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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

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

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

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

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

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 
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ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ 
ಮಾತ್ಾ ಪತೃಗಳಾದ್, ದಿವಂಗತರಾದ್ ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು 
ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಅವರ ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲಿ್ಲ ಈ "ಜ್ಞಾನ್ 
ರ್ಜ್ಞ" 
‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ – ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - ಆಚಾರ್ಯದ್ೀವೀಭವ’’ 

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಾಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿದ್ಯತ್್ರ್ತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ರ್ಲಿ್ಲರ್  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ 
ಏಕ್್ ೀ ತಳಿರ್ದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ 
ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂರ್ ಋಣ:  ಶ್ರೀಲಾತವಾಯತಮಕ ವಾದಿರಾಜಗತರತ ಸ್ೀವಾಸಮಿತ ಕ್್ ೀಟ್ೀಶವರ, ದ್.ಕ ( ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪ 
ನಾಗಭ ಷ್ಣರಾವ್ ತತಮಕ ರಿ(ಅನ್ತವಾದ್ಕರತ) - 1993.   
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ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಮ್ 

॥ ಅರ್ ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥1॥ 

ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಚಿದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಂ ಸದ್ನ್ತಗರಹಮ್। 
ದ್ಶಗಿರೀವಚಿದಿ್ಂ ಶಾಪಾನ್ಮಣಿಗಿರೀವ ವಿಮೀಚನ್ಮ್॥1॥ 

 

ಸತಗಿರೀವಾಭರ್ದ್ಂ ಸಮಯಗತಗರಸ್ೀನ್ ವಿಭ ತದ್ಮ್। 
ಉಗರವಿಗರ ಹನಾುರಂ ಭಕ್ಾುಭರ್ಕರಗರಹಮ್॥2॥ 

 

ಸವನಾಮಗರಹಣಾದ್ೀವ ನಿರಸುಗರಹವಿಗರಹಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ವನ್ದೀ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರ ವನಿದತಮ್॥3॥ 

 

ಶಕರರಾಜಯ ಪರದಾತ್ಾರಂ ಚಕರಶಙ್ಖಧ್ರಂ ಹರಿಮ್। 
ನ್ಕರಮೀಚಿತ ಹಸ್ತುೀನ್ದರಂ ವಕರಬತದಿಿ ವಿದಾರಣಮ್॥4॥ 

 

ಶತಕ್್ರೀ ವಕ್್ರೀಪ ಹತ್ಾಯರಂ ಬಲ್ಲರಾಜಯಂ ಮಹಾಪರಭತಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ವನ್ದೀ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರ ವನಿದತಮ್॥5॥ 

 

ತರವಕ್ಾರನ್ತಗರಹಂ ದ್ೀವಂ ತರಜಗದ್ವನ್ದಯ ವಿಗರಹಮ್। 
ತರವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ವಿಭವಂ ತರಲ್ ೀಕ್ಾನಾಮಥ್ೀಶವರಮ್॥6॥ 

 

ತರವಿಕರಮಂ ತರಕ್ಾಲಜ್ಞಂ ತರಧ್ಾಮಾನ್ಮಥಾಚತಯತಮ್। 
ತರದ್ಶಾನ್ತಗರಹಂ ದ್ೀವಂ ತರಪುರಘ್ನಭರಾಪಹಮ್॥7॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ವನ್ದೀ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರ ವನಿದತಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ದ್ೀವಂ ಮನಾದಕಿನಾಯಾಃ ಪದ್ಂ ಹರಿಮ್॥8॥ 
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ಕನಾದಶನ್ ಮನ್ ೀಗಮಯಂ ವೃನಾದರಕ ಸಮನಿವತಮ್। 
ಅಮನಾದನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಂ ಮನಾದರಸಾಯಪಹಾರಿಣಮ್॥9॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ವನ್ದೀ ಬರಹಮರತದ್ರೀನ್ದರ ವನಿದತಮ್| 

ಆತಮಸ್ ುೀತರಜ ದ್ ೀಷ್ಂತಮಾತಮ ಸ್ ುೀತರಂ ವಿನಾಶಯೀತ್॥10॥ 
 

ಇನ್ ದರೀರತದ್ರಾಃ  ಕತಭ್ೀರಶಾ ರ್ಮೀ ವರತಣ ಏವ ಚ। 
ಅಗಿನನಿಯಋಯತವಾಯರ್ತಶಾ ಚನ್ದರ ಸ ರಾಯದ್ಯೀಗರಹಾಾಃ॥11॥ 

 

ದ್ೀವೀಪದ್ೀವಾಭ ದ್ೀವ ನ್ರದ್ೀವಾಶಾ ಸವಯಶಾಃ। 
ಸಕಲತ್ಾರಾಃ  ಸಪುತ್ಾರಶಾ ಸವ್ೀಯ ಸಪರಿವಾರಕ್ಾಾಃ॥12॥ 

 

ಗಿೀತವಾದಿತರ ನ್ೃತ್್ಯೈಶಾ ಜರ್ಶಬದ ಪುರಸೃತ್್ೈಾಃ। 
ನಾನ್ ೀಪಹಾರಬಲ್ಲಭಿಬರಯಹಮಘ ೀಷ್ ೀಪ ಬೃಂಹಿತ್್ೈಾಃ॥13॥ 

 

ಉಪಾಸತ್್ೀ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ವೃನಾದವನ್ಗತಂ । 
ತರರ್ಸ್ತರಂಶಚಾಕ್್ ೀಟೀನಾಂ ದ್ೀವಾಸಸನಿನಹಿತ್ಾಸಸದಾ॥14॥ 

 

ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯಚಾಜ್ಞರಾ। 
ತೀಥಾಯನಾಂ ಉತುಮಂ ತೀರ್ಯಂ ವನಾನಾಂ ಉತುಮಂ ವನ್ಂ॥15॥ 

 

ಕ್್ೀತ್ಾರಣಾಂ ಉತುಮಂ ಕ್್ೀತರಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಂ ದಿವಜ। 
ವನ್ಂ ವೃನಾದವನ್ಂ ನಾಮ ನ್ೈಮಿಷ್ಂ ವನ್ಮೀವ ಚ॥16॥ 

 

ವನ್ಂ ಚ್ೈತರರರ್ಂ ನಾಮನ್ನ್ದನ್ಂ ವನ್ಮೀವ ಚ। 
ವನ್ನ್ತು ಖ್ಾಣಡವಂ ನಾಮ ಗತಹಸಯ ವನ್ಮೀವ ಚ॥17॥ 

 

ವನ್ನ್ತು ಪದ್ಮಕಂ ನಾಮ ಸ್ ೀಮನ್ನಿದವನ್ಂ ತಥಾ। 
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ಬರಹಾಮರಣಯಮಿತಖ್ಾಯತಂ ರ್ದ್ವನ್ಂ ವತಯತ್್ೀ ಭತವಿ॥18॥ 

ಆನ್ನ್ದಕ್ಾನ್ನ್ಂ ಚ್ೀತ ರ್ದ್ವನ್ಂ ವತಯತ್್ೀ ಸದಾ। 
ಏತ್ಾನ್ಯನಾಯನಿ ಪುಣಾಯನಿ ವತಯನ್ುೀ ಭತವಿಕ್ಾನಿ ಚ॥19॥ 

 

ತ್ಾನಿ ಸವಾಯಣಿ ವತಯನ್ುೀ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ದಿವಜ। 
ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಿದ್ಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದ್ಂ ಸತ್ಾಮ್॥20॥ 

 

ಮನ್ದರ್ ೀಹಿಮವಾನ್ದಿರಮಾಯಹ್ೀನ್ ದರೀ ಗನ್ಮಿಾದ್ನ್ಾಃ। 
ವಿನಾಿಯಚಲ್ ೀರ್ ಮೈನಾಕ ಇನ್ದರಕಿೀಲಕ ಏವ ಚ॥21॥ 

 

ಸತನಾಭಾಃ ಪಾರಿರಾತರಶಾ ವಜರನಾಭಸುಥಾ ಗಿರಿಾಃ। 
ಶ್ರೀಪವಯತಾಃ ಶ್ೀಷ್ಗಿರಿಸುಥಾಹ್ೀಮಗಿರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್॥22॥ 

 

ಗ್ ೀವಧ್ಯನ್ ೀ ಗ್ ೀವೃಷ್ಶಾ ಗ್ ೀಮನ್ುಾಃ ಪವಯತ್್ ೀತುಮಾಃ। 
ದಿೀರಾಃ ಸತರನಿಧಿಮೀಯರತಗಿಯರಿಭಿಾಃ ಸಹಿತ್್ ೀರಮನ್॥23॥ 

 

ವಿರಜ್ ೀ ಗಿರಿಜಾ ದ್ೀವಿೀ ಪತ್್ೀರಾಶರರ್ ಭ ಶಾರ್ಾಃ| 

ರಮಾಪತಪರರಾನ್ ಸಾಕ್ಾತ್ ದ್ೀವಾಂಶಾ ರಮರ್ನ್ತಮಹತಾಃ॥24॥ 
 

ಉಮಾಪತ್ಾಯಲಯೀನಾಪ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಂ ಗತಾಃ। 
ಏತ್್ೀಚಾನ್ಯೀಚ ಬಹವಾಃ ಪವಯತ್ಾಾಃ ಪುಣಯವಧ್ಯನಾಾಃ॥25॥ 

 

ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ವಸನ್ಯರಿಧ್ರಾಜ್ಞರಾ। 
ತಸಾಮತ್ ವೃನಾದವನ್ಮಿದ್ಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದ್ಂ ಸತ್ಾಮ್॥26॥ 

 

ಗಙ್ಗು  ಸರಸವತೀ ಕೃಷ್ಣವ್ೀಣಿೀ ಚ್ೈವ ಮಹಾನ್ದಿೀ। 
ಮಲಾಪಹಾ  ಭಿೀಮರರ್ಥೀ ಕ್ಾವ್ೀರಿೀ ಕಪಲಾ ನ್ದಿೀ॥27॥ 
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ಗ್ ೀಮತೀ ಗ್ ೀಪತ್್ೀಾಃ ಪುತರೀ ತಥಾ ಗ್ ೀದಾವರಿೀ ನ್ದಿೀ। 
ಮರತದ್ವೃಧ್ಾ ಅಸ್ತಕಿನೀ ಚ ಶತದ್ೃಶಾ ಮಹಾನ್ದಿೀ॥28॥ 

 

ವರದಾ ಸರಿತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷಾಠ ಸರರ್ ಶಾ ಮಹಾನ್ದಿೀ। 
ತತಙ್ುಭದ್ರೀತ ವಿಖ್ಾಯತ್ಾ ಸಾನತ್ಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನಿೀ॥29॥ 

 

ಏತ್ಾಾಃ ಪುಣಯತಮಾಾಃ ನ್ದ್ಯಾಃ ಏತದ್ನಾಯಶಾರಾ ದಿವಜ। 
ಪುಷ್ೆರಿಣಯಶಾ ರಾಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಸವಾಯಣಾಯರ್ತನಾನಿ  ಚ॥30॥ 

 

ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ತತಾಶಾಾತತು ಸರ್ ೀವರ್ೀ| 

ವಸನಿು ತೀರ್ಯಪಾದ್ಸಯ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ॥31॥ 
 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಿದ್ಂ ಧ್ವಳಾಖ್ಯಂ ಸರ್ ೀವರಮ್। 
ಸಾನನ್ೀನ್ ದ್ಶಯನ್ೀನಾಪ ಸವಾಯಘೌಘ್ವಿನಾಶನ್ಮ್॥32॥ 

 

ಏವಂ ನಿಶಮಯ ಮಮ ಭೃತಯಮತಖ್ಾಚಿಸವಯಮ್ 

ವೃನಾದವನ್ಸಯ ವಿಭವಂ ಸತಜನಾಶಾ ಸವ್ೀಯ। 
ಶ್ರೀತ್ ದಾಿಲವಾ ವಿತತ ಭಕಿುರ್ತತ್ಾ ಭಜನ್ತು 

ಸವ್ೀಯಷ್ಟದ್ಂ ಸಕಲಪಾಪ ವಿನಾಶನ್ಂ  ತತ್ ॥33॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನ್ ಸ್ ುೀತರಂ ತರಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ಾಃ ಪಠ್ೀಚತಿಚಿಾಃ। 
ನಾಕ್ಾಲ್ೀ ತಸಯ ಮೃತತಯಾಃ ಸಾಯನ್ ಮತರಸಾದಾನ್ನ ಸಂಶರ್ಾಃ॥34॥ 

 

ಅಶವತಥ  ಚ ತ ಪನ್ಸಾಮರ ಸತನಾರಿಕ್್ೀಳ 

ಧ್ಾತರೀಕ್ಷತದ್ಣಡ ಕದ್ಳಿೀವನ್ಮಧ್ಯಗಾ ರಾ। 
ವೃನಾದವನಾಷ್ಟಕ ಪನಾಕಿ  ಹನ್ ಮತ್ಾಂ ಚ 

ಮದ್ಯೀ ಸ್ತಥತ್ಾತತ ಧ್ವಳ ೀ್ತ ಸತದಿವಯನಾಮಿನೀ॥35॥ 
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ಗಙ್ಗು ಸತಮಙ್ುಳ ತರಙ್ುವತೀ ಸವಭಕು 

ಪಾಪೌಘ್ ಭಙ್ು ಕರಣಿೀ ತರಿಣಿೀ ಭವಾಗ್ದೀಾಃ। 
ಸಾ ಮಾನಿನಿೀ ಪರಮ ಪಾವನ್ ಪಾವನಿೀ ಚ 

ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಮಮ ಪಶ್ಾಮಗಾ ವಿಭಾತ॥36॥ 
 

ಮತನಿ ಮನ್ರ ಸಮಾಹ ತ್ಾ ಭಿೀತ್ಾ ದಿವಯ ಸರ್ ೀಗತ್ಾ। 
ವಿಷ್ ಣೀಸತಸತ್ಾ ಲ್ ೀಕಮಾತ್ಾ ಸತತಂ ಸತಗತಸಸತ್ಾಮ್॥37॥ 

 

ಹಿತ್ಾವತತ ಮತತಸತ್ಾಂ ಸಾಥತತಂ ನ್ಚ್ ೀತ್್ಸೀಹ್ೀ ಕದಾಪ ಹಿ। 
ಇತ ಬತದ್ಿಯೈವ ವಿಷ್ಣಸತು ದ್ೀವಸುತುೀರಗ್ ೀಽಭವತ್॥38॥ 

 

ಹಿತ್ಾವಮದಾಶರರಾ ಸಾಥತತಂ ನ್ಚ್ ೀತ್್ಸೀಹ್ೀ ಕದಾಪ ಹಿ। 
ಇತ ಬತದ್ಿಯೈವ ರತದ್ರಸತು ದ್ೀವಸುತುೀರಗ್ ೀಽಭವತ್॥ 39॥ 

 

ಹಿತ್ಾವ ಮತ್ಾಸಾಮಿನ್ಂ ಸಾಥತತಂ ನ್ಚ್ ೀತ್್ಸೀಹ್ೀ ಕದಾಪ ಹಿ। 
ಇತ ಬತದ್ಿಯೈವ ಹನ್ತಮಾನ್ ದ್ೀವಸುತುೀರಗ್ ೀಽಭವತ್॥40॥ 

 

ತಸಾಮತಸರ್ ೀವರಮಿದ್ಂ ಸವಾಯಘೌಘ್ ಹರಂ ಪರಮ್। 
ಇದ್ಂ ತತ ಯೀ ನ್ರಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಗತಂ ನ್ೀಷಾಟಂ ಲಭ್ೀತ ಕಿಮ್॥41॥ 

 

ಸ ಪಪಾಲ ತರತಭಾಯತ ಫಲಂ ಕಲಾತರತರ್ಯಥಾ। 
ವಿತರತನ್ತನತು ರಾಶಾರಾಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಹಿ॥42॥ 

 

ಅಶವತಥ ದ್ೀವಸಕಲ್ೀಷ್ಟದ್ ದ್ೀವದ್ೀವ 

ಭ ದ್ೀವ ವನಿದತ ಪದ್ ಪರದ್ದಾತಯಭಿೀಷ್ಟಮ್। 
ವ್ೀದ್ೈಕ ವ್ೀದ್ಯ ಸತಜನಾಬಿಿ ಸತಪೂಣಯಚನ್ ದರೀ 

ಭಕ್ಾುಭರ್ಪರದ್ ಸತಪುತರಮಪುತರಣಾಂ ಚ ॥43॥ 
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ಕಿಂ ಚಿತರಂ ದ್ೀವದ್ೀವಸಯ ಭಕ್ಾುಭಿೀಷ್ಟ ಪರದಾತೃತ್ಾ। 
ರ್ಸಯ ಕಿಙ್ೆರತ್ಾ ರಾನಿು ದ್ೀವಾಸಸವ್ೀಯ ವರಪರದಾಾಃ॥44॥ 

 

ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿನ್ ಮಮ ಸಾವಮಿನ್ ದ್ೀವ ಭ ಮನ್ನಮೀಸತು ತ್್ೀ। 
ವೃನಾದವನ್ ಪತ್್ೀನ್ನಾುಽನ್ನ್ುಜನಾಮಘ್ನಾಶನ್॥45॥ 

 

ಹರ್ಗಿರೀವ ಸ್ ುೀತರ 
 

ಹರ್ಗಿರೀವ ಸಮಗಾರಙ್ು ಶತಭಾಗಾರಯಕ್ಾವಲ್ ೀಕನ್। 
ಜಗದಾುರಸಾವಸಾನ್ೀತತ ಜಗದಿವಗರಹ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ॥46॥ 

 

ವನ್ದೀಽರವಿನ್ದ ನ್ರ್ನ್ಂ ಮದ್ನಾಭಿರಾಮಮ್ 

ಮನಾದಕಿನಿೀಧ್ರ ಮತಖ್್ೈಸ್ತರದ್ಶ್ೈಸತಸವನ್ದಯಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ಕೃತ ಮನಿದರಮಪರಮೀರ್ಮ್ 

ಮನಾದರ ಭ ಮಿಜಧ್ರಂ ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಮಾದ್ಯಮ್॥47॥ 
 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಮದ್ನ್ ಮೀಹನ್ ದ್ೀಹ ಭಾಜಮ್ 

ಮನಾದರ ಮಾಲಯಕೃತ ಪೂಜಕ ವಾದಿರಾಜಮ್। 
ನ್ನಾದದಿ ಪಾಷ್ಯದ್ ಗಣ್ೈನ್ತಯತ ದ್ೀವರಾಜಮ್ 

ವನ್ದೀಽನಿಶಂ ಮಮ ಹೃದಿಸಥ ಹರಾಸಯರಾಜಮ್॥48॥ 
 

ಹನ್ ಮನ್ ಭ ರಿಮಹಿಮನ್ ರಾಮನಾಮಿನ ಸದಾರಮನ್। 
ರಮಾರಮಣಧ್ಾಮಾನಿ ಮಾಂ ಸಮಾಪರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ॥49॥ 

 

ಪಾರಭಞ್ಜನ್ೀಽಞ್ಜನಾಸ ನ್ ೀ ಕಞ್ಜನಾಭಪರರಾಗರಣಿ। 
ಕತಞ್ಾರಾರ್ತತ ಶಕಿುಂ ಚ ತವಂ ಜನಾನಾಂ ಪರರ್ಚಸಿ್ತ॥50॥ 
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ವೃನಾದವನ್ೀ ಮದ್ನ್ಮದ್ಯನ್ ರತದ್ರಹೃದ್ಯಮ್ 

ಸದಿಭಾಃ ಪರವನಿದತಪದ್ಂ ಮದ್ನಾಭಿರಾಮಮ್। 
ವೃನಾದರಕ್್ೀನ್ದರ ಮರತದ್ಂಶ ಸಮದಿಯತ್ಾಙ್ುಮ್ 

ರಕ್್ ೀ ವಿದಾರ್ಯ ವರದ್ಂ ಪರಣಮಾಮಿ ರಾಮಮ್॥51॥ 
 

ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಹಾರಭಾಸವದಿುರೀವಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಮ್। 
ಸತರಾರಿ ನಿಗರಹಕರ ಸತದ್ಶಯನ್ ಕರಗರಹಮ್॥52॥ 

 

ಮತರಾರಿ ವಿಗರಹಧ್ರ ಪೌಣಡರವಿಗರಹ ನಿಗರಹಮ್। 
ಪುರಾರಿ ವಿಗರಹ ಕರಾಽಸತರ ಚಕರ ವಿನಿಗರಹಮ್॥53॥ 

 

ಬಲಾರಿ ಪೌರತಷ್ಹರ ಬಲ್ಲಬನ್ಿ ವಿನಿಗರಹಮ್। 
ನ್ಮಾಮಿ ಕಮಲಾತ್ಾಮನ್ಂ ವಿಮಲಾತ್ಾಮನ್ಮಚತಯತಮ್॥54॥ 

 ॑ 

ಬರಹಾಮತಮ ಕ್ೌಸತುಭಮಣಿಂ ಚಿನಾಮತ್ಾರನ್ನ್ು ಸದ್ತುಣಮ್। 
ತನಾಮತರ ನಿಮಿಯತ ಗತಣಂ ಸನಾಮತರ ಕೃತ ಸದ್ತುಣಮ್॥55॥ 

 

ಅತಯದ್ತಭತ್ಾಕ್ಾರ ಮ ತ್್ೀಯಽಪರತಯರಾನ್ನ್ು ಸದ್ತುಣಾ। 
ದ್ೃಪುದಾನ್ವ ವಿಧ್ವಂಸ್ತನ್ ಮತಯಯಸ್ತಂಹ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ॥56॥ 

 

ನ್ರಸ್ ುೀತರಜ ದ್ ೀಷ್ಂ ತಂ ನ್ರಸ್ತಂಹಸತುತಾಃ ಸದಾ। 
ನಾಶಯೀನ್ನರ ಜನಾಮನಿ ಚ್ೈವ ಮೀನ್ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥57॥ 

 

ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯರ್ತನಾ ವಾಗಿೀಶ ಕರಜ್ೀನ್ ಚ। 
ವೃನಾದವನ್ ಗತ್್ೀನ್ೈವ ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನ ಮ ತಯನಾ॥58॥ 
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ಕೃತಂ ಸ್ ುೀತರಮಿದ್ಂ ಪುಣಯಂ ಪಠತ್ಾಂ ಸಮಾದಾಂ ಪದ್ಮ್। 
ವನ್ದೀಽರವಿನ್ದ (ನ್ರ್ನಾಂ) ಸದ್ನಾಂ ವದ್ನ್ರಾವಿನಾದಮ್ 

ವೃನಾದವನಾಖ್ಯ ಸದ್ನಾಂ ಮದ್ನ್ಸಯ ಚಾಮಾಾಮ್॥59॥ 
 

ವೃನಾದವನಾಖ್ಯ ಸದ್ನಾನ್ವನಾಂ ಸವಭಕ್ಾುನ್ 

ಮನಾದಕಿನಿೀ ಜನ್ಕಪಾದ್ ಹರಾಸಯ ಜಾರಾಮ್॥60॥ 
 

ಲಕ್ಷ್ೀಂ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾನಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಣಾಗರಜಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ಣಿೀಮ್। 
ಲಕ್ಷರಾಮಿೀಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷವಿತುದಾತರೀಂ ಕಟಾಕ್ಷತಾಃ॥61॥ 

 

ಭಕ್ಾುಭರ್ಕರಿೀಂ ನಿತಯಂ ಶೃತ್ಾವ ಗಚನಿಿು ಸಾತವಕ್ಾಾಃ 

ಶರಣಂ ಕರತಣಾಪಾಙ್ಕ್ಷುೀ ಮರಣಂ ಹರ ಪಾರಣಿನಾಮ್॥62॥ 
 

ಲಕ್ಷ್ೀಸತುತಮಿಮಾಂ ನಿತಯಂ ಪಠ್ೀದ್ಯಸತು ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ। 
ಲಕ್ಾಪರಾಧಿನ್ಮಪ  ಕ್ಷಮತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥63॥ 

 

ನ್ಮಾಮಿ ನ್ರಕ್್ ೀತ್ಾುರಂ ನ್ಮಾಮಿ ನ್ರಕ್್ೀಸರಿಮ್। 
ನ್ಮಾಮಿ ನಾಗಶರ್ನ್ಂ ನ್ಮಾಮಿ ನ್ಗವಾಸ್ತನ್ಮ್॥64॥ 

 

ನ್ರಕ್್ೀ ಚ ಕತರಾಯಸಾಮತಸಕ್ಾಶಾತ್ ಪಾಪನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಹಿರಣಯಕಶ್ಪೀಾಃ ಸ್ ೀರ್ಂ ನ್ರಕ್್ೀಸರಿರತಚಯತ್್ೀ॥65॥ 

 

ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಭತ್ಾಯಯೀಶಶರಣಂ ಶರಣಾರ್ಥಯನಾಮ್। 
ತಂ ಪಾರಣಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಂ ಪರಣಮಾಮಿ ಪರಾರ್ಣಮ್॥66॥ 

 

ತಂ ದ್ೀವಾಾಃ ಪಾರಣರ್ನ್ುೀತ ಹತಯಕಥಮತಕ್್ಥೀತ ರ್ಂ ವಿದ್ತಾಃ। 
ತಂ ಪಾರಣಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಂ ಮರಣಾತ್ಾಯಯಗ ತ್್ ೀರಣ॥67॥ 
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ಏವಂ ಶಶವತ್ ಸತುತಾಃ ಸತುತಯಾಃ ಕೃತಕೃತಯಸತು ಸತಾತಾಃ। 
ಕಿತವಾನ್ುಕರ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಶಂ ತನ್ ೀತತ ಸತ್ಾಂ ಮಮ॥68॥ 

 

ಅಹಂ ಭಜ್ೀ ಮತದಾಭಜ್ೀ ಹೃದಾಭಜ್ೀ ಸದಾಮತಾಜ್ೀ। 
ಕೃತ್ಾಲರ್ಂ ಕೃಪಾಲರಾಂ ಹರ್ೀರಥಾಚತಯತ್ಾಲರಾ॥69॥ 

 

ರ್ಸಾಮನ್ನರ ಸಮ ಹಾನಾಮರ್ನ್ಂ ನ್ರ್ನಾಗರತಾಃ। 
ನ್ರಕ್ಾನ್ನತರ್ೀತ್್ ಸೀರ್ಂ ನ್ರನಾರಾರ್ಣ್ ೀಚತಯತ್್ೀ॥70॥  

 

ರಜತಪೀಠ ಪುರಮಪರತಮಂ ಭತವಿ ಪುರಟ್ಪೀಠ ಗತಮಪರತಮಂ ಹರಿಮ್। 
ಕರಟ್ಬತದಿಿರಪರಾತ ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ಸರಟ್ ಜನ್ಮನ್ ಜಹಾತ ತದ್ುತಾಃ॥71॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಶಂ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾಧ್ಯ ಚ್ೀದ್ೃಶಂ ವ್ೈಭವಂ ತವ। 
ರಾದ್ೃಶಂ  ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತಯಮಿೀದ್ೃಶಂ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀಽಬತಧ್್ೈಾಃ॥72॥ 

 

ಸ್ ೀಹಂ ಕೃಷ್ಣ ಇತಖ್ಾಯತ್್ ೀ ವಿಷೌಣ ತೃಷಾಣ ವಿಧ್ಾರ್ಕಾಃ। 
ಕೃಷಾಣರಾಶಾ ವರಂ ದ್ತ್ಾವ ಪುಷಾಣಮಯೀತತಾತೀನ್ ಸತೀಮ್ ॥73॥ 

 

ಈದ್ೃಶಂ ಕೃಷ್ಣಮವಯಕುಂ ವಿಷ್ತಣತತ್್ ವೀಪದ್ೀಶಕಮ್। 
ಶತರತ್ಾವತೃಷಾಣಂ ಜಹಾತ್ಾಯಶತ ಕೃಷ್ಣೀ ಭಕಿುಂ ಕರ್ ೀತಯಲಮ್॥74॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ವಾಯಸ್ ೀ ದಾಸಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಾಃ। 
ಮನ್ದಹಾಸಾನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವೃನ್ದಂ ಸವಯಂ ಪರಹಷ್ಯರ್ನ್॥75॥ 

 

ನ್ಮಾಮಿ ನಾರಾರ್ಣ ಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ವದಾಮಿ ನಾರಾರ್ಣ ನಾಮಧ್್ೀರ್ಮ್। 
ಕರ್ ೀಮಿ ನಾರಾರ್ಣ ಪೂಜನ್ಂ ಚ ಸಮರಾಮಿ ನಾರಾರ್ಣ ಮ ತಯಮೀವ॥ 
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ತದಾತಮಕಂ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಸದಾನ್ತಗರಹಕ್ಾರಕಮ್। 
ತ್ಾರಕಂ ಭವರಾಶ್ೀಮಾಯಂ ಮಾರಕಂ ಪಾಪನಾಮಿಹ॥77॥ 

 

ನ್ಮಾಮಿ ಕ್ಾಮತ್ಾತಂ ಮಾಂ ಕತಮಾರಶ್ಾೀತ ಮಾನ್ರ್ನ್। 
ರಮಾಯೈ ಕ್ಾಮಮಾತ್್ರೀ ಚ ಮೀರೌ ಯೀ ದ್ತುವಾನ್ತಮನಿಮ್॥78॥ 

 

ತಮಿೀಶವರಂ ಭಾಸವರ ಸ ರ್ಯಶೌರ್ಯದ್ಂ  

ಮಮೀಶವರಂ ಸವಯ ಜಗಚಾಸ್ೀಶವರಮ್। 
ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ ಸವಯ ಸತರ್ೀಶವರ್ೀಶವರ್ೈ- 

ವಯಶ್ೀಕರಂ ಸವಯ ಮಹ್ೀಶವರಂ ಸಮರ್ೀ॥79॥ 
 

ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಬಾಲಾಕಯ ಸದ್ೃಶಂ ಕಮಲ್ೀಶವರಮ್। 
ನಿೀಲಮೀಘ್ಪರತೀಕ್ಾಶಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಮಹಾಬಲಮ್॥80॥ 

 

ಸಾನ್ದರಂ ಕಮಣಡಲತಧ್ರಂ ಚ್ ೀಪ್ೀನ್ದರಂ ಚಾಣಡಲಗನಕಮ್। 
ಭಜಾಮಿ ಭಜನಿೀರ್ಂ ತಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರ ಶಾಯಿನ್ಮ್॥81॥ 

 

ಕತಜನಾಶಙ್ೆರಾಜಾತ ವೃಜಿನಾಪಹರಂ ಚ ಮೀ। 
ಅರ್ ಮಧ್ತಂ ರ್ತಧಿ ನಿಹತಯ ಮೀದ್ತ್್ೀಬತಧ್ ಜನ್ೈರಭಿಹಿತ್್ ೀ 

ಮಧ್ತಹ್ೀತ॥82॥ 
 

ವಿಧಿಭವ್ೀನ್ದರ ಗತರತಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ ಸತರ್ೈಾಃ ಕತಸತಮ ವರ್ಷಯಭಿರಿೀಡಿತಾಃ ಸವರಾಟ್। 
ಶಙ್ಖಚಕರ ದ್ದಾದ್ತಯದಾರ್ತಧ್್ೈಾಃ ಶಾಙ್ುಯ ಸಂಜ್ಞಿತ ಧ್ನ್ತಾಃ ಪರವರ್ೀಣ॥83॥ 

 

ಬಾಣಪೂಗ ಸಹಿತ್ಾಕ್ಷರ್ ತ ಣಿೀಭಾಯಮತಪಾಗಮದ್ಥಾಬಿಿಷ್ತ ಮಧ್್ಯೀ। 
ತದ್ತಯದ್ಿಮಭವದ್ ಘೀರಂ ಸಮತದ್ರ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ತದಾ॥84॥ 
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ದ್ೃಷಾಟಾ ತತ್್ಖೀಚರಾಸಸವ್ೀಯ ದ್ತದ್ತರಯವುಭಯರ್ತ್್ ೀ ದಿಶಾಃ। 
ನ್ಭಸಥಲಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ವಿಮಾನಾವಲ್ಲಭಿಸತಸರಾಾಃ। 
ಅಲಂ ಚಕತರಮಯಲರ್ಜ್ೈರಾಕ್್ ುೀರತಸಥಲಮಾಲ್ಲನ್ಾಃ॥85॥ 

 

ತದ್ೈವ ದ್ೀವೀ ಭವಪೂವಯಕ್್ೈಸತಸರ್ೈಾಃ ಸತವನಿದತಾಃ ಶತತರವಧ್ಂ ಚ ಕತವಿಯತ। 
ತದ್ ೀಮಿತ ಪಾರಸವರ್ೀಣ ವ್ೈರಿಣಂ ನಿವಾರರ್ಮಾಸ ಜಹಾಸ ವ್ೈ ಹರಿಾಃ॥86 

  

ಜಾನ್ತಮಾತರಂ ತತ ತಸಾಯಸ್ತೀದಾಭನ್ತ ಮಣಡಲ ಮಪಯಹ್ ೀ। 
ಕ್್ ೀ ನ್ತ ತಂ ವಣಯಯೀದ್ದೀಹಂ ಸ ನ್ತವರ್ಯ ಶತರಣತಷ್ವಭ್ ೀ॥87॥ 

 

ತದ್ಸರ ಶಸಾರಣಿ ಸವಶಸರ ಸಞ್ಾಯೈವಿಯವೃಶಾ ಪುತ್ಾರ ಪರತಶಸರ ಧ್ಾರರಾ। 
ಶ್ರ್ ೀ ಜಹಾರಾಶತ ಸತರ್ೈಸಸಮಿೀಡಿತ್್ ೀ ಗಿರಿೀನ್ದರವತುಚಾ ಪಪಾತ ಕಂ ಭತವಿ॥ 

 

ದ್ೀವಾಸಸವ್ೀಯ ಪುನ್ರಾಯತ್ಾಸುತರ ಸವರಾಯನಿು ಕ್್ೀಚನ್। 
ಕ್್ೈಲಾಸಂ ಲ್ ೀಕವಿಖ್ಾಯತ್ಾಾಃ ಸತಯಲ್ ೀಕಂ ಚ ಕ್್ೀಚನ್॥89॥ 

 

ಬರಹಾಮಸತುವನ್ಾರಂಬರಹಮ ಬರಹಮಲ್ ೀಕಂ ಮತದಾ ತದಾ। 
ರ್ರೌಬರಹಮಹೃದಿಧ್ಾಯರ್ನ್  ಬಾರಹಮಣ್ೈಬರಯಹಮವಿತುಮೈಾಃ॥90॥ 

 

ಕ್್ೈಲಾಸಂ ಲ್ ೀಕಪಾಲ್ೈಶಾ ಬಾಲಾಕಯದ್ತಯತರವಯರ್ಾಃ। 
ಶೂಲ್ಲೀಕ್ಾಲಾಗಿನವದಿಭೀಮಾಃ ಸವಲ್ ೀಕಂ ಚ ರ್ರೌ ಮತದಾ॥91॥ 

 

ಇನ್ ದರೀಪ ಸಾನ್ದರ ಸನ್ ುೀಷಾತ್ ಉಪ್ೀನ್ದರೀಣಾನಿವತಾಃ ಪರಭತಾಃ। 
ಮತನಿೀನ್ದರೈಸಸಹ ಮನ್ದರೈಶಾ ಚನ್ದರಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಪರಿಹಯಗಾತ್॥92॥ 

 

ತಸಯತವಕಾಮಯ ಮಾಂಸ್ೈಶಾ ಮೀದ್ ೀ ಮಜಾಜಸ್ತಥಬಿಸತಸತ। 
ರಕ್್ಯೈರಕ್ಾುಂ ಧ್ರಾಂ ಚಕ್್ರೀ ಪರಕೃತಯವರ್ವ್ೈರಿಹ॥93॥ 
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ನ್ಖ್್ೈಾಃ ಖ್ನ್ನ್ವಚಾಕ್್ರೀ ಕತನ್ತಾಃ ಕತನಾುಲಕ್್ೈರಪ। 
ಪಣಿಡೀ ಕೃತಯ ಚ ತತಾಙ್ೆಂ ಸ್ ೀನ್ನ್ು ಮಹಿಮಸಸಾರಾಟ್॥94॥ 

 

ಮೀದ್ ೀಭಿನಿಯಮಿಯತತ್ಾವಚಾ ಮೀದಿನಿೀತ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ। 
ತದ್ಿೃತ್ಾಭರಣ್ೈರ್ತಯಕ್ಾು ತಸಾಮತ್ಾುಂ ಧ್ರಣಿೀಂ ವಿದ್ತಾಃ॥95॥ 

 

ಲ್ ೀಕ್ಾಧ್ಾರತವರ್ತಕುತ್ಾವತ್ಾುಂ ಧ್ರ್ೀತ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ। 
ಸವರ್ನ್ ುವಯರಿತತ್ಾವದಿಿ ನ್ಷ್ಟೀಷ್ತ ಸವಪತಷ್ವಹ್ ೀ॥96॥ 

 

ಉಚಯತ್್ೀ ಸಾಪ ಚ್ ೀವಿೀಯತ ಪವಯತ್ಾದ್ಯೈರಥಾನಿವತ್ಾ । 
ಉವಿೀಯ ಚ ಪವಯತಧ್ೃತ್ಾಪ ಶ್ರೀಯೀಽವರಾಭ ತ್।  
ಶ್ರೀಪವಯತಂ ಚ ಸವರ್ಮೀವ ಧ್ರತಯಮೀಘ್ಂ॥97॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವರಾಹ ಮಹಿರ್ಷೀ ಚ ಬಭ ವ ಕ್್ ೀಲಾದ್ 

ಅಙ್ಕ್್ೆೀ ಧ್ೃತ್ಾ ಚ ಮತಹತರಪಯಭಿಲಾರ್ಷತ್ಾ ಸಾ॥98॥ 
 

ರ್ಸಾಯ ಗವಯಹರಾ ಯೀಹ ವರಾಹ್ ೀ ನ್ರಕಂ ಸತತಮ್। 
ಲ್ ೀಕರಾಹತಂ ಧ್ರಾರಾಂ ಚ ಸೃಷಾಟಾರ್ ೀಹರ್ದ್ದ್ತಭತಮ್॥99॥ 

 

ಲ್ ೀಕಪಾಲಪದ್ಂ ಬರಹಮವರತಾಃ ಪವಯತ್್ ೀಪಮಾನ್। 
ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ಪಾಪಾನಾಂ ರಾಶ್ೀಂಸ್ುೀನ್ ದ್ತರಾತಮನಾ॥100॥ 

 

ಸವದ್ಂಷ್ರ ಚ್ ೀಗರಪಾಪಾನಾಂ ಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಮದ್ದಾತರಭತಾಃ। 
ಜಘಾನ್ ಸವರ್ಮೀವಾಜೌ ಕೃಷ್ ಣೀ ವ್ೈ ರತಕಿಮಣಿೀಪತಾಃ॥101॥ 

 

ಪಾತರಾಮಾಸ ಕ್್ ೀಪ್ೀನ್ ತತುಮೀನ್ಿಂ ಧ್ರಾಸತತಮ್। 
ಬರಹಾಮಣಮಮಭರಣಿೀ ಪುತರಂ ಚಕ್ಾರಾರಿ ನಿಷ್ ದ್ನ್ಾಃ॥102॥ 
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ಏವಂ ತತತಾತರಯೀನಿೀಯಚತ್ಾವಧಿಕತವತಥಾ ಮತನ್ೀ। 
ತ್ಾರತಮಯಂ ಚಕ್ಾರಾತರ ಶತರಣತ ಪುತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥103॥ 

 

ಇತಥಂ ಮಧ್ತ ಹರ್ೀಣ್ೈವ ನಿಮಿಯತ್ಾಂ ಧ್ರಣಿೀಂ ಪುರಾ। 
ಪೌರಾಣಿಕ್್ ೀ ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಕರತಣಾಂ ಕತರತ ಬಾರಹಮಣ್ೀ॥104॥ 

 

ಇಮಾಂ ಭ ಮಾಯಶಾ ಮಹಿಮಾಂ ಮಾನ್ವೀಪ ಶತರಣ್ ೀತ ರ್ಾಃ। 
ವರಾಹ್ೀಣ ಹರ್ಗಿರೀವ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಮಹಾತಮನಾ॥105॥ 

 

ದ್ತ್ಾುಂ ತತಾದ್ವಿೀಂ ರಾತ ರ್ಂ ವದ್ನಿುೀಹ ಭ ಪತಮ್। 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿೀಭರಾಜ್ ೀಹಂ ವಾದಿರಾಜ್ ೀಽವದ್ಂ ದಿವಜ್ೀ॥106 

 

ಬತಧ್ಾಾಃ ಶತರಣವನ್ತು ಮೀ ದಾಸಾಾಃ ಸದಾ ಮಮಹಿತ್್ೀ ರತ್ಾಾಃ। 
ಹರ್ೀವಯಕ್ಷಸಥಲ್ೀ ದ್ೃಷಾಟಾಶ್ರರ್ಂ ವಿಸ್ತಮತವಾನ್ಹಮ್॥107॥ 

 

ಪಾಶವಯಯೀರತಭಯೀದ್ೀಯವಿೀಂ ಕರ್ೀಚಾಮರಧ್ಾರಿಣಿೀಮ್। 
ಅಙ್ಕ್್ೆೀ ಚ ಪಙ್ೆಜಾಕ್ಷೀಂ ತ್ಾಂ ಶಙ್ಖಪಾಣ್ೀಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ॥108॥ 

 

ಕತಙ್ತೆಮಾಙ್ಕ್ಷೆ ತಗನಾಿಢಾಯಂ ಕಙ್ೆಣಾದಿವಿಭ ರ್ಷತ್ಾಮ್। 
ಅಗರತಾಃ ಪೃಷ್ಠತಶಾಾಪ ಹಯದ್ಸಾಥದ್ತಪರಿಸ್ತಥತ್ಾಮ್॥109॥ 

 

ಸವಯತರ ತ್ಾಂ ಶ್ರರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪರಮಾನ್ನ್ದ ನಿಭಯರ 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶೃತ್ಾವಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯ ಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್  

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥110॥ 
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ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥111॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥112॥ 

 

ರ್ಚತಿರಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ  ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ  ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು  ಸನ್ಮತಂ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಾರಣ ಕರಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಸ್ ುೀತರ ಭಾಗ್ೀ ಪರರ್ಮೀಧ್ಾಯರ್ಾಃ  

॥1॥ 

 

॥ಅರ್ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥2॥ 

 

ಇನ್ ದರೀಪ ಸಾನ್ದರ ಸನ್ ುೀಷಾತ್ ಉಪ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹಾಗತಾಃ। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ದ್ೀವಂ ಚಂದ್ರವದ್ರಞ್ಜನ್ಂ ದಿಶಾಃ॥1॥ 

 

ನ್ತ್ಾವತಸ್ೈ ಸತುತಂ ಕೃತ್ಾವ ದ್ತ್ಾವತಸ್ೈ ಕರಂ ತವರನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ತಸಯ ಕಥಾಮತಕ್ಾುಾ ವೃತ್ಾರಸತರ ವಧ್ಂ ತಥಾ॥2॥ 

 

ವಿನಿಗಯತಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಸವಗಯಂ ಗತವಯಗಿನ ಸಹಿತಾಃ ಸವರಾಟ್। 
ಗನ್ಿೀನ್ ಚಚಿಯತಶ್ೂಾೀಗರಂ ದ್ತಗಯನ್ಿಂ ತ್್ೀನ್ ವಾರರ್ನ್॥3॥ 

 

ಇತಥಂ ಚಾಗಿನಸ್ತುಗಮತ್್ೀಜಾಾಃ ಮಗನಶಾಾನ್ನ್ದವಾರಿಧ್ೌ। 
ಭಗ್ನೀ ಚ ರ್ಜ್ಞಕೃತ್್ಯೀ ಚ ನಿಮಾಯಲಯಂ ಜಗಿಮವಾನ್ ಹರ್ೀಾಃ॥4॥ 
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ರ್ಮಶಾ ರ್ಮತನಾಭಾರತ್ಾ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಹರಿಂ ಪರತ। 
ರಮಾಪತಂ ಮಮ ಸಾವಮಿನ್ಂ ನ್ನಾಮಾಗತಾಃ ಸವರ್ಮ್॥5॥ 

 

ನಿವ್ೀದ್ಯ ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ತತ ದ್ತಜಯನಾನಾಂ ಚ ಬಾಧ್ಕಮ್। 
ಸಾಧ್ಕಂ ಸ್ತದ್ಿ ಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಸಮಾದಾ ತಂ ಪರಣಮಯ ಚ॥6॥ 

 

ಜಗಾಮ ನಿಮಿಷ್ೀಣಾರ್ಂ ಸಾವಲರ್ಂ ಕ್ಾಲರ್ನ್ನರಿೀನ್। 
ಪಾಲರ್ನ್ ಶ್ೀಲ ವೃತ್ಾುನಾಂ ತ್ಾಯಜರ್ನ್ ದ್ತಜಯನಾನ್ತಸಖ್ಾತ್॥7॥ 

 

ವರತಣ್ ೀ ವಾರ್ತನಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಧಿಪತನಾ ಗತಣಿನ್। 
ಶರಣಂ ಪಾರಪ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ೀ ಶ್ರೀರಮಣಂ ಶತರಣತ॥8॥ 

 

ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ನಿವ್ೀದಾಯಸ್ೈ ಗಙ್ಗುದಾರ ಉದಾರಧಿೀಾಃ। 
ಸದಾರಾಃ ಪರರ್ರೌ ಧಿೀರಾಃ ಸತಧ್ಾ ಶಾರವಾಯತಪತರಗಾಃ॥9॥ 

 

ಕತಬ್ೀರ್ ೀ ನ್ರಹವಾಹಂ ಚ ನಿಋಯತಂ ತವರರಾರರ್ನ್। 
ಗಹಯರ್ನ್ ಪುರತಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಆಸಸಾದ್ ರಮಾಪತಮ್॥10॥ 

 

ಸಾವಧಿಕ್ಾರಂ ನಿವ್ೀದಾಯಸ್ೈ ಪರಸಾದ್ಂ ಶ್ರಸಾ ಧ್ರನ್। 
ಸದಾರಾಃ ಪರರ್ರೌ ಶ್ೀಘ್ರಮತದಾರಾಃ ಸವಪುರಂ ನ್ರ್ೈಾಃ॥11॥ 

 

ರತದ್ ರೀಽಪ ವಿೀರಭದ್ರೀಣ ಶೂದ್ರ ಮೀಹನ್ ರ ಪಣಾ। 
ಕ್ಾದ್ರವ್ೀರಾದಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ದ್ತರತಮಾರಾದ್ರಮಾಪತಮ್॥12॥ 

 

ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಮಧ್ಯಸಥಂ ಸದ್ವೃನ್ದೈರನಿವತ್್ ೀನ್ಮತ್। 
ತದ್ವೃನಾದವನ್ಗಂ ಗ್ ೀಪಂ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಮಧ್ಯಗಮ್॥13॥ 
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ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ವಿಸ್ತಮತ್್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ಸವನಾರ್ಂ ರಾಮಮೀವ ಚ। 
ಅತಯನ್ುಂ ಸತತ ಸನ್ ುೀಷ್ಭರಿತ್್ ೀ ಭರತ್್ ೀ ರ್ಥಾ॥14॥ 

 

ಬಭ ವ ಸತತ ರತದ್ ರೀಪ ಸ ರತದ್ರತವಂ ಜಹಾವಿಹ। 
ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಕ್್ೈಲಾಸಂ ರ್ರೌ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ॥15॥ 

 

ಅತ್ಾರಪಯನ್ುಗಯತಂ ರಾಮಂ ಭಜತ್್ೀ ನಿಜ ಸ್ೀವರಾ। 
ಏವಂ ಸವ್ೀಯಪ ದ್ೀವಾಶಾ ಸವ ಸವ ಯೀಗಯ ಹರಿಂ ಪರಭತಮ್॥16॥ 

 

ಭಜನ್ುೀ ನಿಜಸ್ೀವಾಭಿಾಃ  ಭಕಿು ಮನ್ ುೀತರ ನಾನ್ಯಥಾ। 
ಇತಥಮಷ್ಟದಿಶಾ ಪಾಲ್ೈಾಃ ಕೃತ ವ್ೈಭವ ಮಞ್ಜಸಾ॥17॥ 

 

ಮಞ್ಜಜ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಶತರತ್ಾವನ್ನ್ದಂ ಸ ರಾತ ಚ। 
ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಿದ್ಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದ್ಂ ಸತ್ಾಮ್॥18॥ 

 

ಭ್ೀರಿೀ ಶಙ್ಖ ಮೃದ್ಙ್ಕ್ ು್ೈಶಾ ಪಣಹಾನ್ಕ ಗ್ ೀಮತಖ್್ೈಾಃ। 
ಕಹಾಳ ತ್ಾಳ ಸಮಿಮಶ್ರಾಃ ದ್ತನ್ತದಭ್ೀಾಃ ಸ್ತನ್ತಿನಿಸವನ್ೈಾಃ॥19॥ 

 

ತ್ೌರ್ಯತರಕ್್ೈಾಃ ನ್ೃತು ಗಿೀತ್್ೈಾಃ ವಾದಿತ್್ರಭೃಯತಯ ಸಂಸುವ್ೈಾಃ। 
ಭಾತ ತರವಿಕರಮೀರ್ಂ ಮೀ ಮನ್ ೀರರ್ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥20॥ 

 

ಪುರ್ ೀಡಾಶಾಶನ್ೈಾಃ ಸಮಯಗಿೀಡಿತಾಃ ಕಿರೀಡರಾ ಹರಿಾಃ। 
ರರ್ಸಥ ಗತರತಡಾರ ಢ್ ೀ ದ್ೀವರಾಟ್ ಭಾತ ನಿಶಾರಾತ್॥21॥ 

 

ಚತತವಿೀಯರ್ಥೀಷ್ತ ಭೃತ್್ಯೀನ್ ಕ್ಾರಿತಾಃ ಸತವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ರಥ್ೀ ಗಚಿನ್ ಮಮ ಮನ್ ೀರಥ್ೈಾಃ ಕೃತ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥22॥ 
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ಮಹಾ ಪರದಿೀಪಾವಲ್ಲಭಿಾಃ ಕ್್ ೀಲಾಹಲ ಮಹಾಸವನ್ೈಾಃ। 
ಕೃತ್್ೈಾಃ ಕರತಲ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈಾಃ ಭಾತ ಭಕುಸತಪಾಲಕಾಃ॥23॥ 

 

ದ್ೀವ ದ್ತನ್ತದಭಯೀ ನ್ೀದ್ತಾಃ ಜಗತಗಯನ್ವಿಯ ಕಿನ್ನರಾಾಃ। 
ನ್ನ್ೃತತಶಾಾಪಸರ ಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ರರ್ಸ್ಥೀ ಚ ತರವಿಕರಮೀ॥24॥ 

 

ದಿವಾ ದಿನ್ಕರಾರ್ತತ ಪರಭಾಃ ಪರರಾನಿವತಾಃ ಪರಭತಾಃ। 
ರಥ್ ೀಪರಿ ಪರರಾತೀಹ ಪರಕಿೀಣಯ ವಿಧಿಷ್ತ ಪರರ್ಾಃ॥25॥ 

 

ವಿಮಾನ್ಂ ಸಂಸಾೃಶನಿುೀಹ ಸತಮಾನ್ವ ಮಮಾಪಯಹ್ ೀ। 
ವಿಸಜಿಯತ್ಾ ಇಮೀಬಾಣಾಾಃ ನಾರಾರ್ಣ ರಥ್ ೀತಸವ್ೀ॥26॥ 

 

ಬರಹಮ ರತದ್ರೀನ್ದರ ಪೂವ್ೈಯಶಾ ಗಿೀವಾಯಣ್ೀನ್ದರೈರಪೀದ್ೃಶಾಃ। 
ಮಹ್ ೀತಸವೀ ನ್ ಸನ್ದೃಷ್ಟಾಃ ಕಮಯನಿದೀನ್ದರ ಕೃತ್್ ೀತಸವ್ೀ॥27॥ 

 

ಸನ್ ುೀ ವಸನ್ುವಾರಿೀಣಿ ನಾರಾರ್ಣ ರಥ್ ೀತಸವ್ೀ। 
ಸತವಣಯ ಕತಮಭೈರಾನಿೀರ್ ಚಾಮಾೀಧಿಶರ್ನ್ಂ ಹರಿಮ್॥28॥ 

 

ಸಾನಪರಾಮಾಸತರಾಶ್ವೀನ್ಂ ಪಾರಶ್ನಕ್್ೈರಪ ಕ್ಾತಸನಯಯತಾಃ। 
ಸಾನನ್ೀನ್ ಶತದ್ಿ ವೃದಾಿಸ್ುೀ ತತರ ಸಮರಶನ ಕ್್ ೀವಿದಾಾಃ॥29॥ 

 

ಸನ್ ುೀ ವಸನ್ುಂ ಅಭತಯದ್ವಸಯನಿುೀತ ಶತರತಪರರಾಾಃ। 
ಸನ್ುತಂ ಚಕಿರರ್ೀ ಸವ್ೀಯ ವಸನ್ುೀನಾನಿುಮೀತಸವಮ್॥30॥ 

 

ಸ ಕತಙ್ತೆಮರಸ್ೈಾಃ ಸ್ತನಗ್ೈಿ ಮಹಾರಜತ ವಾರಿಭಿಾಃ। 
ಕಸ ುರಿೀ ಕಪುಯರಾದ್ಯೈಸ್ತಾಃ ಮಿಶ್ರತ್್ೈಹಿಯಮ ವಾರಿಭಿಾಃ॥31॥ 
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ದಿವಯಗನ್ ಿೀದ್ಕ್್ೈರಙ್ು ದಿವಯ ಮನಾದರ ಗನಿಿಭಿಾಃ। 
ದಿವಯ ದ್ರವಯ ಸಮಾರ್ತಕ್್ತಾಃ ದಿವಯ ಕತಮಭ ಪರಪೂರಿತ್್ೈಾಃ॥32॥ 

 

ದಿವಿಜಾ ದಿವಿಜ್ೀನಾದರಗ್ರೀ ದಿವಿ ದ್ೀವ್ೈದಿಯವೀತಸವ್ೀ। 
ದಿವಾಕರ್ೀ ಸಮತದಿತ್್ೀ ದಿವಿ ದ್ೀವೀತುಮಾಜ್ಞಾರಾ॥33॥ 

 

ಧ್ಮಯರಾಜ ಕೃತ್್ೀ ರಾಜಸ ಯೀ ರಾಜಪುರ್ ೀಹಿತ್ಾಾಃ। 
ರಾಜಾನ್ಾಃ ಸದಿವಜಾಶಾಾವಭೃತಂ ಸಸತನರ್ಯಥಾ ತಥಾ॥34॥ 

 

ಜಗತಗಯನ್ವಿಯಪತಯೀ ಗಾನ್ವಿ್ೀಯ ಚ ವಿಶಾರದಾಾಃ। 
ನ್ನ್ೃತತಶಾಾಪಸರ ಶ್ರೀಷಾಠಾಃ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಯ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥35॥ 

 

ದ್ೀವ ದ್ತನ್ತದಭಯೀ ನ್ೀದ್ತಬಯನಿದನ್ ೀ ವನ್ದನ್ ೀತತಸಕ್ಾಾಃ। 
ನ್ನ್ದನಾದ್ಯ ಶತರಣತಷ್ವೀಹ ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥36॥ 

 

ವಾಗಿೀಶ ಪೂವಯಕ್ಾಸಸವ್ೀಯ ಸಸತನಶಾಾವಭೃತಂ ತತಾಃ। 
ಏವಂ ದ್ೀವಾಶಾ ದ್ೀವಯಶಾ ರಥ್ ೀತಸವವರ್ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥37॥ 

 

ದಿವಾಕರ್ೀ ಸಮತದಿತ್್ೀ ದಿವಿ ದ್ೀವೀತುಮಾಜ್ಞರಾ। 
ಧ್ಮಯರಾಜ ಕೃತ್್ೀ ರಾಜಸ ಯೀ ರಾಜಪುರ್ ೀಹಿತ್ಾಾಃ॥ 

ರಾಜಾನ್ಾಃ ಸದಿವಜಾಶಾ ಅವಭೃತಂ ಸಸತನರ್ಯಥಾ ತಥಾ। 
ಇಮಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಚ ಶ್ೂಿೀಕಂ ಚ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ। 
ಪಾಕಶಾಸನ್  ಲ್ ೀಕಂ ಚ ನಾಖಿಭಿನಿೀಯರ್ತ್್ೀ ಕೃತಾಃ॥38॥ 

 

ಅತಾಃ ಪರಮಾದ್ ೀ ಮಾ ತ್್ೀ ಮೀ ಕತಮಾರಂ ಸಮರ ಬಾರಹಮಣ। 
ಸತಮಾನ್ವಂ ಪರಭಾವನ್ುಂ ಕರಮಾತ್ ಮತ್ಾಸಮಯ ಸಮಭವಮ್॥39॥ 
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ತರಕ್್ ೀಟ ರ್ತಷ್ತ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಮತಕತಟ್ೀನಾಙ್ಕ್ಷೆ ತ ಪರರ್ಮ್ । 
ಸ್ ೀಹಂ ಸಮಿೀಡಿತ ಗತಾಃ ಪಾಠಕ್್ೈಾಃ ಶ್ಷ್ಟ ನಾನ್ಯಥಾ॥40॥ 

 

ಪಶಾಯಮಿ ಚಾಕ್ಾಶ ವಿಮಾನ್ ಕ್್ ೀಶ್ೀ ನಾಕಿೀಶಮಿತಥಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ। 
ಕಿೀನಾಶ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ನಾಶಕ್್ ೀಹಂ ತ್್ ೀಕಸಯ ಸ್ೀವಾಂ ಕತರತ ಸವಯದ್ೀವ॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಕತರತ ಸತತ ಮಮ ಪುಣಯ ದಿನ್ಂ ಮಹತ್। 
ಗದಾಭೃತಾಃ ಸದಾ ಪಾದ್ಂ ಹೃದಾ ಧ್ಾಯಯೀ ಮತದಾ ಭಜ್ೀ॥42॥ 

 

ಬತಧ್ಾದ್ೃತಂ ಕದಾಚಿದಾವಽಪದಾಲಸಯ ಮದಾ ನ್ ಮೀ। 
ಏವಂ ಮಹ್ ೀತಸವವರಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯಽಪ ವಣಿಯತಂ॥43॥ 

 

ಕಣಾಯಮೃತಂ ಮಹಾಭಾಗ ಕೃತ್ಾಥಾಯಸ್ುೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಶರದಾಿನಿವತ್್ ೀ ಹರ್ಗಿರೀವ ಭಕುಸಯ ಸತಮಹಾತಮನ್ಾಃ॥44॥ 

 

ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ಆನ್ನ್ದಪೂಣ್ ೀಯ ಭವಾಮಿ ತವ ದ್ಶಯನ್ೀ। 
ಕನಾದಶನ್ ಸಹಾಯೀನಾಽಮನ್ದ ವೃನಾದವನ್ೀಽನಿಶಮ್॥45॥ 

 

ತಸಾಮತರಕ್್ ೀಟ ರ್ತಭಿಾಃ ತರವಿಕರಮ ರಥ್ ೀತಸವ್ೀ। 
ತರವ್ೀದ್ ವ್ೀದ್ಯಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ತರವಾರಮಪ ನ್ೈವ ಮೀ॥46॥ 

 

ತೃಪುನ್ಯಜಾತ್ಾ ಮಜಾಜತ ಕತಬಾಜಪತಪರಾರ್ಣ। 
ಧಿಗಾಜಡಯಂ ತತ ಪರಜಾನಾಂ ಚ ನ್ ಜಾತತ ಮಮ ಸಾಮಯಗಾಾಃ॥47॥ 

 

ತ್ಾವಂ ವಿನಾ ಸಾಮಯ ಸಂರ್ತಕುಂ ಮಾಂ ವಿನಾ ಕ್ಾಮಯಮಾಗತಮ್। 
ಕ್್ ೀ ಮಾನ್ವೀ ನ್ ಜಾನಾತ ವಿಮಾನ್ೀ ಮಮ ಸಾಮಯಗಾಃ॥48॥ 
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ತಸಾಮನ್ಮಯಿ ತವಮಪಯತರ ಹಯಮತತ್ಾರಪ ತರವಿಕರಮೀ। 
ಸತತ್ಾರಮ ಪೂಜಿತ್್ೀ ಪುತರ ಭಕಿುಂ ಕತರತ ಗತರ ದಿತ್ಾಮ್॥49॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಪಾರಿಬಹಯಂ ದಾತತಮಹಯಸ್ತ ಮೀಽಹಯತಾಃ। 
ಗಹಿಯತಂ ನಾಹಯರಾಮಯದಾಿ ಬಹಿಯಷ್ದ್ಿಷ್ಯಣಂ ಕತರತ॥50॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಪಾರಿಬಹಯಂ ಗಹಿಯತಂ ದಾತತ ಮಹಯಸ್ತ। 
ನ್ ಮೀಽಹಯತ್್ ೀ ಬಹಿಯಷ್ದಾಂ ಹಷ್ಯಂ ಕತರತ ಗತರ ಕಿುತಾಃ॥51॥ 

 

ಸತಖಿೀಭವ ಸಖ್ಾರ್ಂ ಮಾಂ ಮಖ್ಾಗ್ರೀಣಾಪ ಪೂಜರ್। 
ಶ್ಖ್ಾರಹಿತ ತ್್ೀ ದ್ತಾಃಖ್ಾವಾಪುನ್ಯ ಚ ನ್ಖ್ಾದ್ಪ॥52॥ 

 

ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ರಕ್ಾನ್ುಂ ಚ ಸಮರತವಂ ನ್ರಕ್್ೀಸರಿಮ್। 
ಗತರ್ ೀಮಯಮಾಪ ಕ್ಾರತಣಯಂ ಗರಹಾಣ್ೀಹ ಸತಪುತರಕ॥53॥ 

 

ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ಭ್ ೀಜನ್ಂ ಮೀ ಜಾತಂ ಕಮಯನಿದಭಿಾಃ ಶನ್ೈಾಃ। 
ವೃನಾದವನ್ ಪತ್್ೀಾಃ ಸಮಯಕ್ ಮೃಷಾಟನ್ನಂ ಮಮ ತದಿದನ್ೀ॥54॥ 

 

ಅತಸ್ತರಕ್್ ೀಟರ್ತಭಿಾಃ ಪರೀತ್್ ೀಸ್ತಮ ತವ ಪುತರಕ। 
ತರವಿಕರಮೀಪ ಸತಪರೀತಶಾಾಸ್ತೀತ್ ತವದ್ಭಕಿು ಸತೃತಾಃ॥55॥ 

 

ಹ್ೀ ವಿಪರ ಮಮ ಪುತರಸಯ ಪರಸ್ತದಿಿಾಃ ಸತಪರತರ್ಷಠತ್ಾ। 
ಪರಜಾಸತ ಪಾರಪು ಕ್ಾಮೀಹಂ ಅಭವಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥56॥ 
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ಬರಹ್ೇಶ ಶಕರ ಮರತದ್ಂಶ ಭವ್ೈಸತಸರ್ೀನ್ದರೈಾಃ 

ದ್ೀವ್ೈಸಸಮಸು ರ್ತಭಿಾಃ ಪತಭಿಸತಸರಾಣಾಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾರಥ್ ೀತಸವವರಂ ಸತರವರ್ಯ ಕ್ಾರ್ಯಮ್ 

ಸವರಾಯಮಿ ಶಶವದ್ವನಾತ್ ಸತಚಿರಾರ್ ಜಿೀವ॥57॥ 
 

ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಂ ಧಿೀಮನ್ ಕನಾದಶನ್ ಮದಾಞ್ಜನ್ಮ್। 
ಸದಾನ್ನ್ದಂ ದ್ದಾಮಿೀತ ವದ್ನ್ ಕಮಯನಿದ ನಾಮಭ ತ್॥58॥ 

 

ಅತಾಃ ಕಮಯನಿದಭಿವಯನ್ದಯಂ ವನಾಿಯನ್ನ್ದನ್ದ್ಂ ಬತಧ್। 
ಗನ್ಿದಾವರಾನ್ನ್ದದ್ಂ ಚ ಮತಕತನ್ದಸಾಯಪ ನ್ನ್ದನ್॥59॥ 

 

ರ್ತರ್ಾಃ ಕೃತನ್ ೀವೃತು ಪರವೃತ್ಾಾಃ ಶಾಸರವಿತುಮಾಾಃ। 
ಅಮತ್ಾು ಆಪತನಿುೀಹ ಸತೀ ಚ ಸವಪತಂ ರ್ಥಾ॥60॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಯತ ಕತಲ್ೈಾಃ ಸ್ೀವಯಂ ಮತಂ ಲ್ೈಙ್ಕ್ಷುಕ ಮಾಗಿಯಭಿಾಃ। 
ಕೃತ್ಾಲೌಕಿಕ ಕೃತ್್ಯೈಶಾ ವೃಥಾ ಲೌಕಿಕ ವಾತಯಕ್ಾ॥61॥ 

 

ಕತತಾಃ ಸತಯಂ ತಪಸುಪುಂ  ಜಪುಂ ದ್ತುಂ ಮತಂ ತಥಾ। 
ವೃಥಾರ್ತ ಕೃತ್ಾಚಾರಾಾಃ ಯೀ ನ್ ಸ್ೀವನಿು ಸಾತವತಮ್॥62॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸಥಂ ಚ ಸಾತವತ್ಾಂ ಪತಮವಯರ್ಮ್। 
ಗ್ ೀಪತಂ ಗ್ ೀಕತಲಪತಂ ಗ್ ೀಪೀನಾಂ ಪತಮಾಪತ್್ೀತ್ ॥ 63॥ 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶೃತ್ಾವಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯ ಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್  

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥64॥ 
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ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥65॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ರ್ಚತಿರಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ  ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ  ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು  ಸನ್ಮತಂ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಾರಣ ಕರಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಸ್ ುೀತರ ಭಾಗ್ೀ ದಿವತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ  

॥2॥ 

 

॥ ಅರ್ ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥3॥ 

 

ದಾಸಯತಯರ್ಂ ಮನ್ತಂ ದಿವಯಂ ವಾದಿರಾಜ ಇತೀರಿತಮ್। 
ದಾಸಯತಯರ್ಂ ಮನ್ತಂ ದಿವಯಂ ವಾದಿರಾಜ ರ್ತೀರಿತಮ್॥1॥ 

 

ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಾರದ್ವಯೀನಾಪ ಪೂವಾಯಪರಸಮನಿವತಮ್। 
ನ್ಮಾಃ ಶಬದಶಾತತರ್ಯಯನ್ುಂ ಗತರತಶಬ್ದೈಶಾ ಮಿಶ್ರತಮ್ ॥2॥ 

 

ಗರಹಾಣತವಂ ಚ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಸವಾಯಂ ಸ್ತದಿಿಮವಾಪಸಯಸ್ತ । 
ರ್ನ್ಮನ್ರ ಭಿೀರವಾಃ ಸವ್ೀಯ ಗರಹಾ ರಾನಿು ದಿಶ್ೂೀ ದ್ಶ॥3॥ 

 

ಸ್ ೀಹಂ ಮಹಾನ್ತಭಾವೀತರ ನ್ಗರಹ್ ೀರ್ ಬಲ್ಲಗರಹಾಃ। 
ರ್ದ್ತುಣ್ ೀಚಾಾರಣಾದ್ೀವ ಪಾಪಸಙ್ಗಘತಪಞ್ಜರಮ್॥4॥ 

 

ಜಹಾತ ಮತಯಯಾಃ ಸತತ ಸ ಪಾಪೀ ತತ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 
ರ್ತ್ಾಾದ್ಸಮರಣಾನಿನತಯಂ ನ್ರಾಾಃ ಸತಕೃತನ್ಾಃ ಸದಾ॥5॥ 
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ಸ್ ೀಹಂ ಪುಣಯತಮಾಃ ಶತದ್ಿಾಃ ಸತತಂ ನಾತರಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಯೀಮಾಂ ಗರಹಂ ವಿಜಾನಾತ ತಸಯ ಪುಣಯಂ ಹರಾಮಯಹಮ್॥6॥ 

 

ಸ ರಾತ ನ್ರಕಂ ಘ ೀರಂ ರಾವದ್ಾರಹಾಮ ಚತತಮತಯಖ್ಾಃ। 
ಯೀಮಾಂ ದ್ೀವಂ ವಿಜಾನಾತ ಋಜತಸಥಂ ಪುಣಯಕೃನ್ನರಾಃ॥7॥ 

 

ಸ ರಾತ ನಿಲರ್ಂ ಪುಣಯಂ ರ್ದ್ುತ್ಾವ ನ್ ನಿವತಯತ್್ೀ। 
ಆತಮಸ್ ುೀತರಂ ನ್ ಕತಯವಯಮಹಙ್ಗೆರ್ೀಣ ಧಿೀಮತ್ಾ॥8॥ 

 

ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ನಾಥಾಯರ್ ಕತಯವಯಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಹರಿದ್ ರೀಹ ಗತರತದ್ ರೀಹ ಸತರದ್ ರೀಹ ಹರ್ೀಪರ್ೀ। 
ಗಿರಿ ಗಹವರ ಕ್ಾಸಾರ್ೀ ತಪಾಃ ಕತರಾಯಂ ಹರ್ೀರಿತ॥9॥ 

 

ಗಿರಿಜಾಪತಮಾರಾಧ್ಯ ವಿರಜಾಕ್ಾಯರ್ತತ ದ್ತಯತಮ್। 
ಸತರಜಾತಚರಂ ದ್ೀವಂ ಅರಿಜಾತ ಹರಂ ಪರಮ್॥10॥ 

 

ಗತರತಜಾತಮತಂ ಲ್ಲಪಸ ನ್ರಜಾತಂ ಸಮತತಸೃಜ್ೀ। 
ಹರಿಜಾತ ಗತಣಾನ್ ಧ್ಾಯಯೀ ಕರಜಾತ್ಾಭರ್ಂ ಲಭ್ೀ॥11॥ 

 

ತ್್ೀನ್ ಚ ಬರಹಮಣಾ ಸಾಕಂ ಹರಿಮಾರಾಧ್ಯ ಭ ರಿಶಾಃ। 
ತ್ಾಭಾಯಂ ಮಹಾನ್ತಭಾವಾಭಾಯಂ ಮತಚ್ಯೀಹಂ ಕಮಯಬನ್ನಿಾತ್॥12॥ 

 

ಏತ್ಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಶ್ಲಾರಾಂ ಮಮ ಕೃತಮರ್ ಚ ಸಾಥಪಯೀತ್ಾುಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ 

ಸನ್ುಸಸನ್ ುೀಷ್ಭಾಜಾಃ ಸತಮತ ದ್ಮಶಮೈರ್ತಯಕುಂ ಆತ್ಾಮನ್ಮಿೀಶಮ್। 
ಜ್ಞಾತ್ಾವ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಮತಖ್ಯಂ ಶತಭಗತಣಸತಮತಖ್ಂ ನಿತಯನಿಧ್ ಯತ ಹ್ೀರ್ಮ್ 

ಮಾಮೀವಂ ಸದ್ತುಣಾಢ್ಯಂ ಶತಭವಿತತಗತಂ ರಾನ್ತು ಸನ್ುಾಃ ಸದಾ ತ್್ೀ॥13॥ 
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ಪಞ್ಜಾಶತ್ ಯೀಜನಾನಾಂ ತತ ವಿಸ್ತರೀಣಯಂ ಕ್ಾತಯಭಾಸವರಮ್। 
ಹಂಸವಾಹನ್ ಸಂರ್ತಕುಂ ಜಾಮ ಾನ್ದ್ಮರ್ಂ ಶತಭಮ್॥14॥ 

 

ಹ್ೀಮರಾಶ್ ಪರತೀಕ್ಾಶಂ ಹ್ೀಮಾದಿರ ಶ್ಖ್ರ್ ೀಪಮಮ್। 
ನಾನಾ ಮಣಿಮರ್ಂ ದಿವಯಂ ನಾನಾಮಾಲ್ ಯೀಪಶ್ೂೀಭಿತಮ್॥15॥ 

 

ನಾನ್ ೀಪಹಾರ ಬಲ್ಲಭಿಾಃ ಜರ್ಶಬದ ಪುರಸೃತ್್ೈಾಃ। 
ನಾನಾ ಮತನಿಗಣ್ೈದಿಯವ್ಯೈಾಃ ನಾನಾ ದ್ೀವಗಣ್ೈಸುಥಾ॥16॥ 

 

ಗನ್ಿವ್ೈಯರಪರರ್ ೀಭಿಶಾ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಂ ಸಮನ್ುತಾಃ। 
ಗಿೀತವಾದಿತರ ನ್ೃತ್್ಯೈಶಾ ಛತರ ಚಾಮರ ಪೂಜಿತಮ್॥17॥ 

 

ವಿತ್ಾನ್ೈರಕಯವಣ್ೈಯಶಾ ಸ್ೀವಯಮಾನ್ಂ ಸಮನ್ುತಾಃ। 
ಭಕ್ಾುಭರ್ಕರಂ ದಿವಯಂ ಭತಕಿು ಮತಕಿು ಪರದಾರ್ಕಮ್॥18॥ 

 

ಅಮೃತ್ಾನಾಂ ಸತಪಾನ್ೈಶಾ ಸ್ ೀಮಪಾನ್ೈಸುಥ್ೈವ ಚ। 
ಸತರಭಿ ಕ್ಷೀರಪಾನ್ೈಶಾ ಸ್ೀವಿತಂ ನಿತಯಮೀವ ಚ॥19॥ 

 

ವಿಮಾನ್ಂ ದಿವಯಮಾನ್ಂ ಚ ದಿೀಪಯಮಾನ್ಂ ಸದಾರ್ನ್ಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ ೀಪರಿಗತಂ ಪೂಜರ್ನ್ತು ಸದಾ ಮಮ॥20॥ 

 

ಅಹಂ ಸದಾ ದ್ೀವಸಭಾ ಸತಭಾಜಿತಾಃ  

ಸತಭಾಸವರ್ೈದಿಯವಯ ವಿಭ ಷ್ಣ್ೈರ್ತಯತಾಃ। 
ಅಹಂ ಸಮಾನ್ೈಸತಸರಮಾನಿ ಮಾನಿತಾಃ 

ಸಮಾನ್ರ್ತಕ್್ತಸತಸಮನ್ ೀಭಿರಞ್ಜಸಾ॥21॥ 
 

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


 

 
 

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

 
2013 

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

 

ಗತರತಮಖಿಲ ಗತಣಜ್ಞಂ ಸದ್ತುಣ್ೈಕ್ಾಧಿವಾಸಮ್ 

ಶಮ ದ್ಮ ಪರಿನಿಷ್ಠಂ ಸತವನಿಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಮ್। 
ಸಕಲ  ಸತಜನ್ ಶ್ಷ್ಟಂ ನಿತಯ ನಿಧ್ ಯತ ಕಷ್ಟಮ್ 

ಹರ್ಮತಖ್ ಪದ್ನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ಭಜನ್ತು ಪರಪನಾನಾಃ॥22॥ 
 

ಮಚಿಷಿ್ಯ ಮಧ್್ಯೀ ಮದ್ಭಕಿುರ್ತಕ್್ ುೀ ರ್ಶಾ ಮದಾಗರಹಿೀ। 
ಮತಸಮರದಾರ್ ಸಂರ್ತಕ್್ ುೀ ಮನ್ಮನ್ರ ಜಪಶ್ೀಲವಾನ್॥23॥ 

 

ಮತೃತಂ ನ್ ಶತರಣ್ ೀತಯರ್ಯಂ ನ್ ಜಾನಾತ ನ್ ತತಷ್ಯತ। 
ನ್ ಪೂಜರ್ತ ಮತಾೀಠಂ ನ್ ಕರ್ ೀತ ಸದಾ ಶತಚಿಾಃ॥24॥ 

 

ಸ ಚ ವಿಪರ ಬಹಿಭ ಯತ್್ ೀ ಮದ್ ರೀಹ ಫಲಭಾಕ್ ಸವರ್ಮ್ । 
ಪತೃಭಿಸಸಹ ಮಜ್ಜೀತ ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ ಚ ಮಾಮಕಾಃ॥25॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಕಿರ್ಜಜನ್ಮ ಜಾತಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷತ ಮತೃತಮ್। 
ಅವಶ್ಷ್ಟಂ ತತ ವಕುವಯಂ ಮತಕಿುಂ ರಾಸಾಯಮಿ ಸದ್ುತಮ್॥26॥ 

 

ನ್ನ್ದನ್ೀ ಚ ವನ್ೀ ರಮಯೀ ಸಯನ್ದನ್ೀಽಮನ್ದ ನ್ನ್ದನ್ೀ। 
ಇನಾದರಣ್ಯೀನ್ದರೀಣಚಾನ್ನಿದೀ ಮನಾದಕಿನಾಯಂ ರಮಾಮಯಹಂ॥27॥ 

 

ತಥ್ೈವ ನ್ನ್ದನ್ಪರಖ್್ಯೀ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀಽನಿಶಮ್। 
ರಮಾಮಿ ರಮರಾ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಹರ್ಗಿರೀವ್ೀಣ ಚಾನಿವತ್್ೀ॥28॥ 

 

ನ್ನ್ದನ್ ಸಯನ್ದನಾಕ್ಾರ್ೀ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀಽನಿಶಮ್। 
ವನ್ದನ್ಂ ನ್ನ್ದನಾರ್ಯ ಯೀ ಕತವಯನ್ತು ಗತಣ ನ್ನಿದನ್ಾಃ॥29॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಿದ್ಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದ್ಂ ಸತ್ಾಮ್| 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 30 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವೃನಾದವನಾಖ್ಯಂ ಮಮ ಮನಿದರಂ ಸದಾಕನಾದಶನಾನ್ನ್ದ ಪದ್ಂ 

ಸತಧಿೀಮತ್ಾಮ್। 
ವೃನಾದರಕ್ಾಣಾಮಿವ ಮನ್ದರಾದಿರಾಃಸನ್ದಶಯನಾನ್ನ್ದ ಸತಧ್ಾಂ  ಪರದ್ದಾಯತ್॥30॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಂ ಸದ್ವನ್ಂ ಸದ್ನ್ಂ ಮಮೀದ್ಂ 

ಇನಾದರನ್ತಜಸಯ ಸದ್ನ್ಂ ಮದ್ನ್ಸಯ ಚ್ೀದ್ಮ್। 
ವೃನಾದರಕ್್ೀನ್ದರ ಭವನ್ಂ ಪರಮಸಯ ಚ್ೀದ್ಂ  

ನ್ನಾದದಿ ಪಾಷ್ಯದ್ಗಣಾರ್ನ್ಮೀವ ಚ್ೀದ್ಮ್॥31॥ 
 

ಮೀರೌ ಮಾರಮಣಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ರಮಮಾಣ್ ೀ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 
ಕರಕಞ್ಜಂ ರಮಾರಾಶಾ ಶ್ರಸಾ ಮಾನ್ರಾಮಯಹಮ್॥32॥ 

 

ಊವಯಶಾಯದ್ಯಪಸರಸ್ತರೀಣಾಂ ಶವಯಸಾಯಧ್ಾಯಙ್ಕ್ಷು ಸನಿನಧ್ೌ। 
ಗವಯಸಾಯರ್ಯಂ ಕೃತಂ ನ್ೃತುಂ ಸನ್ದೃಶಾಯಮಯತರ ಚಾದ್ತಭತಮ್॥33॥ 

 

ಕ್್ೈಲಾಸ್ೀ ಪವಯತಶ್ರೀಷ್ಠೀ ಸವಿಲಾಸ್ೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ತರರ್ಾಃ। 
ಪಲಾಶ್ೀಕ್ಷತ ಚಾವಾಯಙ್ುಯಾಃ ಕ್್ೈಲಾಸ್ೀ ಪೀತ ಪೌರ್ಷಾಕ್ಾಾಃ॥34॥ 

 

ನ್ತಯನ್ಂ ಪ್ರೀರರ್ನ್ ಯೀ ವ್ೈ ಕತಯನ್ದ್ತಯತಸನಿನಭಾಾಃ। 
ಮದ್ನ್ಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಕ್ಾಶಾಾತರ ಪಾರಪುನವನ್ವೈ ಮರಾ ವಿನಾ॥35॥ 

 

ಹರಸಯ ಕರಕಞ್ಜಂ ಚ ಹರ್ೀಶಾಕರಧ್ರಂ ಕರಮ್। 
ಅಹಙ್ೆರಭಾಯಂ  ಸಙ್ುೃಹಯ ತಯೀರನ್ುರಗಸಸದಾ॥36॥ 

 

ತಥ್ೈವ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಬರಹಾಮನ್ನಾದತಮಕಂ ಹರಿಮ್। 
ಹಂಸವಾಹನ್ ಸಂವಿೀಜಚಾಾಮರಂ ಚಾರತಹಾಸ್ತನ್ಮ್॥37॥ 
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ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಸತರಾಗರಣಯಂ ಹಾರ ಕ್್ೀರ್ ರ ಧ್ಾರಿಣಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಮನ್ನರ್ನಾನ್ನ್ದಂ ಮಗನಶಾಾನ್ನ್ದ ವಾರಿಧ್ೌ॥38॥ 

 

ಏವಂ ಜನಿ ಶತ್ಾವೃತ್ಾಯತದ್ಭಕ್ಾಯ ತತರಸಾದ್ತಾಃ। 
ಲಕ್ಷ್ೀಕಟಾಕ್ಷತಶಾಾಹಂ ಮತಚ್ಯೀ ತತತೆಕ್ಷಗಾಃ ಕ್ಷಣಾತ್॥39॥ 

 

ಸವಗ್ೀಯ ಚಸವಧ್ತಯನಿೀಂ ರಾರಾಂ ಸವಗಿಯಣಾಂ ಸಾವಗತ್್ೀನ್ ಚ। 
ಸಾವರಾಜಯಪತನಾ ಸಮಯಕ್ ಸವಚಿಯತಶಾ ಸವರಾಡಹಮ್॥40॥ 

 

ಸವಗಾಯದ್ ಧ್ವಯಂ ಹರ್ೀಮಾಯಗಯಂ ಗತ್ಾವನ್ಘ್ಯಯಂ ಸತಶ್ೀಘ್ರತಾಃ। 
ಬರಹಮಣ್ ೀಧ್ಾಮ ನಿಸ್ತಸೀಮಂ ಅಮಾನ್ವ ಸಮನಿವತಮ್॥41॥ 

 

ನ್ಮಾಮಿ ಸಾವಮಿನ್ಂ ಮಾರತ್ಾತಂ ಮಾಕ್ಾನ್ುಮವಯರ್ಮ್। 
ವಸಾಮಿ ಸತಚಿರಂ ತತರ ವಿರಿಞ ಾ್ೀನ್ ಚಿರಂ ರಮನ್॥42॥ 

 

ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಧ್ಾಮ ನಿಸ್ತಸೀಮಂ ತತ್್ ೀ ರಾಸಾಯಮಯಮಾರ್ರಾ। 
ಏತತ್್ುೀ ಕರ್ಥತಂ ವಿಪರ ಸತಪರಸನ್ ನೀ ಭವಾಮಿ ತ್್ೀ॥43॥ 

 

ಪುತರ ಸತತ್ಾರಮ ಲ್ ೀಕ್್ ೀರ್ಂ ಸತ್ಾರದ್ಯೈಾಃ ಕಮಯಭಿಭಯವ್ೀತ್। 
ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಧ್ಾಮ ಚಾವಯಕುಂ ಯೀಗಿನಾಮಪ ದ್ತಲಯಭಮ್॥44॥ 

 

ಸತಲಭಂ ಮಮ ತತಸವಯಂ ಹರ್ೀಜ್ಞಾಯನಾದಿ ಸಾಧ್ನ್ೈಾಃ। 
ಏವಂ ಸತಮಾನ್ಂ ಸತಮನ್ ೀಭಿರಞ್ಜಸಾ  

ಸಞ್ಜಜತಮಗರಯಂ ಸತಜನಾರ್ಯ ಸವಯಮ್॥45॥ 
 

ಕಞ್ಜಜಕ್ಷ ಗೃಹಾಣಮಿ ಚಿರಂ ತತ ಜಿೀವ ತವಂ 

ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕತಜನಾತಯದ್ಾಃ ಸನ್ ॥46॥ 
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ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಸತಪವಾಯಣಶಾ ನಿತಯಶಾಃ। 
ವಸನಿು ಪುಣಯ ಕಮಾಯಣ್ ೀ ವಿಶ್ೀಷಾತ್್ುೀ ಚ ಪವಯಸತ॥47॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಪಞ್ಾ ಪವಯಸತ ಪೂಜನ್ಮ್। 
ದ್ಶಯನ್ಂ ಸತಜಾನಾನಾಂ ತತ ಸವಾಯಘೌಘ್ ವಿನಾಶನ್ಮ್॥48॥ 

 

ಏತದ್ರಹಸಯಂ ಮಮ ಪುತರ ಪಶಯನ್  

ತವಂ ಸತಪರಸ್ತದಿಿಂ ಕತರತಸತತಸ ನಿತಯಮ್। 
ಶತರಣವನ್ತು ಸವ್ೀಯ ಸತಜನಾಶಾ ಮತೃತಂ  

ಸವ್ೀಯಷ್ಟ ದಾತರೀಂ ಶರಣಾಗತ್ಾನಾಮ್॥ 49॥ 
 

ಇದ್ಮದ್ತಭತಮಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಚ। 
ಶೃಣವತ್ಾಂ ಪಠತ್ಾಂ ವಾಪ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದ್ಮ್ ಸತ್ಾಮ್॥50॥ 

 

ಇದ್ಂ ತತ ಸಂಶರ್ವತ್ಾಂ ನ್ತತ ಶಂಸ ಕದಾಚನ್। 
ವಿಶಾವಸ್ತನಾಂ ತತ ಶಂಸ ತವಂ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಸದಾತಮನಾಮ್॥51॥ 

 

ಇದ್ಂ ಸಮಾಪುಂ ಮಮ ಶ್ೂೀಭನ್ಮ್ ಮಹತ್ 

ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಮನ್ತತುಮಂ ನ್ೃಣಾಮ್। 
ರ್ಚತಿರಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರ ಸದ್ತುಣ್ೀ 

ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ ॥52॥ 
 

ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯ ಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತಮ್ 

ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್। 
ಅತಾಃ ಸತ್ಾಂ ತವಂ ವದ್ ಮತೃತಂ ಸದಾ 

ಶತಭಾಪುಯೀ ತ್್ೀ ಚ ಮಮಾತರ ಕಿೀತಯಯೀ॥53॥ 
 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 33 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ನಿರವದ್ಯ ಮದ್ದರಾವಾರಿಧ್್ೀ ಕದ್ನ್ ಕ್್ ೀವಿದ್ ವಾದಿಭಿಾಃ। 
ತರದ್ಶವನ್ದಯ ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸದ್ಮನಿ ಸಯನ್ದನ್ೀನ್ ವಿಹರಾಮಿ ನ್ನ್ದನ್॥54॥ 

 

ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಸಖಿೀ ಭವ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ಮಮಾಶ್ೀವಯಚನ್ೀನ್ೈವ ಹರ್ಗಿರೀವಪರ್ ೀ ಭವ॥55॥ 

 

ನ್ನ್ದನ್ ಸಯನ್ದನಾಕ್ಾರ್ೀ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀಽನಿಶಮ್। 
ವನ್ದನ್ಂ ನ್ನ್ದನಾಥಾಯ ಯೀ ಕತವಯನ್ತು ಗತಣನ್ನಿದನ್ಾಃ॥56॥ 

 

ಅಲೌಕಿಕ್್ೈರದ್ೃಶಾಯಥ್ೈಯಾಃ ಲೌಕಿಕ್್ೈಾಃ ಶ್ೂಿೀಕ ಭಾವಿತ್್ೈಾಃ। 
ಅಲ್ ೀಕಿಕ್ಾನ್ತವಾಕ್್ಯೈಶಾ ಲೌಕಿಕ್್ೈವಾಯಕಯ ವಿಸುರ್ೈಾಃ॥57॥ 

 

ಲೌಕಿಕ್ಾಲೌಕಿಕ ಜನ್ ಸಾಧ್ಾರಣ್ಯೀನ್ ಮತೃತಮ್। 
ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯಪ ಲೌಕಿಕ್ಾಾಃ॥58॥ 

 

ಲೌಕಿಕ್ಾಲೌಕಿಕ ಫಲಂ ಪಾರಪುನವನಿು ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅಪರಯೀಗ್ೀತ ಭಾಸನ್ುೀ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯಪ ಹಯಲೌಕಿಕ್ಾಾಃ॥59॥ 

 

ಸತಪರಯೀಗ್ೀತ ಭಾಸನ್ುೀ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯಪ ತತ ಲೌಕಿಕ್ಾಾಃ। 
ತಸಾಮನ್ನಕ್ಾರಾಯ ದ್ ೀಷ್ಸಯ ಶಙ್ಗೆ ಶೂಕ್ಾ ಸತಬತದಿಿಭಿಾಃ ॥60॥ 

 

ವಿಶಾವಸಾಃ ಸವಯದಾ ಕ್ಾಯೀಯ ಮತೃತ್ಾ ಚ ಸತನಿಶಾರಾತ್। 
ಸತರರಾಜ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಅಮರರಾಜ್ ೀ ಭವ ದಿವಜ॥61॥ 

 

ವಾದಿೀಭ ಮೃಗರಾಜ್ ೀಹಂ ವಾದಿರಾಜ್ ೀ ಹರಿಂ ಭಜ್ೀ। 
ಅನ್ೀಕ ಮ ತಯಭಿರ್ತಯಕು ಸೌಥಲಯ ಸೌಕ್ಾ್ದಿಭಿವೃಯತಾಃ॥62॥ 
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ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸ್ತದ್ ಿೀಹಂ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ । 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ ಚ। 
ಕ್್ೈಲಾಸ ಮೀರತ ಶ್ಖ್ರ್ೀಷ್ತ ತಥ್ೈವ ನಾಕ್್ೀ ॥63॥ 

 

ಸತ್ಾಯಖ್ಯ ದಿವಯ ಭವನ್ೀಚ ವಿರಿಞ್ಾರಮಯೀ। 
ದಿವೀಪ್ೀ ಚರಾಮಿ ಹರಿಣಾಸಹ ದಿವಯಧ್ಾಮಿನ॥64॥ 

 

ಬರಹ್ೇಶ ಶಕರ ಸತರಕ್ಾರ್ಯ ಧ್ತರನ್ಿರ್ೈಶಾ 

ದ್ೀವ್ೈಸಸಮಸು ರ್ತಭಿಾಃ ಪತಭಿಾಃ ಸತರಾಣಾಂ। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ರಥ್ ೀತಸವವರಂ ಸತರವರ್ಯ ಕ್ಾರ್ಯಮ್ 

ಸವರಾಯಮಿ ಶಶವದ್ವನಾತ್ ಸತಚಿರಾರ್ ಜಿೀವ। 
ಕತತಯಂಚಾಕತತಯಮಪ್ಯೀವಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕತತಯಮೀವ ಚ। 
ಸಮಥ್ ೀಯಹಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹಶ್ಾೀಶವರಸಯ ಸದಾಜ್ಞರಾ॥65॥ 

 

ಅಹಂ ಮಹಾನ್ತಭಾವಶಾ ಸವಯಸಮಾದಿವಧ್ಾರ್ಕಾಃ। 
ಕ್ಾಲಶಾಾರ್ಂ ಕಲ್ಲರಿತಹೌಯದಾಸ್ತೀನ್ಂ ಕೃತಂ ಮರಾ॥66॥ 

 

ಪರಿೀಕ್ಾರ್ಯನ್ತು ಭಕ್ಾುನಾಂ  ಉಕುಂ ನ್ೈತದ್ಪ್ೀಕ್ಷರಾ। 
ಅಹಂ ಮನ್ಯೀ ಧ್ನ್ಂ ಧ್ಾನ್ಯಂ ತನ್ತ ಚಾಪ ತೃಣ್ ೀಪಮಮ್॥67॥ 

 

ಕನ್ಕಂ ಶನ್ಕ್್ೈಹಿಯತ್ಾವ ಮಿರರ್ತ್್ೀ ಶತನ್ಕ್್ ೀರ್ಥಾ। 
ಜಿೀವಶಾಾರ್ಂ ತತ ಕಞ್ಜಜಕ್ಷ ಮಞಷಜೀರಮಣಿ ಮೌಳಿನ್ಮ್॥68॥ 

 

ಸಾಜನಾತ ನ್ ಸಞಷಜೀವನ್ ಪುಞಷಜೀಕೃತ ಸತಪಾಪಧಿೀಾಃ। 
ವ್ೈರಾಗಾಯಭರಣಶಾಾಹಂ ಕರಿ ಸನಾರಣಕ್ಾರಿಣಮ್॥69॥ 

 

ವರತಣಾದ್ ುೀಪತತ್ಾರಣಂ ಮರಣಾತ್ಾಯಯಗ ತ್್ ೀರಣಮ್। 
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ರ್ಮದ್ಣ್ ಡೀಪಮಶಾಾರ್ಂ ಮಮ ದ್ಣ್ ಡೀಪ ಪಣಿಡತಾಃ॥70॥ 
 

ಬರಹಾಮಣಾಡರಮಭ ಶೌಣ್ ಡೀರ್ಂ ಮದ್ ಿೀದ್ಯಣ್ಡೈಕಮಣಡನ್ಮ್। 
ಮಮ ಕ್ೌಪೀನ್ಮಪ್ಯೀತತ್ ಪಾಪನ್ಂ ಪಾಪ ರ್ತಯಹ್ ೀ॥71॥ 

 

ಗ್ ೀಪೀನಾಂ ಪತನಾ ದ್ತುಂ ಪೀತ್ಾಖ್ಯಂ ಪಾಣಿನಿಮಿಯತಮ್। 
ಮಾಣಿಕ್ಾಯನಾನ್ತು ಶ್ರೀಣಿೀಭಿಾಃ ಶ್ೂೀಣಾಚ್ ಿೀಣಿತ ಶ್ೂೀಭಿನಾಮ್॥72॥ 

 

ಖ್ಚಿತಂ ಚಾಚಿಯತಂ ಹಂಸ್ೈಾಃ ರಾಚಿತಂ ರಾಚಕ್್ೈಸಸದಾ। 
ರ್ತೀನಾಂ ಪತನಾ ದ್ತುಂ ಕೃಷ್ಣೀನಾದ್ತಭತಕಮಯಣಾ॥73॥ 

 

ನಾರದ್ಸಾಯಪಯದ್ತ್ಾವ ತತ ಮಯಯೀವಾನ್ತಗರಹಾರ್ಥಯನಾ। 
ಸ ತರಂ ಕಟತಟ್ೀ ಭಾತ ಗಾತರಮಧ್್ಯೀ ಮಮ ದಿವಜ॥74॥ 

 

ಕ್ಾತರ ಕಿೀತಯರ್ಯತೀನಾಂ ತತ ಶಾಸರಸ್ತದ್ಿ ವಿಧಿಂ ವಿನಾ। 
ವಾಮನಾದಾಪುವಾನ್ ಕ್ಾಮಂ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಕಮಣಡಲತಮ್॥75॥ 

 

ಶಮನ್ಂ ಕ್ಷತತಾಪಾಸ್ೀ ಚಾಪಯಮೃತ್್ ೀಪಮ ವಾರಿಣಾ। 
ಕಮಾಲಂ ರತನಜಮಾಾಲಂ ಚಾಮಾರಂ ಶಾಮಾರಂ ತಥಾ॥76॥ 

 

ಶಮತಭನಾ ಸಮಭರಮಾದಾಪುಂ ಕತಮಭರಾಕ್ಷಸ ಭಙ್ಕ್ಷುನಾ। 
ಪಾದ್ಪೀಠ್ೀ ಹಟಾತ್ಾರಪ್ುೀ ದಿವಯರತನ್ ಸತಘ್ಟಟತ್್ೀ॥77॥ 

 

ತವಷಾರ  ಚ ವಿಟ್ಠಲಾದ್ೀಶಾತ್ ಕ್ಾಠಿಣಯರಹಿತ್್ೀ ಶತಭ್ೀ। 
ಏವಂ ಸವಾಯಣಿ ವಸ ುನಿ ವಸಾರದಾಯಭರಣಾನಿ ಚ॥78॥ 

 

ದ್ೀವ್ೈರಪಾಯಪುವಾನ್ ಕ್ಾಮಂ ಔದಾಸ್ತೀನ್ಯ ವಿವಜಿಯತ್್ೈಾಃ। 
ಮತೃತ್ೌ ರ್ಸಯ ವಿಶಾವಸ್ ೀ ನಾಸ್ತು ತಸಯ ರ್ಶಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ॥79॥ 
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ಆರ್ತಷ್ಯಂ ಶರವತ್್ೀ ಭಿನ್ನಘ್ಟಾನ್ುಸ್ ಥೀದ್ಕಂ ರ್ಥಾ। 
ಇಮಂ ಶ್ೂಿೀಕಂ ತತ ವಿಪ್ರೀಶ ಸವಯದಾ ಸಜಜನ್ೀರ್ಷವಹ॥80॥ 

 

ವದ್ಸವ ತವಂ ಮದಿೀಯೀಷ್ತ ಮದ್ದರಾ ವಿಷ್ಯೀಷ್ತ ಚ। 
ವಿಪಾರಣಾವಧಿರಾಯವತ್ ಸತರಮಾಣಾವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ॥81॥ 

 

ತದಾವಣಾಯಚ ಪರವಕ್್ಯೀಹಂ ಮದಾವಣಾಯವಿಷ್ಟರಾನ್ರಾ। 
ಮತ್ಾೆರ್ಯಂ ವಿಪರ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಾ ನ್ ಜಾನಾಸ್ತೀತ ಬತದಿಿಮನ್॥82॥ 

ಕ್್ ರೀಧ್್ ೀಪ ಮಮ ನಾಸ್ಯೀವ ತವಂ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಪುತರಕ॥83॥ 
 

ವಿಪಾರರ್ಯಮೀವ ಸಚಾಿಸರಂ ವಕ್್ಯೀಽಹಂ ಶತರಣತ ಪೀತಕ। 
ಶತರತ್ಾವ ಸವಯಂ ಚ ಸದ್ಮಿಯಂ ಹೃದಿಸಥಂ ಕತರತ ಸವಯದಾ॥84॥ 

 

ಅರ್ನ್ತು ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶ್ರೀಮಾನಾಮಮೀವ ಶರಣಂ ಗತಾಃ। 
ವೃನಾದವನ್ ಕೃತ್್ೀ ಪೂವಯಂ ಸವಸಾಯಭಿೀಷ್ಟಂ ನಿವ್ೀದ್ಯ ಮೀ॥85॥ 

 

ಶರಣಾಗತನಿಹಯರಣಂ ಮರಣಂ ಚ ವಿದ್ತಬತಯಧ್ಾಾಃ। 
ಕರತಣಾಕರ ತತ್ಾರಣಂ ಕರಣಂ ಸವಯ ಕಮಯಣಾಮ್॥86॥ 

 

ಅಹಂ ವಿತ್ಾುನಿ ದಾಸಾಯಮಿ ಚ್ೀತ ಬತದಿಿಾಃ ಪರಜಾರ್ತ್್ೀ। 
ಕ್ಾಲಶಾಾರ್ಂ ಕಲ್ಲರಿತಹೌಯದಾಸ್ತೀನ್ಯಂ ಕೃತಂ ಮರಾ॥87॥ 

 

ಸತರಾಣಾಂ ತತ ಮನ್ತಷಾಯಣಾಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ಸಾಶಯನ್ಂ ತಥಾ। 
ಸಮಾಭಷ್ಣಂ ಚ ಸಮತಾದ್ಿೀ ನ್ೈವ ಧ್ಮೀಯತರ ಜಾತತಚಿತ್॥88॥ 

 

ಅಥಾಪ ವಿಪರವಯೀಯಸ್ತಮನ್ ವಕ್್ಯೀ ಮಮ ಕಲ್ೀವರಮ್। 
ಪೂವಾಯನ್ತಭವ ಸಂಸಾೆರ ಕ್ಾರಣಾದಿವದಿಿ ಬತದಿಮಿನ್॥ 89॥ 
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ತದ್ೀವ ಮತ್್ೆೀಲ್ೀವರಂ ದಿವಜಸಯ ರ್ತೆಲ್ೀವರಂ 

ತದ್ೀವ ಮತೆಲ್ೀರಿತಂ ದಿವಜಸಯ ರ್ತೆಲ್ೀರಿತಮ್॥90॥ 
 

ತದ್ೀವ ಕಲಾನ್ೀರಿತಂ ದಿವಜಸಯ ಕಲಾನ್ೀರಿತಮ್ । 
ಸತಖ್ಸಯ ಭ್ ೀಕ್ಾು ತದ್ದೀಹ್ೀ ನಾಸತಖ್ಸಯ ಕದಾಚನ್॥91॥ 

 

ಸತಖ್ಸಯ ಕತ್ಾಯ ತದ್ದೀಹ್ೀ ನಾಸತಖ್ಸಯ ಕದಾಚನ್। 
ಸಾಮಚಿಸತಖ್ಭ್ ೀಕೃತವಂ ಸವಯದಾ ಮೀ ನ್ಚಾನ್ಯಥಾ॥92॥ 

 

ಮಾತ್ಾಯಣಡ ಮಣಡಲಾಭಾ ದ್ವೀ ಕತಣಡಲ್ೀ ಪುಣಡರಿೀಕಿಣಾ। 
ಪಾರಪ್ುೀಭ ಶತಣಾಡದ್ಣ್ಡೀನ್ ಪಣಿಡತ್್ೀನ್ ವಿಡಮಿಾನಾ। 
ಶತಪತ್್ ರೀಪಮಂ ಛತರಂ ರತನದ್ಣಡ ವಿಚಿತರತಮ್। 
ವೃತರಸಯ ಶತತರಣಾ ಗ್ ೀತರ ಭ್ೀತ್ಾರಚಾಪುಂ ಶಶ್ಪರಭಮ್॥93॥ 

 

ಚಾಮರ್ೀ ಚಾಮರ್ೀಶ್ೀನ್ ರತನದ್ಣ್ಡೀ ಶಶ್ಪರಭ್ೀ। 
ಸಾಮರ್ೀ ಸಾಮರ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪ್ರೀರ್ಷತ್್ೀ ಮಮ ಪಾಶವಯಯೀಾಃ॥94॥ 

 

ಮರಾ ಪೀಠಂ ಹಟಾದಾಪುಂ ತಟನಿನಭ ಸತಪೌರತಟ್ಂ। 
ತವಷಾರಸತ ಘ್ಟಟತಂ ರತನ ಕ್್ ೀಟಭಿಾಃ ಕಠಿನ್ೀ ತರಮ್॥95॥ 

 

ಏವಂ ಸದಾ ದಿವಯ ಮಹಾ ವಿಭ ತಭಿಾಃ 

ಸಂಸ್ೀವಯ ಮಾನ್ಾಃ ತರದ್ಶ್ೈಾಃ ಮಮಾನ್ತಗ್ೈಾಃ। 
ವಿರಿಞ್ಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಚಿರಂ ರಮನ್ತಮದಾ 

ರಮಾಮಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀಪ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ ಪರಯೀ॥96॥ 
 

ನ್ನ್ದನ್ಂ ತ್್ೀ ಶತ್ಾನ್ನ್ದ ಮತಕತನಾದವಸ್ತತಂ ವದ್ನ್। 
ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪಸತತ್ಾಮನಾದನ್ನಾದತಮನ್ ಪಾಹಿ ನ್ನ್ದನ್ಮ್॥97॥ 
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ಧ್ತರವಂ ವಾತ್್ೀನ್ ಸನ್ಯಕುಂ ಪೀತಂ ತಚಿಘ್ಟಾಮೃತಮ್। 
ನಾರದಾಚಾಿರದಾಮ ತಯಂ ಪಾಹಿ ತಂ ಮತತಸತಂ ತಥಾ॥98॥ 

 

ಮತಕತನ್ದ ಕತನ್ದ ಕತಡಮಲ ದ್ನ್ುಪಙ್ಕ್ಷೆ ಿ ವಿರಾಜಿತ। 
ನ್ನ್ದಗ್ ೀಪ ಸತತ್ಾಮನಾದ ನ್ನಾದತಮನ್ ಪಾಹಿನ್ನ್ದನ್ಮ್॥99॥ 

 

ರ್ತ್್ರೀರಣಾಂ ವಿನಾ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಪುಣಯಕಿೀತಯನ್। 
ಏಕಂ ವಾ ವಕ್ಷಯತ ಶ್ೂಿೀಕಂ ತಹಿಯದ್ಂ ತತೃರ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥ 100॥ 

 

ಪರಿೀಕ್ಾಂ ಕತರತ ತಚಿಕಿುಂ ವಾಗ ಭತ ವಿಷ್ರಾಂ ಸತತ। 
ಸಾವಪನ ಶ್ೂಿೀಕಂ ವಿನಾ ಚ್ೈಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಂ ವಕ್ಷಯತ ವಾನ್ವಾ॥101॥ 

 

ಮತಕತಟ್ಂ ರತನ ಸತ ೆಟ್ಂ ಹಾಟ್ಕ್ಾದಿರರಿತ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಭಾತ ಪೌರತಟ್ ಭ ಯಿಷ್ಟಂ ಕ್್ ೀಟಸ ರ್ಯ ಸತಪಾಟ್ವಮ್॥102॥ 

 

ಸತವಣಯ ಪೂಣ್ೀಯ ಮಮ ಕಮಯಭ ಷ್ಣ್ೀ 

ಗಣ್ೈಮಯಣಿೀನಾಂ ತತ ಝಣಝಣ ಧ್ವನಿಾಃ। 
ಗಲಸಥ ಹಾರಾವಲಭಿಾಃ ಸತಮೀಲನ್ೀ  

ತ್ಾವಸ್ತೀತುಥಾ ಚಾಲಕಸಂಸಥ ಮೌಳಿನಾ॥103॥ 
 

ಏತತಸವಯಂ  ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥104॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥ 105॥ 
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ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥106॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 
 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚಾರಣ ಕರಕಮಲ ಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ ಚರಣ್ ೀದಿತ ಬಾರಹಮಣ ಸಾವಪನ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ 

ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ  ತೃತೀಯೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ  ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

