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॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಠ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ॥ 

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

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

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

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

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

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

ಸಂಸೃತದ್ಲಿ್ಲರತವ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕದ್ ಸಪಷ್ಟವಾದ್ ವ್ೈವಿಧ್ಯತ್ಯತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯ  
ಇರತವಾಗ, ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ ಗಂಧ್ವ್ೀ ಇಲಿದ್ವರಂತ್, ಕನ್ನಡಿಗರತ ಇದ್ನ್ತನ 
ಕಡ್ಗಣಿಸ್ತರತವುದ್ತ ಏಕ್್ ೀ ರ್ತಳಿಯದಾಗಿದ್. ಸರಿರಾದ್ ಉಚಾಾರಣ್ಗಾಗಿ, ಸರಿರಾದ್ 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳು ಅವಶಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ್, ಶರಮವಹಿಸ್ತ, ಸರಿರಾದ್ ಅನ್ತನಾಸ್ತಕ, 
ಅನ್ತಸಾವರಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಓದ್ತಗರತ ಇದ್ನ್ತನ ಗಮನಿಸ್ತ ಮನಿನಸಬ್ೀಕ್ಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಲಾಗಿದ್. 
ಗರಂಥ ಋಣ- ಶ್ರೀಶತರ್ತೀಶ ಪರಕ್ಾಶನ್ಮ್, ಧಾರವಾಡ – ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಮ್- 
ಅನ್ತವಾದ್ಕರತಛ  ತಾಡಕ್್ ೀಡ ವಾದಿರಾಜಾಚಾಯಯಾಃ 
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ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಮ್  
ಪರಥಮ ಆಶ್ಾವಸ  -1- (55) 

ವನ ದ್ೀ ಧಾಮಾನ್ನ್ುಂ ದ್ಧ್ತಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಂ ರ್ತರಧಾಮಾನ್ಂ ತಮ್। 

ಯತತವಸತಧಾಮಾನ್ನ್ುಂ ದ್ೈತಾಯನಾಂ ಯೀ ವಾಯಧಾದ್ತಯಧಾಮಾನ್ ಅನ್ುಮ್ ॥1॥ 

ಗ ಾಃ ಸಹರಾಜಾತಾನಿ ಪಾರಣಿಷ್ವಪರಾನಿಬಹತಧ್ತರಾಜಾತಾನಿ। 
ಯೀನ್ ಸತರಾ ಜಾತಾ ನಿಾಃಶರಮಾ ಬಲಾರಿಶಾ ತ್ೀಷ್ತ ರಾಜಾತಾನಿ॥2॥ 

ಧ್ೃತನಿರವ್ೀದ್ಮರಾನಿ ಬರಹಮಪರಂ ತಾಪಮಹಭವ್ೀದ್ಮರಾನಿ। 

ಇರ್ತ ಸಮವ್ೀದ್ಮರಾನಿ ಸಿ್ತರ್ ೀ ಯದ್ಙ್ಗುನಿ ಸಂನಿಿವ್ೀದ್ಮರಾನಿ॥3॥ 

ಯೀ ಭ ಮೀದಾರಾಣಾಂ ಪರ್ತರಿವ ಪಾತ್ೀಷ್ಟಸತುಮೀದಾರಾಣಾಮ್। 

ಅಪ ಪರಮೀದಾರಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಷ್ಡವಕ್ಾಾರಿಣಸುಮೀದಾರಾಣಾಮ್॥4॥ 

ಬಹತವಾದ್ಮಹಾಥ್ೀಯಭಯಾಃ ಪರಣರ್ತಂ ಕತಮಯಾಃ ರ್ತರವಿಕರಮಮಹಾಯೀಯಭಯಾಃ। 

ಮಧ್ವಪದ್ಮಹಾಯೀಯಭಯಾಃ  ಶ್್ರೀಷಾಠಯೀ ಭ್ೀಜತರಶತಭಶಮಹಾಯೀಯಭಯಾಃ॥5॥ 

ಜಯರ್ತ ಸ ರಾಜಾಽವನಾಯ ಜಯಸ್ತಂಹ್ ೀ ಯೀಗಯರಾಽಸುರಾಜಾವನಾಯ। 
ಕ್ಾನಾಾ ರಾಜಾ ವನಾಯನ್ೀಕಪಜಿದಾಯಽಸುತ್ ೀ ವರಾಜಾವನಾಯ॥6॥ 

ಅಥ ನಾನಾಭ್ ೀಗಾನಾಂ ಪದ್ೀ ಯದ್ತಪುರ್ೀವಸದ್ಧನಾಭ್ ೀಗಾನಾಮ್। 
ಲಸರ್ತ ಧ್ನಾಭ್ ೀ ಗಾನಾನಾನಕ್್ೀ ದ್ವಷ್ಟೀವ ಪದ್ಮನಾಭ್ ೀಽಗಾನಾಮ್॥7॥ 

ದ್ೀವನಿಕ್ಾರಾನಾಮ ಭಯಥಯನ್ರಾ ಯೀಜನಿ ಸವಕ್ಾರಾನಾಮ। 
ಗ್ ೀಾಃಸಿ್ತರಕ್ಾರಾನಾಮ ಪಾಯಪ್ಾೈ ಯಸಾಯರತಜ್ ೀಧಿಕ್ಾರಾನಾಮ॥8॥ 

ಯೀನ್ ಹತಾ ಪಾಪಾಽರಾತ್ ಅಪ ನಿರಯಂ ಪೂತನಾ ವಿತಾಪಾಪಾರಾ। 
ಯಂ ಜನ್ತಾಪಾಪಾರಾಇರ್ತ ಯದ್ ದ್ವೀಷ್ಟ್ರೀಚ ಸತಪರತಾಪಾಪಾರಾ॥9॥ 

ಸತಚಿರಂ ವೃನಾದವನ್ತಾಃ ಚಕ್ಾಸಯಸ್ಸೀನ್ದರದ್ೀವವೃನಾದವನ್ತಾಃ। 

ಭತವನಾನ್ನಾದವನ್ತಾಃ ಸತುರಿತ್ ೀತಪಲರತಗಯತಸಸನಿನಾದ ವನ್ತಾಃ॥10॥ 
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ಕ್ಾಲ್ಲಯನಾಮಾ ನಾಗಾಃ ಶಮಿತ್ ೀ ಯೀನಾಕೃತಂ ಚ ನಾಮಾನಾಗಾಃ। 

ಅಪ ಯೀನಾಮಾನಾಗಸ್ಿೀಮಾನ ಗಮಿತಶಾ ದ್ತಮಯನಾ ಮಾನಾಗಾಃ॥11॥ 

ಯೀವಲಿವಕ್ಾನಾುಭಾಃ ಮತದಿತಾಭೀರರ್ತಮರಾದ್ಲವಕ್ಾನಾುಭಾಃ। 
ತರತಪಲಿವಕ್ಾನಾುಭವಯನಾಲ್ಲಭಾಃ ಶತಭಶತಕ್ಾಮಲವಕ್ಾನಾುಭಾಃ॥12॥ 

ಯಸುರಸಾ ಮಧ್ತರಾರಾಾಃ ಕಂಸ್ೀನಾಕ್ಾರಿತ್ ೀ ರಸಾಮಧ್ತರಾರಾಾಃ। 

ನಿಜಸಹಸಾಮಧ್ತರಾರಾಾಃ ಪುಷ್ಟ್ಟಂ ಯಸ್ ಯೀಚಿತಾಮಸಾಮಧ್ತರಾರಾಾಃ॥13॥ 

ಯೀ ವಾ ನಾ ರಾಮೀಣ ಪರಯರ  ನ್ಗರಂ ಚ ಶ್್ ೀಭನಾರಮೀಣ । 

ಶ್ರತನಾನಾರಾಮೀಣ ಪುರಿತಂ ವಪಶ್ಾ ಲಸನ್ಧನಾರಾಮೀಣ ॥14॥ 

ಕಂಸ್ ೀಽಪಯದ್ಯೀನ್ಬಲನ್ ನ್ಯವಧಿ ದ್ಧಾನ್ಸುದಾಸಮತದ್ಯೀನ್ ಬಲಮ್। 

ರಕ್ಷನ್ ಉದ್ಯೀನ್ ಬಲಂ ಶಕತಾದ್ರೀಕ್್ೀಣ ಯೀಜಯದ್ಯೀನ್ಬಲಮ್॥15॥ 

ಯೀನ್ ಜರಾರಾ ಮಾನಿಪರವರಸುನ್ಯೀ ಜಿತಾಃಸತರಾರಾಽಮಾನಿ। 

ಯೀಽಪ ಧ್ರಾರಾಮಾನಿಾಃ ಶರಮೀಽಪುಯತ ಯಶ್ಾಂಸ್ತ ರಾನ್ವರಾರಾಮಾನಿ॥16॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಮಾನ್ನ್ಯೀನ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೀಚಯಯಾಃ ಸತವಕಿಮಾ ನ್ ನ್ ಯೀನ್। 

ದ್ಗ್ ಧೀಮಾನ್ನ್ಯೀ ನ್ ಸಾವರಿಾಃ ಸತದ್ಮೀನ್ಯಸುವಮಾನ್ನ್ಯೀನ್॥17॥ 

ರ್ೀಜ್ೀಽಸಾದ್ಸ ು್ೀನ್ ಕ್ಷಿರ್ತಲ್ ೀಕ್್ ೀಭಾವಿತಪರಸಾದ್ಸ ು್ೀನ್। 

ಅಸತಖರಸಾದ್ಾಃಸ ು್ೀನ್ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಾಾಃ ಸವಕತಲ್ೀನ್ ಸಹರಸಾದ್ಸ ು್ೀನ್॥18॥ 

ಅಥ ಭತವನಾನಾಮಾಯನ್ ನ್ೀತಾ ಶಕರಾಃ ತಮಸುನಾನಾಮಾಯಮ್। 
ಪೃಥತಲಮನಾನಾಮಾಯಂ ಯೀ ವಯತನ್ ೀತಾಸಧ್ತಸಜಜನಾನಾಮಾಯಮ್॥19॥ 

ಅಧಾಯಸಾಮಾಸ ತತಾಃ ಪೀಠ್ಪರವರಂ ಮತದಾ ಸತಧಾಮಾಸತತಾಃ। 

ವನಿದತಭ ಮಾಸತತಶ್ರೀರಾಸ ು್ೀ ಯತತಪರ್ೀ ಸತಕಮಾಯಸತತಾಃ॥20॥ 

ಸ ತತ ತರಸಾ ದ್ೀವತರಾ ಪ್ರೀಚ್ೀ ವಜಿರೀ ತದಾ ರಸಾದ್ೀವ ತರಾ। 

ಬಹತಮಹಸಾ ದ್ೀವತರಾ ಮಾನಾಯ ಪಾರಕ್ ಲದಿಧವತ್ೀಽರಿಸಾದ್ೀ ವತ(ಬತ)ರಾ॥21॥ 

ಶಕರಭವಾನಾಮಯತಾಃ ಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿನಾ ಕಂ ಸಮಾನ್ವಾನಾಮಯತಾಃ। 

