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 ॥ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದತೀರ್ಯಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ॥  
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॥ ಶ್ರೀ ಹರ್ವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜರ್ತ್್ೀ ॥ 

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

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

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

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

ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು 

 
 

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

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

1. ಮೀತಲಾಲ್ ಬನಾರಸ್ತ ದಾಸ್ ಇವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಳಿ-1978. 
(ಪರರ್ಮ ಮತತು ದಿವತೀರ್ ಸರಾಃ) 
2. (ತೃತೀರ್, ಚತತರ್ಯಾಃ ಮತತು ಪಂಚಮ ಸರಾಃ) – ಪರಭಾಕರ ಮತದ್ರಣಾಲರ್ – ಉಡತಪ 
ಇವರಿಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಳಿ (ಪಡತ ಮತನ್ ನರತ ನಾರಾರ್ಣಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ 

ಪರಕ್ಾಶ ಸಂಗರಹರ್ತಕು). 
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ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಳಿ ॥5-901॥ 

ಪರರ್ಮಾಃ ಸರಾಃ ॥1-421॥ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷ್ಸ್ೀ ರತಕ್ಷ್ನ್ಖಶ್ಕ್ಷಿತರಕ್ಷ್ಸ್ೀ । 
ಸವಪಕ್ಷ್ರಕ್ಷಾದಿೀಕ್ಷಾರ್ ನ್ೃಹರ್ಯಕ್ಷಾರ್ ತ್್ೀ ನ್ಮಾಃ॥1॥ 

ತರಧಾಮಾ ರ್ಸಯ ಹೃತಸೀಮ್ನನ ಕೃತಧಾಮಾ ನಿರನ್ುರಮ್| 

ಸತಧೀಶ್ರರ್ಂ ದಿಶತತ ಮೀ ಸಮಧ್ವಕ್ಷಿೀರಸಾಗರಾಃ॥2॥ 

ಏಷ್ ಸವ್ೀಯಷ್ವರ ಇತ ಸವಯಸ್ಯೈಷ್ ವಶ್ೀತ ಚ। 
ಸವಯಸ್ಯೀಶಾನ್ ಇತ್ಾಯದೌ ಮಹಿಮಾ ಶರರರ್ತ್್ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥3॥ 

ಏಷ್ ನಿತ್್ ಯೀ ಬಾರಹಮಣಸಯ  ಮಹಿಮೀತ್ಾಯಹ ಕ್ಾಚನ್। 
ಸತಯಾಃ ಸ್ ೀ ಅಸಯ ಮಹಿಮೀತಯಸೌುಷೀತ್ಾೆಚನ್ ಶತರತಾಃ॥4॥ 

ಸಾವಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕರರಾ ಚ್ೀತಯಪರಾ ಜಗೌ। 
ತ್ಾನಿನತಯಸತಯಮಹಿಮಾ ನಿತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕರರ್ಾಃ॥5॥ 

ಭಗವಾನಿನಗಮೀದ್ಧತ್ಾಯ ಧ್ತ್ಾಯ ಮನ್ದರಭ ಭೃತಾಃ। 
ಭತವೀ ಭತ್ಾಯ ದ್ತಷ್ಟದ್ೈತಯಹತ್ಾಯ ಸ್ತದ್ ಧೀ ಭವತರಭತಾಃ॥6॥ 

ಸವಕ್ಾರಾಯರ್ ತಮೀವ್ೀಶಂ ಯೀಽರ್ಯರ್ನ್ುೀ ಕ್ಷ್ಣ್ೀ ಕ್ಷ್ಣ್ೀ। 

ಅತ್ಾದ್ೃಶಬಲಜ್ಞಾನಾ ಬರಹ್ೇಶಾನಾದ್ರ್ಾಃ ಸತರಾಾಃ ॥7॥ 

ತಸಾಯನ್ತವತಯನ್ಶ್ಾೀತ ಸ್ತದ್ಧಮಾಸ್ತೀದಿವವ್ೀಕನಾಮ್। 
ಮಾತ್ಾರಪರ್ ೀಽಸ್ತ ತವಂ ವಿಷ್ ಣೀ ಮಹಿತವಂ ನಾಶತನವನಿು ತ್್ೀ॥8॥ 

ಇತ ಶತರತಶತರತಂ ವಿಷ್ತಣ ಮಹಾಪರತಮಪೌರತಷ್ಮ್। 
ನಾಸ್ತು ನಾರಾರ್ಣಸಮಂ ನ್ ಭ ತಂ ನ್ ಭವಿಷ್ಯತ॥9॥ 
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ಸೃತರ್ೀಷಾ ಚ ಕೃಷ್ಣಸಯ ಸಮಂ ಕ್ಾಲತರಯೀಽಪ ಚ। 
ನಿಷ್ೀಧ್ತ ತತಸ್ುೀನ್ ಕಸ್ಯೈಕಯಂ ಸಾಯದಿವಚಾರರ್॥10॥ 

ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಪತ್್ೀಾಃ ಸವಯಾಃ ಸವಭಾವೀಽಭ ಚತರುತ್್ೀಬಯಲಾತ್। 
ಗರನ್ಥಸಯ ತದ್ಭಾವೀಽಪ ಶತರತಸೃತಬಲಾದ್ಭ ತ್॥11॥ 

ಪರಕೃತ್್ಯೈವ ಚ ಯೀ ನಿೀಚ್ ೀ ರ್ಾಃ ಪರಕೃತ್ಾಯ ಸದ್ ೀತುಮಾಃ। 
ತಯೀರ್ೈಕಯಂ ನ್ೈವ ಶಕಯಂ ವಕತುಂ ಕಲಾಶತ್್ೈರಪ॥12॥ 

ಅತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕಂ ಸವಯ ಭ್ೀದ್ವಾಕಯಮ್ನತೀರಿತ್್ೀ। 

ವಕುವಯಮದಿವತೀರ್ತವವಾಚಾ ಭ್ೀದ್ನಿಷ್ೀವನ್ೀ॥13॥ 

ನಿಷಧ್ಯಮಾನ್ಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾಯತೆರ್ಞ್ಚಾದ್ತತವತ್ಾ। 

ಅತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕಂ ಚ ಸಾಯದ್ಭೀದ್ವಾಕಯಂ ತದ್ೈವ ಹಿ॥14॥ 

ನ್ ಚ್ೈತದ್ತಯಜಯತ್್ೀ ಶಬದಸಾಮರ್ಯಯಸಯ ವಿಚಾರಣ್ೀ। 

ಆತ್ಾಮ ಜಡಂ ನ್ ಜೀವೀ ನ್ೀತ್ಾಯಕ್ಾರಾ ನ್ೀತ ನ್ೀತ ವಾಕ್॥15॥ 

ಪರರ್ಮಾನ್ುಪದ್ ೀಕ್್ುೀನ್ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ ಸವಯಥಾ। 
ನ್ಞರ್ಯಭ ತಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯವಾಕ್॥16॥ 

ಘಟಾಃ ಪಟ್ ೀ ನ್ೀತ ವಾಕ್್ಯೀ ರ್ಥಾ ಸವ್ೈಯಾಃ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ। 
ಘಟಾಃ ಪಟನಿಷ್ೀಧಾತ್ಾಮ ತತ್್ೈವಾತ್ಾರಪ ಧೀಭಯವ್ೀತ್॥17॥ 

ಜಗದಾತಮನಿ ನ್ೀತತಯಕ್್ುೀ ತವತಯನಾುಭಾವವಾಗಭವ್ೀತ್। 
ಆತ್ಾಮ ಜಗನ್ನೀತ ವಾಕತು ಭ್ೀದ್ವಾಕ್ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥18॥ 

ತವರಾ ಚ ವಾಕಯಪೂತಯಯರ್ಯಮಧಾಯಹಾರ್ಯಂ ಮಯೈವ ನ್। 
ಯೀಗಯಂ ತತ ಪರತಯೀಗಯತರ ಮೃಗಯತ್್ೀ ದಿವಾಃ ಪರಯೀಗತಾಃ॥19॥ 
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ಸಪುಮಯನ್ುಪದ್ೀನ್ ೀಕ್್ುೀ ಭ ತಲ್ೀ ನಾಸ್ತು ಗೌರಿತ। 
ನಿಷ್ೀಧ್ೀ ತತ ನ್ಞರ್ಯಸಾಯಧಾರಸುದ್ ಭತಲಂ ಭವ್ೀತ್॥20॥ 

ನ್ೈವತದ್ ರಪತ್ಾ ತಸ್ಯೀತ್ಾಯಹತಶಶಬಾದರ್ಯವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ವಿಲಕ್ಷ್ಣ್ ೀಕ್್ುೀರಥ್ ೀಯಽಪ ಸಾಯದ್ೀವ್ೀತಥಂ ವಿಲಕ್ಷ್ಣಾಃ॥21॥ 

ಅತಸುವಾದಿವತೀರ್ತವವಾಗಿದಿತೀರ್ಂ ನಿಷ್ೀಧ್ತತ। 
ಅದಿವತೀರ್ತರಾಭಾತಂ ಭ್ೀದ್ಂ ನ್ ಬರಹಮಣಿ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥22॥ 

ತದ್್ುಹಮ ತತುಿರ ಪಂ ಮೀ ಬರಹಮಭ್ೀದ್ಂ ವದ್ದ್ವಚಾಃ। 
ಅತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕಂ ನಾಭ ತೆನ್ುಿಭ ತತವವ್ೀದ್ಕಮ್॥23॥ 

ದಿವತೀರ್ಂ ರ್ಸಯ ನ್ೀತತಯಕ್ಾಾ ನ್ಞಥ್ೀಯ ಬರಹಮಣಾ ಸಹ। 
ಷ್ಷ್ಠಯರ್ಯಭ ತಸಮ್ನ್ ಧೀ ಭಾಸತ್್ೀ ನ್ ತವಭಿನ್ನತ್ಾ॥24॥ 

ಅತಸುವಾದ್ವೈತಮೀವ ದ್ವತೀರ್ಮಭವದ್್ಲಾತ್। 

ಉಪಸ್ತಥತಪರಿತ್ಾಯಗ್ೀ ಕ್ಾರಣಾಭಾವತಾಃ ಶತರತಾಃ॥25॥ 

ದಿವತೀರ್ಮ್ನದ್ಮೀವಾದೌ ನಿಷ್ೀಧ್ೀದಿತ ಮೀ ಮತಾಃ। 
ನಿಷಧ್ಯಮಾನ್ದ್ವೈತಸಯ ಬ್ ೀಧಕ್ಾ ವಾಗಿರ್ಂ ತವ॥26॥ 

ಅತತುಿವ್ೀದಿಕ್್ೈವಾಸ್ತೀಚರಬದಶಕು ವಿಚಾರಣ್ೀ। 

ನಿೀಲಮತತಾಲಮ್ನತತಯಕ್್ುೀ ನಿೀಲಾಭಿನ್ನಂ ರ್ಥ್ ೀತಾಲಮ್॥27॥ 

ಈರ್ತ್್ೀ ನ್ತವಭ್ೀದ್ಸಾಯಽಪಯಭ್ೀದ್ಸ್ುೀನ್ ಬ್ ೀಧ್ಯತ್್ೀ। 
ಕನ್ುಿಭ್ೀದಾಧಾರತ್್ೈವಂ ಸವಯಂ ಬರಹ್ೇತ ವಾಚಯಪ॥28॥ 

ಸವಾಯಭಿನ್ನಬರಹಮಬತದಿಧಭಯವ್ೀನ್ನತ್್ವೀಕರ ಪತ್ಾ। 

ಅತಸುತ್ಾರಽಪ್ಯೀಕತ್ಾ ನ್ ಬರಹಮಧ್ಮಯತರಾಶತರತ್ಾ॥29॥ 
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ದ್ವತೀಯೈವಾಭವತ್ಾುಞಾ ನಿಷ್ೀಧ್ತಯದಿವತೀರ್ವಾಕ್। 
ಅತತ್ಾವವ್ೀದಿಕ್ಾ ಸವಾಯ ವಾಕ್ ಚ್ೈವಮಭವತುವ॥30॥ 

ಅತ್್ ೀ ಮ್ನಥಾಯವಾದಿತ್ಾ ಚ ಭವತ್ಾಮೀವ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ। 
ಏವಞಾ ಭ್ೀದ್ವಾಕ್ಾಯನಿ ಭ್ೀದ್ತತುಿಪರಮಾಪನಾತ್॥31॥ 

ವಿದ್ವಚರಲಾಧಾಯನಿ ಸತಸಂಸದ್ ಯೀಗಾಯನಾಯಸನ್ನಸಂಶರ್ಾಃ। 
ತತುತುಿವಾದಿನಾಮೀವ ರ್ತಕ್ಾುಽಭ ತುತವವ್ೀದಿತ್ಾ॥32॥ 

ಅನಾದಿಕ್ಾಲಮಾರಭಯ ಸಗ್ೀಯ ಸಗ್ೀಯ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ। 
ಶತಶಾಃ ಪಣಿತಿಮತಖಾಚರುವಣ್ೀ ಮನ್ನ್ೀಽಪ ಚಾ॥33॥ 

ರಾ ಭಾರನಿುನ್ಯ ನಿವತ್್ೀಯತ ರ್ವನ್ ೇಕ್ಷ್ಂ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 
ಸವಾಯಥ್ೀಯಷ್ತ ಚ ಸಾವಯಜ್ಞಾದ್ ಯೀಗಿೀನ್ದುೀಽಪಯನ್ತವತಯತ್್ೀ॥34॥ 

ವಾಯವಹಾರಿಕಮಾನಾನಿ ದ್ದ್ತಯಭಾರಯನಿು ಕಲ್ೀದ್ೃಶ್ೀಮ್। 
ಏವಂ ಚ ಸವಯಜಗತ್ಾಮನಿವತಯಯ ಮಹಾಭರಮಮ್॥35॥ 

ಕತವಯತ್ಾಂ ವ್ೀದ್ಶಾಸಾಾಣಾಂ ಮಹಾವಞಾಕತ್ಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಪಾರತಭಾಸ್ತಕಮಾನ್ಂ ತತ ಕಞ್ಚಾತೆಞ್ಚಾತೆಿಚಿತೆಿಚಿತ್॥36॥ 

ತದಾಚಿದಾಭುಮಯೀತುಸಯ ದ್ ೀಷ್ೀ ಸತ್್ಯೀವ ನಾನ್ಯಥಾ। 
ತತ್ಾಾಮರಾಣಾಮೀವ್ೈತದ್ಪಕ್ಾರಿ ನ್ ಯೀಗಿನಾಮ್॥37॥ 

ಮಹಾವಞಾಕತ್ಾ ತಸಯ ತತ್್ ೀ ನಾತಯನ್ು (ನಿೀಚ) ತ್್ ೀಚಿತ್ಾ। 
ಭ್ೀದ್ಭ್ೀದಿಪದಾಥಾಯನಾಂ ಸಾಧ್ಕಸಯ ಸಥಲ್ೀ ಸಥಲ್ೀ॥38॥ 

ಚ್ ೀದ್ನಾರ ಪತಾಃ ಸವಯರಾಗಾನಾಂ ಬ್ ೀಧ್ಕಸಯ ಚ। 
ವ್ೀದಾದ್ೀರತಕುವಿಧ್ರಾ ದಿೀಘಯಭಾರನಿುಕರಸಯ ತತ॥39॥ 
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ವಾಯವಹಾರಿಕಮಾನ್ತವವಾಚಾಽಪಯತಯನ್ುನಿೀಚತ್ಾ। 

ಆಗತ್ಾ ನ್ ಗತಣಶ್ೈಷ್ಠಯಮತ್್ ೀಽಪ್ಯೀತದ್ಸಙ್ುತಮ್॥40॥ 

ವಯವಹಾರಸಯ ನಿವಾಯಹಕರಿೀ ರಾ ತತ ದ್ಶಾಖಿಲ್ೈಾಃ। 
ಸತಯಸ್ಯೈವೀಚಯತ್್ೀ ಸ್ೈವ ದ್ಶ್ೀರ್ಂ ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀದ್ಪ॥41॥ 

ಬಾಧತ್ಾರ್ಯತವಸಾಮಯೀ ತತ ಬಾಧ್ದ್ ರತವಮಾತರತಾಃ। 
ನಾಸಾಯ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಕ್್ ೀಽಪ ಸಾಯತೆನ್ತು ಸಾಯದ್ತಕುದ್ ಷ್ಣಮ್॥42॥ 

ರಜತ್ಾರ್ಥೀಯ ಭರಮೀ ಾಾತ್್ೀ ತದ್ೈವ ತದ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ರಾ। 
ತತರ ಗತ್ಾವ ಬಾಧ್ಕಂ ಚ ತತ್ಾೆಲ್ೀ ಪರತಪದ್ಯತ್್ೀ॥43॥ 

ತದ್ನ್ರ್ಥೀಯ ಭರಮೀ ಾಾತ್್ೀಽಪುಯಪ್ೀಕ್ಷ್ಯ ಸವಗೃಹಂ ಗತಾಃ। 

ಬಾಧ್ಂ ತತ ನ್ೈವ ಾಾನಿೀತ್್ೀ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಸುಯೀವಯದ್॥44॥ 

ಅನಿವತಯಯ ಮಹಾಭಾರನಿುಜನ್ಕ್್ ೀನಾಮದ್ರ್ ೀಗವಾನ್। 
ಸವೀಯಪಕ್ಾರಿವ್ೀದಾದ್ೀಹಿೀಯನಾದ್ಪ ಚ ಹಿೀನ್ತ್ಾಮ್॥45॥ 

ಯೀ ಬ ರತ್್ೀ ವ್ೈದಿಕಚರದಿೇ ಹನಿು ಮಾತರಮೀವ ಸಾಃ। 
ವಿಶಾವಪಕ್ಾರಕರಣಂ ತಸಯ ಲ್ಲೀಲ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ॥46॥ 

ಕಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕಲ ಬರಹಮರತದಾರದ್ತಯತತೆಷ್ಟಚ್ೀತನ್ಾಃ। 
ಅಪಕೃಷಾಟಶ್ಾೀತನಾಶಾ ಬರಹಾಮದಾಯಸುತ ಏವ ರ್ತ್॥47॥ 

ಸ್ತದಾಧಸುಜಜೀವಪರಯೀವಿಯರತದಾಧಽಭ ಚಾದ್ೀವ ಹಿ। 

ಚಿನಾಮತ್ೌರಪಾಧಕಂ ನಿೀಚ್ ೀಚಾತವಂ ಚಿನಾನಶ ಏವ ಹಿ॥48॥ 

ನ್ಶ್ಯೀನಾನಪರಥಾ ತಸಾಮತ್ ನಿತ್ಾಯ ಜೀವ್ೀಶಯೀಭಿಯದಾ। 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸವೀಯತುಮತವಂ ಚ ಚಿತಸಿಭಾವನಿಬನ್ಧನ್ಮ್॥49॥ 
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ನಿರಾಬಾಧ್ಂ ಚ ನಿತಯಂ ಚ ಕರ್ಂ ನಾಭ ದಿವಚಾರ್ಯತ್ಾಂ। 
ಬರಹ್ೇಶಾದಾಯನ್ತ್್ೈಷೀಕ್್ ೀ ರಾಮಾಃ ಕಲ ಮಹಾಬಲಾಃ॥50॥ 

ತೃಣಾಸ್ಾೀಣ ರಿಪುಂ ಜಗ್ಯೀ ವರ್ಂ ಚ ತದ್ನ್ತವರತ್ಾಾಃ। 

ಜಯೀಮಹಿ ತೃಣ್ೀನ್ೈವ ಸದ್ಸ್ತ ಪರತವಾದಿನ್ಾಃ॥51॥ 

ರ್ದ್ವಸುಸಾಶಯಮಾತ್್ರೀಣ ತೃಣಂ ಚ ಬರಹಮಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ। 
ನ್ತಂ ಬಭ ವ ತಂ ದ್ೀವಂ ಕ್್ ೀ ವಾ ದ್ೀವೀಽತವತಯತ್್ೀ॥52॥ 

ಏವಞಾ ರಾಮದ್ೀವಸಯ ಜೀವಾತಯನ್ುವಿಭಿನ್ನತ್ಾಮ್। 
ದ್ೀವ್ೀಶತವಂ ಚ ಸಂಸತತಸ ಕ್್ ೀ ವಾ ತ್್ೀನ್ ನ್ ಸಾಧ್ಯೀತ್॥53॥ 

ಪಶಯ ನಾಮಬಲಂ ವಿಷ್ ಣೀಸುದಿಧ ಲ್ಲಙ್ಗುನ್ತಶಾಸನ್ಮ್। 
ರ್ದಿೀದ್ಮವಾಾನಾಸ್ತ ಕತಯೀಯತುಹಿಯ ಶ್ವಸುವ॥54॥ 

ತವಂ ವಾಸತದ್ೀವೀ ಭಗವಾನ್ವತೀಣ್ ೀಯ ಜಗತಾತಾಃ। 
ಇತ ಪರಸ್ ುೀಭಿತ್್ ೀ  ಬಾಲ್ೈಮೀಯನ್ೀ ಸಾವತ್ಾಮನ್ಮಚತಯತಮ್॥55॥ 

ಕದಾಚಿತ್ೌಾಣಿುಕ್್ ೀ ನಾಮ ಕ್ಾಶ್ರಾಜಾಃ ಪರತ್ಾಪವಾನ್। 
ವಾಸತದ್ೀವೀಽಹಮ್ನತಯಜ್ಞ್ ೀ ದ್ ತಂ ಕೃಷಾಣರ್ ಪಾರಹಿಣ್ ೀತ್॥56॥ 

ಕತಥನ್ಂ ತದ್ತಪಾಕಣಯಯ ಪೌಣಿುಕಸಾಯಲಾಮೀಧ್ಸಾಃ। 
ಉಚಾಕ್್ೈರತಗರಸ್ೀನಾದಾಯಾಃ ಸಭಾಯಾಃ ಪರಜಹಸತಸುದಾ॥57॥ 

ಇತ ಭಾಗವತ್್ೀ ಸಾಷ್ಟಂ ಸ್ ೀಽಹಂಭಾವೀ ಹಯನ್ೀಕಧಾ। 
ರ್ತ್್ ೀ ವಿನಿನಿದತಸುಸಾಮತ್್ ೆೀ ವಾ ತಂ ಭಾವಯೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ॥58॥ 

ಅಚತಯತ್್ ೀಽಹಮನ್ನ್ ುೀಽಹಂ ಗ್ ೀವಿನ್ ದೀಽಹಂ ಸನಾತನ್ಾಃ। 
ಇತ ಮಾರಾವಾದಿನಾಂ ರಾ ಭಾವನಾ ನಿತಯಕಮಯಣಿ॥59॥ 
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ಅಹಮೀವಾಚತಯತ್್ ೀಽಸ್ತೇತ ವಾಸತದ್ೀವೀಽಹಮ್ನತಯಪ। 
ರಾ ಭಾವನಾ ಪೌಣಿುಕಸಯ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽನ್ಯೀವಯದ್॥60॥ 

ವಚನ್ಂ ಕಲ ತಾಾಜಾನ್ಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಭಾಷತಂ ಕಲ। 
ದ್ೈತಯಾಃ ಕಲಾಧಕ್ಾರಿೀ ಚ ರ್ಾಃ ಕೃತರಮಚತತಭತಯಜಾಃ॥61॥ 

ರರ್ಸಥಹ್ೀಮಗರತಡಾರ ಢ್ ೀ ರ್ಶಾ ಪರ್ಥ ವರಾ್ೀತ್। 

ಅಜ್ಞ್ ೀಽಲಾಮೀಧಾಾಃ ಸ ಕಲ ಕತಥನ್ಂ ಕಲತದ್ವಚಾಃ॥62॥ 

ಸಭಾಯನಾಮಪಹಾಸಯಂ ಚ್ೀತ್ಾಯಹ ನಿನಾದಂ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ। 

ರ್ದಿ ತತವಜ್ಞಾನ್ಮ್ನದ್ಂ ತಹಿಯ ನಿನಾದಂ ಶತಕ್್ ೀಽಸಕೃತ್॥63॥ 

ಕತತಶಾಕ್ಾರ ಯೀಗಿೀನ್ ದುೀ ಮಹಾಸಂಸದಿ ಯೀಗಿನಾಮ್। 
ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀಽಸಯ ಶ್ರಾಃ ಕಸಾಮಚತರುತದ್ೀವಗೃಹಾತರ್ಥಾಃ॥64॥ 

ಚಿಚ ರ್ೀದ್ ಭಗವಾನ್ೃಷ್ಣಾಃ ಕತಪತ್್ ೀ ದ್ ತವಾತಯರಾ। 
ಶತಕಸಯ ಸ ತರಕ್ಾರಸಯ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ರಾಜಸಭಾಸದಾಮ್॥65॥ 

ಕೃಷ್ಣಸಯ ಚಾಪರರ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಮ್ನಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ದಾಸ್ ೀಽಹಮ್ನತ ರ್ಾಾಜಾನ್ಂ ತತುಿಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ೀವ ತತ್॥66॥ 

ಪರತಕಮಯವಯದ್ಸಾಥರಾ ಮಾಯಿನಾಂ ಹೃದ್ರ್ಙ್ುಮಾ। 
ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾಪಕ್ಷ್ಂ ಪರತಕ್ಷಿಪಯ ತಯೈವ ತತ॥67॥ 

ಪರಪಞಾಪಾರಮಾರ್ಯಯಂ ಚ ತಯೈವ ಪರತಪಾದ್ಯ ಹಿ। 
ಅನ್ುೀ ತ್ಾಮೀವ ರಾ ಹನಿು ಸಾ ಕೃತಾಃ ಕ್್ೈನ್ಯಮಾನ್ಯತ್್ೀ॥68॥ 

ರ್ತುತದಿಸತುವಿಭಾರನಾುವಿಧಷಾಠನ್ಂ ತದ್ೀವ ರ್ಾಃ। 

ತತುದ್ಭುಮ ಇತ ಪಾರಹ ಸ ಪರಷ್ಟವಯಾಃ ಸಭಾನ್ುರ್ೀ॥69॥ 
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ಏವಂ ಚ್ೀಚತರಕುರ ಪ್ಯೀ ಚ ಶತಕಾವಚಿರನ್ನ ಚಿದಿಧರಾ। 

ಅಧಷಾಠನ್ಚಿದ್ೀಷ್ೈವ ಭರಮೀಽಪಯಸತು ದ್ವಯಿೀ ಗತಾಃ॥70॥ 

ಕಸಾಮತುಂ ಭಾನ್ುಮ್ನತಯಸಾಯಾಃ ಸಙ ರೆೀಚಶಾ ಶೃತ್್ೀಾಃ ಕತತಾಃ। 

ಅಧಷಾಠನ್ಸಯ ಚಾವಿದಾಯವರಣಂ ನ್ ಹಿ ದ್ ಷ್ಣಮ್॥71॥ 

ವಿಕ್ಷ್ೀಪಶಕುತ್್ ೀ ಭಾರನಾುಥ್ ೀಯಲ್ಿೀಖ್ ೀಽಪ ನ್ ದ್ ಷ್ಣಮ್। 
ರ್ದ್ಯೀವಮೀವ ಸವಯತ್ಾರಪಯಸ್ತುಿತಯಙಚುೀಕೃತಂ ತವರಾ॥72॥ 

ತ್ಾಂಸಾುನ್ಭುಮಾಂಸತು ಜೀವ್ೀಷ್ತ ಕ್್ೀನ್ ೀಪಾಯೀನ್ ನ್ೀಷ್ಯಸ್ತ। 
ಉಪಾಧ್ತಯಪಹಿತ್್ೈರಂಶ್ೈಸ್ೈರಸ್ಯೈಕ್ಾಯಪಾಸಮಭವಾತ್॥73॥ 

ರ್ದ್ಘಟ್ ೀಪಹಿತ್್ ೀಂಶ್ರೀಽಸೌ ವೃತುಗರಸ್ ುೀಽಪರಸುವ। 
ರ್ದಿ ವೃತ್ಾಾ ಭರಮ್ನೀ ಸ್ ೀಽಪ ತಹಿಯ ಸವಯತರ ವಿಭರಮಾಃ॥74॥ 

(ಸ್ೈವಾ) ಸವೀಯಽಸತು ಕಮಪೂವ್ೈಯತದ್ಭುಮಕಲಾನ್ರಾ ಫಲಮ್। 
ಭಾನ್ುಂ ತಮನ್ತಭಾತೀತ ಶತರತಾಃ ಸ ರ್ಯಂ ಪರಶಂಸತತ॥75॥ 

ನ್ ಚಾರ್ಮಪ ಪಕ್ಷ್ಸ್ುೀ ಶ್ರೀಭತ್್ೀಽಕ್ಷಾರ್ಯಸಙ್ುಮಾತ್। 
ಭವನಿುೀ ಘಟಧೀರ್ಯಸಾಮದ್ಘಟಸತ್ಾುಮಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥76॥ 

ಶತರತರ್ತಕುೀ ಸಮತಲಿಙ್ಘಯ ಭಾರನಿುಾಃ ಸಾ(ನಿುಸಾ)ಕ್ಷ್ಯೀವ ತತರ ಚ್ೀತ್। 

ಘಟ್ೀಽಪ ತದ್ವದ್ೀವಾಸತು ದ್ವೀಧಾ ಸಾಧ್ಯಂ ನ್ ಕಞಾನ್॥77॥ 

ನ್ಚ್ೈತದ್ಪ ರ್ತಕುಂ ತ್್ೀ ದ್ೃಶ್ಯೀವಾರ್ ೀಪವಾದಿನ್ಾಃ| 

ದ್ೃಶಾಯನಾಂ ಘಟಪೂವಾಯಣಾಂ ರ್ಸಾಸಕ್ಷ್ಯನ್ುಬಯಹಿಹಿಯತ್್ೀ॥78॥ 

ರ್ದಿ ರ ಪಯಭರಮಾದೌ ಚ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಪಕ್ಷ್ಂ ತಯಜನಿನಹ। 
ಅಧಷಾಠನ್ಚಿತಂ ತತುದಾಭುನಿುಂ ವದ್ಸ್ತ ತಚಾ ನ್॥79॥ 
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ಅಧಷಾಠನ್ಸಾಯವರಕ್ಾಜ್ಞಾನ್ಮಧ್ಯಸುವಸತುಷ್ತ। 
ಉಪಾದಾನ್ಂ ತವ ಮತ್್ೀ ತನಾನಶ್ೀ ಕ್ಾರಣಕ್ಷ್ರಾತ್॥80॥ 

ವಸತುನಾಶ್ರೀಽಪಯವಶಯಂ ಸಾಯತುದ್ಘಟ್ ೀ ನ್ೀತ ಧೀಭಯವ್ೀತ್। 
ಘಟ್ ೀಽಸ್ತುೀತ ಭರಮಸ್ತಾೀರಾ ದ್ವೀಧಾ ಸಾ ವಿಧ್ವಾಽಪಯಭ ತ್॥81॥ 

ರ್ದ್ಯೀವಮಪ ಪೂವ್ೀಯಷಾಂ ಮತಂ ರಕ್ಷಿತತಮ್ನಚರಸ್ತ। 
ತಥಾಽಪ ತಸಯ ಶ್ಕ್ಷ್ೈವ ಭವ್ೀತಾಶಾಯದ್ಯ ಕ್ೌಶಲಮ್॥82॥ 

ಘಟಾಧಷಾಠನ್ಚ್ೈತನ್ಯಂ ಘಟಾರ್ ೀಪಸುದಾ ಕಲ। 
ನಿವತ್್ೀಯತ ರ್ದಾಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ್ೈತನಾಯವರಕಂ ಸವತಾಃ॥83॥ 

ಅಜ್ಞಾನ್ನಾಶಪಕ್ಷ್ೀಽಸ್ತಮನಾೆರ್ಯನಾಶ್ರೀ ಭವ್ೀದಿತ। 
ಪಾರಗತಕುದ್ ೀಷ್ೀ ಸತ್್ಯೀವ ಚಾನ್ ಯೀ ದ್ ೀಷ್ ೀಪ ಕೀತಯಯತ್್ೀ॥84॥ 

ದ್ ೀಷ್ರ ಪ್ೀ ತವಾಜ್ಞಾನ್ೀ ಭರಮಕ್ಾರಣತ್್ ೀಚಿತ್ಾ। 
ನ್ ತತ ಭರಮವಿರ್ ೀಧತವರ ಪದಿವಯಗತಣಾತಮತ್ಾ॥85॥ 

ಕಞ್ಚಾವರಣವಿಕ್ಷ್ೀಪಶಕುದ್ವರ್ರ್ತತ್್ೈವ ರಾ। 
ಅವಿದಾಯಖಯಪಶಾಚಿೀ ಸಾ ಕರ್ಂ ವಿದಾಯಗತಣಂ ಭಾ್ೀತ್॥86॥ 

ತಸಾಮತಸಿಪರತಕಮಾಯಖಯದ್ತಾಃಸಾಥವಸಾಥನ್ವಸಥಧೀಾಃ। 

ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾದಾನ್ಮತಂ ವಿಸಸಾಮರ ಗತರಸುವ॥87॥ 

ಪರಮಾಣಾಧಷಾಠನ್ಚಿತ್್ ೀ ವ್ೈಕಲಾಯದಾವೃತತವತಾಃ। 

ಅಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೀನ್ ದ್ ೀಷ್ೀಣ ಜಡಾಗರಹಣಮ್ನಷ್ಯತ್್ೀ॥88॥ 

ನ್ ತತ ದ್ ೀಷಾನ್ುರಂ ತತ್್ರೀತ್ಾಯಹತಸುಿತ ಾವಯಸ ರರ್ಾಃ। 
ಅಧಷಾಠನಾವರಕತ್ಾ ಜಡ್ ೀಪಾದಾನ್ತ್ಾಽಪ ಚ॥89॥ 
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ಏಕಂಸ್ಯೈವ ರ್ತಸುಸಾಮತ್ಾೆರ್ಯನಾಶ್ರೀ ಭವ್ೀದ್ ಧ್ೃವಮ್। 
ಅತ್್ ೀ ದ್ ೀಷಾನ್ುರಸಾಯಪ ಸಮಭವಾದ್ೀವ ಕೀತಯನ್ಮ್॥90॥ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯ ನಿವೃತುಶಾ ವೃತ್ಾಾ ಪರತಯಕ್ಷ್ರ ಪರಾ। 

ಸಾ ನಿದ್ ೀಯಷಾರ್ಯಸಂಯೀಗಸಾಪ್ೀಕ್ಷ್ೀತ ಚ ತ್್ೀ ಮತಮ್॥91॥ 

ಅಸನಿನಕೃಷ್ಟಪರತಯಕ್ಷ್ಂ ರಜತ್ಾದಿ ಭರಮೀಪರಮ್। 

ಅನ್ಯತ್ಾರಥ್ೀಯನ್ ಸಂರ್ತಕುಮ್ನನಿದುರ್ಂ ಕರಣಂ ತವತ॥92॥ 

ಭಿತುವಯವಹಿತ್ಾರ್ಯಸಾಯಜ್ಞಾನಾತಸವಯಸಯ ಸಮಮತಮ್। 
ಅಥ್ೀಯ ಸತ್್ಯೀವ ಸಂಯೀಗ್ ೀ  ದ್ೃಷ್ ಟೀ ನಾಪರಥಾ ಕವಚಿತ್॥93॥ 

ಕಸಾಮದಾವ ನಾಕ್ಷಿಸಂಯೀಗಿ ಶತಕುರ ಪಯಂ ವಿಚಾರರ್। 
ಏವಂ ಚಾರ್ ೀಪತಾಃ ಪೂವಯಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಂ ಘಟಾದಿಕಮ್॥94॥ 

ಅನಾರ್ ೀಪತಮೀವಾಸ್ತೀತುವಾಪ ಚ ಮಮಾಪ ಚ। 
ಅಭ ದ್ನಾರ್ ೀಪತತ್ಾವದ್ಬಾಧ್ಯಂ ಚ ತದಾತಮವತ್॥95॥ 

ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾ ತಸಾಮತೆಸಯ ವಾ ಸಾಯದಿವಚಾರರ್। 
ಇದಾನಿೀಂ ಬಾಧತಭಾರನಾಾ ರಾ ಸತ್್ ುೀಲ್ಲಿಖಿತ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥96॥ 

ಪಾರತಭಾಸ್ತಕಸತ್ಾು ಸಾ ದಿೀಘಯಭಾರನ್ಾೈವ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ರಾ ಸತ್್ ುೀಲ್ಲಿಖಯತ್್ೀ ಸಾ ಹಿ ವಾಯವಹಾರಿಕತ್್ ೀಚಯತ್್ೀ॥97॥ 

ಆರ್ ೀಪಾತ್ಾರಕತು ರಾ ಸತ್ಾುಬರಹಮಸತ್್ ುೀಪಮೈವ ಸಾ। 
ಪರತಕಮಯವಯವಸಾಥ ರಾ ಭವದಿಭರತರರಿೀಕೃತ್ಾ॥98॥ 

ಚಿತರಂ ಸ್ೈವಾಭವತಾಶಯ ಪರತಯಯರ್ಥಮತಸಾಧಕ್ಾ। 

ಅತಾಃ ಸಭಾರಾಂ ಹಾಸಯಂ ತ್್ೀ ಮತಮಾಸ್ತೀನ್ನ ಸಂಶರ್ಾಃ॥99॥ 
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ವಾಯಸ್ ೀಽಪ ಭಗವಾನಾಹ ದ್ ರೀಗತಧವ್ೈಯ ಪರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್। 
ವಿಶವಸ್ೈ ದ್ತರಹಯತಾಃ ಪಶಯ ಸವತ ಏವ  ಭರ್ಂ ತವ॥100॥ 

ಕ್್ೈಮತತ್ಾಯತುದ್ಭರ್ಂ ಚ ಸಾಯತ್ ವಾಯಸ್ೀನ್ ಚ ನಿರ ಪತಮ್। 
ಚ್ೈತನ್ಯಂ ನ್ ಘಟಾರ್ ೀಪಾಃ ಪಾರಗರ್ಯಂ ರ್ದ್ಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥101॥ 

ವೃತುಸತುನ್ ಘಟಾರ್ ೀಪಾಃ ಪಾರಕತುರ್ತ್ ಸಾಪಯಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ। 
ಅತ್್ ೀ ದ್ವೀಧಾಽಪ ನ್ೈವಾಭ ದಾರ್ ೀಪಾದ್ಯಂ ಮತ್್ೀ ತವ॥102॥ 

ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾವಾದ್ಸುಸಾಮದ್ದೀಶಾನ್ುರಂ ಗತಾಃ। 
ಘಟಾಧಷಾಠನ್ಚ್ೈತನ್ಯೀ ಘಟ್ ೀಲ್ಿೀಖ್ ೀ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ॥103॥ 

ಹೃದಿಸಥಜೀವಚ್ೈತನ್ಯೀ ವಯವಹಾರಸುದಾ ಕತತಾಃ। 
ಐಕ್ಾಯಚ್ಾೀತಸವಯಜೀವಾನಾಂ ಸದಾ ಸಾಯದ್ವಯವಹತೃಯತ್ಾ॥104॥ 

ಅಥಾನ್ುಾಃಕರಣ್ೀ ಚಕ್ಷ್ತಾಃಸಹಾಯೀನ್ ಬಹಿಗಯತ್್ೀ। 

ಕ್್ೀದಾರಾನ್ುಸಥಜಲವದ್ಥಾಯಕ್ಾರವಿವ್ೀಕವಾನ್॥105॥ 

ಘಟಾದಿವೃತುರ ಪ್ೀಣ ಪರಿಣಾಮೀ ರ್ದಾ ಭವ್ೀತ್। 
ತದಾಽಸಾಯಾಃ ಪರತಬಿಮ್ಾಃ ಸಾಯದ್ದೀಹಾನ್ುಸಥಚಿತ್್ ೀ ಬಲಾತ್॥106॥ 

ಸಾ ಚಿದ್ಘಟಚಿತ್್ೈಕತವಮತ್ಾಯ ತಾಾಜಾನ್ಮೀವ ಚ। 
ಏವಂ ಚ್ೀದ್ನ್ತಮ್ನತ್ಾಯದಿಜ್ಞಾನ್ೀ ತಾಾಜಾನ್ತ್ಾ ಕರ್ಮ್॥107॥ 

ನ್ ಹಿೀರ್ಂ ಪರಕರರಾ ತತ್ಾರಽಪಯಸ್ತು ರ್ತಷ್ಮನ್ಮತ್್ೀಽಪ ಚ। 
ಪರ್ ೀಕ್ಷ್ವೃತ್್ಾೈವ ತತರ ರ್ದಿ ಸಾಯಾಾಜಾನ್ಮಾತಮನ್ಾಃ॥108॥ 

ಆವಶಯಕ್ಾಯ ತದಾಽತ್ಾರಽಪ ವೃತ್್ಯೈವ ದ್ರಷ್ತಟತ್ಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಬಕಬನ್ಧಸಯ ನಿಬಯನ್ಧಮ್ನಮಂ ವಯರ್ಯಂ ಪರಿತಯಜ॥109॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

 TableOfContents                               http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 16 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಭಾನ್ುಂ ತಮನ್ತ ಭಾತೀತ ಶತರತಸುಿತರ ರ್ಥಾ ನ್ ತ್್ೀ। 
ತಥಾಽತ್ಾರಽಪ ಭವ್ೀನಾನಸೌ ದಿೀಪುಮನ್ುಮತಪ್ೈತತ ಚ॥110॥ 

ಅನ್ತಸೃತಯ ಹಿ ಭಾನ್ನ್ತು ಭಿನ್ನಯೀರ್ೀವ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ। 
ಸ ರ್ಯಯಪರಕರಣ್ೀ ಚಾಽಸ್ತಮನ್ಶುಮಾರಾನ್ಯಕಥ್ ೀದ್ಯಮಾಃ॥111॥ 

ಅಸಾಯಞಾ ತರಕ್ಷ್ಣಸಾಥಯಿವೃತ್ೌು ಚಿತರಬಿಮ್ತ್ಾ। 
ತಸಾಯ ನಾಶಕ್ಷ್ಣ್ೀ ನ್ಷಾಟ ಪುನ್ರಾರಾತೆರ್ಂ ಹೃದಿ॥112॥ 

ಕಞ್ಚಾಽವಿದಾಯವಿನಾಶ್ೀಽಪ ಕರ್ಮೀಕತವಮೀತಯೀಾಃ। 

ರ್ತ್್ ೀ ವೃತುಘಟಾಖ್ ಯೀಪಾಧದ್ವಯೀಪಹಿತ್ೌ ಹಿ ತ್ೌ॥113॥ 

ಉಪಾಧಭ್ೀದ್ೀ ಸತ ತತ ಭ್ೀದ್ ೀಽವಶಯಂ ತವ್ೈವ ಹಿ। 
ರ್ದಿ ವೃತುಗತ್ಾ ಚಿಚಾ ಘಟಂ ಪಶ್ಯೀತಸಿಶಕುತಾಃ॥114॥ 

ತಹಾಯಯರ್ ೀಪಾತರಿಕ್್ ುೀಽಪ ಸಮ್ನ್ ಧೀಽಭ ತುಯೀಬಯಲಾತ್। 
ಏವಂ ಚಾಬದ್ಧಶಕಲಮಾಲಾಭಿಾಃ ಕಂ ಪರಯೀಜನ್ಮ್॥115॥ 