॥ ಅರ್ ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥4॥ 
 

ಓಂ ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯಸನ್ಮನ್ರಂ ಸದಾ ಭಜ ಮದಾದಿವನಾ। 
ಕದಾಪ ತವ ದಾಸತ್್ವೀ ಸಂಶಯೀ ನ್ ವದಾದ್ರಾತ್॥1॥ 

 

ನ್ ಪುರ್ೀ ತ ಪರಿ ಪಾರಪ್ುೀ ಶ್ರೀಪರಿೀತ್್ೀ ಚ ರ ಪತ್್ೀ। 
ಕ್ಾ ಪರಿೀಕ್ಾ ಪರ್ೀಶ್ೀನ್ ಚಾಪಾರ್ೈರಾಯ ನಿರ ಪತ್ಾ॥2॥ 

 

ಅಙ್ುದ್ೀ ಭಙ್ುದ್ೀರಿಣಾಂ ಸಙ್ುದ್ೀ ಸವಯದಾ ಹರ್ೀಾಃ। 
ಅಙ್ುದ್ೀಶ್ೀ ವಿರಾಜ್ೀತ್್ೀ ತತಙ್ುಹ್ೀಮ ಮಮಾಙ್ುಜ॥3॥ 

 

ಮಮ ಕ್್ೀರ್ ರಮಪ್ಯೀತತ್ ವಾರ್ತರ ಪಂ ಶ್ವಾರ್ತತಮ್। 
ಮರ್ ರರವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವಾರ್ತತವಂ ತಸಯ ವಯಕಯಹ್ ೀ॥4॥ 

 

ಮತದಾರಙ್ತುಲ್ಲೀರ್ಕಂ ರತದಾರಕುದಾಯಾಃ  ಪುತ್್ರೀಣ ಚಾದ್ೃತಮ್। 
ಅದಾರಕ್ಷಂ ದಾರಗಭದಾರಣಿ ದಾರವಯೀದಾರಜಯದ್ಂ ದ್ತರತಮ್॥5॥ 
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ಹಸಾುಙ್ತುಲ್ಲೀರ್ಕಂ ಶಸುಂ ಸಮಸ್ತ ರತನನಿಮಿಯತಮ್। 
ಪರಹಸಾುದ್ಪ ತಂ ರಾಮಾಃ ಸವಹಸಾುಚಾ ದ್ದೌ ಮತದಾ॥6॥ 

 

ವರತಣ್ ೀ ದ್ತುವಾನ್ ಕ್ಾಮಂ ಮರಣಾದ್ರಹಿತಸಯ ಮೀ। 
ಕರಣಂ ಸವಯರತ್ಾನನಾಂ ಕಿರಣಾದ್ರಞ್ಜನ್ಂ ದಿಶಾಃ॥7॥ 

 

ಜನ್ೈರವ್ೀದ್ಯವಿಭವಂ ಸತುಟೀಕತತಯಂ ದಿವಜಸಯ ಮೀ। 
ಕತರತ ಮದ್ವಚನಾತ್್ ುೀಷ್ಂ ತತ್್ ುೀಷ್ೀಽಹಂ ಸತತ್್ ೀರ್ಷತಾಃ॥8॥ 

 

ಕಟ್ಕಂ ಹಾಟ್ಕಮರ್ಂ ಮಮ ಸದ್ರತನಕ್್ ೀಟಕಮ್। 
ಕ್ಾಠಕಂ ಪಾಠಕ್್ೈರಾಪುಂ ಹಾಟ್ಕ್ಾದೌರರವಿಪರಭಮ್॥9॥ 

 

ಗಲ್ೀ ಹಾರಾವಲ್ಲಭಾಯತ ತ್ಾರಾಣಾಂ ತತ ಕ್್ೀಳ ೀ್ವ ಮೀ। 
ಮಿಳಿತ್ಾ ಚ್ೀನ್ದರನಿೀಲ್ೈಶಾ ಪುಲಕ್ಾಙ್ೆಂ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ॥10॥ 

 

ಏವಂ ಸದಾಽಸಙ್ಖಯಸತಖ್್ೈಶಾ ಸಂರ್ತತ್್ ೀ  

ಮತಖ್್ೈದ್ತಯರಾಪ್ೈಾಃ ಖ್ಗಮತಖ್ಯದ್ೈವತ್್ೈಾಃ। 
ದ್ತಾಃಖ್್ೈರಸಮಿಭನ್ನತರ್ೈಶಾ ಶಶವತ್  

ಪರಮೀದ್ತ್್ೀ ದ್ೀವವರ್ ೀ ಮಯಿ ಪರಭತಾಃ॥11॥ 
 

ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀರಾಞ್ಾನಿೀರಾಂ ತತ ಕ್ಾಞ್ಾನಿೀರಾನ್ಮರಾಞ್ಾನಾತ್। 
ಮಾಂ ವಿನಾ ತ್ಾಂ ವಿನಾ ನಾಕಿೀ ನಾಕಿತವಂ ನ್ೈತ ನಾನ್ಯಥಾ॥12॥ 

 

ಚಾಮಿೀಕರಮಯೀ ಮೀರೌ ಸಾವಮಿೀ ಕರತಲ್ೀನ್ ಮೀ। 
ಕ್ಾಮೀ ರತಮತನಿೀನ್ ಹಿತ್ಾವ ಮಾಮೀವಾಗ್ರೀ ಪರಾಮೃಶತ್॥13॥ 
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ಮೀರೌ ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ರ್ಸಯ ಕ್ಾರತಣಯಂ ಮೀ ಪರಾರ್ಣಂ। 
ರಮಾರಾಾಃ  ಮಾಂ ಕರ್ೀ ಪಾರದಾತ್ ಕತಮಾರ್ ೀಽರ್ಮಿತ ಬತರವನ್॥14॥ 

 

ಮತಯಯಲ್ ೀಕಂ ತತ ಹಿತ್ಾವಹಂ ಸತಯಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀಽಗಮಮ್। 
ಶತರತಯಭಾವಂ ಕತತಯಕ್ಾಮೀ ದ್ೈತಯಾಃ ಕಶ್ಾದ್ತಿ್್ ೀ ಮರಾ॥15॥ 

 

ನಾಕ್್ೀಽಪ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶಾಾಃ ಪಾಕಶಾಸನ್ಪೂವಯಕ್ಾಾಃ। 
ಪನಾಕಿೀ ಚ ಮರಾ ಸಾಕಂ ಶ್ೂೀಕಹಿೀನ್ಂ ಚತತಮತಯಖ್ಮ್॥16॥ 

 

ದ್ತ್ಾವ ಗತ್ಾವ ಕರಂ ತಸಯ ಸತುತ್ಾವ ಶತರತ್ಾವ ಸತಧ್ಾಮಯಿೀಮ್। 
ವಾಚಂ ಶ್ೂೀಚನ್ುಮಾತ್ಾಮನ್ಂ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಚ ಜಹ ರಾಃ॥17॥ 

 

ನ್ರ್ೈಶಾ ದ್ತ್ಾುಚಾರ್ಯತ್್ವೀಽಪಯನ್ೀಕ್ಾಪ ಸತಮಾನ್ಯತ್ಾ। 
ಭವತೀಹ ನ್ ಸನ್ದೀಹಸುಚಿಷಿ್ಯೈಾಃ ಸವಯಥಾ ಸತತ॥18॥ 

 

ಲ್ ೀಕ್್ೈಕಗತರತಣಾ ದ್ತ್ಾುಚಾರ್ಯತ್್ವೀನ್ತತ ನ್ ಕಶಾನ್। 
ಮಾನ್ ೀ ನ್ ಜಾತ್್ ೀ ವಿಪರಸಯ ಜಾತ್್ ೀ ಹಾಸಯತುರಂ ತತ ಕಿಮ್॥19॥ 

 

ಏವಂ ಹಾಸಾಯಸಾದ್ಂ ಚ್ೈತನ್ನ ಕತರತಷ್ವ ಮಮ ಪರಭ್ ೀ। 
ವಿಪಾರನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಪೂಣಯಪುಣಯಸಯ ತತ ಗತಣಾಣಯವ॥20॥ 

 

ತವರಾ ಕೃತ್್ೀ ತತ ಸನಾಮನ್ೀ ಸವ್ೀಯ ಕತವಯನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ। 
ಮಾನ್ಂ ಮೌನ್ವತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಕತರತ ಮಚಾಿಸನ್ಂ ಮತನ್ೀ॥21॥ 

 

ಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಗತರತಣ್ ೀಕುಂ ತತ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನಾಂ ತತ ಚತತಷ್ಟರ್ಮ್। 
ಕ್ಾಕ್ಾನಾಮಿವ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಶ್ೂೀಕ್ಾನಾಂ ಹರಣ್ೀ ನ್ ಭ ತ್॥22॥ 
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ಹ್ೀ ವಿಪರ ದಿವಯಕಟಸ ತರಶತಭಾಕ್ಷಸ ತರ 

ಸಚಾಿಸರವೃತುಭಿರಹ್ ೀ ಪರತಭಾಸ್ತ ಮೀ ತವಮ್। 
ಮದ್ದತುಮನ್ರ ಜಪತಾಃ ಸತಕೃತ್್ೈಕಪಾತರ 

ವೃತರಸಯ ಶತತರಪದ್ವಿೀಂ ಜಿತವಾನಿತೀವ॥23॥ 
 

ಅಗಾರಯಸನ್ೀ ಸತನಿಹಿತಂ ಮಮ ಪಾದ್ಪೀಠಂ 

ಸಮಯಕ್ ಪರಪೂಜಯಂ ವಿಧಿವತಾರಮಪರಕ್ಾಶಮ್। 
ತಸಾಯಗರತಾಃ ಪರಮದ್ಶಯನ್ಗತಹಯಸಾರಮ್ 

ವಾಯಖ್್ಯೀರ್ಮೀರ್ಮನಿಶಂ ಪರದಿಶಾಮಿ ತ್್ೀಽದ್ಯ॥24॥ 
 

ಆರ್ತವಯಚಾಃ ಶ್ರರ್ಂ ಕ್್ೀಮಂ ವಿದಾಯಂ ಚ ತವ ಸವಯದಾ । 
ದ್ಶಗಿರೀವ ಶ್ರ್ ೀಹತ್ಾಯ ಮಣಿಗಿರೀವಾಭರ್ಪರದ್ಾಃ॥25॥ 

 

ಹರ್ಗಿರೀವೀ ಮಮ ಗಿರೀವಾಭರಣಾನಿ ದ್ದೌ ಮತದಾ। 
ಸ್ ೀದಾಪುರ್ೀಪ ಹಿ ಸದಾ ಮತದಾ ಮಮ ಗದಾಧ್ರಾಃ॥26॥ 

 

ಪಾದಾಙ್ತುಲ್ಲೀರ್ಕಂ ಪಾರದಾದಾವದಾನಿನಜಿಯತವಾದಿನ್ಾಃ। 
ಏವಮಾಭರಣಾನಾಂ ತತ ಕ್ಾರಣಾನಿ ಶರಿೀರಿಣಾಮ್॥27॥ 

 

ಶತರತ್ಾವ ಮಚಾರಣಾನಾಂ ತತ ಶ್ೂರೀತೄಣಾಂ ಸತಖ್ದಾನಿ ಚ। 
ಏವಮಾಭರಣಾರಾಶಾಾಃ ಕಿರಣಾದ್ರಞ್ಜನಾನಿ ಮೀ॥28॥ 

 

ಶರವಣಾತಸವಯಪುಣಾಯನಿ ಪಾರಪರ್ನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಮ್। 
ಇನ್ ದರೀ ಮಮೀನ್ದರನಿೀಲಾಢ್ಯಂ ಸಾನ್ದರನಿೀಲಾಮತಾದ್ಪರಭಮ್॥29॥ 

 

ಉಪ್ೀನ್ದರೀರಿತಹಸ್ತುೀನ್ದರಂ ಚತತದ್ಯನ್ುಂ ದ್ದೌ ಮತದಾ। 
ತಥ್ೈವ ಶತಭಾರಭರಪರಭಾರ್ತಕುಮೀಕಂ ಪರಬಹಯಕಮ್॥30॥ 
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ಪರದ್ದೌ ಮತರರ್ಂ ವಿಪರ ಪರರ್ತತ್ೌಜಸಮಪಯಹ್ ೀ। 
ಉಭೌ ತತ ದ್ನಿುನೌ ಪುತರ ಗಚನಿೌು ವ್ೈ ಮಮಾಗರತಾಃ॥31॥ 

 

ವಾರ್ತವ್ೀಗಮನ್ ೀವೀಗವನೌು ಕ್ಾನೌು ಮಹ್ ೀನ್ನತ್ೌ। 
ಅಹಂ ತತ ಧ್ೃತ್ಾವ ದ್ವೀ ರ ಪ್ೀ ತ್ಾವವಾರತಹಮಹ್ ೀ ಮತನ್ೀ॥32॥ 

 

ಚರಾಮಿ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಶಾನ್ ಕರ್ ೀಮಿ ಮಮ ಪೂಜಕ್ಾನ್। 
ತಲ್ ಿೀಕಪತಭಿಾಃ ಸಾಕಂ ಸಲಾಿಪ್ೈಾಃ ಹಿತ್್ ೀಽಗಮಮ್॥33। 

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಸನ್ದಶಯರಾಮಯದ್ಯ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ವ್ೈಭವಮ್। 
ವಾಜಿನಾಂ ಭಾರಜಮಾನ್ಂ ವ್ೈ ದ್ೀವರಾಜಶಾ ಮೀ ದಿವಜ॥34॥ 

 

ಸಮಾಜ್ೀ ನಿಜಯರಾಣಾಂ ತತ ಸೌಜನಾಯದ್ವೈ ದ್ದೌ ಮತದಾ। 
ತಮಶವಂ ನಿಶವಮಪಯಶವಂ ಶಶವದಾವರ್ತ ಮನ್ ೀಜವಮ್॥35॥ 

 

ಸತಸವರಂ ಭಾಸವರಂ ಪಾಶ್ವೀಯ ಕ್ಾತಯಸವರವಿಭ ರ್ಷತಮ್। 
ಆಹಮಾರತಹಮಾಹಾರ್ಯನಿೀಹಾರಮಿವ ಲಾಘ್ವಾತ್॥36॥ 

 

ಮನ್ ೀಜವ್ೀನ್ ಶವಾಯದಿೀನ್ ಸವಾಯನ್ ವ್ೈ ದ್ೀವತ್ಾಗಣಾನ್। 
ಗತ್ಾವ ಶತರತ್ಾವಗಮಂ ಭ ಮಿಂ ತ್್ೈ ಸಾಕಂ ನಾಕಿಭಿಾಃ ಸತತಾಃ॥37॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಸನ್ದಶಯರಾಮಯದ್ಯ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ವ್ೈಭವಮ್। 
ಏವಂ ವಿಮಾನ್ಂ ಸನಾಮನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಮೀ ದಾನ್ವಾನ್ುಕಾಃ॥38॥ 

 

ಭಾನ್ತ  ತ್್ೀಜ್ ೀನಿಭಂ ಪಾರದಾತ್ ಕಿೀನಾಶ್ೀನ್ ಸತಮಾನಿತಮ್। 
ಕಿಮವನ್ುಕ್ಾಶ್ೀತ ವಾಕ್ಾಯನ್ನಹಯನ್ುಕ ಭರ್ಂ ಚ ಮೀ॥39॥ 
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ಇತ ಬತದಾಿಯ ಮರಾಚ್ ೀಕುಂ ಕಿೀನಾಶ್ೀನ್ ಸತಮಾನಿತಮ್। 
ಅಹಂ ದ್ೀದಿೀಪಯಮಾನ್ೀ ಚ ವಿಮಾನ್ೀ ಮಾನ್ವೀತುಮ॥40॥ 

 

ಮಾನಿತಾಃ ಸತಮನ್ ೀಭಿಶಾ ಕನ್ಕ್ಾಮಾರ ಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ। 
ತದ್ುತ್ಾನಾಂ ತತ ದ್ೀವಾನಾಂ ಮದ್ುತ್್ೈಕಮನ್ ೀರ್ತಜಾಮ್॥41॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಸನ್ದಶಯರಾಮಯದ್ಯ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ವ್ೈಭವಮ್। 
ನಾನಾವಾಹನ್ಸಂಸ್ ಥೀಹಂ ನಾನಾಮಾನ್ೈಾಃ ಸತಮಾನಿತಾಃ॥42॥ 

 

ನಾನಾಮಣಿಗಣ್ೈನಿಯತಯಂ ನಾನಾ ಮತನಿಗಣ್ೈಸುಥಾ। 
ಗನ್ಿವ್ೈಯರಪಸರ್ ೀಭಿಶಾ ಕಿನ್ನರ್ ೀರಗರಾಕ್ಷಸ್ೈಾಃ॥43॥ 

 

ಸ್ತದ್ೈಿಾಃ ಸಾಧ್್ಯೈಮಯರತದಿಭಶಾ ಬದ್ಸಿ್ನೀಹ್ೈಾಃ ಸತಬತದಿಿಭಿಾಃ। 
ಕಿಮತರ ಬಹತನ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ಮದ್ವೈಭವ ಸಮೀ ನ್ಹಿ॥44॥ 

 

ಏವಂ ಮಹಾ ವ್ೈಭವಮೀವ ಭ್ ೀಕ್್ಯೀ  

ಸಭಾಸತ ಭಾಸವತ್ ಪರತಮಂ ಋಭ ಣಾಮ್। 
ಮಹಾನ್ತಭಾವಸಯ ಮಧ್ತದಿವಷ್ಾಃ ಸದಾ 

ಭಕುಸಯ ಕಿಂ ಚಿತರಮಮತತರ ವ್ೈಭವ್ೀ॥45॥ 
 

ಏತತ್್ುೀ ಲ್ೀಶತಶ್ೂಾೀಕುಂ ಮಮ ವ್ೈಭವರಾಶ್ತಾಃ| 

ಸಾಕಲಾಯದ್ವಕತುಮೀವಂ ತ್್ೀ ನಾಲಂ ವಷ್ಯಶತ್್ೈರಪ॥46॥ 
 

ರ್ ಏತದ್ವೈಶೃಣ್ ೀತಯದಾಿ ಶರದಾಿರ್ತಕ್್ ುೀ ಬತಧ್ಾಗರತಾಃ। 
ಮದಾಿಮ ಪದ್ತಿಂ ರಾತ ಬದ್ಭಿಾವೀ ಮದ್ತದಿವರ್ಷ॥47॥ 

 

ಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಣಾಂಸಂ ತತ ವಾಯೀವಾಯಮಾಂಸಮೀವ ಚ। 
ಗೃಹಯ ಸವ್ಯೀತರಾಭಾಯಂ ಮೀ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಸಂಸ್ತಥತ್್ ೀಽಭವಮ್॥48॥ 
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ಬರಹಮಣ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಕಣ್ೀಯ ವಾಯೀಾಃ ಕಣ್ೀಯತತ ವಾಮಕ್್ೀ। 
ಸಂವಿದ್ಂ ತತ ಕರ್ ೀಮಯದ್ಯ ವಿಷ್ ಣೀಸುತವಸಯ ನಿಣಯಯೀ॥49॥ 

 

ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ ಕರಂ ಗೃಹಯ ಸಞ್ಾರಾಮಿ ರಮಾಮಿ ಚ। 
ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀ ಬತಧ್ಾಲಾಪ್ೀ ಸದಾ ಪಾಪಹರ್ೀ ಪರ್ೀ॥50॥ 

 

ಶ್ವೀತದಿವೀಪ್ೀಽಣಯವಾನ್ ಪ್ೀ ಸಮಿೀಪ್ೀ ಶ್ರೀಪತ್್ೀರಭ ತ್। 
ಸತಧ್ಾರ ಪ್ೀ ಕರಾರ್ ೀಪ್ೀ ಶರಿೀರ್ೀ ಪುಲಕ್ಾಞ್ಾನ್ಮ್॥51॥ 

 

ಅತ್್ ೀ ಮರಾ ಚ ಪೂವ್ೀಯದ್ತಯನ್ ೀಕುಂ ಸವಪ್ನೀ ತವ ದಿವಜ। 
ಮತತಾತರಚರಣಾಮಭೀಜಂ ಭಜ ಮತಕಿುಭಯವಿಷ್ಯತ॥52॥ 

 

ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಧ್ಯಸಥಂ ಸದ್ವೃನಾದವನ್ಚಾರಿಣಾಃ। 
ರ್ದ್ ುೀಪಾಲ್ೀತನಾಮಾಸಯ ತದ್ ುೀಪಾಲಾಾಃ ಸಮಾರ್ರ್ತಾಃ॥53॥ 

 

ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಧ್ಯಸುಂ ಸದ್ವೃನಾದವಚಾರಿಣಾಃ 

ರ್ದ್ವೃನಾದವನ್ತ್ಾ ಹಯಸಯ ತದ್ವೃನಾದಶಾ ಸಮಾರ್ರ್ತಾಃ॥54॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಸದಾನ್ನಾದದಿ ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 
ದಿವಧ್ಾವಾಯಖ್ಾಯನ್ವತೃತ್ಾವನ್ಮದಾನ್ನ್ದಪರ್ ೀ ಭವ॥55॥ 

 

ಮನ್ನನ್ದನ್ ಮಮಾನ್ನ್ದಪರದ್ ಸದ್ವೃನ್ದನಾದಿನಾ। 
ವಿಲಸದ್ವದ್ನಾಮಭೀಜದಿವಜಾನ್ನ್ದಪರದ್ ೀ ಭವ॥56॥ 

 

ಅಹಂ ತತ ಗತ್ಾವ ಚಾರಾಸ್ಯೀ ಚಿರಞಷಜೀವ ಸತಖಿೀಭವ। 
ಅಹಂ ಗತ್ಾವ ಬದ್ರಾಯಂ ತತ ಕದ್ರಾಯಣಾಂ ಭರ್ಙ್ೆರಾಃ॥57॥ 
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ಸ್ ೀದ್ರಾಯದಾದ್ೃತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಗಿರಿದ್ರಾಯಂ ವಸಾಮಯಹಮ್। 
ತತ್ಾರಪ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀವಾಸಂ ವಾಯಸಂ ಭಾಸನ್ುಮಾವಸಮ್॥58॥ 

 

ಪೃಚಾಿಮಿ ತಚಾಿಸನಾನಿ ಸವಚಾಿನಾಯದ್ೃಚಿಕ್ಾನಿ ಚ। 
ತತ್ಾರನ್ನಾದದಿಮಾತ್್ರೀಣ ಮಾ ತ್ಾರಸಾಃ ಸಂಸೃತ್್ೀಸುಾರಾ॥59॥ 

 

ಕತಯವಯಾಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮತಯವಯಾಃ ಸೃತನಾಶನ್ಾಃ। 
ಇತ ಸಮಾೀಧಿತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಸಂಸಾರಾಮಭೀಧಿಭಿೀತತಾಃ॥60॥ 

 

ಪಾದ್ಮ ಲಮತಪಾಸ್ೀಽಹಂ ಪಾಪಹಾರಿಕೃಪಾರ್ತಜಾಃ। 
ಇತ ಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ನಿತಯಂ ಯೀ ನ್ರಾಾಃ ಪಾಪಶ್ೀಲ್ಲನ್ಾಃ॥61॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಹತ್ಾಯಹಂ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ। 
ಶ್ಷಾಯಣಾಮರ್ತತ್್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ಪುಷಾಾಣಾಂ ಕೃತಮಾಲ್ಲಕ್ಾಮ್॥62॥ 

 

ಪುಷ್ಯರಾಗಪರಭಾಂ ದಿವಾಯಂ ತತಷ್ಯನ್ಮಹಯಂ ದ್ದೌ ಮತದಾ। 
ಭಾರತ್ಾರ್ಯಂ ಸಮಾಖ್ಾಯರ್ ಮಾರತತ್್ೀರಿತ ಬತದಿಿನಾ॥63॥ 

 

ಕಿೀತಯಮಾವೃತಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಮ ತಯಂ ಪಾರಥಾಯಯಮತದಾದ್ದಿೀಾಃ। 
ರ್ತಕ್ಾಯಖ್ಯಮಲ್ಲಿಕ್ಾಭಿಶಾ ಭಕ್ಾಯ ಮತ್ಾಾದ್ಮಚಯರ್ನ್॥64॥ 

 

ಕೃತ್ಾಯನ್ರಾ ಸತತತಷ್ ಟೀಹಂ ಮತ್ಾಯ ಮಾಲಾಂ ದ್ದಾಮಿ ತ್್ೀ। 
ಕ್ಷತತ್ ಕ್ಾಮತೃಟ್ ಪರಿೀಹತರೀಯ ದಾತರೀ ಮತಕ್್ುೀಶಾ ಪದ್ಿತಮ್॥65॥ 

 

ಕೃತ್ಾಯ ಮರಾ ತತ ದ್ತ್್ುೀರ್ಂ ತ್ಾರರ್ತ್ಾಂ ತ್ಾವಂ ಸದ್ೈವತತ। 
ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ವಾಯಸ್ ೀ ದಾಸಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಾಃ॥66॥ 
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ಮನ್ದಹಾಸಾನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಕನಾದಶನ್ರತಂ ಮತನಿಮ್। 
ಸತಖ್್ ೀಪವಿಷ್ಟಾಃ ಸಂಹೃಷ್ಟಾಃ ಸತದ್ೃರ್ಷಟವಿಯಷ್ಟರಶರವಾಾಃ॥67॥ 

 

ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ ತಪಸಾರ್ತಕುಂ ಪುಷಾಟಙ್ುಂ ಮಾಂ ಧಿಯೀತೆಟ್ಮ್। 
ಪಸಾಶಯ ಪಾಣಿನಾ ಮೀಽಙ್ುಂ ಪಾರಣನಾರ್ ಪರಯೀಹಯಸೌ॥68॥ 

 

ದ್ೈಪಾರ್ನ್ ೀ ಮಹಾಯೀಗಿೀ ವ್ೈಶಮಾಾರ್ನ್ ಮಾನಿತಾಃ। 
ರಾದ್ೃತ್ಾಾರತರಕಂ ವಿಪಾರದ್ವೈಭವಂ ಭತವಿ ಕಿೀತಯತಮ್॥69॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಕ್ಾಸವಯತರಕಂ ನ್ೈವ ತಪಸಶಾಾತ ದ್ತಶಾರಾತ್। 
ನ್ರನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ದ್ೀವೀ ವರನಾರಿೀ ಪರಾರ್ಣಾಃ॥70॥ 

 

ಹರ್ೀಾಃ ರಾಮಾರ್ಣಂ ಸಾರ್ಯಂ ಸವರಾಟಾಾರಾರ್ಣಂ ವಯಧ್ಾತ್। 
ಕದ್ಲ್ಲೀವನ್ಮಧ್ಯಸಥಂ ದಿವದ್ಲ್ಲೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್॥71॥ 

 

ಸದ್ಳಿೀಕೃತ ಪಾದಾಬಜಂ ಮದ್ಲ್ಲೀಕಂ ವಿನಾ ಭಜ್ೀ। 
ಇತೀರ್ಂ ಬಾದ್ರಿೀವೃತುಮಯಧ್ತರಾಲಾಪಚಿತರತ್ಾ॥72॥ 

 

ಧ್ರಿತರೀ ಪಾಪಹಾನಿಂ ಚ ದಾತರೀ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್। 
ಭಾರತಂ ಭಾರತೀ ಭತ್ಾಯ ಕಿೀತಯರ್ನ್ ಸ್ೀವತ್್ೀ ಹರಿಮ್॥73॥ 

 

ಮಾರತತ್್ ೀ ಮಾರತತಸುಾಂ ಹಿ ನಿತಯಂ ಕಿೀತಯರ್ ಭಾರತಮ್। 
ಸಮಿೀರಣ್ ೀ ಜಗತ್ಾರಣಾಃ ಕ್ಾರಣಾತತೆರತನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥74॥ 

 

ಭ ತ್ಾವ ರಣಮಣಿಂ ಕೃತ್ಾವ ಹತ್ಾವ ಸವಯಗತಣಾಧ್ಮಾನ್। 
ಕೃಷಾಣನ್ನ್ದಸಯ ಪಾತ್ಾರಣಿ ಪೂರರಾಮಾಸ ವಿೀರ್ಯವಾನ್॥75॥ 
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ಭಿೀಮೀ ಮಾಗಧ್ ಭಿೀಮಸಯ ಮಾರ್ ೀ ಧಿೀರ ಪರಾಕರಮಾಃ। 
ರ್ ೀದ್ರಾಮಾಸ ದ್ೀವಾರಿೀನ್ ಬಾದ್ರಾಣಸಾದ್ರಾಃ॥76॥ 

 

ಬಭ ವ ಪರಭರಾರ್ತಕ್್ ುೀ ಸವಭರಾದ್ಭರ್ಂ ನ್ಭ ತ್। 
ಸಭಾಸವಶತಭಾವಾನಾಂ ಭಾರತೀಭಾವಕ್್ ೀಭಿನಾಮ್॥77॥ 

 

ಕತತಸತಂ ಕಿೀಚಕಂ ಛಿತ್ಾವ ಪಾಚಕ್್ ೀ ರಾಚಕ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 
ಶ್ೂೀಚಕಾಃ ಸವಯದ್ೈತ್ಾಯನಾಂ ಮೀಚಕ್್ ೀ ವಯಸನಾತಸತಾಃ॥78॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ವಾಯಸ್ ೀ ದಾಸಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಾಃ। 
ಮನ್ದಹಾಸಾನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವೃನ್ದೀ ಹಾಸಂ ಸಮಪಯರ್ನ್॥79॥ 

 

ಇತೀಮಾಂ ಬಾದ್ರಿೀವೃತುಂ ಆದ್ರಾದ್ಯಸತು ವಕ್ಷಯತ। 
ಬಾದ್ರಾರ್ಣಸಮಿರೀತಂ ಸಾದ್ರಂ ರಾತ ನಿಶಾರಾತ್॥80॥ 

 

ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಸತು ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಪೂಣಯಸನ್ ುೀಷ್ಸಮಭೃತಾಃ। 
ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಸಯ ವಾಯಸ್ ೀಪ ಪೂಣಾಯನ್ನಾದಸುತ್್ ೀಽಪರ್ೀ॥81॥ 

 

ಮಾನ್ವ ಸಾವಮಿನ್ ೀ ವಾತ್ಾಯಂ ಕ್ಾಮಿತ್ಾಂ ಸನಿನವ್ೀದ್ಯಮೀ। 
ಮಾಮೀವ ಪುನ್ರಾಗನಾು ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶೃಣತ ಮಾಮಕಾಃ॥82॥ 

 

ರಾಜಭೃತ್್ ಯೀ ರ್ಥಾ ವಾತ್ಾಯಂ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸನಿನವ್ೀದ್ಯ ಚ। 
ಪುನಾರಾಜಾನ್ಮೀವ್ೈತ ಮನಾಂಸಯಸಯ ಪರಹಷ್ಯರ್ನ್॥83॥ 

 

ಶತಭಸಯ ವಾತ್ಾಯಮಾಹತತಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕತವಯನಿು ಮಾನ್ಯತ್ಾಮ್। 
ತಥಾಮದ್ವೈಭವಾಹತತಯಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕತವಯನ್ತು ಮಾನ್ಯತ್ಾಮ್॥84॥ 
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ಮದಾವತಯಂ ಮದ್ುತಪಾರಣಂ ಬಾರಹಮಣಂ ಪಾರಪಣಂ ಗತಣಾನ್। 
ಯೀಽವಜಾನ್ನಿು ನಾಕಿೀನ್ದರಭೃತಯಂ ಮದ್ ದರೀಹಿಣಶಾ ತ್್ೀ॥85॥ 

 

ಮದ್ ದರೀಹಾನ್ನರಕ್ಾನ್ೀವ ಪರಕ್ಾರ್ಪರವ್ೀಶ್ನ್ಾಃ। 
ಭ ತ್ಾವ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಭ ಮೌ ಭ ತಪ್ರೀತಪಶಾಚಕ್ಾಾಃ॥86॥ 

 

ತಸಾಮತತೆವಯನ್ತು ಸನಾಮನ್ಂ ಬಾರಹಮಣಾರ್ ತತ ಮಾನ್ವಾಾಃ। 
ತನಾಮನ್ ೀಽಪ ಮಮೈವ್ೀಹ ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ಮತನ್ೀ॥87॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಸಯ ಮತಖ್್ೀನ್ೈವ ಚ್ೀದ್ಮತಕುಮಿತ ಪರಭ್ ೀ। 
ಮಾ ಕತರತ ತವಮವಿಶಾವಸಂ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಸವಯಥಾ॥88॥ 

 

ತವ ವ್ೈಭವವಿಖ್ಾಯತ್್ಯೈಾಃ ಭತವಿ ಕ್್ ೀ ವತಯತ್್ೀ ರ್ತವನ್। 
ವದ್ತಂ ವದ್ತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ತವವತಂ ತವವತ್ಾಂ ವರ॥89॥ 

 

ಶ್ಬಿಕ್ಾಮಧಿರ್ ೀಪಾಯರ್ಯಂ ಶತಭವಾತ್ಾಯಂ ಚ ವಾಚಕಮ್। 
ಅಭರ್ಂ ತಸಯ ದ್ತ್ಾವ ತವಮಭರಸುಾಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮಮ್॥90॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ವಾಯಸ್ ೀ ದಾಸಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಾಃ। 
ಮನ್ದಹಾಸಾನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ವೃನ್ದೀ ಹಾಸಂ ಸಮಪಯರ್ನ್॥91॥ 

 

ತಸಾಮದಿದಾಜಸಯ ಸನಾಮನ್ಂ ಸತಜನ್ ೀತುಮ ತಂ ಕತರತ॥92॥ 
 

ಏತತಸವಯಂ  ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥93॥ 
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ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥ 94॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥95॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚಾರಣಕರಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ 

ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ ಚತತಥ್ ೀಯಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥4॥ 

 

॥ ಅರ್ ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥5॥ 

 

ಓಂ ಅಸಾಯಂ ಮಮ ಕೃತ್ೌ ರ್ಸಯ ವಿಶಾವಸ್ ೀ ನಾಸ್ತು ದ್ತಮಯತ್್ೀಾಃ। 
ತಸ್ತಮನಾನಶಾಸಯತ್ಾ ನ್ ಸಾಯದಾವಯಸಸ್ಯೈವಾಜ್ಞರಾ ಹರ್ೀಾಃ। 

 

ಸವ್ೈಯಗಿಯರಿೀನ್ದರ ಸದ್ನ್ೈಾಃ ಮದ್ನ್ ೀಽಪದಾರ್ೈಾಃ 

ದ್ ರಿೀಕೃತಶಾ ಬದ್ರಿೀಪುರವಾಸ್ತಭಿಸ್ತಾಃ। 
ರ್ಸಾಯಶರರಾತಸಕಲದ್ೈವತ ದ್ೈವತ್್ೀಶಂ 

ವಾಯಸಂ ಸತಶಾನ್ುಮನಿಶಂ ಮನ್ಸಾ ಸಮರಾಮಿ॥2॥ 
 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀಾಃ ಸ ಕ್ಷ್ಮತ್್ೀ ಮತೆಥಾಮೃತವಾರಿಣಾ। 
ಸತ್ಾಮಾಧ್ಾಯತಮಕ್ಾದಾಯಗಿನಂ ಶಮರ್ಂ ತವಂ ಸತಖಿೀ ಭವ॥3॥ 
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ತರವಾಚಾಪ ಮರಾ ಚ್ ೀಕುಂ ತವ ಬತದಿಿರ್ಯಥಾ  ತಥಾ। 
ಕತರತ ವಿಪರಸಯ ವಚನ್ಂ ನ್ ಮೃಷ್ೀತ ವಿಚಿನ್ುರ್॥4॥ 

 

ಮನ್ಮಹಾಮಹಿಮಾಂ ವಕತುಂ ಮಾನಾವಾನಾಂ  ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ। 
ಮಾಪತ್್ೀಭಯಕು ಮಾಹಾತಯಂ ಕ್ಾಮತ್್ೀಾಃ ಶಕಯತ್್ೀ ನ್ತ ಕಿಮ್॥5॥ 

 

ರಾದ್ೃಗ್ವೈಭವಭ್ ೀಗಸಯ ಸಾಥನ್ಂ ಭತವಿ ದಿವಿ ಸ್ತಥತಮ್। 
ತ್ಾದ್ೃಗ್ವೈಭವ ರ ಪ್ೀಣ ತತುಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ವಸಾಮಯಹಮ್॥6॥ 

 

ಬಹತರ ಪಾಣಿ ಧ್ೃತ್ಾವಹಂ ಸಹಭ್ ೀಗನ್ತು ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ। 
ಇಹ ಭತಕ್ಾುಾ ದಿವಿಸ್ ಥೀಽಪ ಸಹ ಮತಚ್ಯೀ ವಿರಿಞಷಾನಾ॥7॥ 

 

ಇತ ಮದ್ವೈಭವಾಹತತಯಭತಯವಿ ಪಾರಪಯ ಚ ಮದ್ುತಮ್। 
ರಾಂ ಕತಂ ಪಾರಪಯ ಮೀದ್ನ್ುೀ ತ್ಾಮಪಯಸಯ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥8॥ 

 

ಇತ ಮದ್ವೈಭವಗತಂ ಶತರತ್ಾವ ಮದ್ಭಕಿುಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ। 
ಮತ್ಾಾದಾಬಜಗತಂ ರಾನಿು ಮದ್ದರಾವಿಷ್ರಾಶಾ ತ್್ೀ॥9॥ 

 

ಏವಂ ಶತರತ್ಾವ ವಿಪರವರಾಯತತಸಗ ಢ್ಮಾಶಾರ್ಯಭ ತಂ ಮಮ ವ್ೈಭವಂ ತತ 

ಪುತರ ಚ್ೈತತತಸಪರಸ್ತದ್ಿಂ ಕತರತ ತವಂ ಮಿತ್್ ರೀ ರ್ಥ್ೈವಾನ್ಿಕ್ಾರಸಥಮರ್ಯಮ್॥ 
 

ಉಕ್ಾುನಿ ಸವಯಕಮಾಯಣಿ ಮಮ ವ್ೈಭವಪವಯಣಿ। 
ಸವ್ೀಯ ವದ್ನ್ತು ಭದಾರಣಿ ಸದಾ ಪವಯಣಿ ಪವಯಣಿ॥11॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಮಿಷಾಟನಿ ಪುಷಾಟನಿ ಭವಿಷ್ಯನಿು ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಕಷಾಟನಿ ನ್ಷಾಟನಿ ಭವಿಷ್ಯನಿು ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥12॥ 
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ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ಚ್ ೀದ್ಿೃತಯ ಭತಜಮತಚಯತ್್ೀ। 
ವಿಪ್ರೀಣ್ ೀಕುಂ ಚ ರ್ತಸವಯಂ ತತಸವಯಂ ಚ ಮಯೀದಿತಮ್॥13॥ 

 

ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಮಹ್ ೀಗಾರವಂ ಸಂಸಾರಗಾರಹನಿಗರಹಮ್। 
ಮಣಿಭಾಸವಚತಭಿಗಿರೀವಂ ಶೃಣತ ವನ್ದೀ ಕೃತ್ಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ॥14॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ನ್ ವಕ್್ಯೀಽಹಂ ಪರಸಾಯಕ್್ೀಪಕ್ಾರಣಮ್। 
ಕತತಾಃ ಶರಾಃ ಪರಯೀಕುವಯೀಽಸತರಸಾಯಯೀಗಯಬತದಿಿನ್ಾಃ॥15॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಮನಾದನಾಂ ಶಙ್ಕ್ಷೆ ತಂ ಮತನ್ೀ। 
ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರರಚಿತಂ ತಂ ದ್ ೀಷ್ಂ ನ್ ದ್ದಾತ ಚ॥16॥ 

 

ಮನ್ಮನ್ಾಃ    ಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವನ್ಮನ್ಾಃ ಸೃತಕ್ಾರಣಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಭಿಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸೃಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥17॥ 

 

ಮನ್ನೀತರಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ನ್ರ್ನ್ಂ ತ್್ೀ ಸತದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಬಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥18॥ 

 

ಮತೆಣಯಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವತೆಣಯ ಶೃಣತತ್್ೀಽನಿಶಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಬಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥19॥ 

 

ಮಜಿಜಹಾವರ್ತಕು ತವಜಿಜಹಾವಪಯಂಹ್ ೀ ಮತಗವಚನ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಬಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥20॥ 

 

ಮದಾಘರಣಂಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವದಾಘರಣಂ ಜಿಘ್ರತ್್ೀಽನಿಷ್ಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಭಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥ 21॥ 
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ಮದ್ಸಿುಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವದ್ಸಿುಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಕೃತಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಬಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥22॥ 

 

ಮತ್ಾಾದ್ಸನಿನಕಷ್ೀಯಣ ತವತುಪಾದ್ಾಃ ಚಲತ್್ೀ ಪದ್ಮ್। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀಽಬಿ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನಿ ತ್್ೀ॥23॥ 

 

ಸವಾಯಣಿ ಕರಣಾನಿೀತ ರ್ತಕು ಮತೆರಣಾನಿ ತ್್ೀ। 
ಕಮಾಯಣಿ ಪುಣಯರ ಪಾಣಿ ಕತವಯನಿು ಮಮ ಸನಿನಧ್್ೀಾಃ॥24॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಮತಕತನಾದನ್ನ್ದ ಕ್ಾರಣಮ್। 
ಮನಾದನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ನಾಥಾಯರ್ ಕನಾದಶನ್ ಕೃತಂ ತವಭ ತ್॥25॥ 

 

ಏವಂ ನಿಶಮಯ ಮಮ ಭೃತಯಮತಖ್ಾಚಾ ಸವಯಮ್ 

ವೃನಾದವನ್ಸಯ ವಿಭವಂ ಸತಜನಾಶಾ ಸವ್ೀಯ। 
ಶರದಾಿಲವೀ ವಿತತಭಕಿುರ್ತಕ್ಾ ಭಜನ್ತು 

ಸವ್ೀಯಷ್ಟದ್ಂ ಸಕಲಪಾಪವಿನಾಶನ್ಂ ತತ್॥ 26॥ 
 

ಮತ್ಾಾದ್ ಸಮರಣ್ೀನ್ೈವ ಜನಾನಾಮಣಿಮಾದಿತ್ಾ। 
ಪಾರಣನಾರ್ಪದ್ಂ ಹಿತ್ಾವ ಕ್್ ೀಣಪಂ ಭಜತ್್ೀ ನ್ತ ಕಿಮ್॥27॥ 

 

ಶ್ಲಾಸಾಥಂ ಕತರತ ಪುತ್್ರೀಶ ಬಲಾತ್ಾೆರ್ೀಣ ಮತೃತಮ್। 
ಸಾಥಲಾನ್ುರಗತ್ಾಂ ವಿದಿಿ ಸವಲಾಭಾರ್ಯಂ ಚ ನಾಕಿನಾ॥28॥ 

 

ದ್ೀವ್ೈರಪಯರ್ಥಯತ್ಾಂ ಸಾವರ್ಯಮಾತಯ ನಾಶಾರ್ ಪಾರ್ಥಯವ್ೈಾಃ। 
ಪಾರಪ್ಯೀತ ಕಿಮತ ವಕುವಯಂ ಸಾರ್ಥೀಯಕತರತತ ಮತೃತಮ್॥29॥ 
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ಚರಮಾಜ್ಞಾ ಮಮೈವ್ೀರ್ಂ ಪರಮಾಥ್ೀಯತ ವಿದಿಿ ತ್ಾಮ್। 
ಕತರತ ಮಾ ಚಾನ್ಯಥಾ ಬತದಿಿಂ ಪರಮಾ ನಿೀತರಿೀರ್ಯತ್್ೀ॥30॥ 

 

ಅಹಂ ರಮಾಮಿ ರಾಮೀಣ ರಮಾರಮಣರ ಪಣಾ। 
ಅಹಂ ಪುಷಾಣಮಿ ಕೃಷ್ಣೀನ್ ಭಾರ್ಷತಂ ವಿಷ್ತಣರ ಪಣಾ॥31॥ 

 

ಅಹಂ ಪೃಚಾಿಮಿ ಮತ್್ಸಯೀನ್ ಸಚಾಿಸಾರಣಿ ಪರಸಙ್ುತಾಃ। 
ಗಚಾಿಮಿ ಕಚಿಪ್ೀನ್ೈವ ಸವಚಿರ ಪ್ೀಣ ಸ್ವೀಚರಿಾ॥32॥ 

 

ವರಾಹ್ೀಣ ಕರಾರ್ ೀಹ್ೀ ನ್ಮಿತ್್ ೀಽಹಂ ಚ ರಾಹತಣಾ। 
ನ್ೃಸ್ತಂಹ್ೀನ್ ಕೃತಸ್ನೀಹ್ೀ ಸ್ೈಂಹಿಕ್್ೀಯೀನ್ ಪೂಜಿತಾಃ॥33॥ 

 

ವಾಮನ್ೀನ್ ಚ ಸನಾಮನ್ೀ ಕ್ಾಮೀನಾಪ ಸತಮಾನಿತಾಃ। 
ಭಾಗಯವ್ೀಣ್ೈವ ಚಾನ್ಘೀಯ ಮಾನ್ೀ ಸತ ಚ ಸವಗಿಯಣಾ॥34॥ 

 

ಗಗಾಯದಿ ಮತನಿಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಶರದ್ಿರಾರಾಧಿತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್। 
ಬತದ್ಿಾಃ ಪರಬತದ್ಿಾಃ ಸ್ತದ್ಿೀಶ್ೂೀ ಬದ್ಿಬತದಿಪಿರಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ॥35॥ 

 

ಬೌದ್ಿರಾದಾಿನ್ುಸ್ತದಾಿರ್ಯಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ರ್ತಯಲಮ್। 
ಸ ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ಕದಾ ಚ್ೀಹ ಸಮಾಗತಾಃ॥36॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾವದಾತಯಜತ್। 
ಕಲ್ಲೆೀ ಸಙ್ೆಲಾಸಂಸ್ತದ್ ಿೀ ಮಿೀಚಿಮ ಲಕತಲಾನ್ುಕಾಃ॥37॥ 

 

ಅನ್ಲಾಮಪ ಚಾಲಸಯಂ ಚಾಲರಾಮಾಸ ಲ್ಲೀಲರಾ। 
ಏವಂ ದ್ಶಾವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ದ್ತದ್ಯಶಾರಹಿತ್್ೀಷ್ತ ಚ॥38॥ 
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ಸದಾ ಸತಶರಣಂ ಪಾರಪಯ ತದಾದಸತವಮವಾಪುವಾನ್। 
ಪೂವಯಂ ಮಯೀಕು ಶ್ೂಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ಸಾಂಶಾಯಿಕಮತಂ ತಯಜ॥39॥ 

 

ತವತೆಣಾಯಭರಣಮತದಿದಶಯ ಮಣಿವಯತಯರ್ತಾಃ ಕೃತಮ್। 
ಅಹಂ ಬಾರಹಮಣ ತ್್ೀ ವಾಮಕಣ್ೀಯ ಸಂಸ್ತಥತ ಸನ್ಮಣಿಮ್॥40॥ 

 

ಪಾಣಿನಾ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಕಣ್ೀಯ ನ್ಯಸಯ ತದ್ುತಕ್ಾಮಣಿಮ್। 
ವಾಮಕಣ್ೀಯ ಪುನ್ನ್ಯಯಸಯ ಮಮ ಪುಣಯವಚಾಂಸಯಹ್ ೀ॥41॥ 

 

ಅಥ್ ೀಪದಿಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತಮ ಸಾಷ್ಟಂ ಮದ್ಸಿು  ಕಮಯ ತ್್ೀ। 
ಕಣ್ೀಯ ತ್್ೀ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ವಿದ್ವನ್ ಪಶಯ ಹಸ್ುೀನ್ ಸಂಸಾೃಶನ್॥42॥ 

 

ಇತೀದ್ಂ ವಿದಿಿ ಸದ್ತಾದ್ಿೀ ವೃದ್ಿ ಮದ್ಸಿುಕಮಯ ಚ। 
ಶತದ್ಭಿಾವ್ೀನ್ ಮಾಮದಾಿ ಭಜ ಕ್್ ರೀಧ್ಮಿಮಂ ತಯಜ॥43॥ 

 

ಅನಾವರತಹಮಹ್ ೀ ಸವಗಯಂ ಸಹ ದ್ೀವ್ೈವಯಸಾಮಯಹಮ್। 
ಇದ್ಮಾಶಾರ್ಯವೃತುಂ ಮೀ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯಽಪ ಗವಿಯತ್ಾಾಃ॥44॥ 

 

ಚಚಿಯತಂ ಮೀ ಮರಾ ಸವಯಂ ಗವಯಂ ತಯಜತ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ। 
ಕತತಯಂ ಚಾ ಕತತಯಮಪ್ಯೀವಮನ್ಯಥಾ ಕತತಯಮೀವ ಚ॥45॥ 

 

ಸಮಥ್ ೀಯಽಹಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹಶ್ಾೀಶವರಸಯ ಸದಾಜ್ಞರಾ। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕು ಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್॥46॥ 

 

ಮಾತ್ಾಯಣಡರರ್ಮಾರತಹಯ ಸಾವಣಾಡತ್್ೀಯನ್ ಸತಮಾನಿತಾಃ। 
ಶರಕ್ಾಣಡಜಮಾತೄಣಾಂ ಕರಕ್ಾಣ್ಡೀನ್ ಪೂಜಿತಾಃ॥47॥ 
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ಭಾನ್ತಮಣಡಲಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಬರಹಾಮಣಡ ಸಂಸ್ತಥತಾಃ। 
ದ್ ೀದ್ಯಣಾಡದ್ಚಯರ್ನ್ ಸಾಕ್ಾತ್ ಮಾಂ ವಿನಾಣಡಸಯ ಶಕಿುಮಾನ್॥48॥ 

 

ಸ ರ್ಯಸಯ ರರ್ಮಾಶ್ರತಯ ವಿೀರ್ಯಸಯ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ। 
ಆರ್ಯಸಾಯಪ ಮಮಾಸಾಯನ್ುಂ ಕ್ಾರ್ಯಸಾಯನ್ುಂ ಗತಂ ಮರಾ ॥49॥ 

 

ಏವಂ ಸತಷ್ತಠ ರಥ್ೀ ತಷ್ಠನ್ ಪೃಷ್ಠತಾಃ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ 

ಕ್ಾಷಾಠನ್ುಂ ರಾಮಿ ಕ್ಾಮೀನ್ ಸಾಷ್ಟಂ ಪಶಯಂಶಾ ಸಜಜನಾನ್। 
ಶ್ಂಶತಮಾರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಂಸಮಾರ್ೀಣ ಚಾದ್ೃತಾಃ 

ಸಂಸರಾಮಿ ಪುನ್ನಾಯಹಂ ಕಂ ಸರಾಮಿೀತ ರಾಚಯೀ॥50॥ 
 

ಸ ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ಕರದಾರ್ ಮಹಾಪರಭತಾಃ। 
ಸಮರದಾಶ್ರತದ್ತಷ್ೆಮಯ ವಿದ್ದಾರ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್॥51॥ 

 

ತತತಾಚಾಿನ್ುಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಸವಗಯಮ ತ್್ೀಯಮಯಹಾತಮನ್ಾಃ। 
ಪೃಚಾಿಮಿ ಸವಚತಿತ್ಾವನಿ ತತತಾಚಿಗತತ್್ೀಜಸಾಮ್॥52॥ 

 

ಸ ಚ್ ೀಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ಸಾಷ್ಟಂ ಜ್ ಯೀತಮಯಣಡಲ ಮಣಡನ್ಮ್। 
ಧ್ತರವಾದಿ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಪಾಲಕತವಂ  ಸವವ್ೈಭವಮ್॥53॥ 

 

ಏವಂ ಕರಮೀಣ ಸವಾಯಣಿ ಜ್ ಯೀತೀಂರ್ಷ ಗತವಾನ್ಹಮ್। 
ತ್್ೀಜಸಾ ಸವಯಚಕ್ಷ ಂರ್ಷ ವಿಮತಷ್ಣನ್ ವಿಷ್ಣಾನ್ತಜ್ಞರಾ॥54॥ 

 

ತಷ್ಠನ್ ಸ ರಾಯಭಿಮತಖ್್ಯೀನ್ ಕಷ್ಟಂ ಕತವಯನ್ನಧ್ಾಃ ಸದಾ। 
ಸಾಷ್ಟಂ ತಪ್ಯೀ ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಯ ಚ್ೀಕ್ಷನ್ ತಮಿೀಶವರಮ್ 

(ತತ್್ ೀಗರವಾನ್)॥55॥ 
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ರಥ್ೀ ತಷ್ಠನ್ ಪೃರ್ತಗಿರೀವಂ ವೃಥಾಗರಹಸತನಿಗರಹಮ್। 
ಧ್ಾಯಯೀ ಮಾರಾಂ ವಿನಾ ಕ್ಾರ್ಂ ಪಾತಯಿತ್ಾವ ಚ ದ್ಣಡವತ್॥56॥ 

 

ಶ್ರೀಯೀ ರಾಸ್ಯೀ ತವರಾಽವಾರ್ಯಂ ಮಯೀಕುಂ ಸತಯತಾಃ ಕತರತ। 
ಇತ ಸಮಾರರ್ಯರ್ನಿನತಯಂ ಶತರತಯನ್ುೀಷ್ತ ವಿಚಾರರ್ನ್॥57॥ 

 

ಕೃತಯಂ ಸವಯಂ ತತ ಹಿತ್ಾವಹಂ ಸತುತ್್ೀಾಃ ಕೃತಯಂ ಕರ್ ೀಮಿ ತ್್ೀ। 
ಪರಭತಸುದಾ ಪರಸನಾನತ್ಾಮ ಪರವಣಂ ಮಾಂ ಪರಕೃಷ್ಟಧಿೀಾಃ॥58॥ 

 

ಪಾರವೀಚತತಸಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಮೀಚಯೀ ಪರರ್। 
ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾಪದಾತಯಜತ್॥59॥ 

 

ಪಸಾಶಯ ಗಾತರಂ ನ್ೀತ್ಾರನ್ತಾಃ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ ಸ್ ುೀತರಮಾತರತಾಃ। 
ಕ್ಾತರ ಕಿೀತಯಾಃ ಕೃಪಾಪಾತರತರಾ ಹಿೀನ್ಸಯ ಪುತರಕಾಃ॥60॥ 

 

ತವಮಪ್ಯೀವಂ ಪರಸನಾನಸಯಂ ಪರಸನಿನೀಕತರತ ತಂ ಹರಿಮ್। 
ಗತರತಂ ಮಾಂ ಮಾವಮಂಸಾಥಸುಾಂ ಕತರತ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಮಯೀರಿತಮ್॥61॥ 

 

ಆಲಸಯಂ ನ್ ಕತರತ ತವಂ ಹಿ ಪಾಲಯಿಷ್ಯೀಽಹಮಞ್ಜಸಾ। 
ಕ್ಾಲಕ್್ೀಪೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ ಸಾವಲರ್ಂ ತ್್ೀ ಭವಿಷ್ಯತ॥62॥ 

 

ಕಿಿೀಬ್ ೀಕ್ಾಯ ಸಾವಲರ್ಂ ಚ್ೀತ ತವಾಲಸಾಯದ್ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಪಾಲರಾಮಿ ಬಲಾದ್ೀವ ಕ್ಾಲರಾಮಯಪಮೃತತಯತ್ಾಮ್॥63॥ 

 

ತಸಾಮನಾಮಭಿೀಾಃ ಕತಮಾರಾಭ ಹಯಶತಭಾಚಾ ಶತಭಾತಮಕ। 
ಸಭಾಸತ ಭಾಸತರಂ ವಾಕಯಂ  ಭಾವಗಭಯಂ ತತ ಬ್ ೀಧ್ರ್॥64॥ 
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ಬತದಿಿಮಾನ್ ಭವ ಸ್ತದ್ಿೀಶ ಶರದಾಿಂ ಕತರತ ಬತಧ್್ೀ ಮಯಿ। 
ವಿಪರಸಯ ತನ್ತರ್ೀವ್ೀರ್ಂ ಮತುನ್ತನಾಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥65॥ 

 

ಅತ ಏವ ಸುತ್್ ೀ ವಿಪರಾಃ ಸವಕೃತ್ಾಯ ವಕಿು ಮತೃತಮ್। 
ಸತಕೃತಂ ಚಾಸಯ ವಿಪರಸಯ ಸವಕೃತ್ಾಯ ಸಾಧ್ರಾಮಯಹಮ್॥66॥ 

 

ತಸಾಮದಿವಪಾರರ್ ದಾತವಯಂ ಕ್ಷತಧಿತ್ಾರಾನ್ನಮತತುಮಮ್। 
ಸಕತಟ್ತಮಾಾರ್ ದಾರಿದಾರಯತೃದಾಿರ್  ಶತದಾಿರ್ ಚ॥67॥ 

 

ಅನ್ನಕ್ಾಮಾರ್ ಚರತ್್ೀ ಕೃಶಾಯೀತ ಶತರತ್ೌ ಸತತ। 
ಪಶಾಯನ್ನದಾನ್ಮಾಹಾತಯಂ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಿಮನ್ನ್ುಕಂ॥68॥ 

 

ಶತರತಯರ್ಯಂ ಜಾನ್ತಾಃ ಪುತರ ಕತತ್್ ೀ ವಕ್್ಯೀ ನಿರನ್ುರಮ್। 
ಮಾನ್ತಾಃ ಪಾರಪುಧ್ಮಯಂ ತಂ ಮಾ ತಯಜ ತವಂ ಸತತ್್ ೀತುಮ॥69॥ 

 

ಅಹಂ ನ್ಮಾಮಿ ಕ್ಾಮೀನ್ ಮಾನ್ವಾರ್ನ್ನದಾರ್ ಚ। 
ದಾನ್ವಾ ಅಪ  ರಾಸಯನ್ುೀ ಚಾನ್ನದಾನಾತತಸ ಸದ್ುತಮ್॥70॥ 

 

ಅನ್ನಸಯ ನಾಮಾನ ಚಾನ್ನ್ ುೀಽಪಯತರ್ತನಂ ಕರ್ ೀತ ಚ। 
ಜಿೀವಾನಾಂ ಜನ್ನ್ೀ ಕ್್ ೀ ನ್ತ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಿಂ ಪರಿತಯಜ್ೀತ್॥71॥ 

 

ಅನಾನದ್ ಭತ್ಾನಿ ಜಾರ್ನ್ುೀ ಜಾತ್ಾಶಾಾನ್ನೀನ್ ವಧ್ಯತ್್ೀ। 
ಅದ್ಯತ್್ೀಽತು ಚ ಭ ತ್ಾನಿ ತಸಾಮದ್ನ್ನಂ ತದ್ತಚಯತ್್ೀ॥72॥ 

 

ಏವಮನ್ನಂ ನಿಮಿತುಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ ತತುತೆರ್ ೀತ ಚ। 
ಅನ್ನತ್್ ೀಽಪ ತಥಾನ್ನೀನ್ ಮಾಹಾತಯಂ ಸವಸಯ ರಾತ ಚ॥73॥ 
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ಅತ್್ ೀಽನ್ನಸಾಯವಿನಾ ಭಾವಾಜಿಜೀವಾನಾಂ ಜಿೀವಮಾನ್ತ್ಾ। 
ಅನಾನನಿ ಚ್ೈವ ಜಿೀವಾನಾಂ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ ವಾಸ್ತನಾಮಪ॥74॥ 

 

ಜಿೀವಮಾನ್ಪರದಾನ್ಯೀವ ಕಿಮತ ಗಾರಮನಿವಾಸ್ತನಾಮ್। 
ಅತ್್ ೀಽನ್ನಸದ್ೃಶ್ೂೀ ಮಾನ್ ೀ ಜಿೀವಾನಾಂ ನ್ೈವ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥75॥ 

 

ಮಯೀಕು ಮನ್ನತತವಂ ಚ ಶೃಣತತ್್ೀ ಯೀಽನಿಶಂ ಸತತ। 
ಅನ್ನಂ ಚ ಲಭತ್್ೀ ಪೂಣಯಂ ಅನ್ನ್ುಂ ಚಾಪ ಪಶಯತ॥76॥ 

 

ಇದ್ಂ ಕರ್ಂ ಸಙ್ಘಟ್ತ್್ೀ ಅನ್ತಪಪತುರಥಾತರ ತತ। 
ಇತ ಮಾ ವಿತು ಜಿೀವಂ ತವಂ ಕತಥನ್ಂ ವಾಪ ಮಾನ್ವ॥77॥ 

 

ರ್ದ್ಯೀವಂ ವದ್ಸ್ೀ ವಿದ್ವನ್ ಮದ್ವನ್ದನ್ ವಿಧಿಂ ಕತರತ। 
ಕತರದ್ಶಿ್ಾೀಚಿನಿಿಿ ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ತಂ ಭಿನಿಿ ದ್ತಬತಯದಿಪಿದ್ಿತಂ॥78॥ 

 

ನ್ ೀಚ್ೀದ್ುಚಸಿವ ದ್ ರಂ ತತ ದಾರಂ ಪರತ ಸದಾ ಕತರತ। 
ದಾವರಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪುನ್ಗಯಚಿ ದಿೀರವಾದ್ಮಥಾ ಕತರತ॥79॥ 

 

ವಕ್್ಯೀಽಥಾಪ ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಕಥಾಕರಮವಿಧಿಂ ಬತಧ್॥80॥ 
 

ಸತಕ್ಷೀಣಸುಾಂ ವೃಥಾಕ್್ೀಪೀ ಭಿಕ್ಾಮಾತರಂ ದ್ದ್ಸವ ಮೀ। 
ವಿಪಾರನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಪೂಣಯಪುಣಯಸಯ ತತ ಗತಣಾಣಯವ॥81॥ 

 

ಅಹಂ ವಿಪರಮತಖ್್ೀನ್ೈವ ಚಾನ್ನಂ ಭ್ ೀಕ್ಾಯಮಿ ನಾನ್ಯಥಾ। 
ಅನ್ೀಕವ್ೈಭವಂ ಚಾನ್ನಂ ಮನ್ನನ್ದನ್ಮತಖ್್ೀನ್ ತತ॥82॥ 

 

ವಿನಾ ನಾನ್ಯತರ ಭ್ ೀಕ್ಾಯಮಿ ಚಾನ್ನ ಮಾತರಂ ತತ ತನ್ತಮಖ್್ೀ। 
ತಸಾಮದಿವಪಾರರ್ ದಾತವಯಂ ತ್ಾರತವಯಶಾ ಸದಾ ದಿವಜಾಃ॥83॥ 
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ಸಾಚಿವಯಂ ಕತರತ ವಾಣಾಯಚ ವಕ್ಾು ಸಾಯತಸವಯಮೀವ ಚ। 
ಅನ್ೀಕಮ ತಯ ಸಂರ್ತಕುಾಃ ಕಿೀತಯ ಸನ್ುತಸಂರ್ತತಾಃ॥84॥ 

 

ಪಾರರ್ಯರಾಮಿ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಸಾವರ್ಯಂ ರಾಸಾಯಮಿ ಕ್ಾಮಿತಮ್ 

ಮ ತ್್ಯೈಯಕರಾ ಪಾರರ್ಥಯತರಾ ಪರ್ೈಶಾ। 
ಸಾವಥ್ೀಯಷ್ತ ಸಕ್್ತಾಃ ಕೃತಕೃತಯಬತದಾಿಯ॥85॥ 

 

ಆತಯಞ್ಾ ಹೃತ್ಾವ ಪರಮಾರ್ಯರ ಪಂ 

ಕ್ಾತಯಸವರಾಭಂ ಹರ್ಕನ್ಿರಸಯ। 
ನ್ಮಾಮಿ ಕ್ಾಮೀನ್ ವಿನಾ ವದಾಮಿ 

ನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯೈವ ಸತಮಾನ್ವಾಗರಯ॥86॥ 
 

ಧ್ಾಯರಾಮಿ ಮಾರಾಮಪ ಕ್ಾಮಿತಪರದಾಂ 

ತವರಾ ಮತಾಃ ಸ ಕ್ಷ್ತರಂ ಹೃದಿಸ್ತಥತಮ್। 
ಶತಂ ಶತಂ ತತ ಪದಾಯನಾಂ ಪರತಯಧ್ಾಯರ್ಗತಂ ಕತರತ॥87॥ 

 

ಶತಭ ಶತರತ ಕರ್ಸುಾಞ್ಾ ಭವ ನಿಾಃಸಂಶಯೀ ಭವ। 
ಅಹಮೀಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಶ್ೂೀಕಂ ಪರಿಹರನ್ಸದಾ॥88॥ 

 

ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ವಕತುಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀಽಹಂ ಕ್ಾಕಬತದೌ ಿದಿವಜ್ ೀತುಮೀ। 
ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ೈವ ರ ಪ್ೀಣ ಮತ್್ ುೀಕ್್ೀ ಚ ಪರವಿಶಯ ತತ॥89॥ 

 

ಲ್ ೀಕಸಯ ದ್ಶಯನಾತಸದ್ಯಾಃ ಶ್ೂೀಕಂ ಪರಿಹರಾಮಯಹಮ್। 
ದ್ೀವವೃನ್ದ ಸಮಾರ್ತಕ್್ ುೀ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಸಂಸ್ತಥತಾಃ। 
ಸದ್ವೃನಾದನಾಂ ಪರರ್ಚಾಿಮಿ ಚ್ೀಷ್ಟ ವೃನಾದನಿ ಸವಯದಾರ್॥90॥ 
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ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥91॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥92॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೆಕೃತಂ॥93॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಸ್ ುೀತರಭಾಗ್ೀ 

ಪಞ್ಾಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ ॥ 

 

॥ಅರ್ ಷ್ಷ್ ಠೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥6॥ 
 

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ೀಕ್ಾನ್ುಂ ಭ ವರಾಹಂ ಭಜ್ೀಽಹಂ ಬಾದ್ರಾರ್ಣಮ್। 
ವಾದಿರಾಜ ಹೃದ್ಮಭೀಜಮನಿದರಮ್ ವಾಜಿಕನ್ದರಮ್॥1॥ 

 

ಭಿೀಮಸ್ೀನಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯವಾನ್ರ್ೀನಾದರನ್ಹಮಭಜ್ೀ। 
ವಾದಿರಾಜಗತರ ನ್ ವನ ದ್ೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಗತರ ನ್ ಭಜ್ೀ॥2॥ 

 

ಗತರ ನ್ ವ್ೀದ್ನಿಧಿೀನ್ ವನ ದ್ೀ ನಾರಸ್ತಂಹಗತರ ನ್ ಭಜ್ೀ। 
ವನ ದ್ೀ ನಾರಾರ್ಣಾಚಾರಾಯನ್ ಕಣಾಯದಿಗಣಸ್ೀವಿತ್ಾನ್॥3॥ 
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ವನ ದ್ೀ ವೃನಾದವನಾಚಾರಾಯನ್ ಹರ್ಗಿರೀವ ಮತನಿೀನ್ ಭಜ್ೀ। 
ಶ್ೀಷ್ಸ್ತೀತ್ಾಪತವಾಯಸಾನ್ ಪರಣಮಾಮಿ ಗತರತಪರರಾನ್॥4॥ 

 

ಓಂ ತಥ್ೈವ ನ್ನ್ದನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ವನ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ಮಾನಿತಾಃ। 
ಇನಾದರಣ್ಯೀನ್ದರೀಣ ಚಾನ್ನಿದೀ ಮಾನಾದಕಿನಾಯಂ ರಮಾಮಯಹಮ್॥1॥ 

 

ತಥಾಪರ್ೀಣ ರ ಪ್ೀಣ ಮೀರೌ ನಾರಾರ್ಣಾಚಯಕಾಃ। 
ಸತರಾಣಾಂ ಶರಣ್ೀ ರಮಯೀ ಕರಣ್ೈಮಯರಣಾತಯಭಿಾಃ॥2॥ 

 

ಮತಕ್್ ುೀ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾಯ ಶಕ್ಾಯ ಸ ಕ್ಾಯಚ ಶಕಿುಮಾನ್। 
ಪೃಕುಸತುಷಾರ್ೈನ್ೀಯತ್್ ರೀಥ್ೈಾಃ ಪಾರಕ್ ತೃಷಾಣಂ ತಯಕುವಾನ್ಹಮಮ್॥3॥ 

 

ತತರ ಚ್ೈವ ಚಿರಂ ರಮಯೀ ರಮಾರಮಣಸಾರಣ್ೀ। 
ಕ್ಾರಣಂ ಚ ವಿನಾರಿೀಣಾಂ ಶರಣಂ ರಾಮಿ ಚಾರಣ್ೈಾಃ॥4॥ 

 

ಏವಂ ಮೀರೌ ಸದಾರಾಮೀ ಚಾರಾಧ್ನ್ಪರಾರ್ಣಾಃ। 
ನಾರಾರ್ಣಸಯ ಚರಣ್ೀ ಮರಣಾತಯಂ ಜಹಾಮಿ ಚ॥5॥ 

 

ತಥ್ೈಕ್್ೀನ್ೈವ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ಕ್್ೈಲಾಸ್ೀ ನಿಮಯಲಾಚಲ್ೀ। 
ಸಾಲವೃಕ್ಷಶತ್ಾಲ್ ೀಲ್ೀ ಕ್್ ೀಲಾದಿ ಮೃಗಚಞ್ಾಲ್ೀ॥6॥ 

 

ಪಾಲ್ಲತ್್ೀ ಬಾಲರ ಪ್ೀಣ ಕ್ಾಲನ್ಂ ಕತವಯತ್ಾಂ ಸತ್ಾಂ। 
ಲ್ ೀಕ್್ೀಶ ಪಾಲಕ್್ೀನಾಪ ಪಾಲ್ಲತ್್ ೀಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥7॥ 

 

ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಮಾನ್ನ್ದಪರದ್ ೀ ಭವ। 
ಮದಾದಸ ಸಙ್ಕ್ಷುೀತಸಂಸಥಸತಾದಾಯನಿ ಸದಾ ಶೃಣತ॥8॥ 
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ಸಙ್ಕ್ಷುೀತಸಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ತವಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಪದಾನ್ುರಮ್। 
ಪರಸಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ತಸಾಯರ್ಯಂ ಸಾಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಚ ಮತೃತಮ್॥9॥ 

 

ವಿಪರಸಯ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಕ್ಾನಿಚಿತಾದಾಯನಿ ಮನಾಂಸ್ತ ನ್ಾಃ। 
ಶಬದಮಾನ್ ವಿರ್ ೀಧಿೀನಿ ಕೃಣವನಿು ಶೃಣತ ನ್ನ್ದನ್॥10॥ 

 

ಅಥಾಪ ವಿಪರವರ್ಯಸಯ ದ್ ೀಷ್ ೀ ನಾಸ್ತು ಶೃಣತಷ್ವತತ್। 
ಜಾಗರತೃತ ಗರಹ್ೀ ವಾಪ ತವಗರಹ್ ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಸತತ॥11॥ 

 

ಸಾವಪನಗರಹಣ ಶಕ್ೌು ಚ ಪಶಯ ವಿಪರ ಚ ಮತೃತಮ್। 
ತದ್ಪ ಬಾರಹಮಣಸಾಯಸಯ ಮದ್ನ್ತಗರಹತ್್ ೀಽಭವತ್॥12॥ 

 

ಸದ್ನ್ತಗರಹ ಮಾಹಾತಯಂ ತವದ್ಹೃದಿಸಥಂ ಸದಾ ಕತರತ। 
ಅರ್ ಚಾನ್ತಸದಾಮಯತರ ಪರಕೃತಂ ಪುತರ ತಚಿೃಣತ॥13॥ 

 

ಕೃಚಾಿರನಾನಸ್ತು ಮಮೈವ್ೀಹ ತಥಾ ಚಾಪ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅಹಮೀಕ್್ೀನ್ ರ ಪ್ೀಣ ಸವಗ್ೀಯಽನ್ಘಯೀಯಣ ಘ್ಘ್ಯರಮ್॥14॥ 

 

ದಿೀಘ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ದಿಶಾಮಯದಾಿ ಗಗಾಯದಿೀನಾಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ರ್ಮೀಽಪ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಮೀ ರ ಪಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮನ್ ೀರಮಮ್॥15॥ 

 

ಕಾಃ ಪುಮಾನಿೀದ್ೃಶ್ೀಸಾಮಕಂ ಲ್ ೀಕಂ ನಾಕಂ ತವಮಾಗತಾಃ। 
ಇತಯಪೃಚಿತ್ ಪರಚ್ೀತ್ಾಶಾ ಸತಚ್ೀತ್ಾ ಅಪ ಕ್ಾಶಾನ್॥16॥ 

 

ಸ್ತರಯೀಪಾಯತ್್ರೀರ್ಮತಖ್ಾಯಶಾ ಕ್್ ೀಽತರ ಸತತ್ಾರಮಮಾನಿತಾಃ। 
ತದಾಪ ಕಮನಿೀರ್ಂ ಮೀ ರ ಪಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಮನ್ ೀಭವಮ್॥17॥ 
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ಮೀನ್ೀ ರತಾಃ ಸವಭತ್ಾಯರಂ ಕ್ಾಮಾತ್ಾಯ ರ ಪಸಮಾದಾ। 
ಏವಂ ಸ್ತರರ್ಶಾ ಸವಾಯಸಾುಾಃ ಉವಯಶಾಯದಾಯಾಃ ಸತಗವಿಯತ್ಾಾಃ॥18॥ 

 

ಗತವಾಯದಿಷಾಟಸತು ಸಾವವಿಷಾಟಾಃ ಪರಹೃಷಾಟ ರ ಪಸಮಾದಾ। 
ವಾಸ್ತಷಾಠನ್ರ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್ಾಾಃ ಪೃಷಾಟಾಃ ಕ್ಾಮೀನ್ ತತರ್ಷಟದಾಾಃ॥19॥ 

 

ಅಷಾಟಧ್ಾಯರಾತಮಕಂ ಚ್ೈತತೆಷಾಟನ್ ಪರಿಹರಿಷ್ಯತ। 
ಕ್ಾಷಾಠನ್ುೀ ಕತವಯತ್ಾಂ ಖ್ಾಯತಂ ಶ್ಷಾಟನಾಮಿಷ್ಟದ್ಂ ಸತತ॥20॥ 

 

ರಾಮೀಪ ತತರ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕ್ಾಮೀನ್ ರಹಿತಂ ಮತನಿಮ್। 
ಸತಮನ್ ೀಹರ ಮೀ ನಿತಯಂ ಭೃತ್್ ಯೀ ಭವ ಸಮಿೀಪಗಾಃ॥21॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾಪದಾತಯಜತ್। 
ಏವಂ ರ್ಮಸಭಾಮಧ್್ಯೀ ಸಮವತಯ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ॥ 22॥ 

 

ಕತಮಾರಾಭಂ ಚ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಮಾರ್ ೀಽಪ ಸತಲಜಿಜತಾಃ। 
ನ್ರಕ್್ೀ ಪರಕಿೀರಾಶಾ ಸತರಕ್ಾರ್ಯವಿವಜಿಯತ್ಾಾಃ॥23॥ 

 

ಸವಕಿೀರಾ ಅಪ ಪಾಕಿೀರಾಾಃ ಪರಕಿೀರ್ಯ ಮಮ ಪೂಜನ್ಮ್। 
ಶರಣಂ ಮರಣಾತೀತಂ ಕರತಣಾಕರಮಞ್ಜಸಾ॥24॥ 

 

ತರಣಿಂ ಮೀಹಸರಣ್ೀಾಃ ಸತುರಣಂ ಕರಣಂ ಚ ಮಾಮ್। 
ಆಗತ್ಾಾಃ ಸಾವಗತ್್ ೀಕ್ಾಯಚ ಕ್ಾ ಗತಾಃ ಪಾಪನಾಮಿಹ॥25॥ 

 

ಇತಯಪುರಚನಿ್ ಸವಚಿತತವಂ ಕತತಸತಂ ಕಮಯ ತತಯಜತಾಃ। 
ಕರಕಚಚ್ಿೀದ್ನ್ಂ ಚಾಪ ಛಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ದಿವಂ ರ್ರ್ತಾಃ॥26॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 65 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತ್್ಯೀವಂ ನ್ರಕ್್ ೀತ್ಾುರಂ ತ್ಾರತ್ಾರಂ ಸವಯಸಜಜನಾನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಹಿತ್ಾವ ತತ ಕ್ಾಮಾತಯಂ ನ್ರಕಂ ರಾನ್ತು ಮತಾದ್ಮ್॥27॥ 

 

ಮಮ ಸವಪ್ನೀ ತವ ಸವಪ್ನೀ ಚಾಸಯ ಸವಪ್ನೀ ಮದ್ತವರ್ಮ್। 
ತಹಿಯ ವಿಪರಸಯ ತತಸಾಪನಂ ಸತಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಭವಿಷ್ಯತ॥28॥ 

 

ಇತಯವಿಶಾವಸತಾಃ ಪುತರ ಯೀ ವದ್ನಿು ಕತಬತದ್ರಿ್ಾಃ। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಶಾಪಾನ್ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ದಾಸಾನಾಮಪ ಶಾಶವತ್ಾನ್॥29॥ 

 

ಕತತ್್ ೀ ವಕ್್ಯೀ ಭವತಸಾಪ್ನೀ ಮೃತಂ ಮಾ ರಾಸವ ಪಾತಕಿನ್। 
ಸತತಂ ಮೀಽಕತಮತಂ ಪ್ರೀತ ವೃಥಾ ಪ್ರೀರಿತವಾನ್ಸ್ತ॥30॥ 

 

ಶರದಾಿಽಹಿೀನ್ಂ ಕತಬತದ್ಿೀ ತವಂ ವೃದ್ಿಂ ತ್ಾಯಜಿತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽಹಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹಾಃ ಕತಮತಜ್ಞ್ ೀ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್॥31॥ 

 

ಸತಮತಜ್ಞಾಃ ಸತ್ಾಂ ಚಾಪ ತತವಜ್ಞ್ ೀಽಹಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಸವಯತರ ತವ ವಿಶವಸ್ ೀ ಹಯವಿಶಾವಸಾಃ ಕತತ್್ ೀಽತರತತ॥32॥ 

 

ಅವಿಶಾವಸ್ ೀಽತರ ತ್್ೀ ಸಮಯಕ್ ರ್ದಿವಾ ತಹಿಯ ಸವಯತಾಃ। 
ಅವಿಶಾವಸ್ ೀ ಭವತ್್ಯೀವ ತವ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್॥33॥ 

 

ವಿಶಾವಸಸುತರ ಚ್ೀತತಾತರ ಹಯವಿಶಾವಸಾಃ ಕತತ್್ ೀತರತತ। 
ಸವ್ೀಯ ಮಯೀಕ್ಾುಾಃ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾಸ್ುೀ ಶ್ೂೀಕಮ ಲಸಯ ನಾಶಕ್ಾಾಃ॥34॥ 

 

ಕ್ಾಕವಾಕ್ಾಯನಿೀವ ಪುತರ ಮಾ ಕತರತ ತವಂ ಪರ್ೀರಿತಾಃ। 
ವಿಪರೀಽರ್ಂ ಮಮ ಸದ್ತಾದಾಿಯ ಶತದಾಿನ್ುಾಃಕರಣ್ ೀಽಭವತ್॥35॥ 
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ಶರದಾಿರ್ತಕ್್ ುೀ ಮಯೀಕ್್ುೀ ತತ ವೃತುಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಕರಿಷ್ಯತ। 
ರಾವದಿೀಶವರದ್ತುಂ ವ್ೈ ತ್ಾವತ್್ೈವ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥36॥ 

 

ಮತ್್ರೀರಣಾಬಲಂ ಪಶಯ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಪುಣಯಕಿೀತಯನ್। 
ಕ್ಾರಣಂ ಚ ಋಣಾನ್ತಮಕ್ೌು ಮತ್ಾೆರತಣಯಂ ವಿನಾ ನ್ಹಿ॥37॥ 

 

ಏವಂ ಕೃತ್್ೀ ಹಯವಿಶಾವಸ್ೀ ಹಯಲಮೀತ್ಾವತ್ಾ ಸತತ। 
ಕೃತ್್ೀನ್ ಮಮ ಸತತಾತರ ಸವಸ್ತು ತ್್ೀಽಸತು ಕತತ್್ ೀಽಶತಭಮ್॥38॥ 

 

ವಿಪರಪಾರಣಾವಧಿರಾಯವದಿತತಯಕುಂ ಪುಣಯರ ಪಣಾ। 
ಕಣಾವದಿ ಮತನಿಮಧ್್ಯೀತತ ಶೃಣವದ್ಯ ಮಮ ಮಾನ್ಸಮ್॥39॥ 

 

ಸವಗಾಯಗಮನ್ಪರ್ಯನ್ುಮತತಸಗ್ ೀಯಽರ್ಂ  ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ನಿಗಯತ್್ ೀಽದ್ಯ ಭವಾಮಯದಾಿ ವಾಕಸಗಾಯದ್ಪವಾದ್ತಾಃ॥40॥ 

 

ರ್ಥಾಗಚಿನ್ ಗಜಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗ್ ೀಕ್ಷತರಾದ್ಯಪವಾದ್ತಾಃ। 
ನ್ ಗಚತಿ ಪುನ್ಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ದ್ತವಾಯದಿಗಜಸ್ತಂಹ ಭ್ ೀಾಃ॥41॥ 

 

ತಥಾಹಮಪವಾದ್ೀ ತತ ನಿವೃತ್್ ುೀ ವಾಗಿವಸಗಯತಾಃ। 
ಅತ್ಾರಪವಾದ್ಕಾಃ ಪುತರ ಹಯವಿಶಾವಸ್ ೀಽಸಮದಿೀರ್ಕಾಃ॥42॥ 

 

ತಸಾಮತರತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದಿ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಮಮ ನ್ ಕಶಾನ್। 
ಕದಾಚಿದ್ೀವ ವಕ್ಾಯಮಿ ಕ್ಾಯೀಯ ತತ ಪರಸತುತ್್ೀ ಸತ॥43॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಿಸುಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ಮಮೀಹ ತರೀಣಿ ರ ಪಾಣಿ ಶ್ಷಾಟನಿ ತತಷಾಟನಿ ಚ॥44॥ 
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ಮತತಾತ್್ರೀ ಕೃತಪಾಣಿಡತ್್ಯೀ ವಿಪ್ರೀ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸದಾ। 
ರ್ಥಾ ವಾರ್ತಸುವಾರ್ತಷ್ಯವೃದ್ಯಿೀ ವತಯತ್್ೀ ತವಯಿ॥45॥ 

 

ತಥಾಹಂ ವತಯರಾಮಯತರ ವಿಪ್ರೀ ಪುತರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಹ್ೀ ಶತದ್ವಿೃದ್ಿ ವಿಪರೀಽರ್ಂ ಅತ ಮತಗದಾಃ ಸವಕ್ಾರ್ಯತಾಃ॥46॥ 

 

ಕತರದ್ಸಿುಾಂ ಮಾ ಭವಸಾವದ್ಯ ಶರದಾಿರ್ತಕ್್ ುೀ ಬತಧ್್ೀ ಮಯಿ। 
ಸತಯಂ ವಚಿಮ ಹಿತಂ ವಚಿಮ ಸತತ ವಚಿಮ ಪುನ್ಸುವ॥47॥ 

 

ವಿಪರೀಽರ್ಂ ವತಯತ್್ೀ ವೃತುಂ ಕತತರ ರಾಸಯತ ಮತರರ್ಾಃ। 
ವಿಧ್ವಾ ಶತರತ ತ್್ೀಽದ್ಯೈವ ವಿಧಿಶಾ ವಿಮತಖ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥48॥ 

 

ದಿವಜಕ್ಾರ್ಯತಮದ್ ರೀಹಾತ್ ದಿವಜಕ್ಾರ್ಯವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ। 
ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸನ್ತು ಮದ್ಭಕ್ಾುಾಃ ಶಶವತ್ ಜಿೀವನ್ತು ಮತರರಾಾಃ। 
ಅತ ಸೌಭಾಗಯವನ್ುಶಾ ಸನ್ತು ಭಕಿುರ್ತತ್ಾ ಹರೌ॥49॥ 

 

ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಕಮನಿೀರ್ಂ ತತ ಮಾಂ ಸಮರ॥50॥ 
 

ಶರಮಹಾರಿಣಮಜ್ಞಾತ್ಾವಽಸತಮನಾಸುಾಂ ನ್ ಗಚಿಹ। 
ಏವಂ ಬತದ್ಿೈ ಸದಾ ಶತದ್ಿಶರದಾಿಂ ಕತರತ ಧಿರಾ ತವ॥51॥ 

 

ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ತಯಜ ದಿವಜಾದ್ಯೈವ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್। 
ಅಹಂ ತವಾಹಿತಂ ನ್ೈವ ವಚಿಮ ಕಿಞ್ಾನ್ ಕ್ಾಚನ್॥52॥ 

 

ವಯಥಾ ತ್್ೀ ಮಾಸತು ನಾಸ್ತುೀತ ಗತರತದ್ೈವಂ ವದ್ನಿು ತ್್ೈಾಃ। 
ಮತತಸತಸಯ ಸತವಿಶಾವಸಂ ಪಶಯ ತವಂ ವಿಪರಸತುಮ॥53॥ 
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ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀಶಾ ಭಕುಸಯ ವಾಯಸ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಚ್ೈವ ಹಿ। 
ಚತತಣಾಯಮಪ ವಿಶಾವಸ್ೀ ಸವಣಯಲಾಭಂ ರ್ಥಾ ತಥಾ॥54॥ 

 

ಕಣಯಶಾರವಯಂ ಭವತ್್ಯೀವ ವಣಾಯತಮಕಮಿದ್ಂ ವಚಾಃ। 
ಮತ್್ರೀರಿತ್ಾಾಃ ಸತವಿಶಾವಸಂ ಕತವಯನ್ಯೀತ್್ೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥55॥ 

 

ಪಶಯನಿು ವಿಶಾವಸಫಲಮೈಹಿಕ್ಾಮತರ್ಷಮ ಕಂ ಚ ರ್ತ್। 
ವಣಾಯತಮಕಮಿತ ಪರೀಕುಂ ಕಣ್ೀಯನ್ ಶೃಣತ ನ್ನ್ದನ್॥56॥ 

 

ಸವಣಯವಣಯ ಶ್ಲಾರಾಂ ಮೀ ಚಿೀಣ್ೀಯನ್ ಲ್ಲಖಿತಂ ಕತರತ। 
ವಣಾಯನಾಂ ಬಾರಹಮಣಾದಾಯನಾಂ ಕಣಯಶಾರವಯಂ ತಥಾ ಕತರತ॥57॥ 

 

ಸವಣಯಲಾಭಾರ್ತ್್ೀ ಪುತರ ಶಮಯಣ್ೀ ಚ ಸದಾ ತವ। 
ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಮತದ್ಿೃತಯ ಭತಜಮತಚಯತ್್ೀ॥58॥ 

 

ಶಸುಂ ಶಸುಂ ಕತರತ ಕ್ಷಪರಂ ವಿಪರಸಯ ನ್ ಮೃಷಾ ವಚಾಃ। 
ಶ್ೀಘರೀಣಾಹಂ ತತ ಗಚಾಿಮಿ ವಾಯಘಾರದಿಭರ್ಕಮಿಾತ್ಾ॥59॥ 

 

ಪಾರಗಾರಯರ್ ಗೌರ್ಯಥಾರಣ್ಯೀ ಸಾವಗಾರಯಂ ಮ ತಯಂ ಭಜಾಮಿ ತ್ಾಮ್। 
ಅವಿಶಾವಸ್ೀನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಮತವಾಯಯಮತಯನ್ುಪಾಪನಾಮ್॥60॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಮಾಕಷ್ಯಣಮ್ ಕ್ಾಲ್ೀ ರ್ಮದ್ ತ್್ೈಶಾ ಕ್ಾರರ್ನ್। 
ತಸಾಮನ್ನರವರಶ್ರೀಷ್ಠ ಪ್ರೀಷ್ಠ ಮೀ ಸವಯದಾ ಮಠ್ೀ॥61॥ 

 

ಬತದಿಿ ಸೌಷ್ಠವಸಂರ್ತಕ್ಾುನ್ ಶ್ರೀಷಾಠನ್ಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಇರ್ಂ ತವ ಶತಭಾ ಬತದಿಿಾಃ ಕಿರ್ನ್ುಾಃ ಕತಜನಾ ಭತವಿ॥ 62॥ 
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ನ್ರ್ನ್ ುೀ ನ್ರಕ್ಾವಾಸಂ ಸವರ್ಂ ತ್್ೀಽಪ ಪತನ್ಯಹ್ ೀ। 
ಕವಿತ್ಾ ಬಾರಹಮಣ್ೀ ನಾಸ್ತು ಸವಿತ್ಾ ವ್ೀತು ಸವಯಥಾ॥63॥ 

 

ಭವಿತ್ಾಽಥಾಪ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಽರ್ಮರ್ತತಂ ಶರದಾಂ ಶತಮ್। 
ಮರಾಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತ್್ ೀ ವಿಪರೀಽರ್ಂ ಪ್ರೀತಯ ಪುತರ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್॥64॥ 

 

ಕ್ಾಽತರ ಹಾನಿಾಃ ಕೃತ್ಾ ಚಾಸಯ ಪರ್ೈಹಾಯಸ್ಯೀ ಕೃತ್್ೀಽಪುಯತ। 
ಬಾರಹಮಣಾಧ್ಮ ಮದಾವಣಿೀಂ ನಿಗತಯಣಾನ್ ಪರತಮಾಭಣ॥65॥ 

 

ಗತಣಿನಾಂ ಭಣ ಸದಾವಣಿೀಂ ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ಾಾಣಾನ್ ವೃಣ್ ೀಮಿ ತ್್ೀ। 
ಕ್ಾಣ ಕ್ಾಣ ಗತಣ್ೈಹಿೀಯನ್ ೀಽಪಯಣಿವೀ ಕತರತ ಕತಮಾನ್ವಮ್॥66॥ 

 

ಮತಸನಿನಧ್ಾನ್ೀ ಸತ ನ್ನ್ದನಾಗರಯ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸತನ್ದರಮನ್ದರಾಭ್ೀ। 
ಕನಾದಶನ್ೀದ್ರಾಃ ಸಹ ಚ್ೀನಿದರಯೀಶ್ೂೀ ವಿೀನಾದರದಿ ದ್ೀವ್ೈರಪ ಸನಿನಧ್ತ್್ುೀ॥67॥ 

 

ಮಯಿ ಗಚತಿ ಸತತಾತರ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ। 
ಪರಿಗಚನಿಿು ಸವಚಿನ್ ದೀಽಪಯನ್ೀಕ್ಾತಮ ಸತಮ ತಯಭಿಾಃ॥68॥ 

 

ಅನ್ವರ್ವಯತರ್ೀಕ್ಾನ್ತವಿಧ್ಾಯಿತ್್ವೀನ್ ತಸಯ ಮೀ। 
ಕಸಯ ಚ್ೀದ್ೃಶಮಾಹಾತಯಂ ಪಶಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಸತಚಕ್ಷತಷಾ॥69॥ 

 

ತಸಾಮದಿವಶಾವಸತಾಃ ಪುತರ ರಾಸಯನ್ುಂ ಸಾಥಪರಾಶತ ತಮ್। 
ಸ್ೀಶವರಂ ಭಾಸವರಂ ಮ ತಯಂ ಕ್ಾತಯಸವರಸಮಾಕೃತಮ್॥70॥ 

 

ಅವಿಶಾವಸ್ೀ ಪರರಾಸಾಯಮಿ ಸತವಿಶಾವಸ್ೀ ವಸಾಮಯಹಮ್। 
ತವ ಶಾವಸಪರಣಿೀತ್ಾಹಂ ಭವಿಷಾಯಮಿ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥71॥ 
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ತಸಾಮದಾರ್ತಷ್ಯವೃದ್ಿಯೈ ತ್್ೀ ಶತದ್ಿ ವಿಶಾವಸ ಸಂಸ್ತಥತಮ್। 
ಕತರತ ಶರದಾಿನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಕ್್ ೀದಾಿ ವಕ್ಾು ಚ ಮಾಂ ವಿನಾ॥72॥ 

 

ಸಹ್ ೀದ್ರಂ ಚ ಹಿತ್ಾವಪ ಕವಿಾಃ ಸಾಯಂ ತವನ್ತಮಖ್್ೀ ಸದಾ। 
ಏತಚತಿರತ್ಾವ ರಹಸಯಂ ಮೀ ಪರಸಯ ಸತರ್ಶಸ್ತವನ್ಾಃ॥72॥ 

 

ವಿಪರಸಯ ಶಶವದ್ತಕ್ಾಯಚ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಮತೃತ್ೌ। 
ದ್ವಿೀಯಕರ್ ೀ ಗವಿಯತ್್ ೀಽಪ ಗರವಿೀಯೀಯಣ ಗಾರತಡ್ೈಾಃ॥74॥ 

 

ಗಾಂ ಗತ್್ ೀಽಪ  ನ್ ಗನಾು ಚ ಸವಗಯತಂ ಸೌಗತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 
ತಥ್ೈವ ತವ ವಿಶಾವಸ ವಿಶವಸುಾಃ ಪರಸತುತ್ಾಂ ಗತಮ್॥75॥ 

 

ಹಿತ್ಾವ ಶಸಾುಂ ಪಾರಪಯ ಪೂಜಾಂ ತವತೃತ್ಾಂ ಸಂಸ್ತಥತ್್ ೀಽಭವಮ್। 
ತವಾದ್ರಾಖ್ಯರ್ ೀಧ್್ೀನ್ ಪರತರತದ್ ಿೀ ಭವಾಮಿ ಚ॥76॥ 

 

ತವದಾರಾಧಿತಪಾದಾಬಜಾಃ ಸತಧ್ಾಸಾಗರಗ್ ೀ ರ್ಥಾ। 
ಅಭವಂ ಶತಭಮೀವ ತವಮಭರ್ಂ ಚಾಪ ಮದ್ಭವ॥77॥ 

 

ಲಭ ಮೀ ಭವ ಸಮಿರೀತಭಾಜ್ ೀ ಭವಯಭವ್ೀಷ್ತ ಚ। 
ಇತಾಃ ಪರಂ ಪರ್ೈರತಕ್ಾುಂ ರಿಕ್ಾುಂ ವಿಶಾವಸತಾಃ ಕೃತ್ೌ॥78॥ 

 

ನ್ಯತೃತ್ಾಂ ತಕಿಯತ್ಾಂ ಸದಿಭಾಃ ಸ್ತವೀಕೃತ್ಾಂ ನ್ ಕತರತ ಪರರ್। 
ಕ್ಾಕ್್ ೀದ್ರ್ ೀ ರ್ಥಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತ್್ ೀಕ್್ ೀದ್ರ ಪರಪೂರಣಮ್। 
ಭ್ೀಕ್್ ೀದ್ರಗತ್ಾಂತ್್ರವಯಲ್ಲೇಕ್್ ೀದ್ರ ಗತ್್ ೀಽಪ ಸನ್॥79॥ 

 

ಕತರತತ್್ೀ ನಿರತಸುಚಾ ಸಮರತ್್ೀ ಹರತ್್ೀ ನ್ರ್ೈಾಃ। 
ಹರನ್ತು ತವರತ್್ೀ ರನ್ತುಂ ಪುರತ್್ೀ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಚ ಸಾಃ॥80॥ 
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ತದ್ವತಖಲ್ ೀಪ ಮಲಭಾಣಡಮಜಾಣಡಕ್್ ೀಶ್ೀ 

ಸವಸ್ ಯೀದ್ರಂ ತತ ತರತ್್ೀ ಪರಪೀಡನಾಚಾ। 
ನಿತಯಂ ಕಲತರತರಿಮಾನ್ ಭವತೀಹ ಪುತರ 

ಪಾರಣಾನ್ ಪರಸಯ ಹರತ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಚರಿಷ್ಯನ್॥81॥ 
 

ಅಪಾರಕೃತಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ವಿಪಾರನ್ುರ ಮತಖ್್ೀನ್ ಚ। 
ಸತಪಾರಕೃತ ಮನ್ೀನ್ೈವ ಸಮಾರರ್ಯರ್ ಸತತ್ಾಶತ ಮಾಮ್॥ 82॥ 

 

ಶ್ಷಾಟನಿ ತತಷಾಟನಿ ಚ್ೀತ ವಣ್ೀಯ ನ್ ಯನ್ತವತಾಃ ಸತತ। 
ಸನಿನಧ್ಾನ್ಸಯ ನ್ ಯನ್ತವಂ ಕರಮಾಜಾಜನಿೀಹಿ ಮಾನ್ವ॥83॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ರಾದ್ೃಶಂ ತತ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ನಾಸ್ತು ನ್ನ್ದನ್ೀ। 
ನ್ನ್ದನ್ೀ ರಾದ್ೃಶಂ ಧಿೀಮನ್ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ನಾಸ್ತು ಬಾರಹಮಣ್ೀ॥84॥ 

 

ಅಧಿಷಾಠನ್ಸಯ ಮಾಹಾತಯಂ ದಾತತಂ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸದಾ। 
ವೃನಾದರಕ್್ೀನ್ದರಸನಿದಷ್ ಟೀ ಮನ್ದಸ್ತಮತ ವಸಾಮಯಹಮ್॥85॥ 

 

ತವಯಿ ಸಚಾಿಸರವಕ್ಾುಚ ವಯಕುಂ ವಯಕಿುಮತ್ಾಂ ವರ। 
ತಯಕ್ಾುಾ ಸವಾಯಣಿ ಕೃತ್ಾಯನಿ ಭೃತ್ಾಯನ್ತಗರಹ ಕ್ಾತರಾಃ॥86॥ 

 

ವಸಾಮಿ ಮನ್ಸಾ ಶ್ರೀಮನ್ ದಾಸ್ ೀ ವಾಯಸಸಯ ಶಾಸನಾತ್। 
ಶಾವಸರ ಪ್ೀಣ ಚಾವಾಸಾಃ ವಿಪರಸಾಯಪ ಭವಾಶತ ಚ॥87॥ 

 

ಶಾಸಾರರ್ಯಜ್ಞ ಕೃತ್ಾರ್ಯಂ ಮಾಂ ತ್ಾರತ್ಾ ತವಂ ಸವಯದಾಽತರತತ। 
ಕತಬ್ೀರ್ ೀಽಪಯರ್ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸಭ್ೀರಿೀರವ ಆದ್ರಾತ್॥88॥ 
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ಗಮಿಭೀರ ಸ್ ುೀತರ ಸಂನಾದ್ ಸತಭಿೀರತಸಸನ್ ಉಪಾಗತಾಃ। 
ಗೃಹಣನ್ ಪಾರಣಿಂ ಗತಣಿನ್ ಧಿೀಮನ್ ಮಣಿ ಕಿೀಣಾಯನಿ ಮಾನ್ವ॥89॥ 

 

ದ್ದೌ ಚಾಭರಣಾನಾಯಶತ ಚರಣ್ೀ ಮಣಿರಾಶ್ಕಮ್। 
ಸವಗೃಹಯಂ ವ್ೀಶರಾಮಾಸ ಸ ಗೃಹಣನ್ನೀವ ಮೀ ಕರಮ್॥90॥ 

 

ಪರಗೃಹಿೀತಮತಪ್ರೀಮಾಣ ಜಗೃಹ್ೀ ಮಮ ಪಾದ್ತಕ್್ೀ। 
ಕತಬ್ೀರಸುಾರ್ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತವಿೀರ್ ೀಽಪ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ॥91॥ 

 

ತರಯಿೀವಿರ್ ೀಧಿನ್ಂ ಹತ್ಾವ ಕವಿೀಶವರಮತಪಾಗತಮ್। 
ರ್ಥಾ ಕರ್ ೀತ ವ್ೀದ್ಸಯ ನಿಭಯರ್ಂ ಭಾರತೀಪತಾಃ॥92॥ 

 

ತಥಾ ಕರ್ ೀರ್ಷ ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಪರೀತಂ ಸಾದಿತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಭಕ್ಾಯ ಮತೃತಸೃತಮಾತರತಾಃ॥93॥ 

 

ತಯಕುವಾನ್ ಸವಯಕೃತ್ಾಯನಿ ಶತರತ್ಾವ ತತ್ಾವನಿ ಮೀ ಸತತ। 
ಅಹಂ ನಿಮಿಷ್ಮಾತ್್ರೀಣಾನಿಮಿಷ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್್ ೀಽಗಮಮ್॥94॥ 

 

ಪಶಯತ್ಾಮೀವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪಾಶ್ನ್ ೀ ಲ್ ೀಕಮಾಗತಾಃ। 
ಪರಚ್ೀತ್ಾ ಅಪ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸತಚ್ೀತ್ಾಶಾ ವಿಪಶ್ಾತಮ್॥95॥ 

 

ಕತಚ್ೀತ್ಾಶಾಾಗತಾಃ ಪಶಾಾತ್ ಸವಚಿಂ ರಾಚಿತವಾನ್ ಮಮ। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಾನ್ತನಿಭಂ ಮೌನಿನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಸಹಿತಂ ಶನ್ೈಾಃ॥96॥ 

 

ಅನ್ನಾುನ್ನ್ುಮಾಹಾತಯ ಸ ಚನ್ಂ ಲ್ ೀಚನ್ಂ ರ್ಥಾ। 
ಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀನಾಞ್ಾನ್ಂ ಕತವಯನ್ ಮಾಂ ಛನ್ನಂ ಪಾಪನಾಮಿಹ॥97॥ 
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ಲಾಞ್ಾನ್ೈಾಃ ಪಾರಞಷಾತಂ ಜಾನ್ನ್ ವಾಞಷಾತಂ ಚಾಪುವಾನ್ ಮರಾ। 
ತದಾದ್ರ್ೀಣ ಸವ್ೀಯಽಪ ಗವಿಯತ್ಾ ಅಪ ಚವಿಯತಮ್॥98॥ 

 

ದ್ವಿೀಯಕರಪತಂ ಪವಯಣಾಯಪಾುಾಃ ಸವವಾಯಸ್ತನ್ಶಾ ಯೀ। 
ಸಾಧ್ತ ಸಾಧಿವತ ಸಮಾಭಷ್ಯ ಜಗೃಹತದ್ಯಶಯನ್ಂ ಚ ಮೀ॥99॥ 

 

ಸಾವದ್ತ ಸಾವದ್ತ ಪದ್ೈದಿಯವ್ಯೈಾಃ ಮಧ್ತರ್ ೀಕಿು ಸಮನಿವತ್್ೈಾಃ। 
ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ ೀಪದ್ೀಶಂ ಚ ಮಾನ್ವಾನ್ುಕಸನಿನಧ್ೌ॥100॥ 

 

ದಾನ್ವಾ ಅಪ ತಚತಿರತ್ಾವ ಸತುವನ್ ುೀ ಮಾಂ ದಿವಂ ರ್ರ್ತಾಃ॥101॥ 
 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥102॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥103॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥104॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಶ್ರೀಮಚಿರಣಕರಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕ 

ವಿಭಾಗ್ೀ ಷ್ಷ್ ಠೀ ಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 
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॥ಅರ್  ಸಪುಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥7॥ 

 

ಓಂ ಏವಂ ವ್ೈ ದ್ೀವತ್ಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಪಾಕಶಾಸನ್ಪೂವಯಕ್ಾನ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಚಾಕ್ಾಶಾಗಾಮಿೀ ತತ ಸತಯಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀಽಗಮಮ್॥1॥ 

 

ತತ್್ರವ ನಿವಾಸಾಮಯದಾಿ ಶತದಾಿನ್ುಾಃಕರಣಾಃ ಸದಾ। 
ಬಧ್ಾವಹರ್ಗಿರೀವಪಾದ್ೀ ಶರದಾಿರ್ತಕುಶಾ ಸತಸ್ತಥರಾಃ॥2॥ 

 

ತತ್ಾರಪ ಮಾಂ ಹರ್ಗಿರೀವಾಃ ಶತರತಯರ್ಯಂ ಸವಯಮೀವ ಚ। 
ಗಾರಹರಾಮಾಸ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ವಗ್ೀಯ ವಗಾಯರ್ಯ ತತವವಿತ್॥3॥ 

 

ಸಗ್ೀಯ ಸಗ್ೀಯ ತಥಾಹಂ ವ್ೈ ಸವಗಯಂ ರಾಸಾಯಮಿ ಮಾಗಯರ್ನ್। 
ಘ್ಘ್ಯರೌ ತ್ೌಚ ದ್ೈತ್ಾಯಗೌರಯ ಮಧ್ತಕ್್ೈಟ್ಭ ಸಂಜ್ಞಿತ್ೌ॥4॥ 

 

ತ್ೌ ಹತ್ಾವ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಕ್ಾಲ್ೀ ಲ್ ೀಕಂ ನಿಮಿಯತವಾನ್ಲಮ್। 
ಪಾಲರಾಮಿ ಕತಲಾಲ್ ೀಽಪ ಕಲಶಂ ಪಾಲರ್ನ್ ರ್ಥಾ॥5॥ 

 

 ಏವಂ ಸೃಷಾಟಯದ್ಯಷ್ಟಕಂ ಚ ಸಾಷ್ಟಂ ಕಷ್ಟಂ ವಿನಾಪಯಹಮ್। 
ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸತಷ್ತಠ ಕರ್ ೀಮಿೀಷಾಟಂ ಭಕ್ಾುನಾಂ ಪ್ರೀಷ್ಠಸದ್ುತಮ್॥6॥ 

 

ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಭಕುಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಸವಯ ತತ ಪಾತಕಮ್। 
ಪಾರಪುಂ ಪದಾನಿುಕಂ ಸವಸಯ ಶಕ್ಾಯ ರ್ತಕುಂ ಶತರತಗರಹ್ೀ॥7॥ 

 

 ಸಹಸರಪದ್ಯ ತತಾದ್ಯಂ ತತಾದಾಖ್ಯದ್ಲಾನಿವತಮ್। 
ತದಾಭವಸೌರಭಭತವಂ ಜಿಘ್ರನ್ ಬಿಭರತ್ ಸವಮ ಧ್ಯನಿ॥8॥ 
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ವಿಪಾರಸಯ ಸರಸ್ ೀದ್ ಭತಂ ತರಸಾ ಸವಯಭ ಸತರಾಾಃ। 
ಶ್ರಸಾ ಸವರಸ್ ೀಪ್ೀತ್ಾಾಃ ಶ್ರಯೈಾಃ ತ್ಾಮರಸಂ ಪರಮ್॥9॥ 