ವರದ್ೀವಾನಾಮಯತಾಃ ಶ್ರಯಂ ತತ ತ್ೀ ಶತರವೀಽಥವಾನಾಮಯತ॥22॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2014 

Page 6 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಇತತಯಕ್ ು್ೀನ್ೀನಾಯನ್ ನ್ಮನ್ಂ ಸ್ ೀಽಸೃತವಿಪಚಾ ತ್ೀನ್ೀ ನಾಯಮ್। 

ರಾತಯಹಿತ್ೀನ್ೀನಾಯಂ ಸವಗಯಂ ದ್ಧ ಯ ಪರಪದ್ಯತ್ೀನ್ೀನಾಯಮ್॥23॥ 

ಸಮದ್ೃಕ್ಾುಮರಸ್ೀನ್ ಪ್ರೀಚ್ೀಚ್ೈವಂ ಪರಪಾಲ್ಲತಾಮರಸ್ೀನ್। 

ಖಿನ್ ನೀಽರಮಯಸಮರಸ್ೀನ್ ಹಯಸಪೃಷ್ಟಕ್್ಿೀಶಹನ್ಸತಾಮರಸ್ೀನ್॥24॥ 

ಸ ಚಿತನ್ರಕ್್ ೀ ನಾಮಸಪೃಷ್ ಟೀದ್ತಷ್ ಟೀ ಬಭ ವ ನ್ರಕ್್ ೀನಾಮಾಃ। 

ಗಾಂ ಸ್ ೀನ್ರಕ್್ ೀನಾಮತಯಶಯಿಷ್ಟೈತಜಜಯಿೀಷ್ಟನ್ರಕ್್ ೀನಾಮ॥25॥ 

ಶ್್ರೀಷ್ಠಂ ನಾಕ್ಾರಿಭಯಾಃ ಪರಭ್ ೀ ವಿನಾ ತಾವಮಿಮಂ ಘನಾಕ್ಾರಿಭಯಾಃ। 

ಶ್ಶತಲಲನಾಕ್ಾರಿಭಯಾಃ ಕ್್ ೀ ಹನಾು ಸದ್ವಮಾನ್ನಾಕ್ಾರಿಭಯಾಃ॥26॥ 

ಹಿೀನ್ಾಃ ಶಮಬರತ್ೀನ್ ಸವತ್ೀಜಸಾಽಹಂ ಸಿ್ತರ್ತೀಷ್ಟಶಮಬರತ್ೀನ್। 

ಅಪ ಸಾಶಂ ಬರ ತ್ೀ ನ್ ದ್ೃತಾಾಃ ಸತರಾಾಃ ಶಕಾರ್ತೀತಶಮಬರತ್ೀನ್॥27॥ 

ಸಮರ್ೀ ಕೀನಾಶ್್ೀನ್ ತರಸುಂ ಚ ನಿಕೃತುಪಾತಕೀನಾಶ್್ೀನ್। 

ನಾತಙ್ೆ ೀನಾಶ್್ೀನ್ಾಃ ಸ್ಿೀಮನೀ ವಪುಷ್ ೀಪಯಕ್ಾಮತಯಕೀನಾಶ್್ೀನ್॥28॥ 

ಧ್ನ್ಪರ್ತತ್ ೀ ವಾರಣತಾಃ ಶತಚಾನ್ರಾತಂವಿಶಕುತ್ ೀಽವಾರಣತಾಃ। 

ಲ್ ೀಚನ್ತ್ ೀ ವಾ ರಣತಾಃ ಪತರ್ತಸಮ ಕಸ್ಯೀಶ ರ್ ೀದ್ತ್ ೀವಾರಣತಾಃ॥29॥ 

ವಿಹಿತಾ ಗಾಙ ು್ೀಯೀನ್ ಹಯಮಾಬಭ ಷಾ ಹೃತಾಽಸತಗಾಙ ು್ೀ ಯೀನ್। 

ಕ್ಷಿಪತಾ ಗಾಙ ು್ೀಯೀನ್ ದಿವಪವತ್ ವಿಹೃತಂ ಜಲ್ೀ ಚ ಗಾಙ ು್ೀಯೀನ್॥30॥ 

ಭವನಾನಾನಾಶ್ಾನಾಂ ಪಾತೃಣಾಂ ಶತತರಣಾಽದ್ತನಾನಾಶ್ಾನಾಮ್। 
ಪಾತಾನಾನಾಶ್ಾನಾಂ ಪಙ್ೆ ್ಯೀಷ್ ಣಾಂಮಸಜಜನಾನಾಶ್ಾನಾಮ್॥31॥ 

ಅಥ ಸನ್ಮನ್ವಾಸವತಾಃ ಶತರತವಾನ ದ್ೈತ್ೀಯಜವಯಸನ್ವಾಸವತಾಃ। 

ಕ್ಷಾನಿುಮಿಹನ್ವಾಸ ವಬತ ವಯದ್ಘಾತ್-ಹಲ್ಲನ್ ೀಽನ್ತಜಾಃ ಪರಯನ್ವಾಸವತಾಃ॥32॥ 

ನ್ ಲ್ ೀಕನಾಥ್ ೀಽಥ ಯಿರಾಸತರಾಸ ನಾಸತರಾಸನಾಯ ಪರಯರಾ ಸಹ ಪರಭತಾಃ। 

ರಾ ರತಪಕ್ಾನಾಾ ಜಿತಭಾಸತರಾಸನಾ ಸತರಾಸನಾನಾವಚನ್ೀ ಗತ್ೀ ಹರ ॥33॥ 

ಧಾಯತ್ ೀ ಧಿರಾ ಭ ರಿವಿಲಾಸಮಾಯರಾ ಸಮಾಯರಾವತರ ಪತಙ್ುನಾಯಕಾಃ। 

ತ್ೀನಾನ್ರಾ ಚಾರತರತಹ್ೀ ಸಮಾಯರಾ ಸ ಮಾಾಃ ಯರಾ ವಕಿರತಚಾ ವಯಜಿೀಯತ॥ 
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ಧ್ೃತಾಃ ಸಭಾಯೀಯಽನ್ವಕರ್ ೀತುದಾಮತದಾಂ ವಿನಾ ವಿನಾಶ್್ೈಗತಯರತಭಾವಿನಾ ವಿನಾ। 

ವಿದ್ತಯದ್ತದಯತಂ ಗತರ ಢಗಿರಿಂ ಘನ್ಂ ಜನಾನ್ವನ್ನವನ್ಧಯಂ ಗತತಾನ್ವಂ ನ್ವಮ್॥35॥ 

ತಲ್ೀಽಧಿಕಂ ಕ್್ ೀಮಲಲ್ ೀಹಿತ್ೀಹಿತ್ೀ ಹಿತ್ೀಹಿತ್ೀ ಯಸಯ ರತ್ೀ ಸತಾಂ ಸದಾ। 

ಲಸನ್ನಖ್ೀ ದಾನ್ವತಾ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಪದ್ೀ ಸ್ತಞ್ ಜ್ತಮಞ್ಜಜನ್ ಪುರ್ೀ॥36॥ 

ಜಡಾಾ ಚ ಯಸಯ ಕರಮಪೀವರಾ ವರಾ ವರಾವರಾರ್ತಂ ದ್ಧ್ತಾಃ ಸದಾ ಮತದಾಮ್। 

ಊರತ ಚ ಯಸಾಯತತಶ್್ ೀಭರಾಭರಾ ಭರಾಭರಾತಾಪದ್ವಿೀ ವಯರಾಜತ॥37॥ 

ಶ್್ ರೀಣಿೀಮಧ್ತಾುನ್ವರಾಮಬರಾಂ ವರಾನ್ದದ್ನಿನಜ್ೀಭ್ ಯೀಽಧಿಕಪೀವರಾಂ ವರಾಮ್। 

ಯೀ ವಾಮರಾಪಾುಂವರರಾಮರಾ ಮರಾನ್ರಾತರಾಽನ್ನ್ಯಗಕ್ಾಮರಾ ಮರಾ॥38॥ 

ಯೀ ವಾ ರ್ತರಲ್ ೀಕ್ಾಸಪದ್ಸತನ್ದರ್ ೀದ್ರ್ ೀ ದಿವಷ್ದ್ವಧ್ ಭ್ ಯೀಽಶತರದ್ರ್ ೀದ್ರ್ ೀಽನಿಶಮ್। 
ಆಯೀಯಷ್ತ ದ್ೀವೀ ರಚಿತಾದ್ರ್ ೀ ದ್ರ್ ೀಲಾಿಸ್ತೀ ಪರಚಣಡಪರದ್ರ್ ೀಽದ್ರ್ ೀ ಬಭ ॥39॥ 

ಶ್ರೀನಾಮಕಂ ಯೀನ್ ಮಹಾಂ ಮಹ್ ೀರಸಾ ದ್ಧ್ರೀ ದ್ೃಶ್ಾಂ ಕ್ಾಮಮಹ್ ೀ ಮಹ್ ೀಬದಹಮ್। 
ಪೀನ್ ೀನ್ನತಾಂಸ್ೀನ್ ವಿಹಾರಿಹಾರಿಣಾ ಮಧ್ ೀಾಃ ಸದಾ ಮಾನ್ಸಹಾರಿ ಹಾರಿಣಾ॥40॥ 