ಆವಶಯಕೀ ವೃತುರ್ೀವ ಕಂ ನ್ ಸಾಯತುತುದ್ರ್ಯಧೀಾಃ। 

ತಯೀಾಃ ಫಲಬಲಾದ್ೀವ ಸಮ್ನ್ ಧೀಽಪಯಸತು ಕಶಾನ್॥116॥ 

ದ್ೃಷ್ಟಕ್ಾರಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಕಸಯ ಕಸಯ ನ್ ಕಲಾನಾ। 
ಅಸವಚರದ್ೀಹಾನ್ುರಿತಚ್ೈತನ್ಯಂ ಘಟಸನಿನಧೌ॥117॥ 

ಬಹಿಾಃ ಪರಿಣಮದ್ವೃತ್ೌು ಕರ್ಂ ಸಾಯತರತಬಿಮ್ನ್ತಮ್। 
ಹಸ್ುೀನಾನ್ುರಿತ್ಾದ್ಶ್ೀಯ ರ್ನ್ತಮಖಪರತಬಿಮ್ನ್ಮ್॥118॥ 

ನ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ ಕ್ಾವಪ ಕಸಾಯಪ ತದ್ದೀಹಾನ್ುರಿತ್್ ೀಽಪ ನ್। 

ನ್ ಚ್ೀದ್ದೀಹಾನ್ುರಂ ಶಿ್ಷ್ಯದ್ದೀಹಾನ್ುಾಃ ಸಂಸ್ತಥತ್್ೈವ ಚಿತ್॥119॥ 
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ತಸಾಯಪರ್ ೀಕ್ಷ್ವೃತ್ೌು ಚ ಫಲ್ಲತ್ಾ ತದ್ವದ್ೀವ ಹಿ। 
ತದ್ದ್ೃಷ್ಟಮರ್ಯಂ ಾಾನಾತತ ಕಮಬದಾಧನ್ುರ್ೀ ಭರ್ಮ್॥120॥ 

ರ್ತ್್ ೀಽನ್ಯದ್ದಪಯಣ್ೀಽಪಯನ್ಯವಕಾಪರತಕೃತಭಯವ್ೀತ್। 
ತತ್್ ೀ ಭಿನ್ನಚಿತ್್ ೀಾಃ ಕ್್ೈಮತತ್್ಯೀನ್ ಸಾಯತರತಬಿಮ್ನ್ಮ್॥121॥ 

ಕಞ್ಚಾಧಷಾಠನ್ಚ್ೈತನ್ಯಮನ್ ಯೀನಾಯತಮಕತ್ಾಂ ಘಟ್ೀ। 
ಅಧ್ಯಸಯ ತಂ ಘಟಂ ಪಶ್ಯೀನ್ ನೀಚ್ೀತತೆಪ್ಯೀದ್ ಗತರತಸುವ॥122॥ 

ಗೌರ್ ೀಽಹಮ್ನತವತುಸಾಮದ್ಘಟ್ ೀಽಹಮ್ನತ ಧೀಭಯವ್ೀತ್। 
ದ್ೀಹಾನ್ುಸ್ತಥತಜೀವೀಽಪ ಘಟ್ ೀಽಹಮ್ನತ ಪಶಯತತ॥123॥ 

ಘಟಂ ಾಾನಾಮಯಹಮ್ನತ ಕಸಾಮದ್ವಯವಹರತಯಸೌ। 
ಅಜ್ಞಾನಾಪಗಮೀ ತತುದ್ಧಷಾಠನ್ಚಿತ್್ ೀಽಖಿಲಾಾಃ॥124॥ 

ತತುದ್ರ್ಯಭರಮಾಶಾ ಸತಯರಜ್ಞಾನಾವರಣ್ೀ ಚ ತ್ಾಾಃ। 

ನಾಥಾಯನ್ತಲ್ಲಖಿಿತತಂ ಶಕ್ಾುಸುಚಾಾನಾದಿತ ಏವಾ ತ್ಾಾಃ॥125॥ 

ಆವೃತಾ ತಷ್ಠತೀತ್ಾಯಹತಸ್ುೀಷಾಮ್ನತಥಮಭ ನ್ಮತಮ್। 
ಚ್ೈತನಾಯವರಕ್ಾಜ್ಞಾನಾವಿಕ್ಷ್ೀಪಾಖಾಯಾಃ ಸವಭಾವತಾಃ॥126॥ 

ವಿರತದಾಧಕ್ಾರತ್್ ೀ ವತಯಮಾನ್ಸಯಜಗತಾಃ ಪುರಾ। 

ವಿವತ್್ ೀಯ ಹಯತದಾಕ್ಾರಪರಿಣಾಮಾತಮಕ್್ ೀಽಭವತ್॥127॥ 

ತಚಾಾಧಷಾಠನ್ಚ್ೈತನ್ಯಮಜ್ಞಾನಾವರಣಾತುದಾ। 

ತ್ಾನ್ಥಾಯನ್ ನೀಲ್ಲಿಖ್ೀದ್ೀವ ವ್ೈಕಲ್ಯೀನ್ ಜಡಾಗರಹಮ್॥128॥ 

ರ್ಸಾಮದ್ುುನ್ಥಕೃದ್ೀವಾಹ ಪರತಕಮಯವಯವಸ್ತಥತ್ೌ। 

ವಿಷ್ರಾಣಾಂ ವಿವ್ೀಕ್ಾರ್ ತನಾನಶ್ರೀಽದಾಯಪಯಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥129॥ 
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ತಸಾಮದ್ವಿದಾಯವರಣ್ೀ ಸತ ತಚಿಾನ್ನ ತದ್ಭುಮಾಃ। 
ತಚಾಾವರಣಮಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾದಾನ್ತರಾ ಚಿತ॥130॥ 

ಏವಂ ಚಾಭರಮಸ್ತದ್ಧತವಂ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀಽಪ ಚ। 
ತದ್ೈವ ಸವಯಥಾ ವಾಚಯಂ ತತಾಃ ಸೃಷೌಟ ನ್ ತದ್ಭುಮಾಃ॥131॥ 

ಭವನಾನಯರ್ಬಲಾದ್ೀವ ನ್ ಭವ್ೀತೆಂ ವಿಚಾರರ್। 
ಅಜ್ಞಾನ್ ೀಪಾದಾನ್ಮತ್ಾದಾರ್ ೀಪತಮತಂ ಗತಮ್॥132॥ 

ಆರ್ ೀಪಶ್ರೀಧ್ನ್ೀ ಚಾಸಯ ನ್ ೀಪಾದಾನ್ಮತಂ ಭವ್ೀತ್। 
ವೃತ್ಾಾಽಜ್ಞಾನ್ನಿವೃತ್ೌು ಹಿ ಚಿತ್ಾಯರ್ ೀಪೀ ಭವ್ೀತುವ॥133॥ 

ರ್ನಿನವೃತ್ೌು ಚ ರ್ತ್ಾೆರ್ಯಂ ಸವ್ೈಯಶಾಪರಿದ್ೃಶಯತ್್ೀ। 
ತದ್ತಪಾದಾನ್ತ್ಾಂ ತಸಯಕ್್ ೀ ವದ್ೀತ್್ ೆೀವಿದ್ಾಃ ಸತಧೀಾಃ॥134॥ 

ತಸಾಮದ್ವಿದಾಯಕ್ಾರ್ಯತ್ಾವದಾಯಸ್ತೀನ್ನ ಮೃಷಾ ಜಗತ್। 
ಆರ್ ೀಪತತ್ಾವದ್ಪ ಚ ನಾಸ್ತೀಜಜಗದಿದ್ಂ ಮೃಷಾ॥135॥ 

ಏಕಂ ಸನಿಧತಸತಸುಸಾಮದ್ಪರಂ ಚಯವತ್್ೀ ತವ। 
ಜ್ಞಾನಾತಪೀಽಪ ನ್ ತಪ್ೀದ್ ದ್ೃಢಮ ಲತರ್ ೀಾಃ ಶ್ಖಾಮ್॥136॥ 

ದ್ತಘಯಟತವಮವಿದಾಯರಾಾಃ ಕ್್ೀವಲಂ ಭ ಷ್ಣಂ ನ್ ತ್್ೀ। 

ಪೂವೀಯತುರವಿರತದಾಧರಾಸುಿದಿವಧಾರಾಶಾಭ ಷ್ಣಮ್॥137॥ 

ಅವಿದಾಯಕ್ಾರ್ಯಮಪ್ಯೀತದ್ಭವ್ೀದಾವಿದ್ಯಕಂ ಪರಮ್। 
ಮೃಷಾತವಂ ತಸಯಕ್್ೀನ್ ಸಾಯತೆಂ ಚಾಣಾಿಲ್ಲೀಶ್ಶತಮೃಯಷಾ॥138॥ 

ನ್ಚ್ೀದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಮ್ನಾಧ ಬರಹಾಮಪ ಸಾಯನ್ೃಷಾ ತವ। 
ಆರ್ ೀಪಾಭಾವತ್್ ೀ ಬರಹಮ ಸಚ್ಾೀತ್್ುೀನ್ೈವ ಸಜಜಗತ್॥139॥ 
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ಅವಿದಾಯಜ್ಞಾನ್ನಾಶಾಯಚ್ಾೀನಾನಶಯನಾಶಕತ್ಾಭಿಧ್ಾಃ। 
ವಿರ್ ೀಧ್ ೀಽಪ ತಯೀಭ ಯರಾನಿಮಥಾಯತವಂ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಭವ್ೀತ್॥140॥ 

ಪರಕ್ಾಶನಾಶಯತಮಸಾ ಕಂ ಮೃಷಾತವಮಪ್ೀಕ್ಷ್ಯತ್್ೀ। 
ರ್ತ್ಾರಕಸತ್್ ೀ ನಾಶಯತ್್ೈವ ದ್ೃಷಾಟ ಘಟಪಟಾದಿಕ್್ೀ॥141॥ 

ತಸಾಮನಾನಶಯಸಯ ಸತ್್ೈವ ರ್ತಕ್ಾು ಸಾಯನ್ನ ತವಸತಯತ್ಾ। 
ರ್ದಾರ್ ೀಪಂ ವಿನ್ೈವಾಸ್ತು ನ್ ತಸ್ ಯೀಪಾರ್ಕ್್ ೀಟಿಭಿಾಃ॥142॥ 

ನಾಸ್ತುತ್ಾಶಕಯತ್್ೀ ವಕತುಂ ನ್ ೀಚ್ೀತ್ಾಸಯದ್್ುಹಮನಾಸ್ತುತ್ಾ। 
ತಸಾಮದ್ಬದ್ಧಮಾಲಾರಾ ನಾನ್ ುೀಽಸ್ತುಭವತ್್ ೀ ಮತ್್ೀ॥143॥ 

ಅನ್ತವಾದ್ ೀಪಯಬದಾಧನಾಂ ದ್ ೀಷಾಯೀತತಯಪರಮಯತ್್ೀ। 
ಸಾಷ್ಟತ್ಾವದ್ ಗರನ್ಥವಿಸಾುರಭರಾಚ್ ಾೀಪರಮಾಮಯಹಮ್॥144॥ 

ಸ್ ೀಽಹಂಭಾವಸ್ಯೈವ ನಿನಾದ ರ್ತ್್ ೀ ಭಾಗವತ್್ೀ ಕೃತ್ಾ। 
ತತ್್ ೀಽಪ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಶಙ್ಗೆಂ ತ್್ೀಹತಙ್ಗೆರ್ೀಣ್ೈವ ವಾರಯೀತ್॥145॥ 

ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಗಾಯೀಗ್ೀನ್ ರ್ದ್ಯಧಾಯಸ್ ೀ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ। 
ತಹಾಯಯಧಾಯಸಮತ್್ೀ ಯೀಗಾಭಾವ್ೀಽಪ ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾಸ್ತು ಕಮ್॥146॥ 

ಉತ್ಾಧಾಯಸಾಧ್ಯಸುಭಾವ ಏವ ಯೀಗ್ ೀ ವಿವಕ್ಷಿತಾಃ। 
ಆದ್ಯೀ ರ ಪಯಭರಮೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ರಜತಜಸಪಾಯದಿಕಂ ಭವ್ೀತ್॥147॥ 

ಘಟದ್ೃಶ್ಯೀವ ದ್ೃಶಯಾಃಸಾಯತ್ ಪಟಾದಿರಪ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ರ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ತ್ಾೆರ್ಯಂ ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ತದ್ೀವ ಚ್ೀತ್॥148॥ 

ತಹಿಯ ಶತಕ್್ುೀರಪ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಶತಕುರ ಪಯಂ ಭವ್ೀತುವ। 
ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾ ಕರ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಸವಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಭವ್ೀದ್ವದ್॥149॥ 
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ಕರ್ಂ ಚ ಚರಮಜ್ಞಾನ್ೀ ಜ್ಞ್ೀರ್ತವಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ರ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ತ್ಾೆರ್ಯಂ ತಸಯ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತದ್ೀವ ಚ್ೀತ್॥150॥ 

ರ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ತ್ಾೆರ್ಯಂ ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ತದ್ಭವ್ೀತ್। 
ಭ ಲಗನಮೃತುಕ್ಾಕ್ಾಯೀಯ ಘಟ್ೀ ಭ ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥151॥ 

ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾವಭಾವತ್್ ೀ ನ್ ೀ ಚ್ೀತುಹಿಯ ಜ್ಞಾನ್ಸವಭಾವರ್ಾಃ। 
ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾ ಚ ಭವ್ೀತ್ಾೆಚಿತೆಮನ್ೀನ್ ಪರಯೀಜನ್ಮ್॥152॥ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸಯಸವಭಾವೀಽಪಕ್ಾಯೀಯಽಪಯಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾಮಪ। 
ತಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ೀವ ನ್ ತತ ತತರ ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥153॥ 

ವೃತುಸುಿಜ್ಞಾನ್ಮತಚಿರದ್ಯ ಘಟಾದೌ ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾಮಪ। 
ಬಲಾತಸಮಾಾದ್ಯೀತುಸಾಮಾಾಜಾನ್ತ್ಾಮಪಸಾಽಹಯತ॥154॥ 

ಮತಖಮಸ್ತುೀತ ಕಂ ಭ ರಷ್ೀ ದ್ಶಹಸಾುಂ ಹರಿೀತಕೀಮ್। 
ಅಜ್ಞಾನ್ಕ್ಷ್ೀಪಣಾಶಕ್್ುೀ ಸಾವರ್ಯಸ್ ಯೀಲ್ಿೀಖನಾಕ್ಷ್ಮೀ॥155॥ 

ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾ ರ್ದಿ ಚ್ೈತನ್ಯೀಘಟಾದೌ ಚ ಕತತ್್ ೀ ನ್ ಸಾ। 
ಅಜ್ಞಾನ್ನಾಶ್ೀ ತವನ್ಯೀನ್ ಕೃತ್್ೀ ಸತ ತದ್ೀವ ಚ॥156॥ 

ರ್ದಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವ್ೀತುಹಿಯ ರ್ದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ನಾಶಕಮ್। 
ತದ್ೀವ ಜ್ಞಾನ್ತ್ಾಮಹ್ೀಯತ್ ಜ್ಞ್ೀಯೀಽಸೌ ತಹಯಯಮತಂ ಲ್ಲಖ್ೀತ್॥157॥ 

ದಿೀಪಶಕ್ಾಾ ತಮೀಘನಸಯ ಕಂ ಘಟಸಾಯಪ ದಿೀಪತ್ಾ। 
ತವತ್ಾರಞ್ ರಾೀಽಪ ರ್ತಾಃ ಪಾರಹತಜ್ಞಾಯನ್ಮಜ್ಞಾನ್ನಾಶಕಮ್॥158॥ 

ಜ್ಞಾನ್ಸವಭಾವಾದ್ೀವ್ೀತಥಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ನಿರತಚಯತ್ಾಮ್। 
ಅಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಾಾ ಙ ೀರ್ತವಜ್ಞಾನ್ತ್್ ವೀಕುಸುಿಸಙ್ುತ್ಾ॥159॥ 
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ಅತಪರಸಙ್ುಭಙ್ಗುರ್ ನಿವಾಯಹಂ ಚ್ೀಚಿಾಕೀಷ್ಯಸ್ತ। 
ಮಾರಾಲತಪ್ಾೈ ತವಾಪಾಯವಶಯಕವೃತ್ೌು ಸ ಚಿನ್ಾತ್ಾಮ್॥160॥ 

ಗೃಹ್ ೀಪಗತಶದ್ ಧೀದ್ಪಾನಾಯೈವ ಮತಂ ಕತರತ। 
ದ್ ರ್ೀ ಮರಿೀಚಿಕ್ಾತ್್ ೀರ್ಪಾನಾರಾಶಾ ತವರ್ಂ ವೃಥಾ॥161॥ 

ರ್ದಾಕ್ಷ್ಯೀಗಾಾ ರಾ ಧೀಸುಸಾಯ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತದ್ತಚಯತ್ಾಮ್। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಯಮೀವ ಸವಯಂ ಚ ಮತಖಯಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ಂವಿದ್ತಬತಯಧಾಾಃ॥162॥ 

ರ ಪಯತ್್ವೀನಾಪ ರ್ಚತರಕುಂ ಜ್ಞಾತ್ಾವ ತತರ ಪರವತಯತ್್ೀ। 
ರ ಪಯೀಲ್ಿೀಖಸತು ರ ಪಯತ್ಾವಕ್ಾರಧೀಯೀಗಯತ್ಾಭಿಧಾತ್॥163॥ 

ಪರಧಾನ್ರ ಪಯಸಾದ್ೃಶಾಯದಿತ್ಾಯಹತಾಃ ಪೂವಯಸ ರರ್ಾಃ। 

ತಚಾ ಸವರ ಪಸತುತುದ್ಭುಮೀಷ್ತ ನಿರ್ತತವತಾಃ॥164॥ 

ತ್ಾದ್ೃಶಾಕ್ಾರಘಟಕಂ ಪಾರಗಿಧೀಸುಸಯ ತತ ನ್ೀಷ್ಯತ್್ೀ। 
ಪಾರಗಜ್ಞಾತ್ಾದ್ೀವ ರ್ಥಾ ತತುದಿನಿದುರ್ಯೀಗತಾಃ॥165॥ 

ತತುದ್ಥ್ ೀಯಲ್ಿೀಖಿನಿೀ ಸಾಯತರಮಾ ತದ್ವತ್ ಭರಮೀಽಪಯರ್ಮ್। 
ರ್ದಿಚಾರದಿಕರಿೀ ರಾ ಧೀಸುಸಾಯಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ತದ್ೀವ ವಾ॥166॥ 

ರ್ದಾವ ಸವರ ಪಮ್ನ್ಧವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಸಮಭವಿಷ್ಯತ। 
ದ್ೃಷಾಟಲಾಭ್ೀ ತವದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ ಕ್ಾರ್ಯಂ ತತೆಲಯೀತೆಲ॥167॥ 

ದಿವತೀಯೀಽಧಾಯಸಶಬ್ದೀನ್ ಮ್ನಥಾಯಜ್ಞಾನ್ಮತದಿೀರ್ಯತ್್ೀ। 
ತಸಯ ಜ್ಞಾನ್ಸಯ ರ್ಾ್ಜಾೀರ್ಂ ತದ್ಧ್ಯಸುಂ ವಿದ್ತಬತಯಧಾಾಃ॥168॥ 

ಏತ್ಾವತ್ಾಽಪ ಜ್ಞಾನ್ತವಂ ಜ್ಞ್ೀರ್ತವಂ ಚಾಭವತಾರಮ್। 
ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಜ್ಞಾನ್ತ್್ೈಕಸಯ ಜ್ಞ್ೀರ್ತ್ಾನ್ಯಸಯ ಕ್್ೀನ್ ವಾ॥169॥ 
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ಇತ ಪರಶನಸಯ ಪಕ್ಷ್ೀಽಸ್ತಮನ್ನಪ ಕಂ ಸಾಯತುವೀತುರಮ್। 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞ್ೀರ್ತವಮಾತರಂ ತತ ವೃತುಜ್ಞಾನ್ೀ ತತ ವತಯತ್್ೀ॥170॥ 

ರ್ದಿ ಕಶ್ಾತಬಲಬಲಾತಸಮ್ನ್ಧಸುತರ ಕಲಾಯತ್್ೀ। 
ಸವಯಸಯ ಸಮಮತ್ಾರಾಂ ಮೀ ವೃತ್ಾುವ್ೀವಾಸತು ಕಲಾನಾ॥171॥ 

ನ್ ಚ್ೀಚಾರಮವೃತ್ೌು ತ್್ೀ ಬರಹಮ  ಜ್ಞ್ೀರ್ಂ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಚಕ್ಷ್ತಷಾ ಘಟವಿಜ್ಞಾನ್ಂ ಮಮಾಭ ದಿತ ಲೌಕಕ್ಾಾಃ॥172॥ 

ವದ್ನಿು ಘಟಚ್ೈತನ್ಯೀ ಘಟಧೀತವಪರಥ್ೈವ ನ್ । 
ಅಧಷಾಠನ್ ೀಲ್ಿೀಖಶರನಾಯ ಭಾರನಿುಾಃ ಕ್ಾವಽಪ ನ್ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ॥173॥ 

ಸಾವವ್ೀದ್ಯಬರಹಮಚ್ೈತನ್ಯಂ ಕರ್ಂ ವಿಶವಭರಮೀ ವದ್। 
ತದ್ದೃಷ್ಟಶ್ಶತರಕ್ಷಾರ್ಯಂ ರ್ತನಾಃ ಸವಯಸಯ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ॥174॥ 

ಪಚಣಿಲಿವಧ್ ಗಭಯಶ್ಶ್ರೀರಥ್ೀಯ ರ್ತ್್ೀತ ಕಾಃ। 

ಅತ್್ ೀಽಪ ಭ್ೀದ್ರತನಸಯ ನಾಸ್ತು ತಸೆರತ್್ ೀ ಭರ್ಮ್॥175॥ 

ಸರಸವತ್ಾಯಸುಟ್ೀ ರಾಜನ್ಋಷ್ರ್ಾಃ ಸತರಮಾಸತ। 
ವಿತಕಯಾಃ ಸಮಭ ತ್್ುೀಷಾಂ ತರಷ್ವಧೀಶ್ೀಷ್ತ ಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್॥176॥ 

ತಚತರುತ್ಾವಮತನ್ರ್ಾಃ ಸವ್ೀಯ ವಿಸ್ತಮತ್ಾಶ್ರನ್ನಸಂಶರಾಾಃ। 
ಭ ರಾಂಸಂ ಶರದ್ಧಧ್ತವಿಯಷ್ತಣಂ ರ್ತಾಃ ಶಾನಿುರ್ಯತ್್ ೀಽಭರ್ಮ್॥177॥ 

ಇತ ಸೃತ್್ೀಾಃ ಸವಯಜೀವರಾಶ್ತ್್ ೀಽತಯನ್ುಭಿನ್ನತ್ಾ। 
ಸ್ತದಾಧ ತರರಾಣಾಂ ದ್ೀವಾನಾಂ ತ್್ೀಷಾಂ ಚ ಸಮತ್್ೈಕತ್ಾ॥178॥ 

ನಾಸ್ಾೀವ ಕನ್ತು ತ್್ೀಷ್ವೀಕ್್ ೀ ಮಹಾನ್ಸ್ತು ಸ ಕ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 

ಇತ ಪರಶನಕೃತ್ಾಂ ವಾಕಯಕ್ೌಶಲಾದ್ೈಕಯವಾದಿನಾಮ್॥179॥ 
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ಸಮತ್ಾವವಾದಿನಾಞ್ ೈವ ಗಭಯಸಾರವಾನ್ಮತಂ ಗತಮ್। 
ರ್ದಿ ತತ್ಾರಽಪ ಸನ್ದೀಹಸುಹಿಯ ತನಿನಶಾಯೀದ್ಯಮಮ್॥180॥ 

ಕತರ್ತಯಸುಮತಲಙಿ್ಘಯ ಯೀರ್ಂ ಮಹತವಸ್ಯೈವ ಚ್ ೀದ್ನಾ। 
ಸಾಽನ್ಙಚೀಗಿೀಕ್ಾರನಿಹತಂ ಕರ್ ೀತ್್ಯೀವ ಮತದ್ವರ್ಮ್॥181॥ 

ತರರಾಣಾಞಾ ಮ್ನಥ್ ೀಽತಯನ್ುಭ್ೀದ್ಮೀಕಸಯ ಚ್ ೀಚಾತ್ಾಮ್। 
ಯೀಗಯಸಯಷಯಮತತವಞಾ ಪರಶ್ರನೀಽರ್ಂ ಸಾಧ್ರ್ತಯಹ್ ೀ॥182॥ 

ತರರಾಣಾಂ ನಿಕಟಂ ಗತ್ಾವ ತತುತ್ಾಸಮರ್ಯಯಶ್ರೀಧ್ನ್ೀ। 
ಗರಿೀರ್ಸ್ತೀ ರ್ಸಯ ಶಕುಾಃ ಸ ಏವೀಚ್ ಾೀ ಭವಿಷ್ಯತ॥183॥ 

ಇತ ಮತ್ಾವ ಭೃಗತಂ ಶಕುಂ ಪರತಯಕ್ಷ್ೀಣ್ೈವ ವಿೀಕ್ಷಿತತಮ್। 
ಸಮರೀಷ್ಯ ನಿಶಾರ್ಸಾಯನ್ುೀ ಚಕತರಾಃ ಕಲಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ॥184॥ 

ಸವಸಾಮಥಾಯಯಪರಿೀಕ್ಷಾಯೈ ಯೀಽಭಾಯಗಾತುನ್ಮನಿೀಷತಮ್। 
ಅಜ್ಞಾತ್ಾವ ಕತಪತ್ೌ ದ್ೀವೌ ಬರಹಮಶಙ್ೆರನಾಮಕ್ೌ॥185॥ 

ಸಾವಯಜ್ಞಾಖಯಬರಹಮಧ್ಮಯವ್ೈಧ್ತರಾಯನಿನೀಚತ್್ ೀಚಿತ್ೌ। 
ಸವಯಜ್ಞಾಗ್ರೀಸರ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವಯದಾ ಸವಯಹೃದ್ುತಮ್॥186॥ 

ಪಶಯನ್ನಸಹಯಮಪಯಂಹಾಃ ಸ್ೀಹ್ೀಽಸಯ ದ್ ರೀಹಿಣ್ ೀ ಮತನ್ೀಾಃ। 

ಅತಾಃ ಸ ಸವಯಜೀವೀಚ್ ಾೀ ರತದಾರಚಾ ಬರಹಮಣ್ ೀಽಪ ಚ॥187॥ 

ಮಹಾನಿತ ವಿನಿಶ್ಾತಯ ತಮೀವ ಶರಣಂ ಗತ್ಾಾಃ। 
ಇತ್ಾಯಹ್ ೀತುರವಾಕಯಂ ಚ ತಸಾಮನ್ೈತ್್ರೀರ್ವಾಗಪ॥188॥ 

ವಿರ್ ೀಧಾಽಽಖಯಭಿದಾಮೀವ ತರರಾಣಾಂ ಪರತಷ್ೀಧ್ತ। 
ವಿಸಮತ್ಾಯ ನಿಶ್ಾತಸಾಯಸಯ ತತವಸಯ ಸ ಕರ್ಂ ಮತನಿಾಃ॥189॥ 
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ರ್ಸ್ತುಿಮಂ ಮತನಿರಾದಾಧನ್ುಂ ಮ್ನಥಾಯವಾದ್ಂ ವದ್ೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ। 
ವಾಯವಹಾರ್ೀಕತ್ಾವಾಕ್ಾಯ ಸ ಪರಷ್ಟವಯಾಃ ಸಭಾನ್ುರ್ೀ॥190॥ 

ಮತನಿಮಾಗಯಮ್ನಮಂ ಕಸಾಮತಾಜಸ್ತೀತ ವಿವ್ೀಕಭಿಾಃ। 

ರ್ದ್ಯೈಕಯಶತರತಸಾಮರ್ಯಯತುದಿವರತದ್ಧಂ ಜಹಿೀಷ್ಯಸ್ತ॥191॥ 

ತಹಿಯ ಶತರತೀನಾಂ ದ್ರಷಾಟರ್ ೀ ವಸ್ತಷಾಠದಾಯ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ। 
ನ್ವಶತರತಮ್ನಮಾಂ ಕ್್ೀಽಪ ನಾವಿದ್ನಿನತ ಮೀ ಮತಾಃ॥192॥ 

ವ್ೀದ್ವಾಯಸ್ ೀಽಪ ವ್ೀದಾರ್ಯಂ ಕಂ ನ್ ವ್ೀತು ಸ ಸ ತರಕೃತ್। 
ಸಞಜಗಾರಹ ಕಥಾಮೀತ್ಾಂ ರ್ಶಾ ಭಾಗವತ್್ೀ ಪರಭತಾಃ॥193॥ 

ವ್ೀದ್ಶಾ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಶಾ ವ್ೀದ್ದ್ರಷಾಟರ ಏವ ಚ। 
ರ್ಂ ಭಾವಂ ನ್ ಕವಚಿತ್್ ರೀಚತಸುಂ ಭವಾನ್ೆರ್ಮ ಚಿವಾನ್॥194॥ 

ನ್ ಹಿ ತ್್ೀ ವಞಾಕ್ಾಾಃ ಶ್ಷಾಟಾಃ  ಏನ್ ತತವಮ್ನದ್ಂ ತವ। 
ನ್ ಬ ರರ್ತನಾಯಪ ವ್ೀತ್ಾುರಾಃ ತತವಸಾಯಸಯ ಮಹಷ್ಯರ್ಾಃ॥195॥ 

ಕೃಷ್ಣಶ್ೈಷ್ಠಯವಿರ್ ೀಧಾಪೌು ತದಾಯಞ್ಚಾ ಜನ್ಮೀಹಿನಿೀ। 
ಇತತಯತುರಂ ಚ ತತ್್ೈವ ಕನಾನಹ ಭಗವಾನ್ ಶತಕಾಃ॥196॥ 

ಕಂ ಚಾಸಙ್ುಶತರತ್್ೀಾಃ ಸತ್ಾವದ್ಯತ್್ ೀ ವಾಚ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಸತ್ಾವಚಾ ಬರಹಮಚಿನಾಮತರಮೈಕಯಂ ನ್ ಶತರತಸಙ್ುವತ್॥197॥ 

ತವಾಖಣಾಿರ್ಯವಾದ್ಸಯ ಸತ್ಾವಚ್ೈಕಯಶತರತನ್ಯಹಿ। 
ಅತಾಃ ಕಸಯ ವಿರ್ ೀಧ್ೀನ್ ಶತರತ್್ೀರರ್ಯಂ ಜಹಿೀಷ್ಯಸ್ತ॥198॥ 

ಭ್ೀದ್ಶತರತಸಹಾಯೀರ್ಂ ಸೃತರ್ೈಕಯಮವ್ೈದಿಕಮ್। 
ಬಹಿಷ್ೃತಯ ಮಹಷೀಯಣಾಂ ಮತಮೀವ ಪರಮಾಪಯೀತ್॥199॥ 
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ಕಂ ಚ ಶತರತವಿರ್ ೀಧ್ಸ್ುೀ ರ್ದಿ ಸಾಯದ್ ವಾಯವಹಾರಿಕಾಃ। 
ತದಾ ಸೃತ್್ೀನ್ಯ ಭಿೀತಾಃ ಸಾಯತ್ ಸಾವರ್ಯಂ ಚ ಪರಮಾರ್ಯತಾಃ॥200॥ 

ವ್ೀದ್ದ್ೀವ ಶತರತಾಃ ಸತ್್ ಯೀ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ನ್ ಹಿ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ವಾಯವಹಾರಿಕಭ್ೀದ್ ೀ ಮೀ  ರ್ಥಾ ತ್್ೀ ನ್ ಭರ್ಙ್ೆರಾಃ॥201॥ 

ತಥಾ ಸೃತ್್ೀಶಾ ನ್ ಭರ್ಂ ವಿರ್ ೀಧಾದ್ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ಾತ್। 
ರ್ದ್ಯರ್ಂ ಪರಮಾರ್ಯಾಃ ಸಾಯತ್ ತಹ್ಯೈಯಕಯಶತರತಮೀವ ಸಾಃ॥202॥ 

ವಿರತಣದಿಧ ತದಾಽಪ್ಯೈಕಯಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತಸಮೃತ್್ೀನ್ಯ ಭಿೀಾಃ। 

ರ್ದಿ ಸಙ್ುವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ನಿಷ್ೀಧರೀ ಸಾ ಶತರತಭಯವ್ೀತ್॥203॥ 

ತದಾ ಭ್ೀದ್ವಿಶ್ೀಷ್ಸಯ ನಿಷ್ೀಧರೀ ಸಾಯತುವಶತರತಾಃ। 
ಕಂ ಚ್ೈಕಯಭ್ೀದಾಗಮಯೀಾಃ ಪರಸಾರವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ॥204॥ 

ವಾಯಸಙ ುೀ ಸತ ವಾಗ್ೀಷಾ ಕಸಾಮತ್ಾಸಿರ್ಯಂ ನ್ ಸಾಧ್ಯೀತ್। 
ಪರಮಾಥ್ೈಯಕಯಯೀಗ್ೀನ್ ವಿರ್ ೀಧ್ ೀ ಬಲವಾನ್ಯದಿ॥205॥ 

ಅತ್ಾದ್ೃಗ್ಭೀದ್ಯೀಗ್ೀನ್ ದ್ತಬಯಲ್ ೀಽಪ ಕರ್ಂ ನ್ ಸಾಃ। 
ಪರತಯೀಗಿನಿ ಸಾಮರ್ಯಯಂ ಪಾರಬಲ್ಯೀ ಕ್ಾರಣಂ ರ್ದಿ॥206॥ 

ತಹಿಯ ಭ್ೀದ್ ೀಽಪ ಸತ್್ ಯೀಽಸತು ತದ್್ಲ್ೀನ್ ಬಲ್ಲೀರ್ಸಾ। 
ಭ್ೀದ್ಸೃತ್್ೀವಿಯರ್ ೀಧ್ೀನ್ ತವ್ೈಕಯಸಾಯಽನ್ತಯೀಗಿನ್ಾಃ॥207॥ 

ವಯಥ್ ೀಯ ಭವ್ೀತಸತಯತ್್ೈವ ಭ್ೀದ್ಶತರತಸಹಾಯಿನಿೀ। 
ವಿಶ್ಷಾಟ ಚ ವಿಚಾರಾಖಾಯಶ್ಷಾಟಚಾರಸಮೀಧತ್ಾ॥208॥ 

ಸೃತಾಃ ಸಾಧ್ರ್ತ ಸಾವರ್ಯಂ ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್। 

ಉಭಯೀಾಃ ಸತಯತ್ಾಽಯೀಗ್ೀ ಭ್ೀದ್ ಏವಾಸತು ಸನ್ಮಮ॥209॥ 
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ಸತಯಂ ಭಿದ್ೀತ ಶಪರ್ಂ ಕತವಯತೀ ಶತರತರಸ್ತು ಹಿ। 

ಐಕಯಸಯ ಸತಯತ್ಾವಾಣಿೀ ತವಾಽಪ ನ್ ಮಮಾಽಪ ನ್॥210॥ 

ರ್ದಿ ಸತಯಬರಹಮರ ಪಮೈಕಯಂ ಸತಯಂ ಭವ್ೀತುವ। 
ತಹಾಯಯಽಽರ್ಥಯಕ್ಾರ್ಯಸತ್ಾು ಸಾ ಚ್ ೀದ್ನಾರ್ಯಾಃ ಕರ್ಂ ವದ್॥211॥ 

ಮತಖಾಯರ್ಯಭ್ೀದ್ಸತ್ಾುಽಗ್ರೀ ತಷ್ಠೀತ್್ೆೀನ್ ಮತಖ್ೀನ್ ಸಾ। 
ಬಹತವಿರೀಹೌ ಚ ತದ್ ಯೀಗ ಏವ ಸಾಯನ್ನ ತದ್ೀಕತ್ಾ॥212॥ 

ಕಞಾ ಶತರತ್್ೀರಬಾಧ್ ಯೀಽರ್ಯಾಃ ಸತಯಾಃಸಾಯನ್ನ ತತ ಬಾಧತಾಃ। 
ರ್ಥಾಶತರತ್್ೈಕಯವಾಕ್ಾಯರ್ಯಂ ಪರತಯಕ್ಷಾದಿವಿರ್ ೀಧ್ತಾಃ॥213॥ 

ತವಮೀವ ಬಾಧತಂ ಬ ರಷ್ೀ ಕರ್ಂ ತಸಾಯದ್ಯ ಸತಯತ್ಾ। 
ಮತಖಯವೃತ್್ುೀರಲಾಭ್ೀ ವಾಗಾಜಾತವಾಕ್ಾಯನ್ುರಾಶ್ರತ್ಾಮ್॥214॥ 

ಅಮತಖಯವೃತುಮಾಶ್ರತಯ ಜ್ಞಾತಭಿಾಃ ಸಹ ಮೀದ್ತ್್ೀ। 
ನ್ ಗ್ ೀತರಕಲಹಂ ಕತರಾಯನ್ನ ಚ ಸವಯಂ ಜಗತಿಪ್ೀತ್॥215॥ 

ವಾಯವಹಾರಿಕಶಬ್ ದೀಽರ್ಂ ಸವಕಪೀಲ್ೀನ್ ಕಲ್ಲಾತಾಃ। 
ಅಪೌರತಷ್ೀರ್ವ್ೀದ್ ೀಕ್ೌು ಮಹಾಪುರತಷ್ನಿಮ್ನಯತ್್ೀ॥216॥ 

ಪುರಾಣ್ೀ ಚ ಕರ್ಂ ಯೀಜಯಾಃ ಸವಮತ್ಾಗರಹತಾಃ ಪರಮ್। 
ಅನ್ಘಯಯರತನಮಾಲಾರಾಂ ಕಾಃ ಕ್ಾಚಮಪ ಯೀಜಯೀತ್॥217॥ 

ರ್ದ್ ುೀತ್್ರೀಷ್ವಜ್ಞ ಾಾತ್್ ೀಽಸ್ತ ತ್ಾನ್ ುೀತರಸಯ ಪರವತಯಕ್ಾನ್। 
ಋಷೀನ್ವೃಥಾವಾಾನ್ಂಸುಿಂ ಕತಲಘ ನೀ ನಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥218॥ 

ಇತಥಂ ಸಾರಸವತ್ಾ ವಿಪಾರಾಃ ನ್ೃಣಾಂ ಸಂಶರ್ನ್ತತುಯೀ। 

ಪುರತಷ್ಸಯ ಪದಾಮಭೀಜಸ್ೀವರಾ ತದ್ುತಂ ಗತ್ಾಾಃ॥219॥ 
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ಫಲಶ್ರಿೀಕಮಮತಂಪಶಯ ನ್ೄಣಾಂ ಸಂಶರ್ನಾಶ್ನಿೀ। 
ಮಹಾಪುರತಷ್ಸ್ೀವ್ೀರ್ಂ ಕಲ ತದ್ುತದಾಯಿನಿೀ॥220॥ 

ಇತ ಸತುತ್ಾಧಾಯರ್ಕಥಾಂ ಕರ್ಂ ತ್ಾಂ ವಾಯವಹಾರಿಕೀಮ್। 
ವದ್ೀತೆಾಃ ಪಣಿಿತ್್ ೀ ವಿದ್ವತಸಭಾಮಧ್ಯೀ ದ್ತರಾಗರಹಾತ್॥221॥ 

ಕಂ ಚಾನ್ರಾ ನಿಗ ಢ್ ೀಕ್ಾಾ ಸಾಷ್ಟಂ ಕಸಾಮನ್ನ ಕರ್ಯತ್್ೀ। 
ಅತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕತವಂ  ಹಿ ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾ ಮತ್ಾ॥222॥ 

ಏವಂ ಚ್ೀದ್ೈಕಯವಾಕಯಸಯ ವಿರ್ ೀಧಾಚತರುತಯೀಽಖಿಲಾಾಃ। 

ಕಮಯಕ್ಾಣಸಿ್ತಥತ್ಾಶ್ೈವ ಬರಹಮಕ್ಾಣಸಿ್ತಥತ್ಾಶಾ ರಾಾಃ॥223॥ 

ನಿತಯನ್ೈಮ್ನತುಕಂ ಕಮಯ ಬ್ ೀಧ್ರ್ನ್ಾಾಃ ಸಥಲ್ೀ ಸಥಲ್ೀ। 
ಭ್ೀದಾದಿಕಂ ಸಾಧ್ರ್ನ್ಾಾಃ ಸನಿು ಸನ್ ುೀಷ್ದಾಾಃ ಸತ್ಾಮ್॥224॥ 

ಅತತ್ಾವವ್ೀದ್ಕ್ಾಾಃ ಸವಾಯಸಾು ಇತ್್ಯೀವ ಸಭಾನ್ುರ್ೀ। 
ಕತತ್್ ೀ ವಾ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ ವ್ೀದ್ಸಾಯಪಾರಮಾಣಯಂ ರ್ದಿ ಸತಬಟಮ್॥225॥ 

ವಕತುಂ ಭಿೀತ್್ ೀಽಸ್ತ ತಹಿಯ ಸಾಯಚರದ್ಮನಾ ವ್ೀದ್ನಿನ್ದನಾತ್। 
ದ್ ೀಷ್ದ್ವರ್ಂ ತಥ್ೈವಾಜ್ಞ ವಞಾನ್ಂ ಚಾಧಕಂ ಸತ್ಾಮ್॥226॥ 

ಶತರತ್್ ಯೀಮ್ನಯಥ್ ೀ ವಿರ್ ೀಧ್ೀ ಚ ರ್ದ್ಯೀಕ್ಾ ಮಾನ್ತ್ಾಂ ತಯಾ್ೀತ್। 
ತಹಿಯ ಬಹಿವೀಾಃ ಕತತ್್ ೀ ಹಂಸ್ತ ತವ ಶತರತರಕಲಾಕ್ಾ॥227॥ 

ಅಹ್ೀಯದ್ಮಾನ್ತ್ಾಂ ನ್ ೀಚ್ೀತ್ಾಸಿನ್ತಕ ಲಂ ವಚಾಃ ಶತರತ್ೌ। 
ಮಾನ್ರ್ನಿನತರಾನ್ವೀದ್ರಾಶ್ೀನ್ಸವಾಯನ್ಮಾನ್ರ್ನ್॥228॥ 

ಕತತ್್ ೀ ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಬೌದ್ಧಾಃ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ರ್ತಜಯತ್್ೀ ಭವಾನ್। 
ಅತಾಃ ಶಙ್ಗೆಪಶಾಚಿೀರ್ಂ ನಾನ್ೀರಾ ಬತಧ್ಸಂಸದಿ॥229॥ 
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ತಸಾಮತಸವಯಜ್ಞಮತನಿಭಿನಿಯಣಿೀಯತ್್ ೀಚಾತವಧ್ಮಯವಾನ್। 
ನಿಣಿೀಯತನಿೀಚಭಾವ್ೀಭ್ ಯೀ ಜೀವ್ೀಭ್ ಯೀಽಭ ದ್ಧರಿಾಃ ಪೃರ್ಕ್॥230॥ 

ರ್ದ್ಯೈಕಯಂ ಜೀವಪರಯೀಸುಹಿಯ ಜೀವಾಃ ಸವಪಾಪಮನಾ। 
ನ್ರಕ್್ೀ ಪಚಯಮಾನ್ಾಃ ಸನ್ ರ್ದ್ತದಾಃಖಮನ್ತಭ್ ೀಕ್ಷ್ಯತ॥231॥ 

