾಯೈಾಃ ಸಂಸಾರಸಮಭವ್ೈಃ| 

ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಜನ್ ೀ ಹನ್ು ನ್ ವ್ೀರ್ತು ಹಿತಮಾತಮನ್ಃ॥2,49.27॥ 
ಜಾತಾನಾತಾಾನ್ೃತಾನಾಪದ್ಭಷಾಟನ್ದೃಷಾಟಾ ಚ ದ್ತಃಖಿತಾನ್| 

ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ರ್ೀಹಸತರಾಂ ಪೀತಾವ ನ್ ಬಭ್ೀರ್ತ ಕದಾಚನ್॥2,49.28॥ 
ಸಮಾದ್ಃ ಸವಪನಸಙ್ಕೆಶಾ ರ್ೌವನ್ಂ ಕತಸತರ್ೀಪಮಮ್| 

ತಡಿಚಾಪಲಮಾಯತಷ್ಯಂ ಕಸಯ ಸಾಯಜಾಜನ್ತ್ ೀ ಧ್ೃರ್ತಃ॥2,49.29॥ 
ಶತಂ ಜಿೀವಿತಮತಯಲಾಂ ನಿದಾರಲಸ್ಯೈಸುದ್ಧ್ಾಕಮ್| 

ಬಾಲಯರ್ ೀಗಜರಾದ್ತಃಖ್ೈರಲಾಂ ತದ್ಪ ನಿಷ್ಫಲಮ್॥2,49.30॥ 
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ಪಾರರಬಧವ್ಯೀ ನಿರತದ್ ಯೀಗಿೀ ಜಾಗತಾವ್ಯೀ ಪರಸತಪುಕಃ| 

ವಿಶವಸುಶಾ ಭಯಸಾಿನ್ೀ ಹಾ ನ್ರಃ ಕ್್ ೀ ನ್ ಹನ್ಯತ್ೀ॥2,49.31॥ 
ತ್ ೀಯಫ್ೀನ್ಸಮೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಜಿೀವ್ೀನಾಕರಮಯ ಸಂಸ್ತಿತ್ೀ| 

ಅನಿತಾಯಪರಯಸವಾಸ್ೀ ಕಥ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ನಿಭಾಯಃ॥2,49.32॥ 
ಅಹಿತ್ೀ ಹಿತಸಞ್ಜಞಃ ಸಾಯದ್ಧ್ತರವ್ೀ ಧ್ತರವಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಅನ್ಥ್ೀಾ ಚಾಥಾವಿಜ್ಞಾನ್ಃ ಸವಮಥಾಂ ಯೀ ನ್ ವ್ೀರ್ತು ಸಃ॥2,49.33॥ 
ಪಶಯನ್ನಪ ಪರಸ್ಲರ್ತ ಶೃಣವನ್ನಪ ನ್ ಬತಧ್ಯರ್ತ| 

ಪಠನ್ನಪ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಮಾರ್ಾವಿರ್ೀಹಿತಃ॥2,49.34॥ 
ತನಿನಮಜಜಜಜಗದಿದ್ಂ ಗಮಿಭೀರ್ೀ ಕ್ಾಲಸಾಗರ್ೀ| 

ಮೃತತಯರ್ ೀಗಜರಾಗಾರಹ್ೈನ್ಾ ಕಶ್ಾದ್ಪ ಬತಧ್ಯತ್ೀ॥2,49.35॥ 
ಪರರ್ತಕ್ಷಣಭಯಂ ಕ್ಾಲಃ ಕ್ಷಿೀಯಮಾಣ್ ೀ ನ್ ಲಕ್ಷಯತ್ೀ| 

ಆಮಕತಮಭ ಇವಾಮಭಃ ಸ್ ಿೀ ವಿಶ್ೀಣ್ ೀಾ ನ್ ವಿಭಾವಯತ್ೀ॥2,49.36॥ 
ಯತಜಯತ್ೀ ವ್ೀಷ್ಟನ್ಂ ವಾಯೀರಾಕ್ಾಶಸಯ ಚ ಖ್ಣಾನ್ಮ್| 

ಗರಥನ್ಞ್ಾ ತರಙ್ಕುಣಾಮಾಸಾ ಿನಾಯತಷ ಯತಜಯತ್ೀ॥2,49.37॥ 
ಪೃರ್ಥವಿೀ ದ್ಹಯತ್ೀ ಯೀನ್ ಮೀರತಶಾಾಪ ವಿಶ್ೀಯಾತ್ೀ| 

ಶತಷ್ಯತ್ೀ ಸಾಗರಜಲಂ ಶರಿೀರಸಯ ಚ ಕ್ಾ ಕಥಾ॥2,49.38॥ 
ಅಪತಯಂ ಮೀ ಕಲತರಂ ಮೀ ಧ್ನ್ಂ ಮೀ ಬಾನ್ಧವಾಶಾ ಮೀ| 

ಜಲಾನ್ುಮಿರ್ತ ಮತಾಯಾಜಂ ಹನಿು ಕ್ಾಲವೃಕ್್ ೀ ಬಲಾತ್॥2,49.39॥ 
ಇದ್ಂ ಕೃತಮಿದ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮಿದ್ಮನ್ಯತೃತಾಕೃತಮ್| 

ಏವಮಿೀಹಾಸಮಾಯತಕುಂ ಕೃತಾನ್ುಃ ಕತರತತ್ೀ ವಶಮ್॥2,49.40॥ 
ಶವಃ ಕ್ಾಯಾಮದ್ಯ ಕತವಿೀಾತ ಪೂವಾಾಹ್ನೀ ಚಾಪರಾಹಿನಕಮ್| 

ನ್ ಹಿ ಮೃತತಯಃ ಪರರ್ತೀಕ್ಷ್ೀತ ಕೃತಂ ವಾಪಯಥ ವಾಕೃತಮ್॥2,49.41॥ 
ಜರಾದ್ಶ್ಾತಪನಾಿನ್ಂ ಪರಚಣಾವಾಯಧಿಸ್ೈನಿಕಮ್| 

ಅಧಿಷಠತ್ ೀ ಮೃತತಯಶತತರಂ ತಾರತಾರಂ ಕಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥2,49.42॥ 
ತೃಷಾಣಸ ಚಿೀವಿನಿಭಾನ್ನಂ ಸ್ತಕುಂ ವಿಷ್ಯಸಪಾಷಾ| 

ರಾಗದ್ವೀಷಾನ್ಲ್ೀ ಪಕವಂ ಮೃತತಯರಶಾರರ್ತ ಮಾನ್ವಮ್॥2,49.43॥ 
ಬಾಲಾಂಶಾ ರ್ೌವನ್ಸಾಿಂಶಾ ವೃದಾಧನ್ ಗಭಾಗತಾನ್ಪ| 

ಸವಾಾನಾವಿಶತ್ೀ ಮೃತತಯರ್ೀವಮ ಭಮಿದ್ಂ ಜಗತ್॥2,49.44॥ 
ಸವದ್ೀಹಮಪ ಜಿೀವೀಽಯಂ ಮತಕ್ಾುಾ ರ್ಾರ್ತ ಯಮಾಲಯಮ್| 

ಸ್ತರೀಮಾತೃಪತೃಪುತಾರದಿಸಮ್ನ್ಧಃ ಕ್್ೀನ್ ಹ್ೀತತನಾ॥2,49.45॥ 
ದ್ತಃಖ್ಮ ಲಂ ಹಿ ಸಂಸಾರಃ ಸ ಯಸಾಯಸ್ತು ಸ ದ್ತಃಖಿತಃ| 

ತಸಯ ತಾಯಗಃ ಕೃತ್ ೀ ಯೀನ್ ಸ ಸತಖಿೀ ನಾಪರಃ ಕವಚಿತ್॥2,49.46॥ 
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ಪರಭವಂ ಸವಾದ್ತಃಖಾನಾಮಾಲಯಂ ಸಕಲಾಪದಾಮ್| 

ಆಶರಯಂ ಸವಾಪಾಪಾನಾಂ ಸಂಸಾರಂ ವಜಾಯೀತಷಣಾತ್॥2,49.47॥ 
ಲ್ ೀಹದಾರತಮಯೈಃ ಪಾಶ್ೈಃ ಪುಮಾನ್್ದ್ ಧೀ ವಿಮತಚಯತ್ೀ| 

ಪುತರದಾರಮಯೈಃ ಪಾಶ್ೈಮತಾಚಯತ್ೀ ನ್ ಕದಾಚನ್॥2,49.48॥ 
ರ್ಾವತಃ ಕತರತತ್ೀ ಜನ್ತುಃ ಸಮ್ನಾಧನ್ಮನ್ಸಃ ಪರರ್ಾನ್| 

ತಾವನ್ ುೀಽಸಯ ನಿಖ್ನ್ಯನ್ುೀ ಹೃದ್ಯೀ ಶ್್ ೀಕಶಙ್ಖೆವಃ॥2,49.49॥ 
ವಞ ಾ್ತಾಶ್ೀಷ್ವಿತ್ೈಸ್ೈನಿಾತಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ವಿನಾಶ್ತಃ| 

ಹಾ ಹನ್ು ವಿಷ್ರ್ಾಹಾರ್ೈದ್ೀಾಹಸ್ ಿೀನಿದರಯತಸೆರ್ೈಃ॥2,49.50॥ 
ಮಾಂಸಲತಬ್ ಧೀ ಯಥಾ ಮತ್ ್ಯೀ ಲ್ ೀಹಶಙ್ಖತೆಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ| 

ಸತಖ್ಲತಬಧಸುಥಾ ದ್ೀಹಿೀ ಯಮವಾಧ್ಾಂ ನ್ ಪಶಯರ್ತ॥2,49.51॥ 
ಹಿತಾಹಿತಂ ನ್ ಜಾನ್ನ್ ುೀ ನಿತಯಮತನಾಮಗಾಗಾಮಿನ್ಃ| 

ಕತಕ್ಷಿಪೂರಣನಿಷಾಠ ಯೀ ತ್ೀ ನ್ರಾ ನಾರಕ್ಾಃ ಖ್ಗ॥2,49.52॥ 
ನಿದಾರಭೀಮೈಥತನಾಹಾರಾಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಸಮಾಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ವಾನಾಮನ್ವಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಹಿೀನ್ಃ ಪಶತಃ ಸೃತಃ॥2,49.53॥ 
ಪರಭಾತ್ೀ ಮಲಮ ತಾರಭಾಯಂ ಕ್ಷತತೃಡಾಭಯಂ ಮಧ್ಯಗ್ೀ ರವೌ| 

ರಾತೌರ ಮದ್ನ್ನಿದಾರಭಾಯಂ ಬಾಧ್ಯನ್ುೀ ಮ ಢಮಾನ್ವಾಃ॥2,49.54॥ 
ಸವದ್ೀಹಧ್ನ್ದಾರಾದಿನಿರತಾಃ ಸವಾಜನ್ುವಃ| 

ಜಾಯನ್ುೀ ಚ ಮಿರಯನ್ುೀ ಚ ಹಾ ಹನಾುಜ್ಞಾನ್ರ್ೀಹಿತಾಃ॥2,49.55॥ 
ತಸಾಮತ್ಙ್ಖುಃ ಸದಾ ತಾಯಜಯಃ ಸಚ್ೀತಯಕತುಂ ನ್ ಶಕಯತ್ೀ| 

ಮಹದಿಭಃ ಸಹ ಕತಾವಯಃ ಸನ್ುಃ ಸಙ್ಖುಸಯ ಭ್ೀಷ್ಜಮ್॥2,49.56॥ 
ಸತ್ಙ್ಖುಶಾ ವಿವ್ೀಕಶಾ ನಿಮಾಲಂ ನ್ಯನ್ದ್ವಯಮ್| 

ಯಸಯ ನಾಸ್ತು ನ್ರಃ ಸ್ ೀಽನ್ಧಃ ಕಥಂ ನ್ ಸಾಯದ್ಮಾಗಾಗಃ॥2,49.57॥ 
ಸವಸವವಣಾಾಶರಮಾಚಾರನಿರತಾಃ ಸವಾಮಾನ್ವಾಃ| 

ನ್ ಜಾನ್ನಿು ಪರಂ ಧ್ಮಾಂ ವೃಥಾ ನ್ಶಯನಿು ದಾಮಿಭಕ್ಾಃ॥2,49.58॥ 
ಕಮಾರ್ಾಸಪರಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ವರತಚರ್ಾಾದಿಸಂಯತತಾಃ| 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸಂವೃತಾತಾಮನ್ಃ ಸಞ್ಾರನಿು ಪರಚಾರಕ್ಾಃ॥2,49.59॥ 
ನಾಮಮಾತ್ರೀಣ ಸನ್ತುಷಾಟಃ ಕಮಾಕ್ಾಣಾರತಾ ನ್ರಾಃ| 

ಮನ್ ರೀಚಾಾರಣಹ್ ೀಮಾದ್ಯೈಭಾರಾಮಿತಾಃ ಕರತತವಿಸುರ್ೈಃ॥2,49.60॥ 
ಏಕಭತಕ್್ ುೀಪವಾಸಾದ್ಯೈನಿಾಯಮೈಃ ಕ್ಾಯಶ್್ ೀಷ್ಣ್ೈಃ| 

ಮ ಢಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷಮಿಚಾನಿು ಮಮ ಮಾರ್ಾವಿರ್ೀಹಿತಾಃ॥2,49.61॥ 
ದ್ೀಹದ್ಣಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಕ್ಾ ಮತಕುರವಿವ್ೀಕನಾಮ್| 

ವಲ್ಲೋಕತಾಡನಾದ್ೀವ ಮೃತಃ ಕನ್ತನ ಮಹ್ ೀರಗಃ॥2,49.62॥ 
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ಜಟಾಭಾರಾಜಿನ್ೈಯತಾಕ್ಾು ದಾಮಿಭಕ್ಾ ವ್ೀಷ್ಧ್ಾರಿಣಃ| 

ಭರಮನಿು ಜ್ಞಾನಿವಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಭಾರಮಯನಿು ಜನಾನ್ಪ॥2,49.63॥ 
ಸಂಸಾರಜಸತಖಾಸಕುಂ ಬರಹಮಜ್ಞ್ ೀಽಸ್ತೋರ್ತವಾದಿನ್ಮ್| 

ಕಮಾಬರಹ್ ೋಭಯಭರಷ್ಟಂ ತಂ ತಯಜ್ೀದ್ನ್ಯಜಂ ಯಥಾ॥2,49.64॥ 
ಗೃಹಾರಣಯಸಮಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಗತವಿರೀಡಾ ದಿಗಮ್ರಾಃ| 

ಚರನಿು ಗದ್ಾಭಾದಾಯಶಾ ವಿರಕ್ಾುಸ್ುೀ ಭವನಿು ಕಮ್॥2,49.65॥ 
ಮೃದ್ಭಸ್ ೋದ್ ಧಲನಾದ್ೀವ ಮತಕ್ಾುಃ ಸತಯಯಾದಿ ಮಾನ್ವಾಃ| 

ಮೃದ್ಭಸಮವಾಸ್ತೀ ನಿತಯಂ ಶಾವ ಸ ಕಂ ಮತಕ್್ ುೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥2,49.66॥ 
ತೃಣಪಣ್ ೀಾದ್ಕ್ಾಹಾರಾಃ ಸತತಂ ವನ್ವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಜಮ ್ಕ್ಾಖ್ತಮೃಗಾದಾಯಶಾ ತಾಪಸಾಸ್ುೀ ಭವನಿು ಕಮ್॥2,49.67॥ 
ಆಜನ್ಮಮರಣಾನ್ುಞ್ಾ ಗಙ್ಕುದಿತಟನಿೀಸ್ತಿತಾಃ| 

ಮಣ ಾಕಮತ್ಯಪರಮತಖಾ ಯೀಗಿನ್ಸ್ುೀ ಭವನಿು ಕಮ್॥2,49.68॥ 
ಪಾರಾವತಾಃ ಶ್ಲಾಹಾರಾಃ ಕದಾಚಿದ್ಪ ಚಾತಕ್ಾಃ| 

ನ್ ಪಬನಿು ಮಹಿೀತ್ ೀಯಂ ವರರ್ತನ್ಸ್ುೀ ಭವನಿು ಕಮ್॥2,49.69॥ 
ತಸಾಮನಿನತಾಯದಿಕಂ ಕಮಾ ಲ್ ೀಕರಞ್ಜನ್ಕ್ಾರಕಮ್| 

ರ್ೀಕ್ಷಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಸಾಕ್ಷಾತತುಾಜ್ಞಾನ್ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥2,49.70॥ 
ಷ್ಡಶಾನ್ಮಹಾಕ ಪ್ೀ ಪರ್ತತಾಃ ಪಶವಃ ಖ್ಗ| 

ಪರಮಾಥಾಂ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ಪಶತಪಾಶನಿಯನಿರತಾಃ॥2,49.71॥ 
ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಣಾವ್ೈಘೀಾರ್ೈರತಹಯಮಾನಾ ಇತಸುತಃ| 

ಷ್ಡ ಮಿಾನಿಗರಹಗರಸಾುಸ್ತುಷ್ಠನಿು ಹಿ ಕತತಾಕಾಕ್ಾಃ॥2,49.72॥ 
ವ್ೀದಾಗಮಪುರಾಣಜ್ಞಃ ಪರಮಾಥಾಂ ನ್ ವ್ೀರ್ತು ಯಃ| 

ವಿಡಮ್ಕಸಯ ತಸ್ಯೈವ ತತ್ವಾಂ ಕ್ಾಕಭಾಷತಮ್॥2,49.73॥ 
ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಿದ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮಿರ್ತ ಚಿನಾುಸಮಾಕತಲಾಃ| 

ಪಠನ್ಯಹನಿಾಶಂ ಶಾಸರಂ ಪರತತುಾಪರಾಙ್ಖತಮಖಾಃ॥2,49.74॥ 
ವಾಕಯಚಾನ್ ದೀನಿಬನ್ಧೀನ್ ಕ್ಾವಾಯಲಙ್ಕೆರಶ್್ ೀಭತಾಃ| 

ಚಿನ್ುರ್ಾ ದ್ತಃಖಿತಾ ಮ ಢಾಸ್ತುಷ್ಠನಿು ವಾಯಕತಲ್ೀನಿದರರ್ಾಃ॥2,49.75॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಪರಮಂ ತತುಾಂ ಜನಾಃ ಕಿಶಯನಿು ಚಾನ್ಯಥಾ| 

ಅನ್ಯಥಾ ಶಾಸರಸದಾಭವೀ ವಾಯಖಾಯಂ ಕತವಾನಿು ಚಾನ್ಯಥಾ॥2,49.76॥ 
ಕಥಯನ್ತಯವನ್ಮನಿೀಭಾವಂ ಸವಯಂ ನಾನ್ತಭವನಿು ಚ| 

ಅಹಙ್ಕೆರಸಾುಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ತಪದ್ೀಶಾದಿವಾಜಿಾತಾಃ॥2,49.77॥ 
ಪಠನಿು ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಣಿ ಬ್ ೀಧ್ಯನಿು ಪರಸಾರಮ್| 

ನ್ ಜಾನ್ನಿು ಪರಂ ತತುಾಂ ದ್ವಿೀಾ ಪಾಕರಸಂ ಯಥಾ॥2,49.78॥ 
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ಶ್ರ್ ೀ ವಹರ್ತ ಪುಷಾಾಣಿ ಗನ್ಧಂ ಜಾನಾರ್ತ ನಾಸ್ತಕ್ಾ| 

ಪಠನಿು ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಣಿ ದ್ತಲಾಭ್ ೀ ಭಾವಬ್ ೀಧ್ಕಃ॥2,49.79॥ 
ತತುಾಮಾತಮಸಿಮಜ್ಞಾತಾವ ಮ ಢಃ ಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ಮತಹಯರ್ತ| 

ಗ್ ೀಪಃ ಕಕ್ಷಾಗತ್ೀ ಚಾಾಗ್ೀ ಕ ಪಂ ಪಶಯರ್ತ ದ್ತಮಾರ್ತಃ॥2,49.80॥ 
ಸಂಸಾರರ್ೀಹನಾಶಾಯ ಶಾಬದಬ್ ೀಧ್್ ೀ ನ್ ಹಿ ಕ್ಷಮಃ| 

ನ್ ನಿವತ್ೀಾತ ರ್ತಮಿರಂ ಕದಾಚಿದಿದೀಪವಾತಾರ್ಾ॥2,49.81॥ 
ಪರಜ್ಞಾಹಿೀನ್ಸಯ ಪಠನ್ಂ ಯಥಾನ್ಧಸಯ ಚ ದ್ಪಾಣಮ್| 

ಅತಃ ಪರಜ್ಞಾವತಾಂ ಶಾಸರಂ ತತುಾಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಲಕ್ಷಣಮ್॥2,49.82॥ 
ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಿದ್ಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸವಾನ್ತು ಶ್್ ರೀತತಮಿಚಾರ್ತ| 

ದಿವಯವಷ್ಾಸಹಸಾರಚಾ ಶಾಸಾರನ್ುಂ ನ್ೈವ ಗಚಾರ್ತ॥2,49.83॥ 
ಅನ್ೀಕ್ಾನಿ ಚ ಶಾಸಾರಣಿ ಸವಲಾಾಯತವಿಾಘನಕ್್ ೀಟ್ಯಃ| 

ತಸಾಮತಾ್ರಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾರ್ತಷೀರಂ ಹಂಸ ಇವಾಮಭಸ್ತ॥2,49.84॥ 
ಅಭಯಸಯ ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಣಿ ತತುಾಂ ಜ್ಞಾತಾವಥ ಬತದಿಭಮಾನ್| 

ಪಲಾಲಮಿವ ಧ್ಾನಾಯರ್ಥೀಾ ಸವಾಶಾಸಾರಣಿ ಸನ್ಯಜ್ೀತ್॥2,49.85॥ 
ಯಥಾಮೃತ್ೀನ್ ತೃಪುಸಯ ನಾಹಾರ್ೀಣ ಪರಯೀಜನ್ಮ್| 

ತತುಾಜ್ಞಸಯ ತಥಾ ತಾಕ್ಷಯಾ ನ್ ಶಾಸ್ರೀಣ ಪರಯೀಜನ್ಮ್॥2,49.86॥ 
ನ್ ವ್ೀದಾಧ್ಯಯನಾನ್ತಮಕುನ್ಾ ಶಾಸರಪಠನಾದ್ಪ| 

ಜ್ಞಾನಾದ್ೀವ ಹಿ ಕ್್ೈವಲಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ವಿನ್ತಾತಮಜಃ॥2,49.87॥ 
ನಾಶರಮಃ ಕ್ಾರಣಂ ಮತಕ್್ುೀದ್ಾಶಾನಾನಿ ನ್ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ತಥ್ೈವ ಸವಾಕಮಾಾಣಿ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಹಿ ಕ್ಾರಣಮ್॥2,49.88॥ 
ಮತಕುದಾ ಗತರತವಾಗ್ೀಕ್ಾ ವಿದಾಯಃ ಸವಾಾ ವಿಡಮಿ್ಕ್ಾಃ| 

ಶಾಸರಭಾರಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ಹ್ಯೀಕಂ ಸಞ ಜ್ೀವನ್ಂ ಪರಮ್॥2,49.89॥ 
ಅದ್ವೈತಂ ಹಿ ಶ್ವಂ ಪರೀಕುಂ ಕರಯರ್ಾಪರಿವಜಿಾತಮ್| 

ಗತರತವಕ್್ರೀಣ ಲಭ್ಯೀತ ನಾಧಿೀತಾಗಮಕ್್ ೀಟಭಃ॥2,49.90॥ 
ಆಗರ್ೀಕುಂ ವಿವ್ೀಕ್್ ೀತಿಂ ದಿವಧ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ| 

ಶಬದವರಹಾಮಗಮಮಯಂ ಪರಂ ಬರಹಮ ವಿವ್ೀಕಜಮ್॥2,49.91॥ 
ಅದ್ವೈತಂ ಕ್್ೀಚಿದಿಚಾನಿು ದ್ವೈತಮಿಚಾನಿು ಚಾಪರ್ೀ| 

ಸಮಂ ತತುಾಂ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ದ್ವೈತಾದ್ದಾೈತವಿವಜಿಾತಮ್॥2,49.92॥ 
ದ್ವೀ ಪದ್ೀ ಬನ್ಧರ್ೀಕ್ಷಾಯ ನ್ಮಮೀರ್ತ ಮಮೀರ್ತ ಚ| 

ಮಮೀರ್ತ ಬಧ್ಯತ್ೀ ಜನ್ತುನ್ಾಮಮೀರ್ತ ಪರಮತಚಯತ್ೀ॥2,49.93॥ 
ತತೆಮಾ ಯನ್ನ ಬನಾಧಯ ಸಾ ವಿದಾಯ ರ್ಾ ವಿಮತಕುದಾ| 

ಆರ್ಾಸಾರ್ಾಪರಂ ಕಮಾ ವಿದಾಯನಾಯ ಶ್ಲಾನ್ೈಪುಣಮ್॥2,49.94॥ 
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ರ್ಾವತೆಮಾಾಣಿ ದಿೀಪಯನ್ುೀ ರ್ಾವತ್ಂಸಾರವಾಸನಾ| 

ರ್ಾವದಿನಿದರಯಚಾಪಲಯಂ ತಾವತುತುಾಕಥಾ ಕತತಃ॥2,49.95॥ 
ರ್ಾವದ್ದೀಹಾಭಮಾನ್ಶಾ ಮಮತಾ ರ್ಾವದ್ೀವ ಹಿ| 

ರ್ಾವತರಯತನವ್ೀಗ್ ೀಽಸ್ತು ರ್ಾವತ್ಙ್ಖೆಲಾಕಲಾನಾ॥2,49.96॥ 
ರ್ಾವನ್ ನೀ ಮನ್ಸಃ ಸ್ಿೈಯಾಂ ನ್ ರ್ಾವಚಾಾಸರಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ರ್ಾವನ್ನ ಗತರತಕ್ಾರತಣಯಂ ತಾವತುತುಾಕಥಾ ಕತತಃ॥2,49.97॥ 
ತಾವತುಪೀ ವರತಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಜಪಹ್ ೀಮಾಚಾನಾದಿಕಮ್| 

ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಗಮಕಥಾ ರ್ಾವತುತುಾಂ ನ್ ವಿನ್ದರ್ತ॥2,49.98॥ 
ತಸಾಮತ್ವಾಪರಯತ್ನೀನ್ ಸವಾಾವಸಾಸಿತ ಸವಾದಾ| 

ತತುಾನಿಷ್ ಠೀ ಭವ್ೀತಾುಕ್ಷಯಾ ಯದಿೀಚ್ಾೀನ್ ೋಕ್ಷಮಾತಮನ್ಃ॥2,49.99॥ 
ಧ್ಮಾಜ್ಞಾನ್ಪರಸ ನ್ಸಯ ಸವಗಾರ್ೀಕ್ಷಫಲಸಯ ಚ| 

ತಾಪತರರ್ಾದಿಸನ್ುಪುಶಾಾರ್ಾಂ ರ್ೀಕ್ಷತರ್ ೀಃ ಶರಯೀತ್॥2,49.100॥ 
ತಸಾಮಜಾಜಞನ್ೀನಾತಮತತುಾಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಶ್ರೀಗತರ್ ೀಮತಾಖಾತ್| 

ಸತಖ್ೀನ್ ಮತಚಯತ್ೀ ಜನ್ತುಘ ೀಾರಸಂಸಾರಬನ್ಧನಾತ್॥2,49.101॥ 
ತತುಾಜ್ಞಸಾಯನಿುಮಂ ಕೃತಯಂ ಶೃಣತ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತ್ೀಽಧ್ತನಾ| 

ಯೀನ್ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪನೀರ್ತ ಬರಹಮ ನಿವಾಾಣಸಞ್ಜಞಕಮ್॥2,49.102॥ 
ಅನ್ುಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಪುರತಷ್ ಆಗತ್ೀ ಗತಸಾಧ್ವಸಃ| 

ಛಿನಾದಯದ್ಸಙ್ಖುಶಸ್ರೀಣ ಸಾೃಹಾಂ ದ್ೀಹ್ೀಽನ್ತ ರ್ಾ ಚ ತಮ್॥2,49.103॥ 
ಗೃಹಾತರವಾರಜಿತ್ ೀ ಧಿೀರಃ ಪುಣಯರ್ತೀಥಾಜಲಾಪುಿತಃ| 

ಶತಚೌ ವಿವಿಕು ಆಸ್ತೀನ್ ೀ ವಿಧಿವತೆಲ್ಲಾತಾಸನ್ೀ॥2,49.104॥ 
ಅಭಯಸ್ೀನ್ಮನ್ಸಾ ಶತದ್ಧಂ ರ್ತರವೃದ್್ರಹಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಮ್| 

ಮನ್ ೀ ಯಷ್ಾೀಜಿಜತಶಾವಸ್ ೀ ಬರಹಮ ಬೀಜಮವಿಸಮರನ್॥2,49.105॥ 
ನಿಯಚ್ಾೀದಿವಷ್ಯೀಭ್ ಯೀಽಕ್ಷಾನ್ಮನ್ಸಾ ಬತದಿಧ ಸಾರರ್ಥಃ| 

ಮನ್ಃ ಕಮಾಭರಾಕ್ಷಿಪುಂ ಶತಭಾಥ್ೀಾ ಧ್ಾರಯೀದಿಧರ್ಾ॥2,49.106॥ 
ಅಹಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಧ್ಾಮ ಬರಹಾಮಹಂ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್| 

ಏವಂ ಸಮಿೀಕ್ಷಯ ಚಾತಾಮನ್ಮಾತಮನಾಯಧ್ಾಯ ನಿಷ್ೆಲ್ೀ॥2,49.107॥ 
ಓಮಿತ್ಯೀಕ್ಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ವಾಯಹರನಾಮಮನ್ತಸಮರನ್| 

ಯಃ ಪರರ್ಾರ್ತ ತಯಜನ್ದೀಹಂ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥2,49.108॥ 
ನ್ ಯತರ ದಾಮಿಭಕ್ಾ ರ್ಾನಿು ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯವಜಿಾತಾಃ| 

ಸತಧಿಯಸಾುಂ ಗರ್ತಂ ರ್ಾನಿು ತಾನ್ಹಂ ಕಥರ್ಾಮಿ ತ್ೀ॥2,49.109॥ 
ನಿಮಾಾನ್ರ್ೀಹಾ ಜಿತಸಙ್ಖುದ್ ೀಷಾ ಅಧ್ಾಯತಮನಿತಾಯ ವಿನಿವೃತುಕ್ಾಮಾಃ| 

ದ್ವನ್ದಾೈವಿಾಮತಕ್ಾುಃ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಸಞ ಜ್ಞೈಗಾಚಾನ್ಯಮ ಢಾಃ ಪದ್ಮವಯಯಂ ತತ್॥2,49.110॥ 
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ಜ್ಞಾನ್ಹರದ್ೀ ಸತಯಜಲ್ೀ ರಾಗದ್ವೀಷ್ಮಲಾಪಹ್ೀ| 

ಯಃ ಸಾನರ್ತ ಮಾನ್ಸ್ೀ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.111॥ 
ಪೌರಢವ್ೈರಾಗಯಮಾಸಾಿಯ ಭಜತ್ೀ ಮಾಮನ್ನ್ಯಭಾಕ್| 

ಪೂಣಾದ್ೃಷಟಃ ಪರಸನಾನತಾಮ ಸ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.112॥ 
ತಯಕ್ಾುಾ ಗೃಹಂ ಚ ಯಸ್ತುೀಥ್ೀಾ ನಿವಸ್ೀನ್ಮರಣ್ ೀತತ್ಕಃ| 

ಮತಕುಕ್ಷ್ೀತ್ರೀಷ್ತ ಮಿರಯತ್ೀ ಸ ವ್ೈ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.113॥ 
ಅಯೀಧ್ಾಯ ಮಥತರಾ ಮಾರ್ಾ ಕ್ಾಶ್ೀ ಕ್ಾಞ ಾ್ೀ ಅವನಿುಕ| 

ಪುರಿೀ ದಾವರವರ್ತೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸಪ್ೈತಾ ರ್ೀಕ್ಷದಾಯಿಕ್ಾಃ॥2,49.114॥ 
ಇರ್ತ ತ್ೀ ಕರ್ಥತಂ ತಾಕ್ಷಯಾ ರ್ೀಕ್ಷಧ್ಮಾಂ ಸನಾತನ್ಮ್| 

ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಸಹಿತಂ ಶತರತಾವ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.115॥ 
ರ್ೀಕ್ಷಂ ಗಚಾನಿು ತತುಾಜ್ಞಾ ಧ್ಾಮಿಾಕ್ಾಃ ಸವಗಾರ್ತಂ ನ್ರಾಃ| 

ಪಾಪನ್ ೀ ದ್ತಗಾರ್ತಂ ರ್ಾನಿು ಸಂಸರನಿು ಖ್ಗಾದ್ಯಃ॥2,49.116॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಸವಪರಶ್್ ರೀತುರರಾದಾಧನ್ುಮೀವಂ ಭಗವತ್ ೀ ಮತಖಾತ್| 

ಶತರತಾವ ಹೃಷ್ಟತನ್ತಸಾುಕ್ಷ್ ಯೀಾ ನ್ನಾಮ ಜಗದಿೀಶವರಮ್॥2,49.117॥ 
ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಮೀ ಮಹಾನ್ನಷ್ ಟೀ ಭವದಾವಕಯವಿರ್ ೀಚನಾತ್| 

ಇತತಯಕ್ಾುಾ ವಿಷ್ತಣಮಾಮನ್ರಯ ಸ ಗತಃ ಕಶಯಪಾಶರಮಮ್॥2,49.118॥ 
ಸದ್ ಯೀ ದ್ೀಹಾನ್ುರಂ ರ್ಾರ್ತ ಯಥಾ ರ್ಾರ್ತ ವಿಲಮ್ತಃ| 

ಅನ್ಯೀರತಭಯೀಶ್ೈವ ನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ಸುಥ್ೈವ ವಃ॥2,49.119॥ 
ಸವಾಮಾಖಾಯತವಾಂಸಾುತ ಶತರತ್ ೀ ಭಗವತ್ ೀ ಯಥಾ| 

ಮಾರಿೀಚ್ ೀಽಪ ಮತದ್ಂ ಲ್ೀಭ್ೀ ಶತರತಾವ ವಾಕಯಂ ರಮಾಪತ್ೀಃ॥2,49.120॥ 
ಅಪಾಕೃತಸತು ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾ ಭವತಾಂ ಮರ್ಾ| 

ಉಕುಂ ಸತಪಣಾಸಞ್ಜಞನ್ತು ಪುರಾಣಂ ಪರಮಾದ್ತಭತಮ್॥2,49.121॥ 
ಇದ್ಮಾಪ ಹರ್ೀಸಾುಕ್ಷಯಾಸಾುಕ್ಷಾಯಾದಾಪ ತತ್ ೀ ಭೃಗತಃ| 

ಭೃಗ್ ೀವಾಸ್ತಷ್ಠಃ ಸಮಾರಪ ವಾಮದ್ೀವಸುತಃ ಪುನ್ಃ॥2,49.122॥ 
ಪರಾಶರಮತನಿಃ ಪಾರಪ ತಸಾಮದಾವಯಸಸುತ್ ೀ ಹಯಹಮ್| 

ಮರ್ಾ ತತ ಭವತಾಂ ಪರೀಕುಂ ಪರಂ ಗತಹಯಂ ಹರ್ೀರಿದ್ಮ್॥2,49.123॥ 
ಯ ಇದ್ಂ ಶೃಣತರ್ಾನ್ಮತ್ ಯೀಾ ಯೀ ವಾಪಯಭದ್ಧ್ಾರ್ತ ಚ| 

ಇಹಾಮತತರ ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ಸವಾತರ ಸತಖ್ಮಾಪುನರ್ಾತ್॥2,49.124॥ 
ವರಜತಃ ಸಂಯಮನಾಯಂ ಯದ್ತದಃಖ್ಮತರ ನಿರ ಪತಮ್| 

ಅಸಯ ಶರವಣತಃ ಪುಣಯಂ ತನ್ತಮಕ್್ ುೀ ಜಾಯತ್ೀ ತತಃ॥2,49.125॥ 
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ಅತ್ ರೀಕುಕಮಾಪಾಕ್ಾದಿಶರವಣಾಚಾ ನ್ೃಣಾಮಿಹ| 

ವ್ೈರಾಗಯಮಾವಹ್ೀದ್ಯಸಾಮತುಸಾಮಚ್ ಾರೀತವಯಮೀವ ಚ॥2,49.126॥ 
ಭಜತ ಜಿತಹೃಷೀಕ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣಮೀನ್ಂ ಮತನಿೀಶಂ ಸಮಜನಿ ಬತ ಯಸಾಮದಿುೀಃ ಸತಧ್ಾಸಾರಧ್ಾರಾ| 

ಪೃಷ್ತಮಪ ಯದಿೀಯಂ ವಣಾರ ಪಂ ನಿಪೀಯ ಶತರರ್ತಪುಟ್ಚತಲತಕ್್ೀನ್ 

ಪಾರಪುನರ್ಾದಾತಮನ್ೈಕಯಮ್॥2,49.127॥ 

ವಾಯಸ ಉವಾಚ| 
ಇರ್ತ ಸ ತಮತಖ್ ೀದಿುೀಣಾಾಂಸವಾಶಾಸಾರಥಾಮಣಿಾತಾಮ್| 

ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಂ ವಾಕತ್ಧ್ಾಂ ಪೀತಾವ ಋಷ್ಯಸತುಷಟಮಾಯಯತಃ॥2,49.128॥ 
ಪರಶಶಂಸತಸುಥಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಸ ತಂ ಸವಾಾಥಾದ್ಶ್ಾನ್ಮ್| 

ಪರಹಷ್ಾಮತತಲಂ ಪಾರಪುಮತಾನ್ಯಃ ಶೌನ್ಕ್ಾದ್ಯಃ॥2,49.129॥ 
ಇರ್ತ ಹರಿವಚನಾನಿ ಸ ತವಾಚಾ ಖ್ಗಪರ್ತಸಂಶಯಭ್ೀದ್ಕ್ಾನಿ ರ್ಾನಿ| 

ಸ ಮತನಿರಪ ನಿಶಮಯ ಶೌನ್ಕ್್ೀನ್ ದರೀ ಬಹತತರಮಾನ್ಯರ್ತ ಸಮ ಚಾತಮನಿ ಸವಮ್॥2,49.130॥ 
ಅಪೂಜಯಂಸ್ುೀ ಮತನ್ಯಸುದಾನಿೀಮತದಾಖಾಗಿಭಮತಾಹತರ್ೀವ ಸ ತಮ್| 

ಧ್ನ್ ಯೀಽಸ್ತ ಸ ತ ತವಮಿಹ್ೀತತಯದ್ೈರಯನ್ವಯಸಜಾಯಂಸುಂ ಚ ನಿವರ್ತಾತ್ೀಽಧ್ವರ್ೀ॥2,49.131॥ 
ಪುರಾಣಂ ಗಾರತಡಂ ಪುಣಯಂ ಪವಿತರಂ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್॥ 

ಶೃಣವತಾಂ ಕ್ಾಮನಾಪೂರಂ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಸವಾದ್ೈವ ಹಿ॥2,49.132॥ 
ಶತರತಾವ ದಾನಾನಿ ದ್ೀರ್ಾನಿ ವಾಚಕ್ಾರ್ಾಖಿಲಾನಿ ಚ| 

ಪೂವೀಾಕುಶಯನಾದಿೀನಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಫಲಂ ಭವ್ೀತ್॥2,49.133॥ 
ಪುರಾಣಂ ಪೂಜಯೀತ ಾವಾಂ ವಾಚಕಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ವಸಾರಲಙ್ಕೆರಗ್ ೀದಾನ್ೈದ್ಾಕ್ಷಿಣಾಭಶಾ ಸಾದ್ರಮ್॥2,49.134॥ 
ಅನ್ನದಾನ್ೈಹ್ೀಾಮದಾನ್ೈಭಾಮಿದಾನ್ೈಶಾ ಭ ರಿಭಃ| 

ಪೂಜಯೀದಾವಚಕಂ ಭಕ್ಾಯ ಬಹತಪುಣಯಫಲಾಪುಯೀ॥2,49.135॥ 
ಯಶ್ಾೀದ್ಂ ಶೃಣತರ್ಾನ್ಮತ್ ಯೀಾ ಯಥಾಪ ಪರಿಕೀತಾಯೀತ್| 

ವಿಹಾಯ ರ್ಾತನಾಂ ಘ ೀರಾಂ ಧ್ ತಪಾಪೀ ದಿವಂ ವರಜ್ೀತ್॥2,49.136॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀಪಾಯನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶತುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥2,49-[136]॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣಾಃ ಸಮಾಪುಃ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-1॥ 
ಶ್ರೀಗಣ್ೀಶಾಯನ್ಮಃ| 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿ್ೀನ್ೃಸ್ತಂಹಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಶ್ರೀದ್ತಾುತ್ರೀರ್ಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಶ್ರೀವ್ೀದ್ವಾಯಸಾಯ ನ್ಮಃ| 
ಶ್ರೀಹಯಗಿರೀವಾಯ ನ್ಮಃ| 

ಅಥ ಗಾರತಡ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣಾಸೃರ್ತೀಯ ಆರಭಯತ್ೀ| 
ಓಂ ಮಲಾಿನಾಮಶನಿನ್ೃಾಣಾಂ ನ್ರವರಃ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಸಮರ್ ೀ ಮ ರ್ತಾಮಾನ್ ುೀಪಾನಾಂ 

ಸವಜನ್ ೀಽಸತಾಂ ಕ್ಷಿರ್ತಭೃತಾಂ ಶಾಸಾು ಸವಪತ್ ರೀಃ ಶ್ಶತಃ| 
ಮೃತತಯಭ್ ೀಾಜಪತ್ೀವಿಾಧ್ಾತೃವಿಹಿತ ಸುತುಾಂ ಪರಂ ಯೀಗಿನಾಂ ವೃಷಣೀನಾಂ ಚ ಪರ್ತಃ ಸದ್ೈವ 

ಶತಶತಭ್ೀ ರಙ ು್ೀಽಚತಯತಃ ಸಾಗರಜಃ॥3,1.1॥ 
ನ್ರ್ೀ ನಾರಾಯಣಾಯೀರ್ತ ತಸ್ೈ ವ್ೈ ಮ ಲರ ಪಣ್ೀ| 

ನ್ಮಸೃತಯ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ನಾರಾಯಣಕಥಾಮಿಮಾಮ್॥3,1.2॥ 
ಶೌನ್ಕ್ಾದಾಯ ಮಹಾತಾಮನ್ ೀ ಹಯೃಷ್ಯೀ ಬರಹಮವಾದಿನ್ಃ| 

ನ್ೈಮಿಷಾಖ್ಯೀ ಮಹಾಪುಣ್ಯೀ ತಪಸ್ುೀಪುಮಾಹತುರಮ್॥3,1.3॥ 
ಜಿತ್ೀನಿದರರ್ಾ ಜಿತಾಹಾರಾಃ ಸನ್ುಃ ಸತಯಪರಾಯಣಾಃ| 

ಯಜನ್ುಃ ಪರರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಮಾದ್ಯಂ ಜಗದ್ತುರತಮ್॥3,1.4॥ 
ಗೃಣನ್ುಃ ಪರಮಂ ಬರಹಮ ಜಗಚಾಕ್ಷತಮಾಹೌಜಸಃ| 

ಸವಾಶಾಸಾರಥಾತತುಾಜ್ಞಾಸ್ುೀಪುನ್ೈಾಮಿಷ್ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ॥3,1.5॥ 
ಯಜ್ಞ್ೈಯಾಜ್ಞಪರ್ತಂ ಕ್್ೀಚಿಜಾಜಞನ್ೈಜ್ಞಾಾನಾತಮಕಂ ಪರಮ್| 

ಕ್್ೀಚಿತಾರಮರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ನಾರಾಯಣಮಪೂಜಯನ್॥3,1.6॥ 
ಏಕದಾ ತತ ಮಹಾತಾಮನ್ಃ ಸಮಾಜಂ ಚಕತರರತತುಮಾಃ| 

ಧ್ಮಾಾಥಾಕ್ಾಮರ್ೀಕ್ಷಾಣಾಮತಪಾಯಂ ಜ್ಞಾತತಮಿಚಾವಃ॥3,1.7॥ 
ಷ್ದಿವಂಶರ್ತಸಹಸಾರಣಿ ಮತನಿೀನಾಮ ಧ್ವಾರ್ೀತಸಾಮ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ಶ್ಷ್ಯಪರಶ್ಷಾಯಣಾಂ ಸಙ್ಕ್ಯ ವಕತುಂ ನ್ ಶಙ್ಖೆಯತ್ೀ॥3,1.8॥ 
ಮತನ್ಯೀ ಭಾವಿತಾತಾಮನ್ ೀ ಮಿಲ್ಲತಾಸ್ುೀ ಮಹ್ ೀಜಸಃ| 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತಗರಹಕತಾಾರ್ ೀ ವಿೀತರಾಗಾ ವಿಮತ್ರಾಃ॥3,1.9॥ 
ಕಥಂ ಹರೌ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಭಕುರವಯಭಚಾರಿಣಿೀ| 

ಕ್್ೀನ್ ಸ್ತಧ್್ಯೀತತು ಸಕಲಂ ಕಮಾ ರ್ತರವಿಧ್ಮಾತಮನ್ಃ॥3,1.10॥ 
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ಇತ್ಯೀವಂ ಪರಷ್ತಟಮಾತಾಮನ್ಮತದ್ಯತಾನ್ರೀಕ್ಷಯ ಶೌನ್ಕಃ| 

ಸಾಞ್ಜ ಲ್ಲವಾಾಕಯಮಾಹ ಸಮ ವಿನ್ರ್ಾವನ್ತಃ ಸತಧಿೀಃ॥3,1.11॥ 

ಶೌನ್ಕ ಉವಾಚ| 
ಆಸ್ುೀ ಸ್ತದಾಧಶರಮೀ ಪುಣ್ಯೀ ಸ ತಃ ಪೌರಾಣಿಕ್್ ೀತುಮಃ| 

ಸ ಏತದ್ಖಿಲಂ ವ್ೀರ್ತು ವಾಯಸಶ್ಷ್ ಯೀ ಯರ್ತೀಶವರಃ॥3,1.12॥ 
ತಸಾಮತುಮೀವ ಪೃಚಾಾಮ ಇತ್ಯೀವಂ ಶೌನ್ಕ್್ ೀ ಮತನಿಃ| 

ಅಥ ತ್ೀ ಋಷ್ಯೀ ಜಗತಮಃ ಪುಣಯಂ ಸ್ತದಾಧಶರಮಂ ತತಃ॥3,1.13॥ 
ಪಪರಚತಾಸ್ುೀ ಸತಖಾಸ್ತೀನ್ಂ ನ್ೈಮಿಷಾರಣಯವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಋಷ್ಯ ಊಚತಃ| 
ವಯಂ ತವರ್ತಥಯಃ ಪಾರಪಾುಸಾುಾರ್ತಥ್ೀಯೀಸ್ತ ಸತವರತ॥3,1.14॥ 
ಸಾನನ್ದಾನ್ ೀಪಚಾರ್ೀಣ ಪೂಜಯಿತಾವ ಯಥಾವಿಧಿ| 

ಕ್್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರಸನ್ನಃ ಸಾಯತ್ ಕಥಂ ಪೂಜಯತ್ೀ ನ್ರ್ೈಃ॥3,1.15॥ 
ಮತಕುಸಾಧ್ನ್ಭ ತಂ ಚ ಬ ರಹಿ ತತುಾವಿನಿಣಾಯಮ್| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತಧ್ವಮೃಷ್ಯಃ ಸವ್ೀಾ ಹರಿಂ ತತುಾವಿನಿಣಾಯಮ್॥3,1.16॥ 
ನ್ತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಯತಂ ಭಾರರ್ತೀಂ ಶ್ೀಷ್ಸಞ್ಜಞಕಮ್| 

ದ್ವೈಪಾಯನ್ಂ ಗತರತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಯಥಾಮರ್ತ॥3,1.17॥ 
ನಾಸ್ತು ನಾರಾಯಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಏತ್ೀನ್ ಸತಯವಾಕ್್ಯೀನ್ ಸವಾಾಥಾಾನಾ್ಧ್ರ್ಾಮಯಹಮ್॥3,1.18॥ 

ಶೌನ್ಕ ಉವಾಚ| 
ಕಮಥಾಂ ನ್ಮನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಗರಾನಾಿದೌ ಮತನಿಸತುಮ| 

ಕತಾವಯಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಬರಹಮನ್ೃಪರ್ಾ ಮಮ ಸತವರತ॥3,1.19॥ 
ತತಃ ಶ್ರಯಂ ತತ್ ೀ ವಾಯತಂ ಭಾರರ್ತೀಂ ಚ ತತಃ ಪರಮ್| 

ಅನ್ುೀ ವಾಯಸಂ ಕಮಥಾಂ ಚ ತವಂ ನ್ಮಸೃತವಾನ್ಸ್ತ| 

ಸ ತಸ ತ ಮಹಾಭಾಗ ಬ ರಹಿ ಕ್ಾರಣಮತರ ಚ॥3,1.20॥ 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಆದೌ ವನ್ದಯಃ ಸವಾವ್ೀದ್ೈಕವ್ೀದ್ ಯೀ ವ್ೀದ್ೀ ಶಾಸ್ರೀ ಸ್ೀರ್ತಹಾಸ್ೀ ಪುರಾಣ್ೀ| 

ಸತಾುಂ ಪಾರಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ್ೈಕ ಏವ ಪರಕ್ಾಶತ್ೀಽತ್ ೀ ನ್ಮಯ ಏಕ್್ ೀ ಹರಿಹಿಾ॥3,1.21॥ 
ಸವಾತರ ಮತಖ್ಯಸುಾಧಿಕ್್ ೀನ್ಯತ್ ೀಪ ಸ ಏವ ನ್ರ್ಯೀ ನ್ ಚ ಶಙ್ಖೆರಾದಾಯಃ| 

ನ್ಮನಿು ಯೀಽವಿನ್ರ್ಾಚಾಙ್ಖೆರಂ ತತ ವಿನಾಯಕಂ ಚಣಿಾಕ್ಾಂ ರ್ೀಣತಕ್ಾಂ ಚ॥3,1.22॥ 
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ತಥಾ ಸ ಯಾಂ ಭ್ೈರವಂ ಮಾತಾರಶವ ತಥಾ ವಾಣಿೀಂ ಗಿರಿಜಾಂ ವ್ೈ ಶ್ರಯಂ ಚ| 

ಸವ್ೀಾಪ ತ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ನ್ೈವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ ತದ್ಭಕ್ಾು ವ್ೀರ್ತ ಚಾರ್ಾಾ ವದ್ನಿು॥3,1.23॥ 
ನ್ ಪಾರ್ಥಾಕ್ಾಯನ್ನಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಪರೀಣನಿು ನ್ೈತಾ ದ್ೀವತಾಃ ಪೂಜನ್ೀನ್| 

ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ದ್ೀವತಾಶ್ೈವ ಸವಾಾಃ ಕಞ ಾ್ದ್ದತಾವ ಫಲದಾನ್ೀನ್ ತಾಂಶಾ॥3,1.24॥ 
ಸನ್ುಪಯಾ ತತಷ್ಟೈಃ ಸವಮನ್ ೀನ್ತ ಸಾರಾತ್ೈಃ ಕ್ಾರಿತಾಂ ಕ್ಾಮಯಪೂಜಾಂ ತಥ್ೈವ| 

ನಿವ್ೀದ್ಯಿತಾವ ಪರದ್ೀವತಾರ್ಾಂ ವಿಷೌಣ ಹರೌ ಶ್ರೀಪುರತಷಾದಿವನ್ದಯೀ॥3,1.25॥ 
ಇಹಾಪರತಾರಪ ಸತಖ್ೀತರಾಣಿ ದಾಸಯನಿು ಪಶಾಾದ್ಧ್ರಂ ವ್ೈ ತಮಶಾ| 

ಅತ್ ೀ ಹ್ಯೀತ್ೀ ನ್ೈವ ಪೂಜಾಯ ನ್ ನ್ಮಾಯ ರ್ೀಕ್ಷ್ೀಚತಾಭಬಾರಾಹಮಣಾದ್ಯೈದಿವಾಜ್ೀನ್ದರ॥3,1.26॥ 
ತಥ್ೈವ ಸವಾಾಶರಮಿಭಶಾ ನಿತಯಂ ಮಹಾವಿಪತಾುವಪ ವಿಪರವರ್ಾಾಃ| 

ಶ್ರೀಕ್ಾಮಯ ರ್ಾ ಯೀ ತತ ಭಜನಿು ನಿತಯಂ ಶ್ರೀಬರಹಮರತದ್ರೀದ್ರಯಮಾದಿದ್ೀವಾನ್॥3,1.27॥ 
ಇಹ್ೀವ ಭತಞ್ಜನಿು ಮಹಚಾ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮಹಾಪದ್ಃ ಕತಷ್ಠಭಗನ್ದರಾದಿೀನ್| 

ನ್ಮನಿು ಯೀಽವ್ೈಷ್ಣವಾನ್್ರಹಮರತದ್ರವಾಯತ ಪರರ್ತೀಕ್ಾನ್ನೈವ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುಃ॥3,1.28॥ 
ಅಭಪಾರಯಂ ತವತರ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮತನಿೀನಾದರಃ ಪರಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ಹೃದಿ ಧ್ಾಯಾಂ ಹಿ ತದಿಧ| 

ವಾಯೀಃ ಪರರ್ತೀಕಂ ಪೂಜಯಮೀವ್ೀಹ ವಿಪಾರ ನ್ ಬರಹಮರತದಾರದಿಪರರ್ತೀಕಮೀವ॥3,1.29॥ 
ಪೂಜಾಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀವಾಾಯೀಃ ಪರರ್ತೀಕಂ ಯೀಗಯಭಾಗ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ| 

ಅನ್ುಗಾತಂ ತಸಯ ವಾಯೀಹಾರಿಂ ಚ ಲಕ್ಷಿ್ೀಪರ್ತಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಹಿ ಸಮಯಕ್॥3,1.30॥ 
ಪಶಾಾದಾವಯೀಃ ಸತಪರರ್ತೀಕಂ ಚ ಸಮಯಙ ನ್ಮಾಾಲಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀಃ ಸಮಚಾಯೀತ್| 

ಪೃಥಕಾ ಸರಗ ಧಪವಿಲ್ೀಪನಾದಿಪೂಜಾಂ ಪರಕತವಾನಿು ಚ ಯೀ ವಿಮ ಢಃ॥3,1.31॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ದ್ತಃಖ್ಮಿಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ಸವಸ್ತು ವಿಪಾರಃ ಕಥಞ ಾ್ತುತತೆವಾನ್ತು ಸಮರಣಂ ನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಃ॥3,1.32॥ 
ಪಾಷ್ಣಾರತದಾರದಿಕಸಂ ಪರರ್ತಷಠತಾನ್ಿರ್ೀವಾಾಯೀಃ ಶಙ್ಖೆರಸಯ ಪರರ್ತೀಕ್ಾನ್| 

ನ್ಮನಿು ಯೀ ಫಲಬತದಾಧಯ ವಿಭ ಢಾಸ್ುೀಷಾಂ ಫಲಂ ಶಾಶವತಂ ದ್ತಃಖ್ಮೀವ॥3,1.33॥ 
ವಾಯೀಃ ಪರರ್ತೀಕಂ ಯದಿ ವಿಪರವಯೈಾಃ ಪರರ್ತಷಠತಂ ಚ್ೀನ್ನಮನ್ಂ ಹಿ ಕ್ಾಯಾಮ್| 

ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರ್ೀಶಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪೂಜಾ ಕೃತಾ ಚ್ೀನ್ನ ಹಿ ದ್ ೀಷ್ಲ್ೀಶಃ॥3,1.34॥ 
ಗತರತಹಿಾ ಮತಖ್ ಯೀ ಹನ್ತಮಜಜನಿಮಾಹಾನಾರಮಾಙ್್ ರಭಕ್್ ುೀ ಹನ್ತಮಾನ್್ದ್ೈವ| 

ಏವಂ ವಿದಿತಾವ ಪರಮಂ ಹರಿಂ ಚ ಪುತರಂ ಪುನ್ಮತಾಖ್ಯದ್ೀವಸಯ ವಾಯೀಃ॥3,1.35॥ 
ನ್ಮಸಾೆರ್ ೀ ನಾನ್ಯಥಾ ವಿಪರವರ್ಾಾ ಆಧಿೀಯತಾಂ ಹೃದಿ ಸವ್ೈಾ ರಹಸಯಮಮ್| 

ಯೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ವ್ೈಷ್ಣ ವದಾಸಭೃತಾಯಃ ಸವ್ೀಾಪ ತ್ೀ ಸವಾದಾ ವಿಷ್ತಣಮೀವ॥3,1.36| 
ನ್ಮನಿು ಯೀ ವ್ೈ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯನಿು ತಥ್ೈವ ಪುಣಾಯನಿ ಚ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾನಿ| 

ನ್ಮನಿು ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಹರಿಂ ಚ ಸಮಯಕ್ಾಶಕ್ಾಯ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯನಿು॥3,1.37॥ 
ಪರವೃರ್ತುಮಾಗ್ೀಾಣ ನ್ ಪೂಜಯನಿು ಹಾಯಪತಾೆಲ್ೀ ಪರದ್ೈವಂ ತದ್ನ್ಯಮ್| 

ತ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ವ್ೈಷ್ಣವದಾಸಭೃತಾಯ ಅನ್ಯೀ ಚ ಸವ್ೀಾಽವ್ೈಷ್ಣವಮಾತರಕ್ಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,1.38॥ 
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ಉಪಕರಮೈರತಪಸಂಹಾರಸಯ ಲ್ಲಙ ು್ೈಹಾರಿಂ ಗತರತಂ ಹಯನ್ುರ್ೀಣ್ೈವ ರ್ಾನಿು| 

ತಾನ್ೀವಾಹತಃ ಸತತಾರಾಣಾನಿ ವಿಪಾರಃ ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ ನಾಭಯಸ ಯನಿು ಸವ್ೀಾ॥3,1.39॥ 
ಯತ್ ೀ ಹಿತಾನ್ಯೀ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯನಿು ಪರವೃರ್ತುಧ್ಮಾಾನ್್ಾಸವವಣಾಾನ್ತರ ಪಾನ್| 

ಅತ್ ೀ ಹಯಸ ಯನಿು ಸದಾ ವಿಮ ಢಾಃ ಕಲೌ ಹಿ ವಿಪಾರಃ ಪರಚತರಾ ಹಿ ತ್ೀಪ॥3,1.40॥ 
ನ್ ಚಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸದ್ೃಶಂ ಚ ದ್ೈವತಂ ನ್ ಚಾಸ್ತು ವಾಯೀಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಗತರತಶಾ| 

ನ್ ಚಾಸ್ತು ರ್ತೀಥಾಂ ಸದ್ೃಶಂ ವಿಷ್ತಣಪದಾಯಃ ನ್ ವಿಷ್ತಣಭಕ್್ುೀನ್ ಸರ್ೀಸ್ತು ಭಕುಃ॥3,1.41॥ 
ಅನಾಯನಿ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ತ್ೀ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾನಿೀರ್ತ ಚಾಹತಃ| 

ಶಾರವಾಯಣಿ ತಾನ್ಯೀವ ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶಾರವಾಯಣಿ ನಾನಾಯನಿ ಚ ದ್ತಃಖ್ದಾನಿ॥3,1.42॥ 
ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ ಸವಾ ಪುರಾಣಮಧ್್ಯೀ ರ್ತರೀಣ್ಯೀವ ಮತಖಾಯನಿ ಹರಿಪರರ್ಾಣಿ| 

ಮತಖ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ಹಿ ಕಲೌ ನ್ೃಣಾಂ ಚ ಶ್ರೀಯಸೆರಂ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮ್॥3,1.43॥ 
ಪೂವಾಂ ಹಿ ಸೃಷಟಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ ತರ ಯತ್ ೀ ಹಯತ್ ೀ ಭಾಗವತಂ ಪರಂ ಸೃತಮ್| 

ಯಸ್ತಮನ್ತಾರಾಣ್ೀ ಕಥಯನಿು ಸೃಷಟಂ ಹಾಯದೌ ವಿಷ್ ಣೀಬರಾಹಮರತದಾರದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,1.44॥ 
ನಾನಾಥಾಮೀವಂ ಕಥಯನಿು ವಿಪರ ನಿೀಚ್ ೀಚಾರ ಪಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ| 

ತ್ೀನ್ೈವ ಸ್ತದ್ಧಂ ಪರವದ್ನಿು ಸವಾಂ ಹಯತಃ ಪರಂ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮ್॥3,1.45॥ 
ತತಃ ಪರಂ ವಿಷ್ತಣಪುರಾಣಮಾಹತಸುತಃ ಪರಂ ಗಾರತಡಸಞ್ಜಞಕಂ ಚ| 

ರ್ತರೀಣ್ಯೀವ ಮತಖಾಯ ನಿ ಕಲೌ ನ್ೃಣಾಂ ತತ ತಥಾ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀ ಗಾರತಡ್ೀ ಕಞ ಾ್ದ್ಸ್ತು॥3,1.46॥ 
ಶೃಣತಧ್ವಂ ವ್ೈ ತಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ ವಿಪಾರಸರಯಂಶ್ೈಯತಾಕುಂ ಗಾರತಡಾಖ್ಯಂ ಪುರಾಣಮ್| 

ಆದಾಯಂಶಂ ವ್ೈ ಕಮಾಕ್ಾಣಾಂ ವದ್ನಿು ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶಂ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣಾಂ ತಮಾಹತಃ॥3,1.47॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶಂ ಬರಹಮಕ್ಾಣಾಂ ವದ್ನಿು ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತವನಿುರ್ೀಯಂ ವರಿಷ್ಠಃ| 

ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶಶರವಣಾತತಾಣಯಮಾಹತಸತುಲಯಂ ಪುಣಯಂ ಭಾಗವತಸಯ ವಿಪಾರಃ॥3,1.48॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಪಠಿತ್ೀ ವ್ೀದ್ತತಲಯಂ ಫಲಂ ಭವ್ೀನಾನತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶಶರವಣಾದ್ೀವ ವಿಪಾರಃ ಫಲಂ ಪರೀಕುಂ ಪಠತ್ ೀಪಯಥಾಮೀವಮ್॥3,1.49॥ 
ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶಶರವಣಾದ್ಥಾತಶಾ ಪುಣಯಂ ಚಾಹತಃ ಪಠತ್ ೀ ವ್ೈ ದ್ಶಾಂಶಮ್| 

ತತ್ ೀ ವರಂ ಮತ್ಯಪುರಾಣಮಾಹತಸುತ್ ೀ ವರಂ ಕ ಮಾಪೂರಾಣಮಾಹತಃ॥3,1.50॥ 
ತಥ್ೈವ ವ್ೈ ವಾಯತಪುರಾಣಮಾಹತಸ್ತರೀಣ್ಯೀವ ಚಾಹತಃ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾನಿೀರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ತತಾರಪ ಕಞ ಾ್ದ್ವೀದಿತವಯಂ ಭವ್ೀಚಾ ಪುರಾಣಷ್ಟ್ೆೀ ಸತುಾರ ಪ್ೀ ಮತನಿೀನಾದರಃ॥3,1.51॥ 
ಸತಾುಾಧ್ಮೀ ಮಾತ್ಯಕ್ೌಮೀಾ ತಥಾಹತವಾಾಯತ ಚಾಹತಃ ಸಾರ್ತುಾಕಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಚ| 

ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಸತ್ ುಾೀತುಮಂ ಗಾರತಡಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,1.52॥ 
ಸಾೆನ್ದಂ ಪಾದ್ಮಂ ವಾಮನ್ಂ ವ್ೈ ವರಾಹಂ ತಥಾಗ್ರೀಯಂ ಭವಿಷ್ಯಂ ಪವಾಸೃಷೌಟ| 

ಏತಾನಾಯಹ  ರಾಜಸಾನಿೀರ್ತ ವಿಪಾರಸುತ್ೈಕದ್ೀಶಃ ಸಾರ್ತುಾಕಸಾುಮಸಶಾ॥3,1.53॥ 
ರಜಃ ಪಾರಚತರ್ಾಾದಾರಜಸಾನಿೀರ್ತ ಚ ಹತಃ ಶಾರವಾಯಣಿ ನ್ೈತಾನಿ ಮತಮತಕ್ಷತಭಃ ಸದಾ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾಂಶಾಶಾ ಸನಿು ತ್ೀಷಾಂ ಶತರತ್ೀಗಾಾರತಡಿೀಯಂ ಫಲಂ ಚ॥3,1.54॥ 
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ಬರಹಾಮಣಾಲ್ೈಙ ು್ಯೀ ಬರಹಮವ್ೈವತಾಕಂ ವ್ೈ ಮಾಕಾಂಣ್ಾೀಯಂ ಬಾರಹಮಮಾದಿತಯಕಂ ಚ| 

ಏತಾನಾಯ ಹತಸಾುಮಸಾನಿೀರ್ತ ವಿಪಾರಸುತ್ೈಕದ್ೀಶಃ ಸಾರ್ತುಾಕ್್ ೀ ರಾಜಸಶಾ॥3,1.55॥ 
ಶಾರವಾಯಣಿ ನ್ೈತಾನಿ ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತ್ುಾೀಚತಾಭಸಾುಮಸಾನಿೀತಯತ್ ೀ ಹಿ| 

ತ್ೀಷ್ತ ಸ್ತಿತಾಃ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾಂಶಾ ಮತನಿೀನಾದರಸ್ುೀಷಾಂ ಶತರರ್ತಗಾಾರತಡ್ೈಕ್ಾಙ್್ ರತತಲಾಯ॥3,1.56॥ 
ಅಲಾಾನ್ತಯಪಪುರಾಣಾನಿ ವದ್ನ್ಯಷಾಟದ್ಶಾನಿ ಚ| 

ವಿಷ್ತಣಧ್ರ್ೀಾತರಂ ಚ್ೈವ ತನ್ರಂ ಭಾಗವತಂ ತಥಾ॥3,1.57॥ 
ತತುಾಸಾರಂ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ವಾಯತಪರೀಕುಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ತಥಾ ಹಂಸಪುರಾಣಂ ಚ ಷ್ಡ್ೀತಾನಿ ಮತನಿೀಶವರಾಃ॥3,1.58॥ 
ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾನ್ಯೀವ ಜಾನಿೀಧ್ವಂ ಪಾರಯಶ್್ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಶರವಣಾದ್ೀವ ಗಾರತಡಾಧ್ಾಫಲಂ ಶತರತಮ್॥3,1.59॥ 
ಭವಿಷ್ ಯೀತುರನಾಮಾನ್ಂ ಬೃಹನಾನರದ್ಮೀವ ಚ| 

ಯಮನಾರದ್ಸಂವಾದ್ಂ ಲಘುನಾರದ್ಮೀವ ಚ॥3,1.60॥ 
ವಿನಾಯಕಪುರಾಣಂ ಚ ಬೃಹದ್್ರಹಾಮಣಾಮೀವ ಚ| 

ಏತಾನಿ ರಾಜಸಾನಾಯಹತಃ ಶರವಣಾದ್ತಭಕುರತತುಮಾ॥3,1.61॥ 
ಗಾರತಡಾತಾಾದ್ತತಲಯಂ ಚ ಫಲಂ ಚಾಹತಮಾನಿೀಷಣಃ| 

ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತಂ ಶ್ೈವಂ ನ್ನಿದಪರೀಕುಂ ತಥ್ೈವ ಚ॥3,1.62॥ 
ಪಾಶತಪತಯಂ ರ್ೈಣತಕಂ ಚ ಭ್ೈರವಂ ಚ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಏತಾನಿ ತಾಮಸಾನಾಯಹತಹಾರಿತತಾುಾಥಾವ್ೀದಿನ್ಃ॥3,1.63॥ 
ಏತ್ೀಷಾಂ ಶರವಣಾದಿವಪಾರಗಾರತಡಾಙ್ಖ್ಯಧ್್ೋಾವ ಚ| 

ಸವ್ೀಾಷ್ವಪ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಭಾಗವತಂ ಸೃತಮ್॥3,1.64॥ 
ವ್ೀದ್ೈಸತುಲಯ ಸಮ ಪಾಠ್ೀ ಶರವಣ್ೀ ಚ ತದ್ಧ್ಾಕಮ್| 

ಅಥಾತಃ ಶರವಣ್ೀ ಚಾಸಯ ಪುಣಯಂ ದ್ಶಗತಣಂ ಸೃತಮ್॥3,1.65॥ 
ವಕತುಃ ಸಾಯದಿದಾಗತಣಂ ಪುಣಯಂ ವಾಯಖಾಯತತಶಾ ತಥಾಧಿಕಮ್| 

ಅನ್ನ್ುವ್ೀದ್ೈಃಸಾಮಯಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ ಭಾರಾನ್ಮಹತಾುಾದಾಭರತಸಾಯಪ ವಿಪಾರಃ॥3,1.66॥ 

ವ್ೀದ್ ೀಭ್ ಯೀಸಯ ತವಥಾತಶಾಾಧಿಕತವಂ ವದ್ನಿು ಬ್ೈ ವಿಷ್ತಣರಹಸಯವ್ೀದಿನ್ಃ॥3,1.67॥ 
ತತರ ಶ್ರೀಷಾಠಂ ಗಿೀರ್ತಕ್ಾಮಾಹತರಾರ್ಾಾಸುಥ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀನಾಾಮಸಾಹಸರಕ ಚ| 

ತಯೀಸುತರ ಶರವಣಾದಾಭರತಸಯ ದ್ಶಾಧಿಕಂ ಫಲಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ॥3,1.68॥ 
ದ್ೈತಾಯಃ ಸವಾ ವಿಪರಕತಲ್ೀಷ್ತ ಭ ತಾವ ಕೃತ್ೀ ಯತಗ್ೀ ಭಾರತ್ೀ ಷ್ಟ್್ಹಸಾರಯಮ್| 

ನಿಷಾೆಸಯ ಕ್ಾಂಶ್ಾನ್ನವನಿಮಿಾತಾನಾಂ ನಿವ್ೀಶನ್ಂ ತತರ ಕತವಾನಿು ನಿತಯಮ್॥3,1.69॥ 
ಮತಾವ ಹರಿಂ ಭಗವಾನಾವಯಸರ ಪೀ ಚಕ್್ರೀ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮ್| 

ತಥಾ ಸಮಾಖಾಯಯ ಚ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ತತುತಃ ಪರಂ ಗಾರತಡಾಖ್ಯಂ ಸ ಚಕ್್ರೀ॥3,1.70॥ 
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ಅತ್ ೀ ಹಿ ಗಾರತಡಂ ಮತಖ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ಶಾಸರಸಮತಮ್| 

ಗಾರತಡ್ೀನ್ ಸಮಂ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ತಣಧ್ಮಾಪರದ್ಶಾನ್ೀ॥3,1.71॥ 
ಯಥಾ ಸತರಾಣಾಂ ಪರವರ್ ೀ ಜನಾದ್ಾನ್ ೀ ಯಥಾಯತಧ್ಾನಾಂ ಪರವರಃ ಸತದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಯಥಾಶವಮೀಧ್ಃ ಪರವರಃ ಕರತ ನಾಂ ಛಿನ್ನೀಷ್ತ ಭಕ್್ುೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ರತದ್ರಃ॥3,1.72॥ 
ನ್ದಿೀಷ್ತ ಗಙ್ಕು ಜಲಜ್ೀಷ್ತ ಪದ್ಮಮಚಿಾನ್ನಭಕ್್ುೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ವಾಯತಃ| 

ತಥಾ ಪುರಾಣ್ೀಷ್ತ ಚ ಗಾರತಡಂ ಚ ಮತಖ್ಯಂ ತದಾಹತಹಾರಿತತುಾದ್ಶಾನ್ೀ॥3,1.73॥ 
ಗಾರತಡಾಖ್ಯಪುರಾಣ್ೀ ತತ ಪರರ್ತಪಾದ್ ಯೀ ಹರಿಃ ಸೃತಃ| 

ಅತ್ ೀ ಹರಿನ್ಾಮಸಾೆಯೀಾ ಗರ್ಯೀ ಯೀಗ್ ಯೀ ಹರಿಃ ಸೃತಃ॥3,1.74॥ 
ಭಾಗಾಯತಮಕತಾವಚಿಾರೀದ್ೀವಾಯ ನ್ಮನ್ಂ ನ್ದ್ನ್ತ ಸೃತಮ್| 

ಪರ್ ೀ ನ್ರ್ ೀತುರ್ೀ ವಾ ಸ ಸಾಧ್ಕ್್ೀಶ್್ ೀಪ ಚ ಸೃತಃ॥3,1.75॥ 
ಅತ್ ೀ ನ್ರ್ಯೀ ವಾಯತರಪ ಪುರಾಣಾದೌ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ| 

ಭಾರರ್ತೀ ವಾಕಯರ ಪತಾವನ್ನಮಾಯ ವಾಯೀರನ್ನ್ುರಮ್॥3,1.76॥ 
ಉಪಸಾಧ್ಕ್್ ೀ ನ್ರಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಯತ್ ೀತಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ನ್ಮಯ ಇತಯಚಯತ್ೀ ಸದಿಭಸಾುರತಮಯೀನ್ ಸವಾದಾ॥3,1.77॥ 
ಅತ್ ೀ ವಾಯಸಂ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ುರನ್ಿಕತೃಾತವಹ್ೀತತತಃ| 

ಶೌನ್ಕ ಉವಾಚ| 
ವಾಯಸಸಯ ನ್ಮನ್ಂ ಹಯನ್ುೀ ಕಥಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥3,1.78॥ 
ಅನ್ುೀ ಚ ವನ್ದನ್ೀ ತಸಯ ಕ್ಾರಣಂ ಬ ರಹಿ ಸತವರತ| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ವಿಷ್ ಣೀರನ್ನ್ುರಂ ವಾಯಸನ್ಮನ್ಂ ಮತಖ್ಯಮೀವ ಹಿ॥3,1.79॥ 
ಹರಿರ್ೀವ ಯತ್ ೀ ವಾಯಸ್ ೀ ವಾಚಯಚಕರಸವರ ಪಕಃ| 

ವಾಯಸ್ ೀ ನ್ೈವ ಸಮತ್ವೀನ್ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಭಗವತ್ ೀ ಹರ್ೀಃ॥3,1.80॥ 
ತತಾರಪ ಕ್ಾರಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾದ್ರ್ೀಣ ಮತನಿೀಶವರಾಃ| 

ವಾಯಸಸತು ಕಶಾನ್ ಋಷಃ ಪುರಾಣ್ೀ ತಾಮಸ್ೀ ಸೃತಃ॥3,1.81॥ 
ಇರ್ತ ಜ್ಞಾನಾ ವಲಮ್ೀನ್ ದ್ೈತಾಯ ದ್ೈತಾಯನ್ತಗ್ೈಃ ಸಮಾಃ| 

ಪರವಿಶನಿು ಹಯನ್ಧತಮ ಇರ್ತ ತವನ್ುೀ ನ್ಮಸೃತಃ॥3,1.82॥ 
ಯದಿದ್ಂ ಪರಮಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ಹೃದಿ ಧ್ಾಯಾಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಪರಾಣಾಂ ನ್ಮಯಮೀವೀಕುಂ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯಂ ಯತ್ ೀತರ ಹಿ॥3,1.83॥ 
ಸಮಾಸವಾಯಸಭಾವಾದಿಧ ಪರಾಣಾಂ ತತರರ್ತೀಯತ್ೀ| 

ವಾಸುವಂ ತಂ ನ್ ಜಾನಿೀಯತರತಪಜಿೀವಯೀ ಯತ್ ೀ ಹರಿಃ॥3,1.84॥ 
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ಹರಿವಾಯಾಸಸ್ುಾೀಕ ಏವ ವಾಯಸಸತು ಹರಿವತ್್ೃತಃ| 

ಉಪಜಿೀವಯತದಿೀಶತ್ವೀ ತಯೀರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,1.85॥ 
ಈಶಕ್್ ೀಟಪರವಿಷ್ಟತಾವಚಿಾರಯಃ ಸಾವಮಿತವಮಿೀರಿತಮ್| 

ತರರ್ಾಣಾಮತಪಜಿೀವಯತಾವತ್್ೀವಯತಾವತಾ್ಾಮಿತಾ ಸೃತಾಃ॥3,1.86॥ 
ವಾರ್ಾವದಿೀನಾಂ ತರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಸ್ೀವಯತಾವತ್್ೀವಯತಾ ಸೃತಾ| 

ಭ ಭಾರಹರಣ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರಧ್ಾನಾಙ್ಖುಂ ಹಿ ಮಾರತರ್ತಃ॥3,1.87॥ 
ವಾಕಯರ ಪಾ ಭಾರರ್ತೀ ತತ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಙ್ಖುಂ ಹಿ ಸಾ ಸೃತಾ| 

ತೃರ್ತೀರ್ಾಙ್ಖು ಹರ್ೀಃ ಶ್ೀಷ್ ೀ ನ್ ನ್ಮಾಯಃ ಸಾಮಯತ್ ೀ ಹರ್ೀಃ॥3,1.88॥ 
ಪರರ್ತಪಾದಾಯ ಮತಖ್ಯತರ್ಾ ನ್ಮಾಯ ಏವ ಸಮಿೀರಿತಾಃ| 

ಅವಾನ್ುರಾಶಾ ವಾರ್ಾವದಾಯ ನ್ ನ್ಮಾಯಸ್ುೀನ್ ತ್ೀ ಸೃತಾಃ॥3,1.89॥ 
ಭೀಷ್ಮದ್ ರೀಣಾದಿನಾಮಾನಿ ಭೀಮಾದಿಷ್ವೀವ ಮತಖ್ಯತಃ| 

ವಾಚಕ್ಾನಿ ಯತ್ ೀ ನಿತಯಂ ತನ್ನಮಾಯಸ್ುೀ ಮತನಿೀಶವರಾಃ॥3,1.90॥ 
ಪರಾಣಾಮೀವ ನ್ಮಯತವಂ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತವಮೀವ ಹಿ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಮರ್ಾಖಾಯತಂ ಕಮನ್ಯಚ್ ಾರೀತತಮಿಚಾಥ॥3,1.91॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಸ ತಶೌನ್ಕಸಂವಾದ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾದಿಪುರಾಣವಿಭಾಗನ್ಮಾಯನ್ಮಯದ್ೀವವಿಭಾಗಾದಿವಿಷ್ಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಪರಥರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,1-[91]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-2॥ 
ಶ್ರೀಶೌನ್ಕ ಉವಾಚ| 

ಕಥಂ ಸಸಜಾ ಭಗವಾಂಸುತುತುತಾುಾಭಮಾನಿನ್ಃ| 

ಸೃಷಟಕರಮಂ ನ್ ಜಾನಾಮಿ ದ್ೀವಾನಾಂ ಹಯನ್ುರಂ ಮತನ್ೀ॥3,2.1॥ 
ಶೌನ್ಕ್್ೀನ್ೈವ ಮತಕುಸತು ಸ ತ್ ೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್| 

ಸ ತ ಉವಾಚ| 
ಸಮಯಗವಯವಸ್ತತಾ ಬತದಿಧಸುವ ಬರಹಮಷಾಸತುಮ॥3,2.2॥ 
ಏವಮೀವ ಕೃತಃ ಪರಶ್್ ರೀ ಹರೌ ತತ ಗರತಡ್ೀನ್ ವ್ೈ| 

ಯದ್ತಕುವಾನ್ಿರಿಸುಸ್ೈತದ್ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತವಾನ್ಘ| 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಸೃಷಟಂ ವೂರಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹ॥3,2.3॥ 
ಸೃಷೌಟ ಜ್ಞಾತ್ೀ ತವೀತೆಷ್ ೀಾ ಜ್ಞಾತಪಾರಯೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ತಾರತಮಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥3,2.4॥ 
ರ್ೀಕ್ಷ್ ೀಪಾಯಮಯಃ ಸ ವೀಕು ಮಿತತರತುಸಯ ಸಾಧ್ನ್ಮ್| 

ಗರತಡ್ೀನ್ೈವ ಮತಕುಸತು ಕೃಷ್ ಣೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್॥3,2.5॥ 

ಶೃಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಮ ಲರ ಪ್ೀ ಹಯತ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಷ್ತಣತಾವದಿವಷ್ತಣರವಯಯಃ॥3,2.6॥ 
ಅವತಾರಮಿದ್ಂ ಪರೀಕುಂ ಪೂಣಾತಾವದ್ೀವ ಸತವರತ| 

ಅನ್ೀಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಕತಾಂ ಪಾರಪಯ ಸಂಶ್ೀತ್ೀ ಪರಲರ್ಾಯ ವ್ೈ॥3,2.7॥ 

ತತಾರಪ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತು ಜ್ಞಾತವಯಂ ತತವಮೀವ ಸಃ॥3,2.8॥ 
ಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ಶಾನಾದಾವಪ ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ೀನ್ ದ್ಶಾನಾತ್| 

ವಿಷ್ ಣೀಗತಾಣಾನಾಂ ರ ಪಾಣಾಂ ತದ್ಙ್ಕುನಾಂ ಸತಖಾದಿನಾಮ್| 

ತತ್ೈವ ದ್ಶನಾದಾವಪ ಕ್ಷಿಪರಮೀವ ತರ್ೀ ವರಜ್ೀತ್॥3,2.9॥ 
ಪುರತಷಾನ್ುರಮಾರಭಯ ಕಲ್ಲಾತಾ ಯೀ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಹರಿರ ಪಾಸತು ತ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಏಕೀಭ ತಾ ಹಿ ತ್ೀನ್ ತ್ೀ॥3,2.10॥ 
ಪರಲ್ೀಯ ಸಮನ್ತಪಾರಪ್ುೀ ಜಿೀವಾಃ ಸ ರ್ಾನಿು ಮಾಮಕ್ಾಃ| 

ವಿರಾಜೃಪ್ೀ ಹರ್ೀಃ ಸನಿು ತದಾ ತ್ೀ ಚ ಹಯನ್ೀಕಧ್ಾ॥3,2.11॥ 
ಏಕೀಭಾವಂ ಪಾರಪುನವನಿು ಮ ಲ್ೀನ್ ಪರಲಯೀ ದಿವಜ| 

ಬಮ್ೀನ್ ತತ ಸವಯಂ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕೀಭಾವಂ ವರಜ್ೀದ್ಯದಿ॥3,2.12॥ 
ಪರರ್ತಬಮ್ಃ ಕಥಂ ಜಿೀವೀ ಭವ್ೀನಾನರಾಯಣಸಯ ಚ| 

ತದ್ಧಿೀನ್ಸುತ್ದ್ೃಶ್್ ೀ ಹರ್ೀಜಿೀಾವೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,2.13॥ 
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ಪರರ್ತಬಮ್ಸಯ ಶಬಾದಥ್ ೀಾ ಹಯಯಮೀವಮತದಾಹೃತಃ| 

ತಸಾಮಚಾ ಬಮ್ರ ಪಾಣಾಮೀಕೀಭಾವಂ ನ್ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥3,2.14॥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿವಚ್ೈವ ತ್ವೀಕೀ ಭಾವೀ ವಿವಕ್ಷಿತಃ| 

ಬಮಾ್ನಾಂ ಮ ಲರ ಪಸಯ ಭ್ೀದ್ ೀ ನಾತರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ॥3,2.15॥ 
ತತಾರಪ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತು ಜ್ಞಾತವಯಸುತುಾಮಿಚತಾಭಃ| 

ಏಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ತತ ಬಮ್ೈಸತು ಚ್ೈಕೀಭಾವಂ ವರಜನಿು ತ್ೀ॥3,2.16॥ 
ಏಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ತತ ಜಿೀವತ್ವೀ ಸಂಸ್ತಿತಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಬಮ್ಮ ಲಂ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ಜನಾ ಹಯಸತರಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,2.17॥ 
ಏಕ ಏವ ಹರಿಃ ಪೂವಾಂ ಹಯವಿದಾಯವಶತಃ ಸವಯಮ್| 

ಅನ್ೀಕ್್ ೀ ಭವರ್ತ ಹಾಯರಾದಾದ್ಶಾಪರರ್ತಬಾಬವತ್॥3,2.18॥ 
ಏವಂ ವದ್ನಿು ಯೀ ಮ ಢಾ ಸ್ುೀಪ ರ್ಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಃ| 

ಉಪಾಧಿದಿವಾವಿಧ್ಃ ಪರೀಕುಃ ಸವರ ಪೀ ಬಾಹಯ ಏವ ಚ॥3,2.19॥ 
ಬಾಹ್ ಯೀಪಾಧಿಲಾಯೀ ರ್ಾರ್ತ ಮತಕ್ಾುವನ್ಯಸಯ ಸಂಶ್ಿರ್ತಃ| 

ಸವೀಾಪಾಧಿವಿ ನಾಶ್ೀ ಹಿ ಪರರ್ತಬಮ್ಃ ಕಥಂ ಭವ್ೀತ್॥3,2.20॥ 
ಚಿದ್ ರಪಾಖ್ ಯೀ ಹತಯಪಾಧಿಸತು ರ್ೀಕ್ಷ್ೀ ಯೀಪಯಧಿಕ್ಾರಿಣಃ| 

ದ್ತಃಖ್ರ ಪೀ ಹತಯಪಾಧಿಸತು ತಮಸ್ ೀ ಯೀಧಿಕ್ಾರಿಣಃ॥3,2.21॥ 
ಮಿಶರರ ಪೀ ಹತಯಪಾಧಿಸತು ನಿತಯಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಮತಃ| 

ಬಾಹ್ ಯೀಪಾಧಿಲ್ಲಾಙ್ಖುದ್ೀಹಃ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,2.22॥ 
ದ್ೈತಾಯಃ ದ್ತಃಖಾಯತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮದ್ತಃಖಿೀ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ತತುದ್ತದಃಖ್ಸವರ ಪತಾವದ್ದೈತಾಯನಾಂ ಬಮ್ರ ಪಕಃ॥3,2.23॥ 
ದ್ೈತಯಸ್ತಿತಾನಾಂ ಬಮಾ್ನಾಂ ಮ ಲರ ಪಸಯ ವ್ೈ ಪರಭ್ ೀಃ| 

ಪರಸಾರಂ ತಥಾ ಭ್ೀದ್ಂ ಹಯನ್ುರಂ ವಾ ನ್ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥3,2.24॥ 
ಶ್ರೀಭ ದ್ತಗಾಾದಿರ ಪಾಣಾಂ ತಥಾ ಸ್ತೀತಾದಿರ ಪಣಾಮ್| 

ಅನ್ ಯೀನ್ಯಂ ನಾಣತಮಾತರಂ ಚ ಭ್ೀದ್ ೀ ಬಾಹಾಯನ್ುರ್ೀಪ ಚ॥3,2.25॥ 
ಚಿನ್ುನಿೀಯಃ ಕಥಮಪ ಜ್ಞಾತಾವ ರ್ಾನ್ಯಧ್ರಂ ತಮಃ| 

ಪರರ್ತಬಮ್ಸ್ತಿತ್ ೀ ಬಮ್ಃ ಸ್ತರೀರ ಪೀ ಹಯಸ್ತು ಸವಾದಾ॥3,2.26॥ 
ಪರಲಯೀ ಸಮನ್ತಪಾರಪ್ುೀ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸಹ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ| 

ಏಕೀಭಾವಂ ನಾಪುನವನಿು ವಿಮ್ೀನ್ ಸಹ ಸಂಸ್ತಿತಾಃ॥3,2.27॥ 
ಬಂವಸ್ತಿತಾನಾಂ ರ ಪಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಾ್ಯಶಾ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ಭ್ೀದ್ಸತು ನಾಣತಮಾತರಂ ಚ ಶಙ್ಖೆನಿೀಯಃ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,2.28॥ 
ಯದಾ ಹಿ ಶ್ೀತ್ೀ ಪರಲರ್ಾಣಾವ್ೀ ವಿಭತಜಿೀಾವಾಂಶಾ ಸವಾಾನ್ತದ್ರ್ೀ ನಿವ್ೀಶಯ| 

ಮತಕ್ಾುಂಶಾ ಬರಹ್ೋನ್ದರಮರತದ್ುಣಾದಿೀನಾರತಾವಯಮತಕುೀಂಶಾ ಸತತೌ? ಚ ಸಂಸ್ತಿತಾನ್॥3,2.29॥ 
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ಪಾರಪಾುನ್ಧಕ ಪಾದಿಸಮಸುಜಿೀವಾಂಸುಥ್ೈವ ಪಾರಪುವಯಕಲ್ಲೀನ್ಥಾಪರಾನ್| 

ತಥ್ೈವ ನಿತಯಂ ಸೃರ್ತಸಂಸ್ತಿತಾಞ್ಜನಾನ್ಚ್ೀತನಾನ್ೃಕ್ಷರ ಪಾದಿಜಿೀವಾನ್॥3,2.30॥ 
ಏವಂ ಜನಾಞ್ಜಠರ್ೀ ಸಂನಿಧ್ಾಯ ಸಮಯಕ ಶ್ೀತ್ೀ ಹಯಮಭಸ್ತ ವ್ೈ ಸ ಕಲ್ಾೀ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಸತು ಸಾ ಸವಾವ್ೀದಾರ್ತಮಕ್ಾ ಚ ಭಕ್ಾಯ ಹರೌ ನಿತಯಸಂವಧಿಾತಾಪ॥3,2.31॥ 
ಅತಾಯದ್ರಂ ದ್ಶಾಯರ್ತೀವ ಸಾ ತತ ಈಡ್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ಭಕುಸಂವಧಿಾತಾಪ| 

ಚ್ೀಷಾಟದಿರ ಪ್ೀಣ ತದಾ ನ್ ಕಞ ಾ್ದಾಸ್ತೀದಿವನಾ ವಿಷ್ತಣಮಥ ಶ್ರಯಂ ಚ॥3,2.32॥ 
ಪಯಾಙ್ಖೆರ ಪ್ೀಣ ವಭ ವ ದ್ೀವಿೀ ವಾಸಸವರ ಪ್ೀಣ ರಮಾ ವಿರ್ೀಜ್ೀ| 

ಸವಾಂ ರಮಾ ಸ್ೈವ ತದ್ೈವ ಚಾಸ್ತೀತ್್ೈಕ್ಾ ದ್ೀವಿೀ ಬಹತರ ಪಾ ಬಭಾಷ್ೀ॥3,2.33॥ 
ತವಮತತೃಷ್ಟಃ ಸವಾದ್ೀವೀತುಮತಾವನ್ನ ತವತ್ಮಃ ಕಶ್ಾದ್ೀವಾಧಿಕ್್ ೀ ವಾ| 

ತವಂ ಬರಹಮ ಏಕ್್ ೀ ನ್ ಚತತಮತಾಖ್ಶಾ ನಾಹಂ ರತದ್ ರೀ ನ್ ಬೃಹಸಾರ್ತಶಾ॥3,2.34॥ 
ವಿಷಾಣವ್ೀವ ಬರಹಮಶಬ್ ದೀ ಹಿ ಮತಖ್ ಯೀ ಹಯನ್ಯೀಷ್ವಮತಖ್ ಯೀ ಬರಹಮರತದಾರದಿಕ್್ೀಷ್ತ| 

ಅನ್ನ್ುಗತಣಪೂಣಾತಾವದ್್ರಹ್ೋರ್ತ ಹರಿರತಚಯತ್ೀ॥3,2.35॥ 
ಗತಣಾದಿಪೂಣಾತಾಭಾವಾನಾನನ್ಯೀ ಬರಹ್ೋತತಯದಾಹೃತಾಃ| 

ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ಗತಣತಃ ಕ್ಾಲತ್ ೀ ವಾ ನಾಸಾಯನ್ನ್ಯಂ ಕ್ಾವಪ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಕ್ಾಲ್ೀ॥3,2.36॥ 
ಯದಾ ನ್ನ್ಯಂ ಕಮತ ವಕುವಯಮತರ ಗತಣಾನ್ನ್ಯಂ ನಾಸ್ತು ಬರಹಾಮದಿಕ್್ೀಷ್ತ| 

ಯದ್ಯಪಯಹಂ ದ್ೀಶತಃ ಕ್ಾಲತಶಾ ಸಮಸುದಾ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಾಮ್॥3,2.37॥ 
ತಥಾಪ ಮೀ ಗತಣತ್ ೀ ನಾಸಯನ್ನ್ುಂ ತತ್ ೀ ಧ್ಮಾಾ ಗತಣತ್ ೀನ್ನ್ುತಶಾ| 

ಸನಿು ಶತರತಾವವಿರತದಾಧಶಾ ದ್ೀವ್ೀ ಚಿನಾಯ ಹಯಚಿನಾಯ ಬಹತಧ್ಾ ತ್ೀ ಹಯನ್ನಾುಃ॥3,2.38॥ 
ಅತ್ ೀ ಗತಣಾಂಸುವ ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀ ಸ್ ುೀತತಂ ಸದಾ ಸ್ ೋ ನ್ ಹರ್ೀಃ ಕದಾಪ| 

ನಾಹಂ ನ್ ಕ್್ೀಶೌ ನ್ ಚ ಗಿೀನ್ಾ ರತದ್ ರೀ ನ್ ದ್ಕ್ಷಕನಾಯ ನ್ ಚ ಮೀನ್ಕ್ಾಸತತಾ॥3,2.39॥ 
ನ್ ವ್ೈ ಬಡೌಜಾ ನ್ ಚ ವಾ ಪುಲ್ ೀಮಜಾ ನ್ ಚ್ೀಧ್ಮವಾಹ್ ೀ ನ್ ಯರ್ೀ ನ್ ಚಾನ್ಯಃ| 

ನ್ ನಾರದ್ ೀ ನಾಪ ಭೃಗತವಾಸ್ತಷ್ ಠೀ ನ್ ವಿಘನಪೀ ನಾಪ ಬಲಾಯದ್ಯಶಾ॥3,2.40॥ 
ನ್ ವ್ೈ ವಿರಾಟ್ ೀ ನಾಪ ಭೀಮಃ ಶನಿಶಾ ನ್ ಪುಷ್ೆರ್ ೀ ನ್ ಕಶ್ೀರತಸುಥ್ೈವ| 

ನ್ ಕನ್ನರಾಃ ಪತರ್ ೀ ನ್ೈವ ದ್ೀವಾ ಗನ್ಧವಾಮತಖಾಯ ನಾಪ ವಾ ತತಷ್ಯಸಞ್ಜಜಞಃ॥3,2.41॥ 
ನ್ ವ್ೈ ಕ್ಷಿರ್ತೀಶಾ ನ್ ಚ ಮಾನ್ತಷಾಶಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಾ ಜಾನ್ನಿು ಕಮತರ ಚಾನ್ಯೀ| 

ಮತ್ ುೀಧ್ಮಃ ಕ್್ ೀಚಿಗತಣ್ೀನ್ ಬರಹಾಮ ಸರ್ೀ ಹಿ ತಸಯ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಮಾತರಿಶವ॥3,2.42॥ 
ತೌ ವ್ೈ ವಿರಾಗ್ೀ ಹರಿಭಕುಭಾವ್ೀ ಧ್ೃರ್ತಸ್ತುರ್ತಪಾರಣಬಲ್ೀಷ್ತಯೀಗ್ೀ| 

ಬತದೌಧ ಸಮಾನೌ ಸಂಸೃತೌ ರ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಲ್ೀ ಪರಸಾರಾಧ್ಾರಸಮನಿವತೌ ಚ॥3,2.43॥ 
ಅನಾನಭಮಾನ್ಂ ಬರಹಮ ಚಾಹತಮತಾರಾರಿಂ ಜಿೀವಾಭಮಾನ್ಂ ವಾಯತಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ| 

ನ್ ಶಕ್್ ುೀಸೌ ಬರಹಮದ್ೀವೀ ವಿವಸತುಂ ವಾಯತಂ ವಿನಾ ಸಂಸೃತಾವ್ೀವ ನಿತಯಮ್॥3,2.44॥ 
ನ್ ತಂ ವಿನಾ ಮಾತರಿಶಾವ ಚ ವಸತುಮನ್ ಯೀನ್ಯಮಾಪುಃ ಕ್ಾಲತ್ ೀ ನ್ ಯನ್ತಾ ಚ| 

ಯದಾ ಮಹತುತುಾನಿ ರ್ಾಮಕ್್ ೀಭ ದ್್ರಹಾಮಣಾಾನ್ುಸ ಿಲಸೃಷೌಟ ಮಹಾತಾಮ॥3,2.45॥ 
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ತದಾ ವಾಯತನಾಾಶಕದ್ವೈ ಮಹಾತಾಮ ಬಾಹ್ಯೀ ಸೃಷೌಟ ಕ್ಾಲಭ್ೀದ್ೀನ್ ಚಾಸ್ತು| 

ಸರಸವರ್ತೀ ಭಾರರ್ತೀ ಬರಹಮಣಸತು ಸಂವತ್ರಾನ್ನ್ುರಂ ಸಮ್ಭ ವ॥3,2.46॥ 
ಯದಾ ದ್ಶಾಬಾದಃ ಸಮರ್ತೀತಾ ಮಹಾತಾಮ ತದಾ ವಾಯತಃ ಸಮಭ ಲ್ ಿೀಕಪೂಜಯಃ| 

ಕಞ ಾ್ನ್ ನಯನ್ತವಂ ಸ ಲಿಸೃಷೌಟ ಮಹಾತಮನ್ನೈತಾವತಾ ವಾನ್ಯೀಃ ಸೌಮಯಹಾನಿಃ॥3,2.47॥ 
ಸರಸವರ್ತೀ ವತ್ರಾತ್ಮ್ಭ ವ ಹಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಜನ್ಮಕ್ಾಲಾತ್| 

ಗಿರಃ ಸಕ್ಾಶಾತಾೆಲತ್ ೀ ನ್ ಯನ್ತಾಸ್ತು ವಾಯೀಸುದಾ ಹಯಧ್ಮತ್ುಾೀ ಕ್ಷರ್ತಃ ಕ್ಾ॥3,2.48॥ 
ವಾಯೀರನ್ನ್ುರಂ ವಾಣಿೀ ಹಯಭ ತ್ಂವತ್ರಾತಾರಮ್| 

ರ್ಾವತಾಶಾಾಜಜನಿಸಾುವತ ಾವಾದ್ೀಹಕ್ಷಯೀ ಭವ್ೀತ್॥3,2.49॥ 
ಶ್ೀಷ್ಸ್ತುಾನ್ ದರೀ ರತದ್ರ ಏತ್ೀ ತರಯಶಾ ಸಮಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಾದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ ತಥಾಪ 

ತ್ೀಷಾಂ ಕ್ಾಲತ್ ೀ ನ್ ಯನ್ತಾಸ್ತು ಕ್ಾಲ್ ೀಪ ತ್ೀಷಾಂ ದಿವವ್ಯೀಸಹಸರವಷ್ಾಮ್॥3,2.50॥ 
ಅನ್ನ್ುರತದ್ ರೀ ಬರಹಮವಾಯ  ಯಥಾ ವಾ ತಥಾ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ೈವ ಹಾನಿಃ ಸವರ ಪ್ೀ| 

ಸ ಿಲಸಯ ಸೃಷೌಟ ಬಾಹಯಸೃಷೌಟ ಮಹಾತಮನಾೆಲಾನ್ ನಯನ್ತವಂ ಸ ಮರ್ಾ ನ್ೈವ ಚಿನ್ಯಃ॥3,2.51॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದಾವರತಣಿೀ ಪಾವಾರ್ತೀ ಚ ಸೌಪಣಿೀಾನಾಮಿನೀ ರ್ತಸರ ಏತಾ ಮಹಾತಮನ್| 

ದ್ಶಾಬ್ದೀಭ್ ಯೀನ್ನ್ುರಂ ಸಮ್ಭ ವುಃ ಸರಸವರ್ತೀ ಭಾರರ್ತೀವಚಾ ಬ್ ೀಧ್ಾಯ॥3,2.52॥ 
ಇನ್ ದರೀ ವರ್ ೀ ರತದ್ರಭಾರ್ಾಾದಿಕ್್ೀಭಯ ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಾದಾ ದ್ೀಹಯಮನ್ದಮ್| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಯಸಯ ಭವ್ೀಚಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ವ್ೈ ಜ್ಞಾನಿೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಃ ಸ ಏವ॥3,2.53॥ 

ನ್ ವ್ೈ ಜ್ಞಾನಿೀತಯನ್ುರಂ ಯೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ಸ ವ್ೀದ್ವಾದಿೀ ನ್ ಚ ವ್ೀದ್ಪಾಠಕಃ॥3,2.54॥ 
ವ್ೀದಾಕ್ಷರಾಣಿ ರ್ಾವನಿು ಪಠಿತಾನಿ ದಿವಜಾರ್ತಭಃ| 

ತಾವನಿು ಹರಿನಾಮಾನಿ ಪರರ್ಾಣಿ ಚ ಹರ್ೀಃಸದಾ॥3,2.55॥ 
ಮಮ ಸಾವಮಿೀ ಹರಿನಿಾತಯಂ ದಾಸ್ ೀಹಂ ಸವಾದಾ ಹರ್ೀಃ| 

ಬರಹಾಮದಾಯ ದ್ೀವತಾಃ ಸವಾಾ ಗತರವೀ ಮೀ ಯಥಾಕರಮಮ್॥3,2.56॥ 
ಏತ್ೀಷಾಂ ಚ ಹರಿಃ ಸಾವಮಿೀ ವ್ೀದ್ೀ ಸವಾತರ ಗಿೀಯತ್ೀ| 

ಏವಂ ಜಾನ್ಂಸತು ಯೀ ವ್ೀದಾನ್್ಮಾಠ್ೀತ್ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ॥3,2.57॥ 
ಸ ವ್ೀದ್ಪಾಠಕ್್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುದ್ನ್ಯೀ ವ್ೀದ್ವಾದಿನ್ಃ| 

ವ್ೀದ್ಭಾರಭರಾಕ್ಾರನ್ುಃ ಸ ವ್ೈ ಬಾರಹಮಣಗದ್ಾಭಃ॥3,2.58॥ 
ಜ್ಞಾನಾಭಮಾನಿೀ ವ್ೀದ್ಮಾನಿೀ ಉಭೌ ತತ ಪರಸಾರಂ ಹ ಯಚತತಃ ಸವಾದ್ೈವ| 

ಜಲಂ ವ್ೀದ್ ೀ ಯತರ ವಾಸ್ ೀ ಮತರಾರ್ೀರಾಚಾರ್ಾಾಣಾಂ ಸಙ್ಖುದ್ ೀಷಾದಿದಾಜಾನಾಮ್॥3,2.59॥ 
ಮಹಾಪರಾಧ್ಾಃ ಸನಿು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಹಾತಮನ್್ಹಸರಶಃ ಶತಶಃ ಕ್್ ೀಟಶಶಾ| 

ಹರಿಶಾ ತಾನ್ಷಮತ್ೀ ಸವಾದ್ೈವ ನಾಮತರಯಸಮರಣಾದ್ವೈ ಕತಪಾಲತಃ॥3,2.60॥ 
ಸವಾಾಪರಾಧ್ಾದ್ರಹಿತಂ ದಾನ್ಮಾನ್ೈಯತಾಕುಂ ಸದಾ ತಾರತಮಾಯಚಾ ಹಿೀನ್ಮ್| 

ದ್ೃಷಾಟಾಪರಾಧ್ಂ ತಸಯ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಾಮ ಹಾಹಾಕ್ಾರಂ ಕತರತತ್ೀ ಕ್್ ರೀಧ್ಬತದಾಧಯ॥3,2.61॥ 
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ಉರ್ತುಷ್ಠ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸತವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಸ್ ೀವಾಯತೃತಾಖ್ ಯೀ ಮಯಿ ಸಮಯಕರಸ್ತೀದ್| 

ಭ್ ೀ ಕ್್ೀಶವೀರ್ತುಷ್ಠ ಸತಖ್ಸವರ ಪ ಸೃಷೌಟ ವಯಯೀ ವತಾಯಿತತಂ ಸಮಥಾಃ॥3,2.62॥ 
ಸೃಷಾಟಾ ಬರಹಾಮಣಂ ಪ್ರೀರಯೀತ ಾಜಯಸೃಷೌಟ ಸೃಷಾಟಾ ರತದ್ರಂ ಪ್ರೀರಯೀತ್ಂಹೃತೌ ಚ| 