ಯೀನಾಮಿತ ಜ್ ೀಗತಣಮಾಕರಾಕರಾಽಕರಾ ಕರಾಣಾಂ ಚ ಚತತಷ್ಟಯಿೀ ದ್ಧ್ೀ। 

ವೃತಾು ವರಾ ದ್ೈತಯವರಾಜಿತಾಜಿತಾಽಜಿತಾಽಜಿತಾಶ್ಾಾರಿಗದಾಸಿನ್ನ್ದಕ್ಾಾಃ॥41॥ 

ವಾಗ್ ನೀಪತಾ ಯಸಯ ವಸತನ್ಧರಾಽಧ್ರಾಕ್ಷಿಪಾುಗರಯಬಿಮಬಸಯ ಮಹಾಧ್ರಾಧ್ರಾ। 

ಯೀಽಧಾಲಿಸತ ೆಸತುಭಮಙ್ುಲಂ ಗಲತಾರದಾಸುದ್ೈತಯಂ ಗತಣಭಾಗಲಂ ಗಲಮ್॥42॥ 

ಯಸಾಯರ್ತಮಾತರಂ ಲಸಮಾನ್ಮಾನ್ಯತ್ ಕ್ಷಯಂ ವಿಧ್ ೀಾಃ ಕ್ಾನಾಾಭಮಾನ್ಮಾನ್ನ್ಮ್। 

ಕವಚಿರ್ತಿರಾಣಾಮಸಮಾನ್ಮಾನ್ನ್ಂ ಸತಮನ್ದಹಾಸಂ ಕೃತಮಾನ್ಮಾನ್ನ್ಮ್॥43॥ 

ಯಸಾಯಸಯಸಙ ು್ೀ ರಿಪುಭ್ೈರವ್ೈರವ್ೈಸ್ವೈರವ್ೈಕಿವಯಹರದ್ ೀ ದ್ರ್ ೀ ಲಸ್ೀತ್। 

ಯಸಾಯಯತ್ೀ ಶ್್ ೀಭನ್ಲಕ್ಷಣ್ೀಕ್ಷಣ್ೀ ಕ್ಷಣ್ೀ ಕ್ಷಣ್ೀನ್ೈವ ಚ ಸ್ತದಿಧದ್ೀ ಸತಾಮ್॥44॥ 

ಸ ಮಾಲಭಾರಿೀ ಮೃದ್ತಕ್್ೀಶಕ್್ೀಽಶನ್ೈಾಃ ಯರ  ಸಸತಯಾಃ ಪರಯಕ್್ೀಶಕ್್ೀಶವಾಃ। 

ಕರಿೀಟನಾನಾಮಣಿರಾಜಿರಾಜಿತಾಃ ಸಕತಣಡಲ್ ೀ ಯತದ್ಧವರಾಜಿರಾಜಿತಾಃ॥45॥ 

ಪರೀತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ ಸಮ ಸ ನಿೀಯತ್ೀ ರತಚಾ ಪಾರಪ ು್ೀನ್ತ್ೀನ್ಕ್ಷಯಪಥ್ೀ ಗರತತಮತಾ। 
ದ್ತರತ್ೀನ್ ತ್ೀ ನ್ ಪರಭವ್ೀದ್ಮತಷ್ಯ ಭೀಾಃ ಗತ್ೀನ್ ತ್ೀನ್ನಿವರ್ತ ವಲಿಭಾಂ ವದ್ನ್॥46॥ 
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ಪುರಾ ಪುರಾಣ್ ೀಽಮೃತಭ್ ೀಗಿನಾಂ ಸಮಂ ಪುರಾ ಪುರಾಗರಯಂ ಪುರತಷ್ಾಃ ಪರಪಶಯರ್ತ। 

ನ್ಗ್ೀನ್, ಗ್ೀರಾಮಲಕೀರ್ತಯರ ಲಿಸತನಗ್ೀ ನ್, ಗ್ೀಹಂ ದಿವಷ್ತ್ ೀಽರ್ತದ್ತಗಯಮಮ್॥47॥ 

ತಂ ಶ್ಾತಕತಮಾಾಙ್ುದ್ರಾಥಬಾಹರಾ ಭತಾವಽಽಪ ಶಭಾಂ ಗದ್ರಾ ಜಗದ್ತುರತಾಃ। 

ಮಹಾಸತರ್ೀ ಭಾಙ್ುದ್ರಾಸುಪಾಶಕಾಃ ಧ್ವಸಾುರಿದ್ಮಾಾಂ ಗದ್ರಾದ್ವಾಗರಜಾಃ॥48॥ 

ತದ್ ೀನ್ಮಹಾ ದಾನ್ವರಾಟ್ ಸಮಭಯರಾತ್ ದ್ತಯಧಾಮಹಾ ದಾನ್ರತ್ ೀ ರತಜಾಮಿಹ। 

ಸಂಯನ್ಮಹಾತ್ ಆನ್ಮಿತಕ್ಷಮೀ ದ್ರವನ್ ತತಷ್ಯನ್ ಮಹಾದಾನ್ವಿಭನ್ನನಾಗವತ್॥49॥ 

ಸ ಕನ್ಧರಾರಾಮತನ್ತಂ ನಿಕೃತಯ ತಂ ವಸತನ್ಧರಾರಾಮರಿಣಾ ನ್ಯಪಾತಯತ್। 

ಪುನ್ಧ್ಯರಾರಾಮತನ್ ಂಶಾ ತತತಸತಾನ್ ಸತರ್ೀದ್ಧರಾರಾಮಪಹಾರತತಪರಾನ್॥50॥ 

ಶ್ರೀಮತುರಂ ಶಙ್ಖವರಂ ಕಲಾಪತಾಃ ಕಲಾಪತಾಃ ಸವಚಛರತಚಾಮಪೂರಯತ್। 

ಸಮತದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ ಪರದ್ರಾನ್ ಕಲಾಪತಾಃ ಕಲಾಪತಾಃ ಶತತರಮವಧ್ಯಮಾಹವಯತ್॥51॥ 

ಸ ಬಾಣವಷ್ ೀಯಽಥ ಸಕ್್ ೀಪಮಾಯರಾವರಿಾಃಸವಚಮಾವತರ ವಿಲ್ ೀಪಮಾಯರಾ। 

ಪತಾಯದಿಮತಾಯಖಿಲಗ್ ೀಪಮಾಯರಾ ಹೃತಾಾಃ ಸತಹ್ೀತಾಯ ರಹಿತ್ ೀಪಮಾಯರಾ॥ 

ದ್ೃಷಾಟವ ಜಯನಿುೀಮತತ ಲಜಜಯನಿುೀಮತಬ ದ್ೀಜಯನಿುೀಂ ತಮರಾಜಯನಿುೀಮ್। 

ಸ್ತಿೀಂ ವ್ೈಜಯನಿುೀಂ ಚ ಸಭಾಜಯನಿುೀಂ ಸಾವಂ ಭಾರಜಯನಿುೀಮನ್ತರಾಜಯನಿುೀಮ್॥53॥ 

ದ್ತಾವ ತಸ್ಯೈ ಸ್ೀನ್ರಾಸ್ೀನ್ರಾತಂ ಸ ಢಾಃ ತಾಕ್ಷಾಯಯಂಸ್ೀನ್ ರಾ ಸ್ೀನ್ ರಾತಮ್। 

ಕ್ಾಲಾಯಸವಭಾಯನ್ತಭಾನ್ತಚಾತಾಕೃತ್-ಚಕ್್ರೀಣಾದಾದ್ ಭಾನ್ತಭಾನ್ತಪರಭ್ೀಣ॥54॥ 

ಉಚಿತಾ ಸತಮನ್ ೀಭರಥಪರಣತರ್ತಾಃ ರಚಿತಾ ಸತಮನ್ ೀಭರಜ್ೀ ಜಯಿನಿ। 

ಶತರಚಿತಾಸತ ಮನ್ ೀಭರಮತಷ್ಯ ರತ್ೈಾಃ ಪರಚಿತಾಸತಮನ್ ೀಭರಿವಾಙ ಾ್ರಮಿತ್ೈಾಃ॥55॥ 

ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲರ್ತಲಕಶ್ರೀಮರ್ತಿವಿಕರಮಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಸತತಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾ
ಚಾಯಯ ವಿರಚಿತಾರಾಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಕ್ಾವಯರಾಜಂ ಪರಥಮ ಆಶ್ಾವಸಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥1॥ 

ದಿವರ್ತೀಯ ಆಶ್ಾವಸಾಃ  -2- (53) 

ಅಥ ಧ್ರರಾಮಾನ್ೀನ್ಸಾವನ ು್ೀನಾಪ್ೀ ಸ ನ್ಮರರಾ ಮಾನ್ೀನ್। 

ಶ್್ ೀಕ್ಾರಾಮಾ ನ್ೀನ್ದ್ತಯರ್ತ ಯಸ್ತಮನ್ ರಾ ಚ ಸ್ ೀಪರಾಮಾನ್ೀನ್॥1॥ 
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ಭವನ್ನ್ ೀಽವನ್ತ್ ೀಽಸಯ ಭತವಾ ಶ್ರಯೀನ್ನವನ್ತ್ ೀಽವನ್ತ್ ೀಷ್ಟ್ತರಾಽಽತಮನ್ಾಃ। 

ಭತವನ್ತ್ ೀ ವನ್ತ್ ೀದಿವಸ್ ೀಾಃ ಪರಾಃ ಪವನ್ತ್ ೀ ವನ್ತ್ ೀ ನ್ಭಸ್ ೀಽಪಯಸ್ತ॥2॥ 

ಸಕಲರಾ ಕಲರಾಸ್ತ ಯತತಾಃ ಶ್ರರಾ ಸಕಲರಾ ಕಲರಾಮಿಹಿತ್ೀಽಞ್ಜಲ್ಲಮ್। 

ಸತಕಲರಾ ಕಲರಾದಿದ್ ರತಕ್ ಸ್ತಮತ್ ೀಽಬಜಕಲರಾ ಕಲಯೀತವಜತಾಂ ಸಮಾಮ್॥3॥ 

ಸಹಿತರಾಹಿತರಾ ದ್ಯರಾ ದ್ೃಶ್ಾ ರಹಿತರಾಹಿತರಾಸಯ ಸತತಂ ಕೃಧಾ। 

ಮಹಿತರಾಹಿತರಾ ವರ ಪಾಲಯನ್ ಮಹಿತರಾಹಿತರಾ ಪದ್ಯೀನ್ಯತಮ್॥4॥ 

ಉಚಿತರಾಚಿತರಾರಸಯೀರ್ತಮತದ್ರಚಿತರಾ ಚಿತರಾ ಪುಲಕಶ್ರರಾ। 

ಲಸ್ತತರಾ ಸ್ತತರಾಸಯ ರತಚಾ ಸತುರದಾಾಸ್ತತರಾ ಸ್ತತರಾಸವಪತ್ೀಾಃ ಶರಮಾಃ॥5॥ 

ಸರಸರಾ ರಸರಾ ರಸ ರಾದ್ವೀ ವರಸರಾಞ್ಾಗಿರಾಪಯತಕತಣಡಲ್ೀ। 

ಧ್ನ್ವತ್ ೀ ನ್ವತ್ ೀ ನ್ವತ್ ೀದಿವಷ್ಂ ಸತನ್ವತ್ ೀಽಪ ಪುರಾದಿವವಿಧ್ಂ ವಸತ॥6॥ 

ಘನ್ತರಾ ನ್ತರಾ ಸುನ್ಯೀವಯಧ್  ಜನ್ತರಾ ನ್ತರಾರಿ ಹೃತಾನ್ರಾ। 

ರತಚಿರರಾ ಚಿರರಾತಮತದಾಹೃದ್ ೀದ್ತರಚಿರರಾಚಿ ಸಾಯತ್ ಅಹರಚಾ ತಾಮ್॥7॥ 

ಪರಮರಾರಮರಾ ನ್ ಪರಂಮತದ್ ೀಽಚರಮರಾ ರಮರಾದ್ರವಿಣಾತಮನಾ। 

ಸ ಪತತಾ ಪತತಾಮತಡತಪದ್ಧರ್ತಂ ಪರಪತತಾಽಪತತಾನ್ ಚ ವಾರಿದಾನ್॥8॥ 

ಕಮಲರಾ ವನಿತಾವರರಾ ಯತತ್ ೀ ವಿಮಲರಾ ವನಿತಾಂ ವಿದ್ಧ್ತಸತಾಮ್। 

ಸಮಲರಾವನಿರತಟತಸರಭಾಃ ಸದಾ ಕಿಮಲರ  ಅನಿತಾಃ ಸಮ ವಿರಾಜತ್ೀ॥9॥ 

ಅಭರಮಾನ್ವಮಯಂ ರತಚಾಽಽಕ್ಷಿಪತ್ ವಿಭರಮಾನ್ವಮವಿದ್ತಯದ್ಮಬರಾಃ। 

ಸಭರಮಾ ನ್ವವಚ್ ೀ ವಯಧ್ತಾಃ ತದಾಽದ್ಭರಮಾನ್ವಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಖ್ೀಚರಾಾಃ॥10॥ 