ತಸಯ ಕತತಯಶಾ ಭ್ ೀಕತುಶಾ ಪ್ರೀರಣಾರ್ ಸದಾ ಹೃದಿ। 
ನಿವಸನ್ ಭಗವಾಂಶಾ ಸಾಯತ್್ುೀನ್ ದ್ತಾಃಖ್ೀನ್ ದ್ತಾಃಖವಾನ್॥232॥ 

ಜೀವಸ್ಯೈವೀಚಿತಂ ಪಾಪಂ ಜಡಸಯ ತತ ನ್ ಪಾತಕಮ್। 
ಪಾರರ್ಶ್ಾತುಂ ನ್ರಾಣಾಂ ವಾ ಶರಾಣಾಂ ವಾ ವಿಚಾರರ್॥233॥ 

ದ್ೀಹಾನ್ುಾಃಕರಣಾದ್ೀಶಾ ನ್ ಪಾಪಾಶರರ್ತ್ಾ ತವ। 
ಸತಪೌು ಸವಯಲಯೀ ಪಾಪಾಧಾರಾಭಾವಪರಸಙ್ುತಾಃ॥234॥ 

ತಸಾಯಪ ಚ ಲಯೀ ಸತಪ್ುೀಲಯರ್ಾಃ ಸಾಯನಿನನಿನಯಮ್ನತುಕಾಃ 

ಸವೀಯತಾತ್್ುೀನಿಯಮ್ನತುಂ ರ್ತೆಮಯಪಾರಹತವಿಯಚಕ್ಷ್ಣಾಾಃ॥235॥ 

ಪರತಬಿಮ್ೀ ಪಕ್ಷ್ಪಾತ ತವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಪಾತಕಮ್। 
ತಜಜಂ ದ್ತಾಃಖಾಖಯಸಂಸಾರಂ ಜೀವ ಏವ ವಿಶ್ೀದ್ಧೃವಮ್॥236॥ 

ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೌಯ ಕಸಯ ಗತಣಾವಿತ ಬಾಲಾನಿವಚಾರರ್। 
ಕ್ಷ್ಣಭಙ್ತುರಧೀರ್ೀಷಾ ನಾಸ್ತು ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀ ಫಲಮ್॥237॥ 

ಕತನಯದಾನಿೀನ್ುನಾ ಬತದಿಧಭ್ ೀಯಕಾೀ ಕ್ಾಲಾನ್ುರ್ೀಽಪರಾ। 
ಏಕಾಃ ಪಾಪಾನಿ ಕತರತತ್್ೀ ಫಲಂ ಭತಙ ೆತೀಽಪರಾಃ ಕಲ॥238॥ 

ಕೃತಹಾನ್ಯಕೃತಪಾರಪುೀ ಕ್್ ೀ ವಾ ಪಾರಪುೀ ವದ್ೀದ್ವಧ್ತಾಃ। 
ತಸಾಮತೆತ್ಾಯ ಚ ಜೀವೀಽರ್ಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಚಾಽರ್ಂ ರ್ತಾಃ ಸ್ತಥರಾಃ॥239॥ 
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ಕಞಾ ಬತದ್ಧೀರ್ೀವ ಗತಣೌ ಧ್ಮಾಯಧ್ಮೌಯ ಮತ್ೌ ರ್ದಿ। 
ತಹಿಯ ಕ್ಾರಣನಾಶ್ೀನ್ ತಯೀನಾಯಶ್ರೀ ಭವ್ೀದ್ತಧುವಮ್॥240॥ 

ಅತ್್ ೀ ಬತದ್ಧಯನ್ುರ್ ೀತಾತುಾಃ ಸವಗಾಯದ್ೀಾಃ ಪಾರಪುರ್ೀವ ಚ। 
ನಿನಿಯಮ್ನತ್ಾು ಭವ್ೀತುಸಾಮಜಜೀವಸ್ಯೈವ ಹಿ ತ್ೌ ಗತಣೌ॥241॥ 

ಏವಂ ಚ ಪಾಪನ್ ೀಽನ್ಯಸಯ ರ್ತಾಃ ಪಾಪಫಲಂ ಭವ್ೀತ್। 
ಅತ್್ ೀ ಜೀವಸ್ಯೈವ ರ್ತಕ್ಾು ನಾರಕ್ಾಸತಖಭ್ ೀಕೃತ್ಾ॥242॥ 

ದ್ೀಹಾಧಕರಣಂ ರ್ಸಯ ಕರಣಂ ಚಕ್ಷ್ತರಾದಿಕಮ್। 
ಮನ್ ೀನ್ುಾಃಕರಣಂ ಬತದಿಧಧೀಯರ ಪಾ ಸ್ೈವ ವಿಕರರಾ॥243॥ 

ದ್ತಷ್ಟಗನ್ಧರಸಾದಿೀನಾಂ ಘ್ರರಣಾದಿೀನಿದುರ್ಸಙ್ುಮಾತ್। 
ರಾ ಧೀಾಃ ಸಾ ರಾತನಾರ ಪಾ ಬತದಿಧದ್ತಯಾಃಖಕರಿೀ ಪರಮ್॥244॥ 

ದ್ತಾಃಖಾನ್ತಭವರ ಪಸತು ಸವಯತ್ಾರತ್್ೇತ ತ್್ೀ ಮತಮ್। 
ಬತದಿಧಸತು ಬಾಹಯಕರಣ್ೈಾಃ ಬಾಹಾಯಥಾಯನ್ತಭವಾಃ ಕಲ॥245॥ 

ತಸಾಮನಾನರಕದ್ತಾಃಖೌಘಸಾಕ್ಷಾತ್ಾೆರಾಖಯಭ್ ೀಗವಾನ್। 
ಜೀವ ಏವ ಭವ್ೀನ್ ೀಚ್ೀತಸದಾಧನ್ುಸಾಯನ್ುಕೃದ್ಭವಾನ್॥246॥ 

ರ್ಸಯ ಸಮರಣಮಾತ್್ರೀಣ ನ್ರಕ್ಾ ಚ ತರ್ೀನ್ನರಾಃ। 

ತಸಯ ದಿಕ್ಾಾಲಪಾಲಸಯ ನ್ೈವ ಸಾಯನಾನರಕೀ ವಯಥಾ॥247॥ 

ಪತತಾಃ ಸಖಲ್ಲತ್್ ೀ ಮಗನಾಃ ಸನ್ದಷ್ಟಸುಪು ಆಹತಾಃ। 
ಹರಿರಿತಯವಶ್ೀನಾಹ ಪುಮಾನಾನಹಯತ ರಾತನಾಮ್॥248॥ 

ಇತ್ಾಯದಿಸೃತಭಿಾಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮಕೀತಯನ್ಮಾತರಕೃತ್। 

ಭವತ್್ ೀಽಪ ರಾತನಾಂ ನಾಹ್ೀಯತೆಂ ಪುನ್ಾಃ ಸ ಮಹಾಪರಭತಾಃ॥249॥ 
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ಕವ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೀತಯನಾದ್ೀವ ನ್ರಕಕ್್ಿೀಶನಾಶನ್ಾಃ। 

ಕವ ಜೀವಾಃ ಕೀತಯನಾದ್ಸಯ ನ್ರಕಕ್್ಿೀಶಭಾಜನ್ಾಃ॥250॥ 

ನ್ ಕಮಯಣಾ ಲ್ಲಪಯತ್್ೀಽಸೌ ಪಾಪಕ್್ೀನ್ೀತ ಹಿ ಶತರತಾಃ। 
ನ್ ಕಮಯಣಾ ವಧ್ಯತ್್ೀ ನ್ ೀ ಕನಿೀರಾನಿತ ಚಾಪರಾ॥251॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಾರಯಿತ್ಾರಶಾ ಲ್ಲಪಯನ್ುೀ ಪಾತಕ್್ೈಾಃ ಕಲ। 
ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾರಯಿತತಶಾಾಂಽಹ್ ೀ ನಾಭ ತಾಶಾಯಸಯ ಕ್ೌಶಲಮ್॥252॥ 

ರ್ತ ಾವಯಪಾಪಮನಾ ಪಾಪಂ ಕ್ಾರಯೀನ್ನತತ ವ್ೈರತಾಃ। 
ತತ್ಾಾಪಲ್ೀಪವಾನಾನಸೌ ಚ್ ೀರಶರಲಪರದಾತೃವತ್॥253॥ 

ಅಪುಸಮಜಜರ್ತಶ್ರಾೀರಂ ನ್ ಪಾಪಂ ನಾಪ ಚಾಸತಖಮ್। 
ತಥಾ ಹರ್ೀಾಃ ಕ್ಾರಯಿತತಾಃ ಕತತಾಃ ಸಾಯದ್ಶತಭಾಗಮಾಃ॥254॥ 

ರ್ಸ್ತಮನಾೆಲ್ೀ ರ್ತನ ದ್ೀಶ್ೀ ಯೀ ರಾಾಾ ತಸಯ ಕ್್ೀವಲಮ್। 
ತತ್ಾೆಲಪಾಪನಾಂ ಶ್ಕ್ಷಾ ಶಾಿಘ್ರಯ ನ್ ತತ ತತ್್ ೀಽನ್ಯದಾ॥255॥ 

ಹರ್ೀಸತು ಸವಯದ್ೀಶ್ೀಷ್ತ ಸವಯಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ತ ಚ ಪರಭ್ ೀಾಃ। 
ಪೂವಾಯದ್ಫಲದ್ತವಚ ರ್ಚಾರಾಘಯಂ ಪಾರಹ ಸ ತರಕೃತ್॥256॥ 

ರಾಾಾಧರಾಜಸ್ುೀನಾಸೌ ಕೀತಯಯತ್್ೀ ಸವಯವ್ೈದಿಕ್್ೈಾಃ। 
ಪರಾಽಸಯ ಶಕುರಿತಯಸೌುತುಥಾ ತಮಪರಾ ಶತರತಾಃ॥257॥ 

ನ್ರಕ್ಾದೌ ದ್ತಾಃಖಫಲಂ ಭ್ ೀಜಯಿತ್್ವೈವ ಪಾತಕಮ್। 
ಪಾರರ್ಾಃ ಸ ನಾಶಯೀನ್ನೄಣಾಂ ಕವಚಿಚಾ ಸಮರಣಾದಿನಾ॥258॥ 

ಅಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಜ್ಞಾನ್ತಶಾ ಬಲಾದ್ ಭೀಗಂ ವಿನ್ೈವ ಚ। 
ಪಾಪಾನಿ ನಾಶಯೀದಿವಷ್ತಣರಿತ ಸವಯಸಯಸಮಮತಮ್॥259॥ 
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ಏವಂ ಚ ಸವಯಪಾಪಾನಿ ಫಲ್ೀನ್ ಚ ಬಲ್ೀನ್ ಚ। 

ಅಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚ ರ್ತ್್ ೀ ನಾಶರ್ತ ಪರಭತಾಃ॥260॥ 

ಅತ್್ ೀ ನ್ ಕ್ೌಶಲ್ೀನ್ೈವ ಪಾಪಾಲ್ೀಪೀ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 
ಕನ್ುಿನ್ಧತಮಸಂ ಭಾಸಾವನಿವ ಹನಿು ಸವತ್್ೀಜಸಾ॥261॥ 

ಕೃತ್್ೀನ್ ಯೀಽಕೃತ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ತಂ ಮೀಕ್ಷ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಾತರತಾಃ। 
ವಿನ್ೈವ ಕಮಯ ಯೀ ದ್ದಾಯತುಸಾಯಸಾಧ್ಯಂ ಕಮಸ್ತು ತತ್॥262॥ 

ಶತರತಪಾರಮಾಣಯರಕ್ಷಾಯೈ ಕವಚಿತ್ೌೆಶಲಮಾಶರಯೀತ್। 

ಕಂ ಚಿಚರಕುಂ ರ್ತಾಃ ಸವಯಸ್ಯೀಶಾನ್ ಇತ ಚ ಶತರತಾಃ॥263॥ 

ಕತ್ಾಯಸಯ ಜನಾಮದಿಷ್ತ  ಯೀ ನ್ ಬಧ್ಯತ ಇತ ಶತರತ್್ೀಾಃ। 
ಸಂಹೃತಯ ನಿಖಿಲಂ ರ್ಸಯ ನ್ ಲ್ೀಪಾಃ ಕ್ಾವಸಯ ಪಾತಕಮ್॥264॥ 

ಪಾಪ್ೀನ್ ಪಾಪಲ್ ೀಕಂ ಸ ನ್ರ್ತೀತ ಚ ವ್ೀದ್ವಾಕ್। 
ತತ್ಾಾಪಾಾ ನಾರಕ್ಾತಯರಪಾಪಸಯ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥265॥ 

ಏಕ್್ ೀಪಾಧಗತ್ಾವ್ೀವ ರ್ಜಜೀವಪರಮಾವಿಮೌ। 
ವಿಲಕ್ಷ್ಣಸವಭಾವೌ ತತುಯೀರ್ೈಕಯಕಥಾ ವೃಥಾ॥266॥ 

ಬಿಮ್ಸಯಪರತಬಿಮ್ೈಕಯಮಪ ರ್ತಕುಸಹಂ ನ್ ತ್್ೀ। 

ಪರತಯಕಾರಾಗಾಭವರ ಪವಿರ್ ೀಧ್ಸಯ ಸತಬಟತವತಾಃ॥267॥ 

ಅಸಮದ್ಥ್ ೀಯ ಹಾಯತಮತತವಂ ಪರತಯದ್ ರಪಞಾ ತತೆಲ। 
ರ್ತಷ್ಮದ್ರ್ಯಸತು ವಿಷ್ರ್ಾಃ ಪರಾದ್ ರಪಾಃ ಸ ಚಾಖಿಲಾಃ॥268॥ 

ತಯೀಾಃ ಪರತಯಕಾರಾಗಾಭವಮಾತ್್ರೀಣ್ೈವ ವಿರತದ್ಧಯೀಾಃ। 
ನ್ೀತರ್ೀತರಭಾವೀಽಸ್ತುೀತ್ಾಯಹ ಭಾಷ್ಯಕೃದ್ೀವ ತ್್ೀ॥269॥ 
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ಅತಾಃ ಪರತಯಕಾರಾಗಾಭವಾನ್ನ ಬಿಮ್ಪರತಬಿಮ್ಯೀಾಃ। 

ಐಕಯಂ ಸಾಯದಾತಮಜಜಡಯೀರಿವ್ೀತ ಪರತವಾದಿನಾ॥270॥ 

ಸಾಧತ್್ೀ ಸತ ತದ್ತಯಕುಂ ಪರತ್ಾಯಖಾಯತ ಕರ್ಂ ಭವಾನ್। 
ವಿಪಕ್ಷ್ೀ ತವ ದ್ ಷ್ಯಂ ಸಾಯದಾಭಷ್ಯಮ್ನತಯಸ್ತು ಬಾಧ್ಕಮ್॥271॥ 

ನ್ಹಾಯನ್ೈಕ್ಾನಿುಕಂ ಹ್ೀತತಮಾದಾವ್ೀವ ವದ್ೀತತಸಧೀಾಃ। 
ಕರ್ಂ ಮೃದ್ತಮತಖಂ ಕ್ಾಂಸಯದ್ಪಯಣಸಾಯನ್ುರಂ ವಿಶ್ೀತ್॥272॥ 

ನ್ ಚ್ೀನ್ತಮಖ್ೀಽಪ ದಾಹಸಾಸಯತುಪಾುಮತ್ಪರತಬಿಮ್ನ್ತ್್ೀ। 
ಕರ್ಂ ಸ ಥಲಗಜಸಯ ಸಾಯತ ಸಕ್ಷ್ ೇಪಾಧೌ ಪರವ್ೀಶನ್ಮ್॥273॥ 

ರ್ದಿ ಸಾಯತುಹಿಯ ಭಾರ್ೀಣಕರಾತಸ ಪತತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಪರವಿಷ್ಟಸಯ ತಥ್ೈವ ಸಾಯದಾಕ್ಾರ್ ೀ ನ್ತವತ್ಾದ್ೃಶಾಃ॥274॥ 

ಜಲ್ೀ ಸಾನತತಮತಯಖಂ ನ್ ೀಚ್ೀದಿವಪರಿೀತಂ ಭವ್ೀತುವ। 
ದ್ಪಯಣಂ ಸತರಭಿೀಕತರಾಯತೆಸ ುರ್ಯತಾಃ ಪರವ್ೀಶತಾಃ॥275॥ 

ಅತ್್ ೀ ವಿಸದ್ೃಶತ್ಾವಚಾ ನ್ ಬಿಮ್ಪರತಬಿಮ್ಯೀಾಃ। 

ಏಕತ್ಾ ವಕತುಮತಚಿತ್ಾ ನಾಯರ್ಸಞ್ಚಾರವ್ೀದಿನಾ॥276॥ 

ನಿಬಿಡಾವರ್ವಾಸಙ್ಗುತಾರಾವೃತಯ ಮತಖಂ ಸವಕಮ್। 
ಪಶ್ಯೀನ್ನರ್ನ್ಮ್ನತ್ಾಯಹ ಕಶ್ಾತುಚಾ ನ್ ರ್ತಕುಮತ್॥277॥ 

ತಹಿಯ ದ್ಪಯಣತಸುಸಾಮತಾರಾವೃತ್್ುೀನ್ ಚಕ್ಷ್ತಷಾ। 

ದ್ಪಯಣ್ ೀಲ್ಿೀಖಿನಿೀ ಬತದಿಧನ್ೈಯವೀತ್ಾಾದ್ಯೀತ ಮೀ ಮತಾಃ॥278॥ 

ಕನ್ತು ಕಣ್ ಠೀಪರಿ ಮತಖಮ್ನತಯವ್ೀಕ್ಷ್ಯೀತ ತನ್ತಮಖಮ್। 
ಏವಂ ಚ ಪರತಬಿಮ್ಸ್ಯೈವಾಭಾವೀಽಪ ಭವ್ೀತುವ॥279॥ 
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ಅತಾಃ ಕಯೀರ್ೀಕತ್ಾಸಾಯಜಜೀವೀಽಪಯಸುಙ್ುತ್್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 

ನ್ ಪರಾ ವವೃತ್್ೀ ಕಸಾಮಚಿರಲಾತ್್ ೀ ನ್ರ್ನ್ಂ ತವ॥280॥ 

ಜಲಾತತೆತ್್ ೀ ನಿವತ್್ೀಯತ ತತ್್ ೀಽಪೀದ್ಮಸಙ್ುತಮ್। 
ಅವಾಙ್ತಮಖಸಯ ಗರಸಾುಕಂ ಪಶಯತಾಃ ಪಾತರಗ್ ೀಲಕ್್ೀ॥281॥ 

ನಿವೃತುಮಪ ತ್್ೀ ಚಕ್ಷ್ತಾಃ ಕರ್ಂ ನ್ಭಿಯದ್ಯ ಮಸುಕಮ್। 
ಮಧ್ಯನಿದನ್ಗತಂ ಸ ರ್ಂ ಪಶ್ಯೀದ್ತತಯಗರದಿೀಧತಮ್॥282॥ 

ನ್ೈಮ್ನತುಕಮ್ನದ್ಂ ಕ್ಾರ್ಯಂ ನಿಮ್ನತ್್ುೀ ಸತ ಾಾರ್ತ್್ೀ। 
ತದ್ಭಾವ್ೀ ಪುನ್ನ್ಯಶ್ಯೀತಾದ್ಮಕ್್ ೀಶವಿಕ್ಾಸವತ್॥283॥ 

ರ್ಥಾ ವಾ ತರಪುಸ್ತೀಸಾದ್ೀದ್ರಯವತವಂ  ವಹಿನಸಙ್ುಮಾತ್। 
ಸ ತರಕೃಚ್ ಾೀಪಮಾಮಾಹ ಸ ರ್ಯಕ್ಾದಿನಿದ್ಶಯನಾತ್॥284॥ 

ಪರತಬಿಮ್ಸಯ ಜೀವಸಯ ತದಿ್ಮಾ್ಲ್ ಾೀಪಮಾ ಭವ್ೀತ್। 
ಅಸ್ ಯೀಪಾಧರತಪಾದಾನ್ಂ ಪರತ್ಾಯಸತುಮತಯಖಸಯ ಚ॥285॥ 

ನಿಮ್ನತುಂ ದ್ತಷ್ಟಕ್ಾರ್ಯಸಯ ಬಲಾತೆಂ ಕಂ ನ್ ಕಲಾಯತ್್ೀ। 
ಕಂ ಸ ರ್ಯವತ ಸರ್ಯಕ್್ ೀಽಪ ಸವಭಾಸಾ ಭಾಸಯೀದಿದಶಾಃ॥286॥ 

ರ್ತ ಸತರಕ್ಾರಾನ್ತದಿತಂ ತತ್್ ೆೀ ವಾ ಭಾಷ್ಯಕೃದ್ವದ್ೀತ್। 
ಪಶಾಯದ್ಶ್ೀಯ ಮತಖಚಾರರಾಮ್ನತ್್ಯೀವಾಹತಹಿಯ ಲ್ ೀಕಕ್ಾಾಃ ॥287॥  

ದ್ಪಯಣ್ೀ ಮತಖಮ್ನತತಯಕುನ್ಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾಽಪಯಲೌಕಕ್್ೀ। 
ಅಸ್ತುಚ್ೀತ್ಾಸಽಪ ಸಾದ್ೃಶಾಯನ್ತಮಖಚನಾದುದಿವಾಕಯವತ್॥288॥ 

ಕರ್ಂ ಪರತೀಚಾಃ ಶಬ್ ದೀಽರ್ಂ ಪರಾಚಾಃ ಸಾಯದಿವಚಾರರ್। 
ರ್ಥಾ ಚಿತರಸಯ ಸ್ತಂಹಸಯ ಸ್ತಂಹಸಾಮಯೀನ್ ಸ್ತಂಹವಾಕ್॥289॥ 
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ತಥಾ ಪರತಮತಖಸಾಯಪ ಮತಖಸಾಮಾಯನ್ತಮಖತವವಾಕ್। 
ನ್ ಹಿ ಪರತಮತಖತವಂ ಚ ಮತಖತವಂ ಚ್ೈಕವಸತುನಿ॥290॥ 

ಮತಖಯಂ ಸಾಯತ್್ುೀನ್ ಮತಖವಾಗ್ೀವ ತತ್ೌರಪಚಾರಿಕೀ। 

ಮತಖಂ ಪರತಸ್ತಥತಂ ವಸತು ರ್ತಾಃ ಪರತಮತಖಂ ಸೃತಮ್॥291॥ 

ಅತಸಾುದ್ೃಶಶಬ್ ದೀಽಸಾವ್ೀವ ಮತಖಯತವಮಹಯತ। 
ಮತಖಶಬ್ ದೀ ಮತಖ್ೀ ರ ಢಾಃ ಕರ್ಮನ್ಯತರನಿೀರ್ತ್್ೀ॥292॥ 

ವಿನ್ ೀಪಚಾರಂ ನ್ಹಯಸಯ ತತ್ಾರಪಯಸಾನ್ತಶಾಸನ್ಮ್। 
ಮತಖಂ ಪರತ ಸ್ತಥತತವಂ ಚ ಮತಖಸ್ಯೈವ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥293॥ 

ನ್ ಹಿ ಸವಸೆನ್ಧಮಾರತಹಯ ಸವರ್ಮೀವ ಪರನ್ೃತಯತ। 
ಅತ್್ ೀ ಮತಖಾತಾೃರ್ಗ ಭತಂ ವಾಚಯಂ ಪರತಮತಖಂ ಬಲಾತ್॥294॥ 

ಭಿನ್ನವಾಚಕಶಬ್ ದೀಽರ್ಂ ವಿನಾ ಗೌಣಾಯ ಕರ್ಂ ವದ್ೀತ್। 
ತದಿ್ಮ್ಪರತಬಿಮ್ತವಮಪ ಜೀವಪರ್ೀಶಯೀಾಃ॥295॥ 

ವ್ೈಸಾದ್ೃಶಾಯದ್ಭೀದ್ಮೀವ ಸಾಧ್ಯೀನ್ನತತ ಬಾಧ್ಯೀತ್। 
ಬ್ ೀಧ್ಯೀದಾವ ಪರತಕೃತ್್ೀಬಿಮ್ಹರ್ಯನ್ತಗಾಮ್ನತ್ಾಮ್॥296॥ 

ವಿರತದ್ಧಪರಕೃತರ್ಯದ್ವತಸಮಪರತಯರ್ವತಯಪ। 
ಕ್್ ರೀಷ್ತಠಾಃ ಸರಷಾಠ ಸ ಪೀಷ್ಠೀಶಾಃ ಕ್್ ರೀಷಾಠ ಜೀವಸುಥ್ೈವ ಚ॥297॥ 

ಸಸವತನ್ ಾೀಽನ್ಯತನ್ ಾೀಽರ್ಂ ಜೀವಾಃ ಪೂಣಯಸತಖ್ ೀ ಹಯಸೌ। 
ಅರ್ಮಲಾಸತಖ್ ೀ ನಿತಯಮತಕ್ೌುಽಸೌ ಬನ್ಧಭ ರರ್ಮ್॥298॥ 

ಸ ಸವಯಜ್ಞ್ ೀಽರ್ಮಲಾಜ್ಞಾಃ ಸ್ ೀಽಭಯೀಽರ್ಂ ಭರಾತತರಾಃ। 
ಸ ಲಕ್ಷಿಮೀಶ್ರೀ ದ್ರಿದ್ ರೀಽರ್ಂ ಸ ಧ್ತ್ಾಯ ಧಾರ್ಯತ್್ೀ ಜಗತ್॥299॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

 TableOfContents                               http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 35 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಸ ಸಪಯಶರ್ನ್ಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ವಲ್ಲೇಕ್್ ೀಪಾನ್ುಭ ಭರ್ಾಃ। 
ಸ ದ್ೀವೀ ಗರತಡಾರ ಢಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ಗಾರತಡಜೀವನ್ಾಃ॥300॥ 

ಸ  ದಿಕ್ಾಾಲಾಚಿಯತಪದ್ಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ದಿಕಾಲಾಪೂಜಕಾಃ। 
ಸ ರ್ಜ್ಞಭತಗರ್ಂ ರ್ಾಾವ ಸ ಪೂಜಯಾಃ ಪೂಜಕ್್ ೀ ಹಯರ್ಮ್॥301॥ 

ಸ ದ್ೀವಷಯಗಣತ್ಾರತ್ಾ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ದ್ೀವಷಯತಪಯಕಾಃ। 
ಅಮತ್್ ಯೀಯಽಸಾವರ್ಂ ಮತಯಯಾಃ ಸ್ ೀಽಜನಿೇ ಜನ್ಮವಾನ್ರ್ಮ್॥203॥ 

ಸ ದ್ತಷ್ಟಕತಲಸಂಹಾರಿೀ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ದ್ತಜಯನ್ಸ್ೀವಕಾಃ। 
ಸ್ ೀಪಾರಕೃತಮಹಾಕ್ಾರ್ಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ನಿನ್ದಯಕಲ್ೀವರಾಃ॥303॥ 

ಶ್ೈಲೌದ್ಧರಣಶ್ೀಲ್ ೀಽಸೌ ಶ್ಲಾಭಾರಾಸಹ್ ೀ ಹಯರ್ಮ್। 
ಸ ಸ್ತನ್ತಧಬನ್ಧನ್ಕರೀಡಾಃ ಕತಲಾಯಬನಾಧಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯರ್ಮ್॥304॥ 

ಸ ಗಙ್ಗುಜನ್ಕಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ಗಙ್ಗುಸಾನನ್ಪರಾರ್ಣಾಃ। 
 ಸ ವ್ೀಙ್ೆಟಪತಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ತದಾಯತ್ಾರಕರಣವರತೀ॥305॥ 

ಸ ಪರಭತನಿಯಗಯಮೀದ್ಧತ್ಾಯ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ತನ್ಮನ್ಾಾಾಪಕಾಃ। 
ಇತಥಂ ಪರಕೃತ್ಾಯ ರೌ ನಿತಯಂ ವಿರತದ್ಧಶತಧ್ಮ್ನಯಣೌ॥306॥ 

ತಯೀರ್ೈಕಯಂ ತದ್ೈವ ಸಾಯಚರಶಶತರಙ್ುಂ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ। 
ರಜತಜಸಪೀಯ ಭವ್ೀಚತರಕುೀ ರಜತಂ ವಾ ರ್ದಾ ಭವ್ೀತ್॥307॥ 

ಗಙ್ಗುರಾಂ ಘ ೀಷ್ ಇತ್ಾಯಪುಶತ್್ೈರಪುಯದಿತ್್ೀ ಸತ। 
ತಸಾಯನ್ತಕ ಲಮೀವಾರ್ಯಂ ಕ್ಾಲಯೀದಿಧ ವಿಚಕ್ಷ್ಣಾಃ॥308॥ 

ವಾಕಯಮಸ್ತುೀತಯಯೀಗಾಯಥ್ೀಯ ಮತಂ ಕಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸತಧೀಾಃ। 

ಅಧರ್ ೀಹತ ಕಂ ಪುತರಾಃ ಸವಸಾರಂ ಮಾತರಂ ಶತರತ್್ೀಾಃ॥309॥ 
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ಕತ್ಾಯ ಕಮಯ ನ್ ಚ್ೀದ್್ುಹಮ ಗಮಯಂ ದ್ೃಶಯಂ ಮತಂ ಶತರತಮ್। 
ಧಾಯತಂ ಗಾತಂ ದ್ರಷ್ತಟಮನ್ೃಶ್ರರೀತೃಧಾಯತೃಚಿತಾಃ ಪೃರ್ಕ್॥310॥ 

ರ್ದ್ಯೈಕಯಶತರತಸಾಚಿವಾಯದ್ಭ್ೀದ್ಾಃ ಕತೃಯಕಮಯಣ್ ೀಾಃ। 

ತಹಿಯಚ್ೀತಸಿಪರಕ್ಾಶತವಶತರತ್ಾಯ ವ್ೀದ್ಯಸಯವ್ೀತೃತ್ಾ॥311॥ 

ತತರ ಶತರತ್್ೀಬಯಲವತೀ ರ್ತಕುಶ್ಾೀದ್ತರ ಪಞಾಧಾ। 

ಸಾಷ್ಟಂ ನಿರ ಪತ್ಾರ್ತಕುಾಃ ಪಞಾಬಾಣಶರ್ ೀಪಮಾ॥312॥ 

ತವ ಶತರತಸ್ತಾರ್ಂ ಚ್ ೀರಾಃ ಕತರತತ್್ೀ ಸ್ವೈರಚಾರಿಣಿೀಮ್। 
ಆತ್ಾಮ ವಾ ಇತ ವಾಗ್ುಹಮವಿದಾಪನೀತೀತ ವಾಕಾ ತ್್ೀ॥313॥ 

ಬರಹಮಣಾಃ ಕಮಯತ್ಾಮಾಹ ಪಞಾಧಾ ರಾ ಪರಪಞ್ಚಾತ್ಾ। 

ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಬರಹಮಚಿನಾಮತರಂ ನಿವಿಯಕಲಾಕಧೀಹಿಯ ಸಾ॥314॥ 

ತತಾಃ ಶ್ರರೀತವಯಮನ್ುವಯಧ್ಯೀರ್ತ್ಾವದಿ ಚ ತದ್ುತಮ್। 
ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಾಯರ್ ತ್್ೀನಾರಣಾಯರ್ ಶ್ರೀಭಸ್ೀ॥315॥ 

ದ್ೃಶಯಮಾತ್ಾಮನ್ಮೀವಾದಾಯ ಶ್ರರೀತವಾಯದಿತರಾ ಜಗೌ। 
ದ್ೃಶಯಂ ಬರಹ್ೈವ ಗಮಯಂ ಚ ವಾಗನಾಾ ನಿಣಿಯನಾರ್ ಹಿ॥316॥ 

ರ್ಂ ಗಾರಮಂ ಶತರಣತರಾನ್ಮತ್ಾವ ಧಾಯತ್ಾವ ಮಾಗ್ೀಯ ತಮೀವ ಚ। 
ಮಧ್ಯೀ ಪಶಯನ್ ವಿಶತಯನ್ುೀ ತ್್ೀನ್ ರ್ತಕುಂ ರ್ತನ್ಕು ವಾಕ್॥317॥ 

ಏವಂ ಚ ಶತರತರ್ತಕುಭಾಯಂ ಕಮಯತ್್ೈಕಸಯ ಸಮಮತ್ಾ। 
ತತ್ಾವನ್ಮತ್್ ೀದಿತಂ ಮಧ್ಯೀ ನ್ವಿಯಕಲಾಕಗ್ ೀಚರಮ್॥318॥ 

ಚಿನಾಮತರಂ ದ್ೀಹಲ್ಲೀದಿೀಪಾರ್ತ್್ೀ ಕಮಯವಿನಿಣಯಯೀ। 

ರ್ಾಃ  ಪುಣಯಕತ್ಾಯ ತಜಜನ್ಯಫಲಭ್ ೀಕ್ಾು ಸ ಏವ ಹಿ॥319॥ 
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ತದ್ಧೀತತರಾಗಕತ್ಾಯ ಚ ರ್ಜಮಾನ್ ೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ। 

ಪೂವಯದ್ೀಹ್ ೀಽಸಯ ಪೂವಾಯಙ್ುಂ ಸವದ್ೀಯಹ್ ೀಽಸಾಯಙ್ುಮತತುರಮ್॥320॥ 

ಪಾರಗ್ದೀಹ್ ೀ ರ್ಜ್ಞಕತ್ಾಯಚ್ೀತೃತಹಾನಿಭಯವ್ೀನ್ೃತ್ೌ। 
ಸವದ್ೀಯಹ್ ೀ ಭ್ ೀಗಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ್ೀದ್ಕೃತ್ಾಭಾಯಗಮೀ ಭವ್ೀತ್॥321॥ 

ರ್ಥಾ ಸವಯತರ ಕತೃಯತವಂ ಚಿತಸುದ್ವದಿಹಾಪ ಚ। 
ಕತೀಯಜೀವಚಿದ್ೀವಾಭ ತ್ ಸಾಕಮಯ ಬರಹಮಚಿತೆರ್ಮ್॥322॥ 

ಕಂ ಚ್ೈಕ್ಾಯಧ್ಯಕ್ಷ್ಧೀವ್ೀದ್ಯಂ ಕಮಯ ಚಿನಾಮತರಮೀವ ತ್್ೀ। 
ಬರಹಾಮಹಮಸ್ತೇತ ದ್ೃಶ್ಕತೃಯತ್ಾಂ ಚ್ೈಕತ್್ ೀಚಿತಮ್॥323॥ 

ಚಿನಾಮತರಮೀವ ಭಜತ್್ೀ ನಿವಿಯಕಲಾಕಸಂವಿದಿ। 
ಕಮನ್ಯಾಃ ಸವಪರಕ್ಾಶಾಃ ಸಾಯತುಶ್ಾನಾಮತರಕತೃಯತ್ಾ॥324॥ 

ಬಲಾದ್ಭ ತ್ ತ್್ೀನ್ ಚಿತ್ಾವಭ ತ್ಾಂ ಕಮಯಕತೃಯತ್್ೀ। 
ತತಾಃ ಕ್ಾಕ್ಾಕ್ಷಿತ್ಾಮಾಪ ತವ ಬರಹಮನಿರಿೀಕ್ಷ್ಣಮ್॥325॥ 

ರ್ತೆತೃಯಚಿತೆಮಯಚಿಚಾ ನ್ೈಕ್್ೀರ್ಂ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ತತಸವಯಪರಕರರಾಂ ಹನಿು ತವ್ೈಕ್ಾ ಪರಕರಯೀರಗಿೀ॥326॥ 

ಏವಂ ಜ್ಞಾನ್ಫಲ್ಲೀಭ ತಗತ್ಾಯ ಗಮಯಂ ತದ್ೀವ ಹಿ। 

ಉಕುನಾಯಯೀ ನ್ ಚ್ೀತತೆಪ್ಯೀತುತೆಮಯಚಿದ್ಭ ದ್ ಧ್ತರವಮ್॥327॥ 

ಅತರ ಕತೃಯ ಚ ಚಿನಾಮತರಂ ಚಿತ್್ ೀಽನ್ಯನ್ಮನ್ ಆದಿಕಮ್। 
ಕರಣಂ ಕಣಯತಾಃ ಶತರಣವನ್ಮನಾವನ್ ೀ ಮನ್ಸಾ ತಥಾ॥328॥ 

ಧಾಯರ್ನ್ ಪಶಯಂಶ್ಾೀತನ್ ೀ ಹಿ ತವಾಪ ಚ ಮಮಾಪ ಚ। 
ದ್ಶಯನಾನ್ನ್ುರಂ ರ್ದಿಧ ಬರಹಾಮಪನೀತ ಫಲಾತಮನಾ॥329॥ 
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ಸಾ ಚಿದಿಧ ತ್್ೀನ್ ತದ್ಧೀತತಮಾಲ್ೀರ್ಂ ತದ್ುತ್್ೈವ ಹಿ। 
ನಾಯರ್ಾಃ ಕತಪ್ಯೀನ್ನಚ್ೀದ್ತಕ್್ ುೀ ಮತಕ್್ ುೀಽಪ ತವಂ ನಿಪಾತಯಸ್ೀ॥330॥ 

ಮನ್ ೀವೃತುಹಿಯ ದ್ೃಕಸವಾಯರ್ ೀಪಾಃ ಸಾಯನ್ ನೀಚಿತಶ್ಾತಾಃ। 
ನಿರಾಕ್ಾರಾ ಚ ಸಾ ಚಿತ್ ತದ್್ುಹಮ ಕಮಯಬಲಾದ್ಭ ತ್॥331॥ 

ಗತ್ಾಯ ಗಮಯಂ ಹಿ ತ್್ೀ ಬರಹಮ ಕಮೈಯವಾತ್ಾರಪರಾ ಗತಾಃ। 

ನ್ ತ್್ೀಽಪತ್್ೀನ್ ಸವಯತರ ಗತಾಃ ಸ್ೈವೀಕುವತಮಯನಾ॥332॥ 

ಮತಕ್ೌು ತತೆಮಯತ್ಾಮಹ್ೀಯತುನಾನಹ್ೀಯತತೆತರ ಕಮಯತ್ಾಮ್। 
ಸವರ ಪವ್ೀದ್ನಾರಾಂ ಹಿ ಕಮಯತ್ಾಂ ತವಂ ನ್ ಮನ್ಯಸ್ೀ॥333॥ 

ವ್ೀದ್ನಾನ್ುರವ್ೀದ್ಯಸಯ ಕಮಯತ್ಾ ಸಮಮತ್್ೈವ ತತ್। 
ಏವಂ ಚ ಕತೃಯ ಕಮಯತವಮೀಕತ್ಾರನ್ತಚಿತಂ ತವ॥334॥ 

ಕಮಯಕ್ಷ್ರಾಖಯಮತಕ್ೌು ಚ ನಾಮತಞಾದಿತ ಮೀ ಮತಾಃ। 
ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯವ್ೈಶ್ಷ್ಠಯವತ್್ ಯೀಶ್ಾತ್್ ಯೀಶಾ ನ್ೈಕತ್ಾ॥335॥ 

ಅವಿದಾಯಧ್ವಂಸಕ್ಾಲ್ಲೀನ್ಂ ಸಮಸುಂ ಚ ನ್ ಮಾಯಿಕಮ್। 
ಇತ ರ್ಸಯರಹಸಯಂ ಹಿ ತಸಯಹಾಸಯಮಭ ನ್ಮತಮ್॥336॥ 

ಫಲಂ ಚ ವಿಷ್ವೃಕ್ಷ್ಸಯ ಫಲಕಲಾಮಭ ದ್ಹ್ ೀ। 
ಏಕಕರರಾರಾಮೀವ್ೈಕಂ ಕ್ಾರಕದ್ವರ್ರ ಪವತ್॥337॥ 

ನ್ ಭವ್ೀದಿತ ರಾ ರ್ತಕುಾಃ ಸಾ ಸವಯತರ ಸಮೈವ ಹಿ। 
ರ್ತತೆಠಾರಾಃ ಸವ(ಸ)ಸವರ ಪಂ ಸವರ್ಮೀವ ಚಿರನ್ತು ನ್॥338॥ 

ಅತಾಃ ಕರರಾರಾ ವ್ೈಾಾತ್ಾಯನ್ನ ಕಞ್ಚಾದ್ಪ ತ್್ೀ ಫಲಮ್। 
ಪರಸ್ತಮನ್ಸಮವ್ೀತ್ಾರಾ ಕರ(ತಂತತೆು)ರಾ ತತಬಲಶಾಲ್ಲ ರ್ತ್॥339॥ 
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ತತೆಮೀಯತತಯಚಯತ್್ೀ ತಚಾ ಕರರಾರಾಾಃ ಸಮವಾರ್ನಿ। 
ಸವಸ್ತಮನ್ೆತಯರಿ ನ್ೈವ ಸಾಯದಿತ ರ್ತಕುಹಿಯ ಮಾಯಿನಾಮ್॥340॥ 

ಅತಾಃ ಕತೃಯತವಕಮಯತ್್ವೀ ಕರ್ಮೀಕತರ ಸಙ್ುತ್್ೀ। 

ಭವ್ೀತ್ಾಮೈಕಯಧೀರ ಪಸವನಿಷ್ಠೈಕ ಕರರಾಂ ಪರತ॥341॥ 

ಅತ್್ ೀ ಬರಹಮಚಿತ್್ ೀ ಜೀವಚಿತಶಾ ದಿವಪರಕ್ಾರತ್ಾ। 

ತಯೀದಿವಯತ್ಾಂ ದಿಶ್ೀತ್ಾಸ ಚ ತದ್ಭೀದ್ಂ ಸಾಧ್ಯೀದ್ಧೃವಮ್॥342॥ 

ಕಂ ಭ್ೀದ್ೀಽಪ ಶತರತ್್ೀಾಃ ಸತ್ಾವದ್ತಯಕುಬಯಲವತೀ ಮಮ। 

ಕರ್ಂ ನ್ ಸಾಧ್ಯೀತ್ಾಸಿರ್ಯಂ ವಯರ್ಥೀಯಕೃತಯ ಭವಚರೃತಮ್॥343॥ 

ತತ ಏವ ನ್ ಭ್ೀದ್ ೀಽರ್ಮಸತಯಸುಿಚತರುತ್್ೀಭಿಯರಾ। 
ಕಂ ಚಾಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಜ್ಞಾನಾನ್ುೀ ಗನ್ೃಗಮಯತವರ್ತಕುತಾಃ॥344॥ 

ಮಹಾಮತಕ್ೌು ಚ ರ್ತಸತ್ಾು ತತಸತ್ಾು ಕ್್ೀನ್ ಬಾಧ್ಯತ್್ೀ। 
ಕರ್ಂ ಕದಾಚಿನ್ತಮಕುಸಯ ನಿತಯಮತಕುಸಯ ಚ್ೈಕತ್ಾ॥345॥ 

ಹನ್ ುೀಭೌ ತ್ೌ ಚ ಧ್ಮೌಯ ತ್ೌ ಭಿನ್ ುೀಽಕಣಾಯಸುಕಣಯವತ್। 
ಅಪ ಚ್ೈಕಯನಿಷ್ೀಧಾತ್ಾಮ ಭ್ೀದ್ ೀ ಮೀ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀಽಷ್ವನಾ॥346॥ 