ಪಾರಪುವಯಯೀಗಾಯನ್್ರಹಮಶ್ೀಷಾದಿದ್ೀವಾನ್ದೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೀಹಿ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಚ ಸಮಯಕ್॥3,2.63॥ 
ಹರ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಸಾವಪಹಿೀನಾದ್ಯ ರ್ತಷ್ಠ ಕಲಾಾ ದಿಕ್ಾನ್ನ್ುರಜ್ಞಾನ್ (ರಂ ಬತದಿಧ) (ಜಾನ್) ಹಿೀನಾತ್| 

ಸಮಯಗದೃಷಾಟಾ ಕಮಾದ್ೃಷಾಟಯ ಮಹಾತಮಲಿಮ್ವಂ ತರ್ೀ ದಾಹಿ ದ್ತಃಖ್ಸವರ ಪಮ್॥3,2.64॥ 
ದ್ೈತಾಯದಿಕ್ಾನ್ತದಃಖ್ಮರ್ತೀನ್ ಿಯಸಾಮತುಮಸಯನ್ಧೀಸವಾದಾ ಚಿತ್ಾರ ಪೀ| 

ತಸಾಮದಾಹತದ್ತಾಃಸವರ ಪೀ ಹರಿಸುಾಂ ದ್ತಃಖ್ಸವರ ಪಾತುಾಂ ಚ ದ್ತಃಖಿೀ ಹರ್ೀ ತವಮ್॥3,2.65॥ 
ಉರ್ತುಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ವಾಸತದ್ೀವ ಹತಯರ್ತುಷ್ಠ ಕೃಷಾಣಚತಯತ ಮಾಧ್ವ್ೀರ್ತ| 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ವ್ೈಕತಣಠ ದ್ರ್ಾದ್ರಾಮ ತ್ೀಾ ಉರ್ತುಷ್ಠ ಲಕ್ಷಿ್ೀಶ ನ್ರ್ೀನ್ಮಸ್ುೀ॥3,2.66॥ 
ಉರ್ತುಷ್ಠ ಮಧ್್ವೀಶ ಸರಸವರ್ತೀಶ ಉರ್ತುಷ್ಠ ರತದ್ರೀಶ ತಥಾಮಿ್ಕ್್ೀಶ| 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಚನ್ದರೀಶ ತಥಾ ಶಚಿೀಶ ವಿಪ್ರೀಶ ಭಕ್್ುೀಶ ಗವ್ೀಶ ನಿತಯಮ್॥3,2.67॥ 
ಶಾಸರಪರಯೀರ್ತುಷ್ಠ ಋಚಿ ಪರಯಸುಾಂ ಯಜತಃ ಪರಯೀರ್ತುಷ್ಠ ನಿದಾನ್ಮ ತ್ೀಾ| 

ಸಾಮಪರಯಸುಾಂ ಚ ತಥಾ ಮತರಾರ್ೀ ಅಥವಾವ್ೀದ್ಪರಯ ಸವಾದಾ ತವಮ್॥3,2.68॥ 
ಗದ್ಯಪರಯಸುಾಂ ಚ ಪುರಾಣಮ ತ್ೀಾ ಸತುರ್ತಪರಯೀರ್ತುಷ್ಠ ವಿಚಿತರಮ ತ್ೀಾ| 

ಸತಗಾಯನ್ಪರೀರ್ತಕರಸುಾಮೀವ ಹತಯರ್ತಷ್ಠ ಶ್ೀಘರಂ ಕಮಲಾ ಪರ್ತಸುಾಮ್॥3,2.69॥ 

ಏವಂ ಸತುತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಜಃ ಪುರಾಣ್ ೀ ಹಯರ್ತತವರಾವಾನ್ತರ್ತಿತ್ ೀ ನಿತಯಬದ್ಧಃ॥3,2.70॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಬರಹಾಮವಿಷ್ತಣಮಹ್ೀಶವರಾದಿದ್ೀವತಾತಾರಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದಿವರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,2-[70]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-3॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಬಭ ವ್ೀಚಾಾ ಮಮ ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸರಷ್ತಟಂ ಸೃಜಾಯನ್ ೋಕ್ಷಯೀಗಾಯಂಶಾ ರ್ೀಕತುಮ್| 

ಇಚಾಾಶಕುಃ ಸವಾದ್ೈವಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಸುಥಾಪ ತದಾವಯಹರಣಂ ಚ ಲೌಕಕಮ್॥3,3.1॥ 
ತದಾ ಹರಿಜಾಗೃಹ್ೀ ಲೌಕಕಂ ಚ ತಮಃ ಪಾನ್ಂ ತ್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಚಕ್್ರೀ| 

ತದ್ ರಪಮಾಹತಃ ಪಾರಕೃತಂ ವ್ೈ ತದ್ಜ್ಞಾ ಹಯನ್ಧಂ ತಮಃ ಪರವಿಶನ್ಯೀವ ಸವ್ೀಾ॥3,3.2॥ 
ಅವತಾರಾ ಮಹಾವಿಷ್ ಣೀಃ ಸವ್ೀಾ ಪೂಣಾಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಪೂಣಾಂ ಚ ತತಾರಂ ರ ಪಂ ಪೂಣಾಾತ ಾಣಾಾಃ ಸಮತದ್ುತಾಃ॥3,3.3॥ 
ಪರಾವರತವಂ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ವಯಕುಮಾತರವಿಶ್ೀಷ್ತಃ| 

ನ್ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಸಾಮಥಾಯಾತಾಾರಾವಯಾಂ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,3.4॥ 
ಪೂವಾರ ಪಂ ಚ ಪೂಣಾಂ ಚ ಪೂಣಾಂ ಪದ್ವಿತಾರಗಮ್?| 

ರ ಪಂ ತದಾತಮನಾಯದಾಯ ಪೂಣಾಮೀವಾವಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥3,3.5॥ 
ಲೌಕಕವಯವಹಾರ್ ೀಯಂ ಭ ಭಾರಕ್ಷಪಣಾದಿಕಃ| 

ತಸಯ ದ್ೃಷಟಾ ವಿನಾ ನಾನ್ ಯೀ ಲಯಃ ಕೃಷಾಣದಿನಾ ಕವಚಿತ್॥3,3.6॥ 
ತತ್ುಾೀ ಪೀಡಾ ನ್ ಕತಾವಾಯ ತರ್ಾ ದ್ತಃಖಾನಿ ವಿನ್ದರ್ತ| 

ಅತಯನ್ುಪೀಡನಾತುಸಯ ರ್ ೀಗಸುಸಯ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,3.7॥ 
ಜ್ಞಾತವಾಯಂಶ್ೀ ತತ ಪೀಡಾ ತತ ಕತಾವಾಯ ಗತರತಣಾ ಸಹ| 

ತಮನ್ುೀವಾಸ್ತನ್ಂ ಚಾಹತಃ ಸ ಏವ ಚತ ಗತರತಃ ಸೃತಃ॥3,3.8॥ 
ಯೀ ಕತವಾನಿು ಹರ್ೀಸುತುಾವಿಚಾರಂ ತತ ಪರಸಾರಮ್| 

ತಾವ್ೀವ ಗತರತಶ್ಷೌಯ ತತ ವಿನ್ತಾನ್ನ್ದಸಂಯತತ॥3,3.9॥ 
ಗತರತಣಾಪ ಸಮಂ ಹಾಸಯಂ ಕತಾವಯಂ ಕತಟಲಂ ವಿನಾ| 

ಹಷಾಾಮಷ್ಾಯತತಃ ಶ್ಷ್ ಯೀ ಗತರತಃ ಕ್ೌಟಲಯಸಂಯತತಃ॥3,3.10॥ 
ಉಭೌ ತೌ ನಿರಯಂ ರ್ಾತ್ ೀ ರ್ಾವದಾಚನ್ದರತಾರಕಮ್| 

ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಪುರತಷ್ಃ ಪಙ್ಖುಲಾಕ್ಷಃ ಸವಮಾರ್ಾರ್ಾಂ ಗತಣಮರ್ಾಯಂ ಮಹಾತಾಮ| 

ಸವಪೌರತಷ್ೀಣ್ೈವ ಸತಮಙ್ಖುಲ್ೀನ್ ಅಧ್ಾತತು ವಿೀಯಾಂ ಭಗವಾನಿವೀಯಾವಾಂಶಾ॥3,3.11॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ವಿೀಯಾಸವರ ಪಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ವಾಸತದ್ೀವ ವಿೀಯೀಾ ತವದಿೀಯೀ ಸಂಶಯೀ ಮೀ ವಿಭಾರ್ತ| 

ಕಂ ವಿೀಯಾಮಿೀಶಸಯ ಸವರ ಪಭ ತಂ ಕಂ ವಾ ವಿಭನ್ನಂ ವದ್ ಸಾಧ್ತ ವ್ೀರ್ತ್॥3,3.12॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಯದಿವೀಯಾಮಾಧ್ತು ಹರಿಃ ಸವಯಂ ಪರಭತಮಾಾರ್ಾಭಧ್ಾರ್ಾಂ ವಿನ್ತಾತನ್ ಜ| 

ತದಿವೀಯಾಮಾಹತನ್ೃಾಹರ್ೀಃ ಸವರ ಪಂ ವಿಪಶ್ಾತ್ ೀ ನಿಶ್ಾತತತುಾದ್ಶ್ಾನ್ಃ॥3,3.13॥ 
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ಭನ್ನಂ ತದಾಹತಃ ಪಾರಕೃತಮೀವ ಚಾಹತಃ ಸವನಾಭಪದಾಮದಿಕವಚಾ ಬ್ ೀಧ್ಯಮ್| 

ನ್ೈತಾವತಾ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಸಯ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಾ ವಿೀಯಾಹಾನಿರಿರ್ತ ಚಿನ್ುನಿೀಯಮ್॥3,3.14॥ 
ವಿೀಯಾಸವರ ಪೀ ಭಗವಾನಾವ ಸತದ್ೀವಃ ಸವಾತರ ದ್ೀಶ್ೀಪ ಚ ಸವಾಕ್ಾಲ್ೀ| 

ಸವಾಾಥಾವಾನ್ಯದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಹಿೀಾಶವರಃ ಪುರತಷ್ ೀ ನ್ೈವ ಸ ಸಾಯತ್॥3,3.15॥ 
ಅಚಿನ್ಯವಿೀಯೈಾಶ್ಾನ್ಯವಿೀಯೈಾದಿವಾರ ಪಃ ಸ್ತರೀರ ಪಮೀಕಂ ಪುರತಷ್ಂ ತಥಾ ಪರಮ್| 

ಉಭ್ೀ ರ ಪ್ೀ ವಿೀಯಾವರ್ತೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಯೀರಭ್ೀದ್ಶ್ಾನ್ುನಿೀಯೀ ಹಿ ಸಮಯಕ ॥3,3.16॥ 

ಸ್ತರೀರ ಪವಾನ್ಯದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ಗ್ೀಾದ್ರಸ್ತರೀಣಾಂ ಕಥಂ ಪರರ್ತಬಮ್ತವಮೀವ॥3,3.17॥ 
ಸ್ತರೀರ ಪಮಸಾಮದ್್ರಹಮಜಂ (ದಾವಸುವಂ) ಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ಸವರ ಪಮೀತನಾನನ್ಯಥಾ ಚಿನ್ುನಿೀಯಮ್| 

ಸ್ತರೀರ ಪವನ್ನೈವ ವಿಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ನ್ಪುಂಸಕಂ ತ್ಸಯ ಜನ್ಯಂ ಹಿ ವಿದಿಧ॥3,3.18॥ 
ನ್ಪುಂಸಕಂ ನ್ವ್ೈವ ಸವರ ಪಭ ತಮತ್ ೀ ಹರೌ ನಾಸ್ತು ವಿಚಿನ್ುನಿೀಯಮ್| 

ಸ್ತರೀಬಮ್ಭ ತ್ೀ ಹರಿರ ಪ್ೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಶ್ರೀರ ಪಮಸ್ತುೀರ್ತ ವಿಚಿನ್ುನಿೀಯಮ್॥3,3.19॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಸ್ತರರ್ಾ ಸ್ತರಯಶಾ ಸಂಯೀಗಂ ವಯಥಾಮಹತಮಾನಿೀಷಣಃ| 

ಸ್ತರೀರ ಪಭ ತ್ೀ ವಿಮ್ೀ ತತ ಸ್ತರೀರ ಪಾಃ ಸನಿು ಸವಾದಾ॥3,3.20॥ 

ಸ್ತಿತೌ ತತರ ನಿಮಿತುಂ ಚ ಬ ರಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ ಪರಭ್ ೀ॥3,3.21॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಸ್ತರೀಬಮ್ಭ ತಸ್ತರೀರ ಪ್ೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀನ್ಾ ಸಾಯತ್ಗ್ೀಶವರ| 

ನಿತಾಯವಿಯೀಗಿನಿೀ ದ್ೀವಿೀ ಕಥಂ ಸಾಯತಾರಮಾತಮನ್ಃ॥3,3.22॥ 
ಹರ್ೀರನ್ನ್ುರ ಪಾಣಾಂ ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಅನ್ನಾುನ್ನ್ುರ ಪ್ೀಣ ನಿತಯಂ ಶತಶ್ರಷ್ಣ್ೀ ರತಾ॥3,3.23॥ 
ಅತ್ ೀ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ವಿಯೀಗಸತು ಶಙ್ಖೆನಿೀಯಃ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ನಾರಾಯಣ್ ೀ ನಾಮ ಹರಿಃ ಸವತನ್ರಃ ಶ್ರರ್ಾ ವಿನಾ ನಾಸ್ತು ಕದಾಪ ತಾಕ್ಷಯಾ| 

ಹರ್ೀಮತಾಕತನ್ದಸಯ ಪದಾರವಿನ್ದೀ ಶತಶ್ರಷ್ಮಾಣಾ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ॥3,3.24॥ 
ಹರಿಂ ವಿನಾ ಶ್ರೀರಪ ದ್ೀಶಕ್ಾಲ್ೀ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ರ್ೀಕ್ಷ್ೀಚತಾಭರ್ೀವ ವ್ೀದ್ಯಮ್| 

ಯಸಾಯಮಧ್ಾದಿವೀಯಾಮನ್ತಕ್ಷಣಂ ಚ ಸಾ ಮಾಮಿಕ್ಾ ಚ್ೀನ್ದರಜಾಲಾ ರ್ತಮಕ್್ೀರ್ತ॥3,3.25॥ 
ವದ್ನಿು ಯೀ ಅಸತರಾ ಮ ಢರ ಪಾ ಅಧ್ಮತಃ ಪರವಿಶನ್ಯೀವ ಸವ್ೀಾ| 

ಮಾರ್ಾ ನಾಮ ಪರಕೃರ್ತಸ್ುಾೀಮಾಹತಃ ಸತಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಾ ನ್ ತತ ಚ್ೀನ್ದರಜಾಲ್ಲಕ್ಾ॥3,3.26॥ 
ತಸಾಯಭಮಾನ್ಃ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ವ್ೀದಿತವಯೀ ವಿೀರ್ಾಾಧ್ಾನ್ಂ ತತರ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಮೀಲಃ| 

ಕ್ಾಯೀಾನ್ತಮಖ್ಂ ಮೀಲನ್ಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾ ಇತ್ ೀ ರ ಪಂ ನಾಹತರಾರ್ಾಯಶಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ॥3,3.27॥ 
ಸಾನಾದಿ ನಿತಾಯ ಸತಯರ ಪಾ ಚ ವಿಷ್ ಣೀಮಿಾಥಾಯ ರ ಪಾ ಸಾ ಕಥಂ ಸಾಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಸತಾಯ ತನ್ತಃ ಪರಕೃತ್ೀಸುನಿನಗ ಢಾ ಸತಯತವಮಾಹತವಯಾವಹಾರಾಥಾರ ಪಮ್॥3,3.28॥ 
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ವಯವಹಾರರ ಪಾ ಸತಯತಾ ಚ್ೀತರಕೃತಾಯಸುದಾ ಕಥಂ ಸಾಯದ್ಯದ್ನಾದಿಭ ತಾ| 

ಅನಾದಿನಿತಾಯ ಯದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ ಸತಶ್ಕ್ಷ್ರ ಪ್ೀಣ ನ್ ಕ್ಾರಣಂ ಸಾಯತ್॥3,3.29॥ 
ಸ ಕ್ಷ್್ೀಣ ರ ಪ್ೀಣ ಚ ಕ್ಾರಣಂ ಸಾಯತುಹಿಾ ಪರಪಞ್ಾಸಯ ಚ ಕ್ಾರಣಂ ವದ್| 

ಅವಿದಾಯರ್ಾ ವಶತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನಾನಾರ ಪ್ೈದ್ೃಾಶಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ॥3,3.30॥ 
ಶಾಸರಜ್ಞಾನಾನಾನಶಮೀರ್ತ ಹಯವಿದಾಯ ನ್ ಸಂಶಯೀ ಹರಿಣಾ ಚ್ೈಕಯಮೀರ್ತ| 

ಏವಂ ಬ ರಷ್ೀ ಯದಿ ವಾದ್ತ್ಗ್ೀನ್ದರ ವಕ್ಷ್ಯೀಹಂ ತ್ೀ ತತರ ಯತಕುಂ ಶೃಣತ ತವಮ್॥3,3.31॥ 
ಸವಾಜ್ಞರ ಪಸಯ ಹಿ ಮೀ ಮತರಾರ್ೀಃ ಕಥಂ ಹರ್ೀಘಾಟ್ತ್ೀ ಹಯಜ್ಞತಾ ಚ| 

ಸ ಯೀಾ ಯಥಾ ತರ್ೀ ನಾಸ್ತು ತಥಾ ನಾರಾಯಣ್ೀ ಹರೌ| 

ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಪಕ್ಷಿೀದ್ರ ಕಥಂ ತತವಂ ಬರವಿೀಷ್ಯಹ್ ೀ॥3,3.32॥ 
ಅತ್ ೀ ನಾಹಂ ಬಾರಹಮಣಸಾುಾದಿಕ್ಾಲಾದ್ತಪಾಧಿಸಮ್ನ್ಧವಶಾದ್ಜ್ಞತಾಚ್ೀತ್| 

ಸವಾಜ್ಞ್ ೀಸೌ ಕತತರ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವಿಷ್ತಣರಲಾಜ್ಞಜಿೀವೀ ಜ್ಞಾನ್ಶ್ನ್ಯಶಾ ಕತತರ॥3,3.33॥ 
ವಿರತದ್ಧಯೀಶಾಾನ್ಯೀಃ ಸವಾದ್ೈವ ಕಥಂ ಚ್ೈಕಯಂ ಸಂವಾದಿಷ್ಯನಿು ವ್ೀದಾಃ| 

ದ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸವಾದಾ ದ್ತದಃಖ್ಹಿೀನ್ ೀ ಜಗತೆತಾಾ ಪೂಣಾಶಕುಃ ಸದ್ೈವ॥3,3.34॥ 
ಜಿೀವಃ ಸದಾ ಸವಲಾಕತಾಾಸ್ತು ಪೂಣಾಃ ಸಂಸಾರರ ಪ್ೀ ದ್ತಃಖ್ರ ಪ್ೀ ಚ ನಿತಯಮ್| 

ವಿರತದ್ಧಯೀಶಾಾನ್ಯೀರ್ೈಕಯಮಾಹತರಿೀಶಸಯ ಮಾರ್ಾವಶತ್ ೀ ಮಾಯಿನ್ಶಾ॥3,3.35॥ 
ಯೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ವ್ೈಷ್ಣವದಾಸವಶಾಯಸ್ುೀಷಾಂ ದ್ ರೀಹಂ ಸವಾದಾ ಸಞ್ಾರ್ೀದ್ಯಃ| 

ಹರಿಪರೀರ್ತಸ್ುೀನ್ ಭವ್ೀನ್ನ ನಿತಯಮಾನ್ನ್ದವೃದಿಧಸ್ುೀನ್ ಭವ್ೀನ್ನ ಮತಕ್ೌು॥3,3.36॥ 
ಮಾಯಿೀ ಸದಾ ಮಾಯಿಭೃತಯಸುಥಾಪ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನಾನಿನನ್ದಯತ್ೀ ಕ್ಾಯಾತ್ೀ ಚ| 

ತ್ೀನಾಪ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ತಃಖ್ವೃದಿಧಭಾವ್ೀಚಾ ಹಯಧ್ಂ ತಮಃ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುಹಿೀನ್ಮ್॥3,3.37॥ 
ಖ್ಗ್ೀನಾದರತಃ ಪರಕೃರ್ತಃ ಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಾ ಸಾ ನಿತಾಯ ಸಾ ಸತಯಭ ತಾ ಸದ್ೈವ| 

ಏವಂ ಸವಯಂ ಕ್ಾಲವಾರ್ಾವದಿಕ್ಾನಾಂ ಪರಾ (ರಮಾ) ಣವಃ ಸತಯರ ಪಾಶಾ ಸನಿು॥3,3.38॥ 
ಪರಾ (ಮಾಣ ) ನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೀದಿತವಯಂ ಜ್ಞಾನ್ೀಚತಾಭನಾಾನ್ಯಥಾ ವ್ೀದಿತವಯಮ್| 

ಪದಾಥಾಾನಾಂ ಪಾರ್ಥಾವಾನಾಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ಚರಮಾಖ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ॥3,3.39॥ 

ಸ ಏವಃ ಸಾಯತಾರಮಾಣತದಿವಾಜ್ೀನ್ದರ ಯೀನ್ ಯೀವಿ (ವ) ಶ್ೀಷ್ ೀವಯವಶಾ ಸ ಸೃತಃ॥3,3.40॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಹ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ೀ ಮಾಧ್ವ ಸಾತುಾತಾಂ ಪತ್ೀ ಪದಾಥಾಾನಾಂ ಚರಮಾಂಶಃ ಪರಾಣತ॥3,3.41॥ 
ಇರ್ತ ಪರೀಕುಂ ತತರ ಮೀ ಸಂಶಯೀಸ್ತು ಯೀನ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ ಸ ತತ ನಾಂಶಯತಕುಃ| 

ಯೀ ಹಯಂಶಯತಕ್್ ುೀ ನ್ ತತ ಸ್ ೀನ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ಏವಂ ಮಮಾಭಾರ್ತ ವಚಸತು ತಥಯಮ್॥3,3.42॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಯ ಏವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸಂಸ್ತಿತಾ ಮಾನ್ತಷಾಸತು ವಿಶ್ೀಷಾಣಾಂ ದ್ಶಾನ್ೀ ಶಕುಯತಕ್ಾುಃ| 

ತಥಾಪ ತ್ೀ ಯಸಯ ಚಾಂಶ್ತವಮೀವ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ವ್ೈ ನ್ೈವ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಸಮಥಾಾಃ॥3,3.43॥ 
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ತಮೀವಾಹತಶಾರಮಾಂಶಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಯೀ ಚ್ೈವಮಾಹತಮತಾನ್ಯಸ್ುೀನ್ ಚಾನ್ಯೀ| 

ಯೀ ಕ್ಾಣಾದಾ ಗೌತಮಾದಾಯಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ನಿರಂಶಕಂ ಪರಮಾಣತಂ ವದ್ನಿು॥3,3.44॥ 
ಅನ್ನಾುಂಶ್ೈಃ ಸಂಯತತತ್ವೀಪ ತಾಂಶಾ ನಿರಂಶ್ನ್ ೀ ಭಾರನಿುದ್ೃಷಾಟಯ ವದ್ನಿು| 

ತಸಾಮತಾರಾ (ರಮಾ) ಣ್ ೀಃ ಪರಮಾಣತತವಮಸ್ತು ತದ್ಂಶಾನಾಂ ವಿನ್ತಾಗಭಾಜಾತ॥3,3.45॥ 
ಪರಾ (ರಮಾ) ಣ ನಾಮೀಕದ್ೀಶ್ೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತನ್ ನೀ ಸನಿು ಪಾರಣಿನಾಂ ರಾಶಯಶಾ| 

ಪರತ್ಯೀಕಶ ಸನಿು ರ ಪಾ ಹರ್ೀಶಾ ಹಯತಶಾ ತತಾರಮಾಣ್ ೀರಣಿೀಯಃ॥3,3.46॥ 
ಯೀ ವಾ ತವಣಿೀರ್ಾನ್ಾರಮಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸ ಏವ ರ ಪೀ ಮಹತ್ ೀ ಮಹಿೀರ್ಾನ್| 

ತ್ೀಷಾಮನ್ ಯೀನ್ಯಂ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತು ಕಶ್ಾದ್ಚಿನ್ಯರ ಪ್ೀ ಚ ವಿಚಿನ್ುನಿೀಯಃ॥3,3.47॥ 
ಕ್ಾಲಕ್್ ೀಟವಿಹಿೀನ್ತವಂ ಕ್ಾಲಾನ್ನ್ಯಂ ವಿದ್ತಬತಾಧ್ಾಃ| 

ದ್ೀಶಕ್್ ೀಟವಿಹಿೀನ್ತವಂ ದ್ೀಶಾನ್ನ್ಯಂ ವಿದ್ತಬತಾಧ್ಾಃ॥3,3.48॥ 
ಗತಣಾನಾಮಪರಮೀಯತ್ವೀ ಗತಣಾನ್ನ್ಯಂ ವಿದ್ತಬತಾಧ್ಾಃ| 

ಆನ್ನ್ಯಂ ರ್ತರವಿಧ್ಂ ನಿತಯಂ ಹರ್ೀನಾಾನ್ಯಸಯ ಕಸಯಚಿತ್॥3,3.49॥ 
ತಸಯ ಸವಾಸವರ ಪ್ೀಷ್ತ ಚಾನ್ನ್ಯಂ ತತ ರ್ತರಲಕ್ಷಣಮ್| 

ತಥಾಪ ದ್ೀಶತಸುಸಯ ಪರಿಚ್ಾೀದ್ ೀಪ ಯತಜಯತ್ೀ॥3,3.50॥ 
ಪರಿಚ್ಾೀದ್ಸುಥಾ ವಾಯಪ್ುೀರ್ೀಕರ ಪ್ೀಪ ಯತಜಯತ್ೀ| 

ತಸಾಯಚಿನಾಯದ್ತಭತ್ೈಶವಯಾಂ ವಯವಹಾರಾಥಾಮೀವ ಚ॥3,3.51॥ 
ಗತಣತಃ ಕ್ಾಲತಶ್ೈವ ಪರಿಚ್ಾೀದ್ ೀ ನ್ ಕತತರಚಿತ್| 

ವಾಯಪುತವಂ ದ್ೀಶತ್ ೀ ಹಯಸ್ತು ಸವಾಭ ತ್ೀಷ್ತ ಯದಾಯಪ॥3,3.52॥ 
ನ್ ಚ ಭ್ೀದ್ಃ ಕವಚಿತುಸಯ ಹಯಣತಮಾತ್ರೀಪ ಯತಜಯತ್ೀ| 

ತಥಾಪ ವಿದ್ಯತ್ೀಣತತವಂ ತಸಾಮದ್ೈಶವಯಾಯೀಗತಃ॥3,3.53॥ 
ತಸಾಮದಿವದ್ಧಯವತಾರಾಥಾಂ ವಾಯಪುತವಂ ಚಾಪ ಭಣಯತ್ೀ| 

ಯತುಸಯ ವಾಯಪಕಂ ರ ಪಂ ಪರಂ ನಾರಾಯಣಂ ವಿದ್ತಃ॥3,3.54॥ 
ಅತಶಾ ಪರಮಾಣ ನಾಂ ಪಾರ್ಥಾವಾಽನ್ನ್ಯವಾದಿನಾಮ್| 

ಭ್ೀದ್ಃ ಪರಸಾರಂ ಜ್ಞ್ೀಯಸುಥ್ೀಶಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥3,3.55॥ 
ಜಡ್ೀಶಯೀಜಾಡಾನಾಂ ಚ ಜಿೀವಾನಾಂ ಚ ಪರಸಾರಮ್| 

ತಥ್ೈವ ಜಡಜಿೀವಾನಾಂ ನಿತಯಂ ಭ್ೀದ್ ೀ ಜಡ್ೀಶಯೀಃ॥3,3.56॥ 
ಪಞ್ಾ ಭ್ೀದಾ ಇಮೀ ನಿತಯಂ ಸವಾಾವಸಾಿಸತ ಸವಾಶಃ| 

ಏತಾದ್ೃಶಾಯಂ ತತ ಮಾರ್ಾರ್ಾಂ ವಿೀಯಾಮಾಧ್ತು ವಿೀಯಾವಾನ್॥3,3.57॥ 

ಪುರತಷಾಖ್ ಯೀ ಹರಿಸುಸಾಮರ್ತರಗತಣಾನ್ಸೃಜತರಭತಃ॥3,3.58॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಭಗವದಿವೀಯಾಸವರ ಪತದಾಧ್ಾನ್ದಾವರಕಗತಣತರಯ ಸೃಷಟಜಡ್ೀಶಭ್ೀದಾದಿನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮ ತೃರ್ತೀಯೀಽಧ್ಾಯಯಃ ॥3,3-[58]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-4॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಯಥಾ ಸಸಜಾ ಭಗವಾಂಸ್ತರೀನ್ತುಣಾನ್ರಕೃತ್ೀಸುದಾ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಸ್ತರರ ಪಾ ಸಮ ಭತಾ ಶ್ರೀಭ ಾದ್ತಾಗ್ ೀಾರ್ತ ಸಞ ಜ್ಞತಾ॥3,4.1॥ 
ಸತಾುಾಭಮಾನಿನಿೀ ಶ್ರೀಸತು ಭ ದ್ೀಾವಿೀ ರಜಮಾನಿನಿೀ| 

ತರ್ೀಭಮಾನಿನಿೀ ದ್ತಗಾಾ ಹ್ಯೀವಮಾಹತಮಾನಿೀಷಣಃ॥3,4.2॥ 
ಅನ್ುರಂ ನ್ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದ್ ರಪಾಣಾಂ ಚ ಪರಸಾರಮ್| 

ಗತಣಾನಾಂ ಚ್ೈವ ಸಮ್ನಾಧದ್ತದಗಾಾದಿೀನಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.3॥ 
ಅನ್ುರಂ ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ರ್ಾನ್ಯನ್ಧನ್ುಮಃ ಪರಮ್| 

ಪುರತಷ್ಸತು ರ್ತರರ ಪೀಭ ದಿವಷ್ತಣಬರಾಹಾಮ ಭವ್ೀರ್ತಸಃ॥3,4.4॥ 
ಸತ್ುಾೀನ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ವಧ್ಾಯಿತತಂ ವಿಷ್ತಣಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಚ ರಜಸಾ ಬರಹಮಣಿ ಪಾರವಿಶದ್ಧರಿಃ॥3,4.5॥ 
ಆದ್ ಯೀ ಬರಹಾಮ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ತತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ತಮಸಾಪ ಸಮಾನ್ನಿ್ತುಂ ರತದ್ರೀ ಚ ಪಾರವಿಶದ್ಧರಿಃ॥3,4.6॥ 
ರತದ್ರೀ ಸ್ತಿತ್ ೀ ರತದ್ರಸಞ್್ ಜಞೀ ನ್ ರತದ್ರಸತು ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತಾುವುಭೌನ್ ಹರಿೀ ಸೃತೌ॥3,4.7॥ 
ಆವಿಷ್ಟರ ಪೌ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ಬರಹಮರತದಾರಭಧ್ಾಯಕ್ೌ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರ್ೀಕ್ಷಮೀರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,4.8॥ 
ವಿಷ್ತಣಬರಹಾಮದಿರ ಪಾಣಾಮೈಕಯಂ ಜಾನ್ನಿು ಯೀ ದಿವಜಾಃ| 

ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ನ್ರಕಂ ಘ ೀರಂ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುವಜಿಾತಮ್॥3,4.9॥ 
ಗತಣತರಯಂ ಪರವಿಷ್ಟಸತು ಪುರತಷ್ ೀ ಹರಿರವಯಯಃ| 

ಕ್ಾಯೀಾನ್ತಮಖ್ಂ ಯಥಾ ಭ ರ್ಾತ್ ಷೀಭರ್ಾಮಾಸ ವ್ೈ ತಥಾ॥3,4.10॥ 
ಜಾತಕ್ಷ್ ೀಭಾದ್ಭಗವತ್ ೀ ಮಹಾನಾಸ್ತೀದ್ತುಣತರರ್ಾತ್| 

ಗತಣತರಯೀ ವಿದ್ಯಮಾನಾದಾಭಗಾದ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,4.11॥ 
ಮಹತ್ ೀ ಬರಹಮವಾಯ  ಚ ಜಜ್ಞಾತ್ೀ ಖಾಭಮಾನಿನೌ| 

ತಸಯ ಸಂವತ್ರಾತಾಶಾಾದ್ಯಮಲೌ ಸಮ್ಭ ವತತಃ॥3,4.12॥ 
ರಜಃ ಪರಧ್ಾನ್ಂ ಯತುತವಂ ಮಹತುತುವಮಿರ್ತೀರಿತಮ್| 

ಸಗಾಂ ರ್ತವಮಂ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾದ್ತುಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಕಮ್॥3,4.13॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮಹತುತುವಸವರ ಪಸಯ ಜ್ಞಾನಾಥಾಂ ದ್ೀವಕೀಸತತ| 

ತವಯೀಕ್ಾು ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಿಕ್ಾ ಸೃಷಟರತತುಮಾ॥3,4.14॥ 
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ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಶಬಾದಥಾಂ ಮಮ ಬ ರಹಿ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಶಬಾದಥಾಜ್ಞಾಪನಾಯ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.15॥ 
ಅಪಕ್ಷಿತಂ ಚ ತತಾರದೌ ಗತಣಸಾಮಯಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಸಮಯಗಾಜಞಪಯಿತತಂ ತತರ ಖಾದೌ ತಾವತ್ಾಗ್ೀಶವರ॥3,4.16॥ 
ರಾಶ್ಭ ತಂ ಗತಣಾನಾಂ ತತ ದ್ಶಾಯಿಷ್ಯೀ ಸ್ತರಿ್ತಂ ಚ ವ್ೈ| 

ರಾಶ್ೀಭ ತಸಯ ತಸಮಃ ಸಕ್ಾಶಾದಿವನ್ತಾಸತತ॥3,4.17॥ 
ರಾಶ್ೀಭ ತಂ ರಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯನಿದಾಗತಣಂ ತತತು ನಾನ್ಯಥಾ| 

ರಾಶ್ೀಭ ತಸಯ ರಜಸಃ ಸಕ್ಾಶಾದಿವನ್ತಾಸತತ॥3,4.18॥ 
ರಾಶ್ೀಭ ತಂ ತಥಾ ಸತುಾಂ ದಿವಗತಣಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಮ ಲಪರಕೃರ್ತಜಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ನ್ ಮ ಲಾ ಪರಕೃರ್ತಃ ಸೃತಾ॥3,4.19॥ 
ಯತಃ ಪರಕೃರ್ತರ ಪಾಣಾಂ ಪರಿಚ್ಾೀದ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಅತಃ ಪರಕೃರ್ತಜಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನ್ ಮ ಲಾಸ್ುೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.20॥ 
ಏವಂ ತವ ಗತಣಾನಾಞ್ಾ ಪರಿಮಾಣಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಉಕುಂ ಸವರ ಪಂ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ತವ ಸಮಯಕ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.21॥ 
ತತರ ರಾಶ್ತರಯೀ ಸತುಾಂ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್| 

ರಜಸುರ್ೀಭಾಯಂ ಗರತಡ ಹಯವಿಮಿಶರಂ ಹಯತಸತು ತತ್॥3,4.22॥ 
ಕ್್ೀವಲಂ ಸತುಾಮಿತತಯಕುಂ ನ್ ತತ ಶ್ರೀಷ್ಠತವತಃ ಪರಭ್ ೀ| 

ಸೃಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಾಯತರಲಯೀ ಮಿಶ್ರತಂ ಭವ್ೀತ್॥3,4.23॥ 
ಸವಾದಾಪಯವಿಮಿಶರಂ ಚ ಸತುಾರಾಶ್ಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸವಾದಾಪ ವಿಮಿಶರಂ ಚ ಸತುಾರಾಶ್ಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ॥3,4.24॥ 
ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ವಿಶನಿು ಹಯಧ್ರಂ ತಮಃ| 

ರಜಸುರ್ೀಗತಣೌ ವಿೀನ್ದರ ಇತರಾಭಾಯಂ ವಿಮಿಶ್ರತೌ॥3,4.25॥ 
ಸೃಷೌಟ ಪರಲಯಕ್ಾಲ್ೀಪ ಮಿಶಾರವ್ೀವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ರಾಶ್ಭ ತ್ೀಪ ರಜಸ್ತ ರಜ್ ೀಭಾಗಾಚಾತಾಧಿಕಮ್॥3,4.26॥ 
ಸತುಾಂ ಚ ಮಿಶ್ರತಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ರಜಸಃ ಶತಭಾಗಾನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತತ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,4.27॥ 
ಯ ಏಕ್್ ೀ ಭಾಗ ಉದಿದಷ್ಟಸಾುವತಾರಿಮಿತಂ ತಮಃ| 

ರಾಶ್ಭ ತ್ೀಪ ರಜಸ್ತ ಮಿಶ್ರತಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,4.28॥ 
ರಜ್ ೀರಾಶ್ಸ್ತಿರ್ತಸ್ುಾೀವಂ ತಾತ ವಾಯಪುಂ ತರ್ೀಗತಣ್ೈಃ| 

ರಾಶ್ಭ ತ್ೀಪ ತಮಸ್ತ ಸತುಾಂ ಚ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,4.29॥ 
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ತಮಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್ುರತಡ ದ್ಶಭಾಗಾಧಿಕ್್ೀನ್ ಚ| 

ಮಿಶ್ರತಂ ಭವರ್ತೀತ್ಯೀವಂ ಜ್ಞಾತವಯಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,4.30॥ 
ತಮಸ್ ೀ ದ್ಶಭಾಗಾನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತತ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ಯ ಏಕ್್ ೀ ಭಾಗ ಉದಿದಷ್ಟಸಾುವತಾರಿಮಿತಂ ರಜಃ॥3,4.31॥ 
ರಾಶ್ಭ ತ್ೀಪ ತಮಸ್ತ ಮಿಶ್ರತಂ ಭವರ್ತ ಧ್ತರವಮ್| 

ತರ್ೀರಾಶ್ಸ್ತಿರ್ತಸ್ುಾೀವಂ ಜ್ಞಾತವಾಯ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ॥3,4.32॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ರಶ್ಭ ತ್ೀಪ ರಜಸ್ತ ರಾಶ್ಭ ತ್ೀ ತಮಸಯಪ| 

ಸತಾುಾಂಶಾ ಹಯಧಿಕ್ಾಃ ಸನಿುೀತ್ಯೀವಮತಕುಂ ಮರ್ಾನ್ಘ॥3,4.33॥ 
ತತರ ಮೀ ಸಂಶಯೀ ಹಯಸ್ತು ಶೃಣತ ತವಂ ಸಾತುಾತಾಂ ಪತ್ೀ| 

ಯದಾರಶಾಯಂ ಯದಾರ ಶ್ಭಾಗಾ ಹಯಧಿಕ್ಾಃ ಸನಿು ರ್ಾವತಾ॥3,4.34॥ 
ತಾವತಾ ವಯವಹಾರಃ ಸಾಯರ್ತಷೀರನಿೀರಮಿವ ಪರಭ್ ೀ| 

ಶತರತಾವ ಸ ಗರತಡ್ೀನ್ ೀಕುಂ ಭಗವಾನ್ತಾರತಷ್ ೀತುಮಃ॥3,4.35॥ 
ಉವಾಚ ಪರ ಮಪರೀತಾಯ ಸಂಸತುವನ್ುರತಡಂ ಹರಿಃ| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ರಜ್ ೀರಾಶಾಯ ತರ್ೀರಾಶಾಯ ಸತುಾರಾಶಯಧಿಕ್ಾ ಸದಾ॥3,4.36॥ 
ಮಿಶ್ರತಂ ಚಾಪ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ನ್ ಸತುವಮಿರ್ತ ಕೀತಯಾತ್ೀ| 

ರಜ್ ೀರಾಶ್ಸುರ್ೀರಾಶ್ರಿತ್ಯೀವಂ ವಿಬತಧ್ಾ ವಿದ್ತಃ॥3,4.37॥ 
ವಿಷ್ಂ ತತ ಚರತದ್ತಗಧಸಿಂ ವಿಷ್ಮಿತತಯಚಯತ್ೀ ಯಥಾ| 

ಏವಂ ಮಯೀಕ್ಾು ಗರತಡ ಗತಣಾನಾಂ ನಿಜಸಂಸ್ತಿರ್ತಃ॥3,4.38॥ 
ಸಾಮಾಯವಸಾಿಂ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ಶೃಣಿವದಾನಿೀಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ರಾಶ್ೀಕೃತಾಚಾ ರಜಸಃ ಜನ್ಯಂ ಯಚಾ ಕಗ್ೀಶವರ॥3,4.39॥ 
ಮಹತುತ್ುಾೀ ಪರವಿಷ್ಟಂ ಚ ಯದ್ರಜಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಪರಲಯೀ ಸಮನ್ತಪಾರಪ್ುೀ ಮಹತುತ್ುಾೀ ಸ್ತತಿಂ ರಜಃ॥3,4.40॥ 
ದಾವದ್ಶಾಂಶ್ೀನ್ ತತ ಹಯದಾಧ ವಿಭಕುಂ ಭವರ್ತಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ರಾಶ್ೀಭ ತ್ೀ ಹಿ ಸತ್ುಾೀ ತತ ದ್ಶಭಾಗ್ೀನ್ ಮಿಶ್ರತಮ್॥3,4.41॥ 
ಸಮಯಕಭವರ್ತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ತಥ್ೈಕ್ಾಂಶ್ೀನ್ ಚಾಣಾಜ| 

ತರ್ೀರಾಶಾಯ ಮಿಶ್ರತಂ ಚ ಭವತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,4.42॥ 
ಅನ್ಯೀನ್ೈಕ್್ೀನ್ ಭಾಗ್ೀನ್ ರಜ್ ೀರಾಶಾಯ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಮಿಶ್ರತಂ ಭವರ್ತೀತ್ಯೀವಂ ಜ್ಞಾತವಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಕವಚಿತ್॥3,4.43॥ 
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ಗತಣತರಯೀಪ ಭಗವಾನ್ಮಹತುತುಾಸಯ ಚಾಣಾಜ| 

ಏವಂ ಲಯಸತು ಜ್ಞಾತವಯೀ ಹೃದಿ ತತಾುಾಥಾವೀದಿಭಃ॥3,4.44॥ 
ಏವಂ ಗತಣತರರ್ಾಣಾಂ ಚ ಮಿಶ್ರತತಾುಾತ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಗತಣಸಾಮಯಮಿರ್ತ ಪಾರಹತರ್ೀವಂ ಜಾನಿೀಹಿ ವ್ೈ ಖ್ಗ॥3,4.45॥ 
ಅನ್ಯಥಾ ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ಹಯಧ್ರಂ ತಮಃ| 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ರಾಶ್ೀಕೃತಗತಣಾನಾಂ ಚ ತರರ್ಾಣಾಂ ಪರಮೀಶವರ॥3,4.46॥ 
ವಿಶಾಲಾನಾಂ ಪರಂ ಬರಹಮನ್ರಲಯೀ ಗತಣಸಾಮಯತಾ| 

ಕಥಂ ಬ ರಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಏತತುತುಾಂ ಸಮಾಸತಃ॥3,4.47॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ರಾಶ್ೀಭ ತಗತಣಾನಾಂ ತತ ತರಯಣಾಮಪ ಸತುಮ| 

ತದಾ ವಿಮಿಶ್ರತತ್ವೀನ್ ಹಯವಸಾಿನ್ಂ ವಿದ್ತಬತಾಧ್ಾಃ॥3,4.48॥ 
ಇದಾನಿೀಂ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಂ ಶೃಣತ ಸಮಯಙ್ಖಮಮ ಪರಯ| 

ಸೃಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಸಮಾರಪ್ುೀ ಯತ ಾವಾಂ ಪರಲಯೀ ಖ್ಗ॥3,4.49॥ 
ದ್ಶಭಾಗ್ೈಶಾ ಸತ್ುಾೀ ತತ ಮಿಶ್ರತಂ ಯದ್ರ ಜಸುಥಾ| 

ತಮಸಯಪ್ಯೀಕಭಾಗ್ೀನ್ ಪರವಿಷ್ಟಂ ಯತತು ತದ್ರಜಃ॥3,4.50॥ 
ರಜಸಯಪ್ಯೀಕಭಾಗ್ೀನ್ ಪರವಿಷ್ಟಂ ಯಚಾ ತದ್ರಜಃ| 

ಏವಂ ದಾವದ್ಶಭಾಗ್ೈಶಾ ಪರವಿಷ್ಟಂ ಸವಾಶ್್ ೀ ರಜಃ॥3,4.51॥ 
ಸತುಾಸ್ೈದ್ಾಶಭಾಗ್ೈಶಾ ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ ರಜ್ ೀಂಶ್ನಾ| 

ಏವಮೀಕ್ಾದ್ಶ್ೈಭಾಾಗ್ೈಸುಮಸಾಿಂಶ್ೀನ್ ವ್ೈ ವಿದಜ॥3,4.52॥ 
ಮಿಶ್ರತಂ ಭವರ್ತ ಹಯದಾಧ ಮಹತುತುಾಂ ತದಾ ಸೃತಮ್| 

ಏತದ್ನ್ ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಶಾ ಮನ್ುಧ್್ ಯೀ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,4.53॥ 
ಏಕ್ಾಂಶಸಾುಮಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಹತುತ್ುಾೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಏವಂ ತರಯೀದ್ಶ್ೈಭಾಾಗ್ೈಮಿಾಶ್ರತಂ ತಚಾ ಸತುಮ॥3,4.54॥ 
ಏವಮೀತದಿವಜಾನಿೀರ್ಾನಾನನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಚತತಮತಾಖಾಚತಾರತಂ ಪೂವಾಂ ಭಗವನಾ್ತುಾತಾಂ ಪತ್ೀ॥3,4.55॥ 
ಚತತಭಾಾಗಾತ್ಮತತಾನ್ನಂ ಮಹತುತುಾಮಿರ್ತ ಪರಭ್ ೀ| 

ತತ್ೈಕ್ಾಂಶಸುಮಃ ಪರೀಕುಃ ರ್ತರಭಾಗ್ ೀ ರಜ ಏವ ಚ॥3,4.56॥ 
ತದಾಹತಬರಾಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಕಮ್| 

ಚತತಭಾಾಗಾತಮಕಂ ಪರೀಕುಂ ಮಹತುತುಾಂ ಶತರತಂ ಮರ್ಾ॥3,4.57॥ 
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ತರಯೀದ್ಶಾಂಶ್ೈಃ ಸಮ ಭತಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ತವರ್ಾನ್ಘ| 

ತದ್ೀತತ್ಂಶಯಂ ಛಿನಿಧ ಕೃಪಾಲ್ ೀ ಭಕುವತ್ಲ॥3,4.58॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಬರಹ್ ೋಕುಮಯ ಮಯೀಕುಸಯ ವಿವಾದ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಸವಾಥಾ| 

ಮ ಲಸತ್ುಾೀ ಮಿಶ್ರತಂ ಚ ದ್ಶಭಾಗ್ೀನ್ ಯದ್ರಜಃ॥3,4.59॥ 
ತತ್ವಾಂ ಚ ಮಿಲ್ಲತ್ವೈವ ತ್ವೀಕ್್ ೀ ಭಾಗಸತು ಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಮ ಲ್ೀ ರಜಸ್ತ ಯಚ್ ಾೀಕ್್ ುೀ ರಜ್ ೀಭಾಗಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.60॥ 
ಭಾಗ್ೀ ದಿವರ್ತೀಯೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಸುದ್ರಜ್ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಮ ಲ್ೀ ತಮಸ್ತ ಯಚ್ ಾೀಕ್್ ುೀ ರಜ್ ೀಭಾಗಸುಥ್ೈವ ಚ॥3,4.61॥ 
ತೃರ್ತೀಯಭಾಗ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ತಥಾ ಮ ಲ್ೀ ಚ ತಮಸ್ತ ಹ್ಯೀಕ್್ ೀ ಭಾಗಸುಮಃ ಸೃತಃ॥3,4.62॥ 
ಏವಂ ರ್ತರಭಾಗ್ ೀ ರಜಸಃ ಏಕ್ಾಂಶಸುಮಸಃ ಸೃತಃ| 

ತದಾಹತಬರಾಹಮಣ್ ೀ ದ್ೀಹಂ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯನಾಮಕಮ್॥3,4.63॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಮಹತುತುಾಸಯ ಚತಾವರ್ ೀ ಭಾಗಾಸ್ುೀಷ್ತ ರಜಸರಯಃ| 

ತಮಸಸ್ುಾೀಕ ಏವ್ೀರ್ತ ತವಯೀಕುಂ ಗರತಡಧ್ವಜ॥3,4.64॥ 
ರಜ್ ೀಭಾಗಾತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀಃ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ| 

ಇರ್ತ ಪರರ್ತೀಯತ್ೀ ಬರಹಮನ್ವಚನಾತುವ ಮಾಧ್ವ॥3,4.65॥ 
ಶತದ್ಧಸತಾುಾತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀಹ್ ೀ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ| 

ಏವಂ ಹಿ ಶ್ರಯತ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶಯೀ ಮೀತರ ಬಾಧ್ತ್ೀ॥3,4.66॥ 
ತಮೀವಂ ಸಂಶಯಂ ಛಿನಿಧ ಯದಿಧ ತಚ್ ಾರೀತತಮಹಾರ್ತ| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ರ್ತರಭಾಗಭ ತ್ೀ ರಜಸ್ತ ತಥಾ ದಾವದ್ಶಧ್ಾಪ ಚ॥3,4.67॥ 
ರಜಸ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಸತುಾಂ ದ್ಶಾಂಶಾಧಿಕಮೀವ ಚ| 

ಪರವಿಷ್ಟಮಸ್ತುೀರ್ತ ಖ್ಗ ಜ್ಞಾತವಯಂ ತಚಾಣತ ದಿವಜ॥3,4.68॥ 
ತಮಸ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಸತುಾಂ ದ್ಶಾಂಶಾಧಿಕಮೀವ ವ್ೈ| 

ಪರವಿಷ್ಟಮಸ್ತುೀರ್ತ ಖ್ಗ ವಕುವಯಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,4.69॥ 
ತಮಸ್ ೀಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ತತರ ತಮ ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ಸೃತಮ್| 

ಏಕ್ಾಂಶಸತು ರಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಮೀವಮಾಹತಮಾನಿೀಷಣಃ| 

ಏವಂ ಚ ಮಿಲ್ಲತಾನಾಭಗಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಮಹಾಮತ್ೀ॥3,4.70॥ 
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ಮಹತುತುಾಸಮತತಾತಾು ಉಪಾದಾನ್ಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತರಯೀದ್ಶಾಂಶಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ದಾವದ್ಶಾಶಂ ರಜಃ ಸೃತಮ್॥3,4.71॥ 
ಏಕ್ಾಂಶಸುಮಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುತರ ಭಾಗಾಞ್ಾೃಣತ ದಿವಜಾ| 

ಆದೌ ತತ ದಾವದ್ಶಾಂಶ್ೀಷ್ತ ಭಾಗಾನ್ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತಚಾೃಣತ॥3,4.72॥ 
ಏಕ್ಾಂಶಸುಮಸ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುದ್ದಶಾಂ ಶಾಧಿಕಂ ರಜಃ| 

ತಚಾತಾಂಶಾಧಿಕಂ ಸತುಾಮೀವಮಾಹತಮಾನಿೀಷಣಃ॥3,4.73॥ 
ಏಕ್ಾಂಶತಮಸ್ತ ಹ್ಯೀವಂ ವಿಭಾಗಾಞ್ಾೃಣತ ಸತುಮ| 

ಏಕ್ಾಂಶಸತು ರಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುರ್ೀ ಹ್ಯೀಕ್ಾ ದ್ಶಾಧಿಕಮ್॥3,4.74॥ 
ತರ್ೀಭಾಗಾಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸುದ್ದಶಾಂಶಾಧಿಕಃ ಸೃತಃ| 

ಸತುಾಭಾಗ ಇರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಹತುತ್ುಾೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,4.75॥ 
ಸತಾುಾಂಶ್್ ೀ ಬಹತಲ್ ೀ ಯಸಾಮಚತಾದ್ಧಸತುಾಂ ಚತತಮತಾಖ್ಃ| 

ಉತಾರ್ತುಮಾಹತಶ್್ ಾೀಕ್ಾು ಏವಂ ಚ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,4.76॥ 

ತಜಾಜಞನಾನ್ ೋಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,4.77॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಗತಣವ್ೈಷ್ಮಯಭ್ೀದ್ಬರಹಮದ್ೀಹಸವರ ಪಗತಣಸಾಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಚತತಥ್ ೀಾಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,4-[77]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-5॥ 
ಏತಾದ್ೃಶ್ೀ ಮಹತುತ್ುಾೀ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸಹ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ಪರವಿವ್ೀಶ ಮಹಾಭಾಗ ಕ್ಷ್ ೀಭರ್ಾಮಾಸ ವ್ೈ ಹರಿಃ॥3,5.1॥ 
ಅಹನ್ುತುಾಮಭ ತುಸಾಮಜಾಜಞನ್ದ್ರವಯಕರರ್ಾತಮಕಮ್| 

ಅಹಙ್ಕೆರಸಮತತಾತಾುವ್ೀಕ್ಾಂಶಸುಮಸ್ತ ಸೃತಃ॥3,5.2॥ 
ತದ್ದಶಾಂಶಾಧಿಕರಜಸುದ್ದಶಾಂಶಾಧಿಕಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ಸತುಾಮಿತತಯಚಯತ್ೀ ಸದಿಭಹ್ಯೀಾತದಾತಾಮ ತವಹಂ ಸೃತಮ್॥3,5.3॥ 
ಅಹನ್ುತಾುಾಭಮಾನಿೀ ತತ ಆದೌ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಬಭ ವಹ| 

ಸಹಸಾರಬಾದಚಾ ಪಶಾಾತೌು ಜಾತೌ ಖ್ಗಹರೌ ದಿವಜ॥3,5.4॥ 
ಅಹನ್ುತ್ುಾೀ ಖ್ಗ ಹ್ಯೀಷ್ತ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ಹರಿರವಯಯಃ| 

ಕ್ಷ್ ೀಭರ್ಾಮಾಸ ಭಗವಾಲಿಙ್ಕಷ್ಯ ಸಹ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್॥3,5.5॥ 
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸಾುಮಸಶಾ ತ್ೈಜಸಶ್ಾೀತಯಹಂ ರ್ತರಧ್ಾ| 

ರ್ತರಧ್ಾ ಬಭ ವ ರತದ್ ರೀಪ ಯತಸ್ುೀಷಾಂ ನಿರ್ಾಮಕಃ॥3,5.6॥ 
ವ್ೈಕ್ಾರಿಕಸ್ತಿತ್ ೀ ರತದ್ ರೀ ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ತಾಮಸ್ೀ ತತ ಸ್ತಿತ್ ೀ ರತದ್ರಸಾುಮಸ್ ೀ ಹಯಭಧಿೀಯತ್ೀ॥3,5.7॥ 
ತ್ೈಜಸ್ೀ ತತ ಸ್ತಿತ್ ೀ ರತದ್ ರೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೈ ತ್ೈಜಸಃ ಸೃತಃ| 

ತ್ೈಜಸ್ೀ ತತ ಹಯಹನ್ುತ್ುಾೀ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸಹ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್॥3,5.8॥ 
ವಿಶ್ತಾವ ಕ್ಷ್ ೀಭರ್ಾಮಾಸ ತದಾಸೌ ದ್ಶಧ್ಾ ತವಭ ತ್| 

ಶ್್ ರೀತರಂ ಚಕ್ಷತಃ ಸಾಶಾನ್ಂ ಚ ರಸನ್ಂ ಘಾರಣಮೀವ ಚ॥3,5.9॥ 
ವಾಕ್ಾಾಣಿಪಾದ್ಂ ಪಾಯತಶಾ ಉಪಸ್ಿೀರ್ತ ದ್ಶ ಸೃತಾಃ| 

ವ್ೈಕ್ಾರಿಕ್್ೀ ಹಯಹನ್ುತ್ುಾೀ ಪರವಿಶಯ ಕ್ಷ್ ೀಭಯದ್ಧರಿಃ॥3,5.10॥ 
ಮಹತುತಾುಾದಿಮಾ ಅದಾವಿನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಚ ದ್ೀವತಾಃ| 

ಏಕ್ಾದ್ಶವಿಧ್ಾ ಆಸನ್ೆರಮೀಣ ತತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,5.11॥ 
ಮನ್ ೀಭಮಾನಿ ನಿೀ ಹಾಯದೌ ವಾರತಣಿೀ ತವಭವತುದಾ| 

ಅನ್ನ್ುರಂ ಚ ಸೌಪಣಿೀಾ ಗೌರ್ ೀಜಾಪ ತಥ್ೈವ ಚ॥3,5.12॥ 
ಶ್ೀಷಾದ್ನ್ನ್ುರಾಸಾುಸಾಂ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ಂರಮ್| 

ಉತಾರ್ತುರಿರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಕರಮೀಣ ತತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,5.13॥ 
ಮನ್ ೀಭಮಾನಿನಾವನಾಯವಿನ್ದರಕ್ಾಮೌ ಪರಜಜ್ಞತತಃ| 

ತಾಕ್ಷಯಾ ಹಯನ್ನ್ುರೌ ಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ಮತಕ್ೌು ಸಂಸಾರ ಏವ ಚ॥3,5.14॥ 
ತತಸುಾಗಾತಾಮ ಹಯಭವತ್ ್ೀಹಂ ಕ್ಾರಿಕ ಈರಿತಃ| 

ತತಃ ಪಾಣಾಯತಮಕ್ಾಶ್ೈವ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ॥3,5.15॥ 
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ಶಚಿೀ ರರ್ತಶಾಾನಿರತದ್ಧಸುಥಾ ಸಾವಯಮತಭವೀ ಮನ್ತಃ| 

ಬೃಹಸಾರ್ತಸುಥಾ ದ್ಕ್ಷ ಏತ್ೀ ಪಾಣಾಯತಮಕ್ಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,5.16॥ 
ದ್ಕ್ಷಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ಪರವಾಹ್ ೀ ನಾಮ ಚಾಣಾಜ| 

ಸ ಏವೀಕುಶಾಾರ್ತಂವಾಹ್ ೀ ರ್ಾಪಯತಾಯತಮಚ್ ೀದಿತಃ॥3,5.17॥ 
ಹಸಾುದ್ನ್ನ್ುರಂ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ತತ ಶಚಾಯದಿವತ್್ೃತಃ| 

ತತ್ ೀಭವನ್ಮಹಾಭಾಗ ಚಕ್ಷತರಿದಿರಯಮಾತಮನ್ಃ॥3,5.18॥ 
ಸಾವಯಮತಭವಮನ್ ೀಭಾಾರ್ಾಾ ಶತರ ಪಾ ಯಮಸುಥಾ| 

ಚನ್ದರಸ ರ್ೌಾ ತತ ಚತಾುಾರಶಾಕ್ಷತರಿನಿದರಯಮಾನಿನ್ಃ॥3,5.19॥ 
ಚನ್ದರಃ ಶ್್ ರೀತಾರಭಮಾನಿೀರ್ತ ತಥಾ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಜಿಹ್ವೀನಿದರರ್ಾತಾಮ ವರತಣಃ ಸ ಯಾಸಾಯನ್ನ್ುರ್ ೀಭವತ್॥3,5.20॥ 
ವಾಗಿನಿದರರ್ಾಭಮಾನಿನ್ ಯೀ ಹಯಭವನ್ವರತಣಾದ್ನ್ತ| 

ದ್ಕ್ಷಪರ್ತನೀ ಪರಸ ರ್ತಶಾ ಭೃಗತರಗಿನಸುಥಾವ ಚ॥3,5.21॥ 
ತತರ ವ್ೈತ್ೀ ಮಹಾತಾಮನ್ ೀ ವಾಗಿನಿದರಯನಿರ್ಾಮಕ್ಾಃ| 

ಯೀ ಕರವಾಯದಾದ್ಯಶ್್ ಾೀಕ್ಾುಸ್ುೀನ್ನ್ುತುಾನಿರ್ಾಮಕ್ಾಃ॥3,5.22॥ 
ಸಾಮಯತಾವಚಾ ತಥ್ೈವೀಕುನ್ಾ ತತ ತತಾುಾಭಮಾನಿತಃ| 

ಉಪಸಿಮಾನಿನ್ ೀ ವಿೀನ್ದರ ಬಭ ವುಸುದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,5.23॥ 
ವಿಶಾವಮಿತ್ ರೀ ವಸ್ತಷ್ ಟೀರ್ತರಮಾರಿೀಚಿಃ ಪುಲಹಃ ಕರತತಃ| 

ಪುಲಸ್ ಯೀಙ ು್ರಸಶ್ೈವ ತಥಾ ವ್ೈವಸವತ್ ೀ ಮನ್ತಃ॥3,5.24॥ 
ಮನಾವದ್ಯೀನ್ನ್ುಸಙ್ಕ್ಯ ಉಪಸಾಿತಾಮನ್ ಈರಿತಾಃ| 

ಪಾಯೀಶಾ ಮಾನಿನ್ ೀ ವಿೀನ್ದರ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,5.25॥ 
ಸ ಯೀಾಷ್ತ ದಾವದ್ಶಸ್ವೀಕ್್ ೀ ಮಿತರಸಾುರಾ ಗತರ್ ೀಃ ಪರರ್ಾ| 

ಕ್್ ೀಣಾಧಿಪೀ ನಿರೃರ್ತಶಾ ಪರವಹಪರರ್ಾ॥3,5.26॥ 
ಚತಾುಾರ ಏತ್ೀ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವಾಯತತತಾುಾಭಮಾನಿನ್ಃ| 

ಘಾರಣಾಭಮಾನಿನ್ಃ ಸವ್ೀಾ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ದಿವಜಸತುಮ॥3,5.27॥ 
ವಿಷ್ವವಸ್ೀನ್ ೀ ವಾಯತಪುತೌರ ಹಯಶ್ವನೌ ಗಣಪಸುಥಾ| 

ವಿತುಪಃ ಸಪು ವಸವ ಉಕ್್ ುೀ ಹಾಯಗಿನಸುಥಾಷ್ಟಮಃ॥3,5.28॥ 
ಸತಾಯನಾಂ ಶೃಣತ ನಾಮಾನಿ ದ್ ರೀಣಃ ಪಾರಣ್ ೀ ಧ್ತರವಸುಥಾ| 

ಅಕ್್ೀಾ ದ್ ೀಷ್ಸುಥಾ ವಸೆಃ ಸಪುಮಸತು ವಿಭಾವಸತಃ॥3,5.29॥ 
ದ್ಶರತದಾರಸುಥಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮ ಲರತದ್ ರೀ ಭವಃ ಸೃತಃ| 

ದ್ಶ ರತದ್ರಸಯ ನಾಮಾನಿ ಶೃಣತಷ್ವ ದಿವಜಸತುಮ॥3,5.30॥ 
ರ್ೈವನ್ುೀಯಸುಥಾ ಭೀರ್ೀ ವಾಮದ್ೀವೀ ವೃಷಾಕಪಃ| 

ಅಜ್ೈಕಪಾದ್ಹಿವುಾಧ್್ ನಯೀ ಬಹತರ ಪೀ ಮಹಾನಿರ್ತ॥3,5.31॥ 
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ದ್ಶ ರತದಾರ ಇರ್ತ ಪರೀಕ್ಾುಃ ಷ್ಡಾದಿತಾಯಞ್ಾೃಣತ ದಿವಜ| 

ಉರತಕರಮಸುಥಾ ಶಕ್್ ರೀ ವಿವಸಾವನ್ವರತಣಸುಥಾ॥3,5.32॥ 
ಪಜಾನ್ ಯೀರ್ತಬಾಹತರ್ೀತ ಉಕ್ಾುಃ ಪೂವಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಪಜಾನ್ಯವಯರ್ತರಿಕ್ಾುಸತು ಪಞ್ೈವೀಕ್ಾು ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,5.33॥ 
ಗಙ್ಕುಸಮಸತು ಪಜಾನ್ಯ ಇರ್ತ ಚ್ ೀಕುಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸವಿತಾ ಹಯಯಾಮಾ ಧ್ಾತಾ ಪೂಷಾ ತವಷಾಟ ತಥಾ ಭಗಃ॥3,5.34॥ 
ಚತಾವರಿಂಶತುಥಾ ಸಪು ಮಹತಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ದಾವವುಕ್ಾುವಿರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಪರವಹ್ ೀರ್ತವಹಸುಥಾ॥3,5.35॥ 
ತಥಾ ದ್ಶವಿಧ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಶೃಣತ ನಾಮಾನಿ ತ್ೀಷಾಂ ತತ ಪುರ ರವಾದ್ರಾವಸಞ್ಜಞಕ್ೌ॥3,5.36॥ 
ಧ್ ರಿಲ್ ೀಚನ್ಸಞ್ಜಜಞ ದೌವ ಕರತತದ್ಕ್ಷ್ೀರ್ತಸಞ್ಜಞಕ್ೌ| 

ದೌವ ಸತಯವಸತಸಞ್ಜಜಞ ಚ ಕ್ಾಮಕ್ಾಲಕಸಞ್ಜಞಕ್ೌ॥3,5.37॥ 
ಏವಂ ದ್ಶವಿಧ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ತಥಾ ಋಭತಗಣಶ್್ ಾೀಕುಸುಥಾ ಚ ಪತರಸರಯಃ॥3,5.38॥ 
ದಾಯವಾ ಪೃರ್ಥವೌಯ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ಏತ್ೀ ಚ ಷ್ಡಶ್ೀತಯಃ| 

ದ್ೀವಾಃ ಪರಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಸವ್ೀಾ ನಾಸ್ತಕದಿರಯಮಾನಿನ್ಃ॥3,5.39॥ 
ಆಕ್ಾಶಸಾಯಭಮಾನಿೀ ತತ ಗಣಪಃ ಸತದಾಹೃತಃ| 

ಉಭಯತಾರಭ ಮಾನಿೀರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತತಾುಾಥಾವ್ೀದಿಭಃ॥3,5.40॥ 
ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ಂ ವಿನಾ ಸವ್ೀಾ ಜರ್ಾದಾಯ ವಿಷ್ತಣಪಾಷ್ಾದಾಃ| 

ಅಭವನ್್ಮಹಿೀನಾಶಾ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,5.41॥ 
ಏತ್ೀಪ ನಾಸ್ತಕ್ಾರ್ಾಶಾ ಅವಾನ್ುರನಿರ್ಾಮಕ್ಾಃ| 

ಅತಸ್ುೀ ತತುಾಮಾನಿಭ್ ಯೀ ಹಯವರಾಸ್ುೀ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,5.42॥ 
ಸಾಶಾತತಾುಾಭಮಾನಿೀ ತತ ಅಪಾನ್ಶ್ಾೀತತಯದಾಹೃತಃ| 

ರ ಪಾಭಮಾನಿೀ ಸಞ್ಜಜ್ಞ್ೀ ವಾಯನ್ ೀ ನಾಮ ಮಹಾನ್ರಭ್ ೀ॥3,5.43॥ 
ರಸಾತಮಕ ಉದಾನ್ಶಾ ಸಮಾನ್ ೀ ಗನ್ಧನಾಮಕಃ| 

ಅಪಾಂ ನಾಥಾಶಾ ಚತಾವರ್ ೀ ಮರತತಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,5.44॥ 
ಜರ್ಾದ್ಯನ್ನ್ುರಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸಮತತಾನಾನನ್್ಗ್ೀಶವರ| 

ಪರಧ್ಾನಾಗ್ರೀ ಪರಥಮಜಃ ಪಾವಕಃ ಸಮತದಾಹೃತಃ॥3,5.45॥ 
ಭೃಗ್ ೀಮಾಹಷ್ೀಾಃ ಪುತರಶಾ ಚಯವನ್ಃ ಸಮತದಾಹೃತಃ| 

ಬೃಹಸಾತ್ೀಶಾ ಪುತರಸತು ಉತಥಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥3,5.46॥ 
ರ್ೈವತಶಾಾಕ್ಷತಷ್ಶ್ೈವ ತಥಾ ಸಾವರ್ ೀಚಿಷ್ಃ ಸೃತಃ| 

ಉತುರ್ೀ ಬರಹಮಸಾವಣಿೀಾ ರತದ್ರಸಾವಣಿಾರ್ೀವ ಚ॥3,5.47॥ 
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ದ್ೀವಸಾವಣಿಾಸಾವಣಿಾರಿನ್ದರಸಾವಣಿಾರ್ೀವಚ| 

ತಥ್ೈವ ದ್ಕ್ಷಸಾವಣಿಾಧ್ಾಮಾಭಾವಣಿಾರ್ೀವ ಚ॥3,5.48॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶವಿಧ್ಾ ಹ್ಯೀವಂ ಮನ್ವಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಪತೄಣಾಂ ಸಪುಕಂ ಚ್ೈವ್ೀತಾಯದಾಯಃ ಸಞ್ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ಖ್ಗ॥3,5.49॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಮತತಾನಾನಸ್ುೀಭ್ ಯೀ ನಿೀಚಾಃ ಶೃಣತ ದಿವಜ| 

ವರತಣಸಯ ಪರ್ತನೀ ಗಙ್ಕು ಪಜಾನಾಯಖ್ ಯೀ ವಿಭಾವಸತಃ॥3,5.50॥ 
ಯಮಭಾರ್ಾಾ ಶಾಯಮಲಾ ತತ ಹಯನಿರತದ್ಧಪರರ್ಾ ವಿರಾಟ್| 

ಬರಹಾಮಣಾಮಾನಿನಿೀ ಸ್ೈವ ಹತಯಷಾನಾಮಾನ ಸತಶಬದತಾ॥3,5.51॥ 
ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ಚನ್ದರಭಾಯೀಾಕ್ಾು ಸ ಯಾಭಾರ್ಾಾ ತತ ಸಞ್ಜಞಕ್ಾ| 

ಏತಾ ಗಙ್ಕುದಿಷ್ಟ್ ಸಙ್ಕ್ಯ ಜಜ್ಞಿರ್ೀ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,5.52॥ 
ಗಙ್ಕುದ್ಯನ್ನ್ುರಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ಸಾವಹಾ ವ್ೈ ಮನ್ರದ್ೀವತಾ| 

ಸಾವಹಾನಾಮಾಗಿನಭಾಯೀಾಕ್ಾು ಗಙ್ಕುದಿಭ್ ಯೀಧ್ಮಾ ಶತರತಾ॥3,5.53॥ 
ಸಾವಹಾನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾನಾತಾಮ ಬತಧ್ನಾಮಕಃ| 

ಬತಧ್ಸತು ಚನ್ದರಪುತ್ ರೀ ಯಃ ಸಾವಹಾರ್ಾ ಅಧ್ಮಃ ಸೃತಃ॥3,5.54॥ 
ಉಷಾ ನಾಮ ತಥಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ಬತಧ್ಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಖ್ಗ| 

ಉಷಾನಾಮಾ ಭಮಾನಿೀ ತತ ಹಯಶ್ವಭಾರ್ಾಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,5.55॥ 
ಬತಧ್ಾಧ್ಮಾ ಸಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ತತಃ ಶನ್ೈಶಾರ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಪೃರ್ಥವಾಯತ್ೋರ್ತ ವಿಶತರತಃ॥3,5.56॥ 
ಉಷಾಧ್ಮಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀಯಸುತ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀಥ ಪುಷ್ೆರಃ| 

ಕಮಾಾಭಮಾನಿೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಶನ್ೈಶಾರ ಇರ್ತೀರಿತಃ॥3,5.57॥ 
ತತಾುಾಭಮಾನಿನ್ ೀ ದ್ೀವಾನ್ೀವಂ ಸೃಷಾಟಾ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ಪರವಿವ್ೀಶ ಸ ದ್ೀವ್ೀಶಸುತ್ುಾೀಷ್ತ ರಮರ್ಾ ಸಹಾ॥3,5.58॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ತತಾುಾಭಮಾನಿ 

ದ್ೀವತ್ ೀತಾರ್ತುತತಾುರತಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,5-[58]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-6॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ತತರತತರ ಸ್ತಿತಾಸುತ್ುಾೀ ತತುತುತಾುಾಭಮಾನಿನ್ಃ| 

ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಹಾಯಯತನ್ೀ ಸಾವಙ ು್ೀ ತದ್ಥಾಂ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,6.1॥ 
ಹರಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸಮಯಕ್್ ್ತೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರರ್ೀ| 

ಚಿನಾಯಚಿನ್ಯಗತಣ್ೀ ವಿಷೌಣ ವಿರತದಾಧಃ ಸನಿು ಸದ್ತುಣಾಃ॥3,6.2॥ 
ಏಕ್್ೈಕಶ್್ ೀಹಯನ್ನಾುಸ್ುೀ ತದ್ತುಣಾನಾಂ ಸತುತೌ ಮಮ| 

ಕವ ಶಕುರಿರ್ತ ಬತದಾಧಯ ಸಾ ವಿರೀಡರ್ಾವನ್ತಾಬರವಿೀತ್॥3,6.3॥ 

ಶ್ರೀರತವಾಚ| 

ನ್ತಾಸ್ತಮ ತ್ೀ ನಾಥ ಪದಾರವಿನ್ದಂ ನ್ ವ್ೀದ್ ಚಾನ್ಯಚಾರಣಾದ್ೃತ್ೀ ತವ| 

ತವಯಿೀಶವರ್ೀ ಸನಿು ಗತಣಾಃ ಶತರತಾಸತು ತಥಾಶತರತಾಃ ಸನಿು ಚ ದ್ೀವದ್ೀವ॥3,6.4॥ 
ಸಮಯಕ್ೃಷ್ಟಂ ಸಾವಯತನ್ಂ ಚ ದ್ತಾವ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ದಾರ್ೀದ್ರ ಮಾಂ ಚ ಪಾಹಿ| 

ಸತುತಾಯ ಮದಿೀಯಶಾ ಸತಖ್ಕಪೂಣಾಃ ಪರಯೀ ಜನ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತಥಾ ತವದ್ನ್ಯಃ॥3,6.5॥ 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಪತ್ೀ ಸವಾಜಗನಿನವಾಸ ತವಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ತನ್ತಧಃ ಕವ ಚ ವಿಶವಮ ತ್ೀಾ| 

ಅಹಂ ಕವ ಚಾಜ್ಞಸುವ ವ್ೈ ಶಕುರಸ್ತು ಹಯಜ್ಞ್ ೀಹಂ ವ್ೈ ಹಯಲಾಶಕುಮಾಮಾಸ್ತು॥3,6.6॥ 
ಲಕ್ಷಾ್ಯಶ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಭಕು ಹಯತಯಲಾಮದಾಧ ಮಯಿ ಸವಾದ್ೈವ| 

ತವ ಪರಸಾದಾದ್ಸ್ತು ಜಗನಿನವಾಸ ತತರ ಸಾವಮಿತವಂ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀ ಸದ್ೈವ॥3,6.7॥ 
ನ್ ದ್ೀಹಿ ತವಂ ಸವಾದಾ ಮೀ ಮತರಾರ್ೀ ಅಹಮಮತವಂ ಪಾರಪಯಮೀತಾವದ್ೀವ| 

ಗಮಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಯೀಗಯಗತಣ್ೀ ರಮೀಶ ಪರಮಾದ್ ೀ ವಾ ನಾಸ್ತುನಾಸಯದ್ಯ ನಿತಯ॥3,6.8॥ 
ತನ್ೋ ಹೃಷೀಕ್ಾಣಿ ಪತನ್ಯಸತಾಥ್ೀ ಪದಾರವಿನ್ದೀ ತತ ಪತನ್ತು ಸವಾದಾ| 

ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಹಯಹಂ ಕ್್ ೀಟಗತಣ್ೀನ್ ಹಿೀನ್ಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಾಮಥಯಾಂ ನಾಸ್ತು ಮೀ ಸತಪರಸ್ತೀದ್॥3,6.9॥ 
ಇರ್ತ ಸುವಂ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾನಿವಧ್ಾತಾ ತಾಕ್ಷಯಾಸ್ತಿತಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಸುಸಯ ಚಾಗ್ರೀ| 

ತದಾ ವಾಯತದ್ೀಾವದ್ೀವೀ ಮಹಾತಾಮ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಷ್ತಣ ಭಕುಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ॥3,6.10॥ 
ಸನಹ್ ೀತಿರಾವಃ ಸ್ಲ್ಲತಾಕ್ಷರಸುಂ ಮತಞ್ಾನ್ೆಣಾನಾರಞ್ಜಲ್ಲರಾಬಭಾಷ್ೀ| 

ವಾಯತರತವಾಚ| 

ಏತ್ೀ ಹಿ ದ್ೀವಾಸುವ ಭೃತಯಭ ತಾಃ ಪದಾರವಿನ್ದಂ ಪರಮಂ ಸತದ್ತಲಾಭಮ್॥3,6.11॥ 
ಚತತವಿಾಧ್ಾನ್ತಾರತಷಾಥಾಾನ್ರಮೀಶ ಸಮಾರಥಾಯೀ ತಚಾ ಸದಾಪ ದ್ೀವ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಹರ್ೀಃ ಸ್ೈವ ಮಾಯೈವ ತಾವತತ್ಕ್ಾರಣಂ ಕಞ ಾ್ದ್ನ್ಯನ್ನ ಚಾಸ್ತು॥3,6.12॥ 
ಅತ್ ೀ ನಾಹಂ ಪರದ್ಯೀಪ ಭ ಮನ್ಭವತಾದಾರ್ಭೀಜನಿಷ್ವಣ್ ೀತತ್ಕಃ| 

ಲ್ ೀಕಸಯ ಕೃಷಾಣದಿವಮತಖ್ಸಯ ಕಮಾಣಾ ಅಪುಣಯಶ್ೀಲಸಯ ಸತದ್ತಃಖಿತಸಯ॥3,6.13॥ 
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ಅನ್ತಗರಹಾಥಾಂ ಚ ತವಾವತಾರ್ ೀ ನಾನ್ಯಶಾ ಕಞ ಾ್ತತಾರತಷಾಥಾಸುವ್ೀಶ| 

ಗ್ ೀಭ ಸತರಾಣಾಂ ಚ ಮಹಿೀರತಹಾಣಾಂ ತಥಾ ಸತರಾಣಾಂ ಪರವರಾವತಾರ್ೈಃ॥3,6.14॥ 
ಕ್ಷ್ೀರ್ೀಪಕ್ಾರಾಣಿ ಚ ವಾಸತದ್ೀವ ಕರೀಡನಿವಧ್ತ್ುೀ ನ್ ಚ ಕಞ ಾ್ದ್ನ್ಯತ್| 

ಮನ್ ೀ ನ್ ತೃಪಯತಯಪ ಶಂಸತಾಂ ನ್ಃ ಸತಕಮಾಮೌಲ್ೀಶಾರಿತಾಮೃತಾನಿ॥3,6.15॥ 
ಅಚಿಾನ್ನಭಕುಸಯ ಹಿ ಮೀ ಮತಕತನ್ದ ಸದಾ ಭಕುಂ ದ್ೀಹಿ ಪಾದಾರವಿನ್ದೀ| 

ಸದಾ ತದ್ೀವಾಸತು ನ್ ಕಞ ಾ್ದ್ನ್ಯದ್ಯತರ ತವಮಾಸ್ತೀಃ ಪುರತಷ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವ॥3,6.16॥ 
ಅಹಂ ಚ ತತಾರಸ್ತಮ ತವ ಪರಸಾದಾದ್ಯತಾರಸಯಹಂ ತತರ ಭವಾನ್ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ವಯಂಸ್ತಮಾಮೀಯಂ ಚ ಶರಿೀರಮಧ್್ಯೀ ಚತತಮತಾಖ್ಶ್ೈವ ನ್ ಚ್ೈತತದ್ನ್ಯೈಃ॥3,6.17॥ 
ಮದಿೀಯನಿದಾರ ತವ ವನ್ದನ್ಂ ಪರಭ್ ೀ ಮದಿೀಯರ್ಾಮಾಚರಣಂ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್| 

ಮದಿೀಯವಾಯಖಾಯಹರಣಂ ಸತುರ್ತಃ ಸಾಯದ್ೀವಂ ವಿದಿತಾವ ಚ ಸಮಪಾರ್ಾಮಿ॥3,6.18॥ 
ಮದ್್ರೃದಿಧಯೀಗಯಂ ಚ ಪದಾಥಾಜಾತಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹರ್ೀಃ ಪರರ್ತಮಾ ಏವ ತಚಾ| 

ಇತಿಂ ಮತಾವಹಂ ಸವಾದಾ ದ್ೀವದ್ೀವ ತತರಸ್ತಿತಾನ್ಿರಿರ ಪಾನ್ಭಜಿಷ್ಯೀ॥3,6.19॥ 
ಯಚಾನ್ದನ್ಂ ಯತತು ಪುಷ್ಾಂ ಚ ಧ್ ಪಂ ವಸರಂ ಚ ಯದ್ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಯದಿಕಂ ಚ| 

ಏತತ್ವಾಂ ವಿಷ್ತಣಪರೀತಯಥಾಮೀವ್ೀತ್ಯೀತದ್ವರತಂ ಸವಾದಾ ವ್ೈ ಕರಿಷ್ಯೀ॥3,6.20॥ 
ಅವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ ದಷ್ಯಿಷ್ಯೀ ಸದಾಹಂ ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಾ (ಲಾಿಂ) ಲಯಿಷ್ಯೀ ಮತರಾರ್ೀ| 

ವಿಷ್ತಣದ್ತರಹಾಂ ಛ್ೀದ್ಯಿಷ್ಯೀ ಚ ಜಿಹಾವಂ ತಚಾೃಣವತಾಂ ಪೂರಯಿಷ್ಯೀ ತರಪೂಲಾೆಃ॥3,6.21॥ 
ಏತಾದ್ೃಶ್ೀ ಶಕುಮಾಮಾಸ್ತು ದ್ೀವ ತವ ಪರಸಾದಾದ್್ರ ಲ್ಲನ್ ೀಪ ವಿಷ್ ಣೀ| 

ಅಥಾಪ ನಾಹಂ ಸುವನ್ೀ ಸಮಥಾಃ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಹಯಹಂ ಕ್್ ೀಟಗತಣ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ಃ॥3,6.22॥ 
ಏತತ್ ್ತೀತರಂ ಹಯಥಾಯೀಚ್ೈವ ರ್ಾ ನ್ಃ ತತರ ಪರೀರ್ತಹಯಾಕ್ಷರ್ಾ ಮೀ ಸದಾ ಸಾಯತ್| 

ಸ್ ುೀತರಂ ಹ್ಯೀತತಾಾಠಯನಿುೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಸ್ುೀ ಚ ಹರಿಪರರ್ಾಶಾ॥3,6.23॥ 
ಕತವಾನಿು ಯೀ ಪಠನ್ಂ ನಿತಯಮೀವ ಸಮಪಾಯಿಷ್ಯರ್ತ ಸದಾ ಹರೌ ಚ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಹರಿಃ ಪರೀಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀಲಂ ಹರೌ ಪರಸನ್ನೀ ಕಮಲಭಯಮಸ್ತು॥3,6.24॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ವಲದ್ೀವೀ ಮಹಾತಾಮ ತ ಷಣೀಂ ಸ್ತಿತಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲರಗರತ್ ೀ ಹರ್ೀಃ| 

ಸರಸವತತಯವಾಚ| 

ಕ್್ ೀ ವಾ ರಸಜ್ಞ್ ೀ ಭಗವನ್ತಮರಾರ್ೀ ಹರ್ೀ ಗತಣಸುವನಾರ್ತೆೀತಾನಾದಾವ॥3,6.25॥ 
ಅಲಮತ್ದಿಧಂ ಪಾರಪುನರ್ಾದ್ದೀವದ್ೀವ ಬರಹಾಮದಿಭಃ ಸವಾದಾ ಸ ುಯಮಾನ್| 

ಯಃ ಕಣಾನಾಡಿೀಂ ಪುರತಷ್ಸಯ ರ್ಾತ್ ೀ ಭವಪರದಾಂ ದ್ೀಹರರ್ತಂ ಛಿನ್ರ್ತು॥3,6.26॥ 
ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ದ್ೀಹರರ್ತಂ ಛಿನ್ತಯಸದ್ುೃಹಕ್ಷ್ೀತರಭಾರ್ಾಾಸತತ್ೀಷ್ತ ನಿತಯಮ್| 

ಪಶಾವದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಧ್ನಾದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಅನ್ಘಯಾರತ್ನೀಷ್ತ ಪರಯಂ ಛಿನಾರ್ತು॥3,6.27॥ 
ಅನ್ಂ ತವ್ೀದ್ಪರರ್ತಪಾದಿತ್ ೀಪ ಲಕ್ಷಿ್ೀನ್ಾ ವ್ೈ ವ್ೀದ್ ತವ ಸವರ ಪಮ್| 

ಚತತಮತಾಖ್ ೀ ನ್ೈವ ವ್ೀದ್ ನ್ ವಾಯತರಸೌ ನ್ ವ್ೀರ್ತುೀರ್ತ ಕಮತರ ಚಿತರಮ್॥3,6.28॥ 
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ಏತಾದ್ೃಶಸಯ ಸುವನ್ೀ ಕ್ಾವಸ್ತು ಶಕುಮಾಮ ಪರಭ್ ೀ ಬರಹಮವಾಯವೀಃ ಸಕ್ಾಶಾತ್| 

ಶತ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ ಸವಾದಾ ನ್ ಯನ್ತಾಸ್ತು ಅತ್ ೀ ಹರ್ೀ ದ್ಯರ್ಾ ಮಾಂ ಚ ಪಾಹಿ॥3,6.29॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಹರಿಂ ಸಾ ತತ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗಶವರ| 

ಭಾರರ್ತೀ ತತ ತದಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಹರಿಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,6.30॥ 

ಭಾರತತಯವಾಚ| 

ಬರಹ್ೋಶ ಲಕ್ಷಿ್ೀಶ ಹರ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಗತಣಾಂಸುವ ಶರದ್ದಧ್ಾನ್ಸಯ ನಿತಯಮ್| 

ತಥಾ ಸತುವನ್ ುೀಸಯ ವಿವಧ್ಾಮಾನಾಂ ಮರ್ತಂ ಚ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವಸತತ್॥3,6.31॥ 
ಕತವಾನಿು ವ್ೈರಾಗಯಮಮತತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತಃ ಪರಂ ಭಕುದ್ೃಢಾಂ ತಥ್ೈವ| 

ತತಃ ಪರಂ ಚ್ೈವ ಹರ್ೀಃ ಪರಸನ್ನತಾಂ ಕತವಾನಿು ನಿತಯಂ ತವ ದ್ೀವದ್ೀವ॥3,6.32॥ 
ತ್ೀನಾಪರ್ ೀಕ್ಷಂ ಚ ಭವ್ೀಚಾ ತಸಯ ಅತ್ ೀ ಗತಣಾನಾಂ ಸುವನ್ೀ ಚ ಮೀ ರರ್ತಃ| 

ಸಾ ತತ ಪರಜಾತಾ ಪುರತಷ್ಸಯ ನಿತಯಂ ಸಂಸಾರದ್ತಃಖ್ಂ ತತ ತದಾಚಿಾನ್ರ್ತು॥3,6.33॥ 
ವಿಚಿಾನ್ನದ್ತಃಖ್ಸಯ ತದಾಧಿಕ್ಾರಿಣ ಆನ್ನ್ದರ ಪಾಖ್ಯಫಲಂ ದ್ದಾರ್ತ| 

ಹರ್ೀಗತಾಣಾನ್ಸತುವತಾಂ ಚ ಪಾಪಂ ತ್ೀಷಾಂ ಹಿ ಪುಣಯಂ ಚ ತಥಾ ಕ್ಷಿಣ್ ೀರ್ತ॥3,6.34॥ 
ಏವಂ ವಿದಿತಾವ ಪರರ್ೀ ಗತರತಮಾಮ ವಾಯತದ್ಾರ್ಾಲತಮಾಮ ವಲಿಭಶಾ| 

ಹರ್ೀಗತಾಣಾನ್್ವಾಗತಣಪರಸಾರಾನ್ಮಮೈವ ಯೀಗಾಯನ್ತ್ಖ್ಮತಖ್ಯಭ ತಾನ್॥3,6.35॥ 
ಉದ್ಧೃತಯ ಪುಣ್ಯೀಭಯ ಇವಾತಾಬನ್ತಧಃ ಶ್ವಶಾ ನ್ ೀ ದ್ತರಹಯರ್ತ ಪುಣಯಕೀರ್ತಾಮ್| 

ತವ ಪರಸಾದಾಚಾ ಶ್ರಯಃ ಪರಸಾದಾದಾವಯೀಃ ಪರಸಾದಾಚಾ ಮಮಾಸ್ತು ನಿತಯಮ್॥3,6.36॥ 
ಯದ್ಯತೆರ್ ೀತ್ಯೀವ ಸದ್ೈವ ವಾಯತಸುತುತೆರ್ ೀತ್ಯೀವ ಸದ್ೈವ ನಿತಯಮ್| 

ವಾಯೀವಿಾರ್ ೀಧ್ಂ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ದ್ೀವಃ ಸ ತದಿವರ್ ೀಧ್ಂ ಚ ಕರ್ ೀರ್ತ ನಿತಯಮ್॥3,6.37॥ 
ಹರ್ೀವಿಾರ್ ೀಧ್ಂ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ವಾಯತವಾಾಯೀವಿಾರ್ ೀಧ್ಂ ನ್ ಕರ್ ೀರ್ತ ವಿಷ್ತಣಃ| 

ವಾಯೀಃ ಪರಸಾದಾನ್ಮಮನಾಸ್ತು ಕಞ ಾ್ದ್ತಾನ್ಭಾವಶಾ ತವ ಪರಸಾದಾತ್॥3,6.38॥ 
ಯಥ್ೈವ ಮ ಲಂ ಚ ತಥಾವತಾರ್ೀ ದ್ತಃಖಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತು ಸಮಿೀರಣಸಯ| 

ವಾಯತಸುಥಾನ್ಯೀ ಚ ಉಭೌ ಮತಕತನ್ದಸುಥಾವತಾರ್ೀಷ್ತ ನ್ ದ್ತಃಖ್ರ ಪೌ॥3,6.39॥ 
ಅಶಕುವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ವಾಯತದ್ೀವಃ ಯತಗಾನ್ತಸಾರಾಂಲ್ ಿೀಕಧ್ಮಾಾಂಸತು ರಕ್ಷನ್| 

ನ್ರಾವತಾರ್ೀ ತತರ ದ್ೀವ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಹಯಶಕುತಾ ನ್ೀರ್ತ ವಿಚಂ ತನಿೀಯಮ್॥3,6.40॥ 
ಅವತಾರರ ಪ್ೀ ಯಮದ್ತಃಖಾದಿಕಂ ಚ ನ್ ಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ಜ್ಞಾನಿಭದ್ೀಾವದ್ೀವ| 

ಅಹಂ ಕದಾಚಿತತ್ಖ್ನಾಶಪರದ್ೀಶ್ೀ ದ್ೈತಾಯಂಸುಥಾ ಮಾರಯಿತತಂ ಗತ್ ೀಸ್ತಮ॥3,6.41॥ 
ನ್ೈತಾವತಾ ಮಮ ವಾಯೀಶಾ ನಿತಯಂ ದ್ತಃಖಾತನ್ಂ ನ್ೈವ ಸಞ ಾ್ತನಿೀಯಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀಹಂ ಸುವನ್ೀನ್ತ ಕ್ಾಸ್ತು ಶಕುಗತಾಣಾನಾಂ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ ಪರಭ್ ೀ| 

ವಾಯೀಃ ಸಕ್ಾಶಾಚಾ ಗತಣ್ೀನ್ ಹಿೀನಾ ಸಂಸಾರರ ಪ್ೀ ಮತಕುರ ಪ್ೀ ಚ ದ್ೀವ॥3,6.42॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಭಾರರ್ತೀ ತತ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಶ್ೀಷ್ಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಃ ಪಾರಹ ಕ್್ೀಶವಮ್॥3,6.43॥ 
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ಶ್ೀಷ್ ಉವಾಚ| 
ನಾಹಂ ಚ ಜಾನ್ೀ ತವ ಪಾದ್ಮ ಲಂ ರತದ್ ರೀ ನ್ ವ್ೀರ್ತು ಗರತಡ್ ೀ ನ್ ವ್ೀದ್| 

ಅಹಂ ವಾಣಾಯಃ ಶತಗತಣಾಂಶಹಿೀನ್ ೀ ದ್ತಾುಾ ಹಾಯಯತನ್ಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಾಸತದ್ೀವ॥3,6.44॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಸಶ್ೀಷ್ಸತು ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ವಿೀಶಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,6.45॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ತವ ಪದ್ ೀಃ ಸತುರ್ತಂ ಕಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಂ ಮಮ ಪದಾಮತ್ಜ್ೀ ಹಯಪಾತಂ ಮನ್ಃ| 

ಕಥಮಹಂ ಮತಖ್ೀ ಪಕ್ಷಿಯೀನಿಜಃ ಕಥಮೀವಙ್ಖತುಣಾ ನಿೀಡಿತತಂ ಕ್ಷಮಃ॥3,6.46॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ತತ ಗರತಡಸ ುಷಣೀಮಾಸ ನ್ರ್ಾನಿವತಃ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ರತದ್ರಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,6.47॥ 

ರತದ್ರ ಉವಾಚ| 
ರ್ಾ ವ್ೈ ತವ್ೀಶ ಭಗವನ್ನ ವಿದಾಮ ಭ ಮನ್ಭಕುಮಾಮಾಸತು ಶ್ವಪಾದ್ಸರ್ ೀಜಮ ಲ್ೀ| 

ಛನಾನಪ ಸಾ ನ್ನ್ತ ಸದಾ ನ್ ಮಮಾಸ್ತು ದ್ೀವ ತ್ೀನಾದ್ತರಹಂ ತವ ವಿರತದ್ಧಮತಃ ಕರ್ ೀಮಿ॥3,6.48॥ 
ಸವಾಾನ್ನ ಬತದಿಧಸಹಿತಸಯ ಹರ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಕ್ಾ ಶಕುರಸ್ತು ವಚನ್ೀ ಮಮ ಮ ಢಬತದ್ಧೀಃ| 

ವಾಣಾಯ ಸದಾ ಶತಗತಣ್ೀನ್ ವಿಹಿೀನ್ಮೀನ್ಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಚ್ೀಶ ಮಮ ಚಾಯತನ್ಂ ಚ 

ದ್ತಾುಾ॥3,6.49॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಸ ರತದ್ರಸತು ತ ಷಣೀಮಾಸ ದಿವಜ್ ೀತುಮಃ| 

ಶ್ೀಷಾನ್ನ್ುರಜಾ ದ್ೀವಿೀ ವಾರತಣಿೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥3,6.50॥ 

ವಾರತಣತಯವಾಚ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಪತ್ೀ ಬರಹಮಪತ್ೀ ಮನ್ ೀಃ ಪತ್ೀಗಿರಃ ಪತ್ೀ ರತದ್ರಪತ್ೀ ನ್ೃಣಾಂ ಪತ್ೀ| 

ಗತಣಾಂಸುವ ಸ್ ುೀತತಮಹಂ ಸಮಥಾಾ ನ್ ಪಾವಾರ್ತೀ ನಾಪ ಸತಪಣಾಪರ್ತನೀ॥3,6.51॥ 

ಶ್ೀಷಾದ್ಹಂ ದ್ಶಗತಣ್ೈವಿಾಹಿೀನಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತಯಂ ಜಗತಾಮಧಿೀಶ॥3,6.52॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ವಾರತಣಿೀ ತತ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ಬಾರಹಿೋ ಸೌಪಣಿೀಾ ಹತಯಪಚಕರಮೀ॥3,6.53॥ 

ಸೌಪಣತಯಾವಾಚ| 

ಸ್ ುೀತತಂ ಗತಣಾಂಸುವ ಹರ್ೀ ಜಗದಿೀ ಶವಾಚಾ ಶ್್ ರೀತತಂ ಹರ್ೀ ತವ ಕಥಾಂ ಶರವಣ್ೀ ನ್ ಶಕುಃ| 
ಯಸುತುಾನ್ತಂ ಸಮರರ್ತ ದ್ೀವ ತವ ಸವರ ಪಂ ಕ್್ ೀ ವ್ೈ ನ್ತ ವ್ೀದ್ ಭತವಿ ತಂ 

ಭಗವತಾದಾಥಾಮ್॥3,6.54॥ 

ಅತ್ ೀ ಗತಣಸುವನ್ೀ ನಾಸ್ತು ಶಕುವಿೀಾನಾದರಹದ್ಂ ದ್ಶಗತಣ್ೈರವರಾ ಚ ನಿತಯಮ್॥3,6.55॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ತತ ಸೌಪಣಿೀಾ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ರತದಾರನ್ನ್ುರಜಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಗಿರಿಜಾ ತ ಪಚಕರಮೀ॥3,6.56॥ 
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ಪಾವಾತತಯವಾಚ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನಾರಾಯಣ ವಾಸತದ್ೀವ ತವರ್ಾ ಹಿ ಮೀ ಕಞ ಾ್ದ್ಪ ಪರಯೀಜನ್ಮ್| 

ನಾಸ್ಯೀವ ಸಾವಮಿನ್ನ ಚ ನಾಮ ವಾಚಾ ಸೌಭಾಗಯರ ಪಃ ಸವಾದಾ ಏಕ ಏವ॥3,6.57॥ 
ನಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ತವ ನಾಮ ಚ ಏಕಮೀವ ವ್ೈರಾಗಯಭಕುವಿಭವ್ೀ ಪರಮಂ ಸಮಥಾಾಮ್| 

ಅಸಙ್ಖ್ಯಬರಹಾಮದಿಕಹತಯನಾಶಾನ್ೀ ಗತವಾಙ್ಖುನಾಕ್್ ೀಟವಿನಾಶನ್ೀ ಚ॥3,6.58॥ 
ನಾಮಾಧಿಕ್ಾರಿಣಿೀ ಚಾಹಂ ಗತಣಾನಾಂ ಚ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಸುವನ್ೀ ನಾಸ್ತು ಮೀ ಶಕುೀ ರತದಾರದ್ದಶಗತಣ್ೈರಹಮ್॥3,6.59॥ 
ಅವರಾ ಚ ಸದಾಸ್ಯೀವ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಏವಂ ಸತುತಾವ ಸಾ ಗಿರಿಜಾ ಸ ುಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,6.60॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ತತಾುಾಭಮಾನಿತತುದ ದ್ೀವತಾಕೃತವಿಷ್ತಣಸತುರ್ತತತುದ ದ್ೀವತಾತಾರತಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,6-[60]॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 902 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-7॥ 
ತಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಪಾವಾತಾಯನ್ನ್ುರ್ ೀತಾನ್ನ ಇನ್ ದರೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್| 

ಇನ್ದರ ಉವಾಚ| 
ತವ ಸವರ ಪಂ ಹೃದಿ ಸಂವಿಜಾನ್ನ್್ಮತತತ್ಕಃ ಸಾಯತ್ತವನ್ೀ ಯಸತು ಮ ಢಃ| 

ಅಜಾನ್ತಃ ಸುವನ್ಂ ದ್ೀವದ್ೀವ ತದ್ೀವಾಹತಹ್ೀಾಲನ್ಂ ಚಕರಪಾಣ್ೀ॥3,7.1॥ 
ತಥಾಪ ತದ್ವೈ ತವ ನಾಮ ಪೂವಾಂ ಭವ್ೀತುದಾ ಪುಣಯಕರಂ ಭವ್ೀದಿರ್ತ| 

ರತದಾರದಿ ಕ್ಾನಾಂ ಸುವನ್ೀ ನಾಸ್ತು ಶಕುಸುದಾ ವಕುವಯಂ ಮಮ ನಾಸ್ತುೀರ್ತ ಕಂ ವಾ॥3,7.2॥ 
ಗತಣಾಂಶತ್ ೀ ದ್ಶಭೀ ರತದ್ರತ್ ೀ ವ್ೈ ಸದಾ ನ್ ಯನ್ ೀ ಮತ್ಮಃ ಕ್ಾಮದ್ೀವಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ೀ ಬಲ್ೀ ಸಮತಾ ಸವಾದಾಸ್ತು ತಥಾಃ ಕ್ಾಮಃ ಕಂ ಚ ದ್ ತಃ ಸದ್ೈವ॥3,7.3॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ದ್ೀವದ್ೀವೀ ಹರಿಂ ಚ ತ ಷಣೀಂ ಸ್ತಿತಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲನ್ಾಮರಭ ಧ್ಾಾ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ಬರಹಾಮ ಅಹಙ್ಕೆರಿಕ ಊಚಿವಾನ್॥3,7.4॥ 

ಅಹಙ್ಕೆರಿಕ ಉವಾಚ| 
ನ್ಮಸ್ುೀ ಗಣಪೂಣಾಾಯ ನ್ಮಸ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಮ ತಾಯೀ| 

ನ್ರ್ೀಽಜ್ಞಾನ್ವಿದ್ ರಾಯ ಬರಹಮಣ್ೀನ್ಂ ತಮ ತಾಯೀ॥3,7.5॥ 
ಇನಾದರದ್ಹಂ ದ್ಶಗತಣ್ೈಃ ಸವಾದಾ ನ್ ಯನ್ ಉಕ್್ ುೀ ನ್ ಜನಿ ತಾವಂ ಸವಾದಾ ಹಯಪರಮೀಯ| 

ತಥಾಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಜಗದ್ತುರ್ ೀ ತವಂ ದ್ತಾುಾ ದಿವಯಂ ಹಾಯಯತನ್ಂ ಚ ವಿಷ್ ಣೀ॥3,7.6॥ 
ಆಹಙ್ಕೆರಿಕ ಏವಂ ತತ ಸತುತಾವ ತ ಷಣೀಮ್ಭ ವ ಹ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಶಚಿೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್॥3,7.7॥ 

ಶಚತಯವಾಚ| 

ಸಞ ಾ್ನ್ುರ್ಾಮಿ ಅನಿಶಂ ತವ ಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ವಜಾರಙ್ಖತೆಶಧ್ವಜಸರ್ ೀರತಹಲಾಞ್ಾನಾಢಯಮ್| 

ವಾಗಿೀಶವರ್ೈರಪ ಸದಾ ಮನ್ಸಾಪ ಧ್ತತಾಂ ನ್ ೀ ಶಕಯಮಿೀಶ ತವ ಪಾದ್ರಜಃ ಸಮರಾಮಿ॥3,7.8॥ 
ಆಹಙ್ಕೆರಿಕಪಾರಣಾಚಾ ಗತಣ್ೈಶಾ ದ್ಶಭಃ ಸದಾ| 

ನ್ ಯನ್ಭ ತಾಂ ಚ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಲ್ ೀ ಭಕುವತ್ಲ॥3,7.9॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಶಚಿೀ ದ್ೀವಿೀ ತ ಷಣೀಂ ಭಗವರ್ತೀ ಹಯಭ ತ್| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ಸ್ ುೀತತಂ ರರ್ತಃ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,7.10॥ 

ರರ್ತರತವಾಚ| 

ಸಞ ಾ್ನ್ುರ್ಾಮಿ ನ್ೃಹರ್ೀವಾದ್ನಾರವಿನ್ದಂ ಭೃತಾಯನ್ತಕಮಿಾತಧಿರ್ಾ ಹಿ ಗೃಹಿೀತಮ ರ್ತಾಮ್| 

ಯಚಿಾರೀನಿಕ್್ೀತಮಜರತದ್ರರಮಾದಿಕ್್ೈಶಾ ಸಂಲಾಲ್ಲತಂ ಕತಟಲಙ್ಖತೆನ್ುಲವೃನ್ದಜತಷ್ಟಮ್॥3,7.11॥ 
ಏತಾದ್ೃಶಂ ತವ ಮತಖ್ಂ ನ್ತವಿತತಂ ನ್ ಶಕುಃ ಶಚಾಯ ಸಮಾಪ ಭಗವನ್ಾರಿಪಾಹಿ ನಿತಯಮ್| 

