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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 Panditacharya. 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-  ಪಾವಂಜ್ ಗತರತರಾಜಾರಾವ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ – ಉಡಪ –ಇವರಿಂದ್ 
ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾ -1956. 
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॥ಶ್ರೀಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾ॥10-623॥ 

ಪರಥಮಾಃ ಪಟಲ ॥1-73॥ 

ವಿಷ್ತಣಂ ಶ್ರೀವಲಿಭಂ ನ್ತಾವ ಮಧ್ವಂ ಚ ಪಾರಣನಾಯಕಮ್। 
ಗತರ ಂಸ್ತಿವಿಕರಮಾಯಯಂಶಾ ಕ್ರರಯತ್ೀ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾ॥1- 1॥ 

ವಿಹಿತ್ೈಾಃ ಕಮಯಭಾಃ ಪುಂಸ್ ೀ ನಿಷಿದಾಾನಿ ನ್ಕತವಯತಾಃ। 
ಪರಮಾರಾಧ್ನ್ಂ ಭಕ್ಾಾ ಯೀಗಾಃ ಕಮಯಸತ ಕ್ೌಶಲಮ್ ॥1-2॥ 

ಮಯಿ ಸಿ್ತತ್ ೀ ಮದ್ಙ ು್ೀಷ್ತ ಸವತನ್ ಿೀ ವಾಯಪುವಾನ್ಹರಿಾಃ। 
ಸ ಸವಯಸಾಯಽತಮತನ್ ಿೀ ಮಾಂ ಸ್ವೀಚಛರಾಽಽವತಯಯತಯಜಾಃ॥1-3॥ 

ಸಾವತಮನ್ಸುಸಯ ಪೂಜಾಾಃ ಸತಯಮಯನ್ ೀವಾಕ್ಾೆಯವೃತುಯಾಃ। 
ಮಮೈತಾ ಇರ್ತ ಕತಾಯರಮತದ ದ್ೀಶಯಂ ಚ ಹರಿಂ ಸಮರ್ೀತ್ ॥1-4॥ 

ಪೂಣಯಪರಸಾದ್ಕೃದಿವಷ್ ಣೀಯೀಯಗ್ ೀಽಯಂ ಬನ್ಾಮೀಕ್ಷದ್ಾಃ। 
ಕ್ರಮತ ಸಾಙ್ಖ್ಯಮಯೇ್ಾೀತಸ ಸತಪರಯತಕ್್ ುೀಽಾರಕ್ಾರಿಣಾ॥1-5॥ 

ಯೀಗಯಂ ಭಾಗವತಂ  ಜಾತಂ ಜಾತಕಮಾಯದಿಕಮಯಭಾಃ। 
ಹರಿಪೂಜಾತಮಕ್್ೀ ಸಾಮತ್ೀಯ ಸವಪುತರಂ ಯೀಜಯೀರ್ತಪತಾ॥1-6॥ 

ತಂ ಬಾಲಯ ಏವ ಪತಾರದಾಯಾಃ ಶ್ಕ್ಷಯೀಯತಹಯರಿಪರರಾಾಃ। 
ಯಥಾಶಕ್ರು ಯಥಾಯೀಗಂ ಭಕ್ರುಧ್ಮಯವರತಾದಿಕಮ್॥1-7॥ 

ದಿವಜ್ ೀ ಗತವಯಚಯಕಾಃ ಶತದ್ಾಚರಣ್ ೀ ನಿತಯಕಮಯಕೃತ್ । 
ಸಾಯಂಪಾರತಾಃ ಸಮಿದ್ ಾೀಮಿೀ ಭ್ೈಕ್ಷಾನಾನದ್ಾಃ ಶತರರ್ತೀಾಃ ಪಠ್ೀತ್ ॥1-8॥ 

ಶ್ರೀಮದಾಾರತತಾತಪಯಯನಿಣಯರಾದ್ಯಂ ಸಮಭಯಸ್ೀತ್ । 
ಅನ್ಧ್ಾಯಯೀ ನ್ ತತತೆರಾಯದ್ತವಯತಪನ್ ನೀ ನಾಯಯಶ್ಕ್ಷಣಮ್ ॥1-9॥ 

ಉಜ ಝ್ೀನಿನಷಿದ್ಾಕಮಾಯಣಿ ವಿಹಿತಾನಿ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ । 
ಭಜ್ೀನ್ನೃಸ್ತಂಹಕೃಷಾಣದ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ್ವಿಘ್ನಪರೇಾನ್ುಯೀ॥1-10॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

Goto                                      http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 5 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಅನಾದಿಭಕ್ರುಾಃ ಪರಮೀ ದಿವಜನ್ಮಭಾಕ್  ಅಪಾತಕಾಃ ಶಬದನ್ರಾನ್ತಶ್ಕ್ಷಣಾಃ। 
ಅಾರೀತವ್ೀದ್ಾಃ ಸತತಪಾ ವರರ್ತೀ ಗತರ್ ೀಲಯಭ್ೀತ ವಿದಾಯಂ ಪರಮಾಂ ಪರಸನ್ನತಾಃ॥1-11॥ 

ಸ ತರಭಾಷಾಯದಿಕಂ ಶತರತಾವ ಮನಿವೀತ ಸಖಿಭಾಃ ಸಹ। 
ಸಟೀಕಮಪಯನ್ಧ್ಾಯಯೀ ಗಿೀತಾಪರಕರಣಾದಿಕಮ್ ॥1-12॥ 

ಸಂಸಾೆರವನ್ುಮಾಚಾಯೀಯ ದಿೀಕ್ಷಯೀತುಂ ಹರಿಪರಯಮ್ । 
ದಿೀಕ್ಷಯಿಷ್ಯನ್ನಮತಂ ಸಾನತಮಾಚಾನ್ುಂ ಪರಣತಂ ಪರಾಃ॥1-13॥ 

ಪಾದ್ ೀದ್ಕಂ  ‘‘ತದ್ಸ್ಯೀ''ರ್ತ ಪಾರಶಯೀತಪರಮೀಶ್ತತಾಃ। 
ದಿೀಕ್ಷಿತಾಃ ಸ ಗತರ ದಿದಷ್ಟೈವರಯತ್ೈರತಪವಸ್ೀದಿದನ್ಮ್ ॥1-14॥ 

ರ್ತರೀಣಿ ವಾ ಪಞ್ಾಗವಾಯಶ್ೀ ಸಪು ಪಞ್ಾ ದ್ೇಾಪ ವಾ। 
ಶತಚೌ ಸಮೀ ದ್ೃಢ್ೀ ದ್ೀೇ್ೀ ಗತರತಶಾಕ್ಾರಬಜಮಾಲ್ಲಖ್ೀತ್ ॥1-15॥ 

ಸ ಸನಿನಧ್ಾನ್ವೃದ್ಾಯಥಯಂ ಕಲಶಸಾನಪನಾದಿಕಮ್ । 
ಕತರಾಯದ್ಾರ್ೀಸುಥ್ ೀತಾಪತ್ೀಷ್ವಪ ದ್ೃಷ್ಟೀಷ್ತ ಸವಯಥಾ॥1-16॥ 

ಅಸವ್ಯೀ ಪುರತಸುಸಯ ಶತಚೌ ದ್ೀೇ್ೀಽಮತುಜಂ ಲ್ಲಖ್ೀತ್ । 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಪೂರಯೀಚಾಛಲ್ಲೀಂಸ ು್ೀಷ್ತ ದ್ಭಾಯನ್ರಸಾರಯೀತ್ ॥1-17॥ 

ಕ ಚಯಂ ತತಾರಕ್ಷತ್ೈಯತಯಕುಂ  ‘‘ವಿಷ್ತಣಮೀಯ ಪರೀಯತಾ'' ಮಿರ್ತ। 
ಗ್ ೀಮರಾದಿಾಬಯಹಿಲ್ಲಯಪಾುಾಽಲಙ್ಖತೆರಾಯತತೆಸತಮಾಕ್ಷತ್ೈಾಃ॥1-18॥ 

ಘ್ಟಂ ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಸ ತ್ರೀಣ ರ್ತರವೃತಾ ವ್ೀಷ್ಟಯೀದ್ಥ। 
ಧ್ ಪಾಯೀದ್ುಹಿರನ್ುಶಾ ಪದ್ೇಽನ್ಯತಾಸದ್ಯೀತತಪನ್ಾಃ॥1-19॥ 

ದ್ಭ್ೈಯದಾವಯದ್ಶಭಾಃ ಕ ಚಯಂ ನ್ವಭಸ್ತಿಭರ್ೀವ ವಾ। 
ಹರ್ೀಮ ಯತಾಯಯತಮಕಂ ಸೃತಾವ ಬಧ್ಾವ ತಸ್ ಯೀಪರಿ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥1-20॥ 

ಅಥ ಮನಿಿೀ ಕೃತಸಾನನ್ಾಃ  ಸಾವಚಾನ್ುಾಃ ಶತದ್ಾದ್ೀಹವಾನ್ । 
ಕೃತಾವಽಽತಮದಿೀಪವಿಘ್ನನಚಾಯಂ ಕಲೇಾಚಯನ್ಮಾಚರ್ೀತ್ ॥1-21॥ 
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ಪೂವಯಂ ಪೀಠಾಚಯನ್ಂ ಕೃತಾವ ಘ್ಟಮತತಾುನ್ಯೀದ್ತುಧ್ಾಃ। 
ಚನ್ದನಾಕ್ಷತಪುಷಾಪಣಿ ತಸ್ತಮನ್ಸಾಣಯಫಲ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥1-22॥ 

ಅಹನ್ತಯಪಾಹೃತಾಸವಪುಸ ವಸಿಪೂತಾಸತ ಮ ರ್ತಯಪ್ೈಾಃ। 
ಹರಿಮಾವಾಹಯೀ  ‘‘ದಾಯಸಾ'' ಮೃಚಾ ಮ ಲ್ೀನ್ ವಾರತಣಮ್ ॥1-23॥ 

ಕೃತಾವ ಘ್ಟಾಸ್ಯೀ ಕ ಚಾಯಗರಂ ತತಾರಽತಾಮನ್ಂ ಪರಸ್ೀಚಯೀತ್ । 
ಜಪಂಸತು ಮ ಲಮನಾಿದಿೀನಿಿಪೀಶಾ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಯತಾಃ॥1-24॥ 

ತಾರಾನ್ಷಾಟವಷ್ಟಗನ ಾ್ೈಜಯಲಮ ಲ್ೀನ್ ಕಮಪಯೀತ್ । 
ಉಶ್ೀರಂ ಕತಙ್ಖತೆಮಂ ಮಾಂಸ್ತೀ ಕತಷ್ಠಂ ಮಲಯಜ್ ೀಽಗರತಾಃ॥1-25॥ 

ಹಿೀರಬ್ೀರಂ ಮತರಂ ಚ್ೀರ್ತ ಗನಾಾಷ್ಟಕಮತದಿೀರಿತಮ್ । 
ಅಸೌಲಭ್ಯೀ ಚ ಗನಾಾನಾಂ ಚನ್ದನ್ಂ ಚ ಪರಶಸಯತ್ೀ॥1-26॥ 

ಕೃತ್ ವೀದ್ಗರಂ ತತರ ಕ ಚಯಂ ಮ ಲ್ೀನಾಽವಾಹಯೀದ್ಾರಿಮ್ । 
ಸತೆರಾಞ್ಜಲ್ಲನಾ ಧ್ ಪಂ ಗನ್ಾಪುಷಾಪಕ್ಷತಾಂಸುಥಾ॥1-27॥ 

ಶಕ್ರುಂ ಸಾಙ್ಖೆಷ್ಯಣಿೀಂ ತಸ್ತಮನ್ೃತಾವ ಮ ಲಂ ಜಪ್ೀರ್ತಿಶಾಃ। 
ತಾರಾನ ು್ೀ  ‘‘ಭಗವ'' ನ್ತನಕ್ಾುಾ ತಥಾ ‘‘ಽಽಗಚ ಛ್ೀ''ತಯನ್ನ್ುರಮ್ ॥1-28॥ 

‘‘ಆವಾಹರಾಮಿೀ'' ರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಮ ಲಂ ಚ ರ್ತರಜಯಪ್ೀತತಪನ್ಾಃ। 
ಚತತದ್ಯಶ ಚ ಬೀಜಾನಿ ಪುನ್ಮ ಯಲಮತದಾಹರ್ೀತ್ ॥1-29॥ 

ಏವಮಾದಿತಯಗಾದಿವಷ್ ಣೀದಿೀಯಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಂ ಯಥಾ। 
ವೂಯಢಮಞ್ಜಲ್ಲನಾ ರ ಪಮಾನಿೀರಾವಾಹಯೀಜಜಲ್ೀ॥1-30॥ 

ಮ ಲ್ೀನ್ ಮತದ್ರಯೀರ್ತಪೀಠ್ಮಙ್ಖತುಷಾಠಭಾಯಂ ಕನಿಷ್ಠಯೀಾಃ। 
ಮ ಲ್ೀ ಸಮತಮದ್ರಯ ಮ ಲಂ ಚ ಸಾವಗತಂ ಚಾಪುಯದಿೀರಯೀತ್ ॥1-31॥ 

ಅಥಾನಾಮಿಕಯೀಾಃ ಕೃತಾವ  ‘‘ಸಿ್ತರ್ ೀ ಭವ'' ಸಮಿೀರಯೀತ್ । 
ಮತಷಿಟೀಕೃತಯ ತತ್ ೀಽಙ್ಖತುಷ ಠ್ೀ  ‘‘ಸನಿನರತದ್ ದೀ ಭವ್ೀ''ರ್ತ ಚ॥1-32॥ 
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ಮ ಲ್ೀನ್ ಬನ್ತದಮತದಾರಭಾಯಂ ಬ ರರಾತ್  ‘‘ಸನಿನಹಿತ್ ೀ ಭವ''। 

ಮತಷಿಟೀಕೃತಯ ತತ್ ೀಽಙ್ಖತುಷ ಠೌ ಸಂಹತೌ ತತ ಪರಸಪರಮ್ ॥1-33॥ 

ಸಕೃದಾವೃತಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ಬ ರರಾತ್  ‘‘ಸಂಸಾಿಪತ್ ೀ ಭವ''। 

ಏವಂ ಸಮಾಾವಯ ಮತದಾರಭವಾಯಯಪಕನಾಯಸಮಾಚರ್ೀತ್ ॥1-34॥ 

ರ್ತರಶಸಾುಲ್ೀನ್ ಮ ಲಾದಿೀನ್  ಮ ಲಾಙ್ಗುನಿ ನ್ಯಸ್ೀತುತಾಃ। 
ಏವಮಾವಹಯ ಲ್ಲಪಯಙ್ಖುನಾಯಸೌ ಕೃತಾವ ಲ್ಲಪೀನ್ಯಯಸ್ೀತ್ ॥1-35॥ 

ಸತಾರಂ ವಾಽಪ ಸಾಜಾದ್ಯಂ ಪರರ್ತಲ್ ೀಮಂ ಕಲಾಶತಮ್ । 
ತತಾವಙ್ಗುನಿ ತತ ತತಾವನಿ ಸಿ್ತತತಯತಪರ್ತುಲರಾತಮನಾ॥1-36॥ 

ಮ ಲಮನಾಿಕ್ಷರಾಙ್ಗುನಿ ನ್ಯಸ್ೀದ್ೃಷಾಯದಿಕಂ ಹರೌ। 
ಚಕರಶಙ್ಖೆಗದಾಪದ್ಮಮಾಲಾಶ್ರೀವತಸಕ್ೌಸತುಭಾನ್ ॥1-37॥ 

ಕ್ರರಿೀಟಂ ಕತಣಡಲ್ೀ ಯೀನಿಂ ಮೃದ್ರಯೀಚ್ಛಛರೀಭತವೀಶಾ ತಾನ್ । 
ಅಥ ಚನ್ದರಭತವೀಬೀಯಜಂ ಜಪಾುಾ ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲನ್ಯತಾಃ॥1-38॥ 

ಕ್ಷಮಾಪಯೀತ್ ‘ಕ್ಷಮಸ್ವೀ''ರ್ತ  ‘‘ಪರಸ್ತೀದ್ೀ''ರ್ತ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ । 
ಪನ್ಸಾಶವತಿಚ ತಾನಾಂ ಪಲಿವಾನ್ೆಲೇ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥1-39॥ 

ಚಷ್ಕ್್ೀ ಹ್ೀಮಿನ ತಾಮರೀ ವಾ ತಣತಡಲಾನ್ಪಲಿವೀಪರಿ। 
ನಿಕ್ಷಿಪಯ ಸಫಲಂ ತಸ್ತಮನ್ಘಟಂ ವಸ್ಿೀಣ ಗ ಹಯೀತ್ ॥1-40॥ 

ಸಹಸರಂ ಪರಮಂ ಮ ಲಂ ಜಪ್ೀದ್  ಧ್ಾಯತಾವ ಶ್ರಯಾಃ ಪರ್ತಮ್ । 
ಸನಪನಿೀರಾನ್ತರ ಪ್ೀಣ ಪಾವಯನ್ುಂ ಸವತ್ೀಜಸಾ॥1-41॥ 

ಅಘ್ನಯಯದಿಪಞ್ಾಕಂ ಕೃತಾವ ಪುನ್ಾಃ ಷ್ಡಿಾಜಯಲಾದಿಭಾಃ। 
ಸಮ ಪಣಯಕಲಶಂ ಪರೀತಾಯ ಪೂಜರಾ ತ ಪಸಂಹರ್ೀತ್ ॥1-42॥ 

ಕಲೇಾಙ್ಖುತರಾ ಹತತಾವ ಸಮಾಪತಂ ತತರ ಪೂಜಯೀತ್ । 
ತತ್ ೀಽಙ್ಖುಂ ತತರ ವಿನ್ಯಸಯ ಚಕ್ಾರದಿೀನ್ಪ ಮತದ್ರಯೀತ್ ॥1-43॥ 
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ತತಸ್ತಿರಸಿಮನ್ಿೀಣ ಅರಿಮತದಾರಂ ಪರದ್ಶಯಯೀತ್ । 
ಅಥ ಚಕ್ಾರಮತುಜ್ೀ ವಿಷ್ತಣಂ ತಚಛಕತಾಪಚ್ಛತ್ೈಧ್ಯನ್ೈಾಃ॥1-44॥ 

ಪೂಜಯೀತಪರಮಂ ತತರ ಕತಯತಯಹ್ ೀಯಮಾಂಶಾ ಮ ರ್ತಯಪಾಾಃ। 
ತತ್ ೀ ದಿೀಕ್ಷಿತಮಾತಾಮನ್ಂ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀರ್ತುೀಥಾಯಮತುನಾ ಗತರತಾಃ॥1-45॥ 

ತಾಲತರರಾದಿಕಂ ಕತರಾಯತುಸಯ ಮ ಧ್ಯನಿ ಸಂಸಪೃೇ್ೀತ್ । 
ತದ್ನ್ುಾಃ ಪವನ್ಂ ಸೃತಾವ ತದ್ನ್ುಾಃ ಪರಮಂ ಸಮರ್ೀತ್ ॥1-46॥ 

ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞಂ ಬ್ ೀಧ್ಯೀತಾುರಪಾರಣಾರಾಮೈಸ್ತಿಭಾಃ ಸವಯಮ್ । 
ಪಾರಣಾರಾಮೈಾಃ ಖಗ್ೈಾಃ ಪಞ್ಾದಿೀಘ್ನಯಜಾನ್ೈವಿಯಲಾಪ್ೀಯತ್ ॥1-47॥ 

ಕ್ಷಾಾದ್ಯೈಸುದ ದ್ೀಹಭ ತಾನಿ ಸೃತಾವ ಬರಹಮಶರಿೀರಿಣಮ್ । 
ತದ್ುತಂ ಪಾಪಕಮಾಯಣಂ ಪರಿೀತಂ ಪಾಪನಾಂ ಶತ್ೈಾಃ॥1-48॥ 

ನಾನಾಕಮೀಯನಿದರರಾಧ್ಾರ್ೈವಾಯರಾವರಾಮೀನ್ ೇ್ ೀಷ್ಯೀತ್ । 
ಅಗಿನನಾಽಽಯಮಯ ವಾಯ ಂಸಾುನಿನದ್ಯಹ್ೀತತಪಂಋಗಾತಮನಾ॥1-49॥ 

ವಾರತಣ್ೀನ್ ಶ್ರಶಾನಾದರತಾಪವಯೀದ್ುಲ್ಲತಾಮೃತ್ೈಾಃ। 
ಅಮೃತಾತಮನಿ ಮಜಜನ್ುಂ ಮಜಾಜರಾಂ ಪರಮೀಶವರಾಃ॥1-50॥ 

ಸದ್ತುಣ್ೈಜ್ಞಾಯನ್ಭಕ್ಾಾದ್ಯೈವಿಯಶ್ಷ್ ಯೀತಾಪದ್ಯೀದಿರ್ತ। 
ಸಮರಂಸಾುರಂ ಜಪ್ೀತಪಞ್ಾವಿಂಶದಾವರಂ ರಮೀಶ್ತತಾಃ॥1-51॥ 

ತತವರ ಪಾಣಿ ಸಂಸೃತಯ ಸೃಷಿಟದಾವರ್ೀಣ ಶಕ್ರುಮಾನ್ । 
ಅಥ ಬಾರಹಮಶರಿೀರಸಿಂ ದಿೀಪ್ೀಜಜಾಲ್ಲತಚ್ಛತರಭಮ್ ॥1-52॥ 

ಪೀಯ ಷ್ಬತದ್ತುದಾಕ್ಾರಂ ತತವದ್ೀವೀಪಬೃಂಹಿತಮ್ । 
ಖಾದಿದಾವರ್ೀಣ ಸೃಜರ್ತ ಪರಮಾತ್ೇರ್ತ ಚ್ಛನ್ುಯೀತ್ ॥1-53॥ 

ಪಾರಣಾರಾಮಾನ್ಪಞ್ಾ ಕತರಾಯದ್ತದಿತಾನಾರರ್ತಲ್ ೀಮಯತಾಃ। 
ಅಥ ಸವಾಯಙ್ಖುಸಮಪನ್ನಮಮೃತಸಾಿವಿಣಂ ಹರ್ೀಾಃ॥1-54॥ 
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ಭಕ್ರುಜ್ಞಾನಾದಿಪೂಣಯಂ ತಂ ಸತುಮಂ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ತುರತಮ್ । 
ನ್ಯಸ್ೀಲಿ್ಲಪಾಯದಿಕಂ ಸವಯಂ ಹರಿಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಸಮಾಹಿತಾಃ॥1-55॥ 

ಪರಣತಾಃ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ಹರಿಣಾ ಗತರತಣಾ ಚ ಸಾಃ। 
ಕ ಚಯಪಾಣಿಾಃ ಶನ್ೈಗಯಚ ಛ್ೀದ್ೈೇಾನಾಯಂ ಸಾನನ್ಮಣಟಪಮ್ ॥1-56॥ 

ದ್ೃಷಾಟಾಽಽದಿತಯಂ ಹರಿಂ ಸೃತ್ ವೀಪವಿೇ್ೀತಸಾಸ್ತುಕ್ಾನ್ುರ್ೀ। 
ಕತಶವಿರೀಹಯಕ್ಷತ್ೈಾಃ ಸ್ತದ್ಾ ಆಸನ್ೀ ತ ಧ್ವಯಜಾನ್ತಕಾಃ॥1-57॥ 

ಆಚಾಯೀಯ ಜಲಗನಾಾದ್ಯೈಾಃ ಕಲಶಂ ಪೂಜಯೀತುತಾಃ। 
ಪರಸಾಿನಾಘ್ಯಯಂ ಪರದಾರಾಙ್ಖುಂ ನ್ಯಸ್ಯೈನ್ಂ ಪ್ರೀದ್ಾರ್ೀಚಛನ್ೈಾಃ॥1-58॥ 

ನ್ಯೀತರದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಯಮಾತಪತ್ ರೀಪೇ್ ೀಭತಮ್ । 
ಆಯೀಯ ವಾದ್ಯವಿೇ್ೀಷ್ೀಣ ಕಲಶಂ ತಮತಪಾನ್ಯೀತ್ ॥1-59॥ 

ಮೌಲಾವಕ್ಷತಮಾದಾಯ ಧ್ ಪಯೀತಪಲಿವಿಪುಿಷ್ಾಃ। 
ವಿನ್ಯಸಯ ಕ ಚಯಂ ಸನಪಯೀತಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಕಲೇ್ ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ॥1-60॥ 

ಮ ಲಮನ್ಿಂ ಜಪ್ೀದಿಾೀಮಾನ್ನ್ತಲ್ ೀಮಂ ತಥಾ ಲ್ಲಪೀಾಃ। 
ಪುಂಸ ಕುಂ ಚ ಸಮರ್ೀದ್ೀತದ್ ರಪಂ ತಸ್ತಮನ್ಸಮಾಹಿತಾಃ॥1-61॥ 

ಪುನ್ರಙ್ಗುನಿ ವಿನ್ಯಸಯ ಹೃದ್ಯಂ ತತರ ಸಂಸಪೃೇ್ೀತ್ । 
ಪರಿಧ್ಾಯ ನ್ವಂ ವಾಸ್ ೀ ಧ್ೌತಂ ವಾಽಽಚಾನ್ು ಆನ್ತಾಃ॥1-62॥ 

ಧ್ೃತ್ ೀಧ್ವಯಪುಣ್ ಡರೀ ಮೌನಿೀ ಸ ಮಣಡಪ್ೀ ಪರಣಮೀದ್ಾರಿಮ್ । 
ಆಚಾಯೀಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪಾೇ್ವೀಯ ನ್ತಂ ತಮತಪವ್ೀಶಯೀತ್ ॥1-63॥ 

ಸಪರಾಯಹ್ ೀಮಸಮಾಪತ್ೀನಾಜ್ಯೀನ್ೈನ್ಂ ಸಮಞ್ಜಯೀತ್ । 
ಲ್ಲಪಾಯದಿಕಂ ಪುನ್ನ್ಯಯಸಯ ತಂ ಸಪೃಷಾಟಾ ಪರಜಪ್ೀನ್ಮನ್ತಮ್ ॥1-64॥ 

ಹೃದ್ಯೀ ತಸಯ ಯೀಗ್ೀನ್ ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ಪರರ್ತದಿೀಪಯೀತ್ । 
ಹರಿಪರಯೈರನ್ತಜ್ಞಾತಮಪ್ೀಹಯ ಜನ್ತಾಂ ತತಾಃ॥1-65॥ 
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ವ್ೀದಾಞ್ಜಲ್ಲಸತುರತ ೆಚಯಮ ಧ್ವಯಜಾನ್ತಮತಪಾಸ್ತತಮ್ । 
ೇಾರವಯೀತಪರಮಂ ತತವಂ ಮ ಲಮನಾಿನ್ಪೀತರಾನ್ ॥1-66॥ 

ರ್ತರಚತತಾಃಪಞ್ಾವಾರಂ ವಾ ಯಥಾಯೀಗಯಂ ಯಥಾವಿಾರ। 
ಗತರತವ್ೀಯದ್ಮಯಂ ಹಸುಂ ತಸಯ ಮ ಧ್ಯನಿ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥1-67॥ 

ಭಕ್ರುಜ್ಞಾನಾದಿಕಂ  ದ್ದಾಯದಾವರಂ ಸಮಿರೀತಯೀ ಹರ್ೀಾಃ। 
ಆಚಾಯಯಮಚಯಯೀತ್ ಸೀಽತಿ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಾಃ ಸಮ ರ್ತಯಪಾಃ॥1-68॥ 

ವಿಷ್ ಣೀನಿಯವ್ೀದಿತಾನ್ನೀನ್ ಭ್ ೀಜಯೀದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಜನ್ಮ್ । 
ಸ ಪೂಜಾಮತಪಸಂಹೃತಯ ಪಾರಥಯಯೀತಪರಮೀಶವರಮ್ ॥1-69॥ 

ಕಮಯಸ್ತದಿಾಂ ಹಿ ಶ್ಷ್ಯಸಯ ಸ ಹಿ ಸವಯಫಲಪರದ್ಾಃ। 
ಶನ್ಕ್್ೈಾಃ ಶೃಣತರಾತುನ್ಿಸಾರಸಙ್ಖುರಹಮಾದ್ರಾತ್ ॥1-70॥ 

ಅನ್ತರ್ತಷ ಠ್ೀಚಾ ತನ್ ಿೀಕುಂ ೇಾಸಿಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ದಿೀಪನ್ಮ್ । 
ತತ್ ರೀದಿತಾಞ್ಜಪ್ೀನ್ಮನಾಿಂಸುದ ದ್ೀವಧ್ಾಯನ್ಮಾಚರ್ೀತ್ ॥1-71॥ 

ಮನ್ಿಸ್ತದ್ಾಸಯ ತಸಾಯಽಽಶತ ಪರಮಾತಾಮ ಪರಸ್ತೀದ್ರ್ತ। 
ಈದ್ೃಶಾಃ ಪುರತಷ್ ೀ ಯೀಗಮಹಯತ್ಯೀವ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ॥1-72॥ 

ತತವದ್ೈವಾನ್ಯನ್ತಗಾರಹಯ ಸ ಸತಖಿೀ ಯೀಗಮಾಚರ್ೀತ್ ॥1-73॥ 

ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಪರಥಮಾಃ ಪಟಲಾಃ॥73॥ 

 ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಟಲಾಃ॥2-92॥ 

ಆಚರಿಷ್ಯನ್ತಪಮಾನ್ ಯೀಗಂ ಸವಸಯ ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾದಿಷ್ತ। 
ಭಾವಯೀತಸಚ್ಛಾದಾನ್ನ್ದಂ ಹರ್ೀದ್ೀಯಹ್ೀನಿದರರಾದಿಕಮ್ ॥2-1॥ 

ಅಥ ಭಾವಂ ಸಮಸುಂ ವಾ ಕತವಾಯಣ್ ೀ ಯೀಗಯೀದ್ಾರೌ। 
ಮಯಿ ಸಿ್ತತಾಃ ಕರ್ ೀರ್ತೀಶಾಃ ಕತರಾಯಂ ತರ್ತರೀತಯೀ ರ್ತವರ್ತ॥2-2॥ 
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ಪರಿವರಜ್ೀದಾವ ಸ್ ೀಽಧ್ಾಯಯಿೀ ವಣ್ಯೀಯವ ಪರಮಾದ್ತುರ್ ೀಾಃ। 
ಅತ್ ೀಽನ್ಯಥಾ ಗತರತಾಃ ಪಾರಜ್ಞಸುಂ ಸಮಾವತಯಯಿೀತ ವಾ॥2-3॥ 

ಶತಶ ರಷಾದ್ಕ್ಷಿಣಾತೃಪಾುದ್ತುರ್ ೀಲಯಬಾವರಾಃ ಸತಾರೀಾಃ। 
ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೀಗಸತಧ್ಾಸ್ತನ್ತಾಾಃ ಸಂಶರಯೀದಾಶರಮಾನ್ುರಮ್ ॥2-4॥ 

ಸಾವಶರಮೀಚ್ಛತರಾ ವೃತಾಾ ಭಗವನ್ುಂ ಸಮಚಯಯೀತ್ । 
ಅನ್ಯತಪರಿತಯಜ್ೀನಿನತಯಂ ಕ್ರಂ ತ್ೀನಾನ್ಥಯಕ್ಾರಿಣಾ ॥2-5॥ 

ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಸ ು್ೀಯಂ ಬರಹಮಚರಾಯಪರಿಗರಹಿೀ। 
ಶತಚ್ಛಸುಪಸ್ತವೀ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯರಾಭಯಚಯನ್ವರರ್ತೀ ॥2-6॥ 

ಸಚಾಛಸಿಂ ಶತರಣತರಾತಪೃಷಾಟಾ ಬಹತವಿೀಯಯಾಃ ಪುನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 
ಮನಿವೀತ ಸಖಿಭರಾಯವತಸವಯಥಾ ೇಾಸಿನಿಣಯಯಮ್ ॥2-7॥ 

ಪದಾಮದ್ಯಂ ಪವನಾರಾಮೈರತಪಸಂಹೃತಕ್ರಲ್ಲುಷ್ಾಃ। 
ಹರಿಂ ಧ್ಾಯಯನ್ಪರಂ ೇಾಸಿಮವಮೇ್ೀಯತತಪನ್ಾಃಪುನ್ಾಃ॥2-8॥ 

ಪರಬ ರಾದ್ಪ ಶ್ಷ್ಯೀಭಯ ಇತತಯಪಾಸ್ತುಸಮಗರತಾ। 
ಸತ ಸತುಮೀಷ್ತ ಭಕುಾಃ ಸಾಯರ್ತಸಿಗಾಾಃ ಸತಸಾಧ್ಮೀಷ್ತ ಚ॥2-9॥ 

ಹರಿಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ನ್ ೀ ಕತರಾಯದ್ಸ ರಾಕ್್ ೀಪಮತಸರಾನ್ । 
ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀರ್ಥೀಯಯಯಪಾದ್ರ್ೀಣತನಿಷ್ೀವಿಷ್ತ॥2-10॥ 

ಕತರಾಯದ್ಾಕ್ರುಂ ಮನ್ ೀರಮಾಯಮಮಿೀ ಹಿ ಭವಭ್ೀಷ್ಜಮ್ । 
ಕ್ರಂ ಪುನ್ಸುತವದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ಶ್ರೀಮಧ್ಾವನಾದಿಸ್ೀವಿಷ್ತ॥2-11॥ 

ವಾಣಾಯಂ ಚ ವ್ೀದ್ವಿದಾಯರಾಂ ಶ್ರೀಮಧ್್ವೀ ಕ್ಾ ಕಥಾ ಪುನ್ಾಃ। 
‘‘ಯಸಯ ದ್ೀವ್ೀ ಪರಾ ಭಕ್ರುಯಯಥಾ ದ್ೀವ್ೀ ತಥಾ ಗತರೌ''॥2-12॥ 

ತಸಯ ಪೂಣಯಸತಖಾನಾಯಹ ಶತರರ್ತರ್ೀಷಾ ಸನಾತನಿೀ। 
ಮತಹ ತ್ೀಯ ಬಾರಹಮ ಉತಾಿಯ ಸವಾಯತಾಮನ್ಂ ಹರಿಂ ಹೃದಿ॥2-13॥ 
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ಸೃತಾವಽತ್ ೀ ನಿಗಯತ್ ೀಽನ್ೀನ್ ಜಾಗಮಿೀಯತಯನ್ತಚ್ಛನ್ುಯೀತ್ । 
ಸಾವಮಿನಾದಸ್ ೀಽಸ್ತಮ ತ್ೀ ನಿತಯಂ ಪರಯಂ ತ್ೀ ಕ್ರಂ ಕರ್ ೀಮಯಹಮ್ ॥2-14॥ 

ಅಪರಯೀ ಭವತ್ ೀ ನಾಥ ಮಾಗಾನ್ೇ ಮನ್ ಆದಿಕಮ್ । 
ಇತಯಭಯಥಯಯ ರಮಾನಾಥಂ ಸ ಕತರಾಯತಸತತಂ ಕ್ರರರಾಾಃ॥2-15॥ 