ದ್ೀವತಾರರ್ತಕರಿೀಂ ಪುರಿೀಂ ರರಾ ದ್ೀವ ತಾರಪಟಹಸವನಾಂ ಸತಾಮ್। 

ದ್ೀವತಾರಚಯಿತಾಽಸತರವಯಥಾದ್ೀವತಾರವಿಭವ್ೀಸಿ್ತತ್ ೀಽವಿಶತ್॥11॥ 

ಐಕ್ಷತಾವಿತಥಕ್ಾಮನ್ ೀ ರಮಾನಾಥ ಏವ ವನಿತಾ ಮನ್ ೀರಮಾಾಃ। 

ಶತತರಬನ್ಧಪಟತವಾಮನ್ ೀಽರಮಾಽಽಯನಿರರರಾ ಗತರತತರ್ ೀ ಮನ್ ೀಾಃ ಅಮಾ॥12॥ 

ತತರ ದ್ೈವತಸಭಾಸತ ರಙ್ುತಾಃ ಸ್ತಿೀಜನಾನ್ ಅಧಿಕಭಾಾಃ ಸತರಙ್ುತಾಃ। 

ಸ್ ೀಽಭಯನ್ನ್ದದ್ಥ ಭಾಸತರಂ ಗತಾಃ ಶ್ರೀಗತಣಂ ಯ ಇಹ ನಾಸತರಙ್ುತಾಃ॥13॥ 
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ಮಾನ್ಯತಯಮತಮಥ ಸಮ ವಾಸವೀ ಮಾನ್ಯತಯವಿಕಲ್ೀಽತರ ಭಕುಮಾನ್। 

ಮಾನ್ಯತಯವಿಷ್ಯೀ ಮತಹತನಿಯಜಾಮಾನ್ಯತಯಪ ನ್ರ್ತಂ ತನ್ತಂ ಪುರಾ॥14॥ 

ಸಾರಸಾಯತದ್ೃಶ್ಾಪುಕತಣಡಲ್ೀ ಸಾರಸಾಯನ್ಭತಜಾಂ ಗತರತದ್ಯಧ । 

ಸಾರಸಾಯಮವಲ್ ೀಕಯ ನ್ನಿದತಾ ಸಾರಸಾಯಮವದ್ಚಾ ತಂ ತದಾ॥15॥ 

ಅಮತಬರಾಶ್ಶಯನಾಯಕ್್ೀಶ ತ್ೀ ಭಕುಭ ರ್ತಚಯನಾಯಕ್್ೀಶವ। 

ಸನ್ನರ್ತಾಃ ಸತನ್ಯನಾಯ ಕ್್ೀವಲಂ ಸಾಯದ್ಾವಾದ್ತದ್ಯನಾಯ ಕ್್ೀಶ್ಹನ್॥16॥ 

ಸತನ್ದರಾಯ ತನ್ರಾಯ ಮೀ ನ್ಮೀಽಮನ್ದರಾಾಃ ಯತನ್ರಾಯ ತ್ೀ ಬಲ್ೀಾಃ। 

ಮನ್ದರಾಯ ತತಕ ಮಯವ್ೀಷ್ ಸಕನ್ದರಾಯತರಸಾಸಿ್ತರತವದ್॥17॥ 

ಬಧ್ಯತ್ೀ ಪರಮಯತನತ್ೀಽಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಮ ಧಿನಯ ತ್ೀ ಪರಮಯನ್ುಮೀನ್ತದ್ನ್। 

ಸ್ವೀದ್ರಾಮಪರಮಯನಿನರ್ತಸತುತಾಃ ತಾಂ ದ್ೃಶ್ಾಽಽಪರಮಮನ್ನಯಂ ಸ್ತಮತಮ್॥18॥ 

ಈಕ್ಷತ್ೀ ಸಮ ಶತಚಿ ನ್ನ್ದನ್ಂ ದ್ರಾ ವಾರಿಧಿನ್ಯಯನ್ನ್ನ್ದನ್ಂ ದ್ಧ್ತ್। 

ಸ್ೀವತ್ೀ ಪರಯಸನ್ನ್ದನ್ಂ ದ್ಮಿೀ ಸಜಜನ್ ೀಽಯಮತತನ್ನ್ದನ್ನ್ನ್ದನ್ಮ್॥19॥ 

ತತರ ಸ್ ೀಽರಮತನಾಮ ಕ್ಾನ್ುರಾ ಸ್ತವಯರಾ ಸತುಟಿತಹ್ೀಮಕ್ಾನ್ುರಾ। 

ರಾನ್ ಮತದ್ಂ ಕತಸಮ ವಾಮ ಕ್ಾನ್ುರಾಽಽವಜಿಯತಾಪರನಿರಾಮಕ್ಾನ್ುರಾ॥20॥ 

ಕ್್ೀಶವಸಯ ರಮಣಿಽಯಮೀಷ್ ತ  ತತ್ ವನ್ಂ ವರಮಣಿೀ ಯಶಸ್ತವನ । 

ಪಶಯತಾಃ ಸಮ  ರಮಣಿೀಯ ಪಲಿವಂ ಸಪಶಯನಾದ್ಲಮಣಿೀಯಸ್ ೀ ವರಮ್॥21॥ 

ವಿಭರತಂ ಸತಮತಖಸಾರಸಮಾಾಃ ನಿಧಾಯರಾರ್ತ ಸಮ ನ್ವಸ ರಸಮಾನಿ। 

ಪಲಿವಾನಿ ತರತಮತರ ಸ ಮಾನಿಸಾಿನ್ಮಾಪಯ ವಿಭವ್ೈರಸಮಾನಿ॥22॥ 

ವಾಯಪುಪುಷ್ಪಗಣಸ ರಭವನ್ುಂ ಪಾರಿಜಾತಮಥನಿೀರಭವನ್ುಮ್। 

ಭಾನ್ ಅಧ್ಾಃ ಕೃತಸಮಿೀರಭವಂ ತನ್ ನ್ಯಸುದ್ೃಕ್ ಸತಮತದ್ ಆರ ಭವನ್ುಮ್॥23॥ 

ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ತಂ ರತಚಿರಸಾರಸನ್ೀಽತಾರಽಽಸಕುಫುಲಿನ್ವಸಾರಸನ್ೀತಾರ। 

ಸಾ ಸಿ್ತತಾ ಮೃದ್ತಪದ್ೀರಸನ್ೀತಾರಸಾಯನ್ುರಾಸಿ ವಿಧ್ತನಾ ರಸನ್ೀತಾರ॥24॥ 

ದಾನ್ವಾರಿವರ ನ್ಾಃ ಪುರಿ ಸಮಪದಾದನ್ವಾರಿಕರಭಾತವಗಲಕ್ಷಿಮೀಾಃ। 

ದಾನ್ವಾರಿಮದಿಭಪರರ್ತಮಾಾಃ ಸದಾದ ನ್ ವಾರಿತಬಲಾ ಭವತಾ ಕ್್ೀ॥25॥ 
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ಪರೀರ್ತಮಾನ್ ಅನ್ವಮೀ ಮಯಿ ಚ್ೀತ್ ತವಂ ಕ್ಾನ್ು, ಮಾನ್ನ್ವತಾ ಹೃದ್ಯೀನ್। 

ಶ್್ ೀಭಮಾನ್ನ್ವಪಲಿವಮೀನ್ಂ ದ್ೀಹಿ ಮಾನ್ನ್ವನ್ಂ ಮಮ ಭ ರಾತ್॥26॥ 

ಪಾಲರಾನ್ುಮಧಿಕಂ ದ್ಯಿತಾರಾ ಲಾಲರಾನ್ುಮಿರ್ತ ವಾಚಮಪೀಮಾಂ। 

ಚಾಲಯನ್ುಮಗಮಿೀಕ್ಷಯ ಜವ್ೀನ್ ೀನ್ ಮಲಯನ್ುಮಮತಮೈಕ್ಷತ ಲ್ ೀಕಾಃ॥27॥ 

ವ್ೈರಿಜಾತಸಯ ಹನ ು್ೀನ್ ದರೀ ವಾರಿಜಾತಸಯ ಶತಶತರವಾನ್। 

ಪಾರಿಜಾತಸಯ ಹತಾಯಸ್ತುನಾರಿಜಾ ತಸಯ ಭೀರಿರ್ತ॥28॥ 

ನಾಥಾರಾನ್ೀನ್ ಚತಕತಪ್ೀಽವಾಯಥಾರಾನ್ೀನ್ಸ್ೀ ಅಪ ಅಹ್ ೀ। 

ವೃಥಾಽರಾನ್ೀನ್ ಸಾನ ು್ವೀಽಸಯ ಕಥಾರಾಾಃ ನ್ೀನ್ ಆಸಪದ್ಮ್॥29॥ 

ಚಚಾಲ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ತ್ ೀ ಹಯಹಾಸನ್ತಕ್ಷಮಾಃ। 

ತರತಪರವಹಾರಸನ್ತಾಃ ಸಾವರಿಹಾ ಸ ನ್ ತಸಿ್ತವಾನ್॥30॥ 

ವಪುಾಃ ಸದ್ೃಕುಮಾಲಸಯ ರಕುಮಾಲಸಯಮತಘಜನಷಾ। 

ಲಾವಣಯ ಜಿತಮಾಲಸಯ ಸಕುಮಾಲಸಯ ತದ್ ಬಭ ॥31॥ 

ಆರತರ್ ೀಹ ಮಹಾನಾಗಮಹಾನಾಽಽಗಾಮಿ ತ್ೀನ್ ರತಟ್। 
ಭತಜ್ೀಽರಿಧಾಮಹಾ ನಾಗಮಹಾ ನಾಗಣಯದ್ದರಿಮ್॥32॥ 

ದ್ದ  ತ್ೀಜ್ ೀಮಯಂ ತಾರಮಯಂ ತಾರಕಜಿರ್ತಿಯಾಃ। 
ವಜರಂ ಚಾರಮಯನಾುರಮಯನಾುರಮಮತಂ ಸತರಾಾಃ॥33॥ 

ಚರಾಾಃ ಹ್ೀಮಮರಾ ನಾನಾಮರಾನಾನಾಯಕ್ಾಾಃ ಸತಾಮ್। 

ಬಭತಾಃ ದ್ತಯಧಾಮರಾನಾನಾಮರಾನಾ ನಾಭವಂಶಾ ಯೀ॥34॥ 

ತರಸಾ ವಾಜಿನ್ಾಃ ಪಾರಪುರಸಾವಾಜಿತವಮಾಯಯತಾಃ। 

ವಿರಸಾ ವಾಜಿತ್ ೀ ಜ್ೀತಾ ರಸಾ ವಾಜಿತಭೃತತು ರಾನ್॥35॥ 

ರಣವಾದ್ಯಕೃತಾವತಾರರಾ ಧ್ವನಿತತಾಯಽಣತ ಬಭ ವ ತಾರರಾ। 

ದ್ತಯಬಿಲಂ ಪರಮಂ ಬತಾಽಽರ ರಾ ಹರಿಣಾಪಾುಾಃ ಸವರಥಾವತಾ ರರಾಾಃ॥36॥ 

ಕರಿಣಾಂ ಗತರತಬೃಂಹಿತಾನಿ ವಾತತಯರತಚಕ್್ರೀ ಪರರ್ತಸಂಹಿತಾನಿ ವಾ। 

ಇಹ ತಾನ್ ಮದ್ಮೀಹಿತಾನಿವಾಭಯಧ್ತರ್ೀಷಾಂ ಸಮರ್ೀಹಿತಾನಿ ವಾ॥37॥ 
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ಚಲತಾಚಲತಾ ಲತಾಲತಾಮಣಿದಾಮಾನ ಸ ರತಚಾಪ ಕ್್ೀತತನಾ। 