ಕೃತಾವ ಸತುರ್ತಂ ರರ್ತರಿಯಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ತ ಷಣೀಂ ಸ್ತಿತಾ ಭಗವತಶಾ ಸಮಿೀಪ ಏವ॥3,7.12॥ 
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ರತಯನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,7.13॥ 
ದ್ಕ್ಷ ಉವಾಚ| 

ಸಞ ಾ್ನ್ುಯೀ ಭಗವತಶಾರಣ್ ೀದ್ರ್ತೀಥಾಂ ಭಕ್ಾಯ ಹಯಜ್ೀನ್ ಪರಿಷಕುಮಜಾದಿವನ್ದಯಮ್| 

ಯಚೌಾಚನಿಃ ಸೃತಮಜಪರವರಾವತಾರಂ ಗಙ್ಕುಖ್ಯರ್ತೀಥಾಮಭವತ್ರಿತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್॥3,7.14॥ 
ರತದ್ ರೀಪ ತ್ೀನ್ವ ವಿಧ್ೃತ್ೀನ್ ಜಟಾಕಲಾಪಪೂತ್ೀನ್ ಪಾದ್ರಜಸಾ ಹಯಶ್ವಃ ಶ್ವೀಭ ತ್| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ತ್ೀ ಚರಣಂ ಕರತಣ್ೀಶ ವಿಷ್ ಣೀ ಸ್ ುೀತತಂ ಶಕುಮಾಮ ನಾಸ್ತು ಕೃಪಾವತಾರ| 

ರತಾಯ ಸಮಃ ಶತರರ್ತಗತ್ ೀ ನ್ ಗತ್ ೀಸ್ತಮ ರ್ೀಕ್ಷಮೀತಾದ್ೃಶಂ ಚ ಪರಿಪಾಹಿ ನಿದಾನ್ಮ ತ್ೀಾ॥3,7.15॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಸ ದ್ಕ್ಷಸತು ತ ಷಣೀ ಮೀವ ಬಭ ವ ಹ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಬೃಹಸಾರ್ತರತಪಾಕರಮಿೀತ್॥3,7.16॥ 

ಬೃಹಸಾರ್ತರತವಾಚ| 

ಸಞ ಾ್ನ್ುರ್ಾಮಿ ಸತತಂ ತವ ಚಾನ್ನಾಬಜಂ ತವಂ ದ್ೀಹಿ ದ್ತಷ್ಟವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ವಿರಕುಮಿೀಶ॥3,7.17॥ 
ಏತ್ೀಷ್ತ ಶಕುಯಾದಿ ವ್ೈ ಸ ಜಿೀವೀ ಕತಾಾ ಚ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ ಸದಾ ಚ ದಾತಾ| 

ಯೀಷಾಂ ಚ ಪುತರಸತಹೃದೌ ಚ ಪಶ್ಂಶಾ ಸವಾಮೀವಂ ವಿನ್ಶಯರ್ತ ಯತ್ ೀ ಹಿ ತದಾಶತ ಛಿನಿಧ॥3,7.18॥ 
ಸಂಸಾರಚಕರಭರಮಣ್ೀನ್ೈವ ದ್ೀವ ಸಂಸಾರದ್ತಃಖ್ಮನ್ತಭ ಯೀಹಾಗತ್ ೀಸ್ತಮ| 

ಶಕುನ್ಾ ಚಾಸ್ತು ನ್ವನ್ೀ ಮಮ ದ್ೀವದ್ೀವ ಸತಾಯ ಸಮಂ ಚ ಸತತಂ ಪರಿಪಾಹಿ ನಿತಯಮ್॥3,7.19॥ 
ಏವಂ ಶತರತಾವ ಚ ಪರಮಂ ತ ಷಣೀಮೀವ ಸ್ತಿತ್ ೀ ಮತನಿಃ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಸ್ ುೀತತಂ ಹಯನಿರತದ್ ಧೀಪಚಕರಮೀ॥3,7.20॥ 
ಅನಿರತದ್ಧ ಉವಾಚ| 
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ಏವಂ ಹರ್ೀಸುವ ಕಥಾಂ ರಸ್ತಕ್ಾಂ ವಿಹಾಯ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಭಗ್ೀ ಚ ವದ್ನ್ೀ ಪರಿಮತಹಯ ನಿತಯಮ್| 

ವಿಷಾಠನ್ರಪೂರಿತಬಲ್ೀ ರಸ್ತಕ್್ ೀ ಹಿ ನಿತಯಂ ಸಾಿಯಿೀ ಚ ಸ ಕರವದ್ೀವ ವಿಮ ಢಬತದಿಧಃ॥3,7.21॥ 
ಮಜಾಜಸ್ತಿಪತುಕಫರಫಲಾದಿಪೂಣ್ೀಾ ಚಮಾಾನ್ರವ್ೀಷಟತಮತಖ್ೀ ಪರ್ತತಂ ಹ ಪೀತಮ್| 

ಆಸಾವದ್ನ್ೀ ಮಮ ಚ ಪಾಪಗತ್ೀಮತಾರಾರ್ೀ ಮಾರ್ಾಬಲಂ ತವ ವಿಭ್ ೀ ಪರಮಂ 

ನಿಮಿತುಮ್॥3,7.22॥ 
ಸಂಸಾರಚಕ್್ರೀ ಭರಮತಶಾ ನಿತಯಂ ಸತದ್ತಃಖ್ರ ಪ್ೀ ಸತಖ್ಲ್ೀಶವಜಿಾತ್ೀ| 

ಮಲಂ ವಮನ್ುಂ ನ್ವಭಶಾ ದಾವರ್ೈಃ ಶರಿೀರಮಾರತಹಯ ಸತಮ ಢಬತದಿಧಃ॥3,7.23॥ 
ನ್ಮಾಮಿ ನಿತಯಂ ತವ ತತೆಥಾಮೃತಂ ವಿಹಾಯದ್ೀವ ಶತರರ್ತಮ ಲನಾಶನ್ಮ್| 

ಕತಟ್ತಮ್ಪೀಷ್ಂ ಚ ಸದಾ ಚ ಕತವಾನಾದನಾದ್ಯಕತವಾನಿನವಸನ್ುೃಹ್ೀ ಚ॥3,7.24॥ 
ದ್ ರ್ೀ ಚ ಸಂಸಾರಮಲಂ ರ್ತವದ್ಂ ಕತರತ ದ್ೀಹಿ ಹಯದ್ ೀ ದಿವಯಕಥಾಮೃತಂ ಸದಾ| 

ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀಹಂ ತವ ಸದ್ತುಣೌಘಂ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮಥ್ ೀಾ ನಾಸ್ತಮ ಶಚಿೀಸಮಶಾ॥3,7.25॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವನಿರತದ್ಧಸತು ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತರಂ ಮನ್ಃ ಸಾವಯಮತಭವೀಬರವಿೀತ್॥3,7.26॥ 

ಸಾವಯಮತಭವ ಉವಾಚ| 
ಸ್ ುೀತತಂ ಹಯನ್ತಪರವಿಶತ್ ೀಪ ನ್ ಗಭಾದ್ತಃಖ್ಂ ತಸಾಮದ್ಹಂ ಪರಮಪೂಜಯಪದ್ಂ 

ಗತಸ್ುೀ॥3,7.27॥ 
ಮನ್ ೀಭಾಾರ್ಾಾ ಮಾನ್ವಿೀ ಚ ಯಮಃ ಸಂಯಮಿನಿೀಪರ್ತಃ| 

ದಿಶಾಭಮಾನಿೀ ಚನ್ದರಸತು ಸ ಯಾಶಾಕ್ಷತನಿಾರ್ಾಮಕಃ| 

ಪರಸಾರಸಮಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಮತಕ್ಾುಾ ಸಂಸಾರಮೀವ ಚ॥3,7.28॥ 
ಪರವಾಹಾದಿವಗತಣ್ ೀನ್ಶ್ಾೀತ್ಯೀವಂ ಜಾನಿೀಹಿ ಚಾಣಾಜ| 

ಸ ರ್ಾಾನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ವರತಣಃ ಸಮರಚಕರಮೀ॥3,7.29॥ 

ವರತಣ ಉವಾಚ| 
ತವದಿವಚಾರ್ಾ ರಚಿತ್ೀ ದ್ೀಹಗ್ೀಹ್ೀ ಪುತ್ರೀ ಕಲತ್ರೀಪ ಧ್ನ್ೀ ದ್ರವಯಜಾತೌ| 

ಮಮಾಹಮಿತಯಲಾಧಿರ್ಾ ಚ ಮ ಢಾ ಸಂಸಾರದ್ತಃಖ್ೀ ವಿನಿಮಜಜನಿು ಸವ್ೀಾ॥3,7.30॥ 
ಅತ್ ೀ ಹರ್ೀ ತಾದ್ೃಶ್ೀಂ ಮೀ ಕತಬತದಿಧಂ ವಿನಾಶಯ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ತ್ೀ ಪಾದ್ದಾಸಯಮ್| 

ಅಹಂ ಮನ್ ೀಃ ಪಾದ್ಪಾದಾಧ್ಾಭ ತಗತಣ್ೀನ್ ಹಿೀನ್ಃ ಸವಾದಾ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀ॥3,7.31॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ತತ ವರತಣಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಃ ಸಮತಪಸ್ತತಿಃ| 

ವರತಣಾನ್ನ್ುರ್ ೀತಾನ್ ನೀ ನಾರದ್ ೀ ಹಯಸತುವದ್ಧರಿಮ್॥3,7.32॥ 

ನಾರದ್ ಉವಾಚ| 
ಯನಾನಮಧ್್ೀಯಶರವಣಾನ್ತಕೀತಾನಾತಾ್ಾದ್ವನ್ಯತತುಾಂ ಮಮ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀ| 

ಪುನಿೀಹಯತಶ್ೈವ ಪರ್ ೀವರಾರ್ಾನ್ಯಜಿಜಹಾವಗ್ರೀ ವತಾತ್ೀ ನಾಮ ತಸಯ॥3,7.33॥ 
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ಯಜಿಜಹಾವಗ್ರೀ ಹರಿನಾಮೈವ ನಾಸ್ತು ಸ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ನ್ೈವ ಸ ಏವ ಗ್ ೀಖ್ರಃ| 

ಅಹಂ ನ್ ಜಾನ್ೀ ಚ ತವ ಸವರ ಪಂ ನ್ ಯನ್ ೀ ಹಯಹಂ ವರತಣಾತ್ವಾದ್ೈವ॥3,7.34॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ನಾರದ್ ೀ ವ್ೈ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರಸ ುಷಣೀಮಭ ದ್ದೀವದ್ೀವಸಯ ಚಾಗ್ರೀ| 

ಯೀ ನಾರದಾನ್ನ್ುರಂ ಸಮ್ಭ ವ ಭೃಗತಮಾಹಾತಾಮ ಸ್ ುೀತತಮತಪಪರಚಕರಮೀ॥3,7.35॥ 
ಭೃಗತರತವಾಚ| 

ಕಮಾಸನ್ಂ ತ್ೀ ಗರತಡಾಸನಾಯ ಕಂ ಭ ಷ್ಣಂ ಕ್ೌಸತುಭಭ ಷ್ಣಾಯ| 
ಲಕ್ಷಿ್ೀಕಲತಾರಯ ಕಮಸ್ತು ದ್ೀಯಂ ವಾಗಿೀಶ ಕಂ ತ್ೀ ವಚನಿೀಯಮಸ್ತು| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ತವ ಸದ್ತುಣಾಂಶಾ ಹಯಹಂ ಸದಾ ವರತಣಾ ತಾಾದ್ಹಿೀನ್ಃ॥3,7.36॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಹರಿಂ ದ್ೀವಂ ಭೃಗತಸ ುಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ಹಯಗಿನರಸಾುವಿೀತತಾರತಷ್ ೀತುಮಮ್॥3,7.37॥ 

ಅಗಿನರತವಾಚ| 

ಯತ್ುೀಜಸಾಹಂ ಸತಸಮಿದ್ಧತ್ೀಜಾ ಹವಯಂ ವಹಾಮಯಧ್ವರ್ೀ ಆಜಯಸ್ತಕುಮ್॥3,7.38॥ 
ಯತ್ುೀಜಸಾಹಂ ಜಠರ್ೀ ಸಮರವಿಶಯ ಪಚನ್ನನ್ನಂ ಸವಾದಾ ಪೂಣಾಶಕುಃ| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ತವ ಸದ್ತುಣಾಂಶಾ ಭೃಗ್ ೀರಹಂ ಸವಾದ್ೈವಂ ಸರ್ೀಸ್ತಮ॥3,7.39॥ 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಪರಸ ರ್ತರತಪಚಕರಮೀ॥3,7.40॥ 

ಪರಸ ರ್ತರತವಾಚ| 

ಯನಾನಮಾಥಾವಿಚಾರಣ್ೀಪಮತನ್ಯೀ ಮತಹಯರ್ತ ವ್ೈ ಸವಾದಾ ತವದಿಭೀತಾ ಅಪ ದ್ೀವತಾ ಹಯವಿರತಂ 
ಸ್ತರೀಭಃ ಸಹ್ೈವ ಸ್ತಿತಾಃ| 
ಮಾನಾಧತೃಧ್ತರವನಾರದಾಶಾ ಭೃಗವೀ ವ್ೈವಸವತಾದಾಯಖಿಲಾಃ ಪ್ರೀಮಾಣ ವ್ೈ 

ಪರಣಮಾಮಯಹಂ ಹಿತಕೃತ್ೀ ತಸ್ೈ ನ್ರ್ೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ॥3,7.41॥ 
ಅತ್ ೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ತವ ಸದ್ತುಣಾನ್್ದಾ ಏವಂ ವಿಧ್ಾ ಕ್ಾ ಮಮ ಶಕುರಸ್ತು| 

ಸತುತಾವ ಹ್ಯೀವಂ ಪರಸ ರ್ತಸತು ತ ಷಣೀಮಾಸ್ತೀತ್ಗ್ೀಶವರ॥3,7.42॥ 
ಅಗಿನವಾಾಗಾತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಮಪುತ್ ರೀ ಭೃಗತ ಋಷಸುಥಾ| 

ತದಾಭರ್ಾಾ ವ್ೈ ಪರಸ ರ್ತಸತು ತರಯ ಏತ್ೀ ಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,7.43॥ 
ವರತಣಾತಾಾದ್ಹಿೀನಾಶಾ ಪರವಹಾದಿವಗತಣಾಧ್ಮಾಃ| 

ದ್ಕ್ಷಾಚಾತಾವರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮಿತಾರತತು ದಿವಗತಣಾಧಿಕ್ಾಃ॥3,7.44॥ 
ಪರಸ ತಯನ್ನ್ುರಂ ಜಾತ್ ೀ ವಸ್ತಷ್ ಠೀ ಬರಹಮನ್ನ್ದನ್ಃ| 

ವಿನ್ರ್ಾವನ್ತ್ ೀ ಭ ತಾವ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,7.45॥ 

ವಸ್ತಷ್ಠ ಉವಾಚ| 

ನ್ರ್ೀಸತು ತಸ್ೈ ಪುರತಷಾಯ ವ್ೀಧ್ಸ್ೀ ನ್ರ್ೀನ್ರ್ೀಽಸದ್ವೃಜಿನ್ಚಿಾದ್ೀ ನ್ಮಃ| 

ನ್ರ್ೀನ್ರ್ೀ ಸಾವಙ್ಖುಭವಾಯ ನಿತಯಂ ನ್ತ್ ೀಸ್ತಮ ಹ್ೀನಾಥ ತವಾಙ್್ ರಪಙ್ಖೆಜಮ್॥3,7.46॥ 
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ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತಯಂ ಭಗವನಾವಸತದ್ೀವ ಹಯಗ್ನೀರಹಂ ಸವಾದಾ ನ್ ಯನ್ ಏವ| 

ಮಿತಾರದ್ಹಂ ಸವಾದಾ ಕಞ ಾ್ದ್ ನ್ಃ ಸತುತಾವ ದ್ೀವ ಸ್ ೀಭವತುತರ ತ ಷಣೀಮ್॥3,7.47॥ 
ಯೀ ವಸ್ತಷಾಠನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ಮರಿೀಚಿಬರಾಹಮನ್ನ್ದನ್ಃ| 

ಹರಿನ್ತುಷಾಟವ ಪರರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ಗತರತಮ್॥3,7.48॥ 

ಮರಿೀಚಿರತವಾಚ| 

ದ್ೀವ್ೀನ್ ಚಾಹಂ ಹತಧಿೀಭಾವನ್ಪರಸಙ್ಕುತ್ವಾಾಶತಭ್ ೀಪಗಮನಾದಿವಮತಖ್ೀದಿರಯಶಾ| 

ಕತವ್ೀಾ ಚ ನಿತಯಂ ಸತಖ್ಲ್ೀಶಲವಾದಿನಾ ತವದ್ದರಂ ಮನ್ಸುಾಶತಭಕಮಾ ಸಮಾಚರಿೀಷ್ಯೀ॥3,7.49॥ 

ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀಹಂ ಭಗವಾನ್ನ್ನ್ುಃ ಸದಾ ವಸ್ತಷ್ಠಸಯ ಸಮಾನ್ ಏವ॥3,7.50॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಮರಿೀಚಿಸತು ತ ಷಣೀಮಾಸ ತದಾ ಖ್ಗ| 

ತದ್ತನ್ುರಜ್ ೀಹಯರ್ತರರಸಾುವಿೀತಾರಞ್ಜಲ್ಲಹಾರಿಮ್॥3,7.51॥ 
ಆವಿಭಾವಜಜಗತರಭವಾರ್ಾವರ್ತೀಣಾಂ ತದ್ರಕ್ಷಣಾಥಾಮನ್ವದ್ಯಞ್ಾ ತಥಾವಯರ್ಾಯ| 

ತತಾುಾಥಾಮ ಲಮವಿಕ್ಾರಿ ತವ ಸವರ ಪಂ ಹಾಯನ್ನ್ದಸಾರಮತ ಏವ ವಿಕ್ಾರಶ್ನ್ಯಮ್॥3,7.52॥ 
ತ್ೈಗತಣಯಶ್ನ್ಯಮಖಿಲ್ೀಷ್ತ ಚ ಸಂವಿಭಕುಂ ತತರ ಪರವಿಶಯ ಭಗವನ್ನ ಹಿ ಪಶಯರ್ತೀವ| 

ಅತ್ ೀ ಮರಾರ್ೀಸುವ ಸದ್ತುಣಾಂಶಾ ಸ್ ುೀತತಂ ನ್ ಶಕ್್ ರೀಮಿ ಮರಿೀಚ್ೀತತಲಯಃ॥3,7.53॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಹಯರ್ತರರಪತ ಷಣೀಮಾಸ ತದಾ ಖ್ಗ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಮಙ ು್ರಾ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥3,7.54॥ 

ಅಙ ು್ರಾ ಉವಾಚ| 
ದ್ರಷ್ತಟಂ ನ್ ಶಕ್್ ರೀಮಿ ತವ ಸವರ ಪಂ ಹಯನ್ನ್ುಬಾಹ ದ್ರಮಸುಕಂ ಚ| 

ಅನ್ನ್ುಸಾಹಸರಕರಿೀಟ್ಜತಷ್ಟಂ ಮಹಾಹಾನಾನಾಭರಣ್ೈಶಾ ಶ್್ ೀಭತಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ರ ಪಮನ್ನ್ುಪಾರಂ ಸ್ ುೀತತಂ ಹಯಶಕುಸತು ಸರ್ೀಸ್ತಮ ಚಾತ್ರೀಃ॥3,7.55॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಹಯಙ ು್ರಾಶಾ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಪುಲಸ್ ಯೀ ವಾಕಯಮವರವಿೀತ್॥3,7.56॥ 

ಪುಲಸಯ ಉವಾಚ| 
ಯೀ ವಾ ಹರಿಸತು ಭಗವಾನ್್ (ಸವ) ಉಪಾಸಕ್ಾನಾಂ ಸನ್ದಶಾಯೀದ್ತಭವನ್ಮಙ್ಖುಲಮಙ್ಖುಲಂ ಚ| 

(ಲಶಾ) ಯಸ್ೈ ನ್ರ್ೀ ಭಗವತ್ೀ ಪುರತಪಾಯ ತತಭಯಂ ಯೀ ವಾವಿತಾ 

ನಿರಯಭಾಗಗಮಪರಸಙ ು್ೀ॥3,7.57॥ 
ಏತಾದ್ೃಶಾಂಸುವ ಗತಣಾನ್ನವಿತತಂ ನ್ ಶಕುಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭಗವನ್್ದ್ೃಶ್್ ೀ ಹಯಙ ು್ರಸಾ 

ಚ॥3,7.58॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಪುಲಸ್ ಯೀಪ ಸ ುಷಣೀಮೀವ ವಭ ವ ಹ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಪುಲಹ್ ೀ ವಾಕಯಮಬರವಿೀತ್॥3,7.59॥ 
ಪುಲಹ ಉವಾಚ| 
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ನಿಷಾೆಮರ ಪರಿಹಿತಸಯ ಸಮಪಾತಂ ಚ ಸಾನನಾವರ್ ೀತುಮಪಯಃ ಫಲಪುಷ್ಾಭ್ ೀಜಯಮ್| 

ಆರಾಧ್ನ್ಂ ಭಗವತಸುವ ಸರ್ತೆರರ್ಾಶಾ ವಯಥಾಂ ಭವ್ೀದಿರ್ತ ವದ್ನಿು ಮಹಾನ್ತಭಾವಾಃ॥3,7.60॥ 
ತಸ್ೈ ಸದಾ ಭಗವತ್ೀ ಪರಣಮಾಮಿ ನಿತಯಂ ನಿಷಾೆಮರ್ಾ ತವ ಸಮಪಾಣಮಾತರವುದಾಧಯ| 

ವ್ೈಕತಣಠನಾಥ ಭಗವನ್್ತವನ್ೀ ನ್ ಶಕುಃ ಸ್ ೀಹಂ ಪುಲಸತಯಸದ್ೃಶ್್ ೀಸ್ತಮ ನ್ ಸಂಶಯೀತರ॥3,7.61॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ತತ ಪುಲಹಸ ುಷಣೀಮಾಸ ತದಾ ಖ್ಗ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಕರತತಃ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,7.62॥ 

ಕರತತರತವಾಚ| 

ಪಾರಣಪರರ್ಾಣಸಮಯೀ ಭಗವಂಸುವ್ೈವ ನಾಮಾನಿ ಸಂಸೃರ್ತಜದ್ತಃಖ್ವಿನಾಶಕ್ಾನಿ| 

ಯೀನ್ೈಕಜನ್ಮಶಮಲಂ ಸಹಸ್ೈವ ಹಿತಾವ ಸಂರ್ಾರ್ತ ಮತಕುಮಮಲಾಂ ತಮಹಂ ಪರಪದ್ಯೀ॥3,7.63॥ 
ಯೀ ಭಕ್ಾಯ ವಿವಶಾ ವಿಷ್ ಣೀ ನಾಮಮಾತ್ೈಕದ್ಜಲಾಕ್ಾಃ| 

ತ್ೀಪ ಮತಕುಂ ಪರರ್ಾನಾಯಶತ ಕಮತತ ಧ್ಾಯಯಿನ್ಃ ಸದಾ॥3,7.64॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಕರತತರಪ ತ ಷಣೀಮಾಸ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ಮನ್ತವ್ೈಾವಸವತ್ ೀಬರವಿೀತ್॥3,7.65॥ 
ವ್ೈವಲಸವತ ಉವಾಚ| 

ಸ್ ೀಹಂ ಹಿ ಕಮಾಕರಣ್ೀ ನಿರತಃ ಸದ್ೈವ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಭ್ ೀಗ್ೀ ಚ ನಿರತಶಾ ಗತದ್ೀ ಪರಮತುಃ| 

ಜಿಹ್ವೀನಿದರಯೀ ಚ ನಿರತಸುವ ದ್ಶಾನ್ೀ ಚ ಸಮಯಗಿವರಾಗಸಹಿತಃ ಪರರ್ೀ ದ್ರ್ೀಣ॥3,7.66॥ 
ಮಾಂಸಾಸ್ತಿಮಜಜರತಧಿರ್ೈಃ ಸಹಿತ್ೀ ಚ ದ್ೀಹ್ೀ ಭಕುಂ ಸದ್ೈವ ಭಗವನ್ನಪ ತಸೆರ್ೀ ಚ| 

ಗತವಾಗಿನಬಾಡಬಗವಾದಿಷ್ತ ಸತತ್ ದ್ತಃಖಾತ್ಮಯಗಿವರಕುಮತಪರ್ಾಮಿ ಸಹಸವ ನಿತಯಮ್॥3,7.67॥ 
ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತವಾದ್ಶರವಣ್ೀ ಪರಮಾ ಚ ಶಕುನಾಾರಾಯಣಸಯ ನ್ಮನ್ೀ ನ್ ಚ ಮೀಸ್ತು ಶಕುಃ| 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ತರ್ಾನ್ಕರಣ್ೀ ಪರಮಾ ಚ ಶಕುಃ ಕ್ಷ್ೀತಾರದಿಮಾಗಾಗಮನ್ೀ ಪರಮಾ ಹಯಶಕುಃ॥3,7.68॥ 

ವ್ೈಶಾಯದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಧ್ನಿಕ್್ೀಷ್ತ ಪರಾ ಚ ಶಕುಃ ಸದಾ್ರಹಮಣ್ೀಷ್ವಪ ನ್ ಶಕುರಹ್ ೀ ಮತರಾರ್ೀ॥3,7.69॥ 
ವ್ೈವಸವತಮನ್ತದ್ೀಾವಂ ಸತುತಾವ ತ ಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಃ ಸ್ ುೀತತಂ ವಿಶಾವಮಿತ್ ರೀಪಚಕರಮೀ॥3,7.70॥ 
ವಿಶಾವಮಿತರ ಉವಾಚ| 
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ನ್ ಧ್ಾಯತ್ೀ ಚರಣಾಮತ್ಜ್ೀ ಭಗವತ್ ೀ ಸನಾಧಯಪ ನಾನ್ತಷಠತಾ 
ಜ್ಞಾನ್ದಾವರಕಪಾಟ್ಪಾಟ್ನ್ಪಟ್ತಧ್ಾರ್ೀಾಪನ್ ೀಪಾಜಿಾತಃ| 
ಅನ್ುವಾಯಾಫಮಲಾಭಘಾತಕರಣ್ೀ ಪಟವೀ ಶತರತಾ ತ್ೀ ಕಥಾ ನ್ ೀ ದ್ೀವ ಶರವಣ್ೀನ್ 

ಪಾಹಿ ಭಗವನಾಮಮರ್ತರತತಲಯಂ ಸದಾ॥3,7.71॥ 
ವಿಶಾವಮಿತರಋಷಸ್ುಾೀವಂ ಸತುತಾವ ತ ಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಹ| 

ಭೃಗತನಾರದ್ಕ್ಷಾಂಶಾ ವಿಹಾಯ ಬರಹಮಪುತರಕ್ಾಃ॥3,7.72॥ 
ಸಪುಸಙ್ಕ್ಯ ವಸ್ತಷಾಠದಾಯ ವಿಶಾವಮಿತರಸುಥ್ೈವ ಚ| 

ವ್ೈವಸವತಮನ್ತಸ್ುಾೀತ್ೀ ಪರಸಾರಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,7.73॥ 
ವಹ್ನೀರಪಯವರಾ ನಿತಯಂ ಕಞ ಾ್ನಿಮತಾರದ್ತುಣಾಧಿಕ್ಾಃ| 

ತದ್ನ್ನ್ುಜಸ್ ುೀತರಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,7.74॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ದ್ೀವಾದಿಸತುರ್ತತತುತಾುರತಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಸಪುರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,7-[74]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-8॥ 
ಕರತ್ ೀರನ್ನ್ುರಂ ಜಾತ್ ೀ ಮಿತ್ ರೀ (ಶ್್ ರೀ) ನಾಮ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ನಾರಾಯಣಂ ಜಗದ್ ಯೀನಿಂ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,8.1॥ 

ಮಿತರ ಉವಾಚ| 
ನ್ತ್ ೀಸಯಜ್ಞಸುಾಚಾರಣಾರವಿನ್ದಂ ಭವಚಿಾದ್ಂ ಸವಸಯಯನ್ಂ ಭವಚಿಾದ್ೀ| 

ವ್ೀದ್ ಸವಯಂ ಭಗವಾನಾವಸತದ್ೀವೀ ನಾಹಂ ನಾಗಿನನ್ಾ ರ್ತರದ್ೀವಾ ಮತನಿೀನಾದರಃ॥3,8.2॥ 
ಅಥಾಪರ್ೀ ಭಾಗವತಪರಧ್ಾನಾ ಯದಾ ನ್ ಜಾನಿೀಯತರಥಾಪರ್ೀ ಕತತಃ| 

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತಯಂ ಪರತ್ ೀಪಯಧಿೀಶ ವಿಶಾವಮಿತಾರನ್ ನಯನ್ ಏವ್ೀರ್ತ ನಿತಯಮ್| 

ಅಹಂ ಪಜಾನಾಯದಿವಾಗತಣ ಏವ ನಿತಯಮತ್ ೀ ಮಮ ಸುವನ್ೀ ನಾಸ್ತು ಶಕುಃ॥3,8.3॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾವ ಹರಿಂ ಮಿತರಸ ುಷಣೀಮಾಸ ತದಾ ಖ್ಗ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ತಾರಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,8.4॥ 

ತಾರ್ ೀವಾಚ 

ಅನ್ನ್ಯೀನ್ ತತ ಭಾವ್ೀನ್ ಭಕುಂ ಕತವಾನಿು ಯೀ ದ್ೃಢಾಮ್| 

ತವತೃತ್ೀ ತಯಕುಕಮಾಾಣಸಯಕುಸವಜನ್ಬಾನ್ಧವಾಃ॥3,8.5॥ 
ತವದಾಶರರ್ಾಂ ಕಥಾಂ ಶತರತಾವ (ದ್ೃಷಾಟಾ) ಶೃಣವನಿು ಕಥಯನಿು ಚ| 

ತಥ್ೈತ್ೀ ಸಾಧ್ವೀ ವಿಷ್ ಣೀ ಸವಾಸಙ್ಖುವಿವಜಿಾತಾಃ॥3,8.6॥ 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪರ್ತತಾಂ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಮಿತರಸಮಾಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ತಾರಾನ್ನ್ುರಜಃ ಪಾರಹ ನಿರೃರ್ತಶಾ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,8.7॥ 

ನಿಋಾರ್ತರತವಾಚ| 
ಯೀಗ್ೀನ್ ತವಯಯಪಾತರ್ಾ ಚ ಭಕ್ಾಯ ಸಂರ್ಾನಿು ಲ್ ೀಕ್ಾಃ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಂ ಚ| 

ಆಸ್ೀವರ್ಾ ಸವಾಗತಣಾಧಿಕ್ಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ವ್ೈರಾಗಯಯತತ್ೀನ್ದ್ವ್ೀ॥3,8.8॥ 
ಚಿತುಸಯ ನಿಗರಹ್ೀಣ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀರ್ಾಾನಿು ಪರಂ ಪದ್ಮ್| 

ಅತ್ ೀ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದ್ಯರ್ಾ ಸದಾ ತಾರಾಸಮಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾ ಸ್ ುೀತತಂ ಪಾರವಹಿೀ ತಂ ಪರಚಕರಮೀ॥3,8.9॥ 

ಪರವಾಹತಯವಾಚ| 
ಸತತಾಃ ಪರಸಙ ು್ೀನ್ ಭವನಿು ವಿೀರ್ಾಾತುವ ಪರಸಾದಾತಾರಮಾಃ ಸಮಾದ್ಶಾ| 

ರ್ಾ ಹತಯತುಮಶ್್ ಿೀಕರಸಾಯನಾಃ ಕಥಾಸುತ್್ೀವನಾದಾಸುಾಪವಗಾವತಮಾನಿ॥3,8.10॥ 
ಭಕುಭಾವ್ೀತ್ವಾದಾ ದ್ೀವದ್ೀವ ಸದಾಪಯಹಂ ನಿರೃತ್ೀಃ ಸಾಮಯಮೀವ| 

ಸಹಭಾಾಷ್ಯಕ್್ ೀಮಿತರಃ ತೆಯಿೀತಾರಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,8.11॥ 
ಕ್್ ೀಣಾಧಿಪೀ ನಿರೃರ್ತಶಾ ಪಾರವಹಿೀ ಪರವಹಪರರ್ಾ| 

ಚತಾವರ ಏತ್ೀ ಪಜಾನಾಯರ್ತರಗತಣಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,8.12॥ 
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ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ತಾಞ್ಾೃಣತ ತವಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 
ಪರವಾಹಭಾರ್ಾಾನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ ೀಥಪಾಷ್ಾದ್ಃ| 

ವಾಯತಪುತ್ ರೀ ಮಹಾಭಾಗಃ ಹರಿಂ ಸ್ ುೀತತಂ ಪರಚಕರಮೀ॥3,8.13॥ 

ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ ಉವಾಚ| 
ಭಗವಾನ್ ೋಕ್ಷದ್ಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪೂಣಾಾನ್ನ್ ದೀ ಸದಾಯದಿ| 

ಯದಿ ಸಾಯತಾರಮಾ ಭಕುಹಯಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷತವಸಾಧ್ನಾ॥3,8.14॥ 
ತಥಾ ಸವಗತರತಮಾರಭಯ ಬರಹಾಮನ್ುೀಷ್ತ ಚ ಸಾಧ್ತಷ್ತ| 

ತದ್ ಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಭಕುನಿಾಷ್ೆಪಟಾ ಯದಿ॥3,8.15॥ 
ತತಲಸಾಯದಿಷ್ತ ಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ಯದಿ ಸಾಯರ್ತರೀರ್ತರಣಾಜ| 

ಸಂಸೃರ್ತಶಾ ತದಾ ನಾಶ್ೀ ಭ ರ್ಾದ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,8.16॥ 
ಏವಂ ಸತುತಾುಾ ಮಹಾಭಾಗ್ ೀ ವಿಷ್ವಕ್್್ೀ ನ್ ೀ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ತ ಷಣೀಂ ಬಭ ವ ಗರತಡ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲನ್ಾಮರಕನ್ಧರಃ| 

ಮಿತಾರದ್ಹಂ ನ್ ಯನ್ ಏವ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,8.17॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ವಿಷ್ತಣಸತುರ್ತದ್ೀಾವತಾರಮಾಯದಿ ಅಷ್ಟರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,8-[17]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-9॥ 
ಶ್ರೀಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಅಜಾನ್ಜಸವರ ಪಂ ಚ ಬ ರಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮತ್ೀ| 

ತದ್ನಾಯಂಶಾ ಕರಮೀಣ್ೀವ ವಕತುಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಮಹಾಸ್ತ॥3,9.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಅಜಾನಾಖಾಯ ದ್ೀವತಾಸತು ತತುದ್ದೀವಕತಲ್ೀ ಭವಾಃ| 

ಅಜಾನ್ದ್ೀವತಾಸಾು ಹಿ ತ್ೀಭ್ ಯೀಗಾಯಃ ಕಮಾದ್ೀವತಾಃ॥3,9.2॥ 
ವಿರಾಧ್ಶಾಾರತದ್ೀಷ್ಣಶಾ ತಥಾ ಚಿತರರಥಸುಥಾ| 

ಧ್ೃತರಾಷ್ಾಃ ಕಶ್್ ೀರಶಾ ಹ ಹ ಹಾಾಹಾಸುಥ್ೈವ ಚ॥3,9.3॥ 
ವಿದಾಯಧ್ರಶ್್ ಾೀಗರಸ್ೀನ್ ೀ ವಿಶಾವವಸತಪರಾವಸ | 

ಚಿತರಸ್ೀನ್ಶಾ ಗ್ ೀಪಾಲ್ ೀ ಬಲಃ ಪಞ್ಾದ್ಶ ಸೃತಾಃ॥3,9.4॥ 
ಏವಮಾದ್ಯಶಾ ಗನ್ಧವಾಾಃ ಶತಸಙ್ಕ್ಯಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಅಜಾನ್ಜಸಮಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮತಕ್ೌು ಸಂಸಾರ ಏವ ಚ॥3,9.5॥ 
ಅಜ್ಞಾನ್ಜಾಸತು ಮೀ ದ್ೀವಾಃ ಕಮಾಜ್ೀಭಯಃ ಶತಾವರಾಃ| 

ಘಘತಾಚಿೀ ಮೀನ್ಕ್ಾ ರಮಾಭ ಉವಾಶ್ೀ ಚ ರ್ತಲ್ ೀತುಮಾ॥3,9.6॥ 
ಸತಕ್್ೀತತಃ ಶಬರಿೀ ಚ್ೈವ ಮಞ್ುಜಘ ೀಷಾ ಚ ಪಙ್ಖುಲಾ| 

ಇತಾಯದಿಕಂ ಯಕ್ಷರತನಂ ಸಹ ಸಮಾರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,9.7॥ 
ಅಜಾನ್ಜಸಮಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಕಮಾಜ್ೀಭಯಃ ಶತಾವರಾಃ| 

ವಿಶಾವಮಿತ್ ರೀ ವಸ್ತಷ್ಠಶಾ ನಾರದ್ಶಾಯವನ್ಸುಥಾ॥3,9.8॥ 
ಉತಥಯಶಾ ಮತನಿಶ್ೈತಾನಾದರಜಪತಾವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಋಷ್ಯಶಾ ಮಹಾತಾಮನ್ ೀ ಹಯಜಾನ್ಜಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,9.9॥ 
ಶತಚಿಾಃ ಕಶಯಪೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಧ್ಯಮಶಾ ಪರಾಶರಃ| 

ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪರಗಾಥಶಾ ಕ್ಷತದ್ರಸ ಕುಶಾ ದ್ೀವಲಃ॥3,9.10॥ 
ಗೃತ್ಮದ್ ೀ ಹಾಯಸತರಿಶಾ ಭರದಾವಜ್ ೀಥ ಮತದ್ುಲಃ| 

ಉದಾದಲಕ್್ ೀ ಹಯೃ ಶೃಙ್ಖುಃ ಶಙ್ಖ್ಃ ಸತಯವರತಸುಥಾ॥3,9.11॥ 
ಸತಯಜ್ಞಶ್ೈವ ಬಾಭರವಯೀ ಮಾಣ ಾಕಶ್ೈವ ಬಾಷ್ೆಲಃ| 

ಧ್ಮಾಾಚಾಯಾಸುಥಾಗಸ್ ಯೀ ದಾಲ್ ಭಯೀ ದಾಢಯಾಚತಯತಸುಥಾ॥3,9.12॥ 
ಕವಷ್ ೀ ಹರಿತಃ ಕಣ್ ವೀ ವಿರ ಪೀ ಮತಸಲಸುಥಾ| 

ವಿಷ್ತಣವೃದ್ಧಶಾ ಆತ್ರೀಯಃ ಶ್ರೀವತ್ ್ೀ ವತ್ಲ್ೀತಯಪ॥3,9.13॥ 
ಭಾಗಾವಶಾಾಪನವಾನ್ಶಾ ಮಾಣ ಾಕ್್ೀಯಸುಥ್ೈವ| 

ಮಣಾ್ಶ್ೈವ ಜಾಬಚಲ್ಲಃ ವಿೀರ್ತಹವಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥3,9.14॥ 
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ಗೃತ್ಮದ್ಃ ಶೌನ್ಕಶಾ ಇತಾಯದಾಯ ಋಷ್ಯಃ ಸೃತಾಃ| 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಶರವಣಾದ್ೀವ ಹರಿಃ ಪರೀಣಾರ್ತ ಸವಾದಾ॥3,9.15॥ 
ಬತರವ್ೀ ದ್ವಯಷ್ಟಸಹಸರಂ ಚ ಶೃಣತ ತಾಕ್ಷಯಾ ಮಮ ಸ್ತರಯಃ| 

ಅಗಿನಪುತಾರಸತು ಯದ್ದಾಯಷ್ಟಸಹಸರಞ್ಾ ಮಮ ಸ್ತರಯಃ| 

ಅಜಾನ್ಜಸಮಾ ಹ್ಯೀತಾ (ತ್ೀ) ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,9.16॥ 
ತವಷ್ತಟಃ ಪುರ್ತರೀ ಕಶ್ೀರ ಶಾ ತಾಸಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಗತಣಾಧಿಕ್ಾ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಸಮಯಕ್ಗ್ೀಶವರ॥3,9.17॥ 
ಆಜಾನ್ೀಭಯಸತು ಪತರಃ ಸಪುಭ್ ಯೀನ್ಯೀ ಶತಾವರಾಃ| 

ತಥಾಧಿಕ್ಾ ಹಿ ಪತರ ಇರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಮತಮ್॥3,9.18॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಾಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ತವಂ ದಿವಜಸತುಮ| 

ಅಷಾಟಭ್ ಯೀ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಾ ಅಷ್ ಟೀತುರಶತಂ ವಿನಾ॥3,9.19॥ 
ತ್ೀಭಯಃ ಶತಗತಣಾನ್ನಾದ ದ್ೀವಪ್ರೀಷಾಯಸತು ಮತಖ್ಯತಃ| 

ಸವಮತಕ್್ೀನ್ೀವ ದ್ೀವ್ೈಶಾ ಆಜ್ಞಾಪಾಯಃ ಸವಾದಾ ಗಣಾಃ॥3,9.20॥ 
ಆಖಾಯತಾ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಾಸ್ುೀಭಯಸ್ುೀ ಚ ಶತಾವರಾಃ| 

ತ್ೀಭಯಸತು ಕ್ಷಿರ್ತಪಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಅವರಾಶಾ ಶತ್ೈಗತಾಣ್ೈಃ॥3,9.21॥ 
ತ್ೀಭಯಃ ಶತಗತಣಾಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮಾನ್ತಷ್ೀಷ್ ತುಮಾ ಗಣಾಃ| 

ಏವಂ ಪಾರಸಙ ು್ಕ್ಾನ್ತಕ್ಾುಾ ಪರಕೃತಂ ಹಯನ್ತಸರಾಮಯಹಮ್| 

ಏವಂ ಬರಹಾಮದ್ಯೀ ದ್ೀವಾ ಲಕ್ಷಾ್ಯದಾಯ ಅಪ ಸವಾಶಃ॥3,9.22॥ 

ಸತುತಾವ ತ ಷಣೀಂ ಸ್ತಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲೀಕೃತಯ ಭ್ ೀ ದಿವಜ॥3,9.23॥ 
ಇರ್ತ ಸತುತಶಾ ದ್ೀವ್ೀಶ್್ ೀ ಭಗವಾನ್ಿರಿರವಯಯಃ| 

ತ್ೀಷಾಮಾಯತನ್ಂ ದಾತತಂ ಮನ್ಸಾ ಸಮಚಿನ್ುಯತ್॥3,9.24॥ 
ಇದ್ಂ ಪವಿತರಮಾರ್ ೀಗಯಂ ಪುಣಯಂ ಪಾಪಪರಣಾಶನ್ಮ್| 

ಹರಿಪರಸಾದ್ಜನ್ಕಂ ಸವರ ಪಸತಖ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್॥3,9.25॥ 
ಇದ್ಂ ತತ ಸುವನ್ಂ ವಿಪಾರ ನ್ ಪಠನಿುೀಹ ಮಾನ್ವಾಃ| 

ನ್ ಶೃಣವನಿು ಚ ಯೀ ನಿತಯಂ ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಚ್ೈವ ಮಾಯಿನ್ಃ॥3,9.26॥ 
ನ್ಸಮರನ್ ುೀನ್ುರಂ ನಿತಯಂ ಯೀ ಭತಞ್ಜನಿು ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ| 

ತ್ೈಭತಾಕ್ಾು ಸತತಂ ವಿಷಾಠ ಸದಾ ಕರಮಿಶತ್ೈಯತಾತಾ॥3,9.27॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ  
ದ್ೀವಕೃತವಿಷ್ತಣಸತುರ್ತದ್ೀವತಾತಾರತಮಯನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ನ್ವರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,9-

[27]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-10॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ದ್ೀವ್ೈರ್ೀವಂ ಸತುತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಾಗವಾನಾ್ತುಾತಾಂ ಪರ್ತಃ| 

ಕೀದ್ೃಶಂ ಹಾಯಶರಯಂ ದ್ತ್ುಾೈಷಾಂ ವಿವ್ೀಶ ಮಹಾಪರಭತಃ॥3,10.1॥ 
ಏತದ್ವೀದಿತತಮಿಚಾಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಸಮಯಗ ್ರಹಿ ದ್ರ್ಾಲ್ ೀ ತವಂ ಯದಿ ಮಚ್ ಾರೀತರಮಹಾರ್ತ॥3,10.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ತ್ೀಷ್ತ ತತ್ುಾೀಷ್ತ ಭಗವಾನ್್ ವಿವ್ೀಶ ಮಹಾಪರಭತಃ| 

ಕ್ಷ್ ೀಭರ್ಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್್ಮ್ನ್ಧವಿಧ್ತರ್ ೀ ಹರಿಃ॥3,10.3॥ 
ಅದೌ ಸಸಜಾ ಭಗವಾನ್್ರಹಾಮಣಾಂ ಕನ್ ಕ್ಾತಮಕಮ್| 

ಪಞ್ಜಾಶತ್ ೆೀಟವಿಸ್ತುೀಣಾಂ ಯೀಜನಾನಾಂ ಸಮನ್ುತಃ॥3,10.4॥ 
ತದ್ ಧ್ವಾಮಣವವಯವಸಾುವಾನ್ೆನ್ಕರ ಪಕಃ| 

ವತಾತ್ೀ ತತ ಊಧ್ವಾಂ ತತ ಪಞ್ಜಾಶತ್ ೆೀಟಭ ತಲಮ್॥3,10.5॥ 
ಏವಂ ಕ್್ ೀಟಶತಂ ತಸಾಯವಯವಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ| 

ತತಶಾ ಸಪಾುವರಣ್ೈಃ ಸಮತಾತಾರಿಧಿೀಕೃತಮ್॥3,10.6॥ 
ಕಬನಾಧವರಣಂ ಹಾಯದ್ಯಂ ಕ್್ ೀಟಾಯ ದ್ಶಸಹಸರಕಮ್| 

ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ವರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪಾವಕಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥3,10.7॥ 
ಅಪಾಂ ದ್ಶಗತಣ್ೈಯತಾಕುಂ ಸಮನಾುತಾರಿಧಿೀ (ಖಿೀ) ಕೃತಮ್| 

ತೃರ್ತೀರ್ಾವರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಹರಸ್ಯೈವ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥3,10.8॥ 
ದ್ಶಾಧಿಕಂ ಪಾವಕ್ಾಚಾ ಸಮನಾುತಾರಿವಾರಿತಮ್| 

ಚತತಥಾಾವರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ನ್ಭಸ್ ೀಪ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ॥3,10.9॥ 
ಹರಾದ್ದಶಗತಣ್ೈರ್ೀವಂ ಸಮನಾುತಾರಿವಾರಿತಮ್| 

ಪಞ್ಾಮಾವರಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಮಹಙ್ಕೆರಾಖ್ಯಮೀವಚ॥3,10.10॥ 
ವಯೀರ್ನೀ ದ್ಶಗತಣ್ೈರ್ೀವಂ ಸಮನಾುತಾರಿವಾರಿ ತಮ್| 

ಷ್ಷ್ಠಮಾವರಣಂ ಪರೀಕುಂ ಮಹತುತುಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,10.11॥ 
ಅಹಙ್ಕೆರಾದ್ದಶಗತಣಂ ಸಮನಾುತಾರಿವಾರಿತಮ್| 

ಸಪುಮಾವರಣಂ ಪರೀಕುಂ ರ್ತರಗತಣಾವರಣಂ ಪರಭ್ ೀ॥3,10.12॥ 
ಮಹತುತಾುಾದ್ದಶಗತಣ್ೈರಧಿಕಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಮಹತುತಾುಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ತರ್ೀ ಹಾಯವರಣಂ ಸೃತಮ್॥3,10.13॥ 
ಮಹತುತಾುಾತಾಞ್ಾಗತಣ್ೈರಧಿಕಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ತಸಾಮಚಾ ದಿವಗತಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂರಜ್ ೀ ಹಾಯವರಣಂ ಸೃತಮ್॥3,10.14॥ 
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ತತಶಾ ದಿವಗತಣಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಸತಾುಾವರಣಮತತುಮಮ್| 

ತರಯಶ್ೈವಂ ಮಿಲ್ಲತಾವ ತತ ಏಕ್ಾವರಣಮಿೀರಿತಮ್॥3,10.15॥ 
ಅವಾಯಕೃತಾಖ್ಯಮಾಕ್ಾಶಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮಿೀರಿತಮ್| 

ಮರ್ಾಾದಾರಹಿತಶ್ೈವಂ ತತಾರಸ್ುೀ ಹರಿರವಯಯಃ॥3,10.16॥ 
ಅಷ್ಟಮಾವರಣಂ ವಯೀರ್ನೀರಂ ತರಾ ವಿರಜಾ ನ್ದಿೀ| 

ಪಞ್ಾಯೀಜನ್ವಿಸ್ತುೀಣಾಾ ಸಮನಾುತಾರಿೀಧಿೀಕೃತಾ॥3,10.17॥ 
ಅಸ್ತು ಪುಣಯತಮಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಲ್ ೀಕಸಂಸಾರನಾಶ್ನಿೀ| 

ಏವಂ ಚತತಮತಾಖ್ೀನ್ೈವ ತದಾ ಹೃಷ್ಯಂ ರ್ತ ಚಾಣಾಜ॥3,10.18॥ 
ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ವಿರಜಾನ್ದಾಯಂ ಸಮಯಕ್ಾ್ಾತಾವ ವಿಸಜಯಾ ಚ| 

ಲ್ಲಙ್ಖುದ್ೀಹಂ ತತಃ ಪಶಾಾನ್ ೋಕ್ಷಂ ವಿನ್ದನಿು ತ್ೀ ಹರ್ೀಃ॥3,10.19॥ 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾಮೀವಂ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಗಾಮಿನಾಮ್| 

ವಿರಜಾತರಣಂ ವಿದಿಧ ನಾನ್ಯೀಷಾಂ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,10.20॥ 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷದ್ೃಶಾಂ ಬರಹಮನಾವಯಸಾದಿೀನಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ವಿರಜಾತರಣಂ ನಾಸ್ತು ಭ್ ೀಕುವಯತಾವಚಾ ಕಮಾಣಃ॥3,10.21॥ 
ವಿರಿಞ ಾ್ೀನ್ೈವ ಸಾಕಂ ತತ ಕಲ್ಾೀಸ್ತಮನ್ನಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ತತ ನಿಯಮೀನ್ೈವ ಸವಾಪಾರರಬಧಸಙ್ಖಷಯಃ॥3,10.22॥ 
ಭವತ್ಯೀವಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನಾನ್ಯೀಷಾಂ ಸವಾಸಙ್ಖಷಯಃ| 

ಅತಸತು ವಿರಜಾತರಣಂ ತ್ೀಷಾಮೀವ ಭವ್ೀತಾಟ್ ೀ॥3,10.23॥ 
ವಿರಜಾತರಣಂ ನಾಸ್ತು ತ್ೀಷಾಂ ತ (ತಯೀಸು) ತ್ಙ ು್ನಾಂ ತಥಾ| 

ಸವಾಾರಬಧಕ್ಷಯೀ ನಾಸ್ತು ಯತಸ್ುೀಷಾಂ ಖ್ಗಾಧಿಪ॥3,10.24॥ 
ಅತಶಾ ಸವಾಥಾ ನಾಸ್ತು ವಿರಜಾತರಣಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ಪರಲಯೀ ವಿರಜಾನ್ದಾಯ ಲಯೀ ನಾಸ್ತು ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,10.25॥ 
ಲಕ್ಷಾ್ಯರ್ತಮಕ್ಾ ತತ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಲ್ಲಙ್ಖುದ್ೀಹವಿದಾರಿಣಿೀ| 

ಬರಹಮತವಯೀಗಾಯ ಋಜವೀ ನಾಮ ದ್ೀವಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,10.26॥ 
ತ್ೀಪ ಪರತ್ಯೀಕಶಃ ಸನಿು ಹಯನ್ನಾುಶಾ ಪೃಥಗುಣಾಃ| 

ಪೃಥಕಾೃಥಕಾ ತ್ೈಃ ಸಾಕಂ ರ್ೀಕ್ಷಯೀಗಾಯಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,10.27॥ 
ಜಿೀವಾಃ ಸನಿು ಹಯನ್ೀಕ್್ೀ ಚ ಪರರ್ತಕಲ್ಾೀ ಸೃಜನಿು ತ್ೀ| 

ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಮಯಗತಯಕ್ಾು ವಾಯತತವಯೀಗಯಕ್ಾಃ॥3,10.29॥10.28 
ಅಷಾಟವಿಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈಶಾ ಗಿರಿೀಶಪದ್ಯೀಗಿನ್ಃ| 

ಚತತವಿಾಂಶರ್ತಮಾರಭಾಯಷ್ ೀಡಶಾಚಾ ಸತರಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,10.29॥ 
ಅಷ್ಟಕ್ಾ ಋಷ್ಯಃ ಪರೀಕ್ಾುಸುದ್ ನಾಶಾಕರವರ್ತಾನ್ಃ| 

ಶತಜನ್ಮ ಸಮಾರಭಯ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ॥3,10.30॥ 
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ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ತಥಾ ಹಾಯರಬಧಸಙ್ಖಷಯಃ| 

ಏಕ್್ೀನ್ ಶತಕಲ್ಾೀನ್ ವಾಯತತವಂ ರ್ಾರ್ತ ಭ್ ೀ ದಿವಜ॥3,10.31॥ 
ಶತಜನ್ಮನಿ ಬರಹಮತವಂ ರ್ಾರ್ತ ಪಶಾಾದ್ಧರ್ೀಃ ಪದ್ಮ್| 

ಚತಾವರಿಂಶದ್್ರಹಮಕಲಾಂ ಸಮಾರಭಯ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,10.32॥ 
ರತದ್ರಸಾಯಪಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಸಾಯತುಥಾ ಪಾರರಬಧಸಙ್ಖಷಯಃ| 

ಏಕಚತಾವರಿಂಶಕಲ್ಾೀ ಶ್ೀಷ್ತವಂ ರ್ಾರ್ತ ಸತವರತ॥3,10.33॥ 
ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಚ ರ್ಾರ್ತ ಸಮಯಙ್ಖನ ಚಾನ್ಯಥಾ| 

ಕಲಾವಿಂಶರ್ತಮಾರಭಯ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ॥3,10.34॥ 
ಇನ್ದರಸಾಯಪಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಸಾಯತುಥಾ ಪಾರರಬಧಸಙ್ಖಷಯಃ| 

ಬರಹಮಣ್ೈವ ಸಹಾರ್ಾರ್ತ ಹರಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಮ್॥3,10.35॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಪಞ್ಜಾಶ್ೀರ್ತಬರಹಮಕಲಾಂ ಸಮಾರಭಯ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ರತದ್ರಸಾಯಪಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷಯಂ ಸಾಯತುಥಾ ಪಾರರಬಧಸಙ್ಖಷಯಃ॥3,10.36॥ 
ಇರ್ತ ಶತರತಂ ಮರ್ಾ ಬರಹಮನ್್ರಹಮಣ್ ೀಕುಂ ಹರ್ೀಃ ಪರರ್ಾತ್| 

ಇತಿಂ ತವಯೀಕುಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಶಯೀಬಾಧ್ತ್ೀ ಮಮ॥3,10.37॥ 
ಅತ್ ೀ ಮೀ ಸಂಶಯಂ ಛಿನಿಧ ಯಥಾ ನ್ ಸಾಯತುಥಾ ಪುನ್ಃ| 

ಇರ್ತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಶತರತಾವ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್॥3,10.38॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಬರಹ್ ೋಕುಸಯ ಮಯೀಕುಸಯ ವಿವಾದ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಸವಾಥಾ| 

ಸನ್ದೀಹಸುಾಜ್ಞದ್ೃಷಟೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ನಾಸ್ತು ಸವಾಥಾ॥3,10.39॥ 
ಅಶ್ೀರ್ತಹಯಷ್ಟಕ್ಾ ಪರೀಕ್ಾು ಅಷ್ಟಪಞ್ಾ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಚತಾವರಿಂಶದ್್ರಹಮಕಲಾ ಏವಂ ಪಾರಹ ಚತತಮತಾಖ್ಃ॥3,10.40॥ 
ತತಾುಾನಾಂ ಬಹತಗ್ ೀಪಯತಾವತುಥ್ ೀಕುಂ ಬರಹಮಣಾ ಪುರಾ| 

ಅಭಪಾರಯಸ್ುಾೀವಮೀವ ಜ್ಞಾತವಯೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,10.41॥ 
ಪಞ್ಜಾ ಶ್ೀರ್ತಬರಹಮಕಲಾಂ ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ಭ್ ೀ ದಿವಜ| 

ತ್ೀನ್ಧಂ ತಮಃ ಪರವಿಶನಿು ಸತಯಂಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್॥3,10.42॥ 
ವಿರಜಾನ್ನ್ುರಂ ವಿಪರಂ ತಥಾ ವಾಯಕೃತಮಮ್ರಮ್| 

ಅನ್ನ್ುಪಾರಂ ತದ್ಪ ಲಕ್ಷಿ್ೀಸುಸಾಯಭಮಾನಿನಿೀ॥3,10.43॥ 
ಸಙ್ಕ್ಯನ್ತಗಣನ್ಂ ನಾಮ ಯಸಯ ನಾಸ್ತು ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ನ್ ದಾನ್ಂ ಜಾರ್ತಪರೀಕುಂ ಸವಾದಾ ನಾಸ್ತು ಸಂಶಯಃ॥3,10.44॥ 
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ಅಣಾಾಭಮಾನಿೀ ಬರಹಾಮ ತತ ವಿರಾಡಾಖ್ ಯೀ ಹಯಭ ತುದಾ| 

ಏವಂ ಮತಂ ಸ ನಿಮಾಾಯ ಭಗವಾನ್ಿರಿಖ್ಯಯಃ॥3,10.45॥ 
ವಿಶ್ೀಷಾತುತರ ಗರತಡ ದ್ೀವ್ೈಸುತಾುಾಭಮಾನಿಭಃ| 

ಅಧ್ಶ್್ ಾೀಧ್ವಾಂ ತದಾಕರಮಯ ಹರಿಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ಸವಾದಾ॥3,10.46॥ 

ಏವಂ ಪಾರಕೃತಸಗ್ ೀಾಕುವ್ೈಾಕೃತಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್॥3,10.47॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಸೃಷಟರತಕ್ಾು ತವರ್ಾ ಪೂವಾಂ ಶತರತಾ ಸಮಯಙ್ಖಮರ್ಾ ಹರ್ೀ॥3,10.48॥ 
ಕಂ ನಾಮ ಪಾರಕೃತಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತಥಾ ಕಂ ವ್ೈಕೃತಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ಏತದಿವಸ್ತುೀಯಾ ಮೀ ಬ ರಹಿ ಶ್್ ರೀತತಂ ಕ್ೌತ ಹಲಂ ಹಿ ಮೀ॥3,10.49॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಅವಯಕ್ಾುದಾಯಃ ಪೃರ್ಥವಯನಾು ಅಣಾಾಚಾ ಬಹಿರತದ್ಭವಾಃ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಪಾರಕೃತಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ್ುೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿವಮಚಯತ್ೀ॥3,10.50॥ 
ಬರಹಾಮಡಂ ವಿಕೃತಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಬರಹಾಮಣಾಾನ್ುಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ರ್ಾ ಸೃಷಟರತಚಯತ್ೀ ಸದಿಭಃ ಸ್ೈವೀಕ್ಾು ವಿಕೃತ್ೀರ್ತ ಚ॥3,10.51॥ 
ಸೃಷಟಶಾ ಪರಲಯಶ್ೈವ ಸಂಸಾರ್ ೀ ಭಕುರ್ೀವ ಚ| 

ದ್ೀವತಾ ಋಷಮತಖಾಯಶಾ ಲ್ ೀಕ್ಾ ಭ ರಾದ್ಯಸುಥಾ॥3,10.52॥ 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ಲೀನಾಃ ಸವಾದ್ೈಕಪರಕ್ಾರಕ್ಾಃ| 

ಜಗತರವಾಹಃ ಸತ್ ಯೀಽಯಂ ನ್ೈವ ಮಿಥಾಯ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,10.53॥ 
ಯತ್ುಾೀತದ್ನ್ಯಥಾ ಬ ರಯತಃ ಸವಾಹನಾುರ ಏವ ತ್ೀ| 

ಜಗತರವಾಹಃ ಸತ್ ಯೀಽಯಂ ಹರಿಸ್ೀವ್ೀರ್ತಸಾಥಾ॥3,10.54॥ 
ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಃ ಸತಯಮತದ್ಧತಯ ಭತಜಮತತಯತ್ೀ| 

ವ್ೀದಾಚಾಾಸರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತು ನ್ ದ್ೀವಃ ಕ್್ೀಶವಾತಾರಃ॥3,10.55॥ 
ಸವೀಾತೃಷ್ಟಂ ಕ್್ೀಶವಂ ಚ ವಿಹಾರ್ಾನ್ಯಮತಪಾಸತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಮನ್ಧಂ ತರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪತೄಣಾಂ ಗರತಣಾಮಪ॥3,10.56॥ 
ಇದಾನಿೀಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವ್ೈಕೃತಂ ಸಗಾಮತತುಮಮ್| 

ಸಮಯಗಾಜನಾರ್ತ ಯೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್॥3,10.57॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಪ್ರೀತಕಲ್ಾೀ ಬರಹಾಮಣಾಾದಿವ್ೈಕೃತ್ೈಕದ್ೀಶಪಾರಕೃತಸೃಷಟನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ದ್ಶರ್ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,10-[57]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-11॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಪುರತಷಾಖ್ ಯೀ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಗವಾನ್ತಾರತಷ್ ೀತುಮಃ| 
ಶ್ಶ್ಯೀತವಣ್ ಾೀದ್ಕ ವಿಷ್ತಣನ್ೃಾಣಾಂ ಸಾಹಸರವತ್ರಮ್| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಶ್್ ಾೀದ್ಕರ ಪ್ೀಣ ಶರ್ಾಯರ ಪ್ೀಣ ಭ್ ೀಣಾಜಾ॥3,11.1॥ 

ವಿದಾಯ ತರಙ್ಖುರ ಪ್ೀಣ ವಾಯತರ ಪ್ೀಣ ಭ್ ೀಣಾಜ॥3,11.2॥ 
ತರ್ೀರ ಪ್ೀಣ ಸ್ೈವಾಸ್ತೀ ನಾನನ್ಯದಾಸ್ತೀತೆಥಞ್ಾನ್| 

ಅಸ್ತೀದ್ುಭ್ ೀಾದ್ಕ್್ೀ ಚ್ೈವ ನಾನ್ಯದಾಸ್ತೀತೆಥಞ್ಾನ್॥3,11.3॥ 
ಲಕ್ಷಿ್ೀಸತುಷಾಟವ ಚ ಹರಿಂ ಗಭ್ ೀಾದ್ೀ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಧ್ರಾಭಾಯಂ ರ ಪಾಭಾಯಂ ಪರಕೃರ್ತಹಾರಿಣಾ ತಥಾ॥3,11.4॥ 
ಶ್ೀತ ಶತರರ್ತಸವರ ಪ್ೀಣ ಸೌುರ್ತ ಗಭ್ ೀಾದ್ಕ್್ೀ ಹರಿಮ್| 

ನಾರಾಯಣ ನ್ಮಸ್ುೀಽಸತು ಶೃಣತ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ಂ ಮಮ॥3,11.5॥ 
ಅಜಾಂ ಜಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಯೀಗಾಯನಾಂ ಮತಕುಮಾವಹ| 

ಅಜಾ ತತ ಪರಕೃರ್ತಃ ಪರೀಕ್ಾು ಚಾಪರಾ ಪರಕೃರ್ತಃ ಪರಾ॥3,11.6॥ 
ಶತತ್ ೀವರಾ ತತ ಬರಹಾಮಣಿೀ ಬರಹಮಪರ್ತನೀ ವರಾನ್ನಾ| 

ಉಮಾ ಶಚಯವರಾ ತಸಾಯ ಅವರಾಃ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,11.7॥ 
ಏತಾಸಾಂ ಹನ್ನ್ಂ ನ್ೈವ ಪಾರಥಾರ್ಾಮಃ ಸದಾ ಹರ್ೀ| 

ಅಸ್ತು ಪರರ್ತನ್ೃಷ್ತ ಬರಹಮ ಪರಕೃರ್ತೀ ದ್ವೀ ವಯವಸ್ತಿತ್ೀ॥3,11.8॥ 
ಏಕ್ಾ ತತ ನಿತಯಸಂಸಾರಾ ತವಜಶಬಾದಭಧ್ಾಯಿಕ್ಾ| 

ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ತತ ತರ್ೀಽಪೀಹಾಯ ಅಜಶಬಾದಭಧ್ಾಯಿಕ್ಾ॥3,11.9॥ 
ಅತ ಏವ ತವಜ್ೀ ಜ್ಯೀಷ್ಠೀ ಇರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರಕೀರ್ತಾತ್ೀ| 

ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ಪರದಾ ಚ್ೈವ ಅಪರಾ ದ್ತಃಖ್ದ್ೈವ ತತ॥3,11.10॥ 
ರ್ೀಕ್ಷಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಮೀವ ಜ್ಞಾನ್ೈಶವರ್ಾಾದ್ಯೀ ಗಣಾಃ| 

ತ್ೀಷಾಮಾಚಾಾದಿಕ್ಾ ಹ್ ೀಕ್ಾ ತರ್ೀಙ್ಕು ಸಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,11.11॥ 
ಜಿೀವಂ ಪರರ್ತ ಮಹಾವಿಷ್ತಣಂ ಪಾಹಾಯಚಾಾದ್ಯರ್ತ ಪರಭ್ ೀ| 

ಸಾ ಪರಾ ಪರಕೃರ್ತಜ್ಞ್ೀಾರ್ಾ ಪರಮಾಚಾಾದಿಕ್ಾ ಸೃತಾ॥3,11.12॥ 
ಏವಂ ಸಾ ಪರಮಾ ದ್ತಷಾಟ ಹ್ ೀಕ್ಾ ತರ್ೀಙ್ಕು ತತ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಜಿೀವವಗ್ೀಾಷ್ವೀವ ಖ್ಗ ಬರಹಾಮದ್ೀನಾಾಸ್ತು ಸಾ ಕವಚಿತ್॥3,11.13॥ 
ಪಶಾಚವತ್ಮತದಿದಷಾಟ ಜಿೀವಸ್ಯೀತಯಧಿಕ್ಾರಿಣಃ| 

ಪ್ರೀರಿಕ್ಾ ತತ ತಯೀದ್ೀಾವಯೀ ಸುಾಹಮಾದಾಯ ಸತಖಾರ್ತಮಕ್ಾ॥3,11.14॥ 
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ತತರ ವಿಷ್ ಣೀ ಮಹಾಭಾಗ ಸಗತಣಾಚಾಾದ್ಕ್್ ೀ ಹಿತಃ| 

ಪರಮಾಚಾಾದಿಕ್ಾಂ ದ್ತಷಾಟಂ ವಾಯಮತಚ್ಯೈವ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ॥3,11.15॥ 
ರ್ೀಕ್ಷಂ ದ್ೀಹಿ ಮಹಾದ್ೀವ ತವದ್ಭಕ್ಾುನಾಂ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಪರಮಾಚಾಾದಿಕ್ಾ ಹಯಸಾಮನಿನತಯ ಸಂಸಾರಿಣ್ ೀ ಯತಃ॥3,11.16॥ 
ಅತ ಏವ ಚ ನಿತಯತಾವತುಸಾಮತುದ್ಪಸಾರಣಮ್| 

ಕತರತ ದ್ೀವ ಮಹಾಭಾಗ ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞಾಯತಾಂ ಮಮ॥3,11.17॥ 
ಏವಂ ಸತುತ್ ೀ ಹರಿಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಸತಪರಬತದ್ ಧೀಽಪ ಸಬಾದಾ| 

ಉದ್ತವದ್ಧವನ್ಮಹಾ ವಿಷ್ತಣರಭ ದ್ಜ್ಞಪರಿೀಕ್ಷರ್ಾ॥3,11.18॥ 
ತಸಯ ನಾಭ್ೀರಭ ತಾದ್ಮಂ ಸೌವಣಾಂ ಭತವನಾಶರಯಮ್| 

ತತಾರಕೃತಂ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಭ ದ್ೀವಿೀ ತವಭಮಾನಿನಿೀ॥3,11.19॥ 
ಅನ್ನ್ುಸ ಯಾವಚ್ೈವ ಪರಕ್ಾಶಕರಮಿೀರಿತಮ್| 

ಚಿದಾನ್ನ್ದಮಯೀ ವಿಷ್ತಣಸುಸಾಮದಿಭನ್ ನೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,11.20॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸವರ ಪಭ ತಂ ಚ ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ನ್ರಾಃ| 

ತ್ೀ ರ್ಾನಿು ಹಯಧ್ರಂ ಲ್ ೀಕಂ ತಥಾ ತತ್ಙ ು್ಸಙ ು್ನ್ಃ॥3,11.21॥ 
ಕರಿೀಟಾದಿಕವಚ್ೈವ ಜ್ಞಾತವಯಂ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಕರಿೀಟಾದಾಯ ಅಪ ಹರ್ೀದಿವಾಧ್ಾ ಸನಿು ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,11.22॥ 
ಸವರ ಪಾ ಹಯಸವರ ಪಾಶಾ ಸವಸವರ ಪನಿ ದ್ಶಾನ್ೀ| 

ಗೃಹಿೀತಾ ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನ್ ಸವರ ಪಾಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,11.23॥ 
ಭಾಮಣಾಂ ಹಯಸೃಜತುತರ ಸವಾಲ್ ೀಕವಿಧ್ಾಯಕಮ್| 

ಪರಲಯೀ ಮತಕುಹಿೀನ್ಶಾ ಸತಪು ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್ಃ॥3,11.24॥ 
ತಸಯ ಸಮಿವಸ್ತರವಂ ಚ ನ್ ಜ್ಞಾತವಾಯ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಪರಲಯೀಪ ಮಹಾಭಾಗ ಬರಹಮವಾಯವೀನ್ಾ ಚಾಸ್ತು ಹಿ॥3,11.25॥ 
ವೃರ್ತುರ ಪಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾದಾಯಘಯಾಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಇನಿದರರ್ಾಣಾಮತಪರರ್ತಃ ಸತಪುರಿತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥3,11.26॥ 
ಬರಹಮವಾಯವೀಶಾ ಪಾಸಗಿನ ವಾಸುವಂ ಸಾಯತ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಕಥಂ ತಹಿಾ ತಯೀವಾತ್ೀಾ ಹಯವಿಲತಯತವಮತಚಯತ್ೀ॥3,11.27॥ 
ತಸಾಮತುದಾವಸುವಂ ನಾಸ್ತು ಬರಹಮವಾಯವೀಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸವಪಾನವಸಾಿರ್ಾಃ ಸದ್ೃಶ್ೀ ಹಯವಸಾ ಿಸತಪುಸಞ ಜ್ಞಕ್ಾ॥3,11.28॥ 
ಬರಹಮಣಯಮತಖ್ಯರ್ಾ ವೃತಾಯ ಹಯಸ್ತುೀತ್ಯೀವಂ ನಿಬ್ ೀಧ್ ಮೀ| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ವಾಸುವಮಿದ್ಮಙ ು್ೀಕ್ಾಯಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,11.29॥ 
ವಾಸುವಂ ಯೀ ವಿಜಾನ್ನಿು ತ್ೀಷಾಂ ನಿತಯಂ ಧ್ನ್ಂ ತಪಃ| 

ಶ್ರೀಗರತಡ ಉವಾಚ| 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 919 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸತಪುಸುಾಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯಾತಾವತತ್ಪುನಾಾಸ್ತುೀತತಯದಿೀರಿತಾ॥3,11.30॥ 
ಯದಾ ಹಿ ಕ್ಾರಣಂ ಚಾಸ್ತು ತದಾ ಕ್ಾಯಾಮಿರ್ತ ಪರಭ್ ೀ| 

ಇತಯಭಪಾರಯಗಭ್ೀಾಣ ತವಂ ಸಮಾಧ್ಾಸಯ ತ್ೀ ಯದಿ॥3,11.31॥ 
ತಹಿಾ ತಸಯ ಮಹಾಭಾಗ ಕಥಂ ಬ ರಹಿ ಭರ್ಾದಿಕಮ್| 

ಭರ್ಾದಿಕಂ ಹಯಸತು ನಾಮ ಕ್ಾ ವಾಸಾಮಕಂ ಕ್ಷರ್ತಭಾವ್ೀತ್॥3,11.32॥ 
ಏವಮತಕುಸತು ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀಬರವಿೀತುತಾರಪ ಕ್ಾರಣಮ್| 

ಭಯಂ ತವಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾಯಾಂ ಸಾಯತಾೆರ್ಾಾಕ್ಾರಣಮತರ ಹಿ॥3,11.33॥ 
ಪರೀಯತ್ೀ ಮತಾವ ಬರಹಮ ತಸಾಮತತ್ಪುಶಾ ತತರ ಹಿ| 

ಅಜ್ಞಾದಿಕಂ ಯದಿ ಬರಹಮ ತಸಯ ನ್ ಸಾಯತೆಥಞ್ಾನ್॥3,11.34॥ 
ಕಥಂ ಸತಖಿೀ ಪರದ್ೃಶ್ಯೀತ ನ್ ಕಥಞ ಾ್ತೆರಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಕಥಂ ವಾ ಮತಕುಪಯಾನ್ುಂ ಜ್ಞಾನ್ವಯಕುವಾದ್ಸವ ಮೀ॥3,11.35॥ 
ಯದ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ತಸಯ ಸತಯಂ ನ್ ಸಾಯತುಹಿಾ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಅತಾಯದ್ರಾತೆಥಂ ಬರಹಮಞ್ಾರವಣಂ ಕತರತತ್ೀ ವದ್॥3,11.36॥ 
ಇರ್ತ ತಸಯ ವಚಃ ಶತರತಾವ ಕೃಷ್ ಣೀ ವಚನ್ಮಬರವಿೀತ್| 

ಭಯಂ ಚ ವಾಸುವಂ ತಸಯ ನ್ ಜಾನಿೀಹಿ ಮಹಾಮತ್ೀ॥3,11.37॥ 
ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಮದ್ಭಯಂ ತಸಯ ಹರಿಪರೀತಯಥಾಮೀವ ಚ| 

ಭರ್ಾಕ್ಾಮವರ್ತೀವಾನ್ಮತವಾಸುವಮಿೀರಿತಮ್॥3,11.38॥ 
ಪಾರಪುಪಾರಬಧಲ್ೀಶಸು ತಸಯ ನಾಸ್ತು ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ದ್ತಃಖಾಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ಕಞ ಾ್ತೆಥಂ ತಸ್ತಮನ್ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥3,11.39॥ 
ವಿಷ್ ಣೀರಾಜ್ಞಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಭರ್ಾರ್ಾನ್ತಕರ್ ೀತಯಸೌ| 

ತ್ೀನ್ ಪರೀಣಾರ್ತ ಚ ಹರಿಸುಸಯ ನಾಸಯತರ ಸಂಶಯಃ॥3,11.40॥ 
ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಸತತಂ ಬರಹಾಮ ನ್ ಚಿನಾಯತಾುವತಾಜ್ಞತಾ| 

ಕದಾಚಿದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಬರಹಾಮ ದ್ತಃಖಿೀ ನ್ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,11.41॥ 
ಯದ್್ರಹಮ ಚ ನ್ ಜಾನಿೀರ್ಾದ್ಧರಿಪರೀತಯಥಾಮೀವ ಚ| 

ದ್ತಃಖಿವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಬರಹಾಮ ಆಜ್ಞಾನಾಂ ರ್ೀಹನಾಯ ಚ॥3,11.42॥ 
ಯೀಗಯತಾಮನ್ರ್ತಕರಮಯ ರ್ಾವಜಾಜಞನ್ಂ ಚ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಬರಹಮಣಸಾುವದ್ೀವಾಸ್ತು ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,11.43॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ವಯಕುತಾ ನಾಮ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಸಯ ಚಾದ್ರಾತ್| 

ಜ್ಞಾನ್ಸಾಯಸಾದ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ವಯಕುರಿರ್ತ ಸೃತಾ॥3,11.44॥ 
ಅತ್ ೀ ಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತು ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ| 

ಪದಾಮದಿಧರಣಮ ರ್ಾಜಾಜತ್ ೀ ಬರಹಾಮ ತತ ಚತತರಾನ್ನ್ಃ॥3,11.45॥ 
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ಸವಾದಾಽಲ್ ೀಚನಾಯತಕುಸ್ುೀನ್ ಸಾವಲ್ ೀಚನ್ಂ ಕೃತಮ್| 

ಅಜ್ಞಾನಾಂ ರ್ೀಹನಾಥಾಾಯ ಹರಿಪರೀತಯಥಾಮೀವ ಚ॥3,11.46॥ 
ಸಙ್ಖೆಲ್ ಾೀಪ ತಥ್ೈವಾಸ್ತು ನ್ ಹಯಜ್ಞಾನಾತೃತಸುಥಾ| 

ಕ್್ ೀ ವಾ ಮಾಂ ಸೃಷ್ಟವಾನ್ತರ ಇರ್ತ ಹಾಯಲ್ ೀಚಯ ಸ ಪರಭತಃ॥3,11.47॥ 

ತಂ ವಿಚಾರಯಿತತಂ ಬರಹಾಮ ಪದ್ಮನಾಡಿೀಂ ವಿವ್ೀಶ ಹ॥3,11.48॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 
ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀಶ್ರೀಕೃಥಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀಽಜ್ಞಾನ್ಹ್ೀತತನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮೈಕ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,11-[48]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-12॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ನಾಡಿೀಂ ಸಮಾವಿಶಯ ಮಹಾನ್ತಭಾವಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಭಕ್್ ುೀ ತವಥ ಪುಷ್ೆರಸಿಃ| 

ವಿಚಾರರ್ಾಮಾಸ ಗತರತಂ ಸವಮ ಲಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಿಗತಾಣಮದಿವರ್ತೀಯಮ್॥3,12.1॥ 
ಏತಾವತಾ ಹರಿಭಕುಸಯ ತಸಾಯಪಯಚಿಾನ್ನಭಕುಸಯ ಚತತಮತಾಖ್ಸಯ| 

ವಿಚಾರಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ವಿಚಿನ್ುನಿೀಯೀ ಹಯಜ್ಞಾನ್ಲ್ೀಶಸತು ಖ್ಗ್ೀಶವರ್ೀಶವರ॥3,12.2॥ 
ಯಥಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಮಾನ್ಃ ಸಙ್ಖೆಲಾ ಏವ ತಥ್ೈವ ಸ್ ೀಪ ಪರಕರ್ ೀರ್ತ ನಿತಯಮ್| 

ಆಲ್ ೀಚನ್ೀ ತಸಯ ಸದಾಸ್ತು ಭ ಮನ್್ಾಯೀಗಯತಾಮನ್ರ್ತಕರಮಯ ಚ್ೈವ॥3,12.3॥ 
ಹರ್ೀಃ ಸವರ ಪ್ೀ ಚ ತಥಾ ಪರಪಞ್ಾಃ ಸವಸ್ತಮನ್್ಾರ ಪ್ೀ ಚ ಖ್ಗಸ್ತು ಜ್ಞಾನ್ಮ್| 

ಯಥಾಪ ನಿತಯಂ ಪರಿಚಾರವಾರಿ ಚ ಅಜ್ಞಾತವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ವಿಷ್ತಣನಾ ಚ॥3,12.4॥ 
ಹರ್ೀಃ ಪರೀತಯಥಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಸೌ ಕದಾಚಿಾತುತಾರಪ ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ ೀಽಸ್ತು ವಿೀನ್ದರ| 

ಶೃಣತಷ್ವ ಸಮಯಙ ನ್ಗೃಹಿೀತಚಿತ್ ುೀ ಯಥಾ ಪರೀವಾಚ ಸ ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಃ॥3,12.5॥ 
ಸದಾ ತವದ್ ೀಷ್ಂ ಪರವಿಶ್ೀಷ್ೀಶಾ ಮತಕುವ್ೀದಾಸುಥಾ ವಾ ಪವಿಜಾನ್ನಿು ನಿತಯಮ್| 

ತಸಯ ಸವರ ಪಂ ನ್ ತಥಾ ಹರಿಂ ಚ ಸವಯೀಗಯತಾಮನ್ರ್ತಕರಮಯ ವ್ೀಧ್ಾಃ॥3,12.6॥ 
ಹರ್ೀಃ ಸವರ ಪಂ ನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸವಾಂ ಸವಯೀ ಗಯರ ಪಂ ಸವಾದಾ ವ್ೀರ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ತತಾರಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಕಞ ಾ್ದಿದಾಜ್ೀನ್ದರ ರ್ಾವತ್ಾರ ಪಂ ಚ ತಥ್ೈವ ಲಕ್ಷಾ್ಯಃ॥3,12.7॥ 
ವ್ೀಧ್ಾ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಕತತಸುದ್ನ್ಯೀ ತಯೀಃ ಸವರ ಪಂನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಸವಾಮ್| 

ತಥಾಪ ವ್ೀದಾನ್ೀಕದ್ೀಶ್ೀನ್ ವ್ೀದ್ ಜಾನಾರ್ತ ಲಕ್ಷಿ್ೀಹಾರಿರ ಪಂ ಚ ರ್ಾವತ್॥3,12.8॥ 
ತಾವನ್ನ ಜಾನಾರ್ತ ವಿಧಿಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಧ್ಾತತಶಾ ಸವಯೀಗಯಭ ತ್ೀ| 

ಅತ್ ೀ ವಿರಿಞ್ಾಸಯ ನ್ ಚಿನ್ುನಿೀಯೀ ಹಯಜ್ಞಾನ್ಲ್ೀಶಃ ಕ್ಾವಪ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಕ್ಾಲ್ೀ॥3,12.9॥ 
ನಾಡಿೀಂ ಸಮಾವಿಶಯ ತದಾ ವಿರಿಞ್್ ಾೀ ನ್ ವ್ೀದ್ ನಾರಾಯಣಮೀಕವಚಾ| 

ತದಾ ಶೃಣ್ ೀತುಂ ಕಮಲಾಸನ್ಂ ಪರಭತಸುಪಸುಪ ದ್ವಯಕ್ಷರಂ ಸಾದ್ರ್ೀಣ॥3,12.10॥ 
ಅಭಪಾರಯಂ ತಸಯ ಸಮಯಗಿವದಿತಾುಾ ತಪಃ ಕತರತ ತವಂ ಹರಿತತಷ್ಟಯಥಾಮೀವ| 

ತಪೀಽಕರ್ ೀದ್ಧರಿಪಾದ್ೈಕ ನಿಷ್ ಠೀ ಹರ್ೀಃ ಪರೀತಯಥಾಂ ದಿವಯಸಹಸರವಷ್ಾಮ್॥3,12.11॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಪಾರದ್ತರಾಸ್ತೀತ್ಗ್ೀನ್ದರ ವರಂ ದಾತತಂ ಭಕುವರಸಯ ದಿವಯಮ್| 

ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ೀವದ್ೀವೀ ದ್ದ್ಶಾ ಚತತಭತಾಜಂ ತಂ ಜಲಜಾಯತಾಕ್ಷಮ್॥3,12.12॥ 
ಶ್ರೀವತ್ಲಕ್ಷ್ಂ ಗಲಶ್್ ೀಭಕ್ೌಸತುಭಂ ಸಮಾಶಯನ್ುಂ ಸತಪರಸನಾನದ್ರಾದ್ೃಷಾಟಯ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಹರಿಂ ಬರಹಮ ನಾರಾಯಣಂ ಚ ಪುರಃ ಸ್ತಿತಂ ಭಕುವಶಯಂ ದ್ರ್ಾಲತಮ್॥3,12.13॥ 
ಸಮಚಾರ್ಾಮಾಸ ಮಹಾವಿಭ ತಾಯ ಭಕ್ಾಯ ಹರ್ೀಃ ಪಾದ್ರ್ತೀಥಾಂ ದ್ಧ್ಾರ| 

ಅಸೌುನ್ಮಹಾಭಾಗವತಪರಧ್ಾನ್ ೀ ಹರಿಂ ಗತರತಂ ಭಕುವಿವಧಿಾತಾತಾಮ॥3,12.14॥ 

ಬರಹ್ ೋವಾಚ| 
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ರಮೀಶ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶ ಜಗನಿನವಾಸ ತವ ಸವರ ಪಂ ನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ| 

ತವ ಪರಸಾದಾತತ್ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಗತಣಾನ್ವೀದ್ ೀಕ್ಾುನ್್ವಾದಾ ವಿೀನ್ದರ ಸವಾಾನ್॥3,12.15॥ 
ತಥಾಪ ಸಾ ನ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಸಾಕಲ್ಯೀನಾಶ್ೀಷತಃ ಸದ್ತುಣಾಂಶಾ| 

ಯದ್ಯಪಯನ್ತಕುಂ ಪಞ್ಾಭನಾಾಸ್ತು ವ್ೀದ್ೈಸುಥಾಪ ದ್ೀವ್ೀಽತರ ವಿಶ್ೀಷ್ ಆಸ್ುೀ॥3,12.16॥ 
ತತ್ುಾೀಚಾವಃ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ನಿತಯಂ ವ್ೀದ್ೀ ಸ ಕ್ಾುನಾೆಾಪಯನ್ತಕ್ಾುಂಶಾ ಸವಾಾನ್| 

ಆದೌ ಜಾನ್ನ್ಯತರ ವ್ೀದಾ ಮತರಾರ್ೀ ಋಗಾದ್ಯಃ ಸತಷ್ತಠ ಚತಾವರ ಏವ॥3,12.17॥ 
ವ್ೀದಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ವ್ೀದ್ಯನಿುೀರ್ತ ದ್ೀವ ತಥಾ ಪುರಾಣಂ ಭಾರತಂ ಪಞ್ಾರಾತರಮ್| 

ಕರಮಾದಿತ್ ೀ ವಿಚಿನ್ಯ ಸಾ ವಿಷ್ತಣಗತಣಾನ್್ಾಯೀಗಾಯನ್್ದಾ ವಿಜಾನಾರ್ತ ರಮಾಪ ದ್ೀವಿೀ॥3,12.18॥ 
ವಿಶ್ೀಷ್ತ್ ೀ ಹತಯಕುಗತಣಾ ನ್ೃಗಾದಿಷ್ತ ಸವಯೀಗಯಭ ತಾನ್್ಂವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ| 

ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪರವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಹರ್ೀಗತಾಣಾನ್ನ ವಿಶ್ೀಷಾಚಾ ನಿತಯಮ್॥3,12.19॥ 
ಅಹಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ರಮಾಪರ ಸಾದಾತುವ ಪರಸಾದಾಚಾ ಗತಣಾನ್್ದ್ೈವ| 

ಸವಯೀಗಯಭ ತಾಞ್ುಾರರ್ತಪೂಕ್ಾುನ್ತುಣಾಂಶಾ ಕ್ಾಂಶ್ಾದಿವಜಾನಾರ್ತ ಹರ್ೀನ್ಾ ಕಶ್ಾತ್॥3,12.20॥ 
ತವ ಪರಸಾದಾಚಾ ಮಮ ಪರಸಾದಾತಾೆಲಾನ್ುರ್ೀ ತಾಂಶಾ ಜಾನಾರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಃ| 

ದ್ತಷ್ೆಮಾಲ್ೀಶಾನ್ನ ರ್ತರ್ ೀಹಿತಾನ್ತುಣಾನಾಯನ್ೀವ ಪೂವಾಂ ವಿದಿತಾನ್್ಾಯೀಗಾಯನ್॥3,12.21॥ 
ತಾನ್ೀವ ಜ್ಞಾತಾವ ಪುನ್ರ್ೀವ ಶ್ೀಷ್ಸ್ತುರ್ ೀ ಹಿತಾಂಲಿಬಧಗತಣಸುತಃ ಸೃತಃ| 

ಸದಾ ಸವಯೀಗಾಯಂಶಾ ಹರ್ೀಗತಾಣಾಂಶಾ ಉಮಾಪರ್ತಶಾಾಪ ತವ ಪರಸಾದಾತ್॥3,12.22॥ 
ಯದಾ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಹರ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಅಪಾರಪುಲಬ್ಧೀರ್ತ ತದ್ ೀಚಯತ್ೀ ಹರಃ| 

ಮಮಾಪ ಲ್ ೀಕಂ ಚ ಯದಾ ಮತರಾರ್ೀ ತದಾ ವಿಜಾನಾರ್ತ ತವ ಸವರ ಪಮ್॥3,12.23॥ 
ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನಿತಾಯವಯಯ ಚಿತತ್ಪೂಣಾ ತವ ಪರಸಾದಾನಾನಸ್ತು ಶತ್ೀಷ್ತ ತನ್ಮಮಯೀಯೀ 

ಹಿ ದ್ೀವಾಶಾ ಶರಿೀರಧ್ಾರಿಣಸ್ುೀ ಜ್ಞಾನ್ಹಿೀನಾ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ನಿಷಾಠಃ॥3,12.24॥ 
ಯೀಯೀ ದ್ೀವಾ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ನಿಷಾಠಸ್ುೀತ್ೀ ದ್ೀವಾ ಬಹಿರಥಾಭಾವಾಃ| 

ಯೀಯೀ ದ್ೀವಾ ಬಹಿರಥಾಭಾವಾ ರ್ೀಕ್ಷಾ ದ್ನ್ಯೀ ಪರಲಪನ್ುಃ ಸದ್ೈವ॥3,12.25॥ 
ತವ ಸವರ ಪ್ೀ ಚ ಜಗತ್ಾರ ಪ್ೀ ತವಾಸಮಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀ ಸದ್ೈವ| 

ಯತಸುವ ಪಾರಕೃತ್ ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀಹ್ ೀ ಯತ್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ಯೀ ವ ನಿತಯಮ್॥3,12.26॥ 
ಪೂಣಾಾನ್ನ್ದಜ್ಞಾನ್ದ್ೀಹ್ ೀಽಪ ನಿತಯಂ ಸದಾ ಶರಿೀರಿೀ ಭಾಷ್ಯತ್ೀ ಭಕುಮದಿಭಃ| 

ಯತಸುವ ಪಾರಕೃತ್ ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೀಹ್ ೀ ಹಯತ್ ೀಪ ನಿತಯಮಶರಿೀರಿೀರ್ತ ಚ ಸೃತಃ॥3,12.27॥ 
ನ್ತ್ ೀಽಹಂ ಸವಾದಾಸ್ತಮಞ್ಶರಿೀರ್ೀಽಹಮಮೀತಯಭಮಾನ್ೀನ್ ಶ್ನ್ಯಃ| 

ಅತ್ ುೀಽಪಯಹಂ ತವಶರಿೀರಿೀ ಸದ್ೈವ ತಥ್ೈವ ನಿತಯಂ ಬಹಿರಥ್ೈಾಶಾ ಶ್ನ್ಯಃ॥3,12.28॥ 
ಸವಭ್ ೀಗಭಾರ್ಾಾಸತಯಲ್ ೀಕ್ಾದಿಭ್ ೀಗಃ ಸವಯೀಗಯಭ್ ೀಗ್ ೀ ವಸರಮಾಲಾಯದಿಭ್ ೀಗಃ| 

ಏತ್ೀ ಹಿ ಸವ್ೀಾ ಬಹಿರಥಾಸಞ್ಜಞಕ್ಾಃ ನ್ೈಸಗಾಕ್ಾಮಾಃ ಸವಾದಾ ಮೀ ಹಿ ವಿಷ್ ಣೀ॥3,12.29॥ 
ತಥಾಪಯಹಂ ಕ್ಾಮಹಿೀನ್ ೀ ಹಿ ನಿತಯಂ ರತದಾರದ್ಯಃ ಕ್ಾಮವನ್ ುೀ ಯತ್ ೀತಃ| 

ಶರಿೀರಿಣಸ್ುೀ ಬಹಿರಥಾಭಾವಾ ಅಜ್ಞಾನ್ವನ್ ುೀಽಪ ಚ ಸಂಸೃತಾಃ ಖ್ಗ॥3,12.30॥ 
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ಸವದಾರಭ್ ೀಗ್ೀ ಕ್್ೀವಲಾಂ ಪರೀರ್ತಮೀವಂ ಹರ್ೀರ್ೀವಂ ಸವಾದಾಹಂ ಕರ್ ೀರ್ತ| 

ಸುಮಾ್ಸಾರದಿೀನಾಧರಿಯಿಷ್ಯೀ ಸದ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರೀತಯಥಾಂ ನ್ೈವ ಗಾತಾರಥಾಮೀವ॥3,12.31॥ 
ನಿತಾಯನ್ನಾದದ್ನ್ಯಕ್ಾರ್ೀ ನ್ ಮೀಸ್ತು ಅತಃ ಸದಾ ಬಹಿರಥ್ೈಾಶಾ ಶ್ನ್ಯಃ| 

ಮಮಾಪ ಭಾರ್ಾಾ ಬಹಿರಥಾಶ್ನಾಯ ಅಮ ಢಭಾವಾ ಮ ಢವರ್ತೀವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ॥3,12.32॥ 
ಅಮ ಢಭ ತಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸವಾದ್ೈವ ತಥಾಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಹಿೀನ್ೀರ್ತ ಭಾರ್ತ| 

ರ್ಾವಜಾಜಞನ್ಂ ಚಾಸ್ತು ಮೀ ವಾಸತುದ್ೀವ ತಾವಜಾಜಞನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಚಾಸ್ತು॥3,12.33॥ 
ರ್ಾವಜಾಜಞನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಚಾಸ್ತು ತಾವಜಾಜಞನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ವತಾಮೃಜ ನಾಮ್| 

ಕರಮೀಣ್ೈವಾಜ್ಞಾನಿನಾಂ ವಾನ್ೃಜ ನಾಮಸಾಷ್ಟರ ಪೀ ಜ್ಞಾನ್ಗತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ॥3,12.34॥ 
ಸೌರಿಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಚ ಯಥ್ೈವ ದ್ಶಾನ್ಂ ತಥಾ ಮಮ ಜ್ಞಾನ್ಗತ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಃ| 

ದಿೀಪಪರಕ್ಾಶ್ೀ ಚ ಯಥ್ೈವ ದ್ಶಾನ್ಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಚಾಸ್ತು॥3,12.35॥ 
ಅಸಾಷ್ಟಪರ ಪಾ ನ್ ಯನ್ತಾ ಹಯಸ್ತು ವಾರ್ೌ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ೈವ ಸಞ ಾ್ನ್ುನಿೀಯಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಶಕುಮತಾರಾರ್ೀವಾಾರ್ಾವದಿೀನಾಂ ರ್ೀಕ್ಷಪಯಾನ್ುಮಸ್ತು॥3,12.36॥ 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ತವೃಜ ನಾಂ ರ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಲ್ೀ ಪಪಞ್ಾವಾರ್ಾವದಿೀನಾಂ ಪರಲಯೀನಾದಾರದಿೀನ್ಾ| 

ವಾಯೀಮಾಮ ಪರಲಯೀ ಸೃಷಟಕ್ಾಲ್ೀ ತಥಾ ಗಾಯತಾರಯ ನಾಸ್ತುನಾಸ್ಯೀವ ರ್ೀಹಃ॥3,12.37॥ 
ಗಾಯರ್ತರೀವದಾಭರತಾಯ ದ್ೀವದ್ೀವ ಜ್ಞಾತವಯಮೀವಂ ಹರಿತತುಾವ್ೀದಿಭಃ| 

ಮಮಾಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಯತರ ಕತತರ ದ್ೈತಾಯದಿೀನಾಂ ರ್ೀಹನಾಥಾ ಸದ್ೈವ॥3,12.38॥ 
ತ್ೀನ್ ಪರೀರ್ತದ್ೀಾವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ಣಭಾವಿಷ್ಯರ್ತೀತ್ಯೀವ ವಿನಿಶ್ಾತಾತಾಮ| 

ಪರಶಾರದಿಕಂ ತವಜ್ಞವತ್ವಾದ್ೈವಂ ಕರಿಷ್ಯೀಹಂ ರ್ೀಹನಾರ್ಾಧ್ಮಾನಾಮ್॥3,12.39॥ 
ಸ ಯೀಾದ್ಯೀ ನಾಸ್ತು ಯಥಾ ತಮಶಾ ತಥಾಜ್ಞಾನ್ಂ ನಾಸ್ತುನಾಸ್ಯೀವ ದ್ೀವ| 

ಕರ್ ೀಮಯಹಂ ಶರವಣಂ ಸವಾದ್ೈವ ಹರಿಪರೀತಯಥಾಂ ನಿಶಾತಾಥಾಂ ಸತಾಂ ಹಿ॥3,12.40॥ 
ಶತಜನ್ಮಗತಾನಾಂ ತವನ್ೃಜ ನಾಂ ಪೂವಾಮೀವ ತತ| 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾಭಾವ ಏವ ಹಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್॥3,12.41॥ 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ನಾಸಯಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಶತಜನ್ಮಸತ ದ್ೀವ್ೀಶ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣ ಸವಾದಾ॥3,12.42॥ 
ಪೂಣಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮಾಸ್ಯೀವ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಶತಜನ್ಮಸತ ಪೂವಾಂ ತತ ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣ ಮಮ ಪರಭ್ ೀ॥3,12.43॥ 
ಪೂಣಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸದಾಪಯಸ್ತುೀತ್ಯೀವಮಾಹತಮಾಹಷ್ಾಯಃ| 

ಸಞ್ಜಜಞಜನ್ಮಗತಾರ್ಾಶಾ ಸರಸವತಾಯ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ॥3,12.44॥ 
ನಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ಹಿ ಬರಹಮಯವೀಶಾ ದ್ೀವ ಹಿ| 

ಅತರ ಕಶ್ಾದಿವಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತು ಜ್ಞಾತವಯಸುತವಮಿಚತಾಭಃ॥3,12.45॥ 
ಅವತಾರ್ೀಷ್ತ ಭಾರತಾಯಃ ಕದಾಚಿಜಾಜಞನ್ಪೂವಾಕಮ್| 

ಸವಾದಾ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾ ಸಾ ಸವಾದ್ತಃಖ್ವಿವಜಿಾತಾ॥3,12.46॥ 
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ದ್ೈತಾಯನಾಂ ರ್ೀಹನಾಥಾಾಯ ಅಂಶ್ೀ ದ್ತಃಖಿೀವ ದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ತಸಾಯ ದ್ತಃಖಾದಿಕಂ ಕಞ ಾ್ನಾನಸ್ತುನಾಸ್ಯೀವ ಸವಾಥಾ॥3,12.47॥ 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷರ್ತರ್ ೀಭಾವ ಈಷ್ತಾೆಲ್ೀ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ತಾವನಾಮತ್ರೀಣ ವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ತಸಾಯಂ ನ್ೈವಾಹಿತಂ ಚ ಯತ್॥3,12.48॥ 
ಮ ಲರ ಪ್ೀ ತತ ನಾಸ್ಯೀವ ಭಾರತಾಯ ಜ್ಞಾನ್ವಿಸೃರ್ತಃ| 

ಭಾರತಾಯಸತು ಯಥಾ ನಾಸ್ತು ಸರಸವತಾಯಸತು ಕಂ ಪುನ್ಃ॥3,12.49॥ 
ಅಂಶಾವತರಣಂ ನಾಸ್ತು ಸರಸವತಾಯಃ ಕದಾಚನ್| 

ಅಂಶಾವತರಣಂ ನಾಸ್ತು ಮಮಾಪ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥3,12.50॥ 
ತಥ್ೈವ ಜ್ಞಾನ್ಮಸ್ಯೀವ ಹರ್ೀನಾಾರಾಯಣಸಯ ಚ| 

ವಾಯೀರಂಶಾವತಾರ್ ೀಸ್ತು ಯಥಾ ಮ ಲ್ೀ ತಥ್ೈವ ಚ॥3,12.51॥ 
ಬಲಜ್ಞಾನಾ ದಿಕಂ ಸವಾಂ ಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ತಥಾಪ ವಾರ್ೌ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿವಯಕುಯಃ॥3,12.52॥ 
ಅವತಾರ್ೀಷ್ತ ವಾಯೀಸತು ಸಮಯಕ್ಷಕ್ಾಯತಮನಾಸ್ತು ಹಿ| 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷರ್ತರ್ ೀಭಾವೌ ನಾಂಶಾವತರಣ್ೀಷ್ವಪ॥3,12.53॥ 
ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ ರ್ಾವನ್ ಮಲರ ಪ್ೀ ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ತ್ರೀತಾಯತಗಸವರ ಪ್ೀ ಚ ನ್ ದ್ಶಾಯರ್ತ ತಾದ್ೃಶಮ್॥3,12.54॥ 
ತ್ರೀತಾಯತಗಸವರ ಪ್ೀ ಚ ರ್ಾದ್ೃಕ್ಾಾದ್ಶಾಯತರಭ್ ೀ| 

ದಾವಪರಸ್ಿೀ ಸವರ ಪ್ೀ ತತುದ್ದಶಾಯರ್ತ ತಾದ್ೃಶಮ್| 

ತ್ರೀತಾಯತಗಸವರ ಪ್ೀ ಚ ರ್ಾದ್ೃಕ್ಾಾದ್ಶಾಯತರಭ್ ೀ॥3,12.55॥ 
ದಾವಪರಸ್ಿೀ ವಾಯತರ ಪ್ೀ ರ್ಾದ್ೃಗಾವ ದ್ಶಾಯತರಭತಃ| 

ವಾಯತಃ ಕಲ್ಲಯತಗ್ೀ ರ ಪ್ೀ ತದ್ದಶಾಯರ್ತ ತಾದ್ೃಶಮ್॥3,12.56॥ 
ತಥಾ ದ್ಶಾಯತ್ೀ ವಾಯತದ್ೈಾತಾಯನಾಂ ರ್ೀಹನಾಯ ಚ| 

ಅವತಾರ್ೀಷ್ತ ವಾಯೀಶಾ ಅನ್ುರಂ ಯೀ ವಿದ್ತಃ ಪರಭ್ ೀ॥3,12.57॥ 
ತ್ೀಽಧ್ಂ ತಮಃ ಪರವಿಶನ್ುೀ ತ್ೀ ದ್ೈತಾಯ ನ್ ಚ ತ್ೀ ಸತರಾಃ| 

ವಾರ್ಾವಪಯನ್ುರಂ ನಾಸ್ತು ಹರಿತತುಾವಿನಿಣಾಯೀ॥3,12.58॥ 
ನಿನಾದಂ ಕತವಾನಿು ಯೀ ವಿಷ್ ಣೀಜಿಾಹಾವಛ್ೀದ್ಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್| 

ತದ್ಥಾಮೀವ ವಾಯೀಶಾ ಅವತಾರಃ ಸದಾ ಭತವಿ॥3,12.59॥ 
ಗತಣಪೂಣಾಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಸತು ನಿಗತಾಣತವವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಜಾತಾನ್ನಾದದಿಪೂಣಾಾಙ್ಖ್ಯಂ ಸ್ ೀಹಮಿತಾಯದಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.60॥ 
ಚಿದಾನ್ನಾದತಮಕ್್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಉತಾತಾಯದಿವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಅಚ್ಾೀದಾಯಭ್ೀದ್ಯಗಾತ್ರೀಷ್ತ ಚ್ಾೀದ್ಭ್ೀದಾದಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.61॥ 
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ದ್ೀವಾಯ ನಿತಾಯವಿಯೀಗಿನಾಯ ವಿಯೀಗಾದಿವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಕ್್ಿೀಶಶ್್ ೀಕ್ಾದಿಶ್ನ್ಯಸಯ ಹರ್ೀಃ ಕ್್ಿೀಶಾದಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.62॥ 
ವಾಯಸರಾಮಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ವನ್ೃಷವಿಪರತವಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಕೃಷ್ಣರಾಮಾದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಅನ್ುರಸಯ ವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.63॥ 
ರಾಮಕೃಷಾಣದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಅನ್ುರಸಯ ವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ರಾಮಕೃಷಾಣದಿರ ಪ್ೀಷ್ತ ಪರಾಜಯವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.64॥ 
ಸನಾುನಾಥಾಂ ತತ ಕೃಷ್ಣೀ ನ್ ಶ್ವಪೂಜಾದಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ರಾಮೀಣ ದ್ತಃಖ್ಯತಕ್್ುೀನ್ ಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ಸಾಿಪನ್ಂ ಕೃತಮ್॥3,12.65॥ 
ಪಞ್ಾಧ್ಾತತಮಯೀ ಕೃಷ್ಣೀ ಹರಿರ ಪವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಸವಯಂ ವಯಕುಸಿಲ್ೀ ಚಾಪ ಚಿದಾ ನ್ನ್ದತವಕಲಾನ್ಮ್॥3,12.66॥ 
ಪತೃಮಾತೃದಿವಜಾರ್ತೀನಾಂ ಹರಿರ ಪತವಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಅಸವತನ್ರೀಣ ರತದ್ರೀಣ ಹರ್ೀರ್ೈಕಯದಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,12.67॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸ ಯೀಾಣ ಸಾಕಂ ಚ ಅಭ್ೀದಾ ದಿವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್| 