ನಿಷ್ೀಧ್ಯೈಕಯಸ್ಯೈವ ಸತ್ಾು ನ್ ರ್ತಕ್ಾು ದ್ತಬಯಲಂ ಹಿ ತತ್। 
ಅತಸುವ್ೈವ ಬಾಣ್ೀನ್ ಪಾರಣತ್ಾಯಗ್ ೀಭವತುವಾ॥347॥ 

ಕಂ ಚ ರಾಜ್ಞ್ ೀ ದ್ ರೀಹಕತ್ಾಯ ರಾಷ್ರಸಯ ದ್ ರೀಹಕೃಚಾ ರ್ಾಃ। 
ಸ ಏವ ರ ಕ್ಷ್ಾಃ ಸವಯತರ ಶ್ಕ್ಷ್ ಯೀ ದ್ೃಷ್ ಟೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ॥348॥ 

ಏವಂ ಚ ಶೌರತನಿತ್್ಯೀಶಸವಯಸವಯಸವಮೀಚಕಮ್। 
ಶ್ರೀಚಕಂ ತದ್ನ್ನ್ಯಸಯ ಸವಯಸಯ ಜಗತ್್ ೀಽಪ ಚ॥349॥ 
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ತವ್ೈಕಯಮೀವ ಶ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಯನ್ನ ತತ ವ್ೀದ್ ೀಖಿಲಸಯ ಚ। 
ರಕ್ಷ್ಕಾಃ ಸವಯಮರಾಯದಾನಿವಾಯಹಕಶ್ರ್ ೀಮಣಿಾಃ॥350॥ 

ಭಗವಚೌರುತಮಾಹಾತಾವಾಧಯವಧ್ಯನ್ಚನ್ದುಮಾಾಃ। 

ತತಸತ್ಾಯಥಾಯ ಶತರತಭ್ೀಯದ್ಶತರತರ್ೀವ ನ್ ತ್್ೀ ಶತರತಾಃ॥351॥ 

ತಯಾ್ೀದ್ೀಕಂ ಕತಲಸಾಯರ್ಯ ಇತ ಪಾರಚಾಂ ವಚಾಃ ಸಮರ। 
ಸವಯನಾಶ್ೀ ಸಮತತಾನ್ನೀ ಸತಯಧ್ಂ ರಕ್ಷ್ತ್್ೀ ಕಲ॥352॥ 

ದ್ತ್ಾವಽಪ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಸವಾಯಮಾತ್ಾಮ ರಕ್ಷ್ ಯೀಽಖಿಲ್ೈಾಃ ಕಲ। 
ತತಸಿನಾಶಜಗನಾನಶೌ ವಾಕ್್ ಯೀಕ್್ುೀನಾಯಭಿಸಂಹಿತ್ೌ॥353॥ 

ರ್ಥಾ ಚ್ ೀರಗೃಹಿೀತ್ಾ ಸ್ತಾೀ ಸವಶ್ರಚ ರ್ೀದ್ಕ್ಾರಣಮ್। 
ದ್ತ್ಾವಸತವಣಯತ್ಾಟಙ್ೆಂ ಕಣಯಪತರಧ್ರಾ ಸತೀ॥354॥ 

ಜಜೀವಿಷ್ೀತುಥ್ೈಷಾ ವಾಕ್ ಕ್್ೀನಾಪಯಥ್ೀಯನ್ ಜೀವತ। 
ರತನತ್ಾಟಙ್ೆಸದ್ೃಶಮತಖಾಯಥ್ೀಯ ಸತ ಭಾರತೀ॥355॥ 

ಅರ್ಯದಾತ್ಾರಮೀವ್ೀರ್ಂ ಭತ್ಾಯರಂ ಭಜತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್। 
ಬರಹಮ ದಿವತೀರ್ಂ ನ್ೈವ್ೀತ ವಾಕ್ ಚಾಶ್ರವೀ ನ್ೀತವಾಕಯವತ್॥356॥ 

ದಿವತೀರಾದ್ತಭಿನ್ನಂ ತದ್್ುಹಾಮಹ ಪದ್ಸಮಾದಾ। 

ತದ್ದೃಗಧದ್ ೀಗಿಘನೀ ಗೌರ್ೀಷಾ ಪರಕ್ಷಿಪನಿುೀ ನ್ ಕಕಯಟಿೀ॥357॥ 

ರ್ನಿಮಥಾಯತವಶತರತಶಾಾಹ ನ್ ಮ್ನಥಾಯತವಂ ಸವನಾಶಕಮ್। 
ತತಸತ್ಾಯರ್ಯಶತರತ್್ೀರರ್ಯವಯತ್ಾಯಸಾರ್ ಶರಮೀ ವೃಥಾ॥358॥ 

ತವಂ ಚಾಮ್ನೀಷ್ತ ವಿಕ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಸನ್ಸದಾ ವಾಯವಹಾರಿಕಾಃ। 

ಇತತಯಕ್್ುೀಬರಯಹಮಸಾಮಾಯಪಾಾ ವಯತ್ಾಯಸ್ೀಽಪ ನ್ ಮೀಽಸ್ತಥ ಭಿೀಾಃ॥359॥ 
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ನಿಷ್ರಕ್ಾರಕತ್ಾನ್ಹಯರ ಪಾಯಭಾವಾದಿಗ್ ೀಚರಾ। 

ನ್ೀದ್ಂ ರಜತಮ್ನತ್ಾಯದಾಯ ಬಾಧಕ್ಾ ಧೀವಿಯದಾಂ ಮತ್ಾ॥360॥ 

ತನಿನವಿಯಕಲಾಕಬರಹಮಪರಮಾ ಬಾಧ್ಪರಮೈವ ನ್ । 

ಬಾಧಾಭಾವಾಚಾ ಭ್ೀದಾದ್ೀಾಃ  ಸತಯತ್ಾಭ ದ್ಬಾಧತ್ಾ॥361॥ 

ರಾ ಚಾನ್ುೀ ನಿವಿಯಕಲಾಾ ಧೀಾಃ ಸಾ ಚ್ ೀತುರವಿಕಲಾತಾಃ। 
ಅನ್ತಮೀರಾ ತವ್ೈಕ್್ಯೀ ಚ ನಾಸೌ ಸಾಯದ್ಭುಮರ ಪವಾನ್ ॥362॥ 

ಅತ್್ ೀಽನ್ತಮಾಪಕ್ಾಭಾವಾತ್್ಸೈವಾಭ ಚರಶಶೃಙ್ುವತ್। 
ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ನ್ ಸಾ ಸ್ತಧ್ಯೀದ್ತೀನಿದುರ್ಶರಿೀರಿಣಿೀ॥363॥ 

ಮಾರಾ ರ್ಥಾಽಯೀ ಭರಮತ ಇತ ಭಾಗವತ್್ೀ ಶತಕಾಃ। 
ಕ್ಾಂಸಯಪಾತರಸದ್ತಕೃಚರುಜೀವ್ೀಷ್ವೀವ ಕೃತ್ಾಸಾದ್ೀ॥364॥ 

ರ್ದಾಶರಯೀತ ಪಾರಗತಕುತರಗತಣಾಶರರ್ತ್್ ೀಚಿತ್್ೀ। 
ಮಾರಾಪದ್ ೀದಿತ್ಾಜ್ಞಾನ್ೀ ಜೀವಾನಾಂ ಭವಕ್ಾರಣ್ೀ॥365॥ 

ಅರ್ಸಾಃ ಕ್ಾಂಸಯಪಾತ್ಾರನ್ುಭರಯಮತಾಃ ಸಮತ್್ ೀದಿತ್ಾ। 
ಗಾರವ್ಣೀ ನ್ಮಸು ಇತಯನ್ುೀ ಸ್ ೀಽರ್ಸಾೆನ್ುಶ್ಲ್ ೀಪಮಾಮ್॥366॥ 

ಜಗತ್ಾಮ್ನೀಶವರ್ೀ ಪಾರಹ ತ್್ೀನಾಜ್ಞೀನಾದಿ ದ್ ರಗಮ್। 
ಅಧ್ ೀಭಾಗ್ೀ ವಿದ್ ರಸಥಮಾರಾಭರಮಣಕ್ಾರಣಮ್॥367॥ 

ಮಮ ಸಾವಮ್ನನ್ಮೀವಾಹ ನ್ ತತ ಮಾರಾಮರ್ಂ ಜಗೌ। 
ರ್ಥ್ ೀಪಾಧದ್ಯಪಯಣಾದಿಪರತಬಿಮ್ಸಾೃಗಿೀಕ್ಷ್ಯತ್್ೀ॥368॥ 

ಮತಖಾಖಯಬಿಮಾ್ದ್ ದರಸುಥಾಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ಜೀವಗಮ್। 
ಭವ್ೀತುವಾಪ ರಾದಾಧನ್ುೀ ಬಿಮಾ್ಖಯಬರಹಮಣಸತು ತತ್॥369॥ 
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ಅತದ್ ರಸ್ತಥತಂ ಚ ಸಾಯದ್ತ್್ ೀ ರ್ತಕುಮತೀ ಸೃತಾಃ। 
ತನಾಮಯಿತವಶತರತಾಃ ಸವಾಯ ನಿಮಾಯಯೀ ಧ್ನಿತ್್ ೀಕುವತ್॥370॥ 

ಯೀಾಾಯಹಮ್ನತ ಚಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಂ ಾ್ೈವಪರತಯಕ್ಷ್ಮೀವ ತತ್। 
ಬರಹಾಮಜ್ಞಾನ್ಕಥಾಪಯಜ್ಞ ತತ್ಾಸಿಜ್ಞಾನಾನ್ತಮಾಪಕ್ಾ॥371॥ 

ನಿಮಾಯರ್ಭಗವದ್ಭೀದ್ಸುನಾಮರಾಕಲ್ಲಾತ್್ ೀಽಪ ನ್। 
ಏವಂ ಚಾಮಾಯಿಕಾಃಸ್ ೀಽರ್ಂ ಕರ್ಂ ಸಾಯದಾವಯವಹಾರಿಕಾಃ॥372॥ 

ರ್ತಜಯೀಯಗ ಇತಖಾಯತಧಾತ ತಥಫಲಬ್ ೀಧತ್್ೀ(ತಾಃ)। 
ಸಾರ್ತಾಾಯಖಯಮಹಾಮೀಕ್ಷ್ೀಽಪ್ಯೀಕಸಾಥನ್ಸಥಯೀದ್ವಯಯೀಾಃ॥373॥ 

ಯೀಗಾವಿನಾಭ ತಭ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದ್ೀವ್ೀಶವರಜೀವಯೀಾಃ। 
ಯೀಽವಿದಾಯಸುಮಯೀಽಪಯಸ್ತು ಸ ಕರ್ಂ ವಾಯವಹಾರಿಕಾಃ॥374॥ 

ನ್ ರ್ತನ ಮಾಯೀತ ವಾಣಿೀ ರ್ಸಯ ಸಾಥನಿೀಮಮಾಯಿಕ್ಾಮ್। 
ಬ ರತ್್ೀ ತಸಾಯಾಃ ಪತಾಃ ಸ್ ೀಽರ್ಂ ಕರ್ಂ ಮಾರಾಮರ್ಾಃ ಪರಭತಾಃ॥375॥ 

ಅತಸುತರ ಶತರತ್ಾಾಃ ಸವಯಮತಕ್ಾುಶಾಾಸನ್ನಮಾಯಿಕ್ಾಾಃ। 

ಹರ್ೀರನ್ತವರತ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪಯಪರ್ೀ ಚ ಹರ್ೀಾಃ ಕಲ॥376॥ 

ಪರಭತಣಾ ಚ ಮ್ನರ್ಶ್ೈಷಾಂ ಭ್ೀದ್ ೀ ರ್ಾಃ ಸ್ ೀಽಪಯಮಾಯಿಕಾಃ। 
ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ಾ ತಸಾಮದ್ಸಾಮದ್ ದರಂ ಗತ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥377॥ 

ಕಞಾ ಪರತಯಕ್ಷ್ಸಚಿವಾ ಬಾಧಾಯ ಭ್ೀದ್ಶತರತಾಃ ಕಲ। 

ಬಾಧ್ಕಂ ತದಿವರತದ್ಧೈಕಯವಾಕಯಮ್ನತಯಪ ಕ್್ ೀ ವದ್ೀತ್॥378॥ 

ಶಸಾಾನ್ತಬದ್ ಧೀ ಹಸ್ತುೀನ್ದುಹಸುಾಃ ಶತ್್ ರೀನ್ಯ ಮಾರಕಾಃ। 

ಶಸ್ಾೀಣ ಶಕಲ್ಲೀಭ ತಾಃ ಶತೄಣಾಂ ಮಾರಕಾಃ ಕಲ॥379॥ 
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ಉಕುವಾಕ್ಾಯರ್ಯನಿಣಿೀಯತ್್ಯೈ ಪರತಯಕ್ಷಾನ್ತಸೃತನ್ೃಯಣಾಮ್। 
ತವಂ ತತ ಹನಾುಕ್ಷ್ರ್ ೀಧ್ೀಽಪ ವಾಕ್ಾಯಥ್ೀಯ ನಿಣಿಯನಿೀಷ್ಸ್ತ॥380॥ 

ಏವಂ ಸತಯಗಿನನಾ ಸ್ತಞ್ ಾೀದಿತ ವಾಕಯಂ ಪರಮಾಪಕಮ್। 
ಕತತ್್ ೀ ಮಾಭ ದ್ಕ್ಷ್ರತದ್ಧತದ್ಸ್ತದಾಧರ್ಯಬ್ ೀಧ್ಕಮ್।381॥ 

ಗತ್ಾಧ್ವನಿ ಪುನ್ಗಯಚರನಾಮಗಯಂ ನಿಶ್ಾನ್ತತ್್ೀಽಖಿಲಾಃ। 
ಕದ್ಧವೀಕತರತಷ್ೀ ತವಂ ತತ ಪತ್ಾಧ್ವನಿ ಪುನ್ಗಯತ್ೌ॥382॥ 

ಸಾವಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ಧತೃಣಾದ್ಯರ್ಯಂ ವದ್ನ್ ಶಾಕತನಿಕ್್ ೀಽಖಿಲ್ೈಾಃ। 
ಕಂ ಮಾನ್ಯತ್್ೀ ಹನ್ಯತ್್ೀ ವಾ ತತಸದಿಧಭ ಯಷ್ಣಂ ಗಿರಾಮ್॥383॥ 

ಸಾವಕ್ಷ್ಸ್ತದಿಧಾಃ ಸವವಾಕಯಸಯ ರ್ದಿ ದ್ ಷ್ಣಮತಚಯತ್್ೀ। 

ತಹಿಯ ಸವದ್ತಷ್ಟಮೀವಾರ್ಯಂ ವದ್ನಿುೀಂ ಮಾನ್ರ್ ಶತರತಮ್॥384॥ 

ಸವಯಜ್ಞವಾಯಸವಾಕಯಂ ಚ ಶ್ರಿೀಕಯಂ ನ್ ಸಾಯಜಜಗತಾಯೀ। 
ಪರ್ೀಣ ದ್ೃಷ್ಟ ಏವಾಥ್ೀಯ ತದ್ದಭಾರಯತಯತವವಾರಿಕ್ಾ॥385॥ 

ಪರಮಾಪುತಮಸ್ ಯೀಕುವಯಯರ್ಥೀಯಭವತ ಕಂ ವದ್। 
ಭ್ೀದ್ೀಽಕ್ಷ್ಸ್ತದ್ಧಭಾರನಿುತವಶಙ್ಗೆಂ ಶತರತ್ಾಯ ನಿವಾರರ್ನ್॥386॥ 

ಶತರತ್್ೀಾಃ ಶತರತಯನ್ುರಾತಸತವಂ ತತಸಹಾಯೀನ್ ಸಾಧ್ರ್ನ್। 
ಕರ್ಂ ವಾ ದ್ ಷ್ಯತ್್ೀ ಮನ್ದ ರ್ಾಃ  ಪೀಷ್ ಯೀಽಖಿಲವಾದಿಭಿಾಃ॥387॥ 

ಪರದ್ೃಷಾಟರ್ಯಕರ್ನ್ಮಪ ತಸಾಮನ್ನ ದ್ ಷ್ಣಮ್। 
ಸವದ್ತಷಾಟ ಚ ಕಥಾ ಸಾವಪುವಾಕಯತ್ಾವದ್ತಭ ಷ್ಣಮ್॥388॥ 

ಶರವಣಾದ್ೀವ  ದ್ೃಷ್ ಟೀಽಥ್ ೀಯ ರ್ತನಾಹ್ ೀಯ ನ್ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ಧಾಯನಾಹಯಶಾ ಸ ಏವಾರ್ಯಾಃ ಸಾಥಾಯ ಚ್ೀರ್ಂ ಪರಮಾರಾ॥389॥ 
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ಉಕುಸ್ಯೈವ ಪುನ್ಶ್ರಾೀಕ್ೌು ಯೀಽಭಾಯಸಾಃ ಸ್ ೀಽಭತಯಪ್ೀರ್ತ್್ೀ। 
ನ್ವಕೃತವಶಾ ಯೀಽಭಾಯಸಾಃ ಸ್ ೀಽಪ ಶಾಿಘಯತಮೀ ಹಿ ತ್್ೀ॥390॥ 

ದ್ೃಷಾಟರ್ಯಕರ್ನ್ಂ ತಸಾಮತೆಸಾಮದ್ ದೀಷಾರ್ ಕರ್ಯತ್್ೀ। 
ಮ್ನರ್ಸುಯೀಹಿಯ ಸಂವಾದಾದಿವವಾದಾಪಗಮೀ ರ್ತಾಃ॥391॥ 

ಸವಯಜ್ಞಾಃ ಸ ತರಕೃತ್್ ಸಿೀಕುಸವಾಯರ್ಯಪರತಯರಾರ್ ರಾಮ್। 
ಪರಮಾಣಿೀಕತರತತ್್ೀ ಕಸಾುಮಮಾನಿೀಕತರತತ್್ೀ ಶತರತಮ್॥392॥ 

ಸವದ್ೃಷಾಟಥ್ೀಯಷ್ವಸತಯತವಶಙ್ಗೆಪಙ್ಗೆಪನ್ತತುಯೀ। 

ರಾಮ್ನೀಶ್ರೀಽಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ ಕ್್ ೀ ವಾ ಮಾನ್ವಸಾುಮತಪ್ೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥393॥ 

ಕಞಾ ಬರಹಮ ವಿಶ್ಷ್ಟಂ ತ್್ೀ ವೃದಾಧಯಧ್ಯೈಗತಯಣಸಞಾಯೈಾಃ। 

ವಿಷ್ತಣಬರಹಮಶ್ವ್ೀನಾದುದಾಯ ವಿಶ್ಷಾಟಾಃ ಸ್ ವೀಚಿತ್್ೈಗತಯಣ್ೈಾಃ॥394॥ 

ಮತನ್ರ್ಾಃ ಸವಯಜೀವಾಶಾ ವಿಶ್ಷಾಟ ಏವ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ಶ್ಷ್ಟೈಕಯಂ ಚ ತ್್ೀ ನಾಸ್ತು ತದ್ೀಷಾಮೈಕಯವಾಗವೃಥಾ॥395॥ 

ತವ್ೀಷ್ಟನ್ತು ಚಿತ್್ ೀರ್ೈಕಯಂ ಶತರತ್ೌ ನ್ ಶರರರ್ತ್್ೀ ಕವಚಿತ್। 

ಅತಸುಚಾರರ್ರಾನ್ಯತರ ಲಕ್ಷ್ಣಾಶರರ್ಣಂ ಚ ನ್॥396॥ 

ನ್ ಹಿ ಗಙ್ಗುಪದಾಲಿಕ್ಷ್ಯಂ ನ್ೃಶೃಙ್ುಂ ಕ್ಾವಪ ಕರ್ಯತ್್ೀ। 
ಕನ್ತು ಪಾರಮಾಣಿಕಂ ತೀರಂ ತಥಾನ್ುರಾಯಮ್ನಲಕ್ಷ್ಕಮ್॥397॥ 

ಅಹಮಾದಿಪದ್ಂ ಸಾಯದಿಧ ನ್ತವಪಾರಮಾಣಿಕಂ ವದ್ೀತ್। 
ಅತಾಃ ಸವಯಶತರತಭ್ ಯೀಽಪ ಬಹಿಭ ಯತಮಭ ದಿದ್ಮ್॥398॥ 

ಏವಂ ಚಾಶೌರತಮೈಕಯಂ ತ್್ೀ ಭ್ೀದ್ಶತರತರಬಾಧತ್ಾ। 
ಕರ್ಂ ನ್ ಬಾಧ್ತ್್ೀ ಮನ್ದ ಪರತದ್ವನ್ದಿವಿವಜಯತ್ಾ॥399॥ 
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ಕಞ್ಚಾಯೀಗಾಯರ್ಯಘಟನಾಂ ಶತರತ್ೌ ಕತತಯಂ ಹಿ ಪಾಣಿನಿಾಃ। 
ಸಪುಸತ ಪರರ್ಮಾಮಾಹ ತತರತ್ಾಯಹ ಮತಂ ತವ॥400॥ 

ಅಹಂ ಬರಹಮಣಿ ತಸ್ತಮಸುಿಂ ಸವಯಂ ಬರಹಮಣಿ ವತಯತ್್ೀ। 
ಇತ್ಾಯದ್ಯೈಕಯಂ ವದ್ೀದ್ೈಕಯವಾಕಯಂ ಮತಖಾಯರ್ಯಬಾಧ್ತಾಃ॥401॥ 

ತದ್ಭೀದ್ಾಃ ಸತಯತ್ಾಮಹ್ೀಯನ್ನೈಕಯಂ ರ್ತಕುಶತ್್ೈಮೃಯತಮ್। 
ಗತಣಾನ್ತವಾದ್ಂ ಶಂಸನ್ ುೀ ಗತಣಾನ್ತಕರ್ನ್ಂ ತಥಾ॥402॥ 

ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್ತವಾದ್ಂ ಚ ಶ್ರಿೀಕಯಮಾಹತಾಃ ಶತಕ್ಾದ್ರ್ಾಃ। 
ತಸಾಮದ್ೀಕ್್ ೀ ದ್ೀವ ಇತ ಶತರತರತಕ್ಾುಿ ಹರ್ೀಗತಯಣಾನ್॥403॥ 

ತದ್ನ್ುೀ ದ್ತಮಯತಪಾರಪುನಿಗತಯಣತವಜಹಿೀಷ್ಯರಾ। 
ಸಮತಚಿಾತಂ ಗತಣ್ೈರತಕ್್ೈಸುಮೀವಾನಿಗತಯಣಂ ಜಗೌ॥404॥ 

ಅಪೂವೀಯಽರ್ಂಪದ್ಚ ರ್ೀದ್ ೀ ರ್ತ ಾವಯಂ ಚ್ ೀದಿತ್ಾ ಗತಣಾಾಃ। 
ಮತಕಾಧ್ವನಿೀನ್ೈಸುಚರಲಾಧ್ ಯೀ ಮಧ್ವಸಾಯಧ್ವೀತ ಮೀ ಮತಾಃ॥405॥ 

ಕಞ್ ೈಕಂ ಬರಹಮಚ್ೈತನ್ಯಂ ವಾಯಪುಂ ಸವಯತರ ಸವಯದಾ। 
ಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ತತಸವಯಂ ವಾಯಪಯ ನಾರಾರ್ಣಾಃ ಸ್ತಥತಾಃ॥406॥ 

ಇತ್ಾಯದಿಶತರತತ್್ ೀ  ವಾಚಯಂ ತವರಾಪ ಚ ಮರಾಪ ಚ। 
ಅನ್ನ್ುಶಕುರ್ತಕುಂ ತದ್ಣತ ಚಾಙಚುೀಕೃತಂ ಮರಾ॥407॥ 

ತವರಾ ತತ ಶಕುವಿಧ್ತರಮಖಣಿಂ ಮಹದ್ೀವ ತತ್। 

ಅಚ ರ್ೀದ್ಯಂ ಚ್ ೀಚಯತ್್ೀ ತಸಾಮತುಸಯ ಸಞಾರಣಂ ನ್ ಹಿ॥408॥ 

ಕಂ ಸಾಯದ್ಘಟಾಭರಸಞ್ಚಾರ್ ೀ ಘಟಾಧ್ಯೈರಪುಯಪಾಧಭಿಾಃ। 
ಅತಾಃ ಸಞಾರಣಾಹಾಯಣಿ ಚ್ೈತನಾಯನಿ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್॥409॥ 
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ಹನ್ುಾಃ ಸಞಾರಣಾನ್ಹಯಜಡದ್ೀಹಪರವೃತುಯೀ। 
ವಾಚಾಯನಿ ನಾನಾಭ್ ೀಗಾರ್ ಭಿನ್ನಭಿನಾನನ್ಯನಾದಿತಾಃ॥410॥ 

ತತಸಞ್ಚಾರ್ೀಣ ಸಞ್ಚಾರ್ ೀ ಜಡದ್ೀಹಸಯ ನಾನ್ಯಥಾ। 
ಅತಸಾುನ್ಯೀವ ದ್ೀಹಾನ್ುಾಃ ಕರರಾವನಿು ಹಯಣ ನಿ ಚ॥411॥ 

ಅಭ್ ರೀಪಾಧಘಟಾದಿೀನಾಂ ಸಞ್ಚಾರ್ ೀಪಯನ್ಯಚ್ೀತನ್ೈಾಃ। 
ಇತಸುತಾಃ ಸಾಥಪನ್ೀ ಸಾಯದ್ದೀಹ್ೀ ದ್ೀಹ್ೀ ನ್ ಚಾಪರಾಃ॥412॥ 

ಪರವತಯಕಶ್ಾೀ ತನ್ ೀಽಸ್ತು ಸಹ ತ್್ೀನ್ ಪರವೃತುಮಾನ್। 
ತದ್ಘಟಾಕ್ಾಶದ್ೃಷಾಟನ್ ುೀ ದ್ತಘಯಟಸ್ುೀ ವಿಚಾರಣ್ೀ॥413॥ 

ದ್ೀಹಪರವೃತುಯೀ ವಾಯಪುಬರಹಮಚಿದಿಭನ್ನಚಿದ್ಯತಾಃ। 

ಬಲಾದಾವಚಾಯ ತ್್ೀನ್ ಶ್ರೀಚಾಯ ಸವಾಯಪ ಪರಕರರಾ ತವ॥414॥ 

ಅನಾದಿತ್್ ೀಽಪ ಭಿನಾನನಾಂ ಚಿತ್ಾಂ ಲ್ಲಙ್ುಸಯ ಭಙ್ುತಾಃ। 
ಸವಸಾವಕ್ಾರಸಯಶತದಿಧಾಃ ಸಾಯತಾಙ್ಗೆದ್ತತಿಪುರತನವತ್॥415॥ 

ರತ್ಾನನ್ುರ್ೈಕತ್ಾ ರತ್್ನೀ ನ್ೈವ ದ್ೃಷಾಟ ತದಾಪ ಹಿ। 
ಅತಾಃ ಶತದಾಧನ್ನ್ುಚಿತ್್ ೀ ಮತಕ್ೌು ಚ ಸತಯಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್॥416॥ 

ತದ್ವನ್ಧಚ ರ್ೀದ್ಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಬಯನ್ ಧೀಚಿರತ್್ುೀರನ್ನ್ುರಮ್। 
ಅಪಯನ್ನದಾತ್ಾ ಜ್ಞ್ೀರ್ಾಃ ಸ ಗ್ ೀಪಾು ತ್್ೀನ್ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ॥417॥ 

ಬನ್ಧಮತಕ್ಾುನ್ತಗಸತುತಯರಾಾಾದಿರಿವ ಸವಯದಾ। 
ಮತಕ್ಾುನಾಮಪಯಧೀಶ್ರೀಽಸತು ಮಾಸತು ಮ ಢಾಖಿಲಕ್ಷ್ರ್ಾಃ॥418॥ 

ಪರಮಾ ತತ ನಿವಿಯಕಲಾಾ ತ್್ೀ ಸಾಧಕ್ಾ ಬಾಧಕ್ಾ ನ್ ಸಾ। 
ಸವಿಕಲಾಾ ಚ ಸವಾಯ ಧೀನ್ಯ ಪರಮಾ ತತುವಾಖಿಲಾಾಃ॥419॥ 
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ಶಾಸಾಾಥಾಯಾಃ ಕ್್ೀನ್ ಮಾನ್ೀನ್ ಸಾಧಾಯಾಃ ಸತಯಬತಯಧ್ಸಂಸದಿ। 
ಅಪರಮಾಣಾಚಾ ಸವಾಯರ್ಯಸ್ತದೌಧ ಸವಯಂ ಭವ್ೀದಿಧ ಸತ್॥420॥ 

ವಾದಿರಾಾಾಜಯತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಾಃ ಸರ್ ೀಽಮಲಾಃ। 

ಪರರ್ಮಾಃ ಸತಧರಾಂ ಕಣಾಠಲಙ್ಗೆರಂ ಕತರತತ್್ೀತರಾಮ್॥421॥ 

॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯವಿರಚಿತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಂ ಪರರ್ಮಾಃ ಸರಾಃ 

॥1-421॥  

ದಿವತೀರ್ಾಃ ಸರಾಃ ॥2-129॥ 

ಕಞ್ ೈಕಜೀವವಗ್ದೀ ತ್್ೀ ಜೀವಸ್ುಿೀಕ್್ ೀಽಪರ್ೀ ಜಡಾಾಃ।  

ಸ ಚಾಬತಧ್ ೀ ನ್ ಚ್ೀದ್ ಘೀರಸಂಸಾರಾಽಽಧಾರತ್ಾಽಸಯ ನ್ಾಃ॥2-1॥ 

ತದ್ವೀದ್ದ್ರಷ್ತಟವಾಕ್ಾಯನಿ ನ್ೈಕ್ಾಯರಾಸನ್ ಜಡಾ ಹಿ ತ್್ೀ।  

ಅಜಡಸ್ುೀಽತ ಮ ಢ್ ೀಽತರ ನ್ ಬ್ ೀಧ್ ಯೀ ನಾಪ ಬ್ ೀಧ್ಕಾಃ॥2-2॥ 

ಸವರಿೀತ್್ಯೈವಾಖಿಲಂ ವ್ೀದ್ಂ ಬಹಿಷ್ತೆವಯನ್ನಕ್ೌಶಲಾಃ।  

ಸವರ್ಂ ಜಡ್ ೀ ವಾ ಬರಹ್ೇನ್ದುರತದಾರದಾಯ ವಾ ಜಡಾ ವದ್॥2-3॥ 

ಜಡಾಾಃ ಪಾರಹತಣಿಕ್ಾಾಃ ಸವ್ೀಯ ಜಡಾಶಾ ಪಾರಶ್ನಕ್ಾಾಃ ಕಲ।  

ವಿವಾಹಶಾ ವಿವಾದ್ಶಾ ಜಡಯೀಾಃ ಶವಯೀಾಃ ಕಲ॥4॥ 

ಸನ್ಧಯೀ ಸತರಷಟರಿತ ಶತರತ್ಾಯ ಸಾವಪನವಾಯಘರಗಾಾದ್ರ್ಾಃ। 
ಅಜಡಾ ಏವ ತತ್ಾೆಲಸೃಷಾಟಯ ದ್ೃಷಾಟಯ ಚ ತತಿಣ್ೀ॥5॥ 

ಸಾವಪಾನವಸಾನ್ೀ ಸವ್ೀಯ ತ್್ೀ ನ್ಷಾಟಾಃ ಸತಯಾಃ ಸರಷ್ತಟರಿಚರರಾ।  

ಕ್ಾತ್್ಸನಯೀಯನ್ ಹಯನ್ಭಿವಯಕುರ ಪತವಂ ತ್್ೀಷ್ತ ವಸತುಷ್ತ॥6॥ 

ಅಸ ತರರ್ತ ಸತರಕ್ಾರಸ್ುೀನ್ ಸ ಕ್ಷ್ಮತಮಾಶಾ ತ್್ೀ।  

ಜಡಾಶ್ವೈವಂವಿಧಾಾಃ ಸನಿು ಸೃಷಟಕ್ೌಶಲಮ್ನೀಶ್ತತಾಃ॥7॥ 
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ಕ್್ ೀ ವ್ೀದ್ ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಸವಪನದ್ರಷ್ತಟಜೀವಸಯ ದ್ೃಷಟತಾಃ।  

ನ್ ಸೃಷಾಟಾಃ ಕಂ ತತ ಹರಿಣಾ ಸೃಷಾಟ ದ್ೃಷಾಟಾಃ ಪರಂ ನ್ೃಭಿಾಃ॥8॥ 

ಅತಾಃ ಸವಮ ಲಶಾಸಾಾರ್ಯಮೃಢತ್ಾವಚಾ ಜಡ್ ೀ ಭವಾನ್। 
ನಿದ್ಶಯನ್ಂ ಸವಂ ನಿವೀಯಡತಮಶಕ್ಾಾ ಚ ಜಡ್ ೀ ಭವಾನ್॥9॥ 

ಅಪ ಚಾನಾದಿಮ ಢಸಯ ಮೌಢಯಂ ಹತತಯಂ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ। 
 ಉಪಕತತಯಂ ಚ ತತ್ಾವನಿ ವಾಯಕತತಯಂ ಚಾಸ್ತು ಕಾಃ ಪುಮಾನ್॥10॥ 

ಜಡ್ ೀ ವಾಯಖಾಯತ ಸತುತವಮಜಡಶಾ ಶತರಣ್ ೀತ ತತ್। 
ಇತ ಯೀ ವಕು ಜಡತ್ಾ ತಸಯ ವಾ ಸಾಯದ್ಘಟಸಯ ವಾ॥11॥ 

ಕಞ್ಚಾಸಯ ಸವಪನ ಏವಾನ್ ಯೀ ರ್ದಾ ದ್ತಾಃಸವಪನದ್ೃಗಜನ್ಾಃ। 
ತಚಾರನ್ಾೈ ಪಾರ್ಸಂ ಜತಹವನ್ ದ್ೃಷ್ಟಾಃ ಕಷ್ಟಂ ತದಾ ತವ॥12॥ 

ರ್ಥಾ ಸ ಸವಪನದ್ೃಙಚಮಥಾಯ ವೃಥಾಽಸಯ ಶರವಣಾದಿ ಚ। 
ತಥಾರ್ಮಪ ಚ ದ್ರಷಾಟ ತಸಾಯಷ್ಟಮರಸ್ ೀಪಮಮ್॥13॥ 

ನಾನ್ ಯೀತ್್ ೀಽಸ್ತುೀತ ವಾಚಾ ರ್ದ್ತದುಷ್ಟಮಾತರಂ ನ್ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 
ನ್ ಕಞಾನ್ೀತ ವಾಕ್್ೈವಂ ಸತ ಸಙ್ತೆಚಿತ್್ೈವ ನ್॥14॥ 

ಶತರತರ್ತಕುವಿರತದ್ಧಂ ಚ ರ್ದಿ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಮತಂ ತವ। 
ತಹಿಯ ವಾಯಸಸಯ ರಾದಾಧನ್ುಗತಪ್ಾೈ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಮತಂ ಮಮ॥15॥ 

ರ್ದ್ವೈಧ್ಮಾಯಯಚಾ ನ್ ಸವಪಾನದಿವದಿತ್ಾಯಹಸತರಭತಾಃ। 
ಸ ವ್ೈ ಸವತನ್ಾದ್ರಷಾಟ ಮೀ ಮತ್್ ೀಽನ್ಯಸತು ತದಾಜ್ಞರಾ॥16॥ 

ಅತಸುದ್ತಕುಮಾಗ್ೀಯಣ ವತಯತವಯಂ ಉಭ ಷ್ತಣಾ। 

ತನಾಮಧ್ವಂ ಮತಮೀವಾಭ ದಿವದ್ವನ್ತಮಕತಟವಧ್ಯನ್ಮ್॥17॥ 
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ಬಹತಜೀವಮತ್್ೀ ಮಾನ್ಮಸ್ತು ಚ್ೀದ್ೀಕತ್್ೈಷ್ತ ನ್। 
ನ್ ಚ್ೀದ್ಪರಮಾಣಿಕಂ ತತೆರ್ಂ ಬತದಿಧಮತ್್ ೀ ಮತಮ್॥18॥ 

ಏಕಜೀವಮತ್್ೀ ಮಾನ್ಮಸ್ತು ಚ್ೀದ್್ಹತತ್್ೈಷ್ತ ನ್ । 

ನ್ ಚ್ೀದ್ಪಾರಮಾಣಿಕಂ ತತೆರ್ಂ ಬತದಿಧಮತ್್ ೀ ಮತಮ್॥19॥ 

ರ್ದಿ ಮಾನ್ವಿರತದ್ಧಂ ತದ್ತ್ದಿಧಮಾನ್ನ ಮತಂ ವದ್ೀತ್। 
ರ್ಚಾಾಪಾರಮಾಣಿಕಂ ತಚಾ ಬತದಿಧಮಾನ್ನ ಮತಂ ವದ್ೀತ್॥20॥ 

ಕರ್ಂ ವಿರತದ್ಧಪಕ್ಷೌ ದಾವವ್ೀಕ್್ ೀಽಙಚುೀಕತರತತ್್ೀ ಬತಧ್ಾಃ। 
ಸಚಾಾಸಚಾ ಕತತ್್ ೀ ಬರಹಮ ಜಗದಾವ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ ತವರಾ॥21॥ 

ಅತಸುಿಮೀವ ನ್ ಹತ್್ ೀ ಮತ್್ೀ ಚ್ೀಮೀ ಹತ್್ ೀ ಮ್ನರ್ಾಃ। 

ಪೃರ್ಕಶುಮೀಽತರ ತದ್ವಯರ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀ ಮೃತಂ ಮಾರಯೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ॥22॥ 

ಸತನ್ ದೀಪಸತನೌದ ಹನ್ತು ಪಾರಗ್ುಹಾಮ ಚಕ್್ರೀ ತಲ್ ೀತುಮಾಮ್। 
ಭಾವಿಬರಹಾಮ ತವಮೌ ಹನ್ತು ಚಕ್್ರೀ ರ್ತಕುತಲ್ ೀತುಮಾಮ್॥23॥ 

ರ್ದ್ಯೈಕಯಂ ಬರಹಮಣಿ ತದಾ ತ್್ೀನ್ೈವ್ೈಕಯಕಥಾ ಗತ್ಾ।  

ನಾಧಾರಏವ ಹಾಯಧ್ೀರ್ಂ ಭ್ೀದ್ ೀಽವಶಯಂ ತತಸುಯೀಾಃ॥24॥ 

ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಂ ಹಿ ತ್್ೀ ಬರಹಮ ನ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽಸ್ತು ಕಶಾನ್।  

ತದ್ಧಮಯಧ್ಮ್ನಯತ್ಾ ಚ್ೈಕರ ಪತ್ಾ ಚ ನ್ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ॥25॥ 

ಉಪಚಾರ್ೀಣ ತತುತ್್ರೀತತಯಕ್್ುೀ ರ್ದಿ ತದಾ ನ್ರ್ೀ। 

ಸ್ತಂಹತವಮ್ನವ ತತ್್ೈಕಯಂ ನಾಸ್ಾೀವ್ೀತ್ಾಯಪತ್್ೀದಿಭದಾ॥26॥ 

ಮ್ನಥಾಯ ಚ್ೈಕಯಮಶತರತುತ್್ುೀ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವದಿಧ್ಮಯವತ್। 
ನಿಧ್ಯಮಯಕ್್ೀ ಕರ್ಂ ಧ್ಮೀಯ ವೃಥ್ೈವಾಸ್ತೀದ್ಭುಮಸುವ॥27॥ 
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ರ್ದಿ ಬರಹ್ೈವ ಚ್ೈಕಯಂ ಸಾಯದ್ೀಕಂ ನ್ ಸಾಯದಿಧ ತತುದಾ।  

ಐಕಯಂ ರ ಪಂ ತದ್ೀಕತವಂ ಸಾಯನ್ನೈಕಂ ವಿದ್ತಷಾಂ ಮತ್್ೀ॥28॥ 

ಏಕಮೀವ್ೀತ ರಾ ವಾಕ್್ುೀ ಸಾಽಭ ದಿಧ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಬಹಿಾಃ। 

ತತ್್ ೀ ಽಪ್ಯೈಕಯಂ ನ್ೈವ ಭವ್ೀತರಮಾಣಾಭಾವತಸುವ॥29॥ 

ಕಞ್ ೈಕಮೀವ್ೀತ ವಾಗವದ್ೈಕಯಮೀವ್ೀತ ವಾಕಾ ತ್್ೀ। 
ಐಕಯಸಯ ಬರಹಮಣ್ೈಕಯಂ ತನಿನಮ ಯಲಮ್ನತ ಮೀ ಮತಾಃ॥30॥ 

ಜಲಮೀವಾನ್ನಮ್ನತತಯಕ್್ುೀ ರ್ಥಾನ್ನೀ ನಾಸ್ತುತ್ಾ ಭವ್ೀತ್।  

ಬರಹ್ೈಕಯಮ್ನತ ಚ ಪರೀಕ್್ುೀಪ್ಯೈಕಯಂ ನಾಸ್ತುೀತ ಧೀಭಯವ್ೀತ್॥31॥ 

ವಿರತದ್ಧಧ್ಮಯಧ್ಮಯೈಯಕಯಮತನ್ನಯ ಸಾಯದಿಧ ಧೀಮತಾಃ।  

ನ್ ಚ್ೀದ್ತುಣ್ೈಕತ್ಾವಾದ್ಮಙಚುೀಕೃತಯ ಗತಣಾನ್್ಹ ನ್॥32॥ 

ಕೃತ್್ ೀ ನಾಙಚುೀಕರ್ ೀಷ್ಯಜ್ಞ ಪಕ್ಷ್ಪಾತ್ಾದ್ಧ್ಾಃ ಪತ್್ೀಾಃ।  

ರ್ದ್ಯದಿವತೀರ್ ಶತರತತ ಏವ್ೈಕಯಸಯ ತದ್ೀಕತ್ಾ॥33॥ 

ತಹಿಯ ಸವಯಜ್ಞಪೂವಾಯಣಾಂ ಧ್ಮಾಯಣಂ ಚ ತದ್ೀಕತ್ಾ। 
ತತ ಏವ ಭವ್ೀನ್ಮನ್ದ ತ್್ೀ ನ್ ಸತಯಶ್ಾೀದಿದ್ಂ ಚ ನ್ ॥34॥ 

ಏಕದ್ೈಕವಿಧ್ಂ ವಾಕಯಂ ಸಹ್ ೀಕ್ಾುಮರ್ಯಮಣಲಿ್ಲೀಮ್। 
ಸಾಧ್ಯೀದಾವ ಬಾಧ್ಯೀದಾವ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ನ್ ಹಿ ಸ್ತದ್ಧಯತ॥35॥ 

ಪರತಯೀಗಯನ್ತಯೀಗಾಯದಿಸಾಪ್ೀಕ್ಷ್ೈಕಯಂ ಭವನ್ಮತ್್ೀ।  

ನಿರಪ್ೀಕ್ಷ್ೀ ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ೀ ಬರಹಮಣ್ಯೀಕೀಭವ್ೀತೆರ್ಮ್॥36॥ 