 

ಧ್ಾರರ್ನ್ತು ಬತಧ್ಾಗಾರ್ೀ ಧ್ಾರರ್ನ್ತು ಸದಾರಕ್ಾಾಃ। 

ಆದ್ರ್ೈಾಃ ಪಾದ್ರಜಸಾ ಧ್ ತಪಾಪಾಶಾ ಯೀಽನ್ರಾಾಃ॥10॥ 
 

ಇತಥಂ ಮಮೀಕಿುರ್ೀವ್ೀರ್ಂ ಕರ್ಂ ಕೃತರಮವಾತಯರಾ। 
ವಯರ್ಯತ್ಾಂ ರಾತ ತತವಜ್ಞ ಪಾರ್ಥಯವ್ೀಷ್ವಪ ಸಾರ್ಥಯಕ್ಾ॥11॥ 

 

ಅತಗೌಪಾಯನಿ ಪದಾಯನಿ ಮಯೀಕ್ಾುನ್ಯಪ ಕ್ಾನಿಚಿತ್। 
ಜನ್ಸಾಯಯೀಗಯತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃತವಾನ್ ವಿಪರವಾಕಯತಾಃ॥12॥ 

 

ಅಹಂ ತವವಿಶಾವಸಮೀವ ಭಾವಿನ್ಂ ಭಾವನಾತಮಕಾಃ। 
ಭಾವರ್ನ್ ಭಾನ್ತಮದಿಿೀಮನ್ ಅಬತಧ್ಾನಾಂ ಹರಾಮಿ ಚ॥13॥ 

 

 ಏವಂ ನಿತಯಂ ಪರನ್ೃತಯನ್ ವ್ೈ ಸತಯಂ ಕತತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್। 
ತತುನ್ತಮಖ್್ೀ ಪರರ್ತ್ಾನನಿ ವಕತುಂ ತರ್ಯಂ ಕರ್ ೀಮಿ ಚ॥14॥ 

 

ಅಹಂ ಧ್ವಳಗಙ್ಗುರಾಂ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ। 
ಅರತಣ್ ೀದ್ರ್ವ್ೀಲಾರ್ಂ ಸಾನತ್ಾವ ಗಚಾಿಮಿ ನಿತಯಶಾಃ॥15॥ 

 

ನ್ರಾಣಾಂ ದ್ಶಯನ್ಂ ಚಾಪ ಸಾಶಯನ್ಂ ಚ ವಿಮಶಯನ್ಮ್। 
ಸತರಾಣಾಂ ನ್ೈವ ಧ್ಮಯಶಾ ಸಮಾಭಷ್ಣಮಪ ಪರರ್॥16॥ 

 

ಸವಪ್ನೀಽಪ ಚಾಪುವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಆರ್ತಷ್ಮನ್ ನ್ರದ್ೀಹಿನ್ಮ್। 
ಪಾರಪನೀತ ರ್ದಿ ವಾ ತ್ಾಪಂ ನ್ರಕ್್ೀ ಚಾಪುನರಾದ್ತಿರವಮ್॥17॥ 
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ಅಥಾಪ ಮೀ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸನಾಯನಿನಸಸಙ್ುವಪುಷ್ ೀ ಋಷ್ೀಾಃ। 

ಅಘ್ಮಷ್ಯಣತ್್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಂ ಶ್ೂೀಷ್ರಾಮಿ ತದ್ಪಯಹಮ್॥18॥ 
 

ತಸಾಯದ್ವಿಳಗಙ್ಗುರ್ಮಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತಯ ಮತನಿೀಶವರಾಃ। 
ಸಙ್ಕ್ಷುೀ ಕೃತ್ಾವಗಾಹ ಸನ್ ಸಾವಙ್ುಂ ರ್ಸಾಯಮಿ ನಿತಯಶಾಃ॥19॥ 

 

ಅರ್ ತ್್ೀ ವಚಿಮ ಸತಯಂ ಚ ಪರಶನಂ ಮಾ ಕತರತ ಮಾಂ ಪರತ। 
ಶ್ಶ್ೂನೀದ್ರಪರಾಣಾಂ ಚ ವಾಚಂ ನ್ ಶೃಣತ ನ್ನ್ದನ್॥20॥ 

 

ಶ್ೂೀಷ್ಯೀ ಸೃತಮಾತ್್ರೀಣ ದ್ ೀಷ್ಂ ಸವಯಂ ವಿಪಶ್ಾತ್ಾಮ್। 
ಹರಾಸಯಕೃಪರಾ ನಿತಯಂ ಮರಾಸಯ ಚರಣಾಚಯನಾತ್॥21॥ 

 

ಪರರಾಸ್ಯೀವ ಗತಾಃ ಪಾರಪಾು ಪರರಾಸಾಯಮಿ ನ್ ಸಂಸೃತಮ್। 
ಹ್ೀ ಪುತರ ವೃತರ ಹನಾುರ್ಂ ವಿಚಿತರಂ ಕೃತವಾನ್ಹ್ ೀ॥22॥ 

 

ಪತ್ಾರದ್ೃಷ್ಟಶಾ ಸವಚತಿರಂ  ಧ್ೃತವಾನ್ತರ ಮ ಧ್ಯನಿ। 
ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಂ ಭಜ್ೀ ನಿತಯಂ ಮನ್ವನ್ುರಪತಂ ಪರಭತಮ್॥23॥ 

 

ತನ್ವನ್ುರಗತಶಾಾಹಂ ನ್ನ್ವನ್ುರಗತ್್ ೀಽಪಸನ್। 
ಅಮೃತ್ಾಂಶತಗತಂ ದ್ೀವಂ ತವಮೃತ್ಾಬಿಿ ಸಮತದ್ಭವಮ್॥24॥ 

 

ಅಮೃತಂ ಪಾರ್ರ್ನ್ುಂ ಮಾಂ ಅಮೃತ್ಾಕುಕಮಣಡಲತಮ್। 
ಸ ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ತದ್ೈವ ಪರಭತರವಯರ್ಾಃ॥25॥ 

 

ದ್ದೌ ಚ ದಿವಯವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮತದ್ೈವ ಮಮ ಸ್ೀವರಾ। 
ಶ್ರೀಪತಶ್ೂಾೀತುಮೀ ನಿತಯಂ ಸತಯಂ ಜಗತ ತತೃತಮ್॥26॥ 
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ಕತಥನ್ಂ ತಚಾ ಮಿಥ್ಯೀತ ಜಲಾನಿು ದಿತಜಾಾಃ ಸತತ। 
ಪೂವಯಂ ಸತರಾಸತರಗಣ್ೈರರ್ಥಯತ್್ ೀಽಹಂ ಕಥಾನ್ುರ್ೀ॥27॥ 

 

ತಥಾನ್ುರ್ೀ ಪಪುದ್ೀಯವಾಸುಾಮೃತಂ ಚ್ೀತರ್ೀ ಮೃತಮ್। 
ರ್ತದ್ಿೀ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸತಸನ್ನದಾಿಾಃ ವೃದಾಿ ವೃದ್ಿ ವಿರ್ ೀಧಿನ್ಾಃ॥28॥ 

 

ಮತಗಾಿಾಃ ಸದಾಭವತ್್ ೀ ದ್ತಗಪಿಯೀಬೌಿ ಮಧ್ಯಗಾಶಾ ತ್್ೀ। 
ತದ್ದಾೀಷಾದ್ವೀಷ್ರ ಪಾಸ್ುೀ ಮೃಷ್ೀತ ಮಮ ಭಾರ್ಷತಮ್॥29॥ 

 

ಭಾಷ್ನ್ುೀ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಂ ಚ ದ್ ೀರ್ಷೀತ ಸತರ್ಷರ್ ೀಕಿುಭಿಾಃ। 
ಇತಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾವದ್ತಯಜತ್॥30॥ 

 

ಕ್ಾಪಟಾಯನ್ುಕದ್ೈತ್ಾಯನಾಮನ್ುಕಂ ಚಾಪ ತಂ ಭಜ 

ಅನ್ನ್ುಂ ತಂ ನ್ತ್್ ೀಽಸ್ತೇಶಂ ದ್ೀಶತಾಃ ಕ್ಾಲತಶಾ ರ್ಮ್। 
ಗತಣತಶಾ ವದ್ನ್ ುೀ ಯೀ ಸನ್ುಾಃ ಕ್ಾನ್ುಂ ಶ್ರರ್ಾಃ ಸತತ। 
ವ್ೈದ್ ಯೀ ಧ್ನ್ವನ್ುರಿಶಾಾರ್ಂ ಚ್ೈದ್ಯಶಾಪಾಖ್ಯರ್ ೀಗಹಾ॥31॥ 

 

ಚ್ ೀದ್ಯಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ಮಹಯಂ ಚಾದ್ಯನೌು ಹೃತವಾನ್ ಮಮ। 
ಭ್ೈಷ್ಜಯಂ ಕೃತವಾನ್ ಮಹಯವ್ೈಷ್ಮಯರಹಿತಾಃ ಪರಭತಾಃ॥32॥ 

 

ಭ್ೈಷಾಯಪತಪರಸಾದಾಖ್ಯಂ ಪ್ರೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಮಹಾಭಿಷ್ಕ್। 
ಏವಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಶ್ರೀಮನಾನನ್ೃತಂ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಮರಾ॥33॥ 

 

ಕ್್ ೀ ಮೃತಂ ನಾನ್ತರಾತೀಹ ಮಾಮೃತ್್ೀ ತಂ ವದ್ಸವ ಮೀ। 
ಹರ್ಗಿರೀವಪರಸಾದ್ೀನ್ ಶತಭಮೀವ ಭವಿಷ್ಯತ॥34॥ 
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ಭವಗಾರಹಾದ್ಭರ್ಂ ನಾಸ್ತು ಶತಭಗರಹನಿರಿೀಕ್ಷರಾ। 
ಮತರಸಾದ್ೀನ್ ಪುತ್್ರೀಶ ಸತಪರಸಙ್ಕ್ಷುೀ ಭವಿಷ್ಯಸ್ತ॥35॥ 

 

ಕತಪರಸಙ್ುಂ ನಿರಾಕೃತಯ ಸತಪರಭಾತ್್ೀ ಪರಯೀಭವ। 
ನಿತಯಂ ವಚಿಮ ಶತಚಾಂ ಪಾರಞ್ಾಂ ಕಚಂ ಗೃಹಯ ವಚ್ ೀ ಮಮ॥36॥ 

 

ವಿಚಕ್ಷಣಂ ವಿಚಾರಾಯಹಮಾಚಾರಾಯ ಪಾರಕಾತತವಿಯಧ್ಮ್। 
ತತವಂ ತತವವಿದಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಟ ಮತ್ಾವ ತನ್ಮತಮವಯರ್ಮ್॥37॥ 

 

ಕೃತ್ಾವಕೃತ್ಾವಹಮತಯನ್ು ಸತಖಿೀ ಭವ ಶಮಿನ್ ಸದಾ। 
ವಸಾಮಿ ನಿತಯಂ ಶ್ರೀಶಸಯ ಸಭಾರಾಂ ಸಾರವತುರಾ॥38॥ 

 

ವಾಯಸಾತ್ಾಾರಾಶರಾತ್ಾಸರ ತತ್ಾವನಿ ಸಾಮರಿತ್್ ೀಽಭವಮ್। 
ಬದ್ರಿೀಪುರವಾಸ್ೀ ತತ ಮದಿರಾಪಾನ್ತಾಃ ಸತತ॥39॥ 

 

ಕದ್ರಿೀಕೃತ ಚಾರಿತ್ಾರನ್ ವಿದ್ದಾರ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್। 
ನ್ರನಾರಾರ್ಣಾತತಾಣಯಂ ಶೃಣ್ ೀಮಿ ಮತನಿಮಣಡಲ್ೀ॥40॥ 

 

ಸಮರಣಾತಸವಯಪಾಪಘಾನತ್ ಕರಣಂ ಮತಕಿು ಪದ್ತಿ್್ೀಾಃ। 
ವಾಯಸ್ ೀಽಪ ದಾಸಾರ್ ವಿಶಾಲಬತದ್ಿೀಾಃ ಶಶಾಸ ಮಹಯಂ ಜಗದಿೀಶದಾಸಯಮ್। 

 

ಸದಾ ಹರಾಸಯಂ ಸಮತಪಾಸಯ ಶ್ರೀಶಂ ಸ್ೀಷ್ಂ ಸಶ್ೀಷ್ಂ ಜಗದಾಸ ದಾಸಮ್ 

ವಿರಿಞಷಾ ಪೂವಯಂ ಕವಿರಞಷಜತಂ ಹರಿಮಸಾರಞಷಜತಂ ಮೌನಿಜನ್ೈರಥಾಞಷಾತಮ್। 
 

ಸಮರಂ ಜರ್ ತವಂ ಸಮರಮಾರಖ್ಞ್ಜನಿಮಯದ್ರಞಷಜತಂ ತವದ್ಿೃದ್ರ್ಂ 

ನಿರಞ್ಜನ್ಮ್। 
ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ವಾಯಸ್ ೀ ದಾಸಂ ಭಾಸತರವಿಗರಹಾಃ॥43॥ 
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ಮನ್ದಹಾಸಾನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಇನಿದರ್ೀಶ್ೂೀಽಪ ಮಾಂ ತದಾ। 
ಸತರ್ಷರ್ ೀಕಿುಭಿರಿತತಯಕ್್ುೀ ಕಷ್ಣ್ ೀಕಿುತ ಇತಯಹ್ ೀ॥44॥ 

 

ಭಾಷ್ಸ್ೀ ಭ್ೀಷ್ಜಂ ಕಿಂ ತ್್ೀ ಜಿಹಾವರಾ ಅಪ ತದ್ವದ್। 
ವಾತ್ಾಪತ್ಾುದಿ ದ್ ೀಷಾಣಾಂ ಮೀಲನ್ೀ ಸತ ಕ್ಾಲತಾಃ॥45॥ 

 

ಬಾಲಕ್ಾನ್ ಸತಮಿತ್ಾರದಿೀನ್ ಪರತಕ್ಾಲರ್ತ್್ೀ ರ್ಥಾ। 
ತಥಾ ವದ್ಸಯನ್ಯಥಾ ತವಂ ಕಥಾಂ ವಕ್್ಯೀ ಹರ್ೀರಥ್ ೀ॥46॥ 

 

ತವತೆಥಾ ಮತೆಥಾರ್ತಕು ಸವಯಥಾ ಮಾ ವೃಥಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಸ್ೈವ ತ್್ೀ ಭ್ೀಷ್ಜಂ ಭಾಷಾಾಃ ಪ್ರೀರಯಿಷ್ಯತ ನಾನ್ಯಥಾ॥47॥ 

 

ನಿದ್ ೀಯಷಾಣಾಂ ಮೃಷಾ ವಾಣಿೀ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ  ಸವಯಥಾ। 
ತಸಾಮದ್ವಕ್್ಯೀ ಕಥಾಂ ತಥಾಯಂ ಪರತತ್ಾನ್ವರ್ ಸಮಭವ॥48॥ 

 

ತಥೌ ತಥೌ ಮಾ ಕೃಥಾತವಂ ವಯಥಾಂ ತ್ಾತ ವೃಥಾ ವೃಥಾ। 
ತಥಾ ತಥಾ ಭವತ್್ಯೀವ ಹರಿಾಃ ಕತ್ಾಯ ರ್ಥಾ ರ್ಥಾ॥49॥ 

 

ಹರ್ೀರಾಜ್ಞಾಂ ಪುರಸೃತಯ ಸ ವಿಧಿಾಃ ವತಯತ್್ೀ ವಿಧ್ೌ। 
ಹರಶಾ ಹರತ್್ೀ ಸವಯಂ ಸವರ್ಂ ಚಾಸಯಸ್ತಥತ್ೌ ತಥಾ॥50॥ 

 

ಗರತಂ ಹಿತ್ಾವ ತತ ಗತವಯರ್ಯಂ ಗಿೀವಾಯಣಾಾಃ ಸವಯ ಏವ ಚ। 
ಗನ್ಿವಾಯ ಅಪ ಗಾನ್ವಿಯ ಶೌಣಾಡಾಃ ಪಣಿಡತಮಾನಿನ್ಾಃ॥51॥ 

 

ಹರಿಂ ರ್ರ್ತಮತಯರಾರಿಂ ತಚಾರಣಂ ಪರಮಾದ್ರಾತ್। 
ಸತರಾಸ್ುೀ ಕಿಙ್ೆರವರಾಾಃ ಶರಣಂ ಪಾರಪುರಞ್ಜಸಾ॥52॥ 
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ಕರದಾ ವರದಾರಾರ್ ಸಮರದಾಶರರ್ದಾರ್ ಚ। 
ಪರದಾರಪರಾನ್ ದ್ೀವ ವಿದಾರರ್ ಕತರಧ್ಾ ರಿಪೂನ್॥53॥ 

 

ವಿದಾರರಾಸ್ತಧ್ಾರರಾ ಸತಧ್ಾರಸಮತದಿೀರರ್। 
ಉದಾರ ಸಾದ್ರಂ ಧ್ಾರಾಂ ಪದಾರವಿನ್ದಜಾಂ ಭರ॥54॥ 

 

ಇತ ಯಚತಾಃ ಸ್ ೀಽಚಿರಂ ವಾಕಯಂ ಶತರತತಯಕುಂ ಪಾರಕುನ್ಂ ಚ ತ್್ೀ। 
ರೌಕಿುಕಂ ಶೌಕಿುರ ಪಯತವಂ ಮತಂ ಚಾತ್ಾತವಕಂ ಜಗತಾಃ॥55॥ 

 

ಇತ ಸಮಾರರ್ಥಯತಸುಸಯ ಭಕ್ಾಯಽಕೃತರಮರಾ ಸತತ। 
ಕೃತಯಂ ತತೃತವಾನ್ತರ ಚಿತರಂ ಹರಿಕೃತಂ ಬತ॥56॥ 

 

ಪಾರಮಾಯೀಯಣ ರಾಜತವಂ ತದಿೀರಾನ್ಂ ಮದಿೀರಿತಮ್। 
ಅತಶ್ಾರ್ೀತ ಧ್್ೈರಾಯರ್ಯಂ ಪೂವಯಂ ಮೀ ವಾಗತದಿೀರಿತ್ಾ॥57॥ 

 

ತತುಾಜ್ಞಾನಾಂ ಮತನಿೀಶಾನಾಂ ಶಾಸನ್ಂ ನ್ ವಿನಾಪಯತತ। 
ಶನ್ೈಮಯದ್ವಚನ್ಂ ಜಾನ್ನ್ ಧಿೀಮನ್ ಮದ್ವಚನ್ಂ ಶೃಣತ॥58॥ 

 

ಅಹಂ ಪೂವ್ೀಯಽಪ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀ ಗತವಾಯಜ್ಞಾಂ ತವಮಗವಿಯತಾಃ। 
ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾರರಾ ಪಾರಥಾಯಯಮಿೀಶವರಜ್ಞ್ ೀಽತಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥59॥ 

 

ಪರದಾರ್ೀತ ಪೂವೀಯಕ್ಾುಾಃ ಗರದಾಾಃ ಸವಪತ್ೌ ಚ ರಾ। 
ವಿದ್ದಾರ ಹರಿಾಃ ಸವಾಯಾಃ ಅಸ್ತಧ್ಾರಾಭಿರ್ೀವ ತ್ಾಾಃ॥60॥ 

 

ತತಾರಂ ಸ ಹರಿಾಃ ಸ್ವೈರಂ ಗರಖ್ಡಾುತ್ ನ್ಯಕೃನ್ುತ। 
ವರದ್ಾಃ ಪರದ್ೀಶಸಥ ಸಮರದಾಶರರ್ದ್ಾಃ ಸವರ್ಮ್॥61॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 81 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವನ್ೀತ್್ ರೀಽಸೌ ರಾವಣಾವರಜ್ೀ ರ್ಥಾ। 
ಕರದಾ ವರದಾರಾರ್ ಸಮರದಾಶರರ್ದಾರ್ಚ॥62॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕು ಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ವಾದಿರಾಜಾಗರತಾಃ ಕ್ಷತದ್ರ ರಾಜಕ್ಾರ್ಯಂ ಕತತಾಃ ಸತತ॥63॥ 

 

ವಾದಿೀಭಮೃಗರಾಜ್ ೀಽಹಂ ವಾದಿರಾಜ್ ೀ ಹರಿಂ ಭಜ್ೀ।  
ಇತಯಪ ಸ್ ವೀಕುಮೀವಾತರ ಹಯನ್ತಸನ್ಿೀರ್ಮನ್ವಹಮ್॥64॥ 

 

ಇತ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾಂ ಶಾನ್ು ಸಾವನ್ುಸಥಂ ಕತರತ ಚಾನ್ುಕಮ್। 
ಮಾಂ ತ್ಾತಂ ಸನ್ುತಂ ತವಂ ಚ ಚಿನ್ುಯಿತ್ಾವ ನಿಕೃನ್ುರ್॥65॥ 

 

ತಸಾಯಪ ಸ್ ವೀಕು ದಾಢಾಯಯರ್ಯಂ ಸವಪ್ನೀ ವಕಿು ರಘ್ ತುಮಾಃ। 
ಕ್ಾತರ ಶಙ್ಗೆಪ ತ್್ೀ ಮಾಸತು ಶಾಸರಜ್ಞ ಮಮ ಸತೃತ್ೌ॥66॥ 

 

ಉದಾರ ಸಾದ್ರಂ ಧ್ರಾಂ ಪದಾರವಿನ್ದಜಾಂ ಭರ। 
ಹೃದಾದ್ರಾನ್ ಮದಿೀರಿತಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಥತಂ ಸದಾ ಕತರತ॥67॥ 

 

ಇತಯಹಂ ಪಾರರ್ಯರಾಮಯದಾಿ ಬತದಿಿಸ್ತದ್ಿೀಶವರಂ ಹರಿಮ್। 
ಪರವೃದ್ಿಜ್ಞಾನ್ಸಂಶತದ್ಿ ಸಮಿದಾಿಗಿನರಿವ ಜವಲನ್॥68॥ 

 

ಅತಸುದಿೀರಿತಂ ವಾಕಯ ಮೈಹಿಕ್ಾಮತರ್ಷಮಕಂ ಚ ರ್ತ್। 
ತತಸಾ ಕತರತ ಗತರ ಕುಂ ಚ್ೀತಯತ್್ ೀ ಭವತ ತ್್ೀ ಶತಭಮ್॥69॥ 

 

ತಥ್ೈವ ಶ್ೀಷ್ಮತದಿದಶಯ ಮದಾವಕಯಂ ಸಮತದಿೀರಿತಮ್। 
ವಿಶಾವಸ್ೀ ಸತ ತದ್ವೈ ಸಾಯತ್ ನ್ಸಾಯದಾವ ತದ್ಭಾವತಾಃ॥70॥ 
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ವಿಶಾವಸ್ತನಾಮವಶಯಂ ತತ ತದ್ವೈ ಸಾಯತಾಶಯ ಶ್ೂೀಭನ್ಮ್। 
ಸವಸಾಯವಿಶಾವಸತಾಃ ಶಾನ್ು ನ್ ಸಾಯದಾವಕಯಸಯ ದ್ ೀರ್ಷತ್ಾ॥71॥ 

 

ವಿಶಾವಸ್ತನಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಚ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಹಿ ತ್ಾದ್ೃಶಮ್। 
ರಾದ್ೃಶಂ ವಾಯಸಭಕ್್ುೀಶಂ ತಥಾ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀಮಯತಮ್॥72॥ 

 

ತಯೀವಿಯಶವಸತ್್ ೀವಿೀಯಶಾಧಿೀಶ ಶ್ರೀಶ್ೂೀಽತರ ಶ್ೂೀಭನ್ಮ್। 
ದಾಸಯತಯಸಂಶರ್ಂ ಪಶಯ ಮತರಸಾದಾತಸ ವಿಶವಕೃತ್॥73॥ 

 

ಗತರತಪರಸಾದ್ತಾಃ ಕಸಯ ಫಲಂ ನ್ ಸಾಯದ್ವಶಯತಾಃ। 
ಕರಿಷ್ಯತ್್ವೀವ ತತ್ಾಸಾಮಿೀ ತತರಸಾದಾನ್ತಸಾರತಾಃ॥74॥ 

 

ಪರಸಾದ್ಂ ಮತರಸಾದ್ೀನ್ ಪರಸಾದ್ಂ ಸ ಕರಿಷ್ಯತ। 
ಕಾಃ ಪರಸಾದ್ಮೃತ್್ೀ ಕ್ಾವಪ ಪರಸ್ತೀದ್ತ ನ್ ಸ್ತೀದ್ತ॥75॥ 

 

ತಸಾಮದ್ತುರೌ ಸದಾ ಧಿೀರ ರತಂ ಕತರತ ಹರೌ ಪರರ್। 
ಗತರತದಾವರಾ ಪರಸನ್ನಾಃ ಸನ್ ಭರತ ತ್ಾವಂ ರಮಾಪತಾಃ॥76॥ 

 

ಶತದ್ಿ ಸದ್ಿಮಯ ಸ್ತದಾಿನಾಂ ಪದ್ತಿಂ ಬತದಿಮಿಾನ್ ಕತರತ। 
ಕತರದ್ ಿೀ ಮದ್ಮಿಯ ರತದಾಿನಾಂ ಪದ್ತಿ್ೌ ಸುಬತಿ್ಾಂ ಕತರತ॥77॥ 

 

ಸ್ತದ್ಿ ಮದ್ಿಮಯಪದ್ತಿ್ಾಯ ಶರದಾಿವಾನ್ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಮ್। 
ಆರಾಧ್ರ್ ಬತಧ್ಾರಾಧ್ಯಂ ವಿಬತಧ್್ೀಶವರಬತದಿಿಗಮ್॥78॥ 

 

ಮಧ್ತಂ ಕತರದ್ಿಂ ತತ ಧಿೀಮಾನ್ ಯೀ ಗದಾಧ್ಾರಾಹತಂ ವಯಧ್ಾತ್। 
ಅಚಿಯಮಾಗ್ೀಯಣ ಗತ್ಾವಹಂ ಸವಚಿಯತಾಃ ಸವಯದ್ೈವತ್್ೈಾಃ॥79॥ 
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ಚಚಿಯತಶಾನ್ದನ್ೈದಿಯವ್ಯೈನಾಯಚಯನಾಮಂ  ಕ್್ ೀಟ ಸದ್ತುಣಮ್। 
ಈಶವರಸಯ ಪರಸಾದ್ೀನ್ ಸ್ೀಶವರಂ ಜಗದ್ದ್ಯಮೀ॥80॥ 

 

ಪಾರಶ್ರತಂ ಚಾಸ ಶಾಸ್ರೀಶ ಮಾತ್ಾರ ಸಾಃ ಸವಯಥಾ ತವ। 
ತಮಿೀಶವರಂ ಭಾಸವರಸ ರ್ಯಶೌರ್ಯದ್ಂ 

ಮಮೀಶವರಂ ಸವಯಜಗಚಾ ಸ್ೀಶವರಮ್॥81॥ 
 

ಮತನಿೀಶವರ್ೈಾಃ ಸವಯಸತರ್ೀಶವರ್ೀಶವರ್ೈ- 

ವಯಶ್ೀಕರಂ ಸವಯಮಹ್ೀಶವರಂ ಸಮರ್ೀ। 
ಅನ್ನಾುಸನ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ಅನ್ನ್ುಪದ್ ಸಞ್ಾರನ್ ॥82 

 

ಅನ್ನ್ುಶರ್ನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾಹಯನ್ನ್ುಸತಖ್ಮನ್ವಹಮ್। 
ಅನ್ತಭ್ ೀಕ್್ಯೀ ಶನ್ೈವಯಕ್್ಯೀ ಮತನ್ೀ ಲಕ್ಷಯಂ ಮನ್ಾಃಕ್ಷತಮ್॥83॥ 

 

ತನ್ತಕ್ಷತಂ ನ್ ವಕ್್ಯೀಹಂ ವಕ್್ಯೀ ನ್ನ್ತ ಮನ್ಾಃಕ್ಷತಮ್। 
ತನ್ತಕ್ಷತಂ ಕ್ಷಮೀ ನಿತಯಂ ಕ್ಷಮೀ ನಾಹಂ ಮನ್ಾಃಕ್ಷತಮ್॥84॥ 

 

ದ್ಕ್ಾನ್ಮನ್ಾಃಕ್ಷತಂ ತರಯಕ್ಷಾಃ ಕ್ಷಮತ್್ೀ ಕಿಂ ವಿಚಕ್ಷಣ। 
ಮನ್ಮನ್ ೀ ವ್ೀದಾನಾಂ ಸದ್ಯಾಃ ಪದ್ಯೈವಯಕ್್ಯೀತರ ನ್ನ್ದನ್॥85॥ 

 

ತವದ್ಗರತ್್ ೀ ಬತಧ್ಾಗರಯಸುಾಂ ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತದ್ಗರತಾಃ। 
ಅಧ್ಾಯರಾನ್ ಗತರತಪದಾಯನಾಂ ಸಾವಧ್ಾಯರಾನ್ನ ವಿನಾಪಯನ್ತ॥86॥ 

 

ಶರದಾಿವಾನ್ನೈವ ಕೃದ್ ಿೀಽಹಂ ವೃದ್ಿಮಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಪರರ್। 
ಶ್ೀಲಾಸಾಥಂ ಕತರತ ಶ್ೀಲಾಢ್ಯ ಸಾಲಪಾರಂಶಽಮಲಾಂ ಕೃತಮ್॥87॥ 
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ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಾಃ ಪಾಲಯೀತಸತಯಸಾುಾಂ ಬಾಲಂ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲತಾಃ। 
ಏತದ್ತದಾಃಖ್್ೀನ್ ಮೀ ಸವಯಂ ಸತಖ್ಂ ಮೀ ಪಾರಲ್ ೀಕಿಕಮ್॥88॥ 

 

ವಿಷ್ಮಿಶಾರಮೃತಂ ರ್ದ್ವತುದ್ವದ್ೀವ ಭವತಯಹ್ ೀ। 
ಏತತ್ಾೆರ್ಯತರರ್ಂ ಶ್ಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಕತರತ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ॥89॥ 

 

ಸಾಷ್ಟಂ ಮೀ ಮನ್ಸಸತುರ್ಷಟಂ ಶ್ಷ್ಟ ಸಾಧ್ರ್ ಸಾಧ್ತ ಭ್ ೀಾಃ। 
ಇತಾಃ ಪರಂ ನ್ ವಕ್ಾಯಮಿ ಕತತ್್ ೀ ವಕ್್ಯೀ ನಿರನ್ುರಮ್॥90॥ 

 

ಸತತ್ಾನ್ುರಂ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಮತಂ ಮೀ ಸಾಧ್ಕಂ ತವಲಮ್। 
ಹ್ೀ ಪುತರ ಶಾಸರವಕ್ಾುಹಂ ಸ್ ುೀತರಂ ಕತರತ ಮಮಾತರ ತತ॥91॥ 

 

ಹ್ೀ ಮಿತರ ಪಾತರಭ ತ್್ ೀಽರ್ಂ ಕ್ಾತರ ಶಙ್ಗೆ ತತ ಕೃತರಮಾ। 
ಅನ್ಯಥಾ ಪರಸೌಖ್ಯಂ ಮೀ ದ್ತಾಃಖ್ಾಸಮಿಭನ್ನ ಮೀವಹಿ॥92॥ 

 

ಕ್್ ೀಽನ್ಯಥಾ ವಕಿು ತತವಜ್ಞ ಮನ್ಮತಜ್ಞ ವೃಥಾಜ್ಞತ್ಾ। 
ಬರಹಾಮಣಡಸಮಭಾಣ್ಡೈಮೀಯ ಮಾಣಡವಯಮತನಿಪಾಚಿತಮ್॥93॥ 

 

ಶಾಣಿಡಲಯ ಶೌಣಿಡತಂ ಚಾನ್ನಂ ಕ್ೌಣಿಡಣಯಪರಿವ್ೀರ್ಷತಮ್। 
ಚತತವಿಯರಚಿತಂ ತಚಾ ಚತತಮತಯಖ್ಸತಚಚಿಯತ್್ೈಾಃ॥94॥ 

 

ಚತತವ್ೀಯದ್ ೀದಿತ್ಾಥ್ೈಯಶಾ ಚತತರಾಶರಮವತಯಭಿಾಃ। 
ಉಪ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಪ್ರೀಮಾಣ ಹತಯಪತ್್ೀ ಗಾ ದಿವಾಕರಮ್॥95॥ 

 

ಉಪಭ್ ೀಕ್್ಯೀ ಹತಯಪ್ೀಕ್ಾ ತತ ಹತಯಪಕ್್ ೀಕೃಷ್ತ ನಾಸ್ತು ಮೀ। 
ಮಮ ಭ್ ೀಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಸತಜನಾಮತಾಜಭಾಸೆರಮ್॥96॥ 

 

ಕತಜನಾಮತಾಜಸಙ್ಕ್್ೂೆೀಚ್ೀ ದಿವಜರಾಜಂ ಮಮಾತಮಜತಮ್। 
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ವದ್ನ್ುಂ ದಿವಚ ತ್್ೀ ಕಲಾಭತಜಂ ಮಜಜನ್ತ್ಾಂ ಪರತ॥97॥ 
 

ಮದ್ಜಾಡಯರತಜಾಹಿೀನ್ಂ ದಿವಚಾರಾಧ್ಯಂ ಭಜಾದ್ಯ ತಮ್। 
ಮಮ ಭ್ ೀಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಯೀ ಶತರಣವನಿು ಮತನಿೀಶವರ॥98॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಮನಾನನಿ ಸಮ ಾಣಾಯನಿೀತ ಸತ್ಾಯ ಫಲಶತರತಾಃ। 
ಮಮ ಭ್ ೀಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಯೀ ಚ ಶತರಣವನಿು ನಿತಯಶಾಃ॥99॥ 

 

ತ್್ೀಷಾಮಪಯನಿಶಂ ವಿಪರ ಸಹಭ್ ೀಜನ್ಮೀವ ಚ। 
ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮೀಕ್್ೀ ಚ ನ್ ವದ್ನಿು ಮತನಿೀಶವರ॥100॥ 

 

ಪಾಕಶಾಸನ್ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಕ್್ ೀ ನ್ ವಕ್ಾು ಚ ನಾಕಿಷ್ತ। 
ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಭವಿತ್ಾ ತ್್ ೀಷ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ ೀಪ ತದ್ನಾದ್ರಾತ್॥101॥ 

 

ಮದ್ನಾದ್ರತ್್ ೀ ರ್ದ್ವತ್ ‘ದಿವಜಂ ತ್್ ೀಷ್ರ್ ರಾಜರ್’। 
ಕತರತ ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಂ ಶ್ಷ್ಟಂ ಪರಲ್ ೀಕಸತಖ್ಂ ಹರಮ್॥102॥ 

 

ಅನ್ಯಥ್ೈತಚಿಾನ್ುರಾಮಿ ಕ್ಾನ್ು ಕ್ಾತರತ್ಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಸಾವನ್ುರಸಾಥಂ ಕತರತ ಶಾರನಿುಂ ಮಾ  ತರಾರ್ ಸತಕ್ಾರ್ಯತಾಃ॥103॥ 

 

ಏತತ್ಾೆರ್ಯತರರ್ಂ ಪುತರ ಶತತರಹಾಸಾಯಭಿಮನಿರತಮ್। 
ಚಿತರಂ ಗತರ ಕುಮಪಯತರ ಪುತ್್ರೀಣ ನ್ಕೃತಂ ತವತ॥104॥ 

 

ರಾದ್ೃಶ್ೂೀಽಹಂ ಗತರತಧಿೀಯರಾಃ ತ್ಾದ್ೃಶಾಃ ಶ್ಷ್ಯ ಏವ ಚ। 
ಇತ ಮೀ ಹನ್ು ದ್ೈತ್್ೀರಾ ಹಾಸಯಂ ಕತವಯನಿು ನಿತಯಶಾಃ॥105॥ 

 

ತಸಾಮತತೆರತ ಗತರ ಕುಂ ತ್್ೀ ಮನ್ಸಾ ಸಮರ ಧಿೀರ ಭ್ ೀ। 
ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಂ ತರಕ್ಾಲ್ೀಽಪ ಕದಾ ಕತರಾಯಂ ತದಿೀರಿತಮ್॥106॥ 
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ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ವಿಪರೀಕಿುನ್ೈಯವ ಮತೃತಾಃ। 
ಸತಯಂ ತರ್ಯಂ ಪುನ್ಸುರ್ಯಮೀತತ್ಾೆರ್ಯತರರ್ಂ ಸತತ॥107॥ 

 

ತತ್ಾಾದ್ಕಮಲಂ ಫುಲಿಂ ಮದ್ುಲ್ೀ ಬಧ್ಯತ್್ೀಽಮಲ। 
ಉಪಲಸಥಲಪರ್ಯನ್ುಂ ಮಮ ನಿಮಯಲಸತೃತ್್ೀಾಃ॥108॥ 

 

ಅಧ್ಾಯರ್ಕೃತಪರ್ಯನ್ುಂ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಂ ಕತರತ ಮಙ್ುಲಮ್। 
ಬತದಾಿಯರ್ ೀಹರ್ ಮದಾಿರ್ಯಂ ವೃದ್ಿಂ ವಿಪರಮತಪರರ್ಮ್॥109॥ 

 

ಏತತೃತಯತರರ್ಸಾಯಪ ಸತನಿಷ್ೃತಯರ್ಯ ಮೀವ ಚ। 
ಪರತಯಹಂ ಕತರತ ಪುತ್್ರೀಹ ಮತರರ್ಂ ವಿಪರಸಾಕ್ಷಕಮ್॥110॥ 

 

ಹ್ೀ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ ಭಕ್್ುೀಶ ಹಾ ತ್್ ೀಕುಂ ಪರತ ಮೀ ವದ್। 
ಹ್ ೀಮೀ ವಾ ಜತಹವ ತದಾವಕಯಂ ಹ ಹ ಗನ್ಿವಯಗಾನ್ಗಮ್॥111॥ 

 

ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಂ ನ್ಷ್ಟಮಾಸ್ತೀತ್ ಷ್ರ್ಷಟಕ್ಾಲವರತಂ ಚರ್ೀ। 
ಮಮೀಷ್ಟಸ್ತದಿಿಪರ್ಯನ್ುಂ ಕಷ್ಟಂ ತ್ಾಯಜರ್ ಭ್ ೀಜಭ್ ೀ॥112॥ 

 

ಹ್ೀಪುತರ ತವ ಚಾಪುೀಶ್ಾೀಚತಿರತ್ಾವ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀವಯಚಾಃ। 
ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಂ ಶತರವಾಣಾಂ ನ್ೈವ ಹಾಸಾಯಸಾದ್ಂ ಕತರತ॥113॥ 

 

ಪಞ್ಾವೃನಾದವನ್ೀ ಪುಣ್ಯೀ ಪುರಾಣಂ ಪಞ್ಾಲಕ್ಷಣಮ್। 
ಪಞ್ಜಾಸಯವಾಕಯಸನಿದಷ್ಟಂ ತವಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಭ ರಿಷ್ಾಃ॥114॥ 

 

ನಿವಿಯಘ್ನತಾಃ ಕತರತ ತವಂ ಚ ಹಯವಿಘ್ನಂ ತವಗಿನಸನಿನಭಮ್। 
ಸಂಸಾರಯೀ ನಿಮಗಾನನಾಂ ತದ್ತರಜಾಂ ರತಗಣಕಮಯಣಾಮ್॥115॥ 
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ಅಹಂ ನಿಮಿಷ್ಮಾತ್್ರೀಣನಿಮಿಷ್ೈಸಸಹನ್ೈಮಿಷ್ೀ। 
ಮನ್ತಷ್ಯಲ್ ೀಕಮಾರ್ತಷ್ಮನ್ ಮನಿೀಷಾಯಮಿ ಮತನಿೀಶವರ॥116॥ 

 

ನ್ೈಮಿಷಾರಣಯಗಸಾಯಪ ನ್ ೀ ವಿಷಾದ್ಸುಾಭ ನ್ಮಮ। 
ಮನಿೀರ್ಷಣಾಂ ಮತಂ ವಕ್್ಯೀ ಸವಯಂ ತವ ಶೃಣ್ ೀರ್ಷ ಚ್ೀತ್॥117॥ 

 

ಮನಿೀರ್ಷಣಾಂ ಮನ್ಾಃಸಥಂ ಚ ಭಣ್ೀಽದ್ಯ ಶತರಣತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಗತಣಿನಾಪ ಸವಪುತ್್ರೀಣ ಮತನಿನಾಂ ಸಾವಮಿನ್ಸುವ॥118॥ 

 

ಕೃತಯಂ ನ್ ಕೃತಮಪಯತರ ಚಿತರಂ ಹರಿ ಕೃತಂ ಬತ। 
ಇತ ಪೃಚನಿಿು ಮಾಂ ನಿತಯ ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್॥119। 

 

ಮತನ್ಯೀ ನ್ೈಮಿಷಾರಣಯವಾಸ್ತನ್ ೀಽಪ ನಿರಾಶ್ನ್ಾಃ। 
ಮಯಿ ಸನಾಮನಿನ್ ೀ ನಿತಯಂ ಮತನ್ೀ ತ್ಾನ್ಪ ತ್್ ೀಷ್ರ್॥120॥ 

 

ತರಭಿಾಃ ಪುತರಸಯ ಪುತರತವಂ ವಿತು ಶತರತತಯಕುಮೀವ ಚ। 
ಕೃತಯತರರ್ಂ ತವಮಪಯತರ ಕೃತ್ಾವ ಪುತರತವಮಾಪುನ ಹಿ॥121॥ 

 

ಪುದಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಪೂರ್ಶ್ೂೀಣಾದಿ ಭಾಜಂ  

ವಾಯಜಾನ್ಮರಾ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಚಾತಮಜಾದ್ಯ। 
ತಸಾಮತ್ಾರತ್ಾ ಪುತರ ಇತ್್ಯೀವ ಚಾತರ ರ್ಾಃ 

ಕರ್ಯತ್್ೀ ಸ್ ೀಽಪ ತವಮೀವ ನಾನ್ಯಾಃ॥122॥ 
 

ಇತ್್ಯೀವಂ ಪುತರ ಶಬಾದರ್ಯಾಃ ತವಯಯೀವಾಸ್ತು ಸತಪುತರಕ। 
ತತಾಃ ಕೃತಯತರರ್ಂ ವಿಪರ ಕರತ ಚಿತರಂ ನ್ಚ ತವಯಿ॥123॥ 
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ತಸಾಮತೃತಯತರರ್ಂ ಪುತರ ಕತರತ ಮಿತರ ಮಮಾತರ ತತ। 
ಪುತರ ಶತ್್ ರೀ ಸತಮಿತರಸಯ ಮಾಽತರತ್್ೀ ಸಂಶಯೀ ಭವ್ೀತ್॥124॥ 

 

ಮಮ ಸನ್ ುೀಷ್ಣಾರ್ಯಂ ಚ ಮತನಿೀನಾಂ ತ್್ ೀಷ್ಣಾರ್ ಚ। 
ತವ ಪುಣಾಯರ್ಯಮಪಯತರ ಕತರತಷ್ವ ನಿಪುಣಾರ್ ತತ್॥ 125॥ 

 

ಏವಂ ಚ್ೀದ್ಹಮೀವಾತರ ಪತ್ಾ ತವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತವಮೀವ ಮಮ ಪುತರಶಾ ನಾನ್ಯಾಃ ಕಶಾನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥126॥ 

 

ತತಙ್ುಭದಾರನ್ದಿೀ ತೀರ್ೀ ಗಙ್ಗು ಸಾನನ್ ಪರಾರ್ಣಾಃ। 
ರಙ್ುನಾರ್ಪರರಾರ್ಯಂ ಚ ಸಾಙ್ುಂ ಕತರಾಯಂ ತಪಸುಾಹ್ ೀ ॥127॥ 

 

ತತಙ್ುಭದಾರನ್ದಿೀಂಗತ್ಾವ ಗಙ್ಗುಸಙ್ಗುತತಸಪುಣಯದಾಮ್। 
ಅಙ್ುನಾಽಸ್ೀವಿತಾಃ ಸಾವಙ್ಕ್ ು್ೈಾಃ ಸಾಙ್ುಂ ಕತರಾಯಂ ತಪಸುಾಹ್ ೀ॥128॥ 

 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥ 129॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥130॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥131॥ 
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ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ 
ಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ ಸಪುಮೀಽದಾಯರ್ಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

 

॥ ಅರ್ ಅಷ್ಟಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥8॥ 

 

ಓಂ ತತಙ್ುಭದಾರನ್ದಿೀತೀರ್ೀ ಗಙ್ಗುಸಙ್ಗುತತಸಪುಣಯದ್ೀ। 
ಮಙ್ುಲಾರ್ಯಂ ಪತೄಣಾಂ ಚ ಸಾವಙ್ಗುಂ ದಾವದ್ಶನಿಷ್ೆದಾಮ್॥1॥ 

 

ದ್ತುವಾನ್ ವಿತುಪೂರdವಂ ಮೀ ಮತ್್ುೀಽಪ ಸವಹಿತ್್ ೀಽಪ ಚ। 
ತೃಪಯರ್ಯಂ ತ್ಾತ ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಪತೄಣಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥2॥ 

 

ಭದಾರನ್ದಾಯಶಾ  ತೀರ್ೀಽಪ ಪತೄಣಾಂ ಶಾರದ್ತಿದಿದನ್ೀ। 
ಸತಭದಾರವಾಪು ಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಂ ದಾತ್ಾ ಪೂವಯಂ ದ್ದಾವರ್॥3॥ 

 

ಇತಮನ್ರತರರ್ಂ ವಿಪರ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ಲ್ಲಖಿತಂ ತವರಾ। 
ತವ ಹಸುಸಯ ಪಾತ್್ ೀಽರ್ಂ ದ್ತ್ಾುಪಹರತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥4॥ 

 

ದ್ತುವಾನ್ಹಮೀವ್ೀಷ್ಟಂ ತತಾತೄಣಾಂ ತರವಿಷ್ಟಪ್ೀ। 
ಕಷ್ಟಂ ನಾರಾತಯವಿಸಾಷ್ಟಂ ಷ್ರ್ಷಟವಷ್ಯಸಹಸರಕಮ್॥5॥ 

 

ಹ್ ೀಮೀ ವಾ ಜತಹವ ಮದಾವಕಯಮಿತತಯಕ್್ುೀ ತವ ಜಿಹವರಾ। 
ದ್ಹ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಹಾಹಾ ಕಿಂ ತ್್ೀ ಜಿಹಾವ ದ್ಹ್ೀತಯಹ್ ೀ॥6॥ 
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ಅಶ್ಿೀಲಭಾಷಾ ಮಾತ್್ೀರ್ಮಾವಾಲಂ ವಿಷ್ಯೀಽಮಲಾ। 
ಶ್ೀಲಾಢ್ಯಂ ತತ ಕತಲಾಢ್ಯಂ ಪರತಯಶ್ಿೀಲ್ ೀಕಿುನ್ಯ ಚ್ ೀದಿತ್ಾ॥7॥ 

 

ಸಾವಧ್ಾನ್ಮನಾಾಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಶರವಣ್ೀ ಭವ ಸದ್ತುಣ್ೀ। 
ಭವನ್ೀ ಭವ ಮೀ ನಿತಯಂ ತವ ನ್ೈವಾಸಯಸನ್ಮತಾಃ॥8॥ 

 

ಹಿಮವತಾವಯತಂ ಗತ್ಾವ ಸಮಹತಾವಯಣಿ ಸತುಟ್ಂ। 
ಅಗಮಂ ಪವಯತಸ್ ಯೀಧ್ವಯಂ ಅನ್ವತಾವಯತ್್ ೀಽಪ ಮಾಮ್॥9॥ 

 

ತದ್ದಸ್ ುೀತ್ಾಪರಿಮದ್ಿಸುಾಃ ಮಧಿರ್ ೀಪಾಯಽದ್ರ್ೀಣ ಚ। 
ಋದಿಿಮದಿಿಮವದ್ುೀಹಮಾರತಹಂ ಬೃಹದ್ತನ್ನತಮ್॥10॥ 

 

ತ್್ೀನ್ ಸಮ ಾಜತಶಾಾಹಂ ಮೀನ್ಕ್ಾಸಂರ್ತತ್್ೀನ್ ಚ। 
ಮಾನಿತ್್ ೀ ಬಹತಮಾನ್ೈಶಾ ಕ್ಾಮೀನ್ ಹರಿತ್್ ೀಽಪಯಹಮ್॥11॥ 

 

ರತನಕ್್ ೀಟಭಿರಾಟ್ ೀಪರ್ತಕ್್ತಶಾ ತಟದ್ಮಾರ್ೀ। 
ರ್ಥಾಸತುಟ್ಂ ಮೀಘ್ಸಙ್ಘಘ್ಟತ್ಾ ಧ್ ಜಯಟ್ೀಮಯತ್್ೈಾಃ॥12॥ 

 

ಅಭಿಷ್ೀಕಂ ಸತಷ್ೀಣಾಗರಯಕೃತವಾನ್ ದ್ ೀಷ್ವಜಿಯತ್್ೀ। 
ಅಪ ಮೀಷ್ಗತ್್ೀ ಪೂರ್ಷಣ ಶ್ೀಶಶಾಯಿಪರಯೈಾಃ ಸಹ॥13॥ 

 

ಮತರಸಾದಾಪನ್ನರತನನಿಚರಾನ್ ಸತಚರಿತರಷ್ತ। 
ಅದ್ದಾಂ ಮದ್ನಾವ್ೀಶರಹಿತ್್ೀಷ್ತ ಮತನಿಷ್ವಹಮ್॥14॥ 

 

ಇತ್ಾಯದಿ ಕೃತಸತ್ಾೆರ್ೈಾಃ ಅತಪೂಜ್ ಯೀಽಹಮೀವ ತ್್ೈಾಃ। 
ಹಿಮವತಾವಯತ್ಾದ್ಯೈಶಾ ಸತಮತ್್ೀ ಶೃಣತ ವ್ೈಭವಮ್॥15॥ 
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ಮಮಾಭಿಷ್ೀಕಸಯ ಮಹ್ ೀತಸವಂ ತತ ಯೀ 

ದ್ ೀಷ್ರ್ತಕ್ಾುಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತ್್ ೀಽಪ। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ ತದ್ ದೀಷ್ಲರ್ಂ ಪರರಾನಿು 

ನಿದ್ ೀಯಷ್ಭ ತ್ಾ ಚ ನ್ ಮೀ ಮೃಷಾ ವಾಕ್॥16॥ 
 

ಹಿಮವಚಿಖಿ್ರಾದ್ ಧ್ವಯಂ ಸವಗಯಂ ಆರತಹಮಾರ್ಯಜ। 
ಘ್ಘ್ಯರಾಧ್ಾವನ್ಗಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮತನ್ಯೀ ಮಾಗಯರ್ನಿು ಮಾಮ್॥17॥ 

 

ತರವಿಷ್ಟಪಾದ್ಹಂ ರಾಸ್ಯೀ ವಿಷ್ಟರಶರವಸಂ ಸತತ। 
ಕಷ್ಟಂ ಚ ಮಮ ನ್ೈವಾಸ್ತು ವ್ೈಕತಣಠಪತದ್ಶಯನ್ೀ॥18॥ 

 

ಮನ್ದರ ಕತನ್ಿರಂ ಗತ್ಾವ ಸತನ್ದರಂ ತವನಿದರಾಪತಮ್। 
ಗನ್ಿವಯಸ್ೀವಿತಂ ಸ್ೀನ್ದರವೃನಾದರಕಮನ್ ೀರರ್ಮ್॥19॥ 

 

ಅಮೃತ್ಾಬೌಿ ಸತಧ್ಾಸ್ತದಿಪಿರ್ಯನ್ುಮಕರ್ ೀದಿಿರ್ಾಃ। 
ತಂ ನ್ತ್್ ೀಽಸತಯನ್ನತ್್ೀ ದ್ೀಶ್ೀ ತಷ್ಠನ್ುಂ ಚಾಷ್ಟಸದ್ತಭಜಮ್॥20॥ 

 

ತಸ್ತಮನ್ ಮನ್ದರ ವೃನ್ದೀಚ ಮನಾದರಾಃ ಕಶಾನಾಗತಾಃ। 
ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರ ಸಾನ್ದರೈಶಾವ್ೀನಿದರ್ೀ ವ್ೀನಿದರಾಪತಮ್॥21॥ 

 

ಮಮ ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರಂ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃಷ್ ಟೀ ಬಭ ವ ಚ। 
ಅನ್ಙ್ುವಶಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವಙ್ಗುನಿ ಮಮ ದ್ಶಯರ್ನ್॥22॥ 

 

ಅನ್ಙ್ುಸಙ್ುನಿಸಸಙ್ುಂ ಮಾಂ ಸನ್ದೃಶಯ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ। 
ಅಭವತಸಭವಾನಿೀವ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಭವಮವಯರ್ಮ್॥23॥ 
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ಭವ್ೀದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶ್ೂೀ ಭತ್ಾಯ ಮಮ ಚಾತರ ಭವ್ೀ ಭವ್ೀ। 
ಇತ ಸವಸ್ಯೀಷ್ಟದ್ೀವಸಯ ತತರ್ಷಟಂ ಚಕ್್ರೀ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ॥24॥ 

 

ಕ್ಾಷ್ಠಮೌನ್ಂ ಸಾಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸ್ ೀಽತಷ್ಠದ್ತರ ಚ। 
ಅಙ್ತುಷ್ಠಮಾತರತಾಃ ಪ್ರೀಷ್ಠ ಸತಷ್ತಠ ನಿಶ್ಾೀಷ್ಟತ್ಾಙ್ುತಾಃ॥25॥ 

 

ಇಷ್ಟದ್ೈವಂ ಪರತ ಸ್ವೀಷ್ಟಂ ರಾಚರ್ಂಸುತರ ವ್ೈ ಸತುಟ್ಮ್। 
ಇತ ದ್ೃಷಾಟಾಚ ತತೆಷ್ಟಂ ಮಾಮತವಾಚ ಸ ವಿಠಠಲಾಃ॥26॥ 

 

ತಸ್ಯೀಷ್ಟಂ ಕತರತ ಶ್ಷ್ಟ ತವಂ ಮಮಾಭಿೀಷ್ಟಮಿದ್ಂ ತವಾ। 
ಮತ್್ರೀಕ್ಾರಾಾಃ ಪರಿೀಕ್ಾರ್ಯಂ ತಂ ಪಕ್ಷೀಕೃತಯ ಪುತರಕ॥27॥ 

 

ಮತ್ಾವ ರಮಾಪತಾಃ ಸಾಕ್ಾತಾರಿರ್ೀಭ್ೀ ಮತದಾ ತದಾ। 
ತಂ ದಾರಂ ಪರತತಯವಾಚ್ೀದ್ಂ ಮನಾದರವನ್ಮಧ್ಯಗಾಃ॥28॥ 

 

ಕಿಂ ದಾರಂ ಜನ್ಮಕ್ಾಮಾತಯಂ ವೃನಾದರಕಗತರತಂ ಪರತ। 
ಭವಾನ್ುರ್ೀ ಭವಿಷ್ಯನ್ುೀಽಭಿೀಪಸತಂ ಮಾಸತು ತದ್ವೃಥಾ॥29॥ 

 

ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಂ ಕ್ಾನ್ು ತ್ಾವತಾತಯಂ ತಪಾಃ ಕತರತ। 
ಇತತಯಕ್್ ುೀ ಹರಿಣಾ ದಾರ್ ೀ ಗಿರಿಮ ಧಿನಯ ಪರಾತಾರಮ್॥30॥ 

 

ಶರಣಯಂ ಶರಣಂ ಪಾರಪ ಮಾಂ ಸಮರನ್ ಹೃದಿ ಸವಯದಾ। 
ಮಮಾಪ ಪಾರಪುವಾನ್ ಕ್ಾಮಾತ್ ಕಮನಿೀರ್ಂ ತವಮಾನ್ವಮ್॥31॥ 

 

ಸಮಾಮನ್ರ್ ಮನ್ಸ್ುೀನ್ ಶಮರಾನ್ಙ್ುಸಙ್ುಮಮ್। 
ಭವಾನ್ುರ್ೀಽಪ ಮಾಂ ಧಿೀರ ತ್್ೀಽಧ್ರಾಮೃತಮನ್ವಹಮ್॥32॥ 
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ವಿತರಾಯೀಯ ತದ್ಥ್ೀಯ ಚ ಮತೆರಂ ಶ್ರಸಾ ಧ್ರನ್। 
ಅಹಂ ರಾಸ್ಯೀ ತವರಾ ದ್ತುವಿಶಾವಸಂ ಸತಯಮೀವ ಚ॥ 33॥ 

 

ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಸತರಶ್ರೀಷ್ಠ ಶ್ರೀರ್ಸ್ೀ ಮೀ ಭವಾರ್ ಚ। 
ಇತತಯಕ್ಾು ಪರರ್ರೌ ದಾರಾಃ ಕ್ಾಮರಾಹಿತಯಮಾಜಯವಮ್॥34॥ 

 

ಖ್ಾಯಪರಾಮಾಸ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮೀ ಸವಯತರ ಸತಚರಿತರಣಾಃ। 
ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಚ  ಯೀ ನಿತಯಂ ಶೃಣವನಿು ರ್ತಯೀಽಪ ತತ ॥35॥ 

 

ಲಭನ್ುೀ ಕ್ಾಮತಾಃ ಶಾನಿುಂ ಸತತ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್। 
ಮಯೀಕುಶ್ೂಿೀಕಪೂಗ್ೀಷ್ತ ವಕತುಂ ಯೀಗಾಯನ್ ಪೃರ್ಕತೆರತ॥36॥ 

 

ಯೀ ಲೌಕಿಕ್ಾಥಾಯಾಃ ಭಾಸನ್ುೀ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾಂಸಾುನ್ ಕತಲಭ ಷ್ಣ। 
ಚತತರಧ್ಾಯರ್ಗಾನ್ ಸಾಙ್ಗುಂ ಗಙ್ಗುಸಾನನ್ಫಲಂ ತವ॥37॥ 

 

 ಮಙ್ುಳಾರ್ನ್ಮಾಶಾಸಯಂ ನಿಾಃಸಙ್ುಸಯ ವಚ್ ೀ ಮಮ। 
ಅಷಾಟಧ್ಾಯಯೀಷ್ತ ಶ್ಷಾಟನಾಂ ತತರ್ಷಟಂ ಕತರತ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ॥38॥ 

 

ಪೌರಢಿ ಪಶಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಸತಷ್ತಠ ಮಮೀಷ್ಟಂ ಶ್ಷ್ಟ ಸಾಧ್ರ್। 
ಇತ ಚ ದಾವದ್ಶಾಧ್ಾಯರಾನ್ ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಬತಧ್ಾಗರತಾಃ॥39॥ 

 

ಅಹಮಾಕ್ಾಶಗ್ ೀ ನಿತಯಂ ನಾಕಿಭಿಾಃ ಸಹ ಲ್ ೀಕದ್ೃಕ್। 
ಪಾಕಶಾಸನ್ಮತಖ್ಾಯನಾಂ ತ್್ ೀಕ ಮೀ ಶತರಣತ ವ್ೈಭವಮ್॥40॥ 

 

ಮದಿವಮಾನ್ಮಥಾಕ್ಾಶ್ೀ ನಿಮಿಷಾಧ್್ೀಯನ್ ಚ ದ್ತರತಮ್। 
ವಿರಿಞ್ಾಲ್ ೀಕಪರ್ಯನ್ುಂ ಧ್ಾವತೀತಯಧಿರ್ ೀಪಯ ಮಾಮ್॥41॥ 
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ಚಕರವದ್ಭರಮತ್್ೀ ನಿತಯಂ ಶಕರಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಪುತರಕ। 
ವಕರಬತದಿಿಹೃದ್ಾಃ ಶಲಯಮಿವ ಚಙ್ೆರಮತ್್ೀಽನಿಷ್ಮ್॥42॥ 

 

ದಿಕ್ಷತ ಸವಾಯಸತ ವೃಕ್್ೀಷ್ತ ನ್ನ್ದಸ್ಥೀಷ್ತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಸಯನ್ದನ್ೀನ್ ಚರಾಮಯಙ್ು ಗಙ್ಗುತೀರ್ೀ ತರಙ್ಕ್ಷುಣಿ॥43॥ 

 

ಏವಂ ಮಹಾನ್ತಭಾವೀಽಹಂ ಭಾನ್ತಮಣಡಲಗಂ ಹರಿಮ್। 
ತದ್ರರ್ಸ್ ಯೀಪರಿ ಪಾರಪಯ ಪಾರರ್ಯರಾಮಿ ತಮಿೀಶವರಮ್॥44॥ 

 

ಕಮನಿೀರ್ಂ ಕ್ಾಮಹಿೀನ್ ೀಽಪಯನಿಶಂ ಭಾನ್ತಮನ್ವಹಮ್। 
ಮಾನಿತಸ್ುೀನ್ ದ್ೀವ್ೀನ್ ಮಾನಿನ್ ಶೃಣತ ಹರಿಪರರ್ಮ್॥45॥ 

 

ನಾನಾವಿಧ್್ೈರನ್ೀಕ್್ೈಶಾ ವಾಹನ್ೈವಾಯಹಕ್್ೈರ್ತಯತ್್ೈಾಃ। 
ಚರಾಮಿ ಮಾರತ್ಾತಂ ಚ ಸಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸವಯದಾ॥46॥ 

 

ಮತಯಯಲ್ ೀಕಂ ತತ ಹಿತ್ಾವಹಂ ಸತಯಲ್ ೀಕಮಿತ್್ ೀಽಗಮನ್। 
ಶತರತಯಭಾವಂ ಕತತಯ ಕ್ಾಮೀ ದ್ೈತಯಾಃ ಕಶ್ಾದ್ತಿ್್ ೀ ಮರಾ ॥47॥  

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಿತಸಾ ಬತದಿಿಮಾನ್ 

ತಸಾಮತಸವೀಯತುಮೀ ನಿತಯಂ ಜಗತಾಃ ಪತರಪರತಾಃ॥48॥ 
 

ಶ್ರರ್ಾಃಪತಾಃ ಸತರಪತಾಃ ಸ ವಿರಿಞ್ಾಪತಾಃ ಸವರ್ಮ್। 
ಮಯೀಕುಸವೀಯತುಮತವಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ಸತರಾರರ್ಾಃ॥49॥ 

 

ಗವಿಯತ್ಾ ವ್ೈ ಹರಿಂ ನಾಗತಾಃ ಶವಯಂ ಚಾಪ ಗತರತಂ ಚ ಮಾಮ್। 
ಸಾಮಯಬತದಾಿಯತ್ಾಮಸಾಸ್ುೀ ಮೀಘ್ಚನಿ್ನಮಿವ ಗರಹಮ್॥50॥ 
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ಕ್ಾಮತ್ಾತಂ ಕ್್ ೀಮಲಾಙ್ುಂ ಮಾನ್ವಂ ಮೀನಿರ್ೀ ಹರಿಮ್। 
ಮಯೀಕುಸವೀಯತುಮತವಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ಹರಿಪರರಾಾಃ॥51॥ 

 

ಗತವಯನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಸ್ವೈರಂ ಕರಂ ದಾಸಯನ್ತು ಭ ರಿಷ್ಾಃ। 
ಮಮಾಪ ಜಿೀವೀತುಮತವಂ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ಮಮ ಪರರಾಾಃ॥52॥ 

 

ಗವಯಂ ಹಿತ್ಾವ ಪರದಾಸಯನ್ತು ಗತವಯನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ  ಕರಮ್। 
ಇತಥಂ ಸವೀಯತುಮತವಂ ತತ ಶತರತ್ಾವ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ॥53॥ 

 

ಹಿತ್ಾವ ಸಂಸೃತ ಮಾಗಯಂ ತತ ರಾನ್ತು ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಲ್ ೀಕತ್ಾಮ್। 
ಏವಂ ಮರಾ ಜಗತಸವಯಂ ವ್ೈಷ್ಣವಂ ಚಾಸ ಸಾತವಕಮ್॥54॥ 

 

ಆಸತರಂ ಶಾವಯಮೀವಾಸ ಮಯೀಕ್್ುೀಽಪ ಸವಯೀಗಯತಾಃ। 
ಮದ್ಭಕ್ಾುಾಃ ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸನ್ತು ಶಶವಜಿಜೀವನ್ತು ಮತರರಾಾಃ॥55॥ 

 

ಮಮಾಭಕ್ಾುಾಃ ಪರರಾಸಯನ್ತು ತಮೀಽನ್ಿಂ ತ್ಾಮಸಾಶಾ ತ್್ೀ। 
ಅಹಂ ನ್ಕ್ಷತರ ಮಧ್ಯಸಥಾಃ ಸತಕ್್ೀತ್ಾರಣಿ ಪರಕ್ಾಶರ್ನ್॥56॥ 

 

ತತ್್ಿೀತರವಾಸ್ತನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಭಿಕ್ಾಮಾತರಂ ದ್ದ್ತಶಾ ಮೀ। 
ಇತತ್್ೀಷಾಂ ವದ್ನಿನತಯಂ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ ಥೀ ಭವಾಮಿ ಚ॥57॥ 

 

ಮತ್್ುೀಜಸಾ ತರಸಾೆರಾಃ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ತ್್ೀಜಸಾಮಭ ತ್। 
ರ್ಥಾ ಸ ರ್ಯಪರಕ್ಾಶ್ೀನ್ ತ್್ೀಜಸಾಂ ಚ ತರಸೃತಾಃ॥58॥ 

 

ತಥಾ ಮತ್್ುೀಜಸಾ ಸವಯತ್್ೀಜಸಾಂ ಚ ತರಸೃತಾಃ। 
ಸಾಯತಾಶಯತ್ಾಂ ಚ ನ್ೀತ್ಾರಣಿ ವಿಮತಷ್ಣನ್ ವಿಷಾಣಾಜ್ಞರಾ ಸದಾ॥59॥ 
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ಆಹಂ ನಿಷ್ಣಣಸುನ್ಮಧ್್ಯೀ ವಿಷ್ಣಣಾಃ ಸವಯ ಏವ್ೀ ತ್್ೀ। 
ಇತಥಂ ತ್್ೈಜಸದ್ೀಹಾನಾಂ ಸನ್ ದೀಹಂ ಸನ್ದದಾತ ಮೀ॥60॥ 

 

ಬತಧ್ಾಗರಸಯ ಸವಪಾದಾಬಜಸ್ೀವರಾ ವ್ೈ ಗದಾಧ್ರಾಃ। 
ಶಾರದಾ ನಿೀರದ್ಶಾಯಮಾ ನಾರದಾರಾಧಿತ್ಾದ್ರಾತ್॥61॥ 

 

ವ್ೀದ್ ೀದ್ರಿೀ ಶ್ರೀಧ್ರಾಜ್ಞಾಧ್ಾರಿಣಿೀ ಮೀ ಸತವಾಗಿರಾ। 
ರರ್ಸ್ ಯೀಪತ ತಷ್ಠನ್ುಮರತಣ್ ೀನ್ಯರತಣದಿಿಮಾಮ್॥62॥ 

 

ವರತಣಂ ಪರತಗಚನಿ್ುಂ ಚರಣ್ೀನ್ ವಿನಾಕೃತಾಃ। 
ಮಾತ್ಾರ ಭಾರತ್ಾರ ವಿಹಿೀನ್ ೀಽಹಂ ತ್ಾರತ್ಾ ತವಂ ಮಮ ಸವಯದಾ॥63॥ 

 

ರಾತ್ಾರಂ ನ್ ಕತರತ ಚಾತ್ಾರಪ ತಷ್ಠ ರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ। 
ಗರತಡಾಗರಜ ಇತಥಂ ಮಾಮವದ್ಜಜರಠಾದ್ಯ ಚ॥64॥ 

 

ಇತ ತ್್ೀನ್ ೀಕು ಏವಾಹಂ ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣ ಚ। 
ವಸಾಮಿ ವಸತಭಿಾಃ ಸಾಕಂ ಕಶಯಪಾತಮಜ ಪೂಜಿತ॥65॥ 

 

ಕರಟಾಭಾಃ ಸವಬತದಾಿಯ ತವಂ ಮದ್ತಾದಾಿಯ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಏವ ಚ। 
ವರತಣ್ ೀಽಪ ತದಾಹಾವತತಮಾಗತ್್ ೀ ಮಾಂ ಪರತ ಪರರ್॥66॥ 

 

ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್। 
ರ್ಮೀಽಪ ಮಾಂ ಸಮಾಹಾವತತಂ ಸವರ್ಮೀವಾಗತ್್ ೀ ಮಹಾನ್॥67॥ 

 

ರಾಮಸಾವಮಿೀಕ್ಷತ್್ೀ ಕ್ಾಮಮಾಗಮಿಷ್ಯತ ಮತರರ್ಾಃ। 
ಇತಯವೀಚದ್ವಚಾಃ ಪಾರಞ್ಾನ್ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀಚಾಿಽರತಚಿಂ ಚ ಮಾಮ್॥68॥ 

 

ಹರಿಲಾಞ್ನಿ್ಸಞ್ಿನ್ನಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ಾರಙ್ಕ್ಷೆ ತಂ ಭತಜ್ೀ। 
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ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥69॥ 
 

ಶಾನ್ುಂ ಕ್ಾನ್ುಂ ಪರಾಕ್ಾರನ್ುಂ ರಾಮಂ ತಂ ಸನ್ನತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್। 
ಇನ್ ದರೀಽಪ ಸಾನ್ದರಸನ್ ುೀಷಾದ್ತಪ್ೀನ್ದರಸಾಯಜ್ಞರಾ ಪರಭತಾಃ॥70॥ 

 

ಕ್್ೀನ್ದರಸಾಥನ್ಗತ್್ೀ ಚನ್ದರೀ ಮತನಿೀನ್ದರಂ ಮಾಂ ಸಮಾಹವರ್ತ್। 
ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥71॥ 

 

ತಮತಪ್ೀನ್ದರಂ ಚಿದಾನ್ನ್ದ ಸಾನ್ದರಸತನ್ದರರ ಪಣಮ್। 
ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರ ವನ್ ದಯೀಽಹಮಿನಿದರಾಪತಮವಯರ್ಮ್॥72॥ 

 

ನ್ತ್್ ೀಽಸ್ತಮ ತಸಯ ಸನ್ದೃರ್ಷಟಂ ಸಙ್ುತ್್ ೀಽಸ್ತಮ ಸಮಾಗಮಮ್। 
ಪಾರಪುೀಽಸ್ತಮ ಸಾವಮಿನ್ಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯ ಮನ್ಸಾಪಯಹ್ ೀ॥73॥ 

 

ಪಾಪಾನ್ಿಕ್ಾರ ಸಂರತದ್ಿಾಃ ಕತವಯನ್ ಯೀ ದಿೀಪಮಾಲ್ಲಕ್ಾಮ್। 
ಕ್್ ೀಪಾನ್ಿಕ್ಾರಿತಮತಖ್ಂ ಭಾಸೆರಿಂ ಚ ನ್ ಪಶಯತ॥74॥ 

 

ತದ್ೈವ ಮಾಂ ಸಮಾಹಾವತತಂ ಧ್ನ್ದ್ ೀಽಪ ಸಮಾಗತಾಃ। 
ಸದ್ೈವ ಮೀ ಗರಹಾವಾಸಂ ವಿಬತಧ್್ೀನ್ದರ ಕತರತ ಪರರ್॥75॥ 

 

ಇತಮಾಮತಕುವಾನ್ ಭಕ್ಾಯ ಶಕ್ಾಯ ಹಸುಂ ಪರಗೃಹಯ ಮೀ। 
ಸವಗೃಹಂ ಪಾರಪರಾಮಾಸ ಪರೀತ್ಾಯ ವಿಪರ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥76॥ 

 

ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್। 
ತದ್ೈವ ಶೂಲ್ಲೀ ಶ್ರಸ್ತ ತರಶೂಲ್ಲೀ ಹಸ್ುೀ ಗಲ್ೀ ಸಕುನ್ೃರತಣಡಮಾಲ್ಲೀ॥77॥ 

 

ದ್ಲ್ಲೀಕೃತ್ಾನ್ಿಶಾ ಶ್ಲ್ಲೀಮತಖ್್ೀಷ್ತ ಹಾಲಾಹಲ್ಲೀ ಗಲಮಧ್್ಯೀ ಮಹಾತ್ಾಮ। 
ಸಮಶಾನ್ವಾಸ್ತೀ ಧ್ೃತಭಸಮರಾಶ್ಭಯಸ್ತೇಕೃತಾಃ ತರಪುರಾಃ ಪೌರತಷ್ೀಣ॥78॥ 

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


 

 
 

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

 
2013 

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

 

 

ಭಸಾಮಸತರಾಜಾಜತಭಯಿೀ ಪನಾಕಿೀ ನಾಕಿೀಶವರಂ ಮಾಂ ಸಮತಪಾಜಗಾಮ॥79 
 

ಗಙ್ಗುಧ್ರ್ ೀ ಮಙ್ುಳನಾಮ ಮ ಧಿನಯ 

ಧ್ಾಯನಾನ್ುರಙ್ಕ್ಷುೀ ಸವಯಲ್ಲಙ್ಗುನ್ುರಸಥಾಃಸಾವಧ್ಾಯಙ್ಗುಯಚ ಸಾಧ್ಯಂ।  
ಉತತುಙ್ು  ಕ್್ೈಲಾಸಕೃತ್ಾಙ್ು ವಾಸ್ ೀ 

ನಿಾಃಸಙ್ಕ್ಷುನ್ಂ ಮಾಂ ತ್ಾವಗತಾಃ ಸವಗತ್್ ೀಸಾಯ॥80॥ 
 

ಆಹವರಾಮಾಸ ಮಾಂ ಪರೀತ್ಾಯ ಮಾಪತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಮತತುಮಮ್। 
ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥81॥ 

 

ಏವಂ ಸವ್ೀಯಽಪ ದ್ೀವಾಶಾ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ೈಕ್್ೀನ್ ಮಾಂ ತದಾ। 
ಆಹವರಾಮಾಸಸತರಾರಾನ್ುಮಗಮಂ ಬಹತರ ಪಕ್್ೈಾಃ॥82॥ 

 

ಭಸಮರಾಶ್ರಿತಪರೀಕ್್ುೀ ಧ್ೃತ್್ೀತತಯಪಪದ್ೀನ್ ಚ। 
ಸಾಕಂ ಶ್ೂೀಕವಿಹಿೀನ್ೀನ್ ಕೃತಭಸ್ೇತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥83॥ 

 

ತ್ಾಳಪತ್್ರೀ ತಥಾ ವಿಪರಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ನ್ೈವ ಕ್ಾರರ್। 
ಲ್ ೀಕವಾತ್ಾಯಂ ತಯಜ ತವಂ ತ ಲ ಖ್ಲ್ೀ ಬದ್ಿಗ್ ೀಪಕಮ್॥84॥ 

 

ಸಮರ ಕ್ಷಪರಪರಸಾದ್ಂ ತತ ಸ ಕರಿಷ್ಯತ ದಾರಕಾಃ। 
ದಾವರಕ್ಾಪತರ್ೀವಾರ್ಂ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮಾರ ಚ॥85॥ 

 

ನಿೀಲಾತಮಕಸುದ್ೈವಾಗಿನಾಃ ಕ್ಾಲಾಗಿನರಿವ ಲ್ ೀಕಹಾ। 
ಮಮಾಲರ್ಂ ಸಮಾಗಚಿ ಮಾಂ ಪಾಲರ್ ಸತಶ್ೀಲ ಭ್ ೀ॥86॥ 

 

ಇತತಯವಾಚ ಸ ತ್್ೀಜಸ್ತವೀ ತ್್ೀಜ್ ೀರ ಪಂ ಚ ಮಾಂ ಪರತ। 
ಕ್ಾನ್ುರ ಪಾನ್ುರ್ೀಣಾಪ ತದ್ುೀಹಂ ಗತವಾನ್ಹಮ್॥87॥ 
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ತದ್ೈವ ನಿಋಯತಾಃ ಪಾರಪುೀ ವರರತಚಿರತವಾಚ ಸವಯದಾ। 
ವಾರ್ತಪರಭೃತಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ವೈರಂ ವಿಹರ ಮದ್ುೃಹ್ೀ॥88॥ 

 

ಇತತಯಕುವನ್ುಾಃ ತ್್ೀ ಸವ್ೀಯಽಪಾಯಹವರಾಮಾಸತರಞ್ಜಸಾ। 
ತತುದ್ ರಪಾನ್ುರ್ೈರ್ೀವ ತತುದ್ುೀಹಮಗಾಂ ತದಾ॥89॥ 

 

ವಯಞ್ಜನ್ಸಾಯಧಿಕತ್್ವೀನ್ ನ್ ಛನ್ದಸಯತದ್ ಷ್ಣಮ್। 
ಸವಚನಿ್ದವೃತ್್ುೀಮಯಮ ಚ ಕಶನಿ್ ದೀಭಙ್ು ಏವ ಚ॥90॥ 

 

ಇತಥಮೀವಾಷ್ಟ ದಿಕ್ಾಾಲ್ೈಾಃ ಸಾಷ್ಟಂ ಸಮಾರರ್ಥಯತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್। 
ಹೃಷ್ಟ ರ ಪಾನ್ುರ್ೈವ್ೀವ ಶ್ಷ್ಟರಾಮಿ ದಿಶ್ೂೀ ದ್ಶ॥91॥ 

 

ಮ ಲರ ಪ್ೀಣ ಬಾಲಾಕಯಸದ್ೃಶಂ ಕಮಲ್ೀಶವರಮ್। 
ನಿೀಲಮೀಘ್ಪರತೀಕ್ಾಶಂ ಲ್ ೀಕದ್ೃಷಾಟಯ ಮಹಾಬಲಮ್॥92॥ 

 

ಸಮಯೀನ್ ದ್ೃಢ್ಂ ಬಧ್ಾವ ಕಮನಿೀರ್ಂ ತವಮಾನ್ವಮ್। 
ಶಮನ್ಂ ತನ್ಮನ್ಾಃ ಕ್ಾಮಂ ವಾಮನ್ಂ ತಂ ನ್ತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್॥93॥ 

 

ಚನ್ದರಮಣಡಲಗಂ ವಿಷ್ತಣಮಿನಾದರಣಾಯಖ್ಣಡಲಾಚಿಯತಮ್। 
ಸಾನ್ದರಂ ಕಮಣಡಲತಧ್ರಂ ಚ್ ೀಪ್ೀನ್ದರಂ ಚಾಣಡಲಗನಕಮ್॥94॥ 

 

ಭಜಾಮಿ ಭಜನಿೀರ್ಂ ತಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಶಾಯಿನ್ಮ್। 
ಕತಜನಾಶಙ್ೆರಾ ಜಾತ ವೃಜಿನಾತಯಹರಂ ಚ ಮೀ॥95॥ 

 

ಮಯಿ ಬರಹಾಮಚ ವಾರ್ತಶಾ ವತಯತ್್ೀ ಸವಯದಾಽಪ ಹಿ। 
ರಾವನ್ಮಮ ವಿಮತಕಿುಾಃ ಸಾಯತ್ಾುವತಾರ್ಯನ್ು ಮೀವ ಚ॥96॥ 
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ಅತ್್ ೀ ಮರಾ ರ್ದ್ತಕುಂ ತತ ತತಸವಯಂ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಮಯಿ। 
ಅಧಿಕ್ಾರಿಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಚ್ ೀತುಮೀಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥97॥ 

 

ಇದ್ಂ ಸವ್ೀಯಽಪ ಜಾನ್ನಿು ದ್ೀವಾಶಾ ಋಷ್ರ್ಸುಥಾ। 
ಗನ್ಿವಾಯ ಅಪ ಸವ್ೀಯಽಪ ದಾನ್ವಾ ಮಾನ್ವಾಶಾ ನ್॥98॥ 

 

ಸವಯಲ್ಲಙ್ಗುನ್ುರಸಥಶಾ ಮಯೀಕುಂ ತಯಜಯತ್್ೀ ತವರಾ। 
ಮರಾನ್ತಕುಮಪ ಸಾವಧ್ಾಯಙ್ಗುಯ ಚ ಸಾಧ್ಯಂ ತತ ಗೃಹಯತ॥99॥ 

 

ಉಕುಮೀವ ತತ ವಕುವಯಮನ್ತಕುಂ ನ್ ಕದಾಚನ್। 
ಮತಸತರಭ್ ೀಜನ್ಂ ಭತಕ್ಾುಾ ಮದ್ತಕುಂ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ॥100॥ 

 

ಮರಾ ದಿವಮತಖ್ತಶ್ೂಾೀಕುಂ ಸತಮತಖ್ ಪಾರಗಿದಾಧ್ಾ ಕೃತಮ್। 
ಇದಾನಿೀಂ ಮತಖ್ಯಮೀವೀಕುಮೀಕ್್ೀನ್ೈವ ಮತಖ್್ೀನ್ ತತ॥101॥ 

 

ಅನ್ೀಕಮತಖ್ಸಮಾನ್ನಾಃ ಮತಖ್ಮೀವಾನ್ತಭ ರ್ತ್್ೀ। 
ಮಖ್್ೈರಪ ದ್ತರಾಪನ್ನಂ ಖ್ಗಮತಖ್್ಯೈಶಾ ದ್ೈವತ್್ೈಾಃ॥102॥ 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಮ್ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥103॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥104॥ 
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ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥105॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಸ್ತು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ 

ಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಷ್ಟಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

 

॥ ಅರ್ ನ್ವಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥9॥ 

 

ಓಂ ಹನ್ ಮಾನ್ ಬಹತನಾಮಾರ್ಂ ನ್ಯಹನ್ದ್ುಹನಾದ್ರಿೀ। 
ಸಹನಾಮಾ ಮಹಾರ ಪೀ ಮಹಾನಾಮಿನ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥1॥ 

 

ನ್ಮಾಮಿ ತಂ ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಂ ಹನ್ ಮನ್ುಮಥಾಹವ್ೀ। 
ನ್ಯಹನ್ದ್ ಯೀ ಮಹಾರಕ್್ ೀ ಹಯಕ್ಷಂ ತವಕ್ಷರ್ವಿಕರಮಾಃ॥2॥ 

 

ರ್ೀಮೀ ಸ್ೀವಾಸತ ನಿರತ್್ ೀ ಕ್ಾಮೀನ್ ರಹಿತಾಃ ಸದಾ। 
ರ್ಸಯ ನಾರ್ ಪರಸನಾನತ್ಾಮ ದ್ದೌ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮೀವ ಚ॥3॥ 

 

ತದ್ವನ್ಮಮಾಪ ಕ್ಾಮೀನ್ ಹಿೀನ್ಸಯ ಮನ್ಸಾಪಯಹ್ ೀ। 
ನಾಥ್ ೀ ಹಾಯತ್ಾಮನ್ಮೀವಾಸೌ ಹರ್ಗಿರೀವೀ ದ್ದೌ ಮತದಾ॥4॥ 

 

ಪರಿರಮಭಣವಾಯಜ್ೀನ್ ಮನ್ದರ್ೀ ಗತಣವಾರಿಧಿಾಃ। 
ಗಣರ್ನ್ ಸತತ ತಂ ದಾರಮತದಿದಶಯ ಮಮ ಸದ್ತುಣಾನ್॥5॥ 

 

ಅಹಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಶಾಾಪ್ಯೀತದ್ತತುರಜನ್ಮನಿ। 
ಭವಾಮಿ ಸ ಭವಾನಿೀವ ಮಾಂ ತತ ರಾಸಯತ ರಾ ಪುರಾ॥6॥ 
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ಮನ್ದರ್ೀ ಸತನ್ದರಂ ಮಾಂ ತತ ದ್ೃಷಾಟಾ ಕನ್ದಪಯಮೀಹಿತಾಃ। 
ಇನಿದರಾಪತಮಾರಾಧ್ಯ ವರದ್ಂ ಪಾರಪ ತದ್ವರಮ್॥7॥ 

 

ಸಾ ಗಮಿಷ್ಯತ ಮಾಂ ತಸ್ತಮನ್ ಜನ್ಮನಿ ಪರರ್ವಾದಿನಿೀ। 
ಸಾಧಿನಿೀ ಸವಮನ್ ೀರರ್ಯಂ ಸಾರಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರತಾಃ॥8॥ 

 

ಕನ್ಕ್ಾಮಾರಸಂವಿೀತ್ಾ ಮಣಿಕ್ಾಶ್ತಭ ಷ್ಣಾ। 
ಗಣಿಕ್ಾಜಾತಕ್ಾಂ ತಯಕ್ಾುಾ ಝಣಿಕ್ಾರವನ್ ಪುರಾ॥9॥ 

 

ದಾರಾ ಪುಂಸ್ತೀತವಶಾಾರ ಇತ ನ್ ೀ ಶಾಬಿದಕ್್ೈವೃಯತಾಃ। 
ಉದಾರಕ್ಾಮಹಿೀನ್ಸಯ ಸ ದಾರ ಪುರತಷ್ ೀ ರ್ಥಾ॥10॥ 

 

ಇತಯಭಿಪಾರರ್ತ್್ ೀಽಪ್ಯೀಕ ವಚನ್ೀಽಪ ಪರಯೀಜಿತಾಃ। 
ದಾರಶಬದಾಃ ಪರ್ೈರತಕು ದ್ ೀಷ್ ೀಽಪ ಮಮ ನಾಸಯತಾಃ॥11॥ 

 

ಏದ್ಮಾನ್ದಿವತಽಪ್ಯೀತತೃತವಾನ್ ದ್ೀವರಾಡಸೌ। 
ಮಾಂ ಪೌರಢ್ಭಕಿುಸಮ ಾಣಯಮಾರ್ ೀಪಯ ಗರತಡ್ ೀಪರಿ॥12॥ 

 

ಜಗಾಮ ನಿಮಿಷಾಧ್್ೀಯನ್ ಮೀರತಮ ಧಿನಯ ಸವಮನಿದರಮ್। 
ತಸಾಮನ್ಮನ್ದರಗಂ ಪಾರಪ ಸತನ್ದರಂ ಸವಸಯ ವಿಗರಹಮ್॥13॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಪ ರ್ರೌ ಶ್ವೀತದಿವೀಪಂ ಮಾಮಧಿರ್ ೀಪಯ ಚ। 
ಪೀತ್ಾಮಾರಧ್ರಾಃ ಸರಗಿವೀ ಶ್ರೀಪತಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸಾಂ ಪತಾಃ॥14॥ 

 

ಶ್ವೀತದಿವೀಪಾದ್ಪ ಪಾರಪ ಪಿಕ್ಷದಿವೀಪಂ ಸತಪಾವನ್ಮ್। 
ಅಪಾಮಾತ್್ೀಶ್ೂಾೀಪಕಣ್ಠೀ ವಿಪತ್್ೀಶಾಾವರ್ ೀಪಯ ಮಾಮ್॥15॥ 
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ಗರತತ್ಾಮನ್ಂ ಸಮಾಹ ರ್ ಮಾನ್ರ್ನಿನದ್ಮಬರವಿೀತ್। 
ಮಘ ೀನಾಽಮೃತಮಾನಿೀರ್ ಮಾಮಕಸಯ ಮತನ್ೀದಿಯಶ॥16॥ 

 

ಇತತಯಕುಾಃ ಸ ತತ ನ್ತ್ಾವ ಚ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀ ವಿಹಾರ್ಸಾ। 
ಗತ್ಾವ ಸವಗಯಪತ್್ೀಸುಚಾ ಹಯಮೃತಂ ಪಾರಪ ಸತವರಾಃ॥17॥ 

 

ಆದಾರ್ ಗರತಡಾಃ ಪೌರಢ್ಾಃ ಚ್ ೀಡಿಡೀರ್ ೀಡಿಡೀರ್ಪಕ್ಷರಾಟ್। 
ಆಢ್ಕ್್ೀನ್ ಮಿತಂ ಷ್ ೀಢಾ ಪರರ ಢ್ಂ ಪೌರತಟ್ಸ್ತಥತಮ್॥18॥ 

 

ಪಾರ್ರಾಮಾಸ ಮಾಂ ಪಾಪರಹಿತಂ ಪಹಿತಂ ಕರ್ೀ। 
ಸಾಥಪರಾಮಾಸ ಪಾದಾಗ್ರೀ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಶ್ೀರ್ಷತಂ ಚ ರ್ತ್॥19॥ 

 

ದಿವಯಂ ತದ್ಪ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀ ಗ್ ೀದ್ ೀಹನ್ಕರ್ೀಣ ಚ। 
ಮಾಂ ಗ್ ೀಸವ್ೀ ಕ್್ ೀಸವ್ೀ ಚ ಪಾರ್ರಾಮಾಸ ನ್ೀತರಮ್॥20॥ 

 

ಮಮಾಮೃತಪಾರಶನ್ಂ ಚ ಯೀ ಶೃಣವನಿು ನ್ರಾ ಭತವಿ। 
ಅಮೃತಪಾರಶನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ತವಮೃತತವಂ ಭಜನಿು ತ್್ೀ॥21॥ 

 

ಪಿಕ್ಷದಿವೀಪಾದ್ಪ ಪಾರಪ ಪಿವಮಾನ್ ಇತಸುತಾಃ। 
ಉಪಪಾಿವಯಂ ತದಾ ವಿಷ್ತಣರ ಪಪವಿವಿವಜಿಯತಾಃ॥22॥ 

 

ತದ್ನ್ನ್ುರಮನಿವಚನಿ್ನನ್ನಾುಸನ್ಮೀವ ಚ। 
ಅನ್ನ್ುಶರ್ನ್ಂ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಅನ್ನ್ ುೀ ಯೀ ಗತಣ್ೈರಪ॥23॥ 

 

ಅನ್ನ್ುಪದ್ಮಾಸಾದ್ಯ ಚಾನ್ನ್ ುೀಪರಿ ಸಂಸ್ತಥತಾಃ। 
ಅನ್ನ್ುಶರ್ನ್ಂ ಪಾರಪ ಹಯನ್ನಾುಸನ್ಗಂ ಹರಿಮ್॥24॥ 
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ತ್್ೀನ್ೈಕಿೀಭ ರ್ ಕ್ಾಲ್ೀನ್ ನಾನಾತವಂ ಮಯಿ ನಾಸ್ತು ಚ। 
 ಇತ ನ್ ೀ ದ್ಶಯರಾಮಾಸ ನ್ೀತರಯೀರಪ ಮಾನ್ವ॥25॥ 

 

ಇನಾದರಣಿೀಂ ಮಾಂ ಸಮಾನಿೀರ್ ಚ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಮನಿದರಮ್। 
ಉಪ್ೀನ್ದರಽಪ ತದಾ ಚಾಪುಶ್ಾೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಚ್ೀಕ್ಷತತಮ್॥26॥ 

 

ಭದಾರ ದ್ೀವಿೀ ಸಮಾರ್ತಕುಾಃ ಸತಭದಾರರ್ಯಂ ತದ್ೈವ ಮಾಮ್। 
ಭದಾರಸನ್ೀ ಸಮಾರ್ ೀಪಯ ಭದಾರಮಾರಾತಯಕ್ಾಮ್ ವಯಧ್ಾತ್॥27॥ 

 

ಅರತನ್ದತೀಸಮಾರ್ತಕ್್ ುೀ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ತವಮಾಮ್। 
ಸವಮನಿದರ್ೀ ಸಮಾದಾರ್ ಚ್ೀನ್ದರೀಣ ಸಹ ಚಾಚಯರ್ತ್॥28॥ 

 

ಏವಂ ಸವಾಯಶಾ ದ್ೀವಯಸಾುಾಃ ಪತಭಿಾಃ ಸಹ ಮನಿದರಮ್। 
ಮಾಂ ಸಮಾನಿೀರ್ ಚಾನ್ಚತಯಾಃ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ತವಮಾಮ್॥29॥ 

 

ತಸಾಮತಸಾಮನಿದರ್ೀ  ಸವ್ೀಯ ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್್ೀಾಃ ಪರಮ್। 
ಪರಕತವಯನ್ುಾಚಯನ್ಂ ಸಮಯಗಾರಾತ್ಾಯಯ ಚ ಸಮನಿವತಮ್॥30॥ 

 

ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮೀವ್ೀತರ ಸದ್ವೃನಾದವನ್ಮೀವಹಿ। 
ತದ್ವೃನಾದವನ್ಗಾಃ ಶ್ರೀಶಾಃ ಸದ್ವೃನಾದವನ್ಗಾಃ ಸದಾ॥31॥ 

 

(ಯೀನ್ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯತಜಾಯತ್ಾ ಚಾತರ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ। 
ತಸ್ೈ ನ್ನ್ದನ್ ಧ್ಾನ್ಯಂ ವಾ ಧ್ನ್ಂ ವಾ ಕಿಂ ನ್ ಧಿೀರ್ತ್್ೀ॥31॥) 

 

ಮದ್ ಿೀದ್ಯಣ್ಡೀನ್ ಚ್ ೀಧ್ಾವಯಣಡಂ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಗತಣಿನ್ ಸಾೃಶ್ೀ। 
ಸವ್ಯೀನಾಧ್ಸುಮಪಯಸ್ತಮನ್ ಲ್ ೀಕ್್ ೀ ಪೀವಕವಜಜಾಲನ್॥32॥ 
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ತರಯಸರ್ೀಣತರಜಸಾಥಣತಾಃ ಚರಮಾಣತ ರಹಂ ಭಜ್ೀ। 
ಪಾರಿಮಣಿಡಲಯವತ್ೌಸಕ್ಷ್ಯಂ ಶಾಣಿಡಲ್ ಯೀ ವ್ೀತು ಶೌಣಿಡಲಾಃ॥33॥ 

 

ಮೀರತವದ್ತುರತಭಾರ್ ೀಹಂ ತ ಲವಲಿಘ್ಜತ್ಾಂ ವರಜ್ೀ। 
ವಾಯಪಕಶಾಾಕ್ಾಶವಚಾ ಭಾಗಶ್ೂೀ ಯೀಗತ್್ ೀಽಭವಮ್॥34॥ 

 

ಮದ್ ಯೀಗಬಲತ್್ ೀ ನಾನಾದ್ೀಹಗ್ ೀ ಭ್ ೀಗವಾನ್ಹಮ್। 
ಸೌಭರಿರ್ಯದ್ವೃದ್ ಭಾರಭ್ ೀ ಮದ್ವತ್್ ೆೀಭಾರಜತ್್ೀಽಧ್ತನಾ॥35॥ 

 

ಅಣಿಮಾದ್ಯಷಾಟಙ್ುಯೀಗಂ ಮಣಿಮಾನ್ ದ್ತಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಾಃ। 
ಘ್ಣಿನಾ ಮಾನಿತಂ ದ್ಷ್ಟನ್ ತತಾದಾಙ್ತುಷ್ಠತ್್ ೀ ಹತಾಃ॥36॥ 

 

ತದ್ವತ್ಾಸಷಾಟಙ್ುಯೀಗ್ೀನ್ ಮರಾ ವಾದ್ೀನ್ ಚಾಹತಾಃ। 
ಮಾರಾವಾದಿಮತ್ಾಚಾರ್ಯಾಃ ಪೂವಯಂ ಕ್್ ರೀಧ್ವಶಾಧಿಪಾಃ॥37॥ 

 

ತಸಾಮದಾಚಾರ್ಯವಯೀಯಷ್ತ ಮತ್ಾಚಾರಾಯಾಃ ಸತರ್ ೀತುಮಾಾಃ। 
ಆಚಾಯೀಯಷ್ವಪ ತ್್ೀಷ್ವತರ ಮಧ್ಾವಚಾರ್ಯಾಃ ಪರ್ ೀ ಮತಾಃ॥38॥ 

 

ವ್ೀದ್ೀಷ್ತ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಹರಿಾಃ ಸತರ್ ೀತುಮಾಃ 

ಪೂವ್ೀಯಷ್ವಥಾಚಾರ್ಯಮತ್್ೀಷ್ತ ತನ್ಮತಮ್। 
ಗತರತಷ್ವಪೀಹ ಪರವರ್ೀಷ್ತ ಗೌರವಾತ್ 

ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾಃ ಸವಯಶಾಸ್ರೀಷ್ತ ತದಾವಕ್॥39॥ 
 

ಮರಾಸ್ತಥಜಾತ್ಾನ್ಯಪ ತಸ್ತಥವಾಂಸ್ತ (ತಸತಥ ಷಾಂಸ್ತ) 

ಚಕ್ಾರಙ್ಕ್ಷೆ ತ್ಾನ್ಯೀವ ಕರಮನಿು ವಿಷ್ತಣಮ್॥40॥ 
 

ತತ್ಾಾದ್ಜಾಮಭಾಃ ಸತಸತಪಾವಿತ್ಾನಿ ರ್ದ್ದೀಹ ಮಾಂ ತತಾದ್ಕಂ ನ್ರ್ನಿು॥41॥ 
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ಭತಜಾಸ್ತಥನಿೀ ಶಙ್ಖಚಕ್್ರೀ ಸತವೃತ್್ುೀ 

ಜಾನ್ವಸ್ತಥನಿೀ ಪದ್ಮಗದ್ೀ ಚ ಜಾತ್್ೀ। 
ಉರ್ ೀಽಸ್ತಥ ತನ್ ಮತಯರ ಪಂ ಪರಜಾತಂ 

ಶ್ರ್ ೀಽಸ್ತಥ ನಾರಾರ್ಣ ಮತದಿರತಂ ಚ॥42॥ 
 

ದ್ನಾುಸ್ತಥ ತತ್ಾಾದ್ಪದ್ಮಂ ಚ ಜಾತಂ ವೃನಾುಸ್ತಥ ತಚಾಿಙ್ುಯ ಧ್ನ್ತಶಾ ಜಾತಮ್। 
ಕಣಾಯಸ್ತಥ ತದಾಾಣರ ಪಂ ಪರಜಾತಂ ಪಾದಾಸ್ತಥ ದಾಮೀದ್ರಪಾದ್ಪಾಶವಯಮ್॥ 

 

ಸದಾ ಚ ಮಾಂ ಪಾರಪರಾಮಾಸ ಶ್ೀಘ್ರಂ  

ಕದಾಪ ಸಂಸಾರಗತಂ ದ್ದಾತ। 
ನ್ ಮೀ ಪದ್ಂ ತಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ॥44॥ 

 

ಇತಥಂ ತತ ಸವಾಯಪಯಸ್ತಥೀನಿ ವಿಷ್ ಣೀಶಾಕ್ಾರಙ್ಕ್ಷೆ ತ್್ೀನ್ ಚ। 
ಜಾತ್ಾನಿ ಜನ್ನಾದ್ಯಂ ಚ ನಾಶರ್ನಿು ಮಮ ಶರಮಮ್॥45॥ 

 

ಹ್ೀ ಮತಗಿವಿಪರ ದ್ಧಿದ್ತಗಿ ಪಯೀನಿಧ್ೌ ಚ 

ಬಧ್ಾವ ಹರ್ೀಸತು ಪದ್ಮೀವ ಸತಭಕಿುಪಾಶ್ೈಾಃ। 
ದ್ಗಾಿಾ ಕಲ್ೀವರಮಿದ್ಂ ಸಕಲಾಧಿವಾಯಧಿ 

ಗರಸುಂ ಚ ಯೀಗಬಲತಾಃ ಪರವಸಾಮಿ ಪಾಶ್ವೀಯ॥46॥ 
 

ರ್ಥಾ ದ್ತಯೀಯಧ್ನ್ಕೃತಂ ದ್ಗಾಿಾಜತತಗೃಹಂ ಪುನ್ಾಃ। 
ದ್ವೈಪಾರ್ನ್ಸಯ ಪಾಶ್ವೀಯಪ ಹತಯವಾಸ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥47॥ 

 

ಉದಾರಗತಣಸಮಾನ್ನಾಃ ಸದಾರಶಾ ಭವಾನ್ುರ್ೀ। 
ವೃನಾದವನ್ಗತರ್ ೀರಾಜ್ಞಾಂ ಮನಾದರವನ್ಗಸಯ ಮೀ॥48॥ 
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ದಿವಯರಾಗಾನಿವತಗಿರೀವೀ ದ್ರವಯರಾಗವಿವಜಿಯತಾಃ। 
ಕರಾದಾಗತವಿತ್ಾುನಿ ಸದಾರ್ೀಭ್ ಯೀಽದ್ದಾಂ ಸದಾ॥49॥ 

 

ವ್ೈರಾಗಯಗತಣಸಮಾನ್ನಾಃ ಸದಾರಾಜಯಪರಾಙ್ತಮಖ್ಾಃ। 
ಏಷ್ಯಚಾ ನಿಶ್ಾತಂ ಸವಯಮತೀತತ್್ವೀನ್ ಭಣಯತ್್ೀ॥ 50॥ 

 

ಪ್ರೀಷ್ಯ ಸತಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಸವಯಥಾ। 
ಇತಥಂ ಬಾರಹಮಣಮತಖ್್ೀನ್ ಶತರತ್ಾವ ವ್ೈ ಗತಣವ್ೈಭವಮ್॥51॥ 

 

(ಗತಣರ್ತಸಾಪ ದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ) ಗಣರ್ತಸಾಪ ದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಭಣಸತತಸ ಚ ಮಾಮಿಹ। 
ಅಹಂ ಶತಬ್ ೀದ್ಸಾಗರ್ೀಽನ್ವಹಂ ವಿಭ್ ೀಹಿಯ ವಾಸರ್ೀ॥52॥ 

 

ಸತಹಂಸರ ಪಣ್ ೀ ಹರ್ೀಗರಯಹಂ ಸರಾಮಿರ್ೀಽರಮಮ್। 
ಕ್ಾರಿತತಂ ಸವಯಭೃತ್್ಯೈಶಾ ತ್ಾರಿತತಂ ಭವಸಾಗರಾತ್॥53॥ 

 

ಸಾಮರಿತತಂ ಸವಯಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ ಪ್ರೀರಿತತಂ ಸವಯಶಾಃ ಸತರಾನ್। 
ಅಹಂ ಮಮೀತಯಹಙ್ಗೆರರಹಿತ್್ ೀ ವ್ೈ ಹರ್ೀರಿಹ॥54॥ 

 

ಕರ್ ೀಮಯಹರಹಾಃ ಕಮಯ ಹಂಸ್ ೀ ಹಂಸರಹಸಯಕೃತ್। 
ಹಂಸ್ ೀಪ ಹಂಸವಾಹಸ್ಯೀ ಸತರ್ಶಂ ಜ್ಞಾನ್ಮತತುಮಮ್॥55॥ 

 

ಸಂಸಾರ್ ೀತುರಣಾಂಶಂ ಚ ಮಾಮಾಪ ಪಾರಕ್ ಶಶಂಸ ಹ। 
ಕಂಸಾರಿ ಶ್ವೀತವಾಹಸಯ ಸಂಸಾರಂ ನಾಶಯೀದ್ಯಥಾ॥56॥ 

 

ಕ್ಾಂಶಯಂ ಕ್ಾಂಶಸಯ ಕ್ಾತ್್ೀಯವ ಸಂಶ್ೂೀಧ್ರ್ತ ಚ್ ೀದ್ಿವಮ್। 
ಸ ದ್ೀವೀ ವರದ್ ೀ ಮಹಯಂ ಕದಾ ಚ್ೀಹ ಸಮಾಗತಾಃ॥57॥ 
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ಇತ ಮಾಮತಕುವಾನ್ ಸ ಕುಂ ಸವಪಾದ್ೀ ಚಾವದಾತಯಜತ್। 
ಅಹಂ ಆನ್ನ್ದಮತನಿನಾ ಸದಾನ್ನ್ದಪರಸಙ್ಕ್ಷುನಾ॥58॥ 

 

ಸಹ ನಾನಾವಿಧ್ಾ ಗಾಥಾಾಃ ಶ್ರೀನಾರ್ಸಯ ಸಮರಾಮಯಹ್ ೀ। 
ತದ್ದಶಯನ್ ೀದ್ತಾದ್ಹಿೃದ್ಯಸಂಸಾೆರಾಃ ಶತದ್ಿಸಾತವಕಾಃ॥59॥ 

 

ಬದ್ಿ ಸೌಹೃದ್ತತ್ಾಾದ್ಪದ್ಯೀಽಹಂ ಪತತ್್ ೀಽಸಯಹ್ ೀ। 
ತ್್ೀನ್ ಸಾಕಂ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಂ ಶ್ೂೀಕವಿನಾಶನ್ಮ್॥60॥ 

 

ತತ್ಾರಪ ದ್ೃಷಾಟಾ ಶ್ರೀವಾಸಂ ಸವಯಸ್ತದ್ಿಸತಸ್ೀವಿತಮ್। 
ಶತಕಸಯ ಜನ್ಕಂ ವ್ೈ ವಾಸ್ತಷ್ಠಕೃಷ್ಣಂ ನ್ತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್॥61॥ 

 

ಅಹಂ ಘ್ನ್ ೀದ್ಕಂ ಚಾಪ ಹಯತಲಙ್ಘಯಂ ಮಹಾಘ್ನ್ಮ್। 
ಧ್ನ್ ರತನಂ ಚ ಪಶಾಯಮಿ ಪುರಾ ಮಧ್ತವಿಭ್ೀದ್ನ್ಮ್॥62॥ 

 

ಬಾಣಂ ಚ ಶಾಣಸಂಯೀಗಾನಿನಶ್ತಂ ದ್ತಯಮಣಿಪರಭಮ್। 
ಪಶಾಯಮಿ ಗತಣಸಮಾದ್ಿಂ ಶಾಙ್ಕ್ಷುಯಣಾಃ ಕರಭ ಷ್ಣಮ್॥63॥ 

 

ಪಾರಸಂ ಚ ಭಾಸಮಾನ್ಂ ತಂ ನಾಯಸಕಮಯಣಿ ಕ್್ ೀವಿಧ್ಾಃ। 
ಪಶಾಯಮಿ ಶ್ರೀಪದ್ೀದಾಯಸಾಯತ್ ಸ್ ೀಽಹಮಾಭವವಿವಜಿಯತಾಃ॥64॥ 

 

ಅಹಂ ಬರಹಾಮಸಯಹಂ ಬರಹಾಮಸ್ತೇತ ಯೀ ವಕಿು ಹಿಂಸಕಾಃ। 
ಸವಹಿಂಸಾಬಾರಹಮಣ ಬರಹಮಣಾಯರ್ ೀಪರ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ॥65॥ 