ವಸನಾವಸ್ತನಾ ಸನಾ ಸನಾನಿಲ ವೃತಾಾಚಲಪತರವಿಭರಮಾಃ॥38॥ 

ಗದ್ರಾಽಗದ್ರಾಽದ್ರಾದ್ರಾ ಶರಚಾಪ್ೈರಸ್ತಭಶಾ ರಾಜಿತಾ। 

ಲಸತಾ ಲಸತಾ ಸತಾಽಸತಾಮಹಿತ್ೀನ್ೈಯಯತ ವಜಿರಣಾ ಚಮ ಾಃ॥39॥ 

ಹರಿತ್ ೀ ಹರಿತ್ ೀರಿತ್ ೀರಿತ್ ೀ ಬಲವ್ೀಗ್ ೀ ಭತಜಯೀನಿಯರಸಯತಾಮ್। 

ಸಹಸಾಸಹಸಾಹಸಾಹಸಾದಿರ್ತದ್ೀವ್ೀಶಚಮ ಮಿಯಥಾಃ ಪುರಾ॥40॥ 

ತರತಣಾ ತರತಣಾರತಣಾರತಣಾ ಗರಗಭಾಸಾ ಹರತಚ್ೀತಸಸುದಾ। 

ಹರಿಣಾ ಹರಿಣಾರಿಣಾಽರಿಣಾ ಲಸತಾಽಽಪಾು ವಿಬತಧಾಾಃ ಶ್ವಾ ಇವ॥41॥ 

ಸತರಾವತಾಃ ಶತಭಧ್ರತಸುವ ರಾವತಾಃ ಸತರಾ ವತ ಸವಕತಲಪುರಸಾಸರವತಾಃ। 
ಜರಾಯತ್ೀನ್ಪಯಮಗತನ್ಯರಾಯತ್ೀ ಪರರಾಯತ್ೀ ಸಮ ಹೃದಿ 

ಹರ್ೀದ್ಯರಾಽಯತ್ೀ॥42॥ 

ಸತರಾಾಃ ನ್ಯಂ ಸಮಧಿತ ರಾಞ್ಾಛರಾನ್ ಅಯಂ ಸತರಾನ್ ಅಯನ್ ಇಹ ವಿದ್ತಾಃ ಆಸತರಾ 

ನ್ ಯಂ । 

ನಿರಾಸ ನ್ನ್ವಮರಧ್ೃರ್ತಂ ಶರಾಸನ್ಂ ಪರಾಸನ್ಂ ಯದ್ತಪಮಾಕರಾಸನ್ಮ್॥43॥ 

ಮರತದ್ವಷ್ಾಃ ಪರದ್ರಸಮಾಜವಾರಿತಾಾಃ ರಿಪ  ಭಯಾಃ ಪದ್ರಸಮಾಜಯೀಧಿನ್ಾಃ। 

ಸತನಾದಿನ್ಸತಸದ್ರಸಮಾ ಜವಾದ್ುಲ್ೀ ಸತರಾಸುದಾ ಮದ್ರಸಮಾಜಯೀ ದ್ಧ್ತಾಃ॥44॥ 

ತತ್ ೀಽತನ್ ೀತಸಮರಮಯಂ ನ್ವಾಭರಭಾ ಬಲವದಿವರ್ ೀಧ್ಯಮರಮಯನ್ ಅಜ್ೈತರತಾಮ್। 
ಖಗ್ ೀ ಜನ್ೈಾಃ ಸಮರಮಯತ್ ನ್ದ್ನ್ ಅಮತಂ ಜನ್ ೀಽಪರಾಃ ತ್ೀ ಅರಂ ಅಯನ್ ನ್ ತಸ್ತಿವಾನ್ 

ಸತರಾಸಿತ್ ೀ ನಿರಗತರವಾರಣ್ೀಽರಣ್ೀ ರಥಾಗಿನವಜಜನ್ಭಯಕ್ಾರಣ್ೀ ರಣ್ೀ। 
ಶರಾಾಃ ಪರಸಸರ್ತ ತನ್ತದಾರಣ್ೀ ರಣ್ೀದಿರ್ತ ಸತುಟಂ ಕೃತ ಪೃಥತವಾರಣ್ೀರಣ್ೀ॥46॥ 

ದಿಶ್ಾಂ ಪರ್ತೀನ್ಥ ತನ್ತಲ್ ೀಪರಾಪರಾಜಿತಾನ್ವಯಧಾತ್ ಪರದ್ರಪರಮಪರಾಪರಾ। 
ಹರ್ೀ ರಣಾದ್ಪನ್ಯತತಪರಾಽಪರಾಧ್ಯಸತಹೃದ್ ೀಽಜನಿ ಹತರತಕಪರಾಽಪರಾ॥47॥ 

ಸಮಾಾವಿತಾನಾಮನಿಶಂ ರಣ್ೀ ತದಾ ವಿದಾರವಿತಾನಾಮನಿರ ಪಯ ಶ್್ ೀಚಯತಾಮ್। 
ಮಹಾವಿತಾನಾಮನಿಯಮಯ ಚ ಕತರಧ್ಂ ಸವಗಾಯವಿತಾ ನಾಮ ತದಾಪ ತಂ ಹರಿಾಃ॥48॥ 

ಶರ್ೈಸಸ ದಾಮೀದ್ರಮಾನ್ವ್ೈರತಸತಯದಾರವಣಯಂ ಗತರತಮಾನ್ವ್ೈರತಾಃ। 
ಮತಕ್್ ುೀ ರತರ್ ೀಧ್ೈನ್ಮಮಾನ್ವ್ೈರತಾಃ ಸತಾಂ ಸ್ತಿತ  ಯನ್ಮಹಿಮಾ ನ್ ವ್ೈ ರತಾಃ॥49॥ 
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ಪರಸಾಯಯ ಮಾಣಪರದ್ರಾದ್ರಾರ್ತತ್ ೀ ಬಲಸಯ ನಿಧ್ ಯತದ್ರಾದ್ರಾಜತ। 
ಅಜ್ ೀಽಧಿಕಂ ಸಾಯಕಧಾರರಾರರಾ ದಾಚಾಛದ್ಯ ತಂ ಮಮಯಸತ ಧಾರರಾಽಽರ ರಾ॥50॥ 

ಶರ್ೀಣ ಘ ೀರ್ೀಣ ಕರ್ೀಣ ಶಕ್್ ರೀ ವರ್ೀಣ ವಿೀರ್ೀಣ ಹತಾಃ ಪರ್ೀಣ। 
ವಜ್ರೀಣ ಸಾರ್ೀಣ ಖರ್ೀಣತಂ ಸ್ ೋದಾಧರ್ೀಣ ಸ ರ್ೀಣ ಕರ್ೀಣ ಹನಿು॥51॥ 

ಮಿತ್ೀನ್ ಭ ತ್ೀನ್ ಹಿತ್ೀನ್ ಲ್ಲೀಲರಾಽಽಹಿತ್ೀನ್ ತತ್ುೀನ್ ಇತ್ೀನ್ತ್ೀತರವ್ೈ। 
ಹಸ್ುೀನ್ ವೃತ್ುೀನ್ ತತ್ೀನ್ ತ್ೀಜಸಾ ಸ್ತಿತ್ೀನ್ ಶಕ್್ುೀನ್ ಧ್ೃತ್ೀನ್ ಪುಷ್ಪವತ್॥52॥ 

ಹರಾಜರಾಜಾರಾಜಕಂ ಪುರಾಜಗತೆರ್ ೀರ್ತ ಯಾಃ। 
ದ್ತಯರಾಜರಾಜರಾಜಕಂ ರರಾಜಕ್್ೀಶವೀ ಜಯಿೀ॥53॥ 

ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲರ್ತಲಕಶ್ರೀಮರ್ತಿವಿಕರಮಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಸತತಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾ
ಚಾಯಯ ವಿರಚಿತಾರಾಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಕ್ಾವಯರಾಜಂ ಪರಥಮ ಆಶ್ಾವಸಾಃ 

ಸಮಾಪುಾಃ॥1॥ 

ತೃರ್ತೀಯ ಆಶ್ಾವಸ -3- (71) 

ಅಥ ಸತತಾರಮಾ ನ್ಯತಾಃ ತರತವಯಯಂ ಸ್ವೀನ್ ತ್ೀಜಸಾಽಮಾನ್ಯತಾಃ। 

ವಿಸಮಯಮರ್ತಮಾನ್ಯತಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಯರ  ಕಮಯತಸಯ ಬಹತಮಾನ್ಯತಾಃ॥1॥ 