ಶರಿೀರಂ ೇ್ ೀಧ್ಯೀತ ಪವಯಂ ದ್ೀವಸನಿನಾರಸ್ತದ್ಾಯೀ। 
ಗತಾವ ತತ ನ್ೈಋಯರ್ತೀಮಾೇಾಂ ಗವಾದ್ೀರಪುರ್ ೀಭತವಿ॥2-16॥ 

ವಿನ್ಯಸಯ ತೃಣಮೀಕ್ಾನ ು್ೀ ತತರ ಮ ತರಂ ಪರವತಯಯೀತ್ । 
ಉದ್ಙ ಮತಖ್ ೀಂಽಶತಕಶ್ರಾ ರಾತೌರ ಚ್ೀದ್ದಕ್ಷಿಣಾಮತಖಾಃ॥2-17॥ 

ಶತಷ್ೆರಾ ದ್ೃಢರಾ ಯಷಾಟಯ ವಾಮದ್ ೀಷಾಣ ಚ ರ್ೀಚಯೀತ್ । 
ಲ್ಲಙ್ಗುಗರಂ ವಾಮಹಸ ು್ೀನ್ ಸಙ್ಖುೃಹಣಂಸುತ ಉರಿ್ತತಾಃ॥2-18॥ 

ಅವಿಲ್ ೀಕಯಸಮಾರಾತ್ ೀ ಮೃತಸಿರಾ ೇೌಚಮಾಚರ್ೀತ್ । 
ಗನ್ಾಲ್ೀಪಾಪಕಷಾಯಥಯಂ ಸಕೃಲಿ್ಲಙ ು್ೀ ರ್ತರಶಾಃ ಕರ್ೀ॥2-19॥ 

ಮೃದಾುರಹಾಯ ಸಪುೇ್ ೀಽಪಾನ್ೀ ಪಾಣ್ ಯೀಲ್ಲಯಙ ು್ೀ ರ್ತರಶಸ್ತಿಶಾಃ। 
ಕತರಾಯದ್ತಕುಂ ತತಾಃ ೇೌಚಂ ಸಕೃಲಿ್ಲಙ ು್ೀ ಮೃದಾ ರ್ತರಶಾಃ॥2-20॥ 

ಸವ್ಯೀ ಚ ಪಞ್ಾೇ್ ೀಽಪಾನ್ೀ ದ್ಶಕೃತವಶಾ ಸವಯಕ್್ೀ। 
ಸಪುಕೃತ್ ವೀ ದ್ವಯೀಾಃ ಪಾಣ್ ಯೀಲ್ಲಯಙ ು್ೀ ವಯಕುಂ ಪುನ್ಸ್ತಿಶಾಃ॥2-21॥ 

ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಸಕ್ರಿದ್ೀಶಂ ಚ ಪರಿದ್ಧ್ಾಯದ್ಥಾಂಶತಕಮ್ । 
ಪರಕ್ಷಾಲಯ ರ್ತರಮೃಯದಾ ಪಾದೌ ಗಣ ಡಷಾನಾದಾದ್ೇಾಽಚರ್ೀತ್ ॥2-22॥ 

ಆಚಾನ್ುಾಃ ೇೌಚಮೃಚ ಛ್ೀಷ್ಂ ತಯಕ್ಾುಾ ತತಾಾಲಯೀತಥಲಮ್ । 
ಪರಕ್ಷಾಲಯ ಜಾನ್ತಪದ್ಾಸಾುನ್ತಮಖಂ ಚ ಸಲ್ಲಲ್ೈಾಃ ಶತಭ್ೈಾಃ॥2-23॥ 

ಆಚಮಾಯಘ್ನಯಯದಿಭಭ ಯಯೀಽಪಾಯಚಮಾಯಽಚಾನ್ು ಉಚಯತ್ೀ। 
ಜಲಾದ್ತಯಗವಿದ್ ರ್ೀ ತತ ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ ೀ ಮತನಿರಾಸ್ತತಾಃ॥2-24॥ 
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ದ್ನಾುನಿವೇ್ ೀಧ್ಯ ತತಾಥನ್ಂ ಜಲಮಾನಿೀಯ ಸ್ತಞ್ಾಯೀತ್ । 
ಕಣಟಕ್ಾಾಃ ಕ್ಷಿೀರಿಣಾಃ ಕ್ಾಷಾಠಾಃ ಪಾರದ್ೀೇ್ ೀತುರಮಾನ್ಕ್ಾಾಃ॥2-25॥ 

ಪರಶಸಾುಸ್ತಸನ್ತಾವಾರಾದಾಯ ನಿಷಿದಾಾ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ೀ। 
ಅಭಾವ್ೀ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷಾಠನಾಂ ನಿಷಿದ ಾ್ೀ ವಾ ತಥಾಽಹನಿ॥2-26॥ 

ಅಪಾಂ ದಾವದ್ಶಗಣ ಡಷ್ೈಾಃ ಪಣ್ೈಯವಾಯ ದ್ನ್ುೇ್ ೀಧ್ನ್ಮ್ । 
ದ್ನಾುನಿವೇ್ ೀಧ್ಯ ಗಣ ಡಷ್ೈಾಃ ೇ್ ೀಧ್ಯಿತಾವ ತತ್ ೀ ಮತಖಮ್ ॥2-27॥ 

ಆಚಾನ್ ುೀ ಮೃರ್ತುಕ್ಾಂ ರ್ತೀಥಾಯತಾಪಣಿಭಾಯಮಪವಾಹಯೀತ್ । 
‘‘ಪಞ್ಾಪಣಾಡನ್ನ್ತದ್ಾೃತಯ ನ್ ಸಾನರಾತಪರವಾರಿಷ್ತ''॥2-28॥ 

ಇರ್ತ ಸೃರ್ತವಚ್ ೀಮಾನಾತಾಸಿನ್ಪರಾಯಪುಸ್ತದ್ಾಯೀ। 
‘‘ಉದ್ಾೃತ್ೀ'' ರ್ತ ಮೃದಾ ಲ್ಲಮಪೀದ ದ್ೀಹ್ೀ ಕಕ್ಷಾಲ್ಲಕ್್ೀಷ್ವಥ॥2-29॥ 

ಅಸಞ್ಜಜನ್ ರತಪೃಷ ಠ್ೀಷ್ತ ನ್ಮೀತೃಷ್ಣರಮಾಗತರ ನ್ । 
ರ್ತೀಥಾಯನಾಯವಾಹಯೀ  ‘‘ಚ್ಾೀಮ'' ಮೃಚಾಽಽನಾಭ ಜಲ್ೀ ಸಿ್ತತಾಃ॥2-30॥ 

ಅಪವಾಹಯೀಚಾ ಸಲ್ಲಲಂ  ‘‘ಯದ್ಪಾ'' ಮಿರ್ತ ಮನ್ಿತಾಃ। 
ತತರ ಮಜ ಜ್ೀದ್ಾರಿಂ ಧ್ಾಯತಾವ ದಿವಷ್ಡಷ್ಟಷ್ಡಕ್ಷರಾನ್ ॥2-31॥ 

ಮನಾಿಂಶಾ ಮನ್ಸಾ ಜಪಾುಾ ತತಾಪದ್ಸಪಶಯನ್ಂ ಸಮರ್ೀತ್ । 
‘‘ಆಗಚಛನಿುಾ''ರ್ತ ಮನ್ಿೀಣ ಜಲಂ ರ್ತರರಪಸವಯತಾಃ॥2-32॥ 

ಪತೃಭಯಾಃ ಪರಕ್ಷಿಪ್ೀ  ‘‘ದಿವಷ್ತಣಾಃ ಪರೀಯತಾ''ಮಿರ್ತ ಚ್ಛನ್ುಯೀತ್ । 
ಉನ್ೃಜಾಯಙ್ಗುನಿ ಚಾಽಚಾನ್ು ಆಪಯಮನ್ಿೈಾಃ ಸಮತಕ್ಷತಾತ್ ॥2-33॥ 

ಪೂವಯವನ್ೃದ್ಮಾಲ್ಲಪಯ ತಥಾ ಮಜ ಜ್ೀ  ‘‘ದ್ೃತಂ'' ಜಪ್ೀತ್ । 
ಪುಂಸ ಕ್ ು್ೀನಾಭಷಿಚಯ ಸವಮಾಚಾಮೀಜಜಲರ್ತೀರಯೀಾಃ॥2-34॥ 

ಸ ಆಚಾಮೀಽನ್ುರಙ್ಗುನಾಂ ಸಾನನ್ರ ಪ್ೀ ನಿಗದ್ಯತ್ೀ। 
ಋಗಯಜತಾಃಸಾಮವ್ೀದ್ೈಸತು ಚತತಥಯಯನ್ೈಾಃ ಸವರದ್ವಯೈಾಃ॥2-35॥ 
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ಅಶ್ನೀತ ರ್ತರಮತಯಖಂ ರ್ತಯಯಙ ಮಾಜಯಯೀದಿದಾಾಃ ಸಪೃಶನ್ನಪಾಃ। 
‘‘ಅಥವಯವ್ೀದಾಯ ನ್ಮ'' ಇರ್ತ ಪಾರಚ್ ಯೀ ಮನ್ತಸುಯೀಾಃ॥2-36॥ 

‘‘ಇರ್ತಹಾಸಪುರಾಣಾಭಾಯಂ ನ್ಮ'' ಇತಯಪರ್ ೀಮತಾಃ। 
‘‘ಅಗನಯೀ ನ್ಮ'' ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಮಾಜಯಯೀದ್ಾಧ್ ಆನ್ನ್ಮ್ ॥2-37॥ 

‘‘ವಿಷ್ಣವ್ೀ ನ್ಮ''ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಸ್ತಚ ಾ್ೀತರಪದ್ಯೀಜಯಲಮ್ । 
ಸಾಙ್ಖತುಷ್ಠರಾಽನಾಮಿಕರಾ ಸಪೃೇ್ೀಚಾಕ್ಷತದ್ವಯಯಂ ಕರಮಾತ್ ॥2-38॥ 

ಸ ವಾಮಾಂಸ್ೀ ತತ ತಜಯನಾಯ ೇ್ ರೀತ್ರೀಽಙ್ಖತುಲಾಯಕನಿಷ್ಠರಾ। 
ಸಮಸಾುಭವಾಯಮಪಾಣಿಂ ಸ್ತೀಮಾಂ ಮಧ್ಯಮರಾ ಸಪೃೇ್ೀತ್ ॥2-39॥ 

ಹೃದ್ಯಂ ಚ ಸಮಸಾುಭಾಃ ಸ ಯೀಯ ವಾಯತದಿಯಶಸುಥಾ। 
ವಸ್ತಷ್ಠಾಃ ಶ್ರೀಾಃ ಪರಾತಾಮ ಚ ಸ್ ೀದ ದ್ೀೇಾ ಹೃದ್ವಸಾನ್ಕ್ಾಾಃ॥2-40॥ 

ತತರ ಮನಾಿಾಃ ಪರಶಸಯನ ು್ೀ ಮನಾಿಚಾಮೀಽಯಮಿೀರಿತಾಃ। 
ವಿಷ್ತಣಪಾದ್ ೀದ್ಕಸಾನಯಿೀ ಶತಚ್ಛನಾಽಽವ್ೀಷ್ಟಯ ವಾಸಸಾ॥2-41॥ 

ವಿಮತಚಾಯಽಽದ್ರಯಂ ಕ್ಷಾಲ್ಲತಾರಾಂ ಕಟಾಯಮತದ್ುರಥಯೀಚಾ ತತ್ । 
ಆಚಮಯ ಪುನ್ರಾಚಮಯ ಗ್ ೀಪಾಯ ಪುಣಾಡರಣಿ ಧ್ಾರಯೀತ್ ॥2-42॥ 

ಸಲ್ಲಲ್ೈವಾಯಽಪಯಸೌ ಕತರಾಯಲಿಲಾಟ್ ೀದ್ರಹೃದ್ುಲ್ೀ। 
ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಪಾಶವಯದ್ ೀಮ ಯಲಕಣಠಪಾೇ್ವೀಯಷ್ತ ಸವಯತಾಃ॥2-43॥ 

ಪೃಷ್ಠಮ ಲ್ೀ ಚ ಕಕತದಿ ಮ ಧ್ಯನಾಯದ್ಯನ್ುಯೀರಪ। 
ತನ್ಮನ್ತದಾವಯದ್ೇಾಣಯಾಃ ಸಾಯದ್ಪರ್ೀ ಕ್್ೀಶವಾದ್ಯಾಃ ॥2-44॥ 

ಸತದ್ಶಯನ್ಂ ಚ ಶಙ್ಖ್ಂ ಚ ಮತದ್ರಯೀದಾವಹತಮ ಲಯೀಾಃ। 
ಸ ಶತಚ್ಛಾಃ ಸಾನತ ಆಚಾನ್ ುೀ ಬಹಿರನ್ುಾಃ ಸಮರನ್ ಹರಿಮ್ ॥2-45॥ 

ರ್ತರರಪಾಮಞ್ಜಲ್ಲಂ ದ್ತಾವ ಸಾವಿರ್ತರೀಂ ಶಕ್ರುತ್ ೀ ಜಪ್ೀತ್ । 
ವನ ದ್ೀತಾಥ ಪರಾತಾಮದಿೀನ್ ದೀಾಃ ಸಂಧ್ಾಯದಿಪುರಾಃಸರಮ್ ॥2-46॥ 
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ಪಾರಣಾರಾಮತರಯಂ ಕೃತಾವ ವಣಯನಾಯಸಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ । 
‘‘ದ್ ೀಾಃಪತಸನಿಾಷ್ತ ಸಾಗ್ರೀಷ್ತ ನಾಭಹೃನ್ತಮಖಕ್್ೀಷಿವ''ರ್ತ॥2-47॥ 

ವಾಯಪಕಂ ನ್ಯಸಯ ತಾರಾದಿೀನ್ಯಙ್ಗುನ್ಯೃಷಾಯದಿಕ್ಾನ್ನಯಸ್ೀತ್ । 
ಸ ಯಯಮಣಡಲಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯಯನ್  ಮಧ್್ ವೀಕುವತಮಯನಾ॥2-48॥ 

ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಪರಜಪ್ೀನೌಮನಿೀ ಪರೀಯತಾಂ ಭಗವಾನಿರ್ತ। 
ಸಮೀ ರಹಾಃ ಶತಚೌ ದ್ೀೇ್ೀ ಪದಾಮದ್ಯನ್ಯತಮಾಸನ್ಾಃ॥2-49॥ 

ಸ್ತಞ್ಾಯೀದಾವ ಪುರ್ ೀ ಬರಹಮ ಪಾರಙ್ಖತಮಖಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸಮರನ್ । 
ಮಧ್್ಯೀ ಸವ್ಯೀತರ್ೀ ಸವ್ಯೀ ಗತರ ನ್ಸವಾಯಶಾ ದ್ೀವತಾಾಃ॥2-50॥ 

ನ್ಮೀತಸವಯಗತರ ನ್ ಮಲ್ೀ ಸತಾರ್ ೀದ ದ್ೀಶಹೃತಸಾಕ್್ೈಾಃ। 
ಬತಧ್ಸ್ೈಾಃ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತಾಃ ಕರನಾಯಸಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ ॥2-51॥ 

ಬಾಹ್ ವೀರನ್ುಬಯಹಿಾಃ ಪಾೇ್ವೀಯ ಕನಿಷಾಠದ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಷ್ತ ಚ। 
ನ್ಯಸ್ೀತಾುರಾಗಿನಬೀಜ್ೀನ್ ಕರನಾಯಸ್ ೀಽಯಮಿೀರಿತಾಃ॥2-52॥ 

ನ್ೃಸ್ತಂಹಾಗಿನಜವಯಲತಾಪಣಿಸ ು್ೀನ್ ತಾಲತರಯಂ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ತನಿನಗಯತ್ೈವಿಯಷ್ತುಲ್ಲಙ್ಖುಪರಕರ್ೈವಿಯಘ್ನತ್ ೀ ದ್ಹ್ೀತ್ ॥2-53॥ 

ಸತುಟಾಸಿಮತದ್ರರಾ ವಾಯತಪ್ರೀರಿತಜವಲದ್ಚ್ಛಯಷಾ। 
ದಾರವಯೀದ್ದಹಯಮಾನಾಂಸಾುನ್ೆರಮಾದ್ುಧ್ನನ್  ದಿೇ್ ೀ ದ್ಶ॥2-54॥ 

ಪಾರಕ್ಾರಂ ಪರಿತ್ ೀಽಗ್ನೀಾಃ ಸವಂ ಕಲಪಯೀದ್ೀಕಮತದ್ರರಾ। 
ಋಜತಕ್ಾಯೀಪವಿಷ್ಟಸಯ ಸತಷ್ತಮಾನಽಸಯ ಪರಕ್ಾಶತ್ೀ॥2-55॥ 

ಮ ಧ್ಯನ್ ಯೀಪರಿಗಾದಿತಯಸತಷ್ತಮಾನಘ್ೃಣಿದಿೀಪಕ್ಾ। 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಹದ್ಯೀ ಪದ್ೇ ಮ ಲಸೃಷಾಟಯದಿಕ್ಾರಣಮ್ ॥2-56॥ 

ಸಮರ್ೀನಾನರಾಯಣಂ ತಸಯ ಪರರ್ತಬಮುಂ ಪುರಾಃ ಸವಕಮ್ । 
‘‘ಬಮುೀಽಸ್ತ ಪರರ್ತಬಮುೀಽಸ್ತಮ ತವ ಯದ್ಯಪ ಚಾನ್ುರಮ್ ॥2-57॥ 
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ಸಾವಮಿನಿನದ್ ೀಯಷ್ ಮದ್ ದೀಷ್ಂ ವಿವ್ೀ(ರ್ೀ) ಚಯ ನ್ಮೀಽಸತು ತ್ೀ''। 
ಇತಯರ್ಥಯತಾಃ ಸವದಾಸ್ೀನ್ ಜಪಾಿಽಸೌ ದ್ಶಯನ್ರ್ತವಷಾ॥2-58॥ 

ವಿವ್ೀ(ರ್ೀ) ಚಯರ್ತ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ತಾದ್ೃಗ ದ್ೀಹ್ೀನಿದರರಾತುತಾಃ। 
ಪಾರಣಾರಾಮಂ ತತಾಃ ಕತರಾಯದಾವಯತಬೀಜ್ೀನ್ ಸ್ ೀಽಚಲಾಃ॥2-59॥ 

ಸ ತರಯಂೇ್ ೀ ರ್ೀಚಕೇ್ೈವ ಪೂರಕಾಃ ಕತಮಾಕಸ್ತುಾರ್ತ। 
ಅಸವಯಸಬಯನಾಸೌಯ ತಾವಾದಾಯವನ್ ಾೀ ಮರತದ್ಾೃರ್ತಾಃ॥2-60॥ 

ದಿವಗತಣ್ ೀ ರ್ೀಚಕ್ಾತ ಪರಾಃ ಕತಮಾಕಸ್ತಿಗತಣ್ ೀಽಥವಾ। 
ಪೂರಕ್ಾಸಾುಲನ್ ೀದ್ತುದ್ಾಮ ಲಶಕ್ಾಾ ಮತಖ್ ೀದ್ುಲನ್ ॥2-61॥ 

ಆಸಾುಲಯರ್ತ ಪಾಪಾಮನ್ಂ ವಾಯತಾಃ ಕ್ೌಮಾಕಸಂಯತತಾಃ। 
ಸ ಸಂಶತಧ್ಯರ್ತ ತದ್ ಯೀಗಾತುತರ ತತರ ಪರಿಭರಮನ್ ॥2-62॥ 

ಜೀವಾಃ ಸವಯಶರಿೀರಾನ್ುಂ ಸ ಿಲಸ ಕ್ಷಾಶರಿೀರವಾನ್ । 
ವಹಿನನಾ ಪವನಾರಾಮೈವಾಯರಾವಸಾುಲಪರಸಾರಿಭಾಃ॥2-63॥ 

ಹೃದ್ಬಜಸಿನ್ೃಸ್ತಂಹಾಗಿನಜಾವಲ್ೈಾಃಪಾಪಾಮ ಸ ದ್ಹಯತ್ೀ। 
ವಾಯತನಾ ಸಾನ್ತಬನ ಾ್ೀಽಸ್ತಮನ್ಾಸಮರ ಪ್ೀಣ ರ್ೀಚ್ಛತ್ೀ॥2-64॥ 

ಸವಣಯವನಿನಮಯಲೌ ಸಾಯತಾಮದ್ ನೌ ದ್ೀಹದ್ೀಹಿನೌ। 
ಸ್ತವನಾನದಿನ್ ದೀಾಃ ಕಪದ್ಮಸಾಿತತಸಧ್ಾ ವಾತಾಯತ್ೀ ಹೃದಿ॥2-65॥ 

ಸಂಸತರತಾಽಽಪಾಿವಯತ್ಯೀನ್ಮನ್ುಾಃ ಸವಯಶರಿೀರಗಮ್ । 
ಅಙ್ಖುನಾಯಸ್ ೀಙ್ಖುಮನ್ಿೀಭಯಾಃ ಪರಮಙ್ಗುನಿ ನಿದಿಯೇ್ೀತ್ ॥2-66॥ 

ಹೃದ್ಯಂ ಶ್ರ್ ೀಽಪತತ ಶ್ಖಾಕವಚಾಸಾಿಣಿ ತಾನಿ ಚ। 
ಸ್ ೀದ ದ್ೀೇಾನಿ ನ್ಮಾಃಸಾವಹಾವಷ್ಟ್  ಹತಂಫಟ್  ಪರಾಣಿ ಚ॥2-67॥ 

ಷ್ಡಙ್ಗುನಾಂ ತತ ನ್ೀತಾರಭಾಯಂ ವೌಷ್ಡಿತಯಸಿತಾಃ ಪುರಾಃ। 
ನಾಯಸಸಾಿನಾನಿ ವಿಜ್ಞ್ೀರಾನ್ಯಙ್ಗುನಾಂ ಹೃದ್ರಾದಿಭಾಃ॥2-68॥ 
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ಕವಚಂ ವಾಯಪಕಂ ದ್ೀಹ್ೀ ತವಸಿಂ ಸಾಯತಾುಲಪೂವಯಕಮ್ । 
ಋಷಾಯದಿೀಂಶಾ ತತ್ ೀ ನ್ಯಸ್ಯೀನ್ ಮಾರನಯ ವಾಚ್ಛ ತಥಾ ಹೃದಿ॥2-69॥ 

ಅಸಾವೃಷಿರಿದ್ಂ ಛನ್ದಸುಥಾಽಸೌ ದ್ೀವತ್ೀರ್ತ ಚ। 
ಪಞ್ಾವಾಯಹೃರ್ತಸತಾಯನಿ ಲ್ಲಪಯಙ್ಗುನ್ೃಷಿಪೂವಯಕ್ಾನ್ ॥2-70॥ 

ಅನ್ುರಾಯಮಯಸಯ ಗಾಯರ್ತರೀ ಪರಮಾತ್ೇರ್ತ ಚ ನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ಸತಾರಾಶಾ ಲ್ಲಪೀನ್ಯಯಸ್ಯೀದ್ಲ್ಲಕ್್ೀ ಪರಿತ್ ೀ ಮತಖಮ್ ॥2-71॥ 

ನ್ೀತರಶತರನಾನಸ್ತಕ್ಾಗಣ ಡ್ೀ ದ್ನ್ುಚಛದ್ಶ್ರ್ ೀಮತಖ್ೀ। 
ದ್ ೀಾಃ ಪತಸನಿಾಷ್ತ ಸಾಗ್ರೀಷ್ತ ಪಾಶವಯಪೃಙ್ಖತುಹಯನಾಭಷ್ತ॥2-72॥ 

ಹೃದ್ಯತರ ಧ್ಾತವಾಃ ಪಾರಣಮಹಾಪಾರಣನ್ೃಸ್ತಂಹಕ್ಾಾಃ। 
ಅಜಾದಿರ ಪಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯತಾವ ನ್ಯಸ್ಯೀಲಿ್ಲಪೀರಿರ್ತ॥2-73॥ 

ಪಾರಣಾರಾಮತರಯಂ ಕತರಾಯನ್ ಮಲಮಷ್ ಟೀತುರಂ ಜಪ್ೀತ್ । 
ಕತರದ್ಾಮಹಾವಿೀರದ್ತಯಸಹಸರಸಹಿತ್ ೀಲೆಕ್್ೈಾಃ॥2-74॥ 

ದಿವರಾನ್ೈಾಃ ಪೂವಯಮೃಷಾಯದ್ಯೈಸುತಾವದ್ಯಙ್ಗುದಿಕ್ಾನ್ನಯಸ್ೀತ್ । 
ಸವಾಯದಿಪಾದ್ದ್ ೀರಣಾವದ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಷ್ ರ ಬಾಹತಷ್ತ॥2-75॥ 

ನ್ಯಸ್ೀಧ್ೃದಿ ಚ ತತಾವನ್ಯತ್ೈಕ್ಾದ್ಶಪರಾಣಯಪ। 
ಹೃರ್ತರ್ೀಷಾಮನ್ತಷಾಠನ್ಂ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಯೀನ್ ಸಜಯನ್ಮ್ ॥2-76॥ 

ಪರಾವರಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಾಯನ್ತಲ್ ೀಮಯೀನ್ ಸಿ್ತತೌ ನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ಮ ಲ್ೀನ್ ವಾಯಪಕನಾಯಸ ಏಷಾಂ ಸಾಯದ್ನ್ುರ್ೀಽನ್ುರ್ೀ॥2-77॥ 

ಪಜಾಜನ್ತನಾಭಹೃದ್ಯಮತಖನಾಸಾಕ್ಷಿಕ್್ೀಷ್ತ ಚ। 
ಮ ಲಮನಾಿಕ್ಷರನಾಯಸಾಃ ವಾಯಪಕ್ಾನ್ುರಿತಾಃ ಕರಮಾತ್ ॥2-78॥ 

ಸಾಿನಾನಾಂ ಪಾರರ್ತಲ್ ೀಮಯೀನ್ ನಾಯಸಾಃ ಸೃಷ್ಟೀಸುಥಾ ಸಿ್ತತ್ೀಾಃ। 
ಹೃನ್ಮರಾಯದ್ಾಃ ಪದಾರಬಾಸುದ್ ಧ್ಾವಯದಿವಿಾರಕರಮಾಃ॥2-79॥ 
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ತತವಮನ್ ಿೀಕುಮಙ್ಗುದ್ಯಂ ಮ ಲಮನ್ಿಸಯ ಚ ನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ಹೃದಿ ನಾರಾಯಣಂ ಧ್ಾಯಯನ ದ್ೀಹ್ೀ ಚಕ್ಾರದಿ ಮತದ್ರಯೀತ್ ॥2-80॥ 

ವಿೇ್ೀಷ್ಮನಾಿನಾದ್ೀೇ್ೀ ಮ ಲಮನ್ಿಾಃ ಪರಶಸಯತ್ೀ। 
ಮನಾಿಣಾಂ ತಾರಮ ಲತವಮನಿದ್ೀಯೇ್ೀಽಪ ನಿಶ್ಾತಮ್ ॥2-81॥ 

ದಿೀಘ್ಯಮಞ್ಜಲ್ಲಮಾಬದ್ಾಯ ಮ ಲಮನ್ಿಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ। 
ಅಷ್ ಟೀಧ್ವಯರ್ತರಶರ್ತೀವಾರಂ ಜಪ್ೀನಾನರಾಯಣಂ ಸಮರನ್ ॥2-82॥ 

ಷ್ಟ್ ಶರ್ತೀವಾರಮಪ ವಾ  ‘‘ಸಾವಮಯಯಂ ಪೀಯತಾ'' ಮಿರ್ತ। 
ಸವದ್ೀಹ್ೀ ಪರಮಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಚಕರಮತದಾರದಿ ಕಲಪಯೀತ್ ॥2-83॥ 

ನ್ಯಸಾಯಙ್ಗುದ್ಯಮನ್ತಪಾರಣಾರಾಮತಯಪಾಸಾಂ ಸಮಾಪಯೀತ್ । 
ಸವ್ೀಯ ನಾಯಸಾದ್ಯೀ ಮನಾಿ ಗತರತಭದ್ಯಶ್ಯತಾಾಃ ಸತುಟಮ್ ॥2-84॥ 

ಪುಮಾನಾವತಯಯೀದ್ೀವಂ ಮನಿಿೀರ್ತ ಪರಣಿಗದ್ಯತ್ೀ। 
ದ್ೀವಂ ದ್ೀವಾನ್ತುರ ನ್ನತಾವ ಸತಪರಸನ್ನಾಃ ಸತಭಕ್ರುಮಾನ್ ॥2-85॥ 

ವ್ೀದಾನ್ುಂ ಶರೃಣತರಾತಾಸಕಂ ವಯಸ್ಯೈಮಯನ್ನ್ಂ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ಪರರ್ತಭಾತಶತರರ್ತಶ್ರಾ ಭಾಷಾಯಣಿ ಶತರಣತರಾದ್ರರ್ತೀ॥2-86॥ 

ಬ ರರಾದಾಾಗವತಂ ವಿದಾವನ್ನ್ಧ್ಾಯಯೀ ಸನಿಣಯಯಮ್ । 
ಸ ಏವಂ ಶರವಣಂ ಕತವಯನ್ಮನ್ನ್ಂ ಚ ಯಥಾಮರ್ತ॥2-87॥ 

ಕತರಾಯದಾಚಾಯಯಶತಶ ರಷಾಂ ತದ್ತಕುನಿಯಮೀ ಸಿ್ತತಾಃ। 
ವಯಕುೇಾಸಿಸತು ಶ್ಷ್ಯೀಭಯಾಃ ಪರಬರರಾರ್ತರೀತಯೀ ಹರ್ೀಾಃ॥2-88॥ 

ಪಾರಜ್ಞಾನಾಾಗವತೇ್ರೀಷಾಠನ್ಪರಿಪೃಚ ಛ್ೀತತಪನ್ಾಃ ಪುನ್ಾಃ। 
ಆಚಾರಾಚಾಯಯವ್ೀದಾದ್ೀಮಿಯಥಾಯತವಪರರ್ತಪಾದ್ಕಮ್ ॥2-89॥ 

ಪಾಷ್ಣಡಂ ಖಣಡಯೀದ್ತಯಕ್ಾಾ ಮಾರಾವಾದ್ಮತನಿದರತಾಃ। 
ಪರನಿನಾದ ನ್ ಕತಯವಾಯ ಸಾಯತಸಮಾಃ ಸವಯವಸತುಷ್ತ॥2-90॥ 
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ಇರ್ತ ಮತಾವ ಪುರಿೀಷಾದಿ ಕ್್ ೀ ವಾ ಸ್ತವೀಕತರತತ್ೀ ಬತಧ್ಾಃ। 
ಸೌಕಯೀಯ ಸಾನತ ಆಚಾನ್ುಾಃ ಕತರಾಯನಾಮಧ್ಾಯಹಿನಕ ಕ್ರರರಾಮ್ ॥2-91॥ 

ತಪಯಣಂ ಚ್ೀಶದ್ೀವಾದ್ೀಗೃಯಹಿೀ ಸಾವಧ್ಾಯಯತಪಯಣಮ್ ॥2-92॥ 

ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ದಿವರ್ತೀಯಾಃ ಪಟಲಾಃ॥2-92॥ 

 ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥3-88॥ 

ಅಥಾಚಾನ್ುಾಃ ಪುರ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀರತಪವಿಷ್ಟಾಃ ಸ ಮಾನಿಿಕಾಃ। 
ಅಬುನ್ಾಕತಸತಮೈರನ್ಯೈಾಃ ಕತರಾಯದಾತಾಮಚಯನ್ಂ ಹೃದಿ॥3-1॥ 

ಬರಹಮರನ ಾ್ರೀ ಸತಷ್ತಮಾನರಾಂ ಸತಷ್ತಮಾನಕ್ರರಣದ್ತಯರ್ತ। 
ಅಚಯಯೀರ್ತಪೀಠ್ದ್ೀವಾದಿೀನ್  ಮಧ್್ಯೀ ಮ ಲಂ ಸಮಚಯಯೀತ್ ॥3-2॥ 

ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಗತರವಾಃ ಪಾೇ್ವೀಯ ಸಮ ಪಜಾಯಾಃ ಸವಯದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಸವ್ಯೀ ತತ ಸವಯಗತರವೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಹರಿಮೀಧ್ಸಾಃ॥3-3॥ 

ಮಧ್್ಯೀ ಪೂಜಾಯಾಃ ಸವಯಪೀಠ್ದ್ೀವತಾ ಏವಮೀವ ತತ। 
ಅನ್ನ್ ುೀ ಯೀಗಪೀಠಾತಾಮ ಮನಾಿಸ ು್ೀ ಚಾಧ್ಯಶಾಃ ಸವಯಮ್ ॥3-4॥ 

ಹೃತಪದ್ಮವಿಷ್ಟರಾಸ್ತೀನ್ಮತದ್ಯದ್ಕ್್ ೀಯಜಜಾಲಪರಭಮ್ । 
ಸಮಾಾವಯ ಚಾಘ್ಯಯಪಾದಾಯದ್ಯೈರಚ ಾ್ೀದ್ಬುನ್ಾಪುಷ್ಪಕ್್ೈಾಃ॥3-5॥ 

ಶ್ರಯಂ ಭತವಂ ವಾಸತದ್ೀವಾನ್ನ ು್ೀನಾದರದಾಯವೃರ್ತೀರಪ। 
ಧ್ ಪದಿೀಪಾವಥಾಽಮತದ್ರಯಯ ರ್ತರಶಾಃ ಪುಷ್ಪೈಶಾ ಪೂಜಯೀತ್ ॥3-6॥ 

ಗಲ್ಲತ್ೈರಮೃತಸಯನ ದ್ೈಶ್ಾನ್ನಭಶಾನ್ದರಮಣಡಲಾತ್ । 
ಸಶ್ರೀಕಪರಿವಾರಾಯ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ವಿಷ್ಣವ್ೀಽಪಯಯೀತ್ ॥3-7॥ 

ಸಮಿರೀರ್ತಪೂಜಾಂ ರ್ತರಾಃ ಪುಷ್ಪೈಸುಥಾ ಧ್ ಪಾದಿಮತದ್ರರಾ। 
ಪುನ್ಶಾ ಪುಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಭಸ್ತಿಸ್ತಿಾಃ ಕೃತಾವ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ ॥3-8॥ 
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ಪುಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಂ ರ್ತರಶಾಃ ಕೃತಾವ ಮನ್ಸಾ ತತ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ । 
ಬಹಿರಚ ಾ್ೀತುಥಾ ವಿಷ್ತಣಂ ಪುರಸಾುರ್ತಪೀಠ್ದ್ೀವತಾಾಃ॥3-9॥ 

ಪೂವಯವದ ದ್ೀವಗತವಾಯದಿೀಂಶಾತತಭಯಮಯನ್ತಭಯಯಜ್ೀತ್ । 
ಅಗಾನಯದಿಕ್್ ೀಣಗಾನಾಂ ಚ್ೀರ್ತಪೀಠ್ಪಾದ್ಪದಾಸಿ್ತತಾನ್ ॥3-10॥ 

ವಿಪಶ್ಾದ್ುರತಡಂ ವಾಯಸಂ ದ್ತಗಾಯಂ ಚ್ೈವ ಸರಸವರ್ತೀಮ್ । 
ಧ್ಮಯಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಚ ವ್ೈರಾಗಯಮೈಶವಯಯಂ ಚ ತತಾಃ ಪರಮ್ ॥3-11॥ 