ಸವೀಾತುಮಃ ಸ ಯಾ ಏವ ವಿಷಾಣಾದಾಯಸುಸಯ ಕಙ್ಖೆರಾಃ॥3,12.68॥ 
ಇತಾಯದಿಚಿನ್ುನ್ಂ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಹರಿನಿನ್ದೀರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ಅಸವಯಂ ವಯಕುಲ್ಲಙ ು್ೀಷ್ತ ಅಶವತಿತತಲಸ್ತೀಷ್ತ ಚ॥3,12.69॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಂ ವಿಹಾಯೈವ ನ್ಮನ್ಂ ಯೀ ಪರಕತವಾತ್ೀ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಹರಿನಿನಾದರ್ಾಮವಿಕ್ಾರಿಣ ಏವ ಹಿ॥3,12.70॥ 
ರ್ೀಕ್ಷಾಧಿಕ್ಾರಿಣ್ ೀ ಯೀ ತತ ಅಜ್ಞಾನಾತಾರಮೀಶವರಮ್| 

ಪಾಥಾಕಯನ್ಯನ್ಂ ಯೀಷ್ತ ಕತವಾನಿು ಯಹಿಾ ವಾ ಪರಭ್ ೀ॥3,12.71॥ 
ತಹಿಾ ತ್ೀಷಾಂ ಹಿ ಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ದ್ತಃಖ್ಂ ರ್ಾರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಅತಃ ಪಾರಥಾಕಯನ್ಯನ್ಂ ಯೀ ಕತವಾನ್ಯೀಷ್ತ ಸವಾದಾ॥3,12.72॥ 
ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ತವಬತಧ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಅಸವಯಂವಯಕುಲ್ಲಙ ು್ೀಷ್ತ ನ್ಮನ್ಂ ಯೀ ಪರಕತವಾತ್ೀ॥3,12.73॥ 
ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಹಯಸತರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ವಿಹಾಯ ಶ್ನ್ಯಮಶವತಿಂ ನ್ಮನ್ಂ ಯೀ ಪರಕತವಾತ್ೀ॥3,12.74॥ 
ದಿವಮಾಸಹಿೀನಾಂ ತತಲಸ್ತೀಮಪರಸ ತಾಂ ಚ ಗಾಂ ನ್ವಾಮ್| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಹಯಸತರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,12.75॥ 
ಗತಲಾಮದಾಯಶಾ ಮನ್ತಷಾಯನಾುಸ್ುೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಬರಹಮಬಾಹವಃ| 

ಅಸಮಚಾತಾಯತಃ ಪಯಾನ್ುಮೀಕ ಏವ ಕಲ್ಲಃ ಸೃತಃ॥3,12.76॥ 
ಕಲೌ ಸನಿು ಕಲಾಮಾನ್ಂ ಕಲ್ೀರನ್ುೀ ಸನಿು ಚ| 

ತಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ಬರಹಮರ ಪ್ೀ ಗಚಾನಿು ಚ ತರ್ೀನಿುಕಮ್॥3,12.77॥ 
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ತತರ ಸ್ತಿತಾವ ಲ್ ೀಕಮಾಗಾಂ ಪರರ್ತೀಕ್ಷನ್ುೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಸಾಧ್ಕ್್ೈವಿಾಷ್ತಣಕ್ಾರ್ಾಾಣಾಂ ವಾಯತದಾಸ್ೈಃ ಪರಪೀಡಿತಾಃ॥3,12.78॥ 
ಶತವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಕಲ್ಲನಾ ಸಹ| 

ವಾಯೀಗಾದಾಪರಹಾರ್ೀಣ ಲ್ಲಙ್ಖುಭಙ್್ ುೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ॥3,12.79॥ 
ತರ್ೀನ್ಧಂ ಪರವಿಶನ್ಯೀತ್ೀ ತಾರತಮಯೀನ್ ಸವಾಶಃ| 

ತಮಸಯನ್ಧೀಪ ಸಂಸಾರ್ೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,12.80॥ 
ಸವ್ೀಾಷಾಮತತುರ್ೀನ್ುೀ ಯಃ ಕಲ್ಲರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ದ್ ಷ್ಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುನಾಂ ತತ್ರ್ೀ ನಾಸ್ತು ಸವಾದಾ॥3,12.81॥ 
ಸಂಸಾರ್ೀ ವಾನ್ಧತಮಸ್ತ ಸವಾತರ ಹರಿದ್ ಷ್ಕಃ| 

ಮಿಥಾಯದಾನ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಬತದಿಧದ್ತಾಃಖ್ೀ ಚ ಸತಖ್ಬತದಿಧಮಾನ್॥3,12.82॥ 
ತಸಾಮತೆಲ್ಲಸರ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶ್ವಭಕ್್ ುೀ ನ್ ಕತತರಚಿತ್| 

ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ಃ ಸ ಏವೀಕ್್ ುೀ ದ್ತಃಖಾನ್ನ್ಯಸವರ ಪವಾನ್॥3,12.83॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣಾಂಶ್ೀನ್ ಕಲ್ಲಭಾರ್ಾಾ ತತ ಸವಾದಾ| 

ಅಲಕ್ಷಿ್ೀರಿರ್ತ ವಿಖಾಯತಾ ಸಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮನ್ಿರಾ ಸೃತಾ॥3,12.84॥ 
ತಸಾಮದ್ದಶಗತಣಾಂಶ್್ ೀನ್ ೀ ವಿಪರಚಿರ್ತುಸತು ಸವಾದಾ| 

ಜರಾಸನ್ಧಃ ಸ ಏವೀಕುಃ ಕ್ಾಲನ್ೀಮಿಸುತಃ ಪರಮ್॥3,12.85॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣಾಂಶ್್ ೀನ್ಃ ಸ ತತ ಕಂಸ್ೀರ್ತ ವಿಶತರತಃ| 

ತಸಾಮತಾಞ್ಾಗತಣ್ೈಹಿೀಾನೌ ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭಸಞ್ಜಞಕ್ೌ॥3,12.86॥ 
ತಾವ್ೀವ ಹಂಸಹಿಡಮ್ಕ್ೌ ಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ತೌ ಚ ಜನಾದ್ಾನ್| 

ವಿಪರಚಿರ್ತುಸರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭೌರ್ೀ ವ್ೈ ಭ ತಲ್ೀ ಸೃತಃ॥3,12.87॥ 
ತಸಾಮದ್ಷ್ಟ ಗತಣ್ೈರತಚ್ ಯೀ ಹರಿಣಯಕಶ್ಷ್ತಃ ಸೃತಃ| 

ತಸಾಮಚಾ ರ್ತರಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ ೀ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್ ೀ ಮಹಾಸತರಃ॥3,12.88॥ 
ಮಣಿಮಾಂಸುತ್ರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕಞ ಾ್ದ್ ನ್ ೀ ಬಕಃ ಸೃತಃ| 

ತಸಾಮದಿವಂಶದ್ತುಣ್ೈಹಿೀಾನ್ಸಾುರಕ್ಾಖ್ ಯೀ ಮಹಾಸತರಃ॥3,12.89॥ 
ತಸಾಮತಷಡತುಣತ್ ೀ ಹಿೀನ್ಃ ಶಮ್ರ್ ೀ ಲ್ ೀಕಕಣಟಕಃ| 

ಶಮ್ರಸಯ ಸರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಶಾಲ್ ವೀ ದ್ೈತ್ಯೀಷ್ತ ಚಾಧ್ಮಃ॥3,12.90॥ 
ಶಮ್ರಾತತು ದಿವಗತಣತ್ ೀ ಹಿಡಿರ್್ೀ ನ್ ಯನ್ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಬಾಣಸುತ್ ೀಽಧ್ರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸ ತತ ಕೀಚಕನಾಮತಃ॥3,12.91॥ 
ದಾವಪಾರಖ್ ಯೀ ಮಹಾಹಾಸ್ ೀಬಾಣಾಸತರಸಮಃ ಸೃತಃ| 

ತಸಾಮದ್ದಶಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ ೀ ನ್ಮತಚಿದ್ೈತಯಸತುಮಃ॥3,12.92॥ 
ನ್ಮತಚ್ೀಸತುಸಮೌ ಜ್ಞ್ೀರ್ೌ ಪಾಕ ಇಲವಲ ಇತತಯಭೌ| 

ತಸಾಮಚಾತತಗತಾಣ್ೈಹಿೀಾನ್ ೀ ವಾತಾಪದಾಾನ್ವಾಧ್ಮಃ॥3,12.93॥ 
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ತಸಾಮತಾ್ಧ್ಾಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ ೀ ಧ್್ೀನ್ತಕ್್ ೀ ನಾಮ ದ್ೈತಯರಾಟ್| 

ಧ್್ೀನ್ತಕ್ಾದ್ಧ್ಾಗತಣತಃ ಕ್್ೀಶ್ೀ ದ್ೈತಯಸತು ಚಾವರಃ॥3,12.94॥ 
ಕ್್ೀಶ್ೀದ್ೈತಯಸರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸೃಣಾವತ್ ೀಾ ಮಹಾಸತರಃ| 

ತಸಾಮದ್ದಶಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ ೀ ಹಂಸ್ ೀ ನಾಮರಮಾಪತ್ೀ॥3,12.95॥ 
ರ್ತರರಿಕಸತು ಸರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಸುತ್ಮಃ ಪೌರತಕಸೃತಃ| 

ವ್ೀತಃ ಸ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಪೂವಾಜನ್ಮನಿ ಸತುಮ॥3,12.96॥ 
ತಸಾಮದ್ೀಕಗತಣ್ೈಹಿೀಾನೌ ಕತಮಾಭಣಾಕಕತಪಣಾಕ್ೌ| 

ದ್ತಃಶಾಸನ್ಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜರಾಸನ್ಧಸಮಃ ಪರಭ್ ೀ॥3,12.97॥ 
ಕಂಸ್ೀನ್ ತತಲ್ ಯೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಕಣ್ ೀಾ ದ್ೈತಯಸತುಮಃ| 

ಕತಮಭಕಣಾಾಚಾತಗತಣ್ೈಹಿೀಾನೌ ಕರಧ್್ಯೀರ್ತ ವಿಶತರತಃ॥3,12.98॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ಃ ಶತಧ್ನಾವ ಮಹಾಸತರಃ| 

ಸಮಾನ್ಸುಸಯ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕಮಾಾರಿದ್ೈಾತಯಸತುಮಃ॥3,12.99॥ 
ಕ್ಾಲಕ್್ೀಯಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸದಾ ವ್ೀನ್ಸರ್ೀ ಮತಃ| 

ಅಧ್ಮಾನಾಂ ತತ ದ್ೈತಾಯನಾಮತತುಮೈಃ ಸಾಮಯಮತಚಯತ್ೀ॥3,12.100॥ 
ತತಾರವ್ೀಶಾಚಾ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಾಹಿೀನ್ಶ್ಾತುಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್॥3,12.101॥ 
ತಚಾರಿೀರಾಭಮಾನಿೀ ತತ ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈವಾರಃ| 

ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಹಿೀಂನ್ ೀ ಹಸುಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್॥3,12.102॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ಃ ಪಾದ್ಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್| 

ನ್ೀತ್ರೀನಿದರರ್ಾಭಮಾನಿೀ ತತ ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ ೀ ವರಃ॥3,12.103॥ 
ಚಕ್ಷತರಿನಿದರಯಮಾನಿೀ ತತ ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ ೀ ವರಃ| 

ತಸಾಮಚಾಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ಃ ಸಾಶಾಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್॥3,12.104॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಾಹಿೀನ್ಶಾಣಾಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್| 

ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಾಹಿೀಾನ್ಃ ಶ್ಶರಮಾನ್ಸತರ್ ೀ ಮಹಾನ್॥3,12.105॥ 
ತಸಾಮಚಾತಗತಣ್ೈಹಿೀಾನ್ಃ ಕಮಾಮಾನ್ಸತರಃ ಸೃತಃ| 

ಕಲಾಾದ್ಯೈಃ ಪ್ರೀರಿತಾಃ ಸವ್ೀಾ ರತದಾರದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಃ॥3,12.106॥ 
ಕದಾಚಿತತ್ವಿರತದ್ಧಂ ಚ ಕತವಾನಿು ತವ ಸತುಮ| 

ಕದಾಪಯಹಂ ಚ ವಾಯತಶಾ ವಿರತದ್ಧಂ ನಾಚರ್ೀವ ಭ್ ೀಃ॥3,12.107॥ 
ಮ ಲ್ೀಷ್ವಂಶಾವತಾರ್ೀಷ್ತ ರತದಾರದಿೀನಾ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಬತದಿಧವಿಾನ್ಶಯತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮಚಿಾನಾನ ಹಿ ತ್ೀಽಖಿಲಾಃ॥3,12.108॥ 
ಮಹಿೀಪತ್ೀ ಚ ಮದ್ತ್ದಿಧಸುಸಾಮದ್ಚಿಾನ್ನಸಞ ಜ್ಞಕಃ| 

ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀಪಯಹಂ ದ್ೀವ ನ್ ಚ ಶಕುಸತು ನ್ಸುವ್ೀ॥3,12.109॥ 
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ಮಹಯಮಚಿಾನ್ನಭಕ್ಾುಯ ದ್ರ್ಾಂ ಕತರತ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ| 

ಇರ್ತ ಸತುತಾವ ಹರಿಂ ಬರಹಾಮ ಸ್ತತಿಃ ಪಾರಞ್ಜ ಲ್ಲರಗರತಃ॥3,12.110॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ದಿವರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ 

ಬರಹಮಸತುರ್ತವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ದಾವದ್ಶ್್ ೀಽದಾಯಯಃ॥3,12-[110]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-13॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಇರ್ತ ಸತುತಃ ಸ ಭಗವಾನ್್ಾಪೂತ್ರೀಣ ದ್ರ್ಾನಿಧಿಃ| 

ಮೀಧ್ಗಮಿಭೀರರ್ಾ ವಾಚಾ ಪರೀವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥3,13.1॥ 
ಸೃಜ ಬರಹಮನಿನಮಾನ್ದೀವಾನ್ಮತರಸಾದಾತೆರಮೀಣ ಚ| 

ಯಥಾ ವ್ೈ ಪಾರಕಷಣ್ೀತದ್ವತ್ೃಜ ಸವಾಂ ಮಹಾಪರಭ್ ೀ॥3,13.2॥ 
ನಾಸ್ತು ಪರಯೀಜನ್ಂ ತ್ೀನ್ ತವ ಮರ್ತರೀತಯೀ ಸೃಜ| 

ಏವಮತಕುಸತು ಹಾರಿಣಾ ಬರಹಾಮ ಸತುತಾವ ಹರಿಂ ಪರಮ್॥3,13.3॥ 
ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಮನ್ ೀ ದ್ಧ್್ರೀ ಪರೀಣಯನ್ನೀವ ಮಾಧ್ವಮ್| 

ಮಹತುತಾವತಮಕ್್ ೀ ಬರಹಾಮ ವಾಯತಂ ಜಿೀವಭಮಾನಿನ್ಮ್॥3,13.4॥ 
ಆದೌ ಸಸಜಾ ಗರತಡ ಪುರತಷಾತಾಮ ಸ ಏವ ಚ| 

ತತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಹಸಾುತತು ಬರಹಾಮಣಿೀಂ ಭಾರನಿುೀ ತಥಾ॥3,13.6॥13.5 
ಅಸೃಜತ್ುೀ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ಅವಯಕುಸಯ ನಿರ್ಾಮಿಕ್್ೀ| 

ವಾಮಹಸಾುತ್ತಯಪುತ್ ರೀ ಮಹತುತಾವತಮಕ್್ ೀಽನ್ಲಃ॥3,13.6॥ 
ಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾದ್ಧಸಾುದ್ಹಙ್ಕೆರಾತಮಕ್್ ೀ ಹರಃ| 

ಆದೌ ಶ್ೀಷ್ಸುತ್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ಗರತಡತದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.7॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ರತದ್ರಃ ಸ ಏವಂ ಸೃಷ್ಟವಾನ್ರಭತಃ| 

ಸ್ ವೀತಾತಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ದ್ಶವಷಾಾನ್ಮಹಾಪರಭತಃ॥3,13.8॥ 
ವಾಯತಮತತಾುಪದ್ರರ್ಾಮಾಸ ವತ್ರಾನ್ನ್ುರ್ೀ ಪರಭತಃ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ವಾಯೀರತತಾತಯನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.9॥ 
ಸಂವತ್ರಾನ್ನ್ುರ್ೀ ತತ ಭಾರರ್ತೀಮಸೃಜತರಭತಃ| 

ಭಾರತಯನ್ನ್ುರಂ ಶ್ೀಂ ದಿವಯಸಾಹಸರವತ್ರಾತ್॥3,13.10॥ 
ಅನ್ನ್ುರಂ ಸಮ್ಭ ವ ಗರತಡಸತು ತತಃ ಪರಮ್| 

ದಿವಯಸಾಹಸರವಷಾಾತತು ತಥಾ ರತದ್ರಞ್ಾ ಸೃಷ್ಟವಾನ್॥3,13.11॥ 
ಶ್ೀಷ್ಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ದ್ೀವಿೀಂ ವಾರತಣಿೀಂ ಚ ಮಹಾಪರಭತಃ| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಹಯಸೃಜತೆಮಲಾಸನ್ಃ॥3,13.12॥ 
ಗರತಡಾನ್ನ್ುರಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಸೌಪಣಿೀಾಮಸೃಜತರಭತಃ| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ಪಾವಾರ್ತೀಂ ಚ ತಥ್ೈವ ಸಃ॥3,13.13॥ 
ಪಾವಾತಯನ್ನ್ುರಂ ಚನ್ದರಂ ಮನ್ಸುತುಾನಿರ್ಾಮಕಮ್| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ವಾಸವಂ ಹಯಸೃಜತುತಃ॥3,13.14॥ 
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ಅಭಮಾನಿೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಸಯ ಬಾಹ್ ೀಶಾ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಶಚಿೀ ತಾಮಸೃಜತರಭತಃ॥3,13.15॥ 
ಇನ್ದರಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಕ್ಾಮಂ ರ್ತರಂಶದ್ವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಅಸೃಜದಾವಮಬಾಹ್ ೀಶಾಮನ್ಸುತಾವಭಮಾನಿನ್ಮ್॥3,13.16॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ರರ್ತಂ ಸ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಕ್ಾಮಭಾರ್ಾಾಂ ಮಹಾಪರಭತಃ॥3,13.17॥ 
ಕ್ಾಮಸಾಯಪಯಭಮಾನಿೀ ತತ ಸ ಏವ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಬರಹಾಮಹಙ್ಕೆರಿಕಂ ಪಾರಣಂ ಕ್ಾಯೀಾತಾತ್ುೀರನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.18॥ 
ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ನಿಮಾಮೀ ನಾಸ್ತಕ ತತಃ| 

ತಸಯ ಭಾರ್ಾಾಂ ನಾಸ್ತಕಸಯಃ ಪಞ್ಾವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.19॥ 
ನಿಮಾಮೀ ನಾಸ್ತಕ್ಾಂ ವಾಮಾಂ ಬರಹಾಮ ಲ್ ೀಕಪತಾಮಹಃ| 

ಅಹಙ್ಕೆರಾದ್ನ್ತ ಬರಹಾಮ ಸಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಬೃಹಸಾರ್ತಮ್॥3,13.20॥ 
ನಿಮಾಮೀ ಚ ವಷ್ಾಯತಗಮಪಞ್ಾವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಪಞ್ಾವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ತಾರಾಂ ಭಾರ್ಾಾಂ ವಿನಿಮಾಮೀ॥3,13.21॥ 
ಗತರ್ ೀರನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಸಾವಯಮತಭವಂ ಮನ್ತಂ ಚ್ೈವ ನಿಮಾಮೀ ಮನ್ಸಾ ವಿಭತಃ॥3,13.22॥ 
ಪಞ್ಾವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಶತರ ಪಾಂ ವಿನಿಮಾಮೀ| 

ಶತರ ಪಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ವಿಂಶದ್ವಷ್ಾದಿನಾನ್ುರಮ್॥3,13.23॥ 
ದ್ಕ್ಷಃ ಶ್ಷಾಯತಮಕ್್ ೀ ಜಜ್ಞ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಙ್ಖತುಷ್ಠತಃ ಪರಭ್ ೀಃ| 

ಪಞ್ಾವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ವಾಮಾಙ್ಖತುಷಾಠಚಾತತಮತಾಖ್ಃ॥3,13.24॥ 
ಪರಸ ರ್ತಮಸೃಜದ್್ರಹಾಮ ಸೃಷ್ಟಯಥಾಂ ಪರಮಾದ್ರಾತ್| 

ದ್ಕ್ಷಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.25॥ 
ನಿಮಾಮೀ ಹಯನಿರತದ್ಧಂ ಚ ಮಧ್ಯಮಾಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾತಃ| 

ಪಞ್ಾವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಸಸಜಾ ಭಗವಾನ್ಜಃ॥3,13.26॥ 
ವಿರಾಜಸಞ್ಜಞಕ್ಾಂ ಭಾರ್ಾಾಂ ಮಧ್ಯಮಾಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾತಃ| 

ಅನಿರತದಾಧನ್ನ್ುರ ತತ ಶತವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.27॥ 
ನಿಮಾಮೀ ಪರವಹಂ ವಾಯತಂ ಕನಿಷಾಠಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾತಃ| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಪರವಾಹಿೀಂ ನಿಮಾಮೀ ಪರಭತಃ॥3,13.28॥ 
ಕನಿಷಾಠಙ್ಖತುಲ್ಲಪವಾಾಚಾ ವಾಮದ್ೀವಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಪರವಹಾನ್ನ್ುರಂ ತಬರಹಾಮ ಶತವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.29॥ 
ಯಮಂ ವಿನಿಮಾಮೀ ಪೃಷಾಠದ್ಷ್ಟವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ತದಾಭರ್ಾಾಂ ಶಾಮಲಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ತಸಾಮದ್ೀವ ಮಹಾಪರಭತಃ॥3,13.30॥ 
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ಯಮಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಚನ್ದರಂ ರ್ತರಂಶದ್ವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಅಸೃಜದ್ದಕ್ಷಿಣಾಚ್ ಾೀತಾರಚ್ ಾೀತರತತುಾನಿರ್ಾಮಕಮ್॥3,13.31॥ 
ನ್ವವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸಮೃಜತರಭತಃ| 

ವಾಮಶ್್ ರೀತಾರಚಾ ಗರತಡಂ ವಾಮಶ್್ ರೀತಾರಭಮಾನಿನ್ಮ್॥3,13.32॥ 
ಚನ್ದರಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಸ ಯಾಂ ವಿಂಶದ್ವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಸಮಯಗಿವನಿಮಾಮೀ ಬರಹಾಮ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷ್ಣಶಾ ದ್ೀವತಾಮ್॥3,13.33॥ 
ವಾಮಾಕ್ಷ್ಣ್ ೀ ನಿಮಾಮೀ ಸಞ್ಜಜಞಂ ಷ್ಡವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ಪರಭತಃ| 

ಸ ಯಾಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ಶತವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.34॥ 
ರಸನ್ೀನಿದರರ್ಾಚಾ ವರತಣಂ ನಿಮಾಮೀ ತಸಯ ಮಾನಿನ್ಮ್| 

ವಿಂಶದ್ವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ತಸಾಮದ್ೀವ್ೀದಿರರ್ಾತರಭತಃ॥3,13.35॥ 
ಗಙ್ಕುಂ ವಿನಿಮಾಮೀ ಬರಹಾಮ ರಸನ್ೀನಿದರಯದ್ೀವತಾಮ್| 

ವರತಣಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ತತ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.36॥ 
ಉತ್ಙ್ಕುನಿನಮಾಮೀ ಬರಹಾಮ ನಾರದ್ಂ ಭಗವರ್ತರಯಮ್| 

ನಾರದ್ಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ತತ ಷ್ಷಟವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.37॥ 
ಅಗಿನಂ ವಿನಿಮಾಮೀ ಬರಹಾಮತವಗಿನಿದರಯತಃ ಪರಭತಃ| 

ಅತ್ ೀ ವಾಗಭಮಾನಿೀ ಸಂ ಪಞ್ಾವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.38॥ 
ಸಾವಹಾಂ ವಿನಿಮಾಮೀ ಬರಹಾಮ ತಾಮಾಹತಮಾನ್ರದ್ೀವತಾಮ್| 

ಅಗ್ನೀರನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ಭೃಗತಂ ಬರಹಮಷಾಸತುಮಮ್॥3,13.39॥ 
ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಭತರವೀಮಾಧ್ಾಯದಿವನಿಮಾಮೀ| 

ಸಂವತ್ರಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಭೃಗತಭಾರ್ಾಾಂ ವಿನಿಮಾಮೀ॥3,13.40॥ 
ಭೃಗ್ ೀರನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ಶತವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಕಶಯಪಞ್ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಮನ್ಸಾ ಚ ಸವಯಂ ಪರಭತಃ॥3,13.41॥ 
ಸಂವತ್ರಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಅದಿರ್ತಂ ನಿಮಾಮೀ ಪರಭತಃ| 

ಕಶಯಪಾನ್ನ್ುರಂ ಚಾರ್ತರಂ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.42॥ 
ಅತ್ರೀರನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಅಜಿೀಜನ್ದ್ಭರದಾವಜಂ ವಸ್ತಷ್ಠ ತದ್ನ್ತರಮ್॥3,13.43॥ 
ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ತ್ೀಷಾಂ ಭಾರ್ಾಾಃ ಕರಮೀಣ ತತ| 

ಸಂವತ್ರಾನ್ನ್ುರ್ೀಣ ಅಸೃಜತೆಮಲಾಸನ್ಃ॥3,13.44॥ 
ವಸ್ತಷ್ಠಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ತತ ಗೌತಮಂ ಹಯಸೃಜತರಭತಃ| 

ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರ್ೀಣ ಜಮದ್ಗಿನಂ ತತ್ ೀಽಸೃಜತ್॥3,13.45॥ 
ದ್ಶವಷಾಾನ್ನ್ುರ್ೀಣ ಮನ್ತವ್ೈಾವಸವತ್ ೀಽಭವತ್| 

ಮನ್ ೀರನ್ನ್ುರಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ಶತವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್॥3,13.46॥ 
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ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನ್ ೀ ಮಹಾಭಾಗ್ ೀ ವಾಯತಪುತ್ ರೀ ಮಹಾಬಲಃ| 

ತಸಾಮಚಾತತದ್ಾಶ್ೀ ವಷ್ೀಾ ಗಣಪೀ ಹಯಭವದಿವಭ್ ೀಃ॥3,13.47॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಜ್ ೀ ವಿೀನ್ದರ ಅಷ್ಟವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಧ್ನ್ಪೀ ಹಯಭವತುತರ ತದಾಭರ್ಾಾ ವತ್ರ್ೀ ಪರ್ೀ॥3,13.48॥ 
ವಿಷ್ವಕ್್್ೀನಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಜರ್ಾದಿೀನ್ಭ ಗವದ್ಭಕ್ಾುನ್್ೃಷ್ಟವಾನ್ೆಮಲಾಸನ್ಃ॥3,13.49॥ 
ಜರ್ಾದಾಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ವಲಾಿದಾಯಃ ಕಮಾದ್ೀವತಾಃ| 

ಶತವಷಾಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ಸೃಷ್ಟವಾಞ ಾ್ವವಾಹನ್ಮ್॥3,13.50॥ 
ಕಮಾದ್ೀವಾನ್ನ್ುರಂ ತತ ರ್ತರಂಶದ್ವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಪಜಾನ್ಯಮಸೃಜ್ರಹಾಮ ಮನ್ರಯನಾರಭಮಾನಿನ್ಮ್॥3,13.51॥ 
ಪಜಾನಾಯನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ದ್ಶವಷಾಾದ್ನ್ನ್ುರಮ್| 

ಪುಷ್ೆರಂ ಜನ್ರ್ಾಮಾಸ ಕಮಾತತಾುಾಭಮಾನಿನ್ಮ್॥3,13.52॥ 
ಏವಂ ವಿನಿಮಾಮೀ ಬರಹಾಮ ಮತರಸಾದಾತ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ರ್ೀಕ್ಷಮೀರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,13.53॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ 

ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ದ್ೀವೀತಾರ್ತುನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ತರಯೀದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,13-[53]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-14॥ 
ಶ್ರೀಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ಅವತಾರಾನ್ಿರ್ೀ ಬ ರಹಿ ತಥಾ ಲಕ್ಷಾ್ಯ ದಿವೌಕಸಾಮ್| 

ಗತಣಾನಾಮನ್ುರ ಬ ರಹಿ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಮಮ ಸವರತ॥3,14.1॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಯೀ ಮ ಲರ ಪೀ ಭಗವಾನ್ನ್ನ್ ುೀ ಬರಹಾಮದಿಭಃ ಪುಣಾಗತಣಃ ಸವತನ್ರಃ| 

ಪುರಾತನ್ಃ ಪೂಣಾತನ್ತಮಾದಾತಾಮ ನ್ ತಾದ್ೃಶಾಃ ಸನಿು ಕದಾಪ ವಿೀದ್ರ॥3,14.2॥ 
ಪಾದ್ಶಾ ಪೂಣಾಃ ಪಾದ್ತಲಂ ಚ ಪೂಣಾಂ ನ್ಖಾಶಾ ಪೂಣಾಾಃ ಕಟಕಣೌಠ ಚ ಪೂಣೌಾ| 

ಊರ  ಚ ಪೂಣ್ೀಾ ಉದ್ರಂ ಚ ಪೂಣಾಂ ಲಬಾಧಾಪ ಪೂಣಾಾಞ್ಜಗೃಹ್ೀ ತಥಾಪುಯರಃ॥3,14.3॥ 
ಸೆನ್ಧಃ ಸತಪೂಣಾಾಃ ಸಕಲಾಶಾ ಬಾಹವಃ ಪೂಣಾಾಃ ಕ್್ೀಶಾಃ ಶಮಶತರದ್ನಾುಶಾ ಪೂಣಾಾಃ| 

ಲ್ ೀಮಾನಿ ಪೂಣಾಾನಿ ತಥ್ೈವ ರ್ ೀಮಕ ಪಾಶಾ ಪೂಣಾಾಸತು ತಥ್ೈವ ಶ್ಶರಃ॥3,14.4॥ 
ಅಣಾಶಾ ಪೂಣ್ ೀಾ ಹಯಣಾರ್ ೀಮಾಣಿ ಕಕ್ಷಾಶಾಕ್ಷತಶಾ ಶ್್ ರೀತ್ರೀ ಸವಾ ಏತ್ೀ ಚ ಪೂಣಾಾಃ| 

ಕಂ ವಣಾಯೀ ಮ ಲರ ಪಂ ಹರ್ೀಶಾ ರ್ಾವದ್ವಲಂ ಪೂಣಾಂ ಸಮಗರದ್ೀಹ್ೀ॥3,14.5॥ 
ತಾವದ್್ರಲಂ ಹ್ಯೀಕರ್ ೀಮಾದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಸನಿುರ್ತವಮೀ ಹಿ ಯತಃ ಸ ಏವ ಪೂಣಾಃ| 

ಸ ಏವ ತತ ಸವಾಸಯ ಕತಾಾ ಸ ಏವ ಹಥಾಾ ಸ ತತ ಸಾರಾಂಶಭ್ ೀಕ್ಾು॥3,14.6॥ 
ಅಸಾರಾಂಶಂ ನ್ೈವ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಹರಿಸತು ಸಾರಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಸಮಯಕ್| 

ದಾರಕ್ಷ್ೀಕ್ಷತಸಾರಂ ನಾರಿಕ್್ೀಲಸಯ ಸಾರಂ ಚ ತಸಯ ಸಾರಂ ಪನ್ಸಸಾಯಪ ಸಾರಮ್॥3,14.7॥ 
ನಾರಙ್ಖುಸಾರಂ ಕರಮತಕಸಾಯಪ ಸಾರಂ ಖ್ಜ ಾರಸಾರಂ ಕದ್ಲ್ಲೀಫಲಸಯ| 

ನಾರಾಯಣ್ ೀ ಬೀಜರ ಪಸಯ ಸಾರಂ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನಿತಯಂ ಭಕುವಯೀಾ ದ್ರ್ಾಲತಃ॥3,14.8॥ 
ತಾಮ ್ಲಸಾರಂ ಖ್ದಿರಸಯ ಸಾರಂ ಪುಷ್ಾಸಯ ಸಾರಂ ಚನ್ದನ್ಸಾಯಪ ಸಾರಮ್| 

ಗ್ ೀಧ್ ಮಸಾರಂ ಯವಾನಾಂ ಚ ಸಾರಂ ಮಾಷ್ಸಯ ಸಾರಂ ಹರ್ೀಣ್ ೀಶಾ ಸಾರಮ್॥3,14.9॥ 

ಶತದ್ಧಂ ತಥಾ ವಿರೀಹಿನಿೀವಾರಸಾರಂ ಶಾಯಮಾಕಸಾರಂ ಶತದ್ಧಧ್ಾನ್ಯಸಯ ಸಾರಮ್॥3,14.10॥ 
ನಿಷದಾಧನ್್ವಾಶಾಕಸಯ ಸಾರಾಂಸುಥಾ ನಿಪದಾಧಲಾಿಂವಣಸಾವಪ ಸಾರಾನ್| 

ಗೃಹಾಣರ್ತ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಅನ್ನಸಯ ಸಾರಂ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಯಸಯ ಸಾರಮ್॥3,14.11॥ 
ಸ ಪಸಯ ಸಾರಂ ಪರಮಾನ್ನಸಯ ಸಾರಂ ದ್ತಗಧಸಯ ಸಾರಂ ದ್ಧಿತಕರಸಯ ಸಾರಮ್| 

ಘಘತಸಯ ಸಾರಂ ರಾಮಠಸಾಯಪ ಸಾರಂ ಗೃಹಾಣರ್ತ ವಿಷ್ತಣಃ ಸಷ್ಾಪಸಾಯಪ ಸಾರಮ್॥3,14.12॥ 
ಮರಿೀಚಸಾರಂ ಜಿೀರಕಸಾಯಪ ಸಾರಂ ತಥಾ ಹವಿಘಘಾತಪಕವಸಯ ಸಾರಮ್| 

ತ್ೈಲ್ೀಷ್ತ ಪಕವಸಯ ಚ ಭಜಿಾತಸಯ ಗತಡಸಯ ಸಾರಂ ನ್ವನಿೀತಸಯ ಸಾರಮ್॥3,14.13॥ 
ಲವಙ್ಖುಸಾರಂ ಶಕಾರಾರ್ಾಶಾ ಸಾರಮಿತಾಯದಿಸಾರಾನಾವಸತದ್ೀವಸತು ಭತಕ್್ುೀ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಪರ್ತಃ ಸವಾಜಗನಿನವಾ ಸಸುಸಾಯಜ್ಞರ್ಾ ವಾಸತದ್ೀವೀಪ ನಿತಯಮ್॥3,14.14॥ 
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ತಚ್ಾೀಷ್ಸಾರಾನ್ಪ ಚಾವನಿೀಶ್್ ೀ ಮಹಾತಮನ್ ೀಂಶಾಞ್ಾೃಣತ ಶ್ಷ್ಯವಯಾ| 

ಏವಂ ವಿಮ ಢಾ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಭಕ್ಾುಃ ಕಂ ವಕುವಯಂ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾು ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ॥3,14.15॥ 
ಕಲಾಯಣಾಸ್ುೀ ಸಾರಭ್ ೀಕ್ಾುರ ಏವ ನ್ೈಷಾಂ ಭವ್ೀತ್ುೀನ್ ದ್ತಃಖಾಭವೃದಿಧಃ| 

ಭತಞ್ಜನಿು ಯೀ ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ವಿಹಾಯ ದ್ತಷಾಟಂಸಾುನ್ವೈ ಭತಕುಚಿನಾುತಂಶಾ ವಿದಿಧ॥3,14.16॥ 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ವ್ೈಶವದ್ೀವ್ೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಗ್ ೀಪಯಂ ನ್ ೀ ವದಾನ್ಯತರ ವಿದಾವನ್| 

ಸ ರ್ಾಾದಿೀನಾಂ ಯೀ ಚ ದಾನ್ೀ ಚ ದ್ದ್ತಯವಿಾನಾ ವಾಯೀರನ್ುರಸಿಂ ಹರಿಂ ಚ॥3,14.17॥ 
ತ್ೀ ವ್ೈ ಸದಾ ಸಾರಭ್ ೀಕ್ಾುರ ಏವ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸುಾತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀಕ್್ ೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ಸಾರಾಂಶಭ್ ೀಕ್ಾು ನ್ ತತ ಸವಾಸಯ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಭತನ್ಕು ಸವಾಂ ತವವಿರತದ್ಧಶಕುಃ॥3,14.18॥ 
ವಕ್ಷ್ಯೀ ಹ ಸಾರಾನ್ತಾನ್ರನಾಯನ್್ಗ್ೀನ್ದರ ಶೃಣತಷ್ವ ಗತಹಯಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ| 

ದಾರಕ್ಷಾದ್ಯಃ ಸವಾ ಏವ ತವಸಾರಾಃ ಕ್ಾಲಾದಿದ್ತಷಾಟ ಭಾವದ್ತಷಾಟಃ ಪದಾಥಾಾಃ॥3,14.19॥ 
ಅರ್ತಪಕ್ಾವನ್ನ್ುರಂ ತತ ತಥಾ ದಿನ್ಚತತಷ್ಟಯೀ| 

ಅಸಾರಾಃ ಕಲತಷಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸುಥಾ ಜಮ ್ಫಲಂ ಸೃತಮ್॥3,14.20॥ 
ಮಾಸಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ತವಸಾರಂ ಪನ್ಸಂ ಸೃತಮ್| 

ಷ್ಣಾಮಸಾನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ಖ್ಜ ಾರಂ ರ್ತಕುವತ್್ೃತಮ್॥3,14.21॥ 
ಆದ್ರಾಂ ಪೂತಂ ನಾರಿಕ್್ೀಲಂ ಸ್ ಫೀಟ್ನಾನ್ನ್ುರಂ ಪರಭ್ ೀ| 

ಅಹ್ ೀರಾತಾರನ್ನ್ುರಂ ತತ ಅಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,14.22॥ 
ಶತಷ್ೆಭ ತಂ ನಾರಿಕ್್ೀಲಂ ಖ್ಜ ರಂ ತತ ಯಥಾ ತಥಾ| 

ಪಕ್ಷಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಚ ತಮಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,14.23॥ 
ವಷ್ಾಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ಪೂಗಿೀಫಲಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಘಟಕ್ಾನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ತಾಮ ್ಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,14.24॥ 
ರ್ಾಮಸಾಯನ್ನ್ುರಂ ಚಾನ್ನಂ ಸ ಪಾನ್ನಂ ಪಾಯಸಂ ತಥಾ| 

ಭಕ್ಷಯಂ ಚ ಕವರ್ಥತಂ ವಿೀನ್ದರ ಅಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,14.25॥ 
ರ್ತರಪಕ್ಷಾನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ತ್ೈಲಪಕವಂ ತಥಾ ಸೃತಮ್| 

ಚತತರ್ಾಾಮಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ತವಸಾರಂ ಘಘತಪಕವಕಮ್॥3,14.26॥ 
ರ್ತರರ್ಾಮಾನ್ನ್ುರಂ ಶಾಕ್ಾ ನಿಃ ಸಾರಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ| 

ಜಮಿ್ೀರಂ ಶೃಙ್ಖುಬ್ೀರ್ೀ ಧ್ಾರ್ತರೀ ಕಪೂಾರಂ ಚ ಚ ತಕಮ್॥3,14.27॥ 
ವತ್ರಾನ್ನ್ುರಂ ವಿೀನ್ದರ ನಿಃ ಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಪಪಾಟ್ಃ ಪಕ್ಷಮಾತ್ರೀಣ ನಿಃ ಸಾರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥3,14.28॥ 
ತತಲಸ್ತೀ ಸವಾದಾ ಸಾರಾ ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಮಪ ದಿವಜ| 

ಆದಾರಾ ವಾಪಯಥವಾ ಶತಷಾೆ ಸಾದಾರಾ ಸಾರವರ್ತೀ ಸೃತಾ॥3,14.29॥ 
ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ತತ ತತಲಸ್ತೀ ಸಾರಾ ಗಾರಹಾಯ ಮನಿೀಷಭಃ| 

ತವಚಾ ನಾಸ್ೀನಿದರಯೀಣಾಪ ನ್ ತತ ಜಿಹ್ವೀನಿದರಯೀಣ ಚ॥3,14.30॥ 
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ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಹರ್ೀರನ್ನಂ ನಿಃ ಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಹರ್ೀಸ್ತುೀಥಾಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,14.31॥ 
ಏಕವಾರ್ೀ ಚ ಸಾರಂ ಸಾಯದಿದಾವಾರ್ೀ ಚ ತತ್ ೀಧಿಕಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಮಹಾಭಾಗ ರ್ತೀಥಾಂ ಗನಾಧದಿಮಿಶ್ರತಮ್॥3,14.32॥ 
ಅಸಾರಮಿರ್ತ ಸರ್ರೀಕುಂ ತಥಾ ಸಾವದ್ ದ್ಮಿಶ್ರತಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ಹರ್ೀಃ ಸಾರಂ ಕ್ಷಿೀರಂ ಸಪಾಮಾಧ್ ದ್ಕಮ್॥3,14.33॥ 
ನಿಃ ಸಾರಂ ಮನ್ತಜ್ೀನಾದರಣಾಮಿರ್ತ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಮತಮ್| 

ಆಷಾಢಮಾಸ್ೀ ಗರತಡ ಶಾಕ್್ ೀ ನಿಃ ಸಾರ ಉಚಯತ್ೀ॥3,14.34॥ 
ಮಾಸ್ತ ಭಾದ್ರಪದ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ಹಯಸಾರಂ ದ್ಧಿ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ಕ್ಷಿೀರಂ ತತ ಹಾಯಶ್ವನ್ೀ ಮಾಸ್ೀ ನಿಃ ಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,14.35॥ 
ಊಧ್ವಾಪುಣಾರಗದಾಹಿೀನಾ ನಾಯಾಸಾರ್ೀರ್ತ ಗಿೀಯತ್ೀ| 

ಹರಿಭಕುವಿಹಿೀನಾ ಯೀ ಹಯಸತರಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,14.36॥ 
ಹರಿನಾಮವಿಹಿೀನ್ಂ ತತ ಮತಖ್ಂ ನಿಃ ಸಾರಮತಚಯತ್ೀ| 

ಹರಿನ್ೈವ್ೀದ್ಯಹಿೀನ್ಸತು ಪಾಕ್್ ೀ ನಿಃ ಸಾರ ಉಚಯತ್ೀ॥3,14.37॥ 
ರ್ತರದಿನ್ೈಶಾಾತಸ್ತೀಪುಷ್ಾಂ ನಿಃ ಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಪರಹರಂ ಮಲ್ಲಕಿ್ಾ ಸಾರಂ ಜಾರ್ತೀ ತತ ಪರಹರಾಧ್ಾಕಮ್॥3,14.38॥ 
ರ್ತರರ್ಾಮಂ ಶತಪತರಂ ಸಾಯತೆರವಿೀರಮಹನಿಾಶಮ್| 

ಘಟಕ್ಾವಧಿ ಸಾರಂ ಸಾಯತಾಾರಿಜಾತಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,14.39॥ 
ರ್ತರವಷ್ಾಂ ಕ್್ೀಸರಂ ಫಲು ಸಾರಮಿತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ| 

ಕಸ ುರಿೀ ದ್ಶವಷ್ಾಂ ತತ ಕಪೂಾರಂ ವಷ್ಾಮಾತರಕಮ್॥3,14.40॥ 
ಸಸಾರಮಿರ್ತ ಸರ್ರೀಕುಂ ಚನ್ದನ್ಂ ಸವಾದಾ ಸೃತಮ್| 

ಶತದ್ಧನಿನಃ ಸಾರಭ ತಾಂಶಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,14.41॥ 
ತತಷಾ ಮೀಧ್ಾಯ ಆರನಾಲಂ ಪುಣಯಕಂ ಭಃ ಸಟಾ ತಥಾ| 

ಉಪೀದ್ವರಜಿೀ ಅಲಾಬ ಶಾ ಬೃಹತ್ ೆೀಶಾತಕೀ ತಥಾ॥3,14.42॥ 
ವೃನಾುಕಂ ಚತಕರಶಾಕಶಾ ಬಲವಮೌದ್ತಂವರಂ ತಥಾ| 

ಪಲಾಞ್ುಜಲಾಶತನ್ಂ ವೃನ್ುಂ ಕಲಞ್ಜಂ ಚ ತಥಾ ದಿವಜಾ॥3,14.43॥ 
ಏತತ್ವಾತರ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ನಿಃ ಸಾರಮಿರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಏಕ್ಾದ್ಶಾಯಂ ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಶಾರದ್ಧಂ ತಪಾಣಮೀವ ಚ॥3,14.44॥ 
ಮನ್ರೀಣ ಪ್ರೀತದ್ಹನ್ಮಸಾರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಹವಿನಾಾರಾಯಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ಏತಾಂಶಾ ಹಯಶತಭಾನ್ರ ಸಾನ್॥3,14.45॥ 
ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ನ್ ಗೃಹಾಣರ್ತ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ತಥಾಪ ಸವಾಂ ಜಾನಾರ್ತ ಜಿೀವಾನಾಂ ಪಾಪಕಮಾಣಾಮ್॥3,14.46॥ 
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ಆಸಾವದ್ನ್ಂ ಕ್ಾರಯರ್ತ ಸವಯಂ ನಾಸಾವದ್ತ್ೀ ಹರಿಃ| 

ಅಸಾರಭ್ ೀಜನ್ಂ ಚ್ೈವ ಜಿೀವಾನಾಂ ಕಮಾಜಂ ಫಲಮ್॥3,14.47॥ 
ಅಮತಖ್ಯಭ್ ೀಜಿನ್ ೀ ಜಿೀವಾಃ ಕತನಾಯದಾಯ ಮತಖ್ಯಭ್ ೀಜಿನ್ಃ| 

ಶತಭಾನಿ ಚ ಪಬ್ೀದಿವಷ್ತಣರಶತಭಂ ನ್ ೀ ಪಬ್ೀದಿವಭತಃ॥3,14.48॥ 
ಕ್್ ೀ ವದ್ೀತುಸಯ ಚ್ೀಷಾಟಂ ತತ ಪೂಣಾಾನ್ನ್ ದೀ ಹರಿಃ ಸವಯಮ್| 

ನ್ ತ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಃ ಕ್್ ೀಪ ದ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ತಸಾಯವತಾರಾನ್ವಕ್ಷಯಹಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ॥3,14.49॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಾಥಾಕಸಾರಾಸಾರವಸತುವಿವ್ೀಕ್್ ೀ ನಾಮ ಚತತದ್ಾಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,14-

[49]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-15॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಅಥಾವತಾ ರಾನ್ತಾರತಷಾಖ್ ಯೀ ಹರಿಶಾ ಗತ್ ೀ ಧ್ಾಯನ್ಂ ಕತತಾಮಿೀಶ್್ ೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ಪಾರದ್ತಬಾಭ ವಾಖಿಲಸದ್ತುಣಾಣಾವಃ ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ ಚ ಬೀಜಭ ತಃ॥3,15.1॥ 
ಯೀ ಬೀಜಭ ತಃ ಪುರತಷಾಖ್ಯ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ ಏವಾಭ ದಾವಸತದ್ೀವೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಪುರತಷಾಖ್ಯಸಯ ವಾಯೀಮಾಾರ್ಾಖಾಯರ್ಾಂ ಮ ಲರ ಪೀ ಯಥಾಽಸ॥3,15.2॥ 
ಯೀ ವಾಸತದ್ೀವಸತು ಸ ಏವ ಜಾತಃ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಖ್ ಯೀ ಖಿಲಸದ್ತುಣಾತಾಮ| 

ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಸ ತರಭ ತಸಯ ವಾಯೀಜಾರ್ಾಖಾಯಯಂ ಪೂಣಾಸಂವಿತಾರಾತಾಮ॥3,15.3॥ 
ಸ ಏವಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣನಾಮಧ್್ೀಯಃ ಪರದ್ತಯಮನನಾಮಾ ಚ ಸ ಏವ ವಿಶತರತಃ| 

ಸರಸವರ್ತೀಭಾರರ್ತೀಸಜಾನಾಥಾಂ ಸ ಏವ ದ್ೀವಾಯ ಮ ಲರ ಪೀ ಬಭ ವ॥3,15.4॥ 
ಸೃಷಾಟಾ ಯತಕುಂ ಷ್ ೀಡಶಭಃ ಕಲಾಭಮಾಹತುತುಾಂ ಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಂ ಸ ಏವ| 

ಸಾಹಙ್ಕೆರಂ ಕರೀಡರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಃ ಶೃಣತ ತವಂ ವ್ೈ ಷ್ ೀಡಶಾಖಾಯಃ ಕಲಾಶಾ॥3,15.5॥ 
ಭ ತಾನಿ ಕಮೀಾನಿದರಯಪಞ್ಾಕ್ಾನಿ ಜ್ಞಾನ್ೀನಿದರರ್ಾಣಿೀಹ ತಥಾ ಮನ್ಶಾ| 

ತತ್ ೀ ಬಭ ವ ಹಯನಿರತದ್ಧಸಞ್ಜಞಕ್್ ೀ ಜಿೀವಾಂಶಾ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ಸತಪೂಣಾಶಕುಃ॥3,15.6॥ 
ಸ್ ೀಯಂ ವಿರಿಞ್ಜಾಯದಿಸಮಸುದ್ೀವಾನ್ ಿಲ್ೀನ್ ದ್ೀಹ್ೀನ್ ಸಸಜಾ ನಾಥಃ| 

ತಥಾ ಸ ವಿಷ್ತಣಃ ಪುರತಷಾಭಧ್ಸತು ಸನ್ತತೆಮಾರತವಮವಾಪ ವಿೀನ್ದರ॥3,15.7॥ 
ಅನ್ನ್ಯಸಾಧ್ಯಂ ಬರಹಮಚಯಾಂ ಚ ಕತತಾಂ ದ್ಶ್ೀನಿದರರ್ಾಣಾಂ ಶ್್ ೀಷ್ಣಾಥಾಂ ಸದ್ೈವ| 

ಸನ್ನ್ದನಾದೌ ಪಠಿತಃ ಕತಮಾರಸುಸಾಮನಾನನ್ ಯೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು॥3,15.8॥ 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ ಕರತವಂ ಹಯವಾಪ ಕ್ಷ್ ೀಪಣಿೀಮತದ್ಧತತಾಂ ದ್ೈತಯವಪುನಿಾಹನ್ತುಮ್| 

ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಂ ಸಜಜನಾನಾಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಥಾ ಭ ಮೀಃ ಸಾಿಪನಾಥಾಂ ಚ ದ್ೀವಃ॥3,15.9॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಮಾದಿವದಾಸತವಮಾಪಾನ್ೃಷ್ೀಭಾಾರ್ಾಾರ್ಾಂ ರ್ಾಮಿನಾಯಂ ಯೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ತತಾರವತಾರ್ೀ ಪಞ್ಾರಾತರಂ ಸಮಗರಮತಪಾದ್ೀಷ್ತಟಂ ನಾಪ ದಾನ್ಂ ಸವತನ್ರಃ॥3,15.10॥ 
ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಃ ಸಮಭ ದ್್ರದ್ರ್ಾಾಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಃ ಶಮಲಾಪಹಶಾ| 

ತಪಸುಪುುಂ ಶ್ಕ್ಷಯಿತತಂ ತವೃಷೀಣಾಂ ರ್ತರಸೆತತಾಂ ಹಯಪ್ರಸಾಂ ಸಹಸರಮ್॥3,15.11॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಕಪಲತವಂ ಹಯವಾಪಯ ರ್ತರ್ ೀಹಿತಾನಾೆಲಬಲ್ೀನ್ ತತಾುಾನ್| 

ಚತತವಿಾಶರ್ತಂ ಸಂಶಯಂ ಚ್ ೀದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ತನಪಾದಿಶಚಾಾಸತರಯೀ ಮಹಾತಾಮ॥3,15.12॥ 
ಸ ಏವ ದ್ತಃ ಸಮಭ ದ್ರಮೀಶ್್ ೀನ್ಸ ರ್ಾರ್ಾಮರ್ತರರ ಪಃ ಪರಾತಾಮ| 

ಆನಿವೀಕ್ಷಿಕಂ ನಾಮ ಸತತಕಾವಿದಾಯಮಲಕಾನಾಮನೀ ಪರದ್ದಾತಾುಂ ಮಹಾತಾಮ॥3,15.13॥ 
ಸ ಏವ ವಂಶ್ೀಪಯಭವದ್ರವ್ೀಶಾ ಆಕ ತಾಯಂ ಯಃ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದರ ಪಃ| 

ಸಾವಯಮತಭವಂ ಯತತು ಮನ್ವನ್ುರಂ ಚ ದ್ೀವ್ೈಃ ಸಾಕಂ ಪಾಲರ್ಾಮಾಸ ವಿೀನ್ದರ॥3,15.14॥ 
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ಸ ಏವ ವಿಷ್ತಣಃ ಸ ಉರತಕರರ್ೀಭ ದಾಗಿನೀಧ್ರಪುತಾರಯಂ ಮೀರತದ್ೀವಾಯಂ ಚ ನಾಭ್ೀಃ| 

ವಿದಾಯರತಾನಾಂ ಮಾನಿನಾಂ ಸವಾದ್ೈವಮತಾಯಶಾಯಾಂ ದ್ಶಾಯಿತತಂ ಚ ವಿೀನ್ದರ॥3,15.15॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಜಾಗೃಹ್ೀ ಕ ಮಾರ ಪಂ ಸತರಾಸತರಾಣಾಮತದ್ಧಿಂ ವಿಮಥನತಾಮ್| 

ಪೃಷ್ಠೀ ಧ್ತತಾಂ ಮನ್ದರಂ ಪವಾತಂ ಚ ಬರಹಾಮಣಾಂ ವಾ ಧ್ತತಾಮಿೀಶ್್ ೀ ಮಹಾತಾಮ॥3,15.16॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಪಾರದ್ತರಭ ನ್ಮಹಾತಾಮ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿನಾಾಮ ಹರಿನ್ಮಣಿದ್ತಯರ್ತಃ| 

ಅಪಥಯದ್ ೀಷಾನ್ಾರಿಹತತಾಮೀವ ಹಸ್ುೀ ಗೃಹಿೀತಾವ ಪೂಣಾಕತಭಂ ಸತಧ್ಾಭಃ॥3,15.17॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಜಾಗೃಹ್ೀ ಶ್ರೀವಪುಶಾ ಯನ್ ೋಹಿನಿೀರ್ತ ಪರವದ್ನಿು ಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ಉದ್ವೃತಾುನಾಂ ದಿರ್ತಜಾನಾಂ ಮಹಾತಾಮ ಸಮಯಕ್್ುೀಷಾಂ ವಞ್ಾಯಿತತಂ ಹರಿಬಾಲಮ್॥3,15.18॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಪಾರದ್ತರಭ ನ್ಮಹಾತಾಮ ನ್ೃಸ್ತಂಹನಾಮಾ ಭಗವಾನ್ನ್ನ್ುಃ| 

ದ್ೈತ್ ಯೀ ಹಿರಣಯಕಶ್ಪುಶಾ ತಥ್ ೀರತದ್ೀಶ್ೀ ಸಂಸಾಿಪತಃ ಕರಜ್ೈದಾಾರಿತಶಾ॥3,15.19॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಭಾಗವಾನಾವಮನ್ ೀಭ ದ್ದಿತಾಯಂ ವ್ೈ ಕಶಯಪಾದ್ದವದ್ೀವಃ| 

ಇನಾದರಯೀದ್ಂ ದಾತತಕ್ಾಮಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತದ್ಥಾಂ ವ್ೈ ಪಾವಿತತಂ ಸ್ ೀವಿತತಂ ಚ॥3,15.20॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಜಾಮದ್ಗ್ನೀಃ ಸತತ್ ೀಭ ಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ಸವ್ೀಾ ಪಶತಾರಾಮಂ ವದ್ನಿು| 

ಬರಹಮದಿವಷಾಂ ಕ್ಷರ್ತರರ್ಾಣಾಂ ಚ ವಿೀನ್ದರ ಭ ಮಿಂ ನಿಃ ಕ್ಷತಾರಂ ಕತತಾಕ್ಾರ್ೀ ಮಹ್ೀಶಃ॥3,15.21॥ 
ತತ್ ೀಭವದಾವಯಸರ ಪೀ ಸ ವಿಷ್ತಣಶಾತತವಾಾರಂ ರಾಘವಾಸಾಯಪ ಪೂಣಾಃ| 

ಪರಾಶರಾತ್ತಯವತಾಯಂ ಬಭ ವ ಪ್ೈಲಾದಿಭವ್ೀಾದ್ಭಾಗಾಂಶಾ ಕತತಾಮ್॥3,15.22॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿೀ ರಘುವಂಶ್ೀವರ್ತೀಣಾಃ ಕ್ೌಸಲಾಯರ್ಾಂ ರಾಘವಃ ಸ ಯಾವಂಶ್ೀ| 

ಸಮತದಾರದ್ ೀವಿಾಗರಹಂ ಕತತಾಮಿೀಶ್್ ೀ ಹಂ ತತಂ ಭ ಮಾಯಂ ರಾವಣಾದಿೀಂಶಾ ವಿೀನ್ದರ॥3,15.23॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿವಾಯಾಸರ ಪೀ ಬಭ ವ ಅಷಾಟವಿಂಶ್ೀ ದ್ವಪರ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪೀ| 

ಪರಾಶರಾತ್ತಯವತಾಯಂ ಮಹಾತಾಮ ಸವಯಂ ವ್ೀದಾನ್್ಂವಿಭಕತುಂ ಚ ದ್ೀವಃ॥3,15.24॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಕೃಷ್ಣರ ಪೀ ಬಭ ವ ದ್ೀವಕ್ಾಯಂ ವ್ೈ ವಸತದ್ೀವಾತ್ ವಿಷ್ತಣಃ| 

ಕಂಸಾದಿೀನ್ವೈ ನಿತರಾಂ ಹನ್ತುಕ್ಾಮಃ ಸಮಯಕ್ಾಾತತಂ ಪಾಣಾವಾಂಶಾಾಪ ವಿೀನ್ದರ॥3,15.25॥ 
ತತಃ ಕಲೌ ಸಮರವೃತ್ುೀ ಹರಿಸತು ಸರ್ೀಹನಾಥಾಂ ಚಾಸತರಾಣಾಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ನಾಮಾನ ಬತದ್ ಧೀ ಕೀಕಟ್ೀಷ್ತ ಪರಜಾತ್ ೀ ವ್ೀದ್ಪರಮಾಣಂ ನಿರಾಕತತಾಮೀವ॥3,15.26॥ 
ತತ್ ೀ ಹರಿಃ ಕಲ್ಲೆಸಞ್ಜಞಶಾ ವಿೀನ್ದರ ಉತಾತ್ಯತ್ೀ ಯತಗಯೀಮಾಧ್ಯಸನೌಧ| 

ದ್ಸತಯಪಾರರ್ಾನ್ ಭಮಿಪಾನ್ವೈ ನಿಹನ್ತುಂ ನಾಮಾನ ಹರಿವಿಾಷ್ತಣಗತಪುಸಯ ಗ್ೀಹ್ೀ॥3,15.27॥ 
ಕ್್ೀಶವಾದಾಯಶಾತತವಿಾಂಶರ್ತವ್ೈಾ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದ್ಯಃ| 

ವಿಶಾವದ್ಯ ಸಹಸರಂ ಚ ಪರಾದಾಯ ಅಮಿತಾಃ ಸೃತಾಃ॥3,15.28॥ 
ಅವತಾರಾ ಹಯಸಙ್ಕ್ಯತಾ ವಿಷ್ ಣೀನಾಾರಾಯಣಸಯ ಚ| 

ಸವಯಂ ನಾರಾಯಣಾಸ್ುೀ ತ್ೀ ನಾಣತಮಾತರಂ ವಿಭದ್ಯತ್ೀ॥3,15.29॥ 
ಬಲತ್ ೀರ ಪತಶಾಾಪ ಗತಣತಶಾ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ಅನ್ನ್ ುೀನ್ನ್ುಗತಣತಃ ಪೂಣ್ ೀಾ ವಿಷ್ತಣನ್ಾ ಚಾನ್ಯಥಾ॥3,15.30॥ 
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ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವಿಷ್ ಣೀರವತಾರನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,15-[30]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-16॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ 

ಮಹಾಲಕ್ಷಾ್ಯಃ ಸವರ ಪಂ ಚ ಅವತಾರಾನ್್ಗ್ೀಶವರ| 

ಶೃಣತ ಸಮಯಙ್ಖಮಹಾಭಾಗ ತಜಾಜಞನ್ಸಯ ವಿನಿಣಾಯಮ್॥3,16.1॥ 
ಈಶಾದ್ನ್ಯಸಯ ಜಗತ್ ೀ ಹಾಯತ್ ೋ ಲ್ ೀಚನ್ ಏವ ತತ| 

ವಿಷ್ಯಿೀಕತರತತ್ೀ ತತಾ್ಯಜಾಜಞನ್ಂ ಲಕ್ಷಾ್ಯಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,16.2॥ 
ನಿತಾಯವಿಯೀಗಿನಿೀ ದ್ೀವಿೀ ಹರಿಪಾದ್ೈಕಸಂಶರರ್ಾ| 

ನಿತಯಮತಕ್ಾು ನಿತಯಬತದಾಧ ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.3॥ 
ಮ ಲಸಯ ಚ ಹರ್ೀಭಾಾರ್ಾಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಪುಂಸ್ ೀ ಹಿಭಾರ್ಾಾ ಪರಕೃರ್ತಃ ಪರಕೃತ್ೀಶಾಾ ಭಮಾನಿನಿೀ॥3,16.4॥ 
ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಗತಣಾನಿವೀನ್ದರ ಪುರತಷ್ೀಣ ಸಹ ಪರಭ್ ೀ| 

ತಮಃ ಪಾನ್ಂ ತಥಾ ಕತತಾಂ ಪರಕೃತಾಯಖಾಯ ತದಾಭವತ್॥3,16.5॥ 
ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಮಾರ್ಾ ನಾಮಿನೀ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಜಯೀರ್ತ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.6॥ 
ಅನಿರತದ್ಧಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಶಾನಾು ನಾಮಿನೀರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಕೃರ್ತಃ ಪರದ್ತಯಮನಭಾರ್ಾಾಪಂ ಸೃಷಟಂ ಕತತಾಂ ಬಭ ವಹ॥3,16.7॥ 
ವಿಷ್ತಣಪರ್ತನೀ ಕೀರ್ತಾತಾ ಚ ಶ್ರೀದ್ೀವಿೀ ಸತುಾಮಾನಿನಿೀ| 

ತರ್ೀಭಮಾನಿನಿೀ ದ್ತಗಾಾ ಕನ್ಯಕ್್ೀರ್ತ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.8॥ 
ಕೃಷಾಣವತಾರ್ೀ ಕನ್ಯೀವ ನ್ನ್ದಪುತಾರನ್ತಜಾ ಹಿ ಸಾ| 

ರಜ್ ೀಭಮಾನಿಭ ದ್ೀವಿೀ ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಸ ಕರಸಯ ಚ॥3,16.9॥ 
ವ್ೀದಾಭಮಾನಿನಿೀ ವಿೀನ್ದರ ಅನ್ನಪೂಣಾಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ನಾರಾಯಣಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಲಕ್ಷಿ್ೀರ ಪಾ ತವಜಾ ಸೃತಾ॥3,16.10॥ 

ಯಜ್ಞಾಖ್ಯಸಯ ಹರ್ೀಭಾಾರ್ಾಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.11॥ 
ಜಯನಿುೀ ವೃಷ್ಭಸ್ಯೈವ ಪರ್ತನೀ ಸಮಾರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ವಿದ್ೀಹಪುರ್ತರೀ ಸ್ತೀತಾ ತತ ರಾಮಭಾರ್ಾಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.12॥ 
ರತಕಮಣಿೀಸತಯಭಾಮಾ ಚ ಭಾಯೀಾ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಕೀರ್ತಾತ್ೀ| 

ಇತಾಯದಿಕ್ಾ ಹಯನ್ನಾುಶಾಾಪಾಯವತಾರಾಃ ಪೃಥಗಿವಧ್ಾಃ॥3,16.13॥ 
ರಮಾರ್ಾಃ ಸನಿು ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಭ್ೀದ್ಹಿೀನಾಃ ಪರಸಾರಮ್| 

ಅನ್ನಾುನ್ನ್ುಗತಣಕ್ಾದಿವಷ್ ಣೀನ್ ಯಾನಾಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,16.14॥ 
ಅಥ ಬರಹಾಮ ಚ ವಾಯತಶಾ ಶ್ರಯಃ ಕ್್ ೀಟಗತಣಾಧ್ಮೌ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀ ಚ ಬರಹಮಣ್ ೀ ರ ಪಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ॥3,16.15॥ 
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ವಾಸತದ್ೀವಾತ್ಮತತಾನ್ ನೀ ಮಾರ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸ ಏವ ಪುರತಷ್ ೀನಾಮ ವಿರಿಞ್ಾ ಇರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಃ॥3,16.16॥ 
ಅನಿರತದಾಧತತು ಶಾನಾುರ್ಾಂ ಮಹತುತುಾತನ್ತಸುಾಭ ತ್| 

ತದಾ ಮಹಾನಿವರಿಞ ಾ್ೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞಮಾಪ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,16.17॥ 
ರಜಸಾತರ ಸಮತತಾನ್ ನೀ ಮಾರ್ಾರ್ಾಂ ವಾಸತದ್ೀವತಃ| 

ವಿಧಿಸಞ್್ ಜಞೀ ವಿರಿಞ್ಾಃ ಸ ಜ್ಞಾತವಯಃ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ॥3,16.18॥ 
ಬರಹಾಮಣಾಾನ್ುಃ ಪದ್ಮನಾಭ್ ೀ ಯೀ ಜಾತಃ ಕಮಲಾಸನ್ಃ| 

ಸ ಚತತಾಮತಖ್ಸಞ್ಜಜಞಂ ಚಾಪಯವಾಪ ಖ್ಗಸತುಮ॥3,16.19॥ 
ಏವಂ ಚತಾವರಿರ ಪಾಣಿ ಬರಹಮಣಃ ಕೀರ್ತಾತಾನಿ ಚ| 

ವಾಯೀನಾಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯೀಹಂ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ॥3,16.20॥ 
ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಚಾ ಗರತಡ ಜರ್ಾರ್ಾಂ ಯೀ ವಭ ವ ಹ| 

ಸ ವಾಯತಃ ಪರಥರ್ೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ಪರಧ್ಾನ್ ಇರ್ತ ಕೀರ್ತಾತಃ॥3,16.21॥ 
ಲ್ ೀಕಚ್ೀಷಾಟಪರದ್ತಾವತ್ ಸ ತರನಾಮಾನಪ ಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಬದ್ರಿೀಸಿಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಧ್್ೈಯೀಾಣ ಸುವನಾಯ ಸಃ॥3,16.22॥ 
ಧ್ೃರ್ತರ ಪಂ ಯರ್ೌ ವಾಯತಸುಸಾಮದ್ಧೃರ್ತರಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಯೀಗಾಯನಾಂ ಹರಿಭಕ್ಾುನಾಂ ಧ್ೃರ್ತರ ಪ್ೀಣ ಸಂಸ್ತಿತಃ॥3,16.23॥ 
ಯತ್ ೀ ಹೃದಿ ಸ್ತಿತ್ ೀ ವಾಯತಸುತ್ ೀ ವ್ೈ ಧ್ೃರ್ತಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ದ್ೃದಿ ಸ್ತಿತಾವ ಸಮರತ್ೀ ಸವಾದಾ ಹರಿಮ್॥3,16.24॥ 
ಅತ್ ೀ ವಾಯತಃಸ್ತಿರ್ತನಾಾಮ ಬಭ ವ ಖ್ಗಸತುಮ| 

ಅಥವಾ ವಾಯತರ್ೀವ್ೈಕಃ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಗತಂ ಹರಿಮ್॥3,16.25॥ 
ಸದಾ ಸಮರರ್ತ ವ್ೈ ವಿೀನ್ದರ ಅತ್ ೀಸೌ ಸೃರ್ತಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ಹೃದಿಸ್ತಿತಾವ ಜ್ಞಾತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರತದಿೀರಣಾತ್॥3,16.26॥ 
ಅತ್ ೀ ಮೀ ಮತಕುನಾಮಾಭ ದಾವಯತರ್ೀವ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಜ್ಞಾನ್ದಾವರ್ೀಣ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಮತಕುದ್ ೀ ಮದ್ನ್ತಜ್ಞರ್ಾ॥3,16.27॥ 
ಯತ್ ೀ ಸೌ ವಾಯತರ್ೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಮತಕುನಾಮಾ ಭ ವಹ| 

ವಿಷೌಣ ಭಕುಂ ವಧ್ಯಾರ್ತ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ತಿತಃ॥3,16.28॥ 
ಅತ್ ೀಸೌ ವಿಷ್ತಣಭಕುಶಾ ಕೀರ್ತಾತ್ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಏಷ್ ೀಸೌ ಸವಾಜಿೀವಾನಾಂ ಚಿತುಸಞ್ಜಜಞನ್ಮೀವ ಚ॥3,16.29॥ 
ಚಿತುರ ಪೀ ಯತ್ ೀ ವಾಯತರತಶ್ಾತುಮಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಪರಭತಃ ಪರಭ ಣಾಂ ಗರತಡ ಸ್ ೀದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಸವಾಶಃ॥3,16.30॥ 
ಅತಸತು ವಾಯತರ್ೀವ್ೈಕ್್ ೀ ಮಹಾಪರಭತರಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ಹೃಹಿ ಸ್ತಿತಾವ ಬಲಂ ಪಶಯರ್ತ ಸತುಮ॥3,16.31॥ 
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ಅತ್ ೀ ಬಲಮಿರ್ತ ಹಾಯಖಾಯಮವಾಪ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ ಹೃದಿ ಸ್ತಿತಾವ ಪುತರಪೌತಾರದಿಕ್್ೈಜಾನ್ೈಃ॥3,16.32॥ 
ರ್ಾಜನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ನಿತಯಮತ್ ೀಸೌ ಯಷ್ಟೃಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಅನ್ನ್ುಕಲಾಮಾರಭಯ ವಾಯತಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ॥3,16.33॥ 
ವಕರತವಂ ನಾಸ್ತು ಯೀಗಸಯ ಋಜತಯೀಾಗಯ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಯೀಗಸಯ ವಕರತಾ ನಾಮ ಕ್ಾಮಯತಾ ಹರಿಪೂಜನ್ೀ| 

ಈಶರತದಾರದಿಕ್ಾನಾಂ ಚ ಕ್ಾಮಯೀನ್ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್॥3,16.34॥ 

ಕಸಯಚಿತುಾಥ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಹಯತಸುಾನ್ೃಜವಃ ಸೃತಾಃ॥3,16.35॥ 
ಋಷಾಯದಿೀನಾಂ ಚ ಮಧ್್ಯೀಪ ಕ್ಾಮಯೀನ್ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್| 

ಅತ್ ೀ ನ್ ಋಜವೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಚ ಕ್ಾ ಕಥಾ॥3,16.36॥ 
ರ್ಾವತಾೆಮಯಸಪರ್ಾಾಂ ವ್ೈ ನ್ ಜಹಾರ್ತ ನ್ರ್ ೀತುಮಃ| 

ತಥಾ ಋಷಾಯದ್ಯಶ್ೈವ ರ್ೀಕ್ಷಸಯ ಪರಿಪನಿಿನಿೀಮ್॥3,16.37॥ 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲಮಾರಭಯ ಕಮಾಜನಾಯ ಚ ವಾಸನಾ| 

ರ್ೀಕ್ಷಾಧಿಕ್ಾರಿಣಃ ಸವ್ೀಾ ಕತವಾತ್ೀ ಕಸಯ ಪೂಜನ್ಮ್॥3,16.38॥ 
ನ್ಷ್ಟಪಾರಯಂ ಚ ತತ್ವಾಂ ಗತರ್ ೀಃ ಸಞ್ಜಜಞನ್ಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾತ್| 

ಪಾರಪಯಯೀಗಂ ಸಮಾಚಯಾ ಅನ್ುೀ ರ್ೀಕ್ಷಮವಾಪುನರ್ಾತ್॥3,16.39॥ 
ಕ್ಾಮಯೀನ್ ಪೂಜನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೈಶವಯಾಂ ಪರದ್ದಾರ್ತ ಚ| 

ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವಿಪರಿೀತಂ ಸಾಯತ್ುೀನ್ ರ್ಾತಯಧ್ರಂ ತಮಃ॥3,16.40॥ 
ತದ್ೀವ ವಿಪರಿೀತಂ ಚ್ೀಜಾಜಞನಾಯ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್| 

ಶ್ಲಾರ್ಾಂ ವಿಷ್ತಣಬತದಿಧಸತು ವಿಷ್ತಣಬತದಿಧದಿವಾಜ್ೀ ತಥಾ॥3,16.41॥ 
ಸಲ್ಲಲ್ೀ ರ್ತೀಥಾಬತದಿಧಸತು ರ್ ೀಣತಕ್ಾರ್ಾಂ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಶ್ವ್ೀ ಸ ಯೀಾ ಪಣತಮಖ್ೀ ಚ ವಿಷ್ತಣಬತದಿಧಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,16.42॥ 
ಇತಾಯದ್ಯಮಖಿಲಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿಪರಿೀತಮಿರ್ತ ಸೃತಮ್| 

ಶ್ಲಾದ್ಯೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಐಕ್್ಯೀನ್ವ ವಿಚಿನ್ುನ್ಮ್॥3,16.43॥ 
ವಿಷ್ತಣಬತದಿಧರಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ನ್ ತತ ತತರಸಿವ್ೀದ್ನ್ಮ್| 

ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಕ್ಾಲ್ೀಪ ಕ್ಾಮಯೀನ್ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್॥3,16.44॥ 
ಯತ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತತ್ ೀ ವಾಯತರೃಜತಯೀಾಗಯಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಅನ್ಯೀಷಾಂ ಸವಾದಾ ನಾಸ್ತು ಅತ್ ೀ ನ್ ಋಜವಃ ಸೃತಾಃ॥3,16.45॥ 
ಹರಿಂ ದ್ಶಾಯತ್ೀ ವಾಪ ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣ ಸವಾದಾ| 

ರ್ೀಕ್ಷಾಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಅತಃ ಪರಜ್ಞ್ೀರ್ತ ಕಥಯತ್ೀ॥3,16.46॥ 
ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ೀಣಾಪ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಹರಿಂ ದ್ಶಾಯತ್ೀ ಸದಾ| 

ಅತ್ ೀ ವಾಯತಃ ಸದಾ ವಿೀನ್ದರ ಜ್ಞಾನ್ಮಿತ್ಯೀವ ಕೀರ್ತಾತಃ॥3,16.47॥ 
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ಹಿತಾಹಿತ್ ೀಪದ್ೀಷ್ಟೃತಾವದ್ಭಕ್ಾುನಾಂ ಹೃದ್ಯೀ ಸ್ತಿತಃ| 

ತತಶಾ ಗತರತಸಞ್ಜಜಞಂ ಚಾಪಯವಾಪ ಸ ಚ ಮಾರತತಃ॥3,16.48॥ 
ಯೀಗಿನಾಂ ಹೃದ್ಯೀ ಸ್ತಿತಾವ ಸಧ್ಾಯಯರ್ತ ಹರಿಂ ಪರಮ್| 

ಪಾಥಾಕ್್ಯೀನಾಪ ತಂ ಧ್ಾಯಯನ್ಮಹಾಧ್ಾಯತ್ೀರ್ತ ಸ ಸೃತಃ॥3,16.49॥ 
ಯದ್ ಯೀಗಯತಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಪರಂ ಹರಿಮ್| 

ರತದಾರದೌ ವಿದ್ಯಮಾನಾಂಶಾ ಗತಣಾಞ್ಜಜನಾರ್ತ ಸವಾದಾ॥3,16.50॥ 
ಅತ್ ೀ ವ್ೈ ವಿಜ್ಞನಾಮಾಸೌ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಹಿ ಖ್ಗಸತುಮ| 

ಕ್ಾಮಾಯನಾಂ ಕಮಾಣಾಂ ತಾಯಗಾದಿವರಾಗ ಇರ್ತ ಸ ಸೃತಃ॥3,16.51॥ 
ಅಥವಾಯೀಗಿನಾಂ ನಿತಯಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಿತಾವ ಸ ಮಾರತತಃ| 

ವ್ೈರಾಗಯಂ ಸಞ್ಜನ್ಯರ್ತ ವಿರಾಗ ಇರ್ತ ಸ ಸೃತಃ॥3,16.52॥ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ಸತಖ್ಮೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್| 

ತತತ್ಖ್ಂ ತ ತುರ್ೀಷಾಂ ಚ ವಾಯತಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ॥3,16.53॥ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಉತುಮಾನಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ತಥಾ| 

ಸತಖಾಂಶಂ ಜನ್ಯೀದಾವಯತಯಾತ್ ೀತಃ ಸತಖ್ಸಞ್ಜಞಕಃ॥3,16.54॥ 
ಭತನ್ಕು ಸವಾದಾ ವಿೀದ್ರಂ ತತರ ಮತಖ್ಯಸತು ಮಾರತತಃ| 

ದ್ತಃಖ್ಶ್್ ೀಕ್ಾದಿಕಂ ಕಞ ಾ್ದ್ದೀವಾನಾಂ ಭವರ್ತ ಪರಭ್ ೀ॥3,16.55॥ 
ತಚಾಾಸತರಾವ್ೀಶವಶಾದಿತಯವ್ೀಹಿ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ತಜಿಜೀವಸಯ ಭವ್ೀರ್ತೆಞ ಾ್ದ್ದೈತಾಯನಾಂ ಕರಮಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥3,16.56॥ 
ಯತಃ ಕಲ್ಲಶಾಾಧಿಕಃ ಸಾಯದ್ತ್ ೀ ದ್ತಃಖಿೀರ್ತ ಸ ಸೃತಃ| 

ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಪುಣಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ದ್ತಃಖ್ ಮೀವೀತುರ್ ೀತುರಮ್॥3,16.57॥ 
ತದ್ತದಃಖ್ಮತತುರ್ೀಷಾಂ ಚ ಕಲ್ಲಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ| 

ಭತನ್ಕು ಸವಾದಾ ವಿೀನ್ದರ ತತಃ ಕಲ್ಲರಿರ್ತ ಸೃತಃ॥3,16.58॥ 
ಸತಖ್ಹಷಾಾದಿಕಂ ಕಂ ಚಿದ್ದೈತಾಯನಾಂ ಭವರ್ತ ಪರಭ್ ೀ| 

ದ್ೀವಾವ್ೀಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತುಸಯ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,16.59॥ 
ದ್ೀವಾನಾಂ ನಿರಯೀ ನಾಸ್ತು ದ್ೈತಾಯನಾಂ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ಸತಖ್ಸವರ ಪಂ ತನಾನಸ್ತು ವಿಷ್ಯೀತಿಮಪ ದಿವಜ॥3,16.60॥ 
ವಿಷ್ಯೀತಿಂ ಕಞ ಾ್ದ್ಪ ದ್ೀವಾವ್ೀಶಾದ್ತದಿೀರಿತಮ್| 

ತರ್ೀ ನಾಸ್ಯೀವ ದ್ೀವಾನಾಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ನಾಸ್ತು ಸವರ ಪತಃ॥3,16.61॥ 
ವಿಷ್ಯೀತಿಂ ಮಹಾದ್ತಃಖ್ಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ನಾಸ್ತು ಸವಾದಾ| 

ದ್ತಃಖ್ಶ್್ ೀಕ್ಾದಿಕಂ ಕಂ ಚಿದ್ಸತರಾವ್ೀಶತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥3,16.62॥ 
ಅತಃ ಕಲ್ಲಃ ಸದಾ ದ್ತಃಖಿೀ ಸತಖಿೀ ವಾಯತಸತು ಸವಾದಾ| 

ಮನ್ತಷಾಯಣಾ ಮೃಷೀಣಾಂ ಚ ಸತಖ್ಂ ದ್ತಃಖ್ಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,16.63॥ 
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ಭವ್ೀತುತತಾಣಿಯಪಾಪಾಭಾಯಂ ಪುಣಯಭ್ ೀಗಿೀ ಚ ಮಾರತತಃ| 

ಕಷ್ಟಭಙ್ಖುಃ ಕಲ್ಲಲಯೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,16.64॥ 
ಪಾರಣಾದಿಸತಖ್ಪಯಾನಾು ಅಂಶಾ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶರ್ತಃ| 

ಪರವಿಷಾಟಃ ಸನಿು ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಪೃಥಕ್ನಿು ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,16.65॥ 
ಮಾರತತರ್ೀವತಾರಾಂಶಾ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ| 

ಚತತದ್ಾಶಸತ ಚನ್ದರೀಷ್ತ ದಿವರ್ತೀರ್ೌಯೀ ವಿರ್ ೀಚನ್ಃ॥3,16.66॥ 
ಸ ವಾಯತರಿರ್ತ ಸರ್ರೀಕು ಇನಾದರದಿೀನಾಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಹರಿತತ್ುಾೀಷ್ತ ಸವ್ೀಾಷ್ತ ಸ ವಿಷ್ವಗಾಯವಯತ್ೀಕ್ಷಣಃ॥3,16.67॥ 
ಅತ್ ೀ ರ್ ೀಚನ್ನಾಮಾಸೌ ಮರತದ್ಂಶಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ ರಾಮಾವತಾರ್ೀ 

ಹನ್ತಮಾನಾರಮಕ್ಾರ್ಾಾಥಾಸಾಧ್ಕಃ| 

ಸ ಏವ ಭೀಮಸ್ೀನ್ಸತು ಜಾತ್ ೀ ಭ ಮಾಯಂ ಮಹಾಬಲಃ॥3,16.68॥ 

ಕೃಷಾಣವತಾರ್ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮರತದ್ಂಶಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,16.69॥ 
ಮಣಿಮಾನಾನಮ ದ್ೈತಯಸತು ಸಂರಾಖ್ ಯೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಸಙ್ಖೆರಂ ಯಸತು ಕರಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,16.70॥ 
ತ್ೀನ್ ಸಙ್ಖೆರನಾಮಾಸೌ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಧ್ಮಾಾನಾಭಗವತಾನ್್ವಾಾನಿವನಾಶಯರ್ತ ಸವಾಥಾ॥3,16.71॥ 
ತದಾ ಭ ಮೌ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಯಜ್ಞಾಥ್ೈಾಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಯಸಯ ನಾಸ್ತು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚತತದ್ಾಶ್ೀ॥3,16.72॥ 
ಅತಃ ಸ ಪರಜ್ಞರ್ಾ ಪೂಣ್ ೀಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಅವತಾರಾಸರಯೀ ವಾಯೀಮಾತಂ ಭಾಗವತಾಭಧ್ಮ್॥3,16.73॥ 
ಸಾಿಪನ್ಂ ದ್ತಷ್ಟದ್ಮನ್ಂ ದ್ವಯಮೀವ ಪರಯೀಜನ್ಮ್| 

ನಾನ್ಯತರಯೀಜನ್ಂ ವಾಯೀಸುಥಾ ವ್ೈರ್ ೀಚನಾತಮಕ್್ೀ॥3,16.74॥ 
ಅವತಾರತರಯೀ ವಿೀನ್ದರ ದ್ತಃಖ್ಂ ಗಭಾಾದಿಸಮಭವಮ್| 

ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ಯೀವ ವಾಯೀಸತು ತಥಾ ವ್ೈರ್ ೀಚನಾದಿಕ್್ೀ॥3,16.75॥ 
ಶತಕರಶ್್ ೀಣಿತಸಮ್ನ್ ಧೀ ಹಯವತಾರಚತತಷ್ಟಯೀ| 

ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ಯೀವ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಯತ್ ೀ ನಾಸಯಶತಭಂ ತತಃ॥3,16.76॥ 
ಪೂವಾಂ ಗಭಾಂ ಸಮಾಶ್್ ೀಷ್ಯ ಸಮಯೀ ಪರಭವಸಯ ಚ| 

ಪಾರದ್ತಭಾವರ್ತ ದ್ೀವ್ೀಶ್ೀ ಹಯವತಾರಚತತಷ್ಟಯೀ॥3,16.77॥ 
ತರಯೀವಿಂಶರ್ತರ ಪಾಣಾಂ ವಾಯೀಶ್ೈವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ರ ಪ್ೈರೃಜತಸವರ ಪ್ೈಶಾ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ॥3,16.78॥ 
ಸತಯಮೀವ ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನಿತಾಯನ್ನ್ದಸತಖಾದಿಷ್ತ| 

ಏವಮೀವ ವಿಜಾನಿೀರ್ಾನಾನನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್॥3,16.79॥ 
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ಏತಸಯ ಶರವಣಾದ್ೀವ ರ್ೀಕ್ಷಂ ರ್ಾನಿು ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ॥3,16.80॥ 
ಕೃತೌ ಪರದ್ತಯಮನತಶ್ೈವ ಸಮತತಾನ್ನೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಸ್ತರರ್ೌ ದ್ವೀ ಯಮಲ್ೀ ಚ್ೈವ ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ತತ ಯದಿಯಕ್ಾ॥3,16.81॥ 
ವಾಣಿೀರ್ತಸಞ್ಜಞಕ್ಾಂ ವಿೀನ್ದರ ಬರಹಾಮಣಿೀಸಞ್ಜಞಕ್ಾಂ ವಿದ್ತಃ| 

ಪುರತಷಾಖ್ಯವಿರಿಞ್ಾಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಸಾವಿರ್ತರಕ್ಾ ಮತಾ| 

ಚತತಮತಾಖ್ಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಕೀರ್ತಾತಾ ಸಾ ಸರಸವರ್ತೀ॥3,16.82॥ 
ಏವಂ ರ್ತರರ ಪಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ವಾಣಾಯಶಾ ಖ್ಗಸತುಮ| 

ವಕ್ಷ್ಯೀಽವತಾರಾನಾಭರತಾಯಃ ಸಮಾಹಿತಮನಾಃ ಶೃಣತ॥3,16.83॥ 
ಸವಾವ್ೀದಾಭಮಾನಿತಾವತ್ವಾವ್ೀದಾರ್ತಮಕ್ಾ ಸೃತಾ| 

ಮಹಾಧ್ಾಯತತಶಾ ವಾಯೀಸತು ಭಾರ್ಾಾಸಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.84॥ 
ಜ್ಞಾನ್ರ ಪಸಯ ವಾಯೀಸತು ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಸದಾ ಸತಖ್ಸವರ ಪತಾವದಾಭರರ್ತೀ ತತ ಸತಖಾರ್ತಮಕ್ಾ॥3,16.85॥ 
ಸತಖ್ಸವರ ಪ ವಾಯೀಸತು ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಗತರತಸತು ವಾಯತರ್ೀವೀಕುಸುಸ್ತಮನ್ಭಕುಯತತಾ ಸರ್ತೀ॥3,16.86॥ 
ತತಸತು ಭಾರರ್ತೀ ನಿತಾಯ ಗತರತಭಕುರಿರ್ತ ಸೃತಾ| 

ಮಹಾಗತರ್ ೀಹಿಾ ವಾಯೀಶಾ ಭಾರ್ಾಾ ವ್ೈ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.87॥ 
ಹರೌ ಸ್ನೀಹಯತತತಾವಚಾ ಹರಿಪರೀರ್ತರಿರ್ತ ಸೃತಾ| 

ಧ್ೃರ್ತರ ಪಸಯ ವಾಯೀಶಾ ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.88॥ 
ಸವಾಮನಾರಭಮಾನಿತಾವತ್ವಾಮನಾರರ್ತಮಕ್ಾ ಸೃತಾ| 

ಮಹಾಪರಭ್ ೀಶಾ ವಾಯೀಶಾ ಭಾರ್ಾಾ ವ್ೈ ಸಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.89॥ 
ಭತಜಯನ್ುೀ ಸವಾಭ್ ೀಗಾಸತು ವಿಷ್ತಣಪರೀತಯಥಾಮೀವಚ| 

ಅತಸತು ಭಾರರ್ತೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಭತಜಿನಾಮಾನ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.90॥ 
ಚಿತರರ ಪಸಯ ವಾಯೀಸತು ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ| 

ರ್ ೀಚನ್ೀನ್ದರಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಚ ಶರದಾಧಖಾಯ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,16.91॥ 
ಹನ್ತಮಾಂಶಾ ತದಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ತ್ರೀತಾರ್ಾಂ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ತದಾ ಶ್ವಾಖ್ಯವಿಪಾರಚಾ ಜಜ್ಞ್ೀ ಸಾ ಭಾರರ್ತೀ ಸೃತಾ॥3,16.92॥ 
ನ್ ಕ್್ೀವಲಂ ಭಾರರ್ತೀ ಸಾಶಚಾಯದ್ಯೈಶ್ೈವ ಸಂಯತತಾ| 

ತಸ್ತಮನ್್ಞ್ಜನಿತಾಃ ಸವಾಾಃ ಪಾರಪುಯೀಾಗಂ ಸವಭತೃಾಭಃ॥3,16.93॥ 
ಅನ್ಯಗ್ೀರ್ತ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕನಾಯ ತನ್ಮರ್ತಸಞ ಜ್ಞಕ್ಾ| 

ತ್ರೀತಾನ್ುೀ ಸ್ೈವ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಶಚಾಯದ್ಯೈಶ್ೈವ ಸಂಯತತಾ॥3,16.94॥ 
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ದ್ಮಯನ್ಯನ್ಲಾಜಾಜತಾ ಇನ್ದರಸ್ೀನ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಚಯತ್ೀ| 

ನ್ಲಂ ನ್ನ್ದಯತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮಚಾ ನ್ಲನ್ನಿದನಿೀ॥3,16.95॥ 
ತತರ ಸವಭತೃಾಸಂಯೀಗಂ ನ್ೈವ ಚಾಪ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತತಾರನ್ಯಗಾತವಂ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಪುರತಷ್ಸ್ಿೀನ್ ವಾಯತನಾ॥3,16.96॥ 
ಕಞ ಾ್ತಾೆಲಂ ತಥಾ ಸ್ತಿತಾವ ಕನ್ಯೈವ ಮೃರ್ತ ಮಾಪ ಸಾ| 

ಶಚಾಯದಿಸಂಯತತಾ ಸ್ೈವ ದ್ತರಪದ್ಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಃ॥3,16.97॥ 
ವ್ೀದಿಮಧ್ಾಯತ್ಮತದ್ ಭತಾ ಭೀಮಸ್ೀನಾಥಾಮೀವ ಚ| 

ತತಾರನ್ಯಗಾತವಂ ನಾಸ್ಯೀವ ಯೀಗಶಾ ಸಹ ಭತೃಾಭಃ॥3,16.98॥ 
ಕ್್ೀವಲಾ ಭಾರರ್ತೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಸಯ ಕನ್ಯಕ್ಾ| 

ಕ್ಾಲ್ಲೀ ನಾಮಾನ ತತ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಭೀಮಸ್ೀನ್ಪರರ್ಾ ಸದಾ॥3,16.99॥ 
ವಾಚಾಯದಿಭಃ ಸಂಯತತ್ೈವದೌರಪದಿೀ ದ್ತರಪದಾತಮಜಾ| 

ದ್ೀಹಂ ತಯಕ್ಾುಾವಿಶ್ಷ್ಟೈವ ಕ್ಾರಟೀಗಾರಮಸಞ್ಜಞಕ್್ೈ॥3,16.100॥ 
ಸಙ್ಖೆರಸಯ ಗೃಹ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ| 

ವಾಯೀಸೃರ್ತೀಯರ ಪಾಥಾಂ ಸಾ ಕನ್ಯೈವ ಮೃರ್ತಂ ಗತಾ॥3,16.101॥ 
ಇತಾಯದಾಯ ವಾಯತಭಾರ್ಾಾಶಾ ಬರಹಮಭಾರ್ಾಾಶಾ ಸತಮ| 

ಸವಭತೃಾಭಾಯಂ ಚ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಗತಣ್ೈಶ್ೈವ ಶತಾಧ್ಮಾಃ॥3,16.102॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯವತಾರಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಷ್ ೀಡಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,16-[102]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-17॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ: 

ಚತತಜಾನ್ಮಸತ ವ್ೈ ಕೃಷ್ಣ ಶಚಾಯದ್ಯೈಃ ಸಹ ಭಾರರ್ತೀ| 

ಏಕದ್ೀಹ ವಿಶ್ಷ್ಟೈವ ಭತವಿ ಜಾತ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕುವಾನ್॥3,17.1॥ 
ಕ್ಾರಣಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಬರಹಮನಿಶಷಾಯಯ ತವ ಸತವರತ| 

ಗರತಡ್ೀನ್ೈವಮತಕುಸುಮತವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥3,17.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ: 
ವಿಶ್ಷ್ಟದ್ೀಹಸಂ ಪಾರಪೌು ಭಾರತಾಯಃ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಕ್ಾರಣಂ ವಿೀನ್ದರ ಸಾವಧ್ಾನ್ಮನಾಃ ಶೃಣತ॥3,17.3॥ 
ಪುರಾ ಕೃತಯತಗ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ರತದ್ರಭಾರ್ಾಾ ಚ ಪಾವಾರ್ತೀ| 

ಇನ್ದರಭಾರ್ಾಾ ಶಚಿೀ ದ್ೀವಿೀ ಯಮ ಭಾರ್ಾಾಚ ಶಾಮಲಾ॥3,17.4॥ 
ಅಶ್ವಭಾರ್ಾಾ ಉಷಾ ದ್ೀವಿೀ ಭತೃಾಭಃ ಸಹಿತಾ ಖ್ಗ| 

ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಯಯತಸುತರ ಬರಹಾಮಣಂ ದ್ದ್ೃಶತಸುದಾ॥3,17.5॥ 
ಹಾವಂ ಭಾವಂ ವಿಲಾಸಂ ಚ ದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ತಾ ಉದ್ಧತಾ ಬರಹಾಮ ಶಶಾಪ ಖ್ಗಸತುಮ॥3,17.6॥ 
ಉದ್ಧತಾಶಾ ಯತ್ ೀ ಯ ಯಂ ಮಾನ್ತಷೀಂ ಯೀನಿಮಾಪ್ಯಥ| 

ತತರ ಸವಭತೃಾಸಂಯೀಗಮವಾಪ್ಯಥ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,17.7॥ 
ಏವಂ ಶಪಾುಸತು ತಾಃ ಸವಾಾ ಆಜಗತಮಮೀಾರತಪವಾತಮ್| 

ತತ್ ರೀಪವಿಷ್ಟಂ ಬರಹಾಮಣಂ ವಞ್ಾರ್ಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ॥3,17.8॥ 
ತ ಷಣೀಮೀವ ಸ್ತಿತ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ವಞ್ಾಯನ್ಯಃ ಸ್ತಿತಾಃ ಪುನ್ಃ| 

ತತಸ ುಷಣೀಂ ಸ್ತಿತಂ ವಿೀನ್ದರ ವಞ್ಾರ್ಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ॥3,17.9॥ 
ರ್ತರವಾರಾನ್ನ್ುರಂ ಬರಹಾಮ ಶಪುವಾಂಸಾು ಮಹಾಪರಭತಃ| 

ರ್ತರವಾರಂ ವಞ್ಾನ್ಂ ಯಸಾಮದ್ೀಕವಾರಂ ಚ ದ್ಶಾನ್ಮ್॥3,17.10॥ 
ಕಂ ಚಾಶತರತಾವತಃ ಪಶಾಾಚಾತತಜಾನ್ಮಸತ ಭ ತಲ್ೀ| 

ಏಕದ್ೀಹಾನಾಮನ್ತಷ್ತವಂ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,17.11॥ 
ದಿವರ್ತೀಯೀ ಜನ್ಮನಿ ತಥಾ ಅನ್ಯಗಾತವಮವಾಪ್ಯಥ| 

ತೃರ್ತೀಯೀ ಜನ್ಮನಿ ತಥಾ ಭತೃಾಸಂಯೀಗ ಮಾಪ್ಯಥ॥3,17.12॥ 
ಜನ್ಮನಾಯದ್ಯೀ ಚತತಥ್ೀಾ ಚ ನಾನ್ಯಗಾತವಮವಾಪ್ಯಥ| 

ತಥಾ ಸವಭತೃಾಸಂಯೀಗಂ ನಾವಾಪ್ಯಥ ಚ ಸವಾಶಃ॥3,17.13॥ 
ಏವಂ ಶಪಾುಸತು ತಾಃ ಸವಾಾ ಬರಹಮಣಾ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ತದಾ ವಿಚಾರರ್ಾಮಾಸತಮಿಾಲ್ಲತಾವ ಮೀರತಮ ಧ್ಾನಿ॥3,17.14॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 948 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಬರಹಮಶಾಪಸುಾನಿವಾಾಯ ಉಪಾಯೈಃ ಶತಶ್್ ೀಪ ಚ| 

ನಿೀಚ್ೈಃ ಸಮಾಗರ್ೀ ನಿನ್ದಯಸುಥ್ೈವ ಚ ವಿಪರ್ತುದ್ಃ॥3,17.15॥ 
ಉತುಮೀನ್ ಚ ಸಙ ು್ೀನ್ ದ್ೈವ್ೀನಾಪಯಥಾದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ದ್ೀವಾನಾಮತತುರ್ೀ ವಾಯತಸುದ್ಥಾಂ ಸಙ್ಖುಮಾಚರ್ೀತ್॥3,17.16॥ 
ವಿಚಾಯೈಾವಮತಮಾದಾಯ ಭಾರತಾಯಃ ಸ್ೀವಾಂ ತತ ಚಕರರ್ೀ| 

ಸಹಸರವತ್ರಾನ್ುೀ ಸಾ ಭಾರರ್ತೀ ತ್ ೀಷತಾಬರವಿೀತ್॥3,17.17॥ 
ಮತ್್ೀವಾಂ ಚ ಕಮಥಾಂ ವ್ೈ ಹಾಯಚರಿಷ್ಯನಿು ಸತವರತಾಃ| 

ತಸಾಯಂ ರಕ್ಾುಶಾ ತಾ ದ್ೀವಯಸುಾಬತರವನ್್ಾಚಿಕೀಷಾತಮ್॥3,17.18॥ 
ಪುರಾ ವಯಂ ತತ ಶಪಾುಃ ಸಮ ಬರಹಮಣಾ ಕ್್ ರೀಧ್ರ ಪಣಾ| 

ಏಕದ್ೀಹಾನಾಮನ್ತಷ್ತವಮವಾಪ್ಯಥ ವರಾಙ್ಖುನಾಃ॥3,17.19॥ 
ಚತತಥಾಜನ್ಮನ್ಯಪ್ಯೀವಂ ದಿವರ್ತೀಯೀ ಜನ್ಮನಿ ಪರಭ್ ೀ| 

ಸಮಾಪ್ಯಥಾನ್ಯಗಾತವಂ ಚ್ೀತ್ಯೀವಂ ಶಪಾು ಹ ಭಾಮಿನಿ॥3,17.20॥ 
ಅಸಾಮಕಂ ವಾಯತನಾ ದ್ೀವ್ೀನಾನ್ಯಗಾತವಂ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಭಾಕ್| 

ಅತಸುಾಯೈಕದ್ೀಹತವಮಿಚಾಾರ್ೀ ದ್ೀವಿ ಜನ್ಮಸತ॥3,17.21॥ 
ಹತತಯಕ್ಾು ತಾಭರಥ ಚ ತಥ್ೈತತಯಕ್ಾುಾ ದಿವಜ್ ೀತುಮ| 

ಸಾ ಪಾವಾತಾಯದಿಭಯತಾಕ್ಾು ಭಾರರ್ತೀತಯಭವದ್ತಭವಿ॥3,17.22॥ 
ಶ್ವನಾರ್ನೀ ದಿವಜಸ್ಯೈವ ಗೃಹ್ೀ ಸಾ ತತ ಕತಮಾರಿಕ್ಾ| 

ಕಮೈಾಕ್ಾಯಥಾಂ ತಪಶಾಕ್್ರೀಃ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಶ್ವಸಞ ಜ್ಞನ್ಃ॥3,17.23॥ 
ತಪಸಾ ತ್ ೀಷತಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಶ್ವ ಸಞ್್ ಜಞೀ ಮಹಾಪರಭತಃ| 

ವರಂ ಪಾರದಾತೃರ್ತೀಯೀಸ್ತಮನ್ೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ ಭ್ ೀ ಸ್ತರಯಃ॥3,17.24॥ 
ಸಮಯಕುಾಭತೃಾಸಂಯೀಗ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ವಿನಾ ಭವಮ್| 

ಯತ್ ೀನ್ರ್ಾ ಚ ಪಾವಾತಾಯ ಪ್ರೀರಿತಾ ಏವ ಸವಾಶಃ॥3,17.25॥ 
ವಿಲಾಸಂ ದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸ ಬರಹಮಣಃ ಪರಮೀಷಠನ್ಃ| 

ಅತಃ ಸಾ ಪಾವಾಾರ್ತೀ ಶ್ರೀಷಾಠ ಬರಹಮದ್ೀಹ್ೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,17.26॥ 
ಕೃಷ್ಣದ್ೀಹ್ೀಪ ತಸಾಯಸತು ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಸಙ್ಖುಮಃ| 

ಅನ್ಯಗಾತವಂ ದಿವರ್ತೀಯೀಸ್ತಮನ್ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,17.27॥ 
ರತದಾರನ್ುಃ ಸ್ ಿೀ ಹರಿಶ್ೈವ ವಹಂ ದ್ತಾುಾ ಸ್ತರರ್ಾಂ ಪರಭತಃ| 

ಅನ್ುಧ್ಾಾನ್ಂ ಯರ್ೌ ಶ್ರೀಮಾನ್್ಾಲ್ ೀಕಂ ಗತವಾನ್ಭ ತ್॥3,17.28॥ 
ವಿಸೃಜಯ ತಾಶಾ ತಂ ದ್ೀಹಂ ಬಭ ವುನ್ಾಲಕನ್ಯಕ್ಾಃ| 

ಇನ್ದರಸ್ೀನ್ೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞಂ ಚ ಲಬಾಧಾ ತಾಶಾ ತಪೀವನ್ಮ್॥3,17.29॥ 
ಯಯತಸುತರ ಚರನ್ಯಸಾು ದ್ದ್ೃಶತಮತಾದ್ುಲಂ ತವೃಷಮ್| 

ತಸಯ ದ್ಶಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಬಭ ವುಃ ಕ್ಾಮರ್ೀಹಿತಾಃ॥3,17.30॥ 
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ಮತದ್ುಲಸಾಯಭಮಾನ್ಂ ಹಿ ನಾಶಯಿತಾವ ಚ ಮಾರತತಃ| 

ರಮರ್ಾಮಾಸ ತತರಸಾಿ ಭಾರತಾಯದಿವರಾಙ್ಖುನಾಃ॥3,17.31॥ 
ತದ್ದೀಹ್ೀನ್ ವಿಸೃಷಾಟ ಸಾ ಬಭ ವ ದೌರಪದಿೀರ್ತ ಚ| 