ಮಘವಾ ಗತಮಾನ್ತರಾ ನ್ತರಾ ನ್ತರಾ ನ್ತರಾಸಿ್ತರ್ತಮಾಪ ಹರ್ೀಾಃ। 

ಪರಯರಾಽಽವೃತಭಾವಮತ್ ೀ ವಮತ್ ೀ ವಮತ್ ೀ ವಮತ್ ೀಪಗಮದ್ತುರತತಾಮ್॥ 

ಪುರನ್ೀತಯಸ, ಮೀಹರತ್ ೀ ಹರತ್ ೀ ಹರತ್ ೀ ಹರತ್ ೀಽಸಯವಿಭ್ ೀಾಃ ಸವತರತಮ್। 

ವಿಶದ್ಸುವನಾಯತತ್ ೀಽಯತತ್ ೀ ಯತತ್ ೀ ಯತತ್ ೀರತಹೃದ್ ೀ ಲಸ್ತತಾಃ॥3॥ 

ಭವತ್ ೀಽಭವತ್ ೀ ಭವತ್ ೀ ಭವತ್ ೀ ಜಗತ್ ೀ ವಿಲಯಾಃ ಪರಭವೀಽಪಯಜತಾಃ। 

ಮಹಿತಾ ಮಹಿತಾಮಹಿತಾಮಹಿತಾರ್ಥಯದ್, ಯರ್ತ ಭವತೃಪರಾ ಫಣಿರಾಟ್॥4॥ 

ಸತರಸಾಸತರಸಾಸರಸಾಸತರಸಾ ಧ್ವವನ್ಕ್ಷಯದ್ ೀಽಸ್ತ ಭತವಂ ಹಿಗತಾಃ। 

ಬಲತ್ ೀ ಬಲತ್ ೀ ಬಲತ್ ೀ ಬಲತ್ ೀ ನ್ ಭಯಂ ಮಮ ಚಾಸ ಭವದ್ದಯರಾ॥5॥ 

ಸಹತ್ೀ ಸಹತ್ೀ ಸಹತ್ೀ ಸಹತ್ೀ ಸಪೃಧ್ಮಿೀಶಕರ್ ೀರಿಚಯೀ ಸವಕತಲ್ೈಾಃ। 

ನ್ಯತ್ ೀನ್ಯತ್ ೀನ್ಯತ್ ೀನ್ಯತ್ ೀ ಹೃದ್ಯಂ ವಯಸನಾನ್ಯಪರಾನಿು ಸದಾ॥6॥ 
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ಗತಶ್್ ೀಕಮಲಾಕಮಲಾಕ್ಷಸತತಂ ಜನ್ನಿೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯತ। 

ಇಯಮೀವ ಪುರಾವಪುರಾಪಪುನ್ಾಃ ತವ ದ್ೀವಪುರಾವಪುರಾನ್ತಗತಣಮ್॥7॥ 

ನ್ಮಾನ್ವಾವಾನ್ಮಾನ್ ಮಾನ್ಮಾನ್ನ್ಮಾಽನ್ಮಾ। 
ನ್ಮಾಯತಾತಾಯಮಾನ್ ವಾನ್ತಾನ್ನ್ತಾನ್ವಾ॥8॥ 

ಕೃಷಾಣನಾಮಯರಿಷ್ಟನಾಮಸತಖಸನ್ ದೀಹಸಯವಾಣಿೀಶತ್ೀ। 

ಸತಶ್ರೀರಾಬಹತಜಾರ್ತನಾಮಸತಮತಾಂ ಸಾರಶರಯೀಯಂ ಪದ್ಮ್। 
ವಹಾನಯ ಪರತತಸವನಾಮಸತಧ್ರಾಽಕ್ಷಿೀಣಂ ಪರಜಾಪಾನಿಶಂ 

ಶಙ ಖ್ನ್ ಸತತೆತಭಾಸತರ್ ೀರತಬಲಧಿೀತ್ೀದಾಧಸದ್ನ್ೈಭೃಯಶಮ್॥9॥ 

ಧಾಮಾನಿ ಮಾನಿತವಹನ್ ಅಸಮಾನಿ ಮಾನಿಭೀಮಾನಿ ಮಾಽನಿಶಮವ್ೀದ್ದವಿಮಾನಿ ಮಾನಿ। 

ವಾಮಾನಿ ಮಾನಿ ಮದ್ಘಂ ವಿದ್ಮಾನಿ ಮಾಽನಿಸ್ಿೀಮಾನಿ ಮಾನಿಲಯ ಸತವಮಮಾನಿಮಾನಿ॥ 

ಸಮಾನ್ತಾಯಮಾನ್ರಾ ಸಮಾನ್ತಾರಾಮಾನ್ರಾ। 

ಸಮಾನ್ತಾರಾಮಾನ್ರಾ,ಸಮಾನ್ತಾರಾಮಾನ್ರಾ॥11॥ 

ನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾ। 

ನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾನ್ರಾವಲಾ॥12॥ 

ತವರಾಹಿಮಾರಣ್ೀರಣ್ೀರಣ್ೀರಣ್ೀಜಗತಿಯೀ। 
ಕೃತ್ೀಮಹಾಬಲ್ೀಬಲ್ೀಬಲ್ೀಬಲ್ೀಖನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥13॥ 

ಲ್ ೀಕ್ಾತಪರಮಪರಮಬರಹಮತವಂಸದ್ತುಣಪರಮಪರಮ್। 
ಕಲಙ್ೆಲನಿಧಯದಿುೀತ ವ್ೀದ್ೈಾಃ ಪರಸಕಲಙ್ೆಲಮ್॥14॥  
ಮಹತ್ ೀದ್ೀವಯಂನಾುಸ್ತಮಹತ್ ೀದ್ೀವತ್ೀರಕಾಃ। 
ಮಹತ್ ೀದ್ೀಹಿವದಿಧತವಮಹತ್ ೀಽದ್ಶತಶ್್ ೀಕದ್ಾಃ॥15॥ 

ತತ್ ೀಽತತ್ ೀಽರ್ತೀತತಾತತಾತ ತತುತುತ್ೀರ್ತತತತ್। 
ತತುತ್ ುೀತ್ ುೀತ ತತ ತತ್ ೀಽರ್ತೀತ್ೈತತಾುತತ್ ೀತ ತ್ೀ॥16॥ 

ಭತವನಾನಿ ಸಮಂ ಸೃಷ್ಟಯಸುವನಾನಿ ಸದಿೀಕ್ಷಣಾತ್। 
ಭವನಾನಿ ಸತಾಂ ರಾನಿು ಸವನಾನಿ ಸದಾ ತವ॥17॥ 

ತವಂ ಮಾಕರ್ೀಣ ವಪುಷಾಽಸತಕರ್ೀಣ ಪೂವಯಂ ವ್ೀದಾಕರ್ೀಣ ಸತಗತಣಪರಕರ್ೀಣ ಲ್ಲೀಲಾಮ್। 

ಶ್್ರೀಯಸೆರ್ೀಣ ಪರಿಸಾರಿಕರ್ೀಣ ಲಜಾಜದಾಯಿನ್ ಕರ್ೀಣ ವಿಪುಲ್ೀನ್ ಕರ್ೀಣವ್ೀಽಗಾಾಃ॥18॥ 
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ಕ ಮಾಯಯ ತ್ೀಽಥ ಪರಮಾಯ ನ್ಮೀಽಸಮಾಯ  

ವಾಮಾಯ ಸಾದಿರಧ್ೃರ್ತಮಾಯತರಾಽಽಶರಮಾಯ। 
ತಾವಮಾಯಯತನ್ಯನ್ತ ಶಮಾಯ ಜನಾ ದ್ಮಾಯ 

ಭೀಮಾಯ ಚಾಪಯ ನಿಯಮಾಯ ಧ್ೃರ್ತಂ ಯಮಾಯ॥19॥ 
ಲಕ್ಷಿಮೀವರಾತನ್ತವರಾಹರಾವರಾರಿ 

ಭತುತಪರಾಖಿಲಪರಾಪುಪರಾಪರಾಧ್। 
ಭೃತ್ ಯೀದ್ರಾಥಯಹೃದ್ರಾರ್ತದ್ರಾದ್ರಯರಾ ಪಾರಕ್ 

ಪೃಥಾವಯಽಽತಯರಾಮತದಿತರಾಶ್ರತರಾತರಾಧ್ಾಃ॥20॥ 

ಮಮರೀ ಪರ್ೀಣ ನ್ಖರ್ೀಣ ಖರ್ೀಣ ಪೂವಯಂ ಸ್ತಂಹಾತಮನಾ ಸತರವ್ೀಣ ವರ್ೀಣ ಲಕ್ಷಾಮಯಾಃ। 
ವ್ೈರ್ೀ,ಖರ್ೀಣ ಮತಖರ್ೀಣ ಖರ್ೀಣ ವ್ೀಶ ದ್ವೀಷ್ ರೀದ್ುದಾದಿರಶ್ಖರ್ೀಣ ಖರ್ೀಣ ದ್ೀವ॥21॥ 
ತವಂ ವಾಮನಿೀಕೃತಮಹಾಬಲ್ಲತ್ ೀಽಥಲ್ ೀಕ್ಾನ್  

ಪಾರಪುಕರತ ತುಮಮಹಾಬಲ್ಲತ್ ೀಽಪ ಭಕ್ಾುತ್। 
ಆಚಿಛದ್ಯ ದ್ೈತಯಶಮಹಾ ಬಲ್ಲತ್ ೀ ಹಿ ಮೀಽದಾಾಃ 

ಪೂವಯಂ ಮಹ್ೀಶವರ ಮಹಾಬಲ್ಲತ್ ೀ ದ್ರಾಲ್ ೀ॥22॥ 
ರಾಜನ್ಯತ್ ೀದ್ಮವಲ್ ೀಕಯ ಭತವೀಽಮರ್ೀನ್ದರೈಾಃ 

ರಾಜನ್ಯತ್ ೀ ಭತವಿ ಭವಾನ್ ಅಭರಾಚಿತ್ ೀಽಜಾಃ। 
ರಾಜನ್ಯತ್ ೀಽರ್ತಬಹತಶ್ಾಾಃ ನ್ೃಪನ್ನ್ದನಾಭೀ 

ರಾಾಃ ಜನ್ಯತ್ ೀ ವಿನಿಹತಾ ಭವತಾ ದಿವಜ್ೀನ್॥23॥ 
ಶ್ರೀರಾಮರಾ ತವ ವನ್ೀಸಹಸಾನ್ತಜಸಯ  

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾನ್ಮಥ ರಾಕ್ಷಸಸ ದ್ನ್ಂ ಚ। 
ಸಾವರಾಮ ರಾಚಿತವತಾಂ ಹಿ ಮತದ್ೀ ಸತರಾಣಾಂ  

ಸಾರಾ ಮರಾ ನ್ ಸತಗಮಾ ಹಿ ಗತಣಾಸುವ್ೀಶ॥24॥ 

ಶ್ರೀವಾಸತದ್ೀವ ಸತತಾದಿರವಾಸತ ದ್ೀವ ತವದಿವಕರಮಕರಮಚಣಾ ವಿವಿಧಾವತಾರ। 

ಸ್ೀವಾಸತದ್ೀವನ್ಸತಧಾಽಭನ್ವಾಽಸತದ್ೀವ ಶ್ರೀಕ್ಾನ್ು ಸಮಿತಮಹ್ ೀ ಯದ್ತವಂಶಕ್್ೀತ್ ೀ॥25 
ಸತಖಂತವದಾರಸಾರಸಾರಸಾರಸಾಯನಾಶನ್ೈಾಃ  