ತನ್ ಮಧ್ಯಗಾನ್ಧ್ಮಾಯದಿೀನ್ ಪವಾಯದೌ ಫಲಕ್ಾಶರರಾತ್ । 
ಮಧ್್ಯೀಽಧ್ ಆದಿಪರಮಪುರತಷಾಧ್ಾರಶಕ್ರು ಚ॥3-12॥ 

ಕ ಮಾಯನ್ನ ುೌ ಚ ಪೃರ್ಥವಿೀಂ ಕ್ಷಿೀರಾಣಯವಮಥ್ ೀಪರಿ। 
ೇ್ವೀತದಿವೀಪಂ ತಥಾ ರತನಮಣಡಪಂ ಪದ್ಮಮೀವ ಚ॥3-13॥ 

ಅಮತಂ ಮನಾಿಕಯಸ್ ೀಮಂ ಚ ವಹಿನಮಣಡಲಮೀವ ಚ। 
ಸಂ ಸತವಂ ರಂ ರಜೇ್ೈವ ತಂ ತಮಶಾ ತತಾಃ ಪರಮ್ ॥3-14॥ 

ಆತಾಮನ್ುರಾತಮಪರಮಾತಮಜ್ಞಾನಾತಮನ್ ಏವ ಚ। 
ವಿಮಲಾದಿೀನ್ಷ್ಟದಿಕ್ಷತ ಮಧ್್ಯೀ ಶಕ್ರುೀನ್ಯವಾಚಯಯೀತ್ ॥3-15॥ 

ವಿಮಲ್ ೀತೆಷ್ಯಣಿೀ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ರರರಾ ಯೀಗಾ ತಥ್ೈವ ಚ। 
ಪರಹಿವೀ ಸತಾಯ ತಥ್ೀೇಾನಾಽನ್ತಗರಹಾ ನ್ವ ಶಕುಯಾಃ॥3-16॥ 

ತಾರಾದಾಯ ಇಮ ಉದ ದ್ೀೇಾಯ ನ್ತಯನಾು ಮನ್ವಾಃ ಸವಯಮ್ । 
ಮಧ್್ಯೀಽಚಯಯೀ ‘‘ತಸವಯಪೀಠ್ದ್ೀವತಾಭ್ ಯೀ ನ್ಮ''ಸ್ತುಾರ್ತ॥3-17॥ 

ತಥಾ ಪುನ್ ‘‘ರನ್ನಾುಯ ಯೀಗಪೀಠಾತಮನ್ೀ ನ್ಮಾಃ''। 

ಇರ್ತ ಪೀಠ್ಂ ಸಮಭಯಚಯಯ ಸಾವಸ್ತೀನ್ಂ ತತರ ಕ್್ೀಶವಮ್ ॥3-18॥ 

ವಿಕ್ಾಸಯಿಷ್ಯನ್ತೆವಿೀಯತ ಮ ಲ್ೀನ್ ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್ । 
ಮ ಲ್ೀನ್ ವಾಯಪಕ್ಾನ್ತೆರಾಯತಾುಲಾದ್ಯಂ ಚ ಯಥ್ ೀದಿತಮ್ ॥3-19॥ 
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ಪುಷ್ಪೀಣಾಽರಾಧ್ಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ದ್ತಾವಽಘ್ಯಯಂ ಶಙ್ಖ್ವಾರಿಣಾ। 
ಬ ರರಾದ್ಘ್ಯಯಮಿದ್ಂ  ನಾಯಯಯಂ ಪಾದಾಯದ್ಯೀಷ್ವೀವಮೀವ  ಹಿ॥3-20॥ 

ಪಾದ್ಯ ಮಾಚಮನಿೀಯಂ ಚ ಮಧ್ತಪಕಯಂ ತತಾಃ ಪರಮ್ । 
ಪುನ್ರಾಚಮನ್ಂ ಚ್ೀರ್ತ ಸಾನನಾತಾರಚಾಯನಿ ಪಞ್ಾ ಚ॥3-21॥ 

ತದ್ವತಾಸಿನ್ಂ ಚ ಸಙ್ಖೆಲಪಯ ವಸಿಂ ಭ ಷ್ಣಮೀವ ಚ। 
ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಂ ಪುನ್ರಾಚಮನ್ಂ ಚಾಸನ್ಂ ತಥಾ॥3-22॥ 

ಪುಷಾಪಗ್ರೀಣ ಜಲಂ ದ್ದಾಯದ್ಪ ಗನ್ಾಂ ರ್ತರಶಸ್ತಿಶಾಃ। 
ಕ ಚಾಯಗ್ರೀಣಾಪ ವಾ ತತುತೆಮಯಸತ ಶ್ರೀಪರ್ತಂ ಸಮರನ್ ॥3-23॥ 

ಉದ್ಯನ್ನಭ್ ೀರತನಸಪತನರ್ ೀಚ್ಛಾಃ ಪದಾಮಮಹಿೀಬಾಹತಲತ್ ೀಪಗ ಢಾಃ। 
ವಿಭ ರ್ತಮದ್ ಾಷ್ಣಭ ಷ್ಣಿೀಯೀ ನಾರಾಯಣ್ ೀಽಯಂ ಕಮನಿೀಯರ ಪಾಃ॥3-24॥ 

ವಿದ್ ೀಷ್ಸಮ ಪಣಯಸತಖಾವಬ್ ೀಧ್ಾಃ ಸಾವಮಿೀ ಗದಾಪದ್ಮದ್ರಾರಿಧ್ಾರಿೀ। 
ಭಕ್ಾಾ ವಿರಿಞ್ಜಾದಿಭರಞ್ಾನಿೀಯೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವನಾಥ್ ೀ ದ್ೃಶಮಞ್ಾತಾನ್ನಾಃ॥3-25॥ 

ಇರ್ತ ನಾರಾಯಣಂ ಧ್ಾಯಯನ್ನಮಾಶಾನ್ದನ್ಪಙಕೆ ಲಾನ್ । 
ಅಷಾಟದ್ೇಾವರಾನ್  ಕತರಾಯನ್ ಮಲ್ೀನ್ ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್ ॥3-26॥ 

ಅಥ ಶ್ರಯಂ ಭತವಂ ಪಾರಚ ಾ್ೀತಸವಯದ್ಕ್ಷಿಣಯೀಹಯರ್ೀಾಃ। 
 ದಿಕ್ಷಾಙ್ಗುನಿ ಚ ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ಪಞ್ಾಮಂ ತದ್ುಹಿಾಃ ಪುನ್ಾಃ॥3-27॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನ್  ದಿಕ್ಷತ ಕ್್ೀಶವಾದಿೀಂಶಾ ರಾಶ್ಷ್ತ। 
ಮೀಷಾದಿಷ್ವಥ ಮತಾಸಯದಿೀನ್  ಬಹಿರಾವರಣಂ ತತಾಃ॥3-28॥ 

ಅನ್ನ್ುಸುತರ ತ ಪಾನ್ ಾೀ ವಿಶವರ ಪ್ೀಽನ್ಾ ಉಚಯತ್ೀ। 
ತದ್ುಹಿಾಃ ಪೃಷ್ಠತ್ ೀಽನ್ನ್ುಂ ಬರಹಾಮಣಂ ಸವಯತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್ ॥3-29॥ 

ಪುರ್ ೀ ವಾಯತಂ ಚ ಗರತಡಂ ರತದ್ರಂ ದ್ಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್ । 
ತದಾವಮತ್ ೀ ವಾರತಣಿೀಂ ಚ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ಭಾರರ್ತೀಂ ತಥಾ॥3-30॥ 
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ಸತಪಣಿೀಯಮಪುಯಮಾಮಚ ಾ್ೀತತಸುತರ ಹರಿಂ ಸಮರ್ೀತ್ । 
ತದ್ುಹಿದ್ಯಶದಿಕ್ಷಾಚಾಯಯ ಇನಾದರಗಿನೀ ಯಮನ್ೈಋಯರ್ತೀ॥3-31॥ 

ವರತಣ್ ೀ ವಾಯತಸ್ ೀಮೀೇಾನಾನ್ನ್ುಬರಹಮನಾಮಕ್ಾಾಃ। 
ತಾರಾದಾಯಾಃ ಸವಯಮತದ ದ್ೀಶಯಾಃ ಮಂತಾರಸುದ್ತಪರಿೀರಯೀತ್ ॥3-32॥ 

ಸತರತ್ೀಜಾಃ ಪ್ರೀತರಕ್ಷ್ ೀ ಜಲಪಾರಣಪದಾನಿ ತತ। 
ನ್ಕ್ಷತರವಿದಾಯನಾಗಾಖಯಲ್ ೀಕ್್ೀತ್ಯೀಕ್್ೈಕಮೀವ ತತ॥3-33॥ 

ಉಕ್ಾುಾಽಾರಪರ್ತಮತದ ದ್ೀಶಂ ತತ್ ರೀಕುಂ ವಿಷ್ತಣಪಾಷ್ಯದ್ಮ್ । 
ನ್ಮೀನಾು ಇರ್ತ ತನ್ಮನಾಿ ಅತ ಊಧ್ವಯಮಯಂ ವಿಾರಾಃ॥3-34॥ 

ಮಹಾಲಕ್ಷಿಾೀಂ ಹರಿಂ ಚ್ ೀಧ್ವಯಮಿರ್ತ ಪುಷ್ಪೈಾಃ ಸಮಚಯಯೀತ್ । 
ಘ್ಣಾಟಮತದ್ ಘೀಷ್ಯ ಧ್ ಪಂ ಚ ದಿೀಪಂ ಚಾಪ ಪರದಿೀಪಯೀತ್ ॥3-35॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಪುಷ್ಪೈಸ್ತಿರಭಯಚ್ೀಯತತಪಷ್ಪೈಾಃ ಸಾವನ್ ಯೀಜಯೀದ್ತುರೌ। 
ಪುರಾಃ ಸಿಣಿಡಲಮಾಲ್ಲಪಯ ಪಾರಪಣಂ ತತರ ವಾಸಯೀತ್ ॥3-36॥ 

ಸಮ ಪಣಯಂ ಸವಿಭಾಗಂ ಚ ಘ್ೃತ್ೀನ್ೈತದಿವಮಿಶರಯೀತ್ । 
ವಿಭಜ್ೀತಸಂಸೃತ್ೀ ಪಾತ್ರೀ ಹ್ ೀಮಾಥಯಂ ಸಂವಿಭಾಗತಾಃ॥3-37॥ 

ಪುನ್ರಾಜ್ಯೈರತಪಸ್ತುೀಯಯ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀರ್ತುೀಥ್ೀಯನ್ ಮ ಲತಾಃ। 
ಗಿರಿಮತದಾರಂ ಪದ್ಮಮತದಾರಂ ದ್ಶಯಯೀದ್ಪ ಸೌರಭೀಮ್ ॥3-38॥ 

ಭ ಮರಾಯಾಃ ಸತರಭ್ೀರ ಧ್್ ೀ ಗಲ್ಲತಾಂ ಸಂಸಮರ್ೀತತಸಧ್ಾಮ್ । 
ಮ ಲಮನ್ಿಂ ಹವಿಾಃ ಸೃಷಾಟಾ ಜಪ್ೀದ್ಷಾಟವರಂ ಸತಾರೀಾಃ॥3-39॥ 

ಪಯತಯಕ್ಷ್ೀತಸತಯಮನ್ಿೀಣ ಮ ಲಮನ್ಿಂ ಚ ಸಞ್ಜಪ್ೀತ್ । 
ಯತರ ಮನ್ ಿೀ ನ್ ನಿದಿಯಷ್ಟಸುತರ ಮ ಲಂ ಪರಕಲ್ಲಪತಮ್ ॥3-40॥ 

ಅಮನ್ಿಕ್ಾ ಕ್ರರರಾ ಕ್ಾವಪ ನ್ೈವಾಚಾಯಯದಿಷ್ತ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 
ಅಮೃತ್ ೀಪಸುರಂ ದ್ದಾಯನ್ ಮಲ್ೀನಾಽರಾಧ್ಯೀತಸಕೃತ್ ॥3-41॥ 
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‘‘ಜತಷ್ಧ್ವ''ಮತಕ್ಾುಾ  ‘‘ಪಾರಣಾಯ ಸಾವಹ್ೀ'' ತಾಯದಿ ಶನ್ೈಾಃ ಸಮರ್ೀತ್ । 
ಅಙ್ಖತುಷಾಠದ್ಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಮಶಯಂ ಕೃತಾವ ಪಾರಣಾದಿದ್ೈವತಮ್ ॥3-42॥ 

‘‘ಅಭಯವಹಿರಯತ್ೀ ಸವಯಮಿೀೇ್ೀನ್ೀದ್ಂ ಸತಧ್ಾತಮಕಮ್ । 
ದ್ೈವತ್ೈಾಃ ಪ್ರೀರಿತಂ ಚನ್ದರಬಮುಪಾತ್ ರೀಪಪಾದಿತಮ್ ''॥3-43॥ 

ಇರ್ತ ಸೃತಾವ ಚಕರಮತದಾರಂ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪರಿವತಯಯೀತ್ । 
ತತಾಃ ಸಿಣಿಡಲಮಾಲ್ಲಪಯ ದಿಶಯಗ್ನೀರಗಿನಮಾವಹ್ೀತ್ ॥3-44॥ 

ನಿಕ್ಷಿಪ್ೀ  ‘‘ದಿನ್ಾ'' ಇತ್ಯೀಧ್  ‘‘ಉದಿದೀಪಯಸ್ವೀ''ರ್ತ ದಿೀಪಯೀತ್ । 
ಕತರಾಯತಪರಿಸಮ ಹಾದಿೀನ್  ಪೂಜಯೀರ್ತಪೀಠ್ದ್ೀವತಾಾಃ॥3-45॥ 

ವಿಕ್ಾಸಯೀತಸಪುಜಹವಂ ಜಾತವ್ೀದಾಗಿನಬೀಜಕ್್ೈಾಃ। 
ತತಾರಥಾಽವಾಹಯೀದಿವಷ್ತಣಮತಾಃ ಪೂವೀಯಕುವತಮಯನಾ॥3-46॥ 

ಸಾವಗತಾದ್ಯೀನ್ ಸಮಾಾವಯ ನ್ಯಸ್ೀತಸವಯಂ ಚ ನಿಷ್ೆಲಮ್ । 
ಪುಷ್ಪೈರಾರಾಧ್ಯ ಪಯಯಗಿನಂ ಕೃತಾವ ಹವಯಂ ಘ್ೃತಪುಿತಮ್ ॥3-47॥ 

ಹತತಾವ ವಾಯಹೃರ್ತಭಾಃ ಪೀಠ್ದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀಽಪಯಥ ಮ ಲತಾಃ। 
ಉಕ್ಾುವರಣದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀಽಪಯಥ ಸಮಯಕ್  ಸಮರನ್  ಹರಿಮ್ ॥3-48॥ 

ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಗೃಹಿೀ ಗೃಹಯಂ ಕತರಾಯದ್ತಾವಿ ಹರ್ೀಬಯಲ್ಲಮ್ । 
ಆರಾಧ್ಯ ಪುಷ್ಪಮಘ್ಯಯಂ ಚ ದ್ತಾವಽಙ್ಖುನಾಯಸಮಾಚರ್ೀತ್ ॥3-49॥ 

ಮ ಲ್ೀನ್ ೀದಾವಸಯೀದ್ತಕ್ಾುಾ  ‘‘ಭಗವನ್ುಚಛ ಗಚಛ ಚ''। 

‘‘ವಿಸಜಯರಾಮಿೀ''ರ್ತ ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಪುನ್ಮ ಯಲಮತದಾಹರ್ೀತ್ ॥3-50॥ 

ಆವಾಹಯ ವೂಯಹಯೀದ್ಙ್ಖುಂ ಪರವಾಹತಾರಕ್ ಸಮ ಹಯೀತ್ । 
ತತ್ ೀ ನ್ತಾವಽಭಯವಹೃತಂ ಸೃತಾವ ಹಾಯರಾಧ್ಯೀದ್ಾರಿಮ್ ॥3-51॥ 

ಜಲಮಾಸ್ತಚಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪಧ್ಾನಿೀಯಮಿದ್ಂ ವದ್ೀತ್ । 
ವಿಷ್ವಕ್್ಸೀನಾಯ ದ್ತಾವಽಸಾಮನ್ನೈವ್ೀದ್ಯಮಪವಾಹಯೀತ್ ॥3-52॥ 
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ಸಿಲಂ ವಿೇ್ ೀಧ್ಾಯಽಽಚಮನ್ಂ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪರಿಕಲಪಯೀತ್ । 
ಮತಖವಾಸಶಾ ತಾಮ ುಲಮಞ್ಜನ್ಂ ದ್ಪಯಣಂ ತಥಾ॥ 3-53॥ 

ಚಾಮರ್ೀ ಪಾದ್ತಕಂ ಛತರಂ ದ್ದಾಯದ್ಘ್ನಯಯದಿವತತಪನ್ಾಃ। 
ಸಮಿರೀರ್ತಜಾಥಯಂ ಕತವಿೀಯತ ರ್ತರಶಸತು ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್ ॥3-54॥ 

ದಿೀಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಾಣಿೀವ ವೂಯಹಯೀತಸಾಪದ್ೀ ಸವಕ್ಾತ್ । 
ಧ್ ಪಾಯೀದಿದೀಪಯೀತತಪಷ್ಪೈಸ್ತಿಶ ಆರಾಧ್ಯೀತತಪನ್ಾಃ॥3-55॥ 

ನಾರಾಯಣಂ ನ್ಮಸತೆರಾಯ  ‘‘ಜಜತನ ು್ೀ'' ತಾಯದಿಸಂಸುವ್ೈಾಃ। 
ದಿೀಘ್ಯಮಞ್ಜಲ್ಲಮಾಬಧ್್ ಯೀಪವಿೇಾಯಽಽರಾಧ್ಯೀರ್ತಿಶಾಃ॥3-56॥ 

ಅಘ್ಯಯಂ ಸಮಾಹಿತ್ ೀ ದ್ದಾಯತತೆರಾಯದ್ುರಹಾಮಪಯಣಂ ಪುನ್ಾಃ। 
ರ್ತೀರ್ಥೀಯಕೃತಾಯಮಾಸಾಃ ೇ್ೀಷ್ಂ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀಚಾಾಙ್ಗುನಿ ತ್ೈಾಃಶತಭ್ೈಾಃ॥3-57॥ 

ದ್ದಾಯರ್ತುೀಥಾಯನಿ ಭಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ನಿಮಾಯಲಯಂ ಶ್ರಸ್ ೀದ್ವಹ್ೀತ್ । 
ನ್ಯಸಾಯಙ್ಗುನಿ ಹರ್ೀಾಃ ಸವಸಯ ನ್ಯಸ್ಯೀದ್ಙ್ಗುದಿಕಂ ಪುನ್ಾಃ॥3-58॥ 

ಪಾರಣಾರಾಮತರಯಂ ಕತರಾಯದ್ ಾಯೀ ಭ ಯಾಃ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ । 
ಅಚಾಯದ್ಯಯೀಗಯನಿಮಾಯಲಯಂ ಪೂವಯಂ ಸಪೃಷಾಟಾ ಸಪೃೇ್ೀದ್ಪಾಃ॥3-59॥ 

ದಾವರ್ತರಂಶದ್ಪರಾಧ್ಾಂಶಾ ಜ್ಞಾತಾವ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿವಜಯಯೀತ್ । 
ಭತಕ್ಾುಾ ಪೀತಾವಽಚಯನ್ಂ ದ್ನ್ುಕ್ಾಷಾಠಭಕತಾಪಸಪಯಣಮ್ ॥3-60॥ 

ಮೈಥತನಾನ್ನ್ುರಂ ಚಾಚಾಯ ಶವಂ ದ್ೃಷ್ ಟಾೀಪಸಪಯಣಮ್ । 
ಅಚಾಯನ್ುರ್ೀ ಮ ತರವಿಷಾಠವಿಸಗೌಯ ಸಾಶತರಭಾಷ್ಣಮ್ ॥3-61॥ 

ನಿೀಲವಸಾಿವೃತಸಾಯಪುೀ ರಾಜಾನಾನರ್ತುರತಪಾಗರ್ತಾಃ। 
ಉಪಸಪೃೇಾಯವಿಧ್ಾನ್ೈಸತು ಶತಶ ರಷ್ ೀರಪ ರತಷ್ಟತಾ॥3-62॥ 

ಅಕಮಯಣಯಪರಸ ನಾಚಾಯ ರಕುಕ್ೌಪೀನ್ವಸಿತಾ। 
ಕೃಷ್ಣವಸ್ಿೈಹಯರ್ೀಾಃ ಕಮಯವಿಾರಾಃ ಸಪೃಷಿಟಸುಮಸಯಪ॥3-63॥ 
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ಕ್ಾಮಾನ್ತಸಾರಿತಾ ಕೃಷ್ಣವಸಿಸಯ ಪರಿಧ್ ನ್ನ್ಮ್ । 
ಶವಸಪೃಷಿಟಾಃ ಕ್್ ೀಲಮಾಂಸಾರ್ತುಜಾಯಲಪಾದಾಶನ್ಂ ತಥಾ॥3-64॥ 

ಉಪಸಪಯಾಃ ಪಙಕೆ ಲ್ೀ ಚ ಚ್ಛರ್ತಂ ಸಪೃಷ್ ಟಾೀಪಸಪಯಣಮ್ । 
ಪಣಾಯಕ್ಾರ್ತುೇ್ ಾೀಪಸತತುಾಃ ಪ್ೀರ್ತರಮಾಂಸ್ ೀಪಪದಾನ್ಮ್ ॥3-65॥ 

ಉಪರಾತತಮಯದ್ಯಪಾನ್ಂ ಕತಸತಮಾದ್ಲಭಕ್ಷಣಮ್ । 
ಪರಪಾರವರಣಗಾರಹಸುಾಞ್ಜನಾದ್ೀರಕಲಪನ್ಮ್ ॥3-66॥ 

ಪುಷಾಪದಾನ್ೀ ಧ್ ಪದಾನ್ಂ ಹರಿಧ್ತತಯರತಪಾನ್ಹೌ। 
ಅಭ್ೀರಿೀಹನ್ತುರಭಾಯಪುರಜೀಣಾಯನ್ನಸಯ ಪೂಜನ್ಮ್ ॥3-67॥ 

ದಾವರ್ತರಂಶದ್ಪರಾಧ್ಾಸತು ಕರ್ಥತಾ ಗತರತದ್ ೀಷ್ದಾಾಃ। 
ವಸತನ್ಾರಾಯೈ ಕ್್ ೀಲ್ೀನ್ ವಿಷ್ತಣನಾ ಪರಭವಿಷ್ತಣನಾ॥3-68॥ 

‘‘ಭಾವ್ೈರ್ೀವಾಚಯನ್ಾೀಕ್್ೀ ಜ್ಞಾನ್ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ್ೌಶಲಾಾಃ। 
ಬತದಾಾಯಽವಿಹಿಂಸನ್  ಪುಷ್ಪೈವಾಯ ಪರಣವ್ೀನ್ ಸಮಪಯಯೀತ್ ॥3-69॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಾತಮಕಂ ಬರಹಮ ಮ ಲಮನ್ಿೀಣ ವಾ ಯರ್ತಾಃ ''। 
ಇರ್ತ ವಾಯಸಸೃತಾವುಕ್ ು್ೀರಪ ಭಾರತವಣಯನಾತ್॥3-70॥ 

‘‘ಆರಾಧ್ರಾಮಿ ಮಣಿಸನಿನಭಮಾತಮಬಮುೀ  

ಮಾರಾಪುರ್ೀ ಹೃದ್ಯಪಙ್ಖೆಜಸಂನಿವಿಷ್ಟಮ್ । 
ಶರದಾಾನ್ದಿೀವಿಮಲಚ್ಛತುಜಲಾಭಷ್ೀಕಂ  

ಭಾವಾಷ್ಟಪುಷ್ಪವಿಾರನಾ ಹರಿಮಚಯರಾಮಿ''॥3-71॥ 

ಇರ್ತ ವಾಕ್್ ಯೀದಿತಂ ಪುಷ್ಪಂ ವಿವಿಚ್ ಯೀಕುಂ ವಚ್ ೀಽನ್ುರ್ೀ। 
‘‘ಅಹಿಂಸಾ ಪರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿನಿದರಯನಿಗರಹಾಃ॥3-72॥ 

ಸವಯಭ ತದ್ರಾಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಷಮಾಪುಷ್ಪಂ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ। 
ಜ್ಞಾನ್ಪುಷ್ಪಂ ತಪಾಃ ಪುಷ್ಪಂ ಧ್ಾಯನ್ಪುಷ್ಪಂ ಚ ಸಪುಮಮ್ ॥3-73॥ 
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ಸತಯಂ ಚ್ೈವಾಷ್ಟಮಂ ಪುಷ್ಪಮೀಭಸತುಷ್ಯರ್ತ ಕ್್ೀಶವಾಃ’। 
ಇರ್ತ ಭಾವಾಷ್ಟಪುಷಾಪಣಿ ವಿವಿಕ್ಾುನಿ ವಚ್ ೀನ್ುರ್ೀ॥3-74॥ 

ಅವಿದಾವಂಸ್ ೀಽಪಯಶಕ್ಾುೇ್ಾೀಜಜಲ್ೈಾಃ ಕತಯತಯಾಃ ಪರಾಚಯನ್ಮ್ । 
ಏವಮಭಯಚಯಯ ಗ್ ೀವಿನ್ದಮಶ್ೀತಾರ್ತರ್ಥಭಾಃ ಸಹ॥3-75॥ 

ನ್ೈವಾಶ್ೀತ ನ್ ದ್ದಾಯದಾವ ಕ್ರಚಕಾದ್ಪಯನಿವ್ೀದಿತಮ್ । 
ಪುನ್ಶಾ ೇಾಸಿಮಭಯಸ್ಯೀನ್ನ ಕದಾಚ್ಛತಪರಿತಯಜ್ೀತ್ ॥3-76॥ 

ಆರಭ್ೀತ್ ೀತುರಂ ಸಾನ್ಾಯಮಧ್ಯಮಸುಮಿತ್ೀ ರವೌ। 
ಮತಹ ತಯಂ ದಿವಮತಹ ತಯಂ ವಾ ಧ್ಾಯಯನ್ುರಹಮ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ ನ್ ॥3-77॥ 

ಅಶ್ನೀತ ವಾ ಹರ್ೀಾಃ ಪರೀತ್ಯೈ ಶತದ್ಾಮನ್ನಂ ನಿವ್ೀದಿತಮ್ । 
ಋತೌ ಭಾರಾಯಮತಪ್ೀರಾಚಾ ನಿಷಿದ ಾ್ೀ ನ್ೈವ ವಾಸರ್ೀ॥3-78॥ 

ಪತ್ ರೀಾಃ ಕ್ಷಯದಿನ್ೀ ವಿಷ್ ಣೀವಾಯಸರ್ೀ ತತ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ತತ ಪವೀಯತುರಯೀವಾಯಪ ಸಙ್ಖುಚಛನಿಪತೃಹಾ ಭವ್ೀತ್ ॥3-79॥ 

ಪಞ್ಾದ್ೇ್ ಯೀಶಾತತದ್ಯೇ್ ಯೀಾಃ ಶರವಣ್ೀ ಸಙ್ಖೆರಮೀ ತಥಾ। 
ಜನ್ಮನ್ಯಪ ವಯರ್ತೀಪಾತ್ೀ ನ್ ಕತರಾಯತ್ ಸ್ತಿೀರರ್ತಂ ಬತಧ್ಾಃ॥3-80॥ 

ಮತನಿಾಃ ಸಾಂಶತಕ ಈೇಾೇಾಭಮತಖಾಃ ಸ್ತಿೀರರ್ತಂ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ವಾಮದ್ೀವಯೀ ನಾಮ ಯಜ್ಞ್ ೀ ವಯವಾಯೀ ಹರಿಪೂಜನ್ಮ್ ॥3-81॥ 

ಅಥಾಽಽಚಮಯ ಮನ್ತಸಾನಯಿೀ ನಾಡಿೀಸ್ಿೀ ಪರಮಾತಮನಿ। 
ವಿೇಾವದ್ೀರ್ೀಕತಾಂ ಧ್ಾಯಯನ್  ಸಮಪತಸಯ ಇರ್ತ ಚ್ಛನ್ುಯೀತ್ ॥3-82॥ 

ಯತಾರಣಾಯದ್ಯದ್ಪಾನಾಯಚಾ ತಾಭಾಯಂ ಪರಮಪೂರತಷ್ಮ್ । 
ಉಪಾಸ್ೀಚ ಛ್ರೀಷ್ಠಯೀಗ್ೀನ್ ಸ ಮೀ ಸಮಿರೀಯತಾಮಿರ್ತ॥3-83॥ 

ೇೌಚಮಾಸಾ ಚ ಧ್ಮಾಯಙ ು್ೀ ಪಾರಣಾರಾಮೀಽಪರಿಗರಹಾಃ। 
ಅಹಿಂಸಾ ಸತಯಮಸ ು್ೀಯಂ ಬರಹಮಚರಾಯ ತಪಸುಥಾ॥3-84॥ 
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ತತಷಿಟಯಯಜ್ಞಾದ್ಯೀ ಧ್ಮಾಯಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀಽಭಯಚಯನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ। 
ಧ್ಾರಣಾ ಶರವಣಂ ಚಾಥ ಮನ್ನ್ಂ ಧ್ಾಯನ್ಮೀವ ಚ॥3-85॥ 

ಸಮಾಾರನಿಯಗಮಾನಾುನಾಂ ವಾಯಖಾಯನ್ಂ ಭಕ್ರುರ್ೀವ ಚ। 
ಉತುರ್ ೀತುರಮೀತಾನಿ ಕತಯವಾಯನಿ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ॥3-86॥ 

ಸೌಲಭ್ಯೀ ಶರವಣಾದಿೀನಾಮನ್ಯತಸಙ್ ೆೀಚಮಹಯರ್ತ। 
ತತ್ ೀಽಪಯಲಪತವಮಿಚ ಛ್ೀಚ್ಾೀತಾಪರಿವಾರಜಯಂ ಚರ್ೀತತಪಮಾನ್ ॥3-87॥ 

ಶರವಣಾದ್ೀನ್ಯ ಸಙ್ ೆೀಚಾಃ ಕದಾಚ್ಛತಾೆಾಪ ವಿದ್ಯತ್ೀ। 
ವಿೇ್ೀಷ್ತ್ ೀಽನ್ತಸನ್ದಧ್ಾಯನಾನರಾಯಣದಿನ್ವರತಮ್ ॥3-88॥ 

  ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ತೃರ್ತೀಯಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥3-88॥ 

ಚತತಥಯ ಪಟಲಾಃ ॥4-41॥ 

ಸವಯಗಿೀವಾಯಣಮ ಧ್ಯನ್ಯೇ್ೀಖರಾಙಕಘರಸರ್ ೀರತಹಾಃ। 
ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಃ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಏತಮೀವಾಥಯಮಬರವಿೀತ್ ॥4-1॥ 

‘‘ಯಸ್ತಮನ್ ಸವಾಯಣಿ ಕಮಾಯಣಿ ಸಂನ್ಯಸಾಯಧ್ಾಯತಮಚ್ೀತಸಾ। 
ನಿರಾಶ್ೀನಿಯಮಯಮೀ ರಾರ್ತ ಪರಂ ಜಯರ್ತ ಸ್ ೀಽಚತಯತಾಃ॥4-2॥ 

ಸೃತಾವ ಹರಿಂ ಸಮತತಾಿಯ ಕೃತೇೌಚ್ ೀ ಯಥಾವಿಾರ। 
ಧ್ೌತದ್ನ್ುಾಃ ಸಮಾಚಮಯ ಸಾನನ್ಂ ಕತರಾಯದಿವಧ್ಾನ್ತಾಃ ॥4-3॥ 

‘‘ಉದ್ಾೃತ್ೀ''ರ್ತ ಮೃದಾಽಽಲ್ಲಪಯ ದಿವಷ್ಡಷ್ಟಷ್ಡಕ್ಷರ್ೈಾಃ। 
ರ್ತರನಿಯಮಜಾಯಽಽಪಯಸ ಕ್ ು್ೀನ್ ಪ್ರೀಕ್ಷಯಿತಾವ ಪುನ್ಸುಥಾ॥4-4॥ 

ಮೃದಾಽಽಲ್ಲಪಯ ನಿಮಜಯ ರ್ತರಸ್ತಿಜಯಪ್ೀದ್ಘ್ಮಷ್ಯಣಮ್ । 
ಸಿಷಾಟರಂ ಸವಯಲ್ ೀಕ್ಾನಾಂ ಸೃತಾವ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಮ್ ॥4-5॥ 

ಯತೇಾವಸ್ ೀ ನಿಮಗ್ ನೀಽಪುಸ ಪರಣವ್ೀನ್ ೀರಿ್ತತಸುತಾಃ। 
ಸ್ತಚ ಾ್ೀತತಪರತಷ್ಸ ಕ್ ು್ೀನ್ ಸವದ್ೀಹಸಿಂ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ ॥4-6॥ 
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ವಸ್ತತಾವ ವಾಸ ಆಚಮಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಾಯಽಚಮಯ ಚ ಮನ್ಿತಾಃ। 
ಗಾಯತಾರಯ ಚಾಞ್ಜಲ್ಲಂ ದ್ತಾವ ಧ್ಾಯತಾವ ಸ ಯಯಗತಂ ಹರಿಮ್ ॥4-7॥ 

ಮನ್ಿತಾಃ ಪರಿವೃತಾಯಥ ಸಮಾಚಮಯ ಸತರಾದಿಕ್ಾನ್ । 
ತಪಯಯಿತಾವ ನಿಪೀಡಾಯಥ ವಾಸ್ ೀ ವಿಸ್ತಯ ಚಾಞ್ಜಸಾ॥4-8॥ 

ಅಕಯಮಣಡಲಗಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯತ್ವೈವ ರ್ತರಪದಿೀಂ ಜಪ್ೀತ್ । 
ಸಹಸರಪರಮಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಶತಮಧ್ಾಯಂ ದ್ೇಾವರಾಮ್ ॥4-9॥ 

ಆ ಸ ಯಯದ್ಶಯನಾರ್ತುಷ ಠ್ೀತುತಸ ುಪವಿೇ್ೀತ ವಾ। 
ಪೂವಾಯಂ ಸನಾಾಯಂ ಸನ್ಕ್ಷತಾರಮತತುರಾಂ ಸದಿವಾಕರಾಮ್ ॥4-10॥ 

ಉತುರಾಮತಪವಿೇ್ಯೈವ ವಾಗಯತಾಃ ಸವಯದಾ ಜಪ್ೀತ್  
ಧ್್ಯೀಯಾಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಣಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ  