ಯಸಾಮತಾ್ ದ್ತರಪದಾಜಾಜತಾ ತಸಾಮತಾ್ ದೌರಪದಿೀ ಸೃತಾ॥3,17.32॥ 
ವ್ೀದಿಮಧ್ಾಯತ್ಮತದ್ ಭತಾ ತಸಾಮತಾ್ಯೀನಿಜಾ ಸೃತಾ| 

ಕೃಷ್ಣವಣಾಾ ಯತಸುಸಾಮತಾ್ ಕೃಷಾಣ ಭ ತಲ್ೀ ಸೃತಾ॥3,17.33॥ 
ಕೃಷಾಣದ್ೀಹಪ ಭಾರತಾಯ ಅಭಮಾನ್ಃ ಸದಾ ಸೃತಃ| 

ಶಚಾಯದ್ೀರಭಮಾನ್ಸತು ತಸ್ತಮನ್ದೀಹ್ೀ ಕದಾಚನ್॥3,17.34॥ 
ಯಸಾಯಃ ಸವಭತೃಾಸಂಯೀಗಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಖ್ಗಸತುಮ| 

ಅಭಮಾನ್ಸುದ್ೈವ ಸಾಯತುಸಾಯ ಏವ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ॥3,17.35॥ 
ಏತಾಸಾಂ ರಮಣ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಉಮಾರ್ಾಃ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ| 

ಅಭಮಾನ್ಶಾ ನಾಸ್ಯೀವ ಸಾವಪ ಏವ ರತಾಃ ಸದಾ॥3,17.36॥ 
ಪಾಥಾಸಯ ರಮಣ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ದೌರಪದಾಯಶಾ ಕಲ್ೀವರ್ೀ| 

ಭಾರತಾಯಶಾ ತಥಾ ಶಚಾಯ ಅಭಮಾನ್ದ್ವಯಂ ಸೃತಮ್॥3,17.37॥ 
ಉಮಾದ್ೀಃ ಶಾಯಮ ಲಾದ್ೀಶಾ ಅಭಮಾನ್ಕ್ಷರ್ತಸುದಾ| 

ಸವಾಾಸಾಂ ಸಾವಪ ಏವ ಸಾಯನಾನತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,17.38॥ 
ಅಜತಾನ್ಂ ವಿೀರರ ಪ್ೀಣ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ವಾಯತರ್ೀವ ಚ| 

ಭಾರರ್ತೀಂ ರಮತ್ೀ ನಿತಯಂ ಶಾಮಲಾಂ ಚ ಯತಧಿಷಠರಃ॥3,17.39॥ 
ಸತನ್ದರ್ೀಣ ಚ ರ ಪ್ೀಣ ಪರವಿಷ್ ಟೀ ನ್ಕತಲ್ೀ ಮರತತ್| 

ರಮತ್ೀ ಭಾರರ್ತೀಂ ನಿತಯಂ ನ್ಕತಲಶಾಾಪುಯಷಾಂ ಖ್ಗ॥3,17.40॥ 
ನಿೀರ್ತರ ಪ್ೀಣ ಚಾವಿಷ್ ಟೀ ಸಹದ್ೀವ್ೀ ಚ ಮಾರತತಃ| 

ದೌರಪದಿೀಂ ರಮತ್ೀ ನಿತಯಂ ಸಹದ್ೀವೀತಾಯತಷಾಂ ಖ್ಗ॥3,17.41॥ 
ಶಚಾಯದಾಯ ದೌರಪದಿೀದ್ೀಹ್ೀ ನಾಪುಃ ಸಙ್ಖುಂ ಚ ಮಾರತತಃ| 

ತಾಸಾಮತ್ ೀನ್ಯಗಾಮಿತವಂ ಕೃಷಾಣದ್ೀಹ್ೀ ನ್ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥3,17.42॥ 
ಧ್ಮಾಾದಿದ್ೀಹಸಙ್ಖುಂ ಚ ಭಾರತಾಯ ನ್ೈವ ಚಿನ್ುಯೀತ್| 

ಮನ್ತಜಸಯ ಚ ದ್ೀಹಸಯ ತಾಸಾಂ ಸಙ್ಖುಂ ಚಿನ್ುಯೀತ್॥3,17.43॥ 
ಅಪರ್ ೀಕ್ಷವರ್ತೀನಾಂ ತತ ತಾಸಾಂ ಲ್ೀಪೀ ನ್ ಸವಾಥಾ| 

ಅಥವಾ ಮತದ್ುಲಸ್ಯೀವ ರರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,17.44॥ 
ರಮಣಂ ಚಕತರರ್ೀವಂ ತಾ ಅತ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಏಕಸ್ತಮನಿದವಸ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ಧ್ರ್ೀಾ ವಾಯತಶಾ ತಾವುಭೌ॥3,17.45॥ 
ರಮಣಂ ಚಕರತತಃ ಸಮಯಕೃಷಾಣದ್ೀಹ್ೀಽಪ ಮಾನ್ದ್| 

ತಥಾಪಯನ್ನಾಯಗಾಮಿತವಂ ಚಿನ್ುನಿೀಯಂ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,17.46॥ 
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ಸತರಾಣಾಂ ಸತರಭ್ ೀಗಾಯಶಾ ಭ್ ೀಗಂ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವತಾಃ| 

ನ್ ಜಾನ್ನ್ಯೀವ ಮತಾಯಾಂಸತು ತ್ೀಷ್ತ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ತ ತ್ೀ ಪುನ್ಃ॥3,17.47॥ 
ನಿೀರಕ್ಷಿೀರವಿವಿಕಂ ಚ ಹಂಸ್ ೀ ವ್ೀರ್ತು ನ್ ಚಾಪರಃ| 

ಅತಃ ಸವಭತೃಾಸಂಯೀಗಂ ಕೃಷಾಣದ್ೀಹ್ೀನ್ ಚಿನ್ುಯೀತೃಷಾಣದ್ೀಹ್ೀನ್ಯಗಾಮಿತವಂ 

ನ್ೈವ ಚಿನ್ಯಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,17.48॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಭಾರತಾಯ 

ವಿಶ್ಷ್ಟದ್ೀಹ ಸಮಾರಪ್ಯೈ ಕ್ಾರಣನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುದ್ಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,17-[48]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-18॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಅಥಾನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ| 

ಶೃಣತ ತಾನಾ್ವಧ್ಾನ್ೀನ್ ಶತರತಾವ ತಾನ್ವಧ್ಾರಯ॥3,18.1॥ 
ಪುರತಷಾಖ್ಯವಿರಿಞ್ಜಾನ್ತಜಾತಃ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಮಹಾಬಲಃ| 

ಹರ್ೀ ರಮಾರ್ಾಶಾ ಯಸಯ ಸವಸ್ತಮನಿನದಾರಂ ಪರಕತವಾತಃ॥3,18.2॥ 
ಶಯನಾಥಾಮಭ ದ್ೀಷ್ ತ್ೀನ್ ಕೃತಯಂ ಹರ್ೀನ್ಾ ತತ| 

ಸವಾದಾ ಹರಿದಾಸ್ ೀಹಂ ಸವಾದಾ ಹರಿಪೂಜಕಃ॥3,18.3॥ 
ಹರ್ೀ ಸದಾ ನ್ಮಾಮಿ ತಾವಂ ಬಹತ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ| 

ಏವಂ ಬತದಾಧ ತತ ಗರತಡ್ ೀ ಹಯಭ ಚಾ ಶಯನ್ಂ ಹರ್ೀಃ॥3,18.4॥ 
ಸ ತರನಾಮನಸುಥಾ ವಾಯೀಃ ಸದಾಯಂ ವಿನ್ತಾಸತತ| 

ಕ್ಾಲನಾಮಾ ಚ ಗರತಡ್ ೀ ವಾಹನಾಥಾಂ ಹರ್ೀರಭ ತ್॥3,18.5॥ 
ತತ್ ೀ ಮಹತುತುಾತನ್ ೀವಿಾರಿಞ್ಜಾತತು ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಅಹಂ ಕ್ಾರಾತಮಕ್್ ೀ ರತದ್ರಃ ಸಮಭ ತ್ ್ೀವಿತತಂ ಹರಿಮ್॥3,18.6॥ 
ತರಯ ಏತ್ೀ ಮಹಾಭಾಗ ಪರಸಾರಸಮಾಃ ಸೃತಾಃ| 

ಗಾಯರ್ತರೀಭಾರರ್ತೀಭಾಯಂ ತ್ೀ ತರಯಃ ಶತಗತಣಾ ವರಾಃ॥3,18.7॥ 
ಶ್ೀಷ್ಃ ಸ ಏವ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭಕ್್ ುೀ ನಾರಾಯಣಸಯ ಚ| 

ವಿಷ್ ಣೀವಾಾಯೀರನ್ನ್ುಸಯ ರ್ತರಭರಂಶ್ೈಯತಾತಃ ಸದಾ॥3,18.8॥ 
ಸತಮಿತಾರಂಶ್್ ೀ ದ್ಶರಥಾಜಾಜತ್ ೀ ಯೀ ಲಕ್ಷ್ಣಃ ಖ್ಗ| 

ಸ್ ೀಪ ಶ್ೀಷ್ಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಾಯವನ್ನಾುಂಶಸಂಯತತಃ॥3,18.9॥ 
ರಾಮಸಯ ಸ್ೀವಾಂ ಕತತಾಂ ಸಾ ಸ್ತೀತಾ ಭ ಮಾಯಂ ಖ್ಗಾಧಿಪ| 

ಬಲಭದ್ರಸತು ರ್ ೀಹಿಣಾಯಂ ವಸತದ್ೀವಾದ್ಭ ತ್ಗ॥3,18.10॥ 
ಸ್ ೀಯಮೀಪ ತತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಸುಾಂಶದ್ವಯಸಮನಿವತಃ| 

ಆವಿಷ್ಟಃ ಶತಕಿಕೃಷ್ಣೀ ಹರಿಣಾ ರ್ ೀಹಿಣಿೀಸತತಃ॥3,18.11॥ 
ತರಯ ಏತ್ೀ ಮಾಹಾಭಾಗಾವತಾರಾಃ ಫಣಿನ್ಃ ಸೃತಾಃ| 

ನ್ ವಿೀನಾದರಸಾಯವತಾರ್ ೀಸ್ತು ಭ ಮಾಯಂ ಚಾಜ್ಞಾ ತಥಾ ಹರ್ೀಃ॥3,18.12॥ 
ರತದಾರವತಾರಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀಹಂ ತಾಞ್ಾೃಣತ ತವಂ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಯೀಹಙ್ಕೆರಾತಮಕ್್ ೀ ರತದ್ರಃ ಸ ಏವಾಭ ತ್ಗ್ೀಶವರ॥3,18.13॥ 
ಸದಾಶ್ವ ಇರ್ತ ತಾವಖಾಯಮವಾಪ ಸ ವಿನಾಶಕಃ| 

ತರ್ೀಭಮಾನಿೀ ಸ ಜ್ಞ್ೀಯಸುಾಶ್ವತಾವತ್ದಾಶ್ವಃ॥3,18.14॥ 
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ಕಪಾಲಮಾಲಾಮಶ್ವಾಂ ಸದಾ ಧ್ಾರಯತ್ೀ ಯತಃ| 

ಅತಃ ಸದಾಶ್ೈವೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ಚ ಭಾಗವತಃ ಶ್ವಃ॥3,18.15॥ 
ಗಜಾಜಿನ್ಂ ಚಾಪವಿತರಂ ಯತ್ ೀ ಧ್ಾರಯತ್ೀ ಹರಃ| 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ಮಙ್ಖುಲಾನ್್ವಾಾನ್ಿರತ್ೀ ಚ ಸದಾ ಹರಃ॥3,18.16॥ 
ಹರ್ಾಾಜ್ಞರ್ಾ ಸದಾ ಲ್ ೀಕ್ಾನಿವಪರ್ಾಸಕುಚ್ೀತಸಃ| 

ವಿಮತಖಾನ್ತೆರತತ್ೀ ಯಸಾಮದಿವಷ್ ಣೀಸುಸಾಮತ್ದಾಶ್ವಃ॥3,18.17॥ 
ಕದಾಚಿದ್ಸತರಾವ್ೀಶಾದಿವರತದ್ಧಂ ಕತರತತ್ೀ ಹರಃ| 

ಅತಃ ಸದಾಶ್ವೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ಚ ಭಾಗವತಃ ಶ್ವಃ॥3,18.18॥ 
ಸ್ ೀಯಂ ಶಮಶಾನ್ವಸರ್ತಂ ಕತತಾಮೈಚಾದ್ಯತ್ ೀ ಹರಃ| 

ಅತಃ ಸದಾಶ್ವೀ ಜ್ಞ್ೀಯೀ ನ್ ಚ ಭಾಗವತಃ ಶ್ವಃ॥3,18.19॥ 
ದ್ಶವಷ್ಾಂ ತಪಃ ಕತತಾಂ ವಿವ್ೀಶ ಲವಣಾಮಭಸ್ತ| 

ಅತ್ ೀ ರತದ್ರಸುಪಃ ಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ ಚ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ॥3,18.20॥ 
ವಾಯಸಪುತರಃ ಶತಕಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ವಾಯೀರಾವ್ೀಶಸಂಯತತಃ| 

ರತದಾರವತಾರ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಜ್ಞಾನಾಥಾಮಭವದ್ತಭವಿ॥3,18.21॥ 
ಅರ್ತರಪತನಯನ್ತಸ ರ್ಾರ್ಾಂ ಜಜ್ಞ್ೀ ರತದ್ ರೀ ಮಹಾತಪಾಃ| 

ದ್ತವಾಾಸಾಸತು ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಮಾನ್ಭಙ್ಕುಯ ಭ ಭೃತಾಮ್॥3,18.22॥ 
ದ್ ರೀಣಾಜಾಜತ್ ೀ ದೌರಣಿಸಞ್್ ಜಞೀ ರತದ್ರ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಪಾರರಬಧಂ ಭ್ ೀಕತುಕ್ಾರ್ೀಸೌ ಪರಪಕ್ಷಪರಕ್ಾಶಕಃ॥3,18.23॥ 
ಈಶಾನ್ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತ್ ೀ ಯಸತು ರತದ್ ರೀ ಹಯವಾಪ ವ್ೈ ವಾಮದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞಮ್| 

ಸವವಾಮಭಾಗ್ೀ ಸಂಸ್ತತಿಂ ಚ್ೈವ ವಾಯತಸುಂ ಯೀಗಯಭಕುಂ ಸ್ೀವತ್ೀ ಸವಾದ್ೈವ॥3,18.24॥ 
ಅತ್ ೀ ರತದ್ ರೀ ವಾಮದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞ ಮವಾಪ ಶ್ಷ್ಟತವಮಥ್ ೀತುಮತವಮ್| 

ಕ್ಾಲಾತಮಕತವಂ ಚ ಬಲಾತಮಕತವಮವಾಪ ರತದ್ ರೀ ನ್ ತತ ಸತನ್ದರತವತಃ॥3,18.25॥ 
ಸದಾ ರತದ್ ರೀ ರ್ತರಪುರಸಾಿಂಶಾ ದ್ೈತಾಯನಿವಷ್ತಣದ್ತಹ್ ೀ ಹನ್ತು ಕ್ಾರ್ೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ಅಘ ೀರರ ಪಂ ಧ್ೃಪವಾನ್ತರದ್ರ ಏವ ತತಸುಾಘ ೀರ್ೀರ್ತ ಸ ಆಪ ಸಞ್ಜಜಞಮ್॥3,18.26॥ 
ಸ್ೀವಾಂ ಕತತಾಂ ರ್ತವಚಾತ್ ೀ ದ್ೈತಯಸಙ್ಕ್ನಿೆಞ ಾ್ತಾೆಲಂ ತಪಸಾ ಕಿಶಯಮಾನಾನ್| 

ವರಾನಾದತತಂ ಸದ್ಯ ಏವಾಭಜಾತಃ ಸದ್ ಯೀಜಾತ್ೀತ್ಯೀವ ಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ॥3,18.27॥ 
ಉರ್ ೀಃ ಪುತರಸತು ಔವಾಶಾ ರತದ್ರ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಇತಯಕೃಷ್ಟವಾಚಿತಾವದ್ತರಸತುರ್ ೀದ್ನ್ವಾಚಕಃ॥3,18.28॥ 
ಉರ  ರತದ್ ರೀ ಹಯತಃ ಪರೀಕುಸುತತಾತರಶೌಾವಾಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ರತದ್ರಮತವಾರಿತಂ ಕತತಾಮೌವೀಾಭ ದ್ತರದ್ರ ಏವ ಸಃ॥3,18.29॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
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ರ್ ೀದ್ನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಕಸಾಮದ್ತರತಸಞ್್ ಜಞೀ ಹರ್ೀ ಹರಃ| 

ರತದ್ಮತವಾರಿತಂ ಕಸಾಮತತೆರತತ್ೀ ಔವಾಾಕ್ಾರಕಃ॥3,18.30॥ 
ಏತದಿವಸಾುಯಾ ಮೀಬ ರಹಿ ಪೌತಾರಯ ತವ ಸತವರತ| 

ಇತತಯಕುಸ್ುೀನ್ ಸ ಹರಿರತವಾಚ ಕರತಣಾನಿಧಿಃ॥3,18.31॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವಬಮ್ಂ ಸತಗತಣ್ೈಸತು ಪೂಣಾಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಖ್ಯಂ ನ್ತಪಾದ್ಪದ್ಮಮ| 

ಶ್ರೀಬರಹಮಶ್ೀಷ್ೈಜಿಾಷ್ತಣಕ್ಾಮೈಸುಥಾನ್ಯೈಭಾಾರತಾಯ ವ್ೈ ಸವಸ್ತು ಪ್ೈಶಾಾಪ ನಿತಯಮ್॥3,18.32॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಹರಿಂ ಪುಲಕ್ಾಙ್ಖುಸತು ರತದ್ರಃ ಸಭಾಷ್ಾಚಕ್ಷ  ರತದ್ಧಕಣಠಶಾ ಹೃಷ್ಟಃ| 

ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುಬರಹಮಕಲ್ಾೀಷ್ತ ನ್ೈವ ಕೃತಂ ಯರ್ಾ ಸಮರಣಂ ಸವಾದ್ೈವ॥3,18.33॥ 
ಪಾದಾರವಿನ್ದೀ ಸತನ್ಖ್ೈವಿಾಭ ಷತ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟೀ ಮರ್ಾ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ| 

ದ್ೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ಮತರಾರ್ೀಃ ಪುನ್ಃ ಪುನಾ ರತದ್ಧಕಣ್ ಠೀ ಬಭ ವ॥3,18.34॥ 
ರತರ್ ೀದ್ ರತದ್ ರೀ ಭಯಕಮಿಾತಾಙ್ಖುಃ ಕಥಂ ಪುನ್ದ್ಾಶಾನ್ಂ ಮೀ ಪರಭ್ ೀಃ ಸಾಯತ್| 

ಮತಕತನ್ದ ನಾರಾಯಣ ವಿಶವಮ ತ್ೀಾ ವಾಗಿನಿದರಯೀಣ ಸುವನ್ಂ ಮೀ ಕಥಂ ಸಾಯತ್॥3,18.35॥ 
ಮದ್ದಶಾನ್ಂ ಸವಾದಾ ಪಾಪುಯತಕುಂ ತಥಾ ಮದಾವಕ್ವಾದಾ ಪಾಪಯತಕ್ಾು| 

ಮದ್ದಶಾನ್ಂ ಸವಾದಾ ಸ್ತರೀಷ್ತ ಸಕುಮಭ ಚಾ ತ್ೀ ದ್ಶಾನ್ಂ ಮೀ ಹಯಸಕುಮ್॥3,18.36॥ 
ಆಸಕುತಾ ಪುತರದಾರಾದಿಕ್ಾನಾಂ ಸಮಯಕ್ಷಕುಸುವನ್ೀ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ವಿಷ್ತಣಸತುತೌ ನಾವಕ್ಾಶ್್ ೀಸ್ತು ವಾಚ್ ೀ ದ್ೃಷ್ ಟೀಹಂ ತವಂ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ॥3,18.37॥ 
ಅನ್ನ್ುಕಣ್ೀಾಶ ಸತಚನ್ದರಸಞ್ಜಞ ಶ್್ ರೀತ್ರೀಣ ನಿತಯಂ ನ್ ಕಥಾ ಶತರತಾ ತ್ೀ| 

ಶತರತಾ ಮರ್ಾ ಬಹತಧ್ಾ ಲ್ ೀಕವಾತಾಾ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ತವಂ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ॥3,18.38॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ ಪಾದ್ಪೀಠಂ ಹರ್ೀಶಾ ಪುನ್ಃ ಪುನಾ ರತದ್ಧಙ್ಖೆಠ್ ೀ ಬಭ ವ| 

ರತರ್ ೀದ್ ರತದ್ ರೀ ಭಯಕಮಿಾತಾಙ್ಖುಃ ಕಥಂ ಪುನ್ಃ ಶರವಣಂ ಸಾಯತೆಥಾರ್ಾಃ॥3,18.39॥ 
ತವಮಿೀಶ ವ್ೈಕತಣಠ ಸತವಾಯತಸಞ್ಜಞಸುಾದ್ಪಾತಂ ಗನ್ಧಪುಷಾಾದಿಕಂ ಚ| 

ಸದಾ ನ್ ಲ್ಲಪುಂ ಚ ಭತಜ್ೈವಿಾಲ್ಲಪುಂ ತನ್ ಮತರವಿಷಾಠದಿಮಕದ್ಾಮಾಮತ್ಭಃ॥3,18.40॥ 
ಸ್ತರೀಣಾಂ ಕತಚ್ ೀದ್ೈಶಾ ಕಚ್ ೀದ್ಕ್್ೈಶಾಕಕ್ಷ್ ೀದ್ಕ್್ೈಗಾಾತರಜಲ್ೈಮತಾಕತನ್ದ| 

ಅನ್ಪಾತ್ೈವಾಸರಗನಾಧದಿಕ್್ೈಶಾ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ॥3,18.41॥ 
ಸಾೃಷಾಟಾಸಾೃಷಾಟಾ ಹರಿನಿಮಾಾಲಯಗನ್ಧಂ ಪುನ್ಃ ಪುನಾ ರತದ್ಧಕಣ್ ಠೀ ಬಭ ವ| 

ರತರ್ ೀದ್ ರತದ್ ರೀ ಭಯಕಮಿಾತಾಙ್ಖುಃ ಕಥಂ ಪುನ್ಃ ಸಾಶಾನ್ಂ ಸಾಯತ್ದಾ ಮೀ॥3,18.42॥ 
ನ್ೃಸ್ತಂಹ ನಾಸಾಸ್ತಿತ ನಾಸ್ತಕ್್ೀಶ ಮನಾನಸರ್ಾ ಕ್ಾವಪ ಸತಪದ್ಮಸೌರಭಮ್| 

ನಾಘಾರತಮಿತಿಂ ಪುನ್ರಾಘಾರತಮೀವ ಹಯನ್ಪಾತಂ ಗನ್ಧಪುಷಾಾದಿಕಂ ಚ॥3,18.43॥ 
ಸತನಾಸ್ತಕಂ ಸತಷ್ತಠದ್ನ್ುಂ ಮತರಾರ್ೀ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮತಖ್ಂ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ| 

ಘಾರತಾವ ಘಾರತಾವ ವಿಷ್ತಣನಿಮಾಾಲಯಗನ್ಧಂ ಪುನ್ಃ ಪುನಾ ರತದ್ಧಕಣ್ ಠೀ ಬಭ ವ॥3,18.44॥ 
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ರತರ್ ೀದ್ ರತದ್ ರೀ ಭಯಕಮಿಾತಾಙ್್ ುೀ ಜಿಘಾರಮಿ ನಿಮಾಾಲಯಮಿದ್ಂ ಕಥಂ ತ್ೀ| 

ಜಿಹಾವಸ್ತಿತ್ ೀ ಜಿಹವ ಸಞ್್ ಜಞೀ ಮತರಾರ್ೀ ಜಿಹ್ವೀನಿದರಯೀಣಾಪ ತಥಾಪಾತಂ ಚ॥3,18.45॥ 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ತತಲಸ್ತೀವಿಮಿಶ್ರತಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಃ ಪಾದ್ಜಲ್ೀನ್ ಸ್ತಕುಮ್| 

ಯೀ ಸಾನರ್ತ ನಿತಯಂ ಪುರತ್ ೀ ಮತರಾರ್ೀಃ ಪಾರಪನೀರ್ತ ಯಜ್ಞಾಯತತಕ್್ ೀಟಪುಣಯಮ್॥3,18.46॥ 
ಏತಾದ್ೃಶಂ ತವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ನ್ ಭತಕುಂ ವ್ೈ ಸವಾದಾದಿತಯರ ಪಮ್| 

ಅನ್ಪಾತಂ ತವ ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಭತಾಕುಂ ಮರ್ಾ ಬಹತವಾರಂ ಮತಕತನ್ದ॥3,18.47॥ 
ಪಾದಾರವಿನ್ದೀ ನಾಪಾತಂ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಯಂ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ಮರ್ಾ ಕ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ದ್ೀವ| 

ಭತಕ್ಾುಾಭತಕ್ಾುಾ ಹರಿನ್ೈರವ್ೀದ್ಯಜಾತಂ ಸತಖ್ಂ ತವದಿೀಯಂ ರಮರ್ಾ ಲಾಲ್ಲತಂ ಚ॥3,18.48॥ 
ದ್ತಯಭಾವಶರಯಂ ತವ ಮ ಧ್ಾಾನ್ಮಾಹತಃ ಕರಿೀಟ್ಯತಕುಂ ಕತಟಲ್ೈಃ ಕತನ್ುಲ್ೈಶಾ| 

ಅನ್ೀಕಜನಾಮಜಿಾತಪುಣಯಸಞ್ಾಯೈದ್ೃಾಷ್ಟಂ ಮರ್ಾ ಸಜಜನ್ಸಙ್ಖುಮಾಚಾ॥3,18.49॥ 
ಅನ್ೀಕಜನಾಮಜಿಾತಪಾಪಸಞ್ಾಯೈರದ್ಶಾನ್ಂ ರ್ಾಸಯರ್ತ ದ್ೀವದ್ೀವ| 

ಏವಂ ಸತಭಕ್ಾಯ ಚ ರತರ್ ೀದ್ ರತದ್ ರೀ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹರಿಂ ಸತವಾಗತಣ್ೈಃ ಸಮ ಾಣಾಮ್॥3,18.50॥ 
ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ತವ ವಿಶವಮ ತ್ೀಾ ಯೀಗಿೀಶವರ್ೈಹೃಾದ್ಯೀ ಸಙ್ಖುೃಹಿೀತಮ್| 

ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮರ್ಾ ದ್ಯರ್ಾ ವಾಸತದ್ೀವ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಕಥಂ ಪುನ್ರಿತಿಂ ರತರ್ ೀದ್॥3,18.51॥ 
ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮರ್ಾ ತವರಿವಲ್ೀ ಭವಿನಾಶ್ಶಙ್ಖ್ಚಕ್ಾರದಿಕ್್ೈಸ್ತರಜಗತಾಪ ಚ ದ್ೀವ ಪೂಣಾಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ತವದ್ತದ್ರಂ ಚ ಕಥಂ ರಮೀಶ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ರಹಂ ರ್ತವರ್ತ ಸಂರತರ್ ೀದ್॥3,18.52॥ 
ಆನ್ನ್ದಪೂಣಾ ನ್ಖ್ಪೂಣಾ ಸತಕ್್ೀಶಪೂಣಾ ಲ್ ೀಮಾದಿಪೂಣಾ ಗತಣಪೂಣಾ ಸತಘ ೀಣಪೂಣಾ| 

ವಕ್ಷಃ ಸಿಲಂ ತವ ವಿಭ್ ೀಸತು ವಿಶಾಲಭ ತಂ ಸದ್ ಭಷ್ಣಂ ವಿಮಲಕ್ೌಸತುಭಶ್್ ೀಭ ಲಕ್ಷಾ್ಯ॥3,18.53॥ 
ಸತಕ್್ ೀಮಲಂ ಶ್ರೀತತಲಸಾಯಸುಥ್ೈವ ಸತಪುಷಾತಂ ಚನ್ದ ನ್ೈಶಾಚಿಾತಂ ಚ| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ತವ ವಕ್ಷಃ ಸಿಲಂ ಚ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮರ್ಾ ತವ ಕ್ಾರತಣಯದ್ೃಷಾಟಯ॥3,18.54॥ 
ಪುನ್ಃ ಪುನ್ದ್ಾಶಾನ್ಂ ಮೀ ಕಥಂ ಸಾಯದ್ೀವಂ ರತದ್ರಃ ಸ ಚ ಭಕ್ಾಯ ರತರ್ ೀದ್| 

ಅತಸ ುರತನಾಾಮ ಸಮಾರಪಯ ರತದ್ರಸುತತಾತ್ ರೀಭ ದೌದವಾಸಞ್ಜಞಃ ಸ ಏವ॥3,18.55॥ 
ಯಸಾಮದ್ತರದ್ಂ ಚ್ ೀವಾರಿತಂ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ ತಸಾಮತ್ ರತದ್ರಸೌುಾವಾಸಞ್್ ಜಞೀ ಬಭ ವ| 

ಔವಾಸತು ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ ೋಕ್ಷಯೀಗಾಯಂಶಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹಯತಯನ್ುಂ ವ್ೈ ವಿಷ್ಯೀಷ್ವೀವ ನಿಷಾಠನ್॥3,18.56॥ 
ಸ ುದ್ದೈವ ಚೌವೀಾ ವಿಷ್ತಣಪಾದಾರವಿದ್ಂ ಸೃತಾವಸೃತಾವ ರತದ್ಧಕಣ್ ಠೀ ಬಭ ವ| 

ತ್ೀ ಪಾಪಷಾಠಃ ಪಾಪರ ಪಾನ್ಭಜನ್ ುೀ ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ ದ್ತವಿಾಷ್ರ್ಾನ್ೆದಿನಿದರಯೈಃ॥3,18.57॥ 
ಕದಾ ಚ್ೈತಾನ್ಿೀಯಬತದಾಧಯ ವಿಮತಞ ಾ್ೀ ನ್ ಜಾನ್ೀಹಂ ಚ್ೀರ್ತ ಸಮಯಗತರರ್ ೀದ್| 

ಏತ್ೀ ಹಿ ಮ ಖಾಾ ವಿಷ್ರ್ಾನ್ಥಾಲಬ್ಧಯೈ ಕತವಾನಿು ಯತನಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ॥3,18.58॥ 
ಕದಿನಿದರರ್ಾಥಾಂ ಹಿ ಧ್ನಾದಿಕಂ ಚ ತಯಜನಿು ಚ ಸವ್ೀಾ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ನಿಷಾಠಃ| 

ತವನಾಮಯರ್ಾ ರ್ೀಹಿತಾನ್ನಷ್ಟಬತದಿಧೀನ್ೆದಾ ಚ್ೈತಾನ್ತಮಞ್ಾಸ್ೀ ವಿಶವಮ ತ್ೀಾ॥3,18.59॥ 
ಸೃತಾವಸೃತಾವ ವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಮಾರ್ಾಂ ರತರ್ ೀದ್ ಚೌವೀಾ ಭಯಕಮಿಾತಾಙ್ಖುಃ| 

ಅರ್ತೀವ ಕಷ್ಟೀನ್ ಚ ಲ್ ೀಕವೃತಾಯ ಶ್ರತಾ ದ್ೈನ್ಯಂ ಸ್ತವೀಯಕ್ಾಯಾಂ ವಿಹಾಯ॥3,18.60॥ 
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ಅರ್ತೀವ ದ್ೈನ್ಯೀನ್ ಧ್ನಾದಿಕಂ ಚ ಸಮಾಾದ್ಯ ಸವ್ೀಾಽಪ ಸತಪಾಪಶ್ೀಲಾಃ| 

ಕಷಾಟಜಿಾತಂ ದ್ರವಯಧ್ನಾದಿಕಂ ಚ ತಯಜನಿು ಸವ್ೀಾ ಪಶವೀ ವಯಥಾಮೀವ॥3,18.61॥ 
ಸತಾಾತರಭ ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಬತದಾಧಯ ಕದಾಪ ತಯಜನಿು ನ್ೈತ್ೀ ಮಾಯರ್ಾ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀಃ| 

ಏಷಾಮಾಯತವಯಾಥಾಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ ಕಥಂ ನ್ಷಾಟ ಇರ್ತ ಸಮಯಗತರರ್ ೀದ್॥3,18.62॥ 
ಏಷಾಮಾಯತವಯಾಥಾಮೀವಂ ಗತಂ ಚ ಏಷಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರ್ೌವನ್ಂ ತತ ಧ್ತರವಂ ಚ| 

ಸೆನ್ಧಸಿಮೃತತಯಹಾಸತ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ ಣೀ ತಂ ವ್ೈ ನ್ ಜಾನ್ನಿು ವಿಮ ಢಚ್ೀತಸಃ॥3,18.63॥ 
ಗೃಹಂ ಮದಿೀಯಂ ಶತವಷ್ಾಂ ಚ ಜಿೀವ್ೀತತಾತಾರ ಮದಿೀರ್ಾ ಶವತವಷ್ಾಂ ತಥ್ೈವ| 

ಅಹಂ ಚ ಜಿೀವ್ೀ ಶತವಷ್ಾಂ ಸತಖ್ೀನ್ ಮದಿೀಯಭಾರ್ಾಾಪ ಸತಲಕ್ಷಣಾಽಸ್ುೀ॥3,18.64॥ 
ಗಾವಶಾ ಮೀ ಸನಿು ಸದ್ತಗಧಪೂಣಾಾ ಮಿತಾರಣಿ ಮೀ ಸನಿು ಮತದಾ ಹಿ ಯತಕ್ಾುಃ| 

ದಾಸ್ಯೀ ಸತತಂ ವಾರಣಾಥಾಂ ತತ ವಧ್್ವೈ ಪುರ್ತರೀಂ ವಿವಾಹಾಥಾಮಹಂ ದ್ದಾಮಿ॥3,18.65॥ 
ದಾಸ್ಯೀ ಚಾಹಂ ಸತತ್ ಪುರ್ತರೀಂ ಧ್ನ್ಂ ವಾ ದಾಸ್ಯೀ ಚಾಹಂ ಧ್ನಿಕ್್ೀಷ್ವೀವ ನಿತಯಮ್| 

ಅದ್ೃಷ್ಟಶ್ನಾಯನ್ಭಗವಾನಾವಸತದ್ೀವೀ ದ್ೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ ಹಸತ್ೀ ಸವಾದ್ೈವ॥3,18.66॥ 
ನಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ ಶರವಣಂ ಕಥಾರ್ಾ ಮದಾಭಗಯನಾ ಶಶಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ| 

ನಾಹಂ ಹರಿಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯೀ ಸದ್ೈವ ಪುತಾರದಿನಾಶಶಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ತೀರ್ತ॥3,18.67॥ 
ಕ್ಾಲ್ೀಕ್ಾಲ್ೀ ದಿಷ್ಟನಾಮಾ ಹರಿಸತು ಫಲಪರದ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಖಿಲಸಯ| 

ಏತಾದ್ೃಶಾನ್ ಮಖ್ಾಜನಾಂಶಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ರತರ್ ೀದ್ ಚೌವೀಾ ವಾಸತದ್ೀವ್ೈಕನಿಷ್ಠಃ॥3,18.68॥ 
ಅತಸೌುಾವೀಾ ರತದ್ರರ ಪೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಜಾನಿೀಹಿ ನಿತಯಂ ಕೃಷ್ಣಸತಶ್ಕ್ಷಿತಾಥಾಃ| 

ಯದಾ ಸರ್ತೀ ದ್ಕ್ಷಪುರ್ತರೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ದ್ಕ್ಷಾಧ್ವರ್ೀ ಸವಶರಿೀರಂ ವಿಸೃಜಯ॥3,18.69॥ 
ಜಜ್ಞ್ೀ ಪುನ್ಮೀಾನ್ಕ್ಾರ್ಾಂ ಹಿಮಾದ್ರೀಸುದಾ ರತದ್ರಸೌುಾವಾಸಞ್ಜಜಞ ಮವಾಪ| 

ಊಧ್ವಾರ್ೀತಾ ಭವ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಊಧ್ವಾರ್ೀತಾ ಬಭ ವ ಹ॥3,18.70॥ 
ಪಾಣಿಗಾರಹಂ ರತದ್ರದ್ೀವೀ ಮಹಾತಾಮ ಯದಾ ಹಿಮಾದ್ರೀಃ ಕನ್ಯಕ್ಾರ್ಾಶಾಕ್ಾರ| 

ತಸಾಯಂ ಪರಂ ಲಮಾಟ್ಃ ಸಮ್ಭ ವ ಅತ್ ೀ ರತದ್ರಃ ಪರಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ॥3,18.71॥ 
ಸದಾಶ್ವಾದಾಯ ದ್ಶ ರತದ್ರಭಾರತರಃ ಸೌಮಿತ್ರೀಯೀ ಹೌಹಿಣ್ೀಯಸರಯಶಾ| 

ಸಮಾ ಏತ್ೀ ರ್ೀಕ್ಷಕ್ಾಲ್ೀ ಸೃತೌ ಚ ಶತ್ೈಗತಾಣ್ೈನ್ ಯಾನ್ಭ ತಾಶಾ ತಾಭಾಯಮ್॥3,18.72॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಆನ್ನ್ದನಿಣಾಯಂ ಬ ರಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಣಾದ್ರ್ಾನಿಘೀ| 

ನಿಣ್ೀಾತತಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಯದ್ವಜಾಜಞಪನಾಥಾಂ ತಥಾ ಮಮ॥3,18.73॥ 
ಬ ರಹಿ ಶ್ಷಾಯಯ ದ್ಯರ್ಾ ಉದ್ಧತತಾಂ ಮಾಂ ಚ ಸವಾದಾ| 

ಪೂಣಾಕ್ಾಮಸಯ ತ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಾ ಸಾೃಹಾ ವಿದ್ಯತ್ೀ ಪರಭ್ ೀ॥3,18.74॥ 
ಏವಮತಕ್್ ುೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಃ ಪಕ್ಷಿೀಶ್ೀನ್ ಮಹಾತಮನಾ| 

ಉವಾಚ ಕೃಪರ್ಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಪರಸನ್ನಃ ಕಮಲ್ೀಕ್ಷಣಃ॥3,18.75॥ 
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಗಾಯತಾರಯಶಾ ಶತಾನ್ನ್ದ ಏಕ್ಾನ್ನ್ದಸತು ವ್ೀಧ್ಸಃ ಏತಾದ್ೃಶಃ ಶತಾನ್ನ್ ದೀ ಬರಹಮಣಃ 

ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥3,18.76॥ 
ಶ್ೀಷಾದ್ೀಶಾ ಶತಾನ್ನ್ದಃ ಸರಸವತಾಯಃ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ| 

ಏಕ್ಾನ್ನ್ದಸತು ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಭಾರತಾಯ ವಿನ್ತಾಸತತ॥3,18.77॥ 
ಏವಂ ತತ ನಿಣಾಯೀ ಜ್ಞ್ೀಯ ಆನ್ನ್ದಸಯ ಸದಾ ಖ್ಗ| 

ಏವಮತಕುಂ ಮರ್ಾ ಸವಾಂ ಕಮನ್ಯಚ್ ಾರೀತತಮಿಚಾಸ್ತ॥3,18.78॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ರತದ್ರರ್ ೀದ್ನ್ಹ್ೀತಾವನ್ನ್ನಾುನ್ನ್ದತಾರತಮಯನಿರ ಪಣಂ 

ನಾಮಾಷಾಟದ್ಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,18-[78]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-19॥ 
ಗರತಡ ಉವಾಚ| 

ತವಯೀಕುಂ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ರತದಾರಚಾತಗತಣಾದ್ಪ| 

ಬರಹಾಮಣಿೀ ಭಾರರ್ತೀ ಚ್ ೀಭ್ೀ ಅಧಿಕ್್ೀ ದ್ೀವಸತುಮ॥3,19.1॥ 
ಮರ್ಾ ಶತರತಂ ವಿರಿಞ ಾ್ೀನ್ ಉಮಾಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ| 

ಅನ್ನಾುಂಶ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ತವಂ ವಿರಿಞ್್ ಾೀಕುಂ ಸತರಾಧಿಪ॥3,19.2॥ 
ಸಹಸಾರಂಶ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ತವಂ ತವಯೀಕುಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧ್ವ| 

ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಚ್ೈವ ಪೂವ್ೀಾಷಾಮವ್ೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಹರ್ೀ ವಿಭ್ ೀ॥3,19.3॥ 
ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಬಲಾದಿೀನಾಂ ವಾಯತಪಯಾನ್ುಮೀವ ಚ| 

ಸಹಸಾರಂಶ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ತವಂ ಜ್ಞಾನಾದಿೀನಾಂ ಮಹ್ೀಶವರ॥3,19.4॥ 
ನಿಣಾಯಂ ಬರೃಹಿ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸವಾಜ್ಞ್ ೀಸ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಗರತಡ್ೀನ್ೈವಮತಕುಸತು ವಾಸತದ್ೀವೀಬರವಿೀದ್ತಧರವಮ್॥3,19.5॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಆನ್ನಾದಂಶ್ೈವಿಾಹಿೀನ್ತವಮಪ್ೀಕ್ಷ್ಯೈವ ಖ್ಗಾಧಿಪ| 

ಉತುರ್ೀಷಾಮತತುರ್ೀಷಾಂ ಯೀಗಾದ್ೀವಮಿರ್ತ ಸತಫಟ್ಮ್॥3,19.6॥ 
ಪರಿಮಾಣ್ೀ ಶತಗತಣ್ೀ ಆನ್ನ್ದೀ ಸತಫಟ್ತಾವಶಾತ್| 

ಅನ್ನ್ುಗತಣವತುಾಂ ಚ ಬರಹಮಣಾ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್॥3,19.7॥ 
ಸಹಸರಗತಣಿತತವಂ ಚ ವಾಯತನಾ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್| 

ಯಥಾನ್ನ್ದೀ ತಥಾ ಜ್ಞಾನ್ೀ ವಿಷೌಣ ಭಕ್ೌು ಬಲಾಧಿಕ್್ೀ॥3,19.8॥ 
ಸವ್ೀಾ ಗತಣ್ೈಃ ಶತಗತಣಾಃ ಕರಮೀಣ್ ೀಕ್ಾು ನ್ತ ತ್ೀಽಖಿಲಾಃ| 

ಭಾರತಾಯಶಾ ಶತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಖ್ಂ ಭಕುಬಲಾಧಿಕ್್ೀ॥3,19.9॥ 
ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತವಿಜ್ಞ್ೀಯಂ ಮಾರತತ್ೀಸತು ಬಲಾದಿಕಮ್| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಶತಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಮಾರತತ್ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,19.10॥ 
ಭಾರತಾಯಶಾ ಶತಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಬಲಂ ಚ ಸಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಏವಮೀವ ಚ ವಾಯೀಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೈವಮಿರ್ತ ಸತಫಟ್ಮ್॥3,19.11॥ 
ಯಥಾ ದಿೀಪಾಚಾತಗತಣಾ ಅಗಿನಜಾವಲಾ ನ್ ದಿೀಪವತ್| 

ಸತಫಟೀಭವ್ೀದ್ಯಥ್ೈವಾಗಿನಬಾಹತಲ್ ೀಪ ನ್ ಸ ಯಾವತ್॥3,19.12॥ 
ಯಥ್ೈವ ಸ ರ್ಾಾದಿದಾಗತಣಶಾನ್ ದರೀ ನ್ೈವ ಸತಫಟೀಭವ್ೀತ್| 

ಆನ್ನ್ದತಾರತಮಯಂ ಚ ಯಥ್ ೀಕುಂ ತತ ಮರ್ಾ ತವ॥3,19.13॥ 
ತಥ್ೈವ ಜಾನಿೀಹಿ ಖ್ಗ ನಾನ್ಯಥಾ ತತ ಕಥಞ್ಾನ್| 

ಅಹಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ಮಯಿ ಸ್ತಿತಾನ್ತುಣಾನ್್ವ್ೈಾವಿಾಶ್ೀಷ್ೈಶಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಸಂಯತತಾನ್॥3,19.14॥ 
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ಸತಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಾಂಶಾ ಸದಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಮರ್ಾಪಯದ್ೃಷ್ ಟೀ ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ಯೀವ ಕಶ್ಾತ್॥3,19.15॥ 

ಸವಾಾವತಾರ್ೀಷ್ವಪ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಹರಿಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ರಮಾಪ ದ್ೀವಿೀ॥3,19.16॥ 
ಹರ್ೀಗತಾಣಾನ್್ವಾವಿಶ್ೀಷ್ಸಂಯತತಾನ್ಖ್ಣಾರ ಪಾನಾ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ| 

ಸತಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಾನಾ್ ವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಬರಹಾಮದಿಭ್ ಯೀ ಮತರಸಾದಾಧಿಕಂ ಚ॥3,19.17॥ 
ಸಾವತಮಸವರ ಪಂ ಪರವಿಜಾನಾರ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಸತಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಂ ಸತವಿಶ್ೀಷ್ೈಶಾ ಯತಕುಮ್| 

ಸಾವನ್ಯಂ ಪರಪಞ್ಾಂ ಪರವಿಜಾನಾರ್ತ ಲಕ್ಷಿ್ೀಸುಥಾಪಯಶ್ೀಷ್ೈಃ ಸತವಿಶ್ೀಷ್ೈಶಾ ಯತಕುಮ್॥3,19.18॥ 
ಬರಹಾಮಪ ಪಶ್ಯೀತ್ವಾಗಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಾರ್ಾವದಿಭ್ ಯೀ ಹಯಧಿಕ್ಾನ್್ದ್ತುಣಾಂಶಾ| 

ಶ್್ ರೀತರಂ ನ್ ಜಾನಾರ್ತ ಹರ್ೀಗತಾಣಾಂಶಾ ಸತಸ ಕ್ಷ್ರ ಪಾಂಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಸಂಯತತಾನ್॥3,19.19॥ 
ಸಾಷ್ಟಸವರ ಪ್ೀಣ ಯಥಾ ವಿದ್ತಃ ಸತರಾ ಮತಕ್ಾುಾ ಬರಹಾಮಣಂ ನ್ ತಥಾ ತ್ೀಪಯಮತಕ್ಾುಃ| 

ಸಾವತಾಮನ್ಮನ್ಯಚಾ ಸದಾ ವಿಶ್ೀಷ್ಯತಾಕುಂ ವಿಜಾನಾರ್ತ ವಿಧಿಶಾ ಮಾರತತಃ॥3,19.20॥ 
ವಾಣಿೀ ವಿಜಾನಾರ್ತ ಹರ್ೀಗತಾಣಾಂಶಾ ಸವಯಮತಭವೀ ನ್ೈವ ತಾವದಿವಶ್ೀಷಾನ್| 

ತ್ೈಗತಣಯರ ಪಾತಾರತಃ ಸದ್ೈವ ಪಶ್ಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ಕೃಷ್ಣರ ಪಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,19.21॥ 
ಶ್ೀಷ್ ೀ ರತದ್ ರೀ ವಿೀನ್ದರ ಏತ್ೈಶಾ ಸವ್ೀಾ ತರ್ೀ ಮಾತ್ರೀ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ಸಂಸಿಮ್| 

ವಾಣಿೀದ್ೃಷಾಟನ್್ವಿಶ್ೀಷಾನ್ತುಣಾಂಸ್ುೀ ಜಾನ್ನಿು ನ್ ೀ ಸತಯಮೀವೀಕುಮಙ್ಖು॥3,19.22॥ 
ಉಮಾ ಸತಪಣಾಾ ವಾರತಣಿೀ ಚ್ೀರ್ತ ರ್ತಸರಃ ಸಹ್ೈವ ತಃ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ಸತಸಿಮ್| 

ಹರ್ೀವಿಾಶ್ೀಷಾನ್ರತದ್ರ ದ್ೃಷಾಟನ್್ಗ್ೀನ್ದರ ಜಾನ್ನಿು ನ್ೈತಾಃ ಕ್ಾವಪ ದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಕ್ಾಲ್ೀ॥3,19.23॥ 
ಇನಾದರದ್ಯಃ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ವಿೀನ್ದರ ಅಹಙ್ಕೆರ್ೀ ವಾಯಪುರ ಪಂ ಹರಿಂ ಚ| 

ದ್ಕ್ಷಾದಾಯ ವ್ೈ ಬತದಿಧತತ್ುಾೀ ಸ್ತಿತಂ ತಂ ಜಾನ್ನಿು ತ್ೀ ಸ್ ೀಮಸ ರ್ಾಾದ್ಯಶಾ॥3,19.24॥ 
ವಿಷ್ತಣಂ ಹರಿಂ ಭ ತತತ್ುಾೀ ಸ್ತಿತಂ ಚ ಯೀ ಚಾನ್ಯೀ ಚ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ನಿತಯಮ್| 

ಅನ್ಯೀ ಚ ಪಶಯನಿು ಯಥಾ ಸವಯೀಗಯಮಣಾಾನ್ುರಸಿಂ ಹರಿರ ಪಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,19.25॥ 
ಕ್್ೀಚಿತರಪಶಯನಿು ಹರ್ೀಶಾ ರ ಪಂ ತವದಿೀಯಹೃತಿಂ ಹೃದಿ ಕ್್ೀಚಿತ್ದ್ೈವ| 

ಏವಮರಕ್ಾರಂ ಪರವಿಜಾನಿೀಹಿ ವಿೀನ್ದರ ಹಯಥ್ ೀ ಶೃಣತ ತವಮಮ ಭಾರ್ಾಾಃ ಷ್ಡ್ೀತಾಃ॥3,19.26॥ 
ರತಕಮಣಾಯದಾಯಃ ಷ್ಣಮಹಿಷ್ ಯೀ ಮಮಶ್ರೀನಿೀಾಲಾ ಚ ರ್ಾ ಮಮ ಭಾರ್ಾಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಸಗ್ೀಾ ಪೂವಾಸ್ತಮನ್ಿವಯವಾಹಸಯ ಪುರ್ತರೀ ತಾಸಾು ಭಜ್ೀ ಸದ್ಯ ಏವಾ ವಿಶ್ೀಷಾತ್॥3,19.27॥ 
ಕನ್ಯೈವ ಸಾ ಕೃಷ್ಣಪರ್ತನೀ ಚ ಕ್ಾಮಾಂಸಾುಂಸಾುನ್ಭಜ್ೀನ್ಮನ್ಸಾ ಚಿನಿುತಾಂಶಾ| 

ಅರ್ತೀವ ಯತನಂ ಕವಯವಾಹಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಪತೃಷ್ವೀಕಃ ಸವಾದಾ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ॥3,19.28॥ 

ತಥ್ೈವ ಸಾ ನ್ೈವ ಭತಾಾರಮಾಪ ಯತಸತು ಸಾ ಕೃಷ್ಣನಿಷ್ಠೈಕಚಿತಾು॥3,19.29॥ 
ತದಾಬರವಿೀತೆವಯವಾಹಶಾ ಪುತರರಿಂ ಪರ್ತಂ ಕಮಥಾಂ ನ್ೀಚಾಸ್ತ ಮ ಢಬತದ್ಧೀ| 

ತದಾಬರವಿೀತೆವಯವಾಹಂ ಚ ಪುರ್ತರೀ ಹರಿಂ ವಿನಾ ಸವಾಗತಣ್ ೀಪಪನ್ನೀ| 

ಜನ್ಮನ್ಯಸ್ತಮನ್ಭತೃಾತಾ ನಾಸ್ತು ದ್ೀವ ಯತ್ ೀ ಭತಾಾ ಹರಿರವ್ೈಕ ಏವ॥3,19.30॥ 
ಯತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಸ್ತರಯಃ ಸವಾ ಏವ ಸನಾದ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ವಿಧ್ವಾಸ್ುೀ ಹಿ ನಿತಯಮ್| 

ಅನಾದಿ ನಿತಯಂ ಭತವನ್ೈಕಸಾರಂ ಸತಸತನ್ದರಂ ರ್ೀಕ್ಷದ್ಂ ಕ್ಾಮದ್ಂ ಚ॥3,19.31॥ 
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ಏತಾದ್ೃಶಂ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ರ್ಾಸತು ಸವಾಾಸಾು ವ್ೈ ವಿಧ್ವಾಃ ಸವಾದ್ೈವ| 

ನಿಮಿತುಭ ತಂ ಭತೃಾರ ಪಂ ಚ ಜಿೀವಂ ದ್ೈವೀಪ್ೀತಂ ಹರಿಭಕ್ಾಯ ವಿಹಿೀನ್ಮ್॥3,19.32॥ 
ಸತಕಶಮಲಂ ನ್ವರನ್ಧರೈಃ ಸರವನ್ುಂ ದ್ತಗಾನ್ಧಯತಕುಂ ಸವಾದಾ ಕತರ್ತ್ತಂ ಚ| 

ಏತಾಃ ದ್ೃಶ್ೀ ಭತೃಾಜಿೀವ್ೀ ನ್ತ ತಾತ ಪರಯೀಜನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಹಾಯ॥3,19.33॥ 
ದ್ೀವಸ್ತರಯೀ ನಿಜಭತೄಾನಿವಹಾಯತ ತತರ ಸ್ತಿತಂ ಪರೀಣಯನ್ಯೀವ ನಿತಯಮ್| 

ಅತಶಾ ತಾಃ ಸಧ್ವಾಃ ಸವಾದ್ೈವ ಲ್ ೀಕ್್ೈವಾನಾದಯ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು॥3,19.34॥ 
ಭತಾಾಸ್ುೀ ಹರಿಭಕ್ಾು ಯದಿ ಸತಯರಾಸಾಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲಯಮೀವ| 

ಅನ್ೀಕಜನಾಮಜಿಾತಪುಣಯಸಞ್ಾಯೈಸುದ್ಭತಾಾರ್ ೀ ಹರಿಭಕ್ಾು ಭವ್ೀಯತಃ॥3,19.35॥ 
ಯದ್ಭತಾಾರ್ ೀ ಹರಿಭಕ್ಾು ನ್ ಸನಿು ತಾಭಸಾಯಜಯಂ ಸ್ತವೀಯಗಾತರಂ ಭೃಶಂ ಹಿ| 

ಸವಭತೃಾತಂ ಕೃಷ್ಣರ ಪಂ ಹರಿಂ ಚ ಸೃತಾವ ಸಮಯಗಯದಿ ಗಾತರಂ ತಯಜ್ೀಯತಃ॥3,19.36॥ 
ತದಾ ನ್ೈವ ಹಾಯತಮಹತಾಯದಿದ್ ೀಷಾಃ ಸ್ತರೀಣಾಮೀವಂ ನಿಣಾಯೀಯಂ ಹಿ ಶಾಸ್ರೀ| 

ಯದ್ಭತಾಾರ್ ೀ ನ್ ವಿಜಾನ್ನಿು ವಿಷ್ತಣಂ ತಾಸಾಂ ಸಙ್್ ುೀ ನ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಃ ಕದಾಪ॥3,19.37॥ 
ಅನ್ೀಕ ಜನಾಮಜಿಾತಪುಣಯಸಞ್ಾರ್ಾತುದ್ಭತಾಾರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾು ಭವ್ೀಯತಃ| 

ಕಲೌ ಯತಗ್ೀ ದ್ತಲಾಭಾ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾು ಹರ್ೀಭಕುದ್ತಾಲಾಭಾ ಸವಾದ್ೈವ॥3,19.38॥ 
ಹರ್ೀಃ ಕಥಾ ದ್ತಲಾಭಾ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹರ್ೀದಿೀಾಕ್ಷಾ ದ್ತಲಾಭಾ ದ್ತಲಾಭಾ ಚ| 

ಹರ್ೀಸುತ್ುಾೀ ನಿಣಾಯೀ ದ್ತಲಾಭ್ ೀ ಹಿ ಹರ್ೀದಾಾಸ್ೈಃ ಸಙ್ಖುರ್ೀ ದ್ತಲಾಭಶಾ॥3,19.39॥ 
ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ದ್ತಲಾಭಂ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀನ್ಾಮಸಾೆರ್ ೀ ದ್ತಲಾಭ್ ೀ ವ್ೈ ಕಲೌ ಚ| 

ತದ್ಭಕ್ಾುನಾಂ ಪಾಲನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಚ ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಹಯನ್ನದಾನ್ಮ್॥3,19.40॥ 
ತನ್ ರೀಕುಪೂಜಾ ದ್ತಲಾಭಾ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀನಾಾಮಗರಹ್ ೀ ದ್ತಲಾಭಶಾವ ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ಸತವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪುಜನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಹಿ ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಭಾಷ್ಣಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಚ॥3,19.41॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಸಾಶಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಚ ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಹಿ| 

ಗ್ ೀಸಾಶಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸದಾುಯನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಸದ್ತುರತಞ್ಾ॥3,19.42॥ 
ಸದಾಭರ್ಾಾಃ ಸತತಾತರಕ್ಾ ದ್ತಲಾಭಾ ಹಿ ಶ್ೀಷಾಚಲಸಿಸಯ ಹರ್ೀಶಾ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಸತದ್ತಲಾಭಂ ರಙ್ಖುನಾಥಸಯ ರ್ತೀರ್ೀ ಕ್ಾವ್ೀರ್ಾಾ ವ್ೈ ದ್ಶಾನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಪದಾಯಃ॥3,19.43॥ 
ಕ್ಾಞ ಾ್ೀಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ವರದ್ರಾಜಸಯ ಸ್ೀವಾ ಸತದ್ತಲಾಭಾ ದ್ಶಾನ್ಂ ಚ್ೈವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ಸತದ್ತಲಾಭಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ರಾಮಸ್ೀತ್ ೀಃ ಸತದ್ತಲಾಭಾ ಮಧ್ವಶಾಸ್ರೀ ಚ ಶಕುಃ॥3,19.44॥ 
ಭೀಮಾರ್ತೀರ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ರ್ೀವಾರ್ತೀರ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀಗಾರ್ಾಕ್ಷ್ೀತ್ರೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಸಯ ಚ್ೈವ॥3,19.45॥ 
ತಥಾ ಬದೌರ ಸಂಸ್ತಿತ ಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ್ತಿತಾನಾಮ್| 

ಶ್ೀಷಾಚಲ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಶರಮೀ ಚ ತಪಸ್ತವನ್ ೀ ದ್ತಲಾಭಾ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ॥3,19.46॥ 

ಪರರ್ಾಗಾಖ್ಯೀ ಮಾಧ್ವಸಾಯಪ ನಿತಯಂ ಸತದ್ಶಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ವ್ೈ ನ್ೃಣಾಂ ಹಿ॥3,19.47॥ 
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ಅತ್ ೀ ನ್ೀಚಾಾಮಿ ಭತಾಾರಂ ಕೃಷಾಣದ್ನ್ಯಂ ಕದಾಚನ್| 

ಏವಮತಕ್ಾುಾ ಸಾ ಪತರಂ ಯರ್ೌ ಶ್ೀಷಾಚಲಂ ಪರರ್ತ॥3,19.48॥ 
ಕಪಲಾಖ್ಯಮಹಾರ್ತೀಥ್ೀಾ ಆರತರ್ ೀಹ ಮಹಾಗಿರಿಮ್| 

ತತರಸಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ತಾವ ಮಹಾಸರ್ತೀ॥3,19.49॥ 
ರ್ತರದಿನ್ಂ ಸಮತಪೀಷಾಯಥ ಗತಾವ ಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್| 

ತತರಸಾನತಾವ ವಿವಾಹಾಥಾಮೀಕ್ಾನ್ುಂ ಪರಯರ್ಾವಥ॥3,19.50॥ 
ತಸಾಯ ಉತುರದಿಗಾಭಗ್ೀ ಕ್್ ರೀಶಯತಗ್ೋ ಮಹಾತಲ್ೀ| 

ಗತಾಭ ತ್ೀ ಚ ಏಕ್ಾನ್ುೀ ಚಚಾರ ತಪ ಉತುಮಮ್॥3,19.51॥ 
ಧ್ಾಯತಾವ ನಾರಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ತತಾರಸ್ತೀಚಾ ಕತಮಾರಿಕ್ಾ| 

ದಿವಯವಷ್ಾಸಹಸಾರನ್ುೀ ಸ್ ುೀತತಂ ಸಮತಪಚಕರಮೀ॥3,19.52॥ 

ಕತಮಾಯತಾವಾಚ| 

ತವಮೀವ ಮಾತಾ ಚ ಪತಾ ತವಮೀವ ಭತಾಾ ಚ ಸಖಾತವಮೀವ| 

ತವಮೀವ ಪುತರಶಾ ಗತರತಗಾರಿೀರ್ಾನಿಮತರಂ ಸವಸಾ ತವಂ ಮಮ ವಲಿಭಶಾ॥3,19.53॥ 
ಅನಾದ್ಯನ್ನ್ುೀಷ್ವಪ ಜನ್ಮಸತ ಪರಭ್ ೀ ವಿಚಾಯಾಮಾಣಾ ನ್ ವಿಜಾನ್ೀಪಯಹಂ ಚ| 

ಏತ್ೈ ಹಿ ಸವ್ೀಾ ಚ ನಿಮಿತುಮಾತರತಃ ಪತಾರದ್ಯಸುಾಂ ಹಯನಿಮಿತುಮಾತರತಃ॥3,19.54॥ 
ಅತ್ ೀ ಮತರಾರ್ೀಶಾ ತವ್ೈವ ಭಾರ್ಾಾ ಭ ರ್ಾಸಮಿತ್ಯೀವ ತದಾ ವರತಂ ಮೀ| 

ದ್ತಃಸಙ್ಖುಮಾತಾರದಿಸಮಾಗಮಂ ನ್ ಸಂಸ್ತದಿಧರಿತ್ಯೀವ ವದಾನ್ಯಮ ತ್ೀಾ॥3,19.55॥ 
ತವದ್ ದಷ್ಕ್ಾಣಾಂ ತವ ದಾಸವಯಾ ವಿದ್ ಷ್ಕ್ಾಣಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಛಿನಿಧ ದ್ೀವ| 

ಗತರತದ್ತರಹಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಛಿನಿಧ ವಿಷ್ ಣೀ ಭಕುದ್ತರಹಾಂ ಮಿತರತಾಂ ಛಿನಿಧ ಕೃಷ್ಣ॥3,19.56॥ 
ತವ ಧ್ತರಗಿಭಭಾಾಷ್ಣಂ ಛಿನಿಧ ದ್ೀವ ತವಂ ಸಙ್ಖುಮಂ ದ್ೀಹಿ ಪದಾರವಿನ್ದೀ| 

ಶ್ರೀಶ್ೈಲವಾಸಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಸ್ುೀ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತತಭಯಮ್॥3,19.57॥ 
ಸಾವಮಿನ್ಾರಾವರ ರಮೀಶ ನಿದಾನ್ಮ ತ್ೀಾ ಕ್ಾಲ್ ೀ ಮಹಾನ್ಪ ಗತಶಾ ನಿದ್ಶಾನ್ನ್ುೀ| 

ಅನ್ನ್ುಜನಾಮಜಿಾತಸಾಧ್ನ್ೈಶಾ ತವದ್ದಶಾನ್ಂ ಸಾಯಚಾ ಚತತಭತಾಜಸಯ॥3,19.58॥ 
ಕಥಂ ಮಮ ಸಾಯತುವ ದ್ಶಾನ್ಂ ಪರಭ್ ೀ ಸವ್ೈಾಶಾ ದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ಸತಸಙ್ಖುತಾರ್ಾಃ| 

ದಾಸಾಯಸಾದಾರ್ಾಸುವ ದಾಸದಾಸಾಯಃ ಪರಸ್ತೀದ್ ದ್ೀವ್ೀಶ ಜಗನಿನವಾಸ॥3,19.59॥ 
ಏವಂ ಸತುತಸುಥಾ ವಿಷ್ತಣಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ದ್ರ್ಾನಿಧಿಃ| 

ಪಾರದ್ತರಾಸ್ತೀದ್ವರದ್ರಾಟ್ಭಕ್ಾಯ ತಸಾಯ ಜನಾದ್ಾನ್ಃ॥3,19.60॥ 
ವರಂ ವರಯ ಭದ್ರಂ ತ್ೀ ವರದ್ ೀಹಮಿಹಾಗತಃ| 

ಹರಿಣ್ ೀದಿೀರಿತಂ ವಾಕಯಂ ಶತರತಾವ ಪಾರಹ ಸ್ತಮತಾನ್ನಾ॥3,19.61॥ 
ಉವಾಚ ಪರರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗತರಭತಮ್| 

ಅಹಂ ಹಿ ಭಾರ್ಾಾ ಭ ರ್ಾಸಂ ತವ ಮಾಧ್ವ ಸತನ್ದರ॥3,19.62॥ 
ಇರ್ತ ತಸಾಯ ವಚಃ ಶತರತಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽಬರವಿೀದ್ವಚಃ| 
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ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಅಹಂ ಕತಮಾರಿ ಸತಭಗ್ೀ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ ಭ ತಲ್ೀ॥3,19.63॥ 
ಭವಾಮಿ ತವ ಭತಾಾಹಂ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಏವಮತಕ್ಾು ಸತತಾ ಕನಾಯ ಪುರಣಯರಾಶ್ಂ ಹರಿಂ ಪರಮ್॥3,19.64॥ 
ಉವಾಚ ಪರಮಪರೀತಾ ಹಷ್ಾಗದ್ುದ್ರ್ಾ ಗಿರಾ| 

ಕನ್ ಯೀವಾಚ| 

ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನ್ಯಹಂ ಪರ್ತನೀ ಭ ರ್ಾಸಂ ಪರಥಮೀಹನಿ॥3,19.65॥ 
ಸಂಸಾೆರಾತರಥಮಂ ಚಾಹಮಂ ಗನಾಭಯಃ ಸಮಾವೃಣ್ೀ| 

ಓಮಿತತಯಕುಃ ಪುನ್ವಾಾಕಯಮತವಾಚ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಃ॥3,19.66॥ 

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ತವಾಚ| 

ಕತಮಾರ್ಾಾ ವಿಧ್ೃತತಾವಚಾ ಮತರದಾನಾಚಾ ಭಾಮಿನಿ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಮನ್ ೀಭೀಷ್ಟಸ್ತದಿಧಭಾವಿಷ್ಯರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,19.67॥ 
ಇರ್ತ ತಸ್ಯೈ ವರಂ ದ್ತಾುಾ ತತ್ೈವಾನ್ುರಧಿೀಯತ| 

ದ್ೀಹಂ ತತ್ೈವ ಸನ್ಯಜಯ ಕತಮಾರಿೀ ಚ್ೈವ ಪುರ್ತರಕ್ಾ॥3,19.68॥ 
ಕತಮಭ ಕಸಯ ಗೃಹ್ೀ ಜಾತಾ ನಿೀಲಾ ನಾಮಾನ ತತ ಸಾ ಸೃತಾ| 

ಕತಮಭಕಸತು ಮಹಾಭಾಗ ನ್ನ್ದಶ್್ ೀಭಸಯ ಶಾಲಕಃ॥3,19.69॥ 
ಕಲಾವಾಹಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಪತೄಣಾಂ ಪರಥಮಃ ಸೃತಃ| 

ತಸಯ ಗತಾವ ಗೃಹಮಹಂ ವೃಷ್ಭಾಚಲವಾಸ್ತನ್ಃ| 

ಶ್ವಸಯ ವರತಶ್ೈವ ತವಜ್ೀಯಃ ಖ್ಗಸತುಮ॥3,19.70॥ 
ದಿರ್ತಜಾನಿವನಿಹತ್ಯೈವ ನಿೀಲಾ ಪಾರಪಾು ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ತತ್ ೀ ನಾಗಿನಜಿತ್ ೀ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ ಜಾತಾ ಕತಮಾರಿಕ್ಾ॥3,19.71॥ 
ನಾಗಿನಜಿತೆವಯವಾಹ್ ೀಭ ತೆನಾಯ ನಿೀಲಾಹವರ್ಾಭವತ್| 

ತಸಾಯಃ ಸವಯಂವರ್ೀ ಚಾಹಂ ಗ್ ೀವೃಷಾನ್್ಪುಸಙ್ಖ್ಯಕ್ಾನ್॥3,19.72॥ 
ಶ್ವಸಯ ವರತಶ್ೈವಾಪಯವಧ್ಾಯನ್ದೀವಮಾನ್ತಷ್ೈಃ| 

ಬದಾಧಾ ವೃಷಾನ್ನೃಪಾಞ ಜ್ತಾವ ಪಾರಪಾು ನಿೀಲಾ ಮಹಾಖ್ಗ॥3,19.73॥ 
ಕತಮಭಕಸಯ ಸತತಾ ನಿೀಲಾ ದ್ೀಹಸಾಿಃ ಪಾರವಿಶನ್ಭೃಶಮ್| 

ಏಕ್ಾವಯವತ್ ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮತುತ್ೈವ ಸಾವಿಶತ್॥3,19.74॥ 
ಭ ಮೌ ದಿವಧ್ಾ ಸಮರಜಾತಾ ಕತಮಾಯೀಾವ ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಭದಾರಜನ್ಮ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ॥3,19.75॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ನಿೀಲಾವಿವಾಹನಿಣಾಯೀ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,19-[75]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-20॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ರ್ಾ ಪೂವಾಸಗ್ೀಾ ನ್ಲಸಞ್ಜಞಸಯ ವಿೀನ್ದರ ಪುರ್ತರೀ ಭ ತಾವ ವಿಷ್ತಣಪರ್ತನೀ ಸಕ್ಾಮಾ| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಭರಮಣಂ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ ಗತಣ್ೀನ್ ಭದಾರ ಭದ್ರಸಞ್ಜಜಞ ಬಭ ವ॥3,20.1॥ 
ಕನಾಯಭಾವ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತಾಂ ಭದ್ರಸಞ್ಜಜಞಂ ಪತಾ ನ್ಲಸುಾಬರವಿೀತಾುಂ ಸ ಪಶಯನ್| 

ಭದ್ರೀ ಕಮಥಾಂ ಗಾತರಪೀಡಾಂ ಕರ್ ೀಷ ಫಲಂ ಹಿ ತನ್ನನಿದನಿ ಮೀ ವದ್ಸವ॥3,20.2॥ 

ಭದ್ ರೀವಾಚ| 

ಶೃಣತತವಂ ಮೀ ತಾತ ನ್ಮಸ್ತ ರೆರ್ಾದ್ೀಃ ಫಲಂ ವಕತುಂ ಕ್ಾ ಸಮಥಾಾ ಭವ್ೀಚಾ॥3,20.3॥ 
ತಥಾಪಯಹಂ ತವ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ತಾತ ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ಶೃಣತ ಸಮಯಗಿ್ತಾಯ| 

ಸದಾ ಹರಿಮಮಾ ನಾಥ್ ೀ ದ್ರ್ಾಲತರಹಂ ಹರ್ೀಸುವ ದಾಸಾನ್ತದಾಸ್ತೀ| 

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಷ್ ಣೀಸುವ ವನ್ದೀ ಪದ್ೀ ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪರಣಾಮಂ ಚಾಕರ್ ೀದ್ದಣಾರ ಪಮ್॥3,20.4॥ 
ಹರ್ೀಃ ಪರಣಾಮಂ ರ್ತವರ್ತ ಕತಾವಯಶ್ನ್ಯಂ ವಯಥಾಂ ತಮಾಹತಜ್ಞಾಾನಿನ್ಸುಚಾೃಣತ ತವಮ್| 

ರಮೀಶ ಮಧ್್ವೀಶ ಸರಸವರ್ತೀಶ್ೀತ್ಯೀವಂ ವದ್ನ್ರಣಮೀದಿವಷ್ತಣದ್ೀವಮ್॥3,20.5॥ 
ಯಥಾ ಪರಸನ್ ನೀ ವನ್ದನಾದ್ದೀವದ್ದೀವ ಸುಥಾ ನ್ ತತಷ್ಟಃ ಪೂಜನಾತೆಮಾತಶಾ| 

ಯಥಾ ನಾಮಸಮರಣಾದ್ವನ್ದನಾದಾವ ಪಾಪಾನಿನಯಚ್ಾೀತತ ತಥಾ ನ್ ಚಾನ್ಯೈಃ॥3,20.6॥ 
ದ್ೀಹಂ ತತ ಯೀ ಪೀಷ್ಯನ್ಯೀವ ತಾತ ಹರ್ೀಃ ಪರಣಾಮೈಃ ಶ್ನ್ಯಭ ತಂ ಚ ಪುಷ್ಟಮ್| 

ತದ್ೀವಮಾಹತವಯಾಥಾಮೀವ್ೀರ್ತ ತಾತ ತತ್ ಾೀಷ್ಕ್ಾಣಾಂ ನ್ರಕ್್ೀ ದ್ತಃಖ್ಮಾಹತಃ॥3,20.7॥ 
ಯರ್ೀಽಪ ತಂ ತತರ ಉಲ ಖ್ಲ್ೀ ತತ ನಿಧ್ಾಯ ಪಷ್ಟಂ ಸತಖ್ಲ್ೈಃ ಕರ್ ೀರ್ತ| 

ಯೀ ವಾ ಪರಂ ನ್ ಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ತಾತ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ॥3,20.8॥ 
ತಸ್ಯೈವ ಪಾದೌ ತಲಯನ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ಯಮಶಾ ನಿತಯಂ ಪರಕರ್ ೀರ್ತ ಪಷ್ಟಮ್| 

ಏಷಾಂ ಜಿಹಾವ ಹರಿಕೃಷ್ಣೀರ್ತ ನಾಮ ನ್ ವಕು ನಿತಯಂ ವಯಥಾಭ ತಾಂ ವದ್ನಿು॥3,20.9॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಜಿಹಾವ ಯಮಲ್ ೀಕ್್ೀ ಯಮಸತು ನಿಷಾೆಸಯ ಪಷ್ಟಂ ಪರಕರ್ ೀರ್ತ ನಿತಯಮ್| 

ಕ್ಾಶ್ೀನಿವಾಸ್ೀನ್ ಚ ಕಂ ಪರಯೀಜನ್ಂ ಕಂ ವಾ ಪರರ್ಾಗ್ೀ ಮರಣ್ೀನ್ ತಾತ॥3,20.10॥ 
ಕಂ ವಾರಣಾಗ್ರೀ ಮರಣ್ೀನ್ ಸೌಖ್ಯಂ ಕಂ ವಾ ಮಖಾದ್ೀಃ ಸಮನ್ತಷಠತ್ೀನ್| 

ಸಮಸುರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ವಟ್ನ್ೀನ್ ಕಂ ಕಮಧಿೀತಶಾಸ್ರೀಣ ಸತರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಬತದಾಧಯ॥3,20.11॥ 
ಯೀಷಾಂ ಜಿಹಾವಗ್ರೀ ಹರಿನಾಮೈವ ನಾಸ್ತು ಯೀಷಾಂ ಗಾತ್ೈನ್ಾಮನ್ಂ ನಾಪ ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ಯೀಷಾಂ ಪದಾಭಯಂ ನಾಸ್ತು ಹರ್ೀಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ತ್ೀಷಾಂ ಸವಾಂ ವಯಥಾಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ॥3,20.12॥ 
ಹಯಾಪಾಣಾದಿರಹಿತಂ ನಾಮ ಕಸಾಮತರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ನ್ಮನ್ಂ ಚಾಹತರಘಯಾಮ್| 

ಅತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಾಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಹರ್ೀನಾಾಮಸಮರಣಂ ತಾತ ಕ್ಾಯಾಮ್॥3,20.13॥ 
ಜನ್ಮ ಹ್ಯೀತದ್ತದಲಾಭಂ ನ್ಶವರಂ ತತ ಯಥಾ ಜಲಸಿಂ ತತುಥ್ೈವ| 

ನ್ ೀ ವಿಸಾವಸಂ ಕತರತ ಗಾತ್ರೀ ತವದಿೀಯೀ ಜಿೀವ್ೀಷ್ವಪ ಸವಃ ಪರಶ್ಾೀರ್ತ ತಾತ॥3,20.14॥ 
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ಸದ್ಯಃ ಕೃತಂ ನ್ಮನ್ಂ ನ್ ತವದಿೀಯಂ ಸದ್ಯಃ ಕೃತಂ ಸಮರಣಂ ನ್ ತವದಿೀಯಮ್| 

ಕದಾ ಪಾರಪ್್ಯೀ ಮರಣಂ ತನ್ನ ಜಾನ್ೀ ನ್ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಗಾತ್ರೀ ಮಹಾತಮನ್॥3,20.15॥ 
ಏತಚತಾರತಾವ ನ್ಲ್ ೀ ವಿೀನ್ದರ ಪುರ್ತರೀವಾಕಯಂ ಸತನಿಮಾಲಮ್| 

ನ್ಮಸಾೆರಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ಯಥಾಶಕ್ಾಯ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಮ್॥3,20.16॥ 
ಸಾಪ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಚಕ್್ರೀ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಸದಾ ಹರ್ೀಃ| 

ಏವಂ ಬಹತದಿನ್ಂ ಕೃತಾವ ಧ್ಾಯತಾವ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಮ್॥3,20.17॥ 
ಕಲ್ೀವರಂ ಚ ತತಾಯಜ ಮರಣ್ೀ ಹರಿಚಿನ್ುರ್ಾ| 

ಮರ್ತಾತತವಾಸತದ್ೀವಸಯ ಭಗಿನಾಯ ಉದ್ರ್ೀ ಖ್ಗ॥3,20.18॥ 
ಕ್್ೈಕ್್ೀಯಿೀರ್ತ ಚ ನಾಮಾನ ಸಾ ತವಭವದ್ಭದ್ರಸಞ್ಜಞಕ್ಾ| 

ಯಸಾಮದ್ಭದ್ರಗತಣ್ೈಯತಾಕ್ಾು ಭದಾರ ಸಾ ಭದ್ರನಾಮಿಕ್ಾ॥3,20.19॥ 
ತಸಾಯತಮಜ್ೈಶಾ ಕ್್ೈಕ್್ೀಯೈಃ ಪಞ್ಾಭಃ ಖ್ಗಸತುಮ| 

ಪರತಾಯಹೃತಾಮಿಮಾಂ ಭದಾರಂ ಪಾರಪುವಾನ್್ಗಸತುಮ॥3,20.20॥ 
ವಕ್ಷ್ಯೀಹಂ ಮಿತರವಿನಾದರ್ಾಃ ಪಾಣಿಗರಹಣಕ್ಾರಣಮ್| 

ಸಾವಧ್ಾನ್ಮನಾ ಭ ತಾವ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ಸತುಮ॥3,20.21॥ 

ಮಿತರವಿನ್ ದೀವಾಚ| 

ರ್ಾನ್ ಾವಾಸಗ್ೀಾಪಯವೃಣ್ ೀನಿನಕ್ಾಮತ್ ೀ ಹಯಗಿನೀಷ್ ೀಮಾನಾನಮಿಕ್ಾ ಮಿತರವಿನಾದ| 

ಮಿತರಂ ಹರಿಂ ಪಾರಪುುಕ್ಾಮಾ ಸದ್ೈಕ ತತ್ ರೀಪಾಯಂ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಾಸದ್ೀವಿೀ॥3,20.22॥ 
ಹರಿಪಾರಪೌು ಸಾಧ್ನಾಃ ಸನಿು ತ್ೀಷ್ತ ಮತಖ್ಯಂ ಕಚಿಚಿಾನ್ುರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಶರವಣಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಮಾಹತಃ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾನಾಂ ಸದಾಪ॥3,20.23॥ 
ವಿಷ್ ಣೀರತತೆಷ್ ೀಾ ವತಾತ್ೀ ಯತರ ವಾಯೀಸುಥ್ ೀತೆಷ್ಾಃ ಸಜಜನಾನಾಂ ಪುರಾಣ್ೀ| 

ಶಾರದ್ಧಂ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಬತದಾಧಯ ಸದ್ೈವ ನಾನ್ಯಚಾಾರವಯಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ತತರ ಚ್ೈವ॥3,20.24॥ 
ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ಶರವಣಂ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಸ್ುೀಷಾಂ ಜನ್ಮ ವಯಥಾಮಾಹತಃ ಕಥಾರ್ಾಮ್| 

ಸಾನನ್ ಜಪಃ ಪಞ್ಾಯಜ್ಞಂ ವರತಂ ಚ ಇಷಾಟಪೂತ್ೀಾ ಕೃಚಾರಚಾನ್ ದರೀ ಚ ದ್ತುಮ್॥3,20.25॥ 
ಸವಾಂ ವಯಥಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಚ ದಿೀಕ್ಷಾ ಕಥಾಂ ವಿನಾ ಸಮಯಗನ್ತಷಠತಾಂ ವ್ೈ| 

ಯೈನ್ಾ ಶತರತಂ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಸಸಮರದಾಯೈಗತಾರತಭಃ ಸಂಯತತ್ೈಶಾ॥3,20.26॥ 
ಯೈನ್ಾ ಶತರತಂ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಯೈನ್ಾ ಶತರತಂ ಬರಹಮಕ್ಾಣಾಂ ಪುರಾಣಮ್| 

ತ್ೀಷಾಂ ಜನ್ಮ ವಯಥಾಮಾಹತಮಾಮಹಾನ್ುಸುಸಾಮಚಾಾರವಾಯ ಹರಿವಾತಾಾ ಸದ್ೈವ॥3,20.27॥ 
ನ್ ಯತರ ಗ್ ೀವಿನ್ದಕಥಾಮಹಾನ್ದಿೀ ನ್ ಯತರ ನಾರಾಯಣಪಾದ್ಸಂಶರಯಃ| 

ನ್ ಯತರ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸತತಂ ವಚ್ ೀಸ್ತು ನ್ ಸಂವಸ್ೀತುತಷಣಮಾತರಂ ಕಥಞ ಾ್ತ್॥3,20.28॥ 
ಯಸ್ತಮನಾುರಮೀ ಭಾಗವತಂ ನ್ ಶಾಸರಂ ನ್ ವತಾತ್ೀ ಭಾಗವತಾ ರಸಜ್ಞಾಃ| 

ಯಸ್ತಮನ್ುೃಹ್ೀ ನಾಸ್ತು ಗಿೀತಾಥಾಸಾರಃ ಯಸ್ತಮನಾುರಮೀ ನಾಮ ಸಹಸರಕಂ ವಾ॥3,20.29॥ 
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ತಯೀ ರಸಜ್ಞಾ ಯತರ ನ್ ಸನಿು ತತರ ನ್ ಸಂವಸ್ೀತಷಣಮಾತರಂ ಕಥಞ ಾ್ತ್| 

ಯಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ದಿವಯಕಥಾ ಚ ವಿಷ್ ಣೀನ್ಾ ವಾಸ್ತು ಜನ್ ುೀಸುಸಯ ಚಾಯತವೃಾಥ್ೈವ॥3,20.30॥ 
ಗಭ್ೀಾ ಗತ್ೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು ತನ್ಮನ್ಯತ್ೀ ದ್ತಲಾಭಂ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ಕಣಾಂ ಕಲ್ಾೈಭ ಾಷತಂ ಸತನ್ದರಂ ಚ ನ್ ಸತನ್ದರಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾ ರಸಜ್ಞಾಃ॥3,20.31॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕಥಾಖಾಯಭರಣ್ೈಶಾ ಯತಕುಂ ತದ್ೀವ ಕಣಾಂ ಸತನ್ದರಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ತಸಾಮತ್ದಾ ಭಾಗವತಾಥಾಸಾರಂ ಶೃಣವನಿು ಯೀ ಸತತಂ ವಾಚಯನಿು॥3,20.32॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸವಸಿಮಾಹತಮಾಹಾನ್ ುೀ ಮಹತಫಲಂ ಚಾಸ್ತು ತಥ್ೈವ ತ್ೀಷಾಮ್| 

ಸ್ ೀಷಣೀಷ್ಕಞ್ುಾಕಯತತಾಶಾ ಹರ್ೀಃ ಕಥಾಂ ವ್ೈ ಶೃಣವನಿು ಯೀಪ ಚ ಪಠನಿು ಸದ್ೈವ 

ಮತಾಯಾಃ॥3,20.33॥ 
ಸವ್ೀಾಪ ತ್ೀ ಪೂಜನಿೀರ್ಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನ್ ವ್ೈ ಶ್ಶ್ರೀ ಚ್ ೀದ್ರ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಕ್ಾುಃ| 

ಯೀ ದಾಕ್ಷಿಣಾಯದ್ಥಾಲ್ ೀಭಾದ್ವದ್ನಿು ಸದಾ ಪುರಾಣಂ ಭಗವತುತುಾಸಾರಮ್॥3,20.34॥ 
ಪರಚಾಾದ್ಯನ್ುೀ ತತುಾಗ್ ೀಪಾಯನಿ ಯೀ ತತ ತ್ೀಷಾಂ ಗರ್ತಃ ಸ ಯಾಸ ನ್ತಃ ಸದ್ೈವ| 

ಯೀ ಧ್ಮಾಕ್ಾಣ್ಾೀ ಕಮಾಕ್ಾಣ್ಾೀ ಸದ್ೈವ ಉತಾಾದ್ಯನ್ುೀ ಸತರತಚಿಂ ತತರ ನಿತಯಮ್॥3,20.35॥ 
ಮೌಲ್ಯೀನ್ ಯೀ ಕಥಯೀಯತಃ ಪುರಾಣಂ ತ್ೀಷಾಂ ಗರ್ತಃ ಸ ಯಾ ಸತನ್ಃ ಸದ್ೈವ| 

ಮೌಲ್ಯೀನ್ ಯೀ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಶೃಣವನಿು ವ್ೈ ಹರಿಶಾಸಾರಥಾತತುಾಮ್॥3,20.36॥ 
ಮೌಲ್ಯೀನ್ ವ್ೀದಾಧ್ಯಯನ್ಂ ಪರಕತವಾತ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ಗರ್ತಃ ಸ ಯಾಸ ನ್ತಃ ಸದ್ೈವ| 

ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ ಪಾರಪುಧ್ನ್ೀನ್ ಯೀ ತತ ಸನ್ತುಷಾಟಸ್ುೀ ಹಯತರ ಯೀಗಾಯಃ ಸದ್ೈವ॥3,20.37॥ 
ಧ್ನಾಜಾನ್ೀ ಯೀ ತವರ್ತತೃಷಾಣಭಯತಕ್ಾುಸ್ುೀಷಾಂ ನ್ ವ್ೈ ಭಾಗವತ್ೀಧಿಕ್ಾರಃ| 

ಮತಾವ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹರಿರ್ೀವರ್ತ ನಿತಯಮನ್ುರ್ಾಾಮಿೀ ನಾಸ್ತು ತದ್ನ್ಯ ಈಶಃ॥3,20.38॥ 
ಏವಂ ಸದಾ ಯೀ ಪರವಿಚಿನ್ುಯನಿು ಯೀಗಕ್ಷ್ೀಮಂ ಬಭೃರ್ಾದಿವಷ್ತಣರ್ೀಷಾಮ್| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಮಶತಭಂ ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ತು ಪರದ್ೃಶಯತ್ೀ ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ್ರ ಪಾತ್॥3,20.39॥ 
ಕಮಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಹರಿದ್ಾದಾರ್ತ ಫಲಂ ಶತಭಾನಾಮಶತಭಸಯ ಚ್ೈವ| 

ಅತಸುದ್ಥಾಂ ನ್ೈವ ಯತನಂ ಚ ಕತರ್ಾಾದ್ಧನಾಥಾಂ ವ್ೈ ಹರಿತತ್ುಾೀ ಚ ಕತರ್ಾಾತ್॥3,20.40॥ 
ಅತಃ ಸಾನತಾವ ದಿವಯಮನ್ರಂ ಜಪತಾವ ವಿಸಜಾಯಿತಾವ ವಿಷ್ತಣನಿಮಾಾಲಯಗನ್ಧಮ್| 

ಶತಚಿಭ ಾತಾವ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಸಂಶಾರವಯೀತ್ವಾವ್ೀತಾುಪ ನಿತಯಮ್॥3,20.41॥ 
ಕಮಾಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಧ್ನಾಜಾನ್ಂ ಚ ವ್ೀದಾಜಾನ್ಂ ಶಾಸರಸಮಾಜಾನ್ಂ ಚ| 

ಭವಿಷ್ಯರ್ತ ಶರವಣಂ ಚಾಪ ವಿಷ್ ಣೀರತಾಯದ್ರಾಚಾರವಣಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚ॥3,20.42॥ 
ಅತಾಯದ್ರಾದಾಭಗವತಸಯ ಸಾರಮಾಸಾವದ್ಯೀದ್ತದಘಾಟ್ಂ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ಆಸಾವದ್ಯ ತದಾಭಗವತಂ ಪುರಾಣಮಾನ್ನ್ದಬಾಷ್ಾೈಯತಾಕುತಾ ದ್ತಘಾಟಾ ಚ॥3,20.43॥ 
ಶತರತಾವ ತತಾುಾ ನಾಂ ನಿಣಾಯಂ ಧ್ಾರಣಂ ಚ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ ಸಮಸುಮ್| 

ಶತರತಾವ ತತಾುಾನಾಂ ಧ್ಾರಣಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ಕ್ಾಮಕತರಧ್್ ೀಜಾಾರಣಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚ॥3,20.44॥ 

ಶತರತಾವ ತತಾುಾನಾಂ ಧ್ಾರಣಾನ್ಂ ತರಂ ತ ತಥಾ ಯೀಗ್ೀ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಸಙ್ಖುತಂ ಚ॥3,20.45॥ 
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ಶತರತಾವ ತತಾುಾನಾಂ ಧ್ಾರಣಾನ್ನ್ುರಂ ಚ ಕ್ಾಮಕತರಧ್್ ೀಜಾಾರಣಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚ| 

ಏತ್ೀ ದ್ ೀಷಾ ಜ್ಞಾನ್ಪೂತಾನ್ಪೀಹ ಕತವಾನಿು ಸನ್ದೀಹಯತತಾನ್್ದ್ೈವ॥3,20.46॥ 
ಅತ್ ೀ ಹಯಹಂ ಶರವಣಂ ಸತೆಥಾರ್ಾಃ ಸದಾ ಕರಿಷ್ಯೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ತ್ೀನಾಪಯಹಂ ಹರಿನಾಮಾಭವಾಞ್ಜಾ ನಿಶ್ಾತಯ ಚಿತುಂ ಶರವಣ್ೀ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ| 

ಆದ್ೀಹಮೀವಂ ಶರವಣಂ ಚ ಕೃತಾವ ತಯಕ್ಾುಾ ದ್ೀಹಂ ಭ ತಲ್ೀ ಸಮರಜಾತಾ॥3,20.47॥ 
ನಿವಸತುಂ ವಸತದ್ೀವಸಯ ಭಗಿನಾಯ ಉದ್ರ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಸತಮಿತಾರ ಸಞ್ಜಞಕ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಜಾತಾ ವ್ೈ ಮಿತರವಿನಿದಕ್ಾ॥3,20.48॥ 
ಶರವಣ್ೀನ್ ಹರಿಂ ಮಿತರಂ ಪಾರಪಾು ಸಾ ಮಿತರವಿನಿದಕ್ಾ| 

ಅತಃ ಸಾ ಮಿತರವಿನ್ದೀರ್ತ ಸಞ್ಜಞರ್ಾ ಸಮ್ಭ ವ ಹ॥3,20.49॥ 
ಸವಯಂವರ್ೀ ಮಿತರವಿನಾದ ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ತತ ಭಾಮಿನಿೀ| 

ಮಮಾಂಸ್ೀ ವಯಸೃಜನಾಮಲಾಂ ತಾಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ವಿಧ್ ಯ ನ್ೃಪರ್ತೀನ್್ವಾಾನ್ತಾರಿೀಂ ಪಾರಪಾುಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,20.50॥॥51॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಭದಾರಕೃತಭಗವತಾರ್ತತವಪಾರಪಕತಪಶಾರ್ಾಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,20-[51]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-21॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಕ್ಾಲ್ಲನಾದಯ ಅಪ ಚ್ ೀತಾರ್ತುಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ವಿವಸಾವನಾನಮ ಸ ಯೀಾಭತುಸಯ ಪುರ್ತರೀ ವಯಜಾಯತ॥3,21.1॥ 
ಕ್ಾಲ್ಲನಿದೀಸಞ್ಜಞಕ್ಾ ವಿೀನ್ದರ ಯಮತನಾ ರ್ಾನ್ತಜಾ ಸೃತಾ| 

ಕೃಷ್ಣಪರ್ತನೀತವಕ್ಾಮೀನ್ ಚಚಾರ ತಪ ಉತುಮಮ್॥3,21.2॥ 
ತಪ ಆಲ್ ೀಚನ್ಂ ಪರೀಕುಂ ತತಾುಾನಾಂ ಚ ವಿನಿಣಾಯಃ| 

ಪೂವಾಾಜಿಾತಾನಾಂ ಪಾಪಾನಾಮನ್ತತಾಪಸುಪಃ ಸೃತಮ್॥3,21.3॥ 
ಪಾರಯೀ ನಾಮ ತಪಃ ಪರೀಕುಂ ಚಿತುನಿಗರಹ ಉಚಯತ್ೀ| 

ಪಾರಯಶ್ಾತುಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ನ್ ತತ ಕ್ಷೌರಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,21.4॥ 
ಅನ್ತತಾಪಯತತಂ ಭ ತಂ ತಚಾಣತ ತವಂ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಪೂವಾಂ ನ್ ಜಪುಂ ದಿವಯಮನ್ರಂ ಮತಕತನ್ದ ತಪುಂ ಸದಾ ಕ್್ಿೀಶದಾವಾನ್ಲ್ೀನ್॥3,21.5॥ 
ನ್ ವ್ೈ ಸೃತಂ ಹರಿನಾಮಾಮೃತಂ ಚ ಸದಾ ಸೃತಂ ಹರಿದ್ ೀಷಾದಿಕಂ ಚ| 

ನ್ ತತ ಸೃತಂ ಹರಿತತಾುಾಮೃತಂ ಚ ಸಮಯಕ್ಷತರತಂ ಲ್ ೀಲವಾತಾಾದಿಕಂ ಚ॥3,21.6॥ 
ನ್ ಪೂಜಿತಂ ಹರಿಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಸತಪೂಜಿತಾಃ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕ್ಾಶಾ| 

ನ್ ವನಿದತಂ ಹರಿಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಸತವನಿದತ್ ೀ ಮಿತರಪಾದ್ಃ ಸತಘ ೀರಃ॥3,21.7॥ 
ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಂ ವ್ೈ ಧ್ ಪಧ್ ಮೈರತಪ್ೀತಂ ಹರ್ೀವಾಕರಂ ಕತನ್ುಲ್ೈಃ ಸಂವೃತಂ ಚ| 

ಪುತಾರದಿಕಂ ಲಾಲ್ಲತಂ ವ್ೈ ಮತಕತನ್ದ ನ್ ಲಾಲ್ಲತಂ ತವ ವಕರಂ ಮತರಾರ್ೀ॥3,21.8॥ 
ಸತಲಾಲ್ಲತಂ ಭ ಷ್ಣ್ೈಃ ಪುತರಮಿತರಂ ನ್ ಲಾಲ್ಲತಂ ಸವಾಪಾಪಾಪಹಾರಿ| 

ನ್ ಭತಕುಂ ವ್ೈ ಹರಿನ್ೈರವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ಂ ಮಿತಾರಲಯೀ ಷ್ಡರಸಾನ್ನಂ ಚ ಭತಕುಮ್॥3,21.9॥ 
ಸತಪುಷ್ಾಗನಾಧ ನಾಪಾತಾ ತ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ಸಮಪಾತಾಃ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕ್್ೀಭಯಃ| 

ಸನ್ುಪುೀಹಂ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ವಕರಂ ಮತಕತನ್ದ॥3,21.10॥ 
ಅವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ನೈಃ ಶ್ಗತರಶಾಕ್ಾದಿಕ್್ೈಶಾ ಹಯನ್ಪಾತಾನ್ನೈಶಾ ತಥಾಪಯಸಂಸೃತ್ೈಃ| 

ತಥಾಪಯಭಕ್ಷ್ಯೈ ರಸನಾ ಚ ದ್ಗಾಧ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ವಕರಂ ಮತಕತನ್ದ॥3,21.11॥ 
ಅಷಾಟಕ್ಷರಿೀಪೂಜರ್ಾ ದಿವಯರ್ತೀಥ್ೈಾವಿಾಷ್ ಣೀಃ ಪುರಾ ಭಾರಮಿತ್ೈಃ ಶಙ್ಖ್ರ್ತೀಥ್ೈಾಃ| 

ನ್ ಪಾವಿತಂ ಮಚಾರಿೀರಂ ಮತರಾರ್ೀ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ವ ಕರಂ ಮತಕತನ್ದ॥3,21.12॥ 
ಅನ್ಪಾತ್ೈಗಾನ್ಧಪುಷಾಾದಿಕ್್ೈಶಾ ಅನ್ಪಾತ್ೈಭ ಾಷ್ಣ್ೈವಾಸರಜಾತ್ೈಃ| 

ಅವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ದಿಗಧಗನಾಧದಿದ್ ೀಷ್ೈಗಾಾತರಂ ದ್ಗಧಂ ಕದಾ ಹತಯದ್ಧರಿಷ್ಯೀ ಮತಕತನ್ದ॥3,21.13॥ 
ದ್ಗೌಧ ಚ ಪಾದೌ ಮಮ ವಾಸತದ್ೀವ ನ್ ಗಚಾನೌು ಕ್ಷ್ೀತರಪಥಂ ಹರ್ೀಶಾ| 

ನ್ೀತ್ರೀ ಚ ದ್ಗ್ಧೀ ಮಮ ಸವಾದಾಪ ನಾಲ್ ೀಕತಂ ತವ ದ್ೀವ ಪರರ್ತೀಕಮ್॥3,21.14॥ 
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ದ್ಗೌಧ ಚ ಹಸೌು ಮಮ ವಾಸತದ್ೀವ ನ್ ಪೂಜಿತಂ ತವ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರರ್ತೀಕಮ್| 

ಮರ್ಾ ಕೃತಂ ಪಾಪಜಾತಂ ಮತರಾರ್ೀ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ವಕರಂ ಮತಕತನ್ದ॥3,21.15॥ 
ಮದಿೀಯದ್ ೀಷಾನ್ುಣಯನ್ನ ಪೂಣಾ ದ್ರ್ಾಂ ಕತರತ ತವಂ ಸತದ್ಧದಾಸಾಯನ್ತಮಕತನ್ದ| 

ರ್ಾವನಿು ಲ್ ೀಮಾನಿ ಮದಿೀಯಗಾತ್ರೀ ಸನಿು ಪರಭ್ ೀ ಸವಾದ್ ೀಷ್ಾವಿಾದ್ ರ॥3,21.16॥ 
ತಾವನಿು ಪಾಪಾನಿ ಮದಿೀಯಗಾತ್ರೀ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ತವ ವಕರಂ ಮತಕತನ್ದ| 

ಅನ್ನ್ುದ್ೀಹ್ೀ ಪರ್ತಪುತ್ೈಗೃಾಹ್ೈಶಾ ಮಿತ್ೈಧ್ಾನ್ೈಃ ಪಶತಭೃತಾಯದಿಕ್್ೈಶಾ॥3,21.17॥ 
ಸತಖ್ಂ ನಾಪುಂ ಹಯಪುಮಾತರಂ ಮತಕತನ್ದ ಸ್ೀವಾ ಮತಕ್ಾು ತವ ದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ಇತಃ ಪರಂ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕಂ ಚ ರ್ಾಸ್ಯೀ ನಾಹಂ ತವ ದಾಸ್ತೀ ಭವಾಮಿ॥3,21.18॥ 
ಯೀಯೀ ಬ ರಯತಃ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕ್್ೈಶಾ ಸಮಯಕತ್ಖ್ಂ ಜಾಯತ್ೀ ಮತಯಾಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಮಾಸ್ಯೀ ಮ ತರವಿಷಾಠದಿಕಂ ಚ ಸಮಯಕ್ದಾ ಪರ್ತತಂ ಚ್ೀರ್ತ ಜಾನ್ೀ॥3,21.19॥ 
ಮಿತಾರದಿೀನಾಂ ಯತೃತಂ ದ್ರವಯಜಾತಂ ವೃಥಾ ಗತಂ ಮಲರ ಪಂ ಚ ಜಾತಮ್| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯತೃತಂ ದ್ರವಯಜಾತಂ ಹರಿಪಾರಪ್ುೀಃ ಕ್ಾರಣಂ ಸಾಯತ್ದ್ೈವ॥3,21.20॥ 
ಏತಾದ್ೃಶಂ ತತತು ಜಾತಂ ಮತಕತನ್ದ ಅಲಂ ಹಯಲಂ ತ್ೀನ್ ದ್ತಃಖ್ಂ ಚ ಭತಕುಮ್| 

ಸಙ್ಖುಂ ದ್ತಾುತ್ಜಜನಾನಾಂ ಸದಾ ತವಂ ವಿನಾ ಚ ತವಂ ದ್ತಜಾನಾನಾಂ ಚ ಸಙ್ಕುತ್॥3,21.21॥ 
ಸಙ ು್ೈಃ ಸದಾ ದ್ತಜಾನಾನಾಂ ಮತರಾರ್ೀ ಗಾತರಂ ದ್ಗಧಂ ನ್ ವಿರಾಗ್ೀಣ ಯತಕುಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶಾಹಂ ಕ್ಾಂ ಗಾರ್ತಂ ವಾ ಮತಕತನ್ದ ರ್ಾಸ್ಯೀ ನ್ ಜಾನ್ೀ ದ್ಯರ್ಾ ಮಾಂ ಚ ಪಾಹಿ॥3,21.22॥ 
ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಹಯನ್ತತಾಪಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಪಾರಯಶ್ಾತುಂ ನ್ ಚ ಕ್ಷೌರಾದಿಕಂ ಚ| 

ಭಾನ್ ೀಃ ಕನಾಯ ಹಯನ್ತತಾಪಂ ಚ ಕೃತಾವ ವಿಚಾರರ್ಾಮಾಸ ಹರ್ೀಃ ಸತತತುಾಮ್॥3,21.23॥ 
ಸವೀಾತುರ್ೀ ಹರಿರ್ೀಕಃ ಸದ್ೈವ ಯತಃ ಪೂಣಾಃ ಸವಾಗತಣ್ೈಸುತಶಾ| 

ಸೃಷೌಟ ಯಸಾಮಜಜಯತ್ೀ ವಿಶವಜಾತಮತ್ ೀ ಹರಿಃ ಸವಾಗತಣ್ೈಶಾ ಪೂಣಾಃ॥3,21.24॥ 
ಯೀ ದ್ೀವಾನಾಮಾದ್ಯ ಅಕ್ಾರ ಏವ ಯತ್ ೀ ಬರಹಾಮದಾಯ ನ್ೈವ ಪೂಣಾಾಃ ಸಮಸಾುಃ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಪರಸಾದಾಚಿಾರಪುಣ್ಯೀನ್ ಜಾತ್ ೀ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಪೂಣಾಗತಣ್ ೀ ವಿರಿಞ್ಾಃ॥3,21.25॥ 
ನ್ ಲಕ್ಷಿ್ೀವದ್ತುಣಪೂಣ್ ೀಾ ವಿರಿಞ್್ ಾೀ ನ್ ವಿಷ್ತಣವದ್ತುಣಪೂಣಾಾ ರಮಾಪ| 

ನ್ ವಾಯತವದಾಭರರ್ತೀ ಚಾಪ ಪೂಣಾಾ ನ್ ಶ್ೀಷ್ವದಾವರತಣಿೀ ಚಾಪ ಪೂಣಾಾ॥3,21.26॥ 
ನ್ ವ್ೈ ರತದ್ರವತಾಾವಾರ್ತೀ ಪೂಣಾರ ಪಾ ಹಯನ್ಯೀಪ್ಯೀವಂ ನ್ೈವ ಪೂಣಾಾಃ ಸದ್ೈವ| 