ಧ್ೃತ್ ೀಪಹಾರಸಾರಸಾರಸಾರಸಾತಲಾಲಯೈಾಃ॥26॥ 
ನ್ಮೀಽಸತು ಸತನ್ದರಾಯತ್ೀ ಮತದ್ನ್ುನ್ ದ್ರಾಯತ್ೀ| 

ಪರಯಸುವಾದ್ರಾಯತ್ೀ ಪದ್ೀ ಪುರನ್ದರಾಯತ್ೀ॥27॥ 
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ನ್ವನ್ವನ್ವಚ್ ೀಮತಷ್ಯೀತಿಮಾಕಣಯಯಲ್ ೀಕ್ಾ- 

ನ್ವನ್ವನ್ವಕೃತುವಂ ಪಞ್ಾಚ್ೀತ್ಿೀನ್ಮತಕ್ಾುವ। 
ನ್ವನ್ವನ್ವರಾಥಯಗ್ೀನ್ದರವಾತ್ೈಷ್ ದ್ೈತಯ- 

ನ್ವನ್ವಲಭೃದಿೀಶ್್ ೀ ದಾವರಕ್ಾಂ ಗನ್ತುಮೈಚಛತ್॥28॥ 

ಸ ಕನ್ಕಸಾರಾಗಸಯ ಶ್ರಯಾಃ ಪರ್ತಾಃ ಸಾವಙ್ುತ್ೀಜಸಾಽರಾಗಸಯ। 
ಉಪರಿ ಸಸಾರಾಽಽಗಸಯ ಸ್ತಿತರಾ ದ್ೀವಾಯ ಗತರತಪರಸಾರಾಗಸಯ॥29॥ 

ತಂ ತ್ೀನ್ ನಿಶ್ಾಮಯತಾ ಪರವರಾಪ್ರೀಚ್ೀಽಥ ಸತದ್ೃಶ್ಾಮಯತಾ। 

ಯೀನ್ ತವಕೃಶ್ಾಮಯತಾ ಚಕ್್ರೀಽರಿೀಣಾಂ ಬಲ್ೀ ವಿಸದ್ೃಶ್ಾಮಯತಾ॥30॥ 

ತನಿವ ಸತರಾಗ್ ೀಽತರಸುಶ್ರೀಮಣಿ ಕರಣ್ೈರಯಂ ಸತರಾಗ್ ೀಽತರಸುಾಃ। 
ನಾಸ್ತು ಸತರಾಾಃ ಗ್ ೀತರಸುಸಾಯಸಯ ಸಮಾಃ ಸತಖಿೀ ದ್ತಭಯಗ್ ೀಜರಾಗ್ ೀತರಸುಾಃ॥31॥ 

ನಿಕಟಕಟಕವಾನಿವಕಟಕಟಕನಿ ಪರಕಟಕಟಗಜ್ೈಾಃಸಕಟಕಟರವಾಃ। 
ಅಯಮಯಮಯಮಾಃ ಶರಯರ್ತ ನಿಯಮತ್ ೀ ನ್ಯಮಯಮಯಮಾಃ ಸವಯಮಯಮಭಯಾಃ॥32 
ಘನಾಳಿೀ ನಾಳಿೀಕಪರಸರರತಚಿರಾ ಚಾತರ ಸತರಸಾಂ 

ಸತನಾಳಿೀ ನಾಳಿೀಡ್ ೀ ಯದ್ತದ್ರಪುಟಾಃ ಕಚಛಪಚಯೈಾಃ। 
ವನಾಳಿೀನಾಳಿೀನಾವಿತರರ್ತ ರರ್ತೀಚಾಛಂ ತತ ವಿರತರ್ತಾಃ 

ನ್ ನಾರಿೀಽಽನಾಳಿೀನಾಂಮನ್ತನ್ಯಮೃತ್ೀ ನ್ೈರ್ತ ರಮಣಮ್॥33॥ 
ಮನ್ ೀರಮತರಾತರಾ ಲಸ್ತತರಾತರಾಸಂಯತತ್ೀ 

ಹರ್ೀಾಃ ಸವಭವನ್ೀ ವನ್ೀ ಸಜವನ್ೀವನ್ೀಯಙ್ುರ್ತಾಃ। 
ಜಯೀದ್ಯರ್ತಧ್ರಾಧ್ರಾ ಅಪಧ್ರಾಧ್ರಾಧಿೀಶವರ್ೀ 

ವಸನಿು ಮತನ್ಯೀನ್ಯೀವಿಯವನ್ಯೀನ್ಯೀಪುಯಜಜವಲಾಾಃ॥34॥ 

ಪುತಾರಗಾನಾಮಾಳಿೀತಾಳಿೀಸತಾರಗಾನಾಮಾಳಿೀನ್ೀಹ। 
ನಾನಾಗಾನಾಮಾವಳಾಯಸಮಪನಾನಗಾನಾಮತವಂ ಪಶಯ॥35॥ 

ಹಿನಾುಲಾನಾಮತರ ದ್ಯನಿು ಶ್್ರೀಣಿೀಂ ವಾತಾಲಾನಾಮಗಾರಯಮ್। 

ಉತಾುಲಾನಾಮಪುಯದ್ಧಸಾು ತಯಕ್ಾುಲಾನಾಾಃ ಮತ್ುೀಭ್ೀನಾದರಾಃ॥36॥ 

ಅಸ್ತಮನ್ ವನಿತಾಭಾಃ ಭ ಮಾವನಿತಾಭಾಃ ಸಾಗಾರಯವನಿತಾಭಾಃ ಶೃಙ್ುಂ ವನಿ ತಾಭಾಃ। 

ದ್ೀವಾಶಾರಮನ್ುೀ ಪಾರಪಾಯಚರಮನ್ುೀ ಕ್ಾವಪುಯಚಾರಮನ್ುೀ ದ್ೃಗ್ ುೀಚರಮನ್ುೀ॥37॥ 

ಶ್ಖಾರಿವಸತಾಯ ಸತಾಯ ಸತಾಯ ಸತಾಯದ್ರ್ೀ ನ್ ರಾಽಸಯ ಗಿರಮ್। 

ಪರಚಕ್ಾಸತಾಯಽಸತಾಯ ಸತಾಯ ಸತಾಯಗರಾ ನ್ತತ್ೀತಯಶತರಣ್ೀತ್॥38॥ 
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ಸಮಧಿತ ನಾಗಾನಾಗನಾಗಾನಾಗಾಮಿನ್ ೀ ಜವ್ೈವಿಯದ್ಧ್ತ್। 
ದಿವಿನಾನಾಗನಾಗಾನಾಗಾನಾಗಾತರತಾಕೃತಂಶೃಣವನ್॥39॥ 

ಕಲ್ ಿೀಲಮಾಲಾಭರಿವಾಭರಾತತಮತಲ್ ಿೀಲಮಾಲಾಲಕಮಬಿಧಮೈಕ್ಷತ। 
ಫುಲ್ ಿೀಲಮಾಲಾಪ ಇವಾಚಛಫ್ೀನ್ೈಾಃ ಉಲ್ ಿೀಲ ಆಲಾಪ ಮತಖಂ ಬಭಾರ ಯಾಃ॥40॥ 

ಶ್ರರಾನ್ೃಪಾದಾಯಯಜಯಿೀಹ ಭ ಮನೀ ಸತುರತತೆಪಾದಾಯಯಜಗದಿವಧಾತ್ರೀ। 
ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಯಪಾದಾಯಯಜಲಾನಿ ವಿೀಚಾಯರತ್ನೈಾಃ ಪರಪಾದಾಯಯಜದ್ಘ್ರರಪಾರಶ್್ವೈಾಃ॥41॥ 

ದಾವರಕ್ಾನಾುಮಿಹ್ ೀದಾಾರಜಬಾದರಕ್ಾನಾುಮವ್ೈಕ್ಷತ। 
ದಾವರಕ್ಾನಾುಮಮಲಸದಾದವರಕ್ಾನಾುಮವಾಪ ಚ॥42॥ 

ಯರಾವುಪಪುರಂ ಮನ್ದಪವನಾನಿ ವನಾನಿ ಚ। 

ಸರಸತಸ ಯತರ ಸಾಬಾಜನಿ ಪಾವನಾನಿ ವನಾನಿ ಚ॥43॥ 

ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸವಯತಯವಾಃ ಸತವಿೀಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸತವಿೀಕ್ಷಿತಾಾಃ। 
ಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸವಯಸ ನ ಘಲಕ್ಷಣ್ೀನ್ ಸತಾ ದ್ೃಶ್ಾಮ್॥44॥ 

ಮಾಧ್ವ್ೀನ್ ಗತಣ್ೀನ್ ಪಾರಙ್ಗಮಧ್ವ್ೀನ್ ವಿಯೀ ಸತಖಮ್। 

ಮಾಧ್ವ್ೀನ್ ತತಾಃ ಪರೀತ್ ೀ ಮಾಧ್ವ್ೀನ್ ತವಮೀಯಿವಾನ್॥45॥ 

ನ್ಲ್ಲನಿೀಸತಪಗಲಪಪವಮಾನ್ಯತಾ ಶರಮಿತಾ ನ್ೃಣಾಂ ಸವಮಿವ ಮಾನ್ಯತಾ। 

ಋತತನಾ ಪರಸ ನ್ಭರಮಾನ್ಯತಾ ಮತದಿತಂ ಜನ್ೀನ್ ದ್ಮಮಾನ್ತರಾ॥46॥ 

ದ್ಲ್ಲತಾನ್ವಾಮನಮಮತನ್ ೀಪವನ್ಂ ಸಮಸ್ೀವಯತ್ ೀತೆದ್ಲ್ಲೀ ತಾನ್ವಮತಕ್। 
ದ್ಲ್ಲತಾನ್ತಂ ನ್ವಪಲಾಶವನ್ಂ ಸ ದ್ದ್ಶಯ ಕ ಜದ್ಲ್ಲತಾನ್ಮಪ॥47॥ 

ಸಮಯೀ ಮಹಾಶತಚಿತರಾ ವಯಲಸತ್ ನ್ವಮಲ್ಲಿಕ್ಾಶತಚಿತರಾಸವನ್ಮ್। 
ಸತಶ್ರಿೀಷ್ಕ್ಾಂಶತಚಿತರಾ ಸಮ ಯರ  ವಿರಹಿೀ ತದಾಽಶತಚಿತರಾ ಘಟನಾಮ್॥48॥ 

ತದ್ತರತಕರಮೀಣ ಸಶರಚಿಛಶ್ರ್ೈಾಃ ಋತತಭಾಃ ಕರಮೀಣ ಸಮವ್ೀತಗತಣಮ್। 
ವನ್ಚಕರಮೀಣ ಸಮಲ್ ೀಚನ್ರಾ ಗತರತವಿಕರಮೀಣ ಸಹಜತಷ್ಟಮಭ ತ್॥49॥ 