ನಾರಾಯಣಾಃ ಸರಸ್ತಜಾಸನ್ಸನಿನವಿಷ್ಟಾಃ। 
ಕ್್ೀಯ ರವಾನ್ ಮಕರಕತಣಡಲವಾನ್  

ಕ್ರರಿೀಟೀ ಹಾರಿೀ ಹಿರಣಯಮಯವಪುಧ್ೃಯತಶಙ್ಖ್ಚಕರಾಃ॥4-11॥ 

ಗಾಯತಾರಯಸ್ತಿಗತಣಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯಯನ್ನಷಾಟಕ್ಷರಂ ಜಪ್ೀತ್ । 
ಪರಣಮಯ ದ್ೀವಾನ್ ವಿಪಾರಂಶಾ ಗತರ ಂಶಾ ಹರಿಪಾಷ್ಯದಾನ್ ॥12॥ 

ಸೃತಾವ ಸವೀಯತುಮಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಸಾವಧ್ಾಯಯೀನಾಚಯಯೀದ್ಾರಿಮ್ । 
ಧ್ಾಯನ್ಪರವಚನಾಭಾಯಂ ವಾ ಯಥಾಯೀಗಮತಪಾಸನ್ಮ್ ॥4-13॥ 

ಧ್ಮೀಯಣ್ೀಜಾಯಸಾಧ್ನಾನಿ ಸಾಧ್ಯಿತಾವ ವಿಧ್ಾನ್ತಾಃ। 
ಸಾನತಾವ ಸಮ ಪಜಯೀದಿವಷ್ತಣಂ ವ್ೀದ್ತನ್ ಿೀಕುಮಾಗಯತಾಃ॥4-14॥ 

ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಬಲ್ಲಂ ಚ್ೈವ ಕತರಾಯನಿನತಯಂ ತದ್ಪಯಣಮ್ । 
ಇಷ್ಟಂ ದ್ತುಂ ಹತತಂ ತಪುಂ ಪೂತಯಂ ಯಚಾಾತಮನ್ಾಃ ಪರಯಮ್ ॥4-15॥ 

ದಾರಾನ್ತಸತಾನಿರರಾನಾರಣಾನ್ಪರಸ್ನ ಸಂನಿವ್ೀದ್ಯೀತ್ । 
ಭತಕುೇ್ೀಷ್ಂ ಭಗವತ್ ೀ ಭೃತಾಯರ್ತರ್ಥಪುರಾಃಸರಾಃ॥4-16॥ 
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ಭತಚಕಜೀತ ಹೃದ್ುತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಧ್ಾಯಯಂಸುದ್ುತಮಾನ್ಸಾಃ। 
ಆಚಮಯ ಮ ಲಮನ್ಿೀಣ ಕ್್ ೀಷ್ಠಂ ಸವಮಭಮನ್ಿಯೀತ್ ॥4-17॥ 

ವ್ೀದ್ೇಾಸಿವಿನ್ ೀದ್ೀನ್ ಪರೀಣಯನ್  ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ । 
ಅಹೇ್ಶೀಷ್ಂ ನ್ಯೀತಸನಾಾಯಮತಪಾಸ್ತೀತಾಥ ಪೂವಯವತ್ ॥4-18॥ 

ರಾಮಾತಪರತ ಏವಾಥ ಸವಪ್ೀದಾಾಯತಾವ ಜನಾದ್ಯನ್ಮ್ । 
ಅನ್ುರಾಲ್ೀ ತಥ್ ೀದ್ತುದ್ಾಾಃ ಸಮರ್ೀತ ಬಹತೇ್ ೀ ಹರಿಮ್ ॥4-19॥ 

ಕ್ಾಯೀನ್ ವಾಚಾ ಮನ್ಸ್ೀನಿದರಯೈವಾಯ ಬತದಾಾಯಽಽತಮನಾ ವಾಽನ್ತಸೃತಸವಭಾವಾಃ। 
ಕರ್ ೀರ್ತ ಯದ್ಯತಸಕಲಂ ಪರಸ್ನ ನಾರಾಯಣಾಯೀರ್ತ ಸಮಪಯಯೀತುತ್ ॥4-20॥ 

ದಾವವಿಮೌ ಪುರತಷೌ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ಕ್ಷರೇಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ। 
ಕ್ಷರಾಃ ಸವಾಯಣಿ ಭ ತಾನಿ ಕ ಟಸ್ ಿೀಽಕ್ಷರ ಉಚಯತ್ೀ॥4-21॥ 

ಉತುಮಾಃ ಪುರಷ್ಸುಾನ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ೇತತಯದಾಹೃತಾಃ। 
ಯೀ ಲ್ ೀಕತರಯಮಾವಿಶಯಭಭತಯಯವಯಯ ಈಶವರಾಃ॥4-22॥ 

ಯಸಾಮತಾರಮರ್ತೀತ್ ೀಸಾವಕ್ಷರಾಚ್ ಾೀತುಮೀ ಹರಿಾಃ। 
ಅತ್ ೀ ಹಿ ಲ್ ೀಕ್್ೀ ವ್ೀದ್ೀ ಚ ಪರರ್ಥತಾಃ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ॥4-23॥ 

ಯಸುಮೀವಮಸಂಮ ಢ್ ೀ ಜಾನಾರ್ತ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಮ್ । 
ಸ ಸವಯವಿದ್ಾಜರ್ತ ತಂ ಸವಯಭಾವ್ೀನ್ ಸವಯದಾ॥4-24॥ 

ಇರ್ತ ಗತಹಾಯತಮಂ ೇಾಸಿಮಿದ್ಂ ತ್ೀನ್ ೀಕುಮೀವ ಚ। 
ಏತದ್ತುದಾಾಾ ಬತದಿಾಮಾನ್  ಸಾಯತೃತಕೃತಯಶಾ ಸವಯದಾ॥4-25॥ 

ರತದ್ರಂ ಸಮಾಶ್ರತಾ ದ್ೀವಾ ರತದ್ ರೀ ಬರಹಾಮಣಮಾಶ್ರತಾಃ। 
ಬರಹಾಮ ತಮಾಶ್ರತ್ ೀ ನಿತಯಂ ನ್ ಹರಿಾಃ ಕ್ರಚಕಾದಾಶ್ರತಾಃ॥4-26॥ 

ಯೀ ತನ್ಮತಮಿದ್ಂ ನಿತಯಮನ್ತರ್ತಷ್ಠನಿು ಮಾನ್ವಾಾಃ। 
ಶರದಾಾವನ್ ುೀಽನ್ಸ ಯನ್ ುೀ ಮತಚಯನ ು್ೀ ಸಂಸೃತ್ೀಭಯರಾತ್ ॥4-27॥ 
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ಯೀ ತ್ವೀತದ್ಭಯಸ ಯನ್ ುೀ ನಾನ್ತರ್ತಷ್ಠನಿು ತನ್ಮತಮ್ । 
ಸವಯಜ್ಞಾನ್ವಿಮ ಢಾಂಸಾುನ್  ವಿದಾಯನ್ನಷಾಟತಮಚ್ೀತಸಾಃ॥4-28॥ 

ದಾವವ್ೀವ ಸಗೌಯ ಲ್ ೀಕ್್ೀಽಸ್ತಮನ್  ದ್ೈವ ಆಸತರ ಏವ ಚ। 
ವಿಷ್ತಣಭಕ್ರುಪರ್ ೀ ದ್ೈವೀ ವಿಪರಿೀತಸುಥಾಽಽಸತರಾಃ॥4-29॥ 

ಸಮತಯವಯಾಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ತಣಂ  ವಿಸಮತಯವಯೀ ನ್ ಜಾತತಚ್ಛತ್ । 
ಸವ್ೀಯ ವಿಾರನಿಷ್ೀಧ್ಾಾಃ ಸತಯರ್ೀತಯೀರ್ೀವ ಕ್ರಙ್ಖೆರಾಾಃ॥4-30॥ 

ಧ್ಮೀಯ ಭವತಯಧ್ಮೀಯಽಪ ಕೃತ್ ೀ ಭಕ್್ೈರಮೀಶ್ತತಾಃ। 
ಪಾಪಂ ಭವರ್ತ ಧ್ಮೀಯಽಪ ಯೀ ನ್ ಭಕ್್ೈಾಃ ಕೃತ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ॥4-31॥ 

ತನ್ಮನಾ ಭವ ತದ್ಾತ್ ೆೀ ತದಾಯಜೀ ತನ್ನಮಸ್ತೆರಯಾಃ। 
ನಿತಯಂ ಭವ್ೀಚಾ ತನಿನಷ್ ಠೀ ಬತಭ ಷ್ತಾಃ ಪುರತಷ್ಸುತಾಃ॥4-32॥ 

ಏಷ್ ನಿತಯಾಃ ಸಮಾಚಾರ್ ೀ ಗೃಹಿಣ್ ೀ ವನಿನ್ಸುಥಾ। 
ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ಬಲ್ಲಂ ದ್ನ್ುಧ್ಾವನ್ಂ ಚಾಪಯೃತ್ೀ ಬಟ್ ೀಾಃ॥4-33॥ 

ಏವಮೀವ ಯತ್ೀಾಃ ಸ್ತವೀಯವಿತ ು್ೀನ್ ತತ ವಿನಾ ಸದಾ। 
ಮ ಲಮನ್ಿೈಾಃ ಸದಾ ಸಾನನ್ಂ ವಿಷ್ ಣೀರ್ೀವ ಚ ತಪಯಣಮ್ ॥4-34॥ 

ವಿೇ್ೀಷ್ ೀ ನಿಷಿೆರಯ ಯತ್ೀರಜಲಾಞ್ಜಲ್ಲತಾ ತಥಾ। 
ತಪಯಣಂ ತತ ಹರ್ೀರ್ೀವ ಯತ್ೀನಾಯನ್ಯಸಯ ಚ್ ೀದಿತಮ್ ॥4-35॥ 

ಸಮಿದ್ ಾೀಮೀ ವಟ್ ೀೇ್ೈವ ಸೃತಾವ ವಿಷ್ತಣಂ ಹತತಾಶನ್ೀ। 
ಸವಯವಣಾಯಶರಮೈವಿಯಷ್ತಣರ್ೀಕ ಏವ್ೀಜಯತ್ೀ ಸದಾ॥4-36॥ 

ರಮಾಬರಹಾಯದ್ಯಸುಸಯ ಪರಿವಾರತ ಏವ ತತ। 
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನ್ತೇಾಸ್ತತಾರಮಣ್ ೀರಣಿೀರಾಂ ಸಮನ್ತಸಮರ್ೀತುಮ್ । 
ಸವಯಸಯ ಧ್ಾತಾರಮಚ್ಛನ್ತಯರ ಪಮಾದಿತಯವಣಯಂ ತಮಸಾಃ ಪರಸಾುತ್ ॥4-37॥ 

ವ್ೀದಾಹಮೀತಂ ಪುರತಷ್ಂ ಮಹಾನ್ುಮಾದಿತಯವಣಯಂ ತಮಸಸತು ಪಾರ್ೀ। 
ಸವಾಯಣಿ ರ ಪಾಣಿ ವಿಚ್ಛತಯ ಾರೀರ್ ೀ ನಾಮಾನಿ ಕೃತಾವಽಭವದ್ನ್ಯದಾಸ ು್ೀ॥4-38॥ 
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ಧ್ಾತಾ ಪುರಸಾುದ್ಯಮತದಾಜಹಾರ ಶಕರಾಃ ಪರವಿದಾವನ್ರದಿಶಶಾತಸರಾಃ। 
ತಮೀವಂ ವಿದಾವನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವರ್ತ ನಾನ್ಯಾಃ ಪನಾಿ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥4-39॥ 

ಆನ್ನ್ದರ್ತೀಥಯಮತನಿನಾ ವಾಯಸವಾಕಯಸಮತದ್ಾೃರ್ತಾಃ। 
ಸದಾಚಾರಸಯ ವಿಷ್ಯೀ ಕೃತಾ ಸಙ್ಾೀಪತಾಃ ಶತಭಾ॥4-40॥ 

‘ಅೇ್ೀಷ್ಕಲಾಯಣಗತಣನಿತಾಯನ್ತಭವಸತುನ್ತಾಃ। 
ಅೇ್ೀಷ್ದ್ ೀಷ್ರಹಿತಾಃ ಪರೀಯತಾಂ ಪುರತಷ್ ೀತುಮಾಃ’॥4-41॥ 

ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಚತತಥಯಾಃ ಪಟಲಾಃ॥4-41॥ 

 ಪಞ್ಾಮಾಃ ಪಟಲಾಃ॥5-68॥ 

ದ್ಶಮಾಯಂ ವಜಯಯೀದ್ ಾೀಗಾನ್ಞ್ಜನಾಭಯಞ್ಜನಾದಿಕ್ಾನ್ । 
ಅಮಧ್ತಕ್ಷಾರಲವಣಸಸಕೃದ್ಶ್ರೀತ ಸತವರತಾಃ॥5-1॥ 

ಪರ್ೀದ್ತಯಾಃ ಪಾರತರತತಾಿಯ ಹರಿಂ ಸೃತಾವ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಸಙ್ಖೆಲಪಯೀದ್ದ್ಯ ಕತರಾಯಮತಪವಾಸವರತಂ ರ್ತವರ್ತ॥5-2॥ 

ತತಸ್ತಿಷ್ವಣಾಸಾನಯಿೀ ಕೃತ್ ವೀಕುಂ ತದ್ನ್ನ್ುರಮ್ । 
ಆವತಯಯೀಚಛೃರ್ತಗಿರ್ ೀ ನಿಶ್ ಜಾಗರಣಂ ಚರ್ೀತ್ ॥5-3॥ 

ಶತರತಾವ ವಾಯಖಾಯಯ ವಾ ಕ್ರಚಕಾತಾೆಲಂ ಸಾಕಂ ಹರಿಪರಯೈಾಃ। 
ಕತರಾಯಚಾ ಪುರತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀನ್ೃತುಸಙಕೆ ೀತಯನಾದಿಕಮ್ ॥5-4॥ 

ಅನ್ಾರಾಮೀ ತತಾಃ ಸಾನತ್ ೀ ಜಪ್ೀನ್ ಮಲಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ। 
ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಸಪರಾಯಂ ಕತವಿೀಯತ ಯಥಾಶಕ್ರುಪರಪಞ್ಾನಾಮ್ ॥5-5॥ 

ನಿವ್ೀದ್ಯ ತತರ ನ್ೈವ್ೀದ್ಯಂ ಸನಪಯೀತೌಪರತಷ್ಂ ಚರತಮ್ । 
ಈಶಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ ಭಾಗ್ೀ ಸಾವಸ್ತೀತ ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ ೀ ಮತನಿಾಃ॥5-6॥ 

ಕ್ಾರಯೀತಥಣಿಡಲಂ ಶತಚಾಯಮಿಷ್ತಮಾತರಂ ಪರಂ ಭತವಿ। 
ಉಲಿ್ಲಖ್ೀತಸಮಿಧ್ಾ ರ್ೀಖಾಾಃ ಷ್ಟ್ ಪೇಾಾದ್ತದ್ಗಾಯತಾಾಃ॥5-7॥ 
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ಪಾರಗಾಯತ್ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀದಿಗಾಾಗಯೀಸುದ್ಮಿಶ್ರತ್ೀ। 
ರ್ತರಸ್ ಿೀ ಮಧ್್ಯೀ ತಥಾಽಭತಯಕ್ಷ್ೀತುತಾರಗಿನಂ ಪರಣಿಧ್ಾಪಯೀತ್ ॥5-8॥ 

ಸಮಿದಾಾಯಂ ಪರಿಗೃಹಾಯನಾವದ್ಧ್ಾಯತುತಾರಥ ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಅಗಿನಾಃ ಸ್ ೀಮಶಾ ಪುರತಷ್ಸುಥಾಽಗಿನಸ್ತವಷ್ಟಕೃಚಾ ತಾಾಃ॥5-9॥ 

ಕೃತಾವ ರಜತಜಂ ಬಹಿಯರಿಧ್ೌಮ ನಿಬಧ್್ ಯೀದ್ಗಧ್್ ೀ ನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ರ್ತರಶಾಃ ಪರಿಸಮ ಹಾಯಥ ಪಾರಗಾದಿಷ್ತ ಪರಿಸುರ್ೀತ್ ॥5-10॥ 

ದ್ಕ್ಷಿಣಂ ತ ಧ್ವಯಮ ಲಾಗರಮಧ್್ ೀಮ ಲಾಗರಮತತುರಮ್ । 
ರ್ತರಾಃ ಪಯತಯಕ್ಷ್ ಯೀದ್ಗಗ್ನೀಸತು ನ್ಯಂಚ್ಛ ಪಾತಾರಣಿ ಸಾದ್ಯೀತ್ ॥11॥ 

ದಿವಶಾಃ ಪರಣಿೀತಾಜಯಸಾಿಲೌಯ ಸೃಕ್ ಸೃವೌ ಪಾಕಕಮಯಣ್ೀ। 
ಚರತಸಾಿಲ್ಲೀಂ ಮೀಕ್ಷಣಂ ಚ ಪ್ರೀಕ್ಷಣಿೀಂ ಸಂವಿಭಾಜನಿೀಮ್ ॥12॥ 

ಕತರಾಯತಪವಿತೌರ ಪಾರದ್ೀೇೌ ಕತೇೌ ಸಾಗಾರವಗಭಯಕ್ೌ। 
ಅಙ್ಖತುಷಾಠನಾಮಿಕ್ಾಭಾಯಂ ತ್ೀ ರ್ತರನಾಯಸ್ ೀಧ್ವಯಂ ಪರಿೀಮೃಜ್ೀತ್ ॥5-13॥ 

ಉತಾುನ್ಯಪ್ರೀಕ್ಷಣಿೀಪಾತರಂ ಪವಿತ್ರೀ ತತರ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ಆಸ್ತಚಾಯಪಾಃ ಪವಿತಾರಭಾಯಂ ರ್ತರಾಃ ಪಾರಗತತಪವನ್ಂ ಕ್ರರರಾತ್ ॥5-14॥ 

ಅಙ್ಖತುಷಾಠನಾಮಿಕ್ಾಭಾಯಂ ಸಙ್ಖುೃಹಯ ನಾಸಾಂತಯೀಾಃ ಪೃಥಕ್ । 
ಉತಾುನಾಭಾಯಂ ತತ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಸವಯತ್ ರೀತಪವನ್ಂ ಮತಮ್ ॥5-15॥ 

ತಾಭರತಕ್ಷ್ೀರ್ತಿಶಸಾುಭಯಾಃ ಪವಿತ್ ರೀತಾುನ್ಪಾಣಿನಾ। 
ಪಾತಾರಣತಯತಾುನಾಯಪಾಃ ಸಪೃಷಾಟಾ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀತ್ಸೀಧ್ಾಮನಿ ಪೂವಯವತ್ ॥5-16॥ 

ಬರಹಾಮ ಸಾಯಚ್ಾೀದ್ದಕ್ಷಿಣತ್ ೀ ನಿರಸ್ ಯೀಪವಿೇ್ೀತತಪನ್ಾಃ। 
ಪರಣಿೀತಪಾತರ ಆಧ್ಾಯ ಪವಿತ್ರೀ ತತರ ಪೂವಯವತ್ ॥5-17॥ 

ಅಪ ಆಸ್ತಚಯ ಪಾಣಿಭಾಯಂ ಪರಣಯೀತಾರಣಸಮಿಮತಾಃ। 
ಕತೇ್ೀಷ್ವಗ್ನೀರತದ್ಙ್ಖನಯಸ್ಯೀತಪರಿದ್ಧ್ಾಯತತೆೇ್ೈರಪ॥5-18॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

Goto                                      http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

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

 

ನಿವಯಪ್ೀಚಾತತರ್ ೀ ಮತಷಿಟೀನ್ತಪರತಷಾರಾಥ ತಣತಡಲಾನ್ । 
ಪವಿತಾರಭಾಯಂ ತಥಾ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ರ್ತರಕ್ಷಾಲಂ ಶರಪಯೀದ್ವಸೌ॥5-19॥ 

ಸಾಿಲಾಯಂ ಪವಿತ್ರೀ ವಿನ್ಯಸಯ ತತಾರಭಾಯಸ್ೀಚಯೀತ್  ಘ್ೃತಮ್ । 
ಅಪವಾಹ್ ಯೀದ್ಗಙ್ಗುರಾನ್ ಬಹಿಸುತರ ಚ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥5-20॥ 

ತತಾಃಪರಜಾವಲಯ ದ್ಭಾಯಭಾಯಂ ಕತೇಾಗ್ರೀ ಕ್ಷಾಲ್ಲತ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ । 
ತತಾಃ ಪಯಯಗಿನ ಕತವಿೀಯತ ತಾರಯವತಯಂ ಹವಿಷಾ ಸಹ॥5-21॥ 

ಅಪಾಃ ಸೃಷ್ ಟಾೀದ್ಗತದಾವಸಯ ತದ್ಙ್ಗುರಾಂಶಾ ಯೀಜಯೀತ್ । 
‘‘ಸವಿತತಷ್ಟಾೀ''ರ್ತ ಮನ್ಿೀಣ ಕತರಾಯತ ಪವಯವದ್ತತಪವಮ್ ॥5-22॥ 

ಸಕೃನ್ಮನ್ಿೀಣ ತ ಷಿಣೀಂ ದಿವಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಪಾರಸ್ಯೀದಿವಭಾವಸೌ। 
ಬಹಿಷ್ೃತಯ ಪರಣಿೀತಾಸತು ಬಹಿಯರಾನಿೀಯ ಪಶ್ಾಮೀ॥5-23॥ 

ಅಗ್ನೀವಿಯಶಿಕಿಯತದ್ರಜತಜಂ ನ್ಯಸಯ ತತರ ಪರಸಾರಯೀತ್ । 
ತತರ ನ್ಯಸಾಯಽಜಯಮತತಾುಪಯ ದ್ಭಯಮತಷಿಟಸೃವೌ ಸೃಚಮ್ ॥5-24॥ 

ಅನ್ುಬಯಹಿಶಾ ಮ ಲಂ ಚ ಸಂಮೃಜ್ೀದ್ದಭಯಮತಷಿಟನಾ। 
ಪ್ರೀಕ್ಷ್ ಯೀತಾುಪಯ ಪುನ್ಮತಯಷಿಟಂ ಪರಹರ್ೀತ್ ರೀಕ್ಷಯ ತಂ ವಸೌ॥5-25॥ 

ಪಕವಂ ಸೃವ್ೀಣಾಭಘ್ನಯಯ ಹವಿರತದಾವಸಯೀದ್ತದ್ಕ್ । 
ತತಾರಭಘ್ನಯಯ ಬಹಿಯಷಾಯದ್ಾರೀತಾಽಽಜಯಸಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ೀ॥5-26॥ 

ಪಾಣಿನಾ  ‘‘ಪುರತಷ್ಸ್ಯೀದ್'' ಮಿರ್ತ ಸೃತಾವಽಭಮೃಶಯತತ। 
ಸೃತಾವ ಸತಧ್ಾಮಯಂ ತಸಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಣಂ ಚ್ ೀಪರಿ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥5-27॥ 

ನಿದ್ಧ್ಾಯತಪರಿಾರೀನ್ಪೇಾಾದ್ದಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರತಾಃ ಕರಮಾತ್ । 
ಸೃತಾವ ಪಾರಕ ಸಯಯಮಾದ್ಧ್ಾಯದಿಧ್ಾಮದ್ ಧ್ವಯಂ ಸಮಿದ್ದಾಯಮ್ ॥5-28॥ 

ಸಂಸಾಧ್ಯ ಯಜ್ಞಪುರತಷ್ಮಗಾನವಾವಾಹಯೀತತಸಾರೀಾಃ। 
ಇಧ್ಾಮದಾನಾಯ ತದ್ತರಜತಜಂ ಪರಣಿೀತಾಪುಸ ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥5-29॥ 
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ಅಭಘ್ನಯಯ ಪರಣಿೀತಾಸತ ತತ ಏತಾಂ ನಿಧ್ಾಪಯೀತ್ । 
ಸಂಸೃತಯ ಪುರತಷ್ಂ ಗೃಹಣನಿನಧ್ಮಂ ದ್ಕ್ಷಿಣಪಾಣಿನಾ॥5-30॥ 

ಜತಹತರಾನ್ಮನ್ಿಮತಕ್ಾುಾ  ‘‘ಽಯ''ಮಿರ್ತ ಮನ್ಿಂ ಸತಮನಿಿತಮ್ । 
ಪಾರಜಾಪತಾಯವಥಾಽಽಘ್ನರೌ ವಾಯತನ್ೈಋಯತದಿಕ್ ಸಪೃೇೌ॥5-31॥ 

ಅಗಿನೀೇಾನಾವಸಾನೌ ದೌವ ಸೃವಾಜ್ಯೀನಾಭಘ್ನರಯೀತ್ । 
ಜತಹತರಾ ‘‘ದ್ಗನಯೀ ಸಾವಹಾ'', ‘‘ಸ್ ೀಮಾಯೀ''ರ್ತ ತತ ಚಕ್ಷತಷಿ॥5-32॥ 

ಉದ್ಗದಕ್ಷಿಣತೇಾಾಥ ಪುಙ ಋಗಿಾಜತಯಹತರಾತೆರಮಾತ್ । 
ಸೃವಾಜಯಂ ಪರಥಮಂ ಪೇಾಾದ್ಾವಿಷ್ ೀ ದಿವರವದ್ಯ ಚ॥5-33॥ 

ಪಞ್ಜಾವಚಯವದಾಯ ರ್ತರಹಯವಿಾಃ ಪರತಯಭಘ್ನರಯೀತ್ । 
ಅವತುಮಭಘ್ನರಾಯಗೌನ ಪುರಸಾುಜತಜಹತರಾದ್ಾೃತಮ್ ॥5-34॥ 

ವಾಮೀನಾಽಽಮೃದ್ಯ ಹೃದ್ಯಂ ಹವಿದ್ಯಕ್ಷಿಣಪಾಣಿನಾ। 
ಗೃಹಣನ್  ಮನ್ಿಂ ಸಮತಚಾಾಯಯ ಸಾವಹಾನ ು್ೀ ಜತಹತರಾತತಸಾರೀಾಃ॥5-35॥ 

ಉಪರಿಷಾಟಚಾ ಹತತಾವಽಽಜಯಂ ಸೌವಿಷಿಟೀಕೃತಮನ್ಿತಾಃ। 
ಅವದ್ಯೀತಸಕೃದಾಜಯಂ ದಿವಹಯವಿನಾಯಽಘ್ನರಯೀದಿಹ॥5-36॥ 

ಪುರ್ ೀ ಹತತಾವ ‘‘ಯದ್ಸ್ಯೀ''ರ್ತ ಮನಾಿನ ು್ೀ ಹ್ ೀಮಮಾಚರ್ೀತ್ । 
ಹತತಾವಽಽಜಯಂ ಪರಿಧ್್ೀರನ್ುಾಃ ಸೃವಾ ಸ್ತಚ ಾ್ೀದ್ಪ್ೀ ಬಹಿಾಃ॥5-37॥ 

ಹತತಾವ ತತ ರಾಜಸಮಿಧ್ಂ ವಾಯಹೃತಾಯ ತತ ಸಮಸುರಾ। 
ಸೌರವಿೀಂ ಪೂಣಾಯಹತರ್ತಂ ಕೃತಾವ ಪರಿಾರೀಜತಯಹತರಾತುತಾಃ॥5-38॥ 

ಅಥ ರಜತಜಂ ಚ ವಿಶಿಥಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಯ ಪಾರಸ್ಯೀದಿವಭಾವಸೌ। 
ಅಪಾಃ ಸಪೃಷಾಟಾ ಹರಿಂ ಸೃತಾವ ಪುಷ್ಪೈರಾರಾಧ್ಯೀತತಸಾರೀಾಃ॥5-39॥ 

ಸೃವ್ೀಣ ಜತಹತರಾದ್ುರಹಮ ಪಾರಯಶ್ಾತಾುಹತರ್ತೀರಥ। 
‘‘ಅರಾ'' ‘‘ಅತ ಇದ್ಂ'' ಮನ್ಿೈಾಃ ಶತಕ್್ಿೈೇಾಾಥ ಸಮಾಪಯೀತ್ ॥5-40॥ 
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ಅಭಾಯನಿೀಯ ಪರಣಿೀತಾಪ್ೀ ಮಾಜಯಯೀತಪಞ್ಾದಿಕ್ಷತ ಚ। 
ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ವಿಷ್ತಣಭಕ್ ು್ೀಭ್ ಯೀ ರಾವತಾಸಮಥಯಯಮಪಯಯೀತ್ ॥5-41॥ 

ಬಹಿಯಷಾಯಪ್ೀಽಥ ನಿನ್ಯೀತಸಪರಾಯಂ ಚ ಸಮಾಪಯೀತ್ । 
ಪುರತಷಾಯ ಪುನ್ಾಃ ಪಾರಪಯಯ ಹತತೇ್ೀಷ್ಂ ಹವಿಘ್ೃಯತಮ್ ॥5-42॥ 

ಗತರತಭಯಾಃ ಪಾರಪಣಂ ಪಾರಪಯಯ ೇ್ೀಷಾಭಾಯಂ ಪಾರಣಂ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ಅಥ ನಾರಾಯಣಶ್ರೀಮಲಿ್ಲೀಲಾವಹಮಹ್ ೀತಸವ್ೈಾಃ॥5-43॥ 

ನ್ೃತುಸಙಕೆ ೀತಯನಾವತ್ೈಯದಿನ್ೇ್ೀಷ್ಂ ಸಮಾಪಯೀತ್ । 
ಉಕುನಾಯಯೀನ್ ಜನ್ಮಕ್ಷಯ ಆಯತಷ್ಯಂ ಹ್ ೀಮಮಾಚರ್ೀತ್ ॥5-44॥ 

ಪುಮಾ ‘‘ನ್ತಮಞ್ಜಾಮಿ'' ಸ ಕ್ ು್ೀನ್ ರ್ತವನಾದರಗಿನೀ ತತರ ದ್ೀವತ್ೀ। 
ಪಾರಜಾಪತಯಋಷಿವಿಯಷ್ತಣಭಯಕ್ರುಮಾನ್ಯಕ್ಷಾನಾಶನ್ಾಃ॥5-45॥ 

ಛನ್ದಸ್ತಿಷ್ತಟಬನ್ತಷ್ತಟಪ್  ಚ ಇನಾದರಗಿನೀ ನ್ೃಹರಿೀ ಸೃತೌ। 
ನ್ೃವಾಜಾಯಯತಾಃಸಸಮೃದ ಾ್ಯೈ ಸಾಯನ್ನೃಸ್ತಂಹ್ ೀ  ಮೃತತಯನಾಶನ್ಾಃ॥5-46॥ 

ಋಚಾಽನ್ಾರಾ ಯಜ್ೀಚಾನ್ದರಮಣಡಲಸಿಂ ನ್ೃವಾಜನ್ಮ್ । 
ಇತ್ಯೈತರ್ೈಯಿನ್ಾಃ ಪಾರಹತಸ್ೈರ್ತುರಿೀಯೀ ವಿಶ್ಷ್ಯತ್ೀ॥5-47॥ 

ಸಮಿಧ್ಾ ಸಿಣಿಡಲ್ೀ ವಿಧ್್ಯೀನ್ಮಧ್್ಯೀ ರ್ತರಾಃ ಪರತಯಗಾದಿಕಮ್ । 
ತಥಾ ದ್ಕ್ಷಿಣತೇ್ೈವ ರ್ತರಶ ಉತುರಸ್ತಿಶಾಃ॥5-48॥ 

ಅಭತಯಕ್ಷಯ ಸ್ತಕತಾಸುತರ ಸವಯತಶಾ ಪರಸಾರಯೀತ್ । 
ರ್ೀಖಾಾಃ ಪಾರಗಾಯತಾ ಮಧ್್ಯೀ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರತ್ ೀ ಲ್ಲಖ್ೀತ್ ॥5-49॥ 

ಮಧ್್ಯೀ ಪರತಯಕ ಪವಯತಶಾ ರ್ತಸರಾಃ ಸತಯರತದ್ಗಾಯತಾಾಃ। 
ದ್ಭ್ೀಯಷ್ವತಾರಗಿನಮಾಧ್ಾಯ ಸಮಿಧ್ಯ ಜವಲ್ಲತಂ ವಸತಮ್ ॥5-50॥ 

ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲದ್ಯಭಯಪಾಣಿಜತಯಷ್ಟ ಇತತಯಪರ್ತಷ್ಠತಾತ್ । 
ಅನಾವಧ್ಾಯ ನ್ಯಸ್ೀದ್ುಹಿಯನ್ಯ ರಜಾಜಾ ತತರ ಬನ್ಾನ್ಮ್ ॥5-51॥ 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/


 

 
 

Goto                                      http://srimadhvyasa.wordpress.com/    

 
2014 

Page 36 ! ! ಆ ಚಾ ರಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ಮ ದಾ ಚಾ ರಾಯಾಃ  ಸ ನ್ತು  ಮೀ  ಜ ನ್ಮ ಜ ನ್ಮ ನಿ ! ! ಕೃ ಷ್ಣಂ  ವ ನ್ದೀ  ಜ ಗ ದ್ತು ರತಂ ! !  