ಕಂ ಚ ಬರಹಮಗತಣದ್ದಿೈತನಿಷ್ೀಧಾದ್ಪ ತದ್ವಚಾಃ। 

ದ್ವೈತ್ಾಭಾವಾಖಯಮೈಕಯಂ ತ್್ೀ ಬರಹಾಮಧಕರಣಂ ವದ್ೀತ್॥37॥ 
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ನ್ ರ್ಸ್ಯೀತ ನ್ಞರ್ಯಸಯ ಯೀಗ್ ೀಹಯತರ ಪರತೀರ್ತ್್ೀ। 
ನ್ ತತ ತದ್ ರಪತ್ಾಮಾಹ ನ್ಹಯ ಭ ವೀಽದ್ಯ ನ್ಾಃ ಪುಮಾನ್॥38॥ 

ಅತ ಏವ ಹಯಭಾವಸಯ ದ್ವೈತಮ್ನತಯಪ ತ್್ೀ ಮತಮ್।  

ತದ್್ುಹಮಧ್ಮ್ನಯತ್್ೈಕಯಸಯ ಸ್ತದ್ಧಯೀನ್ನ ತತ ತದ್ೀಕತ್ಾ॥39॥ 

ಅದ್ವೈತಮೀವ ಸವದ್ವೈತಂ ರ್ತ್್ ೀ ಬರಹಮಣಯಸಾಧ್ರ್ತ್।  

ಸವಾಯದ್ವೈತಮತಂ ತಸಾಮತಸಿವಾಯಹತಮಭ ತುವ॥40॥ 

ಏವಂ ನಿಗತಯಣತ್ಾವಾಣಿೀ ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮಚ್ೀದ್ವದ್ೀತ್।  

ತದಾ ಶಾಬದತವಮೀರ್ತವನಿಗತಯಣತ್ಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ॥41॥ 

ನ್ನ್ೃತತಬರಯಹಮಣಿ ಪರ್ೀ ನ್ಚ್ೀನಾಮನ್ಬಹಿಷ್ೃತಮ್। 
ನ್ ಸ್ತದ್ಧಯೀನಿನಗತಯಣತವಂ ತ್್ೀ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾವದ್ಯೀ ಗತಣಾಾಃ॥42॥ 

ಸವಮಾನ್ವ್ೀದಾಯಶಾಬದತವಮೀರ್ತ್ಾವದಿಗತಣ್ೈಾಃ ಸಹ। 
ಧಕೃತಯ ನಿಗತಯಣತವಂ ತ್್ೀ ನ್ೃತಯನಿು ವಿಗತಜವರಾಾಃ॥43॥ 

ಏವಂ ಚ್ ೀಭರ್ತಾಃ ಪಾಶಾರಜತಜಂ ಸಙ್ುೃಹಯ ತ್್ೀ ಮತಮ್।  

ಪರವಿಶಯ ವಾಯಹತಸ್ತಾೀ ಮಾ ಭ್ೈಷೀರಿತ್ಾಯಹನ್ಶಾಮ ಮ್॥44॥ 

ಸಾವವ್ೀಧ್ಯಬರಹಮಣ್ೈಕಯಂ ಚ ರ್ದ್ಯೈಕಯಸಯ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ। 
ಅಹಂ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯದಿವಾಚಸುಿದಿರೀತ್್ಯೈವಾಖಿಲಾ ಅಪ॥45॥ 

ಬರಹಮಸವರ ಪತ್್ೈ(ಮೈ)ಕಯಂ ತ್್ೀ ನ್ ಬ ರರ್ತರಿತ ಮೀ ಮತಾಃ।  

ರ್ಮರ್ಯಂ ಮನ್ಸಾ ಧಾಯಯೀತುಮೀವಾರ್ಯಂ ವದ್ೀತೆಲ॥46॥ 

ಸಾವವ್ೀದಾಯ ಚಿತ್ಾಸಿತಮಮಾತರಮೈಕಯಂ ದ್ವೀಧಾಪ ನ್ ೀಲ್ಲಿಖ್ೀತ್।  

ಬರಹಮಭಿನ್ನೈಕಯವಾದ್ೀಪ ನ್ೈಕಯಮಾನ್ಮ್ನದ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥47॥ 
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ಸಾವವ್ೀದ್ಯಸಾಯಹಮ್ನತತಯಲ್ಿೀಖಸ್ಯೈವಾಭಾವತಸುವ। 
ಜಡಾಹಙ್ಗೆರವಾಚಸಾುಾಃ ಸವಾಯ ವಾಚಾಯಸುಿಯೈವ ತತ್॥48॥ 

ಜಡ್ೈಕಯಂ ಚ ನ್ ತ್್ೀ ಪಕ್ಷ್ೀ ತ್್ೀನ್ೈಕಯಶತರತರ್ಾಃ ಕವ ತ್್ೀ। 

ಭಜ ವಾ ಸವಪರಕ್ಾಶ್ರೀಕ್್ುೀನಿಯಜಮರ್ಯಂ ಶತರತೀರಿಮಾಾಃ॥49॥ 

ತಯಜ ವಾ ವಾಯಹತಸ್ತಾೀಣಾಂ ಸೃಜ ವಾ ಹೃದಿ ಮನಿದರಮ್। 
ತಸಾಮದಿೀದ್ೃಙ್ಮತಂ ರ್ತಕುವಿರತದ್ಧಂ ಸದಿವಗಹಿಯತಮ್॥50॥ 

ಕ್್ ೀ ವಿದಾವನ್ಮನ್ಯೀದಿವದ್ವತಸಭಾಂ ಪರತ್ಾಯನ್ಯೀಚಾ ಕಾಃ। 

ನಿಗತಯಣಶತರತತಶ್ಾತವಮಪ ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ಚಿತುನ್ತ॥51॥ 

ಜಡಂ ಬರಹಮ ಭವ್ೀನ್ ಮಢ ತ್್ೀನ್ೈಕ್್ಯೀ ಚ ನ್ ನ್ಾಃ ಕ್ಷ್ತಾಃ। 

ಚಿತ್ಾವಭಾವ್ೀಪ ಚಿತುಚ ರ್ೀಚರೃಙ್ುಂ ತತವಂ ಚ ಶತರಙ್ುಯಭ ಾಃ॥52॥ 

ಶರದ್ರತ್್ ವೀಕ್್ುೀಶಾ ಶರದ್ ರೀಽಭ ಾಃ ಪಶತತ್್ ವೀಕ್್ುೀಾಃ ಪಶತಹಯಯಭ ಾಃ। 
ಐಕ್ಾಯವಿರ್ ೀಧಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಬಾಧಕ್ಾ ಸಾ ನ್ಚ್ೀತುದಾ॥53॥ 

ಏಕತರ ಭಗನದ್ನ್ುೀರ್ಂ ಕರ್ಂ ಧ್ಮಾಯನ್ುರಂ ದಿ(ದ್)ಶ್ೀತ್।  

ಸವಯಂ ಬರಹ್ೇತ ವಾಚ್ ೀಕುಸವ್ೈಯಕಯಸಯ ಚ ಸ್ತದ್ಧಯೀ॥54॥ 

ಸವಯಧ್ಮೀಯತತಯಕುಸವಯಜಗದ್ಧಮಾಯಂಶಾ ನ್ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್।  

ಅತಾಃ ಪಟತವಕತಡಯತವಘಟತ್ಾವಶಮತವಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ॥55॥ 

ಧ್ಮೈಯಶಾ ಸಹಿತಂ ತಸಾಯತಾರಂ ಸದ್ಧಮಯತ್್ ೀ ಬಹಿಾಃ। 
ರ್ದಿ ಶೌರತಂ ಜಡ್ೈಕಯಂ ಚ ರಕ್ಷ್ಯಂ ನಾಧ್ಯಕ್ಷ್ರ್ ೀಧ್ತಾಃ॥56॥ 

ತಹಿಯ ದ್ತಾಃಖೌಘಭರಿತಜೀವ್ೈಕಯಂ ಚ ನ್ ರಕ್ಷ್ಯತ್ಾಮ್। 
ಬರಹಮನಿಗತಯಣತ್ಾವಾಕ್್ುೀ ನ್ ಹಿ ಜೀವಗತಣಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥57॥ 
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ಐಕ್್ ಯೀಕುಬಲತಸುಚ್ಾೀತಸದ್ಧಂ ಹನಾಯಜಜಡ್ೀಷ್ವಪ। 
ಉಪಚಾರ್ ೀಽತರ ತ್್ೀ ಕಸಾಮದ್ಪಚಾರಾಃ ಪರಭೌ ತವ॥58॥ 

ಮಾಶರರಸುಿಂ ಪರಸುರ್ ೀ ಮನ್ದ ಮಾ ಚ ಮಾಣವಕ್್ ೀಽನ್ಲಾಃ।  

ಕಂ ಚ ಸವಯಮ್ನದ್ಂ ಬರಹಮ ಖಲ್ಲವತ್ಾಯಹ ಹಿ ರಾ ಶತರತಾಃ॥59॥ 

ಸಾ ಮಾಯಿಭಿಬಯಲಾನಿನೀತ್ಾ ಶತರತ್ಾವ ತಸಯ ದ್ತರಾಗಮಮ್। 
ಸವನಾಶಾಚಾ ಜಗನಾನಶಾದಿಭೀತ್್ೀತಥಂ ಪರ್ಯಚಿನ್ುರ್ತ್॥60॥ 

ಸವಯಶತರತ್್ೀರಸಙ ರೆೀಚ್ ೀ ಜಡ್ೈಕ್ಾಯನ್ನ ಭ್ೀವ್ೀತೆಲ। 
ಏಕಸ್ತಮನ್ಸವಯತ್ಾಽಯೀಗಾತಸಙ ರೆೀಚ್ ೀಪಯಸಯ ನಾರ್ಯಕೃತ್॥61॥ 

ಏಕಜೀವಮತಸಯ ಸಾಯದ್ರ್ಯಾಃ ಕ್್ ೀಽಪ ನ್ ಮೀಽಭವತ್। 
ಬಹತಜೀವಮತ್್ೀಪ್ಯೀಕಬರಹಮಣ್ ೀ ಬಹತನ್ೈಕತ್ಾ॥62॥ 

ನ್ ಸಾಯದ್್ುಹಮಗತ್್ೈಕತವತ್ಾಯಗ್ೀ ಬರಹಮದಿವತ್ಾಽಽಪತ್್ೀತ್। 
ಜೀವಸಯ ಬಹತತ್ಾತ್ಾಯಗ್ೀ ಸವಯಶಬದಾಃ ಪರಕೃಪಯತ॥63॥ 

ಅತ್ಾಯಗ್ೀತತ ವಿರತದ್ಧೈಕಯಂ ಕಸಯ ವಾ ಸಾಯದಿವವ್ೀಕನ್ಾಃ। 
ಏಕ್್ೈಕ್್ ೀ ಮತಚಯಮಾನ್ ೀಽದ್ಯ ಸವಯಶಬ್ದೀನ್ ನ್ ೀಚಯತ್್ೀ॥64॥ 

ತತತಾಞ್ಚಜೀಕರಣಾಯೀಗಾತಸವಯತವಂ ಸಾಯತೆದಾ ವದ್। 
ಏಕತ್ಾವರ ಪಮೀಕ್ಷ್ ೀಽಸೌ ಪುಞಜತ್ಾಭಞಾಕ್್ ೀ ನ್ತ ಕಮ್॥65॥ 

ಏಕ್್ೈಕವಸತುಗಣಕ್ಾಶಾಾನ್ುೀ ತಂ ವಸತುಸಞಾರ್ಮ್। 
ವದ್ನಿು ಸವಯಶಬ್ದೀನ್ ನ್ ಕ್ಾವಪ್ಯೀಕಸಯ ಸವಯತ್ಾ॥66॥ 

ಏಕ್್ೈಕನಾಶ್ೀ ಸವಯಂ ಚ ನ್ಷ್ಠಮ್ನತಯಪ ರ್ದ್ವಚಾಃ। 

ತಚಾ ಪುಞ್ಚಜೀಭ ತತತುನಾನಶ್ೀಷ್ವೀವಾಽಽಹ ಸವಯತ್ಾಮ್॥67॥ 
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ಪರತಯೀಗಿತವಸಮ್ನಾಧದ್ಭಾವಾನ್ತಗತ್್ೈವ ಸಾ। 

ಉಪಚಾರ್ೀಣ ತತ್ಾರಪ ಪರೀಚಯತ್್ೀ ನ್ ತತ ಮತಖಯತಾಃ॥68॥ 

ಬಹತತ್ಾವಖಯಗತಣವಾಯಪಾು ನ್ಷ್ಟೀಷ್ತ ನ್ ಹಿ ಸವಯತ್ಾ। 
ಏಕ್್ೈಕವಸತುನಿಷ್ಠೈಾಃ ಪಾರಗ್ೀಕತ್ಾವಖಯಗತಣ್ೈಾಃ ಕಲ॥69॥ 

ತರಭಿವಾಯ ಚತತರಾದ್ಯೈವಾಯ ಬಹತತ್ಾ ತ್್ೀಷ್ತ ವಸತುಷ್ತ। 
ಾಾರ್ತ್್ೀ ಬಹತತ್ಾರಾಸತು ರಾ ಪರಾಯಪುಾಃ ಸಥಲ್ೀ ಸಥಲ್ೀ॥70॥ 

ತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಸವಯಪದ್ೀನಾಹತಾಃ ಸನ್ುಾಃ ಶಬಾದರ್ಯವ್ೀದಿನ್ಾಃ। 
ತದ್್ಹತತವಸಮವಾಯಪುಂ ಸವಯತವಂ ನ್ ಹಿ ಸಂಶರ್ಾಃ॥71॥ 

ಅಭಾವ್ೀಷ್ತ ಗತಣಾಭಾವವಾದ್ ೀ ಯೀಷಾಂ ಹಿ ವಾದಿನಾಮ್। 
ಬಹತತ್್ವೈಕತವಪೂವೀಯಕುಸ್ುೀಷಾಂ ತತ್್ ರೀಪಚಾರಿಕೀ॥72॥ 

ಗತಣ್ೈಾಃ ಸಮಂ ನ್ಷ್ಟಭಾವ್ೀಷ್ವಭಾವ್ೀಷ್ತ ಚ ರ್ದ್ತುಣಾಾಃ। 
ನ್ ಸನಿು ತ್್ೀನ್ ತ್್ೀ ಶಬಾದ ಮತಖಯತ್್ ೀ ನ್ೀತ ತನ್ಮತಮ್॥73॥ 

ಅನ್ಷಾಟಥ್ೀಯಷ್ತ ಸವಯತವಬಹತತ್ಾವದ್ಯಂ ಹಿ ಕ್್ ೀವಿದ್ೈಾಃ। 
ಪುಞ್ಚಜೀಭ ತ್್ೀಷ್ತ  ತ್್ೀಷ್ವೀವ ಪರೀಚಯತ್್ೀ ಬಹತವಸತುಷ್ತ॥74॥ 

ಏಕಸ್ತಮನ್ಸವಯಶಬದಸತು ನ್ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ನಾಪಯಲೌಕಕ್್ೀ। 

ಅಸಯ ತ್್ವೀಕ್್ೈಕಮೀಕ್ಷ್ೀಽಪ ಬಹತತವಂ ತತ ಚಿತ್ಾಮಪ॥75॥ 

ಏಕ್್ೀನ್ ಬರಹಮಣ್ೈಕತವಮಾಪಾುನಾಂ ನ್ ಹಿ ರ್ತಜಯತ್್ೀ। 
ತಸಾಮದ್ೀಕ್್ೈಕಮತಕ್ೌು ಚ ಸವಯಂ ಬರಹ್ೇತ ಮೀ ಗಿರಾಃ॥76॥ 

ಅರ್ಯಂ ಕನಿನಷ್ಟಬಹತತ್ಾಮಾದಾರ್ ಘಟರಾಮಯಹಮ್। 
ಐಕ್ಾಯಖಯಮೀಕ್ಷ್ ೀಪ್ಯೀಕ್್ ೀಽಸಯ ತತ್ಾರಪ ಬಹತತ್ಾ ನ್ ಹಿ॥77॥ 
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ಬಹವೀ ಯೀ ಭವಧ್ವಂಸಾಸ್ುೀಪ ಸವ್ೈಯಕಯವಾದಿನಾಮ್। 
ಬರಹಮಣ್ೈಕತವಮಾಪಾುಶ್ಾೀನ್ನೈವ ಸತಯಬಯಹತತ್್ ೀಚಿತ್ಾಾಃ॥78॥ 

ಅಸತ್್ವೀ ತತ ಪೃರ್ಕ್್ುೀಷಾಂ ನಿತರಾಂ ಬಹತತ್್ ೀಚಿತ್ಾ। 
ಸವಯಂ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯದಿಗಿರಾ ತದ್ೈಕಯಂ ಕ್್ ೀ ವದ್ೀದ್ತ್ಧ್ಾಃ॥79॥ 

ಅಭಾವದ್ವೈತವಾದ್ೀ ತ್್ೀ ಬಹವೀ ನ್ೈಕತ್್ ೀಚಿತ್ಾಾಃ।  

ಜಡತ್ಾವತತಸಬಹತತ್ಾವತ್್ೈರನ್ಙಚುೀಕರಣಾದ್ಪ॥80॥ 

ಅತ್್ ೀ ಮೀ ಸವಯಶಬ್ ದೀಽರ್ಂ ನ್ೈವ ಗಚ್ರೀತುದ್ಧ್ವನಾ। 
ಮತಖಾಯರ್ಯಸಯ ಪರಿತ್ಾಯಗಾಃ ಶಬಾದರಾಸ್ೈ ನ್ ರ್ ೀಚತ್್ೀ॥81॥ 

ಮತಖಾಯರ್ಯತ್ಾಯಗಿನಿೀಂ ಮಾಂ ಚ ಹಸ್ೀರ್ತಾಃ ಸವಯಸಜಜನಾಾಃ। 

ಕ್ಾವಪ್ಯೀಕತ್ಾವಭಾವಮೀವ ಬ ರರ್ತಾಃ ಸವಯಪದಾದ್ರ್ಾಃ॥82॥ 

ತಥಾ ಬಹತತ್ಾವಭಾವಂ ಚ ಕವಚಿದ್ೀಕಪದ್ಂ ವರಾ್ೀತ್।  

ಅಮತಖಾಯ ಲಕ್ಷ್ಣಾಖಾಯಸೌ ವೃತುಸುವತತ ಸಾಪ ನ್॥83॥ 

ರ್ತ್್ ೀಽತಯನ್ುವಿರತದೌಧ ತ್ಾವಭಾವೌ ಚ್ೈಕಯರ್ ೀಧನೌ। 
ನಿವಿಯಶ್ೀಷಾ ಬರಹಮಚಿತ್್ುೀ ಾ್ೈವಿೀ ಚಿದ್ಪ ತ್ಾದ್ೃಶ್ೀ॥84॥ 

ಅತಾಃ ಕಸಯ ಬಲಾದಾವ ಸಾ ಬಹತತ್ಾ ಚ್ೈಕತ್ಾ ವದ್। 
ತದ್ಭೀದ್ಸ್ಯೈವ ಬಲತ್್ ೀ ವಾಚಾಯ ತ್ಾಸಾಂ ದಿವರ ಪತ್ಾ॥85॥ 

ಭ್ೀದ್ೀನ್ೈಕಯಂ ತತಸಾಾಗ್ೀ ಸವೀಯಕ್್ುೀನಾಯಸ್ತು ಗ್ ೀಚರಾಃ। 

ಅತಾಃ ಸವಯಪರಕ್ಾರ್ೈಶಾ ಮಮಾರ್ಯಂ ವಯರ್ಯರ್ತಯರ್ಮ್॥86॥ 

ಮಮೈವ ನಾಶಕಸಾಯಸಯ ನ್ ಚಿತರಂ ಮೀಽರ್ಯನಾಶನ್ಮ್। 
ಏಕಜೀವಮತ್್ೀ ಸವಯಶಬದಾಃ ಸಾವರ್ಯಂ ರ್ಥಾ ಜಹೌ॥87॥ 
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ಬಹತಜೀವಮತ್್ೀಽಪಯಸಯ ಶಬದಸಾಯಥ್ ೀಯ ನ್ ಲಭಯತ್್ೀ। 
ಅತ್್ ೀ ಬರಹಾಮಽಸಯ ನಾಥ್ ೀಯಽಭ ದ್ೀಕತ್್ವೈಕಸವಭಾವವತ್॥88॥ 

ಐಕ್ಾಯಹ್ ೀಯಽನ್ ಯೀಽಪ ನಾಥ್ ೀಯಽಭ ದ್ೀಕತ್್ವೈಕಸವಭಾವವಾನ್। 
ರ್ದಾ ಸವಯವಿಮೀಕ್ಷ್ಾಃ ಸಾಯತುದಾಪುಯಕ್್ುೀನ್ ವತಮಯನಾ॥89॥ 

ರತನ್ಧೀ ಪದ್ದ್ವರ್ಂ ಮೀಽನ್ಧ ಬಹತ್ಾ ಚ್ೈಕತ್ಾಪ ತ್ಾಮ್। 
ಅತ್್ ೀಽದಾಯಶಬದತ್್ ೀಽರ್ಯ ವಾ ಕರ್ಂ ಗಚಾರಮ್ನ ತ್್ೀಽಧ್ವನಿ॥90॥ 

ಅಹಮಥಾಯರ್ಥಯನಿೀ ವಾಣಿೀ ತವಂ ತತವಘನಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ। 

ಇತಥಂ ಸವಯಬರಹಮತ್್ ೀಕುರಥಾಯಭಾವೀತುರ್ ೀಷ್ತಾಃ॥91॥ 

ಪರತ್ಾಯಕ್ಷಿಪನಿನಷ್ೀಧಾರ್ಯಂ ಖಲ ಕ್ಾಾ ಮಾಯಿನಾಂ ಮತಮ್। 
ಕಂ ಚ ಪಕ್ಷಾನ್ುರಾಪ್ೀಕ್ಷಿೀ ಪುನ್ನ್ಯಾಃ ಸಾಶಯನ್ೀ ಪದ್ೀ॥92॥ 

ಪದಾಭಾಯಮೀವ ಹನಿಮ ತ್ಾವಂ ಪಶಾಯದ್ಯ ಮಮ ಪೌರತಷ್ಮ್। 
ಮಹಾವಾಕಯಸಯ ಪದ್ಯೀರರ್ಯಾಃ ಸತಯಸುವಾಪ ಹಿ॥93॥ 

ತನಿಮಥಾಯಭ ತಬಹತತ್ಾಪಕ್ಷ್ ೀಪಯತರ ನ್ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ। 
ಮತಖಯಯೀಧ್ಯಮ್ನಯಪದ್ಯೀರಥ್ೀಯ ನಾಮತಖಯತ್್ ೀಚಿತ್ಾ॥94॥ 

ಅವಿಭಕಾನ್ುಧ್ಮಾಯರ್ಯವಿಭಕಾರ್ಯಸಯ ತ ಚಿತ್ಾ। 

ಅತ್್ ೀ ವಿಭಕಾರ್ಯಭ ತಮೈಕಯಂ ತಯಕ್ಾುಿ ಸದ್ೃಕ್ಷ್ತ್ಾಮ್॥95॥ 

ಜೀವ್ೀಷ್ವೀವ ವದ್ೀದಾವಕಯಂ ರ್ಜವಪರಸುರವಾಕಯವತ್। 
ಪದಾಭಾಸಾಭಾಸತ್ಾರಾಂ ನ್ ಕಸಾಯಪ ಭರ್ಂ ಭತವಿ॥96॥ 

ಛ್ೀದ್ಸತು ಮತಖಯಪದ್ಯೀಾಃ ಶ್ರಚ ರ್ೀದಾಯಿತ್್ ೀ ನ್ೃಣಾಮ್। 
ಕಞಾ ಮತಖಾಯರ್ಯಬಾಧ್ೀ ಸಾಯಲಿಕ್ಷ್ಣಾ ನಾನ್ಯಥಾ ಕಲ॥97॥ 
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ವಿರತದ್ಧಧ್ಮ್ನಯಣ್ ೀಜೀಯವಬರಹಮಣ್ ೀರ್ೀಕತ್್ೈವ ತ್್ೀ ।  

ಮತ್್ೀಪ ಬಾಧತ್ಾ ಮನ್ದ ಮಮ ತವತಯನ್ುಬಾಧತ್ಾ॥98॥ 

ತದಾ್ಧತವಿಭಕಾರ್ಯಂ ಚಿನಿಧ ವಯತಯನ್ುರಾಸ್ತನಾ।  

ಅಬಾಧತ್ಾರ್ಯಛ್ೀದ್ಸತು ನ್ ಯೀಗ್ ಯೀ ನಾಪ ತ್್ೀ ಹಿತಾಃ॥99॥ 

ಯೀ ದ್ ೀಷೀ ತಸಯ ನ್ರಕ್್ ೀ ದ್ೃಷ್ ಟೀ  ನ್ೈವ ತವದ್ ೀಷಣಾಃ।  

ಪದ್ದ್ವರಾರ್ಯತ್ಾಯಗ್ೀ ಚ ಜೀವಾನಾಂ ಬರಹಮಣ್ೈಕತ್ಾ॥100॥ 

ನ್ ಸ್ತದ್ಧಯೀಚಿಾಚಿಾದಿತ್್ಯೀವ ಹತಯಕುಂ ಸಾಯತ್್ುೀನ್ ಕಂ ಫಲಮ್। 
ಮತಖಾಯಥ್ೀಯ ಸತಯಮತಖಾಯಥ್ ೀಯ ನ್ೈವಾರ್ಯಯಾಃ ಕಲಧೀಮತ್ಾಮ್॥101॥ 

ಅತಾಃ ಶತರತಾಃ ಸವಮತಖಾಯರ್ಯಲಾಭಾಯೀತಥಮಚಿನ್ುರ್ತ್। 
ಬಹತತ್ಾ ಧ್ಮ್ನಯಷ್ತ ಗತ್ಾಽತ್ಾಯಾಾಯಕ್ಾರಗತಣಾದಿಕ್ಾನ್॥102॥ 

ಸಮಾನ್ಪ ಹಿತ್ಾನ್ಸವಾಯನಿಭನ್ನತ್ಾಯಮರಣಂ ಮ್ನರ್ಾಃ।  

ನಾಭ್ೀದ್ಮಾತರಂ ಸಹತ್್ೀ ಕಂ ಪುನ್ಸುದಿವಲಕ್ಷ್ಣಾನ್॥103॥ 

ರ್ಥಾ ಪಟಸಾಥ ಬಹತತ್ಾ ಘಟಸಾಯನ್ಯತರ ಚ ಸ್ತಥತ್ಾ। 
ಮರಣ್ೀ ಸತ ರ್ದ್ಭಸಮ ತಚಾಾನ್ ಯೀನ್ಯಂ ಭಿನ್ತು ಹಿ॥104॥ 

ತದ್ಧಮ್ನಯನಿಷ್ಠಬಹತತ್ಾ ಸವಭಾವೀಽರ್ಮದ್ ಭದ್್ಲಾತ್। 
ಏವಂ ಚಾನಾದಿತ್್ ೀ ಭಿನ್ನಸವಭಾವಾದಿಭನ್ನಕಮಯಣಾಃ॥105॥ 

ಅಣ ಞ್ಚಜೀವಗಣಾನ್ಸಿಸವಧ್ಮಾಯಧಾರನ್ಸಿಧ್ಮ್ನಯಣಾಃ। 
ತವಾಪಯಭಿಮತ್ಾ ತ್್ೀಽರ್ ಬಹತತ್ಾ ಲ್ ೀಕಸಮಮತ್ಾ॥106॥ 

ಮ್ನರ್ಶಾ ಬರಹಮಣಶ್ೈತ್ಾನ್ನ ಭಿನ್ತು ಕದಾ ವದ್। 
ಕರ್ಂ ಚಾತವಿರತದ್ದೀನ್ ಬರಹಮಣ್ೈಷಾಮಭಿನ್ನತ್ಾಮ್।107॥ 
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ನ್ರತಣದಿಧ ಮಹತುದಿಧ ಸವಯಜ್ಞಂ ಸವಯಕತೃಯ ಚ। 
ಏವಂ ಚಾತವಿರತದ್ಧೈಕಯಮ್ನದ್ಂ ವಕತುಂ ಕರ್ಂ ರ್ತ್್ೀ॥108॥ 

ಅತ್್ ೀಽನ್ಯಂ ಲ್ ೀಕಮಾನ್ಯಂ ಚ ಕಞಾನಾರ್ಯಂ ವದಾಮಯಹಮ್। 
ಇತ ಶತರತವಿಯನಿಶ್ಾತಯ ಪುನ್ಶಾಾರ್ಯಮಚಿನ್ುರ್ತ್॥109॥ 

ಇದ್ಂ ಸವಯಂ ಪದ್ಂ ಸವಯನಾಮತ್ಾವನ್ನ ಕವಚಿದ್ದೃಢಮ್। 
ರ್ತ್್ರೀಚಾರ ತತರ ಗಚ್ರೀದಿಧ ತತ ಾವಯತ್್ ರೀತುರತರ ಚ॥110॥ 

ಪರಸತುತಂ ಭಗವದ್ಧಮಯನಿಜರ ಪಮನ್ನ್ುಕಮ್। 

ಅನ್ತಚ ರ್ೀದ್ಂ ಸವಯಮ್ನತ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯಹ ತದ್ೀಕತ್ಾಮ್॥111॥ 

ತ್್ೀಷ್ವೀವ ಬ್ ೀಧ್ರ್ನಿುೀ ಸಾ ವೀಚ್ೀದ್ ದೀಷ್ಸಯ ನೌಷ್ಧ್ಮ್। 
ಧ್ಮಯನಿಷಾಠ ತತ ಬಹತತ್ಾ ಧ್ಮ್ನಯಣ್ೈಕಯಂ ನ್ ಬಾಧ್ತ್್ೀ॥112॥ 

ಭ್ೀದಾಭ್ೀದ್ಮತ್್ೀ ಧ್ಮಯಧ್ಮಯೈಯಕಯಸಾಯಪ ಸಮಮತ್್ೀಾಃ। 

ರ್ಥಾ ರ ಪರಸಾದಿೀನಾಂ ಬಹತತ್ಾ ಸವಸವಧ್ಮ್ನಯಣಾ॥113॥ 

ಏಕ್್ೀನಾಪ್ಯೈಕಯಮಸ್ಾೀವ ತವಾಪ ಚ ಮಮಾಪ ಚ। 

ತಥ್ೀಹಾಪ ಭವ್ೀದ್ೀವ ರ್ದ್ದ್ೃಷ್ಟಂ ಚ ದ್ೃಷ್ಟವತ್॥114॥ 

ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯಂ ಚ ಧ್ಮಾಯಣಾಂ ಧ್ಮ್ನಯಣಾ ಸಹ। 
ನಿೀಲ್ ೀತಾಲಾದಿವಾಕ್್ಯೀಷ್ತ ರ್ದ್ದೃಷ್ಟಂ ತ್್ೀನ್ ಕ್ಾ ಕ್ಷ್ತಾಃ॥115॥ 

ದ್ತಷಾಟನ್ತಸಾರಾಃ ಸವಯಸಯ ನಿವಾಯಹಕಶ್ರ್ ೀಮಣಿಾಃ। 
ಇರಾಂಸುಿತರ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽಸ್ತು ನ್ೀಹ ನಾನ್ೀತಮಾನ್ತಾಃ॥116॥ 

ಭ್ೀದಾಸಹಿಷ್ತಣ ಬರಹ್ೈಕಯಂ ತದ್ಧಮಾಯಣಾಮಭ ದ್್ಲಾತ್। 
ಧ್ಮಯಧ್ಮ್ನಯಸವಭಾವ್ೀನ್ೈವಾಧಾರಧ್ೀರ್ತ್ಾ ಭವ್ೀತ್॥117॥ 
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ರ್ತಸಮಥಾಯ ಹರ್ೀಧ್ಯಮಾಯ ಧ್ಮ್ನೀಯ ಚಾಸೌ ಮಹಾಪರಭತಾಃ। 
ಕದಾಪಯಭಾವಸಾಯಭಾವಸುತಸಿಭಾವಾನ್ತಭಾವಕಾಃ॥118॥ 

ತಥಾಽವರ್ವನಿಷಾಠ ರಾ ಬಹತತ್ಾ ಸಾ ಚ ದ್ೀಹತಾಃ। 
ಏಕಸಾಮದ್ಪಯನ್ೀಕ್್ೀಷಾಂ ತ್್ೀಷಾಮೈಕಯಸಹಾ ಕಲ॥119॥ 

ಅತ್್ ೀಽಪ ಭಗವತ್ಾಾದ್ಾಾನ್ ರತಕಟಿಪೂವಯಕಮ್। 
ಹಸುಮಸುಕನ್ೀತ್ಾರದ್ಯಂ ಸವಯಂ ಬರಹ್ೇತ ವಾ ಮಮ॥120॥ 

ಅಥ್ ೀಯಽಸತು ತ್್ೀಽಜ್ಞ ಕಪಾಯಸಂ ಪುಣಿರಿೀಕಮ್ನವಾಕ್ಷಿಣಿೀ। 
ಇತ್ಾಯದೌ ಪರಸತುತ್ಾಸುಸಾಮದಿದ್ನಾುಹಾಯಶಾ ತ್್ೀಽಖಿಲಾಾಃ॥121॥ 

ಸವಯಲ್ ೀಕವಿರತದಾಧರ್ಯಂ ಕ್್ ೀಽವಾಯಚಿೀನ್ ೀ ವದ್ೀದ್ವದ್। 
ವಿಶ್ೀಷ್ಶಕ್ಾಾ ಸವಯತವಬಹತತ್ಾವನ್ನ್ುತ್ಾದಿಕಮ್॥ 122॥ 

ರ್ಹಯಯಭಿನಾನವತ್ಾರ್ೀಷ್ತ ಯೀ ಬ ರತ್್ೀ ತನ್ಮತಂ ಭಾ್ೀ। 
ಸಾಥನ್ಭ್ೀದ್ ೀತಥತದ್ಭೀದ್ಂ ನಿಶ್ೀದ್ತಧಂ ವಾಯಸಶ್ಕ್ಷ್ರಾ॥123॥ 

ತದ್ ರಪವೃನ್ದಮಖಿಲಂ ತನ್ಮತಪಾರಪುಮೀವ ಹಿ। 

ಇದ್ಮ್ನತಯನ್ ದ್ಯ ಸವಯಂ ಚ ಬರಹ್ೇತ್್ಯೀವ ಬರವಿೀಮಯಹಮ್॥124॥ 

ಅರ್ವಾ ರ ಪಾಾತಂ ತದಿವಷ್ತಣವಾಮನ್ಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ। 

ತದ್ಸಾಧಾರಣ್ೈಾಃ ಶಬ್ದೈವಿಯದ್ವನಾಮತರ ಪರಸ್ತದಿಧಭಿಾಃ॥125॥ 

ಅಗಿನವಾರಾವದಿಶಬ್ದೈಶಾ ಪರತಪಾದ್ಯಂ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ।  

ರ್ತಶಾ ಶತರತಮಾನಿನಾಯ ಲಕ್ಷಾಮಯ ಮಮ ತದಾಜ್ಞರಾ॥126॥ 

ಮಾನಿನಾಯಶಾ ದ್ೃಶಾ ಸವಯಂ ಸವಯದಾಽತ್್ೈವ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ। 
ತಸಾಮದಿದ್ಂಪದಾಹ್ೈಯ ತದ್ವೃನ್ದಂ ಸವಯಂ ಚ ಪೂವಯವತ್॥127॥ 
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ಶವಶಾರಿ ಲಕ್ಷಾಮಯಾಃ ಸತನಷಾರಾಸತು ಮಮ ವಾ ದ್ೃಷಟಗ್ ೀಚರಮ್।  

ಅನ್ ದ್ಯ ಸಾ ವಾ ಬರಹ್ೇತ ಸೌುತ ಸೌುಮಯಹಮೀವ ವಾ॥128॥ 

ವಾದಿರಾಾಾಜಯತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಾಃ ಸರ್ ೀಽಮಲಾಃ।  

ದಿವತೀರ್ಾಃ ಸತಧರಾಂ ಕಣಾಠಲಙ್ಗೆರಂ ಕತರತತ್್ೀತರಾಮ್॥129॥ 

ಶ್ರೀಾಃ ॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯವಿರಚಿತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಂ ದಿವತೀರ್ಾಃ 

ಸರಾಃ॥1-129॥ ಶ್ರೀಾಃ 

ತೃತೀರ್ಾಃ ಸರಾಃ ॥3-119॥ 

ಕರ್ಂ ಚ್ೈಕಚಿತ್್ ೀಪ ಸಾಯದ್ೀಕಬರಹಮಚಿತ್್ೈಕತ್ಾ। 

ಏಕತವದ್ವರ್ಜಂ ತದ್ಧದಿವತವಂ ಕನ್ನ  ರತಣದಿಧ ತ್ಾಮ್॥1॥ 

ತವಯೀರ್ೈಕಯಕಥಾರಾಂ ಹಿ ದಿವತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷಾ ರ್ತ್್ ೀ ಧ್ತರವಾ। 
ಅಪ್ೀಕ್ಷಾಬತದಿಧನಾಶ್ೀನಾಪಯಸಯ ನಾಶ್ರೀ ನ್ ತದ್ಭವ್ೀತ್॥2॥ 

ಜಹತೀ ಚಾಪಯಜಹತೀ ಪದ್ಯೀಲಯಕ್ಷ್ಣಾ ರ್ದಾ। 
ತದಾಪ ಚ ದ್ವರ್ಂ ತ್ಾಭಾಯಂ ಪದಾಭಾಯಂ ಧ್ತರವಮತಚಯತ್್ೀ॥3॥ 

ದಿವತ್ಾಮನ್ ದ್ಯೈಕಯಮೀವ ರ್ದಿ ವಾಕ್್ಯೀನ್ ಬ್ ೀಧ್ಯತ್್ೀ। 
ಮತಣಿತಿ್್ೈಕ್್ಯೀನ್ಯಯೀವ್ೈಯಕ್್ಯೀ ತತುದ್ೈಕ್್ಯೀ ಚ ಬ್ ೀಧತ್್ೀ॥4॥ 

ನಾರ್ಯಸ್ತದಿಧಸುವಾಪ ಸಾಯನಾನಽಪಯನ್ಥ್ ೀಯ ಭವ್ೀನ್ಮಮ। 
ತತುಿಂಪದ್ ೀಕುಚಿನಾಮತರ ದಿವತರ್ಸಯ  ಪರಸಾರಮ್॥5॥ 

ಐಕಯಂ ಾ್ೀದ್ ್ೀಧ್ಯತ್್ೀ ತಹಿಯ ದಿವತವಬ್ ೀಧ್ ೀಪಯಭೃದ್್ಲಾತ್। 
ಪದಾಭಾಯಮತಪಲಕ್ಷ್ಯತವಪಕ್ಷ್ ೀ ವಿಶ್ರೀಭಕೃತುವ॥6॥ 

ತ್ಾಬಾಯಮಪುಯಪಲಕ್ಷ್ಯೈಕ್್ಯೀ ನ್ ಕ್್ ೀಪಯತಶಯೀ ರ್ದಿ। 
ತಹತಯಯಕು ಏವ ದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯದ್ಯದಿ ವಾಯವತಯಕ್್ೀ ಪದ್ೀ॥7॥ 
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ಬರಹಮಮಾತರಗತ್ಾದ್ೈಕ್ಾಯಜಜೀವಮಾತರಗತ್ಾದ್ಪ। 
ವಾಯವತ್್ಯೈಯಕಯಮ್ನದ್ಂ ದ್ವೈಕಯಂ ಕತರತತಶ್ಾೀದ್ ದಿವತ್ಾಪಯಭ ತ್॥8॥ 

ನ್ ಚ್ೀತ್ಾರಗತಕುದ್ ೀಷ್ಾಃ ಸಾಯನ್ನ ಸಾಯತುವ ಮನಿೀಷತಮ್। 
ಮಹಾವಾಕ್ಾಯರ್ಯತ್ಾತಸಾಮತುಿಪರೀತ್್ಯೈವ ತಯೀಧ್ತರಯವಾ॥9॥ 

ಏಕ್್ೈಕ್್ೈಕಯಂ ಚ ತನಾನಭ ದ್್ುಹ್ೈಕಯಂ ನಿತರಾಮಭ ತ್। 
ಹಾಹನ್ುಪಙ ೆೀ ಪತತಮತದ್ಧತತಯಂ ಕ್್ ೀಽಸ್ತು ಪಣಿಿತಾಃ॥10॥ 

ಕಂವಾನ್ತವಾದ್ ೀಽಪ ತದಾದ್ ಷ್ ಯೀ ರ್ದಿ ನಿಷ್ೀಧ್ನ್ಮ್। 
ನಿಷ್ೀಧ್ಸಯ ತವಭಾವ್ೀಸಾವನ್ತವಾದ್ ೀಽಪ ವಾದ್ವತ್॥11॥ 

ಗಾಮಾನ್ಯೀತ್ಾಯದಿವಾಕ್್ಯೀಷ್ವನ್ ದಾಯಗೌರಗೌನ್ಯಹಿ। 
ರ್ದ್ಯೈಕಯಮೀವ ದಿವತವಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ ಇತ ಮನ್ಯಸ್ೀ॥12॥ 

ಕ್ಾರ್ಯಕ್ಾರಣರ ಪತ್ಾವದ್ತುಣತ್ಾವದ್ತಭಯೀರಪ। 
ದಿವತ್ಾವಭಾವಾನಾತಮಕಂ ತತೆರ್ಂ ದಿವತವಂ ನಿಷ್ೀಧ್ತ॥13॥ 

ಅಥಾಯಚಾ ಬಾಧ್ಕಂ ನ್ೈಕಯಂ ರ್ದಿದಿತವತ್್ವೀನ್ ಸಹಸ್ತಥತಮ್। 
ಸಹಾನ್ವಸ್ತಥತ್್ೀ ಗ್ ೀತ್ಾವಶವತ್ಾವದೌ ಸಾಯದಿರ್ಂ ಗತಾಃ॥14॥ 

ಇಹತವಸಾವಹಮ್ನತ ರ್ದ್ೈಕಯಸಯ ಪರಮಾ ಭವ್ೀತ್। 

ಅಪ್ೀಕ್ಷಾಬತದಿಧಜಂ ದಿವತವಮಪ ತತರ ತದ್ೈವ ಹಿ॥15॥ 

ಏಕ್ಾಭಾವ್ೀನ್ ನಿಧ್ತ್ಾ ರ್ತಸತ್ಾು ತ್್ೀನ್ ತತಾರಮ್। 
ಸಹಾನ್ವಸ್ತಥತಂ ಪಾರಹತನ್ಯತವಮೀ ರ್ತಸಹಸ್ತಥತ್್ೀ॥16॥ 

ಅನ್ಯಥಾ ಮತಞ್ಚಿತ್್ೈಕಯಂ ತನ್ತಮಣಯಿೀದಿಧ ಶ್ರಸುವ।  

ಏವಂ ಚ್ೀದಿದಿತವಮಪ್ಯೀ ತತೆರ್ಮೈಕಯಮ್ನದ್ಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥17॥ 
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ಇತ ಚ್ೀಚರಙ್ೆಸ್ೀ ಸತಯಂ ಶಙ ೆೀರ್ಂ ನ್ ಭರ್ಙ್ೆರಿೀ।  

ನಾಹಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಂ ಕ್ಾವಪ ನ್ತ್ಾವಂ ಚ ತವಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್॥18॥ 