ರಮತ್ೀ ಜನ್ಾಃ ಸಮ ಮದ್ನ್ೀನ್ ಮನ್ ೀ ಯದ್ತಸತು ಅದಾನಿುಮತ್ ಅನ್ೀನ್ ಕೃತಮ್। 
ಕರಮತಕಸಯ ಮೀದ್ಮದ್ನ್ೀನ್ ಗತ್ ೀ ನ್ ಪರಂ ಪರರಾಽನ್ಮತ್ ಅನ್ೀನ್ಸ್ತ ಚ॥50॥ 

ಸದ್ತಶ್ಾಾಃ ಸ್ತಿಯೀ ನ್ವಘನ್ೀನ್ ತತ್ ೀ ವನ್ಗ್ ೀಸುಲ್ೀ ಸತಜಘನ್ೀನ್ ತತಾಾಃ। 
ಕತಚಮಣಡಲ್ೀನ್ ಚ ಘನ್ೀನ್ ತಟಿತವಸನ್ೀನ್ ಸತನ್ದರಘನ್ೀನ್ ವರಾಾಃ॥51॥ 

ವನಿತಾಭರಾಮಯಮತಚ್ ೀ ಯದ್ವೀ ಗತಣಿತಾಭರಾಮತನ್ತಭವಯಯಹರನ್। 
ಲಲ್ಲತಾಭರಾಮಹಿತಭ ಷ್ಣಕ್್ೈಾಃ ಕತದಿತಾಭರಾಮಮಪರಾಜಸತತಾ॥52॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

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

 
2014 

Page 18 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ನಾಮಾನಿನಾಮಾನಿಶಮಾಮನ್ಂಸ್ುೀ ನಾಮಾನಿನಾಮಾನಿತರಾಂ ಹೃದಾಸ್ುೀ। 

ಮಾನ್ೀನ್ಮಾನ್ೀನ್ಸಮಸಮರಸುವಂ ಮಾನ್ೀನ್ಮಾನ್ೀನ್ ಕತರತಷ್ವಮತಕುಮ್॥53॥ 

ಮಾ ರಾಹಿ ಮಾರಾಹಿತ ಇತತಯಪ್ೀಕ್ಷಾಮಾರಾಾಃ ಹಿಮಾರಾಾಃ  ಹಿ ಜನಾನ್ ಕ್ಷಮಾಬಿಧಾಃ। 

ಮಹಿೀ ಮಹಿೀರಾತಖಲತ ಮಾಧ್ವೀಽಪ ಮಹಿೀಮಹಿೀನಾಂ ಕ್ಷಮರಾ ವಿಭರ್ತಯ॥54॥ 

ಕ್ಾನಾುಽಽರ ಕ್ಾನಾುರರ್ತಂಮಾಶತ ಜತಷ್ಟಕ್ಾನಾುರಕ್ಾನಾು ರಪತ್ೀರ್ತ ದ್ ತಾಯ। 
ಮಾನಾಯಽನ್ಮಾಽನಾಯ ನ್ ಯರ  ಪರ್ತಂ ಸ ಮಾನಾಯನ್ಮಾನಾಯಽಽನ್ಯತ್ೀಽತರ ಚಕ್್ರೀ॥55॥ 

ಇರ್ತ ನಾನಾಲ್ಲೀಲಾಭಾಃ ಜಹಸ್ೀ ಶ್ರೀಾಃ ಶ್ರತಸರ್ ೀಬನಾಲ್ಲೀಲಾಭಾಃ। 

ತಾಭನಾಯಲ್ಲೀಲಾಭಸವನ್ೃಭಾಃ ಸಮಮಾನ್ನ್ೈನ್ಯನಾಲ್ಲೀಲಾಭಾಃ॥56॥ 

ಸತಾಯ ಸರಸಾ ರಙ್ುನ್ ಅಜ್ ೀ ಮತದಾ ಸಜಲಜಾಲ್ಲ ಸಾಃ ರಸಾರಙ್ುಮ್। 

ಸಪುರಾಃಸರಸಾರಙ್ುಂ ಧ್ೃತಂ ಜಲಂ ಗಚಛರ್ತ ಸಮ ಸರಸಾಽರಂ ಗಾಃ॥57॥ 

ಸಹ ರಮರಾ ಪರಹರಮರಾತ್ ವಿಹೃರ್ತಮಥ ದಾವರಕ್ಾಂ ಪುರಿೀಮವಿಶತ್। 

ವಿಹರ ಮರಾಽಘಹರ ಮರಾ ಸಮಮಿರ್ತ ವಾದ್ಯಸವನ್ೈರಿವಾತುಗಿರಮ್॥58॥ 

ಚಕ್್ರೀಣ ವತ ವಿಕ್ಾಸಾಃ ಸಹಾಬಜಚಕ್್ರೀಣ ವಜಿಯತ್ ೀ ಯತ ಸಯಯಾಃ। 

ಚಕ್್ರೀಣ ವರ್ೀಣ ಸಮೀಸುಗರ್ತಂ ಚಕ್್ರೀಽಣವಾಃ ಚ ದ್ೃಗಾಾಸ್ ೀಽಥ॥59॥ 

ತಮಸಾರಬಾಧರ್ತಬೃಹತ್ ತಮಸಾರವಕದಿವಜಂ ಪರದ್ ೀಷ್ಮಹ್ ೀ। 

ತಮಸಾರಮವ್ೀಕ್ಷಯ ಕಲ್ ೀತುಮಸಾರಸಲ್ ೀಚನಾಾಃ ಭಯೀಷ್ಟಮಗತಾಃ॥60॥ 

ಸವವತಾರಾಣಾಮಕ್ಷ್ಾಂ ಹರತತಾರಾಣಾಮಲಞ್ಜನ್ಸಯಗತಣ್ೈಾಃ। 
ತಾರಾಣಾಮಥಮಧ್ಯೀತಾರಾಣಾಮಮೃತಗತಯಯರಾಬತದ್ಯಮ್॥61॥ 

ಮಾನಾನಾಮಬಲಾನಾಮಸಮಾನಾನಾಮಭ ತಷಯೀಽಯಂನ್। 
ಮಾನಾನಾಮಧ್ತರಗತರ್ೈಲಿಸಮಾನಾನಾಮನ್ಮಯಸಾಚಿವಯಮ್॥62॥ 

ಅಧಿಕಸತರಾಾಃ ರಸಮಾನಾ ಪರಸಪರಂ ರಾಗಭಾಸತರಾಽಽರ ಸಮಾನಾ। 

ಪೀತಸತರಾರಸಮಿಷ್ಟಪರರಾವಲ್ಲಾಃ ತತಲ್ಲತಸತತಸರಾ ರಸಮತರ॥63॥ 

ತಲಾಪನಾಂ ಮಹಿತಾನ್ುೀ ಸಾವಕಲಾಪನಾಂ ಮಹಿಷ್ಠಭಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೀ। 

ಸವಲಾಪನಾಂ ಮಹಿಲಾನಾಂ ರರ್ತಕಲಾಪನಾಂ ಮಹಿತವಚಾರತಗೃಹಾಣಾಮ್॥64॥ 

ರತಮತರತಮಙ್ುಲತಾಭಾಃ ತರತಣಾಾಃ ಚಕತರಾಃ ಸರಾಗಮಙ್ುಲತಾಭಾಃ। 

ಪರಮಙ್ುಲತಾರಹಿತಾಕ್ಾಮಙ್ುಲತಾರಮ ರ್ತಕ್ಾದ್ಯೀನ್॥65॥ 

ಮಾಗಧ್ರಾಜಜಿತ್ ೀಽಭ ತ್ ಪರಮಾಗಧ್ರಾಗರಯಭತತಯರತಷ್ಸ್ತಮತದ್ೀ। 
ಮಾಗಧ್ರಾವಾಃ ಶ್ಾರವಯೀ ವಿಷ್ಮಾಗಧ್ರಾಭೃತಾಃ ಸವಾಧ್ಯರವಾಃ॥66॥ 
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ಸತಾಸರಸಾರಧ್ತವಿಕ್ಾಸವಿಸಾರಸಾರಶ್ೀಕೃತುಮಾಃಕ್ಷಪಣದ್ಕ್ಷತಮೀಽರ್ತದಿೀಪುಾಃ। 
ಭಾಸಾ ರಸಾರರ್ತನ್ತದಾ ವಿಸಸಾರ ಸಾರಶ್ರೀಚಕರವಾನ್ ಹರಿರಥ್ ೀದ್ಯಮಸುಸಾರಾಃ॥67॥ 
ರಾಜನ್ುಂ ಸನ್ತಮಹ ತ್ೀಯ ಬರವರದ್ವಚಾಃಕಲ್ಲಪತ್ೀಶಂ ನ್ಗಾಲ್ಲೀ 

ರಾಜನ್ುನಾಬನ್ಮಿಷ್ಟಪರಭವರವರಣವದಾವದ್ಯಮಾಪುಂ ವಿಜಿತಯ। 
ರಾಜನ್ುಂ ದ್ೀವತಾನಾಮಲಮಲಘಜಮಿಹಾಸಾಿಪಯಚಿಛರೀಜಿತ್ ೀ ದ್ಯ- 

ದಾರಜನ್ುನಾವಯಾಃ ಪುರಾನ್ುೀ ವಿಮಲಮಳಸತಾಮತಮಕ್ ಮತಕತನ್ದಾಃ ಪರರಾರಾಾಃ॥68॥ 

ಮದ್ೀನ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಸತರಭತತಯರಿತಿಂ ಜಹ್ೀಮತನಾಸಪರಮದ್ೀನ್ ಸಾಲಾಃ। 

ಮದ್ೀನ್ಸಾಮಸತು ಭದ್ೀರ್ತ ಲ್ ೀಕ್್ೈಾಃ ಸಙ ು್ೀಯತ್ೀ ಹಿ ಪರಮದ್ೀನ್ ಸಾಕಮ್॥69॥ 

ನ್ವಮಂನ್ವಮನ್ತಯಭತಜಂ ಮಹತಾಂ ನ್ವಮಂನ್ವಮನ್ಿಗಣ್ ೀಕುಗತಣಮ್। 
ಪರಮಂಪರಮಂಶಮಜಸಯಗತ್ ೀಪರಮಂ ಪರಮಂನ್ವಭಜನ್ತಸಜನಾಾಃ॥70॥ 

ನಿಜ್ೀ ಪುರ್ೀ ಸನ್ನ್ದಕಾಃ ಸತನ್ನ್ದನ್ನ್ದನ್ನ್ದಕಾಃ। 
ತರತಶ್ರರಾಸುನ್ನ್ದನ್ ೀ  ನ್ನ್ನ್ದನ್ನ್ದನ್ನ್ದನ್ಾಃ॥71॥ 

ಇರ್ತ ಶ್ರೀಮತೆವಿಕತಲರ್ತಲಕಶ್ರೀಮರ್ತಿವಿಕರಮಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಸತತ 
ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚಿತಸಯ ಕ್ಾವಯರಾಜಸಯ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣ್ೀ 

ತರ್ತೀರಾಶ್ಾವಸಸಸಮಾಪುಾಃ॥3॥ 

॥ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು ॥ 
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