 

ಪರಿಸಮ ಮಹಯ ಪಯತಯಕ್ಷ್ೀತಸಕೃತಪೇಾಾತಪರಿಸುರಾಃ। 
ಆಜ್ ಯೀದಾವಸಾತ ಪವಯಮೀವ ಪಾತರಸಮಾಮಜಯನ್ಂ ಭವ್ೀತ್ ॥5-52॥ 

ಆಜಯಸ್ ಯೀತಪವನ್ಂ ತ ಷಿಣೀಂ ಪುನ್ರಾಘ್ನರಸಂಯತತಾಃ। 
ಇಧ್ಮಂ ಗೃಹಿೀತಾವ  ‘‘ತದಿತ'' ಇತಾಯದ್ಯೈಾಃ ಪರಿಷ್ೀಚಯೀತ್ ॥5-53॥ 

ತಾರ್ೀಣ ಜತಹತರಾದಿಘ್ಮಂ ತತರ ನಾರಾಯಣಂ  ಸಮರನ್ । 
ಪರಜಾಪತಯ ಇನಾದರಯ ಸಾವಹ್ೀತಾಯಘ್ನರಯೀಹತಯರ್ತಾಃ॥5-54॥ 

ಚಕ್ಷತರನ ು್ೀ  ‘‘ಯತಕು'' ಆದಾಯ ಮತಖಾಯ ಸತಯದಾವಯದ್ೇಾಹವಾಾಃ। 
‘‘ಯತಕ್್ ುೀ ವಹ''  ‘‘ಚತಸರ''ೇ್ಾೀ ‘‘ತಾಯನ್ ೀ ಭದಾರ''ಸುತಾಃ ಪರಮ್ ॥5-55॥ 

‘‘ವಿರ ಪಾಕ್ಷ'' ‘‘ವಿರ ಪಾಕ್ಷಂ'' ‘‘ರಾರ್ತರಶ್ಾೀನಿ ಪದ್ಯಸ್ೀ''। 

‘‘ಸಂರಾದಿನ್ಯೈ'' ‘‘ಪರಸಾದಿನ್ಯೈ'' ವಾಯಹೃತಯನಾು ಇರ್ತೀರಿತಾಾಃ॥5-56॥ 

ಅಥ ಸಾವವತುಧ್ಮೀಯಣ ಪಕವಹ್ ೀಮಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ । 
‘‘ಪುರತಷ್ಾಃ'' ‘‘ಸತದಿ''ತಾಯಭಾಯಂ ದಿವರನ ು್ೀ ತಾರಯೀಗತಾಃ॥5-57॥ 

‘‘ಸಹಸರಶ್ೀಷ್ೀಯ''ತಾಯದ್ಯೈಶಾ ಮನ್ಿೈರಾಜಾಯಹತರ್ತೀಾಃ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ವಿಭಜಯ ಸ್ತವಷ್ಟಹ್ ೀಮಾಥಯಂ ಸಮಾಪತ್ೈಾಃ ಸ್ೀಚಯೀಚಾರತಮ್ ॥5-58॥ 

‘‘ಹವಯವಾಹಂ'' ‘‘ಸ್ತವಷ್ಟಮಿ''ರ್ತ ಮನೌಿ ಸನಾಾಯ ತಾರತಾಃ। 
ಸಾವಹಾನ ು್ೀ ತತ ಹರಿಂ ಸೃತಾವ ಸ್ತವಷ್ಟಕೃದ್ ಹೀಮ ಇಷ್ಯತ್ೀ॥5-59॥ 

ಪರಿಧ್ಯನ್ುಬಯಹಿೇ್ಾೀರ್ತ ಸ್ತವಷ್ಟಕೃದ್ಾಮಿಯಸ್ೀಚನ್ಮ್ । 
ಅನ್ತರಾದ್ರಜತಜಪೂಣಾಯಂಸತು ಹತತಾವ ತಾನ್ಪರಿಾರೀನ್ಥ॥5-60॥ 

ಜರಾದ್ಯೈರಾಹತರ್ತೀಾಃ ಕತರಾಯಚಾತತನ್ಯವರ್ತಸಙ್ಖ್ಯಕ್ಾಾಃ। 
ಪರಿಷಿಚಾಯದಿತ್ೀರಾದ್ಯೈಾಃ ಪರಿಾರೀನ್ತಜಹತರಾತತಪನ್ಾಃ॥5-61॥ 

ಪಶ್ಾಮೀ ದ್ವೀ ಸಮಪಾಯಯಗೌನ ಪರಣಿೀತಂ ನಿನ್ಯೀತುತಾಃ। 
ನಾಯಯೀನಾನ್ೀನ್ ಕತವಿೀಯತ ಮಹಾಯತಷ್ಯಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ॥5-62॥ 
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ಬರಹಾಮನಾರಾಯಣೌ ವಿಶವರ ಪಾ ಲಕ್ಷಿಾೀಸುತಾಃ ಪರಮ್ । 
ವಸರತದಾರದಿತಯಮರತತಾಸಧ್ಯಷ್ಯಯ ಉದಾಹೃತಾಾಃ॥5-63॥ 

ಯಕ್ಷಗನ್ಾವಯಪತರ್ ೀ ವಿೇ್ವೀದ್ೀವಾಸುಥಭಯವಾಃ। 
ಸಪಾಯಙಕುರಸ ಇತ್ಯೀತ್ೀ ದ್ೀವತಾಾಃ ಪರಿಕ್ರೀರ್ತಯತಾಾಃ॥5-64॥ 

‘‘ಯೀ ಬರಹ್ೇ''ತತಯಪರಿಷಾಟತತು  ‘‘ಭಾರಜಮಾನ್'' ಇರ್ತೀರಯೀತ್ । 
ಸತಾರಸನಿಾಸಾವಹಾನ್ುಪಕವಹ್ ೀಮಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ ॥5-65॥ 

ದಾಕ್ಷಯಿಣಯಾಃ ಶ್ರಯಂ ದ್ೀವಿೀಮೀಕ್್ ೀ ಬರಹಮ ವಸ ನಿರ್ತ। 
ಅಷಾಟಭಋಯಗಿಾರ್ೀತಾಭಾಃ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಜತಹತರಾದ್ಾೃತಮ್ ॥5-66॥ 

ಶತಂ ಶತಂ ಸಹಸರಂ ವಾ ಸಮಾಪತಂ ಚಾವಸ್ೀಚಯೀತ್ । 
ತತರ ತತರ ಸಮರನ್ ವಿಷ್ತಣಂ ಸ್ತವಷಾಟದ್ಯಂ ಪೂವಯವರ್ತೆರರಾತ್ ॥5-67॥ 

ಸಮಾಪತೇ್ೀಷ್ಂ ಸಞ್ಜಪಯ ಯಜಮಾನಾಯ ಸನಿದೇ್ೀತ್ । 
ಚರತಣಾ ಸಹ ತತಾರಶಯದಿೀಘ್ಯಮಾಯತಾಃ ಪರಪದ್ಯತ್ೀ॥5-68॥ 

 ಇರ್ತ ಶ್ರೀಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಪಂಚಮಾಃ ಪಟಲಾಃ॥5-68॥  

 ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥6-65॥ 

ನಿತಯಂ ಸಮಿರೀತಯೀ ವಿಷ್ ಣೀರಾಚರನಾವಸರವರತಮ್ । 
ಕ್ಾರ್ತಯಕ್್ೀ ೇಾರವಣ್ೀ ಮಾಸ್ೀ ಮಾಘೀ ವಾ ಪೂಜಯೀದ್ಾರಿಮ್ ॥6-1॥ 

ಸತಲಕ್ಷಣ್ೀ ಮಹಿೀಭಾಗ್ೀ ಮಣಡಲಂ ಕ್ಾರಯೀದ್ತುಧ್ಾಃ। 
ಮೃದ್ಮ ಧ್ಾವಯಂ ಪರಿತಯಜಯ ಶತದ್ಾರಾ ತತರಪೂರಯೀತ್ ॥6-2॥ 

ಚತತಸತುಙ್ಖುಂ ತತ ಪಾದ್ ೀನ್ಸಪುಹಸುಮಿತಂ ಶತಭ್ೈಾಃ। 
ಲಕ್ಷಣ್ೈಶ್ಾರ್ತರತಂ ಚಾರತಫಲಕ್್ೈಾಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್ ॥6-3॥ 

ಸುಮಾಾದ್ುಹಿವೃಯತಂ ಭತಾಾ ಚತತದಾವಯರ್ ೀಪೇ್ ೀಭತಮ್ । 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ಕತರಾಯನ್ಮಣಡಲಸಾಯನ್ತಕ ಲತಾಃ॥6-4॥ 
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ಸತಲಕ್ಷಣಾಂ ದ್ೃಢಾಂ ಶಿಕ್ಷ್ಾಂ ಕ್ರಚಕಾದ್ತನ್ನತಮಧ್ಯಮಾಮ್ । 
ಕತರಾಯದ್ಙ್ಖತೆರಪಾತಾರಣಿ ದಾವದ್ಶ ದಿವಸ್ತಿರ್ೀವ ವಾ॥6-5॥ 

ಪಾಲ್ಲಕ್ಾ ಘ್ಟಕ್ಾೇಾಾಥ ಶರಾವಾ ಇರ್ತ ತ್ೀ ರ್ತರಧ್ಾ। 
ಪಾಲ್ಲಕ್ಾನಾಂ ತತ ಪೀಠ್ಸಯ ಚತತರಙ್ಖತುಲಮತನ್ನರ್ತಾಃ॥6-6॥ 

ದಿವಸಾುವದ್ವೃತುವಿಸಾುರಾಃ ಸನಿಾರ್ೀಕ್ಾಙ್ಖತುಲ್ ೀನ್ನರ್ತಾಃ। 
ಸನ ಾ್ೀರತಪರಿ ಪಾತರಸಯ ವಿಂಶದ್ಙ್ಖತುಲಮತನ್ನರ್ತಾಃ॥6-7॥ 

ಷ್ ೀಡೇಾಙ್ಖತುಲವಿಸಾುರಂ ತದ್ನ್ುಬಯಲಮತಚಯತ್ೀ। 
ತದ್ಧ್ಯವಿಸುರಾಃ ಕಣ್ ಠೀ ಮತಖಂ ಷ್ ೀಡಶವಿಸುರಮ್ ॥6-8॥ 

ಘ್ಟಕ್ಾಪೀಠ್ವೃತುಂ ತತ ಚತತರಙ್ಖತುಲವಿಸ್ತಮ್ । 
ಉತ್ಸೀಧ್್ ೀ ದ್ವಯಙ್ಖತುಲಮಿತಾಃ ಸನಿಾರ್ೀಕ್ಾಙ್ಖತುಲ್ ೀನ್ನರ್ತಾಃ॥6-9॥ 

ಸವಯಂ ತತ ಷ್ ೀಡೇ್ ೀತ್ಸೀಧ್್ ೀ ಬಲಂ ತಾವತತಸವಿಸ್ತಮ್ । 
ಚತತರಙ್ಖತುಲವಿಸಾುರಂ ಮತಖಂ ತತ ಪರಿತ್ ೀಽಸಯ ಚ॥6-10॥ 

ತಾವನಾಮನಾನಿ ವಕ್ಾಿಣಿ ಚತಾವರಿ ಸತಯಾಃ ಪದ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ। 
ಪೀಠ್ಸನಿಾೀ ಶರಾವಸಯ ಘ್ಟಕ್ಾವದ್ತದಾಹೃತೌ॥6-11॥ 

ದಾವದ್ೇಾಙ್ಖತುಲಮತತ್ಸೀಧ್್ ೀ ಬಲಂ ತಾವತತಸವಿಸ್ತಮ್ । 
ತಯೀಶಾ ಪಾಲ್ಲಕ್ಾವದಾವ ಪೀಠ್ಲಕ್ಷಣಮತಚಯತ್ೀ॥6-12॥ 

ಏವಮಙ್ಖತೆರಪಾತಾರಣಿ ಕ್ಾರಯೀದೌಪದ್ೀಶ್ಕಾಃ। 
ವಾಯತಸ್ ೀಮೀಶಶಕ್ಾರಣಾಂ ದಿಕ್ಷಾಾಸಾಮನ್ುರ್ೀಽಪ ವಾ॥6-13॥ 

ಮಣಡಲಸಾಯವಿದ್ ರ್ೀ ತತ ಕತರಾಯದ್ಙ್ಖತೆರಮಣಟಪಮ್ । 
ತತರ ಕತರಾಯಚಾತತಷ್ಷಷಿಟಪದಾನಿ ಸತಸಮಾಹಿತಾಃ॥6-14॥ 

ದ್ವಯನ್ುರ್ೀ ವಿೀರ್ಥಕ್ಾಂ ಕತರಾಯದ್ೀವಂ ಪಙಕೆ ಿತರಯಂ ಭವ್ೀತ್ । 
ಅಥ ಪಙಕೆ ಿದ್ವಯಂ ವಾ ಸಾಯದ್ೀಕ್ಾ ವಾ ಪಾತರಸಙ್ಖ್ಯರಾ॥6-15॥ 
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ಪರರ್ತಕ್್ ೀಷ್ಠಂ ಸವಸ್ತುಕ್ಾನಿ ಕೃತಾವ ಚ ಣ್ೈಯಾಃ ಪರಪೂರಯೀತ್ । 
ಪೀತರಕ್ಾುಸ್ತತಸ್ತತ್ೈರಗಿನಕ್್ ೀಣಾದಿಕ್ಾನ್  ಗೃಹಾನ್ ॥6-16॥ 

ಅಗಾನಯದಿೀೇಾನ್ಪಯಯನ್ುಂ ವಿರೀಹಿೀಂಸ ು್ೀಷ್ತ ಪರಪೂರಯೀತ್ । 
ಕತೇಾನಾಸಾುರಯೀತ ು್ೀಷ್ತ ಸಾಕ್ಷತ್ೀಷ್ತ ಸಕ ಚಯಕ್ಾನ್ ॥6-17॥ 

ಪಾಲ್ಲಕ್ಾಪೂವಯತ್ ೀ ಮಧ್್ಯೀ ಘ್ಟಕ್ಾಾಃ ಪಶ್ಾಮೀ ತಥಾ। 
ಶರವಾ ದ್ಕ್ಷಿಣಾದ್ಯಂ ವಾ ವಸಾವದಿಸವಸ್ತುಕ್ಾನ್ುರ್ೀ॥6-18॥ 

ತಾಂ ಭತವಂ ಪರಿತ್ ೀ ಲ್ಲಪಾುಾ ದ್ ವಾಯಕ್ಷತಪುರ್ ೀಗಮೈಾಃ। 
ಅಲಙ್ಖೃತಯ ಪರದಿೀಪಂ ಚ ಕ್ಾರಯೀದಾಯವದ್ತತಸವಮ್ ॥6-19॥ 

ಮೃದಾವಲತಕ್ಾಕರಿೀಷ್ೈಾಃ ಸವಶ್ಷ್ಯೈರ್ೀವ ಸಮಾಹೃತ್ೈಾಃ। 
ಶಿಕ್ಷ್್ೈಾಃ ಸಂೇ್ ೀಾರತ್ೈಸಾುನಿ ಪೂರಯೀದ್ತತುರ್ ೀತುರಮ್ ॥6-20॥ 

ಸಕ್್ೀಶವಾದ್ಯೈದಿವಂಷ್ಡಕ್ಷರಾಕ್ಷರ್ೈಬೀಯಜಾನಿ ವಾ ಗನ್ಾಪಯೀನಿೇಾಮತುಭಾಃ। 
ವಿೇ್ ೀಾರತಾನಿ ಕರಮಶಾಃ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್  ಪಾತ್ರೀಷ್ತ ತ್ೀಷಾಂ ಪುರತ್ ೀ ನಿಧ್ಾಪಯೀತ್ ॥  

ಮೃದಾುಢಯವನಿಷಾಪವಾನ್  ಸಷ್ಯಪಾನ್  ಮಾಷ್ಕಙ್ಖತುಕ್ಾನ್ । 
ರ್ತಲೇಾಲ್ಲೇಾಯಮರಾಜಮಾಷ್ಖಲಾವಂಶಾ ಸಾಧ್ಯೀತ್ ॥6-22॥ 

ಪುರತಾಃ ಪಾಲ್ಲಕ್ಾದಿೀನಾಂ ಶರಾವ್ೀಷ್ತ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್ । 
ಬೀಜಾನಾಂ ದ್ೀವತಾ ಏಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಶ್ರೀಬರಹಮವಾಯವಾಃ॥6-23॥ 

ಈೇ್ೀನ್ದರಸೆನ್ದಧ್ಮಾಯಕ್ಾಯಶಾನ್ದರವಾರಿೀಶವಹವಯಾಃ। 
ಚಕರಶಙ್ಖ್ಗದಾಪದ್ಮಧ್ರಂ ನಾರಾಯಣಂ ರ್ತವಹ॥6-24॥ 

ಪರಸಾದ್ಯ ಸಿಣಿಡಲ್ೀ ವಿಘ್ನಂ ದಿೀಪಾದ್ಯೈಾಃ ಪೂಜಯೀತತಸಾರೀಾಃ। 
ನಾನಿದೀಪೂಜಾಂ ತತಾಃ ಕೃತಾವ ಪುಣಾಯಹಂ ವಾಚಯೀನಿನಜ್ೈಾಃ॥6-25॥ 

ಸವಸ್ತು ವಾಚಯ ದಿವಜೇ್ೈಷ ಠ್ೈಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯಮಪ ಜಾಪಯೀತ್ । 
ದ್ೀವಂ ಸಮಾಸತ್ ೀಽಭಯಚಯಯ ಪಾಲ್ಲಕ್ಾದಿಷ್ತ ಚಾಚಯಯೀತ್ ॥6-26॥ 
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ಕ್್ೀಶವಾದಿೀಂಶಾತತವಿಯಂಶದಾದಾದ್ೇಾತಾಮದಿಕ್ಾನ್ಪ। 
ಕ್್ೀಶವಾದಿೀನ್ೀವ ಚಾಚ್ೀಯತುದಾದಿೀನಾದಾದ್ೇ್ೈವ ವಾ॥6-27॥ 

ಬೀಜ್ೀಷ್ ದ್ಯತತಸಧ್ಾರಶ್ಮ ತದ ದ್ೀವಾನ್ುಾಃ ಸಿ್ತತಂ ಹರಿಮ್ । 
ತತುನಾನಮಾನ್ಮಭಯಚ್ೀಯತುತುನ್ಮನ್ಿೈಾಃ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್ ॥6-28॥ 

ಧ್ ಪದಿೀಪನಿವ್ೀದಾಯದ್ಯಂ ಸಹ್ೈವ್ೈಷಾಂ ಪರಕಲಪಯೀತ್ । 
ಪಾತ್ರೀ ಮ ಲ್ೀನ್ ಸಂಯತಕುಬೀಜ್ೀಷ್ವಚ್ೀಯತತಸಧ್ಾರತಚ್ಛಮ್ ॥6-29॥ 

ಸಪೃಷಾಟಾ ತಾನೌಯಷ್ದಿೀಸ ಕುಂ ಜಪ್ೀತುತಿ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ । 
ಶತಭಂ ಮತಹ ತಯಂ ವಿಪ್ರೀನ ದ್ರೈವಿಯಧ್ಾಪಯ ಕೃತದ್ಕ್ಷಿಣಮ್ ॥6-30॥ 

ವಾದಾಯನಾಯವಾದ್ಯ ಶಙ್ಗ್ದಿೀನಾತ್ ೀದ್ಯನಾವದ್ಯ ಉದ್ಯತಾಃ। 
ಪರಣತಾಃ ಸಮನ್ತಜ್ಞಾತ್ ೀ ದ್ೀವಬಾರಹಮಣಪುಙ್ಖುವ್ೈಾಃ॥6-31॥ 

‘‘ಜತಂ ತ್ೀ ಪುಣಡರಿೀಕ್ಾಕ್ಷ ನ್ಮಸ ು್ೀ ವಿಶವಭಾವನ್ । 
ಸತಬರಹಮಣಯ ನ್ಮಸ ು್ೀಽಸತು ನ್ಮಾಃಪುರತಷ್ಪೂವಯಜ''॥6-32॥ 

ಇರ್ತ ಮನ್ಿೀಣ ಬೀಜಾನಿ ಪೂವೀಯಕುಕರಮಯೀಗತಾಃ। 
ಆವಪ್ೀತಾಪಲ್ಲಕ್ಾದ್ಯೀಷ್ತ ಕ ಚಯಪಾಣಿಾಃ ಸಮರನ್ಹರಿಮ್ ॥6-33॥ 

ತಥ್ೈವ ತ್ೀನ್ ಮನ್ಿೀಣ ಸ್ೀಚಯೀಚಾ ನಿೇಾಮತುಭಾಃ। 
ಸಾನ ದ್ರೀಣ ಮಹತಾ ತಾನಿ ಬಹಿಯೀಯಗ್ೀನ್ ವ್ೀಷ್ಟಯೀತ್ ॥6-34॥ 

ಜಲಪುಷ್ಪನಿವ್ೀದಾಯದ್ಯೈಸ್ತಿಕ್ಾಲಂ ತಾನ್ರಪೂಜಯೀತ್ । 
ಕ ಚಯಪಾಣಿಜಯಲಂ ಸ್ತಚ ಾ್ೀದ್ತುರತನ್ ಯಯನಾರ್ತರ್ೀಕವಿತ್ ॥6-35॥ 

ನಿೇಾಸ್ವೈನಾದರದ್ಯಷ್ಟದಿಕ್ಷತ ಸಿಣಿಡಲಾನ್ತಯಪಲ್ಲಪಯ ತತ। 
ತತರ ದ್ಭಾಯಂಶಾ ಕ ಚಯಂ ಚ ಪಾರಙ್ಖತಮಖ್ ೀ ವಿನ್ಯಸ್ೀತೆರಮಾತ್ ॥6-36॥ 

‘‘ಭ ತಗರಹ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮ'' ಇತಾಯದ್ಯೈದ್ಯದಾಯದಿದನ್ೀ ಬಲ್ಲಮ್ । 
ಪತೄಣಾಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಾವಯಬರಹಮಣಾಂ ಚ ತತಾಃ ಕರಮಾತ್ ॥6-37॥ 
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‘‘ಗರಹ್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಮ'' ಇತತಯಕ್ಾುಾ ರತದ್ರವಿಷ್ ಣಾೀಸುತಾಃ ಪರಮ್ । 
‘‘ತತಾಪಷ್ಯದ್ೀಭಯ'' ಇತತಯಕ್ಾುಾ ಪರಿತ್ ೀ ವಿಕ್ರರ್ೀದ್ುಲ್ಲಮ್ ॥6-38॥ 

ಭ ತಕ ರರ್ೀಣ ಮಿಶರಂ ತತ ಸಪುರಾತರಮಿರ್ತೀರಿತಮ್ । 
ಅರ್ತರ್ೀಕ್್ೀ ತತ ರಾರ್ತರೀಣಾಂ ವ್ೈಷ್ಣವಾನ್ೀವ ಪೂಜಯೀತ್ ॥6-39॥ 

ತತುದಿವೇ್ೀಷಾನ್ ೆರ್ೀಷ್ತ ಸೌಲಭ್ಯೀ ಯೀಜಯೀತತಸಖಮ್ । 
ನ್ ಮಾಯಿಭಾಃ ಪರವ್ೀಷ್ಟವಯಂ ನಾಶತದ ಾ್ೈನ್ಯ ಚ ಲಾಲಸ್ೈಾಃ॥6-40॥ 

ಸತಗತಪ ು್ೀ ಮಣಡಲ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ವೈಷ್ಣವಾಾಃ ಸತಖಮಾಸತಾಮ್ । 
ಮಹಾದಿನ್ತರರಾತ ಪವಯಂ ಶತದ ಾ್ೈಭಾಯಗವತ್ೈದಿವಯಜ್ೈಾಃ॥6-41॥ 

ಸಾವಧ್ಾಯರಾನಾಚರ್ೀದ್ಾಕ್ಾಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ತಣಾಃ ಪರೀಯತಾಮಿರ್ತ। 
ಅಶವತೌಿದ್ತಮುರವಟಪಿಕ್ಷಾನಿ ಫಲಕ್ಾನಿ ವ್ೈ॥6-42॥ 

ಏಕಹಸುಮಿತಾನ್ಯಷಾಟಙ್ಖತುಲವಿಸಾುರಭಾಚಕಜ  ಚ। 
ತಾವತ್ ೀಧ್ಾವಯಧ್ರ್ ೀಧ್ಾವಯಣಿ ತದ್ದಣಾಡನ್ಪಞ್ಾಹಸುಕ್ಾನ್ ॥6-43॥ 

ಹಸಾುಧ್ಾಯನಿ ಚ ಶ ಲಾನಿ ತ್ ೀರಣಾಥಯಂ ವಿಧ್ಾಪಯೀತ್ । 
ವಿದಾಪಯೀದ್ಾಾಜಾನ್ಷೌಟ ಸಙಕಾಪಾುನಾವ ಸತರಾಕಕ್ಾನ್ ॥6-44॥ 

ವಿನಿಮೀಯರಾಾಃ ಪತಾಕ್ಾಶಾ ತತುದ್ವಣಯವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 

ೇ್ ೀಣ್ ೀ ರೌಗಮಸುಥಾ ನಿೀಲಾಃ ಸ್ತತಾಃ ಪೀತ್ ೀಽಪರಾಃ ಶ್ರ್ತಾಃ॥6-45॥ 

ಸ್ತತ್ ೀ ವಿವಿಧ್ವಣಯಶಾ ಪತಾಕ್ಾವಣಯವಿಭರಮಾಃ। 
ಹ್ ೀತೃಕ್್ ೀ ವ್ೀದಿಕ್ಾಂ ಮತಕ್ಾುಾ ವಾರಿೀಶಮರತದ್ನ್ುರ್ೀ॥6-46॥ 

ಮಣಡಪ್ೀ ಕತಣಡಮಾದ್ಧ್ಾಯದಿದೀಪವಿಘ್ನನಚಯನಾದಿಕಮ್ । 
ಸಿಣಿಡಲ್ೀ ತತರ ಸ ತಾರಣಿ ಪಾತಯೀತತಸಸಮಸಿಲ್ೀ॥6-47॥ 

ಚತತವಿಯಂೇಾಙ್ಖತುಲಮಿತಂ ಚತತರಸಿಂ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ । 
ಅಥ ತಾಂ ಪರಖನ್ೀದ್ ಾಮಿಂ ತಾವದ್ಙ್ಖತುಲಮಾನ್ತಾಃ॥6-48॥ 
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ತದ್ಧ್ಯಂ ಷ್ಷ್ಠಭಾಗಂ ವಾ ತಾಂ ಮೃದ್ಂ ಪೂವಯತಸಾಜ್ೀತ್ । 
ರ್ತಸರಸತು ಮೀಖಲಾಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಏಕ್ಾ ಸಙ್ಾೀಪಕಮಯಣಿ॥6-49॥ 

ಆದಾಯದಿತರಯಙ್ಖತುಲ್ ೀಪ್ೀತಾಂ ವಸತಮಾನ್ೀನ್ ಮಧ್ಯಮ್। 
ಅನಾಾ ವ್ೀದಾಙ್ಖತುಲ್ಲಮಿತಾ ಖಾತ್ೈಕ್ಾಙ್ಖತುಲ್ಲದ್ ರಗಾ॥6-50॥ 

ಚತತರಙ್ಖತುಲವಿಸಾುರಾ ಪರತಯಗ್ ಯೀನಿಂ ಪರಕಲಪಯೀತ್ । 
ದಾವದ್ೇಾಙ್ಖತುಲವಿಸಾುರಾ ದಿೀಘ್ನಯ ಪಞ್ಾದ್ೇಾಙ್ಖತುಲಾ॥51॥ 

ನಿವಿಷಾಟಧ್ಾಯಙ್ಖತುಲ್ಲೀಕತಣಡಮಧ್್ಯೀ ಸ ತರಕರಮೀನ್ನತಾ। 
ಪೂವಯತ್ ೀಽಶವತಿಪತಾರಭಾ ಪರತಯಙ್ಖತುಲಂ ಚ ಕಲಪಯೀತ್ ॥6-52॥ 

ಚತತರಸರಸಿಲಾರಬಾಂ ರ್ತಥಯಙ್ಖತುಲಮಿತ್ ೀನ್ನತಮ್ । 
ಪರಿಧ್್ೀಸುತರ ಕತರಾಯದಾದಾರ್ೀಾರಮಧ್ಯಮಮೀಖಲಮ್ ॥6-53॥ 

ಅಲಕ್ಷಣಕೃತಂ ಕತಣಡಂ ಕತಲಕ್ಷಯಕರಂ ಭವ್ೀತ್ । 
ಸವಯತರ ಸತಸಮಂ ಕತರಾಯದ್ತ್ ೀ ಮಾನ್ೈಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ॥6-54॥ 

ಕ್್ ೀಣ್ೀಷ್ತ ರಾಕರಾನಾವಕ್ಷಾಯಶಙ್ಖ ೆನಿವಸರಮಾಯೀದಿಹ। 
ವತಯಯೀತಪರಿತ್ ೀ ವ್ೀದಿಂ ದಿಕ್ಷತಕತಣಾಡನಿ ಚಾಷ್ಟಸತ॥6-55॥ 

ತತಯಯಸರಂ ಸತಭಗಾಕ್ಾರಮಧ್್ೀಯನಾದಾಭಂ ರ್ತರಕ್್ ೀಣಗಮ್ । 
ವೃತುಂ ಷ್ಡಸರಂ ಪದಾಮಭಮಷಾಟಸರಂ ಚ್ೀಶದಿಗುತಮ್ ॥6-56॥ 

ಆಚಾಯಯಕತಣಡಮಾನ್ೀನ್ ಪ್ರೀಕುಂ ತತಯಯಸರಲಕ್ಷಣಮ್ । 
ತತಯಯಸರಂ ಪರಕೃರ್ತಂ ಕೃತಾವ ವಣಾಯಯನ್ಯನಾಯನಿ ಸವಯಶಾಃ॥6-57॥ 

ಕತವಿೀಯತ ಕ್್ ೀಣಸ ತಾರಣಿ ಮ ಲಪಶ್ಾಮಕ್್ ೀಷ್ಠಯೀಾಃ। 
ತನ್ಮಧ್್ಯೀ ಸ ತರಮಾವಿಧ್ಯ ಭಾರಮಯೀನ್ ಮಲತ್ ೀ ಬಹಿಾಃ॥6-58॥ 

ಮಧ್ಯಸ ತರಸಯ ಷ್ಷಾಠಂೇ್ೀ ಪೂವಯತ್ ೀ ಬಹಿರಙ್ಖೆಯೀತ್ । 
ವೃತಾುನ್ುಯೀಸತು ತತಾರಙ್ೆ ೀ ಕತರಾಯತ ಸತರದ್ವಯಂ ಬತಧ್ಾಃ॥6-59॥ 
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ಉದ್ಕಯಂ ಚಾಙ್ಖತುಲಂ ತಯಕ್ಾುಾ ವತಯಯೀದಾಧ್ಯಚನ್ದರಕಮ್ । 
ಮಧ್ಯಸ ತರಚತತಭಾಯಗ್ೀ ಬಹಿಾಃ ಪಾರಕರತಯಗಙ್ಖೆಯೀತ್ ॥6-60॥ 

ತನ್ಮಧ್ಾಯತರತಯಗಾಪಾದ್ಮಙ್ಖೆಯೀತಾಪಶವಯಯೀದ್ವಯಯೀಾಃ। 
ತಯೀಮಿಯಥಶಾ ತತಾರಙ್ೆ ೀ ಸ ತಾರಣ್ಯೀವಂ ರ್ತರಕ್್ ೀಣಗಮ್ ॥6-61॥ 

ಮಧ್ಯಸ ತಾರಷ್ಟಮಾಂೇ್ೀನ್ ಬಹಿವೃಯತುಂ ತತ ವತತಯಲಮ್ । 
ಮಧ್ಯಸ ತಾರದ್ುಹಿಾಃ ಪರತಯಕ್  ಪಾರಕ್  ಚ ಷ್ಷಾಠಂಶತ್ ೀಽಙ್ಖೆಯೀತ್ ॥6-62॥ 

ಮತೌಸಯ ಕತರಾಯದ್ತಭಯತ್ ೀ ಮಧ್ಾಯದ್ಙ್ಗೆಚಾ  ಪಾಶವಯಯೀಾಃ। 
ತ್ೀಷ್ತ ಸ ತಾರಣಿ ಗೃಹಿಣೀರಾತತೆಣಡಮೀವಂ ಷ್ಡಸರಕಮ್॥6-63॥ 

ಮಿತಾರಂಶತ್ ೀತುರಾಙ್ಗುಂೇಾನ್ುಹಿದಿಯಕ್ಷಾಙ್ಖೆಯೀದ್ತುಧ್ಾಃ। 
ತತರ ತತರ ಮಿಥ್ ೀ ಗೃಹಣನ್ನಷೌಟ ಮತಾಸಯನ್ರಕಲಪಯೀತ್ ॥6-64॥ 

ಏವಂ ಲಕ್ಷಣಯತಕ್ಾುನಿ ಕತರಾಯತತೆಣಾಡನಿ ವ್ೈಷ್ಣವಾಃ। 
ತತಯಯಸರಕತಣಡವತ ು್ೀಷಾಂ ಮಾನ್ಖಾತಾದಿಲಕ್ಷಣಮ್ ॥6-65॥ 

 ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಷ್ಷ್ಠಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥6-65॥ 

 ಸಪುಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥7-62॥ 

ಆಚಾಯೀಯ ವಿಾರವತಾಸಿತ ಏಕ್ಾದ್ೇಾಯಂ ಧ್ೃತವರತಾಃ। 
ಸನ್ುಪಯಯ ಪೂಜಯದ್ೀವಾದಿ ಕತರಾಯನ್ಮಣಡಲಸಂಸೃರ್ತಮ್ ॥7-1॥ 

ಚತತಭಯಂಮ ಯರ್ತಂಪ್ೈಾಃ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಂವಿೀತ್ ೀ ನ್ವವಾಸಸಾ। 
ಸವಲಙ್ಖೃತಾಃ ಸ್ ೀತುರಿೀಯಾಃ ಪರತಯಗಾದಾಸೌಥ ಪರಪೂಜಯೀತ್ ॥7-2॥ 

ಪರವಿಶಯ ಮಣಡಪಂ ವಿಪ್ೈರನ್ತಜ್ಞಾತಾಃ ಸಮ ರ್ತಯಪಾಃ। 
ವ್ೀದಾಯಾಃ ಪಶ್ಾಮತಸ್ತುಷ್ಠನ್ನಸಿದ್ೃಷಾಟಯಽವಲ್ ೀಕಯೀತ್ ॥7-3॥ 

ತಾಲತರಯಂ ಚ ದಿಗುನ್ಾಂ ಕತರಾಯತಾರಕ್ಾರಮಚ್ಛಯಷ್ಾಃ। 
ಸಮರ್ೀದ್ುದಾಾಞ್ಜಲ್ಲದಿಯಕ್ಷತ ಸಾಯತಧ್ಾನಿನ್ದರಪೂವಯಕ್ಾನ್ ॥7-4॥ 
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ವಜಾರದಾಯಯತಧ್ಮತದಾರಶಾ ದ್ಶಯಯೀತುತರ ತತರ ಚ। 
ವಜರಶಕ್ರುೀ ದ್ಣಡಖಡ ುೌ ಪಾೇಾಙ್ಖತೆಶಗದಾಸುಥಾ॥7-5॥ 

ಶ ಲಾಯಯಬಾಜನ್ಯಧ್ೇ್ ಾೀಧ್ವಯಮಿರ್ತೀನಾದರದಾಯಯತಧ್ಾನಿ ಚ। 
ತತಾಃ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ನ್ೈಋಯತ್ೀ ಮಣಡಪಸಯ ಚ॥7-6॥ 

ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸಂಸಮರನ್  ವಿಷ್ತಣಂ ದ್ೀಹಶತದಿಾಂ ಸಮಾಚರ್ೀತ್ । 
ಸಮಾಧ್ಾನ್ೀನ್ ಪೂವೀಯಕುಷ್ಡಧ್ವಕರಮಯೀಗತಾಃ॥7-7॥ 

ತತ ಆತಾಮನ್ಮಭಯಚ ಾ್ೀದ್ ದಪವಿಘನೀಶವರಾನ್ಪ। 
ಪಲಾಶೇಾಖಾದ್ಭಾಯಘ್ನಯಯ ಸಹದ್ೀವಿೀಸಮನಿವತಾ॥7-8॥ 

ಗ್ ೀಮರಾಮ ುನಿ ಸ್ತದಾಾಥಾಯನ್ದಭಯಮತಷಿಟದ್ವಯಂ ತಥಾ। 
ದ್ಶಪುಷಾಪಣಿ ಸತ ಸತರದ್ಭಯರಾಮೀಷ್ಾರೀವರಜಾಃ॥7-9॥ 

ಏಕಂ ದ್ಭಾಯಗರಮ ಲಂ ಚ ಚನ್ದನ್ಂ ಪಞ್ಾಗವಯಕಮ್ । 
ದ್ೀವಿೀ ಚ ದ್ ವಾಯಮಧ್ತಕೃನ್ತಮಸಲಯಾಃ ಕ್ಾರನಾು ಹರ್ೀರಞ್ಜಲ್ಲಕ್ಾರಿಕ್ಾ ಚ। 
ಲಕ್ಷಿಾೀ ಚ ಭದಾರಾಃ ಮಘ್ವಲಿ್ಲಕ್ಾ ಚ ಸಮೇಹಿನಿೀತಿಂ ಕತಸತಮಾ ದ್ೇ್ೈತ್ೀ॥7-10॥ 