ತವಂ ಚ ನಾಹಂ ಕತರತ ಸದಾ ಮಮತವಂ ಕತರತ ಸಂಸದಿ। 
ವಾಗ್ಧೀನ್ತಾಃ ಪಶಯ ನಾನಾಥಾಯನ್ ದೀಗಿಧೀ ಸವಧ್ೀಯನ್ತವನ್ಮಮ॥19॥ 

ಇಮಾಂ ರಮಯತಮಾಂ ಧಾಯಪರ್ನ್ಭುಮಂ ನ್ೈಮ್ನ ಶರಮಂ ಚ ನ್। 
ಅಪ್ೀಕ್ಷಾ ಬತದಿಧಜಂ ದಿವತವಮಪ್ಯೈಕಯಪರತಯರಾರ್ತ್್ೀ॥20॥ 

ರ್ತ್್ ೀ ರ್ತಕುಬಲಾತ್ಾರಪುಂ ತತಸಹ್ೈವ ಸ್ತಥತಧ್ತರಯವಾ। 
ಸಹಸ್ತಥತಮ್ನದ್ಂ ದಿವತವಂ ವಿರತದಾಧಕ್ಾರಧ್ಮ್ನಯಣ್ ೀಾಃ॥21॥ 

ಮತಖಯತ್ಾವತಸಂಹನ್ರಯೀರಿವ ಮತಖ್ಯೈಕಯಮೀಚಕಮ್। 
ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಾಯಚಾ ಸಾದ್ೃಶ್ಯೈಕಯ ಸಹಸ್ತಥತಮ್॥22॥ 

ರ್ದಿ ಚ್ೈಕೀಭ ತರಾಮ ಕೃಷಾಣದಿಭಗವತುನೌ। 

ಐಕಯಸ್ಯೈವ ಪರತಯರಾರ್ದಿವತ್ಾವಪ್ೀಕ್ಷಾಂ ಚ ಶಙ್ೆಸ್ೀ॥23॥ 

ತತ್ಾರಪ ನಿತಯಸಮಯೀಸುಯೀವ್ೈಯಷ್ಮಯಮ ಲಭ ಾಃ। 
ಅತತಯಗರಮೀತದ್-ದಿವತವಂ ನ್ ತತೆಸ್ಯೈಕಯಸಹಸ್ತಥತಾಃ॥24॥ 

ದಿವತವಂ ಚ ದಿವವಿಧ್ಂ ದ್ೃಷ್ಟಂ ಮತಖಯಂ ಚಾಮತಖಯಮೀವ ಚ। 
ತಥ್ೈವ್ೈಕಯಂ ದಿವಾಃಪರಕ್ಾರಂ ಮತಖಾಯಮತಖಯತಯೈವ ಹಿ॥25॥ 

ಪೃರ್ತಬತಧ್ ನೀದ್ರಾಕ್ಾರ್ ೀ ಯೀ ಘಟಸುದಿವಲಕ್ಷ್ಣಾಃ। 
ರ್ಶಾಾತ್ಾನ್ವಿತ್ಾನಾತ್ಾಮ ಪಟಸುದಾುತತ ರಾದಿವತ್ಾ॥26॥ 

ಮತಖಾಯಸಾಭ್ೀದ್ಸಚಿವಾ ಮತಖ್ಯೈಕಯಂ ನ್ ತಯೀದ್ವಯಯೀಾಃ | 

ಕದಾಪ ಸಹತ್್ೀ ಸ್ೈಚ ಮತಖ್ಯೈಕಯಕ್ಷ್ಪಣಕ್ಷ್ಮಾ॥27॥ 
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ಸಾದ್ೃಶ್ಯೈಕಯಂ ತತ ಸಹ ತ್್ೀ ದ್ರವಯತ್ಾವದ್ಯೈಾಃ ಸವಧ್ಮ್ನಯಣಾಃ। 
ರ್ತ್್ೈಕಯಂ ರಾಮಕೃಷಾಣದಿಭಗವದ್ ರಪಯೀದ್ವಯಯೀಾಃ॥28॥ 

ನ್ೀಹ ನಾನ್ೀತ ಮಾನ್ ೀಕುಂ ತನ್ತಮಖ್ಯೈಕಯಂ ವಿದ್ತಬತಯಧಾಾಃ। 
ತಚಾ ಮತಖಯದಿವತ್ಾಂ ಕ್ಷ್ೀಪುುಮಲಂ ರಾ ಭ್ೀದ್ಸಾಧಕ್ಾ॥29॥ 

ಅಭ್ೀದ್ಸಚಿವಾಂ ಕ್ಾಂ ಚಿದಿದಿತ್ಾಂ ಕ್್ೀನ್ಚಿದ್ಪಯತ್ಾಮ್। 
ಸಹತ್್ೀ ತದ್್ಲಾದ್ೀವ ತಯೀರ್ೈಕಯಪರಮಾ ಕಲ॥30॥ 

ರ್ಥಾ ಭ್ೀದ್ಪರತನಿಧವಿಯಶ್ೀಷ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಮ ತಯಷ್ತ। 
ದಿವತ್ಾವದಿಪರತನಿಧಾಯನ್ಯದಿದಿತ್ಾವದ್ಯಂ ತದ್ವದ್ಸ್ತು ಹಿ॥31॥ 

ಇದ್ಮೈಕಯಸಹಂ ತತತು ಭಿನ್ತ್್ಾೈಕಯಂ ಸವಧ್ಮ್ನಯಷ್ತ। 
ಬಹ ಪಮೀಭ ದಿತ ವಾಗಿಹಮಾನ್ಂ ಮಹಾತಮನಾಮ್॥32॥ 

ರ್ದಿೀದ್ಂ ಮತಖಯಮೈಕಯಂ ಸಾಯತುದಾ ದಿವತವಂ ಗತಂ ಮಮ। 
ರ್ದಿ ಮತಖಾಯ ದಿವತ್್ೀರ್ಂ ಸಾಯತುಹ್ಯೈಯಕಯಂ ತ್್ೀ ಪರಮದ್ಯಯೀತ್॥33॥ 

ತದ್್ಲಾಬಲಚಿನಾುರಾಂ ಯೀ ಬಲ್ಲೀರಾನ್ಸ ಾ್ೀಷ್ಯತ। 
ರ್ಾಃ ಸವಯಜ್ಞ ಇತ ಶತರತ್ಾಯ ಸವಯಜ್ಞತವಂ ಹರೌ ಶತರತಮ್॥34॥ 

ತ್ಾನ್ಯಹಂ ವ್ೀದ್ ಸವಾಯಣಿೀತ್ಾಯಹ ತತರ ಸೃತಶಾತತ್। 
ತನ್ ಮಲ್ಲೀಭ ತಭಗವತರತಯಕ್ಷ್ಂ ಚ ತದಿೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥35॥ 

ಜೀವ್ೀಷ್ವಲಾಜ್ಞತ್ಾ ತತುತರತಯಕ್ಷ್ೀಣ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಯತ್್ೀ। 
ನ್ತವಂ ವ್ೀತ್್ಥೀತ ಗಿೀತ್ಾ ಚ ಜೀವ್ೀಷ್ವಲಾಜ್ಞತ್ಾಂ ಜಗೌ॥36॥ 

ಅನಾದಿಮಾರ್ರಾ ಸತಪು ಇತಯಜ್ಞತವಂ ಶತರತಜಯಗೌ। 
ಯೀ ವಿದ್ಯರಾನ್ಧ ಇತ ಚ ಪರೀಕುಂ ಭಾಗವತ್್ೀ ಚ ತತ್॥37॥ 
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ನಿತಯಮತಕುತವಬದ್ಧತವರ್ತಕ್ಾಾ ಚಾ ನ್ತಮ್ನತ್್ೀ ಹಿ ತ್್ೀ। 
ಇತ್ಾಯದಿಮಾನ್ಶತಕ್್ೈರತತಯಪೀದ್್ಲ್ಲತಂ ಮಮ॥38॥ 

ದಿವತವಂ ವಾ ಮತಖಯತ್ಾಮಹ್ೀಯತಸವ್ೈಯರ್ೀತ್್ೈಾಃ ಪರಮದಿಯತಮ್। 
ಸಹಾರ್ಶರನ್ಯಮೈಕಯಂ ವಾ ಮತಖಯಂ ಸಾಯದ್ತ್ಧ್ಸಂಸದಿ॥39॥ 

ಅದಾಯಪಯಸ್ತದ್ಧಂ ಸನಿಧಗಧಮೈಕಯಮಧ್ಯಕ್ಷ್ಬಾಧತಮ್। 
ಮಾನಾನಿೀಮಾನಿ ತತಸದ್ಧವಿರತದಾಧಕ್ಾರಮೀತಯೀಾಃ॥40॥ 

ಭ್ೀದ್ಂ ಚ ಭ್ೀದ್ಸಚಿವಂ ಮತಖಯಂ ದಿವತವಂ ಕರ್ಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್। 
ಕನ್ತು ದಿವತವಮ್ನದ್ಂ ವಾಯಘರವದ್ನ್ ೀಗರರದ್ ೀಪಪಮಮ್॥41॥ 

ಮತಖ್ಯೈಕಯಹರಿಣಿೀಂ ತ್್ೀಽಜ್ಞ ಭಕ್ಷ್ಯೀನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಶೌರತತತವಂ ಪದ್ದ್ವನ್ದಿ ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯತಾಃ॥42॥ 

ಅಮತಖ್ಯೈಕ್ಾಯಖಯಶಶಕಶ್ಶತಕಂ ಶ್ರೀಷ್ಯೀತಾರಮ್। 
ಅನ್ತವಾದ್ಬಲಂ ಪಶಯ ರ್ಸಾಯಗ್ರೀ ಮ ಕತ್ಾ ದಿವಷಾಮ್॥43॥ 

ಅತ ಏವ ದಾವಸತಪಣ್ೀಯತ್ಾಯದೌ ಮತಖ್ಯೈಕಯಖಣಿನ್ೀ। 
ಜೀವ್ೀಶಯೀದಿವಯತವಮೀವ ಶತರತರ್ತಯಕುಮಚಿೀಕರ್ತ್॥44॥ 

ತಸಾಮನಿನೀಚ್ ೀಚಾಚಿನಿನಷ್ಠದಿವತರ್ಂ ಬಲವತುರಮ್। 
ಮತಖ್ಯೈಕಯಂ ಮೀಚಯೀತ್ಾಸದ್ೃಶ್ಯೈಕಯಂ ಚ ಸಾಥಪಯೀದ್್ಲಾತ್॥45॥ 

ನಿವಿಯಶ್ೀಷ್ಬರಹಮವಾದ್ೀ ಭಗವದ್ ್ುಪಯೀರಪ। 
ವಿಶ್ೀಷ್ ೀಪಹಿತದಿವತ್ಾವಭಾವಾದ್ೈಕಯ ಕಥಾ ಗತ್ಾ॥46॥ 

ಅನ್ಯತರ ಚ ದಿವತವಸತವ ಮದಿಯತ್್ೈಕಯಶ್ಶ್ರೀಸುವ। 
ಗಭಯಸಾರವ್ೀಣ್ೈವ ನಾಶಾ ದಾಸ್ತೀದ್ೈಕಯಂ ನ್ ಕಸಯ ಚಿತ್॥47॥ 
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ತದ್ವೃದಿಧಮ್ನಚರತ್್ ೀ ಮ ಲಹಾನಿಹಯನಾು ಭವತುವ। 
ಭ್ೀದಾಸಹಿಷ್ತಣ ರ್ದ್ಭ ದ್ೈಕಯಮೀವಾಷ್ಟಮೀ ರಸಾಃ॥48॥ 

ಕಞ್ಚಾನಾದಿರರ್ಂ ವ್ೀದ್ಾಃ ಸಾಯದಿಧ ಬರಹಮಲಯೀಷ್ವಪ।  

ಅಹಮಾದಿಪದಾರ್ಯಸತು ಕಸುದಾ ಸಾಾದಿವಚಾರರ್॥49॥ 

ಪುಂಯೀಗ್ ೀ ನಾಸ್ತು ನಿತ್್ಯೀಸ್ತಮನ್ಯಸತು ವಕ್ಾುಽಽದಿತಾಃ ಪುಮಾನ್। 
ಅಹಮಾದಿಪದಾರ್ಯಶಾ ಸ ಏವ್ೀತ ಮತಮಯಮ॥50॥ 

ವ್ೀದ್ಾಃ ಸಗ್ೀಯ ಲಯೀ ಚಾಸ್ತು ತಸಯ ಸಗಯಲರಾದಿಷ್ತ। 
ರ್ಾಃ ಸಾಥತ್ಾಸ್ ೀನ್ತಸನಾಧತ್ಾ ಸ ಏವಾಥ್ ೀಯ ಭವ್ೀದ್ತಧುವಮ್॥51॥ 

ಶಬಾದಥ್ ೀಯ ರ್ತಸಮೌ ಪಾರಹತಸುನ್ತಮಖಾಯಥ್ ೀಯ ಪರ್ ೀಸಯ ನ್। 
ನಾರಾರ್ಣಾಜಜಗನಾನಥಾತಸಮೃತಶಾಾಹ ತಮೀವ ಹಿ॥52॥ 

ಮಾಂ ವಿಧ್ತ್್ುೀಽಭಿಧ್ತ್್ುೀ ಮಾಮ್ನತ್ಾಯದಾಯಂ ಶತರತಸಮಮತ್ಾ।  

ವ್ೀದ್ಶಾ ಶಬದರಾಶ್ೀನಾಂ ಸಾಷ್ಟಂ ಮತಖಾಯರ್ಯರ ಪಣಮ್॥53॥ 

ತಸಾಮದ್್ುಹಾಮಹಮ್ನತ್ಾಯದಿ ವಾಕಯಸಾಥಹಪದ್ ೀದಿತಾಃ। 
ಸ ಏವಾಭ ತುಸಯ ಮತಖಯಮೈಕಯಂ ಚಾಸತು ನ್ ಮೀಕ್ಷ್ತಾಃ॥54॥ 

ದಿವತ್ಾ ತದಾ ತವಮತಖಾಯ ತತ ಯೀಗಯಂ ಯೀಗ್ಯೀನ್ ರ್ತಜಯತ್ಾಮ್। 
ತದಾವಕಯಸಾಯನ್ತವಕ್ಾುರಸುದ್ದೃಷಾಟಗಮದ್ಶ್ಯನ್ಾಃ॥55॥ 

ಅನಿತ್ಾಯ ನಿತಯವ್ೀದ್ಸಥಪದಾಥಾಯಾಃ ಸತಯಾಃ ಕರ್ಞಾನ್। 
ಹರಾಯಜ್ಞರಾ ತವಮತಖಾಯಥಾಯಸ್ುೀ ಮತಖ್ಯೈಕಯಸಯ ನ್ ೀಚಿತ್ಾಾಃ॥56॥ 

ಮಾಭ ದ್ಯಾಃ ಪೂವಯಕಲ್ಾೀಥ್ ೀಯ ಭಾವಿಕಲ್ಾೀ ಭವ್ೀಚಾ ನ್। 
ಮಧ್ಯೀ ತಸಾಯರ್ಯತ್ಾ ರಾ ತತ ಸಾ ತತಚ ರ್ೀತ ಮತಮಯಮ॥57॥ 
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ಸವಯರಾಾಾಯಧಪೀ ರಾಾಾ ತತ್ಾಾನ್ಯಮಧಕ್ಾರಿಣಮ್। 
ಏಕ್್ೈಕ್ಾಂಶ್ೀಷ್ತ ಕತರತತ್್ೀ ಹರತ್್ೀ ಚ ನಿಾ್ೀಚರರಾ॥58॥ 

ಮಹಾರಾಜಸಯ ವಾ ರಾಜಯಂ ತಯಕುದ್ತುಪದ್ಸಯ ವಾ। 

ಇತ್್ ೀಽಪಯಹಂ ಬರಹಮತ್್ ೀಕ್್ುೀರಥ್ ೀಯ ನಾಗನ್ತುಕ್್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥59॥ 

ಯೀಭ ರತ ಾವಯಲಯೀಪಯಥ್ ೀಯ ಯೀಥ್ ೀಯ ಭಾವಿಲಯೀ ಭವ್ೀತ್। 
ಮಧ್ಯೀ ತಸ್ಯೈವಾರ್ತ್ಾಯ ರಾ ಸಾರ್ತಕ್್ೈವ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ॥60॥ 

ರ್ದಾ ಮತಖಾಯರ್ಯರಾತ್ಾರರಾಂ ಪ್ರೀರಯೀತಸಿಂ ಪದ್ದ್ವರ್ಮ್। 
ತದಾ ಮತಖ್ಯೈಕಯಮೀವ ಶ್ರೀವಯಕುಪಾರಣ್ೀಶರ ಪಯೀಾಃ॥61॥ 

ಪತವರತ್ಾಶ್ರ್ ೀರತನಭೃತ್ಾ ದಿವಪತ ಶಙ್ೆರಾ। 

ರ್ದಾ ತತ ಮತನಿನಾನ್ಯೀನ್ ಗೃಹ್ ೀತ್್ೈಕಪದಾಭವ್ೀತ್॥62॥ 

ಮತಖ್ಯೈಕಯಂ ನ್ ತದಾ ದ್ದಾಯದ್ಧಧಾಯಧಾಯದ್ೃಶತ್ಾದ್ೃಶಮ್। 
ಸವಪುತರಮತನಿನಾಭತತಯರ್ೈಕ್್ಯೀ ಪುತ್ಾರಙ್ುಸಙಚುನಿೀ॥63॥ 

ಭವ್ೀರ್ಮ್ನತ ಭಿೀತ್ಾಸ್ತೀನಿನರವದ್ಯಶ್ರ್ ೀಮಣಿಾಃ। 

ವಿಶ್ೀಷ್ಶಕ್ಾಾ ಪಾರಪುಂ ರ್ದಿದಿತವಮೈಕಯಸಹಿಷ್ತಣ ಚ॥64॥ 

ಹರಿರ ಪ್ೀಷ್ವಭ್ೀದ್ ೀಕ್್ಾೈ ತದ್ಗತ್ಾಯ ಸಹಾರ್ಕೃತ್। 
ಇಹತವತವಿಶ್ೀಷ್ ೀಽಸ್ತು ಯೀ ಭ್ೀದ್ಸ್ಯೈವ ಸಾಧ್ಕಾಃ॥65॥ 

ಅಪೂಣಯತವಸತಪೂಣಯತವವಿಭತತ್ಾವಣತಪತವಪೂವಯಕಾಃ। 
ಸ್ ೀಽರ್ಂ ಸವಧ್ಮ್ನಯಣ್ ೀಜೀಯವಪರಯೀರ್ೀಕರ ಪತ್ಾಮ್॥66॥ 

ಐಕ್ಾಯನ್ತಗಂ ವಿಶ್ೀಷ್ಂ ಚ  ದಿವತವಂ ಚ್ೈಕ್್ ಯೀಪಮದಿಯತಮ್। 
ಬಹಿಷ್ೃತ್ಾಯತಯನ್ುಭ್ೀದ್ಂ ದಿವತವಂ ಚ ಬಲವತುರಮ್॥67॥ 
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ಸ್ತಥರಿೀಕೃತ್್ ಯೀಪಪತುತ್ಾವಚತರುತಮಥಾಯನ್ುರ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್। 
ಅಪ ಚಾ ನಾದಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹಿ ದ್ೀಹ್ೀಷ್ವೀವ ಸ್ತಥತ್ಾಪ ರಾ॥68॥ 

ಭವಜಕ್್ಿೀಶರಾಶ್ೀನಾಮತಚಾಾಟನ್ಪಟಿೀರ್ಸ್ತೀ। 
ಅನ್ಶನನ್ನನ್ಯ ಇತತಯಕುದ್ತಾಃಖಾಽಭ್ ೀಕೃತವತಾಃ ಸದಾ॥69॥ 

ಅಭಿತಶಾಾಕಸ್ತೀತೀತ ತಸಾಯಮೀವಚಿಯರಾ ಸತುತ್ಾ। 
ಮಾರಾಂ ವುಯದ್ಸಯ ಚಿಚರಕ್ಾಾ ಕ್್ೈವಲ್ಯೀ ಸ್ತಥತ ಆತಮನಿ॥70॥ 

ನ್ ಹನ್ಯತ್್ೀ ದ್ೀಹಗತ್್ ೀಽಪ ಯೀದ್ತಾಃಖ್ೈನ್ಯ ದ್ೈಹಿಕ್್ೈಾಃ। 
ಕವ ಶ್ರೀಕಮೀಹೌ ಸ್ನೀಹ್ ೀ ವಾ ಭರ್ಂ ವಾಯೀಽಜ್ಞ ಸಮಭವಾಾಃ॥71॥ 

ಕವ ಚಾಖಣಿಿತವಿಜ್ಞಾನ್ಜ್ಞಾನ್ೈಶವಯೀಯಶವರ್ ೀಽಜತಾಃ। 
ಏವಂ ಭಾಗವತ್್ೀ ಪಾರ್ಯನಾರದಾದ್ಯೈಶಾ ರಾ ಸತುತ್ಾ॥72॥ 

ಈಶವರಾಃ ಸವಯಭ ತ್ಾನಾಂ ಹೃದ್ದೀಶ್ೀಽಜತಯನ್ ತಷ್ಠತ। 

ಭಾರಮರ್ನ್ಸವಯಭ ತ್ಾನಿ ರ್ನಾಾರ ಢಾನಿ ಮಾರ್ರಾ॥73॥ 

ಇತಥಂ ಗಿೀತ್ಾಸತ ಚ ಪರೀಕ್ಾು ರಾಸತುತ್್ೀವ ಸಥಲ್ೀ ಸಥಲ್ೀ।  

ಸವಭಾವಾದ್ೀವ ಸಾ ಬಾರಹಿೇ ಚಿತಸಮಥಾಯ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ॥74॥ 

ಜೀವಿೀಚಿತವಖಿಲಕ್್ಿೀಶರಾಶ್ೀನಾತ್ಾಮಪರರಾನ್ಪ। 
ಅನಾದಿತ್್ ೀಽಪ ರಾ ಭತಙ ೆ ತೀ ತಯೀರನ್ಯ ಇತ ಶತರತ್ೌ॥75॥ 

ರಾತುೀತತಯಕ್ಾು ಸಾ ಸವಭಾವಾದ್ಸಮಥಾಯ ನ್ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಚಿನಾಮತ್ಾರಶ್ರತಮಜ್ಞಾನ್ಮತಪಾಧಾಃ ಕಲ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ॥76॥ 

ಪರತಬಿಮ್ೀ ಪಕ್ಷ್ಪಾತಸುಸ್ಯೀತಯಪ ಮತಂ ತವ। 
ಪರತಬಿಮ್ಂ ಚ ಾ್ೈವಿೀ ಚಿತುಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನ್ಸಮಭವಮ್॥77॥ 
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ದ್ತಾಃಖಂ ಚ ಜೀವಚಿದ್ ಭೀಗಯ ನ್ ತತ ಯೀಗಯಂ ಜಡ್ೀಶಯೀಾಃ। 

ಕರ್ಂ ಚಿತ್ಾಸಿಮ್ನತ್ಾ ದ್ತಾಃಖ್ೀ ನ್ ಸಾಯಜಜೀವಚಿತ್್ ೀ ರ್ದಿ॥78॥ 

ನ್ ಪ್ರೀರಯೀತುದಾ ಸ್ ವೀರಸಾುಡನಾರ್ ಕರೌ ಸವಕ್ೌ। 
ಮ್ನಥಾಯಭ ತ್ಾ ಚ ದ್ತಾಃಖಸಯ ಭ್ ೀಕೃತ್ಾ ನ್ ಚಿತ್್ ೀ ರ್ದಿ॥79॥ 

ತಹಿಯ ನಾಸಾಯವಿರಕುಾಃ ಸಾಯನ್ತಮಕ್್ಾೈ ಚ ನ್ ರ್ತ್್ೀತ ಸಾ। 
ಸಾಮಾನಾಧಕರಣಯಂ ಚ ನ್ಸಾಯದ್್ನ್ಧವಿಮೀಕ್ಷ್ಯೀಾಃ॥80॥ 

ತವನಾನಯರಾದ್ಪ ಸ ಮಥಾಯಯ ಸಾಮಾಥ್ಯೈಯ ತಚಿಾತ್್ ೀದ್ವಯಯೀಾಃ। 
ದ್ತಾಃಖಂ ಚ ದ್ತಾಃಖಹ್ೀತತಂ ಚ ದ್ೀಹಾನ್ುಾಃ ಕರಣಾದಿಕಮ್॥81॥ 

ಅಜ್ಞಾನ್ಪಕ್ಷ್ಪಾತಂ ಚ ಬಾರಹಿೇ ಚಿದಿವ ಜೀವಚಿತ್। 

ರ್ತಾಃ ಸವತ್್ ೀಽನಾದಿತ್್ ೀಽಪ ಬಹಿಷ್ೆತತಯಂ ನ್ ಶಕತನತ್್ೀ॥82॥ 

ಅತಾಃ ಸವಭಾವಾದ್ೀವ್ೀರ್ಮಸಮಥಾಯ ಭವನ್ನ  ಕಮ್। 

ಮಾರಾಂ ವುಯದ್ಸಯಚಿಚರಕ್್ಾೀತತಯಕ್ಾುಜ್ಞಾನ್ವಿಧ್ ನ್ನ್ಮ್॥83॥ 

ಅಧ್ ನ್ನ್ಂ ಚ ಚಿಚರಕ್ಾಾ ತದ್ಶಕ್ಾಾ ಚ ನಾನ್ಯತಾಃ। 

ನ್ತ್್ೀಯ ತವತೆುರ್ತ್್ೀಕಞ್ಚಾದಿತತಯಕ್್ುೀಶವರಸಮಾದ್ಮ್॥84॥ 

ಜಡ್ೀಷ್ತ ಕಾಃ ಪುಮಾನ್ತೆರಾಯದಿವನಾ ಸಾಙ್ಖಯಕತಮಾರಕ್ಾನ್। 

ಅಜ್ಞಾನ್ಸ್ಯೈವ ಸಾಮಥಾಯಯದ್ಯದಿ ಜೀವಚಿತಾಃ ಸೃತಾಃ॥85॥ 

ತಥಾಪ ಸಾ ಸಮಥಾಯನ್ ರ್ತ್್ ೀಸಯ ವಶಮ್ನೀರ್ತಷೀ। 

ತಚರಕ್್ುೀಶಾ ತರಸೆತರೀಯ ನಿತಯಮತಕ್್ುೀಶವರಸಯ ಚಿತ್॥86॥ 

ಕರ್ಂ ನಾತಸಮಥಾಯಭ ದ್ವರ್ರ್ಯಸ್ುೀ ಭ ದ್ತದರಾಗರಹಾಃ। 
ಕಞ್ಚಾನಾದಿ ತವಾಜ್ಞಾನ್ಂ ರ್ಾಾಜಾನ್ಂ ಸಾದ್ಯಪ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥87॥ 
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ತಾಾಜಾನ್ಂ ವಾ ಸಮರ್ಯಂ ಸಾಯದ್ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಾ ವಿಚಾರರ್। 
ಅಸಾಧ್ಯ ಮೀಕ್ಷ್ದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವತಾಃ ಸ್ತದ್ಧಭವಾನ್ತಗಾತ್॥88॥ 

ತವಾಜ್ಞಾನಾದ್ಪ ಮಹತಸಮರ್ಯಂ ಚ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ। 
ರ್ದ್ರ್ಯರ್ನ್ುೀ ವಿಬತಧಾಾಃ ಅಬತಧಾಶಾ ಮತಮತಕ್ಷ್ವಾಃ॥89॥ 

ಸವ್ೈಯರರ್ಯಯಮ್ನದ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಮಸಮರ್ಯಂ ಕರ್ಂ ವದ್। 
ರ್ದ್ಭಕುದ್ಂ ಮತಕುದ್ಂ ಚ ತೃಪುದ್ಂ ಚ ಪರಭ್ ೀಾಃ ಸದಾ॥90॥ 

ತತಸಮರ್ಯತರಂ ಮನ್ಯೀ ಮ್ನಥಾಯಽಜ್ಞಾನಾಪಹತೃಯ ಚ। 
ಚ್ ೀರಸಯ ತಮ ಏವ್ೀಷ್ಟಂ ತತಸಮರ್ಯಂ ವದ್ೀಚಾ ಸಾಃ॥91॥ 

ಜ್ಞಾನಿನ್ಸತು ತಮ ಶತತರಂ ಮಾನ್ರ್ನಿು ದಿವಾಕರಮ್। 
ಈದ್ೃಗಾಜಾನ್ಂ ಚ ರ್ಚಾಾರತಚರಣಸಾಶಯತ್್ ೀ ಮಹತ್॥92॥ 

ಚಿದ್ ರಪದ್ೀಹಕರಣಾಃ ಸ ಸಮರ್ಯತಮೀ ಹರಿಾಃ।  

ಅತ್್ ೀ ಜೀವಚಿತ್್ ೀಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಭವಶಾ ಜ್ಞಾನ್ಮೀವ ಚ॥93॥ 

ಭವ್ೀರ್ತರ್ಯಚಿರತಾಃ ಸತ್ಾವತಸವೀಯಚ್ ಾೀನಾಯಶ್ಾತ್್ ೀಧ್ಮಾಾಃ। 
ಏವಂ ಚಾನಾದಿ ಸಂಸಾರಭಾವಾಭಾವೀಪಪತುಯೀ॥94॥ 

ಚಿತ್್ ೀರ್ೀವೀಚಾನಿೀಚತವಂ ಸವಭಾವೀರ್ಮಮ ದ್್ಲಾತ್। 
ಸವಭಾವಸಯ ಚ ನಾಭಾವೀ ರ್ದ್ಭವ್ೀನ್ನ ಕದಾಪ ತತ್॥95॥ 

ಮತಕ್ೌು ಚ್ೈಕ್್ ೀದ್ರ್ೀ ನ್ಯಸಯ ಪರವ್ೀಶ್ೀ ಸತಯದ್ೃಶಯತ್ಾ।  

ಕ್ಷಿೀರಾನ್ುಸ್ತಥತನಿೀರಸ್ಯೀವ ಸಾಯನ್ನತತತದ್ೀಕತ್ಾ॥96॥ 

ಏಕತ್ಾಂ ಚ ವದ್ನಿುೀ ವಾಕ್ ನ್ ಭ್ೀದ್ಂ ಹನಿು ನ್ ದಿವತ್ಾಮ್। 
ಏಕ್ಾಂಶಗಾರಹಿ ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಮನಾಯಂಶ್ೀ ನ್ ದ್ರಾಪರಮ್॥97॥ 
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ತಥಾಪ ಬರಹಮಣ್ ೀನಾಯಂಶಂ ಜಗಾರಸ ನ್ ಕತತ್್ ೀ ವದ್। 
ರ್ದ್ಯಜ್ಞಾನ್ಂ ಪರಿಚಿರನ್ನಂ ವಾಯಪಾುನಾಯಂಶಗರಹಾಕ್ಷ್ಮಮ್॥98॥ 

ವಾಯಪುಸಯ ಬರಹಮಶಕ್್ಾೈವ ತಹಯಯಜ್ಞಾನ್ಮಭೃದ್ದ್್ಹಿಾಃ। 
ವಾಯಪುನಿತಯ ಸತಖಿತ್ಾವದ್ಯೈಸುದ್ಂಶಸಥಬೃಹದ್ತುಣ್ೈಾಃ॥99॥ 

ರಹಿತ್್ ೀಣತಾಃ ಪರಿಚಿರನಾನಜ್ಞಾನ್ಸಯ ಚ ವಶಂ ಗತಾಃ। 

ಅತ ಏವ ಸದಾ ದ್ತಾಃಖಿೀ ಜೀವೀಂಶ್ರೀರ್ಂ ತತಾಃ ಪೃರ್ಕ್॥100॥ 

ಅಣ್ ೀರ್ೀವ ಮಹತವಂ ಚ ರ್ತ್್ ೀ ನಾಸ್ತು ಭವನ್ಮತ್್ೀ। 
ವಾಯಪಾವಾಯಪುೀ ಸತಖ ದ್ತಾಃಖ ಮಾರಾಮಾರಾವಿದ್ ರತ್ಾ॥101॥ 

ಕರ್ಮೀಕಸಯ ಧ್ಮಾಯಾಃ ಸತಯಸುತ್್ ೀ ಮಾಯೈವ ತ್್ೀ ರಿಪುಾಃ। 
ರ್ತಾಃ ಸ್ೈವ ಚಿದ್ಂಶೌದಾವವಿಮೌ ಚಕ್್ರೀ ಪೃರ್ಕ್ ಪೃರ್ಕ್॥102॥ 

ಬರಹಮಣ್ ೀಚಿರದ್ರತ್ಾ ಗತಪ್ಾೈಾಃ ರ್ದ್ಯಂಶ್ರೀತ್ಾರಪ ಮೃಗಯತ್್ೀ। 
ತಹಿಯ ತ್ಾದ್ೃಶ ಏವ್ೈಕ್್ ೀ ಮೃಗ್ ಯೀಂಶ್ರೀ ನ್ತವತ್ಾದ್ೃಶಾಃ॥103॥ 

ನ್ಹಾಯಚಿರದ್ರಪಟಸಾಯಂಶ್ರೀ ಭಿನಾನಭಿನ್ನಸವಭಾವವಾನ್। 
ನ್ ೀಚ್ೀತಸಚಿರದ್ರಮೀವಾಸತು ಛಿನ್ನನಾಸಾಪುಟಾಃ ಪುಮಾನ್॥104॥ 

ತ್ಾಮರನಾಸ್ತಕ ಏವ ಸವಂ ಬರಹಮಹಾಸಯಂ ನ್ ಕ್ಾರರ್। 
ಅಪ ಚಾನ್ುಹೃಯದಿ ಗತಂ ಭಿನಾನಂಶಂ ನ್ ಕತತಾಃ ಸಾೃಶ್ೀತ್॥105॥ 

ತ್್ೀಽಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವವಿಕ್ಾರ್ ೀತಥದ್ೀಹಸಾಯಭಯನ್ುರ್ೀ ಸದಾ। 
ಅಜ್ಞಾನ್ಕ್ಾರ್ಯಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಚ ಮೀಹಸ್ನೀಹಾದಿಕಂ ಶತರತಾಃ॥106॥ 

ಸೃತಶಾತತರ ನ್ೀತ್ಾಯಹ ಕ್ಾರಾಯಭಾವ್ೀ  ಚ ಕ್ಾರಣಮ್। 
ತಸ್ತಮನ್ನಂಶ್ೀ ನ್ೀತ ರ್ತಕ್ಾಾ ಸ್ತದ್ಧಮೀವ ವಿವ್ೀಕನಾಮ್॥107॥ 
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ಮಾರಾಂ ವುಯದ್ಸ್ಯೀತ ವಾಕ್ ಚ ವಿಶ್ೀಷ್ ೀತೆಷ್ಯವಾಚಿನಾ। 
ಉಪಸಗಯದ್ವಯೀನಾಙಚಘುರ್ತಗ್ೀನ್ೀವಾಂಶತ್್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥108॥ 

ದ್ ರಿೀಚಕ್ಾರ ತ್್ೀ ಮಾರಾಂ ಹೃದ್ ುೀಪಯಂಶಸುದಿೀದ್ೃಶಾಃ। 
ತಚರಕ್ಾಾ ಚ್ೀತುಹಯಯಣತಶಾ ಬರಹಾಮಂಶಾಃ ಶಕುತ್್ ೀ ಮಹಾನ್॥109॥ 

ಏವಂ ಚ ತದ್ುೃಹಿೀತ್ಾಂಶ್ರೀ ಬರಹಮಣ್ ೀಅಂಶಾಃ ಕರ್ಂ ಭವ್ೀತ್। 

ತಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್್ಾೈವ ಜೀವೀಽಭ ದ್್ುಹಮಣ್ ೀ ಬಹಿಾಃ॥110॥ 

ಹನಾುಜ್ಞಾನ್ೈಕಶರಣಸ್ುೀನ್ೈವ ತವಂ ಹತ್್ ೀಽಸಯಹ್ ೀ।  

ಅತಾಃ ಸವಭಾವಸಂಸ್ತದ್ಧಭ್ೀದ್ಯೀಭಿಯನ್ನಧ್ಮ್ನಯಣ್ ೀಾಃ॥111॥ 

ಚಿನಾಮತರಯೀದಿವಯತ್ಾ ಚ್ೀರ್ಂ ವಾಙ್ಗಮತ್್ರೀಣ ನ್ ಗಚರತ।  

ಏವಂ ಚ ದಾವಸತಪಣ್ೀಯತ ಶತರತ್ಾಯ ರ್ತಕ್ಾಾಬಲ್ಲೀರ್ಸ್ತೀ॥112॥ 

ದಿವತ್ಾ ಭವನ್ಮಹಾವಾಕಯಶತ್ಾನಿ ಚ ರಮಾಪತ್್ೀಾಃ। 

ಮಹತವಬ್ ೀಧ್ಕಂ ಚಕ್್ರೀ ಸ್ತಥರಿೀಚಕ್್ರೀ ಜಗತರರ್ಮ್॥113॥ 

ಅತಸುವ ಮಹಾವಾಕಯ ಸವಯಂ ಭ್ೀದ್ಸಯ ಸಾಧ್ಕಮ್। 
ಬಲಾದ್ಭ ದ್ನ್ಯಥ್ೈಕಯಕಥ್ೀರ್ಂ ಸಾಯದ್ವೃಥ್ೈವ ತ್್ೀ॥114॥ 

ಮತಣಿತಿ್್ೈಕಯಸಯ ಹಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಬರಹಮಸಮ್ನ್ಧವಜಯನಾತ್। 
ಬರಹಮಪರಮಾತವರಹಿತಂ ನ್ ಹಿತಂ ತ್್ೀ ಕರಿಷ್ಯತ॥115॥ 

ಅತಸುವ್ೈಕಯಮಫಲಂ ಸಫಲ್ಲೀಕತವಯತ್್ ೀಶ್ಾತ್್ ೀಾಃ। 

ದಿವತ್್ೀರ್ಮತಪಜೀವಯತ್ಾವದ್ಭ ದ್ತಬಲ್ಲೀರ್ಸ್ತೀ॥116॥ 

ಉಪಜೀವಾಯಮ್ನಮಾಂ ಹನ್ತುಂ ನ್ ೀಪಜೀವಕಮಹಯತ। 
ಮ್ನರ್ಸುಿತವಿರತದ್ಧೀಽಥ್ೀಯ ದಿವತ್್ೀರ್ಂ ಬಲವತುರಾ॥117॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

 TableOfContents                               http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 72 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅತಯನ್ುಭ್ೀದ್ವಾಯಪುತ್ಾವದಿಧಕೆರ್ ೀತ ರ್ದ್ೀಕತ್ಾತ್। 

ಸಾದ್ೃಶ್ಯೈಕ್ಾಯರ್ ರಾಜಯಂ ತದ್ದತ್್ವೈಕಯಂ ತದಿಧತ್ಾದಿಯತಮ್॥118॥ 

ಆರಣಯಕಂ ಪರಿತಯಜಯಂ ಸನಾಮಾರಣಯಕಂ ರ್ಯೀ॥119॥ 

ಶ್ರೀ॥ ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣವಿರಚಿತ್ಾರಾಂ ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಂ 

ತೃತೀರ್ಾಃ ಸರಾಃ॥ಶ್ರೀ॥3-119॥ 

ಚತತರ್ಯಾಃ ಸರಾಃ ॥4-132॥ 

ಅದಿವತೀರ್ಶತರತ್್ೀಾಃ  ಸತ್ಾವನ್ನೈಕ್್ ೀ ಜೀವೀಽಪ ಸ್ತದ್ಧಯತ। 
ಸ್ವೀಷ್ಟಸಂರಕ್ಷ್ಣಾರಾಸಾಯಾಃ ಸಙ ರೆೀಚ್ೀಽನ್ಯೀಷ್ಟಗತಪುಯೀ॥1॥ 

ಜಗಚಾ ನಾಕ್ಷಿಪ್ೀತೆನ್ತು ತಸಾಯಸದ್ೃಶತ್ಾಂ ವದ್ೀತ್। 

ತವಮ್ನತತಯಕುಾಃ ಶ್ವೀತಕ್್ೀತತನ್ೈಯಕಜೀವೀ ಮತ್್ೀ ತವ॥2॥ 

ಅಜ್ಞಾನ್ ಮ ಲಾಃ ಸಂಸಾರ್ ೀ ನ್ ಹಯಸಯ ಜ್ಞಾನಿನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್। 
ತ್್ೀನ್ೈಕಜೀವಮತನಾಮಮತ್್ೀರ್ಂ ಶತರತಧ್ತರಯವಾ॥3॥ 

ಏಕಸ್ಯೈಕ್್ ಯೀಕುತಶ್ಾೀರ್ಂ ಬಹತಜೀವ್ೈಕಯವಾಕಾ ನ್। 

ಏಕಜೀವಸಯ ಸಾಮಯೀನ್ ಬಹ ನಾಮೀಕತ್ಾ ರ್ದಿ॥4॥ 

ಏಕತ್್ವೀನಾನ್ತಕುಸತಬಹತಜೀವಾನಾಂ ಪರಬಲತವತಾಃ। 
ಅರ್ಂ ಚ ತದ್ವದ್ೀವಾನ್ ಯೀ ವಾಕಯಂ ಚಾನಾಯರ್ಯತ್ಾಮ್ನರಾತ್॥5॥ 

ಅನ್ತಗರಹಂ ರ್ದ್್ಹ ನಾಂ ನಾಯರ್ಯಮಾಹತಮಯನಿೀಷಣಾಃ। 
ಅನ್ ಚಾನ್ತ್ಾವಭಿಮಾನಾದ್ಹಂ ಬರಹ್ೇತ ದ್ತಧಯರಾ॥6॥ 

ಸುಬಧಸಯ ಜ್ಞಾನ್ದಾನಾರ್ ತತವಮ್ನತ್ಾಯಹ ತಂ ಪರತ। 
ಇತ  ಸಾಯದ್ುತರಸಾಮಕಂ ಪಾರಕ್ಾಾಹಂ ಮಾನಿನಾಂ ಪರತ॥7॥ 
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ತವಂ ಬರಹ್ೇತ ತತ ವಾದ್ಸ್ುೀ ಪೌನ್ರತಕ್ಾಾನ್ನ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ।  

ಕನ್ತು ತವಮೀವ ತನಾನಸ್ತ ಸವ್ೀಯ ಜೀವಾಶಾ ತತುಿ ತ॥8॥ 

ವದ್ೀದ್ತುರತಾಃ ಸವಯಮತ್್ೀ ಸವ್ೈಯಕಯಮಪ ಸಮರತ। 
ಉಪದ್ೀಷ್ತಟಂ ರ್ತಾಃ ಪೂವಾಯಽಜ್ಞಾತಮೀವ ವದ್ೀತ್ ಬತಧ್ಾಃ॥9॥ 