 

ಬರಹಮಹಿಂಸಾತಮಕಸಾಯಸಯ ಮಹಾಬರಹಮಹತಾಃ ಸತತ। 
ಭವತ್್ಯೀವಾನ್ತಿ್ಾಮಿಸ್ರೀ ಪತತ್್ಯೀವ  ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥66॥ 
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ಸಾಮಾನ್ಯಬರಹಮಹತಯಸಯ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ಶತರತ್ೌ ಸೃತ್ೌ। 
ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಮಹಾಬರಹಮಹತ್್ೀಾಃ ಕಿಮತ॥67॥ 

 

ವಕುವಯಂ ತತರ ಕತಯವಯಂ ತತರ ನಾಸ್ತು ಬಹಿಷ್ೃತ್್ೀಾಃ। 
ಸತವಿಸೃತ್್ೀಽನ್ತಿ್ಾಮಿಸ್ರೀ ಪತನ್ಯೀತನ್ಮತ್ಾಶ್ರತ್ಾಾಃ॥68॥ 

 

ತಸಾಮತ್್ ಸೀಽಹಮಾಭವರ್ತಕ್್ುೀ ಮಹತ್ಾಾಪಂ ಭವ್ೀದ್ತಿರವಮ್। 
ಮಹಾಪಾಪಗತಂ ರಾನಿು ಸ ಹಾಹ್ೀತ ವದ್ನ್ ಸದಾ॥69॥ 

 

ಸ್ ೀಽಹಮಾಭವಾನ್ ೇಕ್ಷಮಾಪನೀರ್ಷ ಜಿೀವ 

ತಸಾಮದ್ನ್ಿಂ ರಾತ ತ್ಾಮಿಸರಮೀವ। 
ದಾಸ್ ೀಽಹಂ ಮಮತದ್ಿರಸ್ವೀತ ಹನ್ು 

ಚಾನ್ಿನ್ುಮೀ ನ್ೈವ ರಾತೀತ ಕ್ಾಮಮ್॥70॥ 
 

ಪಾರರ್ಯರ್ ಪಾರರ್ಯಯಮಾನ್ಂ ತಂ ಸಾರ್ಥೀಯಕತರತ ಮನ್ ೀರರ್ಮ್। 
ಕ್ಾತಯಸವರತರಂ ಚಾರ್ಯಯಂ ಪದ್ಮಾರ್ ೀಹ ತದ್ರಿ್ೀಾಃ॥71॥ 

 

ಹ್ೀ ಭ್ೀದ್ವಾದಿನ್ ತವ ಭ್ೀದ್ಸ್ತದ್ಿಯೈ ಸತಯಂ ಹಿ ದ್ೈತ್ಾಯದಿ ವದ್ಸವ ಮಾನ್ಮ್। 
ತದ್ೈಕಯವಾದ್ಂ ಜಹಿ ಯೀಽಹಮಸ್ತಮ ಬರಹಾಮಹಮಸ್ತೇತ ಕತವಾದಿನ್ ೀಕುಂ॥72 

 

ಜಿತ್ಾವ ಚಾಭ್ೀದ್ವಾದ್ಂ ತಂ ದ್ತ್ಾವ ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ಸನ್ಮತಮ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ ಗತರತಣಾ ತತವಂ ಗತ್ಾವ ಚ ಹರಿಮನಿದರಮ್॥73॥ 

 

ತತ್ಾರಪ ಸಚಿಾದಾನ್ನ್ದರ ಪಂ ಪಶಯ ಹರ್ೀರಪ। 
ಸಮರಾಭ್ೀದ್ಜರ್ಂ ಚಾಪ ರ್ತುಲಂ ಹರಿದ್ಶಯನ್ಮ್॥74॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 110 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅಹಂ ಘ್ನ್ ೀದ್ಕಂ ತೀತ್ಾವಯ ಮನ್ ೀವ್ೀಗ್ೀನ್ ಮಾನ್ವ। 
ಕರ್ ೀಮಿ ಬಾರಹಮಣಮತಖ್ಾದಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಶ್ೂೀಕನಾಶನ್ಮ್॥75॥ 

 

ಅಹಮಾಕ್ಾಶಮಾಗ್ೀಯಣ ನಾಕಿೀಶಮಗಮಂ ಹರಿಮ್। 
ಲ್ ೀಕ್್ೀಶಂ ಪಶಯ ದಾಸತವಂ ತ್್ ೀಕ್ಾವಸಯಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಥತಮ್॥76॥ 

 

ನಿೀವಾರಶೂಕವತುನಿವೀ ಪೀತ್ಾ ಭಾಸವತಯಣ ಪಮಾ। 
ತಸಾಯಾಃ ಶ್ಖ್ಾರಾ ಮಧ್್ಯೀ ಚ ಮಮಾತ್ಾಮ ಸಂವಯವಸ್ತಥತಾಃ॥77॥ 

 

ತಂ ಪಶಯ ಹೃದ್ರಾಕ್ಾಶ್ೀ ಮಹಾಕ್ಾಶ್ೀ ರ್ಥಾ ರವಿಮ್। 
ಕ್್ ೀಟಸ ರ್ಯಪರತೀಕ್ಾಶಂ ಚನ್ದರಕ್್ ೀಟವಿಕ್ಾಸ್ತತಮ್॥78॥ 

 

ತವತಸಕ್ಾಶಾದಿಭನ್ನಮೀವ ತತಸಕ್ಾಶಾದಿದ್ಂ ಜಗತ್। 
ಕ್ಾಸಾರ್ೀ ಚ ರ್ಥಾ ಭಾತಮಾಕ್ಾಶಂ ಚ್ ೀಪರಿ ಸ್ತಥತಮ್॥79॥ 

 

ತಥಾ ತವದ್ಿೃದ್ರಾಕ್ಾಶ್ೀ ಭಾತಂ ಸ ರಾಯನ್ುರ್ೀ ಸ್ತಥತಮ್। 
ಕಿರಿೀಟ್ಹಾರಕ್್ೀರ್ ರಸತುರನ್ಮಕರಕತಣಡಲ್ೈಾಃ॥80॥ 

 

ವಿರಾಜನ್ುಂ ಹರಿಂ ಪಶಯ ನ್ೀತರಯೀರತಸತನ್ದರಮ್। 
ಶಙ್ಖಚಕರಗಾದಾಪಾಣಿಂ ನಾರಾರ್ಣಮರಿನ್ದಮಮ್॥81॥ 

 

ಸರ್ ೀಜಾಸನ್ಮಧ್ಯಸಥಂ ಅರತಣ್ೀನಾದ್ರಾಚಿಯತಮ್। 
ಸ ರ್ಶಾಾರ್ಂ ಪುರತಷ್ಯೀ ರವಿಮಣಡಲಮಧ್ಯಗಮ್॥82॥ 

 

ತಮೀಕಂ ಪಶಯ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ದಾಸಸುಾಂ ಹೃದಿಸಂಸ್ತಥತಮ್। 
ಏವಂ ಮದ್ತಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ಕ್್ ೀ ದ್ೀಶ್ೂೀ ಜ್ಞಾನ್ಗ್ ೀಚರಾಃ॥83॥ 
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ವ್ೀದ್ೀಶಂ ತತ ನ್ ಜಾನಾತ ತಂ ವದ್ಸಾವದ್ಯನ್ನ್ದನ್। 
ಬರಹಮನ್ ಕನಾದಶನ್ೀದ್ ರೀಽಹಂ ಚನಾದರನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಹರಿಮ್॥84॥ 

 

ಸನ್ದೃಶಾಯಮಯತರ ಸಾನ್ದರೀಣಾನ್ನ್ದೀನ್ೈವಾಶತ ನ್ನಿದತಾಃ। 
ತಂ ದ್ೃಷಾಟಾನ್ನ್ುಮವಯಕುಂ ಶ್ೀತ್ಾಂಶತಕರಮಚತಯತಮ್॥85॥ 

 

ಅಮೃತ್ಾಕು ಕರಾನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಕಿರನ್ುಂ ಮತರಾನ್ುಕಮ್। 
ಭಜಾಮಿ ಕ್ಾಮಜಾಮಾತಯಂ ತಯಜಾಮಿ ಕರಜಾತ ಮೀ॥86॥ 

 

ಸೃಜಾಮಿ ವಾಚ್ ೀ ಜಾಲಾನಿ ತಜಾಜತಗತಣಜಾನಿ ಚ। 
ಅಹಂ ಸಪು ಸಮತದ್ರೀಷ್ತ ಸಪುದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ಸಞ್ಾರನ್॥87॥ 

 

ಸಪುಸವಪ ಪವ್ೀಯತ್್ೀಷ್ತ ಸಪುಸಪುರಥ್ೀಽಪ ಚ। 
ಸಪುಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನಿತಯಂ ಚ ಸಪುರ್ಷಯತತರ್ಷತ್ಾಪಯತ್್ೈಾಃ॥88॥ 

 

ಸಪುಮಿೀಮಿಶ್ರತ್ಾಶ್ವನಾಯಂ ಸಪುಕ್ಾಞ್ಾನ್ಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ। 
ಅಲಙ್ೃತಾಃ ಕಲಙ್ಕ್್ೆ ೀನ್ ಹಿೀನ್ೈಾಃ ಸಮಾರಡಿವ ಪರರ್॥89॥ 

 

ವ್ೀಙ್ೆಟಾದೌರ ಶಙ್ಖಭ್ೀರಿೀನಾದ್ಂ ಶತರತ್ಾವಗಮಂ ಹರಿಮ್। 
ಜನಾದ್ಯನ್ಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ಜನ್ನಾದ್ಯನ್ಕ್ಾರಿಣಮ್॥90॥ 

 

ಜನಿತರಂ ಬರಹಮಣಾಃ ಕಞ್ಜನ್ೀತರಂ ಜನ್ಮನ್ ೀತಸವಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಹೃಷ್ ಟೀ ಭವಾಮಯಷ್ಟತರ್ಥಷ್ತ ಶ್ರೀಷ್ಠಭಾಜನ್ೈಾಃ॥91॥ 

 

ಪೌರತದ್ೈದ್ಯತುಮೃಷಾಟನ್ನಂ ಶ್ಷ್ಟೈಾಃ ಸಹ ಮಠಾದಿಪ್ೈಾಃ। 
ಅಶಾನಮಿ ಕೃತ್ಾವ ಸಾನನಾನಿ ಸತಸವನ್ ೀಜಿಯತಸಂಸುವ್ೈಾಃ॥92॥ 
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ಶತರತ್ಾವ ಪರಶಾನನಿ ತ್್ೀಷಾಂ  ಚ ಕ್ಾತ್ಾಸನಯಯದ್ವೈ ವಚಿಮ ತದ್ತುಣಾನ್। 
ಅಹಂ ತ್್ೈಾಃ ಸಹಿತ್್ ೀಽಪಯತರ ಚಾಗತ್್ ೀ ರ್ತಭಿಾಃ ಕೃತನ್॥93॥ 

 

ದ್ರಷ್ತಟಂ ತರವಿಕರಮಸಾಯಪ ರಥ್ ೀತಸವಮಥ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 
ತರಕ್್ ೀಟರ್ತಭಿಾಃ ಸಾಕಂ ಅಟಾಮಿ ಮಮ ಸ್ೀವಕ್್ೈಾಃ॥94॥ 

 

ಮಠ್ೀಽಪ ತವ ಹ್ೀ ತ್್ ೀಕ ರಟಾಮಿ ಪರಮಾರ್ಯಕಮ್। 
ಮೃಷಾಟನ್ನಂ ದ್ೀಹಿ ತ್್ೀಷಾಞ್ಾ ಮೃಷ್ಟಕ್ಾಞ್ಾನ್ಭ ಷ್ಣ್ೈಾಃ॥95॥ 

 

ನ್ಷ್ಟಕ್ಾಮಂ ಮಮಾಪ ತವಂ ಸತಷ್ತಟ ಪೂಜರ್ ಪುತರಕ। 
ಹ್ೀ ಶ್ಷ್ಟ ಶ್ರೀಷ್ಠಪೂಜಾಂ ಮೀ ಸಾಷ್ಟಂ ಕತರತ ಹರ್ೀರಪ॥ 96॥ 

 

ಇಷ್ಟಂ ರ್ತ್್ೀಷ್ಟತಾಃ ಪುತರ ನ್ಷ್ಟಂ ಚಾಪ ದ್ದಾಮಯಹಮ್। 
ನಿಷ್ಟಪುಕಟ್ಕ್್ೀ ಶ್ರೀಷ್ಠಕಟ್ಕಂ ಚಾಪ ಕತಣಡಲ್ೀ॥97॥ 

 

ತಟತರಭ್ೀ ಪಾದ್ಪೀಠ್ೀ ಶ್ಷ್ಟೀ ಮಯಿ ಮಠಾಗತ್್ೀ। 
ದ್ೀಹಿ ತ್್ೀ ಹಿತಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಂ ಕ್್ ೀ ಹಿ ಮೀ ತ್ಾವಂ ವಿನ್ೀಹ ಚ॥98॥ 

 

ಹಿತವಾನ್ ದ್ೀಹಿನಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಜಹಿ ತ್್ೀ ಚಾಹಿತ್ಾಮಪ। 
ಏವಂ ಮಮಾಜ್ಞಾಂ ಪಾರಜ್ಞಾದ್ಯ ಕತರತ ಚಾಜ್ಞಾನ್ಬನ್ನಿ್ಮ್॥99॥ 

 

ನಿರಾಕತರತ ತವ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾರ್ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನಿಷ್ ತುಮಮ್। 
ಅತಸುಾತಸದ್ೃಶ್ೂೀ ನಾಸ್ತು ರ್ತಷ್ತ ಪ್ರೀಷ್ಠ ಮಾದ್ೃಶಾಃ। 
ಕಿೀದ್ೃಶ್ೀಸಮದ್ತುಣ್ ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತ್ಾವದ್ೃಶ್ೂೀಽಪ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥100॥ 
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ಏತತ್  ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಮ್ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥101॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ  ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥102॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥103॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ 

ಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ನ್ವಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

 

॥ಅರ್ ದ್ಶಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥10॥ 

 

ಓಂ ಗಣ್ೈಾಃ ಸ ನಾರಾರ್ಣಭ ತನಾರ್ಾಃ  

ಸಮನಿವತಾಃ ಕಣಯವಿಕಣಯಸಂಜ್ಞ್ೈಾಃ। 
ಮಹಾಮಣಿೀನಾಂ ಬಹತಲ್ೈಾಃ ಸತಕಿೀಣಯಂ  

ಮೌಲ್ಲಂ ದ್ದೌ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಸ್ತಥರ್ ೀಽಭ ತ್॥1॥ 
 

ಕತಬ್ೀರಕ್್ ೀಶಾದಾನಿೀತಂ ಶ್ೂೀಕ್ಾಪನ್ತದ್ಕ್ಾಮದ್ಂ। 
ದ್ತುವಾನ್ ವಿತುಹಿೀನ್ಂ ಮೀ ಭ ತನಾರ್ಾಃ ಪರತ್ಾಪವಾನ್॥2॥ 
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ಕತಬ್ೀರ್ ೀ ದ್ತುವಾನಾನರಾರ್ಣಭ ತಸಯ ಹಸುಕ್್ೀ। 
ಸ್ ೀಽಪ ಮೀ ಶ್ರಸ್ತ ಪರೀತಂ ಚಕ್ಾರ ಶೃಣತ ಪೀತಕ॥3॥ 

 

ವಿಪಾರಪಹಾರ್ಯಂ ತ್್ೀ ಪುತರ ಚರಣಾದೌರಪಯಭ ಷ್ಣಮ್। 
ನಾರಾರ್ಣ್ೀನಾಪಹೃತಂ ಭ ತ್್ೀನಾಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಿಣಾ॥4॥ 

 

ಅತಶಾ ತರಗತಣಂ ದ್ತುಮೀಕ್್ೈಕಚರಣಸಯ ಮೀ। 
ದ್ತವಯಣಯಂ ಕ್ಾರರ್ ಕ್ಷಪರಂ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಪುತರ ಭ ಷ್ಣಮ್॥5॥ 

 

ತಸಾಮನ್ ಚಿನಾು ಕ್ಾರಾಯ ಮತತಾತರಚಿನಾುಮಣಿಂ ಭಜ। 
ಕ್ಾನಾುರ್ೀ ಚ ರ್ಥ್ೈಕ್ಾನ್ುೀ ಸವಕ್ಾನ್ುಂ ಭಜತ್್ೀ ಸತೀ॥6॥ 

 

ಶ್ೈಲರಾಜಸತತ್ಾಪ್ೈಲಮತನಿಮಾಹ ಚ ಸಾದ್ರಮ್। 
ಕ್್ೈಲಾಸಶ್ಖ್ರ್ೀ ರಮಯೀ ತ್್ೈಲದಿೀಪಾವಳಿಂ ಕತರತ॥7॥ 

 

ಇತತಯಕುಸ್ ಸೀಪ ಪರತತಯಕಿುಮವದ್ದಿದಾಜಪುಙ್ುವ। 
ಕರ್ ೀಮಿ ವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ಕನಾದಶನ್ವರಸಯ ಮೀ॥8॥ 

 

ಅವಯಗರಶಾಾಗರತಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಪ್ೈಲಾಃ ಕ್್ೈಲಾಸಪವಯತ್ಾನ್। 
ತ್್ೈಲಂ ಗ್ ೀಘ್ೃತಮಾದಾರ್ ಶ್ೈಲಂ ವೃನಾದವನ್ಂ ಮಮ॥9॥ 

 

ಚಕ್ಾರ ದಿೀಪಾವಲ್ಲಭಿಾಃ ಪಾಪಾವಲ್ಲವಿನಾಶನ್ಮ್। 
ವವಷ್ಯ ಪುಷಾಾವಲ್ಲೀಶಾ ಮಧ್ತಪಾವಲ್ಲಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ॥10॥ 

 

ಏವಂ ಸವ್ೀಯಽಪ ಋಷ್ಯೀ ವಷ್ೀಯ ವಷ್ೀಯ ಸಮಾವೃತ್ಾಾಃ। 
ಚಕತರಾಃ ಸಷ್ಯಪಮಾತ್ಾರಣಿ ದ್ತಷ್ೃತ್ಾನಿ ಪರಹರ್ಷಯತ್ಾಾಃ॥11॥ 
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ಕ್ಾರ್ಾಃ ಸನಿನಹಿತ್ಾಪಾರರ್ಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸೆರ್ ೀ ಮಮ (ಶ್ರೀರ್ಸೆರಸುಥಾ) 

ವಾರ್ತಪರವ್ೀಶನ್ ೀಪಾರ್ಂ ತ್ಾವಾರ್ತವೃಯದ್ಿಯೀ ವರ್ಮ್॥12॥ 
 

ಕ ಮಯಾಃ ಕ ಮಾಯವತ್ಾರ್ೀಣ ಪೂಣಾಯಶಾ ಪೂರಿತ್ಾಶ್ಷ್ಾಃ। 
ಸತಪವಾಯಣಾಃ ಸತಪಣ್ೀಯನ್ ಕ್ಾದ್ರಯವ್ೀರಾಧ್ಯ ಚ್ ೀದ್ಿೃತ್ಾಾಃ॥13॥ 

 

ತಥಾ ತಥಾ ಸತತಶಾಾರ್ಂ ಕೃತ್ಾತೃಚಾಿರತಸಮತದ್ಿೃತಾಃ। 
ತಸಾಮದ್ವದ್ೃಥಾ ಕೃತಶ್ಾೀರ್ಂ ಮತೃತ್ಾ ಮಾಸತು ತ್್ೀ ಸತತ॥14॥ 

 

ಶ್ರೀಮದ್ವೃನಾದನ್ಂ ಭ ಮೌ ಸೌಮವದ್ರಞ್ಜನ್ಂ ದಿಶಾಃ। 
ಕ್್ ೀ ಮಹಾಸತುನ್ನ ಸತುತಂ ಕತರಾಯನ್ ನೀ ಮನ್ಾಃಪರರ್ಕ್ಾರಕಾಃ॥15॥ 

 

ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ದ್ಶಯನ್ಂ ನ್ೈವ ಕತರಾಯನ್ ಮಢ್ಂ ವಿನಾ ಮಮ। 
ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ತವ ವಾಯಖ್ಾಯನಾನದ್ಾಃ ಕನಾದಶನ್ಸಯ ಮೀ॥16॥ 

 

ಶತ್ಾನ್ನ್ದಸಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪ ಸದಾನ್ನ್ದವಿವಧ್ಯಕಾಃ। 
ಅಹಮಾನ್ನ್ದಮತನಿನಾ ಸದಾನ್ನ್ದಪರಸಙ್ಕ್ಷುನಾ॥17॥ 

 

ಸಹ ನಾನಾವಿಧ್ಗಾಥಾಾಃ ಶ್ರೀನಾರ್ಸಯ ಸಮರಾಮಯಹ್ ೀ। 
ತದ್ದಶಯನ್ ೀದ್ತಾದ್ಿ ಹೃದ್ಯಸಂಸಾೆರಾಃ ಶತದ್ಸಿಾತವಕಾಃ॥18॥ 

 

ಬದ್ಿ ಸೌಹೃದ್ತತ್ಾಾದ್ಪದ್ೇಹಂಽಪತತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್। 
ತ್್ೀನ್ ಸಾಕಂ ಬದ್ರಿಕ್ಾಶರಮಂ ಶ್ೂೀಕವಿನಾಶಕಮ್॥19॥ 

 

ಶತಕಸಯ ಜನ್ಕಂ ವ್ೈ ವಾಸ್ತಷ್ಠಕೃಷ್ಣಂ ನ್ಮಾಮಯಹಮ್। 
ಇತ ಪದ್ಯತರರ್ಂ ತ್ಾರರ್ಯನ್ಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ॥20॥ 
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ಆಕರಸಥಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಪಾರಙ್ಮಯೀರಿತಮ್। 
ಮಹಿೀಜಶಾಾಮಹಿೀಜಶಾ ಸಹ್ ೀಷ್ತತರಹ್ ೀಽರಹಾಃ॥21॥ 

 

ಹ್ೀ ವಿರರಾಹ್ ೀ ಹ್ೀ ವಿೀರರಾಹಿತ್ಾರಹಿತ್ಾಶಾ ಯೀ। 
ಪದ್ಯಸಾಯಥಾಯಸಯರ್ಯಸಾರಂ ತತ ನ್ದ್ಯಾಃ ಪರಮಪಾವನಾಾಃ॥22॥ 

 

ಉದ್ಯನ್ುಮಿವ ಚಾದಿತಯಂ ಖಿದ್ಯನ್ುೀ ತ್ಾಮಸಾಶಾ ಯೀ। 
ಏತತಾದ್ಯದ್ವರ್ಸಾಯಪ ಶಕ್ಾಯರ್ಯಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಹಿೀರ್ತ್್ೀ॥23॥ 

 

ಸ್ ೀಽಪ ಮತಸದ್ೃಶ್ೂೀ ಬತದಾಿಯ ಪಾರರ್ಾಃ ಶ್ರೀರ್ಸೆರ್ ೀ ಮಮ॥ 

ದಾವರ್ೈಶಾತತಭಿಯಾಃ ಪರಿತ್್ ೀ ವಿಭಾತ ವೃನಾದವನ್ಂ ಮನ್ದರಸನಿನಭಂ ಮೀ॥24॥ 
 

ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹನ್ ಮತ್ಾಂ ಚ ಮಮಾಪ ಸನ್ ಮತಯಭಿರನಿವತ್್ೈಶಾ| 

ಕಿೀಟ್ಂ ವಾಸ್ತಷ್ಠಕೃಷ್ ಣೀಽರ್ಂ ರ್ಥಾ ಪುಷಾಣತ ಪೂರತಷ್ಮ್॥25॥ 
 

ಪಟ್ತಂ ಸವಪಾನನ್ ಸತುಟ್ಂ ವಕತುಂ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ಪುಷಾಣಮಯಹಂ ತಥಾ। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ದ್ೀವಾನಾಂ ವೃನಾದಾಃ ಸನಿುೀಹ ನ್ನ್ದನ್॥26॥ 

 

ಮತಕತನ್ದಪಾದ್ಪದ್ಮಂ ತ್್ೀ ವಿನ್ದನ್ಯನಿಶಮಞ್ಜಸಾ। 
ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಭವಾಃ ಶಕ್್ ರೀ ವಕರತತಣಡಾಃ ಸತರ್ೀಶವರಾಃ॥27॥ 

 

ಗರತಡಾಃ ಶ್ೀಷ್ಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾಃ ಸಶ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ ೀಮ ಭಾಸೆರೌ। 
ಮಿತ್ಾರವರತಣಕ್ಾರತಣಯವಿಷ್ರಾಶಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥28॥ 

 

ಸತತ್ಾರಮ ಶರಣಂ ಪಾರಪಾುಾಃ ಪೂಷಾ ಪಷಾಟದ್ನ್ಸುಥಾ। 
ಏತ್್ೀ ಚಾನ್ಯೀಚ ಬಹವೀ ಬಹತಮಾನ್ಪುರಸಸರಾಾಃ॥29॥ 
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ಕತರತಯೀಗ್ೀ ಚ ಸತರತತಮಗಿನಂ ಕೃತ್ಾವ ಧ್ನ್ಂ ದ್ದ್ತಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣ್ೀಭಯಶಾ ಸೌಪಣಯಶತರತಜ್ಞ್ೀಭಯಶಾ ಪವಯಣಿ॥30॥ 

 

ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಪುಣಾಯಹ್ೀ ಸಸತನಧ್ಯವಲವಾರಿಣಿ। 
ಕಮಯ ಸ್ವೈರಂ ವಿರಿಞ್ಜಾದಿ ಭತಭವೀ ರತನಸಞ್ಾರಾನ್॥31॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ವವೃಷ್ತಾಃ ಹಷ್ಯಪೂಣಾಯಾಃ ಸಹಸರಶಾಃ। 
ವಿಷ್ ಣೀನಿಯಮಾಯಲಯಮಾಲಾಶಾ ಬಾಲಸ ರಾಯಮಲಪರಭಾಾಃ॥32॥ 

 

ಬಾಲವಯಜನ್ಸಂವಾಲಾಾಃ ಕ್ಾಲ್ೀ ದ್ಧ್ತರಯಗಯಲ್ೀ ಕತಹ್ ೀಾಃ। 
ಸ್ತನಿೀವಾಲಾಯದಿಯೀಗ್ೀಽಪ ನಿಮಿೀಲಾಯಕ್ಷೀಣಿ ಕ್ಾಣವತ್॥33॥ 

 

ಸನಿನಲ್ಲೀನಾಾಃ ಪಾಲರ್ನ್ುೀ ಶರಣಂ ಕರತಣಾಣಯವಮ್। 
ಮಗಾನಸ್ುೀ ಮತಸರಾಃಶ್ರೀಷ್ಠೀ ಭಗನಪಾಪಾ ಬಭ ವಿರ್ೀ॥34॥ 

 

ಅಗಿನಂ ಹತತ್ಾವ ಚ ವಿಧಿವಜಾಜಮದ್ಗಿನಂ ವವನಿದರ್ೀ। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ದ್ೀವಾಸ್ತುಾನಿದರಾಪತಮವಯರ್ಮ್॥35॥ 

 

ಮನಾದಕಿನಾಯ ಜನಿಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪುನ್ರ್ೀವ ವವನಿದರ್ೀ। 
ತಮನ್ತಜ್ಞಾಪಯ ದ್ೀವ್ೀಶಾಾಃ ಸವಗಯಂ ರಾನಿು ಸತಮಾನಿತ್ಾಾಃ॥36॥ 

 

ಪುನ್ರಾರಾನಿು ಯೀಗ್ೀಷ್ತ ಪುಣ್ಯೀಷ್ತ ಶೃಣತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಏವಂ ಧ್ವಲಗಙ್ಗು ಮೀ ವಿಧ್ತವದ್ವಲಾ ಭತವಿ॥37॥ 

 

ಪರವಾಲಮಣಿಸ್ ೀಪಾನ್ ತರವಳಿೀಶರ್ತತ್ಾ ಬಭೌ। 
ದ್ೀವ್ೈನಿಯರನ್ುರಾಕ್ಾರನಾು ಮನ್ವನ್ುರಶತ್ಾನ್ುರಾ॥ 38॥ 
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ತನ್ವನ್ುರಾತರಿಕ್ಾು ಚಾವಧ್ನ್ವನ್ುರಿಕೃತ್ಾನ್ುರಾ। 
ಸಾನನಾರ್ಯಂ ಗಚತಿ್ಾಂ ಸಾನರ್ತಬನ್ನಿಾದಿವಿನಾಶನ್ಮ್॥39॥ 

 

ಶ್ಶಾನತೃತ್್ೈನ್ಸಾಂ ನಾಶಂ ಕರ್ ೀತ ಪರಶನಮಾತರತಾಃ 

ಏವಂ ವಿಧ್ಾಸಮತೃತ ವ್ೈಭವಾನಿವತ್ಾ ಭ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೈನ್ಯರದ್ೀವಪೂಜಿತ್ಾ। 
ಕೃತ್ಾನ್ುಮಾಗಯಂ ತವವಗಾಹನ್ ೀತತಸಕ್ಾನ್  

ಸನಾುರರ್ತ್್ಯೀವ ಹರ್ೀಾಃ ಸತತ್ಾನಿವತ್ಾ॥40॥ 
 

ಏತಚಿಾತರಂ ಕಲ್ಲಮಲ್ೈಾಃ ಕಲತರ್ಷೀಕೃತಮಾನ್ಸಾಾಃ। 
ನ್ ಜಾನ್ನಿು ನ್ರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲೌ ಭ ತಲವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥41॥ 

 

ಏವಂ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಸದ್ವೃನಾದ ಏವ ಭ ತಲ್ೀ। 
ಜಾನ್ನ್ಯನ್ನ್ುಮಾಹಾತಯಂ ನ್ೀತರ್ೀ ಪಾಪಪೂರತಷಾಾಃ॥42॥ 

 

ಅಹಂ ನ್ಮಾಮಿೀಹ ಮಹಾನ್ತಭಾವಂ  

ಹರಾಸಯರ ಪಂ ಹರ್ಮಾಪುಹಾರಮ್। 
ಮರಾ ಸಹ್ೈವಾಶತ ಚ ಹಂಸವಾಹಂ  

ಯೀ ಹಂಸರ ಪೀ ನ್ೈರತಣತಾಯೀಬೌಿ॥43॥ 
 

ಶಾಲಮಲ್ಲೀದಿವೀಪಮಾಶ್ರತಯ ಸತಮಾಲ್ಲೀತ ಬಲಾಧಿಕಾಃ। 
ನಿಮಯಲಾಖ್ಾಯತಲಾವಣಯಂ ಬಾಲಾತಪಸಮಪರಭಮ್। 
ಪಪೃಚಿ ಸ ತತ ಮಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ವಿಚಿನಿ್ನತರಪುರಾಃ ಪುರಾ॥44॥ 

 

ರತದ್ ರೀ ವಾಽಭದ್ರಹಿೀನ್ ೀಽಸ್ತ ಸತಪಣ್ ೀಯ ವಾಣಯವಾನ್ುರಾಃ। 
ಶ್ೀಷ್ ೀ ವಾ ದ್ ೀಷ್ಹಿೀನ್ ೀಽಸ್ತ ವಾರ್ತವಾಯಪಾರ್ದ್ ರಗಾಃ॥45॥ 
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ಇನ್ ದರೀ ವಾ ಸಾನ್ದರಸನ್ ುೀರ್ಷೀ ಚನ್ ದರೀ ವಾಽಮನ್ದತ್್ ೀಷ್ಕಾಃ। 
ಕ್ಾಮೀ ವಾ ತವಂ ಚ ರಾಮಾಣಾಂ ಮೀಹನ್ಂ ರ ಪಮಾಶ್ರತಾಃ॥46॥ 

 

ಸ ಯೀಯ ವಾ ಶೌರ್ಯಸಮಾನ್ನಾಃ ಋರ್ಷವಾಯಽಪುರತಷ್ವಾಚಕಾಃ। 
ಧ್ನ್ದ್ ೀ ಧ್ನಿನಾಂ ಶ್ರೀಷ್ ಠೀ ಮಹಾಧ್ನ್ವಿಭ ಷ್ಣಾಃ॥47॥ 

 

ವರತಣಾಃ ಕರತಣಾಸಕುಾಃ ತವಂ ಕವಿಾಃ ಕ್್ ೀವಿದ್ೀಶವರಾಃ। 
ಅರ್ವಾ ವಾದಿರಾಜಾಖ್್ ಯೀ ವಾಗಿೀಶಕರಜಾತಕಾಃ॥48॥ 

 

ವಾದಿೀಭಮೃರಾಜತ್ಾವದಾವದಿರಾಜಾಭಿದಾ ತವ। 
ಹರ್ಗಿರೀವಾರಾಧ್ಕತ್ಾವತ್ಾರಗಾರಯಂ ಲ್ ೀಕ್ಾಂಸುಥಾಗತಾಃ॥49॥ 

 

ವಾಯಘ್ರಚಮಾಯಽಪ ಸನಾಮನ್ಂ ಚಾಗರಪೂಜಾಂ ಚಕ್ಾರ ತ್್ೀ। 
ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕ್ಾವಯಕತ್ಾಯ ಕ್ಾವಯೀಽಪ ವಾಯಜಹಾರ ಚ॥50॥ 

 

ಶಾರವಯಂ ಪಾಪವಿನಾಶಾರ್ ನ್ ವಾಯಜಾನ್ನ ಚ ಹಾಸಯತಾಃ। 
ಇತ ತ್್ೀನ್ ೀದಿತಂ ಶತರತ್ಾವ ಕೃತ್ಾವ ತಸಾಯಪಯನ್ತಗರಹಮ್। 
ಸೃತ್ಾವ ಹರ್ೀಶಾ ಮಾಹಾತಯಂ ಪೃಕ್ಾುಾನ್ನ್ದಜಲ್ೈಭತಯವಮ್॥51॥ 

 

ತತಶಾ ಪಾವನಾನ್ ವಾನ್ಪರಸಾಥನ್ ವಾನ್ರರ್ ರ್ಪಾನ್। 
ವನ್ರಾಜಿಷ್ತ ಪಶಾಯಮಿ ವನ್ಜಾನ್ ಮನ್ತಜಾಧಿಪ॥52॥ 

 

ತನ್ಮತಂ ಶೃಣತ  ಕಲಾಯಣ ಪುಣಾಯತತಾಣಯತಮಂ ಮಹತ್। 
ನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಗತಣನಿಧಿಾಃ ವಾಣಿೀಪತಮಭಾಷ್ತ॥53॥ 

 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತಂ ದಿವಯಂ ಮದ್ಭಕ್್ುೀನ್ ೀದ್ಿೃತಂ ಸತತ। 
ಮತಸವೀಯತುಮತ್ಾಮತಕ್ಾುಾರ್ತಕಿುಮಾಲಾಭಿರಞ್ಜಸಾ॥54॥ 
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ವಾಯಸಾತಮನಾ ಮರಾ ಪೂವಯಂ ರ್ದ್ತಕುಂ ಸವಯಮೀವ ತತ್। 
ಜಗತಸತಯತ್ಾವದಿಕಂ ಚ ತ್ಾತಾರ್ಯ ವಿಷ್ರ್ಂ ಋತ್್ೀ॥55॥ 

 

ತತಸಮಧಿಯತಮೀವಾದೌ ಸಮಥ್ೀಯನ್ ಮಹಾತಮನಾ। 
ಪಾರಪಯ ತತರ ಕೃತ್ಾರ್ಯತವಂ ವಯರ್ಥೀಯಕೃತಯ ಸತದ್ತಮಯತಮ್॥56॥ 

 

ಮತಸಮಿೀಪಮಿಹಾಗನಾು ವೃನಾುದ್ಯಸ್ತಥೀನಿ ತಸಯ ಚ। 
ಚಕರಶಙ್ಗಖದಾಯರ್ತಧ್್ೈಶಾಾಥಾಙ್ಕ್ಷೆ ತ್ಾನಿ ಮಹಾತಮನಾ॥56॥ 

 

ತಸಾಮತುನ್ಮತಮೀವಾಗರಯಂ ಗಾರಹಯಂ ಸವಯಬತಧ್್ೈರಪ। 
ಪಾರಗರಯಂ ಲ್ ೀಕಮವಾಪನೀತ ತನ್ಮತ ಚಾಗರಹಾನಿವತಾಃ॥58॥ 

 

ಇತ ಬಾರಹಮಣಮತದಿದಶಯ ಗತಣವಾರಿಧಿರಬರವಿೀತ್। 
ಶೃಣತ ಸತಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಭಣ ಸವಯಬತಧ್ಾನ್ ಪರತ॥59॥ 

 

ಕೃತ್ಾವ ವೃನಾದವನ್ಂ ತತರ ಫಲಂ ಭಾವರ್ ಮಾಂ ವಿಭತಮ್। 
ಅಹಂ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸ್ತಥತ್ಾವ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಂ ದ್ದಾಮಿ ತ್್ೀ॥60॥ 

 

ಇದ್ಂ ಮಮಾತಮಜ್ೀ ಸವಯಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ತಪೀನಿಧ್ೌ। 
ವಕುವಯಂ ಪುರತಾಃ ಸ್ತಥತ್ಾವ ನಿಾಃಶಙ್ೆಾಃ ಸನ್ ಸದಾ ದಿವಜ॥61॥ 

 

ವಿಪರತವಂ ತವ ಪುತರಂ ತತ ಮಮ ನಾಮಾನ ಸಮಾಹವರ್। 
ಸತಪರೀತತವಂ ತತ ವಿಜ್ಞಾರ್ ಮಯಿ ಸವಯಂ ಸಮಪಯರ್॥62॥ 

 

ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತರ್ಯಥಾ ಪೂವಯಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಫಲಪರದಾ। 
ತಥಾ ಕಲೌ ವಾದಿರಾಜಾಃ ಶ್ರೀಪಾದ್ ೀಽಭಿೀಷ್ಟದ್ಾಃ ಸತ್ಾಮ್॥63॥ 
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ಅದ್ೃಶಯ ಏವ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಫಲಪರದ್ಾಃ। 
ಇದ್ಂ ತತ ವ್ೀದ್ವ್ೀದಾಯಖ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ್ಸಯ ಸತತಸಯ ಮೀ॥ 64॥ 

 

ವಕುವಯಂ ತತರ ಗತ್ಾವ ತತ ನಾತರ ಕ್ಾರಾಯ ವಿಚಾರಣಾ। 
ಭಾರತೀಪತವದಾಭತ ಭಾರತ್ಾರ್ಯಪರಕ್ಾಶನಾತ್॥65॥ 

 

ಭಾರತ್ಾರ್ಯಪರಕ್ಾಶತ್ಾವತುತೆತೃಯ ಸದ್ೃಶ್ೂೀಹಿಸಾಃ। 
ತತೆತೃಯಸದ್ೃಶತ್ಾವತತ ತದ್ವತ ಾಜ್ ಯೀ ಗತರತಾಃ ಸತ್ಾಮ್॥66॥ 

 

ಪೂಜಯತ್ಾವನಿನತಯಮೀವಾತರ ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ಪತಮ್। 
ಪೂಜಯಿತ್ಾವ ಮಹಾತ್ಾಮನ್ಂ ಮಹಾಭಾರತಕಿೀತಯನ್ೈಾಃ॥67॥ 

 

ತತ್್ ೀಽಸಮತಸನ್ುತಂ ವಾ ಸವ್ೀಯಷ್ಟಂ ವಾ ತದಾಹರ್ೀತ್। 
ಇದ್ಂ ತತ ಸನ್ುಂ ಸನ್ುತ್ಾಯತ್ಾವಮತದಿದಶಯತಥ್ ೀಕುವಾನ್॥68॥ 

 

ಪೂಜನಿೀಯೀ ಗತರತನಿಯತಯಂ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಮಭಿೀಪುಸನಾ। 
ಇಮಾಮಸಮತೃತಂ ವಿದಾಯದ್ ಯೀ ವಿದಾಯತ್ ತವತೃತಂ ನ್ರಾಃ॥69॥ 

 

ಸ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ಘ ೀರಂ ಮೃಷಾತವಗತರಿೀದ್ೃಶ್ೀ। 
ಕತಷಾಠಪಸಾಮರಲತತ್ಾನಾುನ್ ಬಾಲಸ್ ುೀಟಾದಿಕ್ಾನ್ ಬಹ ನ್॥70॥ 

 

ಮೃತುಕ್ಾ ನಾಶರ್ತ್್ವೀವ ವೃನಾದವನ್ಗತ್ಾ ಮತನ್ೀ। 
ಮರಾ ಸಮ ಾಜಯಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ ಹರಾಸಯಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥71॥ 

 

ಲಕ್ಾ್ಯ ಸಾಧ್ಯಂ ಸತರ್ೈಾಃ ಸವ್ೈಯರತರ ಸನಿನಹಿತಾಃ ಸವರ್ಮ್। 
ಇಮಾಂ ಕೃತಂ ಶ್ಲಾರಾಂ ತತ ಲ್ೀಖ್ಯಿತ್ಾವ ಮಮಾಗರತಾಃ॥72॥ 
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ಸಾಥಪಯೀದ್ತರ ತ್ಾಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸನ್ುಾಃ ಸನ್ ುೀಷ್ಮಾಪುನರ್ತಾಃ। 
ಇಮಾಂ ಕೃತಂ ನ್ರ್ ೀ ರ್ಸತು ಸಾವಪನೀಂ ಮನ್ದಸಯ ಬತದಿದಿಾಮ್॥73॥ 

 

ಪಠಿತ್ಾವ ಸವಯಪಾಪ್ೀಭ್ ಯೀ ಮತಚಯತ್್ೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅರ್ಯಂ ಬತದಾಿಾ ಕೃತ್್ೀರಸಾಯಾಃ ಸವ್ೀಯಷ್ಟಂ ಲಭತ್್ೀ ನ್ರಾಃ॥74॥ 

 

ಯೀನ್ತವಕ್ಾು ಕೃತಮಿಮಾಂ ಮಮತ್್ ೀಷ್ಸಯ ಭ ರಸೌ। 
ಖ್ಾಯತಂ ಕತರತಷಾವಲಾಮತ್್ೀ ಮಮ ಕಿೀತಯಂ ನ್ರ್ೀಷ್ವಪ॥75॥ 

 

ಮಾಚಾಿದ್ರ್ ಶತಭಾಂ ಶಕಿುಂ ಮಮ ಖ್ಾಯತಂ ಶತಭ್ೀಷ್ವಪ। 
ತ್ಾವಂ ಭಕಿುಮನ್ುಂ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ನ್ ಮತಞ್ಜಾಮಿ ಕದಾಚನ್॥76॥ 

 

ಸ್ೀವಸವ ಮಮ ಪಾದಾಬಜಂ ನಿತಯಂ ಭಾರತಕಿೀತಯನ್ೈಾಃ। 
ಭತಕಿುಂ ಮತಕಿುಂ ತತ್್ ೀ ದ್ದಾಯಂ ವಚನ್ಂ ಮಮ ವಿಶವಸ್ತೀಾಃ॥77॥ 

 

ಆಚಾರ್ಯತವಂ ವೃಣಿೀಶವ ತವಂ ಮಮ ಪುತ್್ರೀಣ ಧಿೀಮತ್ಾ। 
ಪಞ್ಾವೃನಾದವನ್ೀ ನಿತಯಂ ಪಞ್ಾರ ಪಾತಮಕ್್ ೀ ಹರಿಾಃ॥78॥ 

 

ಪಞಷಾೀಕೃತಯ ಸವರ ಪಾಣಿ ನಿತಯಂ ಸನಿನಹಿತಾಃ ಸವರ್ಮ್। 
ಇತ ಜಾನ್ನಿು ಯೀ ಮತ್ಾಯಯಾಃ ಪರಪಞ ಾ್ೀ ಸವಯ ಏವ ತತ॥79॥ 

 

ಪಞ್ಾ ಭ ತ್ಾನಿ ಹಿತ್ಾವ ತತ ಪಞ್ಾತವಂ ನ್ ವರಜನಿು ತ್್ೀ। 
ಪಞ್ಾವೃನಾದವನ್ಂ ಚಾತರ ಯೀ ವಾ ಕ್ಾರಯಿತ್ಾ ಮಮ॥80॥ 

 

ಪಞ್ಜಾಶದ್ತಯಗಪರ್ಯನ್ುಂ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕ್್ೀ ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ। 
ಪಞ್ಾಪುತ್ಾರಾಃ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಪಞ್ಜಾನ್ನ್ಸಮಪರಭಾಾಃ॥81॥ 
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ಪಞ್ಜಾರ್ತಧ್ಧ್ರಸಾಯರ್ ಭಕ್ಾು ಏವ ಭವನಿು ತ್್ೀ। 
ಪಞ್ಾಭಕ್ಷಸಮಾರ್ತಕುಂ ಪಞ್ಜಾಮೃತಸಮನಿವತಮ್॥82॥ 

 

ಪಞ್ಾಖ್ಜ ಯರಸಂರ್ತಕುಂ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ವಿನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್। 
ಪಞ್ಾಮಾಯಂ ಚ ತಥೌ ನಿತಯಂ ಪಞ್ಾಪವಯಸತ ಪೂಜಯೀತ್॥83॥ 

 

ಧ್ ಪ್ೈದಿೀಯಪ್ೈಸುಥಾಮಾಲ್ಯೈಗಯನ್ೈಿದ್ ಯವಾಯಕ್ಷತ್ಾದಿಭಿಾಃ। 
ಏವಂ ಸಮ ಾಜಯಮಾನ್ ೀಽಹಂ ದ್ದಾಯಂ ವರಮನ್ತತುಮಮ್॥84॥ 

 

ಅಹಂ ಕ್ಷತಧ್ಾತತರ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ನ್ ೀಕುವಾನ್ ಮತನಿಾಃ। 
ಏತತ್್ುೀ ಕಿಞಷಾದಾಖ್ಾಯತಂ ಭಕುತ್ಾವತ್ ತವದಿವಭ ತಯೀ॥85॥ 

 

ಶತರತ್ಾವ ತವನ್ತಮಖ್ತಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಸವ್ೀಯ ರಾನ್ತು ಸವಭಿೀಪಸತಮ್। 
ಇದ್ಂ ಮಮಾತಮಜ್ೀ ಸವಯಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯೀ ತಪೀನಿಧ್ೌ॥86॥ 

 

ವದ್ಸವ ಮದ್ದರಾಸ್ತನೌಿ ಹರ್ಗಿರೀವತಪೀನಿಧ್ೌ। 
ನ್ೈವ್ೀದಾಯರ್ಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ವಿಶ್ೀಷ್ತರ್ಥಪವಯಸತ॥87॥ 

 

ಆಚಾಿದಿತಂ ಚ ತತಾದ್ಯಂ ತವರಾಽದ್ತಮಯತಸತುಮ। 
ಸ ಚ ದಾಸಯತ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಯೀ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಸಾರ್ಮ್॥89॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಗತ್ಾ ದ್ೀವಾಸುಸಯ ತತಷಾಟ ಭವನ್ಯಹ್ ೀ। 
ಅಹಂ ಕ್ಷತಧ್ಾತತರ್ ೀ ಭ ತ್ಾವ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ನ್ ೀಕುವಾನ್ ಮತನಿಾಃ॥90॥ 

 

ಪೀತ್ಾವ ಚಾಮೃತಮೀವಾತರ ದ್ೀವ್ೈಾಃ ಸಹ ಚರಾಮಯಹಮ್। 
ದಿೀಪಾರ್ಯಂ ನ್ ೀಕುವಾನ್ ದಿೀಪಂ ತ್್ೀಜ್ ೀಮರ್ಸತವಿಗರಹಾಃ॥91॥ 
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ಗನಾಿರ್ಯಂ ನ್ ೀಕುವಾನ್ ಗನ್ಿಂ ದಿವಯಗನ್ಸಿತವಿಗರಹಾಃ। 
ಮಾಲಾಯರ್ಯಂ ನ್ ೀಕುವಾನ್ ಮಾಲಯಂ ದಿವಯಮನಾದರಮಾಲಯವಾನ್॥92॥ 

 

ಚಾಮರಾರ್ಯಂ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ದಿವಯಚಾಮರವಿೀಜಿತಾಃ। 
ವಯಜನಾರ್ಯಂ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ದಿವಯವಯಜನ್ವಿೀಜಿತಾಃ॥93॥ 

 

ಛತ್ಾರರ್ಯಂ ತತ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ದಿವಯಛತರವಿಭ ರ್ಷತಾಃ। 
ಭ ಷ್ಣಾರ್ಯಂ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ದಿವಯಭ ಷ್ಣಭ ರ್ಷತಾಃ॥94॥ 

 

ವಾಹನಾರ್ಯಂ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ಅಹಂ ದಿವಯವಿಮಾನ್ಗಾಃ। 
ಭ್ ೀಗಾರ್ಯಂ ತತ ಮರಾ ನ್ ೀಕುಂ ದಿವಯಭ್ ೀಗಸತಭ್ ೀಗವಾನ್॥95॥ 

 

ಭವತ್ಾಮೀವ ಕತಯವಯಂ ಮಮ ಪಾದಾಬಜಪೂಜನ್ಮ್ 
ಏವಂ ನಿಶಮಯ ಮಮ ವ್ೈಭವಮತರ ನಿತಯಂ 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಸಕಲದ್ೈವತ ಸನಿನಧ್ಾನ್ೀ। 
ನಾನಾಘ್ರಾಶ್ಶಮನ್ೀಽತಸತಪಾಪನಾಂ ಚ 

ಮ ತಯಂ ಭಜನ್ತು ಮಮ ನಿತಯಮಥ್ೀಷ್ಟಭಾಜಾಃ॥96॥ 
 

ವೃನಾದವನ್ಂ ಸಕಲದಿಗುತಸಜಜನಾನಾಂ 

ವೃನಾದವನ್ಂ ಪರಮಪಾವನ್ಮತರ ನಿತಯಂ। 
ಮನಾದಕಿನಿೀಜನಿೀಜನ್ಕದ್ೀವಸದಾರ್ನ್ಂ ತತ್ 

ಕನಾದಶನಾರ್ನ್ಮಿದ್ಂ ಪರಣಮೀತ ಭಕ್ಾಯ॥97॥ 
 

ಮದ್ದತುಪುತರಂ ಮತತಾತರಂ ಮಜಿಜೀವಿತಕಲತರಣಮ್। 
ಮತರಸಾದಾತರವೃತುಂ ತಂ ಮಾ ತಯಜಸುಾಂ ಸ ಮಾಮಕಾಃ॥98॥ 
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ಅರ್ನ್ತು ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶತದ್ಿಾಃ ಸತಯವಾದಿೀ ಜಿತ್್ೀನಿದರರ್ಾಃ। 
ಅಸಯ ಸವಪ್ನೀ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ವಿಶಾವಸಾನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥99॥ 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ವದ್ಸವ ತವಂ ಆಗತ್್ೀಷ್ತ ಜನ್ೀರ್ಷವಹ। 
ಬಾರಹಮಣಸಾವಪನಪದಾಯರ್ಯಂ ಪರಸ್ತದ್ಯಿರ್ಯಂ ಮಮಾತರ ಚ॥100॥ 

 

ಶ್ಲಸಾಥಂ ಕರತ ವಿಪ್ರೀಶ ವಚನಾನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಆಚಾರ್ಯತವಂ ಮರಾ ದ್ತುಂ ತವರಾ ಚಾಪ ಪರದಿೀರ್ತ್ಾಮ್॥101॥ 

 

ಸಮಾಭವನಾರ್ಯಂ ವಿಪರಸಯ ಶೃಣತಷ್ವ ವಚನ್ಂ ಮಮ। 
ಬಾರಹಮಣಶಾಾಲಾಸನ್ ುೀರ್ಷೀ ಮಮ ಸನ್ ುೀಷ್ಭ ರರ್ಮ್॥102॥ 

 

ಏವಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸತಜನ್ವೃತುರ್ಾಃ। 
ರಾತ್ಾರಂ ಕತವಯನ್ತು ಮದ್ಭಕ್ಾಯ ರ್ಚನಿ್ತು ಸದ್ತಪಾರ್ನ್ಮ್॥103॥ 

 

ರಾಚರ್ನ್ತು ವರಂ ತಸಾಮತುದ್ವರಂ ಪಾರಪುನವನ್ತು ತ್್ೀ॥104॥ 
 

ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಮೃಷ್ಟಮನ್ನಂ ಮೀ ರಾವನ್ನಕಿರರ್ತ್್ೀ ದಿವಜ॥105॥ 
 

ತ್ಾವತತೆರತಷ್ವ ತವಂ ನ್ಕುವರತಂ ನಿರಶನ್ಂ ಮಮ। 
ಭತಙ್ಿಾ ವಿಪರ ಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ವರತ್ಾದ್ನ್ಶನಾತುವ॥106॥ 

 

ವರತ್್ೀನಾನ್ೀನ್ ನಿಷಾಾಪಾಃ ತವಮಭ ನಾಯತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಮಮ ಮನಾರಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽಭ ತುವ ಪಾಪಕ್ಷಯೀ ಸತ॥107॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಗರಹಾಣ ತವಂ ಮನ್ತಂ ದಿವಯಮನ್ತತುಮ್। 
ದಾಸಾಯಮಿ ಮಮ ಪಾದಾಬಜಗತಂ ತವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥108॥ 
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ಮಾ ತಯಜ ತವಂ ಹಿ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ನಿತಯಂ ಭಾರತಕಿೀತಯನ್ಮ್। 
ಚಾಮರಂ ವಿೀಜರ್ ತವಂ ಹಿ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸದಾ॥109॥ 

 

ಆದಿಪವಯಂ ವದ್ಸವ ತವಮನ್ತಕರಮಣಿಕ್ಾಂ ವಿನಾ। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಸಯ ಪಾದಾಬಾಜನಿನಸೃತಂ ತೀರ್ಯಮತತುಮಮ್॥110॥ 

 

ಮಮ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ವಿದಿಿ ರ್ತಸುದ್ದೀಹಗ್ ೀ ಹಯಹಮ್। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಜರ್ಸವ ತವಂ ದ್ತಮಯತಂ ದ್ತಮಯತೀರಿತಮ್॥111॥ 

 

ಮಧ್ವರಾದಾಿನ್ ುೀಕುಪದ್ಯೈಮಯತೃತ್ಾಭಿಶಾ ಸ ಕಿುಭಿಾಃ। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ತವ ವ್ೀದ್ ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀವಿದ್ತವಮಿಹ ಕ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ಭತವಿ॥112 

 

ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್ ತತ ಜರಾಮಿ ಮಾಯಿನ್ಂ ಪರೀಣರಾಮಿ ಕಮಲಾಪತಂ ಹರಿಮ್। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ತವ ವ್ೀದ್ ಕ್್ ೀವಿದ್ಾಃ ಕ್್ ೀವಿದ್ತವಮಿಹ ಕ್್ ೀ ನ್ರ್ ೀ ಭತವಿ॥113। 

 

ಜರ್ ಮದಾನ್ಪಿರವಾದಿದ್ನಿುನ್ಂ ಸ್ತಂಹವಿಕರಮ ಮದಿೀರಿತರ್ತಕಿುಭಿಾಃ। 
ಕತರತ ಸತಮಧ್ವಸಮರ್ಸಯ ನಿಣಯರ್ಂ ಮತರಸಾದ್ವಿಭವಾಪುಸತಮತ್ಾಯ॥114॥ 

 

ತ್್ ೀಷ್ರ್ಸವ ಸತಜನಾಂಶಾ ಮಾಯಿನ್ಾಃ ಖ್್ೀದ್ರ್ಸವ ಪರಮಾತಮಭಾವಿನ್ಾಃ। 
ಶ್ೀಷಾದಿರಪಣಿಡತಸಾಯಪ ವಕುವಯಾಃ ಸಾವಪನವ್ೈಭವಾಃ॥115॥ 

 

ವಾಯಸರಾಜಾಖ್ಯಭಕುಸಯ ತಥಾ ತದ್ನ್ತಜಸಯ ಚ। 
ತ್್ೈಾಃ ಶತರತಂ ಚ್ೀದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ತ್್ರಲ್ ೀಕಯಂ ಶತರತಮೀವಹಿ॥116॥ 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಪ್ರೀಷ್ರ್ ತವಂ ತಯೀದ್ ಯರಗಯೀರಪ। 
ಶತರತ್ಾವ ವೃನಾದವನ್ಸಾಯಸಯ ಕತವಯನ್ತು ಮಮ ದ್ಶಯನ್ಮ್॥117॥ 
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ತ್್ೀಷಾಂ ತರರಾಣಾಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಭತಕಿುಂ ಮತಕಿುಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸದಾ। 
ಪಾಲರ್ ಬಾರಹಮಣಂ ತ್್ವೀನ್ಂ ಮದ್ತಾದಿಿಂ ಮತಾರಾರ್ಣಮ್॥118॥ 

 

ಸವಪ್ನೀ ಚ ಮಮ ವಾಗ ಭತವಿಲಾಸಸಾಯಶರರ್ಂ ಪರಮ್। 
ಏತದ್ನ್ಯತರ ನ್ೈವಾಹಂ ವದ್ೀ ಶ್ೂಿೀಕ್್ೀನ್ ಕತತರಚಿತ್॥119॥ 

 

ಸವ್ೀಯ ಕವಿತವಂ ಜಾನ್ನಿು ನ್ ಜಾನಾತ ಹಯರ್ಂ ದಿವಜಾಃ॥120॥ 
 

ಅಸಯ ಸವಪ್ನೀ ಮರಾ ಚ್ ೀಕುಂ ಪರತಯರಾರ್ಯಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಸಾವಪನದ್ೈವಿಕಮದ್ಯೀಷ್ತ ಲ್ ೀಕಭಿನ್ನೀಷ್ತ ದ್ ೀಷ್ಧಿೀಾಃ॥121॥ 

 

ನ್ ಕತಯವಾಯ ರ್ತ್್ ೀ ದ್ೀವಾ ಅಶರಿೀರಾ ಭವನಿು ಹಿ। 
ಶರಿೀರಾಣಾಮರ್ಂ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಛನ್ ದೀಭಙ್ಗುದಿರ್ೀವ ಹಿ॥122॥ 

 

ಅಶರಿೀರಸಯ ವಾಕ್್ಯೀಷ್ತ ನ್ ದ್ ೀಷಾಯೀತ ಸಮಮತಮ್। 
ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತತಸವಯಂ ರ್ದ್ತಕುಂ ದ್ತಜಯನ್ೈರಿಹ॥123॥ 

 

ಇದ್ಮೀವೀತುರಂ ತ್್ೀಷಾಂ ರ್ದ್ತಕುಂ ತತ ಮರಾ ಪುರಾ। 
ಅಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತಯ ಮರಾ ಪರೀಕುಾಃ ಪರಿಹಾರಾಃ ಸತದ್ತಮಯತ್್ೀಾಃ॥124॥ 

 

ಕತತರ ಛನ್ ದೀಭಙ್ುದ್ ೀಷ್ಾಃ ವತಯತ್್ೀ ದ್ತಷ್ಟ ತದ್ವದ್। 
ವಾಗ್ವೈಖ್ಯೀಯಣ ಶೂನ್ಯಸಯ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಮತಖ್್ೀನ್ ತತ॥125॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಸಯ ವಿಭವಮತಕುಂ ವ್ೈ ಲ್ೀಶತ್್ ೀ ಮರಾ। 
ಅಸಮಾಭವಿತಮೀತಚಾ ನಿತಯಂ ಸವಪ್ನೀರಿತಂ ಮರಾ॥126॥ 

 

ಇತಹಾಸಯಂ ಪರಕತವಯನಿು ಯೀ ಜನಾ ಮಮ ರ್ ೀರ್ಷಣಾಃ। 
ರ್ದ್ವಕಿು ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶ್ೂಿೀಕ್್ೈಾಃ ತತಸವಯಂ ಸತಯಮೀವ ಚ॥127॥ 
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ತತೆತಯವಯಮವಶಯಂ ತತ ಮಮ ಶಾಸನ್ಮೀವ  ಚ। 
ಮಮ ರ್ ೀಷಾತಸವಯಪುಣ್ಯೈಶಾವನ್ುೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥128॥ 

 

ಪತೃಭಿಾಃ ಸಹ ಮಜಜನ್ುೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಪುಣಯಸಙ್ಿಯೀ॥ 

ತಸಾಮದ್ ಘೀರ್ೀ ಕಲೌಕ್ಾಲ್ೀ ಹಯಲಮೀತ್ಾವತ್ಾ ದಿವಜ॥129॥ 
 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಮಮ ಸತತಸ ಸತೃತ್್ೀ ಪಾದ್ಪದ್ಮ ರ್ತಗಲ್ೀ ಸದಾ ಕತರತ। 
ತ್್ೀ ಮತಂ ಮಮ ಕೃತಂ ತಥಾಸಮನಿ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ ತವ ಭ ತದಾಂ ಸತತ॥ 

 

ತರವಾಚಾಪ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತವ ಬತದಿರಿ್ಯಥಾ ತಥಾ। 
ಕತರತ ವಿಪರಸಯ ವಚನ್ಂ ನ್ ಮೃಷ್ೀತ ವಿಚಿನ್ುರ್॥131॥ 

 

ಸಕೃದ್ೀವೀಪದ್ೀಶ್ೀನ್ ಸಕೃದ್ುರಹಣಶಕಿುನ್ಮ್। 
ಕರ್ ೀಮಿ ತ್ಾವಂ ಚ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಮಮ ಪಾದಾಜಾ ಸ್ೀವಕಮ್॥132॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ ಬರಹಮತ್್ೀಜಸ್ತವನ್ ಮತ್್ಸೀವಾಂ ಮಾಂ ತಯಜಸವ ಹ। 
ಮತರಸಾದಾಪುಮತ್ಾಯ ಚ ನಿತಯಂ ಕಿೀತಯರ್ ಭಾರತಮ್॥133॥ 

 

ಮತ್್ಸೀವರಾ ಸತಸಮ ಾಣಯಂ ದಾಪಯಿಷ್ಯೀಽತರ ಭ್ ೀಜನ್ಮ್। 
ಮತ್್ಸೀವರಾ ಶತಭಗತಂ ದಾಪಯಿಷ್ಯೀಽತರ ಜಿಷ್ತಣನಾ॥134॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ತವ ಸವಪ್ನೀ ನ್ ಚ ವಕ್್ಯೀ ನಿರನ್ುರಮ್। 
ಕದಾಚಿದ್ೀವ ವಕ್ಾಯಮಿ ಕ್ಾಯೀಯತತ ಪರಸತುತ್್ೀ ಸತ॥135॥ 

 

ಸತಖಿೀ ಭವ ತವಂ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಮಮಾಶ್ೀವಯಚನ್ೀನ್ ಚ। 
ತವರಾ ಚಿನಾು ನ್ ಕತಯವಾಯ ಶ್ಶ್ೂೀಾಃ ಕ್ಷೀರಂ ಭವಿಷ್ಯತ॥136॥ 
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ಶ್ೀಷ್ ಘ ೀಷ್ರ್ ಪೀಷ್ರ್ ತವಂ ದ್ ೀಷ್ಶೂನಾಯಂ ತತ ಮೀಕೃತಮ್। 
ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ತ್್ ೀಷ್ರ್ ತವಂ ಚ ಭ ಷ್ರ್॥137॥ 

 

ರಥ್ ೀತಸವಂ ನ್ೀತರಮನ್ ೀರಥ್ ೀತಸವಂ 

ತಥ್ ೀತಸವಂ ಭ್ ೀಕೃಜನ್ಸಯ ಭ್ ೀಜನ್ೈಾಃ। 
ಕತರತ ತವಮಥ್ ೀಯತಸವಮರ್ಥಯನಾಂ ತತ 

ನ್ೀತ್್ ರೀತಸವಂ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಸಜಜನಾನಾಮ್॥138॥ 
 

ಏವಂ ಪಞ್ೂಾೀತಸವಂ ಕೃತ್ಾವ ಪಞ್ಾರ ಪಧ್ರಮ್ ಹರಿಮ್। 
ಸಮ ಾಜಯ ಪಞ್ಾಬಾಣಂ ತಂ ಪಞ್ಾತವಂ ಚ್ೈವ ತವಂ ಜಹಿ॥139॥ 

 

ಇಮಾಂ ಮಮ ಕೃತಂ ವಿಪರ ಪ್ರೀಷ್ರ್ಸವ ಮಮಾತಮಜಮ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ತವಂ ಚ ಮದ್ ದರೀಹಿೀ ಕತವಿಯದ್ಂ ತತ ತವಾಜ್ಞರಾ॥140॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ ತವಂ ತತರಗತ್ಾವ ವದ್ಸವ ಸಾವಪನವ್ೈಭವಮ್। 
ಇದ್ಂ ತತ ಮದ್ವೈಭವನ್ತು ಮದ್ಭಕ್್ುೀನ್ ತತ ಕಿೀತಯತಮ್॥141॥ 

 

ಶತರಣ್ ೀತ ಮದ್ಭಕಿುರತ್್ ೀ ಮದ್ ಭತಂ ಲಭತ್್ೀ ನ್ರಾಃ। 
ಶ್ೀಷಾರ್ ವದ್ ಮತತಾತರ ದ್ ೀಷಾರ್ನ್ತರಂ ಮಮ॥142॥ 

 

ತ್್ ೀಷಾರ್ ತವ ವಿಪರಸಯ ಪ್ರೀಷ್ರ್ ಸಾವಪನವ್ೈಭವಮ್। 
ಸಶ್ೀಷ್ಾಃ ಶ್ೀಷ್ವದ್ದಕ್ಷಾಃ ಶತರತ್ಾವ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯತ॥143॥ 

 

ಅಶ್ೀಷ್ಂ ಮಮ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ತ್್ ೀಷ್ಕಾಃ। 
ಭವಿಷ್ಯತ್ಾಯನಿಶಂ ತಸಯ ಯೀಗಕ್್ೀಮಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್॥144॥ 
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ಪುತರಲಾಭಶಾ ಭವಿತ್ಾ ಮತರಸಾದಾನ್ನ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಶ್ರೀಶಸಯ ಭಕಿುಕ್್ ೀಶಸಯ ಸ್ೀಶಸಯ ದಾಸಸಯ ಮೀ॥145॥ 

 

ತ್್ ೀಷ್ಸಯ ಕ್್ ೀಶಭ ತಸಯ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ವದ್ ಮತೃತಮ್। 
ಬಾರಹಮಣ  ತವಂ ತತರ ಗತ್ಾವ ವದ್ ಸಾವಪನೀಂ ತತ ಮತೃತಮ್॥146॥ 

 

ಮದ್ಭಕಿುರ್ತಕು ಮನ್ಸ್ ೀ ಮಮ ಸಂಸಾಥನ್ದ್ಸಯ ಚ। 
ಅದ್ಯೈವ ಗಚಿ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಹೃದಿಸ್ ಥೀಽಹಂ ಭವಾಮಿ ತ್್ೀ॥147॥ 

 

ಅದ್ಯಪರಭೃತ ತ್್ೀ ಶಾನಿುಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಚ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಮಯೀಕುಮಮಭಸ್ತ ಕ್ಷಪುಕ್ಾಞ್ಾನ್ೀಷ್ತರ್ಯಥಾ ತಥಾ॥148॥ 

 

ಅಭ ತ್ಾಸಾಪನಪರಮೀರ್ಂ ತತ ಕತರತ ತವಂ ಸಾರ್ಯಮೀವ ತತ್। 
ಶ್ೀಷಾಶ್ೀಷ್ಞ್ಾ ಮತ್ಾೆರ್ಯಂ ಶ್ೀಷ್ಶ್ೀಷ್ ಪರದ್ಂ ತವ॥149॥ 

 

ಅಕತತಯಾಃ ಕತತಯರಪ್ಯೀ ತತತೆರತಷ್ವ ತವಂ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ಮಮಾತಮಜಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಂ ಮಮ ಸಂಸಾಥನ್ಸಂಸ್ತಥತಮ್॥150॥ 

 

ಮತೆಲಾಪೂಣಯಮನ್ಸಂ ಪಾಲರ್ಸವ ಸತಮಾನಿನ್ಮ್। 
ಅಹ್ ೀ ಮಮಾಜ್ಞಾಂ ಕರತ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ  

ಖ್ಾಯತಮಯಮ ಸಾವಪನಕೃತ್್ೀನ್ಯ ಕಿಞಷಾತ್॥151॥ 
 

ಜಾತ್ಾಸುಯೀಾಃ ಪ್ರೀಷ್ರ್ ಭಕಿುರ್ತಕುಯೀಾಃ 

ಸ್ತೀತ್ಾಪತ ವಾಯಸ ಸನಾಮಧ್್ೀರ್ಯೀಾಃ। 
ಶತರತ್ಾವ ತ್ೌ ಮತೃತ್್ೀಾಃ ಸಮಯಕ್ ಖ್ಾಯತಂ ಚಾತರ ಕರಿಷ್ಯತಾಃ॥152॥ 
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ವಿಪರ ತವಮೀವ ಗತ್ಾವಚ ಮತೃತಂ ತತ ತಯೀವಯದ್। 
ನಾಮೈಕದ್ೀಶಗರಹಣ್ೀ ಗೃಹಿೀತಂ ಪೂಣಯಮೀವ ಚ॥153॥ 

 

ತಯೀನಾಯಮ ತಥಾ ಶಾಸ್ರೀ ಚ್ ೀಕುಂ ವಿದ್ವದಿಭರ್ೀವ ಚ। 
ಅಸಾಯತಶತದ್ಬಿತದ್ಿೀಶಾ ರ್ಸಯ ಸದ್ಿಮಯಪದ್ಿತ್್ೀಾಃ॥154॥ 

 

ಮದ್ತಾದಿನಿಿಧಿರತ್ಾರಸ್ತೀದ್ಹ್ ೀ ವಿಧಿಬಲಂ ಮಹತ್। 
ಅರ್ಂ ತತ ಬಾರಹಮಣಶಾಾತರ ಮಾಮೀವ ಶರಣಂ ಗತಾಃ॥155॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್್ೀಾಃ ಪೂವಯಂ ಸವಸಾಯಭಿೀಷ್ಠಂ ನಿವ್ೀದ್ಯಮೀ। 
ಕೃತ್ಾವ ವೃನಾದವನ್ಂ ಚ್ೀತ ಪಾರಕ್ ಶ್ೂಿೀಕದಿವತಯೀನ್ ಚ॥156॥ 

 

ಅತಸುಾಂ ಮೀ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತತಸತಯಂ ಸಮಭ ದ್ಹ್ ೀ 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಮಮ ಶ್ೀಷ್ಸತೃತಂ ತತಸಶ್ೀಷ್ಗಿರಿಪಣಿಡತಂ ವದ್। 
ತರದ್ಶದ್ ೀಷ್ರಹಿತ್್ೈಾಃ ಸತಪೂಜಿತ ಕದ್ಶನಾರ್ಥಯಬಿರನಾದ್ೃತರ ಪಾಂ ॥157॥ 

 

ಸತತ ಮದ್ ಜಿಯತಪದ್ೀ ಚ ಸತಸ್ತಥರಾಃ ತವಂ ಚ ಸವಯಸತರಸತುಮದ್ೀವಭ ಾಃ। 
ತದ್ತಭರ್ ಪರಭವಾರ್ ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ ತ್ಾವಂ ಋತ್್ೀ ಪುರತಷ್ಭ ಷ್ಣ ತದ್ವದ್॥ 

 

ಏತಚ್ ಿಲೀಕದ್ವರ್ಸಾಯರ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ಮತಖ್್ೀನ್ ತತ। 
ಜಾನಿೀಹಿ ತವಂ ರ್ತಶಾಾಸಯ ಮರಾಥ್ ೀಯಽಪಯನ್ತವಣಿಯತಾಃ॥159॥ 

 

ತರಂಶಚಾ ಕವಿತ್ಾದ್ ೀಷಾಾಃ ವಿದ್ತಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿಲಕ್ಷಣ್ೀ। 
ತ್್ೈವಿಯಹಿೀನಾಶಾ ವಿದಾವಂಸ್ ೀ ನ್ೀತರ್ೀತ ಸತ್ಾಂ ಮತಮ್॥160॥ 

 

ಅಸ ರಾ ಪರನಿನಾದ ಚ ಪರ್ೀಷಾಂ ಚ ಪರತ್ಾರಣಂ। 
ನಿದ್ ೀಯಷಾರಾಂ ಪರಕೃತ್ೌ ದ್ ೀಷ್ದ್ ಷ್ಣಮೀವ ಚ॥161॥ 
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ಪರತವಬತದಿಿಾಃ ಸವಸ್ತಮಂಸತು ಪರ್ೀಷಾಂ ಹಾಸಯಮೀವ ಚ। 
ಸವಸಯ ಶಾಠಯಂ ತತವಮತ್ಾವಹಙ್ಗೆರಿತವಮೀವ ಚ॥162॥ 

 

ಇತ್ಾಯದಾಯ ಬಹವೀ ದ್ ೀಷಾಾಃ ವಿದ್ತಷಾಂ ಚ ಪರಕಿೀತಯತ್ಾಾಃ।  
ತ್್ೈವಿಹಿೀನಾಶಾ ವಿದಾವಂಸ್ ೀ ನ್ೀತರ್ೀ ಚ ಕದಾಚನ್॥163॥ 

 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥164॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥165॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥166॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ದ್ಶಮೀಽದಾಯರ್ಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

 

॥ಅರ್ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೂೀಽದಾಯರ್ಾಃ॥11॥ 
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ಓಂ ಅಲೌಕಿಕ್ಾರಾಂ ಮಮ ಸತೃತ್ೌ ಚ ನ್ದ್ ೀಷ್ಬತದಿಿಾಃ ಕತಶಲ್ೈಶಾ ಕ್ಾರಾಯ। 
ಅಥ್ೀಯ ಚ ದ್ೃರ್ಷಟಾಃ ಕಿರರ್ತ್ಾಂ ನ್ ಶಬ ದ್ೀ ರ್ತಶ್ೈಷಾ ಸಾವಪನಕೃತಹಿಯ 
ವಾಸ್ತನಿೀ॥1॥ 

 

ವಾಸನಾತಮಕಶಬಾದನಾಂ ಅರ್ಯದ್ಶಯನ್ಮೀವ ಚ। 
ಸತಯಂ ನ್ ಶಬದ ಸತಯತವಮೀವಂ ಹಿ ಸಾವಪನನಿಣಯರ್ಾಃ॥2॥ 

 

ಲೌಕಿಕಸಯ ತತ ವಾಕಯಸಯ ಬತದಿಿಪೂವಯಂ ಕೃತಸಯ ಚ। 
ಶಬಾದಥ್ ೀಯಭರ್ಸತಯತವಂ ಗಾರಹಯಮೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥3॥ 

 

ಪೂವಾಯನ್ತಭವಸಂಸಾೆರಾತ್ಾುದ್ೃಶಾಥಾಯಂಸತು ಪಶಯತ। 
ಶತರಣ್ ೀತ ಚ ತಥಾ ಶಬಾದನ್ ಪೂವಯಸಂಸಾೆರ ಕ್ಾರಣಾತ್॥4॥ 

 

ಅರ್ಂ ತತ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಪೂವಯಂ ಮಮ ಶ್ಷ್ಯಾಃ ಸತಬತದಿಿಮಾನ್। 
ತತಸಂಸಾೆರವಶಾದ್ೀವ ಸವಪ್ನೀ ವಕ್ಾಯಮಯಹಂ ದಿವಜಮ್॥5॥ 

 

ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತತಸವಯಂ ಪೂವಯಸಂಸಾೆರಕ್ಾರಣಮ್। 
ಜಾತಸಮರಣಶ್ೀಲ್ ೀಽಹಂ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ॥6॥ 

 

ದ್ತವಾಯದಿಗವಯಹರ ಪುತರ ಸತಖಿೀ ಭವಸವ  

ಗತವಾಯದಿರಾಜಕೃಪರಾ ಸತಮತಂ ಭಜಸವ। 
ಶವಾಯದಿದ್ೀವವರವನ್ದಯಹರಿಂ ಭಜಸವ 

ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಸತಕಿೀತಯಮಯರ್ ಮೀಽತರ ಚ ಖ್ಾಯಪರ್ಸವ॥7॥ 
 

ಇಮಾಂ ಕೃತಂ ರಾಂ ಲ್ಲಖ್ತಸಮಲ್ೀಖಿಕ್ಾ ವಾಚಾಪ ಪುಣಯಂ ಲಭತ್್ೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 

ವೃನಾದವನಾಲಙ್ೆರಣ್ೀನ್ ಧ್ಾತತಭಿಾಃ ಸಮಾಮಜಯನಾಭಿಬಯಹತಪುಣಯಭಾಜಿನಿೀ॥8॥ 
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ಆರಾತಯಕ್ಾಭಿಬಯಹತಚಿತರಕ್ಾಭಿಾಃ ಸನಾನಮಸಙ್ಕ್ಷೆ ೀತಯನ್ಸಂಸುವ್ೈಶಾ। 
ಉಪಾದಿರಾಹಿತಯವತ್ಾ ಸತಸ್ೀವಾಂ ಕರ್ ೀತ ಸಾಚಾಪ ಮಮ ಪರಯೀಭ ತ್ 

 

ಮದಾಭಗವತಮತಖ್ಾಯಂಸತು ತರೀನ್ ದಾಸಾನ್ ವ್ೈ ಸಹ್ ೀದ್ರಾನ್। 
ಮಾ ತಯಜ ತವಂ ಹಿ ಮತತಾತರ ತ್್ೀ ವ್ೈ ಮಮ ಪರರಾಾಃ ಸದಾ॥10॥ 

 

ನಾಗಶರ್ನ್ಹನ್ ಮನೌು ತ್ೌ ಸದಾ ವ್ೈ ಮಮ ಪರರೌ। 
ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತದ್ಭಕಿುಂ ನಾಗಶರ್ನ್ಾಃ ಸತಬತದಿಮಿಾನ್॥11॥ 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಸತಬತದ್ಿಸುಾಂ ದ್ತಬತಯದಿಿಂ ದ್ತಧ್ಯರ್ೀರಿತ್ಾಮ್। 
ತಯಜ್ೀಮಾಂ ಸತಜನ್ಶ್ರೀಷ್ಠ ಮಜಜನ್ಪಾರಣಹಾರಿಣಿೀಮ್॥12॥ 

 

ಮಮಾಶ್ೀವಯಚನ್ೀನ್ೈವ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ಹರಾಸಾಯರಾಧ್ನ್ೀನ್ೈವ ಮಮಾನ್ನ್ದಪರದ್ ೀ ಭವ॥13॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ದ್ನ್ದಶೂಕಧ್ಾರಿಣಂ ದಾಸಯಧ್ಾರಿಣಮ್। 
ಮನಾದರಮಾಲ್ಲನಾಂ ಶಾನಿುಶಾಲ್ಲನ್ಾಃ ಕಮಲಾತಮನ್ಾಃ॥14॥ 

 

ಇತ ಮಾಂ ವಿದಿಿ ಸದ್ತಾದಿಿಂ ಹರ್ಗಿರೀವಕೃಪೀದ್ಧಿಮ್। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಸದಾರಾಧ್ಯಂ ಶತದ್ಿ ಮತಾಟ್ಟವಧ್ಯನ್ಮ್॥15॥ 

 

ವಾಯಸ್ೀನ್ ಸ್ತೀತ್ಾಪತನಾ ಶ್ೀಷ್ೀಣಾಪ ನ್ಾಃ ಶತರತಮ್। 
ತ್್ೈಾಃ ಶತರತಂ ಚ್ೀದಿದ್ಂ ಸವಯಂ ತ್್ರಲ್ ೀಕಯಂ ಶತರತಮೀವ ಹಿ॥16॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಅನ್ತಸನ್ಿತಸಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ತರೀನ್ತದಿದಶಯ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತ್ಾವಂ ವಿಶ್ೀಷಾನ್ನ ಸಂಶರ್ಾಃ॥17॥ 
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ಅತಸರರಾಣಾಂ ಭಕ್ಾುನಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಪ್ರೀಷ್ರ್ ಮತೃತಮ್। 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ನ್ೈವ ಗೃಹಾಣಮಿ ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವ ತ್್ೀ॥18॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಮದ್ನ್ಮದ್ಯನ್ರತದ್ರಹೃದ್ಯಂ 

ಸದಿಭಾಃ ಪರವನಿದತಪದ್ಂ ಮದ್ನಾಭಿರಾಮಮ್। 
ವೃನಾದರಕ್್ೀನ್ದರಮರತದ್ಂಶಸತಮದಿಯತ್ಾಙ್ುಂ 

ರಕ್್ ೀ ವಿದಾರ್ಯ ವರದ್ಂ ಪರಣಮಾಮಿ ರಾಮಮ್॥19॥ 
 

ಅರಸಭ ಪಚಿರಪಟ್ಟವಧ್ಯನ್ ಪರಶತಚಾಪಧ್ರದ್ತಷ್ಟಮದ್ಯನ್। 
ನಿರಶಪಾಪಹರಶ್ಷ್ಟಶ್ೂೀಧ್ನ್ ಪರಸತಪಾಪಕರದ್ತಷ್ಟಸ ಧ್ನ್॥20॥ 

 

ರಥ್ ೀತಸವಸಯ ಭಾರ್ ೀಽರ್ಂ ತ್ಾವಕಾಃ ಪಾವಕಪರಭಾಃ। 
ಕ್ಾಲ್ ೀಽರ್ಂ ಮಮ ಸ್ೀವಾರಾಾಃ ಬಾಲ್ ೀಽರ್ಂ ಮಮ ಪುತರಕಾಃ॥21॥ 

 

ಅನ್ುರಾರಾಾಃ ಕತತ್್ ೀ ಹಯಸಯ ಶಾನ್ುರಾರಾಶಾ ಶತರವಾಃ। 
ಭವಿಷ್ಯನಿು ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಮಮ ವಿಘ್ನಕರಾಾಃ ಸದಾ॥22॥ 

 

ಏತತಾದ್ಯತರರ್ಂ ಶ್ೀಷ್ ವದ್ಸುಾ ತವಂ ಚ ಭ ಪತ್್ೀಾಃ। 
ರ್ತಸುಾಂ ಪಣಿಡತಾಃ ಶೌಣಡಸುನ್ಮಣಡನ್ಪರ್ ೀ ಭವ॥23॥ 

 

ಸವಯಂ ವಕುವಯಮತಕುಂ ಚ ಕೃತ್ಾಥ್ ೀಯಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಮದ್ವೀತನ್ೀನ್ೈವ ತತ ರ್ಶಾ ಜಿೀವತ ಮನಾನಮಧ್ಾರಿೀ ಮದ್ನ್ತಗರಹಿೀ ಚ। 
ಪಠ್ೀತ ಸಾವಪನೀಂ ಮಮ ಸತೃತಂ ಚ  

ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ದ್ಣಡಯಸಯ ಕರ್ ೀಮಿ ತೀವರಮ್॥24॥ 
 

ಏವಂ ಮದ್ಭಕಿುಮನ್ುಶಾ ಸವಯ ಏವ ಪಠನಿುಾಮಾಮ್। 
ಖ್ಾಯತ್ಾಂ ಕತವಯನ್ತು ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನ್ ೀ ಚ್ೀನ್ಮದ್ ದರೀಹಿಣಶಾ ತ್್ೀ॥25॥ 
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ಪಠತ್ಾಂ ಶೃಣವತ್ಾಂ ಚಾಪ ಖ್ಾಯತ್ಾಮತವಾಯಯಂ ಪರಕತವಯತ್ಾಮ್। 
ಸವ್ೀಯಷಾಟನಿ ಭವಿಷ್ಯನಿು ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ॥26॥ 

 

ಯೀ ಮನಾಂಸ್ತ ತನ್ತಮಪಯತವಾನ್ನಮೈತತ್ 

ಸವಯಂ ಧ್ನ್ಂ ಕನ್ಕಪೂಣಯಮಥಾಭಿಷ್ೀಕಮ್। 
ರ್ಶಾಾಕರ್ ೀದಿದಾತತಭಕಿುರ್ತತ್ಾರ್ ತಸ್ೈ 

ಗತ್ಾವ ವದ್ಸವ ಮಮ ಸತೃತಮಾಶತ ವಿಪರ॥27॥ 
 

ವಾಯಸಾರ್ ಭಕಿು ಕ್್ ೀಶಾರ್ ದಾಸಾರ್ ಮಮ ನಿತಯಶಾಃ। 
ವ್ೈಷ್ಣವಸ್ನೀಹಪಾಶಾರ್ ತ್್ ೀಷಾರ್ ವದ್ ಮತೃತಮ್॥28॥ 

 

ತಸಾಯನ್ತಜಸಯ ಮಯಿ ಸವಯಸಮಪಯಕಸಯ 

ಭಕ್ಾಯದಿಮತಖ್ಯಗತಣಸಙ್ುರಹಣಸಯ ತಸಯ। 
ಪೂವಯಂ ಹರಾಸಯಚರಣಸಮರಣ್ ೀತತಸಕ್್ ೀಽಪ 

ದ್ತವಿಯಪರನಿಗರಹವತ್್ ೀ ವದ್ ಮತೃತಂ ಚ॥29॥ 
 

ವ್ೀನ್ವದ್ವೀತನಾನ್ನಂ ಚ ರ್ಸಯ ಭತಙ್ಕ್್ೆಿೀ ಸತದ್ತಮಯತಾಃ। 
ತಸ್ಯೀಷ್ಟದ್ೀವಸಮರಣ್ೀ ಮಹತ್್ ೆೀಪಾದ್ಭ ದ್ಹ್ ೀ॥30॥ 

 

ಇದ್ಂ ಸವ್ೀಯಽಪ ಜಾನ್ನಿು ತದ್ದಾೀಷಾನ್ ನೀಚಯತ್್ೀ ಮರಾ। 
ಸ್ ೀಽಪ ಮತ್ಾಾದ್ಮಾಪನ್ನಾಃ ಶಾಪಭಿೀತ್್ ೀ ನ್ ಭಕಿುಭಾಕ್॥31॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಂ ಮಾನಿನ್ಂ ಮಾನ್ಂ ಹಿತ್ಾವ ಮತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವನ್ಮ್। 
ಕತವಾಯಣಮನಿಶಂ ವಿದ್ವನ್ ಮಾ ತಯಜಸವ ಮಮಾಯಿನ್ಮ್॥32॥ 

 

ಮದ್ವೀತನಾನ್ನಂ ಭತಞ್ಜಜನಾಾಃ ಯೀ ವ್ೈ ಕತಜನ್ಬತದ್ಿರ್ಾಃ। 
ತ್್ೀಷ್ವೀಕ್್ ೀಽಪತತ ಮತಾದ್ಯಂ ತದ್ರ್ಯಂ ವಾ ನ್ ವಕಯಹ್ ೀ॥33॥ 
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ಮತೃತಂ ವದ್ತ್ಾಂ ಪುತರ ತದ್ರ್ಯಂ ವದ್ತ್ಾಂ ತಥಾ। 
ಮದ್ವೀತ್ಾನಾಂ ದ್ದ್ಸವ ತವಂ ಅನ್ಯಥಾ ಮಾ ದ್ದ್ಸವ ಭ್ ೀ॥34॥ 

 

ಮದ್ವೀತನ್ೀನ್ ಶೂನ್ಯೀಽಸ್ತಮನ್ ವಿಪ್ರೀ ಜಾತಾಃ ಪರಾಗರಹಾಃ। 
ಜನ್ೀಷ್ತ ವಕಿು ಮತಾದ್ಯಂ ತದ್ರ್ಯಂ ಮಯಿ ಭಕಿುಮಾನ್ ॥35॥ 

 

ಅಹಂ ಶಪ್ೀ ಸತಪಾಪನ್ಂ ಕತಪಾತರಸಾದ್ಭ ದ್ನಿ್ಮ್। 
ಮರಾತರ ಜಿೀವಿತಂ ಬಹತ ಸತಪುತರ ಮಾ ದ್ದ್ಸವ ಹ॥36॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಂ ಗತಣಮಣಿಂ ಶೃಣತ ಪುತರಚಾರತವಿೀಜಿತಸತಚಾಮರಪಾಣಿಮ್। 
ಪುಣಯಪೂಣಯಗತಣಭ ಷ್ಣಕಿೀತ್್ೀಯರಗರಜತವಮಿಮಂಮಾ ತಯಜ ತ ಣಯಂ॥37॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಂ ಗತಣವನ್ುಂ ಚ ಋಣವನ್ುಂ ಗತಣಾಣಯವಮ್। 
ಜಾನಿೀಹಿ ಗತಣಿನ್ಾಃ ಫಣಿನ್ ೀ ವದ್ಸವಸಯ ಚ ತದ್ೃಣಮ್॥38॥ 

 

ಋಣಾನ್ತಮಕಿುಶಾ ವಿಪರಸಯ ಸಾಕ್ಾನ್ತಮಕಿುನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಭ್ ೀಜಯವಿತುಂ ಪರದ್ತ್್ುೀ ಹಿ ಭಕ್್ುೀನಾಯಸ್ತು ತತ್್ ೀಽಧಿಕಮ್॥39॥ 

 

ಮದಾವಚಂ ನ್ನ್ದನ್ ತವಂ ಹಿ ಸವಯಥಾ ಮಾ ವೃಥಾ ಕರತ। 
ಮನ್ಮಠಸಾಯಧಿಪತ್್ಯೀತತ ವಿಠಠಲಂ ಪಟ್ಟವಧ್ಯನ್॥40॥ 

 

ಸತುಟ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಪಟ್ತಂ ಮತ್ಾವ ಪಟ್ಟಪಚ್ ಿೀಟಕ್ಾಂ ದಿಶ। 
ಪೂವಯಂ ಪಾರಮಾದಿಕಿೀ ಬತದಿಿಾಃ ಸಾಯತುಸಯ ನ್ತತ ಸಾಹಜಾ॥41॥ 

 

ನಿವ್ೀಯದ್ನಾಮಿದಾನಿೀಂ ತತ ಸಮಾರಪುಶಾನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ರಥ್ ೀತಸವಸಯ ಭಾರಂ ತಂ ಧ್ತ್ಾಯ ತತ್ಾಯ ಸ ಏವತತ॥42॥ 
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ತದ್ನ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತತಾತರ ಸಮರ್ಯಾಃ ಕ್ಾರ್ಯಸಾಧ್ನ್ೀ। 
ನಾಗಶರ್ನ್ಸಯ ಮನ್ಸಾಃ ಸಙ್ೆಲಾಂ ಸಮರಪೂರರ್॥43॥ 

 

ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತದ್ಭಕಿುಂ ನಾಗಶರ್ನ್ಾಃ ಸಬತದಿಿಮಾನ್। 
ಮದಾವಕಯಂ ಮಾನ್ಸಂ ಸ್ತದ್ಿಂ ಸವಯಸಙ್ಗುರಹಯಮೀವ ಹಿ॥44॥ 

 

ಚ್ ೀದಾಯನ್ಹ್ರೀ ತತ ಮದಾವಕ್್ಯೀ ಚ್ ೀದ್ಯಂ ಕತವಯನ್ಾಪತಯಧ್ಾಃ। 
ಭಾವನಾತಮಕಶಬ್ದೀಷ್ತ ಜ್ಞಾತವಯೀ ಭಾವ ಏವ ಚ॥ 45॥ 

 

ಅಹಮಾವಿಷ್ಟವಾನಿವಪ್ರೀ ಕದಾಚಿನ್ನ ಕದಾಚನ್। 
ಮತೃತ್ೌ ದ್ ೀಷ್ಶಙ್ಗೆ ಚ್ೀದ್ ದೀಷ್ೀ ಪರಿಹೃತ್್ೀ ಸತ॥46॥ 

 

ಭವತ್ಾಂ ಮಾತೃದ್ ೀಷ್ ೀಪ ಸಾಯದ್ವಯಭಿೀಚಾರಶಙ್ೆರಾ। 
ಪಾತವರತ್ಾಯತ್ ನ್ ದ್ ೀಷ್ಶ್ಾೀತ್ ಅಶರಿೀರತವತಸುಥಾ॥47॥ 

 

ಪರಕೃತ್್ೀಽಪನ್ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯತರತಬನಿದೀ ದ್ತರತತುರಾ। 
ಜನಾಾಃ ಸತಪಾಪನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲ್ಲನಾವಿಷ್ಟಚ್ೀತನಾಾಃ॥48॥ 

 

ಕತಥನ್ಂ ವಾವದ್ ಕ್ಾಸ್ುೀ ಕತವಯನಿು ಮಮ ಸನಿನಧ್ೌ। 
ಕದ್ನ್ೀ ಚ್ ೀದ್ಯತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ವದ್ನ್ೀ ಭಸಮವಾಸ್ತನ್ಾಃ॥49॥ 

 

ಮಯಿ ಜಿೀವತ ಸವ್ೀಯಽಪ ಮತರರಾ ಇವ ಮತೃತಮ್। 
ಪಠನ್ಯರ್ಯಂ ವದ್ನ್ಯೀತ್್ೀ ಮತರತ್ಾರಣಬತದ್ರಿ್ಾಃ॥50॥ 

 

ಇದಾನಿೀಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯಂ ಮೀ ತ್್ೀಷ್ವೀಕ್್ ೀ ಪ ನ್ ವಕಯಹ್ ೀ। 
ಅಹಂ ನ್ೈವ್ೀತ ದ್ತಬತಯದಾಿಯ ಜಾನ್ೀ ಸವಯಮನ್ ೀಗತಮ್॥51॥ 
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ಯೀ ನ್ ವಕಿು ಚ ಮತಾದ್ಯಂ ತದ್ರ್ಯಂ ವಾ ಮದಾಶರಯಿೀ। 
ತಸಾಯಶತಭಂ ಭವತ್್ಯೀವ ಪಶಯ ಮೀ ತಪಸಾಃ ಫಲಮ್॥52॥ 

 

ಇಮಾಂ ಕೃತಂ ಮಮ ಸಾವಪನೀಂ ಆದ್ರಾದ್ಯಸತು ವಕ್ಷಯತ। 
ತಸಯ ಶ್ರೀಶಾಃ ಪರಸನ್ನಾಃ ಸನ್ ಶತಭಂ ದಾಸಯತಯಸಂಶರ್ಾಃ॥53॥ 

 

ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ತರವಾಚಾಪ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ। 
ಶೃಣವತ್ಾಂ ಪಠತ್ಾಂ ಚಾಪ ಸವಯಸಮಾದ್ಭವಿಷ್ಯತ॥ 54॥ 

 

ಪುತರ ತ್್ೀ ಸತಪರನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಮತರಸಾದಾಪುಸತಪರಭ। 
ಮಿತರ ತ್್ೀ ಸತಪರತ್ಾಪೀಽರ್ಂ ಕೃತರಮೀ ನ್ ಪರದ್ೃಶಯತ್್ೀ॥55॥ 

 

ಹರಾಸಯಂ ಬರಹಮಣ್ ೀಪಾಸಯಂ ಮಯೀಪಾಸಯಂ ಚ ಭ ರಿಷ್ಾಃ। 
ಪರಸನಾನಸಯಂ ಸದಾ ವಶಯಂ ಉಪಾಸಯ ತವಂ ಸತಖಿೀ ಭವ॥56॥ 

 

ಏವಂ ಶತರತ್ಾವ ವಿಪರವರಾಯತತಸಗ ಢ್ಮಾಶಾರ್ಯಭ ತಂ ಮಮ ವ್ೈಭವಂತತ। 
ಪುತರ ಚ್ೈತತತಸಪರಸ್ತದ್ಿಂ ಕತರತ ತವಂ ಮಿತ್್ ರೀ ರ್ಥ್ೈವಾನ್ಿಾಃ ಕ್ಾರಸಥಮರ್ಯಂ॥ 

 

ಪುತರ ತವಂ ವಿಪರವರ್ಯಸಯ ಸತಪರಸನ್ ನೀ ಭವ ಪರಭ್ ೀ। 
ಪರಭತತ್ಾವತುಾತರಸಾದ್ ೀಽರ್ಂ ವಿಪ್ರೀ ಸಾಯದ್ೈಹಿಕ ಪರದ್ಾಃ॥58॥ 

 

ಗತರತತ್ಾವತತೆರತ ಕ್ಾರತಣಯಂ ವಿಪರಸಾಯಜ್ಞಾನ್ಹಾರಿಣಮ್। 
ಮತತಾತ್್ರೀಣಾದ್ರಾಥ್ ೀಯಕುಂ ಮತೃತ್್ೀರರ್ಯಮಞ್ಜಸಾ॥59॥  

 
 

ಶತರಣತ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಭಕ್ಾಯ ಸತಾತ್್ೀ ತ್್ೀ ಶತಭಾಪುಯೀ। 
ತ್ಾವಮಾಗತಮಹಂ ಜಾನ್ೀ ಚಿರಾದಾಗತವಾನ್ಸ್ತ॥60॥ 
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ಕರಾದಾಗತವಾನ್ಸ್ತಮ ಸತರಲ್ ೀಕ್ಾತತಸಪವಯಸತ। 
ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಸತಖಿೀ ಭವ ಸತಖಿೀ ಭವ॥61॥ 

 

ಮಮಾಶ್ೀವಯಚನ್ೀನ್ೈವ ಹರ್ಗಿರೀವಪರ್ ೀ ಭವ॥62॥ 
 

ಸತತ ಸತತತವಮತ ಸನ್ಮತ್್ೀ ಕತತಾಃ ಕತಮತರತರ ತವ ಮತರಸಾದ್ತಾಃ। 
ವಿತತಭಕಿುರ್ತತ ಮತಾದ್ೀ ಸದಾ ಕೃತಸಮಸುಶತಭಸತೃತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥63॥ 

 

ದಿವಜ್ೀತ ಗರತಡಸಾಯಪ ಸಮಯಕಸಮಾೀಧ್ನಾ ಕೃತ್ಾ। 
ಪುತ್್ರೀತ ನ್ರಕ್್ ೀತ್ಾುರಂ ಹರಿಂ ಪರತತಯಕು ವಾನ್ಹಮ್॥64॥ 

 

ಶ್ೀಷ್ೀತ ಭ ಧ್ರಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ವಾಯಸ್ೀತ ವಾಯಸಮೀವ ಚ। 
ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀತ ರಾಮಂ ಚ ಭ ಪ್ೀತ ಭ ವರಾಹಕಮ್॥65॥ 

 

ಭ ಪ್ೀತ ಭ ಮೀರತದಾಿರಂ ವರಾಹಂ ಚ್ ೀಕುವಾನ್ಹಮ್। 
ತಸಾಮದಾುರಹ್ ಯೀಭರಾರ್ಯಶಾ ಮತೃತ್್ೀರರ್ಯಬತದಿಿಭಿಾಃ॥66॥ 

 

ಸತತ ಸತಸ ಕ್ಷ್ಮತಮನ್ ಕೃತ ಕೃತಯಸುಾಂ ಸಮಸು ರ್ತಷ್ ತುಮಕಿೀತ್್ೀಯ। 
ಮತೃತಂ ವಿತತರ್ತಕಿುಸತೃತಂ ಸತತಸ ವಾಯಕತರತತ ತತರ ಕಿೀತಯರ್॥67॥ 

 

ಪುತರ ಮತತಾತರಕ್ಾಂ ರ್ತಕಿುಮಲ್ಲಿಕ್ಾಖ್ಾಯಂ ತವಾನ್ತಜಾಮ್। 
ಕತರತ ಸತ್ಾಾತರದಾನ್ಂ ತ್್ೀ ಕನಾಯದಾನ್ಫಲಂ ಲಭ್ೀತ್॥68॥ 

 

ಮದ್ತಯಕಿುಭಾಷ್ಣ್ೈಭಾಯಸ್ತ ತವದಾವಯಖ್ಾಯನ್ಸತವಾಸ್ತನಿೀ। 
ನಾನಾಪುಷ್ ಾೀಲಸಿತ್್ೆೀಶ ಬನಿನಿಿೀ ಭಾವಗನಿನಿಿೀ॥69॥ 

 

 ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ದೌರಪದಿೀವ ಭಾತಯನ್ೀಕ್ಾವರಾಪಯಹ್ ೀ। 
ತಸಾಮದಾವಯಖ್ಾಯನ್ಸನ್ಮನ್ರೈದಾಯನ್ಂ ಕತರತ ವರ್ೀಷ್ತ ತ್ಾಮ್॥70॥ 
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ತವಮೀವ ತತಾತ್ಾ ಮಾತ್ಾ ಪತೃಹಿೀನಾಂ ತತ ಮಾ ಕತರತ। 
ಅಹ್ ೀ ಮಮಾತಮಜಾಂ ರ್ತಕಿುಮಲ್ಲಿಕ್್ೀತ ಮಮಾತಮಜಂ॥ 71॥ 

 

ವವ್ರೀ ತೀವ್ರೀಣಭಾವ್ೀನಾಪಯಗರಜಂ ವಯಗರಗಾಮಿನಿೀ  

ಅಪಾಣಣಾಃ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟಶಾ ಶಷ್ಾಣಣಾಃ ಪರಿಕಿೀತಯತಾಃ॥72॥ 
 

ಪುಶಾವಲಿಘ್ಜಬತದಿಿಶಾ ಕಪಟೀ ಮತಾದ್ೀ ಸದಾ। 
ಮತತಾತರ ಸತಪರಸಙ್ಕ್ ು್ೀ ತತ ಸವಪರಸಙ್ುಂ ಕರ್ ೀತ ರ್ಾಃ॥73॥ 

 

ತತರಸಙ್ುಂ ತವಹಂ ಸಮಯಕ್ ಕತಪರಸಙ್ುಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್। 
ಮತತಾತ್್ರೀ ಕೃತಪಾಣಿಡತ್್ಯೀ ಪಣಿಡತ್್ೈಮಯಣಿಡತ್್ೀ ಸತ॥74॥ 

 

ಷ್ಣಡಕ್್ೈಾಃ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಡಮಾಭತಸಾಪಾಣಿಡತಯಂ ಹಿ ಡಿಮಭವತ್। 
ಅರ್ಂ ತತ ಕತಮನಾಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀ ಹಯಪಾಣಣಾಃ ಫಣಿಬತದಿಮಿಾನ್॥75॥ 

 

ಶತನ್ವತೆತಥನ್ಂ ಕತವಯನ್ನನ್ದನಾಗ್ರೀ ಮನಾಕಾ ನ್ಾಃ। 
ಮನ್ನನ್ದನ್ಪದ್ಂ ಧ್ಾಯತ್ಾವ ಶತರತ್ಾವ ತಸಯ ಸತಧ್ಾಮಯಿೀಮ್॥76॥ 

 

ಗಾಂ ತಂ ವ್ೈ ಗ್ ೀಮತಖ್ವಾಯಘ್ರಂ ತಯಜ ಶ್ೀಘ್ರಂ ದ್ತರಾಗರಹಮ್। 
ಸ್ ೀಽಪ ಮತ್ಾಾದ್ಭಕುಶ್ಾೀಧಿವತ್ಾವ ಸವಕೃತ ದ್ತಷ್ೃತಮ್॥77॥ 

 

ಮತೃತಂ ಪುತರ ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ಸಮಯಗಾವಯಖ್ಾಯಂ ಕರ್ ೀತವಹ್ ೀ। 
ತದ್ವೀಷಾತತುನ್ ಭಾಷ್ೀಽಹಂ ಶ್ೀಶಶಾಯಿಪದ್ೀ ಶಪ್ೀ॥78॥ 

 

ರಾಗದ್ವೀಷ್ವಿಹಿೀನ್ ೀಽಹಂ ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಚಾಜ್ಞರಾ। 
ಇತ ಪರೀಕುಂ ಮರಾಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್ ॥79॥ 
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ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಗೌರವಾದ್ೀವ ವಕ್ಾಯಮೀಷ್ ಸತಬತದಿಿಮಾನ್। 
ನ್ನ್ದನ್ ತವಂ ತತ ಸನಾಮನ್ಂ ಕತರತ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಕ್ಾರಿಣ್ೀ॥80॥ 

 

ಪತನ್ುಮಮಾರಾತಸನ್ುಾಃ ಕತಮಿಭನಿೀಂ ಪರತ ಶಮತಭನಾ। 
ಕತಮಭರಾಕ್ಷಸಭಙ್ಕ್ ು್ೀ ತತ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ಸುಮಿಭತ್್ ೀ ಮರಾ॥81॥ 

 

ಧ್ವಜಸುಮಭೀ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಭತಜಸಥಮಭೀ ಧ್ೃತ್್ ೀ ಮರಾ। 
ಸತಜನಾನ್ ಭಜಕ್ಾನ್ ವಿಷ್ ಣತಸವಾಃ ಪಾತತ ಮಮಾತಮಜಾನ್॥82॥ 

 

ಕತಞ್ಜರಾರ್ತತ ಸತ್್ ವೀಽಹಂ ಕಞ್ಜನಾಭಪರಯೀಚಿರಾ। 
ಮಞ್ಜಜಮತ್ಾಾಣಿನಾ ಧ್ತ್ಾಯ ಕಞ್ಜಲ್ ೀಚನ್ ಸನಿನಧ್ೌ॥83॥ 

 

ಅಧ್ಸಾುದ್ತಪವಿಷ್ ಟೀಽಹಮಿತ ಮಾ ಚಿನ್ುರ್ ದಿವಜ। 
ತವದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಮಾಮಪಯಧ್ಸಥಂ ವಿದಿಿ ಬತದಿಿಮನ್॥84॥ 

 

ಮತೃತಶಾಾತರ ಸನಾಮನ್ ೀ ವಾಙ್ಗಮತ್್ರೀಣ ಕತತ್್ ೀಽಭವತ್। 
ಪಚ್ ಿೀಟಕ್ಾಽಪ ನ್ ೀ ದ್ತ್ಾು ತವ ವಿಪರ ಮಮಾಗರತಾಃ॥85॥ 

 

ಋಣಾನಿನಷ್ೃತರಪಾಯಶತ ನ್ ಕೃತ್ಾ ತವ ಶ್ೂೀಭನ್। 
ಭ್ ೀಜಯವಿತುಂ ಪರದ್ತ್ಾವತತ ಋಣಾನ್ತಮಕುಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ॥86॥ 

 