ಇತ್ಯೀತಾನಿ ಪುರಸುತರ ಸಾಧ್ಯೀಯತಹಿಯ ಮ ರ್ತಯಪಾಾಃ। 
ಸಪೃೇ್ೀತಾುನ್ಯಸಿಮನ್ಿೀಣ ಗತರತಶಾಕ್ಾರಯತಧ್ಂ ಸಮರನ್ ॥7-11॥ 

ಮಾಜಯಯೀದಿವಷ್ತಣಗಾಯತಾರಯ ಬರಹಮವೃಕ್ಷಸಯ ೇಾಖರಾ। 
ಆಗ್ನೀರಾದಿೀಶಪಯಯನ್ುಂ ಮಣಡಪಂ ಸವಯತಾಃ ಸತಾರೀಾಃ॥7-12॥ 

ವಿಶಿಥಯ ಮಾಜಯನಿೀ ಪಾರಸಯ ದ್ ರತ್ ೀಽಪ ಉಪಸಪೃೇ್ೀತ್ । 
ತತ್ ರೀಕ್ಷ್ೀದ್ ುೀಮರಾಮ ುನಿ ವಾಯತಬೀಜ್ೀನ್ ಕ್ೌಶಲಾತ್ ॥7-13॥ 

ತ್ೀನ್ ಬೀಜ್ೀನ್ ಲ್ಲಮಪೀಚಾ ಸಮಯಕ್  ಪರಕ್ಷಾಲಯೀತೆರೌ।  
ಸ್ತದಾಾಥಾಯನ್ಸಿಮನ್ಿೀಣ ಶತವಾರಾಭಮನಿಿತಾನ್ ॥7-14॥ 

ಪಾತಾರರ್ತಿರಞ್ಜಲೌ ಕೃತಾವ ವಿಕ್ರರ್ೀನ್ಮನ್ತನಾಽಮತನಾ। 
ತಾಲತರರಾದಿಕಂ ಕೃತಾವ ಮಾಜಯಯೀದ್ದಭಯಮತಷಿಟನಾ। 15॥ 
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ತಸ್ತಮಞ್ಶರಾವ್ೀ ಸಮಾಮಜಯಯ ನ್ಯಸಯ ತಾನ್ನ್ುರ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ । 
ಸಪೃಷಾಟಾಽಪಶಾಕರಮನ್ಿೀಣ ಪುಷ್ಪೈರಸಿಂ ಪರಯೀಜಯೀತ್ ॥7-16॥ 

ದ್ಶಯಯೀಚಾಕರಮತದಾರಂ ಚ ಪೂವಾಯದಿದ್ಶದಿಕ್ಷತ ಚ। 
ವ್ೀದಿಕ್ಾರಾಂ ಸಮಾಸ್ತೀನ್ ೀ ದ್ಭಾಯಭಾಯಂ ತತಥಲಂ ಸಪೃೇ್ೀತ್ ॥7-17॥ 

ಆಪಾತಾಲಂ ಸಮರನ ದ್ೀವಿೀಂ ಭತವಂ ತ್ೀಜಾಃಸತಧ್ಾಮಯಿೀಮ್ । 
ತತುತುತವಗತಾನ್ ದೀಷಾನಾಧ್ಾರ್ ೀದ್ ಾತವಾಯತನಾ॥7-18॥ 

ೇ್ ೀಷ್ಯೀತಪರಮಂ ಧ್ಾಯಯನಾರಣಾರಾಮೀನ್ ಸವಯತಾಃ। 
ಅನ್ನ್ ುೀತಿನ್ೃಸ್ತಂಹಾಗಿನಜಾವಲಾಭಸಾುನ್  ದ್ಹ್ೀತತಪನ್ಾಃ॥7-19॥ 

ಮಹಿೀಗತೌಷ್ಾರೀೇಾನ್ಮಣಡಲ್ ೀದ್ುಲ್ಲತಾಮೃತ್ೈಾಃ। 
ಪಾಿವಯೀತಸವಯತ್ ೀ ದ್ೀಶಂ ನ್ಯಸ್ೀಲಿ್ಲಪಾಯದಿಕಂ ತತಾಃ॥7-20॥ 

ತಾಂ ದ್ೀವಿೀಂ ಸನಿನಧ್ಾಪ್ಯೈವಂ ಷ್ಡಧ್ವಕರಮತ್ ೀಽಪ ವಾ। 
ಪೂಜಯೀಜಜಲಗನಾಾದ್ಯೈಾಃ ಪುಷ್ಪೈೇ್ೈವ ಸಮಾಹಿತಾಃ॥7-21॥ 

ಅಥಗಾಯದಿಮರಾನ್  ಸುಮಾಾನಾಗ್ನೀರಾದಿ ಪರಪೂಜಯೀತ್ । 
ವಸ್ಿೈರಾವ್ೀಷ್ಟಯ ಜಾತಾಖಯವಿದಾಯತಾಮಗತನಯತುರ್ೀಣ ಚ॥7-22॥ 

ಪೂವಯದಾವರ್ೀಣ ನಿಗಯತಯ ಸಹಾಯೈಮ ಯರ್ತಯಪ್ೈರಥ। 
ನಿೀಪಾರನ ು್ೀ ಕಲಯೀತ ಸತರಮಿೀೇಾನಾದ್ಯಸಿಮನ್ಿತಾಃ॥7-23॥ 

ತಥ್ೈವ ದ್ಭಯದಾಮಾಪ ಮ ಲಾದ್ಯಗಾರವಸಾನ್ಕಮ್ । 
ಪಾರಗಾದಾರಿ ಫಲಕ್್ೀ ಶ ಲಂ  ‘‘ದ್ೀವಸಯ ತ್ವೀ''ರ್ತ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥7-24॥ 

ಓತಯೀತುಲಕ್್ೀ ತಸಾಯಾಃ ೇ್ ೀಭನ್ೀಽಶವತಿಪಲಿವ್ೈಾಃ। 
ಸದ್ಭ್ೈಯಗ ಯಹಯೀದ್ದಣಾಡ  ‘‘ವಶವತ್ಿೀ ವ''ಇರ್ತೀರಯೀತ್ ॥7-25॥ 

‘‘ಉರ್ತುಷ ಠ್ೀ''ರ್ತ ತದ್ತತಾಿಪಯ ಗತಯಯೀಹಯಸುಮಾತರಯೀಾಃ। 
ಸಂಸಾಿಪಯ ತ್ ೀರಣಾನ್ಯೀವಂ ಕರಮಾದಾದಾರಾನ್ುರ್ೀಷ್ವಪ॥7-26॥ 
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ಸತೇ್ ೀಭನ್ಾಃ ಸತಭದ್ರಶಾ ಸತಕಮಾಯ ಚ ಸತಹ್ ೀತರಕಾಃ। 
ದ್ೀವತಾಸ್ ುೀರಣಾನಾಂ ಸತಯಧ್ವಯಜಾನಾಂ ಕತಮತದಾದ್ಯಾಃ॥7-27॥ 

ಕತಮತದ್ಾಃ ಕತಮತದಾಕ್ಷಶಾ ಪುಣಡರಿೀಕ್್ ೀಽಥ ವಾಮನ್ಾಃ। 
ಶಙ್ಖತೆಕಣಯಾಃ ಸಪಯನ್ೀತರಾಃ ಸತಮತಖಾಃ ಸತಪರರ್ತಷಿಠತಾಃ॥7-28॥ 

ಅಷ್ಟಸವಪ ಧ್ವಜಾಗ್ರೀಷ್ತ ಸಾಿಪಾಯಾಃ ಪೌರನ್ದರಾದಿತಾಃ। 
ಪತಾಕ್ಾ ಅಪ ಸನ್ನಹ್ಯೀದ್ಾಾಜಾಗ್ರೀಷ್ತ ಸಮರನ್ನಜಮ್ ॥7-29॥ 

ತ್ ೀರಣಧ್ವಜದ್ೀವ್ೀಭ್ ಯೀ ಬಲ್ಲಂ ದ್ದಾಯಜಜಲಾದಿಭಾಃ। 
ತತಾಃ ಪಾರಗಾದಿತನ್ಮನ್ಿೈಸುತರ ತತರ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ ॥7-30॥ 

ಪೂವಯದಾವರಾನ್ುರಾಗತಯ ಪೂರಯೀತೆಲೇಾನಿಹ। 
ಪಾಶವಯಯೀದಾವಯರಕಲೇಾವಸವ್ಯೀ ತ್ ೀರಣಾತಮಕಮ್ ॥7-31॥ 

ತತುದ ದ್ೀವಾಂಶಾ ಕಲೇ್ೀಷ್ವಚಯಯೀತಸಂಸಮರನ್ಹರಿಮ್ । 
ದಾವರಾನ್ುರ್ೀಷ್ವಪ ತಥಾ ಪೂರಯೀತೆಲೇಾನ್ೆರಮಾತ್ ॥7-32॥ 

ಪೂಣಯಾಃ ಪುಷ್ೆರ ಆನ್ನ್ದನ್ನ್ದನೌ ವಿೀರಸ್ೀನ್ಕಾಃ। 
ಸತಷ್ೀಣಸಸಮಾವೇಾಾಥ ಪರಭವೀ ದಾವರದ್ೀವತಾಾಃ॥7-33॥ 

ಇನ್ ದರೀ ಯಮಶಾ ವರತಣಾಃ ಸ್ ೀಮೇಾಾಪರದ್ೀವತಾಾಃ। 
ತಾರಾದ್ಯಶಾ ಸ್ ೀದ ದ್ೀೇಾ ನ್ಮೀಽನಾು ಮನ್ವಾಃ ಸೃತಾಾಃ॥7-34॥ 

ಪಞ್ಾಗವಯಮಥ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀದಾುಯತಾರಯಽಗಿನದಿಗಾದಿಕಮ್ । 
ವಿಕ್ರರಾನಿವಕ್ರರ್ೀಚಾ ರ್ತರದಾವಯದ್ೇಾಕ್ಷರವಿದ್ಯರಾ॥7-35॥ 

ತಯೈವ ಮಾಜಯಯೀದಿದಕ್ಷತ ಮತಷಿಟನಾ ಚ್ ೀತುರ್ೀ ಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ । 
ಮತಷಿಟಂ ವಿಶಿಥಾಯಪಾಃ ಸಪೃಷಾಟಾ ಯಜತವ್ೀಯದಾಭಮನಿಿತಮ್ ॥7-36॥ 

ದ್ಭಾಯಗರಮ ಲಂ ವಿಕ್ರರ್ೀದಾವರಿಣ್ ೀಕ್ಷ್ೀಚಾ ಚನ್ದನ್ಮ್ । 
ಐೇಾನಾಯಂ ಪದ್ಮಮಾಧ್ಾಯ ಕತಮಾೀಶಂ ತತರ ಪೂಜಯೀತ್ ॥7-37॥ 
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ವ್ೀಷ್ಟಯೀದ್ತಯಗಮವಸ್ಿೀಣ ಪೂಜಯೀದ್ಸಿದ್ೀವತಾಮ್ । 
ಪರಸಾದ್ಯೀನಿನವ್ೀದಾಯದ್ಯೈಾಃ ಕತಮಾೀಶಂ ಕಕಯರಿೀಮಪ॥7-38॥ 

ಭರ್ತುಪಾರನ ು್ೀ ತತ ಪರಿತಾಃ ಸಾರವಯೀತೆರಕ್್ ೀದ್ಕಮ್ । 
ಕತಮಾೀಶಂ ಗತರತರ್ೀವಾನ್ತಯಜ್ೀಚಾ ಶತಭಸ್ತದ್ಾಯೀ॥7-39॥ 

ವಿನ್ಯಸಯ ಸವಸ್ತುಕ್್ೀ ಕ್ರೀಣಾಯನ್  ಸಷ್ಯಪಾನ್  ಕಕಯರಿೀಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್ । 
ವಿನ್ಯಸಯ ಪದ್ೇ ವಿಕ್ರರಾನ್  ಕತಮಾೀಶಂ ಪೂವಯವನ್ನಯಸ್ೀತ್ ॥7-40॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಕರಕಮಾಪೂಯಯ ಪೂಜಯೀದ್ದಕ್ಷಿಣಾಯತೌ। 
ಸಾನತ ಆಚಾನ್ು ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಶತದ್ಾದ್ೀಹ್ ೀಽಥ ಮ ರ್ತಯಪಾಃ॥7-41॥ 

ಪುರಸಾುದ ದ್ೀವಮತಖಯಸಯ ಕತರಾಯತತೆಣಡಸಯ ಸಂಸೃರ್ತಮ್ । 
ತಾಲತರರಾದಿಕಂ ಗವಯಪ್ರೀಕ್ಷಣಾನ್ುಂ ಯಥ್ ೀದಿತಮ್ ॥7-42॥ 

ಕತರಾಯತುತರ ನ್ ದಿಕ್ಾಪಲಕಿೃಪುಂ ನ್ ೀ ತ್ ೀರಣಾದಿಕಮ್ । 
ಸತಪುಷಾಪಸ್ತಕ್ರೀಣಾಯನಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ಚ ಮನಿೀಷಿತಮ್ ॥7-43॥ 

ಕತಣ ಡ್ೀ ತ್ವೀಕ್್ ೀನ್ಪಞ್ಜಾಶತಪದಾನಿ ಸಮಿಧ್್ ೀಲಿ್ಲಖ್ೀತ್ । 
ಅಕ್ಾರಾದಾಯಸತು ಪರಿತ್ ೀ ಹಾನಾುಸುತರ ಯಜ್ೀಲಿ್ಲಪೀಾಃ॥7-44॥ 

ಮಧ್್ಯೀ ಳಕ್ಷೌ ಚ ತಾರಂ ಚ ತಾರಾಂೇಾನ್ೇಖಲಾಸತ ಚ। 
ಪುನ್ಯೀಯನೌ ಸವರಾನ್ಚ್ೀಯದ್ನ್ಾಯೀನ್ಯಗರತ್ ೀಽಚಯಯೀತ್ ॥7-45॥ 

ತತುದ ದ್ೈವಾನಿ ಚಾಭಯಚಯಯ ಗಾಯರ್ತರೀಂ ವ್ೈಷ್ಣವಿೀಮಪ। 
ರ್ೀಖಾ ಉಲಿ್ಲಖಯ ಷ್ಟ್  ಕ ಚಯಂ ತತಾರಸ್ಯೀದ್ ಯೀಗವಿಷ್ಟರಮ್ ॥7-46॥ 

ಪೂಜಯೀರ್ತಪೀಠ್ದ್ೈವಾನಿ ಧ್ಾಯಯೀತುತರ ಪರಾಂ ಶ್ರಯಮ್ । 
ರಮಮಾಣಂ ಸಮರ್ೀದ ದ್ೀವಾಯ ಪರಂ ನಾರಾಯಣಂ ತತಾಃ॥7-47॥ 

ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಾಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದಶರಿೀರಿಣಮ್ । 
ಅಙ್ಗುರಾನ್ತಸಶತಭಾನ್ ಶತದಾಾನ್ ಶರಾವ್ೀ ಪರಿಪೂಯಯ ಚ॥7-48॥ 
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‘‘ಯೀನಾವಸಾಯ ಹರ್ೀವಿೀಯಯಯ''ಮಿರ್ತ ಸೃತಾವ ಸಮಚಯಯೀತ್ । 
ಕತಣ ಡ್ೀ ನ್ಯಸ್ಯೀ  ‘‘ದ್ಾರಿಗಯಭಯಮಾಧ್ತು'' ಇರ್ತ ಚ್ಛನ್ುಯನ್ ॥7-49॥ 

‘‘ಇನ ಾ್ೀ ರಾಜ್ೀ''ರ್ತ ಮನ್ಿೀಣ ನಿಕ್ಷಿಪ್ೀದಿನ್ಾನಾನಿ ಚ। 
ಔಪತನಿಿಕಮಾಗ್ೀಯಣ ಕತರಾಯದ್ಗಿನಮತಖಂ ಸತಾರೀಾಃ॥7-50॥ 

ಉಲ್ಿೀಖಾಯದಾಯಜಯಸಂಸಾೆರಾನ್ನ್ುರಂ ಶತಕಿಕ್್ೈಹತಯರ್ತಾಃ। 
ವಯಸ್ೈಾಃ ಪೂಣಾಯಂ ಸಮಸ ು್ೀನ್ೀತೌಯಪತನಿಿಕಮತಚಯತ್ೀ॥7-51॥ 

ನ್ ಪರಣಿೀತಾ ನ್ ಚ ಬರಹಾಮ ನ್ ಬನ್ ಾೀ ನ್ ಚರತಶರಪಾಃ। 
ನ್ೀಧ್್ ೇ ನ್ ಚಕ್ಷತಸ್ತಸಾಷಾಟದ್ಯಮೌಪತನಿಿಕಮತಚಯತ್ೀ॥7-52॥ 

ಗಭಾಯಧ್ಾನ್ಂ ಕರಿಷಾಯಮಿೀತಯನ್ತಸೃತಯ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ। 
ಮ ಲ್ೀನ್ ಪುಷ್ಪಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಸಮರ್ೀತುತರ ದ್ೀವತಾಾಃ॥7-53॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಸಾುಭಯಾಃ ಶತಕಿಕ್್ೈಜತಯಹತರಾದ್ಘೃತಮ್ । 
ಪೂಣಾಯಮನಾಾಂ ಸಮಸ ು್ೀಭಯಾಃ ಪಯತಯಕ್ಷ್ೀಚಾ ತತಾಃ ಪರಮ್ ॥7-54॥ 

ನಾರಾಯಣ್ ೀಽಪ ತಾ ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯಾಃ ಕಮಯದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಇರ್ತ ಪಞ್ಾವಿಧ್ಂ ವಿಷ್ತಣಂ  ‘‘ಸಾವಮಯಸ್ತೀ''ರ್ತ ಕ್ಷಮಾಪಯೀತ್ ॥7-55॥ 

‘‘ಗಭಾಯಧ್ಾನ್ಂ ಕೃತಂ ಸಾವಮಿನ್''ಇರ್ತ ಬದಾಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ ಸಮರ್ೀತ್ । 
ಏವಂ ಪುಂಸವನ್ಂ ಕ್ಾಯಯಂ ಸ್ತೀಮನ್ ುೀನ್ನಯನ್ಂ ತಥಾ॥7-56॥ 

ಅಥ ವಿಷ್ತಣಬಲ್ಲಂ ಚ್ೈವ ಜಾತಕಮಯ ತತಾಃ ಪರಮ್ । 
ಉಪನಿಷ್ೆರಮಣಂ ನಾಮಕರಣಂ ಚ ತತಾಃ ಪರಮ್ ॥7-57॥ 

ಅನ್ನಪಾರಶನ್ಚೌಲ್ೀ ಚ ತಥ್ ೀಪನ್ಯನ್ಂ ಮಹತ್ । 
ಮಹಾವರತಾನಿ ಚತಾವರಿ ವಿವಾಹ್ ೀ ವಿಹೃರ್ತವಯಸ್ ೀಾಃ॥7-58 ॥ 

ಷ್ ೀಡೇ್ೈತಾಾಃ ಕ್ರರರಾಾಃ ಕ್ಾರಾಯ ಅಪ ಚ್ ೀಪನ್ರಾನಿುಕ್ಾಾಃ। 
ಕ್ಾಲ್ಲೀ ಕರಾಲ್ಲೀ ಚ ಮನ್ ೀಜವಾ ಚ ಸತಲ್ ೀಹಿತಾ ರಾ ಚ ಸತಧ್ ಮರವಣಾಯ। 
ಸತುಲ್ಲಙಕುನಿೀ ವಿಶವರತಚ್ಛೀರ್ತ ವಹ್ನೀಜಯಹಾವಭಯ ಆಭ್ ಯೀ ಜತಹತರಾದ್ಘೃತಾನಿ॥7-59॥ 
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ನಾರಾಯಣಂ ಸನಿನದ್ಧ್ಾನ್ಮಗೌನ ತಂ ಪಞ್ಾರ ಪಾನ್ನಮರಾದಿರ ಪಮ್ । 
ಸಚಕಾನ್ುಯನ್ನಷ್ಟಶತಾನ್ತವೃತಾಾ ಘ್ೃತಾನಿ ಜತಹಿವೀತ ಪರಾಮೃತಾನಿ॥7-60॥ 

ಪೂಣಾಯಮೃತಾನ್ನ್ದಕರಾನ್ತಸನಾಾಯ ಪೂಣಾಯಂ ಚ ಸವಯೀತುರರಾ  ವಿದ್ಧ್ಾಯತ್ । 
ಆನ್ನ್ದಗಾಯರ್ತರಕರಾ ದಿವರತಕ್ಾಾ ತಾರಾನ್ುರಂ ನ್ೀತರಕೃತಾವಸ್ತತಾಯ॥7-61॥ 

ಅಭತಯಕ್ಷಯ ಸಮಾಪತಕೃತಾವೇ್ೀಷ್ಂ ವ್ೀದಾಯಂ ಹರ್ೀಾಃ ಸನಿನಾರಸಾಧ್ನಾಯ। 
ವಿಧ್ಾಪಯೀನ್ಮಣಡಲಮಾದಿಪುಂಸಾಃ ಸತದ್ಶಯನಾಮಾೀಜಮರ್ತೀವ ಚ್ಛತರಮ್ ॥7-62॥ 

 ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಸಪುಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥7-62॥ 

 ಅಷ್ಟಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥8-81॥ 

ವಿಧ್ಾಸಯನ್ನಥ ಚಕ್ಾರಬಜಮಲಙ್ಖತೆವಿೀಯತ ಮಣಡಲಮ್ । 
ವಿತಾನ್ೈಾಃ ಫಲಪುಷಾಪದಿಮಾಲಾಮತಕ್ಾುವಲಮುನ್ೈಾಃ॥8-1॥ 

ಸಾಷಾಟಙ್ಖತುಲಂ ಚತತಹಯಸುಂ ತತಯಯಸರಂ ಮಣಡಪ್ೀ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ಕ್್ ೀಣಸ ತ್ರೀ ಚ ಕೃತಾವಽಸಯ ಕಣಯಸ ತಾರಣಿ ಪಾತಯೀತ್ ॥8-2॥ 

ಬಾಹತಸ ತಾರಣಿ ಚತಾವರಿ ವಿಭಜ್ೀಚಾ ರ್ತರಧ್ಾ ರ್ತರಧ್ಾ। 
ಸ ತಾರಣಿ ಪಾತಯೀತ ು್ೀಷ್ತ ಪಾರಕ್  ಪರತಯಕ್  ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ೀತುರಮ್ ॥8-3॥ 

ಪುನ್ಶಾ ಕಣಯಸ ತಾರಣಿ ತ್ೀಷ್ತ ಸ ತಾರನ್ುರಾಣಿ ಚ। 
ಪಙಕುೀಸಾು ದಿವಗತಣಿೀಕತರಾಯತಾುಾಃ ಪುನ್ಸ್ತಿಗತಣಿೀಕ್ರರರಾತ್ ॥8-4॥ 

ಚತತವಿಂಶಚಾತತವಿಯಂಶತಪದ್ಪಙಕುೀರಿಮಾ ವಿದ್ತಾಃ। 
ವಿೀಥಯಥಯಂ ವತಯಯೀದ್ೃತುಂ ಮತಕ್ಾುಾ ಪಙಕುದ್ವಯಂ ಬಹಿಾಃ॥8-5॥ 

ಪಙಕುದ್ವಯಂ ಪುನ್ಮತಯಕ್ಾುಾ ಕತರಾಯದಾಸಯಂ ತತ ವತತಯಲಮ್ । 
ವಿೀರ್ಥೀ ಸಾಧ್್ೈಯಕಪಙಕೆ ಿಾಃ ಸಾಯತುದ್ನ್ುಭಾರಯಮಯೀತಸಮಮ್ ॥8-6 ॥ 

ಚತತಧ್ಾಯ ರಾಶಯರಾನಾನಭಪದಾಮನ್ಯೀಷ್ತ ಪರಕಲಪಯೀತ್ । 
ರಾಶಯನ್ುವಯತತಯಲಾದ್ನ್ುವಯಲಯೀತಪಞ್ಾಮಾಂಶತಾಃ॥8-7॥ 
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ದಿವರನ್ುಭಾರಯಮಯೀನಾನಭೌ ಯಥಾವೃತುತರಯಂ ಭವ್ೀತ್ । 
ರಾಶಯನ್ುವಯತತಯಲಾ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಮಾನ್ೀನ್ ಲಾಞ್ಛಯೀತ್ । 
ಪಾಶವಯಯೀವಯತತಯಲ್ೀ ತಸ್ತಮನ್ ದಿಗಿವದಿಗುತಸ ತರತಾಃ॥8-8॥ 

ತ್ೀಷ್ತ ಷ್ ೀಡಶಮಸ್ಯೀಷ್ತ ಕತರಾಯತ ಸತಾರಷ್ಟಕಂ ಮಿಥಾಃ॥8-9॥ 

ಸ ತಾರಣ್ಯೀವಂ ಚತತವಿಯಂಶಪರಿತಶಾಕರವತತಯಲ್ೀ। 
ಭವ್ೀಯತಸ್ೈರರಂ ಕತರಾಯದ್ನ್ ಯೀನಾಯಬದ್ಾಸ ತರಕ್್ೈಾಃ॥8-10॥ 

ಮಧ್ಯಸ ತ್ರೀ ಯಥಾಗರಂ ಸಾಯನ್ ಮಲಂ ತತಾಪಶವಯಸ ತರಯೀಾಃ। 
ಅರಾಗರಸ ತಾರದಾರಶಯನ್ುವೃಯತ ು್ೀ ಸನಾಾಯ ವತಯಯೀತ್ ॥8-11॥ 

ಚಕರವೃತುಶತಾತಾಪಶವಯಸ ತಾರದ್ಯನ್ುಂ ಯಥಾ ಭವ್ೀತ್ । 
ಅನ್ುವೃಯತಾುದ್ುಹಿಾಃ ಕತರಾಯದಾರಶಯಗಾರಣಿ ದ್ಲಾಗರವತ್ ॥8-12॥ 

ದಾವರಾಣಿ ತದ್ುಹಿದಿಯಕ್ಷತ ತ್ೀಷಾಮತಭಯಪಾಶವಯತಾಃ। 
ೇ್ ೀಭ್ ೀಪೇ್ ೀಭಾಯತಗಾಮನಿ ಕ್್ ೀಣನ್ಯೀಷಾಂ ಚ ಪಾಶವಯತಾಃ॥8-13॥ 

ಪದ್ಮಂ ದಾವದ್ಶಪತರಂ ಸಾಯದಾವಸತದ್ೀವಾಭರಾಧ್ನ್ೀ। 
ನಾರಾಯಣಸಯ ಪೂಜಾರಾಂ ಭವ್ೀದ್ಷ್ಟದ್ಲ್ ೀಚ್ಛತಮ್ ॥8-14॥ 

ಸ್ತತ್ೀನ್ ರಜಸಾ ತತರ ಸ ತರವೃತಾುನಿ ಬೃಂಹಯೀತ್ । 
ಕಣಿಯಕ್ಾಂ ಪೂರಯೀರ್ತಪೀತ್ೈದ್ಯಲಾನಿ ಸ್ತತಚ ಣಯಕ್್ೈಾಃ॥8-15॥ 

ಕ್್ೀಸರಾಗಾರಣಿ ರಕ್ ು್ೀನ್ ಪೀತ್ೀನ್ ಚ ತದ್ನ್ುರಮ್ । 
ದ್ಲಾಗಾರಣಿ ಚ ರಕ್ ು್ೀನ್ ೇಾಯಮೀನ್ ಚ ತದ್ನ್ುರಮ್ ॥8-16॥ 

ವೃತುತರಯಂ ಕರಮಾಚ ಛ್ಾೀತರಕುನಿೀಲ್ೈಾಃ ಪರಪೂರಯೀತ್ । 
ಅರಾನ್ನೀಮಿೀಂಶಾ ರಕ್ ು್ೀನ್ ಪೀತ್ೀನ್ ಚ ತದ್ನ್ುರಮ್ ॥8-17॥ 

ವಿೀರ್ಥೀಂ ೇಾಯಮೀನ್ ಸಮ ಪಯಯ ಲತಾಂ ತತರ ಸಮಾಲ್ಲಖ್ೀತ್ । 
ತತ್ ೆೀಣಾನಿ ಚ ರಕ್ ು್ೀನ್ ದಾವರಾಣಿ ಸ್ತತಚ ಣಯಕ್್ೈಾಃ॥8-18॥ 
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ೇ್ ೀಭ್ ೀಪೇ್ ೀಭಕ್್ೀ ರಕುಪೀತಾಭಾಯಂ ಪರಿಪೂರಯೀತ್ । 
ಕೃಷ್ಣಚ ಣ್ೀಯನ್ ತತ್ ೆೀಣಾನ್ಯೀವಂ ಚಕರಸರ್ ೀರತಹಮ್ ॥8-19॥ 

ಮಣಡಲ್ೀ ತಣತಡಲಪರಸಾಿನ್ನವ ದಾವದ್ಶ ವಾ ಶತಭಾನ್ । 
ಪೂರಯಿತಾವ ಪರಸಾರಾಯತರ ಕತೇಾನ್ ೆಚಾಯಂಶಾ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥8-20॥ 

ಗ್ೈರಿಕಂ ತತರ ವಿನ್ಯಸಯ ಕ್ೌೇ್ೀರಾದ್ಯಂ ಪಾರಸಾರಯೀತ್ । 
ಸಾವಧ್ಾಯಯಂ ಪರಿತಾಃ ಕತಯತಯಮಯಣಡಲಂ ರಕ್ಷಿತತಂ ದಿವಜಾಾಃ॥8-21॥ 

ಪಾರಗ್ೀವ ಸವಯತ್ ೀ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಶತಚೌ ದ್ೀೇ್ೀಽಬಜಮಾಲ್ಲಖ್ೀತ್ । 
ಕಲಶಂ ಪೂಜಯೀತುತರ ಪೂವಯವತತಸಸಮಾಹಿತಾಃ॥8-22॥ 

ಅಧ್ಯರಾತಾರತಯಯೀ ಸಾನತ ಆಚಾನ್ುಾಃ ಶತದ್ಾದ್ೀಹವಾನ್ । 
ದ್ೀವಂ ತಮಭಷಿಚ್ಯೀಶದಿಶ್ ಸಾನತಾಃ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ ॥8-23॥ 

ದಾವದ್ೇಾವರಸತಲಕ್ಷಣೇಾಲ್ಲಗಾರಮಸಙ್ಖುತಚತತಭತಯಜಮ ರ್ತಯಮ್ । 
ದಾವರಕ್ಾನ್ತಗತಮೀತಯ ರಮೀಶಂ ಪಾರಚಯಯೀತತಸಕೃತಮೀತದ್ಮತಷಿಮನ್ ॥8-24॥ 

ತತರ ಸವಸ್ತುಕವಿನ್ಯಸುವರಾಸನ್ಗತಂ ಹರಿಮ್ । 
ಅಭಮೃಶಯಜಪ್ೀತ ಸಕುಂ ಪೌರತಷ್ಂ ಮ ಲಮೀವ ಚ॥8-25॥ 

ತ ವಿಕ್ಾಸಯಿತತಂ ಪುಷ್ಪೈಶಾನ್ದನಾದ್ಯೈರಥಾಞ್ಾಯೀತ್ । 
ಆರಾಧ್ಯನ್ ಮಲಮನ್ಿೈವಿಯಜ್ಞಾನಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಮ್ ॥8-26॥ 

ವಾಯಪಕ್ಾದ್ಯಂ ಯಥಾಪೂವಯಂ ಕೃತಾವ ಸಙ್ಾೀಪತ್ ೀಽಚಯಯೀತ್ । 
ಜಲಗನ ಾ್ೈಾಃ ಪುಷ್ಪಧ್ ಪದಿೀಪನ್ೈವ್ೀದ್ಯತಪಯಣ್ೈಾಃ॥8-27॥ 

ನಿಮಾಯಲಯಂ ಪರಿಹೃತಾಯಥ ಸಮಯಕುಮಭಷ್ೀಚಯೀತ್ । 
ಮ ಲಮನ್ಿೈಸುಥಾ ಪುಂಸಾಃ ಶತರತಾಯ ನಾರಾಯಣಸಯ ಚ॥8-28॥ 

ಅಙ್ಗುನಿ ನ್ಯಸಯ ಗತಾವಽಚ ಾ್ೀತೆಲಶಂ ಗನ್ಾಪುಷ್ಪಕ್್ೈಾಃ। 
ಪರಸಾಿನಾಘ್ಯಯಂ ಪರದಾರಾಙ್ಖುಂ ನ್ಯಸ್ಯೈನ್ಂ ಪ್ರೀದ್ಾರ್ೀಚಛನ್ೈಾಃ॥8-29॥ 
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ನ್ಯೀತರದ್ಕ್ಷಿಣಾವತಯಮಾತಪತ್ ರೀಪರಿಚಛದ್ಮ್ । 
ನಾನಾವಾದ್ಯಕತತಾಘ ೀಷ್ಂ ಕಲಶಂ ತಮತಪಾನ್ಯೀತ್ ॥8-30॥ 

ಮೌಲಾವಕ್ಷತಮಾಧ್ಾಯ ಧ್ ಪ್ೀತಪಲಿವವಿಪುಿಷ್ಾಃ। 
ಕ ಚಯಂ ಮ ಾರನಯ ಹರ್ೀನ್ಯಯಸಯ ಕಲಶಸಾನಪನ್ಂ ಕ್ರರರಾತ್ ॥8-31॥ 

ಮ ಲಮನಾಿನ್ಜಪನಿಾೀಮಾನ್ನ್ತಲ್ ೀಮಂ ತಥಾ ಲ್ಲಪೀಾಃ। 
ಪುಂಸ ಕುಂ ಚ ಸಮರ್ೀದ್ೀತದ್ ರಪಂ ತತ್ೈಕತಾಂ  ಗತಮ್ ॥8-32॥ 

ಅಙ್ಖುನಾಯಸಂ ತತಾಃ ಕೃತಾವ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀತಾಪದ್ ೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಸವಕಮ್ । 
ಅಙ್ಖುವಸ್ಿೀಣ ಸಂಮೃಜಯ ಮಣಡಲ್ೀ ತಂ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ ॥8-33॥ 

ತತಷಾರ್ ೀದ್ಕಸಂಮೃಷ್ಟಚನ್ದನ್ೀನ್ ೀಪಗ ಹಯೀತ್ । 
ಚನ್ದನ್ ೀಪರಿ ಕಪೂಯರಪರಾಗಾನ್ಪ ಧ್ ಲಯೀತ್ ॥8-34॥ 

ಪಾತಾರಣಿ ಪಞ್ಾ ಧ್ ಪಾದ್ಯೈಾಃ  ಸಂಸೃತಾನಿ ಹರ್ೀಾಃ ಪುರಾಃ। 
ಸಾದಿತಾನಿ ಸತಮತತಾುನ್ಯ ತ್ೀಷ್ತ ದ್ರವಾಯಣಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ೀತ್ ॥8-35॥ 