ಆಲ್ ೀಚನಾಮೀವಮೀಷಾ ಹಿ ಕೃತಾವ ತಪಶಾಕ್್ರೀ ಯಮತನಾರ್ಾಶಾ ರ್ತೀರ್ೀ॥3,21.27॥ 
ತದಾಚಾಹಂ ಯಮತನಾರ್ಾಶಾ ರ್ತೀರಂ ಪಾಥ್ೀಾನ್ ಸಾಕಂ ಮೃಗರ್ಾಂ ಗತಃ ಖ್ಗ| 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ತಾಂ ತತರ ತಪಶಾರನಿುೀಂ ತದಾಬತರವಂ ಮತ್ಖಾಯಂ ಚ ಪಾಥಾಮ್॥3,21.28॥ 
ಹ್ೀ ಪಾಥಾ ಶ್ೀಘರಂ ವರಜ ಕನಾಯಸಮಿೀಪಂ ತವಂ ಪೃಚಾ ಕಸಾಮದ್ತರ ತಪಃ ಕರ್ ೀಷ| 

ಏವಂ ಪರೀಕುಸುತ್ಮಿೀಪಂ ಸ ಗತಾವ ಪೃಷಾಟಾ ಚ್ೈತತಾೆರಣಂ ಶ್ೀಘರಮೀವ॥3,21.29॥ 
ಆಗತಯ ಮಾಮವದ್ತಾಫಲತುನ್ ೀಯಂ ಸವಾಂ ವೃತಾುಂನ್ುಂ ತವಸೌ ಮತ್ಮಿೀಪ್ೀ| 

ತತಸುಾಹಂ ಸತಮತಹ ತ್ೀಾ ಚ ತಸಾಯಃ ಪಾಣಿಗರಹಂ ಕೃತವಾಂಸುತರ ಸಮಯಕ್॥3,21.30॥ 
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ತಸಾಯಶಾ ತಾಪಾತ್ನ್ುತಂ ಮದಿವಚಾರಾತರಸನ್ ನೀಹಂ ಸತತಂ ಸತಪರಸನ್ನಃ| 

ಪೂಣಾಾನ್ನ್ದೀ ರಮಮಾಣಾಸಯ ನಿತಯಂ ತರ್ಾ ಚ ಮೀ ಕಂ ಸತಖ್ಂಸಾಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,21.31॥ 
ಮರ್ಾ ವಿವಾಹ್ ೀನ್ತಗರಹಾಥಾಂ ಹಿ ತಸಾಯ ಅಙ ು್ೀಕೃತ್ ೀ ನ್ ತತ ಸೌಖಾಯಯ ವಿೀನ್ದರ| 

ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಲಕ್ಷ್ಣಾರ್ಾಶಾ ರ ಪಂ ಪಾಣಿಗಾರಹ್ೀ ಕ್ಾರಣಂ ಚಾಪ ವಿೀನಾದರ॥3,21.32॥ 

ಶೃಣತಷ್ವ ತತುವ ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಗ್ ೀಪಯಂ ಸಚಿಾಷ್ಯಕ್್ೀ ನಾಸ್ತು ಗ್ ೀಪಯಂ ಗತರ್ ೀಶಾ॥3,21.33॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ಭಗವತಃ 

ಕ್ಾಲ್ಲನಾದಯ ವಿವಾಹ್ೀ ಹ್ೀತತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮೈಕವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,21-[33]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-22॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ರ್ಾ ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಪೂವಾಸಗ್ೀಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಪುರ್ತರೀ ಹಯಭ ದ್ವಹಿನವ್ೀದ್ಸಯ ವ್ೀತತುಃ| 

ಸತಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತತಾವದ್ಯತಃ ಸಾ ಸತಲಕ್ಷ್ಣ್ೀರ್ತ ಪರರ್ಥತಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,22.1॥ 
ಯಥಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಾ ಸತಪೂಣಾಾ ಯಥಾ ಹರಿಲಾಕ್ಷಣ್ೈವ್ೈಾ ಸತಪೂಣಾಃ| 

ಯಥಾ ವಾಯತಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಪೂಣಾ ಏವ ಯಥಾ ಗಾಯರ್ತರೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಾ ಸತಪೂಣಾಾ॥3,22.2॥ 
ಯಥಾ ರತದಾರದಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈವ್ೈಾ ಪರಪೂಣಾಾ ರತದಾರದಿಲಿಕ್ಷ್ಣಾ ಚ್ೈವ ಪೂಣಾಾ| 

ಗತಣ್ೀನ್ೈವಂ ಧ್ಮಾತಃ ಕಞ ಾ್ದ್ೀವ ತಥಾನ್ತಸನಾಧನಾದಿವರಯತ್ೀ ನಾಮ ಚಾಪ॥3,22.3॥ 
ತಸಾಮ ದಾಹತಲಾಕ್ಷ್ಣ್ೀತ್ಯೀವ ಸವ್ೀಾ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಶೃಣತ ಚಾದೌ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ನಾರಾಯಣ್ೀ ಪೂಣಾಗತಣ್ೀ ರಮೀಶ್ೀ ದಾವರ್ತರಂಶತ್ಙ್ಕ್ಯನಿ ಸತಲಕ್ಷಣಾನಿ॥3,22.4॥ 
ಸನ್ಯೀವ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರ ವದಾಮಯನ್ತ ಕರಮಾನ್ಮತುಃ ಶತರತಾವ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ತ ನಿತಯಮ್| 

ಯಃ ಸಪುಪಾದ್ಃ ಷ್ಣಣವತಯಙ್ಖತುಲ್ ೀಙ್ಖುಶಾತತಹಾಸುಃ ಪುರತಷ್ಸ್ತುೀಕ್ಷ್ಣದ್ನ್ುಃ॥3,22.5॥ 
ಯ ಏತತ್ವಾಂ ಮಿಲ್ಲತಂ ಚ್ೈಕಮೀವ ಹರ್ೀವಿಾಷ್ ಣೀಲಾಕ್ಷಣಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಮತಖ್ಂ ಸ್ತರಗಧಂ ವತತಾಲಂ ಪುಷಟರ ಪಂ ದಿವರ್ತೀಯಂ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,22.6॥ 
ಹನ್ತಯಾಸಾಯನ್ತನ್ನತಂ ಚಾಸ್ತು ವಿೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಸೃರ್ತೀಯಮ್| 

ಯದ್ದನಾು ವ್ೈ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಸ ಕ್ಷಾ್ಶಾ ಸನಿು ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಶಾತತಥಾಮ್॥3,22.7॥ 
ಯಸಾಯಧ್ರ್ೀ ರಕುಮಾ ತವಸ್ತು ವಿೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಪಞ್ಾಮಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಯಸಯ ಹಸಾು ಅರ್ತರಕ್ಾುಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಶಾ ಪಷ್ಠಮ್॥3,22.8॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ನಖಾಃ ಸನಿು ರಕ್ಾುಃ ಸತಶ್್ ೀಭಾಸುಲಿಕ್ಷಣಂ ಸಪುಮಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಯಸ್ತಮನ್ೆಪೀಲ್ೀ ರಕುಮಾ ತವಸ್ತು ವಿೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಹಯಷ್ಟಮಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾ॥3,22.9॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ೆರ್ೀ ಶಙ್ಖ್ಚಕ್ಾರದಿರ್ೀಖಾ ವತಾನ್ುೀ ತನ್ನವಮಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಯಸ್ ಯೀ ದ್ರಂ ತನ್ತುರ ಪಂ ಸತಪುಷ್ಟಂ ವಲ್ಲತರಯೈರಙ್ೆ ತಂ ಸತನ್ದರಂ ಚ॥3,22.10॥ 
ತಲಿಕ್ಷಣಂ ದ್ಶಮಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾ ಏಕ್ಾದ್ಶಂ ನಿಮನನಾಭಂ ತದಾಹತಃ| 

ಊರತದ್ವಯಂ ಯಸಯ ಚ ಮಾಂಸಲಂ ವ್ೈ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ದಾವದ್ಶಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,22.11॥ 
ಕಟಹಿಾ ದಿೀಘಾಾ ಪೃಥತಲಾಸ್ತು ಯಸಯ ತರಯೀದ್ಶಂ ಲಕ್ಷ್ ತದಾಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಯಸಾಯಸ್ತು ಮತಷ್ ೆೀ ಸತಪರಿಷಠತ್ ೀ ವ್ೈ ಚತತದ್ಾಶಂ ಲಕ್ಷ್ ತದಾಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,22.12॥ 
ಸಮತನ್ನತಂ ಶ್ಶರಮಥ್ ೀ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ ಯಸಾಯಸ್ತು ತತಾಞ್ಾದ್ಶಂ ವದ್ನಿು| 

ಸತತಾಮರಕಂ ಪಾದ್ತಲಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಷ್ ೀಡಶಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,22.13॥ 
ನಿಮೌನ ಚ ಗತಲೌಫ ಸಪುದ್ಶಂ ತದಾಹತಗಿರೀಾ ವಾರ ಪಂ ಪಾರಹತರಷಾಟದ್ಶಂ ಚ| 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶಂ ತವಕ್ಷಿಪದ್ಮಂ ಸತರಕುಂ ಪಾರಹತಬಾಾಹತಂ ಜಾನ್ತ ವಿಂಶಂ ತಥ್ೈವ॥3,22.14॥ 
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ವಿಸ್ತುೀಣ್ ೀಾರಶ್ೈಕವಿಂಶಂ ತದಾಹತಃ ಸ್ತಂಹಾಸೆನ್ಧಂ ದ್ತವಯತುರಂ ವಿಂಶಮಾಹತಃ| 

ತರಯೀವಿಂಶಂ ಸ ಕ್ಷ್ಮಾಸಯಂ ತದಾಹತಶಾತತವಿಾಶಂ ಸತಪರಸನ್ನೀ ಚ ದ್ೃಷಟೀ॥3,22.15॥ 
ಹರಸವಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಮಾದ್ಾವಂ ಚಾಪ ವಿೀನ್ದರ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ಪಞ್ಾವಿಂಶಂ ವದ್ನಿು| 

ಸಮೌ ಚ ಪಾದೌ ಕಟಜಾನ್ತ ಚ್ ೀರ  ಷ್ಡಿವಂಶಮಾಹತಶಾ ಸಮೀ ಚ ಜಙ್್ ೀ॥3,22.16॥ 
ಸಮಾನ್ಹಸೌು ಸಮಕಣೌಾ ಮಿಲ್ಲತಾವ ದಾವರ್ತರಂಶತೆಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ದಾವರ್ತರಂಶತೆಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೈ ಮತಕತನ್ದೀ ದಾವರ್ತರಂಶತೆಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೈ ರಮಾರ್ಾಮ್॥3,22.17॥ 
ದಾವರ್ತರಂಶತೆಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಬರಹಮಣ್ ೀಪ ತದಾಭರತಾಯಃ ಪರವದ್ನ್ಯೀವ ಸತಯಮ್| 

ತಥಾ ಚ ಶಙ್ಕೆ ಸಮಮೀವ ಚಕರಣ್ೀತ್ಯೀವಂ ಸದಾಮಾ ಕತರತ ನಿಣಾಯಂ ಬತರವ್ೀ॥3,22.18॥ 
ಏಕಸಯ ವ್ೈ ಲಕ್ಷಣಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀಲಾಕ್ಷಿ್ೀರನ್ುಂ ನ್ೈವ ಸಮಯಕರಪ್ೀದ್ೀ| 

ಅತ್ ೀನ್ನ್ೈಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಂ ಚ ಹರಿಂ ಚಾಹತಲಾಕ್ಷಣಜ್ಞಾಃ ಸದ್ೈವ॥3,22.19॥ 
ಜಾನಾರ್ತ ಲಕ್ಷಿ್ೀಲಾಕ್ಷಣಂ ವಾಯತರ ಪ್ೀ ಸಾವಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಹಯರ್ತರಿಕುಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಸವಲಕ್ಷಣಾಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಭಾರರ್ತೀ ತತ ಶತ್ೈಗತಾಣ್ೈರಧಿಕ್ಾ ವ್ೀಧ್ಸ್ ೀಪ॥3,22.20॥ 
ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತಸಾಮಲಿಕ್ಷಣ್ೀ ಸಾಮಯಚಿತುಂ ವಿಶಾವದಿೀನಾಂ ಸವಾದಾ ಮಾ ಕತರತಷ್ವ| 

ಅಷಾಟವಿಂಶರ್ತಂ ಪಾರಹ  ರತದಾರದಿಕ್ಾನಾಂ ಭ ರನ್ೀತರಯೀಲಾಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಹಿೀನಾಃ॥3,22.21॥ 
ಅಲಕ್ಷಣಂ ಮನ್ಯತ್ೀ ಯದಿಧ ತಸಯ ದ್ತಲಾಕ್ಷಣಂ ನ್ೈವ ತಚಿಾನ್ುನಿೀಯಮ್| 

ಅಷಾಟವಿಂಶರ್ತಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೈ ಹರಸಯ ನ್ ಭಾರರ್ತೀವಚಿಾನ್ುನಿೀಯಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,22.22॥ 
ಅತ್ ೀ ಹರಃ ಕ್್ ರೀಧ್ರ ಪೀ ಸದ್ೈವ ತಯೀರಭಾವಾತ್ತಯಮತಕುಂ ತಥ್ೈತತ್| 

ಅತ್ ೀ ದ್ವಯಂ ನಾಸ್ತು ರತದ್ರೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಶ್ಶ್್ ರೀದ್ರ್ೀ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕಯಮಸ್ತು॥3,22.23॥ 
ಸಪಾುಧಿಕ್್ೈವಿಾಶರ್ತಲಕ್ಷಣ್ೈಸತು ಸಮಾಯತತಾಃ ಸವಸ್ತರಯೀ ಲಕ್ಷ್ಣಾದಾಯಃ| 

ಷ್ಡವವಿಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಶಾಾಪ ಯತಕ್ಾು ವಾರತಣಾಯದಾಯ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್ೈಶಾ ಚನ್ದರಃ॥3,22.24॥ 
ಅಥಾಶಾತತವಿಾಂಶರ್ತಭಶ್ೈವ ಯತಕ್್ ುೀ ನಾಸಾವಾಯೀದ್ವಯಾಧಿಕ್ಾ ವಿಂಶರ್ತಶಾ 

ಲಕ್ಷಣ್ೈಶ್ೈಕವಿಂಶತಾಯ ಶಚಿೀ ಯತಕ್ಾು ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,22.25॥ 
ಪರವಾಹಾ ವಿಂಶಕ್್ೈಯತಾಕ್ಾು ಯಮ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶಕ್್ೈಃ| 

ಪಾಶಯಷಾಟದ್ಶಭಯತಾಕ್್ ುೀ ದ್ಶಸಪುಯತತ್ ೀಽನ್ಲಃ॥3,22.26॥ 
ವ್ೈವಸವತಃ ಷ್ ೀಡಶಭಮಿತರಃ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೈಯತಾತಃ| 

ಚತತರವಿಾಂಶ್ೈಸತು ಧ್ನ್ಪಃ ಪಾವಕಸತು ತರಯೀದ್ಶ್ೈಃ॥3,22.27॥ 
ಗಙ್ಕು ದಾವದ್ಶಭಯತಾಕ್ಾು ಬತಧ್ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೈಯತಾತಃ| 

ಶನಿಸತು ದ್ಶಸಙ್ಕ್ಯಕ್್ೈಃ ಪುಷ್ೆರ್ ೀ ನ್ವಭಯತಾತಃ॥3,22.28॥ 
ಅಥ ಷ್ ೀಡಶಸಾಹಸರಂ ಭಾರ್ಾಾರತತ ಮಮ ವಲಿಭಾಃ| 

ಅಷ್ಟಭಶ್ೈವ ಸಂಯತಕ್ಾುಃ ಸಪುಭಃ ಪತರಸುಥಾ॥3,22.29॥ 
ಷ್ಡಿಭಶಾ ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಾಃ ಪಞ್ಾಭಸುದ್ನ್ನ್ುರಾಃ| 

ಚತತಭ್ೈಾಃ ಕ್ಷಿರ್ತಪಾಃ ಪರೀಕ್ಾುಸ್ತರಭರನ್ಯೀ ಚ ಸಂಯತತಾಃ॥3,22.30॥ 
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ಉದ್ರ್ೀ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕ್್ಯೀ ಹರಸ್ವೀ ಪಾದ್ೀ ಚ ಕಣಾಯೀಃ| 

ಶ್ಖಾಧಿಕಯಂ ವಿನಾ ವಿಪರ ಭಾರ್ಾಾರ್ಾಂ ಚ ಶ್ವಸಯ ಚ॥3,22.31॥ 
ಲಕ್ಷ್ಣಾರ್ಾಂ ಪಞ್ಾ ದ್ ೀಷಾಃ ಶ್ರ್ ೀಗತಲಾಫದಿಕಂ ವಿನಾ| 

ನಾಭಾಯಧಿಕ್್ಯೀ ಸಹ್ೈವಾಷೌಟ ದ್ ೀಷಾಃ ಸನ್ಯರ್ತವಾಹಿಕ್್ೀ॥3,22.32॥ 
ಜಙ್ಕ್ಧಿಕ್್ಯೀ ಸಹ್ೈವಾಷೌಟ ದ್ ೀಷಾಃ ಶಚಾಯಃ ಸದಾ ಸೃತಾಃ| 

ಏವಮೀವ ಹಿ ದ್ ೀಷಾಶಾಾಪೂಯಹನಿೀರ್ಾಃ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,22.33॥ 
ದ್ತಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸದಾ ವಿೀನ್ದರ ಸಂಶತರತ್ೈಸುತುಾವಿದ್ಭವ್ೀತ್| 

ಮಹ್ ೀದ್ರ್ ೀ ಲಮ್ನಾಭರಿೀಷಾಮಾತ್ ರೀಗರದ್ಂಷ್ಾಕಃ॥3,22.34॥ 
ಅನ್ಧಕ ಪಗಭೀರಾಕ್ಷ್ ೀ ಲಮ್ಕಣೌಾಷ್ಠನಾಸ್ತಕಃ| 

ಲಮ್ಗತಲ್ ಫೀ ವಕರಪಾದ್ಃ ಕತನ್ಖಿೀ ಶಾಯವದ್ನ್ುಕಃ॥3,22.35॥ 
ದಿೀಘಾಜಙ್್ ್ೀ ದಿೀಘಾಶ್ಶರಸ್ುಾೀಕ್ಾಣಾಶ್ೈಕನಾಸ್ತಕಃ| 

ರಕುಶಮಶ್ರ ರಕುರ್ ೀಮಾ ವಕ್ಾರಸಯಃ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,22.36॥ 
ದ್ಗಧಪವಾ ತಸಙ್ಕೆಶ್್ ೀ ರಕುಪೃಷ್ಠಃ ಕಲ್ಲಃ ಸೃತಃ| 

ಅಲ್ ೀಮಾಂಸ್ ೀಽಲ್ ೀಮಶ್ರಾ ರಕುಗಣಾಕಪೀಲಕಃ॥3,22.37॥ 
ಲಲಾಟ್ೀ ಪಾಣತಾತಾ ನಿತಯಂ ವಾಮಸೆನ್ಧೀ ಕರ್ೀ ಖ್ಗ| 

ಕ ರರದ್ೃಷಟದ್ೃಾಷಟಪಾದ್ಸುಥಾ ವ್ೈ ಘಘಾರಸವರಃ॥3,22.38॥ 
ಅತಾಯಶ್ೀ ಚಾರ್ತಪಾನ್ಶಾ ಸುನೌ ಶತಷ್ೆಫಲ್ ೀಪಮೌ| 

ಊರೌ ನ್ವಾಞ ಜ್ಕ್ಾರ್ ೀಮಃ ತಥಾ ಪೃಷ್ಠೀ ಚ ಮಸುಕ್್ೀ॥3,22.39॥ 
ಲಲಾಟ್ೀ ರ್ತರೀಣಿ ದಿೀಘೀಾ ತತ ಸಮೀ ದೌವ ಸಮರಕೀರ್ತಾತೌ| 

ಸಪಾಾಕ್ಾರಸತು ಯೀ ಮತ್ಯಸುಸಯ ಶ್ಶ್ರೀ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,22.40॥ 
ಪಾದ್ತಾರಣ್ ೀಪರ್ೀ ಮತ್ ್ಯೀ ರಸನಾಗ್ರೀ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಶ್ಶಾರಕ್ಾರಶಾ ಯೀ ಮತ್ ್ಯೀ ಗತದ್ೀ ತಸಯ ಪರಶಸಯತ್ೀ॥3,22.41॥ 
ವೃಶ್ಾಕ್ಾಕ್ಾರಮತ್ಯಸತು ಪದ್ ೀಸುಸಯ ಪರಶಸಯತ್ೀ| 

ಶಾವಕ್ಾರಶಾಾಪ ಮತ್ ್ಯೀ ವ್ೈ ಮತಖ್ೀ ತಸಯ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,22.42॥ 
ಹಸ್ುೀ ತತ ಬಹತರ್ೀಖಾಃ ಸತಯಲ್ ೀಾಮ ನಾಸಾಪುಟ್ೀ ಸೃತಮ್| 

ಅರ್ತದಿೀಘಾಂ ತತ ಚಾಙ್ಖತುಷ್ಠಂ ಕನಿಷ್ಠಂ ಚಾರ್ತದಿೀಘಾಕಮ್॥3,22.43॥ 
ದ್ತಲಾಕ್ಷಣಂ ತ್ವೀ ವಮಾದಿ ಕಲಾವಸ್ತು ಹಯನ್ೀಕಶಃ| 

ಸತಲಕ್ಷಣಾನ್ಯನ್ೀಕ್ಾನಿ ಮಯಿ ಸನಿು ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,22.44॥ 
ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣಂ ವಿಷ್ ಣೀಬರಾಹಾಮದಾಯಪ್ೀಕ್ಷಯೈವ ತತ್| 

ಸಹಾಭಪಾರಯ ಗಭ್ೀಾಣ ಬರಹಮಣ್ ೀಕುಂ ತವ ಪರಭ್ ೀ॥3,22.45॥ 
ಬರಹ್ ೋಕುಸಯ ಮಯೀಕುಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಸತುಮ| 

ಮಯೀಕುಸ್ಯೈವ ಸ ವಾಯಸಃ ಕಮತ್ಗಿರೀವಃ ಪರದ್ಶಯಾತ್ೀ॥3,22.46॥ 
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ರಕ್ಾುಧ್ರಂ ರಕು ತಾಲತ ಚ್ೈಕೀಕೃತಯ ಮಯೀದಿತಮ್| 

ಅತ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್್ ೀ ನಾಸ್ಯೀವ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಾತರರ್ತೀಯತ್ೀ॥3,22.47॥ 

ಸಪಾುಧಿಕ್್ೈವಿಾಂಶರ್ತಲಕ್ಷಣ್ೈಸತು ಸಮಾಯತತಾ ರ್ಾಃ ಸ್ತರಯೀ ಲಕ್ಷ್ಣಾದಾಯಃ॥3,22.48॥ 
ಭಗ್ೀ ನ್ೀತ್ರೀ ಚ ಹಸ್ುೀ ಚ ಸುನ್ೀ ಕತಕ್ಷೌ ತಥ್ೈವ ಚ| 

ಭಾರತಯಪ್ೀಕ್ಷರ್ಾ ಪಞ್ಾಭನ್ ಯಾನಾ ತವಸ್ತು ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ॥3,22.49॥ 
ನ್ ರತದ್ರವನ್ನ ಚಾನಾಯನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ಷ್ಡಿವಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಶಾಾಪ ಯತಕ್ಾು ವಾರತಣಾಯಃ ಷ್ಡಿಕ್ಷಣ್ೈಶ್ೈವ ಹಿೀನಾ॥3,22.50॥ 
ಕಣ್ೀಾ ಕತಕ್ಷೌ ನಾಸ್ತಕ್ಾಕ್್ೀಶಪಾಶ್ೀ ಗತಲ್ಫೀ ಭಗ್ೀ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕಯಮಸ್ತು| 

ಇನ್ ದರೀ ಯತಕುಃ ಪಞ್ಾವಿಂಶತಾಯ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಸದಾ ಹಿೀನ್ ೀ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಪುಸಙ್್ ಯೈಃ॥3,22.51॥ 
ಹಸ್ುೀ ಪಾದ್ೀ ಉದ್ರ್ೀ ಕಣಾಯೀಶಾ ಶ್ಶ್ರೀ ಗತಲ್ಫೀ ತವಧ್ರ್ ೀಷ್ಠೀಧಿಕಂ ಚ| 

ಚತತವಿಾಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಶಾಾಪ ಯತಕ್್ ುೀ ನಾಸ್ತುಕಯವಾಯತಸುದ್ವದ್ೀವಾಷ್ಟಭಶಾ॥3,22.52॥ 
ನಾಭಾಯಂ ಗತಲ್ಫೀ ಹನ್ತರಙ್್ ್ಯೀಾಶಾ ಸೆನ್ಧೀ ದಿವಜ್ೀ ನ್ೀತ್ರೀ ತವಧ್ರ್ ೀಷ್ಠೀಧಿಕಂ ಚ| 

ತರಯೀವಿಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಶಾಾಪ ಯತಕ್ಾು ಶಚಿೀ ತಥಾ ನ್ವದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ಯತಕ್ಾು॥3,22.53॥ 
ಭಗ್ೀ ಕ್್ೀಶ್ೀ ಹಯಧ್ರ್ ೀಷ್ಠೀ ಚ ಕಣ್ೀಾ ಜಙ್್ ೀ ಗಣ್ಾೀ ವಕ್ಷಸ್ತ ಗತಲಫಯೀಶಾ| 

ತಥ್ ೀತುರ್ ೀಷ್ಠೀ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕಯಮಸ್ತು ಏವಂ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರಸತುಮ॥3,22.54॥ 
ದಾವವಿಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಸತು ದ್ಶಭದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಪರವಹ್ ೀ ನಾಮ ವಾಯತಃ| 

ತಥಾಙ್ಖತುಷ್ಠೀ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕಯಮಸ್ತು ವಿಂಶತ್ಯೀಕ್ಾದ್ಶಭದ್ೀಾಷ್ತ್ ೀಕಾಃ॥3,22.55॥ 
ತದಿವಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಸತು ತದಾ ದ್ ೀಷ್ೀದಾವಾದ್ಶಭಶಾ ಯತಕುಃ| 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶತಾಯ ಲಕ್ಷಣ್ೈಶಾಾಪ ಯತಕುಸರಯೀದ್ಶಭಸುದ್ಭಾವ್ೈಯತಾತ್ ೀಗಿನಃ॥3,22.56॥ 
ಅಷಾಟದ್ಶಭಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಸತು ವ್ೈವಸವತಸುದ್ಭಾವ್ೈಶಾತತದ್ಾಶಭಃ| 

ಮಿತರಸತು ಸಪುದ್ಶಭಲಾಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಃ ಖ್ಗ॥3,22.57॥ 
ಸದ್ ೀಷ್ೈಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಭಃ ಸಂಯತಕ್್ ುೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ತ್ೈಶಾ ಷ್ ೀಡಶಭಯತಾಕ್್ ುೀ ಧ್ನ್ಪೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,22.58॥ 
ತದ್ಭಾವ್ೈಃ ಷ್ ೀಡಶಭಃ ಸಂಯತಕುಃ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ತ್ೈಃ ಪಞ್ಾದ್ಶಭಶ್ೈವ ಯತಕ್್ ುೀಗ್ರೀಜಯಷ್ಠಪುತರಕಃ॥3,22.59॥ 
ತ್ೈಃ ಸಪುದ್ಶಭದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಸಂಯತಕ್್ ುೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ತ್ೈಶಾತತದ್ಾಶಭಶ್ೈವ ಗಙ್ಕು ಸಮಾರಿಕೀರ್ತಾತಾ॥3,22.60॥ 
ತಥಾಷಾಟದ್ಶಭದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಸಂಯತತಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ತ್ೈಸರಯೀದ್ಶಭಶ್ೈವ ಸಂಯತತ್ ೀ ಬತಧ್ ಏವ ತತ॥3,22.61॥ 
ದ್ ೀಷ್ೈರ್ೀಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶತಾಯ ಸಂಯತತ್ ೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ಶನಿವಿಾಂಶರ್ತದ್ ೀಷ್ೀಣ ಯತತ್ ೀ ದಾವದ್ಶಲಕ್ಷಣ್ೈಃ॥3,22.62॥ 
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ಲಕ್ಷಣ್ೈಶ್ೈಕ್ಾದ್ಶಭಃ ಪುಷ್ೆರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಏಕವಿಂಶರ್ತಸಙ್ಕ್ಯಕ್್ೈರಸದಾಭವ್ೈಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,22.63॥ 
ದ್ಶಭಲಾಕ್ಷಣ್ೈಯತಾಕ್ಾುಃ ಪತರ್ ೀ ಯೀ ಚಿರಾಃ ಖ್ಗ| 

ತರಯೀವಿಂಶರ್ತದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ಸಂಯತತಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,22.64॥ 
ಅಷ್ಟಭಲಾಕ್ಷಣ್ೈಯತಾಕ್ಾು ದ್ೀವಗನ್ಧವಾಸತುಮಾಃ| 

ದ್ ೀಷ್ೈಶಾತತವಿಾಂಶರ್ತಭಃ ಸಂಯತಕ್ಾುಃ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,22.65॥ 
ಸಪುಲಕ್ಷಣಸಂಯತಕ್ಾು ಗನ್ಧವಾಾ ಮಾನ್ತಷಾತಮಕ್ಾಃ| 

ಯೈಸತು ಪಞ್ಾವಿಂಶರ್ತಭದ್ೀಾಷ್ೈಃ ಸಂಯತಕ್ಾುಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,22.66॥ 
ಷ್ದ್ತುಣ್ೈಃ ಕ್ಷಿರ್ತಪಾ ಯತಕ್ಾು ಷ್ಡಿವಂಶತಾಯ ಚ ದ್ ೀಷ್ತಃ| 

ತದ್ನ್ಯೀ ಪಞ್ಾಭಯತಾಕ್ಾುಶಾತತಭಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ಚ॥3,22.67॥ 
ರ್ತರಭಃ ಕ್್ೀಚಿಾತುತ್ ೀ ಹಿೀನಾ ನ್ ಸನಿು ಖ್ಗಸತುಮ| 

ಯಸ್ತಮನ್ನರ್ೀ ಕ್ಷಿರ್ತಪ್ೀ ವಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಆಧಿಕಯಂ ಯದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಲಕ್ಷಣಸಯ॥3,22.68॥ 
ನ್ ತ್ೀ ನ್ರಾ ನ್ೈವ ತ್ೀ ವ್ೈ ಕ್ಷಿರ್ತೀಶಾಃ ಸವ್ೀಾ ನ್ೈವ ಹತಯತುಮಾಃ ಸವಾದ್ೈವ| 

ಯೀ ದ್ೀವಾ ಯೀ ಚ ದ್ೈತಾಯಶಾ ಸವ್ೀಾಪ್ಯೀವಂ ಖ್ಗಾಧಿಪ॥3,22.69॥ 
ಲಕ್ಷಣಾಲಕ್ಷಣ್ೈಶ್ೈವ ಕರಮೀಣ್ ೀಕ್ಾು ನ್ ಸಂಶಯಃ| 

ಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಪುವಿಂಶತಾಯಲಕ್ಷಣ್ೈಃ ಸಂಯತತಾಃ ಖ್ಗ॥3,22.70॥ 
ಅತಃ ಸಲಕ್ಷಣಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ದಾವರ್ತರಂಶಲಿಕ್ಷಣ್ೈನ್ಾ ಹಿ| 

ಪತತಗೃಾಹ್ೀ ವಧ್ಾಮಾನಾ ಸದಾಪ ಸವಕತಟ್ತಮ್ಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಯಿತತಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,22.71॥ 
ಉವಾಚ ಸಾ ಪತರಂ ದಿೀಯಮಾನ್ಮನಾನದಿಕಂ ತರಮಿತಾರದಿಕ್್ೀಷ್ತ| 

ಸದಾಪ ಯೀ ತವನ್ತಸನಾಧನ್ೀನ್ ಯತಕ್ಾು ಅನ್ುಗಾತ್ೀ ತತರತತರ ಸ್ತಿತ್ೀ ಚ॥3,22.72॥ 
ಅಜ್ಞಾತತ್ವೀ ಚಾನ್ನಪಾನಾದಿಕಂ ಚ ದ್ತುಂ ಸನ್ ುೀ ವಯಥಾಮೀವಂ ವದ್ನಿು| 

ಹರಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ತತರತತರ ಸ್ತಿತಂ ಚಂ ತಂ ವ್ೈ ಶೃಣತ ತಾವದ್ರ್ೀಣಾದ್ಯ ನಿತಯಮ್॥3,22.73॥ 
ಬಾಲ್ ೀ ಹರಿಬಾಾಲರ ಪ್ೀಣ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಷಿೀರಾದಿಕಂ ನ್ವನಿೀತಂ ಘಘತಂ ಚ| 

ಗೃಹಾಣರ್ತ ನಿತಯಂ ಭ ಷ್ಣಂ ವಸರಜಾತಮೀವಂ ದ್ದಾಯತ್ವಾದಾ ವಿಷ್ತಣತತಷ್ಟಯೈ॥3,22.74॥ 
ಮಿತ್ೈಹಾರಿಃ ಕ್್ೀಶವಾಖ್ ಯೀ ಮತಕತನ್ ದೀ ಭತಙ್ೆ ತೀ ದ್ತುಂ ತವನ್ನಪಾರನಾದಿಕಂ ಚ| 

ಪೂವಾಂ ದ್ದಾಯತ್ವಾದಾ ವ್ೈ ಗೃಹಸ್ ಿೀ ಧ್ನ್ ಯೀ ಭವ್ೀದ್ನ್ಯಥಾ ವಯಥಾಮೀವ॥3,22.75॥ 
ಗೃಹಾಣರ್ತ ನಿತಯಂ ಮಾಧ್ವಾಖ್ ಯೀ ಹರಿಶ್ಾೀತ್ಯೀವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ದ್ೀಯಮನಾನದಿಕಂ ಚ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ದಿೀಯಮಾನ್ೀನ್ ನಿತಯಂ ಪರೀಣಾರ್ತ ವಿಷ್ತಣನಾಾನ್ಯಥಾ ವಯಥಾಮೀವ॥3,22.76॥ 
ಗೃಹ್ೀ ನಿತಯಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಹರಿಸತು ಪರೀಣಾರ್ತ ನಿತಯಂ ತತರ ರ್ತಷ್ಠನ್ತ್ಪಣಾ| 

ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸವಗೃಹಂ ಸವಾದ್ೈವ ಅಲಙ್ಖತೆರ್ಾಾದಾಧತತರ ಪ್ೈಃ ಸದ್ೈವ॥3,22.77॥ 
ಗ್ ೀವಿನಾದಖ್ಯಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ವಷ್ಣವಾನಾಂ ಪುತ್ೈಯತಾತಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ವಾಸತದ್ೀವಃ| 

ಮಿತ್ರೀ ಮತಕತನ್ದಃ ಶಾಲಕ್್ೀ ಚಾನಿರ ದ್ ಧೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀ ದಿವಜವಯೀಾ ಸದಾಸ್ತು॥3,22.78॥ 
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ಗ್ ೀಷ್ಠೀ ಚ ನಿತಯಂ ವಿಷ್ತಣರ ಪೀ ಹರಿಸತು ಅಶ್ವೀ ಸದಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ವಾಮನಾಖ್ಯಃ| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಃ ಶ್ದ್ರವಣ್ೀಾ ಸದಾಸ್ತು ವ್ೈಶ್ಯೀ ಪರದ್ತಯಮನಸ್ತುಷ್ಠರ್ತ ಸವಾದ್ೈವ॥3,22.79॥ 
ಜನಾದ್ಾನ್ಃ ಕ್ಷತರಜಾತೌ ಸದಾಸ್ತು ದಾಶ್ೀಷ್ತ ನಿತಯಂ ಮಹಿದಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು| 

ಮಹಾಯಂ ನಿತಯಂ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಸವಾದ್ೈವ ಹತಯಪ್ೀನಾದರಖ್ ಯೀ ಹರಿರ್ೀಕಃ ಸತಪಣಾ॥3,22.80॥ 
ಗಜ್ೀ ಸದಾ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಚಕರಪಾಣಿಃ ಸದಾನ್ುರ್ೀ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ವಿಶವರ ಪಃ| 

ನಿತಯಂ ಶತನಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ ಭ ತಭಾವನ್ಃ ಪಪೀಲಕ್ಾರ್ಾಮಪ ಸವಾದ್ೈವ॥3,22.81॥ 
ರ್ತರವಿಕರರ್ೀ ಹರಿರ ಪಯನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ಸವಾಜಾತಾವನ್ನ್ುರ ಪೀ ಹರಿಶಾ| 

ಹರ್ೀನ್ಾ ವಣ್ ೀಾಸ್ತು ನ್ ಗ್ ೀತರಮಸ್ತು ನ್ ಜಾರ್ತರಿೀಶ್ೀ ಸವಾರ ಪ್ೀ ವಿಚಿತ್ರೀ॥3,22.82॥ 
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಸವಾದಾ ಲಕ್ಷ್ಣಾ ತತ ಹರಿಂ ಸದಾ ಪರೀಣರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ| 

ಸಪಯಾರ್ಾ ವ್ೈ ಕರಯಮಾಣರ್ಾ ಹರಿಃ ಪರ್ತಮಾಮಸಯ ದಿರ್ತ ಚಿನ್ುರ್ಾನಾ॥3,22.83॥ 
ತತಾಯಜ ದ್ೀಹಂ ವಿಷ್ತಣಪರ್ತತವಕ್ಾಮಾ ಮದ್ರೀಷ್ತ ವ್ೈ ವಿೀನ್ದರ ಪುರ್ತರೀ ಪರಜಾತಾ| 

ಸವಯಂವರ್ೀ ಲಕ್ಷ್ಣಾರ್ಾ ಅಹಂ ಚ ಭತಾುಾ ಲಕ್ಷಯಂ ಭ ಪರ್ತೀನಾದರವಯಿತಾವ॥3,22.84॥ 
ಪಾಣಿಗರಹಂ ಲಕ್ಷ್ಣಾರ್ಾಶಾ ಕೃತಾವ ಗತಾವ ಪುರಿೀಂ ರಮರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ| 

ತಥ್ೈವಾಹಂ ಜಾಮ್ವತಾಯ ವಿವಾಹಂ ಮತಾರ್ತನೀತ್ವೀ ಕ್ಾರಣಂ ತಾವಂ ಬರವಿೀಮಿ॥3,22.85॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ಲಕ್ಷ್ಣಾವಿವಾಹಹ್ೀತತನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ದಾವವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,22-[85]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-23॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಸ್ ೀಮಸಯ ಪುರ್ತರೀ ಪೂವಾಸಗ್ೀಾ ಬಭ ವ ಭಾರ್ಾಾ ಮದಿೀರ್ಾ ಜಾಮ್ವರ್ತೀ ಮಮ ಪರರ್ಾ| 

ತಾಸಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಹಯಧಿಕ್ಾ ವಿೀನ್ದರ ಕಞ ಾ್ದ್ತರದಾರದಿಭಯಃ ಪಞ್ಾಗತಣ್ೈವಿಾಹಿೀನಾ॥3,23.1॥ 
ಯದಾವ್ೀಶ್್ ೀ ಬಲವಾನಾ್ಯದ್ರಮಾರ್ಾಂ ತದಾನಾಮಸ ಪರಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀಲಮ್| 

ಯದಾವ್ೀಶಾದಾಧರಸಮತಪ್ೈರ್ತ ಕ್ಾಲ್ೀ ತದಾ ತಾಸಾಂ ಸಾಮಯಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ॥3,23.2॥ 

ಲಕ್ಷಾ್ಯವ್ೀಶಃ ಕಞ ಾ್ದ್ಸ್ಯೀವ ನಿತಯಮತಸಾುಭಯಃ ಕಞ ಾ್ದಾಧಿಕಯಮಸ್ತು॥3,23.3॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ತಾಸಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಜಾಮ್ವನಿುೀ ತತ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧ್ನ್ಂ ಕೀದ್ೃಶಂ ಸಾ ಚಕ್ಾರ| 

ತನ್ೋ ಬ ರಹಿ ಕೃಪರ್ಾ ವಿಶವಮ ತ್ೀಾ ಆಧಿಕ್್ಯೀ ವ್ೈ ಕ್ಾರಣಂ ತಾಭಯ ಏವ॥3,23.4॥ 
ಗರತಡ್ೀನ್ೈವಮತಕುಸತು ಭಗವಾನ್ದೀವಕೀಸತತಃ| 

ಮೀಘಗಮಿಭೀರರ್ಾ ವಾಚಾ ಉವಾಚ ವಿನ್ತಾಸತತಮ್॥3,23.5॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ರ್ಾ ಪೂವಾಸಗ್ೀಾ ಸ್ ೀಮಪುರ್ತರೀ ಬಭ ವ ಪತತಗೃಾಹ್ೀ ವತಾಮಾನಾಪ ಸಾಧಿವೀ| 

ಜನ್ಮ ಸವಕೀಯಂ ಸಾಥಾಕಂ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ ಪತಾರ ಸಾಕಂ ವಿಷ್ತಣಶತಶ್ರಷ್ಣ್ೀ ನ್ ಚ॥3,23.6॥ 
ಶತಶಾರವ ನಿತಯಂ ಸತತಾರಾಣಾನಿ ಚ್ೈವಂ ಚಕ್್ರೀ ಸದಾ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಪರಣಾಮಮ್| 

ಚಕ್್ರೀ ಸದಾ ತಾರಕಸಾಯಪ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಸಮರಣಂ ಕತವಾರ್ತೀ ಸಾ॥3,23.7॥ 
ಪತಾರ ಸಾಕಂ ಸಾ ತತ ಕನಾಯ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ವ್ೈರಾಗಯಯತಕ್ಾು ಶರವಣಾತ್ಮ್ಭ ವ| 

ಕ್್ೀಶಂ ಚ ಮಿತರಂ ದಿವರದಾದಿಕಂ ಚ ಅನ್ಘಯಾರತಾನನಿ ಗೃಹಾದಿಕಂ ಚ॥3,23.8॥ 
ಸವಾಂ ಹ್ಯೀತನ್ನಶವರಂ ಚ್ೈವ ಮೀನ್ೀ ಮಮಾಧಿೀನ್ಂ ಹರಿಣಾ ವ್ೈ ಕೃತಂ ಚ| 

ಯೀನ್ೈವ ದ್ತುಂ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕಂ ಚ ತ್ೀನಾ ಹೃತಂ ವ್ೀದ್ನಾಂ ನ್ೈವ ಚಕ್್ರೀ॥3,23.9॥ 
ಅದ್ಯೈವ ವಿಷ್ತಣಃ ಪರರ್ೀ ದ್ರ್ಾಲತಃ ದ್ರ್ಾಂ ಮಯಿ ಕೃತವಾಂಸ್ುೀ ನ್ ಸತಷ್ತಠ| 

ಪತಾರ ಸಾಕಂ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಸಾ ತತ ವಿೀನ್ದರ ಸದಾತಮನಿ ಹಯಮಲ್ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀ॥3,23.10॥ 
ಏಕ್ಾನ್ುತವಂ ಸತಷ್ತಠ ಭಕ್ಾಯ ಗತಾ ಸಾ ಯದ್ೃಚಾರ್ಾ ಸ್ ೀಪಪನ್ನೀನ್ ದ್ೀವಿೀ| 

ಅಕಲಾಯನಾಯತಮನ್ ೀ ವಿೀನ್ದರ ವೃರ್ತುಂ ಚಕ್ಾರ ಯತಾ್ವಧಿರಾಧ್ಂ ಪರಥ್ೈವ॥3,23.11॥ 
ಸಾ ವ್ೈ ವಿತುಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದಾರವಿನ್ದೀ ದ್ತಃಖಾಣಾವಾತುರಾಕ್್ೀ ಸಞ್ಾಕ್ಾರ| 

ವಾಗಿೀನಿದರದಿರಯಂ ಖ್ಗ ಸಮಯಕಾಕ್ಾರ ಹರ್ೀಗತಾಣಾನಾಂ ವಣಾನ್ೀ ವಾ ಸದ್ೈವ॥3,23.12॥ 
ಹಸೌು ಚ ವಿಷ್ ಣೀಗೃಾಹಸಮಾಜಾನಾದೌ ಚಕ್ಾರ ದ್ೀವಿೀ ಗಾತರಮಲಾಪಹಾರಮ್| 

ಶ್್ ರೀತರಂ ಚ ಚಕ್್ರೀ ಹರಿಸತೆಥ್ ೀದ್ಯೀ ರ್ೀಕ್ಷಾದಿಮಾಗ್ೀಾ ಹಯಮೃತ್ ೀಪಮೀ ಚ॥3,23.13॥ 
ನ್ೀತರಂ ಚ ಚಕ್್ರೀ ಪರರ್ತಮಾದಿದ್ಶಾನ್ೀ ಅನಾದಿಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಮಲಾಪಹರಿಣಿೀ| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಸಾಶಾನ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಙ ು್ೀ ನಿಮಾಾಲಯಗನಾಧನ್ತವಿಲ್ೀಪನ್ೀ ತವಕ್॥3,23.14॥ 
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ಘಾರಣ್ೀಾದಿರಯಂ ಸಾ ಹರಿಪಾದ್ಸಾರ್ೀ ಚಕ್ಾರ ಸಂಸಾರವಿಮತಕುದ್ೀ ಚ| 

ಜಿಹ್ವೀನಿದರಯಂ ಹರಿನ್ೈವ್ೀದ್ಯಶ್ೀಷ್ೀ ಶ್ರೀಮತತುಲಸಾಯದಿವಿಮಿಶ್ರತ್ೀ ಚ॥3,23.15॥ 
ಪಾದೌ ಹರ್ೀಃ ಕ್ಷ್ೀತರಪಥಾನ್ತಸಪಾಣ್ೀ ಶ್ರ್ ೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಪದಾಭವನ್ದನ್ೀ| 

ಕ್ಾಮಂ ಹೃದಾಸ್ಯೀ ತತ ಹರಿದಾಸಯಕ್ಾಮಾಯ ತಥ್ ೀತುಮಶ್್ ಿೀಕಜನಾಶಾರನಿು॥3,23.16॥ 
ನಿಷಾೆಮರ ಪ್ೀ ಚ ಮರ್ತಂ ಚಕ್ಾರ ವಾಗಿನಿದರಯಂ ಸುವನ್ಂ ಸ್ತವೀಚಕ್ಾರ| 

ಏವಂ ಸದಾ ಕ್ಾಯಾಸಮ ಹಮಾತಮನಾ ಸಮಪಾಯಿತಾವ ಪರಮೀಶಪಾದ್ಯೀಃ॥3,23.17॥ 
ರ್ತೀಥಾಾಟ್ನಾಥಾಂ ತತ ಜಗಾಮ ಪತಾರ ಸಾಕಂ ಹರ್ೀಃ ಪರೀಣನಾದ್ಯಥಾಮೀವ| 

ಆರಾಧ್ಯಿತಾವ ಬಾರಹಮಣಾನಿವಷ್ತಣಭಕ್ಾುನಾದೌ ಗೃಹ್ೀ ವಸರಸಮ ಭಷ್ಣಾದ್ಯೈಃ॥3,23.18॥ 
ಪಶಾಾತೆಲಾಂ ಕ್ಾರರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ ವಿಷ್ ಣೀರಗ್ರೀ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಥಾಮೀವ| 

ರ್ಾವತಾೆಲಂ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರ ಮತಕತನ್ದ ತಾವತಾೆಲಂ ತ ಧ್ವಾರ್ೀತಾ ಭವಾಮಿ॥3,23.19॥ 
ರ್ಾವತಾೆಲಂ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಂ ಕರಿಷ್ಯೀ ತಾವದ್ದತಾುದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಚ ಸಙ್ಖುಮ್| 

ಹರ್ೀಃ ಕಥಾಶರವಣಂ ಸಾಯನ್ತಮಕತನ್ದ ನಾವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಸಙ ು್ನಾಮಙ್ಖುಸಙ್ಖುಮ್॥3,23.20॥ 
ಸತಹೃಜಜನ್ೈಃ ಪುತರಮಿತಾರದಿಕ್್ೈಶಾ ದಿೀಥಾಾಟ್ನ್ಂ ನ್ೈವ ಕತರ್ಾಾಂ ಮತಕತನ್ದ| 

ಕತವಾನಿು ಯೀ ಕ್ಾಮಯರ್ಾ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಂ ತ್ೀಷಾಂ ಸಙ್ಖುಂ ಕತರತ ದ್ ರ್ೀ ಮತಕತನ್ದ॥3,23.21॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಂ ಯೀ ವಿಹಾಯೈವ ರ್ಾತಾರಂ ಕತವಾನಿು ತ್ೀಷಾಂ ಕಂ ಫಲಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ| 

ಯದಾ ರ್ತೀಥಾಾನಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ಸಾಯತುದ್ೈವ ಶಾಲಗಾರಮಂ ಪುರತಃ ಸಾಿಪಯಿತಾವ॥3,23.22॥ 
ರ್ತೀಥಾಾಟ್ನ್ಂ ಪಾದ್ಚ್ೈರ್ೈಃ ಕೃತಂ ಚ್ೀತ ಾಣಾಂ ಫಲಂ ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಪಾದ್ತಾರಣಂ ಪಾದ್ರಕ್ಷಾಂ ಚ ಕೃತಾವ ರ್ತೀಥಾಾಟ್ನ್ಂ ಪಾದ್ಹಿೀನ್ಂ ತದಾಹತಃ॥3,23.23॥ 
ಯೀ ವಾಹನ್ೀ ತತರಗ್ೀ ಚ್ ೀಪವಿಷ್ಟಸ್ತುೀಥಾಾಟ್ನ್ಂ ಕತರತತ್ೀ ಚಾಧ್ಾಹಿೀನ್ಮ್| 

ವೃಷಾದಿೀನಾಂ ವಾಹನ್ೀ ಪಾದ್ಮಾಹತಃ ಪರಾನಾನನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ವಯಥಾಮಾಹತಃ॥3,23.24॥ 
ಮಹಾತಮನಾಂ ವ್ೀದ್ವಿದಾಂ ಯರ್ತೀನಾಂ ಪರಾನಾನನಾಂ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ನ್ೈವ ದ್ ೀಷ್ಃ| 

ಸಙ್ಖೆಲಾಯಿತಾವ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಜಗಾಮ ಸಾ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರಥಾಮೀವ॥3,23.25॥ 
ಆದೌ ಸಾನತಾವ ಹರಿನಿಮಾಾತಯಗನ್ಧಂ ವಿಸಜಾಯಿತಾವ ಶರವಣಂ ವ್ೈ ಚಕ್ಾರ| 

ಪತಾರ ಸಾಕಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಚಾಪ ಕೃತಾವ ಅಗ್ರೀ ದಿನ್ೀ ಕ್್ ರೀಶಮೀಕಂ ಜಗಾಮ॥3,23.26॥ 
ತತರ ದಿವಜಾನ್ ಾಜಯಿತಾವನ್ನಪಾನ್ ರಾತೌರ ತತುಾಂ ಶಾರವರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವಿೀ| 

ಏವಂ ರ್ಾತಾರಂ ಯೀ ಪರಕತವಾನಿು ನಿತಯಂ ತ್ೀಷಾಂ ರ್ಾತಾರಂ ಸಫಲಾಂ 

ಪಾರಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,23.27॥ 
ವಿನಾ ದ್ರ್ಾಂ ರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರವಯಥ್ೀಾತ್ಯೀವಂ ವಿೀನ್ದರ ಚಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ| 

ದಿವಾ ರಾತೌರ ಯೀ ನ್ ಶೃಣವನಿು ದಿವಾಯಂ ಹರ್ೀಃ ಕಥಾಂ ರ್ತೀಥಾಮಾಗ್ೀಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,23.28॥ 
ವಯಥಾಂವಯಥಾಂ ತಸಯ ಚಾಹತಗಾತಂ ವ್ೈ ಅಶಾವದಿೀನಾಂ ವಾಹನಾನಾಂ ಚ ವಿದಿಧ| 

ಅಶಾವದಿೀನಾಮಪರಾಧ್ಂ ವದ್ಸವ ಗಙ್ಕುದಿೀನಾಂ ದ್ಶಾನಾತಾಾಪನಾಶಃ॥3,23.29॥ 
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ಕ್ಷ್ೀತರಸಿವಿಷ್ ಣೀದ್ಾಶಾನಾತಾಾಪನಾಶ್್ ೀ ಮಾಜಾಾರಸಾಯಪಯಪರಾಧ್ಂ ವದ್ಸವ| 

ಕ್ಷ್ೀತರಸಿವಿಷ್ ಣೀಃ ಪೂಜನಾತಾಾಪನಾಶಃ ಪೂಜಾವತಾಮಪರಾಧ್ಂ ವದ್ಸವ॥3,23.30॥ 
ಜಪಾದಿೀನಾಂ ಕತವಾತಾಂ ಪಾಪನಾಶ್್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಧ್ಾಯಾನಾತ್ದ್ಯ ಏವಾಧ್ನಾಶಃ| 

ಅನ್ತಸನಾಧನಾದ್ರಹಿತಂ ಸವಾಮೀವ ಕೃತಂ ವಯಥಾಮೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಹತಃ॥3,23.31॥ 
ಅತ್ ೀ ಹರ್ೀಃ ಪಾಪವಿನಾಶ್ನಿೀಂ ಕಥಾಂ ಶತರತಾವ ವಿಷ್ ಣೀಭಾಕುಮಾನಾ್ಯತವಗನ್ದರ| 

ದ್ೃಷಾಟಾದ್ೃಷಾಟಾ ಹರಿಪಾದಾಙ್ೆ ತಂ ಚ ಸೃತಾವಸೃತಾವ ಭಕುಮಾನಾ್ಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,23.32॥ 
ಪತಾರ ಸಾಕಂ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಸಾಪ ವಿೀನ್ದರ ಶ್ೀಷಾಚಲಸಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ರಷ್ತಟಮ್| 

ಜಗಾಮ ಸಾ ಮಾಗಾಮಧ್್ಯೀ ಹರಿಂ ಚ ಸಾ ಚಿನ್ುರ್ಾಮಾಸ ರಮಾಪರ್ತಂ ಚ॥3,23.33॥ 
ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀವತ್ರತ್ನೈಭ ಾಷತಂ ವಿಸೃತಂ ಚ| 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ತತನ್ದಂ ವಲ್ಲತರಯೀಣಾಙ್ೆ ತಂ ಸತನ್ದರಂ ಚ॥3,23.34॥ 
ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕಣಠಂ ಮಹಲ್ ೀಾಕಸಾಯಶರಯಂ ಕಮತ್ತತಲಯಮ್| 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ನಾಭಂ ಸದಾನ್ುರಿಕ್ಷಸಾಯಶರಯಂ ವ್ೈ ಸತಪೂಣಾಮ್॥3,23.35॥ 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ವದ್ನ್ಂ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀಜಾನ್ಲ್ ೀಕಸಾಯಶರಯಂ ಸವಾದ್ೈವ॥3,23.36॥ 
ಶ್ರಃ ಕದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಸತಯಸಯ ಲ್ ೀಕಸಾಯಶರಯಂ ಸವಾದ್ೈವ| 

ಕಟಂ ಕದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಭ ಲ್ ೀಾಕಸಾಯಶರಯಂ ಸವಾದ್ೈವ॥3,23.37॥ 
ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಚ್ ೀರತ ತಲಾತಲಸಾಯಶರಯಂ ಸವಾದ್ೈವ| 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಜಾನ್ತ ಸತಕ್್ ೀಮಲಂ ಸತತಲಸಾಯಶರಯಂ ಚ॥3,23.38॥ 
ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಜಙ್್ ೀ ರಸಾತಲಸಾಯಶರಯೀಃ ಸವಾದ್ೈವ| 

ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಪಾದ್ತಲಂ ಹರ್ೀಶಾ ಪಾತಾಲಲ್ ೀಕಸಾಯಶರಯಂ ಸವಾದ್ೈವ॥3,23.39॥ 
ಇತಿಂ ಮಾಗ್ೀಾ ಚಿನ್ುಯನಿುೀ ಚ ದ್ೀವಿೀ ಶ್ೀಷಾಚಲ್ೀ ಶ್ೀಷ್ದ್ೀವಂ ದ್ದ್ಶಾ| 

ಫಣ್ೈಃ ಸಹಸ್ೈಃ ಸತವಿರಾಜಮಾನ್ಂ ನಾನಾದ್ತರಮೈವಾಾನ್ರ್ೈವಾಾನ್ರಿೀಭಃ॥3,23.40॥ 
ಅನ್ನ್ು ಜನಾಮಜಿಾತಪುಣಯಸಞ್ಾರ್ಾನ್ಮರ್ಾದ್ಯ ದ್ೃಷ್ಟಃ ಪರಮಾಚಲ್ ೀ ಹಿ| 

ತದ್ದಶಾನಾದಾವಷ್ಾಕಲಾಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಾ ಸದ್ಯಃ ಸಮತತಾಿಯ ನ್ನಾಮ ಮ ಧ್ಾನಾ॥3,23.41॥ 
ಮತಖ್ಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ನ್ಮನ್ಂ ಚ ಕ್ಾಯಾಂ ಪೃಷಾಠದಿಭಾಗ್ೀ ನ್ಮನ್ಂ ನ್ ಕ್ಾಯಾಮ್| 

ಸಾಪ ದಿವಷ್ಟ್ೆಂ ನ್ಮನ್ಂ ಚ ಚಕ್್ರೀ ಶಾಲಗಾರಮಂ ಸಾಿಪಯಿತಾವ ಪುರ್ ೀಽಸಯ॥3,23.42॥ 
ಇತಿಂ ಕ್ಾಯಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈಃ ಪವಾತಸಯ ತವಂ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈವಿಾಪರಿೀತಂ ಚ ಕ್ಾಯಾಮ್| 

ಮಧ್ಾವನ್ುಃಸಿಃ ಪವಾತಾಗ್ರೀಸ್ತು ನಿತಯಂ ರಮಾಬರಹಾಮದ್ಯೈಃ ಪೂಜಿತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ॥3,23.43॥ 
ಸತಸತುಮಂ ಪರಮಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀಽಥಾಹಂ ಹಾಯರತರತಕ್ಷ್ೀಽಚಲಞ್ಾ| 

ಇತ್ಯೀವಮತಕ್ಾುಾ ಕಪಲಾಖ್ಯರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸಾಿನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ಸಾ ಸವಪತಾರ ಸಹ್ೈವ॥3,23.44॥ 
ಅತ್ೈವಾಸ್ುೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು ದ್ರವ್ಯೀಣ ರ ಪ್ೀಣ ನ್ ಚಾನ್ಯಥ್ೀರ್ತ| 

ಆದೌಸಾನತಾವ ಮತಣಾನ್ಂ ತತರ ಕೃತಾವ ರ್ತೀಥಾಶಾರದ್ಧಂ ಕ್ಾರಯಿತಾವ ಸತರ್ತೀಥ್ೀಾ॥3,23.45॥ 
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ಗ್ ೀಭ ಹಿರಣಾಯದಿಸಮಸುದಾನ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಶ್ೈಲಂ ಚಾರತರ್ ೀಹಾಥ ಸಾಧಿವೀ| 

ಶಾಲಗಾರಮಂ ಸಾಿಪಯಿತಾವ ಸ ಚಾಗ್ರೀ ಪುನ್ಃ ಪರಣಾಮಂ ಸಾಪ ಚಕ್್ರೀ ಸತಭಕ್ಾಯ॥3,23.46॥ 
ಸ್ ೀಪಾನಾನಾಂ ಶತಪಯಾನ್ುಮೀವಮಾರತಹಯ ಸಾ ಹತಯಪವಿಷಾಟ ತತ ತತರ| 

ಶತಶಾರವ ಸಾ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಶತಶಾರವ ವ್ೈವ್ೀಙ್ಖೆಟಾದ್ರೀಃ ಪರಶಂಸಾಮ್॥3,23.47॥ 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಾಯದ್ತುರತಪಾದಾತತ್ಭಕ್ಾಯ ಸತಶಾರವ ತತುಾಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟಾದ್ರೀಶಾ ಸವಾಮ್॥3,23.48॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 

ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಗಿರಿರ್ಾತಾರಕರಮನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ತರಯೀವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,23-[48]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-24॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 

ಕನ್ಯೀ ಶೃಣತ ತವಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟಾಖಾಯಚಲಸಯ ಸ್ೋರಾನ್ನಾಂ ಪುಣಯಮಾಂರ್ ೀಹಣ್ೀಽಸಯ| 

ಶ್ರೀಗಿೀತಾರ್ಾಃ ಪಠನ್ಂ ಚ್ೈವ ಕತವಾನಾನರ್ ೀಹಣಂ ಕತರತತ್ೀ ಸವಾಲ್ ೀಕಃ॥3,24.1॥ 
ಪದ್ೀಪದ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಶಾ ದ್ೀವಸುಾಲಂ ಹಯಲಂ ಪರೀಯತ್ೀ ಭಕುವಗಾಃ| 

ತಂ ಪರೀಣಯನ್ ೋಕ್ಷಮಾರ್ಾನಿು ಸವ್ೀಾ ಹರೌ ತತಷ್ಟೀ ಕಮಲಭಯಂ ಚ ಕನ್ಯೀ॥3,24.2॥ 
ಸ್ ೀಪಾನ್ದ್ೀಶ್ೀ ಯಃ ಪುರಾಣಂ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ತದಾ ಕೃತಾ ಸವಾರ್ತೀಥಾಾದಿರ್ಾತಾರ| 

ತದಾ ದಿವಾ ಪರಸತುವನಿುೀಹ ಮಾಗ್ೀಾ ಸದಾ ಹರಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಗತರತಂ ಚ॥3,24.3॥ 
ಸ್ ೀಪಾನಾನಾಂ ಮಹಿಮಾನ್ಂ ಚ ಶತರತಾವ ಶಾಲಗಾರಮಂ ಸಾಪಿಯಿತಾವ ಚ ತತರ| 

ನ್ಮಸೃತಾವ ಪುನ್ರ್ೀವಾಪ ಸಾ ತತ ಸ್ ೀಪಾನಾನಿ ತಾವರತರ್ ೀಹಾಥ ಸಾಧಿವೀ॥3,24.4॥ 
ಸ್ ೀಪಾನಾನಾಂ ವಿೀನ್ದರ ಚಾರ್ ೀಹಣ್ೀನ್ ತವವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹರಿತ್ ೀಷ್ ೀ ನ್ ಚ್ೈವ| 

ತ್ೀನ್ೈವ ತ್ೀಷಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಂ ಭ ಯ ಏವ ತಮಸಯನ್ಧೀ ಪಾತಯಿತತಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,24.5॥ 
ಸಿಲ್ೀಸಿಲ್ೀ ಏವಮೀವಾಪ ಕ್ಾಯಾಂ ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಂ ಪುನ್ರ್ೀವಾಹ ದ್ೀವಿೀ| 

ಕನ್ ಯೀವಾಚ| 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ॥3,24.6॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಕೃಪರ್ಾ ತವಂ ವದ್ಸವ ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯೀ ಹ್ಯೀವಮತಕ್್ ುೀ ಹರಿಂ ತತ| 

ಉವಾಚ ಕನಾಯಂ ಸ್ ೀಮಪುರ್ತರೀಂ ಸರ್ತೀಂ ಚ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ॥3,24.7॥ 
ಅನ್ನ್ುರ ಪೀಧಿಕಕ್ಾನ್ುಕ್ಾನಿುಮಾನ್ ರದಾರದಿೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಃ| 

ಸಸ ಯಾಲಕ್ಷಾಧಿಕಕ್ಾನ್ುಕ್ಾನಿುತ್ ೀ ರತದಾರದಿೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ॥3,24.8॥ 
ಸಹಸರಸ ರ್ಾಾಧಿಕಕ್ಾನಿುಕ್ಾನ್ುಃ ಸವಿದ್ತಯತಾುಾನಾಮನ್ತಷಾಣಾಂ ರಮೀಶಃ| 

ಋಷಾಯದಿೀನಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಚನ್ದರವಚಾ ಸನಾಮನ್ತಷಾಣಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷ್ ೀ ಹರಿಸತು॥3,24.9॥ 
ನ್ಕ್ಷತರವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸದಾ ಋಷೀಣಾಮಪರ್ ೀಕ್ಷ್ ೀ ಹರಿಸತು| 

ಸ ಸ ಯಾವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,24.10॥ 
ಸನ್ ದೀಹವದ್ದೃಶಯತ್ೀ ವ್ೈ ಪರಕ್ಾಶ್್ ೀ ಮಿಥಾಯವತಾಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ| 

ಪಾಷಾಣವನ್ನೈಲಯರ ಪಪರಕ್ಾಶಃ ಶ್ಲಾಮಾತ್ರೀ ದ್ೃಷ್ಯತ್ೀ ವ್ೈ ಕಲೌ ಚ॥3,24.11॥ 
ನ್ೃಣಾಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು ಕಲೌ ಸವರ ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿೀ| 

ನ್ ಮಾನ್ತಷಾಃ ಪರವಿಜಾನ್ನಿು ಸವ್ೀಾ ಯತಃ ಕಲೌ ತಾಮಸಾ ರಾಜಸಾಸತು॥3,24.12॥ 
ತತ್ಙ ು್ನ್ಃ ಸಾರ್ತುಾಕ್ಾಃ ಕ್್ೀಚಿದ್ೀವ ಹಯತ್ ೀ ಭಕ್ಾು ದ್ತಲಾಭಾ ವ್ೈ ಕಲೌ ಚ| 

ಯೀ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಭಕುವತ್ುೀ ನ್ ಭಕ್ಾುಃ ಶ್ಶ್್ ರೀದ್ರಯೀಭಾರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಕ್ಾುಃ॥3,24.13॥ 
ಕತವಾನಿು ರ್ಾತಾರಂ ಚ ತದ್ಥಾಮೀವ ಭಕುಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ವ್ೈ ಕಲೌ ಚ| 

ಭಕ್ಾು ಯೀ ವ್ೈ ನ್ ವಿರಕ್ಾುಃ ಸದ್ೈವ ತ್ೀಷಾಂ ಹರ್ೀದ್ಾಶಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಚ॥3,24.14॥ 
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ಭಕುಸವರ ಪಂ ತವ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಯೀ ಜ್ಞಾನ್ಪೂಣಾಃ ಪರಮೀ ಸ್ತನಗಧ ಏವ| 

ನ್ ಚ ದ್ವೀಷ್ೈಬಾನ್ತಧರ್ ೀ ಭಕುಯತಕುಸುವ ದ್ವೀಷಾಞ್ಾೃಣತ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಚ ಸಮಯಕ್॥3,24.15॥ 
ಜಿೀವಾಭದಾ ಹರಿಣಾಪಾರಕೃತ್ೀನ್ ಸವತನ್ರೀಣ ಹಯಸವತನ್ರಸಯ ನಿತಯಮ್| 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದೈಃ ಪರಿಪೂಣ್ೀಾ ಹರೌ ಚ ಗತಣ್ೈರಪೂಣ್ ೀಾ ಹರಿರಿತ್ಯೀವ ಚಿನಾು॥3,24.16॥ 
ಶ್ರೀಬರಹಮರತದಾರದಿದಿವೌಕಸಾಂ ಸದಾ ತಥಾ ದಿವಜಾನಾಂ ಸಮಾನಾರ್ಾಶಾ ಚಿನಾು| 

ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಕ್ಾಶಾದ್್ರಹಮರತದಾರದಿಕ್ಾನಾಂ ಸದಾಧಿಕ್ಾಯಲ್ ೀಚನ್ಂ ದ್ವೀಷ್ ಏವ॥3,24.17॥ 
ವಿಷ್ ಣೀಭಾದ್ರೀ ಹಸುಪಾದಾದಿಕ್ಾನಾಂ ಭ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ದ್ವೀಷ್ಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ| 

ಅವತಾರಾಣಾ ಛ್ೀದ್ಭ್ೀದಾದಿಕಂ ಚ ತಥ್ ೀಚಯತ್ೀ ಮರಣಸಾಯಪ ಚಿನಾು॥3,24.18॥ 
ತದ್ಭಕ್ಾುನಾಂ ದ್ವೀಷ್ಣಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಸುದಾವಕ್ಾಯನಾಂ ದ್ ಷ್ಣಂ ದ್ವೀಷ್ ಏವ| 

ನ್ಚ ದ್ವೀಷ್ೈಃ ಸಂಯತತಾ ಯೀ ಚ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕನ್ಯೀ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ನ್ ತತ ಭಕ್ಾುಃ ಕದಾಚಿತ್॥3,24.19॥ 

ಕನ್ ಯೀವಾಚ| 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಕ್್ೀ ಚ ಭಕ್ಾು ಭಕುಂ ಕಥಂ ದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸತರ್ೀತ್ೀ| 

ತ್ೀಷಾಂ ಹರಿಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಮಹಾತಾಮ ತಾರತಾ ಸದಾ ಭಕುವಗ್ೀಾ ದ್ರ್ಾಲತಃ॥3,24.20॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಸ್ುಾೀವಮತಕ್್ ುೀ ಮಹಾತಾಮ ಉವಾಚ ಕನಾಯಂ ಸಂಸಮರನ್ಭಕುವಯಾಃ| 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 
ಪರಹಾದಾದಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕ್ಾುಃ ಕೃತಾವ ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀ ಚ್ ೀತುಮಾಂ ಭಕುಮೀವ॥3,24.21॥ 
ಅವಾಪ ಸಾಮಾರಜಯಮನ್ತತುಮಂ ಚ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ೃಸ್ತಂಹಾತ್ಮವಾಪ ಪಶಾಾತ್| 

ಪರಾಶರಃ ಶ್ರೀನಿಬಾಸಸಯ ಭಕ್್ ುೀ ಭಕುಂ ಕೃತಾವ ವಾಯಸರ ಪಂ ಹರಿಂ ಚ॥3,24.22॥ 
ಸತುತಾವ ತ್ೀನ್ ಜ್ಞಾನ್ತತುಾಂ ಹಯವಾಪಯ ಜಗಾಮ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಭಕುಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ| 

ಯೀ ನಾರದ್ಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕ್್ ುೀ ಭಕುಂ ಕೃತಾವ ಗಭಾವಾಸ್ೀ ಹರೌ ಚ॥3,24.23॥ 
ತರ್ಾ ಭಕ್ಾಯ ಬರಹಮಪುತರತವಮಾಪ ಜ್ಞಾನ್ಪಾರಪಾಯ ತ್ೀನ್ ಮತಕುಂ ಜಗಾಮ| 

ಯೀ ಹಯಮ್ರಿೀಷ್ಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕುಃ ಕೃತಾವ ಭಕುಂ ಪರದ್ೀವ ಹರೌ ಚ॥3,24.24॥ 
ಜಪಾುಾ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ದ್ತವಾಾಸಕಶಾಾಪಯವಾಪ ರ್ೀಕ್ಷಂ ತ್ೀನ್ ಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ| 

ಮತಚತಕತನ್ ದೀ ವ್ೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕ್್ ುೀ ವ್ೈರಾಗಯತ್ ೀ ಭಕುದಾಢಯಾಂ ಚ ಕೃತಾವ॥3,24.25॥ 
ತತುಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಪಾರಪಯ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಹಾತಾಮ ಹಯವಾಪ ರ್ೀಕ್ಷಂ ತ್ೀನ್ ಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ| 

ಸ ಪುಣಾರಿೀಕಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕುಃ ಪತಾರದಿಷ್ ಟೀ ವಿಷ್ತಣಭಕುಂ ಚ ಕೃತಾವ॥3,24.26॥ 
ಹರಿಪಾರಸಾದಾಜಾಜಞನ್ಮನ್ತತುಮಂ ಚಾಪಯವಾಪ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಭಕುಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ| 

ಬರಹಾಮ ಚ ವಾಯತಶಾ ಸರಸವರ್ತೀ ಚ ಜ್ಞಾತವಾಯಃ ಸವ್ೀಾ ಋಜತಯೀಗಿನ್ಶಾ॥3,24.27॥ 
ಅಚಿಾನ್ನಭಕ್ಾುಶಾ ಸದಾ ಮತರಾರ್ೀನ್ಾ ಕ್ಾಮಯರಕ್ಾುಃ ಶತದ್ಧರ ಪಾ ಹಿ ತ್ೀ ಚ| 

ಗಿರಿೀಶನಾಗ್ೀಶಖ್ಗ್ೀಶಸಞ್ಜಜಞ ದ್ೀವಾಃ ಶತಕ್ಾರರೌ ಗತರತಚನ್ದರೀನ್ತದಸ ರ್ಾಾಃ॥3,24.28॥ 
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ಜಲ್ೀಶ್್ ೀಗಿನಮಾನ್ತಧ್ಮೌಾ ಕತಬ್ೀರಃ ವಿಘನೀಶನಾಸತಯಮರತದ್ುಣಾಶಾ| 

ಪಜಾನ್ಯಮಿತಾರದ್ಯ ಏವ ಸವ್ೀಾ ಸದಾ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕ್ಾುಃ॥3,24.29॥ 
ವಿಶಾವಮಿತ್ ರೀ ಭೃಗತರೌವಾಶಾ ಕತತ್ ್ೀ ಮರಿೀಚಿರರ್ತರಃ ಪುಲಹಃ ಕರತತಶಾ| 

ಶಕುವಾಸ್ತಷ್ ಠೀ ಸೌತಮಿೀಯೀ ಪುಲಸ್ ಯೀ ಭಾರದಾವಜಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಭಕ್ಾುಃ॥3,24.30॥ 
ಮಾನಾಧತಾ ನ್ಹತಷ್ ೀಮ್ರಿೀಷ್ಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥತಹ್ೈಾಹಯೀ ಇಕ್ಷಾಾಕತಭಾರತ್ ೀ 

ಯರ್ಾರ್ತಸತತಲೌ ಧ್ರ್ೀಾ ವಿಕತಕ್ಷಿಸುಥಾ| 
ಉತಾುನ್ಶಾ ಬಭೀಷ್ಣ್ ೀ ದ್ಶರಥ್ ೀ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನ್ಃ ಶ್ರೀಮದ್ವೀಙ್ಖೆಟ್ನಾಯಕಸಯ 

ಚ ಗತರ್ ೀಭಾಕ್ಾುಃ ಸದಾ ಸಂಸೃತಾಃ॥3,24.31॥ 
ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಸಮತದ್ರಶಾ ಯಮತನಾ ಚ ಸರಸವರ್ತೀ| 

ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ನ್ಮಾದಾ ಚ ಕೃಷಾಣ ಭೀಮರರ್ಥೀ ತಥಾ॥3,24.32॥ 
ಸರಯ ಫಲತುಕ್ಾವ್ೀರಿೀಗಣಾಕೀ ಕಪಲಾ ಸುಥಾ| 

ಇತ್ಯೀತಾಶಾ ಹರ್ೀಭಾಕ್ಾುಃ ಸನಿು ಚಾತ್ೈವ ಭಾಮಿನಿ॥3,24.33॥ 
ಅಭಪಾರಯಂ ತತರ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಕನ್ಯೀ ಮರ್ಾ ಸರ್ತ| 

ಯತರ ಪರವತಾತ್ೀ ಮಾಗ್ೀಾ ಕಥಾ ವಿಷ್ ಣೀಮಾಹಾತಮನ್ಃ॥3,24.34॥ 
ವತಾನ್ುೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾ ಯತರ ಹರಿತತಾುಾಥಾಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾಃ| 

ತತ್ೈವ ಭಕ್ಾುಃ ಸವ್ೀಾಪ ಸನಿು ವಿಷ್ ಣೀಸುಥ್ೈವ ಚ॥3,24.35॥ 
ಯೀ ದ್ೀವರ್ಾತಾರಂ ಪರಮಾತಮಚಿನ್ುರ್ಾ ಕತವಾನಿು ತ್ೀ ಹರಿಭಕ್ಾುಶಾ ನಾನ್ಯೀ| 

ಯತ್ ೀ ಹರೌ ಪರಮೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಸವಾಂ ನಿಷಾಠಮೀರ್ತ ಕೃತಯಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,24.36॥ 
ಶ್ೀಷಾಚಲಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಹಯನ್ನವಸಾರದಿಭ ಷ್ಣಮ್| 

ಯೀ ನ್ ದ್ದಾಯದ್ಭಕುಃ ಸ ತತಃ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಪರಃ ಪಶತಃ॥3,24.37॥ 
ಭಕ್ಾು ಹರ್ೀಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಲ್ೀ ಚ ಗಙ್ಕುದಿರ ಪ್ೀಣ ಚ ತತರತತರ| 

ರ್ತಷ್ಠನಿು ಸ್ೀವಾಥಾಮತರತಕರಮಸಯ ತ್ೀಷಾಂ ಪೂಜಾ ನ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಚ ದ್ೀವಿ॥3,24.38॥ 
ಅಭಪಾರಯಂ ತತರ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ತವಂ ತತರ ಸಿಲ್ೀ ವಸರಗನಾಧದಿಧ್ ಪ್ೈಃ| 

ಪುರಾಣ್ ೀಕ್ಾು ಅಪ ಭ್ೀದ್ೀನ್ ಪೂಜಾಯ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ತಾನ್ವನ್ದಯೀತಾರಜ್ಞ ಏವ॥3,24.39॥ 
ಸದಾ್ರಹಮಣಾನ್ವನ್ದಯೀತಾಾದ್ಮ ಲ್ೀ ಹಸೌು ಚ ದೌವ ಸಮತಾಟೀಕೃತಯ ದ್ೀವಿ| 

ಸಾಷಾಟಙ್ಖುರತಪಂ ವನ್ದನ್ಂ ಚ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕತರ್ಾಾತುಥಾ ಗತರವ್ೀ ವಿಷ್ತಣಬತದಾಧಯ॥3,24.40॥ 
ಗಙ್ಕುದಿೀನಾಂ ವನ್ದನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಸಾಷಾಟಙ್ಖುಂ ವ್ೈ ತತಲಸ್ತೀನಾಂ ತಥ್ೈವ| 

ಅಶವತಾಿನಾಂ ನ್ಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಗವಾದಿೀನಾಂ ನ್ಮನ್ಂ ಮಾನ್ಸ್ೀನ್॥3,24.41॥ 
ಪೂಜಾ ಸದಾ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಭಕ್ಾಯ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈರ್ೀವ ನಾನ್ಯೈಃ| 

ಯೀ ನಾಮಕ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುಃ ಸತಭಕ್ಾುಃ ಸದ್ೈವ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾ ಚ ಕನ್ಯೀ॥3,24.42॥ 
ಯೀ ನಾಮಕ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುಃ ಸತಭಕ್ಾುಃ ಸದ್ೈವಂ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಷ್ತಣಪೂಜಾ ಚ ಕನ್ಯೀ| 

ಯೀನಾಮಕ್ಾ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುಃ ಸದ್ೈವ ಪೂಜಾ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೈಾವ ಕ್ಾರ್ಾಾತರ ದ್ೀವಿ॥3,24.43॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2011 

Page 982 ! ! ಆ ಚಾ ರ್ಾಾ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರ್ಾಾ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರ್ೀಹಾದ್ ಯೀ ವ್ೈ ಪೂಜಯೀದ್ದೀವದ್ೀವಂ ಮಹಾಧ್ಮಾಾದಾಯರ್ತ ಚಾನ್ಧಂ ತರ್ೀ ವ್ೈ| 

ಬರಹಾಮದಿನಾಮಾನಿ ಹರ್ೀಹಿಾ ದ್ೀವಿೀಂ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸವನಾಮಾನಿ ದ್ದೌ ದಿವೌಕಸಾಮ್॥3,24.44॥ 
ನಾದಾದಿಧೀರಃ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀನಿ ಕನ್ಯೀ ಸವಕಂ ಪುರಂ ಪರವಿಹಾಯೈವ ರಾಜಾ| 

ಏವಂ ಮಯೀಕುಂ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ಸವಾಮೀತದ್ೀತತಾರಂ ಸಮಯಗಾರ್ ೀಹಣಿೀಯಮ್॥3,24.45॥ 
ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧ್ವ್ೀರ್ತ ಯ ಯಂ ಮರ್ಾ ಸವಾಮಾರಾಧಿತವಯಮ್| 

ಸವ್ೀಾ ಮಿಲ್ಲತಾವ ಪುನ್ರ್ೀವಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಸಮಾರತಹನ್ವೈಙ್ಖೆಟಾದಿರಂ ಗೃಣನ್ುಃ॥3,24.46॥ 
ಹರ್ೀನಾಾಮಾನ್ಯತರ ಪೂವಾಂ ಗೃಣನ್ುಸಾುಾಸಾವದ್ಯನ್ುಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ನಾಮ| 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ಸವ್ೀಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ತಥ್ೈವ ಕತವಾನ್ುಸ್ುೀ ತಲಶಬದಂ ನ್ದ್ನ್ುಃ॥3,24.47॥ 
ಇರ್ತ ಕೃಷ್ಣವಚಃ ಶತರತಾವ ತಾಕ್ಷಯಾಃ ಕೃಷ್ಣಮತವಾಚಹ ಕಥಮಾಸಾವದ್ನ್ಂ ಚಕತರರ್ೀತದಿವಸ್ತುೀಯಾಮೀ 

ವದ್| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಭ್ ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತವ ನಾಮೈವ ಚ್ೈತನಾನಮ ಸಾವಮಿೀ ನ್ನ್ತ ನಾಮೈವ ಸಾವಮಿೀ| 

ರ್ಾಂ ಬರಹಾಮದಾಯ ಆಶರಯನಿುೀರ್ತು ಯಸಾಮತುಸಾಮದ್ರಮಾ ಶ್ರೀರಿರ್ತ ನಾಮ ಚಾಪ॥3,24.48॥ 
ರಮಾಶರಯತಾವನಿನತರಾಂ ಸವಾದಾ ಚ್ೀತಯತ್ ೀ ಹರಿಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಧ್ಾನ್ಃ| 

ಭ್ ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀರ್ತ ತತ ನ್ತಾಯನ್ ುೀ ರ್ ೀಮಾಞ್ಾಮಾತಾರಸುಲಶಬದಕ್ಾರಿಣಃ॥3,24.49॥ 
ಅದ್ಯೈವ ಪಶಾಯಮ ಹರ್ೀಸುವಾಸಯಂ ಕದಾ ವಯಂ ಕೃತ ಕೃತಾಯ ಭವಾಮಃ| 

ಭ್ ೀಃ ಕ್್ೀಶವಾದ್ಯೈವ ಪದಾರವಿನ್ದಂ ಸನ್ದಶಾಯಿತಾವ ಸತದ್ರ್ಾಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,24.50॥ 
ಬರಹಾಮಣಮಾಹತಶಾ ಪುರಾಣಮಾಹತಃ ಕಶಬದವಾಚಯಂ ಸವಾಲ್ ೀಕ್್ೀಶಮಾಹತಃ| 

ಈಶಂ ಚಾಹಾಂ ರತದ್ರಮಿತ್ಯೀವ ಚಾಹತಸುತ್ರೀರಕಂ ಸೃಷಟಸಂಹಾರಕ್ಾಯೀಾ॥3,24.51॥ 
ಅತ್ ೀ ಹರಿಃ ಕ್್ೀಶವನಾಮಧ್್ೀಯೀ ಭ್ ೀಃ ಕ್್ೀಶವ್ೀರ್ತ ಚ ನ್ತಾಯನ್ುಃ| 

ಆನ್ನ್ದವಾಪೀಂ ಸಂಸರವನ್ ುೀಭ ಜಗತಮನಾಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ಪರವದ್ನ್ ುೀ ಹಿ ಜಗತಮಃ॥3,24.52॥ 
ಅತ್ ೀ ದ್ ೀಷಾಸುದಿವರತದಾಧ ಗತಣಾಶಾ ನಾರಾಶಾ ತ್ೀಷಾಮಾಶರಯತಾವನ್ತಮರಾರಿಃ| 

ನಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ಪರವದ್ನಿುೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾರಾನ್ತಬನಾಧತ್ವಾಮತಕ್ಾುಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,24.53॥ 
ನಾರಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಆಶರಯತಾವಚಾ ತ್ೀಷಾಮತ್ ೀಪ ನಾರಾಯಣ ಏವ ವಿೀನ್ದರ| 

ಮತಕ್ಾುಶಾ ಯೀ ತತ ಪರಪದ್ಂನ್ತ ಜಗತಮರಣ್ ಾೀದ್ಕಂ ಯಸಯ ಕಟಾಕ್ಷಮಾತಾರತ್॥3,24.54॥ 
ಯದ್ತತಾನ್ನಂ ತ್ೀನ್ ನಾರಾಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ತ್ೀಷಾಂ ಸದಾಪಾಯಶರಯತಾವಚಾ ವಿೀನ್ದರ| 

ನಾರಾಯಣ್ೀರ್ತ ಪರವದ್ನಿುೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಹಯನ್ನ್ುಬರಹಾಮಣಾವಿಸಜಾಕತಾವತ್॥3,24.55॥ 
ಏವಂ ನ್ನ್ೃತತಃ ಪರಿಶಂಸಯನ್ ುೀ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ನಾನ್ ಯೀ ಹಿ ನ್ ಚ್ೈವ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಗ್ ೀಶಬದವಾಚಾಯಸತು ಸಮಸುವಾಚ್ ೀ ಗ್ ೀಭಶಾ ಸವ್ೈಾಃ ಪರರ್ತಪಾದ್ಯತ್ೀ ಯತಃ॥3,24.56॥ 
ಅತ್ ೀ ಹಿ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಇರ್ತ ಸೃತಃ ಸದಾ ಭ್ ೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯೀರ್ತ ತಥಾ ನ್ ನ್ನ್ೃತತಃ| 

ಆನ್ನ್ದಬಾಷ್ಾೈಶಾ ಸಮನಿವತಾ ಹಿ ಹರ್ೀ ಮತರಾರ್ೀ ತವ ದ್ಶಾನ್ಂ ಹಿ॥3,24.57॥ 
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ದ್ೀಹಿ ಪರಭ್ ೀ ವ್ೈ ತವದಾಸದಾಸಾಶಾತತದ್ಾಶ್ೀ ಭತವನ್ೀ ಸವಾದಾಪ| 

ಯತಸುಾಮೀವಂ ವಸರ್ತೀರ್ತ ವಾಸತಶಾಾತ್ೈವ ನಿತಯಂ ಕರೀಡತ್ೀ ಸವಾದ್ೈವ॥3,24.58॥ 
ಯತ್ ೀ ದ್ೀವ್ೀತ್ಯೀವಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಸುಾತ್ ೀ ಹರಿಂ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚಾಹತಃ| 

ಭ್ ೀ ವಾಸತದ್ೀವ್ೀರ್ತ ನ್ನ್ೃತತಃ ಸವಾದ್ೈವ ಭ್ ೀ ಮಾಧ್ವ್ೀರ್ತ ನ್ನ್ೃತತಶ್ೈವ ಸವ್ೀಾ॥3,24.59॥ 
ಲಕ್ಷಿ್ೀಪತ್ೀ ಚ್ೀರ್ತ ವದ್ನಿು ಸವ್ೀಾ ಧ್ನಿೀರ್ತ ಶಬದಃ ಸಾವಭವಾಚಿೀ ಯತ್ ೀ ಹಿ| 

ಅತ್ ೀಪಾಯರ್ಾಾ ಮಾಧ್ವ್ೀರ್ತ ಬತರವನಿು ಲಕ್ಷಿ್ೀಪತ್ೀ ಪಾಹಿ ತಥ್ೈವ ಭಕ್ಾುನ್॥3,24.60॥ 
ತ್ೀ ವ್ೈ ಬತರವನ್ ುೀ ನ್ನ್ೃತತಶಾ ಜಗತಮವಿಾಷ್ ಣೀ ಸದಾಸಾಮನ್ಾರಿಪಾಹಿ ನಿತಯಮ್| 

ಸವಾತರ ಯಸಾಮದಿವತತ್ ೀಸ್ತ ತಸಾಮದಿತಾಯದಿನಾಮಾನಿ ಗೃಣನ್ು ಏವ| 

ಜಗತಮಶಾ ಸವ್ೀಾ ದ್ದ್ೃಶತಶಾ ರ್ತೀಥಾಂ ಭಕ್್ ಯೀಪ್ೀತಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಮರನ್ುಃ॥3,24.61॥ 

ಕನ್ ಯೀವಾಚ| 

ಕಂ ನಾಮಕಂ ರ್ತೀಥಾಮಿದ್ಂ ಮತನಿೀನ್ದರ ಕಂ ಕ್ಾಯಾಮತರ ಪರವದಾಸಾಮನ್ೃರ್ತೀಶ| 

ಕಸ್ೈ ಪರಸನ್ ನೀ ಭಗವಾಞ ಾ್ರೀನಿವಾಸಸುಾಸ್ತಮನ್ತ್ರ್ತೀಥಾಂ ವದ್ ವಿಸುರ್ೀಣ॥3,24.62॥ 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 
ಕನ್ಯೀ ಶೃಣತ ತವಂ ಹಯಭವತತ್ಬತದಿಧಮಾನ್ರಹಾರದ್ಸಞ್್ ಜಞೀ ಹರಿಭಕುವಯಾಃ| 

ನಿಷಾೆಮಬತದಾಧಯ ತತ ಯದಾ ಜಗಾಮ ಶ್ೀಷಾಚಲಸಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ರಷ್ತಟಮ್॥3,24.63॥ 
ಅಸ್ತಮಂಸಿಲ್ೀ ದ್ೈತಯಕತಮಾರಕ್ಾನ್ರರ್ತ ಹರ್ೀಶಾ ತತುಾಂ ಪರಿಪೃಷ್ಟವಾನ್ರಭತಃ| 

ನ್ೃಸ್ತಂಹರ ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜಸವ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ಜನ್ಮ ಕನ್ಯೀ॥3,24.64॥ 
ತತಾರಪ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೃಾಹರ್ೀ ಸತತತುಾಂ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ಸತಷ್ತಠ ರ್ಾತಾರ ತಥ್ೈವ| 

ಯಸಾಯಂ ರ್ಾತಾರರ್ಾಂ ಯತರ ಕತತಾರಪ ದ್ೀಶ್ೀ ಹರ್ೀಃ ಕಥಾ ವತಾತ್ೀ ದ್ೈತಯವರ್ಾಾಃ॥3,24.65॥ 
ತತರ ಸಿಲ್ೀ ಹರಿರಾಸ್ುೀ ಸದ್ೈವ ಯತ್ ೀ ವಾಯಪುಃ ಸವಾತ್ ೀ ವ್ೈ ನ್ೃಸ್ತಂಹಃ| 

ಏತಚತಾರತಾವ ದ್ೈತಯಕತಮಾರಕ್ಾಸ್ುೀ ಪರಹಾಿದ್ಮ ಚತಭಾಕುವಯಾಂ ಹರ್ೀಶಾ॥3,24.66॥ 
ವಾಯಪುೀ ಹರಿಶ್ಾೀತೆಥಮತರ ವ್ೈ ಸಖ್ೀ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಜಲರ ಪೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಃ| 

ಸ ಏವಮತಕ್್ ುೀ ದಾನ್ವಾನಾಂ ಸತತ್ೈಶಾ ತತಷಾಟವ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ॥3,24.67॥ 
ತವ ಸವರ ಪಂ ಮಮ ದ್ಶಾಯಸವ ಸವಯೀಗಯರ ಪಂ ದಾನ್ವಾನಾಂ ಸತತಾನಾಮ್| 

ಇರ್ತ ಸತುತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು ತಸ್ತಮನ್ನನ್ುಜಾಲರ ಪಂ ಸಮಾರ್ಾತ್॥3,24.68॥ 
ಅಸ್ತಮನಾ್ಾನ್ಂ ಯೀ ಪರಕತವಾನಿು ರ್ತೀಥ್ೀಾ ತ್ೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಮಂ ದ್ೃಢಂ ಸಾಯತ್| 

ಅತರ ಸಾನನ್ೀ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ಚ ತಾತ ಬತದಿಧನ್ಾ ಹಿ ಸಾಯತೆಲ್ಲಕ್ಾಲ್ೀ ವಿಶ್ೀಷಾತ್॥3,24.69॥ 
ದ್ತಾುಾಂ ವರಂ ದ್ೈತಯವರಾಯ ವಿಷ್ತಣರನ್ುದ್ಾಧ್್ೀ ಜಲಪೂಣ್ೀಾ ಸತಕತಣ್ಾೀ| 

ಅದಾಯಪಾಯಸ್ುೀ ಜಲಮಧ್್ಯೀ ನ್ೃಸ್ತಂಹಃ ಪರಹಾಿದ್ ೀಪ ದ್ೈತಯಕತಮಾರಕ್್ೈಃ ಸಹ॥3,24.70॥ 
ತಸ್ತಮನ್ತ್ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಪರಿತಸುತರತತರ ಜಯೀರ್ತ ಶಬದಃ ಶ್ರಯತ್ೀ ಚಾಪರಾಹ್ನೀ| 

ಇದ್ಂ ರ್ತೀಥಾಂ ನಾರಸ್ತಂಹಾಭಧ್ಂ ಚ ಕನ್ಯೀಸಾನನ್ಂ ಹಯತರ ಕ್ಾಯಾಂ ಮನ್ತಷ್ಯೈಃ॥3,24.71॥ 
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ಸಾನನ್ಂ ಕೃತಾವ ತತರ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚ ಸಮಯಗಿದೀಪಂ ದ್ತಾುಾ ದಿವಜವರ್ಾಾಯ ಮತಖ್ಯಮ್| 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ಪುನ್ಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪರಜಗತಮಗ್ ೀಾವಿನ್ದಗ್ ೀವಿನ್ದ ಇರ್ತ ಬತರವನ್ುಃ॥3,24.72॥ 
ಮತಖ್ಯಪಾರಣಾಧಿಷಠತಂ ಸಾಿನ್ಮಾಪಯ ಅಪಾವಿಶತುತರ ದ್ೀವಿೀ ಹತಯವಾಚ| 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕಥಂ ಕ್ಾಯಾಂ ದ್ಶಾನ್ಂ ತದ್ವದ್ಸವ॥3,24.73॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಃ ಪಾರಹ ಸಂಹೃಷ್ಟಚಿತ್ ುೀ ಬರವಿೀಮಿ ತನ್ರಂ ಶೃಣತ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ತವಮ್| 

ಶತರತಾವ ಮತುಃ ಕತರತ ಸವಾಂ ಮಯೀಕುಮಾದ್ಯಂ ದಾವರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೃಷಾಟಾ॥3,24.74॥ 
ಅಪರಾಧ್ಸಹಸಾರಣಿ ಕರಯನ್ುೀಽಹನಿಾಶಂ ಮರ್ಾ| 

ತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ಮೀ ದ್ೀವ ಕ್ಷಮಸವ ಪುರತಷ್ ೀತುಮ॥3,24.75॥ 
ಮಾನ್ಸಾನಾವಚಿಕ್ಾನ್ ದೀಷಾನಾೆಯಿ ಕ್ಾನ್ಪ ಸವಾಶಃ| 

ವ್ೈಷ್ಣವದ್ವೀಷ್ಹ್ೀತ ನ್ೋ ಭಸಮಸಾತತೆರತ ಮಾಧ್ವ॥3,24.76॥ 
ಆದ್ಯದಾವರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀದಿವಜಯಂ ವ್ೈ ಜಯಂ ಚ| 

ದ್ಕ್ಷಾಧ್ವರ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿ ಚಣಾಂ ಪರಚಣಾಂ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ಮಯಗ್ೀವ॥3,24.77॥ 
ಪಾಶಾಾತಯಭಾಗ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿ ನ್ನ್ದಂ ಸತನ್ನ್ದಂ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ೀವ ಭಕ್ಾಯ| 

ಸವಯದಾವರ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕನ್ಯೀ ಸಮರ್ೀತತೆಮತದಾಕ್ಷಂ ಕತಮತದ್ನ್ುಮೀವ॥3,24.78॥ 
ಯಶ್ೈವ ದ್ೀಹಂ ಪರವಿಶ್ೀದ್ಭಕುಪೂವಾಂ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೀ ಸಾದ್ರ್ೀಣ್ೈವ ದ್ೀವಿ| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣದಾವದ್ಶಕಂ ಚ ಕೃತಾವ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀಚಿಾರೀನಿವಾಸಮ್॥3,24.79॥ 
ಶ್ರೀಸಾವಮಿರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸಮಯಗಾಚಮಯ ನ್ತಾವ ಸಾನತಾವ ನ್ತಾವ ಭ ವರಾಹಂ ಚ ದ್ೀವಿ| 

ಅಯತದಾವರಂ ಪರವಶ್ೀದ್ಭಕುಪೃವಾಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದಗ್ ೀವಿನ್ದ ಇರ್ತಬತರವನ್ವೈ॥3,24.80॥ 
ಪಶಾಾದ್ಧರ್ೀನ್ಾಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಸಾಷಾಟಙ್ಖುರ ಪಂ ಪರವಿಶ್ೀದ್ದೀವಗ್ೀಹಮ್| 

ಪುನ್ವಿಾಶ್ೀದಾವರತಃ ಸಂಸ್ತಿತಃ ಸ ಪೀಠಸಿದ್ೀವಾನಾಮನ್ಸಾ ಚಿನ್ುಯಿೀತ॥3,24.81॥ 
ಮಧ್್ಯೀ ಪೀಠಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ೀವಿೀ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಣಮೀತ ಾಣಾಮೀವ| 

ದ್ೀವಸಯ ಸವ್ಯೀ ಪೀಠಭಾಗಾದ್ವಹಿಶಾ ನ್ಮಸಾೆಯಾಂ ಗತರತದ್ೀವಾಯ ಚ್ೈವ॥3,24.82॥ 
ಪೀಠಸಾಯಗಾರಚಾಾಪಯಧ್ಸಾುತರದ್ೀಶ್ೀ ಆಗ್ನೀಯಕ್್ ೀಣ್ೀ ಪರಣಮೀದ್ವೈ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ನ್ೈರೃತಯಭಾಗ್ೀ ವಾಯಸದ್ೀವಾಯ ದ್ೀವಿ ನ್ಮಸಾೆಯೀಾ ವ್ೈಷ್ಣವಃ ಸವಾದಾಪ॥3,24.83॥ 
ವಾಯವಯಕ್್ ೀಣ್ೀ ಭಕುಪೂವಾಂ ಸತದ್ತಗಾಾಂ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ಭಕುಸಂವಧಿಾತಾತಾಮ| 

ಪೀಠಸ್ ಯೀಧ್ವಾಂ ಹಯಗಿನಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ದ್ೀವಿೀ ಧ್ಮಾಾಧಿಭ ತಾಯ ನ್ರ್ೀ ಯಮಾಯ॥3,24.84॥ 
ಪೀಠಸ್ ಯೀಧ್ವಾಂ ನ್ೈರೃತಸ್ ಯೀಧ್ವಾಕ್್ ೀಣ್ೀ ಜ್ಞಾನಾಧಿಪಂ ಪರಣಮೀದಾವಯತದ್ೀವಮ್| 

ಪೀಠಸ್ ಯೀಧ್ವಾಂ ವಾಯತಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ಸತಭ ರವ್ೈಾರಾಗಾಯನಾಮಧಿಪಂ ಚ್ೈವ ರತದ್ರಮ್॥3,24.85॥ 
ಪೀಠಸ್ ಯೀಧ್ವಾಂ ರ್ತವೀಶಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ದ್ೀವಿ ಐಶವರ್ಾಾಣಾಮಧಿಪಂ ಚ್ೀನ್ದರದ್ೀವಮ್| 

ಪೀಠಸಯ ಪೂವ್ೀಾ ಪರಣಮೀನ್ನೈರೃರ್ತಂ ಚ ಅರ್ಾಾಮಾಣನಾಮಧಿಪಂ ಚಾತರ ದ್ೀವಿ॥3,24.86॥ 
ದ್ೀವಸಯ ಪೀಠಸಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ ದ್ತಗಾಾಂ ನ್ಮೀದ್ತಗರರ ಪಾಭಧ್ಾಂ ಚ| 

ಪೀಠಸಯ ಕನ್ಯೀ ಪರಣಮೀತಾಶ್ಾಮೀ ವ್ೈ ಆರ್ ೀಗಾಯಣಾ ಮಧಿಪಂ ಕ್ಾಮದ್ೀವಮ್॥3,24.87॥ 
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ದ್ೀವಸಯ ಪೀಠಸ್ ಯೀತುರ್ೀ ರತದ್ರದ್ೀವಮನ್ೈಶವರ್ಾಾಣಾಮಧಿಪಂ ಸಂಸಮರ್ೀಚಾ| 

ಪೀಠಸಯ ಮಧ್್ಯೀ ಪರಣಮೀದ್ವೈ ವರಾಹಂ ಸದಾ ಕನ್ಯೀ ಪರಮಂ ಪೂರತಷಾಖ್ಯಮ್॥3,24.88॥ 
ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟಚಾಕುಸಞ್ಜಜಞಂ ಚ ಲಕ್ಷಿ್ೀಮಾಧ್ಾರರ ಪಾಂ ಪರಣಮೀಚ್ೈವ ನಿತಯಮ್| 

ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟದಾವಯತಕ ಮೌಾ ನ್ಮೀಚಾ ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟಚ್ಾೀಷ್ಕ ಮೌಾ ನ್ಮೀಚಾ॥3,24.89॥ 
ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟದ್ಭಮಾನಿನಿೀಂ ಭತವೀ ಭ ದ್ೀವತಾಂ ಪರಣಮೀಚ್ೈವ ಸತಭ ರಃ| 

ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟದ್ವರತಣಂ ಸಂಸಮರ್ೀಚಾ ಕ್ಷಿೀರ್ ೀದ್ಧ್್ೀರಧಿಪಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಮ್॥3,24.90॥ 
ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟತರಣಮೀಚ್ೈವ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಾಖ್ಯಂ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ಪೂಜಯೀಚಾ| 

ತಸ್ ಯೀಪರಿಷಾಟತರಣಮೀಚ್ೈವ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಮಹಾದಿವಾಯಂ ಮಣಾಪಸಞ್ಜಞಕ್ಾಂ ಚ॥3,24.91॥ 
ಪೀಠಸಯ ಮಧ್್ಯೀ ಯಮಸಞ್ಜಜಞಂ ಚ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಸಮಚಾಯೀದ್ಯಮಮಧ್್ಯೀ ಚ ದ್ೀವಿೀಮ್| 

ಯಮಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಚ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ ಸ ಯಾಂ ನ್ಮೀದಿದೀಪರ ಪಂ ಚ ಭದ್ರೀ॥3,24.92॥ 
ಯಮಸಯ ದ್ೀವಸಯ ಚ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ಶ್ರಯಂ ನ್ಮೀದಿದೀಪರ ಪಾಂ ಚ ದ್ೀವಿೀಮ್| 

ಯಮಸಯ ದ್ೀವಸಯ ತತ ಚಾಗರಭಾಗ್ೀ ಹತತಾಶನ್ಂ ದಿೀಪರ ಪಂ ನ್ಮೀಚಾ॥3,24.93॥ 
ದ್ೀವಸಾಯಗ್ರೀ ಭ ಮಿನಾಮಿನೀಂ ನ್ಮೀಚಾ ತತಾುಾಭಮಾನಾಂ ಸಂಸಮರ್ೀಚ್ೈವ ನಿತಯಮ್| 

ಪಯಾಙ್ಖೆರ ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಸುರ್ೀಭಮಾನಾಂ ಸನ್ನಮೀಚ್ೈವ ದ್ತಗಾಾಮ್॥3,24.94॥ 
ಪೂವಾಾದಿಗಂ ಪೀಠಸ್ ೀಪಾನ್ರ ಪಮಾತಾಮನ್ಮೀಕಂ ಪರಣಮೀಚಾ ದ್ೀವಿ| 

ದ್ಕ್ಷಸಿದಿಕಾೀಠಸ್ ೀಪಾನ್ರ ಪಂ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಂ ಪರಣಮೀಚ್ೈವ ಕನ್ಯೀ॥3,24.95॥ 
ಪದ್ಮಸಯ ಪೂವಾಸಿದ್ಲ್ೀ ಚ ದ್ೀವಿ ಸ್ತರೀರ ಪಾಖ್ಯಂ ವಿಮಲಾಖಾಯಮಿಮಾಂ ಚ| 

ಬರಹಾಮದಿದ್ೀವಾನ್ರಣಮೀಚಾ ದ್ೀವಿ ಆಗ್ನೀಯಕ್್ ೀಣಸಿದ್ಲ್ೀ ಶೃಣತತವಮ್॥3,24.96॥ 
ಉತೆಷ್ಾನಾಮಿನೀಂ ಪರಮಾಂ ಚ ದ್ೀವಿೀಂ ನ್ಮೀದ್ರಮಾಂ ಬರಹಮವಾಯ  ಚ ಶ್ೀಷ್ಮ್| 