ಭ್ ೀಜನಾರ್ಯಂ ಮಧ್ತಕರವೃತುಂ ಕತರತ ರ್ಥಾ ಪುರಾ। 
ಮತೃತಶಾಾಪಯಶಮಗತ್ಾ ನ್ ಕೃತ್ಾ ಪಶಯ ತನ್ಮತ್್ೀ॥87॥ 

 

ತಸಾಮತುವ್ೈವಾಹಿಕ್ಾ ಭಾವ್ೀಽಪಯಮತತ್ಾರಥ್ ೀಯ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಮತರಸಾದಾನ್ನ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಸವಯಥಾ॥88॥ 
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ಐಹಿಕ್್ ೀಪ ರ್ಥಾ ಕ್ಾಲ್ೀ ಕಿಞಷಾತೆಞಷಾದ್ಭವಷ್ಯತ। 
ಶ್ರೀಶಪರಸಾದಾದಾವಾಸ್ ೀಽಪಯತ್ಾರಪತತ ಭವಿಷ್ಯತ॥89॥ 

 

ಅಹಂ ತತ ಗತ್ಾವ ಚಾರಾಸ್ಯೀ ಚಿರಂ ಜಿೀವ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ದಿವಜಸಭಾಜನ್ ಸಜಜನ್ಪರರ್ ಕತಜನ್ ಭಞ್ಜನ್ ಮಮಾತಮಜ ಭ್ ೀಜ| 

ದಿವಜವರಸಯ ಋಣಜಾಂ ಸತರತಜಂ ವ್ೈ ಸತಜನ್ಜ್ೀಷ್ಠ ಹರ ಮಜಜನ್ೈದಿವಯಜ್ೈಾಃ॥90 
 

ವ್ೀದಾನ್ುವ್ೀದ್ಯ ಮಮ ಸಾನ್ದರದ್ರಾನಿಧ್್ೀಽದ್ಯ। 
ತವಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಪದ್ಪದ್ಮಸತಧ್ಾರಸಾಬೌಿ॥91॥ 

 

ಧಿೀಮನ್ದರ್ೀಣ ಮರ್ಥತ್್ೀ ಸತ ಭಾವಚಿನಾು 

ರತನಂ ಗೃಹಿೀಷ್ವ ತವ ಭಾಗದ್ಶ್ೂೀತುರಾಚಾ॥92॥ 
 

ವ್ೀದಾನ್ುವ್ೀದ್ಯ ಸತಜನಾಬಿಿಸತಪೂಣಯಚನ್ದರ 

ತವಂ ಕತಣಡಮಣಡಲಸತದ್ಶಯನ್ತ್್ ೀ ಭವಾದ್ಯ। 
ತವಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಕತಮತದ್ಸಯ ಪರಮೀದ್ಕ್ಾರಿ 

ಮತಾಟ್ಟದಿವಯಸರಸ್ತೀತಟ್ಜಸಯ ಕ್ಾಮಮ್॥93॥ 
 

ತ್ಾವಂ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯಮಪ ವಾಂ ಸಹಿತ್ೌ ಚ ದ್ೃಷಾಟಾ 

ಸನ್ ುೀಷ್ಸನ್ುತರಭ ನ್ಮಮ ಜ್ಯೀಷ್ಠಪುತರ। 
ಪೂವಯಂ ರ್ಥಾ ಚ ಸತರವರ್ಯರಘ್ಜಪರವಿೀರಮ್ 

ತಸಾಯನ್ತಜಂ ದ್ಶರರ್ಸಯ ಬಭ ವ ಮೀದ್ಾಃ॥94॥ 
 

ರಥ್ ೀತಸವಸಯ ವಿಘಾನನಿ ರಾನಿ ಕ್ಾನಿಚಿದ್ಪಯಹ್ ೀ। 
ಸುನ್ಭ ಪರಪಾತನಾದಿೀನಿ ತ್ಾನಿ ವಾರಿತವಾನ್ಹಮ್॥95॥ 
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ಮದ್ಭರಾತ್ ಕೃದ್ಿ ವಿಘಾನನಾಂ ಪುನ್ರತದ್ಿರಣಂ ಬತಧ್। 
ನ್ೈವ್ೀತ ಸತಮನ್ ೀಜ್ಞ್ ೀಽಹಂ ಕಿಿೀಬಶಬದಂ ಪರರ್ತಕುವಾನ್॥ 96॥ 

 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥97॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥98॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥99॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕಶ್ರೀವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ 

ಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಏಕ್ಾದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥ 

॥ ಅರ್ ದಾವದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥12॥ 
 

ಓಂ ಮತರಸಾದಾಚಾ ಭ ಪ್ೀನ್ ಶ್ಬಿಕ್ಾರ್ ೀಹಣಂ ಕೃತಮ್। 
ತವ ವಿಪರ ನ್ ಸನ್ದೀಹಶ್ಾೀತಸವಯಂ ಹಿ ನಿದ್ಶಯನ್ಮ್॥1॥ 

 

ಮತರಸಾದಾಚಾ ಶ್ೀಷ್ೀಣ ಕೃತ್್ ೀ ರ್ತನಸುವಾಪುಯೀ। 
ವೃತ್್ುೀನ್ಯಚಾನ್ಯಥಾ ವಿಪರ ಚಿನ್ುರ್ ತವಂ ಸತಖಿೀ ಭವ॥2॥ 
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ಮದ್ದತ್ಾುಚಾರ್ಯನಾಮಾನ ತತ ರ್ಾಃ ಕಶ್ಾದಾವ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣಂ ನ್ ಭಣನ್ಯನ್ಯಾಃ ಕತಣಪ್ೀನ್ ಕಿಮನ್ುರಮ್॥3॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಪದ್ ೀಪ್ೀತ ತನಾನಮನೈವಾಹಯರ್ತವಮಮ್। 
ಯೀ ಚ್ೀಮಂ ನ್ ಭಣನ್ಯನಾಯಾಃ ತ್್ೀ ಚ ಮದ್ ದರೀಹಿಣಾಃ ಸದಾ॥4॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತಾಃ ಸ ಕ್ಷ್ಮತಾಃ ಶಿಕ್ಷ್ಣವಾಕ್ ಮತೆಟಾಕ್ಷತಾಃ। 
ಭ್ ೀಕ್ಷಯತೀಕ್ಾಫಲಂ ಸ ಕ್ಷಂ ಮತೃತಂ ವಕ್ಷಯತತ ತವಮಾಮ್॥5॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಸ ಕ್ಷ್ ಮತ್್ೀ ಮತೆಥಾಮೃತವಾರಿಣಾ। 
ಸತ್ಾಮಾಧ್ಾಯತಮಕ್ಾದ್ಯಗಿನಂ ಶಮರ್ ತವಂ ಸತಖಿೀ ಭವ॥6॥ 

 

ಅಹ್ ೀ ಮಮಾತಮಜಾ ರ್ತಕಿುಮಲ್ಲಿಕ್ಾಖ್ಾಯ ಮಮಾತಮಜಮ್। 
ವವ್ರೀ ತೀವ್ರೀಣ ಬ್ ೀಧ್್ೀನಾಪಯಗರಜಂ ವಯಗರಭಾಮಿನಿೀ॥7॥ 

 

ಅಗರಜಾದ್ರಮಣಿೀಭ ತ್ಾವ ಜಾತ್ಾ ಸಾ ಭಾವಗಭಿಯಣಿೀ। 
ಸತಷಾವ ಪುತರಂ ಭಾವಾಖ್ಯಂ ವಿದ್ತಷಾಂ ತತ ಮತಂ ತಥಾ॥8॥ 

 

ಅಥಾಪ ದ್ ೀಷ್ಶೂನಾಯಽಭ ನಿನಸಸಙ್ುಸಾಯತಮಜಾ ರ್ತಾಃ। 
ರಾಂ ತತ ಶತರತ್ಾವ ತತ ಸತಸಙ್ಕ್ಷುೀ ನಿಾಃಸಙ್ಕ್್ೂುೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಪುಮಾನ್॥9॥ 

 

ತಸಾಮನಿನಸಸಙ್ುತ್ಾವಾಪೌು ತತಸಙ್ಗುಚಿೃಣತರಾದಿಮಾಮ್। 
ಕ್್ ೀ ವಾ ತವಯಿ ದ್ರಾಶ್ೀಲ್ ೀ ವತಯತ್್ೀ ಮತತಸತ್್ ೀಪಮಾಃ॥10॥ 

 

ಋಣಮೀಚಯಿತ್ಾರಾಂ ತ್್ೀ ಮತತಾತರಂ ಶರಣಂ ವರಜ। 
ರ್ಶಾಾಕ್್ೀಪಂ ಕರ್ ೀತಯತರ ಮತೃತ್ೌ ದ್ ೀಷ್ಶಙ್ೆರಾ॥11॥ 
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ತತ್ಾರಣಸ್ಯೈವ ಚಾಕ್್ೀಪಂ ಮತಖ್ಯಪಾರಣಾಃ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ। 
ಸತಯಂ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಂ ತರವಾಚಾಪ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ॥12॥ 

 

ವಿಪಾರನ್ುರಾಯಮಿಣಾ ಚ್ೀರ್ಂ ಸತೃತಶಾ ಮರಾಕೃತ್ಾ। 
ಅರ್ಂ ತತ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಪಣ್ೀ ಚಾತಪಾಪನಾ॥13॥ 

 

ಆತಪ್ೀ ಸಾಥಪತಾಃ ಕ್ಾಮಂ ದ್ೀವರ್ೀಣ ವಣಿಗಭೃತ್ಾ। 
ದಿಜಾನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಮಾಮಪಾಯತಪಸಥಂ ಚಕ್ಾರ ಸಾಃ॥14॥ 

 

ಪುತರ ತವಂ ಶ್ೀಘ್ರ ತಸುಸಾಮತ್ ಋಣಾನ್ ೇಚರ್ ಮಾರಣಾತ್। 
ಪುತರ ಮದ್ವಚನ್ಂ ಸತಯಮೀಕಂ ಕತರತ  ಚ ಕಿೀತಯಯೀ॥15॥ 

 

ಅಹಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಮದಾದಸಯಂ ಶಶವದ್ೃಣವಿಮೀಚನ್ೀ। 
ವಿಪಾರರ್ ಪಾರಪುಕ್ಾಮಾರ್ ನಿವಿಯಘ್ನಂ ಕತರತ ತತರ ಚ॥16॥ 

 

ಮತ್ಾೆರ್ಯಮಪ ಭ ದ್ೀವ ಕಿಞಷಾದ್ಪಯತಲಙ್ಕ್ಷುತತಮ್। 
ನ್ ಶಕಯಂ ನ್ ಕೃತಂ ತಚಾ ತವ ಕ್ಾಯೀಯ ತತ ಕಿಂ ಪುನ್ಾಃ॥17॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ತತ ಮತ್ಾೆರ್ಯಂ ತವ ವಾ ವಿಪರವರ್ಯರ್ತ್। 
ನ್ ವಕ್್ಯೀ ಕತವಿಯತ ವಯರ್ಯಂ ದ್ೈನ್ಯಂ ಮಮ ನ್ ರ್ ೀಚತ್್ೀ॥18॥ 

 

ತವ ಕ್ಾರ್ಯಂ ತತ ವಿಪ್ರೀಶ ಪಾರಗ್ೀವೀಕುಂ ಮರಾನ್ಘ್। 
ಭ್ ೀಜಯವಿತುಂ ಪರದ್ತ್ಾವ ತತ ಋಣಾನ್ತಮಕುಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ॥19॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಿತಸಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ಸತ್ಾಾತ್್ರೀ ದಾನ್ಶ್ೀಲಸಯ ಮತ್ಾಾತ್್ರೀ ಚಾನ್ನದ್ ೀ ದಿವಜ॥20॥ 
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ಮತೆರ್ೀ ಚ್ ೀದ್ಕಂ ದ್ತ್ಾವ ಸತೆರಂ ಪಾರಪುನರಾದಿಹ। 
ಋಣಮೀಚಯಿತ್ಾ ತ್್ೀ ಚ ಮರಣಂ ನ್ೈತ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥21॥ 

 

ಶರಣಂ ವರಜ ಮತತಾತರಂ ಕರತಣಾಕರಮಞ್ಜಸಾ। 
ವಿಪರಸಯ ಪುತರಲಾಭ್ ೀಽರ್ಂ ಭವತೀತ ಮಯೀದಿತಮ್॥22॥ 

 

ತತಸತಯಂ ಸಮಭ ತತಾತರ ಕತತರ ತ್್ೀ ಸಂಶಯೀ ವದ್। 
ಏವಂ ಮಯೀದಿತಂ ಸವಯಮೈಹಿಕ್ಾಮತರ್ಷಮಕಂ ಚ ರ್ತ್॥23॥ 

 

ತತಸತಯಂ ನಾತರ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ಸವಯದಾ। 
ಸತಜನಾಮಭೀಜ ತ್್ೀಜಸ್ತವನ್ ಕತಜನಾಮತಾಜರಾಜ ತ್್ೀ॥24॥ 

 

ಸವಜನ್ೀ ಚಾಸತು ಸೌಜನ್ಯಂ ದಿವಜರಾಜ್ೀ ಚ ಸವಯದಾ। 
ಏವಂ ಮದಿೀರಿತ್ಾಂ ಕಿೀತಯಮಾತಯನಾಶಕರಿೀಂ ಪರಾಮ್॥25॥ 

 

ಆದಾರ್ ತ್್ೀ ಚಾನ್ನಾದರ್ ಚಾನ್ನಿದೀ ಭವ ನ್ನ್ದನ್। 
ಹರೌ ಕತರತ ಗತರೌ ಭಕಿುಭಾಯರಂ ಧಿೀರ ಪರಾತಮರ್ೀ॥26॥ 

 

ಘ ೀರಸಂಸಾರಪಾರಂ ತವಂ ತತೀಷ್ತಯಶ್ಾೀತೃಪಾಕರ್ೀ। 
ಕತಜನ್ಂ ತಯಜ ದ್ತಬತಯದಿಿಂ ಭತಜಗಂ ತತ ಜನ್ ೀ ರ್ಥಾ॥27॥ 

 

ಮರಾ ರ್ದ್ತಚಯತ್್ೀ ತದ್ವೈ ಹಿತ್ಾವ ಚಾನ್ಯತವಯೀಚಯತ್್ೀ। 
ಕರಣಾಪಾಟ್ವಂ ವಿಪರ ಮರಣಾತಯಸಮಂ ತವ॥28॥ 

 

ಗತಣಾಧ್ಮಾನಿತ ಪರೀಕ್್ುೀ ಬಲಾಧಿಕ್ಾನಿತ ತವರಾ। 
ಪರೀಚಯತ್್ೀ ವಿಪರವಯೀಯಹ ತವ ಮೌಢ್ಯಮಹ್ ೀ ಬತ॥29॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 148 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸವಪನಸತಯತವವಾದ್ೀನ್ ಚ್ೀತತಮಿಚಿನಿು ವಾದಿನ್ಮ್। 
ಯೀ ತತವವಾದಿನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ತವಙ್ಕ್ಷುೀಕತವಯನ್ತು ಮತೃತಮ್॥30॥ 

 

ಹ್ೀ ಪುತರ ವಿಪರವಯೀಯಽರ್ಂ ಕತತರ ರಾಸಯತ ಮತರರ್ಾಃ। 
ಸತ್ಾರರ್ಯಂ ತವ ಸತ್ಾಾತರಂ ಸಕಲತರಾಃ ಸಪುತರಕಾಃ॥31॥ 

 

ಶ್ೂರೀತರರ್ಾಃ ಶಾಸರವ್ೀತ್ಾು ಚ ಕೃಪಾಪಾತ್್ ರೀ ಮಮಾತರ ತತ। 
ಗಾತ್್ರೀ ಕೃಶತರಾಃ ಪುತರ ಕತತರ ರಾತ್ಾರಂ ಕರಿಷ್ಯತ॥32॥ 

 

ಭ್ ೀಜಯವಿತುಂ ಋಣಾನ್ತಮಕ್್ಯೈ ದ್ತುವಾನ್ಮಮ ವಾಕಯತಾಃ। 
ಭ್ ೀಜನಾರ್ಯಂ ತತ ಕಿಞಷಾದಾವ ನಾಸ್ತು ಚಾಸ್ೈದ್ರಾಂ ಕತರತ॥33॥ 

 

ಮಚಿಷಿ್ಯೈದಾಯಪರ್ ತವಂ ವ  ಪುತರ ಕಿಞಷಾದ್ದದ್ಸವ ಹ। 
ಮದಾವಚಾ ನ್ನ್ದನ್ ತವಂಹಿ ಸವಯಥಾ ಮಾ ವೃಥಾ ಕತರತ॥34॥ 

 

ಕಿಮತರ ಬಹತನ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ಮಮೈಕ್್ ೀಕಿುಾಃ ಶತ್್ ೀಕಿುಕ್ಾ। 
ತಸಾಮದಾಜಾಪರ್ ಮಚಿಿಷ್ಯೈಮಯದಾಜ್ಞ್ೀತ ನಿವ್ೀದ್ಯ ತ್ಾನ್॥35॥ 

 

 ಇದ್ಂ ತತ ಸವಯವೃತ್ಾುನ್ುಂ ವದ್ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀಾಃ ಸತತ। 
ಶತರತ್ಾವ ಸನ್ ುೀಷ್ವನ್ುಶಾ ತಂ ವಿನಾ ವದ್ ತ್ಾನ್ ಮತನ್ೀ॥36॥ 

 

ಮಾತ್ಾರ ವಿಹಿೀನ್ಾಃ ಪತ್ಾರಚ ಭಾರತ್ಾರ ಮಿತ್ಾರಸುಥ್ೈವ ಚ। 
ಮಾಮತ್ಾರಶ್ರತವಾನಿವಪರಾಃ ಸತ್ಾಾತರಂ ಕಿಮತಾಃ ಪರಮ್॥37॥ 

 

ಸಾವಮಿತ್್ವೀನ್ ಸಖಿತ್್ವೀನ್ ಬನ್ತತಿ್್ವೀನ್ ಸತಹೃತುಾತಾಃ। 
ಮಾಮತ್ಾರಶ್ರತವಾನಿವಪರ ಸತ್ಾಾತರಂ ಕಿಮತಾಃ ಪರಮ್॥38॥ 
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ಕಿಮತರ ಬಹತನ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ವಿಪ್ರೀ ಮತರೀತರಞ್ಜಸಾ। 
ಜಾರ್ತ್್ೀ ತ್ಾರರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಕಿರ್ಜಜನ್ಮರಣಂ ಮತನ್ೀ॥39॥ 

 

ವೃದ್ಿಾಃ ಶತದ್ಿಾಃ ಸದಾಭಕಿುಬದ್ಿಾಃ ಸದ್ಿಮಯಪದ್ತಿಾಃ। 
ಶರದಾಿಸಮತದ್ಿತ್್ ೀ ವಿದ್ವನ್ ಧ್ತ್್ುೀ ಮದ್ತಾದಿಿ ಬನಿಿತಾಃ॥40॥ 

 

ಶರಣಾಗತವಿಪರಂ ತಂ ಕರತಣಾಕರಮಞ್ಜಸಾ। 
ಮರಣಾತಯಂ ಹರಿಷಾಯಮಿ ಪರಿಣಾಮಂ ಗತ್್ೀಽಪಯಹ್ ೀ॥41॥ 

 

ತಸಾಮತತಾತರ ಗತಾಃ ಕ್ಾ ವಾ ಮರಾ ತಯಕ್್ುೀ ದಿವಜ್ ೀತುಮೀ। 
ತವಮಪಯಮತಂ ಮಮಾವಾಸಂ ಮಾನ್ರ್ಸವ ಸತವಾಸಸಾ॥42॥ 

 

ಶಶವದಿವಸೃತಶ್ೀಲಸಯ ಕಸೃತ್ೌ ವಿಸೃತಭಯವ್ೀತ್। 
ಅಮೃತಂ ತವ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಕ್ಾಮತಂ ತಯಜ ಮಾಂ ಭಜ॥43॥ 

 

ವಿಪರನ್ನ್ದನ್ಮನ್ಯಂ ವಾ ಧ್ನಿನ್ಂ ಮನ್ಸಾಽಪ ವಾ। 
ಕ್ಾಪಯಣಯಂ ನ್ ವದ್ಸವ ತವಂ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ಮತನಿಮ್॥44॥ 

 

ಕ್ಾಪಯಣಯಂ ತವ ವಿಪ್ರೀಶ ಮಮ ಸನ್ ುೀಷ್ಕ್ಾರಣಮ್। 
ತವದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ವಿದ್ವನ್ ನ್ ಭವ್ೀತತಾಣಯಮ ತಯನ್ಾಃ॥45॥ 

 

ರಾವದಿೀಶವರದ್ತುಂ ವಾ ವಿತುಂ ಗೃಹಿಣೀಷ್ವ ಪೀಷ್ಣಮ್। 
ಕತರತ ಪುತರಕಳತ್ಾರದಿ ಮಿತ್ಾರಣಾಂ ಸತರ ಕಮಯಣಿ॥46॥ 

 

ಅನ್ುೀ ಸತತ್ಾರಮಲ್ ೀಕ್್ ೀಽರ್ಂ ಕ್ಾನ್ುಸುವ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಶಾನಿುಸುವ ಭವ್ೀದಿವದ್ವನ್ ಮಾಂ ತ್ಾತಂ ಶರಣಂ ವರಜ॥47॥ 
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ಮನ್ನನ್ದನ್ಪದ್ಂ ಧ್ನ್ಯಂ ಧ್ನ್ಧ್ಾನಾಯದಿಕಂ ದಿನ್ೀ। 
ದಿನ್ೀ ಮಮೀತ ಜಾನಿೀಹಿ ಕ್ಾನಿೀಹಿನ್ ೀಯಚಯತ್್ೀ ಮರಾ॥48॥ 

 

ಮಾತೃತ್್ವೀನ್ ಪತೃತ್್ವೀನ್ ಭಾರತೃತ್್ವೀನ್ ಚ ಮಿತರತಾಃ। 
ತ್ಾರತತಮೀಯ ಪುತರತ್ಾಂ ಪಾರಪುಾಃ ಸತ್ಾಾತರಂ ಕಿಮತಾಃ ಪರಮ್॥49॥ 

 

ತಸಾಮಚಿರಣಯಂ ಶರಣ ಮರಣಂ ಶರಣಾರ್ಥಯನಾಮ್। 
ಭರಣಂ ಮಮ ಮನ್ರೀಣ ಗತಣಿನ್ಂ ವರಜ ಬಾರಹಮಣಮ್॥50॥ 

 

ಏವಂ ಮದ್ತಾದಿಬಿದ್ಿಸುಾಂ ಶತದ್ಿಮದ್ಿಮಯಪದ್ತಿಮ್। 
ಮತಗಿಬತದಿಿಂ ವಿನಾ ಶರದಾಿ ಸಮಿದ್ ಿೀ ಬತದಿಿಗಾಂ ಕತರತ॥51॥ 

 

ಮಾ ತಯಜಸುಾಂ ಮಮಾವಾಸಂ ಕ್ಾಮವಾಸಯಂ ತತ  ರಾಸಯತ। 
ಹಿತ್್ವೈನ್ಂ ತತವವ್ೀತ್ಾುರಂ ಮತ್್ ುೀನ್ಮತುಂ ತವತಾಃ ಪರಮ್॥52॥ 

 

ಮಮ ಕಿೀತಯಧ್ರಂ ಕಿೀತಯಂ ಖ್ಾಯಪರ್ನ್ುಂ ಸತ್ಾಮಿಹ। 
ಆತಯನಾಶಕರಿೀಂ ಸಾರ್ಥೀಯಕತರತ ದ್ೀಹಂ ತತ ಮಾ ತಯಜ॥53॥ 

 

ಶಬದ ಜಾಲಾನಿ ಮದ್ತಾದಿಲಿ್ ೀಲಾನಿೀತ ಮರಾಚ ಮಾಮ್। 
ನ್ಮನಿು ತ್ಾವಕ್ಾನಿೀತ ಸಂಸುಬಾಿ ಮತಗಿಕ್ಾನಿ ಚ॥54॥ 

 

ಪರಕೃತ ಪರತಯರೌ ಮಹಯಂ ಸವಕೃತ್ೌ ಸತಯಮ ತಯನೌ। 
ಸಾಚಿವಯಂ ಕತರತತಾಃ ಸಮಯಗವಯವಹತತಯಂ ಪರಾನ್ ಪರತ॥55॥ 

 

ತಸಾಮಚಬಿದಸಯ ದ್ ೀಷ್ ೀಽರ್ಂ ನಾಸ್ತು ನ್ಾಃ ಶಾಬಿದಕ್್ ೀತುಮ। 
ಸಾಸ್ತು ನಿದ್ ೀಯಷ್ತ್ಾ ಕ್ಾತರ ತ್್ ೀರ್ಷತ್ಾ ಮಮ ಭ ಷ್ಣ॥56॥ 
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ರ್ತರ ಪರತೀತ್ಾರ್ಯಬಾಧ್ಸುತ್ಾರನ್ುರಾಯಮಿ ಸಙ್ುರಹಾಃ। 
ಕತಯವಯಾಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸಮತಯವಯಾಃ ಸ್ ೀಽಪ ಮತೃತ್ೌ॥57॥ 

 

ಅಹಂ ದಿವಜಸಯ ಸತ್್ುೀಜಾಃ ಕ್ಾರಯಿಷ್ಯೀ ಸವಸ್ತಷ್ಯಕ್್ೈಾಃ। 
ರ್ಥಾಽಮತತ್ಾರಪ ಕ್ಾಮೈಶಾ ತಥಾಽತ್ಾರಪ ಸತಮಾನ್ವ್ೈಾಃ॥58॥ 

 

ರ್ದಿ ವಾ ನ್ೈವ ಕತವಯನಿು ತಹಿಯ ಸವಯಂ ರ್ಶಾಃ ಶ್ರರ್ಾಃ। 
ಆರ್ತಷ್ಯಂ ಚ ಹರಿಷಾಯಮಿ ಪಶಯನ್ತು ತಪಸ್ ೀ ಬಲಮ್॥59॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಚ ಗತ್ಾವ ತವಂ ಸೌಕ್ಷ್ೀಂ ವಾತ್ಾಯಂ ವದ್ಸವ ಮೀ। 
ಮತತಾತರಂ ತತರ ಚಾತ್ಾಯಪುಂ ನಾಮಾನ ಸ್ತೀತ್ಾಪತಂ ಮತಮ್॥60॥ 

 

ನ್ ೀ ಚ್ೀತುವಾಪ ದ್ಣಡಶಾ ಭವ್ೀನ್ಮನ್ಮಣಡನ್ಂ ವಿನಾ। 
ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ಬಞಷಜಷಾಠಾಃ ಭಾಣಿಡೀರಕ ಗತರ್ಯಥಾ ॥61॥ 

 

ವಿಪರ ಸಾವರ್ಯಂ ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ತ್್ೀಜಾಃ ಶ್ೂಿೀಕಂ ಸವಕಲ್ಲಾತಮ್। 
ಇತ ಜಾನ್ನಿು ಮಾಂ ವಿಪಾರಾಃ ಸಮತಯವಾಯ ನ್ೈವ ತ್್ೀ ಮಮ॥62॥ 

 

ವಿಪರ ತವಂ ಲಜಜರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಮಜಾಜತಂ ನ್ ವದ್ೀಾಃ ಕತತಾಃ। 
ಕತಬಾಜಪತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಂ ಭಕುಂ ಸದಾಜಾನ್ಂ ಮತರಯೀರತಮ್॥63॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತಶಾ ಮದ್ಭಕ್್ ುೀ ವಕ್ಷಯತ್್ಯೀವ ಮದಾಜ್ಞರಾ। 
ತವಂ ಚ ತ ರ್ಷಣೀಂ ಚ ತಷ್ಠಸವ ಮತ್ಾಾದ್ಸಮರಣ್ೀ ರಮನ್॥64॥ 

 

ತ್್ೀಜಸಾ ಮೀ ಜಿತ್ಾ ಲ್ ೀಕ್ಾಾಃ ಕ್್ ೀ ಜಿತ್್ ೀ ನ್ ಭವ್ೀದಿಹ। 
ಊಜಿಯತ್ಾಭರ್ಸ್ ೀ ಮಹಯಂ ಪೂಜಿತ್ಾಶಾ ನ್ಮನ್ಯಹ್ ೀ॥65॥ 
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ಇತ ಮತ್ಾವ ತತ ತ್ಾಂ ಕಿೀತಯಮಾತಯನಾಶಕರಿೀಂ ತವ। 
ಸಾರ್ಥೀಯಕರತ ಮಮಾಜ್ಞಾಂ ತ್ಾಂ ಕಿೀತಯಸುವ ಭವಿಷ್ಯತ॥66॥ 

 

ವಿಪರಶಾ ಮನ್ಸಾ ವಾಚಾ ಕಮಯಣಾ ವಾ ಗತಣಾಣಯವ। 
ನ್ ಕ್ಾಙ್ಿತ ಸಮ ಸತಕ್ಷೀಣ್ ೀಽಪಯತಯನಾುಶಾವಶ್ೂೀ ನ್ಹಿ॥67॥ 

 

ತಸಾಮತುಾಮೀವ ಸನಾಮನ್ಂ ಮಮೀವ್ೀತ ಕತರತಷ್ವ ತಮ್। 
ತವ್ೈವ ಪರೀತರತಯನ್ುಂ ಮಮೈವ ಚ ಭವಿಷ್ಯತ॥68॥ 

 

ಮನ್ದಸ್ತಮತಧ್ರಂ ಸಾನಾದರನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಮನಿದರಮ್। 
ಶತ್ಾನ್ನ್ದಗತರತಂ ಸಾನ್ದರಂ ಹರ್ಸತೆನ್ಿರಂ ಸಮರ॥ 69॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀಾಃ ತವ ಸತತಂ ಮಮ ನಾಮರ್ತಕುಮ್ 

ಕೃತ್ಾವ ಕರ್ ೀರ್ಷ ವಿತತ್ಾಂ ರತಮೀವ ಚಾತರ॥ 
ಸ್ತೀತ್ಾಪತಂ ಮಯಿ ಸತಭಕಿುಮತ್ಾಂ ಪರಶಸುಂ 

ಮತತಾತರಮಪಯಭಿಮತಂ ವದ್ ಮನಿನರ ಪಮ್॥70॥ 
 

ತವ ನ್ನ್ದನ್ ಕಣಯಸಯ ಸವಣಯರ್ತಕುಶಾ ಸನ್ಮಣಿಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಕ್ಷಣಗಶಾಾಸ್ತೀತ್ ಜನಾನಾಂ ನ್ರ್ನ್ಂ ವಿನಾ॥71॥ 

 

ತಚಾಾಪ ಮತರರ್ತ್್ನೀನ್ ಚಾಸ್ತೀಕ್ಾೆಙ್ಕ್ಷಿ ತಮಿೀಕ್ಷರಾ। 
ಭ್ ೀಕ್ಷಯತೀಕ್ಾಫಲಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ತತರತಯಕ್ಷಮಭ ತುವ॥72॥ 

 

ದ್ಕ್ಷ ಪರತಯಕ್ಷಮಿತತಯಕ್್ುೀ ತತಸಮಕ್ಷಮಿತ ತವರಾ। 
ಲಕ್ಷ್ೀಪತಂ ಸಮತದಿದಶಯ ತತಾಕ್ಷೀಕೃತಮಕ್ಷತ॥73॥ 
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ವಿಚಾಯೈಯವ ವದ್ಸವ ತವಂ ತವಾಚಾರ್ಯತವಮಞ್ಜಸಾ। 
ಮಮಾಚಾರ್ಯ ಮತಂ ಪೃಚಿ ಕಿಮಾಚಾರ್ಯತವ ಸತುಲಮ್॥74॥ 

 

ಅಚತಯತಂ ಸಮರ ವಿಪ್ರೀಶ ಕಶತಾತಂ ನ್ ತಯಜ್ೀದಿಹ। 
ಸವಚಿಮ ತಯಸೃತ್್ೀ ವಿದ್ವನ್ ಪೃಚಿ ಮಾಮೀವ ತಂ ಪರಭತಮ್॥75॥ 

 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸದಾ। 
ಸದ್ವೃನಾದನಾಂ ವದ್ಸವ ತವಂ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ವ್ೈಭವಮ್॥76॥ 

 

ಅಹಂ ಪರತಯಕ್ಷತಶಾಾಪ ವಕ್್ಯೀ ಸ ಕ್ಷ್ ಮತ್್ೀ ಸತತ। 
ಕ್್ ೀ ದ್ಕ್ಷಶಾಕ್ಷತಷಾ ದ್ರಷ್ತಟಂ ಮತ್್ುೀಜಾಃ ಸಾಕ್ಷಗ್ ೀಚರಮ್॥77॥ 

 

ವಿಪರ ಪರತಯಕ್ಷಮೀವ್ೀತತಸವಯಪರತಯಕ್ಷಮೀವಚ। 
ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಿಂ ಪರತಯಕ್ಷಂ ಗಾರಹಯಂ ತ್್ೀ ಸಾಕ್ಷಣಂ ವಿನಾ॥78॥ 

 

ತತರತಯಕ್್ೀಽಪ ಪರತಯಕ್ಾನ್ುರಾಕ್ಾಙ್ಗಿಭವ್ೀದಿಹ। 
ತತರತಯಕ್್ೀಪ ಪರತಯಕ್ಾನ್ುರಬತದಿಿಶಾ ಜಾರ್ತ್್ೀ॥79॥ 

 

ಏವಂ ಚ್ೀದ್ನ್ವಸಥಸಾಯತ್ಾುಪಯವಸಾಥಪಯವಸ್ತಥತ್ಾ। 
ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಪರಜಾನಾಂ ತತ ಜಾನ್ೀ ಕತಬಾಜಪತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್॥80॥ 

 

ತ್ಾವಂ ತತ ಮಾ ತ್ಾತ ಬತದಾಿಯತವಂ ಸತರಕಮಯ ಸದಾಕತರತ। 
ಅಹಂ ವಿಮಾನ್ಮಾರತಹಯ ಚಾಮಾನ್ವಸಮನಿವತಾಃ॥81॥ 

 

ಕತಮಾನ್ವಗತಂ ಹಿತ್ಾವ ಸತಮಾನ್ವಸಮಿೀಪಗಾಃ। 
ತತ್್ ೀಽವರತಹಯ ತಸಾಮತತು ತಮ ಹಯ ಬಾರಹಮಣ್ ೀತುಮಮ್॥82॥ 
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ತತೆಣ್ೀಯ ಸವಣಯಸಙ್ಕ್ಷೆ ೀಣಾಯಭರಣ್ೀ ವಚಿಮ ವಿವಿಚಯ ತ್ಾಮ್। 
ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ವ್ೈ ಪಞ್ಾ ವಾ ಸಪು ನ್ವ ವಾ ದ್ಶ ವಾಷ್ಟ ವಾ॥83॥ 

 

ತರೀನ್ ವ್ೈಕಂ ಪಞ್ಾದ್ಶ ಚ ದಾವದ್ಶಾದಿ ಕರಮಾದಿಹ। 
ತತ್್ ೀಽನ್ುಧ್ಾಯನ್ಮಾಸಾದ್ಯ ಸ್ತೀಮಾದ್ಯನ್ುಂ ಗತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್॥84॥ 

 

ಸವಗಾಯದಿ ಭಗಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಗಗಾಯದಿಮತನಿಭಿಾಃ ಸಹ। 
ಪೂವಯಂ ಮದ್ಿೃತ ಸರಗುನ್ಶಿತದ್ಿಗನ್ಿಂ ಚ ಜಿಘ್ರತ॥85॥ 

 

ಶತರದಾಿ ಸಮಿದ್ಿ ಸದ್ತಾದೌಿ ಧ್್ೈರಾಯದ್ತಿ್್ುೀ ಮದಿೀರಿತಮ್। 
ಏವಂ ಸವಪನಕರಮಂ ವಿಪ್ರೀ ಮಾನಿನ್ ಜಾನಿೀಹಿ ತವಂ ಸದಾ॥86॥ 

 

ಕ್ಾನಿೀಹ ಸತಕೃತ್ಾನ್ಯಸಯ ತವನ್ತು ಮಾನಾದಿಕ್ಾನ್ ಕತರತ। 
ಶ್ರೀಮದಾವಗಿೀಶಸಞ್ಜಜತವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯ ಸನ್ತಮನ್ೀಾಃ॥87॥ 

 

ಗತನಾಯಜಾತ್ಾ ಚಾತ್್ರವ ಭರಮತ್್ೀ ಶರವತ್್ೀಽನಿಶಮ್। 
ಇತ ಜಾನ್ನಿು ಯೀ ಮತ್ಾಯಯಾಃ ಪತತ್ಾ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥88॥ 

 

ಪತನಿು ಪತೃಭಿಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ವಿತತ್್ೀ ನ್ರಕ್್ೀ ಸತತ। 
ಸ ವ್ೈ ಮಹಾನ್ತಭಾವ್ೈಶಾ ಮೀದ್ತ್್ೀ ವಿಷ್ತಣಮನಿದರ್ೀ॥89॥ 

 

ಇತ ಜಾನ್ನಿು ಯೀ ಮತ್ಾಯಯ ಅಪಯಮತಯಯತವಗಾಮಿನ್ಾಃ। 
ಮೀದ್ನ್ುೀ ದಿವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ನಾಕ್ಾದಿಷ್ತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥90॥ 

 

ಏವಂ ಶಶವತತಸಪರಸನ್ ನೀಽಸ್ತಮ ಪುತರ ಸತ್್ರೀಕ್ಾ ತ್್ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾತರ ಶಙ್ಗೆ। 
ಮತ್್ರೀಕ್ಷಣಾತ್ಾರಣನಾರ್ಪರಯೀಽಸ್ತಮನ್ ಕೃಷ್ಣೀ ಭಕಿುಂ ಕತರತ ಮನ್ರೀಣ 

ಪುಷ್ಣನ್॥91॥ 
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ಹ್ೀ ಪುತರ ತವ ಪಾಪಾನಿ ಚಾಪಾನಿೀವ ನ್ಮನಿು ಚ। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ ಕಲಾವೃದಿವಿಯದ್ನ್ೀ ಮದ್ನ್ಂ ವಿನಾ॥92॥ 

 

ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ತಶಾಾಪ ಮಾಪತ್್ೀ ತ್ಾವರ್ತ್್ೀ ಕ್ಷಣ। 
ತವ ಪಾಪಾನಿ ಕಮಾಯಣಿ ವಮಾಯಣಿ ಧ್ೃತವಾನ್ಸ್ತ॥93॥ 

 

ಮತೃಪಾಪಾತರರ ಪಾಣಿ ವ್ೈರಿಣಾಂ ಮಾರಕ್ಾಣಿ ಚ। 
ತಸಾಮತುವ ನ್ ಭಿೀತವಾಯ ಮಮ ವಾ ನಾಸ್ತು ಪಾರ್ಥಯವಾತ್॥94॥ 

 

ಮಾನ್ಂ ವ್ೈ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಮಾನಿಂ ಸುವ ನ್ ಚಾನ್ಯಥಾ। 
ತಸಾಮನ್ಮಮ ಪದ್ೀ ನಿತಯಂ ಭಕಿುಂ ಕತರತ ಸತತ್್ ೀತುಮ॥95॥ 

 

ವಿತತ್ಾಂ ಕಿೀತಯಮಾಪನೀತ ಸತತಂ ಚ ಭವಾನಿತ। 
ವಾದಿರಾಜಾಗರತಾಃ ಕ್ಷತದ್ರರಾಜಕ್ಾರ್ಯಂ ಕತತಾಃಸತತ॥96॥ 

 

ವಾದಿೀಭಮೃಗರಾಜ್ ೀಽಹಂ ವಾದಿರಾಜ್ ೀ ಹರಿಂ ಭಜ್ೀ। 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಕ್ಾಯೀಯಣ ಮೀ ಕೃತಯಂ ಪಾರಜ್ಞ ಕಿಂ ವದ್ ಮದಿವಧ್್ೀಾಃ॥97॥ 

 

ಈಶವರಸ್ಯೈವ ಸಙ್ೆಲ್ ಾೀ ರ್ಥಾ ಚಾಸ್ತು ತಥಾ ಭವ್ೀತ್। 
ತಸಾಮಲ್ ಿೀಕಸಯ ವಾತ್ಾಯಂ ಮಾಂ ನ್ ಶತರಣತಶಾವದ್ಯ ಗಚತಿತ। 
ರಾಜ್ಞಾಂ ಪಾಪಾತಮನಾಂ ವಾತ್ಾಯ ಸತ್ಾ ಮಾತಯಪರದಾ ಧ್ತರವಮ್॥99॥ 

 

ತಸಾಮತ್ ತವಂ ಬಾರಹಮಣ ಶ್ರೀಮನ್ ವದ್ ಮದ್ತುಣವ್ೈಭವಮ್। 
ವಕ್ಾಯಮಿ ಗತಣಸಮ ಭತಂ ಶೃಣತ ತವಂ ಗತಣಿನಾಂ ವರ॥100॥ 

 

ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪರವಕ್್ಯೀಽಹಂ ತದ್ತುಣೌಘಾನ್ಪ ದಿವಜ। 
ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಶೃಣತ ತವಂ ಹಿ ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ಹರ್ೀ॥101॥ 
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ಅಥಾಪ ನ್ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ಹಯವಿಶಾವಸಾತಮನ್ಾಃ ಕಲ್ೀಾಃ॥102॥ 
 

ಮಿಥಾಯಮತಾಃ ಸವರ ಪತ್ಾವತುನ್ನೈವ್ೀತ ಪರವಕ್ಷಯತಾಃ। 
ಕ್ಾಪುರತಷ್ಹೃನ್ಮಧ್ಯಸಥಾಃ ಕ್್ ೀಪ ಏವ ಭವಿಷ್ಯತ॥103॥ 

 

ಶಾಪಂ ತದಾ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ಪಾಪಪೂರತಷ್ರ ಪಣಾಃ। 
ಏವಂ ಸವಯಂ ಜಗನ್ನಷ್ಟಂ ಕಷಾಟತೆಷ್ಟಂ ಚ ರಾಸಯತ॥104॥ 

 

ಸಾಷಾಟತ್ ಸಾಷ್ಟತಮಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾರಕಂ ರಾತ ದಾರಕ। 
ತಸಾಮತೆಲ್ಲರ್ತಗ್ೀ ಘ ೀರ್ೀ ಸೌರ್ೀಲ್ ೀಯಕಂ ತತ ರಾಸಯತಾಃ॥105॥ 

 

ಪಶಯತ್್ ೀ ದ್ತಾಃಖ್ರ ಪಾಣಿ ನಿೀರಾಣಿೀತ ಚ ತ್ಾನ್ ಪರತ। 
ನ್ ವಕ್್ಯೀ ಸ ಕ್ಷ್ ವೃತ್ಾುನ್ುಂ ಧ್ಾವಙ್ಿವೃತುಂ ಚ ಕ್ಾಙ್ಿತಾಃ॥106॥ 

 

ಸಾಕ್ಷಸ್ತದ್ಿಂ ತತ ಪರತಯಕ್ಾಯೀಗಯಂ ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ತಮಿೀಕ್ಷರಾ। 
ವಕುವಯಮೀವ ವಕ್ಾಯಮಿ ನಾವಕುವಯಂ ಕದಾಚನ್॥107॥ 

 

ಏತತ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿ ದ್ೀವಾನ್। 
ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥108॥ 

 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥109॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥110॥ 
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ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ದಾವದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥ 
 

॥ ಅರ್ ತರಯೀದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥13॥ 
 

ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯ ಭಟ್ಟನ್ತು ಸಾಷ್ಟಂ ವದ್ ಸತತತರ್ಷಟದ್। 
ಪುಷ್ಟಗಾತರಂ ಚ ಮದ್ದತ್ಾುತತಸಷ್ತಠಪಾಟ್ವಸಂರ್ತತಮ್॥1॥ 

 

ಕ್ಾಷ್ಠಭಾರಸಯ ಚ್ ೀದಾಿರ್ೀ ಕಷಾಟತೆಷ್ಟಕೃತಂ ಶಠಮ್। 
ಪಟ್ಟವಧ್ಯನ್ಶತಣಾಠಗರಯಂ ಮತೃತಂ ಚ ಪಠ್ೀತ ತಮ್॥2॥ 

 

ಏತತಾದ್ಯತರರ್ಂ ವಿದ್ವನ್ ವದ್ಸಾವದ್ಯ ಸದಾ ಬತಧ್ಮ್। 
ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ಸದಾರಾಧ್ಯ ಶತದ್ಿ ಮತಾಟ್ಟವಧ್ಯನ್ಮ್॥3॥ 

 

ಅಹಂ ಪಾಲ್ಲತವಾನ್ೀತದಿನಿ್ಪರ್ಯನ್ುಮೀವ ಚ। 
ಇದಾನಿೀಂ ತತ ಹರಿಷಾಯಮಿ ತದ್ಿನ್ಂ ಮಾನ್ವಧ್ಯನ್ಮ್॥4॥ 

 

ಪುತರ ಪುತರ ತವಾರಾಯಣಾಂ ಬತದಿಿರ್ೀವ ವಿವಧ್ಯತ್್ೀ। 
ತತರ ತತರ ಚ ಮತ್ಾೆರ್ಯಂ ಶತದ್ಿಬತದಿಗಿತಂ ಕತರತ॥5॥ 

 

ವೃದ್ಿಂ ಬತದಿಿಮತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠಂ ಬದ್ಭಿಕಿುಂ ಚ ಮತಾದ್ೀ। 
ಶತದ್ಿಂ ಕೃದ್ಿಂ ಚ ದಾರಿದಾರಯತ್ ದಾರದಿಷ್ತ ಚ ಮಾ ತಯಜ॥6॥ 
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ಏವಂ ನಿೀತಂ ಮರಾ ನಿೀತ್ಾಂ ಸ್ತೀತ್ಾಂ ಮಾ ತ್ಾತ ತತ್ಾಂ ತಯಜ। 
ತ್ಾರತ್ಾಹಂ ತ್ಾವಂ ಸದಾ ಕ್ಾನ್ು ಮಾಂ ತ್ಾತಂ ಶರಣಂ ವರಜ॥7॥ 

 

ಮನ್ತಷಾಯಧ್ಮ ತ್್ೀ ಶಙ್ಗೆಂ ಸತನಿಶ್ಶೀಷಾಂ ತಯಜಸವ ಚ। 
ಭವಿಷ್ಯಸಯನ್ಯಥಾ ಪ್ರೀತಾಃ ತವಂ ನ್ ಶ್ಷ್ಯಸ್ತ ಸವಯಥಾ॥8॥ 

 

ಕತಮತಂ ತಯಜ ಜಿೀವ ತವಂ ಸತಮತಂ ಭಜ ಸವಯಥಾ। 
ಸತತೆರತ ದಿವಜವಾಕಯಂ ತತ ತತತೆರತಷ್ವಮಯೀದಿತಮ್॥9॥ 

 

ಅನ್ಯಥಾ ನ್ರಕಂ ರಾಸ್ತ ಸತರಕಮಿಾತದ್ೀಹವಾನ್। 
ಕರಕಚ್ೈದಾಯರ್ಯತ್್ೀ ತವಂ ಹಿ ಸತಕೃತ್್ೈಹಿೀಯನ್ತ್ಾಂ ವರಜ್ೀಾಃ॥10॥ 

 

ಜಿೀವ ಜಿೀವ ಕತತ್್ ೀ ರಾಸ್ತ ನ್ರಕಂ ನ್ರಕಮಾನ್ಮ್। 
ಜಿೀವ ಜಿೀವ ಹರ್ೀಭಯಕ್ಾಯ ಇಹ್ೈವ ಶರದಾಂ ಶತಮ್॥11॥ 

 

ಜಿೀವ ಜಿೀವ ಗತರೌ ಭಕ್ಾಯ ಮಯಿ ಕ್ಾರತಣಯವಿಗರಹ್ೀ। 
ಜಿೀವ ಜಿೀವ ಸವಪುಣ್ಯೀನ್ ಕಮಯಣಾ ಶರದಾಂ ಶತಮ್॥12॥ 

 

ಮನ್ತಷಾಯಧ್ಮ ತ್್ೀ ವಾಚಾ ತ್ಾವಚಾಯೀಯಽರ್ಂ ನ್ ಭಿೀತರ್ತಕ್। 
ಸವಚಾರಿತರಯಂ ಚ ಮೀ ಸವಯಂ ವಿಚಾಯೈಯವಂ ವದಿಷ್ಯತ॥13॥ 

 

ತಸಾಮಚಿೃಣ್ ೀರ್ಷ ಚ್ೀದ್ೃತುಂ ಶೃಣತಷ್ವ ತವಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ। 
ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ುಚಿಸವ ದ್ ರಂ ತತ ದಾರತಣಂ ನ್ರಕಂ ತಥಾ॥14॥ 

 

ಸವಗಯಂ ವ್ೈ ಗನ್ತುಕ್ಾಮಶ್ಾೀದ್ಭಗಯಲ್ ೀಕಂ ಸತಖ್್ ೀತೆಟ್ಮ್। 
ನಿಗಯತ್್ ೀ ನ್ ಭವಸವ ತವಂ ಸಗಾಯನ್ಮದ್ವಚನ್ಸಯ ತತ॥15॥ 
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ಪರಲ್ ೀಕಪರವೃತ್್ುೀಶಾ ಪರವಕೃತ್್ವೀ ಪರಭ್ ೀಮಯಮ। 
ಪರಭತತವಂ ಚಾಸಯ ಮೀ ದ್ತುಂ ವಿಪರಸಾಯಶತ ಪರಗೃಹಣತಾಃ॥ 16॥ 

 

ತಸಾಮದ್ ದಿವಜಿೀನ್ ಸತಜನ್ೈಾಃ ಪರಜಾನಾಂ ಹಿತಕ್ಾಮಯರಾ। 
ಸಮಾಜ್ೀ ಸಜಜನಾನಾಂ ಚ ಶ್ೂರೀತವಯಂ ನಿಜಮಿೀಪುಸಭಿಾಃ॥17॥ 

 

ಹ್ೀ ಜಿೀವ ಜಿೀವ ಸಕಲ್ೀಶವರಜಿೀವಭ್ೀದ್ಂ  

ಜಾನಿೀಹಿ ಜಿೀವಗತಮೀವ ಜನ್ೀಷ್ತ ಧಿೀಮನ್॥ 
ಕ್್ ೀ ಮಾನ್ವಸುವ ಸಮಾನ್ಸತಮಾನ್ವ್ೀಷ್ ೀ 

ಜ್ಞಾನಾದಿಗ ಹನ್ಪರ್ ೀ ನ್ ಮನ್ ೀಽನ್ತಸಾರಿೀ॥18॥ 
 

ಅಹಂ ಜ್ಞಾನಿಪರಯೀ ನಿತಯಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪ ಮಮ ಪರರಾಾಃ। 
ನ್ೈವಾಜ್ಞಾನಿೀ ಮಾನ್ರ್ತಕುಾಃ ಶಾವನ್ಯೀನಿಶತಂ ವರಜ್ೀತ್॥19॥ 

 

ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಭಾನ್ತತ್್ೀಜ್ ೀನಿಭಂ ಶತಭಮ್। 
ಶೃಣತ ಮೀಹನ್ ಮತತಾಣಯಂ ಕ್ಾರಣಂ ಕತಜ ನಾನ್ಯಥಾ॥20॥ 

 

ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದ್ಮಿೀತದಿಿ ತ್್ೀಜಸಾ ಚ ಪರಕ್ಾಶಯತ್್ೀ। 
ಸ ಥಲಂ ಪರಕ್ಾಶಕಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ನ್ತತ ತ್್ೀಜಾಃ ಪರಕ್ಾಶಕಮ್॥21॥ 

 

ದ್ ರಸಥಪುರತಷ್ಸಾಯಪ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸ ಕ್ಷ್ಪರಕ್ಾಶಕಮ್। 
ಕವಚಿತೆಂ ತ್್ೀಜಸಾಃ ಸಾಹಯಂ ಬಾಹಯಸಾಧ್ನ್ಮೀವ ಹಿ॥22॥ 

 

ಅನ್ುರಂ ತತ ತಮಾಃ ಕ್ಾನ್ು ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಹರತ್್ೀಽನಿಶಂ। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಾನ್ೀನ್ ಚಾನಿೀತಂ ಹಿೀನ್ಂ ವಿಷ್ರ್ಮಾನಿನ್ಮ್॥23॥ 
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ಶಾವನ್ ರ ಪಂ ಮತನಿಂ ಚಾಪ ಕತರತತ್್ೀ ಚ ನಿವತಯನ್ಮ್। 
ಜ್ಞಾನ್ಂ ತತ ಮೌನಿನಾಂ ಮತಖ್ಯಂ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ ವಾಸ್ತನಾಂ ಮತನ್ೀ॥24॥ 

 

ಶಾವನ್ಜನ್ಮನಿ ದ್ ರಾಣಿ ಸವರ್ಂ ನಿತಯಂ ಕರ್ ೀತ ಚ। 
ತಸಾಮತ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸದಾ ಪೂಜಯಾಃ ಪೂಜಾಯತ ಾಜಯತಮಾಃ ಸೃತಾಃ॥25॥ 

 

ಅಹಂ ಜ್ಞಾನಿಪರಯೀ ನಿತಯಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಪ ಮಮ ಪರರಾಾಃ। 
ನ್ೈವಜ್ಞಾನಿೀ ಮಾನ್ರ್ತಕುಾಃ ಶಾವನ್ಯೀನಿಶತಂ ವರಜ್ೀತ್॥26॥ 

 

ಮಮೀಪದ್ೀಶವಾಕ್ಾಯನಿ ಶಾವಸಮಾತ್ಾರವಶ್ೀರ್ಷತ್ಾಾಃ। 
ಶತರತ್ಾವ ಖ್ಾಸಾದಿ ದ್ ೀಷ್ೈಶಾ ಮತಚಯನ್ುೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥27॥ 

 

ಮಮೀಪದ್ೀಶವಾಕ್ಾಯನಿ ಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಪರದಾನಿ ಚ। 
ಶಾವನಾದಿಹಿೀನ್ಜನಾಮನಿ ನಿರಾಕತವಯನಿು ನಾನ್ಯಥಾ॥28॥ 

 

ಹ್ೀ ಪುತರ ವೃತುಶ್ೂಿೀಕ್ಾನಾಮನ್ುೀ ಯೀಜಯ ಫಲಶತರತೀನ್। 
ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ವ್ೈ ಶ್ೂೀಕವಿಚ್ಿೀದ್ಂ ಕತವಯತಾಃ ಸಾರ್ಯಕ್ಾನ್ ಕತರತ॥29॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಾಶನ್ಚಿನಾು ಮಾಸತು ಅಮಭರಣಿೀ ತವ ದಾಸಯತ। 
ಕ್ಾಮಣಿಂ ಮಾ ಭಜ ತವಂ ಮತತಾತರಚಿನಾುಮಣಿಂ ಭಜ॥30॥ 

 

ಅಷಾಟಧ್ಾಯರ್ನ್ ಕತರತ ಸಾಷ್ಟಂ ಶ್ಷ್ಟ ಕ್ಾಠಿಣಯವಜಿಯತ್ಾನ್। 
ಪುಷಾಟಥಾಯನ್ರ್ಥಯನ್ ೀಽಭಿೀಷ್ಟಂ ದ್ದ್ತಾಃ ಪಠತ್್ ೀಽನಿಶಮ್॥31॥ 

 

ಯೀ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ಾುಾಃ ಕೃತಕ್ೌತತಕ್ಾಾಃ ಸದಾ ಸ್ತೀತ್ಾಪತವಾಯಸಸತತ್ಾದ್ಯೀಮಮ। 
ಭಕ್ಾುಶಾ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸತತತವವಾದಿನಾಮಙ್ಕ್ಷುೀಕೃತ್ಾ ಮತೃತರಸತು ಸವಯದಾ॥ 
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ಇತಶ್ರೀತ್ಾಯದಿ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಮರಾನ್ತಕ್ಾುನ್ಯಪ ಪರರ್। 
ಪರತಯಧ್ಾಯಯೀ ತವರಾ ಚಾನ್ುೀ ಪರಯೀಕುವಾಯನಿ ಚಾಜ್ಞರಾ॥33॥ 

 

ಸಮಾಪಾಯಖ್ಾಯನ್ಮೀತದ್ವೈ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ನಾಮಕಮ್। 
ಸದ್ವೃನಾದನಾಂ ಚ ಮಧ್್ಯೀ ಚಾನ್ನಿದೀಕತರತ ದಿವಜ್ ೀತುಮಮ್॥34॥ 

 

ಆಚಾರ್ಯಶಬದ ಪರವೃತ್ೌು ನಿಮಿತುಂ ಚಾಸ್ತು ಬಾರಹಮಣ್ೀ। 
ಮಮಾಪೂವಯಗತಣಾನಾಂ ತತ ಪರವಕೃತವಂ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ॥35॥ 

 

ಶ್ೂರೀತರರ್ಾಃ ಶಾಸರವ್ೀತ್ಾು ಚ ಕೃಪಾಪಾತ್್ ರೀ ಮಮಾತರ ತತ। 
ಸತ್ಾಾತರತವಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತದಾಪ ಗಾರಹಯಮೀವ ಹಿ॥36॥ 

 

ಸತಕ್ಷೀಣಂ ಬಾರಹಮಣಂ ವಿದ್ವನ್ ಗತಣಿನ್ಂ ಫಣಿನ್ಂ ಭಣ। 
ನ್ನ್ದನ್ ಶೃಣತ ಮೀ ವಾಣಿೀಂ ಗತಣಭ ಷ್ಣಕ್ಾರಣ॥ 37॥ 

 

ಮಮಾಜ್ಞಾಧ್ಾರಣ್ೀಶಾನ್ಂ ಮಮ ಪಾರಣ ಭಣಾಧ್ತನಾ। 
ಚಿನಾುಮಣ್ೀ ದ್ರಿದಾರಣಾಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾರಣಭ ಷ್ಣ॥38॥ 

 

ಶಕುಾಃ ಕಸುಾದ್ತುಣಮಣಿೀನ್ ವಣಿಯತತಂ ಭಣಮಾಂ ವಿನಾ। 
ಶ್ೀಷ್ಸಯ ಗತಣಸಮ ಭತವಣಯನ್ೀ ಗತಣಭ ಷ್ಣ॥39॥ 

 

ಗತಣಜ್ಞ ಪಾರಣತ್್ೀ ಕ್ಾಣ್ ೀ ಹಯಕ್ಷಣಾಂ ಮನ್ತತ್್ೀ ನ್ತ ಕಿಮ್। 
ತಸಾಮತ್ ತವದ್ತುಣಸಮ ಭತಮಹಮೀವ ಮತನಿೀಶವರಾಃ॥40॥ 

 

ಜಾನಾಮಿ ಮಾನ್ವ್ೀ ಚಾನ್ ಯೀ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಸತಮಾನ್ವ। 
ಸಂಸಾರಕ್್ಿೀಶತಸ್ ುೀಕ ಶ್ೂಿೀಕಂ ತವಂ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ॥41॥ 
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ಏವಂ ತ್್ೀ ಶ್ೂೀಕಹತ್ಾಯ ಕ್್ ೀ ಮಾಂ ವಿನಾ ಕ್್ ೀವಿದ್ ೀ ವದ್। 
ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಕಣಯರನ್ದರೀ ಚ ತನಿದರೀ ನ್ ಸಾಯತ್ ರ್ಥಾ ತವ॥42॥ 

 

ಮನ್ದರಮಧ್ಯಮತ್ಾರ್ೈಶಾ ಸಧಿರೀರ್ನ್ುೀ ವಚಾಂಸ್ತ ನ್ಾಃ। 
ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮತಖ್ಯಂ ಮೀ ಪುನ್ವಯಚಿಮ ಶತಕ್್ೀ ರ್ಥಾ॥43॥ 

 

ಪಾಕಶಾನ್ಸಲ್ ೀಕಂ ಚ ಪುನ್ರಾಯಮಿ ರ್ಥಾಗಮಮ್। 
ರ್ತೆಣ್ೀಯ ಕ್ಾಮಣಿಂ ತವಂ ಹಿ ಧ್ೃತವಾನ್ಸ್ತ ಬಾರಹಮಣ॥44॥ 

 

ತತೆಣ್ೀಯ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಸವಚಿಂ ಮಣಿಂ ತವಂ ಧ್ೃತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಪಶಯ ಸಾಮರ್ಯಯಮೀತನ್ೇ ವಿಪರಿೀತಂ ತವಾಧ್ತನಾ॥45॥ 

 

ಕಣಯಸಾಯಭರಣಂ ವಿಪರ ಶೃಣತ ಮೀ ವಚನ್ಂ ತವಹ್ ೀ। 
ಕತತ್್ ೀ ದ್ಕ್ಷಣಮತೆಣ್ೀಯ ಕ್ಾಮಣಿಾಃ ಕತಣಪೀತುಮ॥46 ॥ 

 

ವಾಮಕಣ್ೀಯ ಧ್ರಸವ ತವಂ ಕ್ಾಮಣಿಂ ಬಾರಹಮಣ್ ೀತುಮ। 
ಮಮೀಪದ್ೀಶಕಣ್ೀಯ ತತ ಸನ್ಮಣಿಂ ತವಂ ತತ ಮಾ ತಯಜ॥47॥ 

 

ಅಹಂ ಶತಂ ಸಹಸರಂ ವಾಪಯರ್ತತಂ ನಿರ್ತತಂ ತಥಾ। 
ಲಕ್ಷಂ ಲಕ್ಷಣಸಮಾನ್ನ ವಕ್್ಯೀ ಶ್ಕ್ಷನ್ ಜನಾನ್ ಕ್ಷಣಾತ್॥48॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ನ್ ಗೃಹಾಣತ ಶಾಸಾರಣಿ ಸತಮನಾ ಅಪ। 
ಶೃಣತತ್್ೀ ಚಾನ್ನರ್ತನಂ ಚ ಮನ್ತತ್್ೀ ಋಣಮೀಚನ್ಮ್॥ 49॥ 

 

ಶತರಣತತ್್ೀ ಲ್ ೀಕವಾತ್ಾಯಂ ಚ ಭಣತ್್ೀ ಸವರ್ಮಪಯಹ್ ೀ। 
ಮಯೀಕುಶ್ೂಿೀಕಸತ್ಾಾಕ್್ೀ ಶ್ೂೀಕವಿಚ್ಿೀದ್ಕ್ಾರಕ್್ೀ॥50॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 163 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಏಕಂ ವಾಧ್ಯಂ ಚ ಸಾಧ್ಯಂ ವಾ ಶ್ೂಿೀಕಂ ತಯಜತ ಕ್ಾಕಧಿೀಾಃ। 
ಅತ್್ ೀ ನ್ ವಕ್್ಯೀ ಶಾಸಾರಣಿ ಸ ಕ್ಾ್ಣಿ ವಿವಿಧ್ಾನಿ ಚ॥51॥ 

 

ಗಹವರ್ೀಣ ಸತರಾಣಾಂ ಚಾಸತರಾಣಾಂ ತತ ತಥ್ೈವ ಚ। 
ಗರನ್ಥರತನಸಯ ಬಾಹತಲಾಯತ್ಾಸಫಲಾಯದ್ವಚನ್ಸಯ ಮೀ॥52॥ 

 

ಅಯೀಗಯಜನ್ಮೀಹ್ೀನ್ ಸವಯೀಗಯಗತಮಿಚತಿ್ಾಮ್। 
ಸತಜನಾನಾಂ ದಿವಜಶ್ರೀಷ್ಠ ಕತಜನಾನ್ ಭಜತ್ಾಂ ತಥಾ॥53॥ 

 

ನ್ ವಕ್್ಯೀ ಸ ಕ್ಷ್ವೃತ್ಾುನ್ುಂ ಧ್ಾವಙ್ಿವೃತುಂ ಚ ಕ್ಾಙ್ಿತ್ಾಮ್। 
ಗ್ೀಹಂ ಗತ್ಾವ ಸವದ್ೀಹಂ ಚ ಗ ಹಯಿತ್ಾವ ಮಹದ್ಭರಾತ್॥54॥ 

 

ತ್್ೀಽಪ ಸ ನ್ೃತವಾಕಯಂ ಚ್ೀದ್ವದ್ನಿು ಕತಜನಾ ಅಪ। 
ಹೃಷಾಟಾಃ ಪುಷಾಟಾಃ ಭವನ್ಯದಾಿ ಮನ್ಸಾ ದ್ೀಹತಸುಥಾ॥55॥ 

 

ಪುರತಷ್ಂ ಚ್ೀದ್ವದ್ನ್ಯೀತ್್ೀ ಕಲತರ್ಷೀಕೃತ ಬತದ್ರಿ್ಾಃ। 
ಅಹಮೀತ್ಾದ್ೃಶಾನ್ ವಕ್್ಯೀ ಜನಾನ್ನಪರತ ಪುತರಕ॥56॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಲಂ ತ್ಾವದ್ೀವ ರಾವದಿೀಶವರಪ್ರೀರಿತಮ್। 
ಕ್ಾರಿತಂ ಚ್ೀದ್ನ್ೀದ್ಂ ತತ ತ್ಾರಿತತಂ ಭವಸಾಗರಾತ್॥57॥ 

 

ಮಾರಿತತಂ ದ್ೈತಯಕ ಟ್ಂ ಚ ಪಾರತನಾರಯದ್ ದಿವರ ಪತಾಃ। 
ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀನ್ ಶೃಣವನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ। 
ದಾನಾವಾನಾಂ ಗತಂ ಪಾರಪಯ ಶಾವನ್ಜನಾಮನಿ ರಾನ್ತು ತ್್ೀ॥58॥ 
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ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಮಮ ಕೃತಂ ನಿತರಾಂ ಸತತಸಯ 

ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀಶಾ ಕೃತಕೃತಯಗತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ತ್ಾನತ್। 
ನಿತಯಂ ತತ ತತರ ಗತ ಏವ ಚ ತವನ್ತು ಹಿತ್ಾವ 

ಕೃತಯಂ ತವಾಪ ಪತತ್ಾನ್ಪ ಪಾವರ್ನಿುೀಮ್॥59॥ 
 

ಶಾರವರಾಜ್ಞಾಂ ಮರಾ ದ್ತ್ಾುಂ ಧ್ೃತ್ಾವ ಶ್ರಸ್ತ ಪಾಲರ್। 
ಅವಾಮಿ ತ್ಾವಂ ಸದಾ ರ್ತ್ಾನತುವಾರ್ತವೃಯದಿಮಿೀಷ್ಯತ॥60॥ 

 

ಹ್ೀ ದಾಸಾಾಃಸನಿು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಕ್್ೀ ದಾಸಾಸತು ಭವಾದ್ೃಶಾಾಃ। 
ಕ್್ ೀ ದಾಸತವಮವಾಪ್ೀಹ ಖ್್ೀದಾತಸವ್ೀಯ ಪುನ್ಗಯತ್ಾಾಃ॥61॥ 

 

ಮಮ ಸಙ್ಕ್ಷುೀತಲ್ ೀಲಾಶಾ ಮದ್ಭಕ್ಾಯ ಚ ಸತನಿಮಯಲಾಾಃ। 
ಭವತ್ಾಂ ಕಮಲಾದ್ೀವಿೀ ಗ್ೀಹ್ೀ ತಷ್ಠತತ ಲಾಲ್ಲತ್ಾ॥62॥ 

 

ರ್ ರ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಮಮಾಖ್ಾಯನ್ಪರಾನ್ ಬಹ ನ್। 
ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ಸಙ್ಕ್ಷುೀತಸಂಸಾಥನ್ವೈ ಹಯಙ್ಕ್ಷುೀಕತವಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ॥63॥ 

 

ಇದ್ಮೀವ ಮಹತ್ಾೆರ್ಯಂ ಭವತ್ಾಂ ಮಮ ಪೂಜನ್ಮ್। 
ಇದ್ಮೀವ ಮಹಾಪರೀತಸಾಧ್ನ್ಂ ಭವತ್ಾಂ ಮತಮ್॥64॥ 

 

ಭವದಿಭಸತು ಸತಸಙ್ಕ್ಷುೀತಂ ಮಾಂ ಚ ಶೃಙ್ಗುರರ ಪಣಮ್। 
ಶತರತ್ಾವಗಾ ಅಪ ಸವ್ೀಯಽಪ ನಿಸಸಙ್ಗು ರಾನ್ತು ಮದ್ುತಮ್॥65॥ 

 

ಹ್ೀ ಬಾರಹಮಣ ತವಂ ಕತರತ ಚಾನ್ನರ್ತನಂ ಮದಾವಕಯರತನಂ ಶತರಣತತ್್ೀನ್ ಕ್್ ೀಽಪ। 
ಅನಾದ್ರಾನ್ಮದ್ವಚನ್ಂ ಸತತ್್ ೀಽಪ ತೃಣ್ ೀಪಮಂ ತತೃತವಾನ್ಹ್ ೀಮೀ॥ 

 

ಮತತಸತ್ಾನಾದ್ರಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಸವ್ೀಯ ಕತವಯನ್ಯನಾದ್ರಮ್| 

ಅತ್್ ೀ ನಿರಾಶಸುಾಂ ವಿಪರ ಭವರಾಶ್ಂ ತರಸವ ಹ ॥67॥ 
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ಕತಟ್ತಮಾಭರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಮರಣಾತಯಸಮಂ ತಯಜ। 
ಕರಣಂ ಚಾತರ್ತನಸಯ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ಮತನಿಮ್॥68॥ 

 

ರಾವದಿೀಶವರದ್ತುಂ ವ್ೈ ತ್ಾವತ್್ೈವ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ಮಾವತ್ಾಸುಾಂ ಸದಾ ವಿಪರ ತ್ಾವಕಸಯ ವಚಾಃ ಶೃಣತ॥69॥ 

 

ಮದಾವಕಯರತನಮಾಶತ ತವಂ ಧ್ರಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಮಮ। 
ಆಲರ್ಂ ರಾಸಯಸ್ೀ ವಿಪರಪಾಲಕ್್ ೀಽಹಂ ಸದಾ ತವ॥70॥ 

 

ವೃದ್ಿೀ ಬತದಿಮಿತ್ಾಂ ಬತದೌಿ ಶರದಾಿ ಬದ್ಿೀ ದ್ರಾಂ ಕತರತ। 
ಕ್ಾರತಣಯಂ ಕತರತ ಚಾರಣಯಂ ನ್ ವಸ ತವಂ ಮತನಿೀಶವರ॥71॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಮತಾದಾಂ ಪಾರಪ್ುೀ ಶರಣಂ ಕರತಣಾಣಯವ। 
ಸವಸಥಚಿತ್್ ುೀ ಭವತವದ್ಯ ಮತೃತಂ ಸತತಂ ವದ್ೀತ್॥72॥ 

 

ಸತ್ಾಂ ಚ ಶೃಣವತ್ಾಂ ನಿತಯಂ ಸತಯಂ ಕತರತ ಮಯೀದಿತಮ್। 
ಪುತರ ಮಾಕತರತ ಲ್ ೀಭನ್ುಾಂ ಸತರಕ್ಾಲ್ ೀಽರ್ಮಞ್ಜಸಾ॥73॥ 

 

ಕತತರ ಲ್ ೀಭ್ ೀ ನ್ ನಿನಾದಹಯಾಃ ಪಾತರಪಾಲ್ ೀ ಭವಾಶತ ಚ। 
ತನ್ಮನ್ಸಥಮಹಂ ವಕ್್ಯೀ ಮನ್ಮನ್ಸಥಂ ತವದ್ಗರತಾಃ॥74॥ 

 

ಶೃಣತ ಬಾರಹಮಣಮತದಿದಶಯ ದಾತವಯಂ ಕಿಞ್ಾನ್ ತವರಾ। 
ತವನ್ನಸಥಮಹಂ ವಕ್್ಯೀ ಶತಣತಷ್ವೀಕ್ಾಮನಾಾಃ ಸತತ॥75॥ 

 

ಪರ್ೀಣ ದಾಪಯಿಷಾಯಮಿ ನಾಹಂ ದಾಸಾಯಮಿ ಸವಯಥಾ। 
ಇದ್ಂ ತವದ್ಿೃದ್ರ್ಂ ವಿದಿಿ ಮಮ ರ್ದ್ಿೃದಿ ಸಂಸ್ತಥತಮ್॥76॥ 
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ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ವಕತುಂ ಮನಾದಶನ್ಮಿದ್ಂ ಕತತಾಃ। 
ತವಂ ದಾನ್ಂ ಕತರತ ಕಿಞಷಾದಾವ ಮನಾದನಾಮಪ ತದ್ವದ್॥77॥ 

 

ಇದ್ಂ ಹೃದಿಸಥಂ ಸದ್ತಾದ್ಿೀ ಕತರತ ಚಾದಾಿ ಬತಧ್್ೀರಿತಮ್। 
ಕ್್ ರೀಧ್ಂ ಮಾ ಕತರತ ವೃದ್ಿೀ ತವಂ ತವಾರ್ತವೃಯದಿಿಮೀಷ್ಯತ॥78॥ 

 

ವಿಪರ ತ್್ೀ ಮತತಸತ್್ೀನ್ೈವ ದಾಪಯಿಷ್ಯೀಽನ್ನಮತತುಮಮ್। 
ತದ್ನ್ುಾಃ ಪ್ರೀರಯಿತ್ಾವಹಂ ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿತ್ಾಂ ಸಮರ॥79॥ 

 

ಮನಾನಮಧ್ಾರ ಕೃಶದಾರಧ್ರ ಸತತ್ಾಗರಯ 

ಹ್ೀ ಧಿೀರ ಪೂವಯಗಿರಮೌರಸಪುತರಕ್್ೀಽಪ। 
ಮಾತ್ಾ ಪತ್ಾ ನ್ ವದ್ತಸುಾಪರ್ೀ ಕತತ್್ ೀ ನ್ತ 

ತತ್ಾಿಮಯತ್ಾಂ ಶತಭಮತಂ ಭಜ ಮತೃತಂ ಚ॥80॥ 
 

ಕೃತ್್ೀ ಚಾನಾದ್ರ್ೀ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತೃತ್ೌ ಚ ತವರಾಪಯಹ್ ೀ। 
ಅನಾದ್ರಂ ತತ ಸವ್ೀಯಽಪ ಕತವಯನ್ರಯೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥81॥ 

 

ಅತ್್ ೀ ಮರಾ ರ್ದ್ತಕುಂ ತತ ಪರ್ ೀಕುಮಿವ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಭವ ಮನಾನಮಧ್ಾರಾಗರಯತ್ಾವಕ್್ ೀಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥82॥ 

 

ತಸಾಮತೃತಂ ಮಮ ತವತರ ಪುತರವತಾಠ ಪಾಠಕ। 
ಕ್ಾಠಕಸಯ ರ್ಥಾ ಪಾಠಂ ಕತವಯನಿು ಋಷ್ರ್ಾಃ ಸದಾ॥83॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಸಾವನ್ನಕ್ಾಮಸಯ ಕ್್ ೀಽನ್ತದಾಸಯತ ಮಾನಿನ್ಾಃ। 
ಅದಾಯಶನ್ೀನ್ ಶೂನ್ಯಸಯ ತಸಯಪುಣಯಮನ್ನ್ುಕಮ್॥84॥ 
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ವಿಪಾರನ್ನಸ್ತದಿಪಿರ್ಯನ್ುಂ ಕತರಾಯಂ ನಿರಶನ್ವರತಮ್। 
ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ನ್ೈವ ಗೃಹಾಣಮಿ ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವ ಚ॥ 85॥ 

 

ಅಹಂ ಮದ್ಭಕುವಶಯಶಾ ಅಭಕುಸಾಯಶತಭಪರದ್। 
ಭಕುವತಸಲದ್ೀವಸಯ ಸವಭಾವೀ ಭಕುವಶಯತ್ಾ॥86॥ 

 

ಅಹಂ ವಿಪರಮತಖ್್ೀನ್ೈವ ಭ್ ೀಕ್್ಯೀ ಚಾನ್ನಂ ತನೌ ತಥಾ॥87॥ 
 

ಮಮೀಪದ್ೀಶ ಕಣಯಸಯ ಸನ್ಮಣಿಾಃ ಕವ ಗತಾಃ ಸತತ। 
ಜಾನಿೀಹಿ ಚಾಪಣಸಥಸಯ ವಣಿಜಾಃ ಪಾರಪ ವ್ೈ ವಶಮ್॥88॥ 

 

ಅನಾನರ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣಶಾಾಸೌ ಕಣಾಯಭರಣಂ ವಿಸೃಜಯ ಚ। 
ಆಪಣ್ೀ ವಣಿಜ್ ೀ ಹಸ್ುೀ ಮಣಿಂ  ದ್ತ್ಾವ ಗತಣಾಣಯವ॥89॥ 

 

ಆನಿೀತವಾನ್ ಸವಕಂ ಗ್ೀಹಂ ತಣತಡಲಾನ್ ಕತಣಡಲ್ೀಽತಯಜತ್। 
ಏತ್ಾದ್ೃಶ್ೂೀಽರ್ಂ ಸತಕ್ಷೀಣ್ ೀ ಮಣಿನಾನ್ನಂ ಪರದ್ತುವಾನ್॥90॥ 

 

ಪುತರಮಿತರಕಳತ್ಾರಣಾಂ ಸವರ್ಂ ತತ ಬತಭತಜ್ೀ ತದಾ। 
ಮತೆಣಯಮಣಿಮಾತರಂ ವಾ ತ್ಾಯಜರಾಶತ ಪಣಾಧ್ಯತಾಃ॥91॥ 

 

ಸವಣ್ೀಯನ್ ಸಹಿತಂ ಕಣ್ೀಯ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಧ್ಾರಣಂ ತವರ್ಮ್। 
ಕರ್ ೀತತ ಪುರತತ್್ ೀ ವಿಪರೀ ಮಮ ಕ್ಾರತಣಯರ ಪಣಾಃ॥92॥ 

 

ಏವಂ ಚ ಪಕ್ಷಪಾತ್್ೀನ್ ಪಕ್ಷೀಕತರಾಯಂ ಅಹಂ ದಿವಜಮ್। 
ಸತಕ್ಷೀಣಂ ಶಿಕ್ಷ್ಣರಾ ವಾಚಾ ಮತೃತ್ೌ ಪಕ್ಷಪಾತನ್ಮ್॥93॥ 

 

ಸವಣ್ೀಯನ್ ಶೂನ್ಯೀ ಮಣಿನಾ ಚ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ಕಣ್ೀಯ ನ್ ವಕ್್ಯೀ ತವ ವಿಪರವರ್ಯ। 
ಮತ್್ರೀರಿತ್ಾ ದ್ತುವತೀ ಚ ತ್್ೀ ಸತೀ ನಿಷಾೆಧ್ಯಮಾತರಂ ಮಮ ವೃನ್ದನಾಗ್ರೀ॥ 
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ತತೆಣಯಂ ಸವಣಯಸಙ್ಕ್ಷೆ ೀಣಯಂ ಕರಣಾಭರಣಂ  ಚ ಬಾರಹಮಣ। 
ಆಪಣ್ೀ ವಣಿಜಾಃ ಪಾಣೌ ಕತತಸುಾಂ ದ್ತುವಾನ್ಸ್ತ॥95॥ 

 

ತದಾಗಮನ್ಪರ್ಯನ್ು ನ್ ವಕ್್ಯೀ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀ ತವ। 
ಕಣ್ೀಯ ಬಾರಹಮಣತ್್ೀ ವಾಣಿೀಂ ಪುಣಯಹಿೀನ್ ೀಽಸ್ತ ತತಿಣ್ೀ ॥96॥ 

 

ಅತಾಃ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತದಾದಾರ್ ಪುನ್ಧ್ಯರ ಧ್ರಾಸತರ। 
ಗತರ್ ೀರಾಜ್ಞಾಂ ನ್ ವ್ೈರಾಗಾಯನಿನರಾಕತರತ ನ್ರಾಧ್ಮ॥97॥ 

 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥98॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥99॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಂ॥100॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜ 
ಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ 

ತರಯೀದ್ಶ್ೂೀಽದಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥13॥ 
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॥ ಅರ್ ಚತತದ್ಯಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥14॥ 

 

ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಶತಭಕೃತ್್ೀ ವಿತತ್ಾಂ ಚ ಕಿೀತಯಂ 

ತವಂ ಚಾತರಮಿತರಕೃತವಾನ್ಸ್ತ ಪಾತರಪಾಲ॥ 
ಸತತ್ಾರಮಪುತರಕೃತದ್ತಷ್ೃತಹನ್ೃನಾಮ  

ತವಂಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತ ಋಷ್ೀಽಸಯ ನಿರ್ಷದ್ಿಕೃತ್್ಯೀ॥1॥ 
 

ಮರಾ ನಿರ್ಷದ್ಿಂ ವೃದ್ ಿೀಽರ್ಂ ಕತರದ್ಿಾಃ ಸಂಸೃತಪದ್ತಿ್ೌ। 
ಸದ್ತಾದಿಿರಪ ಸಙ್ತಿಬಿಾಃ ಕ್ಷತಧ್ರಾ ತದ್ವಯಧ್ಾದ್ತಾಧ್ಾಃ॥2॥ 

 

ಮತೆಣಯಸನ್ಮಣಿ ಸವಣಯರ್ತಕುಂ ತ್ಾಯಜಿತವಾನ್ಸ್ತ। 
ವಣಿಜಾಃ ಪಾಣಿಗಂ ಪಾರಣಿನ್ ಸತತ್ಾರಣಂ ಕತರತ ಬಾರಹಮಣಮ್॥3॥ 

 

ಮಣಿನಾ ವಿಲಸತೆಣ್ೀಯ ಮದಾವಣಿೀಂ ದ್ಕ್ಷಣ್ೀಽನಿಶಮ್। 
ಭಣಾಮಿ ಶೃಣತ ಪುಣಾಯತಮನ್ ಗತಣಮಾಣಿಕಯವಾದಿನಿೀಂ॥4॥ 

 

ಅತ್್ ೀಽಪ ಪುಣಯವಾನ್ ಕಣ್ೀಯ ಮಣಿಂ ಧ್ಾರಿತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಗತಣಿನ್ ಧಿೀಮನ್ ಸತಕ್ಷೀಣ್ ೀಽರ್ಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥5॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಮಹಂ ವಕ್್ಯೀ ಸತಕ್ಷೀಣ್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀತುಮೀ। 
ಲಕ್ಷಣಂ ಮಮ ಸವಯಂ ತತ ಶ್ಕ್ಷನ್ ಸವಾಯನ್ ವಿಚಕ್ಷಣ॥6॥ 

 

ಹ್ೀ ಶ್ೀಷ್ ದ್ ೀಷ್ರಹಿತ ಮಚಿಷಿ್ಯವೃಷ್ ಪೀತಕ। 
ಪೀಷ್ಯ ದಾರಿದ್ರಯತದ್ ದೀಷ್ಂ ತವಂ ಶ್ೀಷ್ಂ ಶ್ೂೀಷ್ರಾಶತ ಚ॥7॥ 

 

ನ್ರಸ್ ುೀತರಜದ್ ೀಷ್ಂ ತತ ನ್ರಸ್ತಂಹಸತು ತ್್ೀನ್ಯಹಿ। 
ನ್ರ್ ೀತುಮ ಶೃಣತ ತವಂ ಹಿ ನ್ರ ಜನಾಮನಿ ನ್ೈವ ಮೀ॥8॥ 
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ತಸಾಮನ್ಮದ್ಭಕುಮತಖ್ಯಸಯ ವಿಪರಸಯ ಕತರತ ಸತೃತಮ್। 
ಮತೃತಂ ಸವಯದಾ ವಕತುಂ ತತೃತಂ ತತ ಮಮೈವ ಹಿ॥9॥ 

 

ವಿಠಠಲ ಭರಷ್ಟಸನಾಮಗಯದ್ತಷ್ಟಬತದಿಿಂ ಚ ಮಾಟ್ ಭ್ ೀ। 
ಕ್ಾಷಾಠರಾಂ ತಷ್ಠ ಪಾಪಷ್ಠ ಶ್ಷ್ಟದ್ ರೀಹಮಿಮಂ ತಯಜ॥10॥ 

 

ಶ್ಷ್ಟಲಕ್ಷಣದ್ತಷ್ಟತವಂ ಪೂವಯಕಷ್ಟಂ ತತ ಸಂಸಮರ। 
ಕಪಟ್ಂ ಹೃದಿ ತಷ್ಠನ್ುಂ ತಯಜ ವಿಟ್ಠಲ ಸಂಸತುಟ್ಮ್॥11॥ 

 

ಏವಮೀವ ಹಯವಿಶಾವಸಂ ಕತವಯನಿುೀತ ಮಯೀರಿತಮ್। 
ಪೂವಯಮೀವ ಪರಂ ವಿಪರ ಕತರತವೃತುಂ ಚ ಮಾಧ್ವಿೀಮ್॥12॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಕೃತಂ ಸಾತ್ಾಂ ಸತತಂ ಸ್ತೀತ್ಾಪತಂ ವದ್। 
ಚರಮಾಂ ವಾ ಕೃತಂ ಸಮಯಕ್ ಪರಮಾಂ ತತ ತಯೀವಯದ್॥13॥ 

 

ಕತರತ ಮಾಪತಭಕಿುಂ ಚ ಸಾರಮನ್ನಂ ಚ ದಾಸಯತ। 
ಏವಂ ಶ್ೀಷ್ಸಯ ತ್್ ೀಷಾರ್ಯಂ ವಾಯಸಸಾಯಪ ಶತಭಾಪುಯೀ॥14॥ 

 

ಶ್ರೀಶಭಕುಸಯ ಮದ್ಭಕಿುರ್ತಕುಸಾಯಪ ಸದಾ ವದ್। 
ಏವಂ ಬತದಿಿಸುವಾಪೀಹ ಶತದ್ಿಕೃದ್ಸಿತು ಮಾ ಭವ॥15॥ 

 

ಶರದಾಿಂ ಕತರತ ಬತಧ್್ ೀಕ್ೌು ತತ ವೃದ್ಿೀ ಸಖ್ಯಂ ಸದಾ ಕತರತ। 
ಶತಂ ಶತಂ ಚ ಪದಾಯನಾಂ ಪರತಯಧ್ಾಯರ್ಗತಂ ಕತರತ॥16॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತತಸತಯಂ ಸಮಭ ದ್ಹ್ ೀ। 
ಮಮ ಸಙ್ೆಲಾಸ್ತದ್ತಿ್್ವೀ ಹಯವಿಶಾವಸಸುವಾಪ ಚ॥17॥ 
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ಕ್ಾರಣಂ ಸಮಭ ತ್ಾೆಣ ಸತಕ್ಷೀಣಂ ಪಶಯ ಬಾರಹಮಣಮ್। 
ಪುತರ ಕೃತರಮಭಕ್್ ುೀಽರ್ಂ ವಿಪರೀ ನ್ೈವ ತವಾಪ ಚ॥18॥ 

 

ಐಹಿಕ್ಾಭಾವಮಾತ್್ರೀಽಪ ಹಯಮತತ್ಾರಥ್ ೀಯಭವಿಷ್ಯತ। 
ತಸಾಮದಿವಮಾನ್ಮಾರತಹಯ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಗತಣಾಣಯವ॥19॥ 

 

ಮತಸಮಿೀಪಮಥಾಗನಾು ಪಶಯ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಸತತ। 
ಆರ್ತಶ್ೀಷ್ೀ ತಥಾ ನಿೀತ್್ೀ ಪರೀತ್್ೀ ಮಯಿ ಸತತ್ಾಞ್ಜಸಾ॥20॥ 

 

ಹರೌ ಪರೀತ್್ೀ ತಥಾ ಪರೀತ್್ೀ ತವಯಿ ಕ್ಾ ಸೃಕತತಾಃ ಕೃತ್ಾ। 
ಸ್ತರೀಸಙ್ಕ್ಷುನ್ಾಃ ಕರ್ಂ ಚಾಸಯ ಸವಪ್ನೀ ವಕಿುಗತರತಾಃ ಸವರ್ಮ್॥21॥ 

 

ಇತ ಶಙ್ಗೆಪ ತ್್ೀ ಮಾಸತು ನಿಾಃಸಙ್ಕ್್ೂುೀಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅಭಯಕ್್ೀ ಗಭಯಸಂಸ್ಥೀಽಪ ಸವಭಾಯನ್ತಗರಸುಭಾನ್ತವತ್॥22॥ 

 

ತವಾಭಯಕಾಃ ಪುಮಾನ್ೀವ ಭ ಸತರ್ೀಶ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ವಿಪರ ತವಂ ತವ ಪುತರಂ ತತ ಮಮ ನಾಮಾನ ಸಮಾಹವರ್॥23॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಿಸುಾಬತದಿಿಮನ್। 
 ವಿಪರ ತತೃತರಮಶ್ೂಿೀಕ್್ೈಾಃ ಪುತರ ಬತದಿಪಿರತ್ಾರಕ್್ೈಾಃ॥24॥ 

 

ಶಸರಕ್ಷತಕ್ಾತರವತ್್ುೀ ಕ್ಾತರ ಹಾನಿಾಃ ಪರತರ ವಾ। 
ತ ರ್ಷಣೀಂ ತಷ್ಠ ಸತಶಮಿಯಷ್ಠ ಕ್ಾಷ್ಠಮೌನ್ಂ ದ್ೃಢ್ಂ ಕತರತ॥25॥ 

 

ಶ್ಷ್ಟ ಕಷ್ಟಮತಮಾಯ ತ್್ೀ ಸತಷ್ತಠ ತವಂ ಪಠ ಮತೃತಮ್। 
ಗತಣಾಣಯವಂ ತತ ಮದಾವಣಿೀಂ ಭಣ ಮನ್ನನ್ದನ್ಂ ಗತಣಿನ್॥26॥ 
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ಶೃಣತ ತಸಯ ಸತಧ್ಾವಾಣಿೀಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಪಾಪನಾಶ್ನಿೀಂ। 
ಶ್ರೀಣಿೀಂ ಪಾರಪನೀರ್ಷ ತದಾವಣಾಯಾಃ ಶರವಣಾಚ್ಿರೀರ್ಸಾಂ ಸದಾ॥27॥ 

 

ಮನ್ನನ್ದನ್ಪದ್ಂ ಧ್ನ್ಯಂ ಧ್ಾಯತ್ಾವ ತವಂ ತತ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ। 
ಕದ್ನ್ಂ ಮದ್ನಾವಾಸಂ ತದ್ನ್ಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಪರರ್॥28॥ 

 

ಮನ್ನನ್ದನ್ಗೃಹದಾವರಿ ಶತನ್ವತಸಂಸ್ತಥತ್್ ೀ ಭವ। 
ಶೃಣತ ತದ್ತುಣಸಮ ಭತಂ ಭಣ ವೃನಾದವನ್ೀ ಕೃತಮ್॥29॥ 

 

ಇದ್ಂ ಮೀ ಬತದಿಿಚಾತತರ್ಯಂ ಕತರದ್ಸಿಾುಾಚಾರ್ಯ ಮಾಭವ। 
ವೃದ್ಿ ಶತರತ್ಾವ ಸದಾ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಶರದಾಿವಾನ್ ಶೃಣತ ಕ್ಾರ್ಯತಾಃ॥30॥ 

 

ಅಹಂ ಗಚಾಿಮಿ ಮಚಾಿಪಾಃ ಸವಸಾಥನಾಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಕೃಚಾಿರತ್ ಕೃಚಿರತರಂ ರಾನ್ತು ಮಚಾಿಪಾತತೆತಸತ್ಾ ನ್ರಾಾಃ॥31॥ 

 

ಅರ್ನ್ತು ಕತಜನ್ಾಃ ಕೃಷ್ ಣೀಽಪಯಪಾಣಣಾಃ ಫಣಿಬತದಿಮಿಾನ್। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್॥32॥ 

 

ಗಾಲ್ಲೀದಾನ್ೀನ್ ಚ್ೈನ್ಂ ತತ ತ್್ ೀಲರಾಮಿ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 
ತ್ಾಳಕ್ಾಣ್ಡೀನ್ ತಂ ವಿಪರಂ ತ್್ ೀಲರಾಮಿ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥33॥ 

 

ಏತತೃತ್ೌ ಸತದಾಢಾಯಯರ್ಯಂ ಮ ಢ್ವಿಪರಮತಖ್್ೀನ್ ತತ। 
ಕ್ಾಠಿಣಯಂ ವಚಿಮ ಪಾಠ್ೀನ್ ಸೌಷ್ಠವ್ೀ ನ್ೈವ ಚಾತರ ತತ॥34॥ 

 

ಸ್ತರೀಮತಖ್್ೀನಾಪ ಕ್ಾತ್ಾರಪ ಶಙ್ಗೆ ಮಾಸತು ಸತಪುತರಕ। 
ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ವಕತುಂ ಪರವಿಷ್ ಟೀಽಹಂ ಕ್ಾಕಬತದೌ ಿದಿವಜ್ ೀತುಮೀ॥35॥ 
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ತ್್ ೀಕ್್ೀ ಲ್ ೀಕ್ಾಪವಾದ್ೀನ್ ಶ್ೂೀಕ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಮಮೀಹ ಚ। 
ಪರಶನಂ ನ್ ಕತರತತ್್ೀ ತತ್್ವೀ ನ್ ಸಾನತ ಮಮ ತೀರ್ಯಕ್್ೀ॥36॥ 

 

ಅಶಾನತ ಮೃಷ್ಟಮನ್ನಂ ಮೀ ಶ್ಶ್ೂನೀದ್ರಪರಾರ್ಣಾಃ। 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ಕಟಾಕ್ಷತಶ್ೂಾೀಕುಂ ಜಾನಿೀಹಿ ತವಂ ಸತಪಾಪನ್ಮ್॥37॥ 

 

ಧಿೀಮನ್ನಕತರತ ತದಾವಕಯಂ ಧಿೀಮಾನ್ ಭವ ಸದಾ ಬತಧ್। 
ತಲಕಿ್ಷಣಂ ನ್ ವಕ್ಾಯಮಿ ತ್ಾವಮಾಚಕ್ಷಾ ವಿಚಕ್ಷಣ॥38॥ 

 

ಸಙ್ಕ್್ಿೀಪತಶ್ೂಾೀಕುಮೀತತ್ಾೆಲಕ್್ೀಪಸಯ ಶಙ್ೆರಾ। 
ತದಾವಣಿೀಂ ನ್ ಶತರಣತ ಪಾರಣಿನ್ ಪಾರಣಿನ್ಾಃ ಪಾರಣಿನಾಂ ವರ॥39॥ 

 

ಶ್ರೀಣಿೀಂ ಪಾರಪನೀರ್ಷ ಪುಣಾಯನಾಂ ಮದಾವಣಿೀಂ ಶೃಣತಷ್ೀತ ಚ್ೀತ್। 
ವಿಪರಮತದಿದಶಯ ರ್ತ್್ ರೀಕುಂ ತತ್್ ರೀಕುಂ ಚ ಮಯೈವ ತತ॥40॥ 

 

ತತ್್ ರೀಕುಂ ಪಾಪನಾ ತ್್ೀನ್ ವಿಪರ ಸಾವರ್ಯಂ ತದ್ತಕುವಾನ್। 
ಇತ ತದ್ವಚನ್ಂ ಕಿಞಷಾನ್ನ ಶತರಣತ ತವಂ ಚ ನ್ನ್ದನ್॥41॥ 

 

ಕರಕಚಚ್ಿೀದ್ನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಛಿನ್ನಭಿನ್ ನೀ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಮಾದ್ದ್ಸ್ವೀತ ಯೀ ಬ ರರಾದ್ುವಯಂ ಗ್ ೀಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ತ ಚ॥42॥ 

 

ಸ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ಘ ೀರಂ ರಾವದಾಭ ತಸಮಾಲವಮ್। 
ತಸಾಮನ್ನ ಶೃಣತ ತದಾವಕಯಂ ಮದಾವಕಯಂ ಶತರಣತಷ್ೀತ ಚ್ೀತ್॥43॥ 

 

ಏತದಾವಕಯಮಪ ಪ್ರೀಷ್ಠ ದಿವಜ್ ೀಕುಮಿತ ವಕ್ಷಯತ। 
ಸ್ ೀಽತಯನ್ುಂ ತವ ವಿಶಾವಸ್ತೀ ದ್ೀಶ್ೀಯೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಹಯರ್ಮ್॥44॥ 
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ಕ್್ ೀಶಾಧ್ಯಮಪ ದಾಸಾಯಮಿ ದಾಸಾರ್ ಭವಸಾಗರ್ೀ। 
ಜನಾಮನ್ುರ್ೀ ಕಮಯನಾಶ್ೀ ಧ್ಮಾಯನ್ುೀ ಶಮಯ ವಮಯ ಚ॥45॥ 

 

ಕತಮಯಾಃ ಕ ಮೀಯಽಮೃತ್ಾಬೌಿ ಚ ನ್ಮಯಮಾತ್್ರೀಣ ಧ್ಮಿಯಣಾಮ್। 
ದ್ೀವತ್ಾನಾಂ ಮಾನ್ವಾನಾಂ ದಾನ್ವಾನ್ುಕ ಏವ ಸನ್॥46॥ 

 

ದ್ತುವಾನ್ ಮಿತರಸನಾುಪಂ ಕೃತವಾನ್ ಶಸರಜಂ ಭರ್ಮ್। 
ಜಾನಿೀಹಿೀತಯತರ ಚಾನಿೀತಂ ವಣಯವ್ೈಷ್ಮಯತಾಃ ಸತತ॥ 47॥ 

 

ಜಾನಿೀಹಿ ತಸಯ ವ್ೈಷ್ಮಾಯತಸಾರ ಪಂ ತವಂ ಮತನಿೀಶವರ। 
ಮದ್ದತ್ಾುಚಾರ್ಯನಾಮಾನಪ ಕದಾಪ ನ್ ವದ್ತಯಹ್ ೀ॥48॥ 

 

ವದಾದ್ಯ ವಿಬತಧ್್ೀಶತವಂ ಮದಾನ್ಸಿಯ ಸತಪಾಪನ್ಾಃ। 
ಸಾಮಾನ ವಚಿಮ ಸತಸಾಮಾನ ಯೀ ನ್ ಭಣತಯನ್ಯ ಏವ ಸಾಃ॥49॥ 

 

ದಾಮಾನ ಬಧ್ಾವನ್ಯಿಷಾಯಮಿ ಚಾಮಾನರ್ತತಸ)ಬಹಿಷ್ೃತಾಃ। 
ದ್ ತ್್ೈರ್ಯಮಸಯ ಸೌಮಯತವಂ ಕ್ಾಮಯಂ ವಾ ನಾಸ್ತು ತಸಯ ಚ॥50॥ 

 

ಸಾವಮಯಮಾತ್್ರೀಣ ಸನ್ತುಷ್ ಟೀ ಭೌಮಯಸಂರ್ಮನಿೀಪುರ್ೀ। 
ಕರಕಚ್ೈದಾಯರ್ಯತ್್ೀ ಪುತರ ಸವಕಚ್ೀಷ್ತ ಪರಗೃಹಯ ಚ॥51॥ 

 

ಶವಪಚ್ೈನಿೀಯರ್ತ್್ೀ ಮಾಗ್ೀಯ ಪರಪಚ್ಯೀತ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ। 
ನಾಮಮಾತ್್ರೀಣ ವಾ ತ್್ ೀಷ್ಂ ಪೀಷ್ರ್ಸವ ನ್ ಶ್ೂೀಷ್ರ್॥52॥ 

 

ಮೃಷಾ ನ್ಹಿ ಸತಷ್ೀಣಾಗರಯತ್ಾವದ್ೀವ ಪರಹಷ್ಯರ್। 
ಬಾರಹಮಣಾಮರಣಂ ವಕ್್ಯೀ ಕ್ಾರಣ್ೀನ್ ವಿನಾಪಯಹ್ ೀ॥53॥ 
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ಪುನ್ವಾಯಣಿೀಂ ಹರಿಷಾಯಮಿ ಪ್ರೀರಣಾಮಪ ಮೀ ಸದಾ। 
ತಸಾಮತರತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದಿದ್ ೀಷ್ ೀ ಮಮ ನ್ ಕಶಾನ್॥54॥ 

 

ಶ್ರೀಶಪಾದಾಮತಾಜಾಸಕು ಸ್ೀವಕ್್ೀ ಮಯಿ ಕ್್ ೀಽಪಯರಿಾಃ। 
ನಾಸ್ತು ಚಾಸ್ತುಕತ್ಾ ಚಾಸ್ತು ಶಕಿುರ್ೀವ ಸದಾ ಹರೌ॥55॥ 

 

ಸಾವಸಥಯಂ ಚ ಮನ್ಸಾಃ ಸಮಯಕ್ ಸದಾಸ್ತು ಪಾರಶ್ನಕ್್ ೀತುಮ। 
ಅಯೀಗಯಶರವಣಂ ನ್ ಸಾಯದ್ಯಥಾ ಚಾಹಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್॥56॥ 

 

ವಾಚನ್ೀ ಬಾರಹಮಣಮತಂ ಸ ಚನ್ೀಽಪ ಹರಾಮಿ ಚ। 
ವಿೀತಜ್ಞಾನ್ಂ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಠ್ೀತ ತಚ ಿನ್ಯ ಏವ ಚ॥57॥ 

 

ಲ್ೀತ ತತ್ಾಾಲನ್ಂ ಚಾಪ ಸಮತದಿದಷ್ಟಂ ಮಠ್ೀಶವರ। 
ಪದಾರ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀಽರ್ಯ ಇತತಯಕ್್ುೀ ತಂ ಚ ವಚಿಮ ಸತಲ್ ೀಚನ್॥58॥ 

 

ವಿದಾ ಜ್ಞಾನ್ೀನ್ ಠಾನ್ ಶೂನಾಯನ್ ಲಾತ ಗೃಹಾಣತ ವಿಠಠಲಾಃ। 
ಇತ ವಿಠಠಲಶಬಾದರ್ಯಂ ಪಠನಿು ಭತವಿ ಪಣಿಡತ್ಾಾಃ॥59॥ 

 

ಪಟ್ಟವಧ್ಯನ್ ಕ್ಾಷಾಠಸತ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸಮಯಗಿವಚಾರರ್। 
ಏತದ್ಥಾಯನ್ತಕ ಲ್ಯೀನ್ ನಿನಾದವಾಕ್ಾಯನಿ ಸತನ್ದರ॥60॥ 

 

ಯೀಜಾಯನಿ ಪೂಜಯಸತತಾತರ ರಾಗದ್ವೀಷೌ ಚ ನ್ೈವ ಮೀ। 
ತಹಿಯ ಶಾಪೀಕಿುರಪಯತರ ಕತತರ ತ್್ೀ ಚ ಪರಯೀಜಿತ್ಾ॥61॥ 

 

ಕೃತರಮಶ್ೂಿೀಕಕತೄಯಣಾಂ ಪುತರ ಮೀ ಸತಪರಯೀಜಿತ್ಾ। 
ತಹಿಯ ತತ್ಾರಪ ತದ್ವೀಷ್ ೀ ಭವತೀತಯಪ ಮಾ ವದ್॥ 62॥ 
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ಪುತರ ತತ್ಾರಪ ಮೀ ಚ್ ೀಕಿುರತಪಚಾರ್ೀಣ ಯೀಜಿತ್ಾ। 
ಭಿೀಷ್ಣಾರ್ಯಂ ಸತಷ್ೀಣಾಗರಯಧಿಷ್ಣಾ ಸಾಯನ್ನ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ॥63॥ 

 

ಇತ ಚ್ ೀಕಿು ಪ್ರೀಷ್ಣಾ ಮೀ ದ್ ೀಷ್ಶ್ೂೀಷ್ಣ ಶೃಣವಹ್ ೀ। 
ಮದ್ಭಕ್ಾುಾಃ ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸನ್ತು ಶಶವಜಿಜೀವನ್ತು ಕ್ಾನ್ು ತ್್ೀ॥64॥ 

 

ಶಾನಿುಂ ರಾನ್ತು ಮಮೈಕ್ಾನಾುಾಃ ಸಾವನ್ುಸಥ ಹರಿಚಿನ್ುರಾ। 
ತಸಾಮದಾವ ಮೀ ತಪೀಹಾನಿನಾಯಸ್ತು ದ್ ೀಷ್ ೀಽಪ ಕಶಾನ್॥65॥ 

 

ಶಾಸ್ತು ಮಾಂ ಶಾಶವತೀಂ ಭಕಿುಂ ಹರ್ಗಿರೀವಾಃ ಕೃಪಾಮತಾಧಿಾಃ। 
ಹರ್ಗಿರೀವಪರಸಾದ್ ೀಽರ್ಮಿೀದ್ೃಶ್ೂೀ ವತಯತ್್ೀ ಮಯಿ॥66॥ 

 

ಭವಗರಹಾಚಾ ಮಾಂ ನಿತಯಂ ತ್ಾಯಜರಾಮಾಸ ಪೂಜರ್। 
ಅಹಮಾರಾಧ್ನ್ಂ ತಸಯ ಕ್ಾರರಾಮಿ ತವರಾಽಪ ಚ॥67॥ 

 

ಪ್ರೀರರಾಮಿ ಸತಬತದಿಿಂ ತ್್ೀ ತ್ಾರರಾಮಿ ಭವಾಬಿಿತಾಃ। 
ತಸಾಮದಾರಾಧ್ನ್ಂ ತಸಯ ನಿತಯಂ ಕತರತ ಮನ್ ೀರಮ॥68॥ 

 

ಪರಮಾಂ ಪಾರಪಸಯಸ್ೀ ಸ್ತದಿಿಂ ಶತದಿಿಂ ಚ ಹೃದಿ ನಿತಯಶಾಃ। 
ಕಸಾಯಪ ನಿನಾದ ನ್ ಕೃತ್ಾ ಸವಸಾಯಪ ಸತಕೃತಂ ಶಪ್ೀ॥69॥ 

 

ತಸಾಯಪ ಪರಕೃತಶ್ಾೀರ್ಂ ಪಶಾಯಪ ವಿಕೃತ್ಾಂ ಕೃತಮ್। 
ಏವಂ ಸವರ ಪಕರ್ನ್ಂ ಕೃತಂ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಮತನ್ೀ॥70॥ 

 

ಸೃತಂ ದ್ೈವವಶ್ೀನ್ೀಹ ವೃತಂ ಚಾಜ್ಞಾನ್ತಾಃ ಪರರ್। 
ರಾದ್ೃಶಂ ಕಪಟ್ಂ ತಸಯ ದಾಸಾಯಮಿೀತ ಚ ವಿಠಠಲ॥71॥ 
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ಹೃದಿ ತಷ್ಠತ ತ್್ೀ ನಿತಯಂ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ತಯಜ ಸಂಸತುಟ್ಮ್। 
ಇತ ಸಮಪಾರರ್ಯರಾಮಯತರ ಕ್ಾತರ ಶಙ್ಗೆಪ ಮಾ ತವ॥72॥ 