ಅಥಾಪಾಃ ಪೂರಯೀತತುಯೀಯ ನಿಕ್ಷಿಪ್ೀದ್ದಾರಮಾಕ್ಷಿಕ್್ೀ। 
ಸ್ತದಾಾಥಯಮಕ್ಷತಂ ಚ್ೈವ ಕತೇಾಗರಂ ರ್ತಲಮೀವ ಚ॥8-36॥ 

ಯವಂ ಗನ್ಾಂ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಮಘ್ಯಯದ್ರವಾಯಣಿ ಚಕ್ಷತ್ೀ। 
ಪಾದ್ಯಂ ೇಾಯಮಾಕದ್ ವಾಯಬಜವಿಷ್ತಣಕ್ಾರನಿುಭರಿಷ್ಯತ್ೀ॥8-37॥ 

ಲವಙ್ಖುಜಾರ್ತ ತಕ್್ ೆೀಲದ್ರವ್ಯೈರಾಚಮನಿೀಯಕಮ್ । 
ಶತದಾಾಮತುತತಲಸ್ತೀಮಿಶರಂ ಪುನ್ರಾಚಮನಿೀಯಕಮ್ ॥8-38॥ 

ಷ್ಡಾಚಮನ್ಪಾತಾರಣಿ ರ್ತರೀಣಿ ರ್ತರೀಣಯಘ್ಯಯಪಾದ್ಯಯೀಾಃ। 
ಏಕಂ ತತ ಮಧ್ತಪಕಯಸ್ಯೀತ್ಯೀವಂ ಕ್್ೀಚ್ಛತರಚಕ್ಷತ್ೀ॥8-39॥ 

ನ್ವಕೃತ್ ವೀ ಜಪ್ೀನ್ ಮಲಂ ಗೃಹಿೀತಾವ ತಾನಿ ಮನ್ಿವಿತ್ । 
ಅಥಾಽಽಚಾಯಯಾಃ ಸಮಾಚಾನ್ು ಆಸ್ತೀನ್ಾಃ ಸ ಕತೇಾಸನ್ೀ॥8-40॥ 
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ವಿನ್ಯಸಯ ಮ ಲಮನಾಿಙ್ಗುನಾಯರಭ್ೀತಾಚಯನ್ಂ ಹರ್ೀಾಃ। 
ತತಾಃ ಸಾನತಾವ ಸಮಾಚಮಯ ಹ್ ೀತೃಕ್ಾಾಃ ಶತದ್ಾವಿಗರಹಾಾಃ॥8-41॥ 

ಸವಸವಕತಣಾಡನಿ ಸಂಸತೆಯತಯಾಃ ಪುರಸಾುದ್ತಕುವತಮಯನಾ। 
ಪರಿಕಮಿೀಯ ಶರಾವ್ೀಣ ವಹಿನಮಾಚಾಯಯಕತಣಡತಾಃ॥8-42॥ 

ಹ್ ೀತೃಕ್್ೀಭ್ ಯೀ ನ್ಯೀದ್ನ್ುಾಃ ಸವಯಂ ಗಚಛನ್ುಹಿಾಃ ಶತಚ್ಛಾಃ। 
ಪಾರಕತೆಣ ಡ್ೀ ವಿಹರ್ೀತ ಪವಯಂ ತತಾಃ ಪೂವಯವದಾನ್ಯೀತ್ ॥8-43॥ 

ವಿಹೃತಾಗ್ನೀಬಯಹಿನಿೀಯತಾವ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ವಿಹರ್ೀಚಾ ತಾಮ್ । 
ಏವಂ ಪರತಯಗತದ್ಕತೆರಾಯತುಥಾಽಽಗ್ನೀರಾದಿಷ್ತ ಕರಮಾತ್ ॥8-44॥ 

ಸಮಿಧ್್ ಯೀದಿದೀಪಯತ್ೀ ಕತಯತಯರ ಪಸಾಿನಾದಿಕಂ ಕರಮಾತ್ । 
ಐತರ್ೀಯೀಣ ಮಾಗ್ೀಯಣ ತ್ೈರ್ತುರಿೀಯೀಣ ಚ್ ೀಕುವತ್ ॥8-45॥ 

ನ್ ಚರತಶರಪಣಂ ಕತಯತಯರಿಹಾಗೌನ ಕ್್ೀಽಪ ಹ್ ೀತೃಕ್ಾಾಃ। 
ಬಹಿಾಃಶ್ರತ್ೀನ್ ಹವಿಷಾ ಪಕವಹ್ ೀಮಾದಿ ತನ್ಮತ್ೀ॥8-46॥ 

ಆಚಾಯೀಯ ಜಲಗನಾಾದ್ಯೈಾಃ ಪೂಜಯೀರ್ತಪೀಠ್ದ್ೀವತಾಾಃ। 
ಹರಿಂ ವಿಕ್ಾಸಯನ್ತೆರಾಯನ್ ಮಲ್ೀನ್ ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್ ॥8-47॥ 

ಕತರಾಯದಾವಯಪಕತಾಲಾದ್ಯಂ ಯಥಾಪೂವಯಮತದಾಹೃತಮ್ । 
ಅಜಾನ್ನಾದದಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯೀದ್ನ್ತಲ್ ೀಮಂ ಕಲಾಶತಮ್ ॥8-48॥ 

ಪುಷ್ಪಮಾರಾಧ್ಯ ಮ ಲ್ೀನ್ ಕತರಾಯದ್ಘ್ಯಯಂ ಸತಸಾಾರತಮ್ । 
ಅನ ು್ೀ ‘‘ಽಘ್ಯಯಮಿದ್''ಮಿತತಯಕ್ಾುಾ ಪುಷ್ಪಮಾರಾಧ್ಯೀತತಪನ್ಾಃ॥8-49॥ 

ನಾಯಯೀನಾನ್ೀನ್ ಪಾದಾಯದ್ಯಂ ತತುತಾಪತ್ರೀ ಪರಸ್ೀಚಯೀತ್ । 
ಮತಖಾಸ್ೀಚನ್ಮಘ್ಯಯಂ ಸಾಯತಾಪದ್ಯಂ ಪಾದಾವಸ್ೀಚನ್ಮ್ ॥8-50॥ 

ಉಕುಂ ತೃರ್ತೀಯಮಾಚಾನ್ುಂ ತತಯಯಂ ಧ್ಾತತಪರಸಾದ್ನ್ಮ್ । 
ಪಞ್ಾಮಂ ಪುನ್ರಾಚಾನ್ುಂ ವಿಷ್ ಣೀಲ್ ೀಯಕವಿಡಮಿುನ್ಾಃ॥8-51॥ 
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ಈೇಾನಾಸನ್ಗಸಾನನ್ಸೃತಾಯಽಽರಾಧ್ಯ ಪರಸ ನ್ಕಮ್ । 
ಮ ಲ್ೀನ್ ಸಲ್ಲಲಂ ದ್ತಾುಾ ವದ್ೀತ್ ‘‘ಸಾನನ್ಮಿದ್ಂ''ರ್ತವರ್ತ॥8-52॥ 

ಪುನ್ರಾರಾಧ್ಯ ಕ್ೌೇ್ೀಯಂ ನಿದ್ಧ್ಾಯತಪರಿತ್ ೀ ಹರ್ೀಾಃ। 
ತತ್ ೀ  ‘‘ವಸಿಮಿದ್ಂ'' ಬ ರರಾತುತರ ತತರ ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಾಃ॥8-53॥ 

ಆರಾಧ್ಯ ಹಾರಮಾಲಾದ್ಯೈಭ ಯಷ್ಯೀದ್ ಾಷ್ಣ್ ೀತುಮೈಾಃ। 
ತಂ  ‘‘ಭ ಷ್ಣಮಿದ್ಂ'' ಚ್ ೀಕ್ಾುಾ ಪುನ್ಾಃ ಪುಷ್ಪೈಾಃ ಸಮಚಯಯೀತ್ ॥8-54॥ 

ರೌಕಮಂ ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಂ ಚ ದ್ದಾಯದ್ಘ್ಯಯಂ ರಮೀಶ್ತತಾಃ। 
‘‘ಯಜ್ಞ್ ೀಪವಿೀತಮಿದ್''ಮಿತತಯಕ್ಾುಾಽಽಚಮನ್ಮಪಯಯೀತ್ ॥8-55॥ 

ಆರಾಧ್ಾಯಭಯರ್ಥಯತಂ ಯೀಗವಿಷ್ಟರಂ ಸಮಾರಷಿಠತಮ್ । 
ಹರಿಂ ಸೃತಾವ ‘‘ಽಽಸನ್ಮಿದ್''ಮಿತತಯಕ್ ು್ಾೈನ್ಂ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ ॥8-56॥ 

ತತುತೆಮಯವಿೇ್ೀಷ್ೀಷ್ತ ಮ ಲಂ ಸವಯತರ ಸಂಹಿತಮ್ । 
ಹರಿಸೃರ್ತಶಾ ಸವಯತರ ಸಂಹಿತ್ೀರ್ತ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ॥8-57॥ 

ಪುಷ್ಪಂ ಹಿಮಾಮತುಕಪೂಯರಘ್ೃಷ್ಟಗನ್ಾದ್ರವದ್ತರತಮ್ । 
ಅಞ್ಜಲೌ ಪೂಣಯಮಾದಾಯ ಸಮಯಙ್ಗನರಾಯಣಂ ಸಮರ್ೀತ್ ॥8-58॥ 

ಯಥ್ ೀಕುಂ ಪರಮಂ ಧ್ಾಯಯನ್  ಭಕ್ಾಾ ಗದ್ುದ್ರಾ ಗಿರಾ। 
ಉಪಾಂಶತ ಮನ್ಿಮತಚಾಾಯಯ ಕತರಾಯತತಪಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಂ ಹರೌ॥8-59॥ 

ಕತರಾಯತತಪಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲೀನ್ೀವಮಷ್ ಟೀತುರಶತಾವರಾನ್ । 
ಅಪ ವಾ ದಾವದ್ೇಾಕ್ಷರಾಯ ವಾಸತದ್ೀವಂ ವಿಚ್ಛನ್ುಯನ್ ॥8-60॥ 

ಶತದ್ಾಸುಟಕಸಙ್ಗೆಶಂ ಸಾರಿಶಙ್ಖ್ವರಾಭಯಮ್ । 
ಅಭತಾಃ ಶ್ರೀಭತವಾವಚ್ೀಯದ್ಙ್ಗುದಾಯವರಣಾನಿ ಚ॥8-61॥ 

ಲ್ ೀಕ್್ೀೇಾನ್ಸಪರರಾನಾಸಸಾಿನಾಸವಾಹಾನ್ಸಪರಿಗರಹಾನ್ । 
ಗತಗತುಲವಗರತಕಪೂಯರಚನ್ದನ್ ೀಶ್ೀರಸಪಯಷಾ॥8-62॥ 
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ಧ್ ಪಯೀನಿನೀಚಕ್್ೈಾಃ ಸ್ವೈರಂ ಘ್ಣಾಟಮತದ್ ಾೀಷ್ಯನ್ಾನಾಮ್ । 
ಕಪೂಯರಮಿಶರರಾ ವತಾಯಯ ಸಪಯಷ್ ೀಚ್ೈಾಃ ಪರದಿೀಪಯೀತ್ ॥8-63॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಪುಷ್ಪೈಸ್ತಿರಭಯಚ ಾ್ೀತತಪಷ್ಪೈಾಃ ಸಾವನ್ ಯೀಜಯೀದ್ಾರೌ। 
ಅಙ್ಗುನಿ ತತುದ್ಙ ು್ೀಷ್ತ ದಿೀಪಾದಿದೀಪಾನ್ುರಾನಿವ॥8-64॥ 

ಪುರಾಃ ಸಿಣಿಡಲಮಾಲ್ಲಪಯ ಪಾರಪಣಂ ತತರ ವಾಸಯೀತ್ । 
ಸಮ ಪಣಯಂ ಸಂವಿಭಾಗಂ ಚ ಗತಡಾಜ್ಯೈಾಃ ಪಾಿವಯೀಚಾ ತತ್ ॥8-65॥ 

ಮೀದ್ಕ್್ೈಾಃ ಕ್ಾದ್ಲ್ೈಾಃ ಸಾಕಂ ಯೀಗ್ಯೈಶಾ ಮಧ್ತರಾನ್ುರ್ೈಾಃ। 
ವಿಭಜಯ ವ್ೈಶವದ್ೀವಾಥಯಮತಾಃಪೂವೀಯಕುವತಮಯನಾ॥8-66॥ 

ಸಮಪಯಯೀದ್ರಮೀೇಾಯ ಪರಭ ತಂ ಪಾಯಸಾದಿಕಮ್ । 
ಹ್ ೀತೃಕ್ಾ ಮತಖಯದಿೇ್ಯೀಷಾವವಾಹಯೀಯತಸುತ್ ೀಽಗಿನಷ್ತ॥8-67॥ 

ಕರಮಾನಾನರಾಯಣಂ ವಾಸತದ್ೀವಂ ಸಙ್ಖೆಷ್ಯಣಂ ತಥಾ। 
ಪರದ್ತಯಮನಮನಿರತದ್ಾಂ ಚ ವಹಿನಕ್್ ೀಣಾದಿವಹಿನಷ್ತ॥8-68॥ 

ಬರಹಮವಿಷ್ತಣವರಾಹಾಂಶಾ ನಾರಸ್ತಂಹಂ ತತಾಃ ಕರಮಾತ್ । 
ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಙ್ೆ ೀಚ್ಛತಾರಗಾಗ್ನೀರಾದಿಷ್ತ ಕರಮಾತ್॥69॥ 

ಆಹತಸುಥ್ೈವ ತತಪಕ್ಷ್ೀ ಭವ್ೀದಿವಹರಣಂ ವಸ್ ೀಾಃ । 

ವಾಸತದ್ೀವಸಪರಾಯರಾಮಾದ್ಯಯೀಾಃ ಸಾಯದಿವಪಯಯಯಾಃ॥8-70॥ 

ಅನ್ಯಯೀಶಾ ವಿಪರಾಯಸಮಲ್ಲಪೀರಾಂಸಂ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ। 
ಸಾವಗತಾದ್ಯಂ ಚ ತ್ೀ ಕತಯತಯಲ್ಲಯಪನಾಯಸಾದಿ ಚ್ ೀದಿತಮ್ ॥8-71॥ 

ಅಥಾಭಯಚ್ಯೀಯಧ್ಮಹ್ ೀಮಾದ್ಯಂ ಕತಯತಯಶಾಕತಭಯವಾನಿುಕಮ್ । 
ಪಕವಹ್ ೀಮಂ ತತಾಃ ಕತಯತಯರವದಾನ್ ೀಕುವತಮಯನಾ॥8-72॥ 

ತಾರಸಂಹಿತರಾ ವಿಷ್ ಣೀಗಾಯಯತಾರಯ ತತ ದಿವರತಕುರಾ। 
ಸಾವಹಾಕ್ಾರಾನ್ುರಾ ತತುದಾುಯತಾರಯ ಚ್ ೀಕುಲಕ್ಷಣಾನ್ ॥8-73॥ 
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ಸಮಿದಾಜಯಚರ ನಾಜಯಂ ಕರಮೀಣ ಜತಹತಯತಸುತಾಃ। 
ಅಷ್ ಟೀತುರಶತಾವೃತಾಾ ಸೌಕಯೀಯ ಚ ತತ್ ೀಽಾರಕಮ್ ॥8-74॥ 

ಆಜ್ಯೀನಾಭಯಜಯ ಮ ಲಾಗ್ರೀ ಸಮಿಧ್ಾ ಹ್ ೀಮ ಇಷ್ಯತ್ೀ। 
ಪೂಣಯಂ ಕತಯತಯಾಃ ಪರರ್ತದ್ರವಯಮಾಾರಕ್್ಯೀ ತತ ಶತ್ೀ ಶತ್ೀ॥8-75॥ 

ಪುರಸಾುದ್ತಕುರ ಪಣಾಯ ಗಾಯತಾರಯ ವೌಷ್ಡನ್ುರಾ। 
ಪಲಾೇಾಶವತಿಜಾಪಾಗಾಯಯ ಔದ್ತಮುರಸಮತದ್ಾವಾಾಃ॥8-76॥ 

ಖದಿರಪಿಕ್ಷಬಲ್ ವೀತಾಿಾಃ ಕ್ಾಶಮಯಯಾಃ ಸಮಿಧ್್ ೀ ಮತಾಾಃ। 
ಪಲಾಶಕದಿರಾಶವತಿಪಿಕ್ಷನ್ಯಗ್ ರೀಧ್ಬಲವಜಾಾಃ॥8-77॥ 

ಔದ್ತಮುರಾಶಾ ಕ್ಾಶಮಯಯ ಇರ್ತ ಪಕ್ಷಾನ್ುರಕರಮಾಃ। 
ಪಲಾೇಾ ಏವ ಮತಖಾಯಗ್ನೀಾಃ ಸವಯತಾರಪ ತ ಏವ ವಾ॥8-78॥ 

ಸಮಿದಾಜಯಚರ ನ್ ಲಾಜಾನ್ ಸಷ್ಯಪಾಂಶಾ ಯವಾಂಸ್ತುಲಾನ್ । 
ವಿರೀಹಿೀನಾಜಯಂ ಪುನ್ೇ್ಾೀರ್ತ ನ್ವ ಕ್್ೀಚನ್ ಜತಹವತ್ೀ॥8-79॥ 

ಜತಹತವುಾಃ ಪರಿವಾರ್ೀಭ್ ಯೀ ಘ್ೃತಂ ಚರತಮಥಾಪ ವಾ। 
ಪಕವಹ್ ೀಮೀಷ್ವರ್ತೀತ್ೀಷ್ತ ತತರ ತತರ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ ॥8-80॥ 

ವ್ೈಶವದ್ೀವಂ ತತರ ಕತರಾಯದ್ಪ ಚ್ ೀದಿತವತಮಯನಾ। 
ಸ್ತವಷಾಟದ್ಯಂ ಹ್ ೀತೃಕ್ಾಾಃ ಕೃತ್ ವೀದಾವಸಯೀಯತಮಯಹ್ೀಶವರಮ್ ॥8-81॥ 

 ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ಅಷ್ಟಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥8-81॥ 

 ನ್ವಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥9-45॥ 

ತತ್ ೀ ಗತಾವ ಗತರತಾಃ ಕತರಾಯನಿನವ್ೀದ್ ಯೀದಾವಸನಾದಿಕಮ್ । 
ಮತಖವಾಸಾದಿಕ್ಾಂೇಾಾಘ್ಯಯನಾಯಯೀನ್ೈವೀಪಚಾರಕ್ಾನ್ ॥9-1॥ 

ತತಷಾರವಾರಿಕಪೂಯರಗಣ ಡಷ್ ೀ ಮತಖವಾಸಕಾಃ। 
ಸ್ತತಾಾಃ ಕ್್ ೀಲಕಲಾಶ ಾಣಯಂ ತತಷಾರ್ ೀದ್ಕಸಂಸೃತಮ್ ॥9-2॥ 
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ಸತಶತಭಂ ಘ್ನ್ಸಾರಂ ಚ ತಾಮ ುಲಮಿರ್ತ ಕ್ರೀರ್ತಯತಮ್ । 
ತೃರ್ತೀಯಮಜಜನ್ಂ ಪ್ರೀಕುಂ ಕಪೂಯರಾದ್ಯೈಾಃ ಸತಸಂಸೃತಮ್ ॥9-3॥ 

ಚತತಥಯಂ ಸತಖದ್ಂ ತ್ೀಜ್ ೀಮಣಿರ ಪಂ ಚ ದ್ಪಯಣಮ್ । 
ಮಣಿದ್ಣಡಂ ಸ್ತತಂ ಶಿಕ್ಷ್ಣಂ ಚಾಮರಂ ಪಞ್ಾಮಂ ವಿದ್ತಾಃ॥9-4॥ 

ಷ್ಷ್ಠಂ ಪಾದ್ತಕಮಬಾಜದಿಚ್ಛಹಿನತಂ ರತನಹಾಟಕಮ್ । 
ಸಪುಮಂ ಪಟಟಕ್ೌೇ್ೀಯಪರಿೀತಂ ಛತರಮಿಷ್ಯತ್ೀ॥9-5॥ 

ಏಷ್ತ ಯೀಷಾಮ ಸೌಲಭಯಂ ತ್ೀಷಾಂ ಪರರ್ತನಿಾರಭಯವ್ೀತ್ । 
ತಸಾಯಪಯಲಾಭ್ೀ ಸಲ್ಲಲಂ ಕವಚ್ಛತತಪಷ್ಪಂ ಕವಚ್ಛದ್ಾವ್ೀತ್ ॥9-6॥ 

ಪರಿತ್ ೀ ಮಣಡಲಸಾಯಥ ಸವಸ್ತುಕ್ಾನಿ ವಿಧ್ಾಪಯೀತ್ । 
ಪಾತರಸಙ್ಗ್ಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ತ್ೀಷ್ತ ವಿರೀಹಾಯದಿಕಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥9-7॥ 

ಮ ರ್ತಯಪ್ೀಽಙ್ಖತೆರಮಭಯಚ್ೀಯದ್ಘ್ನಯಯದ್ಯೈಾಃ ಸನಿವ್ೀದ್ಯಕ್್ೈಾಃ। 
ದ್ತಾುಾ ಬಲ್ಲಂ ನಿೇಾವತಾಯನಾಯದಾಯ ಸವಸ್ತುಕಂ ನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥9-8॥ 

ಮೀಷಾದಿೀೇಾನ್ಪಯಯನ್ುಂ ತತುದ್ ರಪಂ ಹರಿಂ ಸಮರನ್ । 
ಮಾಲರ್ತೀಕತನ್ದಮನಾದರಯ ರ್ಥಕ್ಾಜಾರ್ತಚಮಪಕ್್ೈಾಃ॥9-9॥ 

ನ್ನಾದಯವತ್ ೀಯತಪಲಾಮಾೀಜ್ೈಾಃ ಕ್್ೀತಕ್ರೀಗಿರಿಕಣಿಯಕ್್ೈಾಃ। 
ಏತ್ೈಾಃ ಕೃಷಾಣಚಯನಾದಾಮೈಾಃ ಸತಲಭ್ೈರಪ ರಾಧ್ಯೀತ್ ॥9-10॥ 

ಮಣಡಲ್ೀ ಚ ಕ್ರರ್ೀದ್ೀತ್ೈಸತುಲಸ್ತೀಭವಿಯೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ದಿೀಪಾವಲ್ಲಂ ತತಾಃ ಕತಯತಯಾಃ ಪರಿತ್ ೀ ಭಕ್ರುಸಮಾೃತಾಾಃ॥9-11॥ 

ಜಪ್ೀಯತವ್ೈಯದಿಕ್ಾ ಉಚ್ೈಾಃ ಸಾವಧ್ಾಯಯಂ ಲಘ್ು ಸತಷ್ತಠ ಚ। 
ಸಙಕೆ ೀತಯನ್ೈಾಃ ಸತಗಾನ್ಾವಯಂ ಕ್ರೀತಯಯೀಯತಸುಥಾಽಪರ್ೀ॥9-12॥ 

ತತುತಾುಲಾನ್ತಸಾರ್ೀಣ ನ್ೃತ್ಯೀಯತಬಯಟವೀಽಪರ್ೀ। 
ಅನ್ಯೀ ಜಯ ಜಯೀತತಯಚ್ೈಘ ೀಯಷ್ಯೀಯತದಿಯೇ್ ೀ ದ್ಶ॥9-13॥ 
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ಯಜಮಾನ್ಾಃ ಸಮಾಚಾನ್ುಾಃ ಸಮೀತಾಯಸವಯತ್ ೀ ಗತರ್ ೀಾಃ। 
ಕೃತಾಞ್ಜಲ್ಲಪುಟಾಃ ಸಿ್ತತಾವ ಜಪ್ೀನ್ಮನ್ಿಂ ಶತಾವರಮ್ ॥9-14॥ 

ತತಾಃ ಪುಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಂ ಕೃತಾವ ಸಮಯಗಾಚಾಯಯಪಾದ್ಯೀಾಃ। 
ನ್ಮೀನಾನರಾಯಣಂ ದ್ೀವಂ ಗತರತಂ ಚ ಪರಣಮೀತತಪನ್ಾಃ॥9-15॥ 

ಗತರತಾಃ ಸಮಿರೀರ್ತಪೂಜಾದ್ಯಂ ಕತರಾಯದ್ತಕುಂ ಸವಿಸುರಂ। 
ಗತರತಾಃ ಸಮಿರೀರ್ತಪೂಜಾಥಯಂ ಕತರಾಯತ್  ರ್ತರೀನ್  ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲೀನ್ ॥9-16॥ 

ಪಂಚ ವಾ ಸಪು ವಾ ತತರ ಧ್ ಪದಿೀಪಾನ್  ಪರಕಲಪಯೀತ್ । 
ಪುನ್ಾಃ ಪುಷ್ಪಂ ಪುನ್ೇಾಾಘ್ಯಯಂ ಪುನ್ಶಾ ಕತಸತಮಾಞ್ಜಲ್ಲಮ್ ॥9-17॥ 

ತತಾಃ ಪರಣಾಮಾನ್ಷಾಟಙ್ಗುನ್  ಕತರಾಯದ್ಷಾಟದ್ೇಾವರಾನ್ । 
ಅಭಷ್ಟಯ ಹರಿಂ ಸ್ ುೀತ್ೈ ‘‘ಜಯತಂ ತ''ಇರ್ತಪೂವಯಕ್್ೈಾಃ॥9-18॥ 

ನಿೀರಾಜಯೀಚಾ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ದಿೀಪಮಣಡಲಪಙಕೆ ಿಭಾಃ। 
ವಾದ್ಯೀಯತಸುತ್ ೀ ವಾದಾಯನ್ಯನ್ವದಾಯನಿ ವಾದ್ಕ್ಾಾಃ॥9-19॥ 

ಪುನ್ಾಃ ಪುಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಂ ಕೃತಾವ ದ್ದಾಯದ್ಘ್ಯಯಂ ಸಮಾಹಿತಾಃ। 
ಸತಗನ್ಾಪಙಕೆ ಲ್ೈಾಃ ಶಙ್ಖ್ಜಲ್ೈಾಃ ಪಾದ್ಯಂ ಚ ಸ್ೀಚಯೀತ್ ॥9-20॥ 

ತಚ ಛ್ೀಷ್ಸಲ್ಲಲ್ೈಾಃ ಪ್ರೀಕ್ಷ್ೀದಾತಾಮನ್ಂ ರಾಜಕಂ ತತಾಃ। 
ಜನಾನಾಾಗವತಾನ್ಸವಾಯನ್ಪಾಃ ಸಮಯಗತಪಸಪೃೇ್ೀತ್ ॥9-21॥ 

ಪಾದ್ಮ ಲಮತಪಸಪೃಶಯ ಪುಂಸ ಕುಂ ಪರಜಪ್ೀದ್ಾರ್ೀಾಃ। 
ಅಷ್ ಟೀತುರಶತಂ ಮ ಲಮಥಾಙ್ಗುನಿ ಚ ವಿನ್ಯಸ್ೀತ್ ॥9-22॥ 

ನ್ಯಸ್ೀಚಾ ಚಕರಮತದಾರದ್ಯಂ ಮ ಲ್ೀನ್ ಪರಮಾತಮನ್ಾಃ। 
ತತಾಃ ಕ್ಷಮಾಪಯೀದ ದ್ೀವಂ ಭ ಯೀ ಭ ಯಾಃ ಪರಸಾದ್ಯೀತ್ ॥9-23॥ 

ಸವಸಾವಙ್ಗುನಿ ಚ ವಿನ್ಯಸಯ ಪಾರಣಾರಾಮತರಯಂ ಕ್ರರರಾತ್ । 
ಹೃದಿ ಸಚಕಾನ್ಾ ಕತಾಯರಂ ಹರಿಂ ತತರ ಸಮಚಯಯೀತ್ ॥9-24॥ 
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ಯಜಮಾನ್ ೀ ದ್ಕ್ಷಿಣಾಭಸ್ ುೀಷ್ಯೀದ್ತುರತಮಞ್ಜಸಾ। 
ಸವಯಂ ಚ್ೀದ್ಯಜಮಾನ್ ೀಽಪ ಸವಗತರತಂ ತ್ ೀಷ್ಯೀದ್ಾನ್ೈಾಃ॥9-25॥ 

ದ್ಕ್ಷಿಣಾಂ ಹ್ ೀತೃಕ್ಾದಿಭ್ ಯೀ ರಾವತಾಸಮತಯಯಮಪಯಯೀತ್ । 
ತ್ ೀಷ್ಯೀದಾುರಹಮಣಾನ್  ಭ್ ೀಜ್ಯೈಾಃವಿಯಷ್ಣವ್ೀ ಸತಸಮಪಯತ್ೈಾಃ॥9-26॥ 

ಪಾರಪಣಂ ಗತರವ್ೀ ದ್ತಾುಾ ತಚ ಛ್ೀಷ್ೀಣ ಸಮನಿವತಮ್ । 
ಸಂವಿಭಾಗಂ ಸಮಶ್ನೀರಾದಾದದ್ೇಾಯಮನ್ಪಕರಮೈಾಃ॥9-27॥ 

ನಿತಯಮಭಯಚಯಯೀದ ದ್ೀವಂ ನ್ ತತಾರಙ್ಖತೆರಮಣಡಪೌ। 
ಅಸೌಕರಾಯನ್ನ ಕಲೇ್ ೀ ನ್ ಹ್ ೀಮೀ ನಾಪ ಮಣಡಲಮ್ ॥9-28॥ 

ಅಘ್ನಯಯದಿಕಂ ಜಲ್ೈದ್ಯದಾಯನ್ನೈವ್ೀದ್ಯಂ ಕತಸತಮೈರಪ। 
ತತುದ್ದರವಯವಿಭ ಷಾದ್ೀರಸೌಲಭಾಯನ್ನ ಸಙ್ಖುರಹಾಃ॥9-29॥ 

ಪುಷಾಪಞ್ಜಲಯ ಉದಿದಷಾಟ ಅಷಾಟವಿಂಶದ್ಥಾಪ ವಾ। 
ರ್ತರಶಾಃ ಸಮಿರೀರ್ತಪೂಜಾರಾಮಾದಾವನ ು್ೀ ತತಸಿಯಾಃ॥9-30॥ 

ಅತ್ ೀಽಪ ಯದಿ ಸಙ್ಾೀಪಾಃ ಪೀಠಾಚಾಯದಿಚತತಷ್ಟಯಮ್ । 
ಆದಾವನ ು್ೀ ದ್ವಯಂ ಕತರಾಯನ್ ಮಲಾಚಾಯಷಾಟದ್ೇಾವರಮ್ ॥9-31॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಾಯವರಣಮನ್ನಾುದಿ ತತಾಃ ಪರಮ್ । 
ಪೂಜಯಮಿನಾದರದಿಕಂ ನಾನ್ಯತಸಙಕಾಪುತಾವನ್ಮನಿೀಷಿತಮ್ ॥9-32॥ 

ಏವಂ ಸಾಯದ್ವೈಶವದ್ೀವಂ ತತ ಸಮಿರೀತಯಚಾಯಂ ಸಕೃತಸಕೃತ್ । 
ಅಚಲಪರರ್ತಮಾ ಚ್ೀತಾಸಯನಾನಯಯೀನಾನ್ೀನ್ ಪೂಜಯೀತ್ ॥9-33॥ 

ಕಲೇಾನ್ ಪರಯೀತ ಪವಯಂ ವಿಸಾುರ್ೀ ನ್ವ ಪಞ್ಾ ವಾ। 
ಪರಥಮಂ ಪೂರಯೀನ್ತಮಖಯಂ ಕಣಿಯಕ್ಾರಾಂ ತತ್ ೀಽಪರಾನ್ ॥9-34॥ 

ಪಾರಗಾದಿದಿಕ್ಷತ ಪಾತ್ರೀಷ್ತ ತತ್ ೀಽಗಾನಯದಿವಿದಿಕ್ಷತ ಚ। 
ಅಥ ಚ್ ೀಕುಕರಮೀಣ್ೈವ ಪದ್ಮಸವಸ್ತುಕಮಣಡಲ್ೀ॥9-35॥ 
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ಮತಖ್ಯೀ ಮ ಲಂ ತತ ವಿೇಾವದಾಯನಾತಾಮದಾಯನ್  ಪರಿತ್ ೀ ಯಜ್ೀತ್ । 
ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನ್  ಕ್್ೀಚ್ಛದ್ುರಹಾಮದಿೀಂಶಾ ಪರಚಕ್ಷತ್ೀ॥9-36॥ 

ಬರಹ್ೇರ್ತ ಬರಹಮಣಾ ಪೂಜ್ ಯೀ ವಿಷ್ತಣರ್ೀವ ನ್ ಪದ್ಮಭ ಾಃ। 
ಕೃತಾವ ಚತತದ್ಯಲಂ ಪದ್ಮಂ ಪಞ್ಾ ಚ್ೀತುತರ ಪೂರಯೀತ್ ॥9-37॥ 

ಮಧ್್ಯೀ ನಾರಾಯಣಂ ವಾಸತದ್ೀವಾದಿೀನ್  ಪರಿತ್ ೀಽಚಯಯೀತ್ । 
ಏಕಂ ಚ್ೀದ್ತಕುಮಾಗ್ೀಯಣ ಸಮಯಗಾರಾಧ್ಯೀಚಾ ತಾನ್ ॥9-38॥ 

ಅಥಾಪವರಕದಾವರಿ ದ್ವಸಾಥವಚ ಾ್ೀಜಜಲಾದಿಭಾಃ। 
ಪರವಿೇಾಯನ್ುಹಯರ್ೀಭಯಕ್ಾಾ ತಾರ್ೀಣ ಚರಣೌ ಸಪೃೇ್ೀತ್ ॥9-39॥ 

ಸಪೃಷಾಟಾ ತರ್ತಪೀಠ್ಮಾಸ್ತೀನ್ಾಃ ೇ್ ೀಷ್ಣಾದಿಕಮಾಚರ್ೀತ್ । 
ಅಮೃತಾಪಾಿವಿತ್ೀ ಸಾಿನ್ೀ ಸಂಸಮರನಿಪೀಠ್ದ್ೀವತಾಾಃ॥9-40॥ 

ಪೂಜಯೀಜಜಲಗನಾಾದ್ಯೈಸುತುದ್ನ್ುಹಯರಿಂ ಸಮರನ್ । 
ಅಥ್ ೀತಾಿಯ ಸಿ್ತತಂ ವಿಷ್ತಣಂ ಪೀಠ್ೀ ತಸ್ತಮನ್  ಸತಖಾತಮಕಮ್ ॥9-41॥ 

ವಿಕ್ಾಸಯಂಸತು ಮ ಲ್ೀನ್ ಕತರಾಯತತಪಷಾಪಞ್ಜಲ್ಲಂ ಹೃದಿ। 
ವಾಯಪಕ್ಾದ್ಯಂ ಯಥಾಪೂವಯಂ ಕೃತಾವಽಘ್ನಯಯದಿೀಂಶಾ ಕಲಪಯೀತ್ ॥9-42॥ 