ಅವಶಯವಕುವಯತತವಸಾಯಸಾಯನ್ತಕುಾಃ ಕರ್ಂ ವದ್। 
ಅಹಂ ಬರಹ್ೇತ್ಾಯದಿವಾಕಾ ಪೂವಯಶತರತತಯಕುವತಮಯನಾ॥10॥ 

ನ್ೈಕಜೀವಮತ್್ೀಽಪಾಯಸ್ತೀದ್್ಹತಜೀವಮತ್್ೀಪ ನ್। 
ಅತಸುವಾರ್ತಧ್ಂ ಸವಯಂ ಪಶಾಯರ್ತಧ್ಮಭ ನ್ಮಮ॥11॥ 

ನ್ೈತದಿಚರನಿು ಪುರತಷ್ಮೀಕಮ್ನತಯಪ ಭಾರತ್್ೀ।  

ರ್ದ್ವಚಸುಚಾ ಹಿ ಸಾಷ್ಟಂ ಚ್ೀತನ್ೀಷ್ವೀಕತ್ಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥12॥ 

ರ್ತ್್ ೀ ವಾಚ್ ೀ ನಿವತಯನ್ು ಇತ ಶತರತ್ಾಯ ಶತರತ್್ೀಬಯಹಿಾಃ।  

ರ್ದಿ ಬರಹಮ ಕರ್ ೀಷ ತವಂ ವಾಯಹತಸಾುಿಂ ತದಾಗರಸ್ತೀತ್॥13॥ 

ವಾಗ ರಪಂ ತವ ಶಾಸಾಂ ಚ ನಿವೃತುಂ ಬರಹಮಣ್ ೀ ಭವ್ೀತ್।  

ತವಾಪ ಚ ಸಭಾಮಧಾಯನಿನವೃತುಾಃ ಸಾಯದಿವವ್ೀಕನಾಮ್॥14॥ 

ರ್ಸಾಮನಿನವೃತುಶಬದಸುಂ ವಕು ವಾಚಾಮಗ್ ೀಚರಮ್। 
ಅಧ್ಯಪರವೃತುರ ಪಾ ತಲಿಕ್ಷ್ಣಾಪ ನ್ ಸ್ತದ್ಧಯತ॥15॥ 

ನಿವೃತ್್ುೀರವಧಜ್ಞಸ್ಯೈ ರ್ತಾದ್ಂ ವಕು ತಂ ರ್ದಿ। 

ತಹಿಯ ತಂ ಮತಖಯತ್್ ೀ ವಕು ಮತಖಾಯಭಾವ್ೀ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಣಾ॥16॥ 

ವೃಥಾ ಪರರ್ಮಮತಲಿಙ್ಘಯ ದಿವತೀರ್ಂ ಕಾಃ ಸಮಾಶರಯೀತ್।  

ಅರ್ಂ ನಿವೃತುಶಬದಸತು ವೃತುದ್ವರ್ನಿವಾರಕಾಃ॥17॥ 
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ಅಗತ್ಾಯ ರಾಚಮಾನ್ಸುಿಂ ದ್ರಿದ್ರಂ ಕ್್ೀನ್ ರಾಚಸ್ೀ। 
ಕಂ ಚ್ೀದ್ಂ ಸವಯನಾಮತ್ಾವದ್ಯತಾದ್ಂ ಸವಯವಾಚಕಮ್॥18॥ 

ಅಸಯ ಲಕ್ಷ್ಣತ್ಾಪಕ್ಷ್ಸ್ುೀಽವುಯತಾತ್್ುೀಹಿಯ ಲಕ್ಷ್ಕಾಃ। 
ಅಗತ್್ಯೀದ್ೃಕಾದ್ಂ ತಸಯ ವಾಚಕಂ ಚ್ೀನಿನಗದ್ಯತ್್ೀ॥19॥ 

ತದ್ಸಾಧಾರಣಂ ನಾಮಾಪಯಗತ್ಾಯ ತಸಯವಾಚಕಮ್। 
ನ್ಹಿ ಗಙ್ಗುಪದ್ಂ ಗಙ್ಗುಪರವಾಹಸಾಯಪ ಲಕ್ಷ್ಕಮ್॥20॥ 

ರ್ಸಯ ವಾಚಾಯನ್ುರಂ ನಾಸ್ತು ತಸಯ ವಾಚಯಂ ತದ್ೀವ ಹಿ। 
ವಾಚಯಹಿೀನ್ಶಾಶಬ್ ದೀ ನ್ೀತಯಗತನಾಯಸ್ತು ಕಂ ಮಮ॥21॥ 

ಮನ್ಸಾ ಸಹ ಪಾಠ್ೀನ್ ವಾಗಾವಗಿನಿದುರ್ಮಸ್ತುಿರ್ಮ್। 
ಇನಿದುರಾಗ್ ೀಚರತವಂ ಚ ಸಾಯದ್ೀವಾಸ್ತಮನ್ನತೀನಿದುಯೀ॥22॥ 

ಸಾಕ್ಷಾದ್ತೀನಿದುರ್ಸಾಯಪ ಪಾರ್ ೀಕ್ಷ್ಯೀಣಾಸ್ತು ವ್ೀದ್ನಾ। 
ಅತ್್ ೀ ಮನ್ ೀ ಮ್ನನ್ ೀತವಸಯ ವಾಕಯಸಾಯರ್ಯ ತವೀಚಿತಮ್॥23॥ 

ಬರಹೌಮಪನಿಷ್ದ್ಂ ಭ ರಾತಸಮಸಾುಮಾನರ್ಗ್ ೀಚರಮ್। 
ಅತಾಃ ಪಾರಕೃತವಾಗಾದಿ ತವತರ ನ್ೀತ್ಾಯಹ ವಾಗಿರ್ಮ್॥24॥ 

ನಿತರಾಮತಪಸ್ತೀದ್ನಿುೀ ವಿದಾಯ ಹತಯಪನಿಷ್ನ್ಮತ್ಾ। 

ಸಾ ಚ್ ೀಪಸಗಯಸಾಮಥಾಯಯನ್ತಮಖಯತ್್ ೀ ವಕು ತಂ ಪರಭತಮ್॥25॥ 

ಮಾಂ ವಿಧ್ತ್್ುೀಽಭಿಧ್ತ್್ುೀ ಮಾಮ್ನತ್ಾಯದಾಯಂ ಚ ಸೃತಂ ಸಮರ। 
 ದ್ತರಾಗರಹಂ ಪರಿತಯಜಯ ಭಜ ಪದಾಮತ್ಜಂ ಹರ್ೀಾಃ॥26॥ 

ನ್ ಚ್ೀದ್ವಿದ್ಯರಾನ್ಧಸುಿಮನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಮಜಜಸ್ತ। 

ಸತಯಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ುಪದ್ೈಲಿಯಕ್ಷ್ಯಂ ಚ್ೀದ್್ುಹಮ ತದ್್ಲಾತ್॥27॥ 
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ಅಜ್ಞಾನ್ಂ ಚಾಪಯಸತಯಂ ಚ ಪರಿಚಿರನ್ನಂ ಚ ತಹಯಯಭ ತ್।  

ಅಗಾಙ ುೈವ ರ್ಥಾ ತೀರಂ ಗಙ್ಗುಶಬ ದ್ೀನ್ ಲಕ್ಷಿತಮ್॥28॥ 

ರ್ಥಾ ವಾ ಸ್ತಂಹಶಬದಸಯ ಮತಖಾಯರ್ಯಾಃ ಸ್ತಂಹ ಏವ ಹಿ। 
ಸತಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಮನ್ನ್ುಂ ಚ ಬರಹಮಣ್ ೀಽನ್ಯದ್ಭವ್ೀದ್್ಲಾತ್॥29॥ 

ಶಕುಂ ಪದ್ಂ ರ್ತಾಃ ಪಾರಹತಸುನ್ತಮಖಾಯರ್ಯರ್ತತಂ ಚ ತತ್।  

ಮತಖಾಯರ್ಯಶಾ ನ್ ತ್್ೀ ಬರಹಮ ರ್ಲಿಕ್ಷ್ಯಮ್ನತ ತ್್ೀ ಮತಮ್॥30॥ 

ಅತಸುತಾದ್ಮತಖಾಯಥಾಯಾಃ ಕರ್ಂ ನ್ ಸತಯಹಿಯ ತ್ಾದ್ೃಶಾಾಃ। 
ಲಕ್ಷಾಯರ್ಯವಯತರ್ೀಕ್್ೈವ ರ್ಥಾ ಸವಪದ್ಬ್ ೀಧತ್ಾ॥31॥ 

ಗಙ ುೈವ ಗಙ್ಗು ಸ್ತಂಹಶಾ ರ್ಥಾನ್ಯಾಃ ಸವಪದ್ ೀದಿತಾಃ। 
ಅತಸ್ುೀ ಲಕ್ಷ್ಣಾ ಸ್ೀರ್ಂ ಸ್ ವೀಕುಸಾಯರ್ಯಸಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣಮ್॥32॥ 

ಕತರತತ್್ೀ ಪರಸ್ತದಾಧನ್ುರಕ್ಷ್ಣಂ ಚ ಕರ್ ೀತಯಹ್ ೀ। 

ರ್ಲಿಕ್ಷ್ಯನಿಗತಯಣಾದ್ನ್ಯಸಸಗತಣಸುತಾದ್ ೀದಿತಾಃ॥33॥ 

ಸತ್್ ಯೀಽಭ ಾಾಜಾನ್ಗಮಯೀಽಭ ದ್ನ್ನ್ ುೀಭ ಚಿರುರ್ಾಃ ಪತಾಃ। 
ಅಸಙ್ುಶತರತಸಙ ುೀನ್ ಬರಹಾಮಸಙ್ುಂ ಹಿ ಯೀ ವದ್ೀತ್॥34॥ 

ಸ್ ೀಽಪ ವಿದ್ವತಸಙ್ುಶರನ್ ಯೀ ವಾಯಹತ್ಾಯ ಸಙ್ುವಾನ್ಾರಾಃ। 
ಕಞ್ಚಾಽಸಙ್ುಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ಸವಯಸಙ ರುೀಜತಿಂ ರ್ದಿ॥35॥ 

ಲಕ್ಷಾಯಲಕ್ಷ್ಯಕೃತ್ಾಸಙ ರುೀಪಯಸಯ ನ್ೀತ ಹತ್್ ೀಽಸಯಹ್ ೀ। 

ಬ್ ೀಧ್ಯಭ್ ೀಧ್ಕತ್ಾಯೀಗಾದ್ೈಕ್ಾಯಸ್ತದಿಧಶಾ ತ್್ೀ ಭವ್ೀತ್॥36॥ 

ಅಧಷಾಠನಾಧ್ಯಸುಭಾವಯೀಗಾದಾಸ್ತೀಜಜಗಚಾಸತ್। 

ಅಜ್ಞಾನಾಸಙಚು ತ್್ೀ ಬರಹಮ  ಜ್ಞಾನಾಸಙಚು ಚ ರ್ಚತರುತ್್ೀಾಃ॥37॥ 
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ತದ್್ುಹಮನಿಷಾಠಜ್ಞಾನ್ಸಯ ನ್ ೀಪದ್ೀರ್ಮಭ ಜಜಗತ್।  

ತಾಾಜಾನ್ಬಾಧ್ಯತ್ಾಚಾಸಯ ತವನಾನಯರಾದ್ೀವ ನ್ ೀ ಭವ್ೀತ್॥38॥ 

ವಾಯವಹಾರಿಕಸಙ ುೀನ್ ನಿವಾಯಹಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ ರ್ದಿ।  

ತಹಯಯಸಙ್ುಶತರತಾಃ ಸಾವರ್ಯಸಙ ರೆೀಚಾತತೆಪತ್ಾ ಸತೀ॥39॥ 

ದ್ೃಗದೃಶಯಯೀಗಾಯೀಗಾಖಯಂ ಪರತ್ಾಯಖಾಯತ ಮತಂ ತವ। 
ಕಞ್ಚಾಶವತವಗಜತ್ಾವದ್ಯೈವಾಯಯವಹಾರಿಕಸಙ್ುವಾನ್॥40॥ 

ಅಶಾವದಿಸುದ್ಸಙಚುೀತ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಕರ್ಯತ್್ೀ ಭತವಿ।  

ಅತ್್ ೀಽಸಙ್ುಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ನಾಭ ದ್ಥ್ ೀಯ ನ್ ಚಾಪರಾಃ॥41॥ 

ಪಾರಮಾರ್ಥಯಕಸಙ್ುಸಾಯಪಯಭಾವೀಽರ್ಯಸುವ್ೈವ ಹಿ। 
ನಾಭ ತುವಮತ್್ೀ ಲ್ ೀಕರಿೀತ್ಾಯತಾಃ ಕತಪತ್ಾ ಶತರತಾಃ॥42॥ 

ತಮೀವ ಸಙ್ುಂ ಧಕೃತಯ ನಿರಾಚಕ್್ರೀ ಮತಂ ತವ। 
ಸತಯಾಃ ಸಙ ರುೀಽತರ ನ್ೀತಯಥ್ ೀಯ ರ್ದ್ತಯಚ್ಯೀತ ಶತರತ್್ೀಸುದಾ॥43॥ 

ಮ್ನಥಾಯಸಙ ರುೀಽತರ ನ್ೀತಯರ್ಯಮತಕ್ಾುಿನ್ ಯೀಽಪ ಸತಖಿೀ ಭವ್ೀತ್। 
ವಾಯವಹಾರಿಕಸಙ ರುೀಪ ಬರಹಾಮಸಙ್ುಂ ಭವ್ೀದ್ಯದಿ॥44॥ 

ವ್ೀಶಾಯಸಙ ರುೀಪಯಸಙ್ುಾಃ ಸಾಯತ್ ಸತುತಯಾಃ ಸಾಯತುಹಿಯ ಲಮಾಟಾಃ। 
ಕಞಾ ಪುಣ್ಯೀನ್ ಪಾಪ್ೀನ್ ಗತಣ್ೀನಾಪಯಗತಣ್ೀನ್ ವಾ॥45॥ 

ರ್ತಸಙಚು ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತತಸವಯಂ ವಾಯವಹಾರಿಕಸಙ್ುತಾಃ। 
ಸಙಚುತ್್ೀನ್ೈವ ದ್ ಷ್ಯಂ ಚ ಪೀಷ್ಯಂ ಚ ಕಲತ್್ೀ ಮತ್್ೀ॥46॥ 

ಅತ ಈದ್ೃಗಿವಧ್ಂ ಸಙ್ುಮಙಚುೀಕೃತಯ ಶತರತಸುವ। 
ಬರಹಮ ದ್ ಷ್ಯಂ ವಿಧಾರಾನ್ುೀಪಾರಮಾರ್ಥಯಕಸಙ್ುತಾಃ॥47॥ 
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ನ್ೃಶೃಙ್ಗುಭಾತತು ರಹಿತಂ ವದ್ೀಚ್ಾೀತೆಂ ಫಲಂ ತತಾಃ।  

ದ್ ಷಾಯಥ್ೀಯಪ ಸ ನಾಸ್ಾೀವ ಕ್್ ೀ ವಿಶ್ೀಷ್ಾಃ ಪರಭ್ ೀರಭ ತ್॥48॥ 

ಅತಶಾ ಬರಹಮಣಿ ಜಗದ್ವೈಲಕ್ಷ್ಣಾಯರ್ ಲ್ ೀಕಗಮ್। 
ಸಙ್ುಂ ನಿವಾರಯೀತುತ್್ುೀ ಮತಂ ಸವಯಂ ಚ ನಾಶಯೀತ್॥49॥ 

ಸವರ್ಂ ಶತರತತ್ಾವಚಿರುೀದ್ೀವಿೀರ ಪಾ ಶ್ರೀವತಸಧಾರಿಣಾಃ। 

ಸದಾಪ ಸಙಚುನಿೀ ತಸ್ತಮಂಸುತಸಙ್ುಸಾಥಪನ್ ೀತತಸಕ್ಾ॥50॥ 

ಅಥಾಯನ್ುರಮತಂ ಚಕ್್ರೀ ರ್ತಸಜಜನ್ಮನ್ಾಃಪರರ್ಮ್। 
ಸಙ್ುಾಃ ಸವಾಯತಮನಾ ತ್ಾಯಜಯ ಇತ್ಾಯದಾವಿವ ತಚತರುತಾಃ॥51॥ 

ದ್ತಾಃಸಙ್ುವಜಯನಾದ್ೀವ ತವ (ವಾ)ಸಙ್ುಂ ವದಾಮಯಹಮ್। 
ಇತ ಮತ್ಾವ ತತವವಾದಿಮತ್ಾಚಾರ್ಯಸಯ ರ್ನ್ಮತಮ್॥52॥ 

ತದ್ೀವ ಸವಮತಂ ಭ ರಾದಿತಯನ್ಯಮತಮತಯಜತ್।  

ಚಿತವಂ ಚ ನಿಷೆುರ್ತವಂ ಚ ಮ್ನಥ್ ೀ ವಾಯಹತಮೀವ ಹಿ॥53॥ 

ರ್ತ್್ ೀ ಜ್ಞಾನ್ಕರರಾಂ ಚಾಪ ಕರರಾಮಾಹತವಿಯಪಶ್ಾತಾಃ।  

ರ್ದಿ ಭಿನ್ನ ಕರರಾ ನಾಸ್ತು ಪರಿಸಾನ್ದಕರರಾಪ ವಾ॥54॥ 

ತಹಿಯ ಸಙ್ತೆಚಿತ್ಾಥಾಯ ವಾಕ್ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್್ುಹಾಮಣಿ ದ್ತಷೆುರಾಮ್। 
ರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನ್ಕರರಾ ಬಾರಹಿೇ ತದ್ ರಪ್ೀತ ನಿಗದ್ಯತ್್ೀ॥55॥ 

ಪರಿಸಾನ್ದಕರರಾ ಚ್ೈಶ್ೀ ತದ್ ರಪ್ೈವಾಸತು ಕ್ಾ ಕ್ಷ್ತಾಃ। 
ಸಾವಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನ್ಬಲಕರರಾ ಚ್ೀತಯಸ್ತು ಹಿ ಶತರತಾಃ॥56॥ 

ಸವರ ಪಭೃತ್ಾ ತ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಕರರಾ ವಿಶವಭರಮಂ ರ್ಥಾ। 
ಕತರತತ್್ೀ ತದ್ವದ್ೀವ್ೀರ್ಂ ಕರರಾ ಕತರಾಯದ್ುತ್ಾಗತಮ್॥57॥ 
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ಅಣ್ ೀರಣಿೀರ್ಸ್ತ ಹರೌ ಪರಿಸಾನ್ದಕರರಾಸ್ತ ಚ್ೀತ್।  

ಅಸತು ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ವತರ್ೀತ್ ಭತವೀ ಭಾರಂ ಚ ಕ್್ ೀ ಹರ್ೀತ್॥58॥ 

ಮಹತುಿಶಕ್ಾಾ ಸವಯತರ ಸ್ತಥತ್್ ೀಪಯಸತು ಸ ಏವ ಹಿ। 
ಯೀಹಯಜತಯನ್ಸಯ ಸ ತಾಃ ಪಾರಗಿವಶವರ ಪೀಪಯಸೌ ನ್ ಕಮ್॥59॥ 

ಸಥವಿರಸಯ ಶ್ಶ್ರೀಾಃ ಪಙ ರುೀರಾಯ ಹಯಶಕುಗಯತ್ಾಗತ್್ೀ। 
ಸಾ ಬಾಹತಪಾಯಜಜವ್ೀನ್ೈವ ಶಕುತ್ಾ ವಾ ಗತ್ಾಗತ್್ೀ॥60॥ 

ದ್ತಲಯಙ್ಗಘಯಬಿಧಂ ಗತ್್ ೀ ಲಙ್ಗೆಂ ಲ್ಲೀಲರಾ ಪುನ್ರಾಗತಾಃ। 

ಹನ್ ಮಾನಾವ ಸತರ್ೈಾಃ ಶಾಿಘಯಸುದ್ನ್ಯೀ ವಾ ಕಪೀಶವರಾಾಃ॥61॥ 

ತಸಾಮನ್ಮಹಾಪರಭ್ ೀರಸಯ ಪರಿಸಾನ್ದೀಷ್ಯಶಕುತ್ಾಮ್। 
ಕತಣಪಸ್ಯೀವ ಕ್್ ೀ ಬ ರತ್್ೀ ಮಹತಯದ್ಧರಣಕಮಯಣಾಃ॥62॥ 

ಅಶರಿೀರಶತರತಶಾಾಸಯ ಭಿನ್ನದ್ೀಹಂ ಪರತಕ್ಷಿಪ್ೀತ್। 

ಸವರ ಪಭ ತದ್ೀಹಸಯ ಕರ್ಂ ಸಾ ಬಾಧಕ್ಾ ವದ್॥63॥ 

ಷ್ಷ್ಠಯರ್ಯದ್ೀಹಸಮ್ನ್ಧಸಾಯಭಾವೀ ಹಿ ಶತರತ್್ೀಮಯತಾಃ। 
ಸವರ ಪಭ ತಾಃ ಸಮ್ನಾಧಯೀಗ್ ಯೀ ದ್ೀಹ್ ೀಽಸತು ಕ್ಾ ಕ್ಷ್ತಾಃ॥64॥ 

ದ್ೀಹ್ ೀಽಸಯ ನ್ೀತ ವಾಗ್ದೀಹ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ದೀಹಾನ್ುರಂ ಪರಮ್। 
ತಸಯ ದ್ೀಹಸಯ ಸಾ ವಾಣಿೀ ಸಾಧಕ್ಾ ಭಾಧಕ್ಾಪ ನ್॥65॥ 

ಮ ಧಾಯನ್ಂ ರ್ದಿ ವಾಗವಕು ಪೃರ್ಥವಾಯಶಾಾರತಂ ಶತರತಾಃ। 
ಸಾ ವಾಗ್ದೀಹಾಪುತಾಃ ಕಂ ನ್ ಸಾಷ್ಟಮಾಚಷ್ಟ ತಂ ಪರಭತಮ್॥66॥ 

ದ್ತಯಸಮ್ನಿಧೀ ಚ ಯೀ ಮ ಧಾಯಪಾದ್ ೀ ಯೀ ಭ ಸ್ತಥತ್್ ೀ ಮಹಾನ್। 
ಸ ಏವಾಗಿನಾಃ ಕವಿಾಃ ಸಮಾರಡಿತಯಥ್ ೀಯ ರ್ಚತರುತ್್ೀರಭ ತ್॥67॥ 
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ಅತ್್ ೀ ದ್ೀಹಾತಮಕ್್ ೀ ದ್ೀವಾಃ ಕರ್ಂ ನಾಭ ದಿವಚಾರರ್। 
ರ್ನ್ ಮಧ್ ನೀಯ ಗರಹಣಂ ಚಕ್್ರೀ ಪಾದ್ಸಯ ಚ ತತಾಃ ಶತರತಾಃ॥68॥ 

ಪರತ್ಾಯಹಾರಸಯ ರಿೀತ್್ಯೈನ್ ಸವಯದ್ೀಹಾತಮಕಂ ಜಗೌ। 
ಮಧ್ಯಸಾಥಕ್ಾಶಭಾಗಸಾಥ ರಾ ಜಙ್ಗಘ ಯೀ ಚ ಾಾನ್ತನಿೀ॥69॥ 

ರಾವೂರ  ರಾ ಕಟಿಾಃ ಕತಕ್ಷಿರ್ಯನ್ಮಧ್ಯಂ ರ್ದ್ತರಸುಥಾ। 
ಗಿರೀವಾ ಚ ವದ್ನ್ಂ ಚ್ೈವ ಸ ಏವಾಗಿನರಿತ ಸತಬಟಮ್॥70॥ 

ಅರ್ಯಾಃ ಸಮಾಖಯರಾ ಸ್ತದ್ಧಯೀತುಂ ದ್ೀಹಂ ಕ್ಾ ರತಣದಿಧ ವಾಕ್। 
ಅತಾಃ ಶತರತಯರ್ಯಕರ್ಕ್ಾಸು ಏವ್ೀತ ಮತಮಯಮ॥71॥ 

ಯೀಷಾಂ ಶಬಾದರ್ಯಕತಶಲ್ ೀ ಗತರತಾಃ ಸಾಯದಾಭರತೀಪತಾಃ। 
ಸಹಿ ವ್ೀದ್ವಾಯಸಶ್ಷ್ಯಸುತ್್ ಾೀಷ್ಯಶತರತಭಾಷ್ಯಕೃತ್॥72॥ 

ರ್ದಿಚಾಾದ್ವೈತವಾಕ್ಾಯನಿ ಸವಾಯದ್ವೈತಂ ವದ್ನಿು ತ್್ೀ। 
ತದಾ ಮ್ನಥಾಯತವವಾಕ್ಾಯನಿ ಬಹಿರಾಸನ್ಮತ್ಾತುವ॥73॥ 

ರ್ದಿ ಮ್ನಥಾಯತವವಾಕ್ಾಯನಿ ಸವಯಮ್ನಥಾಯತವಸ ಚಿರ್ೀ। 
ತದಾತವದ್ವೈತವಾಕ್ಾಯನಿ ಬಹಿರಾಸನ್ಮತ್ಾತುವ॥74॥ 

ಸತಯಮ್ನಥಾಯರ್ಯಯೀರ್ೈಕಯಂ ಸ ತವರಾಪ ನ್ ಕರ್ಯತ್್ೀ। 
ವಾಕಯದ್ವಯೀನ್ ರ್ದ್ಯರ್ಯಸಙ ರೆೀಚಾಃ ಕರರ್ತ್್ೀ ತವರಾ॥75॥ 

ಸಾವಥಾಯಖಯತೃಣಸಙ ರೆೀಚ್ೀ ಗ್ ೀದ್ವರ್ಂ ಚ ಪರದ್ತಷ್ಯತ। 
ಮ್ನಥಾಯತವವಾಚಿ ಚ್ೈತನಾಯತಸಙ ರೆೀಚಾಃ ಕಲತ್್ೀ ಮತಾಃ॥76॥ 

ಅದ್ವೈತವಾಕ್್ಯೀ ಚ ಜಡಾತಸಙ ರೆೀಚ್ ೀಽಭಿಮತಸುವ। 
ಕಮ್ನದ್ಂ ಪದ್ಸತ್ಾವತ್ಾಸಯತೆಂ ವಾ ಸವಮತಭತವತಾಃ॥77॥ 
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ನಾದ್ಯಸಾುದ್ೃಕಾದಾಭಾವಾನಾನನ್ ಾೀ ನಿಹ್ೀಯತತಕತವತಾಃ। 
ಪರಮಾಣಾನಾಂ ಹಿ ಸತ್್ವೀನ್ಮತಸತವಂಭವ್ೀದ್ತಭವಿ॥78॥ 

ತದ್ಭಾವ್ೀ ತತ ಭತಜಯೀಾಃ ಸತವಂ ಕೃತ್್ ರೀಪರ್ತಜಯತ್್ೀ। 
ಉಕ್ಾುರ್ಯವಾಚಕಪದಾಭಾವಾನ್ನೀದ್ಮಭ ತುವ॥79॥ 

ಅನ್ಯತತು ಮಾನ್ಂ ನ್ೈವಾಸ್ತು ರ್ತುಿದ್ತಕ್ಾುರ್ಯಸಾಧ್ಕಮ್। 
ಕಂ ಚ ಸವಮತರಕ್ಷಾಯೈ ಸಙ ರೆೀಚ್ ೀ ರ್ದ್ತಯದಿೀರ್ಯತ್್ೀ॥80॥ 

ಬಹತಶ್ಷ್ಟಮತಂ ತ್ಾರತತಂ ಸಙ ರೆೀಚ್ ೀಽನ್ ಯೀಪುಯದಿೀರ್ಯತ್ಾಮ್। 
ರ್ತ್್ುೀ ಮ್ನಥಾಯತವವಾಕುಸಾಯಂ ಸಙ ರೆೀಚ್ ೀಽಸತು ಚರಾಚರಾತ್॥81॥ 

ಶತರತ್ಾಯ ದ್ ಷ್ ಯೀಗ್ ೀತಮೀಽಸತು ಭಾಸೆರ್ ೀ ವಾ ಪರಭಾಕರಾಃ।  

ಐಕಯವಾಕ್್ಯೀ ಜಡಾಜಜೀವಾತಸಙ ರೆೀಚ್ ೀಽಸತು ಹರ್ೀಗತಯಣಾಾಃ॥82॥ 

ಅವತ್ಾರಾಶಾವರ್ವಾಾಃ ಪರತಪಾದಾಯ ಭವನ್ತು ಚ। 
ಗೌರಿರ್ಂ ಗ್ ೀಪಮನ್ವೀತ ನ್ ತತ ಗ್ ೀಘನಂ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ॥83॥ 

ವಿಶವಂ ಮ್ನಥಾಯ ರ್ದಿತದಾಭ್ೀದ್ಾಃ ಸತ್್ ಯೀಽಭವನ್ಮಮ। 
ಸತಯಮ್ನಥಾಯರ್ಯಯೀಭ್ೀಯದ್ ೀ ರ್ತುವಾಪಮತ್್ೀ ಮತಾಃ॥84॥ 

ಭ್ೀದ್ ೀ ಮ್ನಥಾಯ ತದ್ೈವ ಸಾಯದ್ಭೀದಿನ್ ೀರ್ೀಕತ್ಾ ರ್ದಿ। 
ಅನ್ ಯೀನಾಯಭಾವ ಏವಾರ್ಂ ಭ್ೀದ್ಸಾುದಾತಾಮಸಯಚ॥85॥ 

ಪರತಯೀಗಿ ತರಕ್ಾಲ್ೀಷ್ತ ನಿಷ್ೀಧ್ಶಾಭವನ್ಮತ್್ೀ। 

ಮ್ನಥಾಯತವಂ ಯೀ ಹಯಭಾವಸಯ ನಿಷ್ೀಧ್ ೀ ಭಾವಏವ ಸಾಃ॥86॥ 

ವಿಶವಂ ಸತಯಂ ರ್ದಿ ತದಾ ಭ್ೀದ್ಾಃ ಸತಯಂ ಭವ್ೀನ್ಮಮ। 
ವಿಶಾವನ್ುಾಃಪಾತಭ್ೀದ್ಸಯ ರ್ತಸತ್ಾು ಚ ಬಲಾದ್ಭ ತ್॥87॥ 
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ಸದ್ದ್ವೈತಂ ಜಗನಿಮಥಾಯತವಮತಂ ಸನ್ಾಜನಿದಿಧಾ। 

ಅಪಸ್ತದಾಧನ್ುದ್ ೀಷ್ೀಣ ದ್ ೀಷೀ ಸಾಯದಿತ ಚಾಧಕಮ್॥88॥ 

ಕಂ ಚ್ೈಕಯಂ ಬರಹಮಜಡಯೀಸುವಾಪ ನ್ ಮಮಾಪ ನ್। 
ಅತಾಃ ಪಾರಗತಕುರ್ತಕ್ಾಾ ತದ್ಭೀದ್ಾಃ ಸತ್್ ಯೀಽಭವನ್ನ ಕಮ್॥89॥ 

ಮ್ನಥಾಯತವಂ ರ್ದಿಸತಯಂ ಸಾಯತಸದ್ದ್ವೈತಮತಂ ಗತಮ್। 
ಅಭಾವದ್ವೈತವಾದ್ೀಪ ಸದ್ದ್ವೈತಮತಚತಯತ್್ೀಾಃ॥90॥ 

ಮ್ನಥಾಯತವಂ ರ್ದಿ ಮ್ನಥಾಯ ಸಾಯತಸದ್ದ್ವೈತಮತಂ ಗತಮ್। 
ಬರಹಮವಜಜಗತ್್ ೀಪಯಸಯಸತಯತ್ಾವವಶಯಕತವತಾಃ॥91॥ 

ವಾಕ್ಾಯಥ್ ೀಯ ರ್ದಿ ಚಿನಾಮತರಂ ಸವ್ೀಯ ವಾದಾ ಬಹಿಗಯತ್ಾಾಃ। 
ವಾಕ್ಾಯಥ್ ೀಯ ರ್ದ್ಯಚಿನಾಮತರಂ ಖಣಿತಿ್ಾ ತಹಯಯಖಣತಿ್ಾ॥92॥ 

ಅಸ್ತು ಚ್ೀನಿನಗತಯಣತವಂ ತ್್ೀ ನಿಗತಯಣತವಂ ಬಹಿಗಯತಮ್।  

ನಾಸ್ತು ಚ್ೀನಿನಗತಯಣತವಂ ತ್್ೀ ನಿಗತಯಣತವಂ ಬಹಿಗಯತಮ್॥93॥ 

ಅವಾಚಯಪದ್ವಾಚಯತ್್ವೀ ಬಹಿರಾಸ್ತೀದ್ವಾಚಯತ್ಾ। 

ತತಾದ್ೀನಾಪಯವಾಚಯತ್್ವೀ ಬಹಿರಾಸ್ತೀದ್ವಾಚಯತ॥94॥ 

ಮತಖಾಯರ್ಯಬಾಧ್ೀ ಸಾಯದ್ನಾಯ ವೃತುಗೌಯಣಾಯದಿರ ಪಣಿೀ। 
ಮತಖಾಯಥಾಯವಾಚಯತ್ಾಬಾಧ್ೀ ರ್ದಾವಚಯತವದ್ೃಕೀಕೃತಾಃ॥95॥ 

ವಾಚಾ ದ್ೃಷಾಟರ್ಯಬಾಧ್ೀ ಸಾಯಲಕಿ್ಷ್ಣಾರಾ ಬಹಿಷ್ೃತಾಃ। 
ವಾಚಾ ದ್ೃಷ್ಟೀರಬಾಧ್ೀ ಸಾಯಲಕಿ್ಷ್ಣಾರಾ ಬಹಿಷ್ೃತ॥96॥ 

ಜಗತೆತತಯರಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ಕರರಾ ಸಾಯಚಿಾತ ಸಙ್ುತ್ಾ। 
ತತೆತೃಯನಿರಪ್ೀಕ್ಷಾರಾಂ ಕರರಾ ಸಾಯಚಿಾತ ಸಙ್ುತ್ಾ॥97॥ 
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ಶವೀಽಪ ಹಯಭವತ್ಾಸ ತ್್ೀ ಕರರಾ ಕತರಯನ್ಪ್ೀಕ್ಷಿಣಿೀ। 
ಮಾರಾವಿಶ್ಷ್ಟಕತೃಯತವವಾದ್ ೀ ನ್ ೀ ದ್ ೀಷ್ಕೃನ್ಮಮ॥98॥ 

ಮಾರ್ರಾ ಕತವಯತ್್ ೀಽಸಾಯಸಾಯಂ ಕರಣ್ೀ ರ್ತರಕತೃಯತ್ಾ। 
ಅಸಙ್ುತವಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ರ್ದಿ ಸಙ್ುವಿವಜಯತಮ್॥99॥ 

ಶತರತಸಙ ುೀಽಸಙಚುತ್ಾ ನ್ ತದ್ಸಙ ುೀಪಯಸಙಚು ನ್। 
ನಿಗತಯಣತವಶತರತ್್ೀಬರಯಹಮ ರ್ದಿ ಧ್ಮಯವಿವಜಯತಮ್॥100॥ 

ಶತರತ್ಾಯ ಶತರತತ್್ವೀ ಧ್ಮಾಯಯಸ್ತೀತುದ್ಭಾವ್ೀಪ ಧ್ಮಯಯಭ ತ್। 
ರ್ತ್್ ೀ ವಾಚ್ ೀ ನಿವತಯನ್ು ಇತತಯಕ್್ುೀರ್ಯದ್ಯಶಬದತ್ಾ॥101॥ 

ರ್ಚರಬ್ದೀ ಶಬದತ್ಾ ನಾಭ ನ್ ನೀಚ್ೀನಾನಭೃದ್ಶಬದತ್ಾ। 
ಏಕತ್ಾವದ್ಭೀದ್ಶರನ್ಯಂಚ್ೀದ್ರಬರಹಮ ಕ್ಾರಣತ್ಾ ಗತ್ಾ॥102॥ 

ಏಕತವರ ಪಂ ಬರಹ್ೈವ ರ್ದ್ಧೀತ ಕರರ್ತ್್ೀ ತವರಾ। 
ಹ್ೀತ್್ ೀರಭಾವ್ೀ ಸಾಧ್ಯಸಾಯಭಾವಾದ್ಭೀದ್ಯಭವದ್್ಲಾತ್॥103॥ 

ರ್ದ್ಯಸನ್ನ ತದಾ ಬರಹಮ ತದ್ಭೀದ್ವದ್ಭ ದ್್ಲಾತ್। 

ನ್ ಚ್ೀದಿವಶ್ೀಷ್ಣಂ ವಯರ್ಯಮನಿವಾಯಚಯತವಲಕ್ಷ್ಣ್ೀ॥104॥ 

ಅಸತ್ಾು ಬರಹಮಗ್ೈವ ಸಾಯತುವಾಪಯನ್ುೀ ಭವ್ೀದಿಧ ಸಾ। 
ಸ ಥಲತ್ಾರಾರತನ್ಧತೀತ ಶಾಖಾಗರಂ ಚನ್ದುಮಾ ಇತ॥105॥ 

ನ್ ಕ್್ ೀಪುಯಪದಿಶ್ೀಲ್ ಿೀಕ್್ೀ ರ್ದಿ ಸಾಯದ್ದೀಶ್ನಿೀದ್ೃಶ್ೀ। 
ತಹಿಯ ತತರ ಕೃತ್ಾ ದ್ೃಷಟಾಃ ಸ ಥಲಯೀಶಾತಯೀದ್ವಯಯೀಾಃ॥106॥ 

ದ್ಶಯನಾದ್ೀವ ಸನ್ತುಷಾಟ ತತ್ಾರನ್ಯಂ ನ್ಹಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತ। 
ನಿವತ್್ೀಯತ ತತಾಃ ಶ್ೀಘರಂ ಕೃತಕ್ಾರಾಯ ರ್ಥಾ ಪುರಾತ್॥107॥ 
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ಅಪ ತತ ಸ ಥಲತ್ಾರಾರಾಾಃ ಸಮ್ನೀಪ್ೀಽಸಾಯಸುಿ ಣಿೀರ್ಸ್ತೀ। 
ಸಾ ತ್ಾರಾರತನ್ಧತೀ ಶಾಖಾಗರಸಯ ಮಾಗ್ೀಯಣ ಚನ್ದುಮಾಾಃ॥108॥ 

ಅಸ್ತುೀತತಯಪದಿಶನಾಾರಾಯಾಃ ದಿವತೀರಾಚನ್ದುದ್ೃಷ್ಟಯೀ। 
ಅರತನ್ಧತೀದ್ೃಷ್ಟಯೀ ಚ ನ್ ೀ ಚ್ೀದ್ದೃಕ್ಾಸಯನ್ನ ಸ ಕ್ಷ್ಮಯೀಾಃ॥109॥ 

ತದ್ದ್ಧಿನಾ ಗತ್ಾ ದ್ೃಷಟರ್ಯತಮಾನಾ ಶನ್ೈಾಃ ಶನ್ೈಾಃ।  

ಅತಸ ಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ತ್್ೀ ಪಶ್ಯೀದಿತ ಸವಯಸಯ ಸಮಮತಮ್॥110॥ 

ಅತ್್ ೀ ಮ್ನಥ್ ಯೀಪಾಸ್ತುತಶಾಸಗತಣ್ ೀಪಾಸ್ತುತಶಾ ತ್್ೀ। 

ಸತಯನಿಗತಯಣದ್ೃಕ್ಾಸಯದಿತಯತರ ನ್ೀದ್ಂ ನಿದ್ಶಯನ್ಮ್॥111॥ 

ಕಂ ಚ ಭ್ೀದ್ ೀಪಾಸನ್ರಾ ಭಿನ್ನವಸುಿನ್ುರ್ೀಕ್ಷ್ಣಾತ್। 

ತವ್ೈಕಯಮೀವ ಮ್ನಥಾಯ ಸಾಯದ್ಭೀದ್ಾಃಸತ್್ ಯೀಽಭವನ್ಮಮ॥112॥ 

ಸ ಥಲ್ೈವಾರತನ್ಧತೀತತಯಕ್್ುೀ ಶಾಖಾ ಚನ್ದು ಇತೀರತ್್ೀ। 
ಐಕಯಸ್ಯೈವೀಪದ್ೀಶ್ರೀಽಭ ತುಸ್ಯೈವ ಸಾಯದ್ತಪಾಸನಾ॥113॥ 

ಭ್ೀದ್ ೀಪಾಸ್ತುರಭಿೀಷಾಟ ತ್್ೀ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸ್ುಿೈಕಯಗಭಿಯತಾಃ। 
ಅತ್್ ೀಽಪ ನಾರ್ಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುಸುಿದಿಷಾಟರ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ಕ॥114॥ 

ಚಾನಿದುೀ ಕಲಾ ಚ ರ್ತ ಸಕ್ಷ್ಮತ್ಾರಾ ಚ ಮಹಸಾಣತನಾ। 
ರ್ತಕ್ಾು ಚನ್ದುತವತ್ಾರಾತವಾಾತ್ಾಯ ಧ್ಮಾಯನ್ುರ್ೈರಪ॥115॥ 

ಅತ್್ ೀ ದ್ೃಶಯಂ ಚ ತದ್ವಸತು ಸಗತಣಂ ನ್ ತತ ನಿಗತಯಣಮ್। 
ತಸಾಮತವಚಾರಸಾದ್ೃಷಾಟರ್ಯಸಾಯನ್ುಾಃ ಸಾಯನಾನಶ ಏವ ಹಿ॥116॥ 

ಅಸಾಮಕಂ ಲ್ ೀಕಸಮಮತ್ಾಯ ಕರ್ಯಮಾನ್ಂ ವಿವ್ೀಕಭಿಾಃ। 

ದ್ೃಷಾಟನ್ುದ್ವರ್ಮಪ್ಯೀತತ್ಾಸಯದಿಷಾಟರ್ಯಸಯ ಸಾಧ್ಕಮ್॥117॥ 
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ಶ್ರೀಶಾ ಬರಹಾಮದ್ರ್ಶ್ೈವ ಸ ಥಲತ್ಾರ್ ೀಪಮಾ ಮಮ। 

ರಾದಾಧನ್ುೀ ಯೀ ನ್ ಯೀಗಿೀನಾದುಸ್ುೀ ಪಶ್ಯೀರ್ತಾಃ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ॥118॥ 

ಪರಿವಾರತರಾ ತ್್ೀಷಾಂ ಪೂಾಾದಿಭಿರತಪಾಸನ್ೀ। 
ಕೃತ್್ೀ ತನ್ಮಧ್ಯಪದ್ಮಸಥಸ ಕ್ಷ್ಮತ್ಾರ್ ೀಪಮಾ ಹರ್ೀಾಃ॥119॥ 

ಅದ್ೃಶಾಯ ಮ ತಯರಪ್ಯೀಷಾಂ ಕೃಪರಾ ದ್ೃಶಯತ್್ೀ ಶನ್ೈಾಃ।  

ನ್ರಾಣಾಮಪ ಯೀ ದ್ೃಶಾಯಾಃ ಶಾಖಾಗ್ ರೀಪಮ್ನತ್ಾ ಭತವಿ॥120॥ 

ಗತರವಾಃ ಸನಿು ಪನಾಥನ್ಸ್ುೀ ಚ ಕೃಷ್ಣಸಯ ದ್ೃಷ್ಟಯೀ।  

ಇತಥಂ ದ್ೃಷಾಟನ್ುರ್ತಗಲಂ ಮತ್ಾಯಯನಾಂ ಯೀಗಿನಾಮಪ॥121॥ 

ಲಬಧಂ ರ್ತಸುಿದ್ತಕ್್ಾೈವ ತದಿವಷ್ಂ ಚಾಮೃತ್ಾರ್ತ್್ೀ। 
ಅನ್ತಕ ಲ್ೀ ಜಗನಾನಥ್ೀ ಹರ್ಗಿರೀವಾಭಿಧ್ೀ ಪರಭೌ॥122॥ 