 

ತವದ್ರ್ಯಮೀವ ಸತತಾತರ ಸ್ ೀಽಪ ಮಿತರಂ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ತಸಾಮದ್ರಾಗದ್ವೀಷ್ ೀಽಹಂ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಪದ್ೀ ಶಪ್ೀ॥73॥ 

 

ವಿಪಾರಸಾಯಚ್ ಾೀಪದ್ೀಶ್ೂೀ ಮೀ ನಾರಾಸಯತ ಕತತ ಸತತ। 
ಇತ ತ್್ೀ ಶ್ೀಮತರ್ಷೀ ಮಾಸತು ತದಾಸಾಯದಾಹರಾಮಿ ತಮ್॥74॥ 

 

ಗ್ ೀಪಯತ್ಾವತ್್ ಸೀಽಪಯತೀತ್್ ೀಽಭ ದ್ ಭಪತೀನಾಂ ಸಭಾಪತ್್ೀ। 
ಕ್ಾವಪಯತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಮೀ ಚ್ ೀಕುಹಾನಿಾಃ ಪಶಯ ಸತಪುತರಕ॥75॥ 

 

ಸಹಸರಂ ವಚಯಹಂ ಶ್ೂಿೀಕಶತಂ ವಾಪಯರ್ತತಂ ಪರರ್। 
ನಿರ್ತತಂ ಪರರ್ತತಂ ವಾಪ ಚಾಹರಾಮಿ ತವಾಸಯತಾಃ॥ 76॥ 

 

ಏವಂ ನಿತಯಂ ಚ ವಕ್ಾಯಮಿ ಪಕ್ಷೀಕೃತಮತಖ್್ೀನ್ ಚ। 
ಕಕ್ಷೀಕೃತಪರಮೀರ್ಂ ಚಶಕ್ಾಯಮಾಯಹತತಯಮೀವ ತತ್॥77॥ 

 

ಉಕುಂ ಶ್ೂಿೀಕ್್ೀಷ್ತ ಶಕುಶಾ ಗರಹಿೀತತಂ ಸವಯಮೀವ ಚ। 
ಅಥಾಪಯಯೀಗಯಜಿೀವಾನಾಂ ಯೀಗಯಂ ನ್ೀತ್ಾಯಹರಾಮಿ ತತ್॥78॥ 

 

ಸತತ ಸತಲ್ ೀಚನ್ ಲ್ ೀಕಪೂಜಿತ ರ್ತಕತಲ್ ೀಚಿತಲ್ ೀಪೃಪಾಲಕ। 
ವರತಬಾಲ್ ೀಚಿತ ಕೃತಯಲ್ ೀಲ ತ್್ೀ ಶತಧ್ೃತ್್ೀರಪ ಲ್ ೀಕಮಲ್ ೀಕಯ ತ್್ೀ॥ 

 

ಹ್ೀ ಪುತರ ಪುತರ ವಿಪರಸಯ ಕ್ಾರ್ಯಂ ವಿಸೃತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಹಾ ತತರ ತತರ ಕತಯವಯಂ ರ್ತರ ತ್್ೀ ವಾಕಯಗೌರವಮ್॥80॥ 
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ತ ರ್ಷಣೀಂ ಸ್ತಥತ್್ೀ ಮಯಿ ಸತತ ಸವಯಥಾ ವಿಸೃತಭಯವ್ೀತ್। 
ಅತಸುವಾಹಂ ಸೃತಯರ್ಯಂ ವಕ್ಾಯಮಯದ್ಯ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥81॥ 

 

ಮಮಾಶ್ರತಶಾ ವಿಪರೀಽರ್ಂ ಕ್ಾಮಾನಿವತಮತಭಯವ್ೀತ್। 
ಸ್ ೀಮಾಶರರಾದ್ಯಥಾ ರತದ್ ರೀಽಪುಯಮಾಕ್ಾನ್ ುೀ ಗತವಯರ್ಾಃ॥82॥ 

 

ತಥಾರ್ಂ ಬಾರಹಮಣಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತವರಾ ಮತಕು ಋಣವಯರ್ಾಃ। 
ಭವ್ೀದಾಮರಣಾನ್ುಂ ಚ ಮಾಂ ತ್ಾತಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃ॥83॥ 

 

ಉಕುಂ ಮೀ ವಿತರ್ಂ ಜಾತಂ ಶತಕಿುರ ಪಯಂ ರ್ಥಾ ಸತತ। 
ಅತಯನಾುಸತವತಾಃ ಕ್ಾನ್ು ಭಾರನ್ುೀವಿಯಷ್ರ್ಮೀವ ತತ್॥84॥ 

 

ತದ್ವದ್ರ್ಯಕಿರರಾಕ್ಾರಿೀ ನ್ ಭವದ್ೀವ ಮೀ ಮತಾಃ। 
ಇತಯನಾದ್ರತಾಃ ಪುತರ ಕೃತರಮೀತ ಚ ಮತೃತಾಃ॥85॥ 

 

ವಿಪ್ರೀಣ್ೈವ ಕೃತ್ಾ ಚಾತರ ನಾತರ ಹಾನಿಾಃ ಪರತರ ಚ। 
ಅಕೃತ್್ೀಽಪ ತದ್ತಕ್ಾುಥ್ೀಯ ಸಾವರ್ಯಂ ವಕಿು ದಿವಜ್ ೀ ವೃಥಾ॥86॥ 

 

ಕ್ಾತಯಮಯಮ ಕೃತ್್ೀ ಚಾಥ್ೀಯಽಪಯಕೃತ್ಾಥ್ೀಯಽಪ ವಾ ಸತತ। 
ಇತ ತ್್ೀಶ್ೀಮತರ್ಷೀ ನ್ ಸಾಯತಾಶಾಯದ್ಯ ಸತವಿಶಾರದ್॥87॥ 

 

ಕಸಯ ವಾ ಕೃತರ್ೀವ್ೀರ್ಂ ಸವಸಯ ವಾದ್ಯ ದಿವಜಸಯ ವಾ। 
ಹ್ೀ ಕ್್ೀಶವ ತವಂ ತ್್ ೀಕಸಯ ಸಾಮರಕಾಃ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಭವ॥88॥ 

 

ಕ್ಾರ್ಯಂ ಮೀ ಕ್ಾರರ್ ಕ್ಷಪರಂ ವಿಪರಸಾಯಪ ಸತತ್್ೀನ್ ಮೀ। 
ಅನ್ಯಥಾ ಭಕುವಶಯತವಂ ತವ ನ್ ಸಾಯತಸಾದಾಸಯಕಮ್॥89॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 179 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪಶಾಯದ್ಯಚಕ್ಷತಷಾ ಸ್ವೀನ್ ಕರತಣಾರಸವರ್ಷಯಣಾ। 
ಅಚಿನಿ್ನಭಕಿುಸಞ್ನಿ್ನಾಃ ಪೃಚಿನ್ ಸಲಾಿಞ್ಿನ್ಂ ತವ॥90॥ 

 

ಇಚಿನ್ ಸಞಷಿನ್ನಬನ್ಂಿ ಚ ತ್ಾವಮಞ್ಾನ್ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಂ ತಯಜನ್। 
ಜ್ಞಾನ್ವ್ೈರಾಗಯಭಕ್ಾಯಖ್ಯಸಖಿಭಿಾಃ ಸತಖ್ಮೀವ ಚ॥91॥ 

 

ಪಾರಪುನರಾಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೈಮೀಯ ಚಾಪುನರಾಚ್ ಿೀಭನ್ಂ ನ್ರಾಃ। 
ವಿದಿತ್ಾವ ಮದ್ುತಂ ಶತರತ್ಾವ ಕೃತ್ಾವ ಭಕಿುಂ ಮಯಿ ಪರರ್॥ 92॥ 

 

ಭತಕ್ಾುಾಭ ತಂ ಚ ಮಾಂ ಸತುತ್ಾವ ಛಿತ್ಾವ ಸಂಸೃತಬನ್ನಿ್ಮ್। 
ಇತಯಹಂ ದ್ೀವದ್ೀವ್ೀಶಂ ವ್ೀದ್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಸಂಸತುತಮ್॥93॥ 

 

ಕೃತ್ಾವಕೃತ್ಾವ ಪಾರರ್ಯರಾಮಿ ದ್ೃಷಾಟಾ ದ್ೃಷಾಟಾ ತಮವಯರ್ಮ್॥94॥ 
 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥95॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥96॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥97॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥  
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ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕಲತಲಕಶ್ರೀವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ 

ಚತತದ್ಯಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥14॥ 

 

॥ ಅರ್ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥15॥ 
 

ಋಣ್ೀಽಪಯರ್ ಶರಣಯಂ ತಂ ಕರತಣಾಂ ತವಯಿ ಕ್ಾರಿಣಮ್। 
ಶರಣಂ ವರಜ ಕ್ಾರತಣಾಯತುಸಯ ಸಂಸರಣಂ ಜಹಿ॥1॥ 

 

ಇತ ತ್್ೀ ಬತದಿಿರದ್ ಿೀಕ್ಾು ವೃದ್ಿ ಕೃದ್ಿಶಾ ಮಾ ಭವ। 
ಬದ್ಿ ಭಕಿುಭಯವ ಶರದಾಿ ಸಮಿದ್ಿಶಾ ಮದ್ಙ್ುಜ್ೀ॥2॥ 

 

ಶ್ಖ್ಾಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ವಕ್ಾಯಮಿ ಸಖ್ಾ ತವಂ ಮಮ ಸವಯದಾ। 
ಸತಖ್ಾವಾಸಾನ್ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ಮಖ್ಾವಾಸಾದ್ಪ ಪರರ್॥3॥ 

 

ಮದ್ವಶ್ೀ ಸತ ಮಧ್್ವೀಶ್ೀ ಮಧ್ಾವಚಾರ್ಯಪರಯೀ ಮಯಿ। 
ಮಧ್ತಘಾತಕಭಕ್ಾು ಯೀ ಭಕಿುಂ ಕತವಯನಿು ನಿತಯಶಾಃ॥4॥ 

 

ಶಾರವರ್ ತವಂ ಮಮ ಶಾರವಯಂ ಚರಿತಂ ಚರಿತ್್ ೀಽಮೃತಮ್। 
ಪಾವರ್ ತವಂ ಪಾವಕ್ಾದಿಿ ವಿಶತದಿಮಿತಯಗಿ ಲ್ ೀಹಕ್್ೀ॥5॥ 

 

ರ್ಥಾ ತಥಾ ವೃಥಾ ವಿಪರ ಮಾ ಕೃಧ್ಾಸುಾಂ ರ್ಥಾ ತಥಾ। 
ಪೃಥಾಸತತ್ಾ ರ್ಥಾ ಪಾಥಾಯ ಕೃತ್ಾಥಾಯಾಃ ಸತೆಥಾಂ ಸತ್ಾಮ್॥6॥ 

 

ವದ್ ವೃನಾದವನ್ೀಽಮನಾದನ್ನ್ದಸನ್ ದೀಹಮನಿದರ್ೀ। 
ಸದಾ ಕನಾದಶನಾಮನಾದನ್ನ್ದದ್ಸಯಗದಾಭೃತಾಃ॥7॥ 
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ಭಕುಸಯ ತಯಕುಪಾಪಸಯ ಸಕುಸಯ ತದ್ಪಪರಯೀ। 
ಶಕುಸಯ ಭಕಿುಯೀಗ್ೀ ಚ ರಕುಸಯ ಮಮ ಸತೃತಮ್॥8॥ 

 

ಏವಂ ಚ್ೀದ್ಭವತ ಪ್ರೀಷ್ಠ ಶ್ರೀಷ್ಠವೃತುರಪ ಪರರ್। 
ಮಮೀಷ್ಟನಿಷಾಠತ್ ಸತತಾತ್ಾರತಸವಾಯಭಿೀಷ್ಟಂ ಭವ್ೀತುವ॥9॥ 

 

ಪುತರ ಪೂತ್್ೀನ್ ಪತ್ಾರಚ ಪುತ್ಾರಶಾ ಪೂರಿತ್ಾ ಮರಾ। 
ಪತ್ಾರ ಪೂತ್್ೀನ್ ಪುತ್್ರೀಣ ಪತ್ಾರಶಾ ಮೀನ್ ಪೂರಿತ್ಾ॥10॥ 

 

ಉಪಕ್ಾರಸ್ ಯೀಪಕ್ಾರಾಃ ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಲ್ ೀಕಸಜಜನ್ೀ। 
ಉಪಕ್ಾರಾಭಾವತ್್ ೀಽಪ ಹತಯಪಕತವಯನಿು ಪೂವಯಜಾಾಃ॥11॥ 

 

ಉಪಕ್ಾರನಿಮಿತ್್ುೀನ್ ಯೀ ಕತವಯನ್ತಯಪಕ್ಾರಿತ್ಾಂ । 
ರಾಜಸಾಸ್ುೀಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾಹತಯಪಕ್ಾರಾರ್ಥಯನ್ಾಃ ಪರ್ೀ॥12॥ 

 

ಉಪಕ್ಾರನಿಮಿತ್್ುೀನ್ ಹತಯಪಕತವಯನಿು ಯೀ ಪರ್ೀ। 
ಸಾತವಕ್ಾಸ್ುೀ ಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಹತಯಪಕ್ಾರನಿರಾಶ್ನ್ಾಃ॥13॥ 

 

ಉಪಕ್ಾರ್ೀಽಪ ಯೀ ನ್ೈವ ಕತವಯನಿು ಹತಯಪಕ್ಾರಕಮ್। 
ತ್ಾಮಸಾಸ್ುೀಚ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾ ಉಪಕ್ಾರಾಪಕ್ಾರಿಣಾಃ॥14॥ 

 

ಲ್ ೀಕನಿೀತರಿರ್ಂ ತ್ಾತ ಶಙ್ಗೆ ತ್್ೀ ಮಾಸತು ಸಾ ಸತತ। 
ಸಾತವಕಸುಾಂ ಮತಾಃ ಸಾಮಯೈಕ್ಾಮಯಂ ಮೀ ನಾಸ್ತು ಸವಯಥಾ॥15॥ 

 

ತವ್ೈವ ಕತಯವಯಮೀತನ್ಮನಿನರ ಪಂ ಪರಂ ಸಮರ। 
ಅಹಂ ಪ್ರೀರಯಿತ್ಾ ಪೂವಯರಾಜಾನ್ಂಶ್ೈವಮೀವ ಚ॥16॥ 
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ಶ್ೈವಮತದಾರಙ್ಕ್ಷೆ ತಗಾರಮಮಧ್ಯಸಥಂ ವಾಮನ್ೀರಿತಮ್। 
ಸತಕ್್ೀತರಮದ್ದಾಂ ಪುತರ ತತರ ದ್ೃರ್ಷಟಂ ಕರ್ ೀತ ರ್ಾಃ॥17॥ 

 

ಸತತ್ಾರಮಲ್ ೀಕಸನ್ರಸ್ ುೀ ರಾತ ಸಾವಿತರಮೀವಚ। 
ಇಹ ತಸಯ ಸತಸನಾುನ್ಂ ನಾಶಂ ರಾತ ನ್ ವ್ೈ ಮೃಷಾ॥18॥ 

 

ಶನ್ೈಾಃ ಮದ್ ದರೀಹತ್್ ೀ ನಾಕ್ಾಚತಾಯತಾಃ ಕಿೀನಾಶಲ್ ೀಕಿತ್ಾಮ್। 
ರಾತ ತತ್ಾರನ್ೀಕರಾತ್ಾನಾರಾಂ ನಾರಿೀಕಿಭಿಾಃ ಸಹ॥19॥ 

 

ಅನ್ತಭತಙ್ಕ್್ೆಿೀ ಮನ್ ೀಾಃ ಕಲಾಪರ್ಯತಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮೀವ ಚ। 
ತತ್್ ೀ ವಿಷಾಠಕಿರಮಿತವಂ ಚ ಕ್ಾಷಾಠಸತ ಪಾರಪಯತ್್ೀ ಸತತ॥20॥ 

 

ಷ್ರ್ಷಟವಷ್ಯಸಹಸಾರಣಿ ಶ್ರೀಷ್ಠ ತ್್ೀನ್ೈವ ಪಾಪನಾ। 
ತಸಾಮದಿವಪರಸಯ ರಾ ವೃತುನ್ಯಹತಯವಾಯ ಹಿತ್್ೀಪುಸಭಿಾಃ॥21॥ 

 

ವಿಪರಗಾರಮೀಷ್ತ ಯೀ ಭತಙ್ಕ್್ೆ ಿೀ ಕರಂ ರಾಜಾಧ್ಮಾಃ ಕವಚಿತ್। 
ಸ ರಾತ ನಿರರ್ಂ ಘ ೀರಂ ರೌರವಂ ಸೌರಿಶೌರ್ಯತಾಃ॥22॥ 

 

ಶ್ೂರೀತವಯಂ ರಾಜಭಿನಿಯತಯಂ ಮನಿನರ ಪಂ ಪರಾತಾರಮ್। 
ಕರಂ ಮಹಯಂ ಚ ದ್ತ್ಾವ ತತ ತವರರಾಽರೌರವಾಶಾ ಯೀ ॥23॥ 

 

ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಮಮ ಸತತಸಯ ಕೃತ್ಾರ್ಯತ್ಾಂ ಚ 

ಶತರತ್ಾವ ತತ ಮತೃತಶತ್್ೈಾಃ ವಿತತ್ಾರ್ಯಪೂತ್್ೈಾಃ। 
ಸನ್ ುೀಷ್ಸನ್ುತಮರ್ ಪರರ್ರಾದ್ಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ 

ತವತ್್ ುೀಷ್ತಸುದಿತರ್ೀಽಪ ಸತತ್್ ೀರ್ಷತ್ಾಾಃ ಸತಯಾಃ॥24॥ 
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ಏವಮಿಷ್ಟತರರ್ಂ ಶ್ಷ್ಟ ಸತಷ್ತಠಕ್ಾರರ್ ಪ್ರೀಷ್ಠ ಮೀ। 
ಕ್ಾಷಾಠಸತ ಮದ್ದರಾದ್ೃರ್ಷಟಾಃ ಶ್ರೀಷ್ಠ ತವಯಯೀವ ನ್ೈರ್ಷಠಕಿೀ॥25॥ 

 

ಭವತೀಹ ತತ್್ ೀ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಕ್ಾನ್ುಂ ಚ ಮೀ ಸತತಮ್। 
ತ್ಾತಸಯ ಕತರತ ಕೃತಯಂ ತ್್ೀ ತ್ಾವಂ ಪಾತ ಚ ಸ ವಿಶವಕೃತ್॥26॥ 

 

ಇತ ಸಮಾೀಧ್ರಾಮಾೀಧಿಶರ್ನ್ಸಯ ಸಭಾತಲ್ೀ। 
ಭವಿಷ್ಯತ ಸತತಸಾಥನ್ಮಭರ್ಂ ಚಾಪ ಮದ್ಘಟ್ೈಾಃ॥27॥ 

 

ಶತಹಾರ್ನ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ಕೃತಹಾನಿನ್ಯ ಚ್ೈವ ತ್್ೀ। 
ವೃತಹಾರಾವಳಿಂ ಶೌರಿಂ ಮಿತಹಾರಂ ಪರಪೂಜರ್॥28॥ 

 

ಮತ್ಾಾದ್ಸ ರ್ಯಕಿರಣ್ೀನ್ ತವಾನ್ುರಸಾಥ- 

ಜ್ಞಾನಾನ್ಿಕ್ಾರಹರಣಂ ಕತರತ ಪುತರವರ್ಯ। 
ಮಧ್ಾಯಹನಭಾನ್ತಕಿರಣ್ೀನ್ ಹೃದ್ಮತಾಜಂ ತ್್ೀ 

ಚ್ ೀತತುಲಿಪದ್ಮವದ್ತಪರವಣಂ ವರ್ೀಣಯಮ್॥29॥ 
 

ಮದ್ರಞಷಜತ್್ೀ ಚ ಹೃದ್ಯೀ ವರದ್ಂ ಹರಿಂ ತಮ್ 

ಸಂಸಾಥಪರಾದ್ಯಸದ್ನ್ಂ ಮದ್ನಾಭಿರಾಮಮ್। 
ಮನ್ಮನ್ರತನ್ರವಿಧಿಭಿಾಃ ಕತರತ ವಾರಿಧ್ೌ ರ್ಾಃ 

ಶ್ೀತ್್ೀ ಚ ಶ್ೀಷ್ಶರ್ನ್ೀ ಪರಮಸಯ ಪೂಜಾಮ್॥30॥ 
 

ಏವಂ ತದಾಿಯನ್ಮಾನ್ೀನ್ ಗಾನ್ಂ ಕತರತ ಗತರ ದಿತಮ್। 
ಮಾ ಸಂಸಾರಭರ್ಂ  ಧಿೀರ ವರದ್ ೀಽಸ್ತಮ ತವಾದ್ರಾತ್॥31॥ 

 

ಮದಾವಣಿೀಂ ಭಣ ಕಲಾಯಣಿಕಣಯರನ್ಿರೀ ಶೃಣತ ಪರರ್। 
ಗತಣಿನ್ಶಾರಣ್ೀ ನ್ೈವ ನ್ನ್ದನ್ಸಾಯಪ ನ್ ತಯಜ॥32॥ 
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ರಾಮೀ ರಾಜಿೀವನ್ೀತ್್ ರೀಽಸೌ ರಾಜ್ಞಾಃ ಸ್ವೈರಂ ವರಂ ದ್ದೌ। 
ತದ್ಗರಜಂ ಶರ್ೈಹಯತ್ಾವ ತದಾದರಾನ್ಸ್ತಧ್ಾರರಾ॥33॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಹರಂ ಸವಸ್ಯೈವಾಗರತಶ್ಾರಸಂಸ್ತಥತಮ್। 
ರಕುಚದಿಿಯಮಪ ಹಯತರ ಕ್ಾರರಾಮಾಸ ವಿೀರ್ಯವಾನ್॥34॥ 

 

ತದಾರಭಾಯಮರಗಣ್ೈಮಯದ್ವೃನಾದವನ್ಮಾರ ಚ। 
ತದಾರಜಯಞ್ಾ ದ್ದೌ ಸವಸಯ ನಾಮಧ್ಾರಿಣ ಏವ ಚ॥35॥ 

 

ತದಿವರ್ ೀಧಿನಿ ಕತರದ್ಿಾಃ ಸನ್ ರತದ್ರಾಃ ಕ್ಾಲಾನ್ುಕ್್ ೀಽಪಯಭ ತ್। 
ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ವಾಕ್್ಯೀಪ ಶರದಾಿರಾಹಿತಯವಾನ್ಭ ತ್॥36॥ 

 

ತದಾವಗಿವರ್ ೀಧಿನಿ ಕತರದ್ಿಾಃ ಕರ್ಂ ಕತರಾಯದ್ನ್ತಗರಹಮ್। 
ಹಿತ್್ ೀಹಿತ್್ ೀಪದ್ೀಶಸಯ ಕತ್ಾಯ ಚ ಗತರತರವಯರ್ಾಃ॥37॥ 

 

ಗತರತದಾವರಾ ಪರಸನ್ನಾಃ ಸನ್ ಭರತೀದ್ಂ ರಮಾಪತಾಃ। 
ಮನಿನರ ಪತವಾಕ್್ಯೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಂ ವಾ ನ್ೈವ ಚಾಕರ್ ೀತ್॥38॥ 

 

ರಾಜಸ್ೀವಾಸತನಿರತ್್ ೀ ನ್ರಕಂ ರಾತ ದಾರತಣಮ್। 
ಗತರತರ್ೀವ ಹರಿಾಃ ಸಾಕ್ಾದ್ತುವಯನ್ುರಾಯಂ ಹರಿಂ ಹರ್ೀತ್॥39॥ 

 

ಕರ್ ೀತ ಪರಮಂ ಚ್ೈವಾನ್ತಗರಹಂ ನ್ರಕಂ ಹರಮ್। 
ಏತತರಮೀರ್ಂ ಸವಯಂ ತತ ವದ್ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀಮಯತಂ॥40॥ 

 

ಮರಾ ತಸ್ೈ ಕೃತಂ ರಾಜಯಂ ರಾಜ್ಞ್ೀ ರಾಮಾನ್ತಶಾಸನಾತ್। 
ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ಸನಾಮನ್ಂ ಕರ್ ೀತತ  ಮನ್ಸಾಪಯತಮ್॥41॥ 
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ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ಭಕಿುಂ ಶಕಿುಪೂವಯಂ ಕರ್ ೀತವಲಮ್। 
ಏನ್ ಚ್ೀದಾರ್ತರಾರ್ ೀಗಯಂ ರಾಜಯಂ ಸತಸ್ತಥರಮೀವ ಚ॥42॥ 

 

ರಾಮಸಾಯನ್ತಗರಹ್ೀಣ್ೈವ  ರಾಜ್ಞಾಃ ಸವಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ತಸಾಮತುಸ್ೈ ವದ್ಸವ ತವಂ ಗತ್ಾವ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಕೃತಮ್॥43॥ 

 

ಸತತ್್ೀನ್ ಮಮ ಸನ್ಮತ್ಾಯ ಮರ್ಥತಂ ಕರ್ಥತಂ ತವ। 
ಶ್ೀಷ್ಮತದಿದಶಯ ರ್ತ್್ ರೀಕುಂ ಪಞ್ಾಪುತರತವಮತರತತ॥44॥ 

 

ತನಿಮಥಾಯಭ ತಮೀವಾಸ್ತೀದಿತ ಶಙ್ಗೆಪ ಮಾಸತು ತ್್ೀ। 
ಪಞ್ಾವೃನಾದವನಾನ್ಯೀವ ತತತಾತ್ಾರಯಿತ ಕನಿದನಾ॥45॥ 

 

ಮರಾ ನ್ನ್ದನ್ ಸಮರೀಕುಂ ಶೃಣತ ಸತನ್ದರ ಸದ್ುತಮ್। 
ಪುತರಣ್ ೀ ರಾಂ ಗತಂ ರಾನಿು ತ್ಾಂ ಗತಂ ರಾತ ನಿಶ್ಾತ್ಾಮ್॥46॥ 

 

ಅತ ಏವ ಹಿ ಪಞ್ಜಾಶದ್ತಯಗಪರ್ಯನ್ುಮೀವ ಚ। 
ಮಹಿೀರ್ತ್್ೀ ಸ ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪೀತ ಮಯೀದಿತಮ್॥47॥ 

 

ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ ರಾಜಾರ್ಂ ದಿವಜಚಕ್ಷತಾಃ ಪರಜ್ೀರಿತಾಃ। 
ಉಜಜಹಾರಾತಮಜ್ೀ ನಾಸ ತಜಜನ್ಯ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಚಾನ್ಿಕಾಃ॥48॥ 

 

ತಸಾಮಚ ಿಕ್ಾಪ ಶಙ್ಗೆರಾ ಮಾಸತು ತ್್ೀ ವ್ೈ ಸತಪುತರಕ। 
ಕ್ಾಕವಾಕಯಸಯ ಸಾದ್ೃಶಯಂ ತ್್ ೀಕ ಮಾ ಕತರತ ಮತೃತ್ೌ॥49॥ 

 

ಪೂವಯನ್ತು ಸಾವಯಭೌಮೀಽರ್ಂ ಕ ಮಯಕ್್ ೀ ನ್ಮಯದಾತಟ್ೀ। 
ಶಮಯಣ್ೀ ನ್ಮಯಕೃತ್್ಸಾೈರಂ ತದ್ ಮಿಯಗತನೌಗಯತಾಃ॥50॥ 
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ಸ್ತರೀಗಣ್ೈಾಃ ಸಹಿತಾಃ ಸ್ರೈಣ್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ೈಾಃ ಶಾಪಮಾಪ ಚ। 
ಅಣಿಮಾಣಡವಯಕಣಾವದ್ಯೈರಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸ್ತದಿಿಭಿ॥51॥ 

 

ರಾಜಸ್ೀವಾಸತನಿರತ್್ ೀ ರಾಮಸಾಯನ್ತಚರಾಗರಜ್ೀ। 
ಮೃತ್್ೀ ಸತ ಕರ್ೈಯೀಯಗ್ೀ ತಸಾಯವರಜರಾಜಯಹಾ॥52॥ 

 

ತದ್ ದರೀಹತ್್ ೀ ಹಯಭದ್ರಂ ಚ ರಾಸಯತೀತ ಚ ತ್್ೀ ಶಪುಾಃ। 
ಇತ ಶಪುಸುತರಚ್ೈಕಂ ವಿಪರಂ ರ್ತ್್ರೀರಿತ್ಾ ದಿವಜಾಾಃ॥53॥ 

 

ದ್ದ್ತಾಃ ಸವಪುರತಾಃ ಶಾಪಂ ತಂ ಪರಜಾಭಿಾಃ ಸಮಿೀರಿತಾಃ। 
ಕ್ಾರಾಗೃಹ್ೀ ರಹಸ್ಯೀ ತತ ಹಾಯಸಹಯಂ ತಂ ಪರಹಸಯ ಚ॥54॥ 

 

ಪರಹಸಯ ಸವಹಿತ್್ೀನ್ೈವ ಸಹಿತ್್ ೀ ವಸತಹ್ ೀತರಕಮ್। 
ನ್ೀತರಸ್ ಯೀತ್ಾಾಟ್ನ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ಪುತರ ಮನಿರನಿವಾರಿತಾಃ॥55॥ 

 

ವಿಪರದ್ ರೀಹಫಲಂ ಚ್ೈತನ್ನೀತರಯೀನಾಯಶನ್ಂ ಮತನ್ೀ। 
ಇತ ಪೂವಯಕೃತಂ ಕಮಯಶಮಯನಾಶಾರ್ ಚ್ೀಹ ತತ್॥56॥ 

 

ಅಹಂ ಧ್ಮಯಗತಂ ದಾಸ್ಯೀ ತಸಯ ಮಮಾಯಣಿ ನ್ ೀ ವದ್ೀ। 
ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮಾಕ್ಾಶ್ೀ ಗತ್್ೀ ಮಯಿ ಗತಂ ದಿವಜ॥57॥ 

 

ಆದ್ತಸಾ ತಂ ವದ್ಸ್ವೀಹ ಮಮ ಪುತರಸಯ ಚಾಗರತಾಃ। 
ಸವಪುರ್ ೀಹಿತಮಾರಾಧ್ಯ ಚಾಗರಜನಾಮಭವತುತಾಃ॥58॥ 

 

ವೃದ್ಿಂ ನ್ ತಯಜ ಮದಾವಚಂ ಶರದಾಿವಾನ್ ವದ್ತೀಹ ಚ। 
ಮಮ ಪುತರಾಃ ಕೃತ್ಾರ್ಯಾಃಸನ್ ಆರಾತತ ಭರತ್ಾಗರಜಾಃ॥59॥ 
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ರ್ಥಾ ಕೃತ ಸಮಸಾುರ್ಯಸಾುವದ್ವಕ್ಾುಹ ಮತೃತಮ್। 
ಶತರತ್ಾವ ತತ ಮತೃತಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಚ ಕರ್ ೀತ ವ್ೈ॥60॥ 

 

ಸತತಂ ವಿನಾ ನ್ ಪಶಾಯಮಿ ಮತೃತ್ೌ ತ್್ ೀರ್ಷಣಂ ಗತಣಿನ್। 
ಅಥಾಪ ವಕ್್್ೀ ಸ್ತೀತ್ಾರಾಾಃ ಪತ್್ೀನಾಯಮಾನ ವದ್ನಿು ರ್ಮ್॥61॥ 

 

ತಂ ಪರತ ಪರಕೃತಂ ತಸಯ ಜಾನ್ೀ ಮತೃತಮಞ್ಜಸಾ। 
ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಮಮ ಸತತಸಯ ವಶಂ ತತ ಸವಯಂ  

ಮತ್ೌಸಭಗಂ ತದ್ತಕೃತಯ ವಿರಕುತ್ಾಂ ಚ॥62॥ 
 

ಕೃತ್ಾವ ತತ ವತಯತ ಇಹ ಪರತ ನಾಸ್ತು ತಸಯ 

ತವಂ ಪಶಯ ಕತತರ ರ್ತಷ್ ತುಮತ್ಾಸ್ತು ತ್ಾದ್ೃಕ್॥63॥ 
 

ಏವಂ ಕತಯವಯಮತೃತ್್ಯೀಽಪಯತಯನ್ುಂ ವ್ೈ ವಿರಕುತ್ಾಮ್। 
ಕರ್ ೀತ ಪಾರರ್ಯರ್ ತವಂ ಚ ಕೃತಯಂ ಕತರತ ಗತರ್ ೀರಿತ। 
ಹ್ೀ ಪುತರ ಚಿತರಂ ಮತೃತಯಮಕೃತ್ಾವಗಮನ್ಂ ತವ॥ 64॥ 

 

ಗತ್್ೀಽಪ ಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿವಿಾಯ ಕರ್ಂ ಸಾಯನ್ಮದ್ನಾದ್ರಾತ್। 
ಹಿತ್ಾರ್ಯಂ ತವ ವಕ್ಾಯಮಿ ಸತತ್ಾದ್ಯಾಃ ಶೃಣತ ಮದ್ವಚಾಃ॥65॥ 

 

ಕೃತ್ಾಥ್ ೀಯ ಭವ ತತೃತ್ಾವ ಮತ್ಾರ್ಯತರರ್ಮಞ್ಜಸಾ। 
ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ಿಮಯಾಃ ಕರ್ಂ ಚ್ೀತ್ಾಸಯನಾಮಮನಾದ್ೃತಯ ರಾಸಯಸ್ತ॥66॥ 

 

ತಸಾಮತೃತಯತರರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಗಚಿ ಪುತರ ಸತಖಿೀ ಭವ। 
ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ಮಮ ಸತವಾಗಿನಭವಸಯ ಭ ತಮ್। 
ಭ ದ್ೀವಕಂ ತವಕರ್ೀಽಪಯತವಾನ್ಹಂ ಚ॥ 67॥ 
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ತವಂ ಪುತರವಚಾ ಪರಿಪಾಲರ್ ವೃದ್ಿಮೀನ್ಂ 

ಶ್ಷ್ ಯೀಽಸ್ತ ಚ್ೀನ್ಮಮ ವಚಾಃ ಶೃಣತ ಪರೀಣರಾದ್ಯ। 
ಇರ್ಮೀಕ್್ ೀಕಿುರ್ೀವಾತರ ಶತ್್ ೀಕಿುಮಯಮ ಸವಯಥಾ॥68॥ 

 

ವೃಥಾ ಮಾ ಕತರತತ್್ೀ ತ್್ ೀಕವತ್್ುೀ ಬತದಿಿಾಃ ಕೃಪಾನಿವತ್ಾ। 
ಅನ್ಯೀಷಾಂ ವಚನ್ಂ ನ್ೈವ ಶೃಣತ ವಿಪಾರವಮಾನಿನಾಮ್॥69॥ 

 

ಪಾಪನಾಂ ಚ ಪರಸಙ್ಕ್್ೂುೀಽರ್ಂ ಸೃತಾಃ ಪೂವಯಕೃತ್್ ೀ ಮರಾ। 
ಮರಾ ತರಙ್ಕ್ಷುೀಣಿೀತತಯಕ್್ುೀ ತವರಾ ಚ್ ೀಕುಂ ನಿರಙ್ಕ್ಷುಣಾ॥70॥ 

 

ಸವಯದ್ೀತಯನ್ುರಙ್ಕ್ ು್ೀಣ ತತರಙ್ುವದ್ನ್ಂ ಸಮರ। 
ಮದ್ದತುನಿಷ್ೆಪಟ್ೆೀಣ ಗವಿಯತ್್ ೀಽದ್ಯೈವ ವಿಪರಕ॥71॥ 

 

ಪುನ್ಾಃ ಷ್ಟ್ೆಂ ಚ ನಿಷಾೆಣಾಂ ದಾಪಯೀ ಕ್್ ೀಪತ್ಾಂ ತಯಜ। 
ಪುರತಷಾನ್ುರತತ್ಾವನಿ ತಯಜ ತವಂ ದಿವಜಸತುಮ॥72॥ 

 

ಮಜಜನ್ೀಷ್ವಗರಗನಾುರಂ ಶರಣಂ ವರಜ ತಂ ಭಜ। 
ಪೂವಯಂ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಮಮಾಶ್ೀಷ್ವಚನ್ಂ ನ್ೈವ ಚಾಕರ್ ೀತ್॥73॥ 

 

ತಸಯ ರಾಜಾಪ ಕಿಞಷಾತ್ಾವ ಮದ್ ದರೀಹಫಲಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ತತಾಃ ಸವದ್ ೀಷ್ತ್್ ೀ ನ್ಷೌಟ ತ್ಾವುಭೌ ಭ ಮಿಭಾರಕ್ೌ॥74॥ 

 

ಕ್್ ೀ ವಾ ಮದ್ ದರೀಹತಾಃ ಕಷ್ಟಂ ನಾನ್ತಭ ರಾದಿಹಾತರ ಚ। 
ಪೂವಯಂ ಶ್ೀಷ್ ೀ ಮಮಾಶ್ೀಷ್ವಚನ್ಂ ನಾಪಯಚಷ್ಟ ತಮ್॥75॥ 

 

ರಾಜಾನ್ಂ ತ್್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಕ್ಾರಾಗೃಹನಿವ್ೀಶನ್ಮ್। 
ನಿತಯಂ ಪುರಾಣವಕ್ಾುರಂ ಬಾರಹಮಣಂ ಚ ಋಣಾದ್ತುಣಿನ್॥76॥ 
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ಪುಣ್ಯೀ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸವಸಾಯಪಯಗರತ್್ ೀ ನ್ೈವ ಮೀಚಯೀತ್। 
ತ್್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಮಹತ್ಾ ವಿತ್ಾುಪಹರಣಂ ತವಭ ತ್॥77॥ 

 

ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ ವಾಕ್್ಯೀಷ್ತ ಚ್ೈಕಂ ವಾ ನ್ೈವ ಚಾಕರ್ ೀತ್। 
ತ್್ೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಮಹತ್ಾ ಸವಾಯಣ್ಯೀತ್ಾನಿ ಚಾಭವತ್॥78॥ 

 

ಸಹಸರಲಕ್ಷ ಪರ್ಯನ್ುಂ ಪರದ್ಕ್ಷಣಮರ್ ಕ್ಷಣಾತ್। 
ಚಕ್ಾರಾಕ್ಷಸಹಸ್ರೀಣ ಲಕ್ಷತ್್ ೀ ಯೀ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥79॥ 

 

ತದ್ನಾದ್ೃತಯ ತ್ಾರಾಣಾಂ ಶಾರದಾನಾಕರಾಯಿತಮ್। 
ಹರ್ಗಿರೀವಶಾ ಹಾರಾಣಾಂ ಭಾರಂ ಮೀ ಗೌರವಾದ್ದದೌ॥80॥ 

 

ಮಮೀಪದ್ೀಶಕಣಯಸಾಯಪಾಯದ್ತಸಾ ತವಂ ಸತಕತಣಡಲಮ್। 
ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಕ್ಾರ್ಯಸ್ತದಿಿಂ ಚ ಕತರತ ವಿಪರ ರ್ಥ್ ೀಚಿತಮ್॥81॥ 

 

ಮತೆಣಯಕತಣಡಲ್ೀ ಚಾಪ ತವ ದಾಸ್ಯೀತ ಮೀ ಮತಾಃ। 
ಜಾರ್ತ್್ೀ ಜಾರ್ರಾ ರ್ತಕ್್ ುೀ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್॥82॥ 

 

ಕಿಂ ಕರ್ ೀರ್ಷ ದಾರಿದ್ರಸುಾಂ ವಿಪರ ರತದ್ರಂ ಚ ಮಾಂ ಭಜ। 
ಸಾನ್ದರಸೌಭಾಗಯವನ್ುಂ ಮೀ ಪಟ್ಟಭದ್ರಂ ಚ ನ್ ತಯಜ॥83॥ 

 

ಮತತಾತ್ಾರಗಮ ಪರ್ಯನ್ುಂ ಶೌಣಡ ಪದಾಯನಿ ನ್ ೀ ವದ್ೀ। 
ಕತಣಡಲ್ೀ ಚ ಗರಹಾಣ ತವಂ ಮತಣಿಡನ್ಂ ಮಾಂ ಸತಭ್ ೀಜರ್॥84॥ 

 

ತವದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಪಾರಣಿನಾಂ ಗತರತಮ್। 
ಮಮಾಭಯವಹೃತ್್ೀಾಃ ಪುಣಯಂ ಸಾಯತುವ್ೈವ್ೀಹ ಬಾರಹಮಣ॥85॥ 
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ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ನ್ ತಯಜ ವಿಪರಹಸುಂ ತವ್ೀಹ ಕ್್ ೀ ವಾ ಗಣಯೀದ್ತುಣೌಘಾನ್। 
ನ್ಮರಸಯ ಚಾಮಾಿನ್ಮತಖ್ಸಯ ಭಕಿುರ್ತಕ್ಾಯದಿಕ್ಾನ್ ಸನ್ಮತಶಾನಿುಕ್ಾನಿುೀ॥87॥ 

 

ಕೃತಯತರರ್ಂ ನ್ೈವ ಚಕ್ಾರ ಪುತರ ತವಂ ಪಶಯ ಸ್ತೀತ್ಾಪತಮಾತಮಕ್ಾದ್ಯ। 
ಅದಾಯಪ ವಿಪರಸಯ ತತ ಕ್ಾರ್ಯಲ್ೀಶಂ ಚಕ್ಾರ ತ್್ೀನ್ೈವ ಚ 

ತ್್ ೀರ್ಷತ್್ ೀಽಹಮ್॥87॥ 
 

ಅತಸುಾಂ ಕತರತ ಭಕ್ಾುನಾಮಗರಣಿೀಗೌಯಣತ್ಾ ನ್ ತ್್ೀ। 
ಅಧ್ಾಯರಾನ್ ಪದ್ಯಜಾತ್ಾನಾಂ ವೃದ್ಿಕ್ಾರ್ಯಂ ಚ ಕಿಞ್ಾನ್॥88॥ 

 

ಗಾರಹಯಂ ಬಾಹಯಗತಣಾನಾಮಪಯಭಿವಯಞ್ಜಕಪುಞ್ಜವತ್। 
ಕರಣಡಪಣಿಡತತನ್ತಾಃ ಕತಣಡಲ್ಲೀವ ಸ ಪಣಿಡತಾಃ॥89॥ 

 

ಪರಚಣಡಬತದಿಿಶೌಣ್ ಡೀಪ ಬರಹಾಮಣ್ಡೀ ಲಣಡಸಾಮಯಗಾಃ। 
ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ ಸದ್ತಾದಿಿಮನಿಶಮಯ ಸತನಿಶ್ಾತ್ಾಮ್॥90॥ 

 

ವದ್ನ್ೀ ಸ ತತ ಭಸಾಮನಿ ಮಾನ್ರಾಮಾಸ ವ್ೀನ್ವತ್। 
ಕಿಂ ಕರ್ ೀತ ಸ ಪೂವ್ೀಯಣ ಕಮಯಣಾ ಗತಮಿೀದ್ೃಶ್ೀಮ್॥91॥ 

 

ರ್ತಾಃ ಪಾರತಾಃ ಸಮತತ್ಾಥರ್ ಮಾಂ ಗತರತಂ ಸಮರತತ ಪರರ್ಮ್। 
ವಕ್್ಯೀಕಮಯಹರಂ ಸ ಕ್ಷ್ಂ ಕಮಿಯಣಾಂ ಶಮಯದ್ಂ ಸದಾ॥92॥ 

 

ಕಮಯ ಚಾರಭಯತ್್ೀ ಪುಮಿಭನ್ೈಯಷ್ೆಮಯಯಜ್ಞಾನ್ಸಾಧ್ನ್ಮ್। 
ಧ್ೃತಂ ಚ್ೈತದ್ಿತಾಃ ಶತದಿದಿಾವರಾ ದ್ದ್ತಯರಜನ್ಮ ಚ॥93॥ 

 

ನಿದ್ಯಲಂ ಕತರತತ್್ೀ ಸಾಧ್ಯಂ ಗದ್ಯಭಾದ್ಯಪಜನ್ಮಭಿಾಃ। 
ಪೂವಯಜನ್ಮನಿ ರ್ತೆಮಯತವಹ ಜನ್ಮನಿ ರ್ತೃತಮ್॥94॥ 
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ತತಸವಯಂ ನಾಶಯೀತ್ಾಯಶತ ಮಾಸ್ತ ಮಾಸ್ತ ಸಖಿನ್  ! ಶತರಣತ। 
ತಸಾಮತಸತೆಮಯ ಕತಯವಯಂ ಕಣಯಶಾರವಯಂ ಕವಿಪರರ್ಮ್॥95॥ 

 

ಹರಿಪರರ್ಂ ಹರ್ೀಜ್ಞಾಯನ್ಸಾಧ್ನ್ಂ ಹರತ್್ೀ ಮಲಮ್। 
ನ್ ಕತಯವಯಂ ಚ ದ್ತಷ್ೆಮಯ ಕದಾಪ ಕತಗತಪರದ್ಮ್॥96॥ 

 

ರ್ದಿ ಕತರಾಯತಸವಿಪರೀಽಪ ಕತಮಿಭನಿೀ ತಂ ನ್ರಂ ಹರಿಮ್। 
ಶಂಸತ ಧ್ವಂಸ್ತತ್ಾತ್ಾಮನ್ಂ ನಾಹಂ ತಂ ಸಮಭರಾಮಿ ಚ॥97॥ 

 

ನ್ಙ್ದಾರ್ಂ ಕತತ್್ ೀ ವಿಪರ ಪರರ್ತಕುಂ ಚ ತವರಾ ತವಹ। 
ಏಕ್್ೀನ್ ಪೂವಯಪದಾಯಥ್ೀಯ ಸ್ತದ್ಿೀ ಸತಯಪರಂ ಕತತಾಃ॥98॥ 

 

ನಾಹಂ ತಂ ಸಮಭರಾಮಿೀತ ಮರಾ ಪರೀಕ್್ುೀ ತವರಾ ದಿವಜ। 
ನಾಹಂ ತಂ ನ್ ಭರಾಮಿೀತ ಪರೀಚಯತ್್ೀ ಶ್ೂೀಚಯತ್ಾ ನ್ ಮೀ॥99॥ 

 

ತವಾಪ ನ್ ಸಾಯತ್ ಸಾವಸಾಥ ಸವಸ್ ಥೀ ಭವ ಸಭಾಸತ ಚ। 
ಮದ್ವಸಾಥಂ   ವದ್ಸವ ತವಂ ಮದ್ತಕುಶ್ೂಿೀಕ ಸಞ್ಾಯೈಾಃ॥100॥ 

 

ಕಿನ್ತು ತವತ್್ಿೀತರವಿಘಾನನಿ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ। 
ತಸ್ಯೈವ ಸಾ ಶ್ೂೀಚಯತ್ಾ ಸಾಯನ್ಮಯೀಪಾಸಯ ಹರಾಸಯತಾಃ॥101॥ 

 

ತವಚಿಾನ್ುರಾ ಕಿಂ ಮಚಿಾನಾುಂ  ಕತರತ ವಿಪರ ತವೀಚಯತ್ಾ । 
ವಾಞಷಾತಞ್ಾ ಭವ್ೀದ್ಞ್ಾನ್ ಮಾಂ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ರತಂ ತಯಜ॥102॥ 

 

ಮತಞ್ಾ ಮತಞ ಾ್ೀಹ ದ್ತಶ್ಾತುಂ ಮಚಿಾತುಂ ಕತರತ ಸವಯದಾ। 
ಮತಞ್ಾ ಕ್ಾಞ್ಾನ್ಚಿನಾುಂ ತವಂ ಚಿನಾಮತರಂ ಚಾಚತಯತಂ ಭಜ॥103॥ 
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ರಾಮಚನ್ದರ ವರಭ ಪತ ಸಾನ್ದರ ಪ್ರೀಮವನ್ದಯಚರಣ್ ೀ ರಘ್ಜಪ್ೀನ್ದರ। 
ಬರಹಮರತದ್ರಮರತದಿನ್ದರ ಸತರ್ೀನಾದರರಾಧ್ಯ ರಾಜಯವರದ್ ೀಽಸ್ತ ನ್ರ್ೀನ್ದರ॥104॥ 

 

ತವದ್ದತುತದಾರಜಯಭ ತಂ ಕಮಲಾಲರ್ ಪಾಲರ್। 
ತ್್ೀನ್ ಸಮ ಾಜಿತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಸಾವಲರ್ಂ ನ್ೈವ ಚಾಲರ್॥105॥ 

 

ಇತಯಹಂ ಪಾರರ್ಯರಾಮಿೀಹ ರಾಘ್ವ್ೀನ್ದರ ಮತನಿೀನ್ದರಕಮ್। 
ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ನಿತಯಂ ದ್ೀವ್ೀನ್ದರೈಾಃ ಸಹ ಸಂಸ್ತಥತಮ್॥106॥ 

 

ಮಾನ್ವಾನಾಂ ಧ್ನ್ೀ(ಽ)ಹಾನಿಮಯಧ್ತಸ ದ್ನ್ಶಾಸನ್ಮ್। 
ವಿನಾ ನ್ೈವಾಸ್ತು ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ನ್ೈವ ಪೃಚಿ ಧ್ನಾಗಮಮ್॥107॥ 

 

ಪೃಚಿ ಮಾಂ ಸವಚತಿತ್ಾವನಿ ಕಚಪಿಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ| 

ಸ್ವೀಚಿರಾ ಸಚಾರಿತ್ಾರಣಾಂ ಪಾರರ್ಚಿಂ ಭಕಿುಮೀವಯರ್ಂ॥ 108॥ 
 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥ 109॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥110॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥111॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 
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ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಕರಕಮಲ ಸಞ್ಜಜತ 
ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನ್ಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ 

ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೂೀಽದಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥17॥  
 

॥ ಅರ್ ಷ್ ೀಡಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥16॥ 

 

ಮತ್ಾಾದ್ಸ್ೀವಾವಿಷ್ಯೀ ತ್್ೀ ಸ್ತಷಾಧ್ಯಿಷಾಸ್ತುಚ್ೀತ್। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಶ್ೀಷ್ಪದ್ಯಜಾತ್ಾನಿ ವದ್ ಚ್ ೀಷ್ಸ್ತ॥1॥ 

 

ನಾಗಾಹವರ್ಾಃ ಪಣಿಡತ್್ ೀಽಹಂ  ಬರಹಾಮಣ್ಡೀಽಶೌಣಡಬತದಿಮಿಾನ್। 
ಇತರಾಃ ಪಣಿಡತಾಃ ಪಣಡಾಃ ತವಮೀವ್ೀಹ ಸತಪಣಿಡತಾಃ॥2॥ 

 

ತವರಾನ್ತಭ ತಂ ಯೀತಸಾಪನಮನಿನರ ಪತಮೀವ ಚ। 
ವಿದಿಿ ಬತದಿಿಮತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ವೃದ್ಿಂ ಮಾ ತಯಜ ಸವಯಥಾ॥3॥ 

 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀಮತಯಖ್ಾತ್। 
ನಿಸಸಂಶಯೀ ಭವ ತವಂ ಚ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಹರ ಸಂಶರ್ಮ್॥4॥ 

 

ಪಶಾಯಮಿ ತ್್ೀ ಸತವಿಶಾವಸಂ ಮತತಸತ್್ೀ ಶಶವದ್ತರ ಹಿ। 
ವಿಶಾವಸ್ತನಾಂ ಸಮಾಜ್ೀ ಚ ತವಮಪ್ಯೀಕಾಃ ಪರಸನ್ನಧಿೀಾಃ॥5॥ 

 

ತವಮೀವ ಧ್ಮಯಗ್ ೀಪಾು ಚ ಗ್ ೀಪೀನಾಂ ಪತರವಯರ್ಾಃ। 
ಪರೀತಾಃ ಪಾರತಾಃ ಸಮತತ್ಾಥರ್ ತಮೀವ ಹೃದಿ ಚಿನ್ುರ್॥6॥ 

 

ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಗಂ ಗ್ ೀಪ್ೈಾಃ ಗ್ ೀಪೀಭಿಷ್ಾ ಸಮನಿವತಮ್। 
ಗ್ ೀಭಿಗ್ ೀಯವಿನ್ದನಾಮಾನ್ಂ ಗ್ ೀಪಾಲಂ ಹೃದಿ ಸಂಸಮರ॥7॥ 
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ಗ್ ೀಪಾಲ ನಿಮಿಯಲತನ್ ೀ ಧ್ಮಯಪಾಲಂ ತತ ಪಾಲರ್। 
ತದಾಾಲಂ ಚ ಕೃಪಾಶ್ೀಲಂ ತಚಾಾಞ್ಾಲಯಂ ಚ ಚಾಲರ್॥8॥ 

 

ಇತಯಹಂ ಪಾರರ್ಯರಾಮಿೀಹ ಗ್ ೀಪಾಲಂ ಬಾಲರ ಪಣಮ್। 
ಶ್ರೀಲ್ ೀಲಂ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲ್ೀ ಚ ಧ್ಮಯಗಾಿನಿರ್ಯಥಾ ನ್ ಹಿ॥9॥ 

 

ಧಿೀಮಾನಾಚಾರ್ಯನಾಮಾನ ಯೀ ದಾಮಾನ ಬದ್ಪಿುಮಾನಿತ। 
ಧಿೀಮಾನಾಮಾನರಾಮಾನ್ೈಮೀಯ ಪ್ರೀಮಾಣ ನಾರಾತತಸಮಾನ್ವಾಃ॥10॥ 

 

ತಸಾಮನಿನಸ್ತಸೀಮ ಏವಾಹಂ ಮತ್ಾಸಾಮಿ ಸವಸಯ ಸಾಮಯದ್। 
ಕಾಃ ಸಾವಮಿೀ ಕಸಯ ನಿಸ್ತಸೀಮ ತವಂ ದ್ದೌ ಭಸಮಲ್ೀಪವಾನ್॥11॥ 

 

ಮದಾಧಿಕಯತುಾದಾಧಿಕಯಂ ಸಾಷ್ಟಮೀವ ಚ ವಿಠಠಲ್ೀ। 
ಕತವಾದಿನ್ ೀ ಮದ್ೈಹಿೀಯನಾಾಃ ಸನಿು ಪಶಯನಿು ದ್ೀವತ್ಾಾಃ॥12॥ 

 

ಇತಥಮೀವ ಹರಿವಿಯತುಾಃ ವಾದಿಭಿಾಃ ಕೃತುಮ ಲಕ್್ೈಾಃ। 
ಉಕುಶಾ ಜಗತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಪೃರ್ಕ್್ುಾೀನ್ೈವ ವತಯತ್್ೀ॥13॥ 

 

ಕೃತುಮ ಲತವಮಪ್ಯೀಷಾಂ ಕರ್ಂ ತವತ ನ್ ವಿತುಭ್ ೀಾಃ(ಚ)| 

ಅಭಯಕ್್ೀ ಗಭಯಸಂಸ್ಥೀಽಪ ಸವಭಾಯನ್ತಗರಸುಭಾನ್ತವತ್॥14॥ 
 

ತವಾಭಯಕ್್ ೀ ದ್ತಭಯಗ್ ೀ ನ್ ಶತಭಾನಾಂ ಭ ಭಯವಿಷ್ಯತ। 
ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮತಖ್ಯಂ ಮೀ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ॥15॥ 

 

ಆಕ್ಾರಸಥಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಪಾರಙ್ಮಯೀರಿತಮ್। 
ಅಹಂ ಮೀ ಕಿಙ್ೆರಸಾಯಪ ವಿಸೃತ್್ೀಾಃ ಕಿಂ ಕರ್ ೀಮಿ ತ್್ೀ॥16॥ 
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ನ್ ತವಹಙ್ಗೆರಮಾನಿೀ ಚ ಶಙ್ೆರ್ ೀಽಪ ನಿವಾರಕಾಃ। 
ಸಹಜಾ ವಿಸೃತಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಪರಿಹತತಯಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ॥17॥ 

 

ಸಹಸಾ ಪರಿಹತತಯಂ ಹಿ ಹರ್ೀರಪ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ। 
ಶಶವದಿವಸೃತಶ್ೀಲಸಯ ಕಾಃ ಸೃತ್ೌ ವಿಸೃತಭಯವ್ೀತ್॥18॥ 

 

ಆಮೃತಂ ತವ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಕ್ಾಮತಂ ತಯಜ ಮಾಂ ಭಜ। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್॥19॥ 

 

ವೃದ್ಿ ಶರದಾಿನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್। 
ಮಾನ್ವಾ ಮಾನಿನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಪಾಪನ್ಾಃ ಕ್್ ೀಪನ್ಾಃ ಸದಾ॥20॥ 

 

ಶಶವದಿವಸೃತಶ್ೀಲಶಾ ದ್ತಾಃಖ್ಶ್ೀಲಶಾ ದ್ತಭಯಗಾಃ। 
ಇದ್ಂ ಗಾಲ್ಲೀಪರದಾನ್ಂ ತತ ನ್ೈವ ಚಾಲ್ಲಪದ್ಸಯ ತ್್ೀ॥21॥ 

 

ಮತ್ಾಾದಾಬ್ಜೀ ಸದಾ ಚಾಬ್ಜೀಭವಸಯ ಬಲಮಿೀದ್ೃಶಮ್। 
ಅಲ್ಲಂ ತವಂ ಮಮ ಪಾದಾಬ್ಜೀ ಕರ್ಂ ಮೀ ವಾಗಲಮಭವ॥22॥ 

 

ತವನ್ಮನ್ಾಃ ಸನಿನಕೃಷ್ಟಂ ತತ ಮತಾದ್ಂ ಸನಿನಕಷ್ಯತ್್ೀ। 
ತಸಾಮನ್ಮತ್ಾಾದ್ಕಮಲಧ್ಾಯನಾತ್್ುೀ ನಿಮಯಲಂ ಮನ್ಾಃ॥23॥ 

 

ಮಮ ಸಾಲ್ ೀಕಯಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಂ ಕತರತ ಶ್ೀಲವತ್ಾಂ ವರ। 
ಪಞ್ಾಜನ್ಮಸತ ಪಞ್ಜಾಸಯವತಸಮಥ್ ೀಯ ಭವ ಪರರ್॥24॥ 

 

ಪಞ್ಜಾಸಯವಾಕಯಸನಿದಷ್ಟಂ ಪುರಾಣಂ ಪಞ್ಾಲಕ್ಷಣಮ್। 
ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಗತರ ಕಿುಂ ಚ ನ್ ತಯಜ ಸ್ ವೀಚಿತ್ಾಂ ಕಚ್ೀ॥25॥ 
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ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ವಕ್ಷಯತ್್ೀ ಪಕ್ಷಪಾತ್್ೀನ್ ಸತವಿಚಕ್ಷಣ। 
ಶ್ಖ್ಾಂ ಗೃಹಿೀತ್ಾವ ವಕ್ಾಯಮಿ ಸಖ್ಾ ತವಂ ಮಮ ಸವಯಧ್ಾ॥26॥ 

 

 ಸತಖ್ಾವಾಸಾನ್ ಪರದಾಸಾಯಮಿ ಮಖ್ಾವಾಸಾದ್ಪ ಪರರ್। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ಸಿುಾಬತದಿಿಮಾನ್॥27॥ 

 

ವೃದ್ಿ ಶರದಾಿನಿವತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್। 
ಮಮಾಭಿಪಾರರ್ಮಜ್ಞಾತ್ಾವ ಪ್ರೀತ ದ್ ಷ್ರ್ಸ್ತೀಹ ಮಾಂ॥28॥ 

 

ಪರೀತವಾನ್ಸಯಹಂ ತಸ್ೈ ಪರೀಕುವಾನ್ ಯೀ ಗತಣಾನ್ ಮಮ। 
ನ್ೈವ ಪೃಚ್ಿೀತ ಪೂವೀಯಕಿುನ್ೈಯವ ಮಾನ್ಂ ತವಾಬತಧ್॥29॥ 

 

ಕನ್ಕ್ಾನಿ ಸಮತದಿದಶಯ ಶೌನ್ಕಿೀಂ ತ್್ೀ ಮತಂ ತಯಜ। 
ಪೂವಯಂ ತತ ಭಟಾಟಚಾರ್ಯಸಯ ಭರಷ್ಠಬತದ್ಿೀಾಃ ಕದಾಚನ್॥30॥ 

 

ನ್ಷಾಟಸ್ತೀದ್ಿೃರ್ಷಟರ್ೀಕ್್ೀವ ವ್ೀದಾಪಾರಮಾಣಯಶಙ್ೆರಾ। 
ತದ್ವತೆಮಲನಾಭಸಯ ಸಮಲಸಯ ಸತದ್ತಮಯತ್್ೀ॥31॥ 

 

ಶಮನ್ಂ ಚಾಸ ಸನ್ನೀತರಂ ದ್ಮನ್ಂ ರಾಸಯತ್್ೀ ರ್ಮಾತ್। 
ಅರ್ಂ ನ್ ತಮಮಣಣಾಃ ಪ್ರೀಮಾಣ ಮದಾವಣಿೀಂ ಭಣತ್್ೀ ಗತಣಿೀನ್॥32॥ 

 

ಕ್ಾಣವತಸರಣಿೀಂ ರಾರಾನಾನಣತ್್ೀ ಪೂಣಯರ ಪಣಮ್। 
ತತುಲಂ ಪಾರಪಸಯತ್್ೀ ಪುತರ ಸತುಲಂ ನ್ೈವ ಪಶಯತ॥33॥ 

 

ವಿಪರಫಲತುತರಶಾಾರ್ಂ ವಿಪರಲ್ಲಪುಸನ್ಯ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅನ್ೀಕರ ಪವನ್ುಂ ಮಾಂ ವಿನ್ೈಕತರರ ಪಣಮ್॥34॥ 
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ಮನಾಕಸ ಮನ್ತತ್್ೀ ವಿದ್ವನ್ ಶೌನ್ಕ್್ ೀ ಭತವಿ ಜಾರ್ತ್್ೀ। 
ಏವಂ ನಿಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽರ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಿಧ್್ ೀಽಪ ಸನ್॥35॥ 

 

ನಿಾಃಸ್ತೀಮಂ ಮಾಂ ನ್ ಮನ್ತತ್್ೀ ಸತಶ್ರೀಮನ್ುಂ ಕದಾಚನ್। 
ನಿತಯಂ ಬಾರಹಮಣಸಮಾನಿಿ ಸತಯಂ ವಾಕಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್॥36॥ 

 

ಅತಯನ್ುಭಾರನ್ುಬತದಿಿಶಾ ಮನ್ುವಾಯ ತ್್ೀ ನ್ ಮತೃತಾಃ। 
ಹ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾಧ್ಮ ಗತಣಾಧ್ಮ ಭ ಧ್ನಾಢ್ಯಂ। 
ಮನ್ನನ್ದನ್ಂ ತವನ್ತದಿನ್ಂ ಗತಣಿನ್ಂ ಭಜಸವ॥37॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಮದ್ನ್ಗ್ ೀಪಸದಾರ್ನ್ೀ  

ಮದಾವಣಿೀಂ ವದ್ಸವ ವದ್ನ್ೀನ್ ದ್ದಾಮಿ ಚಾನ್ನಂ॥ 

ಮತಸತರಭ್ ೀಜನ್ಂ ಭತಙ್ಿಾ ಪುತರಮಿತರಕಳತರಕ್್ೈಾಃ॥38॥ 
 

ತತರ ರಾತ್ಾರಂ ನ್ ಕೃತ್ಾವ ತವಂ ರ್ತರ ಚಾನಾದ್ರಸುವ। 
ಇರ್ಂ ತ್್ೀ ದಿವಯಸದ್ತಾದಿಿಾಃ ಕತರದ್ ಿೀ ಮಾ ಭವ ವೃದ್ಿಕಾಃ॥39॥ 

 

ಶರದಾಿಹಿೀನ್ಂ ತತ ಮದಾವಣಿೀಂ ನ್ ವದ್ಸಾವದ್ಯ ಚಾಧ್ಮಮ್। 
ತವೀತುಮಸತೀಸ ತಕ್ಾಲ್ೀ ಚಿತರಂ ಕೃತಂ ಮರಾ॥40॥ 

 

ಪೂವೀಯಕು ವಾಕಯಸತ್ಾಯರ್ಯಂ ಸಾ ಪುತರೀ ಪುತರಕಾಃ ಕೃತಾಃ। 
ಅಂಶ್ೀನ್ ಪುಂಸುಾಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಮಹಮೀವ ಸಹಾಸತಭಿಾಃ॥41॥ 

 

ಪರವಿಷ್ಟಾಃ ಪರತರತದ್ಿಂ ತತ ಪರಕೃಷ್ಟೀ ಚಾಪಯಮಪಯತಾಃ। 
ಪರಸ ತಕ್ಾಲ್ೀ ವಾರ್ತಶಾ ಪುರಾಃಸ್ತಥತ್ಾವ ಚ ಕಷ್ಯತ॥42॥ 
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ಇತ  ಮಾನಾನ್ುರಾದ್ೀವ ಪಾರಪುಂ ಧ್ಮಯಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್। 
ಕಂಸ್ೀನ್ ಬದ್ದಿ್ಮಾತ್್ ಯೀರಾಯದ್ವಾನಾಂ ಪತರ್ಯಥಾ॥43॥ 

 

ಕಂಸಾದಿದ್ೈತಯರ್ತದಾಿರ್ಯಮಾವಿರಾಸ್ತೀದ್ಹಂ ತಥಾ। 
ಪೂವಯಂ ತತ ವರದಾನ್ೀನ್ ಕರದಾನ್ಕರಾರ್ ಚ॥44॥ 

 

ಸಮರದಾಶರರ್ದ್ಾಃ ಸ್ ೀಹಂ ಸವಯದಾ ನ್ನ್ದನ್ೀಽಭಯಕ್್ೀ। 
ಅಭಯಕ್್ೀ ಗಭಯಸಂಸ್ಥೀಽಪ ಸವಭಾಯನ್ತಗರಸುಭಾನ್ತವತ್॥45॥ 

 

ತವಾಭಯಕ್್ ೀ ದ್ತಭಯಗ್ ೀ ನ್ ಶತಭಾನಾಂ ಭ ಭಯವಿಷ್ಯತೀ। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾಪರೀಕುಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾಬತದಿಿಮನ್॥46॥ 

 

ತತ್ಾೆಲ್ೀ ತಚಿರಿೀರ್ೀ ತತ ಹಯಹಮೀವ ಪರವಿಷ್ಟವಾನ್। 
ಪುನ್ಜಿೀಯವಾನ್ುರಸುಸ್ತಮನ್ ಮತ್ಾಾನ್ೀ ಸಾಥಪತಸುಾಹ್ ೀ॥47॥ 

 

ರ್ಾಃ ಕಶ್ಾತತಾಣಯಜಿೀವಸತು ಸದಾ ಮಾಂ ತಪಸಾ ಚರನ್। 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಹಮ್ ಭವಿಷಾಯಮಿ ಸ ತತ ಸಂಸಾಥಪತಾಃ ಶ್ಶ್ೂೀಾಃ॥48॥ 

 

ತ್್ೀನ್ ಸಮ ಾಜಿತ್್ ೀ ನಿತಯಂ ಅಂಶತಾಃ ಸಂವಸಾಮಯಹಮ್। 
ಪೂವ್ೀಯಽಪ ಮಮ ಪಾದಾಬಜಭಕ್್ ುೀ ರ್ಾಃ ಶೂದ್ರಕ್್ೀಪ ಸನ್॥49॥ 

 

ಸಮ ಾಜಯ ಬಾರಹಮಣಂ ಭಕ್ಾಯ ಶೂದ್ರೀಪ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಭವ್ೀ। 
ಇತ ಪೂವಯಂ ಪರಮಾಣಂ ತತ ಹಯನ್ತಸನ್ಸಿುಾ ಬತದಿಿಮನ್॥50॥ 

 

ರಙ್ುನಾರ್ಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಮಪ ದ್ತ್ಾವ ತವಹಂ ಸದಾ। 
ನಿಾಃಸಙ್ಕ್್ೂುೀ ನಾತರ ಸನ ದ್ೀಹಾಃ ಸನ ದ್ೀಹ್ ೀ ನ್ಶಯತ್್ೀ ಶಮಿನ್॥51॥ 
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ಸಂಶರಾತ್ಾಮ ನ್ಶಯತೀತ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಿಮಿಹ್ ೀಚಯತ್್ೀ। 
ಶಾವನ್ಯೀನಿಂ ಸ ರಾತ್ಾಯಶತ ಸಂಶಯಿೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥52॥ 

 

ಕೃಷಾಣಚಾರ್ಯಸತತಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಾಯಭಿಧ್್ ೀಽಪ ಸನ್। 
ನಿಸ್ತಸೀಮಂ ಮಾಂ ನ್ ಮನ್ತತ್್ೀ ಸತಶ್ರೀಮನ್ುಮಹ್ ೀ ವಿಧ್್ೀ॥53॥ 

 

ತತುಲಂ ಪಶಯತ್್ೀ ಪುತರ ಸತುಲಂ ನ್ೈವ ಪಶಯತ। 
ಸವಪರಸಙ್ಕ್ ು್ೀ ಸತಚತತರ್ ೀಽಪಯಭಿಮಾನಿೀ ನ್ ಚಾತರ ಭ ತ್॥54॥ 

 

ಮರಾಪ ಜಿೀವಿತ್ಾ ಭ ಮಾವನ್ತಭ ತಂ ಜವರಾದಿಕಮ್। 
ಭವರ್ ೀಗ್ೀಣ ಗರಸುಸಯ ಕಿನಿುಾದ್ಂ ಜವರಪೀಡನ್ಮ್॥55॥ 

 

ಇದಾನಿೀಮೌಷ್ಧ್ಂ ಮಾ ಸ್ೀವಸವ ತವಂ ವೃದ್ಿವಿಪರಕ। 
ಶ್ಷಾಟನ್ಯತರಗತ್ಾನಾಯಶತ ಜವರಾಣಿ ನ್ ಜರನಿು ತ್್ೀ॥56॥ 

 

ಅಪಮೃತತಯಂ ಛಿನ್ತ್ಾಯಶತ ಮಮ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ದಿವಜ 

ವಿಪಾರನ್ುರಮತಖ್್ೀನ್ೈತಚಿೃಣತ ಚಿತರಂ ತವಕೃತರಮಮ್॥57॥ 
 

ತವ ಜವರಾಣಿ ರಾಸಯನ್ತು ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವ ಚ। 
ನ್ ವದಾಮಿ ಸತದಾಮಾಗರಯ ಲ್ೀಖ್ಕ್್ ೀಽಪಯತರ ನಾಸ್ತು ಮೀ॥58॥ 

 

ಅದ್ಯೈವ ಸ್ ೀಽಪ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತತ ಆಗಮಿಷ್ಯತ ಶ್ರೀಪತಾಃ। 
ಅಥಾಪ ತವ ಚಾರ್ ೀಗಯಪರ್ಯನ್ುಂ ನ್ೈವ ಕರ್ಯತ್್ೀ॥59॥ 

 

ಗವಿ ಪರಸವದ್ತಾಃಖ್್ೀನ್ ವಯರ್ಥತ್ಾರಾಂ ಸ ವ್ೈ ವೃಷ್ಾಃ। 
ಬಾಧ್ತ್್ೀ ತ್ಾಂ ತದಾ ರಾಗಿೀನ್ಯಮಾಂ ಸಾೃಶತತ ಲೌಕಿಕಿೀ॥60॥ 
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ಪರತಯಕ್ಷಸ್ತದಾಿಪಲಾಪಂ ಪರಕತವಯನಿು ಪರಜಾಾಃ ಕಲೌ। 
ಸವಮಾತೃಪರಸವಾರಭಯ ಪರನ್ಷ್ಟಾಃಪಾರಕತಸದ್ೃಷ್ಟರ್ಾಃ॥61॥ 

 

ಮರಾ ಪರ್ ೀಕ್ಷತಶ್ೂಾೀಕುಂ ಪರಲ್ ೀಕಸಯ ವ್ೈಭವಮ್। 
ಪರ್ ೀಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ಹಿೀನಾಸ್ುೀ ಪರಿವಾದ್ಂ ಪರಕತವಯತ್್ೀ॥62॥ 

 

ಪರ್ೀಷಾಂ ಚ ಶ್ರರ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ದ್ಹಯಮಾನಾ ಇವಾಗಿನನಾ। 
ಅಶಕ್ಾುಸಾುಂ ಗತಂ ಗನ್ತು ತತ್್ ೀ ನಿನಾದಂ ಪರಕತವಯತ್್ೀ॥63॥ 

 

ಜನಾಾಃ ಸತಪಾಪನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕಲ್ಲನಾವಿಷ್ಟಚ್ೀತನಾಾಃ। 
ಮನಾಂಸ್ತ ಪಾಪಕೃತ್್ಯೀಷ್ತ ಸವನಾಶಾರ್ ಪರಕತವಯತ್್ೀ॥64॥ 

 

ಅಹಂ ಪರ್ ೀಕ್ಷತಸ್ೈವ ವಕ್್ಯೀ ನ್ ಹಯಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಃ। 
ದ್ೀವಾಾಃ ಪರ್ ೀಕ್ಷತಶ್ೈವ ವದ್ನ್ುೀ ನಾಪರ್ ೀಕ್ಷತಾಃ॥65॥ 

 

ಪರ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಪರರಾ ದ್ೀವಾಾಃ ಹಯಪರ್ ೀಕ್ಷಪರರಾ ನ್ರಾಾಃ। 
ಉಭಯೀ ಚ ಪರರಾ ದ್ೈತ್ಾಯ ಅಪರರಾ ಉಭಯೀ ಚ ತ್್ೀ॥66॥ 

 

ತಸಾಮತಾರ್ ೀಕ್ಷನಿದ್ೀಯಶ್ೀ ಪರರಾಸ್ುೀ ದ್ೀವತ್ಾಂಶಕ್ಾಾಃ। 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷಸಯ ನಿದ್ೀಯಶ್ೀ ಪರರಾಸ್ುೀ ನ್ೃಶರಿೀರಿಣಾಃ॥67॥ 
 

ಉಭಯೀಽಪ ಪರರಾ ಯೀ ವ್ೈ ದ್ೈತ್ಾಯಂಶಾಸ್ುೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತಸಾಮನ್ಮದ್ವಚನ್ೀ ಯೀ ಚ ಪರರ್ವನ್ುಾಃ ಪರರಾ ಹಿ ಮೀ॥68॥ 

 

ಅಪರರಾ ಯೀ ಚ ಪಾಪಾಸ್ುೀ ಹಯಪರರಾಾಃ ಸವಯಥಾ ಮಮ। 
ತಸಾಮನ್ಮಮ ಪರರಾ ಯೀ ವ್ೈ ಪರೀತಂ ಕತವಯನ್ತು ಮತೃತ್ೌ॥69॥ 

 

ಅಪರರ್ಂ ನ್ೈವ ಕತವಯನ್ತು ಮತರರಾಸ್ುೀ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥70॥ 
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ರ್ತರ ಪರತೀತ್ಾರ್ಯಬಾಧ್ಸುತ್ಾರನ್ುರಾಯಮಿಸಙ್ುರಹಾಃ। 
ಕತಯವಯ ಇತ ಪೂವೀಯಕುಮನ್ತಸತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್॥71॥ 

 

ತಸಾಮದ್ತಕ್ಾುರ್ಯಬಾಧ್್ೀ ಸತಯನ್ುರಾಯಮಿ ಹರಿಾಃ ಸವರ್ಮ್। 
ಕರ್ ೀತ ಘ್ಟ್ನಾಂ ತಸಯ ಶಕಿುಂ ದ್ತ್ಾವ ಚ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀಮ್॥72॥ 

 

ತಸಾಮನ್ನ ಕ್ಾರಾಯ ಶೂಕ್ಾಪ ಶಙ್ಗೆರಾಾಃ ಶತಷ್ೆಬತದಿಿಭಿಾಃ। 
ಲ್ ೀಕವಾತ್ಾಯಪರ್ೈಾಃ ಕ್ಾಕಬತದಿಿಭಿನ್ಯರಕ್ಾಪುಭಿಾಃ॥73॥ 

 

ಇರ್ಂ ಶಙ್ಗೆ ಚ ಸವಯತರ ಕತತ್್ ೀ ವಾ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ೃಣಾಮ್। 
ವಿಪರಸಯ ವಾ ಕೃತರಿರ್ಂ ಮಮ ವ್ೀತಯಜ್ಞಸಂಶರಾತ್॥74॥ 

 

ಸಂಶರಾತ್ಾಮ ನ್ಶಯತೀತ ಮಾನ್ಸ್ತದ್ಿಂ ವಿನಾಶ್ನ್ಾಃ। 
ಶಾವನ್ಯೀನಿಂ ವರಜತ್ಾಯಶತ ಭತಕ್ಾುಾಕಿೀನಾಶರಾತನಾಮ್॥75॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಹಿತ್ಾವ ಜ್ಞಾನಿಭಿಾಃ ಸತರ್ಶಸ್ತವಭಿಾಃ। 
ಸನಾಮನ್ಂ ಮಮ ಚಾಮತತರ ಧಿರರ್ತ್ಾಂ ಮನ್ಸ್ತ ಸತುಟ್ಮ್॥76॥ 

 

ಮನ್ದಶಙ್ಗೆಮದಾನಾಿನಾಮೀವ ಸಾಯನ್ನತತ ಜ್ಞಾನಿನಾಮ್। 
ಜ್ಞಾನ್ಪರಕ್ಾಶನ್ೀ ನ್ಷಾಟಜ್ಞಾನಾನ್ತಿಮಸಶಾ ತ್್ೀ॥77॥ 

 

ತಸಾಮತ್ ಜ್ಞಾನಿೀ ಸದಾ ಪೂಜಯಾಃ ಪೂಜಾಯತ ಾಜಯತಮಾಃ ಸೃತಾಃ। 
ನ್ೈವಾಜ್ಞಾನಿೀ ಮಾನ್ಬಾಹಯಾಃ ಕಿೀನಾಶವಶಗಾಃ ಸದಾ॥78॥ 

 

ಅಜ್ಞಾನಿೀನಾಂ ಪರಸಙ್ಕ್್ೂುೀಽರ್ಂ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ ಸತಖ್್ೀಪುಸಭಿಾಃ। 
ಶಾವನ್ೀನ್ ಸದ್ೃಶಂ ಮತ್ಾವ ಪಾಪನ್ಂ ತಂ ಮಹಾತಮಭಿಾಃ॥79॥ 
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ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಮಮ ಕೃತಂ ಚ ಸತ್ಾಂ ಸಭಾಸತ 

ನಿಾಃಶಙ್ೆ ಏವ ವದ್ ಸಾದ್ರಮತರ ನಿತಯಂ। 
ತವಂ ನ್ಾಃ ಪರಯೀ ಪರರ್ಮತಾಃ ಪರರ್ಥತ್ಾಂ ಚ ಕೃತ್ಾವ 

ಮತರೀತಮೀವ ಕೃತವಾನ್ಸ್ತ ವಾಚಕ್್ೀಶ॥80॥ 
 

ರ್ಸಯ ದ್ೀವಾ ನ್ ಪರಸನಾನಾಃ ಮತನ್ರ್ಶಾ ತಪೀಧ್ನಾಾಃ। 
ಗತರತಾಃಸವಾಯರ್ಯದ್ಶ್ೈವ ಸ ಹರಿಾಃ ಸಾಗರಾಲರ್ಾಃ॥81॥ 

 

ಅಸಮದ್ವೃನಾದವನ್ಂ ತಸ್ೈ ಭಸಮನಾಚಾಿದಿತ್ಾಗಿನವತ್। 
ಸವಸ್ತಮನ್ನನ್ುಗಯತಂ ನ್ೈವ ಸಾವಮಿನ್ಂ ಸಾಮರರ್ತಯಹ್ ೀ॥82॥ 

 

ಶ್ಲಾಮಾತರಮರ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಕಲಾಭಿಶಾ ಸಮನಿವತಮ್। 
ಫಲಾನಿ ಪರತದ್ದಾಯನ್ೇ ಮಲಾನಿ ಪರಹರಿಷ್ಯತ॥83॥ 

 

ಇತ ನ್ ಸಾಮರರ್ತ್್ಯೀತಚಾಿರದಾದ್ ರೀಹಿಣಶಾ ಮೀ। 
ಚ್ ೀರವೃತ್ಾಯ ಜಿೀವತ್್ ೀ ವ್ೈ ನ್ರಕ್ಾನ್ನ್ತಗಚಿತಾಃ॥84॥ 

 

ಅರ್ಂ ತತ ವಾಸತದ್ೀವಾಖ್ಯಾಃ ಕಮಯನಿದೀ ಮಮ ಮನಿದರ್ೀ। 
ಮನಾದರಾದಿರನಿಭ್ೀ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸಮ ಾಜಯ ಮಾಂ ಸದಾ॥85॥ 

 

ಭಿೀಮಂ ಹನ್ತಮನ್ುಮನ್ನ್ುಲ್ ೀಕ್ಾಚಾರ್ಯಂ ಜಗದ್ತುರತಮ್। 
ಆಗನಾು ಮತಸಮಿೀಪಂ ತತ ಭತಕ್ಾುಾರ್ತಷ್ಯಞ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷತಮ್॥86॥ 

 

ಮಮಾವಸಾನ್ೀ ನಾಹಮ ತತ ವಸಾಮಿೀತಯತದ್ತಾಃಖಿತಾಃ। 
ಸತವಾಸ್ತನಿೀ ಪತಂ ರ್ದ್ವದಾವಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥87॥ 
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ತೀರ್ಯರಾತ್ಾರಂ ತತ ಕೃತ್ಾವ ಚ ಸಾರ್ಥೀಯಕೃತಯ ಕಲ್ೀವರಮ್। 
ಮಾಮವ್ೀಕ್್ಯೀತ್ಾಯಶರಾ ತತ ಸ ಚಾರಾತಾಃ ಶತಚಾದಿಯತಾಃ॥88॥ 

 

ದ್ೈವಾದ್ವೃನಾದವನ್ಸಥಸಯ ಮಾನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಸ ವ್ೈ ಮಮ। 
ಭಿೀಮಾದಿಸಾವಯಭೌಮಾನಾಂ ಕ್ಾಮಾದಿಭಿರತನಿದರತಾಃ॥89॥ 

 

ತ್್ೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪುಣಾಯತ್ಾಮ ಪುಣಾಯಂ ಗತಮವಾಪಸಯಸ್ತ। 
ಶಾಣಾವಲ್ಲೀಢ್ಮಾಣಿಕಯವತಸಗೌಣಿೀಮವಾತಯಜತ್॥90॥ 

 

ಅಚಿನಾಯದ್ತಭತಮಾಹಾತಯಮಹಂ ಹರ್ಮತಖ್ಂ ಭಜ್ೀ। 
ಮಹಿಮಾ ತಸಯ ಕ್್ೀನ್ೀಹ ವಣಿಯತತಂ ಶಕಯತ್್ೀ ವಿನಾ॥91॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಶಂ ಹರಿಮಾರಾಧ್ಯ ಸವಾಯರಾಧ್್ಯೀ ಮಯಿ ದಿವಜ। 
ಕರಾದಿಸಾಶಯನ್ೀ ತ್್ೀನ್ ಕೃತ್್ೀ ಸತ ಚ ಮ ಧ್ಯನಿ॥92॥ 

 

ಕಿಮಸಮಾಭವಿತಂ ಪೂವಯ ಚ್ ೀಕುಂ ಸಮಾಭವಿತಂ ತತಾಃ। 
ಅಸಮಾಭವನ್ರಾ ತಸಾಮದ್ವೈಭವಂ ನ್ ಪರಾಹತಮ್॥93॥ 

 

ಹ್ೀಽಪಾಪ ಪುರತಷಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಾರಿಷ್ಂ ಮಾಂ ವಿಜಾನ್ರ್। 
ಸೌರ್ೀವಿಯಷಾದಿಯತ್ಾ ರ್ ರ್ಂ ಪುರತಷ್ೀಣ ಭವಿಷ್ಯರ್॥ 94॥ 

 

ಏಕ್್ ೀ ವಾ ವಕಿು ಚ್ೀತ್ ಶ್ೂಿೀಕಂ ತ್್ವೀಕಂ ಮತಸಮಮತ್ಾರ್ಯಕಮ್। 
ತಹಯಯರ್ಂ ಪುತರ ತದ್ುೀಹ್ೀ ಜಲಾದಾಯಹರಣಂ ಚರ್ೀತ್॥95॥ 

 

ಏಕಸ್ತಮನ್ನಹನಿ ಶ್ೂಿೀಕಸಹಸರಂ ಮದ್ನ್ತಗರಹಾತ್। 
ವಕಯರ್ಂ ವಾಕಸಹಾಯೀನ್ ಮಮೀಹ ಪರಹರಾಮಿ ತತ್॥96॥ 
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ಆಹಮಪಯತರ ವಕ್ಾಯಮಿ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ರ್ಾಃ ಕಶಾನಾಧ್ಮ। 
ವದ್ನಿನತ ವದ್ೀದಿವಪರ ಸದ್ೃಶಸತು ಭವ್ೀದಿಹ॥97॥ 

 

ಕೃತರಮಶ್ೂಿೀಕಕತ್ಾಯ ಯೀ ಹಯಸ ರಾಸತಪರ್ ೀ ನ್ರಾಃ। 
ಮರಿಷ್ಯತಯಮರ್ೈಾಃ ಶಪುೀ ನಿರಯೀ ಸ ಚರಿಷ್ಯತ॥98॥ 

 

ತಸಾಮತತೆವಾದ್ ೀ ದ್ತವಾಯದಿನ್ ನ್ ಕತಯವಯಸುಾರಾಧ್ತನಾ। 
ರ್ದಾ ವಿಧಿಭಲಂ ಜಿೀಣಯಂ ತದಾ ಕತಯವಯ ಏವತ್್ೀ॥99॥ 

 

ತಸಾಮದ್ತಯದ್ತಭತ್ಾಥಾಯನಾಂ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನಾಂ ತತ ಪರವತಯಕಮ್। 
ಕರ್ ೀಮಿ ಶಾರದಾಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಜಿಹಾವಗತಂ ತವಹ್ ೀ॥100॥ 

 

ಹ್ೀ ವೃದ್ಿ ವಿದ್ತಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ಶರದಾಿರಹಿತಪೂರತಷ್ಮ್। 
ವಿದಿಿ ತಲಿಕ್ಷಣಂ ವಕ್್ಯೀ ಮತಣಡವದಿವಧ್ವಾದಿಯತಾಃ॥101॥ 

 

ವಿಧ್ವಾದ್ಶಯನಾದಿಭೀತಸುಥ್ೈಕ ದಿವಜದ್ಶಯನಾತ್। 
ಧ್ವಳಾಸಾನನ್ಮಪಯಸಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸತದ್ಶಯನ್ೀ॥102॥ 

 

ತಯಕುವಾನ್ ವಿತುಲಾಭಾರ್ಯಂ ಕೃತ್ಾವ ಪಾಣಿಡತಯಮಪಯಹ್ ೀ। 
ಅತಯನ್ುಂ ಮಾನಿತ್್ ೀ ನಾಸ್ತೀತ್ ಕತಜನ್ೈಹಾಯಸಯತ್ಾಂ ಗತಾಃ॥103॥ 

 

ತರಲಕ್ಷಗಣಿತಂ ಕೃತ್ಾವ ದ್ಕ್ಷವನ್ಮತರದ್ಕ್ಷಣಮ್। 
ಆಶತಶತಕ್ಷಣಿವತ ಾವಯಕಮಯಕಕ್ಷಂ ಕ್ಷಣ್ ೀತಯಸೌ॥104॥ 

 

ತತ್ಾಾಣಿಡತಯಭರಾದ್ೀವ ಹೃದಿ ಕಮಿಾತವಾದಿನ್ಾಃ। 
ದಿಕ್ಷತ ಧ್ಾವನಿು ತ್್ೀ ಶತಷ್ೆವದ್ನಾಾಃ ಕದ್ನ್ಂ ವಿನಾ॥105॥ 
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ರಾಜಾನ್ ೀ ನ್ೈವ ಜಾನ್ನಿು ಮಾನ್ಂ ತಸಯ ನ್ ಚಕಿರರ್ೀ। 
ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ಪಾಣಿಡತ್ಾಯನ್ನ್ುರಂ ಸ ತತ ಪಣಿಡತಾಃ॥106॥ 

 

ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ ವ್ೈದ್ತಷ್ಯಂ ತದ್ವೈದ್ತಷ್ಯಂ ತಥ್ೈವ ಚ। 
ಭವಿಷ್ಯತ್ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಪೀಷ್ಯಂ ಮರಾ ಸತತಸ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥107॥ 

 

ಏತತ್ ಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ 

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥108॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥109॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥110॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಕರಕಮಲ 
ಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ 

ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ ಷ್ ೀಡಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥16॥ 

 

॥ ಅರ್ ಸಪುದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ॥17॥ 

[ಅರ್ಂ ವಿಪರಾಃ ಸತಪರಶಸುಂ ಮಮ ಪಾದಾಬಜಮತತುಮಮ್। 
ಪಶಯತ ಸವಪನಕ್ಾಲ್ೀ ತತ ನಿತಯಂ ನಿಮಯಲಚ್ೀತನ್ಾಃ॥1॥ 
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ಸ ತ್್ೀನ್ ಲಬಾಿತಶರ್ಾಃ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಪರಯೀ ಮಯಿ। 
ಮನ್ ಆವ್ೀಶಯ ಕ್ಾಶಾಯಂ ಚ ಮೃತಸುತತಾಣಯಮಾಪುನರಾತ್॥2॥ 

 

ತಸಾಮದ್ ವಿಪರಾಃ ಪರಶಸ್ ುೀಽರ್ಂ ಪರಮೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ್ವಾನ್ಮಮ। 
ಪರಕೃತ್ಾಯ ರ್ತರದಾತವಯಂ ತದ್ಸ್ೈ ಸಮರದಿೀರ್ತ್ಾಮ್॥3॥ 

 

ಮಯೀಕುಶ್ೂಿೀಕ್ಾರ್ಯಮಪ ನ್ ಜಾನಾತ ಹಯರ್ಂ ದಿವಜಾಃ। 
ಅರ್ಯಂ ಬತದಾಿಾ ತತ ವಾಕಯಂ ತತ ಕರ್ ೀತೀಹ ಕವಿೀಶವರಾಃ॥4॥ 

 

ತಸಾಮದಿವಪರಕೃತನ್ೈಯವ ಮತೃತಾಃ ಸವಯಥಾ ಸತತ। 
ಸತೃತಶಾಾಸಯ ಕತಯವಾಯ ತವತೃತಶಾಾಗರಪಙ್ಕ್ಷುಕ್ಾ॥5॥ 

 

ಮಮಾಶ್ರತಮರಾದ್ತುಮಾಚಾರ್ಯತವಂ ಸಮಾಪಯ ಚ। 
ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಸ್ಯೈವ ನಾಮಾನ ಸಮನ್ತವತಯತಮ್॥6॥ 

 

ಭ್ ೀಜನಾರಾನ್ನಮೀವಾತರ ನಾಸ್ತುೀತ ಜನ್ತ್ಾ ಮನಾಕ್। 
ಮನ್ತತ್್ೀ ಕಿಂತವನ್ನಹಿೀನ್ೀನಾಚಾರ್ಯತ್್ವೀನ್ ನ್ನ್ದನ್॥7॥ 

 

ನಾಗಾಖ್ಯಪಣಿಡತಸಾಯಪ ಸವಪ್ನೀ ಚ್ ೀಕುಂ ಮರಾ ಸತತ। 
ತ್್ೀನಾಪ ಕಿಞಷಾನ್ನ ಕೃತಂ ಮೃಷಾವಾಕಯಪರ್ ೀಽಭವತ್॥8॥ 

 

ತಸಾಮತುಾಂ ಚಾನ್ನಮಾತರಸಯ ರ್ತನಂ ಕತರತ ಸತಮಾನ್ವ। 
ನ್ ೀಚ್ೀತಸಮಾಧ್ವಿೀಂ ವೃತುಂ ಕರಿಷ್ಯತ್್ಯೀವ ನಾನ್ಯಥಾ॥9॥ 

 

ಅಹಂ ವಿಪರಸಯ ಸೌಚಿತಯಂ ಕರಿಷಾಯಮಿೀತ ಮನ್ಮತ್್ೀ। 
ಸೌಚಿತಯಂ ಕತರತ ಕಲಾಯಣ ಗತರ್ ೀವಾಯಕಯಸಯ ಗೌರವಾತ್॥10॥ 
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ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ತವಂ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ೀ ವನ್ೀ 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಕನ್ದ ಫಲಾಶ ಮನಿದರ್ೀ। 
ಸತನ್ನ್ದ ನ್ನಾದದಿಭಿರಿನಿದರಾಪತಾಃ 

ಸಾವನ್ನ್ದದ್ ೀ ರ್ದ್ವದಿಹಾಽಭವಪರರ್ಾಃ॥11॥ 
 

ತವ್ೀಹ ಕ್್ ೀ ವಾ ಗಣಯೀದ್ತುಣೌಘಾನ್ 

ವಿನಾ ತತ ಮಾಂ ನಾಸ್ತು ಸತನಾಮಧ್್ೀರ್। 
ರ್ಥಾ ಸತರ್ೀನ್ದರಸಯ ಕರಿೀನ್ದರಗಸಯ 

ಗವೀಯಽಪ ಸವಾಯಪಹರಂ ಸತತ್್ೀಹ॥12॥ 
 

ಔದಾರ್ಯ ಶಸ್ರೀಣ ವಿದಾರ್ಯ ವಿಪರದಾರಿದ್ರಯವೃಕ್ಷಂ ಕರದ್ೈರಿಹ ತವಮ್। 
ಧ್ರಾಸತರಾದ್ಯೈಾಃ ಪರಮಾದ್ರ್ೀಣ ತ್ಾವರಾಧಿತಾಃ ಸನ್ ಧ್ರಣಿೀಂ ವೃಣಿೀಶವ॥13॥ 

 

ಪತ್ಾ ಪುತರ ಸತುತಂ ಕತರಾಯದ್ಭತ್ಾಯ ಭಾರಾಯಸತುತಂ ಗತರತಾಃ। 
ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಸಂಸತುತಂ ಕತರಾಯತ್ಾಸಾಮಿೀ ಭೃತಯಸತುತಂ ತಥಾ॥14॥ 

 

ತದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಶ್ರೀಮನಾನದಾರ್ ಪರಮಾರ್ಯತಾಃ। 
ಕತರಾಯತ್ ಸತುತಂ ನ್ ದ್ ೀಷಾರ್ ನ್ ತತ ದ್ೀಹಾಭಿಮಾನಿನ್ಾಃ॥15॥ 

 

ತಸಾಮನ್ನನ್ದನ್ ತ್್ೀ ಚಾನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಕನಿದನಾ ಮರಾ। 
ಕಿರರ್ತ್್ೀ ಗಣವೃನ್ದೀನ್ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ರ್ಥಾ॥16॥ 

 

ಮಯಿ ಜಿೀವತ ರ್ಚ್ ಾೀಕುಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಂ ಸತತ। 
ಭವಿಷ್ಯತ ಪರಸ್ತದ್ಿಂ ತದ್ನ್ತಸನ್ತಿಸಾಬತದಿಿಮನ್॥17॥ 
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ತತರಸ್ತದ್ಯಿರ್ಯಮೀವಾತರ ತನಾನಮಾಪ ದಿವಜಸಯ ತತ। 
ಮರಾ ದ್ತುಂ ತವರಾ ತಸಾಮನಿನಗಾರಹಾಯ ನ್ ವದ್ನಿು ಯೀ॥18॥] 
(ಇತ ಶ್ೀಷ್ಪರಕರಣ) 

 

ಹ್ೀ ವಿಪಾರದಾಯಶನ್ಂ ನಾಸ್ತು ಪುತರಮಿತರ ಕಲತರಕ್್ೈಾಃ। 
ಕರ್ಂ ಕರ್ ೀರ್ಷ ಚಾನಾನರ್ಯಂ ಕತರತ ವೃತುಂ ಚ ಮಾಧ್ವಿೀಮ್॥19॥ 

 

ಪರತ್ಾಪತರರ್ಮಧ್್ಯೀ ತತ ಹ್ಯೀಕಂ ವಾಪಯಸಮದಿೀರ್ಕ್ಾಾಃ। 
ನ್ ಪರರ್ಚನಿಿು ಸಚಾಿಸರವಕ್್ರೀ ತವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥20॥ 

 

ಅಗನಾುಗನ್ತುಕ್ಾಮಸುಾಂ ಘ ೀಷ್ಪರ್ಯನ್ುಮೀವ ಚ। 
ಅಶಕುಾಃ ಸನ್ ಕರ್ಂ ಪುತರ ಪೀಷ್ಣಂ ತತ ಭವ್ೀದಿಹ॥21॥ 

 

ತವಾನ್ನಸ್ತದಿಪಿರ್ಯನ್ುಂ ನ್ ವಕ್್ಯೀ ಮಾನ್ವೀತುಮ। 
ಮಾನ್ಂ ತತ್ಾಯಜ ಮಾಧ್ವಾಯ ಮಾನ್ ೀ ಹಿ ಮಹತ್ಾಂ ಧ್ನ್ಮ್॥22॥ 

 

ಮಯೀದಿತಂ ವಚಾಃ ಸತಯಂ ತಸಯ ಗ್ೀಹ್ೀ ಚ ಪಶಯ ವ್ೈ। 
ಶ್ರೀಪತ್್ೀ ಶ್ರೀಮತ್್ ೀ ವಾಕಯಂ ಶೃಣತ ಮೀ ಗತಣಭ ಷ್ಣ॥23॥ 

 

ವಿಪರಹಸ್ುೀ ಪರತ್ಾಪೀಽಪ ನಾಸ್ತು ತದ್ುೀಹಗಾ ಅಪ। 
ತಣತಡಲಾಶಾ ನ್ ಸನಿುೀತ ವಾಸತದ್ೀವಮತನಿಂ ವದ್॥23॥ 

 

ವಿಪರಹಸ್ುೀ ಪರತ್ಾಪೀಽಪ ನಾಸ್ತು ತದ್ುೀಹಗಾ ಅಪ। 
ತಣತಡಲಾಶಾ ನ್ ಸನಿುೀತ ವಾಸತದ್ೀವಮತನಿಂ ವದ್॥24॥ 

 

ಶ್ರೀಪತ್್ೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ುೀ ಪರಸನ್ ನೀಽಸತು ಪರಭತಾಃ ಪರರ್ಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣಸಾಯನ್ನರ್ತನಂ ತವಂ ಪಾರಪುವಾನ್ ವ್ೈ ಮಮಾನ್ನದ್ಾಃ॥25॥ 
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ವಿಪರ ತವಂ ಮಾಸಪರ್ಯನ್ುಂ ವಾಸತದ್ೀವಾಭಿಧ್ಂ ಮತನಿಮ್। 
ಸಮರನ್ ಭತಙ್ಿ ಕರಂ ತಸ್ೈ ದಾತತಂ ತವ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥26॥ 

 

ಮಮ ನ್ನ್ದನ್ಧ್ಮೀಯಣ ಚಾನ್ನಂ ತವಂ ಪಾರಪುವಾನ್ಸ್ತ। 
ಪುಣಯಂ ಭವ್ೀತುಸಯ ಪುತರಕಲತ್್ರಾಃ ಸಹ ಭ್ ೀಜನಾತ್॥27॥ 

 

ತಸಾಯಗಮನ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ತ್ಾತಹಿೀನ್ಸತತ್್ ೀಪಮಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಸ್ತ ಸದಾಗಣಯಂ ಗತಣಂ ಮಾಂ ಸಮರ ರಕ್ಷಕಮ್॥28॥ 

 

ತವೀದ್ರ್ೀ ವ್ೀದ್ನಾದಿವಾಯಯದಿನಿಯಸಾಸರಿತ್್ ೀ ಮರಾ। 
ತವತತಾತರೀಂ ಪರತ ತತ್ಾರಪ ಮದಿಯತಶ್ಾತರಮೀವ ತತ್॥29॥ 

 

ತಸಾಮತಸದಾನ್ತಸನಾಿನ್ಮೀವಮೀವಾಸತು ತ್್ೀ ಬತಧ್। 
ಕದಾ ರಾಸಯತ ಮೀ ಪುತರಶ್ಾೀತ ಚಿನಾುಂ ತಯಜ ದಿವಜ॥30॥ 

 

ಸಂಸಾರಾಬ್ಿೀಶಾ ರ್ನ್ನೀತೃ ಹ್ ೀತೃವತೆಮಯವಾರಿಧ್್ೀಾಃ। 
ಕ್್ೀತರವತತಾತರ ಪೌತ್ಾರಣಾಂ ನ್ೀತರಂ ಸತ್ ಜ್ಞಾನ್ಮತಚಯತ್್ೀ॥31॥ 

 

ತನ್ನಷ್ಟಮಾಸ್ತೀದ್ಭರಷ್ಟೀ ಚ ಶ್ಷ್ಟವಲ್ ಿೀಕವಞ್ಾಕ್್ೀ। 
ತಹಿಯ ಭಟ್ಟಸಯ ದ್ೃಷಾಟನ್ುೀ ದಾಷಾಟಯನಿುಕವಿರತದ್ತಿ್ಾ॥32॥ 

 

ಇತ ಚ್ೀನ್ನ ಚ ತತ್ಾರಪ ದ್ೃರ್ಷಟಶಬ್ದೀನ್ ಸೌಷ್ಠವಾತ್। 
ವಿಠಠಲಜ್ಞಾನ್ಮೀವಾಗರಯಂ ಸಾಷ್ಟಂ ಗಾರಹಯಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥33॥ 

 

ಉಭರಾಭಿಪಾರರ್ತಶಾ ನ್ೀತರಶಬಾದರ್ಯ ಉಚಯತ್್ೀ। 
ಉಭರಾಥ್ೀಯಽಪ ವಾಣ್ಯೀಕವಿಷ್ಯೀ ವಾ ತಥ್ೈವ ಚ॥34॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 210 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪಾರಮಾಣಯಂ ಮಮ ವಾಕಯಸಯ ಗಾರಹಯಂ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವಿಚಕ್ಷಣ್ೈಾಃ। 
ನಿಗತಯಣ್ೈಾಃ ಪುರತಷ್ೈಾಃ ಪುರತಷ್ವಾಕ್್ಯೈನ್ಯ ಶತರಣತ ದ್ ಷ್ಣಮ್॥35॥ 

 

ಅತ ಏವ ಪದ್ಂ ನ್ೀತರಂ ಗೃಹಿೀತಂ ನ್ರ್ನಾದಿಕಮ್। 
ನ್ ಗೃಹಿೀತಂ ಪದ್ಂ ವಿದ್ವನ್ ಉಭರಾರ್ಯಸಯ ಸಙ್ುರಹ್ೀ॥36॥ 

 

ತಸಾಮನ್ನ ಕ್ಾರಾಯ ಶಙ್ಗೆ ಚ ವಞ್ಾಕ್ಾನಾಂ ದ್ತರಾತಮನಾಮ್। 
ಶತನ್ಕ್ಾತಮಮತಸಾಥನಾಂ ಅತಕ್ಾಯಯಣಾಂ ದ್ತರತಕಿುಭಿಾಃ॥37॥ 

 

ಹ್ೀ ತಮಮಣಣ ಶೃಣತಷಾವದ್ಯ ಭಣಸವ ತವಂ ಗತಣಾಧ್ಮ। 
ಮದಾವಣಿೀಂ ಶ್ೂಿೀಕಸತಶ್ರೀಣಿೀಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀನ್ ಚ ವಣಿಯತ್ಾಮ್॥38॥ 

 

ನ್ ೀ ಚ್ೀತ್ಾುಾಂ ಪರತರಾಸಯನಿು ಶ್ೀಘ್ರಂ ತತ ರ್ಮಕಿಙ್ೆರಾಾಃ। 
ಮದ್ ದರೀಹಕರಮಾರಾದ್ವೈ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ತತಾಃ॥39॥ 

 

ರದ್ನ್ೈಲ್ ೀಯಹಿತಶಮಶತರಕರಾಳವದ್ನ್ೈರಪ। 
ದ್ಮನ್ೈಭಿೀಯಷ್ರ್ನ್ುಸಾುಾಂ ದ್ಮನ್ೈಭರಯಷ್ಟಮಾನ್ಸಮ್॥40॥ 

 

ತದಾ ಮೀಚಕ ಏವಾಹಂ ಸ ಚಕ್್ೈರಿತ ದ್ ೀರ್ಷಣಮ್। 
ಕಿೀಚಕ್ಾದ್ತದ್ತಬತಯದಿಿಂ ಶ್ೂೀಚಕಂ ಮಾಮಕಂ ದಿವಜಮ್॥41॥ 

 

ತಸಾಮನ್ಮದ್ತಕು ಮರಾಯದಾಂ ಮಾತಯಜ ತವಂ ದಿವಜಾಧ್ಮ। 
ವೃನಾದವನ್ಗತಂ ನಿತಯಂ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್॥42॥ 
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ಹ್ೀ ಭ ಪ ಭಕು ಶತಭದ್ೀಽತರ ಭವ್ೀ ಭವ್ೀ ಚ 

ಭಕಿುಂ ಕತರತ ತವಮಪ ತ್್ೀ ಚ ಸತಸೌಭಗಾರ್। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಕದ್ನ್ಕ್್ ೀವಿದ್ ಚ್ೀತ ಪೂವಯಂ 

ಕ್್ೀದಾರಕ್ಾಖ್ಯಮಪ ಘ ೀಷ್ಮಿಹ ತಯಜಸವ॥43॥ 
 

ಏವಂ ಚ್ೀತುವ ಚಾರ್ತಷ್ಯವೃದಿಿಹಿಯ ಭವಿತ್ಾ ಸದಾ। 
ಸಮೃದಿಿಧ್ಯನ್ಧ್ಾನ್ಯಂ ಚ ಗಜವಾಚಿನ್ೃಣಾಮಿಹ॥44॥ 

 