ದ್ಕ್ಷಸಿಪದ್ಮಸಯ ದ್ಲಾಷ್ಟಕ್್ೀ ಚ ನಾರಾಯಣಾಕ್ಾರಶ್ೀಷಾದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,24.97॥ 
ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಕನ್ಯೀ ಮರ್ಾ ಪಶ್ಾಮಸ್ಿೀ ದ್ಲ್ೀ ಚ| 

ಗ್ ೀಪಾಖ್ಯನಾರಾಯಣಬರಹಮವಾಯತವಿಪಾರದಿಕ್ಾನಾಂ ಶ್ೀಷ್ರ ದಾರದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,24.98॥ 
ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಈಶಾನ್ ಕ್್ ೀಣಸದಿ್ಲ್ೀಷ್ತ ಚ್ೈವ| 

ಈಶಾನ್ನಾರಾಯಣಮಾವಿರಿಞ್ಾವಾಯತವಿಾಯಚ್ಾೀಷ್ಸತರಾದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,24.99॥ 
ಸ್ತರೀರ ಪ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ತಥ್ೈವ ಪದ್ಮಸಯ ಚ ಮಧ್ಯಭಾಗ್ೀ| 

ಅನ್ತಗರಹಾಖಾಯ ವಿಷ್ತಣಲಕ್ಷಿ್ೀಶಾ ದ್ೀವಿೀ ವಾಯತವಿಾಯಚ್ಾೀಷ್ರತದಾರದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,24.100॥ 
ಸ್ತರೀರ ಪಾಣಾಂ ನ್ಮನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವ ಸತಯೀಗಪೀಠಸಯ ಸವರ ಪ ಭ ತಮ್| 

ಸದಾ ನ್ಮೀಚಿಾರೀಮದ್ನ್ನ್ುಸಞ್ಜಞಮೀವಂ ನ್ ಮೀಚಿಾರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ೀವಮ್॥3,24.101॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ವಾಮೀ ತತ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಚ ಪರಣಮೀದ್ತವಧ್ಃ| 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಸವ್ಯೀ ತತ ಧ್ರಾಯೈ ಪರಣಮೀಚತಾಭ್ೀ॥3,24.102॥ 
ಪೀಠಾದ್ವಹಿಃ ಪೂವಾಭಾಗ್ೀ ಕೃಪೀಲೆಂ ಪರಣಮೀಚತಾಭಮ್| 

ಮಹ್ ೀಲೆಂ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಚ್ೈವ ವಿೀರ್ ೀಲೆಂ ಪಶ್ಾಮೀ ನ್ಮೀತ್॥3,24.103॥ 
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ಉತುರ್ೀ ಚ ನ್ಮಃ ಕತರ್ಾಾದ್ತಯಲಾೆಯ ಚ ಮಹಾತಮನ್ೀ| 

ಚತತಷ್ವಾಪ ಚ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಸಹಸ್ ರೀಲೆಂ ನ್ಮೀತತ್ಧಿೀಃ॥3,24.104॥ 
ಪೂವ್ೀಾ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾಚಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ| 

ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಯ ದ್ೀವಾಯ ಪರದ್ತಯಮಾನಯ ಚ ಪಶ್ಾಮೀ॥3,24.105॥ 
ಉತುರ್ೀ ಹಯನಿರತದಾಧಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ತನಿದರತಃ| 

ಆಗ್ನೀಯೀ ಚ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾತೆನ್ಯೀ ಮಾರ್ಾಂ ಸದಾ ಶತಭ್ೀ॥3,24.106॥ 
ಜರ್ಾಯೈ ಚ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾನ್ನೈರೃತ್ಯೀ ಚಾಪ ವಾಯವ್ೀ| 

ಕೃತ್ಯೀ ಚ್ೈವ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದಿೀಶಾನ್ಯೀ ಶಾನಿುಸಞ್ಜಞಕ್ಾಮ್॥3,24.107॥ 
ಕ್್ೀಶವಾಯ ನ್ಮಃ ಪೂವ್ೀಾ ತಥಾ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ| 

ಮಾಧ್ವಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾನ್ನೈರೃತ್ಯೀ ಚಾಪ ವಾಯವ್ೀ॥3,24.108॥ 
ಆಗ್ನೀಯೀ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ನಿತಯಂ ಭಕ್ಾಯ ತತ ಪರಯತಃ ಶತಭ್ೀ| 

ಗ್ ೀವಿನಾದಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ದಕ್ಷಿಣ್ೀ ವಿಷ್ಣವ್ೀ ತಥಾ॥3,24.109॥ 
ಮಧ್ತಸ ದ್ನಾಯ ಭ್ ೀಃ ಕನ್ಯೀ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾತತು ನ್ೈರೃತೌ| 

ಪಶ್ಾಮೀ ರ್ತರವಿಕರಮಾಯ ವಾಮನಾಯ ತಥ್ೈವ ಚ॥3,24.110॥ 
ವಿಷ್ಣವ್ೀ ಶ್ರೀಧ್ರಾರ್ಾಥ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾಚಾ ಭಾಮಿರ್ತ| 

ಉತುರ್ೀ ತತ ಮಹಾಕನ್ಯೀ ಹೃಷೀಕ್್ೀಶಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ॥3,24.111॥ 
ತಥಾ ವ್ೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ತನಿದರತಃ| 

ದಾರ್ೀದ್ರಾಯ ಚ್ೈಶಾನ್ಯೀ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾಚಾ ಭಾಮಿನಿ॥3,24.112॥ 
ಚತತಥಾಾವರಣ್ೀ ಪೂವ್ೀಾ ಮಹಾಕ ಮಾಾಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ವರಾಹಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದಾಗ್ನೀಯೀ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ಶತಭ್ೀ॥3,24.113॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ನಾರಸ್ತಂಹಾಯ ವಾಮನಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಭಾಗಾವಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾನ್ನೈರೃತ್ಯೀ ಶತದ್ಧಚ್ೀತಸಾ॥3,24.114॥ 
ಪಶ್ಾಮೀ ಮಾಧ್ವಾರ್ಾಥ ತಥಾ ಕೃಷಾಣಯ ವ್ೈ ನ್ಮಃ| 

ಬತದಾಧಯ ಚ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದಾವಯವ್ಯೀ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ಶತಭ್ೀ॥3,24.115॥ 
ಉತುರ್ೀ ಹತಯಲೆರ ಪಾಯ ಅನ್ನಾುಯ ನ್ರ್ೀಸತು ತ್ೀ| 

ಈಶಾನ್ಯೀ ವಿಶವರ ಪಾಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾದ್ತನಿದರತಃ॥3,24.116॥ 
ಆಗ್ನೀಯೀ ವಾರತಣಿೀಂ ಚ್ೈವ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಚ್ೈವ ನ್ೈರೃತ್ೀ| 

ವಾಯವ್ಯೀ ಭಾರರ್ತೀಂ ಚ್ೈವ ಈಶಾನ್ಯೀ ಗಿರಿಜಾಂ ನ್ಮೀತ್॥3,24.117॥ 
ಗಿರಿಜಾಂ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ತತ ಸೌಪಣ್ೈಾ ಚ್ೈವ ಸಂನ್ಮೀತ್| 

ಪಾರಗಿನಾದರಯ ನ್ಮಸತೆರ್ಾಾತಾ್ಯತಧ್ಾಯ ತಥ್ೈವ ಚ॥3,24.118॥ 
ಸ ಪರಿಗರಹಾಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ ಣೀಃ ಪಾಷ್ಾದಾಯ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಆಗ್ನೀಯೀತಯಗನಯೀ ತತಭಯಂ ಸಾಯತಧ್ಾಯೀರ್ತ ಪೂವಾವತ್॥3,24.119॥ 
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ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ತತ ಯಮಾಯೈವ ನ್ೈರೃತಾಯಂ ನಿರೃರ್ತಂ ಯಜ್ೀತ್| 

ಪಶ್ಾಮೀ ವರತಣಾಯೈವ ವಾಯವ್ಯೀ ವಾಯವ್ೀ ನ್ಮಃ॥3,24.120॥ 
ಉತುರ್ೀ ಚ ಕತಬ್ೀರಾಯ ಈಶಾನ್ಯೀ ಚ ಶ್ವಾಯ ಚ| 

ಈಶಾನ್ಶಕರಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಬರಹಮಣ್ೀ ಸಾಯತಧ್ಾಯ ಚ॥3,24.121॥ 
ನಿರೃತಯಪಯರ್ತಮಧ್್ಯೀ ತತ ಶ್ೀಷಾಯ ಚ ನ್ರ್ೀನ್ಮಃ| 

ಏವಂ ಕೃತಾವ ನ್ಮಸಾೆರಂ ಪರಣಮೀಚಾ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ॥3,24.122॥ 
ಇತ್ಯೀತತ್ವಾಮಾಖಾಯತಂ ವಿಧಿಪೂವಾಂ ತತ ದ್ಶಾನ್ಮ್| 

ಇತಃ ಪರನ್ತು ಗನ್ುವಯಂ ದ್ಶಾನಾಥಾಂ ರಮಾಪತ್ೀ॥3,24.123॥ 
ಏವಮತಕ್ಾುಾ ತತ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ತ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ತತ ಯರ್ೌ ಮತದಾ| 

ಯದ್ತಕುಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ಶಾನ್ಸಯ ವಿಧಿಃ ಖ್ಗ| 

ಕಸಯಚಿನ್ನೈವ ವಕುವಯೀ ಗ್ ೀಪಯತಾವಚಾ ಕದಾಚನ್॥3,24.124॥ 
ಸಮಾಗರ್ೀ ದ್ತಘಾಟ್ ಏವ ವಿೀನ್ದರ ಸತಾಂ ಚ ಸತುತುಾವಿಬ್ ೀಧ್ಕ್ಾನಾಮ್| 

ಅನ್ೀಕಜನಾಮಜಿಾತಪುಣಯಸಞ್ಾರ್ಾದ್ಭ ದ್ತುರ್ ೀಃ ಸಙ್ಖುಮ ಏವ ತಸಯ॥3,24.125॥ 
ಪಯೀ ವಿಕ್ಾರಂ ಚ ನಿಜಂ ಜಹಾರ್ತ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಶ್ೀಷ್ಂ ನ್ಲ್ಲನ್ಸಯ ಷ್ಙ್ಖೆಜಮ್| 

ಭಾವಂ ಚಲಂ ಪಙ್ಖೆಜನಾಭಯೀಗಾತ್ತ್ಙ್ಖುಯೀಗಾದ್ಶತಭಾನಿ ನ್ ಸತಯಃ॥3,24.126॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಗಿರ್ಾಾರ್ ೀಹಣಕರಮತದ್ಭಕುತತಾವಾತನಾಮಾದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ 

ಚತತವಿಾಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,24-[126]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-25॥ 
ಸಾ ದಾವರದ್ೀಶ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿೀ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಂ ದ್ದ್ೃಶ್ೀ ಕ್್ೈಶಾ ಸಾಧ್ಾಮ್| 

ಸಾವಮಿನ್ಿರ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀರ್ತ ಸಾ ತಂ ಬರಹಾಮದಿೀನಾಂ ತಾರಕಂ ಸಮರದ್ಧ್ೌಯ॥3,25.1॥ 
ದ್ೀವ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ಪಾಲನಾಥಾಂ ಚ ವಿಷ್ತಣರಸ್ಯೀವ ನಿತಯಂ ಪುಷ್ೆರಿಣಾಯಂ ಜಲ್ೀಷ್ತ| 

ಅತಃ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀರ್ತ ಚಾಹತಸುತರ ಸಾನನ್ಂ ಕನ್ಯಕ್ಾನಾಯಶಾ ಚಕತರಃ॥3,25.2॥ 
ಶತಚಿಭ ಾತಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ೀವಾಸತುಪುುಂ ವಿವಿಶತಃ ಶತದ್ಧಭಕ್ಾಯ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಯಥ್ ೀಪದಿಷ್ಟಂ ಗತರತಣಾ ತಥ್ೈವ ಚಕ್್ರೀ ಕನಾಯಶಾ ಸವಾಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,25.3॥ 
ತದಾ ಹರಿಂ ದ್ಶಾರ್ಾಮಾಸ ತಸ್ಯೈ ಸವಕಂ ರ ಪಂ ಸತಪರರ್ತೀಕ್್ೀ ಸತಪೂಣಾಮ್| 

ಸಾ ಕನ್ಯಕ್ಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ರ ಪಂ ದ್ದ್ಶಾ ಭಕ್ಾಯ ಸವಮನ್ ೀಭರಾಮಮ್॥3,25.4॥ 

ಸತವಣಾಚಿತರಂ ವಸನ್ಂ ವಸಾನ್ಂ ಸ್ ೀಷಣೀಷ್ಕಂ ಕಞ್ುಾಕಂ ಸನ್ದಧ್ಾನ್ಮ್॥3,25.5॥ 
ಮೃಗ್ ೀತಿಮದ್ಗನ್ಧೀನ್ ಸತರಭೀಕೃತದಿಙ್ಖತಮಖ್ಮ್| 

ಪುಣಾರಿೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಕಮತ್ಗಿರೀವಂ ಮಹಾಭತಜಮ್॥3,25.6॥ 
ಹ್ೀಮಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಾಙ್ಖುಂ ಸಾಕ್ಷಾತೆನ್ದಪಾಸನಿನಭಮ್| 

ಜಗನ್ ೋಹನ್ಸ್ೈನ್ದಯಾಂ ಕ್್ ೀಮಲಾಙ್ಖುಂ ಮನ್ ೀಹರಮ್॥3,25.7॥ 

ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಕನಾಯ ಮತಮತದ್ೀ ರ್ ೀಮಾಞ ಾ್ತಸತಗಾತರಕ್ಾ॥3,25.8॥ 
ತದ್ದಶಾನಾಹಾಿದ್ಪರಿಪುಿತಾಶರ್ಾ ಪ್ರೀಮಾಣಥ ರ್ ೀಮಾಶತರಕತಲಾಕತಲ್ೀಕ್ಷಣಾ| 

ನ್ನ್ತಾ ದ್ೀವಿೀ ಪುರತಸುಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಾ ಧ್ವಸುದ್ ೀಷಾ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ| 

ಆನ್ನ್ದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸತಖ್ಂ ಚ ದ್ತಾುಾ ಮತಕತನಾದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಮತಕುದಾನಾತ್॥3,25.9॥ 
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತಯಂ ಹಯರವಿನ್ದನ್ೀತರ ಪರಸನ್ನದ್ೃಷಾಟಯ ಕರತಣಾಸತಧ್ಾದ್ರಾ| 

ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸತದ್ತಃಖಿತಾಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿದಾನ್ೀನ್ ಹಿ ಪಾಹಿ ನಿತಯಮ್॥3,25.10॥ 
ಜನಾದ್ಾನ್ ತವಂ ಹಿ ಸತದ್ತಷ್ಟಸಙ್ಕುನಾೆಮಾದಿರ ಪಾನ್್ತತಂ ವಜಾಯಿತಾವ| 

ಹರ್ೀ ಹರ್ೀ ಮಾಂ ಸತತಂ ಪಾಹಿ ದ್ೈತಾಯನ್್ಮಾಹೃತಯ ಪರಬಲಾನಿವಘನರ ಪಾನ್॥3,25.11॥ 
ರಮೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಚತತಮತಾಖ್ೀಶ ವಿಶ್ವೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರಸವರ್ತೀಶ| 

ರಮೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿದಾನ್ಮ ತ್ೀಾ ವೃನಾದರವೃನ್ದೈವಾನಿದತಪಾದ್ಪದ್ಮ॥3,25.12॥ 
ಏವಂ ತತ ನ್ತಾವ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ತತಷಾಟವ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಂ ಪುರಾಣಮ್| 

ಲಕ್ಷಾ್ಯ ಸದಾ ಯೀಽವಿದಿತಾ ಗತಣಾಶಾ ಅಸಙ್ಕ್ಯತಾಃ ಸನಿು ವಿಷೌಣ ಚ ವಿೀಶ॥3,25.13॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಸಕ್ಾಶಾದ್ರ್ತಬಾಹತಲಯಸಙ್ಕ್ಯ ಗತಣಾ ಹರೌ ತ್ೀಽವಿದಿತಾ ವ್ೈ ರಮಾರ್ಾಃ| 

ಅತ್ ೀ ಹರ್ೀ ಸುವನ್ೀ ಕ್ಾವಸ್ತು ಶಕುಸುಥಾಪ ಯತನಂ ಸುವನ್ೀ ತ್ೀ ಕರಿಷ್ಯೀ॥3,25.14॥ 
ತವ ಪರಸಾದಾಚಾ ರಮಾಪರಸಾದಾದಿವಧಿಪರಸಾದಾತಾಭರರ್ತೀಶಪರಸಾದಾತ್| 

ರತದ್ರಪರಸಾದಾತ್ತವನ್ಂ ತ್ೀ ಕರಿಷ್ಯೀ ತಥಾಪ ವಿಷ್ ಣೀ ಮಯಿ ಶಾನಿುಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,25.15॥ 
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ಯದಿ ಪರಸನ್ ನೀಸ್ತ ಮಯಿ ತವಮಿೀಶ ತವತಾಾದ್ಮ ಲ್ೀ ದ್ೀಹಿ ಭಕುಂ ಸದ್ೈವ| 

ತವದ್ದಶಾನಾದ್ದೀವ ಶತಭಾಶತಭಂ ಚ ನ್ಷ್ಟಂ ಮದಿೀಯಂ ಹಯಶತಭಂ ಚ ನಿತಯಮ್॥3,25.16॥ 
ತವನಾಮಯರ್ಾ ನ್ಷ್ಟಮಿಮಂ ಚ ಲ್ ೀಕಂ ಮದ್ೀನ್ ಮತುಂ ಬಧಿರಂ ಚಾನ್ಧಭ ತಮ್| 

ಐಶವಯಾಯೀಗ್ೀನ್ ಚ ಯೀ ಹಿ ಮ ಕ್್ ೀ ಜಾತಃ ಸದಾ ದಿೀನಾಗತವಾಾದಿಕ್್ೀಷ್ತ॥3,25.17॥ 
ಮಾ ದ್ೀಹಿ ಐಶವಯಾಮನ್ತತುಮಂ ತವತಾಾದಾರವಿನ್ದಸಯ ವಿರತದ್ಧಭ ತಮ್| 

ತವಂ ದ್ೀವ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಸತಾಂ ಚ ಸಙ್ಖುಂ ತವ ಸವರ ಪಪರರ್ತಪಾದ್ಕ್ಾನಾಮ್॥3,25.18॥ 
ಪುತಾರದಿೀನಾಮೈಹಿಕಂ ವಾಸತದ್ೀವ ದ್ಗಾಧಾ ಚ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಪಾದಾರವಿನ್ದೀ| 

ಸದ್ವಷ್ಣವ್ೀ ಕರಯಮಾಣಂ ಚ ಕ್್ ೀಪಂ ದ್ಗಾಧಾ ಚ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಪಾದ್ರವಿನ್ದೀ॥3,25.19॥ 
ದ್ರವಾಯದಿಕ್್ೀ ಕರಯಮಾಣಂ ಚ ಲ್ ೀಭಂ ದ್ಗಾಧಾ ವ್ೈ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಪಾದಾಬಜಮ ಲ್ೀ| 

ಪುತಾರದಿಕ್್ೀ ಕರಯಮಾಣಂ ಚ ರ್ೀಹಂ ದ್ಗಾಧಾ ಚ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಪಾದಾಬಜಮ ಲ್ೀ॥3,25.20॥ 
ವಿದಾಯಂ ಪುತರಂ ದ್ರವಯಜಾತಂ ಮದ್ಂ ಚ ದ್ಗಾಧಾ ಚ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಪಾದಾಬಜಮ ಲ್ೀ| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾಸಹಮಾನ್ಸವರ ಪಂ ದ್ಗಾಧಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶ॥3,25.21॥ 
ಮನ್ರಂ ಚ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ನಿದಾನ್ಮ ತ್ೀಾ ಯೀನ್ೈವ ಮೀ ಸಾಯತುವ ಸಙ್ಖುಶಾ ಭ ಯಃ| 

ನಾನ್ಯಂ ವೃಣ್ೀ ತವ ಪಾದಾಬಜಸಙ್ಕುತುದ್ೀವ ಮೀ ದ್ೀಹಿ ಮಮ ಪರಸನ್ನಃ॥3,25.22॥ 
ಇರ್ತೀರಿತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಪರಸನ್ನ ಉವಾಚ ದ್ೀವೀ ಹಯಮೃತಸರವಂ ಚ| 

ಅತ್ೈವ ಕನ್ಯೀ ಪರಜಪಸವ ಮನ್ರಂ ಸತಗ್ ೀಪಯರ ಪಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ॥3,25.23॥ 
ವಕ್ಷಾಯಮಿ ಮನ್ರಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಶೃಣವದ್ಯ ಭಕ್ಾಯ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ| 

ಅನ್ುಃ ಸಿಮನ್ಯಂ ಹಾಯದ್ಯಸಂಯತಕುಮೀವ ಸಬನ್ತದ ತದ್ವತ್ಪಶಾಕ್ಾದ್ಯೀನ್ ಯತಕುಮ್॥3,25.24॥ 
ಏಕ್ಾರಯತಕುಂ ಪರಥಮಾನ್ುಃ ಸಿಯತಕುಂ ಸಮರ್ತರಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ್ ೀಷ್ಮಣಾ ಸಂಯತತಂ ಚ| 

ತಕ್ಾರಸಕುಂ ಸವಶಾಮನ್ುಃ ಸಿಯತಕುಮಾದ್ಯನ್ು ಓಙ್ಕೆರಸಮನಿವತಂ ಚ॥3,25.25॥ 
ಅನ್ೀನ್ ಮನ್ರೀಣ ತವ್ೀಪ್ತಂ ಚ ಭವ್ೀದಿಧ ಕನ್ಯೀ ನಾನ್ರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ಏವಂ ಸ ಉಕ್ಾುಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು ಪರರ್ತೀಕವದ್ದಶಾರ್ಾಮಾಸ ರ ಪಮ್॥3,25.26॥ 
ನ್ತಾವ ತತ ಸಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಚ ದ್ೀವಿೀ ಉವಾಸ ಹ ಸಾವಮಿಸರಃ ಸಮಿೀಪ್ೀ| 

ತಸ್ತಮನಿದನ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀಂಶಾ ಸವಾಾನ್್ನ್ುಪಾರ್ಾಮಾಸ ಚ ಷ್ಡರಸಾನ್ನೈಃ॥3,25.27॥ 
ಸಾಯಙ್ಕೆಲ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೃಷಾಟಾ ಉತಾ್ಹರ ಪ್ೈಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪರರ್ತೀಕ್್ೈಃ| 

ಸಾಕಂ ಭಕ್ಾಯ ಸಮರಣಮಾಯಥ ದ್ೀವಿೀ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಸತಷ್ತಠ॥3,25.28॥ 
ನ್ನ್ತಾ ದ್ೀವಿೀ ಸತಪರರ್ತೀಕಸಯ ಚಾಗ್ರೀ ಲಜಾಜಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಜಯ ದ್ೀವ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ| 

ಆನ್ೃತುಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಹರ್ೀಶಾ ವಕರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ದ್ೃಷಾಟಯ ತತ ಪರಂ ನ್ನ್ತಾ॥3,25.29॥ 
ಮಮಾದ್ಯ ಗಾತರಂ ಪಾವಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಮಾದ್ಯ ನ್ೀತರಂ ಸಫಲಂ ಸಮ್ಭ ವ| 

ಮಮಾದ್ಯ ಪಾದೌ ಸಾಥಾಕ್ೌ ಚ್ೈವ ಜಾತೌ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀಶ ಕೃತಾವ॥3,25.30॥ 
ಹಸೌು ಚ ಮೀ ಸಾಥಾಕ್ಾವದ್ಯ ಜಾತೌ ಅಗ್ರೀ ಕೃತಾವ ಹಸುಶಬದಂ ಮತರಾರ್ೀಃ| 

ಏವಂ ವದ್ನಿುೀ ಪರೀಣಯನಿುೀ ಚ ದ್ೀವಂ ಜಗಾಮಸಾ ಸ್ ುೀತರವಚಃ ಕದ್ಮ್ೈಃ॥3,25.31॥ 
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ದ್ೀವಾಸುದಾ ದ್ತನ್ತದಮಭಯೀ ವಿನ್ೀದಿರ್ೀ ತನ್ಮಸುಕ್್ೀ ಪುಷ್ಾವೃಷಟಂ ಚ ಚಕತರಃ| 

ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ಉಭಯೀಃ ಪಾಶವಾಯೀಶಾ ನ್ೃತಯಂ ಚಕತರದ್ೀಾವತಾವಾರನಾಯಾಃ॥3,25.32॥ 
ತಥ್ೈವ ತಾಸುಲಶಬದಂ ಚ ಕೃತಾವ ತದಾ ಸವಾಾ ನ್ಮನ್ಂ ಚಾಪ ಚಕತರಃ| 

ಆನ್ನ್ದಶ್ೈಲ್ೀ ಸವಾದಾ ರ್ತವತಿಮೀವ ಸಾ ಸವಾದಾ ನ್ತಾಯನಿುೀ ಚ ವಿೀನ್ದರ॥3,25.33॥ 
ಆನ್ನ್ದಮಗಾನ ಸಾಪ ದ್ೀವಿೀ ಜಗಾಮ ಸವಮಾಶರಮಂ ಜ್ೈಗಿಷ್ವ್ಯೀಣ ಸಾಧ್ಾಮ್| 

ರ್ಾತಾರಮೀವಂ ಯೀ ನ್ ಕತವಾನಿು ವಿೀನ್ದರ ತ್ೀಷಾಂ ಚ ಸವಾಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಚಾಹತರಾರ್ಾಾಃ॥3,25.34॥ 
ಗತಾವಶರಮಂ ಜ್ೈಗಿಷ್ವ್ಯೀಣ ಸಾಧ್ಾಂ ಗತರತಂ ತವಪೃಚಾದ್ವೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ಮನ್ರಮ್| 

ಮನ್ರಸಾಯಥಾಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಜ್ೈಗಿಷ್ವಯ ಮನಾರವೃರ್ತುಂ ಕತವಾತಾಂ ವ್ೈ ಫಲಾಯ॥3,25.35॥ 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತಷ್ವ ಭದ್ರೀ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀ ಶಸಯ ನಾಮನಸುಾಥಾಂ ಶತರತಾವ ಹೃದ್ಯೀ ಸಂನಿಧ್ತ್ಾ॥3,25.36॥ 
ವಿರ್ತ ಹತಯತುಮವಾಚಿೀ ಸಾಯದ್ಯೀರ್ತ ಜ್ಞಾನ್ಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಕಕ್ಾರಃ ಸತಖ್ವಾಚಿೀ ಸಾಯಟ್ಟೀರ್ತ ಚಿತುಮತದಾಹೃತಮ್॥3,25.37॥ 
ಈಶತವಮಾತಮವಾಚಿ ಸಾಯದ್ೀವಂ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ತತ ಕನ್ಯಕ್್ೀ| 

ಪೂಣಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಸತಖ್ಂ ವಿತುಂ ವಾಯಪುತಾವದ್ವಯಙ್ಖೆಟಾಭಧ್ಃ॥3,25.38॥ 
ವಯ (ವ್ೀ) ಮಿನಿದರರ್ಾದಿಕಂ ಪರೀಕುಂ ವಯಙ್ಖುಭ ತಂ ಹರೌ ಯತಃ| 

ಕಟ್ಶಾ ಸಮತದಾರ್ಾಥ್ ೀಾ ವಯಂ (ವ್ೀಂ) ಕಟ್ಶ್ಾೀನಿದರರ್ೌಘಕಃ॥3,25.39॥ 
ಸವಸ್ತಮನ್ರೀರಯತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮದ್ವಯಙ್ಖೆಟ್ನಾಮಕಃ| 

ವಿಷ್ಯೀ ಪ್ರೀಷ್ಯೀನಿನತಯಮತ್ ೀ ವಯಙ್ಖೆಟ್ನಾಮಕಃ॥3,25.40॥ 
ವಿಶ್ಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ರ ಪತಾವದ್ವಯೀರ್ತ ಮತಕ್ಾುಃ ಸದಾ ಸೃತಾಃ| 

ಮತಕ್ಾುನಾಂ ಚ ಸಮ ಹಸತು ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀರ್ತ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,25.41॥ 
ಸದಾ ಮತಕುಸಮ ಹಾನಾಮಿೀಶತಾವದ್ವಯಙ್ಖೆಟಾಭಧ್ಃ| 

ಲ್ಲಙ್ಖುದ್ೀಹಮತ್ ೀ ಜಿೀವೀ ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀರ್ತ ಸಮಾಹೃತಃ॥3,25.42॥ 
ಲ್ಲಙ್ಕುನಾಂ ಚ್ೈವ ಸಾವಮಿತಾವದ್ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶ್ೀರ್ತ ಸಞ ಜ್ಞತಃ| 

ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಚ ಸಮ ಹಾಸತು ಜ್ಞಾನಾದಿವಿಧ್ತರಾ ಯತಃ| 

ಅತ್ ೀ ದ್ೈತಯಸಮ ಹಸತು ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀರ್ತ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,25.43॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಸಂಹರಣ್ೀ ಈಶಸುಾತ್ ೀ ವಯಙ್ಖೆಟ್ನಾಮಕಃ| 

ಆನ್ನ್ದಸಯ ವಿರತದ್ಧತಾವತಾೆಮಕ್್ ರೀಧ್ಾದ್ಯೀ ಗತಣಾಃ॥3,25.44॥ 
ವಯಙ್ಖೆಟಾ ಇರ್ತ ಸರ್ರೀಕ್ಾುಸ್ುೀಷಾಂ ನಾಶಯಿತಾ ಪರಭತಃ| 

ಅತಸತು ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಾಖ್ಯ ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಜಪಂ ಕತರತ॥3,25.45॥ 
ಏವಂ ವಯಙ್ಖೆಟಾಮಾಹಾತಯಂ ಶತರತಾವ ದ್ೀವಿೀ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ನಿದಾರಂ ಚಕ್ಾರ ತತ್ೈವ ರಾತೌರ ಪತಾರ ಸಹ್ೈವ ಚ| 

ಬಾರಹ್ೋ ಮತಹ ತ್ೀಾ ಚ್ ೀತಿಯಿ ಹೃದಿ ಸಸಾಮರ ಕನ್ಯಕ್ಾ॥3,25.46॥ 
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(ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ಪಾರತಃ ಸತುರ್ತಃ)| 
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ಶ್ರೀವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಶಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ರ್ತಾಃ ಶ್ರೀವರದ್ರಾಜಶಾ ವರಾಹಮ ರ್ತಾಃ| 

ಶ್ರೀರಙ್ಖುಶಾಯಿೀ ಚ ಅನ್ನ್ುಶಾಯಿೀ ಕತವಾನ್ತು ಸವ್ೀಾ ಮಮ ಸತಪರಭಾತಮ್॥3,25.47॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮ ರ್ತಾಶಾ ಗದಾಧ್ರಶಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಸತು ಪರರ್ಾಗವಾಸಃ| 

ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಬದ್ರಿೀನಿವಾಸಃ ಕತವಾನ್ತು ಸವ್ೀಾ ಮಮ ಸತಪರಭಾತಮ್॥3,25.48॥ 
ದಾರ್ೀದ್ರ್ ೀ ವ್ೈ ರ್ತರಜಗನಿನವಾಸಃ ಶ್ರೀಪಾಣತಾರಙ್ಖುಶಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹದ್ೀವಃ| 

ಶ್ರೀರಾಮದ್ೀವಶಾ ಅರ್ೀಘವಾಸಃ ಕತದ್ೃ॥3,25.49॥ 
ಶ್ರೀಧ್ಮಾಪುತರಶಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹಮ ರ್ತಾಃ ಶ್ರೀಪಪಾಲಸಿಶಾ ಮತಹಲವಿಾಸಃ| 

ಕ್್ ೀಲಾನ್ೃಸ್ತಂಹಃ ಶ್ಪಾಕ್ಾರಸ ಿಸ್ತಂಹಃ ಕತವಾನ್ತುದ್ೃ॥3,25.50॥ 
ಚತತಮತಾಖ್ಶಾಾರತಸರಸವರ್ತೀ ಚ ಸವಭಾರರ್ತೀ ಶವಾಸತಪಣಾಶ್ೀಷಾಃ| 

ಅಮಾಮಹ್ೀದ್ರಶಾ ಶಚಿೀಮತಖಾಸಾುಃ ಕತವಾನ್ತು ದ್ೃ॥3,25.51॥ 
ದಾವರಾವರ್ತೀ ಕ್ಾಶ್ಕ್ಾವನಿುಕ್ಾ ಚ ಪರರ್ಾಗಕ್ಾಞ್ಜಾಯ ಮಥತರಾಪುರಿೀ ಚ| 

ಮಾರ್ಾವರ್ತೀ ಹಸ್ತುಮರ್ತೀ ಪುರಿೀ ಚ ಕತವಾನ್ತು ಸ ದ್ೃ॥3,25.52॥ 
ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಚ್ೈವ ಸರಸವರ್ತೀ ಚ ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ಸ್ತನ್ತಧಕೃಷ್ಣ ಚ ವ್ೀಣಿೀ| 

ಕಲ್ಲನ್ದಕನಾಯ ಯಮತನಾ ಚ ನ್ಮಾದಾ ಕತವಾ ದ್ೃ॥3,25.53॥ 
ವಿತಸ್ತುಕ್ಾವ್ೀರಿಸತತಙ್ಖುಭದಾರಃ ಸತವಞ್ಜರಾ ಭೀಮರರ್ಥೀ ವಿಪಾಶಾ| 

ಸತತಾಮರಪಣಿೀಾ ಚ ಪನಾಕನಿೀ ಚ ಕತ ದ್ೃ॥3,25.54॥ 
ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀ ಚ್ೈವ ಸತವಣಾಮತಖ್ರಿೀ ತಥಾ| 

ಶ್ರೀಪಾಣಾವಿೀ ತೌಬರತಶಾ ಕಪಲಾ ಪಾಪನಾಶನಿೀ॥3,25.55॥ 
ಗತರತವಾಸ್ತಷ್ಠಃ ಕರತತರಙ ು್ರಾಶಾ ಮನ್ತಃ ಪುಲಸಯಃ ಪುಲಹಶಾ ಗೌತಮಃ| 

ರ್ೈಭ್ ಯೀ ಮರಿೀಚಿಶಾಯವನ್ಶಾ ದ್ಕ್ಷಃ ಕತವಾನ್ತು ಸವ್ೀಾ ಮಮ ಸತಪರಭಾತಮ್॥3,25.56॥ 
ಸಪಾುಣಾವಾಃ ಸಪು ಕತಲಾಚಲಾಶಾ ದಿವೀಪಾಶಾ ಸಪುೀಪವನಾನಿ ಸಪು| 

ಭ ರಾದಿಕ್ಾನಿ ಭತವನಾನಿ ಸಪು ಕತವಾನ್ತು ಸ ದ್ೃ॥3,25.57॥ 
ಮಾನಾಧತಾರ ನ್ಹತಷ್ ೀಮ್ರಿೀಷ್ಸಗರೌ ರಾಜಾ ನ್ಲ್ ೀ ಧ್ಮಾರಾಟ್ರಹಾಿದ್ಃ 
ಕರತತರಾಡಿವಭೀಷ್ಣಗರ್ೌ ವಾಯಸ್ ೀ ಹನ್ ಮಾನ್ಪ| 

ಅಶವತಾಿಮ ಕೃಪಾವುಮಾ ದ್ತರಪದ್ಜಾ ಶ್ರೀಜಾನ್ಕೀ ತಾರಕ್ಾ ಮನ್ ದೀದ್ಯಾಖಿಲಾಃ 

ಪರಭಾತಸತಮಹಂ ಕತವಾನ್ತು ನಿತಯಂ ಹರ್ೀ॥3,25.58॥ 
ಅಶವತಿಸಯ ವನಾನಿ ಕಂ ಚ ತತಲಸ್ತೀಧ್ಾರ್ತರೀವನಾನಿ ಪರಭ್ ೀ ಪುನಾನಗಸಯ 
ವನಾನಿ ಚಮಾಕವನಾನ್ಯನಾಯನಿ ಪುಷಾಾಣಿ ಚ| 

ಮನಾದರಸಯ ವನಾನಿ ರ್ಾನಿ ಚ ಹರ್ೀಃ ಸೌಗನಿಧಕ್ಾನ್ಯಪಯಹ್ ೀ ನಿತಯಂ ತಾನಿ 

ದಿಶನ್ತು ಮತರಮತದಿತಂ ಶ್ರೀವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶ ಪರಭ್ ೀ॥3,25.59॥ 
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ಏವಂ ಸೃತಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿೀ ಕೃತಾವ ಶೌಚಂ ಜ್ೈಗಿಷ್ವ್ಯೀಣ ಸಾಕಮ್| 
ಸಾನತತಂ ಯರ್ೌ ಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಂ ಹರ್ೀಶಾ ಸಾನನ್ಂ ಸಮಯಕುತರ ಚಕ್ಾರ ದ್ೀಶ್ೀ| 

ಸಮಯಗಜಪಾುಾ ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ಮನ್ರಮತವಾಚ ಸಾ ಜ್ೈಗಿಷ್ವಯಂ ಗತರತಂ ಚ॥3,25.60॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ ದ್ೀವಿೀ 
ಕೃತವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶದ್ಶಾನ್ತತತ್ತತಾಯದಿವಣಾನ್ಂ ನಾಮ ಪಞ್ಾವಿಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,25-

[60]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-26॥ 
ಕನ್ ಯೀವಾಚ| 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಕಮಥಾಂ ವ್ೈ ಆಗತ್ ೀತರ ವದ್ಸವ ಮೀ| 
ಶ್ೀಷಾಚಲ್ ೀಪ ಕತತಾರ ಭ ತೆದಾರ್ಾತಶಾ ಪಾಪಹಾ| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀ ಚಾತರ ಕಮಥಾಂ ಹಯಗತಾ ವದ್॥3,26.1॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ ಶೃಣತ ಭದ್ರೀ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ಚಾಗಮಮ್| 

ಆವಯೀದ್ೀಾವಿ ಪಾಪಾನಿ ವಿಷ್ಮಂ ರ್ಾನಿು ಭಾಮಿನಿ॥3,26.2॥ 
ಆಸ್ತೀತತಾರಾ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಃ ಕ್ಾಶಯಪೀ ದಿರ್ತನ್ನ್ದನ್ಃ| 

ಸನ್ಕ್ಾದ್ೀಶಾ ವಾಗದಣಾಾದಿದಾರ್ತೀಯದಾವರಪಾಲಕಃ॥3,26.3॥ 
ಬಭ ವ ದ್ೈತಯಯೀನೌ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ಕಣಟಕ್್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ಸಞ ಜ್ೀವೀ ವಿಜಯಃ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಹರಿಭಕ್್ ುೀ ಮಹಾಪರಭತಃ॥3,26.4॥ 
ಹರಿಣಾಯಕ್ಷಃ ಸವಯಂ ದ್ೈತ್ ಯೀ ಹರಿಭಕುವಿದ್ ಷ್ಕಃ| 

ಏತಾದ್ೃಶ್್ ೀ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಸುಪಸುಪುುಂ ಸಮತದ್ಯತಃ॥3,26.5॥ 
ತದಾ ಮಾತಾ ದಿರ್ತದ್ೀಾವಿೀ ಹಿರಣಾಯಕ್ಷಮತವಾಚ ಸಾ| 

ದಿರ್ತರತವಾಚ| 
ವತ್ಲಸುಾಂ ಮಹಾಭಾಗಮಾ ತಪಸಾವಷ್ಟಹಾಯನ್ಃ॥3,26.6॥ 
ತವಂ ಮಾ ದ್ದ್ಸವ ದ್ತಃಖ್ಂ ಮೀ ಪಾಲಯಿಷ್ಯರ್ತ ಕ್್ ೀವಿದ್ಃ| 

ಕ್ಷಣಮಾತರಂ ನ್ ಜಿೀವಾಮಿ ತಾವಂ ವಿನಾ ಜಿೀವನ್ಂ ನ್ ಹಿ॥3,26.7॥ 
ಮಾ ತಪ ತವಂ ಮಹಾಭಾಗ ಮಮ ಜಿೀವನ್ಹ್ೀತವ್ೀ| 

ಏವಮತಕುಸತು ಮಾತಾರ ಸ ವಿಜಯೀವಶತ್ ೀಬರವಿೀತ್॥3,26.8॥ 
ಹಿರಣಾಯಕ್ಷ್ ೀ ಮಾತರಂ ಪಾರಹ ಜಾಲಂ ಹಿತಾವ ವಿಷ್ ಣೀಭಾಜನ್ೀಽಲಂ ಕತರತಷ್ವ| 

ಮಯಿಸ್ನೀಹಂ ಪುತರಹ್ೀತ್ ೀವಿಾರ ಢಂ ಸತಖ್ದ್ತಃಖ್ೀ ಚ್ೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ॥3,26.9॥ 
ರ್ಾವತ್್ಾೀಹಂ ಮಯಿ ಮಾತಃ ಕರ್ ೀಷ ತಾವತ್ೆಲೀಶಂ ಶಾಶವತಂ ರ್ಾಸಯಸ್ತ ತವಮ್| 

ಮಾತಶಾ ತ್ೀ ಮಯಿ ಪುತರತವಬತದಿಧಸುಾಯಯಪ್ಯೀಷಾ ಮಾತೃಬತದಿಧಮಾಮಾಪ॥3,26.10॥ 
ತಾತ್ೀ ಪೂಜ್ಯೀ ಪತೃಬತದಿಧಮಾಮಾಸ್ತು ತಸ್ತಮಂಸತುತ್ೀ ಭತೃಾಬತದಿಧಹಿಾ ಮಿಥಾಯ| 

ನಿಮಾಾರ್ತ ಯಸಾಮದ್ಧರಿರ್ೀವ ಸವಾಂ ಸಮಯಕ್ಾಾತಾ ನಿಯತ್ ೀಽಸೌ ಮತರಾರಿಃ॥3,26.11॥ 
ಅತ್ ೀ ಹಿ ಮಾತಾ ಹರಿರ್ೀವ ಸವಾದಾ ತವನಾಯಸಾಂ ವ್ೈ ಮಾತೃತಾ ಚ್ ೀಪಚಾರಾತ್| 

ನಿಮಾಾತೃತವಂ ಯದಿ ಮತಖ್ಯಂ ತವಯಿ ಸಾಯದ್ ದರೀಣಾದಿೀನಾಂ ಜನ್ನಿೀ ಕ್ಾ ವದ್ಸವ॥3,26.12॥ 
ಮಾತೃತವಂ ವ್ೈ ಯದಿ ಮತಖ್ಯಂ ತವಯಿ ಸಾಯದಾಧತಾರದಿೀನಾಂ ಜನ್ನಿೀ ಕ್ಾ ವದ್ಸವ| 

ಯತಃ ಸದಾ ರ್ಾರ್ತ ಜಗತುತ್ ುೀ ಹರಿಃ ಸದಾ ಪತಾ ವಿಷ್ತಣರಜಃ ಪುರಾಣಃ॥3,26.13॥ 
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ಸದಾ ಪತಾ ಮತಖ್ಯಪತಾ ಯದಿ ಸಾಯದ್ುಭಾಸಿಬಾಲ್ೀ ಪಾಲಕಃ ಕ್್ ೀ ವದ್ಸವ| 

ಮಾತಾಪತ್ ರೀಃ ಪಾಲಕತವಂ ಯದಿ ಸಾಯತ ೆಮಾಾದಿೀನಾಂ ಪಾಲಕ್ೌ ಕ್ೌ ವದ್ಸವ॥3,26.14॥ 
ಮಾತಾಪತ್ ರೀಃ ಪಾಲಕತವಂ ಯದಿ ಸಾಯತೃಪಾದಿೀನಾಂ ರಕ್ಷಕ್ೌ ಕ್ೌ ವದ್ಸವ| 

ಪುನಾನಮಕ್ಾನಾನರಕ್ಾದ್ದೀಹ ಭಜಾನ್ುಸಾಮತಾರತಾಪುತರವಿಷ್ತಣಃ ಪುರಾಣಃ॥3,26.15॥ 
ನ್ ತಾರಕ್್ ೀಹಂ ನ್ರಕ್ಾಚಾ ಸತಭ ರನ್ಾ ವ್ೈ ಭತಾಾ ನಾಪ ಪತಾರದ್ಯಶಾ| 

ನ್ ವ್ೈ ಮಾತಾ ನಾನ್ತಜಾದಿಶಾ ಸವಾಃ ಸವಾತಾರತಾ ವಿಷ್ತಣರತ್ ೀ ನ್ ಚಾನ್ಯಃ॥3,26.16॥ 
ಮಾರ್ಾಂ ಮದಿೀರ್ಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಶಸ್ರೀಣ ಚಿಾತಾವ ಭಕ್ಾಯ ಹರ್ೀಃ ಸಮರಣಂ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ| 

ಯದ್ಭಕುರ ಪೂವಾಂ ಸಮರಣಂ ನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಸುತ್ವಾಥಾ ಪಾಪಹರಂ ಚ ಮಾತಃ॥3,26.17॥ 
ಯೀ ವಾ ಭಕ್ಾಯ ಸಮರಣಂ ನಾಮ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಕರ್ ೀತಯಸೌ ಪಾಪಹರ್ ೀ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಅಯಂ ದ್ೀಹ್ ೀ ದ್ತಲಿಾಭಃ ಕಮಾಭ ಮೌ ತತಾರಪ ಮಧ್್ಯೀ ಭಜನ್ಂ ವಿಷ್ತಣಮ ತ್ೀಾಃ॥3,26.18॥ 
ಆಯತಗಾತಂ ವಯಥಾಮೀವ ತವದಿೀಯಂ ಶ್ೀಘರಂ ಭಜ್ೀಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಪಾದ್ಮ್| 

ಉಪದಿಶ್ಯೈವಂ ಮಾತರಂ ಪುತರವಯೀಾ ದ್ೈತಾಯವ್ೀಶಾತ್ ್ೀಭವದ್ವೈ ತಪಸ್ತವೀ॥3,26.19॥ 
ಚತತಮತಾಖ್ಂ ಪರೀಣಯಿತ್ವೈವ ಭಕ್ಾಯ ಹಯವಧ್ಯತವಂ ಪಾರಪ ತಸಾಮನ್ಮಹಾತಾಮ| 

ತತ್ ೀ ಭ ಮಿಂ ಕರವದ್ವೀಷ್ಟಯಿತಾವ ನಿನ್ಯೀ ತದಾ ದ್ೈತಯವಯೀಾ ಮಹಾತಾಮ॥3,26.20॥ 
ಶ್ರೀಮತಷ್ಟದ್ೀಶ್ೀ ಪಾರದ್ತರಾಸ್ತೀದ್ಧರಿಸತು ವಾರಾಹವಿಷ್ತಣಸುಾಜನ್ಃ ಪುರಾಣಃ| 

ಭತಾುಾಚಾಬಧಂ ವಿವಿಶ್ೀ ತಂ ಮಹಾತಾಮ ರಸಾತಲ್ೀ ಸಂಸ್ತಿತಂ ಭ ತಲಂ ಚ॥3,26.21॥ 
ಸವದ್ಂಷಾಾಗ್ರೀ ಸಾಿಪಯಿತಾವಽಜಗಾಮ ತದಾಗಮಾದಾಗತ್ ೀ ದ್ೈತಯವಯಾಃ| 

ತಂ ಕಣಾಮ ಲ್ೀ ತಾಡಯಿತಾವ ಜಘಾನ್ ಪರಸಾದ್ರ್ಾಮಾಸ ಚ ಪೂವಾವದ್ತಭವಮ್॥3,26.22॥ 
ಸತದಿಗುಜಾನಾಿಪಯಿತಾವ ಚ ವಿಷ್ತಣಃ ಶ್ರೀಮತಷ್ಟೀ ವ್ೈ ಸಂಸ್ತಿತಃ ಶ್ರೀವರಾಹಃ| 

ತದಾ ಹರಿಶ್ಾನ್ುರ್ಾಮಾಸ ವಿಷ್ತಣಭಾಕ್ಾಯ ಮದಿೀಯಂ ಮಾನ್ತಷ್ಂ ದ್ೀಹಮದ್ಯ॥3,26.23॥ 
ಆರಾಧ್ಯಿಷ್ಯನಿು ಚ ಮಾಂ ಕವ ಏತ್ೀ ತ್ೀಷಾಂ ದ್ರ್ಾಂ ಕತತರ ವಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯೀ| 

ಏವಂ ಹರಿಶ್ಾನ್ುಯಿತಾವ ಸತಕನ್ಯೀ ವ್ೈಕತಣಠಲ್ ೀಕ್ಾದ್ಚಲಂ ಶ್ೀಷ್ ಸಞ್ಜಞಮ್| 

ವಿೀನ್ದರಸೆನ್ಧೀ ಸಾಿಪಯಿತಾವ ಸವಯಂ ಚ ಸಮಾಗತ್ ೀಭ ದ್ ಭತಲಂ ಭ ತಲ್ೀಶಃ॥3,26.24॥ 
ಸತವಣಾಮತಖ್ರಿೀರ್ತೀರಮಾರಭಯ ಗರತಡಧ್ವಜಃ| 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿೀಪಯಾನ್ುಂ ಸಾಿಪರ್ಾ ಮಾಸ ತಂ ಗಿರಿಮ್॥3,26.25॥ 
ಗಿರ್ೀಃ ಪುಚ್ಾೀ ತತ ಶ್ರೀಶ್ೈಲಂ ಮಧ್ಯಮೀಽಹ್ ೀಬಲಂ ಸೃತಮ್| 

ಮತಖ್ಂ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಕ್ಷ್ೀತರಂ ಚ ಸಮತದಾಹೃತಮ್॥3,26.26॥ 
ಅಲ್ಾೀನ್ ತಪಸಾಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ತಧ್ಯತಯಸ್ತಮನ್ನಹ್ ೀಬಲ್ೀ| 

ಗಙ್ಕುದಿಸವಾರ್ತೀಥಾಾನಿ ಪುಣಾಯನಿ ಹಯತರ ಸನಿು ವ್ೈ॥3,26.27॥ 
ಯ ಏನ್ಂ ಸ್ೀವತ್ೀ ನಿತಯಂ ಶರದಾಧಭಕುಸಮನಿವತಃ| 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥೀಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಪನೀರ್ತ ದ್ರವಾಯರ್ಥೀಾ ದ್ರವಯಮಾಪುರರ್ಾತ್॥3,26.28॥ 
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ಪುತಾರರ್ಥೀಾ ಪುತರಮಾಪನೀರ್ತ ನ್ೃಪೀ ರಾಜಯಂ ಚ ವಿನ್ದರ್ತ| 

ಯಂಯಂ ಕ್ಾಮಯತ್ೀ ಮತಯಾಸುನ್ುಮಾಪನೀರ್ತ ಸವಾಥಾ॥3,26.29॥ 
ಚಿನಿುತಂ ಸಾಧ್ಯತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮಚಿಾನಾುಮಣಿಂ ವಿದ್ತಃ| 

ಪುಷ್ೆರಿಣಾಯಶಾ ಬಾಹತಲಾಯದಿುರಾವಸ್ತಮನ್್ರಃ ಸತ ಚ| 

ಪುಷ್ೆರಾದಿರರಿರ್ತ ಪಾರಹತರ್ೀವಂ ತತಾುಾಥಾವ್ೀದಿನ್ಃ॥3,26.30॥ 
ಶಾತಕತಮಭಸವರ ಪತಾವತೆನ್ಕ್ಾದಿರಂ ಚ ತಂ ವಿದ್ತಃ| 

ವ್ೈಕತಣಾಠದಾಗತ್ೀನ್ೈವ ವ್ೈಕತಣಾಠದಿರರಿರ್ತ ಸೃತಃ॥3,26.31॥ 
ಅಮೃತ್ೈಶವಯಾಸಂಯತಕ್್ ುೀ ವಯಙ್ಖೆಟಾದಿರರಿರ್ತ ಸೃತಃ| 

ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ಶ್ೈಲಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ರ್ಾವದ್ಸ್ತು ಹಿ॥3,26.32॥ 
ತಾವದ್ವಕತುಂ ಸಮಗ್ರೀಣ ನ್ ಸಮಥಾಶಾತತಮತಾಖ್ಃ| 

ವಯಙ್ಖೆಟಾದೌರ ಪರಾಂ ಭಕುಂ ಯೀ ಕತವಾನಿು ದಿನ್ೀದಿನ್ೀ| 

ಪಙ್ಖುಜಾಙ್ಕ್ಲ ಏವ ಸಾಯದ್ಚಕ್ಷತಃ ಪದ್ಮಲ್ ೀಚನ್ಃ॥3,26.33॥ 
ಮ ಕ್್ ೀ ವಾಗಿೋ ಭವ್ೀದ್ೀವ ಬಧಿರಃ ಶಾರವಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್| 

ವನಾಧಯ ಸಾಯದ್್ಹತಪುತಾರ ಚ ನಿಧ್ಾನ್ಃ ಸಧ್ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥3,26.34॥ 
ಏತತ್ವಾಂ ಗಿರೌ ಭಕುಮಾತ್ರೀಣ್ೈವ ಭವ್ೀದ್ತಧರವಮ್| 

ತತುಾತ್ ೀ ವಯಙ್ಖೆಟಾದ್ರೀಸತು ಸವರ ಪಂ ವ್ೀರ್ತು ಕ್್ ೀ ಭತವಿ॥3,26.35॥ 
ಯಸಾಮದ್ಸಯ ಗಿರ್ೀಃ ಪುಣಯಂ ಮಾಹಾತಯಂ ವ್ೀರ್ತು ಯಃ ಪುಮಾನ್| 

ಮಾರ್ಾವಿೀ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ತಯಕ್ಾುಾ ವ್ೈಕತಣಠಮತತುಮಮ್| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀರ್ತೀರ್ೀ ರಮರ್ಾ ಸಹರ್ೀದ್ತ್ೀ॥3,26.36॥ 
ಕಲಾಯಣಾದ್ತಭತಗಾತಾರಯ ಕ್ಾಮಿತಾಥಾಪಾದಯಿನ್ೀ| 

ಶ್ರೀಮದ್ವಯಙ್ಖೆಟ್ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತ್ೀ ನ್ಮಃ॥3,26.37॥ 
ಶ್ರೀಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಾಯಶಾ ಮಾಹಾತಯಂ ಶೃಣತ ಕನ್ಯಕ್್ೀ| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಮಧ್್ಯೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಸ್ತು ಸವಾದಾ॥3,26.38॥ 
ಸಾನನ್ಂ ಕತವಾನಿು ಯೀ ತತರ ತ್ೀಷಾಂ ಮತಕುಃ ಕರ್ೀ ಸ್ತಿತಾ| 

ರ್ತಸರಃ ಕ್್ ೀಟ್ ಯೀಧ್ಾಕ್್ ೀಟಶಾ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ಭತವನ್ತರಯೀ| 

ತಾನಿ ಸವಾಾಣಿ ತತ್ೈವ ಸನಿು ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಹರ್ೀಃ ಸದಾ॥3,26.39॥ 
ತರ್ತುೀಥಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಖ್ಯಂ ಸವಾದ್ೀವನ್ಮಸೃತಮ್| 

ತದ್ೀವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಮನಿದರಂ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಮ್॥3,26.40॥ 
ತದ್ದಶಾನಾದ್ೀವ ಕನ್ಯೀ ರ್ಾನಿು ಪಾಪಾನಿ ಭಸಮಸಾತ್| 

ಏಕ್್ೈಕಸಾನನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಸತ್ಙ್್ ುೀ ಭವರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥3,26.41॥ 
ಸತ್ಙ್ಕುಜಾಜಞನ್ಮಾಸಾದ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ ೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿನ್ದರ್ತ| 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಣಾಂ ಭವ್ೀದ್ೀವಂ ವಿಪರಿೀತಮಯೀಗಿನಾಮ್॥3,26.42॥ 
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ರ್ತೀಥಾಾನಾಂ ಸಾನನ್ಮಾತ್ರೀಣ ರ್ೀಕ್ಷಂ ರ್ಾನಿುೀರ್ತ ಯೀ ವಿದ್ತಃ| 

ತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಅಸತರಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಸ್ುೀ ರ್ಾನಿು ಹಯಧ್ಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥3,26.43॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ರ್ತೀಥ್ೀಾಸ್ತಮನಾವಯತಕ್್ ೀಣ್ೀ ಚ ಕನ್ಯಕ್್ೀ| 

ಆಸ್ುೀ ವಾಯತಃ ಸದಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪೂಜಾಂ ಕತತಾಮನ್ತತುಮಾಮ್॥3,26.44॥ 
ವಾಯತರ್ತೀಥಾಂ ಚ ತತ್ ರೀಕುಂ ಹಸುದಾವದ್ಶಕ್ಾನ್ುರಮ್| 

ಹಸುಷ್ಟ್ೆಪರಮಾಣಂ ಚ ಪಶ್ಾಮೀ ಸಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಉತುರ್ೀ ಹಸುಷ್ಟ್ೆಂ ತತ ವಾಯತರ್ತೀಥಾಮತದಾಹೃತಮ್॥3,26.45॥ 
ಯೀ ವ್ೀಷ್ಣವಾ ವ್ೈಷ್ಣವದಾಸವರ್ಾಾಃ ಸಾನನ್ಂ ಸತಯತಾಸುತರ ಪೂವಾಂ ಸತಕನ್ಯೀ| 

ಮಧ್ಾವನ್ುಸಾಿಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸತು ನಿತಯಮತರ ಸಾನನಾರ್ತರೀಯತಾಂ ಮೀ ದ್ರ್ಾಲತಃ॥3,26.46॥ 
ಯೀ ಮಧ್ವರ್ತೀಥ್ೀಾ ಸಾನತತಮಿಚಾನಿು ದ್ೀವಿ ರತದಾರದ್ಯೀ ವಾಯತಭಕ್ಾು ಮಹಾನ್ುಃ| 

ಸದಾ ಸಾನನ್ಂ ತತರ ಕತವಾನಿು ದ್ೀವಿ ಪಾರತಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಚ್ ೀದ್ರ್ಾತ ಾವಾಮೀವ॥3,26.47॥ 
ಯೀ ವಾಯತರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಿಸೃಜನಿು ದ್ೀಹಜಂ ಮಲಂ ಮ ತರಂ ವಮನ್ಂ ಶ್ಿೀಷ್ಮಕಂ ಚ| 

ಯೀಽಪಾನ್ಶತದಿಧಂ ಲ್ಲಙ್ಖುಶತದಿಧಂ ಚ ಕನ್ಯೀ ಕತವಾನಿು ತ್ೀ ಹಯಸತರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶಾ॥3,26.48॥ 
ಶೃಣವನಿು ಯೀ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಕಂ ವಣಾಯೀ ತಸಯ ಪುಣಯಂ ತತ ದ್ೀವಿ| 

ಯೀ ಕೃಷ್ಣಮನ್ರಂ ತತ ಜಪನಿು ದ್ೀವಿ ಹಯಷಾಟ ಕ್ಷರಂ ಮನ್ರವರಂ ಸತಗ್ ೀಪಯಮ್॥3,26.49॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಹರಿಃ ಪರೀಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀಲಂ ಮಧ್ಾವನ್ುಸ್ ಿೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ಏವಂ ದಾನ್ಂ ತತರ ಕತವಾನಿು ಯೀ ವ್ೈ ದಿವಜಾಗಾರಯಣಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ವಿದಾಂ ಚ॥3,26.50॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ಪುಣಯಂ ನ್ೈವ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವಾ ಜಾನಾತ್ಯೀವಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಹರಿಸತು| 

ಶಾಲಗಾರಮಂ ವಾಯತರ್ತೀಥ್ೀಾ ದ್ದ್ನ್ುೀ ತ್ೀಷಾಂ ಪುಣಯಂ ವ್ೀರ್ತು ಸ ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಃ॥3,26.51॥ 
ಸತದ್ತಲಾಭ್ ೀ ವಾಯತರ್ತೀಥ್ೀಾಽಭಷ್ೀಕ್್ ೀ ನಿಷಾೆಮಬತದಾಧಯ ವ್ೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಚ ದ್ೀವಿ| 

ತತಾರಪ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ಲಭಯತ್ೀ ಭಾಗಯಯೀಗಾದಾಭಗವತಸಯ ಶರವಣಂ ವಿಷ್ತಣದಾಸ್ೈಃ॥3,26.52॥ 
ತಥ್ೈವ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ದ್ತಲಾಭಂ ತತರ ದ್ೀವಿ ಶಾಲಗಾರಮಸಯ ದಿವಜವಯೀಾ ಚ ದಾನ್ಮ್| 

ಜಮ ್ಫಲಾಕ್ಾರಸತನಿೀಲವಣಾಂ ಮತಖ್ದ್ವಯಂ ಚಕರಚತತಷ್ಟರ್ಾನಿವತಮ್॥3,26.53॥ 
ಸತಕ್್ೀಸರ್ೈಃ ಸಂಯತತಂ ಸವಣಾಚಿಹನಧ್ವಜಾಂ ಕತಶ್ೈವಾಜರಚಿಹ್ನೈಯಾವ್ೈಶಾ| 

ಜಾನಾದ್ಾನಿೀಂ ಮ ರ್ತಾಮಾಹತಮಾಹಾನ್ ುೀ ದಾನ್ಂ ತಸಾಯ ದ್ತಲಾಭಂ ತತರ ರ್ತೀಥ್ೀಾ॥3,26.54॥ 
ಅತತಯತುಮಂ ಮ ರ್ತಾದಾನ್ಂ ತತ ಭದ್ರೀ ಸತದ್ತಲಿಾಭಂ ಪರಮಂ ನಾತರ ಲ್ ೀಭಃ| 

ಸತದ್ತಲಾಭಂ ಬಹತದ್ ೀಗಾಧಯಶಾ ಗೃಷ್ಟೀದಾಾನ್ಂ ತಥಾ ವಸರರತಾನದಿಕ್ಾನಾಮ್॥3,26.55॥ 
ಅತತಯತುಮಂ ದ್ರವಯದಾನ್ಂ ಚ ದ್ೀವಿ ಸಾವಪ್ೀಕ್ಷಿತಂ ದಾನ್ಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ| 

ಸವಸಾಯನ್ಪ್ೀಕ್ಷಂ ಫಲದಾನ್ಂ ಚ ವಸಾರದಾನ್ಂ ತಸಯ ವಯಥಾಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ॥3,26.56॥ 
ಅತತಯತುಮಂ ಗೃಷಟದಾನ್ಂ ಚ ಪುಣಯಂ ನ್ೈವಾಪಯತ್ೀ ದ್ತಗಧದ್ ೀಹಾಶಾ ಗಾವಃ| 

ಅತತಯತುಮೀ ವಸರದಾನ್ೀ ಸತಬತದಿಧಃ ಸತದ್ತಘಾಟಾ ಪರಮಾ ವ್ೈ ಜನಾನಾಮ್॥3,26.57॥ 
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ಅತತಯತುಮಂ ಭಾಗವತಸಯ ಪುಸುಕಂ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಂ ವಾಯತರ್ತೀಥಾಂ ಚ ಕನ್ಯೀ| 
ಅತತಯತುಮಂ ದ್ರವಯದಾನ್ಂ ಚ ದ್ೀವಿ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಂ ವಾಯತರ್ತೀಥಾಂ ನ್ೃಣಾಂ ಹಿ| 

ಸತದ್ತಲಾಭ್ ೀ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈಸುತುಾವಿದಿಭಹಾರ್ೀವಿಾಚಾರ್ ೀ ವಾಯತರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚ ಕನ್ಯೀ॥3,26.58॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ರ್ತೀಥಾಸಯ ಉತುರಸಾಯಂ ದಿಶ್ ಸ್ತಿತಮ್| 

ಚನ್ದರರ್ತೀಥಾ ಮಿರ್ತ ಪರೀಕುಂ ತತಾರಸ್ುೀ ಚನ್ದರಮಾಃ ಸದಾ॥3,26.59॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಪೂಜಾಂ ಚ ತತರ ಸ್ತಿತಾವ ಕರ್ ೀತಯಯಮ್| 

ತತರ ಸಾನನ್ಂ ಪರಕತವಾನಿು ಪುಣಯದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಕನ್ಯಕ್್ೀ॥3,26.60॥ 
ಗತರತತಲಾಾದಿಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮತಚಯನ್ುೀ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ತತರ ಸಾನತಾವ ಪೂವಾಭಾಗ್ೀ ಶಾಲಗಾರಮಂ ದ್ದಾರ್ತ ಯಃ॥3,26.61॥ 
ಜ್ಞಾನ್ದಾವರಾ ರ್ೀಕ್ಷಮೀರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ದ್ಧಿವಾಮನ್ಮ ತ್ೀಾಶಾ ದಾನ್ಂ ತತರ ಸತದ್ತಲಾಭಮ್॥3,26.62॥ 
ಬದ್ರಿೀಫಲಮಾತರಂ ತತ ವತತಲಂ ನಿೀಲವಣಾಕಮ್| 

ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಸತಸ್ತನಗಧಂ ಕನ್ಯಕ್್ೀ ಶತಭ್ೀ॥3,26.63॥ 
ಚಕರದ್ವಯಸಮಾಯತಕುಂ ಗೌಪೂರ್ೈಃ ಪಞ್ಾಭಯತಾತಮ್| 

ಚಾಪಬಾಣಸಮಾಯತಕುಮನ್ತಂ ಕತಣಾಲಾಕೃರ್ತಮ್॥3,26.64॥ 
ವನ್ಮಾಲ ಸತಖ್ಯತತಂ ಮ ಧ್ನಾಸಾಹಸರಸಂಯತತಮ್| 

ರೌಪಯಬನ್ತದಸಮಾಯತಕುಂ ಸವ್ಯೀ ಭದಾರಧ್ಾಮಾತರಕಮ್॥3,26.65॥ 
ಚನ್ದರೀಣ ಸಹಿತಂ ದ್ೀವಿ ದ್ಧಿವಾಮನ್ಮತಚಯತ್ೀ| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ಕಲೌ ನ್ೄಣಾಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಬಹತಭಾಗಯದ್ಮ್| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣಸಮಾಂ ತಾಂ ಮ ರ್ತಾಂ ವಿದಿಧ ಭಾಮಿನಿ॥3,26.66॥ 
ಸತದ್ತಲಾಭಂ ತಸಯ ಮ ತ್ೀಾಶಾ ದಾನ್ಂ ತಚಾನ್ದರರ್ತೀಥ್ೀಾ ಶರವಣಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚ| 

ಸಮಯಕ್ಾರ ಪಂ ದ್ಧಿವಾಮನ್ಸಯ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಂ ಶರವಣಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾಚಾ॥3,26.67॥ 
ತತರ ಸಾನತಾವ ವಾಮನ್ಸಯ ಸವರ ಪಶರವಣಾದಿವದ್ತದಾಾನ್ಫಲಂ ಸಮಂ ಚ| 

ದ್ಶಹಸುಪರಮಾಣಂ ತತ ಚನ್ದರರ್ತೀಥಾಮತದಾಹೃತಮ್॥3,26.68॥ 
ಮಧ್ಾಯಹ್ನೀ ದ್ತಲಾಭಂ ಸಾನನ್ಂ ನ್ೃಣಾಂ ತತರ ಸತಮಙ್ಖುಲ್ೀ| 

ತತರ ಸ್ತಿತಾವ ಧ್ನ್ಯನ್ರಃ ಸದಾ ಭಜರ್ತ ವ್ೈ ಹರಿಮ್॥3,26.69॥ 
ವರಾಹಮ ರ್ತಾದಾನ್ಂ ತತ ಶಾಲಗಾರಮಸಯ ದ್ತಲಾಭಮ್| 

ಜಮ ್ಫಲಪರಮಾಣಂ ತತ ಏತದ್ವೈ ಕತಕತೆಟಾಣಾವತ್॥3,26.70॥ 
ವದ್ನ್ಂ ವಲರ್ಾಕ್ಾರಂ ಪರಮಾಣಂ ಚಣಕ್ಾದಿವತ್| 

ದ್ೀವಸಯ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ಚ ಮಧ್ಯದ್ೀಶಂ ವಿಹಾಯ ಚ॥3,26.71॥ 
ಚಕರದ್ವಯಸಮಾಯತಕುಮ ಧ್ಾದ್ೀಶ್ೀ ಚ ಭಾಮಿನಿ| 

ಸತವಣಾಬನ್ತದನಾ ಯತಕುಂ ಭ ವರಾಹಾಖ್ಯಮತಚಯತ್ೀ॥3,26.72॥ 
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ಪೂಜಾಂ ಕೃತಾವ ಭ ವರಾಹಸಯ ಮತ್ೀಾದಾಾನ್ಂ ದ್ತಾುಾ ಶರವಣಂ ಚಾಪ ಕೃತಾವ| 

ತತರ ಸ್ತಿತಂ ಭ ವರಾಹಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸ ವ್ೈ ನ್ರಃ ಕೃತಕೃತ್ ಯೀ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ॥3,26.73॥ 
ತತರ ಸಾನತಾವ ಭ ವರಾಹಸಯ ಮತ್ೀಾಃ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಯೀ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಮಯಗ್ೀವ| 

ಸ ತ್ೀನ್ ಪುಣಯಂ ಸಮತಪ್ೈರ್ತ ದ್ೀವಿ ಸ ಮತಕುಭಾಙ್ಕನತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು॥3,26.74॥ 
ಈಶಾನ್ಕ್್ ೀಣ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿ ರೌದ್ರಂ ರ್ತೀಥಾಂ ಪರಮಂ ಪಾವನ್ಂ ಚ| 

ತತರ ಸ್ತಿತಾವ ರತದ್ರದ್ೀವೀ ಮಹಾತಾಮ ಪೂಜಾಂ ಕರ್ ೀರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ನಿತಯಮ್॥3,26.75॥ 
ಹಸಾುಷ್ಟಕಂ ತತರಮಾಣಂ ವದ್ನಿು ತತರ ಸಾನನ್ಂ ವ್ೈಷ್ಣವ್ೈಃ ಕ್ಾಯಾಮೀವ| 

ತತರ ಸಾನತಾವ ಪರಯತ್ ೀ ವ್ೈ ಮತರಾರ್ೀಃ ಕಥಾಂ ದಿವಾಯಂ ಶೃಣತರ್ಾದಾದ್ರ್ೀಣ| 

ಸಾನನ್ಂ ಪಾನ್ಂ ತತರ ದಾನ್ಂ ಚ ಕತರ್ಾಾಲಿಕ್ಷಿ್ೀನ್ೃಸ್ತಂಹಪರೀಯತ್ೀ ದ್ೀವಿ ನಿತಯಮ್3,26.76॥ 

ಬದ್ರಿೀಫಲಮಾತರಂ ಚ ವತತಾಲಂ ಬನ್ತದಸಂಯತತಮ್॥3,26.77॥ 
ದ್ೀವಸಯ ವಾಮಭಾಗ್ೀ ತತ ಚಕರದ್ವಯಸಮನಿವತಮ್| 

ಸತವಣಾರ್ೀಖಾಸಂಯತಕುಂ ಕಞ ಾ್ದ್ರಕುಸಮನಿವತಮ್॥3,26.78॥ 
ವ್ೈಶಯವಣಾಂ ಸವದ್ನ್ಂ ಪದ್ಮರ್ೀಖಾದಿಚಿಹಿನತಮ್| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀನ್ೃಸ್ತಂಹಂ ತಂ ವಿದಿಧ ಭತಕುಮತಕುಪರದಾಯಕಮ್॥3,26.79॥ 
ಏತಾ ದ್ೃಶಂ ಗಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಃ ಶ್ಲಾರ್ಾ ಮ ತ್ೀಾದಾಾನ್ಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ವಿದಿಧ ವಿೀನ್ದರ| 

ತತರ ಸಾನತಾವ ಶ್ರೀನ್ೃಸ್ತಂಹಸವರ ಪಂ ಲಕ್ಷಿ್ೀಪತ್ೀಃ ಶೃಣತರ್ಾದ್ಭಕುಯತಕುಃ॥3,26.80॥ 

ಮ ತ್ೀಾದಾಾನಾತಫಲಮಾಪನೀರ್ತ ದ್ೀವಿ ಸತಯಂಸತಯಂ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು॥3,26.81॥ 
ಈಶಾನ್ಶಕರಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಬರಹಮರ್ತೀಥಾಮತದಾಹೃತಮ್| 

ದ್ತಲಾಭಂ ಮಾನ್ತಷಾಣಾಂ ತತ ಸಾನನ್ಂ ಸವಾಾಥಾಸಾಧ್ಕಮ್॥3,26.82॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಸಯ ದಾನ್ಂ ತತ ದ್ತಲಾಭಂ ತತರ ವ್ೈ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಮ ತ್ೀಾದಾಾನ್ಂ ಸತದ್ತಲಾಭಮ್॥3,26.83॥ 
ಸಿಲಮೌದ್ತಮ್ರಸಮಂ ತತರಮಾಣಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಛತಾರಕ್ಾರಂ ವತತಾಲಂ ಚ ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ಂ ಶತಭಮ್॥3,26.84॥ 
ಚಣಕಪರದ್ೀಶಮಾತರಂ ಚ ವದ್ನ್ಂ ಸಮತದಾಹೃತಮ್| 

ಸವ್ಯೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಪಾಶ್ವೀಾ ಚ ಸಮಯೀಃ ಪುಷ್ೆಲಾನಿವತಮ್॥3,26.85॥ 
ಗ್ ೀಯ ಥವತ್ವಣಾಂ ಚ ಚತತಶಾಕರಸಮನಿವತಮ್| 

ಗ್ ೀಖ್ತರ್ೈಶಾ ಸಮಾಯತಕುಂ ಸತವಣಾಕಣಸಂಯತತಮ್॥3,26.86॥ 
ವನ್ಮಾಲಾಭಸಂಯತಕುಂ ವಜರಪುಙ್್ ೈಶಾ ಸಂಯತತಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶ್ೀಂ ದ್ರ್ೀಮ ಾರ್ತಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣಂ ವಿದ್ತಃ॥3,26.87॥ 
ಕಲೌ ನ್ೃಣಾಂ ತಸಯ ಲಾಭ್ ೀ ದ್ತಲಾಭಃ ಸಂಸೃತ್ ೀ ಭತವಿ| 

ದಾನ್ಂ ಚ ಸತತರಾಂ ದ್ೀವಿ ದ್ಲಾಭಂ ಕಂ ವದಾಮಿ ತ್ೀ॥3,26.88॥ 
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ಬರಹಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ಚ ಸಂಸಾನಯ ಶ್್ ರೀತವಾಯ ವ್ೈ ಹರ್ೀಃ ಕಥಾ| 

ಗಣಿಾಕ್ಾರ್ಾಃ ಶ್ಲಾರ್ಾಶಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀನಾರಾಯಣಸಯ ತತ॥3,26.89॥ 
ಲಕ್ಷಣಂ ಯೀ ವಿಜಾನಾರ್ತ ತದಾ ತತ್ದ್ೃಶಂ ಫಲಮ್| 

ಪಾರಪನೀತ್ಯೀವ ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,26.90॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ರ್ತೀಥಾಸಯ ಪೂವ್ೀಾ ಸಾಯದಿನ್ದರರ್ತೀಥಾಕಮ್| 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಪೂಜಾಂ ತತ ಕತತಾಮಾಸ್ುೀ ಶಚಿೀಪರ್ತಃ॥3,26.91॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾದಾನ್ಂ ಕತಾವಯಂ ಶ್್ ರೀರ್ತರರ್ಾಯವ್ೈ| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾದಾನ್ಂ ಹತಾಯಕ್್ ೀಟವಿನಾಶನ್ಮ್॥3,26.92॥ 
ತಸ್ತಮಂಸ್ತುೀಥ್ೀಾ ತತ ಯೀ ದ್ೀವಿ ಸ್ತೀತಾರಾಮಶ್ಲಾಭಧ್ಾಮ್| 

ದ್ದಾರ್ತ ಭ ತಲ್ೀ ಭದ್ರೀ ಭ ಪತ್ೀಃ ಸದ್ೃಶ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥3,26.93॥ 
ಸ್ತೀತಾರಾಮಶ್ಲಾ ದ್ೀವಿ ದಿವವಿಧ್ಾ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಪಞ್ಾಚಕರಯತತಾ ಕ್ಾಚಿತಷಟ್ರಚಕ್್ರೀಣ ಚ ಸಂಯತತಾ॥3,26.94॥ 
ತತಾರಪ ಷ್ಟ್ರಚಕರಯತತಾ ಹತಯತುಮಾ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಪಞ್ಾಚಕರಯತತಾರ್ಾಶಾ ಫಲಂ ದಿವಗತಣಮಿೀರಿತಮ್॥3,26.95॥ 
ಕತಕತೆಟಾಣಾಪರಮಾಣಂ ಚ ಸತಸ್ತಗಧಂ ನಿೀಲವಣಾಕಮ್| 

ವದ್ನ್ತರಯಸಂಯತಕುಂ ಸಟ್ಾಕ್್ೈಃ ಕ್್ೀಸರ್ೈಯತಾತಮ್॥3,26.96॥ 
ಸವಣಾರ್ೀಖಾಸಮಾಯತಕುಂ ಧ್ವಜವಜಾರಙ್ಖತೆಶ್ೈಯತಾತಮ್| 

ಏತಾದ್ೃಶಂ ತತ ವ್ೈ ಭದ್ರೀ ಸ್ತೀತಾರಾಮಾಭಧ್ಂ ಸೃತಮ್॥3,26.97॥ 
ವದ್ನ್ೀವನ್ದನ್ೀ ದ್ೀವಿ ಸ್ತೀತಾರಾಮಸಯ ಕ್್ ೀಶಕಮ್| 

ದ್ತಲಾಭಂ ತತ ಕಲೌ ನ್ೄಣಾಂ ಸವಸಾಮಾರಜಯಪರದ್ಂ ಶತಭಮ್॥3,26.98॥ 
ಇನ್ದರರ್ತೀಥ್ೀಾ ಮಹಾದ್ೀವಿ ಸ್ತೀತಾರಾಮ ಭಧ್ಾಶ್ಲಾ| 

ರ್ಾ ತದಾದನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ತನಾನಲಾಸಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್॥3,26.99॥ 
ದಾನ್ಸಯ ಶಕಯಭಾವ್ೀ ತತ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಹರ್ೀಃ| 

ಶಾಲಗಾರಮ ಶ್ಲಾದಾನಾದ್ಯತಫಲಂ ತತಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥3,26.100॥ 
ಆಗ್ನೀಯಕ್್ ೀಣ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ದ್ೀವಿ ರ್ತೀಥಾಂ ತಾವಸ್ುೀ ವಹಿನಸಞ್ಜಞಂ ಸತಶಸುಮ್| 

ಸ ವಹಿನದ್ೀವಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಪೂಜಾಂ ಕತತಾಂ ಹಾಯಸ್ುೀ ಸವಾದಾ ರ್ತೀಥಾಮಧ್್ಯೀ॥3,26.101॥ 
ಯೀ ವಾ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಹಿನಸಞ ಜ್ಞೀ ಚ ದ್ೀವಿ ಭಕ್ಾಯ ಸಾನನ್ಂ ಕತರತತ್ೀಽಜಂ ಸಮರನಿ|ಿ 

ಜ್ಞಾನ್ದಾವರಾ ರ್ೀಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ತ ದ್ೀವಿ ತತರ ಸಾನನ್ಂ ದ್ತಲಿಾಭಂ ವ್ೈ ನ್ೃಣಾಂ ಚ॥3,26.102॥ 
ಜ್ಞಾತಾವ ಸಾನನ್ಂ ದ್ತಷ್ೆರಂ ರ್ತೀಥಾರಾಜ್ೀ ಭಕುಸುಸ್ತಮನ್ತದಲಿಾಭಾ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಿ| 

ಶಾಲಗಾರಮೀ ತಚಿಾಲಾರ್ಾಶಾ ದಾನ್ಂ ಸತದ್ತಲಾಭಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧ್ಾರ್ಾಃ॥3,26.103॥ 
ಹರಸವಂ ತಥಾ ವತತಾಲಂ ನಿೀಲವಣಾಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಮತಖ್ಂ ಮತಖ್ಚಕರಂ ಸತಶತದ್ಧಮ್| 

ಸತವ್ೀಣತಯತಕುಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧ್್ೀಯಂ ದಾನ್ಂ ಕಲೌ ದ್ತಲಾಭಂ ತಸಯ ಭದ್ರೀ॥3,26.104॥ 
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ದಾನ್ೀ ತಸಾಯಃ ಶಕಯ ಭಾವ್ೀ ಚ ದ್ೀವಿ ಸಾನತಾವ ರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಧ್ಸಯ| 

ಸಮಯಕ್ಷಾರವಯಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವ್ೈ ಶ್ಲಾರ್ಾಸುಯೀಸತುಲಯಂ ಫಲಮಾಹತಮಾಹಾನ್ುಃ॥3,26.105॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಯಮರ್ತೀಥಾಂ ಚ ಸಂಸೃತಮ್| 

ತತಾರಸ್ುೀ ಯಮರಾಜಸತು ಪೂಜಾಂ ಕತತಾಂ ಹರ್ೀಃ ಸದಾ॥3,26.106॥ 
ತತರ ಸಾನನ್ಂ ಚ ದಾನ್ಂ ಚಾಪಯಕ್ಷಯಂ ಪರಮಂ ಸೃತಮ್| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾದಾನ್ಂ ಕ್ಾಯಾಂ ತತರ ಮಹಾಮತನ್ೀ॥3,26.107॥ 
ಪಟಾಟಭರಾಮಸಞ್ಜಜಞರ್ಾಃ ಶ್ಲಾರ್ಾ ದಾನ್ಮಿಷ್ಯತ್ೀ| 

ತಚ ಾತಫಲವತ ಿಲಂ ವದ್ನ್ತರಯಸಂಯತತಮ್॥3,26.108॥ 
ಶ್ರಶಾಕ್್ರೀಣ ರಹಿತಂ ಸಪುಚಕ್್ೈಃ ಸಮನಿವತಮ್| 

ನಿೀಲವಣಾಂ ಸವಣಾರ್ೀಖ್ಂ ಗ್ ೀಶತರಾದ್ಯೈಃ ಸಮನಿವತಮ್॥3,26.109॥ 
ಪಟ್ಟವಧ್ಾನ್ರಾಮಂ ತತ ದ್ತಲಾಭಂ ಬಹತಭಾಗಯದ್ಮ್| 

ಪಟ್ಟವಧ್ಾನ್ರಾಮಂ ತತ ಯೀ ದ್ದಾರ್ತ ಚ ತತರ ವ್ೈ| 

ಪಟಾಟಭಷಕ್್ ುೀ ಭವರ್ತ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,26.110॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ನ್ೈರೃತ್ಯೀ ನ್ೈರೃತಂ ರ್ತೀಥಾಮತತುಮಮ್| 

ಆಸ್ುೀ ಹಿ ನಿರೃರ್ತಸುತರ ಪೂಜಾಂ ಕತತತಾಂ ಚ ಸವಾದಾ॥3,26.111॥ 
ತತರ ಸಾನನ್ಂ ಪರಕತಾವಯಂ ಪುನ್ಜಾನ್ಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾರ್ಾಶಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಸಞ ಜ್ಞಕ್ಾಮ್॥3,26.112॥ 
ಮ ರ್ತಾಂ ದ್ದಾರ್ತ ಯೀ ಮತಯಾಃ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಔದ್ತಮ್ರಫಲಾಕ್ಾರಂ ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ಂ ಶತಭಮ್॥3,26.113॥ 
ಚಕರದ್ವಯಸಮಾಯತಕುಂ ಶ್ರಶಾಕರಸಮನಿವತಮ್| 

ಸತವಣಾಬನ್ತದಸಂಯತಕುಂ ವಜಾರಙ್ಖತೆಶಸಮಾನ್ವತಮ್॥3,26.114॥ 
ತನ್ ಮರ್ತಾದಾನ್ಂ ದ್ತಲಾಭಂ ತತರ ದ್ೀವಃ ಪರೀಣಾರ್ತ ಯಸಾಮಚಿಾರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಮಹಾತಾಮ| 

ಯದಾ ದಾನ್ಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಸಾಯಚಾ ದ್ೀವಿ ತದಾ ಶ್್ ರೀತವಯಂ ಲಕ್ಷಣಂ ತಸಯ ಮ ತ್ೀಾಃ॥3,26.115॥ 
ಪಾಶ್ನ್ೈರೃತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಶ್ೀಷ್ರ್ತೀಥಾಂ ಪರಂ ಸೃತಮ್| 

ತತರ ಸಾನತಾವ ಶ್ೀಷ್ಮ ರ್ತಾಂ ಪರದ್ದಾರ್ತ ದಿವಜಾತಯೀ॥3,26.116॥ 
ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಂ ಲ್ ೀಕಂ ಪುನ್ರಾವೃರ್ತುವಜಿಾತಮ್| 

ಔದ್ತಮ್ರಫಲಾಕ್ಾರಂ ಕತಣಾಲಾಕೃರ್ತಮೀವ ಚ॥3,26.117॥ 
ಶ್ೀಷ್ವದ್ವದ್ನ್ಂ ತಸಯ ತಸ್ತಮಂಶಾಕರದ್ವಯಂ ಸೃತಮ್| 

ಫಲಂ ತಮೀಕಚಕ್್ರೀಣ ಸಂಯತತಂ ವಲ್ಲಮಕ್ಾನಿವತಮ್॥3,26.118॥ 
ಕಞ ಾ್ದ್ವಣಾಸಮಾಯತಕುಂ ಶ್ೀಷ್ಮ ರ್ತಾ ಮರ್ತಸತಫಟ್ಮ್| 

ಸತಪಾು ಪರಬತದಾಧ ದಿವವಿಧ್ಾ ಶ್ೀಷ್ಮ ರ್ತಾರತದಾಹೃತಾ॥3,26.119॥ 
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ಫಣ್ ೀನ್ನತಾ ಪರಬತದಾಧ ಸಾಯತ್ಪುಲಕ್ಷಫಣಾನಿವತಾ| 

ತತಾರಪ ದ್ತಲಾಭಾ ಸತಪಾು ಮಹಾಭಾಗಯಕರಿೀಸೃತಾ॥3,26.120॥ 
ಇಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತಾರಪ ರ್ೀಕ್ಷದಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ| 

ನ್ವಚಕ್ಾರದ್ತಪಕರಮಯ ವಿಂಶತಯನ್ುಂ ಚ ಯತರ ಸಃ॥3,26.121॥ 
ಅನ್ನ್ು ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಹಯನ್ನ್ುಫಲದಾಯಕಃ| 

ವಿಶವಮಭರಃ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ವಿಂಶತ ಯಧ್ವಾಂ ವರಾನ್ನ್ೀ॥3,26.122॥ 
ತತಾರಪ ಕ್್ೀಸರ್ೈಶ್ೈಕರಲಾಕ್ಷಣ್ೈಶಾ ಸಮನಿವತಮ್| 

ಕಲೌ ತತ ದ್ತಲಾಭಂ ನ್ಣಾಂ ತದಾದನ್ಂ ಚಾರ್ತದ್ತಲಾಭಮ್॥3,26.123॥ 
ಸಾನನ್ಂ ಕೃತಾವ ಶ್ೀಷ್ರ್ತೀಥ್ೀಾ ವಿಶತದ್ಧೀನ್ೈವ ಚ್ೀತಸಾ| 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಶತರತಾವ ಪರರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್॥3,26.124॥ 
ತತಃ ಪರಂ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ವಾರತಣಂ ರ್ತೀಥಾಮತತುಮಮ್| 

ತತಾರಸ್ುೀ ವರತಣ್ ೀ ದ್ೀವಃ ಪೂಜಾಂ ಕತತಾಂ ಹರ್ೀಃ ಸದಾ॥3,26.125॥ 
ತತರ ಸಾನನ್ಂ ಪರಕತಾವಯಂ ದಾತವಯಂ ದಾನ್ಮತತುಮಮ್| 

ಶ್ಶತಮಾರಂ ಚ ಮತ್ಯಂ ಚ ರ್ತರವಿಕರಮಮಥಾಪ ವಾ| 

ದಾತವಯಂ ಭ ರ್ತಕ್ಾಮೀನ್ ರ್ತೀಥ್ೀಾಸ್ತಮನಿವರವಣಿಾನಿ॥3,26.126॥ 
ಜಮ ್ಫಲಸಮಾಕ್ಾರಾ ಪುಚ್ಾೀ ಸ ಕ್ಷಾ್ ಸಬನ್ತದಕ್ಾ| 

ಚಕರತರರ್ಾ ಚ ವದ್ನ್ೀ ಪುಚ್ ಾೀಪರಿ ಸಚಕರಕ್ಾ॥3,26.127॥ 
ಶ್ರೀವತ್ಬನ್ತದಮಾಲಾಢಾಯ ಮತ್ಯಮ ರ್ತಾರತದಾಹೃತಾ| 

ಪುಚಾಾದ್ಧ್ಶಾಕರಯತತಂ ಶ್ಶತಮಾರಮತದಾಹೃತಮ್॥3,26.128॥ 
ವಕರಚಕರಯತತಶ್ಾೀತಾ್ಯರ್ತರವಿಕರಮ ಉದಾಹೃತಃ| 

ಏತ್ೀಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಶತರತಾವ ವಾರತಣ್ೀ ರ್ತೀಥಾ ಉತುಮೀ॥3,26.129॥ 
ಏತದಾದನ್ಫಲಂ ಪಾರಪಯ ರ್ೀದ್ತ್ೀ ವಿಷ್ತಣಮನಿದರ್ೀ| 

ಪೂವೌಾಕ್ಾು ಮ ತಾಯೀ ಯಸ್ತಮನ್ುೃಹ್ೀ ರ್ತಷ್ಠನಿು ಭಾಮಿನಿ| 

ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ರ್ತೀಥಾವರಾ ಸಂನಿಧ್ತ್ುೀ ನ್ ಸಂಶಯಃ॥3,26.130॥ 
ಸಾವಮಿ ಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಸಾನನ್ಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ತತ ಕಲೌ ನ್ೃಣಾಮ್| 

ತತರ ಸ್ತಿತಾನಾಂ ರ್ತೀಥಾಾನಾಂ ಸಾನನ್ಂ ಚಾಪಯರ್ತದ್ತಘಾಟ್ಮ್॥3,26.131॥ 
ಶಾಲಗಾರಮಶ್ಲಾದಾನ್ಂ ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಚ ತಥಾ ಸೃತಾಮ್| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀರ್ತೀರ್ೀ ಕನಾಯದಾನ್ಂ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಮ್॥3,26.132॥ 
ದ್ತಘಾಟ್ಂ ಕಪಲಾದಾನ್ಂ ಭಕ್ಷಯದಾನ್ಂ ಸತದ್ತಘಾಟ್ಮ್| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀರ್ತೀಥ್ೀಾ ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ವನ್ಯೀಷ್ತ ಭಾಮಿನಿ॥3,26.133॥ 
ಸಾನನ್ಂ ಕತರತ ಯಥಾನಾಯ ಯಂ ಶರ್ಾಯದಾನ್ಂ ತಥಾ ಕತರತ| 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವ್ಯೀನ್ ಮತನಿನಾ ತ್ವೀವಮತಕ್ಾು ಚ ಕನ್ಯಕ್ಾ॥3,26.134॥ 
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ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಸಾನನ್ಂ ಸಾ ಚಕ್ಾರ ಧ್ೃತವರತಾ| 

ರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ವೀತ್ೀಷ್ತ ಸತಸಾನತಾ ದಾನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ಸತಭಾಮಿನಿೀ॥3,26.135॥ 
ಉವಾಸ ತತರ ಸಾ ದ್ವಿೀ ರ್ತರಃ ಸಪುಕನಿದನಾನಿ ಚ| 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಣಿೀರ್ತೀರಮಹಿಮಾನ್ಂ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ ಯಃ| 

ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಭಕುಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ೀ ಜಗನ್ಮಯೀ॥3,26.136॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ ಾ್ೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ ಾ್ೀ 
ವಯಙ್ಖೆಟ್ಗಿರಿಮಾಹಾತ್ಯೀ 

ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಾಯದಿರ್ತೀಥಾತತರತಯದ್ೀವತದಿೀಯಶಾಲಗಾರಮಲಕ್ಷಣ ತದಾದನಾದಿವಣಾನ್ಂ 
ನಾಮ ಷ್ಡಿವಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,26-[136]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-27॥ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 

ಸಾ ಗತಾ ಸಾನತತಕ್ಾಮಾಥ ನ್ನಾದಂ ಪಾಪನಿವಾರಿಣಿೀಮ್| 

ಪಪರಚಾ ತಂ ಗತರತಂ ವಿಪರಂ ವಿನ್ರ್ಾವನ್ತಾ ಸತಧಿೀಃ॥3,27.1॥ 
ಕನಾನಮೀಯಂ ನ್ದಿೀ ವಿಪರ ಕಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಚಾತರ ಮೀ ವದ್| 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಸ್ುಾೀವಮತಕ್್ ುೀ ವಾಕಯಮೀತದ್ತವಾಚ ಹ॥3,27.2॥ 

ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 
ಶೃಣತ ಭದ್ರೀ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ಮಾಹಾತಯಂ ಪಾಪನಾಶನ್ಮ್| 

ಇಯಂ ನ್ದಿೀ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ಸದಾ ಪಾಪವಿನಾಶ್ನಿೀ॥3,27.3॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯದಿಪಾಪೌಘ ೀ ಯತರ ಸಾನನ್ೀನ್ ನ್ಶಯರ್ತ| 

ಪರತಯಕ್ಷಂ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಹಯತರ ಸಾನನ್ಂ ಕತತಾಂ ಸಮತದ್ಯತ್ೈಃ॥3,27.4॥ 
ಜಲಂ ಚಾಶತಭರರ ಪ್ೀಣ ಪಾಪ್ೈಶಾ ಪರಿದ್ೃಶಯತ್ೀ| 

ರ್ಾವಚತಾಭ್ ರೀದ್ಕಂ ದ್ೀವಿ ತಾವತ್ನಾನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀತ್॥3,27.5॥ 
ರ್ಾವಚತಾಭ್ ರೀದ್ಕಂ ನ್ೈವ ತಾವತಾಾಪಂ ನ್ ನ್ಶಯರ್ತ| 

ಶತದ್ ಧೀದ್ಕ್್ೀ ಸಮಾರ್ಾತ್ೀ ಪಾಪಂ ನ್ಷ್ಟಮಿರ್ತ ಧ್ತರವಮ್॥3,27.6॥ 
ಕಲಾವಿತಿಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಮಾ ದ್ೃಶಯತ್ೀ ಭತವಿ| 

ಅತರ ಸಾನನ್ಂ ಪರಕತಾವಯಂ ದಾತವಯಂ ದಾನ್ ಮತತುಮಮ್| 

ತತಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಮಾಸಾದ್ಯ ವಿವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕಂ ಸ ಗಚಾರ್ತ॥3,27.7॥ 
ಗತರತಸ್ತರೀಗಮನಾಚಾನ್ದರ ಅಹಲಾಯರ್ಾಂ ಗತ್ ೀ ಹರಿಃ| 

ಸತರಾಪಾನಾಚಾ ಶತಕರಸತು ಸತವಣಾಹರಣಾದ್್ಲ್ಲಃ॥3,27.8॥ 
ಬರಹಮಹತಾಯರ್ಾಶಾ ರತದ್ ರೀ ನಾಗ್ ೀ ದ್ತಾುಪಹಾರಕಃ| 

ಸ ತಸಯ ಹನ್ನಾದಾರರ್ೀ ನಿಮತಾಕ್್ ುೀ ಹಯತರ ಭಾಮಿನಿ॥3,27.9॥ 
ನಾನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಂ ರ್ತೀಥಾಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಸಾನನ್ಂ ಕತರತ ಮಹಾಭಾಗ್ೀ ತ್ೀನ್ ಸ್ತದಿಧಂ ಹಯವಾಪ್ಯಸ್ತ॥3,27.10॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವ್ಯೀಣ ಮತನಿನಾ ಪತಾರ ಸಹ ಚ ಕನ್ಯಕ್ಾ| 

ಸಾನನ್ಂ ಚಕ್ಾರ ವಿಧಿವದ್ತದ್ರ್ತಷ್ಠಚಾ ಭಾಮಿನಿ॥3,27.11॥ 
ರ್ಾವಚಾ ಪೌರತಷ್ಂ ಸ ಕುಂ ತಾವತಾೆಲಂ ಹಿ ರ್ತಷ್ಠರ್ತ| 

ಪಶಾಾಜಜಪಾುಾ ಮಹಾಮನ್ರಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಾಭಧ್ಂ ಪರಮ್॥3,27.12॥ 
ದಿವಜಾರ್ತೀನಿರೀಣಯಿತಾವ ಸಾ ವಸರದ್ರವಾಯದಿಭ ಷ್ಣ್ೈಃ| 

ತಸಾಮಚಾ ಪರಯರ್ೌ ದ್ೀವಿೀ ಕಮಾರಿೀರ್ತೀಥಾಮತತುಮಮ್॥3,27.13॥ 
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ಕತಮಾರಿೀಮಹಿಮಾನ್ಂ ಚ ಶತರತಾವ ಸಾನನ್ಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾ| 

ಪುನ್ರಾವೃತಯ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಹಯನ್ುರಾ ವಿರಜಾನ್ದಿೀಮ್॥3,27.14॥ 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಪಪರಚಾ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಂ ಗತರತಂ ಪರಭತಮ್| 

ಕಂ ಸಞ ಜ್ಞಕ್್ೀಯಂ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಕಂ ಕ್ಾಯಾಂ ಹಯತರ ಮೀ ವದ್॥3,27.15॥ 
ಜ್ೈಗಿೀಷ್ವಯಃ ಪೃಷ್ಟ ಏವ ಮತವಾಚ ಕರತಣಾನಿಧಿಃ| 

ಇಯಂ ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಕನ್ಯೀ ಆರ್ಾರ್ತ ಹಯನ್ುರ್ೀಣ ತತ॥3,27.16॥ 
ಅತಃ ಸಾ ಪರೀಚಯತ್ೀ ಹಯನ್ುಗಾಙ ು್ೀರ್ತ ಪರಮಷಾಭಃ| 

ಕನ್ಯೀ ತವಸಾಯಸತು ಸಲ್ಲಲಂ ಶ್ರೀನಿನಿವಾಸಪರಯಂ ಸದಾ॥3,27.17॥ 
ಅತರ ಸಾನನ್ಂ ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಸಾನನ್ಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾ ಕನಾಯ ಜಲ್ೀ ಪರಮಪಾವನ್ೀ॥3,27.18॥ 
ದಾನಾದಿಕಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾತಾವ ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಮನ್ತಮ್| 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಮಿೀಪಂ ತತ ಪುನ್ರಾಗತಯ ಭಾಮಿನಿೀ॥3,27.19॥ 
ಅಙ್ಖುಪರದ್ಕ್ಷಿಣಂ ಚಕ್್ರೀ ಭಕ್ಾಯ ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ನಾಯಕಮ್| 

ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಿರೀಣಯಿತಾವ ವಸರಗನಾಧದಿಭ ಷ್ಣ್ೈಃ॥3,27.20॥ 
ಪುನ್ಃ ಪರದಿನ್ೀ ಪಾರತಃ ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಜಲ್ೀ| 

ಸಾನನ್ಂ ಕೃತಾವ ಮಹಾಭಾಗಾ ಯರ್ೌ ತತಮತ್ರತಸಞ ಜ್ಞಕ್ಾಮ್॥3,27.21॥ 
ಪಪರಚಾ ತಂ ಗತರತಂ ದ್ೀವಿೀ ನಾಥಂ ಕನಾನಮಿಕ್ಾ ತವಯಮ್| 

ಗಿೀಷ್ವಯ ಉವಾಚ| 
ಇಯಂ ತತಮ್ರತಕ್ಾಭಜ್ಞಾ ನಾರಿೀ ವ್ೈ ವರವಣಿಾನಿೀ॥3,27.22॥ 
ಪುರಾ ತತಂ ಬತರತಣಾ ಸಾಕಂ ನಾರದ್ಸುಪಸ್ತ ಸ್ತಿತಃ| 

ಅತರ ಪಾರದ್ತರಭ ದಿವಷ್ತಣನಾಾರದ್ಸಯ ಹಿತಾಯ ಚ॥3,27.23॥ 
ಸಾನನ್ಂ ಯಃ ಕತರತತ್ೀ ಹಯತರ ಸ ರ್ಾರ್ತ ಪರಮಾಂ ಗರ್ತಮ್| 

ಅತರ ಸಾನನ್ಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ಸವ್ೀಾಷಾಂ ದ್ತಲಾಭಂ ಕಲೌ॥3,27.24॥ 
ಅತರ ಸಾನನ್ಂ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ನಾಲಾಸಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್| 

ತತರ ಸಾನತಾವ ಚ ಪೀತಾವ ಚ ದ್ತಾುಾ ದಾನಾನ್ಯಕ್್ೀಶಃ॥3,27.25॥ 
ಪುನ್ರಾಗತಯ ಸಾ ದ್ೀವಿೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನ್ನಾಮ ಹ| 

ತಸ್ತಮಮನಿದನ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಂಶಾ ತಪಾರ್ಾಮಾಸ ಭಮಿನಿ॥3,27.26॥ 
ಸಾವಮಿಪುಷ್ೆರಿಣಿೀಂ ಪಾರಪಯ ದಿೀಪಾನಾರಜಾವಲಯತ್ರ್ತೀ| 

ಸ್ ೀಪಾನ್ೀಷ್ತ ಮಹಾಭಾಗಾ ದಿೀಪಾವಲ್ಲಭರಞ್ಜಸಾ| 

ಪರೀಣರ್ಾಮಾಸ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗದ್ತುರತಮ್॥3,27.27॥ 
ಪುನ್ಃ ಪರದಿನ್ೀ ಪಾರಪ್ುೀ ಶಕರರ್ತೀಥಾಮನ್ತತುಮಮ್| 

ಕಪಲಾಖ್ ಯೀಧ್ವಾದ್ೀಶ್ೀ ತತ ತರ್ತುೀಥಾಂ ಪಾವನ್ಂ ಸೃತಮ್॥3,27.28॥ 
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ತತರ ಸಾನತಾವ ಮಹಾಭಾಗಾ ತದ್ ಧ್ವಾಂ ಸಾನಪಯೀತ್ಾಯಮ್| 

ವಿಷ್ವಸ್ೀನ್ಸರಸುತರ ಸವಾಪಾಪವಿನಾಶನ್ಮ್॥3,27.29॥ 
ತತ ಊಧ್ವಾಂ ಮಹಾಭಾಗಾ ಯರ್ೌ ತತರ ದ್ದ್ಶಾ ಸಾ| 

ಪಞ್ಜಾಯತಧ್ಾನಾಂ ರ್ತೀಥಾಾನಿ ತ್ೀಷ್ತ ಸಾನನ್ಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾ॥3,27.30॥ 
ತದ್ ಧ್ವಾಂ ಚಾಗಿನಕತಣಾಂ ಸಾಯದ್ತದರಾರ್ ೀಹಂ ತತ್ ೀಗರತಃ| 

ತಸ್ ಯೀಪರಿ ಬರಹಮರ್ತೀಥಾಂ ಬರಹಮಹತಾಯವಿರ್ೀಚನ್ಮ್॥3,27.31॥ 
ಸಪುಷೀಾಣಾಂ ತದ್ ಧ್ವಾಂ ತತ ಪುಣಯರ್ತೀಥಾಂ ಚ ಸತಫಲಮ್| 

ದ್ಶಾಧಿಕಫಲಂ ತ್ೀಷಾ ರ್ತೀಥಾಾನಾಮತತುರ್ ೀತುರಮ್॥3,27.32॥ 
ಏತ್ೀಷಾಂ ಚ್ೈವ ಮಾಹಾತಯಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ವಕತುಮಿಹಾಹಾರ್ತ| 