ಅರಿಮ್ನಯತರಂ ವಿಷ್ಂ ಪರ್ಯಂ ಭವ್ೀನಾನಸಾತರ ಸಂಶರ್ಾಃ। 
ಧಾಯರ್ಂಶಾ ಸಗತಣಂ ರ್ಸ್ುೀ ನಿಗತಯಣಂ ದ್ರಷ್ತಟಮ್ನಚರತ॥123॥ 

ಮತಕುಂ ಧಾಯರ್ನ್ಸ ಪಾಪೀರಾನ್ನ್ಧೀ ತಮಸ್ತ ಪಾತಯತ್್ೀ। 

ತಸಾಮದ್ತಪಾಸ್ ಯೀ ದ್ೃಶಯಶಾ ಗಮಯಶಾ ಹರಿರ್ೀವ ನ್ಾಃ॥124॥ 

ಕಂ ಚ ರ್ತಸಗತಣಂ ವಸತು ತಸ್ಯೈವ ತತ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ।  

ಧಾಯನ್ೀ ಸತ ಗತಣಾಪಾರಾನಿನಗತಯಣಂ ಚ ತದ್ೀವ ಚ॥125॥ 

ವಿಷ್ಮೀರ್ಮತಪನಾಯಸಾತತ್್ ೀಪ ನ್ ಸಮಞಜಸಾಃ। 
ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಶಾ ಧಾಯನ್ೀನ್ ತಸ್ಯೈವ ಸಾಯದಿವನಿಣಯರ್ಾಃ॥126॥ 

ಧಾಯನ್ೀ ಸತ ಗತಣಾಪಾರ್ಾಃ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಾಾರ್ತ್್ೀ ವದ್। 
ಕಂ ಧಾಯನ್ಮಸ್ತಧಾರಾ ತ್್ೀ ಕ್ಷ್ತರಧಾರಾಽರ್ವಾ ಭವ್ೀತ್॥127॥ 
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ಏವಂ ಭ್ೀದ್ ೀಪಾಸ್ತುತಶಾ ಭ್ೀದಾಪಾಯೀ ಕೃತ್್ೀ ಸತ। 
ತದ್ೀವ ವಸುಿಭಿನ್ನಂ ಸಾಯದಿತ ಚಾತಯನ್ುದ್ತಘಯಟಮ್॥128॥ 

ತಹಿಯ ಭಿನ್ನಕಟಾಹಸಯ ಪುನ್ಾಃ ಸನಿಧತಸರಾ ಜನ್ಾಃ। 

ಕ್ಾಂಸಯಕ್ಾರಾನ್ತಸರಣಂ ವೃಥ್ೈವ ಕತರತತ್್ೀ ಭತವಿ॥129॥ 

ರ್ದಿ ತದಿಭನ್ನಶಕಲದ್ವನ್ದಿಭ್ೀದ್ಪರಮಾರಾ। 
ತಯೀರಭಿನ್ನತ್ಾಂ ಕತರಾಯನ್ಮರಾಯದಾ ತ್್ೀಽನ್ಯಥಾ ವೃಥಾ॥130॥ 

ವಾದಿರಾಾಾಜಯತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಾಃ ಸರ್ ೀಽಮಲಾಃ। 

ಚತತರ್ಯಾಃ ಸತಧರಾಂ ಕಣಾಠಲಙ್ಗೆರಂ ಕತರತತ್್ೀತರಾಮ್॥131॥ 

ಇತ ಶ್ರೀಮದಾವದಿರಾಜಪೂಜಯಚರಣವಿರಚಿತ್ಾರಾಂ ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಂ ಚತತರ್ಯಾಃ 

ಸರಾಃ॥4-132॥ 

ಪಞಾಮಾಃಸರಾಃ ॥5-100॥ 

ರ್ಾಃ ಪಟಾದ್ತದ್ಧೃತಸುನ್ತುಸುಸಯ ತತ್್ೈಕತ್ಾ ಪುನ್ಾಃ। 

ಭವ್ೀತ್್ೆೀನಾಪುಯಪಾಯೀನ್ರ್ಸುನ್ತುರ್ಯತಾಟಾತತಾರಾ॥1॥ 

ಅನ್ತದ್ಧೃತಾಃ ಪೃರ್ಕ್ ಚಾಸ್ುೀ ಕತವಿನ್ದಗೃಹ ಏವ ಹಿ। 
ಉಪಾರ್ಶತಕ್್ೀನಾಪ ತಸಯ ತನ್ ುೀಸುದ್ೀಕತ್ಾ॥2॥ 

ಕರರ್ತ್್ೀ ಕ್್ೀನ್ ವಾ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ತಸಯ ಸ ಚಿಕರಾ ಬಲಾತ್। 
ಪರವ್ೀಶ್ೀ ಕ್ಾರಿತ್್ೀಪಯಸ್ತಮನ್ ಯೀಗಾಃ ಸಾಯನ್ನತವಭಿನ್ನತ್ಾ॥3॥ 

ಮ್ನಲ್ಲತ್್ೈಸುನ್ತುಭಿನ್ ಯತನಾಃ ಕರಯೀತ್ಾಪಪಟ್ ೀಽಪರಾಃ। 
ಪೃರ್ಕಿತಶಾ ರ್ಸುನ್ತುಾಃ ಪೃರ್ಗಸ್ತು ಚ ರ್ಾಃ ಪಟಾಃ॥4॥ 

ತಯೀರ್ೈಕಯಂ ಕಲಾಶತ್್ೈರಪ ಕತತಯಂ ನ್ ಶಕಯತ್್ೀ। 
ಏವಂ ಚ ಬರಹಮಣಾ ಸಾಕಂ ಪೃರ್ಕಾೃರ್ಗನಾದಿತಾಃ॥5॥ 
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ಯೀ ಜೀವಾಾಃ ಸನ್ಾನ್ನಾುಶಾ ಭ್ೀದಾನಾದಿತವವಾದಿನ್ಾಃ। 
ತ್್ೀಷಾಂ ಚ ತಸಯ ಚ್ೈಕತವಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ ಚಿಕರಾಪ ನ್॥6॥ 

ನಿಶ್ತ್ಾಗಾರಪ ಸ ತಸ್ತಮನ್ರವ್ೀಶಂ ಕ್ಾರಯೀತಾರಮ್। 
ಬರಹ್ೈವಾಭಿನ್ನವಸ್ುಿೀಕಂ ಕತರ್ತಯಶ್ಾೀಜಜೀವರಾಶರ್ಾಃ॥7॥ 

ಅಹ್ೀಯರ್ತರ್ೀಕತ್ಾಂ ನ್ ೀಚ್ೀತ್ಾಸಯದ್ದ್ೃಷ್ಟಸಯ ಕಲಾನಾ। 
ಏಕೀಭ ರ್ಪುರಾ ಶ್ೀತ್್ೀ ರ ಪಾವರ್ವಕಮಯಭಿಾಃ॥8॥ 

ರಾ ಮ ತಯಾಃ ಪದ್ಮನಾಭಾಖಾಯ ಕ್ಾರಾಯಥ್ೀಯ ಸಾಽಮರ್ೈಸತುತ್ಾ। 
ಏಕೀಭ ತಸವರ ಪಾತ್ಾಸಿದ್ತತ್ಾಥಪ್ಯೈಕತಮಾಂ ತನ್ತಮ್॥9॥ 

ಕ್ಾರಾಯಣಿ ಕೃತ್ಾವ ತತ್್ೈವ ಪುನ್ರ್ೀಕೀಕರ್ ೀತ ಚ। 
ದ್ೃಷಾಟನ್ತಸಾರಿೀಸವ್ೀಯಶ್ರೀಪಯವಾಯಚಿೀನ್ಸಯ ಕ್ಾ ಕಥಾ॥10॥ 

ಅತಸುಿತರಕರರಾ ಸವಾಯ ವಿಕರಯೀತ ಮತಮಯಮ। 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲಮಾರಭಯಶರವಣಾದ್ಯೈನ್ಯ ಮತಕುತ್ಾ॥11॥ 

ರ್ದಿ ತಹಿಯ ಕರ್ಂ ಮತಕುಭಾಯವಿಭಿಸ್ೈಭಯವಿಷ್ಯತ।  

ಶತ್ಾರ್ತಷಾಮಸಙ್ಗಖಯನಾಂ ಬರಹಮಣಾಂ ಹಿ ದಿನ್ೀ ದಿನ್ೀ॥12॥ 

ಅಸಙ್ಖಯಶರವಣಾದ್ಯಂ ಚ ರ್ಥಾ ಪೂವಯಂ ಶತರತ್್ೀರಭ ತ್। 
ಶತ್ಾತೀತರ್ತಗ್ೀ ವಕು ಕಂ ವಕ್ಷ್ಯತರ್ತಗಾನ್ುರ್ೀ॥13॥ 

ಅದಾಯಪಯಫಲವೃಕ್ಷ್ಸಯ ಕಂ ಸಾಯತ್ಾೆಲಾನ್ುರ್ೀಫಲಮ್।  

ಪರಾನ್ುರಕ್ಾಲ್ೀಪ ಮತಕುನಾಯಭ ತೆಲ ಭವನ್ಮತ್್ೀ॥14॥ 

ಪರಾನ್ುಕ್ಾಲಾದ್ಪರ್ ೀ ಮತಕುಕ್ಾಲ್ ೀಽಸ್ತುಕಾಃ ಶತರತ್ೌ। 
ರ್ಸತು ಬರಹಮಲಯೀ ನ್ ಸಾಯತಸ ಮೀಕ್ಷ್ಾಃ ಸಾಯತೆದಾ ವದ್॥15॥ 
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ಅಸಾಮದ್ಪಯಧಕ್್ ೀಪಯತರ ಮತಕುಾಃ ಕ್ಾವಸೌ ಲರ್ಾಃ ಶತರತಾಃ। 
ರ್ದಿ ಶಬದಶರವಣತ್್ ೀಪಯಥ್ೀಯಪಯಸಾಪರ್ ೀಕ್ಷ್ಧೀಾಃ॥16॥ 

ಗತಡಸಯ ಸಾವದ್ತತ್ಾಂ ಶತರಣವನ್ತೆತ್್ ೀ ನಾಸಾವದ್ಯೀದ್ರಸಮ್। 
ಕ್ಾಶ್ೀದ್ರಷ್ಟರಿ ರಾಂ ಪೂಾಾಂ ಕತರತತ್್ೀ ಸಕಲ್ ೀ ಜನ್ಾಃ॥17॥ 

ತಚರಬದಶ್ರರೀತರಿ ತಥಾ ಕತತಾಃ ಪೂಾಾಂ ನ್ ಕತವಯತ್್ೀ। 
ರ್ದ್ತಯನಿೇಲ್ಲತನ್ೀತ್ಾರಣಾಂ ಘಟಾದ್ಯರ್ಯಸಯದ್ಶಯನ್ಮ್॥18॥ 

ತಥಾ ನಿಮ್ನೀಲ್ಲತ್ಾಕ್ಷಾಣಾಂ ತಚರಬದಶರವಣ್ೀ ಸತ। 

ದ್ಶಯನ್ಂ ತ್ಾದ್ೃಗಸ್ತುೀತ ಕ್್ ೀಽನ್ತನ್ಮತ್್ ುೀ ವದ್ೀದ್ವದ್॥19॥ 

ಚಕ್ಷ್ ರ್ ೀಗಿೀ ಕತತ್್ ೀ ವ್ೈದ್ಯಂ ಕ್ಾರಯೀದ್್ಹತವಿತುತಾಃ। 
ಶಬಾದದ್ೀವಾಖಿಲ ದ್ೃಷಾಟಿ ತತಷ್ ಟೀ ರಕ್ಷ್ೀದಿಧ ತದ್ವನ್ಮ್॥20॥ 

ಸವರ್ಮೀವ ರ್ದಿ ಬರಹಮ ಸ್ವೈಕಯವಯಕುಶಾಮತಕುತ್ಾ। 

ತಹಾಯಯಚಿಯರಾದಿಮಾಗಾಯಣಾಂ ಚಚಾಯ ಸಾಯತೆಣಠಶ್ರೀಷ್ಣಮ್॥21॥ 

ಅನಾದಿಕ್ಾಲಮಾರಭಯಭವ್ೀಸ್ತಮನ್ನೀವ ಮಜಜತಾಃ। 

ಉನ್ಮಜಜನಾರ್ ರ್ಚಾರಸಾಂ ತದಿವಕಲಾಾಮಹಂ ತವ॥22॥ 

ತವದಾ್ಷ್ಯಮ ಲಸ ತ್ಾರಣಾಂ ಲತಪುವ್ೀದ್ ೀದ್ತಧತ್್ೀಶಾ  ರ್ಾಃ। 

ಪುರಾಣಾನಾಂ ಚ ಸವ್ೀಯಷಾಂ ಕತ್ಾಯ ಸತಯವತೀಸತತಾಃ॥23॥ 

ಅನ್ನ್ುಶಾಸಾಪರಭವಾಃ ಸವಯವಿದಾಯಪರವತಯಕಾಃ। 
ಸ್ ೀರ್ಂ ತಬ್ೈಕಜೀವಶ್ಾೀತುಹಿಯ ಶಾಸಾಮಹಾಣಯವಮ್॥24॥ 

ಸವತ್್ ೀನ್ಯಚಿದ್ಭಾವಜ್ಞಾಃ ಕತತಾಃ ಕತರಾಯತಸಸವಯವಿತ್। 
ಉನ್ಮಾ್ಜೀಚಾನಿಮಾ್ಜೀಚಾ ಕರ್ಂ ದ್ತಾಃಖಮಹಾಣಯವ್ೀ॥25॥ 
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ಕರ್ಂ ಚ ಸವಕೃತಗರನ್ಥಶರವಣಂ ತಸಯ ಶ್ರೀಭತ್್ೀ। 

ಅತ್್ ೀ ಮತಕುಶಾ ನಾಸಯಸಾಯಚಾರಸಾಂ ಚ ಸಾಯನಿನರರ್ಯಕಮ್॥26॥ 

ರ್ದಿ ಸವಯಜ್ಞತ್ಾ ನ್ ಸಾಯತುಹಿಯ ಶಾಸಾಮಹಾಣಯವಮ್। 
ಕರ್ಂ ಕತರಾಯದ್ಲಾಮತ್್ೀನ್ಯಹಿ ಕ್ಾರ್ಯಮ್ನದ್ಂ ಭವ್ೀತ್॥27॥ 

ಸವಗರನ್ಥಮ ಲಶಾಸಾಸಯ ಕತತಯರಲಾಜ್ಞತ್ಾ ರ್ದಿ। 

ತಹಯಯಭ ತುವ ಶಾಸಾಸಯ ಮರಾಯದಾನ್ಧಪರಮಾರಾ॥28॥ 

ಅಸಾಯಜ್ಞತ್ಾಂ ಚ ಕಶ್ರೀತತಂ ಗತರತರಸ್ತು ಜಗತರಯೀ। 

ರ್ತ ಸತ್ಾರಜಜಗತ್ಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಸ್ ೀಜ್ಞಾನಿೀ ಕಲಸ ತರಕೃತ್॥29॥ 

ಕಂ ಚಾಸಾಯಜ್ಞಾನ್ವಿಚಿರತ್್ಾೈ ಶಾಸಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಪರದ್ಂ ಕರ್ಮ್। 
ಸವಜ್ಞಾನ್ಾಾತಶಾಸಾಾಥ್ೀಯ ನಾಜ್ಞಾನ್ಂ ಸವಸಯ ರ್ತಜಯತ್್ೀ॥30॥ 

ಜ್ಞಾನಾಥ್ೀಯ ಶರವಣಂ ವಯರ್ಯಂ ವಾಯಖಾಯತ್ಾಸಯ ಚ ಕಾಃ ಪುಮಾನ್। 
ಶ್ರರೀತವಯಮನ್ಯಚಾರಸಾಂ ನ್ೀತ್ಾಯಭಿೀನ್ತಮಕ್್ುೀಹಿಯ ಸಙ್ೆಟಮ್॥31॥ 

ಅತ್್ ೀಽಪ ಮತಕುನಾಯಸಯ ಸಾಯದ್ೀಕಜೀವಸಯ ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ। 

ರ್ದಿ ಚಾರ್ಂ ನ್ೈಕಜೀವಸುಹಿಯ ಶಾಸಾಮಹಾಣಯವಮ್॥32॥ 

ಕರ್ಂ ಕತರಾಯತ್ ಸುಮಭಕತಮಭಕತಡಯಕ್ಾಷ್ಠಸಮೀ ಜಡಾಃ।  

ಅಸ್ತಮನ್ಾಕ್ಷ್ೀ ಚ ಶಾಸಾಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತೆಸಯಮತಕುತ್ಾ॥33॥ 

ರ್ದಿ ದ್ೃಷ್ಟಸಾಯಸಯ ಶಾಸಾಸಾಯಪಹಾರ್ ೀ ನ್ ರ್ತಜಯತ್್ೀ।  

ತದ್ ೀಪಾಹರ ಕತ್ಾಯರಮಸಯ ಕಞಾನ್ ಚ್ೀತನ್ಮ್॥34॥ 

ತವದಿರೀತ್್ಯೈವಕ್್ೈಜೀವೀಽಸಯ ಕತ್ಾಯ ನಾಭ ತುತ್್ ೀಽಪರಾಃ। 
ಕತ್ಾಯಸಯ ಚ್ೀದ್ನ್ ೀಽವಶಯಂ ವಕುವಯಶ್ಾೀದ್ುತಂ ಮತಮ್॥35॥ 
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ಕಲಾಕಂ ನಿಗತಯಣಂ ಬರಹಮ ಚಿದ್ ರಪಂ ಸಮಮತಂ ತವ। 
ಕಲಾಯಸುವ್ೈಕ್್ ೀ ಜೀವಶಾ ಚಿದ್ ರಪೀಽಸ್ತು ತವ್ೈ(ಥ್ೈ)ವ ಹಿ॥36॥ 

ಏವಂ ಚ ಸವಯಶಾಸಾಾಣಾಂ ಕತರೀಯ ಸವಯಜ್ಞಚಿದ್ಯದಿ। 
ರಾ ಚ ತರಸೆನ್ಧಚ್ೈತನ್ಯಮಾಸ್ತೀದಿದಿಸೆನ್ಧತ್ಾಂ ಗತ್ಾ॥37॥ 

ಅತಾಃ ಸವಕೃತಶಾಸಾಾಣಾಮಧ್ಯೀತ್ಾರ್ ೀ ಮತನಿೀಶವರಾಾಃ। 

ಪರವಕ್ಾುರಶಾ ಭಾಷಾಯದ್ೀಾಃ ಕತ್ಾಯರಶಾ ರ್ತಗ್ೀ ರ್ತಗ್ೀ॥38॥ 

ಬಹವಶ್ಾೀತನಾಾಃ ಸ್ತದಾಧಸುತಸಕನಾಧದ್ೀವ ಕ್್ೀವಲಮ್। 
ನ್ಚಿರನಾನಸುವ ಮ ಧಾಯ ಚ ಛಿನ್ ನೀಭ ನಾನತರ ಸಂಶರ್ಾಃ॥39॥ 

ಏಕಜೀವಮತ್್ೀ ರ್ಸಾಮದ್ತಕ್್ುೀಮತಯಕುರಭ ತಾರಮ್। 
ಸಮಸುಶಾಸಾಕತತಯಶಾ ವಕತುಶಾ ಮತನಿಮಮಲಿ್ೀ॥40॥ 

ರ್ಶಾ ಸ ತರಕೃತ್್ ೀಾಾಡಯಂ ವಕ್ಾಾಸ್ ಯೀಕುಂ ಕವ ಸಂಸದಿ। 
ಬಹತಜೀವಮತ್್ೀ ಚಾಪ ಮತಕುಂ ರ್ತಕುನಿಯಕೃನ್ುತ॥41॥ 

ರಾ ಜೀವಚಿದ್್ುಹಮಚಿತವಮಾತಮಜ್ಞಾನ್ ೀದ್ಯೀ ಸತ। 
ಸಾ ಪುನ್ಜೀಯವಚಿದ್್ುಹಮ ಚಿತ್್ ೀಽನಾಯ ನಾಸ್ತು ತ್್ೀ ಮತ್್ೀ॥42॥ 

ಬರಹಮಚಿಚರ ಸತಖಂ ದ್ತಾಃಖಂ ನಾನಾಜೀವಾತಮನಾ ಸದಾ। 
ಭತಙ ೆತೀ ತಸಾಮನ್ನ ಸಾ ಮತಕ್ಾು ತತ್್ ೀಽನಾಯ ಚ್ ೀಕುವತಮಯನಾ॥43॥ 

ನಾಸ್ಾೀವಾತಾಃ ಸವಸಯ ದ್ತಾಃಖಭಾರನ್ಾ(ನಿು)ಭಾವ್ೀ ನ್ ಮತಕುತ್ಾ। 
ರ್ಸಯ ಪಾದ್ೀ ವ್ೀದ್ನಾಽಸೌ ಕರಾಭಾಯಂ ತ್ಾಡಯೀದ್ತರಾಃ॥44॥ 

ಮತಞಾತಯಶತರ ಚ ನ್ೀತ್ಾರಭಾಯಂ ತದ್ೀಕ್ಾಂಶ್ೀಪ ವ್ೀದ್ನಾ। 
ಸವಾಯಂಶವ್ೀದ್ನ್ೈವಾಭ ತುಸಾಮತಸವಾಯಂಶವ್ೀದ್ನಾ॥45॥ 
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ಏಕ್ಾಂಶಾಃ ಸತತರಾಂ ದ್ತಾಃಖಾನ್ತಭವಂ ಕತರತತ್್ೀ ಧ್ತರವಮ್। 
ಸವಯಜ್ಞಂ ಹಿ ತವ ಬರಹಮ ಮಹಾಭಾರನ್ುಂ ಭವ್ೀದ್್ಲಾತ್॥46॥ 

ನ್ ಚ್ೀದಿವಶವಮಭ ತಸತಯಂ ಪರಮರಾ ವಾ ಭರಮೀಣ ವಾ। 
ವಾಚಯಂ ಸವಾಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ತ್್ೀನಾತಯನ್ೈಕತ್ಾಂ ಗತಾಃ॥47॥ 

ಮತಕ್್ ುೀಪ ತ್ಾದ್ೃಶ್ರೀ ವಾಚ್ ಯೀ ನ್ ೀ  ಚ್ೀತುಸ್ಯೈಕಯಮೀವ ನ್। 

ಅವಿದಾಯಸುಮರಾತುಸ್ತಮನ್ನಂಶ್ೀನ್ ಭಾರನಿುರಿತಯಪ॥48॥ 

ವಿರತದ್ಧಂ ಭಾಷ್ಸ್ೀ ತತರ ರ್ದ್ಯವಿದಾಯದ್ತಯಪಾದಿಭಿಾಃ। 

ಕೃತ್್ ೀ ಭ್ೀದ್ ೀಽಸ್ತು ತತಸತ್ಾವನಾನಂಶಾನ್ುರಸತಖಾಸತಖ್ೀ॥49॥ 

ಇತ ಶಙ್ಗೆವಕ್ಾಶ್ರೀಽಸ್ತು ನ್ ಚ್ೀದ್ಂಶಾನ್ುರಾತತಸಖಾತ್। 
ಬರಹಮಣಾಃ ಸಂಸೃತರಿವ ಸಾಯದ್ೀವಾಸಾಯಶಾ ಸಂಸೃತಾಃ॥50॥ 

ಪರಿಚಿರನಾನಂಶಗಂ ದ್ತಾಃಖಂ ತತುದ್ದೀಹ್ೀ ತದಿನಿದುಯೈಾಃ। 
ತ್್ೈಸ್ೈರ್ೀವಾನ್ತಭ ತಂ ಚ ರ್ಥ್ೈಕಯಸಾಯನ್ತಭಾವತಾಃ॥51॥ 

ಸ್ತವೀರ್ತ್್ವೀನಾನ್ತಸನ್ಧತ್್ುೀ ದ್ೀಹಾನ್ುರವಿವಜಯತ್ಾ। 

ಬಾರಹಿೇ ಚಿಚಾರಖಿಲಂ ಸ್ವೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿಣಾಕ್್ೀವಲ್ೀನ್ ಹಿ॥52॥ 

ತರಾತಯನ್ೈಕತ್ಾಂ ಪಾರಪಾು ಮತಕುಚಿಚ್ೈಕತ್ಾಬಲಾತ್। 

ತತಸವಯಮನ್ತಸನ್ದಧಾಯನ್ ನೀ ಚ್ೀದ್ೈಕಯಂ ಪರಕೃಷ್ಯತ॥53॥ 

ಕಮತತ ಬರಹಮಚಿನಿನಷ್ಠಸಂಸಾರ್ೀಣಾನ್ಧಸಂಸೃತಾಃ। 

ರ್ಥಾ ಸವಪ್ನೀ ಸತಖಂ ಸಾಕ್ಷಿೀ ದ್ೀಹಾಭಾವಾಮಪೀಕ್ಷ್ತ್್ೀ॥54॥ 

ತಥಾ ಸಾವಶಗತಂ ದ್ತಾಃಖಂ ಚಿದ್ೀವಾಂಶ್ೀ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ತ್ಾಮ್। 
ಸವಯಜ್ಞಂ ಕಲತ್್ೀ ಬರಹಮ ಸಾವನ್ಂಶಾಂಸ್ೈರಭಿನ್ನತ್ಾಮ್॥55॥ 
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ದ್ತಾಃಖಂ ಚ ತದ್ುತಂ ಪಶ್ಯೀನ್ನ ಚ್ೀತುತಸಂಸರ್ೀತೆರ್ಮ್। 
ಐಕಯಭರಮಾದ್ದೀಹಧ್ಮಾಯಧಾಯಸ್ ೀಽಸ್ತು ಕಲ ದ್ೀಹಿನ್ಾಃ॥56॥ 

ಐಕ್್ಯೀ ಸತಯನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಕಂ ವಾಚಯಂ ಶ್ರೀಚಯಮೀವ ತತ್। 
ರ್ಥಾ ಕ್ಾರ್ವೂಯಹಸೌಖಯಂ ತತುದ್ದೀಹ್ೀತದಿನಿದುಯೈಾಃ॥57॥ 

ತ್್ೈರಂಶ್ೈರನ್ತಭ ತಂ ಚ ಯೀಗಿೀ ದ್ೀಹಾನ್ುರ್ೀ ಸ್ತಥತಾಃ। 
ಸ್ತವೀರ್ತ್್ವೀನಾಽನ್ತಸನ್ಧತ್್ುೀ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ೈಕಯಬಲಾತಾರಮ್॥58॥ 

ಸಾವಪನದ್ೀಹಾಖ್ ಯೀಪಾಧನಾ ಕೃತಭ್ೀದ್ೀನ್ ಭ್ೀದ್ಯಪ। 
ಕಂ ವಾಚಯಮನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಭ್ೀದ್ಮಾತ್್ ರೀಜತಿಸಯ ತತ॥59॥ 

ದ್ೀಹ್ ೀಽನ್ ಯೀ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ೀಽಪ ನಾಸ್ ಯೀಪಕತರತತ್್ೀ ತದಾ। 
ಕಂತ್ೌವಪಾಧಕಭ್ೀದ್ಸಯ ಹ್ೀತತತ್ಾವದ್ಪಕ್ಾರ್ಯಪ॥60॥ 

ಐಕಯಸಯ ಬಲತಸ ುಷಣೀಮಾಸ್ತೀನಾನಪಚಕ್ಾರ ಚ। 

ಅತ್್ ೀ ಮತಕುಚಿತ್್ ೀ ದ್ೀಹಸಾಯಭಾವೀಪ ನ್ ಬಾಧ್ಕಾಃ॥61॥ 

ದ್ೀಹಾನ್ುರ್ ೀತಾನ್ನದ್ತಾಃಖಭ್ ೀಗ್ೀಽಸೌ ಸಾಧ್ಕ್್ ೀಽಪ ನ್। 

ಸಾಕ್ಷ್ಯೀವ ಹಯನ್ತಸನಾಧತ್ಾ ಸವಯತರ ಸತಖದ್ತಾಃಖಯೀಾಃ॥62॥ 

ದ್ೀಹಸುಜಜನ್ಮನ್ೀಽಥ್ ಯೀಯತರ ತಚಾದ್ೀಹಾನ್ುರಾದ್ಭ ತ್।  

ಸಾವಂಶಭ್ ೀಗಂ ಚ ಯೀಗ್ಯೀವ ಭತಙ ೆತೀ ಸಾವರಬಧಕಮಯಣಾಃ॥63॥ 

ಫಲಂ ಸವಸಯ ನ್ ಚ್ೀತ್ಾಸಯತ್ಾಂ ಕೃತಹಾನ್ಯಕೃತ್ಾಗಮೌ। 
ತಸಾಮದ್ಂಶಗತಂ ದ್ತಾಃಖಮಂಶ್ನ್ ೀಪ ಭವ್ೀದ್ತದುವಮ್॥64॥ 

ನ್ಚ್ೀತ್ಾಾರ್ಯಸತಖಾಯೀನ್ದುಾಃ ಕತತಾಃ ಕೃಷ್ಣಮರಾಚತ। 
ರ್ದಾವಯವಹಾರಿಕ್್ೀ ಭ್ೀದ್ೀಸತಯಪ್ಯೈಕ್ಾಯನ್ತಭಾವತಾಃ॥65॥ 
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ಯೀಗಿೀ ಸಮನ್ತಸನ್ಧತ್್ುೀ ತದ್್ುಹಮ ಬರಹಮಣ್ ೀಂಶಕಾಃ। 

ಯೀಗಯಂಶಾಶಾ ನಾಯರ್ಸಾಮಾಯತಸವ್ೀಯ ಸತಯರನ್ತಸನಿಧನ್ಾಃ॥66॥ 

ರಜತಜಭರಮೀಪ ರ್ತಸಪಯಾಃ ಸಪಯಕ್ಾರ್ಯಂ ಕರ್ ೀತ ತತ್। 
ಸತ್್ಯೈಕಯಸಯಪುರಸಾುತ್್ುೀ ಮ್ನಥಾಯಭ್ೀದ್ ೀಽಪರಯೀಜಕಾಃ॥67॥ 

ವಯವಹಾರಿಕಭ್ೀದ್ ೀಽಪ ರ್ದಿ ಜ್ಞಾನ್ಂ ವಿನಾಶಯೀತ್। 
ತಹಿಯ ಜೀವಂ ಜಡಿೀಕತರಾಯದ್ಘಟಾದಿಜಡವಸತುವತ್॥68॥ 

ರ್ದಿ ಜ್ಞಾನಾತಮಕಬರಹಮರ ಪ್ೀ ಜ್ಞಾನ್ಂ ನ್ ಮೀಚಯೀತ್। 

ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ಾನ್ತಸನಾಧನ್ಂ ಕರ್ಂ ತಹಿಯ ಬಹಿಾಃ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್॥69॥ 

ವಿಶ್ಿಷ್ಟೀಪ ಸವಕ್್ೀ ಪೂವಯದ್ೀಹ ಏವ ಸ್ತಥತ್್ ೀಮತನಿಾಃ। 
ವಿಶ್ಿಷ್ಟನಾನಾದ್ೀಹಸಥಸಾವಂಶಸೌಖ್ಯೀನ್ರ್ತತಸಖಿೀ॥70॥ 

ತಸಾಮದ್ತಪಾಧಸಂಶ್ಿೀಷ್ವಿಶ್ಿೀಷೌಚಾಪರಯೀಜಕ್ೌ। 
ಗಭಾಯಥ್ ೀಪಾಧಸತಶ್ಿೀಷಾತೆಂವಾ ಫಲಮಭ ಚಿರಶ್ರೀಾಃ॥71॥ 

ಪಾರಗಭವಿೀರ್ಸಯ ವಿಶ್ಿೀಷಾತೆಂ ವಾ ತಸಯ ಫಲಂ ಗತಮ್। 
ಅತ್್ ೀಽಲಾದ್ತಾಃಖಜೀವಸಯ ಬಹತದ್ತಾಃಖ್ ೀಪಭತಕುಯೀ॥72॥ 

ಐಕಯಜ್ಞಾನ್ಮಭ ದ್ಧೀತತನ್ಯ ತತ ಹಾತತಂ ಭವಾಣಯವಮ್। 
ಮತಕ್ೌು ಚ್ ೀಭರ್ತಾಃ ಪಾಶಾರಜತಜಸುತ್ಾುಿಂ ನ್ ಮತಞಾತ॥73॥ 

ಏಕಜೀವಮತ್್ೀ ಮತಕುಾಃ ಸಾಧ್ನಾಸಮಭವಾದ್ಧತ್ಾ। 

ಬಹತಜೀವಮತ್್ೀ ಮತಕುಾಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಯಸಮಭವಾದ್ಧತ್ಾ॥74॥ 

ರ್ದ್ಯೀಕಶ್ಾೀತನ್ ೀ ಮತಕ್ೌು ಮತಕ್್ುೀಮತಯಕುರಭ ತುದಾ। 
ರ್ದ್ಯನ್ಯೀ ಚ್ೀತನಾಶಾಾಸಯ ಮತಕ್್ುೀಮತಯಕುರಭ ತುವ॥75॥ 
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ರ್ದ್ೀಕ್ಾಕೀ ನ್ ರಮತ ಇತ ಸಾಷ್ಟಂ ಶತರತಜಯಗೌ। 
ರ್ತಶ್ೈಕ್ಾಕತವಮೀವ ಮತಕುಂ ವಕು ಸದಾ ಭಾವಾನ್॥76॥ 

ಸಾವವ್ೀದ್ಯತವಂ ರ್ದಿ ತದಾ ಮತಕ್ೌು ನ್ ಸತಖವ್ೀದ್ನಾ। 
ಸಾವವ್ೀದ್ಯತವಂ ಚ ಮತಕ್ೌು ಚ್ೀದ್ಭವ್ೀತ್್ುೀ ಚಿತುವ್ೀದ್ನಾ॥77॥ 

ಸತಖಸಯ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪತ್್ವೀ ನ್ ತ್್ೀ ಸಾಯನ್ಮನ್ಸಾಃ ಫಲಮ್। 
ಸತಖಜ್ಞಾನ್ಸವರ ಪತವಮಾತ್ಾರನ್ನ ಮನ್ಸಾಃ ಫಲಮ್॥78॥ 

ರ್ದ್ಯಲಾರ್ತನವನ್ ುೀಽಪ ಮತಕ್ೌು ಸತಯಾಃ ಫಲತಾಃ ಸಮಾಾಃ। 
ಉಚಾಾನಾಂ ಕೃತಹಾನಿಾಃ ಸಾಯನಿನೀಚಾನಾಮಕೃತ್ಾಗಮಾಃ॥79॥ 

ಕವಚಿಚಾ ಫಲಸಾಮಯೀಕ್್ುೀರಥ್ ೀಯ ದ್ತಾಃಖಾತದ್ ರತ್ಾ। 
ಸವಯೀಗಯಸತಖಸಮಾರಪುಾಃ ಪುನ್ಜಯನಾಮದಿವಜಯನ್ಮ್॥80॥ 

ರ್ಸಾಮದಿವಸೃತಶ್ೀಲಾನಾಮಸಾಮಕಂ ಚ ಹರಿೀಚರರಾ। 
ಅಸ್ತಮನಾಮಯಿಮತ್್ೀದ್ ೀಷಾ ದ್ೃಶಯನ್ುೀ ಸಮ ಪದ್ೀಪದ್ೀ॥81॥ 

ತಸಾಮದ್ನ್ನ್ುದ್ ೀಷೌಘದ್ತಾಃಖತ್ಾಽಸ್ಯೈವ ರ್ತಜಯತ್್ೀ। 
ತಥಾಪ ಗರನ್ಥವಿಸಾುರಭರಾದ್ೀವೀಪರಮಯತ್್ೀ॥82॥ 

ಬಹತನಾತರ ಕಮತಕ್್ುೀನ್ ಸಾಷ್ಟಂಭಾಗವತ್್ೀ ಸ್ತಥತಮ್। 
ಕೃಷ್ ಣೀದ್ಧವಾಭಾಯಂ ಕರ್ಥತಂ ಶ್ರಿೀಕಂ ಶ್ರಿೀಕ್ಾಧ್ಯಮೀವ ವಾ॥83॥ 

ವಿಚಾರರ್ ಮನ್ಾಃ ಕೃಷ್ಣೀ ಪರಚಾರರ್ ನ್ ಮತಸರಮ್। 
ಕತರತ ನ್ಯಕತೆರತ ಸನ್ದೀಹಂ ಪುರಸತೆರತ ಹರ್ೀಮಯತಮ್॥84॥ 

ನಿತಯಬದ್ ಧೀ ನಿತಯಮತಕು ಏಕಏವ್ೀತ ಮೀ ಮತಾಃ। 

ಇತತಯದ್ಧವ್ೀನ್ ಜೀವಸಯಬರಹ್ೈಕ್್ಯೀ ಶಙಚೆ ತ್್ೀ ಸತ॥85॥ 
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ಅರ್ ಬದ್ಧಸಯ ಮತಕುಸಯ ವ್ೈಲಕ್ಷ್ಣಯಂ ವದಾಮ್ನ ತ್್ೀ। 

ವಿರತದ್ಧಧ್ಮ್ನಯಣ್ ೀಸಾುತಸ್ತಥತಯೀರ್ೀಕಧ್ಮ್ನಯಣಿ॥86॥ 

ಇತ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಸಮಾಧಾತ್ಾ ಗತರತಸ್ತಾಜಗತ್ಾಂ ಗತರತಾಃ। 

ಸರ್ತಕುಕಂ ಭ್ೀದ್ಮೀವ ಸಮಾಧ್ತ್್ುೀರ್ತಾಃ ಪರಭತಾಃ॥87॥ 

ತತ್್ ೀರ್ಂ ಮಾಧ್ವರಾದಾಧನ್ ುೀ ರಮಯೀ ರ್ತಕುಶತ್್ೈರ್ತಯತಾಃ। 
ಶತರತ್್ೀಾಃ ಸೃತ್್ೀಶಾಾನ್ತಕ ಲಾಃ ಸ್ತದಾಧನ್ ುೀಽಭ ನ್ನ ಸಂಶರ್ಾಃ॥88॥ 

ಜೀವ್ೀಶಯೀರ್ೈಕಯಪಕ್ಷ್ಾಃ ಪೂವಯಪಕ್ಷ್ ೀಽಭವದ್ತಧುವಮ್। 
ಅತ್್ ೀಽಪ ತವನ್ಮತಂ ಹ್ೀರ್ಮ್ನತ ಸವಯಂ ಸಮಞಜಸಮ್॥89॥ 

ಅಸತು ವಸುಿಖಿಲಂ ಸತಯಮಸತು ಸವೀಯತುಮೀ ಹರಿಾಃ। 
ಅಸತು ಸವಸ್ತು ಸಮಸುಸಯಮಾಸತು ವಿಶವಸಯ ವಿಪಿವಾಃ॥90॥ 

ಪಾನ್ತು ಪುಣಾಯನಿ ಸತತಂ ತ್ಾರನ್ತು ತತ್ಾವನಿ ತತವತಾಃ। 

ರಾನ್ತು ಪಾಪಾನಿ ವಿಲರ್ಂ ತ್ಾರನ್ತು ದ್ೀವಾಾಃ ಸವಾ ಸವಾಾಃ॥91॥ 

ನ್ಮೀಽಸತು  ಕಞಜನ್ೀತ್ಾರರ್ ಮಞಜಜಗಾತ್ಾರರ್ ತ್್ೀಽಞಜಸಾ।  

ನ್ಮೀಸತು ರಮಯಗಿರೀವಾರ್ ಹರ್ಗಿರೀವಾರ್ ಸವಯದಾ॥92॥ 

ನ್ಮೀಽಸತು ಮಧ್ವಮತನ್ಯೀಸದಾಸಚಾರಸಾಯೀನ್ಯೀ। 
ತದಿೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ದ್ತವಾಯದಿಕೃಪಾಣ್ಯೈ ಚ ನ್ಮೀ ನ್ಮಾಃ॥93॥ 

ಸಙಚುೀತಮಙ್ುಲರವಾ ತತಙ್ಗುಪಾಙ್ುತತರಙ್ುಮಾ। 

ಗಙ್ಗುಜನ್ಕಪಾದಾಬಜಭೃಙಚುೀ ಮಾಙಚುೀರವತವರ್ಮ್॥94॥ 

ಗತರವಾಃ ಶ್ರತದ್ೀವ್ೀನ್ದು ತರವಾಃ ಸತವಭಿೀರವಾಃ। 
ಘ್ರನನ್ತುಪಾಪಾನಿ ಸತತಂ ಸನ್ತುಸನ್ ುೀಷ್ದಾಶಾ ಮೀ॥95॥ 
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ಗರನ್ಥೀಽಸ್ತಮನ್ಾವನ್ಾಃಕತ್ಾಯ ತತಾತನೀ ಶಾರದಾಮ್ನ್ಕ್ಾ। 

ವಾಗ್ವೈಖರಿೀಪರದಾ ರ್ತಕುಸಞ್ಚಾರಗತಣದಾ ಚ ಮೀ॥96॥ 

ನಾರ್ಕಾಃ ಸವಯಜಗತ್ಾಂ ನಾರ್ಕ್್ ೀಽತರ ರಮಾಪತಾಃ। 
ನಾರ್ಕೀ ತತಾದಾಮಭೀಜಸ್ೀವೀತತಸಕರತ್ಾ ರಮಾ॥97॥ 

ಭವತ್ಾಂ ಜನ್ಮಸಫಲಂ ಭವತ್ಾಂ ಭವತ್ಾಮ್ನಹ। 
ಮಮಾಪ ಜನ್ಮ ಸಫಲಂ ಯೈರಿತಥಂ ಕೀತಯಯತ್್ೀಹರಿಾಃ॥98॥ 

ವಾದಿರಾಾ್ೀನ್ ರಚಿತ್ಾಂ ನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲ್ಲೀಮ್ನಮಾಮ್। 
ಸಙ್ುೃಹಣತಾಃ ಸಭಾಮಧ್ಯೀ ವಾಗಾದರಿದ್ರಯಂ ನ್ ವಿದ್ಯತ್್ೀ॥99॥ 

ವಾದಿರಾಾಾಜಯತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಾಃ ಸರ್ ೀಽಮಲಾಃ। 

ಪಞಾಮಾಃ ಸತಧರಾಂ ಕಣಾಠಲಙ್ಗೆರಂ ಕತರತತ್್ೀತರಾಮ್॥100॥ 

॥ಇತ ಶ್ರೀವಾದ್ರಾಜ ಪೂಜಯಚರಣವಿರಚಿತನಾಯರ್ರತ್ಾನವಲಾಯಂ ಪಞಾಮಾಃ ಸರಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥5-100॥ 

॥ ಗರನ್ಥಶಾಾರ್ಂ ಸಮ ಾಣಯಾಃ ॥ 

॥ಮತಖಯಪಾರಣವಶ್ೀ ಸವಯಂ ಸವಿಷ್ ಣೀವಯಶಗಾಃ ಸದಾ॥ 

॥ಪರೀಣರಾಮೀ ವಾಸತದ್ೀವಂ ದ್ೀವತ್ಾಮಣಿಲಾಖಣಿಮಣಾದನ್ಮ್॥ 
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