ತವಾಗರಜ್ೀನ್ ದ್ತುಂ ವ್ೈ ಧ್ಾರಾಪೂವಯಂ ದಿವಜಸಯ ಚ। 
ದಿವಜ್ೀನ್ ಮಮ ದ್ತುಂ ಚ ಸಮಮತ್ಾಯ ತ್್ೀಽಗರಜನ್ಮನ್ಾಃ॥45॥ 

 

ಸವದ್ತ್ಾುದಿದಾಗತಣಂ ಪುಣಯಂ ಪರದ್ತ್ಾುನ್ತಪಾಲನ್ೀ। 
ಪರದ್ತ್ಾುಪಹಾರ್ೀಣ ಸವದ್ತುಂ ನಿಷ್ುಲಂ ಭವ್ೀತ್॥46॥ 

 

ಸವದ್ತ್ಾುಂ ಪರದ್ತ್ಾುಂ ವಾ ಯೀ ಹರ್ೀತ ವಸತನ್ದರಾಮ್। 
ಷ್ರ್ಷಟವಷ್ಯ ಸಹಸಾರಣಿ ವಿಷಾಠರಾಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕಿರಮಿಾಃ॥47॥ 

 

ಇತಪೂವಯ ಪರಮಾಣಾಭಾಯಂ ಮದಾವಕಯಸಯ ಚ ಗೌರವಾತ್। 
ತಯಜ ರಾಜನ್ ಸತಭಿೀರತಾಃ ಸನ್ ನ್ ಭಾರಂ ತವ ಚಾವನ್ಮ್॥48॥ 

 

ಭಜ ರಾಜಯಂ ಧ್ರಾಭಾರಂ ಹನ್ ತವಂ ಕನ್ಕಂ ನ್ರಾ। 
ಕ್್ ೀಶಾಂ ಕ್್ ೀಲಾಹಲ್ೀನ್ೈವ ಕತರತ ವೃದಿಿಂ ಸಮೃದಿಿಮನ್॥49॥ 

 

ವ್ೈರಿಭಿಾಃ ಪೌರವೃದಾಿಂಸುಾಂ ಪೂಜರಾದ್ತಸಾತ್್ೈಜಯರ್ಮ್। 
ಭಜತವಂ ದಿವಜ ಸಾಧ್ಯಂ ಚ ಶ್ೂಿೀಕದ್ವರ್ಮನ್ತತುಮಮ್ ॥50॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 212 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ತಚ್ ಿೀಕಚ್ಿೀದ್ಕ್್ ೀಽಹಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತಸಾಮದಾಲಸಯ ಹ್ೀತ್್ ೀಸತು ಬಹತ ಹಾತತಂ ತವಮಿಚಸಿ್ತ॥51॥ 

 

ಸಮಸುಧ್ಮಯರಕ್ಾರ್ಥೀಯ ರಾಘ್ವೀ ರಾಜಯಹಾ ಪರ್ೈಾಃ। 
ವಿಪರಕ್್ೀತ್ಾರಪಹಾರಂ ಚ ಮಾ ಕತರತ ತವಂ ಕರಾನ್ಪ॥52॥ 

 

ನಾದ್ತಸಾ ತವ ನಾರ್ಶಾ ರಾಜಯಂ ತ್್ೀ ರಕ್ಷಯಿಷ್ಯತ 
ಹ್ೀ ಶತಣಠ ವಿಪರ ತವ ಕಣಠಗತಂ ಚ ಪಾರಣಂ 

ಶೌಣಾಠಮಿ ಕತಣಿಠತಗತ್್ೀರಹಮೀವ ಶ್ೀಘ್ರಂ। 
ಮನ್ಮಣಟಪಂ ತವ ಹೃದ್ನಿುಕಮಞ್ಾ ಮಾತರ 

ಮೌತೆಣಠಯತ್್ ೀ ರ್ದ್ವಿಕತಣಠಗತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಂ ತತ್॥53॥ 
 

ತಸಾಮತ್ಾರಣಂ ನಿಾಃ ಸರನ್ುಂ ವಾರರಾಮಿ ವರ್ೀಣಯಕಮ್। 
ಮರಣಂ ಪರಹರಾಮಯೀವಂ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ಮತನಿಮ್॥54॥ 

 

ಶತಣ್ಠೀತಯತರ ಸತಶಬ್ದೀನ್ ಶ್ೂೀಕ್್ ೀ ಗಾರಹಯಾಃ ಶತಭಸಯ ತ್್ೀ॥ 55॥ 
 

ಠ್ೀತ ತಚ ಿನ್ಯ ಏವಾರ್ಂ ಕೃಷ್ಣಭಟಾಟಭಿಧ್ಾಃ ಪುರಾ। 
ಉಚಯತ್್ೀ ಮತಚಯತ್್ೀ ರ್ ೀಗಾದ್ತದಾಃಖ್್ೀನ್ ಸತಚರಿತರಣಾ॥56॥ 

 

ಪರೀಚಯತ್್ೀ ಚ್ ೀತುರಗರನ್ಥಾಃ ಸೌಚಿತ್್ುೀನ್ ಮರಾ ತತಾಃ। 
ಪುರ್ೀತ ಗತರತಣ್ೈವ್ೀಹ ಮರಾ ದ್ತುಂ ನ್ರ್ೈನ್ಯ ತ್್ೀ॥57॥ 

 

ಆಚಾರ್ಯತವಂ ಸ್ತಥರಂ ತಸಾಮತ್ ಸವಾಯರಪಯನಿವಾರಿತಮ್। 
ಹ್ೀ ಸ ರ್ಯನಾಮಧ್ಾರಾಧ್ಯ ಸ ರ್ಯವತತಸಪರಭಾನಿವತ॥58॥ 

 

ಸ ರ್ಯವನ್ಮಮ ಗ ಢಾರ್ಯಕೃತಂ ಸ ರಿಜನ್ೀರ್ಷವಹ। 
ಪರಕ್ಾಶರ್ ವಿಕ್ಾಸಾನ್ುೀ ಮತರ್ಸ್ಯೀ ಸಕ್ಾಶತಾಃ॥59॥ 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 213 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ವರಾಕ್ಾ ಅಪ ಶ್ೂೀಕ್ಾತ್ಾಯಾಃ ನಿಶ್ೂಯೀಕ್ಾಶಾ ಭವನ್ತು ತ್್ೀ। 
ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ವದ್ಸವ ತವಂ ಭ ಸತರ್ ೀತುಮ ಸ ರಣಮ್॥60॥ 

 

ಕ್ಾರಣಂ ಪುಣಯರಾಶ್ೀನಾಂ ವಚನ್ಂ ಮಮ ಜಾನ್ತ್ಾಮ್। 
ಉಪ್ೀನ್ದರ ಭಟ್ಟ ತ್ಾಂ ಶ್ಷ್ಠ ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತರಿತ ಸತುಟ್ಮ್॥61॥ 

 

ಸವಯಭಿೀಷಾಟನಿ ದಾತತಂ ಮೀ ಪಟವೀಂ ಮತೃತಕ್ಾಂ ಪಠ। 
ಉಪ್ೀನ್ದರನಾಮಧ್್ೀರಾದ್ಯ ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತರಿವ ಪರರ್॥62॥ 

 

ಸವಾಯಭಿೀಪಸತ ಧ್ಾತರೀಂ ಮೀ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ವದ್। 
ಕನ್ಕ್ಾಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಟೀಽಪ ಕನ್ಕ್ಾಜಯನ್ತತಾರಾಃ॥63॥ 

 

ಮನ್ಸಾ ತೃಪುಹಿೀನ್ಾಃಸನ್ ಮನಾದ್ುಚಿತ ಗಚಿತ। 
ಹಿರಣಯಭಟ್ಟ ಏವಾಽರ್ಂ ಹಿರಣಾಯಜಯನ್ ತತಾರಾಃ॥64॥ 

 

ಹಿರಣಯ ಇವ ಕ್ಾರತಣಯವಿಷ್ಯೀಽತರ ಬಭ ವ ಹ। 
ಸರಸಾ ಭಾರತೀ ರಾ ವ್ೈ ತಸಾಯ ನಾಮಧ್ರ್ ೀಽಪ ಸನ್॥65॥ 

 

ವಿರಸ್ ೀಽಪ ಭವ್ೀದ್ತರ ನ್ರಸ್ತಂಹ್ ೀ ನ್ರಾಧ್ಮಾಃ। 
ದಾಮಾಲೌ ಪತುಮೌಲ್ಲೀ ದೌವ ಹರಿನಾರಾರ್ಣಾವಪ॥66॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಾಚಾರ್ಯ ನಾಮಾಪ ರ್ತಕುಂ ವೃನಾದವನ್ೀನ್ ಚ। 
ನ್ ವದ್ನೌು ಸತಧ್ಾನ್ುೀಷ್ತ ಗರನ್ಥೀಷ್ತ ಕತಶಲಾವಿವ॥67॥ 

 

ಮದ್ವನೌು ಮದಾನೌಿ ತ್ೌ ಮತೃತ್ೌ ಭಕಿುಬಾಹಯಕ್ೌ। 
ಇತಾಃ ಪರಂ ಜನಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಚೌದಾಸ್ತೀನ್ಯಪರಾ ಮಯಿ॥68॥ 
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ಮತೃತಂ ನ್ ವದ್ನ್ಯತರ ಪಶಯನ್ುಾಃ ಪುತರ ತತುಲಮ್। 
ಮಹಾಪುಣಯಂ ಗತಣಾಢ್ಯಸಯ ಭವತೀಹ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ॥69॥ 

 

ಲ್ೀಖ್ನಾದಾವಚನಾಲಿಕ್ಷ್ೀಪತಭಟ್ಟಸಯ ನ್ನ್ದನ್। 
ಹ್ೀ ವಿಪರ ತವ ಪುತರಸಯ ಚರಣಾದೌರಪಯಭ ಷ್ಣಮ್॥70॥ 

 

ಸ್ತರೀವಶಂ ಪಾರಪ ತದ್ಿಸಾುದ್ನ್ುಕಸಯ ವಶಂ ಗತಮ್। 
ಇತಾಃಪರಂ ನ್ ವಕ್್ಯೀಽಹಂ ಲೌಕಿಕಂ ಚಾಪಯಲೌಕಿಕಮ್॥71॥ 

 

ಮತ್್ ುೀಕ್ಾಗಮಪರ್ಯನ್ುಂ ಕ್ಾಕಬತದಿಜಿನಾನ್ ಪರತ। 
ಏಕ್್ ೀ ವದ್ತ ವಿಪರಸಯ ಕೃತರ್ೀವ್ೀತ ಸವಯಥಾ॥72॥ 

 

ವರತ್್ ೀ ಗತರತಮತಖ್ಯಸಯ ತಂ ವರಂ ಪಾರಪುನರಾಮಯಹಮ್। 
ಪುನ್ರ್ೀಕ್್ ೀ ವದ್ತ್್ಯೀವ ಲೌಕಿಕಂ ಬಾರಹಮಣ್ ೀದಿತಮ್॥73॥ 

 

ಅಲೌಕಿಕ್್ ೀಕಿುಮಾತರಂ ತತ ಗತರತಣ್ೈವೀದಿತಂ ಹಿ ತತ್। 
ಅರ್ಂ ತತ ತಮಮಣ್ ಣೀ ವಕಿು ಬಾಣವತ್ಾರಣಘಾತಕಾಃ॥74॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಸವಕ್ಾಪಯಣಯಂ ಕತತ್್ ೀ ವಕಿುೀತ ನಿಗತಯಣಾಃ। 
ಸವ್ೀಯ ವದ್ನಿು ದಾತ್ಾರಂ ಸವಕ್ಾಪಯಣಯಂ ಕದಾಚನ್॥75॥ 

 

ನಾದಾತ್ಾರಂ ಕತತಾಃ ಶ್ರೀಯೀ ಹಾನಿಂ ತತ ಪುರತಷ್ೀ ವೃಥಾ। 
ತಸಾಮನ್ನ ನಿನ್ದಯಂ ತ್ಾವಷ್ೀಯರ್ಂ ಪುರತಷ್ೈಾಃ ಪರತಷ್ ೀಕಿುಭಿಾಃ॥76॥ 
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ಅಸ ರಾಽಕ್ಾರಿಭಿಾಃ ಶ್ೂರೀಯೀಽಹಾರಿಭಿಾಃ ಪಾಪಭಿೀರತಭಿಾಃ 
ಹ್ೀ ಶ್ರೀಪತ್್ೀತವಂ ಚ ಶರಮಾನಿವತ್್ ೀಽಸ್ತ 

ಶ್ರೀದ್ೀವಿೀ ತ್್ೀ ಸತಪರಸನಾನಸತು ಶಶವತ್। 
ಸತತ್್ ೀ ನ್ ಆರಾಸಯತತ ತ್್ೀನ್ ಸ ಕ್ಷ್ಂ 

ವಾಸ್ ೀಽವಶಯಂ ದಾಪಯಿಷ್ಯೀ ಸತಶ್ಷ್ಯ॥77॥ 
 

ಅರ್ಂ ವೃದ್ಿಾಃ ಸುಬದ ಏವಾತವಾಯಧಿಸುಬಶಿಾಾಸ್ತೀನ್ತಮಗಿಭಾವೀಽಪ ತ್್ೀನ್। 
ಹ್ೀ ಬತದಿಿಮನ್ ಮತೃತ್್ೀಾಃ ಸತಪರಸ್ತದಿಸಿುಾರಾ ಜಾತ್ಾ ವಿಬತಧ್್ೀಷ್ತ ಪರಧ್ಾನಾ॥ 

 

ಮತಸಖ್ಾಯದಿವಪರದ್ೀಹ್ೀ ತತ ಮತಖ್ಯಪಾರಣಾಃ ಸ್ತಥತ್್ ೀಽಭವತ್। 
ಸಖ್ಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಮರಾಪಯತರ ಸತಖ್ಾವಹಗತಪರದ್ಾಃ॥79॥ 

 

ತಸಾಮತ್ಾರಣಾವಧಿವಿಯಪ್ರೀ ತ್್ವೀಕಶಾಾಸ್ತೀತತಸಪುತರಕ। 
ದಿವತೀರಾವಧಿಪರ್ಯನ್ುಮಹಂ ವಕ್್ಯೀಽರ್ವಾ ನ್ ವಾ॥80॥ 

 

ರ್ದಿ ವಾ ನ್ೈವ ವಕ್ಾಯಮಿತವಲಮತಾದಾಿಯ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ। 
ತಹಿಯ ಪರತಜ್ಞಾಹಾನಾಯದಿ ದ್ ೀಷ್ ೀ ಮಮ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥81॥ 

 

ಪರರ್ಮಾವಧಿಮಾದಾರ್ ಪರತಜ್ಞಾಥ್ ೀಯಪಪತುತಾಃ। 
ತಸಾಮತರತಜ್ಞಾಹಾನಿವಾಯಪಯನ್ಯಂ ವಾ ಮಮ ದ್ ಷ್ಣಮ್॥82॥ 

 

ನಾಸ್ತು ನಾಸ್ತು ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್ಶಾಸನಾತ್। 
ತಸಾಮನಿನದ್ ೀಯಷ್ ಏವಾಽಹಂ ಯೀ ದ್ ಷ್ರ್ತ ದ್ ೀಷ್ರ್ತಕ್॥ 83॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಸಯ ಕತತ್್ ೀ ಮಾನ್ಸುದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣ್ ೀ ಮಮ। 
ಶೃಣತ ಲಜಾಜವಿಹಿೀನ್ಸುಾಂ ಕೃಣತ ಮಾನ್ಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮೀ॥84॥ 
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ಇದ್ಂ ತತತಾರತಾಃ ಶ್ೂಿೀಕಂ ಲ್ ೀಕಸಯ ಚ ಸಮಕ್ಷತಾಃ। 
ಭ್ೀಕವದ್ವದ್ ತಚ್ ಿೀಕಕ್ಾರಣಂ ಶತವಾರತಾಃ॥85॥ 

 

ಶರವಣಾನ್ನ್ುರಂ ಚಿತರಂ ಸತವಣಯಂ ನಿಕಷಾಶಮವತ್। 
ನಿಣಿೀಯರ್ತ್್ೀ ಸತಯೀಗಯತವಂ ಚರಣಿೀರ್ಂ ರಜ್ ೀ ಭಜ॥86॥ 

 

ಮದ್ ಭಮಿಂ ಯೀ ವಹ್ೀ ದಿವದ್ವನ್ವಪ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತತ ನ್ಶಯತ। 
ಇತತಯವಾಚ ರ್ಮಾಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪರತಮಾತ್ಾಯಣಿಡರಾತಮನ್ಾಃ॥87॥ 

 

 ತಸಾಮಲಿಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಭ ಮಿಂ ರಾಮಾಯಂ ಆದ್ತಸಾಸಾಧಿತ್ಾಮ್। 
ಕದಾಪ ಕ್್ ೀವಿದ್ಸುಾಂ ಹಿ ಮಾ ತಯಜಸವ ಬತಧ್್ ೀದಿತ್ಾಮ್॥88॥ 

 

ಮಮ ಪುತ್್ ರೀಽಪ ಮದಾವಕಯ ವಿಶಾವಸ್ೀನ್ ಮಹಾಮತಾಃ। 
ಮರಾ ದ್ತ್್ುೀನ್ ಸನಾಮನಾತಸಮಾಹವರ್ತ ಬಾರಹಮಣಮ್॥89॥ 

 

ಅರ್ಂ ತತ ದಾಮಾಲಾಃ ಪತುಮೌಳಿರಾಸಾಯತರದ್ ಲ್ಲಕಾಃ। 
ಚನ್ದರಮೌಳಿಗಯಲ್ೀ ರ್ದ್ವದ್ಿೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಾನಿವತಾಃ॥90॥ 

 

ನಾರಾರ್ಣಾಹವಯೀಽಪೀಹ ತಜಿಜಹಾವ ನಾಹವರ್ತಯಹ್ ೀ। 
ಮದ್ತಕ್ಾುಹವರ್ಮಪಯಸ್ತಮನ್ನದ್ಹ್ಯೀತ್ಾಸಹಯವಾದಿನಿೀ॥91॥ 

 

ಭರಣಾಯಮಾಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ಧ್ರಣಾಯಂ ಸಾತನಿನಿದತಾಃ । 
ಸಮರಣಿೀರ್ಶಾ ಮತ್ಾಾದ್ ೀ ಮರಣಾತಯಹರಸುವ॥92॥ 

 

ಚಿನಾುಮಣಾಯಹವರಾಚಾರ್ಯಾಃ ಚಿನಾುಮಣಿಸಮಪರಭಾಃ। 
ಚಿನಾುಮಾತ್್ರೀಣ ತತ್ಾವರ್ಯವ್ೀತ್ಾುರಶಿನ್ದಸಾಮಪ॥93॥ 
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ಶಾರನಾುಶಾಾಪಯರರ್ಸ್ುೀ ವ್ೈ ಭರಾತ್ಾೆನಾುರಮಾಶ್ರತ್ಾಾಃ। 
ಅದಾಯಪ ಮರಣ್ೀ ಚಕತರರಾಪಣಂ ಪಾಪಕಮಯಣಾಮ್॥94॥ 

 

ಸವೀಯಪಕರಣಂ ತಚಾಾಪಾಯಚರಚಾ ಋಣಂ ವಿನಾ। 
ಏತ್ಾದ್ೃಶವಿನ್ ೀದ್ೀನ್ ವಾಯಖ್ಾಯನಾದ್ೀನ್ ಚಾನಿವತ್ಾಾಃ॥95॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಶಾನಾಂ ನ್ನ್ದನ್ ೀ ನ್ ೀ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ವದ್ೀತ್। 
ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾಹವಽರ್ಮಂಹ್ ೀಮತಗವಚನ್ಂ ಮಮ॥96॥ 

 

ಸ್ತಂಹವದ್ವದ್ತತ ಹಯತರ ವಿನಾತ್್ೀನ್ ಚ ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್। 
ಹ್ೀ ಕೃಷ್ಣ ತ್ಾತ ಪುಷಾಣಮಿ ಭಕ್್ ುೀ ವಿಷ್ ಣೀಮಯಮ ಪರರ್ಾಃ॥97॥ 

 

ನಿಷಾಣತ್ಾ ರ್ಸಯ ತೃಷಾಣಪ ಸಂಸೃತ್್ೀನಾಯಸ್ತು ಚ್ ೀಷ್ಣತ್ಾ। 
ತಸಯ ಸ್ತೀತ್ಾಪತ್್ೀ ತವಂ ಹಿ ಜಾಡಯತ್ಾ ಕ್ಾಮತನ್ಯ ತ್್ೀ॥98॥ 

 

ಭಕಿುಮೀಯ ಮತೃತ್ೌ ಚಾಸ್ತು ಗ್ ೀಪತ್್ೀಸುಾತತಸತ್್ ೀ ರ್ತಾಃ। 
ತಸಾಮತುಾಂ ಜಿೀವಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್ ಸಞಷಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಮ್॥99॥ 

 

ಮಞಷಜೀರಧ್ವನಿ ಸಂರ್ತಕುಾಃ ಸಞ್ಜಜಘ್ಟ ಸತತಸುವ। 
ಹ್ೀ ವಿಠಠಲ ಶ್ರೀಷ್ಠಭೃತಯಾಃ ಪಟ್ಟಭದ್ರಸಯಮೀ ಸತುಟ್ಮ್॥100॥ 

 

ಸ್ವೀಷ್ಟಂ ಸತಷ್ತಠ ಕರ್ ೀರ್ಷ ತವಂ ಬಾರಹಮಣ್ೀಷ್ಟಂ ನ್ ಚ್ೀಷ್ಟಸ್ೀ। 
ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಪ್ರೀತಯ ಜಾತಸುಾಪಮೃತತಯಂ ಹರಾಮಯಹಮ್॥101॥ 

 

ತಸಾಯಭಿೀಪಸತಕೃತಯಂ ತವಂ ಕತರತ ತಚಾ ಭವ್ೀನ್ಮಮ। 
ಏವಂ ಚ್ೀದಾರ್ತರಾರ್ ೀಗಯಂ ಸಾಯತ್ಾೆಯೀ ತವ ಸವಯದಾ॥102॥ 
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ಆಯೀ ನಿವಿಯಘ್ನತ್ಾ ಸಾಯತ್್ುೀ ಮಾಯೀವ ಸ್ತರೀ ಭವಿಷ್ಯತ। 
ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮತಖ್ಯಂ ಮೀ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ॥103॥ 

 

ಆಕರಸಥಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಪಾರಙ್ಮಯೀರಿತಮ್। 
ಶ್ಷ್ಯೀಷ್ತ ಸಂಸ್ತಥತ್ಾಽಶ್ೀಷ್ ಗತಣಾನ್ಯೀವ ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ॥104॥ 

 

ಪೀಷ್ರ್ನಿು ತಥಾ ದ್ ೀಷ್ರ ಪಣಂ ದ್ ಷ್ರ್ನಿು ಚ। 
ತಸಾಮದ್ತುಣಿಷ್ತ ವಕೃತವಂ ಗತಣಾನಾಂ ದ್ ೀಷ್ರ ಪಣಾಮ್॥105॥ 

 

ಅಹಂ ಪರಮಹಂಸ್ ೀಽಪ ಜನಾನಾಂ ರಾಜಹಂಸವತ್। 
ಅಂಹ್ ೀವ್ೀತ್ಾು ದ್ತಜಯನಾನಾಂ ಸಜಜನಾನಾಂ ನಿರಂಹತ್ಾಮ್॥106॥ 

 

ಕ್ಷೀರ್ೀ ಚ ಸಾರಮೀವಾಹಂ ನಿೀರ್ೀ ಚಾಸಾರಮೀವ ಚ। 
ರಾಜಹಂಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ವ್ೀತು ತಥಾ ಪಾರಮಹಂಸಯಗಾಃ॥107॥ 

 

ಭ್ ೀ ಸಾರಾಸಾರಯೀಮೌಯನಿೀನ್ ವ್ೀತೃತವಂ ನ್ತತ ದ್ ಷ್ಣಮ್। 
ಪರತತಯತ್ಾಸಯ ಗತಣಾಃಶ್ರೀಷ್ಠಾಃ ತದ್ವನ್ಮಮ ನ್ ದ್ ಷ್ಣಮ್॥108॥ 

 

ಮಮ ಸತತಸ ಚ ಸನ್ ುೀಷ್ ೀ ಜಾರ್ತ್್ೀ ನ್ ತವಸತತಸ ಚ। 
ಹಂಸಸಯ ಮಾನ್ಸ್ೀ ರ್ದ್ವತ್ ನ್ ವಾರ್ಸಸರಸಯಹ್ ೀ॥109॥ 

 

ಸನ್ುಾಃ ಸಮತತಸ ಪರಮೀದ್ನ್ುೀ ನ್ ತವಸತತಸ ಕದಾಚನ್। 
ಅಸತತಸ ಚ ತವಸಂತಶಾ ಪರಮೀದ್ನ್ುೀ ನ್ ಸತತಸ ಚ॥ 110॥ 

 

ತಸಾಮದಾರಗ್ ೀ ಭಾಗಯರ್ತಕ್್ುೀ ದ್ರಿದ್ರೀ ದ್ವೀಷ್ ಏವ ಚ। 
ವಿದಾರವಿತ್ೌ ಮರಾ ಮ ಧಿನಯ ತಥಾತ್್ೀ ಮತಾದ್ೀ ಸದಾ॥111॥ 

 

ತಸಾಮದ್ರಾಗದ್ವೀಷ್ ೀಽಹಂ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪಾದ್ಪರಾಗಭಾಕ್॥112॥ 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 219 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ಧ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥113॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥114॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥115॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 

ಚರಣ್ ೀದಿತ ಸಾವಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಅಲೌಕಿಕವಿಭಾಗ್ೀ ಸಪುದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 

 

॥ಅರ್ ಅಷಾಟದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥18॥ 
 

ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಶವಯಗತವಿಯನ್ದರ ಪೂವ್ೈಯ- 

ಗಿೀಯವಾಣ್ೀನೌದರಗಯವಯರಾಹಿತಯವದಿಭಾಃ। 
ಸವೀಯತುಮಾಃ ಪವಯಣಿ ಪಾವಯತೀಯೈಾಃ 

ಮೌವಾಯಯ ದ್ವಾಯಯರಾಧಿತಸುತೃತಂ ಮೀ॥1॥ 
 

ಮೌವಾಯ ದ್ವಾಯಯರಾಧಿತಶ್ಾೀತಯಸಾಯರ್ಯಂ ಬತದಿಿ ಶೌರ್ಯತ್ಾಮ್। 
ಗತವಾಯಯಮತವಾಯಯಂ ವಿನಾಕ್್ ೀ ವಾಕ್ ಶೌರ್ಯವಾನ್ಪ ವಾಚಕಾಃ॥2॥ 
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ವಿದ್ವತತಸ ಬತದಿಿಚಾತತರ್ಯರಹಿತ ಸವಹಿತ್್ ೀಽಪ ರ್ಾಃ। 
ನ್ನ್ದನ್ಸತು ಮಮಾನ್ನ್ದಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ ವಾಯಹರಿಷ್ಯತ॥3॥ 

 

ಅಸಾಯರ್ಯಂ ಪಶಯತ್ಾಂ ಸವಸಯ ವಿದ್ತಷಾಂ ಕಸಯ ವಶಯತ್ಾ। 
ಹರ್ಗಿರೀವಸಯ ಸಾಸ್ತುೀಹ ತಸಯ ಸ್ೀವಾಸತ ಸತುಲಮ್॥4॥ 

 

ತಸಾಮದ್ವೈ ವಿದ್ತಷಾಂ ಮಧ್್ಯೀ ವಿದಾವನ್ ಮನ್ನನ್ದನ್ಸಯ ಚ। 
ಸದ್ೃಶ್ೂೀ ನಾಸ್ತು ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ೀ ರ್ಥಾ॥5॥ 

 

ಆರಾತತ ಮಮ ಪುತ್್ ರೀಽಸೌ ಕ್ಾರಾತತಸಪರಿಣಾಮವಾನ್। 
ಮಾರಾ ತಸಯ ಸಹಾಯೀ ಚ ತ್ಾವರಾತವರ್ಯಪರದಾಯಿನಿೀ॥6॥ 

 

ನ್ನ್ದನ್ಸಾುದ್ೃಶ್ೂೀಽಸೌ ಮೀ ವೃನಾದವನ್ಕೃತಂ ತವಮಾಮ್। 
ಮತಕತನ್ದಜನ್ತ್ಾಸ್ೀವಾಯಂ ಮನಾದನಾಮಪ ತತರ್ಷಟದಾಮ್॥7॥ 

 

ಷ್ ೀಡಶಾಧ್ಾಯಯಿಕ್ಾಂ ಕೃತ್ಾವ ಏದ್ಮಾನ್ದಿವಡಪಯತ್ಾಮ್। 
ಕರ್ ೀತತ ಜಾಡಯರಾಹಿತಯಂ ಜನಾನಾಂ ಗೌಡದ್ೀಶ್ನಾಮ್॥8॥ 

 

ಕಣಾಯಟ್ಕಜನಾನಾಂ ಚ ಕಣಯಶಾರವಯಂ ಕರಿಷ್ಯತ। 
ಅಣಯವೀತಥಮಣಿರ್ಯದ್ವದ್ಣಯವ್ೀ ಶಾಯಿನ್ಾಃ ಪರರಾಾಃ॥9॥ 

 

ಔತುರಾಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ತತ ಸಂಸಾರ್ ೀತ್ಾುರಣಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಉತುಮಶ್ೂಿೀಕಗ್ೀಹಸಯ ಚ್ ೀತುಮದಾವರರಾಪಕಮ್॥10॥ 

 

ಚ್ ೀಲಮಣಡಲದ್ೀಶ್ೀಯೈಬಾಯಲಕ್್ೈರಪ ನ್ನ್ದನ್। 
ಕ್ಾಲ್ೀ ಚಾಭಯಸುಮೀವ್ೈತತ್ಾಾಲಯಿಷ್ಯತ ತ್ಾನ್ಪ॥11॥ 
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ನಾನಾದ್ೀಶಜನ್ೈರ್ೀವಂ ನಾನಾವಿದಾಯವಿಶಾರದ್ೈಾಃ। 
ನಾನಾವಿಧ್ತರಾ ವಾಯಖ್ಾಯ ನಾನಾಶ್ಷ್ಯೀಷ್ವಧಿರ್ಷಠತ್ಾ॥12॥ 

 

ಭವಿಷ್ಯತ ಸತಷ್ೀಣಾಗರಯ ಮೃಷಾ ನ್ಹಿ ಕತರತಷ್ವ ತತ್। 
ಷ್ ೀಡಶಾಧ್ಾಯಯಿ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಂ ಪೀಷ್ರ್ಸವ ಋಷ್ೀವಯಚಾಃ॥13॥ 

 

ಆಷಾಢ್ಮಾಸ ಪರ್ಯನ್ುಂ ಷ್ ೀಡಶಾಧ್ಾಯರ್ ಮಾಲ್ಲಕ್ಾ। 
ಅಸತು ಶೌರಷ್ಡಿತ ಪರೀಕು ಕರತತಕ್್ ೀಟಫಲಪರದಾ॥14॥ 

 

ಷ್ ೀಡಶಾಧ್ಾಯರ್ಪಾಠಂ ತತ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ಸ ತತರ್ಷಟಭಾಕ್। 
ಸ್ತಷ್ಟಾಃ ಸ ತತ ಮಮೀಷ್ಟಶಾ ಮೃಷಾಟನ್ನಂ ಲಭತ್್ೀ ನ್ರಾಃ॥15॥ 

 

ದಾವದ್ಶಾಧ್ಾಯರ್ಪಾಠಂ ವಾ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ದಿವಜ್ ೀತುಮಾಃ। 
ಸ್ ೀಽಪಯವಿದಾಯನ್ಪ ಸವಗ್ೀಯ ತರದ್ಶ್ೈಾಃ ಪೂಜಯತ್್ೀ ಸದಾ॥16॥ 

 

ಅಷಾಟಧ್ಾಯರ್ಸಯ ಪಾಠಂ ತತ ರ್ಾಃ ಕರ್ ೀತ ಮಮೀಷ್ಟಕೃತ್। 
ಸ ವಿಠಠಲಪರಯೈಾಃ  ಸವ್ೈಯರಭಿೀಷ್ಟೈಾಃ ಪುರ್ಷಟಮಾನ್ ಸದಾ॥17॥ 

 

ಇದ್ಂ ಸವಯಂ  ವದ್ ವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ಮನ್ನನ್ದನ್ೀ ಕನ್ದಮನಾದಶನ್ಸಯ। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಪರೀರ್ತ್ಾಮಿನಿದರ್ೀಶ್ೂೀ ಮನ್ನನ್ದನ್ೀ ಚಾಹಮೀವ ದಿವಜಾದ್ಯ॥18॥ 

 

ಇದ್ಂ ತತ ನಾನಿದೀಪದ್ಯಂ ಮೀ ಮನಾದನಾಮಪ ನ್ನ್ದನ್। 
ಶತರತಮಾನ್ನ್ದಂ ನ್ೄಣಾಂ ನಾನಿದೀಕಮಯಣಿ ನಾನ್ಯಥಾ॥19॥ 

 

 ಇತ ಶ್ರೀತ್ಾಯದಿ ವಾಕ್ಾಯನಿ ಮರಾನ್ತಕ್ಾುನ್ಯಪ ಪರರ್। 
ಪರತಯಧ್ಾಯಯೀ ಪರಯೀಕುವಾಯನಿೀತ ಸಂಸಮರ ಬತದಿಿಮನ್॥20॥ 
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ಬಾರಹಮಣ ಶತರಣತ ಸಂವಾದ್ಂ ಮತಖ್ಯಪಾರಣಸಯ ಮೀ ಗತಣಿನ್। 
ತನ್ಮತಂ ದ್ೀಹಮತತಸೃಜಯ ಗಮಿಷಾಯಮಿೀತ ಮನ್ಮತಮ್॥21॥ 

 

ಮಾಮೀತ ಮಾಧ್ವ್ೀನ್ ೀಕ್್ ುೀ ಮತೃತ್್ೀಮಾಯಧ್ವಸುದಾ। 
ಮಾಸ್ತ ಮಾಸ್ತ ಮಹಾತ್ಾಮ ಸಾಃ ಮಾತೃವತ್ಾುಾಂ ನ್ ತತ ತಯಜ್ೀತ್॥22॥ 

 

ಊಧ್ವಯಂ ಪಾರಣಂ ಚ್ ೀನ್ನಮರ್ತಯಪಾನ್ಂ ಪರತಯಗಸಯತ। 
ಮಧ್್ಯೀ ವಾಮನ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಂ ವಿಶ್ವೀದ್ೀವಾ ಉಪಾಸತ್್ೀ॥23॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯವದ್ೀವಾರ್ಂ ದ್ೀಹಸ್ುೀ ಮತೃತಾಃ ಕೃತನ್। 
ಮರಾ ಜಿೀವಿತ ಏವ ತವಂ ಮತೃತಂ ಸಮರ ವಿಪರಕ॥24॥ 

 

ಕತತಯಂ ಚಾಕತತಯಮಪ್ಯೀವಮನ್ಯಥಾಕತತಯಮೀವ ಚ। 
ಸಮಥ್ ೀಯಽಹಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹಶ್ಾೀಶವರಸಯ ಸದಾಜ್ಞರಾ॥25॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕು ಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ದ್ೀಹಹಾನಿಂ ತತ ಪಶಯಸ್ತ ತವಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥26॥ 

 

ತತ್್ುೀ ಮದ್ದತುಮಾರ್ತಷ್ಯಂ ವೃದ್ಿ ತವಂ ಜಿೀವ ತ್್ೀನ್ ಚ। 
ವೃದ್ಿ ತ್ಾವಂ ಜಿೀವರಾನಿೀಹ ದ್ಗಿಮೌತುರಗಭಯಗಮ್॥27॥ 

 

ಪರಿೀಕ್ಷತಂ ಕತರತಕ್್ೀತ್್ರೀ ರ್ಥಾ ಲಕ್ಷ್ೀಪತಾಃ ಕ್ಷತ್ೌ। 
ಕ್ಷಣಾದ್ರಕ್ಷತವಾನ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್್ೀನ್ ಸತವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥28॥ 

 

ಮದ್ದತುಜಿೀವನ್ಂ ರ್ದ್ವದ್ೃಣಬನ್ನಿಿಮೀಚನ್ಮ್। 
ಭವಿತ್ಾ ಮೀ ನ್ನ್ದನ್ಸಯ ಚರಣದ್ವನ್ದಾವನ್ದನ್ಮ್॥29॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 223 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವರಾಭಾಯಂ ಶ್ರಸಾಪಯತರ ಕತರತ ವಿಪರ ಸತಗೌರವಾತ್। 
ವರಾಭಾಯಂ ವರಸಾರಂ ತಮಿಹಾಮತತ್ಾರರ್ಯದ್ಂ ಗತರತಮ್॥30॥ 

 

ತಸಾಮದ್ೃಣವಿನಿಮತಯಕ್್ ುೀ ಮರಣ್ೀನಾಪ ಬಾರಹಮಣ। 
ಸಮರಣಂ ಮೀ ಚರಣಯೀಾಃ ಪೌರಾಣಿಕ ಸದಾ ಕತರತ॥31॥ 

 

ಅಹಂ ಸಂರ್ಮನಿೀಂ ಗತ್ಾವ ದ್ಮನಾರ್ಸತಪಾಪನಾಮ್। 
ಕಮನಿೀರ್ಂ ತತ ಮಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಸತಮನ್ ೀಭಿಾಃ ಸಮನಿವತಮ್॥32॥ 

 

ದ್ಶಯಯಿತ್ಾವ ಚ ತತ್ಾಾಪಂ ಕಷ್ಯಯಿತ್ಾವ ಸತದ್ಶಯನ್ೈಾಃ। 
ಪರಶತಚ್ಿೀದ್ನ್ಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಮಶಯಯಿತ್ಾವ ಸತಕಶಯಯೀ॥33॥ 

 

ಏವಂ ಸಂರ್ಮನಿೀವಾಸಂ ದ್ಮನಿೀರ್ಸತಪಾಪನಾಮ್। 
ಶಮನಾರ್ ತದಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಗಮನಾರ್ ಮನ್ಸುಾಭ ತ್॥34॥ 

 

ರ್ಮೀಽಪ ಮಾಂ ತದಾ ಪಾರಹ ತ್ಾವಂ ಯೀ ನಿನ್ದನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ। 
ತ್ಾನ್ ನ್ೈವ ಮತಞ್ಜಾಮಿ ಧಿೀಮನ್ ಬರಹಮಕಲಾಕ್ಷಯೀಽಪಯಹಂ॥35॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ ಕೃತ್ೌ ಚ್ ೀಕುಮಹಿಮಾ ಘ್ಟ್ತ್್ೀ ನ್ ತ್್ೀ। 
ಇತ ಯೀ ಕರ್ರ್ನಿುೀಹ ನ್ ಮತಞ್ಜಾಮಾಯತತ್ಾಯಿನ್ಾಃ॥36॥ 

 

ಯೀನ್ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯತಜಾಯತ್ಾ ಚಾತರ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ। 
ತಸ್ೈ ನ್ನ್ದನ್ ಧ್ಾನ್ಯಂ ವಾ ಧ್ನ್ಂ ವಾ ಕಿಂ ನ್ ದಿೀರ್ತ್್ೀ॥37॥ 

 

ಮತೆರಾದಾಗತಂ ವಿತುಂ ತಸ್ೈ ದ್ತ್ಾುಾ ತತ ಪೀಷ್ರ್। 
ತ್್ ೀಷ್ರಾದ್ಯದಿನಾರಭಯ ರ್ದಾವ ಪುಣಯದಿನ್ೀ ಮಮ॥38॥ 
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ಹ್ೀ ವಿಪರ ಕವಿವೃತ್್ುೀನ್ ಶ್ೂಿೀಕ್್ೀನ್ ತತ ಮಮಾಗರತಾಃ। 
ನ್ೃತುಙ್ತೆರತ ಸತವೃತ್್ುೀನ್ ವಿತುಂ ತವ ಭವಿಷ್ಯತ॥39॥ 

 

ಏವಂ ಕರಮೀಣ ಚಾಧ್ಾಯರಾನಾಗತಾಃ ಕತರತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಪೂವಯಸ್ತಮನ್ ವ್ೈ ಪರಿಚ್ಿೀದ್ೀ ಶ್ೀಘ್ರಂ ಪಞ್ಾದ್ಶ್ೈವ ತತ॥ 40॥ 

 

ಪೂವಯಂ ದಿಗಿವಜರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀ ರ್ಥಾ ಮಖ್ಮ್। 
ಚಕ್ಾರ ರಾಜಸ ರ್ಂ ಚ ಕತರತನ್ನ್ದನ್ ಏವ ಚ॥41॥ 

 

ತದ್ವದಿದಗಿವಜರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಚಾಗರತಾಃ  ಕತರತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಅಧ್ಾಯರಾಂಸುವ ತದ್ವತ್ ಸಾಯದಾರಜಸ ರ್ಫಲಮ್ ಮಹತ್॥42॥ 

 

ಇತಯಭಿಪಾರರ್ ತತ್್ ವೀಕಿುಂ ಕತರತ ನ್ನ್ದನ್ ತತಾದ್ಂ। 
ರ್ತುಲಂ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ಸಯ ತದ್ವೈಸಾಯತುವ ನಾನ್ಯಥಾ॥43॥ 

 

ಹರ್ಕನ್ಿರ ಸನಾನಮಧ್ರ ವಿದ್ವದ್ತಿರನ್ಿರ। 
ಕಮಯನಿದೀಶವರ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಮನಿದರಗಂ ಹರಿಮ್॥44॥ 

 

ಭಜ ತದ್ಭಜಕಂ ಮಾಂ ಚ ತಯಜ ದ್ತಜಯನ್ಸಙ್ುತಮ್। 
ದಿವಜ್ೀ ಸತಜನ್ತ್ಾಂ ಪಶಯ ಭಜತ್್ೀ ನಿಜಸ್ೀವರಾ॥45॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್ೌ ಚ್ ೀಕುಮಹಿಮಾ ಘ್ಟ್ತ್್ೀ ನ್ ವಾ। 
ಇತ ತ್್ೀ ಸಂಶಯೀ ಮಾಽಸತು ರ್ಮೀಕುಂ ಶೃಣತ ತತರ ಚ॥46॥ 

 

ಹರ್ಕನ್ಿರ ನಾಮಧ್್ೀರ್ ಜರ್ವಿದ್ವಜಜರಾಙ್ತೆರತ। 
ದ್ತವಾಯದಿೀಭಮಹಾಸ್ತಂಹ ದ್ತಸ್ತಸದಾಿನ್ುಂ ಚ ದ್ತಸಸಹಮ್॥47॥ 
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ಹ್ೀ ಹರ್ಗಿರೀವ ಕಮಯನಿದನ್ ತವ ಸತನ್ದರವಿಗರಹಾಃ। 
ಮಮ ಸನ್ದಶಯನಾದ್ೀವ ಹಯಭ ದಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಾಃ॥48॥ 

 

ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತ್್ೀ ನಾಮ ಮಮ ನಾರ್ಸಯ ಮಾನಿತಮ್। 
ತ್್ೀನ್ ಮನ್ನನ್ದನಾದಿೀನಾಂ ಮಾನ್ಯಸುಾಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥49॥ 

 

ಮಮ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ತವ ಸತನ್ದರಕಣಯತಾಃ। 
ಮನ್ನನ್ದನ್ವದ್ೀವ ತವಂ ನ್ನ್ದರ್ನ್ ಮಾಂ ಶತರಣತಷ್ವ ತತ್॥50॥ 

 

ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಭವಿತ್ಾ ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಕ್್ೀ ನ್ ರಾಸಾಯನ್ತಯಪಸ್ತಥತಮ್। 
ಹ್ೀ ಪರ್ಾಃಫ್ೀನ್ವಚತಿಭರಕಿೀತಯಮನ್ ಮೀ ಮನ್ಾಃಪರರ್॥51॥ 

 

ವಿಪರೀಽರ್ಂ ತವತೆರ್ೀ ದ್ತ್್ ುೀ ಮರಾ ಪುತರ ಇವ ಪರರ್ಾಃ। 
ತಚಿಶಿ್ೂಯೀ ಕ್ಷೀರಪಾನಾರ್ಯಂ ಗಾಂ ತತ ದಾಪರ್ ಭ ಪತ್್ೀಾಃ॥52॥ 

 

ಸವಸಯ ಪುತ್್ ರೀಽಪ ನಾಸಯತರ ಕಸಯ ವಕ್್ಯೀ ರತಜಂ ದಿವಜ್ೀ। 
ಪಶಯ ವಿಪರೀಽದಾಯನ್ನಶೂನ್ ಯೀ ನ್ಶಯತ್್ೀ ಚಾಸಮದಾಶರಯಿೀ॥53॥ 

 

ಮತತಾತ್ಾರಗಮಪರ್ಯನ್ುಂ ತವತತಾತ್್ ರೀಽರ್ಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತತತಾತರಕ್ಷೀರಪಾನಾರ್ಯಂ ಸತರಭ್ ೀ ಗಾಂ ಪರದಾಪರ್॥54॥ 

 

ಏವಂ ಚ್ೀತುವ ಚಾರ್ತಷ್ಯವೃದಿಿಹಿಯ ಭವಿತ್ಾ ಸದಾ। 
ಕವಿತ್ಾ ವಿಪರಕ್್ೀ ನಾಸ್ತು ಸವಿತ್ಾ ವ್ೀತು ಸವಯದಾ॥55॥ 

 

ನಾರಸ್ತಂಹ ನ್ರಶ್ರೀಷ್ಠ ರ್ಥಾ ಸರಸಭಾರತೀ। 
ತವಜಿಹಾವಗರಗಾ ತದ್ವತ್ ವೃನಾದವನ್ ಕೃತಭಯವ್ೀತ್॥56॥ 
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ನಾರಸ್ತಂಹ ನ್ರಶ್ರೀಷ್ಠ ನ್ರಕ್್ೀ ರವಿನ್ನ್ದನ್। 
ಆಹ ರ್ದ್ವಚನ್ಂ ಚಾಗ್ರೀ ಹರ್ಗಿರೀವಮತನಿಂ ವದ್॥57॥ 

 

ಭ ಪೀಽಸಮದ್ಿನ್ಮಾದಾರ್ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ಪೀಷ್ರ್ತಯಹ್ ೀ। 
ದ್ ೀಷ್ ೀಽಪ ಮಮ  ನಾಸ್ಯೀವ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಪದ್ೀ ಶಪ್ೀ॥58॥ 

 

ಶ್ೀಷಾದಿರಪಣಿಡತಾಃ ಪಾಪಶ್ೀಷಾತಸಾಸಯ ಸತಚಕ್ಷತಷ್ಾಃ। 
ಶ್ೂೀಷ್ಕಸುಾರ್ಮೀವಾಸ್ತೀತ್್ುಾೀದ್ ದರೀಹಾಚಾ ವಿಶ್ೀಷ್ತಾಃ॥59॥ 

 

ರ್ಥಾ ಚ ದ್ತರಪದ್ ದ್ ರೀಣದ್ ರೀಹತಾಃ ಸಮತಪದ್ತರತಾಃ। 
ಸತಭದಾರಪತನಾ ದ್ೃಪುಸುದ್ರಥ್ ೀಪರಿ ಮದಿಯತಾಃ॥60॥ 

 

ತಚಿಷಿ್ಯೈರ್ೀವ ಪಾಞ್ಜಾಲಾಃ ಶ್ೂೀರ್ಷತಸೃರ್ಷತ್್ ೀ ರ್ಥಾ। 
ತದ್ವತ್ ತವಚಿಿಷ್ಯತಶಾಾರ್ಂ ಶ್ೀಷಾದಿರಾಃ ಶ್ೀರ್ಷತಸ್ತುಾಹ॥61॥ 

 

ತಸಾಮತುಾಮೀವ ತಂ ಪಾಪಂ ಮೀಚರಾದ್ಯ ಸತಶ್ೂೀಚಯತ್ಾಮ್। 
ಗತಾಃ ಕತಚ್ ೀದ್ಯಕೃದಿಭಶಾ ಹಯನಾರ್ಂ ಚ ಸಮತದ್ರಿ॥62॥ 

 

ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತ್್ೀ ಮಾನಿನ್ ತ್್ೀನ್ ಜಾತಮನಾದ್ರಮ್। 
ಸತನಾ ಸಮಾನ್ತ್ಾಂ ಪಾರಪುಾಃ ಕತಮಾನ್ವಗತಂ ಮನಾಕ್॥63॥ 

 

ಬರಹಮಧಿಕೆರಣಾತ್್ುೀ ವ್ೈ ನಿಮನಂ ದ್ತಾಃಖ್ಮವಾಪುವಾನ್। 
ದ್ತಯಮನ ಧ್ೃಷ್ ಟೀ ರ್ಥಾ ದ್ ರೀಣವಿರ್ ೀಧ್ಾಮೃತದ್ತಾಃಖ್ಭಾಕ್॥64॥ 

 

ವಯತಯಸುನಾಮತಸುಸ್ತಮನ್ ಮತವಯತ್ಾಯಸ ಏವ ಚ। 
ಗೃಹಿೀತಸುದ್ವದ್ೀತಸ್ತಮನ್ ವಯತಯಸುಮತರಪಯಭ ತ್॥65॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 227 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತಥಾ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕಲ್ಲನಾವಿಷ್ಟಚ್ೀತಸಾಮ್। 
ವಿನಾಶಕ್ಾಲ್ೀ ಸಮಾರಪ್ುೀ ತನ್ಮತಶಾಾಲ್ಲತ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥66॥ 

 

ತಸಾಮತುತೆಲ್ಲನಾ ಸವಯಂ ಕೃತಮನ್ುನಿಯವಾಸ್ತನಾ। 
ಸಾವಜ್ಞಾನಾದಿತ ಮತ್ಾವ ಚ ಹಯನಾರ್ಂ ತಂ ಸಮತದ್ಿರ॥67॥ 

 

ಹರಾಸಯನಾಮಧ್್ೀಯಿನ್ ೀ ಪರಕ್ಾಶಯಮೀವ ಮೀ ಪರರ್ಮ್। 
ವೃಥಾಸಯ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ ವಚಾಃ ಕೃಪಾಸಯ ಜಾರ್ತ್್ೀ ತವ॥68॥ 

 

ಅತ್್ ೀ ಮಯೀದಿತಂ ಹಿ ರ್ತತಸತ್್ ೀದಿತಂ ರ್ಥಾ ತಥಾ। 
ವೃಥಾ ನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕೃತನ್ ಭವತಯವಶಯಮೀವ ತತ್॥69॥ 

 

ಸತತ್್ ೀಽಪ ಮೀ ಪರವಕ್ಷಯತ್್ೀ ತವಾನ್ತಮತಯನ್ತವರತಾಃ। 
ಇಹಾಗತಾಃ ಶತರತಂ ಮಮೀಹ ಸನ್ಮತಂ ಕತರತಷ್ವ ತತ್॥70॥ 

 

ಇತಥಂ ಮಯೀಕುಮೀವ್ೈತತ್ ನ್ ವಿಪರೀಕುಂ ಕದಾಚನ್। 
ಕರ್ಂ ತ್್ೀ ಭವಿತ್ಾ ಚಿತ್್ುೀ ವಿಪರೀಕಿುಮಯಮ ವಾ ಕೃತಾಃ॥71॥ 

 

ಸಂಶರ್ಂ ವದ್ ವಿದ್ವಂಸ್ುೀ ಮದ್ವಜ್ಞಾನ್ತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಸದ್ವಜ್ಞಾ ಮಹತ್ಾಾಪಂ ತರದಿವಾತ್ಾಾತರ್ತಯಧ್ಾಃ॥72॥ 

 

ಸ್ವೈರಂ ಗತರ ಕುಂ ಕತರತ ಮಾರದ್ ರ 

ಧಿೀರತವರನ್ ಪೌರಜನ್ ಪರರಾರ್ಯಮ್। 
ಸಮರನ್ ಮತರಾರ್ೀಾಃ ಪರಮಾರ್ಯಸಾರಂ  

ನ್ ತತೃತಂ ಸಂಸಮರ ಸಜಜನಾಗರಯ॥73॥ 
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ಹ್ೀ ಮೌದ್ುಲ ನಾರಸ್ತಂಹ ತವ ಸನ್ುತಸ್ೀವರಾ। 
ಮಾಭ ತೆಲತರಪುತ್ಾರಣಾಂ ಹರಿಷ್ಯೀ ಮಿೀಞ್ಿಬನ್ಿನ್ಮ್॥74॥ 

 

ಮತಗ್ದೀತ ಸಮಾೀಧ್ಯ ಮರಾ ದ್ತಗವಿಾರಿಧಿರಿೀರಿತಾಃ। 
ದ್ಗಿಜಿಹವವದ್ೀವತವಂ ಸುಬಿವೃದ್ಿೀತ ಭಾಷ್ಸ್ೀ॥75॥ 

 

ಕಿಂ ಕರ್ ೀಮಿ ತವಾಜ್ಞಾದಾಯಹಂ ಕರ್ ೀಮಯಜ್ಞತ್ಾನ್ುಕಾಃ। 
ಅಹಙ್ಗೆರ್ೀಣ ಹಿೀನ್ಂ ತ್ಾವಂ ರ್ಂ ಕರ್ೀಣಾಭಿಮಶಯಯೀ॥76॥ 

 

ಮತೆರಸಾಶಯನ್ಂ ವಿಪರ ತವಚಿರಿಸಯತಸತೃತಮ್। 
ತತೃಚರಿಂ ಹರತ್್ೀ ನಿತಯಂ ರ್ತೃತಂ ತವಜ್ಞತ್ಾಪಯಕಮ್॥77॥ 

 

ದ್ವೀ ಸಹಸ್ರೀ ಚ ಪದಾಯನಾಂ ಖ್ದ್ ಯೀತ್್ ೀಪಮ ತ್್ೀಜಸಾಮ್। 
ದ್ೀಹಿನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ನ್ ೀದಾದಮಸಾಧ್ನ್ಂ ತತ ಭವಿಷ್ಯತ॥78॥ 

 

ತ್ಾವತಾರ್ಯನ್ುಮೀವಾಹಂ ವಕ್್ಯೀ ಪಕ್ಷೀಕೃತದಿವಜಾತ್। 
ರಾವತಾದ್ಯಸಹಸ್ರೀ ದ್ವೀ ಪೂಣ್ೀಯ ಸತತ ಭವಿಷ್ಯತಾಃ॥ 79॥ 

 

ತದ್ನ್ನ್ುರಮೀವಾಹಂ ರ್ಥಾ ಮನ್ವನ್ುರ್ೀ ತಥಾ। 
ಅನ್ನ್ುಶರ್ನ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾಹಯನ್ನ್ುಂ ಸತಖ್ಮಾಪುನರಾಮ್॥80॥ 

 

ತತ ಊಧ್ವಯಂ ಪರವಕ್ಾಯಮಿ ನ್ ವಕ್ಾಯಮಯರ್ ವಾ ಕ್ಷಣಮ್। 
ನ್ ಶ್ಕ್ಷರಾಮಿ ಪ್ರೀಕ್ಾಯವತರವೃತುಂ ಲಕ್ಷರಾಮಯಹಮ್॥81॥ 

 

ಹರ್ಕನ್ಿರಕಮಯನಿದನ್ ಜಗಕನ್ಿರಭ್ೀ ದಿನ್ೀ। 
ನ್ತಕನ್ಿರ ಪದಾಯನಾಂ ಶತಕನ್ಿರ ಬಾರಹಮಣ್ೀ॥82॥ 
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ಸ್ನೀಹಂ ಕತರತ ಮಮ ಸ್ನೀಹಪಾತ್್ರೀ ಶಾಸರಜ್ಞ ಸಜಜನ್ೀ। 
ಮತತಸತ್್ ೀಽಪಯತಸತಸ್ನೀಹಂ ಕರ್ ೀತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥83॥ 

 

ವಿಪರೀಽರ್ಂ ಕೃತರಮೀ ಭೃತ್್ ಯೀ ಮಮ ನ್ೈವ ಸತಮಾನ್ವಾಃ। 
ಪುತರವತ್್ ಾೀಷ್ಯ ಏವಾಽಸೌ ಮಾ ತಯಜ ತವಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ॥84॥ 

 

ಮತತಾತ್್ರೀಣ ವಿನಾ ವಿಪರ ತತರ ತತರ ಕೃತಂ ಮಹತ್। 
ನ್ ಶ್ೂೀಭತ್್ೀ ಶತಭಂ ಕಮಯ ದ್ೈವಂ ಭ ದ್ೈವತಂ ಚ ವಾ॥85॥ 

 

ಮನ್ನನ್ದನ್ೀನ್ ಕಮಯನಿದೀಶವರ್ೀಣಾದ್ಯ ವಿನಾ ಕೃತ್್ೀ। 
ಕಮಯಣಾಯನ್ನ್ದರ ಪ್ೀಽಪ ಮಮಾನ್ನ್ ದೀನ್ ಜಾರ್ತ್್ೀ॥86॥ 

 

ಶೂನಾಯಗಾರವದ್ೀವ್ೀದ್ಂ ನ್ಗರಂ ಶೂನ್ಯಮೀವ ಚ। 
ತಂ ವಿನಾ ನ್ಗರಂ ರ್ದ್ವತ್ ದಿವಾ ದಿನ್ಕರ್ೀಣ ವಾ॥87॥ 

 

ತದಾಗಮನ್ಸ್ತದ್ಿಯರ್ಯಂ ಮನ್ಮನ್ ೀ ರರ್ಸಾರರ್ಥಮ್। 
ಪ್ರೀಷ್ರಾಮಿ ತಮಾಹತತಯಂ ಶ್ೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಮಧ್ವನಿ॥88॥ 

 

ಸ್ ೀಽಪ ಗತ್ಾವ ತತ ಗ್ ೀವಿನ್ದ ಸಙ್ೆಲಾರರ್ಮೀವ ಚ। 
ಆರ್ ೀಪಯ ಭ ಪ ಪರಭೃತಭೃತಯವಾಗಶವಸಂರ್ತತಮ್॥89॥ 

 

ಆನ್ಯಿಷ್ಯತ ಮಾನಾಹಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದಾನ್ಪತರ್ಯಥಾ। 
ಮಧ್ತರಾಂ ಸ್ ೀದ್ರರ್ತತಂ ತದ್ವತ್್ ಸೀದಾಪುರಿೀಂ ಸತತ॥90॥ 

 

ದಾವರಕ್ಾವಾಸ್ತನ್ಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಧ್ತರಾಪುರವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 
ಸದಾರಾಾಃ ಪೂಜರ್ನಿು ಸಮ ಸತದಾಮೀದಾರಮತಕಿುದ್ಮ್॥91॥ 
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ತದ್ವನ್ಮನ್ನನ್ದನ್ಮಪ  ನ್ನ್ದನ್ೈಾಃ ಸಹಿತ್ಾ ನ್ರಾಾಃ। 
ನಿನ್ದನ್ುಶಾಾತಮಪಾಪಾನಿ ಸಾನ್ನ್ದಂ ಪೂಜರ್ನ್ಯಹ್ ೀ॥92॥ 

 

ಸ್ ೀದಾಪುರ್ೀ ವಸನ್ ುೀ ಯೀ ಸದಾರಾಾಃ ಪರತತಯಪಸ್ತಥತ್ಾಾಃ। 
ಉದಾರಗತಣಸಮಾನಾನಾಃ ಸದಾ ರಯಿವಿವಧ್ಯಕ್ಾಾಃ॥93॥ 

 

ಇತಥಂ ಮಮ ಸತತ್್ೀಽಪಯತರ ಚಾಗತ್್ೀ ಸಾವಗತ್್ ೀಕಿುಭಿಾಃ। 
ಪೂಜಯಿಷ್ಯನಿು ಸನ್ುಸ್ುೀ ತ್ಾನ್ ದ್ೃಷಾಟಾ ತ್್ ೀರ್ಷತ್್ ೀಽಸಯಹಮ್॥94॥ 

 

ಏವಂ ಸಙ್ೆಲಾ ಸ್ತದ್ಿಂ ಮಾಂ ಕಲಾರ್ನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಸವಲಾಾಪರಾಧ್್ ೀಽಪ ಮಮ ಮಹಾಪಾಪಾರ್ ಕಲಾಯತ್್ೀ॥95॥ 

 

ತಸಾಮತ್ ಮನ್ನನ್ದನ್ಂ ಮಾಂ ಚ ನ್ೈವ ದ್ತರಹಯರ್ ಮಾಮಕ್ಾಾಃ॥ 

ದಾಮೀದ್ರಪರರ್ಂ ಮತ್ಾವ ಕ್ಾಮತಂ ತಯಜಥಾಶತ ಚ॥96॥ 
 

ತಸ್ತಥವಾಂಸ್ತೀತ ಮೀ ಪರೀಕ್್ುೀ ತಸತಥಷಾಂಸ್ತೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ। 
ವಿಪರ ಸವಸಾಥಂಶಾತ್್ೀಽಸ್ತಥೀನ್ ವ್ೈ ಕರಿಷ್ಯೀ ಶ್ರ್ಥಲಾನ್ಹಮ್॥97॥ 

 

ಮಮಾಸ್ತಥನಿಚಯೀ ವಿಪರ ಕಿಿೀಬಶಬದಾಃ ಪರಯೀಜಿತಾಃ। 
ತವಾಸ್ತಥರ್ಷವಹ ಪುಲ್ಲಙಿ್ುಶಬದಾಃ ಪಾರರ್ಾಃ ಪರಯೀಜಿತಾಃ॥98॥ 

 

ಕ್್ ೀವಾಽಭಿಪಾರರ್ ಇತತಯಕ್್ುೀ ವಕ್್ಯೀಽಭಿಪಾರರ್ಮಞ್ಜಸಾ। 
ಮಮಾಸ್ತಥೀನ್ಯಪ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಶಙ್ಖಚಕ್ಾರಙ್ಕ್ಷೆ ತ್ಾನಿ ಚ॥99॥ 

 

ಪುನ್ಾಃ ಸಂಸೃತದಾತೃತವಶಕಿುಹಿೀನಾನಿ ಮಾನ್ವ। 
ಜಾತ್ಾನ್ಯತಯನ್ುಶ್ೈರ್ಥಲಾಯತ್ ಕಿಿೀಬಶಬದಾಃ ಪರಯೀಜಿತಾಃ॥100॥ 
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ಏತಸಯ ವ್ೈಪರಿೀತ್್ಯೀನ್ ತವಾಸ್ತಥನಿಚಯೀಽಪ ಚ। 
ಪುನ್ಾಃ ಸಂಸೃತದಾತೃತವಸಾಮಥಾಯಯತ್ ಪುಂಸುಾಮೀವ ಹಿ॥101॥ 

 

ಅತಾಃ ಪುಲ್ಲಙಿ್ು ಶಬದಸತು ಪಾರಯೀ ವಿಪರ ಪರಯೀಜಿತಾಃ। 
ರ್ದಾವ ಶಬದದ್ವಯೀನಾಪ ವಾಚಯತವಂ ತ ಚಯತ್್ೀ ಮರಾ॥102॥ 

 

ನ್ೈಘ್ಣಿಟಕ ಶೃಣತಷಾವದ್ಯ ವಿದ್ವತೆಣಿಠೀರವ್ೀಣ ಚ। 
ಅತ್್ ೀಽಜ್ಞತ್ಾಪ ನಾಸ್ಯೀವ ಮಮ ಮಾನ್ವ ಧಿೀಮತಾಃ॥103॥ 

 

ಕ್ಾಮತಂ ತಯಜ ತ್್ೀ ವಿದ್ವನ್ ಭಜ ಮತ್ಾಾದ್ಮೀವ ಚ॥104॥ 
 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥105॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥106॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥107॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯ ಕರಕಮಲ ಸಞ್ಜಜತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಾಸಾಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ದಿವತೀರ್ ಪರಮಾಣಾವಧ್ೌ 

ಪರರ್ಮಾಧ್ಾಯರಾತಮಕಾಃ ಅಷಾಟದ್ಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥18॥ 
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॥ ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥19 ॥ 

 

ಹ್ೀ ಬಾರಹಮಣ ತವಂ ಶತರಣತ ಮೀ ಸತವಾಣಿೀಂ 

ಕ್ಾಪಯಣಯಭಾವಂ ನ್ ಭಣಾದ್ಯ ಧಿೀಮನ್। 
ಗತಣ್ೈವಿಯಹಿೀನ್ಸಯ ಗಣಾದಿಿ ಚಾನ್ನಂ 

ಗೃಹಾಣ ಸದಾಾರಹಣ ಸದ್ುೃಹಸ್ಥೈಾಃ॥1॥ 
 

ಭ್ ೀಜಯವಿತುಂ ಪರದ್ತ್ಾುಾ ತತ ಋಣಾನ್ತಮಕುಾಃ ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ। 
ಭ್ ೀಜನಾರ್ಯಂ ಮಧ್ತಕರವೃತುಂ ಕತರತ ರ್ಥಾ ಪುರಾ॥2॥ 

 

ಇತ ಪೂವಯಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಅನ್ತಸನ್ಿಸುಾ ಬತದಿಿಮನ್। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ಮತ್್ಸೀವಾಂ ಮಾ ತಯಜ ತವಂ ದಿವಜ್ ೀತುಮ॥3॥ 

 

ಲಜಾಜವಿಹಿೀನ್ ಕತಬಾಜರಾಾಃ ಪತ್್ೀನಾಯಮನಾಃ ಪರಭಞ್ಜನ್। 
ತವಜಾಜತಧ್ಮಯಮನ್ೃತಂ ಮಾ ತಯಜಾದಾಯಪ ದ್ತಜಯನ್॥4॥ 

 

ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯ ನಾಮಾನ ತವಂ ನಿನಾದವಚನಾದಿನಾ। 
ತಥಾ ಲಕ್ಷ್ೀಪತನಾಯಪ ಕವಿತ್ಾಂ ವ್ೀತು ಸವಯಥಾ॥5॥ 

 

ಸವಿತ್ಾ ಚ್ೀತು ತತಸವಯಂ ಕಮಯಸಾಕ್ಷೀ ತವಾಪಯಹ್ ೀ। 
ಮಮ ಮಾತತಾಃಕೃತ್್ೀ ಶಾರದ್ಿೀ ಭ್ ೀಕ್ಾುತವಂ ಗಭಿಯಣಿೀಪತಾಃ॥6॥ 

 

ವ್ೈಪರಿೀತ್್ಯೀನ್ ೀಭರ್ತಾಃ ಶ್ರೀವತಸಂ ಧ್ೃತವಾನ್ಸ್ತ। 
ಅನ್ಯಕ್್ೀತ್್ರೀ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣಯಕ್್ೀತ್್ರೀ ವಿನ್ಶಯತ॥7॥ 

 

ಪುಣಯಕ್್ೀತ್್ರೀ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀತ್್ರೀ ವಿನ್ಶಯತ। 
ಕೃಷ್ಣಕ್್ೀತ್್ರೀ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜರಲ್ೀಪೀ ಭವಿಷ್ಯತ॥8॥ 
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ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಕೃಷ್ಣಗ್ೀಹ್ೀ ತವಂ ಮೃಷಾ ವಚನ್ಮಬರವಿೀಾಃ । 
ಇತ್ಾಯದಾಯಾಃ ಬಹವೀ ದ್ ೀಷಾಸುಾಯಿ ಸನಿು ಕೃತ್ಾನ್ುಕಾಃ॥9॥ 

 

ಅತ ಏವ ಹಿ ಸನಾುನ್ರಹಿತ್್ ೀಽಸ್ತ ಕತಲಾನ್ುಕ। 
ಕ್ಾಕ್್ ೀದ್ರ್ೀತ್ಾಯದಿಶ್ೂಿೀಕತರಯೀಣ್ ೀಕ್ಾುನ್ ಸತದ್ತಗತಯಣಾನ್॥10॥ 

 

ಗತಣಾಧ್ಮ ಶೃಣತಶಾವದ್ಯ ತ ರ್ಷಣೀಂ ತಷ್ಠ ಮಮಾಗರತಾಃ। 
ಇದ್ಮಾಪಯನ್ೃತಶ್ೂಾೀಕುಂ ಕತಮತನ್ಯತತ ತ್್ೀಽಪಯಹ್ ೀ॥11॥ 

 

ಸತಮತ ಸವಮತ್್ೀ ನಾಸ್ತು ಸತಮತಂ ಮಮ ಜಾನ್ತ್್ೀ। 
ತ್ಾಸಾಂ ಸ್ತರೀಣಾಂ ರ್ಥಾಯೀಗಯಂ ಫಲಂ ಭವತ ಬಾರಹಮಣ॥12॥ 

 

ರರ್ರ್ ೀಧ್ನ್ ಕತೄಯಣಾಂ ಪೂವಯಕಮಾಯನ್ತರ್ ೀಧ್ನಾತ್। 
ಪರತ್್ಯೀಕಂ ಫಲವಕೃತ್್ವೀ ತತುತೆಮಾಯಖ್ಯ ಶ್ೈವಲ್ೈಾಃ॥13॥ 

 

ಸ್ತರೀನಿೀರಾಣಿ ಪರಿಚಿನಿಾನನಿೀತ ತದಾದನಿ ನ್ೈವಹಿ। 
ಅತಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯತ್್ ೀ ಯೀಗಯಂ ಫಲಂ ಭವತ ನಾನ್ಯಥಾ॥14॥ 

 

ಕ್ಾಮಾನ್ಯಥಾ ವಿನಾ ಪುತರಂ  

ಸ್ತರೀಣಾಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರ್ಥಾ ಶ್ರರಾ। 
ಮಮೈವಂ ದ್ೈವಿಕಂ ಗರನ್ಥಂ ಹೃದ್ರ್ಗರನಿಥಸಂರ್ತತ್ಾಾಃ॥15॥ 

 

ಯೀ ನ್ ಗೃಹಣನಿು ತ್ಾನ್ ಸವಾಯನ್ ಗೃಹಣನಿು ರ್ಮಕಿಙ್ೆರಾಾಃ। 
ಮಮಾಖ್ಾಯನ್ ಪರವಕ್ಾುರಂ ರ್ಮಾಜ್ಞರಾ ಗತ್ಾ ಭಟಾಾಃ॥16॥ 

 

ತ್್ೀ ಮರಾ ವಾರಿತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಕ್್ ೀವಾ ಮತಸದ್ೃಶ್ೂೀ ರ್ತಾಃ। 
ಹ್ೀ ವೃನಾದವಗಾಃ ಸಾವಮಿನ್ ಮಮಾನ್ನ್ದಂ ಕತರತ ಪರಭ್ ೀ॥17॥ 
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ಅನ್ನಂ ದ್ದ್ಸವ ವಿಪರಸಯ ಮನ್ನನ್ದನ್ಮತಖ್್ೀನ್ ಚ। 
ನ್ ೀಚ್ೀತುವ ಕರಂ ವಿಪ್ರೀ ವಿತರಾರ್ಯ ಹರ್ೀ ಗತರ್ ೀಾಃ॥18॥ 

 

ಶರಣಾಗತ ಸಂಸರಣಂ ಮರಣಾತಯಂ ಹರ ಪರರ್। 
ಏಕವಾಕಯಪರತಷಾಠಪನಾಚಾರಾಯದ್ಯ ತವಯೀದಿತಮ್॥19॥ 

 

ಗಾಂ ದಾಪರಾಮಿೀತ ಭ ಪಾತಸಮಂ ಕತರತ ರ್ಥ್ೀಷ್ಟತಾಃ। 
ತರವಾಚಾಪ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ತವ ಬತದಿರಿ್ಯಥಾ ತಥಾ॥20॥ 

 

ಕತರತ ವಿಪರಸಯ ವಚನ್ಂ ನ್ ಮೃಷ್ೀತ ವಿಚಿನ್ುರ್। 
ಅನ್ೃತಂ ತತ ಪರವಕ್ಾುರ್ ೀ ವ್ೈರಾಗಯರಹಿತ್ಾಶಾ ಯೀ॥21॥ 

 

ಚರಣಂ ತಚಿಿರಸ್ತ ತ್್ೀ ಕತರತ ತ್ಾಮರಸ್ ೀಪಮಮ್। 
ಶ್ರೀರಾಂಸ್ತ ತವ ದಾಸಾಯಮಿ ಹರಾಸಾಯರಾಧ್ನ್ಂ ಕತರತ॥22॥ 

 

ಆಶಾಂ ತ್್ೀ ರಾನಿು ಪಾಪಾನಿ ಸಾವಶಾಂ ತಯಕ್ಾುಾ ತವಯಿ ಪರರ್। 
ಸಮಾಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ಶ್ರೀಪತ್್ೀ ತವಮಾಗತಾಃ ಸರ್ ೀವರಮ್॥23॥ 

 

ಸತಮಾನ್ಸಂ ರ್ತೀಶವರಂ ಪರಮಾಂ ವದಾಶತ ಮತೃತ್್ೀಾಃ। 
ಹರಾಸಯನಾಮದ್ೀಯಿನ್ ೀ ಮರಾಸಯ ಚ್ ೀದಿತ್್ ೀ ಮನ್ತಾಃ॥24॥ 

 

ಕತಹಾಸಯವಜಿಯತ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ ಸತಹಾಸಮಿಶ್ರತ್ಾನ್ನ್ಾಃ। 
ಮಾನ್ಸಂ ರಾಜಹಂಸ್ತೀವ ಮತಸರ್ ೀವರಮಾಗತಮ್॥25॥ 

 

ಮತೆಥಾ ಕ್ಷೀರಪಾನ್ಂ ತತ ಮಾಮಕಂ ತಂ ಪರಕ್ಾಶರ್। 
ಹ್ೀ ಹರ್ಗಿರೀವ ಕಮಯನಿದನ್ ಮನಾದರಾದಿರನಿಭಂ ಮಮ॥26॥ 
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ವೃನಾದವನ್ಂ ಪಶಯ ಸಾನಾದರನ್ನ್ದರ್ತಕ್್ ುೀ ಭವಾಶತ ಚ। 
ಮತಸರ್ ೀವರಮಾರಾಸ್ತೀ ರಾಜಹಂಸ್ತೀವ ಮಾನ್ಸಮ್॥27॥ 

 

ಮತೆಥಾಕ್ಷೀರಪಾನ್ಂ ತವಂ ಸಾನನ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಕತರತ ಪರರ್। 
ಹಂಸ್ ೀ ರ್ಥಾ ಕ್ಷೀರಪಾನ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ನಿೀರಕಂ ವಿನಾ॥28॥ 

 

ತದ್ವದ್ಂಹ್ ೀನಾಮನಿೀರರಹಿತಂ ಮತೆಥಾಮೃತಮ್। 
ಪಬ ಪಾಪಹರಂ ಕ್್ ೀಪರಹಿತಶ್ಾೀತತಸಪಾವನ್ಮ್॥29॥ 

 

ತಪಸಾ ಪಾಪಪೂಗಂ ತವಮಪಾಕತರತ ಪುರ್ ೀ ಮಮ। 
ನ್ನ್ದನಾರ್ಂ ಮನ್ದಬತದಿಿಾಃ ಕನಾದಶನ್ಕೃತಂ ಪರಾಮ್॥30॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ೀ ಸಾನ್ದರಭಕ್ಾಯಹಯಧ್ರಾಃ ಸಯನ್ದನಾದಿನಾ। 
ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಕದ್ನ್ೀನ್ ವಿನಾ ಜನ್ೈಾಃ॥31॥ 

 

ಮದ್ನ್ೀನಾಪಹಿೀನ್ ೀಽರ್ಂ ಸದ್ನ್ಂ ತಸಯ ದಾಪರ್। 
ತವತೆರ್ೀಚಾಪಯತ್್ ೀಽರ್ಂ ತತ ಮತೆರಂ ತಸಯ ದಾಪರ್॥32॥ 

 

ಸತ್ಾೆರಂ ಕತರತ ವಿಪ್ರೀ ಚ ಮತೃತಂ ಪಾರಪಯಕ್್ೀಽತರಚ। 
ಕೃಷಾಣಚಾರ್ಯಸತತಶಾಾರ್ಂ ನಿಷಾಣತ್್ ೀ ಹರಿಪಾದ್ಯೀಾಃ॥33॥ 

 

ಪುಷಾಣತ ವ್ೀದ್ಶಾಸಾರಣಿ ತೃಷಾಣಥಾಪ ಗತ್ಾ ನ್ಹಿ। 
ಸ್ ೀಽತಯನ್ುಂ ತೃಷ್ಣರಾ ರ್ತಕುಾಃ ಕೃಷ್ಣಸಙ್ೆಲಾತಾಃ ಸತತ॥34॥ 

 

ವ್ೈಷ್ಣವಬಾರಹಮಣಾಂಶ್ೂಾೀಷಾಣಕರವತಾರಿತ್ಾಪತ್ಾನ್। 
ಕತರತತ್್ೀ ನಿಷ್ತಠರವಚಾಃ ಕಿರಣ್ೈಾಃ ಸಮರಣಂ ವಿನಾ॥35॥ 
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ಬರಹಮಧಿಕೆರಣಂ ಚಾಸಯ ಮರಣಾತಯಸಮಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಅರ್ಂ ಗಾರಮೀ ಬಹತಲಬಾರಹಮಣ್ೀಭ್ ಯೀ ನಾಮಾನ ಸಮಾೀಸರತರಿತಥಂ ಪರದ್ತುಾಃ| 

ರಾಜ್ಞಾ ದ್ತುಾಃ ಶ್ೀಷ್ಹಸ್ುೀ ಸ ಶ್ೀಷ್ಸುದಾಜ್ಞರಾ ದ್ತುವಾನ್ ವಿಪರಹಸ್ುೀ॥36॥ 
 

ರ್ಸ್ತಮನ್ನ ದ್ತುಂ ದಾನ್ಮಾನ್ನ್ಯಮೀವ ದ್ದಾತ ಪುಣಯಸಯ ಚ ಕಿಞ್ಾನಾಪ। 
ತಸ್ತಮನ್ ದಿನ್ೀ ಶರವಣದಾವದ್ಶ್ೀತ ಶಸಾನ್ಸಥಂ ಪರದ್ದೌ ದಿವಜ್ೀಭಯಾಃ॥37॥ 

 

ವಾಮನ್ೀನ್ೀಕ್ಷತತಂ ಗಾರಮಂ ಶಾಸನ್ಸಥಂ ಮತನಿೀಶವರ॥38॥ 
 

ನ್ ಪರರ್ಚನಿಿು ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀ ರಾಜಾನ್ಾಃ  ಕ್್ೀ ವದ್ಸವ ತ್ಾನ್। 
ಹಾಹಾ ಕ್್ ೀಪೀಹ ರಾಜಾನ್ಂ ತಯಜ ಗಾರಮಂ ದಿವಜಾತನಾಮ್॥39॥ 

 

ಇತ ಪುಣ್ ಯೀಕಿು ಮತಕ್ಾುಾತತ ಬಾರಹಮಣಾರ್ಯಂ ನ್ ಜಿೀವತ। 
ಯೀ ಜಿೀವನಿುೀತ ವಿಪಾರರ್ಯಂ ತ್್ೀ ಜಿೀವನ್ಯೀವ ನ್ೀತರ॥40॥ 

 

ಸಾವರ್ಯಂ ಜಿೀವನಿು ಕ್ಾನಾುರ್ೀ ಕಿರಾತ್ಾಾಃ ಕಿಂ ನ್ ನಿದ್ಯರಾಾಃ। 
ತಸಾಮತಯಜ್ೀತ ರಾಜಾನ್ಂ ದಿವಜಾಗಾರಮಂ ತತ ಸಜಜನ್॥41॥ 

 

ತಯಜ ಜಿೀವಸಮಾಜ್ೀ ತವಂ ಭಜ ಸತತಾಣಯಸಞ್ಾರ್ಮ್। 
ವಾಙ್ಗಮತ್್ರೀಣ ಚ ತತತಾಣಯರಾಶ್ಂ ಪಶಯ ಗತಣಾಣಯವ॥42॥ 

 

ತವಂ ಮೀರತಣಾ ಸಮಂ ಪುಣಯಮಾದ್ದ್ತಸಾಕೃಣತಷ್ವ ತತ್। 
ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ೀಽರ್ಂ ವೃಥಾ ಗಾಲ್ಲೀಂ ಪರದ್ತುವಾನ್॥43॥ 

 

ತ್ಾಂ ಶತರತ್ಾವ ರ್ತಯೀಽಪೀಹ ಮ ಕಿೀಭ ತ್ಾ ಅಹ್ ೀ ವಿಧ್್ೀ। 
ಕ್ಾಲ್ಲೀರ್ ಸವವಿಷ್ಜಾವಲಾಜವಲ್ಲತಂ ರ್ಮತನಾಜಲಮ್॥44॥ 
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ಚಕ್ಾರ ನಿಮಯಲಂ ಕ್ಾಲ್ೀ ಗ್ ೀಪಾಲ್ೀನ್ೈವ ಚಾಲ್ಲತಾಃ। 
ತದ್ವದ್ ುೀಪಾಲಕಷ್ಣೀನ್ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಗ್ೀನ್ ಚ॥45॥ 

 

ಸದ್ವನ್ದನಾದಿಭಿಾಃ ಶೂನ್ಯಂ ವನ್ದನ್ಂ ಭತವಿ ನಿನಿದತಮ್। 
ತಸ್ತಮನ್ ಬರಹಮನ್ ಬರಹಮನಿನಾದದ್ ೀಷ್ೀಣ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸಾಃ॥46॥ 

 

ಬಹಿವೀಾಃ ಸಮಾ ಮಹಾವಹಿನಸನ್ುಪು ಇವ ತಪಯತ್್ೀ। 
ಬಹಿವೀಾಃ ಸಮಾ ಇತ ಶತರತ್ಾಯ ಚಾಂಹ್ ೀ ನಾಶಂ ಕರಿಷ್ಯತ॥47॥ 

 

ಅಸಹಯಮಪ ರ್ಚಿಿರೀನಿವಾಸ್ ೀ ಗಹವರಮಧ್ಯಗಾಃ। 
ತತೃತ ಬರಹಮನಿನಾದರಾಾಃ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಸನಿನಧ್ೌ॥48॥ 

 

ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರಮನ್ಸ್ ೀ ದ್ನ್ದಶೂಕಂ ಪರಧ್ಾರಿಣಾಃ। 
ಅಪಯತಂ ಶಲಯಮಾಸ್ತೀತಸನ್ುಪಯತಂ ರಕು ಪಾನ್ತಾಃ॥49॥ 

 

ನ್ಯತೃತ್ಾ ಸಾ ಚ ವಿದ್ವದಿಭಾಃ ಧಿಕೃತಾಃ ಸ್ ೀಽಪ ನಿನ್ದಕಾಃ। 
ಬರಹಮಹಿಂಸಾಸಮಂ ಪಾಪಂ ಬರಹಮಧಿಕೆರಣ್ೀ ಋಣಿನ್॥50॥ 

 

ಮರಣಾತಯಸಮಂ ನ್ೄಣಾಂ ಕರಣಂ ತಸಯಮಾನ್ವ। 
ಕೃತಶಾ ಬಾರಹಮಣಸ್ಯೀರ್ಮಿತ ಚಿನಾುಮಣ್ೀಾಃ ಸತತ॥51॥ 

 

ಪರಮಾಣಂ ಕತರತ ಮದ್ವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ತವಂ ಪರಣಶಯಸ್ೀ। 
ಸಪುಮೀಽಹಿನ ನ್ ಸನ್ ದೀಹ್ ೀ ನ್ೈವಾಬದ್ಿಂ ವದಾಬತಧ್॥52॥ 

 

ರ್ದಾವ ಕರಿಷ್ಯತ್್ೀ ವಿಪರ ತವಂ ಪಶಾಯದ್ಯೈವ ತಜಜರ್ಮ್। 
ತಸಾಮತೃತ್ಾವ ಪಣಂ ಚ್ ೀಭೌ ಪರಮಾಣಂ ಕತರತತ್್ ೀ ದಿವಜ॥53॥ 
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ಚಿನಾುಮಣಿಸತತಶಾಾರ್ಂ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಮಮಾಶ್ರತಾಃ। 
ಜರಾರಾಪಜರಾರಾಪ ಪಾಪಬತದಿಿಂ ತಯಜ ದಿವಜ॥54॥ 

 

ಮಮ ಕ್್ ೀಪೀ ಭವ್ೀತ್ಾುಪೀ ಭವಿತ್ಾ ತ್್ೀ ಸತಪಾಪನ್ಾಃ। 
ಕರ್ ೀಮಯಹಂ ಪರಮಾಣಂ ಚ್ೀತತಯಕಿುಮಾತ್್ರೀಣ ಕ್ಾಣ ಭ್ ೀಾಃ॥55॥ 

 

ಪರಮಾಣಕರಣ್ೀ ನ್ೄಣಾಂ ರ್ತ್ಾಾಪಂ ತದ್ಭವ್ೀತುವ। 
ಚಿನಾುಮಣಿಸತತ್ಾಸಹಯ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾಹವರ್॥56॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಸಯ ಕೃತಶ್ಾೀರ್ಮಿತ ತ್್ೀ ನ್ನ್ದನ್ಂ ಸಾೃಶ। 
ಅಲೌಕಿಕಂ ಮರಾ ಪರೀಕುಂ ಲೌಕಿಕಂ ವಿಪರವಾಕೃತಮ್॥57॥ 

 

ಇತ ಸಂಸಾೃಶ ಮತ್ಾಮದ್ಂ ದ್ಹಯಸ್ೀ ಮಮ ತ್್ೀಜಸಾ। 
ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ವಾ ಕರಿಷ್ಯತ॥58॥ 

 

ಗೃಹಾಣ ವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ಪರಮಾಣಂ ಪಾರಣಘಾತಕ। 
ರ್ದಾವ ಮದ್ವೃನಾದವನಾಗ್ರೀ ಕತರತ ಸದ್ವನ್ದನಾರ್ತತಮ್॥59॥ 

 

ಸಕೃದಾವ ತದ್ವಚಾಃ ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ಕತತಯಂ ದಿವಜಾಧ್ಮ। 
ನ್ಮಸಾೆರಾಃ ಪರತೀಕ್ಾರಾಃ ಸಂರಮಭೀಽಮಾರಚಾರಿಣಾಮ್॥60॥ 

 

ಸವಕತಮಾರಾಪರಾಧ್್ ೀಪ ಪತ್ಾಽನ್ತಸಮರತ್್ೀ ನ್ತ ಕಿಮ್। 
ಅಲಮಲಂ ಸತಕೃತವಾನ್ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ ಕಲ್ಲಮಲ್ೀನ್ ಕಲತಷ್ೀ 

ರ್ಮಾಲಯೀ॥61॥ 
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ಹಲಹಲ್ೀನ್ ಮಿಲ್ಲತ್್ೀ ಚ ಪಾಲರಾ- 

ಪಯತತಲ ದ್ ೀಷ್ಫಲದ್ೀ ಮಲ್ಲೀಮಸಾಮ್। 
ಮಲ್ಲಮಸಾಮಾಗಸಾನಿ ಸತಧ್ಾಸಾಗರಶಾಯಿನ್ಾಃ॥62॥ 

 

ಸತಧ್ಾರ್ನ್ಸಹಾಯೀನ್ ದ್ೀಹಾಗಾರನಿವಾಸ್ತನ್ಾಃ। 
ನ್ ಪರಯೀ ರ್ದ್ವದ್ೀತ್ಾನಿ ಚಾಪರರಾಣ್ಯೀವ ಸವಯದಾ॥63॥ 

 

ತದ್ವದ್ೀವ ಪರರ್ಂ ಮತ್ಾವ ಮಾ ಕತರತ ತವಂ ಸತತ್್ ೀತುಮ। 
ಮಮಾಗಸಂ ವೃಥಾ ಚಾತರ ಮದ್ತಕಿುನ್ೈಯವ ತ್್ೀ ಭವ್ೀತ್॥64॥ 

 

ಕೃತ್್ ೀತುರ ಹಠ್ೀ ರ್ದ್ವಚಠಿಾನಾಮೀವ ತತರರ್ಮ್। 
ಮನ್ಮಠಾಸಾಯಭಿಮಾನ್ಂ ತತ ನಾಸ್ತು ತತೆಠಿಣಾತಮನಾಮ್॥65॥ 

 

ಮಲ್ಲೀಮಸಾಮಸಾಧ್ೃಕಿುಾಃ ಸತಧ್ಾಸಾಗರಶಾಯಿನ್ಾಃ। 
ಸದಾಪರರ್ ಬತಧ್ಾಗರಯಸಯ ಮಮಾಪೀಹ ಬಲ್ಲೀರ್ಸಾಃ॥66॥ 

 

ಇತ ಮತವ ಸತ್ಾಂ ವೃತುಮಙ್ಕ್ಷುೀಕತರತ ಸತಮಙ್ುಲ। 
ರಙ್ುನಾರ್ಸಾಯನ್ುರಙ್ುಮಿದ್ಂ ತವ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥67॥ 

 

ಮಲ್ಲಮಸಾಂ ತತ ದಾನಾನಿ ಬತಧ್ಾನ್ುರಾಯಮಿಣಾಃ ಪರಭ್ ೀಾಃ। 
ನಾರಾರ್ಣಸಯ  ಸವಯತರ ಚಾಪರರಾಣ್ಯೀವ ಸವಯದಾ॥68॥ 

 

ಬಾರಹಮಣಸಯ ಕೃತಶ್ಾೀರ್ಂ ನ್ೈವ ನ್ೈವ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ। 
ದ್ೈವ ದ್ೈವೀ ಹರ್ಗಿರೀವೀ ವ್ೀತು ಸವಯಂ ಹೃದ್ನ್ುರಮ್॥69॥ 

 

ಯೀ ತವವಿಶಾವಸ್ತನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಮಲ್ಲೀಮಸ ಇತ ಸೃತ್್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ ಭತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ುೀ ಭಸ್ತೇಭ ತ್ಾ ಭವಿಷ್ಯತ್್ೀ॥70॥ 
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ರ್ಮೀನ್ೈವ ಮಮಾಜ್ಞರಾ ಮತಚಯನ್ುೀ ನ್ರಕ್ಾಗಿನಭಿಾಃ। 
ಮತಚಯನ್ುೀ ನ್ರಕ್ಾನ್ೀವ ಪಚಯನ್ುೀ ನ್ರಕ್ಾಗಿನನಾ॥71॥ 

 

ಉಚಯನ್ುೀ ಮತನಿಭಿಬ್ ೀಯಧ್ಾಯಸ್ುೀ ಚಯವನ್ುೀ ಹಯಧ್್ ೀಮತಖ್ಾಾಃ। 
ಸ ಚಯನ್ುೀನ್ಯಖ್ನ್ೀತ್ಾರಶಾ ಶ್ೂೀಚಯನ್ುೀ ರ್ಮಕಿಙ್ೆರ್ೈಾಃ॥72॥ 

 

ಸ್ತಚಯನ್ುೀ ತಪುಸ್ತೀಸಾದಿಭಾಃ ಸವಚಿಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಸತಖ್ಂ ನ್ಹಿ। 
ಇತಯವಿಶಾವಸ್ತನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ನಿವಾಯಣಾಾಃ ಸವಯಮೀವ ಚ॥73॥ 

 

ಪವಯಣಯ ಪಾವಯಣಾಾಃ ಪ್ರೀತಯ ವಷಾಯಣಾಂ ಕಷ್ಯಣಾನಿವತ್ಾಾಃ। 
ಏವಂ ಕಲಙ್ಕ್ಷೆ ನ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ಹಯಲಂ ಕಿೀನಾಶಲ್ ೀಕಿತ್ಾಮ್॥74॥ 

 

ರಾನಿು ಕ್ಾನಿುವಿಹಿೀನಾಸ್ುೀ ಪಾಪನ್ಾಃ ಶಾಪನ್ ೀ ಮಮ। 
ನಿಷ್ೆಲಙ್ಗೆಶಾ ಸವ್ೀಯಽಪ ನಿಶೆಲಙ್ಗೆದ್ರಾಾಃ ಹರೌ॥75॥ 

 

ನಿಖಿಲಾನ್ ಕ್ಾಮಿತ್ಾನ್ ರಾನಿು ನಿಖಿಲಾಗಮನಿಣಯಯೈಾಃ। 
ಕತರಾಯಂ ಪರಮಾಣಮಿತತಯಕ್ಾಯ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾತರ ತ್್ೀ॥76॥ 

 

ಮನ್ಮನ್ ೀ ಬಾಣವಿದ್ಿಂ ರ್ದ್ಯಥಾ ಸಾಯತುದ್ತುಣಾಧ್ಮ। 
ಕತರಾಯಂ ಪರಮಾಣಮಿತತಯಕ್ಾಯ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾತರ ತ್್ೀ॥77॥ 

 

ವಣಾಯನಾಂ ಬಾರಹಮಣಾದಿೀನಾಂ ಸಾಂಶಾಯಿಕಮತಭಯವ್ೀತ್। 
ಏವಂ ಚ ಮಮ ಮಾಹಾತಯಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ಸಂಶಯೀ ಸತ॥78॥ 

 

ನಿಾಃಸಂಶರ್ಾಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ಂ ನ್ ತತ ಪಶಯತ। 
ತದ್ ದೀಷ್ ೀಽಪ ತವ್ೈವ ಸಾಯತ್ ಶ್ೀಷ್ಶಾಯಿಪದ್ೀ ಶಪ್ೀ॥79॥ 
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ಮಾಷ್ಮಾತರಂ ಚ ಮದ್ ದರೀಹ್ ೀ ಮಹಾದ್ ೀಷಾರ್ ಕಲಾತ್್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ೀತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಬತದಿಿಾಃ ನ್ ಸಾಯತ್್ುೀ ಸವಯಥಾ ದಿವಜ॥80॥ 

 

ಕ್ಷತದಾರಾಃ ಮದ್ ದರೀಹಮಾಪನಾನ ಭಜ ಮಾಂ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್। 
ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣ ಇತ ನ್ರಾಣಾಂ ಯೀ ಗತಣಾಧ್ಮಾಃ॥81॥ 

 

ಮದ್ ದರೀಹ್ೀಣ ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽಪ ವಿಷ್ಣಣ ಹೃದ್ಯೀಹಯಭ ತ್। 
ಲಕ್ಷ್ೀಪತಂ ಸಮತದಿದಶಯ ಲಕ್ಷ್ೀಪತಗೃಹ್ೀಹಯಸೌ॥82॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾಹ್ ವೀಽಪ ಹಯಲಕ್ಷ್ೀಕಂ ವಚ್ ೀಽಬರವಿೀತ್। 
ಮಹಾಜನ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ೀಽಸ್ತಮ ನ್ ಲಕ್ಷ್ೀಕರ ಮಹ್ ೀತಸವ್ೀ॥83॥ 

 

ಹ್ೀ ಮಞ್ಜಜಕಞ್ಜಪತ್ಾರಕ್ಷ ತವಂ ವಾ ಶ್ಕ್ಷ ದಿವಜಾಧ್ಮಮ್। 
ಪಾಪನಾಂ ತತ ಗತಂ ಚಾಸಯ ದ್ತ್ಾವ ವ್ೈ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥84॥ 

 

ವಿಶಾವಸ್ತನಿ ಹಯವಿಶಾವಸಂ ಜನ್ಯಿಷ್ಯತ ನ್ನ್ದನ್ೀ। 
ಹ್ೀ ಪುತರ ಕ್ಷಪಣಾಸಕ್್ ುೀ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಮಮ॥85॥ 

 

ಕೃತ್್ೀಸುಚಿಿಕ್ಷಣಂ ಚಾತರ ತವಂ ವಾ ಕತರತ ವಿಚಕ್ಷಣ। 
ಮರಾ ತಪೀಹಾನಿಭಿರಾ ಶಾಪಾಸುಸಯ ನ್ ದಿೀರ್ತ್್ೀ॥86॥ 

 

ತವರಾ ತಚಿಿಕ್ಷಣಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ಕವ ರಾಸ್ಯೀ ತದ್ಭರಾದ್ಹಮ್। 
ಹಿತ್ಾವ ವೃನಾದವನ್ಂ ಚಾತ್ಾರಲಙ್ೃತಂ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್॥87॥ 

 

ಕನಾದಶನ್ೈಾಃ ಕೃತ್ಾನ್ನ್ದೈಮತಯಕತನ್ದೀನಾಪ ತದ್ವದ್। 
ರಾವದ್ವೃನಾದವನ್ಂ ಚಾತರ ಮೀದಿನಾಯಂ ಮಮ ನ್ನ್ದನ್॥88॥ 
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ತ್ಾವನ್ಮತಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಸಾಯದ್ಿರಣಾಯಂ ಧ್ರಣಿೀಸತರ। 
ತಸಾಮದ್ವೈ ದ್ತಜಯನ್ೈರತಕುನಿನಾದ ಕನಾದಶನ್ ೀಽಪಯಹಮ್॥89॥ 

 

ನ್ ಕ್ಷಮೀ ನ್ನ್ದನಾನ್ನ್ದನಾಸ್ತನಾಂ ಮಮ ನಾನ್ಯಥಾ। 
ಅಹಂ ದ್ತಯಮಣಿವದಾಭನ್ತಮನ್ುಂ ಸದ್ತುಣಸನ್ುತಮ್॥90॥ 

 

ಬರಹಾಮತಮಕ್ೌಸತುಭಮಣಿಂ ಮತಂ ನೌಮಯಗತಣಾನ್ುಕಮ್। 
ಪರಮಾಣಂ ಕರವಾಣಿೀತ ದ್ತಾಃಖ್ಾಣಯವಹರಂ ಹರಿಮ್॥91 

 

ಮಹಾಮಣಿಧ್ರಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಂ ಪರಭತಮ್। 
ತ್ಾಲ್ ೀಲಲಿ್ಿೀತ ಚಾಶ್ಿೀಲಭಾಷಾಮಾಲಾಂ ಚಕ್ಾರ ಹ॥92॥ 

 

ಕ್್ ೀಲಾಹಲಸಮ ಹ್ೈಶಾ ಮಮ ಹೃಚಲಿಯಮಾಲ್ಲಕ್ಾಮ್। 
ಚಕ್ಾರ ಕ್ಾರಣಾಭಾವ್ೀಽಪಾಯಕ್ಾರ್ೀಣ ವೃಕ್್ ೀದ್ರಾಃ॥93॥ 

 

ಬತದಾಿಯ ದ್ವಿೀಯಕರಶಾಾರ್ಂ ವಾದ್ೀ ಕ್ಾಕ್್ ೀದ್ರಾಧಿಪಾಃ। 
ಕ್ಷಮತ್್ೀಽಥಾಪ ಮೀ ಸಾವಮಿೀ ಕ್ಷಮರಾ ಸ್ ೀಽಣಯವೀ ಹರಿಾಃ॥94॥ 

 

ಕ್ಷಮಾಂ ಪದಾಭಯಂ ಚಕ್ಾರ್ೀಹ ಕ್ಷಮರಾಕಿಂ ನ್ ಸಾದ್ಯತ್್ೀ। 
ಕ್ಷಮರಾ ಭಿೀಮಸ್ೀನ್ ೀಽಪ ಕ್ಾಮಯಕಂ ವನ್ಮಾವಿಶತ್॥95॥ 

 

ಕ್ಷಮರಾ ಸ್ ೀಮಕಸತತ್ಾ ಕ್ಷಮರಾ ರ್ಮಪುತರಕಾಃ। 
ಕ್ಷಮರಾ ಮಘ್ವತ ಸನ್ತಾಃ ಕ್ಷಮರಾ ರ್ಮಜಾವುಭೌ॥96॥ 

 

ರಾಮೀಽಪ ರಾಜಿೀವನ್ೀತ್್ ರೀ ರಾವಣಾನ್ುಕರ್ ೀ ಹರಿಾಃ। 
ರಾಜ್ಞ್ ೀರಾಜ್ಞಾಂ ಪುರಸೃತಯ ರಾಜ್ಞಾಂ ವನ್ಮಥಾವಿಶತ್॥97॥ 
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ಕ್ಷಮರಾ ಕ್್ೀಮಕ್್ ೀ ರಾಜಾ ಕ್ಷಮಾರಾಾಃ  ಪಾಲನ್ೀ ಕ್ಷಮಾಃ। 
ಬಭ ವ ನಾಕ್ಷಮಾಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಕ್ಷಮಾರಾಾಃ ಪಾಲನ್ೀ ಕ್ಷಮಾಃ॥98॥ 

 

ಏವಂ ಕ್ಷಮಾಸಮಾರ್ತಕ್್ ುೀ ಮತನ್ಯೀ ಮನ್ವೀಽಪ ಯೀ। 
ಮನ್ನ್ೀ ಚ ಸಮಥಾಯಸ್ುೀ ಮಾಧ್ವಸಯ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ॥99॥ 

 

ತದ್ವತಿಮಾ ಪರಶಾಾಹಂ ರಮಾಪತ್ಾಯಶರಯೀಽಪ ಸನ್। 
ಕತಮಾರತವಮಪ ಹಯತರ ಕ್ಷಮಾವಾನ್ ಭವ ಸವಯಥಾ॥100॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಶ ಕ್ಷಮರಾಹಿೀನ್ಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಿಧ್್ ೀಽಪ ಸನ್। 
ಮಾನ್ಂ ನ್ ರಾತ ತ್್ೀನಾಸೌ ಮಾನ್ವ್ೈಾಃ ಕ್ಾಮಿತಂ ತವಹ॥101॥ 

 

ಅಧ್ತನಾ ವಿಧಿನಾ ಸೃಷಾಟ ಮಧ್ತನಾ ದ್ತಷ್ಟಬತದಿನಿಾ। 
ಅಧ್ನಾ ನಿಧ್ನಾಧಿಷಾಠಸುಾಷ್ಟಧ್ಾ ಮಧ್ತಸ ದ್ನ್॥102॥ 

 

ಧ್ಾವನ್ುೀ ತದ್ವದ್ೀವಾರ್ಂ ದಿವಜವಯೀಯ ದಿವಜಾಧ್ಮ। 
ಸದ್ೃಶ್ೈದಿಯತಜ್ೀನ್ದರಸಯ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ ಬಾಧ್ಯಬತದಿಮಿನ್ ॥103॥ 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥104॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥105॥ 
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ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥106॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಾಸಾಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಚರಮ ಪಾರಣಾವಧ್ೌ ದಿವತೀರಾತಮಕ 

ಏಕ್್ ೀನ್ವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥19॥ 

॥ ಅರ್ ವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥ 20 ॥ 
 

ಹರ್ಗಿರೀವ ರ್ತೀರೌ ದೌವ ದಿವಜಾಗೌರಯ ವಯಗರಬತದಿಿಗೌ। 
ಸಮಗರಗತಣಿನೌ ಚಾಪ ಗಿರೀವರ್ ಚ್ ೀಗರಭಾರ್ಷಣೌ॥1॥ 

 

ಲಕ್ಷ್ೀಪತಸದಾನ್ನ್ದಸಙ್ಕ್ಷನತ್ೌ ಪಾರಜ್ಞ ಕಿಂ ವದ್ೀ। 
ಸಾಽಜ್ಞತ್ಾ ಚ ತಯೀಾಃ ಸಮಯಗ್ ಜ್ಞಾನ್ನಾಶಾರ್ ವ್ೈ ಭವ್ೀತ್॥2॥ 

 

ತಸಾಮದಿವಶಾವಸ ಏವಾಽತರ ಕತಯವಯಾಃ ಸವಯಥಾ ನ್ರ್ೈಾಃ। 
ಅವಿಶಾವಸ್ ೀ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ ಸವಯಥಾ ಮದಿಿತ್್ೀಷ್ತಭಿಾಃ॥2॥ 

 

ಏತ್ಾನಿ ಪಞ್ಾಪದಾಯನಿ ಸಞಷಾೀಕತರತ ಸತಲಾಞ್ನಿ್ಾಃ। 
ಕ್ಾಞ್ಾನಾನಿ ತಥ್ೈವ್ೀಹ ಪರಪಞಷಾೀಕತರತ ವಞ್ಾಕ್್ೀ॥4॥ 

 

ನಾಗಾಹವಪಣಿಡತ್್ೀಹ ತವಂ ಮಾ ಗಾಂ ಸಂಹರ ಲ್ ೀಭತಾಃ। 
ತ್ಾಯಗಾನಿವತ್ಾ ಸಾ ಗಹವರವಾಕ್ ತ್ಾಯಗತಸಂಹಷ್ಯಣಂ ಕತರತ॥5॥ 
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ಮಾಸ್ತ ಮಾಸ್ತ ಪರತ್ಾಪನ್ುೀ ದಾಸಾಯಮಿೀತ ತವಯೀದಿತಮ್। 
ಸತಯಂ ಸತಯವತ್ಾಂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸತತಸ ತವಂ ಕತರತ ಸವಯಥಾ॥6॥ 

 

ಅನ್ಯಥಾऽನ್ೃತವಾಕ್್ಯೀನ್ ನ್ೃಸ್ತಂಹಸಾಯಪರಯೀಣ ಚ। 
ನ್ೃಷ್ತ ತವಂ ಲಘ್ಜತ್ಾಂ ರಾಸ್ತ ನ್ೃಗವದಿಿೀನ್ಜನ್ಮಗಾಃ॥7॥ 

 

ಇತಥಂ ತವ ಹಿತ್ಾಯೈವ ವಚನ್ಂ ಚ ಮಯೀಚಯತ್್ೀ। 
ಕತಚ್ ೀದ್ಯಂ ಮಾ ಕತರತ ತವಂ ಚ ವಿಪರಸಯ ವಚನ್ಂ ತವತ॥8॥ 

 

ಏಕವಾಕಯಪರತಷಾಠಪನಾಚಾರಾಯದ್ಯ ತವಯೀದಿತಮ್। 
ದಾಸಾಯಮಿ ತತರತ್ಾಪಂ ತ ಇತ ಸತಯಂ ಕತರತ ಪರರ್॥9॥ 

 

ದಿವಜಸಯ ಮಾ ದ್ದ್ಸ್ವೀತ ನ್ನ್ದನ್ಾಃ ಕಿಂ ತವಬ್ ೀಧ್ರ್ತ್। 
ತವ ನಾಗಾಹವರಾಗಾಸುಾಂ ಮೃಷಾವಚನ್ಭಾಷ್ಣಮ್॥10॥ 

 

ಪಾರಣಸಾಯವಧಿಪರ್ಯನ್ುಂ ಬಾರಹಮಣಸಯ ದ್ದಾಮಯಹಮ್। 
ಇತ ವಾಣಿೀಮಬರವಿೀಸುಾಂ ಪರವಿೀಣಸಮರ ಭಾರ್ಷತಮ್॥11॥ 