ಈೇಾನ್ದಿಗುತಂ ಸಾನತಂ ಸಮರನ್  ಪುಷ್ಪೀಣ ರಾಧ್ಯೀತ್ । 
ಯಥ್ ೀಕುಂ ಸನಪನ್ಂ ಕೃತಾವ ನಾಯಸಾನ್ಸವಾಯನ್ಸಮಾಚರ್ೀತ್ ॥9-43॥ 

ವಿಾರೀಯತ್ೀ ವ್ೈಶವದ್ೀವಮಿಹಾಪವರಕ್ಾದ್ುಹಿಾಃ। 
ಅಸವಯಕ್್ ೀಣ್ೀ ೇ್ೀಷ್ೀಣ ತನ್ಮನ್ಿೈಬಯಲ್ಲಮಾವಹ್ೀತ್ ॥9-44॥ 

ಅಥ ಪರದ್ಕ್ಷಿಣಿೀಕೃತಯ ನ್ಮಸೃತಾಯಪಯಯೀತತಸಾರೀಾಃ। 
ದಾವರಸಾಿನ್ತಜ್ಞರಾ ಘ್ಣಾಟಮತದ್ ಘೀಷಾಯನ್ುಾಃ ಶನ್ೈರಿರಾತ್ ॥9-45॥ 

ತನಿನವ್ೀದ್ಯಮಥ್ ೀದಾವಸಯ ಪ್ರೀಕ್ಾುಮಚಾಯಂ ಸಮಾಪಯೀತ್ । 

 ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ನ್ವಮಾಃ ಪಟಲಾಃ  
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 ದ್ಶಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥10-88॥ 

ದ್ೀವಂ ಸತಷ್ತಮಾನಮಾಗ್ೀಯಣ ಆನಿೀಯ ಬರಹಮರನ್ಾರಕಮ್ । 
ವಾಮನಾಸಾಪುಟಾದಾಾಯತಾವ ನಿಗಯತಂ ಸಾವಞ್ಜಲ್ಲಸಿ್ತತಮ್ ॥10-1॥ 

ಸಮ ಪಜಯ ಪರರ್ತಮಾದೌ ಚ ಪುಷ್ಪಮಾರ್ ೀಪಯ ಮನ್ಿತಾಃ। 
ಅಷಾಟಕ್ಷರ್ೀಣ ಮನ್ಿೀಣ ಕತರಾಯದಾವಾಹನ್ಂ ವಿಭ್ ೀಾಃ॥10-2॥ 

ಹೃತಥಂ ದ್ೀವಂ ಸಮಾವಾಹಯ ಬಹಿಬಯಮುೀ ನಿಯೀಜಯೀತ್ । 
ಪರರ್ತಮಾಂೇಾಸಸಮಸಾುಶಾ ಪರತ್ಯೀಕಮಮಿತಾಂಶಕ್ಾಾಃ॥10-3॥ 

ಏಕ್್ೈಕ್ಾಂಶಂ ಪುನ್ಧ್ಾಯಯಯೀನ್ಮಧ್ಾಯದಿಪರರ್ತಮಾಂಶಕ್ಾನ್ । 
ಯಥಾ ಚ್ಛತ್ರೀ ಹಿ ದ್ೃಶಯನ ು್ೀ ಅಚ್ಛನ್ಾೀಶವರಶಕ್ರುತಾಃ॥10-4॥ 

ಹಸುಪಾದ್ ೀದ್ರಾದ್ಯಙ್ಗುಾಃ ನ್ವನಾಯೀಯ ಗಜಾತಮನಾ। 
ಏಕಸಾಯಾಃ  ಪರರ್ತಮಾರಾಶಾ ಹಸಾುದ್ಯೀವಂಪರಾಸುಥಾ॥10-5॥ 

ಅನ್ಯಸಾಯಾಃ ಪರರ್ತಮಾರಾಸತು ಹಯನಾಯವಯವರ ಪತಾಮ್ । 
ಚ್ಛನ್ುಯೀದ್ಾಕ್ರುಮಾನಿವಷ್ ಣೀಾಃ  ಪೂಜಾಕ್ಾಲ್ೀ ರಮಾಪತ್ೀಾಃ॥10-6॥ 

ಅಚಾಯರ ಪ್ೀ ವಿೇ್ೀಷ್ೀಣ ಹಯಣ್ ೀರಣತತರಾನ್ುಹ ನ್ । 
ಸಮಗರಪರರ್ತಮಾರಾಸತು ಅಂೇಾಂಶನ್ ೆೀಶರ ಪಕ್ಾನ್ ॥10-7॥ 

ನಿಸಸಙ್ಗ್ಯಕ್ಾಂಸುಥಾ ಧ್ಾಯಯೀತುತುದಿವಗರಹರ ಪಕ್ಾನ್ । 
ಕ್ಾಲ್ ೀ ವಾಯಪುಸುಥಾ ಹಯಂೇಾಾಃ ಕ್ಾಲ್ಲಕ್ಾ ವಾಯಪಯ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ॥10-8॥ 

ಆಕ್ಾಶಶಾ ತಥಾ ವಾಯಪುಾಃ ವ್ೀದಾಸಸವ್ೀಯಽಪಯನ್ನ್ುಕ್ಾಾಃ। 
ತದ್ವಣಾಯ ಅಪಯನ್ನಾುಶಾ ಪರತ್ಯೀಕಂ ವಾಯಪಯ ಸಂಸಿ್ತತಾಾಃ॥10-9॥ 

ಪರಕೃರ್ತಶಾ ತಥಾ ವಾಯಪಾು ವಣಾಯಾಃ ಪಞ್ಜಾಶದ್ೀವ ವಾ। 
ವಾಯಪಾುಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ವತಯನ ು್ೀ ತಾದ್ೃೇಾಸುತರ ಸವಯದಾ॥10-10॥ 

ಪರರ್ತಮಾರ ಪಕ್್ೀಷ್ವದಾಾ ಹಯಂೇ್ೀಷ್ವಪ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ । 
ಏವಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಚ ದ್ೀವ್ೀಶಂ ಮತಖಯಪಾರಣಂ ಜಗದ್ತುರತಮ್ ॥10-11॥ 
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ಧ್ಾಯಯೀತುದ್ನ್ುಾಃ ಸವಯತರ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಾೀಂ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಅಂೇಾಂೇ್ೀಷ್ತ ಸವರ ಪ್ೀಣ ಸಿ್ತತಾಂ ಧ್ಾಯಯೀತಸಮಸುಶಾಃ॥10-12॥ 

ಏವಂ ಧ್ಾಯತಾವ ಹಯಚಯಕಸತು ಹಯಚಾಯರ ಪಂ ತತಾಃ ಪರಮ್ । 
ಸಾನಿನಧ್ಯಂ ಪಾರಥಯಯೀತುತರ ಹಯಚಾಯರ ಪ್ೀ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ॥10-13॥ 

ಮತಸಯಕ ಮಾಯದಿಕ್ಾನ್ಸವಾಯನ್ೆೀಶವಾದಿೀಂಸುಥ್ೈವ ಚ। 
ಕತರದ್ ಾೀಲಾೆದಿೀಂಸುಥಾ ಪಞ್ಾ ವಿಮಲಾದಿೀಂಸುಥಾ ನ್ವ॥10-14॥ 

ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾನ್ಪಞ್ಾ ವೂಯಹತಾಃ ಸಂಸಿ್ತತಾಸುತಾಃ। 
ಸವಿಶವತ್ೈಜಸಪಾರಜ್ಞತತರಿೀರಾತಾಮನ್ುರಾತಮಕ್ಾನ್ ॥10-15॥ 

ಪರಮಾತಮಜ್ಞಾನಾತಮಯತಜಾನ್ಸವಯತರ ವೂಯಹಯ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ । 
ಪಞ್ಜಾಶದ್ವಣಯವಾಚಾಯನ್ಪಯಜಾನ್ನಾದದಿರ ಪಕ್ಾನ್ ॥10-16॥ 

ಶತಂ ನಾರಾಯಣಾದಿೀಂಸತು ವಿೇಾವದಿೀಂಸತು ಸಹಸರಶಾಃ। 
ಸಿ್ತತಾಂಸುಥಾ ಬಹ ಂೇಾಾಪ ಪರ್ೀತಾಯದ್ಯಭಧ್ಾಂಸುಥಾ॥10-17॥ 

ಅಜತಾದ್ಯನ್ನ್ುರ ಪಾಂಶಾ ಹಿಙ್ಗೆರಾದ್ಯಭಧ್ಾಯತತಾನ್ । 
ಲ್ ೀಮಾದಿನಿಷಾಠನ್ಸವಾಯಂಶಾ ಪಞ್ಾೇ್ ೀ ವೂಯಹಯ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-18॥ 

ಅಜಾದಾಯದಿಷ್ತ ಸವಯತರ ಪರತ್ಯೀಕಂ ಪಞ್ಾಧ್ಾ ಸಿ್ತತಾನ್ । 
ದಾವಸಪುರ್ತಸಹಸ್ರೀಷ್ತ ನಾಡಿೀಷ್ತ ಸ್ತಿೀಪುಮಾತಮನಾ॥10-19॥ 

ಸಿ್ತತಾನ್ ಸಹಸರಬೃಹಿೀತನಾಮನಸುದಾುನ್ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಪುರತಷಾಯತರಹ್ ೀರಾತರಸಂಸಿ್ತತಾನ್ ಸ್ತಿೀಪುಮಾತಮಕ್ಾನ್ ॥10-20॥ 

ದಾವಸಪುರ್ತಸಹಸಾರಂಶಾ ಪರತ್ಯೀಕಂ ವೂಯಹಯ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ । 
ಅನ್ನ್ುವ್ೀದ್ಗಾನ್ಸವಯಪುರಾಣಾದಿಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-21॥ 

ಶ್ರೀಬರಹಮಸ ತರಗಾಧ್ಾಯಯವಾಚಾಯನ್ಂೇಾನ್ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ । 
ವಾಸತದ್ೀವಾದಿಕ್ಾಂಸುತುತಪದ್ವಾಚಾಯಂಸುಥ್ೈವ ಚ॥10-22॥ 
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ತದ್ಾೀದಾನಾವಸತದ್ೀವಾದಿೀನ್ಸಮಯಕ್ ಷ್ ೀಡಶಧ್ಾ ಸಿ್ತತಾನ್ । 
ಪರರ್ತಸ ತರಂ ಪರರ್ತಪದ್ಂ ಪರತಯಕ್ಷರಗತಾಂಸುಥಾ॥10-23॥ 

ಸದ್ ೀದಿತಾನ್ರರ್ತಪದ್ೈರಕ್ಷರ್ೈಶಾ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ವಾಯಪಾುನಾಂ ಸವಯವಸ ುನಾಂ ಪರತ್ಯೀಕಮಮಿತ್ೀಷ್ವಪ॥10-24 ॥ 

ಅಂೇಾಂೇ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವಯತರ ತತಸನಾಾಯದಿಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ । 
ದ್ೀಹಸಾಿಸಿ್ತಗರ ಪಾಣಾಂ ಷ್ಷ್ತಠಯತುರಶತತರಯಮ್ ॥10-25॥ 

ತಥಾ ಮಜಾಜಸವರ ಪಾಣಿ ತಥಾ ಸವಯಗತಾನಿ ಚ। 
ಅಶ್ೀತತಯತುರಸಾಹಸರರ ಪಾಣ್ಯೀವಂ ಪರ್ೀಶ್ತತಾಃ॥10-26॥ 

ಹರ್ೀರಂೇಾನ್ಚ್ಛನಾಾಂಶಾ ರಮಾರಾ ಅಪ ಸವಯಶಾಃ। 
ತ್ೀಷಾಂ ಜ್ಞಾನ್ಬಲೌದಾಯಯಭಕ್ ು್ೀರಾನ್ನಾದದಿಷ್ತ ಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-27॥ 

ಗತಾನ್ಸಸಪಾುವರಣಬರಹಾಮಣಡವಯವ್ೀಷ್ವಪ। 
ಲ್ ೀಕ್್ೀಷ್ವಪ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸಸಾಗರಮಹಿೀತಲ್ೀ॥10-28॥ 

ಸಮತದ್ರಸಪುಕ್್ೀ ಸಪುದಿವೀಪ್ೀಷ್ತ ಚ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್ । 
ನ್ವಖಣ ಡ್ೀಷ್ತ ಮೀವಾಯದಿಪವಯತಾದಿಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-29॥ 

ತದ್ಣ ಡ್ೀಷ್ವಪ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಸವಯತ್ ೀ ವಾಯಪಯ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ । 
ವಿಷ್ ಣೀರಂೇಾಂಸುಥಾಜ್ಞಾನ್ಬಲಾನ್ನಾದದಿಕ್ಾನ್ಪ॥10-30॥ 

ಜ್ಞಾತಾವ ತಾನಾರಮಕೃಷಾಣದಿರ ಪಸಾಯಂೇಾನ್ ಪರಾನ್ಪೃಥಕ್ । 
ರಾಮರಾಮೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಃ ಕೃಷ್ಣರಾಮ ಇರ್ತ ಕರಮಾತ್ ॥10-31॥ 

ಶಕ್ರುೀಾಃ ಸವಾಯ ಹರ್ೀರಂೇಾ ಏಕಸಯ ಚ ಹರ್ೀಸುಥಾ। 
ರ ಪಾಣಿ ಚ್ಛನ್ುಯೀತಪೇಾಾಜಾಜಾನಾನ್ನ್ದಬಲಾದಿಕ್ಾನ್ ॥10-32॥ 

ರಾಮಕೃಷಾಣದಿರ ಪ್ೀಣ ಸಂಸಿ್ತತಾಂಶಾ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್ । 
ಜ್ಞಾನ್ರಾಮೀ ಜ್ಞಾನ್ಕೃಷ್ಣಾಃ ಜ್ಞಾನ್ವಾಯಸ ಇರ್ತ ಕರಮಾತ್ ॥10-33॥ 
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ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ತುಣಗತಣಾಯದಿಕ್ರರರಾವಯವರ ಪಕ್ಾನ್ । 
ಧ್ಾಯತಾವ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಾನ್ಂೇಾನ್ ೇ್ವೀತದಿವೀಪಾದಿಷ್ತ ಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-34॥ 

ಮತಕ್ಾುಮತಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಜೀವ್ೀಷ್ತ ತತ್ವೀಷ್ತ ಚ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ತನಿನರಾಮಕದ್ೀವ್ೀಷ್ತ ತದ್ತುಣಾದಿಷ್ತ ಚ ಸಿ್ತತಾನ್ ॥10-35॥ 

ಶ್ರೀರಙ್ಗುದಿಷ್ತ ಸವಯತರ ಸಾಲ್ಲಗಾರಮಾದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ। 
ಶ್ರೀಮದಾನ್ನ್ದರ್ತೀಥಾಯಯಯಕರಕಞ್ಜಜಚ್ಛಯತಾಸತ ಚ॥10-36॥ 

ಕೃಷ್ಣರಾಮವಾಯಸಪೂವಯಪರರ್ತಮಾಸವಪ ಸವಯಶಾಃ। 
ಜ್ಞಾತ್ವೈಷಾಂ ಪರಮೈಕಯಂ ಚ ಪೂಣಯಸಾವತನ್ಿಯಯೀಗತಾಃ॥10-37॥ 

ನಿಸ್ತಸೀಮಶಕ್ರುಮತಾುಾಚಾ ತತುತಾಥನ್ಸಿ್ತತಾನ್ಪ। 
ಅವಿಹಾಯ ಸಿ್ತರ್ತಂ ತತರ ಸಾವಚಾಯಬಮುಗತಾನ್ಸದಾ॥10-38॥ 

ಪೂಣಯತಾವದ ದ್ೀಶಕ್ಾಲಾದಿವಯವಧ್ಾನ್ ೀಜಝತಾನ್ಸದಾ। 
ಸಮ ಪಜಯ ಮಾನ್ಸ್ೀ ಪೂವಯಂ ಸವರತಂ ತಂ ರಮಾಪರ್ತಮ್ ॥10-39॥ 

ಗನ್ಾಪುಷಾಪದಿಭಸಸಮಯಗಚಾಯಬಮುೀ ವಿೇ್ೀಷ್ತಾಃ। 
ಪೂವೀಯಕ್ ು್ೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಪರರ್ತಮಾವಯವ್ೀಷ್ತ ಚ॥10-40॥ 

ತದ್ುತ್ೀಷ್ತ ಚ ಸವ್ೀಯಷ್ತ ಪರರ್ತಮಾರ ಪಕ್್ೀಷ್ವಪ। 
ಚ್ಛನಾುಯಿತಾವ ಸನಿನಧ್ಾನ್ಂ ಪಾರಥಯಯೀತಪರಮಾತಮನ್ಾಃ॥10-41॥ 

ಪೂಜ್ ೀಪಯತಕುದ್ರವ್ಯೀಷ್ತ ಗನ್ಾಪುಷಾಪದಿಕ್್ೀಷ್ತ ಚ। 
ತಥ್ ೀಪಹಾರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಯದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ॥10-42॥ 

ಚಾಮರವಯಜನ್ೀ ಛತರಗಿೀತವಾದಾಯದಿಕ್್ೀಷ್ವಪ। 
ಸಿ್ತತಾಃ ಸವರ ಪಭ್ ೀಕ್ಾುಽಸೌ ಪೂಜಯಬಮುಸಿ್ತತ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥10-43॥ 

ಕೃತಾವಽಚಾಯದಿಸಪರಾಯಶಾ ಪುಜಾಂ ಕತರಾಯದಿವಧ್ಾನ್ತಾಃ। 
ಹರಿಬಯಮುಸಿ್ತತಾಃ ಸಾವತಮಭ್ ೀಕ್ಾು ಭ್ ೀಗಯಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿಭತಾಃ॥10-44॥ 
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ಪೂಜ್ ೀಪಹಾರರ ಪ್ೀಷ್ತ ಗನ್ಾಪುಷಾಪದಿವಸತುಷ್ತ। 
ಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಜಯಬಮುಗತಂ ಸಾವತಾಮನ್ಮೀವ ಹಿ॥10-45॥ 

ಗನ್ಾಪುಷಾಪದಿರ ಪ್ೀಣ ಸ್ತವೀಕತರಾಯತಪರಮೀಶವರಾಃ। 
ಪೂಜಕ್ಾನ್ುಗಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಜಯಬಮುಗತ್ ೀ ಹರಿಾಃ॥10-46॥ 

ಪೂಜಯಪೂಜಕರ ಪ್ೀಣ ಭ್ ೀಕ್ಭ್ ೀಜಾಯತಮನಾ ತಥಾ। 
ರಮತ್ೀ ಹರಿರ್ೈವ್ೈಕಾಃ ಕ್ರರೀಡರಾ ಪರಮೀಶವರಾಃ॥10-47॥ 

ಏವಂ ಸಚಕಾನ್ಾ ಮನ್ಸಾ ಸವಯತರ ಜಗದಿೀಶವರಮ್ । 
ಪೂಜಯೀಜಜಗತಾಮಿೀಶಂ ಯಥಾವಿಭವಮಚಯಕಾಃ॥10-48॥ 

ದ್ರಾಳುತವಂ ಪರ್ೀಶಸಯ ವಣಯಯೀತೆಾಃ ಪುಮಾನ್ತಾವಿ। 
ದ್ರವಯಸಮಾಪದ್ನಾರಾಸಾಃ ಪೂಜಾಥಯಂ ನ್ೈವ ವಿದ್ಯತ್ೀ॥10-49॥ 

ನಿಷಿೆಞ್ಾನ್ೈರಪ ಹರಿಾಃ ಪೂಜಯತ್ೀ ಹಿ ಧ್ನ್ಂ ವಿನಾ। 
ಸವರ ಪಲಾಭಪೂಣಯಸಯ ಭಕ್ರುರ್ೀವ ಪರಯೀಜಕ್ಾ॥10-50॥ 

ವಾಸನಾರ ಪಕ್್ೀ ಬಮುೀ ಭಕ್ರುಚ್ಛನಾುಪರಕಲ್ಲಪತ್ೀ। 
ಅನ್ೀಕರತನಖಚ್ಛತದಿವಯಭ ಷ್ಣಸಂಯತತ್ೀ॥10-51॥ 

ಸಿ್ತತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಯಕುಪೂಜಾಂ ಸ್ತವೀಕರ್ ೀರ್ತ ರಮಾಪರ್ತಾಃ। 
ವಾಸನಾರ ಪಕ್ಾನ್ ಾೀಜಾಯನ್ತಾಙ್ೆ ಿೀ ತತರವಿಚ್ಛನಿುತಾನ್ ॥10-52॥ 

ಗನ್ಾಮಾಲಾಯಮುರಾದಿೀಂಶಾ ಭಕ್ಷಯಭ್ ೀಜಾಯದಿಕ್ಾನ್ಪ। 
ಭತಙ್ೆ ಿೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಪೂಣಯಶಕ್ರುಾಃ ಬಾಹಯಭ್ ೀಗವಿಲಕ್ಷಣಾನ್ ॥10-53॥ 

ಪಾನಿೀರಾದಿೀನ್ುಹತವಿಧ್ಾನ್ಸಾಣಯಪಾತ್ರೀಷ್ತ ಸಂಸಿ್ತತಾನ್ । 
ವಾಸನಾರ ಪಕ್್ೀಷ್ವದಾಾ ಪದಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ॥10-54॥ 

ತತುದಾಕ್ಾರಸಂಯತಕ್ಾುನ್ಸಾರ ಪಾನಿಸಾೀಕರ್ ೀತಯಜಾಃ। 
ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಪೂಜತ್ ೀ ಭವರ್ತ ಸತುಟಮ್ ॥10-55॥ 
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ತತುದಾಕ್ಾರಸಂಯತಕ್ಾು ದ್ೀವಾಾಃ ಸವ್ೀಯಽಪ ಸವಯದಾ। 
ಸಿ್ತತಾ ಭ್ ೀಜಯಪದಾಥ್ೀಯಷ್ತ ಹಯಪಯಯೀಯತಾಃ ಸವರ ಪಕ್ಾನ್ ॥10-56॥ 

ಮಹಾಲಕ್ಷಿಾೀಸವರ ಪಾಣಿ ಭ್ ೀಜಯವಸತುಸಿ್ತತಾನಿ ಚ। 
ತತುದಾಕ್ಾರಯತಕ್ಾುನಿ ರಸಗನಾಾತಮಕ್ಾನಿ ಚ॥10-57॥ 

ಪೂಣಯಭ್ ೀಗಯಸವರ ಪಾತಾಮ ಪುನ್ಭ್ ೀಯಗಾನ್ೆರ್ ೀತಯಜಾಃ। 
ಬರಹಾಮದಿಸವಯಜೀವಾನ್ಂ ಸವರ ಪಂ ಸ್ತವೀಕರ್ ೀತಯಸೌ॥10-58॥ 

ಸವರ ಪಾನ್ನ್ದಭ್ ೀಕ್ಾು ಚ ತ್ೀಷಾಂ ವಿಷ್ತಣಸಸನಾತನ್ಾಃ। 
ಅಜಾದಿಸವಯಮತಕ್ಾುನಾಂ ವಿಚ್ಛತಾರನ್ನ್ದಸನಿುತಮ್ ॥10-59॥ 

ಮತಕುಭ್ ೀಗಾಯನ್ಚ್ಛನಾಾಂಶಾ ಭತಙ್ೆ ಿೀ ದ್ೀವೀಽಮಿತದ್ತಯರ್ತಾಃ। 
ಸತಸಾವದ್ತ ಮಹದಾಶಾಯಯಂ ಲ್ ೀಕತ್ ೀಽರ್ತವಿಲಕ್ಷಣಮ್ ॥10-60॥ 

ಮಹಾಲಕ್ಷಿಾೀಸವರ ಪಂ ಚ ಭ್ ೀಗಯಜಾತಂ ಮಹಾದ್ತಾತಮ್ । 
ಸವಸವರ ಪಾತಮಕಂ ದಿವಯಂ ಮನ್ ೀವಾಚಾಮಗ್ ೀಚರಮ್ ॥10-61॥ 

ಅನ್ನ ು್ೀನಿದರಯಸಮಾೀಗಯಂ ಭತಙ್ೆ ಿೀ ಹಾಯನ್ನ್ದಸಾಗರಾಃ। 
ಇರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಮಾತ್ರೀಣ ಪರೀತ್ ೀ ಭವರ್ತ ನಿತಯಶಾಃ॥10-62॥ 

ಪೂಜಕ್ಾನ್ುಗಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಸವರ ಪಂ ಸವಯಮೀವ ಹಿ। 
ಲ್ಲೀಲರಾಽಚಯಯರ್ತ ಶ್ರೀಶಾಃ ತದ್ಾರಷಾಠನ್ಮಾತರತಾಃ॥10-63॥ 

ಭಕ್ಾುನಾಂ ಫಲದ್ ೀ ವಿಷ್ತಣಭಯವತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ। 
ಚ್ೀತನಾನ್ುಗಯತ್ ೀ ವಿಷ್ತಣರಿಚಾಛಜ್ಞಾನ್ಪರಯತನಕ್ಾನ್ ॥10-64॥ 

ಉತಾಪದ್ಯ ಚ್ೀತನ್ೀಷಿವೀಶಾಃ ದ್ತಾುಾ ಸಾವಾರೀನ್ಕತೃಯತಾಮ್ । 
ಸವಭಕುಂ ಫಲಭಾಜಂ ಹಿ ಕರ್ ೀರ್ತ ಜಗದಿೀಶವರಾಃ॥10-65॥ 

ವನ್ಸಾಿನ್ುಲಮ ಲಾದಿೀನ್  ವಿನಾ ದ್ರವಯಂ ಸತಖಾಗತಾನ್ । 
ಈಷ್ತರಯತನತಸಾಸಧ್ಾಯನ್ ಯೀ ನಿತಯಂ ಹಯಪಯಯೀದ್ತುಧ್ಾಃ॥10-66॥ 
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ತಸಯ ಪರೀತ್ ೀ ಜಗನಾನಥ್ ೀ ಭವತ್ಯೀವ ನ್ ಸಂಶಯಾಃ। 
ಭಕ್ಾುನ್ತಕಮಿಪೀ ವಿಷ್ತಣಹಿಯ ಕ್ರಮತ ವಕುವಯಮೀವ ಹಿ॥10-67॥ 

ಪತರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತ್ ೀಯಂ ಯೀ ಮೀ ಭಕ್ಾಾ ಪರಯಚಛರ್ತ। 
ತದ್ಹಂ ಭಕತಾಪಹೃತಮೇಾನಮಿ ಪರಯತಾತಮನ್ಾಃ॥10-68॥ 

ಇರ್ತ ವಿಷ್ ಣೀಹಿಯ ವಚನ್ಂ ಕೃಪಾ ವಿಷ್ ಣೀಾಃ ಪರಾತಮನ್ಾಃ। 
ಭಕ್ ು್ೀಷ್ತ ವತಯತ್ೀ ನಿತಯಮಿರ್ತ ಜ್ಞ್ೀಯಂ ಬತಭ ಷ್ತಭಾಃ॥10-69॥ 

ಶರಿೀರರಾತಾರಸ್ತದ್ಾಯಥಯಮನ್ನಪಾನ್ಧ್ನಾದಿಕ್ಾನ್ । 
ಸಮಾಪದ್ಯರ್ತ ರಾನ್ೀವ ಪೂಜಾಥಯಂ ತಾನ್ರಕಲಪಯೀತ್ ॥10-70॥ 

ಫಲಪುಷಾಪದಿಕ್್ೀಷಿವೀಶಾಃ ಜಡ್ೀಷ್ವಪ ಹರಿಾಃ ಪರಾಃ। 
ಸವಮಾತರಭ್ ೀಗಯಸಾರಾಂಶಾ ಮಹಾಲಕ್ಷಾಾಯಸುಥ್ೈವ ಚ॥10-71॥ 

ಬರಹ್ೇಶಶಕರಕ್ಾಮಾದಿದ್ೀವಾನಾಂ ಚ ಪೃಥಕ್  ಪೃಥಕ್ । 
ಏವಂ ಮಾನ್ತಷ್ಪಯಯನ್ುಂ ಸಿ್ತತಾನಾಮಾರಕ್ಾರಿಣಾಮ್ ॥10-72॥ 

ಯೀಗಾಯನಾಸರಾಂಸುಥಾ ಶ್ರೀಶಾಃ ಪೂಣಾಯನ್ನ್ದಾಃ ಪರಾತಪರಾಃ। 
ಭತಙ್ೆ ಿೀ ದ್ೀವಾಃ ಪರಾನ್ನ್ ದೀ ಹಯಚ್ಛನ್ಾೈಶವಯಯಯೀಗತಾಃ॥10-73॥ 

ಮಾನ್ತಷ್ೀನಿದರಯಭ್ ೀಗಾಯಂಸತು ಸವದ್ೃಷಾಟಯ ಸ್ತವೀಕರ್ ೀತಯಜಾಃ। 
ಇರ್ತ ಜ್ಞಾತಾವ ರಮೀಶಸಯ ಹಯಪಯಣಾದ್ೀವ ಸವಯದಾ॥10-74॥ 

ಪರೀತ್ ೀ ಭವ್ೀತಪರಾನ್ನ್ದವಿಗರಹಾಃ ಪರಮೀಶವರಾಃ। 
ಮಹಾಕ್ಾರತಣಿಕ್್ ೀ ವಿಷ್ತಣಾಃ ಯಸಾಮದ್ ಾತಭವಿಷ್ಯಗಾನ್ ॥10-75॥ 

ಕಮಯಸಙ್ಗಘನ ದ್ೀವಸಙ್ಗಘನಾದರಾಪತಯಧ್ನಾದಿಕ್ಾನ್ । 
ಸಕೃತಸಮಪಯಣಾದ್ೀವ ಹಯನ್ನ್ುಫಲದ್ ೀ ಭವ್ೀತ್ ॥10-76॥ 

ವಿಾರವಾಕ್ಾಯನ್ತಸಾರ್ೀಣ ಕೃತಂ ವಿಷ ಣೌ ಸಮಪಯಯೀತ್ । 
ತಥಾ ನಿಷ್ೀಧ್ತಸಾಕ್ಾುನ್  ಸವಾಯಂಸುಸ್ನ ಸಮಪಯಯೀತ್ ॥10-77॥ 
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ತಸಾಮದಿೀಶವರಪೂಜಾಥಯಂ ನ್ ದ್ರವಾಯಜಯನ್ವಾನ್ಾವ್ೀತ್ । 
ತಸಾಮನ್ಮಹಾಕ್ಾರತಣಿಕ್್ ೀ ಹರಿರ್ೀವ ನ್ ಚಾಪರಾಃ॥10-78॥ 

ರ್ತರಷ್ತ ಧ್ಾಮಸತ ಯದ್ ಾೀಜಯಂ ಭ್ ೀಕ್ಾು ಯಸತು ಪರಕ್ರೀರ್ತಯತಾಃ। 
ವ್ೀದ್ೈತದ್ತಭಯಂ ಯಸತು ಸ ಭತಞ್ಜಜನ್ ೀ ನ್ ಲ್ಲಪಯತ್ೀ ॥10-79॥ 

ಅನಾಯದ್ೃಶ್ೀ ಭವ್ೀದ್ತಾಕ್ರುರಚ್ಛನಾಾ ದ್ೈವತ್ೈರಪ। 
ಇತಾಯದಿ ಚ ಯಥಾಶಕ್ರುಂ ಸಂಸಮರ್ೀದ್ಾರಿಭ್ ೀಜನ್ೀ॥10-80॥ 

ಮಾನ್ತಷಾ ವಣಯಭ್ೀದ್ೀನ್ ತಥ್ೈವಾಽಶರಮಭ್ೀದ್ತಾಃ। 
ಕ್ಷಿರ್ತಪಾ ಮನ್ತಷ್ಯಗನ್ಾವಾಯಾಃ ದ್ೀವಾಶಾ ಪತರಶ್ಾರಾಾಃ॥10-81॥ 

ಆಜಾನ್ಜಾಾಃ ಕಮಯಜಾಶಾ ಜರಾದಾಯಾಃ ಸನ್ಕ್ಾದ್ಯಾಃ। 
ಪುಷ್ೆರಾಃ ಶ್ಷ್ಟದ್ೀವಾಶಾ ಶನಿೇ್ ಾೀಷಾ ಬತಧ್ಸುಥಾ॥10-82॥ 

ಸಾವಹಾ ತಥ್ೈವ ಪಜಯನ್ ಯೀ ಮನ್ವೀ ವಾಯತಜಸುಥಾ। 
ವಿಘನೀಶವರಶಾ ಮಿತರಶಾ ವಸ್ತಷ್ ಠೀಽಗಿನಶಾ ನಾರದ್ಾಃ॥10-83॥ 

ವರತಣ್ ೀ ವಿಧ್ತಶಾ ಪರವಹಾಃ ಅನಿರತದ್ಾಶಾ ತ್ೈಜಸಾಃ। 
ಇನ್ ದರೀಮೀ ಮಿತರವಿನಾದ ಚ ರತದ್ ರೀ ವಾಣಿೀ ಚ ಮಾರತತಾಃ॥10-84॥ 

ಉತುರ್ ೀತುರತಸ ು್ಾೀತ್ೀ ಭಗವದ್ಾಕ್ರುಗ್ ೀಚರಾಾಃ। 
ತ್ೀಷ್ತ ಭಕ್ರುಾಃ ಕರಮೀಣ್ೈವ ಕ್ಾರಾಯ ನಿತಯಂ ಮತಮತಕ್ಷತಭಾಃ॥10-85॥ 

ಸವ್ೀಯಽಪ ಗತರವೇ್ೈತ್ೀ ಪುರತಷ್ಸಯ ಸದ್ೈವ ಹಿ। 
ತಸಾಮತ ಪಜಾಯಶಾ ನ್ಮಾಯಶಾ ಧ್್ಯೀರಾಶಾ ಪರಿತ್ ೀ ಹರಿಮ್ ॥10-86॥ 

ಉಮಾದಿಮಾರತತಾನ ು್ೀಷ್ತ ಸಮಾಃ ಸಮಗತಣ್ ೀಽಪ ಸನ್ । 
ಧ್ಾಯತಾಃ ಪರೀರ್ತಂ ಹರಿರಾಯರಾದ್ಾರಕ್ಾ ಉತುರ್ ೀತುರ್ೀ॥10-87॥ 

ನಾಮಾದಿಮಾರತತಾನ ು್ೀಷ್ತ ದ್ೀವ್ೀಷ್ವೀಭಯಶಾ ಭ್ೀದ್ತಾಃ। 
ಉಪಾಸ್ತತ್ ೀ ಹರಿಮತಯಕ್ರುಂ ದ್ದಾಯನಾನಸಾತರ ಸಂಶಯಾಃ॥10-88॥ 

 ಇರ್ತ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾರಾಂ ದ್ಶಮಾಃ ಪಟಲಾಃ ॥10-88॥ 
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ಇರ್ತ ಕವಿಕತಲರ್ತಲಕಶ್ರೀಮರ್ತಿವಿಕರಮಪಣಿಡತಾಚಾಯಯಸತತ 

ನಾರಾಯಣಪಣಿಡತಾಚಾಯಯವಿರಚ್ಛತಾ ಯೀಗದಿೀಪಕ್ಾ ಸಮ ಪಣಾಯ। 
॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಾೀವ್ೀಂಕಟ್ೀಶಾಃ ಪರಸ್ತೀದ್ತತ॥  

॥ ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು॥ 
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