ಋಷರ್ತೀಥ್ೀಾಷ್ತ ಸಾ ಕನಾಯ ಚಚಾರ ತಪ ಉತುಮಮ್॥3,27.33॥ 
ಮಮಾವತಾರಪಯಾನ್ುಂ ಚರಿತಾವ ತಪ ಉತುಮಮ್| 

ಯೀಗಧ್ಾರಣ ರ್ಾ ದ್ೀಹಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಜಾಮ್ವತ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ॥3,27.34॥ 
ಜಾತಾ ಜಾಮ್ವರ್ತೀ ನಾಮ ವವೃಧ್್ೀ ತಸಯ ವ್ೀಶಮನಿ| 

ತಸಾಯಃ ಪತಾ ಜಾಮ್ವಾನ್್ ಸಮಾದಾತೆನ್ಯಕ್ಾಂ ತದಾ| 

ರತಕ್ಾಯ ಅನ್ಂ ತರಾ ಸ್ೈಷಾ ಮಮ ಭಾರ್ಾಾ ಖ್ಗ್ೀಶವರ॥3,27.35॥ 
ಇದ್ಂ ಹಿ ಪರಮಾಖಾಯನ್ಂ ವ್ೀಙ್ಖೆಟಾದ್ರೀಮಾಹಾಗಿರ್ೀಃ| 

ಕ್್ ೀ ವಾ ವಣಾಯಿತತಂ ಶಕ್್ ುೀ ಮದ್ನ್ಯಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಭತವಿ॥3,27.36॥ 
ವ್ೀಙ್ಖೆಟ್ೀಶಸಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಸದಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಕರ್ ೀರ್ತ ವ್ೈ| 

ಬರಹಾಮ ಪೂಜಯತ್ೀ ನಿತಯಮೀವಂ ಶಾಸರಸಯ ನಿಣಾಯಃ॥3,27.37॥ 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಭಕ್ಷಿಣಾಂ ಪುಂಸಾಮತಪಹಾಸಂ ನ್ ಕ್ಾರಯೀತ್| 

ಸವಸಯ ಪಾರಶಸಯಭಾವ್ೀ ತತ ನ್ೈವ್ೀದಾಯದಿ ಗತಡಾದಿಕಮ್| 

ಗಾರಹಯಮೀವ ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಅನ್ಯಥಾ ನಾರಕೀ ಭವ್ೀತ್॥3,27.38॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತಾರ್ ೀ ದ್ೀವೀ ನ್ ಭ ತ್ ೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಸವಯಂ ಚ ಪಾಚಯಿತಾವತವಂ ಘಘತಪಕ್ಾವದಿಕಂ ತಥಾ| 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ದ್ತಾುಾ ಭ್ ೀಜನ್ಮಾಚರ್ೀತ್॥3,27.39॥ 
ಇದ್ಂ ತತ ಪರಮಂ ಗ್ ೀಪಯಂ ತವೀಕುಂ ಚ ಖ್ಗ್ೀಶವರ| 

ನ್ ಕಸಾಯಪ ಚ ವಕುವಯಂ ಗ್ ೀಪಯತಾವತ್ಗಸತುಮ| 

ಇತಃ ಪರಂ ಪರವಕ್ಷಾಯಮಿ ತಾರತಮಯಂ ಶೃಣತ ಪರಭ್ ೀ॥3,27.40॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತು ದ್ೃ ತೃ ದ್ೃ ಬರಹಮ 
ದ್ೃಕನಾಯಕೃತನಾನಾರ್ತೀಥಾರ್ಾತಾರದಿನಿರ ಪಣಂ ನಾಮ ಸಪುವಿಂಶ್್ ೀಽಧ್ಾಯಯಃ॥3,27-

[40]॥ 
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ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-28॥ 
ರ್ಾ ಪೂವಾಸಗ್ೀಾ ದ್ಕ್ಷಪುರ್ತರೀ ಸರ್ತೀ ತತ ರತದ್ರಸಯ ಪರ್ತನೀ ದ್ಕ್ಷಯಜ್ಞ್ೀ ಸವದ್ೀಹಮ್| 

ವಿಸೃಜಯ ಸಾ ಮೀನ್ಕ್ಾರ್ಾಂ ಚ ಜಜ್ಞ್ೀ ಧ್ರಾಧ್ರಾದ್ಧೀಮವತ್ ೀ ವ್ೈ ಸಕ್ಾಶಾತ್॥3,28.1॥ 
ಸಾ ಪಾವಾತಾ ರತದ್ರಪರ್ತನೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ರ್ಾ ಶ್ೀಷ್ಪರ್ತನೀ ವಾರತಣಿೀ ನಾಮ ಪೂವಾಾ| 

ಸ್ೈವಾಗತಾ ಬಲಭದ್ರೀಣ ರನ್ತುಂ ದಿವರ ಪಮಾಸಾಿಯ ಮಹಾಪರ್ತವರತಾ॥3,28.2॥ 
ಶ್ರೀರಿತಾಯಖಾಯ ಇನಿದರಾವ್ೀಶಯತಕ್ಾು ತಸಾಯ ದಿವರ್ತೀರ್ಾ ಪರರ್ತಮಾ ಮೀಘರ ಪಾ| 

ಶ್ೀಷ್ಣ ರ ಪ್ೀಣ ಯದಾ ಹಿ ವಿೀನ್ದರ ತಪಶಾಚಾರ ವಿಷ್ತಣನಾ ಸಾಧ್ಾಮೀವ॥3,28.3॥ 
ತದ್ೈವ ದ್ೀವಿೀ ವಾರತಣಿೀ ಶ್ೀಷ್ಪರ್ತನೀ ತಪಶಾ ಕ್್ರೀ ಇನಿದರಾಪರೀತಯೀ ಚ| 

ತದಾ ಪರೀತಾ ಇನಿದರಾ ಸತಪರಸನಾನ ಉವಾಚ ತಾಂ ವಾರತಣಿೀಂ ಶ್ೀಷ್ಪರ್ತನೀಮ್॥3,28.4॥ 
ಯದಾ ರಾರ್ೀ ವ್ೈಷ್ಣವಾಂಶ್ೀನ್ ಯತಕುಃ ಸಮಾತ್ಯತ್ೀ ಭ ತಲ್ೀ ರೌಹಿಣ್ೀಯಃ| 

ಮರ್ಾಯವ್ೀಶಾತ್ಂಯತತಾ ತವಂ ತತ ಭದ್ರೀ ಶ್ರೀರಿತಾಯಖಾಯ ವಲಭದ್ರಸಯ ರನ್ತುಮ್॥3,28.5॥ 
ಸಮಾತ್ಯಸ್ೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತುೀತತಯಕ್ಾುಾ ಸಾ ವ್ೈ ಪರಯರ್ೌ ವಿಷ್ತಣಲ್ ೀಕ್್ೀ| 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಯಂಶಾಚಿಾರೀರಿರ್ತೀಡಾಯಂ ಸಮಾಖಾಯಂ ಲಬಾಧಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಶ್ೀಷ್ಪರ್ತನೀ ಬಭ ವ॥3,28.6॥ 
ಯದಾಹಿೀಶ್್ ೀ ವಿಪುಲಾಮತದ್ಧರ್ೀಚಾ ತದಾ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಭದಾಸಙ್ಖುಮೀ ಚ| 

ಕರ್ ೀರ್ತ ತ್ ೀಷ್ತ್ವಾದಾ ವ್ೈ ರಮಾರ್ಾಸುಸಾಯಪಾಯವ್ೀಶ್್ ೀ ವಯಂಸ್ತರತರ್ೀನ್ಸಙ್ಖುಮ್॥3,28.7॥ 
ರ್ಾ ರ್ೀವರ್ತೀ ರ್ೈವತಸ್ಯೈವ ಪುರ್ತರೀ ಸಾ ವಾರತಣಿೀ ಬಲಭದ್ರಸಯ ಪರ್ತನೀ| 

ಸೌಪಣಾನಾಮಿನೀ ಬಲಪರ್ತನೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ರ್ಾಸಾುಸ್ತುಸರಃ ಷ್ಡಿವಷ್ ಣೀಶಾ ಸ್ತರೀಭಯಃ| 

ದಿವಗತಣಾಧ್ಮಾ ರತದ್ರಶ್ೀಷಾದಿಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ದ್ಶಾಧ್ಮಾ ತವಂ ವಿಜಾನಿೀಹಿ ಪೌತರ॥3,28.8॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ರಾಮೀಣ ರನ್ತುಂ ಸವಾದಾ ವಾರತಣಿೀ ತತ ಪುರ್ತರೀತವಮಾಪ್ೀ ರ್ೀವತಸ್ಯೈವ ಸತಭ ರಃ| 

ಏವಂ ರ್ತರರ ಪಾ ವಾರತಣಿೀ ಶ್ೀಷ್ಪರ್ತನೀ ದಿವರ ಪಭ ತಾ ಪಾವಾರ್ತೀ ರತದ್ರಪರ್ತನೀ॥3,28.9॥ 
ನಿೀಚಾರ್ಾ ಜಾಮ್ವತಾಯಶಾ ಶ್ೀಷ್ಸಾಮಯಂ ಚ ಕತತರಚಿತ್| 

ಶ್ರಯತ್ೀ ಚ ಮರ್ಾ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಿತುಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಪರಭ್ ೀ॥3,28.10॥ 
ಉಮಾರ್ಾಶಾ ತಥಾ ರತದ್ರಃ ಸದಾ ಬಹತಗತಣಾಧಿಕಃ| 

ಏವಂ ತವಯೀಕುಂ ಭಗವನಿನಶಾರ್ಾಥಾಂ ಮಮ ಪರಭ್ ೀ॥3,28.11॥ 
ರ್ೀವರ್ತೀ ಶ್ರೀಯತತಾ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ೀಷ್ರ ಪಾ ಚ ವಾರತಣಿೀ| 

ಸೌಪಣಿಾ ಪಾವಾರ್ತೀ ಚ್ೈವ ರ್ತಸರಃ ಶ್ೀಷಾಶತ್ ೀ ವರಾಃ॥3,28.12॥ 
ಇತಯಪ ಶ್ರಯತ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ಕತತರಚಿನ್ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್| 

ನಿಮಿತುಂ ಬ ರಹಿ ಮೀ ಕೃಷ್ಣ ತವಶ್ಷಾಯಯ ಸತವರತ॥3,28.13॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
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ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಾಮ್ವತಾಯಶಾ ತದ್ನ್ಯೀಷಾಂ ಖ್ಗಾಧಿಪ| 

ಉತುಮಾನಾಂ ಚ ಸಾಮಯಂ ತತ ಉತುಮಾವ್ೀಶತ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥3,28.14॥ 
ಅವರಾಣಾಂ ಗತಣಸಾಯಪ ಹತಯತುಮಾನಾಮಧಿೀನ್ತಾ| 

ಅಸ್ತುೀರ್ತ ದ್ ಯೀತನಾಯೈವ ಶತಾಂಶಾಧಿಕಮತಚಯತ್ೀ॥3,28.15॥ 
ಯಥಾ ಮಯೀಚಯತ್ೀ ವಿೀನ್ದರ ತಥಾ ಜಾನಿೀಹಿ ನಾನ್ಯಥಾ| 

ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಕ್ಾಶಯಪಜ್ ೀತುಮ॥3,28.16॥ 
ಚತತದ್ಾಶಸತ ಚ್ೀನ್ದರೀಷ್ತ ಸಪುರ್ೀ ಯಃ ಪುರನ್ದರಃ| 

ವೃತಾರದಿೀನಾಂ ಶರಿೀರಂ ತತ ಪುರಮಿತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥3,28.17॥ 
ತಂ ದಾರಯರ್ತ ವಜ್ರೀಣ ಯಸಾಮತುಸಾಮತತಾರನ್ದರಃ| 

ಚತತದ್ಾಶಸತ ಚ್ೀನ್ದರೀಷ್ತ ಮನ್ರದ್ತಯಮನಸತು ಷ್ಷ್ಠಕಃ॥3,28.18॥ 
ಮನಾರನ್ಷ್ಟ ಮಹಾವಿೀನ್ದರ ದ್ೀವೀ ದ್ ಯೀತಯತ್ೀ ಯತಃ| 

ಮನ್ರದ್ತಯಮನಸುತ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಉಭಾವಪ್ಯೀಕ ಏವ ತತ॥3,28.19॥ 
ಮನ್ರದ್ತಯಮಾನವತಾರ್ ೀಭ ತತೆನಿುೀಪುತ್ ರೀಜತಾನ್ ೀ ಭತವಿ| 

ವಿಷ್ ಣೀವಾಾಯೀರನ್ನ್ುಸಯ ಚ್ೀನ್ದರಸಯ ಖ್ಗಸತುಮ॥3,28.20॥ 
ಪಾಥಾಶಾತತಭಾಃ ಸಂಯತಕು ಇನ್ದರ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಚತತಥ್ೀಾಪ ಚ ವಾಯೀಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಸ್ತು ಸದಾಜತಾನ್॥3,28.21॥ 
ವಾಲ್ಲನಾಾಮಾ ವಾನ್ರಸತು ಪುರನ್ದರ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಚನ್ದರವಂಶ್ೀ ಸಮತತಾನ್ ನೀ ಗಾಧಿರಾಜ್ ೀ ವಿಚಕ್ಷಣಃ॥3,28.22॥ 
ಮನ್ರದ್ತಯಮಾನವತಾರಃ ಸ ವಿಶಾವಮಿತರಪತಾ ಸೃತಃ| 

ವ್ೀದ್ ೀಕುಮನಾರ ಗಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಧಿರ್ಾ ಸನಾಧರಯೀದ್ಯತಃ॥3,28.23॥ 
ಅತ್ ೀ ಗಾಧಿರಿರ್ತ ಪರೀಕುಸುದ್ಥಾಂ ಭ ತಲ್ೀ ಹಯಭ ತ್| 

ಇಕ್ಷಾಾಕತಪುತ್ ರೀ ವಿೀನ್ದರ ವಿಕತಕ್ಷಿರಿರ್ತ ವಿಶತರತಃ॥3,28.24॥ 
ಸ ಏವ್ೀನಾದರವತಾರ್ ೀಭ ದ್ಧರಿಸ್ೀವಾಥಾಮೀವ ಚ| 

ವಿಶ್ೀಷ್ೀಣ ಹರಿಂ ಕತಕ್ಷೌ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಾ ಹರಿಃ ಸದಾ॥3,28.25॥ 
ಅತ್ ೀ ವಿಕತಕ್ಷಿನಾಮಾಸೌ ಭ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಶತರತಃ ಸದಾ| 

ರಾಮಪುತರಃ ಕತಶಃ ಪರೀಕು ಇನ್ದರ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,28.26॥ 
ವಾಲ್ಲೋಕಋಷಣಾ ಯಸಾಮತತೆಶ್ೀನ್ೈವ ವಿನಿಮಿಾತಃ| 

ಅತಃ ಕತಶ ಇರ್ತ ಪರೀಕ್್ ುೀ ಜಾನ್ಕೀನ್ನ್ದನ್ಃ ಪರಭತಃ॥3,28.27॥ 
ಇನ್ದರದ್ತಯಮನಃ ಪುರ್ೀದ್ರಸತು ಗಾಧಿೀ ವಾಲ್ಲೀ ತಥಾಜತಾನ್ಃ| 

ವಿಕತಕ್ಷಿಃ ಕತಶ ಏವ್ೈತ್ೀ ಸಪು ಚ್ೀನಾದರಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಾಃ॥3,28.28॥ 
ಯಃ ಕೃಷ್ಣಪುತರಃ ಪರದ್ತಯಮನಃ ಕ್ಾಮ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಪರಕೃಷ್ಟಪರಕ್ಾಶರ ಪತಾವತರದ್ತಯಮನ ಇರ್ತ ನಾಮವಾನ್॥3,28.29॥ 
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ರ್ಾ ರಾಮಭಾರತಾ ಭರತಃ ಕ್ಾಮ ಏವಾಭವದ್ತಭವಿ| 

ರಾಮಾಜ್ಞಾಂ ಭರತ್ೀ ಯಸಾಮತುಸಾಮದ್ಭರತನಾಮಕಃ॥3,28.30॥ 
ಚಕ್ಾರಭಮಾನಿ ಕ್ಾಮಸತು ಸತದ್ಶಾನ್ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಬರಹ್ೈವ ಕೃಷ್ಣಪುತರಸತು ಸಾರ್್ೀ ಜಾಮ್ವರ್ತೀಸತತಃ॥3,28.31॥ 
ಕ್ಾಮಾವತಾರ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನಾತರ ವಿದ್ಯತ್ೀ| 

ಯೀ ರತದ್ರಪುತರಃ ಸೆನ್ದಸತು ಕ್ಾಮ ಏವ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ॥3,28.32॥ 
ರಿಪೂನಾಸೆಂ ದ್ತ್ೀ ನಿತಯಮತಃ ಸೆನ್ದ ಇರ್ತ ಸೃತಃ| 

ಯೀ ವಾ ಸನ್ತತೆಮಾರಸತು ಬರಹಮಪುತರಃ ಖ್ಗಾಧಿಪ| 

ಕ್ಾಮಾವತಾರ್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ॥3,28.33॥ 
ಸತದ್ಶಾನ್ಶಾ ಪರಮಃ ಪರದ್ತಯಮನಃ ಸಾಮ್ ಏವ ಚ| 

ಸನ್ತತೆಮಾರಃ ಸಾಮ್ಶಾಷ್ಡ್ೀತ್ೀ ಕ್ಾಮರ ಪಕ್ಾಃ॥3,28.34॥ 
ತತಶಾ ಇನ್ದರಕ್ಾಮಾವಪುಯಮಾದಿಭ್ ಯೀ ದ್ಶಾವರೌ| 

ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ತತ ಗರತಡ ಕ್ಾಮ ಇನಾದರಧ್ಮಃ ಸೃತಃ॥3,28.35॥ 
ಪಾರಣಸುಾಹಙ್ಕೆರ ಏವ ಅಹಙ್ಕೆರಕಸಞ್ಜಞಕಃ| 

ಗರತತಮದ್ಂಶ್್ ೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯಃ ಕ್ಾಮೀನಾದರಭಾಯಂ ದ್ಶಾಧ್ಮಃ॥3,28.36॥ 
ತದ್ನ್ನ್ುರಜಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ವಿೀನ್ದರ ಸಮಾಹಿತಃ| 

ಶರವಣಾನ್ ೋಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ತ ಮಹಾಪಾಪಾದಿವಮತಚಯತ್ೀ॥3,28.37॥ 
ಕ್ಾಮಪುತ್ ರೀನಿರತದ್ ಧೀಽಪ ಹರ್ೀರನ್ಯಃ ಪರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಸ ಏವಾಭ ದ್ಧರ್ೀಃ ಸ್ೀವಾಂ ಕತತಾಂ ರಾಮಾನ್ತಜ್ ೀ ಭತವಿ॥3,28.38॥ 
ಶತತರಘನ ಇರ್ತ ವಿಖಾಯತಃ ಶತ ರನ್ ್ದ್ಯತ್ೀ ಯತಃ| 

ಅನಿರತದ್ಧಃ ಕೃಷ್ಣಪುತ್ ರೀ ಪರದ್ತಯಮಾನದ್ ಯೀಽಜನಿಷ್ಟ ಹ॥3,28.39॥ 
ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾದಿರ ಪ್ೈಸತು ರ್ತರಭರಾವಿಷ್ಟ ಏವ ಸಃ| 

ಏವಂ ದಿವರ ಪೀ ವಿಜ್ಞ್ೀಯೀ ಹಯನಿರತದ್ ಧೀ ಮಹಾಮರ್ತಃ॥3,28.40॥ 
ಕ್ಾಮಭಾರ್ಾಾ ರರ್ತರ್ಾಾ ತತ ದಿವರ ಪಾ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ರತಗಮಪುರ್ತರೀ ರತಗಮವರ್ತೀ ಕ್ಾಮಭಾರ್ಾಾ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ॥3,28.41॥ 
ಅರ್ತಪರಕ್ಾಶಯತಕುತಾವತುಸಾಮದ್ತರಗಮವರ್ತೀ ಸೃತಾ| 

ದ್ತಯೀಾಧ್ನ್ಸಯ ರ್ಾ ಪುರ್ತರೀ ಲಕ್ಷಣಾ ಸಾ ರರ್ತಃ ಸೃತಾ॥3,28.42॥ 
ಕ್ಾಷಾಠ ಸಾಮ್ಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಯತನ್ಕಯತಃ| 

ಲಕ್ಷಣಾಭಧ್ರ್ಾಭ ಮೌ ದ್ತಷ್ಟ ವಿೀಯೀಾದ್ಭವಾ ಹಯಪ॥3,28.43॥ 
ಏವಂ ದಿವರ ಪಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಕ್ಾಮಭಾರ್ಾಾ ರರ್ತಃ ಸೃತಾ| 

ಸಾವಯಮತಭವೀ ಬರಹಮಪುತ್ ರೀ ಮನ್ತಸಾುಾದ್ ಯೀ ಗತರೌ ಸಮಃ| 

ರಾಜಧ್ಮೀಾಣ ವಿಷ್ ಣೀಶಾ ಜಾತಃ ಪರೀಣಯಿತತಂ ಹರ್ೀಃ॥3,28.44॥ 
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ಬೃಹಸಾರ್ತದ್ೀಾವಾಗತರತಮಾಹಾತಾಮ ತಸಾಯವತಾರಾಸರಯ ಆಸನ್್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ರಾಮಾವತಾರ್ೀ ಭರತಾಖ್ ಯೀ ಬಭ ವ ಹಯರ್ಭೀಜಜಾವ್ೀಶಯತತ್ ೀ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ॥3,28.45॥ 
ದ್ೀವಾವತಾರಾನಾವನ್ರಾಂಸಾುರಯಿತಾವ ಶ್ರೀರಾಮದಿವಾಯಽಚರಿತಾನ್ಯವಾದಿೀತ್| 

ಅತ್ ೀ ಹಯಸೌ ನಾರನಾಮಾ ಬಭ ವ ಹಯಙ್ಖುತವಮಾಪುುಂ ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಭ ಮಾಯಮ್॥3,28.46॥ 
ಕೃಷಾಣವತಾರ್ೀ ದ್ ರೀಣನಾಮಾ ಬಭ ವ ಅರ್ಭೀಜಜಾವ್ೀಶಯತತ್ ೀ ಬೃಹಸಯಪರ್ತಃ| 

ಯಸಾಮದ್ ದೀಣಾತ್ಮಭಭ ವ ಗತರತಶಾ ತಸಾಮದ್ಸೌ ದ್ ರೀಣಸಞ್್ ಜಞೀ ಬಭ ವ॥3,28.47॥ 
ಭ ಭಾರಭ ತಾದ್ತಯದ್ಧೃತೌ ಹಯಙ್ಖುಭ ತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸ್ೀವಾಂ ಕತತಾಮೀವಾಸ ಭ ಮೌ| 

ಬೃಹಸಾರ್ತಃ ಪವನಾವ್ೀಶಪುಕ್ಾು ಸ ಉದ್ಧವಶ್ಾೀತಯಮಿಧ್ಾನ್ಮಾಪ॥3,28.48॥ 
ಯಸಾಮದ್ತತೃಷ್ ಟೀ ಹರಿರತರ ಸಮಯಗತ್ ೀ ಹಯಸೌ ಬತಧ್ವನಾನಮ ಚಾಪ| 

ಸಖಾ ಹಯಭ ತೃಷ್ಣದ್ೀವಸಯ ನಿತಯಂ ಮಹಾಮರ್ತಃ ಸವಾಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಪುಜವಃ॥3,28.49॥ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಙ್ಖತುಷ್ಠಜ್ ೀ ದ್ಕ್ಷ್ ೀ ಬರಹಮಪುತ್ ರೀ ಮಹಾಮರ್ತಃ| 

ಕನಾಯಂ ಸೃಷಾಟಾ ಹರ್ೀಃ ಪರೀಣನಾನಸ ಭ ಮಾ ಪರಜಾಪರ್ತಃ| 

ಪುತಾರನ್ತದ್ಪಾದ್ಯದ್ದಕ್ಷಸುಾತ್ ೀ ದ್ಕ್ಷ ಇರ್ತ ಸೃತಃ॥3,28.50॥ 
ಶಚಿೀಂ ಭರ್ಾಾಂ ದ್ೀವರಾಜಸಯ ವಿದಿಧ ತಸಾಯ ಹಯವತಾರಂ ಶೃಣತ ಸಮಯಕ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ರಾಮಾವತಾರ್ೀ ನಾಮ ತಾರಾ ಬಭ ವ ಸಾ ವಾಲ್ಲಪರ್ತನೀ ಶಚಿೀಸಜಕ್ಾ ಚ॥3,28.51॥ 
ರಾಮಾನ್ೃತ್ೀ ವಾಲ್ಲಸಞ ಜ್ಞೀ ಪತೌ ಹಿ ಸತಗಿರೀವಸಙ್ಖುಂ ಸಾ ಚಕ್ಾರಾಥ ತಾರಾ| 

ಅತ್ ೀ ನಾಗಾತ್ಾಗಾಲ್ ೀಕಂ ಚ ತಾರಾ ಕವ ವಾ ರ್ಾರ್ಾದ್ನ್ುರಿಕ್ಷ್ೀ ನ್ ಪಾಪಾ॥3,28.52॥ 
ಕೃಷಾಣವತಾರ್ೀ ಸ್ೈವ ತಾರಾ ಚ ವಿೀನ್ದರ ಬಭ ವ ಭ ಮೌ ವಿಜಯಸಯ ಪರ್ತನೀ| 

ಪಶಙ್ಖುದ್ೀರ್ತ ಹಯಭಧ್ಾ ಸಾಯಚಾ ತಸಾಯಃ ಸಾಮಿೀಪಯಮಸಾಯಸುಾಜತಂನ್ವ್ೀವ ಚಾಸ್ತೀತ್॥3,28.53॥ 
ಉತಾಾದ್ಯಿತಾವ ಬಭತರವಾಹಂ ಚ ಪುತರಂ ತಸಾಯಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಹಯಜತಾನ್ ೀ ವ್ೈ ಮಹಾತಾಮ| 

ಅತಶ್್ ಾೀಭ್ೀ ವಾರಚಿತಾರಙ್ಖುದ್ೀ ಚ ಶಚಿೀರ ಪ್ೀ ನಾತರ ವಿವಾಯಾಮಸ್ತು॥3,28.54॥ 
ಪುಲ್ ೀಮಜಾ ಮನ್ರದ್ತಯಮನಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ಾ ಕ್ಾಶ್ಕ್ಾ ಗಾಧಿರಾಜಸಯ ಭಾರ್ಾಾ| 

ವಿಕತಕ್ಷಿಭಾರ್ಾಾ ಸತಮರ್ತಶ್ಾೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞ ಕತಶಸಯ ಪರ್ತನೀ ಕ್ಾನಿುಮರ್ತೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞ॥3,28.55॥ 
ಏತಾ ಹಿ ಸಪು ಹಯವರಾಶಾ ಶಚಾಯ ಜಾನಿೀಹಿ ವ್ೈ ನಾಸ್ತು ವಿಚಾರಣಾತರ| 

ಶಚಿೀ ರರ್ತಶಾಾನಿರತದ್ ಧೀ ಮನ್ತದ್ಾಕ್ಷ್ ೀ ಬೃಹಸಾರ್ತಃ| 

ಷ್ಡನ್ ಯೀನ್ಯಸಮಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಅಹಙ್ಕೆರಾದ್ದಶಾಧ್ಮಾಃ॥3,28.56॥ 
ಅಥ ಯಃ ಪರವಹ್ ೀ ವಾಯತಮತಾಖ್ಯವಾಯೀಃ ಸತತ್ ೀ ಬಲ್ಲೀ| 

ಸ ವಾಯತಷ್ತ ಮಹಾನ್ದ್ಯ ಸ ವ್ೈ ಕ್್ ೀಣಾಧಿಪಸುಥಾ॥3,28.57॥ 
ನಾಸ್ತಕ್ಾಸತ ಸ ಏವೀಕ್್ ುೀ ಭೌರ್ತಕಸತುಲಯ ಏವ ಚ| 

ಅರ್ತವಾಹಃ ಸ ಏವೀಕುಃ ಯತ್ ೀ ಗರ್ಯೀ ಮತಮತಕ್ಷತಭಃ॥3,28.58॥ 
ದ್ಕ್ಷಾದಿಭಯಃ ಪಞ್ಾಗತಣಾದ್ಧ್ಮಃ ಸಮರಕೀರ್ತಾತಃ| 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
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ಪರವಹಶ್ಾೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞಂ ಸ ಕಮಥಾಂ ಪಾರಪ ತದ್ವದ್॥3,28.59॥ 
ಅಥಾಃ ಕಶಾಾಸ್ತು ತನಾನಮನಃ ಪರರ್ತೀತಸುಂ ವದ್ಸವ ಮೀ| 

ಗರತಡ್ೀನ್ೈವಮತಕುಸತು ಭಗವಾನ್ದೀವಕೀಸತತಃ| 

ಉವಾಚ ಪರಮಪರೀತಃ ಸಂಸ ುಯ ಗರತಡಂ ಹರಿಃ॥3,28.60॥ 

ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಪರಹಷ್ೀಾಣ ಹರ್ೀಸತುಲಾಯನ್್ವಾದಾ ವಹತ್ೀ ಯತಃ| 

ಅತಃ ಪರವಹನಾಮಾಸೌ ಕೀರ್ತಾತಃ ಪಕ್ಷಿಸತುಮ॥3,28.61॥ 
ಸವೀಾತುರ್ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವಾಸ್ತು ನಾಮಾನ ಬರಹಾಮದ್ಯಸುದ್ಧಿೀನಾಃ ಸದಾಪ| 

ಮಯೀಕುಮೀತತತು ಸತಯಂ ನ್ ಮಿಥಾಯ ಗೃಹಾಣಮಿ ಹಸ್ುೀನ್ ೀರಗಂ ಕ್್ ೀಪಯತಕುಮ್॥3,28.62॥ 
ಸವಾಂ ನ್ತ ಸತಯಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ಮಾಂ ದ್ಶತತಹಯಹಿೀನ್ದರಃ| 

ಏವಂ ಬತರವನ್ತನರಗಂ ಕ್್ ೀಪಯತಕುಂ ಸಮಗರಹಿೀನಾನದ್ಶತ್ ್ೀಪುಯರಙ್ಖುಃ॥3,28.63॥ 
ಏತಸಯ ಸನಾಧರಣಾದ್ೀವ ವಿೀನ್ದರ ಸ ವಾಯತಪುತರಃ ಪರವಹ್ೀತಾಯಪ ಸಞ್ಜಜಞಮ್| 

ಯೀ ವಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮ ರ್ತಾಂ ವಿಹಾಯ ದ್ೈತಯಸವರ ಪಾ ರ್ೀಣತಕ್ಾದಾಯಃ ಕತದ್ೀವಾಃ॥3,28.64॥ 
ತ್ೀಷಾಂ ತಥಾ ಮರ್ತಾತೄಣಾಂ ಚ ಪೂಜಾ ವಯಥಾಾ ಸತಯಂ ಸತಯಮೀತದ್್ರವಿೀಮಿ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ಮಾಂ ದ್ಶತತ ಹಯಹಿೀನ್ದರಃ॥3,28.65॥ 
ಪತರಯಂ ನ್ರ್ಾಮಿ ಪರವಿಹಾಯೈವ ಯೀ ತತ ಪತತರದ್ದೀಶಾತ್ೆೀವಲಂ ಯಃ ಕರ್ ೀರ್ತ| 

ಸ ಪಾಪಾತಾಮ ನ್ರಕ್ಾನ್ವೈ ಪರರ್ಾರ್ತೀತ್ಯೀತದಾವಕಯಂ ಸತಯಮೀತದ್್ರವಿೀಮಿ॥3,28.66॥ 
ನ್ ಶ್ರೀಃ ಸವತನಾರ ನಾಪ ವಿಧಿಃ ಸವತನ್ ರೀ ನ್ ವಾಯತದ್ೀವೀ ನಾಪ ಶ್ವಃ ಸವತನ್ರಃ| 

ತದ್ನ್ಯೀ ನ್ ೀ ಗೌರಿಪುಲ್ ೀಮ ಜಾದಾಯಃ ಕಂ ವಕುವಯಂ ನಾತರ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸವತನ್ರಃ॥3,28.67॥ 
ಬರವಿೀಮಿ ಸತಯಂ ಪುರತಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ಸತಯಂ ಸತಯ ಭತಜಮತದ್ಧೃತಯ ಸತಯಮ್| 

ಏತತ್ವಾಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ಮಾಂ ದ್ಶತತ ಹಯಹಿೀನ್ದರ॥3,28.68॥ 
ಜಿೀವಶಾ ಸತಯಃ ಪರಮಾತಾಮ ಚ ಸತಯಸುಯೀಭ್ೀಾದ್ಃ ಸತ್ಯೀ ಏ ತತ್ದಾಪ| 

ಜಡಶಾಸತ್ ಯೀ ಜಿೀವಜಡಯೀಶಾ ಭ್ೀದ್ ೀ ಭ್ೀದ್ಃ ಸತಯಃ ಕಂ ಚ ಜಡ್ೈಶಯೀಭಾದಾ॥3,28.69॥ 
ಭ್ೀದ್ಃ ಸತಯಃ ಸವಾಜಿೀವ್ೀಷ್ತ ನಿತಯಂ ಸತಾಯ ಜಡಾನಾಂ ಚ ಭ್ೀದಾ ಸದಾಪ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ದ್ಶತತ ಮಾಂ ಹಯಹಿೀನ್ದರಃ॥3,28.70॥ 
ಏವಂ ಬತರವನ್ತನರಗಂ ಕ್್ ೀಪಯತಕುಂ ಸಮಗರಹಿೀನಾನದ್ಶತ್ ್ೀಪುಯರಙ್ಖುಃ| 

ಏತಸಯ ಸನಾಧರಣಾದ್ೀವವಿೀದ್ರೀ ಸಾ ವಾಯತಪುತರಃ ಪರವಹ್ೀತಾಯಪ ಸಞ್ಜಜಞಮ್॥3,28.71॥ 
ದ್ವಯಂ ಸವರ ಪಂ ಪರವಿದಿತ್ವೈವ ಪೂವಾಂ ತವಂ ಸ್ತವೀಕತರತಷ್ವ ದ್ವಯಮೀವ ನಿತಯಮ್| 

ಸಾನನಾದಿಕಂ ಚ ಪರಕರ್ ೀರ್ತ ನಿತಯಂ ಪಾಪೀ ಸ ಆತಾಮ ನ್ೈವ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಪರರ್ಾರ್ತ॥3,28.72॥ 
ತಸಾಮದ್ದಾಯಂ ಪರವಿಚಾಯೈಾವ ನಿತಯಂ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀನಾನತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ಏತತ್ವಾಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ಮಾಂ ದ್ಶತತ ಹಯಹಿೀನ್ದರಃ॥3,28.73॥ 
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ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಕಂ ತದ್ದಾಯಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶ ಕಂ ವಾ ತತಾೆರಣಂ ಕೀದ್ೃಶಂ ಮೀ ವದ್ಸವ| 

ದ್ವಯೀಸಾಯಗಂ ಕೀದ್ೃಶಂ ಮೀ ವದ್ಸವ ತಾಯಗಾತತ್ಖ್ಂ ಕೀದ್ೃಶಂ ಮೀ ವದ್ಸವ॥3,28.74॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ದ್ವಯಂ ಚಾಹತಸ್ತುಾನಿದರಯೀ ದ್ವೀ ಬಲ್ಲಷ್ಠೀ ದ್ೀಹ್ೀ ಹಯಸ್ತಮಞ್್ ಶರೀತರನ್ೀತ್ರೀ ಸತಸೃಷ್ಟೀ| 

ಅವಾನ್ುರ್ೀ ಶ್್ ರೀತರನ್ೀತ್ರೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ದ್ವಯಂ ಚಾಹತಸುತ್ಾರ ಪಂ ಚ ವಕ್ಷ್ಯೀ॥3,28.75॥ 
ಶ್್ ರೀತರಸವಭಾವೀ ಲ್ ೀಕ ವಾತಾಾಶತರತೌ ಚ ಹಯರ್ತೀವ ರ್ೀದ್ಸಾುಾದ್ರಾಸಾವದ್ನ್ೀನ್| 

ಹರ್ೀವಾಾತಾಾಶರವಣ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಜಾಲಂ ಶ್್ ರೀತರಸವಭಾವೀ ಜಡತಾ ದ್ಮಶಾ॥3,28.76॥ 
ನ್ೀತರಸವಭಾವೀ ದ್ಶಾನ್ೀ ಸ್ತರೀನ್ರಾಣಾಂ ಹಯತಾಯದ್ರಾನಾನಸ್ತು ನಿದಾರದಿಕಂ ಚ| 

ಹರ್ೀಭಾಕ್ಾುನಾಂ ದ್ಶಾನ್ೀ ದ್ತಃಖ್ರ ಪೀ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಪೂಜಾದ್ಶಾನ್ೀ ದ್ತಃಖ್ಜಾಲಮ್॥3,28.77॥ 
ತಯೀಃ ಸವರ ಪಂ ಪರವಿದಿತ್ವೈವ ಪೂವಾಂ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಸ್ತವೀಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ಮ ಢಃ| 

ಶ್ಶರಂ ಮೌಖಾಯಾಚ್ೈವ ಕತತಾರಪ ಯೀನೌ ಪರವ್ೀಶಯೀತ್ವಾದಾ ಹಾಯದ್ರ್ೀಣ॥3,28.78॥ 
ಭಯಂ ಚ ಲಜಾಜ ನ್ೈವ ಚಾಸ್ುೀ ವಧ್ ನಾಂ ತಥಾ ನ್ೃಣಾಂ ವನಿತಾನಾಂ ಯರ್ತೀನಾಮ್| 

ಸವಸಾರಂ ತ್ೀ ಹಯವಿದಿತಾವ ದಿನ್ೀಪ ಸತವಾಮ ಯಜ್ಞ್ೀನ್ ಸಾವಭಾವಶಾ ವಿೀನ್ದರ॥3,28.79॥ 
ರಸಾಸವಭಾವೀ ಭಕ್ಷಣ್ೀ ಸವಾದಾಪ ಹಯನ್ಪಾತಸಾಯನ್ನಭಕ್ಷಯಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ತಥ್ ೀ ಪಹಾರಸಯ ಚ ತತ್ಾಭಾವಃ ಅಭಕ್ಷಾಯಣಾಂ ಭಕ್ಷಣ್ೀ ತತ್ಾಭಾವಃ॥3,28.80॥ 
ಅಲ್ೀಹಯಲ್ೀಹಸಯ ಚ ತತ್ಾಭಾವಃ ಪಾತತಂ ತವಪ್ೀಯಸಯ ಚ ತತ್ಾಭಾವಃ| 

ದ್ವಯೀಃ ಸವರ ಪಂ ಚ ವಿಹಾಯ ಮ ಢಃ ಪುನ್ಃ ಪುನ್ಃ ಸ್ತವೀಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ನಿತಯಮ್॥3,28.81॥ 
ತಸಯ ಸಾನನ್ಂ ವಯಥಾಮಾಹತಶಾ ಯಸಾಮತುಸಾಮತಾಯಜಯಂ ನ್ ದ್ವಯೀಃ ಕ್ಾಯಾಮೀವ| 

ಅಭಪಾರಯಂ ಹ್ಯೀತಮೀವಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಜಾನಿೀಹಿ ತವಂ ಪರಹಸ್ಯೈವ ನಿತಯಮ್॥3,28.82॥ 
ಭಾರ್ಾಾದ್ವಯಂ ಹಯವಿದಿತಾವ ಸವರ ಪಂ ಸ್ತವೀಕೃತಯ ಚ್ೈಕ್ಾಂ ಪರವಿಹಾಯೈವ ಚ್ೈಕ್ಾಮ್| 

ಸಾನನಾದಿಕಂ ಕತರತತ್ೀ ಮ ಢಬ ದಿಧಃ ವಯಥಾಂ ಚಾಹತರ್ೀಾಕ್ಷಭ್ ೀಗೌ ಚ ನ್ೈವ| 

ಏತತ್ವಾಂ ಯದಿ ಮಿಥಾಯ ಭವ್ೀತತು ತದಾ ತವಸೌ ಮಾಂ ದ್ಶತತ ಹಯಹಿೀನ್ದರಃ॥3,28.83॥ 

ಗರತಡ ಉವಾಚ| 
ಭಾರ್ಾಾದ್ವಯಂ ಕಂ ವದ್ ತವಂ ಮಮಾಪ ತಯೀಃ ಸವರ ಪಂ ಕಂ ವದ್ ತವಂ ಮತರಾರ್ೀ| 

ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ಗಾರಹಯಭಾರ್ಾಾಂ ವದ್ ತವಮಗಾರಹಯಭಾರ್ಾಾಂ ಚಾಪ ಸಮಯಗವದ್ 

ತವಮ್॥3,28.84॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
ಬತದಿಧಃ ಪರ್ತನೀ ಸಾ ದಿವರ ಪಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ದ್ತಷಾಟ ಚ್ೈಕ್ಾ ತವಪರಾ ಸತಷ್ತಠರ ಪಾ| 

ತಯೀಮಾಧ್್ಯೀ ದ್ತಷ್ಟರ ಪಾ ಕನಿಷಾಠ ಜ್ಯೀಷಾಠ ತತ ರ್ಾ ಸತಷ್ತಠಬತದಿಧಸವರ ಪಾ॥3,28.85॥ 
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ಕನಿಷ್ಠರ್ಾ ನ್ಷ್ಟತಾಂ ರ್ಾರ್ತ ಜಿೀವಃ ಸತರ್ತಷ್ಠನಾಯ ರ್ಾರ್ತ ಯೀಗಾಯಂ ಪರರ್ತಷಾಠಮ್| 

ಕನಿಷಾಠರ್ಾಃ ಶೃಣತ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಸವರ ಪಂ ಶತರತಾವ ತಸಾಯಸಾಯಗಬತದಿಧಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,28.86॥ 
ಜಿೀವಂ ಯಂ ವ್ೈ ಪ್ರೀರಯನಿುೀ ಕನಿಷಾಠ ಕ್ಾಮಯಂ ಧ್ಮಾಂ ಕತರತತ್ೀ ಸವಾದಾಪ| 

ಕವ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಕವ ಚ ವಿಷ್ತಣಮಾಹಾತಾಮ ಕವ ವ್ೈ ಕಥಾ ಕವ ಚ ಯಜ್ಞಾಃ ಕವಗಾವಃ॥3,28.87॥ 
ಕವ ಚಾಶವತಿಃ ಕವ ಚ ಸಾನನ್ಂ ಕವ ಶೌಚಮೀತತ್ವಾಂ ನಾಮ ನಾಶಂ ಕರ್ ೀರ್ತ| 

ಮ ಢಂ ಪರ್ತಂ ರ್ೀಣತಕ್ಾಂ ಪೂಜಯಸವ ಮಾರ್ಾದ್ೀವಾಯ ದಿೀಪದಾನ್ಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,28.88॥ 
ಸತಭ್ೈರವಾದಿೀನ್ಭಜ ಮ ಢ ತವಮನ್ಧ ಹಾರಿದ್ರಚ ಣಾನಾಧರಯೀಃ ಸವಾದಾಪ| 

ಜ್ಯೀಷಾಠಷ್ಟಮಾಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠದ್ೀವಿೀಂ ಭಜಸವ ಭಕ್ಾಯ ಸ ತರಂ ಗಲಬನ್ಧಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,28.89॥ 
ಮರಿಗನಾಧಷ್ಟಮಾಯಂ ಮರಿಗನ್ಧಂ ಭಜಸವ ತಥಾ ಸ ತರಂ ಸವಗಲ್ೀ ಧ್ಾರಯಸವ| 

ದಿೀಪಸುಮಭಂ ಸತದಿನ್ೀ ಪೂಜಯಸವ ತತ ್ತರಮೀವ ಸವಗಲ್ೀ ಧ್ಾರಯಸವ॥3,28.90॥ 
ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಚಾದ್ಯಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಚ ಸಮಯಕ ಾಜಾಂ ಕತರತ ತವಂ ಹಿ ಭಕ್ಾಯಥ ಜಿೀವ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀಸ ತರಂ ಸಾವಗಲ್ೀ ಧ್ಾರಯಸವ ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ೀವಾನ್ಭವಸ್ತೀತತಯತುರತರ॥3,28.91॥ 
ವಿಹಾಯ ಮೌಞ ಜ್ೀದಿವಸ್ೀ ಭಾಗಯಕ್ಾಮಃ ಸತಗತಗತುಲಾನಾಧರಯಸಾವರ್ತಭಕ್ಾಯ| 

ಸತವಾಸ್ತನಿೀಃ ಪೂಜಯಸಾವಶತ ಭಕ್ಾಯ ಗನ್ಧೈಃ ಪುಷ್ಾೈಧ್ ಾಪದಿೀಪ್ೈಃ ಪರತ್ ೀಷ್ಯ॥3,28.92॥ 
ವರಾರ್ತಾಕಯಂ ಕ್ಾಂಸಯಪಾತ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ಕತವಾಾರ್ತಾಕಯಂ ದ್ೀವತಾದ್ೀವತಾನಾಮ್| 

ಪಚತಮನ್ದಪತಾರಣಿ ವಿತತಯ ಭ ಮೌ ನ್ಮಸವ ತವಂ ಕ್ಷಮಯತಾಂ ಚ್ೀರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ॥3,28.93॥ 
ಮಹಾದ್ೀವಿೀಂ ಪೂಜಯಸಾವದ್ಯ ಭಕ್ಾಯ ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಮಾ ದ್ದ್ಸಾವಪಯಥಾನ್ನಮ್| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯದಿ ವಾನ್ನಂ ದ್ದಾಸ್ತ ಭಾಗಯಂ ಚ ತ್ೀ ಪಶಯತ್ ೀ ನಾಶಮೀರ್ತ॥3,28.94॥ 
ಸವವಾಮಹಸ್ುೀ ವ್ೀಣತಪಾತ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ದಿೀಪಂ ಧ್ೃತಾವ ಸವಯಹಸ್ುೀ ಪತ್ೀ ತವಮ್| 

ಉರ್ತುಷ್ಠ ಭ್ ೀಃ ಪಞ್ಾಗೃಹ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ಷಾಂ ಕತರತಷ್ವ ಸಮಯಕರವಿಹಾಯೈವ ಲಜಾಜಮ್॥3,28.95॥ 
ಆದೌ ಗೃಹ್ೀ ಷ್ಡರಸಾನ್ನಂ ಚ ಕತತಾವ ಜಗದ್ ುೀಪಯಂ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ| 

ತಚ್ಾೀಷಾನ್ನಂ ಭ್ ೀಜಯಿತಾವ ಪತ್ೀ ತವಂ ತಾಸಾಂ ಚ ರ್ೀ ಶರಣಂ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ॥3,28.96॥ 
ತಾಸಂ ಹಸುಂ ಪುಸುಕ್್ೀ ಸಾುಪಯಿತಾವ ತಾರಹಿತ್ಯೀವಂ ತನ್ತಮಖ್ೈವಾಾಚಯಸವ| 

ತವಂ ಖ್ಡುದ್ೀವಂ ಪೂಜಯಸಾವದ್ಯಭತಾಸುತ್್ೀವಕ್ಾನ್ ಾಜಯಸಾವದ್ಯ ಸಮಯಕ್॥3,28.97॥ 
ತ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ತವಂ ಶಾವನ್ಶಬದಂ ಕತರತಷ್ವ ಹರಿದಾರಚ ಣಾಂಸವಾದಾ ತವಂ ದ್ಧ್ಸವ| 

ಕತರತಷ್ವ ತವಂ ಭೀಮಸ್ೀನ್ಸಯ ಪೂಜಾಂ ಪಞ್ಜಾಮೃತ್ೈಃ ಷ್ ೀಡಶಭಶ್್ ಾೀಪಚಾರ್ೈಃ॥3,28.98॥ 
ತತೌೆಪೀನ್ಂ ರೌಪಯಜಂ ಕ್ಾರಯಿತಾವ ಸಮಪಾಯಿತಾವ ದಿೀಪಮಾಲಾಂ ಕತರತಷ್ವ| 

ತದಾದಸವರ್ಾಾನ್ ಭೀಜಯಸಾವದ್ಯ ಭಕ್ಾಯ ಗಜಾಸವ ತವಂ ಭೀಮಭೀಮೀರ್ತ ಸತಷ್ತಠ॥3,28.99॥ 
ತದಾದಸವರ್ಾಾನ್ ೋದ್ಯಸವ ಸವವಸ್ರೈಮಾದ್ಯೈಮಾಾಂಸದ್ರವಯಜಾಲ್ೀನ್ ನಿತಯಮ್| 

ಮಹಾದ್ೀವಂ ಪೂಜಯಸಾವದ್ಯ ಸಮಯಗಮಹಾರತದ್ೈರರ್ತರತದ್ೈಶಾ ಸಮಯಕ್॥3,28.100॥ 
ಹರ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಜಙ್ಖುಮಾನ್ ಾಜಯಸವಶ್ೈವಾಗಮೀ ನಿಪುಣಾಞ್್ಾದ್ರಜಾತಾನ್| 

ಶಾಕಮಭರಿೀಂ ವಿವಿಸಃ ಸವಾಶಾಕ್ಾನ್ತ್ಪಾಚಯಿತಾವ ಚ ಗೃಹ್ೀ ಗೃಹ್ೀ ಚ॥3,28.101॥ 
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ದ್ದ್ಸವ ಭಕ್ಾಯ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಸವಲಙ್ಖೃತಯ ಪಾರಸತುವಂಸುದ್ತುಣಾಂಶಾ| 

ಕತಲಾದ್ೀವಂ ಪೂಜಯಸಾವದ್ಯ ಭಕ್ಾಯ ತವಂ ದ್ೃಗಾಭಯಂ ವ್ೈ ತದಿದನ್ೀ ಶಮತಭಬತದಾಧಯ॥3,28.102॥ 
ತದ್ಭಕುವರ್ಾಾನ್ ಾಜಯಸಾವದ್ಯ ಸಮಯಕುತಾಾದ್ಮ ಲ್ೀ ವನ್ದನ್ಂ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ| 

ಸತಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಮೃನ್ಮಯಿೀಂ ಶ್ೀಷ್ಮ ರ್ತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಕತರತಷ್ವ ಕ್ಷಿೀರಲಾಜಾದಿಕ್್ೈಶಾ॥3,28.103॥ 
ಸತನಾಗಪಾಶಂ ಹಿ ಗಲ್ೀ ಚ ಬದಾಧಾ ತಚ್ಾೀಷಾನ್ನಂ ಭ್ ೀಜಯೀಭ್ ೀಾಃ ಪುನ್ಸುಾಮ್| 

ದಿನ್ೀ ಚತತಥ್ೀಾ ಭ್ ೀಜ ಯಸಾವದ್ಯ ಭಕ್ಾಯ ನ್ೈವ್ೀದಾಯನ್ನಂ ಭ್ ೀಜಯಸಾವದ್ಯ ಸತಷ್ತಠ॥3,28.104॥ 
ಇತಾಯದಿಕಂ ಪ್ರೀರಯಿತಾವ ಪರ್ತಂ ಸಾ ಜಿೀವ್ೀನ್ ನ್ಷ್ಟಂ ಪರಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ನಿತಯಮ್| 

ತಸಾಯಃ ಸಙ್ಕುಜಿಜೀವರ ಪಃ ಪರ್ತಸಾುಾಂ ಸಮಯಗದಷಾಟಮಿಹಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪರತರ॥3,28.105॥ 
ತಸಾಯಃ ಸಙ್ಖುಂ ಸತವಿದ್ ರಂ ವಿಸೃಜಯಚ್ೀಷಾಟಾ ಸಮಗರಂ ಕತರತ ಸವಾದಾ ತವಮ್| 

ಸತಬತದಿಧರ ಪಾ ರ್ತವೀರಯನಿುೀ ಜಗಾದ್ ಭಜಸವ ವಿಷ್ತಣಂ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ॥3,28.106॥ 
ಹರಿಂ ವಿನಾನ್ಯಂ ನ್ ಭಜಸವ ನಿತಯಂ ಸಾ ರ್ೀಣತಕ್ಾ ತಾವಂ ತತ ನ್ ಪಾಲಯಿಷ್ಯರ್ತ| 

ಅದ್ೃಷ್ಟನಾಮಾ ಹರಿರಿವ್ೀ ಹಿ ನಿತಯಂ ಫಲಪರದ್ ೀ ಯದಿ ನ್ ಸಾಯತ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,28.107॥ 
ಜತಗತಪ್ತಾಂ ಶತರತಯನ್ತಕ್ಾುಂ ಚ ದ್ೀವಿೀಂ ಪರ್ತದ್ತರಹಾಂ ಸವಾದಾ ಸ್ೀವಯಿತಾವ| 

ತಸಾಯಃ ಪರಸಾದಾತತೆಷ್ಠಭಗನ್ದರಾದ್ಯೈಭತಾಕ್ಾುಾ ದ್ತಃಖ್ಂ ಸಂಯಮಿನಿೀಂ ಪರರ್ಾಹಿ॥3,28.108॥ 
ತದಾ ಕತದ್ವಿೀ ಕತತರ ಗತಾ ವದ್ಸವಮೀ ಹಯತಃ ಪತ್ೀ ತವಂ ನ್ ಭಜಸವ ದ್ೀವಿೀಮ್| 

ಪತ್ೀ ಭಜ ತವಂ ಬಾರಹಮಣಾನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶಾ ಸಂಸಾರದ್ತಃಖಾತಾುರನ್ತ್ಷ್ತಠರ ಪಾನ್॥3,28.109॥ 
ಸ್ೀವಾದಿಕಂ ಪರವಿೀಹಾಯೈವ ಸವಚಾಂ ಮಾರ್ಾದ್ೀವಾಯ ಭಜನಾರ್ತೆಂ ವದ್ಸವ| 

ಜ್ಯೀಷಾಠಷ್ಟಮಾಯಂ ಜ್ಯೀಷ್ಠದ್ೀವಿೀಂ ಹಯಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಲಕ್ಷಿ್ೀರ್ತ ಬತದಾಧಯ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಕ್॥3,28.110॥ 
ತಸಾಯಃ ಸ ತರಂ ಗಲಬದ್ಧಂ ಚ ಕೃತಾವ ನಾನಾದ್ತಃಖ್ಂ ಹಯನ್ತಭ ರ್ಾಃ ಪತ್ೀ ತವಮ್| 

ಯದಾ ಪತ್ೀ ಯಮಾದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಶ್ೈಬಾದಾಧಾ ಚ ಸಮಯಕ್ಾುಡಯಮಾನ್ೈಃ ಕಶಾಭಃ॥3,28.111॥ 
ತದಾ ಹಯಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಕತತರ ಪಲಾಯತ್ೀಽಸಾವತ್ ೀ ಮ ಲಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ| 

ಪತ್ೀ ಭಜ ತವಂ ಸವಾದಾ ವಾಯತತತುಾಂ ನ್ ಚಾಶರಯೀಸುಾಂ ಸ ಕ್ಷ್ಸೆನ್ದಂ ಚ ಮ ಢ॥3,28.112॥ 
ತದ್ವತುಂ ತವಂ ನ್ವನಿೀತಂ ಚ ಭಕ್ಾಯ ತದ್ತಚಿಾಷ್ಟಂ ಭಕ್ಷಯಿತಾವ ಪತ್ೀ ಹಿ| 

ತಸಾಯಶಾ ಸ ತರಂ ಗಲಬದ್ಧಂ ಚ ಕೃತಾವ ಇಹ್ೈವ ದ್ತಃಖಾನ್ಯನ್ತಭ ರ್ಾಃ ಪತ್ೀ ತವಮ್॥3,28.113॥ 
ಯದಾ ಪತ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಶ್ೈಬಾದಾಧಾ ಚ ಸಮಯಕ್ಾುಡಯಮಾನ್ಃ ಕಶಾಭಃ| 

ತದಾ ಸೆನ್ದಃ ಕತತರ ಪಲಾಯತ್ೀಽಸಾವತ್ ೀ ಮ ಲಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ॥3,28.114॥ 
ದಿೀಪಸುಮಭಂ ದಾಪಯಿತಾವ ಪತ್ೀ ತವಂ ಸ ತರಂ ಚ ಬದಾಧಾ ಸವಗಲ್ೀ ಚ ಭಕ್ಾಯ| 

ತದಾ ಬದಾಧಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಶ್ೈದಿೀಾಪಸುಮಭೈಸಾುಡಯಮಾನ್ಸತು ಸಮಯಕ್॥3,28.115॥ 
ದಿೀಪಸುಮಭಃ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ದ್ತ್ ೀ ಮ ಲಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ| 

ಲಕ್ಷಿ್ೀದಿನ್ೀ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಲಕ್ಷಿ್ೀಂ ಸ ತರಂ ತಸಾಯಃ ಸವಗಲ್ೀ ಧ್ಾರಯ ತವಮ್॥3,28.116॥ 
ಯದಾ ಪತ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಶ್ೈಬಾಧ್ಾವ ಸಮಯಕ್ಾುಡಯಮಾನ್ಃ ಕಶಾಭಃ| 

ತದಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀಃ ಕತತರ ಪಲಾಯತ್ೀಽಸಾವತ್ ೀ ಮ ಲಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ॥3,28.117॥ 
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ವಿವಾಹಮೈಞ ಜ್ೀದಿವಸ್ೀ ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ಜತಗತಸ್ತತಾನಾಧರಯಿತಾವ ಸತಭಕ್ಾಯ| 

ವರಾರಾರ್ತಾಕಂ ಕ್ಾಂಸಯಪಾತ್ರೀ ನಿಧ್ಾಯ ಕೃತಾವರ್ತಾಕಯಂ ಉದೌದ್ೈರ್ತ ಶಬದಮ್॥3,28.118॥ 
ತಥ್ೈವ ದ್ಷಾಟಾ ಪಚತಮನ್ದಸಯ ಪತರಂ ಸತನ್ತಾಯಿತಾವ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ| 

ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಪಾಶ್ೈಬಾದಾಧಾಬದಾಧಾ ತಾಡಯಮಾನ್ಶಾ ಸಮಯಕ್॥3,28.119॥ 
ತವ ಸಾವಮಿನ್ತೆಲದ್ೀವೀ ಮಹಾತಮನ್ಾಲಾಯಿತಃ ಕತತರ ಮೀ ತದ್ವದ್ಸವ| 

ಸವದ್ೀಹಾನಾಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಕೆಣಾಠಭರಣ್ೈವಿಾಧ್ತರಾಣಾಂ ಚ ಕ್್ೀಶ್ೈಃ॥3,28.120॥ 
ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಯಮದ್ ತಾ ಬಲ್ಲಷಾಠ ಸನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ಮತಸಲ್ೈಭಾನಿದಪಾಲ್ೈಃ| 

ಯದಾ ತದಾ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತಾ ಸಾ ಕ್್ೀಶ್ೈವಿಾಹಿೀನಾ ಲಮ್ಕಣಾಂ ಚ ಕೃತಾವ॥3,28.121॥ 
ಸವವಾಮಹಸ್ುೀ ವ್ೀಣತಪಾತರಂ ನಿಧ್ಾಯ ದಿೀಪಂ ಧ್ೃತಾವ ಸವಯಹಸ್ುೀ ಚ ಮ ಢಃ| 

ಗೃಹ್ೀಗೃಹ್ೀ ಭ್ೈಕ್ಷಚರ್ಾಾಂ ಚ ಕೃತಾವ ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಸವಗೃಹಂ ಚ್ೈವ ದ್ೀವಿೀ॥3,28.122॥ 
ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಮ ಢ ದಿೀಪ್ೈಃ ಸಹಸ್ೈದ್ಾಹಯಮಾನ್ಶಾ ಸಮಯಕ್| 

ನಿನಾಾಸ್ತಕ್ಾ ರ್ೀಣತಕ್ಾ ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ಪಲಾಯಿತಾ ಕತತರ ಸಾ ಮೀ ವದ್ಸವ॥3,28.123॥ 
ಸದಾ ಮ ಢಂ ಖ್ಡುದ್ೀವಂ ಚ ಭಕ್ಾಯ ತಂ ಭಕುವತ ಾಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಕ್| 

ತ್ೈಃ ಸಾಧ್ಾಂ ತವಂ ಶಾವನ್ವದ್ುಜಾಯಿತಾವ ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಸವಗೃಹ್ೀ ಚ್ೈವ ನಿತಯಮ್॥3,28.124॥ 
ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಸಮಯಕ್ನಾುಡಯಮಾನ್ಸುತರ ಶಬದಂ ಪರಕತವಾನ್| 

ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಭಕುವಯಾಂ ವಿಹಾಯ ತದಾ ದ್ೀವಃ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ತ್॥3,28.125॥ 
ಸ ಪಾಥಾಕ್ಾಯದಿಭೀಮಸ್ೀನ್ಪರರ್ತೀಕಂ ಪಞ್ಜಾಮೃತ್ೈಃ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಕ್| 

ಸತವಯಞ್ಜನ್ೀ ಚಾನ್ನಕ್ೌಪೀನ್ಮೀವ ದ್ತಾುಾ ಮ ಢಸ್ತುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಸವಗ್ೀಹ್ೀ॥3,28.126॥ 
ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಸಮಯಕ್ನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಚ ಮ ಢಃ| 

ಭೀಮಃ ಸ ವ್ೈ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ತ್ ೀ ಮ ಲಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ॥3,28.127॥ 
ಮಹಾದ್ೀವಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಖ್ರ್ೀತತಯಕ್ಾುಾ ಸವಗೃಹ್ೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ| 

ಯದಾ ಗೃಹಂ ದ್ಹಯತ್ೀ ವಹಿನನಾ ತತ ತದಾ ಹರಃ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ತ್॥3,28.128॥ 
ಶಾಕಂ ಭರಿೀದಿವಸ್ೀ ಸವಾಮೀವ ಶಾಕಮಭರಿೀ ಸಾ ಚ ದ್ೀವಿೀ ಮಹಾತಮನ್| 

ಪಲಾಯಿತಾ ಕತತರ ಮೀ ತವಂ ವದ್ಸವ ಕತಲಾಲದ್ೀವಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಭಕ್ಾಯ॥3,28.129॥ 
ಕ್ಾಪಾಾಸಂ ವ್ೈ ತ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಸಮಯಕ್| 
ಸಂಹನ್ಯಮಾನ್ಸ್ತುೀಕ್ಷಣಧ್ಾರ್ೈಃ ಕತಠಾರ್ೈಃ ಕತಲಾಲದ್ೀವಂ ಚ ಸತದ್ಂಷ್ಾನ್ೀತರಮ್| 

ವಿಹಾಯ ವ್ೈ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ನ್ನ ಜ್ಞಾಯತ್ೀಽನ್ವೀಷ್ಣಾಚಾಾಪ ಕ್್ೀನ್॥3,28.1130॥ 
ಯದಾ ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಮೃನ್ಮಯಿೀಂ ಶ್ೀಷ್ಮ ರ್ತಾಂ ಸಮ ಾಜಯ ಭಕ್ಾಯ ವಿದ್ಯಮಾನ್ೀ ಸವಗ್ೀಹ್ೀ| 

ತದಾ ಬದಾಧಾ ಯಮದ್ ತಾಶಾ ಸಮಯಕ್ಂನ್ಹಯಮಾನ್ೀ ನಾಗಪಾಶ್ೈಶಾಬದಾಧಾ॥3,28.131॥ 
ಸವಭಕುವಯಾಂ ಪರವಿಹಾಯ ನಾಗಃ ಪಲಾಯಿತಃ ಕತತರ ವ್ೈ ಸಂವದ್ ತವಮ್| 

ದ್ ವಾಾಙ್ಖತೆರ್ೈರ್ೀಾದ್ಕ್್ೈಃ ಪೂಜಯಿತಾವ ವಿನಾಯಕಂ ಪಞ್ಾಖಾದ್ಯೈಸುಥ್ೈವ॥3,28.132॥ 
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ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಸಮಯಕ್ನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ತಪುದ್ಣ್ಾೈಶಾ ಮ ಢ| 

ದ್ನ್ುಂ ವಿಹಾಯೈವ ಚ ವಿಘನರಾಜಃ ಪಲಾಯಿತಃ ಕತತರ ಮೀ ತಂ ವದ್ತವಮ್॥3,28.133॥ 
ವಿವಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ಪಷ್ಟದ್ೀವಿೀಂ ಸತಭಕ್ಾಯ ಸಮ ಾಜಯಿತಾವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ ಸ್ವೀ| 

ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಬದಾಧಾ ಸಮಿಾೀಡಯಮಾನ್ ೀ ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಸ ಮ ಢಃ॥3,28.134॥ 
ವಿಷಾಠದ್ೀವಿೀ ಪೀಡಯಮಾನ್ಂ ಚ ಭಕುಂ ವಿಹಾಯ ಸಾ ಕತತರ ಪಲಾಯಿತಾಭ ತ್| 

ವಿವಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ರಜಕಸಯ ಗ್ೀಹಂ ಗತಾವ ಸಮಯಕ್ಾರಥಾಯಿತಾವ ಚ ಮ ಢಃ॥3,28.135॥ 
ಯಸುಮಭಸ ತರಂ ಕಲಶ್ೀ ಪರಿೀತಯ ಪೂಜಾಂ ಕೃತಾವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀ ಗೃಹ್ೀ ಸ್ವೀ| 

ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತಶಾ ಸಮಯಕುಂ ಸುಮಭಸ ತರಂ ತಸಯ ಮತಖ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ॥3,28.136॥ 
ಸನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ಸನ್ುಭಸ ತರಸಿದ್ೀವಿೀ ಪಲಾಯಿತಾ ಕತತರ ಮೀ ಸಂವದ್ಸವ| 

ವಿವಾಹಕ್ಾಲ್ೀ ಪೂಜಯಿತಾವ ಚ ಸಮಯಕಾಣಾಾಲದ್ೀವಿೀಂ ಭಕುವಶಾಯಂ ಚ ತಸಾಯಃ॥3,28.137॥ 
ತದ್ಭಕುವಯೈಾಃ ಶ್ಪಾಮಧ್್ಯೀ ಚ ರ್ತೀರ್ೀ ಸಂಸ್ೀವಯಿತಾವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀ ಗೃಹ್ೀಸ್ವೀ| 

ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಬದಾಧಾ ಸನಾುಡಯಮಾನ್ ೀ ಯಮಮಾಗ್ೀಾ ಮಹದಿಭಃ॥3,28.138॥ 
ಚ ಲ್ೀದ್ವಿೀ ಕವ ಪಲಾಯಿತಾಭ ತತ್ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ| 

ಜವರಾದಿಭಃ ಪೀಡಯಮಾನ್ೀ ಸವಪುತ್ರೀ ಗೃಹ್ೀ ಸ್ತಿತಂ ಬರಹಮದ್ೀವಂ ಚ ಸಮಯಕ್॥3,28.139॥ 
ಧ್ ಪ್ೈಾದಿೀಾಪ್ೈಭಾಕ್ಷಯಭ್ ೀಜ್ಯೈಶಾ ಪುಷ್ಾೈಃ ಪೂಜಾಂ ಕೃತಾವ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಶಾ ಗ್ೀಹ್ೀ| 

ಯದಾ ತದಾ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಬದಾಧಾ ಸನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ವ್ೀಣತಪಾಶಾದಿಭಶಾ॥3,28.140॥ 
ಸ ಬರಹಮದ್ೀವಃ ಕವ ಪಲಾಯಿತ್ ೀಭ ತತ್ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ಂ ಭಜಸವ| 

ಸನಾುನಾಥಾಂ ಬೃಹರ್ತೀಂ ಪೂಜಯಿತಾವ ಗಲ್ೀನ್ ಬದಾಧಾ ಬೃಹರ್ತೀಂ ವ್ೈ ಫಲಂ ಚ॥3,28.141॥ 
ಸನಿುಷ್ಠಮಾನ್ೀ ಯಮದ್ ತ್ೈಶಾ ಬದಾಧಾ ಸನಾುಡಯಮಾನ್ೀ ಬೃಹರ್ತೀಕಣಟಕ್್ೈಶಾ| 

ತದಾ ದ್ೀವಿೀ ಬೃಹರ್ತೀ ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ಪಲಾಯಿತಾ ಕತತರ ಮೀ ತದ್ವದ್ ತವಮ್॥3,28.142॥ 
ಭಜಸವ ಮ ಢ ಪರದ್ೈವತಂ ಚ ನಾರಾಯಣಂ ತಾರಕಂ ಸವಾದ್ತಃಖಾತ್| 

ಸತಕ್ಷತದ್ರದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಮರ್ತಂ ಚ ಮಾ ಕತರತ ನ್ ಚ ಶೃಣತ ತವಂ ಫಲತುವಾಕಯಂ ತಥ್ೈವ॥3,28.143॥ 
ಸತಕ್ಷತದ್ರದ್ೀವಾನಿಭನಿದಪಾಲ್ೀ ನಿಧ್ಾಯ ವಿಸಜಾಯಿತಾವ ದ್ ರದ್ೀಶ್ೀ ಮಹಾತಮನ್| 

ಸನಾಧಯಾ ತವಂ ಸವಕತಲಾಚಾರಧ್ಮಾಂ ಸಮಾಾತನ್ೀ ನ್ರಕಂ ಹ್ೀತತಭ ತಮ್॥3,28.144॥ 
ಪುನಿೀಹಿ ಗಾತರಂ ಸವಾದಾ ಮ ಢಬತದ್ಧೀ ಮನಾರಷ್ಟಕ್್ೈಜಾನ್ಮರ್ತೀಥ್ೀಾ ಪವಿತ್ರೀ| 

ಹೃದಿ ಸ್ತಿತಾಮಾರ್ೈವಯಾಮತದಾರಂ ವಿಹಾಯ ಕೃತಾವಭ ಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಮತದಾರಭರಗಾರಯಮ್॥3,28.145॥ 
ಸದಾ ಮ ಢ್ ೀ ಹರಿವಾತಾಾಂ ಭಜಸವ ಹಾಯಯತಗಾತಂ ವಯಥಾಮೀವಂ ಕತಬತದಾಧಯ| 

ಸದ್ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಸಙ್ಖುರ್ೀ ದ್ತಲಾಭಶಾ ಕ್ಷತಬಧಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತಾರತಮಯಸವರ ಪಮ್॥3,28.146॥ 
ಹರಿಂ ಗತರತಂ ಹಯನ್ತಸೃತ್ಯೈವ ಸತಯಂ ಗರ್ತಂ ಸವಕೀರ್ಾಂ ತ್ೀನ್ ಜಾನಿೀಹಿ ಮ ಢ| 

ದ್ಗಾಧಾ ದ್ತಷಾಟಂ ಬತದಿಧಮೀವಂ ಚ ಮ ಢ ಸತಬತದಿಧರ ಪಂ ಮಾ ಭಜಸ್ವೈವ ನಿತಯಮ್॥3,28.147॥ 
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ಮರ್ಾ ಸಾಧ್ಾಂ ಸದ್ತುರತಂ ಪಾರಪಯ ಸಮಯಗ್ವೈರಾಗಯಪೂವಾಂ ತತುಾಮಾತರಂ ವಿದಿತಾವ| 
ತ್ೀನ್ೈವ ರ್ೀಕ್ಷಂ ಪಾರಪುನರ್ೀ ನಾಜಾವ್ೈಯಾತಾುರ್ಾಾ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಮರಸಾದಾಚಾ 

ಲಕ್ಷಾ್ಯಃ॥3,28.148॥ 
ಇತಾಯಶಯಂ ಮನ್ಸಾ ಸನಿನಧ್ಾಯ ತಥಾ ಚ್ ೀಕುಂ ಭಕುವಯೀಾ ಮದಿೀಯಃ| 

ಅತ್ ೀ ಭಕುಃ ಪರವಹ್ೀತ್ಯೀವ ಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ ವಿೀನ್ದರ ಪರಕೃತಂ ತಂ ಶೃಣತ ತವಮ್॥3,28.149॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ್ಾೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ್ಾೀ ತಾರತಮಯನಿರ ಪಣದಾವರಾ 

ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವೀಪಾಸಯತವಮಿತಯಥಾನಿರ ಪಣಂ ನಾಮಾಷಾಟವಿಂಶತರ್ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,28-[149]॥ 

ಶ್ರೀ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್॥3-29॥ 
ಪರವಹಾನ್ನ್ುರಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಪಕ್ಷಿೀನ್ದರಸತುಮ| 

ಯೀ ಧ್ರ್ೀಾ ಬರಹಮಣಃ ಪುತ್ ರೀ ಹಾಯದಿಸೃಷೌಟ ತವಗತದ್ಭವಃ॥3,29.1॥ 
ಸಜಜನಾನೌ್ಮಯರ ಪ್ೀಣ ಧ್ಾರಣಾದ್ಧಮಾನಾಮಕಃ| 

ಸ ಏವ ಸ ಯಾಪುತ್ ರೀಭ ದ್ಯಮಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ ಸಃ| 

ಪಾಪನಾಂ ಶ್ಕ್ಷಕತಾುಾತ್ ಯಮ ಇತತಯಚಯತ್ೀ ಬತಧ್್ೈಃ॥3,29.2॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ| 
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ಪರಹಾಿದಾನ್ನ್ುರಂ ಗಙ್ಕು ಭಾರ್ಾಾ ವ್ೈ ವರತಣಸಯ ಚ| 

ಪರಹಾಿದಾದ್ಧ್ಮಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಮಹಿಮಾನ ವರತಣಾಧಿಕ್ಾ॥3,29.3॥ 
ಸವರ ಪಾದ್ಧ್ಮಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ನಾತರ ಕ್ಾರ್ಾಾ ವಿಚಾರಣಾ| 

ಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪದ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಯರ್ೀ ಜಾನಾರ್ತ ಸವಾದಾ॥3,29.4॥ 
ಅತ್ ೀ ಗಙ ು್ೀರ್ತ ಸಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸವಾದಾ ಲ್ ೀಕಪಾವನಿೀ| 

ಭಕ್ಾಯ ವಿಷ್ತಣಪದಿೀತ್ಯೀವ ಕೀರ್ತಾತಾ ನಾತರ ಸಂಶಯಃ॥3,29.5॥ 
ರ್ಾ ಪೂವಾಕ್ಾಲ್ೀ ಯಜ್ಞಲ್ಲಙ್ಖುಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ೀವಿಾಕರಮತಃ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ವಾಮಸಯ ಪಾದ್ಸಯ ನ್ಖಾಗರತಶಾ ನಿಭಾದ್ಯ ಚ್ ೀಧ್ಾವಾಣಾಕಟಾಹಖ್ಣಾಮ್॥3,29.6॥ 
ತದ್ತದ್ರಮರ್ತವ್ೀಗಾತ್ಮರವಿಶಾಯವಹನಿುೀಂ ಜಗದ್ಘತರ್ತಹನ್ತುಃ ಪಾದ್ಕಞ್ಜಲೆಶತದಾಧಮ್| 

ನಿಖಿಲಮಲನಿಹನಿರೀಂ ದ್ಶಾನಾತ್ಪಶಾನಾಚಾ ಸಕೃದ್ವಗಹನಾದಾವ ಭಕುದಾಂ ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ೀ| 
ಶಶ್ಕರವರಗೌರಾಂ ಮಿೀನ್ನ್ೀತಾರಂ ಸತಪೂಜಾಯಂ ಸಮರರ್ತ ಹರಿಪದ್ ೀತಾಿಂ ರ್ೀಕ್ಷಮೀರ್ತ 

ಕರಮೀಣ॥3,29.7॥ 
ಇನ್ ದರೀಪ ವಾಯತಕರಮದಿಾತವಾಯತಕ ಟ್ಬನ್ತದಂ ಚ ಪಾರಶಯ ಶ್ರಸ್ತ ಹಯಸಹಿಷ್ತಣಮಾನ್ಃ| 

ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಹರಿಪದಾಙ್ಖೆಮಿರ್ತ ಸಮ ನಿತಯಂ ಜಾನ್ನ್ಮಹಾಪರಮಭಾಗವತಪರಧ್ಾನ್ಃ| 
ಭಕ್ಾಯ ಚ ಖಿನ್ನಹೃದ್ಯಃ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ಧ್ೃತಾವ ಸವಮ ಧಿನಾ ಪರರ್ೀ ಹಯಶ್ವಃ 

ಶ್ವೀಽಭ ತ್॥3,29.8॥ 
ಭಾಗಿೀರಥಾಯಶಾ ಚತಾವರಿ ರ ಪಾಣಾಯಸನ್್ಗ್ೀಶವರ| 

ಮಹಾಭಷ್ಗಜನ್ೀನ್ದರಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ತತ ಹಯಭಷ್ೀಚನಿೀ॥3,29.9॥ 
ದಿವರ್ತೀಯೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಗಙ್ಕು ಭಾರ್ಾಾ ಚ ಶನ್ುನ್ ೀಃ| 

ಸತಷ್ೀಣಾ ವ್ೈ ಸತಷ್ೀಣಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಸಾ ವಾನ್ರಿೀ ಸೃತಾ॥3,29.10॥ 
ಮಣ ಾಕಭಾರ್ಾಾ ಗಙ್ಕು ತತ ಸ್ೈವ ಮಣ ಾಕನಿೀ ಸೃತಾ| 

ಏವಂ ಚತಾವರಿೀ ರ ಪಾಣಿ ಗಙ್ಕುರ್ಾ ಇರ್ತ ಕರ್ತಾತಮಮ್॥3,29.11॥ 
ಆದಿತಾಯಚ್ೈವ ಗಙ್ಕುತಃ ಪಜಾನ್ಯಃ ಸಮತದಾಹೃತಃ| 

ಪರವಷ್ಾರ್ತ ಸತವ್ೈರಾಗಯಂ ಹಯತಃ ಪಜಾನ್ಯನಾಮಕಮ್॥3,29.12॥ 
ಶರಂವರಾಯ ಪಞ್ಾಜನಾಯಚಾ ಪಞ್ಾ ಹಿತಾವ ಜಗಾಧಾ ಗವಾಕಂ ಷ್ಟ್ೆರಮೀಣ| 

ಸವಬಾಣಸಯ ಸವಹೃದಿ ಸಂಸ್ತಿತಸಯ ಭಜ್ೀತ್ದಾ ನ್ೈವ ಭಕುಂ ವಿಷ್ಂ ಚ॥3,29.13॥ 
ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಪುಷ್ಟಂ ನ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಂ ಸದ್ೈವ ಲ್ಲಙ್ಖುಂ ಪುಷ್ಟಂ ಕ್ಾಯಾಮೀವಂ ಸದಾಪ| 

ಯೀನೌ ಸಕುನ್ೈಾವ ಕ್ಾರ್ಾಾ ಸದಾಪ ಯೀನೌ ಮತಕ್್ುೀಽಸಙ್ಖುತ್ ೀ ರ್ಾರ್ತ ಮತಕುಮ್॥3,29.14॥ 
ವ್ೈರಾಗಯಮೀವಂ ಪರಕ್ಾರ್ ೀತ್ಯೀವ ನಿತಯಮತಃ ಪಜಾನ್ಯಸುಾನ್ುಕಃ ಪಕ್ಷಿವಯಾ| 

ಏತಾವತಾ ಶರಭಾಖ್ ಯೀ ಮಹಾತಾಮ ಸ ಚಾನ್ುರ್ ೀ ಸ ತತ ಪಜಾನ್ಯ ಏವ॥3,29.15॥ 
ಶಶವತ್ೆೀಶಾ ಯಸಯ ಗಾತ್ರೀ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಪರಭಾಸಯನ್ುೀ ಶರಭಾಖ್ ಯೀ ಪಯೀತಃ| 

ಯಮಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಶಾಯಮಲಾ ರ್ಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಯಸಾಮತ್ದಾ ಕಲ್ಲಭಾರ್ಾಾಪರ್ಾ ಚ॥3,29.16॥ 
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ಮತಾವ ಸಮಯಕ್ಾಮನ್ಸಂ ರ್ಾ ಕರ್ ೀರ್ತ ಹಯತಶಾ ಸಾ ಶಾಯಮಲಾಸಞ್ಜಞಕ್ಾಭ ತ್| 

ಮಲಂ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಹರಿಭಕ್್ುೀವಿಾರ್ ೀಧಿೀ ಸತಲ್ ೀಹಪಾತ್ರೀ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಚ ತಸಯ॥3,29.17॥ 

ತದ್ವೈಷ್ಣವ್ೈಸಾಯಜಯಮೀವಂ ಸದ್ೈವ ವಸರಂ ದ್ಗಧಂ ಸನಿಧಜಂ ಚ್ೈವ ಜನ್ಯಮ್॥3,29.18॥ 

ಚಿಕರ್ತ್ತಂ ಪರದ್ತಃಖ್ಂ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ದ್ರ್ೀಭಾಕ್್ೈಸಾಯಜಯಮೀವಂ ಸದ್ೈವ॥3,29.18॥ 
ನ್ ೀಚಾಾಶಾ ತ್ೀ ಹರಿಭಕ್್ುೀವಿಾಹಿೀನಾಸ್ುೀಷಾಂ ಸಙ್್ ುೀ ನ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಃ ಸದಾಪ| 

ಪುರಾಣಸಮಾಕಾವಿಸಜಿಾನ್ಂ ಚ ಪುರಾಣತಾಲಂ ಚ ಪುರಾಣವಸರಮ್॥3,29.19॥ 
ಸತಜಿೀಣಾಕನಾಿಜಿನ್ಮೀಖ್ಲಂ ಚ ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಂ ಚ ಕಲ್ಲಪರಯಂ ಚ| 

ಪರಯಂ ಗೃಹಂ ಚ್ ೀಣಾವಿತಾ ನ್ಕಂ ಚ ಸಮಿತತೆಶ್ೈಃ ಪೂರಿತಂ ಕತರ್ತ್ತಂ ಚ॥3,29.20॥ 
ಸವಾಂ ಚ್ೀತೆಲ್ಲಭಾರ್ಾಾಪರಯಂ ಚ ನ್ೈವ ಪರಯಂ ಶಾಙ್ಖುಾಪಾಣ್ೀಃ ಕದಾಚಿತ್| 

ಕ್ಾಂಸ್ಯೀ ಸತಪಕವಂ ರ್ಾವನಾಲಸಯ ಚಾನ್ನಂ ತತಷ್ಃ ಪಣಾಯಕಂ ತತಮ್ಬಲ್ವೀ ಪಲಾಣತಾಃ॥3,29.21॥ 
ದಿೀಘಾಂ ತಕರಂ ಸಾವದ್ತಹಿೀನ್ಂ ಕಡ ಷ್ಟಣಮೀತ್ೀ ಸವ್ೀಾ ಕಲ್ಲಭಾರ್ಾಾಪರರ್ಾಶಾ| 

ಸತದ್ತಮತಾಖ್ಂ ನಿನ್ದನ್ಂ ಚಾಯಾಜಾನಾಂ ಸತ್ ೀವಮತಾಯತಮಜಾನಾಂ ಪರಸಹಯ॥3,29.22॥ 
ಸತಪೀಡನ್ಂ ಸವಾದಾ ಭತೃಾವಗ್ೀಾ ಗೃಹಸ್ತತಿವಿರೀಹಿವಸಾರದಿಚೌರ್ಾಾತ್| 

ಪರಕೀಣಾಭ ತಾನ್ ಮಧ್ಾಜಾನ್್ನ್ದಧ್ಾನ್ಂ ಕರ್ೈಯತಾತಂ ದ್ೀವಕಲ್ಲಪರಯಂ ಚ॥3,29.23॥ 
ಇತಾಯದಿ ಸವಾಂ ಕಲ್ಲಭಾರ್ಾಾಪರಯಞ್ಾ ಸತನಿಮಾಲಂ ಪರಕರ್ ೀತ್ಯೀವ ಸವಾಮ್| 

ಅತಶಾ ಸಾ ಶಾಯಮಲ್ೀರ್ತ ಸವಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ ಸಾ ದ್ೀವಕೀ ಸಮ್ಭ ವ॥3,29.24॥ 
ಯತಧಿಷಠರಸ್ಯೈವ ಬಭ ವ ಪರ್ತನೀಸಮಾಭವಿತಾ ತತರ ಚ ದ್ೀವಕೀ ಸಾ| 

ಚನ್ದರಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ರ್ ೀಹಿಣಿೀ ವ್ೈ ತದ್ೀಯಮಶ್ವನಾಯದಿಭ್ ಯೀಽಹಯಧಿಕ್ಾ ಸವಾದ್ೈವ॥3,29.25॥ 
ರ್ ೀಣಿೀಂ ಧ್ೃತಾವ ರ್ ೀಹರ್ತ ಯೀಗಯಸಾಿನ್ಂ ತಸಾಮಚಾ ಸಾ ರ್ ೀಹಿಣಿೀರ್ತ ಪರಸ್ತದಾಧ| 

ಆದಿತಯಭಾರ್ಾಾ ನಾಮ ಸಞ್ಜಜಞ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸಾ ನಾರಾಯಣಸಯ ಸವರ ಪಾ॥3,29.26॥ 
ಸಞ್ಜಜನಾರ್ತೀತ್ಯೀವ ಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ ಸಞ ಜ್ಞೀರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ಯಾ ಭಾರ್ಾಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ| 

ಬರಹಮಣಾಸಯ ಹಯಭಮಾನಿೀ ತತ ದ್ೀವೀ ವಿರಾಡಿರ್ತ ಹಯಭಧ್ಾಮಾಪ ತ್ೀನ್॥3,29.27॥ 
ಗಙ್ಕುದಿಷ್ಟ್ೆಂ ಸಮಮೀವ ನಿತಯಂ ಪರಸಾರಂ ನ್ ೀತುಮಂ ನಾಧ್ಮಂ ಚ| 

ಪರಧ್ಾನಾಗ್ನೀಃ ಪಾವಿಕ್ಾನ್ಯೈವ ಗಙ್ಕು ಸದಾ ಶತಭಾ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು॥3,29.28॥ 
ಆಸಾಂ ಜ್ಞಾನ್ತತಾಣಯಮಾಪನೀರ್ತ ನಿತಯಂ ಸದಾ ಹರಿಃ ಪರೀಯತ್ೀ ಕ್್ೀಶವೀಲಮ್| 

ಗಙ್ಕುದಿಭ್ ಯೀ ಹಯವರಾಹಯಗಿನಜಾರ್ಾ ಸಾವಹಾಸಞ್ಜಜಞಧಿಗತಣಾ ನ್ೈವ ಹಿೀನಾ॥3,29.29॥ 
ಸಾವಹಾಕ್ಾರ್ ೀ ಮನ್ರರ ಪಾಭಮಾನಿೀ ಸಾವಹ್ೀರ್ತ ಸಞ್ಜಜಞಮಾಪ ಸದ್ೈವ ವಿೀನ್ದರ| 

ಅಗ್ನೀಭಾಾರ್ಾಾತ್ ೀ ಬತದಿಧಮಾನ್್ಮ್ಭ ವ ಬರಹಾಮಭಮಾನಿೀ ಚನ್ದರಪುತ್ ರೀ ಬತಧ್ಶಾ॥3,29.30॥ 
ಬತದಾಧಯಹರದ್ವೈ ರಾಷ್ಾಜಾತಂ ಚ ಸವಾಂ ಧ್ೃತಂ ತವತ್ ೀ ಬತಧ್ಸಞ್ಜಜಞಮವಾಪ| 

ಏವಂ ಚಾಭ ದ್ಭಮನ್ತಯಮಾಹಾತಾಮ ಸತಭದಾರರ್ಾ ಜಠರ್ೀ ಹಯಜತಾನಾಚಾ॥3,29.31॥ 
ಕೃಷ್ಣಸಯ ಚನ್ದರಸಯ ಯಮಸಯ ಚಾಂಶ್ೈಃ ಸ ಸಂಯತತಸುಾಶ್ವನ್ ೀವ್ೈಾ ಹರಸಯ| 

ಸಾವಹಾಧ್ಮಶಾನ್ದರಪುತ್ ರೀ ಬತಧ್ಸತು ಪಾದಾರವಿನ್ದೀ ವಿಷ್ತಣದ್ೀವಸಯ ಭಕುಃ॥3,29.32॥ 
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ನಾಮಾರ್ತಮಕ್ಾ ತವಶ್ವಭಾರ್ಾಾ ಉಷಾ ನಾಮ ಪರಕೀರ್ತಾತಾ| 

ಬತಧ್ಾಧ್ಮಾ ಸಾ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಾ ಸಾವಹಾ ದ್ಶಗತಣಾಧ್ಮಾ॥3,29.33॥ 
ನ್ಕತಲಸಯ ಭಾರ್ಾಾ ಮಾಗಧ್ಸ್ಯೈವ ಪುರ್ತರೀ ಶಲಾಯತಮಜಾ ಸಹದ್ೀವಸಯ ಭಾರ್ಾಾ| 

ಉಭ್ೀ ಹ್ಯೀತ್ೀ ಅಶ್ವಭಾರ್ಾಾ ಹತಯಷಾಪ ಉಪಾಸತ್ೀ ಷ್ಡತುಣಂ ವಿಷ್ತಣಮಾದ್ಯಮ್| 

ಅತ್ ೀಽಪುಯಷಾಸಞ್ಜಞಕ್ಾ ಸಾ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ ಅನ್ನ್ುರಾಞ್ಾೃಣತ ವಕ್ಷ್ಯೀ ಮಹಾತಮನ್॥3,29.34॥ 
ತತಃ ಶಕುಃ ಪೃರ್ಥವಾಯತಾಮ ಶನ್ೈಶಾರರ್ತ ಸವಾದಾ| 

ಅತಃ ಶನ್ೈಶಾರ್ ೀ ನಾಮ ಉಷಾರ್ಾಶಾ ದ್ಶಾಧ್ಮಾಃ॥3,29.35॥ 
ಕಮಾಾತಾಮ ಪುಷ್ೆರ್ ೀ ಜ್ಞ್ೀಯಃ ಶನ್ರಥ ಯರ್ೀ ಮತಃ| 

ನ್ರ್ಾಭಮಾನಿೀ ಪುರತಷ್ಃ ಕಞ ಾ್ನ್ನರ್ನೀ ದ್ಶಾವರಃ॥3,29.36॥ 
ಹರಿಪರೀರ್ತಕರ್ ೀ ನಿತಯಂ ಪುಷ್ೆರ್ೀ ಕರೀಡತ್ೀ ಯತಃ| 

ಅತಸತು ಪುಷ್ೆಲ್ ೀ ನಾಮ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸ ಪರಿಕೀರ್ತಾತಃ॥3,29.37॥ 
ಹರಿ ಪರೀರ್ತಕರಾನ್ಧಮಾಾನ್ವಕ್ಷ್ಯೀ ಶೃಣತ ಖ್ಗಾಧಿಪ| 

ಪಾರತಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮತತಾಿಯ ಸಮರ್ೀನಾನರಾಯಣಂ ಹರಿಮ್॥3,29.38॥ 
ತತಲಸ್ತೀವನ್ದನ್ಂ ಕತರ್ಾಾಚಿಾರೀವಿಷ್ತಣಂ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ಗ| 

ವಿಣ ಮತ್ ರೀತ್ಗಾಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಹಯಪಾನಾತಮಕಕ್್ೀಶವಮ್॥3,29.39॥ 
ರ್ತರವಿಕರಮಂ ಶೌಚಕ್ಾಲ್ೀ ಗಙ್ಕುಪಾನ್ಕರಂ ಹರಿಮ್| 

ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಚನಾದರನ್ುರ್ಾಾಮಿಣಂ ಹರಿಮ್॥3,29.40॥ 
ಮತಖ್ಪರಕ್ಷಾಲನ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮಾಧ್ವಂ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ಗ| 

ಗವಾಂ ಕಣ ಾಯನ್ೀ ಚ್ೈವ ಸಮರ್ೀದ್ ುೀವಧ್ಾನ್ಂ ಹರಿಮ್॥3,29.41॥ 
ಸದಾ ಗ್ ೀದ್ ೀಹನ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮರ್ೀದ್ ುೀಪಾಲವಲಿಭಮ್| 

ಅನ್ನ್ುಪುಣಾಯಜಿಾತಜನ್ಮಕಮಾಣಾಂ ಸತಪಕವಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರಸತುಮ॥3,29.42॥ 
ಸಾಶ್ೀಾ ಗವಾಂ ಚ್ೈವ ಸದಾ ನ್ೃಣಾಂ ವ್ೈ ಭವತಯತ್ ೀ ನಾತರ ವಿಚಾಯಾಮಸ್ತು| 

ಯಸ್ತಮನ್ುೃಹ್ೀ ನಾಸ್ತು ಸದ್ ೀತುಮಾ ಚ ಗೌಯಾಙ್ಖುಣ್ೀ ಶ್ರೀತತಲಸ್ತೀ ಚ ನಾಸ್ತು॥3,29.43॥ 
ಯಸ್ತಮನ್ುೃಹ್ೀ ದ್ೀವಮಹ್ ೀತ್ವಶಾ ಯಸ್ತಮನ್ುೃಹ್ೀ ಶರವಣಂ ನಾಸ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಃ| 

ತತ್ಂಸಗಾಾದಾಯರ್ತ ದ್ತಃಖಾದಿಕಂ ಚ ತಸಯ ಸಾಶ್್ ೀಾ ನ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಃ ಕದಾಪ॥3,29.44॥ 
ಗ್ ೀಸಾಶಾನ್ವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಗ್ ೀದ್ ೀಹನ್ಮಜಾನ್ತಃ| 

ಗ್ ೀಪೀಷ್ಣವಿಹಿೀನ್ಸಯ ಪಾರಹತಜಾನ್ಮ ನಿರಥಾಕಮ್॥3,29.45॥ 
ಗ್ ೀಗಾರಸಮಪರದಾತತಶಾ ಗ್ ೀಪುಷಟಂ ಚಾಪಯಕತವಾತಃ| 

ಗರ್ತನಾಾಸ್ಯೀವ ನಾಸ್ಯೀವ ಗಾರಮಚಾಣಾಾಲವತ್್ೃತಃ॥3,29.46॥ 
ವತ್ಯಸಯ ಸುನ್ಪಾನ್ೀ ಚ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಂ ತತ ಸಂಸಮರ್ೀತ್| 

ದ್ಧಿನಿಮಾನ್ಿನ್ೀ ಚ್ೈವ ಮನಾಿಧ್ಾರಂ ಸಮರ್ೀದ್ಧರಿಮ್॥3,29.47॥ 
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ಮೃರ್ತುಕ್ಾಸಾನನ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವರಾಹಂ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ಧರಿಮ್| 

ಪುಣಾಾರಣಾಂ ಧ್ಾರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀಂಶಾ ದಾವದ್ಶ॥3,29.48॥ 
ಮತದಾರಣಾಂ ಧ್ಾರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಶಙ್ಖ್ಚಕರಗದಾಧ್ರಮ್| 

ಪದ್ಮಂ ನಾರಾಯಣಿೀಂ ಮತದಾರಂ ಕತರದ್ ಧೀಲಾೆದಿೀಂಶಾ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥3,29.49॥ 
ಶ್ರೀರಾಮಸಂಸೃರ್ತಂ ಚ್ೈವ ಸನಾಧಯಕ್ಾಲ್ೀ ಖ್ಗ್ ೀತುಮ| 

ಅಚತಯತಾನ್ನ್ುಗ್ ೀವಿನಾದಞ್ಜಾರದ್ಧಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥3,29.50॥ 
ಪಾರಣಾದಿಕಪಞ್ಾಹ್ ೀಮೀಚಾನಿರ ದಾಧದಿೀಂಶಾ ಸಂಸಮರ್ೀತ್| 

ಅನಾನದ್ಯಪಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಚ ಸಂಸಮರ್ೀತ್॥3,29.51॥ 
ಅಪೀಶನ್ಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ವಾಯೀರನ್ುಗಾತಂ ಹರಿಮ್| 

ಬಸರಧ್ಾರಣಕ್ಾಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ಉಪ್ೀನ್ದರಂ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ಧರಿಮ್॥3,29.52॥ 
ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಸಯ ಚ ಧ್ಾರಣ್ೀ ತತ ನಾರಾಯಣಂ ವಾಮನಾಖ್ಯಂ ಸಮರ್ೀತತು| 

ಆರ್ತಾಕಯಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ತಥ್ೈವ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀತಾಶತಾರಾಮಾಖ್ಯವಿಷ್ತಣಮ್॥3,29.53॥ 
ಅಪೀಶನ್ೀವ್ೈಶವದ್ೀವಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ತದ್ನ್ಯಹ್ ೀಮಾದಿಷ್ತ ಭಸಮಧ್ಾರಣ್ೀ| 

ಸಮರ್ೀತತು ಭಕ್ಾಯ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ನಾರಾಯಣಂ ಜಾಮದ್ಗಾನಯಖ್ಯರಾಮಮ್॥3,29.54॥ 
ರ್ತರವಾರರ್ತೀಥಾಗರಹಣಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಮಂ ವಾಯಸದ್ೀವಂ ಕರಮೀಣ| 

ಶಙ್್ ್ೀದ್ಕಸ್ ಯೀದ್ಧರಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಮತಕತನ್ದರ ಪಂ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ವಾದ್ೈವ॥3,29.55॥ 
ಗಾರಸ್ೀಗಾರಸ್ೀ ಸಮರಣಂ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಯಾಂ ಗ್ ೀವಿನ್ದಸಞ್ಜಞಸಯ ವಿಶತದ್ಧಮನ್ನಮ್| 

ಏಕ್್ೈಕಭಕ್ಷಯಗರಹಣಸಯ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀದ್ಚತಯತಂ ವ್ೈ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,29.56॥ 
ಶಾಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಭಕ್ಷಣ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಂ ಸಮರ್ೀಚ್ೈವ ನಿತಯಮ್| 

ತಥಾ ಪರಾನ್ನಸಯ ಚ ಭ್ ೀಗಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮರ್ೀಚಾ ಸಮಯಕ್ಾಾಣತಾರಙ್ಖುಂ ಚ ವಿಷ್ತಣಮ್॥3,29.57॥ 
ಹ್ೈಯಙ್ಖುವಿೀನ್ಸಯ ಚ ಭಕ್ಷಣ್ೀ ವ್ೈ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀತಾುಣಾವಾಖ್ಯಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಮ್| 

ದ್ಧ್ಯನ್ನಭಕ್ಷ್ೀ ಪರಮಂ ಪುರಾಣಂ ಗ್ ೀಪಾಲಕೃಷ್ಣಂ ಸಂಸಮರ್ೀಚ್ೈವ ನಿತಯಮ್॥3,29.58॥ 
ದ್ತಗಾಧನ್ನಭ್ ೀಗ್ೀ ಚ ತಥ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀಚಿಾರೀನಿವಾಸಂ ಹರಿಂ ಚ| 

ಸತತ್ೈಲಸಪಾಃ ಷ್ತ ವಿಪಕವಭಕ್ಷಸರ್ಭೀಜನ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ವಯಙ್ಖೆಟ್ೀಶಮ್॥3,29.59॥ 
ದಾರಕ್ಷಾಸತಜಮ ್ಕದ್ಲ್ಲೀರಸಾಲನಾರಿಙ್ಖುದಾಡಿಮ್ಫಲಾನಿ ಚಾರತ| 

ಸಮರ್ೀತತು ರರ್ಭೀತುಮನಾರಿಕ್್ೀಲಧ್ಾರ್ತರೀಸತಭ್ ೀಗ್ೀ ಖ್ಲತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮ್॥3,29.60॥ 
ಸತಪಾನ್ಕಸ್ಯೈವ ಚ ಪಾನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀನಾನರಸ್ತಂಹಾಖ್ಯವಿಷ್ತಣಮ್| 

ಗಙ್ಕುಮೃತಸ್ಯೈವ ಚ ಪಾನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಗಙ್ಕುತಾತಂ ಸಂಸಮರ್ೀದಿವಷ್ತಣಮೀವ॥3,29.61॥ 
ಪರರ್ಾಣಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀತಾುಕ್ಷಯಾವಾಹಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಿಗತಾಣಂ ವಿಶವಮ ರ್ತಾಮ್| 

ಪುತಾರದಿೀನಾಂ ಚತಮ್ನ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸತವ್ೀಣತಹಸುಂ ಸಂಸಮರ್ೀತೃಷ್ಣಮೀವ॥3,29.62॥ 
ಸತಖ್ಙ್ಖುಕ್ಾಲ್ೀ ಸವಸ್ತರಯಶ್ೈವ ನಿತಯಂ ಗ್ ೀಪ ಕತಚದ್ವನ್ದಾವಿಲಾಸ್ತನ್ಂ ಹರಿಮ್| 

ತಾಮ ್ಲಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೈಚ್ೈವ ನಿತಯಂ ಪರದ್ತಯಮಾನಖ್ಯಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಹರಿಂ ಚ॥3,29.63॥ 
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ಶರ್ಾಯಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀಚ್ೈವ ನಿತಯಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಾಣಾಖ್ಯಂ ವಿಷ್ತಣರ ಪಂ ಹರಿಂ ಚ| 

ನಿದಾರಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀತಾದ್ಮನಾಮಂ ಕಥಾಕ್ಾಲ್ೀ ವಾಯಸರ ಪಂ ಹರಿಂ ಚ॥3,29.64॥ 
ಸತಗಾನ್ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ವೀಣತಗಿೀತಂ ಹರಿಂ ಹರಿಂ ಪರವದ್ೀತ್ವಾದ್ೈವ| 

ಶ್ರೀಮತತುಲಸಾಯಶ್ಾೀದ್ನ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಶ್ರೀರಾಮರಾಮೀರ್ತ ಚ ಸಂಸಮರ್ೀತತು॥3,29.65॥ 
ಪುಷಾಾದಿೀನಾಂ ಛ್ೀದ್ನ್ೀ ಚ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಯಕ ಸಮರ್ೀದ್ೀತೆಪಲಾಖ್ಯಂ ಹರಿಂ ಚ| 

ಪರದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀಗಾರತಡಾನ್ುಗಾತಂ ಚ ಹರಿಂ ಸಮರ್ೀತ್ವಾದಾ ವ್ೈ ಖ್ಗ್ೀನ್ದರ॥3,29.66॥ 
ಪರಣಮಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ವಿಷ್ ಣೀಃ ಶ್ೀಷಾನ್ುಸಿಂ ಸಂಸಮರ್ೀಚ್ೈವ ವಿಷ್ತಣಮ್| 

ಸತನಿೀರ್ತಕ್ಾಲ್ೀ ಸಂಸಮರ್ೀನಾನರಸ್ತಂಹಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸಂಸಮರ್ೀತ್ವಾದಾಪ॥3,29.67॥ 
ಪೂರ್ತಾಯಾದಾ ಕರಯತ್ೀ ಕಮಾಣಾಂ ಚ ಸಮಯಕ್್ರ್ೀದಾವಸತದ್ೀವಂ ಹರಿಂ ಚ| 

ಏವಂ ಕೃತಾನಿ ಕಮಾಾಣಿ ಹರಿಪರೀರ್ತಕರಾಣಿ ಚ॥3,29.68॥ 

ಸಮಯಕರಕತವಾನ್ನೀತಾನಿ ಪುಷ್ೆರ್ ೀ ಹರಿವಲಿಭಃ॥3,29.69॥ 
ಏತಸಾಮದ್ೀವ ಪಕ್ಷಿೀಶ ಕಮಾ ಯತ್ಮತದಾಹೃತಮತಾಷ್ೆರಾಖಾಯನ್ಮತತಲಂ ಶೃಣ್ ೀರ್ತ 

ಶರದ್ಧರ್ಾನಿವತಃ| 

ಹರಿಪರೀರ್ತಕರ್ೀ ಧ್ಮೀಾ ಪರೀರ್ತಯತಕ್್ ುೀ ಭವ್ೀತ್ದಾ॥3,29.70॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡ ಮಹಾಪುರಾಣ್ೀ ಉತುರಖ್ಣ್ಾೀ ತೃರ್ತೀರ್ಾಂಶ್ೀ ಬರಹಮಕ್ಾಣ್ಾೀ ಕೃಷ್ಣಗರತಡಸಂವಾದ್ೀ 

ತತುಾರಹಸಯಂ ನಾಮೈಕ್್ ೀನ್ರ್ತರಂಶ್್ ೀಧ್ಾಯಯಃ॥3,29-[70]॥ 

ಸಮಾಪುಮಿದ್ಂ ಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಮ್|ಇರ್ತ ಶ್ರೀಗರತಡಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಮಾಪುಮ್| ಶ್ರೀ ಕೃಷಾಣಪಾಣಮಸತು ॥ 
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