 

ತವಂ ಮಾಭ್ೈಸುವ ಸೌಭಾಗಯಂ ವಿತರಾಮಿ ನಿರನ್ುರಮ್। 
ನಿರಾಮರ್ಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶನಿವಾರ್ೀ ಪರಪೂಜಯೀತ್ ॥12॥ 

 

ತಸಾಮದ್ದದ್ಸವ ವಿಪಾರರ್ ಸತಪರಸನ್ ನೀ ಭವಾಮಿ ತ್್ೀ।  
ಮತರಸಾದಾಚಾ ತ್್ೀ ಶ್ರೀರ್ಾಃ ಪಾರಪುರ್ೀವ ಭವಿಷ್ಯತ॥13॥ 

 

ಅಹಂ ಜಿೀವಯಿತತಂ ವಿಪರಂ ಪರವಿಶಾಮಯತರ ಸವಯದಾ।  
ತವಮಾಮನ್ರರ್ ಸತ್ಾರರ್ಯಮನಾನರ್ಯಂ ಕತತರ ರಾಸಯತ॥14॥ 
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ಹ್ೀ ಪುತರ ಪುತರ ಪಶಯ ತವಂ ಮಯಿ ವಿಶಾವಸಸತುಲಮ್। 
ವಿಪ್ರೀ ಜಿೀವಾವಧಿಜಾಯತ್ಾ ಜಿೀವರಾಮಿ ಪುನ್ಸುಾಹ್ ೀ॥15॥ 

 

ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನಾಹಮಾನ್ನ್ದಪೂಣ್ ೀಯಽಸ್ತಮ ತವ ದ್ಶಯನಾತ್। 
ತವಮಪಾಯನ್ನ್ದಪೂಣ್ ೀಯಽಸ್ತ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ದ್ಶಯನಾತ್॥16॥ 

 

ಆವಯೀರಾನ್ನ್ದಪೂತ್ಾಯವಾವಾಮೀವ ನಿದ್ಶಯನ್ಮ್। 
ವಾಗಿೀಶ ವಾಸತದ್ೀವೌ ದಾವವನ್ ಯೀನ್ಯಂ ದ್ಶಯನಾದ್ಯಥಾ॥17॥ 

 

ನ್ೀತರೌ ತತರ ದ್ೃಷಾಟನೌು ಅನ್ ಯೀನ್ಯಪರೀತಸಂರ್ತತ್ೌ। 
ತಥಾಽತ್ಾರಪ ಸತಪುತ್ಾರದ್ಯ ನ್ೀತರೌ ಪರೀತಸಂರ್ತತ್ೌ॥18॥ 

 

ತಸಾಮತುವ ಮಯಿ ಪರೀತಮಯಮಾಪ ತವಯಿ ಸವಯದಾ। 
ಪರವಧ್ಯತ್್ೀ ಸತತ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ ಚಾಹಂ ವದಾಮಿ ತ್್ೀ॥19॥ 

 

ಹ್ೀ ಪುತರ ತ್್ೀ ಸಮಿೀಪಂ ತತ ಮನ್ಮನ್ ೀರರ್ಸಾರರ್ಥಾಃ। 
ಈಶವರಂ ಪೃರ್ತ ಸಙ್ೆಲಾರರ್ಮಾರ್ ೀಪಯ ರಾಪತಾಃ॥20॥ 

 

ಸ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಕಿಂ ತವರಾ ಮಾಗ್ೀಯ ಸಾಷ್ಟಂ ತಂ ದ್ೃಷ್ಟವಾನ್ಸ್ತ। 
ಅನ್ಯಥಾತ್ ದ್ೃಷ್ಟರ ಪಸುಾಂ ಕರ್ಂ ಶ್ಷಾಟಗತ್್ ೀ ಮಠಮ್॥21॥ 

 

ಇತಾಃ ಪರಂ ಕತರತ ಸತತ ರಥ್ ೀತಸವಮಥ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 
ತಥ್ ೀತಸವಂ ಸತತ್್ ೀಷ್ೀಣ ಕತರತ ತವಂ ಮನ್ಮನ್ ೀರಥ್ೈಾಃ॥22॥ 

 

ರರ್ಥಕಸುಾಂ ರರ್ವರಮಾರ್ ೀಹ ರವಿನ್ನ್ದನ್ಾಃ। 
ರ್ಥಾರಿೀನ್ ಜರ್ತ್್ೀ ತದ್ವದ್ರಿಷ್ಡವಗಯಕ್ಾನ್ ಜಹಿ॥23॥ 
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ಪರರ್ಮಂ ಜಹಿ ಕ್ಾಮ ತವಂ ವಿರರ್ಂ ಕತರತ ಕ್ಾಮತಯಕಮ್। 
ಧ್ೃತ್ಾವ ವ್ೈರಾಗಯರ ಪಂ ತವಂ ಶರಂ ಮತಞ್ಾ ರರ್ಥೀರಿತಮ್॥24॥ 

 

ಏವಂ ಕ್ಾಮಜರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಮದ್ಮತಸರಮೀಹನಾನ್। 
ಕ್್ ರೀಧ್ಲ್ ೀಭೌ ಚ ವ್ೈರಾಗಯ ಕ್ಾಮತಯಕ್ಾಜಜಹಿ ತ್್ೀಽಹಿತ್ಾನ್॥25॥ 

 

ಷ್ಡವಗಯನಿಗರಹಪರ ಷ್ಟ್ಾದಾಯನಿ ಶೃಣ್ ೀತ ರ್ಾಃ। 
ಷ್ಡವಗಯಂ ಜಾರ್ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಷ್ಟ್ಾದಾನಾಂ ಚ ವೃತುಮಾನ್॥26॥ 

 

ಲ್ೀಖ್ಕ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಕ್್ ೀಽಪೀಹ ತವಾಲ್ೀಖ್್ ೀಽಪ ನಾಸ್ತು ಚ। 
ಪಾಕಶಾಸನ್ಲ್ ೀಕಂ ತತ ನಿೀರ್ತ್್ೀ ನಾಕಿಭಿಾಃ ಕೃತಾಃ॥27॥ 

 

ತತ್ಾರಪ ಲೌಕಿಕಕೃತ್ೌ ಲ್ಲಖಿ ಚಿತರಗತಪುಕ್್ೈಾಃ। 
ಸನ್ುಪುತರ ಪುಪೂಣಾಯಸಯಂ ಕೃತರಮೀರ್ಂ ವದ್ನಿು ಯೀ॥28॥ 

 

ತಪುಪಾಷಾಣತಪನ್ಂ ತಪುಮ ಷಾನಿಪಾತನ್ಮ್। 
ಪುರಿೀಷಾಪೂರಣಂ ಚಾಽಸ್ಯೀ ಮಹಿಷಾಸನ್ ಶಾಸನಾತ್॥29॥ 

 

ಕ್ಾಷಾರ್ದ್ಣಿಡನ್ ೀ ಭಾಷಾರಾಂ ದ್ ೀಷಾಪಾದ್ತಕ್್ೀ ಮಮ। 
ತ್್ೀಷಾಂ ನ್ ಸನಿು ಮಾತ್ಾಯಣ್ಡೀಭಿೀಷಾಾಃ ಶಾಸ್ತು ಮೃಷಾತಮಕ್್ೀ ॥30॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಲಮಲಙ್ೃತಯ ಪರಕೃತ್ಾಯ ತವಂ ಜನಾಕೃತಾಃ। 
ಸತಕೃತ್ಾಯತಮಕ ಸತೃತಯಂ ಸತತಂ ಮತಸತೃತಂ ವದ್॥31॥ 

 

ಪುರತಷ್ ೀತುಮ ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಕಿೀತಯಂ ಸಮಾಾದ್ರ್ ಪರರ್। 
ರ್ತವಯೀಯಷ್ತ ತವಂ ಪೌರತಷಾದ್ೀವ್ೀಹ ಸಮನಿವತಾಃ॥32॥ 
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ಅಲಕ್ಷ್ೀಕಸಯ ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣಾಖ್ಾಯ ಕತತಾಃ ಸತತಾಃ। 
ಅಮಙ್ುಲಸಯ ವಾರಸಯ ರ್ಥಾ ಮಙ್ುಳವಾರತ್ಾ॥33॥ 

 

ವಿರ್ತಜಯತ್್ೀ ರ್ಥಾತ್ಾರಪ ಹಯರ್ತಕುಂ ಪುಣಯನಾಮ ತತ್। 
ಪರರ್ ಜಯತ್್ೀ ಮರಾ ಶ್ಕ್ಾ ನಿರ್ತಙ್ಗೆಿ ರಾ ಮನಿೀರ್ಷಭಿಾಃ॥34॥ 

 

ನ್ರಕ್್ೀ ನ್ರಸ್ತಂಹ್ೀನ್ ಹಿರಣಯಕಶ್ಪೀರ್ಯಥಾ। 
ಪರಕಿೀರ್ಸಯ ಪಾರಕಯ ಸತಖ್ಹಿೀನ್ಸಯ ಪಾಪನ್ಾಃ॥35॥ 

 

ಪರಮಾಣಂ ಕರವಾಣಿೀತ ವಚನ್ಂ ಪುತರಣಶಾ ತ್್ೀ। 
ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಗತಣ್ೈಹಿೀಯನ್ ಶರಣಂ ವರಜ ಮಾಂ ಮತನಿಮ್॥36॥ 

 

ಸತಯ ಸತಯಂ ಪುನ್ಾಃ ಸತಯಮತದ್ಿೃತಯ ಭತಜಮತಚಯತ್್ೀ। 
ತರ್ಯಂ ತರ್ಯಂ ಪುನ್ಸುರ್ಯಂ ಕರ್ಯತ್್ೀ ತವ ನಾನ್ಯಥಾ॥37॥ 

 

ತವದ್ತಕಿುಾಃ ಸವಯಥಾ ಚಾತರ ಹೃದ್ರ್ಸಯ ಮಮಾನ್ುಕ। 
ಕಿತವಾರ್ತದ್ಸನ್ ದೀಹಸಮಿಮತ್ಾ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥38॥ 

 

ಸಫಲಾ ವಾಗಿತ ಪರೀಕ್ಾು ಹಯಲಂ ಸನ್ಯಕುವಾನ್ಸ್ತ। 
ಉಪಲತವಂ ನ್ ಸನ್ದೀಹ್ ೀ ಹಯಲಸತ್ಾವದಿದಾಜಾಧ್ಮ॥39॥ 

 

ಪಾಪಾದ್ೀವಾಯಯಪನಾರ್ಯಂ ತತ ಧ್್ೈರಾಯದಾವ ಬತದಿಿಶೌರ್ಯತಾಃ। 
ಉವಾಯಯಂ ತವಮವದ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ವೃಥಾ ಗವ್ೀಯಣ ಗಹಿಯತ್ಾಾಃ॥40॥ 

 

ವಿದ್ವತತಸಬತದಿಿಚಾತತಯೀಯ ತ್ಾವದ್ೃಶ್ೂೀ ನಾಸ್ತು ನ್ನ್ದನ್। 
ವೃನಾದವನ್ಪತೀನಾಂ ತತ ಮಾದ್ೃಶ್ೂೀ ನಾಸಯಭಿೀಷ್ಟದ್ಾಃ॥41॥ 
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ಅಸ್ತಮನ್ನಥ್ೀಯ ಚ ಸಾಕ್ಷೀ ರ್ಾಃ ಸತಕ್ಷೀಣ್ ೀ ಬಾರಹಮಣ್ ೀ ಮರಾ। 
ಪಕ್ಷೀಕೃತಾಃ ಪುತರ ಕಿಂ ವಾ  ವಕ್ಾಯಮಿ ಪುನ್ರ್ೀವ ಚ॥42॥ 

 

ಉಜಿಜೀವಿತಶಾ ಮಜಾಜತ ಕತಬಾಜಪತ ಪರಾರ್ಣ। 
ತವಜಾಜತೀನಾಂ ಸಮಾಜ್ೀನ್ ಪೂಜಿತಸುಾಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥43॥ 

 

ನಾಧ್ಾಯಪರಾಮಿ ಚಾಧ್ಾಯರ್ಪರ್ಯನ್ುಂ ತವ ವಿಪರಕ। 
ತವಮದಾಿ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ಹಿೀನ್ಸಾುವದ್ದ್ಯಪರಭೃತಯತಾಃ॥44॥ 

 

ನ್ನ್ದನ್ೀನ್ ಸಮಿೀಚಿೀನ್ಂ ನ್ ದ್ತುಂ ವಸರಮಪುಯತ। 
ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರ ಭಕುಸಯ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಸವಯಥಾತರ ತತ॥45॥ 

 

ಕನಾದಶನ್ೀನ್ದರಭಕುಸಯ ತವ ವಿಪರ ಸಭಾಗರತಾಃ। 
ತಸಾಮದ್ಲಮಲಂ ಕೃತ್ಾಯ ತ್ಾವಂ ವೃಥಾ ಶರಮರಾಮಯಹಮ್॥46॥ 

 

ಹಿತ್ಾವ ಕಲ್ಲಮಲಂ ವಿಪರ ವದ್ ವೃನಾದವನ್ೀ ಕೃತಮ್। 
ಮನ್ಮಧ್ಯಸಥ ಹರ್ಗಿರೀವೀ ಗಾರಸಂ ತ್್ೀ ಪರತದಾಸಯತ॥47॥ 

 

ವ್ೀದಾಗರಯಂ ಭಾರತಂ ಚಾಪ ವದ್ ವೃನಾದವನಾಗರತಾಃ। 
ಪ್ರೀರಯಿತ್ಾವ ಚ ಮತತಾತರಂ ತವ ಪರರ್ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥48॥ 

 

ಕ್ಾರಯಿತ್ಾವ ಭಾರತಸಯ ತವರಾ ಸ್ೀವಾಮಪ ಪರರ್। 
ಶ್ರೀಪತ್್ೀ ಶ್ರೀಷ್ಠವಿತುಂ ತತ ನ್ ದ್ತುಂ ಪುತರ ಕಿಂ ವದ್ೀ॥49॥ 

 

ಜನಾನಾಂ ಕಮಯಜಾಡಯಂ ಸಾಃ ಹರತ್್ೀ ಪಾಠತಾಃ ಕೃತ್್ೀ। 
ರಾವತುವ ಶರಿೀರ್ೀ ತತ ವಸಾಮಯಹಮಿಹ ಪರರ್॥50॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 250 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ತ್ಾವಜಿಜೀವಸ್ತ ಹ್ೀ ವಿಪರ ಹಾ ಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ಗತ್್ೀ ಮಯಿ। 
ಹ್ೀ ದಾಮಾಲ ಪತುಮೌಲ್ೀ ನಾರಾರ್ಣ ಗತಣಾಧ್ಮ॥51॥ 

 

ಕಲಹಂ ಕತತಯಮತದ್ತಯಕುಸುಾಂ ಧಿಗಾಾಲಂ ತವಾಧ್ತನಾ। 
ಕನ್ಕ್ಾ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಟೀಽರ್ಂ ಕನ್ಕ್ಾತುಮನಾ ಅಪ॥52॥ 

 

ಮನಾಕ್ ಮಜಾಜಾನ್ಸಮಾತ್ಾಯ ಮನ್ಾಃಕ್ಾಮಂ ಪರರಾತ ಚ। 
ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ಶೃಣತ ಸಾಷ್ಟಂ ಶ್ಷ್ಟಸಯ ವಚನ್ಂ ಮೃಷಾ॥53॥ 

 

ನಾಗಾಹವ ಪಣಿಡತಸಾಯಸ್ತೀತುಸಾಯಭಿೀಷ್ಟಂ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 
ನಾನ್ೃತ್ಾತ್ಾಾತಕಂ ನಾಸ್ತು ಕ್್ ೀಽನ್ೃತಂ ವದ್ತ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ॥54॥ 

 

ಸ್ ೀಽನ್ೃತ್ಾತ್ಾಮ ನ್ಶಯತೀತ ಶ್ರೀನ್ೃಸ್ತಂಹ್ ೀಽಭಿಜಾನ್ತ್್ೀ। 
ತಸಾಮನ್ನ ವಕುವಯಮೀತದ್ಮೃತಂ ತವಮೃತ್ಾತಮಭಿಾಃ॥55॥ 

 

ಕಿಮೃತ್ಾತ್ಾಮ ವದ್ತ್್ಯೀವಂ ಶ್ರೀನ್ೃಸ್ತಂಹಮತಂ ಗತಾಃ। 
ಅಹಂ ನ್ ನಿನ್ದರಾಮಿ ತ್ಾವಂ ಸವಭಾವಾಃ ಕರ್ಯತ್್ೀ ತವ॥56॥ 

 

ಮರಾ ತವರಾ ನ್ ಕತಯವಯಾಃ ಕಲಹ್ ೀಽತರ ಕಲ್ಲಪರರ್ಾಃ। 
ಸವರ ಪಸಾಯನ್ಪಾಯಿತ್ಾವದ್ವೃಥಾ ಕಿಂ ಕಲಹ್ೀನ್ ತ್್ೀ॥57॥ 

 

ಕಲಹ್ೀ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀಪ ಸವರ ಪಂ ಗಚತಿ್್ೀ ನ್ತ ಕಿಮ್। 
ಅನ್ಯಥಾ ಮತೃತರಿರ್ಂ ನ್ ವಿಪರಕೃತರಿತಯರ್॥58॥ 

 

ಪರತಯರ್ಸ್ುೀ ಭವ್ೀದ್ತರ ಭಕಿುಸುಸಾಮಜಜನಿಷ್ಯತ್್ೀ। 
ದಿವಾ ವಾ ರ್ದಿ ವಾ ರಾತ್ೌರ ನಿದಾರರಾಂ ಭದ್ರಮಸತು ತ್್ೀ॥59॥ 

 

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


 

 
 

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

 
2013 

Page 251 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ವಕ್್ಯೀಸವಪ್ನೀಽರ್ವಾಽಸವಪ್ನೀಽಪಯಹಂ ತವಹ ದಿವಾಪಯಹ್ ೀ। 
ಗ್ೀಹಂ ನಾಸ್ತುೀತ ತ್್ೀ ಚಿನಾು ಮಾಸತು ದ್ೀಹ್ೀ ವಸಾಮಯಹ್ ೀ॥60॥ 

 

ಸ್ ೀಽಹಂ ಮಹಾನ್ತಭಾವಸ್ುೀ ಗ್ೀಹದ್ ೀ ಮಮ ಗ್ೀಹದ್ಾಃ। 
ಬಲಾತ್ಾೆರ್ೀಣ ಮತತಾತರಂ ವದ್ ಲಕ್ಷ್ೀಪತ್್ೀ ಕೃತಮ್॥61॥ 

 

ಕತಲಾನ್ತಯದ್ಿರ ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ದ್ಶಯಪೂವಾಯನ್ ದ್ಶಾಪರಾನ್। 
ಹ್ೀ ಸತತ್ಾಽಧ್ಾಯರ್ಕರಣಂ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ಕೃತವಾನ್ಸ್ತ॥62॥ 

 

ಬತ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ತರ್ಥಷ್ತ ತವಂ ಕತರತಷ್ವ ಪರಯೀಽಸ್ತ ಚ್ೀತ್। 
ಹಿಮಕ್್ ೀಕಿಲ ಏವಾಹಂ ವಕುವಾಯಂಶ್ೀಽಪ ವಾ ಕಲೌ॥63॥ 

 

ರ್ತಗ್ೀ ಜಲಚರಾರ್ದ್ವಚಾಾಞ್ಜಲಯ ನಿರತ್ಾ ನ್ರಾಾಃ। 
ಸ ಉಚಾಕ್ಾಶ್ೀ ಧ್ವಲ್ ೀದ್ರ್ ೀದ್ರ್ ೀ 

ದ್ಧ್ಾಮರ್ ಮಾನ್ಾಃಕರಕಞ್ಜ ಸಮತಾಟ್ೀ॥ 
 

ಉರತಕರಮಸಾಯಧ್ರಶ್ೂೀಣ ಶ್ೂೀಣಿ ಮಾ 

ರ್ಥಾಬಜಷ್ಣ್ಡೀ ಕಲಹಂಸ ಉತಸಾನ್ಾಃ॥65॥ 
 

ಇತ ಭಾಗವತಂ ಪದ್ಯಂ ದ್ರಷ್ಟವಯಂ ನ್ನ್ದನ್ ತವರಾ। 
ವನ್ದನ್ಂ ಮಮ ಕತಯವಯಂ ವೃನಾದವನ್ಕೃತ್್ೀರಪ॥66॥ 

 

ತ್ಾದ್ೃಶಂ ಶಙ್ಖಮಾದಾರ್ ನಿಾಃಶಙ್ಕ್್ೂೆೀಽಹಂ ಮಹಾಮತ್್ೀ। 
ದ್ಧ್ಾಮಮಿ ತ್ಾನ್ ಪರಪುಙ್ಗಖನಿ ವಿಸ್ತಮತಶಾಾಙ್ೆಜ್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥67॥ 

 

ಶಾವಸನಿಾಃಶಾವಸಹಿೀನ್ಂ ಮೀ ಭಾಸಮಾನಾಸಯಪಙ್ೆಜಮ್। 
ಹರಾಸಯದಾಸಸಯ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ನಿಶಾಮಾಯಶತ ಸತವಿಸ್ತಮತಾಃ॥68॥ 
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ಅಂಹ್ ೀ ಮತಗವಚನ್ಂ ಹಿತ್ಾವ ಗಹವರ್ೀತ ತವಯೀಚಯತ್್ೀ। 
ಉಪಹವರ್ೀ ವದ್ಸವ ತವಂ ಮಹಿಷ್ಠಂ ನ್ ಸಭಾಸತ ಚ॥69॥ 

 

ತ್ಾಯಗಾನಿವತ್ಾ ವದ್ಸವ ತವಂ ತದಾವಗದ್ಯ ನ್ ಶ್ೂೀಭತ್್ೀ। 
ನಾಗಾಹವಪಣಿಡತಂ ಚಾತರ ಮದಾವಗಾಶತ ತವಯೀಚಾತ್ಾಮ್॥70॥ 

 

ನಿಾಃಶಙ್ೆ ಏವ ಶ್ರೀಕ್ಾನ್ು ನಿರಾತಙ್ೆಂ ವಚ್ ೀ ಮಮ। 
ಏಕ್ಾನ್ುೀ ನ್ ಮೃಷ್ೈಕ್ಾನ್ುಂ ವದ್ ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ುತ್್ ೀಽಪ ತಮ್॥71॥ 

 

ಉಪರಾಗಂ ಹರ್ಗಿರೀವ ಕಮಯನಿದನ್ ಪಾರಪು ಮಗರತಾಃ | 

ಪಶಯ ಸತಗಿರೀವ ಮಿತ್ಾರಹವ ದಾನ್ಂ ಕತರತತ್್ೀ ಋತಾಃ॥72॥ 
 

ನಾಗಾಹವ ಪಣಿಡತ್್ ೀ ರ್ದ್ವತ್ ಮಾ ಮೃಷಾ ಗಾಂ ತವಮಬರವಿೀಾಃ। 
ಕ್್ ೀಽಮೃಷಾ ವಚನ್ಂ ಬ ರತ್್ೀ ಕ್್ ೀವಿದ್ಸಾುಾಂ ವಿನ್ೀಹ ಚ॥73॥ 

 

ಪೂವಯಂ ತತ ಮಾತತಲವಾಯಜಾದ್ಹಂ ಸಕಲಜಿೀವರಾಟ್। 
ಭ ತಲ್ೀ ದ್ತುವಾನ್ಸ್ತಮ ಕ್ಾಲಜ್ಞಾಃ ಸಾಧ್ಯ ನಿಷ್ೆಕಮ್॥74॥ 

 

ಅಹಂ ತರಲ್ ೀಕಪೂಜಿತಾಃ ಕೃತ್ಾನ್ುಲ್ ೀಕನಾರ್ಕಾಃ। 
ಅಹಂ ಕತಲ್ ೀದ್ತಿಂ ತತ್್ ೀಽಕರಂ ಚ ಸೌರಿಲ್ ೀಕತಾಃ॥75॥ 

 

ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯಕ್್ ೀವಿೀಯಂ ಹರತ್್ೀ ಯೀಽತರೌದ್ರಕಾಃ। 
ಸ ಮದ್ವೃನಾದವನ್ದ್ ರೀಹಿೀ ಹಯಭದ್ರಂ ಚ ಭವ್ೀದ್ತಿರವಮ್॥76॥ 

 

ಹರ್ೀ ಸಮರ್ೀ ತ್್ೀ ಚರಣ್ೀ ಹರ ಮೀ ಸಂಸೃತಂ ಋಣ್ೀ। 
ವರಂ ತವ ಕರ್ೀಣಾರ್ಯ ಸಾೃಶ ಮಾಂ ಕರತಣಾಂ ಕತರತ॥77॥ 
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ಇತಯಹಂ ಪಾರರ್ಯರಾಮತಯಗರಂ ಹರ್ಗಿರೀವಂ ಮಹಾಗರಹಮ್। 
ನಿಗಾರಹಯ ಚ್ೀನಿದರರ್ಗಾರಮಂ ಶ್ೀಘ್ರಂ ನಾಸಾಗರಲ್ ೀಚನ್ಾಃ॥78॥ 

 

ಮಮ ಸದ್ಭಕಿುಸಮ ಭತಂ ಯೀ ವದ್ನಿು ಬತಧ್್ ೀದಿತ್ಾಮ್। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಸತಸಮಾದ್ಸತಯಸಾು ಮ ತಯಮತ್್ ಯೀತರರ್ಾಃ ಸತತ॥79॥ 

 

ದಿೀಘ್ಯಗಿರೀವ್ೈಭತಯಕು ರಮಾಭಫಲ್ೈಜಿಯಹಾವ ವಿದಾರ್ಯತ್್ೀ। 
ತದ್ವದ್ತಭಕ್್ತಮಯದ್ಿನ್ೈಶಾ ತಜಿಜಹಾವಪ ವಿದಾರ್ಯತ್್ೀ॥80॥ 

 

ರ್ಜಿಜಹಾವ ಮತೃತಂ ನ್ೈವ ವಕ್ಷಯತೀಹ ಪರತರ ಚ। 
ಭಾರಾಯಮದ್ಭಕುಮತಖ್ಯಸಯ ರಾನ್ತು ದ್ತಷ್ೃತಮಾತಮನ್ಾಃ॥81॥ 

 

ಕ್ಾರಾಯತ್ಾರಕಿಶರ್ಥಲಾಂ ಕೃತ್ಾವನಾರಾಯಾಃ ಕಿೀತಯಮತಪಾದ್ದ್ೀ। 
ಸ್ತವತರೀಣಾಂ ಮ ತರಪಾನ್ೀನ್ ತತ್ಾಾತ್್ರೀಷ್ತ ಚ ಮಜಜತ್್ೀ॥82॥ 

 

ಸಹಸರಧ್ಾ ಭವ್ೀಜಿಜಹಾವ ಸಹಸಾರಂಶತಸತತ್್ೀನ್ ಚ। 
ಸಹಸಾರಕ್ಷಸಭಾರಾಂ ತತ ಸಹಸಾರರ್ೀಣ ತಪಯತ್್ೀ॥83॥ 

 

ಸಹಸರವಾರಂ ವಿಷಾಠರಾಂ ಷ್ರ್ಷಟವಷ್ಯಸಹಸರಕಮ್। 
ಸಹಸರ ಚಣಾಡಲಜಾತೀನಾಂ  ಸಹಸಾರಣಾಡನಿ ಭಕ್ಷಯತ್ಾಮ್॥84॥ 

 

ಸಹ ಭಾಣ್ಡೀ ಸತರಾಪೀನಾಂ ಪಚಯನ್ುೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ।  
ಜಾರ್ನ್ುೀ ಚಾಷ್ಟಧ್ಾ ಚ್ೈವಂ ಕಷ್ಟಯೀನಿಷ್ತ ನಾನ್ಯಥಾ॥85॥ 

 

ತಸಾಮಚಾ ಮತೃತ್್ೀ ಪಾಠಂ ಶ್ಷಾಟಾಃ ಕತವಯನ್ತು ನಾನ್ಯಥಾ। 
ಇಷ್ಟಂ ಚ ತ್್ೀಷಾಂ ಭವತ ಕಷ್ಟಂ ನ್ೀಹ ಪರತರ ಚ॥86॥ 
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ಯೀ ಮೃಷಾವಾದಿನ್ಂ ಮಾಂ ತತ ಜಾನ್ನಿು ಮನ್ತಜಾಧ್ಮಾಾಃ। 
ಕಿೀನಾಶ ಲ್ ೀಕಿತ್ಾಂ ರಾನಿು ನಾನಾಶ್ೂೀಕಸಮನಿವತ್ಾಮ್॥87॥ 

 

ತಸಾಮನ್ಮಯೀಕುಂ ರ್ತಸವಯಂ ತತಸತಯಂ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಮತಸತಯವಚನ್ಂ ಶತರತ್ಾವ ಸತತಸ ತದ್ವದ್ ನ್ನ್ದನ್॥88॥ 

 

ಸಾವಪನಶ್ೂಿೀಕ್್ೀಽಪ ರ್ತ್್ ರೀಕುಂ ಪಾರಪುನವನ್ ತಚಾನಾಽನ್ಯಥಾ। 
ಆಪುವಾನ್ಪ ಜಾನಾತ ತ್ಾಪನ್ೀ ಕ ರರತ್ಾಂ ದಿವಿ॥89॥ 

 

ದಿವಾಸವಪ್ನೀರಿತ್ಾನ್ ಶ್ೂಿೀಕ್ಾನ್ ಭವಾಬ್ಿೀಸಾುರಕ್ಾನ್ ಸತತಾಃ। 
ಸತವಾಗ್ವೈಖ್ರಾಯರಾಶ್ಮೀಯ ತವಾಥ್ೈಯಾಃ ಪೂರಯಿಷ್ಯತ॥90॥ 

 

ವ್ೀಙ್ೆಟ್ೀಶ್ೂೀ ಮಠ್ೀಶಸಯ ಮಮ ವೃನಾದವನ್ಂ ಪರತ। 
ತರಕ ಟ್ೀಶನ್ೀ ಚಾರಾತಾಃ ಕ್ಾಟ್ಕ್್ೀಶ್ೈಾಃ ಸಹರ್ಷಯಭಿಾಃ॥91॥ 

 

ತಸಾಮಚಾ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಯಮನ್ಸಾ ಕತರತ। 
ವಾಸತದ್ೀವಮತನ್ೀ ಶ್ರೀಮನ್ ಶನಿವಾರ್ೀ ಸತಪೂಜನ್ಮ್॥92॥ 

 

ಮನ್ದವಾರ್ೀಽಪ ವಾಽಮನ್ದ ಕತರತವೃತುಂ ಚ ಮಾಧ್ವಿೀಮ್। 
ವೃನಾದವನ್ಪತಂ ಕನಾದಶನ್ವನ್ದಯಂ ಸತಕಿೀತಯರ್ನ್॥93॥ 

 

ಕನಾದಶನ್ಸಯ ಮೀ ವೃನಾದವನ್ಂ ಸಮರತ ನ್ನ್ದನ್। 
ಮನಾದಕಿನಾಯಾಃ ಸಮಾರಾತ್್ ೀ ಮತಕತನ್ ದೀ ಬಿನ್ತದನಾಮಕಾಃ॥94॥ 

 

ರ್ತ್್ ೀಽಸಮದ್ವೃನಾದವನ್ಸಯ ದ್ಶಯನ್ೀ ಬಿನ್ತದಮಾಧ್ವಮ್। 
ದ್ೃಷಾಟಾ ಮತಕತನ್ದಂ ರ್ತತಾಣಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ತದಾಪುನರಾತ್॥95॥ 
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ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥99॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥100॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥101॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕ ವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಾಸಾಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ (ಚರಮ) ದಿವತೀರ್ ಪಾರಣಾವಧ್ೌ 

ತೃತೀರಾಧ್ಾಯರಾತಮಕಾಃ ವಿಂಶತತಮೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥20॥ 

 

॥ ಅರ್ ಏಕವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥21॥ 

ತವ ಕ್ಾರ್ಗತಂ ವಾರ್ತಮಾರ್ತಷ್ ೀ ವೃದಿಮಿಿಚತಿಾಃ। 
ಸಾಥಪರಾಮಿ ರ್ತ್್ ೀಪಾರ್ಂ ಶ್ರೀಯೀ ಮತೃತಮೀವ ತ್್ೀ॥1॥ 

 

ತವ ಪತ್ಾನಯಶಾ ಹ್ೀ ವಿಪರ ರ್ತ್್ನೀನ್ನ್ೈತತೃತಂ ತವರಾ। 
ಸವಪನಂ ದ್ೃಷಾಟಾ ಚ ತ್ಾವಮ ಚ್ೀ ಪುಣಯಮಾಪನೀರ್ಷ ತ್್ೀನ್ ಚ॥2॥ 

 

ಅತಸುಾಂ ಧ್ಮಯಪತನೀಂ ಚ ನ್ೈವ ಸನಾುಪರ್ ಪರರ್। 
ಅನ್ತವತನೀಯಂ ಸದಾ ವಿಪರ ಕತದಾರತವಂ ನ್ಹಿೀದ್ೃಶಮ್॥3॥ 
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ರಾದ್ೃಶಂ ಪರಲ್ ೀಕಸಯ ಶ್ರೀಧ್ರಸಯ ವಿದ್ ರತ್ಾಮ್। 
ಕರ್ ೀತ ಪುರತಷ್ಸ್ಯೀಹ ತ್ಾದ್ೃಶಂ ನಾಸ್ತು ತವತ್ ಸ್ತರರಾಮ್॥4॥ 

 

ಕಿಂವಾಽಶಕು ತವತ್್ ೀ ವಿಪರ ತವತ್್ಸೀವಾಂ ನ್ ಕರ್ ೀತ ಚ। 
ಸ ತಕ್್ೀ ವಾರ್ತನಾ ಗರಸಾು ಹರತಯಹರಹಾಃ ಸ ತ್ಾಮ್॥5॥ 

 

ತಸಾಯಾಃ ಪಾರಣಭರ್ಂ ನಾಸ್ತು ಸವಮಾಣವಕಪುಣಯತಾಃ। 
ಬಾರಹಮಣ ತವಂ ತಥಾ ಕ್ಾಣ ನಿಷ್ ಠರಂ ನ್ ಭಣಾನಿಶಮ್॥6॥ 

 

ತಸಾಮದ್ಭರ್ಂ ತಯಜಸ್ವೀಹ ಕಲಹಂ ತತ ಕಲ್ಲಪರರ್ಂ। 
ಹ್ೀ ವಿದಾವಂಸ ಇಹ  ಧ್ಾವನ್ುವನ್ುಂ ಪಶಯಧ್ವಮಞ್ಜಸಾ॥7॥ 

 

ಕದ್ಧ್ಾವನ್ಂ ಸವವಧ್ಾವ ಚ ಮಣಿಮದ್ವದ್ನ್ ೀದಿತಮ್। 
ವದ್ತ್್ೀಽರ್ಂ ದಿವಜ್ ೀ ಮಧ್ಾವಚಾರಾಯಧ್ಾವನ್ಂ ವಿಹಾರ್ ಚ॥8॥ 

 

ಅವಿಧ್ಾವನ್  ಸಾಧ್ವಸಂ ರಾತ ತದ್ವತೆಮಲನಾಮಕಾಃ। 
ಮದ್ನ್ುರಾಯಮಿಣಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಸವಾರ್ತಂ ವಿಹಾರ್ ಚ॥9॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ್ ೀಽರ್ಂ ಮಣಿಮತ್್ ೀ ಮತಮಾಶ್ರತಯ ವತಯತ್್ೀ। 
ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ವಾತವಿರಿಞ್ಚಾ ಸವಂ ಚ ವ್ೈಭವಮ್॥10॥ 

 

ವಿನಾ ವಾಣಿೀಪತತವಂ ಮೀ ದ್ತುವನೌು ಚ ಕಿಂ ವದ್ೀ। 
ರ್ತರ ಪರತೀತ್ಾಯರ್ಯಬಾಧ್ಸುತ್ಾರನ್ುರಾಯಮಿಸಙ್ುರಹಾಃ॥11॥ 

 

ಕತಯವಯ ಇತ ಪೂವೀಯಕುಮನ್ತಸನ್ತಿಸಾಮಞ್ಜಸಾ। 
ತಸಾಮನ್ಮಯೀಕುಂ ಸಕಲಂ ಲೌಕಿಕಂ ವಾಪಯಲೌಕಿಕಮ್॥12॥ 
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ಸತಯಂ ಸತಯವತ್ಾಂ ನಾರ್ ಸತತ ತತವಮತ್್ೀ ಕೃತನ್। 
ಅರ್ಂ ಕಮಲನಾಭಶಾ ಮರ್ಾಃ ಸಕಲ ರ ಪಕಾಃ॥13॥ 

 

ಸಮರ್ಕಶಮಲಮಾವಿಷ್ ಟೀ ವಿಸಮರ್ಂ ನ್ ಕತರತ ಪರರ್। 
ಕಲ್ಲಾಃ ಕಮಲನಾಭಾಖ್ಯಾಃ ಪುನ್ಭ ಯವಲಯೀಽಭವತ್॥14॥ 

 

ಮಿಲ್ಲತಾಃ ಸವಸ್ತರರಾಽಲಕ್ಾ್ಯರಾನಿಮಾಯಲಯಂ ನ್ ಮೀಽಗೃಹಿೀತ್। 
ಕಲ್ಲಮಯರ್ಶಾ ಮಣಿಮಾನ್ ಮಿಲ್ಲತ್ಾವ ತರರ್ ಏವತ್್ೀ॥15॥ 

 

ಕಲಹಂ ಕತತಯಮತದ್ತಯಕ್ಾುಾಃ ಕತಲಾರ್ ಸದ್ನಾಭಿಗಾಾಃ। 
ತನಿನನಾದವಚನ್ಂ ಶರತ್ಾವ ಸತನ್ನ್ದನ್ ಪುರ್ ೀ ಮಮ॥16॥ 

 

ನ್ನ್ವನ್ಿೀ ಪಾತರಾಮತಯಗ್ರೀ ಧ್ ನ್ವಂಸುಂ ರ್ಮಕಿಙ್ೆರ್ೈಾಃ। 
ತಸಾಮಚಿಖಿ್್ ೀಪವಿೀತ್ಾಹ್ ೀಯ ನ್ೈವ ಸ್ ೀಽಪಯತಗಹಿಯತಾಃ॥17॥ 

 

ಬಹಿಷ್ತೆರತತ ತಂ ವಿಪರಮಸಹಿಷ್ತಣಂ ಮಮೀಚಿರರ್ಮ್। 
ಹರೌ ರತಷ್ಟೀ ಗತರತಸಾರತ್ಾ ಗತರೌ ರತಷ್ಟೀ ನ್ ಕಶಾನ್॥18॥ 

 

ರ್ಥಾ ಸ್ತರರ್ಾಃ ಪತ್ೌ ರತಷ್ಟೀ ನ್ ಭಾರತ್ಾ ಪತರಾವಪ। 
ಹರ್ಗಿರೀವ ನಿರ ಪಂ ತಂ ಶ್ರಸಾ ವಹ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥19॥ 

 

ರ್ದಾವ ವಿಧಿ ನಿಷ್ೀಧ್ಾಭಾಯಮತದಿತಿಂ ತದಿತಿಂ ತವ। 
ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯಭಟ್ ಟೀಽರ್ಂ ಸತತ್್ ೀ ಮೀ ಪಟ್ಟವಧ್ಯನ್॥20॥ 

 

ಸವಪ್ನೀ ಪಟ್ತತರ್ ೀ ವಿಪರಾಃ ಶ್ರೀಪತಾಃ ಕೃತಪಾಠಕಾಃ। 
ವಾಯಸರಾಜಸುದ್ನ್ತಜ್ ೀ ಜಾಮಾತ್ಾತಸಯ ಗ್ ೀಪಜಾಃ॥21॥ 
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ತದ್ಗರಜಾಃ ಪರಜಾಕ್ಾಯೀಯ ರಞ್ಜನಾಜಜನ್ರ್ನ್ ಧ್ನ್ಮ್। 
ವಾಸತದ್ೀವ ಮತನಿಾಃ ಶಾನ್ುಾಃ ಶಾರನ್ುಶಾ ಮಮ ಪೂಜರ್॥22॥ 

 

ಕ್ಾನ್ುಂ ಮಾಂ ತ್ಾತಮಾರಾತ ತತ್್ರವ ವಸತಭಯವ್ೀತ್। 
ಉಪ್ೀನ್ದರ ಸ ರಣಶಾಾಪ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕ್ಾನ್ಕ ಏವ ಚ॥23॥ 

 

ಹಿರಣಯಭಟ್ಟಸುತ್್ ರೀಕು ಕಮಯಣಿ ಪರರ್ಥತಾಃ ಸತತಾಃ। 
ವಾಲ್ಲೀವಾಲ್ ೀಪಪದ್ ವ್ೀಙ್ುಟಾದಿರಸುಥ್ೈವ ಚ॥24॥ 

 

ಏತ್್ೀ ಚಾನ್ಯೀ ಚ ಬಹವೀ ಬಹತಮಾನ್ಪುರಾಃಸರಾಾಃ। 
ಕತಹಕ್ಾದ್ರಹಿತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಸವ್ೀಯಶವರಮತ್ಾನ್ತಗಾಾಃ॥25॥ 

 

ವಿಶಾವಸ್ತನ್ ೀ ಹಯವಿಶಾವಸಂ ನ್ ಕತವಯನಿುೀಹ ಸವಯಥಾ। 
ಸತಶಾವಸ ಪ್ರೀರಕ್್ ೀ ಹ್ಯೀಷಾಂ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಭಿಜಾರ್ತ್್ೀ॥26॥ 

 

ಕಲ್ಲಾಃ ಕಮಲನಾಭಶಾ ದ್ಮಾಲಾಃ ಪತುಮೌಲ್ಲಕಾಃ। 
ಲಕ್ಷ್ೀನಾರಾರ್ಣ್ ೀ ಡ್ ೀಲಾಯಿತಚಿತುಸತು ತಮಮಣಾಃ॥27॥ 

 

ಏತ್್ೀ ಚ ಪಾರರ್ಶ್ೂೀ ಹಯತರ ಪುತ್ಾರವಿಶಾವಸ್ತನ್ಾಃ ಸದಾ। 
ಮಿತರಜಭೃತಯ ಬಾಧ್ಾಯಶಾಾಮತತರ ಸತಯಂ ಮಯೀದಿತಮ್॥28॥ 

 

ಹರಿಶಾ ಡಾಮಾಲ ಪುತರ ವಾಯಲ್ ೀಲ್ಲತಮನಾಪಯಹ್ ೀ। 
ಕತಲಾಲಚಕರವಚಾಾತರ ಭರಮತ್್ೀ ಕಲಯಬತದಿಿಮನ್॥29॥ 

 

ಅಪಾಣಾಃ ಕೃಷ್ಣಭಟಾಟಽರ್ಮಿದಾನಿೀಂ ಪಾಪಮತಯಜತ್। 
ಕ್್ ೀಪಂ ಚ ಮಮ ಹ್ೀ ಪುತರ ಶಾಪಂ ತ್ಾಯಜಿತಮಾನ್ಹ್ ೀ॥30॥ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯನಾಮಾ ಮಾನ್ವಾನಾಂ ಭರಾನ್ಕಾಃ। 
ಮಮ ಮಾನ್ಸಸಮಿರೀತಂ ತನ್ ೀತೀಹ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥31॥ 

 

ವಿಠಠಲಾದಾಯಸಮದಿೀರಾಸಮನ್ಮಠಸನಾಯಸ್ತನಿಶಾ ಯೀ। 
ವಟ್ಬಿೀಜವದ್ೀವಾಸಮದ್ತಟ್ಜಾನ್ನ್ದವಧ್ಯಕ್ಾಾಃ॥32॥ 

 

ಹ್ೀ ವಿಪರ ತವ ಜಾಮಾತ್ಾ ರಾಮಚನ್ದ್ ರೀಽಪ ಬತದಿಿಮಾನ್। 
ವಿಶಾವಸಂ ಕತರತ ತ್್ೀ ಚಾತರ ಸ್ ೀಽಪ ವಿಶಾವಸ್ತಷ್ ತುಮಾಃ॥33॥ 

 

ಏವಂ ಚ ತರವಿಧ್ಾಾಃ ವಿಪಾರಾಃ ಪರೀಕ್ಾು ಪುತರ ಮರಾ ತವ। 
ಶತರತ್ಾವ ಕೃತ್ಾರ್ಯತ್ಾಂ ರಾಸ್ತ ಕಿಂ ಭ ರ್ಾಃ ಶ್ೂರೀತತಮಿಚಸಿ್ತ॥34॥ 

 

ನಿತಯ ನಿಜಯಲನಿಘಾಯತ್್ೈದ್ತಯಜಯನಾಾಃ ಭಜಿಯತ್ಾಸುಾಹ್ ೀ। 
ಖ್ಜ ಯರವಚಾಾಜತಯನ್ಸಯ ಬಾಣನಿಘಾಯತ ಮದಿಯತ್ಾಾಃ॥35॥ 

 

ರ್ಥಾ ತತ್್ರವ ಸತತ್ಾರಮಾಣ ವೃತವೃತ್ಾರಸತರಾರ್ಥಯನಾ। 
ಅನ್ಿೀಷ್ತ ಮಾತ್ಾಯಣಿಡೀಕೃತ ಶ್ಲಾಭಾರ್ೈಾಃ ಕತಲಾನಿವತ್ಾಾಃ॥36॥ 

 

ಬಾಧ್ಯನ್ುೀ  ಶಾರದ್ದಿ್ೀವ್ೀನ್ ಶರದಾಿರಹಿತಬತದ್ದರ್ಾಃ। 
ವೃದ್ಿ ತವಮದಾಿ ಕತರದ್ಿೀಷ್ತ ಹಯಪ ತ್್ೀಷ್ತ ವದ್ಸವ ತ್ಾನ್॥37॥ 

 

ತಸಾಮದಿವಶಾವಸವನ್ುಶಾ ಭವಿಷ್ಯರ್ ಕೃತ್ೌ ಮಮ। 
ವಿಶವಸಾುಾಃ ಪ್ರೀತಯ ಮತ್ಾಯಯ ಯೀ ಹಯಮತಯಯತವಂ ವರಜನಿು ತ್್ೀ॥38॥ 

 

ಅಹಂ ಮಧ್ಯನಿದನ್ಗತ ಸ ರ್ಯವಸತುಪರಭಾನಿವತಾಃ। 
ಮದ್ವೃನಾದವನ್ ಮಧ್ಯಸ್ ಥೀ ವಾಸತದ್ೀವ ಮತನ್ೀಾಃ ಪರರಾತ್॥39॥ 
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ಪೂಜಕಸಯ ತಪೀ ಯೀಗಾತ್ ಬಿಮಾೀ ಶಮಭವ ದ್ಶಯನಾತ್। 
ಮಹ್ ೀಪಚಾರ್ ೀಪಹಾರ್ೈಾಃ ಹರಿಾಃ ಸತಸ್ತಥರ ಏವ ಚ॥40॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀತ್ಾಯದಿಕಂ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಸಮಾಪರ್ ನ್ ಮೀ ಕೃತಮ್। 
ಮತತಸತಸಯ ಚ ಭಾಗ್ ೀಽರ್ಂ ಸಮಾಪುಾಃ ಶ್ರೀರಮಾತಮಕ್ಾ॥41॥ 

 

ಅಧ್ಾಯರ್ಕರಣಾರ್ಯಂ ಚ ಶರಣಾಗತವತಸಲ। 
ದಿವರಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಪರೀಣತ್್ ೀ ಮೀ ವಾಣಿೀಂ ಶೃಣತ ಸತನ್ನ್ದನ್॥42॥ 

 

ಹ್ೀ ವಿಪರ ಮಮ ಪುತರಸಯ ಪಬ ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ ಸದಾ। 
ಕ್ಷಪರಂ ನಾಶರ್ತ್್ೀ ತ್್ೀನ್ ಶ್ೀತ್್ ೀಷ್ಣಜವರಪೀಡನ್ಮ್॥43॥ 

 

ಬಾರಹಮಣ್ೀ ಸವಪನಮದಾರಕ್ಷೀತ್ ಕಣ್ೀಯ ರ್ಕ್ಷೀ ಚ ಕಶಾನ್। 
ಲಕ್ಷ್ೀಪತಗೃಹ್ೀ ಪಕ್ಷೀಕೃತವಿಪರೀಽತಪುಣಯಭಾಕ್॥44॥ 

 

ಅನ್ಯಥಾ ಗತರತರಾಜಸಯ ಕರ್ಂ ಸಾವಪಾನಧಿಕ್ಾರಿತ್ಾ। 
ತಸಾಮದ್ತುರತಾಃ ಶರಿೀರ್ೀಽಸಯ ವತಯತ್್ೀಽಮತಯಯವಿಗರಹಾಃ॥45॥ 

 

ಇತಯವಾದಿೀನ್ಮದಾನಾಿನಾಮನ್ತಿವಂ ತ್ಾಯಜರ್ನ್ ಬತಧ್। 
ತಸಾಮದ್ಪಯಧ್ಮಾ ಬತದಿಿಸನಾಿನ್ರಹಿತ್ಾ ದಿವಜಾಾಃ॥46॥ 

 

ಹ್ೀ ಶವ ತವಮವಿಶಾವಸಂ ಕತತ್್ ೀಽಸಾಮಸತ ಗತ್್ ೀಽಸಯಹ್ ೀ। 
ಕ್್ೀ ಶವಸುವ ವಿಶಾವಸರಹಿತಸಯ ಸತಶಾಸಕಾಃ॥47॥ 

 

ಶವ್ೀತ ವಕ್ಾಯಮಿ ಕತತಾಃ ಪರವಕ್್ಯೀ ತತರಕ್ಾರಣಮ್। 
ಶವ್ೀತ ಸತಖ್ಮತದಿದಶಾಯಪಾಯಶವಸ್ತೀಮಯಮ ಶಾಸನ್ಮ್॥48॥ 
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ಅರ್ವಾ ಕತಣಪಾಥ್ ೀಯ ವಾ ಪರಣಿಪಾತಪರರ್ಂ ಚ ಮಾಮ್। 
ಶರಣಂ ವರಜ ತ್್ೀ ಕ್್ೀಮಂ ಕೃಣತರಾಂ ಮಮ ವಿಪರವತ್॥49॥ 

 

ಮರಾ ನ್ನ್ದನ್ಮತದಿದಶಯ ನಾನಾವಿಧ್ತಯೀದಿತಮ್। 
ತವರಾ ಪರಸನಿನೀಕಿರರ್ತ್್ೀ ನ್ೈವ ಸ್ ೀಽಪಯನ್ನರಾಚನ್ಮ್॥50॥ 

 

 ಕತರತ ವೃನಾದವನ್ೀ ಸಮರತ್್ಯೀವ ತ್್ೀ ಚಾನ್ನದ್ೀ ಶತಭ್ೀ। 
ಮನ್ನನ್ದನ್ ಮತಖ್್ೀನ್ೈವ ತದ್ನ್ನಂ ತ್್ೀ ಪರದಾಸಯತ॥51॥ 

 

ಮಮ ಭ್ ೀಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಸತಜನಾಮತಾಜಭಾಸೆರಮ್। 
ಕತಜನಾಮತಾಜಸಙ್ಕ್್ೂೆೀಚದಿವಜರಾಜಂ ಮಮಾತಮಜಮ್॥52॥ 

 

ಮದ್ಜಾಡಯರತಜಾಹಿೀನ್ಂ ದಿವಜಾರಾಧ್ಯಂ ಭಜ್ ೀದ್ಯ ತಮ್। 
ವದ್ನ್ುಂ ದಿವಜ ತ್್ೀ ಕಲಾಭತಜಂ ಮಜಜನ್ತ್ಾಂ ಪರತ॥53॥ 

 

ಮಮ ಭ್ ೀಜನ್ಸನ್ ುೀಷ್ಂ ಯೀ ವದ್ನಿು ದಿವಜ್ ೀದಿತಮ್। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಅನಾನನಿ ಸಮ ಾಣಾಯನಿೀತ ಸತ್ಾಯ ಫಲಶತರತಾಃ॥54॥ 

 

ಇತ ಮನ್ರಸುಾರಾ ತತರ ಜಪುವಯಾಃ ಸತತಂ ತವಹ। 
ಕತತರ ರಾಸಯತ ತ್್ೀ ಪುತರ ಕಳತ್್ರಾಃ ಸಹಸಾ ಸಹ॥55॥ 

 

ಇಹ್ೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ಮರಾ ಪರಯೀತ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ತವರಾ। 
ಮರಾ ತವರಾಪಯಹ್ ೀ ವಿಧಿಮಯಹ್ ೀದ್ಧ್ೌ ವಿಧಿಷ್ಯತ್್ೀ॥56॥ 

 

ಸ ರ್ಥಾ ವದ್ತ ಹಾಯವಾಂ ಮಾ ವಾಕ್್ುೀ ಚಾನ್ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್। 
ನಿಣಯರ್ಂ ಚ ಪರಪಶಾಯವಸುಾಣಯವ್ೀ ಮಣಿರಾಜತ್್ೀ॥57॥ 
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ಇತಹಾಸಾಯಸಾದಾ ತ್್ೀ ಚ ಶ್ೀಮತರ್ಷೀ ಶಾಸಕ್್ ೀಽಸಯಹಮ್। 
ಮಾಸ್ತಮಾಸ್ತ ಶತಭಾವಾಸ್ತಭಾಸಮಾನ್ಾಃ ಶಶ್ೀ ರ್ಥಾ॥58॥ 

 

ಪರಸೌಖ್ಯಂ ತವನ್ತಮಖ್್ೀನ್ ನ್ರಸೌಖ್ಯಂ ರ್ಥಾ ಚ ಮೀ। 
ಸತರಸೌಖ್ಯಂ ಚ ಮೀ ಸ ರ್ಯಕರವಚಾ ಪರಕ್ಾಶರ್॥59॥ 

 

ಮಮ ಸದ್ಭಕಿುಸಮ ಾತಂ ಯೀ ವದ್ನಿು ಬತಧ್್ ೀದಿತ್ಾಮ್। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಸತಸಮಾದ್ಾಃ ಸತಯಸಾುಾಃ ಮ ತಯಮತ್್ ಯೀಽತರರಾಾಃ ಸತತ॥60॥ 

 

ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮತಖ್ಯಂ ಮೀ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ। 
ಆಕ್ಾರಸಥಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಪಾರಙ್ಮಯೀರಿತಮ್॥61॥ 

 

ಹ್ೀ ಬಾರಹಮಣಾನ್ನಮನ್ರತವಂ ಜಪನ್ ಸಮಾಶಯ ಮಾಮ ಮತನಿಮ್। 
ಶತ್ಾನ್ನ್ದಮತನ್ೀಸಾುತ್್ ೀ ಬಾರಹಮಣಾನ್ನಂ ರ್ಥಾಽತನ್ ೀತ್॥62॥ 

 

ತಥಾ ತನ್ ೀರ್ಷ ತವಮಪ ವೃನಾದವನ್ಪತಂ ಜಪ। 
ಮನ್ರೀಣಾನ್ೀನ್ ವಿಪ್ರೀನ್ದರ ಶ್ೀಘ್ರಂ ತ್್ೀಽನ್ನಂ ದ್ದಾಮಯಹಮ್॥63॥ 

 

ಪೂವಯಂ ತವಮನ್ನದಾನ್ಂ ಚ ನಾಕರಾಃ ಪರಮೀ ದಿವಜ್ೀ। 
ನಾದ್ತುಮತಪತಷ್ಠೀಚಾ ಬರಹಾಮದಾಯಸ್ತರದ್ಶಾ ಅಪ॥64॥ 

 

ಅತಸುಾಂ ಕ್ಾಪಯಣಯಭಾವಂ ತಯಜ ಬಾರಹಮಣತಪಯಣಮ್। 
ಕತರತ ಕೃಷಾಣಪಯಣಂ ತಚಾ ದ್ಪಯಣ್ೀ ಸವಮತಖ್ಂ ರ್ಥಾ॥65॥ 

 

ಪಶಯಸ್ತ ತವಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನ್ಯೀವಂ ಸತುಲಸಞ್ಾರ್ಮ್। 
ಮನ್ಮಮನ್ಮ ವರ್ಂ ಸವ್ೀಯಽಪ್ಯೀವಮೀವ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥66॥ 
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ಮತನಿಂ ಮನ್ನನ್ದನ್ಂ ಪುಣಾಯತ್ಾಮನ್ಂ ಪಶಯನ್ತು ಸಜಜನಾಾಃ। 
ಸಾನನ್ೀ ಚ ಪರಣವಧ್ಾಯನ್ೀ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ೀ ದ್ೀವತ್ಾಚಯನ್ೀ॥67॥ 

 

ಪುನ್ಮಾಯಧ್ಾಯಹಿನಕ್್ೀ ಸಾನನ್ೀ ಭ್ ೀಜನ್ೀ ಬಾರಹಮಣ್ೈಾಃ ಸಹ। 
ನಿತಂ ಸ ವತಯತ್್ೀ ವಿದಾವನ್ ವ್ೀದ್ಶಾಸರವಿನ್ ೀದ್ತಾಃ॥68॥ 

 

ಪರೀಣರ್ನ್ ಪರಮಾನ್ನ್ದಂ ಸದ್ನ್ಂ ಮಮ ನಾಕಿನ್ಾಃ। 
ನ್ ೀ ವೃಥಾ ಕ್ಷಣಮಪಯಸಯ ಗತಂ ತ್್ ೀಕಸಯ ಸಾತವಕ್ಾಾಃ॥69॥ 

 

ಪಶಯನ್ತು ತಪಸ್ ೀಽಸಾಮಕಂ ಸಾಫಲಯಂ ಚ ಕಲೌ ರ್ತಗ್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ರ್ಂ ಚ ತ್್ ೀಕ್್ ೀಽಪ ಲ್ ೀಕ್್ ೀಪಕರಕಮಯವಾನ್॥70॥ 

 

ಶ್ೂೀಕ್್ ೀಽಪಯಮತತರ ನಾಸ್ಯೀವ ಕ್್ ೀಪೀಽಪ ಸಮವತಯನ್ಾಃ। 
ಗತಣಾನ್ ದಿವಗತಣಿತ್ಾನ್ಸ್ತಮನ್ ಪಶಯನ್ತು ಗತಣಿನ್ಾಃ ಸದಾ॥71॥ 

 

ಗತಣಿನ್ಶಾ ಪರಮೀದ್ನ್ುೀ ಗತಣಿಷ್ವೀಹ ನ್ ನಿಗತಯಣಾಾಃ। 
ತಸಾಮನ್ಮಮ ಸಮೀ ಮನ್ನನ್ದನ್ ಏವ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ॥72॥ 

 

ಕಮಯನಿದನಾಂ ಸದಾನ್ನ್ದಂ ತನ್ ೀತತ ತನ್ತಭೃತಸಾರ್ಮ್। 
ಹ್ೀ ವಾದಿರಾಜಭಟಾಟರಾಯನಾಮಧ್ಾರ ಉದಾರ ತ್್ೀ॥73॥ 

 

ಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತಷ್ೀ ಜನ್ಮ ಪಾರ್ಯವಾನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ವೃನಾದವನಾಚಾರ್ಯ ನಾಮನಾಃ ಪುತರಮಿತರಕಲತರಕ್್ೈಾಃ॥74॥ 

 

ಸಹ ತಸಯ ಗರಹಂ ದ್ತ್ಾುಾ ಬೃಹತೆೀತಯಮತಪಾದ್ದಿೀಾಃ। 
ಪರತ್ಾಪಂ ತಸಯ ದ್ತ್ಾುಾ ಚಾಮಿತರತ್ಾಪಂ ಕರ್ ೀಷ್ಯಹ್ ೀ॥75॥ 
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ಪತರತ್ಾಪಾಖ್ಯ ರತದ್ ರೀಽಪ ಸವಪರತ್ಾಪಂ ಜಹಾವಿಹ। 
ಲಕ್ಷ್ೀಪತಪರತ್ಾಪಾರ್ಯಂ ದ್ತ್ಾುಾ ಪಾರರಬಿಮಪಯಹ್ ೀ॥76॥ 

 

ಸ್ನೀನ್ಸಾಧ್ಯಂ ಚ ತದ್ತಭಕ್ಾುಪರಾಧ್ಯಂ ಲ್ ೀಕಮೀಷ್ಯತ। 
ನಿಷ್ೆದ್ವರ್ಂ ಸ ದ್ತ್ಾುಾತತ ಶತಷ್ೆಂ ತತ್ಾಾಪಸಞ್ಾರ್ಮ್॥77॥ 

 

ಕಿರ್ಷೆನ್ಿೀಶವರವಚಾಕ್್ರೀ ಪುಲೆಸಾಂ ಜನ್ಮರಾಪಕಮ್। 
ಸ್ ೀಽಪ ದಾಸ್ ೀ ಮಮ ವಾಯಸಾಃ ಸ್ನೀಹಪಾಶಾನಿವತಸುಾಯಿೀ॥78॥ 

 

ಹಸ್ುೀ ಚ ಶ್ರೀಪತ್್ೀನಿಯಷ್ೆದ್ವರ್ಂ ಪಾರಪರ್ದಾಶತ ತ್್ೀ। 
ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ತ್ಾತ ಏವಾಽಸೌ ಮಾತ್ಾ ತ್್ೀ ತತಸತೀ ದಿವಜ॥79॥ 

 

ತಸಾಯನ್ತಜಾಃ ಪತೃವಯಸ್ುೀ ಗತರತಮಯತತಸತ ಏವ ಚ। 
ಇತಥಂ ಸದಾನ್ತಸನಾಿನ್ಬನ್ನಿಾನಿವತ ಏವ ಸನ್॥80॥ 

 

ಧ್ನ್ವನ್ುರಿೀ ಸದಾ ಧ್ಾಯರ್ನ್ ಕಿಂ ಧ್ನ್ೈಬಯನ್ಿನ್ಪರದ್ೈಾಃ। 
ವತಯಸವ ಸಮತಪಾಸ್ವೀಹ ಕ್ಾತಯಸವರವಿಭ ರ್ಷತಮ್॥81॥ 

 

ಪಾರ್ಯಾಃಶಾರಮಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರ್ಥಾ ಪಾರರ್ಯಸವ ಮಾಮಪ। 
ನ್ನ್ದನ್ಂ ರ್ತಸನ್ ದೀಹ್ೀನಾನಿವತಂ ತನ್ಮತ್್ೀ ಸ್ತಥತಮ್॥82॥ 

 

ಸನ್ಮತಂ ಜನ್ಮತಾಃ ಕ್ಾನ್ುಂ ಶಾನ್ುಂ ತಂ ಸಮತಪಾಸವ ಹ। 
ಇಹಾಮತತ್ಾರರ್ಯದ್ಂ ಶಾಸಾರರ್ಯಜ್ಞಂ ತತ್ಾವರ್ಯಕ್್ ೀವಿದ್ಮ್॥83॥ 

 

ಸತತ್ಾರಮ ಗತರತವತ್ಾರಜ್ಞಂ ಪಾರರ್ಯರ್ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಪರರ್ಮ್। 
ಔದಾರ್ಯ ಮಾಧ್ತರ್ಯ ವಾಕಯರ್ತಕುಂ ಧ್್ೈರಾಯನಿವತಂ ಪರ್ೈಾಃ॥84॥ 
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ವಿವಾದ್ೀ ಕಿರರ್ಮಾಣ್ೀಽಪ ಗಾಮಿಭಯೀಯಣಾರ್ಯಭಾವಿನ್ಮ್। 
ಚಾತತರ್ಯತಾಃ ಪರಾಕ್ಾರನ್ುಂ ಮಾತತರ್ಯಸಾಯಸುಪೀದ್ರ್ಮ್॥85॥ 

 

ಪಾರತರ್ತಯಗಂ ತತಾದ್ಯೀಾಃ ಪಾರರ್ಯರ್ಂಸುಾಂ ಸದಾ ದಿವಜ। 
ಅಪಾಂ ಫ್ೀನ್ೀನ್ ನ್ಮತಚ್ೀಾಃ ಶ್ರ್ ೀ ದ್ತಶಾಯವನ್ ೀಽಹರತ್॥86॥ 

 

ರ್ಥಾ ತಪಾಃ ಪರಭಾವ್ೀನ್ ಹನ್ಯಹಂ ಪರವಾದಿನ್ಾಃ। 
ತಸಾಮದ್ತದವಾಯದಿಭಿಭಿೀಯತನಾಯಸ್ತು ನಾಸ್ತು ಸಭಾಸತ ತ್್ೀ॥87॥ 

 

ತಜಿಜಹಾವ ಸಾನ್ುರ್ೈಬಯದಾಿ ಭವಿಷ್ಯತ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಅತಸುಾಂ ನ್ನ್ದನ್ ಮಮಾನ್ನ್ದದಾನ್ನ್ದಸನ್ತಮನ್ೀಾಃ॥88॥ 

 

ಮತಂ ಮನ್ಸ್ತ ಸನಾಿರ್ ತ್ಾಮಸಾನ್ ಜಹಿ ವಾದಿನ್ಾಃ। 
ಧ್ನ್ ರತನಂ ಮನ್ಸ್ುೀವ್ೈ ಹಾಯನ್ನ್ದಮತನಿಸನ್ಮತಮ್॥89॥ 

 

ನಾನಾರ್ತಧ್ನಿದಾನ್ಂ ತ್್ೀ ರರ್ಥನ್ಾಃ ಪೃರ್ತವಾದಿನ್ಾಃ। 
ಪಕ್ಷಪಾತರರ್ಂ ಮೀ ತವಂ ಕ್ಷಪರಮಾರ್ ೀಹ ಕ್ಾಙ್ಕ್ಷಿ ತಮ್॥90॥ 

 

ಲಕ್ಷಯಂ ಲಕ್ಷಣಸಮಾನ್ನಂ ದ್ತಷ್ಟಪಕ್ಾಭಿಧ್ಂ ಬತಧ್। 
ವಿದ್ಿಂ ಕತರತ ಪರಬತದ್ಿೀಶ ವೃದ್ವಿಾಕಯಂ ನ್ ಧಿಕತೆರತ॥91॥ 

 

ಬದ್ಿಂ ಕತರತ ಮನ್ಸ್ುೀ ಮತಾದ್ಪದ್ೇ ಧ್ೃತಂ ಕತರತ। 
ತಮಿರಂ ಸಮರ್ೀ ರಮಯಂ ನಿಮಿರ್ೀವ ಕತಮಾರಕಮ್॥92॥ 

 

ಅಮರಂ ತವಮರಾರಾಧ್ಯಂ ಸ್ ೀಮರಾಟ್ ಪರಮೀಽರಮತ್। 
ಅಮತಚನ್ನಮತಚಿಾಃ ಕ್ಾನಿಾನ್ುಾಞ್ಾನ್ ಕಿಞ್ಾನ್ಸ್ತಞ್ಾನ್ೈಾಃ॥93॥ 
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ಲಾಞ್ನಿಾಞ್ನಿ್ಸಞ್ನಿ್ನಂ ನಾರಾಚಾನ್ನ ಶಚಿೀಪತಮ್। 
ಏತದಿದಾಪದ್ಯಭಾವಂ ಮೀ ನ್ನ್ದನಾನ್ಮನ್ದಬತದ್ರಿ್ಾಃ॥94॥ 

 

ನಿಬ್ ೀಧ್ನ್ತು ನ್ ಧ್ತನ್ವನ್ತು ನಿಧ್ಾನ್ಂ ಭವತ್ಾಂ ಮತನಿಾಃ। 
ಜ್ಞಾನ್ಸಾಗರಮಗ್ ನೀಽಸೌ ಸಂಸಾರಾಗಿನಪರತೀಪತ್ಾಮ್॥ 95॥ 

 

ತತತಾರ್ೈಭಯಗನಸನಾುಪಾದ್ದಿಭರಗಿನಮಿವಾಕರ್ ೀತ್। 
ತಸಾಮತ್ ಜ್ಞಾನ್ನಿಧಿಂ ಪಾರಪಯ ಸತಖಿನ್ಾಃ ಸನ್ತು ಸಜಜನಾಾಃ॥96॥ 

 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ್್ ೀಶಾದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ನಿರಾಕತವಯನ್ತು ಸವಯಥಾ। 
ಶ್ೂಿೀಕದ್ವರ್ಸಯ ಶಕ್ಾಯರ್ಯಂ ತ್್ ೀಕ ತವಂ ಚ್ ೀಕುವಾನ್ಸ್ತ॥97॥ 

 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ರ್ಥಾ ಶಕರಗತರತಾಃ ತವಂ ಕವಿವಾಯಕಾತಸುಾಹಮ್। 
ಕಿಂ ತ್್ೀ ದಾಸಾಯಮಿ ಮದಾದಸಯಂ ಪೂವಯಮೀವ ತವಮಾದ್ದಿೀಾಃ॥98॥ 

 

ತಸಾಮನ್ಮತ್ಾಸಮಯಮೀವ್ೀಹ ಚಾದ್ತಸಾತಸಾಸತತ ಸಾತವಕ। 
ಮತ್ಾಸಮಯೀ ಚ ತವಯೀ ಪಾರಪ್ುೀ ತವತಸಮೀ ನಾಸ್ತು ಸತತಸ ಚ॥99॥ 

 

ಸತಸತ್ಾಂ ಸಮಮತಂ ಸತಯಂ ಕತತಸತ್ಾ ನಾಮಸಮಮತಮ್। 
ಜಗತಸತಯಂ ರ್ಥಾ ತತವವಾದಿನಾಂ ನ್ ಮೃಷಾತಮನಾಮ್॥100॥ 

 

ಅಸತಯಮಪರತಷ್ಠಂ ತ್್ೀ ಜಗದಾಹತರನಿೀಶವರಮ್। 
ಅಪರಸಾರಸಮ ಭತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ಾೆಮಹ್ೈತತಕಮ್॥101॥ 

 

ಏತ್ಾಂ ದ್ೃರ್ಷಟಮವಷ್ಟಭಯ ನ್ಷಾಟತಮನ್ ೀಽಲಾಬತದ್ಿರ್ಾಃ। 
ಪರಭವನ್ತಯಗರಕಮಾಯಣಾಃ ಕ್ಷರಾರ್ ಜಗತ್್ ೀಽಹಿತ್ಾಾಃ॥102॥ 
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ಇತ ಗಿತ್್ ೀದಿತ್್ೈಾಃ ಶ್ೂಿೀಕ್್ೈಾಃ ತ್್ ೀಕ ವಾಕ್ಾೆರ್ಕಮಯಭಿಾಃ। 
ಲ್ ೀಕನಾಶಕರ ಪಾಣಾಂ ವರಾಕತವಂ ನಿರ ಪಯತ್್ೀ॥103॥ 

 

ತದ್ವತುವೀಚಾರರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟಾಹಯಸ ರ್ನ್ುೀಽನ್ಸ ರ್ರಾ। 
ಸಹ ಸವ್ೀಯ ಮಹದಾಯನಿು ಹಯಭದ್ರಂ ರೌದ್ರಮೀವ ತ್್ೀ॥104॥ 

 

ತಸಾಮತುಾಂ ಮತಸಮೀ ನಿತಯಂ ಕತತಸತ್ಾನಾಂ ಭರಾನ್ಕಾಃ। 
ವತಸ ತವಂ ಸತತಸ ಸಮ ಾಜಯ ಶಶವದ್ತರ ಪರತರ ಚ॥105॥ 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥106॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥107॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥108॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಾಸಾಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ (ಚರಮ ಪಾರಣಾವಧ್ೌ) 

ಏಕವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥21॥ 

 

॥ ಅರ್ ದಾವವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ॥22॥ 
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ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಗೃಹಕೃತಯಂ ತ್್ೀ ಬಹವಸ್ತು ಹಿತ್ಾವ ಚ ತತ್। 
ನ್ನ್ದನಾಗ್ರೀ ವದ್ಸವ ತವಂ ಚರಮಾಂ ವಾ ಕೃತಂ ಪರರ್॥1॥ 

 

ತದ್ವೀಙ್ೆಟ್ಗಿರ್ೀನಾಯಮಧ್ಾರಾ ಪೂವಯಂ ತವರಾಜಿಯತಮ್। 
ಕಮಯ ವೃನಾದವನಾಶವತಥಸ್ೀವಾಪರಶತನಾ ಹನ್॥2॥ 

 

ವಾಸತದ್ೀವ ಮತನ್ೀಭಾಯನ್ ೀರ್ಯಥಾ ತ್ಾಮಸನಾಶನ್ಮ್। 
ತಥ್ೈವಸ್ ೀ ವಿನಾಶ್ೂೀಽಭ ನಾಮಧ್ವಾನ್ನಸಯ ಭ್ ೀಜನಾತ್॥3॥ 

 

ಪೂವಯಂ ಕೃಷಾಣಕರ ಸಾೃಷ್ಟಮನ್ನಂ ಕ್ಾಮಯವನ್ೀ ಮತನ್ೀ। 
ಭತಕ್ಾುಾ ಚ ಮತನ್ರ್ಾಃ ಸನ್ನ ಪಾಪಾಸುಾಂ ಮಾಧ್ವಾನ್ನತಾಃ॥4॥ 

 

ಭತವಿ ಪೂಜಾಧಿಕ್ಾರ್ ೀಽಭ ತುವ ಜಾತ್್ೈನ್ಸಙ್ಿಯೀ। 
ಭವಜಾತಯಶಾ ತ್್ೀ ನ್ ಸಾಯದಿದವಿ ವಾ ವಾಙ್ನಮೀ ಮೃಷಾ॥5॥ 

 

ಅಮತಚನ್ನ ಮತಚಿಸ್ತುಮಿರಂ ಸಮರ್ೀತ್ಾಯದಿ ಪದ್ಯತಾಃ। 
ಪೂವಯಪದಾಯಥಾಯನ್ತಕ ಲಾಯದ್ರ್ಯಂ ತವಂ ಚ್ ೀಕುವಾನ್ಸ್ತ॥6॥ 

 

ಮತ್ಾುತಾರ್ಯಂ ತವಮೀವ್ೀಹ ಜಾನಾಸ್ತ ಶ್ರೀನಾರ್ನಾಮರ್ತಕ್। 
ಕ್್ ೀ ನಾಮ ತವ ಸಾದ್ೃಶಯಂ ಸಮಥಾಯಾಃ ಪಾರಪುುಮಞ್ಜಸಾ॥7॥ 

 

ಉಪಕರಮಾದಿಲ್ಲಙ್ಕ್ ು್ೈಶಾ ಮತ್ಾುತಾರ್ಯವಿನಿಣಯರ್ಮ್। 
ಕರ್ ೀರ್ಷ ಪೂಣಯಸಾದ್ೃಶಯಂ ಗತ್್ ೀಽಸ್ತ ಮಮ ಸವಯಥಾ॥8॥ 

 

ಉಪಕರಮೀಪಸಂಹಾರಾವಭಾಯಸ್ ೀಽಪೂವಯತ್ಾ ಫಲಮ್। 
ಅರ್ಯವಾದ್ ೀಪಪತುೀ ಚ ಲ್ಲಙ್ುಂ ತ್ಾತಾರ್ಯ ನಿಣಯಯೀ॥9॥ 
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ಇತ ಷ್ಡಿವದ್ಸಾುತಾರ್ಯ ಲ್ಲಙ್ಗುನಿನಣಯರ್ ಏವ ಚ। 
ಕಣಯಶಾರವಾಯರ್ಯಸಾರಂ ತವಂ ವಾಯಕರ್ ೀರ್ಷ ಕತಮಾರಕಾಃ॥10॥ 

 

ತಸಾಮನ್ೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರೀಹ ಸನ್ತು ಭದಾರಣಿ ಸವಯದಾ। 
ಅಭದಾರಣಿ ವಿನ್ಶಯನ್ತು ಕ್ಷತದಾರಸ್ುೀ ವ್ೈರಿಣಸುಥಾ॥11॥ 

 

ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್! ದಿವಜ್ ೀಽರ್ಂ ತ್್ೀ ನ್ನ್ದನ್ಸಾನ್ದನ್ಂ ವಿನಾ। 
ವೃನಾದವನ್ೀ ಚ ಮನಾದನಾಂ ನ್ನ್ದಯಿಷ್ಯತ ನ್ನ್ದನ್ೈಾಃ॥12॥ 

 

ತಸಯ ಕಿಞಷಾತಸಹಾರ್ಂ ತವಂ ಕತರತ ಚಾನಾನರ್ಯಮರ್ಯತಾಃ। 
ನಾನ್ನವತುಾಂ ಕತರತ ವಯರ್ಯಂ ಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥13॥ 

 

ತವಂ ದ್ದ್ಸ್ವೀತ ವಾ ಮಾ ವಾಹಂ ದ್ದಾಮಯನ್ಯಪೂರತಷ್ೈಾಃ। 
ಮನ್ದಸ್ತಮತ ಕತರತಷ್ವೀಹ ವೃನಾದವನ್ಪತ್್ೀವಯಚಾಃ॥14॥ 

 

ದ್ರಿದ್ರರಪ ದಾಸಾಯಮಿ ಧ್ನಾಢ್ಯೈಾಃ ಕಿಂ ವದ್ೀ ತವ। 
ದಾಸಾಯಮಿೀತ ಸತದಾಮಾಗರಯ ಮದಾದಸಾರ್ ಮಹಾಮತ್್ೀ॥15॥ 

 

ತವಮಪೀಹ ಧ್ನಾಢ್ ಯೀಽಸ್ತ ದ್ೃಢ್ಬತದಿಿಂ ಸದಾ ಕತರತ। 
ಮೃಡ್ ೀಽಪ ತ್್ೀ ಮನ್ಸುತುಾಂ ಪ್ರೀರಯಿಷ್ಯತ ಗಾಢ್ಶಾಃ॥16॥ 

 

ಹ್ೀ ವಿಪರ ಮತರಸಾದ್ೀನ್ ತವತಾತೄಣಾಂ ತರವಿಷ್ಟಪಮ್। 
ತರಮಾಗಯಗಾವಗಾಹಾತಪವಿತ್ಾರಙ್ುರ್ತಜಾಮಭ ತ್॥17॥ 

 

ತಥಾಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಕತಲ್ೀ ಜಾತಸಯ ಕಸಯಚಿತ್। 
ತತವಸಮರಶನಕಸಯಷ್ೀಯಾಃ ಪರಸಾದ್ೀ ಸತ ತತತೆಲಮ್॥18॥ 
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ಸವಯಂ ತರವಿಷ್ಟಪಂ ಚಾಪ ನ್ಷ್ಟಪಾಪಂ ತರಸಪುಕ್್ೈಾಃ। 
ಧಿಕೃತಯ ನಾರಕಂ ಕಷ್ಟಂ ಶ್ಷಾಟನ್ತಗರಹತಾಃ ಕೃತನ್॥19॥ 

 

ತದ್ವನ್ಮಹಾನ್ತಭಾವಸಯ ಮಮಾನ್ತಗರಹಸುಾಯಿ। 
ವಿದ್ವನ್ ತತತೆಲಜಾತ್ಾ ಯೀ ಯೀಗಾಯಾಃ ರಾನಿು ತರವಿಷ್ಟಪಮ್॥20॥ 

 

ಅಲಂ ಮಧ್ತಕರಾನ್ನಂ ತ್್ೀ ಛಲಂ ಮಾ ಕತರತ ದಾರವತ್। 
ಕತಲಂ ಕೃತಂ ಪವಿತರಂ ತ್್ೀ ತಲಮಾತರಂ ನ್ ದ್ತಷ್ೃತಮ್॥21॥ 

 

ಭಾಷ್ರಾ ಭಿೀಷ್ರ್ಸ್ಯೀವ ದ್ ೀಷ್ರ ಪಣ ಏವ ತ್ಾನ್। 
ಕ್ಾಷಾರ್ದ್ಣಡವ್ೀಷಾರ್ ಚಾಸು ಸವಸಯವಿಷ್ಹಯ ತ್್ೀ॥22॥ 

 

ದ್ತವಾಯದಿೀಭಮಹಾಸ್ತಂಹ ತವ ರ್ತಕ್ಾಯಖ್ಯಸನ್ನಖ್್ೈಾಃ। 
ತದ್ತದಮಯತ ಮಹಾಕತಮಭದ್ಲನ್ಂ ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥23॥ 

 

ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯದ್ತಯಮಣಿನಾ ಮಣಿಮನ್ಮತದ್ತಸುಮಾಃ। 
ನಿರಸುಂ ತ ದಿತ್್ೀನ್ೀಹ ನ್ತಾಟ್ ಟೀದ್ರ್ಪವಯತ್ಾತ್॥24॥ 

 

ಹ್ೀ ವ್ೀದ್ವ್ೀದ್ಯ ದ್ತಸುಕಯತಮಸ್ ೀಽಕಯಪರಭಾಯಿತ। 
ಸತುಕಯಕತಮತದಾನಾಂ ಚ ಕ್ೌಮತದಿೀಶ ನ್ ತ್್ೀ ಸಮಾಃ॥25॥ 

 

ಪುರತಷ್ ೀಽಸ್ತುೀಹ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಚ ಪುರತಷ್ ೀಕಿುಂ ವದ್ೀದ್ಯದಿ। 
ಸಪಯಪಾತಸಮಿಮತ್ಾಂ ವಾಪ ಕಷ್ಯಣಂ ರಾಸಯತ್್ೀ ರ್ಮಾತ್॥26॥ 

 

ವಾದಿರಾಜಗತರತನಾಮಧ್ರಾಹ್ ೀ ಮತೃತಾಃ ಪರಮತಂ ನಿರಾಕರ್ ೀತ್। 
ತವಂ ಕತರತಷ್ವ ರತಮತರ ವ್ೀದ್ರಾಟ್ ಪರೀರ್ತ್್ೀ ಪರಮಪೂರತಷ್ ಏವ॥27॥ 
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ಹ್ೀ ಶ್ಷ್ಟ ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಮಾಸ ನ್ಷ್ಟಂ ನಿವಿಷ್ಟಮೀಘೈರಿವ ಭ ತಲ್ೀಷ್ಟಮ್। 
ಸಾಷ್ಟಂ ಮತನಿೀನಾಂ ಪರಿಹಾಸಗ್ ೀಷಾಠಯಂ ತಷ್ಠತಯಜಸರಂ ಸತತತದ್ಯಥ್ೀಷ್ಟಮ್॥ 

 

ತವತಸಹಸರಸಮಾ ರಾವತ್ಾುವನ್ಮಮ ತತಹಾಸಯತ್ಾ। 
ನ್ ಸಾಯತಸಾಸಾಯರ್ತಷ್ಯವೃದಿಮಿಪ್ೀಕ್ಾಯಹಂ ಸದಾ ವಸ್ೀ॥29॥ 

 

ತಸಾಮತ್ಾೆರ್ಯತರರ್ಂ ಕೃತ್ಾವ ಕೃತಕೃತ್್ ಯೀ ಭವ ಪರರ್। 
ತರಭಿಾಃ ಪುತರಸಯ ಪುತರತವಂ ಸೃತತಯಕುಂ ಸಾರ್ಯಕಂ ಕತರತ॥30॥ 

 

ಏತ್ಾವಾನ್ೀವ ಸತತಾತರಾಃ ಪೀತ್ಾವಶಯಮಿದ್ಂ ಕತರತ। 
ಮಾತ್ಾಪತ್್ ರೀಶಾ ಶತಶೂರಷಾಂ ಶ್ೂರೀತ್ಾ ಶತರತ್ಾವ ದಿವಂ ಗತಾಃ॥31॥ 

 

ಕತ್ಾಯ ರಾತೀತ ಕಿಮತತ ಭತ್ಾಯರಂ ಚ ಸತೀ ರ್ಥಾ। 
ಸೃತ್ಾವ ರಾತ ಪರಂ ಲ್ ೀಕಂ ಕೃತ್ಾವ ಸ್ೀವಾಂ ಕತರತ ಪರರ್॥32॥ 

 

ತಸಾಮನ್ಮತ್್ಸೀವರಾ ಜಿೀವ ಸತತ ತವಂ ಶರದಾಂ ಶತಮ್। 
ಕರದಾನಾದ್ಪ ಪರೀತಮಯಮ ನ್ೈತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ ಭವ್ೀತ್॥33॥ 

 

ತಸಾಮತುಾಂ ಸವಯಕ್ಾರ್ಯಂ ಚ ಹಿತ್ಾವ ಕ್ಾರ್ಯತರರ್ಂ ಕತರತ। 
ಆರ್ಯತವಂ ಮಯಿ ಚ್ೀದ್ಸ್ತು ತಹಿಯ ಕ್ಾರ್ಯಮಿದ್ಂ ತರರ್ಮ್॥34॥ 

 

ಇರ್ಂ ಮಮ ಕೃತಶ್ಾೀತ ನ್ ವಿಪರಕೃತರಿತಯರ್। 
ವಿಶವಸಸುವ ಚ್ೀದ್ಸ್ತು ತಹಿೀಯದ್ಂ ಕತರತ ಶ್ೀಘ್ರತಾಃ॥35॥ 

 

ಸತತ ಸಮ ಾಣಯಕ್ಾಮಸಯ ಹರ್ಗಿರೀವಾಜ್ಞರಾ ಮಮ। 
ಕ್ಾಮಾಃ ಕತತ್ಾರಪ ನಾಸ್ಯೀವ ಪೂಣಯಕ್ಾಮಸಯ ಕ್ಾ ಸಾೃಹಾ॥36॥ 
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ಅಥಾಪ ವಕ್್ಯೀ ತ್್ೀ ಕ್ಾಮಂ ಮಮ ಕ್ಾಮಯಮಿದ್ಂ ತರರ್ಮ್। 
ಅಧ್ಾಯರಾತಮಕ ಸತಾದಾಯನ್ಯಸ್ತಮನ್ ಅಸಮತೃತಾಃ ಪರಾ॥37॥ 

 

ಅನ್ನಮನ್ರೀಷ್ವ ವ್ೈರ್ರ್ಯಯಮೀತತ್ಾೆರ್ಯತರರ್ಂ ಮಮ। 
ಏತತರರ್ಂ ರ್ದಿ ಕೃತಂ ತವರಾ ಪುತ್್ರೀಹ ಕತತರಚಿತ್॥38॥ 

 

ಮಮ ಪುತರಸುಾಮೀವ್ೀಹ ಸತತ್ಾರಮಣಶ್ಾತರವಿಕರಮಾಃ। 
ರ್ಥಾ ತಥಾ ಸತತತವಂ ಮೀ ವೃಥಾ ಮಾ ಕತರತ ಮತಸಪೃಹಾಮ್॥39॥ 

 

ವಯಥಾ ನ್ ಮೀ ಕೃತ್ಾರ್ಯಸಾಯಪಯಥಾಪ ತವದಿಿತ್ಾರ್ ಚ। 
ಹ್ೀ ನ್ನ್ದನ್ ಕ್ಾಮಧ್್ೀನ್ತವದ್ೀವ ತವಂ ಧ್ನ್ೈರಪ॥40॥ 

 

ವೃನಾದವನ್ಪತಧ್ಾಯನಾದ್ಿನ್ಯಂ ಬಾರಹಮಣಮಾವಹ। 
ಏವಂ ಧ್ೃತ್ಾರಾಂ ಧ್ತರವಮಾತಮನ್ಾಃ ಕೃತಮ್। 
ಸನಾಿಯರ್ ಸಾವಧ್ಾಯರ್ ತರ್ಥಸುಾಮತಞ್ಾನ್॥41॥ 

 

ಅಧ್ಾಯರ್ಕೃತಯಂ ಕತವಯನ್ನಧ್ಾಯರ್ಕ್್ೀಷ್ತ 

ಭೃತ್್ಯೈರ್ತಯಕುಂ ಕತರತ ಕೃಷಾಣಪಯಣಂ ತತ್॥42॥ 
 

ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಪಯವ್ೈದಿಕಸಭ್ೀ ರಾಸಯತ್ಾಯಭರಣಂ ಧ್ನ್ಮ್। 
ತತಸವಯಮಪಯಹಂ ವಕ್್ಯೀಽಪಯರ್ಮೀವ ಮಮೀದ್ಯಮಾಃ॥43॥ 

 

ಭಾರನ್ು ಮಾ ಪೃಚಿ ಮಾಂ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಜಗದಿದ್ಂ ತವಸತ್। 
ಇತ ಮಾರಾವಾದಿನಾಂ ತತ ಮತಮಪಯನಿಶಂ ಮೃಷಾ॥44॥ 

 

ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಹರ್ಯಧಿೀನೌ ಲ್ ೀಭಾಲ್ ೀಭೌ ಚ ದ್ೀಹಿನಾಮ್। 
ಸತಖ್ದ್ತಾಃಖ್್ೀ ಖ್ಗಪತ್್ೀರಧಿೀನೌಶಾವಸದ್ೀಹಿನ್ಾಃ॥45॥ 
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ಮಾನಾಮಾನೌ ಜನಾನಾಂ ಚ ಮೀಹಾಮೀಹೌ ಮಹಾತಮನ್ಾಃ। 
ಜರಾಜರೌ ಶ್ರರ್ಾಃಕ್ಾನಾುನಾಮರಾಮಾಯೀ ಮಹಾಮತ್್ೀ॥46॥ 

 

ಇತ್ಾಯದಿ ದ್ವನ್ದಾಜಾತ್ಾನಿ ಮಧ್ವಸ್ತದಾಿನ್ುವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ತಸಾಮನಾಮಪೃಚಿ ಮಾಂ ಮಾತ್ಾಪತರೌ ಕ್್ೀ ತತ ಮಾನ್ವ॥47॥ 

 

ಪೃಚಿ ಸಚಾಿಸರತತ್ಾವನಿ ಮಯೀಕ್ಾುನಿ ನ್ ವ್ೈ ಮೃಷಾ। 
ತವರಾ ಪೃಷ್ಟೀನ್ ವಕ್ಾಯಮಿ ಹೃಷ್ ಟೀಽಹಂ ಸತಂ ಪರರಾ॥48॥ 

 

ಸಾಷ್ಟಂ ತ್್ೀ ಸ್ವೀಚರಿಾ ವಕ್್ಯೀ ಕಷ್ಟಂ ತ್್ೀಽದ್ಯ ಕಿಮಾಗತಮ್। 
ಲ್ ೀಕವಾತ್ಾಯಂ ನ್ ಮಾಂ ಪೃಚಿ ತ್್ ೀಕಬತದಿಮಿಿಮಾಂ ತಯಜ॥49॥ 

 

ಕ್ಾಕವಲಿಘ್ಜತ್ಾಂ ರಾಸ್ತ ನಾಕ್್ೀಶಸತತವತರರ್। 
ಅತಸುಾಪ ಉಪಸಾೃಶಯ ಕತಪರ್ಸ್ತಥತಪಾಪನಾಮ್॥50॥ 

 

ಪರಸಙ್ಗುತತಸಪರಸಙ್ಗುಂಸತು ಪರವಕ್್ಯೀ ವಿಪರವರ್ಯ ತ್್ೀ॥ 

ವಿಪಾರಂತಾಃಸ್ತಥತಸನಾುಪಸುತರ ನ್ ಪರಜವರಾದಿಯತಾಃ॥ 51॥ 
 

ಮತರಸಾದ್ಶಾ ತ್್ೀಜ್ ೀರ ಪಸಯ ತವಯಿ ಪರಕ್ಾಶನಾತ್। 
ಇತಾಃ ಪರಂ ತತ ಕಿಂ ವಕ್್ಯೀ ವಕ್್ಯೀ ಪರಮಪೂರತಷ್ಮ್॥52॥ 

 

ಶಕ್್ಯೀ ಚ ವ್ೈಷ್ಣವದ್ ರೀಹಂ ನ್ ಶಕ್್ಯೀ ಚಾನ್ಯತಾಃ ಕೃತಮ್। 
ಹರಿವ್ೀಯತು ಗತರತವ್ೀಯತು ಹರ್ ೀ ವ್ೀತು ಗಿರ್ೀಾಃ ಸತತ್ಾ॥53॥ 

 

ಧ್ರಾ ವ್ೀತಯಮರಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ನ್ರ್ ೀ ವ್ೀತು ನ್ವಾಽಧ್ತನಾ। 
ಮನ್ತಷ್ಯಾಃ ಪುಷ್ಯನ್ಕ್ಷತ್್ರೀಜಾತಾಃ ಕಶಾನ್ ತತಷ್ಯತ॥ 54॥ 
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ಇಷ್ತಯೀಗ್ೀ ಪ್ರೀಷ್ಯಭಾವಂ ಸ ಕರಿಷ್ಯತ ಮೀ ಸದಾ। 
ಹರಿಾಃ ಸವೀಯತುಮೀ ನಿತಯಂ ಗರತದಾವರಾ ಪರಸಾದ್ಕೃತ್॥55॥ 

 

ಶ್ರಸಾ ಧ್ಾರ್ಯತ್್ೀಽಸಾಯಜ್ಞಾ ವಿರಿಞ್ಾಹರಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ। 
ಕರ್ ೀತ ಸೃರ್ಷಟಂ ಖ್ಲತ ಲ್ಲೀಲಯೈವಹರತಯಜಸರಂ ಸಲ್ಲಲ್ೀ ಸ ಶ್ೀತ್್ೀ॥56॥ 

 

ಧ್ರತಯಮೀಘ್ಂ ಖ್ಲತ ಪಾಲರ್ಸುತಸರತಯಜಸರಂ ಖ್ಲತ ಭಕುಪಾಲಾಃ॥57॥ 
 

ಬರಹಮನ್ ಬರಹಮಣಿ ಸನಿುಷ್ಟನ್ ಸೃರ್ಷಟಂ ಚಾಸಯ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ। 
ದ್ಧ್್ರೀ ಸ ರತದ್ರ ದ್ೀಹಸಥಾಃ ಕ್್ ೀಪಂ ತ್ಾಪಹರಾರ್ ಚ॥58॥ 

 

ಜಡಾಜಜಡಮಿದ್ಂ ಚಕ್್ರೀ ದ್ೃಢಾದ್ದೃಢ್ಮಸೌ ಹರಿಾಃ। 
ನಿಬಿಡಾನಿನಬಿಡಂ ಭಸಮ ವಡವಾದ್ವಡವಾಗಿನನಾ॥59॥ 

 

ವಿಷ್ತಣಜಿಯಷ್ತಣಾಃ ಸವರ್ಂ ಚಾಸಯ ಕರ್ ೀತ ಜಗತ್ಾಂ ಸ್ತಥತಮ್। 
ಪೂಷ್ ಣೀಽನ್ುಸಥಾಃ ಸವರ್ಂ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸವತ್್ೀಜ್ ೀಽಭಿಪರಕ್ಾಶ್ಕ್ಾಾಃ॥60॥ 

 

ಏವಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಸವಪಕ್ಷಸಯ ಮತಮತಕ್್ ೀ ಕತಕ್ಷಗಸಯ ಚ। 
ಸಪಕ್ಷವಾಹನ್ಾಃ ಕತತಯಂ ದ್ಕ್ಷಾಃ ತರಯಕ್್ ೀಪ ನ್ ಕ್ಷಮಾಃ॥61॥ 

 

ತತ್ಾಾದ್ಂ ಕ್ಾಲಯಿತ್ಾವದೌ ಸವಪದ್ಂ ಪಾರಪುವಾನ್ ವಿಧಿಾಃ। 
ತತುೀರ್ಯಂ ಶ್ರಸಾ ಧ್ೃತ್ಾವ ಶೂಲ್ಲೀ ಕ್್ೈಲಾಸಮಾಪ ಚ॥62॥ 

 

ಶ್ೀಶಸುಚಿರ್ನ್ಂ ಭ ತ್ಾವ ಹಯಶ್ೀಷಾಂ ವಹತ್್ೀ ಭತವಮ್। 
ಸವಶ್ೀಷ್ಪದ್ವಿೀಂ ರಾತ ಸ ರ ಷ್ಂ ಚ ಜಹಾವಿಹ॥63॥ 

 

ವಾಹನ್ ೀ ವ್ೈನ್ತ್್ೀಯೀಽಭ ತ್್ುೀನ್ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಮಾನ್ವ। 
ದಾನ್ವಾನ್ುಕನ್ೀತ್ಾರಗ್ರೀ ಸವಯತರ ವಸತ್್ೀಽನಿಶಮ್॥64॥ 
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ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕಣಠಮಣಿಂ ಕೃತ್ಾವ ಬರಹಾಮಣಂ ಚ ಗತಣಾಣಯವಾಃ। 
ತತಾದ್ಂ ಪಾರಮೀಷ್ಠಯಂ ಚ ಪರದ್ದೌ ಪರಭತರವಯರ್ಾಃ॥65॥ 

 

 ಏವಂ ದ್ೀವಾಧಿದ್ೀವಶಾ ದ್ೀವಾನಾಂ ಸವಸಯ ಸ್ೀವರಾ। 
ದ್ದಾತ ಪದ್ವಿೀಂ ಯೀಗಾಯಂ ಮಾಧ್ವಾಃ ಸ ದ್ರಾನಿಧಿಾಃ॥66॥ 

 

ಮಮಾಪ ಪಾದ್ಸ್ೀವರಾ ದ್ದಾತ ಯೀಗಯವ್ೈಭವಮ್। 
ರಮಾಪತಾಃ ಶ್ರರಾನಿವತ್್ ೀ ದ್ರಾನಿವತಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ॥67॥ 

 

ಕಿರರಾಪದ್ಪರಯೀಗ್ೀಽಪ ನ್ ಧ್ಾತ ನಾಂ ವಿರ್ ೀಧಿತ್ಾ। 
ದ್ೈವ್ೀತ ಛಾನ್ದಸ್ೀ ವಾಕ್್ಯೀ ನ್ ದ್ ೀಷಾಯೀತ ಸನ್ಮತಮ್॥68॥ 

 

ತನ್ಮತಂ ಮನ್ಮತಂ ಚ್ೈಕಂ ವಿಚಿನ್ಮ ತವ ಸನ್ಮತಮ್। 
ಚಿನಾಮತರಂ ತನ್ಮತ್್ೀ ಬರಹಾಮಸ್ತಮನ್ಮತ್್ೀ ತದ್ನ್ನ್ುಕಮ್॥69॥ 

 

ಮತದ್ವಯೀ ಕರ್ಂ ಭಾತ ತವ ತತುಾಂ ಸತತ್ಾಹಿತಮ್। 
ಹಿತಂ ವಾ ವದ್ ತತ್್ವೀನ್ ಹೃದಿ ಗ ಹಿತಮೀವ ತ್್ೀ॥70॥ 

 

ಬ ರಮೀ ವರ್ಂ ತತ ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಶತರಣತ ಪುತ್ಾರನ್ಯದ್ತಮಯತಮ್। 
ವಯರ್ಯಂ ಗತಂ ಬೃಹದಿಾೀಜಬಲ್ಲೀವದ್ಯವದ್ೀವ ತತ್॥71॥ 

 

ಅಥ್ ೀ ಮರಾ ಕೃತ್್ ೀ ಯೀಗ್ ೀ ರ ಢಿವಾಯ ರ ಢ್ಮತಾದ್। 
ವಿದ್ವದ್ ರಢಾತಮಕ್್ೀ ರ್ದ್ವತಸಮಹಾರ ಢ್ಮಾರ್ಯಜ॥72॥ 

 

ತಸಾಮತೆವ್ೀ ಪರಯೀಗ್ೀ ಮೀ ತವಪರಯೀಗ ಇತ ಪರರ್ಾಃ। 
ಮಾ ಪರತೀಕ್ಾಂ ಪರಭತತ್್ವೀನ್ ಪರಕತರತ ಪಾರರ್ಯಯೀ ಹರಿಮ್॥ 73॥ 
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ಬ ರಮೀ ವರ್ಂ ತತ ಭದ್ರಂ ತ್್ೀ ಶತರಣತ ಪುತ್ಾರನ್ಯದ್ತಮಯತಮ್। 
ವಯರ್ಯಂ ಗತಂ ಬೃಹದಿಾೀಜ ಬಲ್ಲೀವದ್ಯವದ್ೀವ ತತ್॥74॥ 

 

ಇತ್್ಯೀಕಂ ಶ್ೂಿೀಕಮತಖ್ಯಂ ಮೀ ತಯಕುವಾನ್ಸ್ತ ವಿಪರಕ| 

ಆಕರಸಥಂ ಲ್ೀಖ್ನ್ಂ ಚ ಕ್ಾರರ್ ಪಾರಙ್ಮಯೀರಿತಮ್॥75॥ 
 

ವಾಣಿೀ ವಾಲ್ಲೀರ್ ರಾಮಶಾ ಮಮ ಲ್ಲೀಲಾಸಾದ್ೀ ದಿವಜ್ೀ। 
ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಗತ್ಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ಗಾಲ್ಲೀಂ ತ್ಾಂ ದಾಮಾಲಾಧ್ಮಾತ್॥ 76॥ 

 

ನಿವಾರರಾಮಾಸ ತದಾಪರತಗಾಲ್ಲೀ ಪರದಾನ್ತಾಃ। 
ಸ ವರಂ ವರರಾಮಾಸ ಮತರಸಾದ್ೀನ್ ಪಾಲ್ಲತಮ್॥77॥ 

 

ದಿವಜಗಾಲ್ಲೀತ್ಾಯಜನ್ೀನ್ ಭಜತ್್ ೀ ಭತಜಗ್ೀಶವರಮ್। 
ಸತಜನ್ಸಾಯತಮಜಸ್ಯೀಹ ಸೌಜನ್ಯಂ ಜನ್ರ್ತಯಹ್ ೀ॥78॥ 

 

ವಾದಿರಾಜಾಖ್ಯ ಭಟಾಟದಾಯ ಮತೃತ್್ೀಲ್ೀಯಖ್ನಾದ್ಪ। 
ಮನ್ನನ್ದನಾಗ್ರೀ ವಕೃತ್ಾವದ್ಚತಯತಸಾಯಕಯಮಣಡಲ್ೀ॥79॥ 

 

ಧ್ಾಯನಾದ್ಯತತಾಣಯಮಾಪನೀರ್ಷ ತದ್ದಾರ್ಂ ನ್ ತಯಜ ದಿವಜ। 
ಪಶಾಯಮಿ ತವಯಿ ವಿಶಾವಸ ಸಂಸ್ತಥತಂ ಚ ಸತತ್್ೀ ರ್ಥಾ॥80॥ 

 

ಅನ್ಯಥಾ ತವಂ ಗೃಹಂ ಚಾಪ ಕರ್ಂ ವಿಪರಸಯ ದ್ತುವಾನ್। 
ತವತರೀತ್ಾಯಪ ಪರತ್ಾಪಂ ಚ ತಸಾಮನ್ಮತರೀತಮಾನ್ ಭವ॥81॥ 

 

ಅಹಮಾಧ್ಾಯರ್ ಪರ್ಯನ್ುಂ ಮಧ್ಯನಿದನ್ರವ್ೀ ರಹಾಃ। 
ಗೃಧ್ರವಚಾಾಗರತಸುಪ್ಯೀ ದ್ತಗಿವರಾದಿಘ್ಂ ಸಮರನ್॥82॥ 
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ಉಪಲಕ್ಷಣಮೀತಚಾಾಪುಯಪಲಕ್ಷತಮೀವ ಚ। 
ಅನ್ೀನ್ ಚ್ ೀಪಲಕ್ಷಯಸವ ಹತಯಪಲಸಥಲಗಾಂ ಕೃತಮ್॥83॥ 

 

ರ್ಥಾ ದ್ಧಿಚ ಕ್ಾಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ರಕ್ಷಯತ್ಾಮಿತವಾಕಯತಾಃ। 
ದ್ದ್ತಯಪಘಾತಕ್ಾ ಗಾರಹಾಯ ಹಾಯಖ್ತಭತಗಾವಯದ್ರ್ಸುಥಾ॥84॥ 

 

ತಸಾಮನ್ಮತುಪಸಾ ವಾಪ ಸವಸಯ ವಿಶಾವಸ್ತತ್್ ೀಽಪ ವಾ। 
ಭವಿಷ್ಯತ ಸತಷ್ೀಣಾಗರಯಮತ್ಾೆರ್ಯಂ ಶ್ೀರ್ಷತಂ ತರರ್ಮ್॥85॥ 

 

ಏತತಸವಯಂ ಸಾವಪನಪದ್ಯೀನ್ ಗವಯಂ  

ಹಿತ್ಾವ ಸವ್ೀಯ ವಿಪರವರಾಯಸಯಜ್ೀನ್। 
ಶತರತ್ಾವ ಚ್ ೀವಾಯಯಂ ಶವಯಗತವಾಯದಿದ್ೀವಾನ್ 

ದ್ೃಷ್ ಟಾೀವಯಶ್ೀಂ ರಾನ್ತು ಮಾಂ ಮಾನ್ವ್ೀನಾದರಾಃ॥86॥ 
 

ಇದ್ಂ ವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ಂ ಯೀ ಪಠನಿು ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ। 
ಮತಕತನಾದವನ್ಮೀವಾಸತು ತ್್ೀಷಾಂ ಕನಾದಶನಾಜ್ಞರಾ॥87॥ 

 

ಇದ್ಮಪಯತಮೀವಾಸತು ಹರ್ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಪಾಷ್ಯದಾತ್। 
ಸಮಂ ಸಹಸರ ಶ್ೀಷ್ಯಸಯ ಸ ಕುಸಯ ಪುರತಷಾತೃತಮ್॥88॥ 

 

ರ್ಚಿೃಣವತ್ಾಂ ಭಕಿುರತದಾರಸದ್ತುಣ್ೀ ಹರೌ ಹರ್ೀಲ್ ೀಯಕಗತ್್ೀ ತಥಾ ಮಯಿ। 
ಭವತಯಹ್ ೀ ಸವಯಶತಭಾಪು ಸನ್ಮತೀಾಃ ದ್ದಾತಯಜಸರಂ ಸತತ ಸತಯಮೀವ ತತ್॥ 

 

ಇತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲತಲಕವಾಗಿೀಶತೀರ್ಯಕರಕಮಲಸಞ್ಜಜತಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯ 
ಚರಣ್ ೀದಿತ ಶ್ರೀಮತ್ಾಸಾಪನವೃನಾದವನಾಖ್ಾಯನ್ೀ ಚರಮ ಪಾರಣಾವಧ್ೌ 

ದಾವವಿಂಶ್ೂೀಽಧ್ಾಯರ್ಾಃ ಸಮಾಪುಾಃ॥22॥ 
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